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സനന്ദേശശ

അരരികക്കുളശ  കക.പരി.എശ.എസസ.എശ.  ഹഹൈസസ്കൂളരികലെ  ലെരിറരില
ഹകറസസരികന്റെ  ആഭരിമക്കുഖഖ്യതരില  "മക്കുദ"  എന്ന  നപരരില  ഒരക്കു
ഓണ്ഹലെന്   മമാഗസരിന്  നരിര്മരികക്കുന്നക്കു  എന്നറരിഞ്ഞതരില
സനനമാഷരികക്കുന്നക്കു.  ഇതരശ മമാഗസരിനക്കുകള്  വരിദഖ്യമാര്തരികളക്കുകട
സര്ഗ്ഗവമാസനകള്കസ  നപമാതമാഹൈനമമാകക്കുകമന്നതരില  സശശയ
മരില.  നരിങ്ങളക്കുകട മഹൈതമായ സശരശഭതരിനസ എലമാവരിധ ആശശസ
കളക്കുശ നനരക്കുന്നക്കു. 

നസ്നേഹൈനതമാകട

ടരി. സക്കുനരഷസ
പരി.ടരി.എ. പസരിഡണസ
കക.പരി.എശ.എസസ.എശ.എചസ.എസസ.എസസ. 

അരരികക്കുളശ
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സനന്ദേശശ

നകരളതരികലെ  കപമാതക്കുവരിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  നമഖലെയരില  കമാതലെമായ
മമാറങ്ങള് നടന്നക്കു  കകമാണരിരരികക്കുകയമാണരിനപമാള്.  എലമാ കക്കുടരിക
ള്കക്കുശ  ഗക്കുണനമന്മയക്കുള്ള  വരിദഖ്യമാഭഖ്യമാസശ  ഉറപമാകക്കുക  എന്ന
ഉനദ്ദേശനതമാകട വരിദഖ്യമാലെയങ്ങകളലമാശ  ഹഹൈകടകസ  ആയരി മമാറരികകമാ
ണരിരരികക്കുന്നക്കു.  അതരികന്റെ  ഭമാഗമമായരി  സമാനങ്കേതരിക  വരിദഖ്യനയമാടക്കുള്ള
പക്കുതക്കു  തലെമക്കുറയക്കുകട  ആഭരിമക്കുഖഖ്യശ  ഗക്കുണപരമമായക്കുശ  സര്ഗ്ഗമാത്മക
മമായക്കുശ പനയമാജനകപടക്കുതക്കുന്നതരിനമായരി സസ്കൂളക്കുകളരില രസ്കൂപപീകരരിക
കപട കക്കുടരികളക്കുകട കസ്കൂടമമാണസ “ലെരിറരില ഹകറസസസ”.
 അരരികക്കുളശ  കക.പരി.എശ.എസസ.എശ.  ഹഹൈസസ്കൂളരികലെ  ‘ലെരിറരില
ഹകറസസസ”  യസ്കൂണരിറരികന്റെ നനതതൃതത്വതരില  "മക്കുദ"  എന്ന നപരരില
ഒരക്കു   ഓണ്ഹലെന്  മമാസരിക  നരിര്മരികക്കുന്നക്കു  എന്നറരിഞ്ഞതരില
സനനമാഷരികക്കുന്നക്കു.  മമാസരികയക്കുകട  പരിന്നണരിയരില  പവര്തരിച
എലമാവര്കക്കുശ  അഭരിനന്ദേനങ്ങള്.  വരിദഖ്യമാര്തരികളക്കുകട  സര്ഗ്ഗ
വമാസനകള്കസ  ഊര്ജശ  പകരമാന്  ഇതരശ  മമാസരികകള്കസ
കഴരിയക്കുശ  എന്നതരില  സശശയശ  ഇല.  മമാസരികകക്കുശ  ലെരിറരില
ഹകറസസസ അശഗങ്ങള്കക്കുശ എലമാ വരിധ ആശശസകളക്കുശ നനരക്കുന്നക്കു.

പരി. ജരി. മപീന
കഹൈഡസമരിസസട്രസസ
കക.പരി.എശ.എസസ.എശ.എചസ.എസസ.എസസ. 

അരരികക്കുളശ
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Message

I  am very glad to  know that the Little  Kites
unit of KPMSM High School is publishing an online
magazine  “MUDRA”.   It   will   help   to   flourish   the
creativity   of   students.   I   wish   the   venture   very
success and wishing all Little Kites members all the
best.

With regards

P Zuhara

Principal 

KPMSM HSS Arikkulam
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കഥ

ഈ മഴയയില് ഞഞാന് സന്തുഷ്ടനല  .     
മഴ  ശകപയയായപ  കപയ്യുന്നുണയായപരുന്നു.  മഴത്തുളപകള്

ഓലയുകടെ  തുമപലൂകടെ  ഒലപചപറങ്ങുമമയാള്  അയയാളുകടെ  മനസപകല
മുറപവപലൂകടെ മചയാര ഒലപക്കുകയയായപരുന്നു. 

എനപക്ക വയ്യ എനസ അയയാള് ആര്ത്തു നപലവപളപച്ചു കകയാമണ
ഇരുന്നു.  അമ്മയുകടെ മവര്പയാടെപലുകടെ തകന്റെ ജജീവപതതപകല ഇരുള്
കൂടെപയപരപക്കുന്നു.

മഴയുകടെ  മുഴക്കഎ  ഉയര്ന്നു  കകയാമണ  ഇരുന്നു.  "ഇല...  ഈ
മഴയപല് ഞയാന് സന്തുഷ്ടനല"...  എനസ അയയാള് വപളപചസ പറഞ
കകയാമണ ഇരുന്നു.

മഴയുകടെ  മചയാര്ച  കയാത്തു  നപല്ക്കയാകത,  മുള്ളുമയായപ
ഭയകപടുത്തുന  കതയാടയാവയാടെപ  കചടെപയുമടെയുഎ  മഴയപല്  കുളപച്ചു
നപല്ക്കുന പുല്തകപടെപലൂമടെയുഎ കവുങപന്മതയാപപലൂകടെ അയയാള്
നടെന്നു.

വഴപയപല്  വജീണു  കപടെക്കുന  അടെക്കയുഎ  മപയാവുന  വഴപ
അയയാള്  എടുതസ  സഞപയപലയാക്കുന്നുണയായപരുന്നു.  എനപനയായപ
രപക്കുഎ അകതനസ  ഞയാന് ചപനപചസ  നപല്ക്കുമമയാമഴക്കുഎ അയയാള്
എകന്റെ മുമപല് നപന്നുഎ മയായയാവപകയ മപയാകല മറഞപരുന്നു.

 അയയാള്  മപയായ  വഴപമയ  ഞയാന്  കുതപച്ചു.  മറയാഡരപകപല്
മചയാരകയയാലപപപചസ കപടെക്കുന ഒരു വൃദ്ധകയയയാണസ ഞയാന് അവപകടെ
കണതസ. 
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കതയാടടുതസ  കപയാടപക്കരഞ  കകയാണസ  അയയാളുഎ.  അയയാള്
തകന്റെ  കയ്യപല്  ഉണയായപരുന  അടെക്കകകളലയാഎ  ആ  വൃദ്ധയുകടെ
കയാല്ക്കല് സമര്പപച്ചു. 

അമപയാള് എനപകയയാരു കയാരനഎ മനസപലയായപ.  മതയാരയാമഴയുഎ
നനഞസ  അയയാള്  അടെക്ക  കപറുക്കപയപരുനതസ  തകന്റെ  അമ്മയസ
നല്കയാനയായപരുന്നു എനസ. 

പമക്ഷേ  അമപയാഴഎ  എകന്റെ  മനസപല്  സഎശയതപകന്റെ
തയാളുകള്  തുറന്നു  വന്നു.  എനപനയാണപയയാള്  അടെക്കകകളലയാഎ
അമ്മയുകടെ  കയാല്ക്കല്  വചതസ.  അമപയാഴയാണസ  ഞയാന്
മറയാഡരപകപമലക്കസ സൂക്ഷേപചസ മനയാക്കപയതസ. 

ശവതപനസ  ചുറഎ  കൂടെപ  നപനവര്  അയയാകള  മനയാക്കപ
പരപഹൈസപചസ ചപരപക്കുകയയാണസ.  ഞയാന് അവപകടെ ഒന്നുഎ മപണയാകത
നപന്നു.  അവരുകടെ  സഎസയാരതപല്  നപന്നുഎ  എനപക്കസ  കുമറ
കയാരനങള് മനസപലയായപ. 

വളകര  കഷ്ടകപടയാണസ   അമ്മ  അയയാകള  വളര്തപയതസ.
ദയാരപദ്രനഎ  നപറഞ  ആ  കുടുഎബതപല്  ആ  അമ്മ  ഗര്ഭപണപയയാ
യപരുന  സമയതസ  തകന  അയയാളുകടെ  അചന്  മരപച്ചു.  പപനജീടെസ
തനപക്കുണയായപരുന കവുങസ മതയാടഎ പണയകപടുതപയയാണസ അമ്മ
അയയാകള പഠപപപചതസ. 

പമക്ഷേ അമ്മയുകടെ  പ്രതജീക്ഷേയസ  വപരുദ്ധമയായപ  അയയാള് ഒരു
തയാമനയാനപയയായയാണസ  വളര്ന്നു  വനതസ.  അയയാളുകടെ  ഈ  മയാറഎ
അമ്മകയ സങ്കടെകപടുതപ. 
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അമ്മയസ  കവറപല  മുറുക്കുന  ശജീലഎ  ഉണയായപരുന്നു.  അതു
കകയാണയാണസ   അയയാള്  അമ്മയസ  അടെക്ക  കകയാണ്ടു  കകയാടുതതസ.
അവനസ  അവകന്റെ  അമ്മ  മരപചമപയാകഴങ്കപലുഎ  മസ്നേഹൈഎ  ഉണയായപ.
പമക്ഷേ  ചുറഎ  മനയാക്കപ  നപനസ  പരപഹൈസപചവര്ക്കസ  അതുഎ
ഉണയായപല. 

ശവഎ എടുതസ മകന് ആര്തലചസ കരഞ.  മറയാഡരപകപലൂകടെ
ഒഴകുന കചളപയപലൂകടെ അവകന്റെ പയാപവുഎ ഒഴകപമപയായപ.

പരശ്ശതഎ  പ്രതപധധ്വനപകളുള  മുഴക്കതപകന്റെ  ആഴതപമലക്കസ
അയയാള് ആഴസ നപറങ്ങുമമയാഴഎ പുറതസ മഴ നപലചപരുനപല.

അനയാമപക
IX A
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അനുഭവവ

കകഞാടമഞയിന് തഞാഴ്വരയയില്
മകയാടെമഞസ  മഴത്തുളപകളയായസ  ഉറപ  വജീഴന  മനരഎ.

ഞയാനമനരഎ  ബസപകല  ജനയാലയരപകപല്  നപനസ  തണുതസ
വപറയ്ക്കുകയയായപരുന്നു.  തണുത്തുറഞ  എകന്റെ  ഹകകയാലുകള്
മരവപച്ചു മപയായപരുന്നു. 

ഞയാന് ഇവപകടെ വപവരപചസ കകയാണസ വരുനതസ പൂമനയാടങളുകടെ
നഗരമയായ ഊടപയപമലക്കസ നടെതപയ യയാതകയ കുറപചയാണസ.

ഇന്നു വകര മകരളഎ വപടസ മപയാകയാത എനപക്കസ ഊടപ കവറുഎ
സങ്കല്പമലയാകമയായപരുന്നു.  എനയാല്  ഊടപയപല്  എതപയതസ
മുതല് അകതനപകക്കയാരു സധ്വപ്നമലയാകമയായപരുന്നു. 

മകയാടെമഞസ  തയാഴസ നപറങ്ങുന  കുനപന്  ചരപവുകള്,  ഐസസ
മപയാകല  തണുത  പളുങ്കു  കവളഎ  എലയാഎ  കകയാണസ  സമൃദ്ധമയായ
ഊടപകയ ഞയാന് നപശ്ശബഎ വജീക്ഷേപച്ചു കകയാണപരുന്നു. 

പപനജീടുള  എകന്റെ  ഓമരയാ  കയാല്കവപ്പുകളുഎ  പ്രകൃതപ
രമണജീയമയായ  ഊടപകയ  ആസധ്വദപക്കയാനുള  ചുവടുകളയായപരുന്നു.

ഞങള്  ആദനഎ  മപയായതസ  Tea  Factory യപമലക്കയായപരുന്നു.
എതപയ  ഉടെകന  അവപകടെ  നപനസ  ഞങള്ക്കസ  ഒരു  അസല്
ഏലക്കയായ ചയായയുഎ കപടപ.  ഞയാന് ഇമന വകര കുടെപചപട്ടുളതപല്
കവചസ ഏറവുഎ ഉതമമയായപരുന്നു അതസ. 
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മതയപലകപയാടെപ  ഉല്പയാദപപപക്കുന  പ്രധയാനകപട  മൂനസ
ഘടങളുഎ എനപക്കസ തത്സമയഎ എന മപയാകല കയാണയാന് സയാധപച്ചു.
ഫയാക്ടറപയപല്  നപനപറങപ  പപകന  ഞങള്  മപയായതസ  കുതപര
ലയായതപമലക്കയായപരുന്നു. 

കറുപ്പുഎ കവളുപ്പുഎ,  പുളപയുളതുഎ ഇലയാതതുമയായ അമനകഎ
കുതപരകകള  ഞങള്  അവപകടെ  കണ്ടു.  കുതപരലയായതപനസ
സമജീപതസ  തകനയുള  മബയാടസ  കജടപയപല്  ഞങള്  മബയാടസ
സവയാരപയുഎ നടെതപ.  10  മപനപറസ നജീണസ നപല്ക്കുന ആ   യയാത
എലയാവരുകടെ മനസപമനയുഎ പപടെപചസ കുലുക്കുനതയായപരുന്നു. 

കുനപന്  കചരപവപലൂകടെ  ഇടെയസ  ചൂളഎ  വപളപമചയാടുന
തജീവണപയുഎ  ഞങള്  കണ്ടു.  ഊടപയപകല  ഓമരയാ  ചുവടുകളുഎ
മനസപകന്റെ  ഭപതപയപല്  ആഴതപല്  പതപഞ  കപടെന്നു.

ഉദയസൂരനന് മപയാക്കുകവയപല് ആയതുഎ ഞങള് അറപഞപല. 

ഉമ്മു സല്മ വപ.
VIII A
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കവവിത

പുനര്ജ്ജനന
ഞയാന് അടുക്കളകപണപകന്റെ കൂട്ടുകയാരപ

അവളുകടെ വപയര്പ്പുഎ കണജീരുഎ
ഏറവയാങ്ങുനവള് ആണസ ഞയാന്

അവളുകടെ എലയാ സങ്കടെങളുഎ
പറയുനതുഎ എമനയാടെസ മയാതഎ
അവള്ക്കസ മകട ശകയാരങളുഎ
അവള്ക്കസ കകയാണ അടെപകളുഎ
എകന്റെ കനഞപല് കവചയാണസ
അവള് വജീണസ കരഞതുഎ
തലതലപ  അലറപയതുഎ

എകന്റെ കനഞപല് കവചയാണസ
അവള് ഏറവുഎ അധപകഎ സമയഎ
ചപലവപടതുഎ എമനയാകടെയാപമയാണസ

എകന ആദനഎ കതയാട്ടുണര്തപയപരുനതുഎ
രയാവപല് അവസയാനമയായസ 

വപടെ പറയുനതുഎ അവളയാണസ
എനപയ്ക്കുഎ അവള്ക്കുഎ ഒമര മണമയാണസ

അവളുറങയാകത മജയാലപ കചയ്ത രയാവുകളപല്
ഞയാനുഎ അവള്ക്കയായപ പുകഞ

പമക്ഷേ അവള് ഒടുവപലകത
യയാത മപയായമപയാള്

അവകള എനപയസ കയാണപച്ചു തനപല
പകരഎ കണതസ  അവകള കവറുക്കുനവരുകടെ കണജീര്
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 XXXXXX

ഇകനനപക്കസ ഒരുപയാടെസ ശകയാരങള് മകള്ക്കുന്നു
എകന്റെ അടുപസ കത്തുനപല മപയാലുഎ

എകന്റെ തറ കപയാടപ മപയാലുഎ
ഞയാന് നയാശഎ പപടെപച അടുക്കളയയാണമത

ഹഎ....അകത
ഞയാനപനപ കതപല

എകന്റെ മസ്നേഹൈപതകയയാപഎ ഞയാനുഎ ഉറങ്ങുകയയാണസ
എനമനക്കുമയായപ

അവള് ജജീര്ണപച മപയാകല
 ഞയാനുഎ ജജീര്ണപക്കയാന് തുടെങ്ങുകയയാണസ

ഞയാനപനപ ഉണരപല
എകന്റെ കപണപകന മപയാകല

അവളുകടെ കരഎ കകയാടുത ജജീവപതഎ
ഞയാനുഎ അവസയാനപപപക്കുകയയാണസ....

