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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

سررت جدا بمعرفة إصدار مجلة أدبيةة ححةت اية دال  ة             

  ’മഴ’الم جسحير األول في كلية مدينة العلوم العربية ب سم 

ب سةةحادات حوقيةةا مةةوالبام اللتويةةة وححسةةين مبةةدراحام ا بدا يةةة  
وممةة  ي يى ةةى  لةةى أحةةدر أن البةةرا ال الواسةةعة والم  لعةةة المحح ليةةة 
حشةةكل شىصةةية اةة درال  لةةى ا نشةة   وا بةةدا ر حيةة  يكحسةة  باةة  

 الدارس مك نة مح واة في جميع جوان  الع لم األك ديمي  

ئةةة  لبحةةي األ ةةها  مةةع أحلةةى أنحاةةه لةةلف ال رصةةة ألاةةول بحان    
الحمني ت وأىلص الحبريكة ت  كمة  أنصةحام جميعة  ليبةللوا جاةودلم 
المحضةة فرال لكةةي يمحلكةةوا ماةة رال محميةةهال فةةي مجةة ل العلةةم والكح بةةة 

 وا نش  ر وفبن  هللا وإي لم لم  فيه الىير والص ح في الدارين  

 

 بوليك ل

١/٨/٢٠١٩ 

 مع أصدق الحمني ت

كردكتور سيد محمد شا  

 ( ميد كلية مدينة العلوم العربية)



 

 

 

 

 

 

 

 

മഴ നന്നായി പെയ്തിറങ്ങിപയാരു െകലിൽ ഇവർ 17 പെർ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചതും ചർച്ച 

പചയ്തതും മഴപയക്കുറിച്ച് തപന്നയായിരുന്നു... 
മനസ്സിൽ നിന്നുും ഊർന്നിറങ്ങിയ കവിതയുപെ പെരുമഴ പെനത്തുമ്പുകളിലൂപെ കെലാസിപലക്ക് 

െതിച്ചു. 

ഇതവപെ ജീവിതത്തിൽ കവിത എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തവരുപെ െെിശ്രമും ആണിത്.  
ഒരു തള്ളി പവള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് 

പെരുമഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. 

ഇത് ഒരു മഴപെയ്ത്ത് ആണ്, കവിതയുപെ, 

ഭാവനയുപെ, 

പവദനയുപെ, 

ആനന്ദത്തിപെ, 

കനവിപെ, 

കനിവിപെ..... അങ്ങപന അങ്ങപന... 

ആശയങ്ങളുപെ അതിെില്ലാത്ത പലാകത്ത്, 

പ്രഥമ വർഷ െിജി വിദയാർത്ഥികൾ ൊറിെറന്നു നെക്കപട്ട... 
 

സപേഹും പ്രതീക്ഷപയാപെ, 

സാബിർ നവാസ് 

നിങ്ങളുപെ സവന്തും ക്ലാസ് െീച്ചർ. 

 



 

  ..الس م  ليكم

 

നമ്മുപെ പകാപളജിപല െി.ജി. ഒന്നാും വർഷ വിദയാർഥികൾ 

അണിയിപച്ചാരുക്കിയ കവിതകൾ വായിച്ചു. 

പവളിൊടുകൾ കണപക്ക 

കലയുും സാഹിതയവും  സുംസ്കാെവും കാഴ്ചൊടുും സപേളിച്ച 

ഹൃദയഹാെിയായ വെികൾ തനിമപയാപെ പനപയ്തടുത്ത 

മുഴുവൻ വിദയാർഥികപളയുും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 

മികച്ച തെക്കും കകപമാശും വൊപത നനവിപെ ഈ 

മഴത്തുള്ളികൾ ഉണങ്ങി വെണ്ട മനസ്സുകളിപലക്ക് 

ആത്മാവിപെ ഉൾത്തുെിപ്പുകളായി ഇനിയുമിനിയുും  

വർഷിക്കപട്ട ! 

