


   എഡഡിറററ്റോറഡിയല് ഡഡസഡില് നഡിനന 

"നറുനഡിലറ്റോമഴയഡത്തെ കുളഡിര്കറ്റോററ്റോയഡി
സര്ഗ്ഗവഡിഹറ്റോയസഡിന് സനഗഗീതമറ്റോയഡി
നഗീലറ്റോകറ്റോശഡച്ചെരുവഡിഡല ഡചെറുമണഡി തറ്റോരകങ്ങളറ്റോയഡി
വഡിരറ്റോജഡിക്കുന്ന മനസ്സുകളഡില് കൂടു കൂട്ടുന്ന സഹജഗീവഡിറസ-
ഹത്തെഡിഡന്റെ കരുതലന കരുത്തുമറ്റോണണ് അക്ഷരങ്ങളഡിലൂഡടെ 
പഡിറവഡിഡയടുക്കുന്ന മറ്റോരഡിവഡില്ലുകള്കണ് മഡിഴഡിറവകുന്നതണ്.”

റകരള  സനസറ്റോന  ഓഡഡിറണ്  വകുപഡിഡല  സര്ഗ്ഗപ്രതഡിഭകളുഉഡടെ
ചെഡിനറ്റോശകലങ്ങഡള  ഈ  മറ്റോരഡിവഡിലഡിലൂഡടെ  റകറ്റോര്ത്തെഡിണകറ്റോന്
കഴഡിഞ്ഞതണ് ഭറ്റോഗഗ്യമറ്റോയഡി കരുതുന. 

ഒറപതഡിപഡില്  മറ്റോത്രമല  തുടെര്നന  ഭറ്റോവഡിയുഡടെ  നഗീലറ്റോകറ്റോശത്തെണ്
മറ്റോരഡിവഡില്ലുകള് പ്രകറ്റോശഡിതമറ്റോകഡട്ടെ !

                                  റസഹറ്റോശനസകറളറ്റോഡടെ

                                                                                     ബഡിന്ദു ഡക പഡിളള, 
                                       ഓഡഡിറണ് ഓഫഗീസര്



............മമാരരിവരിലല

     ഡയറക്ടറുടടെ സനന്ദേശശ..............

സര്ഗ്ഗസമ്പന്നമമായ  അക്ഷരപൂടമമാട്ടുകള്കരിടെയരില്  നരിന
സര്കമാര്  നസവനപമാതരിയടലെതരിനച്ചേരുന്നവര്  നപമാലശ  പരിന്നന്നീടെല
യമാനരിക  ജന്നീവരിതശ  നയരിച്ചേല  മുനന്നറുന്ന  കമാഴ്ച  നമുക്കു  പരരിചരിതമമാണല.
അവരിടടെയമാണല നകരള സശസമാന ഓഡരിറല  വകുപരിടലെ ജന്നീവനകമാര്
വവ്യതവ്യസ്തരമാവുന്നതല.  സമാമൂഹവ്യപ്രതരിബദ്ധതനയമാടടെ  തങ്ങളരില്
നരിശ്ചയരികടപടരിട്ടുളള  നസവനശ  കണരിശതനയമാടശ,  കൃതവ്യതനയമാടശ
നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നനതമാടടെമാപശ  സര്ഗ്ഗസപരവ്യയരിലൂടടെ  മനുഷവ്യമനസരിടന
കമാണമാപ്പുറങ്ങള്  നതടകയശ  ടപമാളളുന്ന  അപരജന്നീവരിത
യമാഥമാര്തവ്യങ്ങള്  തനനതു  കൂടടെയമാടണന്നല  തരിരരിച്ചേറരിയകയശ
ടചയ്യുന  എന്നതരിനല  മകുനടെമാദമാഹരണമമാണല  ഈ  മമാരരിവരിലല .
നസവനതല്പരരുശ,  അക്ഷരനസ്നേഹരികളുമമായ  ഒരുപരിടെരി
ജന്നീവനകമാരമാല്  സമ്പന്നമമായ  വകുപരിടന  ഡയറക്ടര്  എന്ന
നരിലെയരിലളള അഭരിമമാനശ ഞമാന് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നരില. 

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപരില് സശഘടെരിപരിച്ചേല മലെയമാള
ഭമാഷമാവമാരമാചരണതരിടന  ഭമാഗമമായരി  സശസമാനടമമാടമാടകയളള
ഓഡരിറല  ജന്നീവനകമാരരില്  നരിന്നല  ലെഭവ്യമമായ  കഥകളുശ  കവരിതകളുശ
വര്ണ്ണടപമാലെരിമനയമാടടെ  നകമാര്തരിണകരി  ഇവരിടടെ
പ്രകമാശരിപരിക്കുകയമാണല. 

ഈ  സശരഭതരില്  ഒപശ  കൂടെരിയവര്,  വഴരിവരിളകമായവര്,
നനതൃതതശ  നല്കരിയവര് എലമാനപര്ക്കുശ ഹൃദയമാശശസകള് നനരുന.
മലെയമാളതനരിമയശ,  ഭമാഷയശ,  സശസമാരവുശ  മുറുടകപരിടെരിച്ചേല
ഇതരതരിലളള തുടെര്സശരശഭങ്ങള് ഇനരിയമുണമാവടട. .....

സര്ഗ്ഗവസന്തതരിടന നറുനരിലെമാവമായല ഈ മമാരരിവരിലല പ്രനശമാഭരികടട.

ആശശസകനളമാടടെ

 
                                                                      ഡരി.സമാങരി
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............മമാരരിവരിലല

        സര്ഗ്ഗഭമാവനകളുടടെ മമാരരിവരിലല ....

സമ്പന്നമമായ  സര്ഗഭമാവനകള്  ടകമാണല
അനുഗൃഹന്നീതരമായ  ജന്നീവനകമാരടെങ്ങരിയ  വകുപമാണല  നകരള
സശസമാന  ഓഡരിറല  എന്നതല  അഭരിമമാനമാര്ഹമമാണല.
സമൂഹനതമാട നരിരന്തരമമായരി  നടെത്തുന്ന ആശയസശവമാദങ്ങളുശ
മമാനസരിക  വവ്യവഹമാരങ്ങളുമമാണനലമാ  സര്ഗഭമാവനകടള
ഉണര്ത്തുന്നതല.  സമൂഹനതമാടളള  പ്രതരിപതരിയശ,
സഹജന്നീവരികനളമാടളള  അനുകമ്പയമമാവണശ  ജന്നീവനകമാരടന
മുഖമുദ്രകള്  എന്നതല  തര്കമറ  വരിഷയമമാണല.  ഇങ്ങടന
നനമാക്കുനമ്പമാള്  സര്ഗമാത്മകമമായ  മനസുകള്
ടപമാതുജനനസവനതരിനല  ഏറവുശ  ഇണങ്ങുന്നവയമാടണന്നല
ഉറപരികമാശ.

മലെയമാള  ഭമാഷമാ  വമാരമാനഘമാഷതരിടന  ഭമാഗമമായരി
സശസമാന  ഓഡരിറല  വകുപരിടലെ  ജന്നീവനകമാരുടടെ  രചനകള്
ക്ഷണരിച്ചേരിരുന.  വകുപരിനു  കന്നീഴരില്  സശസമാനടത  വരിവരിധ
ജരിലകളരിലളള  കമാരവ്യമാലെയങ്ങളരില്  നരിനശ  ജന്നീവനകമാരുടടെ
രചനകള് കഥകളമായശ കവരിതകളമായശ ഒഴുകരിടയതരി. ഇങ്ങടന
ലെഭരിച്ചേ  രചനകടളലമാശ  സമമാഹരരിച്ചേല  'മമാരരിവരിലല'  എന്ന  നപരരില്
അവതരരിപരിക്കുകയമാണല.  നമാടളയടടെ  ശുനഭമാദര്കമമായ
നമാമ്പുകടള  കണ്കുളരിര്ടക  കമാണമാനുശ  മനനമാമുകുരങ്ങളരില്
അണരിയമാനുമുളള  അവസരമമാണല  ഈ  സൃഷരികളുടടെ
പ്രകമാശനതരിലൂടടെ  സമാധവ്യമമാകുന്നതല.  ടചങതരിരണരിഞ്ഞ  ഒരു
സമായമാഹശ  നപമാടലെ,  കുളരിര്നരിലെമാടവമാഴുകുന്ന  ഒരു  സനവ്യ
നപമാടലെ,  മന്ദേമമാരുതടന ഒരു തനലെമാടെല് നപമാടലെ നമുകരിവടയ
ആത്മമാവരില് നരിറയമാശ.  മലെയമാളതരിടന ശകരിയശ സസൗന്ദേരവ്യവുശ
ഒനരസമയശ  ആവമാഹരിച്ചേ  ഈ  രചനകള്
ആത്മസമാക്ഷമാതലകമാരതരിടന ഉതനമമാദമാഹരണങ്ങളമാണല. 

സശസമാന  ഓഡരിറല  വകുപല  ജന്നീവനകമാരുടടെ
സര്ഗസൃഷരികളുടടെ  പരമ്പരയരിടലെ  ആദവ്യടത  പതരിപ്പു
മമാത്രമമാണരിതല.  വരുശ  നമാളുകളരില്  ഇതരതരിലളള  കൂടതല്
സൃഷരികള് പ്രതന്നീക്ഷരികമാശ. 

                                                                                                    ടക. രമാജ
                                             നജമായരിനല ഡയറക്ടര്/കണ്വന്നീനര്

                                    ഔനദവ്യമാഗരിക ഭമാഷമാ വകുപ്പുതലെ ഏനകമാപന സമരിതരി
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............മമാരരിവരിലല

ററീന എന. രരാജന
ഓഡഡിറ്റര് കകരാലല്ലം കകരാര്പ്പകറഷന ഓഡഡിറ്ററ്റ് 

സമസസ്യസമസസ്യ

  ഇന്നടലെ  പതരിടനമാന  മണരിയമായരികമാണശ,
ഞമാനരിവരിടടെതടന്നയരിരരിക്കുനമ്പമാഴമാണല അയമാള് വന്നതല.  ഞമാനനപമാള് കുടറ
വര്ണ്ണനകളുടടെയരിടെയരില് അധരികശ പഴകമരിലമാത ഒരമാശയശ തരിരുകരികയറരി
ഒരു  ടചറുകഥ  ടമനടഞ്ഞടകമാന്  ശ്രമരിക്കുകയമായരിരുന.   നവണടമങരില്
കുടറ  ആള്കമാടരക്കൂടെരി  അതരിനരിടെയരില്  സൃഷരിച്ചേല,  പഴയ  ഒനരണ
ടചറുകഥകടളക്കൂടെരി ഇടെയരിടടെ നചര്തല ഒരു നനമാവലെമാകമാമമായരിരുന.  പടക്ഷ
നനമാവടലെഴുതല  മുഷരിപന്  ഏര്പമാടെമാ  എത്രനനരമമാ  എഴുനതണതല.....
എഴുതരിതന്നീരുശവടര പൂര്തരിയമാകരിയരിലനലമാ എന്ന ടടെന്ഷനുശ.  അതുടകമാണല
ഞമാനരിനപമാള്  നനമാവടലെഴുതല  മമാറരിവച്ചേല  ടചറുകഥകളരിലെഭയശ
പ്രമാപരിച്ചേരിരരിക്കുകയമാണല.

പറഞ്ഞുപറഞ്ഞല  വരിഷയശ  മമാറുന്നനല.....?    ക്ഷമരികനണ,
ഞമാനരിങ്ങടനയമാ  പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു  നപമായമാല്  പഞ്ചതനശ
കഥനപമാലെങ്ങുനപമാകുശ. അയമാടളക്കുറരിച്ചേറരിയമാനമാകുശ
നരിങ്ങള്കമാകമാശക്ഷയനല..?

അയമാടളകണമാല് ഒരു ഭമാന്തടന ലെക്ഷണങ്ങടളമാകയണമായരിരുന.
ടമലെരിഞ്ഞുണങ്ങരി  നദഹമമാസകലെമഴുക്കുപുരണല  ചപ്രതലെമുടെരിയശ  നന്നീണ
വൃതരിടകട  തമാടെരിയമുടളമാരു  രൂപശ.  അവരിടടെവരിടടെ  പരിന്നരിത്തുടെങ്ങരിയ  ഒരു
പമാനല  മമാത്രമമായരിരുന  നവഷശ.  പനക്ഷ  ഇങ്ങടനടയമാടകയമാടണങരിലശ
അയമാളരിവരിടടെ  വന്നനപമാള്തടന്ന  ഒരു  പ്രനതവ്യക  സുഗനശ  ഈ
മുറരിക്കുളരില്നപമാലശ  വവ്യമാപരിച്ചേടതങ്ങടനടയന്നല  എനരികരിനപമാഴുശ
മനസരിലെമാകുന്നരില...!

ഞമാന്  പറഞ്ഞുവനലമാ  ഞമാനനപമാള്  കുടറ  വര്ണ്ണനകടളയശ
ആശയങ്ങടളയശ  ഒനര  നൂലെരില്  നകമാര്തരിണകമാനുള
ശ്രമതരിലെമായരിരുനടവന്നല.  അതുടകമാണല  അയമാളരിങ്ങു  മുറത്തു
വന്നനശഷമമാണല  ഞമാന്  കണതല.   എനരികമാനണല്  ഭമാന്തനമാടരയശ
കുടെരിയനമാടരയശ പനണ നപടെരിയമാണല.

ടപടടടന്നഴുനന്നറല കതകടെയനണമാ പരിന്വശടത വമാതരില്വഴരി ഓടെരി
അപ്പുറടത  വന്നീടരില്  നപമാകനണമാ  എന  ചരിന്തരിക്കുന്നതരിനരിടടെ
അയമാളമാവശവ്യടപട്ടു

“ ടകമാനച്ചേ ഇനങ്ങമാടല വമാ...."
എനരികല  നപടെരിടകമാണല  ഒരുചുവടെല  നന്നീങ്ങമാന്  വയമാതമായരി.   എടന്ന

രക്ഷരികമാനമാരുമരിവരിടടെയരിലനലമാ  പകല്  പടരിടയ
ടകടരിയരിടതബദ്ധമമായരിനപമാടയന്നല നതമാന്നരി.

“ഹമാ...  നപടെരികണ  ടകമാനച്ചേ  ......  നനമാവടലെമാടകടയഴുതുന്ന
അരുണയനല  ....,”  എന്നയമാള്  നചമാദരിച്ചേനപമാള്  എനരിക്കു
കുറടച്ചേമാരമാശതമാസമമായരി.   ആ  ധധരവ്യതരില്  ഞമാന്  വമാതരിലെരിനടനതകല
നന്നീങ്ങരി.  എങരിലശ  അയമാളുടടെ  അധരികമാരസതരതരിലള
സശസമാരരന്നീതരിടയനരികല തന്നീടര പരിടെരിച്ചേരില.
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അയമാളുടടെ  വരവല  എനരിടകമാട്ടുമരിഷടപടരില
എന്നറരിയരിക്കുന്ന രന്നീതരിയരില് "എന്തമാ....” എന്നല ഒതരിരരി നദഷവ്യവുശ,
ഇതരിരരി  നപടെരിയശ  കലെര്ന്ന  മടരില്  നചമാദരിടച്ചേങരിലശ  അവരിടടെ
നരിറഞ്ഞുനരിന്ന  പ്രനതവ്യക  മണശ  കൂടതല്  ആവമാഹരിടച്ചേടകമാന്
ഞമാന് ശ്രദ്ധരിച്ചു.

“ഞമാന്  ഉപദ്രവരികമാടനമാനശ  വന്നതല.   എനരികല
തടന്നടകമാണമാരമാവശവ്യമുണല.”

എടന  നപടെരി  മനസരിലെമാകരിയമാവുശ  അയമാളരിങ്ങടന
പ്രതരികരരിച്ചേതല. 

“എടന്നടകമാണല നരിങ്ങള്ടകന്തമാവശവ്യമമാ...?”
എനരിടകമാനശ പരിടെരികരിടരിയരില.
അയമാടളമാന  ചരിരരിച്ചു.   വൃതരിയരിടലങരിലശ  ഭശഗരിയള

ചരിരരി.
പരിടന്നപറഞ്ഞു  "എനരിടകമാരു  നനമാവലെരിസരിടന

ആവശവ്യമുണല.       ഒരു നനമാവടലെഴുതരികമാനമാണല നകനടമാ, നവടറ
ധമാരമാളശ   എഴുത്തുകമാരുടണങരിലശ  തടന  എഴുതരിടന
ധശലെരിയണനലമാ അടതനരിനകടറയരിഷമമാണല.

എനരികനപമാള്  അയമാളുടടെ  വൃതരിയരിലമായ്മ  ഒരു
നപമാരമായ്മയമായരിനതമാന്നരിയനതയരില.   മമാത്രമല  അകത്തു
കയറരിയരിരുന്നല  സശസമാരരികമാന്  ക്ഷണരിച്ചേമാനലെമാനശ  നതമാന്നരി.
പനക്ഷ  വരിനശതടന്  അനപമാടഴങ്ങമാനുശ  വന  കണമാല്പരിടന്ന
രണമാഴ്ചയരിനലെടകടന്ന  ശകമാരരികമാന്  അതുമതരി
കമാരണടമനന്നമാര്തനപമാള് ആ ചരിന്തടയ ഞമാന് മനസരിടന
നകമാണരിടലെമാളരിപരിച്ചു.

അയമാള് തുടെര്നടകമാണരിരുന.
“നനമാവലെരിടന   'തന്നീശ'  ഞമാന്  പറഞ്ഞു  തരുശ.  എടന

അനുവമാദമരിലമാടത  നവടറമാനമതരില്  നചര്കമാനുശ  പമാടെരില.
കമാശല  എത്ര  നവണടമങരിലശ  തരുശ.  ലെക്ഷങ്ങള്  നചമാദരികമാശ.
തന്നീരുമമാനരിനകണതല തടനയരിഷശ”.

എത്ര കമാശു നവനണമാ ഇയമാള്ക്കു തരമാന് കഴരിയനമമാ ..?
എങരില്പരിടന്ന വൃതരിയമായരി നല നവഷശ ധരരിച്ചേല  നടെന്നൂനടെ  ...?
എടന  ചരിന്ത  മനസരിലെമാകരിയമാവുശ  അയമാള്  പറഞ്ഞതല-
”ഞമാടനവരിടെന്നല  പണശ  തരുടമന്നമാവുശ  തമാന്  വരിചമാരരിക്കുന്നതല.
അനതമാര്ടതമാനശ  വരിഷമരികണ.   നയശു  ടവളശ
വന്നീഞ്ഞമാകരിമമാറരിയ  കഥ  തമാന്  നകടരിടരിനല?   അതുനപമാടലെ
എനരിക്കു  നവണടമങരില്  ഈ  മുറരിയരിടലെ  വമായ  മുഴുവന്
സതര്ണ്ണമമാകമാന്  കഴരിയശ.   എന്നമാല്പരിടന്ന
ഞമാടനന്തമാണരിങ്ങടന  നടെക്കുന്നടതന്നമാകുമനല..?
എനരികരിതമാണരിഷശ  ....  അതുടകമാണല  ഞമാനരിങ്ങടന.....
പണമുടണങരില്  അതരിടനയമാഴമനുസരരിച്ചേല  ഓനരമാനരമാ
നകമാപ്രമായങ്ങള്  ടകടരിയരിടലങരിലെമാളുകള്  എന
പറയടമന്നനരിക്കു  ചരിന്തയരില.   എടനയരിഷശ  ഞമാന്  ടചയ്യുശ
അടതടന സതമാതനവ്യശ.”
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അതു  ശരരിയമാണനലമാടന്നനരിക്കു  നതമാന്നരി.   എങരിലശ  വമായവരിടന
സതര്ണ്ണമമാക്കുകനയമാ..?  ഇയമാള്കല ശരരിക്കുശ വടമായരിരരിക്കുനമമാ..?

എടന  ചരിന്തമാഗതരികടളമാടകയശ  അയമാള്  വമായരിക്കുന്നതുനപമാടലെ
നതമാന്നരി.

“എനരിക്കു  വടടമാനമല  ടകമാനച്ചേ...  തടന്ന  വരിശതസരിപരികണമനലമാ....
ഒരുകമാരവ്യശ ടചയമാശ  നദ.., എടന ധകക്കുളരിടലെമാനമരിനല..........."    അയമാള്
ധകടവള കമാടരിപറഞ്ഞു.

നദഹശ  അത്രയശ  വൃതരിടകടരിരുടന്നങരിലശ  ആ  ധകടവളയല
പനരിനന്നീര്പ്പൂവരിടന  നരിറമമായരിരുന.   അവരിടെന്നമാകുനമമാ  ആ  സുഗനശ
വന്നടതന്നമാനലെമാചരിക്കുനമ്പമാള് അയമാളുടടെ ശബശ എടന്നയണര്തരി.

“നദ...,  ഞമാനരിനപമാള്  ധക  ചുരുടരിപരിടെരിനച്ചേയ്ക്കുകയമാണല  എടനയരി
ധകക്കുളരിടലെ  വമായവരിടന  എന്തമാകണശ..?   ഒരു
പനരിനന്നീര്പ്പൂവമാകരിയമാനലെമാ..?

അയമാളുടടെ  കണ്ണുകള്  കുറച്ചു  സമയനതകല  എടന  കണ്ണുകളരില്
തറഞ്ഞുനരിന.   ഞമാന്  ടപടടന്നല  നനമാടശ  പരിന്വലെരിച്ചു.   രണമൂന
നരിമരിഷങ്ങള്ക്കുനശഷശ അയമാള് ധക തുറന.  നല ഭശഗരിയള വരിടെരമാന്
തുടെങ്ങുടന്നമാരു പനരിനന്നീര്പ്പൂവല...!

അയമാള് അടതനരിക്കു നന്നീടരി.   “ഇതരുണയരിരരികടട...  ഒരു സസൗഹൃദ
സമമാനമമായരികരുതരിയമാല് മതരി.”

ഞമാനമാടക  ചരിന്തമാക്കുഴപതരിലെമായരി.  ശരരിക്കുശ  ആ  പൂടവനരികല
നവണടമനണമായരിരുന.   എങരിലശ  വരിനശതടടന  കമാണരിക്കുനമ്പമാള്
എടന്തമാടകയമാവുശ  എടന്നപറയക.   ഒരുപടക്ഷ  ഒരു
'ധഡനവമാഴരിടലെതമാനുശ ഈ പൂവു മതരിയമാകുശ.  സസൗഹൃദതരിടന സമമാനശ
ഒളരിച്ചുവച്ചേമാസതദരികമാന് ഞമാടനമാരുകവുമലമായരിരുന.

അയമാളുടടെ സശസമാരശ വന്നീണടമടന്ന അത്ഭുതടപടതരി.
“വരിശതശ  വഴകരിടമനല...?   സമാരമരില.   തമാന്  വരിഷമരികടണനടെമാ.....

നമുടകമാരു  കമാരവ്യശ  ടചയമാശ.   ഇതരിടന  ആകമാശനതയയയമാശ......
നക്ഷത്രങ്ങളുടടെയരിടെയരില്  ഈ  സസൗഹൃദവുശ  സമാനശ  പരിടെരിനച്ചേമാടട...
രമാത്രരിയരില്  ആകമാശത്തു  തരിളങ്ങുന്ന  ഈ  പനരിനന്നീര്പ്പൂവല  തനരികല
നനമാവടലെഴുതമാന് പ്രനചമാദനവുമമായരിനകമാടട...”

അയമാളമാ  പൂവല  നമല്നപമാടടറരിഞ്ഞു.   അതല  തമാനഴക്കു  വരമാടത
മുകളരിടലെനങ്ങമാ നപമായല മറഞ്ഞു.  അനപമാള് നന്യൂടടന സരിദ്ധമാന്തശ ...?  എടന
ചരിന്ത മനസരിലെമാകരിയനപമാടലെ, “ഒരു സസൗഹൃദ സമമാനതരിനരിടെയരില് നന്യൂടടന
സരിദ്ധമാന്തതരിടനന  വരിലെടയനടെമാ....  അതരിടന  ടവറുടത  വരിടെല...”  എന
പറഞ്ഞല അയമാള് ചരിരരിച്ചേനപമാള് എനരിക്കുശ ചരിരരികമാതരിരരികമാന് കഴരിഞ്ഞരില.
മമാത്രമല  വരിനശതടടനന  വരിചമാരരിച്ചേമാലശ  കുഴപമരിടലന്നല  തന്നീരുമമാനരിച്ചേല
ഞമാനയമാടള അകത്തുകയറരിയരിരരികമാന് ക്ഷണരിച്ചു.

പടക്ഷ അയമാളതു നരിരസരിച്ചു.

“എടനയന്നീ രൂപതരില് ഞമാനകതരിരരിക്കുനമ്പമാള് വരിശതശ വന്നമാനലെമാ..?
എനരിടകമാനമരില.   തടന  കമാരവ്യമങ്ങടനയലനലമാ...  സഹമായരിക്കുന്നവടര
നദ്രമാഹരിക്കുന്നടതനരികരിഷമല..”
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അയമാനളമാടടെനരികനപമാള് എടന്തന്നരിലമാത ബഹുമമാനമമായരി.
“കുടെരികമാന് ചമായനയമാ കമാപരിനയമാ..? “  ഞമാന് കൂടതല്

വരിനയമാനതരിതയമായരി.
“എനരിടകമാനശ നവണ ടകമാനച്ചേ....  നനമാവടലെഴുതമാടമന്നല

തമാന്  സമതരിച്ചേമാല്  എനരികല  സനന്തമാഷമമായരി.   പണശ
ടകമാടതമാല്  ഏതു  വമായല നനമാകരിയശ  എഴുതരിതരുശ.   പടക്ഷ
അതരിടനമാനശ തമാടനഴുതുന്ന ഭശഗരി വരരിലനലമാ..”

അയമാളുടടെ  പ്രശശസടയനരിനകടറ  ഇഷമമാടയങരിലശ
അടതമാനകൂടെരി നകള്കമാനമായരി ഞമാന് പറഞ്ഞു  "ഏയല എടന
ധശലെരി  ഒട്ടുശ  നലതല.....  തമാങടളടപമാടലെമാരമാളുടടെ  'തന്നീശ'
നനമാവലെമാകമാനുളള കഴരിടവമാനടമനരികരില.”

“അതല  ഞമാനനല തന്നീരുമമാനരിനകണതല.....  പടക്ഷ തടന
സമതശ  എനരികല  നവണശ.   നനരടത  പനരിനന്നീര്പ്പൂവല
സൃഷരിച്ചേതുനപമാടലെമാരു  നനമാവലണമാകമാനുടമനരിക്കു  കഴരിയശ.
പടക്ഷ  അതല  ശരരിയമാവരില.   മടറമാരമാടളഴുതുന്ന  ഒരു
നനമാവല്തടന്ന നവണശ,  അടതഴുതമാന് കഴരിയന്ന ഒരമാള് തമാന്
മമാത്രവുശ....”

