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 മഹതാതതാഗതാനറി

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

 ഇനന്ത്യയുടടെ രരാഷ്ട്രപപിതരാവരായ ഗരാനപിജപി ഗുജറരാതപിടലെ പപരാർബനറപിൽ ജനപിച. 
യഥരാർഥപപരര് പമരാഹൻദരാസര് കരരംചനര് ഗരാനപി.  അമ്മ പ ുതര് ലെപി ബരായപി, അച്ഛൻ 
കരരംചനര് ഗരാനപി.  ഭരാരന്ത്യ കസ്തൂർബരാ ഗരാനപി. 1893 ദകപിണരാഫപിക്കയപിടലെതപിയ 
ഗരാനപിജപി വർണവപിപവചനതപിടനതപിപര ശക്തമരായപി പപരാരരാടെപി. സസരാതനന്ത്യ സമര 
നരായകനരായ ഗരാനപിജപി ജനതടയ മുഴുവൻ നയപിചര് സസരാതനന്ത്യതപിപലെക്കര് എതപിച. 
എലരാ ടതരാഴപിലരം മരാനന്ത്യത ഉള്ളതരാടണനരം അധസരാനപിചര് ജജീവപിക്കുന്നതര് ഉതമരം എനള്ള 
ടറകപിടന്റെ  ആശയരം ഗരാനപിജപി സസജീകരപിച. 1917 ബജീഹരാറപിടലെ ചമരാരനപിൽ സതന്ത്യരാഗ്രഹ 
സമരരം നടെതപി വപിജയപിച. നപിസ്സഹകരണ പ്രസരാനതപിടന്റെ ഉയർന്ന 
പനതരാവരായപിതജീർന്ന ഗരാനപിജപി 1920 ൽ ഇനന്ത്യൻ നരാഷണൽ പകരാൺഗ്രസപിടന്റെ 
അനപിപഷധന്ത്യ പനതരാവരായപി.  1928 ബർപദരാളപി സതന്ത്യരാഗ്രഹരം നയപിച. 1930 ൽ ദണപി 
മരാർചര് നടെതപി. 1942 ൽ കസപിറപിനന്ത്യരാ സമരരം നടെതപി. 1947 ൽ ഇനന്ത്യ സസതനയരായപി. 
അപതരാടടെരാപരം നടെന്ന വപിഭജനതപിൽ മനരംടനരാനര് ഗരാനപിജപി ഉപവരാസരം ആരരംഭപിച.  
1948  ജനുവരപി 30 നര് ബപിർളരാ മനപിരതപിൽ നടെന്ന പ്രരാർത്ഥനരാ പയരാഗതപിൽ വചര് ഒരു 
മതഭരാനൻ  ഗരാനപിജപിടയ ടവടെപിടവചടകരാന.
 

അദപിജ വപിപനരാദര് 9c



 മകരളളം കണ്ട മഹതാപ്രളയളം
മലേഖനളം 

ഇതുവടര പകരളരം കണ്ടതപിൽ വചര് ഏറവരം വലെപിയ പ്രളയമരാണര് കഴപിഞ്ഞ ഏതരാനുരം 
മരാസങ്ങൾക്കുമുമര് നമ്മൾ കടെനപപരായതര്.   പകരളടത ഒന്നടെങരം നടുക്കപിയ 
പ്രളയമരായപിരുന അതര്.   നരാരം ഇപന്നവടര അനുഭവപിചപിടപിലരാത മഹരാപ്രളയരം.   
അതപിൻഫലെമരായപി ഒടനവധപി നരാശനഷ്ടങ്ങളരം ഉണ്ടരായപി.  പലെ ജജീവനുകളരം ടപരാലെപിഞ.   
പകരളരം തടന്ന മുങ്ങപിയ  അവസയപിലെരായപിരുന അതര്.   കടെപലെതരാണര് കരപയതരാണര്  
എന്നറപിയരാടത പകചനപിന പലെരുരം.   ഇതപിനുമുമര് എലരാവർക്കുരം  അവനവടന്റെ 
കരാരന്ത്യതപിൽ മരാത്രമരായപിരുന ശ്രദ. മറ്റുള്ളവരുടടെ കരാരന്ത്യങ്ങൾ അപനസഷപിക്കരാൻ 
ആർക്കുരം സമയമുണ്ടരായപിരുന്നപില.  ടതരാടടുത വജീടുകളപിൽ കഴപിയുന്നവർ 
ആടരനപപരാലരം അറപിയരാതവരുടടെ ഈ ടകരാച പകരളതപിൽ ജരാതപിയുടടെ പപരപിലരം 
മതതപിടന്റെ പപരപിലരം മലടെപിചര് പലെരുരം.  ആ സമയതരാണര് അപ്രതജീകപിതമരായപി പ്രളയരം 
കടെനവന്നതര്.  പലെരുരം സഹരായതപിനരായപി പകണപപകപിച. പലെരുടടെയുരം വജീടുകൾ 
തടന്ന മുങ്ങപിപപരായപിരുന. അപപരാഴരാണര് അവർ ദുരപിതരാശസരാസ കന്ത്യരാമപിപലെക്കര് 
എതപിപചർന്നതര്.   അവപിടടെ ഹപിന്ദുടവപന്നരാ മുസപിടമപന്നരാ കപിസന്ത്യൻ എപന്നരാ വപിപവചനരം 
ഉണ്ടരായപില.   ജരാതപിമതവർഗ്ഗവർണ്ണ വന്ത്യതന്ത്യരാസരം കരാണപിചവർ പപരാലരം വപിപവചനമപിലരാടത 
അവരുടടെകൂടടെ കഴപിഞ. അവപിടടെ എതപിയപപരാൾ എലരാവരുരം ഒന്നര്.   അവപിടടെ 
പണക്കരാരടനപന്നരാ പരാവടപടവടനപന്നരാ തരരംതപിരപിക്കരാൻ ഉണ്ടരായപിരുന്നപില. ഇനപിടയരാരു
ദുരനരം വന്നരാൽ അതപിടന ഒറടക്കടരായപി നരാടമലരാവരുരം പനരപിടുടമന്നര് പകരളജീയർ 
ഉറപ്പുനൽകുന. അവർക്കര് ഒന്നപിക്കരാൻ ഒരു പ്രളയരം തടന്ന പവണ്ടപി വന.   അവർ 
അതപിലൂടടെ എലരാരം പഠപിച കഴപിഞ.
 "തപിരപിചറപിവരാണര് ഏറവരം വലെപിയ അറപിവര്" 

ആരന്ത്യനന ടെപിഎസര് 9c



ഡഡഡോക്ടർ എപപിജജെ അബ്ദുൽ കലഡോല

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

പഡരാക്ടർ എപപിടജ അബ്ദുൽ കലെരാമപിടന്റെ ജനനരം 1931 ഒപക്ടരാബർ 15 നരാണര്. 
അവൽ പകജീർ ജജനുലെബര് ദജീൻ അബ്ദുൽകലെരാരം എന്ന പഡരാക്ടർ എ പപി ടജ 
അബ്ദുൽ കലെരാരം ഇനന്ത്യയുടടെ പതപിടനരാന്നരാമതര് രരാഷ്ട്രപതപിയരായപിരുന(2002 മുതൽ
2007 വടര).   പ്രശസനരായ മപിജസൽ സരാപങതപിക വപിദഗ്ദനുരം 
എഞപിനജീയറുമരായപിരുന അപദ്ദേഹരം.  തമപിഴരാടപിടലെ രരാപമശസരതര് ജനപിച അപദ്ദേഹരം 
ബഹപിരരാകരാശ എഞപിനജീയറപിരംഗര് പഠനതപിനു പശഷരം പ്രതപിപരരാധ ഗപവഷണ 
വപികസന പകനരം, ബങപിരരാകരാശ  ഗപവഷണ പകനരം തുടെങ്ങപിയ സരാപനങ്ങളപിൽ 
ഉന്നതസരാനങ്ങൾ വഹപിച.   തപദ്ദേശജീയമരായപി വപികസപിപപിച സരാറജലെറര്  
പലെരാഞര് ടവഹപിക്കപിളപിടന്റെയുരം ബരാലെപിസപികര് മപിജസലെപിടന്റെയുരം  വപികസനതപിനുരം 
ഏപകരാപനതപിനുരം പഡരാക്ടർ അബ്ദുൽ കലെരാരം വപിലെടപട സരംഭരാവനകൾ 
നൽകപിയപിട്ടുണ്ടര്.  മപിജസൽ സരാപങതപികവപിദന്ത്യയപിൽ അപദ്ദേഹതപിൻടറ 
സരംഭരാവനകൾ കണക്കപിടലെടുതര് ഇനന്ത്യയുടടെ മപിജസൽ മനുഷന്ത്യൻ എന്നരാണര് 
കലെരാമപിടന വപിപശഷപിപപിക്കരാറര്.  ടപരാകരാൻ അണസരായുധ പരജീകണതപിനു പപിന്നപിൽ
സരാപങതപികമരായുരം ഭരണപരമരായുരം കലെരാരം സുപ്രധരാന പങ്കുവഹപിചപിട്ടുണ്ടര്.  
അപദ്ദേഹതപിനര് രരാഷ്ട്രജീയകകപി ഇലരായപിരുന. അപദ്ദേഹരം അവപിവരാഹപിതനരാണര്.  
2002 ടലെ അന്നടത ഭരണകകപിയരായപിരുന്ന ഭരാരതജീയ ജനതരാ പരാർടപിയുടടെയുരം 
പ്രധരാന പ്രതപിപക കകപിയരായ ഇനന്ത്യൻ നരാഷണൽ പകരാൺഗ്രസപിടന്റെയുരം  
പപിന്തുണപയരാടടെ അപദ്ദേഹരം രരാഷ്ട്രപതപി സരാനപതക്കര് തപിരടഞ്ഞടുക്കടപട ു.   
ജനകജീയ നയങ്ങളരാൽ ജനങ്ങളടടെ രരാഷ്ട്രപതപി എന്ന പപരപിൽ പ്രശസനരായ 
അപദ്ദേഹരം 2007 ജൂജലെ 25 നര് സരാനടമരാഴപിഞ്ഞപശഷരം തടന്റെ  ഇഷ്ട പമഖലെ 
പമഖലെകളരായ അധന്ത്യരാപനരം, പ്രഭരാഷണരം, എഴുതര്, ടപരാതുജനപസവനരം 
തുടെങ്ങപിയവയപിൽ ശ്രദപകനജീകരപിച.   ഇനന്ത്യൻ ഇൻസപിററ്റ്യൂടര് ഓഫര് മരാപനടജ്മെൻറര് 
അഹമ്മദരാബരാദര്,   ഇനന്ത്യൻ ഇൻസപിററ്റ്യൂടര് ഓഫര് മരാപനടജ്മെൻറര് ഇപനരാർ  
എന്നപിവപിടെങ്ങളപിൽ അദന്ത്യരാപകനുരം, തപിരുവനനപുരരം ഇനന്ത്യൻ ഇൻസപിററ്റ്യൂടര് ഓഫര് 
പസ്പേസര് സയൻസര് ആൻഡര് ടടെപകരാളജപിയുടടെ ജവസര് ചരാൻസലെറുരം 
ആയപിരുന.   2020 ൽ  ഇനന്ത്യടയ ഒരു വപികസപിത രരാഷ്ട്രമരാക്കപി മരാറരാനുളള  
മരാർഗങ്ങളരം ദർശനങ്ങളരം ഇനന്ത്യ 2020 എന്ന തടന്റെ  പുസകതപിൽ അപദ്ദേഹരം 
അവതരപിപപിചപിരുന.  അപദ്ദേഹരം ഒരു സരാപങതപിക വപിദഗര്ധൻ മരാത്രമരായപിരുന്നപില 
ഭരാവപിടയക്കുറപിചള്ള വന്ത്യക്തമരായ കരാഴ്ചപരാടുള്ള രരാഷ്ട്രതനജര് ഞൻ കൂടെപിയരായപിരുന.  
വപിവപിധ വപിദന്ത്യരാലെയങ്ങൾ സനർശപിചര് അവപിടെടത വപിദന്ത്യരാർഥപികളമരായപി സരംവദപിക്കുക



എന്നതര് കലെരാമപിനര് ഇഷ്ടമുള്ള കരാരന്ത്യമരായപിരുന.  അപദ്ദേഹതപിടന്റെ പ്രസരംഗങ്ങൾ 
വപിദന്ത്യരാർത്ഥപികൾക്കര് വളടരയധപികരം പ്രപചരാദനരം നൽകുന്നവയരാണര്. 
apj@abdulkalam.com എന്ന ടവബര് ജസററപിൽ കലെരാരം  
സജജീവമരായപിരുന്നതുടകരാണ്ടര് അപദ്ദേഹരം ആളകളമരായപി വപിശപിഷന്ത്യരാ 
വപിദന്ത്യരാർഥപികളമരായപി നപിരനരരം സരംവദപിച ടകരാണ്ടപിരുന.   അഴപിമതപിവപിരുദ ഇനന്ത്യ 
സൃഷ്ടപിക്കുവരാനരായപി യുവജനങ്ങടള പബരാധവൽക്കരപിക്കുന്നതപിനുരം ഒരു ദദൗതന്ത്യരം 
അപദ്ദേഹരം ഏടറടുത്തു നടെത്തുനണ്ടരായപിരുന.   ഷപിപലരാങ്ങപിൽ  ഇനന്ത്യൻ 
ഇൻസപിററ്റ്യൂടര് ഓഫര് മരാപനജര് ടമന്റെപിൽ പ്രസരംഗപിക്കുന്നതപിനപിടടെ ഉണ്ടരായ 
ഹൃദയരാഘരാതടതത്തുടെർന്നര് കുഴഞവജീണ അപദ്ദേഹടത ടതരാടടെ ുത ബദനപി 
ആശുപത്രപിയപിടലെതപിടചങപിലരം രകപിക്കരാനരായപില.  2015 ജൂജലെ 27 നര് 84ാം 
വയസ്സപിൽ അപദ്ദേഹരം അനരപിച. 
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 ജവഹർലേതാൽനനഹപ്പ്റു 
ജജീവചരറിത്രക്കുററിപപ്പ് 

1889 നവരംബർ 14 നര് അഹമ്മദരാബരാദപിൽ ജനനരം. ആധുനപിക ഇനന്ത്യയുടടെ ശപിലപി എന്നര്
വപിപശഷപിപപിചപിരുന്ന ഇനന്ത്യയുടടെ പ്രഥമ പ്രധരാനമനപി.   ഇനന്ത്യൻ സസരാതനന്ത്യ സമര

പനതരാവര്, രരാഷ്ട്രജീയ തതസചപിനകൻ, ഗ്രന്ഥകർതരാവര്, ചരപിത്രകരാരൻ എന്നജീ നപിലെകളപിലരം
വന്ത്യക്തപിമുദ പതപിപപിച ടനഹര്റു ആഭന്ത്യനര തലെതപിൽ രരാജന്ത്യരാനരതലെതപിൽ

പചരപിപചരരാനയരം അവതരപിപപിചര് ശ്രദ പനടെപിയപിരുന. പമരാഹൻദരാസര് കരരംചനര്
ഗരാനപിയുടടെ ആശപിസ്സുകപളരാടടെ ഇനന്ത്യൻ സസരാതനന്ത്യസമരതപിടലെ മുന്നണപി

