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പസാധകകറിപ്

മനാം കാസിെല
മഹമദ് രിഫായിയെട

 പെതാമത് രചനകള േചരത് "പെമാട്" 
എന േപരില ഒര പസകമാകിയിരികന. 

2009-10 അദയയനവരഷതില കാസ് 
പവരതനതിെന ഭാഗമായം സവനം 
നിലയിലം എഴതിയ രചനകള ഇതില 

ഉളെകാളിചിടണ് 
രിഫായിയെട ഓേരാ രചനയിലം 

സരഗാതകമായ മികവ് കാണാവനതാണ്. 
ഗണിത കാസിലായാലം 

മേറതകാസിലായാലം ഒര മിനിറ് കിടിയാല 
േപാലം പസകവായനയില മഴകക  
എനതാണ്  രിഫായിയെട ശീലം. 

വായനയിലെട വളരന രിഫായിയെട 
സരഗാതകത നാെള േതനം സഗനവം 

നിറഞ് വിടരെട.
നിരമല               

കാസ് ടീചര - മനാം കാസ്      



മഹമദ് രിഫായി എഴതിയ 'പെമാട് ' 
എന കഥാസമാഹാരം കണ. ഇളം 
പായതില പകടമായ ഈ പതിഭാവിലാസം 
പതീക നലനതാണ്. 

ശഭാശംസകേളാെട       

     
െപാഫ: എം എം നാരായണന

െചയരമാന        
െപാനാനി മനിസിപാലിറി 



കഥയെട പെമാടകള വിരിയനത് 
നാെളയെട േലാകം സരഭിലമാകാനാണ്.

മതിരനവരകാശവസികാം, നാെള ഈ 
കടികളെട ൈകയില മാനവികത നറമണം 
െപാഴികം...

നലത വരേട...!

പി വി അയബ്

ആേരാഗയ, വിദയാഭയാസ സാനിംഗ് 

കമിറി  െചയരമാന 

െപാനാനി മനിസിപാലിറി 



മഹമദ് രിഫായി എന 'ഇമിണി 
െചറിയ വലിയ' എഴതകാരെന 'പെമാട് ' 
എന കഥാസാമാഹരതിന് എെന 
ഭാവകങള...

േസഹപരവം            

െക. ഷാനവാസ്    

മനിസിപല െകൌണസിലര 

െപാനാനി മനിസിപാലിറി 



ആശംസ
"പെമാട്" കണ. മഹമദ് രിഫായി, 
ഭാവിയിേലക് ഒര വാഗാനമായി 

തീരവാനള സചനകള ഇതിലണ്.
എലാ നനകളം ഉണാവെട എന് 

ആശംസികന.

െഹഡ് മാസര     
ഗവ: ൈഹസള തകാവ്  

െപാനാനി     



 



പെമാട്

കൊകയൊട  വിചൊരം

"ഈ േറാഡില എനാണ് 
കടിയിടിരികനത്?  ”
"േറാഡിെന അരികില അഴകെവളം 
െകടികിടകന. ഈചയം െകാതകം 
െപരകനണേലാ.. “
"ഇവരക് എനിനാ പാസിക് സഞി..? തണി 
സഞി ഉപേയാഗിചേട? ”

കാക കറചകടി പറന. അേപാള കേറ 
ആളകള മരം മറികന. 
"കഷം! മരങള നമക് പഴങള 
നലനണേലാ. പിെന എനിനാണിവര മരങള 
മറികനത്? മണനാര തെന. ”
അവള വീണം പറന. 
"എെനാര ചട്.. താെഴ ഉണങി വരണ പാടം... 
ആളകള കഷി െചയനില.. മടിയനാര.”
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പെമാട്

"വിശനിട വയ.. എവിടനാണ് കറച് ആഹാരം 
കിടനത്?”
കടില കഞങള വിശനിരികകയാണ്... 
കാകമ അവിെട നിനം പറന േപായി.
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പെമാട്

മികനം മകനം

മികനാനയം മകനാനയം കടകാരാണ്. 
അവര രണാളം െചറിയ കടികളായിരന. 
മികന പാവമായിരന. മകേനാ 
േമാഷികനവനം. ഒര ദിവസം മകനം മികനം 
േപാകേമാള മകന പറഞ,

 "തിനാെനാനം കിടനിലേലാ? ഞാന േപായി 
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പെമാട്

