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നന്മകള നളിറയയും നത്താളളക്കത്തായയ.............

    ഈ ഭുമനി  ഞങ്ങള് മുതനിര്ന്നവരുളടേതല.ഇതയ നനിങ്ങള്

കു     ഞ്ഞുങ്ങളുളടേതനാണയ.ഞങ്ങള് മുതനിര്ന്നവര് തലമുറകളേനായനി
ഈ ഭുമനിരയ നശനിപനിചയ, ക്ഷയനിപനിചയ,കഠനിനമനായനി ചൂഷണട
രചയ, ദരനിദ്രയനികനി,ദദുഃഖനിതയനാകനി നനിങ്ങള്കയ തരനികയനാണയ.
ഭുമനി നമ്മുരടേ അമയനാണയ എരന്നനാരക നമള് ഒരുപനാടേയ വര്-

തമനാനട പറയട. പരക്ഷ, അമയയ പനനിപനിടേനിചനിരനിക്കുകയനാണയ.
ഭുമനികയ ചൂടേയ കൂടന്നുരവന്നയ വനിളേനിചയ പറയന്നതയ  ഞങ്ങള് കവനി
കളേല, ശനാസ്ത്രജ്ഞരനാണയ. ഭുമനികയ ചൂടകൂടളമനാള് മഞ്ഞുമലകള്
ഉരുകുരമന്നുട സമുദ്രപ്രതലട ഉയരുരമന്നുട ക്ഷനാമട വര്ധനിക്കുരമ-
ന്നുട പകര്ചവവനാധനികള് പടേരുരമന്നുരമലനാട പ്രവചനിക്കുന്നതയ
ശനാസ്ത്രമനാണയ.
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കണ്ടന് പൂച

  പമനിപമനി വരുന്നവന്
    എലനികളുരടേ ഘനാതകന്
    എലനികള്രകന്നുട ളപടേനി സകപട,

    കൂടളതനാരടേ നടേക്കുട എലനികരളേ-

    മുന്നനില് ചനാടേനി പനിടേനിക്കുന്നവനനാണയ
     വമന്,കണ്ടന് പൂച.....
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 ജജീവചരളിതയും

            
         ടേനി.ഉഹബൈദയ   (1908-1972)

കനാസര്ളകനാഡയ  ജനിലയനിരല  പളനികലനില്
ജനനട.അധവനാപകന്,മനാപനിളേപനാടനില് ഗളവഷകന്,ഉഹബൈദനിരന്റ രതരഞ്ഞടത-

കവനിതകള്,ചന്ദ്രകല,ഗനാനവജീചനി,ബൈനാഷ്പധനാര
മണനിളലകയമടേങ്ങനി  തുടേങ്ങനിയ അളനകട  കവനിതകള് രചനിചനിട്ടുണ്ടയ.വളളതനാള്  
കവനിതകള് , ചനിനവനിഷ്ടയനായ സജീത,വജീണപൂവയ
തുടേങ്ങനിയ കൃതനികള് കന്നഡയനിളലക്കു
പരനിഭനാഷരപടതനിയനിട്ടുണ്ടയ.........
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എഴുത്തുകത്താരര  അറളിയക

 രവണളിക്കുളയും ളഗത്താപലക്കുറുപയ

                          
            തനിരുവല  രവണനികുളേതയ 
ജനനിച.കവനി,വനിവര്തകന്  എന്നജീ  നനിലകളേനില്  പ്രസജീദ്ദന്
മനാണജീകവജീണ,രവളനിതനാലട
,മനാനസപുതനി,സളരനാവരട,ക-

ദളേനിവനട,കനാമസുരഭനി തുടേങ്ങനിയ  കവനിതസമനാ ഹൈനാരങ്ങളുട
ഹകരളേജീളകനാശട  തനിരുക്കുറല്,ഭനാരതനിയകവനിതകള്
തുളേസനിദനാസരനാണനായണട  തുടേങ്ങനിയവനിവര്തനങ്ങളുട
പ്രസജീദ്ദജീകരനിചനിട്ടുണ്ടയ.ളകന്ദ്ര-ളകരളേ സനാഹൈനിതവ  അകനാദമനി
അവനാര്ഡുകള്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ ........
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എലളിയയും ആനയയും

                             

