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 ആമുഖഖ  

വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ ആകസാശതവിൽ അറവിവവിടന്റെ പടഖ

പറതസാൻ തയസാറസാകുന്ന ലവിറവിൽ കകററ്റ്സറ്റ് . . . .  അവരുടടെ നവിറഞ

പരവിശ്രമതവിടന്റെ ഫലമസായവി നവിർമവിച്ച ഈ മസാഗസവിൻ അറവിവവിടന്റെയുഖ

കഴവിവവിടന്റെയുഖ പ്രവർതനങ്ങളുടടെയുഖ  മവികവു തടന്നയസാണറ്റ്. മസാറുന്ന

ങലസാകതറ്റ് ഐ ടെവി സസാധദ്യതകടളെ നല്ല രരീതവിയവിൽ പ്രങയസാജനടപ്പെടുതവി

കുടവികടളെ ങനരസായ ദവിശസാങബസാധതവിൽ എതവികസാൻ കഴവിയുന്നു എന്നതറ്റ്

വവിദദ്യസാഭദ്യസാസ വകുപ്പെവിടന്റെ ഈ പദ്ധതവിയുടടെ ഏറവുഖ വലവിയ സവവിങശഷത

തടന്നയസാണറ്റ്. നല്ലതവിടന ടകസാള്ളുകയുഖ, ചരീതടയ തള്ളുകയുഖ  ടചങയണ

ഒരു ങമഖലയസാണറ്റ് ഐ ടെവി. വരുഖ തലമുറടയ അതവിനു ങവണവി

സജ്ജമസാക്കുന്ന ശ്രമകരമസായ ഒരു പരവിശ്രമഖ  തടന്നയസാണവിടതന്നറ്റ്

നവിസഖശയഖ  പറയസാഖ . . .  

സസാഫറ്റ് എഡവിറർ
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എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ റബറ്റോർഡഡ് 
ചചീഫഫ് എഡഡിറ്റർ : തചീർത്ഥന എ
സസ്റ്റാഫഫ് എഡഡിറ്റർ : സപ്ന പുരുഷഷസ്റ്റാത്തമൻ 

അഅംഗങ്ങൾ 
ഫസ്റ്റാത്തഡിമതഫ് സസ്റ്റാലഡിഹ
അഹലല്യ സഡി
യദുപഡിയ സഡി പഡി
ഗഗൗതതം സഷനസ്റ്റാഷഫ്
കൃഷ്ണ കഡിഷഷസ്റ്റാർ
റഡിസസ്റ്റാൽ കക സഡി
ലസഡിത കക (അധല്യസ്റ്റാപഡിക)

മൃദുല വഡി എതം (അധല്യസ്റ്റാപഡിക) 

വഡിദല്യസ്റ്റാലയ വന്ദനതം
ആത്മ ചചതനല്യമുണർത്തഡി   
വളർത്തുകനസ്റ്റാകരെകന്റെ വഡിദല്യസ്റ്റാലയഷമ 
അറഡിവഡികന്റെ തഡിരെഡിനസ്റ്റാളമണയസ്റ്റാകത
കസ്റ്റാക്കുഷനസ്റ്റാകരെകന്റെ വഡിദല്യസ്റ്റാലയഷമ 
ഗുരുവരെ പൂജയഡിലസ്റ്റാത്മപദതം ഷതടഡി 
അണയുന പഡിഞ്ചു കഡിടസ്റ്റാങ്ങള് ഞങ്ങള് 
ജചീവകന്റെ പസ്റ്റായഫ് വഞഡി തുഴയുഷമസ്റ്റാള്
വഴഡിവഡിളകസ്റ്റായഡി പസ്റ്റാത കതളഡിഷകണഷമ 
സകല കലകളതം ജചീവഡിതമൂലല്യവതം 
പസ്റ്റാഷഥേയമസ്റ്റായഫ് തനനുഗ്രഹഡിക
                                   ബഡിജു കടയപത്തഫ്
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കവവിത 

പപ്രാര്ത്ഥന 
മൃദുല വവി എഎ

അററിവറിനന്റെ ദദീപങ്ങള് നതെളറിയുന്ന നനരരം 
ഇരുളപ്രാരം ദദുഃഖങ്ങള് അണയുന്നു നവഗരം 
മനമപ്രാനകെ നറിറയുന്നു പുതുനന്മ ചറിന്ത 
തെറിളങ്ങനട്ടെ ജജപ്രാല സര്വ്വ പഭയപ്രാല് 

തെറിന്മതെന് കെപ്രാനറപ്രാനക്കെ ഒഴറിയനട്ടെ നവഗരം 
നന്മതെന് നവണ്നമഘ ദറിവവ്യപഭയപ്രാല് 

ദദവനമ നറിന് പപ്രാദനവണ്തെപ്രാരറിതെളറില് 
കുനറിയുന്ന നനരരം നവടറിയുന്നു ദഷഷ്ചറിന്തനയലപ്രാരം 

നന്മ വരുത്തുകെ ഉയരതറിനലതപ്രാന് 
തെറിന്മ തെറിരുത്തുകെ ജപ്രാനനപപ്രാരു ളപ്രാല് 

അററിവറിനന്റെ ആകെപ്രാശനമതറിപറിടറിക്കെപ്രാന് 
അണയപ്രാനതെ കെപ്രാക്കുകെ അകെതെപ്രാരറിന് ശുദറി 

നപപ്രാലറിയപ്രാനതെ കെപ്രാക്കുകെ നന്മതെന് ദദീപരം
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ഓ൪മ്മകള് എന്നുമുണ്ടുകൂടട
അഹലല്യ സസ 

കകാലമമെമന്നെ തനനിചകാകനിയകാലല
നനിനന്നെകാ൪മെകള് എന്നുമുണ്ടു കൂമട
ഒരകായനിരല സസ്വപ്നങ്ങള് മനയ്തുകൂടനി നകാല
ഒരു ചനില്ലുമകകാടകാരല നപകാല് തകര്ന്നു വവീണ
ചനനികയനില്ല രജനനിനപകാലനിമന്നെമന്െറ 
ജവീവനിതല
തവീരകാത്ത നനകാവകാണണ് നവീയല നനിന്െ 
മമെകാഴനികളല
ഉഷസനിമന്െറ  കനിരണങ്ങള് നവീയകായനിരുന്നു
ഇന്നെണ് നവീ നനകാവകായണ് മെകാറനിടുന്നു
ഒരു നനകാക്കു കകാണവകാന്െ, ഒരു വകാക്കു 
മെനിണ്ടുവകാന്െ
സകാധധ്യമെല്ലകാത്ത സസ്വപ്നങ്ങളകാണനിന്നു നവീ
എമന്നെങനിലല നകാല കകാണനമെകാ വവീണ്ടുല
അറനിയകാമത വനിതുമ്പുന്നു ഞകാന്െ.

മറക്കുവവാനവാവസല
അഹലല്യ സസ

പുതനിയ വകാതനിലകള് എനനിക്കുമുന്നെനില് 
തുറന്നെനിടുന്നു 
അറനിവുതന്െ ജസ്വകാലകപ്പളനികള് 
മമെകാഴനിഞനിടുന്നു 
“അറനിവനിന്െ വകാതനിലകള് ഏമറയണണ് നവമറ 
നനിനക്കു മുന്നെനില് തുറന്നു വയകാന്െ’’
മെറക്കുവകാന്െ ആവനിനല്ലകാരനികലല നനിങ്ങമള 
ജനനനി തന്െ സകാനത്തു നനിന്നെതനല്ല......
ജവീവനിതമമെമന്നെകാരു നവദപുസ്തകത്തനില് 
അനുഭവങ്ങളകാല തകാഴകള് നനിറചതകാണണ് 
നനിനന്നെകാര്മ്മകള്
ണറക്കുവകാന്െ ആവനിമല്ലകാരനികലല നനിങ്ങമള 
ജനനനി തന്െ  സകാനത്തു നനിന്നെതനല്ല.....

കവവിത 

കകവാലങ്ങള്
   ഫഫതതമതല ലഫമതയ കക കക

വൃദ്ധസദനങ്ങളനില് മപരുകുന്നെനിതകാ 
പകാവല വൃദ്ധരകാല പടനിണനിനകകാലങ്ങള്
കകകള് പനിടനിചനിടകാന്െ മെകളനില്ല
ഉണകാനുമുടുകകാനുമമെകാന്നുമെനില്ല

പകാവമെഗതനികള് നകണനിടുന്നു, മെകനള,
നയകാര്ത്തനിന്നെണ് ഏങ്ങനിടുന്നു
മെകളല നപരകനിടകാങ്ങളല 
ഒന്നെനിചണ് കകാലല കഴനികകാന്െ മകകാതനിചനിടുന്നു. 

ഓര്ക്കുക മെകമള ആ വയറനിന്െ ചൂടണ് 
ഏറ്റുകനിടന്നുളരകാന്നെകാളകള്
ഓര്ക്കുക മെകമളയച്ഛമന്റെ വകാത്സലധ്യ 
നസ്നേഹത്തനിന്െ തണനലറണ് ജവീവനിചതുല 

വകാക്കുകള്മകകാണ്ടുല പഴനികരുനത
ഒരുനനകാക്കുനപകാലല തളര്ത്തരുനത
അവരുമട നസ്നേഹമെതനില്ലകാമയങനില് 
നനിങ്ങമളകാമകമവറല ചകാപനിളകള്
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2018 നന്റെ  വവേദന
അഞ്ജന വേവി നക

2018 പപപോകുന,

പപിരപിയുവപോൻ പമപോഹമപിലല്ലെങപിലലും മര്തതപോ...

സമയമപിതു പകേവലലും ബപോകപിയപോയയ-
 നപില്കപവ അടരുനലവനപില് നപിനന്നീ 
പതപിലനടലും!
പുണരുവപോനപോവപോലത 
പനപോകപിനപില്ക്കുലനപോരന്നീ-
 -ഒനപിലന്റെ പവദനയപോരു കേപോണുന
പ്രളയമുപഹപോരമപോയയ തനതപിനപോപലപോ,

  നപിപ ലകേപോണ്ടു വന മപിഴപിനനയപിച്ച 
ലകേപോപണപോ 
എലന്റെ മൃതപവളയപില് 
നപിങ്ങളപോപഘപോഷതപിൻ 
 -ലപോതപിരപിപൂതപിരപി വപിരപിയപിച്ചതയ
യപോത്ര ലചപോല്ലൂ നപിങ്ങളപോപമപോദപമപോലടനപി-
 -കനതപോഞ്ജലപികേളര്പപിച........

അടപിലതറപി വന്നീഴുപമപോഴുലും പലതപോൻമപത -
 നപിലന്റെ നന്മയയ  പവണപി ഞപോൻ 
പ്രപോര്തപിച്ചപിടപോലും

കവവിത 

പ്രകൃതവി
വമേഘ എ എഎ

പ്രകൃതപിയപോയ അപമ
നന്നീ പലപോകേലത സൃഷപിച
മനുഷതലന സൃഷപിച
മരങലള സൃഷപിച
നമ്മുലട ജന്നീവപിതലും നന്നീയപോയയ നപിറയുന
നപിലന്റെ തപലപോടലപില് ഞപോൻ ഉറങുന
നപിലന്റെ കേയപില് നപിനയ ഞപോൻ ഉണരുന
നപിലന്റെ പസ്നേഹലത അറപിയുവപോൻ ചപിലര് 
വവകുന 
നന്നീ അറപിഞപിലല്ലെ , നന്നീ അറപിഞപിലല്ലെ
നപിപനപോടയ ലചയ്യുന ലതറ്റുകേള
നപിലന്റെ പസ്നേഹപതയുലും നപിലന്റെ 
പകപോതപതയുലും 
ചപിലര് അറപിയുനപില്ലെ
മപോനതപിലന്റെ ഇരുളുകേളപില് നപിനയ 
കേപോര്പമഘമല്ലെപോത കേരപിമ്പുകേ ചുരുളുകേള
കേപോറപിലന ലയപോന മണത്തുപനപോക്കു
പസ്നേഹതപിലന്റെയുലും സമപോധപോനതപിപന്റെയുലും 
ഗനലും 
നന്നീ ജഗതയ ജനതപിയപോണയ
നന്നീ നമ്മുലട സൃഷപിയുലട അമ 
സൃഷപിയുലട അലുംഗകേളതപില് നപിനയ നന്നീ 
പപപോരപോട,
നന്നീ കേപോണുനപില്ലെ നപിപനപോടയ ലചയ്യുന 
കേര്മങ്ങള
ഏ പസ്നേഹമപോതപോപവ
നന്നീ ഭൂമപിലയ കേപോകപണ
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ദദൈവവം എന്ന സതതവം
അനുശശ്രീ കകെ വവ 

വവിശക്കുന്നവനന് അന്നമമാണന് ദദൈവവം
കരയുന്നവനന് തതന്നലവിന് തലലമാടലമാണന് 
ദദൈവവം
ലസ്നേഹവികുന്നവര്കന് വവിശശമാസമമാണന് 
ദദൈവവം
മനസവിതന്റെ നന്മയമാണന് ദദൈവവം
മനസന് പവവിത്രമമായമാല് എലമാവരവിലവം 
ദദൈവവം കുടവിതകമാളവം 
അറവിയുലനമാറവം കൂടുതല് അടുകമാന് 
ലതമാന്നുന്ന 
സതതമമാണന് ദദൈവവം
അറവിവവിതന്റെയുവം വവിശശമാസതവിന്റെയുവം
ഉറവവിടമമാണന് ദദൈവവം
ദദൈവവം എയവിടതവം ഉണന്
മനുഷതര് ലവ൪തവിരവിച്ച മതങ്ങളവിലൂതട 
ഉണമായതമാണന് ദദൈവവം

