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രസാധക ുറിപപ

"ആവശശം ൃഷിുടെ മാതാവാടണ"നപ ഒരിക ൂെി ബബാധശടപുന. വിദശാഭശാസം തടന ഒു തര-

തി ചില ബബാധശടപെലാണബലാ ! പാഠശപധതിയി സഗാമകതുള രാധാനശം എുു പറ-

ബയടതിടലനറിയാം എങിലം അനീതികളിലാത, ൂഷണവിുതമായ ഒു സൂഹടത ടകടിപുക-

നതിനപ ,സഗാമുതുള ഒു തലുറുടെ ഇെടപെലക പറയാടത വയ  ! വിശിഷശ ഈ നബവാ-

താന കാലഘടതി, നാടളുടെ വാഗാനങളായ ുടികുടെ ചില രചനകളാണപ "ദുതി"യി ഉ-

ടപുതിയിരികനതപ .സമയടത പഴിുടകാടപ 'വലിയ 'അവകാശ വാദങടളാനമിലാടത , നുടെ

ുടികുടെ  'ടചറിയ;  സാഹിതശ ൃഷിക ലിറി കകറപസപ നിങുടെ ുമി സമപികന.കഥും

കവിതും എലാം ടചുതാുകയാണപ നമടളബപാടല ;ടചുുകളിലം സൗദ രശുടബലാ ! ഇടതാു ു-

െകമായി കടപ ഞങകപ ആവശശമായ ടവളും വളും നകി അുരഹികണം.

എഡിബറഴപ സപ ബഫാറം 

                                                                                                                     (ലിറി കകറപസപ)

എഡിബറഴപ സപ ബഫാറം

ശീുമാ ടക പി  (SITC)

ുഹമദപ ബ ഷീ െി (KITE MASTER)

ബരഖ ടക ആ   (KITE MISTRESS)

ലബപ ന ബമാ    9C

ഹാഷി     9 F

ബജാവാ ടജയപസ  9 C

ഫഹാ 9 M

ുമി  9C



ഉളടകക

1 പാഥന നാരായണ മാറ

2 കളിമാരമായാ (കവിത) ഫഹാ

3 മഴ (കഥ) ഫാതിമ റന

4 ശരണാലയക (കവിത) ുബ് ന മമാള

5 മേഹതിനെ വില  (കഥ) വു ൃഷ

6 അവള  (കവിത) മമഘ നക പി

7 അഹങാരക വുതിയ വിന  (കഥ) മജാവാ നജയ്സ

8 മരതിന് ുതി  (കവിത) ഇബാഹിക ഇഫാ

9 മടിയ ചു  (കഥ) ുഫീദ

10 നകാു പാട്  (കവിത) അഭിജിത്

11 മാനിക മതതക  (കഥ) ൂമി

12 മവദനുനട നിഴപാുകള  (കഥ) റൗള ഷിബിലിയാസ്

13 മയഴിയിനല മാലാഖ  (കഥ) ആയിഷ അദ് ല

14 കരികൂതക  (കഥ) അഫീഫ

15 കണീരി നനഞ ഓമ  (മരണ)        വി രാജലകി ടീച

16 വീണക ചലിുന ചകക (അുഭവുറിപ്) രാജി

17 ഡിമങാളഫി  (കഥ) ശീുമാ മാറ

18 കാകുനട ഡയറി (കവിത) റിയ കിസ് റീന

19 മരണക ുൃതാണ്  (കഥ) അജിത് രവീര

20 ഉണി    (കവിത) മഗാപിക

21 നിമനാമ  (കവിത) അചന

22 നഷക  (കവിത) അകബിക ടീച

23 നാട പാട്  (കവിത) ഫാസി

24 ുടിനയ പറതിയ പടക (കഥ) സായിമാറ

25 ഹരിതകക (പവതന റിമപാട്) പകാശ മാറ

26 എ സി സി  (പവതന റിമപാട്) ശീുമാ മാറ



ക  ളളളള    മമ  തത    മമ  യമയമ    ല

ുതകമെലലം വീടിമെ          റിഞഞ

ആശക   മകലണഞ ഉളുനിറ ഞ

കയി വെിയ വടികുെലയി

പല ടതലണിനി ൂരം

സികം ഫഫലറം െലരെടിയലകലന

ആശക ഉളളി ഉഫണലം

ഏു ഫനരവം പല   ടതലയല

അഛനടികം സികം ഫഫലറം

                                                                                           ഫഹലന

                                                                                      9 M



 മഴ

               

                ുറത് നല മഴ പപോകോ മടിച് കകോണ് അലതുനത് പനോകികകോണിുനപപോ കുനിറഞ.

എുകതോടോണ്  ഈ  മഴകെ  കെുകോ  ുടങിെകതന്  എര  ചിനിചിടം  ഓമ  െനപതെില....െീടിന
പിനികല  പഞോെത്  കിണറികറ  ൃദെതിപലക്  കപുന   മഴകോണ്  സൗദരയകമന്  ുടികോലത്

എപപഴോ കകണതിെിുു.  കിണ നിരതി പപോലീസ് പകോപടഴ് െനതി പികന പകോണഗീറ് കടറസികറ

ുകളി ആമഹതയ കചുന മഴപെോട് സഹതോപം മോരമോെിുു ,പിനീട് എപപോഴോണ് പറെോകത പപോെ
കോലതികറ  ശനി ദിശെി മഴകെ കെുതകതന് എര തകന ഓതിടം കിടോതോെപപോ കണ് െീണം

നിറഞ....

                           അകലങിലം ഈെികടെോെി തോ ചിരികോനം മറനിരിുകെോണപലോ. മക പിനി

നിന്  െിളിചപപോ  അെകറ  തലെിലരയംമഴുളികുകട  രണെം  കണ.  ഒു  പതോുുണി

ഒപിെികലങി അെന പനി  പിടിുകമന് അറിെോമോെിുനിടം  കെുകത ുറപതക് പനോകികകോണിുു.

ഒു ൂച എെികടനിപനോ ഓടിെന് മഴ നനഞ ുറത് ഒുനിമിഷം നിു.  പികന മഴെിനിന് ഓടിചോടി

പപോലീസ് പകോപടഴികറ കെോടതി പകുനിു. മകനപപോ കപോടിചിരിുകകോണ് കകലുതപപോ ഞോ

െിലകി,"അുത്"  ആ  ൂച  നനഞുതിന്  ജീെിതതിനപനകര  കരഞ ുകകോണ്  ചോടിെപപോ  മക

അകപതക് പപോെി.

            ൂളിനിന്  െനതിപികന അരയം പനരം  കണ മഴ പനിുെിറച്  തകറ ുറത്  ഒു
പോരസിറോപമോളികറ കീണതി മെുകെോണ് എനറിഞ ടീച അകുപപോെി ഒു കമിളിുതകപുത്

പദഹത്  ുതു.  അപപോ  ആശശോസം  പതോുുണോെിുു.റീഇെോലപെഷ  കചയോനള  പപപറികറ

കകടകുുറത്  10  സി  ബപെോളജി  എകനുതികെചത്  െോെിചപപോ  മനസ്  കനോന.ബപെോളജി
പചോദയപപപറികല  ഒമതോമകത  പചോദയതിന്  ശരിയതരം  എുതിെത്  കണപപോ  ആ  ബപെോളജിടീച

അതിനപനകര  കതറിട.  എര  ുറചിടം  അചനയകട  പപപറി  എ  ലസ്  കണപപോ  ഇെോലപെഷ

പപപുകകളലോം മഴയള ുറപതക് െലികചറിഞകകോണ് കപോടികരഞ.

                             മക പപപുകുകട ൂടതി നിും അചനയകട പപകരുതിെ പപപ മോരം

തിരകഞുത് അെപളോട്  പചോദിു  ,  "എനിനോണപമ ആ പചചി കണട കെുനത്? "ടീചകറോു കഞടി.

ഇനകല െകര ആ പചചിഎനിനോണ് മരികചകതനോെിുു അെന് അറിപെണിെിുനത്. എര കപകടനോണ്

ഈ ഒനോം കോുകോര തകറ മനസികറ ആെലോതിക െോെികചുതത്.

        ുറത് മഴ പനിെി നിും ുതമോെപപോ അെ നനഞ കമിളി െലിച് അകപതകിട. മക ഓടി

െന് അതി കിടന് ഉുണപപോ അമയം മകനം ഒുപോട് പനരം കപോടിചിരിു.  ആ കചറിെ ുടി കപകടന്

എണീറ് അചനയകട ഉതരകടലോസ് പിചികീറികകോണ്  െലികചറിഞ. അെകിട മോും ഒമതോമകത

പചോദയതികറ  കതറംമോരം  ുെന  മഷിെിപടു  പിടിു.  അചന  അപശോകികറ  മോക്

പരഖകപുപതണ പകോളതി കക െിറകോകത ടീച  ുെന മഷികകോണ്  permanent  absent   എന്

എുതികെു.   കോസി  ഒരിക  പപോലം  ുടങോത  ആ  കപുടിയകട  കുക  ുകബഞലിുന്

െിറകകോുനത് ടീച െയതമോെി കണ.മക അമയകട കകതണെി കതോട കകോണ് കമകല പചോദിു "

അപമ, അചന പചചിയകട കണടക് നല പെുണോെിുനിപല........ ?” ആ കപുടിയകട ുറിച കുക

കണടെിലോകത ആദയം കണ നിമിഷം ടീചുകട മനസ് തലി പനോെിു.  അെികട ചുകിടന ൂപങ മറോും
കോണോതിരികോ  അെരോെിുനിപല  ആദയം  ആ  മഷി  കലങിെ  മിഴികകള  െിരലക  കകോണ്  അമതി

അടചത്.....?   അപപോ.മഴ  ,പതോനിുു.........!                                        ഫോതിമ റന

                                                                                                                       9 C

                                                                                                



ശരണാലയയ

കൈവിു ൈളയേടതല ഈ കൈൈള

 ൈാരണം  ഞാ ആദദം ചിരിചത് 

എനറ അമുനെ ുഖയേയ് യനാകിോണ്.