ജിറാഫമാവെന വിടില ഉേണാന േനാകീട 
വരേട.”
 അേപാള മികന പറഞ..
"േവണ മകാ േവണ. േമാഷികനത നലതല.”
മികന പറഞെതാനം േകളകാെത മകന 
ജിറാഫമാവെന വീെടതി. ജിറാഫമാവെന 
വീടില െചന് അവന ആഹാരം േമാഷിച. 
തിരിഞേപാളതാ ജിറാഫമാവന മമില. 
"എെന ഭകണം നീ േമാഷികകയാണേല?“ 
ജിറഫമാവന മകന് രണ് അടി െവചെകാടത. 
പിനീട് മകന ഓരത, മികന പറഞത 
േകടിരെനങില എനിക് അടി കിടിലായിരന!
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പെമാട്

കഞിതൊറൊവ് അരയനമൊയി 
മൊറിയതിന് േശഷം അമൊയ 

കൊണൊന േപൊയ കഥ

കഞിതാറാവ് അമേയ കാണാന 
തീരമാനിച. അങെന നടന് കരഷകെന 
വീടിെലതി. കരഷകെന കഞങള േചാദിച.
നീ ആരാ“ ? എവിെടേയാ കണ പരിചയം.  ”

അേപാള കഞിതാറാവ് പറഞ.
"അെനാരസം എെന ഒഴകള േതാടില 
വിടിേല? ആ താറാവാണ് ഞാന" .
അത് േകട് കടികള അമരന. കടികള 
േചാദിച.
നിനെകങെനയാ മിനസമള തവല വനത്“ ? 

ആെക രണ മന ദിവസേമ ആയള. 
അേപാേഴക് ഈ മിനസമളള തവലകള 
വേനാ?.  ”
അേപാള കഞിതാറാവ് ചിരിചെകാണ് 
പറഞ 
"ഹ ഹ ഹ അെതാെക ഒര കഥയാണ് !". 
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പെമാട്

അേപാള കടികള പറഞ, 
നീ ഞങെള വീടില താമസികേമാ“ ?  .”
ഇല“ , എനിക് അമേയ കാണണം" 

എനം പറഞ് കഞിതാറാവ് യാതയായി. 
ൈവകാെത ഉണലി മതശിയെട വീടിെലതി. 
അേപാള ഉണലി മതശി േചാദിച. 
നീ ആരാ“ ? .”

അേപാള കഞി താറാവ് പറഞ.
 എെന മനസിലായിേല“ ? പണ് എെന വിലാന 

നിന കഞിതാറാവാണ് ഞാന".
16



പെമാട്

അേയാ നീയാേണാ“ ? ഇനി നിെന ഞാന 
വിലകില. നീ ഇവിെട താമസികേമാ? .”
ഇല ഞാന അമെയ കാണാന േപാവകയാ“ .  .”  

ഒടവില കഞിതാറാവിെന വീടിെലതി. 
അേപാള അമ േചാദിച. 
നീ ആരാ“ ? . ”

"അേമ ഞാന അമയെട േമാള 
കഞിതാറാവാണ്.  ”
അേയാ എെന േമാേള“ !  .”

അമ കഞിതാറാവിെന മാേറാട് േചരത. 
അേപാളാണ് അവരെട ഏടനമാര വരനത്. 
കഞിതാറാവ് ഉള സതയം പറഞ. 
"നിങെളനിനാ ഇവെള െകാതിേയാടിചത്?”
“ഇനി ഞങള ഓടികില".
പിെന അമയമായി സംസാരിചിട് 
കഞിതാറാവ്   നീലതടാകതിേലയ് തിരിച. 
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പെമാട്

അനസരണ

മഹാ അഹങാരിയായിരന മിടകരവി. 
അചനം അമയം പറയനെതാനം 
അനസരികില. ഒര ദിവസം മിട അമേയാട 
പറഞ, 
"അേമ, ഞാന കളികാന േപാേട?  ”
"േവണ, ആ കിടന നായ നിെന കണാല 
െവറെത വിടില”.
അെതാനം േകളകാെത മിട കളികാന േപായി. 
കറച കഴിഞ് കളി കഴിഞേപാള അവന് 
വലാെത കീണം േതാനി. ൈമതാനത തെന 
കിടന. അേപാഴാണ് കിടന നായ വനത്. 
മിടവിെന കണേപാള കിടന നായയ് വായില 
െവളമറി. അേപാളതെന കിടന നായ 
അവെന പിടിച. പിടിചതം അവന ഉണരന. 
പിെന നിലവിളികാന തടങി. 
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പെമാട്