വപടെ......
ഇനപ ഞയാന് പുനര്ജനപക്കുഎ

ദരപദ്രയയായസ.....അകലങ്കപല്..... സമനയയായസ
മകറയാരു കപണപകന്റെ കരഎ പപടെപക്കയാന്.

അശധ്വതപ
XA
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അനുഭവവവ

മറകഞാന് കഴയിയഞാത്ത എനന്റെ നകഞാച്ചു യഞാത
സൂരനന് ഉദപച്ചു.  പുല്നയാമ്പുകളപല് മഞതുളപകള് മപനപതപ

ളങ്ങുന്നു.  ഒരു കകയാച്ചു കയാറതപകല എകന തഴകപ കടെന്നു മപയായപ.
ഞങള് ഒരു 9 മണപമയയാകടെ വജീടപല് നപന്നുഎ യയാത തപരപച്ചു. 

ഞങള്  ഓമടയാറക്ഷേയപല്  കയറപ.  ഞയാന്  അരപകപല്
ആയപരുന്നു  ഇരുനതസ.  ഒരു  സുഗന്ധമുള  കയാറസ  എകന  തഴകപ
എവപമടെമക്കയാ ഓടെപമപയായപ.  മരങള് എമങയാമടയാ ഓടെപ മറയുന്നു.
എതകയത കുഞ കചടെപകള് കയാറപല് തലയയാടപ നപനസ എമനയാടെസ
പുഞപരപ തൂകപ. 

അങകന ഞങള് കറയപല്മവ മസ്റ്റേഷനപല് എതപ. ഞങള്
മസ്റ്റേഷനപല്   ഇരപക്കുമമയാള്  തജീവണപ  പുകയുഎ  ഊതപകക്കയാണസ
ഓടെപവരുന്നു.  കചവപയുല്  തുളച്ചു  കയറുന  ശബഎ.  ഞയാനുഎ
അനപയനുഎ  കചവപ  കപയാതപ.  കട്രെയപന്  നപര്തപ.  ഞങള്
കട്രെയപനപല് കയറപ. 

ആ  കട്രെയപനപല്  എനപക്കസ  അറപയയാത  എതമയയാ  മപര്
ഉണയായപരുന്നു.  അവര്  ചപരപച്ചുഎ  കളപച്ചുഎ  നപല്ക്കുന്നു.  ചപലര്
ഞങമളയാടെസ  കകയാച്ചു  കകയാ ച്ചു  വര്തമയാനങള്  പറഞ.  പപകന
പപകന  അവര്  ഞങളുകടെ  കുടുഎബതപകല  ഒരു  അഎഗകത
മപയാകല കപരുമയാറപ. 
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തജീവണപയപല് ഇരപക്കുമമയാള് ഞങള് ഒരു ചയായക്കയാരമനയാടെസ
ചയായ വയാങപക്കുടെപച്ചു.  എകനയാരു ചൂടെയായപരുന്നു അതപനസ.  അതപല്
ഏലയ ഇടപരുന്നു. അതപകന്റെ ഗന്ധഎ ഞയാന് ഇമപയാഴഎ ഓര്ക്കുന്നു. 

എത  നല  ചയായ  ആയപരുന്നു  അതസ.  ആ  ചൂടുള  ഛയായ
ഞങള്  ഊതപ  ഊതപ  കുടെപച്ചു.  എകന്റെ  നയാവസ  കപയാളപമപയായപ.
ഞങള് കയാഴ്ചകള് കണപരുന്നു.  ആ കയാഴ്ചകള് ഒരപക്കലുഎ മറക്കയാന്
കഴപയപല. 

കട്രെയപന്  കണ്ണൂരപല്  കുതപകചതപ.  എനപക്കസ  അമപയാള്
അടെക്കയാന്  പറയാത  സമനയാഷമയായപരുന്നു.  സമനയാഷഎ  കകയാണസ
ഞയാന് തുളപചയാടെപ. ഞങള്  ബസപല്  കയറപ.  ബസപല്  നല
തപരക്കയായപരുന്നു.  ബസസ  നപര്തപ  ഞങള്  ഇറങപ.  പറശ്ശപനപ
ചനയപല് എതപ. 

എതകയത മമനയാഹൈരമയായ സയാധനങള്, വളകള്, മയാലകള്,

പലതരഎ  കളപപയാടങള്...ഹൈയായസ.  അതസ  ഞയാന്  ഇമപയാഴഎ
ഓര്ക്കുന്നു.  പപകന  ഞങള്  അമലതപകല  പുഴയപല്  കയാല്
കഴകപ.  കഹൈയാ...എകനയാരു  തണുപയായപരുന്നു.  മജീനുകള്  എകന്റെ
കയാലപല് ഇക്കപളപ കൂടപ.

ഞങള് അമലതപല് കതയാഴയാന് മപയായപ.  പ്രസയാദഎ വയാങപ
കതയാട്ടു.  ചപലറത്തുട്ടുകള് ഭണയാരതപല് ഇട്ടു.  രണ്ടു മൂന്നു നയായകള്
ഞങളുകടെ  അടുതസ  വന്നു.  ഞങള്  അവകയ  തമലയാടെപ.പപകന
ഞങള് റൂകമടുത്തു. ഉചക്കസ ഞങള് മചയാറസ കഴപച്ചു. രയാതപ ഞങള്
റൂമപല് കപടെന്നുറങപ. 
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രയാവപകല  സൂരനരശപകള്  എകന  തടപ  ഉണര്തപ.  ഞയാന്
എഴമനറസ  ചൂടുകവളഎ  കകയാണസ  കുളപചസ  അമലതപല്  മപയായപ
പ്രയാര്തപചസ, കവളയാടഎ കണ്ടു. 

പപകന  ചനയപല്  മപയായപ  കുമറ  സയാധനങള്  വയാങപച്ചു.

ഉചക്കസ മചയാറു തപന മശഷഎ ഞങള് യയാത തപരപച്ചു. ബസപലയാണസ
തപരപചസ  വനതസ.  ആ യയാത എനസ  രസകരമയായപരുന്നു.  എനപക്കസ
ഒരപക്കലുഎ മറക്കയാന് കഴപയപല. 

എകന്റെ ഓര്മ്മകളപല് ഒരു മയായയാത മയപല്പജീലപയയായപ ആ
ഓര്മ്മകള്  ഇമപയാഴഎ  മയായയാകത  നപല്ക്കുന്നു.  എനസ  സുഖമയാ
യപരുന്നു ആ യയാത.  എനപക്കസ  ഇനപ എങകനയയാണസ ആ യയാത
തപരപചസ  കപട്ടുക.  ഇനപയുഎ  ഇങകന  ഒരു  യയാത  എകന്റെ  ജജീവപത
തപല് ഉണയാകുമമയാ. 

ഇമപയാള്  ആരുഎ  ആമരയാടുഎ  മപണ്ടുനപല.  ചപരപക്കുനപല.

ഒരുമപചസ കളപക്കുനപല. ഈ കയാലഎ എത മയാറപമപയായപ.

ശപവഗഎഗ കക,ടെപ.
VIII A
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കഥ

ആ യഞാതയയില്  ...............       

നപലവപളപയുകടെ കൂര്ത ശബഎ തകന്റെ കഴതസ കഞരപക്കുനതു
മപയാകല അയയാള്ക്ക മതയാനപ.  ഒരു പപതയാവപകന്റെ ഏറവുഎ വലപയ
ദയനജീയത  മുഖതസ  നപഴലപചപരുന്നു.  കണ്ണുകളപല്  രകഎ
കലര്നപരുന്നു.  ചുണ്ടുകള് മരപക്കയാന് മപയാകുന മജീനുകകള മപയാകല
പപടെയ്ക്കുന്നുണയാ  യപരുന്നു.  അറപയയാകത  കചയ്തു  മപയായ  ഒരു
പയാപതപകന്റെ  ഭയാരതയാല്  അയയാള്ക്കസ  മനകര  നപല്ക്കയാന്
കഴപഞസ പരുനപല.  
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കതയാടടുത്തു  കണ  ഒരു  ബസപല്  അയയാള്  കയറപ.  അതസ
എമങയാടയാകണമനയാ  എവപകടെ  നപനയാകണമനയാ  അയയാള്ക്കസ
അറപയപലയായപരുന്നു.  പപന്സജീറപലപരുന  അയയാള്  ഒരു  ഭയാനകന
മപയാകല  എകനയാക്കമയയാ  കചയ്തു  കകയാണപരുന്നു.  പതപകയ  ആ
കണ്ണുകള് അടെഞ. മനസ്സു നപറകയ അയയാളുകടെ മകള് ആയപരുന്നു. 

പപമറ ദപവസഎ അവളുകടെ കലനയാണമയായപരുന്നു.  ആ ചപരപയയാ
യപരുന്നു, അവളുകടെ മസ്നേഹൈമയായപരുന്നു, കകയാഞലയായപരുന്നു കുറുനരപ
കള് തപന്നു തജീര്ത ആ പപഞ്ചു ശരജീരഎ.  ആ ദപവസഎ ഒരു മപടെപ
സധ്വപ്നമയായപ അയയാകള ചുറപ വരപഞ. 

"മമയാഹൈമനടയാ...  ഒനവകള  വപളപചസ  മനയാക്കസ.  എത  മനരഎ
എന്നു  കവചയാ  ഇങകന  കയാത്തു  നപല്ക്കുക.  അവള്  നമ്മുകടെ
മമയാളമല.  മണപ  എതയയായജീനയാ...  അവകളകയയാനസ  മപയായപ
മനയാക്കസ...”

 ഒറ ശധ്വയാസതപലയാണസ സുമപത ഇകതലയാഎ പറഞതസ. 
ശരപയയാണസ....എലയാഎ ശരപയയാണസ.  അവള് എകന്റെ മകളയാണസ.

തയാകനയാരു  പപതയാവമല......തനപകക്കയാരു  ഉതരവയാദപതധ്വമപമല...

കഷയാര്ണ്ണൂരപല്  നപന്നുള  യയാത  കഴപഞസ  ദയാ...കുറചസ  മുമയാണസ
ഞയാനപവപകടെ  എതപയതസ.  ഒരു  ശകമയായ  മമൗനഎ  കകയാണസ
ഞയാനതപനസ മറുപടെപ പറഞ. 

ഒരു മതയാര്ത്തുഎ എടുതസ മുറമതക്കപറങപയതുഎ അതയാ അപ്ര
തജീക്ഷേപതമയായപ വയാസു മുനപല്. എനപനയാകണനസ മചയാദപക്കുനതപനസ
മുമമ അവകനകന്റെ കയ്യപല് പപടെപച്ചു കഴപഞപരുന്നു. 
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പപകന  എനയാണസ  സഎഭവപചകതന  ഓര്ക്കുനപല.  പടണ
തപകന്റെ ദുര്ഗന്ധഎ നപറഞ വജീഥപകളപലൂമടെയുഎ,  ആകയാശമതയാളഎ
ഉയര്ന്നു  നപല്ക്കുന  സമൗധങള്ക്കപടെയപലൂമടെയുഎ  വണപ  ചജീറപ
പയാഞ. 

"ഇകതനയാ... ആശുപതപമയയാ.....”

ഒരു കഞടമലയാകടെയയാണസ ഞങമളയാമരയാരുതരുഎ അതസ മകടതസ.

വയാസു കതയാണയപടെറപകക്കയാണ്ടു പറഞ. 

"മജീനൂടപ...അവള്....ആ....”

അതസ മുഴവനയായുഎ മകള്ക്കയാന് അവര് നപനപല. 

"എകന്റെ മമയാമള...”  എന്നു വപളപച്ചു കകയാണസ അവര് മഹൈയാസപറ
ലപനസ അകമതക്കസ പയാഞ.

ICU  എകനഴതപയ വയാതപലപനസ മുമപല് ആ ഓടഎ അവസയാ
നപച്ചു. സുമപതയുകടെ നപലവപളപ അവസയാനപചപരുനപല. അയയാളവകള
സയാനധ്വനപപപക്കയാന് ശ്രമപച്ചു. 

വയാസുവപമനയാടെസ മഡയാക്ടര് എകനയാകക്കമയയാ പറയുനതസ കണ്ടു.
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"മകകള കയാണയാഎ...” 

എനസ  മയാതഎ  എനപക്കസ  മനസപലയായപ.  ആ  തണുത  മുറപക്കു
ളപമലക്കസ  ഞങള്  കയറപ.  പകുതപ  മരവപച  എകന്റെ  മകളുകടെ
ശരജീരഎ .....
അവള് എകന്റെ കയ്യപല് പപടെപച്ചു. തണുത്തു വപറങലപച ഹകകള്...
ഒരു  നപമപഷമതക്കസ  എകന്റെ  സപരകളപലൂകടെയുള  രകമയയാടഎ
നപലച്ചു. അവള് അയയാമളയാടെസ കതയാണയപടെറപകക്കയാണസ പറഞ.

"ജനശതയാബപ  എകസപ്രസപല്.......  രയാതപ.....  അയയാള്....ആ
ഒറക്കണന്  .........പലസ  കറ  പപടെപച......സപഗരറപകന്റെ
മണഎ...അയയാള്......അയയാള്....”

ഒരു  നടുക്കമതയാകടെ  അയയാള് അവളുകടെ  പപടെപയപല് നപന്നുഎ
കുതറപ  മയാറപ  ചുമരപമനയാടെസ  പറപ  നപന്നു.  മകളുകടെ കയാലപല് കപടെന്നു
കകയാണസ അയയാള് പറഞ. 

നജീ കയറപയ ആ വണപയപല്,  ആ യയാതയപല് ഈ പയാപപ
യയായ ഞയാനുഎ ഉണയായപരുന്നു മമയാമള. നജീ വജീഴനതസ കണ്ടുകകയാണപ
രുന  ഞയാന്  ഒന്നുഎ  മപണയാതപരുന്നു.  സഹൈയായപക്കയാന്  തയ്യയാറയായ
മറളവമരയുഎ ഞയാന് നപരുത്സയാഹൈകപടുതപ. 

കയാരണഎ  എകന്റെ  മനസ്സു  നപറകയ  നജീയയായപരുന്നു...നപകന്റെ
കലനയാണമയായപരുന്നു.....

അതസ നജീയയായപരുകനനസ ഞയാനറപഞപല മമയാമള....

"സര്...”

ആമരയാ വപളപക്കുന ശബഎ മകടസ അയയാള് ഉണര്ന്നു.
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"ടെപക്കറസ എതയയാ....”
അയയാള് കജീശയപല് നപന്നുഎ ഹപസകയടുതസ കണക്ടര്ക്കസ മനമര
നജീടപ.
പരശ്ശതഎ  പ്രതപധധ്വനപകളുള  മുഴക്കതപകന്റെ  ആഴതപമലക്കസ
അയയാള് ആഴസ നപറങ്ങുമമയാഴഎ പുറതസ മഴ നപലചപരുനപല.

അമപയാഴഎ അയയാള് പപറുപപറുത്തു കകയാണപരപന്നു.

"അതസ നജീയയായപരുകനനസ ഞയാനറപഞപല മമയാമള....”

"അതസ നജീയയായപരുകനനസ ഞയാനറപഞപല ...”

ഷഫപന  
X E
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അനുഭവവ

യഞാതകള  ...  അനന  ....  ഇനന  

പണകത വഴപയയാതകള് എത സുന്ദരമയായപരുന്നു.  എനപക്കസ
ഒരപക്കലുഎ  മറക്കയാന്  കഴപയപല.  കണയാമരകടകന്റെ  മയാങക്കസ
കകലറപഞഎ,  പരജീക്ഷേ  കഴപഞസ  മപയാകുമമയാള്  പുളപ  പറപച്ചുഎ,

കുസൃതപകള് കയാണപച്ചുഎ,  കൂട്ടുകയാമരയാകടെയാതസ സപപപസ തപന്നുഎ,  മജീന്
പപടെപച്ചുഎ നടെനപരുന ആ കയാലഎ....എകന്റെ ബയാലനകയാലഎ....