            ഒരു  ദനിവസട  ആനയട  എലനിയട  കനാടനിലൂരടേ
    ളപനാവകയനായനിരുന്നു   ''സൂക്ഷനികണട  വല  ഭജീകര  ജജീവനികളുട
  കനാണട   ആന പറഞ്ഞു ''ഹട. എനനികയഒരു  ജനിവനിരയയട
ളപടേനിയനില.അവരയലനാട  എരന്ന  ക    ണ്ടനാ  ല്  ളപടേനിളചനാടട
കുരങ്ങനട  പറഞ്ഞു.കുറച  ക്ഷജീണനിചയ  ഒരു സ്ഥലതയ 
കജീടേന്നു  .അവനിരടേ  ഒരു  ഓനയ  ഉണ്ടനായനിരുന്നു. ആ  ഓനനിരന
കണ്ടയ  കുരങ്ങന്  ഒറ്റളയനാടട  ഹൈനി  ഹൈജീ  അരതനാരു  ഒനാനനാ  കുരങ്ങനാ.
നനിനകയ  ഒന്നനിളനയട  ളപടേനിയനിലനളല നജീ  പറഞ്ഞതയ  അതു  കണ്ടയ  
കുരങ്ങന്  ചമനിളപനായനി............. 
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രതയുംസ്നദളിളയത്താടയ

ആളരനാ  പറയന്നു  രതടസ്നദനി,നനിളന്നനാട
മൂകനാനരനാഗട കലര്രന്നനാരനാല് വന്നുളപനാല്
ആരകയനിരുണ്ടു തളേര്ന്നനിഴയന്ന നനിന്
യനാതന കണ്ടനാ മനിഴനികള് നനിറയളവ
രണ്ടുതുളനിചടനജീര് നനിന് കറുപനാര്ന്ന
രനഞ്ചത്തു വജീണളപനാല്,അദയഭുതട;രപരടന്നു
പുഞ്ചനിരനിരകനാളനാന് തുടേങ്ങനിളപനാല് രതടസ്നദനി;
ആ രനാഗമലലനായയ,*ദജീപ്രമനാട യത്നമനായയ-
തജീരളവ രണ്ടു കരങ്ങരളേനാരനായനിരട
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വയലത്താര്  രത്താമവര്മ

1928-മര്ചയ 25 നയ ജനനിച കവനി ചലചനിത ഗനാനരചനനാ രടഗതനാണയ കൂടതല് 
പ്രസനിദ്ധനനായതയ.400 ല് പരട ചനിതങ്ങള്കനായനി 2000-ളലരറ ഗനാനങ്ങള് രചനിച.

സര്ഗസട ഗജീതട എന്ന ക്രതനി 1901-ല് ഗനാനരചനയ്ക്കുളേളേ ളദശജീയ
പുരസനാരട ലഭനിച.തടേനാക എന്ന ദ്രനാവനിസയ രനാജകുമനാരനി,രനാവണ പുതനി,ആയനിഷനാ 
തുടേങ്ങനിയവ വയലനാറനിരന് വവതവസ്ത മുഖമനാണയ
സഹൈവദയനയ നല്കുന്നതയ.രകനാനയട പൂന്നൂലട,മുളേകനാടേയ,എനനിക്കു 
മരണമനില,ഒരുജുഡനാസയ ജനനിക്കുന്നു തുടേങ്ങനി ധനാരനാളേട കവതനികള്
രചനിചനിട്ടുണ്ടയ.1975-ഒളകനാബൈര്-27-നയ നനിരവനാതനനായനി.
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ആടയും നമ്പൂതളിരളിയയും

 പണ്ടയ പരണ്ടനാരനിടേതയ ഒരു നമ്പൂതനിരനി ജജീവനിചനിരുന്നു.ഒരു ദനിവസട
നമ്പൂതനിരനിരകനാരനാശ പൂത്തു,ഒരനാടേനിരന വനാങ്ങണട.അങ്ങരന 
ആടേനിരന വനാങ്ങനാന് ചനയനിളലകയ യനാതയനായനി.അവനിരടേ നനിന്നുട
നമ്പൂതനിരനി ഒരു മനിടകനി ആടേനിരന വനാങ്ങനി അയനാള് വജീടനിളലകയ ന-

ടേന്നു.വഴനിമളധവ മൂന്നയ രകനാളകനാര് നമ്പൂതനിരനിരയ കനാണനാനനിടേയനാ-

യനി.അതനിരലനാന്നനാമന് നമ്പൂതനിരനിയരടേ അടകല് രചന്നയ ളചനാദനിച:

"നമ്പൂതനിരനിരയനനാണയ നനായരയയട വനാങ്ങനിരകനാണ്ടയ വരുന്നതയ?”

"ഹഹൈ,നനിശുമന്!കണയ കനാണനിളലവ?ഇതയ നനായല,ആടേനാണയ"
ഇതുട പറഞ്ഞുരകനാണ്ടയ നമ്പൂതനിരനി മുളന്നനാട്ടു നടേന്നു.അല്പട കഴനി-
ഞ്ഞയ രണ്ടനാമനട നമ്പൂതനിരനിയരടേ അടകരലതനി ഇളത ളചനാദവട 
ആവര്തനിച.ഒന്നനാമളനനാട പറഞ്ഞ അളത മറുപടേനി രണ്ടനാമളനനാടട
പറ രഞ്ഞങനിലട നമ്പൂതനിരനിയരടേയളനില് സടശയമനിലനാതനില.കുറ

പടട



ച കൂരടേ നടേന്നളപനാള് മൂന്നനാമളനനാടട ഇളത സടഭനാഷണട ആവര്-

തനിച.നമ്പൂതനിരനി ആടേനിരന കളേഞ്ഞു.

