




    ആമുഖഖ

പപ്രിയപപ്പെട്ട വപ്രിദദദ്യാര്ഥപ്രികപള
            ലലദ്യാകകം അനുനപ്രിമപ്രിഷകം മദ്യാറപ്രിപകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുകയദ്യാണണ.ദൂരവകം സമയവകം 
തതീര്ക്കുന്ന അതപ്രിര് വരമ്പുകള് അതപ്രിലവഗകം മദ്യാഞ്ഞു ലപദ്യായപ്രി പകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുന്നു 
വപ്രിവര വപ്രിനപ്രിമയ സദ്യാലങ്കേതപ്രിക വപ്രിദദയുപടെ അനന്ത സദ്യാകദഅസദ്യാധദമദ്യാപയണപ്രിരുന്ന
പലതപ്രിപനയുകം സദ്യാധദമദ്യാപയണപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുന്നു പുത്തന് സദ്യാലങ്കേതപ്രിക വപ്രിദദയുപടെ 
സഹദ്യായലത്തദ്യാപടെ ഞങ്ങള് ഒരു ഡപ്രിജപ്രിറ്റല് മദ്യാഗസപ്രിന് തയദ്യാറദ്യാകപ്രിയപ്രിരുന്നു
                     ഇഇൗ വപ്രിദദദ്യാലയത്തപ്രിപല ലപ്രിറ്റപ്രില് കകറ്റണ ക്ലബപ്രിപന്റെ ലമല് ലനദ്യാട്ടത്തപ്രില്
ക്ലബണ അകംഗങ്ങള് രൂപപപ്പെടുത്തപ്രിയ ഇഇൗ ഡപ്രിജപ്രിറ്റല് മദ്യാഗസപ്രിന് ഒരു തുടെകകം എന്ന 
നപ്രിലയപ്രില് വപ്രിലയപ്രിരുത്തമപമന്നണ അഭദര്ഥപ്രിക്കുന്നു



       സനന്ദേശഖ
ലകരളത്തപ്രിപല സ്കൂള് വപ്രിദദദ്യാര്ഥപ്രികളപ്രില് ഇന്ഫര്ലമഷന് പടെലകദ്യാളജപ്രി അതപ്രിഷപ്രിത 
വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസകംവദദ്യാപകമദ്യാകദ്യാനുലദ്ദേശപ്രിചണ ലകരള ഇന്ഫദ്യാ സദ്യാകണചര് ആന് പടെകണ 
ലനദ്യാളജപ്രിലഫദ്യാര്എജജൃുലകഷതീന്(kits)കതീഴപ്രില്പവര്ത്തപ്രിച്ചുവരു-ന്ന  ഒരു                
സകംഘടെനയദ്യാണണ(ലപ്രിറ്റപ്രില്കകറ്റണസണ)പഎ.ടെപ്രി അധപ്രിഷപ്രിതമദ്യായപലപവര്ത്തനങ്ങളകം
  
ലപ്രിറ്റല്കകറ്റണസപ്രിന്ലനതൃതത്വതപ്രില്വപ്രിദദ്യാലയത്തപ്രില്ഫലവത്തദ്യായപ്രിനടെന്നുവരുന്നുണണ
അതപ്രിന് ഭദ്യാഗമദ്യായദ്യാണണഈഡപ്രിജപ്രിറ്റപ്രില്മദ്യാഗസപ്രിന് 
പസപ്രിദ്ദേതീകരപ്രിക്കുന്നതണ.അധദ്യാപകരുപടെ 
ലമല്ലനദ്യാട്ടത്തപ്രില്പൂര്ണമദ്യായുകംക്ലബണഅകംഗങ്ങളദ്യാണണഈമദ്യാഗസപ്രില്പസപ്രിദ്ദേതീക്കുന്നക
തണ                                                                                                         
.                                                                                                                      
      
ഈഉദമത്തപ്രില്പപങ്കേടുത്തഎലദ്യാലപ്രിറ്റപ്രില്കകറ്റണഅകംഗങ്ങള്ക്കുകംപപ്രിന്നണപ്രിര്ത്തപ്രിച
എലദ്യാവര്ക്കുകംഎലദ്യാവപ്രിധആശദ്യാസകള്ലനരുന്ന.തുടെര്ന്നുള്ളപവര്ത്തനങ്ങള്പലചദ്യാ
ദനമദ്യാവപട്ട

ബദ്യാലകൃഷ്ണന്.പക.പക
പഹഡണ മദ്യാസ്റ്റര്.

    ( G h s cheruvannur)
                  

                                                                    

                        



ആശഖസ
ജപ്രിഎചണഎസണപചറുവണ്ണൂര്ലപ്രിറ്റപ്രില്കകറ്റണഅകംഗങ്ങളപടെലനതൃതത്വത്തപ്രില്തയദ്യാറദ്യാകപ്രിയ
ലപ്രിറ്റപ്രില്കകറ്റണ''ഈമദ്യാഗസപ്രിനണ''എലദ്യാആശകംസകളകംലനരന്നു.കമമ്പ്യൂട്ടര് അധപ്രിഷപ്രിത 
വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസത്തപ്രിപനതുടെര്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകംഇത്തരകംചുവടുപവപ്പുകള്മദ്യാര്ഗദര്ശ
നകം നല്കപട്ട

                                                       മലനദ്യാജണ  T
                                                  പസപ്രിഡണണ P T A

                                                  G H S പചറുവണ്ണുര്



ഉള്ളടകഖ
1.  ചൂട്ടുപവളപ്രിചകം
2. ഭഇൗതപ്രിക ആശത്വദ്യാസകം
3. കഥകളപടെ സുല്ത്തദ്യാന്
4. മുറപ്രിവകള്
5.  ലക്ലര
6.  സ്റ്റതീഫന് ലഹദ്യാകപ്രികംഗണ
7.  മധുര ജതീവപ്രിതകം
8.  മനുഷദപന്റെ ലനട്ടങ്ങള്  
9.   ലകദ്യായസന് ലപദ്യാകുന്നു
10.  അനശത്വരമദ്യായ ആത്മ കഥ
11.  ബഷതീറപ്രിപന്റെ പധദ്യാനകൃതപ്രികള്
12.   മറകദ്യാതപ്രിരപ്രികദ്യാന് എനപ്രികദ്യാവതപ്രില
13.   ഉറൂബണ
14. കകയകം എന്ന  വപ്രിസ്മയ ലലദ്യാകകം
15.  ലകദ്യായസന്
16.  നപ്രിപന്ന ഞദ്യാന് പവറുകം മണ്പദ്യാവ ആയപ്രി കരുതപ്രിയപ്രിട്ടപ്രില.

17.  കവകകം മുഹമ്മദണ ബഷതീര്
18.   തുകം ഓര് ലമകം



  ചൂട്ടുവവെളളിചഖ

ഇരുട്ടുനപ്രിറ  ഞ്ഞ    ലലദ്യാകത്തപ്രില്
ഗഗനകം  മുട്ടുന്ന    ലഗഹകം  കണണ  സത്വന്തകം
ലഗഹത്തപ്രിലലക്കൂളള   വഴപ്രി മറക്കുന്ന കപ്രിടെദ്യാങ്ങലള
വഴപ്രികദ്യാണപ്രിച്ചുതരദ്യാന്   നപ്രിങ്ങള്തന്  കയപ്രില്
സത്വയപമരപ്രിയുന്ന  ചൂട്ടുപവളപ്രിചപത്ത
വഴപ്രിവകപ്രിലലപകറപ്രിയുലമദ്യാഴകം
സത്വയകം   അന്ധകദ്യാരത്തപ്രിലലക്കുനതീങ്ങുലമദ്യാഴകം
അതണ   എരപ്രി   ഞ്ഞുപകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുന്നുണദ്യാകദ്യാകം
പകദ്യാശപ്രിക്കുന്നുണദ്യാകദ്യാകം   നപ്രിങ്ങള്കദ്യായപ്രി
മഴയപ്രിലകം  കദ്യാറ്റപ്രിലകം  മൃതദവപ്രിലനദ്യാടെടുക്കുലമദ്യാഴകം
കറപപ്രിടെപ്രിചലലദ്യാകത്തപ്രില്
നപ്രിഴലപ്രിലദ്യാത്ത   ആള്രൂപമദ്യായപ്രി   അലയുലമദ്യാഴകം
അണയദ്യാന്  തുടെങ്ങുലമദ്യാഴകം
ആ  ഹൃദയകം  പദ്യാര്ഥപ്രിചപ്രിരപ്രികദ്യാകം
ദുരദ്യാഗ്രഹത്തപ്രിപന്റെ   കറുത്ത  കയങ്ങളപ്രില്
എന്   പപദ്യാലന്നദ്യാമന   തദ്യാഴ്ന്നുലപദ്യാകരുലത
ഒരു  പകദ്യാച്ചുമുള്ളപ്രിന്   ലവദനലപദ്യാലകം
അവന്   അറപ്രിയരുലത...........

                                                       ശതീനന്ത.എസണ.ബപ്രി



                                 



             ദുരളിത ''ആശശശ്വാസഖ'' 
''നമ്പ്യൂസണ 18 നണ ലവണപ്രി വദ്യാര്ത്തകള് വദ്യായപ്രിക്കുന്നതണ

ലദവപ്രിക.ലകരളപത്ത  വഴങ്ങപ്രിയ  പളയത്തപ്രില്  വലഞ്ഞതണ  പതപ്രിനദ്യായപ്രിരങ്ങള്.

ദുരപ്രിതദ്യാശത്വദ്യാസ  കദദ്യാമപ്രിപല  വപ്രിധപ്രി  പരപ്രിതദ്യാപകരമദ്യാകുകയദ്യാണണ.വസ്ത്രങ്ങലളദ്യാ
ആഹദ്യാരലമദ്യാ  കുടെപ്രിപവള്ള  ലമദ്യാ  ഇലദ്യാപത  പതപ്രിനദ്യായപ്രിരങ്ങള്  സന്മസുകളപടെ
സഹദ്യായത്തപ്രിനണ  അഭദര്തപ്രിക്കുന്നു.''  ''നദ്യാണമപ്രിപല  നപ്രിങ്ങള്കണ  വതീട്ടപ്രില്ഇങ്ങപന
വന്നപ്രിരപ്രികദ്യാന്''എന്തദ്യാടെപ്രി  ഞദ്യാന്  ചദ്യാകദ്യാന്  ഇനണകണ  ഭയങ്കേര  ലമദ്യാഹമദ്യാലണദ്യാ?''

''ഇങ്ങളണ  കദ്യാണുന്നപ്രിലല  ലവണു  ഏട്ടദ്യാ  ഇവരുപടെ  കഷപ്പെദ്യാടെണ  ഇങ്ങകണ
ഡമ്പ്യൂട്ടപ്രികണകയറപ്രിക്കൂപടെ ഒന്നൂപലങ്കേപ്രിലകം നപ്രിങ്ങപളദ്യാരു ലപദ്യാലതീസുകദ്യാരനപല?''