 ഞാ  ആദദം നെകാ പഠിചത് 

എനറ അചനറ കൈവിരുൈള പിെിചാണ്.

അവ നൈാട നവേിലാണ്

ഇന് എനറ തണല

അത് നൈാട് തനന എനറ 

അഛനം അമയം ഇെം എനറ 

ൃദേേിലാണ്....

ശരണാലേങളിലല..

                                                                           

                                                                              ുബ് ന യമാള നൈ നൈ

                                                                                      9C



സേഹതിനെ വില സേഹതിനെ വില !   !      

ഒു ഗാമതി അുവം അനുവം താമസിചിുന.അവ മാനസിക വവകലലം ഉണായിുന.മാനസിക

വവകലലതത തവുവിളിച് അവ പടികാ പപായി.അവ നലവണം പ ഠിച .കാസി ഒനാമരായി.ഇതതനം

വിുവിന്  ഇടമായിുനില.അവ  പഠനതിപമശമായിുന.അവ  കാസി  ഒനാമരായത്  അവന്

ഇഷ്  ടമായില.അവ അവതന പപാതലയാകണതമനായിുന അവതെ വിചാരം.അങതനയിരിതക ഒു ദിവസം

അുവം  അുവം  ൂ  വി ട്  പപാുപമാ  വിു  അുവിതന  വിളിച.അപപാ  വിു  അുവിപനാട്

പറഞ:നിതന ഞാ വിളിചില.നീ പപാതയാളള.അവ പപായി.അു അുവിതനയം കാതിുന.അപപാ

അമ വന.അനു എവിതടയാതണന പചാദിച.അവ എലാ കാൃങളം അവ അമപയാട്  പറഞ.വിു

അനുവിന്  പല  സാധനങളം  വാങി  തകാുത്  അവതന വശതാകി.വവകീട്  അവ വീടിതലതി.അമ

അവപനാട് ഇരയം പനരം എവിതടയായിുന എന് പചാദിച.അവ ഒനം മിണാതത പപായി.രാവിതല അവ

പനരതത ൂളി പപായി.അു തനിതയയാണ്   ൂളി പപായത്.ൂളി എതിയപപാ അനു അുവിതന

എതനാതക പറഞ് കളിയാകി.അവ സകടമായി.അവതന ുതറ തലി.അവ വീടി എതി അമപയാട്

കാൃങ പറഞ.അനു വീടി എതിയപപാ അമ അവതന തപാതിതര തലി.ഇു കണപപാ അുവിന്

സകടമായി.അപപാ അു പറഞ:അനുവിതന തലണാണ്.അമ പപായപപാ അു പറഞ:

              “മുളവുതട ൂതട ൂടി തതു തചയാതവതര ചീത പറയുത്.നല ൂുകാപരാട് മാരം

ൂുകാപരാട്  മാരം  ൂു  ൂടിയാ  മതി.നുതട  പേഹമാണ്  ആകം  തകകാ  പറില.പേഹമാണ്

വുത്.പേഹതിതെ വില കളയാ ആകം പറില.                                                    വു ൃഷ
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അവള

എനി ഞാ ആദയമായി കണ

കടതി എമനം നനാന

എങിലം നി നികളങമാം ുഞിരി

എവിനെയയാ തടിതെഞ.

മഴവണമാകാ നകാതിുന പീലികള

മയിലിനന ലാസയമണിയിച

ൃുവായി മീുന തനികള എനന-

യയാത്  കണിമകള നവടാനത

എവിനെനിനറിയാനത വന

എരിുന നിറവിളകായ്

നീടി ജജാലത യനനതളിനെങള

നനയാത ഓമകള യപാനല.

ഒു നെു ുഞിരിനയയപാലം 

കാുനിലാനത നീ യപായി

വിെരാ നകാതിുന ദലുഷം

യപാനല അതമയൂരയ തിളങി

                                  യമഘ നകപി 
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അഹങാരം വുതിവച വിന

              

മഞാടി എന ഗാമതി ടിു എന് പേുള ഒു പേുടി ഉണായിുന. അവക് മപനാഹരമായ ഒു

ൂപനാടം  ഉണ്.  ആ  ൂപനാടതിപെ  ൂവ്  പടായ്  േറികം.  ഇത്  ഒരിക  ടിു  കണ.  ടിു  അവളഉപട

അുപതയ് പോയി. എനിു േറു  ഇനി നീ ൂ േറികുത്. പടായ് ഇത് പകട മടിലാപത വീടിപെക് പോയി.

എനിട് ആ ൂവ് േിചിേറിചിു. ഇത് ടിു കണ. ടിുവിന് ആപക വിഷമമായി. ഇതവ പതനീചകപളാട് േറു.

പതനീചക  അവപള  സമാധാനിപിച.  േിപെ  ദിവസം  പതനീചക  എലാം  ൂടി  ൂപനാടതി  ൂകുപട

അടിയി ഒളിചിുന.  അന് പടായ് ൂ പോടികപമാ പതനീചക വന് പടായിപയ ുതി.  പവദന സഹിച്

അവ വീടിപെക്  ഓുന സമയത് ടിു പചാദിച എനാ പടായ്  നീ  കരുപകാണ് ഓുനത്?  അപപാ

പടായ് േറു നിപെറ ൂപനാടതിപെ പതനീചക എപന ുതി എന് േറുപകാണ് പടായ് ഓടി. േിപന

പടായ് ൂ േറികാെ വനില.ടിു പടായിുപട വീടി പോയ് . പടായിപയ കണ.  നിപെറ അഹങാരമാണ് ഇതിന്

കാരണം.  നീ ഒു ൂപനാടം നിമിക്  ,നിനക ഒരികലം അതിപെ ൂ പോടികാെ മനുവരില.  ഇത് പകട

ഉടപനതപന  പടായ്  ൂപനാടം  നിമികാെ  പോയി.  ഇത്  കണ്  ടിുവിന്  സപനാഷമായി.  അവ

പതനീചകപളാട്  നനി  േറു.  അവ  അവക്  പവണപവാളം  പതെ  പകാുത.  േിനീട്  പടായം  ടിുവം

ൂുകാരായി.

                                                                                              പജാവെ ജയ്സ

                                                                                                      9 C



     

  മരതിു ുതി

                   

മഴയായി ുളിരായി പശിമാറം പഴമായി

ഉയിരിു മുനായിപണികുതായയ

ുഞികയി കളിപാടചിരിയായി വാദ

കയതി ഖിനിതു താങി നികാന

ഊു വടിയായി ഒരികലം പിരിയാത

ൂുകാരായി            ഞങകനഘ

കാുണയ വഷം ചചാരിുവവാവന

വിരി   ഞ മാറിലായയ ഞങ തറുന

മഴപാുമണിു നിുമാ-

                                       നിനകായിരം ുതി                   അജിതയ രവീരന

 



മടിയ ചന

        ഒരിടത് ചു എന് പേരായ ഒു ുഴിമടിയ ഉണായിുന.  അവനറ അഛനമമാര

ൃഷികാരായിുന.  മാതാേിതാക  അധധാനിച്  ഉണാുനനതലാം   തിനുടികാനലാനത  പവനറ   ഒു

േണിയം ചുവിന്  അറിയിലായിുന.  അങനന കാലം ുപറ കഴിഞ.അഛു വയാതായി.  അഛ അവനന

അുപതക് വിളിു േറഞ.  പമാപന,  എനിക് തീനര വയാതായി.  നിനക് ഭഷണം പവനണങി നീ തനന

നകാുവരണം.

              ഇത് പകട് മടിയനായ ചുവിന് ഒു ഉോയം പതാനി.  ബുകുനട അുുനിനം േണം

വാുക. അതിനവ അമാവനറ അുപതക് പോയി. അമാവ പചാദിു പമാപന , നീ ഭഷണം കഴിപചാ?

ഇല, എനിക് ഭഷണം പവണ , എനിക് േണം മതി. അവ മുേടി േറഞ. അപേഹം അവന് ുറച് േണം

നലി . ഇതറിഞ് അഛ േറഞ. ആ േണം കിണറിപലകിട്  അവ പചാദിു എനിന് ?  കിണറപല നുക്

നവളം തുനത്  ?  അവ അുപോനല നചയ.  േിനീട്  അവ എലാ ബുകുനട അുുനിനം േണം

വാങി.  ഇനി ആുനട അുുനിനം േണം വാങാ കഴിയാതായി.  അങനന ഒു ദിവസം േടിണി കിടന.