കവവിത 

 നവിതന്റെ മരണവം 
പ്രജവഷ വവ

മരണശയ്യയവില് കവിടന്നു നനീതയതന്റെ 
നയനങ്ങതള നവിര്വവികമാരമമായവി ലനമാകലവ 
നവിസഹമായമായവി വവിതുമവി ഞമാനമാ -
കമാല്പദൈങ്ങളവില് കുമവിടുന്നു .
ആ നവിമവിഷവം എന്നവിലലതകമാരമായവിരവം 
സമാനശന പുഷ്പങ്ങള് ഉതവിരുലമമാള് 
നവിന്നവിലലകര്പവിക്കുവമാന് മമാത്രമമായവി 
ലശഷവിതച്ചമാതരന്നശമാശശമാസ
വമാക്കുകതളമാതകയുവം 
കണ്ണുനനീര് ധമാരമാളമമായവി  നവിതന്റെ 
പമാദൈങ്ങതള കഴുകുന്നു .
വവിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകള് കഴുകുന്നു 
നവിതന്റെ വവിറയമാര്ന്ന വവിരലകതളതന്റെ 
അളകങ്ങതള തഴുകുലമമാള് 
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നനിനനന്നോടട
അഹലല്യ സസ

നനിനനന്നോടടനനിക്കുള്ള നസ്നേഹഹ, 
ആനരന്നോടുനമന്നോതന്നോടത ഉള്ളനിലടകനിയനസ്നേഹഹ
ആനരന്നോ പറഞ്ഞറനിഞ്ഞു നനീ വരുനമന്നോള
എനുള്ളഹ പനിടയുന, നനീ വരുനമന്നോള
ഉള്ളനിലടകനിയ നസ്നേഹഹ തുറന,
ഊതനിപറതനിയ അപ്പുപ്പന്തന്നോടനിനപന്നോല
അലയുന എന്മനഹ, എന്മനഹ 
നനിനനന്നോടടനനിക്കുള്ള നസ്നേഹഹ,
ഇന നനീ അറനിയുനനവന്നോ
നനീ അണയുനനവന്നോ
എനരനികനില, എനരനികനില........

നചന്നോനദദന്നോതരങ്ങള
അഹലല്യ സസ

ആനരന്നോ പനിരനിഞ്ഞതനിന് നവദന,

ഞന്നോന് അറനിയുഹ നനരത്തു നനീ ചന്നോടര,

വന നനിന .
ഹൃദയതനില ടകന്നോടണന്നോരന്നോ മുള്ളുകള
പറനിടച്ചെടുത്തു നനീ.
എനടമടനന്നോപ്പഹ ബന്ധുവന്നോയട,
സഹയന്നോതനിയന്നോയട നനിന നനീ.
ആരു നനീ , എന പലരുഹ നചന്നോദനികനവ
ടചന്നോന  ഞന്നോന് നനീ എന് മനിതഹ 
നനീ..... എന് മനിതഹ .
നന്നോഹ തമനിലുടള്ളന്നോരന്നോ ബന്ധമനത 
എന നചന്നോദനികനവ 
ടചന്നോന ഞന്നോന് സസൗഹൃദയഹ, സസൗഹൃദഹ       

കവവിത 

പ്രളയതനിനുളളനില
അനശശ്വര

എനനിനു ടപന്നോഴനി ഞ്ഞു നനീ കന്നോലവര്ഷനമ
കന്നോലന് ടകടുതനിയനില ഞങ്ങടള 
ഏലപ്പകന്നോവന്നോനനന്നോ
പുഴടയനനിനന്നോണനീ മുഴു ഭന്നോന്തു നപറനി
എനങ്ങന്നോ വഴനിടതറനി പന്നോഞ്ഞു നപന്നോകുന
കനണന്നോ കരനിമുകനിടല നനിങ്ങളഹ
ഞങ്ങള ഇനഹ കഴനിയുനടതങ്ങടനടയനട.
ഒന്നോടനികനിതടച്ചെന്നോന ടചലന്നോന് 
മന്നോനഹമറടച്ചെന്നോനനിരനികന്നോന്
ഞങ്ങളക്കുമുണട ആഗ്രഹഹ
നനിങ്ങള അതുകൂടനി അറനിവ....
നപന്നോയനീ വഴനിടതറനിടയനങ്ങന്നോ
കന്നോലവര്ഷടകടുതനിയനിടനനങ്ങന്നോ....
മഴവന പ്രളയതനിലന്നോഴതനി
അതു ടമടല മന്നോഞ്ഞുനപന്നോയനി
എനനിട്ടുടമടന ഈ നന്നോടനിങ്ങടന
ഒന നനന്നോക്കു...നനിങ്ങള തനിരനിഞ്ഞുനനന്നോക
കുനനിന് ടചരുവനില വൃക്ഷതലപ്പനില
നറന്നോഡനില വനീടനില കന്നോടുമനില.
കരനിനമഘടമനനിനന്നോ വനിടവന്നോങ്ങനിടയ
എനനിനപന്നോകന്നോന് നമ്മുടകന്നോരനിടവുമനില
നനിങ്ങള  ടനറു   ല ഏനനിയ സങ്കടഹ
എനന നമ്മുകന്നോയനി പങ്കുവച
ഇനഹ പ്രളയടകടുതനിയനില
ഞങ്ങള തനീരന്നോത ദദുഃഖഹ ഏനനിടുന...
ടചന്നോലനിഴകനിയ കഥനപന്നോടല
നകളക്കുവന്നോനന്നോണനിനഹ ഇഷഹ
കണന്നോല ഭയന്നോനകഹ 
നകടന്നോല കുസൃതനിനപ്പന്നോല
അലസമന്നോടുന ഭൂമനി
അതനിനുളളനില 
ഹരനിതന്നോര്ഭനമകുനമധുനപന്നോടല
നനിറയുനതന്നോണട ഈ നകരളഹ.
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കവവിത

എനന്നിടട
മൃദുല വന്നി എട

അനന്ന് ഒരു സസായഹ്നതത്തില്  വര്ണമഴവത്തിലന്ന് ചസാര്തത്തിയ കടയത്തില് 

തത്തിരഞഞ്ഞെടുതതത്തില് വവീണണ്ടും തത്തിരയുമമസാള

നവീകത്തി വക്കുമമസാള,നവീഞയഞന ഞതറത്തിദ്ധരത്തിച

 അപമസാനത്തിച . . പുതത്തിഞയസാരു കളങ്കവണ്ടും 'നവീ കളവനടതത്തിയവള' 

ഞതറ്റു ഞചയത്തിഞലനസാര്ത്തു മകണു .. നത്തിനകന്ന് പറയസാന് കൂര്തനസാവന്ന് 

കനലത്തിമനകസാളതവീ   ഷ്ണമനസാടണ്ടും .. മസാനസാഭത്തിമസാനതത്തിന് ക്ഷതമമറ

മനരണ്ടും ശത്തിരസ്സുകുനത്തിച നത്തിസ്സഹസായത; അപമസാനണ്ടും-

ഒന്നു മകളക്കൂ  ഞസാന് പറയഞട

സതത്യമത്തിതസാണന്ന് ... നവീ പറയണ്ട ... ആമകസാശണ്ടും   

തനത്തിചസായത്തിരുന്നു ...ആരുണ്ടും കൂടത്തിനത്തിലസാതഞതഞന്റെ ഞതറന്ന് 

മചസാര ഹൃദയണ്ടും പത്തിളര്ഞനസാഴുകുനതണ്ടും  

ശത്തിരസ്സന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞെതണ്ടും  അറത്തിഞ്ഞെന്ന് ആദത്യമസായത്തി .

എവത്തിഞടയുണ്ടും  വവീമറസാഞട ഞപസാരുതത്തിയത്തിമടയുള്ളൂ . 

ശരത്തികള തത്തിരത്തിചറത്തിഞ്ഞെത്തിമടയുള്ളൂ . 

മുഖമതകന്ന് ഞതളത്തിഞ്ഞെ രൂക്ഷ ഞവളത്തിചതസാല് 

ഞതളത്തിവകള കരുകളസായന്ന് മശഖരത്തിചമപസാള 

അപ്പൂപന് തസാടത്തി മപസാഞലശൂനത്യതയത്തിമലകന്ന്  .............. 
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ഒരു കകകൊച്ചു പൂവവികന്റെ രരകൊദനന
മൃദുല വവി എന

ഒരു കകകൊച്ചു പൂവവികന്റെ രരകൊദനനം രകള്കകൊന് 
സനന്ധ്യയനം കകൊത്തു നവിന്നു 
അസ്തമയതവിലനം ജഡമകൊയയ് തതീർന്ന രവദന 
രകട്ടവള്   കഞെട്ടവികതറവിച്ചു നവിന്നു .
അകകലെ വവിദൂരതവിന്  കകൊതവിരവികനം
സകൊനന്ധ്യതകൊരകത നവി മറരന്നകൊ 
ചക്രവകൊളതവില് നവിയനം മറയനം 
നവിലെകൊവനം പവിന്നവിലെകൊകകവ 
സസ്വർണ്ണ  ഉദയമകൊകനം നവിറരശകൊഭയകൊല് 
പൂകള് ഉണരുമവി നവിയമകൊവലെവി     
നവികന്റെതു മകൊതനം  

                           

മമൗനന...
മൃദുല വവി എന

മരണതവികന്റെ ഇടവഴവിയവില്...

മമൗനനം നവിസ്സഹകൊയതയകട തുരുതവില്...

പവികന്ന മനസ്സയ് നഷ്ടമകൊകരമകൊള്...
ഒടുവവില് വകൊതതീകനം കപകൊട്ടവിചയ് 
 മമൗനനം കരയരമകൊള് മഞ്ഞുറഞ്ഞ മനസകൊനം 
മഹകൊ പർവ്വതങ്ങള്...

...ഉരുകവികയകൊലെവിചലെയകൊഴവിയകൊയയ്

                                      

കവവിത

നനീയന അവരുന
അഹലല്യ സവി

പ്രളയകൊഗവിയവില് ഉരുകന്ന രകരളരമ
നവികന്നയതീവവിധനം തളർതവിയകതങ്ങകന?
ഒകൊർകന്നു ഞെകൊനവിന്നു പഴയ നവികന്ന   
പചപ്പരവതകൊനവിയകൊയവിരുന്നു നതീ
ഭൂമവിതന്  മകൊനസപുതവി നതീരയ 
പൂനവിലെകൊവവിന് ഹഹൄദയതവിലെകൊയയ്
ഒഴുകന്ന പുഴയകട അമ്മ നതീരയ
കപരവിയകൊറവിനകൊല് തണുതനവിന് രമനവിരമല്
കറവിഞ്ഞവികള് പൂത്തുലെഞ്ഞു നവിന്നു 
ഒരു കകകൊച്ചുബകൊലെവികയകൊയവിരുന്നു നതീ
മനുഷന്ധ്യന് നവികന്ന
പ്രളയതവിരലെകകൊയവി തളവിവവിട. 
പ്രളയതവിന് കരങ്ങളവില് കപട നതീ 
നവിന് മടവിയവിലെകൊയയ് മനുഷന്ധ്യരുനം 
ഉറങ്ങുന്ന അവകര പ്രളയനം 
ഉണർതവിയരപ്പകൊള് 
നതീ ആകക പ്രളയതവില്  മുങ്ങുകയകൊയവിരുന്നു
മനുഷന്ധ്യന് ജകൊതവിമത രഊേദമരനന്ധ്യ 
ഒരു കടകതീഴവില് നവിദ്രയവിലെകൊണ. 
അവർ തകന്ന നവികന്ന ജതീവവിതതവിരലെകകൊയയ്
മടകവകൊന് പവിടയന്നു, തുഴയന്നു 
നതീ ഉയർകതഴുരന്നറയ് പഴയ നതീയകൊകനം 
ഭകൊവകങ്ങള്, എകന്റെ ഭകൊവകങ്ങള് 
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          പ്രളയതത്തിനപ്പുററ 
   മദല വത്തി എറ

   ഭതകകലല സനനകഷമഴകൾ പപകടടചടരടചച
 ഒഴകടനപകയട

   അനച കനകളല പൽനമടകളല
  ആർതടനയകപട സഹതടൻപറ

മ   ഴനനരകപള നകടതടചടരന
    ഇളങകറടൽ മരചടലകൾ നനയപട മഴകപള

  പടപനയല പടപനയല
 ഉതടർതപകകനണയടരന

   പടപന പണടത പയകണതടൽ
 അപവകദതകൽ

    ഇടടഞ നനല കനകൾ ശതത
  പഞരകടയർതടയ പകടടടകകടകൾ

   കതവകകകളകൽ തടങടയ പങകറകൾ
  നനർവരയകയച സനനകഷതടൻപറ

മഹകനദടകൾ
  പടപന ഒരടടടമഴകല

   ആർതലച കർത വകകകളകല കരടമഴ
 ദ:   ഖതടൽ അണപപകടടയ

  പകകരരതടൻപറ പതനകകടകൾ
   മനസടപന നവനരകപട പടഴപതകലടപടച

കളഞ
   കഴതറല പപശകചടക ശശകസലമടടച

 പകകലകപനകരങനവ
  നനകഹയപട പപടകല നപകപല

    ഒര വടരൽതമച സകനശനതകൽ
 പകപടടടചയർതകൻ

  അനപകൾ നടപന
 ഭയപപടതടയവപരകപകയല

 പളയതടനപറനതകച
 മങടതകഴകയകയടരന

                                                                   

കവവിത

കര്ണത്തികകാരറ പൂക്കുമമകാള
സുമ മമഹേഷഷ

എവടപടയല മടഴടതറന പഞടരടപ
കർണടകകര പൂവുകൾ കനലകയച തപടചടടല
ഭവടപന്റെ കനവകയച ലകവണരമകയച....
ഇലപപകപഞകര ശടഖടരങൾ നതകറല
ഇടതൂർന തടങടയങപന
ഇടനപകലല  വടട്ടുനപകകക-
ദളങളകയച മകളങളകയച 
ഉപരട നലകക സനമയടൽ പപകടടയടർന 
പതടചടടല 
സകന്ദരരമകല  ജലധകര നപകൽ 
അഞടതൾ വൃതങളടൽ
വടരനതകടച പകകളതടയ പതനക്ഷയകയച 
ജശലടചടടല  
നകകടട ദനപ മകല നപകൽ 
എവടപടയല  മടഴട തറനച പഞടരടപ
കർണടകകരപവുകൾ ..... 