പയാടെവരമതസ കൂകടെ പയാട്ടുഎ പയാടെപ ഓടെപ നടെനതുഎ,  മരതപല്
കയറുമമയാള് കയാലുകതറപ വജീണതുഎ,  മുറപഞ ഭയാഗതസ കയാടപയുകടെ
ചയാറസ  കവചതുഎ,  എരപഞമപയാള് പലസ  കടെപചസ  പപടെപചതുഎ എലയാഎ
ഇന്നുഎ ഓര്മ്മയപല് മയായയാകത നപല്ക്കുന്നു.
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എനയാല്  ഇനകത  യയാത  എത  വപരസമയാണസ.  കയാരണഎ
ഇനകത  യയാത  മുഴവന്  വയാഹൈനങളപലയാണസ.  ആമരയാടുഎ
മപണ്ടുകമയയാ ചപരപക്കുകമയയാ ഇല.  എന്തു കചയ്യയാനയാണസ.  ഇനകത
യയാതകള്  എനപക്കസ  തജീകര  ഇഷ്ടമല.   മവഗതമയറപയ  ഈ
മലയാകതസ  എകന്റെ  പഴയകയാല  യയാതകളുകടെ  ഓര്മ്മകള്
അയവപറക്കയാനയാകണനപക്കപഷ്ടഎ. 

നപമവദസ കൃഷ
VIII A
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കവവിത

കപഞാര്കളന

അടുകളനയനന്നൈഞാരു അരങ്ങുണര്ന
യുദ്ധത്തയിന് നകഞാടയിയ വയിലഞാപവുമഞായഖ

അഗയിയുണര്ന, പുകയുയര്ന
പുതയിനയഞാരു യുദ്ധസന്നൈഞാഹവുമഞായഖ
അമയിയുന കുടയിയുന നനകടഞാടകമഞാടുന
നവള്ളവുന കൂടരുന തയിളച്ചു മറയിയുന
മയികയിയുന നഗ്രൈന്റെറന വയിലനഞാരഞായഖ

നഞാടയിനനയഞാനക വയിറപയിക്കുന
കത്തയിയുന കൂടരുന പഞാപയികളഞായഖ
ജനങ്ങനളയഞാനക വധയിക്കുന

ചൂലന മുറവുന കളനമഞാരുകയി
മത്സരനമന്നൈ യുദ്ധകളത്തയില്
സ്പൂണന കണയുന കമളന തുടങ്ങയി

കക.പപ.എഎ.എസസ.എഎ.ഹഹൈസ്കൂള് അരപക്കുളഎ                                              മുദ്ര  



26

ഈസചീ കുക്കുന കറണടുപന ഓടഞാനഞായഖ
ചെഞാടഞാനഞായഖ ഒരുങ്ങയി നയിന

കുകറന തയഞാറഞായഖ വയിസയില് മുഴകഞാന്
എലഞാരുന ഭചീതയിയയില് നയില്ക്കുന

ഈസചീ കുക്കുന കറണടുപന
സ്പൂണന കണയുന തയഞാറഞായഖ

കുകനറന്നൈ റഫറയി വയിസയില് മുഴകയി
അടുകളയഞാന അരങ്ങുണര്ന

യുദ്ധത്തയിന് നകഞാടയിയ വയിലഞാപവുമഞായഖ

കനഹ ഗേയിരചീഷഖ
IX D

കക.പപ.എഎ.എസസ.എഎ.ഹഹൈസ്കൂള് അരപക്കുളഎ                                              മുദ്ര  



27

കഥ

ശനഖഖ
അയയാള് ചുറഎ  മനയാക്കപ.  ഇല.  കരുതപയതസ  മപയാകല ആരുഎ

തകന  ശ്രദ്ധപക്കുന്നുണയായപരുനപല.  എലയാവരുഎ  അവരവരുകടെ
മജയാലപകളപല് മുഴകപ ആമരയുഎ ശ്രദ്ധപക്കയാകത ഓടുകയയായപരുന്നു. 

ജജീവപക്കയാന്  മവണപ  ആ  നഗരതപകല  എലയാവരുഎ
ഓരുമമയാഴഎ  അതപല് നപകനലയാഎ  മയാറപ  ഒകരയാഴപഞ  സ്ഥലതസ
അയയാള് ഇരുന്നു. വലപയ മകയാട്ടുഎ അതപമനക്കയാള് വലപയ തയാടെപയുഎ
ഉരുണ കണ്ണുകളുഎ ഉള അയയാള് കമകല എഴമനറ  നടെന്നു. 

കയാണുമമയാള്  ശയാനമയായ  മനുഷനനയാകണങ്കപലുഎ  എകനയാ
കക്കമയയാ  നപഗൂഢത  അയയാളപല്  ഒളപഞ  കപടെനപരുന്നു.  ഒന്നുഎ
അറപയയാകത  ആ  വലപയ  കയാലുകള്  മുമനയാടയാഞസ  അയയാള്
നടെക്കുകയയാണസ. മനസസ ശൂനനമയായപരുന്നു. 

വജീടപകലതപയമപയാള്  ആ  സജീ  മുറമടെപക്കുകയയായപരുന്നു.

കവളുതസ,  നല  സയാരപകയയാകക്ക  ഉടുത  ആ  സജീ  ഇതപരപ
മദ ഷനമതയാകടെ മചയാദപച്ചു.

"ഇനസ എവപകടെ ആയപരുന്നു. നജീയപങകന നടെക്കുകയലയാകത ഒന്നുഎ
എഴതുനപമല....”

"ഊഎ....  എഴതണഎ...."  എന്നു  മയാതഎ  പറഞസ  അകമതക്കസ
കയറപമപയായമപയാള് അയയാള് നപശ്ചയപച്ചു. 

എഴതണഎ. പമക്ഷേ എങകന? എവപകടെ തുടെങ്ങുഎ?
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ജജീവപതതപല് എനപമനയാകടെങ്കപലുഎ ഭയമുകണങ്കപല് അതസ ഒരു
കഥ  എഴതപ  തുടെങ്ങുനതപനസ  മുമസ  മയാതമയാണസ.  എന്തു  വനയാലുഎ
മവണപല.  എത  കയാലകമന്നു  കരുതപ  ഈ  അമ്മകയ  കഷ്ടകപ
ടുത്തുഎ.?

മപപറുഎ  മപനയുഎ  മുമപല്  തകനയുണയായപരുന്നു.  പമക്ഷേ
അയയാള്ക്കസ  മപടെപയയായപരുന്നു,  ആ  മപനകയ  ഒന്നു  മനയാക്കയാന്
മപയാലുഎ.  അയയാള്  വജീടപല്  നപന്നുഎ  ഇറങപ  നടെന്നു...

നഗരതപമലക്കസ....ഒരു വപഷയഎ കപടയാകത...

ഇനകലയുഎ അയയാള് ശ്രദ്ധപചപരുന്നു.  ഒരു കപണ്കുടപ തകന
അത്ഭുതമതയാകടെ  മനയാക്കുനതസ.  അകത...  അവള്  തകന്റെ  അടു
മതക്കസ തകന വരപകയയായപരുന്നു. 

"സര്...”

അയയാള് ഒന്നു കഞടപ. തകന്റെ ഈ രൂപഎ കവചസ ആരുഎ തകന സര്
എന്നു വപളപക്കയാന് മതയാന്നുമയായപരുനപല. 

"സര് പുതപകയയാരു മനയാവല് എഴതയാന് മപയാവുകയയാകണന്നുഎ
അതസ വപവര്തനഎ കചയ്യയാന് ആകള ആവശനമുകണന്നുഎ പറഞസ
ഒരു പരസനഎ.... “

"കശ്ശയാ...”

ഇതപനപടെയസ തമനയാടെസ പറയയാകത പരസനവുഎ കകയാടുമതയാ!

അയയാള് അവമളയാടെസ മചയാദപച്ചു.

"കുടപയുകടെ മപരസ?.....”

"നയാദപയ...”
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"കുടജീ...  മവകറ  എകനയാകക്ക  മജയാലപ  കപടെക്കുന്നു...  ഇതു  തകന
മവമണയാ?...  എനപസയസ  ഒരു  വപഷയഎ  കപടയാകത......പണകത
മപയാകല എഴതയാനയാവുനപല....”

അയയാളുകടെ ഗയാഎഭജീരനമുള ആ ശബഎ മകടമപയാള് അവള് ഒന്നു
കഞടപ. 
"സര്  വജീടപല്  അമ്മ  ഒറമയ  ഉള...  അച്ഛകന്റെ  സുഹൃതയായ
മമനയാരമയപകല  ഒരു  സബസ  എഡപറര്  പറഞപടയാണസ  ഞയാന്
ഇമങയാടസ വനതസ....”
അവളുകടെ കവളുത മുഖഎ ആകപയാകടെ  ചുവന്നു തുടുത്തു.  കണ്ണുകള്
നപറഞ. അകത അവള് കരയുകയയായപരുന്നു. 

"നയാദപയ...കരയയാന്  മവണപ  പറഞതല.  കുടപയുകടെ  പ്രശഎ
എനപക്കസ മനസപലയാകുഎ. തല്ക്കയാലഎ വജീടപമലക്കസ വരൂ...”

രണസ  ദപവസമയായപ  തപര ഞസ  നടെനതസ  കകയാണ്ടുഎ,  പപകന
തയാന് മനസപല് കണതപമനമക്കള് എതമയയാ വപരൂപമയായ രൂപഎ
ആയതസ കകയാണ്ടുഎ അവള് അയയാകള വലയാകത മപടെപചപരുന്നു. 

കപകടനസ  കരയുന  പ്രകൃതമല  അവളുമടെതസ.  എനപട്ടുഎ
അമപയാള്  അവമളയാടെസ  കരഞ  മപയായപ.  അതുകകയാണസ  മപരു
മപയാലുഎ മചയാദപക്കയാകത അവള് അയയാളുകടെ പപറകക നടെന്നു. 

ഇങകന  രൂപമുള  ഒരയാള്ക്കസ  എങകന  ഒരു  നല  മനസസ
ഉണയാകുഎ..അവപകടെ എങകന ഭയാവന വരുഎ... നടെതതപനപടെയപല്
അവള് ചപനപചസ  കകയാണപരുന്നു.  അവള്ക്കസ കയാല് കഴക്കുന്നുണയാ
യപരുന്നു.
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അച്ഛകന്റെ  സുഹൃതയായ  ശരണ്  പറഞപരുന്നു.  അയയാകള
കയാണുമമയാള് നപനക്കസ ഒരുപയാടെസ  സഎശയങള് ഉണയാകുഎ.  നപകന്റെ
സധ്വഭയാവഎ  കവചസ  നജീയതസ  മചയാദപക്കുകമന്നുഎ  അറപയയാഎ.  പമക്ഷേ
നയാദപയയാ.. നജീ മചയാദപക്കരുതസ...

അമതയാര്തസ അവള് എലയാഎ മയാറപ കവച്ചു. അവള്ക്കസ കവറുപ്പുഎ
സങ്കടെവുഎ  മതയാനപ.  സയാരമപല.  തകന്റെ  അമ്മയസ  മവണപയമല.

ഇതപരപ കഷ്ടകപടുനതസ കകയാകണനയാണസ.
വജീകടെതപയതവള് അറപഞപല . അയയാള് മനകര വജീടപമലക്കസ

കയറപമപയായപ.  തമനയാകടെയാനസ  കയറയാന്  പറഞപകലന  മഖദഎ
അവള്ക്കപലയായപരുന്നു.  കഴപഞ  ഒന്നു  രണ്ടു  മണപക്കൂറപനുളപല്
അയയാളുകടെ പ്രകൃതഎ നയാദപയ മനസപലയാക്കപക്കഴപഞപരുന്നു.

ഒടുക്കഎ അയയാളുകടെ അമ്മ വന്നു പറഞ.

"മമയാമളതയാ?...കയറപയപരപക്കൂ.....മമയാകള  മുഖകതനയാ  ഒരു
വലയായ....”

അവള് സമനയാഷമതയാകടെ പറയയാന് തുടെങപ.
"ഞയാന്  നയാദപയ....കുടനയാടപലയാണസ  വജീടെസ....ഇവപകടെ  ഇമദ്ദേഹൈകത
സഹൈയായപക്കയാന് വനതയാണസ....”
"ഓ.....കുടപകക്കനയാ...ഇമനക്കസ  ആറസ  മയാസമയായപ  അവന്  ഒന്നുഎ
എഴതയാകത നടെക്കുനതസ...നമുക്കസ ഭക്ഷേണഎ കഴപക്കയാഎ...”

ആ  സധ്വയാദപഷ്ടമയായ  ഭക്ഷേണഎ  കഴപചമപയാള്  കപയാടുനകന
അവള്ക്കസ തകന്റെ അമ്മകയ ഓര്മ്മ വന്നു. ഇല അമ്മ ഒന്നുഎ കഴപച്ചു
കയാണപല...
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"മമയാമള  കഴപക്കൂ...ഇവപടുകത  ഭക്ഷേണകമയാന്നുഎ  ഇഷ്ടമയായപമല...

കഴപക്കസ...”
ആ മചയാദനതപല് നപനയാണസ അവള് ഉണര്നതസ.
"ഇലമമ്മ....അതല..”

"പപകനനയാ   കുടപക്കസ...”
അതു  പറയയാന്  തുടെങ്ങുമമയാള്  അവമളയാര്ത്തു.  എനപനയാ

എകന്റെ  കഥകയയാകക്ക  ഇവമരയാടെസ  പറയുനതസ.  മവണ.  അവള്
പതുകക്ക ഭക്ഷേണഎ കഴപച്ചു തുടെങപ.

വയറു  നപറകയ  കഴപചസ  കപടെനമത  അവള്ക്കസ  ഓര്മ്മയുള.

പപകന രയാവപകല അമ്മ വപളപചമപയാളയാണസ അവള് ഉണര്നതസ.
"അമമ്മ...നല വപശപസ ഉണയായപരുന്നു. അതുകകയാണയാണസ ....”
നയാദപയ ആ കുസൃതപക്കുടപ ഇത വപനജീതയയാവുനതസ ആദനമയായയാണസ.
കുളപച്ചു വസഎ മയാറപ അയയാളുകടെ മുറപയപമലക്കസ അവള് കയറപകചന്നു.

ഉഎ..ആള്ക്കസ വൃതപയപകലങ്കപലുഎ മുറപകയയാകക്ക കകയാളയാഎ.

"സര്...സയാറപകന്റെ മപകരനയാ?....”

"യയാദവസ.....യയാദവസ കപമഷയാര്...”

"അകതമയയാ....എഴതപത്തുടെങപമയയാ?......”

ശയാനനയായപരുന  അയയാള്  കപകടനസ  അശയാനമയായ  കടെല്
മപയാകല ആര്തപരമപ.
"മദ...ഞയാന്  എനപയസ  മതയാന്നുമമയാള്  എഴതുഎ...ഇകതയാകക്ക
മചയാദപക്കയാന് നജീയയാരയാ...ഇനപ എകന്റെ മുറപക്കകതസ കയറപയയാല്...”

അവള് ഇറങപമയയാടെപ. 
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എതയയായയാലുഎ തയാകനയാരു കപണമല.  സഹൈപക്കുനതപനസ ഒരു
പരപധപകയയാകക്കയപമല...

കരഞ...നനയായപടസ..
ജജീവപതതപല് ഇമന വകര മനസറപഞസ ചപരപക്കുകയലയാകത

കരചപല് വനയാലുഎ  കരയപലയായപരുന്നു.  എന്തു കചയ്യയാഎ.  ജജീവപതഎ
മയാറപയപരപക്കുന്നു.  ഇനപ  കരയയാത  ഒരു  ദപവസഎ  ഉണയാകപല.

കപകടനസ ഒരു ശബഎ. തപരപഞസ മനയാക്കപയമപയാള് യയാദവസ.
"നയാദപയയാ...ക്ഷേമപക്കണഎ...ഞയാകനയാന്നുഎ മനസപല് നപര്ത്തുകയപല.

മതയാനപയതസ പറയുഎ...കുടപ വപഷമപക്കരുതസ.”
ഇതസ പറഞതസ യയാദവസ തകനയയാമണയാ എനസ നയാദപയ ചപനപച്ചു.

അവളുകടെ ഉളപലമപയാള് വപകലമയാകയയാരു ഭയാവഎ മയാതഎ.