പപരാരരാളപിയരായപി മരാറപിയ ഇപദ്ദേഹരം ഇനന്ത്യക്കര് സസരാതനന്ത്യരം കപിടപിയ 1 1947 മുതൽ 1964
വടര ഇനന്ത്യയുടടെ പ്രധരാനമനപിയരായപി പസവനമനുഷപിച.  പസരാഷന്ത്യലെപിസതപിലൂന്നപിയ

ടനഹര് റ ുവപിടന്റെ രരാഷ്ട്രജീയ  ദർശനങ്ങളരാണര് നരാലപതപിറരാപണ്ടരാളരം ഇനന്ത്യടയ നയപിചതര്.
ലെണ്ടനപിടലെ പ്രശസമരായ പകരംബപിഡര്ജര് സർവകലെരാശരാലെയപിൽ നപിനമരാണര് ടനഹര്റു

ബപിരുദരം കരസമരാക്കപിയ.തര് സർവകലെരാശരാലെയപിടലെ ഇന്നർ ടടെമപിളപിൽ നപിനരം വക്കജീൽ
ആകുവരാനുള്ള പരപിശജീലെനവരം ടനഹര്റു പൂർതപിയരാക്കപി.  വപിദന്ത്യരാഭന്ത്യരാസരം കഴപിഞ്ഞര്

ഇനന്ത്യയപിപലെക്കു തപിരപിചവന്നര് ടനഹര്റു അലെഹബരാദര് പകരാടെതപിയപിൽ അഭപിഭരാഷകനരായപി
ഉപദന്ത്യരാഗരം ആരരംഭപിച.  ഇക്കരാലെയളവപിൽ അപദ്ദേഹതപിനര് രരാഷ്ട്രജീയപതരാടുരം

തരാൽപരന്ത്യമുണ്ടരായപിരുന.  പതുടക്ക അഭപിഭരാഷകപജരാലെപി വപിടര് മുഴുവൻ  സമയരം
രരാഷ്ട്രജീയതപിപലെക്കര് പചപക്കറപി.  ഇനന്ത്യൻ നരാഷണൽ പകരാൺഗ്രസ്സപിടലെ ഇടെതുപക

ചപിനരാഗതപി വചപുലെർത്തുന്ന വപരരാടടെരാപരം നപിൽക്കരാനരാണര്  ടനഹര്റു തരാലരന്ത്യടപടതര്.
തടന്റെ മരാർഗ്ഗദർശപിയരായ പമരാഹൻദരാസര് കരരംചനര് ഗരാനപിയുടടെ അനുഗ്രഹപതരാടടെയുരം
മദൗന സമ്മതപതരാടടെയുരം ടനഹര്റു പകരാൺഗ്രസപിനര് ഏറവരം പ്രധരാനടപട പനതരാവരായപി

മരാറപി.  ബപിടനപിൽ നപിനരം ഇനന്ത്യക്കര് പൂർണ സസരാതനന്ത്യരം പവണടമന്നര് ജവഹർലെരാൽ
ഉറടക്ക പ്രഖന്ത്യരാപപിച.   ഇടെതുപക പരമരായ പകരാൺഗ്രസപിടന്റെ  നയങ്ങൾക്കര് ആക്കരം

കൂട്ടുകയുരം ടചയ.  1964 ടമയര് 27 നര് നറ്റ്യൂഡൽഹപിയപിൽ അപദ്ദേഹരം നപമ്മരാടെര് വപിടെപറഞ.
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 അച്ഛനളം മകനളം 
കഥ 

മതരായപി പചടടന്റെ മകനരാണര് മരാനുവൽ.   മരാനുവൽ ഒര ു  കൃഷപിക്കരാരനരാണര്. 
ടപരാരപിടവയപിലെത്തുരം അവൻ വപിശ്രമമപിലരാടത പറമപിൽ പജരാലെപി ടചയരം.  
അതുകരാണുപമരാൾ മതരായപിപചടൻ മകടന  ശകരാരപിക്കരാറുണ്ടര്.   "പമരാടന അൽപപനരരം
വപിശ്രമപിക്കര്" മതരായപിപചടൻ പറയുരം.  "എപപരാഴരാണര് വപിശ്രമപിപക്കണ്ടതര് എന്നര് 
എനപിക്കറപിയരാരം.  എടന്ന ആരുരം ഉപപദശപിപക്കണ്ട".  മരാനുവൽ പദഷന്ത്യടപടുരം.   
അതുപകൾക്കുപമരാൾ മതരായപിപചടനര് സങടെരം പതരാന്നരാറുണ്ടര്.  അങ്ങടനയപിരപിടക്ക 
മരാനുവലെപിനര് ഒരു കുഞണ്ടരായപി.   ഒരു ദപിവസരം ഉച പനരതര് മതരായപിപചടൻ 
കുഞ്ഞപിടനയുരംടകരാണ്ടര് പറമപിൽ ടചന.   മരാനുവൽ നല ടവയപിലെതര് 
പണപിടയടുക്കുകയരായപിരുന. 
"കുഞ്ഞപിടന ആ തണലെപിൽ നപിർതപിക്കൂടടെ". മരാനുവൽ മതരായപി പചടപനരാടെര് പദഷന്ത്യടപട്ടു. 
എന്നപിടര് ഓടെപിടചന കുടപിടയ വരാങ്ങപി അടുത്തുള്ള മരാവപിൻചുവടപിൽ ടചന്നപിരുന. 
അതുകണ്ടപപരാൾ മതരായപിപചടൻ ശരാനനരായപി പറഞ "നപിനക്കര്ഈ ക ുഞ്ഞര് ടവയപില 
ടകരാളളപമരാൾ ഉണ്ടരാവന്ന  വപിഷമവരം പവദനയുരം നജീ  ഈ ടവയപിലെതര് നപിൽക്കുപമരാൾ 
എനപിക്കുമുണ്ടര് മകടന.   ” അതപിനര് നജീ എപന്നരാടെര് പദഷന്ത്യടപടതുടകരാണ്ടര് കരാരന്ത്യമുപണ്ടരാ?" 
ആ പചരാദന്ത്യരം പകടപപരാൾ മരാനുവലെപിനര് കരാരന്ത്യരം മനസപിലെരായപി.  പപിടന്ന ഒരപിക്കലരം മതരായപി 
പചടപനരാടെര് മരാനുവൽ പദഷന്ത്യടപടപില.
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അവൾ ഡദേവു 

കഥ  

ജജീവപിചപിരപിക്കുന്ന മനുഷന്ത്യർക്കര് അപരപിചപിതമരായ സലെരം.   അവപിടടെ കുടറ ആളകൾ. 
ദൂടര മരചവടപിൽ ഒരു ടചറുപക്കരാരൻ അവൻ എപനരാ ചപിനപിക്കുകയരാണര്.   ഭൂമപിയപിടലെ 
ജജീവജരാലെങ്ങടള കുറപിചര് ഒനമല അവൻടറ ചപിന.   ടപടടന്നര് അവൻ ഒരു പചരാദന്ത്യരം 
പകടര് ടഞടപലെരാടടെ തപിരപിഞപനരാക്കപി.  അവടന്റെ  അപത പ്രരായമുള്ള ഒരു ടചറുപക്കരാരൻ.
അവൻ പചരാദപിച, “എനരാ ഇവപിടടെ ഇരപിക്കുന്നതര്?  ” അവൻ നപിപഷധരാർഥതപിൽ 
തലെയരാടപി.   അവൻ സസയരം പരപിചയടപടുതപി, “ഞരാൻ ശന്ത്യരാരം.  നപിടന്റെ  പപരര്?”
അവൻ തളർന്ന മുഖപതരാടടെ ശന്ത്യരാമപിടന പനരാക്കപിടക്കരാണ്ടര് പറഞ, “അർജുൻ.   ”
അവൻ ഇടെയര് ചപിരപിക്കുകയുരം ഇടെയര് ശന്ത്യരാമപിടന പനരാക്കുകയുരം ടചയനമുണ്ടരായപിരുന. 
ശന്ത്യരാരം ഇടതരാനമറപിയരാടത പലെകരാരന്ത്യങ്ങളരം അർജ്ജുനപനരാടെര് സരംസരാരപിച.  പപക 
അർജുൻ ഒന്നപിനുരം പ്രതപികരപിചപില. അവപനരാടെര് ശന്ത്യരാരം ഗദൗരവപതരാടടെ പചരാദപിച, “എനരാ 
നജീ ആപലെരാചപിക്കുന്നതര്?  ” അർജുൻ പറഞ, "ഞരാൻ ഓർക്കുകയരാണര്.  അവടളക്കുറപിചര്. 
അവൾ പദവ ു. മനസ്സപിൽ എടന്റെടതനറപപിച ടപണ്ണര്.  പപക അവൾ അറപിഞ്ഞപിരുന്നപില
ഞരാൻ അവടള പസ്നേഹപിക്കുനണ്ടര് എന്നര്.  അവൾ പപരാലമറപിയരാടത   ഞരാൻ 
രകരാകവചരം പപരാടലെ പപിന്നരാടലെ ഉണ്ടര് എന്നര്. ഞരാൻ എൻടറ പ്രണയരം അവപളരാടെര് 
തുറന പറഞ. പപക അവൾ അതര് നപിപഷധപിചര് എടന്ന പനരാക്കപി ഒനരം മപിണ്ടരാടത 
എന്നപിൽ നപിനരം നടെന്നകന പപരായപി.   ഒരുപപക ഞരാൻ മനസ്സപിൽ ഒരു 
ടചറുപുഞപിരപിപയരാടടെ ആത്മവപിശസരാസപതരാടടെ അവടളടനങപിലരം എൻടറ പസ്നേഹരം 
തപിരപിചറപിയുടമന്നര് ഉറപപിചര് ഞരാൻ അവളടടെ പപിറടക പപരായപി.  പൂക്കൾ പതടെപി അലെയുന്ന 
ഒരു പൂമരാറടയപപരാടലെ അവളടടെ പപിന്നരാടലെ പരാറപിനടെന.   ഒരുദപിവസരം പറരാഡരപികപിൽ 
നപിന്ന ഞരാൻ അവപളരാടെര് പ്രണയടത കുറപിചര് വജീണരം സരംസരാരപിച.   അവൾ എപന്നരാടെര് 
പദഷന്ത്യടപടര് കരാണുന്നതുപപരാലരം അവൾക്കര് ഇഷ്ടമടലനരം എപന്നരാടെര് ടവറുപരാണര് എനരം 
പറഞ.  ഒരുനപിമപിഷരം ഞരാൻ കണ്ണടെച തുറക്കുപമരാപഴക്കുരം കരാണുന്നതര് അവൾ 
രക്തതപിൽ കുളപിചര് പറരാഡപിൽനപിന്നര് പവദനടകരാണ്ടര് പുളയുന്നതരാണര്. എടന്റെ പദവ,  
ഞരാൻ കരാരണരം ഇന്നപിതരാ മരണടതയുരം ജജീവപിതടതയുരം മുഖരാമുഖരം കരാണുന. ഞരാൻ 
ഓടെപിടചന്നര്  അവടള എടുതര് ഒരു വരാഹനതപിൽ കയറപി അടുത്തുള്ള 
ആശുപത്രപിയപിടലെതപി.  അവൾക്കര് പബരാധമപില. ഞരാൻ അവപിടടെ ആദന്ത്യമരായപി സസയരം 
കുറടപടുതപി.   അവസരാനരം ഞരാൻ ഒരു തജീരുമരാനടമടുത്തു എന്തുവപിലെടകരാടുത്തുരം, എടന്റെ 
ജജീവൻ നൽകപിയപിടര് ആയരാലരം എടന്റെ പദവവപിടന എനപിക്കര് രകപിക്കണരം. ഞരാൻ ഞരാൻ 
പഡരാക്ടറുടടെ മുറപിയപിപലെക്കര് ഓടെപി. പഡരാക്ടപറരാടെര് കരാലപപിടെപിചര് കരഞ പറഞ,  



"പദവവപിടന രകപിക്കണരം. എത്ര പണരം ചപിലെവരായരാലരം ഒരു പ്രശ്നവരം ഇല. പദവവപിടന 
തപിരപിചര് ഈ പലെരാകതപിനര് നൽകണരം.  ” പഡരാക്ടർ എടന്ന എഴുപന്നലപിചര് പറഞ,  
"ഞങ്ങൾ ശ്രമപിക്കരാരം.    ” ഞരാൻ എടന്റെ പദവവപിനു പവണ്ടപി ആ വരരാനയപിൽ കരാതപിരുന.
ടപടടന്നര് കുപറ കടെലെരാസുമരായപി സപിസർ അടുപതക്കര് വന.  ഉടെൻ സർജറപി 
പവണടമനരം അവരുടടെ ഹൃദയരം മരാറപിവയണരം എ പപരാസപിറജീവരാണര് എനരം പറഞ്ഞര് 
അവർ പപരായപി. ഞരാൻ വജീണരം അവരുടടെ അടുപതക്കര് ഓടെപി.  എൻടറ രക്തരം എ 
പപരാസപിറജീവരാണര്. പദവ ഈ നപിലെയപിടലെതരാൻ ഞരാനരാണര് കരാരണരം, പഡരാക്ടടറ. 
അതുടകരാണ്ടര് എൻടറ ഹൃദയരം ഞരാൻ പദവവപിനു പവണ്ടപി നൽകരാരം.  നജീ എനരാണര് ഈ 
പറയുന്നതര്  നപിടന്ന ടകരാന്നര് ഹൃദയരം ഞരാൻ അവൾക്കര് നൽകണടമന്നരാപണരാ?  
"അപത പഡരാക്ടർ" .  "അർജുൻ നജീ നപിടന്റെ ജജീവൻ ഇലരാതരാക്കപിയപിടര് അവടള രകപിക്കരാൻ
മരാത്രരം അവൾ നപിനക്കര് ആരരാണര്?    "” അവടള ഞരാൻ ഇഷ്ടടപടുന പഡരാക്ടർ. 
ഒരുപരാടെര്, എടന്നക്കരാൾ. പപിടന്ന പഡരാക്ടടറ ഇനപിടയരാനരം പറയരുതര്. എനപിക്കുപവണ്ടപി 
പഡരാക്ടർ ഇതര് ടചയ്യണരം. ഞരാൻ മരപിക്കുരം എന്നറപിഞ്ഞപിട്ടുരം എൻടറ പദവവപിനര് പവണ്ടപി 
മരണതപിനു കജീഴടെങ്ങപി. ഓപപറഷൻ കഴപിഞ്ഞര് പഡരാക്ടറുരം പദവവരം കരാണുന.  “ പഡരാക്ടർ
എനപിടക്കരാരു കരാരന്ത്യരം പറയരാൻ ഉണ്ടര്".   “ എനരാ പദവ ?   ” “എടന്ന ഒരരാൾ പുറടക 
നടെന ശലെന്ത്യരം ടചയന.  ഒരു അർജുൻ. അവൻ കരാരണരം ആണര് ഞരാൻ ഈ 
അവസയപിലെരായതര്.  അവടന ഞരാൻ പപ്രമപിക്കണരം. അത്ര കരാൽക്കരാശപിനു 
വകയപിലരാത അവപനരാടടെരാപരം ജജീവപിചര് എടന്റെ ജജീവപിതരം ഞരാൻ തുലെയണരം.    ” “ പദവ 
നപിനക്കര് ഒരു കരാരന്ത്യരം അറപിയരാപമരാ?  നജീ ഇന്നര് ഇവപിടടെ ഇങ്ങടന ജജീവപിചപിരപിക്കുന്നതര് 
അവൻ കരാരണമരാണര്. അവനര് ഞരാൻ വരാക്കു നൽകപിയതരാണര്. ഒരപിക്കലരം നജീ ഇക്കരാരന്ത്യരം 
അറപിയരുതര് എന്നര്.  പപക നജീ ഇങ്ങടന അവടനക്കുറപിചര് പറയുപമരാൾ എനപിക്കര് പകട്ടു 
നപിൽക്കരാനരാവപില. അവടൻ  ജജീവപിതരം ബലെപികഴപിചരാണര് നപിടന്ന ജജീവപിപപിചതര്. അവൻ ആ 
നപിമപിഷരം പറഞ്ഞ വരാക്കുകൾ ഇനരം മനസ്സപിലണ്ടര്. പ്രണയരം സതന്ത്യമരായപിരുന .പപക 
പ്രണയരം മനസ്സപിലെരാക്കരാടത പപരായ നപിനക്കര്  അവടന്റെ പപരര് ഉചരപിക്കരാൻ പപരാലരം 
അവകരാശമപില .   പറ്റുടമങപിൽ ആത്മരാവപിനര് നപിതന്ത്യശരാനപി പനർന കപിടരാൻ 
പ്രരാർത്ഥപിക്കര്.    "” പഡരാക്ടടറ അവൻ മരപിചപിടപില. എപന്നരാടടെരാപരം ഉണ്ടര്, എന്നപിലൂടടെ 
അവൻ ജജീവപിക്കുനണ്ടര്. അവൻ മരണരം വടര എപന്നരാടടെരാപരം ഉണ്ടരാകുരം.  ” പദവ 
നപിറമപിഴപികപളരാടടെ പറഞ.
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കൂട്ടുകഡോർ 