...കത്തിതകാബുകള കരയുമമകാള...
   മദല വത്തി എറ

അപത അവർ മഴയകകകൻ 
കരത നമഘങളകയടരനടട്ടുല...

പപയകൻ കഴടഞടല...
പനക്ഷ ആകകശതടൽ നടനച 
അവർ ഇടടമഴകമകയച മകറനമകൾ 
ഭമടയടൽ പലരപടയല
 മനസടപന്റെ കടതകബടൽ 
മടനൽ പവളടചല കതടചച 
കണനർ കണങൾ 
കറപചങടലല ചടതറടചടനല.....
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         അര്ക്ക -കകാന
അഞ്ജന വവി കക

അര്ക്കനനാപ്പൂവവിനന ചചുംബവിച്ചവവളയവില-
വദനചും ഉയര്ത്തുമമീ നമീനയത്ര സുന്ദരവി 
കനാനറനാന്നു നമനല്ലെ തഴുകുനമനാഴുചും പൂവവ....
കണ്ടു ഞനാന് നമീനയനാന്നു നനാണവിച്ചു നവിന്നതചും 
     
നവിന് മുഖചും വനാടവിയനതനവിവനനാ പുഷ്പവമ
കനാറചും , മഴയചും ശകനാരവിച്ച നകനാവണനാ?
ആ നവയവില നകനാണ്ടു നവിനന്നപ്പഴവിച്ചവപ്പനാള് 
നവിനന്ന ശവിരസു കുനവിഞ്ഞത കണ്ടു ഞനാന് 

വമീണ്ടുചും കവിനനാവവിലനാ അര്ക്കവന കണ്ടു നമീ ..
രനാവവിനന്റെ മഞ്ഞു കണങ്ങളനാല നഞടവി 
വപനാല............

ദൂവരക്കു വനനാക.. നവിന്മവിഴവികളുയര്ത്തുവവിന് ,
ചനാരത്തു വന്നവിടചും അര്ക്കനന്റെ കവിരണവചും ; 

മനാറത്തു വന്നു പതവിക്കുന്ന വവളയവില 
നവിവന്ന പ്പുണര്ണനാവമനാദവിച്ച നവിമവിഷവചും ;
നമീ ഒന്നു മവിണ്ടുവനാന് കനാനതനാന്നു 
നവിനന്നവപ്പനാ
നളനാരു വനാക്കു മവിണനാനത 
യനാത്രയനായവിനവിന്നവന്.........

ആ  നഞട്ടുതന്നവില നമീ അറ വമീഴുനമനാളനാ 
ഭൂമവിതന് മനാറതത്ത് നമീ മൃതയനായനപ്പനാനളനാന്നു 
കരയനാനത അര്ക്കനന്റെ അശ്രുക്കള് സനാഗരചും 
തന്നവിലനായത്ത് നപനാതവി മറച്ചതചും...

                                

                       
                                                                   

കവവിത

 കകൗമകാരതവിലലേക്കക.........
ഫകാതവിമത്തുല് ജുമകാന എഎം വവി

ബനാലല്യതവിനന്റെ ചവില്ലെകളവില പവിടവിച്ചു തൂങ്ങുവമനാള് 
അസൂയ പൂണ കകൗമനാരചും എനന്ന തടവി വവിളവിച്ചു !
കൂട്ടുകനാരുനമനാതത്ത് ഓടവിച്ചനാടവി നടന്നതചും ,
അപ്പുറനത മനാവവില കയറവി മനാങ്ങ പറവിച്ചു 
തവിന്നതചും, 

എല്ലെനാചും എന് ഓര്മ്മ മനാത്രചും! 

കൂട്ടുകനാരുനമനാതത്ത് വവിദല്യനാലയപടവി ചവവിട്ടുവമനാള്
അറവിഞ്ഞവില്ലെ കകൗമനാരചും എന് പവിന്നവിലനാനണന്നത്ത് !
നപനടനന്നനാരവിക്കല കകൗമനാരചും കടന്നുവന്നവപ്പനാള് ,
എന്നവിഷ്ടയനാചും ബനാലല്യനമവങ്ങനാ മനാഞ്ഞുവപനായവി.
ഇവപ്പനാള് ബനാലല്യനമന് ഓര്മ്മ മനാത്രചും .......!
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കഥ

നഷഷ
ഹഹിബ കക

അമ്മയുടടെയുയും  അച്ഛടന്റെയുയും  ഒഒാമന.  ചചഒാദദിക്കുന്നടതെനയും  തെരുന്നതുടകഒാണഒാചണഒാ

എന്നറദിയദില.  അമ്മയുയും അച്ഛചനയുയും അവന് ഒരുപഒാടെട് സട്ഹദിചദിരുന.  അച്ഛന് ഒരു ചപഒാലലീസട്

ഒഒാഫലീസറഒായദിരുന  സതെത്യസന്ധതെയഒാണട്  മരണതദിടന്റെ  കര    ങ്ങളദില്  അചദ്ദേഹയും

എറദിയടപ്പെട്ടതെദിനട് കഒാരണയും.

ഗഒാമതദില് വളരുന്ന അവന് പട്ടണയും കഒാണണയും എന്നട് ആവദിശത്യയും പ്രകടെദിപ്പെദിചചപ്പെഒാള

അരുമയഒായ  മകടന്റെ  ആഗഹയും  മതെഒാപദിതെഒാക്കള  പുര്തദിയഒാക്കഒാന്  തുനദി ഞ.പട്ടണയും

ചുറദിക്കണട്  തെദിരദിച്ചു  വരുയും  വഴദി  ശത്രുക്കളുടടെ  ചതെഒാക്കദിന്  മുനയദില്  പദിടെഞ  വദിഴുന്ന

മഒാതെഒാപദിതെഒാക്കടള  അവന്  കണ്ടു  ഒഒൗചദത്യഒാഗദിക  ബഹുമതെദികചളഒാടടെ  അച്ഛടന്റെ  ശവസയുംസഒാരയും

കഴദിഞ അമ്മയുടടെയുയും അച്ഛടന്റെയുയും മരണയും അവടന ആടക തെളര്തദി പദിന്നലീടെട്  ആ ഭയഒാനക

ദ്രശത്യങ്ങളദില്  നദിനയും  അവടന  മുക്തമഒാക്കദിയതെട്  അപ്പൂപ്പെടന്റെയുയും  അമ്മൂമയുടടെയുയും

ചസഹവഒാഝലത്യങ്ങളഒാണട്  എട്ടഒായും  വയസദില്  മഒാതെഒാപദിതെഒാക്കടള  നഷ്ടടപ്പെട്ട  അവന്

സഹതെഒാപരയുംഗങ്ങളഒാല്  ചുറദിവരദിയടപ്പെട്ടു  അനഒാഥതെതയും  എടന്തെന്നട്  പതെദിടയ  അവന്

തെദിരദിചറദിഞ എന്നഒാലയും അതെട് അവന് നദിസഒാരമഒാക്കദി 

ഉണദി......... അമ്മൂമ്മ നലീട്ടദി വദിളദിച്ചു 

പഴയകഒാല  സ്മരണകളദില്  നദിന്നട്  അവന് ടഞെട്ടദിയുണര്ന ഉണദി  എന്ന  വദിളദി  അതെട്

ടകളക്കുചമഒാള  ഒരു  ആഹഒാദമഒായദിരുന  കദിചഷഒാര്  എന്ന  ചപരുണഒായദിട്ടുയും  ഉണലീ  എന

വദിളദിക്കുന്നതെട് അവന് ഇഷ്ടടപട്ടു പതെദിടയ പതെദിടയ ഉണലീ എന്ന ചപരദിടന അവന് ടവറുത

കഒാരണയും  അപ്പൂപ്പെനയും  അമ്മൂമ്മയുയും  അവടന്റെ  ഭഒാവദിടയ  കുറദിചചഒാര്തട്  പട്ടണതദിടല

ചഹഒാസ്റ്റലദില് ചചര്ത ആദത്യയും ആദത്യയും അവധദിക്കഒായദി കഒാതദിരുന വലീട്ടദിചലക്കു വരുമഒായദിരുന

പടയ്യെ പടയ്യെ അതെട് ഇലഒാതെഒായദി പൂര്ണമഒായുയും  ചഹഒാസ്റ്റല് ജലീവദിതെയും അവടന പഒാടടെ മഒാറദി മറദിച്ചു

കൂട്ടുടകട്ടുകള  അവടന അവനലഒാതെഒാക്കദി. 
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 ഇനന്ന് അവന് വയസന്ന് 19. കകി ഷഷഷോര് എന ഷമഷോഷഡേണ് ഷപേരന്ന് കകിച്ചു  എനഷോകകി കൂട്ടുകഷോര്

വകിളകിച്ചു  

 പേഷോതകി രഷോതകി സമയയം ഏകഷദേശയം  12:30 ഷറഷോഡേകില് ഷപേഷോലലീസന്ന് ചചെകകിങന്ന്  ചചബെെകകില്

പേഷോഞ്ഞു  വന  ഷഹഷോസ്റ്റല്  വകിദേദഷോര്ഥകികചള  അമകിതമഷോയകി  മദേദപേകിചന്ന്  വഷോഹനഷമഷോടകിചതകിനന്ന്

ഷകചസടുത്തു  ഷപേഷോലലീസന്ന്  കസ്റ്റഡേകിയകിചലടുത്തു  അവര്,  കകിച്ചുവയം   കൂട്ടുകഷോരയം  ജഷോമദയം  ലഭകിച

കകിച്ചുവകിചനയയം കൂട്ടുകഷോചരയയം കഷോണുന കകിച്ചുവകിചന്റെ അച്ഛചന്റെ പേരകിചെയകഷോരന് ഷകഷോണ്സ്റ്റബെെകിള

ദേഷോസന് ഗഷോമതകില് കകിച്ചുവകിചന്റെ വലീടകിചലത്തുന്നു 

ലകകിഷയ...........

കകിച്ചുവകിചന്റെ  അമ്മൂമചയ  കഷോരദയം  ധരകിപകിചന്ന്   ഷകഷോണ്സ്റ്റബെെള  മടങ്ങുഷമഷോയയം  തചന്റെ

ചകഷോച്ചുഷമഷോചന വകിശദസകിക്കുന അമ്മുമ അവന്  വഴകിചതറകിചലനന്ന് വഷോദേകിച്ചു.

                              2 മഷോസയം പേകിനകിടുന്നു വലീണയം കകിച്ചു ഷപേഷോലകിസകിചന്റെ പേകിടകിയകിലഷോയകിരകിക്കുന്നു. കൂട്ടുകഷോരയം

കുചടയകില.  ചെതകികചപട്ടു എനന്ന് കകിച്ചു തകിരകിചറകിഞകിരന്നു പേഷക്ഷേ സമയയം   വവകകിഷപഷോയകി

കഞഷോവഷകസകില് പേകിടകിയകിലഷോയ അവനന്ന് ഷമല് മര്ദേനങ്ങളുചട  ഷപേമഷോരകിയഷോയകിരന്നു                  

കൂട്ടുകഷോരചട കറവയം തചന്റെ ഷമല് ചുമതചപടകിരകിക്കുന്നു എനറകിഞ അവന് കണലീരകിചന്റെ

ആഴകടലകില് മുങ്ങകിതഷോയകയഷോയകിരന്നു.

പേണതകിചന്റെയയം  പ്രശസകിയഷടയയം  ഷപേരകില്  കുട്ടുകഷോര്  രക്ഷേചപടഷപഷോള  ബെെന്ധുബെെലയം

ഷപേഷോലുമകിലഷോത കകിച്ചു മുഴുവന് കുറങ്ങളുഷടയയം ഭഷോരയം ചുമഷകണകി വന്നു 

ഷപേഷോലലീസന്ന്  കസ്റ്റഡേകിയകില് യവഷോവകിനന്ന്  മരണയം എന  പേതവഷോര്തയകില് ചകഷോച്ചുമകചന്റെ

ഷഫഷോഷടഷോ  കണ  ലക്ഷേമകിയമ്മ  സസ്വനയം  ഉണകിയചട  മ്രതുഷദേഹയം  ഒര  ഷനഷോക്കുകണഷോനഷോയകി

ഷപേഷോലലീസന്ന് ഷസ്റ്റഷനകിചലതകി ഉണകിയചട ആ മുഖയം കണ അപ്പുപന് കഞഷോവകിചനതകിചര പേറയന

തചന്റെ    തചന  ചകഷോച്ചുമകചന  ആ  അവസ്ഥയകില്  കണതുയം  ജലീവന്  ചവടകിഞ്ഞു.

