
1

Ghss Ramanthali



2

എഡഡററററഡയല

ശശമതഡ.  സരസസതഡ ടഡ

(ഹഹഡഡസസസ) 

       നതന ഡഡജഡറല സററങതഡക വഡദദ ഉപറയറഗഡചസ രറമനളഡ ഗവ.     ഹഹസളഡഹല ഐ ടഡ കടറയയറയ

     ലഡറഡല ഹകറസസ അഅഗങള തയറററകഡയ ഹടകസ -    റസവഡ എന ഡഡജഡറല മറഗസഡന

  പസഡദശകരഡകനതഡല ഞങളകതഡയറയ സറനറഷമണസ.     കടഡകളഹട എളഡയ പവരതനങളകസ എലറ

     സഹകരണവഅ പഡനതണയഅ നലകഡയവരകസ കതഞത അറഡയഡചഹകറണസ നഡങളകറയഡ

സമരപഡകന...................
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മഴ അവളളളോടു പറഞ്ഞതതമഴ അവളളളോടു പറഞ്ഞതത

ചചെറുകഥ

ആര്ദ്ര  9 A

ഇടെട്ടിമുഴകയ  അലറട്ടിവട്ടിളട്ടിക്കുന്നചതളോനയ  അമ്മുവട്ടിനത  വട്ടിഷയമളോയട്ടിരുന്നട്ടില.ഈയട്ടിചടെ

പണട്ടികഴട്ടി ഞ്ഞ  ഇരുനട്ടില  വവീടെട്ടിനുളട്ടില്  അമ്മുവട്ടിചന്റെയയ  അമ്മയചടെയയ  തനട്ടികത  ഇതുവചര

പരട്ടിചെട്ടിതമളോയ  മഴചയളപളോചല  വരുന്ന  അമ്മൂമ്മയചടെ  ശശളോസനട്ടിശശളോസങ്ങള  ഘനവീഭവട്ടിച്ച  ആ

വവീടട്ടില് ഒരു മൂലയട്ടില് അലങളോരളതളോചടെ

ഇരട്ടിക്കുന്ന  ളമശയയ  ലളോന്ളഫളോ     ണയ.

വവകട്ടിചയത്തുന്ന  സര്കളോര്

ആശുപത്രട്ടിയട്ടിചല  ളഡളോക്ടറളോയ

അമ്മയചടെയയ  ഒരു  ബനട്ടിചയളപളോചല
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നട്ടിലനട്ടിന്നട്ടിരുന്ന  ലളോന്ളഫളോണട്ടിചന  അമ്മു  ആദഗമളോയട്ടി  ചവറുത്തു.ചഹളോ,ഈ  അമ്മചയ്ക്കെനളോ

ളഫളോചണടുതളോല് അവള ആളലളോചെട്ടിച.കഴട്ടിഞ്ഞ ദട്ടിവസമളോണത അമ്മ സസൗജനഗചെട്ടികട്ടിഝയചടെ

ളപരട്ടില്  പളോലകളോളടകത  തട്ടിരട്ടിച്ചതത.അമ്മയയ  മറ്റു  രണ്ടു  മൂന       ളഡളോക്ടര്മളോരുയ

ഉണളോയട്ടിരുന.പളോലകളോചട  ആദട്ടിവളോസട്ടി  ഗളോമങ്ങളട്ടിചല  നട്ടിര്ധനളരളോഗട്ടികചള  ചെട്ടികട്ടിഝട്ടികളോന്

ളപളോയതട്ടിനുളശഷയ അമ്മ രണ്ടു തവണ വട്ടിളട്ടിച്ചട്ടിരുന.ചട്രെയട്ടിനട്ടിലട്ടിരുന്നത ഒരു തവണ വവീഡട്ടിളയളോ

ളകളോളുയ ചചെയട്ടിരുന. പട്ടിന്നവീടെത ഒനയ അറട്ടിയട്ടില. ഓളരളോ ദട്ടിനങ്ങളട്ടിചലയയ ദട്ടിനപത്രങ്ങള മളോത്രയ

അവളളളോടെത  പളോലകളോടെട്ടിളന്റെയയ  മറ്റു  ജട്ടിലകളട്ടിളലയയ  ഭവീതട്ടിദവട്ടിളശഷങ്ങളുയ  പങ്കുവചളപളോവുന്ന

അവസ്ഥ എതട്ടിയട്ടിടത ഇന്നത മൂന നളോള.ആ വവീടട്ടില് അമ്മുവുയ അമ്മൂമ്മയയ ഗൃഹപ്രളവശനതട്ടിനു

മളോത്രയ വന്ന രണത ബന്ധുകളുയ വന്നട്ടിട്ടുണത.മൂന ദട്ടിവസമളോയട്ടി അമ്മ അവചള വട്ടിളട്ടിച്ചട്ടിടട്ടില.

