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       പ്രളയഎം ബനൊകബിവചതച്ച്

പ്രകൃതത്തിത൯ മടത്തിതടത്തിലത്തിരുന്നകാണഷ്
നകാക ആദഖ്യകാക്ഷരകകുറത്തിച്ചതഷ്
മഴപകാടത്തിയ പകാട്ടുപകടകാണഷ്

നകാക ഉറങത്തിയതഷ്
കകാറത്തിളന്റെ ഇളെകസസൗരഭഖ്യമകാണഷ്

നളമ്മെ പകാഠങള് പഠത്തിപത്തിച്ചുതന്നതഷ്
പ്രകൃതത്തിചത്തിലപപകാള് അമ്മെയകാവുന

ചത്തിപപകാള്അദഖ്യകാപത്തികയക
മറ്റുചത്തിലപപകാള്കദവമകായക

പ്രതഖ്യക്ഷളപടുന
                  എന്നത്തിട്ടുക....! നകാക

      മനസത്തിളന്റെ ഉള്ളറയത്തിലുള്ള ഇറഷ്
      നന്മ്മെളയയക ചുളടരത്തിച്ചഷ്

      ഭുമത്തിതന് മടത്തിതടഷ് മണത്തിടഷ് മുടുകയക
      പ്രകൃതത്തിയളട മുലഖ്യങളളെ

      പവദനത്തിപത്തിക്കുകയക ളചയ
      പ്രകൃതത്തിയളടകണകനത്തിരത്തിനഷ്
      ആരുകതളന്നവത്തിലളവച്ചത്തില

പ്രകൃതത്തിയളട ളദയനനീയ ഭകാവളത ആരുക
തത്തിരത്തിഞ്ഞുപനകാക്കുകയ ളചയത്തില
കരയന്ന ഭുമത്തിപയകാടുനകാക കൂടുതല്

കൂരതകള് കകാടത്തി
അപപകാളഴകാളക ആരുക തളന്ന

മനസത്തിലകാകത്തിയത്തിരുന്നത്തില;പ്രകൃതത്തിയളട



പദ  ഷഖ്യവുക പകയക ഒരു ദത്തിനക
നമുക ചുറ്റുക തകാണ്ടവമകാടുളമനള്ള

ഭനീകരമകാ കകാരഖ്യക
  പ്രകൃതത്തിയക തത്തിരുച്ചുപചകാദത്തിക്കുക
  എനള്ള സതഖ്യക ഇന നകാക
  മനസത്തിലകാകത്തിയത്തിരത്തികയകാണഷ്
  എവത്തിളടയക ദ:ഖതത്തിളന്റെയക

  ന ഷ്ടതത്തിളന്റെയക കണ്ണുനനീര് തുള്ളത്തികള്
              ഭുമത്തിയളട എലകാ പകകാനക

               കളെത്തില് നത്തിനക അലമുറയത്തിളടയക
               സങ്കടതത്തിളന്റെയക ശബ്ദങള്

               ആവര്തത്തിച്ചകാവര്തത്തിച്ചുപകള്ക്കുന
               പ്രകൃതത്തിയളട പദ ഷഖ്യവുക പകയക

               ളചകാരത്തിഞത്തിരത്തികയകാണഷ്
ചലനമത്തിലകാളതറഷ് കത്തിടക്കുന്നഒകാപരകാ
മനുഷഖ്യ ശരനീരവുക പപടത്തിളപടുത്തുന

പ്രകൃതത്തിപയകാടഷ് ളചയ ക്രുരതയഷ്
പകരമകായഷ് ഒരുപകാടഷ് ജനീവന്

അവള് പകകാണ്ടഷ് പപകായത്തി
       ഗ്രഹനകാഥന് മകാരത്തിലകാളത ഒകാപരകാ

        വനീടുക മൂഗതയത്തില് ആഴത്തിരത്തികയകാണഷ്
       സമനത്തില ളതറത്തി ളഞടത്തിതരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന
        ഒകാപരകാമനസക ളനകാമ്പരളപടുത്തുന
        ഇത്രയക ദയനനീയമകായ കകാരഖ്യങള്

        എനത്തിനകാണു പ്രകൃതത്തി നനീ വകാകത്തിവച്ചതഷ്
        പഠത്തിച്ചത്തിരത്തികയകാണഷ് ഞങ്ങള് ഒരു വലത്തിയ പകാഠക

        പഠത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തികയകാണഷ് നനീ



വഴത്തിളതറത്തിയ അക്ഷരക്കൂടങ്ങള്

എഴുതകാന് മറന്ന തൂലത്തിക
കട പത്തിടത്തിച്ച മഷത്തിളയ പനകാകത്തി

ളകകാഞനക കുത്തുന
കുടത്തിച്ചു തനീര്ത

മഷത്തിത്തുളെളെത്തികപളെകാപരകാന്നകായഷ്
എഴുതത്തി തനീര്കകാന്
ളവമ്പത്തിയ തൂലത്തിക

ഇന്നഷ്
തുറത്തിച്ചു പനകാക്കുന്ന

അക്ഷരങ്ങളളെ ഭയളപടഷ്
തല തലത്തിചകാവുന

പുതത്തിയ തൂലത്തികയകാകളട,
അപരത്തിചത്തിതതസ്വക

ളകകാണ്ടത്തിണങ്ങകാന് മടത്തിക്കുന
അക്ഷരങ്ങളളെകാനക
വഴങ്ങകാത അവയ

അലകത്തിപതച്ച കുപകായകനീശയത്തിലത്തിരുന്നഷ്
ചത്തിരത്തികകാനകാണത്തിഷ്ടക

കൂളട പുതന്പനകാട്ടുകളുളണ്ടങ്കത്തില്
അഹങ്കകാരതത്തിളന്റെ പവലത്തിപയറക

നത്തിര്തകാളത
ചുമച്ചുക മൂക്കു ചനീറത്തിയക
പഴയവ വഴത്തി മകാറുന

തകാന് ളചപയ്യേണ്ടത്തിരുന്ന
കര്മ്മെങ്ങളളെകാളകയക



വത്തിരലുകള് ഏളറടുതത്തിട്ടുളണ്ടന്ന
തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവകാണഷ്