രണാം ദിവസം അവന് വിശപ് സഹികാ കഴിഞില.  അവ ോടത് േണിനയുകാ പോയി.  അപപാ

അവന്  േണം  ലഭിു.  സപനാഷപതാനട  അവ  അഛനറ  അുപതക്  പോയി.  േണം  കാണിു.

േതിുപോനല  അഛഛനത്  കിണറിലിടാ  േറഞ.  ഇത്  ഞാ

അധധാനിച്  ഉണാകിയതാണ്.  അവനറ  കണ്  നിറഞ.  അപപാ

അഛ പചാദിു.  അപപാ നീ ഇരയം ദിവസം ഇട േണപമാ?  ചു

നാണിു തലതാഴി.  എനിട് കണീപരാനട അഛപനാട് േറഞ.  എനറ

അലസതയാണ് ഇതിു കാരണം. ഇനി ുത ആപരാും ഞാ േണം

പചാദികില,  ഞാ  അധധാനിച്  ജീവികാം.  അങനന  ചുവിനറ

അലസത മാറി. േിനീട് അവ നനലാു ൃഷികാരനായി മാറി

                                                 ുഫീദ സി നക
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   കകൊുപൊടട

              

കെു കെു ഞൊ പപൊയി നിന കൊലല

അവികെയുകതൊു പളി കണ

പളികുകതൊു പേെകണ

പേെകകകതൊു കെപിുന

കെപിനകകതൊു ുതിുന

ുതിനകകതൊു കപണിുന

കപണികെ സവഭൊവല കെൊലെപമ

െലകയൊു  ശീരൊേ വിു പപൊകല

ൂകു ുലയരിൂ പപൊകല

പകലൊു ുപളരി കണപക

കനകഞൊു േൊറൊവിതിണ പപൊകല

കക രണല വൊഴൂു പപൊകല

                       കൊ രണല കൊടി കെഞ പപൊകല         അഭിജിതട



മാനിക മതതത

        

            ഒു കാടി ഒു

ുതശി  ഉണായിുന.

അവക്  രണ്  പേരുടികള

ഉണായിുന.  മിനവവ

അുവവ.  ഒരിക  അവ

കളിുനടുപമാള  ഒു

കിണറ്  കണ.  ആ

കിണറിപേക്

പനാകിയപപാള ഒു സാധനവ

മിനനത്  കണ.  അവ

കിണറിപേക്  ഇറങി,

അതതുത.  ുതശി  അവതര  വിളിുനണായിുന.  അവ  അവിപടക്  പോയി.  ''എനാ  ുതശി

വിളിചത്?''  പനരവ വവകി.  ഇനി മതി കളിചത്.  അവ ൂമി പോയി  മിനന സാധനതത പനാകി.

അവ വിചാരിു. അതതാു സവണമീനായിുതനങി എുരസമാപയതന . അപപാ അത് ഒു സവണ

മീനായി  .  അവകപപാള മനസിോയി  അതതാു മാനിക സാധനമാതണന്  .  അവ  അുതകാണ്

ോവതപടവക്  പവണതതലാവ  നലി.  അപപാള  അവക്  മനസിോയി  അവുതട  സതയസധത

മനസിോകി രൃതി തകാുത സമാനമാണ് ഇതതന്.            

                                   ുണോഠവ:  നലു തചയാ നുുവ ുണുണാകവ

                                                                                                                          ൂമി
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വേദനുടെ നിഴപാുകള

 

     വേനലേധിക്  ഇനിയം  രു  നാ  മാരവമ  ഉണായിുുള.  ൂരയനെ  നേയി  ഏറ്  ോടിയ

ഇലകനെലാം  ഒു  മഴയ് ു വേണി  നകാതിചിുനതായി  എനിുവതാനി.  ഈ  ഇലകുനട  നിശദതയി

എനിവകാമേനത് അമവയയാണ്.  ആ ഒറ ുറി േീടിനെ വതകാത ചുമുകുനട ുഷിഞ ഗധവമറ് രു

ജീേുകനെ വപാുനത് അമയനട േിയുനകാണാണ്.  അമയനട സാഹചരയങവൊട്  ഒുവപാകാ ഞാ

രമിചിുനനങിലം എനെ ുബലത അതിന് േിലങ്തടിയായി മാറി.  അമയനട പുപുത ശദം രാുേിനെ

നചേിയി രതിധവനിചവപാഴാണ് അേ അേനെ ഗാഢമായ ചിതയിനിു ഉണനത്.

  “ഒു ുളി കട കാപി ഉണാകാവപാലം ചായനപാടിലയാ.ഇയ് ുറച് ചായനപാടി  ആ നാണവാനരനട

കവടവപായ് വേടിച് നകാട്നാ.  കാശ് പിനന തരാന് പറാ"അമയനട ആജ് ഞയു ുനി അേനെ ചിതക

ഒുമലാതായിവപായി.  അേനെ നകാുബാലയം  അേു ആവഘാഷികാ ഭാഗയമില.  അമ കടനപടാണ്  ഒു

വനരനത  ഭഷണം  ഒപിുനത്.രാുേിന്  ഇനതാും  ഒരികലം  സഹികാ  കഴിഞിുനില  .

മുളേനരവപാനല  ഒു  ുഖസൗകരയങും  അേനില.  ഇനതലാം  മനസി  അടകിപിടിച്  അമയനട

ോുകക് കാവതാകാനത എേിവടവകാ അേ ഒാടിവപായി.
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  മയഴിയിലെ മാൊഖ

തങ  ആദരിുകയം  പാതിുകയം  ചെുന

മാതാവിചെ ുറിച് മാഹികാ പറയനത് ഇങചെയാണ്.

                               പണ് പണ് കൂരിചെ മഖഴി എന

ഥെത് മാറാ രരാഗം പിടിചെട.  അനവിചട മീ പിടികാ

രപായ ുുവനാരി ഒരാക് ുെിയി അടച ഒു മാതാവിചെ ചമുക് ൂപം കിടി. അത് അയാ ഒു

പവാെകചെ  കയി ചകാണ്  രപായി  ചകാുത.  അന്  തചന  പവാെക  പറഞ ഥെത്  അത്

ചകാണ് രപായി ഥാപിച. ഇങചെ അവിടചത രരാഗം മാറി.

                              ഇത് ചകാണ് തചന മാഹികാ ഇരൊും ആ രരാഗചത രകിച മാതാവിചെ

വാുന.  എലാ ചകാലവം ഒരകാബ 9,10 തിയതികളി ഇവിചട വെിയ ഒു ചപുനാ ഉണാും. 9 ാാം

തിയതി അവിുചത ഓരരാ ചെറിയ പളികളിലം പാതെയം ആരാധെയം ഉണാും.  10 ാാം  തിയതി

എലാവും ഒതരെന് വെിയ പളിയിരെക് രപാും.  ൂചട ചെണരമളവം മറം ഉണാും.  പളിയി

ൂത്  ചെരലാഷിപം,അമൊയ  സംഘടെയം  ഉണാും.  ഇവചര  വെിയ  പളിയിരെക്  സസാഗതം

ചെയ  ഉണാും.  ചെു  പളിയി  െിന്  ചകാണ്  വുന  കാണിക,തിു  സനിദിയി  വച്

െമകരിുന. 

                                         പിചന ചപാു ുൂഷക വന് പാതെ കഴിച് പളി ചപുനാളിെ്

ുടകം ുറിുന. പിചന അവിചട ആരഘാഷങളം കൊപരിപാടികലം ുടങം.

                                                                                            ആയിഷ അദ ് െٰ
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      കരരംൂതം

വളുവ  നാട്  എന  നാടരനന  ുറരച്  കകടരുകണാ?അതരഭയകരമായ

നകാടരകയറമാണ് അവരനട നടുനത്.

നവളരചപാട് ഉയുന ആ നാടരകേക് അനയനാുകളര നരനം ആുക വനരുന.മരങും

ുളങും  ുഴകും  ;ഹരരതഭംഗരയാ  നരറഞതായരുന  ആ  നാട്.  അവരടനത

ഉസവതരന്  ഒു  രകതയകതുണ്,  കരരൂതങനള  എുകനപരുകയരല.അതരന്  ഒു

ഐതരഹയുണ്.കകകകണാ ആ ഐതരഹയം!

       പണ്  പണ്  വുവ  നാടരനോു  നപുടരുണായരുന.  മരനര
എനായരുന

അവുനട കപര്.  വീുകാും നാുകാും അദയാപകുനമലാം അവനള നല ഇടമാണ്.

നല വണം പഠരും,അമനയ അുസരരും,നാുകാക് ഉപകാരങ നെു നകാുും....

ഒനരകനും  അവക്  കപടരുണായരുനരല.  അങനനയരരരനകയാണ്  വുവനാടര

ഉസവം  വനത്.  മരനര  അൂപകനാനടാപം  അപേതര  എതര.  നകാടരകയറം  കണ.

നവളരചപാട്

കപാു  കാവരകേക്  കപാകാ  ഒുുകപാ,  കരരകങാേരയരനേ  വരവ്  വുനത്  കണ.