മൂവത്താണ്ടന് മത്താവയും കൂട്ടുകത്താരയും

 പരണ്ടനാരനികല് ഒരനിടേതയ ഒരു മൂവനാണ്ടന് മനാവണ്ടനായനിരുന്നു.അതനില് 
നനിറരയ പക്ഷനികളുട പൂവനാലന്മനാരുട വസനിചനിരുന്നു.മനാമഴകനാലമനായനാല് 
അവരയലനാട ആ മരതനില് നനിന്നനായനിരുന്നു സകനാദനിഷ്ടമനായ മനാമഴങ്ങള് 
കഴനിചനിരുന്നതയ.അതുകൂടേനാരത,പകലമുഴുവനട ആഹൈനാരട ളതടേനിയലഞ്ഞ പ
ക്ഷനികളുട ആ മരതനില് നനിന്നനായനിരുന്നു ആഹൈനാരട കരണ്ടതനിയതയ.അ-
ങ്ങരന സളനനാഷളതനാരടേ അവരരലനാട മൂവനാണ്ടന് മനാവനില് 
കഴനിഞ്ഞുളപനാ
ന്നു.അങ്ങരനയനിരനിരക,ഒരു ദനിവസട ആ മനാവനിരന്റ ഉടേമസ്ഥന് ദനാമുളവട-

ന് ആ മനാവയ രവടനിമുറനികനാന് തജീരുമനാനനിച.ഒരു ദനിവസട രണ്ടയ 
മരടരവട്ടുകനാ
ര് അവനിളടേകയ എതനി.അവരര കണ്ട പക്ഷനികള് ഭയന്നു വനിറച.മരടരവട്ടു
കനാരനില് ഒരനാള് പറഞ്ഞു"നല തടേനിയള മരമനാണയ ടേടൗണനില് ളപനായനി 
രകനാ-

ടതനാല് നല വനില കനിട്ടുട”.അവരനില് രണ്ടനാമന് പറഞ്ഞു"ആശനാളന,നമു-

കജീ മരട ഇന്നയ തരന്ന മുറനിചകളേയനാട".

                 " ളവരണ്ടടേനാ,നമളളേനാടേയ നനാരളേ മുറനികനാനരല ദനാമുളവടന് പറ-

ഞ്ഞതയ ''
          ''ആ, അതുശരനിയനാ"രണ്ടനാമന് ഓര്രതടത്തു.പനിളറ്റന്നയ,
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      പക്ഷനികളുട പൂവനാലന്മനാരുട ഒരു തജീരുമനാനരമടത്തു.അതനസരനിചയ,
മരടരവട്ടുകനാര് വന്നളപനാള് അവര് മരനിചതുളപനാരല കനിടേന്നു.ഇതുകണ്ടയ 
ഭയ-

ന്ന മരടരവട്ടുകനാര് അളപനാള് തരന്ന അവനിരടേ നനിന്നുട ഓടേനിളപനായനി.അത-

തട അവരരലനാട ഉയനിര്രതഴുളന്നറ.ഇതുകണ്ട ദനാമുളവടന് അനനാളേനിച.

ഈ ജജീവനികളുരടേ ഒരതനാരുമയട പ്രകൃതനിളയനാടള ളസ്നഹൈവട കണ്ടയ അ-
യനാള് പനിന്നനിരടേനാരനികലട ഒരനികലട ഒരു മരവട രവടനിനശനിപനികനാന് 
ശ്രമനിചനിടനില.

       

ഋതുക്കത്താഴ

ഒനാലക്കുടേനിലനിരല തനാമസട മനാറ്റനി,
ഓടേനിട വജീടേനിരന്റ പടേനി വന്നയ കയറുളമനാള്,

കനാലട ഓര്കനാതനിരുന്നതനാ, മുന്പനാതകള്
ഋതു കനാണനാതനിരുന്നതനാ, കനാല്പനാടകള്
   
    വജീണ്ടുട പുതുകനിയ വജീടപണനിയരടേ,

    ഫലമനായയര്ന്നതയ ബൈടഗനാവകള്,

    കനാലട ഓര്കനാതനിരുന്നതനാ,ഓലക്കുടേനില്
    ഋതു കനാണനാതനിരുന്നതനാ, ഓടവജീടേയ
ഉണനിതന് ഹകകളേനില് സൂക്ഷനിചനിരുരന്നനാരനാ,

രകനാചകളേനിളകനാപനിനനിയനാര്ക്കു ളവണട?