തൂവാനമായ് പെയ്തിറങ്ങിയ പതളിനീെിപെ കാവയധാെക്ക് 

നന്മകൾ മാത്രും പനരുന്നു. 

                                                          

                                           പപ്രാ.സി.പക മുഹേദ് ബഷീർ 

 



 

കടുത്ത ചൂടിൽ ഒരു കുളിരായുും, വിങ്ങുന്ന മനസിലേക് 
ഒരു സ്ലനഹ തണുപ്പായുും മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നു. 

മഴപയ കുറിച്ച് വർണ്ണികാത്ത കവികളില്ല മഴയുപട 
വിവിധ ഭാവങ്ങൾ ഈ മാഗസിനിേൂപട നിങ്ങൾക്ക് 

മുമ്പിൽ എത്തുന്നു. മദീനത്തുൽ ഉേൂമിപേ 
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഒന്നാും വർഷ വിദയാർത്ഥികൾ 

അണിയിപച്ചാരുക്കുന്ന ക്ലാസ്്  മാഗസിൻ “മഴ” 
അത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാണ്. മഴപയകുറിച്ചുള്ള 
കവിതകളുപട ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ മാഗസിൻ. 

       

                                    മറിയും ഷഹേ. വി 

                                               (എഡിറ്റർ) 
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ഓർമകൾ ച ൊരിയുന്ന മഴ 

 

 

 

 

 

  

ആകാശത്ത് കാർമേഘം ഇരുണ്ട് 
കൂടുമപാൾ 

എവിടട നിന്നറിയാടെ ചില ഓർേകളും 
ഇരുണ്ട് കൂടാറുണ്ട്. 

ആ രാത്രിേഴയിൽ മകണും ചിരിച്ും 
വിെുപിയും 

നിർത്താടെ പിറുപിറുത്തും എന്നും 
എനിടകാപ്പേുണ്ടാവാറുണ്ട്. 

കുടടയടുകാടെ നനയാൻ ഒരു േഴ 
സൂക്ഷിച്് ടവച്ിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. 

േഴ എന്നും േൗനിയായിരുന്നു, എടെ 
കൂടട നിന്ന് കരയാൻ ോത്രം 

അറിയുന്നവൾ 

 

അങ്ങടന ടപയ്ടൊഴിഞ്ഞ േഴടകാപ്പം 

ആ ഓർേകളും ഒഴുകി 
അകന്നിരുടന്നങ്കിൽ എന്ന് 
ആഗ്രഹികാറുണ്ട്. 

പമക്ഷ ഓമരാ വരവിലും എടെ 
ഓർേകടള 

പുെുകിടകാണ്ട് േഴ എന്നും 
യാത്രയാവുന്നു. 

പരാെിയും പരിഭവവുേില്ല… 

എനികിഷ്ട്ടോണ്…. 

എടെ േഴയും കൂടട ടചാരിയുന്ന 

എടെ ഓർേകടളയും…. 

 

  സാജിറ കെ.സി 



 المطر يكلّمنا

 

 المطر يكلّمنا دائما

 حين تبكي السماء

 وسالت الدموع من عيونه

 ؟من السبب لبكائه

 ؟أهو بفراق رفيقته

 ؟أم بفراق أطفاله

 ؟أم هو غاضب علينا

 بسبب أفعالنا الفضيحة

 ؟هل تريد أن تْؤلمنا

 ؟أم هو بمحبّته البريئة

 ويّسلمنا برحمته

 يا مطر نريد المحبة منك

 ليس الغضب وال الحزن

 يا مطر تمطر علينا دائما

 بسالمة وقّرة

  عمر نداء                                          

   



 

  

മൊലൊഖ 

കത്തിയെരിഞ്ഞ ശരീരമ ാം ജന്തു – 

സസയങ്ങള ാം  ഭൂമുഖത്തിൽ 

ക ത്തിരിപ് ാം  മധുമ ല ഖയെ 

ദൂരദിക്കുകളിൽ നിയന രു വരവിന െി 

ക ത്തിരിപ് ണവയരങ്കിലാം. 