വഴത്തി മകാറകാനവളയ
പപ്രരത്തിപത്തിക്കുന്നതഷ്

                                                  
                                                                           

                                                                   "നജുമനബിസ"
   [മലയകാളെ വത്തിഭകാഗക]

ബത്തി.ടത്തി.എക.എച്ചഷ്.എസഷ്.എസഷ്  തുറയൂര്

                          





പ്രളയഎം  
    

                   ഭുുമത്തിത൯  മകളെകാക  ജനീവജകാലങ്ങളെത്തില്                 
   പ്രവനീണഖ്യമുള്ള മനു ഷഖ്യരത്തിളന്നകാളകയക

  മകള് മനുഷഖ്യര് തന് ക്രുരതയത്തില്
 അമ്മെയകാക  ഭുഭുൂമത്തിതന്   ഹൃദയകതകര്ന്നത്തിട ുന്ന ു

ഭൂമത്തിതന്  പശ്രേഷ്ഠ  ഗുണങള്  ഉത്ഭവത്തിക്കുക
നദത്തികള്   മണ ുകള്  മകാമലകള്  

 മനുഷൃര് തന്  പ്രവൃതതത്തിയകാല്  മലത്തിനമകാകത്തി
            

 ഭൂമത്തിതന്  പശ്രേഷ്ഠ ഗുണങള്
ക്രൂരതതന്  സനീമകള്  ലകഘത്തിച്ച മകാനവര്
അമ്മെതന്   ഹൃദയക അടര്ളതടുത ുക

അമ്മെതന്   പവദന   കടത്തിച്ചമര്തത്തി
ഭൂമത്തിപയകാ   മകാപഷ്  നല്കുനവനു

പവദനയകാക ആഴകടലത്തില്  മുങ്ങത്തിതകാഴ ുന്ന ു
ഭുമത്തിളയ  കണ്ടഷ്    ളപകാടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ു

          
അഗഷ് നത്തിപഗകാളെങ്ങള്  പപകാളല  ജസ്വലത്തിച്ചൂ  നത്തിന

പകകാപമകാക  ചുഴലത്തിയത്തില്  അകളപളടകാരകാ  
ഭുമത്തി തുടങ്ങത്തി വത്തിറളകകാള്ളുവകാന്

മകാനവര്  ജകാതത്തിതന്   ധത്തികകാരക
തനീര്ക്കുവകാന്  ഭുമത്തിളയകാ  തകാണ്ഡവമകാടത്തി

   ആ തകാണ്ഢവക കണ്ട   ഇരുപലകാകവുക
ഭയചകത്തിതരകായത്തി    വത്തിറളകകാണ്ടത്തിട ുന്ന ു

ആ  തകാണ്ഢവക കണ്ടഷ്   മകാനവജകാതത്തിയകാളക
       അല്പസമയക  ഭയളപട ു

എന്നത്തിട്ടുക  മകാനവജകാതത്തി, തന്  ക്രൂരതയത്തില്
മുപന്നറുന   ഈ  ഒരു  സകഭവക

പത്തിളന്ന   ഒരു ളകകാടുകകകാററകായത്തി   മകാറത്തി  തുടങ്ങത്തി
         ആന ന  കണനീരു  പപകാല്  തൂമഴ  പനീന്നനീടു

ചുടു  കണനീരകായത്തി   



ആ  ചുടുകണ്ണുനനീര്  തൂളെളെത്തികള്  പത്തിളന്ന  
ഒത്തു  കൂടത്തി  ഒരു സകാഗരമകായത്തി 

ആ  സകാഗരക   രൂപ  കല്പന  നല്കത്തി
ഭനീഗരമകാളയകാരൂ    പ്രളെയളത......

ഒരു വവീടബിനന്റെ കഥ

'ഇനത്തി..ഇനത്തി കരയത്തില അപമ്മെ....മകാപഷ്....മകാപഷ്''  പകകാപക ളകകാണ്ടഷ് തകകാളെത്തി 
പപകാളല ചുവന്ന അമ്മെയളട മുഖതഷ് പനകാകത്തി അവന് ദയനനീയമകായത്തി 
ഗദഷ്ഗദളമകാതത്തികത്തി ളകകാണ്ടഷ് പറഞ്ഞു അമ്മെയളട പകകാപക 
പലളശകാളമകാന്നടങ്ങത്തിയതത്തിപപകാളല കകാണളപട്ടു     
അമ്മെ ഒനകപറയകാളത അടുകളെവകാതത്തികപലകഷ് തത്തിരത്തിഞ്ഞു. 

''പതത്തിനത്തി...എടനീ...പതത്തിനനീ എനഷ് നത്തില്പകായത്തിതഷ് 
ഒന്നത്തിങുവപന്ന....''അയല്കകാരത്തിയകായ ശകാന പവലത്തികരത്തികത്തിപലകഷ് അമ്മെളയ
മകാടത്തിവത്തിളെത്തിക്കുന്നതഷ് രഘു കണ.''എനത്തിനകായത്തിരത്തികരുക തനത്തികഷ് വലതുക  
തരകാനകാകുപമകാ...?അല മളറളനങ്കത്തിലുമകാകുക. ശകാനപചച്ചത്തി ഇത്രയക 
വത്തിനയപതകാളട
വത്തിളെത്തിച്ചത്തിട്ടുക അമ്മെയത്തിളതവത്തിളട...?''രഘു ളമളല അടുകളെവകാതത്തിലത്തിളന്റെ 
അടുപതകഷ് പകാളെത്തിപനകാകത്തി  ''ഹകാവ......അമ്മെ പപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണഷ്
...എനത്തിനകാകുക  ശകാനപചച്ചത്തി വത്തിളെത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടകാവുക വല ആഹകാരപമകാ 
പലഹകാരപമകാ ആയത്തിരത്തിക്കുപമകാ...? അല തനത്തികഷ് വത്തിശന്നപതകാണ 
പതകാനകയകായത്തിരത്തിക്കുക.വലപപകാവുളമകാളക ശകാനപചച്ചത്തി വത്തിളെത്തിക്കുപമ്പകാള് 
ഭക്ഷണക അമ്മെയളട അടുതഷ് നല്കകാറുണ്ടഷ് പചകാപറകാ കറത്തികപളെകാ 
ഒനമത്തിളലങ്കത്തില് അവരുളട മകള് ളകകാണ വന്ന ഹല്വപയകാ പഴങ്ങപളെകാ
ആയത്തിരത്തിക്കുക.അപല പവണ്ട....തകാനത്തിപക എനത്തിനകാ 



അതുകആപലകാചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുപന്ന.....