രതനാടനിട്ടു ചനാറവനാന് വനാടേയസനാപ്പു ളവണട,
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എലനാര്ക്കുമറനിയവനാന് ളഫസയബുക്കു ളവണട,

    ഇനനിയനാര്ക്കു ളവണട ഹകപ്പുസ്തകങ്ങള്?

    വനിരല്ത്തുമനിലലളയനാ ഇന്നയ ളലനാകട?

    കനാലട,ഓര്കനാതനിരുന്നതനാ കളേനിളകനാപ്പുകള്
    ഋതു കനാണനാതനിരുന്നതനാ ഹകപ്പുസ്തകങ്ങള്

എഴുത്തുകത്താരര അറളിയക

സുളസ്മേഷയ ചളനനാതയ

1977 ഏപ്രനില് 1 നയ ജനനട. ളനനാവലനിസട കഥനാകൃത്തുട.ഡനി 9,ളപപര്  
ളലനാഡയജയ (ളനനാവല്),രവയനില് ചനായളമനാള്,നദനിളയനാരട,ഗനാനനിമനാര്ഗട,

മരണവനിദവനാലയട(കഥനാസമനാഹൈനാരട),അസനാധനാരണ ഓര്മകളുട സനാധനാരണ  
 അനഭവങ്ങളുട(ളലഖനങ്ങള്),അമുദക്കുടനിയരടേ 
ചനിതപ്രദര്ശനട(ബൈനാലസനാഹൈനിതവട)

എന്നനിവ പ്രധനാന കൃതനികള്.
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വചനയും

ഞനാ൯ നനിങ്ങള്രകനാരു മനാനനികസുകട തരനാട.

നനിങ്ങള് സടശയഗ്രസ്തരനാകുളമനാളഴനാ,
അഹൈന നനിങ്ങളേനില് അതനിരുകവനിയളമനാളഴനാ 
ഈ ഉപനായട പരജീക്ഷനിചളനനാകനിയനാല് മതനി.

നനിങ്ങള് കണ്ടനിട്ടുളേള്ലതനില് വചയ ഏറ്റവട ദരനിദ്രനനായ മന ഷവനയ മുഖട സങല്പനിചളനനാക്കുക.
ഏന്നനിടയ നനിങ്ങള് രചയനാനളദ്ദശനിക്കുന്ന കനാരവട 
അയനാള്കയ ഏരതങനിലട വനിധതനില് പ്രളയനാജനരപടളമനാ എന്നയ സകയട ളചനാദനിചളനനാക്കുക.
അതയനാള്കയ അയനാളുരടേ ജജീവനിതഭനാഗളധയങ്ങളുരടേ ളമല് എരനങനിലട നനിയനണട 
ഉണ്ടനാക്കുളമനാ?
മരറ്റനാരു രജീതനിയനില് പറഞ്ഞനാല് ആദ്ധവനാതനികമനായട ശനാരജീരനികമനായട പടനിണനികനിടേക്കുന്ന 
ആളുകള്കയ സകരനാജവട ളനടേനാ        ൯ സഹൈനായകമനാവളമനാ? 
അളപനാള് സടശയങ്ങളേനിലനാതനാവകയട ഇലനാതനാവകയട രചയ്യുന്നതനായനി നമുകയ 
അനഭവരപടട.-              
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                                                                                                     ഗനാനനിജനി

വനായനനാവസനട

വനിദവനാ൪തനികളളേ,

നമ്മുരടേ പഠനതനിനയറ അടേനിസ്ഥനാനപ്രവ൪തനട വനായനയനാണയ.
പളക്ഷ ഇന്നയ  വനായന പനാഠപുസ്തകങ്ങളേനില് മനാതമനായനി ഒതുങ്ങുന്നു. 

വനായനനാദനിനവട മറട ഈ നന്യൂനത പരനിഹൈരനികനാനനാണയ.
വനായനയനിലൂരടേ അതനിരനിലനാത സതവവട സകനാതനവവട അനഭവനികനാ൯ 
ആകുട.

വനിജയ  ഞനാനവട വനിളനനാദവട ആ൪ജനികനാ൯ വനായന ഒരു മനാ൪ഗമനാണയ.
അറനിവയ ളകനാരനിരയടതയ വനിജയ ഞനാനതനിരന്റ പുതനിയ മനാനങ്ങള്
കനാണനാട, പ്രതനിഭകളേനാകനാട,ജജീവനിത വനിജയട 
ളനടേനാട,മനാനസനിളകനാതയക൪ഷട
ളനടേനാട.ഗനാനനിജനി,എഡനിസണയ,ഫനാരരഡ,മനാരവനാ,കനാരസനാ ഈ 
പ്രതനിഭകള് ഉണ്ടനായതയ വനായന വഴനിയനാണയ. 