വിദ്ദേഷവാം സങ്കടവാം അടക്കിെിരി- 

ക്കുകെ െ് നിമിഷങ്ങദ്ള ദ്ര ന്നാം. 

ഒടുവിൽ ക ത്തിരിപ്ിയെ ഹൃദെതുടി- 

പ്ിദ്ലയക്ക രു മ ല ഖയെദ്പ് യല 

വയനത്തി ഞ യന രു ദ്േമ രിെ െ്… 

 



 

 المطر

 

 هبت الرياح

 اسودت الغمام

 زالت الشمس

 مالت االشجار

 فتمطر السماء

 فيمطر معها الكسل

 حاولت أن أستيقظ

 فتمسكنى الكسل

        

سفيرة            
 



 
 

 

 

 

വെയിലുളള രാവുകളിൽ 

മഴ നനയാൻ ഞാൻ വകാതിച്ചിരുന്നു 

എന്നാൽ മഴ ഉള്ള രാവുകളിൽ 

വെയിലിവന ഞാൻ ഓർത്തതുപ ാലുമില്ല 

ഞാൻ പ്രണയിച്ചത് മഴപയാടാണ്. 

 

ഫ ത്തിമ നസീഹ വി  

 

 

 



 
 
 

 

മഴ എകെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു 

ഏൊെമാമീ നിമിഷങ്ങളിൽ 

കെയ്യുന്നകെൻ െൺ െടങ്ങളിൽ 

അറിയുന്നു ഞാനാ നനവുെൾ 

എൻ ഹൃദയത്തിലായ് വീശുന്ന 

ൊറ്റിൽ ഉലയുന്നു ഞാനാെവവ… 

ഇന്നറിയുന്നു ഞാനാ സെയം 

ഞാവനെയാണ്, അകെ ഞാവനെയാണ്. 

                                                         ഷഹന ഷിറിൻ  

 

  

 



 

 
                                         

ദ്കട്ടിരുന്ന ഞ യനവിയടദ്െ  

കണ്ടിരുന്ന ഒരു പുസ്തകത ളില െ് 

േഠിച്ചിരുന്ന േയണ്ടപ്ദ്   

അനയത രു കൗതുകമ െിരുന്ന 

അയതയെന ചിെെ െിരുന്ന 

ഇന ദയമ െ് ഞ നറിഞ്ഞു 

മ യെന സുഖമുള്ള ആ സ്പർശാം. 

 

ഷഹന ഷിറിൻ 



 
 
                        

എടെ ബാലയകാലം 
                                                         

െിരിച്ു െരുമോ എൻ ബാലയകാലടത്ത 
ഓർമ്മകളിൽ ഓടിടയത്തുന്ന േഴകാലത്ത് 
വിദ്യാലയത്തിടല വവകുമന്നര  സേയത്ത് 
േഴനനഞ്ഞ്  വീട്ടിമലക് ഓടുന്ന സേയത്ത് 
പുഴ മപാടല ഒഴുകുന്ന വേൊന േുറ്റത്ത് 
ഓടിച്ാടി കളികുന്നു കൂട്ടുകാമരാടടാത്തു 

വലിടച്റിഞ്ഞു എൻ ഭാരിച് പുസ്െക ടകട്ടുകൾ 
ഓടിച്ാടി നടന്നു എൻ വിദ്യാലയ വഴികളിൽ 
മൊടായി ോറിയ എൻ മറാഡിടല കുഴികളിൽ 

ചാടി ഞാൻ ടെറിപ്പിച്ു ടചളികടളല്ലാം 
ഓർത്ത് മപായില്ല ഞാൻ വീട്ടിടല അവസ്ഥകൾ 

േെി േറന്നു മപായി ഞാൻ എൻ ബാലയകാലത്തിൽ 
െിരിടക െരുമോ എൻ ബാലയകാലടത്ത 

െിരിടക െരുമോ എൻ േഴകാലടത്ത…. 
                                ഷാജഹാന്.പി 

 
 

                                                                                    
 

  



 

പതാരാത്ത മഴ 

 