ഇനത്തി അമ്മെളയ പദഷൃക പത്തിടത്തിപത്തികരുതഷ്. വത്തിശന കരയണ്ട അമ്മെയളട 
അടുതഷ് ഭക്ഷണക ഇലകാ ഞത്തിടപല.....അരത്തിയത്തിട്ടുതത്തിളെപത്തിച്ച ളവള്ളക കണ്ടത്തിട്ടു 
തളന്ന ദത്തിവസക രണ്ടകായത്തി.എന്നത്തിട്ടുക അമ്മെകഷ്കത്തിട്ടുന്നളതനക അമ്മെ 
ആളകപകാളട വത്തിഴുങ്ങകാളത എനത്തിക്കു തരുനണ്ടപലകാ 
അതുമതത്തി....എന്നകാലുക...ഈ വത്തിശപടങ്ങകാളനനകാണഷ് വഴത്തി...''
കകയ്യേത്തിളലപനകാ ളപകാതത്തിയമകായത്തി അമ്മെ കയറത്തിവന. 

   ''പമകാപന....രഘ...''

അമ്മെയളട വത്തിളെത്തിയത്തില് അവന് അലത്തിഞ്ഞുപപകായത്തി.എളനകാരു പസ്നേഹമുള്ള 
അമ്മെ.അവന് അടുകളെ വരകാനയത്തിപലകഷ് ഓടത്തി ളചന.

   ''എനകാണപമ്മെ.....''

''നത്തിളന്റെ നത്തിലവത്തിളെത്തിയക കരച്ചത്തിലുക ശകാനപചച്ചത്തി 
പകട്ടുളവനപതകാനന.നത്തിനകഷ് രണ്ടഷ് ചപകാതത്തിയക ചമ്മെനത്തിയക 
തന്നത്തിട്ടുണ്ടഷ്.''ളചറുചത്തിരത്തിപയകാളട അമ്മെ പറഞ്ഞു.അവനഷ് സപനകാഷക 
ളകകാണ്ടഷ് നത്തിലതഷ് നത്തില്കകാനകായത്തില
''വകാ..... നമുകഷ് കഴത്തികകാക....നനീ കകകഴുകത്തി ചപകാതത്തിയളമടുതഷ് 
ഇവത്തിളട ഇരത്തി,ചമ്മെനത്തിയക എടുപതകാ....''

  ''അപപകാ അമ്മെപയകാ....''രഘുവത്തിളന്റെ  ശങ്കകണ്ടഷ് അമ്മെ 
പറഞ്ഞു;''ഞകാന് പത്തിളന്ന കഴത്തിപച്ചകാളെകാക നനീ തത്തിനകഴത്തി ഞഷ് ആ 
വകാസൂളന്റെ പനീടത്തിക വളര പപകാണക...''അമ്മെ അര്പദകാകത്തിയത്തില് 
നത്തിരുതത്തി....
''പനീടത്തികഴത്തില് പപകായത്തിടഷ് എനകാണഷ്   വകാപങ്ങണ്ടതപമ്മെ...''

രഘുവത്തിനകാപവശമകായത്തി.''അല....വകാസുവത്തിനഷ് ഞകാന് കുറച്ചഷ് പണക 
കടമകായത്തിട്ടുണ്ടഷ്    
.എളന്റെ പറഷ് ബുകഷ് നത്തിറഞത്തിരുന എന്നഷ് അവന് 
പറഞത്തിരുന.ഞകാനതഷ് മറന പപകായത്തി......ഇനനീപക എനളചയക...?''



അമ്മെയളട മുഖതഷ് കദനഖ്യത നത്തിലച്ചത്തിരുന.അവന് ഒനക പറയകാളത
കത്തിണറത്തിനടുപതകഷ് നടന.അവനറത്തിയകാക അമ്മെയളട അടുതഷ് 
കപസ ഇലകാന്നഷ്. ''ഇനനീപക ഇന്നഷ് വനീടത്തിളന്റെ വകാടകകകാരന് കൂടത്തി 
വന്നകാല് എലകാക പൂര്ണമകായത്തി.ഈ മകാസളത വകാടകകൂടത്തി 
ളകകാടുതത്തിപലല് ളകട്ടുക ളകടത്തി ഇറപങ്ങണ്ടത്തിവരുക....''രഘുവത്തിളന്റെ 
മനസഷ് നനീറത്തി ളകകാണ്ടത്തിരുന.''അമ്മെ മറന പപകായത്തിരത്തിക്കുപമകാ 
വകാടകകാകന് 
ഇന വരുളമന്നഷ്....?പവണ്ട ഇനത്തി അമ്മെളയ ഒകാര്മ്മെളപടുപതണ്ട 
അയകാളെത്തിന്നഷ് വന്നത്തിപലല് ഇന്നഷ് അമ്മെ വകാടകകപസപയകാര്തഷ് 
വത്തിഷമത്തിക്കുക....''

    ''രഘ....നനീ ഇതുവളര  കകകഴുകത്തിയത്തിപല.....''അമ്മെയളട വത്തിളെത്തി 
ഊഞകാലകാടുന്ന ചത്തിനകളെത്തില് നത്തിനക അവളന ഉണര്തത്തി .അവന് 
ളപളടന്നഷ്
ളവളെളെക പകകാരത്തി കകകഴുകത്തി വന.

