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എനന്റെ കൈപാമുകൈലി

ഇവളുനടെ ഥപരറലിയുഥമപാൾ ഒരുപനക്ഷെ ചലില൪കറ 
ഇവഥളപാടെറ ഇഷ്ടമപാഥയകപായം. മററചലില൪കറ ഇവഥളപാടെറ 
ഥദേഷഷ്യമപാഥയകപായം .എനപാലയം ഇവനളനന്റെ കൈപാമുകൈലിയപാണറ
ചചീററിപപായുന്ന  വപാഹനങ്ങൾക്കരറികറിലലും ററയറിൽവവടപാ

ക്കുകളറിലലും ഞപാനറിവറള കണറിട്ടുണണ. കപാലലും
വകപാ൪ത്തകപാലറന്റെമപാലയപായണ വരലും എറന്റെ കപാമുകറി

.ആരപാറണെറന്റെകപാമുകറി? മരണെലും അതപാറണെറന്റെ കപാമുകറി

മരണെലും.
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സസ്വപലും
            
                                    നമുക്കുകപാണെപാലുംസസ്വപറത്ത

   അതണയപാഥപാർതമപാക്കപാൻനമുക്കണ

       ഒപാവരപാദറിനത്തറിലലുംരപാവറങ്ങപാറത

           പരറിശമറിചണറകപാണറിരറിക്കപാലും
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എവലിനടെ പ്രകൃതലി
തപാമസലികപാനനപാരു ഇടെയം ഥതടെലിയതപാ
ഥപപാകുന്നു ഒരു പക്ഷെലി കൂടയം
നപാൾ വഴലികൈഥളനറയപായവര് തൻ വപാസഭൂമലി
അഥനന്വേഷലിപപാൻ തുടെങലിയലിടറ
നപാളുകൈനളപാഥടനറ അലഞ്ഞവര്
വപാസസ്ഥലതലിനപായലി
ഒപാഥരപാരുതരുയം സന്വേയയം മനലിക്കുകൈയപാനണ-

വലിനടെ ഈ വൃക്ഷെങൾ എവലിനടെ പച്ചനപനറ
ചക്രവപാളയം വനര യപാത്രയപായവര് ഒരു
വൃക്ഷെതലിനപായലി
എഥങപാ ഥപപായറ മറഞ്ഞു ഈ 
പച്ചപയം പ്രകൃതലിയുയം
മപാനവര് കൈപാടയം നകൈപാടയംക്രൂരത
യലിരയപായലി പ്രകൃതലിയുയം ജജീവജപാലങളുയം
തൻ ഭൂമലി തൻ നവള്ളനമനറ മനസലില്
നലിശ്ചയലിച്ചുനകൈപാണറ ജജീവലികയപായം മനുഷഷ്യഥര
എവലിനടെ ഥപപാകുയം ഞങൾ 
എങനന ജജീവലിക്കുയം ഞങനളനറ
ഉറനകയപാ പക്ഷെലിക്കൂടയം കൈരയുന്നു.

ആ നലിഷ്കളകൈമപായം കൂടതലിഥനപാഥരപാരുത-

രുനടെയുയം മുഖതറ കൈപാണുന്നു
അതലിരൂക്ഷെമപായ ഥനപാടവയം സകൈടെവയം                        
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-  അഭയണകഷ.റക.റക

ഏകതതത
ഒരലിടെതറ ഒരു പണകപാരനുയം പപാവനപടവനുയം 

തപാമസലിച്ചലിരുന്നു.പണകപാരനപായ കൃഷ്ണൻനമ്പൂതലിരലികറ ആ
നപാടലിനല പപാവനപടവഥരപാടെറ നവറുപപായലിരുന്നു.എലപാവനരയുയം
അയപാൾ ഥദപാഹലിക്കുയം.ആ ഗപാമതലില് തപാമസലിക്കുന ദേപാമു
വളനര നല മനുഷഷ്യനപാണറ.അയപാൾകറ സഹജജീവലികൈഥളപാടെറ
നല ഥസ്നേഹമപാണറ.വജീടലില് എത്ര ദേപാരലിദമപായപാലയം മറ്റുള്ളവര്-

കറ എനപാവശഷ്യയം വനപാലയം അയപാൾ സഹപായലിക്കുയം.
നല മനസലിനറ ഉടെമയപായ ദേപാമുവലിനന നപാടകൈപാര്കറ എലപായം
വലലിയ ഇഷ്ടമപാണറ.
     അങനയലിരലിനക ഒരലികല് ദേപാമുവലിനറ
പണതലിനന്റെ അതഷ്യപാവശഷ്യയം വന്നു.അയപാൾ ആദേഷ്യയം 
ഒപാടെലിനച്ചനതറ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതലിരലിയുനടെ വജീടലിഥലകപാണറ 
പനക്ഷെ ദേപാമുവലിനറ അവലിനടെ നലിനറ ഒരു ദുരനുഭവയം 
അനുഭവലിഥകണലി വന്നു.നമ്പൂതലിരലി അയപാനള അവലിനടെ നലിനറ
ആടലിഥയപാടെലിച്ചു.ഒരൂ സഹപായവയം അയപാൾ ദേപാമുവലിനറ
നല്കൈലിയലില.ദേപാമുവലിനറ സങ്കടെമപായലി.