പ്രളയതട്ടിചന്റെ  ആദഗ  ഘടതട്ടില്  ശരവീരവുയ  മനസയ  ഒലട്ടിചളപളോയ  പളോലകളോടെന്

ഉളകളോടെട്ടിളന്റെയയ  ഭട്ടിന്നമുഖങ്ങളകത  കരുളതകളോന്  അവട്ടിചടെ  നട്ടിനയ  ചപളോളയളോയ  ഒരു

സയസളോരതളനയയ വവീണ്ടുയ വവീണ്ടുയ ളചെളോദഗയ ചചെയ ആ മഴചയ ആദട്ടിവളോസട്ടികള വളോഴ്ത്തുകളയളോ

തളോഴ്ത്തുകളയളോ  ചചെയളോചത  ഒനയ  മനസട്ടിലളോവളോത  രവീതട്ടിയട്ടില്  മഴചയ  ളനളോകട്ടികളോണളമളോഴയ

അവരുചടെ  തണത്തുറഞ്ഞ  മനസട്ടിചന  ചൂടുപട്ടിടെട്ടിപട്ടികളോനുയ  ശരവീരതട്ടിളലറ്റ  മുറട്ടിവുകചള

ഉണകളോനുയ  ളപളോയ തചന്റെ അമ്മചയ മഴ  ചെതട്ടിക്കുളമളോ  എന്ന വട്ടിചെളോരയ  അമ്മുവട്ടിചന വവീണ്ടുയ

വവീണ്ടുയ  ഭക്ഷണതട്ടില്  നട്ടിനയ  ഉറകതട്ടില്  നട്ടിനയ  സശപ്നതട്ടില്  നട്ടിനയ  അവചള

പട്ടിനട്ടിരട്ടിപട്ടിച.അ                           ഞളോയ ദട്ടിവസയ പ്ര  ളയമളോയട്ടി ഉരുതട്ടിരു        ഞ്ഞു വന്ന മഴ ളപളോചലയളോയട്ടി അമ്മുവുയ

ളപമളോരട്ടി  ളപളോചല  ചപളോടട്ടികര    ഞ്ഞുയ  ഇടെട്ടിമുഴകയ  ളപളോചല  നട്ടിലവട്ടിളട്ടിചയ  മട്ടിനളപളോചല

ചെവീറട്ടിപളോ ഞ്ഞുയ  അവളുചടെ  മനസയ  ശരവീരവുയ  അമ്മചയ  മളോത്രയ  മനസട്ടില്  ധ  ഗളോനട്ടിച്ചത  ഓര്തത

ഓര്തത കഴട്ടിഞ്ഞു.രക്ഷളോപ്രവര്തനയ തുടെങ്ങട്ടി എന്നത പറഞ്ഞളപളോഴയ അമ്മു ഇതട്ടിരട്ടിളപളോലയ
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സളനളോ  ഷട്ടിച്ചട്ടില  തളോന് തളോമസട്ടിക്കുന്ന കണ്ണൂരട്ടിചല ഒരു മലനളോടെന് ഗളോമയ,അവട്ടിചടെ  എന

മുതലളോണത  ദുരട്ടിതളോശ ശളോസ കഗളോമ്പുകളുയ  തുറന്നചതളന്നളോ രക്ഷളോപ്രവര്തനയ തുടെങ്ങട്ടിയചതളന്നളോ

എനട്ടിനത?  രളോത്രട്ടിചയളന്നളോ  പകല്  എളന്നളോ  അമ്മു  അറട്ടിഞ്ഞളതയട്ടില.അമ്മു  ഓര്ത്തു  പണത

മുതശട്ടികഥകളട്ടില് മളോത്രയ നട്ടിറ ഞ്ഞുനട്ടിന്നട്ടിരുന്ന വട്ടിലനളോയ മഴചയ അവള പലളപളോഴയ തചന്റെ

ജവീവട്ടിതതട്ടിലയ കളോണണയ ഓര്തട്ടിരുന,പ്രളോര്ഥട്ടിച്ചട്ടിരുന.ഉളട്ടില് കസൗതുകമുണര്തട്ടിയ മഴചയ