കഥ   

ഒരു സുനരമരായ ഗ്രരാമരം.  പൂക്കൾ നപിറഞ്ഞ മരങ്ങളരാൽ ചുറടപട ഗ്രരാമരം.  ഗ്രരാമതപിടലെ 
ഒരു വജീടെരാണര് കണപിമരംഗലെരം വജീടെര്.   അവപിടുടത ഒരു ടപൺകുടപിയരായപിരുന സജീത.  
അവൾ  സുനരപിയരായപിരുന. അവൾക്കര് മൃഗങ്ങടള ഇഷ്ടമരായപിരുന. പ്രപതന്ത്യകപിചര് 
പൂചക്കുടപികടള.   ഒരപിക്കൽ അവളടടെ വജീടെപിടന്റെ തടപിൻപുറതര് അസഹന്ത്യമരായ കരചപിൽ.   
അവൾ പനരാക്കപിയപപരാൾ ഒരു പൂച പ്രസവപിചപിരപിക്കുന. മരാലെരാഖമരാരുടടെ സദൗനരന്ത്യമുള്ള 
മൂന്നര് കുടപികൾ.  കുുപറ ദപിവസങ്ങൾക്കു പശഷരം അവർ കളപിച ടകരാണ്ടപിരപിക്കുന്നതു കണ്ടര് 
സജീത  ആശ്ചരന്ത്യപതരാടടെ പനരാക്കപി.   കുപറ കരാലെങ്ങൾക്കര് പശഷരം കുടപികളടടെ അമ്മ 
ചത്തുപപരായപി.   പപിടന്ന 3 പൂച കുടപികടളയുരം പരപിപരാലെപിചതര് സജീതയരായപിരുന.   പരാൽ 
കുടെപിക്കരാൻ പകമനരാർ ആയപിരുന അവർ.   സജീതയുരം അവരുരം വപിട്ടുമരാറരാത കൂട്ടുകരാരരായപി
മരാറപി.   സജീതടയ രരാവപിടലെ വപിളപിചണർത്തുരം.  അനുസരണയുളളവയരായപിരുന അവ.   
മജീൻ ടകരാണ വചരാൽ അതര് പനരാക്കപിനപിൽക്കുരം.  സജീത ടകരാടുക്കുപമരാൾ തപിനരം.  സജീത 
സ്കൂളപിൽ നപിന വരുരം വടര കരാതപിരപിക്കുരം.  പപിടന്ന കളപിയരായപി ,ചപിരപിയരായപി.  വർഷങ്ങൾ 
പപിന്നപിട്ടു.  എന്നപിട്ടുരം അവരുടടെ സദൗഹൃദരം നപിലെചപില.   പൂച കുടപികളടടെ തലെമുറയുരം 
സജീതപയരാടടെരാപരം വളർന കൂട്ടുകരാരരായപി മരാറപി.
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എനല എങ്ങജനെയല

കഥ  

ഒരു വലെപിയ നഗരരം. അവപിടടെ അടുതടുതരായപി ധരാരരാളരം അയൽ വജീടുകളണ്ടരായപിരുന. 
അവർ പരസ്പേരരം കരാണുകപയരാ സരംസരാരപിക്കുകപയരാ ടചയപിരുന്നപില. കരാരണരം അവർ 
വളടര അധപികരം അസൂയരാലക്കൾ ആയപിരുന. ഒരു വജീട്ടുകരാർ ജബക്കര് വരാങ്ങപിയരാൽ 
പപിപറദപിവസരം തടന്ന അടുത വജീടപിലള്ളവർ ഒരു കരാർ വരാങരം. അവർ 
അങ്ങടനയരായപിരുന. പരസ്പേരരം മപിണ്ടരാടതയുരം അവർ മറരാടരക്കരാളരം പണക്കരാരൻ 
ആവക എന്ന ലെകന്ത്യതപിനുപവണ്ടപി മരാത്രരം പരാഞ.   രണ വജീടുകളപിലമുള്ള കുടപികൾ 
പരസ്പേരരം കളപിക്കുന്നതുരം സരംസരാരപിക്കുന്നതുടമരാനരം വജീടപിടലെ മരാതരാപപിതരാക്കളരം 
ഇഷ്ടടപടപിരുന്നപില.   അവർ കുടപികടള ശകരാരപിച.  അവരുടടെ സസഭരാവരം തടന്ന അവർ 
കുടപികളപിലരം വളർതപിടയടുത്തു.   
ഒരു സുപ്രഭരാതതപിൽ നരാടെപിടന നടുക്കപി ആ സരംഭവരം.  അവർ പപരാലമറപിയരാടത ഒരു 
മഹരാപ്രളയരം.   ജനപിച നരാൾമുതൽ അടെപിച കൂടപി  ടകടപിപടുതതര് എലരാരം ഒറ നപിമപിഷരം 
ടകരാണ്ടര് ടവള്ളതപിലെരായപി. ജജീവപനക്കരാൾ പ്രരാധരാനന്ത്യരം കലപിച പണവരം പ്രശസപിയുരം എലരാരം
ഒരു നപിമപിഷരം ടകരാണ്ടര് ടവള്ളതപിലെരായപി.   വജീടപിൽ നപിറടയ ടവള്ളരം കയറപി.  പറരാഡരം 
വജീടുരം കരാണരാത ടവള്ളരം.   കക്കൂസര് ടെരാങപിൽനപിന്നര് മലെപിനജലെരം നപിറടഞ്ഞരാഴുകരാൻ 
തുടെങ്ങപി. അതപിലൂടടെ പലെ മരാരകപരരാഗങ്ങളരം തപിരയുടടെ പവഗതപിൽ പടെർന.   
എവപിപടെടക്കന്നപിലരാടത ജനങ്ങൾ ജജീവനു പവണ്ടപി പരക്കരം പരാഞ.  ഒടുവപിൽ അവർ 
ദുരപിതരാശസരാസ കന്ത്യരാമപിപലെക്കര് തരാമസരം മരാറപി.   പണക്കരാരൻ ഓവനപിലരാടത എലരാവരുരം 
ഒരു പനരടത അന്നതപിനു പവണ്ടപി പരസ്പേരരം മലടെപിച.   കപിടെപരാടെരം നഷ്ടടപടര് അവർ 
ഒന്നര മരാസപതരാളരം ദുരപിതരാശസരാസ കന്ത്യരാമപിൽ തരാമസപിച.   അങ്ങടന പരസ്പേരരം 
കരാണരാതവരുരം മപിണ്ടരാത വരുരം പണടതയുരം ജജീവപിതടതയുരം അറപിഞ്ഞര് 
ടപരുമരാറരാൻ തുടെങ്ങപി.   ഭൂമപിയപിൽ ജനപിചപിട്ടുടണ്ടങപിൽ മരണരം തജീർചയരായുരം സരംഭവപിക്കുരം.  
ജനനതപിനുരം മരണതപിനുമപിടെയപിലള്ള കരാലെയളവരാണര് ജജീവപിതരം.   അതര് നന്നരായപി 
ജജീവപിച തജീർക്കുക.
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വഴപിജതെറ്റുന്ന പുതുതെലമുറ

കഥ   

നപിറടയ വൃകങ്ങൾ ടകരാണ്ടര് നപിറഞനപിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രരാമരം. കുനകളരം പുഴകളരം 
ടകരാണ്ടര് സമൃദമരാണര് അവപിടെരം.   അങ്ങടനടയരാരു ഗ്രരാമതപിലെരാണര് അശസൻ 
ജജീവപിക്കുന്നതര്. അച്ഛനുരം അമ്മയുരം അടെങന്ന ഒരു ടചറപിയ സസർഗ്ഗമരാണര്അവടന്റെ വജീടെര്.  
അവടന്റെ  അച്ഛനര് അസുഖരം ആയതര് ടകരാണ്ടര് കപിടെപപിലെരാണര്.   അതുടകരാണ്ടര് അവടന്റെ  
അമ്മയരാണര് കുടുരംബരം മുപന്നരാടര് ടകരാണപപരാകുന്നതര്.   അശസൻ ഒരു പതരാരം കരാസര് 
വപിദന്ത്യരാർത്ഥപിയരാണര്.   നലതുപപരാടലെ പഠപിക്കുരം.   എലരാ വപിഷയതപിലരം  എ പ്ലസര്.    
ആണര് പഠനതപിൽ മരാത്രമല, കരായപിക പ്രവർതനങ്ങളപിലരം അവനരാണര് ഒന്നരാമൻ. 
ഇങ്ങടന അവർ സപനരാഷപതരാടടെ ജജീവപിച വരപികയരായപിരുന. അപപരാഴരാണര് 
ടപടടന്നതര് സരംഭവപിചതര്.  ആ വർഷരം അവസരാനരം അവർ പതരാരംകരാസര് കഴപിയുന്ന 
അവസരാനടത പരജീകയുരം  കഴപിഞ ടസൻറര് ഓഫര് ആപഘരാഷപിക്കുന്ന ദപിവസരം 
എതപി.   അന്നര് അവൻ വളടര സപനരാഷപതരാടടെയരായപിരുന സ്കൂളപിപലെക്കര് വന്നതര്.   
അപപരാൾ അവടന്റെ  സഹപരാഠപികളരായ ചപിലെ കുടപികൾ അവടന സമജീപപിച.   അന്നവർ 
പവടറ ഉപദ്ദേശപതരാടടെയരായപിരുന വന്നതര്.   മദന്ത്യതപിനുരം മയക്കുമരുന്നപിനുരം 
അടെപിമകളരായപിരുന്ന  അവരുടടെ മനസ്സപിൽ അശസ പനരാടുള്ള പകയരായപിരുന.   അവൻ 
എലരാറപിനുരം നന്നരാവന്നതര് അവർക്കര് ഇഷ്ടമലരായപിരുന.  പരാവരം അശസൻ.   ഇടതരാനരം 
അറപിയപിലരായപിരുന.   അവരുടടെ കപടെ പസ്നേഹതപിൽ അവൻ അലെപിഞപപരായപി.   
അപപരാൾ അവരപിൽ ഒരരാൾ ഒരു ടപരാതപി നൽകപി.   എന്നപിടര് അതര് കഴപിക്കരാൻ 
ആവശന്ത്യടപട്ടു.   അതര് എനപിനരാടണന്നര് അവൻ പചരാദപിച.    അവർ പറഞ്ഞതര് 
ഇങ്ങടനയരാണര് ഇതര് കഴപിചരാൽ കൂടുതൽ പഠപിക്കരാൻ ഉപനഷരം ലെഭപിക്കുരം.   അപപരാൾ 
അവൻ അതര് കഴപിച.   ലെഹരപി  ആയപിരുന അടതന്നര്  അവനര്  അറപിയപിലരായപിരുന.   
അങ്ങടന അവൻ ലെഹരപിക്കര്  അടെപിമയരായപി.  കുപറ ദപിവസങ്ങൾ കടെനപപരായപി.   
അപപരാഴുരം അവനര് ഈ സസഭരാവരം ഇലരായപിരുന.   എത്ര കഷ്ടടപട്ടുരം സുഹൃത്തുക്കൾ 
അവനര് അതര്  നൽകപിയപിരുന.   ഈ സമയതരാണര് അവരുടടെ റപിസൽടര് വന്നതര്.   
അവനര് എലരാ വപിഷയതപിനുരം എ പ്ലസര് ആയപിരുന.   അച്ഛനുരം അമ്മയുരം 
വളടരയധപികരം സപനരാഷപിക്കുകയുരം അഭപിമരാനപിക്കുകയുരം ടചയ. അപപരാഴുരം അവർക്കര് ഒപര



ഒരു വപിഷമരം മരാത്രമരായപിരുന ഉണ്ടരായപിരുന്നതര്. അവടന്റെ  സസഭരാവരം മരാറുന്നതരായപി 
അവർക്കര് ശ്രദയപിൽടപടപിരുന.   ആപരരാടുരം ഒരു ദയയുരം ഇലരാടത അവൻ ടപരുമരാറപി. 
സസനരം മരാതരാപപിതരാക്കടളയുരം അവഗണപിച തുടെങ്ങപി.   ഇങ്ങടനയപിരപിടക്കയരാണര് പ്ലസര് 
വണ്ണപിടലെ ആദന്ത്യ എകരാരം വന്നതര്.   ഒന്നരാമനരായ അവൻ ഇപപരാൾ ഒനമലരാതരായപി.   ഒരു
ദപിവസരം സ്കൂൾ വപിടര് അവൻ വജീടപിടലെതരാൻ വളടരയധപികരം ജവകപി.   മകടന 
കരാണരാടത ആ പരാവരം സജീ വളടരയധപികരം വപിഷമപിച.   അങ്ങടന സനന്ത്യയരായപി.   
അവൻ വജീടപിപലെക്കു വന. അവപനരാടെര്  അമ്മ ജവകപിയതര് എനരാടണന്നര് തപിരക്കപി.   
പമരാടന നജീ ഇത്ര പനരരം എവപിടടെയരായപിരുന? നപിടന്ന കരാണരാടത അമ്മ എത്ര വപിഷമപിചര് 
എനരം.   ഇങ്ങടന പറഞ അമ്മ അവടന പചർത്തു നപിർതപി.   ജക തടപിമരാറപി 
ടകരാണ്ടര് അവൻ പറഞ 
മരാറപി നപിൽക്കര്.   എൻടറ കരാരന്ത്യങ്ങൾ പനരാക്കരാൻ എനപിക്കറപിയരാരം.   നപിങ്ങൾ ഇതപിൽ 
ഇടെടപപടെണ്ടതപില.   ഇങ്ങടന പറഞ അവൻ അകപതക്കര് പപരായപി.   ഇടതലരാരം 
അവൻടറ അച്ഛൻ അകത്തുനപിന്നര് പകൾക്കുനണ്ടരായപിരുന.   അവർ രണപപരുരം വളടര
പനരരം കരഞ.   അപപരാൾ തരാൻ ടചയതര് ടതറരായപിപപരായപി എന്നര് അവനര് 
മനസ്സപിലെരായപി.   അവൻ അവരുടടെ അരപികപിപലെക്കര് ടചന്നര് മരാപ്പുപറയുകയുരം ടചയ.   
പപിടന്ന അവൻ നടെന്നടതലരാരം തുറന പറഞ.   അപപരാഴരാണര് അതര് ലെഹരപി വസ്തു 
ആയപിരുന എന്നര് അവനര് മനസ്സപിലെരായതര്.   ആ നപിമപിഷരം തടന്ന അവനര് ടവറുപര് 
പതരാന്നപി.   അപപരാൾ ആ അമ്മ നപിറകണ്ണുകപളരാടടെ ഇങ്ങടന പറഞ.  ഇനപി അങ്ങടന 
ഒനരം ടചയ്യരുതര്.  നലതുപപരാടലെ പഠപിക്കണരം.   ഇടതരാടക്ക പറഞ്ഞപപരാൾ അവരുടടെ 
കണ്ണുകൾ നപിറടഞ്ഞരാഴുകപി.   കുറചപനരടത സുഖതപിനുപവണ്ടപി ടചയ്യരുതരായപിരുന 
എന്നവനര് പതരാന്നപി ഭൂതകരാലെടത.  അവൻ മറന.   ഇനപി ആ കരാലെതപിപലെക്കര് തപിരപിടക
പപരാവപിടലന്നര് അവൻ പ്രതപിജ്ഞടചയ.    കഴപിഞ്ഞടതരാടക്ക ടവറുരം സസപ്നമരായപിരുന 
എന്നര് കരുതപി അവൻ  പുതപിയ അശസനരായപി മരാറപി.
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കഥ   