കൈപാലയം പലിനജീടയം മുഥനപാട നജീങലി 
അതലിനലിനടെ ആ നപാടെലിനന ആനകൈ സങ്ക ടെതലിലപാഴലിനകപാണറ
ഒരു മഹപാപ്രളയയം വനനതലി.നഖതലിലയം ദേനതലിലയം
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രകയം പൂണ ഉഗരൂപലിണലിയപായലി മഴ വനനതലി.ആ 
നപാടെലിനന ആനകൈ സങ്ക ടെകടെലലിലപാഴലി ആ പ്രളയയം നപാടെലിനന
വലിഴുങലി.ആ സമയയം ഒരു വജീനടെപാഴലിച്ചറ ബപാകലിനയലപായം
നവള്ളതലിനടെലിയലിലപായലി.അതറ ദേപാമുവലിനൻ വജീടെപായലിരുന്നു
ആ നപാടലിനല എലപാവരുയം അഭയയം ഥതടെലിയതറ മലമുകൈളലിലള്ള
ദേപാമുവലിനൻ വജീടലിലപായലിരുന്നു.എലപാവരുയം അവലിനടെ 
എതലിയഥപപാൾ അവസപാനമപായലി അതലിക്ഷെജീണലിതനപായലി 
അവലിനടെ എതലിയതറ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതലിരലിയപാണറ.അയപാളുനടെ
വജീടെറ നവള്ളതലില് ഒലലിച്ചു ഥപപായലി.അയപാൾ ചമ്മഥലപാനടെ
അവലിനടെ കൈയറലി നചന്നു.ഥവഗയം തനന ദേപാമു അയപാനള 
സന്വേജീകൈരലിച്ചു.അഥപപാൾ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതലിരലി അയപാൾ നചയ
ക്രൂരതകൈനളക്കുറലിച്ചറ ചലിനലിച്ചു.ഒരു പ്രളയയം വനഥപപാൾ 
അയപാൾകറ മനസലിലപായലി സമനനുയം ദേരലിദനുയം ഒന്നുയം
ഇനലനറ എലപാവരുയം സമനപാരപാനണനറ നമ്പൂതലിരലികറ 
മനസലിലപായലി.പലിനജീടെറ അയപാൾ സഹജജീവലികൈനള ഥസ്നേഹലിച്ചു
ജജീവലിച്ചു.

-  അഭയണകഷ.റക.റക
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ഓര്മ്മനച്ചപറ

നപാവളറയപായണ  ഞപാൻ റകപാ തറിക്കുന
ആ ദറിനലും
റനലറിക്കവപപാൽ ചവർപലും മപാധുരര്യവലും
അനുഭവറിചററിറഞപാരപാ.......

ബപാലര്യകപാലലും.
ചങ്ങപാതറിമപാർറക്കപാപലും ആർത്തുലസറിറചപാരപാ 
വപപായകപാലലും.
ജപാതറിമതവഭതമവനര്യ നറിറചപാർത്തപായറി-
 -ചറിനറിറചപാരപാ വപപായകപാലലും.

ഒപാർക്കുന ഞപാനപാക്കപാലലും
നറുപുഞറിരറിവയപാറട
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റവറുക്കുന ഞപാനചീ നറിമറിഷങ്ങൾ
അന്നററിഞചീലപാ ... ഞപാനപാ..കപാല-

-മറിത്രയുലും മപാധുരര്യമപാവറമന്നണ

ആദറിതര്യ. സറി

പ്രളയത
ഥകൈരതലപകൈൾ അതപാ നൃതയംവയ്ക്കുന്നു
സന്വേച്ഛമപായം ഥകൈരളനപാടലില് 
മപാനുഷകൈപാരയം പൂണ അവരുഥടെതപായറ
ആ നപാടെറ മപാറുന്നു -മപാറ്റുന്നു
അവ ര് അതപാ കൈപായലകൈനള ഊറ്റുന്നു,

പുഴകൈളുനടെ മകനള വധലിക്കുന്നു,

അമ്മയുനടെ കകൈകൈളുയം ഹൃദേയവയം -
നവടജീടന്നു
എനപാലയം സഹലിച്ചജീടന്നു 
പ്രകൃതലിയപായം അമ്മ 
ഒരുനനാൾക്കു വവേണണ

അതപാ ആ നപാൾ എതലി 
മഴ നലിര്തപാനത കൈര  ഞ....
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വലിദേഷ്യപാലയ ങൾ അഭയഥകൈന്ദ്രങളപായറ
മപാറജീ......