                      ലഹദ്യാ എനപ്രികത്വയ എന്തദ്യാഇപ്പെകം പറ്റപ്രിയതണ ആവൃത്തപ്രിപകട്ട എസണ 
പപ്രിയദ്യാണണ വപ്രിളപ്രിക്കുന്നതണ.  മനസപ്രിലദ്യാ മലസദ്യാപടെ ലഫദ്യാണ് അറ്റന്റെണ 
കചതു.കചതയുടെപന മറു പടെപ്രിലപദ്യാലകം അനുവതപ്രികദ്യാപത:''എടെദ്യാ എത്ര നദ്യാളദ്യായപ്രി നതീ
അവധപ്രിയപ്രില് നദ്യാപള ഡമ്പ്യൂട്ടപ്രിയപ്രില് കയറപ്രിയപ്രിരപ്രികണകം its my order''

            ഉദപ്രിച്ചുയര്ന്നസൂരദപനനപ്രിശബ്ദനദ്യായപ്രിലനദ്യാകപ്രിലകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുലമദ്യാള് മുപറ്റത്തണ
ലപദ്യാലതീസണ ജതീപ്പെണ എത്തപ്രി''sir പദ്യാലദ്യാരപ്രി വട്ടത്തണ രണണ കുടുകംബങ്ങള് 
ഫദ്യാറ്റപ്രില്കുടുങ്ങപ്രിയതദ്യായപ്രിഇന്ഫര്ലമഷന്''''എന്നദ്യാല്ലവഗകംലപദ്യാപകലടെദ്യാ''അലയദ്യാ 
ചദ്യായകുടെപ്രികദ്യാപതയദ്യാലണദ്യാ ലപദ്യാകുന്നതണ ?''ലവണ''

     ''help,help ഞങ്ങപളആപരങ്കേപ്രിലകംസഹദ്യായപ്രികലണ... help.ഉചപ്രിയപ്രില് 
കത്തപ്രിജത്വലപ്രിച്ചുനപ്രില്ക്കുന്ന സൂരദപന്റെ കണണ ലപദ്യാലകം നപ്രിറഞ്ഞണ ആകദ്യാഴ്ചകണണ ആ 
വദ്യാര്ത്ത കദ്യാട്ടുതതീ ലപദ്യാപല പടെര്ന്നു.ഒടുവപ്രില് അവപ്രിപടെയുകം എത്തപ്രി. 
       ലകരളപത്ത ഈറനണതീപ്പെപ്രിച്ചു ലകദ്യാണണ എസണ.ഐ വപ്രിടെവദ്യാങ്ങപ്രി. 
രകദ്യാപവര്ത്തനത്തപ്രിനപ്രിടെയപ്രിപടെ പകട്ടപ്രികപ്രിടെന്ന ജലത്തപ്രില് വതീണ 1 

വയസ്സുകദ്യാരപനരകപ്രിക്കുന്നതപ്രിനപ്രിടെയപ്രില്പദ്യാലദ്യാരപ്രിവട്ടകംഎസണ.ഐലവണുലഗദ്യാപദ്യാല് 



ശത്വദ്യാസലകദ്യാശത്തപ്രില് പവള്ളകം ലകറപ്രി മരപ്രിച്ചു.''അലമ്മ...നമ്പ്യൂസപ്രില് പറയദ്യാ അച്ഛന് 
മരപ്രിപചന്നണഅമ്മപയന്തദ്യാഒന്നുകം മപ്രിണദ്യാപത്ത അലമ്മ?'' ''ലമദ്യാപനന്തപ്രിനദ്യാ കരയപണ 
കൃതദനപ്രിര് വഹണത്തപ്രില് ഒരു ലപദ്യാലതീസണ ഉലദ്ദേദദ്യാഗസണ മരപ്രിച്ചു. ലപദ്യാലതീസണ 
ഡപ്രിപ്പെദ്യാര്ട്ടണപമന്റെണ അലത്രയുള്ളു എന്നദ്യാലമദ്യാന്റെയച്ഛന് ആകുഞ്ഞപ്രിപന്റെ 
മദ്യാതദ്യാപപ്രിതദ്യാകളപടെ മനസപ്രിലൂപടെ ജതീവപ്രിക്കുകം ഉദയസൂരദപന ലപ്പെദ്യാപല..

കതീര്ത്തന എകം.എന്
                                               8.A

              കഥകളുവട സുല്തശ്വാന
1908 ജനുവരപ്രി19 നണ കവകകംതലലയദ്യാലപ്പെറമപ്രില് 

ജനപ്രിച്ചു.തലലയദ്യാലപ്പെറമപ്രിലള്ള മലയദ്യാളകം സ്കൂളപ്രിലകം കവകകം ഇകംഗതീ ഷണസ്കുളപ്രിലകം 
പഠപ്രിച്ചു.ഫപ്രിഫണതണ ലഫദ്യാമപ്രില് പഠപ്രിക്കുലമദ്യാള് വതീട്ടപ്രില് നപ്രിന്നണഒളപ്രിലചദ്യാടെപ്രി കള്ള വണപ്രി 
കയറപ്രി ലകദ്യാഴപ്രിലകദ്യാപട്ടത്തപ്രി.
സത്വദ്യാതനദസമരത്തപ്രിപന്റെ ഭദ്യാഗമദ്യായപ്രി ഉപ്പുസതദഗ്രഹത്തപ്രില്പപങ്കേടുത.അതപ്രിപന്റെ 
ഫലമദ്യായപ്രിമര് ദ്ദേനലമല്ക്കുകയുകംജയപ്രില്ശപ്രികഅനുഭവപ്രിക്കുകയുകംപചയ
.മദപ്രിരദ്യാശപ്രി,ലകദ്യാഴപ്രിലകദ്യാടെണ, ലകദ്യാട്ടയകം,പകദ്യാലകം,തപ്രിരുവനന്തപുരകം ജയപ്രിലകളപ്രില് 
തടെവപ്രില്
കപ്രിടെന്നപ്രിട്ടുണണ.
               പത വര്ഷലത്തദ്യാളകം ഇന്തദയദ്യാപക സഞ്ചരപ്രിച്ചു. 

പപ്രിന്നപ്രിടെണആഫപ്രിക,അലറബദ തുടെങ്ങപ്രിയ രദ്യാജദങ്ങളപ്രില് ഊരുചുറ്റപ്രി.അഞ്ചദ്യാറു 
ലകദ്യാലകംഹപ്രിമദ്യാലയദ്യാ സദ്യാനുകളപ്രിലകം ഗകംഗദ്യാതതീരങ്ങളപ്രിലകം ഹപ്രിന്ദുസനദദ്യാസപ്രിയദ്യായുകം 
സൂഫപ്രിയദ്യായുകം കഴപ്രിച്ചുകൂട്ടപ്രി.ലകന്ദ്രസദ്യാഹപ്രിതദ അകദ്യാദമപ്രിയുപടെയുകം 
ലകരളസദ്യാഹപ്രിതദഅകദ്യാദമപ്രിയുപടെയുകം പഫലലദ്യാലപ്രിഷണ ലഭപ്രിച്ചു.കദ്യാലപ്രികറ്റണ 
സര്വകലദ്യാശദ്യാല ലഡദ്യാകര് ഒദ്യാഫണ പലലറ്റഴണ ബപ്രിരുദകം നല്കപ്രി.നപ്രിരവതപ്രി 
പുരസദ്യാരങ്ങള്ലകകണ ആര്ഹനദ്യായപ്രി
                      ഭദ്യാരദ:ഫദ്യാബപ്രിബഷതീര്മകള്:ഷദ്യാഹപ്രിനഹസതീ          
ബണ,അനതീസണബഷതീര്.1994 ജുകല അ ഞ്ചപ്രിനണ നപ്രിരദയദ്യാതനദ്യായപ്രി
                                                                                          
                                                                          ലപ്രിയദ്യാനദ്യാ ജബപ്രിന്
                                                                                   7.A



മുറളിവുകള

കനതലപദ്യായുഷ്ണവകം,

അസഹദമദ്യാകം തണുപ്പുകം...

നദ്യാമ്പു മുളയദ്യാത്ത മദ്യാരപ്രിടെങ്ങളകം,

ഭൂതവകം വര്ത്തമദ്യാനവകം ഭദ്യാവപ്രിയുകം
കവര്ന്ന പപപശദ്യാചപ്രിക പളയവകം
കണ്ണുനതീര് വറ്റപ്രിച വറ്റപ്രിയ പദ്യാടെങ്ങളകം...

കദ്യാലയവനപ്രികയപ്രില് 'സദ്യാറ്റണ ' കളപ്രിക്കുന്ന
വസന്ത മധുര സത്വപ്നകദ്യാലവകം...

വപ്രിതചതണ  ഞദ്യാനപത്ര
ഞദ്യാപനന്ന ക്രൂരയപത...

കണ്ണുനപ്രിറയുകം വപര പദ്യാകുലമദ്യാഴകം
ഓര്കദ്യാത പപതന്തദ്യാലവദ്യാ
എന്നപ്രിപല നതീ തന്ന മുറപ്രിവകള്...

(ശതീ നന.എസണ.ബപ്രി)(8.A)

 



                  നക്ലേര

ഷദ്യാണപ്രികം ലടെദ്യാങ്ങപ്രിപല ഗ്രൂയപ്രിസണ എന്ന ഗ്രദ്യാമത്തപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു ലക്ലര തദ്യാമസപ്രിചപ്രിരുന്നതണ 
മപ്രിടുകപ്രിയുകം പഠപ്രിപ്പെപ്രില് ഒമ്മദ്യാകം സദ്യാനതമദ്യാണ ലക്ലരയുപടെ അയല് പകപത്ത 
കുട്ടപ്രിയദ്യാണണ അബപ്രി. അവന്  ലക്ലരയുപടെ അത്ര  പഠപ്രികപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു. അതുമദ്യാത്രമല 
അബപ്രികണപഠപ്രികദ്യാന് തതീപര തദ്യാല്പരദ മപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു. ലക്ലരഅവലനകദ്യാളകം 
മപ്രിടുകപ്രിയദ്യായതുലകദ്യാണണ അബപ്രികണ ക്ലരലയദ്യാടെണ അത്ര അടുപ്പെകം ഇലദ്യായപ്രിരുന്നു.പപക 
ലക്ലരലയദ്യാ അവപന വപ്രിട്ടണ ലപദ്യാകപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു  ലക്ലരയുപടെ പള്ളപ്രിക്കൂടെകം ലനരപത്ത 
വപ്രിടുകം അതുലകദ്യാണണ അതുലകദ്യാണണ അബപ്രിയുപടെ കൂപടെ കളപ്രികദ്യാന് 
കഴപ്രിയപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു.അവധപ്രി ദപ്രിവസകം ലക്ലര കളപ്രികദ്യാന് ലപദ്യാകുലമദ്യാള് 
ലക്ലരലയദ്യാപടെദ്യാത്തണ കളപ്രികദ്യാന് ഇഷമപ്രിലദ്യാത്തതുലകദ്യാണണ അബപ്രി മറ്റുകൂട്ടുകദ്യാലരദ്യാപടെദ്യാപ്പെകം 
കളപ്രികദ്യാന് ലപദ്യാകുകം ലക്ലരകണ വളപര സങ്കേടെമദ്യായപ്രിരുന്നു. അബപ്രിയുകം ലക്ലരയുകം ഒരുകം 
ദരപ്രിദ്ര കുടുകംബത്തപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു
അതുലകദ്യാണണ അവര് ആ ഗ്രദ്യാമത്തപ്രിപല മലഞ്ചരപ്രിവപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നു തദ്യാമസകം അങ്ങപന 
ലവനല്കദ്യാലകം തുടെങ്ങപ്രി അബപ്രിയുകം ലക്ലരയുകം എലദ്യാകുട്ടപ്രികളകം സലന്തദ്യാഷപ്രിക്കുന്നതണ 
ലപദ്യാപല സലന്തദ്യാഷപ്രിച്ചു.അവലളദ്യാടുള്ള കുശുമണകദ്യാരണകം ഒരു ദപ്രിവസകം ലക്ലരയുപടെ 
പദ്യാഠപുസകങ്ങള് അബപ്രി അവപന്റെ വതീട്ടപ്രിപല തട്ടപ്രിന് പുറത്തണ ഒളപ്രിപ്പെപ്രിച്ചുപവച്ചു അവള് 
പുസകങ്ങള് കദ്യാണദ്യാപത വളപര സങ്കേടെപപ്പെട്ടു.അവപള മദ്യാതദ്യാപപ്രിതദ്യാകള് 
സമദ്യാധദ്യാനപ്രിപ്പെപ്രിച്ചു. അങ്ങപന ഒരു ഞദ്യായറദ്യാഴണച ലക്ലരകണ വലപ്രിയ ഒരു പനപ്രി വന്നു. 

മദ്യാറപ്രില എന്നണ ലഡദ്യാകര് പറഞ്ഞു. ദരപ്രിദ്രരദ്യായതണ ലകദ്യാണണ അവപര 
ആശുപത്രപ്രിയപ്രിലലകണ കയറദ്യാന് ലപദ്യാലകം സമ്മദപ്രിചപ്രില.ഭദ്യാഗദത്തപ്രിനണ ഒരു സര്കദ്യാര് 
ആശുപത്രപ്രിയപ്രിപല ലജദ്യാസഫണ ആപന്റെണപ്രി എന്ന ലഡദ്യാകര്കണ അവലരദ്യാടെണ 
ദയലതദ്യാന്നപ്രി. പപ്രിപന്ന ലക്ലരപയയുകം ലക്ലരയുപടെ പപരുമദ്യാറ്റവകം ലഡദ്യാകര്കണ ഇഷപപ്പെട്ടു. 



