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എഡിറ്റോറിയൽ 

 

വോയന മരിക്കോതിരിക്കോൻ…  

അക്ഷരം എന്നോൽ നശിക്കോത്തത് എന്നർത്ഥം. മലയോളം 
മരിച്ചുക ോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത പഴയതോണ്, 
മറ്നോഹരമോയി മലയോളത്തിൽ റ്്രോളുന്ന പുതുതലമുറ 
്പതീക്ഷക്ക് വ നൽ ുന്നു. വലിയ  ൃതി ൾ വോയിക്കകെരിലല 
എന്ന വിഹവലതയും 'ആരു ജീവിതങ്ങൾ' ഇലലോതോക്കി. എന്നോൽ 
യുവ എഴുത്തു ോർക്ക് ദിശ നൽ ു  എന്ന  ർത്തവയം 
നിർവഹിക്കകപരോകത അവറ്ശഷിക്കുന്നു, അതിനോൽ തകന്ന 
മുഖപുസ്ത ത്തികല ചിന്ത ർ എഴുത്തു ോരോ ോകത 
ഒതുങ്ങിറ്െോ ുന്നു. 

 അണുശക്തിനഗറികല മലയോളി എഴുത്തു ോകര 
റ്്പോത്സോഹിെിക്കു  എന്ന ദൗതയമോണ് 'അക്ഷരം' 
ഏകറരുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതികനതികര നിരൂപണഖഡ്ഗങ്ങളുമോയി 
വരുന്നവർക്ക്, ക്ഷമിക്കു  തൽക്കോലം നിങ്ങൾ രചന ളിലൂകര 
വഴി ോട്ടു , നമ്മുകര  ുട്ടി ൾ എഴുതികത്തളിയകട്ട പിന്നീട് 
അവസരം വരും അറ്െോഴോ ോം...  

ഈ സംരംഭം അനവരതം അനുസയൂതം തുരരകട്ട എന്ന് 
ആശംസ റ്ളോകര  

സസ്റ്നഹം  

സുധീർ മുഹമ്മദ് 
എഡിറർ 
sudheerkmuhammed@gmail.com 
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വേനൽ എന്നാൽ അേധിക്കാലം എന്ന എന്കറ  നിർേചനം തെറ്റി 
െുടങ്ങിയത് വ ാലി കിട്ടിയെിന് വേഷമാണ്. അതലെങ്കിൽ 
വേനൽക്കാലം തേയിൽമഞ്ഞ നിറമുള്ള അേധിക്കാലം 
ആയിരുന്നു. ആവോളം മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിച്ചിരുന്ന അേധിക്കാലം. പൂത്തു നിൽക്കുന്ന 
തകാന്നകൾ, പഴുത്തു െുടുത്ത മഞ്ഞ മാങ്ങകൾ, ഒരു െരത്തിലും എത്തി തൊടാൻ 
ആോത്ത ആഞ്ഞിലി ചക്കകൾ…ഒവക്കറ്റിനും നലെ കടുംമഞ്ഞ നിറം 
ചാർത്തിതക്കാടുത്ത വേനൽക്കാലം. 

 

മണ്ണിനു േരൾച്ചയുതട ചാരനിറം പൂേുന്ന വേനലിതന ഇഷ്ടതപ്പടാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. പാഠപുസ്െകം െുറക്കണ്ടാത്ത നീണ്ട അേധിക്കാലം എന്നെും പിതന്ന 
ഭൂമിയുതട  ീേധാരകതള മുത്തമിട്ട് ഉണർത്തുന്ന മഴക്കാലം ഇൊ ഇതങ്ങത്തി എന്നെും. 

 

പിതന്ന എവന്നാ വേനലിന്തറ ചൂട് അറിയാത്ത കുതറ വേനൽക്കാലങ്ങൾ േന്നു. വരപമം 
െീ വപാതല പടർന്ന വേനൽക്കാലങ്ങൾ. കടൽക്കരയിൽ രണ്ടു രപെിമകതള വപാതല 
തപാരിതേയിലത്തു കണ്ണിൽ വനാക്കിയിരുന്നു  
 
കറുത്തു കരിോളിച്ച മുഖങ്ങളായി ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയ വേനൽ സന്ധ്യകൾ.  

 

പിതന്നയും േന്നു രണ്ടു സുന്ദര വേനൽക്കാലങ്ങൾ. ഞങ്ങളുതട  ീേിെത്തിവലയ്ക്ക്ക് 
മുത്തുച്ചിപ്പി തപാട്ടിച്ച് രണ്ട് സുന്ദരമുത്തുകൾ ഉെിർന്നു േീണ രണ്ടു 
അെിമവനാഹരമായ ഉഷ്ണകാലങ്ങൾ. കുഞ്ഞുചിണുങ്ങലുകൾക്ക് ഉറക്കം ഒഴിച്ചു 
കാേലിരുന്ന വേനൽക്കാല രാരെികൾ. രപണയം ൊരാട്ട് പാടിയ വേനൽക്കാലങ്ങൾ…. 

 

ഇെിനിടയിൽ െലവേദനകളുതട കനപ്പിച്ച രപഹരങ്ങളുമായി തകാടിഞ്ഞി 
ചൂടുകാലേും േന്നുവപായി. േീണ്ടും ഒരു വേനൽക്കാലം ഇൊ…എന്തറ  ീേിെ 
േീക്ഷണങ്ങതള ഒന്നുടച്ചുോർക്കാൻ എത്തുന്നു – ബാൽക്കണിയിലൂതട കാണുന്ന മഞ്ഞ 
ോകപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു േിരിഞ്ഞ, വേറിട്ട നഗരക്കാഴ്ച്ച്ചയിതല മുറിേുണക്കും കാലം. 
വേനവല... എനിക്ക് നിവന്നാട് രപണയമാകുന്നു….  

 

നീതയനിക്ക് െന്ന മഴക്കാലങ്ങതള ഓർത്ത് ഞാൻ എന്നും നിതന്ന രപണയിക്കും. 

 

ഒരു തണുത്ത വേനൽക്കാലം 

രപെിഭ രപവദാഷ് 
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ടാറോപേറിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ പേവറാതട കത്തി വലിച്ച് 
നിന്നിരുന്ന കാലം. കവലാപാസകന്മാരായും തചന്താമരപ്പൂക്കൾ 
വപാതലയും (കടപ്പാട്, എവൊ ഒരു േപ്പൻ ഇത് വനരവത്ത 
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു, ൊമരയുതട തസറ്റപ്പ് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക് മറ്റും കാലത്തിന് 
അെീെരായി ഞങ്ങൾ േിലസി. കാലം കടന്നുവപായി. േരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലം 
ഓടി രക്ഷതപ്പടുകയായിരുന്നു. 

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കലാകാരന്മാർക്കും നമ്മുതട രാ സദസ്സിൽ ൊത്ക്കാലിക 
തമമ്പർഷിപ്പ്തകാടുക്കുകയുണ്ടായി. നാട്ടിൽ നിൽക്കക്കള്ളിയിലൊതെേന്ന ഒരു 
തചറുകിട കലാകാരനും ഗൾഫിവലക്ക് കടക്കാൻ േപ ം തചയ്ക്െുേന്ന പല െരികിട 
കലാകാരന്മാരുമായി, ഞങ്ങൾ കിടക്ക പങ്കുേച്ചു. ചില സമയങ്ങളിൽ രാേിതല 
വനാക്കുറ്മ്പോൾ നാം െറയിലാണവലൊ ഈേവരാ എന്ന് ആവലാചിച്ചുവപാകയും 
അതലെങ്കിതലവപ്പാഴാണ് അങ്ങതനയലൊൊയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സാക്ഷിതയ 
ആേവസിപ്പിക്കുകയും തചയ്ക്െു വപാന്നു. അറ്ത, രോ്തി എലലോരും  ട്ടിറ്ലൽ 
െകന്നയോണ് കിടക്കാറുള്ളത്. എൻവരടാപ്പി മൂലമാണവരെ ചിലർ തെറിക്കുന്നത്. 

ഒരിക്കൽ വേക്കൻസി ഇലൊയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു അേൊരപുരുഷൻ 
അെിരാേിതല ഒരു കുപ്പി ബിസ്വലരിയുമായി ോെിലിൽ മുട്ടി. ഇൻവടക്ക് 
വലാസുതചയ്ക്െിരുന്ന നവമ്മാട് ഇവേഹം പണ്ട് പാലിൽ  പഞ്ചസാര കലക്കിയ  
കേിയുതട  ക   പറയുകയും പാരമ്പരയം  കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ  നാം 
രപെി ഞാബദ്ധരാതണന്ന് ൊക്കീെു നല്കുകയും തചയ്ക്െവപ്പാൾ നാം നയം അയച്ചു.  