അമ്മയുനടെ കൈണജീര്കൈണങൾ അവരുനടെ 
എലപായം ദേഹലിപലിച്ച അതലിനന അവര് 

വലിളലിച..... പ്രളയത

മപാതൃതന്വേയം

കുനലിൻ നചരുവലിലള്ള ആ പഴയ വജീടലില് ഒരു അമ്മതനന്റെ 
മകൈനന കൈപാത്തു ഇരലിക്കുന്നു.അമ്മ പലിറുപലിറുക്കുകൈയപാണറ "ഥനരയം ഇത്രയപായലിടയം എന്റെ
കുടലി ഇനതവലിടെപാ ഥപപാഥയ" ആ അമ്മയുനടെ മുഖതറ ഥസ്നേഹതലിനൻയുയം 
കൈരുതലലിനൻയുയം ഒരു പ്രകൈപാശയം മലിനലിതടന്നുണറ.ഥനരയം ഇരുണഥപപാൾ മകൈൻ 
വജീടലിഥലകറ കൈയറലി വരുന്നു.അമ്മ ഒപാടെലി നചനറ  അവഥനപാടെറ ഥചപാദേലിച്ചു 
“എവലിനടെയപായലിരുന്നു നജീ ഇത്രയുയം ഥനരയം" ഇതു ഥകൈടഥപപാൾ അവനന്റെ മുഖമപാനകൈ 
മപാറലി "നലിങനളനലിനപാ അനതപാനക അറലിയുഥന വയസപായപാ അവലിടെങപാൻ അടെങലി
ഒതുങലി കൈഴലിയണയം ഇതു ഞപാൻ എന്നുയം പറയണനമന്നുഥണപാ" അവനന്റെ ആ 
മനുഷഷ്യതന്വേമലിലപാത മറുപടെലിയലില് അമ്മ ആനകൈ തളര്ന്നു ഥപപായലി.എനലിടറ
വജീടെലിനന്റെ ഒരു മൂലയലില് നചനറ എഥപപാഥഴതതുയം ഥപപാഥല മനലിക്കുയം " ഞപാനലിതറ
എലപായം നചയ്യണതറ എന്റെ കുടലികറ ഥവണലിയഥല അവഥനപാടള്ള ഥസ്നേഹയം നകൈപാണഥല"

എനറ ആ അമ്മ ദേലിവസവയം പറയുയം.മകൈനറ ഥവണലിയപാണറ ആ അമ്മ
ജജീവലിക്കുനതറ.എനപാല് ആ മകൈൻ അമ്മഥയപാടെറ ഒരു മൃഗയം എന ഥപപാനലയപാണറ 
നപരുമപാറുനതറ.  അമ്മഥയപാടെറ ഥസ്നേഹഥതപാനടെ സയംസപാരലിക്കുകൈഥയപാ ഥനപാക്കുകൈഥയപാ 
ഥപപാലമലില.പനക്ഷെ അമ്മ എലപായം സഹലിച്ചറ മകൈഥനപാടള്ള തജീവ്രമപായ ഥസ്നേഹഥതപാനടെ 
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അവലിനടെ തപാമസലിക്കുയം.ഇതലിനലിനടെയപാണറ മകൈനറ അതലിതജീവ്രമപായ
പനലി വനതറ.മകൈൻ എഴുഥനല്കപാൻ ഥപപാലയം കൈഴലിയപാനത കൈലിടെന്നു ഥപപായലി.പനക്ഷെ 
അവനന്റെ അമ്മ എലപാ സമയവയം അവനന്റെ  കൂനടെ തനന ഇരലിക്കുയം.അഥപപാൾ അവൻ 
അമ്മഥയപാടെറ പറഞ്ഞു "നലിങൾ ഇവലിടെലിരലികണ നലിങൾക്കുയം പനലി വരുയം"

