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                                              യാത്രാ വിവരണം

നഹല പിവി 9A

 കന്യകുമാരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് നപായത്.അവിതെട ഞാന് കണ്ട കാഴ്ച 
വളതെരരസകരമായിരുന്നു.അവിതെട പുലി,മാന്,കിളികള് മറ്റു പലതരം മൃഗങ്ങള് 
തെചടികള് ഉണ്ടായിരുന്നു.പിതെന്ന തിരുവനഞപുത്തിതെല ഒരു
ബഹുരാകാശതെ]ബ്രുവരി 6 ബുധനാഴ്ച്ച     ഞാന് ഒരു യാത്ര 
നപായി.തിരുവനഞപുരംപഠന തെകന്ത്രത്തില് നപായി.അവിതെട ഉള്ള ഒരു സ്ത്രി 
നറാക്കറ്റിതെന കുറിച്ച ്പലതരം കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നു.പിതെന്ന
കന്യകുമാരിയില് നപായി.അവിതെട ഒരു നക്ഷത്രത്തില് തെചന്നു.അതിതെE
നമല്ക്കുരകളില് ശില്പങ്ങളുനണ്ടയിരുന്നു.ആ നക്ഷത്രത്തനടു2ിച്ചു 
തതെന്ന ഒരു വലിയ കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു.അതില് ഇറങ്ങി പലരും 
Oാര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആ നക്ഷത്രത്തില് നകറുന്നവര് മുണ്ടുടുക്കണം.
അത് ആ നക്ഷത്രത്തില് Oത്യകമാണ്.ആ നക്ഷത്രത്തിതെE കുറച്ച ്
മുമ്പില് കുതെറ കടകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.കടകളിതെലല്ലാം മുങ്ങുകളും ശില്2ങ്ങളും 
ഉണ്ടായിരുന്നു.നക്ഷത്രം കണ്ടു മടങ്ങി.ആ ദിവസം പുലര്തെച്ച 
ഏയ് മണിക്ക് സുനര്യാതി2് കാണാന് നവങ്ങി നപായി.സുനര്യാതി2്
കണ്ട് തിരിച്ചു വരുനമ്പാള് അവിതെട കുതെറ ആള്ക്കാര് മീന് വില്  
ക്കുനൂണ്ടായിരുന്നു.അതു കയിഞ്ഞു നപായി,കടപ്പുറനത്തക്ക്.
കടപ്പുറനത്തക്ക് തെചന്നനപാള് അവിതെട കുതെറ ആള്ക്കാര് ഒടക്കുയുല്
വില്ക്കുന്നുണ്ടായുരുന്നു.അവിതെട കുറച്ചു നനരം നിന്ന് തിരിച്ചു തെപായി.തെപാകുനമ്പാള് 
രണ്ട് അനതെയ കണ്ടു.അതിന് പുറത്ത് രണ്ടു 
ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.പിതെന്ന ഞാന് ഒരു തെകാട്ടാരത്തില്
നപായി.അവിതെട കുതെറ ചിത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കണ്ട്    ഞാന്
മടങ്ങി.

                                    



ശക്തനായ സന്യാസിശക്തനായ സന്യാസി

അദീബ് യൂനുസ് 9C
പതെണ്ടാരിക്കല് ഒരു ഗ്രമത്തില് തെകാടും നവനല് വരള്ച്ച അനുഭവതെ2ട്ടു.മഴ തെപയ്തിട്ട് 
മാസങ്ങള് ആയി.പുഴയും കിണറും
കുളങ്ങളുതെമാതെക്ക വറ്റിവരണ്ടു.പലറും ആ ഗ്രാമം വിട്ട് തെപാവാന്
തതെന്ന തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.അങ്ങതെന ഇരിതെക്ക ഒരു സന്യാസി
ആ ഗ്രമത്തില് എത്തി.അത്ഭുതം തതെന്ന എന്ന് പറയതെട്ട
ആ സന്യാസിനയാട2ം മഴയും എത്തി.തെവറും മഴയല്
ഇടിയും മിന്നനലാടുകുടിയ മഴ.അവരുതെട സന{ാഷത്തിന്
അതിരിലയിരുന്നു.ആ സന്യാസി ആ ഗ്രാമത്തില് വന്നതില്
ആ ജനങ്ങള് വളതെര സന{ാഷിച്ചു.ആ സന്യാസിതെയ അവ ര്
എല്ലാവരും വണങ്ങി.പതെക്ഷ ഒരാള് മത്രം ആ സന്യാസിതെയ
വണങ്ങിയില്ല.ജനങ്ങള് അയാതെള പുജിച്ചു.അയാള് സന്യാസിതെയാട് 
നചാദിച്ചു.സന്യാസിതെയ ഈ പനമരം
എങ്ങതെനയുണ്ട്.ആ സന്യാസി'അത് പന തെപാതെല ഉണ്ട് എന്ന്
പറഞ്ഞു.അത് നകട്ട് അയാള് മിണ്ടാതെത നിന്നു.അത് അവസാനിച്ചു.











മനുഷ്യരുതെട ഇടയിതെല മനുഷ്യരുതെട ഇടയിതെല 
                                      ദൈദവംദൈദവം

നകാരിതെച്ചാരിയുന്നമഴ,സമയംനാല് മണി.അകതെലനിന്ന് 
മഴനനതെഞ്ഞാരുകുട്ടിവരുന്നു.പത്തു വയസു Oായമുളള കിങ്ങിണിയായിരുന്നുു അത്. 
സ്കുള് വിട്ട് വരികയായിരുന്നു അവള്.വാസു എന്ന മുക്കുവതെEയും ലക്ഷ്മിയുതെടയും 
മകളായിരുന്നു അത്. അവള് ആ മഴയത്ത് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 
മഴയത്തായതിനാല് അവളുതെട കരച്ചില് ആര്ക്കും തതെന്ന മനസിലായില്ല.വീടിതെE 
പടിക്കല് എത്തിയന2ാള് തതെE കരച്ചില് ഒതുക്കി2ിടിച്ച ്അകനത്തക്ക് നപായി. 
നനഞ്ഞു കുതിര്ന്ന് വീടിതെE അകത്ത് നില്ക്കുന്ന അവനളാട് അമ്മ നചാദിച്ചു.         
   
   “എതെE നമാള് നന്നായി നനഞ്ഞനല്ലാ,ഇങ്ങ് വാ അമ്മ നതാര്ത്തിത്തരാം"അവള് 
അനങ്ങാതെത അവിതെടയിരുന്നു.അമ്മ അവതെള നതാര്ത്തിതെക്കാടുത്തു
  “എതെ{ാതെക്കയാണ് പുതിയ സ്കുളിതെE വിനശഷങ്ങള് നമാനള"
അവള്നിരാശനയാടും സങ്കടനത്താടുകൂടിയും മറുപടി പറഞ്ഞു.
എതെE ക്ളാസിതെല എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും പുതിയ വസ്ത്രവും ബാഗും 
കുടയുതെമാക്കയുണ്ട്.ഇന്ന് എല്ലാനരും കുട ചൂടിയന2ാള് ഞിന് മാത്റം നനഞ്ഞു വന്നു
എനിക്കു കുടയില്ലനല്ലാ! 
അമ്മയുതെട കണ്ണും നിറഞ്ഞു എങ്കിലും അത് പുറത്തുകാട്ടാതെത അവള് പറഞ്ഞു 
“ഇന2ാള് അച്ചതെEയടുത്ത് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടനല്ല. പണം കിട്ടുനമ്പാള് നമാള്ക്കും 
പുതിയ കുടയും വസ്ത്രവുതെമാതെക്ക വാങ്ങിത്തരാനട്ടാ!”
“അമ്മ എന്നും ഇത് തതെന്നയതെല്ല പറയാറ്. എല്ലാവരുനടയും മുന്നില് നാണം 
തെകടുന്നതാണനല്ലാ,നമുക്ക് വിധിച്ചത്. അനല്ല അനമമ?”
“ഇല്ല നമാതെള അങ്ങതെന പറയരുത്. നമുക്കും വരും ഒരു നല്ലകാലം"