          ''ദകാ....ആ പലകയത്തിലത്തിരത്തി.....''
അവന് ചപകാതത്തിയക ചമ്മെനത്തിയളമടുതഷ് 
പലകയ്ക്കുമുകളെത്തിലത്തിരുന.ളവളെളെക ഗകാ
ഗകാസത്തിലകാകത്തി അമ്മെ അവത്തിളട എടുതഷ് ളവച്ചത്തിരുന.

അവന് ചപകാതത്തി ഒരുകഷ്ണളമടുതഷ് ചമ്മെനത്തിയക കൂടത്തി വകായത്തിലത്തിട്ടു.നല 
ചപകാതത്തി . അവ൯ മനസത്തില് പറഞ്ഞു . പുറതഷ് ഒരു 
ഒകാപടകാറത്തിക്ഷവന്ന ശബ്ദക അവന് ചപകാതത്തിഅവത്തിളടയത്തിടഷ് എഴുപന്നറ്റു.

    ''അപമ്മെ........''

അവളന്റെ വത്തിളെത്തി എത്തുക മുപമ്പ അമ്മെ അവത്തിളട എതത്തിയത്തിരുന.
ഒകാപടകായത്തില് നത്തിന്നഷ് ഒരു വലത്തിയ കടത്തി മനീശയളെളെ ളവളെളെ ഷര്ട്ടുക മുണക 
ധരത്തിച്ച വടകണടവച്ചഷ് ഒരു മധൃവയസ്കന്  ഇറങ്ങത്തി വന.അമ്മെയളട 
പത്തിറകത്തില് സകാനക പത്തിടത്തിച്ച രഘു തകാഴ ശബ്ദതത്തില് ളമളല പചകാദത്തിച്ചു . 
''ഇതകാരകാ......അപമ്മെ....?''



അമ്മെ ഒനക പറയകാളത നത്തില്ക്കുന്നതഷ് കണ്ട രഘു അമ്മെയളട 
മുഖപതകഷ് പകാളെത്തി പനകാകത്തി...അവന് സകബത്തിധനകായത്തി പപകായത്തി...
            അമ്മെയളട കണത്തില് നത്തിനക കണ്ണുനനീരത്തിളന്റെ ഒരു വന് 
പ്രവകാഹക തളന്ന രഘു കണ.അവന് അമ്മെയളട മുമ്പത്തിപലകഷ് വന്ന 
അപദ്ദേഹളത പനകാകത്തി......അവനഷ് ഒനക മനസത്തിലകായത്തില....

   ''കുമകാപര....ടകാ....''
അമ്മെയളട വകായത്തില്നത്തിന്നഷ് ആ വകാക്കുകള് ഉതത്തിര്ന വനീണപപകാള് 
രഘു ശരത്തിക്കുക ളഞടത്തി.........
     ''പതത്തിനനീ......''
അയകാള് അമ്മെളയ ളകടത്തിപത്തിടത്തിച്ചുകരഞ്ഞു........അമ്മെയക കുപറ 
കരഞ്ഞു..ഈ സമയക രഘു തകാന് ഇതുവളര കണ്ടത്തിടത്തിലകാത അച്ഛളന
പനകാകത്തി നത്തില്ക്കുകയകായത്തിരുന.അളപകാ ഇതകാണഷ് കത്തിഴപകവനീടത്തില് 
വത്തിജയകത്തിയളടയക                
സതഖ്യന്  മകാഷുപടയക മകന് കുമകാരന്....സതഖ്യകുമകാരന്......അല 
അളതകാളക പപകാളട എളന്റെ അച്ഛന് ഇതുവളര എവത്തിളടയകായത്തിരുന.

അമ്മെ കരച്ചത്തില് നത്തിര്തത്തി.രഘു  അച്ഛളന തളന്ന ഉറ്റുപനകാക്കുന്നതഷ് 
കണ്ടഷ് അമ്മെ പറഞ്ഞു.

        ''പമകാപന..നത്തി...ളന്റെ...അച്ഛ..ന്''

രഘു ളചറുതകായത്തി പുഞത്തിരത്തിച്ചു.

   അയകാള് രഘുവത്തിളന തപന്നകാടു പചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചു. പത്തിളന്ന 
എടുത്തുയര്തത്തി

''രഘുപമകാപന....''
അചഛളന്റെ വത്തിളെത്തി രഘുവത്തിളന സപനകാഷത്തിപത്തിളച്ചങ്കത്തിലുക ഇതുവളര 
കകാണകാത ഒരകാള് എന്ന നത്തിലയത്തിലകാകണക രഘു അപരത്തിചത്തിതതക നടത്തിച്ചു.

    '' രഘു....എനകാ നത്തിനകഷ് സങ്കടക പപകാളല . അചഛളന ഇഷ്ടകായത്തിപല...''



അമ്മെയളട സപനകാഷക നത്തിറഞ കണ്ണുനനീപരകാടുകൂടത്തിയ പചകാദക അവന് 
അവഗണത്തിച്ചതുപപകാളല.

            അവന് അചഛളന്റെ കകകളെത്തില് നത്തിന്നഷ് 
പമകാചത്തിതനകാകകാനകാഗ്രഹത്തിച്ചു.അവളന കൂടുതല് പചര്ത്തു പത്തിടത്തിച്ചു ളകകാണ്ടഷ് 
അച്ഛന് അമ്മെപയകാടകായത്തി പറഞ്ഞു 
         ''അവന്ഞകാനുമകായപരത്തിചയതത്തിലകാകുന്നപതയള...നനീ 
ഇതകാ20 രൂപ ആ ഓപടകാകകാരനഷ് നല്കത്തി ആ ഓപടകായത്തിലുള്ള കവറുകള് 
എടുത്തു ളവപച്ചരഷ്..''
       അച്ഛന് അവളന തകാളഴവച്ചു അവളന്റെ കകകള് തളന്റെ 
കകപയകാടുപചര്ത്തുവച്ചു വനീടത്തിളന്റെ മുമ്പത്തിലുള്ള തുളെസത്തിതറയത്തിളല 
തുളെസത്തിളച്ചടത്തിയത്തില് നത്തിന്നഷ് ഒരു തുളെസത്തിയത്തില പറത്തിച്ചു വത്തിനയപൂര്വക വളെളര 
ശ്രേദപയകാളട കനീശയത്തിലത്തിട്ടു . രഘു അച്ഛളന വനീക്ഷത്തിക്കുകയകായത്തിരുന.