കറുത്തിരുണ്ട കാർമേഘടകട്ടുകളിൽ 

ആർത്തിരപുന്ന ഇടിനാദ്ങ്ങൾകുേിടയിൽ 

േിന്നി െിളങ്ങുന്ന േിന്നലിൻ ടവട്ടത്തിൽ 

ആർത്തിരപി നീ പയ് െിറങ്ങിയമപ്പാൾ 

ആദ്യോദ്യം എൻേനടോടക െുളുപി 

െുടർന്നില്ല ആ സമതാഷേെികമനരം 

മൊരാടെ നീ 

ടപയ്െുടകാമണ്ടയിരുന്നമപ്പാൾ 

എടതന്നില്ലാത്ത ഭയം മൊന്നുകയായ് 

എന്നാലും നീയില്ലാടെ ഭൂേിയില്ല 

അമ്മയില്ലാടെ എത് ജീവിെം േകൾക് 

നീയാടണൻ ജീവിെ െുടിപ്പ് 

 

                                                          സഫീർ സി  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

സങ്കടങ്ങളുടടപാഢാവുകൾചുവക്കുന്നനേരം

ഇട ാന്നുമഴയായ്ടപയ് ിറങ്ങിയിരുന്നുടവങ്കിൽ

മായ്ക്കാോകുന്നില്ല ഒരുമഴടവള്ളപ്പാച്ചില്ിേും

ഈദുുഃഖത്തിൻകാർനമഘടക്കട്ടുകടള

ഇട ാന്നുമഴയായ്ടപയ് ിറങ്ങിയിരുന്നുടവങ്കിൽ

ഗർജിക്കുന്നഇടിോഥങ്ങൾക്കുമിടയില്ും

കുല്ുക്കമില്ലകൂസല്ില്ലാ ിരിക്കുന്നേീ

ഓർക്കുന്നില്ലേീറിേീറിടയരിയുന്നഎൻമേം

 

 

                      MUHAMMED JASEEL  



 

 

 

 

 

ആൊശത്തിൻ നിറഞ്ഞ നീലമയം മാറകവ...  

ഇരുട്ടിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു കെറിയ കവട്ടം  

വ ാര ശബ്ദത്താൽ മിന്നിമറിയകവ..,  

രണ്ട് തുള്ളിെൾ കെയിൽ വന്നു െെിഞ്ഞ സമയം  
അറിയുന്നു  നാം  

നമ്മുകട സങ്കടങ്ങളം,  സവൊഷങ്ങളം  

കവള്ള തുള്ളിെളാൽ  െെിയകവ ....  

അെിനു  നാം നിർവെനം നൽകുന്നു മഴ!!! 

അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ൊഠം...... 

 

                                            മറിയം ഷഹല   വി 

                                  



 

 

                                        

 

 

േഴ േഴടയടന്നാരു േഴ  

േഴയിൽ െളിർടത്താരാനന്ദം  

േഴടയന്നു മകട്ടാൽ ശപികും ചിലർ  

േഴടയന്നു മകട്ടാൽ ആഹ്ലാദ്ോം ചിലർ  

ശാപവും പ്രശംസയും ഏറ്റുവാങ്ങി  

മൊരാടെ മൊരാടെ ടപയ്ടൊരു േഴ  

പഴം മപാടല പലവിധോം േഴനാേങ്ങൾ  

ചാറ്റൽ േഴ  മപോരി ടപരുേഴ  

അങ്ങടന മപാകുന്നു പല നാേങ്ങൾ  

േഴടയ ശപികുന്നവടരല്ലാവരും  

ശാപോയിരികടട്ട എടന്നന്നും… 

                                          ബ തിഷ്. വി                                                           

േഴടയടന്നാരു േഴ  



 

                       

 

 

  

 