ലഡദ്യാകര് മരുന്നണ നല്കപ്രി വതീട്ടപ്രിലലകയച്ചു ആസമയകം അബപ്രി അവളപടെ മരുന്നുകള് 
കുറലചദ്യാപക  മദ്യാറ്റപ്രിപവച്ചു  അങ്ങപന മരുന്നുകള് തതീര്ന്നു. അവളപടെ പനപ്രി മരുന്നു 
കഴപ്രികദ്യാത്ത തപ്രിനദ്യാല് വതീണകം കൂടെപ്രി. ഇനപ്രി ആശുപത്രപ്രിയപ്രില് ലപദ്യാകദ്യാനുള്ളപണകം 
അവരുപടെ കയപ്രില് ഇലദ്യായപ്രിരുന്നു ഭദ്യാഗദവശദ്യാല് ഒരു മദ്യാസത്തപ്രിനകകം    
അവളപടെ പനപ്രി മദ്യാറപ്രി അവള് വതീണകം പള്ളപ്രിക്കൂടെത്തപ്രില് ലപദ്യാവദ്യാപനദ്യാരുങ്ങപ്രി. 
അങ്ങപന ഒരു ദപ്രിവസകം ലക്ലരയുപടെ മദ്യാതദ്യാപപ്രിതദ്യാകള് അബപ്രിലയദ്യാടെണ എലന്തദ്യാ 
സകംസദ്യാരപ്രിക്കുന്നതണ ലകട്ടണ ലക്ലര അവരുപടെ അടുപതത്തപ്രി എലദ്യാ വരുപടെയുകം മുഖകം 
അവള് കലണദ്യാടെപ്രിചണ ലനദ്യാകപ്രി എലദ്യാവരുകം വളപര സങ്കേടെത്തപ്രിലദ്യാണണ അലപ്പെദ്യാള് 
അവര് അബപ്രിലയദ്യാടുകം ലക്ലരലയദ്യാടുകം പറഞ്ഞു നപ്രിങ്ങള് രനണലപരുകം ഏട്ടനുകം 
അനുജത്തപ്രിയുമദ്യാണണ പണണ ആശുപത്രപ്രിയപ്രില് നപ്രിന്നണ കുഞ്ഞപ്രിപന വദ്യാങ്ങദ്യാന് 182 രൂപ
ലകദ്യാടുകണമദ്യായപ്രിരുന്നു കകയപ്രില് പണകം ഇലദ്യാത്ത തപ്രിനദ്യാല് ഒരു  കുഞ്ഞപ്രിപന 
വദ്യാങ്ങദ്യാന് കഴപ്രിഞ്ഞുള്ള നപ്രിലന്നദ്യാലടെദ്യാത്തണ തദ്യാമസപ്രികദ്യാനദ്യാണണ ഇവപ്രിപടെ വതീപടെടുത്തതണ. 
അവര്കണ രണലപര്ക്കുകം സലന്തദ്യാഷകം ലതദ്യാന്നപ്രി അങ്ങപന വര്ഷങ്ങള് കടെന്നണ 
ലപദ്യായ അബപ്രി അധദദ്യാപകനദ്യായപ്രി ലക്ലര ഒരു ലഡദ്യാകറുമദ്യായപ്രി. ദരപ്രിദ്രരദ്യായവപര 
സഹദ്യായപ്രികദ്യാന് അവപ്രിപടെ ഒരു ആശുപത്രപ്രിയുകം നപ്രിര്മ്മപ്രിച്ചു.പഴയ കദ്യാരദങ്ങളകം അവന്
ലക്ലരലയദ്യാടെണ കദ്യാട്ടപ്രിയ ക്രൂരത ഒദ്യാര്ത്തണ അവന് വളപര സങ്കേടെപപ്പെട്ടു

 

 



       

സസ്റ്റീഫണ് നഹശ്വാകളിഖഗഗ

വപ്രിലദകംലഹദ്യാകപ്രികംഗണസണഅറപ്രിയപപടുന്നലജദദ്യാതപ്രിശശദ്യാസ്ത്രജ്ഞന്പപഞ്ചപത്തറ്റപ്രി
യുകംഉറവപ്രിടെപത്തപറ്റപ്രിയുകംപഠനകംനടെത്തപ്രിയഒരുമഹദ്യാനദ്യായപ്രിരുന്നുഅലദ്ധേഹകം1942

ജനുവരപ്രി8 നണഇകംഗണപ്രില്ജനപ്രിച.ഗലതീലപ്രിലയദ്യാ-ഗലതീലപ്രിയുകം മരണത്തപ്രിനണ 
300 വര്ഷങ്ങലള്ക്കുകം  
ലശഷമദ്യായപ്രിരുന്നുഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെജനനകം.ഒദ്യാകണലഫദ്യാര്സണ-
സര്വകലദ്യാശദ്യാലയപ്രില്നപ്രിന്നണഊര്ജതനത്തപ്രില്പഠനകംലനടെ.പമഡപ്രിസപ്രിനപ്രില്
അ-അചപനപപ്രിന്തുടെര്ന്നു.2018 മദ്യാര്ചണ 14 നണ-അന്തരപ്രിച്ചു.                               

                                       കൃഷ്ണതതീര്ത 





മധുര ജസ്റ്റീവെളിതഖ

ലഹയണ ശലഭലമ
നപ്രിന് വര്ണ ചപ്രിറകുകളദ്യാല്
വര്ണദ്യാഭമദ്യായ പൂകളപ്രിപലലദ്യാകം
മധുനുകര്ന്നുലസപ്രിക്കൂ

മരണകം വരുകം വപര
മധു നപ്രിറഞ്ഞ പൂകളപ്രിപലലദ്യാകം
മധുനനുകര്ന്നു ജതീവപ്രിതകം
മധുര മദ്യാക്കുവപ്രിന്

മദ്യാമക മദ്യാനസ
മദ്യാധുരദ ഭകംഗപ്രിയദ്യാകം
ശലഭപമ നതീപയന്
ഹൃദയ പുഷ്പത്തപ്രിപലത

സത്വതനമദ്യായ നപ്രിന്-

ജതീവപ്രിത ശകലത്തപ്രില്
സത്വതനമദ്യായണ നതീ 
ഉലസപ്രിക്കൂ (ലഹയണ ശലഭലമ...)

ലദവനന.k.k

7.A



      
മനുഷഷ്യവന്റെ    നനേട്ടങ്ങള

ആദപ്രികദ്യാലത്തണ  മനുഷദന്  കദ്യാട്ടപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നുവസപ്രി ചപ്രിരുന്നതണ. മൃഗങ്ങപള  
ലവട്ടയദ്യാടെപ്രിയദ്യായപ്രി-രുന്നു ആഹദ്യാരകം സകംഭദ്യാദപ്രിചതണ. ഇലകള് പകദ്യാ-

ണദ്യായപ്രിരുന്നു  അവരുപടെ വസ്ത്രങ്ങള്.മൃഗങ്ങപളലവട്ടയദ്യാടെദ്യാന് ലവണപ്രി മപ്രിനുസമുള്ളതുകം 
കൂര്ത്തതു-മദ്യായ ആയുധകം അവര് നപ്രിര്മപ്രിച്ചു. പവളപ്രിചത്തപ്രിനുകംമദ്യാകംസകം ലവവപ്രികദ്യാന് 
ലവണപ്രിയുകം അവര് തതീ ക-ണ പപ്രിടെപ്രിച്ചു. പപ്രിപന്ന അവര് ഗുഹകളപ്രില്-തദ്യാമസപ്രിക്കുവദ്യാന് 
തുടെങ്ങപ്രി.
             അങ്ങപന അവര് കൃഷപ്രി പചയദ്യാനുകം-പഠപ്രിച്ചു. കൃഷപ്രി പചയദ്യാന് ലവണപ്രി 
ഇരുമ്പുകള് പകദ്യാണള്ള ആയുധകം മനുഷദന് നപ്രിര്മപ്രിച്ചു.കൃഷപ്രി പചയ്തലപ്പെദ്യാള് അവര് 
വസ്ത്രകം ഉണദ്യാകദ്യാനുകം-വദ്യാസസ്ഥലകം ഉണദ്യാകദ്യാനുകം തുടെങ്ങപ്രി. കൃഷപചയ്തലതദ്യാപടെ 
ഉല്പ്പെദ്യാതപ്രിപ്പെപ്രിച ഭകദ വസ്തുകളകംമറ്റുകം പപകമദ്യാറ്റകം പചയദ്യാന് തുടെങ്ങപ്രി. അതപ്രിനണ 
ലവണപ്രി കദ്യാര്ഷപ്രികവപ്രിഭവങ്ങള് പപകമദ്യാറ്റകം പചയദ്യാനുള്ള പപദ്യാതു സ്ഥലങ്ങള് 
രൂപകംപകദ്യാ-ണകം. അവര് അധപ്രികമദ്യായപ്രി ഉല്പ്പെദ്യാതപ്രിപ്പെപ്രിച-ഭകദ വസ്തുകള് 
സകംഭദ്യാദപ്രികദ്യാനുകം തുടെങ്ങപ്രി.പുതപ്രിയ കദ്യാര്ഷപ്രിലകദ്യാപകരണങ്ങളപടെ നപ്രിര്മ്മദ്യാ-ണവകം 
പമചപപ്പെട്ടു. കന്നുകദ്യാലപ്രി വളര്ത്തദ്യാനുകം തു-ടെങ്ങപ്രി. മണ്പദ്യാത്ര നപ്രിര്മ്മദ്യാണവകം ലലദ്യാഹ 
പണപ്രി-യുകം പചയദ്യാന് പഠപ്രിച്ചു.

                    അങ്ങപന പപവദദ്യുതപ്രി കണ പപ്രിടെപ്രി-
കദ്യാന് അവര് മടെപ്രിചപ്രില. എലദ്യാത്തപ്രിനുകം അവര്-പരപ്രിശമപ്രിച്ചു വപ്രിജയകം 
ലനടെപ്രി.പപവദദ്യുതപ്രി കണ-പപ്രിടെപ്രിത്തത്തപ്രിലൂപടെ അവര്കണ പവളപ്രിചകം ലഭപ്രിച്ചു.
പപവദദ്യുതപ്രി കണപപ്രിടെപ്രിച ലശഷകം പുതപ്രിയ പുതപ്രിയയനങ്ങള് നപ്രിര്മ്മപ്രികദ്യാനുകം 
അവയുപടെ ഉപലയദ്യാ-വകം കൂടെപ്രിക്കൂടെപ്രി വരപ്രികയുകം പചയ.

                പപ്രിപന്ന അവര് വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസത്തപ്രിലല-കണ പലവശപ്രിച്ചു. അവര്കണ 
വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസകം ലവ-ണകം എന്ന ആഗ്രഹകം അവര് പൂര്ത്തപ്രിയദ്യാകപ്രി.പലകളപ്രിലകം മറ്റു 
സദ്യാധനങ്ങളപ്രിലകം അവര് എഴ-തപ്രിപ്പെടെപ്രിച്ചു. വപ്രിദദദ്യാസത്തപ്രിനു ലവണപ്രി എലദ്യാ ഒരു-

കങ്ങളകം അവര് പചയ പപ്രിപന്ന വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസ-ത്തപ്രിനു  സ്കൂളകല് അവര് നപ്രിര്മപ്രിച 
അങ്ങപന മനുഷദപന്റെ ബുദ്ധേപ്രി വളര്ന്നുവന്നു. ബഹപ്രിരദ്യാകദ്യാശത ലപദ്യാലകം              



മനുഷദന്-ലപദ്യായപ്രി. അതണ മനുഷദപന്റെ വലപ്രിയ ആഗ്രഹമദ്യാ-യപ്രിരുന്നു.ഈ ആഗ്രഹകം 
അവര് പരപ്രിശമപ്രിച്ചു-ലനടെപ്രി.ഈ ആഗ്രഹകം സദ്യാധപ്രിക്കുവദ്യാന് അവര്വര്ചങ്ങളദ്യായപ്രി 
പരപ്രിശമപ്രിക്കുകയദ്യായപ്രിരുന്നു ഒടുവപ്രില് അവരുപടെ ആഗ്രഹകം സദ്യാധപ്രിച്ചു
                       പപ്രിപന്ന അവരുപടെ ഏകകംലകദമദ്യായപ്രിരുന്നു ചന്ദ്രനപ്രില് ലപദ്യാകണകം 
എന്ന-തണ. ഒടുവപ്രില് ഈ ലകദവകം അവര് സദ്യാധദമദ്യാ-കപ്രി. ചന്ദ്രനപ്രിലലകണ ആദദകം 
തപന്ന കലക-എന്നണ ലപരുള്ള നദ്യായപയ ആണണ അയചതണ.പലക കലക മരപ്രിച്ചു 
ലപദ്യായപ്രി എന്നദ്യാലകം മനുഷദപന്റെ പരപ്രിശമകം നപ്രിര്ത്തപ്രിയപ്രില അവ-സദ്യാനകം അവര് 
ചന്ദ്രനപ്രിലലക്കു ലപദ്യായപ്രി അവപ്രി-പടെയുള്ള കല്ലുകളകം മറ്റുകം ഭൂമപ്രിയപ്രിലലകണ പകദ്യാ-ണ വന്നു 
ഇതപ്രിപന്റെപയദ്യാപക നപ്രിര്ലദ്ദേഷകം 
                     പരപ്രിശമപ്രിചദ്യാല് വപ്രിജയകം ഉറപ്പെണ എന്നതദ്യാണണ 

നദ്യാദപ്രിയ ഏന്റെണ ട്ടതീകം





മധുര ജസ്റ്റീവെളിതഖ

ലഹയണ ശലഭലമ
നപ്രിന് വര്ണ ചപ്രിറകുകളദ്യാല്
വര്ണദ്യാഭമദ്യായ പൂകളപ്രിപലലദ്യാകം
മധുനുകര്ന്നുലസപ്രിക്കൂ

മരണകം വരുകം വപര
മധു നപ്രിറഞ്ഞ പൂകളപ്രിപലലദ്യാകം
മധുനനുകര്ന്നു ജതീവപ്രിതകം
മധുര മദ്യാക്കുവപ്രിന്

മദ്യാമക മദ്യാനസ
മദ്യാധുരദ ഭകംഗപ്രിയദ്യാകം
ശലഭപമ നതീപയന്
ഹൃദയ പുഷ്പത്തപ്രിപലത

സത്വതനമദ്യായ നപ്രിന്-

ജതീവപ്രിത ശകലത്തപ്രില്
സത്വതനമദ്യായണ നതീ 
ഉലസപ്രിക്കൂ (ലഹയണ ശലഭലമ...)