പതിവില്ലാതെത കിങ്ങിണി നനരതെത്ത കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടിയിരുന്നു. അന2ായിണ് 
വാസു വീട്ടിനലക്ക് വന്നത്. 
“ലക്ഷ്മീ, നമാതെളവിതെടന2ാതെയടി”
“അവള് ഉറങ്ങി”
“നനരതെത്തയാണനല്ലാ സ്കൂള് വിനശഷം നചാദിക്കാതെമന്നായിരുന്നു
കരുതിയതാ”
ലക്ഷ്മി വാസുവിനനാടു കാര്രരയങ്ങതെളല്ലാം പറഞ്ഞു. അന്ന് അവര്ക്ക്  
ഉറങ്ങാനായില്ല. തങ്ങളുതെട ഈ ദാരിദ്രം കുട്ടിതെയക്കൂടി നവദനി2ിക്കുന്നതില് അവള് 
ഏതെറ സങ്കടതെ2ട്ടു. മഴ കാരണം മീന്പിടിക്കാന് നപാവുന്നത് കുറവാണ്. അതു 
തെകാണ്ട് തതെന്ന വീട്ടിനലക്ക് നവണ്ടതിന് നപാലും പണം തികയുന്നില്ല. അന്ന് തെപയ്ത 
മഴ നില്ക്കാതെത തുടര്ന്നുതെകാണ്ടിരുന്നു. രാവിതെലയാണ് അവര് ആ തെഞട്ടി2ിക്കുന്ന 
സത്യം അറിഞ്ഞത്. മഴ ഭീകര രീപത്തില് പല വീടുകളും ജീവനുകളും നശി2ിക്കുന്നു. 
നകരളത്തില് Oളയം വതെന്നത്തിയിരുന്നു.പിതെന്ന ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല വാസു തെപതെട്ടന്ന്
തതെന്ന തതെന്നതെക്കാണ്ടാകുന്നവതെര രക്ഷിക്കാന്നപായി. മഝ്യതെത്ത2ിടിക്കാന് 
കടലിനലക്കു നപാകുന്നതാന്   ജീവതെന രക്ഷിക്കാന് Oളയത്തിനലക്കുനപാകുന്നു.
ദാരിദ്ര്യത്തിതെEമടിത്തട്ടില് ഇരിക്കുന്ന  താന് പണത്തിനു മീതെത കിടക്കുന്ന 
സമ്പന്നനരയും രക്ഷിച്ചു .ഊണും ഉറക്കവുംമില്ലാതെത  നൂറലധികം ആ മനുഷ്യന് കര 
കയറ്റി.  ചില ജീവനുകള് നഷ്ടതെ2ട്ടു മറ്റുള്ളവര് രക്ഷതെ2ട്ടു .Oളയതെമന്ന ഭീകര സര്2ം
പത്തി തായ്ത്തി തുടങ്ങി. തെവള്ളത്തില് നിന്ന് നകരളം കരകയറാന് തുടങ്ങി.  കിങ്ങിണി
സ്കീളില് നപാകാതെനാരുങ്ങി.
അതിനിടയില് അവള് അവളുതെട അമ്മനയാടും അഛനനാടുംമായി പറഞ്ഞു. “ഇനി 
ഞാന് ബാഗും കുടയുതെമാതെക്ക ഇല്ലാത്തതിന് കരയില്ല . സമ്പന്നതയിലല്ല കാര്യം 
എതെന്നനിക്ക് മനസ്സിലായി. അഛതെE മകളായതില് ഞാന് ഒരുപാട് 
അഭിമാനിക്കുന്നു.”
വാസു മകതെള തെകട്ടി2ിടിച്ചു
“നമാതെള നീതെയതെE മകളായതില് ഞാനും ഒരുപാട് സന{ാശിക്കുന്നു.”അവള് 
സ്കൂളിതെലത്തി.എത്തിയ ഉടന് എല്ലാ കുട്ടികളും തതെE ചുറ്റും കൂടി നില്ക്കുന്നു. 
അവള്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കീടി നിന്ന കുട്ടികള് അവനളാടായി2റഞ്ഞു.
“നിതെE അഛനാണ് ഞങ്ങതെള രക്ഷിച്ചത് ”
“ഞങ്ങനള”
“ഞങ്ങനള”
ഈ സ്വരം തുടര്ന്നുതെകാണ്ടിരുന്നു.
പലരും അവളുതെടയടുത്ത് വന്ന് അവള്ക്ക് പുത്തനുടുപ്പും കുടയും ബാഗുതെമാതെക്ക 
നീട്ടിതെക്കാടുത്തു.
“ഇതെതനിക്കാനണാ” 
“അനത,ഞങ്ങളുതെട അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് ഈ സമ്മാനങ്ങള് തരാന്”
അവള്ക്ക് ഒരുപാട് സന{ാശമായി.  ഇതുവതെര തതെEയടുത്ത് മിണ്ടുക നപാലും 
തെചJാത്തവരായിരുന്നു പലരും. 
വാസുവിന് പല ബഹുമതികളും ആതരവും ലഭിച്ചു. വാസുവിതെനന2ാതെലയുള്ള മറ്റു പല 
ര്ക്കും ഈ ബഹുമതികള് ലഭിച്ചിട്ടിണ്ട്. ഇവതെരാതെക്ക നചര്ന്ന് നകരളതെത്ത 
വീതെണ്ടടുത്തു.  



ജുലിയും ഏലിയനുംജുലിയും ഏലിയനും

ആദില് 9D

ന]ാനട്ടാ ഗ്ര]    റായ ഒരു യൂവതിയായിരുന്നൂ 
ജൂലി. നഗാര വനത്തിലായിരുന്നൂ അവളൂതെട  താമസം ദീര്ഘകാല താമസ 
പരിചയം തെകാണ്ടായിരിക്കാം വനത്തിതെല ഒരൂ കിളിനാദം നപാലൂം അവള്ക്ക് 
അറിയാം. വനത്തിതെല നടൂവിലായി ഒരൂ വീട്ടില് അവള്താമസം 
ആരംഭിചിരുന്നൂ.അതൂം ഒറ്റയ്ക്ക് 16 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമൂമ്പ് പ2യും മമ്മയും മരിച്ചതിനൂ 
നശഷം അവള്ക്ക് ഉള്ള ആതെക ഒരു കൂട്ട് സനനാബല് എന്ന ക്യൂട്ട് പൂച്ചയായിരുന്നു.
വനത്തിലാതെണങ്കിലും വന്യമ്രഗങ്ങള് അവളുതെട
ഒരുനഹാബിയായിരുന്നു.എതെ{ന്നാല് അവള്
ഒരു നലാക Oശസ്തയായ ന]ാനട്ടാ ഗ്ര]റായിരുന്നു.
             ഒരു ദിവസം അവള് ന ാബലുമായി
നഘാര വനത്തിതെലത്തി നചര്ന്നു സു{രമായ അരുവിയുതെട ആ താളവും കുഞു 
കിളിയുതെട നാദവും അവതെള ആനന്ദം തെകാള്ളിച്ചു.
തെവള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികില് ന]ാനട്ടാ അടുത്തു
വന്ന് എടുക്കാന് നിരവധി ചിത്രശലഭങ്ങള്
പാറി പറന്നു വന്നു.ന]ാനട്ടാ അടുത്തുവന്ന് 
എടുക്കാന് നിരവധി ചിത്രശലഭങ്ങള് പാറി 
പറന്നു വന്നു.ന]ാനട്ടാ അടുത്തു വന്ന് എടുക്കാന്
ജൂലി ആഗ്രഹിചു.തെപതെട്ടന്നായിരുന്നു അവള്
ന ാബലിതെന ശ്രദ്ധിച്ചത്.അവന് അവിതെടതെയാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.അവള് ന]ാനട്ടാ
എടുക്കുന്നത് നിര്ത്തി അവതെന അനന്വഷിക്കാന് തുടങ്ങി ന ാബല്..ന ാബല്
എന്ന് അവള് ഉറതെക്ക വിളിച്ചു.ഒരനക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു.ത2ിതടങ്ങ് അവള് 
വനത്തിതെE മദ്യത്തിതെലത്തി.വഴി തെതറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജൂലി അവളുതെട 
ദൈസട് ബാഗില് നിന്ന് വടക്കു നനാക്കി യന്ത്രം എടുത്ത്  ദിശ മനസ്സിലാക്കി.ഒട്ടും 
ഭയക്കാതെത