ആ നിലവിളി ദാരകാക േകട. അവന േവഗം 
അവിെട പറെനതി. എനിട് കിടന നായയെട 
തലകിട് രണ് െകാത െകാടത. െകാത 
കിടിയതം കിടന നായ മിടവിെന താെഴയിട് 
ഓടി. അേപാള ദാരകാക പറഞ്. 
"അമ പറഞത് അനസരികാഞിടേല 
അപകടം പറിയത്?”
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പെമാട്
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പെമാട്

തമിഴ്നൊടിേലക്

"അേമ വിശകന.”
െകാകിെന കഞങള പറഞ. 
െകാക് പറന് പാടെതതി. 
"ഇവിെട ഒനം തിനാനിലേലാ.”
െകാകിന വിഷമമായി. അത് പറന് മെറാര 
പാടെതതി. 
"അവിേടയം ഒനം തിനാനില.”
െകാക് മകേളാട പറഞ. 
"നമക് തമിഴാടിേലക് േപാകാം മകേള..”
"ശരി അേമ.”
അങെന അവര തമിഴാടിേലക് േപായി.
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പെമാട്
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പെമാട്

ഉപയ് സേസഹം

പിയെപട ഉപാ, 

ഉപയെട കത കിടി. ഉപയ പണി 
കിടിയേലാ,ബദിമടള പണിയാേണാ? എെന 
പനി മാറി. ഞാന നനായി പഠികനണ്. 
ഉപാ, ൈമനയം ഞാനം ഇേപാള കമനിയാ ... 
ഞങള തെലാനം കടനില. ഉപാ പറഞിേല 
ടര േപാകാെമന്. എേങാടാ നമള ടര 
േപാകനത്? 
ഒര കാരയം പറയാന മറന േപായി. ഇവിെട 
പണം തീരന. ബാങില നിനം അയച തരണം. 
ഇവിെട ഉമയം ൈമനയം എനികം സഖം 
തെന. ഉപാ മറപടി എഴതണം. 

സേസഹം 
മകന രിഫായി.
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പെമാട്

ഉറമിൊന ശകി 

ഒര കാടില ഉറമം ആനയം 
ഉണായിരന. ആന വികതി കാടം. ഒര ദിവസം 
ഒര മയല േപാണത കണ. നടകാന 
വയാഞിട് മയല േചാദിച, 
"ആേന, എെന നിെന പറത കയറേമാ?” 
"അതിെനനാ.?”
ആന മയലിെന പറത കയറി. 
പഴകരയിെലതി. േവഗം െവളതിേലക് ഇട. 
മയലിന ശവാസം മടി. മയല നിലവിളിച. 
െവളതിെല ആമകടന അവെന 
കരെകതിച. ഇെതലാം കണെകാണിരന 
ഉറമ് ആനെയ ഒര പാഠം പഠിപികണെമന 
തീരമാനിച. ഉറമ വന ആനയെട 
തമിൈകയില കടിച. 
"അേയാ!"
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ആന കരഞ. പിെന ഒരികലം ആന വികതി 
കാണിചിേടയില. 
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എൊന ഡയറി

17-06-2009
ഇന് രാവിെല നല മഴയായിരന. 

പലേതകലം കളിയെമലാം കഴിഞ്, മദസയില 
േപാകാന േനരം കട കാണാനില. മദസയില 

െവച് മറനതാെണന് വിചാരിച്, ഉമ കേറ 
വഴക് പറഞ. എനിക് സങടം വന. 
അനിയതിയെട കട മാമി എടത തന. മദസ 
വിടേപാള മാമെന കടയില നിനം 
സാധനങളം ഒര ചാക് ചിരടയം 
ഓേടാറികയില കയറി. വീടിെലതിയേപാള 
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ചിരട െകാണേപാകാന പറിയില. ഭയങര ഭാരം. 
ഉമചി വന് എടതെകാണേപായി, മാമി ഇഡലി 
ഉണാകിയിരന. അതം തിന് സളില േപായി. 
െഷഹീറിെന കണ. േപന േചാദിച. നാെള തരാം 
എനവന പറഞ. അവെനേപാഴം 
അങെനയാണ്. ടീചര വന. മലയാള പസകം 
എടത. മവാണെന കഥ വായിച. സംഖയാ 
റിബണ ഉണാകി ഒടിച. ൈവകേനരവം 
മഴയണായിരന. അനിയതിയെട കെട കളിച. 
േഹാംവരക് െചയ. ഉറങി.

