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ജ്യോതിലക്ഷ്മി സി. നമ്പ്യോർ 

 

ഏതതോരു  ്ീവനുും തനിയ്്കകു ്ന്മും തന്ന തന്തെ മോതോവിതന  ഓർകോർ 

ഒരു മോതൃദിനത്തിന്തെ ആവശ്യമുതെന്നു ഞോൻ വിശ്വസിയ്്കകുന്നില്ല. 

ഓജരോരുത്തരുും സവയ്കും അച്ഛജനോ അമ്മജയ്കോ ആയ്കി മോെുജമ്പ്ോൾ 

മോതോപിതോകജ ോടുള്ള അവരുതട വോത്സലയത്തിന് കൂടുതൽ ആഴും 

ജതോന്നുന്നു  

ദവനൽക്കാല അവധിയ്ക്ക്ക് നാട്ടിദലക്കുള്ള ഈ യ്കാത്ത എല്ലാ 

വർഷവുും പതിവുള്ളതാറെങ്കിലുും ഓദരാ വർഷവുും ഓദരാ 

ത്പദതേക സുഖും എനിയ്ക്ക്ക ് അനുഭവറെടാെുണ്ട്. ദകരളും എത്ത 

അനീതിയ്കുറട, നാശത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ്കാലുും 



 

മാതാപിതാക്കൾക്ക രികിറലത്തുദപാൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധും, ഈ 

കുളിർകാറ്്റ, ഇളും റവയ്കിൽ, പുലർകാല മഞ്ഞു എന്നിവ  എന്നിൽ 

നിന്നുും അടർന്നുവീെ ബാലേത്തിന്റെ, കൗമാരത്തിന്റെ 

കുഞ്ഞു ചിെകുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടി പാെി പെന്നു നടക്കുന്ന ഒരു 

ചിത്ത ശലഭമായ്കി മാെുന്നു എന്റെ മനസ്സ്.  

മുുംബബയ്കിൽ നിന്നുും ദകരളത്തിദലക്കുള്ള ഒന്നര മെിക്കൂർ 

വിമാന യ്കാത്തയ്കിൽ ദനരും ദപാകാറത അസവസ്ഥയ്കായ്ക എന്റെ 

മകദളാട ്വിമാനും ഏകദേശും റനടുപാദേരിയ്കിൽ ഇെങ്ങാനുള്ള 

തയ്യാറെടുൊയ്കദൊൾ വിമാനത്തിന്റെ ജാലകത്തിലൂറട വിരൽ 

ചൂണ്ടി ഞാൻ പെഞ്ഞു "താദേയ്ക്ക്ക ്ദനാക്കു അമ്മുമ്മ ഇദത നമ്മറള 

കാത്ത് നിന്ന ് അക്ഷമദയ്കാറട മുകളിദലയ്ക്ക്കു ദനാക്കുന്നു . 

കാെുന്നിദല്ല ..” എന്ന ് . “പിറന്ന അമ്മയ്ക്ക്്ക ഇവിറട നിന്നുും 

തയ്യൂരിറല മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മുമ്മറയ്ക കാെുകയ്കദല്ല!! 

എറന്ന അങ്ങിറന പറ്റിയ്ക്ക്കാറനാന്നുും പറ്റില്ല" എന്ന ്പെഞ്ഞവൾ 

ചിരിച്ചു. റവെുും ഒരു ദനരും ദപാക്കിനായ്കി അവറള 

ചിരിെിയ്ക്ക്കാൻ ഞാൻ പെഞ്ഞു എങ്കിലുും പിന്നീട് ഞാൻ ഓർത്തു 

ഒരു തമാശയ്കിലൂറട പുെത്തുവന്നത് അമ്മറയ്ക കാൊനുള്ള ഒരു 

മകളുറട, എന്റെ ജിജ്ഞാസയ്കായ്കിരുന്നു. 