അവേഹം െുടർന്നു. ഈ ബിസ്വലരി വബാട്ടിലിലുള്ള തേള്ളം അകത്ത് റിസർേിൽ 
കവണ്ടക്കാേുന്നപഴയ ബുദ്ധസനയാസിയുമായി രവണ്ട ഈസ്റ്റു മൂവന്നന്ന 
അനുപാെത്തിൽ ആേർത്തിച്ചാൽ രാേിവല െതന്ന കലാപരിപാടികൾക്ക് നാന്നി 
കുറിക്കാതമന്ന് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞവപ്പാൾ നമുക്ക് േരിക്ക്  ൺവിൻസോയി. 
ഞായറാഴ്ച്ച സുരപഭാെത്തിന് അണിയറ ഒരുക്കാൻ േന്ന രപഗത്ഭകലാകാരന് ഒരു 
ചായ ഇട്ടുതകാടുക്കാൻ നാം കിച്ചൺ പൂകി. 

ചായയുതട കൂതട കടിതയാന്നുമിവലെന്ന് അവേഹം വചാദിക്കുകയും േളതരതപ്പതട്ടന്ന് 
ഒരുകുറ്റി റ്ഗോതമ്പ് പുട്ട് ആേിവയാതട െയ്യാറാക്കി അവേഹത്തിന്തറ 
അണ്ണാക്കിലൂതട െള്ളിയിറക്കുകയും തചയ്യുന്നെുകണ്ട് ബാക്കിയുള്ള 
അവന്തോസികൾ അടിേസ്രെം വപാലും ധരിക്കാതെ ഓടി രക്ഷതപ്പട്ടു. ഉണ്ടാക്കിയ 

സാക്ഷി 

പത്മ ുമോർ 



 

6 
 

പുട്ട് െീർന്നുതേന്ന് ഉറപ്പു േരുത്തിയ വേഷമാണ് അേർ അകത്തു കടന്നത്**. 
ബാക്കിയിരുന്ന വഗാതമ്പുതപാടി അേർ കക്കൂസിൽ െട്ടി ഫ്ലഷ് തചയ്ക്െു. 

കുനിഞ്ഞുനിന്ന് ഫ്ലഷ് തചയ്യവേ, വൊളിൽക്കിടന്ന വൊർത്തും 
 ക്കൂസിലകതപ്പടുകയും അത് തേള്ളതത്ത െടഞ്ഞുനിർത്തുകയും തചയ്ക്െു. 
മാരെമലെ, സമീപഭാേിയിൽ ഫ്ലഷ് തചയ്യതപ്പവടണ്ട ഗൗരേവമറിയ മറ്റു പലെിവനയും. 

രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ട േയായാമങ്ങൾക്കുവേഷേും വൊർത്ത് െന്തറ 
സാന്നിദ്ധയംതെളിയിച്ചുതകാണ്ടിരുന്നു. രാേിലതത്ത സമയമായിരുന്നെുതകാണ്ട് ഇത് 
ഏറ്റേും വേണ്ടതപ്പട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു. കാലവക്കട് വൊർത്തിന്തറ രൂപത്തിലും 
േരാതമന്ന് തെളിഞ്ഞു. അേസാനം പലരും പല േഴിക്ക് െിരിഞ്ഞു. ചുറ്റുപാടും 
തചാലെും തചലേും തപവേന േലെവപ്പാഴുംതകാടുക്കാറുണ്ടായിരുന്ന  സുഹൃത്തുക്കൾ 
െങ്ങളുതട  കക്കൂസ്  നമുക്കായി മലർതക്ക െുറന്നുെന്നു. െല്കാലം 
രക്ഷതപ്പട്ടുതേങ്കിലും ഇെിതനാരു പരിഹാരം കവണ്ട െീരൂ, ഇന്ന് െതന്ന എന്ന് 
െീരുമാനിച്ചു. 

നമ്മുതട പുെിയ കലാകാരൻ െന്തറ മറ്റ് തപാതട്ടൻഷയലും തെളിയിക്കാനായി ഈ 
അേസരം വചാദിച്ചുവോങ്ങി. അവേഹം നതമ്മതയലൊം അകവത്തയ്ക്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു. 
ബുദ്ധഭിക്ഷു ബാക്കിയുള്ളത് കാണിക്കേയ്ക്ക്കാൻ നിർവേേിച്ചു. വഴങ്ങുകയലൊതെ 
മറ്റ് േഴിതയാന്നുമിലൊെിരുന്നെിനാൽ മുട്ടുശ്ശാന്തിയ്ക്ക്ക് ബാക്കി േച്ചിരുന്ന കാക്കുപ്പി 
വലാക്കറിൽനിന്നുതമടുത്ത് (ഇരട്ടത്താഴുള്ള് സമർപ്പിച്ചു. വനരവത്ത കരുെിയിരുന്ന 
ബിസ്തലരി അര ഔൺസ് കുപ്പിയിതലാഴിച്ച് ലക്.... ലക്.. േദത്വത്താതട അകത്താക്കി. 
േീണ്ടുതമാരു അര ഔൺസ് തേള്ളമെിതലാഴിച്ച് റിൻസ് തചയ്ക്ത് അെും തോങ്ങി. 
ഒരു കൃരെിമ ഏമ്പക്കേും േിട്ട് അവേഹം പുറത്തിറങ്ങി. 

ഞങ്ങളവേഹതത്ത അനുഗമിച്ചു. ഇേിടടുത്ത് ഈ പ്ലംബർ എേിതടയുണ്ടാകും? 
അവേഹം െിരക്കി. ഞങ്ങളിതലാരാൾ കാൽ തപാക്കിയെും നാമിടതപട്ട് രംഗം 
ോന്തമാക്കിയെും ആരും അറിഞ്ഞിലെ. കലാകാരന്മാവരാട് എന്നും 
ബഹുമാനമുണ്ടായിരുതന്നാരു പാരമ്പരയമായിരുന്നു നമുക്ക്. റിവസാഴ്ച്സസ് 
െീർത്തും റിൻസുതചയ്ക്െടിച്ച കലാകാരതന മനസ്സാ േപിച്ച് വപാംേഴികൾക്കായി 
ആവലാചിച്ചു. 

ഇരെയുമായവപ്പാൾ നമ്മുതട കലാകാരന് സമനില േീണ്ടുകിട്ടി. അവേഹം േീണ്ടും 
അകത്തു കയറി.നാം വകാറസ്സായി പിന്നാതലയും. ഒരു നീണ്ട പ്ലാസ്റ്റി.. കേർ 
തകാണ്ടുേരൂ.അതൊരാജ്ഞയായിരുന്നു. നമ്മിതലാരാൾ അത് സംഘടിപ്പിച്ചു. 
അവേഹം കയ്യെിനുള്ളിലാക്കി, കക നനയാതെ മീൻ പിടിക്കണ മാെിരി വൊർത്ത് 
േലിച്ച് പുറതത്തടുത്തു. വൊർത്ത് കേറിലാക്കി െിരിച്ച് മടക്കി കക നനയാതെ 
കച്ചടയിൽ നിവക്ഷപിച്ചവേഷം നമുക്ക് വഷക്ക് ഹാന്് െരാൻ രേമിതച്ചങ്കിലും 
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മതറ്റാരു കേർ െപ്പിതയടുത്ത് കയ്യിലിട്ട വേഷമാണ് അത് നടത്തിയത് (വഷക്ക് 
ഹാന്വറ്. 

ഇവേഹത്തിന് കിടപ്പാടം നിവഷധിച്ചിരുതന്നങ്കിൽ ഒരു െീരാദു:ഖമായി വേഷകാലം 
കഴിവക്കണ്ടിേവന്നവനന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു. അങ്ങതന ആസ്ഥാനകലാെിലകമായി 
കുവറക്കാലം ടാറ്റായ്ക്ക്ക് േീണ്ടും പേവറകി. 

അെിനിതടയാണ് ആ സംഭേം ഉണ്ടായത്. 

രാേിവലമുെൽ  വാലി വെടി എന്നും വപായിരുന്ന അവേഹം ഒരു ദിേസം 
വപായെിന് പത്തുമുനിട്ടിനുള്ളിൽ ഓടിക്കിെച്ച് െിരിച്ചുേന്ന് ോെിൽ ഠവപ്പന്ന് 
അരിച്ച േദത്ം വകട്ടാണ് നാമുണർന്നത്. എലൊരും അവപ്പാൾ ആപ്പീസിൽ വപാകാൻ 
െയ്യാതറടുക്കുവന്നയുള്ളു. എന്തുപറ്റി? എലൊരും ഒന്നിച്ച് വചാദിച്ചു. 

കള്ളൻ. മാലകള്ളൻ...േിക്കി േിക്കി അവേഹം ഇരെയും പറഞ്ഞു. 

അെിന് ൊതനന്തിനാ ഓടിവയ? 

ഒരു ലക്ാസ് തേള്ളമിറക്കിയവേഷം സമാധാനമായി അവേഹം െുടർന്നു. 