അവള് മുനന്നാട്ട് നനാക്കി.ന]ാതെണടുത്ത്
goggle ല് വഴി മനസ്സിലാക്കാന് 
നനാക്കിയന2ാള് അവിതെടനയാന്നും തെനറ്റ് 
കിട്ടിയിരുന്നില്ല.അവള് നപാകുന{ാറും പുറകില് ഒരു ശബ്ദം കൂടി കൂടി വന്നു 
അവനളാന്നു സ്പീട് കൂട്ടി ,അന2ാള് ആ ശബ്ദം 
അവളുതെട തെതാട്ടു പുറകിതെലത്തി എന്ന് നതാന്നി.
ഒരു മരത്തിതെE അടുത്ത് എത്തിയന2ാള് അവള് ഒന്ന് നനാക്കി.ശബ്ദം നകള്ക്കാനന
ഇല്ലായിരുന്നു.തെമതെല്ല ഒന്നു നനാക്കി.ശബ്ദം  
നകള്ക്കാനന ഇല്ലായിരുന്നു.തെമതെല്ല ഒന്നു 
അവള് ഒന്നു തി രിഞ്ഞു നനാക്കി.മുന്പില്
അതാ മൂന്നു കണ്ണും നാല് കായ്യും ആയി ഒരു
തെമറൂണ് നിറത്തില് ഒരു ഏലിയന് നില്ക്കുന്നു.
അവള് ചിരിച്ചു .....നിര്ത്താതെത.....!
തെപതെട്ടന്ന് അവളുതെട ദൈക പിടിച്ച ്ഏലിയന്
ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി.ആ ഏലിയന് ----------
തെകാണ്ട്വന്നു .അവനളാട് സംസാരിച്ചു.
അത് അവള്ക്ക് ഒരു അത്ഭുതംമായിരുന്നു.
ഏലിയതെE U F O തെവടക്കായിരുന്നു നന്നാക്കാന് അവളുതെട സഹായം ഏലിയന്
നചാദിച്ചു.അവളാതെണങ്കില് ഇതുനപാലയുള്ള
കാര്യത്തില് ബ്രില്ലിEായിരുന്നു.അവള്ക്ക് 
5.അറിയാമായിരുന്നു.അതിന് Oദി]ലമായിട്ട്
അവളുതെട ന ാബലിതെന കണ്ടു പിടിച്ചു
തെകടുത്തു.ന ാബല് ഒരു മീനും കടിച്ച്
പിടിച്ച ്വന്നിരുന്നു.അവള്ക്ക് കുറച്ച ്കൂടി
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.അത് അവള് ഏലിയ-
നനാട് പറഞ്ഞു:അവളുതെട ന]ാണ് SAMSUNG ആയിരുന്നു അവള്ക്ക് ദൈഹ
ന]ാണ് നവണതെമന്നും ആവശ്യതെ2ട്ടു.

10 നടാപ്പും 11 സിഗരറ്റു പാറ്റും നവണതെമന്ന് 
ആവശ്യതെ2ട്ടു.ഏലിയന് അവളുതെട ആഗ്രഹം
സാധിച്ചു തെകടുത്ത.അവര് ഒരു പുതിയ ഫ്രE്ഷി2് ആരംഭിച്ചു.എനിയും വരണം എന്ന്
പറഞ്ഞു UFO യില് പറന്നു.UFO യില് ന്നിന്ന്
6.എന{ാ  താതെഴ വീണു ,അത് അവള് ക്യച്ച്
തെചയ്തു നനാക്കുനമ്പാള്UFO യുതെട നബ്രക്ക്
ആയിരുന്നു അത്............!





OളയംOളയം

                                                                    

തെകാടും കാറ്റ് വീശിയനല്ലാ
Oളയത്തിലായിരം നപര്മരിച്ചു
Oളയമീനാടിതെന വിഴുങ്ങുന്നിതാ
കണ്ടുനില്ക്കനല്ല Oവര്ത്തിക്കുക
ഈ നാട്ടാതെര നമ്മള് രക്ഷിക്കുക
ഈ Oളയത്തില് നമ്മള്തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു മയാ നമ്മുതെട തെപരുമതെയന്ന്
ദൈദവനാതെടന്നു വിളിതെച്ചാരു നാടിതെന
 Oളയ 
നാടിതെന Oളയ നാതെടന്നാക്കി മാറ്റിയിനല്ല.....
Oകൃതിനയാതെട{ിനീ ക്രുരത മനുഷ്യനര...........
ഇനിയും തിരിച്ചറിവ് 
നതാന്നി ഒരുപിടി മണ്ണ് നാം സൂക്ഷിക്കുക ഈ ദുര{ത്തില് നിന്നും നതെമ്മ രക്ഷിച്ചത് 
കടലമ്മതന് മക്കളാണ്
ഈ കടല്ലമ്മതന് മക്കളാണ

ഒരു തെപണ് മനസ്സ്ഒരു തെപണ് മനസ്സ്

ഒരു കുന്നിന് തെചരുവിതെE താഴ് വരയില് ഒരു തെകാച്ചു
തറവാട്.സമൃദ്ധിയും സന{ാഷവും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന



ആ തറവാട്ടില് ന ഹത്തിതെE നിറകുടമായ മുത്തശ്ശി.
അതിരറ്റ വാല്സല്യവും നവണ്ടുതെവാളം അച്ചനും നകാ-
ച്ചച്ഛനും മാരും അരുതാത്തത് തെചയ്താല് ശാസിക്കാന്അമ്മയും ഇളയമ്മയും 
അതായിരുന്നു അവളുതെട നലാകം
തറവാട്ടില് അവളായിരുന്നു ആദൃതെത്ത കണ്മണി
അവനളാട് എല്ലാവര്ക്കും വളതെര ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
പതെക്ഷ അവള്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവളുതെട Oിയ 
അച്ഛതെനയാണ്.അവളുതെട അച്ഛനായതില് സമൂഹത്തി-
ല് അവള്ക്ക് ഒരഭിമാനമാണ്.ന ഹം തെകാണ്ട് എല്ലാ-
വതെരയും നതാല്2ിച്ച ്ആ നല്ല മനുഷൃന് നാട്ടുകാര്ക്കും-
വീട്ടുകാര്ക്കും Oിയതെ2ട്ടവളായി.ആര്ക്കും അസൂയ-
നതാനുന്ന ആ തറവാട്ടിതെE ഐശ്വര്യത്തിനു കാര-
ണക്കാരന് അവളുതെട അച്ഛനാണ്.അവര് അവരുതെട-
ജീവിതം ആസ്വാദിച്ച ്ജീവിക്കുകയായിരുന്നു.അങ്ങ-
തെന ഇരിതെക്ക ആ കുടുബത്തിലും ഒരു ദുര{ം വന്നു-
കയറി.അവളുതെട പൃിയതെ2ട്ട അച്ഛന് ഇടയ്ക്കിതെട ശര്ദി-
ക്കല് വന്നു.അങ്ങതെന അത് നചാര ശര്ദിക്കാന് തുടങ്ങി.അനÉഹം അത് ആനരാടും 
പറഞ്ഞില്ല.അത്-
പിതെന്ന കാന്സറായി.ഈ കാര്യം അങ്ങതെന എങ്ങ-
തെനനയാ മകളറിഞ്ഞു.അത് അവള്ക്ക് സഹിക്കുന്ന-
തിനനക്കാള് അപ്പുറമായിരുന്നു.അവള് പിതെന്ന ഓനരാ
നഹാസ്പിറ്റലും അച്ഛതെനയും തെകാണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി-
നടന്നു.അങ്ങതെന ഒരു  നഹാസ്പിറ്റലില് കിട2ായി.
അവളുതെട അച്ഛന് ഈ അവസ്ഥവന്നതില് അവള്-
ഒരുപാട് ദുഃഖിതയാണ്.അവതെരല്ലാവരും ദൈദവനത്താ-
ട് കണ്ണീതെരാഴുക്കി Oാര്ത്ഥിക്കുകയാണ്.അങ്ങതെന-
നÎാനÏഴ് സ് ദൈകതെJാഴിഞ്ഞു.അവര്ക്ക് ആ നല്ല-
മനുഷ്യതെന രക്ഷിക്കാന് ക ഴിഞ്ഞില്ല.അങ്ങതെന കുറ-
ച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു.വീട്ടുകാര് എല്ലാം മറന്നു നാട്ടുകാ-
രും എല്ലാം മറന്നു.പതെക്ഷ അച്ഛതെE മകള് ഒന്നും -
മറക്കാതെത അവളുതെട കുട്ടിക്കാലതെത്ത അച്ഛതെE ദൈക-
പിടിച്ച ്നടക്കുന്നതും അച്ഛതെE കൂതെട ചിലവഴിച്ച നിമി-
ശങ്ങള് ഓര്ത്ത് അവള് നീറി നീറി കഴിയുകയാണ്.
എന്നും നിലാവത്ത് ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളില്-
ഒന്ന് തതെE അച്ഛനാതെണന്ന് അവള്ക്ക് നതാന്നുന്നു.
[അമ്മ രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചു.നവതെറ വീട്ടില് അവ-
ര് താമസിച്ചു].അവളുതെട അമ്മ നവതെറ രണ്ടാം കല്യാണം
കഴിക്കുന്നു .ആ ഭര്ത്തവാതെണങ്കില് ഒരു ദുഷ്ടനാണ്.
അവള്ക്ക് ഒരു സ്വസ്തത കിട്ടില്ല.കാരണം എന്നും അവതെള തെകാണ്ട് 
നജാലിതെചJി2ിക്കും.ഒരു നവലക്കാ-
രിതെയന2ാതെല.അവനളാടുള്ള ന ഹം കുറഞ്ഞു വന്നു.
അവര്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി.അവള്ക്ക് ഒരു അനുജ-