പനക്ഷെ അമ്മയുനടെ മറുപടെലി അവനന കൈരയലിച്ചു "എനന്റെ മകൈനന്റെയഥല സപാരമലില 
നലിനന്റെ പനലി മപാറുന വനര ഞപാൻ നലിനന്റെ കൂനടെ തനന ഉണപാകുയം" അവൻ ചലിനലിച്ചു
അമ്മഥയപാടെറ കൈപാടലിയ ക്രൂരതകൈനളക്കുറലിച്ചറ.അവൻ കൈരഞ്ഞറ നകൈപാണറ അമ്മഥയപാടെറ 
മപാപറ പറഞ്ഞു. അഥപപാളപാണറ അവനറ മനസലിലപാകുനതറ മപാതൃതന്വേനതകപാൾ 
വലതപായലി ഒന്നുമലിനലനറ        -അഭയറ കൃഷ്ണ .നകൈ.നകൈ  

മ  ഞ്ഞു കൈപാലയം

നവള്ളലി നലിറമപായം പടടത പൂകൾ
തണുപപാല്  നകൈപാഴലിഞ്ഞു വജീഴുന്നു

ഇവലിടന്നു ഥനപാക്കുഥമപാൾ
അവലിടനത മലകൈളലില്

നവള്ളലിപട വലിരലിച്ച ഥപപാനല
വൻമരങളലിനല നചറുശലിഖരങളലില്

നലിന്നുറലിവജീഴുന മഞ്ഞുകൈണങൾ
തണുപലിനന പ്രണയലിച്ചറ

വലിരലിഴുന പൂകളുയം
ഥതനൂറുന കൈപായ്കനലികൈളുയം

ആ മഞ്ഞുതുള്ളലിനയ
പലിടെലികപാൻ കൈഴലിയപാനത
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വലിഷമലിച്ചു നലിന്നു  ഞപാനപാ-

 മ ഞകടപാരത്തറിൽ

വവിദദദ്യാലയയ

ആദദദ്യാക്ഷരയ കുറവിച്ചവരരത്തുന്നു അറവിവവിൻ
നവിറകുടമദ്യായ വവിദദദ്യാപപീഠതവിലലകക

വവിദദദ്യാധനയ സര്വധനദ്യാല
പ്രധദ്യാനരമന്നറവിവൂ ഓലരദ്യാ കുരുന്നുയ

ഗുരുവവിൻ കപീഴവില നന്മനവിറഞ്ഞതദ്യായ
മദ്യാനുഷരദ്യാവദ്യാനവരരത്തുന്നു വവിദദദ്യാങ്കണതവില

ജദ്യാതവിയവില,മതമവില വവിലവചനമവിലവിവവിരട
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അറവിവവിൻ മതരമദ്യാന്നു മദ്യാതയ
ലസ്നേരമന്ന  പദ്യാഠയ ജപീവവിതതവിനദ്യായവി

ലഭവിക്കുന്നു ആ അങ്കണതവില
നലവരദ്യായക മദ്യാറദ്യാൻ രദ്യാജദലസവകരദ്യാകദ്യാൻ

പ്രദ്യാപ്തരദ്യാക്കുന്നു അറവിവവിൻ ലലദ്യാകയ
ഗുരുനദ്യാഥൻ രചദ്യാല്ലുന്നലതദ്യാലരദ്യാന്നുയ

മനസവിലുറപവിക്കുയ കുരുന്നുകള
നദ്യാരളെയവിൻ പ്രതപീക്ഷയദ്യായക നദ്യാരളെയവിൻ

വദ്യാഗദ്യാനമദ്യായക അറവിവവിൻ ആകദ്യാശതവില
പറക്കുന്നു വവിദദദ്യാര്ഥവികള 

-അഭയക കൃഷ.രക.രക

വജീണ്ടുനമപാരു യപാത്ര നമപാഴലികൂടെലി

നജീല നലിലപാവലിനന്റെ നലിദയലിലലിരലിക്കുന യപാമഥമ
എനന്റെ നയനങളലില് നലിന്നുയം നജീ വലിദൂരതയലിഥലകറ മറയുഥമപാ 

ഥചപാദേലികപാൻ ബപാകലി വച്ചനതഥനപാ ഥതങ്ങുന എൻ
ഹൃദേയയം  നലിഥനപാടെറ ഥചപാദേലിക്കുകൈയപായറ

ഒപാ ക്കുഥമപാ എനന നജീ ഒരുവടനമങ്കലിലയം 
എനന്റെ ഹൃദേയതലില് നജീ ഥസ്നേഹതലിനന്റെ ചലിത്രയം വരച്ചു

അതലില് നജീ ആരുയം നകൈപാതലിക്കുന വര്ണങ തൂകൈലി
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എലപായം ഇന്നു മരലിച്ച ഒപാര്മകൈളപാനണങ്കലില്കൂടെലി
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