18-06-2009
രാവിെല എഴേനറ. മദസയില േപായി 

വന. പടം പയറം ആണ്. പെക 
എനികിഷെപടില. ഞാന മഴമാപിനി ഉണാകി. 
മഴ തടങിയേപാള മഴമാപിനി കാസിെന മറത് 
വച. പെക കറച് മഴേയ ഉണായള. 
മഴയളകാന പറിയില. മലയാളവം കണകം 
അറബിയം പഠിച. ൈവകേനരം കളിച. ടിവി 
കണ. ഉറങി.

27



പെമാട്

വതി
കളേകാഴിയം കഞങളം ഒര 

കളതിെന കരയിലാണ് താമസിചിരനത്. ഒര 
ദിവസം കഞങള പറഞ, 
നമക് ഇവിെട നിനം േപാകാം അേമ“ ..

ഈ കളമാെക വതിേകടായിരികന". 
ശരി മകേള“ ...”

അമകളേകാഴി പറഞ. അവര നടനനടന് 
മെറാര കളതിനടെതതി. ആ കളതില 
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നിറെയ പാസിക് കപികളം കടകളം... 
"അേയ! മനഷയര ഈ കളവം വതിേകടാകി. 
നമക് ഇവിടന േപാകാം". 
നടനനടന് അവര അപവിെന പാടത കടി 
ഒഴകന േതാടതിെലതി 
"ഹം... എെനാര നാറം.. ഇവിെട എങെന 
താമസികം?”
കളേകാഴിയം കഞങളം വീണം നടന.....
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മരതിൊന വികതി 

ഒര കാടില കേറ കരങനാര വിശനിട 
വരികയായിരന. അേപാള അവര ഒര 
മരതില കേറ മാമഴം പഴത നിലകനത 
കണ. 

"ഹായ് മാമഴം നമക തിനാം.!”
കരങനം കടകാരം േവഗം മരതിേലക കയറി. 
അേപാേഴകം മരം െകാമകള കലകിെകാണ 
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പറഞ.
"എെന േമത് നിങള കയറണ.”
പാവം വിശന കരങനാര േപായി. മരംെകാതി 
ഇെതലാം കാണനണായിരന. മരതിെന 
ഒര പാഠം പഠിപികണം. മരംെകാതി വിചാരിച. 
മരംെകാതി പറന് മരതിെന െകാതി 
ഓടയാകി. മരം കരഞ
"അേയാ! എെന കതേല! .”
പിനീെടാരികലം മരം വികതി കാടിയിേടയില.
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പൊഠം പഠിേച
ചിപ എന കരങന മഹാ നലവനായിരന. 
അപകടതിലെപടനവെരെയലാം അവന 
രകികം. ഒര ദിവസം അവന വീടിേലയ് 
േപാകേമാള ചിങന സിംഹം ആെരേയാ 
പിടികാന േപാകന. 

ചിപ ഒനകടി നലതേപാെല േനാകിയേപാള, 
ചിപ െഞടി. അത് അവെന കടകാരനായ മിന 
മാനായിരന. അവന േവഗം ചിങെന 
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തരതാനള സതം ഒപിച. എനിട് ചിങന 
സിംഹതിേനാട് പറഞ. 
"ചിങാ ചിങാ, നീ അറിേഞാ?" 
"എന്?" 
"ചിങെന രാജാവാകിയിരികന. മരമന 
സിംഹം രാജാവായിരന. ഇേപാള അയാള 
ഈ കാട് വിട." 
"ആേണാ" 
"പിെനനാ?" 
"ദാ ആ കാണന മരമിേല അതിെന െകാമില 
അതാ കിരീടം, അേങാട് െചന് േനാക് " 
ചിങന അേങാട് ഓടി െചന. ചിങന് തെന 
കണകെള വിശവസികാനായില. അവന േവഗം 
ആ കിരീടം െതാടാന േപാകമേഴകം െപടന്, 
കഴിയിേലക് വീണ. ഈ സമയം മിനവം ചിപവം 
ഓടി രകെപട.
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ആസവൊദനകറിപ്