"ഞാനിങ്ങതന ബസ് കാത്തുനിൽക്കുവമ്പാൾ ഒരു കള്ളൻ ഒരു സ്രെീയുതട മാല 
തപാട്ടിച്ച് ഓടാൻ െുരങ്ങി. ആരും െതന്ന അേതന പിടിക്കാൻ രേമിക്കുന്നിലെ. പാേം 
സ്രെീ കരയുന്ന കണ്ട്, എനിക്ക് സഹിച്ചിലെ. ഞാനേന്തറ പിന്നാതല ഓടി. 
വചാർ...വചാർ..എന്ന് േിളിച്ചുള്ള എന്തറ ഓട്ടം കണ്ട് ഒന്നു രണ്ടുവപർ കൂതടക്കൂടി. 
പത്തഞ്ഞൂ് മീറ്റർ ഓടിയ കള്ളൻ ഒന്ന് മറിഞ്ഞടിച്ച് േീഴുകയും തഞാടിയിടയിൽ 
ഞാനേതന പിടിക്കുകയും തചയ്ക്െവപ്പാൾ മറ്റുള്ളേരും എത്തി. 

കണക്കിന് തകാടുത്തു. ഞങ്ങൾ അേതന നടത്തി ബസ് വസ്റ്റാപ്പിൽ എത്തിച്ചു. ഒരാൾ 
േിളിച്ച്പറഞ്ഞു, ഇസ്..വകാ ഹം വപാലീസ് വകാ വദ വദംതഗ. ഒരു ആവട്ടാ േിളിച്ചു. 
അേതന അകത്താക്കി. ഏ.. സാക്ഷി ചാഹിവയ. വകാൺ ഇസ്വകാ പകടാ ? 

എലൊരും എതന്ന വനാക്കി. നാം പെിതയ പിറവകാട്ട് േലിഞ്ഞു. അവര ഉസ്വക്കാ 
പകട്. ഒരു ആവരകാേം വകട്ടു. ആവരാ എന്തറ വകാളറിൾ പിടിച്ചെുവപാതല 
വൊന്നിയവപ്പാൾ പിതന്ന പിടിതകാടുക്കാൻ നിന്നിലെ. അെിേിതടതയത്തിയാണ് 
നിന്നത്. അവര സാക്ഷീ വകാ പകട്...എന്നു േിളിച്ച് ഒന്നുരണ്ടുവപർ നമ്മുതട 
പിന്നാതല കുറച്ചുദൂരം ഓടിയിരുന്നു. 

പിതന്ന രണ്ടുദിേസം അവേഹം വപായിലെ. ബസ് വസ്റ്റാപ്പ് മാറി വകറാനും െുരങ്ങി. 

**[ഈ വഗാെമ്പ് പുട്ട്, രബീഡർ പട്ടികയിൽ തപടുത്താേുന്ന ഒന്നാണ്. ഇേൻ 
രകിട്ടിക്കൽ മാസ്സായി അകത്തു തചന്നാൽ േിേപ്പ് എന്ന േികാരം മരേിക്കുകയും 
ആഴ്ച്ചകവളാളം ഇൻപുട്ട്ആേേയമിലൊതത്താരു അേസ്ഥ സം ാെമാകുകയും 
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തചയ്യും. വസാമാലിയയിലും മറ്റും ഇത് കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏവൊ 
മനുഷയാേകാേ വരദാഹി മനപൂർവം വപറ്റന്് എടുത്തിട്ടുള്ളെിനാലാണ്. 
വൊറിയതമാന്നും ആേേയമിലെവന്ന. മൂന്നു ചാൺ േയറവലെ രപശ്നം] 
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My lost park 

    Nandana Menon 

 
 

My childhood memories linger around the park where I used to spend most of my free 

time with my friends. After spending a long boring day, I eagerly waited for the evening to come 

so that I could play in my dearest park. We used to enjoy rides in the swing, take deep dives in 

the slides and flutter about all around the green grass like butterflies. 

My happy days did not last long. I was away for some days during summer vacations. When I 

came back, I was startled to find that my park was being cleared using a mammoth machine. 

Slowly my park was disappearing and a new building was emerging in its place. My beautiful 

park which was draped in greenery gave way to a concrete structure. 

My sorrow knew no bounds. My father consoled me that these constructions are inevitable as 

everybody needs a house to live in. He told me that instead of lamenting about the lost park, 

we could take initiative to make a new one near our building. He put up this matter with the 

residents association of our building. They readily agreed and we together made a beautiful 

park. 

Now a great contentment and pride fills my mind, when I play with my friends in our new park. 

I learned a valuable lesson that there is no point in crying over spilt milk. What is lost is lost. 

We should think creatively and try to make up for the losses in our life. 
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അമ്പലങ്ങളിൽ ദീപാരാധനയും മണിയടിയുമുണ്ട് 
പള്ളികളിൽ ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനയും അഞ്ചു വനരനിസ്കാരേും. 

 
സൂരയൻ കിഴക്കുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറു െതന്ന അസ്െമിക്കുന്നു. 

 
പാെവയാരങ്ങളിതല മരത്തണലിൽ വേണതമങ്കിതലാന്ന് േിരേമിക്കാം 

കിളി കൂ നങ്ങൾക്ക് കാവൊർക്കുകയുമാോം 
 

അല്പം അഴുക്കുതണ്ടങ്കിലും 
മിട്ടിനദിയും സുന്ദരി െതന്ന 

 
േരാൻ ഇടയ്ക്ക്കല്പം മന്ദെ കാണിക്കുതമങ്കിലും 

വലാറിൻ ചുേയുള്ള തേള്ളം ദാഹം േമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 
 

മണ്ണിനല്പം കറുപ്പു നിറമുതണ്ടങ്കിലും 
അെിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ ഭംഗിയുള്ളേ െതന്ന. 

സവർണ്ണേില തകാടുത്തു ോങ്ങുന്ന അൽവഫാൻവസാ 
മാങ്ങയ്ക്ക്കും നലെ രുചി. 

 
കടവലാരതത്ത മണലിനും കറുപ്പു നിറം 

എന്നുേച്ച് കടൽ കാണാതനത്തുന്ന പുരുഷാരത്തിനുവണ്ടാ കുറവ്? 
 

തസൻരടലും തേവസ്റ്റണും ഹാർബറും കലനുകൾ 
േരീരത്തിതല ഞരമ്പുകൾ 

വപാതലത്തതന്ന.. 
െീേണ്ടികളിൽ മനുഷയത്തിര സുനാമി വപാതല അടിച്ചു കയറാറുതണ്ടങ്കിലും 

പിൻേിളി 
മായാദത്ത് 
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അെിതല യാരെയ്ക്ക്ക് തൊട്ടിലിലാടുതന്നാരു സുഖമുണ്ട്. 
 

ഗൊഗെക്കുരുക്ക്   ീേിെത്തിന്തറ ഭാഗമായി മാറിയവലൊ 
 

 ാെി മെ ഭാഷാ േയെയാസമിലൊതെ  
ഉത്സേങ്ങൾ ആവഘാഷിക്കാൻ ഉത്സാഹവമതറയുണ്ട് 

 
േീട്ടിൽ കയറിയ ഉടൻ ഉമ്മറ ോെിൽ അടയുതമങ്കിലും 

അയൽോസികതള കണ്ടു പരിചയമുണ്ട്. 
 

ഇടുങ്ങിയ മുറികളിൽ കിടന്നാലും ഉറക്കം േരാറുണ്ട്. 
 

ഹഫ്െ പിരിക്കലും അവധാവലാകേും 
സിനിമകളിൽ മാരെമാണ് കണ്ടതെങ്കിലും 

ഇേിതടതയേിതടതയാതക്കവയാ ഉതണ്ടന്നറിയാം. 
 

ഇേിടുതത്ത  ീേിെം സുഖം െതന്ന.... 
എന്നിട്ടും........... 

 
വനരൊേെി എ..സ്രപസ് മവഞ്ചേവരമടുക്കുവമ്പാൾ  

എന്തറ ഹൃദയമിടിതപ്പവന്ത കൂടുന്നു? 
 

േിോലമായ അമ്പല പറമ്പും ആൽത്തറയുതമവന്ത  
എന്നിതല ഓർമ്മകൾക്ക് നിറം പകരുന്നു? 

പള്ളികളിതല മണിയടിയും ബാങ്കുേിളിയുതമവന്ത  
എന്തറ മനസ്സിതന ോന്തമാക്കുന്നു? 

 
ഹിന്ദിയും മറാഠിയും വകൾക്കുവമ്പാൾ  

െുഞ്ചന്തറ കിളിതയവന്ത മനസ്സിൽ കരയുന്നു? 
 

നിളാ നദിയും തെവങ്ങാലത്തലപ്പുമവന്ത 
ഓർമ്മയായി 

മനസ്സിതന നീറ്റുന്നു? 
 

പറമ്പിതല ചുേന്ന മണ്ണും കടവലാരതത്ത 
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പഞ്ചാരമണലുതമവന്ത 
എന്തറ കാലടികതള കുളിരണിയിക്കുന്നു? 

 
െറോടിന്തറ അകത്തളങ്ങളിതല  
ഇരുതട്ടവന്ത പൂനിലാോകുന്നു? 