    കവറുകളളെകാളക വരകാനയത്തില്വച്ചപശഷക അമ്മെ അച്ഛളന്റെ 
അരത്തികത്തിപലകഷ് വന . 
     ''വനീടത്തിളന്റെ വകാടക ളകകാടുകകാറകായത്തിരുന....അയകാളെത്തിന്നഷ് വരുളമന്നഷ് 
പറഞ്ഞു. നത്തിങ്ങള് പപകായ പശഷക വന്ന രണ്ടഷ് കത്തുകളെത്തിലുമുണ്ടകായത്തിരുന്ന 
തുകളയകാളക തനീര്ന്നത്തിരുന.പത്തിളന്ന........''

         ''നനീ...വത്തിഷമത്തിപകണ്ട ഞകാന് പണക നല്കകാക അവന് വരളട....''
അച്ഛന് പറഞഷ് നകാളവടുതതുക നത്തിമത്തിഷങ്ങള്കുള്ളത്തില് തളന്ന കുടവയറുക 
വലത്തിയ മനീശയമുള്ള വകാടകകകാരന് ശങ്കരന് അവത്തിളട പ്രതക്ഷളപട്ടു. രഘു 
പപകാലുമറത്തിയകാളത രഘുവത്തിളന്റെ വകായത്തില് നത്തിന്നഷ് ''അപയ്യേകാ ''എന്ന സസ്വരക 
പുറപതകഷ് വന.

      ''എനകാ രഘ...പപടത്തിച്ചുപപകാപയകാ...''
അച്ഛന് ചത്തിരത്തിച്ചുളകകാണ്ടഷ് പചകാദത്തിച്ചു.പതത്തിനനീ..നനീ ഇവനഷ് വലതുക ളകകാടുകഷ്

ഞകാനുക ശങ്കപരടനുക കൂടത്തി ഒന്നഷ് സകസകാരത്തിച്ചത്തിട്ടു വരകാക.







       ലചനൊദദഎം            

വത്തിളെത്തികകാളതവളന്നകാരതത്തിഥത്തിതന് പലത്തിരമ്പപലകാ
ഇന്നനീ ഞരകങ്ങള്

കുതത്തിളയകാലത്തിളച്ചത്തുന്ന ചനീ                ഞശവതത്തില്
ദര്ഗന്ധപമകാ ഇന്നനീ ളതരുപവകാരങ്ങളെത്തില്

ളപകാടത്തിച്ചത്തിതറത്തിയ പ്രതനീക്ഷകള്തന് കുപത്തിച്ചത്തി-
ല്ലുകളെതകാ ളനഞത്തില് തറയ്ക്കുന

ഉളെളെത്തിപല നത്തിറമുളെളെ സസ്വപ്നങ്ങള്
കണനീര്തുളെളെത്തികളെകായഷ് വനീണുടയന

നത്തിരകാശരകായഷ് നത്തിസഹകായരകായഷ്
പനകാകത്തിനത്തില്കകാന് മകാത്രക വത്തിധത്തി

ഋതുചക്രതത്തില് നത്തിന്നല്പക
തത്തിരത്തിഞ്ഞുപനകാകത്തി ഞകാന്

അതകാ...വത്തിതുമ്പുന്ന മുഖങ്ങളുക 
കരഞ്ഞുകലങ്ങത്തിയ കണ്ണുകളുക

ആര്ക്കുപവണ്ടത്തിയനീ ളവടത്തിപത്തിടുതങ്ങള്?
എനത്തിനുപവണ്ടത്തിയനീ അടത്തിപത്തിടത്തികള്?

എലകാമത്തിപപകാള് ശൂനഖ്യക
എനത്തിളനന്നറത്തിയത്തില ഏതത്തിളനന്നറത്തിയത്തില

ഹൃദയമകാപക ഒരത്തിരുള് മൂടല്
അവസകാനമകാളയകാളരകാറ പചകാദഖ്യക

എനത്തിനഷ് ബകാകത്തിളവച്ചനീ നഷ്ടസസ്വപ്നങ്ങള്?
  



ഒറ്റയച്ച് കനൊയ വവീടുകള

ഒറക്കു നത്തില്ക്കുന്ന
വനീടത്തിളന കണ്ടത്തിട്ടുപണ്ടകാ?

ഇരുട്ടുകദരുഹതയക
ളവളെത്തിച്ചവുക നത്തിഴലുകളുക
കുടത്തിപത്തിണഞങ്ങളന

മസൗനക കുടത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്നതഷ്
ഒച്ചയനകങ്ങളുകളട

ഭൂതകകാലതത്തില് ആറകാടത്തി
പകല്കത്തിനകാവത്തില് മുങ്ങത്തിയമര്ന്നഷ്
രകാകത്തിനകാകളെത്തില് തടത്തിതടഞഷ്
രകാകത്തിളെത്തിപകാടത്തില് മുങ്ങത്തുടത്തിച്ചഷ്

കരത്തിയത്തിലകപളെകാളടകാതഷ്
കത്തിന്നകാരക ളമകാഴത്തിഞഷ്

അവരങ്ങളന തുടത്തിക്കുന്ന
ഹഖ്യദയപതകാളട കകാതത്തിരത്തിക്കുക

                                                               
                                             by

                                                  മുഹമ്മെദഷ് സുകഹല്
                                                         9-c
                                                     



സൂചകസകഖഖ്യകള് - അകലക

ബത്തിന്ദുകള് രളണ്ടണക തമ്മെത്തിലകാ-
അനരക കകാണുന്നളതങ്കത്തില്

വഴത്തികള് മൂളന്നണമുളണ്ടന്നപതകാര്കണക
ഒന്നഷ് 

X കള് തുലഖ്യമകായകാലനരക
y കള് തമ്മെത്തിലുളെളെ വഖ്യതഖ്യസമളത്ര

രണ്ടഷ്
y കള് തുലഖ്യമകായകാലനരക

x കള് തമ്മെത്തിലുളെളെ വഖ്യതഖ്യകാസമളത്ര
മൂന്നഷ്

x കളുകy കളുക വഖ്യതഖ്യകാസളമങ്കത്തി-
ലനരക കകാണകാളനടുകണക
x വഖ്യതഖ്യകാസക സ്കസ്വയര് പ്ലസഷ്
y വഖ്യതഖ്യകാസക സ്കസ്വയറത്തിളന്റെ

വര്ഗ്ഗമൂലളമത്ര....................