വിമാന താവളത്തിൽ ഞങ്ങറള കൂട്ടിറക്കാണ്ടുദപാകാൻ 

എത്തിയ്കിരുന്ന എന്റെ സദ ാേരറന, എന്റെ കുദട്ടട്ടറന  

(സുധീർ നപോർ) കണ്ടദൊൾ എന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായ്കുും 

മുുംബബ നഗരദത്താട് വിടപെഞ്ഞു. എന്റെ മനസ്സിൽ നാടിറന 

കുെിച്ച ്ഇേപാകിയ്ക ഓർമ്മകൾ ഓദരാന്നായ്കി തലറപാക്കി ഓദരാ 

ദചാേേങ്ങളായ്കുയ്കർന്നു. റനടുപാദേരിയ്കിൽ നിന്നുും 

തയ്യൂരിറലത്തുവാനുള്ള സമയ്കും  പിന്നിടുന്നത്  ഞാൻ 

അെിയ്കുന്നദത ഇല്ലായ്കിരുന്നു. ഇന്നറത്ത നാടിന്റെ ഓദരാ 



 

ചലനങ്ങളുും കുദട്ടട്ടൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിരത്തുദപാൾ, 

വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് ഈ റകാച്ചുദകരളത്തിൽ നിന്നുും മുബബ 

നഗരത്തദലയ്ക്ക്ക് എറന്ന പെിച്ച് നടുദപാൾ ഞാൻ ഇവിറട 

ഉദപക്ഷിച്ചിട്ടുദപായ്ക ഓർമകളുറട നുെുങ്ങുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന 

റകാച്ചു റകാച്ചു സദതാഷങ്ങൾ തിരയ്കുകയ്കായ്കിരുന്നു ഞാൻ.        

ഞാൻ റനഞ്ചിൽ താദലാലിച്ച ് നടക്കുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്ക 

ളുള്ള റകാച്ചു ത്ഗാമത്തിന്റെ  ൃേയ്കത്തിദലക്കു കാർ 

അരിച്ചുകയ്കെി ദൊഡിലൂറട വിലസി ഓടുദപാൾ, രണ്ടാൾ ഒരുമിച്്ച 

നടന്നാൽ പരസ്പരും മുട്ടിയ്കുരുമ്മിയ്കിരുന്ന റഞരുങ്ങി നിന്നിരുന്ന 

ഇടവേികൾ എനറ്െ കൺ മുന്നിൽ റതളിഞ്ഞു വന്നു. കാർ വന്നു 

മുറ്റത്ത് നിന്നു. ഒരുപാട ് രാത്തിയ്കായ്കാെ് ഞങ്ങൾ അവിറട 

എത്തിദച്ചർന്നത.് ഞങ്ങറള കാത്തിരുന്ന ഉെക്കച്ചടദവാറട അച്ഛനുും 

അമ്മയ്കുും ഇെങ്ങി വന്നു. അച്ഛറനയ്കുും അമ്മറയ്കയ്കുും ഞാൻ മാെി 

മാെി ദനാക്കി. അമ്മറയ്ക റകട്ടിപിടിച്്ച എന്റെ മകദളാട ്പെഞ്ഞു " 