                                                            സുഹൃത്തുകരളേ,

                                                                                  നനിങ്ങളുട,

                                                                 വനായനിച തുടേങ്ങുക.
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കകളിസയ

1.വളിവരത്താവകത്താശ നളിയമ ളലത്താകസഭ പത്താസത്താക്കളിയതയ 
എനത്താണയ?
--2005 ജൂണ് 15
2.രകത്താചളിയളില് ഫഫ്യൂഡല് ഭരണയും അവസത്താനളിപളിച ആരയ?
--ശക്തന് തമ്പുരത്താന്
3.തളിരവളിതത്തായുംകൂറളിരല ഫഫ്യഡല് ഭരണയും അവസത്താനളിപളിചതത്താരയ
?
--മത്താര്തത്താണ്ഢവര്മ
4.മനുഷഫ്യ൯ ആദഫ്യമത്തായളി ബഹൈളിരത്താകത്താശരതതളിയതയ എനയ ?
--1961 ഏപളില് 12
5.ഏറ്റവയും കൂറച്ചു കത്താലയും ളകരളനളിയമസഭത്തായുംഗമത്തായ വഫ്യക്തളി 
ആരയ?
--സളി.ഹൈരളിദത്താസയ(11 ദളിവസയും)
6.ഉപമുഖഫ്യമനളിയത്തായളിരനതളിനു ളശഷയും മുഖഫ്യമനളിയത്തായര 
ളകരളളിയന്?
--ആര്.ശങ്കര്
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7.മുഖ ഫ്യമനളിയത്തായ  ളശഷയും ഉപമുഖഫ്യമനളിയത്തായ ളകരളജീയ൯
--സളി.എചയ.മുഹൈമദയളകത്തായ
8.ഏറ്റവയും കൂടതല് കത്താലയും ളകരള മുഖഫ്യമനളിയത്തായ വഫ്യക്തളി 
ആരയ?

• --ഇ.രക.നത്തായനത്താ൪
9.നജീല വളിപ്ലവയും എനത്താരലനയ?
--സമുളദത്താല്പനങ്ങളുരട ഉല്പത്താദനവ൪ദ്ദനവയ
10.ളബത്താ൪ഗത്താടളി രകത്താടത്താരയും പണളികഴളിപളിചതത്താരയ?
--ഡച്ചുകത്താ൪
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രനയ്യപഭൂതവയും ഇരടകുടളികളുയും

                ഒരനിടേതയ  സൂന എന്നുട  രൂപ എന്നുട ളപരുള 
ഇരടക്കുടനികള് ഉണ്ടനായനിരുന്നു. ഒരനികല് അവര് വജീട്ടുമുറ്റത്തു 
കളേനിക്കുകയനായനിരുന്നു. അളപനാഴനാണയ  കുറചപ്പുറതയ മരരകനാമനില് 
ഒരു കുരങ്ങരന കണ്ടതയ.കുടനികരണട മറനിഞ്ഞയ കളേനിക്കുകയനായനിരുന്നു. 

സുനയട രൂപയട അടത്തു രചന്നളപനാള് ചനാടേനിചനാടേനി അകന്നു. കുടനികള്
പനിന്നനാരല ഓടേനി. ഓടേനിളയനാടേനി കനാടനിരലതനിയതയ അവര് 
അറനിഞ്ഞനില.അവര് ളപടേനിചയ കരയനാന് തുടേങ്ങനി  അളപനാള് കുരങ്ങന് 
പറഞ്ഞു _
       "ളപടേനിളകണ്ട നനിങ്ങള് എരന വജീടനിളലകയ ളപനാളന്നനാള. നനാരളേ 
രനാവനിരല മടേങ്ങനാട...'

അങ്ങരന അവര് കുരങ്ങരന വജീടനിളലകയ രചന്നു. പനിളറ്റന്നയ രനാവനിരല 
കരങ്ങന് പറഞ്ഞു ' ' കുടനികരളേ പുറതയ ദഷ്ട മൃഗങ്ങള് ഉണ്ടയ അകത്തു 
തരന്ന ഇരുളന്നനാള'' അതുട പറഞ്ഞയ കുരങ്ങന് വജീടനിന പുറതനിറങ്ങനി 
വനാതനില് പൂടനി. കുളറകഴനിഞ്ഞയ അരനിയട സനാധനങ്ങളുമനായനി 
തനിരനിചവന്നു. ളവഗട ഭക്ഷണട ഉണ്ടനാക്കു....