പേലരചടയയം ചതറകിനന്ന് നഷ്ടചപടതന്ന് രണ ജലീവനുകള ഇനന്ന് ആ അമ്മുമ്മ തകിരകിചറകിയന്നു

വഴകിചതറ്റുന്നു എനല വഴകിചതറകി എനന്ന് 
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തതരതചറതവവ
ഇനന്ദീവര് എസസ് വവിന

ഒരു  ദദിവസസം  ഞഞാനസം  എനന്റെ  അനദിയതദിയസം  വവീട്ടുമുറ്റതത

കളദിച്ചുനകഞാണദിരദിക്കുകയഞായദിരുന.  സനന്ധ്യയഞായദി  അകതതക്കുതകറദി  വഞാ  തഗേറ്റദിനപുറതതകത

തപഞാകരുതത,  നഞാടദില്  നദിറനയ  പദിതളളരുപദിടുതകഞാരുളളതഞാ,  അമ്മ  അങ്ങനന  പലതസം

അടുകളയദില് നദിനത വദിളദിച്ചു പറയനണഞായദിരുന.  അതപഞാഴഞാണത  ഞഞാനഞാകഞാരന്ധ്യസം ശ്രദദിച്ചതത

കുതറ കഞാകകള് കരഞ്ഞുനകഞാണത വടസംചുറ്റദി പറക്കുന. അനയതദിനയ തഗേറ്റദിനളളദില് നദിര്തദി

ഞഞാന് പതനക പുറത്തു കടന,തനഞാക്കുതമഞാഴതഞാ  ഒരു നഞായക്കുടദി  തറഞാ  ഡരദികദില് അതദിനന്റെ

മുഖസം  ഒരു  പഞാസദികത  കുപദിയദില്  കുടുങ്ങദി  തപഞായദിരദിക്കുന.  അതത  വലഞാനത  തപടദിച്ചത

അതങ്ങഞാട്ടുമദിതങ്ങഞാട്ടുസം  ഒഞാടുനണത.  അത  കണതപഞാള്  എനദികത  ചദിരദിവന.  അല്പസം

കഴദി  ഞ്ഞതപഞാള് നഞായക്കുടദി ഏതതഞാ വവീട്ടുവളപദിതലകത ഓടദികയറദി ഒപസം കഞാകക്കൂടവസം. 

തനരസം രഞാതദിയഞായദി,  എലഞാ ദദിവസവസം രഞാതദി ഭക്ഷണസം കഴദിഞ്ഞഞാല്  ഞങ്ങനളലഞാവരുസം

ഒനദിച്ചദിരുനത വദിതശേഷങ്ങള് പറയന പതദിവണത. അനത രഞാതദി ഞഞാന് നഞായക്കുടദിയനട കഞാരന്ധ്യസം

അച്ഛതനഞാടുസം  അമ്മതയഞാടുസം  പറഞ്ഞു.  അവരുനട  സസംസഞാരതദില്  നദിനഞാണത  അതദിനന്റെ

കഞാരന്ധ്യഗേഗൗരവസം  എനദികത  മനസദിലഞായതത.  പഞാസദികത  അലക്ഷന്ധ്യമഞായദി  വലദിനച്ചറദിയനതദിനന്റെ

ദൂഷന്ധ്യഫലങ്ങള്  അവര്  പറഞ്ഞുതന.  കൂനട  ആ  നഞായയനട  കഷ്ടസദിതദിയസം  അനത  രഞാതദി

എനദികത  ഉറങ്ങഞാതന  പറ്റദിയദില.  നഞായക്കുടദികത  വദിശേക്കുനണഞാകദിതല,  അതദിനത  ഭക്ഷണസം

കഴദികഞാന്  കഴദിയദിലതലഞാ,ശേശഞാസസം  മുട്ടുനണഞാകുനദിതല,നഞായക്കുടദി  മരദിച്ചു  തപഞാകുതമഞാ,

ഇതതഞാനകയഞായദിരുന എനന്റെ ചദിന. 

പദിതറ്റനത  രഞാവദിനല  ഞഞാനനഴുതനറ്റത  നഞായക്കുടദിനയ  തദിരനഞ്ഞങദിലസം   കനണതഞാന്
കഴദിഞ്ഞദില.  രണത ദദിവസസം കഴദിഞ്ഞതപഞാള് നഞായക്കുടദിനയ    വവീണസം കണ.  തറഞാഡരദികദില്
നഞായക്കുടദി തളര്നദിരദിക്കുനണഞായദിരുരന. 
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ആരരരൊരക്കെയയരൊ നരൊയയുരടെ മുഖരത്തെ കുപപ്പി അഴപ്പിക്കെരൊന് ശ്രമപ്പിരച്ചെങപ്പിലലും  നരൊയകുതറപ്പി

മരൊറപ്പിയതപ്പിനരൊല്  അഴപ്പിരച്ചെടുക്കെരൊന്  കഴപ്പി    ഞപ്പില.  നരൊയക്കുടപ്പിയുരടെ  അവസ്ഥ  എരന്നെ  വലരൊരത

വപ്പിഷമപ്പിപപ്പിച. ആരലും കരൊണരൊരത ഞരൊന് കരഞ. 

പപ്പിയറ്റേന്നെന്ന് രരൊവപ്പിരലെ യനരൊക്കുയമരൊള് നരൊയ തതീരര അവശനരൊയപ്പി കരൊണരപട.  നരൊടക്കെരൊര

അടുയത്തെക്കു  വരയമരൊള്  അതപ്പിനന്ന്  അനങരൊന്  യപരൊലലും  വയരൊതരൊയപ്പി.  നലവരരൊയ  യചേടനരൊര

അതപ്പിരന പപ്പിടെപ്പിച്ചെന്ന്  മുഖരത്തെകുപപ്പി എടുത്തു മരൊറ്റേപ്പി.  അതപ്പിനു യശഷലും നരൊയക്കുടപ്പിരയ അടുത്തുള

രഷഡപ്പിയലെക്കെന്ന്  മരൊറ്റേപ്പി.  അതപ്പിനന്ന്  രവളവലും  ഭക്ഷണവലും  നല്കപ്പി.  നരൊയക്കുടപ്പി  ആരത്തെപ്പിയയരൊരടെ

കഴപ്പിചതുടെങപ്പി.  എനപ്പിക്കെന്ന് സയനരൊഷമരൊയപ്പി.  രണന്ന് ദപ്പിവസത്തെപ്പിനുളപ്പില് നരൊയക്കുടപ്പി ഉശരൊറരൊയപ്പി  .

അതന്ന് യവഗത്തെപ്പില് ഓടെരൊനുലും മറ്റേന്ന് നരൊയകയളരൊടെന്ന് യചേരന്നെന്ന് കളപ്പിക്കെരൊനുലും തുടെങപ്പി. 

ഈ  സലുംഭവലും  എരന്നെ  പരൊസ്റ്റക്കെന്ന്  അലെക്ഷക്ഷ്യമരൊയപ്പി  വലെപ്പിരച്ചെറപ്പിയുന്നെതപ്പിരന

ദൂഷക്ഷ്യഫലെങരളക്കുറപ്പിച്ചെന്ന്  മനസപ്പിലെരൊക്കെപ്പിത്തെരരൊന്  സഹരൊയപ്പിച.  അതപ്പിനുയശഷലും  ഞരൊരനരൊര

മപ്പിഠരൊയപ്പിക്കെടെലെരൊസുയപരൊലലും  യതരൊന്നെപ്പിയയപരൊരലെ  വലെപ്പിരച്ചെറപ്പിഞപ്പിടപ്പില.  എരന  ഈ  രകരൊച

കഥയപ്പിലൂരടെ  എനപ്പിക്കെന്ന്  പറയരൊന്  ഉളതന്ന്  എരന്നെ  യപരൊരലെ  എരന  കൂടകരൊരലും  പരൊസ്റ്റപ്പിക്കെന്ന്

ശ്രദ്ധയയരൊരടെ  മരൊതലും  കകകരൊരക്ഷ്യലും  രചേയണലും  എന്നെരൊണന്ന്.  നമ്മുരടെ  അശ്രദ്ധ  മറ്റു  പലെ

അപകടെങള്ക്കുലും നമ്മളറപ്പിയരൊരത കരൊരണമരൊകുന്നുരമന്നുലും അറപ്പിയുക.  
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കഥ

സസ്വപപ
അനന്തശശ

നമ്മുടടെ കകേരളതത്തില് വലത്തിയ ഒരു പ്രളയയം ഉണണ്ടായത്തി.അതത്തില് നമ്മുടടെടയലണ്ടായം വവീടുകേളയം

നമ്മുക്കു  വത്തിലടപ്പെട്ട  സണ്ടാധനങ്ങടളലയം  ചത്തില  മനുഷഷ്യരുടമലണ്ടായം  നശത്തിച.  ആദഷ്യയം

കേനതമ ഴയുണണ്ടായത്തി.  അതത്തിലൂടടെ  ടവളളടപണ്ടാക്കവയം.ടവളളയം  ടകേണ്ടാണണ്ട്  നത്തിറ    ഞ്ഞുട്ടുണണ്ടായത്തിരുന

വവീടുകേളയം  മുറ്റവയം.എലണ്ടാവരുയം  മരണതത്തിനു  കേവീഴടെങ്ങുകേയണ്ടായത്തിരുന.  ഇടതലണ്ടായം  ഒരു  സസ്വപയം

കപണ്ടാടല  തടന്നെയണ്ടായത്തിരുന.ഇങ്ങടനടയണ്ടാടക്ക ഉണണ്ടാകുടമന പ്രതത്തികത്തിചത്തിട്ടു  കപണ്ടാലുമത്തില   മറ

ജത്തിലകേളത്തിലുളള   മനുഷഷ്യടരലണ്ടായം  നമ്മടള  രകത്തിച.രകണ്ടാപ്രവര്തകേര്  വന  ,അഭയണ്ടാര്തത്തി
കകേന്ദ്രതത്തികലക്കണ്ട്  ടക്കണ്ടാണ്ടുകപണ്ടായത്തി   അവത്തിടടെ  കവണ്ടുന്നെത്ര  സുഖങ്ങടളലണ്ടായം  ഉണണ്ടായത്തിരുന
അഭയണ്ടാര്തത്തി കകേന്ദ്രയം  ഒരുക്കത്തിതന്നെ അള്ക്കണ്ടാകരണ്ടാടെണ്ട് നനത്തി ഇങ്ങടനടയണ്ടാടക്ക ഉണണ്ടാവടമനയം
മനുഷഷ്യര്  നമ്മടള  രകത്തിക്കുടമനയം  ഒനയം  വത്തിചണ്ടാരത്തിചത്തില  ടപടട്ടന്നെണ്ട്  എടഞണ്ടാടക്കകയണ്ടാ
സയംഭവത്തിക്കുനതുകപണ്ടാടലയണ്ടായത്തിരുന ആദഷ്യടത സണ്ടാധണ്ടാരണ മഴ  പത്തിന്നെവീടെണ്ട്  കേന്നെത മഴയണ്ടായണ്ട്
മണ്ടാറത്തി ആ കേനത മഴ ടവള്ളടപ്പെണ്ടാക്കതത്തിനണ്ട് കേണ്ടാരണമണ്ടായത്തി മനുഷഷ്യരുടടെ പ്രകൃതത്തികയണ്ടാടുള്ള

ക്രൂരതമണ്ടായ  പ്രവൃതത്തികേളണ്ടാണണ്ട്  ഇതത്തിടനണ്ടാടക്ക  കേണ്ടാരണമണ്ടായതണ്ട്.  ടവളളയം
ഒഴുകേത്തികപണ്ടാകേണ്ടാനുളള സ്ഥലങ്ങള് ത  ടെ    ഞണ്ട് ടവളളതത്തിനണ്ട് ഒഴുകേണ്ടാന് പ്രയണ്ടാസമണ്ടായത്തി അതുടകേണ്ടാണണ്ട്

ടവളളയം  തങ്ങത്തിനത്തിന.  അങ്ങടന  ടവളളടപ്പെണ്ടാക്കമുണണ്ടായത്തി.  നമ്മുക്കണ്ട്  കവണടപ്പെട്ട  മനുഷഷ്യരുയം

മരത്തിചകപണ്ടായത്തി.  ഇത്രടയണ്ടാടക്ക  സയംഭവത്തിചത്തിട്ടുയം  ജവീവന്  തത്തിരത്തിചകേത്തിട്ടത്തിയകലണ്ടാ,  അതുതടന  ഒരു

ഭണ്ടാഗഷ്യമണ്ടാണണ്ട്.  നമ്മള്  മനുഷഷ്യര്  തടന്നെ  പ്രകൃതത്തിടയ  നശത്തിപ്പെത്തിച.  അതത്തിനണ്ട്  കേത്തിട്ടത്തിയ

തത്തിരത്തിചടെത്തിയണ്ടായണ്ടാണണ്ട് പ്രളയയം ഇനത്തിയുയം കുടറ ദുരന്തങ്ങള് നമ്മള് അനുഭവത്തിക്കണ്ടാനുണണ്ടാവയം . പ്രളയയം
ടകേണ്ടാണണ്ട്  വവീടുകേള്  മണ്ടാത്രമല  നശത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നെ  പല  ആള്ക്കണ്ടാര്ക്കുയം  കരണ്ടാഗങ്ങടളലണ്ടായം

ഉണണ്ടായത്തിട്ടുണണ്ട് . വവീടുകേളത്തില് പണ്ടാമ്പകേളളയം കപണ്ടാടലയുളള  ജവീവത്തികേടളലണ്ടായം കേയറത്തിയത്തിട്ടുണണ്ടായത്തിരുന.