അമ്മുമ്മയ്കുതട ജപര് 'അമ്മ പെഞ്ഞുതന്നിട്ടിജല്ല?   ‘സരസവതി’ ജദവി, 

നമ്മൾ മൂകോുംബികയ്കിൽ തതോഴോൻ ജപോയ്കജപോൾ പെഞ്ഞിജല്ല വിദയയ്കുതട 

ജദവതയ്കോയ്ക സരസവതിതയ്ക പറ്റി.  അമ്മുമ്മയ്കുതട ജപര ് ഓർകോൻ ആ 

വിദയോജദവിതയ്ക ഓർത്തോൽ മതി.   മുറ്റതത്ത ഭഗവതിയ്കുതട മുന്നിലിരുത്തി 

മുത്തശ്ശൻ നോകിൽ സവർണ്ണ ജമോതിരുംതകോെ് ഹരിശ്ശ്ീ 

കുെിച്ചതിനുജശ്ഷും ''അമ്മ' എന്ന ആദയോക്ഷരും എഴുതോൻ പഠിപിച്ചതുും, 

ഉച്ചരിയ്്കകോൻ പഠിപിച്ചതുും എല്ലോും എന്തെ അമ്മയ്കോയ്ക ഈ സോക്ഷോൽ 

സരസവതി ജദവി തതന്ന.  അമ്മയ്ക്ക്്ക എേുതുവാൻ അനുത്ഗ വുമായ്കി 

വരുന്ന സാക്ഷാൽ സരസവതി ദേവി, അമ്മയ്കിൽ എല്ലാ 

ഐശവരേവുും റചാരിയ്കുന്ന ലക്ഷ്മിയ്കായ്കി കത്തിജവലിച്ചു 

നിൽക്കുന്ന മാതൃതവത്തിന്റെ വാത്സലേത്തിന്റെ 

സ്ദന ത്തിന്റെ നിലവിളക്ക.് ഇനി മുത്തശ്ശന്തെ ജപര ്



 

ഓർകോനോതെങ്കിൽ  വ തര എ ുപും 'നോരോയ്കെൻ' ശ്തിമൂർത്തിക ിൽ  

ഒരോൾ.      അച്ഛതനയ്കുും, അമ്മതയ്കയ്കുും നമുക് ജപതരടുത്ത് വി ിയ്്കകോൻ 

പറ്റില്ല എങ്കിലുും ഇവതരകുെിച്ചുള്ള സ്മരെകൾ തീർച്ചയ്കോയ്കുും നമുക്ശ് 

അനുശ്ഗഹും ത ോരിയ്കുും. ദദവീകമോയ്ക നോമങ്ങൾ ഉള്ള അച്ഛനുും അമ്മയ്കുും 

ജമോ ുതട അമ്മക് എജപോഴുും കോവൽമോലോഖമോർ.  ഇത ് ദകട്ട ് നിന്ന 

കുദട്ടട്ടൻ എന്റെ ദമാദളാട ്പെഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയ്കുറട ദപരിലുും 

ലക്ഷ്മിയ്കുണ്ട.് ഇതുദകട്ട ബാലികയ്കായ്ക എന്റെ മകൾ ദചാേിച്ചു 

അദൊൾ എനറ്െ 'അമ്മ ലക്ഷ്മിദേവിയ്കാറെന്നു എനിയ്ക്ക്കുും 

പെയ്കാും അറല്ല? ഇതുദകട്ട എല്ലാവരുറടയ്കുും കൂട്ടച്ചിരിദയ്കാറട 

അവിടും ഒരു സദതാഷത്തിന്റെ ദേവാലയ്കമായ്കി.    

സദതാഷത്താൽ റപാട്ടിച്ചിരിയ്ക്ക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുറട 

കണ്ണുകളിദലറക്കാന്നു ദനാക്കിയ്കദൊൾ ത്പായ്കും എന്റെ 

മാതാപിതാക്കളിൽ വരുത്തിവച്ച കുസൃതികൾ കുെിദച്ചാർത്ത് 

ഒരു നിമിഷും എന്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു.  

ഈ അടുത്ത കാലും വറരയ്കുും അവധിയ്ക്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുദപാൾ 

ആ േിവസങ്ങൾക്കുദവണ്ടി അച്ഛനമ്മമാരുറട  ഒരുക്കങ്ങൾ എന്റെ 

മനസ്സിൽ ഓടി വന്നു. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നുദപായ്കി അടുത്ത 

അവധിയ്ക്ക്ക ് നാട്ടിൽ എത്തുന്നതുവറരയ്കുള്ള േിവസങ്ങൾ ഒരു 

അണ്ണാെക്കണ്ണൻ മാങ്ങയ്കണ്ടി സൂക്ഷിയ്ക്ക്കുും ദപാറല, ഉെുപുകൾ 

ധാനേങ്ങൾ സൂക്ഷിയ്ക്ക്കുന്നതുദപാറല ഓദരാ സാധങ്ങളുും 'അമ്മ 

ഞങ്ങൾക്കായ്കി കാത്തുവയ്ക്ക്കുും. കണ്ണിമാങ്ങാ,  നാരങ്ങാ, 

റനല്ലിക്ക, അപേങ്ങ എന്നീ ഓദരാ സാധനങ്ങളുറടയ്കുും 

അച്ചാെുകൾ വിവിധ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഭരെികളിലാക്കി 

മെൽക്കിേിവച്ച്  ദകടുവരാറത കാത്തുവയ്ക്ക്കുും   

തിരിച്ചുദപാകുദപാൾ നാദലാ അദഞ്ചാ കുെികളിൽ വിവിധ 

തരത്തിലുള്ള അച്ചാെുകൾ, പിറന്ന കുറെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ്ക 



 

സാധനങ്ങളുും 'അമ്മ തന്നു വിടുും. "ഇറതാന്നുും ദവണ്ട അറമ്മ. 