അയമാളുടടെ  വമാക്കുകള്  എന്നരില്  കുളരിര്നകമാരരി.....
വരിനശതടടനന  പറയടമനന്നമാര്കമാടത  ഞമാന്  പറഞ്ഞു.
“എനരികല പണടമമാനശ നവണ.  നനമാവല് ഞമാടനഴുതമാശ. “

അയമാളുടടെ കണ്ണുകളരിടലെമാരു പ്രനതവ്യക നരിര്വൃതരി ഞമാന്
കണ.   “പണതരിടന  കമാരവ്യശ  കളയല.   അതല  തമാന്
വമാങ്ങരിയരിടലങരിലശ തരമാടനനരികറരിയമാശ.  തമാന് സമതരിച്ചേനലമാ.
എനരികമാശതമാസമമായരി. “

അയമാളത്ര  വരികമാരശ  ടകമാണടതന്തരിടനന്നല  എനരികല
മനസരിലെമായരില.

                 ടപടടന്നമാണല  ഞമാനനമാര്തതല,
അയമാടളപറരിടയമാനടമനരികറരിയരിലനലമാ....  ഞമാന്  നചമാദരിച്ചു  .
"വന്നീടശ നപരുശ പറഞ്ഞമാല് എടന്നപറരിയമാകുനമമാ...?  അടതമാനശ
എടനതുനപമാലമലനലമാ..... സതവ്യശ പറഞ്ഞമാല്, ടകമാനച്ചേ എനരികല
നപരരില  എനരിടകമാരു  നപരരിടന്നതല  തനരികല  വരിട്ടുതനന്നയ്ക്കുന.
നല  നപരുകളരിടെമാന്  തമാന്  വലെരിയ
സമാമര്തവ്യകമാരരിയമാടണടന്നനരികറരിയമാശ.   തടന
നനമാവലകളരിടലെ  നപരുകടളമാടകടയനരികരിഷമമാണല.   ഞമാന്
കഥ  പറഞ്ഞു  കഴരിയനമ്പമാള്  അതരിനനുസരരിടച്ചേമാരു  നപരല
തമാടനനരികരിനടമാ.   പരിടന്ന  വന്നീടെല.....  അടതമാടക  ഓനരമാനരമാ
നതമാന്നലകളനല ? ഇതല തടന വന്നീടെമാടണന പറയമാന് പനറതമാ..?
പറരില.....  ഇവരിടടെയലനലമാ തമാന് ജനരിച്ചേതുശ വളര്ന്നതുടമമാനശ.
ഇടതമാരു സത്രമനലനടെമാ...?  എടന വന്നീടെല..., ഈ പ്രപഞ്ചശ മുഴുവന്
എടന വന്നീടെമാ.  എനരികരിഷമുളയരിടെതല ഞമാന് തമാമസരിക്കുശ.” 

അയമാള് വന്നീണശ ചരിരരി തുടെങ്ങരി.
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എനരികല  ടചറരിടയമാരു  ചമലെമാടയങരിലശ   അതു  പുറത്തു  കമാണരികമാടത
നചമാദരിച്ചു.   “എന  നനമാവലെമാടണഴുനതണതല..?   പരിടന്ന  നനമാവടലെമാടക
അങ്ങടന  നവടറമാരമാള്  പറയന്ന  രന്നീതരിടലെഴുതമാന്  കഴരിയനമമാ
ആനവമാ...?”.ഭശഗരിയരിടലെമാന  പുഞ്ചരിരരിച്ചേരിടയമാള്  പറഞ്ഞു.
“അടതമാനനമമാര്തല  തമാന്  വരിഷമരികണ.   അതരിനുള  ഉണര്വ്വല
ആകമാശതരിലെഭയശ  പ്രമാപരിച്ചേ  ആ  പനരിനന്നീര്പ്പൂവല  തനന്നമാളുശ  .....  പരിടന്ന
നനമാവടലെന  പറഞ്ഞമാല്  ഒരു  ബൃഹതല  നനമാവലെമായരിരരികണശ.....  തമാന്
വരിചമാരരിക്കുന്നതരിലശ വലതല....”

അടതന നനമാവടലെന വരിചമാരരിക്കുനമ്പമാനഴക്കുശ മറുപടെരിടയതരി.
“അതമായതല...  ധബബരിളുശ  ഖുറമാനുശ  മഹമാഭമാരതവുടമമാടകയരിനല.......

അതരിലശ വലെരിടയമാരു നനമാവല്.  എനരികല ചരിരരികമാതരിരരികമാന് കഴരിഞ്ഞരില ......
 “അടതമാടക മതഗ്രന്ഥങ്ങളുശ ഇതരിഹമാസകമാവവ്യവുടമമാടകയനല ...?

നനമാവടലെങ്ങടനയമാ  അങ്ങടനയമാകുന്നതല..?  ”  എന  നചമാദരിച്ചേനപമാഴുള
ഉതരശ അതരിലശ രസമാവഹമമായരിരുന.

“ടകമാനച്ചേ  ....  അടതമാടക  ഓനരമാനരമാ  നനമാവലകളനല....?
അടതമാടക പണല ഓനരമാരുതടരഴുതരിയ നനമാവലകളമാണല ...”

ഞമാനുറടകച്ചേരിരരികമാന് തുടെങ്ങരിയനപമാള് അയമാള് ഗസൗരവശ വരിടെമാടത
പറഞ്ഞു.  “ചരിരരികമാന് പറഞ്ഞതടലനടെമാ...  അടതമാടക പണല ഓനരമാരുതര്
കളനപരരിടലെഴുതരിയ  നനമാവലകളമാണല.   ചരിലെര്  നപരുടവയമാടതഴുതരി.
അലമാന പറയമാന് തടന ധകയരില് ടതളരിവു വലതുമുനണമാ..?   ഇനപമാള്
നമ്മുടടെ  പലെ  നനതമാകനമാരുശ  അവരുടടെ  ടചയരികള്കല  ഏറമാന്മൂളമാനുശ
അവര്കല  ഒമാശമാന  പമാടെമാനുശ  കുടറ  ശരിങരിടെരികടള  കൂലെരിടകമാടതല
നരിറുതരിയരിടരിനല...?   അതുനപമാടലെ  കൂലെരിടകമാടടതഴുതരിച്ചേനതമാ
സതയടമഴുതരിയവനയമാ ആണല.  അതരിടനപമാടെരിപ്പുകഴരി തലെയ്ക്കു ലെവലെരിലമാതവര്
ഓനരമാ  മതങ്ങളുശ  സമാപരിച്ചേങ്ങു  നടെക്കുകയനല...  എടന്തമാടക
ടകമാളരുതമായ്മകളമാ  ഇവടരമാടക  ജന്നീവരിച്ചേരിരുന്ന  കമാലെതല  ടചയ
കൂടരിയടതന്നമാര്കറരിയമാശ...?   എനരിടകമാരമാനലെമാചന,  എടന്ന
നകന്ദ്രകഥമാപമാത്രമമാകരി ഒരു നനമാവടലെഴുതരിയമാനലെമാന്നല.   നനരടത പറഞ്ഞ
നനമാവലകളരിടലെ  ഹന്നീനറമാകടളകമാടളമാടക  നലവനനല  ഞമാടനന്നല  എടന
കഥ നകടരിടല  തമാന് തടന്ന തന്നീരുമമാനരികല.   പരിടന്ന അതരിടലെ ഹന്നീനറമാകള്കല
ടകമാടത ധര്മപരരിനവഷടമമാനശ നനമാവലെരില് തമാടനനരിക്കു തരണ.  ഞമാന്
പറയന്ന കമാരവ്യങ്ങള് പച്ചേയമായവതരരിപരിച്ചേമാല് മതരി.”

അയമാള് പറയന്നതരിലശ ടചറരിയ കമാരവ്യമരിനല എടന്നനരിക്കു നതമാന്നരി....
ആടരന  പറഞ്ഞമാലശ  അതരിടലെമാടകടയമാരു  ശരരി  കടണത്തുന്ന  എടന
സതഭമാവതരിടന  ഭമാഗമമായല  ആ  നതമാന്നലണമായതല.   എന
ടകമാണവടയമാടക  ഓനരമാനരമാ  വലെരിയ  നനമാവലെമായരിക്കൂടെമാ..  നനമാവലെരിനമാരമാ
ഒരു നരിര്വ്വചനമുണമാകരിയതല....?

അയമാള്  വന്നീണശ  എടന  ചരിന്തകള്  വമായരിച്ചേറരിഞ്ഞു.  “
ഇടപമാ  തനരിക്കുശ  നതമാന്നരിയരിനല,  അടതമാടക  ഓനരമാനരമാ
നനമാവലകളമായരിരുനടവന്നല.... തടന്നനപമാടലെ നല എഴുത്തുകമാര്
വരിചമാരരിച്ചേമാല്  അതുനപമാടലെമാരു  നനമാവടലെഴുതമാനമാനണമാ
പ്രയമാസശ..?  പതരിരുന്നൂറു  വര്ഷശ  കഴരിയനമ്പമാള്
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വമായരിക്കുന്നവര്  അതരിടനയശ  ഇതുനപമാടലെ
വലതുടമമാടകയമാക്കുശ...?   പരിടന്ന  എനരിക്കുനവണരി  തമാന്
എഴുതുന്ന  നനമാവലണനലമാ,  അതരിടന  ആദവ്യനപജരില്
തമാടനഴുതണശ,  ആ  നനമാവലെരിടനനയമാ  അതരിടലെ
കഥമാപമാത്രങ്ങടളനയമാ  ആരുശ  ആരമാധരികമാന്  പമാടെരിടലനശ
അതരിടലെ  രന്നീതരികള്  ജന്നീവരിതതരില്  പകര്തമാന്
തമാല്പരവ്യമുളവര്  പ്രനതവ്യക  മതങ്ങടളമാനമുണമാകരുടതനശ
മനുഷവ്യനരില്  വരിശതസരികണടമനശ  മനുഷവ്യതതടമന്ന  നയശ
സതന്നീകരരികണടമനശ  പരമശകരിക്കുശ  മനുഷവ്യര്ക്കുമരിയടെരില്
പുനരമാഹരിതനമാടരന്ന  നപരരിലള  മധവ്യവര്തരികളമായ
ഇതരിള്കണ്ണരികടള  ഒഴരിവമാകണടമനശ
ചരമാചരങ്ങടളടയലമാശ  ദയമാവമാനയമാടടെ  കമാണണടമനശ
എലമാതരിലശ  വലതല  നസ്നേഹമമാടണനശ  അതരിലൂടടെ  മമാത്രനമ
പരമശകരി  നയമാടെടകമാനമാവൂടയനശ.”  അയമാള്
പറഞ്ഞടതലമാശ  മനസരിലനണമാ എനന്നമാര്ത്തു നനമാകരിയനപമാള്
എനരിക്കുതടന്നയല്ഭുതമമായരി.....  മനസല തത പറയന്നനപമാടലെ
എലമാശ ഉളരിലെരിരുന്നല വരിളരിച്ചു പറയനണമായരിരുന...!

അയമാള്  തുടെര്ന...  “എഴുതരികഴരിയശ  വടരയശ
തമാനടതമാനശ  മറകരിടലനടെമാ.....  ഇനരി  അതരിടലെ  എടന  കഥ
പറയമാശ  ...  കഥയല  ടകമാനച്ചേ  ...  യഥമാര്തവ്യങ്ങളമാ...  പടക്ഷ
തമാനടതമാരു നനമാവലെമാടയഴുതരിയമാല് മതരി.”

അനപമാടഴക്കുശ, “അതമാ...  വരരിടനടെമാ...”  എനശ പറഞ്ഞല
അഞ്ചമാറമാളുകള് നഗറ്റുകടെനന്നമാടെരി വന.

നപടെരിടച്ചേങരിലശ  എനരികല  കൂടരിനയമാളുണനലമാ,
എന്നമാശതസരിക്കുനമ്പമാള്  കണ,  അയമാള്  തരിരരിഞ്ഞുനരിന്നല
അവടര  സൂക്ഷരിച്ചു നനമാക്കുന.   അവടരമാടക പ്രതരിമനപമാടലെ,
ഓടെരിവന്ന അനതനപമാസരില് അനകമരിലമാടത നരില്ക്കുന...!

അയമാളുച്ചേതരില്  ചരിരരികമാന്  തുടെങ്ങരി.   പരിടന്ന
പരരിഹമാസനതമാടടെ അവര്ക്കു നനടര തരിരരിഞ്ഞു "നരിങ്ങടളമാടക
ഇനത്രയള.   ഇനരി  ഒന്നനങ്ങണടമങരില്  എടന  കമാരുണവ്യശ
നവണശ... എന്നരിടമാ എടന്ന പൂടരിയരിടെമാന് വനന്നക്കുന്നതല...”

എന്നരിടല തരിരരിഞ്ഞല എനന്നമാടെമായരി പറഞ്ഞു.
“എനരികരിനപമാള്  നപമാനയ  പറ...  അവനമാര്ക്കു

കരിടമാനുളടതമാടക ഞമാന് കമാരണമരിലമാതമാകമാന് കഴരിയരില....
എടന ഭമാഗശ  ഞമാന് പറഞ്ഞു  തുടെങ്ങരിയരിലനലമാ...  ഒരു കമാരവ്യശ
ടചയമാശ  ടകമാനച്ചേ....  തടന  ഭമാവനയനുസരരിടച്ചേഴുതരിനകമാ.....
തടന  ഭമാവനയരില്  ഞമാന്  യമാഥമാര്ഥവ്യമമായരിതടന്ന
ജരിവരിക്കുടമന്നനരിക്കുറപമായരി....  തനരിനക  അങ്ങടന  എഴുതമാന്
കഴരിയ..... ഇനപമാള് ഞമാന് നപമാടട...?”

അവരുടടെയടനതയല  നടെക്കുന്നതരിനരിടടെ  തരിരരിഞ്ഞു
നരിന്നരിടയമാള് വരിളരിച്ചു പറഞ്ഞു.

“ടകമാനച്ചേ,  നനമാവല്  വമാങ്ങമാന്  ഞമാന്  വരുശ,
പൂര്തരിയമായരികഴരിയനമ്പമാള്....”
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അയമാളുടടെ  'ടകമാനച്ചേ'  വരിളരി  ആദവ്യശ  നകടനപമാള് നദഷവ്യശ  വടന്നങരിലശ
പരിന്നന്നീടടെനരികല  വന്നീണശ  വന്നീണശ  നകള്കണടമന  നതമാന്നരി.   ഇതുവടര
എടന്നയമാരുമങ്ങടന വരിളരിച്ചേരിടരിടലന നതമാനന....

അയമാള്  അവര്കരുകരിടലെതരിപറഞ്ഞു  "എടന്നകമാരണശ
വരിഷമരികണ.... നപമാകമാശ...”

ടപടടന്നല  പ്രതരിമകള്  നടെന  തുടെങ്ങുന്നതുനപമാടലെ  അവരയമാള്കല
ചുറ്റുശ  കൂടെരി.   ഓടെരിയമാനലെമാ  എന്നമടരില്  രണനപര്  അയമാളുടടെ
ധകകള്കരിടെയരിലൂടടെ  ധക  കയറരിപരിടെരിച്ചേരിരുന....  അയമാളുടടെ
കമാരുണവ്യതരില് നടെന തുടെങ്ങരിയവരമാ പരിന്നയമാളുടടെ നമലെമാളര് ചമഞ്ഞതല.  

അയമാളവടര പുചരിച്ചു ചരിരരിക്കുന്നതല ഞമാനറരിഞ്ഞു.
എനരികല  എടന്തന്നരിലമാത  നഷനബമാധശ  നതമാന്നരി...!   അയമാടള

ടകമാണ  നപമാകരുടതന്നല  വരിളരിച്ചു  പറയണടമനണമായരിരുന.   പടക്ഷ
വരിനശതടന്  ....  സമാരമരില..  അയമാള്കതു  മനസരിലെമാകുമനലമാ
എനന്നമാര്തമാശതസരിക്കുനമ്പമാള്  അയമാടള   പരിടെരിച്ചുടകമാണല
നപമായവരരിടലെമാരുവന് തരിരരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു  "നപടെരികണ ടപങ്ങടള.....  ഇവനല
വടമാ... ചമാടെരി വന്നതമാ....”

എനരിടകമാനശ  മനസരിലെമായരില.   അയമാള്കല  വടടന  കരുതമാന്
എനരിക്കു നതമാന്നരിയരില.  ആ വന്നവര്കമായരിരരിക്കുനമമാ.......?  എന്നമാലശ അത്രയശ
നപര്ടകമാരുമരിച്ചു വടമാകുനമമാ...?

അനപമാഴുശ  അയമാളരില്  നരിനതരിര്ന്ന  ആ  സുഗനശ  ഇവരിടെമമാടക
നനരരിയനതമാതരില് തങ്ങരി നരിന്നരിരുന...!

ധവകരിടല  വരിനശതടന്  വന്നല  ചമായ  കുടെരിച്ചു  കഴരിഞ്ഞനപമാള്
ഞമാനരിടതമാടകയവതരരിപരിച്ചു.   “അരുനണ...  നരിടന  വടരിതരിരരി  കൂടന....”
എനള  വരിനശതടടന  മറുപടെരി  എടന്നയമാടക  ചരിന്തമാക്കുഴപതരിലെമാകരി  .
എനരിനകമാ വടല....?

എങരിലശ  അതല  വടല,  യമാഥമാര്തവ്യമമാടണന്നല  വരിനശതടടന
നബമാധവ്യടപടതമാന്  ഞമാന്  കരിണഞ്ഞു  ശ്രമരിച്ചു.   അനപമാള്  അടത
ശകമാരമമായരി, “കണ ഭമാന്തമമാടരടയമാടക വന്നീടരില് വരിളരിച്ചുകയറരി ടകമാഞ്ചമാന്
നപമാകുന്നടതന്തരിനമാ നന്നീ...? ”

“ഞമാന്  വരിളരിച്ചുകയറരിയതല  വരിനശതടമാ...  അതുമല  അയമാളകത്തു
കയറന്നീലനലമാ.....  ടവളന്നീലെമാ  നരിന്നതല...”  ഞമാടനടന  നരിരപരമാധരിതതശ
ടവളരിടപടതമാന് നനമാകരി.

വരിനശതടടനയതല  വന്നീണശ  നദഷവ്യശ  പരിടെരിപരിച്ചു.   “എങരില്പരിടന്ന
നരിനകയമാടള അകത്തുവരിളരിച്ചേരിരുതരി സല്കരരിച്ചുച്ചുൂടെമായരിരുനന്നമാ...?

ഞമാന് കരച്ചേരിലെരിടന വനകമാളടമതരിയരിരുന.  അതുകണല വരിനശതടന്
അല്പടമമാന്നയഞ്ഞു.  “അല പരിടന്ന,  ആടരങരിലടമമാടക കയറരി വന്നമാല്
അനപമാനഴ ഇറങ്ങരിനപമാകമാന് പറയനണ..?”

ഞമാനനപമാനഴക്കുശ  കരഞ്ഞുനപമായരി.   പനക്ഷ  എടന  പ്രതന്നീക്ഷയ്ക്കു
വരിപരന്നീതമമായരി  വരിനശതടടനടന്ന  ആശതസരിപരിച്ചു.   “നപമാടട  നമമാടള.....  നന്നീ
കരയമാന്  പറഞ്ഞതല.   ആടരയശ  വരിശതസരികമാന് ടകമാളമാത  കമാലെമമാ
ഇതല... നരിനടകടന്തങരിലശ പറരിയമാല്... അതുടകമാണനല... കരയനല...”
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............മമാരരിവരിലല

അങ്ങടനയള  ആളല  അയമാള്  എടന്നമാടക
പറയണടമനണമായരിരുടന്നങരിലശ വന്നീണശ വരിനശതടനനമാടെനതപറരി
ഒനശ പറയമാന് ഞമാന് ധധരവ്യടപടരില.

വരിനശതടടന  ടനനഞ്ചമാടെടെകരിപരിടെരിച്ചേനപമാള്
ടപടയമാഴരിഞ്ഞ  ആകമാശശ  നപമാലെമായരി  മനസല.   എങരിലശ
അയമാളനപമാഴുശ  പൂരരിപരികമാനമാവമാത  സമസവ്യനപമാടലെ
മനസരിലണമായരിരുന.   പനക്ഷ  ആ  മുഖശ  എനരിനകമാര്മ
വന്നനതയരില.   രമാത്രരി  വരിനശതടനുറങ്ങരികഴരിഞ്ഞരിട്ടുശ
എനരിക്കുറങ്ങമാനമായരില...  ഞമാനനപമാഴമാണല  ആ
പനരിനന്നീര്പ്പൂവരിടനക്കുറരിനച്ചേമാര്തല.......  ടപടടഴുനന്നറല
ജനലെരിനടത്തുടചന്നല  ആകമാശനതയ്ക്കു  നനമാകരിയനപമാള്
വരിശതസരികമാന്  കഴരിഞ്ഞരില...  നക്ഷത്രങ്ങളുടടെയരിടെയരില്
നക്ഷത്രനശമാഭനയമാടടെ  തരിളങ്ങുന്ന  ആ  പനരിനന്നീര്പ്പൂവല  എത്ര
നനമാകരി നരിന്നരിട്ടുശ മതരിയമായരില.

അനപമാഴമാണല ചുമലെരില് വരിനശതടടന കരങ്ങളമര്ന്നതല.
“അരുനണ.... നന്നീടയന്തമാ ഉറങ്ങമാതതല...?”
ടപടടന്നല,  കമാണമാതമായ  കളരിപമാടശ  കണപരിടെരിച്ചേ

കുടരിയടടെ സനന്തമാഷനതമാടടെ ഞമാന് പറഞ്ഞു.
“വരിനശതടമാ.....  നദ  നനമാകരിനയ.....  ആ  പനരിനന്നീര്പ്പൂവല

ആകമാശതല....”
ആകമാശനതക്കു നനമാകരിയ വരിനശതടടന മറുപടെരി എടന

എലമാ സനന്തമാഷവുശ ടകടതരി.
"നരിനടകന പറരിയരുനണ...?   അവരിടടെ ഞമാടനമാനശ

കമാണന്നരിലനലമാ....   നന്നീ  വന്നല  കരിടെകല.   കൂടതലെരിരുന്നല
ചരിന്തരിച്ചേതുടകമാണമാ..... വനറങ്ങമാന് നനമാകല...”

പരിന്നന്നീടടെനപമാനഴമാ  ഉറങ്ങരിടയങരിലശ  സതപ്നങ്ങളരിലെമാടക
ആ പരിനന്നീര്പ്പൂവമായരിരുന.

ഇന്നല  രമാവരിടലെ വരിനശതടനരിറങ്ങമാന് നനരശ പറഞ്ഞതമാ,
ടവറുടത  ഓനരമാനന്നമാര്തരിരരികണ,  കുറച്ചു  ദരിവസനതകരിനരി
എഴുത്തുശ നരിര്തരിവയമാന്.

പടക്ഷ  അടതങ്ങടന  എടന  നതമാന്നലെമാകമാശ.   ആ
പനരിനന്നീര്പ്പൂവല  ഞമാന്  കണതമാണനലമാ...  അയമാള്  പറഞ്ഞ
വമാചകങ്ങടളമാടക  എനരിനകമാര്മയണനലമാ...  ടവറുടത
അത്രയശ വമാചകങ്ങള് എടന മനസരിടലെങ്ങടന നതമാനശ...?

അയമാളമാവശവ്യടപട  'നനമാവടലെഴുതല'
ഞമാടനഴുതരിത്തുടെങ്ങരിയരിലനലമാ....  നനമാവടലെഴുതല  മുഷരിപന്
ഏര്പമാടെമായരി നതമാന്നരിയരിരുന്ന എനരികരിനപമാള് ഓര്ത്തുനനമാകന്നീടല
എഴുതമാതരിരരികമാന്  കഴരിയമാതനപമാടലെ...
മനസരിടലെടന്തമാടകനയമാ  വന്നീര്പ്പുമുട്ടുന.    ഇനരി
ടചറുകഥകള്കവധരിടകമാടകണശ.
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............മമാരരിവരിലല

വരിശതനടന്  ഇന്നടലെടകമാണവന്ന  പുതരിയ  അഞ്ചു  ഡയറരികള്  ഞമാന്
അലെമമാരയരില് വച്ചേനലമാ... ഇതവണ ആ ഡയറരികള് ആര്ക്കുശ ടകമാടകണ.
അതരിടലെഴുതരിത്തുടെങ്ങമാശ.....  പടക്ഷ ആ ഡയറരികളരിടലെമാതുങ്ങുനമമാ നനമാവല്?
എന്തമായമാലശ ആദവ്യശ അതു തന്നീരടട...

എനരികല  നല  ഉറപ്പുണല,  നനമാവല്  വമാങ്ങമാന്  അയമാള്  വരുശ...
ഞമാടനഴുതരിതന്നീര്തമാല് വരമാതരിരരികമാനയമാള്കമാവരില തടന്ന.... 

ഇനപമാള് എഴുതമാടനനരികമാടകയമാനവശമമായരി.  എടന ഭമാവനയരില്
അയമാള് വന്നനപമാഴുണമായ ആസുഗനശ നരിറയന്നതല ഞമാനറരിയന...
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............മമാരരിവരിലല

            
സഡിത പഡി.എസറ്റ്.

സറീനഡിയര് കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറ്റര്, ഡയറക്ടകററ്ററ്റ്

അവള് ഓടകയമായരിരുന.
ഒരു കുന്നരിന് ചരരിവരിലൂടടെ....................................
അവളുടടെ  വരിളറരിവരിയര്ത  മുഖതല  നര  കയറരിത്തുടെങ്ങരിയ
മുടെരിയരിഴകള്  പറരിപരിടെരിച്ചേരിരുന.   സമാരരിത്തുമ്പല  കമാറരില്
പമാറരിപറന.   കലെങ്ങരിയ  വരിഹലെ  നനത്രങ്ങള്ക്കു  മുന്നരിലെമായരി
ചുവന്ന പ്രതലെതരില് കറുത അക്ഷരങ്ങളമാല് എഴുതടപട ഒരു
ഫമാഷല  നന്യൂസല  നരിരങ്ങരി  നന്നീങ്ങരി.   “നഗരമധവ്യതരിടലെ  ബസല
നസമാപരില്  വച്ചേല  പടമാപകല്  ഒരു  ടപണ്കുടരി
കൂടബലെമാതശഗതരിനരിരയമായരി".
അവളുടടെ  ഓടതരിനല  നവഗനമറരി,  കഴയ്ക്കുന്ന കമാലകള് തന്നീര്ത
ഭമാരശ  വഹരിച്ചേല  അവള്  മുനന്നമാടല  കുതരിച്ചു.   ഉലമാസപൂര്വ്വശ
പമാറരിനടെന്ന  ശലെഭങ്ങള്  ചരിതറരി  മമാറരി.   പുലല  നമഞ്ഞരിരുന്ന
ആടരിന്കൂടശ  പലെ  വഴരികമായരി  പമാഞ്ഞു.   ധസതരമമായരി
വരിഹരരിച്ചേരിരുന്ന കമാട്ടുതമാറമാവുകള് ദരികറരിയമാടത ഉഴറരി.
ഇനപമാഴവള് ആള്തരിരകരിലമാത നമാട്ടുവഴരിയരിലെമാണല...