അതര കരരൂതം ഉണായരുന. ഒനരകനും കപടരയരലാത മരനര 

ആ  ൂതനത  കണകപാ  ഭയന.  അവ  ഓടര    വുുനരുകളരനേതര.  അവരനട
ഉണായരുന

ുഹയരകയറര അവ ഒളരച. ആ നാടര മനറാു

രകതയകതുണ്,നവളരചപാട് ഉയരാ സമയം നതറരയാ

മേ ഇടരഞ് വീും.  മരുവരനന കാണാഞതര സമയം നതറര.  അങനന ആ മേ ഇടരഞ

വീണ.അു എന ആ  

മരു ആ ുഹയരകേക് കപാുനത് കണരുന.  അവ അത് അൂപകനാട് പറഞ.  അവ

തരരചര  നടതര.  പകേ  മരനരുനട  ൃതകേഹം  കപാലം  കരടരയരല.  ഒനരകനും
കപടരയരലാത  അവ ൂതനത  കണ്  കപടരചത്  എനാണ്  എനായരുന  ആ നാടരനേ

രധാന  സംസാര  വരഷയം.  എനായാലം  പരനീട്  കരരൂതം  ആ  നാടരകേക്

വനരടരല,നവളരചപാട് ഉയരാ സമയം വവകരയരുമരല.

              ഉസവേരവസം അവനളും കാത് മേയടരയര പേ രകേങളര നരന് വരവ്

വുന ആുക ഇനം അവനളും കാത് നരകാുണ്.

                                                       അഫീഫ
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     ''   കണീരി നനഞ ഓമ''        മരണ

       ഈ  വിദദാലയതി ഞാ മലയാള

അധദാപികയായി  എതിയത്  1998  ൂണ്  1 നാണ്.

എനറ  ബാലദകാല  മരണകളി   ഞാ  ഏറവവ

ഓമയി  ൂകിുനത്   മലയാളഅധദാപകനറ

ചചാദദമാണ്.  ''ലകിക്  ആരാകാനാണ്  ഇഷവ?''  ഒര

താമസവവ ഉണായില ഉതരതിന്.   ''എനിക് നനലാര

മലയാളവ  അധദാപികയാവണവ.''-  അതിന്   എനറ

ുരനാഥ എനിക് സമാനിചത് ''രാചിയമ'' എന ൃതിയാണ്. എനറ ജീവിതവ സഫലമായത് നവാുുന

ഹൈൂളി  മലയാളവ  അധദാപികയായാണ്   ചജാലികിടിയത്.  അുനകാണാനണന്  ഞാനിനവ

അഭിമാനചതാനെ പറുന.  ുറച് നാ കഴിഞചപാ ഞാ  ഒരാനള ഒരധദാപികനയ പരിചയനപട.  ചപര്

രമ എനാണ്.  നനായി വതമാനവ പറുവ.കളിുവ ചിരിുവ.  ചിലചപാ നപാടിചിരിുവ.  സൗൃദവ ൂുത

അുതറിയാനനാനവ ഞങ രമിചില.  സചനാഷമായി ഞങ ഇവിനെ കഴി ഞ.  എവിനെ കണാലവ 'ലച'

എന്  നീടി  വിളിുവ.  ഇതിനിെയിലാണ്  എനറ  സചൈാദരനറ  ചവപാെ്.  അത്  എനന  വലാനത

മചനാവിഷമതിലാകി. എടാവതരവ ഡി കാസിചലക് എനന കാണാ രമ വന. നല ചറാസ് കള സാരിയാണ്

ഉുതിരിുനത്.  എനന  ആശവസിപികാ  വന  ആനള  ഞാ  സകെനപുതി  എന്  എനിക്  ചതാനി.

കാരണവ  രമുനെ  വരവ്  ുടികക്  ുനിനവച്  എനന  കരയിപികാനാനണന്  ഞാ  കരതി.  രമനയ

കരയിപിച വാക്  എനറ സചൈാദര എചപാഴവ പറയാുളതാണ്.  ഞാനത് രമചയാെ് പറഞചപാചഴുവ

രമ നിറകുകുമായി എനന ുറവ തചലാെി ഥലവ വിട. ഇനവ ആ വാക് ഞാചനാുന. ''ജീവിതനമനാ

രണ്  കാറിനറ  ഇെയിലള  കളിയചല''.  ഈ  വാക്  രമനയ  വലാനത  ചവദനിപിചിരിുവ.  യാനതാര

ുശീലവമിലാത ുുുുുള ഏു കാരദവവ ചിടയായി നചയിരന രമ പഠനകാരദങളി ആയിനെ നല ൃതി

കാണിുകുവ  ൃതദ  സമയത്   കാുക  എുുതീകാ  തിുകവ  കാണിുകുവ  നചയിരന.

അതിനിെയി  എനന കണചപാ  'ഞാനനാര ദിവസവ ൃൂരിചലക്  വരനനണനവ അചപാ വീടിചലക്

വരാനമനവ  പറഞ.  പിനീെ്  ഞാനനാര  ദിവസവ  ചൈാസിറലി  ചപായചപാ  എനറ  ഒര  ുൃത്
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പറഞ.നിനറ  ൂളിനല  ഒരധദാപിക  രുദിവസമായി  ഇവിനെ  അഡിറാണ്.  ''-ചപായികാണാവ.

ുൃതിനറൂനെ  ഞാ  ചപായി.  പനക  രമനയ  കാണാ  കഴിഞില.  ഞാ  ുൃതിചനാെ്

ചചാദിചചപാളാണ്  രമുനെ  ചപര്  പറഞത്.  ഞാ  അവിനെ  നിനവ  എനറ  ൂളിനലതി.  രണ്  ദിവസവ

കഴിഞചപാഴാണ്   രമക്  തീനര  വയ  എന  വിവരവ  മറാചരാ  പറഞറിുനത്.  വലാത

അവഥയിലായിചപായി  ഞാ.  ഞാ  എനന  തനന  ശപിച  നിമിഷമായിരന  അത്.  ഏതാനവ

ദിവസങുളി അത് സവഭവിച. രമ യാരയായി. ഇനി രമനയ കാണാ എനികാവിലചലാ എന് പറഞ്

ഞാ  വിങിനപാടി.  ആ   യാഥാതദവമായി  നപാരതനപൊ  ഏനറ  സമയവ  എുു.പിയനപടവരനെ

ചവപാെ് ഒരപാെ് അനഭവിചുനകാണായിരിുവ എനികിനവ രമനയുറിച് കണീചരാനെ മാരചമ ഓകാ

സാധിക.  രമുനെ വീടിചലക് ൂളിനിന് എലാവരവ ചപായി.  ൂനെ ഞാനവ.അവക് ഒരപാെ്  സവനങ

ഉണായിരന.  അനതാനവ ഞാനിവിനെ എഴുനില.  ഭമവ ൂശി നവള ുതപിച് കിെതിയ ആ ജീവനിലാത

രമനയ കണചപാ അുവനര ൂെിനവച എലാ കുനീരവ ചതാരാമഴയായി നപയിറങി.  നജസിെീച എനറ

അുതിരന്  സമാധാനിപിച.  വീനെന സവനവ  യാഥാതദമാുവ  ുചേ എനറ ൂടകാരി  നീ  എനിനാണ്

ഞങനള  വിട  ചപായത്?  വരാനമന  പറഞചപായ  നിനന  ഇനി  എനാണ്  ......   ുൃചത  ,

പിയുൃചത,ഏു  ജനാനര  ുൃതതിന്  ചവണിയാണ്  ഞാ  നിനുചവണി  പാതിചകണത്......

ഇനിുവ  ഞാനനനറ  ചപനക്  വിരമവ  നകാുതിനലകി  ഈ  കെലാുകഷവ  കണീരവീണ്  ുതിന്

ചപാുവ.മരികാത ഓമകുമായി......

                         '' നകാുുവ ചതാുചമറിുവ 

                           ചമന തനന മരിചാലവ

                           വിദദതനന മൈാധനവ''

                           എനമാരവ ഉപചദശിചനകാണ് ൂവവിദദാതികുവ എനറ ൂളിനല മുളവുവ

പിയനപട ുടികുവ ചവണി ഞാനനനറ നനവളള ഓമ സമപിുന.

                         

                                        രാജലകി െീച

                                    



വീണം ചലിുന ചകം

        

 ഞാനിപപാ  നുടെ    ക്ളാസിലിരിുകയാണ്.ഇവിടെ  ഞാ  മാതം.കിളികടളാഴിഞ  ൂടി  തനിടയ

നിങ  ടപാഴിചിട  ൂവുക  പപാടല  ുറം  ചിതറിയ  കെലാു  കഷ് ണങ,ഇനടല  നിങ  പപായത്

ടപടടനായിുുവപലാ;  ഒു  യാതപറയാ  പപാും  കഴിഞില;ഉചയ്  ടപടടന്  ക്ളാസ്  വിുടമും

കുതിയില.ുറുസമയം ൂെി കഴിുപപായാ മതി എു പറയാനം പതാനിയില.അത് നിങുടെ സകെം

കാപണണിവുമപലാ  എു  കുതിയാണ്.ഇന്  രാവിടല  ഉണനുതടന  നിങടള  ഓുടകാണാണ്

;ഓപരാ  പജാലിയി  ുുുപമാും,  മനസിടെ  ഭാരം  ൂെിവു  .ബസി  ഇരിുപമാ  പലപപാും

നിയനികാനായില.  ൂളിടലതിയപപാടഴ  രജിറടറുത്  ടവുടത  ഇവിടെ  കയറിയിുു  .നിങുടെ

ആരവവം ബഹളവം ഇലാത ക്ളാസ് ;എനാും ഞാ കാുു ,ആ ുഖങ സപനാഷവം ആകാംഷയം

നിറ ഞ ആ കുക.നിങ എനിക് മക തടനയായിുു ക്ളാസി മാതമല ൃദയതിും .