 
മുറ്റതത്തവകാണിതല പുളിയൻ മാവ് 

കുടഞ്ഞിട്ടു െരുന്ന മാങ്ങതയവന്ത വെൻകനിയാകുന്നു? 
 

കിണറ്റിതല തേള്ളതമവന്ത അമൃൊകുന്നു? 
 

ഓണപ്പുലരിതയവന്ത 
എന്തറ മനസ്സിതന പൂക്കളമണിയിക്കുന്നു 

 
കദേത്തിന്തറ സവന്തം നാട്  

എതന്നതയവന്ത എന്നും െിരിച്ചുേിളിക്കുന്നു? 
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 ന്മാന്തരങ്ങളുതട െുടർച്ചയായുള്ള യാരെയാണ് ഈ  ീേിെതമന്ന 

െിരിച്ചറിേുണ്ടാോൻ ഇരെയും ഋെുവഭദങ്ങൾ ദർേിവക്കണ്ടിേന്നു എനിക്ക്. 
സവപ്നസദൃേയമായ നാളുകൾക്കിടയിലും എതന്തന്നറിയാത്ത ആത്മസമ്മർേങ്ങളും, 
പൂർണ്ണെവെടിയലഞ്ഞ മനസ്സും എതന്ന നയിച്ചത് ആ ഉണർേിവലക്കായിരുന്നു. 
െികച്ചും ആകസ്മികമായി സംഭേിച്ച ആദയ 'സവട്ടാരി'*. 
 
എന്നും മറ്റുള്ളേരുതട കണ്ണുകളിലൂതട വലാകതത്ത വനാക്കിക്കണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് 
ആദയമായി ഈ ഭൂമിയിൽ  നിച്ചവപാതലയാണ് ആ രപഭാെതത്ത അനുഭേതപ്പട്ടത്. 
ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളും തചടികളും മനുഷയരും എലൊം മുതമ്പന്നും ഇലൊത്തേണ്ണം 
വോഭയാർന്നേരായി. എങ്ങും എേിതടയും പുെുമ.. നന്മ.. രപകൃെിതയാന്നാതക 
അഭൂെമായ കചെനയം നിറഞ്ഞുനിന്നു. 
 
േിസ്മയം നിറഞ്ഞ എൻതറ വലാകവത്തക്ക് ഒരുപിടി അെിേയങ്ങളുതട 
നിറമഴയായിരുന്നു, പിന്നീട്. രപപഞ്ചം ഓവരാ നിമിഷേും എവന്നാട് 
സംേദിച്ചുതകാണ്ടിരുന്നു. മഴയായി, കാറ്റായി, സൂരയതേളിച്ചമായി, എന്നും 
എവപ്പാഴും, എേിവടയും.. അഞ്ച് ഇരന്ദിയങ്ങളും എന്നിവലക്ക് സവന്താഷേും 
നന്മയും മാരെം രപദാനം തചയ്ക്െു. 
 
സർേജ്ഞരായ ഗുരുക്കന്മാതര വപാതല ഒരുപാട് പുസ്െകങ്ങൾ എതന്ന 
വെടിതയത്തി. അെുേതര സാഹിെയം മാരെം േീലിച്ച എനിക്ക് െീർത്തും നേയമായ 
വലാകം െുറന്നുെന്ന ഒരുപാട് ഗുരുക്കൻമാർ.  
ആയിരം ഇെളുകളുള്ള ഒരു ൊമരയാണ് ഓവരാ മനുഷയാത്മാേും. ചിന്തകളുതട 
ഭാരമിലൊതെ ആത്മസമർപ്പണവത്താതട രേേിച്ചാൽ നമുക്ക് വകൾക്കാനാേും, 
 ന്മാന്തരങ്ങളിലൂതട നമ്മൾ കടന്നുേന്ന ക കൾ... ഓവരാ  ീേിെത്തിവലയും 
അനുഭേപാഠങ്ങൾ... 
 

അറിയൂ, ഉണരൂ… 
ലക്ഷ്മി സന്ദീപ് 
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അെീരന്ദിയതമന്നുവൊന്നുന്ന അനുഭൂെികൾ, ഈ രപപഞ്ചത്തിതല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 
മനുഷയരും സസയലൊദികളും  ീേ ാലങ്ങളും എലൊം, ഒന്നാതണന്നുള്ള 
അേവബാധം.. ആ അറിവ് നൽകുന്ന ആത്മേക്തി, സാവഹാദരയഭാേം..  ീേിെം 
മവനാഹരമാകുോൻ കൂടുെൽ എന്താണ് വേണ്ടത്...? 
 
ആത്മീയെ ഒരു യാരെയാണ്. അെയന്തo  സുന്ദരമായ, ലക്ഷയവത്തക്കാൾ 
േിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂതടയുള്ള അയത്നലളിെമായ യാരെ.. 
േരൂ, അറിയൂ, ഉണരൂ... 
 

“For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me 

dream ..”         -- Vincent Van Gogh 
 

*'സവട്ടാരി' :- It is a 'zen' budhist term for sudden awakening . [It refers to the 

experience of 'seeing into one's true nature' 
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വമേപ്പുറത്ത് അേളുതട വപസ്ലിപ്പ് കണ്ടു. 
േളതര രേദ്ധവയാതട അരേദ്ധമായി േിടർത്തി 
ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നു കവണ്ണാടിച്ചുവനാക്കി. 
വബസി..വപ....രടാൻസ്വപാർട്ടലേൻസ്...... 
രഫിഞ്ച് തബനഫിറ്റ്.... 
...... 
അങ്ങതന തനറ്റ്വപ േതര ോയിച്ചു 
ആ േരി അേതന വനാക്കി തകാഞ്ഞനം കുത്തി. 
ആതക നിരാേനായി. 
അേളുതട മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഇനി വപക്കമ്മീഷൻ െതന്ന 
കനിയണം. 
പെിവ് പണികൾക്കായി അേൻ അടുക്കളയിവലക്ക് കയറി 
സവീകരണമുറിയിൽ ടീേി ോർത്ത പറഞ്ഞുെുടങ്ങി. 
നാതള സവാെരന്തയദിനമാണ്. 
..................... 
അേളുതട തനറ്റ്വപ കൂടിയെുമുെൽ അടുക്കളയിവലക്ക് കാണാവറയിലെ. 
പണംകുറഞ്ഞേർക്ക് പാരെരന്തയം. അൊണവലൊ േിധി. 
അേൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുവപായി. 
ടീേിയിൽ ഏഴാം േമ്പളക്കമ്മീഷൻ റിവപ്പാർട്ടിതനക്കുറിച്ച് എവന്താപറഞ്ഞു. 
കടുക്കാച്ചുന്നെിനിടയിൽ േരിക്കും വകട്ടിലെ. 
കൂട്ടാനിറക്കിതേച്ച് വേഗംേന്ന് കംപയൂട്ടർ ഓൺതചയ്ക്െു തനറ്റിൽ വനാക്കി. 
ടീേി ോർത്തപറഞ്ഞ് ോയടച്ചവെയുള്ളു. 
തസേൻസിപിസി.വകാമിൽ വപകാൽക്കുവലറ്റർ തറഡി. േിറയാർന്ന 
കകകവളാതട അേൻ സവന്തം വപ കണക്കുകൂട്ടി. അേൻതറകണ്ണുകൾക്ക് 
േിേവസിക്കയാൻ കഴിയുന്നിലെ. 
 
അടിച്ചു...വമാതള...!  

സസഡിഫക്ടസ് ഓഫ് MNC വേസ്ലിപ്പ് 

ശോർങധരൻ 



 

16 
 

സവാെരന്തയം.......ഹഹാ...സവാെരന്തയം..! 
കിട്ടുവണ്ണേട്ടതനവപ്പാതല അേൻ മറിഞ്ഞുേീണു. 
............................. 
ആേുപരെിയിൽ കിടയ്ക്ക്കയരികിൽ അേളിരുന്നു. 
ചൂടുള്ളകഞ്ഞി അേന് കുവറതേ വകാരിതക്കാടുത്തു. 
അേൻ മൃദുോയി ചിരിച്ചുതകാണ്ട് പറഞ്ഞു 
"എനിക്കു സവാെരന്തയം കിട്ടി. 
ഇതപ്പാ േമ്പളം എരെയാന്നറിവയാ? 
ഇനി നീ വേണം ഇെുവപാതല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ. 
കഞ്ഞികുടികഴിഞ്ഞ് പാരെം മൂടിതേച്ചു. 
അേൾ വമാളുതട ടിഫിൻവബാ..സ് െുറന്നു.... 
ഒരുകഷ്ണം വകക്ക് എടുത്ത് അേന് ോയിൽതേച്ചുതകാടുത്തു. 
 "എന്തായിരുന്നുേിവേഷം" 
അേൻ വചാദിച്ചു 
അേൾ ചിരിച്ചുതകാണ്ടു പറഞ്ഞു "I got promotion & I have 
30% hike in my salary" 
തപതട്ടന്ന് വകക്ക് തൊണ്ടയിൽകുരുങ്ങി. ചുമ കൂടി....േവാസം കിട്ടാതെയായി 
പാേം െളർന്നു കിടക്കയിവലക്ക് േീണു. ............................ 
ഐസിയുേിൽ വഡാ..ടർമാർ ഹൃദയൊളം നിരീക്ഷിച്ചുനിൽക്കതേ 
പരസ്പരം പറയുന്നെുവകട്ടു. 
"എനി കസതക്കാതസാമാറ്റി.. റീസൺസ്?" 
"യ്യ...അക്കയൂട്ട് എ..സപ..വറ്റഷൻ മിസ്സ്മാച്ച്" 
"സാലറി ഓർ ഫാമിലി?" 
"രണ്ടും വഡാ..ടർ" എന്ന്പറയണതമന്ന്അേന് വൊന്നി. 
േരണ്ട തൊണ്ടയിൽ ോക്കുകൾ േഴിമുട്ടി. 
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The broken to Messiah 

Chaithanya Raveendran 

 

 

“There is a breaking point for everything”- A very common phrase 

which you must have heard and told millions of time. 