ഞങ്ങൾ അവിറട നിന്നുും വാങ്ങിറക്കാള്ളാും" എന്ന് പെഞ്ഞാൽ 

പരിഭവുംറകാണ്ടു കുത്തിവീർത്ത കവിളിലൂറട സങ്കടത്തിന്റെ 

കണ്ണീർച്ചാറലാേുകുും. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കശുവണ്ടി വെുത്ത ്

തല്ലിയ്ക പരിെ് ഞങ്ങൾക്കായ്കി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്ക്കുും. ചക്കപെടും, 

റകാള്ളിപെടും, വിവിധ തരും റകാണ്ടാട്ടങ്ങൾ  

(ആവശേത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണയ്കിൽ വെുറത്തടുക്കാവുന്ന ഉെുും 

മുളകുും കായ്കവുും ദചർത്തുെക്കിയ്ക പച്ചക്കെികൾ) ചക്ക 

വരട്ടിയ്കത,് പേും വരട്ടിയ്കത ്എന്നുദവണ്ട ആ വീട്ടിൽ കൃഷിറചയ്ത  

ഓദരാ സാധനങ്ങളുും പലതരത്തിൽ 'അമ്മ ഞങ്ങൾക്കായ്കി 

സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്ക്കുും. ഇത ് കൂടാറത ഞങ്ങൾ വന്നതിനു ദശഷും 

ഓദരാ േിവസും ഓദരാ വിഭവങ്ങൾ ഒരു േിവസും ഇല അട, ഓട്ടട, 

ചക്ക വെുത്തത്, കാദരാലെും, കായ്ക വെുത്തത്, ചക്ക വരട്ടിയ്കതുും 

ശർക്കരയ്കുും ദതങ്ങയ്കുും അരിറപാടിയ്കുും കുേച്ച് ഇലയ്കിൽ 

റപാതിഞ്ഞു ആവിയ്കിൽ ദവവിറച്ചടുക്കുന്ന കുപളെും ഇറതാറക്ക 

ഞങൾ നാട്ടിൽ എത്തിയ്കാൽ അമ്മയ്കുറട ത്പദതേക വിഭവങ്ങളാെ്. 

പിറന്ന ഓദരാ േിവസവുും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കെികൾ 

ഉണ്ടാക്കുും, 'അമ്മ ത്പദതേകിദച്ചാന്നുും ഉണ്ടാദക്കണ്ട 

ഞങ്ങൾറക്കല്ലാും അവിറട കിട്ടുും എന്ന്  പെഞ്ഞാൽ " അമ്മയ്കുറട 

ബക റകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ്കത് കിട്ടില്ലദല്ലാ" എന്ന ദചാേേത്താൽ ദതൻ 

തുള്ളിദപാലുള്ള വാത്സലേും നിെച്ചുതരുന്ന 'അമ്മ.   ഞങ്ങൾ 

വീട്ടിൽ എത്തിയ്കാൽ എത് തന്നാലുും എറതാറക്ക പെഞ്ഞാലുും 

റകാതിതീരാത്ത ആദവശമായ്കിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക്്ക.  പിറന്ന ഓദരാ 

ബന്ധു വീടുകളിൽ 'അമ്മ ഞങ്ങറള റകാണ്ടുദപാകുും അവരുറട 

മുന്നിൽ ഞങ്ങളുറമാത്ത് ദപാകുദപാൾ   മക്കറള കുെിച്ച് 

അഭിമാനും റകാള്ളുന്ന മാതാവിന്റെ മുഖും ത്പകാശപൂരിതമാകുും. 