                    

         ൂു വഷമായി നമ ഒുമിചായിുു;  സപനാഷവം സനാപവം കളിചിരിവതമാനങും

ഒുമിച് പുവു .നിങുടെ വളച അമടയപപാടല പനാകി കണ ;വിൃതി കാണിചപപാ ശാസിു ;ഇെയ്

വെിയം എുപകണിവനിുണ്  ,അന് നിങുടെ കക പവദനിചതിടനകാ എത പയാ മെങ് എടെ മനസ്

പവദനിുടവന്  നിങ  അറിുപവാ  ?ഒുരണപപ  വഴിടതറിപപാപയാ  എന്  പപെിചിുണ്  ,  അനടത

ശാസനയടെ അളവ് ൂെിപപാപയാ  ?നിങ തന പചമാങ ഉപം ുളുടപാെിയം ൂടി തിനപപാ എനിക്

മുരമാണ് അനഭവടപടത്.പേഹതിടെ പത കിനിയം മുരം.

                   

          എനികറിയാം നിങ നല ുടികളാണ് ഒു സമയം കഴിഞാ നിങക് ഇവിുന് പപാപയ

മതിയാൂ  ;ഭാവിയടെ വാതായനങ നിങകായി  കാലം കാുവചിരിുു,ഏു വഴിടയ രപവശിചാും

നമ  മാതം  ടതരടഞുകാ  നിങക്  കഴിയടട  ,രശ് നങളിും  രതിസനികളിും  പതറാടത  ഉറു

ുപനാട് പപാകാ ഈശവര നിങടള അനരഹികടട.

                 

           അുത വഷം ുതിയ ുടിക വും;  അവുടെ ുഖങളിും ഈ അമ നിങടള കാും,

അവുടെ  ശബ് ദങ  നിങുപെതാും;  വിശാലമായ  ഈ  പലാകത്  ഇനിയം  പലനാും  തമി

കാണാനിെയാും  ;അന് നിങുടെ ഉയചയി മനം നിറഞ് സപനാഷികണം.ഇപപാ സകെം ടപുന

കണിആനനാു ടപാഴിയണം.



                     ചിറു ുളച പഷിുുങക് ൂുവിട് പറപന തീു  ;എകിും നിങടള പപാറി

മതിയായില, ചിറകിനെിയിടലാളിപിു  ടകാതി തീനില ,ഈ അമകിളിക് . കവി പാെിയുപപാടല,

                                              

                                                  "ഓമകടകുുഗനം               

                                               

                                                   എനാതാവി നട ുഗനം"            രാജി    

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                    



ഡിങങോഫി

      

         ുറതത,  ആങരോങടോ പക തീകോനെനങപോനെ മഴനപുന.  സത ടീറത  ലെറിനെ അരടരകോശശ,

ജെചിലയിൂനട  ബഡതൂമിങെകഅരിുകയറി  എെികതഉറകശവനില.എങനോ  ഒു  അസവഥത;  തിരി ഞശ

മറിഞശ കിടന.ചെചിരതിനെനങപോനെ  ,മെസിൂനട പെ സശഭവങളശ കടനങപോയി.സീെിങത ഫോെിനെ

കര കര  ശബശ,  ുടികളനട ഏങെടിനയ ഓമിപിുന.  മഴ വീണശ കെുകയോണത.ഓ..ഇെി െിദോങേവി

കടോകിുനമന ങതോനനില.നവുനത കിടനങപോ ചിനകകത ചിറുുളുുടങി......!

        പതോശ തരതിനെ അടിഥോെ പോഠോവെിയിനെ  നകോുചകരചി എന പോഠഭോഗശ വോയിചങപോ"

ഓമെനയ  "ഓുങപോയി",  'എശ ടി'  "െിനെ ഓമകത  "  എന കഥുനട ുടകതി പറുന ങപോനെ

നതറിധരികോതിരിക  ആേയങമ  പറയനട;  'ഓമെ'എനെ  കോുകിങയോ,ബുങവോ  അല,എനെ  ഒു

അയകോരി  ,  അരമോരശ,െിങ വിചോരിുശ,  എങന,  ഇങപോ അവനള ഓകോ;  അതത അങനെയോണത

ചിെ  കോരയങ  "ഈ  ുഖശ  ഓമുങടോ"  എന  ങചോേിചത  ഉളറയി  െിനത  നപോനി  വുശ.....!ഒനശ

ഉടോയിടല; എനോലശ...!മഴുനട ശകി അലശ ുറഞ ,ഓമകളനട പശോതെ സശഗീതശ ങപോനെ ......

         െോടിുറതത ജെിുവളന ുടികകത;  ുടികോെശ ഓമകളനട െിെവറയോണത.  സവയമലോനത,

ഒു  'ങകോടതിുശ  'അതത  ുറകോ  കഴിയില.അതരശ  ഒന  രണ  െിെവറുനട,  അഹങോരമിലോത

'ുതെോളി'ുമോണത  ഞോ  ഒു  െിെവറുനട   തോങകോ  േവോരതിൂനട  ങെോകി  ഓമുനട  ഒു  ൂവ

നപോടിതടിനയുകനട........!മഴ വീണശ കെുകയോണത; ഫോെിനെ കോറശ ;തുപത ൂടിവുന......

                   ഓമെനയ െിങകത പരിചയപുതോശ; എനെ വീടിനെ കിഴകത-നതങകൂെയി തോമസിുന,

െോരോയണങെുശസോവിരിുങടുശ,ൂതമകളോണത,എനെകഥോപോരശ..ഞങസമരോയകോുമോണത,ഞങളനട

വീടിനെ  ുറശപണികനളോനക  നചയിുനതത,  െോരോയണനശ  സോവിരിുമോയിുന.അവുപിനോനെ;

എങപോഴശ  കരഞശ,  ൂൂടനയോെിപിുശ  ,ഓമെുശ  ൂനടുടോവശ.  എെിനകങനോ,  ുടികോെശുതങെ

അതിനെകോുനതത  ചുതിയോണത;  ൃതിുശ,നമെുശ  അയപകുൂടിങപോലശ  ങപോയിടില.ചരശ

ചിരമോയി  കിടുന  തെുടിുശ,പീളനകടിയ  കുകളശ,സേോസമയവശ  ൂൂട  ഒഴകിവുന  ൂുശ,  ഇതിനശ

ുറങമ ങമല ുഴവ നചളിുശ നചോറിുശ;  ഓമെങയോുള എനെ നവുപിെത  ആകശ ൂടി  .'അുുശ ങമനെ'

െോവിനെ  അറശ  നകോടത  ങമുടിനുകളി  ,അവളനട  ഒു  പരതലടത  ;ഓ  ..അതോണത  സഹികോ

പറോതതത.  ഇങപോ എനെ ഓമെുനട,  ഏകങേശൂപശ കിടികോുമങലോ  ?  എനിെോ,  ഇര വിവരിചനതനത

െിങ ചിനിുനടോവോശ! കമിു ; വഴിനയ പറയോശ.  മഴ ഒു ശമിു ,എന ങതോനന .കോറത ശകിയോയി

വീുനടത ;ുതുനകോടത തെവഴിൂടി ചരിഞ കിടനത ഓമകളിങെയത കത ഊളിയിു.. !

ങപോയകോെതിനെ മുരസത മരണക അയവിറുങമോ;  ആേയശ ഓമയിനെുനതത  മോമഴകോെമോണത.

െോടിുറനത ുടികനള സശബനിചിടങതോളശ ുവണകോെമോണത. മോവകളിനെലോശ ങതകെിക െിറുശ,



ുടികകത  അവധികോെശ  ൂടിയോണത  ;ഇകോെതത  െോടിുറനത  ുടികനളലോശ  ഏനതങിലശ  മോവിനെ

ുവടി  ൂുശ,അനത  മോവിനെ  ഉടമഥത  രശത െമോയിുനില,ആുശ  എവിങടുശ  നചനത,മോങനപുകോശ.

മോവകനളലോശ െോുകോുങടതോയ െോളക;ശരിയോയ ങസോഷയെിസതിനെ കോെശ..മോവക ആുങടതോയോലശ

മോങക  എലോവുങടുശ  ആയിുന.  മഴ  വീണശ  ശകിരോപിുുടങി  ;  ുറനത  നതങിനെ  ഓെ

ആതെചത വീഴന ശബശ;  ഞോ വീണശ തിരിഞ കിടന.