But is it actually true? 

How many times have you let other people break your heart, soul, mind, trust or your 

body? You have seen it being broken numerous times and still you have come up with 

an excuse to justify that event, that situation. We always hope that it will get better; 

that the next time someone would not break it or berate it. But this hope of a next time 

is a distant dream like a mirage in the endless desert of grief. 

And every time you pick up those broken pieces and join them again, waiting for 

someone else to take care of it, you lose yourself in the process, of waiting for someone 

else. When that doesn’t happen, you don’t lose hope, you keep on anticipating that the 

day will come, when your saviour comes to protect you. 

But no one comes and you realize that this process cannot go on further. It is high time 

we picked up those broken pieces, joined them and nourished them ourselves. Because 

no matter how much anyone loves us, only we can listen and feel our heart beating 

inside us always. We are the only one, we can depend on for eternity and every time 

you let it break, you lose yourself. 

Hold it for once and never let it go away, be there for yourself irrespective of anybody 

else’s presence. Believe me, you will get yourself back again. Once we take a step 

forward towards ourselves, we will always have our back forever. 

Instead of waiting for a Prince on a white horse, learn to be your own Knight in shining 

armour. There is only one message that I would like to give to all those broken hearts 

broken souls and broken people out there- 

BE YOUR OWN MESSIAH!!  
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കാറിൽ ഞാൻ യാരെ 

തചയ്യുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് 
നവന്ന േിേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 
ഞാൻ ോച്ചിൽ വനാക്കി, സമയം 
രണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി 
കാർനിറുത്തുോൻ കരഡേവറാട് 
ആേേയതപ്പട്ടു. അടുത്തുകണ്ട ഒരു 
വഹാട്ടലിനു സമീപം കരഡേർ 
കാർ നിറുത്തി.  

വഹാട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം 
കഴിക്കാനായി കകയും കഴുകി 
അടുത്ത് കണ്ട വമേക്കു സമീപം 
ഞാൻ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു. 

എനിക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരുന്നു 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു 
നേദമ്പെിമാരിവലക്ക് എന്തറ 
രേദ്ധെിരിഞ്ഞു. അേർ നവന്ന 
തചറുപ്പം ആയിരുന്നു, ഏകവദേം 
18-21 േയസ്സ്കാണും. േിോഹം 
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒവന്നാ രവണ്ടാ ദിേസം 
ആയി കാണും തചറുക്കന്തറ 
കുഞ്ഞനു ത്തിയും അമ്മയും 
ആയിരിക്കണം അേരുതട അടുത്ത് 
ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക്  
വൊന്നി. 

 

 

ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം അേതര 
നിരീക്ഷിച്ചു. ആ തപൺകുട്ടിയുതട 
മുഖം മ്ലാനമായി ഇരിക്കുന്നത്  

ഞാൻ കണ്ടു. ചിരിക്കാൻ 
രേമിക്കുന്നുതണ്ടങ്കിലും അറിയാതെ  

അേളുതട കണ്ണിൽനിന്നും 
കണ്ണീർമുത്തുകൾ ഉരുണ്ടുൊവഴക്ക് 
പെിക്കുന്നത് ഞാൻ രേദ്ധിച്ചു. 
അതെ..... അേൾ 
േിെുമ്പുകയാണ്...... 

ഞാൻ ചുറ്റും േീക്ഷിച്ചു. ആ 
വഹാട്ടലിൽ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം 
കഴിക്കുന്നേരിൽ ഭുരിഭാഗം 
ആൾക്കാരും തചറുക്കന്തറ 
ബന്ധ്ുമിരൊദികൾ ആതണന്ന് 
വൊന്നുന്നു. ഏകവദേം 15-20 വപർ 
കാണും. അേർ ഉറതക്ക 
സംസാരിക്കുകയും 
തപാട്ടിച്ചിരിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 
എലൊേരും ആഹ്ളാദെിമർപ്പിൽ 
ആണ്.  

ഞാൻ പുറവത്തക്കുവനാക്കി. ഒരു 
ടൂറിസ്റ്റ് മിനിബസ്സ് 
അേിതടകിടക്കുന്നത് കണ്ടവപ്പാൾ 

േിരഹദുുഃഖം 

റ്നോബിൾ റ്ജക്കബ്ബ് 
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എന്തറ നിഗമനം േരി ആതണന്ന് 
എനിക്ക്വൊന്നി. 

േിോഹംകഴിഞ്ഞു ഒന്നുരണ്ടു 
ദിേസത്തിനുവേഷം തപണ്ണിതന 
തചറുക്കന്തറ 
േീട്ടിവലക്കുേിളിച്ചുതകാണ്ട് 
വപാകുന്നേഴിക്ക് ഭക്ഷണം 
കഴിക്കാൻ വഹാട്ടലിൽ 
കയറിയൊണ് ഇേതരന്ന് എനിക്ക് 
അനുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ഞാൻ ചുറ്റും കവണ്ണാടിച്ചു. 
കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുെിയ 
േയക്തിതയ കിട്ടിയ സവന്താഷത്തിൽ 
ആണ് എലൊേരും. െന്തറ 
 ീേിെത്തിൽ എലൊം 
പങ്കുതേക്കുോൻ, െതന്ന 
കരുെുോൻ, ഒരാതള കിട്ടിയ 
സവന്താഷത്തിൽ ആണ് ആ 
തചറുക്കൻ. എന്നവന്നക്കുമായി ഒരു 
മകതള കിട്ടിയ സവന്താഷത്തിലാണ് 
ആ അമ്മ. െതന്ന 
മനസ്സിലാക്കുോനും, െന്തറ 
സംസാരം വകൾക്കുോനുമായി 
ഒരു കൂട്ടുകാരിതയ കിട്ടിയ 
ആഹ്ളാദത്തിൽ ആണ് ആ 
കുഞ്ഞനു ത്തി! 

കുഞ്ഞനു ത്തി ോയ്ക് വൊരാതെ 
സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 
അേൾ െമാേ പറഞ്ഞു 
മറ്റുള്ളേതര ചിരിപ്പിക്കുകയാണ്. 
അവപ്പാഴും ആ തപൺകുട്ടി 
േിങ്ങിതപ്പാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 

ആ തപൺകുട്ടിയുതട മനസ്സിതന 
എനിക്ക്. നന്നായി 
കാണാമായിരുന്നു. െതന്ന 

തനാന്തുരപസേിച്ചുേളർത്തിയ 
അമ്മ, വേണ്ടുവോളം സ്വനഹേും 
കരുെലും െന്നു െന്തറ എലൊ 
ആരഗഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു െന്ന 
അച്ഛൻ. എന്നും 
േഴക്കിട്ടിരുതന്നങ്കിലും െന്തറ 
ആേവാസേും എലൊം ആയിരുന്ന 
സവഹാദരീസവഹാദരന്മാർ. 
എലൊേതരയും ഒരു ദിേസം 
േിട്ടുപിരിഞ്ഞുവപാേുക.....ഹൃദ
യംതപാട്ടുന്നു...... 

അേൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാേും-- ൊൻ 
 നിച്ചു േളർന്ന മവനാഹരമായ 
രഗാമം, നന്മനിറഞ്ഞ അയൽക്കാർ, 
എന്നും കാണാറുള്ള കൂട്ടുകാർ-- 
അേർ ഒതക്ക ഇനി ഒരു സവപ്നം 
മാരെം ആയി അേവേഷിക്കുന്നു. 

േിരഹവേദന എരെ കഠിനമാണ്. 
സവന്താഷമുള്ള കുട്ടിക്കാലേും, 
രഗാമാന്തരീക്ഷേും, 
മാൊപിൊക്കളുതട സാമീപയേും 
േരിക്കും അനുഭേിച്ചേർക്ക്, 
ഒരുദിേസം അതെലൊം മറന്നു 
വേതറാരു ചുറ്റുപാടിൽ 
വപാകുവമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുുഃഖം 
എരെ േലുൊണ്, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. 