ഓദരാ േിവസവുും രാത്തി പത്തണ്ടു മെിവറര അച്ഛനുും അമ്മയ്കുും 



 

ഞങ്ങളുും കുട്ടി സുംസാരിച്ചിരിയ്ക്ക്കുും. ഞങ്ങളുറട അവിടുറത്ത 

ജീവിത രീതികറളല്ലാും പെയ്കുദപാൾ റകാച്ചു കുട്ടികളുറട 

ആകാുംക്ഷദയ്കാറട ദകട്ടിരിയ്ക്ക്കുന്ന അച്ഛനുും അമ്മയ്കുും.  എത്തദയ്കാ 

റപറട്ടന്ന് പെന്നകലുള്ള അച്ഛനമ്മമാർറക്കാെമുള്ള അവധി 

േിവസങ്ങൾ. ഓദരാ അവധികാലും അച്ഛനമ്മമാദരാട ് യ്കാത്ത 

പെയ്കുദപാൾ അെിയ്കാറത നനയ്കുന്ന അമ്മയ്കുറട കൺ തടങ്ങൾ 

റനഞ്ചിറലാരു ഭാരമായ്കി മടക്ക യ്കാത്തയ്കിൽ അകപടിയ്കാകാെുണ്ട്. 

ഇന്ന ് ഈ ഒരുക്കങ്ങളുും, ഉത്സാ ങ്ങളുും അവരുറട മനസ്സിൽ 

ഞങ്ങളുറട അവധിക്കാലത്തിനായ്കി കാത്തിരിയ്ക്ക്കുന്നുറവങ്കിലുും 

ത്പായ്കും അവരുറട ശരീരത്തിറന ത്പവർത്തിയ്ക്ക്കാൻ 

അനുവേിയ്ക്ക്കാെില്ല.   ഒരുപാട ് സവപ്നച്ചിെകുമായ്കി അവരുറട 

അരികിറലത്തുദപാൾ  അവർ പകർന്നു തന്ന സ്ദന ത്തിനു 

പകരും ഒരു േിവസും മനസ്സ ് നിെറയ്ക അവറര പരിചരിയ്ക്ക്കാൻ 

സാ ചരേങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമാകുന്നു എന്നത ് 

എറന്നദൊറലത്തറന്ന ഓദരാ മക്കറളയ്കുും ദവേനിെിയ്ക്ക്കുന്ന 

യ്കാഥാർത്ഥ്േമാകുും. 

 ഇത ് റവെുും ദവനൽ അവധിക്കാലറത്ത 

അച്ഛനമ്മമാറരക്കുെിച്ചുള്ള എന്റെ ഓർമ്മകളുറട 

ശീത്രപലായ്കനും മാത്തും. കുെച്ചുും കൂടി പിതിരിഞ്ഞു  

ദനാക്കുദപാൾ, എന്റെ ബാലേവുും കൗമാരവുും ഒരു പളുങ്കു 

തുള്ളിദപാറല കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച അമ്മറയ്ക കുെിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ 

എേുതുവാൻ തുടങ്ങിയ്കാൽ ഒരുപറക്ഷ ഒരു പൂർണ്ണ പുസ്തകും 

തറന്ന രൂപാതരറെദട്ടക്കാും. നല്ലവനായ്കാലുും കള്ളനായ്കാലുും 

േുഷ്ടനായ്കാലുും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഊെി നിെയ്കുന്ന 

മാതാപിതാക്കറളക്കുെിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വളറര മധുരമുള്ളതു 

തറന്നയ്കാെ്. ഒരു കുഞ്ഞിറന പത്തുമാസും ചുമന്നു, പാൽ 



 

റകാടുത്ത് വളർത്തുന്നതിൽ മാത്തമല്ല ,  അവനിൽ അറല്ലങ്കിൽ 

അവളിൽ സ്ദന വുും, വാത്സലേവുും, അെിവുും, വിദവകവുും, 

സാമാനേബുദ്ധിയ്കുും വളർത്തി ഒരു വേക്തിയ്കാക്കുന്നതിൽ 

അമ്മയ്കുറട പങ്്ക എത്ത  വിലറകാടുത്താലുും തീരാത്ത ഒരു കടൊട ്

തറന്നയ്കാെ്.    