ുടിക അവധികോെശ മോുവടി അടിുനപോളിുശ .നചുപത വടികളശ,വളയവടികളശ, പോളവടികളശ,

മോുവടി,  ങവെിക  പോുനചയിുന.   കടീശങകോലശ.തെപനശ,ങഗോടിുശ,കളനശ  ങപോെീുശ

ഒളിുകളിുശ..ഇങനെനയോനക  കളിുശ  ചിരിുമോയി  മോവിെത  കോവെോണത.  ഇടകത  മോങവീഴങമോ  എലോശ

മറനള ഓടവശ;അനഭവിങകടുതനന.  മോവി ുകളി കോകങയോ,  അണോങെോ വുങമോ എലോവുശ

കളിെിതി നകോതിങയോനട വോുശ നപോളിചത  ുകളിങെകത ങെോകി െിുശ  "അണോരകണോ വോ വോ ചകര

മോമഴശ തോ തോ" എന പോുശ ങകകോശ .ുശഭശമീെമോസനത ൂുകോറത,  നതങങോെ തെുകനള തഴകി വനത

മോനങോമത ഉെുങമോ ,ഉതിുന മോമഴശ നപുകോനെോങരോടുടത;  അതരനമോങരോടശ വുതിയ വിെയോണത

ഞോ െിങങളോടത പറയോ ങപോുനതത .മഴുനട ശകി ുറഞുടങിയിരിുന ;ങെരിയ ങതങ മോരശ.

അനത  ഞങ  ഒുൂടിയതത  ഭോഗീരഥിയമസോറിനെ  ചകരമോങഞോടിെോണത  ആകടിക

ുടിുശങകോലശകളിയിലശ,  നപുടികപതിവങപോനെ നഞോടികളിയിലശ വയോൃതരോയി;അങപോഴോണത  അു

സശഭവിചതത!  കിഴുവശനത  നതങിതടതി  ഒു  മോങവീു;  എനെ  അുതോയതിെോ

സവോഭോവികമോുശ ഞോ ഓടി ,മുവശുെിനശ ഓമെുശ ;മോങ കിടിയതത ഓമെകോണത , നവുശ ലകങയോനട

മടങോ എനെ അഭിമോെശ അനവേിുമില. ഞോ ഓമെുനട ലകയിനെ മോങയി പിുതമിു; അവ വീു

,ഞോനശ  എനിുശ;രണങപുശ  മോങയിലള  പിടിവിടില  .ുടിക  ൂുശ  വിളിുമോയി  ;  ഞോ  എന

നചയണനമനറിയോനത  ുഴങി,എങിലശ  മോങയിലള  പിടിവിടുമില.  ആ  സമയതോണത  കടകോെതിെത

നതങകതിനെ കോതയോയെിുനട മക അങശോക അുവഴി വനതത,  അയോ ഞങനള കടത കളിയോകി

ങചോേിു  "എനോ നതങശ തടതി രടോളശ ൂടി ഒു ഡിങങോഫി"  ുടികളനട ൂുവിളിുശ,  ഒചുശ ൂടി

ഞോെോനക വലോതോയി;ഓമെുനട ലകയി െിനത പിടിവിു, ആനക ബഹളമയശ ഞോ 'വി.ടി' പറുങമോനെ

െജനകോടിലോതോയി  ,ൂുവിളിുനടയിടയിൂനട  വീടിങെകത ഊളിയിു  .  ആനക െോണങകടോയി,  രണ ൂന

േിവസങതകത ുറങതകത ഇറങിയില  വീടി ുതിയിരിുങമോഴശ എനെ ചിന മനറോനോയിുന ,എനോണത

അങശോക പറഞ "ഡിങങോഫി "എെിനകോനശ മെസിെോയില അനശ ഇനശ; പങക പിനീടത ൂുകോുനട

ഇടയി ഞോ "ഓമെയോയി" ഇനതോു ങവേെയോയി ുനറകോെശ െിന .വഷങങളോളശ  ഞോ ഓമെങയോടത

മിടിയില.കോെശ  കടനങപോയി,  ഓമെ  വളന  വലതോയി  അമയോയി  ഇങപോ,  അുതകോെതത

അൂമുമോനയന ങകു.  മഴ അവസോെിു എന ങതോനന;  നടറസി െിന വീഴന  നവളതിനെ ശബശ

മോരശ...



                 കോെതിനെ ുനതോഴകി ചിെങപോ എങനോനകങയോ െടനപു എന ങതോനോുടത ;

ഇനനത  ുടികകത  അെയമോയ  മോങഞോുക  കോുങമോ  "ഒു  വടശ  ൂടിനയങനോമക

ങമവന.”..വരികനളഴതിയ  'കവി'നയ  അനസത മരിുങപോുന    ടി  വി  യിലശ  കമൂടറിലശ,  നമോലബ

ങഫോണിലശ െല കോെശ തളകനപട ,നഫയതസതബകിലശ വോടതസോപിലശ മതിമറുന,കളിുശ ചിരിുശ െിറഞ

ബോെയമിലോനത, യൗവെതിനെതിയ     ഇനനത  തെുറുനട  തെവിധിനയ  പഴിുനകോണശ,എനെ

ുടികോെതത  എെികത  വീുകിടിയ  സൗഭോഗയങനള,അയവിറകിനകോണശ  ഇതത  എനെ  'ഓമെ'കോയി

'നഡഡിങകറ'നചുന.പങക  'ഡിങങോഫി'ുനട  ഉപജോതോവോയ  അങശോക  എവിനടയോണോങവോ?

കോെയവെികുളി  മറഞ  െിനത  ഒളിഞങെോകി  ചിരിുൂനടോവോശ!  മഴ  വീണശ  ുടങി  ...ശകി

ൂടിവരികയോനണന  ങതോനന......തുുശ  ൂടി,  ുതപത  വെിചിു  െിദോങേവിുനട  അനരഹതിെത

കങപോളകളടു കിടന..............

                                                                                                  ശീുമോമോറ  



                                                                                                                                       കവിത

                                                 കാകുടെ ഡയറി                      

                                 

                                  ഒാണുണാ വു  ഞാ കാ....കാ....

                                കിടിയതതാ നെയപം കാ...കാ....

                                നഹാ...ഈ ദിെം "ുദിെം"ഒാകാനെ വയ!

                                നഛ!!  എ പാടാണിതിെ് കാരണം.

                                എനെ പാനടെികിന് ൊണതകടായി.

                                പാുവിലിെി ഞാ ആകംതവണി

                                അറിുു ഞാെിന്.  “ജുക തമാഹം",

                                തേഹനെ ഹെിനചാരാ വവാതമാഹം;

                                എങിനെ?ഇെി ഞാ ൃഗങകിടയില

                                തലനപാകി തെതര െടകം??

                                തവു തവു െടു  ഞാ-ഒരിറ

                                ദാഹ ജലെിൊയ് "കാെിുു  ഞാ....”

                                                                                                       റിയ കിസീന
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ചെുകഥ         മരണം  ുൃതാണണ

                                                           
നശിുപപായ  ആ  ുഴകരയി  കാറിചനപതടി  അവ  ഇരിുകയാണണ.  അവനം  ആ

ുഴയം  ഒുപപാചെയായിരിുന,ആുമിലാതവര.  അു  വരഷങുുമണ  ഈ  ുഴയിതചന

ുങിമരിച  െിെരി  ൂനപപര  അവചെ  ബുകളായിുന.  തചെ  അഛനം  അമയം  പജേഠനം.

കൂധയായ ുഴ അവചന മാതം കരയി നിരതി മുളവചര വെിു ചകാുപപായി. എപങാചെനിലാചത

അനവചെ കുനി നിനം മറഞ ആ ുഖങ ഇനവപനാരകാ രമിുനില.  െിെ കാരേങ

എര മറകാ രമിചാലം,അതിനാവിലപലാ.  മനഷേ മനപേ നിനകണ  ുതി  !!  ഇനചലങി നാചള

നിനകണ  നിചെ  ബാെേതിപെകണ  എതാ  കഴിയചെ.  ഓപരാപനാരതണ  പനരം  വവകി.  ഒനിനം

വയാതായിരിുന.  ശപികചെെ നിമിഷങ !  അവ പിുപിുത.  ഒു കാെതണ ആ നാടിചെ വെിയ

സമതായ ഈ ുഴ ഇചനാു മരണുഴയാണണ.  രണണ  വരഷങകണ ുമണ  ുറചകചെയായി  ുടങിയ

ശീതള പാനീയ കമനിയചട മെിനവാഹിനിയായി ുഴ മാുകയായിുപനാ? തചന രസിെിും കളിെിും

ൂടയണായിുന  എലാ  ൂുകാും  അവ  കാരണം  തചന  െചതാുങി.  ആമഹതേചകാുുന

ഏചതാരാളം ഇനണ തിരചഞുുന ഒു മാരഗമാണണ ഈ ുഴ. 