ഒരു ശ്രരാവണമരാസതപിടലെ പുലെർകരാലെരം.   ഞരാൻ പുലെർടച തടന്ന ഉണർന.  പുലെർടച
നല മഴയുണ്ടരായപിരുന.  ശ്രരാവണമരാസരം മഴക്കരാലെതപിടന്റെ  ആരരംഭഘടരം ആണപലരാ.   
ഞരാനുരം ഏടനുരം ഏടതപിയുരം അവരുടടെ മക്കളരം മരാത്രമരാണര് വജീടപിലള്ളതര്.  
കഴപിഞ്ഞദപിവസരം പചടനുരം കുടുരംബവരം ഏടതപിയുടടെ നരാടപിപലെക്കര് പപരായപി.   അതുടകരാണ്ടര് 
വജീടപിൽ ഞരാൻ ഒഴപിടക ആരുരം ഉണ്ടരായപിരുന്നപില.  ടപടടന്നര് എനപിടക്കരാരു കരാപപി 
കുടെപിക്കരാൻ പമരാഹരം .  ഉടെടന അടുക്കളയപിൽ കയറപി കരാപപിയപിട്ടു. പകരാലെരായയപിൽ ഒരു 
ചരാരുകപസരയപിൽ ഇരുന  ഞരാൻ കരാപപി കുടെപിക്കരാൻ തുടെങ്ങപി. സമയരം ഒൻപതു 
മണപിയരായപിട്ടുരം ഞരാൻ അപത ഇരപിപര് തുടെർന .മഴ പതരാർന.   പതര് മണപിയരായപപരാൾ 
മുറതപിറങ്ങപി. വരമപിപലെക്കര് ഞരാൻ കണ്ണുരംനടര് നപിന.

നരാളകൾ കുടറ കഴപിഞ.   ഏടൻടറ മകൾ മജീനരാകപിയുടടെ പപിറന്നരാൾ വടന്നതപി.   
എലരാവർഷവരം അവളടടെ പപിറന്നരാൾ ഞങ്ങൾ ആപഘരാഷപിചപിരുന.   ഇപ്രരാവശന്ത്യരം 
അവളടടെ പപിറന്നരാൾ മറ്റുള്ളവർക്കുരം ഉപകരാരടപടെണരം എന്നര് ഞങ്ങൾക്കര് പതരാന്നപി.   ഈ
പ്രരാവശന്ത്യരം ഞങ്ങൾ ഒരു വൃദസദനരം കടണ്ടതപി.   വൃദനരാടര സരംരകപിക്കുന്ന പകനരം.  
ഏടൻടറ മകളടടെ പപിറന്നരാൾ ദപിവസരം വൃദരാലെയതപിൽ വസപിക്കുന്ന എലരാ 
അച്ഛനമ്മമരാർക്കുരം ഭകണവരം ഓപരരാ പജരാഡപി വസവരം നൽകപി.   എലരാവർക്കുരം ഞങ്ങൾ 
പവണപവരാളരം ഭകണരം വപിളമപി.   എലരാവരുരം കഴപിച കഴപിഞ.    ഇതപിൽനപിടന്നലരാരം 
അകനനപിന്നര് അലെസമരായപി ഇരപിക്കുന്ന ഒരു അമ്മടയ ഞരാൻ ശ്രദപിച. ടമലെപിഞ്ഞ 
ശരജീരരം, ചുളപിഞ്ഞ നരച മുടെപിയുരം ആയപിരപിക്കുന്ന ഒരമ്മ.   അമ്മ വപിദൂരതയപിപലെക്കര് പനരാക്കപി 
നപിൽക്കുകയരായപിരുന.   ഞരാൻ അമ്മടയ വജീകപിച ടകരാണ്ടപിരപിക്കുകയരായപിരുന. 
അതപിനുപശഷരം അമ്മയുടടെ അടുപതക്കര് ടചന.   ഞരാൻ രരാമകൃഷ്ണൻ എന പറഞ്ഞര് 
സസയരം പരപിചയടപടുതപി.   അമ്മ എടന്ന പനരാക്കപി.   ഞരാൻ പചരാദപിച "അമ്മയുടടെ 
പപടരനരാ ?    "” ഞരാൻ ഭവരാനപിയമ്മ".   ഭവരാനപിയമ്മ എനപിനരാണര് 
വപിഷമപിചപിരപിക്കുന്നടതന്നര് ഞരാൻ പചരാദപിച.   അമ്മ ടപടടന മറുപടെപി പറഞ.  "ഞരാൻ 
എൻടറ മകടന കുറപിചര് ഓർക്കുകയരാണര്.   ഏതരാണ്ടര് രരാമകൃഷ്ണടന്റെ  അത്രയുരം പ്രരായരം 
ഉണ്ടരാകുരം.   "” മകനര്  എന്തുസരംഭവപിച?  ” ഞരാൻ പചരാദപിച.   "മകനര് ഒനരം സരംഭവപിചപില.  
പപക അവരുടടെ സസഭരാവരം വളടരപയടറ മരാറപിപപരായപി.   എൻടറ വജീടെര് തൃശൂർ ജപിലയപിൽ 



ആയപിരുന തരാടഴ വളപപിൽ അകരംവജീടെര്.   അവപിടുടത ഏറവരം വലെപിയ പ്രമരാണപിയരായ 
വരാസുപദവൻനരായരുടടെ ഒപര ഒരു മകൾ- ഭവരാനപി.   അച്ഛടന്റെ ഓമന പുത്രപി. എനപിക്കര് 20 
വയസ്സരാകുപമരാപഴക്കുരം അച്ഛൻ എടന്ന അമ്മരാവൻടറ മകൻ പശഖരൻ നരായർക്കര് 
വപിവരാഹരം ടചയടകരാടുത്തു.   ഞങ്ങൾക്കര് ഒരു മകൻ പപിറന ശ്രജീരരാഗര്. അമ്മടയ 
ആയപിരുന അവനര് ഏടറ ഇഷ്ടരം.   അമ്മയുടടെ പുണന്ത്യരം കണ്ടവൻ.   അമ്മടയ 
പദരാഹപിക്കരാടത കുസൃതപിക്കരാരനരായ എടന്റെ മകൻ.  പപക അവൻ വപിവരാഹതപിനു 
പശഷരം  അപമരപിക്കയപിപലെക്കു തരാമസരം മരാറപി.   അവനര് അമ്മടയയുരം അച്ഛടനയുരം 
പവണ്ടരാതരായപി.   കുപറക്കരാലെരം കഴപിഞ്ഞര് എൻടറ ഭർതരാവപിനര് കരാൻസർ എന്ന മഹരാ 
പരരാഗരം പപിടെപിടപട്ടു.   അധപികരം കരാലെരം നജീണ നപിൽക്കരാടത അപദ്ദേഹരം എടന്ന വപിട്ടു പപരായപി.  
പപിന്നജീടെര് എടന്റെ  മനസ്സര് മരവപിചതുപപരാടലെ ആയപി. കുറച ദപിവസരം കഴപിഞ്ഞര് ഒരു 
പഫരാൺപകരാൾ വന.  അതര് എൻടറ മകൻ ആയപിരുന.  അവൻ കുടുരംബപതരാടടെരാപരം 
നരാടപിപലെക്കര് വരുന എന്നര്.  ഞരാൻ അതുപകടര് ഒരുപരാടെര് സപനരാഷപിച.  
പറഞ്ഞതുപപരാടലെ അവൻ അധപികരം ജവകരാടത നരാടപിൽ എതപി.  പപക അതര് 
അമ്മടയ കരാണണരം എന്ന ഉപദ്ദേശപതരാടടെ ഒനമലരായപിരുന.   വൃദയരായ അമ്മ- 
ആർക്കു കരാണണരം അപല. അവൻ വന്നതര് നരാടപിലള്ള എലരാ സസത്തുക്കളരം 
വപിൽക്കരാനരായപിരുന.   എലരാരം അവനര് എഴുതപിടക്കരാടുത്തു.   അവൻടറ കരാരന്ത്യരം 
കഴപിഞ്ഞപപരാൾ അവൻ എടന്ന ഇവപിടടെ ടകരാണ്ടരാക്കപി.  ഞരാൻ മനസ്സപിൽ പപരാലരം 
കരുതപിയപിരുന്നപില അവൻ എപന്നരാടെര് ഇങ്ങടന ടചയടമന്നര്.   "അമ്മ വപിഷമപിപക്കണ്ട.   
അമ്മയുടടെ മകനര് ആദന്ത്യരം അമ്മപയരാടെര് പസ്നേഹമുണ്ടരായപിരുന. പപക ഇന്നര് ആ പസ്നേഹരം 
നപിർജജീവമരായപി രപിക്കുന.  ഇത്രയുരം പറഞ്ഞര് ഞരാൻ ആ അമ്മയുടടെ അടുതര് നപിനരം 
മടെങ്ങപി.  ഇന്നടത തലെമുറ തൻടറ അച്ഛനമ്മമരാരുടടെ പസ്നേഹരം അളന്നല,  
അച്ഛനമ്മമരാരുടടെ സസതപിടന്റെ അളവര് ത്രരാസപിലെപിടര് അളന്നരാണര് അവരവരുടടെ 
അച്ഛനമ്മമരാടര പസ്നേഹപിക്കുന്നതര്.  അതരാണര് ചരപിത്രരം .  അച്ഛനമ്മമരാർക്കര് 
വരാർധകന്ത്യതപിൽ മക്കളടടെ പസ്നേഹതപിൻടറ തണലെരാണര് ആവശന്ത്യരം.   അലരാടത ഓപരരാ 
സലെതപിനുരം കരാണടപടുന്ന വൃകങ്ങളടടെ  തണൽ അല.   വരാർദകന്ത്യരം എന്നതര് എലരാ
മനുഷന്ത്യരുടടെയുരം രണ്ടരാരം ബരാലെന്ത്യമരാണര്. എന്നര് പുതു തലെമുറകളരം ഒപന്നരാർക്കണരം. ഇന്നര് 
നപിങ്ങളടടെ പൂർവപികർ വരാർദകന്ത്യരം വടര നരാടള അതര് നപിങ്ങടള പതടെപി വരുരം.   
അതപിൽനപിന്നര് ആർക്കുരം മരണതപിലൂടടെ യലരാടത ഒഴപിഞമരാറരാൻ കഴപിയപില.   
അതരാണര് സതന്ത്യരം.   വരാർദകന്ത്യരം എന്നതര് നപിങ്ങടളയുരം പതടെപി വരുരം.  അതര് ഓർക്കുക.



മമൈസൂരപിഡലകക്ക് ഒരു യഡോത

യതാത്രതാ വറിവരണളം 

ജനുവരപി 2 ബുധനരാഴ്ച രരാത്രപി 10 മണപിക്കരാണര് ജമസൂരപിപലെക്കുള്ള എൻടറ 
യരാത്രപുറടപടതര്.പുറടപടുപമരാൾ എനപിക്കര് വളടരപയടറ സപനരാഷരം ആയപിരുന 
ഞങ്ങളടടെ യരാത്രക്കപിടെയപിൽ ജഡ്രൈവർ ബസ്സപിൽ പരാടര് ടവചതന.ഉതരാഹപതരാടടെ 
ഞങ്ങൾ ഡരാൻസര് കളപിക്കരാൻ തുടെങ്ങപി.കുപറ കളപിച കജീണപിചപപരാൾ ഞങ്ങൾ 
ഓപരരാരുതരരായപി സജീറപിപലെക്കര് മടെങ്ങപി.എൻടറ കൂടടെ എൻടറ അപത പ്രരായതപിലള്ള 
രണ കൂട്ടുകരാരുരം ഉണ്ടരായപിരുന.എൻടറ കരാസപിൽ പഠപിക്കുന്ന ശപിവമരാനസയുരം ടദദുരരാജുരം. 
പപിടന്ന എൻടറ അനുജതപിയുടടെ പ്രരായമുള്ള കുടറ കുടപികളരം.ഞങ്ങളടടെ യരാത്ര എൻടറ 
അമ്മയുടടെ യൂപറരാപപിലള്ള പചചപിമരാപരരാടുരം അയൽവരാസപികപളരാടുരം കൂടടെ 
ആയപിരുന.ഞങ്ങൾ കരാടപിൽ കൂടെപി വരുപമരാൾ ജഡ്രൈവർ പരാടര് നപിർതപി.ആ കരാടപിൽ 
കുടറ വനന്ത്യജജീവപികൾ ഉണ്ടരായപിരുന.ഇടെയര് ഞങ്ങൾ ആനടയ കണ.കജീണതരാൽ 
ഞരാൻ അമ്മയുടടെ മടെപിയപിൽ ഇരുന കുറചപനരരം ഉറങ്ങപി.പപിന്നജീടെര് ഒന്നര് ഫഷര് ആകരാൻ 
കരാടപിക്കുളരം എന്ന സലെതര് ഇറങ്ങപി.വജീണരം ജമസൂർക്കര് തപിരപിച.ജവകുപന്നരരം 
നരാലമണപിപയരാടടെ ജമസൂരപിടലെതപി.6 മണപി വടര ബസ്സപിൽ തടന്ന ഉറങ്ങപി.അവപിടടെ ഒരു
പലെരാഡര്ജപിൽ ആയപിരുന വപിശ്രമരം.ഏഴു മണപിപയരാടടെ എലരാവരുരം ടറഡപിയരായപി 
പുറതപിറങ്ങപി.ആദന്ത്യമരായപി ഒരു പള്ളപി സനർശപിച.കുടറ പഫരാപടരാകൾ എടുത്തു.പള്ളപിയപിൽ 
നപിന്നപിറങപമരാൾ ഒരു ടകരാ ടകരാനയുരം മുലപ്പൂവരം വരാങ്ങപി.പപിന്നജീടെര് ഞങ്ങൾ  
മൃഗശരാലെയപിപലെക്കര് പപരായപി.അവപിടടെ പലെതരതപിലള്ള പകപികപളയുരം മൃഗങ്ങപളയുരം ഒടക്ക
കണ.ഒടകപകപി,സപിരംഹരം, ആന തുടെങ്ങപി ഒപടടറ മൃഗങ്ങടള കണ,തുടെർന്നര് ഞങ്ങൾ  
പരാലെസര് കരാണരാൻ പപരായപി.അവപിടെരം വളടര മപനരാഹരമരായപിരുന.കുപറ.വപിപദശപികളരം 
സനർശകരരായപി ഉണ്ടരായപിരുന.അതപിടന്റെ ഉള്ളപിൽ തടന്ന ഒരു പകത്രവരം 
ഉണ്ടരായപിരുന.രരാജരാക്കനരാരുടടെയുരം രരാജ്ഞപിമരാരുടടെയുരംചപിത്രങളരം അവർ ഉപപയരാഗപിച  
വസങ്ങളരം കരാണരാൻ കഴപിഞ.അപൂർവ്വമരായ ടപയപിൻറപിരംഗര് എടന്ന 
അത്ഭുതടപടുതപി.പകത്ര ദർശനതപിനപിടടെ അവപിടുടത തപിരുപമനപി ഒരു പരാത്രരം 