മഴയചടെ  പലവശങ്ങചള  കളോണളോന്  അമ്മു  ചകളോതട്ടിച്ചട്ടിരുന.അവളുചടെ  മൂന്നളോഴതച്ച  മുചന്നയള

ഓര്മയട്ടില് കളോസര്ളകളോചട ഒരു ഗളോമവീണ ഓര്മയട്ടിചല മഴ മളോത്രമുണത.  ചെട്ടിലളപളോള ഒരു കളോറ്റത

വന്നത  ചെട്ടിലകളളളോ  ചെട്ടിതല്  തട്ടിന്ന  ചകളോളമ  കട്ടിളട്ടി  ഉളപക്ഷട്ടിച്ച  കൂളടെളോ  ചപളോടട്ടിവവീഴന്നളതളോ

അലളോചത അമ്മുവട്ടിനത  അറട്ടിയട്ടില.അമ്മയചടെ  ഓര്മയട്ടില് മുഴകട്ടിയ അമ്മുവട്ടിചന ചഞെടട്ടിച്ച ഒരു

വളോര്ത വന.  അവളുചടെ  പ്രട്ടിയചപട കൂട്ടുകളോരട്ടിയളോയ ചെട്ടിനവട്ടിചനയയ  കുടുയബതട്ടിളനയയ മഴ

കവര്ന  കഴട്ടി   ഞ്ഞു  കുന്നട്ടിന്ചെരട്ടിവട്ടിലളോണത  ആ  വവീടെത.അവളകത  കരയളോന്

പറ്റുനണളോയട്ടിരുന്നട്ടില.വവകവീടത  വവീടട്ടില്  ഒരുപറ്റയ  ളപളോലവീസത  വന,ഇവട്ടിചടെ  നട്ടിനയ

ദുരട്ടിതളോശശളോസ  കഗളോമട്ടിളലകത  മളോറണയ  എന്നത  പറയളോനളോയട്ടിരുന  വന്നതത.ഏതത  സമയവുയ

ഉരുളചപളോടളലളോ മണട്ടിടെട്ടിച്ചളലളോ ഉണളോയട്ടിരട്ടികളോയ.അമ്മൂമ്മ ളകടപളോതട്ടി അതഗളോവശഗയ തുണട്ടികള

ചകടട്ടിചപറുകട്ടി വന പളക്ഷ അമ്മു തവീര്ത്തുയ പറഞ്ഞു ഞെളോന് വരട്ടിചലന്നത.
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കുടട്ടികളുചട ചെട്ടിത്രങ്ങളകുടട്ടികളുചട ചെട്ടിത്രങ്ങള

ചെട്ടിത്രങ്ങള

പ്രളയക
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  മളനളോഹരമളോയ കളോഴ്ച  കളമളനളോഹരമളോയ കളോഴ്ച  കള

കവട്ടിത

നന്ദന ടെട്ടി വട്ടി 9A

മട്ടിനന്ന സശപ്നങ്ങള ളപളോചല
നട്ടിറമുള സശപ്നങ്ങള ളപളോചല
പൂളനളോടതട്ടില് കൂടെട്ടികലര്ന്ന നട്ടിറങ്ങള
ആകളോശതട്ടില് മട്ടിനന്ന
നക്ഷത്രങ്ങള

കുനകള,വയലകള,പൂമളോറ്റകള
സന്ദരമളോയ കളോഴ്ചകള

സന്ദരമയട്ടിലട്ടിമകള നൃതമളോടുന.
ഈണതട്ടില് പളോടുവളോന് കുയട്ടിലകളുയ

വദവതട്ടിന് വരദളോനയ
ളപളോചല വളരുന്ന കളോഴ്ചകള
മളോനതത വട്ടിരട്ടിയന്ന
മഴവട്ടില്ലുകള

വദവയ വട്ടിരട്ടിക്കുന്നതളോളണളോ?
മളോയളോജളോലയ ളപളോചല വട്ടിരട്ടിയന്ന ചെട്ടില കളോഴ്ചകള

തൂചവള നട്ടിറമുള തുമകള 
കടുമഞ്ഞ നട്ടിറതട്ടില് ളകളോളളോമട്ടികള
വദവതട്ടിളനളോടെത നന്ദട്ടിപറയളോന് ചകളോതട്ടിക്കുന്ന കളോഴ്ചകള പലതുയ
അമട്ടിളട്ടിമളോമചന്റെ കുടട്ടികള ളപളോചല

കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങള.
കളോലതട്ടിന് മളോറ്റങ്ങള തട്ടിരട്ടിച്ചറട്ടിയന്നതത