എന്തറ ഹൃദയം തനാന്തു. 
പൂർണ്ണമായും അേളുതട വേദന 
എനിക്ക് 
മനസിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 
തനടുേീര്പ്പ്പിട്ടു.  

ഞാൻ വപ്ലറ്റിവലക്ക് വനാക്കി, 
ആഹാരം ഒട്ടും െതന്ന ഞാൻ 
കഴിച്ചിരുന്നിലെ. എന്തറ േിേപ്പ് 
എവങ്ങാ വപായിരുന്നു. 
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ഞാൻ എഴുവന്നറ്റു കകകഴുകി. 
കാഷ് തകാടുക്കുോൻ 
തകൗണ്ടറിന്തറ അടുത്ത് 
നിൽക്കുവമ്പാൾ ഞാൻ 
അേസാനമായി അേതള ഒന്ന് 
വനാക്കി. അേളും ഭക്ഷണം ഒന്നും 
കഴിച്ചിരുന്നിലെ.  

അേളുതട മിഴികൾ 
നിറഞ്ഞുെുളുമ്പുന്നത് 
ദൂരത്തുനിന്നും ഒരിക്കൽകൂടി 
ഞാൻ വനാക്കികണ്ടു. 
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ഓർമയിവലെ നിനവക്കാർമ്മയിവലെ 
സുരസമാം ആ ബാലയകാലം 

ഓർമ്മ െൻ പുസ്െകത്താളിതല നിറമാർന്ന 
അെിസുന്ദര േർണ്ണകാലം 

അനിെര സൗഭാഗയകാലം  
 

നാട്ടുമാവഞ്ചാട്ടിൽ കൂട്ടരുമായ്ക് വചർന്ന് 
കളി യൂയലാടിയ കാലം 
വൊഴതര വൊൽപ്പിച്ച് 

കാറ്റിന്തറ കകയ്യിതല മാമ്പഴം വനടിയ കാലം 
ഉള്ളിൽ ചിരി മഴ തപാഴിതഞ്ഞാരാക്കാലം 

 
പുഴയിതല തെളിനീരിൽ നീന്തിത്തുടിച്ചെും 
കളി ചിരിവയാടെിൽ മുങ്ങി നിേർന്നെും 
കലഹിച്ചും പിതന്ന ഇണങ്ങിയുവമതറ 

നാളുകൾ ഓർമ്മകളായി 
നമ്മൾ അെിദൂരം പിന്നിട്ടു വപായി 

 
പൂക്കളമിട്ടും േിഷുക്കണി കണ്ടും 

ഒതത്താരുമിതച്ചാരാ കാലം 
കടങ്ങതള അറിയാത്ത 
കടപ്പാടുമറിയാത്ത 

നിരുപമ സുന്ദര കാലം 
മുന്നിൽ രസമഴ തപാഴിതഞ്ഞാരാ കാലം 

 
 ൻമരസങ്ങതള ഓവരാന്നും നുകരതേ 

അറിയുന്നു ഞാനാ ദു:ഖസെയം 
െിരിച്ചിനി അണയിലൊ സൗഭാഗയകാലം 

ഓർമ്മകളിൽ മാരെം സവന്തം 
ബാലയം ഓർമ്മകളിൽ മാരെം സവന്തം… 

ബാലയം - ഒവരാർമ്മ 

സരിത ്പവീൺ 
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അമ്പലത്തിന്തറ വഗാപുരമുകളിലിരുന്ന് അമ്പലരപാേു് 
എന്നും ചിന്തിക്കും... 
 
നീലാകാേത്ത് െന്തറ ചിറകിന്തറ ൊളരകമത്തിൽ പറക്കുന്ന 
കൃഷ്ണപ്പരുന്തുമായി ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുതേങ്കിൽ എരെ 
നന്നായിരുന്നു. ഇെിനു വേണ്ടി എന്നും വെേവരാടു രപാർത്ഥിക്കും. പതക്ഷ 
കൃഷ്ണപ്പരുന്തിന് നിഷ്ക്കളങ്കയായ അമ്പലരപാേി വനാട് ഒരു ൊൽപ്പരയേും 
ഇലൊത്ത വപാതല. 

രകവമണ പരുന്തും െന്തറ പുെിയ സു ഹൃത്തിതന കണ്ടു, അറിഞ്ഞു ആ 
ബന്ധ്ം അങ്ങിതന േളർന്ന് േളർന്ന് അേർ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായി. 
രപാേിന്തറ അഭയുദയകാംക്ഷികൾ എന്നും ഉപവദേിക്കും പരുന്ത് 
നമ്മവളവപ്പാലുള്ള തചറിയ പക്ഷികൾക്ക് അപകടകാരി ആണ് എന്ന്. പതക്ഷ 
പരുന്തിന്തറ ലാളനയാലും സ്വനഹരപകടനത്താലും എലൊം മറന്ന രപാവ് 
ബന്ധ്ം െുടർന്നു. സവന്തം എന്ന് രപാവ് കരുെിയിരുന്ന െന്തറ 
അമ്പലത്തിന്തറ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും പുറത്തുകടന്നാൽ േിോലമായ ഒരു 
വലാകമുതണ്ടന്നും, തകാണ്ടു വപായിക്കാണിക്കാതമന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് 
രപവലാഭിപ്പിച്ച് രപാേിതന െന്തറ േരുെിയിലാക്കി തകാണ്ടു നടന്നു. 
െുടക്കത്തിൽ രപാേിന് േളതര സവന്താഷം. ചിലവപ്പാൾ പരുന്തിന്തറ 
തപരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു അവരാചകെവം. സവയം സമാേവസിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ 
േയെയസ്െരായ കുടുംബക്കാരതലെ. ഇത്തരം സവഭാേ കേചിരെയങ്ങളും 
സവഭാേികം. 

 ഒടുേിൽ സംഭേിച്ചു. പരുന്ത് െനിസവഭാേം കാട്ടി. രപാേിന്തറ 
ചിറകുകളാകുന്ന േസ്രെങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞ് രകൂരമായി തകാത്തി ..... 

തകാത്തിന്തറ േക്തിയിൽ തഞട്ടിയുണർന്നവപ്പാൾ ..... ആേു ഒരാേവാസം......  
ൊൻ രപാേുമലെ ഒരു പരുന്തിനാൽ തകാത്തുവമറ്റിട്ടിലെ. െന്തറ അടുത്തു 
കിടക്കുന്ന വപരക്കുട്ടി തയ കണ്ടവപ്പാൾ സമാധാനം എലൊം ഒരു സവപ്നം 
 
എന്നാലും ഒരു ചിന്ത... തചറുപ്പകാലതത്ത ഉപവബാധമനസിലുള്ള ഏവൊ 
സംഭേമതലെ ഈ സവപ്നത്തിന് നിദാനം?  

അമ്പലപ്ോേും േരുന്ും  

ടി. ി. രേീരന്ദൻ 
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           My Own 

                Meena Anil 
 

 

Strolling on a pleasant afternoon, 
Taking in enchanting views of 

The majestic mountain with dense vegetation, 
The calm sea stretching beyond sight, 
The breath-takingly beautiful gardens 

From the elevation I stood 
Realization dawns on me 

 
Awestruck I am, by the beauty around 

But neither am I wanting 
To own the wonderful creations, 

Nor am I disgruntled about 
Being a mute spectator. 

Imbibed within me is the acceptance 
That not all great things are meant to be owned 

Rather, I look up to the brightness 
Shining through the veil of clouds. 

 
Unpretentiously displaying its superior power 

And thank it for being high-up there And making me feel privileged 
About being chosen for witnessing its bounty 

Teaching  to cherish the facts of life without ownership 
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വരണ്ട റ്വനലിന്കറ ചൂരിൽ 

പിളർന്ന മണ്ണിന്കറ മോറിൽ 

ഒരു തുള്ളി ദോഹജലം പതിച്ചു 

ജനനിതൻ അമൃറ്തത്ത് എന്ന റ്പോൽ 

 

ലതവൃക്ഷോദി ൾ ഇള ിയോരി 

മന്ദമോരുതൻ  ൂട്ടിന് പോട്ടുമോയി 

ഉണർന്നു ്പ ൃതികയോരു - 

സുന്ദരദിനത്തിന്കറ വരറ്വൽെിനോയ് 

 

ഉയർന്നു മണ്ണിൻ നറുമണം 

വിരിഞ്ഞുവോനിൽ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ 

വിരിച്ചുമയിലും തൻ കവഞ്ചോമരം 

ഹോ! സുന്ദരം എ്തമറ്നോഹരം ്പ ൃതി 

 

 

 

മഴ 

ലീനോ പിള്ള 
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നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള അേസാന േണ്ടി വസ്റ്റഷനിൽ 
കിെച്ചു നിൽക്കുതമ്പാവഴക്കും മഴ േീണു െുടങ്ങിയിരുന്നു.  
ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമിലൊതെ… കുടതയടുത്തിരുന്നിലെ. 
അതലെങ്കിലുമുഷ്ണം കത്തിപ്പടരുന്ന, േരണ്ട കരിയിലകൾ കിന്നാരം പറഞ്ഞു 
രസിക്കുന്ന ഈ മാർച്ചു മാസത്തിൽ മഴ ഒരു അരപെീക്ഷിെ അെി ി 
ആണതലൊ.  