"യയാദവസ  ....  തയാങ്കള്  എഴതണഎ....ഇതു  പറയയാന്  എനപക്കസ
എനയാണസ  അവകയാശഎ  എനറപയപല...എങ്കപലുഎ  ഹദവദതമയായപ
കപടപയ കഴപവസ നശപപപക്കരുതസ..”
"കുടപ ഇരപക്കൂ..ഞയാന് പരയുനതസ എഴതൂ...”

ഒരു മപജസ എഴതപക്കഴപഞമപയാള് അവള് പറഞ.

"എനപക്കസ  മനസപലയായപ...നപങളുകടെ  ജജീവപതതപകല
അനുഭവങള്  തകന  കൂടപകവചയാല്  ഒരു  നൂറു  പുസ്തകങള്
എഴതയാമമലയാ... നനയായപ ഇമപയാകഴങ്കപലുഎ മതയാനപയമലയാ...”

അയയാളുകടെ മുഖഎ കതളപഞ.  നയാദപയ തയാന് കരുതപയതസ മപയാകല
വപവരവുഎ   വപദനയാഭനയാസവുഎ  ഇലയാത  ഒരു  കുടപയല.  അവളുകടെ
സഎസയാരഎ... അതയാമണയാ തകന സധ്വയാധജീനപചതസ.?
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വപണ്ടുഎ കുമറ എഴതപ.

"യയാദവസ.. നപങള്  ഒരു  ശയാഖസ  മപയാകലയയാണസ..അടുത്തു  വനയാല്
ഒന്നുഎ മതയാന്നുകയപല...പമക്ഷേ കയാതപമനയാടെസ  മചര്തസ  പപടെപചയാല്
പലതുഎ  മകള്ക്കയാഎ..  അതുമപയാകല  അനുഭവങളുകടെ  ഒരു
കൂമയാരമയാണസ നപങളുകടെ മനസസ...”

മയാസങളുഎ വര്ഷങളുഎ കഴപഞ.  മനയാവലപകന്റെ അവസയാന
ഭയാഗഎ  എഴതപയമപയാമഴക്കുഎ  അയയാകള  കുറപചസ  സകലതുഎ  നയാദപറ
മനസപലയാക്കപ കഴപഞപരുന്നു.

"യയാദവസ..എനപക്കസ മപയാകയാന് സമയമയായപ അമല...”

എമനയാ ഒനസ മനസപല് തടപതടെഞ കകയാണവള് മചയാദപച്ചു.

"ഉഎ.....ഇതപനുള പ്രതപഫലഎ?...”

"എനസ പ്രതപഫലഎ...  അതസ ഞയാന് അമങയാടസ  തരമണ...  എകന
ജജീവപതഎ എനയാകണനസ നപങള് പഠപപപച്ചു.  അതപല്പരഎ എന്തു
പ്രതപഫലഎ മവണഎ ഈ നയാദപയക്കസ?...”

അവള് ഒരു വര്ഷതപനു മശഷഎ വജീണ്ടുഎ ഒനസ കരഞ.

"അമമ്മ...ഞയാന് മപയാകുന്നു....”
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"ആ...മപയായപ  വരൂ....കുടപമയയാടെസ  എനപക്കസ  നന്ദപയുണസ.  നജീ
വനതപനു  മശഷഎ  പല  മയാറങളുഎ  അവകന്റെ  ജജീവപതതപല്
ഉണയായപട്ടുണസ...അതപനസ നന്ദപ...”

പപകന ഒന്നുഎ മനയാക്കയാകത അവള് നടെന്നു.

യയാദവപകന്റെയുഎ  നയാദപയയുമടെയുഎ  മനസസ  അശയാനമയായ  കടെല്
മപയാകല ആര്തപരമ്പുകയയായപരുന്നു. 
അകത അനുഭവങളുകടെ  ആ  കടെലപല് ഒരു  തപരമയാലയയായസ  വന
നയാദപയ അവപമടെയുഎ ഇവപമടെയുഎ തടപതടെഞസ.....

ശ്രജീലയ
X E
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യയാതയാവവിവരണവ

വയികനഞാദയഞാത  .  
സ്കൂള അവധയികഞാലത്തഞായയിരുന ഞഞാന് ആ യഞാത കപഞായ

തഖ . വയനഞാടയിനലനകഞാരു യഞാത. ഞങ്ങള കുടുനബകത്തഞാനട യഞാത
കപഞാകഞാന്  തചീരുമഞാനയിച്ചകപഞാള  ഞഞാന്  സകനഞാഷന  നകഞാണഖ
തുള്ളയിച്ചഞാടയി. 

ആ  ദയിവസനമത്തുന്നൈതഖ  വനര  ഞഞാന്  സകനഞാഷകത്തഞാനട
കഞാത്തയിരുന. കപഞാകുന്നൈതയിനന്റെ തകലദയിവസന, നകഞാണഖ കപഞാകകണ
സഞാധനങ്ങനളലഞാന ബഞാഗേയില് എടുത്തു നവച്ചു. 

അങ്ങനന  യഞാത  കപഞാകുന്നൈ  ദയിവസന  വനന്നൈത്തയി.  അന്നൈഖ
ഞഞാന് പതയിവയിലന കനരനത്ത എഴുകന്നൈറ.  ഞങ്ങള ഒരു കഞാറയിലഞാ
യയിരുന  യഞാത  കപഞായതഖ .  ചുരന  കയറയി.  ഒന്പതഞാന  വളവയില്
ഇറങ്ങയി.  അവയിനട  ഇറങ്ങയിയകപഞാള  കണ  അതയിമകനഞാഹരമഞായ
കഞാഴ്ചകള എനന്നൈ സകനഞാഷയിപയിച്ചു. 

കുനറ കുരങ്ങനഞാര് മരങ്ങളയില് നയിനന മരങ്ങളയികലകഖ ചെഞാടയി
കളയിക്കുനണഞായയിരുന.  പയിനന്നൈ ഞഞാന് കൂടുതലന കണതഖ  മകനഞാ
ഹരമഞായ  കതയയിലകത്തഞാടങ്ങളഞായയിരുന.  കതയയില  പറയികഞാന്
വരുന്നൈ ഒരുപഞാടഖ സചീകനളയുന കണ. 

നചെറ  നചെറ  വൃക്ഷങ്ങളന  പലനയിറത്തയിലള്ള  പൂകളന  ഞഞാന്
കണ. പയിനന്നൈ ഞങ്ങള ഉച്ച ഭക്ഷണന കഴയിച്ചു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തയിന
കശഷന  ഞങ്ങള  പൂകകഞാടഖ  തടഞാകത്തയില്  കബഞാടഖ  നറഡയിന
കപഞായയി.  കബഞാടയില്  ഇരുന കണ കഞാഴ്ചകള എലഞാന  കനരനത്ത
കണതയികനകഞാള അതയിമകനഞാഹരമഞായയിരുന. 

കണല്  നചെടയികളഞാണഖ  കൂടുതലഞായുന  അവയിനട  കണതഖ .
പയിനന്നൈ ധഞാരഞാളന  പുഷ്പങ്ങളന കണ.  പയിന്നൈചീടഖ  ഞങ്ങള എടകല്
കകഞാടയയില്  കപഞായയി.  കകഞാടയുനട  മുകളയില്  കയറയിനയത്തഞാന്
ഞങ്ങള  കുനറ ബുദ്ധയിമുടയി. 
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കകഞാടയുനട  ഉള്ളയില്  എത്തയിയകപഞാള  ഞഞാന്  വളനരയ
ധയികന ഭയന.  കകഞാടയുനട മുകളയില് നയിന്നൈഖ തഞാകഴകഖ  കനഞാകയിയ
കപഞാള എലഞാത്തയിനനയുന നചെറതഞായയി കഞാണനപട. 

രണ  ദയിവസന  മഞാമനന്റെ  കസ്വഞാകടഴയില്  തഞാമസയിച്ച  കശഷന
ഞങ്ങള വചീടയികലകഖ  തയിരയിച്ചു.  തയിരയിച്ചു വരഞാന് എനയിയഖ കതഞാന്നൈയിയ
കതയയില.  ഇനയിയുന  ഇങ്ങനന  ഒരു  യഞാത  കപഞാകഞാന്  ഞഞാന്
കഞാത്തയിരയിക്കുകയഞാണഖ.

ഗേനകഗേയ എന്.നക.
VIII F
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വയായനയാക്കുറവിപപ

പറയയി നപറ്റ പനയിരുകുലന

തലമുറകളപല് നപനസ തലമുറകളപമലക്കസ പകര്നസ പകര്നസ
മലയയാളപകളുകടെ മനസപല് സവപമശഷസ്ഥയാനഎ മനടെപയ ഐതപ
ഹൈനകപരുമയയാണസ പറയപ കപറ പനപരുകുലഎ. 

കയാലയാതജീതമയായ ഹൈരപതമശയാഭമയയാകടെ നപലനപല്ക്കുന ആ
ഐതപഹൈനമയാണസ  ചരപതവുഎ  ഭയാവനയുഎ  ഒതപണക്കപ  മലയയാള
തപകല  യുവ  എഴത്തുകയാരന്  ശ്രജീ  രയാമജഷസ  ഹകതപ്രഎ  ഒരു
സഎഭവപരമരയുകടെ രൂപതപല് ഈ കൃതപയപലൂകടെ പുനരയാഖനയാ
നഎ കചയ്യുനതസ. 

ജനപച  കുലതപകന്റെ  മഹൈപമ  കകയാണല,  അനുഷപക്കുന
കര്മ്മങള്  കകയാണയാണസ  അമരതധ്വകത  പ്രയാപപമക്കണകതന
ശയാശധ്വതസതനഎ  മലയയാളപ  മനസപലയാക്കപയതസ  പനപരുകുല
തപകന്റെ കഥകളപലൂകടെയയാണസ.

പണപതമശ്രഷനയായ ബ്രഹ്മണന് വരരുചപയുഎ പറയ സമു
ദയായതപല് പപറന പഞമപയുഎ മദശയാനരങളപലൂകടെ നടെത്തുന
യയാത.  ആ  സഞയാരതപനപടെയസ  ജനപക്കുന  പന്ത്രണസ  മക്കളുഎ
"വയായുള  പപളക്കസ  ഇരയുഎ  കല്പപചപരപക്കുന്നു"  എന  കതയാടു
നനയായതപല് ഉമപക്ഷേപക്കകപടുന്നു. 
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വപവപധ ഇടെങളപല് ജനപചസ വപഭപനജയാതപകളപല് വളര്നസ
വനതനസ്ത കതയാഴപല് മമഖലകളപല് പ്രയാവജീണനഎ മനടെപയ അഗപ
മഹൈയാതപ  മുതല്  പയാക്കനയാര്  വകര  നജീളുന  ആ സമഹൈയാദരകുല
തപകന്റെ അവസയാനമപലയാത ദപവനതധ്വങളുഎ അത്ഭുതകര്മ്മങളു
മയാണസ  ഈ  ചരപതതപലൂകടെ  മലയയാളക്കര  മുഴവന്  നപറഞ
നപല്ക്കുനതസ.

നജഫഞാത്തയിമ
IX E
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കഥ

കസ്നേഹസഖപര്ശന

അവള്
ഒയാര്മ്മകളപമലക്കസ
ഒരു  തപരപഞ
മനയാടഎ  നടെതപ.
തകന്റെ ഈ മുപതസ
വയസപനുളളപല്
തനപക്കുണയായ
അനുഭവങള് ഒരു

മപനയായഎ മപയാകല അവളപല് കണ്ടു.

 
കട്രെയപനപകല ജനലപകന്റെ  പുറകത പുറഎമലയാകഎ മനയാക്കുന

മടപല്  അവള്കക്കകനയാകക്കമയയാ  മതയാനപ.  ഇടെയസ  കട്രെയപന്
ശബഎ അമലയാസരകപടുതപ.  അവകള  പ്രതജീക്ഷേപചസ  ഒരു പയ്യന്
മുമപല് നപനസ  

"അമ്മയാ ഉങ്കള്ക്കസ കടെല മവണമയാ....  കവറുഎ  അയപന്തസ രൂപയാ..

വയറപപപഴപമ്മയാ... "

ആ  കുഞപകന്റെ  നപസഹൈയായ  മുഖഎ  കണപടയാവയാഎ  അവള്
പത്തു   രൂപ  കകയാടുത്തു.അവന്  കടെലവച്ചു  നജീടപയമപയാള്
വയാങപയപല.
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അവള് വജീണ്ടുഎ ഓര്മ്മകളപമലക്കസ  വജീണ്ടുഎ  മുഴകപ. 
സമന  കുടുഎബതപല്   ജനപച  അച്ഛനസ  പപറന  മകള്.

വജീടപകല ഏക പുതപ.  തറവയാട്ടു വജീടപല്             അഢഎബരപൂര്വഎ ജജീവപ
ച്ചു. ഒടുക്കഎ അവളുകടെ അച്ഛകന  ചതപചസ സധ്വതസ തടപകയടുത്തു. 

ആദനഎ ഒരു വജീടെസ വയാങപയപരുന്നു. ആ  വജീടപകല  ഇളയവനസ
തറവയാടെസ  കകയാടുതമപയാള്  അവര് ഒന്നുഎ മനയാക്കയാകത ഇറക്കപ
വപട്ടു.  പപകന അവപകടെ നപനപല.  അചനസ പണകത പ്രതയാപമപ
ലയാതതു കകയാണയായപരപക്കയാഎ മമനയാനപല കതറപ കൂടെപപറപ്പുകകള
പഴപക്കുന്നു. 

ഗൃഹൈനയാഥയയായ അമ്മ രയാപകല് വജീട്ടുമജയാലപ  കചയ്തസ  അവ
കള വളര്തപ. പല അപമയാനവുഎ പരപഹൈയാസവുഎ അവള് സഹൈപച്ചു.

അമ്മയസ വയാശപയയായപരുന്നു, ഞയാന് ജയപക്കണകമനസ. 

അതപനപകടെ അച്ഛന് യയാതയയായപ.  രണ്ടു സജീകള്   തയാമസപ
ക്കുന വജീടപല്  പലരുഎ വനസ  ശലനകപടുതപയപട്ടുഎ കവട്ടുകതപ
യുഎ തലയണയുകടെ  തയാകഴ കവചസ  അമ്മ കയാവലപരുന്നു.  എകന്റെ
ജജീവപതഎ അമ്മയപലൂകടെ ഇഴഞ നജീങപ. 

ഒടുവപല് ആ മദഹൈതസ  വ്രണങള് വര്ദ്ധപചമപയാള് അമ്മ
എനപല് നപന്നുഎ യയാതയയായപ.  പപനജീടെസ ഞയാന് ഓര്ഫമനജപലയാ
യപരുന്നു.  അവപകടെ എനപക്കസ തുണ സപസ്റ്റേര്മയാ രയായപരുന്നു. അവര്
എന്നുഎ എനപക്കസ ആത്മവപശധ്വയാസഎ നല്കപ. 
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ഞയാന് ശയാസവപഷയങളപല് മപകവുകയാടപ.  അതപനപടെയപല്
IIT ല് പഠപചപറങപ. ISRO എകന ഏകറടുത്തു.  ഈ സമനയാഷ
വുമയായപ സപസ്റ്റേറമ്മകയ കയാണയാന് മപയായപ. അമപയാമഴക്കുഎ  അവര്
യയാതയയായപരുന്നു.

 ഇനസ   ഞയാന്  ജജീവപക്കുന്നു.  ഒരു  മജയാലപയപല്,  ചപല
മക്കള്ക്കസ  സഹൈയായഹൈസ്തവുമയായപ.  അവര്കക്കയാരു
തണലയായസ....................

അമയാന ഫയാതപമ
IX D
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യയാതയാവവിവരണവ

നചെനന്നൈയയിനലനകഞാരു യഞാത  .  
2018  ഏപ്രയില്  20  മുതല് കമയഖ  5  വനര  നചെനന്നൈയുനട

വയിവയിധ  ഭഞാഗേങ്ങളയില്  ഞങ്ങള  നടത്തയിയ  യഞാതയുനട
വയിവരണമഞാണയിതഖ. 

20  ആന തയിയതയി രഞാവയിനല  10  മണയിക്കുള്ള നട്രെയയിനയിലഞാണഖ
ഞങ്ങള  നചെനന്നൈയയികലകഖ  കപഞായതഖ .  നകഞായയിലഞാണയിയയില്
നയിന്നൈഖ  ഞങ്ങള  നട്രെയയിന്  കയറയി.  കുടുനബഞാനഗേങ്ങകളഞാനടഞാപമുള്ള
യഞാതയഞായയിരുന.  വളനര  നല  യഞാത.  അവയിനടയുള്ള  എനന്റെ
മൂത്തമയുനട ഗൃഹപ്രകവശമഞായയിരുന. 