ഭമാന്തമമായ  ഓടതരിനരിടെയരില്  എവരിടടെനയമാ  ഒരു  കമാലെരിടലെ
ടചരുപല നഷമമായരിരുന.  അതറരിയമാടത ഒറകമാലെരിടലെ ടചരുപ്പുശ
വലെരിച്ചേല  അവള്  ഓടശ  തുടെര്ന.   ടനറരിയരില്  നരിന്നല  സരിന്ദൂരശ
കലെര്ന്ന  വരിയര്പ്പുമണരികള്  തമാടഴക്കുരുണല
നചമാരത്തുളരികളമായവളുടടെ  മമാറരില്  പതരിച്ചു.   ടനഞ്ചു
ടപമാളരിച്ചുടകമാണല  അവ  അവളുടടെ  വസ്ത്രതരില്  ഒളരിച്ചു.
അനപമാഴുശ ആ ഫമാഷല നന്യൂസല അവളുടടെ കണ്മുമ്പരിലണമായരിരുന
ചുവന്ന പ്രതലെതരിടലെ കറുത അക്ഷരങ്ങള്...

കറുപരിനല  കറുപല  കൂടമാടനന്ന  വണ്ണശ  സൂരവ്യന്
കരരിനമഘപടെമണരിഞ്ഞു.  അന്തരന്നീക്ഷതരിനല  ചൂടകൂടെരി.
ടപയമാനമാകമാടത  വരിതുമ്പരി  നരില്ക്കുന്ന  മഴനമഘങ്ങള്.
എവരിടടെമാടകനയമാ  കമാകളുടടെ  കനഠമാരമമായ  കരച്ചേരില്.
വമായവരില് പച്ചേമമാശസതരിടന ഗനശ.

ടപടടന്നല  ടകമാടങമാറല  വന്നീശമാന്  തുടെങ്ങരി.   അതരിടന
ആനവഗതരില്  അവള്  വടശ  ചുഴറരിടയറരിയടപട്ടു.
അപ്പൂപന്തമാടെരി  കണടക ആകമാശനതമാളമുയര്ന ടപമാങ്ങരിയ
അവള് ടപമാടന്നടന നരിലെശ പതരിച്ചു.  ശരന്നീരമാമമാസകലെശ ടപമാടരി
നചമാരടയമാലെരിച്ചു.
ആ  നചമാര  പുഴയമാടയമാഴുകരി  കടെലെമായല  മമാറരി.   അതരില്
തരിരമമാലെകള്  അലെറരിത്തുളരി.   ആ  തരിരകളരില്  തരിളങ്ങുന്ന
ശവ്യമാമലെരിപരികള്.
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............മമാരരിവരിലല

ആ  ലെരിപരികള്  തുറരിച്ചേ  കണ്ണുകളുള  ഞണകളമായരി  മമാറരി.   അവ  കൂര്ത
കമാലകള്  അവളുടടെ  കണ്ഠതരില്  ആഴ തരിലെരിറകരി,  മുറരിവുകളരില്
ഉപ്പുടവളനമറല  നന്നീറരി  ശതമാസശ  കരിടമാടത  ഹൃദയശ  നരിലെയ്ക്കുടമന  നതമാന്നരി.
തരിരതളനലെറല  നനഞ്ഞു കുതരിര്ന തളര്ന്ന ആ ശരന്നീരശ  ഒരു  പമാറനമല്
ടചന്നരിടെരിച്ചേല  കരയടെരിഞ്ഞു.   എല്ലു  ടപമാടെരിയന്ന  നവദന  കടെരിച്ചേമര്തരി
നവച്ചുനവടച്ചേഴുനന്നറല അവള് വന്നീണശ ഓടെമാന് തുടെങ്ങരി.
കപകട്ടെന്നവള്കറ്റ് ചഡിറകുകള് മുളച. ചുവന്ന ചഡിറകുകള്. അവയഡില് പതഡിപ്പഡിച
കറുത്ത വരാക്കുകള് കഴുകനരാരരായഡി.  അവ അവള്ക്കു ചുറല്ലം  വട്ടെമഡിട്ടു  പറന.
അവയുകടെ  വളഞ്ഞു  മൂര്ചകയറഡിയ  കകരാക്കുകള്  അവളുകടെ  കരളഡികന
കകരാത്തഡിമുറഡികരാന തുടെങഡി.  
മുന്നഡികലേയ്ക്കു  കുതഡിചപരായുന്ന  തറീവണഡി........  ഓടുന്ന  തറീവണഡികകരാപ്പല്ലം
പറക്കുകയരാണവള്.
കപകട്ടെന്നറ്റ്  ചുറ്റഡിലല്ലം  രക്തവര്ണല്ലം  പടെര്ന.   കറുത്ത  മുത്തുകള്കപരാകലേ
കരഡിവണ്ടുകള് അവകള കപരാതഡിഞ്ഞു.  കപരാടുന്നകന ചഡിറകറ്ററ്റ് പരാളത്തഡികലേയ്ക്കു
കൂപ്പുകുത്തഡി. തറീവണഡി അവകളയുല്ലം കടെന്നറ്റ് മുകന്നരാട്ടെറ്റ് കുതഡിച.നഗരമധധ്യത്തഡികലേ
ബസറ്റ് കസരാപ്പറ്റ്.
അവള് ചുറ്റഡിലല്ലം പകച കനരാട്ടെകമറഡിഞ്ഞു. എവഡികടെ?  എവഡികടെകയകന്റെ മരാളു?
അതരാ  മരാളു  ...  ഒന്നല.   ഒരു  നൂററ്റ്  മരാളുമരാര്.   അവര്  അവകള  കനരാകഡി
പുഞഡിരഡിക്കുകയരാണറ്റ്.   കകകള്  വഡിടെര്ത്തഡി  അവളുകടെ  കനര്ക്കു
ഓടെഡിയടെക്കുന.  കപകട്ടെന്നറ്റ് എങ്ങു നഡികന്നരാ ഒരു മുഴകല്ലം.  അല മുരള്ച ഒരു
പറ്റല്ലം കചന്നരായ്ക്കള് അവരുകടെ ഇടെയഡികലേയ്ക്കറ്റ് കുരച ചരാടുന.
മരാളുമരാര് കുതറഡികയരാടുന.  അരുകത എന്ന അവളുകടെ കരചഡില് കതരാണയഡില്
പഡിടെഞ്ഞമര്ന.  തഡികഡിലല്ലം തഡിരകഡിലല്ലം കരാല് കതറ്റഡി മറഡിഞ്ഞു വറീണ തകന്റെ
മരാളുവഡികന്റെ കമകലേയ്ക്കറ്റ്  എലരാ നരായ്ക്കളുല്ലം പരാഞ്ഞുകയറുന്നതറ്റ് കരാണ്കക അവള്
കബരാധശൂനധ്യയരായഡി.   കണ്ണുകള്  മയങഡി  അടെയകവ  അര്ധപ്രജറ്റ് ഞയഡില്
അവള്  തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു.   ആ  നരായകള്കറ്റ്  രണ്ടു  കരാലകള്  വറീതകമ
ഉണരായഡിരുനള.
തുടെകരയുള്ള കകരാളഡില്ലംഗറ്റ് കബല്.
അവള് കഞട്ടെഡിയുണര്ന.  കണ്ണുകള് ബലേമരായഡി വലേഡിചതുറന.  കദേഹമരാകക
നുറുങ്ങുന്ന  കവദേന.  കഡിടെകയഡില്  നഡിന്നറ്റ്  ആയരാസകപ്പട്ടെറ്റ്  ശരറീരമുയര്ത്തഡി
ചുവരഡില് പഡിടെഡിചപഡിടെഡിചറ്റ് കചന്നറ്റ് വരാതഡില് തുറന.
മുന്നഡില് ചഡിരഡിച നഡില്ക്കുന്ന മരാളു.  
"ഹരായറ്റ് അമ്മൂട്ടെഡി ഉറകമരായഡിരുകന്നരാ?  മുഖത്തറ്റ് ഒകരരാട്ടെ പ്രദേകഡിണല്ലം കഴഡിഞ്ഞ
കറീണമുകണരാകലരാ? ”
അവള് കഡിതപ്പടെകഡി ദേറീര്ഘമരായഡി ശശ്വസഡിച.
“അമ്മൂട്ടെഡി ചരായകയ്ക്കനരാ കസ്പെഷധ്യല്?”
അവള് ആകുലേതകയരാകടെ അവധ്യക്തമരായഡിപുലേമഡി.  പകക ആ കപണ്കുട്ടെഡി.?!!!!
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............മമാരരിവരിലല

സഡി. രരാജകഗരാപരാല്
കജരാ. ഡയറക്ടര്, തൃശ്ശുര് ജഡില ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസറ്റ്

പച്ചേരിലെകള്  നമാമശ  ജപരിക്കുന്ന  ശമാന്തമമായ
അന്തരിനനരതല  ഒരു  പഴുത  ഇലെ  ടപമാഴരിയനമ്പമാടലെ  മുതശരി
യമാത്രയമായരി.  തറവമാടരിടലെ തണപ്പു തളശടകടരിയ ഇടെനമാഴരിയരില്
വടരിമരിടരിരുന്ന മകളുടടെയശ  മരുമകളുടടെയശ  നപരക്കുടരികളുടടെയശ
കണ്ണന്നീരുപുരണ  നമാമജപതരില്  സതയശ  അലെരിഞ്ഞു  നചര്ന്നതു
നപമാടലെയള  അന്തവ്യശ.   കരുണമാകരന്  ധവദവ്യര്
എട്ടുപത്തുടകമാലശ മുനമ്പ അതു പറയകയണമായരി,  ഒരു പ്രവചനശ
കണടക,  “എനടെമാ  ടകമാടനതങ്ങ ചരിരനടന്നല  നവറരിടശ  നപമാടലെ
അതല നപമാകുശ.  ഒരു പ്രയമാനസമാണമാവരിലെവ്യ.  അധതമാനരിച്ചേധതമാനരിച്ചേല
അത്രയ്ക്കു നന്നീരുവറരിയ നദഹടല".

      കഴരിഞ്ഞ  മന്നീനതരിനലെകല  മുതശരികല  ടതമാണ്ണൂറരിനമാലെല
തരികഞ്ഞരിരുന.  പടറ കരിടെപരിലെമായരിടല ഒരു മമാസമമാകുനന്നയള.

    അന്നല അമമാവമാസരിയടടെ തനലെന്നമാളമായരിരുന.  പുലെര്ടച്ചേ
മുതല്  ശതമാസഗതരിയരില്  ഒരു  മമാറശ  കണ.   തറവമാടരില്
സരിരതമാമസമുള  അമമാമയശ  ടചറരിയമയശ  എലമാവടരയശ
വരിവരമറരിയരിച്ചു.  ഉച്ചേനയമാടടെ നവണടപടവടരമാടക എതരി.
       തണപല കമാല്പമാദതരില് നരിനശ പതുടക നമല്നപമാട്ടു
അരരിച്ചുകയറരി.  ശതമാസഗതരി  നനര്ത്തുവന.ചൂടെല
ടനഞ്ചരിനലെടകമാതുങ്ങരിയ  നനരതല  തുളസരിയരിലെതുമ്പുടകമാണല
എലമാവരുശ  ടവളശ  ടകമാടത്തു.   ദൂര  നദശങ്ങളരില്
നജമാലെരിടയടക്കുന്ന  നപരക്കുടരികളുടടെ  നപടരടതല  പറഞ്ഞല
ടചറരിയമ  ആ  ചുണകളരിനലെകല  നന്നീരരിറരിച്ചു.   ഓനരമാ  തുളരി
ഇറങ്ങുനമ്പമാഴുശ  ടതമാണമുഴ  പ്രയമാസടപടല  ഇളകരി.   ടപടടന്നല
ശതമാസഗതരി  ഇതരിരരി  ഉച്ചേതരിലെമായരി.   അടെഞ്ഞുതുടെങ്ങരിയ
കണ്ണുകള് ഉരുടരിമരിഴരിച്ചു.  അവസമാന കമാഴ്ചകമായരി ആയമാസടപട്ടു.
മുതശരിടയ ടതമാട്ടുടതമാടരിരുന്ന മകളുടടെ നമാമജപശ നതങ്ങലെമായരി
"ഞങ്ങടളലമാവരുശ ഇവരിടടെയണനമ...”  അവര് ഏകശബതരില്
കരഞ്ഞു.   ആ  സമയതമാണല  ശ്രന്നീനദവരിടച്ചേറരിയമയല
ടനഞ്ചുനവദനയരിളകരിയതല.   ശതമാസശ കഴരികമാനമാവമാടത അവര്
പരിടെഞ്ഞു.   കൂടകരച്ചേരിലയര്ന.  എലമാവരുടടെയശ  ശ്രദ്ധ
അനങ്ങമാടമായ അനത നരിമരിഷതരില് മുതശരി സൂത്രതരില് നദഹശ
വരിട്ടുനപമായരി.   ടചറരിയമയല  ടപടടന്നല  സുഖമമാവുകയശ  ടചയ.
മുതശരി  മുമ്പുശ  ഇതുനപമാലള  സൂത്രങ്ങടളമാപരികമാറുണല.
ടചയമാന്  പറഞ്ഞ  ഒരു  പണരിടയ  ടചമാലരി  മകള്  തമരില്
തര്കരിച്ചേമാല്  ടപടടന്നല  മുതശരിടയ  കമാണമാതമാവുശ.
തര്കതരിനു  നരിമരിതമമായ  കമാരവ്യശ  ടചനയ  പരിടന്ന  അവടര
കമാണ.
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 ഒറധവനകമാല്



............മമാരരിവരിലല

        ആണ്മകള് നചര്ന്നല മുതശരിടയ നരിലെതരിറകരി. ടപണ്മകള് ടവള
പുതപരിച്ചു.   അരരിയശ ടനല്ലുശ വളച്ചു.   വരിളക്കുശ ചന്ദേതരിരരിയശ കതരിച്ചുടവച്ചു.
ഇരുടരിനു  കനശ  കൂടെരി.   ഉറകവുശ  ഉരരിയമാടെലമരിലമാടത  മരണശ  നപമാടലെ
നരിശ്ചലെമമായ രമാത്രരി വളര്ന.  ഇടെകരിടെകല പതരിടയ മരിന്നല് ടതളരിഞ്ഞു.  ദൂടര
കരിഴക്കു ദരികരില് നരിന്നല  ഇടെരിമുരണ.   ക്രനമണ ഇടെരിയശ  മരിന്നലശ ശകമമായരി.
പമാതരിര  കഴരിഞ്ഞരിട്ടുണമാവണശ,  മഴ  ഇരടച്ചേതരി.   ഒപടമതരിയ  തണത
കമാറരില് നരിലെവരിളകരിടലെ നമാളശ  ഒന്നരിളകരി.   വൃശ്ചരികടമതരിയരിട്ടുശ  നപമാകമാന്
മടെരിച്ചുനരിന്ന  തുലെമാവര്ഷശ  മുതശരികമായരി  കമാത്തുനരിന്നതുനപമാടലെ.  മഴയടടെ
ഇരമ്പങ്ങള്കരിടെയരില്  നവറരിടല  ഒരു  ശബശ  നകട്ടുടവന  നതമാന്നരി.
നമടലെടതമാടെരിയരില് നരിന്നല ആനരമാ വരിളരിക്കുനനണമാ?

         “............. എടെമാ വമാനസതമാ..... രമാമങനടവ്യ.... എടെന്നീ.........നദവനകവ്യ.... പനത്മ......
ചനന്ദ്ര....അനമതമാ എവരിടടെനപമായരി ടകടെകമാ ഈ കുനടവ്യമാടളമാടക .... ഇടെന്നീശ മനഴശ
വരണതല  കണരിനല....  ടനല്ലുശ  വനയമാലടമമാടക  ഇടപമാ  നനയനലെമാ  എടന
ഈശതരമാ...”  മമാനശ  കറുതമാല്പരിടന്ന മുതശരികല  ഒരു പരിടെച്ചേരിലെമാണല.   ഒരു
മണരിടനല്ലുശ  നനയമാടത  പതമായതരിടലെതരികണശ.   ഒറ  ധവനകമാലശ
നകടവരമാടത  സൂക്ഷരികണശ.   ഒരു  ടകമാളരിനപമാലശ  നനയമാടത  വരിറകല
അടതല ടവകണശ.

     എനപമാഴുശ  എടന്തങരിലശ  പണരിടയടക്കുന്ന  നരിലെയരിലെമാണല  എലമാവരുശ
മുതശരിടയ  കണതല.   കൃശശരന്നീരയമായ  മുതശരിയടടെ  ചുമലെരില്  മകളുശ
നപരക്കുടരികളുമടെങ്ങുന്ന  വലെരിടയമാരു  കുടശബതരിടന  ഭമാരശ
എനമുണമായരിരുന.   പണരിടചയ്യുന്ന  രന്നീതരികണമാല്  അധതമാനശ  തടന്ന
വരിശ്രമശ എന നതമാനമമായരിരുന.  അത്രക്കു ശമാന്തവുശ തമാളപൂര്ണ്ണവുമമായ
ഒരു  മുഴുകലണമായരിരുന  എന്തരിലശ  .  നജമാലെരികരിടെയരില്  വര്തമമാനമരില.
പണരിക്കൂടതലെരിടന ഒരരികലശ ശപരിച്ചേരില.  നടെമാശ നസയറുടടെ ടവളവലെരിനപമാടലെ,
കണനരില്ക്കുന്നവടരനപമാലശ  അധതമാനതരിനലെകമാകര്ഷരിക്കുന്ന  എനന്തമാ
ഉണമായരിരുന മുതശരിയടടെ പ്രവൃതരികളരില്.  പകലെന്തരിനയമാളശ നരിവരമാടത
കുമ്പരിട്ടുനരിന്നല  ഞമാറുപറരിക്കുകയശ നടകയശ ടകമായ്യുകയശ ടചയ്യുന്ന ചരിനവമ
നമാട്ടുകമാര്ടകമാടക അത്ഭുതമമായരിരുന.

        മകടളയശ നപരക്കുടരികടളയടമമാടക ജന്നീവനനമാളശ നസ്നേഹരിച്ചേനപമാഴുശ
മണ്ണുശ  ടനല്ലുശ  വനയമാലമമായരിടമാണല  മുതശരി  കൂടതല്  ഇടെപഴകരിയതല .
അമയടടെ  അമരിഞ്ഞക്കു  വരിലെക്കു  വന്നീണമാല്പരിടന്ന  കുടരികള്  പറരിക്കൂടക
മുതശരിയരിലെമാണല.  ഒരരികലശ നമല്ക്കുപമായമരിടരിടരിലമാത മുതശരിയടടെ മമാറരില്
ഉണങ്ങരികരിടെന്ന അമരിഞ്ഞകളരില് അവര് മതരിവരുനവമാളശ കടെരിച്ചുതൂങ്ങരി.  ആ
നദഹതരില്  പറരിനരിന്നമാണല  അവര്  മണ്ണരിടനയശ  ടനലരിടനയശ
വനയമാലെരിടനയശ ഗനമറരിഞ്ഞതല.  നടെന്നീലശ ടകമായശ ടമതരിയശ കുടശബതരിടലെ
എലമാവനരയശ പങനചര്ക്കുന്ന ആനഘമാഷമമായരിരുന മുതശരികല.
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............മമാരരിവരിലല

  തരിരുവമാതരിര  കഴരി ഞ്ഞുള  പരിന്നരിലെമാവു  കമാലെതമാവുശ
തറവമാടരിടലെ  മകരടകമായല  തുടെങ്ങുന്നതരിനു  തനലെനതടന്ന
മുതശരി  കരുവമാടന  ആലെയരില്നപമായരി  അരരിവമാളുകള്
മൂര്ച്ചേയമാകരിടകമാണവരുശ.  കറകയറല ഒരുകരിടവക്കുശ.  സതന്തശ
മുറുകമാന്  ടപമാതരി  ചന്തതരില്  ടപമാതരിഞ്ഞുടകട്ടുശ.
പമാതരിരമാനകമാഴരി  കൂവരിയമാല്  എണന്നീക്കുശ.  വരിളക്കുടവച്ചേല
എലമാവടരയശ വരിളരിച്ചുണര്ത്തുശ,  കടന് കമാപരി തരിളപരിക്കുശ.  വമാങ
വരിളരി  ഉയരുശ  മുനമ്പ  ടകമായരിനു  പുറടപടശ.  അരരിവമാളുശ
കറകയറുമമായരി  മുതശരി  മുന്നപനടെക്കുശ.  പരിറടക  മകളുശ
നപരക്കുടരികളുശ.  പരനകരിടെക്കുന്ന  പമാടെതരിനുമപ്പുറശ
ആകമാശടച്ചേരുവരില്  പ്രഭമാത  നക്ഷത്രങ്ങള്  തരിളങ്ങുനണമാവുശ.
മൂത്തു  പഴുക്കുന്ന   ടനലരിടന   ഗനശ   മഞ്ഞരിലെലെരിഞ്ഞല
പരക്കുനണമാവുശ.  
  മഞ്ഞുതുളരിചൂടെരിയ ടനല്കതരിരുകള് നതമാനളമാടനതമാള്ചമാഞ്ഞല
ടകമായരരിവമാളുശ  കമാത്തുകരിടെപ്പുണമാവുശ.  ടവയരില  മൂക്കുശ  വടര
മമാത്രനമ  ടകമായ.   പരിടന്ന  ഉച്ചേടവയരില  ചമാഞ്ഞല  കമാനറമാടെരിയ
നശഷശ.

ടമഴുകരി  ഉണങ്ങരിയ  ചമാണകതരിടന  നനര്ത
ഗനമുള  കളമുറതല  പരിന്നരിലെമാവു  പരന്നമാല്  കറ  ടമതരിച്ചു
തുടെങ്ങുശ.   പുലെര്നദരിക്കുനമ്പമാനഴകല  ടപമാലെരി  ഉയരുശ.   ടപമാലെരി
ഒനന്ന  ഒനന്ന....  രനണ  രനണ....  എന്നല  ഉറടക  വമായമാരരിയരിടല
പറടകമാണല ടപമാലെരിയളവല തുടെങ്ങുശ.

  “.....കുനടവ്യമാടള.....എവടെവ്യമാ....  പറടവച്ചേരിരരികലനണ.....  മമാവുടവടമാന്
ആശമാരരിടയതരി.  പറനരിറപ്പുശ  ടവളക്കുശ  ടവകണശ.
ആചമാരപ്രകമാരശ  തടന്ന  ആയരിനകമാടട  "ഏനതമാ  കമാരണവര്
പറയന്നതു  നകട്ടു.   നനരശ  പുലെര്ന്നനതമാടടെ  സശസമാരതരിനല
ആളുകള്  തരിടകശകൂടരി.   പലെരുശ  നചര്ന്നല  പറ  തരിരഞ്ഞു.
“മമാറമാലെടകടരി ഏടതങരിലശ മുകരിലെരിരരിപ്പുണമാവുശ"- ആനരമാപറഞ്ഞു.
നരിറടചപരിനു വലെശ ടവച്ചേല ആശമാരരി മമാവരില് മഴു ടകമാതരി.

 
     റബ്ബറു ടവകമാനമായരി വളപരിടലെ മരങ്ങള് ഒന്നമാടക മുറരിച്ചു
വരിറരിരുന.  അമമാമ  അനപമാഴുശ  ഒരു  മമാവുമമാത്രശ  ബമാകരിടവച്ചു.
മുതശരിക്കുനവണരി.  പറമ്പരിടലെ മരങ്ങള് മുറരിച്ചു നന്നീകരി ടജ.സരി.ബരി
ഇറങ്ങരിയ  കമാലെമമായനപമാനഴക്കുശ  മുതശരിയടടെ  ഓര്മയശ
സതനബമാധവുശ നനന്ന മങ്ങരിയരിരുന.  നരിതവ്യവുശ രമാവരിടലെ കമാലശ
മുഖവുശ  കഴുകരിച്ചേല  ഭസശ  ടതമാടവരിച്ചേല  ടവയരിലകമായമാനമായരി
മുതശരിടയ  മുറടത  കനസരയരില്  ടകമാണരിരുത്തുമമായരിരുന.
അടന്നമാരുനമാള് രമാവരിടടെ ടജ.സരി.ബരി മണ്ണരിലെരിറങ്ങരി മമാനന്നതല
മുതശരിയടടെ  കണ്ണരില്ടപട്ടു.   ടതമാടെരിയരിടലെ  അനകശ  കണല
ധകപടെശ  ടകമാണല  ടവയരിലെരിനു  മറപരിടെരിച്ചേല  പ്രയമാസടപടല
എണന്നീറ്റുനരിന്നല  മുതശരി കുടറനനരശ സൂക്ഷരിച്ചുനനമാകരി.  ടപടടന്നല
പരരിഭമരിച്ചേതുനപമാടലെ നപരക്കുടരിടയ ഉറടക വരിളരിച്ചു.
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............മമാരരിവരിലല

“........ടതമാളനസവ്യ, ടതമാളനസവ്യ....
പൂനണമാടത കുഞ്ഞുണവ്യമാരടടെ ആനനല അതല.....
അടെലതടകമാനശ നപമാണ കുനടവ്യമാനള....
അതരിനല പ്രമാന്തമാണല   നടതമാ.....നമാലെമാടള ടകമാന്നതമാ അതല.
കരരിമ്പന ടമമാരടലതന്നവ്യടല തളച്ചേടെകലണതല.......
ചങ്ങലെ നനലമാണശ കുടെലകന്നീടല ടലെവ്യ.... സൂക്ഷരികനണ......
തുമ്പരി എതലനണമാടെടത തടയമാടക അതല
നശരിപരിക്കുശ.......നമാരമായണ.....നമാരമായണ...”

           പഴയ ഓര്മകളരിലെമാണല മുതശരി. വളടര ടകമാലങ്ങള്ക്കുമുമ്പല
പറമ്പരില്  ആനടയ  തളയ്ക്കുക  പതരിവമായരിരുന.   നരില്കമാന്  നവണനവമാളശ
തണപ്പുശ  തരിന്നമാന്  നവണതരിനലെടറ  പനയശ  ഉണമായരിരുന  അന്നല.
തട്ടുതടമായരികരിടെന്ന  വളപരിടന  നമല്കരയരില്  മമാവുശ  പമാവുശ  നപരമാലശ
കരരിമ്പനയശ  ഇരുട്ടുകുതരി  വളര്ന  നരിന.   തമാടഴഭമാഗതല  ഇരുപ്പു  കൃഷരി
ടചയ്യുന്ന  പളവ്യമാലെമായരിരുന.  മുതശന്  മരരിക്കുകയശ  കൂട്ടുകുടശബശ
വഴരിപരിരരിയകയശ മുതശരികല വയമാതമാവുകയശ ടചയനതമാടടെ കൃഷരി നരിലെച്ചു.