കുരങ്ങന് പറഞ്ഞു. പനാവട സൂനയട രൂപയട.അവര് ളവഗതനില് 
ഭക്ഷണമുണ്ടനാകനി രകനാടത്തു. അവരുട കഴനിച. പളക്ഷ കരങ്ങന് 
അവരര വജീടനില് ളപനാവനാന് അനവദനിളചയനില. കുരങ്ങന് പുറത്തു 
ളപനാവളമനാള് വനാതനില് പൂടനിയനിടട. 

    അങ്ങരന ദനിവസങ്ങള് കഴനിഞ്ഞു...
ഇതയട ദനിവസമനായനിട്ടുട അച്ഛന അമയട അളനകഷനിചയ വന്നനിലളലനാ 
അതനായനിരുന്ന കുടനികളുരടേ സങടേട. ഒരു ദനിവസട കുരങ്ങന് പുറത്തു 
ളപനായ സമയതയ സൂനയട രൂപയട തടനിന്പുറതയ കയറനി 

പടട



ഒളേനിചനിരുന്നു.

വനിശക്കുളമനാള് തനിന്നനാന് കുരറ രനയപവട ഉണ്ടനാകനി.കുരങ്ങന് 
മടേങ്ങനിരയതനിയളപനാള് വനിളേനിച. സൂന രൂപ വനിശന്നനിടയ വയനാ... ളചനാറു
തരൂ... അതുട പറഞ്ഞയ കുരങ്ങന് അടകളേയനില് കയറനി പനാതങ്ങള് 
തുറന്നു ളനനാകനി.പരക്ഷ അതനിരലനാന്നുട ഇല. അളപനാഴനാണയ നനിലതയ 
അരമണനികള് ചനിതറനികനിടേക്കുന്നതയ കണ്ടതയ. കുരങ്ങന് നനിലതനിരുന്ന
അരനിമണനി രപറുകനി തനിന്നനാന് തുടേങ്ങനി.
രപടന്നയ സൂനയരടേ പനാതതനില് നനിന്നയ ഒരു രനയപട തനാരഴ വജീണ. 

കുരങ്ങരന് രഞടനി ളപനായനി.ളനനാക്കുളമനാഴതനാ നനിലതയ ഹകഡ 
വനാലനിനടതയ ഒരു രനയപട ഹൈമടേനാ...! ഞനാനനിവനിരടേ അരനിമണനി 
തനിന്നുളമനാള് നജീ രനയപട തനിന്നുളന്നനാ! കുരങ്ങന് വനാലനിരന ളനനാകനി 
ഒറ്റയടേനി അതു കണ്ടയ സൂനയട രൂപയട ചനിരനിചളപനായനി.രപരടന്നയ 
രൂപയരടേ കയനിരല അപ പനാതട തനാരഴ വജീണ.

' 'കജീട..'' കുരങ്ങന് ളപടേനിച ളപനായനി ഇതു രനയപ ഭൂതട തരന്ന! 
കുടനികരളേ പനിടേനിചയ തനിന്നുന്നതുട രനയപ ഭൂതമനാകുട കരങ്ങന് ഇറങ്ങനി 
ഒറ്റ ഓടട! എന്നനിടയ മറ്റയ കുരങ്ങന്മനാരര വനിളേനിച കൂടനി കനാരവട പറഞ്ഞു. 

എലനാവരുട കുരങ്ങരന വജീടനിരലതനി. പരക്ഷ ആര്ക്കുട അകത്തു 
കയറനാന് ഹധരവമനില. നനാരളേ ഒരു ളഹൈനാമട നടേതനി ഭൂതരത 
ഓടേനികനാട കുരങ്ങന്മനാരുരടേ മനവനാദനി പറഞ്ഞു എലനാവരുട പനിരനിഞ്ഞയ 
ളപനായനി. കുരങ്ങന്പുറരതനാരു രകനാമനിലനിരനിപനാണയ .
അളന്നരട സൂനയട രൂപയട തനാരഴ ഇറങ്ങനി ഉഗ്രന് ളദനാശ 
ഉണ്ടനാകനി."ശനി " .... ളദനാശയണ്ടനാക്കുന്ന ശബട ളകടളപനാള് കുരങ്ങന് 
എനയകരുതനിരയളന്നനാ?രനയപ ഭൂതട ശകനാസരമടക്കുന്ന 
ശബമനാരണന്നയ!
അവന് ളപടേനിചയ കുരങ്ങന്മനാരുരടേ അടളതകയ ഓടേനി. സുനയട രൂപയട 
ളചനാറുട കറനിയട എലനാട ഉണ്ടനാകനി കഴനിച. കുരറ അടകളേയനില് 

പടട



മൂടേനിരവച. രനയപവമനായനി തടനിന് പുറതയ കയറുന്നതനിന മുമയ 
പലയനിടേതനായയ തറയനില് കുളറ പശയട ഒഴനിച. പനിളറ്റന്നയ മന 
വനാദനിയട കൂടരുട ളഹൈനാമതനിരനതനി. മറ കുരങ്ങന്മനാര് അടകളേയനില് 
ളനനാകനിയളപനാള് ളചനാറുട കറനിയട കണ്ടു. അവര് അരതലനാട എടതയ 
ളഹൈനാമഗുഢതനിന ചുറടനനിരതനിരവചയ കഴനികനാന് തുടേങ്ങനി അതയ ഭൂതട
വചതനാ..!
കഴനികരല കുരങ്ങന് വനിളേനിച പറഞ്ഞു പരക്ഷ ആരയ ളകള്കനാന്.? 