ഞങ്ങള  കുടുനബസകമതന
നചെനന്നൈയയിനലത്തയി.  നറയയില്
കവകസ്റ്റേഷനയില്  നയിനന  ഞങ്ങ
നള  കൂടയിനകഞാണ  കപഞാകഞാന്
അവര്  കഞാര്  അയച്ചയിരുന.
അതയില്  കയറയി  ആ  വചീടയിനല
ത്തയി.

അന്നൈഖ  അവയിനട  തഞാമസയി
ച്ചു.  അടുത്ത  ദയിവസന  ആയയിരു
ന  ഗൃഹ  പ്രകവശന.  അടുത്ത
ദയിവസന എത്തയി.  ഞങ്ങള ആ
വചീടഖ അലങ്കരയിച്ചു. അവയിനടയുള്ള
ആളകള കകഞാലന വരച്ചു. അവയി
നടനയഞാക റയിബണ് മുറയിച്ചഞാണഖ

ആകഘഞാഷയികഞാറഖ.  അവയിടുനത്ത  പ്രസയിഡണഖ  ആണഖ  റയിബണ്
മുറയിച്ചതഖ . 
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പയികറ്റ  ദയിവസന  മുതല്  ആ  വചീടയിനല  ആളകള  ഞങ്ങനള
വയിവയിധ സ്ഥലങ്ങള കഞാണയികഞാന്  നകഞാണഖ കപഞായയി. ആദല്യ മഞായയി
ഞങ്ങള  കപഞായതഖ  ഒരു  പുരഞാവസ്തു  കകന്ദ്രത്തയിലഞായയിരുന.
അവയിനട  രഞാജഞാവയിനന്റെ  വഞാളന  കയിരചീടവുന  എലഞാന  ഉണഞായയിരുന.
വജ്രങ്ങള പയിടയിപയിച്ച  കയിരചീടമഞായയിരുന അതഖ.  പയിന്നൈചീടഖ  ഞങ്ങള
ബചീച്ചയില് കപഞായയി കുകറ കളയിച്ചു. 

പണനത്ത  നകടയിടങ്ങളന  ലയിപയികളന  ഉള്ള  ഒരു  സ്ഥല
ത്തഞാണഖ പയിനന്നൈ ഞങ്ങള കപഞായതഖ .  അവയിനട നയിനന ഞങ്ങള
നവറ്റഖ  ഹഹൗസഖ  എന്നൈ സ്ഥലകത്തകഖ  കപഞായയി.  വചീണന മനറ്റഞാരു
ബചീച്ചയില് കപഞായയി.  അവയിനട കുതയിരകള ഉണഞായയിരുന.  അതയിനന്റെ
പുറത്തഖ  കയറയി ബചീച്ചഖ ചുറ്റയികറങ്ങയി. 

രഞാതയിയഞായയിരുന  അവയിനട  നയിന്നൈഖ  തയിരയിച്ചഖ  കപഞാന്നൈതഖ.
തയിരമഞാലകള  അടയിക്കുകമഞാള  ഞങ്ങള  ദൂകരകഖ  നതറയിച്ചഖ
കപഞായയിരുന.  അതഖ  എനയിയഖ  മറകഞാനഞാവഞാത്ത  ഒരു  അനഭവ
മഞാണഖ.  ഞങ്ങള  ബസയില്  കയറകമഞാള  നചെരയിപയില്  നയിറനയ
പൂഴയിയഞായയിരുന. 

പയികറ്റന്നൈഖ ഞങ്ങള നറയയില്കവ കസ്റ്റേഷനയില് നയിനന നട്രെയയിന്
കയറയി  നഞാടയികലകഖ  തയിരയിച്ചു.  നട്രെയയിനയില്  നയിനന  മലമുകളയിനല
സ്ഥലങ്ങളന  സണ്നസറന  കണ.  എനയികഖ  ഒരയികലന
മറകഞാനഞാവഞാത്ത ഒരു യഞാതയഞായയിരുന അതഖ.

മയിഥുന് കൃഷ്ണ യു.എന
VIII  D
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ഉപനനയാസവ

പ്രളയന പഠയിപയിച്ചതഖ

2018 ആഗസ്തസ 15,16,17.......

ഈ ദപവസങള് മകരളജീയര് ഒരപക്കലുഎ മറക്കപല. 1924 നസ
മശഷഎ  ഇനന  തകന  കണ  മഹൈയാപ്രളയഎ....മലയയാളമണസ
ഇമപയാഴഎ  ആ  പ്രളയ  സ്മരണ  ഓര്ക്കുന്നു.  അതപകന്റെ
നയാമയാവമശഷപപ്പുകള്  ഇനപയുഎ  തജീര്നപടപല.  ഈ  പ്രളയഎ
മലയയാളപകകള  ശരപക്കുഎ  ഒരു  പയാഠഎ  തകന  പഠപപപച്ചു.  ഓമരയാ
മലയയാളപക്കുഎ  ഒരഹൈങ്കയാരമുണയായപരുന്നു.  ഞങകള  ഒന്നുഎ
കതയാടെപകലനസ.ആ വചനങള്  മയാറപകപയാളപചസ  പ്രതജീക്ഷേപക്കയാകത
തകന ആ അതപഥപ വകനതപ. 

കതക്കന്  മകരളകതയയായപരുന്നു  പ്രധയാനമയായുഎ  പ്രളയഎ
വപഴങപയതസ.  വപകസനഎ  മയാതഎ  എന  ലക്ഷേനമതയാകടെ  കുതപ
മചയാടുന  സര്ക്കയാറുഎ  സധ്വയാര്തത  കകയാണസ  പലതുഎ
കവടപപപടെപക്കയാന്  ശ്രമപക്കുനതപനസ   അനതപനയായപ  മജയാലപ
കചയ്തു  മപയായവരുഎ  ഇങകനകയയാനസ  വരുകമനസ  അറപഞപരു
നപല.

ആദനദപനങള്  മഴ  കപയ്തയാടെപ.  എനയാല്  ഇകതയാരു  പ്രളയ
മയാകുകമന്നുഎ,  ചപല മനു ഷനക്കുരുതപകള് സൃഷ്ടപക്കുകമന്നുഎ ആരുഎ
അരപഞപരുനപല. കവളഎ തയാങയാനയാകയാകത ഡയാമുകള് തുറന്നു. 

മറയാര്ക്കുഎ  കയറയാന്  പറപകലനസ  അഹൈങ്കയാരമതയാകടെ
വപചയാരപചസ  മനുഷനന്  മഗറകള്  പണപതു.  അതപല്  കൂര്ത
കമപകളുഎ കുനവുഎ കകടപ. 
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തകന്റെ  അനുവയാദമപലയാകത  തകന്റെ  പരപധപയപല്  ആരുഎ
കടെമക്കണ  എന  സധ്വയാര്തമമയാഹൈതപല്  കൂറന്  മതപലുകള്
പണപതു. അതസ ഇത വലപയ വപനയയാവുകമനസ അറപഞപല. 

ഏകമദശഎ  ആഗസ്തസ  15,  16  നസ  മഴ  തകര്തയാടെപ.  11

ജപലകളപല് കറഡസ അമലര്ടസ പ്രഖനയാപപച്ചു. പല വജീടുകളുഎ കവളഎ
വപഴങപ.  മതപലുകളുഎ  മഗറകളുഎ  ഉള  വജീടപല്  ഞയാന്
കയറപകലനസ  മഴ  പരഞപടപലയായപരുന്നു.  കലപമയയാകടെ  അതസ
കയറപ.  ചളപ കയറപ. 

തമനയാടെസ  കചയ്ത  ക്രൂരതകള്കക്കയാകക്ക പ്രതപകയാരഎ  കചയ്യുഎ
എനസ ശപഥഎ കചയ്തസ വനതസ മപയാകല. ഞങകള രക്ഷേപക്കൂ എനസ
മകണസ  ഒരുപയാടു  മപര്  കരഞ.  രക്ഷേയാപ്രവര്തകര്
പലയപടെങളപല്  നപന്നുഎ  പയാകഞതപ.  പല  സ്കൂളുകളുഎ
ദുരപതയാശധ്വയാസ കനയാമയായപ. 

അവപകടെതപളങപയതസ  നമ്മള്  ഇതുവകര  വപലകുറച്ചു  കണ,
ചയാകരയുഎ  മജീനുഎ  കടെലുഎ  കണ   മത്സനകതയാഴപലയാളപകളയായപ
രുന്നു.  അനനജജീവനുകകള  രക്ഷേപക്കയാന്  അവര്  പയാകഞതപ.
വലപയവനുഎ  കചറപയവനുഎ  എനപലയാകത,  ഹൈപന്ദുവുഎ  മുസസ ലപമുഎ
കൃസ്തനനുഎ  എനപലയാകത  എലയാവരുമടെയുഎ  വജീടുകള്  കവളഎ
വപഴങപ. 

കലയാഭവന് മണപയുകടെ ചയാലക്കുടെപയുഎ കുടനയാടുഎ തുടെങപ പല
പ്രധയാന സ്ഥലങളുഎ കവളതപള് മുങപ.  ജയാതപമത മഭദമമനന
അവര്  ദുരപതയാശധ്വയാസ  കനയാമപകന്റെ  മൂലയപല്  പയായ  നപവര്തപ,
കപകടകനയാരു നയാള് അഭയയാര്തപകളയായസ അവര് ഉറങപ.
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 വജീടപകല മുനപയ എസപമയയാ, ഫയാമനയാ, കൂളമറയാ, കമതമയയാ
ഇലയാകത, അകതയാന്നുഎ മവണ സധ്വനഎ ജജീവന് മയാതഎ മതപ എന്നു
കരുതപ  അവര്  എലയാഎ  ഒമര  പയായയപല്  ഉറങപ.  ഒമര
പയാതതപല്  ഉണ്ടു.  കൂകടെ  ഉളവര്  പണക്കയാരനയാ  കണമനയാ
പയാവകപടവനയാകണമനയാ  അവര്  മനയാക്കപയപല.  പ്രളയകമന
കകയാലയയാളപയുകടെ  കയ്യപല്  നപന്നുഎ  രക്ഷേകപടതപല്  അവര്
ആശധ്വയാസഎ കകയാണ്ടു. 

മതങളുകടെ  മപരപല്  തല്ലു  കൂടുന  ജനത  അവപകടെ  ഒന്നു
പകച്ചു.  ആരയാധനയാലയങള്  ദുരപതയാശധ്വയാസ  കനയാമ്പുകളയായപ.
ഹൈപന്ദുവുഎ മുസസ ലപമുഎ കൃസ്തനനുഎ എലയാഎ ഒനപച്ചുറങപ.

പപനജീടെമങയാടസ  അതപജജീവനതപകന്റെ  നയാളുകളയായപ.
കരകയറയാനുഎ   കരകയറയാനുഎ  ശ്രമപച്ചു.  പലരുഎ  കരുണയുകടെ
ഹകകളുഎ  ചപരപക്കുന  മുഖവുമയായസ  സഹൈയായഹൈസ്തഎ  നജീടപ.
അതപവകര  വപകസനതയാളുകള്  കുറപച  മകരളഎ  പ്രളയതപല്
നയാമയാവമശഷമയായപ. 

ഓണമക്കയാടെപകളുഎ  ഓണസദനയുഎ  ദുരപതയാശയാവയാസ
കനയാമ്പുകളപല്  ചുരുങപ.അഹൈങ്കയാരതയാല്,  ചുറപലുമുളവര്
സഹൈയായവുമയായപ  വനയാല്  തപരപഞമനയാക്കയാതവരയാണസ  നയാഎ.
അതപനുള  തപരപചടെപയയായപ  ഹദവഎ  തന  മറുപടെപയയാണസ
തജീര്ചയയായുഎ ഈ പ്രളയഎ. 

വജീടുകള്ക്കു ചുറഎ വലപയ മവലപകള് കകടപ നമ്മള് ജജീവപച്ചു.

ഒരു നയാള് പ്രളയഎ വരുകമനസ നമ്മള് കരുതപയപല.  ദുരനമുഖത്തു
നപനസ  ആളുകകള  രക്ഷേപക്കയാനയായപ  ഹലഫസ  മബയാട്ടുകള്
വനമപയാള് ഈ മതപലുകള് അതപകനയാരു തടെസമയായപ. 
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ഒന്നുമപലയാതവരുകടെ  വജീടുകള്  തകനയയാണസ  അധപകവുഎ
നഷ്ടകപടതസ. അവരുകടെ സധ്വപ്നങളുഎ ആഗ്രഹൈങളുഎ പ്രളയഎ തുടെച്ചു
മയാറപ. ഈ പ്രളയഎ കകയാണസ നയാഎ എകനയാകക്കമയയാ പഠപച്ചു എനസ
മതയാന്നുന്നു.  നമുക്കസ  കര  കയറയാഎ,  മനസപലയാക്കയാഎ,  പുതപയ
മകരളഎ  കകടപപടുക്കയാഎ.  ചപല  മതങലുകള്  എങകന
മയാറയാനയാകുഎ  എനറപയപല.  പുതപകയയാരു  തുടെക്കഎ  നമുക്കസ
സൃഷ്ടപക്കയാഎ. 

നവനയാ ദയാസസ
IX E
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കവവിത

ഇര
 ആയപരഎ  ഹകകളയാല് എകന പപചപചജീനപയവര്

അവകരകന പ്രമലയാഭപപപകചകന്റെ 
കുഞമമനപ കടെപകചടുത്തു

 കതരുവപകല നയായള് എലപനയായപ 
കലഹൈഎ കൂടുഎമപയാല്

 മയാറപ  മയാറപ എകന്റെ  മമനപ  തുടെചവര്
 ഒടുവപല് ഒമരയാടെയപല്  ഒഴക്കപ കളഞവര്

പപമറനസ ആമരയാ കണസ  നപലവപളപച്ചു
 പപകന പലരുകടെയുഎ  സഹൈതയാപവയാക്കുകള്
 ചുറഎ  ഈചകള്  എന്  വ്രണങള്ക്കുമമല്

  ഒടുവപകലകന  കുഴപയപലയാക്കപ
  തജീര്നപല,

  പതങള് അചടെപച്ചു
 ബയാലപക  പജീഢപപപക്കകപട്ടു

    സമൂഹൈതപനയാകയയാരു  പുതപയ  ഇര
    ആ കറുത  ഹകകള് ഉറകക്ക  ചപരപച്ചു

    ഇനപയുളള  കപണ്മക്കള്ക്കയാരുണസ തുണയയായപ
    നജീതപക്കയായപ  ആരുഎ ശബപചപല

     ആ  കറുത പല്ലുകളുകടെ കറ  അവളുകടെ
     മമനപയപല്  പറപയപരുന്നു

അമമാന
IX D
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അനുഭവവ

ഒരു     അവധയികഞാല     യഞാത  
ഇകഴയിഞ അവധയികഖ  ഞഞാന് യഞാത കപഞായതഖ  അക്ഷര

നഗേരയിയഞായ  കകഞാടയന  ജയിലയയികലകഞാണഖ.  എനന്റെ  അച്ഛന്
അവയിനട  ആണഖ  കജഞാലയി  നചെയ്യുന്നൈതഖ.  സ്കൂള  അവധയിയഞായയി
രയിക്കുകമഞാള എലഞാന ഞഞാന് അവയിനട കപഞാകഞാറണഖ.

തചീവണയിയയില്  ആണഖ  എകപഞാഴുന  കപഞാകഞാറള്ളതഖ .
അകപഞാള  പല  പല  സ്ഥലങ്ങളന  പല  പല  ആളകനളയുന
കഞാണഞാന. അവനരനയഞാനക പരയിചെയനപടഞാറന ഉണഖ.

തചീവണയിയയില് കപഞാകുകമഞാള ഭഞാരതപഴ കഞാണഞാന. ചെയില
സമയങ്ങളയില്  തചീനര  നമലയിഞഖ  ഒഴുകുന്നൈ  പുഴ  മഴ  നപയഞാല്
നപനടന്നൈഖ  നയിറഞ്ഞു  കവയിഞഖ  ഒഴുകുന.  അനതഞാനക  ഒരു
അത്ഭുത കഞാഴ്ചയഞാണഖ. 

ഞങ്ങള  തഞാമസയിക്കുന്നൈതയിന  അടുനത്തഞാരു  ആറണഖ.
മചീനച്ചയിലഞാര്. മഴ നപയഞാല് അതയില് നപനടന്നൈഖ നവള്ളന നപഞാങ്ങുന.
ഞങ്ങള കപഞാകുന്നൈ വഴയിയയില് എലഞാന നവള്ളന നപഞാങ്ങുന. 