ലദവനന.k.k

7.A



മനുഷഷ്യവന്റെ    നനേട്ടങ്ങള
ആദപ്രികദ്യാലത്തണ  മനുഷദന്  കദ്യാട്ടപ്രിലദ്യായപ്രിരുന്നുവസപ്രി ചപ്രിരുന്നതണ. മൃഗങ്ങപള  
ലവട്ടയദ്യാടെപ്രിയദ്യായപ്രി-രുന്നു ആഹദ്യാരകം സകംഭദ്യാദപ്രിചതണ. ഇലകള് പകദ്യാ-

ണദ്യായപ്രിരുന്നു  അവരുപടെ വസ്ത്രങ്ങള്.മൃഗങ്ങപളലവട്ടയദ്യാടെദ്യാന് ലവണപ്രി മപ്രിനുസമുള്ളതുകം 
കൂര്ത്തതു-മദ്യായ ആയുധകം അവര് നപ്രിര്മപ്രിച്ചു. പവളപ്രിചത്തപ്രിനുകംമദ്യാകംസകം ലവവപ്രികദ്യാന് 
ലവണപ്രിയുകം അവര് തതീ ക-ണ പപ്രിടെപ്രിച്ചു. പപ്രിപന്ന അവര് ഗുഹകളപ്രില്-തദ്യാമസപ്രിക്കുവദ്യാന് 
തുടെങ്ങപ്രി.
             അങ്ങപന അവര് കൃഷപ്രി പചയദ്യാനുകം-പഠപ്രിച്ചു. കൃഷപ്രി പചയദ്യാന് ലവണപ്രി 
ഇരുമ്പുകള് പകദ്യാണള്ള ആയുധകം മനുഷദന് നപ്രിര്മപ്രിച്ചു.കൃഷപ്രി പചയ്തലപ്പെദ്യാള് അവര് 
വസ്ത്രകം ഉണദ്യാകദ്യാനുകം-വദ്യാസസ്ഥലകം ഉണദ്യാകദ്യാനുകം തുടെങ്ങപ്രി. കൃഷപചയ്തലതദ്യാപടെ 
ഉല്പ്പെദ്യാതപ്രിപ്പെപ്രിച ഭകദ വസ്തുകളകംമറ്റുകം പപകമദ്യാറ്റകം പചയദ്യാന് തുടെങ്ങപ്രി. അതപ്രിനണ 
ലവണപ്രി കദ്യാര്ഷപ്രികവപ്രിഭവങ്ങള് പപകമദ്യാറ്റകം പചയദ്യാനുള്ള പപദ്യാതു സ്ഥലങ്ങള് 
രൂപകംപകദ്യാ-ണകം. അവര് അധപ്രികമദ്യായപ്രി ഉല്പ്പെദ്യാതപ്രിപ്പെപ്രിച-ഭകദ വസ്തുകള് 
സകംഭദ്യാദപ്രികദ്യാനുകം തുടെങ്ങപ്രി.പുതപ്രിയ കദ്യാര്ഷപ്രിലകദ്യാപകരണങ്ങളപടെ നപ്രിര്മ്മദ്യാ-ണവകം 
പമചപപ്പെട്ടു. കന്നുകദ്യാലപ്രി വളര്ത്തദ്യാനുകം തു-ടെങ്ങപ്രി. മണ്പദ്യാത്ര നപ്രിര്മ്മദ്യാണവകം ലലദ്യാഹ 
പണപ്രി-യുകം പചയദ്യാന് പഠപ്രിച്ചു.

                    അങ്ങപന പപവദദ്യുതപ്രി കണ പപ്രിടെപ്രി-
കദ്യാന് അവര് മടെപ്രിചപ്രില. എലദ്യാത്തപ്രിനുകം അവര്-പരപ്രിശമപ്രിച്ചു വപ്രിജയകം 



ലനടെപ്രി.പപവദദ്യുതപ്രി കണ-പപ്രിടെപ്രിത്തത്തപ്രിലൂപടെ അവര്കണ പവളപ്രിചകം ലഭപ്രിച്ചു.
പപവദദ്യുതപ്രി കണപപ്രിടെപ്രിച ലശഷകം പുതപ്രിയ പുതപ്രിയയനങ്ങള് നപ്രിര്മ്മപ്രികദ്യാനുകം 
അവയുപടെ ഉപലയദ്യാ-വകം കൂടെപ്രിക്കൂടെപ്രി വരപ്രികയുകം പചയ.

                പപ്രിപന്ന അവര് വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസത്തപ്രിലല-കണ പലവശപ്രിച്ചു. അവര്കണ 
വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസകം ലവ-ണകം എന്ന ആഗ്രഹകം അവര് പൂര്ത്തപ്രിയദ്യാകപ്രി.പലകളപ്രിലകം മറ്റു 
സദ്യാധനങ്ങളപ്രിലകം അവര് എഴ-തപ്രിപ്പെടെപ്രിച്ചു. വപ്രിദദദ്യാസത്തപ്രിനു ലവണപ്രി എലദ്യാ ഒരു-

കങ്ങളകം അവര് പചയ പപ്രിപന്ന വപ്രിദദദ്യാഭദദ്യാസ-ത്തപ്രിനു  സ്കൂളകല് അവര് നപ്രിര്മപ്രിച 
അങ്ങപന മനുഷദപന്റെ ബുദ്ധേപ്രി വളര്ന്നുവന്നു. ബഹപ്രിരദ്യാകദ്യാശത ലപദ്യാലകം              
മനുഷദന്-ലപദ്യായപ്രി. അതണ മനുഷദപന്റെ വലപ്രിയ ആഗ്രഹമദ്യാ-യപ്രിരുന്നു.ഈ ആഗ്രഹകം 
അവര് പരപ്രിശമപ്രിച്ചു-ലനടെപ്രി.ഈ ആഗ്രഹകം സദ്യാധപ്രിക്കുവദ്യാന് അവര്വര്ചങ്ങളദ്യായപ്രി 
പരപ്രിശമപ്രിക്കുകയദ്യായപ്രിരുന്നു ഒടുവപ്രില് അവരുപടെ ആഗ്രഹകം സദ്യാധപ്രിച്ചു
                       പപ്രിപന്ന അവരുപടെ ഏകകംലകദമദ്യായപ്രിരുന്നു ചന്ദ്രനപ്രില് ലപദ്യാകണകം 
എന്ന-തണ. ഒടുവപ്രില് ഈ ലകദവകം അവര് സദ്യാധദമദ്യാ-കപ്രി. ചന്ദ്രനപ്രിലലകണ ആദദകം 
തപന്ന കലക-എന്നണ ലപരുള്ള നദ്യായപയ ആണണ അയചതണ.പലക കലക മരപ്രിച്ചു 
ലപദ്യായപ്രി എന്നദ്യാലകം മനുഷദപന്റെ പരപ്രിശമകം നപ്രിര്ത്തപ്രിയപ്രില അവ-സദ്യാനകം അവര് 
ചന്ദ്രനപ്രിലലക്കു ലപദ്യായപ്രി അവപ്രി-പടെയുള്ള കല്ലുകളകം മറ്റുകം ഭൂമപ്രിയപ്രിലലകണ പകദ്യാ-ണ വന്നു 
ഇതപ്രിപന്റെപയദ്യാപക നപ്രിര്ലദ്ദേഷകം 
                     പരപ്രിശമപ്രിചദ്യാല് വപ്രിജയകം ഉറപ്പെണ എന്നതദ്യാണണ 

നദ്യാദപ്രിയ ഏന്റെണ ട്ടതീകം



  

      നകശ്വായസ്സന നപശ്വാകുന

അങ്ങപന ലകദ്യായസന് അപ്പുവപ്രിപന്റെ വതീട്ടപ്രിപല പടെപ്രിയപ്രിറങ്ങപ്രി തപന്റെ വതീട്ടപ്രി  ലലകണ  തപന്ന
തപ്രിരപ്രിച്ചുലപദ്യായപ്രി.ലകദ്യായസന്  വതീചട്ടപ്രിപലത്തപ്രിയലപ്പെദ്യാള്  കദതീസയുകം  കുഞണ ഞദ്യാലവകം  പന്തണ
കളപ്രിച്ചുലകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുക  യദ്യായപ്രിരുന്നു.ബദ്യാപ്പെപയകണ  ലതദ്യാപടെകദതീസയുകം
കുഞ്ഞദ്യാലവകംഅലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ അടുലത്തകഒദ്യാടെപ്രി.  കുഞ്ഞദ്യാല അല്ഭുതലത്തദ്യാപടെ ലചദ്യാദപ്രിച്ചു
ബദ്യാപ്പെപബന്തദ്യാ  ഇങ്ങണ   -ലപദ്യാന്നതണ   എലന്തലകം   പശ്നമുലണദ്യാ?ലകദ്യായസന്   ഒന്നുകം
മപ്രിണപ്രിയപ്രിലഅലപ്പെദ്യാള്   കദതീസ   ലചദ്യാദപ്രിച്ചു   എന്തദ്യാ   ബദ്യാപ്പെദ്യാ  പറ്റപ്രിയതണ
ബദ്യാപ്പെയലലപറഞ്ഞതണ വലപ്രിയ യജമദ്യാനന് അടെപ്രിചപ്രിറകപ്രിയദ്യാല് ലപദ്യാലകം അപ്പുവപ്രിപന്റെ
വതീടെണ  വപ്രിട്ടണലപദ്യാകപ്രിപലന്നണ.  ഇലപ്പെദ്യാള് എന്തദ്യാ ലപദ്യാന്നതണ?.ലകദ്യായസന്പറഞ്ഞു അപ്പുവപ്രിപന്റെ
മദ്യാമന്പുതപ്രിയ  ഒരു  കദ്യാറണ  വദ്യാങ്ങപ്രി.അതുപകദ്യാണണ
കുതപ്രിരആവശദമപ്രിലദ്യാതദ്യായപ്രി.കുതപ്രിരയപ്രിപലങ്കേപ്രില്  കുതപ്രിരകദ്യാരനദ്യായഞദ്യാന്  എന്തപ്രിനണ
ലവണകം?

     കദതീസ : സദ്യാരമപ്രിലവദ്യാപ്പെദ്യാ നമുകണഎപന്തങ്കേപ്രി  ലകംവഴപ്രി പപദവകംകദ്യാണപ്രികദ്യാതപ്രിരപ്രികപ്രില.

    കുഞ്ഞദ്യാല :ബദ്യാപ്പെദ്യാ നമുകണ ലവറലയപതങ്കേപ്രിലകം
                    വതീട്ടുപണപ്രി അലനത്വഷപ്രിചദ്യാലലദ്യാ?

 ലകദ്യായസന് : ശരപ്രി. എന്തു ലജദ്യാലപ്രിയുകം ഞദ്യാന് 
                   പചയകം.കദ്യാരണകംഎപന്റെ കുടുമകം പ
                   ട്ടപ്രിണപ്രി കപ്രിടെക്കുന്നപണകദ്യാണദ്യാന്വയ.



 
അങ്ങപനലകദ്യായസന് ലവപറദ്യാരു വതീട്ടപ്രിപല പദ്യാചക കദ്യാരനദ്യായപ്രി പണപ്രിപയടുത. എങ്കേപ്രിലകം 
ലകദ്യാ-യസനണ തപന്റെ ആപഴയ ലജദ്യാലപ്രി തപന്നആയപ്രിരുഎറ്റവകം ഇഷകം.