വവീടു വൃതത്തിയണ്ടാക്കുകേയുയം കവണയം.വവീടെത്തിനുളളത്തി ചളത്തികേടളടകേണ്ടാണണ്ട് നത്തിറഞത്തിരത്തിക്കുന.  ആ ഒടരണ്ടാറ്റ

പ്രളയയം ടകേണ്ടാണണ്ട് നമ്മള് കുടറ ദുരന്തങ്ങള് അനുഭവചത്തിരുന്നെ.
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കഥ

കുററേ വന്കരകള് ഒരു കടല
അഞ്ജന വവി കക

ഞഞാന്  കുടട്ടികഞാലതത്ത്  ആയട്ടിരട്ടിക്കുറമഞാള്,  അതഞായതത്ത്  രണട്ടിറലഞാ  മൂനട്ടിറലഞാ

പഠട്ടിക്കുറമഞാഴഞാണത്ത്  ആദദ്യമഞായട്ടി  കടല കഞാണുനതത്ത്.  പുഴയട്ടിലലും പഞാടത്തുമമഞാമക മഴകഞാലതത്ത്

മവള്ളമപഞാകലും  ഉണഞാവുനതത്ത്  പരട്ടിചയമുണത്ത്.  കടല  എന  മവള്ളപരപത്ത്

സങ്കലപട്ടികഞാവുനതട്ടിലലും  അപ്പുറേമഞാണത്ത്.  വരട്ടിവരട്ടിയഞായട്ടി  തട്ടിരമഞാലകള്  വന്നുമകഞാണട്ടിരട്ടിക്കുന്നു.

അകമര  ഒന്നുലും  കഞാണഞാനട്ടില.  ഒരുപഞാടത്ത്  സലുംശയങ്ങള്  മനസട്ടില  വന്നു.  കൂമട

വനവര്കഞാമണങ്കട്ടില നഞാട്ടുകഞാരദ്യലും പറേയുനതട്ടിനഞാണത്ത് തഞാലപരദ്യലും. 

   “ഈ മവള്ളലും കുടട്ടികഞാന് പറററഞാ?”

    “കുടട്ടിചത്ത് റനഞാകത്ത്...” ഏടന് സമ്മതട്ടിച. 

 ഇറേകഞാന് പറട്ടിയട്ടില.  വഞായട്ടില എടുതറപഞാള് തമന തുപട്ടികളറയണട്ടി വന്നു.  വലഞാത

ഉപ്പുരസലും. കടല മവള്ളതട്ടില ഉപ്പുമണനത്ത് സറയലും കമണതട്ടി. ഈ മവള്ളലും വറട്ടിമചടുതഞാണത്ത്

ഉപ്പുണഞാക്കുനമതനത്ത്  കൂടതട്ടിലഞാറരഞാ  പറേഞ്ഞുതന്നു.  മമറഞാരു  അറേട്ടിവുലും  അനത്ത്

കട്ടിടട്ടിയറതഞാര്ക്കുന്നു.  നമ്മള്  കഴട്ടിക്കുന  അയലയുലും  മതട്ടിയുലും  ഒമക  കടലട്ടില  നട്ടിനത്ത്

ലഭട്ടിക്കുനവയഞാണത്ത്. കുളങ്ങളട്ടില കഞാണുന വരഞാലലും മുശുവുമമഞാന്നുലും കടലട്ടില ഉണഞാവട്ടിലറത... 
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കഥ

 വഴഴി തതെറ്റുമമമ്പോള
നഴിരഞ്ജന തക

കുടട്ടികക്കാലലം  തതക്കാടട   പഠനതട്ടിലലം  മറ്റു  കക്കാരര്യങ്ങളട്ടിലലം   മട്ടികവുകള്  പ്രകടട്ടിപട്ടിച

കുടട്ടിയക്കായട്ടിരുന്നു   കണ്ണന.  വട്ടിദര്യക്കാലയതട്ടിതല   അധര്യപകരലക്കാലം  അവതന  നലതു  മക്കാതലം

പറയനക്കായട്ടി ഒരുപക്കാടു ടപരുണക്കായട്ടിരുന്നു.  10 ാക്കാലം കക്കാസുവതര നനക്കായട്ടി പഠട്ടിച.  സ്കൂളട്ടിതല മട്ടികച

വട്ടിദര്യക്കാര്തട്ടിയക്കായട്ടിരുന്നു  കണ്ണന.  അവതന്റെ  മുടനറ്റതട്ടില്  അച്ഛനലം  അമ്മയലം  ഒരുടപക്കാതല

ആഹക്കാദട്ടിച.  പട്ടിനന്നീടട്  +1  ടലകട്  പുതട്ടിയ  വട്ടിദര്യയക്കാലതട്ടിടലകട്  അവന  കടന്നു.   പുതട്ടിയ

അധര്യക്കാപകരുലം  പുതട്ടിയ  കക്കാസുലം  പുതട്ടിയ  പഠനവുലം  പുതട്ടിയ  ചങ്ങക്കാതട്ടിമക്കാരുലം.  സ്കുള്

ദൂരതക്കായട്ടിരുനതട്ടിനക്കാല് അവന തക്കാമസട്ടിചതട് ടഹക്കാസ്റ്റലട്ടിലക്കാണട്. അച്ഛനലം അമ്മയലം വന്നീടട്ടിലലം. 

അവന  സ്കുളട്ടിതലതട്ടി...  പുതട്ടിയ  വട്ടിദര്യക്കാലയതട്ടിതല  ആദര്യ  ദട്ടിവസലം  വനപക്കാതട

കവക്കാടതട്ടിനടുതക്കായട്ടി  റക്കാഗട്ടിങ്ങട്ടിനക്കായട്ടി  ഒരു  കൂടലം  സന്നീനട്ടിടയസട്  ഉണക്കായട്ടിരുന്നു.  അവരുതട

കയട്ടില് സട്ടിഗരറ്റുലം മദര്യവുലം തകക്കാണട് നട്ടിറഞട്ടിരട്ടിക്കുന്നു സട്ടിഗരറ്റട്ടിതന്റെ പുക അസസ്വസ്തനക്കാകട്ടി ആ

കൂടതട്ടില് ഒരുതന ടചക്കാദട്ടിച. 

നട്ടിതന്റെ ടപതരനക്കാടക്കാ...?     

കണ്ണന

ഒക്കാടഹക്കാ... കണ്ണന..ഹ..ഹ..

സട്ടിഗരറ്റട്  വലട്ടിച  തകക്കാണട്ടിരട്ടിക്കുന  മതറ്റക്കാരുതന  കണ്ണതന  മദര്യപട്ടികക്കാനക്കായട്ടി

നട്ടിര്ബട്ടിനട്ടിച 

ഡക്കാ..കണ്ണക്കാ.. ദക്കാ..കുടട്ടികട് കുടട്ടിതകടക്കാ...

ഒടുവട്ടില്   അവന  വക്കാങ്ങട്ടി  കുടട്ടിച  ഒരട്ടികല്  കു     ടട്ടിചടപക്കാതഴെക്കുലം  വന്നീണലം  വന്നീണലം
ടവണതമനക്കായട്ടി   ഇടകട്ടിതട  സട്ടിഗരറ്റട്ടിനലം  ടചക്കാദട്ടിച  കണ്ണതന്റെ  ആ  മക്കാറ്റതട്ടില്  അവര്
സടനക്കാഷട്ടിച അവരട്ടിതലക്കാരക്കാളക്കായട്ടി കണ്ണതന അവര് കക്കാണക്കാന തുടങ്ങട്ടി 
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പല  കക്ലാസുകളളിലലും  സളിഗരറ്റു  വലളിച്ചതളിനനെത്തുടര്നന്ന്  പ്രശ്നമുണക്ലായളി.  ദളിവസങ്ങള

കഴളിയുനനക്ലാറലും അവന് വഷളക്ലായളി തുടങ്ങളി

ആദദ്യനത്തെ  നവനക്കേഷനെന്ന്  അവന്  നെക്ലാടളില്  നപക്ലായളി  ആടളിയക്ലാടളി  വവീടളില്  വനനത്തെളിയ

കണ്ണനനെ നനെക്ലാക്കേളി അച്ഛന് നചക്ലാദളിച്ചു 

എന്തുപറളിനയടക്ലാ നെളിനെക്കേന്ന് ? 

ആശദ്യരദ്യനത്തെക്ലാനടയുള്ള അനദ്ദേഹത്തെളിനന്റെ നചക്ലാദദ്യത്തെളിനു പളിനക്ലാനല അമ്മയുനട പറച്ചളില് 

നമക്ലാനനെ എന്തു പറളി? അമ്മനയ നനെക്ലാക്കേടക്ലാ 

no അമ്മയല mom ഇനെളി ഞക്ലാന് അങ്ങനനെ വളിളളികലും ok ?

പളിനറനന്ന്  രക്ലാവളിനല ചക്ലായയുമക്ലാനയത്തെളിയ അമ്മക്കേന്ന്  ആ മണലും അസഹനെളിയമക്ലായളിരുന

കവലയളിനല  കുടളിയനക്ലാരുനടയുലും  കഞക്ലാവു  വലളിക്കേക്ലാരുനടയുലും  അടുത്തുനെളിണക്ലാനുന  വൃത്തെളിനകട

മണലും.  തനന്റെ മകന് വഴളിനതറ്റുന എന കക്ലാരദ്യലും ആ അമ്മയന്ന് മനെസളിലക്ലായളിക്കേഴളിഞ്ഞു അവനന്റെ

സസ്വഭക്ലാവത്തെളിനല  മക്ലാറവുലും  അമ്മനയക്ലാടുലും  അച്ഛനനെക്ലാടുലുംമുള്ള  തടളിക്കേയറന  സലുംസക്ലാരവുലും  ആ

അമ്മനയ ആത്മഹതദ്യവയുനട വക്കേളിനലത്തെളിച്ചു ഒടുവളില് അതന്ന് സലുംഭവളിച്ചു 

കുടളിയുലും വലളിയുമക്ലായന്ന്  നെടന കണ്ണനെന്ന്  പനക്ഷെ അമ്മയുനട ആ മരണ വക്ലാര്ത്തെയറളിഞന്ന്

വലക്ലാത്തെ കരച്ചളില് വന ഞക്ലാനനെക്ലാനറക്ലാരുത്തെന് കക്ലാരണലും എന്റെമ്മ മരളിച്ചു...
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ബബീചച
ഭഭാവനഭാ ബഭാബ

മുഴപപ്പിലങങ്ങാടട് ബബീചപ്പില് ഒരു സങ്ങായങ്ങാഹഹ.........

അതതെതന്റെ  സസ്വപ്നമങ്ങായപ്പിരുന.  കടല്  കങ്ങാണങ്ങാന്  ഒരുപങ്ങാടപ്പിഷ്ടമങ്ങാതണനപ്പികട്.

ബസപ്പിലങ്ങായപ്പിരുനഹ  കങ്ങാറപ്പിലപ്പിരുനമലങ്ങാ,  മണല്പരപപ്പിലപ്പിരുനഹ  നടനതകങ്ങാണ്ടുമങ്ങാണട്  കടല്

കങ്ങാണണണ്ടതെട് എതന്നെനപ്പികട് ണതെങ്ങാന്നെപ്പി.

ഞങള് ബബീചപ്പിതലത്തുണമങ്ങാള് ആതളങ്ങാഴപ്പി ഞ്ഞു തുടങപ്പിയപ്പിരുന. മണല്പരപപ്പില് ണശേഷപ്പിച

നപ്പിരവധപ്പി  കങ്ങാല്പങ്ങാടുകള്.  വവ്യക്തവഹ  അവവ്യക്തവമങ്ങായ  ആ  കങ്ങാല്പങ്ങാടുകള്  ജബീവപ്പിതപ്പിതന്റെ

ആഴങളപ്പിണലകട് നടന നടന്നെട് മങ്ങാഞ്ഞുണപങ്ങായതുണപങ്ങാതല.......