ന് എന്നു പറഞ്ഞന2ാള് ഒരുപാട് സന{ാഷമായി.
പതെക്ഷ അവളുതെട നജാലികള് കൂടി വന്നു. എന്നും ഉ-
റക്കമില്ലാതെത രാത്രികളില് അവള് അച്ഛനനാട് പ-
റയും .ചിലന2ാള് അവള് ആഗ്രഹിക്കും അച്ഛതെE കു-
തെട വരണതെമന്ന്.അങ്ങതെന ആനരാടും ഒരു കുറ്റവും പ-
റയാതെത അവള് ജീവിച്ചു.അങ്ങതെന അവളുതെട അമ്മ കു-
ഞ്ഞിന് കുറച്ച ്സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് നപായി.
അന2ാള് അവളുതെട ഭര്ത്താവും അവളും ഒറ്റക്കായിരു-
ന്നു. ആ അമ്മയുതെട ഭര്ത്താവ് ആക്രമിക്കാന് തുടങ്ങി.
അവളുതെട ദൈക ബലമായി പിടിച്ചു.അവള് അJാതെള-
തള്ളിയിട്ട് ആ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങിന2ായി.ഇത്ര-
യും ദിവസം അവര് സഹിച്ചു.ഇത് സഹിക്കുന്നതിനന-
ക്കാള് അപ്പുറമാണ്.അവതെള പിതെന്ന ആരും കണ്ടില്ല....

ഒരു തെപണ് മനസ്സ്ഒരു തെപണ് മനസ്സ്

ഒരു കുന്നിന് തെചരുവിതെE താഴ് വരയില് ഒരു തെകാച്ചു
തറവാട്.സമൃദ്ധിയും സന{ാഷവും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന
ആ തറവാട്ടില് ന ഹത്തിതെE നിറകുടമായ മുത്തശ്ശി.
അതിരറ്റ വാല്സല്യവും നവണ്ടുതെവാളം അച്ചനും നകാ-
ച്ചച്ഛനും മാരും അരുതാത്തത് തെചയ്താല് ശാസിക്കാന്അമ്മയും ഇളയമ്മയും 
അതായിരുന്നു അവളുതെട നലാകം
തറവാട്ടില് അവളായിരുന്നു ആദൃതെത്ത കണ്മണി
അവനളാട് എല്ലാവര്ക്കും വളതെര ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
പതെക്ഷ അവള്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവളുതെട Oിയ 



അച്ഛതെനയാണ്.അവളുതെട അച്ഛനായതില് സമൂഹത്തി-
ല് അവള്ക്ക് ഒരഭിമാനമാണ്.ന ഹം തെകാണ്ട് എല്ലാ-
വതെരയും നതാല്2ിച്ച ്ആ നല്ല മനുഷൃന് നാട്ടുകാര്ക്കും-
വീട്ടുകാര്ക്കും Oിയതെ2ട്ടവളായി.ആര്ക്കും അസൂയ-
നതാനുന്ന ആ തറവാട്ടിതെE ഐശ്വര്യത്തിനു കാര-
ണക്കാരന് അവളുതെട അച്ഛനാണ്.അവര് അവരുതെട-
ജീവിതം ആസ്വാദിച്ച ്ജീവിക്കുകയായിരുന്നു.അങ്ങ-
തെന ഇരിതെക്ക ആ കുടുബത്തിലും ഒരു ദുര{ം വന്നു-
കയറി.അവളുതെട പൃിയതെ2ട്ട അച്ഛന് ഇടയ്ക്കിതെട ശര്ദി-
ക്കല് വന്നു.അങ്ങതെന അത് നചാര ശര്ദിക്കാന് തുടങ്ങി.അനÉഹം അത് ആനരാടും 
പറഞ്ഞില്ല.അത്-
പിതെന്ന കാന്സറായി.ഈ കാര്യം അങ്ങതെന എങ്ങ-
തെനനയാ മകളറിഞ്ഞു.അത് അവള്ക്ക് സഹിക്കുന്ന-
തിനനക്കാള് അപ്പുറമായിരുന്നു.അവള് പിതെന്ന ഓനരാ
നഹാസ്പിറ്റലും അച്ഛതെനയും തെകാണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി-
നടന്നു.അങ്ങതെന ഒരു  നഹാസ്പിറ്റലില് കിട2ായി.
അവളുതെട അച്ഛന് ഈ അവസ്ഥവന്നതില് അവള്-
ഒരുപാട് ദുഃഖിതയാണ്.അവതെരല്ലാവരും ദൈദവനത്താ-
ട് കണ്ണീതെരാഴുക്കി Oാര്ത്ഥിക്കുകയാണ്.അങ്ങതെന-
നÎാനÏഴ് സ് ദൈകതെJാഴിഞ്ഞു.അവര്ക്ക് ആ നല്ല-
മനുഷ്യതെന രക്ഷിക്കാന് ക ഴിഞ്ഞില്ല.അങ്ങതെന കുറ-
ച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു.വീട്ടുകാര് എല്ലാം മറന്നു നാട്ടുകാ-
രും എല്ലാം മറന്നു.പതെക്ഷ അച്ഛതെE മകള് ഒന്നും -
മറക്കാതെത അവളുതെട കുട്ടിക്കാലതെത്ത അച്ഛതെE ദൈക-
പിടിച്ച ്നടക്കുന്നതും അച്ഛതെE കൂതെട ചിലവഴിച്ച നിമി-
ശങ്ങള് ഓര്ത്ത് അവള് നീറി നീറി കഴിയുകയാണ്.
എന്നും നിലാവത്ത് ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളില്-
ഒന്ന് തതെE അച്ഛനാതെണന്ന് അവള്ക്ക് നതാന്നുന്നു.
[അമ്മ രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചു.നവതെറ വീട്ടില് അവ-
ര് താമസിച്ചു].അവളുതെട അമ്മ നവതെറ രണ്ടാം കല്യാണം
കഴിക്കുന്നു .ആ ഭര്ത്തവാതെണങ്കില് ഒരു ദുഷ്ടനാണ്.
അവള്ക്ക് ഒരു സ്വസ്തത കിട്ടില്ല.കാരണം എന്നും അവതെള തെകാണ്ട് 
നജാലിതെചJി2ിക്കും.ഒരു നവലക്കാ-
രിതെയന2ാതെല.അവനളാടുള്ള ന ഹം കുറഞ്ഞു വന്നു.
അവര്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി.അവള്ക്ക് ഒരു അനുജ-
ന് എന്നു പറഞ്ഞന2ാള് ഒരുപാട് സന{ാഷമായി.
പതെക്ഷ അവളുതെട നജാലികള് കൂടി വന്നു. എന്നും ഉ-
റക്കമില്ലാതെത രാത്രികളില് അവള് അച്ഛനനാട് പ-
റയും .ചിലന2ാള് അവള് ആഗ്രഹിക്കും അച്ഛതെE കു-
തെട വരണതെമന്ന്.അങ്ങതെന ആനരാടും ഒരു കുറ്റവും പ-
റയാതെത അവള് ജീവിച്ചു.അങ്ങതെന അവളുതെട അമ്മ കു-
ഞ്ഞിന് കുറച്ച ്സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് നപായി.



അന2ാള് അവളുതെട ഭര്ത്താവും അവളും ഒറ്റക്കായിരു-
ന്നു. ആ അമ്മയുതെട ഭര്ത്താവ് ആക്രമിക്കാന് തുടങ്ങി.
അവളുതെട ദൈക ബലമായി പിടിച്ചു.അവള് അJാതെള-
തള്ളിയിട്ട് ആ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങിന2ായി.ഇത്ര-
യും ദിവസം അവര് സഹിച്ചു.ഇത് സഹിക്കുന്നതിനന-
ക്കാള് അപ്പുറമാണ്.അവതെള പിതെന്ന ആരും കണ്ടില്ല....