അവയിനട അധയിക വചീടയിലന കതഞാണയി ഉണഖ. മഴകഞാലത്തഖ 
നവള്ളന നപഞാങ്ങുകമഞാള അവര് കതഞാണയിയയില് ആണഖ പുറകത്തകഖ
കപഞാകുക.  ചെയിലകപഞാള  അച്ഛനന്റെ  കൂനട  കജഞാലയി  സ്ഥലകത്തകഖ 
ഞഞാനന  കപഞാകഞാറണഖ.  അകപഞാള  പതങ്ങള  അച്ചടയിക്കുന്നൈ
അച്ചടയിശഞാലകള കഞാണഞാറണഖ. 

കകഞാടയകത്തകഖ  കപഞാകഞാന്  എനയികഖ  വളനര
ഇഷ്ടമഞാണഖ. കഞാരണന അവയിനട എലഞാ കഞാഴ്ചകളന കണയിന കുളയിര്മ
ഉള്ളതഞാണഖ.  നയിറനയ  നനല്പഞാടങ്ങള,കപ  കൃഷയികള,
റബ്ബര്,കചെന,  കചെമഖ  എന്നൈഖ  കവണ  എലഞാ  കൃഷയികളന  അവയിനട
ഉണഖ.
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എലഞാവരുന  നല  കൃഷയികഞാര്  ആണഖ.  ഓകരഞാ  വചീടയിലന
അവര്കഖ  കവണ  സഞാധനങ്ങള  അവര്  തനന്നൈ  കൃഷയി  നചെയ
ഉണഞാക്കുന. 

അവയിനട  കപഞായകപഞാള  എനയികഖ  ആനക  നഞാണകകടഖ
കതഞാന്നൈയിയതഖ  നമ്മുനട  സനസഞാര  ഭഞാഷ  ആണഖ.  അവയിനട
എലഞാവരുന  അച്ചടയി  ഭഞാഷയയില്  ആണഖ  സനസഞാരയിക്കുക.  ഞഞാന്
സനസഞാരയിക്കുകമഞാള  എലഞാവരുന  കഹൗതകകത്തഞാനട  കനഞാകയി
ചെയിരയികഞാറണഖ. 

അവര്കഖ  കകഞാഴയികകഞാടകഞാനര  വലയിയ  ഇഷ്ടമഞാണഖ.
നമ്മുനട  നഞാടയിനല  കപഞാനല  അവയിനട  നല  മചീന് കറയി  കയിടയില.
അവയിനട  എലഞാരുന  കപയുന  ചെകയുന  ഒനക ആണഖ  കഴയികഞാറഖ.
എണപലഹഞാരങ്ങള അധയികന കഴയികഞാറയില.

അവയിനട അധയികവുന കയിസല്യഞാനയികള ആണഖ ഉള്ളതഖ.
കുകറ  കയിസചീയ  ആരഞാധനഞാലയങ്ങളന  കഞാണഞാന.  അവയിടുന്നൈഖ
കുടനഞാടയികലകഖ  കപഞാകഞാന് എളപമഞാണഖ.  ഒരു ദയിവസന  ഞങ്ങള
അവയിനട  കപഞായയിരുന.  കുടനഞാടഖ  അതയിമകനഞാഹരമഞായ
സ്ഥലമഞാണഖ.  ഞങ്ങള അവയിനട ജലമഞാര്ഗന ചുറ്റയികറങ്ങയി കണ.
നല കരയിമചീന് ഒനക കഴയിച്ചു തയിരയിച്ചു വന.

രണ  മഞാസന  കഴയിഞ്ഞു  ഞങ്ങള  നഞാടയികലകഖ  തയിരയിച്ചു
വരഞാന്  തുടങ്ങയിയകപഞാള  നഞാടയില്  നയിപ  എന്നൈ  നവറസഖ  പനയി
ആയയിരുന. അതുനകഞാണഖ വയിദല്യഞാലയങ്ങള ഇകപഞാള തുറക്കുന്നൈയില
എന്നൈഖ അറയിഞ്ഞു. നഞാടയില് നയിന്നൈഖ എലഞാവരുന ഞങ്ങകളഞാട പറഞ്ഞു
അവയികടകഖ  ഇകപഞാള  തയിരയിച്ചു  വകരണ  എന്നൈഖ.  അതുനകഞാണഖ
കുറച്ചഖ ദയിവസന കൂടയി അവയിനട തഞാമസയിച്ചു. 

അങ്ങനന  കുറച്ചു  ദയിവസങ്ങള  കൂടയി  കഴയിഞകപഞാള
ഞങ്ങള  നഞാടയികലകഖ  തയിരയിച്ചു  വന.  എന്നൈഞാലമവയിനട
നയില്ക്കുകമഞാള,  നഞാടയിനല  കഞാരല്യങ്ങള  അറയിയുകമഞാള  നല
വയിഷമന  ആയയിരുന.  നമ്മുനട  മഞാലഞാഖയഞായ  ലയിനയികചെച്ചയി
മരയിച്ചതറയിഞകപഞാള ഒരു പഞാടഖ വയിഷമന കതഞാന്നൈയി. 
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ഈ  യഞാതയുനട  സകനഞാഷത്തയിലന  ലയിനയികചെച്ചയി  ഒരു
നനഞാമരമഞായയി  മനസയില്  ഉണഞായയിരുന.  എന്നറ  അച്ഛനന
അമയുന  അടുത്തുള്ളകപഞാള  ഞഞാന്  ആകലഞാചെയിച്ചതഖ 
ലയിനയികചെച്ചയിയുനട  മകളകഖ  അമയയിലകലഞാ  എന്നൈഞാണ.  അതഖ
എന്നറ മനസയിനന ഒരുപഞാടഖ കവദനയിപയിച്ചു. 

ആ  മകളക  നദവന  ഒരുപഞാടഖ  അനഗ്രൈഹങ്ങള
നകഞാടുകനട.  അവര്കഖ  നലതഖ  വരനട.  ലയിനയികചെച്ചയിയുനട
ആതഞാവയിന നയിതല്യശഞാനയി  ലഭയികനട.  അന്നൈഖ  ജചീവന് നവടയിഞ
എലഞാവര്കയിന നയിതല്യശഞാനയി ലഭയികനട എന്നൈഖ പ്രഞാര്തയിക്കുന.

എവയിനടനയഞാനക കപഞായഞാലന  നമ്മുനട  നഞാടയിനന്റെ  ആ
ഗ്രൈഞാമചീണഭനഗേയിയുന  മകനഞാഹഞാരയിതയുന  എവയിനടയുന  കയിടയില.
ശുദ്ധമഞായ വഞായുവുന,  നവള്ളവുന പരസ്പരന മതന കനഞാകഞാനതയുള്ള
കസ്നേഹവുന നമ്മുനട നഞാടയിനന്റെ പ്രകതല്യകതയഞാണഖ.

ഷഞാകരഞാണ്.എസഖ.രഞാജഖ.
VIII E 
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കഥ

അശഞാനമഞായ  കടല് മനസയില്
ഇരമ്പുനണഞായയിരുന

        ശയാനമയായ  ആ കടെലപമലക്കസ  വജീഴന തജീപയാളപയയായപ
തപരമയാലകള് വന്നുകകയാണപരുന്നു. കടെലമ്മയസ  വപശപകറയാ നുളള
ആത്മയാവപനു
മവണപ  ആ
തപരമയാലകളപല്
ഒയാമരയാന്നുഎ  വളകര
പ്രയയാസകപട്ടു.  ആ
കയാഴ്ച   അവളപല്
വലയാകതയാരു
അനുഭൂതപ  നപറച്ചു. 

തകന്റെ
മനസപകനയുഎ
അവള്  ആ  കടെലപന്കറ  മനസ്സുമയായപ   തയാരതമനകപടുതപ.

ശയാനമയായപ   നപല്ക്കുന അവളുകടെ   മനസപകന മറയാമരയാ
വനസ അശയാനമയാക്കുനതു മപയാകല  കടെലപകന  തപരമയാല  വനസ
അശയാനമയാക്കുന്നു. 

അവള്  എലയാ  ദപവസവുഎ  അവപകടെ  വരയാന്  തുടെങപ.
കടെലപകന്റെ  വനതനസ്ത   സധ്വഭയാവങള്  കതയാടറപയയാന്,  അതസ
തനപമലക്കസ പകരയാന്. കടെലപകന്റെ   അടുത്തുളള   ആ  ശകമയായ
കയാറഎ  അവകള  സമനയാഷപപപച്ചു.  ചപറകുകള്  തളര്ന്നുമപയായ
പക്ഷേപകയ മപയാകല  അവള്  കയാറപമലക്കസ  മനയാക്കപ. 
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തനപക്കസ  മയാതഎ പറക്കയാന്  പറനപല  എന  വപഷമമതയാ
കടെ  അവളുകടെ  സധ്വഭയാവകത കടെല്  മയാറപക്കള ഞ.  അവര് അടു
ത  കൂട്ടുകയാരയായതസ  മപയാകല  അവള്ക്കസ  അനുഭവകപട്ടു. 

ഒരപക്കല്  അവള് ആ  കടെലപകന  മനയാക്കപയപടസ  പറ ഞ.
ഞയാനപമപയാള്  നപകന്റെ അടുത  കൂട്ടുകയാരപയയായപ  മയാറപയപരപക്കു
കയയാ, എനപക്കസ  ഇനപ  ഒരയാഗ്ര ഹൈഎ കൂടെപയുണസ. 

അതസ  എനയാകണനസ നജീ  ഈ  തപരമയാലകളപലൂകടെ  മചയാദപ
ക്കുന്നുണസ എനസ  എനപക്കറപയയാഎ. എകന്റെ ആഗ്രഹൈഎ മകറയാന്നുമല.

ഇതസ  മകടയാല്  നജീ  എകന മനയാക്കപ  കളപയയാക്കപ  ചപരപക്കുഎ.

അതസ  എനപക്കസ  മകള്ക്കയാന് കഴപയുന്നുണയാവപല. 

എകന്റെ  ആഗ്രഹൈഎ,  ഞയാനപമപയാള്  പറയുനപല.  ആഗ്രഹൈഎ
പറയയാനുളള  ദപവസഎ ഞയാന് ഈ  കടെല് തജീരമതക്കസ  വരുഎ.

അതസ  വമരക്കുഎ  ഞയാന് നപമനയാടെസ  യയാത പറയുകയയാണസ.
 ദപവസ ങള് കഴപയുഎമതയാറുഎ ആഗ്രഹൈഎ  പറയയാനുളള ദപവ

സവുഎ അടുത്തു  വന്നു.  അവള് കടെല് തജീരമതക്കസ വന്നു.  പുതുവ
സമയായപരുന്നു  അവള് ധരപചപരുനതസ.  അവള്  പറഞ       

ഇകനകന്റെ  പപറനയാളയാണസ.  അതപകന്റെ സമ്മയാനമയാണസ  ഈ
പുതുവസഎ.  നപനകക്കയാരു  സമ്മയാനഎ  കകയാണ്ടു  വനപട്ടുണസ.  നപന
ക്കപഷ്ടകപടുഎ  കയാരണഎ,  ഞയാനകല  നപനക്കജീ  സമ്മയാനഎ  തരു
നതസ.  അവള് അതസ ആ കടെല് തജീരത്തുകവച്ചു.  കടെല്  അതപകന്റെ
സഹൈയായപയയായ   തപരമയാലകയ  വപടസ  അതസ   വയാങപ.  അവളുകടെ
ആഗ്രഹൈഎ  അവള് സയാധപകചടുത്തു.

പപമറനസ  സൂരനകന്റെ കകയാടുഎ ചൂടെപല്  കടെല് മപയാലുഎ ചൂടെയാ
കുന സമയഎ. 
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ഹലഫസ  ഗയാര്ഡുകളുഎ  വപമനയാദസഞയാരപകളുഎ   ആ  കടെല്
തജീരമതക്കസ  ഓടെപ  വന്നു.  മല്സനബന്ധനകതയാഴപലയാളപ  കള്
തങളുകടെ വളളവുകമടുതസ കടെലപമലക്കസ  മപയായപ. 

ഹവകുമനരഎ  വമരയുളള  തപരചപല്. ആശധ്വയാസകരഎ എനസ
പറയയാന്  ഒന്നുഎ  നടെനപല.  വപമനയാദ  സഞയാരപകള്  ഓമരയാരു
തരുഎ  തയാളഎകതറപയ  ചപനയാഗതപകമളയാകടെ  അവപകടെ നപനസ
മപയാകയാന് തുടെങപ. 

അമപയാഴഎ  ആ കടെല് കരയപമലക്കസ  തപരമയാലകളുകടെ കൂട
ങകള അയച്ചുകകയാണപരുന്നു.  ഇനസ  കടെലപനസ  കചറപയ സമനയാ
ഷവുഎ വപഷമവുമുളള ദപനമയായപരുന്നു. 

സമനയാഷഎ  എന്തുകകയാകണനയാല്  ഇനസ  അവകന്റെ  പ്രപയ
കപട  കൂട്ടുകയാരപയുകടെ  പപറനയാളയാണസ.  വപഷമകമകനനയാല് കൂട്ടു
കയാരപയുകടെ ജജീവന്  തയാന്  നഷ്ടകപടുതപയതു കകയാണസ.  അകത,
അനസ   തനപക്കസ  സമ്മയാനമയായപ   പപറനയാള്  മപഠയായപ  നല്കപ
മപയായ അവകള തപരമയാലകള്  മചര്നസ കടെലപനസ സമര്പപച്ചു. 

അറമപലയാത  സമനയാഷങളുകടെയുഎ  വപഷമങകളയുഎ
ഇടെയപല്  ഒരു   വറയാത  ജലയാശയമയായപ  ഇനപയുഎ  എതപമച
മരണവമയയുഎ കയാതസ കടെല് ഇന്നുഎ  കഴപയുഎ. ജജീവന്  ഒരുപയാടെസ
കപയാലപഞസ   തകന്റെ  മദഹൈതസ  വജീണപട്ടുഎ  തകന്റെ  മനസപകന
ശയാനമയാകയാകത അശയാനമയായ കടെല് മനസപല്  ഇരമ്പുന്നു. 

ഒരുപയാടെസ  മപമരയാടെസ  ക്ഷേമ  പറഞസ  കടെല്  ഇന്നുഎ
അശയാനമയായപ കഴപയുന്നു.  കടെലപകന അറപയണകമന അഗ്രഹൈഎ
നപറമവറപ അവള് മകറയാരു മലയാകമതക്കസ യയാതയയായപ.

അനുശ്രജീ 

X A
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അനുഭവവ

സുന്ദരമഞായ യഞാത

അനസ  ഞയാന്  നല  ആമവശതപല്  ആയപരുന്നു.

കകയാചപയപമലക്കസ സ്കൂളപല് നപന്നുഎ വപമനയാദയയാത മപയാകുന്നുണസ.
10 മണപ ആകയാന് ഞയാന് പ്രയാര്തപക്കുകയയായപ രുന്നു.

നനയായപ  ഒരുങപ  തകന  സ്കൂളപമലക്കസ  മപയായപ.  മപരസ
പറഞതപനസ  മശഷഎ  ബസപല്  കയറപ  ഇരുന്നു.  അചമനയാടെസ
യയാത പറഞ. ബസസ ഓടെയാന് തുടെങപ. പയാകടയാകക്ക കവചപ ട്ടുണസ.
എലയാവരുഎ നൃതഎ കചയ്യുന്നു. 

3  മണപ  ആയമപയാള്  ഞങള്  ഒരു  പളപയപകലതപ.
ഒരുക്കങള്  എലയാഎ  കചയ്തസ  പളപയപല്  കയറപ  പ്രയാര്തപച്ചു.

പപനജീടെസ  മമ്യൂസപയതപകലതപ.  അവപകടെ  നപനസ  ചയായ  കുടെപച്ചു.

മമ്യൂസപയഎ  ചുറപക്കണ്ടു.  രയാജയാക്കനയാരുകടെ  ആയുധങള്,  ആഭര
ണങള്, നയാണയങള് എലയാഎ ഞങള് കണ്ടു. 

പപനജീടെസ  ഷപപസ  യയാതകയയാരുങപ.  ഷപപപല് കയറപ.  ഷപപസ
ഓടെയാന്  തുടെങപയമപയാള്  വലയാത  മപടെപ  മതയാനപ.   ഷപപപല്
നപനസ  പല കയാഴ്ചകളുഎ കണ്ടു.  രണസ മചടനയാര് ഡയാന്സസ  കചയ്തു.