      ''കുറചണ വര്ഷങ്ങള് കഴപ്രിഞ്ഞണ''
കുഞ്ഞദ്യാല ഒരു ലഡദ്യാകറദ്യായപ്രി അതുലകദ്യാണണ ലകദ്യായസനണ പദ്യാചകപ്പെണപ്രികണ 
ലപദ്യാലകണ.ലകദ്യായസനണ സലന്തദ്യാഷമദ്യായപ്രി. അങ്ങപനയപ്രിരപ്രിപക ലകദ്യായസനണ ഒരു ലരദ്യാഗകം 
പപ്രിടെപ്രിപപട്ടു.നടെകദ്യാന് ലപദ്യാലകം പറ്റപ്രിയപ്രില.ലഡദ്യാകര് പറയുന്നതണ രകപപ്പെടെദ്യാന്
സദ്യാധദത ഇലന്നദ്യാണണ ഇതുലകട്ട ലതദ്യാപടെകുഞ്ഞദ്യാലവകം കദതീസയുകം വപ്രിഷമപ്രിച്ചു.ലകദ്യായസപന്റെ 
അവസദ്യാന ആഗ്രഹകം അപ്പു വപ്രിപന ഒന്നു കദ്യാണണകം
ലകദ്യായസന് കുഞ്ഞദ്യാലവപ്രിലനദ്യാടെണ ഇകദ്യാരദകം പറഞ്ഞു.കുഞ്ഞദ്യാല തപന്റെബദ്യാപ്പെകണ 
അപ്പുവപ്രിപനലകദ്യാണ വരദ്യാപമന്നണ വദ്യാകണ ലകദ്യാടുത.അങ്ങപന കുഞ്ഞദ്യാല അപ്പു വപ്രിപന്റെ 
വതീട്ടപ്രിപലത്തപ്രി. അപ്പുവകം  ലഡദ്യാകറപല അപ്പു കവകുലന്നരലമ വരു. അതുവപര കുഞ്ഞദ്യാല 
കദ്യാത നപ്രിന്നു.അപ്പുവന്നു കുഞ്ഞദ്യാലവപ്രിപനകണലപ്പെദ്യാള് അത്ര പപ്രിടെപ്രികപ്രിട്ടപ്രിയപ്രില.അ
ലപ്പെദ്യാള് കുഞ്ഞദ്യാലഅടുത വന്നുലചദ്യാദപ്രിച്ചു എപന്ന
മനസപ്രിലദ്യാലയദ്യാ അപ്പു. ഈശബ്ദകം  അപ്പുവപ്രിനണ 
മനസപ്രിലദ്യായപ്രി.അപ്പുലചദ്യാദപ്രിച്ചുകുഞ്ഞദ്യാലവപല?അപത കുഞ്ഞദ്യാല പറഞ്ഞു.

    അപ്പു :നതീഎപന്ന കദ്യാണദ്യാന് ലവണപ്രിയദ്യാ ലണദ്യാ
                 ഇത്രയുകം ദൂപര നപ്രിന്നണ വന്നതണ?
കുഞ്ഞദ്യാല: അപത.ബദ്യാപ്പെദ്യാപന്റെ അവസദ്യാന ആഗ്രഹകം നപ്രിപന്ന കദ്യാണണകം എന്നദ്യാണണ.
      അപ്പു:എന്തണ? ലകദ്യായസപന്റെ അവസദ്യാന ആഗ്രഹലമദ്യാ?

അപത കുഞ്ഞദ്യാല പറഞ്ഞു പപ്രിപന്ന ഒന്നുകം ലനദ്യാകപ്രിയപ്രില.അപ്പു കുഞ്ഞദ്യാല വപ്രിപന്റെ ഒപ്പെകം 
ലപദ്യായപ്രിആശുപത്രപ്രിയപ്രിപലത്തപ്രി.ലകദ്യായസപന കണലതദ്യാപടെഅപ്പുവപ്രിനണ കരചപ്രില് 
വന്നു.അപ്പു ലകദ്യായസപന്റെ അടുത്തപ്രിരുന്നു ലകദ്യായസനണ അപ്പുവപ്രിപനകണലപ്പെദ്യാള് സലന്തദ്യാഷ 
മദ്യായപ്രി.അവര്രണണ ലപരു കംപരസ്പരകം ലനദ്യാകപ്രി കരഞ്ഞു.അന്നുരദ്യാത്രപ്രി 
തപന്നലകദ്യായസന്സലന്തദ്യാഷ ലത്തദ്യാപടെ അന്തരപ്രിച്ചു.

                ലദവമപ്രിത്ര.ബപ്രി.എസണ
                                                                5.B



   അനേശശരമശ്വായ ആത്മകഥ
ലലദ്യാകത്തണഎറ്റവകംമഹത്തദ്യായആത്മകഥകളപ്രില്ഒന്നദ്യാണണന്ധപ്രിയുപടെ'എപന്റെസതദദ്യാലനത്വ
ഷണപരതീകണങ്ങള്'.'നവജതീവനു'ലവണപ്രിഒദ്യാലരദ്യാആഴചയുകംഒദ്യാലരദ്യാഅധദദ്യായകംഎന്ന
മട്ടപ്രില് എഴതപ്രിഓപൂര്ത്തപ്രിയദ്യാകപ്രിയതദ്യാണണ ഈ ആത്മകഥ.

             തദ്യാന് എഴതദ്യാന് ഉലദ്ദേശപ്രിക്കുന്നതണ 
ഒരുപവറുകംജതീവചരപ്രിതമല.സതദപത്തആരദ്യാജൃുവദ്യാന്ചയ്ത 
അലനകകംപരതീകണങ്ങളപടെഒരുവപ്രിവരണമദ്യാണണഎന്നണഗദ്യാന്ധപ്രി ആത്മകഥയുപടെ 
ആമുഖത്തപ്രില് പറയുന്നുണണ. തപന്റെ ജതീവപ്രിതകദ്യാലകം  മുഴവന് ഇപകദ്യാരമുള്ള ഒരു 
ദതീര്ഘ പരതീകണദശ മദ്യാത്രമദ്യാകയദ്യാല് ഈ വപ്രിവരണകം തപന്റെ ജതീവച 
രപ്രിത്രമദ്യായപ്രിത്തപന്ന പരപ്രിണമപ്രിക്കുപമന്നുകം ഗദ്യാന്ധപ്രി                                              
പറയുന്നു.

        അത്ഭുതപ്പെടുതന്ന തുറന്നുപറയലകളകം കുറ്റസമ്മതങ്ങളമദ്യാണണ ഗദ്യാന്ധപ്രിയുപടെ 
ആത്മകഥപയ ഉന്നതമദ്യാക്കുന്നതണ. അലങ്ങയറ്റപത്ത വപ്രിനയവകം ലസ്നേഹവകം അതപ്രിപന്റെ 
നനവകളദ്യാവന്നു.''ഞദ്യാന് എഴതുന്ന വലതപ്രിലകം ഗര്വപ്രിപന്റെ ഛദ്യായ ലലശപമങ്കേപ്രിലകം 
ഉണന്നണ വല വര്ക്കുകം ലതദ്യാന്നുന്നപകകം എപന്റെ അലനത്വഷണകം എവപ്രിപടെലയദ്യാ 
പപ്രിഴചപ്രിട്ടുപണന്നുകം അനുമദ്യാനപ്രിച്ചുലകദ്യാള്ളപട്ട''എന്നണ ഗദ്യാന്ധപ്രി പറയുന്നു.ഭദ്യാഷയുമദ്യായപ്രി 
ഇണങ്ങപ്രി വരുന്നപകദ്യാച്ചു കുഞ്ഞപ്രിനു ലപദ്യാലകം മനസപ്രിലദ്യാകുന്ന വപ്രിധകം 
ലളപ്രിതമദ്യാണണആത്മകഥയുപടെ ഭദ്യാഷ എന്നതുകം ഇതപ്രിപനമഹത്തദ്യായ പുസകമദ്യാക്കുന്നു.



                              ഗദ്യാന്ധപ്രിജപ്രിയുപടെ ബദ്യാലദകദ്യാലകം മുതല്1920 വപരയുള്ള 
കദ്യാലഘട്ടമദ്യാണണ പുസകത്തപ്രില് പരദ്യാമര്ശപ്രിക പപ്പെടുന്നതണ. ഗുജറദ്യാത്തപ്രി ഭദ്യാഷയപ്രിലദ്യാണണ
ഗദ്യാന്ധപ്രിജപ്രി രചനനപ്രിര്വഹപ്രിചതണ.'സതദനദ്യാ പലയദ്യാഗ അഥവദ്യാ ആത്മകഥ 
പസപ്രിദ്ധേതീകരപ്രിചതണ.നവജതീവന് ട്രസ്റ്റദ്യാണണ പസദ്യാധകര്.പുസകകം ഇകംഗതീഷപ്രിലലകണ 
വപ്രിവര്ത്തനകം പചയ്തതണ മഹദ്യാലദവണ ലദശദ്യായപ്രിയദ്യാണണ.ഇകംഗതീഷണ പരപ്രിഭദ്യാഷ ആദദമദ്യായപ്രി  
പുറതവന്നതണ നവജതീവന് ട്രസ്റ്റണപുറത്തപ്രിറകപ്രിയപ്രിരുന്ന'യങണ ഇന്തദ'വദ്യാരപ്രികയപ്രില് 
പരമരയദ്യാണണ.
                                                 മദ്യാതൃഭൂമപ്രി

    ബഷസ്റ്റീറളിവന്റെ പ്രധശ്വാനേ കൃതളികള

ബദ്യാലദകദ്യാലസഖ,മതപ്രിലകള്,ന്റെപ്പൂപ്പെദ്യാലകദ്യാരദ്യാന
ണദ്യാര്ന്നു,ലപമലലഖനകം,ശബ്ദങ്ങള്, വപ്രിശത്വവപ്രി ഖദദ്യാതമദ്യായ മൂകണ,ഭൂമപ്രിയുപടെ അവകദ്യാ 
ശപ്രികള്,ഒദ്യാ ര്മയുപടെഅറകള്,ആനവദ്യാരപ്രിയുകംലപദ്യാന്കുരപ്രിശുകം, 

പചവപ്രിലയദ്യാര്ക്കുക!,അന്തപ്രിമകദ്യാഹള,മദ്യാന്തപ്രികപ്പൂച,അനുരദ്യാഗത്തപ്രിപന്റെദപ്രിനങ്ങള്തദ്യാരദ്യാ
പസ്പഷല്സ്പദ്യാതമ്മയുപടെആടെദദ്യാഇലദ്യാഹതീ!,ചപ്രിരപ്രിക്കുന്നമരപ്പെദ്യാവ,ശപ്രിങ്കേപ്രിടെപ്രിമുങ്കേന്,എപപ്രി 
ലപദ്യാള്, വപ്രിശപ്പെണ, അലര്ഘമതീ നപ്രിമപ്രിശകം,വപ്രിഢപ്രികളപടെ സത്വര്ഗകം, ലനരുകം നുണയുകം, 

ദദ്യാഗ്ഗവതീ നപ്രിലയകം, മുചതീട്ടണ കളപ്രികദ്യാരപന്റെ മകള്, ആനപൂടെ,ഒദ്യാര്മ്മയുപടെ ആറകള്, 

സലപത്ത പധദ്യാന ദപ്രിവദന്, ജതീവപ്രിത നപ്രിഴല് പ്പെദ്യാടുകള്, ജന്മദപ്രിനകം. 



  

പൂകശ്വാതളിരളികശ്വാവനേനേളികശ്വാവെതളിനല

നവതീനകവപ്രിതപയുപടെ ആചദ്യാരദന്ലഡദ്യാ പക അയപ്പെപ്പെണപ്രികരുപടെ ഒരു 
പശസകവപ്രിതദ്യാ ഭദ്യാഗകംആണണ പൂകദ്യാതപ്രിരപ്രികദ്യാന് എനപ്രികദ്യാവതപ്രിലലവളപര 
മലനദ്യാഹരകം ആയ ഒരു അവതരണരതീതപ്രിതപന്നയദ്യാണണ  ഇതണ.  ശക്തമദ്യായ കദ്യാറ്റപ്രിലകം 
മഴയപ്രിലകം ശപ്രിഖരങ്ങള് അടെര്ന്നുജൃുലപദ്യായദ്യാലകം എത്ര കടുത്ത ലവനല് വന്നദ്യാലകം 
വപ്രിഷുകദ്യാലമദ്യാ-യദ്യാല്  കണപ്രിപകദ്യാന്നപൂക്കുകം.പതപ്രിസന്ധപ്രികലളയുകംപരപ്രിമപ്രിതപ്രികലളയുകം
അതപ്രിജതീവപ്രിചണ മറ്റുള്ളവര്കദ്യായപ്രിജതീവപ്രിക്കുന്നവരുപടെപതതീകമദ്യായപ്രിലവനലപ്രില് 
പൂതനപ്രില്ക്കുന്ന കണപ്രിപകദ്യാന്നപയഅവതരപ്രിപ്പെപ്രിക്കുകയദ്യാണണ അയപ്പെപ്പെണപ്രികര്

       ലവനല്ചൂടെപ്രില്ഇലകള്പപദ്യാഴപ്രി   ഞ്ഞണഉണങ്ങപ്രികരപ്രിഞ്ഞതുലപദ്യാപലലതദ്യാന്നപ്രിക്കുന്ന
പകദ്യാമപ്രിപന് അറ്റതലപദ്യാലകം പപദ്യാന് പതക-ങ്ങള് ലപ്പെദ്യാപലപൂകള്ആടെപ്രികളപ്രിക്കുകം. 