പരക്ഷ കഴനിചയ കഴനിഞ്ഞയ എഴുളന്നല്കനാന് ളനനാകനിയളപനാളഴനാ? 

ആളരനാ പനിടേനിചയ പറചതയ ളപനാരല തറയനില്പശയനാണളലനാ.. വനിരടേടേനാ..
എലനാവരുട ഒചരവച കുടനികള്കയ ചനിരനി രപനാടനി. അവര് കയനിരല 
അപ പനാതട തറയനിളലകയ എറനിഞ്ഞു. അതുകൂടേനി കണ്ടളതനാരടേ 
കുരങ്ങന്മനാരരലനാട എങ്ങരനരയനാകളയനാ പനിടേരഞ്ഞഴുളന്നറ്റയ 
ഒറ്റളയനാടട! മനികവരുളടേയട ശരജീരതനിരല ളരനാമട പശയനിരലനാടനി 
പറഞ്ഞു ളപനായനി. എലനാവരുട സ്ഥലട വനിടളതനാരടേ സൂനയട രൂപയട 
പുറതനിറങ്ങനി വജീടനിളലളകനാടേനി പകല് സമയട ആയതു രകനാണ്ടയ 
അവര്കയ ളപടേനി ഒന്നുട ളതനാന്നനിയനില... കനാടേനിന 
പുറരതതനാറനായളപനാളഴക്കുട അവരര അളനകനാഷനിചയ ഇറങ്ങനിയ 
ഗ്രനാമജീണരര കണ്ടു. കുടനികള് കുരങ്ങന്മനാരര പറ്റനിച കഥ ളകടയ 
എലനാവരുട രപനാടനി ചനിരനിച...
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	നന്മകള് നിറയും നാളേക്കായ്.............
	ഈ ഭുമി ഞങ്ങള് മുതിര്ന്നവരുടേതല്ല.ഇത് നിങ്ങള്
	കണ്ടന് പൂച്ച
	ജീവചരിത്രം
	എഴുത്തുകാരെ അറിയുക
	വെണ്ണിക്കുളം ഗോപലക്കുറുപ്പ്
	എലിയും ആനയും
	