തറവമാടെല  ഭമാഗശ  ടവച്ചേനപമാള്  കണശ  തുണമമാവമാടത  ഒന്നരിച്ചു
വരിലെടകടരിടയടതതല  വരിനദശതല  നജമാലെരിയണമായരിരുന്ന  അമമാമയമാണല.
വരിനദശവമാസശ കഴരിഞ്ഞല മടെങ്ങരിവന്നനതമാടടെ വരുമമാനതരിനല മമാര്ഗ്ഗശ നരിലെച്ചു.

“..........വമാസതമാടര,,  ടതമാടെരിയരിങ്ങടന  കമാടെല  ടകടരികരിടെന്നരിടടന്തമാ
കമാരവ്യശ.... മരശ മുറരിച്ചേല വരിറമാ നടലമാരു സശഖവ്യ കരിട്ടുശ നരിങ്ങള്കല ,പരിടന്ന അതരിലെല
റബ്ബറല അനങ്ങമാട്ടുടവച്ചേമാലെല നമാലെല ടകമാലശ ടകമാണല നരിങ്ങടകമാരു വഴവ്യമാവുശ...”

നമാടരിടലെ റബ്ബറനുഭവമുള പുതുക്കൃഷരികമാര് അമമാമടയ തുടെര്ച്ചേയമായരി
ഉപനദശരിച്ചു. കുടറകമാലെശ അമമാമ പരിടെരിച്ചുനരിന.  ഒടവരില് അര്ദ്ധമനനസമാടടെ
അതുടചയ.

അനനകമരങ്ങളുടടെ കറപറരിയ മുണടതല മൂര്ച്ചേയള നകമാടെമാലെരികളുശ
നന്നീണ  കയറുമമായരി  ടവട്ടുകമാര്  വന.   മമാ ഞ്ചുവടകളരില്  പരിച്ചേടവച്ചുവളര്ന്ന
തലെമുറകളുടടെ  ബമാലെവ്യസതപ്നങ്ങളുശ  മധുര  പ്രതന്നീക്ഷകളുശ  കൂടടകടരിയരിരുന്ന
തണല്ചരിലകള്  ഓനരമാന്നമായരി  ചരിറകറ്റുവന്നീണ.   മരരിച്ചേ  കമാരണവനമാരുടടെ
ആത്മമാകടളനപമാടലെ  മമാനശമുടരിനരിന്ന  വന്മരങ്ങള്  തറവമാടെരിടന
ഞടകരിടകമാണല  മുറരിഞ്ഞുവന്നീണ.   മഴുവുശ  മണ്ണുമമാന്തരിയശ  നചര്ന്നല  രനണരണ
ദരിവസശ  ടകമാണല,  അറുതല  ടതമാലെരിയരരിച്ചേല  തലെകന്നീഴമായരി  ടകടരിത്തൂകരിയ
മമാശസപരിണശ നപമാടലെ വളപരിടന മമാറരിതന്നീര്ത്തു.

യനശ  ചവച്ചുതുപരിയ  മണ്ണരിടന  നചമാരച്ചുവപരില്,  ടചവരി  തൂങ്ങരിയ
ടപമാമനറനരിയന് പടരികടളനപമാടലെ, വരിരരിഞ്ഞുചമാഞ്ഞ തളരിര്പ്പുകളുമമായരി റബ്ബര്
ധതകള്  പമരിനരിന.   സര്പകമാവല,  മുനണവ്യന് തറ,  പറക്കുടരികമാവല,  ചുടെലെ
എന്നരിവ മമാത്രശ റബ്ബറരില് നരിടന്നമാഴരിവമാകടപട്ടു.

മുതചടന  സശസ്ക്കരരിച്ചേതരിനനമാടനചര്ന്നല  മുതശരിക്കുശ  സലെശ
കടണതരി.  ചുടെലെനരിലെശ  നരിറടയ  കുറുനന്തമാടരിയശ  ടതമാടമാവമാടെരിയശ
ശശഖുപുഷ്പങ്ങളുശ  തഴച്ചുവളര്നനരിന.   അവ  ടവടരിടയമാതുകമാന്
ശ്രമരിക്കുമ്പമാഴമാണല  കണതല.   ചുടെലെയ്ക്കു  നനടര  വടെക്കുമമാറരി  റബ്ബര്  ചമാലെല
അവസമാനരിക്കുന്നരിടെതല ഏടഴട്ടു ടനല്കതരിരുകള്. 
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നട്ടുനനച്ചേല  ശുശ്രൂഷരിച്ചേതരിനനകമാള്  ആനരമാഗവ്യനതമാടടെ
സതര്ണ്ണനരിറശ  പകരുന്ന  മുഴുത  കതരിരുകള്.  എ  പതരിനഞ്ചു
വര്ഷതരിലെധരികമമായരി.   ചുടെലെ  നരില്ക്കുന്നരിടെടതമാടക  പണല
ലമാവര്ക്കുശ  ആ  കമാഴ്ച  വലെരിയ  കസൗതുകമമായരി.   വളപരില്  കൃഷരി
തന്നീര്ത്തുശ  നരിലെച്ചേരിടലപതരിവമായരി  നമമാടെന്  വരിതരിച്ചേരിരുന.   ചരിങ്ങശ
പുലെരുന്നനതമാടടെ  നമമാടെന്  വരിളയശ.  സതര്ണ്ണനരിറമുള  കതരിരു
മുറരികമാന്  തതകള്  പറനവരുശ.   അവ  മുളങ്കൂടങ്ങളരില്
പറന്നരിരുന്നല  കതരിരു  കമാലെതരിടന  സനന്തമാഷങ്ങളുമമായരി
ഒച്ചേടവയ്ക്കുനമ്പമാള്  മുതശരി  കുടരികടളയശ  കൂടരി
ഓണടകമായരിനരിറങ്ങുശ.  മുതശരി ഈ മണ്ണരിനലെയല കുമ്പരിട്ടു നരിന്നല
എത്രനയമാ  ഓണങ്ങള്  ടകമാടയടതരിട്ടുണല.   അടതമാടക
പഴങഥ ! എന്നമാല് ഈ കതരിരുകള് ഇനപമാഴരിവരിടടെ ഇങ്ങടന.....?
ഒടരമാറ ടനനണരിയരില് കരിളരിര്ത്തു ചരിനടപമാടരി വരിളഞ്ഞ ഏടഴട്ടു
കതരിര്കുലെകള്.

ചരിത  കതരിതന്നീര്ന്നല  നടവറല  ടവളശ  ടകമാടതല
എലമാവരുശ  പരിരരിയനന്നരശ  ഭസപമാതരിയടടെ  കമാല്കല്
എട്ടുപതടെരി  വടെക്കുമമാറരി  വരിളഞ്ഞുപമാകമമായ  ആ  കതരിരുകള്
മമാത്രശ മുതശരിയടടെ ഓര്മകള്ക്കു മുമ്പരില് തലെകുമ്പരിട്ടുനരിന.

ശവദമാഹശ  കഴരിഞ്ഞല  പമാടെവരമ്പരിലൂടടെ  കുളരികമാന്
നപമാകുന്നനനരശ  ഒരു  പനരിമൂര്ചയരിടലെന്നനപമാടലെ  ഉളരില്
ഓര്മകളുശ  കമാലെങ്ങളുശ  ഇളകരിമറരിടഞ്ഞതരി.   മുന്നരില്
നടെക്കുകയമായരിരുന്ന  അമമാമനയമാടെല  പറഞ്ഞു.  “നമുകല  ആ
കതരിരുകള് സൂക്ഷരിച്ചുടവയണശ.  ഒരു മണരിനപമാലശ കളയമാടത
അടത  മഴകമാലെതല  യനശ  ഇളകരിമറരിച്ചേ  മണ്ണരിടലെമാരരിടെതല
അതു  വരിതയണശ.   അത്രയശ  സലെടത  റബ്ബര്  കളയണശ.
ഒരനുഗ്രഹശ  നപമാടലെ  ആ  വരിത  വരിളയശ.  അനപമാള്  കൂടതല്
വരിത്തു  വരിതയമാശ.   അനപമാള്  അത്രയശ  റബ്ബര്കൂടെരി  കളയമാശ.
അങ്ങരിടന...അങ്ങരിടന..”   പറഞ്ഞടതമാടക അമമാമ നകട്ടുനവമാ
എന്നറരിയരില.   അല  അതല  പറഞ്ഞുനവമാ  എനതടന്ന
നരിശ്ചയമരില.   മുന്നരില്  നടെക്കുന്ന  അമമാമയടടെ  മുഖശ  ഒട്ടു
കമാണമാനുശ  വയ.   നതമാളരില്  കരിടെക്കുന്ന  നതമാര്തരിടന
അറവുമമായരി  അനന്നരശ  അമമാമയടടെ  ധക
മുഖനതയ്ക്കുയരുന്നതു കണ.

 

മലെയമാളശ  വമാരമാനഘമാഷതരിടന  ഭമാഗമമായരി  ഒന്നമാശ  സമമാനശ  ലെഭരിച്ചേ  ടചറുകഥയടടെ
(ഒറധവനകമാല്)  രചയരിതമാവല  ശ്രന്നീ.സരി.രമാജനഗമാപമാല്,  നജമായരിനല  ഡയറക്ടര്കല  നകരള  ഭമാഷമാ
ഇന്സരിറന്യൂടല   ഡയറക്ടറമായ ടപ്രമാഫ.വരി.കമാര്തരിനകയന് നമായര് സമമാനശ നല്കുന. 
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 സുബഡി എസറ്റ്.
സറീനഡിയര് കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറ്റര്, 

കകരാലല്ലം ജഡില ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസറ്റ്

നമാലടകടരിടന അനുസരരിപരിക്കുശവരിധശ പഴടയമാരു തറവമാടെല.  
പമായലണങ്ങരിപരിടെരിച്ചേ  ഓടെരിട  നമല്ക്കൂരയരിടലെ  കമനഴമാടെരിനടെരിയരില്  പ്രമാവുകള്
കൂടടവച്ചു കുറുകരി തമാമസരിക്കുന.
മുറശ നരിറടയ കരരിയരിലെകളുശ,  ഒപശ ചുളരികമ്പുശ ടകമാണല നരിറഞ്ഞു മണ്ണരിടന
കമാണമാന് പറമാത വരിധശ കരിടെക്കുന.
നടമുറടതമാരു  തുളസരിടച്ചേടെരി  വമാടെരിതളര്ന്നല  ഒരരിറല  ജലെതരിനമായരി  ചരിലകള്
നന്നീട്ടുന.
ഒപശ  ജമന്തരിയശ,  വമാടെമാമലരിയശ  കരരിഞ്ഞുണങ്ങരി  മണ്ണരിനലെകല  മടെങ്ങുവമാന്
ചരരിഞ്ഞു നരില്ക്കുന.
ഒറനനമാടതരില് തടന്ന ആള് തമാമസമരിലമാടത വന്നീടനപമാടലെ നതമാന്നരിക്കുന്ന
അവരിനടെയ്ക്കു  ഞമാന്  നടെന്നടതനപമാള്  കരരിയരിലെയശ,  ചുളരികമ്പുശ
കമാല്പമാദതരിനരിടെയരില് ടപടല കരഞ്ഞു തുടെങ്ങരി.
ആ  ശബശ  നകടരിടമാകമാശ  വന്നീടരിനുളരില്  നരിനശ  ആരമാതല?...  എന്ന
നചമാദവ്യമുണമായതല.
 ഞമാനമാ.........
പതമായപ്പുരയരിടലെ  ബള്ബല  കത്തുന്നരിലമാന  ഇവരിടെടത  അചന്  പറഞ്ഞു.
ശരരിയമാകമാന് വന്നതമാ...
അതരിനരിവരിടടെ ഇനപമാള് അചനുശ, അനമശലമാ...
നപമായരിടല പരിടന്ന വരൂ....
സശസമാരശ നകട മുഖനതകല അനപമാഴമാണല ഞമാടനമാന കനണ്ണമാടെരിച്ചേതല.
ജനല്പമാളരിയടടെ  അകടത  ഇരുണ  ടവളരിച്ചേതരിലശ  ആ  മുഖശ
കരഞ്ഞുചുവന തുടതരിരുന...
അതുടകമാണമാകമാശ എടന നനമാടശ അല്പശ നന്നീണനരിന്നതുശ.
അവരരിനലടലന്തമാ?    ഞമാന്  ഒന്നല  നനമാകരി  പറ്റുടമങരില്  ശരരിയമാകരി
ടപമാനയമാളമാശ..
എടന  പറച്ചേരിലശ,  അതരിക്രമരിച്ചുള  വരവുശ  ആ  കുടരിയല  വലമാത  നദഷവ്യശ
ജനരിപരിച്ചു എന്നല വന്നീണശ ആ മുഖനതകല നനമാകരിയനപമാള് മനസരിലെമായരി.
സഹരിടകട രൂപതരില് അല്പശകൂടെരി ഗസൗരവശ വന്നീടണടത്തുടകമാണല എനന്നമാടെല
കല്പരിച്ചു.
നരിങ്ങനളമാടെനല  പറനഞ്ഞ  പരിന്നന്നീടെല  വരമാന്,  ഇവരിടടെ  ഇനപമാള്  ഞമാന്
തനരിനച്ചേയള..
ഞമാനടതമാനശ ഗസൗനരികമാടത പതമായപ്പുര ലെക്ഷവ്യമമാകരി നടെന.
പരിന്നമാടലെ ആ കുടരിയശ.
ആ  പതമായപ്പുരയടടെ  ഉതരതരില്  ആടെരിയലെയന്ന  ഒരു  തൂക്കുകയറമാണല
എടന്ന എതരിനരറതല. ആദവ്യടമമാന്നല അമ്പരന.
പരിന്നന്നീടെല  ഒരരികല് കൂടെരി കുടരിയടടെ മുഖനതയല നനമാക്കുനമ്പമാള് എടന്ന ശപരിച്ചു
ടകമാണല കുനരിഞ്ഞു നരിന കരയകയമാണല.
ഈ ആണ്വര്ഗ്ഗശ സതസമമായരിടല മരരികമാന് കൂടെരി സമതരിക്കൂലെമാ...
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എടന എലമാ പ്രതന്നീക്ഷകളുശ നരിങ്ങള് ഇനപമാള് തച്ചുടെച്ചു.
നതങ്ങലെരിനരിടെയരിടലെ  അവവ്യകമമായ  ഈ  വമാക്കുകള്  നന്നമായരി
ശ്രവരിച്ചുകഴരിഞ്ഞരിടല  അല്പനനരശ  കയറരിടല  ടകമാരുകമാന്
ഇടരിരുന്ന സ്റ്റൂളരില് ഞമാന് ഇരരിപ്പുറപരിച്ചു.  
അടലങരില്  തടന്ന  ചമാകമാന്  നപമാകുന്ന  നരിനടകന
പ്രതന്നീക്ഷയമാണളതല..?
എടന നചമാദവ്യശ അത്ര പരിടെരിച്ചേരില എന്നല നതമാന്നരി.
തന്നീ തൂങ്ങരിനകമാ...
ഞമാന് ഒരു തടെസമമാകരില.
മമാത്രവുമല  ഈ  തൂങ്ങരിചമാകുന്നതല  ഞമാന്  ഇതുവടര  ധലെവല
ആയരിടല കണരിട്ടുമരില.
എടന്നടകമാണല  എനന്തലശ  സഹമായശ  ഇകമാരവ്യതരില്
ആവശവ്യടമങരില് സഹമായരികമാന് ഞമാന് ടറ ഡരിയമാണല.
നരിങ്ങള്ടകന്തമാ വടമാനണമാ?
ഈ നചമാദവ്യതരിനല  എനരിക്കുള മറുപടെരി  ഒരു നരിറഞ്ഞ പുഞ്ചരിരരി
മമാത്രമമായരിരുന.
ആടെരിയലെഞ്ഞ ആ മനസശ,  ഞമാനുശ തമരില് ഒരുപമാടെല  സമയശ
സശവമാദശ നടെതരി.
പതമായപ്പുരയരില്  ഉളുത  പഴടയമാരു  നമശയടടെനമല്
കുതരിക്കുറരിച്ചു ടവച്ചേ നഷപ്രണയതരിടന അവസമാന വരരികള്
ഒടകയശ നകട്ടുടകമാണരിരുന.
എനരികല കൂടതടലെമാനശ ആ കുടരിനയമാടെല പറയമാനരിലമായരിരുന.
അടലങരില് തടന്ന എനരികല പറയമാനുമറരിയരിലമായരിരുന.
ഒടവരില് ആ മനസല ശമാന്തമമാകുന്നതമായരി ഞമാനറരിഞ്ഞു.
ഈ  സമയശ  നനമാകരി  ആ  കുടരിയല  മുറടത  ടചടെരികനളയശ
വമാടെരികരരിഞ്ഞ ടമമാട്ടുകടളയശ കമാടരിടകമാടത്തു.
ഒരരിറ്റു  ജലെതരിനമായരി  നകഴുന്ന  വന്നീടെരിടന  ഐശതരവ്യമമായ
തുളസരിയരിനലെകല കണ്ണുകടള പറഞ്ഞയച്ചു...
ഇന്നരിനപമാള് ഒരുപമാടെല  ദൂടര രണകുടരികളുടടെ അമയമായരി,  ഒരു
വന്നീടെരിടന  വമാടെമാമലരിയമായരി  സനന്തമാഷനതമാടടെ  തരിരക്കുകളരില്
കഴരിയന്ന ആ കുടരി....
ഒരരികലശ ഞമാന് മറകരില നരിങ്ങടള-  എന്ന ഇടെടയമാടകയള
തരിരകലകകള്  തടന്ന  എനരികല  കരിട്ടുന്ന  സനന്തമാഷശ
ഇരടരിപരിയ്ക്കുനണല.
ഓനരമാ  പുനര്ജ്ജനതരിനുശ  ഇതരശ  ചരിലെ  പരിന്വരിളരികളുടടെ
സതരമുണമാകമാശ...
ചുളരികമ്പുശ,  കരരിയരിലെയശ  ടപമാടെരിയനമ്പമാള്  മണ്ണരിനു  മമാത്രമല
വളമമാകുക ഓനരമാ ജനതരിനുശ കൂടെരിയമാകമാശ.... 

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          20



............മമാരരിവരിലല

 
ശ്രന്നീരമാജല വരി .ജരി.

സന്നീനരിയര് നഗ്രഡല ഓഡരിറര് , 
ടകമാലശ ജരില ഓഡരിറല ഓഫന്നീസല

കമരാകന, നറീ വരുനകണരാ അച്ഛകന്റെ കൂകടെ പരാടെകത്തകറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് കകരായരാണറ്റ്.
ഞരാനുല്ലം  വരുന  അച്ഛരാ,  അമ്മ  തയരാറരാകഡി  തന്ന  കട്ടെന  ചരായ  നുകര്ന്നറ്റ്,
കറഡഡികയരായഡികലേ പ്രഭരാതകഭരഡി കകട്ടു കകരാണഡിരുന്ന ഞരാന ഉതരാഹകത്തരാകടെ
ചരാടെഡി എഴുകന്നറ.
എങഡില് കവഗല്ലം തയരാറരായഡി വരാ
അകത,  അവനറ്റ്  ഒനപതറ്റ്  മണഡികറ്റ്  ദേരാസന  സരാറഡികന്റെ  അടുത്തറ്റ്  കരാസറ്റ്
ഉള്ളതരാ, അമ്മ അടുകളയഡില് നഡിന്നറ്റ് വഡിളഡിച പറഞ്ഞു.
പഡികന്ന,  ഒരു  ദേഡിവസല്ലം  കരാസഡിനറ്റ്  കപരായഡികലങഡില്  എന്തു  സല്ലംഭവഡികരാനരാ,
കുട്ടെഡികളരായരാല് കൃഷഡിയുല്ലം, കൃഷഡിപ്പണഡികളുല്ലം കണറ്റ് പഠഡിചറ്റ് വളരണല്ലം.
പത്തറ്റ് വകരയുള്ള എഞ്ചുവടെഡി പട്ടെഡിക ഇന്നറ്റ് കചരാദേഡിക്കുകമന്നരാ ദേരാസന സരാററ്റ്
പറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്.   അഞറ്റ്  വകര  ഞരാന  പറകഞ്ഞരാപ്പഡിക്കുല്ലം,  അതഡിനറ്റ്
കശഷമുള്ള അകങകളലരാല്ലം എനഡികറ്റ് ഒരു കപരാലേഡിരഡിക്കുല്ലം.  ദേരാസനസരാറഡികന്റെ
കചരാദേധ്യല്ലം കൂടെഡിയരാകുകമരാള് ഒനല്ലം ഓര്മ്മ വരഡില.  എനരായരാലല്ലം ഇന്നകത്തകറ്റ്
രകകപ്പട്ടു.  നരാകള ഞരാറരാഴ്ചയരാണകലരാ, രണറ്റ് ദേഡിവസല്ലം തഡിമഡിര്ത്തറ്റ് കളഡികരാല്ലം.  
ഞരാനുല്ലം അച്ഛനുല്ലം നരാട്ടെഡിനപുറത്തഡികന്റെ ഇടെവഴഡികളഡിലൂകടെ പരാടെകത്തകറ്റ് നടെന.
വഴഡിയരഡികഡില്,  ദേരാമുവരാശരാകന്റെ  കടെയ്ക്കടുകത്തത്തഡിയകപ്പരാള്,  അച്ഛന  കചരാദേഡിച,
നഡിനകറ്റ് മഡിഠരായഡി കവകണരാടെരാ.
കചറുനരാണകത്തരാകടെ ഞരാന അച്ഛകന കനരാകഡി ചഡിരഡിച.
ദേരാമുകവ, ഇവനറ്റ് കുറചറ്റ് മഡിഠരായഡി എടുകത്തരാ
ദേരാമുവരാശരാന  മഡിഠരായഡി  ഭരണഡിയഡികലേകറ്റ്  കകയഡിട്ടെറ്റ്,  ഒരു  പഡിടെഡി  നരാരങരാ
മഡിഠരായഡി  എടുത്തറ്റ്,  ഒരു  കചറഡിയ  വര്ത്തമരാനപത്രത്തഡില്  കപരാതഡിഞ്ഞറ്റ്
എനഡികറ്റ് തന, അതഡില് നഡിനല്ലം ഒകരണല്ലം കപകട്ടെന്നറ്റ് വരായഡികലേകഡിട്ടെറ്റ്, ബരാകഡി
നഡികറഡികന്റെ കപരാകറ്റഡില് തഡിരുകഡി അച്ഛകനരാകടെരാപ്പല്ലം നടെപ്പറ്റ് തുടെര്ന.
അച്ഛരാ, കനലറ്റ് എങനരാ കൃഷഡി കചയ്യുകന്ന, നടെപ്പഡിനഡിടെയഡില് ഞരാന കചരാദേഡിച.  
കമരാകന,  ഇരുപ്പൂ കൃഷഡിയരാ നമ്മള് കചയ്യുന്നതറ്റ്.  കരാലേവര്ഷല്ലം തുടെങ്ങുന്നതഡിനു
മുനപറ്റ്  കമടെമരാസത്തഡില്,  കനല്  വഡിത്തറ്റ്  വഡിതചറ്റ്,  ചഡിങല്ലം-കന്നഡികയരാകടെ
കകരായ്യുന.   അതരാണറ്റ്  കന്നഡികകരായറ്റ്.   പഡികന്ന  ചഡിങല്ലം-കന്നഡികയരാകടെ,
വഡിതയ്ക്കുന്ന ഞരാററ്റ്, പറഡിച നട്ടെറ്റ്, ധനു-മകരമരാസകത്തരാകടെ കകരായ്യുന.  അതരാണറ്റ്
മകരകകരായറ്റ്.
ഒനല്ലം മനസഡിലേരായഡിലച്ഛരാ
കമരാകന,  കമടെമരാസകമന്നരാല് വഡിഷു വരുന്ന മരാസല്ലം,  കരാലേവര്ഷകമന്നരാല് നറീ
ജൂണഡില്  സ്കൂളഡില്  കപരാകുകമരാള്  കപയ്യുന്ന  മഴയഡികല  അതരാ,
ചഡിങമരാസകമന്നരാല് ഓണല്ലം വരുന്ന മരാസല്ലം,  മകരമരാസകമന്നരാല് നഡിനകറ്റ്,
ഡഡിസല്ലംബറഡില്  കഡിസ്തുമസറ്റ്  അവധഡിയകല,  ആ  മരാസല്ലം,  അതരായതറ്റ്,  വഡിഷു
വരുന്ന  മരാസല്ലം  നമ്മള്  കനല്  വഡിത്തറ്റ്  വഡിതചറ്റ്,  ഓണല്ലം  വരുന്ന  മരാസല്ലം
കകരായ്യുന.  പഡികന്ന പരാടെല്ലം വൃത്തഡിയരാകഡി,  ഞരാററ്റ്  പറഡിച നട്ടെറ്റ്,  ഡഡിസല്ലംബര്-
ജനുവരഡി മരാസല്ലം കകരായ്യുന.  ഇകപ്പരാള് നഡിനകറ്റ് മനസഡിലേരാകയരാ.