പപരാലള്ള വസ്തു ടകരാണ്ടര് ഞങ്ങടള അനുഗ്രഹപിച.പരാലെസപിന്റെടുത്തുതടന്ന ഒരു ഫ്ലവർപഷരാ
ഉണ്ടരായപിരുന.ഞങ്ങൾ അവപിടടെയുരം പപരായപി.വളടര മപനരാഹരമരായപി.ആനടയയുരം മറ്റുരം 
പൂക്കൾടകരാണ്ടര് നപിർമ്മപിചപിരപിക്കുന.വജീടുകൾ,മണപിമരാളപികകൾ,വരാപദന്ത്യരാപകരണങ്ങൾ 
തുടെങ്ങപി പലെതരതപിലള്ള വസ്തുക്കളരം പൂക്കൾടകരാണ്ടര് നപിർമ്മപിചപിരപിക്കുന.എത്ര 
മപനരാഹരരം.തുടെർന്നര് ഭകണരം കഴപിക്കരാനരായപി ഒരു പഹരാടലെപിൽ 
കയറപി.ഭകണതപിനുപശഷരം നപിങ്ങൾ ടെപിപ്പു സുൽതരാൻടറ സമരാധപി കരാണരാൻ 
പപരായപി.ടെപിപ്പു ഉപപയരാഗപിചപിരുന്ന ആയുധങ്ങളരം ഒടക്ക ആയപിരുന അവപിടടെ 
പ്രദർശപിപപിചതര്. ഞങ്ങൾ വരാടർ ജയപിലെപിൽ പപരായപി.അവപിടടെനപിന്നര് ഞങ്ങൾ ഐസജീരം 
വരാങ്ങപി കഴപിച.തപിരപിചവരുപമരാൾ ഞരാൻ കുതപിരടയ കണ.  അവപിടടെനപിന്നര് ഞരാൻ ഒരു 
ടതരാപപിയുരം വരാളരം വരാങ്ങപി.പപിന്നജീടെര് വൃദസദനതപിൽ നപിന്നര് വൃനരാവനരം കരാണരാൻ 
പപരായപി. അവപിടടെ വളടര മപനരാഹരമരായപിരുന ഫദൗണ്ടനുകളരം ഒടക്കയരാണര് അവപിടടെ 
ഫദൗണ്ടൻ അവപിടടെ പരാർക്കുരം ഒടക്കയരാണര് ഉള്ളതര്.അവപിടടെ വളടര 
മപനരാഹരമരാണര്.പപിന്നജീടെര് അവപിടടെ വരാടർ മറ്റ്യൂസപികര് ഉണ്ടരായപിരുന.ടവള്ളതപിൽ ജലെറര് 
ഇട്ടു അവപിടടെനപിന്നര് കുപറ സരാധനങ്ങൾ വരാങ്ങപി.പപിന്നജീടെര് ഒരു പകത്രദർശനരം 
നടെതപി.അവപിടടെ പകത്രതപിൻടറ മുകളപിൽ കുടറ കുരങ്ങനരാർ ഉണ്ടരായപിരുന.അവപിടടെ 
ഉള്ള പശുക്കടളയുരം ടകടപി ഇലരായപിരുന.പപിന്നജീടെര് ഞങ്ങൾ വജീണരം ഭകണരം കഴപിചര് 
ഞങ്ങൾ നരാടപിപലെക്കര് തപിരപിടക പുറടപട്ടു.അടുത ദപിവസരം പുലെർടച നരാലെര് നരാലെര മണപി 
ആകുപമരാപഴക്കുരം ഞങ്ങൾ വജീടപിൽ തപിരപിടചതപി.
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മവഡലഡോപപിളപി ശശ്രീധരഡമൈഡനെഡോൻ

ജജീവചരറിത്രക്കുററിപപ്പ്

 ജജീവപിതയരാഥരാർത്ഥന്ത്യങ്ങടള പചയരായപി ചപിത്രജീകരപിക്കുന്ന കവപിതകടളഴുതപി ശ്രപദയനരായ 
മലെയരാള സരാഹപിതന്ത്യകരാരനരായപിരുന ജവപലെരാപപിള്ളപി ശ്രജീധരപമപനരാൻ. 1911 ടമയര് 
11 നര്എറണരാകുളരം ജപിലയപിൽ തൃപ്പൂണപിത്തുറയപിൽ ടകരാചകുടൻ കർതരാവപിടനയുരം 
നരാണപിക്കുടപിയമ്മയുപടെയുരം പുത്രനരായപി ജനപിച.സസന്ത്യ ശരാസതപിൽ 
ബപിരുദടമടുതതപിനുപശഷരം
1031 ൽ അധന്ത്യരാപന വൃതപിയപിൽ പ്രപവശപിച. ഭരാനുമതപി അമ്മടയ വപിവരാഹരം ടചയ.   രണ്ടര്
ആൺമക്കൾ-  ശ്രജീകുമരാർ,വപിജയകുമരാർ.
1966 ജഹസ്കൂൾ പ്രധരാന അധന്ത്യരാപകനരായപി വപിരമപിച.
 ജവപലെരാപപിള്ളപിയുടടെ  മരാമഴതപിലൂടടെ മലെയരാളപി അനുഭവപിചറപിഞ്ഞ ആ പുത്രദുദുഃഖരം 
ഒരുപപക ഭൂമപിയുടടെ അനശസരമരായ മരാതൃതസതപിൽ തപിരപിചപപരായ പുത്രനരാരുടടെയുരം 
ജനപദങ്ങളടടെയുരം പഖദരം ഉണർത്തുന.   1985 ഡപിസരംബർ മരാസരം 22-നര് അനരപിച.
പ്രധരാന കൃതപികൾ:   മരാമഴരം , സഹന്ത്യടന്റെ മകൻ, ജകപരഖ.



ജെശ്രീവപിതെ യഡോഥഡോർതക്യല

കവറിത

ആകരഹാമൽമപങനളനനജീവന്നണയ
ജമജല.......പഹാറനനടെക്കൂമനളംമനളം
കേസ്തൂരനമലേരനജന്റെമധുമഹാസവർണ്ണങ്ങൾ
കതെടുന്നുനജീജന്നയതുകേഹാലേങ്ങളഹായപ......
കതെടെനഅലേയകേയഹാണുനനജന്നഞഹാൻ
എൻസസ്വപ്നരഹാഗകമനജീ......................
മറന്നുകപഹായരഹാഗങ്ങൾകതെടെനയലേ-

യഹാൻകപഹാരുന്നുകണ്ടഹാനജീ...................
രഹാഗഭഹാവതെഹാളമഹായനനജീവന്നണയന്നുകണ്ടഹാനജീ
 സസ്വപ്നരഹാഗതനൽ.

അഭപിജപിതര് ബരാബു  IX A



ഒറ്റജപട്ടവരുജടെ കഥ

കഥ 

വഹാർദ്ധക്യകേക്യതനൽഒറ്റജപട്ടവർക്കപഅവരുജടെനലഓർമ്മകേളുമഹായനജജീവനക്കഹാനള
വജീടെഹാണപവൃദ്ധസദേനളം.അങ്ങജനജയഹാരുവജീട്ടനലേഹാണപഎജന്റെകേഥതുടെങ്ങുന്നതെപ.

സമയളംരഹാവനജലേഎട്ടപമണനയഹാകുന്നു.ഞങ്ങൾഒരുടനപനജന്റെ
ഭഹാഗമഹായഹാണപഇവനജടെഎത്തുന്നതെപ.തെണൽഎന്നഈസദേനളംപ്രകൃതെന
രമണജീയമഹായനരുന്നു. ചുറ്റുളംതെണുതകുളനർകേഹാറ്റപ.  ആതെണലേനജനഒരുആൽമരളംതെജന്റെ
മൃദുവഹായപചനലേയഹാൽജപഹാതെനഞനരുന്നു.   ഈആൽമരളംവഹാർദ്ധക്യകേക്യതനൽഅവർക്കപ
കസ്നേഹവളംതെണലളംനൽകുന്നു.  അവനജടെഎതനയപഹാജടെഅവഎകന്നയളംമൃദുവഹായന
തെഴുകേനയതുകപഹാജലേകതെഹാന്നന.  എജന്റെകൂജടെയണ്ടഹായരുന്നവജരലഹാളംപലേവഴനയനൽ
ആജരജയഹാജക്കകയഹാകതെടെനകപഹായന.  അകപഹാഴഹാണപഞഹാൻകേണ്ടതെപവഹാർദ്ധക്യകേക്യതനജന്റെ
നനഴലേനചഒരുമുഖളംഅവർഎകനഹാആകലേഹാചനക്കുകേയഹായനരുന്നു.  ഞഹാൻഅടുതപ
ജചന്നപകേഹാരക്യളംതെനരക്കന.   ആദേക്യളംതെജന്റെകേഥപറയഹാൻമടെനജചങനലളംപറഞ്ഞുതുടെങ്ങന.

ഞഹാൻഒരുസ്ക്കൂൾടെജീചറഹായനരുന്നു.  ഒരുപഹാടെപകുരുന്നുകേൾക്കപ
വനദേക്യപറഞപജകേഹാടുതടെജീചർ.  അകപഹാഴഹാണപഎനനക്കപമനസനലേഹായതെപഎനനക്കപ
മുന്നനൽഒരുടെജീചറഹാജന്നന്നപ.  ഞഹാൻകചഹാദേനച്ചു, 'ടെജീചർഎങ്ങജനയഹാഇവനജടെ
എതനയതെപ?'   ടെജീചറജടെമറപടെനഇങ്ങജനയഹായനരുന്നു. 'എനനക്കപരണ്ടപ
ആണമക്കളഹാണപ.  രണ്ടുകപരുളംഇകപഹാൾകഡഹാകക്ടഴപ.  വനവഹാഹവളംകേഴനഞ്ഞു.  എനനക്കപ
വയസഹായകപഹാൾഅവർക്കപഞഹാജനഹാരുഅധനകേപറ്റഹായന.  എജന്റെകപരനൽരണ്ടുകപരുളം
എന്നുളംവഴക്കപനനജനജക്കനഹാഅമ്മജയകനഹാക്കനയഹാൽ?.  എന്നഹായനരുന്നുരണ്ടുകപരുളം
പരസ്പരളംമഹാറനമഹാറനകചദേനച്ചുജകേഹാണ്ടനരുന്നതെപ.   അവർരണ്ടുകപരുളം
കുട്ടനകേളഹായനരുന്നകപഹാൾ'എജന്റെഅമ്മയഹാ' എന്നുളംപറഞഹായനരുന്നുവഴക്കപ.    എന്നഹാൽ
ഇന്നപ....അവരുജടെവഴക്കനനപഅവസഹാനമഹായതെപഎജന്നഒരുവൃദ്ധസദേനതനൽആക്കുകേ
എന്നതെഹായനരുന്നു.  രണ്ടുകപരുജടെയളംതെനരക്കഹാണപഇതെനജനലഹാളംകേഹാരണളം.   ഞഹാൻ



എവനജടെആയനരുന്നഹാലളംഎജന്റെമക്കൾഎന്നുളംസകനഹാഷകതഹാജടെകേഴനയണജമന്നഹാണപ
എജന്റെപ്രഹാർതന.  ഇകപഹാൾഞഹാൻആകലേഹാചനചതെപഎജന്റെമക്കളുജമഹാത്തുള
സകനഹാഷദേനനങ്ങളഹാണപ.”  അതുളംപറഞവർകതെങ്ങനകേരയഹാൻതുടെങ്ങന.

[എത്ര തനന്റെ അമ്മമയതാടപ്പ് കലേഹറിചതാലളം മദേഷഷ്യനപടതാലളം അവനരനളം നമ്മുനട 
നന്മക്കതായളം സമനതാഷതറിനതായളം പ്രതാർതറിച്ചുനകതാമണ്ടയറിരറിക്കുളം.   നമ്മുനട ഓമരതാ 
കുസൃതറികളുളം അമ്മമതാർ നചറുപുഞറിരറിമയതാനട എടുക്കുളം. ഇനറിനയങറിലളം ഒരമ്മനയയളം 
വതാക്കുനകതാണ്ടുമപതാലളം മവദേറിനറിപറിക്കരുതപ്പ്.]

പദവതജീർത്ഥ വപി.എരം IX - D



നെഡോജള

കഥ 

ഏകതെഹാവനഷഹാദേസസ്വപ്നതനൽനനന്നു
ഞഹാൻഉണർന്നു.

എവനജടെഎൻജവണപ്രഹാവപ?
പ്രഭഹാതെതനൽഎനനക്കഹാശളംസകേൾനൽകുന്ന
എജന്റെജവണപ്രഹാവപഅജതെവനജടെയഹാണപ?
ചുറ്റുളംജവടെനജയഹാചകേൾമുഴങ്ങുന്നു.
അതെഹാഅവർതെനരനജചതനയനരനക്കുന്നു
ഹനറ്റപലേറളംമുകസഹാളനനനയളം..................
ഇരുട്ടനൽചങ്ങലേകേൾഉരസളംശബളം.
കഹമനഷക്യഹാ! നജീവജീണ്ടുളംചങ്ങലേയനകലേഹാ?
ഈഅനകേഹാരളംഎജന്നചുറ്റനമുറകുന്ന
പ്രകേഹാശകമനജീഎവനജടെയഹാണപ?
നജീയളംഭയക്കുന്നുകവഹാപജീരങനകേജള?