കടലപ്പിതന  തതെങ്ങാടഹ  തതെങ്ങാടങ്ങാതതെയഹ  ഞങ്ങാന്  നടന.  പടപ്പിഞങ്ങാണറങ്ങാടട്  നടതക്കുെണനങ്ങാറഹ

അസ്തമയസൂരവ്യന്  എന്നെപ്പില്  നപ്പിനഹ  അകന്നെകനണപങ്ങാകുന്നെതുണപങ്ങാതല  ണതെങ്ങാന്നെപ്പി.  അണതെങ്ങാ,

അടുതടുതട്  വരപ്പികയങ്ങാണണങ്ങാ?  ഞങ്ങാന്  മണല്പരപപ്പില്  ഇരുന.  സൂരവ്യന്  പൂര്ണ്ണമങ്ങായഹ

അസ്തമപ്പിക്കുെകയങ്ങാണട്.  ഞങ്ങാന് മറപ്പിചഹ ചപ്പിനപ്പിച.  സൂരവ്യന് അസ്തമപ്പിക്കുെകയങ്ങാണണങ്ങാ അണതെങ്ങാ എതന്റെ

മുമപ്പില്  തെലതെങ്ങാഴ്ത്തുകയങ്ങാണണങ്ങാ  ?സൂരവ്യന്  യങ്ങാചനങ്ങാഭങ്ങാവതപ്പില്  ഇരുടങ്ങായപ്പി  മങ്ങാറകയങ്ങാണണങ്ങാ

പ്രകൃതെപ്പിതയ നശേപ്പിപപ്പിചതകങ്ങാണ്ടപ്പിരപ്പിക്കുെന്നെ ക്രൂരര് ആയ മനുഷവ്യരുതട മുമപ്പില്?

അരുതെട്.....അരുതെട്  എന്നെ  യങ്ങാചനങ്ങാഭങ്ങാവതപ്പില്  സൂരവ്യന്  തെലതെങ്ങാഴപ്പി  പപ്പിന്വങ്ങാങപ്പി.

എനപ്പിക്കുെചുറഹ ഇരുട പരന..
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ഏകകാന്തത
അഹലല്യ സസ

ഭകാഗഗ്യവശകാല്  സബബ്ജില്ലയബ്ജില്നബ്ജിനന്നും  ജബ്ജില്ലകാ  തലതബ്ജിലലകക്ക്  പുസ്തകകാസസകാദനതബ്ജിനബ്ജി
ഒനകാന്നും സകാനലതകാടടെ വബ്ജിജയബ്ജികകാന് കഴബ്ജിഞ.  പടക്ഷെ ചബ്ജില സകാഹചരഗ്യങ്ങളകാല് എനബ്ജികക്ക്
മകാത്രമകാണക്ക് അലന ദബ്ജിവസന്നും ജബ്ജില്ലകാതല മലക്ക്സരന്നും ഉണകായബ്ജിരുനതക്ക്. തനബ്ജിചകായബ്ജിരുനതക്ക് ടകകാണന്നും
ടകകാണ ടചനകാകകാന് ആരുമബ്ജില്ലകാതതുടകകാണന്നും ആലരകാഗഗ്യസന്നുംബന്ധമകായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മൃദുല
ടെടീചടറെ  അലരകാളബ്ജി  സ്കൂളബ്ജിലലക്കുള്ള  യകാത്രയബ്ജില്  ഒപന്നും  കൂലടെണബ്ജിവന.  ബസക്ക്  യകാത്ര  ശടീലന്നും
കുറെവകായതുടകകാണക്ക്  എലന്തകാ  ലപകാടല  ലതകാനബ്ജി.  സ്കൂളബ്ജിലലടകതബ്ജിയതുമബ്ജിതല്  പബ്ജിനടീടുള്ള
കുലറെസമയന്നും  ഏകകാന്തത  അനുഭവബ്ജിച.  പബ്ജിനടീടെകാണക്ക്  അഷബ്ജിടയ  കണതക്ക്,  എടന്റെ  പഴയ  ഒരു
സുഹൃതക്ക്.  പുള്ളബ്ജികകാരന് കടെമ്പൂര് ഹയര്ടസകണറെബ്ജി സ്കൂളബ്ജിടല 9ാകാന്നും കകാസക്ക് വബ്ജിദഗ്യകാര്തബ്ജിയകാണക്ക്.
മത്സര  ഹകാളബ്ജില്  വചക്ക്  പുതബ്ജിടയകാരു  സുഹൃതബ്ജിടന  കബ്ജിടബ്ജി.  ലസകാണബ്ജിയ,   വളടര  ടമലചസര്ഡക്ക്
ആയബ്ജിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സുഹൃതക്ക്. ജലയഷക്ക് മകാഷബ്ജിടന്റെ കകാസബ്ജിനക്ക് ലശഷന്നും അവളുന്നും ഞകാനുന്നും അഷബ്ജിയന്നും
ഉചഭക്ഷെണതബ്ജിനകായബ്ജി  ലപകായബ്ജി.  സലന്തകാഷക്ക്  എചബ്ജികകാനതബ്ജിടന്റെ  'ചരമലകകാളന്നും  '  എന
കഥയകായബ്ജിരുന ആസസകാദനതബ്ജിനകായബ്ജി തനതക്ക്.  മുമക്ക് വകായബ്ജിചബ്ജിട്ടുള്ള കഥയകായകാതബ്ജിനകാല് വലബ്ജിയ
പ്രയകാസടമകാനന്നും ഉണകായബ്ജിരുനബ്ജില്ല.  നല്ല രടീതബ്ജിയബ്ജില് തടന ആസസകാദനന്നും തടന ആസസകാദനന്നും
എഴുതബ്ജി.  എനകാല് ഇന്റെവവ്യൂവബ്ജില് നല്ല രടീതബ്ജിയബ്ജില് പടങ്കെടുകകാന് സകാധബ്ജിചബ്ജില്ല.  സബബ്ജില്ലയബ്ജില്വചക്ക്
ചങ്ങമ്പുഴയടടെ രമണടനക്കുറെബ്ജിചകായബ്ജിരുന ഞകാന് പറെഞ്ഞതക്ക്.  എനകാല് ജബ്ജില്ലയബ്ജില് ഞകാന് പബ്ജി
ലകശവലദവബ്ജിടന്റെ 'ഓടെയബ്ജില്നബ്ജിനക്ക് '  എന കഥടയ കുറെബ്ജിചകാണക്ക് പറെഞ്ഞതക്ക്.  എലനകാടെക്ക് മുനടത
ദബ്ജിവസന്നും ലപകാലന്നും എടന്റെ ചങ്ങകാതബ്ജി രമണടന പറെഞ്ഞകാല് മതബ്ജി എനക്ക്  ആവര്തബ്ജിചകാവര്തബ്ജിചക്ക്
പറെഞ്ഞബ്ജിരുന.  പടക്ഷെ  അവബ്ജിടടെടയതബ്ജിയലപകാള്  'ഓടെയബ്ജില്നബ്ജിനക്ക്  '  എന  കഥടയക്ക്ക്കുറെബ്ജിചക്ക്
പറെയകാനകാണക്ക് ലതകാനബ്ജിയതക്ക്. അതബ്ജിനക്ക് എടന്റെ ചങ്ങകാതബ്ജി എടന നനകായബ്ജി വഴക്കു പറെഞ്ഞബ്ജിരുന.
ഇന്റെര്വവ്യൂവബ്ജില്  നല്ല  രടീതബ്ജിയബ്ജില്  മകാര്കക്ക്  ലസകാര്  ടചയകാനകാവകാതതബ്ജിനകാല്  എനബ്ജികക്ക്  വളടര
സങ്കെടെമുണകായബ്ജി.  ആ  നബ്ജിമബ്ജിഷങ്ങളബ്ജില്  സകാലബ്ജിഹ  ഒപമുണകായബ്ജിരുന  ടവങ്കെബ്ജില്  എനക്ക്  ഞകാന്
ആശബ്ജിച.  പബ്ജിടനയന്നും ഒരു പ്രതടീകന്നും എനബ്ജിലണകായബ്ജിരുന.  എനബ്ജികക്ക് സന്നുംസകാനതലതബ്ജിലലകക്ക്
ലപകാകകാനുള്ള  അവസരന്നും  ലഭബ്ജിചബ്ജിടല്ലനറെബ്ജിയലമകാള്  വലബ്ജിയ  സങ്കെടെമകായബ്ജിരുന.
ഏകകാന്തതയറെബ്ജിഞ്ഞ  ചബ്ജില  നബ്ജിമബ്ജിഷങ്ങള്  കഴബ്ജിഞ  ലപകായതബ്ജിടന്റെ  സമകാധകാനവന്നും  എടന്റെ
മുഖത്തുണകായബ്ജിരുന എനക്ക് ലതകാനന. 
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മമാമ്പഴകമാലലം .....
കൃഷ്ണ കകിഷഷമാർ  ആർ

ഞഞാന് കഞാതത്തിരത്തിക്കുന്നു .... വവീണണ്ടും ആ മഞാമ്പഴകഞാലതത്തിനഞായയ.... 

കൂട്ടുകഞാരരഞാടടഞാപണ്ടും  എറത്തി ഞണ്ടും,മരതത്തില്  കയറത്തിയണ്ടും  പറത്തിച്ച  ഏടറക്കുരറ

മഞാമ്പഴങ്ങള....പച്ചമഞാങ്ങഉപത്തിലത്തിട്ടതണ്ടും,  പഴുത മഞാങ്ങ കടത്തിച്ചു തത്തിന്നതണ്ടും,  ഓര്ക്കുരമ്പഞാള തടന്ന

ടകഞാതത്തിയവുന്നു..

ഞങ്ങളുടട പറമ്പത്തില് നത്തിറടയ മഞാവുകളുണയ.  കത്തിളത്തിയടട ചുണരപഞാടലയള്ള കത്തിളത്തിച്ചുണന്,

വളടര ടചെറത്തിയ കടുകഞാച്ചത്തി  മഞാങ്ങ എന്നത്തിങ്ങടന വളടരയധത്തികണ്ടും   മഞാങ്ങകള  ..  പത്തിടന്ന ഒര

മുതശത്തി  മഞാവുണഞായത്തിരന്നു.  അത  കഴത്തിഞ്ഞ  മഴകഞാലതയ  വവീണു  രപഞായത്തി  .  അതത്തിനടത്തിയത്തില്

വച്ചഞാണു  ഞഞാന്  ടചെറുതഞായരപഞാ  അമ്മ  രചെഞാറു  വഞാരത്തി  തന്നതയ  .  ആ  സമയതയ  അമ്മയടട

മനസത്തില് പല നത്തിമത്തിഷ കഥകളുണ്ടും വന്നത്തിട്ടുണഞാവണണ്ടും  .  രചെഞാറത്തിടന്റെ കൂടട ഏറ്റവുണ്ടും രചെത്തികരമഞായ

ഒര  കറത്തിയഞായ  ആ  കഥകളഞാവണണ്ടും  അമ്മ  എനത്തികയ  വഞാരത്തിതന്നത്തിരന്നതയ  .  അങ്ങടന

ഓര്മ്മകളഞാല് നത്തിറഞ്ഞതഞായത്തിരന്നു ആ മരണ്ടും  . 

രവനലവധത്തിയത്തില് എടന്റെ അമ്മഞാവന് വരരമ്പഞാള അവരടട മകളുണ്ടും  അവരടട വവീട്ടത്തില്

നത്തിന്നയ തറവഞാട്ടത്തിടലതണ്ടും . കൂടഞാടത വലല്യമ്മയടട മകളുണ്ടും . ഞങ്ങള രണഞാളകഞാരഞായത്തി തത്തിരത്തിയണ്ടും .

എന്നത്തിട്ടു തഞാടഴ വവീണ മഞാങ്ങ ടപറുകഞാന് രപഞാകണ്ടും . അമ്മഞാവന് ടകഞാണ വന്ന ജജ്യൂസണ്ടും കകയത്തില്

ഉണഞാകണ്ടും . അവസഞാനണ്ടും  എലഞാവരണ്ടും ടപറുകത്തിയ മഞാങ്ങകള കട്ടയത്തിലഞാകത്തി കഴുകത്തി , അത മുറത്തിച്ചയ

അതത്തില് കറച്ചയ ഉപണ്ടും മുളകണ്ടും രചെര്തയ കഴത്തിക്കുണ്ടും  . 

അങ്ങടന വവീണണ്ടും  ഒര അവധത്തികഞാലണ്ടും  പടത്തിവഞാതത്തില്ക്കല് എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു ........ 
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എനന്റെ കുഞഞ്ഞികകക്കോഴഞ്ഞികളുനടെ ജജീവഞ്ഞിതത
ആകരക്കോമൽ സഞജീവവ് വഞ്ഞി എത

         

നനാലനാലാം  കനാസസില്  നസിനന്ന്  പരരീക്ഷ  കഴസിഞന്ന്  വരീടസിലലതസി.ഒരു  ശബലാം,  എവസിലട

നസിനനായസിരസികലാം? മുകളസില് തലന. ഞനാന് നനനാകസി. നഡനാര് തുറനനപനാള്  ഞനാന് ലഞടസി. പതന്ന്

കുഞസിനകനാഴസികള്.  ഞനാന് സനനനാഷലാം ലകനാണന്ന് തുളസിചനാടസി.  ഞനാന് ലപലടനന്ന് തലന വസലാം

മനാറസി  വന.  എങ്ങലനയുണന്ന്?  അച്ഛന് നചനാദസിച.  എനസികനച്ഛലന വളലര ഇഷ്ടമനായസി.  പസിലന

നനലര മുകളസില്. 