സത്വര്-ണവര്ണമദ്യാര്ന്ന  ആ  പൂകള്  സമന്നതയുപടെനപ്രിറമദ്യായപ്രി ഐശദരദവകം 
സമൃദ്ധേപ്രിയുകം നല്കപ്രി-പകദ്യാണണ  തപ്രിളങ്ങപ്രിനപ്രില്ക്കുകം  കദ്യാരണകംലമടെവപ്രിഷുവദ്യാണണ 
കണപ്രിപകദ്യാന്നയദ്യാണണപൂകദ്യാതപ്രിരപ്രികദ്യാനതപ്രിനദ്യാവതപ്രില. പകദ്യാടുകംതണുപ്പുമൂലമുള്ള   
പകദ്യാന്നയുപടെ കരചപ്രില്വനലരദ്യാദനങ്ങള് ആയപ്രി ഉറ  ഞ്ഞു ലപദ്യായ  കദ്യാലവകം അതപ്രി     
മൃദുശദ്യാകകള്എലദ്യാകംമഴവന്നപ്രിടെപ്രിചതപ്രിദുരപ്രിതങ്ങളകംഎവപ്രിടെലയദ്യാമദ്യാഞ്ഞുലപദ്യാവലമദ്യാഴദ്യാണണ
പകദ്യാന്നയുപടെചുണപ്രില്മഞ്ഞമധുരപുഞ്ചപ്രിരപ്രിവപ്രിരപ്രിയപ്രിച്ചുവപ്രിഷുകദ്യാലകംവന്നണപ്രിയുന്നത.ക
ണപ്രി   കദ്യാണുവദ്യാനുകംഭദ്യാവപ്രിഗുണമദ്യായപ്രിത്തതീരുവദ്യാനുമപ്രിഴപ്രിപൂട്ടപ്രികദ്യാത്തപ്രിരപ്രിക്കുന്നവരുപടെ 



ഗുണത്തപ്രിനദ്യായപ്രി സലന്തദ്യാഷത്തപ്രിനദ്യാ-യപ്രി കണപ്രിപകദ്യാന്ന  മഞ്ഞപ്പുടെമണപ്രിയുന്നു.ഒരു-

നപ്രിറലമതനപ്രികണഈശത്വരന്തന്നപ്രിട്ടുളള.അതപ്രിനദ്യാല്പലനപ്രിറമദ്യാകദ്യാന്തനപ്രികദ്യാവപ്രിപലന്നണ
പരപ്രിതപപ്രിപചങ്കേപ്രിലകംവപ്രിഷുകദ്യാലമദ്യാണണഅതപ്രിനദ്യാല് പലനപ്രിറമദ്യാകദ്യാന്തനപ്രികദ്യാവപ്രിപലന്നണ
പരപ്രിതപപ്രിപചങ്കേപ്രിലകം- വപ്രിഷുകദ്യാലമദ്യാണണ  അതപ്രിനദ്യാല് പൂകദ്യാതപ്രിരപ്രികദ്യാ-
പനനപ്രികദ്യാവതപ്രില എന്നദ്യാണണ കവപ്രി പറയുന്നതണ ഇതപ്രില് എപന്ന ആകര്ഷപ്രിച 
വരപ്രികളദ്യാണണ

                  എനപ്രികദ്യാവതപ്രിലല  വപ്രിഷുകദ്യാലപമത്തതീ-
                         കഴപ്രിഞ്ഞദ്യാലറകത്തപ്രില് ഞദ്യാന് പഞട്ടപ്രി
                         പഞട്ടപ്രിത്തരപ്രിക്കുകം,ഇരുള് പതദ്യാപ്പെപ്രിപപദ്യാകപ്രി
                         പ്പെതുലക പഭദ്യാതകം ചപ്രിരപ്രികദ്യാന് ശമപ്രിക്കുകം
-വപ്രിഷുകദ്യാലപമത്തപ്രിയദ്യാല് നതീണ ഉറകത്തപ്രില്നപ്രിന്നണ പഞട്ടപ്രി ഉണരുന്ന 
കണപ്രിപകദ്യാന്നപയഇരുളപ്രിപന്റെ മറ നതീകപ്രി പുഞ്ചപ്രിരപ്രിലയദ്യാപടെ പഭദ്യാതകം
 എതപ്രിലരല്ക്കുകം  എന്നണ കവപ്രി വര്ണപ്രിക്കുന്നുഏപതദ്യാരു വദ്യായനകദ്യാരലനയുകം 
കവപ്രിതദ്യാസത്വദ്യാദ-നത്തപ്രിപന്റെ പൂര്ണതയപ്രില് എത്തപ്രികദ്യാന്അയപ്പെപ്പെണപ്രികര്കണ 
കഴപ്രിഞ്ഞപ്രിട്ടുണണ.
                               പദ്യാര്വതപ്രിസുലരഷണ.എ.സണ
               



ഉറൂബഗ(പളി.സളി.കുട്ടളികൃ ഷ്ണന)
മലയദ്യാളത്തപ്രിപല പ സപ്രിദ്ധേ ലനദ്യാവലകം  പചറുകഥദ്യാ          കൃതമദ്യായപ്രിരുന്നു ഉറൂബണ 
ഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ യഥദ്യാര്ത ലപരണ പപ്രി.സപ്രി കുട്ടപ്രികൃ  ഷ്ണന് എന്നദ്യാണണ 1915  ജൂണ്8 നണ 
പപദ്യാന്നദ്യാനപ്രികടുതള്ള ഗദ്യാമത്തപ്രിലദ്യാണണ ഇലദ്ദേഹകം ജനപ്രിചണ വളര്ന്നതണ ഒരു കവപ്രി 
എന്നതപ്രിലപരപ്രി അധദദ്യാപകന് പതൃപൃവര്ത്തകന് എന്നതീ ലമഘലകളപ്രിലകം അലദ്ദേഹകം 
അറപ്രിയപപ്പെട്ടു ആമപ്രിന മഇൗലവപ്രിയുകം ചങ്ങദ്യാതപ്രിമദ്യാരുകം ഉമ്മദ്യാച്ചു കു  ഞ്ഞമ്മയുകം കൂട്ടുകദ്യാരുകം 
അണപ്രിയറദ്യാ മപ്രിണദ്യാപപണണ അമ്മപ്രിണപ്രി എന്നപ്രിവപയലദ്യാകം അലദ്ദേഹത്തപ്രിപന്റെ 
പധദ്യാനക്രതപ്രികള് പസപ്രി   ഡണപ്രിപന്റെ  പവള്ളപ്രി പമഡല് ലനടെപ്രിയ നതീലക്കുയപ്രില് എന്ന 
സപ്രിനപ്രിമകണ തപ്രിരകഥ രചപ്രിചതണ ഇലദ്ദേഹമദ്യായപ്രിരപ്രിന്നു

ലകന്ദ്ര  ലകരള  സദ്യാഹപ്രിമലയദ്യാളത്തപ്രിപല  പ സപ്രിദ്ധേ  ലനദ്യാവലകം   പചറുകഥദ്യാ
കൃതമദ്യായപ്രിരുന്നു  ഉറൂബണ  ഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ  യഥദ്യാര്ത  ലപരണ  പപ്രി.സപ്രി  കുട്ടപ്രികൃ  ഷ്ണന്
എന്നദ്യാണണ  1915   ജൂണ്8 നണ  പപദ്യാന്നദ്യാനപ്രികടുതള്ള  ഗദ്യാമത്തപ്രിലദ്യാണണ  ഇലദ്ദേഹകം
ജനപ്രിചണ  വളര്ന്നതണ  ഒരു  കവപ്രി  എന്നതപ്രിലപരപ്രി  അധദദ്യാപകന്  പതൃപൃവര്ത്തകന്
എന്നതീ ലമഘലകളപ്രിലകം അലദ്ദേഹകം അറപ്രിയപപ്പെട്ടു ആമപ്രിന മഇൗലവപ്രിയുകം ചങ്ങദ്യാതപ്രിമദ്യാരുകം
ഉമ്മദ്യാച്ചു കു  ഞ്ഞമ്മയുകം കൂട്ടുകദ്യാരുകംമലയദ്യാളത്തപ്രിപല പ സപ്രിദ്ധേ ലനദ്യാവലകം  പചറുകഥദ്യാ
കൃതമദ്യായപ്രിരുന്നു  ഉറൂബണ  ഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ  യഥദ്യാര്ത  ലപരണ  പപ്രി.സപ്രി  കുട്ടപ്രികൃ  ഷ്ണന്
എന്നദ്യാണണ  1915   ജൂണ്8 നണ  പപദ്യാന്നദ്യാനപ്രികടുതള്ള  ഗദ്യാമത്തപ്രിലദ്യാണണ  ഇലദ്ദേഹകം
ജനപ്രിചണ  വളര്ന്നതണ  ഒരു  കവപ്രി  എന്നതപ്രിലപരപ്രി  അധദദ്യാപകന്  പതൃപൃവര്ത്തകന്
എന്നതീ ലമഘലകളപ്രിലകം അലദ്ദേഹകം അറപ്രിയപപ്പെട്ടു ആമപ്രിന മഇൗലവപ്രിയുകം ചങ്ങദ്യാതപ്രിമദ്യാരുകം
ഉമ്മദ്യാച്ചു  കു  ഞ്ഞമ്മയുകം  കൂട്ടുകദ്യാരുകം  അണപ്രിയറദ്യാ  മപ്രിണദ്യാപപണണ  അമ്മപ്രിണപ്രി



എന്നപ്രിവപയലദ്യാകം  അലദ്ദേഹത്തപ്രിപന്റെ  പധദ്യാനക്രതപ്രികള്  പസപ്രി   ഡ  അണപ്രിയറദ്യാ
മപ്രിണദ്യാപപണണ  അമ്മപ്രിണപ്രി  എന്നപ്രിവപയലദ്യാകം  അലദ്ദേഹത്തപ്രിപന്റെ  പധദ്യാനക്രതപ്രികള്
പസപ്രി   ഡതദ  അകദ്യാദമപ്രി  അവദ്യാര്ഡുകള്  ലഭപ്രിചപ്രിട്ടുണണ  ലളപ്രിതമദ്യായ  ഭദ്യാ      ഷകണ
ഉടെമയദ്യാണണ ഉറൂബണ നദ്യാട്ടപ്രിന് പുറത്തപ്രിപന്റെ നന്മകളകം നദ്യാടെകത്തപ്രിപന്റെ സകംകതീര്ണങ്ങളകം
ഒരു ലപദ്യാപല പകടെമദ്യാക്കുവദ്യാന് ഉറൂബപ്രിനണ കഴപ്രി ഞ്ഞപ്രിട്ടുണണ ലസ്നേഹത്തപ്രിപന്റെ ലളപ്രിതമദ്യായ
ഒരു  ലലദ്യാകകം  അലദ്ദേഹകം  വദ്യാക്കുകള്  പകദ്യാണണ  തുറന്നപ്രിടുന്നു  ജതീവപ്രിതദ്യാനുഭവങ്ങളപടെ
തതീഷ്ണതയുകം  നമുകണ   പദ്യാഠത്തപ്രില്  കദ്യാണപ്രിച്ചു  തരുന്നു  കറകളഞ്ഞ  മനു ഷദ
ലസ്നേഹമദ്യാണണ ഉറൂബപ്രിപന്റെ കഥദ്യാ ലലദ്യാകകം  1979  ജൂണ് 10 മലയദ്യാളത്തപ്രിപല പ സപ്രിദ്ധേ
ലനദ്യാവലകം  പചറുകഥദ്യാ          കൃതമദ്യായപ്രിരുന്നു ഉറൂബണ ഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ യഥദ്യാര്ത
ലപരണ  പപ്രി.സപ്രി  കുട്ടപ്രികൃ  ഷ്ണന്  എന്നദ്യാണണ  1915   ജൂണ്8 നണ  പപദ്യാന്നദ്യാനപ്രികടുതള്ള
ഗദ്യാമത്തപ്രിലദ്യാണണ  ഇലദ്ദേഹകം  ജനപ്രിചണ  വളര്ന്നതണ  ഒരു  കവപ്രി  എന്നതപ്രിലപരപ്രി
അധദദ്യാപകന്  പതൃപൃവര്ത്തകന്  എന്നതീ  ലമഘലകളപ്രിലകം  അലദ്ദേഹകം  അറപ്രിയപപ്പെട്ടു
ആമപ്രിന മഇൗലവപ്രിയുകം ചങ്ങദ്യാതപ്രിമദ്യാരുകം ഉമ്മദ്യാച്ചു കു  ഞ്ഞമ്മയുകം കൂട്ടുകദ്യാരുകം അണപ്രിയറദ്യാ
മപ്രിണദ്യാപപണണ  അമ്മപ്രിണപ്രി  എന്നപ്രിവപയലദ്യാകം  അലദ്ദേഹത്തപ്രിപന്റെ  പധദ്യാനക്രതപ്രികള്
പസപ്രി   ഡണപ്രിപന്റെ   പവള്ളപ്രി  പമഡല്  ലനടെപ്രിയ  നതീലക്കുയപ്രില്  എന്ന  സപ്രിനപ്രിമകണ
തപ്രിരകഥ രചപ്രിചതണ ഇലദ്ദേഹമദ്യായപ്രിരപ്രിന്നു