അനരാമപിക വപി ആർ  X B



 

കഡോഴ

കഥ  

ഒരപിക്കൽ ഒരു പുള്ളപിമരാൻ പുഴവക്കപിൽ നപിൽക്കുപമരാൾ ദൂടര നപിന്നര് ഒരു ആടപിൻ കുടപി 
വരുന്നതര് കണ.  പുള്ളപിമരാൻ ടപടന്നര് തപിരപിഞപനരാക്കപി.   വളടര സങടെമരായ ഒരു 
കരാഴ്ചയരാണര് പുള്ളപിമരാൻ കണ്ട തര് .  ഒരു കുറുക്കൻ പകരാഴപിടയ കടെപിചര് വലെപിചര് വരുന്നതര് 
കണ്ടര്  സങടെരം പതരാന്നപിയ പുള്ളപിമരാൻ കുറുക്കടന്റെ ഭരാഗപതക്കര് ഓടെപി.   കുറുക്കൻ 
പകരാഴപിടയയുരം ടകരാണ്ടര് പുഴയപിൽ ചരാടെപി.    അതുകണ്ട പുള്ളപിമരാനുരം പുഴയപിൽ 
ചരാടെപി.ഇടതലരാരം കണനപിന്ന ആടപിൻകുടപി കരയരാൻ തുടെങ്ങപി.    ആടപിൻകുടപിയുടടെ കരചപിൽ 
പകടര് ആടപിടെയൻ ഒരാടെപിവന.  അവർ കരാണുന്നതര് പുള്ളപിമരാനുരം കുറുക്കനുരം ടവള്ളതപിൽ 
തരാഴ്ന്നുപപരാകുന്ന കരാഴ്ചര്ചയരാണര്.    പകരാഴപി ടവള്ളതപിൽ നപിനരം പറന്നര് രകടപട്ടു.   ആ 
ആടപിടെയൻ ആടപിൻ കുടപിടയയുരം ടകരാണ്ടര് വജീടപിപലെക്കര് തപിരപിചര് പപരായപി.

ആദപിതര് ചനൻ IX C



മവഡലഡോപപിളപി ശശ്രീധരഡമൈഡനെഡോൻ

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

ജജീവനതെയഹാഥഹാർതക്യങ്ങജളപചയഹായനചനത്രജീകേരനക്കുന്നകേവനതെകേൾഎഴുതെന
ശകദ്ധയമഹായമലേയഹാളസഹാഹനതെക്യകേഹാരനഹായനരുന്നുമവകലേഹാപനളനശജീധരകമകനഹാൻ. 

1911 ജമയപ11 എറണഹാകുളളംജനലയനൽതൃപൂണനതറയനൽജകേഹാച്ചുകുട്ടൻ
കേർതഹാവനജന്റെയളംനഹാണനക്കുട്ടനയമ്മയകടെയളംപുത്രനഹായനജനനച്ചു. സസക്യശഹാസ്ത്രതനൽ
ബനരുദേജമടുതതെനനകശഷളം1931 ൽഅധക്യഹാപകേവൃതനയനൽപ്രകവശനച്ചു. 

ഭഹാനമതെനയമ്മജയവനവഹാഹളംജചയ. രണ്ടപആണമക്കൾശജീകുമഹാർ, വനജയകുമഹാർ. 1966-

ൽമഹസ്ക്കൂൾപ്രധഹാനഹാദ്ധക്യഹാപകേനഹായഹാണപവനരമനചതെപ. 

മലേയഹാളനയജടെഏറ്റവളംസൂക്ഷ്മമഹായരഹസക്യങ്ങളനൽരൂപകേങ്ങളുജടെവനരലകേൾജക്കഹാണ്ടപ
സ്പർശനചകേവനയഹാണപമവകലേഹാപനളന. എലഹാമരുഭൂമനകേജളയളംനഹാമകേരണളംജചയ
മുകന്നറന്നഅജഹാതെനഹായപ്രവഹാചകേജനകപഹാജലേമലേയഹാളനകേളുജടെവയലകേൾക്കുളം
ജതെഹാടെനകേൾക്കുളംസഹക്യപർവ്വതെതനനളംകേയ്പവലനയപക്കുളംമണതനനളംമഴകേൾക്കുജമലഹാളം
കേവനതെയനലൂജടെഅനശസ്വരതെയജടെനഹാമളംനൽകേനയമവലേഹാപനളന. കകേരളതനജന്റെ
പുൽനഹാമ്പനജനജനഞനലേമർതനജക്കഹാണ്ടപഎലഹാസമുദ്രങ്ങൾക്കുളംമുകേളനൽ
വളർന്നു.മഹാമ്പൂവനജന്റെമണവളംജകേഹാജണ്ടത്തുന്നവൃശനകേക്കഹാറ്റപമലേയഹാളനയജടെ
ഓർമ്മകേളനകലേക്കപസങടെളംജകേഹാണ്ടുവരുന്നു. മവകലേഹാപനളന'മഹാമ്പഴ'തനലൂജടെമലേയഹാളന
അനഭവനചറനഞപുത്രദു:ഖളം. ഒരുപകക്ഷേഭൂമനയജടെഅനശസ്വരമഹായ
മഹാതൃതെസ്വതനകലേക്കപ.

1985 ഡനളംബർ22 നപഅനരനച്ചു. 

 



അകയ സപി.ടക 9 D

സഡോയല സനക്യ

കവറിത  

 

ഉചയമലഹാതരഹാത്രനയമലഹാത
രഹാവനജന്റെകശഹാകേളംതെജീർത്തുസൂരക്യൻ
സൂരക്യകേനരണങ്ങൾജപഹാട്ടനജതറനക്കുകമ്പഹാൾ
ആർദ്രതെകയഹാജടെനനൽക്കുന്നുഭൂമന
ഒലേനകേടെലൽഭവളംകേഹാറ്റടെനകതറകമ്പഹാൾ
സൂരക്യൻകേനഴക്കുദേനക്കുന്നു.

സൂരക്യജന്റെഅസ്തമയകനരമഹാകുകമ്പഹാൾ
സഹായളംസനക്യജയത്തുന്നു
അനനക്കുവജന്നത്തുളംവഹാർമതെനജയക്കഹാൾ
മുജന്നആദേക്യകമഎതനടുളംസനക്യഹാളംശദേജീപങ്ങൾ

സൂരക്യഹാസ്തമയളംകേഴനഞതെനൻകശഷളം
വഹാർമതെനവരുന്നതെനൻജതെഹാട്ടുമുൻപപ
ഭൂമനക്കുദേർശനളംനൽകുളംസനക്യ

ഭൂമനഭ്രമണതനൻദേനനഹാനക്യതനൽ
ഏകേഹാനതെകതെടുന്നയഹാമതനൽ
കുളനകരകേനയഹാത്രകതെടുളംസനക്യഹാളംശദേജീപങ്ങൾ.
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 English -An International language

Article 

Today English has the status of a global 
language.Because English is official language of 
many countries.  People all over the world accept it as 
an International language.People go and come from 
all corner of the world. They need a common language 
to communicate . So they select English as a common 
language.

English language is rich in 
literature.Most writers written in English 
language.This richness gives it a unique place among 
world languages. Today we have inventented modern 
facilities like computer , internet etc.... In all these 
English is the most language we use.

In every country, different types of 
languages are used. Here also English serves as a 



common tongue for people to know one another. It is a 
highly developed language and it is easy to learn .So it 
is official language in many countries. English has its 
own role in tourism area. So many come and go to 
many countries. They want to communicate with 
people who lived in such countries So they use English
language. So we can say  English language as the 
basi factor of tourism area .

English is a learning subject in most 
schools. A man in modern world cannot live without 
knowing English. It has a big value. Today in 
interviews and higher studies, English is an  
important thing.

All this richness gives a special place for 
English   among the world languages. English has the
qualification to accept the place of an international 
language.

Aranya Babu.9A

                   



   
  समय कक सददपययग

ललख

समय कका बडका ममूल्य हहोतका हह।  समय ककससी कक  कलिए भसी रुकतका नहसी, हमकशका चलितका हसी 

रहतका हह ।   अगर हम ककससी चसीज कहो खहो दकतक हहहह   तहो कफिर कभसी उसकहो पकाप्त कर सकतक हह।   

लिकककन समय नष्ट हहआ तहो कफिर कभसी उसक लिलौटकानका सससभव नहहीं हह ।   इसकलिए समय कका ध्यकान हमकशका 

हहोनका चकाकहए ।

अजकानसी लिहोग समय कका महत्व समझ नहहीं पकातका और उनकहो खहो बहठतक हह। असत ममें 

पशकातकाप करनक लिगतक हहैं।  लिकककन बबृकद्धिमकान लिहोग हर एक कमनट कहो अममूल्य समझतक हहैं।   कवश्व कक  

महकान लिहोगगस नक समय कक  पत्यकक क्षण कहो अममूल्य समझ कलियका ।   फिलिस्वरूप उन्हगनक समय कका 

सदहपयहोग करनका ससीख कलियका।

समय कहो नष्ट करनकवकालिक कभसी उत्रकत पकाप्त नहहीं कर सकतक।  हममें अपनक जसीवन ममें हर 

क्षण समय कहो ध्यकान रखनका चकाकहए।  हमकारक जसीवन ममें समय कहो स्वकास्थ्य और धन सक अकधक महत्व 

दकनका चकाकहए।   यकद आप अच्छक ककामग ममें लिगक रहमें तहो समकझए कक अकाप नक समय कका सदहपयहोग ककयका 



हह।   समय कक  सदहपयहोग सकक मकानव कसी महत्व भसी बढतसी हह।
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സശ്രീഫൻ വപിലക്യല ഡഹഡോകപിങക്ക്

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

വനഖക്യഹാതെനഹായബനട്ടജീഷപഭഭൗതെനകേശഹാസ്ത്രജനഹായനരുന്നുസജീഫൻവനലേക്യളംകഹഹാക്കനങപ. 
നക്ഷേത്രങ്ങൾനശനക്കുകമ്പഹാൾരൂപളംജകേഹാള്ളുന്നതെകമഹാഗർതങ്ങജളക്കുറനചപഇന്നപ
ലേഭക്യമഹായവനവരങ്ങളനൽപലേതുളംഇകദ്ദേഹതനജന്റെഗകവഷണങ്ങളനലൂജടെ
ഉരുതനരനഞതെഹാണപ.  ബനട്ടനനജലേകകേളംബനഡപജപയണനകവഴനറ്റനയനജലേപ്രപഞശഹാസ്ത്ര
വനഭഹാഗതനജലേഡയറക്ടറഹായനരുന്നുഅകദ്ദേഹളം. കേഹാലേതനജന്റെഒരുസളംക്ഷേനപ്തചരനത്രളം
എന്നപ്രശസ്തമഹായശഹാസ്ത്രഗ്രനളംരചനചതെപഇകദ്ദേഹമഹാണപ.  1996-ൽകഡഹാക്ടകററ്റപകനടെനയ
സജീഫൻവനലേക്യളംകഹഹാക്കനങപആവർഷളംതെജന്നകറഹാജൻജപൻകറഹാസമഹായനകചർന്നപ
സനമനലേഹാരനറ്റജീസപആൻറ്റപദേകജഹാമടനഓഫപകസ്പസപ-മടെളംഎന്നകപരനൽഎഴുതെനയ
പ്രബനതനനവനഖക്യഹാതെമഹായആദേളംസപമപ്രസപലേഭനചനരുന്നു.കകേളംബനഡപജപ
സർവകേലേഹാശഹാലേയനജലേഗണനതെശഹാസ്ത്രലൂക്കഹാചനയൻജപ്രഹാഫസർഎന്നഉന്നതെപദേവന
മൂന്നുപതെനറ്റഹാണ്ടുകേൾഅകദ്ദേഹളംവഹനചനരുന്നു.

 വപിഷ .എരം  IX D



സപി വപി ശശ്രീരഡോമൈൻ

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ്

1933 തൃശ്ശൂർജനലയനജലേജചറതുരുതനയനൽജനനച്ചു.കേഥഹാകൃതപരഹാഷജീയപ്രവർതകേൻ
അഭനഭഹാഷകേൻകകേരളസഹാഹനതെക്യഅക്കഹാദേമനഉപഹാധക്യക്ഷേൻകകേന്ദ്രസഹാഹനതെക്യ
അക്കഹാദേമനഅളംഗളംഎന്നജീപദേവനകേൾവഹനചനട്ടുണ്ടപ.ഇകദ്ദേഹളംഗ്രഹാമഞഹായതപകബഹാക്കപ
പഞഹായതപഎന്നനവയജടെപ്രസനഡന്റെഹായനട്ടുണ്ടപ.വസ്തുഹഹാര
ക്ഷുരസക്യധഹാര,ഓർമ്മജചപപ,തെജീർഥക്കഹാവടെന, ദുദുഃഖനതെരുജടെദുദുഃഖളം,പുറളംകേഹാഴകേൾ, 

തുടെങ്ങനയവയഹാണപകൃതെനകേൾ.കകേന്ദ്ര- കകേരളസഹാഹനതെക്യഅക്കഹാദേമനഅവഹാർഡുകേൾ
ലേഭനചനട്ടുണ്ടപ.   2007 ൽഇകദ്ദേഹളംമരണമടെഞ്ഞു.

 ലെയ ലെപതഷര്  IX D



 നഎസകപ്പ് നന്യൂടണ
ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

 ജഎസകേപനന്യൂട്ടണവലേനയഒരുശഹാസ്ത്രജനഹായനരുന്നു.  ഭഭൗതെനകേശഹാസ്ത്രജൻ,  

ഗണനതെശഹാസ്ത്രജൻ, കജക്യഹാതെനശഹാസ്ത്രജൻ,ആൽജക്കമനസപ.  അകദ്ദേഹതനജന്റെജനനളം
1643 ജനവരന4 നഹാണപ.  ഭഭൗകമഹാപരനതെലേതനലളവസ്തുക്കളുജടെയളം
ആകേഹാശകഗഹാളങ്ങളുജടെയളംചലേനളംഒകരപ്രകൃതെനനനയമങ്ങൾഅനസരനചഹായനരുന്നു
അകദ്ദേഹളംജതെളനയനചനരുന്നതെപ.   അകദ്ദേഹതനജന്റെസഹാപനങ്ങൾയണനകവഴനറ്റനഓഫപ
കകേളംബനഡപജപജസഹാമസറ്റന.   അകദ്ദേഹളംഅറനയജപട്ടനരുന്നതെപനന്യൂകട്ടഹാണനയൻ
ജമക്കഹാനനകപഗുരുതെസ്വഹാകേർഷണസനദ്ധഹാനളംകേഹാൽകൂലേസപഒപപറ്റനകപ
എന്നനവയനലൂജടെയഹായനരുന്നു.   1727 മഹാർചപ31 ഇളംഗ്ലണ്ടനൽവചപമരനച്ചു.  പ്രഹായളം84 .  