ആടെപയുഎ പയാടെപയുഎ സമയഎ മപയായതറപഞപല.  ഷപപപല് നപന്നു
തകന ഉചഭക്ഷേണവുഎ കഴപച്ചു.

പപകന  പയാര്ക്കപല്  കചന്നു  കളപച്ചു.  കുമറ  സയാധനങള്
വയാങപ.അതപനു മശഷഎ കമമട്രെയായപല് കയറപ.  എന്തു മവഗമയാണസ
കമമട്രെയായസ.  കയാണയാനുഎ നല ചനമുണസ. 
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അവസയാനമയായപ ലുലു മയാളപല് മപയായപ.  അവപടെഎ കയാണയാന്
നല ഭഎഗപയുണസ.  അവപകടെ നപന്നുഎ കുമറ സയാധനങള് വയാങപച്ചു.

പപനജീടെസ മഹൈയാടലപല് കയറപ ഭക്ഷേണഎ കഴപച്ചു. 

വജീണ്ടുഎ  ലുലുമയാളപല്  കയറപ.  അമമയാ....കയാണുമമയാമഴ
മബയാധഎ  മറയുനതസ  മപയാകല  മതയാനപ.  എലയാഎ  ചുറപക്കണ്ടു.

ബസയാസപല്  കയറപ  വജീടപമലക്കസ  യയാത  തപരപച്ചു.
വജീടപകലതപയമപയാള് സുന്ദരമയായ യയാതയപകല 
ഓര്മ്മകള് എകന ക്ഷേജീണപതയയാക്കപ. പപനജീടെസ ഉറക്കതപമലക്കസ
വഴതപ വജീണു.

നപരഞ്ജന.എസസ. പ്രസയാദസ.
VIII D



57

വയായനയാക്കുറവിപപ

ഖസഞാകയിനന്റെ ഇതയിഹഞാസന
ഒ.വയി വയിജയന്

മലയഞാള  കനഞാവല്  സഞാഹയിതല്യത്തയിനന  കഞാസയികഖ  തലത്തയി
കലകഖ  ഉയര്ത്തയിയ  കഞാലഞാതയിയഞായ  കൃതയിയഞാണഖ  ഖസഞാകയിനന്റെ
ഇതയിഹഞാസന.  കഴയിഞ അര നൂറ്റഞാണ  കഞാലത്തഖ  മലയഞാളത്തയില്
എഴുതനപടയിടള്ള സര്ഗ സഞാഹയിതല്യ  കൃതയികളയില് ഏറ്റവുന  ഉജ്ജസ്വല
നമന വയികശഷയിപയികഞാവുന്നൈ കൃതയിയഞാണയിതഖ . 

കനഞാവലയിനന്റെ  ചെരയിതത്തയിലഞാവനട,  കഴയിഞ  ദശവര്ഷങ്ങള
എടുത്തഖ പരയികശഞാധയിച്ചഞാല് മനറ്റഞാരു സമഞാന കൃതയി കനണത്തഞാനമഞാ
വയില.  മലയഞാള  സഞാഹയിതല്യ  ചെരയിതത്തയില്  തനന്നൈ  ഒരു  പ്രകഞാശ
കഗേഞാപുരമഞായയി  ഈ കൃതയി നയിലനയില്ക്കുന.

കനഞാവലയിസ്റ്റേഖ,  നചെറകഥഞാകൃത്തഖ,  കഞാര്ട്ടൂണയിസ്റ്റേഖ,  രഞാഷചീയ
ചെയിനകന്,  പത  പ്രവര്ത്തകന്  എന്നൈചീനയിലകളയില്  തനന്റെതഞായ
വല്യകയിമുദ്ര പതയിപയിച്ച സഞാഹയിതല്യകഞാരനയ ശചീ. ഒ.വയി വയിജയന്, 1930
ജൂനല  2 നഖ പഞാലകഞാടഖ  വയിളയഞാന് ചെഞാത്തൂരയില് ജനയിച്ചു. 

ഈ  കനഞാവലയില  പ്രധഞാന  കഥഞാപഞാതന  രവയിയഞാണഖ.  രവയി
അധല്യഞാപക  കജഞാലയികഞായയി  ഖസഞാകയികലകഖ  എത്തുന്നൈ ഇടത്തഞാണഖ
കഥ തുടങ്ങുന്നൈതഖ.  പരയിഷഞാരങ്ങള ഒനന ഇലഞാത്ത ഒരു നഞാടഞാണഖ
ഖസഞാകഖ.  ഖസഞാകയില്  നയിന്നൈഖ  അവര്  കൂമന്  കഞാവയികലകഖ  യഞാത
തയിരയിക്കുന. ആ യഞാതയയില് അകദ്ദേഹകത്തഞാനടഞാപന കൂമന് കഞാവയിനല
ഒരു  മധല്യവയസ്കന്  കൂനട  വന.  പഞാലകഞാടന്  അതയിര്ത്തയിയയില്
ആയതഖ നകഞാണഞായയിരയികഞാന ഭഞാഷ തയികച്ചുന വല്യതല്യസമഞായയിരുന.രവയി
എകഞാധല്യഞാപക  വയിദല്യഞാലയത്തയികലകഞായയിരുന  അധല്യഞാപനത്തയിന
കവണയി കപഞായയിരുന്നൈതഖ. 

കക.പപ.എഎ.എസസ.എഎ.ഹഹൈസ്കൂള് അരപക്കുളഎ                                              മുദ്ര  
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പയിന്നൈചീടഖ  ചെരയിതത്തയികലക്കുള്ള  യഞാതയഞായയിരുന.  ആ
സന്ദര്ഭങ്ങളയിനല  പ്രധഞാന  കഥഞാപഞാതന  നമഞാലഞാകയഞായയിരുന.
പകുതയി ശഞാഠല്യവുന പകുതയി ഭയവുമുള്ള ഒരു സസ്വഭഞാവ സവയികശഷതയഞാ
യയിരുന അകദ്ദേഹത്തയിനന്റെതഖ .

അള്ളഞാപയിച്ചയുനട മുന്ഗേഞാമയിയഞായ വഞാവരു നമഞാലഞാകകഖ,
അള്ളഞാപയിച്ച  നമഞാലഞാക  എന്നൈ  കുടയിനയ  കണ  കയിടയിയതഞാണഖ.
നമഞാലഞാകയുനട ഭഞാരല്യയഞാണഖ തയിത്തയിബയിയ്യുമ. അവര്നകഞാരു മകള
ആയയിരുന  ഉണഞായയിരുന്നൈതഖ.  അങ്ങനനയയിരയിനക  അവര്
നനസഞാമലയി  എന്നൈ  യുവതസ്വന  തുളമ്പുന്നൈ  നചെറപകഞാരനന
കഞാണഞാനയിടയഞായയി.

അവനന തനന്റെ മകളനട  ഭര്ത്തഞാവഞാകഞാന് നമഞാലഞാക
തചീരുമഞാനയിച്ചു.  ഒരു  ദയിവസന  അകദ്ദേഹന  കൂമന്  കഞാവയിനല  തനന്റെ
സുഹൃത്തയിനന്റെ  വചീടയികലകഖ  കപഞായയി.  നനസഞാന  അലയിനയ  ബഞാങ്കഖ
വയിളയികഞാനള്ള ചുമതല ഏല്പയിച്ചയിടഞായയിരുന കപഞായതഖ .  എന്നൈഞാല്
നനസഞാമഞാലയി അതഖ നചെയയില. 

നമഞാലഞാകകഖ  കദഷല്യന  വന.   നനസഞാമഞാലയി  കദഷല്യന
പയിടയിച്ചഖ  ഇറങ്ങയികപഞായയി.  അവന്  കൂമന്  കഞാവയിനല  ബചീഡയികമയിനയി
യയികലകഖ  ആയയിരുന  കപഞായതഖ .  ബചീഡയികമയിനയിയയിനല  ഒരു
പണയികഞാരനഞായയി അവന് കജഞാലയി തുടര്ന.  വര്ഷങ്ങളകഖ കശഷന
അവന് പുതയിനയഞാരു ബചീഡയികമയിനയി തുടങ്ങുകയുന നചെയ.  ഇങ്ങനന
നനസഞാമലയിയുനട ജചീവയിതന തുടര്ന്നൈഖ നകഞാകണ ഇരുന. രവയി തനന്റെ
കജഞാലയി തുടര്ന. 

ഈ  കഥയയില്  പ്രകൃതയിയുനട  ഭനഗേയിനയ  പറ്റയി
വളനരയധയികന  വയിവരയിച്ചയിടണഖ.  ഇതുവനര  വഞായയിച്ചതയില്  എനയികഖ
ഏറ്റവുന ഇഷ്ടനപട കനഞാവലഞാണഖ ഖസഞാകയിനന്റെ ഇതയിഹഞാസന.

കനഹ ഗേയിരചീഷഖ  
  IX E 
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കവവിത

എനന്റെ സസ്വര്ഗന എനന്റെ അടുകള

 സൂരല്യന് ഉദയിച്ചു, കയിളയികള  പറന
പൂകള വയിരയിഞ്ഞു, കശഞാഭയിച്ചു നയില്ക്കുന 
ഐശസ്വരല്യകദവത ആനകയുണര്ന 
കഞാരുണല്യത്തയിന് മനസുമഞാനയന്നൈമ  അടുകളയയില് 
കലഞാകന മുഴുവനന അടുകളയയില് തചീര്ത്തനയന്നൈമ 
ഒരയികലന തചീരഞാത്ത കണ്ണുനചീര് 
നനഞ എന് വചീടയിന് അടുകള 
അമമഞാര്നകനന കലഞാകന മുഴുവന് അടുകള 
എനയിന കവണയിനയന്നൈമയചീ  കടലയില് 
മുങ്ങയി തചീരുന 
സൂരല്യന് ഉദയിക്കുന മുനമന് അമ  അടുകളയയില് 
എനയിന സങ്കടന തചീര്ക്കുമമയഖ  
സസ്വര്ഗേതുലല്യന അടുകള 
ഓകരഞാ നയിനവുന ആടയികളയിക്കുന്നൈ ചെയിലകപഞാനല 
അകങ്ങഞാടമയികങ്ങഞാടനമന്നൈയിലഞാനത അടുകളയയില് 
നവന്തുരയിയുനമന്നൈമ 
ഒരു ദയിനന എന്നൈമ 
ഒരു ദയിനന എന്നൈമ സകനഞാഷവതയിയഞായയിരുകന്നൈല് 

                    നൂറനൂറ പ്രശ്നങ്ങളഞാല് തലചെഞായ്ക്കുനമന്നൈമ 
                    വചീണമടുകളയയില് 

നന്ദന 
VIII D
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വയായനയാക്കുറവിപപ

കടഞാകടഞാച്ചഞാന്
നതതഖ സുകകഞാ  കുകറഞായഞാനഗേയി  എഴുതയിയ  കടഞാകടഞാച്ചഞാന്  എന്നൈ

കനഞാവല്  ഞഞാന്  വഞായയിച്ചു.  വളനര  ആകര്ഷകമഞായ  ഒരു
കഥയഞാണയിതഖ .  കടഞാകടഞാച്ചഞാനന  അവരുനട  സ്കൂളയിനന  കുറയിച്ചുന
നകഞാബയഞാഷയി  മഞാസ്റ്റേനറയുന  കകന്ദ്രമഞാകയിയഞാണഖ  ഈ  കഥ
പുകരഞാഗേമയിക്കുന്നൈതഖ.  കലഞാകനമങ്ങുന ചൂടപന കപഞാനല വയിറകപഞായ ഒരു
കനഞാവലഞാണഖ ഇതഖ. 

കറ്റഞാമ  സ്കൂളയിനല  ഒരു  വയിദല്യഞാര്തയിനയിയഞാണഖ  കടഞാകടഞാച്ചഞാന്.
ജയിജഞാസയുള്ള  ഒരു  നപണഖകുടയിയഞാണഖ  കടഞാകടഞാ.  സ്കൂളയികലകഖ
കപഞാകഞാന് മടയിച്ചയിരുന്നൈ അവള നറ്റഞാകമഞാ  എന്നൈ തചീവണയി  സ്കൂളയിനന
വളനരയധയികന ഇഷ്ടനപട. 

മഞാതൃകഞാ  അധല്യഞാപകനഞായയിരുന  നകഞാബമഞാഷയി  മഞാസ്റ്റേര്.
കടഞാകമഞാ  സ്കൂളയിനല  ഏറ്റവുന  വലയിയ  പ്രകതല്യകത  എനനന്നൈഞാല്
കഞാസഖമുറയികനളലഞാന  തചീവണയി കപഞാനലയഞാണഖ. 

കടഞാകടഞാച്ചഞാന്  ഒരു  വയികൃതയി  കുടയിയഞാണഖ.  അവളനട  അമ
പറയുന്നൈനതഞാനന അവള അനസരയികയില.  നകഞാബമഞാഷയി  മഞാസ്റ്റേര്
ഏറ്റവുന നല രചീതയിയയിലഞാണഖ  കുടയികനള പഠയിപയിക്കുക. ഏറ്റവുന പഴകയിയ
വസങ്ങള ധരയികഞാനഞാണഖ മഞാസ്റ്റേര് പറയുക. 

കടഞാകടഞാചെഞാനഖ കുനറ കൂടകഞാര് ഉണഞായയിരുന.  അതയിനലഞാരഞാള
ആയയിരുന  യഞാസസ്വഞാകയി  ചെഞാന്.  അവന കപഞാളയികയഞാ  കരഞാഗേമഞായയി
രുന.  എന്നൈയിടന  അവനന  കടഞാകടഞാച്ചഞാനന  മരങ്ങളയില്  കയറമഞായയി
രുന.  ആതവയിശസ്വഞാസത്തയിനന്റെ  പ്രതചീകമഞായയിരുന  യഞാസസ്വഞാകയി
ചെഞാന്.

മുഹമദഖ  ബഞാസയില്  IX E
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വയായനയാക്കുറവിപപ

ബഞാലല്യകഞാലസഖയി
“ബഞാലല്യകഞാലസഖയി” നവകനമുഹമദഖ  ബഷചീറയിനന്റെ

ജചീവയിതത്തയില് നയിനന ചെചീനയിനയടുത്ത ഒരു ഏടഞാണഖ. ഈ കനഞാവല്
കപഞാനല  ധഞാരഞാളന  അനഭവങ്ങള  ബഷചീറയിനന്റെ  ജചീവയിതത്തയില്
ഉണഞായയിടണഖ.  ആ കഥകനളലഞാന അകദ്ദേഹന നകമഞാടഖ  പറയുകയുന
നചെയയിടണഖ. 

1908  ജനവരയി  21  നഖ  നവകന തഞാലൂകയില്  തലകയഞാലപറ
മയില് ബഷചീര് ജനയിച്ചു.  ഉപസതല്യഞാഗ്രൈത്തയിലന അകദ്ദേഹന പനങ്കടുത്തയി
ടണഖ. ഒരുപഞാടഖ കൃതയികള അകദ്ദേഹന നകരളയികഖ  സമര്പയിച്ചയിടണഖ. 

“ബഞാലല്യകഞാലസഖയി” ഒരു  നചെറയിയ  കനഞാവലഞാണഖ.  ഈ
കനഞാവലയില് ബഷചീറയിനന്റെ ഒരുപഞാടഖ നല നല അനഭവങ്ങള ഉണഖ.
ദുഖത്തയിലന  സകനഞാഷത്തയിലന  എകപഞാഴുന  കൂനട  നയില്ക്കുന്നൈ
നഞായകന് മജചീദുന,  രഞാജകുമഞാരയി സുഹറയുന ആണഖ ഈ കഥയയിനല
പ്രധഞാന കഥഞാപഞാതങ്ങള.

സമന്നൈകുടുനബമഞായയിരുന  മജചീദയിനന്റെതഖ.  തനന്റെ  വഞാപയുനട
കദഷല്യത്തയിനഖ  മുമയില്  നഞാടുന  വചീടുന  സഹൗഭഞാഗേല്യങ്ങളന  വയിനടറയിഞഖ 
കപഞായ  മജചീദഖ  തയിരയിച്ചു  വന്നൈകപഞാള  കണതഖ  കടത്തയില്  മുങ്ങയി
നയില്ക്കുന്നൈ തന്നറ കുടുനബനത്തയഞാണഖ. 