 
െീേണ്ടി പെിേിലും കേകിയിരുന്നു. നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയ േണ്ടിയിതല 

െിരക്കിവലക്കു കയറുതമ്പാഴും  രഗാമത്തിവലക്കുള്ള അേസാന ബസ് 
കിട്ടുവമാ എന്നുള്ള വപടിയായിരുന്നു മനസ്സിൽ .  പതണ്ടാന്നും ഇെുവപാതല 
ഭയതപ്പട്ടിരുന്നിതലെന്നു അനിെ േിഹവലെവയാതട ഓർത്തു. പതണ്ടന്നു 
പറഞ്ഞാൽ എവട്ടാ പവത്താ േർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്. അന്നു ബസ് വസ്റ്റാപ്പിൽ 
അഛ്ഛൻ കാത്ത് നില്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നിതലെങ്കിലും  ഭയമിലൊയിരുന്നു. 
പവക്ഷ ഇന്നു ോർധകയം െളർത്തിയ േരീരേുമായി അഛ്ഛൻ മകതള 
കാത്തുനിൽക്കുന്നു. നരച്ച പുരികങ്ങൾക്കു മീതെ കകത്തലം േച്ചു കിെച്ചു 
നില്ക്കുന്ന ഓവരാ 
 
ബസിവലക്കും വനാക്കുന്നു. െീേണ്ടി തപാടുന്നതന നിന്നു . എവൊ േിദൂര 
െീേണ്ടി കടന്നു വപാകുന്നു. രപെീക്ഷവയാതടയും അലൊതെയും ഒരുപറ്റം 
മനുഷയർ കടന്നു വപാകുന്നു. മാർച്ചു മാസം. കൂട്ടലുകളും ...കിഴിക്കലുകളും 
നടത്തി കമ്പനി ലാഭനഷ്ടക്കണക്കുകൾക്കുള്ളിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നു. േരേു 
കുറവ്...തചലേു കൂടുെൽ കതണ്ടത്തലുകൾക്കിരയായി പടിയിറങ്ങാൻ 
േിധിക്കതപ്പട്ടേരുതട കണ്ണുനീർ... എലൊം നിർേികാരെവയാതട വനാക്കി 
നിൽക്കാൻ പഠിച്ചതെന്നാണ്? എലൊേർക്കും എവന്നാ രപെികരണവേഷി 
നഷ്ടതപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. യരന്തങ്ങതളവപ്പാതല പണിതയടുക്കുന്ന ഒരു പറ്റം 
മനുഷയർ... ഒന്നും മാറുന്നിലെ... വകാഫീ തമഷീനിതല കാപ്പിയുതട അളേു 
വപാലും ... ആരും ചിരിക്കാറിലെ.... ചിരിക്കാൻ മറന്നേർ..... വനട്ടങ്ങൾ 
തകായ്യാൻ   ടാർഗറ്റു പൂർത്തിയാക്കാൻ തനവട്ടാട്ടവമാടുന്നേർ..........   
കണ്ണാടിച്ചുേരുകൾക്കപ്പുറം  ആകാേം.... അസ്െമയ സൂരയൻ.....കനത്ത 
െൂണുകൾക്കുവമതലയുള്ള വമൽപ്പാലത്തിലൂതട പാഞ്ഞു വപാകുന്ന തമതരടാ 
തരടയിനുകൾ. ഓഫീസിതല ചിലെു ാലകത്തിനപ്പുറവത്തക്കു  

േനിതാദിനം 

ആശറ്മോൾ എൻ എസ് 
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വനാക്കിയിരിക്കാൻ   തേറുതെ തകാെിക്കാറുണ്ട്.  അവനകായിരം 
കയാമറക്കണ്ണുകൾ െുറന്നിരിക്കുന്ന.....ഓഫീസിൽ    യിൽ ോർഡതനതപ്പാതല 
വറാന്തു ചുറ്റുന്ന മാവന ർ..... മീറ്റിങ്ങുകൾ.... തചയ്ക്െുെീർവക്കണ്ട 
വ ാലികതളപ്പറ്റിയുള്ള നീണ്ട േിേരണങ്ങൾ.... സമയപരിധികൾ... 
അക്കങ്ങളിൽ നിന്നും  അക്കങ്ങളിലൂതട കണ്ണുകൾ കൂനനുറുമ്പിതനതപ്പാതല 
സഞ്ചരിച്ചു. എലലോതമാെുക്കി ബാതഗടുത്തിറങ്ങുവമ്പാൾ എഴുമണി 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  ഒരു മണിക്കൂർ കേകി. ലിഫ്റ്റ്  മുകൾ 
നിലയിതലേിതടവയാ കുരുങ്ങി നിൽക്കയാോം...വനരം കേകിയെിനാൽ 
പടികൾ ഓടിയിറങ്ങി വസ്റ്റഷനിൽ എത്തുതമ്പാവഴക്കും െീേണ്ടി 
എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  
 
തരടയിൻ േീണ്ടും ചലിച്ചു െുടങ്ങി. ആരേങ്ങൾക്കിടയിൽ  പെറിയ 
േദത്ത്തിലുള്ള അതനൗൺസ്തമന്് വകൾക്കാനാകുന്നിലെ. മിക്കേരും 
തമാകബലിൽ കണ്ണുകൾ നട്ടു െങ്ങളുതടൊയ  വലാകത്തിൽ മുഴുകി.  
എവൊ കുഞ്ഞിന്തറ കരച്ചിൽ േദത്വത്താതട കറങ്ങിതക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ 
പങ്ക ചലിക്കാൊയവൊതട ഉച്ചത്തിലായി. വൊളിൽ ഭാരം വപറുന്ന 
ബാഗുമായി അമ്മ കുഞ്ഞിന്തറ കരച്ചിൽ േമിപ്പിക്കാൻ വനാക്കുന്നു. മങ്ങിയ 
രപെീക്ഷവയാതട കുഞ്ഞിന്തറ അമ്മ ഇരിക്കുന്നേതര വനാക്കുന്നുണ്ട്..... 
േിയർത്ത കകത്തലങ്ങളും...ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകളും...അനിെ വനാട്ടം മാറ്റി. 
വലാക്കൽ സാധനങ്ങൾ േിൽക്കാൻ േന്ന തകാച്ചുകുട്ടി അടുത്ത വസ്റ്റഷനിൽ 
േണ്ടി നില്ക്കും മുൻതപ ചാടിയിറങ്ങി, േനിൊ കമ്പാർടുതമന്് 
ലക്ഷയമാക്കി ഓടി.   
 
ആകാേം മൂടിതക്കട്ടിയെുതകാണ്ടാകാം ഉഷ്ണം േമിക്കുന്ന െീേണ്ടിമുറി... 
രണ്ടു കൂട്ടുകാരികളുതട ഉറതക്കയുള്ള ചിരിയിൽ ചിന്തകൾ മുറിഞ്ഞു.  
കയ്യിൽ ോയിക്കൻ കരുെിയ പുസ്െകം നിേർത്താനാകാത്ത െിരക്ക്. 
ബാഗിൽ തമാകബൽ വഫാൺ ചിലയ്ക്ക്കുന്നു. അച്ഛനാകാം... അനിെ 
വഫാതണടുത്തു. അച്ഛനു മറുപടി നല്കി. ഒരു മണിക്കൂതറടുക്കും. ബസ് കിട്ടി 
രഗാമത്തിതല ബസ് വസ്റ്റാപ്പിതലത്താൻ. അച്ഛനിവപ്പാൾ വടാർച്ചും കുടയുമായി 
േീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാേും. പെിനഞ്ചു മിനിട്ടു ദൂരവമയുള്ളൂ 
േീട്ടിൽനിന്നു ബസ് വസ്റ്റാപ്പിവലക്ക്. എങ്കിലും പെിേിലും േളതര  വനരതത്ത 
കാത്തുനില്ക്കുക   അച്ഛന്തറ േീലമായിക്കഴിഞ്ഞു......   
 