മരനക്കുന്നതുവജരഅകദ്ദേഹളംഇളംഗ്ലണ്ടനൽതെജന്നയഹായനരുന്നു.
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വഡോർദ്ധകക്യല

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ് 

സൂരക്യജന്റെജവളനജവളനചളംമുഖത്തുതെട്ടനയഹാണപഞഹാൻഎഴുകന്നറ്റതെപ.പണ്ടജതകപഹാജലേ
നനൽക്കഹാനളംമറ്റുകേഹാരക്യങ്ങൾജചയഹാനളംഒരുഉതഹാഹളംഇല.പ്രഹായളംആവകേയകല.ഇനന
പണ്ടജതഅത്രആകരഹാഗക്യളംഒന്നുമുണ്ടഹാവനല.ഇന്നപഞങ്ങളുജടെവൃദ്ധസദേനതനൽ
പുതെനയഒരുഅതെനഥനകൂടെനഎതനകചർന്നനരനക്കുന്നു.പ്രഭഹാതെഭക്ഷേണതനനപ
വനളനചകപഹാൾആണപഅവജരകേണ്ടതെപ.എനഹാണപഅവർക്കപസളംഭവനചജതെന്നപ
അറനയനല.എൻജറകേട്ടനലേനനപജതെഹാട്ടപ്പുറജതകേട്ടനൽസനസർഅവർക്കപനൽകേന.
ഏതെഹാണ്ടപ70-80നഇടെയപപ്രഹായമുളസ്ത്രജീയഹാജണന്നപകതെഹാന്നുന്നു.അവർഅവനജടെ
ഇരുന്നു.ഞഹാൻഅവകരഹാടുകചഹാദേനച്ചു,"എനഹാണപകപരപ?"ആസ്ത്രജീപറഞ്ഞു,"നഹാരഹായണന"
"ആജട്ട,നഹാരഹായണനഎങ്ങനജനഇവനജടെഎതന?"എൻജറകചഹാദേക്യതനനള
ഉതരജമകന്നഹാണളംഅവരുജടെകേണ്ണനൽനനന്നപഒരുതുളനകേണ്ണജീർകേവനളനലൂജടെ
ഒലേനചനറങ്ങന.അതെപതുടെച്ചുജകേഹാണ്ടപഅവർപറഞ്ഞു."സനനനമകേഹാണഹാൻഎന്നകപരനൽ
മക്കളുജടെകൂജടെകൂജടെകപഹായതെഹായനരുന്നു.ചഹായകുടെനക്കഹാനഹായനചഹായക്കടെയപഅടുതപവണ്ടന
നനർതനഅവജരകന്നഹാടെപഇറങ്ങഹാനളംപറഞ്ഞു.പനജന്നകേഹാണുന്നതെപമക്കൾസഞരനച
കേഹാർഅതെനകവഗളംചജീറനപഹായന്നതെഹാണപ.അജതെഎജന്നമക്കൾഉകപക്ഷേനചനരനക്കുന്നു.
ആകരഹാരുളംകൂജടെയനലഹാജതെഞഹാൻആഗ്രഹാമവജീതെനയനൽഅലേഞ്ഞു".ഇത്രയളം
പറഞ്ഞുജകേഹാണ്ടപഅവർഉറക്കതനകലേക്കപവഴുതെന.ഞഹാൻഎൻജറമക്കളുജടെകേഹാരക്യവളം
ഓർത്തു.ധനനകേനഹായനരുന്നഎൻജറസസ്വത്തുക്കൾദേഹാനളംജചയ്യുന്നതുവജരഅവർഎജന്ന
മകേജവളയനൽജകേഹാണ്ടുനടെന്നു.ഒടുവനൽഈവൃദ്ധസദേനതനൽഎതനജജീവനതെളം
എന്നകന്നക്കുമഹായനജകേഹാണ്ടപഇടുകേയളംജചയ.



മൂലേക്യങ്ങൾക്കപപ്രഹാധഹാനക്യളംഇലഹാതഇന്നജതകേഹാലേതപമഹാതെഹാപനതെഹാക്കൾ
വൃദ്ധസദേനങ്ങളനജലേസനരളംകേഹാഴക്കഹാരഹാണപ.ഒന്നനനളംസമയമനലഹാതഇക്കഹാലേതപനഹാളം
മൂലേക്യങ്ങൾക്കപഒരുപ്രഹാധഹാനക്യവളംനൽകുന്നനലേ.

  അശസതപി വപിജയൻ  IX B

എജന്റെ മൈകൾ

കഥ  

എടന്റെ മക്കളരാണര് എടന്റെ തണൽ

എൻ ജജീവപിതരം പകർന്നപിടുരം എൻ മക്കളരാൽ

നലവരരായപി വളർന്നപിട്ടുരം എൻ മക്കൾ

എൻ ദുദുഃഖങ്ങൾ ഒനമറപിയരാത മക്കൾ

തൻ സുഖങ്ങളപിൽ രസപിചജീടുന

  ജഗൻ അപശരാകര് IXB



പ്രവഡോസപി മൈലയഡോളപി 

കഥ

ജജീവനതെപ്രഹാരഹാബ്ധങ്ങൾതെലേയനകലേറ്റനയഒരുപഹാടെപപ്രവഹാസനകേൾഇന്നപഅറബനകേളുജടെ

കേജീഴനലളഗൾഫപരഹാജക്യങ്ങളനൽഉണ്ടപ. അങ്ങജനജയഹാരുപ്രവഹാസനയജടെകേഥയഹാണപ

ഇതെപ. ജജീവനതെതനൻജറസഖസഭൗകേരക്യങ്ങളനൽവസനക്കഹാജതെതെൻജറ

കുടുളംബതനനകവണ്ടനകകേരളനഹാട്ടനൽനനന്നുളംഗൾഫനകലേക്കപയഹാത്രയഹായപഅരവനനപ. 

ഗൾഫനൽഒരുഅറബനയജടെകേജീഴനൽകജഹാലേനജചയ്യുന്നു. അവനജടെഅരവനനപ

യഹാദൃശനകേമഹായനഒരുസ്ത്രജീജയകേണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആസ്ത്രജീധരനചവസ്ത്രളംകേണ്ടഹാൽഅതെനൽഒരു

മനഷക്യജജീവൻഉജണ്ടന്നപകപഹാലളംമനസനലേഹാവനല. കേഹാരണളംആസ്ത്രജീയജടെകേണ്ണപഒഴനജകേ

മജറ്റലഹാളംമൂടെനജപഹാതെനഞനരുന്നു. പകക്ഷേഅജതെഹാന്നുളംഅരവനനപകേഹാരക്യമഹാക്കനയനല. 

അയഹാൾതെൻജറകജഹാലേനയനൽവക്യഹാപൃതെനഹായന. അയഹാൾക്കപലേഭനചനരുന്നതെപതുച്ഛമഹായഒരു

മഹാസശമ്പളളംആയനരുന്നു. ഇത്രയധനകേളംദുദുഃഖളംഅനഭവനചനട്ടുളംഅതെപമറ്റഹാകരഹാടുളം

പറഞനരുന്നനല. കുടുളംബകതഹാടെപഒന്നുളംപങ്കുവചനട്ടനല. അകതെതുച്ഛ

കവതെനതനനകവണ്ടനഅയഹാൾകജഹാലേനയനൽതുടെർന്നു. മറ്റുളവർതെൻജറകവദേനയനൽ

വനഷമനക്കരുതെപഎന്നമനസഹാണപഅതെനനകേഹാരണളം. പ്രവഹാസനമലേയഹാളനകേളുജടെഉളനൽ

എന്നുളംവനങ്ങനജപഹാട്ടുന്നദുദുഃഖളംഅടെനഞ്ഞുകൂടെനയനട്ടുണ്ടഹാകുളം. ഒരുദേനവസളംഅരവനനപ

അമ്പലേതനകലേക്കപയഹാത്രയഹായന. ടെഹാകനയനൽകേയറനഇറങ്ങുകമ്പഹാൾമപസജകേഹാടുതപ

കപഴപടെഹാകനയനൽതെജന്നവജീണു. അമ്പലേതനൽജതെഹാഴുതുകുറച്ചുകേഴനഞപകപഴപ

തെപനയകപഹാൾകേഹാണഹാനനലഎന്നപമനസനലേഹായന. കൂടുതെൽഅടുപമനലഅയഹാൾക്കപ. 

എലഹാമപസയളംആകപഴനൽആയനരുന്നു. ഒടുവനൽഒന്നുളംതെഹാങ്ങഹാൻകേഴനയഹാത
സഹാഹചരക്യതനൽഅരവനനപതെൻജറഭഹാരക്യജയയളംകുഞനജനയളംഒരുനനമനഷളം

മനസനകലേഹാർതപതുണ്ടപകേയറനൽതെൻജറജജീവജനഹാടുക്കന. ഇതെഹാണപഅരവനനൻജറകേഥ. 



തെൻജറആഗ്രഹങ്ങൾമുഴുവൻഉളനജലേഹാതുക്കനഒരുതുണ്ടപകേയറനൽജജീവജനഹാടുക്കനയ

ഒരുപ്രവഹാസനമലേയഹാളന.

  ഐശസരന്ത്യ മുരളപി 9D

ഓടെയപിൽനെപിന്നക്ക്

വതായനക്ക ുററിപപ്പ്

       
           ജജീവനതെതനജന്റെപരുക്കൻയഹാഥഹാർതക്യങ്ങൾഎഴുതനലേൂജടെആവനഷ്കരനച
പ്രശസ്തകേഥഹാകൃതപകകേശവകദേവനജന്റെപ്രസനദ്ധകൃതെനകേളനജലേഹാന്നഹാണപ' ''ഒഹാടെയനൽ
നനന്നപ".
പപുഎന്നറനക്ഷേഹാക്കഹാരജന്റെനജീറുന്നകേഷ്ടപഹാടെുകേകളയുളംദേുരനതെപൂർണ്ണമഹായ
ജജീവനതെതനകനയുളം
അതെനശക്തമഹായനഎഴുതനലേൂജടെമൂർചയഹായവഹാക്കുകേളഹായനകകേശവകദേവപ'ഓടെയനൽ
നനന്നപ' എന്നകനഹാവലേനൽആവനഷ്കരനചരനക്കുന്നു.  അർതമനലഹാതജജീവനതെതനജന്റെ
ഇടെനഹാഴനയനലൂജടെസഞരനചപപുവനനപകസ്നേഹനക്കുവഹാകനഹാകസ്നേഹനക്കജപടുവഹാകനഹാ
ആരുളംതെജന്നഉണ്ടഹായനല.   പപുവനജന്റെറനക്ഷേ
തെട്ടനഓടെയനൽവജീഴുന്നഒരുജപണകേുട്ടനകയഹാടെപപപുവനനപകതെഹാനുന്നസഹതെഹാപമഹാണപ
ഈകനഹാവലേനജന്റെഅകങ്ങഹാളളം.  ലേക്ഷ്മനഎന്നജപണകേുട്ടനയുജടെദേഹാരനദ്രതനജന്റെ
കേഹാഴയഹാണപപപുവനജനലേക്ഷ്മനഎന്നജപണകേുട്ടനകയഹാടെുളസഹതെഹാപതനജന്റെ
വഴനകേളനകലേക്കപതെനരനക്കുന്നതെപ.
അന്നുമുതെൽഅയഹാൾലേക്ഷ്മനകയഹാടെപഅടെുക്കുകേയുളംലേക്ഷ്മനയുജടെഅയഹാൾഅവളുജടെ
അമ്മഹാവനഹായപ
 തെജീരുകേയഹായനരുന്നു.  കനഹാവലേനജലേകകേന്ദ്രകേഥപഹാത്രമഹായപപുവനനപജജീവനതെ
ലേക്ഷേക്യങ്ങളുണ്ടഹായനരുന്നനല.   എന്നഹാൽലേക്ഷ്മനക്കുകവണ്ടനഅയഹാൾജജീവനതെതനജന്റെ
പഹാതെയനൽ
 ചുവടെുറപനക്കുന്നു.  റനക്ഷേകേഹാലേങ്ങൾക്കുകശഷളംപപുവനജന
കരഹാഗബഹാധനതെനഹായജീർക്കുകേയുളംകരഹാഗതനജന്റെപനടെനമുറുകേനയകപഹായുളം
ലേക്ഷ്മനക്കുകവണ്ടനറനക്ഷേവലേനക്കുന്നപപുനജമ്മകേരയനക്കുന്നു.



 നനന എസര്.  VIII B

ചങ്ങമ്പ ുഴ കൃഷ്ണപപിളള

ജജീവചരറിത്രക്ക ുററിപപ്പ്

ചങ്ങമ്പുഴഎന്നവഹാക്കഹാൽവനവക്ഷേനക്കഹാവന്നഒന്നനലേധനകേളംകേഹാരക്യങ്ങളുണ്ടപ. 
മനഷക്യജനന്നനനലേയനലളംകേവനജയന്നനനലേയനലളംമറ്റുളമലേയഹാളകേവനകേളനൽനനന്നുളം

തെനകേച്ചുളംഒറ്റജപട്ടുനനൽക്കുന്നുമഹഹാകേവനചങ്ങമ്പുഴ.  മലേയഹാളതനജൻറഈപ്രനയജപട്ട

കേവന1991 ഒകക്ടഹാബർ10 നപജനനച്ചു.

  ജനപദശരം ഉതരതപിരുവപിതരാരംകുറപിൽടപട (   ഇപപരാൾ എറണരാകുളരം ജപില  യപിൽ) 
ഇടെപള്ളപിയരാണര്.         ഇടെപള്ളപി ചങ്ങമഴ തറവരാടപിടലെ ശ്രജീമതപി പരാറുകുടപിയമ്മയരാണര്

മരാതരാവര്.       ടതപക്കടെതര് വജീടപിൽ രരാമൻ പമപനരാൻ പപിതരാവരം.    ഒരു നപിർദന

        കുടുരംബതപിടലെ അരംഗമരായപി ജനപിച ചങ്ങമഴ ബരാലെന്ത്യകരാലെ വപിദന്ത്യഭന്ത്യരാസരം വളടര

 പകശകരമരായരാണര് നപിർവ്വഹപിചതര്.    ഇടെപള്ളപി മലെയരാളരം ജപ്രമറപി സ്കൂൾ,  ശജീകൃ         ഷ്ണ

   വപിലെരാസരം ഇരംഗപി  ഷര് മപി        ഡജീയരം സ്കൂൾ,    എറണരാകുളരം സർക്കരാർ ജഹസക്കൂൾ, 
        ടസന്റെര്ആൽബർടര്സര് സ്കൂൾ എന്നജീവപിടെങ്ങളപിൽ അദന്ത്യയനരം നടെതപി അപദ്ദേഹരം

   ജഹസൾ വപിദന്ത്യഭന്ത്യരാസരം പുർതപിയരാക്കപി.

 ശ്രജീഷര് മ ടക.  എസര്  IX D



ആഗ്രഹല

മലേഖനളം 

ഭൂമനഎന്നസസ്വർഗ്ഗകലേഹാകേതനജലേഒകരഒരുകേണ്ണനയഹാണപഞഹാൻ.