        ഒരനാഴ്ച  കഴസിഞ.  ഞനാന്  രനാവസിലല  എണരീചന്ന്  മുകളസില്  നപനായസി.  ഭക്ഷണമസിടന്ന്

ലകനാടുതനപനാള് ഒരു സനാധനലാം   നകനാഴസിയുലട ചസിറകന്ന്  വസിരസിയുന ഭനാഗതന്ന്.  ഞനാന് വസിചനാരസിച,

ചസിറകനായസിരസികനമനാ?  സലാംഗതസി സതതലാം തലന.  ചസിറകന്ന് വന.  നല്ല ചസിറകന്ന്,  ഞനാന് കണന്ന് മതസി

മറന.  എനലാം ഞനാനവലയ കണന്ന്  നനരലാം  നപനാകലാം.  ചസിലനപനാലഴനാലക കളസികലാം.  അങ്ങലന

ഒരനാഴ്ച  കൂടസി  കഴസിഞ  നപനായസി.  ചസിറകന്ന്  കുറചന്ന്  വലുതനായസി.  എനസികന്ന്  നതനാനസി  ,  ഇവയന്ന്

നപരസിനടനണ?  നവണലാം  ,  വലുതനായസിടന്ന്.  ദസിവസങ്ങള്  കടനനപനായസി.  നകനാഴസികലള  വലസിയ

കൂടസിലനാകനാനുള  പനായമനായസി.  എല്ലനാ  നകനാഴസിനയയുലാം  തനാലഴയനാകസി.  ഒരു  ദസിവസലാം  ഞനാനവയന്ന്

നപരസിട.  ബനാകന്ന് ബുദസി ,  ബനാകന്ന് ബുദസി  -2 ,  ബബ്രൗണ് ബുദസി ,  പുലസിമുരുകന്,  ബബ്രൗണ് ബനാകന്ന്

ബുദസി , ഡുണ്ടു , മഞ , ലവള , കുഞസിനകനാഴസി എനസിങ്ങലന. ഒനസിനന്ന് മനാതലാം നപരസിടസില്ല. നല്ല

നപരന്ന് അലനനസികന്ന് കസിടസിയസില്ല. സ്കൂള് തുറകനാറനായസി, നകനാഴസികള് നല്ലവണലാം തടസിവച. അങ്ങലന

വവകുനനരലാം ഭക്ഷണലാം ലകനാടുകനമനാള് നതനാളസില് കയറസിപറസി. കസിടസി, നല്ല നപരന്ന് കസിടസി. തത ,

തതനകനാഴസി. ആഹനാ, നല്ല നപരന്ന്. 
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പകക്ഷേ  ഒരു  സങ്കടമുള്ള  കകാരര്യമുണകായയ.  പുലയമുരുകന്  കകകാഴയയയ  പകാമമ്പ്  പയടയച,

കുഞയകയയയ.  അമ്മ ഓടയ മണ്ണണ്ണ എടുയതകാഴയച.  പകാമമ്പ് പുറത്തു കപകായയ കളഞ.  രണയനയ

ജജീവനയല.  ഞകാന് തരയച.  കനകാക്കുകമകാള് കുഞയ മകാതയ യചെറുങ്ങയന കപടയചമ്പ്  നടന്നു വന്നു.

മകറ്റേതമ്പ്  ചെത്തുകപകായയ.  പകാവയ  അതയനമ്പ്  യതകാട്ടടുത  ദയവസയ  തയന്നെ  എയന്റെ  ബബ്രൗണ്ബകാകമ്പ്

ബുദയയയ കകാണകാതകായയ.  പയയന്നെ അതമ്പ് തയരയചവന്നെകതയയല.  ആ പതമ്പ് എട്ടകായയ കഴയഞ.

ഇനയയയ മരയകരുയതന്നെകായയരുന്നു എയന്റെ ആഗ്രഹയ.  സ്കൂള് തുറന്നെമ്പ് മൂന്നെമ്പ് മകാസയ കഴയഞകപകാള്

ഞകാനവയയ കൂട്ടയല് നയന്നെയറകയ. ഞകാനറയയകായത യവള്ളയയട കഴുതയല് ചെവയട്ടയ. ഞകാന് വയറച

കപകായയ. ഭകാഗര്യയ ഒന്നുയ സയഭവയചയല. അങ്ങയന മൂന്നെമ്പ് മകാസയ കഴയഞകപകാള് യവള്ളയമ്പ് അസുഖയ

പയടയച.  മകാറുയമന്നെമ്പ്  വയചെകാരയചമ്പ്  മരുന്നെമ്പ്  യകകാടുത്തു.  പയക്ഷേ അന്നെമ്പ്  ഞകായനകാന്നെമ്പ്  പയടയചകപകാള്

അതമ്പ്  എയന്റെ  കയയല്  നയന്നെമ്പ്  മരയച.  എനയകമ്പ്  സങ്കടയ  സഹയകകാന്  വയകാതകായയ.  അടുത

ദയനതയല്  സ്കൂള്  വയട്ടമ്പ്  വന്നെകപകാള്  കുഞയകകകാഴയയയ  കകാണകാതകായയ.  അമ്മയകാണമ്പ്  പയയന്നെ

പറഞതമ്പ് അതയനമ്പ് അസുഖയ പയടയചമ്പ് യകകാടുത്തു. ഒരു വര്ഷയ കഴയഞ.

ആറമ്പ് കകകാഴയ ബകാകയയണമ്പ്.  അച്ഛന് പറഞ.  പൂവന്കകകാഴയയയ വകാങ്ങകായമന്നെമ്പ് മകാമയന്റെ

വജീട്ടയല് കപകായയ.  അവയടുന്നെമ്പ് യവറററ്റേയ കളറുള്ള പൂവന് കകകാഴയയയ വകാങ്ങയച.   ആറമ്പ് ദയവസയ

കഴയഞമ്പ് പുറതയറകയ പൂവന് കകകാഴയയയ. ഞകാന് എന്നുയ പൂവയന പയടയക്കുയ , പയക്ഷേ ഇകപകാള്

അതുയ തടയചമ്പ് യകകാതകാന് പടയച. ഇപയ എനയകമ്പ് ഏഴമ്പ് കകകാഴയകയ ഉള. അതുതയന്നെ ഭകാഗര്യയ.  
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കഥ

വനദദേവത 
നന്ദന കക

ഒരു  മനനനോഹരമനോയ  കനോടട.  നസ്നേഹതത്തിനന്റെയയും  സുഹൃതടബന്ധതത്തിനന്റെയയും
വനയും. എലനോവരുയും സനനനോഷനതനോനട ജജീവത്തിക്കുനമനോഴനോണട ആ വനതത്തില് വരള്ച
അനുഭവനപ്പെട്ടതട.  അരുവത്തികളയും  പുഴകളയും  വറത്തിവരണ.  കുടത്തികനോനനനോ  ഒനത്തിനുയും
നവള്ളമത്തിലനോതനോയത്തി.  എലനോവരുയും  സങ്കടനപ്പെട.  കുനറേ  പകത്തികളയും  മൃഗങ്ങളയും  എലനോയും
ചത്തുനപനോയത്തി.  സസസ്യങ്ങളയും  മരങ്ങളനമലനോയും  ഉണങ്ങത്തിനപ്പെനോയത്തി.  ആ  വനതത്തില്
പുതത്തിയ നചടത്തികളയും വൃകങ്ങളയും വളരനോതനോയത്തി . ഈ കനോരസ്യയും ഗനോമതത്തില് വസത്തിക്കുന
അപ്പു അറേത്തിഞ.  അപ്പു ഈ കനോരസ്യയും  നമയനറേ അറേത്തിയത്തിച.  നമയര് ആ വനതത്തില്
കത്തിണറുകളയും തടനോകങ്ങളയും നത്തിര്മത്തിച. ആ വനതത്തില് കുനറേ മരങ്ങളയും നടപത്തിടത്തിപ്പെത്തിച.

വനതത്തില് മഴ നപയ.  എലനോവര്ക്കുയും സനനനോഷമനോയത്തി.  അപ്പുവത്തിനനനോടയും നമയനറേനോടയും
മൃഗങ്ങള്  നനത്തി  പറേഞ.  ആ  വനതത്തിനലെ  മരങ്ങള്  മുറേത്തിചതു  നകനോണനോണട  മഴ
നപയനോനതയനോയതട.

>>>>>><<<<<<

ചുവപപ
കൃഷ്ണ കകിദഷഷോർ  ആർ

കണ്ണൂരത്തില്.....

നത്തിരത്തുവക്കുകളനട നത്തിറേയും എനയും ചുവപ്പെനോണട.....
ചത്തിലെനപ്പെനോള് വനോകപ്പൂകളനോല്....

മറ്റുചത്തിലെനപ്പെനോള് രക്തപ്പൂകളനോല്.....
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കഥ

THE SMALL FARMER
Gautham Santhosh

There was a child who lived in a small village. His name was Appu. He liked to

farm. But his parents always told him to study. He was good in study and he was first

in the class. But he liked to farm more than study. But his parents does not allow him

to farm.

One day he started farming without seeing his parents. Everyday he worked

hard and hard. But one day his father saw him farming. He became angry and shouted

at him. He beat Appu and Appu started crying. Father beat him once more and he

became silent.

After that day Appu couldn't focus on his study. His exam results were too bad.

Everyday his father scolded him. His mother saw him that at the study time he draw

pictures of farming and the crops.  Mother under stood his feeling and told father

everything. Hearing this father became very sad. He started crying. He ran to Appu

and hugged him. Then father told:”I am sorry son, I didn't understand your feelings.

Now you could go and farm.” Appu became very happy.

After when he started farming he started focusing on study. The next exam

result became excellent. 

27



കഥ

TARUN AND VARUN
Gautham Santhosh

Once upon a time there lived two brothers. Their name were Tarun and Varun.

Varun was a good boy. He always helped his parents. But Tarun was a naughty boy

who always tried to make Varun unhappy.

One day their  father  brought them bicycles.  The bicycles were same.  Then

Tarun started trying to broke Varun's bicycle. One morning when both were playing

Tarun silently went inside. Varun saw Tarun going inside. He knew that Tarun was

trying to broke his cycle. He exchanged their bicycles. Then he hide behind a bush

and watched what was going to happen.

After sometime he saw Tarun coming outside. There was a pin and a scissor in

his hand.

He went near to cycle. He hit the tyres with the pin and cut the brake wires

with the scissor.

Then he went near to Tarun and said:”I am very very sorry Varun, when I was

coming outside I saw that your cycle was broken.

“No problem. Because, that is not my cycle, it is yours.” Varun said.

Tarun started crying. “Don't cry Tarun, I will tell father to repair it.” said Varun.

After it Tarun became a good boy.
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കവവിത

    WITHIN ME........
Krishna Kishor .R

I have seen god...
He is within me... 

He is love..
He is all..

                          
I have seen devil,
He is within me...

He is hostile...
He is that we do wrong...

I can see both 
both are within me

But it is me who brings 
either god or devil...

.
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ശശേഖരണണ

കൃഷഷ   ചചചൊല്ലുകൾ
തതീര്ത്ഥന എ

* ഞഞററ്റിൽ പറ്റിഴചഞൽ ചചഞററ്റിൽ പറ്റിഴച

* വറ്റിത്തു ഗുണണം പത്തു ഗുണണം

* ഒന്നു ചചീഞഞൽ ഒനറ്റിനു വളണം

* പററ്റിച നടഞചലേ കരുതത്ത് കൂട

* ഉഴുന കഞള വറ്റിതററ്റിചയേണ

* കണണം വറ്റിറത്ത് കനറ്റിനന വഞങറ്റിയേറ്റിനടന്തനഞ

* കതറ്റിരറ്റിചന്മേൽ വളണം വയ്ക്കരുതത്ത്  

* കഞലേചത വറ്റിതചഞൽ ചനരചത നകഞയഞണം

* ചകഞരറ്റി വറ്റിതചഞൽ കുറചച നകഞയ

* നഞറുറചഞൽ ചചഞറുറച

* നനല്ലറ നപഞനറ 

* അതറ്റിവറ്റിളവറ്റിനത്ത് അങഞടറ്റിയേറ്റിൽ

* ഇനണം ഇനനതകഞളണം , ചവലേറ്റി വറ്റിളചതകഞകണം

* ഒരു വറ്റിത്തു വറ്റിതചഞൽ പലേ വറ്റിത്തുവറ്റിളയണം 

* കചറ്റിനകടഞനുള്ള കയേർ കചറ്റിയേറ്റിൽ തനന ഉണത്ത് 

* ഇളചങഞടനത്ത്   പടയ്ക്കറക ഇളണംചതങ കററ്റികറയ്ക്ക 

* കടയ്ക്കൽ നനചച തലേയ്ക്കത്ത്ൽ നപഞടറ്റിക

* കണണം നനല്ലഞചതനു കനറ്റിനനതല്ലറ്റിയേറ്റിനടന്തഞ 
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ലലേഖനന

ബഹഹിരരാകരാശശം അറഹിയുമമരാൾ
അഭഹിനവവ് സഞഞ്ജീവവ്

ആമുഖഖ: ബഹഹിരരാകരാശഖ  നമ്മുകക്ക്   നനരാകതരാ  ദൂരതരാണക്ക്  നഹിറയയ

നക്ഷത്രങ്ങളഖ ഒരു ചന്ദ്രനുമുള്ള പ്രപഞഖ  മരാത്രനമ നമ്മള് നമ്മുയടെ നനത്രങ്ങള്

യകരാണക്ക് കണഹിട്ടുള്ളു എനരാല് അതഹിനുപുറയമ ഒരുപരാടെക്ക് ഗ്രഹങ്ങളഖ അറഹിയരാത

നക്ഷത്രങ്ങളമുള്ളയമരാകയുള്ള  ഒരു  നലരാകഖ,  ആ  നലരാകയതകുറഹിചക്ക്  പഠഹിചക്ക്

മനുഷഷ്യനനയുഖ  മ്രഗങ്ങയളെയുഖ  ബഹഹിരരാകരാശതക്ക്  എതഹിച്ചു  ചന്ദ്രയന  കുറഹിചക്ക്

പഠഹിച്ചുഖ  അതഹിയന്റെ  രഹസഷ്യഖ  കയണത്തുകയുഖ  യചയ.  ഇയതരായക  നമ്മുകക്ക്

അതഹിശയമരാണക്ക്  മനു ഷഷ്യന്  ഒരുപരാടെക്ക്  കയണതഹിയഹിരഹിക്കുന.  ഒരുപരാടെക്ക്

നനട്ടങ്ങള് യകരായ ആ നനട്ടങ്ങയളെ കുറഹിചക്ക് പഠഹികരാനുഖ തുടെങ്ങഹിയഹിരഹിക്കുന

 