       
  ചരത്തിവഷ്

അക്ഷരങ്ങള്കഷ് ലകബമലകാ വരകള്
x അക്ഷരമകായണ്ടകാക്കുന്ന

പകകാണത്തിന് ten വത്തിലയകാണഷ് ചരത്തിളവനക
സൂചകസകഖഖ്യകളളെന്നകാശയതത്തിന്

y വഖ്യതഖ്യകാസളത
x വഖ്യതഖ്യകാസതകാല്

ഹരത്തിക്കുന്നതഷ് ളചരത്തിളവന്നഷ്സകാരക

ജകാമത്തിതത്തിയക ബനീജഗണത്തിതവുക

പഠത്തികകാക നമുളകളുപതത്തില്
ജകാമത്തിതത്തിയക ബനീജഗണത്തിതവുക
പകാഠക ഒമ്പതത്തിന് സൂത്രങ്ങള്

സകാമകാനരത്തികതത്തിന് നകാലകാകമൂല

കളണ്ടതകാക പവഗതത്തില്...

മൂന മൂലകളുള്ളളയകാരകാ...
സകാമകാനരത്തികതത്തില് നകാലകാക മൂല
എടുകണമതത്തിനകായത്തിളടകാരു പജകാടത്തി

എതത്തിര്മൂലകള്
ഒറളപടുതണക സകാമകാന-

രത്തികതത്തിന് ഒരു മൂലളയ
ഒറളപടുതത്തിയ മൂലളതന് x

കുറളച്ചടുകണക എതത്തിര്മൂലതന്



x തുകകളെത്തില് നത്തിന്നഷ്
ഒറളപടുതത്തിയ മൂലളതന് y

കുറളച്ചടുകണക എതത്തിര്മൂലളതന്
y തുകകളെത്തില് നത്തിന്നഷ്

ഇവളയ പജകാടത്തികളെകാകണക
[x,y]രൂപതത്തിളലന്നകാല്

കത്തിട്ടുക നമുകകാ സകാമകാനരത്തികതത്തിന്
നകാലകാക മൂല

                 വരഷതബിനന്റെ രരൗദ്ര ഭനൊവങ്ങള

മഴ പമഘക ഒരുപപകാളല 
കളെത്തിയകാടത്തി ഇവത്തിളട  

ആദഖ്യമകായത്തി തുള്ളത്തികള് 
പത്തിപഞകാമനയകാക തത്തി കുസൃതത്തിയകായത്തി

പത്തിളന്നളയളന ഈ ഒരു ഭകാവമകാറക
മൂകമകായത്തി പശകാകമകായത്തി പത്തിളന്നയതു
പരകാഷമകായത്തി ഭൂമത്തി പദവത്തിതന് രസൗദ

ഭകാവമകായത്തിപരത്തിണമത്തിച്ചു 

കകരളെത്തി നനീയക വത്തിറങ്ങലത്തിച്ചു
കലത്തിതുളെളെത്തി ളപയന്നകകാലതത്തിന്
മുന്നത്തില് ഒരു മകാത്ര ശങ്കത്തിച്ചു നത്തിന 

പപകായത്തി പുതനുക പയഞനുക



പവര്തത്തിരത്തിലകാളത ഒരുമത്തിച്ചു നത്തിന 
നത്തിനക്കുപവണ്ടത്തി

ഇരുളുന  രവത്തിപപകാലുക വത്തിടളചകാലത്തി
പത്തിളന്ന മഴപമഘങ്ങള് പപകാലുക

മത്തിഴത്തിനത്തിറച്ചു നത്തിനകഷ് പവണ്ടത്തി
വര്ഷപമ നനീളയളന്റെ ഹൃദയതത്തില്

കരയന്ന കകകുഞത്തിളനകാരു
തകാരകാട്ടു പകാളടകാ ഭൂമത്തി മലര് മനഹകാസപമകാ

പകകാപമകായത്തിമകാറുന്ന കണ്ണുനനീര് തുളെളെത്തിളയകാ
ഒരു തുളെളെത്തി ഇരു തുളെളെത്തി പലതുളെളെത്തിയതത്തില്

ളതന്നത്തിവനീഴുപമ്പകാള് പതകാല്ക്കുുന
നനീ കകരളെത്തി...............

അളന്നകാരു കത്തിന്നകാതുളെളെത്തികളെത്തിലൂളട
പത്തിച്ചളവച്ചന നകാക നടന്നടുത്തു

പത്തിളന്നപയകാപരകാ ചകാറലത്തിലുക
ആണ്ട നൃതമകായത്തി

വത്തിണത്തിലുക ഭൂമത്തിയക ചുവടുളവച്ചു 
പ്രകൃതത്തി അന നനീ മപനകാഹരത്തി

അതത്തി മപനകാഹരത്തി..........
ഇന നനീ ചടുലത അനഭവത്തിക്കുന്ന

പക്ഷത്തി പപകാളല........