ുഴകരയിചെ  എലാ  ആളകളം  ഇനണ  വെിയ  മാറാപരാഗതിനണ  ഇരകളാണണ.  ുഴചയാുും  വഴിപയ

പപാുനതണ ഒരായിരം ആമാക....  പിയപതാഴീ  ;  എവിചട നിന കിെി  നിനകീ ചകാും കൂരതയചട

കുത  നിഴലക  !!   നിചെ  മടിതെി
നിതേശാനിപതടിചയതന  ആമാകകണ

നീചയാനം  കുതിയിപല?  ശാപവാുകപപറി
വഴിനീപള പപാുപമാ ഒനണ തിരിഞണ പനാകാ

മടികാണിുനചതനിനണ?  ശാപപമാകം  നിനും

പവപണ?.....

         എനിചെ  എചനപതടി  ഞാ  ഈ
ുഴകരയി  എതപമാ  നിനകണ  നുവാ
എചെ  കയി  ഒനം  ഇനണ

അവപശഷിുനിലപലാ...  ഹാ  കഷം!

എചെയീയവഥ  മരണം  ഒുനാ  എനരിചക

എതചമനറൊണണ.  ഇനണ  ുഴകരയിചെ

കാറിചനപതടിയിരിുന  ആ ചെുെകാര മരണം  കാതണ  കഴിയന  ഒു പരാഗിയാണണ.  ഒുപപക,

ഇതവചെ അവസാനചത ദിനമാകാം.  തചന ഇങചനയാകിയ ുഴപയാടണ  നനി പറഞണ കണണ അവ

മരണം  കാതിരിുന.  ഈ  ുഴയാണണ  അവചന  തചെ  ബുകളചടയരികിപെകണ  പറഞയുനതണ.

അവപനാചടാെം  ആ  ുഴയം  ഉണാകാം.  അതിചനാു  നീരചാ  മാരമാണണ.  ഇനിയവളചട  അനേ

നാളകളാണണ.  മു  മരിുപപായ  ുഴകളചട  അുപതകണ  അവളം  പപാകാ  ചകാതിുന.  മരണം

ുൃതായി  എനരികി  നിുപമാ,ഈ  ുഴചയനിനീ  നാണം  കാണിുന.  അുപത,നീ

പപാുപമാ എലാം ചകാണണ പപാകുപത,എങിലം ഇനവ തചെ മരണചത ുൃതാകിയിരിുന.

അവരകിനി ൂടിപൊയാ ഒു ൂരോതമയം ൂടി...........                    

                                                                                                                       അജിതണ രവീര

                                                                                                                       



                                                                                                                                                     കവിത

ഉണി

തുത രാതിയി ഒു കടതിമ്ണയി

വവടിവിറുവമാുമിവയ കമ്ു ഞാന

അഛനിലമയിലാും ൂടില

വനുപിടു ഞാവനാു നനാകക,,,

എു വെുവനനനാത് കരു ഞാന

പാവമാ വപാുണികാുമിനല?

എത വലിയവ ആ വഴി നപാുു

ആുവമനേ അവവന കടതിനല?

എവെയാ കമിലിുപാ.ൂരി ഞാന

ഉമ്ണികുു വെു നവഗം

അനപാളവവെ കമ് ക നിറഞതം 

ഓുവാന നപാു എനിു വയാ...



         
നിനനോമ

ഇവിടെ നിുമകുവാനായിവിടെയ് ക

വടനാരാ നിമിഷഷ

ഇവിെടമലാമായ് പിടനുമമാമയില

മേു നിനിുന സൗഹയദഷ

കാലടെയതിജീവിച ു പിടനയ ുഷ നിമനാമ

പ ുലരിയില ു  ഞിരിമേണടമു

നാവാമ ുക ുദടെ മണില

നിളതാ തമലാെലില

ഒാമക പിടനയ ുഷ

മേു നിനിെ ുമമാ

വിെവാങ ുമി

നിമിഷമനാദയമായി

മണില പതിഞ ഓമയില

മിഴിനീര ു ടപയ് തിറങീെ ുു...........

                                                            അചന എഷ
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                                                                   കവിത

                    നഷഷ

വഴിയയോരങളില
വീുവരോതകളില
ആുരോലയങളില
കണീുുതിരുു നിനന

എവിയേകുു നീ?

                                      

                                         ഒു മിനലില

                                       രളയകോഹളങളില

                                       ുനഃസമോഗമയേരി ുഴകയവ-

                                      നിമിഷസവനമോയി നിലോയതോണിയില

                                      എവിയേു ുഴു നീങി നീ?

നിനെ ുഖംൂേിയണിഞഞ
യകോമരങ തകതോേയവ
കോലം നിനന തിരയോനോയി 

വലക നനയയവ!നീയയോ

എവിയേുമിലോനത മങിമറുകയയോ?

                                                    

                                                                                                           അംബിക.േീച



 നാടപാടട

താഴി കകാകെടി താളതി കകാകെടി

താകെ നിുന കപണാകള.

നീടി കകാകെടി നിതതി കകാകെടി

നീലതാമര കണാകള.

കണാകട എടി കപണാകള

നീലതാമര കപണാകള.

കതെകം തിനിമി കതെകം താരാ
കതെകം തിനിമി കതെകം താരാ

തനാകന താരാ തക തനാനം താരാ
തനാകന താരാ തക തനാനം താരാ

                                                                ഫാസി

                                                          9 K



ുടിയെ പറതിെ പടട

        കാലങളാെി  ഇര  കനത  കാലവഷുണാെിടട..

ൂുകയകായക അവധി രഖഖാപിച.

       പലതട ുരിതാശശാസ കകരങളാെി..... ഉകദഖാഗഥദപതിമാകട

സകാരിയെറ ഈ നടപടിെി യതയലാുമല അമഷുളളതട.  കാരണട

അവുയട  ുടിക.....  അവുയട  ആശകകകട  അടിഥാനുണട.....കാരണട  ഒകേുൂ  ഒതങിട

ഇരികില.....കഫാണട  തകരാറട,  കറണട  തകരാറട.  പാടവട  കതാടട  ുളവട  നികേകപാ

പടിഞാകറായടാുകാെനിൃതിെിലായത യവളട നിറഞട,നികേട ഒുുകൊണട .....

        അചവിനട  അൂവമാെി കിുേ അവസരങളി ഒോെിുു അതട.  അവെ ആുട കാണായത

ുറതിറങി.  അെപകയത  ുടിക  പറു  ുറതിറങണ-നനുട,നനഞാ  പനി  പിടികട.

കാുയകാണാ  ുമ  വുട  യവളതി  ചവിടിൊ  ൂകകട  വുട....അകപാ  മയറാുവെ  പറു

സാരമിയലടാ..നമയട മാതിരിെകല....അവനട ൂതിുണാവട. അങയന അചവട അവകരായടാപട കചു.

         പലതരതിുള പടങ അവുയട കകെിുണാെിുു.  പലനിറതിുട പല ചിനതിുട

ഉളവ.കദവതിയെറ ചിരുളവ ുതിചെുക എേ ഒയരാറ  ലകഖട  മാരകമ അവരിുൂ....അൃശഖമാെ

ഏയതായകകൊ  ചരടകുയട  നിെരണതിലകല  അവ....കദവതിയെറ  പടുള  ഒു  പടട  അചവിനട

യകാടത....ആദഖമാദഖട മുളവയകാപട നെികാനാെിയലകിുട ആ പടട  അചവികനുട യകാണട പതയക

പറകാെ തടങി...

        വാഴതടവട  ടെടൂുമാെി  ുടിക നീനാെ ഒുങി..നീനാനറിൊത അചവിയനൂുകാ

കളിൊകി..ഒുവെ പറു.  ഇടലണികലാ,പാരിസികലാ ഒയകൊയണകി അവെ രകയപകടയന.  കാരണട

അവെ പഠികേതട അവിടയത ൂമിശാരമാ...അകപാ മയറാുവെ ഇങയന പറു അതിനട  ഓയന ുറട

പറഞിു  കാരഖമില....,നിതഖജീവിതതിയല  പരിസിതിയെകറിചട  പഠികേ  പാഠമലകലാ  അവകേതട...  ഓെ

പടട പറപികയട, നുകട നീനാട.

           നിെരണങവിടട നീുേ അചവിയന പടട ൂകരയട പറതിയകാണിുു.അവയേ പടട അവയേ

ഉതാഹട  കപായല  ഉെുകപാെി...അതട  ആകാശതട  ുറികറുേ  ഒു  കുത  പുവിയേെടകതയട

യചു.....ുടിയെകാണായത ആ പു ഉറയക അമറി...  ആ പുവിയേ പലി നിോകണാ  ഒു രകാശട

താകഴു വയര നീണ.  ുടികയളലാട ഓടി വീട പറി.  അകപാുട അചവിയേ പടട പറുയകാണിുു.  അതട ആ

പുവിയേ അകിടിുടി അമറനിതി അതട മതിമറേട പാ ുരതാെതടങി.  ആ പാ ുടിചട അതി

ുളിചട കളിചട അവെ നീങി...എലാട ശാനമാെകപാ മുളവ അചവിയന അകനശഷിചട നടു...അകപാ

കദവതിയേ പടുളള ചരട യപാടിെ ഒു പടട ആ യവളളയകടി പാറിനടേിുു....