തനന്റെ  പ്രയിയ  രഞാജകുമഞാരയി  മനറ്റഞാരഞാനള  വയിവഞാഹന
നചെയയിരയിക്കുന.  പനക്ഷ  അകപഞാഴുന  സുഹറയുനട  മനസയിനല
രഞാജകുമഞാരന്  മജചീദഖ  തനന്നൈയഞായയിരുന.  അങ്ങനന  തനന്റെ  രണ
നപങ്ങനഞാനര  നകടയിച്ചയകഞാനന,  സുഹറനയ  സസ്വനമഞാകഞാനന,
ബഞാപയുനട കടങ്ങള വചീടഞാനന, ഉമനയയുന ഉപനയയുന കനഞാകഞാനന
ബഷചീര് ഒരയികല്ക്കൂടയി നഞാടയില് നയിനന കപഞായയി. അവയിനട മജചീദഖ  ഒരു
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കജഞാലയി കണ പയിടയിച്ചു. പുസകങ്ങള നഡലയിവറയി നചെയ്യുക എന്നൈതഞായയി
രുന ആ കജഞാലയി.

 ഒരു  ദയിവസന  പതയിവുകപഞാനല  സസ്യൂടഖകകസഖ  നസകയിളയിനന്റെ
വയിളകഖ  കുറ്റയിയയില്  തൂകയിയയിട  നകഞാണഖ  കടകലഞാരത്തുള്ള  ടഞാറയിട
വയിജനമഞായ  വഴയിയയിലൂനട  നസകയിള  ഓടയിച്ചു  വരയികയഞായയിരുന
മജചീദഖ . നപനടന്നൈഖ  സസ്യൂടഖകകസഖ  ചെകത്തയിനന്റെ ഇടയയില് കുടുങ്ങയി മജചീദഖ 
തന്നറ  നസകയിളയില്  നയിനന   നതറയിച്ചു  കമയിയഴയികളയില്  തടയി
തഞാനഴ അഗേഞാധമഞായ ഗേടറയികലകഖ വചീണ. 

ആ അപകടകത്തഞാദഖ  കൂടയി മജചീദഖ  അരകഞാലനഞായയി മഞാറയി.
അങ്ങനന  മജചീദഖ  മനറ്റഞാരു  കജഞാലയികഞായയി  ഖഞാന്  ബഹഞാദൂറയിനന്റെ
അടുത്തഖ  നചെന.   മജചീദയിനന്റെ  ദുദുഃഖ  വഞാര്ത്ത  മുഴുവനന  മൂളയി  കകട
അകദ്ദേഹന മജചീദയിനഖ ഒരു രൂപ നകഞാടുത്തയച്ചു.  പനക്ഷ മജചീദഖ  അതഖ
വഞാങ്ങയിയയില. 

കുനറ  ദയിവസങ്ങളകഖ  കശഷന  മജചീദയിനഖ  ഒരു  കഹഞാടലയില്
എച്ചയില്  പഞാതങ്ങള  കഴുകുന്നൈ   കജഞാലയി  കയിടയി.  അതയിനയിടകഖ  ഒരു
ദയിവസന മജചീദയിനഖ നഞാടയില് നയിനന ഒരു കത്തഖ കയിടയി. 

“ മയിനയിയഞാന നവളപയിനഖ നമ്മുനട സുഹറ മരയിച്ചു.”
മജചീദഖ  തരയിച്ചു  നയിന.  എന്നൈയിടഖ  വചീണന  പഞാതങ്ങള കഴുകഞാന്

തുടങ്ങയി.  മനസയില് സുഹറയുനട ഓര്മകളമഞായയി മജചീദയിനന്റെ ജചീവയിതന
അങ്ങനന തുടര്ന. 

നവകന മുഹമദഖ  ബഷചീര് ഈ കനഞാവല് സമര്പയിച്ചതഖ  നവറന
മുസയിന  സമുദഞായത്തയിനഖ  മഞാതമല.  മലയഞാള  സഞാഹയിതല്യത്തയിനഖ
കവണയിയഞാണഖ  സമര്പയിച്ചതഖ .  ഞഞാന്  ഇകന്നൈവനര  വഞായയിച്ചതയില്
നവച്ചഖ  എനയികഖ  ഏറ്റവുന  ഇഷ്ടനപട  കനഞാവലഞാണഖ
“ബഞാലല്യകഞാലസഖയി”.

ആയയിഷ നയിദ    IX E
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കവവിത

അടുകള 
അടുക്കള എരപഞപടുഎ കനലുകള് എരപയുഎ മനസുകള് 
മനയാവപന് കഥനങളപല്  വപയര്തപടുഎ അമ്മതന് മപഴപകള് 

   സഹൈനതപല് നയാളമയായപ ജധ്വലപചപടുഎ തജീക്കളപല് -
    മശയാഭയയാര്ന മപഴപകള് മചര്ക്കമവ .

എന്നുഎ മതഞ തജീരുകനയാരു നനയയായപ അടുക്കളയപല്
ജധ്വലപക്കുന തജീമപയാകല ,കനലപല് ചൂടെപല് ഒരു - 
യന്ത്രഎ മപയാകല ആര്ക്കുഎ മവണയാത ജനമയായപ 
മക്കള്ക്കസ  നനയയാഗ്രഹൈപക്കുന മനസുകളപല് ,മുഖകത 
മശയാഭ അണഞപടുഎ അടുക്കളയപല് .

രയാതപഎനപല ,പകകലനപല ,എമപയാഴഎ വജീശുന -
ഇളഎ കയാറ മപയാകല തഴകപകയതമവ അമ്മതന് -
സയാനപധനഎ പലമപയാഴഎ സധ്വനഎ കയാരനഎ മറന -
മ്മ മക്കള്ക്കുമവണപ സമയഎ പയാകഎ കചയ്യുന്നു -

ചജീഞ തക്കയാളപ  മപയാകല അമ്മ ഇകനയാരു തടെസ -
മയായപ മക്കള്ക്കു, ഭയാരനമയയാടുത്തു കറങപയടെപച്ചുഎ 
പലവക തപന്നുഎ കുടെപച്ചുഎ സുഖഎ മതടെപ മപയാകുന്നു അവര്

.
അമ്മതന് മചയാറപന്നു-  മവണ മക്കള്ക്കു 
മഹൈയാടലപന് പഴക്കവുഎ മലപനവുഎ മതപ .
അമ്മതന്  സസ മൃതപയയാഎ അമൃതപനസ,മഹൈയാടലപന് 
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ക്ഷേയാര ഗുണമയാഎ മലപനതപനസ .

അടുപപനരപകക അമ്മ അനുഭവപച ചൂടെയാണസ അവര് 
എകനന്നുഎ മക്കള്മക്കകുന തണല് 
പചക്കറപയരപഞഎ കഴകപയുഎ അടുക്കളയപല് 
നപറഞപടുഎ സയാനപധനമയായപ 

വ്രണപതമയാഎ കയാരനങള് തളര്നപടുഎ അമ്മ എമപയാഴഎ 
അടുക്കളയപല് ഒറയസ നപല്ക്കമവ 
ഇനമ്മ ആകളയാഴപഞ മകയാവപലപകല 
കരപനപരപ മപയാകല അവമശഷപക്കുന്നു.

അകത ഓമരയാ അടുക്കളയുഎ ഒരു ഓര്മ്മയയാണസ 
സഹൈനതപകന്റെ മസ്നേഹൈതപകന്റെ,യുഎ 
സ്മൃതപയുകടെയുഎ പരനയായമയായ ഓമരയാ 
അമ്മയുകടെയുഎ ജജീവപതപടെര്പ്പുകള് 

ക്രഷപ്രപയ
X E
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 കഥ

നചെവയി

അയഞാളനകലഞാന ശബ്ദങ്ങളഞായയിരുന. എലഞാവരുന ശബ്ദങ്ങളഞാ
യയിരുന.  അമ   കനര്ത്ത   കസ്നേഹന  നയിറഞ  ശബ്ദന,   അച്ഛന്
കനര്ത്ത ഞരങ്ങലയിനന്റെ  ശബ്ദന. ഭഞാരല്യ  സനസഞാരയികഞാന്  നവമുഖല്യന
കഞാണയിക്കുന്നൈതഖ നകഞാണഞാവഞാന അവളനട വസങ്ങളനട കയിരുകയിരുപന
ചെയില നനടുവചീര്പകളഞായയിരുന അയഞാളകഖ ഭഞാരല്യ.

മകള  തനന്നൈപറ്റയി അവജകയഞാനട സനസഞാരയിക്കുന്നൈ ചെയിലര്
മഞാതന. സസ്വപ്നങ്ങള കപഞാലന അയഞാളനട മുന്നൈയില് വരഞാന് മടയിച്ചു. അവ
നചെവയിയയില്  നയിന്നൈഖ തത്തയികളയിച്ചു. ആരുനടനയഞാനകകയഞാ സനസഞാര
ങ്ങള അനലങ്കയില് പല തഞാളങ്ങള അവയഞായയിരുന  അയഞാളനട
സസ്വപ്നങ്ങള. അയഞാനള കസ്നേഹയിച്ചതുന സനസഞാരയിപയിച്ചതുന ആശസ്വസയിപയി
ച്ചതുന  ഒനമഞാതമഞായയിരുന.  മഴ.  എനന്നൈങ്കയിലന  കണ്ണുതുറന്നൈഞാല്
അയഞാള കഞാണഞാനഞാഗ്രൈഹയിച്ചതുന മഴനയ മഞാതന.

യുവഞാവഞാകുന്നൈതു  വനര   അയഞാളകഖ  പ്രശ്നനമഞാനമയിലഞായയി
രുന.  പയിനന്നൈനയകപഞാകഴഞാ  കഞാഴ്ചകള  മങ്ങയി.  അകപഞാള  കണട
അയഞാളനട നചെവയിയയില്  കയറയി. കലല്യഞാണന കഴയിഞഖ രണഖ മകളഞാ
യകപഞാകഴക്കുന  അയഞാളനട  കണഖ   മരയിച്ചുകഴയി ഞയിരുന.  ഇന്നൈഖ
തഞാനനലഞാവര്ക്കുന  ഒരു  ഭഞാരമഞായയിമഞാറയിയയിരുന.  പകക്ഷ  എനഖ
നചെയഞാന്?  എകങ്ങഞാടഖ  കപഞാകഞാന്.  ഇകപഞാഴുന  ഇവയിനട  കടയിച്ചുതൂങ്ങു
ന്നൈതഖ അതഖനകഞാണഖ മഞാതമഞാണഖ.

                   *             *              *            
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ഓകടഞാ  വചീടയിനന്റെ  നടയയില്  ഇറകയികപഞായയി.  ആശുപതയിയയില്
നയിന്നൈഖ കൂടകഞാരന് കയറ്റയിവയിടതഞാണഖ.  പടയിനതഞാടഖ  തനയികഖ മനപഞാഠ
മഞാണഖ.  അതുനകഞാണഖ  ഓകടഞാകഞാരകനഞാടഖ  നവറപ  കതഞാന്നൈയിയയില.
കകണഞാപറഷന  കവണയിയഞാണഖ  ആശുപതയിയയില്  കപഞായതഖ.
ഇന്നൈവയിനട അഡയിറ്റഞാവുനമന്നൈഖ അറയിയഞാന. 

എലഞാന  ശരയിയഞായയി.  ഓപകറഷന്  റൂമയികലകഖ  കയറയി.  തനന്നൈ
എവയിനടകയഞാ  കയിടത്തയി.  ആനരുനടനയഞാനകകയഞാ  അടകയിപയിടയിച്ച
സനസഞാരങ്ങള  കകളകഞാമഞായയിരുന.  പയിനന്നൈ  എലഞാന  നയിശ്ശബ്ദന.
സൂചെയി  കണയിനടുകത്തക്കു  വന്നൈതുന  തഞാനലറയി  ഇറങ്ങയികയഞാടയിയതുന
ഒഞാര്മയുണഖ.  പയിനന്നൈ  നചെവയി  നതളയിഞകപഞാള  കൂടകഞാരനന്റെ
അരയികയിലഞാനണന്നൈഖ  അവനന്റെ  ശസ്വഞാസന  കകകപഞാള  മനസയിലഞായയി.
തഞാകനഞാപകറഷന് നചെയ്യുന്നൈയില എന്നൈഖ  പറ ഞകപഞാള അവനനഞാരു
പഞാടഖ ചെചീത്ത പറഞ്ഞു. പയിന്നൈചീടഖ പഞാവന കതഞാന്നൈയിയഞാവണന ഓകടഞായയില്
കയറ്റയി ഇവയിനട ഇറകയിത്തന.                          
 

ചെചീവചീടയിനന്റെ  കരച്ചയില്  കകടകപഞാള  രഞാതയിയഞാനണന്നൈഖ  മനസയി
ലഞായയി.  തനയിനകലഞാന  ഒരുകപഞാനല....  പതുനക തയിണയയില് കയറയി.
ഉമറത്തുനയിന്നൈഖ  റൂമയിനന്റെ വഞാതയിലയിനന്റെ അരയികയികലയ്ക്കുയ്ക്കുു  നചെന.  പയിടയി
നതഞാടഞാന്  കനഞാകയിയതുന  അകത്തുനയിന്നൈഖ  ഭഞാരല്യയുനട  അടകയിപയിടയി
ച്ചുളള ചെയിരയിയുന വര്ത്തമഞാനങ്ങളന. തനന്റെ  കഞാഴ്ച  കപഞായതയിന
കശ ഷന  അവളഞാദല്യമഞായഞാണഖ  ഇങ്ങനന  ചെയിരയിക്കുന്നൈനതകന്നൈഞാര്ത്ത
കപഞാള അത്ഭുതന കതഞാന്നൈയി. നപനടന്നൈഖ അവകളഞാടഖ സനസഞാരയിക്കുന്നൈതഖ
തനന്റെ  അനയിയനഞാനണന്നൈഖ  മനസയിലഞായയി.  അവനന  ചെയിരയിക്കുകയുന
നചെയ.  അവനളകന്നൈഞാ  അഴയിച്ചുനവച്ച  വളകള  അവളനട  കയയില്
നയിനന കയിലങ്ങയി. വചീണന ചെയിരയികളന വര്ത്തമഞാനങ്ങളന.
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വഞാതയില്  തളളയിത്തുറകണനമന്നൈഖ  കതഞാന്നൈയിനയങ്കയിലന  നക
അനങ്ങയിയയില.  നപനടന്നൈഖ  മഴ  തുടങ്ങയി.  അകത്തുനയിനളള  ശബ്ദ
ങ്ങനള  മഴ  വയിഴുങ്ങയി.  അയഞാള  പതുനക  അനങ്ങഞാന്  വയഞാനത
കയിടക്കുന്നൈ  അച്ഛനന്റെ അരകയില് നചെന നയിന.  അച്ഛന് ഉറങ്ങഞാനത
കയിടക്കുകയഞായയിരുന. 

തനന്നൈ കണയിടഞാവണന അച്ഛന് ഞരങ്ങഞാന്  തുടങ്ങയി.  ശസ്വഞാസ
നമടുകലയിനന്റെ   നപടഞാപഞാടയിനയിടയയില്  എനനഞാനകകയഞാ  പറയഞാന്
തുടങ്ങയി.  നചെവയി  കൂര്പയിനച്ചങ്കയിലന  അച്ചനന്റെ  വഞാക്കുകള  നവറന
ഞരങ്ങലകള  മഞാതമഞായയിരുന.  അതയിനയിടയയിനനലകപഞാകഴഞാ
..അവള നയിനന്നൈ വഞയിച്ചു... എന്നൈഖ  മഞാതന അച്ഛന് പറഞ്ഞു. 

അയഞാള  പതുനക  അച്ഛനന്റെ  തലയയില്  തകലഞാടയി.  തപയിപയിടയി
നച്ചഴുകന്നൈറ്റഖ മരയിച്ചുകപഞായ അമയുനട മുറയിയയികലകഖ നചെന. പതുനക
കടയിലയില് കയറയികയിടന. കണ്ണുകള ഇറകയിയടച്ചു.എകപഞാകഴഞാ ഉറകന
വന്നൈഖ അയഞാനള  തഴുകയി.  സസ്വപ്നങ്ങള അയഞാളനട നചെവയിയയികലകഖ
വന. അതഖ തത്തയികളയി കഞാന് തുടങ്ങയി. 

പരശ്ശതന  പ്രതയിധസ്വനയികളളള  മുഴകത്തയിനന്റെ  ആഴത്തയികലകഖ
അയഞാള ആഴഖ ഇറങ്ങുകമഞാള പുറത്തഖ മഴ നയിലച്ചയിരുന്നൈയില.

                                                                               പ്രഫുല
                                                                                9E
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