കഥയെട േപര്: ഇലായയം വലായയം. 
എഴതകാരന: എം ആര രാഘവ വാരയര 
കഥാപാതങള: രാജാവ്, ആളകാര, ൈദവം , 
കഷികാരന. 
കഥയെട ചരകം : 
     ഒര നാടില ഉടകാനം തിരമാനം 
ഇലാെത, ആളകള െപാറതിമടി. അങെന 
അവര ൈദവേതാട് പാരതിച. 
"ഞങളക് എനാണ് നലകാലം വരികാ?" 
നാടകാര ൈദവേതാട് പറഞ. 
ൈദവം പറഞ. 
"ഒരാളെട ദാരിദയം ഞാന തീരതതരാം." 
അതാരാണ് എന് ആളകള പരസരം െചാദിച. 
അേപാള ൈദവം പറഞ. നിങള 
ആരെടെയങിലം േപര് എഴതി ഈ െപടിയില 
െവയ. അങെന നാടകാര അവരവരെട 
േപെരഴതി എനാല കഷികാരന എതിയില. 
അയാളക് കഷി െചയാനം െനല 
വിതയാനെമാെകയണായിരന. അേപാള 
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കഷികാരന് വരാന േനരം കിടിയില. ഒടവില 
വിയരത് കഷികാരന ൈദവതിെന 
മനിെലതി. അേപാള കഷികാരെനാര 
സംശയം. അങെന എെന േപര് എഴതണ. 
കഞികണെന േപര് എഴതാം. കീറിയ 
മണടതം കിടിയത തിനം പണിെയടകം. 
പേക കിടകാന വീട േപാലമില. അങെന 
കഷികാരന കഞികണെന േപര് എഴതി 
മടങി. ൈദവം െപടി തറന് േപെരലാം വായിച് 
പഞിരിച. 

ഈ കഥ എനിക് ഇഷെപട. 
കഷികാരന നലവനാണ്. േജാലി െചയ 
ജീവികന കഷികാരന മറളവരെട സങടം 
മനസിലാകി.
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വൊസവം രൊമവം

വാസവം രാമവം കടകാരാണ്. 
വാസവാെണങിേലാ മഹാദഷന. രാമേവാ 
പഞപാവമാണ്. അവര കഷിെചയ ജീവികാന 
തീരമാനിച. വാസവിന് രാമവിെന കഷി 
നശിപികണെമന് േതാനി. പിേറന് രാവിെല 
അവര കഷി െചയേമാള വാസവിന് ഒര 
സതം േതാനി. അവന അത രാമവിേനാട 
പറഞ. 
"രാമ, നീ കറച പകികെള വളരതി േനാക. 
അേപാള അവര നിനക് കഷിെചയ തരം.”
പാവം രാമ. വാസ പറഞത േപാെല െചയ. 
പകികള െനല മഴവന െകാതിതിന. 
രാമവിെന കഷി മഴവന നഷമായി. അത 
കണേപാള രാമവിന വിഷമമായി. പിെന 
അവന മനസിലായി, വാസ തെന 
പറിചതാെണന്. അേപാള അവനം ഒര സതം 
കിടി. അവന വാസവിേനാട പറഞ. 
"വാസ, നീ െവളെമാഴികാെത കഷി െചയ 
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േനാക്. അേപാ വളരമേലാ. അത 
ശരിയാണേലാെയന വാസവിന േതാനി.”
എനിട് അങെന തെന െചയ. അങെന 
വാസവിെന കഷിയം നശിച. മെറാരാെള 
പറിചാല നമെള മെറാരാള പറികം.
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േനൊടീസ്
കളവം പാടവം   നികതരേത!

മതശി പാവ് െവടരേത!

നമെട നാടിെല മരങള നിങള 
െവടരത് . കളവം പാടവം നികതരത്. എലാ 
ജീവികളകം േവണ സഹായങള അവ 
െചയന. ശദവായ പഴങള െവളം 
ഇെതാെക തരനത് മരങളാണ്. എനിടം 
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നിങള മരങെള െവടന.  നിങള നമെട 
മതശി പാവിെന െവടരത്.

അതേപാെല കളവം പാടവം 
നികതരത്. അങെന െചയാല എെതെയത 
മഗങളാവം കരയനത്? അവരക വീടം 
ഭകണവം കിടാതാകം. കളവം പാടവം 
നികതിയാല െവളം കിടാതാകം.
അതെകാണ് 

കളവം പാടവം   നികതരേത!
മതശി പാവ് െവടരേത!
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വഴക്

ഒര ദിവസം ഞാന കടയില 
േപാകേമാള രണ കീരികള തമില തല 
കടന..അേപാള ഞാന പറഞ,
എനിനാ വഴകിടനത്” .” 