          ൂരയുതത
ഇനിയയൊു ജനം തേുകയൊണവ 
യമൊഴികളിൂയെ ജനികൊന
മിഴിക ചചലേൊളം മഴുയെ 
മുരം മൊെിവിളികൊന

അവുയെ വൊുകളവുയെ തനൊുക
അലേലം മഴതമഘങ 
അവുയെ ചചലഭൊവം ചലനം
അെിമകുയെ അെയൊളങ

  

കരുകയൊണവ കൊതമഘങ
കനകനിലൊവിന കൊുകിമൊ
ഇഴുകയൊണവ  ഉരഗങ
ഉലകിയല ഉജവല ശദങ

ുലരിക ുുമൂരയന ുുമ-

കുണും ുപവിേൊനങ

ഉണുകയിലിനിയയു പറതഞൊു-

െുക മണിയല മൊളങ

ഇനിുുറങീെൊത നിലൊവിയല 
മരേകവുക മൊണികയങ
മലുക േളിുക േരളിേരൊുക
മുനിറും വനശലഭങ



വൊുകകുറം തേുന ജീവിേ
കൊചക േൊളങ േലുറക
നീുന നൊകങ നീനൊയക
നീരുതപൊയ ജലൊശയങ

ഇുവയര നൊമറിയൊത ദിനങ
മരണ മതനൊഹരി തമദിനിക
ഹിമപവങ ഹഹമവേതിയല 
മുൂമികുയെ േൊവരക

ഉയരങളി നിനലുകയൊണവ
അറിുക മണി വിേറൊന
കരുക പൊേി മിെിും കൊചക 
ുളിുക മേയു നകൊന

ൂുള ുമയരുതതൊതരൊ കിനൊവിും
േൊളം േകുന േെയണക 
വൊുക വൊുക തേൊുക േീകന
തേൊതകനി നിുന േൊരകങ

മറുന മരങ യപൊളിുന േരങ
വഴികളി േകുന പകതപൊുക
ചിലചിലുന യചനൊയക 
ഇനയല കട മഹൊമൊലക

മവിളതകുന ൂരക കലക
മണിയല നനുയെ നൊഴികകലക



കൊലതിയനൊപം കരുന ദീപങ
മൊനവനൊെിയെ ുഖുരക

നനക േിനക നൊയളുയെ ലഹരിക
തനുള കൊഴ്ചുയെ തനവഴിക

ൂമി കിനൊവിയെ തരൊഗി,ുലം തപൊയ

സൊകി,വിുുന ൂരയുതി

                               

                                     രേീക് മതലൊ

                                       S2 A

                                      



ഭാരരാവവ

പരസസം കണ് ുകററൊു വൊങങ

ഇടു ചൊയ് വ് !ുശങനങകൊരനൊയങ,

അലകൊം ഉണകൊം സമയവം ലൊഭം

റമഷീനങറെ വരവവൊറട അലകം തലയങലൊയങ

അരയം റപൊടങയം മങകങുറമതങ,

റപൊടങതടൊയരവമൊയങ,ആുങ മൊറൊല തടങയൊല

പങറെ വരങലവേ പഴറമൊഴങ

സീസമതതം ചചകണങുെ ,നല പൊതങ പൊളങ വനൊകങ 

വങളകങവലക് മടങൊനൊവൊറത, ൂതം അുത പണങ ?

ഭൊരസൊവങവലയള മൊറം  ,സമൊധൊനം പങ ുരകങതം

                                                                 ശീുമൊ



2017-18  2017-18  അധയയനവഷതി   മാൃൂമി  സീഡ്  ലബ്  നാവാുുനഅധയയനവഷതി   മാൃൂമി  സീഡ്  ലബ്  നാവാുുന

ഹയസസകടറി ൂ ൂണിറിസെ ആഭിുഖയതി  സംഘടിപിച വിവിധഹയസസകടറി ൂ ൂണിറിസെ ആഭിുഖയതി  സംഘടിപിച വിവിധ

രവതന പരിപാടിക താസെ സകാുുനരവതന പരിപാടിക താസെ സകാുുന..

     ൂണ :- 

     “പരിസിതി ദിനാചരണണ"- പരിസിതി സെമിനാ - നയിചത് -

     ശീ.ശശിധര തതഞിപലം ( 'കേരള ശാര ൊഹിതയ പരിഷത് ' )   

    -ുടിേുസെ േകിെ്,കപാറ രചന, പരിസിതി ഗാനാലാപനണ,

     ോവയാലാപനണ,

     ഉപനയാെരചന.

     " കബാധവകരണ കാെ് "- നയിചത് - ശീ.പി.പമനാഭ 

     ( രൃതിനിരീഷേന, പരിസിതി കഫാകടാഗാഫ ), 

     ൃഷസെനെീ (സപാുരവെേസര ഉസെുെി)

    

    

    



ൂലല :-

       ആരണഭിച വിവിധ പധതിേ:-

1) “ ഓമമരണ" - ഓകരാ കാെിനണ (5 ുത +2 വസര) ഒു മരണ നെീലണ 

പരിപാലനവണ.

2) “നമമരണ" - ഔഷകധാധയാനണ.

3) “തണലിെങ" - വിദയാലയ പാതയിസല തണമരങ-തത നെീ.

4) നഷരവനണ -േയാപെി  നഷര വനണ ൃഷിക.

5) ശലകഭാദയാനണ -ുറസൊു   ശലകഭാദയാനണ.

6) BIRDS CLUB INTERNATIONAL-സെ " സചുവനണ "  

7) തൈവതവവിധയ ഉദയാനണ.





ആഗസ് :-  

തൈവൃഷി -ഓണെിന് ഒുുറണ പയ എന ആശയെി പയൃഷി.

  

സസപ്റംബ:-

ഓകൊ ദിനാചരണകൊെനബനിുള ചിരരചനാ മസരണ .

BIRDS CLUB -സെ ആഭിുഖയെി  മലുഴകി കവഴാപലിസെ 

ചിരരചനാ മസരണ.

ഒതകാബ :- 

നിളാനദിുസെ മലിനീേരണസെ െണബനിുള പഠനണ.

  



നവംബ :-  

മാലിനയ നിമാൈനണ  -അുകളയി നിുള തൈവ മാലിനയങ 
കശഖരിച് തൈവ േകപാറാകി മാറാനള നിമാജന ൂണിറ് 

സാപിു.

ഡിസംബ :-

പശിമ ഘട പഷാചരണണ - കബാധവകരണ കാെ് നയിചത് -ഷാഫി 

ുറിുറണ ( Friends Of Nature -കോഡികനറ )

മണ് ദിനാചരണണ- െൂഹചിരരചന -പരിസിതികബാധവകരണകാെ്

( Friends Of Nature ) 

   



ജുവരി :-

        തൈവപചകറിൃഷി-  ൈലകെചനെിനായി 'തിരിനന'  ൂണിറ്
         സാപിക-  സനൃഷിരീതി പരിചയസെെ-

         താമരകായ നിരീഷണണ-72-    ാാണ വാഷിേെി 72  തത വിതരണണ.

         മണണ പരികശാധന-   തൈവ േീെനാശിനി നിമാണണ-ഉപകയാഗണ.

     വിവിധ ഘടങളിലായി നെൊകിയ പധതിേുകെുണ പരിപാെിേുസെുണ
   വിശദമായ റികൊട് ഇകതാസൊെണ െമെികു. 



 എ സി സി

നാവാുുദ ഹയ സസകഡറി ൂളി  29 കേരള ബറാലിയസെ ആഭിുഖയതി  എ സി സി ൂണിററ

രവതിു  വുു  .എ  സി  സി  ഓഫീസ  സേ  പി  ശീുമാറിസെ  കനൃതവതി  100  കേഡുേകറ

പരിശീലനം  നേി  വുു.ബറാലിയ  നികേശിുന  കരാഗാുേകറ   ുറകമ  കസാഷയ  സവീസറ

കബാധവകരണ പരിപാടിേ ൃധമദിരസദശനം സവചറ ഭാരതറ, ഗാനിജയനി ുടങിയ ദിനാചരണങ

ുടങിയ  പരിപാടിേളി  എ  സി  സി  ൂണിററ  സജീവമായി  പസെുുു.സംസാന  തലതി  46

കേഡുേളം കദശീയതലതി രു കേഡുേളം വിവിധ േയാുേളിലായി പസെുത.എ സി സിു സട ഈ

വഷസത ചില രവതനങളിൂസട.

ൂ   21   അനാരാര കയാഗ ദിനം

     



സവസറ ഹി േയാമറ

ഫയറിങ് 



സസാതനയ ദിനാഘഘാഷഷ



ഗാനി ജയനി

പരിസരുചീകരണഷ

രളയ ുരിതാശസാസ രവതനഷ



ഘബാധവത്കരണ റാലി

സസച് ഭാരത് 

(ററയിറവഘേഷ ുചീകരണഷ)

 



ഫയറിങ് പരിശീലനഷ 

കയാമിറല വിവിധ പരിപാടികള



ഘബാധവത്കരണ പരിപാടികള

ഫയ &ഘസഫി

ലഹരി വിുധ ഘബാധവത്കരണഷ

കിുമസ് ആഘഘാഷഷ

ഘേക് അഘവനസ് 



കലാപരിപാടികള

കയാമി നിു മടകഷ