	തെംസ്നദിയോട്
	വയലാര് രാമവര്മ്മ
	ആടും നമ്പൂതിരിയും
	മൂവാണ്ടന് മാവും കൂട്ടുകാരും
	
	ഋതുക്കാഴ്ച
	എഴുത്തുകാരെ അറിയുക
	വചനം
	ക്വിസ്
	നെയ്യപ്പഭൂതവും ഇരട്ടകുട്ടികളും ഒരിടത്ത്  സൂന എന്നും  രൂപ എന്നും പേരുള്ള ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്  കുറച്ചപ്പുറത്ത് മരക്കൊമ്പിൽ ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടത്.കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. സുനയും രൂപയും അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ചാടിച്ചാടി അകന്നു. കുട്ടികൾ പിന്നാലെ ഓടി. ഓടിയോടി കാട്ടിലെത്തിയത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല.അവർ പേടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി  അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു _        "പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നോളൂ. നാളെ രാവിലെ മടങ്ങാം...'
അങ്ങനെ അവർ കുരങ്ങന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കരങ്ങൻ പറഞ്ഞു ' ' കുട്ടികളെ പുറത്ത് ദുഷ്ട മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അകത്തു തന്നെ ഇരുന്നോളൂ'' അതും പറഞ്ഞ് കുരങ്ങൻ വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ പൂട്ടി. കുറേകഴിഞ്ഞ് അരിയും സാധനങ്ങളുമായി തിരിച്ചുവന്നു. വേഗം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കു....
കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു. പാവം സൂനയും രൂപയും.അവർ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അവരും കഴിച്ചു. പക്ഷേ കരങ്ങൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോവാൻ അനുവദിച്ചേയില്ല. കുരങ്ങൻ പുറത്തു പോവുമ്പോൾ വാതിൽ പൂട്ടിയിടും. 
    അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു...
ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും അച്ഛനു അമ്മയും അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ അതായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ സങ്കടം. ഒരു ദിവസം കുരങ്ങൻ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് സൂനയും രൂപയും തട്ടിൻപുറത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു.
വിശക്കുമ്പോൾ തിന്നാൻ കുറെ നെയ്യപ്പവും ഉണ്ടാക്കി.കുരങ്ങൻ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വിളിച്ചു. സൂന രൂപ വിശന്നിട്ട് വയ്യാ... ചോറു തരൂ... അതും പറഞ്ഞ് കുരങ്ങൻ അടുക്കളയിൽ കയറി പാത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി.പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് നിലത്ത് അരമണികൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. കുരങ്ങൻ നിലത്തിരുന്ന അരിമണി പെറുക്കി തിന്നാൻ തുടങ്ങി.
പെട്ടന്ന് സൂനയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നെയ്യപ്പം താഴെ വീണു. കുരങ്ങൻെ ഞെട്ടി പോയി.നോക്കുമ്പോഴതാ നിലത്ത് കൈഡ വാലിനടുത്ത് ഒരു നെയ്യപ്പം ഹമ്പടാ...! ഞാനിവിടെ അരിമണി തിന്നുമ്പോൾ നീ നെയ്യപ്പം തിന്നുന്നോ! കുരങ്ങൻ വാലിനെ നോക്കി ഒറ്റയടി അതു കണ്ട് സൂനയും രൂപയും ചിരിച്ചുപോയി.പെട്ടെന്ന് രൂപയുടെ കയ്യിലെ അപ്പ പാത്രം താഴെ വീണു.
' 'ക്ണീം..'' കുരങ്ങൻ പേടിച്ചു പോയി ഇതു നെയ്യപ്പ ഭൂതം തന്നെ! കുട്ടികളെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നതും നെയ്യപ്പ ഭൂതമാകും കരങ്ങൻ ഇറങ്ങി ഒറ്റ ഓട്ടം! എന്നിട്ട് മറ്റ് കുരങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കുരങ്ങന്റെ വീട്ടിലെത്തി. പക്ഷെ ആർക്കും അകത്തു കയറാൻ ധൈര്യമില്ല. നാളെ ഒരു ഹോമം നടത്തി ഭൂതത്തെ ഓടിക്കാം കുരങ്ങന്മാരുടെ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് പോയി. കുരങ്ങൻപുറത്തൊരു കൊമ്പിലിരിപ്പാണ് .
അന്നേരം സൂനയം രൂപയും താഴെ ഇറങ്ങി ഉഗ്രൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി."ശ്ശി " .... ദോശയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കുരങ്ങൻ എന്ത്കരുതിയെന്നോ?നെയ്യപ്പ ഭൂതം ശ്വാസമെടുക്കുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന്!
അവൻ പേടിച്ച് കുരങ്ങന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. സുനയും രൂപയും ചോറും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. കുറെ അടുക്കളയിൽ മൂടിവെച്ചു. നെയ്യപ്പവുമായി തട്ടിൻ പുറത്ത് കയറുന്നതിനു മുമ്പ് പലയിടത്തായ് തറയിൽ കുറേ പശയും ഒഴിച്ചു. പിറ്റേന്ന് മന്ത്ര വാദിയും കൂട്ടരും ഹോമത്തിനെത്തി. മറ്റു കുരങ്ങന്മാർ അടുക്കളയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ചോറും കറിയും കണ്ടു. അവർ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഹോമഗുഢത്തിനു ചുറ്റുംനിരത്തിവെച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഭൂതം വച്ചതാ..!
കഴിക്കല്ലെ കുരങ്ങൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആര് കേൾക്കാൻ.? പക്ഷെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴോ? ആരോ പിടിച്ച് പറച്ചത് പോലെ തറയിൽപശയാണല്ലോ.. വിടെടാ..
എല്ലാവരും ഒച്ചവെച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചിരി പൊട്ടി. അവർ കയ്യിലെ അപ്പ പാത്രം തറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അതുകൂടി കണ്ടതോടെ കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കയോ പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റയോട്ടം! മിക്കവരുടേയും ശരീരത്തിലെ രോമം പശയിലൊട്ടി പറഞ്ഞു പോയി. എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ടതോടെ സൂനയും രൂപയും പുറത്തിറങ്ങി വീട്ടിലേക്കോടി പകൽ സമയം ആയതു കൊണ്ട് അവർക്ക് പേടി ഒന്നും തോന്നിയില്ല... കാടിനു പുറത്തെത്താറായപ്പോഴേക്കും അവരെ അന്വോഷിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഗ്രാമീണരെ കണ്ടു. കുട്ടികൾ കുരങ്ങന്മാരെ പറ്റിച്ച കഥ കേട്ട് എല്ലാവരും പൊട്ടി ചിരിച്ചു...