അപ്പുവിതെE  ജീവിതംഅപ്പുവിതെE  ജീവിതം

അപ്പുവിതെE കുടുംബം ദാരിദ്രം തെകാണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്.സ്വ{തെമന്ന്
പറയാ ന് അപ്പുവിനുണ്ടായിരിന്നത് അച്ഛനും
അമ്മയുമാണ്.അച്ഛതെE നജാലി എന്നു പറ             ഞ്ഞാല് ചിരിതാമ്മയുതെട
വീട്ടില് പാല് കറക്കലാണ് .രാവിതെലയും ദൈവകുനന്നരവും പാല്
കറന്നാല് അപ്പുതെE അച്ഛന് ശഖനരട്ടന് കിട്ടുക മാസനത്തക്ക്
അറന്നൂറ് രൂപയാണ്. ആ അറന്നൂ രൂപ അവര്ക്ക് വലിയ ഒരു
തുകയാതെണങ്കിലും അത് ഒന്നിനും തികയില്ല.കാരണം അവരുതെട വീട് 
അടതെച്ചാറ2ില്ലാത്ത ഓലതെക്കാണ്ട് നമഞ്ഞ ഒരകവും ഒരടുക്കളയും ഉള്ള 
തെകാച്ചുവീടാണ് .അതുകൂടാതെത ഒരു മാസനത്തക്കുള്ള ഭക്ഷണം ആ ഒരു അറന്നൂറ് 
രൂപയില് കരുതിവയ്ക്കണം. അവരുതെട ഭക്ഷണം എന്നുപറ ഞ്ഞാല് മൂന്ന് നനരവും 
കഞ്ഞിയാണ്.
                    ശങ്കനരട്ടന് ആതെക ഒരു Oതീക്ഷ തതെE മകനാണ്. തതെE മകന് 
അപ്പു പഠിക്കുന്നത് 10ാാം  ക്ലാസിലാണ്. ഒരു ദിവസം ശങ്കനരട്ടന് പനി വന്നു. നല്ല 
ക്ഷീണ മുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിതെE ഒരു ഭാഗം തളര്ന്ന് 
നപാവുകയും തെചയ്തു. അച്ഛന് കിട2ിലായനതാതെട ആ കുടുംബം ആവാന് തുടങ്ങി. 
അന2ാള് ശങ്കനരട്ടന് ചികില്സിക്കാനുള്ള പണവും അവരുതെട കJില് 
ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു മാസതെത്ത കഞ്ഞി       യാതെണങ്കില് അതും തീര്ന്നു. 
രണ്ടാഴ്ചനയാളം തതെE അയല്വാസിയായ ലിസിനചച്ചിയുതെടയും ചിരിതാമ്മയുതെടയും 
വീട്ടില് നിന്ന് അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്.
            പിതെന്ന അവര്തെക്കരു മടുപ്പു നതാന്നി. പിതെന്ന പിതെന്ന...അവതെര ഭക്ഷണം 
കഴിക്കാന് അയല്വാസികല്  വിളിക്കലും ഇല്ല. അപ്പു പറ ഞ്ഞു അനമ്മ ഇനി എതെE 
മുമ്പില് ഒരു മാര്ഗനമയുള്ളു.അമ്മ ചിരിതാമ്മയുതെട വീട്ടില് വീട്ടു പണി എടുക്കാന് 
നപാണം. എങ്കിനല അച്ഛതെന ചികില്സിക്കാനും പട്ടിണി അകറ്റാനും 
കഴിയും.അങ്ങതെന ശാരദ ചിരിതാമ്മയുതെട വീട്ടില് വീട്ടുപണിക്ക് നപായി. അങ്ങതെന 
കിട്ടുന്ന ദൈപസ തെകാണ്ട് അവര് ശങ്കനരട്ടതെന ചികില്സിച്ചു തുടങ്ങി.  
                      ഒരു ദിവസം ശാരദ ചിരിതാമ്മയുതെട വീട്ടില് പണിതെയടുത്തു 
കഴിഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് ശങ്കനരട്ടന് മരുന്ന് തെകാടുക്കാന് നവണ്ടി നപായി. 
ശാരദ: ശങ്കനരട്ടാ.......എഴുനന്നല്ക്ക് 



           ശങ്കനരട്ടാ....... എഴുനന്നല്ക്ക്  മരുന്ന് തരാം. [ശങ്കനരട്ടന് എഴുനന്നല്ക്കുന്നില്ല.
കണ്ണുംതുക്കുന്നില്ല.ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. പതെക്ഷ ശ്വാസം വലിക്കന്നുണ്ട്. ]അസുഖം 
കൂടുതലായി  എന്നു നതാന്നിയന2ാള് നഹാസ്പിറ്റിനലക്ക്
വണ്ടി വിളിച്ച ്ശങ്കനരട്ടതെന നഹാസ്പിറ്റിതെലത്തിച്ചു. കുറച്ച ്സമയം കഴിഞ്ഞന2ാള് 
റൂമിതെല വാതില് തുറന്ന് നÎാÏര്  
വരുന്നു. 
നÎാÏര്:mr ശങ്കനരട്ടതെE ആതെരങ്കിലുംമുനണ്ടാ ഇവിതെട 
[അന2ാള് ശാരദ നÎാÏരുതെട അരികില് വന്നു.]
നÎാÏര്:താങ്കള് വിശമിക്കരുത്. 
അനÉഹം ശ്വാസം വലിക്കുന്നില്ല. അതു നകട്ടന2ാള് തതെE മകനും ഭര്യയും 
തെപാട്ടിക്കരയുകയുമാണ്. ശാരദ നബാധംതെകട്ട് വീണു. അങ്ങതെന അവിതെടയുള്ള 
എല്ലാവരും    ശാരദയുതെട മുഖത്ത് നബാധം തെതളിയാന് നവണ്ടി തെവള്ളം കുടഞ്ഞു. 
കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞന2ാള് ശാരദയുതെട നബാധം തെതളിഞ്ഞു. പിതെന്ന ശാരദയ്ക്ക് 
സമനില തെതറ്റിയ സംസാരമായിരുന്നു.[അനതാതെട ശാരദ നനാര്മല് 
അല്ലായിരുന്നു.]അനതാതെട ഒരനാദ കുഞ്ഞിനു തുല്യമായിരുന്നു അപ്പുവിതെE ജീവിതം. 
അങ്ങതെന അപ്പു ഒരു കടയില് നജാലിതെചJാന് തുടഞ്ഞി. അപ്പു 
തെചറിയകുട്ടിയായതുതെകാണ്ട് തതെന്ന അവന് അധിക നജാലി ഒന്നും 
അറിയില്ലായിരുന്നു.[അവന് പീടികയില് നജാലിതെചയ്യുന്നത് തതെE അമ്മതെയ നല്ല 
രീതിയില് നനാക്കി നല്ല അവസ്ഥയിനലക്ക് നകാണ്ട് വരാനാണ്.]ഒരു  
ദിവസം അപ്പു നജാലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിതെലത്തിയന2ാള് തതെE അമ്മതെയ കാണ്മാനില്ല





എതെE അനുഭവംഎതെE അനുഭവം
ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു മാടന് Oാവിതെന കിട്ടി.
ഞാന് അതിന്  തീറ്റയും  തെവള്ളവും തെകാടുത്ത്  കുട്ടി-ല് ഇട്ടു.പിനറ്റ  ദിവസം ഞാന്
നനാക്കി തെവള്ളവും -
തീറ്റയും തെവള്ളവും തെവച്ചു തെകാടുത്തു.കുറച്ച ്കഴി   ഞ്ഞ്
നനാക്കിയന2ാള് അത് ചത്തുനപായി ഞാനതിതെന
കുഴിച്ചിട്ടു.ഞാന് എന2ാഴും തെചന്ന് നനാക്കാാറുണ്ട്. 

ഹൃദയശ ൂന്യര്ഹൃദയശ ൂന്യര്
 ]ൗസിയ ടീച്ചര്

ശുദ്ധ ഹൃദയങ്ങളില് കഴുകന്
പതിയിരിക്കതെലളു2മാണ്
അങ്ങതെനയിരിക്കുന്ന....