ലകന്ദ്ര  ലകരള  സദ്യാഹപ്രിതദ  അകദ്യാദമപ്രി  അവദ്യാര്ഡുകള്  ലഭപ്രിചപ്രിട്ടുണണ  ലളപ്രിതമദ്യായ
ഭദ്യാ      ഷകണ  ഉടെമയദ്യാണണ  ഉറൂബണ  നദ്യാട്ടപ്രിന്  പുറത്തപ്രിപന്റെ  നന്മകളകം  നദ്യാടെകത്തപ്രിപന്റെ
സകംകതീര്ണങ്ങളകം  ഒരു  ലപദ്യാപല  പകടെമദ്യാക്കുവദ്യാന്  ഉറൂബപ്രിനണ  കഴപ്രി ഞ്ഞപ്രിട്ടുണണ
ലസ്നേഹത്തപ്രിപന്റെ ലളപ്രിതമദ്യായ ഒരു ലലദ്യാകകം അലദ്ദേഹകം വദ്യാക്കുകള് പകദ്യാണണ തുറന്നപ്രിടുന്നു
ജതീവപ്രിതദ്യാനുഭവങ്ങളപടെ  തതീഷ്ണതയുകം  നമുകണ   പദ്യാഠത്തപ്രില്  കദ്യാണപ്രിച്ചു  തരുന്നു
കറകളഞ്ഞ  മനു ഷദ  ലസ്നേഹമദ്യാണണ  ഉറൂബപ്രിപന്റെ  കഥദ്യാ  ലലദ്യാകകം  1979  ജൂണ്
10 മലയദ്യാളത്തപ്രിപല പ സപ്രിദ്ധേ ലനദ്യാവലകം  പചറുകഥദ്യാ          കൃതമദ്യായപ്രിരുന്നു ഉറൂബണ
ഇലദ്ധേഹത്തപ്രിപന്റെ യഥദ്യാര്ത ലപരണ പപ്രി.സപ്രി കുട്ടപ്രികൃ  ഷ്ണന് എന്നദ്യാണണ 1915  ജൂണ്8 നണ
പപദ്യാന്നദ്യാനപ്രികടുതള്ള  ഗദ്യാമത്തപ്രിലദ്യാണണ  ഇലദ്ദേഹകം  ജനപ്രിചണ  വളര്ന്നതണ  ഒരു  കവപ്രി
എന്നതപ്രിലപരപ്രി അധദദ്യാപകന് പതൃപൃവര്ത്തകന് എന്നതീ ലമഘലകളപ്രിലകം അലദ്ദേഹകം
അറപ്രിയപപ്പെട്ടു ആമപ്രിന മഇൗലവപ്രിയുകം ചങ്ങദ്യാതപ്രിമദ്യാരുകം ഉമ്മദ്യാച്ചു കു  ഞ്ഞമ്മയുകം കൂട്ടുകദ്യാരുകം
അണപ്രിയറദ്യാ  മപ്രിണദ്യാപപണണ  അമ്മപ്രിണപ്രി  എന്നപ്രിവപയലദ്യാകം  അലദ്ദേഹത്തപ്രിപന്റെ
പധദ്യാനക്രതപ്രികള് പസപ്രി   ഡണപ്രിപന്റെ  പവള്ളപ്രി പമഡല് ലനടെപ്രിയ നതീലക്കുയപ്രില് എന്ന
സപ്രിനപ്രിമകണ തപ്രിരകഥ രചപ്രിചതണ ഇലദ്ദേഹമദ്യായപ്രിരപ്രിന്നു. ഇലദ്ദേഹകം നമ്മലളദ്യാടെണ വപ്രിടെവദ്യാങ്ങപ്രി

                                             ശപ്രിവപപ്രിയ ആര്  സുലരഷണ



    
 കകയഖ എന്ന വെളിസ്മയ നലശ്വാകഖ
മലയുപടെ തദ്യാഴ്വരത്തപ്രിനപ്രിടെയപ്രിലൂപടെ ഒഴകുന്ന പകദ്യാച്ചു പുഴയുപടെ കരയപ്രിലദ്യായപ്രി 
കദ്യാറ്റപ്രിപനദ്യാപ്പെകം നൂത്തകം പചയന്ന പകദ്യാച്ചു പകദ്യാച്ചു മരങ്ങലണ തദ്യാഴ്വരത്തപ്രിനപ്രിടെയപ്രിലദ്യായപ്രി 
ലക ദപ്രിപണ ലപദ്യാപല മുറപ്രി  ഞ്ഞു കപ്രിടെക്കുന്നുപണന്നണ ലതദ്യാന്നുന്ന കദ്യാടുപൃലദശങ്ങലണ 
മപ്രിഷദപറ്റ ശബ്ദമുള്ള ചതീവതീടുകള് പചപ്പെപ്രിനപ്രിടെയപ്രിലൂപടെ ഒഴകുന്ന പകദ്യാച്ചു പുഴ ഇളകം 
പതന്നലപ്രിലനദ്യാടെണ കപ്രിനദ്യാരകം പചദ്യാല്ലുന്ന കു  ലഞ്ഞദ്യാളങ്ങള്പച വപ്രിരപ്രിച പര്വ്വതകം 
ലപദ്യാപലയുള്ള മലനപ്രിരകള് എപന്റെ കുഞ്ഞദ്യാപണന്ന ഭദ്യാവത്തപ്രില് മരചപ്രിലയപ്രില് 
ഇരപ്രിക്കുന്ന ഒരമ്മക്കുരങ്ങണ മയപ്രില്പതീലപ്രിയു   പടെ നപ്രിറത്തപ്രില് ഒഴകുന്ന പുഴ
പുഴയപ്രിലൂപടെ ലറദ്യാക്കുറ്റണ ലപദ്യാപല പദ്യാറുന്ന കുസൃതപ്രി കളപ്രിക്കുന്ന പകദ്യാച്ചു കുരങ്ങുകള് 
മഞ്ഞു ലപദ്യാപല ഒഴകുന്ന ഉരകുഴപ്രി പവള്ളചദ്യാട്ടകം തലയപ്രില് മയപ്രില് പതീലപ്രി കപ്രിരതീടെകം 
പവച കദ്യാടുകള്                                                  
                                                  

                                         അതുലദ .വപ്രി.എകം



നകശ്വായസ്സന

 അപ്പുവതീട്ടപ്രിലലകണ മടെങ്ങപ്രിലപ്പെദ്യായപ്രി. 
ലകദ്യായലസ്നേപരലപദ്യായതത്വതീട്ടപ്രിലലകണആയപ്രിരുന്നു.കദതീസയുകം കുഞദ്യാലവകം 
തറയപ്രിലപ്രിരുന്നണ കളപ്രിക്കുകയദ്യായപ്രിരുന്നു.കദതീസയുകം കുഞ്ഞദ്യാലവകം പറഞ്ഞു:ഇപതന്തദ്യാ 
ഉപ്പെദ്യാ ഇലങ്ങദ്യാട്ടണ വലന്ന? കദതീസപറഞ്ഞു:എന്തങ്കേ പ്രിലകം കദ്യാരണമപ്രിലദ്യാപത ഉപ്പെ 
ഇലങ്ങദ്യാട്ടത്വരുലമദ്യാ? 
എന്തദ്യാപറ്റപ്രിയതണഎപന്തങ്കേപ്രിലകംപറയുപ്പെദ്യാലകദ്യായസന്എലദ്യാകദ്യാരദവകംമകലളദ്യാടെണപറഞ്ഞു
.അപ്പുവപ്രിപന്റെ വതീട്ടപ്രില് നപ്രിന്നണ ഇലങ്ങദ്യാട്ടണ ഇതുപകദ്യാണപല വന്നതണ ഉപ്പെദ്യാകണ അവപ്രിപടെ 
തപന്ന എപന്തങ്കേപ്രിലകം ലജദ്യാലപ്രിപയടുതപടെ?അകദ്യാരദകം എലന്നദ്യാടെണ അങ്ങണ മറന്നു 
ലപ്പെദ്യായപ്രി എനപ്രി അലങ്ങദ്യാ
ലട്ടകണ ലപദ്യാവദ്യാന് ആകപ്രില. നമ്മല് ഇനപ്രി പട്ടപ്രി-ണപ്രികപ്രിടെകണകം. ലകദ്യായസന് 
അകത്തണ ലപദ്യായപ്രി 
പപദ്യാട്ടപ്രികരഞ്ഞുപപ്രിപന്നകുറചണസമയകംകഴപ്രിഞ്ഞലപ്പെദ്യാള്ലകദ്യായസന്ആലലദ്യാചപ്രിച്ചുഒരുവ
ഴപ്രികപ്രിട്ടപ്രിമകപളരണലപലരയുകം വപ്രിളപ്രിച്ചു ഇനപ്രി ഒരു വഴപ്രിലയ യഉള്ളു 
എപന്മുന്നപ്രില്ലകദ്യായസന്ആലലദ്യാചപ്രിചതണ അതദ്യായപ്രിരുന്നു മലറ്റപതങ്കേ പ്രിലകംവതീട്ടപ്രില് 