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          21

നവനന്നീതശ



............മമാരരിവരിലല

മനസഡിലേരായഡി
എങഡില് പറയ.  ഇകപ്പരാള് ഏതറ്റ് കകരായറ്റ്.
കന്നഡികകരായറ്റ്.
കകരാള്ളരാല്ലം കമരാകന
ഞങള്  നടെന്നറ്റ്,  പരാടെത്തഡികനരാടെറ്റ്  കചര്നള്ള
കതങഡിനകതരാപ്പഡിനടുകത്തത്തഡി.   അകപ്പരാകഴക്കുല്ലം  കകരായഡിനറ്റ്
തയരാറരായഡി എലരാവരുല്ലം എത്തഡിയഡിരുന.
കഗരാപരാലേരാ,  എലരാവരുല്ലം  എത്തഡിയഡികല,  നമുകറ്റ്  കകരായറ്റ്
തുടെങഡിയരാകലേരാ
പഡികന്നനരാ, സകനരാഷകത്തരാകടെ കഗരാപരാകലേട്ടെന പറഞ്ഞു.
കതരാളത്തഡിട്ടെഡിരുന്ന  കതരാര്ത്തറ്റ്,  തലേയഡില്  കകട്ടെഡി,  അച്ഛന
കകരായഡിനറ്റ് തയരാകറടുത്തു.
കമരാകന, നറീ വരമത്തഡിരുന കകരായ്യുന്നതറ്റ് കകണരാ.
മറള്ളവകരരാകടെരാപ്പല്ലം അരഡിവരാളുമരായഡി അച്ഛന പരാടെകത്തകഡിറങഡി
കനലറ്റ്  കകരായരാന  തുടെങഡി.   പരാടെകത്ത  കവള്ളത്തഡില്  നറീനഡി
തുടെഡിക്കുന്ന  മരാനത്തു  കണഡികകളയുല്ലം,  വരമകത്ത  മരാളത്തഡില്
നഡിന്നറ്റ്  ഇടെയ്ക്കഡികടെ  പ്രതധ്യകകപ്പടുന്ന  ഞണ്ടുകകളയുല്ലം,
നത്തയ്ക്കകകളയുല്ലം,  പരാടെകത്തയ്ക്കറ്റ് പറന്നഡിറങ്ങുന്ന കകരാക്കുകകളയുല്ലം
കനരാകഡി  കകൗതുകകത്തരാകടെ  ഞരാനഡിരുന.   കനലറ്റ്  കകരായ്യുന്നതറ്റ്
കണറ്റ് കുറച കനരമഡിരുന്നകപ്പരാള്, എനഡികകരാരരാഗ്രേഹല്ലം കതരാന്നഡി.
പരാടെകത്ത  കവള്ളല്ലം  തട്ടെഡികത്തറഡിപ്പഡിചറ്റ്,  ഞരാന  അച്ഛനടുകത്തയ്ക്കറ്റ്
ഓടെഡി  കചന,  അച്ഛരാ  എനഡിക്കുല്ലം  കകരായണല്ലം.   ഒരു  കചറു
പുഞഡിരഡികയരാകടെ,  എകന്റെ  കുഞ്ഞഡികകകള്  കചര്ത്തറ്റ്  പഡിടെഡിചറ്റ്,
അച്ഛന കനലറ്റ് കകരായരാനതുടെങഡി.  കുറചറ്റ് കഴഡിഞ്ഞകപ്പരാള് ഞരാന
കകരായ്ത കനല്കതഡിര് കകരാണറ്റ് ഒരു കചറു കനല്കറ്റ കകട്ടെഡി തന.
കവയഡിലേഡിനറ്റ്  ചൂകടെറഡിയകതരാകടെ,  പരാടെത്തഡികന്റെ  പകുതഡികയരാളല്ലം
കകരായ്തു തറീര്ന.  ചഡിങമരാസകത്ത കവയഡിലല്ലം,  കരാറല്ലം കകരാണറ്റ്,
കനലറ്റ് കകരായ്യുന്നതുല്ലം കനരാകഡി ഞരാന ആ പരാടെവരമത്തഡിരുന.
ഒരു യന്ത്രത്തഡികന്റെ മുരള്ചയരാണറ്റ്  എകന്ന ചഡിനകളഡില് നഡിന്നറ്റ്
ഉണര്ത്തഡിയതറ്റ്.   അങകകലേ ഒരു മണ്ണുമരാനഡി യന്ത്രല്ലം ഏകതരാ
വഡികസന പ്രവര്ത്തനല്ലം നടെത്തുകയരാണറ്റ്.   ഞരാന മുന്നഡികലേകറ്റ്
കനരാകഡി, കകവലേല്ലം രണറ്റ് ദേശരാബ്ദങള്കറ്റ് മുമറ്റ്, അച്ഛകനരാകടെരാപ്പല്ലം
കനലറ്റ്  കകരായ്ത  പരാടെല്ലം  ഇന്നറ്റ്  ഒരു  ഊഷരഭൂമഡിയരായഡി
മരാറഡിയഡിരഡിക്കുന.   പരാടെകത്ത കവള്ളത്തഡില് നറീനഡി  തുടെഡിക്കുന്ന
മരാനത്തു കണഡികളഡില,  വരമകത്ത മരാളത്തഡില് നഡിന്നറ്റ് ഇടെയ്ക്കഡികടെ
പ്രതധ്യകകപ്പടുന്ന  ഞണ്ടുകളഡില,  നത്തയ്ക്കകളഡില,  പരാടെകത്തയ്ക്കറ്റ്
പറന്നഡിറങ്ങുന്ന  കകരാക്കുകളുമഡില.   ഒരു  തുള്ളഡി  ജലേല്ലം  കപരാലല്ലം
അവകശഷഡികരാത്ത,  പരാസഡികറ്റ്  കവറുകള്  പരാറഡിപറക്കുന്ന,
വരണ്ടുണങഡിയ വഡിണ്ടുകറീറഡിയ ഭൂമഡി.
കുഞ്ഞറ്റ് എകപ്പരാഴരാ എത്തഡികയ,  പഡിന്നഡില് നഡിനള്ള വഡിളഡി കകട്ടെറ്റ്
ഞരാന തഡിരഡിഞ്ഞു കനരാകഡി.
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കഗരാപരാകലേട്ടെകനരാ, രണറ്റ് ദേഡിവസകമ ആയുള, കചട്ടെരാ കുഞ്ഞറ്റ്, പുറല്ലം നരാട്ടെഡികലേകറ്റ്
കപരായഡിട്ടെറ്റ് കുകറയരായഡികല പതഡിനഞറ്റ് വര്ഷല്ലം കഴഡിഞ്ഞു കഗരാപരാകലേട്ടെരാ

കഗരാപരാകലേട്ടെനറ്റ് ഓര്മ്മയുകണരാ ഞരാന അച്ഛകനരാകടെരാപ്പല്ലം,  ഈ പരാടെത്തഡിറങഡി
കനലറ്റ് കകരായ്തതറ്റ്.  പരാടെത്തറ്റ് വഡിളഞ്ഞു നഡില്ക്കുന്ന കനല്കതഡിര് കരാണരാനുല്ലം,
പറകമങഡില്  പരാടെത്തഡിറങഡി  കകരായരാനുല്ലം  കവറുകത  ഒരു  ആഗ്രേഹല്ലം
കഗരാപരാകലേട്ടെരാ, പകക.......

എകന്റെ ശബ്ദത്തഡികലേ പതര്ച കകട്ടെഡികട്ടെകന്നരാണല്ലം കഗരാപരാകലേട്ടെന പറഞ്ഞു.
ഞരാന എന്തു പറയരാനരാ കുകഞ്ഞ.  ഇടെകരാലേത്തറ്റ് കവചറ്റ് എകനരാ കരരാറഡികന്റെ
കപരറ്റ്  പറഞ്ഞറ്റ് പുറല്ലംനരാടുകളഡില് നഡിനല്ലം കുറഞ്ഞ വഡിലേയ്ക്കറ്റ് ഭകധ്യധരാനധ്യങള്
എത്തരാന  തുടെങഡി.   അകതരാകടെ  കൃഷഡി  നഷ്ടത്തഡിലേരായഡി.   മുതല്മുടെകഡികന്റെ
നരാലേഡികലേരാന കപരാലല്ലം തഡിരഡികക കഡിട്ടെരാത്ത അവസ്ഥയരായഡി.  പലേരുല്ലം കൃഷഡി
ഉകപകഡിച.   പരാടെങള്  തരഡിശഡിടെരാന  തുടെങഡി.   കൃഷഡിപ്പണഡി  കചയ്തറ്റ്
ജഡിവഡിചഡിരുന്ന  എകന്നകപ്പരാലള്ളവര്കറ്റ്  പട്ടെണത്തഡില്  മറ്ററ്റ്  കജരാലേഡികള്
അകനശ്വഷഡിച  കപരാകകണഡി  വന.   കുകഞ്ഞ,  എന്നഡിട്ടെറ്റ്  ഇകപ്പരാള്  എനരായഡി
സ്ഥഡിതഡി,  ഒരു കഡികലേരാ അരഡിയുകടെ  വഡിലേകയത്രയരായഡി,  പുറനരാടുകളഡില് നഡിന്നറ്റ്
അരഡി വന്നഡികലങഡിലള്ള സ്ഥഡിതഡി എനരാകുല്ലം.

ഏതറ്റ്  പുത്തന  ആകഗരാള  സരാമത്തഡിക  സമവരാകധ്യങളരായരാലല്ലം  ഏതറ്റ്
കരരാറരായരാലല്ലം,  അവ തകര്കത്തറഡിഞ്ഞതറ്റ് ഞരാന ജനഡിച വളര്ന്ന കരാര്ഷഡിക
സല്ലംസരാരല്ലം മരാത്രമല,  ഒരു കജവ ആവരാസവധ്യവസ്ഥ കൂടെഡിയരാകണന്നറ്റ് ഞരാന
തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു.

കുകഞ്ഞ,  പശുവഡിനറ്റ്  തറീറ്റ  കകരാടുകരാന  സമയമരായഡി,  ഞരാന  അകങരാട്ടെറ്റ്
കചലകട്ടെ, കരാണരാല്ലം.
ശരഡി കഗരാപരാകലേട്ടെരാ

കരാര്ഷഡിക കകരളത്തഡികന്റെ സമത്തരായഡിരുന്ന ആ മനുഷധ്യന നടെന്നകലന്നതറ്റ്
ഞരാന  കുറച  കനരല്ലം  കനരാകഡി  നഡിന.   കതലറ്റ്  വഡിഷരാദേകത്തരാകടെ  ഞരാന
തഡിരഡികക നടെകരാന തുടെങഡി.  ഒരു കുട്ടെഡി എതഡികര വരുന്നതറ്റ് ഞരാന ശ്രദഡിച.
അവന എകന്ന കനരാകഡി ചഡിരഡിക്കുനണരായഡിരുന.
എനരാ കമരാകന നഡികന്റെ കപരറ്റ്
നവനറീതറ്റ്
നറീ, ഏതറ്റ് കരാസഡിലേരാ പഠഡിക്കുന്നതറ്റ്
ഏഴരാല്ലം കരാസഡിലേരാ 
എനരാ നഡികന്റെ കകയഡില് ഒരു കപരാതഡി
പചകറഡി വഡിത്തുകളരാ, സ്കൂളഡില് നഡിന്നറ്റ് തന്നതരാ
പചകറഡിവഡിത്തുകകളരാ
വറീട്ടെഡില്  കകരാണറ്റ്  കപരായഡി  കൃഷഡി  കചയരാന  തന്നതരാ,  നകലരാണല്ലം  കൃഷഡി
കചയ്യുന്നവര്കറ്റ് സമ്മരാനല്ലം ഉകണനല്ലം സരാററ്റ് പറഞ്ഞു.
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നഡിനകറ്റ് കൃഷഡി കചയരാന ഇഷ്ടമരാകണരാ പഡികന്ന,  നമ്മള് നടുന്ന
വഡിത്തുകള്,  കഡിളഡിചറ്റ്  അതഡില്  നഡിനല്ലം  പൂവല്ലം  കരായ്കളുല്ലം
ഉണരാകുന്നതറ്റ് കരാണരാന എന്തു രസമരാ.   പചകറഡി കൃഷഡിയഡില്
വഡിജയഡിചരാല്,  അടുത്തതരായഡി  തരഡിശു  കഡിടെക്കുന്ന  പരാടെങള്
പരാട്ടെത്തഡികനടുത്തറ്റ്  കനല്കൃഷഡി  കചയരാകമനല്ലം  സരാററ്റ്
പറഞ്ഞഡിട്ടുണറ്റ്.   പരാടെത്തഡിറങഡി  ഞരാററ്റ്  നടെരാനുല്ലം,  കനലറ്റ്
കകരായരാനുകമരാകക എന്തു രസമരായഡിരഡിക്കുമകല ?
ഞരാന  അവകന്റെ  കണ്ണുകളഡികലേകറ്റ്  കനരാകഡി,  കകരളത്തഡികന്റെ
ഹരഡിത  ഭൂപടെല്ലം  അവകന്റെ  കണ്ണുകളഡില്  പ്രതഡിഫലേഡിക്കുന്നതറ്റ്
എനഡികറ്റ് കരാണരാമരായഡിരുന.
അവകന  തകലേരാടെഡി  മുകന്നരാട്ടെറ്റ്  നടെകകവ,  ഏഴരാല്ലം  കരാസഡില്
മഡിനഡിക്കുട്ടെഡി  ടെറീചര്  പഠഡിപ്പഡിച  തന്ന  മഹരാകവഡി  ഉളരഡികന്റെ
വരഡികള് മനസഡികലേകകരാടെഡികയത്തഡി.

“പരാരല്ലം കരഡിമറ്റ്  പനസല്ലം    മുളകകലേമഡിഞഡി
കകരല്ലം കവങറ്റ്  തളഡിര്  കവറ്റഡിലേ ഏത്തവരാഴ
ഈ രമധ്യ വസ്തുതതഡി കചര്ന വഡിളങ്ങുമറീനല്
പരാരഗ്രേ കല്പ്പതരുമണഡിത നന്ദനരാഭല്ലം".    

                                                                      

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          24



............മമാരരിവരിലല

ധഷമമാ കുമമാരരി എസല എല്
ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്

                                              കണ്ണൂര് സര്വ്വകലെമാശമാലെ

    അന്നറ്റ്  പതഡിവഡിലല്ലം  കനരത്ത എഴുകന്നറ.   ഉണര്ന്ന  ഉടെകന
ഓര്കത്തടുത്തതറ്റ്,  ഇന്നറ്റ് പഞരായകത്തരാ നഗരസഭകയരാ എന്നരാണറ്റ്....  മകകള
സ്കൂളഡികലേകറ്റ് വഡിട്ടെറ്റ്  ഉടെന പുറകപ്പടെണല്ലം.  കുളഡിച കുറഡി കതരാട്ടു ഉള്ളതഡില് വചറ്റ്
ഏറ്റവല്ലം നല വസല്ലം തകന്ന കതരകഞ്ഞടുത്തു.  ഫസറ്റ് കഡ ഈസറ്റ് ദേഡി കബസറ്റ്
കഡ  എന്നകല  പ്രമരാണല്ലം...  കമകപ്പറ്റ്  ഒട്ടുല്ലം  കുറചഡില.   ഓരാരാ...  ലെമാപല നടെമാപല
അകതടുത്തറ്റ്  ചുമലേഡില്  വച.   കണരാടെഡിയഡില്  ഒനകൂടെഡി  കനരാകഡി  .....  കട്ടെഡി
പുറകനരാടുമരായഡി ഒരു കരയരാമ... ഇഴഞ്ഞുനറീങരാന വരകട്ടെ.  കുതഡിരകയകപ്പരാകലേ
കുതഡികണല്ലം.  ഓണരാകഘരാഷകവളയഡില് ഓഡഡിറ്ററ്റ്  വകുപ്പഡികന്റെ നഡിശ്ചലേചഡിത്രല്ലം
കഫയഡില്ലം  കുതഡിരകയ  മനസഡില്  ധധ്യരാനഡിചറ്റ്  ഒറ്റ  കുതഡിപ്പറ്റ്.....  എന്നഡിരുന്നരാലല്ലം
എലരാ  ഫയലകളുല്ലം  കടെഡിച  കനരാകഡി  ചവചഡിറകഡി  നൂറു  ശതമരാനല്ലം  ഓഡഡിറ്ററ്റ്
കചയ്യുന്ന  നമ്മള്  ശരഡിക്കുല്ലം  ആടുകള്  അകല....  ഒരു  മുട്ടെനരാടെറ്റ്....  എലരാ
കചടെഡിയുകടെ ഇലേകളുല്ലം കടെഡിചറ്റ് തഡിന്നറ്റ് ഏറ്റവല്ലം വഡിശഡിഷ്ടമരായ ആട്ടെഡിന പഡിട്ടെകള്
പുറകത്തയ്ക്കറ്റ്  നഡികകപഡിക്കുന്ന  മുട്ടെനരാടെറ്റ്...  മനസരാകുന്ന  ആടെറ്റ്  അങകന
അലേഞ്ഞുനടെന.....  ബസഡികലേ  സറീറ്റഡികന്റെ  പതുപതുപ്പഡില്  ഞരാന
സശ്വപ്നങളഡികലേയ്ക്കറ്റ് ഊര്ന്നഡിറങഡി.

അന ഞരാന ഓഡഡിറ്റഡില് പുതുമുഖല്ലം ... അകഞരാ ആകറരാ കപരടെങ്ങുന്ന
ഓഡഡിറ്ററ്റ്  ടെറീല്ലം.  ഒറ്റ  വര്ഷകത്ത  ഓഡഡിറ്റരാണറ്റ്.   കലേധ്യരാണ  നഡിശ്ചയകരാര്
കണകക  പഞരായത്തഡികലേയ്ക്കറ്റ്  ഇടെഡിച  കയറഡി.   ഇതരാ  ഓഡഡിറ്ററ്റ്
ആരല്ലംഭഡിചഡിരഡിക്കുന.  വര്ഷങളരായഡി ആരുല്ലം കതരാടെരാത്ത രസറീതു ബുക്കുകള്
എകന്റെ ചുറല്ലം കൂടെരാരല്ലം തറീര്ത്തു.  ഞരാന രസറീതു ബുക്കുകളഡില് കപയഡിന്റെടെഡികരാന
ആരല്ലംഭഡിച.   മറള്ളവര് ഫയലേഡിനുള്ളഡികലേയ്ക്കു ഊളഡിയഡിട്ടു.   എങ്ങുല്ലം നഡിശബ്ദത
കചറഡിയ  കശപഡിശ  കകട്ടെരാണറ്റ്  തലേ  ഉയര്ത്തഡി  കനരാകഡിയതറ്റ്.   ഓഡഡിറ്ററ്റ്
ഓഫറീസറുകടെ  ചുറല്ലം  കസകട്ടെറഡിയുല്ലം  പരഡിവരാരങളുല്ലം  വട്ടെല്ലം
കൂടെഡിയഡിരഡിക്കുകയരാണറ്റ്....

എനരാണു പ്രശല്ലം ????????????
പ്രശല്ലം ഗുരുതരല്ലം !!!!!!!!!!!!!!

ബഡിറകമന  വരാങഡിയ  ബഡില്  കരാണരാനഡില.   ബഡിറകമകനരാ...
എനരാണതറ്റ് എനഡികകരാനല്ലം പഡിടെഡികഡിട്ടെഡിയഡില.  അതറ്റ് ടെരാര്.....  നമ്മുകടെ സശ്വനല്ലം
ടെരാര്....  സഹപ്രവര്ത്തകകന്റെ  വഡിശദേറീകരണമരാണറ്റ്.   അകദ്ദേഹല്ലം  വറീണ്ടുല്ലം
ഫയലേഡിനുള്ളഡികലേയ്ക്കറ്റ്  തലേ  പൂഴഡി.   അകപ്പരാള്  അകങകര  ഒരു
ഒട്ടെകപ്പകഡികയകപ്പരാകലേ കതരാന്നഡിച.
“അഞ്ചു ലേകത്തഡികന്റെ വകൗചറരാണറ്റ് ഞരാനഡിതു ഒബ്ജക്ടറ്റ് കചയ്യുല്ലം.  പഡികന്ന തുക
ഡഡിസറ്റ് അലേകൗ കചയ്തറ്റ് സര്ചരാര്ജറ്റ് കചയ്യുല്ലം"
എന്റെകമ്മരാ.....  ഓഡഡിറ്ററ്റ്  ഓഫറീസര്  അമഡിനുല്ലം  വഡിലഡിനുല്ലം  അടുക്കുന്നഡില.
അകങര്  ഒറ്റ  ഇരഡിപ്പരാണറ്റ്.   ഓഡഡിറ്ററ്റ്  തകന്ന  നഡിര്ത്തഡികവചഡിരഡിക്കുകയരാണറ്റ്.
ആള്  ചൂടെനരാണറ്റ്.   എകനരാ  കരാരധ്യമരായഡി  സല്ലംഭവഡികരാന  കപരാകുന.
ഒബ്ജകന..  ഡഡിസറ്റ്അലേവനസറ്റ്...  സര്ചരാര്ജറ്റ്  ...  എനഡികരാകക  തലേ
കറങ്ങുന്നതുകപരാകലേ കതരാന്നഡി.
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ഏതമായമാലശ  ടസക്രടറരിയശ  ജന്നീവനകമാരുശ  നപടെരിച്ചു.
അവര്  പഞ്ചമായത്തു  മുഴുവന്  തരിരയമാന്  തുടെങ്ങരി.   കമാടണ
കമാടണ  അവര്കല  എലെരികളമായല  രൂപമമാറശ  വരുകയശ
പഞ്ചമായത്തു  മുഴുവനുശ  ഓടെരിനടെക്കുകയശ  ടചയ.   ഇതരിനരിടടെ
ഫയലെരില്  നരിനശ  ഇടെയരിടടെ  ഒടകപക്ഷരി  തലെ  ഉയര്ത്തുകയശ
ആടരയശ കമാണരികമാടത എടന്തമാടകനയമാ കുതരിക്കുറരിക്കുകയശ
ടചയ.   ബമാഗരില്  നരിനശ  ഡയറരി  എടതല  സര്കമാര്
ഉതരവുകള്  ചരികടഞ്ഞടക്കുന.   അനങ്ങര്കല  കമാരവ്യമമായരി
എനന്തമാ  തടെഞ്ഞരിട്ടുണല.   ദരിവസങ്ങള്  ടകമാഴരിഞ്ഞുനപമായരി.
ഓഡരിറല തന്നീരമാറമായരിരരിക്കുന.
ബരിടലവരിടടെ ????????? അന്തവ്യശമാസനശ വനകഴരിഞ്ഞു.
എഞ്ചരിനന്നീയര് അവധരിയരിലെമാണ സമാര് !!!!!
അടതമാനശ നമുകറരിനയണ... 5 ലെക്ഷശ തരിരരിച്ചേടെനകണരിവരുശ!
ജനന-മരണ  സര്ടരിഫരികറരിനു  നവണരിയശ  നരികുതരി
അടെകമാനുമമായരി  കമാത്തുനരില്ക്കുന്ന  മമാനലെമാകടര  ജന്നീവനകമാര്
ഓടെരിച്ചുവരിട്ടു.

ഇവരിടടെ  ഓഡരിറല  നടെക്കുകയമാണല...  നപമായരി  നവടറ
ദരിവസശ വമാനയമാ....
മമാനലെമാകര് കമാകകടള നപമാടലെ പറനനപമാകുകയശ ടതല്ലുദൂരശ
പരിന്നരിടല  വന്നീണശ തരിരരിച്ചുവരുകയശ ടചയ.   ആടക ബഹളമയശ.
എഞ്ചരിനന്നീയര്  വരുനമമാ..  ഞമാന്  ആനലെമാചരിച്ചു.  വരുശ
വരമാതരിരരികരില.
ആറമാശ  നമാള് അവസമാനനമാള്...  ഒരു ശനരിയമാഴ്ച  സുപ്രഭമാതശ..
പഞ്ചമായതല നഗറരിനു മുന്പരില് ചുവന്ന കമാര് വന നരിന.
വന.... കണ...... കന്നീഴടെകരി.
 എഞ്ചരിനന്നീയര്  വനരിതയമാണല...  നപമാരമാതതരിനു
ഗര്ഭരിണരിയശ...പൂര്ണ്ണ ഗര്ഭരിണരി..!!!!
ആനരമാ  തമാങ്ങരിപരിടെരിച്ചേല  അവടരയശ  അവര്  ചൂണരികമാടരിയ
ഫയലശ ഓഡരിറരിനു മുന്പരില് ഹമാജരമാകരി.
ദമാ..ബരിലല...അവര്  ബരിലല  ഉയര്തരികമാടരി.   പരിന്നന്നീടെല
കനസരയരിനലെയ്ക്കു ചമാഞ്ഞു.

ഒബ്ജക്ഷന് നഡമാപലഡല!!!!!!
ഓഡരിറല  റരിനപമാര്ടല  തയമാറമാക്കുന്ന ഓഡരിറടറ നനമാകരി  ഓഡരിറല
ഓഫന്നീസര് ധക മലെര്തരി.   മഹതമായ ഓഡരിറരിടന ആറമാശ
ദരിവസവുശ  ഞമാന്  രസന്നീതു  ബുക്കുകളരില്  ടപയരിനടെരി  തുടെര്ന
ടകമാണരിരുന.   രസന്നീതു  ബുക്കുകള്  എനരിക്കു  ചുറ്റുശ  വമാത്മന്നീകശ
തന്നീര്ത്തു.  ഒടവരില് ആ വമാത്മന്നീകശ നഭദരിച്ചേല ഞമാന് മഴപമാറയമായല
പറനയര്ന.
അനപമാനഴക്കുശ  ബസല  പഞ്ചമായതല  ഓഫന്നീസരിനു  മുന്പരില്
എതരിയരിരുന.   ഓഡരിറല  ഇതമാ  ആരശഭരികമാന്  നപമാകുന.
ഞമാന്  ലെമാപല  നടെമാപല  എടതല  മുന്നരിനലെയല  വച്ചു.   ഓണ്ധലെന്
ധദവങ്ങള്  എന്നരില്  പ്രസമാദരിച്ചു.   നലെമാകശ  എടന
ധകക്കുമ്പരിളരില്...
കുറരിപല:- ഈ കഥയരിടലെ കഥമാപമാത്രങ്ങള്കല ജന്നീവരിച്ചേരിരരിക്കുന്നവനരമാ മരരിച്ചേവനരമാ ആയ ആരുമമായശ ബനമരില.
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ജരിനനഷല വരി .എശ.
ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്, ഡയറക്ടനററല

ഓനടമായരില്  നരിന്നരിറങ്ങരി  വലെരിയ  ഭമാവവവ്യതവ്യമാസടമമാനമരിലമാടത
തടന്ന  അവള്  ആശുപത്രരിയരിനലെയല  നടെന.  ധഡവര്  രവരി
ടതലതരിശയനതമാടടെ  ആ  നപമാകല  നനമാകരി  നരിന  നപമായരി.  എടന്തമാരു
ടപണ്ണമാണരിവള്......പൂര്ണ്ണ ഗര്ഭരിണരിയമാണല.  മരികവമാറുശ ഇന തടന്ന അവള് 
പ്രസവരിക്കുശ.  എങരിലശ  ടതല്ലുശ  പതര്ച്ചേയരില  അവള്കല.  കമാട്ടുവഴരിയരിടലെ
പമാതരിയമാത്രയരിടലെവരിടടെനയമാ  വച്ചേല  ഓനടമാ  ധകകമാണരിച്ചേല  കയറരിയനപമാള്
മുതല് ശ്രദ്ധരിക്കുന്നതമാണല ടപണ്ണരിടന ഈ കൂസലെരിലമായ്മ.

എത്ര വയസമായരിട്ടുണമാവുശ അവള്കല........?
ഏറരിയമാല് പതരിനനഴല ....അടലങരില് പതരിടനടല. അവളുടടെ കണ്ണുകളുശ ടചറരിയ
നുണക്കുഴരിയശ അതല വരിളരിച്ചേല പറയനണല.

ഇന്നടത  കന്നരിനയമാടശ  കമാലെരികടെരിച്ചേനലമാടയന്നല  മനസരിനലെമാര്തല
ഓനടമാ തരിരരികമാന് തുടെങ്ങരിയനപമാള് രവരി വന്നീണശ അവടള കണ.

ആശുപത്രരിയടടെ മുറതല തടന്ന നരില്ക്കുകയമാണവള്.  അകനതയല
കയറരിയരിടരില.