പട്ടണത്തിൽനിന്നു േളതരയകതല... ഇരുട്ടു പുെച്ചു നില്ക്കുന്ന േീടു 
കണ്മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു. അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നു. പഴയ േീട്... എരിയുന്ന 
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നിലേിളക്ക്....   മുറ്റത്തു െുളസിതച്ചടിയിലും പാരി ാെക്കാടുകളിലും 
മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ പറക്കുന്നു. വനർത്ത രപെീക്ഷവപാതല ......പഴയ 
ഘടികാരത്തിൽ   വനാക്കി ആേലാെി പൂണ്ട് അമ്മ സവയം പറയുന്നു. 
....അനിക്കുട്ടിതയവന്ത കേകുന്നു.... നിലേിളക്കിൽ െിരി നീട്ടുന്ന വോഷിച്ച 
കകകൾ. തനറ്റിയിൽ ഭസ്മക്കുറിയും രപായം േരച്ച  ചുളിേുകളും...... 
മകതളവയാർത്തുള്ള ആധിയാകാം ആ േരകൾ.  പഴയ അടുക്കള... 
കനലുകൾക്കു മീതെ തപാള്ളി കുമിളക്കുന്ന  പപ്പടം........ ചുേരിവനാടു 
വചർന്നുറങ്ങുന്ന കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച.... അമ്മ കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചവയാടു സവകാരയം 
പറഞ്ഞു...  
 
"കാലം േലൊത്തൊണതലൊ"...  
 
മാേിലകൾ തപാഴിഞ്ഞു േീണ മുറ്റത്തും  മഴ തപയ്യുന്നുണ്ടാോം.... 
കുറുതമാഴിമുലെകൾ പൂത്തു.... മഴച്ചാറ്റവലറ്റു തസൗരഭയം തപാഴിക്കുന്ന 
പൂക്കൾ... ഇരുട്ടിൽ കണ്മിഴിക്കുന്ന തേളുത്ത പൂേുകൾ.... തെതക്കയറ്റത്തു 
തനയ്ക്െിരിയായി.... നനുതത്താവരാർമയായി മുത്തശ്ശി.... കടോേലുകൾ 
വപരമരത്തിൽ കൂട്ടമാതയത്തുന്നു.... സവപ്നവമാ ഓർമ്മവയാ... 
യാ ാർത്ഥയവമാ.... ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ വസ്റ്റഷനിൽ നിർത്തിയ േണ്ടിയിൽ 
നിന്നും അനിെ ചാടിയിറങ്ങി... ബസ് പുറതപ്പടാൻ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു.   
തചറിയ പട്ടണത്തിൽ കേദയുെ േിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു..... 
 
"കുട്ടിയിന്നു ൊമസിച്ചുവോ...” 
 
സമീപതത്ത െട്ടുകടയിൽനിന്നും ചായ കുടിച്ചുനിന്ന കണ്ട..ടർ വചാദിക്കുന്നു. 
“ധ്റുെി തേവക്കണ്ട... പുറതപ്പടാൻ സമയമുണ്ട്...."എന്നു ആേവസിപ്പിച്ചു....  
കസഡിതല സീറ്റിലിരുന്നതപ്പാവഴക്കും മഴച്ചാറ്റൽ കൂട്ടിതനത്തി.....അച്ഛതന 
േിളിവക്കതണ്ടന്നു െീരുമാനിച്ചു.....ഇനിയും കേകുന്നവൊർത്തു  ആധി 
കൂട്ടും... ബസിൽ െിരക്കുണ്ടായിരുന്നിലെ... അനിെ പരിചിെ മുഖങ്ങൾ 
പരെി...  ബസ് ഇളകി നീങ്ങിയെും മഴ കൂടുെൽ േക്തമായി... ഇരുട്ടു 
പടർന്നുകിടക്കുന്ന േഴികൾ....േഴിേക്കിതല േീടുകളിൾ കണ്ണു ചിമ്മുന്ന 
തചറിയ േിളക്കുകൾ ...കറണ്ടു തപായിട്ടുണ്ടാോം.....ഒരു തചറിയ മഴവയ 
തപയ്ക്െുള്ളു.....എവൊ കുട്ടി  ഉറതക്ക ോയിക്കുന്ന േദത്ം...  രഗാമത്തിൽ 
ഒന്നും മാറുന്നിലെ...ബസ് പാലത്തിവലക്കു കയറി... െണുത്ത കാറ്റു 
േീേുന്നു....ൊതഴ പുഴ... തേള്ളത്തിന്തറ നിറം കാണാൻ േയ്യ .... നീലവയാ 
അവൊ തചമ്മൺനിറവമാ... കിഴക്കു മഴ തപയ്ക്തെങ്കിൽ തചമ്മൺനിറമാകും..  
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ബസ് നിരങ്ങി നീങ്ങി.... സ്രെീകളായി ബസിൽ  വേറാരുമിലെ ...മൂതന്നാ 
നാതലാ വപർ.......ചിലർ മഴതയ േപിക്കുന്നു.... കാലം തെറ്റിയ മഴ.... 
കുടതയടുത്തിട്ടിലെ..... ചില കൃഷികൾ നഷ്ടത്തിലാകുതമന്നു ചിലർ 
ആേലാെിതപ്പട്ടു... മഴ േക്തമായി... ഒരു കുട കൂടി തകാണ്ടുേരാൻ 
അച്ഛവനാടു പറയാൻ മറന്നു..... തകാണ്ടുേരുമായിരിക്കും... 
 
എവൊ തചറിയ വസ്റ്റാപ്പിൽ ബസ് നിർത്തി ...ഒന്നു രണ്ടു വപർ ഇറങ്ങി ..... 
അവപ്പാൾ കയറിയ ഒരാൾ അനിെതയ െുറിച്ചു വനാക്കി....മുഖം 
കുനിവക്കണ്ടെിതലെന്നു അനിെ േിചാരിച്ചു...അച്ഛൻ കാത്തുനിന്നു മടുത്തു 
കാണും.... തചറിയ ബസ്വസ്റ്റാപ്പാണ്..... കയറി നിൽക്കാൻ ഇടം 
കഷ്ടിയാണ്...അഭയം വെടുന്ന നായ്ക്ക്കളും മഴയും അച്ഛതന േലയം 
തചയ്യും...ബസ് ഇരുട്ടിതന കീറിമുറിച്ചു മുവന്നാവട്ടാടിതക്കാണ്ടിരുന്നു.......  
 
"കുട്ടീ....ഇറവങ്ങണ്ട വസ്റ്റാപ്പായി....” 

പെിേുകണ്ട..ടർ കരുെവലാതട പറയുന്നു  ....ഇരുട്ടിൽ ഒന്നും കാണാൻ 
േയ്യ...സാരി െല േഴി മൂടി അനിെ ഇറങ്ങി...ബസ് ഇരമ്പി നീങ്ങിവപ്പായി. 
തപതട്ടന്നാതക ഇരുട്ടായവപാതല... ബസ്വസ്റ്റാപ്പിൽ അച്ഛനിലെ ..ഒരു 
ആേവാസത്തിനായി അനിെ തമാകബതലടുത്തു.... േീട്ടിൽ നിന്നു പുറതപ്പവട്ടാ 
ആവോ... സിഗ്നലിലെ... മുവന്നാട്ടു നടക്കാതമന്നുേച്ചു. െന്തറ രഗാമം...  ൊൻ 
നടന്ന േഴികൾ... എന്നിട്ടും ഉടലാതക ഭയം തപാെിയുന്നു...മഴ 
േക്തിയാർജ്ജിച്ചു... അനിെ മുൻവപാട്ടു  െതന്ന    നടന്നു...  

"കുട്ടീ...” 

ആവരാ േിളിച്ചുവോ …  െിരിഞ്ഞു വനാക്കി... അച്ഛനലെ...  ഇരുട്ടിൽ രൂപം 
േയക്തമലെ... തപതട്ടന്നു മനസ്സിലായി... മാഷാണത്... തൊട്ടടുത്ത േീട്ടിതല. 
നനുത്ത മഞ്ഞുതൊടുന്ന വപാതല.... കനലായി മാറിയ ഹൃദയത്തിൽ 
െണുപ്പുനിറഞ്ഞു.... 

”പട്ടണത്തിതല വകാവള ിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങുണ്ടായിരുന്നു... ഒന്നു രണ്ടു വപതര 
കണ്ടു േന്നവപ്പാവഴക്കും വനരം കേകി..." മാഷ് െുടരുന്നു...  

"ഇന്നു േനിൊദിനമവലെ...” മാഷ് സാഹിെയകാരനാണ്... നലെ 
രപസംഗകനാണ്.... ”േനിൊദിനം... േിഷയം ഒരുപാടുവണ്ട...” മാഷ് േീണ്ടും 
െുടരുന്നു....ഒരു വടാർച്ചിന്തറ തേളിച്ചം... അച്ഛൻ ബദ്ധതപ്പട്ടു നടന്നു 
േരുന്നു... മാഷിതനക്കണ്ടു ചിരിച്ചു.. 

"നന്നായി ...മാഷിതന കൂട്ടു കിട്ടിയത്.... മഴയും മുട്ടിനു വേദനയും ചെിച്ചു...”  
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അച്ഛനും മാഷും േർത്തമാനം െുടരുന്നു... അതെ… ഇന്നു 
േനിൊദിനമാനവലൊ... േനിൊദിനം.... അച്ഛന്തറ കക പിടിച്ചു മാഷിതനാപ്പം  
നടക്കുതമ്പാൾ അനിെവയാർത്തു... പാരി ാെക്കാടുകളിൽ അവപ്പാഴും 
മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ പറന്നു..

 