അെതാനംേകളകാെത അവര അടതള 
കിണറിെന അരികില നിന് വീണം വഴക കടി. 
”എനിനാണ െവറെത തല കടനത് ?”
ഞാന േദഷയേതാെട േചാദിച .അേപാള ഒര 
കീരി പറഞ. 
ഞാന എെന കടില രണ പാമകഞങെള”  
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െവചിരന. അത് ഇവന എടത തിന.  ”
 ഞാന ഒെരണേമ എടതിടള “ . എനിക 

വിശനത െകാണാ.  ”
ആ കീരി പറഞ.
 അേപാള ഞാന പറഞ 
മറളളവരേടത് എടകണെമങില  അത്“  

അവേരാട േചാദിചിേട എടകാവ.   ” അേപാള 
ആ കീരി പറഞ,
ശരി“ ”

രണ കീരികളം കട കാരാവകയം െചയ, ഞാന 
വീടിേലക േപാകകയം െചയ. 
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എെന കപല

മഹാകവി ജി. ശങരകറപിെന കവിതയെട 
സാരാംശം:

മഴ െപയകയാണ്. ഇനി മറം നിറെയ 
െവളമാകം. പിെന ഞാന കടലാസെകാണ് 

\
കപല ഉണാകം. അതില എെന േപര് എഴതം. 
മകറി, മല മതലായ പകള ഞാന ഇടം. 
എനിട് ഒഴകിവിടം. കാറ് പതെക വീശേമാള 
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അപറതം ഇപറതം േപാകം. ഉറമകള 
െവളതില നിലവിളികേമാള എെന കപല 
കാണം. എങെനെയാെകേയാ തപിപിടിച് 
എെന കപലില കയറം. എെന േപര് 
എലാവരം കാണം. നല കടിയാെണന് 
വിചാരികം. അങെന എെന കപല 
ഏെതങിലം ദികിെലതം. എെന േപരം കാണം. 
ഞാന കാരണം എെന നാട് അറിയെപടം.    
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േവടകൊരം ആനയം

ഒര ദിവസം കാടില ഒര േവടകാരന 
വന. അത കണ് കാടിലള മഗങെളലാം 
ഓടാന തടങി. മഗങള ഓടനത കണ് മയല 
േചാദിച, "എനിനാ ഓടനത്?" 
അേപാള പളിമാന പറഞ, 
"േവടകാരന വരനണ്". 
അതേകട് മയല േപടിചെകാണ് ആനയെട 
അടെതതി, കാരയങള പറഞ. 
"ഞാന ഓടികാം ആ േവടകാരെന.”
ആന പറഞ. 
ആന േവടകാരെന കതനതേപാെല േനാകി. 
േവടകാരന പാഞെകാണ് പറഞ, 
"ഓടിേകാ.. മദമിളകിയ ആന 
ഇറങിയിരികേന..!”
പിനീെടാരികലം േവടകാരന വനിടില. ആ 
സേനാഷംെകാണ് ആനയെട കടകാര ആനയ് 
കേറ പഴം െകാടത. പിനീടള കാലം അവര 
സേനാഷേതാെട ജീവിച.
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കത്

െപാനാനി
16-07-2009

പിയെപട മതചന്,

മതചന് സഖമാേണാ? മതചന് 
േവണി ഞാന കറച് മാങ െചതി  അവിെട 
െവചിരന. അത് മഴവനം ഉറമ് വന് അരിച. 
എനിക് സങടമായി. 
ഞാെനനിനാെണനറിേയാ, മതചന് മാങ 
വചത്? മതചനെല മാവ് ൈത വാങി തനത്. 
മതചന മറപടി എഴതണം.

എന് േസഹപരവം 
രാേകഷ്.     
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ൊകൌമദിയൊട ഡയറി

വടകരയില ഒര സേമളനം 
ഉണായിരന. സീകളായിരന കടതല. അവര 
തിളങന വസങള ധരിചിരന. നിറെയ 
ആഭരണങള ഉണായിരന. അമയെട കെട 
ഞാനം േപായി. ഗാനിജിയായിരന 
പസംഗികനത്. ഗാനിജി പറഞ, നിങളാരം 
പാവെപടവെര സഹായികനിെലന്. അേപാള 
ഞാന എെന ൈകയിെല വളയം മാലയം ഊരി 
െകാടത. ഗാനിജി എെന അനഗഹിച. 
അേപാള എനിക് സേനാഷമായി.
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