അമ്മിഞ്ഞ പാൽദൊറലത്തറന്ന ആ മാതൃ ൃേയ്കും ചുരത്തുന്ന 

മക്കദളാടുള്ള സ്ദന ത്തിനത്തയ്കുും നിർമ്മലമായ്കി ദവറൊന്നുും 

ഉണ്ടാകില്ല. ഈ സ്ദന ും മായ്കമില്ലാത്ത,കളങ്കറെടാത്ത 

ഒരിയ്ക്ക്കലുും വറ്റി വരളാത്ത ഉെവയ്കാെ്. മാതാപിതാക്കൾ 

കാെറെട്ട ബേവങ്ങളാെ്. ഞാൻ മുൻപ് പെഞ്ഞതുദപാറല  

മക്കൾ വലുതായ്കി അവർ ഒരു അച്ഛദനാ, അമ്മദയ്കാ ആകുദപാൾ 

അവർ മാതാപിതാക്കറളക്കുെിച്ച് കൂടുതൽ ആദലാചിയ്ക്ക്കുന്നു, 

കൂടുതൽ സ്ദന ിയ്ക്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പറക്ഷ അവരുറട 

കുടുുംബവുും സാ ചരേങ്ങളുും അവറര മാതാപിതാക്കൾറക്കാെും  

കേിയ്കാൻ അനുവേിയ്ക്ക്കുന്നില്ല എന്നത് വളറര ദവേനിെിയ്ക്ക്കുന്ന 

ഒരു സതേമാെ്.   എങ്കിലുും ഓദരാ അമ്മയ്കുും മക്കൾക്കുദവണ്ടി 

മനസ്സുനിെറയ്ക അവർക്കു നന്മയ്കുും, സ്ദന വുും, അനുത്ഗ വുും 

നിെച്ച ് യ്കാറതാരു പരാതികളുും കൂടാറത മക്കൾക്ക് കൂറട 

അനുവേിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയ്കത്തിനായ്കി കാത്തിരിയ്ക്ക്കുന്നു. 

ത്പതിഫലും ഇച്ചിയ്ക്ക്കാത്ത ഈ സ്ദന ും വിളപിത്തരാൻ സവതും 

അമ്മയ്ക്ക്കുമാത്തദമ കേിയ്കൂ. അമ്മറയ്ക സ്ദന ിയ്ക്ക്കുന്ന മക്കൾക്ക ്

അവദരാടു സ്ദന ും ത്പകടിെിയ്ക്ക്കാൻ ഒരു ത്പദതേക 

േിവസതത്തിന്റെ ആവശേമില്ല. എങ്കിലുും  തിരക്കുപിടിച്ച 

ജീവിതത്തിനിടയ്കിൽ എല്ലാവരക്്കുും അമ്മറയ്കകുെിദച്ചാർക്കാൻ 

ത്പദതേകമാറയ്കാരു േിനും റകാണ്ടാടുദപാൾ ആ േിനത്തിൽ 

അമ്മയ്ക്്റക്കാെും റചലവേിയ്ക്ക്കാൻ ഓദരാ മക്കൾക്കുും 



 

കേിയ്കുന്നുറവങ്കിൽ തീർച്ചയ്കായ്കുും അമ്മയ്കുറട അനുത്ഗ ും തറന്ന. 

അതുറകാണ്ടുതറന്ന പതിവിലുും  വേതേസ്തമായ്കി  ഈ  ദവനൽ  

അവധിയ്കിൽ , ഈ  മാതൃേിനും, റമയ്ക്  13 എന്റെ  അമ്മദയ്കാറടാെും  

ചിലവിടാൻ  സാധിയ്ക്ക്കുറമന്നത് എനിയ്കക്്കു ലഭിച്ച ഒരു 

അനുത്ഗ മായ്കിത്തറന്ന ഞാൻ കാെുന്നു   

ഇ-മലയ്കാളീ കുടുുംബത്തിറല ഓദരാ അുംഗങ്ങൾക്കുും തന്റെ ത്പിയ്ക 

മാതാവിറന സ്മരിയ്ക്ക്കാനുും അമ്മയ്കുറട  അനുത്ഗ  വര്ഷും 

ഏറ്റുവാങ്ങാനുമുള്ള സുേിനമായ്ക മാതൃേിനത്തിന്റെ 

ആശുംസകൾ റചാരിയ്കറട്ട .  