രവരി എനന്തടയന്നല ആശഗവ്യശ കമാടരി. 
ടപണ്ണല അനകമരിലമാടത അനത നരില്പല തടന്ന.

രവരികല  ആടക  രസശ  കയറരി.  എന്ജരിന്  ഓഫല  ടചയല  അയമാള്
പുറതരിറങ്ങരി.  ഉളളരില് ഒരു നന്നീരുറവ ടപമാടരിടയമാലെരിച്ചേല വരുന്നതല അയമാള്കല
മനസരിലെമായരി. അലെരിവരിടന.....കരുണയടടെ ആര്ദ്രപ്രവമാഹശ. 

രവരി ആശുപത്രരികകനതയല ടചന.
സസൗകരവ്യങ്ങള്  തന്നീടര  കുറഞ്ഞ  ഒരു  ആശുപത്രരിയമായരിരുന  അതല.

തന്നീടര  ടചറുതലമാത  ആള്ക്കൂടശ  ഇനപമാള്തടന്ന  അവരിടടെയണല.  കറുത്തു
തടെരിച്ചേ ഒരു നഴല നരമാഗരികളുടടെ വരിശദമാശശങ്ങടളഴുതുകയമാണല.

“ഇവരിടടെ  നരിനന്നമാ....  ഞമാന്  ചന്നീടടഴുതമാനുളള  നപപര്  വമാങ്ങന്നീട്ടു
വരമാശ......”ടപണ്ണരിടന കന്യൂവരില് നരിര്തരി ധഡവര് പുറനതയല നപമായരി.

“എന്തമാടെരി  നരിടന  നപരല?”  അവളുടടെ  ഊഴടമതരിയനപമാള്  നഴല
നചമാദരിച്ചു. 

“ശമാന്ത”
എഴുതുന്നതല നരിര്തരി അവളുടടെ നരിറവയറരിടന ആടകടയമാനഴരിഞ്ഞു

നനമാകരിയരിടല നഴല ഒനകൂടെരി ശബശ കടപരിച്ചു.
“തന്തടയമാനണമാടെന്നീ.....ഇതരിനല.....?” ഒരു വഷളന് ചരിരരി ചരിരരിച്ചേരിടല അവര്

ശബടമമാന മയടപടതരി:-
“അവനമാനണമാ..... ആ ഓനടമാകമാരന്?”
ശമാന്ത മരിഴരിച്ചു നരിന.

തമാഴ്വരകളരില്  നരിനശ  കമാടകയറരി  വരുന്ന  തണത
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കമാറരിടനയമാണല അവള്കല ആദവ്യശ ഓര്മ വന്നതല . ബലെരിഷ്ഠമമായ
ധകകളുശ കരുത്തുറ നപശരികളുമുളള കമാറല ......

അവര് അഞ്ചമാറല നപരുണമായരിരുന.

ഒടരമാഴുകരില്  പമാതരി  വരിടെര്ന്ന  തടന  ശരന്നീരതരിലൂടടെ
രമാജസര്പങ്ങടളനപമാടലെ  പരിണഞ്ഞല  തഴുകരി  കമാറല  കടെന
നപമായരി.  ഒരു കുപരി കളളുശ നന്നീലെചടെയടന ഒരു ടകട്ടുമമായരിരുന
അചനുളള  ദക്ഷരിണ.  ലെമായതരിടന  കതകല  തുറന്നല  എടന്ന
അകനതയല തളളരിയതുശ അചന് തടന്ന.....

കമാടെരിടന  ഉടെമ  നമാടവമാഴുന്ന  ടതമാലെരിടവളുത
തമമാകന്മമാരമാണനത്ര......

അതമായരിരുന നവ്യമായശ.
ഒടവരിലെടത  കമാറ്റുശ  സന്നീല്കമാരമടെകരി

പരിന്വമാങ്ങരിയനപമാള്  മനസ  നരിറടയ  ശൂനവ്യതയമായരിരുന.
തരിരുമുറരിവുകളരില്  വരിയര്പല  പുരണനപമാള്  നവദനയടടെ
കനല്പ്പൂവുകള്  വരിടെര്ന്നതല  അവളറരിഞ്ഞരില.  കമാട്ടുടപണ്ണരിനല
സഹജമമായ  ഒരു  നരിസശഗതയണല.  വനവ്യതകള്കല  മുന്പരില്
ഉലെയമാടത നരില്ക്കുന്ന ഉള്കരുതല.

“നപരല  പറ  ടകമാനച്ചേ......എനരികല  നവടറ
പണരിയളളതമാ....”

ആത്മമാവരിനനയശ  ശരന്നീരതരിടന  ആനന്ദേമാളനങ്ങടളയശ
ആടകയണര്തരിയ കമാറരിടന മുഖശ ഓര്ടതടകമാന് അവള്
ആവതല ശ്രമരിച്ചു. പടക്ഷ സമാധരിച്ചേരില.

ഇരുടരില് ഒന്നരിനു പരിറടക ഒന്നമായരി കയറരി വന്ന ആറു
കമാറരിനുശ  മുഖമുണമായരിരുന്നരില.  എങരിലശ
തന്നീച്ചേമാമുണരിനകമാലെതരിടന  രസൗദ്രനവഗടമമാഴരിഞ്ഞനപമാള്
ടനറുകയരിലമവച്ചേ രണമാമൂഴകമാരടന ഓര്മ വരുന.

ഉളളരില് ജന്നീവടന വരിത്തു പമാകമാന് ഒഴുകരിടയമാലെരിച്ചുവന്ന
പരമമാണവരിടന ഉറവരിടെശ അയമാളമാവണശ....പടക്ഷ ഉറപരില.

ടപണ്ണരിനല  ഭമാരശ  ചുമകമാന്  മമാത്രമമാണനത്ര  വരിധരി.
ചുമടെരിടന ഉറവരിടെമറരിനയണതരില.

“നചമാദരിച്ചേതല  നകടരിനലടെന്നീ.....”ഏതമാണല  അലെറുന്നതല
നപമാടലെ നഴല നചമാദവ്യമമാവര്തരിച്ചു.

ഒരു ടഞടനലെമാടടെ ശമാന്ത കണ്ണു തളളരി നരിന.
“അടലങരില്  വരിനതടതന്നറരിയമാന്  ഞമാടനന്തരിനമാ

കവടെരി നരിരത്തുന്നതല. നകമാരന്..... അതുമതരി. ഭര്തമാവരിടന നപരല
നകമാരന്.....  നകടനലമാ......” തുടെര്ന്നല കൂടെരി നരിന്ന ആളുകനളമാടെല നഴല
ഒരു പ്രഖവ്യമാപനശ തടന്ന നടെതരി- 
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“ഇവരുടടെ ഊരരിടലെ നലെറസല ഫമാഷന് നപരമാ......”
കൂടച്ചേരിരരി  മുഴങ്ങുന്നതുശ  ആളുകള്  അറനപമാടടെ  തടന  വയറരിനലെയല

നനമാക്കുന്നതുശ ശമാന്ത കണരിടലന്നല നടെരിച്ചു.
ചന്നീടല നന്നീടരിപരിടെരിച്ചു നരിന്ന ധഡവനറമാടെല നഴല ശകലെശ കൂടെരി കടപരിച്ചു .
“എവരിടന്നമാനടെമാ  രവന്നീ.....നന്നീയരിതരിടനടയമാടക  തപരിടയടനതമാണല

വരുന്നതല..”
“വഴന്നീന്നല  കരിടരിയതമാ  സമാടറ  .....  പരുവശ  കണനപമാ  കളയമാന്

നതമാന്നരിയരില........”
“എലമാതരിനനശ നന്നീ ഇനങ്ങമാടല തടന്ന ടകടരിടയടനതമാണശ.....” 

- രവരി തലെ ടചമാറരിഞ്ഞല നരിന. -

“നദ  ആ  ടസ്ട്രെച്ചേറരില്  നപമായരി  കരിടെനന്നമാടെന്നീ...  ഇവരിടടെ  ടബടഡമാനശ
ഒഴരിവരില......”

“രവന്നീ....  നഡമാക്ടര്  വരമാന്  തമാമസരിക്കുശ.  അനങ്ങനരതമാണല
പ്രതരിനഷധനയമാഗതരില്  പ്രസശഗരികമാന്  നപമായരിരരിക്കുവമാ....വടെനകതമാണല
നമാടരിലെല ഒരു ടകമാച്ചേല കടെലെന്നീ വന്നീണല ചതനത്ര.....”

പമാളരികളരിളകരിനപമായ  ഒരു  ജനമാലെനയമാടെല  നചര്ന്നമാണല  ടസ്ട്രെച്ചേര്
കരിടെന്നരിരുന്നതല.  അതരിനനല്  കരിടെന്നമാല്  ടചറരിയ  വലെരിപതരില്  തന്നീക്ഷ്ണമമായ
ആകമാശടത കമാണമാശ

ഇലെച്ചേമാര്ത്തുകള്കല  മുകളരിനലെയല  കമാറല  തഴുകരിടയത്തുന്നതല  ശമാന്ത
കണ.

കമാറല ......
ഇരുടരില്  ടനറുകയരില്  വന്നീണ  നനുത  ചുശബനശ  ഓര്മ  വരുന.

ഉടെലെരിടലെ  ഗരിരരിഗഹതരങ്ങളരിനലെയല  തന്നീക്ഷ്ണ  ബമാണങ്ങടളയ  വരിട
കമാറല............ജനമാന്തരങ്ങള്കല  മുനമ്പ  നമാരമായശ  ടകമാണല
തലെക്കുറരികടളഴുതരിവച്ചേവന് പറഞ്ഞു വരിടതമാവണശ.....  ഉളളരില് അനുനരിമരിഷശ
വളരുന്ന  ഒരു  ജന്നീവമാണവരിടന  നരിനക്ഷപരിച്ചേല  കര്മബനങ്ങളുടടെ
കമാണമാചരടകള് മുറുകരി കടെന നപമായ കമാറല....

അറരിയമാടത കണ്ണുകളടെഞ്ഞു നപമായരി-
ഉറകതരില്  ശമാന്ത  ഒരു  സതപ്നശ  കണ.  ജമാലെകതരിലൂടടെ  കണ

ആകമാശതരിടന ചന്നീളല  ഉരുകരിയറഞ്ഞല  ഒരു  ടചറു  നവദനയമായരി  അവളുടടെ
ഉദരതരിനലെയല വന പതരിക്കുന.  കമാടണകമാടണ പ്രകമാശനവഗതയരില് ആ
നവദന ഉടെലെമാടക പടെരുകയമാണല.

അസരികള് പൂത്തു വരിടെരുന.
അനനകശ  ടപരുമ്പറകള്  ഒന്നരിച്ചേല  ഉളളരിലെരിരുന്നല  മുഴങ്ങുന.

നവദന...........  നവദന  മമാത്രശ  .......  അഗരിചരിറകുകള്  വന്നീശരി  ജന്നീവടന
മമാലെമാഖമമാര്  തടന  ഉദരതരിനു ചുറ്റുശ  വടമരിടല  പറക്കുകയമാണല.  നവദന  ഒരു
ഉറവ നപമാടലെ ചമാലെരിടല തമാനഴടകമാഴുകുന.
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നമാഭരിചുഴരിയശ അടെരിവയറുശ കടെന്നല നവദന പ്രചണമമായ
നവഗമമാര്ന്നല ജന്നീവടന പടെരിവമാതരില്കനലെടകത്തുകയമാണല...........

“അനമ......”  അവള്  കരഞ്ഞു  തുടെങ്ങുന.  കമാറരിടന
ശന്നീല്കമാരശ ടകമാണ വന്ന ജന്നീവടന തുടെരിപല ബനനങ്ങള് വരിടല
യമാത്രയമാരശഭരിക്കുകയമാണല.  നവദനയടടെ  ധ്രുവനക്ഷത്രങ്ങള്
അവനല വഴരികമാടരി. ഇതരിനലെ...... ഇതരിനലെ........

ഇരുടല തമാഴരിടല പൂടരിയ ഗര്ഭഗൃഹതരിടന വമാതരില് പടക്ഷ
അവനു  മുന്പരില്  തുറന്നരില.  ഒന  പരിടെഞ്ഞല  അവന്  വന്നീണശ
ശ്രമരിച്ചു. സമാധരിക്കുന്നരില.

ടവളുത  നകമാടരിട  മമാലെമാഖമമാര്  തലെങ്ങുശ  വരിലെങ്ങുശ
ഓടന്നതല  ശമാന്തയല  കമാണമാമമായരിരുന.  എലമാവരുശ
പരരിഭമാന്തരമാണല. ധഡവര് രവരിയടടെ ശബവുശ നകള്ക്കുനണല. 

“നഡമാക്ടടറ വരിളരികല ... നഡമാക്ടടറ വരിളരികല ”

"കരിട്ടുന്നരിലനടെമാ...ഞമാടനന ടചയമാനമാ.........അനങ്ങമാരടടെ
ഒടകടത  പ്രസശഗശ........ഒരു  കമാരവ്യശ
പറനഞ്ഞകമാശ..........ഒനകരില്  തളള......അടലങരില്
കുഞ്ഞല.....എനന്നടകമാണല അത്രടകമാനക .....പറ....”

ശരന്നീരതരിടലെ  ഉളളറകളരില്  വരിരല്  പമാടകള്
പതരിയന്നതുശ  തന്നരിടലെ  ഭമാരശ  പതരിടയ  ഒഴരിയന്നതുശ  ശമാന്ത
അറരിയനണമായരിരുന.  വനവ്യതകള്കല  മുന്പരിടലെ  തനതല
നരിസശഗതനയമാടടെ അവള് എലമാശ ഉള്ടകമാണ.

നവദന കുറഞ്ഞു വരുന. 

സതപ്നതരിടന ഉഷ്ണരമാശരിയശ മങ്ങരിയരിട്ടുണല.

ഇനപമാഴവള്കല  ജമാലെകതരിനപ്പുറടത
ആകമാശതരിടന  ചന്നീളല  വന്നീണശ  കമാണമാശ.  ഇലെചമാര്ത്തുകളരിടലെ
കമാറരിടന  കമാണമാശ.  അവളുടടെ  ചരിന്തകള്  സതമാതന്തവ്യതരിടന
ചരിറകുകള് വന്നീണശ നനടെരിയരിരരിക്കുന. 

പമാപതരിടന ഭമാരശ വരിടടമാഴരിഞ്ഞ ഉടെലെമാണരിതല.

ഞമാന്  വന്നീണശ  കമാടെരിടന  മകളമായരിരരിക്കുന.  എനരികല
പരരിചയമരിലമാത  നലെമാകശ  എടന  ശരിരസരിനലെറരിതന്ന
അഗരികരിരന്നീടെശ ഞമാനരിതമാ......തരിരരിനച്ചേല്പരിക്കുന.
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പഴയ  ഒരു  ബ ഡല  ഷന്നീറരില്  ടപമാതരിടഞ്ഞടത  കുഞ്ഞരിടന
ജഡവുമമായരി ശമാന്ത ഓനടമായരില് കയറരിയരിരുന.  ധഡവര് രവരി ഒരു ഫകല
നബമാര്ഡല  വമായരിക്കുകയമായരിരുന.  കടെല്  തന്നീരതല  കമഴ്ന്നു  കരിടെക്കുന്ന  ഒരു
കുടരിയടടെ  ചരിത്രതരിനു  തമാടഴ  നരഖടപടതരിയരിരുന്ന  നപരല  ആയമാള്  തപരി
വമായരിടച്ചേടത്തു. 

“ധഎ...ലെന്....കു...ര്ദരി....ഐലെന്  കുര്ദരി.........ഇതമാരമാ  ഈ
ടകമാച്ചേല.......”

ഓനടമായരില് ശമാന്തടയ കണനതമാടടെ  രവരി  ഉതമാഹനതമാടടെ  ഓടെരി
വന.

“നപമാകമാനമമാ  ടകമാനച്ചേ.....”  അയമാളുടടെ  ശബതരില്  പഴയതരിലശ
നസ്നേഹശ തുടെരിച്ചേരിരുന.

യമാത്രയരിലടെനന്നീളശ  രവരി  ഇനരി  ടചനയണ  കമാരവ്യങ്ങനളക്കുറരിച്ചേല
ശമാന്തടയ  നബമാധവതരിയമാകരിടകമാണരിരുന.  അവള്  മറുപടെരിടയമാനശ
പറഞ്ഞരിടലങരിലശ അയമാള് നരിര്തമാടത സശസമാരരിച്ചു.

കമാടരില്  വരിജനമമായ  ഒരരിടെടതതരിയനപമാള്  അവള്  ടപടടന്നല
പറഞ്ഞു  “ഇവരിടടെ നരിര്തരിനകമാ......”

രവരി  ഒന്നല  സശശയരിച്ചു  -  “അതരിനല  ടകമാച്ചേരിടന
സലെടമതരിയരിലനലമാ.....”

“ഇവരിടടെ മതരി” രവരി ഓനടമാ ഒതുകരി നരിര്തരി.  പുറതരിറങ്ങരിയ ശമാന്ത
ഒരു നവള ശങരിച്ചു നരിന. അവളുടടെ വരിഷമശ മനസരിലെമാകരിയ രവരി പറഞ്ഞു -

“ഒനശ നവണ.....ടകമാച്ചേല ടപമാനയമാ...”
അവളുടടെ കയരിടലെ ടപമാതരിടകടരിനലെയല നനമാകരിയനപമാള് അയമാള്കല

അതവ്യധരികശ  സങടെശ  വന.  എന്തമാണല  ടചനയണടതന്നറരിയരില.  ഇനത
പ്രമായതരില് അയമാള്ക്കുമുടണമാരു മകള്......  നപമാകറരില് നരിനശ ഏതമാനുശ
നനമാട്ടുകള് എടതല അവളുടടെ കയരില് വച്ചു ടകമാടതരിടല അയമാള് ധൃതരിയരില്
ഓനടമാ ഓടെരിച്ചു നപമായരി.

കമാടെല -
ശമാന്തയല  എടന്തന്നരിലമാത  ആശതമാസശ  അനുഭവടപട്ടു.  ടനഞ്ചു

നരിറടയ അവള് ഒരു ശതമാസടമടത്തു. 
എടന  അനമ.......  ഞമാനരിതമാ  തരിരരിടച്ചേതരിയരിരരിക്കുന.  കമാടകയറരി

വന്ന  മമാരുതരിയടടെ  ജന്നീവമാശശശ  പറരിടച്ചേറരിഞ്ഞല  ഞമാനരിതമാ  അഗരിശുദ്ധരി
നനടെരിയരിരരിക്കുന.....

ഇനരിടയടന്ന സതന്നീകരരിക്കുക -
മരങ്ങള്കരിടെയരിനലെകരിറങ്ങരി  അവള്  നടെന.  ചരിരരിക്കുന്ന  പൂകള്.....

തലെയമാട്ടുന്ന ഇലെകള് വളളരിപടെര്പ്പുകളരിലൂടടെ ഒരു മരയണ്ണമാന് ചരിലെച്ചു ടകമാണല
നപമാകുന.

എടന അമ എടന്ന വരനവല്ക്കുകയമാണല.
ഒരു  ടചറു  കുന്നരിറങ്ങരി  അവള്  ഒരു  അരുവരിയടടെ  കരയരിടലെതരി.

ധകക്കുമ്പരിളരില്  ടവളളടമടതല  കുടെരിച്ചേല  മുഖവുശ  കഴുത്തുശ  തുടെച്ചേല  അവള്
തയമാറമായരി.  അനന്തരശ  പഴനണരിടകടഴരിച്ചേല  അവള്  കുഞ്ഞരിടന  ജഡശ
മണ്തരിടയരില് കരിടെതരി.
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കു ഞ്ഞല കമഴല കരിടെക്കുകയമാണല.
നദരി ധകകള് ടകമാണല അവടന തനലെമാടന. 
കമാടെരിടന  ധനര്മലെവ്യശ  ടകമാണല  അവടന

അമരിഞ്ഞയട്ടുന.
ഇതമാടണടന  പ്രമായശ്ചരിതശ......  കമാട  തന്നതരിടന

കമാടെരിനു തടന്ന തരിരരിച്ചേല തരരികയമാണല ഞമാന്.
എടന  ജനരിതകങ്ങളരില്  പമാപതരിടന

ഏടകടളഴുതരിനചര്ത നരിയതരികല എടന ശ്രമാദ്ധശ......
ഉറച്ചേ  ചുവടകനളമാടടെ  അവള്  കമാടെരിടന  അഗമാധമമായ

ശമാന്തതയരിനലെയല നടെന കയറരി നപമായരി.
വരിടെരുശ  മുന്നപ  ടകമാഴരിഞ്ഞു  വന്നീണ  ഒരു  പൂടമമാടല

വഴരിയരില്  കരിടെന്നരിരുന.  അവളുടടെ  പമാദങ്ങള്  അതരിടന
അമര്തരി കടെന നപമായരി.

 ലെവണ  ജലെതരിടന  അമരിഞ്ഞയണ്ണമാടത
നലെമാകതരിടന  കണ്ണുനന്നീര്ത്തുളരികടളമാനശ
ടനഞ്ചരിനലെറ്റുവമാങ്ങമാടത കമാറരിടന ജന്നീവമാശശശ ആ നദന്നീതന്നീരടത
മണല്തരിടയരില് ഒറയ്ക്കുറങ്ങരി.

മലെയമാളശ വമാരമാനഘമാഷതരിടന ഭമാഗമമായരി രണമാശ സമമാനശ ലെഭരിച്ചേ ടചറുകഥയടടെ
(കറുപ്പുശ  ടവളുപ്പുശ)  രചയരിതമാവല  ശ്രന്നീ.ജരിനനഷല.വരി.എശ,  ഓഡരിറല  ഓഫന്നീസര്കല  നകരള
ഭമാഷമാ  ഇന്സരിറന്യൂടല    ഡയറക്ടറമായ  ടപ്രമാഫ.വരി.കമാര്തരിനകയന്  നമായര്  സമമാനശ
നല്കുന. 
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 കലെ പരി.
ഓഡരിറര്, തരിരുവനന്തപുരശ നഗരസഭ ഓഡരിറല

അക്ഷരപരിച്ചേ നടെത്തുവമാനൂഴരിയരില്
ഞമാന് നതടെരി നനടെരിടയമാരഴകമാണ നന്നീ
അമടയന്നമൃനതതല ടചമാലരി പഠരിപരിച്ചേ-
ടതന് ഭമാഷയമായമയനലമാ.

കനലെരിടന കണ്ണുനന്നീര് കവരിളരിലൂടറുനമ്പമാള്
ഞമാന് കണയരിരവരിടന നരിഴലെമാണ നന്നീ
മനതമാരരില് അലെരിയന്ന കനവരിടന മധുരരിമ-
ചമാലെരിച്ചേടതന് ഭമാഷയനലമാ.

പുസ്തകകടെലെമാസല കളരിവളമമാകരിയശ,
പൂടനലരിന് പമാടെതല പമാറരികളരിച്ചേതുശ,
മണ്ണുശ, ചരിരടയശ, പൂവുശ, പൂമ്പമാറയശ
വര്ണ്ണങ്ങനളകരിയ ബമാലെവ്യമമാശ ഓര്മയരില്
ചമാര്തരിയടതന് ഭമാഷയനലമാ.