കഴുക ദംഷ്ട്രങ്ങള്
മാംസങ്ങളിനലക്ക്...ആഴ്നിറങ്ങി

രക്തം ഉൗറ്റിക്കുടിച്ച്
രക്തത്തിന് കറചുണ്ടിനല{ി
കുടല് മാല പുറതെത്തടുത്ത്

കഴുത്തിലണിഞ്ഞ്....
ഇളം പുഞ്ചിരിനയാതെട
ആര്ത്തട്ടഹസിക്കും

“ഞാതെനാന്നുമറിഞ്ഞിനല്ല..
രാമനാരായണാ”എന്നഭാവത്തില്

എന്നിനട്ടാ ശുദ്ധഗതി ചമയും
             

                    ഒരുചില്ലയില് നിന്ന്
                    മറ്റു ചില്ലകളിനലക്ക്...



                    ഒരിടത്തില് നിന്ന് മറ്റിടത്തിനലക്ക്
                    നദശാടനം നടത്തുന്ന...അവരില്
                    ക്രൂരത തളം തെകട്ടി നില്ക്കും...
                    ക്രൂര ദംഷ്ട്രങ്ങള്,മറ്റുള്ളവതെര

                    പരിഹസിച്ച.്..ചിരിക്കും...

                                                   

  
ഞാനിന്നും  ഏകാ{തയില്   ഞാനിന്നും  ഏകാ{തയില്   

                          എതെന്ന   ഒറ്റക്കാക്കി    എലാരും     നപായി  ഇതിനു    മുമ്പ്   
എത്രനയാ  നല്ല  സന{ാഷ    ദിവസങ്ങള്   
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു    അപ്പൂ2നും   അമ്മൂമ്മയും  ലച്ചൂനച്ചച്ചിയും  
നദവൂട്ടനും   അവരുതെട   അചനും   അമ്മയും    എലാരും           ദിവസങ്ങള്   
അതിതെE   ഓര്മ്മകള്  മാത്രം ബാക്കി
                      ഒരു      സന്ധ്യ നനരം       ചാരുകനസരയില്   ഇളം
കാറ്റുംതെകാണ്ടങ്ങതെന  ഇരിക്കുകയാണ് നബബിനച്ചട്ട൯   എതെE
അരികിലായിട്ട്     പുഴയാണ്   വയലും  പൂന{ാട്ടങ്ങളും   മാവുകളും
എലാം    നിറഞ്ഞ      Oകൃതിനയാടടുത്ത്  ജീവിക്കന്നവരായിരുന്നു   ഇവ             രും   
ലച്ചുനച്ചച്ചിയും   നദവൂട്ടനും  സ്കൂളില്   നപായിരിക്ക് യാ   അവരിലാതെത   
എനിതെക്കാരുസുഖവും     
കിട്ടിയിട്ടില   അതാ  വരുമന്നു    രണ്ടുനപരും   എനിക്ക് സന{ാഷയി  എന{ാ ഒരു 
നല്ല സന{ാഷത്തിലാണനല്ലാ രണ്ടുനപരും.കഴിഞ്ഞതെകാല്ലതെത്ത ഇൗദിവസം  
ഞാനാനലാചിച്ചു....
നഹാ ഇന്ന് നദവുട്ടതെE 5ാാംപിറന്നള് ആനഘാഷമനല്ല.എല്ലാരും കുടിഅവനുനവണ്ടി 
സദൈOസിനുനവണ്ടി തJാതെറടുകുന്നകര്യംഞാനറിഞ്ഞില്ല.പിതെന്നയാ     കണ്ടത്   
ഹാളില്     ആളുകളും    അലങ്കാരങ്ങളും    എല്ലാംതെകാണ്ട്      നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 



അവനിങ്ങ്   കയറിയതുംഎല്ലാവരും  കൂടി   ഹാളില്    ഒരു   പൂരം    തതെന്ന   തീ 
രുന്നു    അങ്ങതെന   നകയ് ക്കും   മിഠായികളും     വിതരണവും   എല്ലാം    കഴിഞ്ഞ് 
എല്ലാരും   പിരിഞ്ഞ്   നപായി .   അവതെന   ഒരു  നകാമാളിരൂപത്തില് യാക്കി   
മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു     അവ രും .  ഹാളിതെല    എതെE   ചുമരുകളിലും  എല്ലാവരും 
കൂടി     ഒരു    കലവറ തതെന്ന   തീരുന്നു     അങ്ങതെന   നദവുട്ടതെE  യും    
ലച്ചുനച്ചച്ചിയുതെടയും    ഒരു   പാട്ടും    Îാ൯സും  

ഒതെക്ക ക്കഴിഞ്ഞ്  എല്ലാരും  റൂമിനലക്ക്   നപായി . അങ്ങതെന   അപ്പൂ2൯  ഒരു കഥ 
പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നദവൂട്ടന് അത് നകട്ട് ഉറങ്ങുകയും തെചയ്തു ഇവിതെട ഒരു കാര്യണ്ട് 
എനന്നാടാരും മിണ്ടുകയും കളിക്കുകയും ഒന്നുല്ല.  എന്നാല്ലും  എല്ലാവരുതെട  
സന{ാഷത്തിലും    അങ്ങ്   പങ്കുനചരുക   എന്നല്ലാതെത  നവതെറാന്നുല്ല 
                  അങ്ങതെന  നനരം പലര്ന്നു. പിതെന്നയും ഒച്ചയും തിമിര്പ്പും  എല്ലാം 
തുടങ്ങി .നദവൂട്ടതെE കരച്ചിലാണനല്ലാ ആ നകള്ക്കുന്നത്.....എതെE ശ്രദ്ധ  
അനങ്ങാട്ടായി.നനാക്കുനമ്പാ എ{ാന്നറിനയാ ഇന്നവന് പുഴക്കടവത്തു  നിന്ന് 
കുളിക്കനണാ
തെന്നാനരതെയാരു വാശി. രാവിലത്തതെന്ന ഒരടിയുണ്ടാക്കണ്ടാന്നു
കരുതി അപ്പൂ2൯ അവനയും ലച്ചുനച്ചച്ചിതെയയും കൂട്ടി കുളിക്കാ൯
നപായി വീടായ എനിക്ക് അവരുതെട കൂതെട നപാവാ൯  പറ്റില്ലനല്ലാ. 
അതുതെകാണ്ട അവിതെട നടന്നതെതാന്നും ഞാനറിഞ്ഞില്ല
                തെപാട്ടന്നാണ് ആളുകതെളല്ലാം പുഴക്കരയിനലാട്ട് ഞാ൯ 
കണ്ടത് . എതെന്ന ഒറ്റയ് ക്കാക്കി എല്ലാരും അനങ്ങാട്ട് നപായി .
എ{ായിരിക്കും എന്നറിയാനുളള ആക്ഷനയാതെട ഞാ൯ 
തെപാറുതിമുട്ടി എന്നാല് ആംബുല൯സും  ആളുകളു തെട   നിലവിളിയുതെടയുഠ  എല്ലാം  
ശബ്ദം  മാത്രനമഞാ ന് നകള്ക്കുന്നുളളു കാരൃം  എനിക്ക്  ഏതാണ്ട്  മനസിലായി.
തിരിച്ച ്നപാകുന്ന  ആളുകളുതെട  സംസാരം  ഞാന്    
നകട്ടു. അപ്പൂ2തെന എല്ലാരും കുറ്റം പറയുന്നു.പുഴയുതെട ശക്തിയായ 
ഒഴുക്കില് നദവൂട്ട൯ തെപട്ടുന്നറിഞ്ഞതും ഞാനക2ാതെട ഒന്നാടിന2യി 
എതെEടുനത്തക്ക് ആരും വരുന്നില്ല . നനരം സന്ധ്രയായി. ഒരാംബുല൯സിതെE 
നഹാണടി ഞാ൯ നകട്ടു ആകാംരക്ഷനയാതെട 
നനാക്കിനിന്ന് ഞാ൯ കണ്ടത് നദവൂട്ടതെE തെവളളത്തുണിയില് 
തെപാതിഞ്ഞ  ശരീരമായിരുന്നു . ആര്ത്തു നിലവിളിക്കുന്നു അവതെE അമ്മയും 
അഛനും ഒരു Oതിമനപാതെല നല്ക്കുന്ന
അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂ2നും . ലച്ചുനച്ചച്ചിയാതെണങ്കിനലാ ആര്ക്കും
പിടിച്ചുതെവക്കനാവാത്ത വിധത്തില് അലമുറിയിടുന്നു .ഇന്നതെല
ഇൗനനരം സന{ാഷം തെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാല് ഇന്നാതെക 
നിലവിളികളുതെടയും  ദുഃഖത്തിതെEയും ഒരുമരണവീടായി ഞാന്
മാറി എല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തില് വന്നു നചര്ന്നതു നപാതെല ആര്ക്കും ഒരു 
മിണ്ടാട്ടതെമാന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
എല്ലാരും പിരി ഞ്ഞു .എന്നിട്ടും എതെE പരിസരം തെമാത്തം ആതെക ഒരു പുക നിറ 
ഞ്ഞഅവസ്ഥയായിരുന്നു.