ഈ മഴക്ക് ആസ്വാദന ഭംഗി ഏവെയാണ് 

മണ്ണിൽ അലിയാൻ ഏവെയാണ് 

മന്ദം തൂകി െരുന്ന പ്രണയം പ ാവല 

ഈ മഴക്ക് ആസ്വാദന ഭംഗി ഏവെയാണ് 

ശീതികരിക്കവെ മണ്ണം പമനിയം ഒരുപ ാവല 

മണ്ണിവെ പമനിയിൽ ഊർന്നിെങ്ങവെ 

മരചില്ലക്ക് മീവത ഇരുന്നു ഞാൻ 

ഈ മഴ നനയവെ ചില്ലയിലൂവട ഞാൻ 

നിൻ തുള്ളികൾ പമനിയിൽ തഴുകുപപാൾ 

അെിയന്നു പ്രണയ ഗീതം ഞാൻ 

മണ്ണിൽ ഊർന്നിെങ്ങുന്ന മഴയവട പ്രണയം 

ഈ മഴക്ക് ആസ്വാദന ഭംഗി ഏവെയാണ് 

മണ്ണിൽ അലിയാൻ ഏവെയാണ് 

മന്ദം തൂകി െരുന്ന പ്രണയം പ ാവല 

ഈ മഴക്ക് ആസ്വാദന ഭംഗി ഏവെയാണ് 
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Rain over 

 

All the rain is not from the sky 

From a wide heart like the sky 

 

It is not water that falls 

It's tears... 

 

All that was raining 

And also will keep raining 

 

 

                              AJAS V 

                             

 



കറുത്ത നേരങ്ങൾ 

 

കാത്തിെിെിപെ കറുത്ത പനെങ്ങൾ  

കാതലൂറുും െഴയ ചുമരുകൾ  

കാതിലൂപെ കനപത്താരു  

കാത്തിെിെിൻ ഹൃദയതാളും  

കണ്ണീെിപന പവല്ലും  

കണ്ണീൊയി പെയ്യും 

കാണുപപാൾ കുളിൊയി  

ഹൃദയത്തിൽ പനാവായ്  

കാതെിെിക്കുും കാഞ്ചനയുപെ ഈണും  

അലട്ടുമീ കാതകളിൽ  

മഴയായി മനമായി മധുവായി  

മനും നിറയുും പനാവായ് . 
  



 

സേ ർത്ഥൻ 

ഒരു പാടു കാലം കാത്തിരുന്നില്ലെ നീ…. 

എല്ലെ…ഇല്ലപാ എല്ലന്ന ശപിച്ചീടാന്… 

ഇന്നു ഞാന് കാലം ല്ലെറ്റി നിങ്ങളില്ലലത്തുമ്പാൾ 

കരുതുക മനുഷയാ….നിന് കരങ്ങല്ലള 

നിങ്ങൾ സമ്ൊഷിച്ചിരുന്ന എന്നില്ലല, 

മ്കാപല്ലത്ത ഉണർത്തിയതും നിങ്ങൾ െല്ലന്ന. 

പാടങ്ങൾ ഇൊ… മരങ്ങൾ ഇൊ… 

എനില്ലകാന്ന് ഊർന്നിരിക്കുവാന് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയിെ. 

മണിമാളികകളാൽ ഭൂമില്ലയ അലങ്കരിക്കുമ്പാൾ 

ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഭാവി െലമുറല്ലയ 

ഓർക്കുവാന് നിങ്ങൾ വവകില്ലയങ്കിൽ 

നിങ്ങല്ലള ഞാനും മറന്നിട്ടം... 

                                                                          റഷാദ് 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

മഴപനപെും 

കനാമ്പരകമഴുെിയ മഴകയ…. 

എത്ര നീ വവദന െന്നുകവന്നാലം 

പ്രണയിച്ചു വൊയിവേ 

നികന്ന ഞാൻ മഴകയ…. 

പ്രണയിച്ചീടം ഞാൻ 

ഇനിയുള്ള ൊലവും 

നിൻ മഴതുള്ളി െിലക്കമാണിവപാഴും 

എൻ ഹൃദയൊളം. 

 

ജുനനദ് അലി  

 

 

 

 

“WHEN WORD ATTAIN SOUL, INEFFABLE BECOMES REVEALED!” 