ടപരുമഴകമാലെത്തുശ, ടപമാരരിടവയരില് ചൂടെരിലശ,
ഇലെക്കുടെ മറയമായരി ചൂടെരി നടെന്നതുശ
നചമ്പരിലെ ഒഴുകരിയശ, നചറരില് കളരിച്ചേതുശ,
പുതുമഴയമാടയന്നരില് നരിറയടന്നമാനരമാര്മകള്
നനടെരിയടതന് പുണവ്യമനലമാ

സതര്ഗ്ഗടമന് കവരിതയരില് കല്പനകള് തന്നീര്തതുശ
സതപ്നങ്ങളണയമാത ചപലെനമമാഹങ്ങളുശ
അഴലെരിടന കണ്ണുനന്നീര്, അഴകരിടന ടതളരിനന്നീര്
സതരമമായല, ലെയമമായല, സതന്തമമാകന്നീടവമാന്-
നതടെരിയ ധകവലെവ്യമനലമാ

ബനങ്ങള് ബനനമമാകുന്ന യസൗവ്വനശ 
ഉള്ഭമമമായയമാല് അനരമാകുന്നതുശ 
ഉപജമാപമൂര്ച്ചേയമാല് നന്നീറുന്ന നലെമാകവുശ
മധുരമമായല ടമമാഴരിയന്ന നമാവരിടന ടപരുമയശ
കമാടരിയടതന് ഭമാഷയനലമാ

ഓര്മകള് മസൗനമമായല മണ്ണരിലെമരുനമ്പമാഴുശ 
ഓമനരിച്ചേന്നീടമന്നീ കമാലെശ മറയമാത
മലെയമാണ്മ നപറുന്ന മലെനമാടെരിന് പഴമയശ
പലെ നമാടെല തമാണരിയശ, പദനമടറ നനടെരിയശ
പരരിമളശ തൂകുടമന് ഭമാഷയനലമാ. 
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                                                                                                                  ജയകൃഷ്ണ ആര്. 
                                                       അസഡി. ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസര്

                                             നഗരസഭരാ ഓഡഡിറ്ററ്റ് കരാരധ്യരാലേയല്ലം, ആലേപ്പുഴ

അഗരി മുഖമമാര്ന്ന ശരില്പങ്ങളരില്, ജതലെരിച്ചേസ്തമരിച്ചേന്നീടശ പ്രണയമാങരശ!
ശരില്പങ്ങളമാകുന്ന സമാന്ദ്രമസൗനശ, ഞമാനര്ച്ചേരിടന്നമാത്മ നമമാഹശ!
എടന്തന് കണ്ണരിടലെമാരനഗരി സ്ഫുലെരിശഗശ?  നരിന്മരിഴരികമാറരിന് തടെരിതല              

സ്ഫുരണശ?
ടചന്തന്നീടയ, ചന്തമമായരി, ടചഞ്ചുണരിടലെമാളരിപരിച്ചേല ടചന്തമാര്മരിഴരിടകടന 

പ്രണയശരില്പശ
അനശനശ, മലെര്ശര, നരിനകമായരി നനമാറ്റുശ കനലെരിടലെനയരിര് ബമാഷ്പനമകരിയശ
പണരിതതമാണന്നീ ശരില്പശ നദവരിയടലന്, പ്രമാണനദവരിതന് നദഹരി തന് ശരില്പശ.
(ഇവള്) കനലെറല തണവമാര്ന്നല ജലെശയടകമാളനവ, (വന്നീണശ) 

സങല്പമൂശയരിലെഗരിടയമാഴുകരിടശ,
ഇതല നരിടന നദവരി, തണതനപമാനയമാള് വന്നീണശ ഉടെടച്ചേടന സങല്പശ 

വമാര്തന്നീടശ ഞമാന്
ഇന്നല തൃനകമാവരിലെരില് നദവരിയമാടയന് കമാമചരിതതരിലരുകരിയരുവമാര്ന്ന 

നലെമാഹശ
തക്ഷടന കല്പനമാ ധവഭവശ, പ്രമാണനരില് സതചമമര്ടന്നമാരു കമാമരിനന്നീ ബരിശബശ
(ആരമാധകന്)
“എവരിടടെയമാ ത്രരിപുര സുന്ദേരരി, കമാണടട, എവരിടടെയമാ മമാതൃകമാ ബരിശബശ?”
(ശരില്പരി)
“ഇവരിടടെടയന് ടനഞ്ചരിടലെന് ചരിതതരില്, പ്രണയശ ടപമാഴരിക്കുമമാ രൂപശ"
(ആരമാധകന്)
“ടവറുടമമാരു ഭമാവന മമാത്രടമനന്നമാ കമാലെശ കനരിനവമാടടെനയറരിയ നദവരി 

ബരിശബശ?”
(ശരില്പരി)
അരുടതടന ടപണ്ണരിടനമാരപരയരില, ഇതല ടവറുശ സങല്പബരിശബശ?
(ആരമാധകന്)
“കമാണടട, ധകകൂപരി നരില്ക്കുവമാന് മമാത്രശ, കമാണടടടയമാരുവടമമാവമാമഭമാഗശ..”
വന്നീണശ മടെരിച്ചേരിതമാ രമാജശരില്പരി, ധകടകമാള്വതരിലയനപക്ഷ ടതല്ലുശ.!
(ആരമാധകന്)
“നരിന്മരിഴരിപ്പൂകളരില് നക്ഷത്രമമാകുശ, ടപടണ്ണനരികമടയനപമാടലെ,”
തമാണവരിടെവമാങ്ങടവ, ശരില്പരി ടചമാലരി: “വരരിടകടന കുടരി... നന്നീ കുടെരിലെരിനുളരില്"
ജന്നീര്ണ്ണത, നരിശബ നവദനയമാര്ക്കുന്ന കുടെരിലെരിടനയളരില് കടെന ഞങ്ങള്
അവരിടടെടയമാരു പമായരില് ചുരുണ കരിടെപ്പൂ വരിരൂപയമാശ നരമാഗരിണരി, ശരില്പരിജമായ

നദഹമടലന് പ്രമാണനമാഥ തന് നദഹരി, ആത്മസസൗന്ദേരവ്യടമന് കമാവവ്യശരില്പശ
നരിശബ മന്ദേസരിതതരിലൂടടെ, ടചമാലമാടത ടചമാലരിയമാ രമാ ജശരില്പരി
കമാവവ്യങ്ങള്, ഗമാനങ്ങള്, ശരില്പങ്ങളരിടലങരില് മരുഭൂമരി മമാത്രശ മഹമാപ്രപഞ്ചശ
ഭമാവനമാടെവ്യങ്ങള് പകര്നന്നകരിടന്ന സസൗന്ദേരവ്യ-ധവരൂപവ്യശ മനസരിജങ്ങള്
(ശരില്പരിയമാണല ഈശതരന്, ടപണ്ണല പ്രക ൃതരിയശ അമയശ, സങല്പമമാണല 

സസൗന്ദേരവ്യശ) 
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                                                                                                  സരിത പരി.എസല
സന്നീനരിയര് നഗ്രഡല ഓഡരിറര് , ഡയറക്ടനററല

മുന്നരില് നരിവര്തരിയ മങ്ങരിവരിളറരിയ ശൂനവ്യമമാശ കടെലെമാസരില്
മന്ദേശ മരിഴരിനടരിരുന ഞമാനനതുശ കുറരികമാനമാകമാടത ടവറുനത....
നരിലെയ്ക്കുനനവമാ കവരിതടയനളളരില് നരിറയ്ക്കുമമാ ദദ്യുതരികണശ?
തകര്ക്കുനനവമാ വരിഹതലെ മനനമാസ്പന്ദേനങ്ങടളന് കല്പന?

മുത്തുകരിലങ്ങടന ചരിരരിക്കുന്നൂ, ഒരു പത്തുവയസകമാരരി,
തഴുകരിതനലെമാടന്നൂ മടെരിയരില്കരിടെതരി ടകമാഞ്ചരിക്കുന്നൂ,
ഏനതമാ ഭമാന്തകരങ്ങള് തടരിടയറരിയന്നൂ, ടതറരിച്ചേതമാ
വന്നീഴുന്നൂവവളുടടെ ടചറുകളരിപമാവ നരിശ്ചലെശ ചളരിക്കുണരില്.....

പരിടന്നയവള്തന് അങതരില് നരിന്നൂര്ന്നരിറങ്ങരിനപമായല
മടറമാരു പമാവക്കുടരി, തന് കളരിനകമാപരിടതങ്ങടനനയമാടെരി
നടെക്കുന്നതരിങ്ങടനടയനന്നതുമറരിയമാടത തളളരിയകറ്റുന്നൂ
കൂടരിന്നരില ഞമാന് നരിനന്നമാടടെമാരരികലശ നപമാക നന്നീ ദൂനരയല....

ഇരതനടതുണരി വലെരിച്ചുരരിയന്നൂ പരിടന്നയശ പരിടന്നയശ
നമ്ലേചശ വഷളജരിഹതകള്, നടെരിനയമാ നമാനടെമാടെരിനയമാ നഭദനമതു
മരിലമാടത നഭദവ്യശ തുടെരുന്നൂ നരിറയന്നൂവമാരവശ രമാപകല്
ചര്ച്ചേകള് കരമാളദശശനനമമാനരമാ നരിമരിഷവുശ അതരിക്രൂരശ......

മമാനരിക ജമാലെവരിദവ്യയമാല് ശുനകടനടയമാരജമമാക്കുശ
പരിടന്ന വരിഷനമായള് കരിതയ്ക്കുശ മുരള്ച്ചേകള് അന്നരിടന
ടയച്ചേരില് പങരിടെമാടനമാപനമമാരരിയരിടെമാന് നന്നീലെനരരികള്
നരിരക്കുന്നൂ വടശ നരിരത്തുന്നൂ തമാന്തമാടന മദടമഴുശ മതശ.....

അതമാ, പരിടെയന്നൂ വലെയ്ക്കുളളരില് ടപമാടെരിമന്നീനുകടളന്നനപമാല്
നവയഗകമാളരിയന് തന്നീണരിയ കമാടെകൂടെനമറ്റു നല്ശതമാസവമായ
കരിടെയമാടത കമാര്വര്ണമമാര്നന്നഴുപതരില്പരശ കരിളുന്നരിളശ
നമനരികള്, നുരയ്ക്കുന്നൂ മൃതനചമാരയരില് പുഴുകള് പലെവരിധശ,

വമരിക്കുന്നൂ ദൂഷവ്യരസങ്ങള് പുഴനപമാടലെയമാ മലെപമാച്ചേരിലെരില്
തകര്ന്നടെരിയന്നൂ ആയരിരശ സശസ്കൃതരി തനടടെ മമായമാമണരി
നമടെകള് ധര്മശമാലെകളവതമാരങ്ങള്, നന്നീതരിയമനമമായല
മമാറരിനയമാ? നനവരിലമാകണ്തടെങ്ങള് മരിഴരിക്കുന്നൂ നന്നീളനവ.....

എവരിടടെമാടകനയമാ തരിളയ്ക്കുന്ന വമാക്കുകള് ചുടരിടെമാന് അഗരി
സ്ഫുരണമമായല കമാര്ന്നരിറങ്ങരി ടതമാണക്കുഴരികള് തകര്ക്കുന്നൂ
ആ ടപമാരരിയരില് നരിനയരുന്നൂ നന്നീടള വമാനരിലജ്ജതലെമാശയ 
നന്നീലെജതമാലെകള് അനന്തമമാശപമാതയരില് വഴരികമാണമാതുഴലന്നൂ...
മനുഷവ്യനമായല തങ്ങളരില് കമാണമാന് കഴരിയമാത മഹമാതരിമരിരശ
തുടെച്ചു നന്നീകരിടെമാന്, അപരടനയന്നനമാളതരിലെമരുന്ന ബമാഹു
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കനലകള് ടകടനമ്പമാള്



............മമാരരിവരിലല

ബനനമഴരിച്ചേരിടെമാന്, ഇനരിയശ വനപനറണനമമാ മനുഷവ്യതതമമാ
യള്കണ് തുറപരിക്കുശ ജന്നീവടന വചസകളന്നീഭൂവരിലെരികമാലെവുശ?

തളര്നനപമായല ഞമാടനന് പത്രതരിലെരില പകര്ത്തുവമാനമായ
തരിടലമാനനമ, അനതമാ നരിറഞ്ഞുനവമാ നരിലെച്ചേ ബമാലെവ്യനകളരികള്,
മൃതദ്യുവരിന് തണവരിരല്സ്പര്ശശ, കരമാളഹസ്തങ്ങളുശ നതമാകരിന്
മുഴകവുശ, കടെരിച്ചുകന്നീറടപടന്നീടശ ഉടെലെമാഴങ്ങള്, മരവരിച്ചേ മനസമാക്ഷരി?...

വയറരിന്നടെരിതടരിലൂറരിയരുണ കയ്പുനന്നീടരന് കണ്ഠനമാളടത
കടെയനവ, പതഞ്ഞു ചമാറല്മഴനപമാടലെ വമായരിലൂടെരിറകണങ്ങളമാ
പമാഴ്ത്തുണ കടെലെമാസരില് പമാണരിനന്നീടരിപരക്കുന്നൂ കല്പമാന്തനതമായമമാ,
യള്കമാമ്പരില് നന്നീറുന്ന വമാകരിന് കനല് ടകടക്കുവമാന് കുതരിക്കുന്നൂ......
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............മമാരരിവരിലല

                                                                                                                               അജരി ധദവപ്പുര
സന്നീനരിയര് നഗ്രഡല ഓഡരിറര്

ഡയറക്ടനററല

ഒരു ആദരിപരമ്പര ധദവശ ഇവരിടടെ
ആടെരി ഉലെഞ്ഞുനടെക്കുനനണ
തടരിമറരിഞ്ഞു വന്നീഴമാറുനണ രകശ മണ്ണരില് തൂകമാറുനണ
കണ്ണരിനു കമാഴ്ചകുറഞ്ഞു കമാതരിന് നകള്വരി മറഞ്ഞു
ചരിലെവരിളരി ധദവശ നകള്കമാറുനണ
ചരിലെവരിളരി ധദവശ നകള്കമാറരില
കണ്ണുളളവനര കനണമാ നരിങ്ങള്
കമാതുളളവനര നകനടമാ നരിങ്ങള്
ആദരിമടമമാടക തച്ചൂ കമാലെശ, പരമ്പരയറ്റു
വരിപവവന്നീരവ്യശ മണ്ണരിലറഞ്ഞു
പഴമകള് മമാഞ്ഞതരിന് പുതുമടതളരിഞ്ഞു
നവഗത കൂടെരിയ കമാലെശ ഇതു
പുതു ഫന്നീകന്മമാരുടടെ കമാലെശ.....
ഒരു ആദരിപരമ്പര ധദവശ ഇവരിടടെ
ആടെരി ഉലെഞ്ഞുനടെക്കുനനണ
പഴമകമാരമാശ ഭകര് നപമായരി പരരിചയമുളളവടരമാടക നപമായരി
കമാവുകള് നപമായരി കുളങ്ങള് നപമായരി 
കഥയറരിയന്നവടരമാടക നപമായരി
നവഗതകൂടെരിയകമാലെശ ഇതു
പുതു ഫന്നീകന്മമാരുടടെ കമാലെശ
ഒരു ആദരിപരമ്പര ധദവശ ഇവരിടടെ
ആടെരി ഉലെഞ്ഞുനടെക്കുനനണ
പുതുമകള് കൂടെരിയ ധദവശ പുതുതലെമുറവമാഴ്ത്തുശ പുതുധദവശ
സര്വ്വമാഭരണവരിഭൂഷരിതരമായരി 
അനവധരിയമായരി പൂകളണരിഞ്ഞു
തങശ നപമാടലെ വരിളങ്ങുനനണ
മഞ്ഞുശ മഴയശ ടകമാളളമാതരിവരിടടെ അശബരചുശബരിത-
നഗമാപുരനമടെയരില് അമരുശ ധദവശ
ഇതു ഫന്നീകന്മമാരുടടെ ധദവശ
ഇടതമാടക കണശ കമാണമാമടരില്
ഒരു ആദരിപരമ്പര ധദവശ ഇവരിടടെ
ആടെരി ഉലെഞ്ഞുനടെക്കുനനണ........................

               

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          37

ഫന്നീകന്മമാരുടടെ ധദവശ



............മമാരരിവരിലല

                                                                                             ശ്രന്നീകുമമാര് ആര്

സന്നീനരിയര് നഗ്രഡല ഓഡരിറര് ,ഡയറക്ടനററല

കഴരിഞ്ഞ ടവളളടപമാകശ എടന-
കമാര്ഷരിക വരിളടയലമാശ കവര്ടന്നടത്തു-
ടവന്നമാലമടത കൃഷരിയരില് ഞമാന് -
ടമച്ചേടപട വരിളടവടത്തു.......

കടെനനപമായ ടവളളടപമാകശ തരരിശല-
കരിടെനനപമായ കൃഷരിയരിടെടത മമാത്രമല....
എന് ചരിന്തനയയശ ഫലെഭൂയരിഷ്ഠമമാകരിയരിരുന.

എടന വന്നീടെരിനുചുറ്റുമഴുക്കു ചമാലകളമാണല-
എങരിലമരികഴരിഞ്ഞ ടഡങരിപനരികമാലെതല -
എനരികല സുഖമമായരി ഉറങ്ങമാന് കഴരിഞ്ഞു.....

എടന്തന്നമാല് ടഡങരിടകമാതു-
എനപമാഴുശ ശുദ്ധ ജലെതരിനലെ വളരൂ -
ടവന്നടതനരികറരിയമാമമായരിരുന......

തലെയരില് മുടെരി ടകമാഴരിയകയമാണനലമാടയന്നല-
തരിരക്കുന്നവനരമാടടെമാടക സുസരിതശ
തലെതടന്ന നപമാകുനന്നമാരവസയരിലശ
തരിരകരിടടന് കര്മശ തുടെര്ന ഞമാന്
ഇദശപ്രഥമമമായല പ്രതരിശ്രുത വധുവറരിയമാടതനയകരിയ സമമാനശ -
“ഇണങ്ങമാത കുരുവരികള്”- എന്ന പുസ്തകതലെടകടല-
കണ ഞമാന് കണ്ണുമരിഴരിടച്ചേമാരുനവള നരില്ക്കുനമ്പമാള് -
കമാനററ്റു ധവദദ്യുതരികമ്പരികള് സ്ഫുലെരിശഗങ്ങള് തന്നീര്കനവ....

പതറമാടതയമാക്കുരുവരിടയ ടനനഞ്ചമാടെടകരിപരിടെരിച്ചു ഞമാന്......
പറയ പരിടന്നയടമനരിടകന്തരിനു വവ്യഥ.....വവ്യഥടയന്തരിനു വൃഥമാ.....

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          38

വവ്യഥടയന്തരിനല വൃഥമാ



............മമാരരിവരിലല

 ജഡി.സജഡിതറ്റ് കുമരാര്
            ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസര്

            കകരാര്പ്പകറഷന ഓഡഡിറ്ററ്റ്, കകരാലല്ലം
കതരിരു ചമായന്ന
നകമാതമ്പു പമാടെങ്ങള്കപ്പുറശ
കതരിനരമാന് കനകമകുടെമണരിയശ
സമാനവ്യവര്ണ്ണതരിനപ്പുറശ

കമാതരിരരികയമാണവള്
ഇരുള് പമാദങ്ങള് പടെരി
കടെടന്നത്തുന്നതരിന് മുന്പല
കൂടരിനമായമടയ അചനനയശ

ഭയടമട്ടു ദരികരിലശ കമാവല്
നരിക്കുമമാ ടചറക്കുടെരിലെരില്
തനരിച്ചേമാണവള്, പുലെരരിയരില്
ടകമായരിനവര് നപമായ നശഷശ

കദനശ ആള്രൂപമമാര്ന്നവള്
ടനഞ്ചരിടെരിപ്പുയര്ത്തുമരിലെയനകശ
നമാല്കമാലെരി നരരികനളമാ
ഇരുകമാലെരി നമായനളമാ

കതരിനരമാന് മറയവമാന്
കമാതരിരരിനകണ ടപണ്ണരിവള്
എന്തപരമാധടമന്നറരിയമാടത
ഏകമാന്തശരിക്ഷ വരരിച്ചേവള്

കനടപട കരളുമമായരി മകടള 
തനരിച്ചേരിടല ടകമായരിനല നപമാനയമാര-
മയ്ക്കു മറരിയരിലവള് നട ഞമാറരില്
മകളരിന ടതമാടമാലെശുദ്ധമനത്ര

പ്രകൃതരിയമാണമ, യവളുടടെ
പ്രകൃതശ ആറു ഋതുകള് 
പ്രകൃതരി പുഷ്പരിണരിയമാകുന്ന
തുതവ, ടമലമാമുനതമമാകുന.

പ്രകൃതരി പമാതരിടമയല പകുത്തു
നല്കരിയ നമാരരിയരിവള് ഋതുക
ടളമാടകയശ ചമാര്തരിടകമാട
തമൂലെവ്യയമാകടപടവള്
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ഋതു



............മമാരരിവരിലല

പ്രപഞ്ചസൃഷരികളരിനലെറശ
നശ്രഷ്ഠയമായവള്
പ്രപഞ്ചശ തളരിര്ത്തുശ പൂത്തുശ
കനരിയമായശ നടെനമമാടന്നവള്

പ്രപഞ്ചശ ചമച്ചേ സമാമഗ്രരികള്
ടകമാണണരിയരിച്ചേനുഗ്രഹരിച്ചേ നദവ
രൂപമരിന്നരിരുളരില് മറച്ചേല, കുടെരിലെരില്
മറനച്ചേകമാകരിയമാകരിടയന്തരിങ്ങടന?

മണ്ണല പൂക്കുനമ്പമാള്, മമാമരശ
കമായ്ക്കുനമ്പമാള് മമാനനസമാതവശ
മമാനനവമാതവശ, വരിശതപ്രതരിരൂപശ
ഋതുനഭദമമാകുനമ്പമാടഴന്തരിങ്ങടന?

പൂകളരില് പൂമ്പമാറയമാകമാടത
പുല്നമാമ്പരിനലെമാടെരികളരികമാടത 
വര്ണ്ണങ്ങളരിലൂയലെമാടെമാടത മരിഴരി
പരിറമാവുകള് മമാത്രശ പറക്കുന്നവള്

നമാരരിടയ പൂജരിച്ചു നമാകങ്ങള്
സൃഷരിച്ചേ കമാവവ്യമനന്നീഷകള്
ശന്നീതരികരരികടപട പുരസമാര
നരിശകളുടടെ ദരിവമാസതപ്നതരിനലെമാ

ഉതരഭമാരതതരിനലെനതമാ വരിദൂര
ഗ്രമാമതരിടലെമാരു
ടചറക്കുടെരിലെരിടലെമാറകരിരുന നകഴുശ
കുഞ്ഞുനസമാദരരി മമാപല
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............മമാരരിവരിലല

പ്രറീത എസറ്റ്.എസറ്റ്
ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസര്, കകരാര്പ്പകറഷന ഓഡഡിറ്ററ്റ്, കകരാലല്ലം

ശൂനവ്യതയടടെ ഇരുടറയരില്
ടവളമാരശ കല്ലുകളമായരി തരിളങ്ങരി
നരിടന കണ്ണുകള്
ഞമാന് ആ കടലടകമാന്
കഴരിയമാത തുമ്പരിയശ
ജനന മരണങ്ങള്കരിടെയരിടലെ
വനവ്യമമായ മഹമാമസൗനശ
പുല്കരി നന്നീ നരിടല
മനസു കളഞ്ഞുനപമായ നരിടന്ന 
ഞമാന് ഭമാന്തടനന വരിളരിച്ചു (2)
                                                                                              മലെയമാളശ വമാരമാനഘമാഷതരിടന ഭമാഗമമായരി രണമാശ സമമാനശ ലെഭരിച്ചേ കവരിതയടടെ (ഭമാന്തന്) രചയരിതമാവല
                                                                                             ശ്രന്നീമതരി. പ്രന്നീത.എസല.എസല, ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്കല നകരള ഭമാഷമാ ഇന്സരിറന്യൂടല   ഡയറക്ടറമായ 
                                                                                              ടപ്രമാഫ.വരി.കമാര്തരിനകയന് നമായര് സമമാനശ നല്കുന

ജനരിതക ഘടെനകളുടടെ നരിര്മരിതരികള്
ടകമാടവരില്
ധദവശ ധകടയമാപല വച്ചേല നരിനകല
ഈ ഭൂവരില് ഇടെശ നല്കരിയനപമാള്
നപരരിലമാതവനമായരി ഞമാന്
അനപമാഴുശ മനസല കളഞ്ഞുനപമായ നരിടന്ന
ഞമാന് ഭമാന്തടനന വരിളരിച്ചു (2)

കുന്നരില് മുകളരില് ഉരുടരി കയറരിയ
അഹന്തയടടെ കല്ലുകള്
തമാനഴടകറരിഞ്ഞു നന്നീ
എടന ഭമാന്തചരിന്തകടള പരരിഹസരിച്ചു
അനപമാഴുശ മനസു കളഞ്ഞുനപമായ നരിടന്ന 
ഞമാന് ഭമാന്തടനന വരിളരിച്ചു (2)

ഇനരിടയത്ര തമാണണശ ഞമാന്
നരിടന്നനപമാലെമാകമാന്
ചരിലെ നനരങ്ങളരില് ഭമാന്തമമായരി
അലെറുന്ന എന്നരിടലെ തരിരമമാലെകടള
മനസരിടന തന്നീരതരിലെടപരിടച്ചേമാന
ശമാന്തമമാകമാന്
നരിടന കണ്ണുകളരിടലെ ദരിവവ്യപ്രകമാശശ
കടെശടകമാള്ളുടമമാരു തുമ്പരിയമാകമാന്
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ഭമാന്തന്



............മമാരരിവരിലല

 ജഡിഷ പഡി.,  
                                                                                                                             ഓഡഡിറ്റര്,

കകരാഴഡികകരാടെറ്റ് ജഡിലരാ ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസറ്റ് 
എന് മസൗനടനമാമ്പരടമന്തരിടനന്നറരിയരില
ആത്മമാവരിന് വന്നീഥരിയരിടലെനടമനശ
ജന്നീവരിത സ്പന്ദേനടമമാന്നരിലെടതമാടകയശ
കൂടെപരിറപമായല നപമാകനയമാ നന്നീ

അറരിയരിടലന്നമാത്മമാവരിനരിത്ര മമാത്രശ
ഹൃദയത്തുടെരിപ്പുകള് എന്തരിടനന്നല
ഒനമരിടലമാനമരിടലന് ജന്നീവടന നന്നീ
പുല്കരിയടതന്തരിനരിന്നരിത്രമമാത്രശ

നസ്നേഹമതലമാടതമാന മമാത്രശ
ജന്നീവനന നന്നീടയനരിനകകരിയരില
എങരിലടമങരിലശ ഞമാടനന്തരിനനമാ
നകഴുന നരിതവ്യവുശ നരിടന മുമ്പരില്

ഈ നലെമാകമത്രയശ പുലരിടനമ്പമാള്
ഞമാടനടന ജന്നീവനരില് നതടനനവമാ
കമാപടെവ്യമരിലമാടതമാരമാത്മമാവരിടന
ജന്നീവനമായല കരുതുടന്നമാടരന് ജന്നീവടന

ജന്നീവരിതവന്നീഥരിയരില് എടന്നനടമന്
കൂടമായരിടടന്നമാടരന് ടനമാമ്പരടത
കഴരിയരിടലമാരരികലശ നവര്പരിരരിയമാന്
അറരിയന ഞമാനന്നീ നവളടയമാന്നരില്

നലെമാകമമാശ സമാഗരതരിങലെനലമാ
തരിരയന ഞമാടനനടമന് ജന്നീവടന
ടനമാമ്പര വന്നീചരികള് അലെയടെരിച്ചു 
ജന്നീവനമാശ നരിടന്ന ഞമാന് പുലരിയനലമാ

നസ്നേഹശ നരിറഞ്ഞ നരിന് ജന്നീവരിതടത
അറരിയന ഞമാന് സദമാടയനടമനശ 
എങരിലശ നരിടന്ന തനലെമാടെരിടെമാടത
നപമാകുവടതങ്ങടനടയന് ജന്നീവടന 
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കൂടെപരിറപല



............മമാരരിവരിലല

                                                               കഷമ കുമരാരഡി എസറ്റ് എല്
ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്

                                              കണ്ണൂര് സര്വ്വകലെമാശമാലെ

അത്ര നമല് നസ്നേഹരികയമാല് നരിന്നമ
ടചമാല്ലുന്നടതമാടകയശ നകള്ക നന്നീ
ഒറയനപമാകടലമാരരികലശ പമാതയതു
ദുര്ഘടെശ തടന്ന പറയമാശ നരിസശശയശ

മുള്ളുകള് കൂര്ത കല്ലുകടളമാടകയടമങരിലശ
കമാണമാമപൂര്വ്വമമായല - നറമാസമാദലെങ്ങളുശ
പരിഞ്ചുകമാല് നനമാവലതരിനലെടറ ഹൃദയവുശ
ചഞ്ചലെമമാകല നചതന ചരിതവുശ

ശത്രുകളലവടരങരിലശ ടവറുശ
മരിത്രങ്ങളമായരിമമാത്രശ കരുനതണ
കമാകനമായല കഴുകനമായല വന്നരിട്ടുശ നനത്രടത
കരരിയരിക്കുവമാനുള മനസു നന്നീ നനടെണശ

ടമയലബലെശ ടകമാണ നനടെമാതടതമാടകയശ-
മനശകരിയമാല് നന്നീ മമാനറമാടെണയണശ
അനനരിന്നമ, തമാതന്, സനഹമാദരന്
നരിടന്നനയമാര്തഭരിമമാനരിയമായരിടശ

എവരിടടെടയന് കരിളരിമകള് മുറരിനവറ്റു പരിടെയന്ന-
മനസുമമായറരിയമാടത പറയമാതകന നപമാനയമാള്
എവരിടടെടയന് മനമകള് മുറരിനവറ്റു പരിടെയന്ന -
ബമാലെവ്യശ അഗമാധ ഗര്തതരിലെമായ ധപതല്

മൂന്നടെരി മണ്ണരില് കുഴരിച്ചേരിടെമാനമാകരില -
മൂടപതരി വരിടെരമാത നരിന് പമാഴല കരിനമാകള്
കമാറരിലശ, സശഗന്നീത സമാന്ദ്രമമാശ ചമാറല് മഴയരിലശ
നകള്ക്കുന നരിന് നമാമശ ഞമാന് വന്നീണശ നരിര്ഭയ
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മകനളമാടെല