                      രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് നശഷം അപ്പൂ2നും അമ്മൂമയും ലച്ചു നചച്ചിയും 
നദവൂട്ടതെE അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാരുംകൂടി എനങ്ങാനട്ടാ ആതെരാതെക്കനയാ കൂട്ടി 
തെകാണ്ടുനപായി.ഞാതെനാന്നും
അറിയുന്നില്ല.അന്ന്  തെതാട്ടിന്നുവതെര അവതെരനങ്ങാട്ടു നപായിന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
ഇന്നും അതിലൂതെട ആതെരങ്കിലും നപായാല് അവതെരക്കുറിതെച്ചതെ{ങ്കിലും 
വിവരതെത്ത2റ്റി പറയുന്നുനണ്ടാന്നു 
ഞാന് നനാക്കും ആതെക മണ്ണും മുറ്റമാതെക കാടും എതെE നദഹതെമാതെക്ക തെപാടിയും 
എല്ലാകൂടി നില്ക്കുന്ന എതെന്ന ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് നപാലും തിരിഞ്ഞ് നനാക്കാറില്ല. 
എതെന്ന ആര്ക്കും 
നവണ്ടാതായി. അനതാതെട ഞാന് ഏകാ{തയിനലക്ക് വഴുതിവീണു.
                                                   മുഹമ്മദ് ആദില്

  
ഒറ്റയ് ക്കായ വീടുകള്ഒറ്റയ് ക്കായ വീടുകള്

ഒറ്റക്കു നില്ക്കുന്ന
വീടിതെന കണ്ടിട്ടുനണ്ടാ?

ഇരുട്ടുംദുരുഹതയും
തെവളിച്ചവും നിഴലുകളും
കുട്ടി2ിണഞ്ഞങ്ങതെന

മൗനം കുടിച്ചുനില്ക്കുന്നത്
ഒച്ചയനക്കങ്ങളുംതെട

ഭൂതകാലത്തില് ആറാടി
പകല്ക്കിനാവില് മുങ്ങിയമര്ന്ന്
രാക്കിനാക്കളില് തട്ടിത്തടഞ്ഞ്
രാക്കിളി2ാട്ടില് മുങ്ങത്തുടിച്ച്

കരിയിലകനളാതെടാത്ത്
കിന്നാരം തെമാഴിഞ്ഞ്

അവരങ്ങതെന തുടിക്കുന്ന



ഒരു വീടിതെE കഥഒരു വീടിതെE കഥ

'ഇനി..ഇനി കരയില്ല അനമ്മ....മാ2്....മാ2്''  നകാപം തെകാണ്ട് തക്കാളി നപാതെല 
ചുവന്ന അമ്മയുതെട മുഖത്ത് നനാക്കി അവന് ദയനീയമായി ഗദ്ഗദതെമാതിക്കി തെകാണ്ട് 
പറഞ്ഞു അമ്മയുതെട നകാപം നലതെശാതെമാന്നടങ്ങിയതിനപാതെല കാണതെ2ട്ടു     
അമ്മ ഒന്നുംപറയാതെത അടുക്കളവാതിക്കനലക്ക് തിരിഞ്ഞു. ''പത്മിനി...എടീ...പത്മിനീ 
എ{് നില്പായിത് ഒന്നിങുവനന്ന....''അയല്കാരിയായ ശാ{ നവലികരികിനലക്ക് 



അമ്മതെയ മാടിവിളിക്കുന്നത് രഘു കണ്ടു.''എ{ിനായിരിക്കരും തനിക്ക് വല്ലതും  
തരാനാകുനമാ...?അല്ല മതെറ്റതെ{ങ്കിലുമാകും. ശാ{നചച്ചി ഇത്രയും വിനയനത്താതെട
വിളിച്ചിട്ടും അമ്മയിതെതവിതെട...?''രഘു തെമതെല്ല അടുക്കളവാതിലിതെE അടുനത്തക്ക് 
പാളിനനാക്കി  ''ഹാവൂ......അമ്മ നപായിരിക്കുകയാണ് ...എ{ിനാകും  ശാ{നചച്ചി 
വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വല്ല ആഹാരനമാ പലഹാരനമാ ആയിരിക്കുനമാ...? അല്ല തനിക്ക് 
വിശന്നനതാണ്ടു നതാന്നുകയായിരിക്കും.വല്ലന2ാവുതെമാതെക്ക ശാ{നചച്ചി 
വിളിക്കുനമ്പാള് ഭക്ഷണം അമ്മയുതെട അടുത്ത് നല്കാറുണ്ട് നചാനറാ കറികനളാ 
ഒന്നുമിതെല്ലങ്കില് അവരുതെട മകള് തെകാണ്ടു വന്ന ഹല്വനയാ പഴങ്ങനളാ
ആയിരിക്കും.അനല്ല നവണ്ട....താനി2ം എ{ിനാ അതുംആനലാചിച്ചിരിക്കുനന്ന.....
ഇനി അമ്മതെയ നദഷൃം പിടി2ിക്കരുത്. വിശന്നു കരയണ്ട അമ്മയുതെട അടുത്ത് 
ഭക്ഷണം ഇല്ലാ ഞ്ഞിട്ടനല്ല.....അരിയിട്ടുതിള2ിച്ച തെവള്ളം കണ്ടിട്ടു തതെന്ന ദിവസം 
രണ്ടായി.എന്നിട്ടും അമ്മക്ക്കിട്ടുന്നതെതന്തും അമ്മ ആതെക2ാതെട വിഴുങ്ങാതെത എനിക്കു
തരുന്നുണ്ടനല്ലാ അതുമതി....എന്നാലും...ഈ വിശ2ടങ്ങാതെന{ാണ് വഴി...''
ദൈകJിതെലന{ാ തെപാതിയുമായി അമ്മ കയറിവന്നു. 
   ''നമാനന....രഘൂ...''
അമ്മയുതെട വിളിയില് അവന് അലിഞ്ഞുനപായി.എതെ{ാരു ന ഹമുള്ള 
അമ്മ.അവന് അടുക്കള വരാ{യിനലക്ക് ഓടി തെചന്നു.
   ''എ{ാണനമ്മ.....''

''നിതെE നിലവിളിയും കരച്ചിലും ശാ{നചച്ചി നകട്ടുതെവന്നുനതാന്നുന്നു.നിനക്ക് 
രണ്ട് ച2ാത്തിയും ചമ്മ{ിയും തന്നിട്ടുണ്ട്.''തെചറുചിരിനയാതെട അമ്മ 
പറഞ്ഞു.അവന് സന{ാഷം തെകാണ്ട് നിലത്ത് നില്ക്കാനായില്ല
''വാ..... നമുക്ക് കഴിക്കാം....നീ ദൈകകഴുകി ച2ാത്തിയുതെമടുത്ത് ഇവിതെട 
ഇരി,ചമ്മ{ിയും എടുനത്താ....''
  ''അന2ാ അമ്മനയാ....''രഘുവിതെE  ശങ്കകണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു;''ഞാന് പിതെന്ന 
കഴിനച്ചാളാം നീ തിന്നുകഴി ഞ്ഞ് ആ വാസൂതെE പീടിക വതെര നപാണം...''അമ്മ 
അര്നദ്ധാക്തിയില് നിരുത്തി....
''പീടികഴില് നപായിട്ട് എ{ാണ്   വാനങ്ങണ്ടതനമ്മ...''
രഘുവിനാനവശമായി.''അല്ല....വാസുവിന് ഞാന് കുറച്ച ്പണം കടമായിട്ടുണ്ട്   
.എതെE പറ്റ് ബുക്ക് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അവന് പറഞ്ഞിരുന്നു.ഞാനത് 
മറന്നു നപായി......ഇനീ2ം എന്തുതെചയ്യും...?'' അമ്മയുതെട മുഖത്ത് ദൈദന്യത 
നിലച്ചിരുന്നു.അവന് ഒന്നും പറയാതെത കിണറിനടുനത്തക്ക് 
നടന്നു.അവനറിയാം അമ്മയുതെട അടുത്ത് ദൈപസ ഇല്ലാന്ന്. ''ഇനീ2ം ഇന്ന് 
വീടിതെE വാടകക്കാരന് കൂടി വന്നാല് എല്ലാം പൂര്ണ്ണമായി.ഈ മാസതെത്ത 
വാടകകൂടി തെകാടുത്തിനല്ലല് തെകട്ടും തെകട്ടി ഇറനങ്ങണ്ടിവരും....''രഘുവിതെE 
മനസ്സ് നീറി തെകാണ്ടിരുന്നു.''അമ്മ മറന്നു നപായിരിക്കുനമാ വാടക്കാകന് 
ഇന്നു വരുതെമന്ന്....?നവണ്ട ഇനി അമ്മതെയ ഒാര്മ്മതെ2ടുനത്തണ്ട അയാളിന്ന് 
വന്നിനല്ലല് ഇന്ന് അമ്മ വാടകദൈപസനയാര്ത്ത് വിഷമിക്കും....''
    ''രഘൂ....നീ ഇതുവതെര  ദൈകകഴുകിയിനല്ല.....''അമ്മയുതെട വിളി 
ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ചി{കളില് നിന്നും അവതെന ഉണര്ത്തി .അവന് തെപതെട്ടന്ന്
തെവളളം നകാരി ദൈകകഴുകി വന്നു.
          ''ദാ....ആ പലകയിലിരി.....''
അവന് ച2ാത്തിയും ചമ്മ{ിയുതെമടുത്ത് പലകയ്ക്കുമുകളിലിരുന്നു.തെവളളം ഗാ