 ഞഹാൻവളർന്നുജകേഹാണ്ടനരനക്കുന്നസഹാഹചരക്യങ്ങൾമനസനൽഒരുപഹാടെപ
ചനനകേൾഉയർന്നുവരുന്നു.  പക്ഷേനകേജളകപഹാജലേവഹാനനൽഉയർന്നുപറന്നു
കമഘങ്ങളനകലേക്കപഅടെുക്കുവഹാനുളംസമുദ്രങ്ങളനൽജജീവനക്കുന്നമതക്യങ്ങജള-

കപഹാജലേനജീനനതുടെനക്കഹാനുളംഒരുപഹാടെപആഗ്രഹങ്ങൾ.  ഞഹാനുളം
അതെുകപഹാജലേപ്രകേൃതെനജയഅടെുതറനയഹാനഹാഗ്രഹനക്കുന്നു. പ്രകേൃതെനയനജലേ
ഒഹാകരഹാചലേനങ്ങൾക്കുളംവക്യതെക്യസപതെമഹായഒഹാകരഹാചനത്രങ്ങളുളംനമ്മുജടെ
മനസനൽപതെനഞനരനക്കുളം.   പ്രകേൃതെനജയസൂക്ഷ്മമഹായനനനരജീക്ഷേനചഹാൽ
പ്രകേൃതെനനജമ്മഹാടെുസളംസഹാരനക്കുന്നതെഹായനകതെഹാന്നഹാളം. നനശലേമഹായന
രനക്കുകമ്പഹാൾഅവവനഷഹാദേതനലേഹാജണന്നുകതെഹാന്നഹാളം.  മഴജപയുകമ്പഹാൾ
നമുക്കപപലേഅനുഭുതെനകേളുളംകതെഹാന്നഹാളം.     സകനഹാഷകവളയനകലേഹാ
സങടെകവളയനകലേഹാആയനരനക്കഹാളം.   ചനലേസകനഹാഷകവളയനൽഎജന്റെകേൂജടെ
പ്രകേൃതെനയുളംസകനഹാഷനക്കുന്നതെഹായുളംസങടെളംവരുകമ്പഹാഴുളംകേൂജടെ
കചരുന്നതെഹായനകതെഹാന്നഹാളം.  എനനക്കപമഹാത്രമലഎലവരുളംനനരജീക്ഷേനക്കുകമ്പഹാഴുളം
അതെപനജമ്മഹാജടെഹാപമുളനമ്മുജടെഎലഹാസകനഹാഷങ്ങളുളംസങടെങ്ങളുളം
പങ്കുവയഹാൻകേഴനയുന്നഒരുകേൂട്ടുകേഹാരനഹായനമഹാറുളം.



വപിസര് മയ. ടെപി.  എ  IX B

                        ഡവമ്പനെഡോട്ടക്ക് കഡോയൽ യഡോത

  യതാത്രതാവറിവരണളം  

   എജന്റെഅച്ഛജന്റെസളംഘതനൽനനന്നപഒരുയഹാത്രകപഹാകേഹാൻതെജീരുമഹാനനചു.
ആലേപ്പുഴയനജലേകവമ്പനഹാട്ടപകേഹായലേനൽഹഭൗസപകബഹാട്ടനളംഗപആയനരുന്നു
തെജീരുമഹാനനചനരുന്നതെപ.  അചഛൻഞങ്ങകളഹാടെപഅതുപറഞതെപമൂലേളംഞങ്ങൾ
ആദേനവസജതആകേഹാളംക്ഷേകയഹാജടെവരകവഹാർത്തു. ഞഹാനളംഎജന്റെ
കൂട്ടുകേഹാരുളംരുളംവസ്ത്രളംവഹാങ്ങന.  ആദേനവസളംവന്നുകചർന്നു.   രഹാത്രന9 

മണനകയഹാജടെഞങ്ങൾയഹാത്രതുടെങ്ങന. ടഹാവലേറനൽആയനരുന്നുകപഹായതെപ.   
ഞങ്ങൾഡഹാൻസപകേളനച്ചു. 12 മണനകയഹാജടെഡഹാൻസപഒജക്കനനർതന.  
ഉറങ്ങുവഹാൻതുടെങ്ങനയനരുന്നു.   അമ്മമഹാരുളംകുട്ടനക്കളുളംഉറങ്ങനകേഴനഞ്ഞു.   

മുതെനർന്നആളുകേൾപഹാട്ടുകേൾപഹാടെന. ഒരഹാൾവന്നപമുന്നനലേജതസജീറ്റനൽ
ഇരുന്നുമഡ്രൈവകറഹാടെപവർതഹാനളംപറഞ്ഞു.     മഡ്രൈവർഉറങ്ങന
കപഹാകേഹാതെനരനകേഹാൻഞങ്ങൾഇടെക്കപഇടെക്കപചഹായവഹാങ്ങനച്ചുജകേഹാടുത്തു.   

ഏകേകദേശളംപുലേർജച5 മണനകയഹാജടെഅവനജടെഎതന. ഒരുകലേഹാഡപജനകലേക്കപ
കപഹായന.   ഞങ്ങൾകുട്ടനകേൾകുറചപകനഹാരളംകഫഹാണനൽകേളനച്ചു.   എലഹാവരുളം
കുളനകയഹാജക്കകേഴനഞ്ഞു. അകപഹാകഴക്കുളംസമയളം7:30 കേഴനഞ്ഞു.  പനജന്ന
ഞങ്ങൾകബഹാട്ടുജട്ടനയനകലേക്കപഒരുകഹഹാട്ടലേനകലേക്കപചഹായകുടെനക്കഹാൻ
കപഹായന.  പനന്നജീടെപകബഹാട്ടനൽകേയരന.  ആദേക്യമഹായനഅതെനൽനനന്നപജന്യൂസപകേനട്ടന.
കേഹായലേനൽകുകറകബഹാട്ടുകേളുണ്ടഹായനരുന്നു.  ജതെഹാട്ടടുതകബഹാട്ടനൽഒരു



സഹായനപ്പുളംമദേഹാമ്മയളംഉണ്ടഹായനരുന്നു. 12 മണനയഹായകപഹാൾകതെഹാണനയനൽ
ഒരഹാൾഐസജീളംവനൽക്കഹാൻവന്നു.  രണ്ടുമണനയഹായകപഹാൾഭക്ഷേണളം
കേഴനക്കുവഹാൻവനളനച്ചു.

കേരനമജീനളം, കകേഹാഴനയനറചനയളംഒജക്കയഹായനനലഒരുഭക്ഷേണളം.  കേഴനചപ
പനജന്നഞങ്ങൾറൂമനകലേക്കപകപഹായന.കഫഹാണനൽജഗയനളംകേളനച്ചു.കബഹാട്ടപ
നനർതഹാജതെകപഹായനജക്കഹാണ്ടനരുന്നു.മവകുകന്നരളം5 മണനകയഹാജടെഞങ്ങൾ
തെനരനച്ചുകപഹാന്നു.

വഡോർധകക്യതപിന്റെ  മദേനെക്യതെകൾ

വതായനക്ക ുററിപപ്പ്

ഞഹാൻവഹായനചതെനൽഏജറവനചനത്രവുളംഎജന്റെമനസനജനഏജറ
സസ്വഹാധജീനനക്കുകേയുളംഉൾജക്കഹാണ്ടതെുമഹായഒരുകേഥയഹായനരുന്നു
ശജീ:സുകരന്ദ്രജന്റെ'അമ്മമ്മ'എന്ന7ാഹാളംകഹാസപപഹാഠഭഹാഗജതഈജയഹാരു
കേഥ.ഇജതെഴുതെനയകേഥഹാകേൃതനജനക്കുറനചപപറയുകേയഹാജണങനൽ
ഒരുപഹാടെുണ്ടപ.സ്കൂൾഅധക്യഹാപകേനഹായനരുന്നുപന.സുകരന്ദ്രൻ.'ജതെഹാട്ടജതെഹാജക്ക
ജപഹാന്നഹാകേുന്ന'മഹാതെനരനഇതെുവജരഎഴുതെനയകേഥകേജളഹാജക്കഏജറ
പ്രചരനക്കുകേയുളംവഹായനക്കഹാജരസളംതൃപ്തനജപടെുതുകേയുളംജചയപതെനട്ടുണ്ടപ.
വഹായനക്കഹാരുജടെചനനഹാഗതെനമനസനലേഹാക്കനഅതെനുസരനചഹാണപ
പന.സുകരന്ദ്രജന്റെഒഹാകരഹാകേഥകേഴുളംരചനക്കജപട്ടനട്ടുളതെപ.മലേയഹാള
കനഹാവലേനസപറ്റുളംജചറുകേഥഹാകേൃതുമഹാണപപന.സുകരന്ദ്രൻ.'അമ്മമ്മ'എന്നഈ
കേഥയനജലേപ്രധഹാനആശയളംഅമ്മമ്മയുജടെദേുദുഃഖങ്ങളുളം
പ്രഹാരഹാബപധങ്ങകളജയഹാജക്കക്കുറനചഹാണപ.അമ്മമ്മതെജന്റെമൂന്നപ
കപരക്കുട്ടനകേജളയുളംവളർതഹാനഹാണപജപടെഹാപഹാടെപജപടെുന്നതെപ.
അമ്മമ്മയുജടെഒകരജയഹാരുമകേൾഈയടെുതഹായനമരണജപട്ടു.അതെപഒരു
സഹാധഹാമരണകമഹാദേുർമരണകമഹാഎന്നപതെനരനചറനഞനല.പറക്കമുറ്റഹാത
മൂന്നപമക്കജളയുളംതെനനചഹാക്കനഅവരുജടെഅചഛൻഎകങ്ങഹാഒഹാടെനകപഹായന.
അമ്മമ്മയുജടെവനഷമങ്ങൾമക്കജളഅറനയനക്കഹാ
ജതെഒരുകഹഹാസറ്റലേനൽനനർതനപഠനപനക്കുകേയഹാണപഅമ്മമ്മ.മകേളുജടെ
ഭർതഹാവപതെനകേഞഒരുമദേക്യപഹാനനയഹായനരുന്നു.കേലേഹനചജജീവനതെതനൽ
നനന്നഹായനരുന്നുമൂന്നപമക്കളുജടെയുളംജനനളം.അമ്മയനലഹാതകേുട്ടനകേജള



ജനകഞഹാടെപകചർതപപനടെനചഹാണപവളർകതണ്ടജതെന്നപഅമ്മമ്മയപ
അരയഹാഞനട്ടല.അവരുജടെആവശക്യങ്ങജളഹാന്നുളംനനറകവറ്റഹാൻ
കേഴനയഹാതതെനനഹാലേഹാണപ.
ഇതെനൽഎനനകക്കജറഇഷ്ടജപട്ടഒരുപ്രകയഹാഗമഹാണപഅമ്മമ്മയുജടെകേണ്ണജീരപ
തെനളങ്ങുന്നഒരുസൂചനയഹായനമഹാറനയതെുളംഎജന്റെകേണ്ണനൽജകേഹാണ്ടതെുളം.

എജന്റെ  മൈകൾ

ഓർമക്കുററിപപ്പ്  

ആയനരളംനക്ഷേത്രങ്ങളുളആരഹാത്രനഇരുട്ടനജന്റെഅഗഹാധതെയനൽആ
വൃദ്ധയഹായസ്ത്രജീഒറ്റയഹായനരുന്നു.ആകേഹാശതപമനന്നനതെനളങ്ങുന്നനക്ഷേത്രങ്ങളുളം
വനദൂരതെകേളനകലേക്കപമഹായന്നചന്ദ്രനളംഎത്രമകനഹാഹരമഹാണജീഭുമജീ.ഇരുട്ടനജന്റെ
സനലേനഹാവസയനൽജപട്ടജന്നഹാ
രുമഹാറ്റളംനക്ഷേത്രങ്ങൾകേണചനമ്മനചന്ദ്രൻജപഹാട്ടുകപഹാജലേആകേഹാശതനജന്റെ
ഉൾവലേയങ്ങളനകലേക്കപനജീങ്ങുന്നുകവഹാഎജന്നഹാരുസളംശയളം.മഞ്ഞുളആ
രഹാത്രനയനൽമഴജപയഹാൻവനതുമ്പനനനൽക്കുകേയഹായനക്കണളം.മഴത്തുളനകേൾ
ഇറ്റനറ്റഹായനവനഴഹാൻതുടെങ്ങന.ആവൃദ്ധകുജറസമയളംആമഴയത്തുതെജന്ന
നനന്നു.അവർഅതെനൽനനന്നുളംകമഹാചനതെയഹാവഹാൻശമനചനരുന്നനല.

പ്രഭഹാതെസൂരക്യജന്റെനനറവനൽപചനലേചഹാർതനൻപഴുതെനലൂജടെഎതന
കനഹാക്കുന്നപൂങഹാവനങ്ങൾ.അതെനനനടെയനൽജകേഹാച്ചുപൂക്കകളഹാടെപതെജന്റെ
ജനഹാമ്പരങ്ങൾപറയകേയഹായനരുന്നുആവൃദ്ധ.മൂന്നപആണമക്കൾഉണ്ടഹായനട്ടുളം
വഹാർദ്ധകേക്യതനജന്റെനനലേയനലഹാകേയങ്ങളനൽആഴുന്നഅവർക്കപതെജന്റെ
സങടെങ്ങൾപറയഹാനളംജനഹാമ്പരങ്ങൾപങ്കുജവക്കുവഹാനളം
ആരുമുണ്ടഹായനരുന്നനല.ഏകേആശയളംഅയൽവഹാസനയഹായനനർമ്മലേ
ടെജീചറഹായനരുന്നു.തെജന്നആശസ്വസനപനക്കഹാൻഒരഹാജളങനലമുണ്ടപഎന്നപ



കതെഹാന്നുകമ്പഹാഴഹാണപഇനനയളംജജീവനക്കണളംഎന്നപകതെഹാന്നുന്നതെപ.മക്കജളലഹാളം
വനകദേശതഹാണപ.അവനജടെനലനനലേയനൽജജീവനക്കുന്നു.എന്നഹാൽഅവർ
കേഹാണുന്നനലഅവജരകേരുതെനവനങ്ങനജപഹാട്ടുന്നആവൃദ്ധയജടെമനസപ.മക്കൾ
വനളനചനട്ടുതെജന്നജകേഹാലങ്ങളഹായന.അമ്മയളംമക്കളുളംതെമ്മനലളളആജകേ
ബനളംജചറുകേടെലേസനൽമകേജയഹാകപഹാടുകൂടെനയ
എഴുതഹായനരുന്നു.അതുളംനനലേചനട്ടപവർഷങ്ങളഹായന.
ജജീവനതെതനരക്കനനനടെയനൽഅവർഅമ്മജയമറന്നനരനക്കഹാളം.എന്നഹാൽ
ജനഹാനപ്രസവനചവയറനനമറക്കഹാനഹാകുകമഹാ.
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 ലഹരപിജയന്ന  ആപതക്ക്

മലേഖനളം 

മദേക്യതനജന്റെ, മയക്കുമരുന്നനജന്റെവനപതുകേജളപറ്റനഎലഹാവർക്കുളം
അറനയഹാമകലഹാ.  ശരനയലഹാതകേൂട്ടുജകേട്ടുളംദേുശജീലേങ്ങൾവളർതുന്ന
സഹാഹചരക്യവളംനമ്മൾഒഴനവഹാക്കണളം.മദേക്യവുളംമയക്കുമരുന്നുളം
നനങ്ങളനജലേയഥഹാർതവക്യക്തനതെക്യജതഇലതെഹാക്കുളം.
കേഴനവുകേജളനശനപനക്കുളം,കസ്നേഹബനങ്ങളുളം
സഹാമൂഹനകേബനങ്ങളുളംഇലഹാതെഹാക്കുളം.
മഹാതെഹാപനതെഹാജക്കജളയുളംഉറ്റമനത്രങ്ങജളയുളംജവറുപനക്കുളം.
ചുറ്റുമുളആജരങനലേുളംജതെറ്റഹായവഴനയനൽ
സഞരനക്കുന്നുജവന്നപഅറനഞഹാൽആവനവരളം
അവരുജടെമഹാതെഹാപനതെഹാക്കകളകയഹാഅധക്യഹാപകേകരകയഹാ
അറനയനകക്കണ്ടതെഹാണപ.
മദേക്യപഹാനവുളംമയക്കുമരുന്നുളംഒഴനവഹാക്കൂജജീവൻനനലേനനർതൂ.

ഒരനക്കലേുളംഈആപതനൽജപട്ടുകപഹാകേഹാജതെസൂക്ഷേനക്കുകേ.
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