ലജദ്യാലപ്രികണ ലപദ്യാകദ്യാകം എന്നുള്ളതണ .മകള്ലകദ്യായസലനദ്യാടെണ ലചദ്യാദപ്രിച്ചു. എന്തണ 
ലജദ്യാലപ്രികദ്യാണണഉപ്പെലപദ്യാകുന്നതണ?ലകദ്യായസന്മകലളദ്യാടെണ പറഞ്ഞുമലറ്റപതങ്കേപ്രിലകം 
വതീട്ടപ്രില് കുതപ്രിരപ്പെണപ്രികണലപദ്യാകദ്യാകംഅങ്ങപന കുലറ മദ്യാസങ്ങള് കടെന്നു ലപ്പെദ്യായപ്രി അ-
ങ്ങപന ഒരു ലകദ്യാച്ചു കുടുമലത്തദ്യാപടെ കഴപ്രിയുന്ന ഒരു വതീട്ടപ്രിലദ്യാണണ ലകദ്യായസനണ 
ലജദ്യാലപ്രികപ്രിട്ടപ്രിയതണഅവപ്രിപടെയുള്ള 
ഒരുഅചദ്യാചനണകദ്യാലലവദനആയപ്രിരുന്നുഅതപ്രിനദ്യാല്അവപ്രിപടെഒരുകുതപ്രിരപയവദ്യാങ്ങപ്രിഅ
ലപ്പെദ്യായദ്യാണണ ലകദ്യായസന് ലജദ്യാലപ്രി തരുലമദ്യാഎന്നണ ലചദ്യാദപ്രിചണ വന്നതണ 
അങ്ങപനയദ്യാണണലകദ്യായസനണ അവപ്രിപടെ ഒരു ലജദ്യാലപ്രികപ്രിട്ടപ്രിയതണ. അ വപ്രിപടെ രണണ 
കുട്ടപ്രികളണണ പലകഅവര് വലപ്രിയകുട്ടപ്രികളദ്യാണണഅവര് അങ്ങണദൂപര യുള്ള സ്കൂളപ്രിലദ്യാണണ 
പഠപ്രിക്കുന്നതണലകദ്യായസന് കുതപ്രിരലയദ്യാടെപ്രിലകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുലമദ്യാള് 
ലകദ്യായസനണഅപ്പുവപ്രിപനകദ്യാണണകംഎന്നണ ലതദ്യാന്നുകം പപ്രിപന്ന കപ്രിടെപ്പെണ മുറപ്രിയപ്രില് 
ലപദ്യാകുലമദ്യാള് അലദ്ദേഹകം കരയുകം.അങ്ങപന കുലറവര് ഷങ്ങള് കഴപ്രിഞ്ഞു ലകദ്യായസന് 
ഒരപ്രികല് വതീട്ടപ്രില് ലപദ്യായപ്രി മകലളദ്യാടെണ പറഞ്ഞു ഞദ്യാന് ഇലപ്പെദ്യാള് തപന്ന അപ്പു വപ്രിപന
കദ്യാണദ്യാന്ലപദ്യാവകയദ്യാണ്മകള്പറ ഞ്ഞുഞങ്ങളകംവലന്നദ്യാപട്ടലകദ്യായസന്ഒറ്റമറുപടെപ്രിലവ
ണദ്യാ.ലകദ്യായസന്സലന്തദ്യാഷ ലത്തദ്യാപടെഅപ്പുവപ്രിന്വതീട്ടപ്രിലലകണലപദ്യായപ്രി അലപ്പെദ്യായദ്യാ-ണണ 
ഒരു കദ്യാരദകംഅറയുന്നതണ അപ്പു വതീടുമദ്യാറപ്രിലപ്പെദ്യായപ്രിലകദ്യായസന് സങ്കേടെലത്തദ്യാപടെ മടെങ്ങപ്രി 
പപ്രിപന്ന കുലറ വര്ഷങ്ങള് കഴപ്രിഞ്ഞു ലകദ്യായസനണ വലപ്രിയഅസുഖകം വന്നണ ലകദ്യായസനണ
മരണപപ്പെട്ടു. ലകദ്യായസപന് മകള് കരഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഉപ്പെദ്യാകണഅപ്പുവപ്രിപന 
കദ്യാണപ്രിച്ചു തരുകം. അവര് അപ്പുവപ്രിപനലതടെപ്രി നടെകദ്യാന് തുടെങ്ങപ്രി.
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'നേളിവന്ന ഞശ്വാന വവെറഖ മണ്-

പശ്വാവെയശ്വായളി കരുതളിയളിട്ടളില'
18.10.1938

ഗദ്യാന്ധപ്രി കസ്തൂര്ഭയണ എഴതപ്രിയ അപൂര്വ്വമദ്യായ കത്തണ

ബദ്യാ,

ഇനപ്രി ഒന്പതു ദപ്രിവസകം ബദ്യാകപ്രിയുണണ.ഭഗ-വദ്യാപന്റെ അനുഗ്രഹമുപണങ്കേപ്രില് നമുക്കു 
തമ്മപ്രില് കദ്യാണദ്യാകം. നപ്രിപന്റെ കത്തപ്രിലളള ഒരു കദ്യാരദത്തപ്രിനണഉത്തരകംപറലയണതദ്യായപ്രി
അവലശഷപ്രിക്കുന്നു. ഞദ്യാന് ലപദ്യായ സമയ-ത്തണ നപ്രിപന്റെ തലയപ്രില് പപക പകദ്യാണണ 
പതദ്യാടുകലപദ്യാലകം പചയ്തപ്രിപലന്നണ നതീ എഴ-തപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുന്നു. കദ്യാറു പുറപപ്പെട്ടലപ്പെദ്യാള് 
ഞദ്യാനുകം അലതദ്യാര്ത. എന്നദ്യാല് നതീ അകപലയദ്യായപ്രിരുന്നു. ഇലപ്പെദ്യാഴകം നപ്രിനകണ 
ബദ്യാഹദപകടെനകം ആവപ്രിശദമദ്യാലണദ്യാ? ഞദ്യാന് പുറപമപകടെപ്രിപ്പെപ്രികദ്യാത്തതണപകദ്യാണണ

എപന്റെ ലസ്നേഹകം തപന്ന വരണലപദ്യായണലപ്പെദ്യാപയന്നണ നതീ വപ്രിചദ്യാരപ്രിക്കുന്നപതന്തപ്രിനദ്യാ-

ണണ? എപന്റെ ലസ്നേഹകം വളര്ന്നുപകദ്യാണപ്രിരപ്രി-ക്കുന്നു. അതുവളര്ന്നുപകദ്യാണപ്രിരപ്രിക്കുക- 



യദ്യാപണന്നണ ഞദ്യാന് പറയുന്നു.എന്നുപവചദ്യാ-ല് മുമണ കുറവദ്യായപ്രിരുന്നുഎന്നലഅര്തകം.

എങ്കേപ്രിലകം ആദദകം ഉണദ്യായപ്രിരുന്ന ലസ്നേഹകംനദ്യാള്ക്കുനദ്യാള് കൂടുതല് പരപ്രിശുദ്ധേപ്രിലനടെപ്രി-
വരുകയദ്യാണണ. നപ്രിപന്ന ഞദ്യാന് പവറുകം മണ്പദ്യാവയദ്യായപ്രി കരുതപ്രിയപ്രിട്ടപ്രില. ഇതപ്രില്പരകം
എപന്തഴതണകം? എതപ്രിപന്റെ അര്തകം നപ്രി-നകണ അറപ്രിഞ്ഞുകൂപടെങ്കേപ്രില് ലദവദദ്യാസണ വപ്രി-
ശദമദ്യായപ്രി പറഞ്ഞു തരുകം. എങപ്രികപ്രിലകം അകംദുള്. ലതീലദ്യാവതപ്രി  മുതലദ്യായവര് ബദ്യാ-

ഹദ പകടെനകം ലവണപമന്നണ ആവശദപപ്പെ-ടുന്നതു ലപദ്യാപല. നതീയുകം പറയുകയദ്യാപണ-

ങ്കേപ്രില് ഞദ്യാന് അതു പചയദ്യാകം.  

വവവെകഖ മുഹമ്മദഗ ബഷസ്റ്റീര
1908 ജനുവരപ്രി 19 നണ പപവകകം തദ്യാലൂ-കപ്രില് ലലയദ്യാലപ്പെറമപ്രില് 

ജനപ്രിച്ചു. തലലയദ്യാലപ്പെറ-മപ്രിലളള മലയദ്യാളകം സ്കൂളപ്രിലകം പപവകകം ഇകംഗതീഷണ -സ്കൂളപ്രിലകം 
പഠപ്രിച്ചു. ഇന്തദന് നദ്യാഷണല് ലകദ്യാണ്ഗ്ര-സപ്രില് ലചര്ന്നണ സത്വദ്യാതനദ സമരത്തപ്രിപന്റെ 
ഭദ്യാഗമദ്യാ-യപ്രി ലകദ്യാഴപ്രിലകദ്യാടെണ പവചണ നടെന്ന ഉപ്പുസതദദ്യാഗ്രഹത്തപ്രില്പപങ്കേടുതഅതപ്രിപന്റെ
ലപരപ്രില് മര്ദ്ദേത്തപ്രിനണ ഇരയദ്യാവകയുകം ജയപ്രില് ശപ്രിക അനുഭവപ്രിക്കുകയുകം പചയ. പത്തണ
വര്ഷലത്തദ്യാളകം ഇന്തദപയദ്യാട്ടദ്യാപക -സഞ്ചരപ്രിച്ചു. പപ്രിന്നതീടെണ ആഫപ്രിക,അലറബദ 
തു ടെങ്ങപ്രിയ രദ്യാജദങ്ങളപ്രിലകം . ബദ്യാലദ കദ്യാല സഖപ്രി,പദ്യാതമ്മയുപടെആടെണ,ന്റുപ്പുപ്പെദ്യാപകദ്യാരു 
ആനണദ്യാരണന്നുഎന്നതീകൃതപ്രികള്ഇന്തദയപ്രിപലപധദ്യാനഭദ്യാഷകളപ്രിപലലദ്യാകംതര്ജമപചയ്ത
,മതപ്രിലകള,ശബ്ദങ്ങള,ലപമലഖനകംഎന്നതീകൃതകളകംപൂവ൯പഴകംഉള്പ്പെപടെ16 കഥകള
പടെഒരുസമദ്യാഹദ്യാരവകംഒദ്യാറപ്രിയപന്റെലലദ്യാങണമദ്യാ൯ഇകംഗതീഷപ്രില്പസപ്രിദ്ദേപ്രികരപ്രി ച.സദ്യാഹപ്രിതദഅ
കദ്യാദമപ്രിയുപടെയുകംലകരളസഹപ്രിതദഅകദ്യാദമപ്രിയുപടെയുകംപഫല,ഷപ്രിപ്പെപ്പ്ലഭപ്രിചപ്രിട്ടുണണന്തദദ്യാഗവ
ണ്പമന്റെണപദണമശതീനലണ- കപ്രിആദരപ്രിച്ചു.1994 ജുകല 5 നണ കവകകംമുഹമ്മതണ 
ബഷതീര് നപ്രിരദദ്യാതനദ്യായപ്രി



                                ലനദ്യാവല്-

അനുരദ്യാഗത്തപ്രിപന്റെദപ്രിനങ്ങള,ആനവദ്യാരപ്രിയുകംപപദ്യാ൯കുരപ്രിശ,ജതീവപ്രിതനപ്രിഴല്പദ്യാടുകള്പ
തമ്മയുപടെആടെണതദ്യാരദ്യാപസ്പഷദല,ബദ്യാലദകദ്യാലസഖ,ചപ്രിരപ്രിക്കുന്നമരപ്പെദ്യാവ,ഒദ്യാര്മ്മകുറപ്രി
പ്പെണ,മതപ്രിലകള്,മരണത്തപ്രിപന്റെ നപ്രിഴലപ്രില്,ആനപ്പൂടെണ,

                                                                      DIYA RAJ
                                                                            6A









ततम और मम
ततेररा ववो आ-चल दतेखतती रहती
ततेररा वह चतेहररा दतेखतती रहती
मतेररा मन तवो भरतती रहती

     ततेररा मन बङरा अच्छरा हम
     मतेररा मन भती ततेररा सती हम
     कम सते बतराऊ मतेररा प्यरार
     कम सते बतराऊ 
चरारवो तरफ ततम हती हम
दते खख जहरा वहरा ततम
कम सते पहचरानख ततझते मम
हराररी मम
ततम और मम सराथ जती लख तवो
सराथ जजन्दगती भरू तवो
मतेरते  जदल मते ततम तवो हम
ततेरते  जदल मते मम हख नरा
जररा हम कवो भती बतरानरा
हराररी मम
हराररी मम
चराहते मम जकसती और कवो दते सकतती थती मन
पर तख नते तवो चतररा जलयरा ववो जदल
कहती दखर कहते जबनरा 
क्यरा करु हराय
क्यरा करू



     നേന്ദേളി

     ജപ്രിഎചണ എസണ പചറുവണ്ണൂര്    അകംഗങ്ങള് തയദ്യാറദ്യാകപ്രിയ ഈ ലലകണ സൃഷപ്രികള്
തന്ന എലദ്യാ വപ്രിദദദ്യാര്തപ്രികള്ക്കുകം,മദ്യാഗസപ്രിപന്റെ അണപ്രിയറ പവര്ത്തനങ്ങള്കണ
ചുകദ്യാന് പപ്രിടെപ്രിച      ശതീമതപ്രി സതീമ ടെതീചര്ക്കുകം               പന്റെ 
നനപ്രി അറപ്രിയപ്രിക്കുന്നു.കൂടെദ്യാപത ഈ മദ്യാഗസപ്രിന് നപ്രിര്മപ്രികദ്യാന് സജതീവമദ്യായപ്രി പവര്
ത്തപ്രിച മുഹമ്മദണ മപ്രിഥപ്രിലദ്യാജണ.പപ്രി.പക, മുഹമ്മദണറമതീസണ പക.പപ്രി,യദുകൃഷ്ണ എസണ.ആര്,

മുഹമ്മദണ ജസതീന് പക.പക ,മുഹമ്മദണഷപ്രിബപ്രില് സപ്രി.വപ്രി,മുഹമ്മദണഷദ്യാദപ്രില്പപ്രിപക.

എന്നപ്രിവര്കണ നനപ്രിഅറപ്രിയപ്രിക്കുന്നു.

പചറുവണ്ണൂര്                 ലപ്രിറ്റപ്രില് കകറ്റണ മദ്യാസ്റ്റര്
19/1/2019                                                                      ലപ്രിറ്റപ്രില് കകറ്റണ 
മപ്രിസസണ