                                                ഹകാദത്തിയ ഹനകാന
                                                        8-D     



      
             ഞകാനത്തിനക  ഏകകാനതയത്തില് 
                          എളന്ന   ഒറകകാകത്തി    എലകാരുക     പപകായത്തി  ഇതത്തിനു 
മുമ്പഷ്   എത്രപയകാ  നല  സപനകാഷ    ദത്തിവസങ്ങള്   
എനത്തിക്കുണ്ടകായത്തിരുന    അപ്പൂപനുക   അമ്മൂമ്മെയക  ലച്ചൂപച്ചച്ചത്തിയക  
പദവടനുക   അവരുളട   അചനുക   അമ്മെയക    എലകാരുക           
ദത്തിവസങ്ങള്   അതത്തിളന്റെ   ഓര്മ്മെകള്  മകാത്രക ബകാകത്തി
                      ഒരു      സന്ധഖ്യ പനരക       ചകാരുകപസരയത്തില്   ഇളെക
കകാറ്റുകളകകാണ്ടങ്ങളന  ഇരത്തിക്കുകയകാണഷ് പബബത്തിപച്ചട൯   എളന്റെ
അരത്തികത്തിലകായത്തിടഷ്     പുഴയകാണഷ്   വയലുക  പൂപനകാടങ്ങളുക   മകാവുകളുക
എലകാക    നത്തിറഞ      പ്രകൃതത്തിപയകാടടുതഷ്  ജനീവത്തികന്നവരകായത്തിരുന   
ഇവ             രുക   ലച്ചുപച്ചച്ചത്തിയക   പദവടനുക  സ്കൂളെത്തില്   പപകായത്തിരത്തികഷ് യകാ   
അവരത്തിലകാളത   എനത്തിളകകാരുസുഖവുക     
കത്തിടത്തിയത്തിടത്തില   അതകാ  വരുമന    രണപപരുക   എനത്തികഷ് സപനകാഷയത്തി  
എപനകാ ഒരു നല സപനകാഷതത്തിലകാണപലകാ 
രണപപരുക.കഴത്തിഞളകകാലളത ഇസൗദത്തിവസക  ഞകാനകാപലകാചത്തിച്ചു....

പഹകാ ഇന്നഷ് പദവുടളന്റെ 5ാകാകപത്തിറന്നള് ആപഘകാഷമപല.എലകാരുക 
കുടത്തിഅവനുപവണ്ടത്തി സകപ്രസത്തിനുപവണ്ടത്തി 
തയ്യേകാളറടുകുന്നകരഖ്യകഞകാനറത്തിഞത്തില.പത്തിളന്നയകാ     കണ്ടതഷ്   ഹകാളെത്തില്     
ആളുകളുക    അലങ്കകാരങ്ങളുക    എലകാകളകകാണ്ടഷ്      നത്തിറഞത്തിരത്തിക്കുന 
അവനത്തിങ്ങഷ്   കയറത്തിയതുകഎലകാവരുക  കൂടത്തി   ഹകാളെത്തില്    ഒരു   പൂരക    
തളന്ന   തനീ രുന    അങ്ങളന   പകയഷ് ക്കുക   മത്തിഠകായത്തികളുക     
വത്തിതരണവുക   എലകാക    കഴത്തിഞഷ്   എലകാരുക   പത്തിരത്തിഞഷ്   പപകായത്തി .   
അവളന   ഒരു  പകകാമകാളെത്തിരൂപതത്തില് യകാകത്തി   മകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടകായത്തിരുന     
അവ രുക .  ഹകാളെത്തിളല    എളന്റെ   ചുമരുകളെത്തിലുക  എലകാവരുക    
കൂടത്തി     ഒരു    കലവറ തളന്ന   തനീരുന     അങ്ങളന   പദവുടളന്റെ  യക    
ലച്ചുപച്ചച്ചത്തിയളടയക    ഒരു   പകാട്ടുക    ഡകാ൯സുക  



ഒളക കഴത്തിഞഷ്  എലകാരുക  റൂമത്തിപലകഷ്   പപകായത്തി . അങ്ങളന   അപ്പൂപ൯  
ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങത്തി പദവടന് അതഷ് പകടഷ് ഉറങ്ങുകയക ളചയ ഇവത്തിളട
ഒരു കകാരഖ്യണ്ടഷ് എപന്നകാടകാരുക മത്തിണകയക കളെത്തിക്കുകയക ഒനല.  എന്നകാല്ലുക 
എലകാവരുളട  സപനകാഷതത്തിലുക    അങ്ങഷ്   പങ്കുപചരുക   എന്നലകാളത  
പവളറകാനല 
                  അങ്ങളന  പനരക പലര്ന. പത്തിളന്നയക ഒച്ചയക തത്തിമത്തിര്പക  
എലകാക തുടങ്ങത്തി .പദവടളന്റെ കരച്ചത്തിലകാണപലകാ ആ പകള്ക്കുന്നതഷ്.....എളന്റെ 
ശ്രേദ  അപങ്ങകാടകായത്തി.പനകാക്കുപമ്പകാ എനകാന്നറത്തിപയകാ ഇന്നവനഷ് 
പുഴകടവത്തു  നത്തിന്നഷ് കുളെത്തികപണകാ
ളന്നകാപരളയകാരു വകാശത്തി. രകാവത്തിലതളന്ന ഒരടത്തിയണ്ടകാകണ്ടകാന
കരുതത്തി അപ്പൂപ൯ അവനയക ലച്ചുപച്ചച്ചത്തിളയയക കൂടത്തി കുളെത്തികകാ൯
പപകായത്തി വനീടകായ എനത്തികഷ് അവരുളട കൂളട പപകാവകാ൯  പറത്തിലപലകാ. 
അതുളകകാണ്ട അവത്തിളട നടന്നളതകാനക ഞകാനറത്തിഞത്തില
                ളപകാടന്നകാണഷ് ആളുകളളെലകാക പുഴകരയത്തിപലകാടഷ് ഞകാ൯ 
കണ്ടതഷ് . എളന്ന ഒറയഷ് കകാകത്തി എലകാരുക അപങ്ങകാടഷ് പപകായത്തി .
എനകായത്തിരത്തിക്കുക എന്നറത്തിയകാനുളെളെ ആക്ഷപയകാളട ഞകാ൯ 
ളപകാറുതത്തിമുടത്തി എന്നകാല് ആകബുല൯സുക  ആളുകളു ളട   നത്തിലവത്തിളെത്തിയളടയഠ  
എലകാക  ശബ്ദക  മകാത്രപമഞകാ ന് പകള്ക്കുനളെളു കകാരക  എനത്തികഷ്  
ഏതകാണ്ടഷ്  മനസത്തിലകായത്തി.
തത്തിരത്തിച്ചഷ് പപകാകുന്ന  ആളുകളുളട  സകസകാരക  ഞകാന്    
പകട്ടു. അപ്പൂപളന എലകാരുക കുറക പറയന.പുഴയളട ശകത്തിയകായ 
ഒഴുകത്തില് പദവട൯ ളപട്ടുന്നറത്തിഞതുക ഞകാനകപകാളട ഒന്നകാടത്തിപപയത്തി 
എളന്റെടുപതകഷ് ആരുക വരുന്നത്തില . പനരക സന്ധ്രയകായത്തി. 
ഒരകാകബുല൯സത്തിളന്റെ പഹകാണടത്തി ഞകാ൯ പകട്ടു ആകകാകരക്ഷപയകാളട 
പനകാകത്തിനത്തിന്നഷ് ഞകാ൯ കണ്ടതഷ് പദവടളന്റെ ളവളെളെത്തുണത്തിയത്തില് 
ളപകാതത്തിഞ  ശരനീരമകായത്തിരുന . ആര്ത്തു നത്തിലവത്തിളെത്തിക്കുന അവളന്റെ 
അമ്മെയക അഛനുക ഒരു പ്രതത്തിമപപകാളല നല്ക്കുന്ന
അമ്മൂമ്മെയക അപ്പൂപനുക . ലച്ചുപച്ചച്ചത്തിയകാളണങ്കത്തിപലകാ ആര്ക്കുക