............മമാരരിവരിലല

ററീന എന.രരാജന 
ഓഡഡിറ്റര്, കകരാലല്ലം കകരാര്പ്പകറഷന ഓഡഡിറ്ററ്റ്

എകന്റെ സശ്വപ്നങളഡില്
കശഷഡിചതഡിന്നറീ കവഡിത മരാത്രല്ലം..........
തഡിളകമരാര്ന്നഡിരുന്ന പകലകള്
സൂരധ്യഗ്രേണഹത്തഡിലേവധ്യക്തമരാകുന.
നഡിലേരാവഡിലേരാണഡിരുന്ന രരാത്രഡികള്
അമരാവരാസഡികള്കറ്റ് വഴഡിമരാറുന.....
കഴുത്തഡികലേ കുരുകറ്റ്
പകുതഡി മുറുകഡിയഡിരഡിക്കുന്നതഡിനരാല്
കണ്ണുകള് പകുതഡി തുറഡിചല്ലം
വരായറ്റ് പകുതഡി തുറനമഡിരഡിക്കുന.
ചട്ടുകല്ലം കകരാണറ്റ് കദേരാശ
മറഡിചഡിടുന്നതു കപരാകലേ
എകന്റെ ഓകരരാ ദേഡിനങളുല്ലം 
നഡികന്റെ കകകളരാലേമ്മനമരാടെകപ്പടുന
ഓകരരാ തവണ മറഡിചഡിടുകമരാഴുല്ലം
അടുപ്പഡിനുള്ളഡില് വറീഴുകമരാ എന്ന ഭയല്ലം
പരാമഡില് കൂട്ടെഡിലേകകപ്പട്ടെ കുകഞ്ഞലേഡികയകപ്പരാകലേ
എകന്ന പഡിന്തുടെരുന
നഡികന്റെ തരാളങള്കനുസൃതമരായറ്റ്
മഡിടെഡികരാന കഴഡിയരാകത,
കരരാഗല്ലം ബരാധഡിച എകന്റെ ഹൃദേയല്ലം
കഡിതയ്ക്കുകയുല്ലം വഡിമ്മഡിട്ടെകപ്പടുകയുല്ലം കചയ്യുന
വറീടെഡിനുള്ളഡില് ഒരരകല്ലുകപരാകലേയുല്ലം
പുറത്തറ്റ് 'ലേരാകപരാപ്പറ്റ്'കപരാകലേയുല്ലം
നറീ എകന്ന ഉപകയരാഗഡിക്കുന
അടെഞ്ഞ വരാതഡിലകള്ക്കുള്ളഡില്
നറീ മുഖത്തു കതച തരുന്ന ചരായങളനുസരഡിചറ്റ്
പലേ പലേ കവഷങള് ആകടെണഡി വരുകമരാഴുല്ലം 
ഊണ്കമശയഡില്, ഞരാന
നഡിനക്കുള്ള ആഹരാരമരാകുകമരാഴുല്ലം
കഡിടെപ്പുമുറഡിയഡില് നഡികന്റെ കഡിടെകയരാകുകമരാഴുല്ലം
ഡകമരാകറീസഡികന്റെ വരാള് കപരാകലേരാന്നറ്റ്
എകന്റെ സശ്വരാസ്ഥധ്യല്ലം കകടുത്തുന
നറീ, എകന്റെ കഴുത്തഡികലേ
പകുതഡി മുറുകഡിയ കയറഡില് 
പഡിടെഡിച വലേഡിക്കുകനരാറുല്ലം
കുരുകറ്റ് മുറുകഡികകരാകണയഡിരഡിക്കുന
ഇനഡിയുല്ലം ഞരാന ചഡിനഡിച കഴഡിഞ്ഞഡില,
കുരുകറ്റ് പൂര്ണമരായുല്ലം മുറുകുല്ലം വകരയുല്ലം
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ഉതരമരിലമാടത



............മമാരരിവരിലല

കരാത്തഡിരഡികകണതുകണരാ, അകതരാ
നഡിശയുകടെ ഒരഡിരുണ യരാമത്തഡില്
നറീയറഡിയരാകത ഈ കുരുകറ്റ് 
നഡികന്റെ കഴുത്തഡിലേരാകഡി
വലേഡിച മുറുകകണരാ......?
ഇനഡിയുല്ലം ഉത്തരല്ലം കഡിട്ടെരാകത്തരാരു
കചരാദേധ്യമരായഡിതവകശഷഡിക്കുന.......................

മലെയമാളശ  വമാരമാനഘമാഷതരിടന ഭമാഗമമായരി  ഒന്നമാശ  സമമാനശ  ലെഭരിച്ചേ  കവരിതയടടെ
(ഉതരമരിലമാടത)  രചയരിതമാവല  ശ്രന്നീമതരി.  ററീന  എന.രരാജന ,  ഓഡരിറര്കല  നകരള
ഭമാഷമാ  ഇന്സരിറന്യൂടല    ഡയറക്ടറമായ  ടപ്രമാഫ.വരി.കമാര്തരിനകയന്  നമായര്  സമമാനശ
നല്കുന
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............മമാരരിവരിലല

അമഡിളഡി എല്ലം
അസഡിസന്റെറ്റ് ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസര്

നകമാടയശ ജരിലമാ ഓഡരിറല ഓഫന്നീസല
 

ഉയര്നതരാന കല്പ്പണഡികരാരന തന കൂടെല്ലം
കനകത്തരാരടെഡി.......കചറുകലഡികന കപരാട്ടെഡിയ്ക്കുവരാന
പഡിളര്കരാന കഴഡിയരാകത തരഡിചങഡിരഡികകവ
പതുകക കരാണരായറ്റ് കലഡില് കഡിനഡിയുല്ലം കണറീര്കണല്ലം
അരഡികത്തഡിരുന്നവന കചവഡികള് കൂര്പ്പഡികകവ
പതഡികയ  കകള്കരായറ്റ് , കപരാള്ളഡിത്തളര്ന്ന മൃദുസശ്വനല്ലം
കകലന്നകതരാര്കത്തരാ - കവറുല്ലം കലല പണഡികരാരരാ
കരഡിങലഡിലല്ലം ഉറകഞ്ഞരാരു കപണഡികന്റെ മനമകലരാ.....
ഇടെറുല്ലം സശ്വരത്തഡിലേരായറ്റ് പതുകക തുടെര്ന്നവള്
തരഡിക കണകനരല്ലം കരാതുകകളകന്ന കകള്പ്പരാന
ചഡിരഡിചല്ലം കളഡിചല്ലം മരാനകപടെകപരാല് കുതഡികകരാളല്ലം
നഡിറഞ്ഞ ബരാലേധ്യല്ലം, വര്ണല്ലം വഡിരഡിഞ്ഞ കകൗമരാരവല്ലം
വഡിടെര്ന്ന കണഡില് കത്തഡി ജശ്വലേഡിക്കുല്ലം തരാരപ്പൂകള്
പ്രഡിയമരാര്കന്നരാരു പരാദേസശ്വനല്ലം കരാത്തഡിരുന്നവള്...
വകന്നത്തറീ മുഹൂര്ത്തല്ലം, ചരാര്ത്തറീടുവരാന പട്ടുല്ലം കപരാനല്ലം
അണഡിഞ്ഞുമരാലേധ്യല്ലം, മന്ത്രകകരാടെഡിയുല്ലം ഹര്ഷകത്തരാകടെ
കനകത്തരാരരാനന്ദത്തരാല് പതഡിതന ഗൃഹല്ലം പൂകക
കവണകപരാല് മൃദുചഡിത്തല്ലം, കഡിനഡിഞ്ഞു കപ്രമത്തുള്ളഡി
പകരുല്ലം കസ്നേഹല്ലം പങഡികട്ടെടുകരാനരാവകത്തരാരരാള്
പകരല്ലം നല്കറീ കസ്നേഹശൂനധ്യമരാല്ലം കപരാരുളുകള്  
കൂട്ടെരാളഡി കൂട്ടെഡിലരാകത അകനനഡിന്നറീടെകവ
കൂട്ടെഡിനരായറ്റ് അടുകളകരഡിയുല്ലം ശകരാരവല്ലം
കൂട്ടെരരായറ്റ് കചര്ന്നൂ കരഡിപ്പരാത്രവല്ലം പശുകളുല്ലം 
തഡിരഡികകകപ്പരാകരാന വയ, മരാനകകടെരാകകല നറീ
സഹഡിക്കൂ ഭൂമഡികയരാളല്ലം, വഡിധഡികയന്നമ്മകയരാതഡി
പണഡിതു മടുത്തവള്, നഡിലേവഡികട്ടെരാരുദേഡിനല്ലം
കവലേയ്ക്കരായറ്റ് വന്നതല, ഭരാരധ്യയരായറ്റ് വന്നവള് ഞരാന
കചവഡികകരാണഡികലരാരു കരാതുല്ലം, കണതഡികലരാരു കണ്ണുല്ലം
ഒടുങഡി അവകയലരാല്ലം തന ഭരാനന പുലേമലേരായറ്റ്
കവണകപരാല് മൃദുചഡിത്തല്ലം ഉറഞ്ഞു കനത്തുകപരായറ്റ്
കസ്നേഹല്ലം കഡിട്ടെരാകത കകരാടുകരാകത ആകഗ്നേയശഡിലേയരായഡി
ഇകപ്പരാഴറീ മണഡില് തലേ ചരായറ്റ്ച ഞരാന മയങകട്ടെ
എകന്നകപ്പരാല് അനരാഥമരാല്ലം അമ്മതന മടെഡിത്തട്ടെഡില്
എകന്നകപ്പരാല് കസ്നേഹല്ലം കതരാല്ക്കുല്ലം ഭൂമഡിതന മടെഡിത്തട്ടെഡില്
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ഒരു കലരിടന (ടപണ്ണരിടന ) കവരിത



............മമാരരിവരിലല

                                                                                   കക.എ.അനഡിതകുമരാരഡി,
ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസര്

ജഡിലരാ ഓഡഡിറ്ററ്റ് ഓഫറീസറ്റ്, കകരാട്ടെയല്ലം

വരാക്കുകകളത്ര വഡിചഡിത്രല്ലം
ഓടെഡികയത്തുന പദേരാവലേഡി
കടെല്ത്തഡിരമരാലേകള് കപരാകലേ
വധ്യരാകരണമുഴകകരാലേരാല്
അളക്കുന പലേരുല്ലം
കഠഡിനല്ലം അതഡികഠഡിനല്ലം
നരാസഡികല്ലം അനുനരാസഡികല്ലം
സശ്വരല്ലം വധ്യഞ്ജനല്ലം
ഭരാഷകയനഡികഡിഷ്ടല്ലം പകക
കവണമലല്ലം ജറീവനുല്ലം
ഭരാവവല്ലം വഡികരാരവല്ലം

പരാഴറ്റ് മനസഡികന്റെ തരാളഡികലേത്തഡി
മരാഷറ്റ് കചരാലഡിയ വരാക്കുകള്
' അ ' ഉറപ്പഡികരാന അമ്മ
'ഉ' ഉറപ്പഡികരാന ഉമ്മ
അമ്മയുല്ലം ഉമ്മയുല്ലം
കുഞ്ഞുകനറ്റഡിയഡില് നല്കഡികയരാരനുഭൂതഡി
വളര്കന്നകപ്പരാകഴരാ ചുല്ലംബനമരായഡി
വളര്ചയുകടെ യകൗവ്വനത്തഡില്
അറഡിയരാകത മുടെകഡിയ തപസഡിനറ്റ് 
ഏറവരാങഡി കടുത്ത ശരാപല്ലം
“ നറുകതനഡില് മധുരല്ലം കഡിനഡിയുന്ന നറീ 
വഡിരുദമരായഡി ഭവഡിക്കുല്ലം സദേരാചരാരത്തഡിനറ്റ്"
ശരാപല്ലം കഡിട്ടെഡിയ വരാക്കുകളഡിങകന
കവകറയുമുകണരാ നഡിഘണ്ടുവഡില്

ചഡിനയഡില് നഡിനണര്ത്തഡികയകന്ന
അഞ്ചു വയസഡികന്റെ ആശങ
ഉത്തരല്ലം മുട്ടെഡിയഡിരുന കപരായഡി
വരാക്കുല്ലം വരാകഡികന്റെ സമരവല്ലം
നഡിര്വ്വചഡിക്കുന്നകതങകന ?
കരാകഡി നഡിറത്തഡില് അടെഡിയുല്ലം
ചവഡിട്ടുല്ലം അപഹരാസശരങളുകമറ്ററ്റ്

ശരാപകമരാകല്ലം കരാത്തുകഡിടെക്കുല്ലം
അഹലേധ്യരാശഡിലേകയകന്നരാ?
ജനരാനരങള് പുല്കഡിയുണര്ത്തഡിയ
ശരാശശ്വതരാനുഭൂതഡി തന കമരാകത്തഡിനറ്റ്
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ശമാപനമമാക്ഷശ



............മമാരരിവരിലല

ഇനഡികയത്ര രരാമനമരാര് പഡിറകണല്ലം
ഈ ഭൂമഡിയഡില്...................

നുണ പറയരാനരാവഡികലനഡിയ്ക്കറ്റ്
കനരു പറഞ്ഞുകപരായഡി ഞരാന
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............മമാരരിവരിലല

   കജധ്യരാതഡി എല്ലം.എ, 
                                                         കമ്പന്യൂടര് അസരിസനല, ജരിലമാ ഓഡരിറല ഓഫന്നീസല , ടകമാലശ

പണകത്ത കഡിനരാവകളഡില്
വരാകമരല്ലം പൂത്തുലേഞ്ഞഡിരുന
ഭറീതഡി നഡിറഞ്ഞഡിരുകന്നരാരരാ ബരാലേധ്യ-
ത്തഡിലകമരാരരായഡിരല്ലം പൂകള് കഡിനഡിഞ്ഞഡിരുന.
ഒഴുകുന്ന കരാറ്റഡിലല്ലം സകൗരഭധ്യവല്ലം,
കുളഡിര്മയുല്ലം കതരാട്ടു തകലേരാടെഡിയഡിരുന
കടെല് നറീലേഡിമയഡില്, മണ്തരഡിയ്ക്കുള്ളഡില്
സശ്വപ്നങള് വഡിതചഡിരുന.
ഉയകരപ്പറക്കുന്ന പകഡികള് ആത്മരരാഗല്ലം-
മുഴകഡി പറന്നറ്റ് കപരായഡിരുന.
ഉറകല്ലം മുടെകഡി പഠഡിക്കുകമരാകളരാകക-
യുകമഴഴകറ്റ് പ്രഭരാവലേയല്ലം വഹഡിചഡിരുന.

ഇകന്നലരാകമരാരു പഴങഥയരായറ്റ്
മറഞ്ഞുകപരായറ്റ്, മരാഞ്ഞുകപരായറ്റ്
സശ്വപ്ന വര്ണങള് കതളഡിചമഡിലരാതരായറ്റ്

ഇന്നകത്ത ചഡിത്ര വര്ണങളരാറരാടെഡി-
പുല്കുന്നതരാര്കകരാ, എനഡികനരാ കവണഡി
കനകലേരഡിയുന്ന വഡിഷരാദേത്തഡിലേമരുന്നൂ
ചഡിലേ കപരുകള്; വര്ണശബളഡിമ
മങഡിയ കഡിനരാവകള്.
ചഡിലയഡികലേയഡിലേത്തുമഡികലേ മഞ്ഞുകണമു-
തഡിര്ന്നൂ ഭൂമഡിയഡില് പതഡിയുകമരാകലേരാരു
കനകലേരഡിയുന്ന പ്രതറീതഡി
കരാലേല്ലം നഡിന്നറ്റ് കണഡിറുകഡി നഡിശ്ചലേല്ലം
കനരാക്കുന; ചഡിരഡിക്കുന പഡിനതഡിരഡിഞ്ഞറ്റ്
ഹൃദേയല്ലം തുടെഡിക്കുന്നൂ, തുളയ്ക്കുകന്നരാ-
കരരാ ര്മ്മതന ആനന്ദലേഹരഡി മരാറരാപ്പഡിലേരാകരാന

പരാഴഡിനരാവകള് സശ്വപ്ന സമരാന-
മരായറ്റ് പറനയരുനകവരാ............
രരാവഡിന ചറീവഡിടെഡിന ചൂളല്ലം വഡിളഡി
കതങലേരായറ്റ് വരാനഡിലയരുനകവരാ.........
തറീ ചൂടെഡിയ തഡിരമരാലേകള് അലേയലേ-
യരായഡി യരാത്രയരാകുനകവരാ...........
പടെഡിയഡിറങ്ങുവകതന സശ്വപ്നകമരാ...
ഞരാകനരാ......എന മഡിഥധ്യരാകമരാഹകമരാ..........
എലരാല്ലം കരാലേല്ലം മരായ്ച കഡിനരാവകകളരാ.......    
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കമാലെശ മമായരിച്ചേ കരിനമാവുകള്



............മമാരരിവരിലല

മന്നീരമാനമായര്
ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്

തൃശ്ശൂര് നകമാര്പനറഷന് ഓ ഡരിറല 

ഇടെവമഴയുതഡിര്മണഡിയരായറ്റ് കപരാഴഡിയുകമരാരു സുദേഡിന
കമന കകകള് നഡിന കകകളഡില് കകരാര്ത്തു നറീ രരാമരാ...........
നല്കുകയരായഡിരുന്നഡില ഞരാന എകന്ന, നറീ കചര്ത്തു
വലേഡിചടുപ്പഡിച ശ്രറീരരാമരാ...
അല്ലംശകല്ലം തറീര്കത്തരാരരാ വഡിലഡികനയന നറീ ആഞ്ഞു കുലേച
മുറഡിച നഡിസരാരമരായറ്റ്......
രഥചകങളുരുണ്ടു കപരായറ്റ് മുകന്നരാട്ടെറ്റ്
കമഥഡിലേറീ കഗഹമകന്നറ്റ് കപരായറ്റ് പഡികന്നരാട്ടെറ്റ്.
മഡിഥഡിലേയഡികലേ മണഡികന്റെ മണമൂറുല്ലം കരാറല്ലം
അലേഡികവരാലല്ലം വരാല്സലേധ്യവല്ലം കപരായറ്റ് മറഞ.

ഇഷ്ടങകളരാകകയുല്ലം നഷ്ടമരാകറീ നഡികന്റെ
യഡിഷ്ടങകളരാകകയുല്ലം കനടുവരാന രരാമരാ.................
എന്നഡിട്ടുല്ലം നറീകയകന്ന നഡികന്നരാടു കചര്ത്തഡില,
പരാര്ത്തഡില കന ഞഡികലേ കപരാളല്ലം ചഡിരരാതു നറീ
മകൗനമരാകമന കതങല് കകട്ടെഡില രരാമരാ.........
ആലേല്ലംബമഡികലന്നകതരാര്ത്തതുമഡില.
കരാട്ടെഡിലകപകഡിചകവകന്ന നറീ പ്രണയത്തഡിന
പരാട്ടെഡിലേലേഡിഞ്ഞു മയകങണ കനരല്ലം.......
മഡിഴഡികളഡില് മഡിഴഡികകള പുണകരണ കരാലേല്ലം,
വഴഡി നറീകള മഡിഴഡി നറീട്ടെഡി കരാത്തഡിരുന നഡികന്ന.

വന്നഡിലകയന കുടെഡില് കതടെഡി നറീ രരാമരാ.......
ഓര്ത്തഡില ഉദേരത്തഡില് ലേവ കുശനമരാകര ....
നഡിദ്ര കവടെഡിഞ്ഞറീ പുല്വഡിരഡിയഡില് ഞരാനുല്ലം,
നഡിസഹരായ പട്ടുകമത്തയഡില് നറീയുല്ലം.
ഭരാതൃ ധര്മ്മത്തഡിലറച നറീ നരാഥരാ,
ഭര്തൃ  ധര്മ്മകമകനകയരാര്ത്തറീലേ രരാമരാ...

രരാമരാനുജനമരാരുല്ലം രരാജധ്യഭരാരങളുല്ലം
രരാപ്പകല് കതരാളഡിലേരായറ്റ് കപററീ വൃഥരാവഡില് നറീ..........
കനടെഡിയതഡില നറീ രരാജസഡില്ലംഹരാസനല്ലം,
കനടെഡിയഡിലരാ മനസകൗഖധ്യവല്ലം രരാമരാ..
ധര്മ്മല്ലം വഡിലേങഡിട്ടെ കകകളരാല് നറീകയരാ
കര്മ്മങകളലരാല്ലം മറന ശ്രറീരരാമരാ..........
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മമഥഥലഥ



............മമാരരിവരിലല

ഇലഡിന വത്മറീക മരാമുനഡിയരാശ്രയല്ലം
ഇലരാ മഡിഥഡിലേ തന രമധ്യഹര്മ്മധ്യങളുല്ലം
കരാട്ടെഡിലേകകപ്പട്ടു കപരായഡി ഞരാകനരാറ്റയ്ക്കറീ
ലേവ കുശനമരാകരയുമുദേരത്തഡികലേറ്റഡി
കരാത്തറീലേകയകന്ന നറീ കടുകകരാളല്ലം രരാമരാ,
കരാകതരാര്ത്തകതകതരാ പ്രജരാജലനങള്.

നനഞ്ഞറീലേകയന മഡിഴഡി പറീലേഡികകളരാട്ടുല്ലം,
കനഞകല്ലം കതരാരരാകത കപയ്തഡിരുകന്നങഡിലല്ലം.
അഗ്നേഡിശുദഡിയ്ക്കരായകയരാദധ്യ കലഡിച,
അഗ്നേഡികുണല്ലം എകന്റെയുള്ളഡികലേരഡിഞ......
കണഡിനമണഡികളരാല്ലം മകകള തരാതകന്റെ 
കകകളഡികലേല്പ്പഡിച......ഉള്ളല്ലം പഡിടെ ഞ.
നഡിരരാലേല്ലംബയരായറ്റ് നഡില്ക്കുകമരാമന പുത്രഡികയ
മരാകറരാടു കചര്ത്തന അല്ലംബരാ ധരഡിത്രഡി

എങഡിലല്ലം രരാമരാ വരുല്ലം ജനകമരാകകയുല്ലം
നഡിന സറീതയരായറ്റ് തകന്ന കചരണല്ലം ഞരാന
ഇനകള് നമ്മഡില് നഡികന്നരാടെഡികയരാളഡികഡിലല്ലം
നരാകള നമുക്കുള്ളതരായറ്റ് വരുല്ലം രരാമരാ..........
ശ്രറീരരാമരരാമ അന്നഡിവരരാരുമഡികലലല്ലം
ശ്രറീവത രൂപല്ലം തുണയരായറ്റ് വകരണല്ലം
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............മമാരരിവരിലല

                                                                                  രഞല     ജരിതല കുമമാ ര്
ഓഡരിറല ഓഫന്നീസര്

                                        നക്ഷമനരിധരി ഓഡരിറല ,ടകമാലശ
കണ്ണുനന്നീര് തുളരി
കഥയഡിലരാകത്തരാരു കകരാമരാളഡി
കഡിനരാവറ്റ് കഞരഡിഞ്ഞമര്ന്നറ്റ്
ഉടെകഞ്ഞരാരു ഹഡിമകണല്ലം

യുദത്തഡികനരാടുവഡില്
നഡിരരായുധയരായ പടെയരാളഡിയരായഡി
കവഡിള് തടെത്തഡികലേത്തഡിയ പരരാജഡിത

ദു:സശ്വപ്നങളുകടെ ചഡിറകഡികലേറഡി
പറന്നകപ്പരാള്
അഗരാധതയുകടെ ആഴങളഡില്
പതഡികരാന തഡിരകഡികട്ടെത്തഡിയവള്

കഥനത്തഡികന്റെ നറീലേവഡിഹരായസഡില്
ശധ്യരാമകമഘങളരായഡി
കപമരാരഡിയരായറ്റ് കപയ്തഡിറങരാന
ജനകമടുത്തവള്

വഡിരഹ തരാപരാഗ്നേഡിയഡില്
ഉയഡിര്കത്തഴുകന്നല്ക്കുല്ലം കനരല്ലം
തറീര്ത്ഥമരായഡി ശുദറീകരഡിക്കുല്ലം
കദേവതയരാണവള്

കസ്നേഹത്തഡികന്റെ നഡിനവരായഡി
സകനരാഷത്തഡികന്റെ കരുതലേരായറ്റ്
കഥനത്തഡികന്റെ കൂകടെ പഡിറപ്പരായഡി
എനകമത്തുന്ന പ്രഡിയസഖറീ
നറീ കണ്ണുനറീര് തുള്ളഡി.
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കണ്ണൂനന്നീര് തുളരി



............മമാരരിവരിലല

സരി.വരി.വരിജനമമാന്
സന്നീനരിയര് നഗ്രഡല ഓഡരിറര്

നക്ഷമനരിധരി ഓഡരിറല, ടകമാലശ

കസ്നേഹരാതുര നറീ
എന്നഡിട്ടുമഡിന്നനഡികനരല്ലം
വഡിരഹരാര്ദ്രയരായറ്റ് മരാറഡി
കതല്ലു വഡിരഹരാര്ദ്രയരായറ്റ് മരാറഡി

കദേനല്ലം നഡിറഞ്ഞ നഡിനവദേനല്ലം മറന്നഡിട്ടെറ്റ്
തഡിരതല്ലുല്ലം സമുദ്രകത്ത കനരാകഡി
ഞരാന മനസഡികലേ തഡിരതല്ലുല്ലം
സമുദ്രകത്ത കനരാകഡി

കടെലേരാഴകമരാലല്ലം വഡിരഹല്ലം തുളുമ്പുന്ന
സരണകള് വരാതഡില് തുറകന്നത്തഡി
ഓര്മതന വരാതഡില് തുറകന്നത്തഡി

കണ്ടു ഞരാനവഡികടെ, മഡിഴഡികകരാണുകള്
കചരാര ജലേകനരാമരല്ലം
കവര്പരാടെഡികന്റെ ദേലേമര്മരല്ലം;

കനകകക വറീശഡിമരായുന്ന
ഭരാതൃഹൃദേയല്ലം കണ്ടു,
കണഡിലേറീറന നഡിലേരാവ കണ്ടു
എകന്നങഡിലല്ലം എന്നടുകത്തത്തുന്ന
കസ്നേഹ പ്രതറീക കണ്ടു

തങഭസല്ലം തരാലേത്തഡികലേനഡിയ സകനധ്യ
നറീ എനഡിത്ര കശരാകയരായറ്റ് മൂകയരായറ്റ്
എന ഹൃദേയകനരാമരചരാറ്റല്
മഴനനഞ്ഞറ്റ് ഈ അനഡികനരല്ലം

                                            

നകരള സശസമാന ഓഡരിറല വകുപല                                                                                                                                          53

ആതുരസനവ്യ