ബഹഹിരരാകരാശഖ  അവഹിയടെ  വരായുവഹില്ല  മനുഷഷ്യനക്ക്  നഹിനകരായഹി  ഒനമ്മഹില്ല

എയങ്ങയനയയങഹിലഖ അവഹിയടെ എതരാനുള്ള ശ്രമമരായഹിരുന  നസരാവഹിനയറക്ക്  യുണഹിയനക്ക്  ലൂണ

1 ല് തുടെകമഹിട്ടു  2 ല് ലലകയയന എന നരായയയ വഹിജയകരമരായഹി ബഹഹിരരാകരാശനതകക്ക്

അയച്ചു  പയക്ഷ  തഹിരഹിച്ചു  വരുനമരാള്  തയന    അമഹിതമരായഹി  ചൂടെക്ക്  കരാരണഖ  യലയ

മരണമടെയുകയരായഹിരുന   അതഹിനുനശ ഷഖ  രണക്ക്  നരായക്ക്  കയളെ  അയചക്ക്  വഹിജയകരമരായഹി

തഹിരഹിച്ചുയകരാണ്ടുവരഹികയുഖ യചയ 

അതഹിനുനശ ഷഖ  സരായക്ക്  എന  കുരങ്ങയനയുയമരായക  യകരാണ്ടുനപരായഹി.  ലൂണ  2  എന

വരാഹനഖ  നസരാവഹിയറക്ക്  യൂണഹിയന്  ആദഷ്യമരായഹി  ചന്ദ്രനഹില്  ഇടെചഹിറകഹിയ  എന  ചരഹിത്രഖ

നനട്ടമരായഹി മരാറുകയുഖ യചയ.  ഇതുകണക്ക് അനമരഹിക  (APOLLO)  എന വരാഹനഖ ചന്ദ്രനഹില്

ഇറകരാന് ശ്രമഹിച്ചു  . ആദഷ്യഖ ശ്രമഖ വഹിഫലമരായഹിരുയനങഹിലഖ പഹിനന്നീടെക്ക് അതക്ക് വഹിജയകരമരായഹി.
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ലലേഖനന

 യൂററിഗഗഗാററിന് എന്ന റഷഷ്യകഗാരന് സസഗാവറിയററ്റ് യൂണറിയന്  പ്രതറികരറിചറ്റ്  ആദഷ്യതത്തെ മനുഷഷ്യന്

ബഹറിരഗാകഗാശസത്തെകറ്റ്  എത്തെറി  റഷഷ്യയുതടെ  മുന്പനറിയറില്  ആയുധധം  തകഗാണറ്റ്  അസമരറികന്

പ്രസറിഡനറ്റ് തവല്ലുവറിളറിച.  ഇതറിതന ഭഗാഗമഗായറി  1869  ജൂലലൈ 21  അസമരറികകഗാരനഗായ നനീല്

ആധംസസഗാങധം ലമകറിള് സകഗാളറിന്സധം സചേര്ന്ന സധംഘധം ആദഷ്യമഗായറി  ചേന്ദ്രനറില് കഗാലുകുത്തെറി.

 

ബഹറിരഗാകശത്തെറ്റ്  സപഗായ ഇനഷ്യകഗാരനഗാണറ്റ്  രഗാസകഷറ്റ്  ശര്മ.  കല്പ്പന തചേചൌള  എന്ന

ഇനഷ്യകഗാരറി  തറിരറിച  വരുന്ന സമയത്തെറ്റ്  മരണമടെയുകയുധം  തചേയ.  ചേന്ദ്രയഗാന് എന്ന ഇനഷ്യന്

പരഷ്യസവഷണധം  ISRO  തുടെകമറിട്ടു  ചേന്ദ്രതനപററി  പഠറികഗാന്  വളതര  സഹഗായകരമഗായറിരുന.

ISRO യുതടെ  ചേന്ദ്രയഗാന്.  കക്യൂരറിസയസറിററി  ചേന്ദ്രനറില്  തവളധം  കതണത്തെറിയതതലഗാധം  വളതര

വറിഷയപ്രധഗാനമഗായറിരുന.  ISRO  യുതടെ  മധംഗള്യഗാന്  തചേഗാവ്വതയകുററിചറ്റ്  പഠറികഗാന്

വറിസക്ഷേപറിചതഗാണറ്റ്. 2014 നവധംബര് 5 നറ്റ് തചേഗാവ്വയുതടെ ഭ്രമണപഥത്തെറിതലൈത്തെറി ഇതുവതര ആരുധം

ചേരറിതധം കുററികഗാത്തെ കഗാരഷ്യമഗാണറ്റ്  ISRO  തചേയ്തതറ്റ്.  ബഹറിരഗാകശത്തെറ്റ് മഗാനറികത തതളറിയറിച

ഒന്നഗാണറ്റ് ഇനഷ്യന് തസ്പെയറ്റ്സറ്റ് റനീസര്ചറ്റ് തസന്റര്.

ബഹറിരഗാകശത്തെറ്റ്  ഒരുപഗാടെറ്റ്  മഗാനറികധം  കുററിച  തലൈയ്ക  എന്ന  നഗായ,  യൂററിഗഗഗാററിന്,

രഗാസകഷറ്റ്ശര്മ, നനീല് ആധംസസഗാങറ്റ് പ്രണമറിചറ്റ്......

.
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കുന്നത്തൂര്പപ്പാടടി യപ്പാത
   അനുശശ്രീ സസ

  
എനടികക്ക് സനനപ്പാഷഷം നടിറഞ്ഞ ഒരു യപ്പാതയപ്പായടിരുന്നു കുന്നത്തൂര്പപ്പാടടിയടില് മുത്തപനന

കപ്പാണപ്പാന് നപപ്പായതക്ക്.  കുടഷംബസനമേതമേപ്പായടിരുന്നു യപ്പാതനപപ്പായതക്ക്.  രപ്പാതടിയടിലപ്പായടിരുന്നു അവടിനട

നപപ്പായതക്ക്.  വലടിയ  ടൂറടിസക്ക്  ബസടിലപ്പായടിരുന്നു  യപ്പാത നപപ്പായതക്ക്.  എലപ്പാവരുഷം  ബസടില്  കയറടി

ഇരുന്നു. അതടിനടിനട പപ്പാട്ടുവച. ഓനരപ്പാ നപരപ്പായടി ഡപ്പാന്സക്ക് ക   ളടികപ്പാന് തുടങടി. അതടില്    ഞപ്പാനഷം

പനങ്കെടത.  കളടിയഷം  ചടിരടിയമേപ്പായളള  ഒരു  യപ്പാതയപ്പായടിരുന്നു  അതക്ക്.  അങനന  ഞങള

കുന്നത്തൂര്പപ്പാടടിയടില് എത്തടി. നചറടിയ തണുപ്പു വന്നു. കുനറ ഏനറ പടടികള കയറണമേപ്പായടിരുന്നു.

ആ പടടികള ഞപ്പാന് എങനനനയപ്പാ കയറടി.  നല രസമുണപ്പായടിരുന്നു. അതടിന നശേ ഷഷം പപ്പാറകള

കടകപ്പാന്  ഉണപ്പായടിരുന്നു.  വലടിയ  വലടിയ  പപ്പാറകള  ഉണപ്പായടിരുന്നു.  അങനന  കുന്നത്തൂര്

പപ്പാടടിയടില്  എത്തടി.  മുറ്റതഷം  ഏനറ  ജന  ങള  ഉണപ്പായടിരുന്നു.  നല  തണുപക്ക്  ഉണപ്പായടിരുന്നു.

ആദദ്യനത്ത  തണുപടിനനകപ്പാള  കൂടതല്  ഉണപ്പായടിരുന്നു.  അങനന  മുത്തപനന  കപ്പാണുകയഷം

പപസനകപ്പാടക്കുകയഷം  നചയ.  അവടിനട  നടിന്നക്ക്  വവീടടിനലകക്ക്  പുറനപടകയഷം  നചയ.  തണുപക്ക്

നകപ്പാണക്ക്  കപ്പാല്  നടിലത്തക്ക്  വയപ്പാന്  പറ്റടിയടില.  എങനനനയപ്പാ  ബസടിനടനത്തത്തടി.  ബസടില്

കയറടി.  അതടിന  നശേഷഷം  കടിടന്നുറങടി.  ഇങനന  ഒരു  നല  യപ്പാതപ്പാനഭവഷം  ഞപ്പാന്  എന്നുഷം

മേനസടില് ഒപ്പാര്മേടിക്കുന്നു. അങനന ഒരു യപ്പാത ഇനടിയഷം വരപ്പാന്. 
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രരാജജ്ഘടജ് ...  ഒരു യരാതരാനുഭവവം 
അഭഭിനവജ് സഞഞ്ജീവജ്

എനന്റെ  ഓര്മ്മയയില്  വരുന്ന  ഒരു  സസംഭവമമാണണ്  രമാജണ്ഘടണ്  യമാത.  കമാടമാചയിറ  ഹയര്

നസക്കന്റെറയി സ്കൂളയില്  8ാമാസം  കമാസയില് പഠയിച്ചുനകമാണയിരയിക്കുമമമാഴമാണണ്  എനയിക്കതയിനണ്  അവസരസം

ലഭയിചതണ്  .  മഹമാതമാ മനയിരതയില് വച്ചു നടന്ന ഒരു മത്സരതയില് ഞമാന് നസലകണ് നചെയ്യനപ്പെട.

നമറണ്സണ്  ആയയിരുന്നു  ഞങ്ങള്ക്കണ്  മത്സരസം  സസംഘടയിപ്പെയിചതണ്.  ഒരു  വര്ഷസം  നനീണ്ടു  നയിന്ന

കമാസുകള്ക്കുസം  കകയിസണ്  മത്സരങ്ങള്ക്കുസം  ഒടുവയില്  ജയില്ലയയിനല  നസലകണ്  നചെയ്യനപ്പെട  30

കുടയികളയില്  ഞമാനുമുണമായയിരുന്നു.  ഞങ്ങളുനട  സ്കൂളയിനല  ആദയിതത്യയസം  നസലക്ഷന്  കയിടയി.

അങ്ങനന  ഡല്ഹയിയയിനല  രമാജണ്ഘടയിമലക്കണ്  ഒരു  സനര്ശനസം  നടതമാന്  ഞങ്ങള്ക്കണ്

ഭമാഗത്യമുണമായയി. വളനര ഓര്മ്മയിക്കതക്കതമായയിരുന്നു ആ യമാത . സുനയില്കുമമാര് സമാര് (മമാതൃഭൂമയി

മലഖകന്  )  ഞങ്ങളുനട കൂനട ഉണമായയിരുന്നു.  മവനറയസം കുനറ നല്ല അധത്യമാപകര് ഞങ്ങളുനട

കൂനട  ഉണമായയിരുന്നു.  ആ  യമാതയയിടയയില്  തനീവണയിയയിലയിരുന്നുനകമാണണ്  കുനറ  കമാഴ്ചകളുസം,

മമാറങ്ങളുസം,  തയിരക്കുകളുസം,  മമാലയിനത്യങ്ങളുസം,   പ്രകൃതയിഭസംഗയിയസം  തയിരയിചറയി ഞ്ഞതണ്

ഡല്ഹയിയയിനലതയിയമപ്പെമാള്  അനതമാരു  അല്ഭുതസം  തനന്നയമായയിരുന്നു.  രമാജണ്ഘടയിനു  പുറമമ

ഇനയിരമാഭവനുസം,  അക്ഷര്ധമാരുസം,  ബയിര്ളമാമനയിരുസം അവയിസ്മരണനീയ അനുഭവങ്ങള് സമ്മമാനയിച്ചു.

ഒരുപമാടണ്  കൂടകമാരുസം  രക്ഷയിതമാക്കളുസം  അധത്യമാപകരുനമമാനക്ക  മചെര്ന്ന  ആ  യമാതയയില്

ജനീവയിതതയിനന്റെ  പലകമാരത്യങ്ങളുസം  തയിരയിചറയിയമാന്  കഴയിഞ.  എല്ലമാ  മപ്രമാത്സമാഹനവസം  തന്ന

അച്ഛനമ്മമമാര് അവമരയസം ഞമാന് മസ്നേഹമതമാനട ഓര്ക്കുകയമാണണ്  .  ജനീവയിതതയില് നഷ്ടനപ്പെടണ്

പരയിശ്രമയിചണ്  പലതസം  മനടയിനയടുക്കുനമന്നുസം  അതരസം  നല്ല  അനുഭവങ്ങള്ക്കുമവണയി  നമ്മള്

കഠയിനപരയിശ്രമസം നചെമയ്യണതമമാണണ് .
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