കളോഴ്ചകളട്ടിലൂചടെയളോണത.
പളോറട്ടിനടെക്കുന്ന പൂമളോറ്റകള
ഇഴഞ്ഞു ളപളോകുന്ന പളോമ്പുകള
ഭയളോനകവുയ സന്ദരവുമളോയ ചെട്ടില

അപൂര്വ്വ കളോഴ്ചകളളോണത.
ജവീവട്ടിതതട്ടിചന്റെ പ്രതട്ടിഛളോയകള

ഇതരയ കളോഴ്ചകള ആണത.
ഇനട്ടിയയ ഒരുപളോടെത കളോഴ്ചകള കളോണളോന്

വദവളതളോടെത അളപക്ഷട്ടിക്കുന.
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കുടട്ടികളുചട കരവട്ടിരുതതകുടട്ടികളുചട കരവട്ടിരുതത

ആര്ടത ഗഗളോലറട്ടി

ചത്രഡത പളോളറ്റേണ

ചവജട്ടിറ്റേബട്ടിള പ്രട്ടിനട്ടിങ്ങത

ഗളോസത ചപയട്ടിനട്ടിങ്ങത
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കളോഴ്ചയട്ടിചല വട്ടിസ്മയകകളോഴ്ചയട്ടിചല വട്ടിസ്മയക

കവട്ടിത

ഹൃദഗമളോചമനചടെ  ധരണട്ടിചയളോ സന്ദരയ

ധരണട്ടിതനളട്ടിചല കളോഴ്ചയയ സന്ദരയ

കളോലങ്ങള മളോറ്റുന്ന വ൪ണചമളോ സന്ദരയ

സന്ദരയ...സന്ദരയ...എ൯ ധരണട്ടിയട്ടിചല

എലളോമട്ടിന്നത അതട്ടി സന്ദരയ.......

കളോഴ്ചയട്ടിലല്ഭുതയ കളോട്ടുന്ന -

എനചടെ ഇന്ദ്രധനുസട്ടിചന്റെ -

അഗളമഘങ്ങളളളോഅതട്ടിസന്ദരയ

രളോപകല് ളകളോര്തട്ടിണക്കുയ

വസനകളോല പുഷകനഗയളോയ

പൂവട്ടിചന്റെ ദള മര്മ്മരയ ഇന്നത -

എന്നട്ടില് ശബ്ദളഘളോഷമളോയട്ടി....
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സളോയളോഹ്നളനരളതളോ അമട്ടിളട്ടി -

നട്ടിലളോവുയ ളകളോരട്ടി ആഗമട്ടിപ....

കൂടതട്ടിലളോയട്ടിരയ തളോരകയ പൂത്തു...

ചെട്ടിലകളോലയ എന് ഹൃദയതട്ടിന് -

തളോഴ്വരയട്ടില് മഞ്ഞത ചപളോഴട്ടികളോന് -

തുലളോവര്ഷളപമളോരട്ടിചയളോ വന്നടുത്തു...

ഹരട്ടിതവര്ണയ കളോടട്ടിതരുന്ന

വയളലലകള കളോറ്റട്ടിലലഞ്ഞളോടുകയയ...

ഇളയ കളോറ്റത വവീശുന...ഭളോവട്ടിതന്

മളോലളോഖമളോരുചടെ കളോര്ക്കൂനളലളോ പളോറട്ടിപറക്കുന

എന് ശ്രവണനളോഡട്ടിയട്ടില് ളകളക്കുന്ന 

ചെവീവവീടെട്ടിന് ളരളോദനചമളോ ചെട്ടിലളനരയ -

എന്നട്ടില് ശലഗധശയളോയത

വളോഴതവീടുന......

കളോഴ്ചകള പലതുണത

എന് ധരണട്ടിയട്ടിചലലളോചമ....

ഒചകചയന് ഹൃദയതട്ടില്

തളോളവുയ രളോഗവുയ കൂടട്ടിതന...

ജനട്ടിച്ചതുമുതചലന് നയനങ്ങള

കണന്ന സനരവര്ണവുയ -

കളോഴ്ചയയ അതട്ടിസനരയ.

ദര്ശന സസൗഭളോഗഗയ കട്ടിട്ടുന്ന

എനചടെ മട്ടിഴട്ടിയട്ടില് കളോണന്ന

കളോഴ്ചകള എനയ എന്നട്ടില്

വട്ടിസ്മയപൂമഴയളോയത........
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