ഗ്ലാസിലാക്കി അമ്മ അവിതെട എടുത്ത് തെവച്ചിരുന്നു.
അവന് ച2ാത്തി ഒരുകഷ്ണതെമടുത്ത് ചമ്മ{ിയും കൂട്ടി വായിലിട്ടു.നല്ല ച2ാത്തി .
അവ൯ മനസ്സില് പറഞ്ഞു . പുറത്ത് ഒരു ഒാനട്ടാറിക്ഷവന്ന ശബ്ദം അവന് 
ച2ാത്തിഅവിതെടയിട്ട് എഴുനന്നറ്റു.
    ''അനമ്മ........''
അവതെE വിളി എത്തും മുനമ്പ അമ്മ അവിതെട എത്തിയിരുന്നു.
ഒാനട്ടായില് നിന്ന് ഒരു വലിയ കട്ടി മീശയുളള തെവളള ഷര്ട്ടും മുണ്ടും ധരിച്ച 
വട്ടകണ്ണടവച്ച ്ഒരു മധൃവയസ്കന്  ഇറങ്ങി വന്നു.അമ്മയുതെട പിറകില് 
സ്ഥാനം പിടിച്ച രഘു താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തില് തെമതെല്ല നചാദിച്ചു . 
''ഇതാരാ......അനമ്മ....?''
അമ്മ ഒന്നും പറയാതെത നില്ക്കുന്നത് കണ്ട രഘു അമ്മയുതെട മുഖനത്തക്ക് 
പാളി നനാക്കി...അവന് സ്തംബിധനായി നപായി...
            അമ്മയുതെട കണ്ണില് നിന്നും കണ്ണുനീരിതെE ഒരു വന് Oവാഹം 
തതെന്ന രഘു കണ്ടു.അവന് അമ്മയുതെട മുമ്പിനലക്ക് വന്ന അനÉഹതെത്ത 
നനാക്കി......അവന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല....
   ''കുമാനര....ട്ടാ....''
അമ്മയുതെട വായില്നിന്ന് ആ വാക്കുകള് ഉതിര്ന്നു വീണന2ാള് രഘു 
ശരിക്കും തെഞട്ടി.........
     ''പത്മിനീ......''
അയാള് അമ്മതെയ തെകട്ടി2ിടിച്ചുകരഞ്ഞു........അമ്മയും കുനറ കരഞ്ഞു..ഈ 
സമയം രഘു താന് ഇതുവതെര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അച്ഛതെന നനാക്കി നില്
ക്കുകയായിരുന്നു.അതെ2ാ ഇതാണ് കിഴനക്കവീട്ടില് വിജയക്ഷ്മിയുതെടയും          
സത്യന്  മാഷുനടയും മകന് കുമാരന്....സത്യകുമാരന്......അല്ല അതെതാതെക്ക 
നപാതെട്ട എതെE അച്ഛന് ഇതുവതെര എവിതെടയായിരുന്നു.
അമ്മ കരച്ചില് നിര്ത്തി.രഘു  അച്ഛതെന തതെന്ന ഉറ്റുനനാക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മ 
പറഞ്ഞു.
        ''നമാനന..നി...തെE...അച്ഛ..ന്''
രഘു തെചറുതായി പുഞ്ചിരിച്ചു.
   അയാള് രഘുവിതെന തനന്നാടു നചര്ത്തുപിടിച്ചു. പിതെന്ന എടുത്തുയര്ത്തി

''രഘുനമാനന....''
അചഛതെE വിളി രഘുവിതെന സന{ാഷി2ിതെച്ചങ്കിലും ഇതുവതെര കാണാത്ത ഒരാള് 
എന്ന നിലയിലാകണം രഘു അപരിചിതതൃം നടിച്ചു.
    '' രഘു....എ{ാ നിനക്ക് സങ്കടം നപാതെല . അചഛതെന ഇഷ്ടായിനല്ല...''
അമ്മയുതെട സന{ാഷം നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീനരാടുകൂടിയ നചാദൃം അവന് 
അവഗണിച്ചതുനപാതെല.
            അവന് അചഛതെE ദൈകകളില് നിന്ന് 
നമാചിതനാകാനാഗ്രഹിച്ചു.അവതെന കൂടുതല് നചര്ത്തു പിടിച്ചു തെകാണ്ട് അച്ഛന് 
അമ്മനയാടായി പറഞ്ഞു 



         ''അവന്ഞാനുമായപരിചയത്തിലാകുന്നനതയുള്ളൂ...നീ ഇതാ20 രൂപ ആ 
ഓനട്ടാകാരന് നല്കി ആ ഓനട്ടായിലുള്ള കവറുകള് എടുത്തു തെവനച്ചര്..''
       അച്ഛന് അവതെന താതെഴവച്ചു അവതെE ദൈകകള് തതെE ദൈകനയാടുനചര്
ത്തുവച്ചു വീടിതെE മുമ്പിലുള്ള തുളസിത്തറയിതെല തുളസിതെച്ചടിയില് നിന്ന് ഒരു 
തുളസിയില പറിച്ചു വിനയപൂര്വ്വം വളതെര ശ്രദ്ധനയാതെട കീശയിലിട്ടു . രഘു അച്ഛതെന
വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
    കവറുകതെളാതെക്ക വരാ{യില്വച്ചനശഷം അമ്മ അച്ഛതെE അരികിനലക്ക് വന്നു . 
     ''വീടിതെE വാടക തെകാടുക്കാറായിരുന്നു....അയാളിന്ന് വരുതെമന്ന് പറഞ്ഞു. 
നിങ്ങള് നപായ നശഷം വന്ന രണ്ട് കത്തുകളിലുമുണ്ടായിരുന്ന തുകതെയാതെക്ക തീര്
ന്നിരുന്നു.പിതെന്ന........''
         ''നീ...വിഷമിനക്കണ്ട ഞാന് പണം നല്കാം അവന് വരതെട്ട....''
അച്ഛന് പറഞ്ഞ് നാതെവടുത്തതും നിമിഷങ്ങള്കുള്ളില് തതെന്ന കുടവയറും വലിയ 
മീശയുമുള്ള വാടകക്കാരന് ശങ്കരന് അവിതെട Oതൃക്ഷതെ2ട്ടു. രഘു നപാലുമറിയാതെത 
രഘുവിതെE വായില് നിന്ന് ''അനJാ ''എന്ന സ്വരം പുറനത്തക്ക് വന്നു.
      ''എ{ാ രഘൂ...നപടിച്ചുനപാനയാ...''
അച്ഛന് ചിരിച്ചുതെകാണ്ട് നചാദിച്ചു.പത്മിനീ..നീ ഇവന് വല്ലതും തെകാടുക്ക് ഞാനും 
ശങ്കനരട്ടനും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടു വരാം.



                                                                                                              

നന്ദി


	
	