പത്തിടത്തിച്ചുളവകനകാവകാത വത്തിധതത്തില് അലമുറത്തിയത്തിടുന .ഇന്നളല
ഇസൗപനരക സപനകാഷക ളകകാണ്ടഷ് നത്തിറഞ്ഞു എന്നകാല് ഇന്നകാളക 
നത്തിലവത്തിളെത്തികളുളടയക  ദദുഃഖതത്തിളന്റെയക ഒരുമരണവനീടകായത്തി ഞകാന്
മകാറത്തി എലകാക ഒരു നത്തിമത്തിഷതത്തില് വന പചര്ന്നതു പപകാളല ആര്ക്കുക ഒരു 
മത്തിണ്ടകാടളമകാനക കകാണുന്നത്തില എലകാക കഴത്തിഞഷ്
എലകാരുക പത്തിരത്തി ഞ്ഞു .എന്നത്തിട്ടുക എളന്റെ പരത്തിസരക ളമകാതക ആളക ഒരു 
പുക നത്തിറ ഞഅവസയകായത്തിരുന.

                      രണ്ടഷ് ദത്തിവസങ്ങള്കഷ് പശഷക അപ്പൂപനുക അമ്മൂമയക ലച്ചു 
പചച്ചത്തിയക പദവടളന്റെ അച്ഛനുക അമ്മെയക എലകാരുകകൂടത്തി എപങ്ങകാപടകാ 
ആളരകാളകപയകാ കൂടത്തി ളകകാണപപകായത്തി.ഞകാളനകാനക
അറത്തിയന്നത്തില.അന്നഷ്  ളതകാടത്തിനവളര അവളരപങ്ങകാട്ടു പപകായത്തിന്നഷ് 
എനത്തികറത്തിയത്തില ഇനക അതത്തിലൂളട ആളരങ്കത്തിലുക പപകായകാല് 
അവളരക്കുറത്തിളച്ചളനങ്കത്തിലുക വത്തിവരളതപറത്തി പറയനപണ്ടകാന 
ഞകാന് പനകാക്കുക ആളക മണ്ണുക മുറമകാളക കകാടുക എളന്റെ പദഹളമകാളക 
ളപകാടത്തിയക എലകാകൂടത്തി നത്തില്ക്കുന്ന എളന്ന ഒരു മനുഷഖ്യക്കുഞഷ് പപകാലുക 
തത്തിരത്തിഞഷ് പനകാകകാറത്തില. എളന്ന ആര്ക്കുക 
പവണ്ടകാതകായത്തി. അപതകാളട ഞകാന് ഏകകാനതയത്തിപലകഷ് വഴുതത്തിവനീണു.

                                                   മുഹമ്മദച്ച് ആദബില
                                                       9-c
                                            



ഹൃദയശ ഭുൂനഖ്യര്

ശുദ ഹൃദയങ്ങളെത്തില് കഴുകനഷ്
പതത്തിയത്തിരത്തികളലളുപമകാണഷ്
അങ്ങളനയത്തിരത്തിക്കുന്ന....

കഴുക ദകഷ്ട്രങ്ങള്
മകാകസങ്ങളെത്തിപലകഷ്...ആഴത്തിറങ്ങത്തി

രകക ഉസൗറത്തിക്കുടത്തിച്ചഷ്
രകതത്തിന് കറചുണ്ടത്തിപലനത്തി
കുടല് മകാല പുറളതടുതഷ്

കഴുതത്തിലണത്തിഞഷ്....
ഇളെക പുഞത്തിരത്തിപയകാളട
ആര്തടഹസത്തിക്കുക

“ഞകാളനകാനമറത്തിഞത്തിപല..
രകാമനകാരകായണകാ”എന്നഭകാവതത്തില്

എന്നത്തിപടകാ ശുദഗതത്തി ചമയക
             

                    ഒരുചത്തിലയത്തില് നത്തിന്നഷ്
                    മറ്റു ചത്തിലകളെത്തിപലകഷ്...

                    ഒരത്തിടതത്തില് നത്തിന്നഷ് മറത്തിടതത്തിപലകഷ്
                    പദശകാടനക നടത്തുന്ന...അവരത്തില്
                    ക്രൂരത തളെക ളകടത്തി നത്തില്ക്കുക...

                    ക്രൂര ദകഷ്ട്രങ്ങള്,മറ്റുള്ളവളര
                    പരത്തിഹസത്തിച്ചഷ്...ചത്തിരത്തിക്കുക...

                                                    by
                                                           ഫരൗസബിയ ടവീചര





             

               

   


