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ഉയര്തപപ്പെടുന്നു. നഹിരവെധഹി
മസാനങ്ങപള
പുറത്തുപകസാണ്ടുവെരുവെസാന, 
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സസാഹഹിതത്യതഹിതന്റേതസാണത.ഏതു രത്തീതഹിയഹിലേസായസാലഖ മപറസാന്നഹിനുഖ
കഴഹിയസാത ഈ ധര്മഖ അതത നഹിര്വെഹഹിച്ചു പകസാണഹിരഹിക്കുക
തപന്ന തവെണഖ. അതഹിനസാല് ഞങ്ങള് ലേഹിറഹില് കകറത 
അഖഗങ്ങള് നഹിങ്ങള്ക്കു മുമഹില് ഒരു ഡഹിജഹിറല് മസാഗസത്തീന 
സമര്പ്പെഹിക്കുന്നു...
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                                                                   അപർണ. ആർ.  എസസ
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എപന്റേ വെഹിദത്യസാലേയഖഎപന്റേ വെഹിദത്യസാലേയഖ

എനഹിക്കുമുപണസാരു വെഹിദത്യസാലേയഖ
സുന്ദരമസായ എന വെഹിദത്യസാലേയഖ
എന പഹിയ കൂട്ടുകസാരുള
വെഹിദത്യസാലേയഖ
ഗുരുനസാഥനസാരുള
വെഹിദത്യസാലേയഖ
പകൃതഹിഭഖഗഹി നഹിറഞ
നഹില്ക്കുന്ന എന വെഹിദത്യസാലേയഖ
ഐശസ്വരത്യ പൂര്ണമസായ എന
വെഹിദത്യസാലേയഖ.

                                       
ശത്തീധര്.എസത.ബഹി
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   ദറദഖമബന ബകരളന   ദറദഖമബന ബകരളന
കണത്തീപരസാഴുകഹിയ  തകരളഖ  എപന്റേ 
കണത്തീരഹില്  ചലേഹിച്ച  നത്തീപരസാഴുക്കുഖ 
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കവെഹിപഞസാഴുകഹിയ പപരഹിയസാറഖ  പഹിപന്ന 
കലേഹിതുളഹി വെപന്നസാരു തപമസാരഹിയഖ 
ദദുഃഖമസാഖ  തകരളഖ എപന്റേ തകരളഖ 
തപമസാരഹിപയ ഞങള് അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ 
നമള് അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ  നമള് അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ ..................

പളയഖ വെന്നു ........പളയഖ വെന്നു................
ജത്തീവെപനസാടുകസാന പളയഖ വെന്നു...
ജത്തീവെപന്റേ മനസഹില് തുളച്ചുകയറഹിയ 
തപമസാരഹി ......തപമസാരഹി ........തപമസാരഹി 
ഞങ്ങള്  അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ ഞങ്ങള് -
അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ 
തുളച്ചുകയറഹിയ മനുഷത്യമനസഹിപന്റേ ഇണകളസായഹി 
വെപന്നസാരു തപമസാരഹി ..............തപമസാരഹി ............തപമസാരഹി 

കറതഹിരുണത  വെന്ന തപമസാരഹി 
ജത്തീവെഹിതഖ ഇളകഹിമറഹിച്ചു 
സലേഹിലേസമൃദ്ധമസായ  നമ്മുപടെ  തകരളഖ 
പപരുപവെളതഹില്  ഒലേഹിച്ചുതപസായഹി 
ജത്തീവെപനടുത തപമസാരഹിയഖ 
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ഞങള് നഹിപന്ന അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ .............
ഞങള് അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ .........................
ഞങള് അതഹിജത്തീവെഹിക്കുഖ ........................                                                
തരഷ.എഖ.ആര്                              

ഓഗസത മറകസാത മസാസഖ

                    പഹിറകസാത ഓണതത  നമപളന്തു പസാടെഹി 
                     ഓണതപ്പെപന പുകയഹിപസാടെഹി 

                      എലസാഖ നശഹിപ്പെഹിച്ച മഴപയതന്തേ തപസായഹി 
                      നമപളകതണസാ? അതതസാ ഒരുമകതണസാ 

                      സൂരത്യനുപകരഖ ,സൂരത്യനുപകരഖ 
                       സൂരത്യനുപകരഖ പളയമുദഹിച്ചപതതന്തേ 

                       തചസാദഹിക്കുമമ  ഇങ്ങപന ഇപതന്തേഹിനസാണത മകപള 
                       ഇതഗസാന മകപള 

                       കസാതണണ കസാണഹില നമള് 
                         തകള്തകണ തകള്കഹില  നമള് 

                        പറതയണ പറയഹില 
                      പചയ്യണ പചയ്യഹില 

                       ജത്തീവെഹിച്ചു തത്തീരസാത മതകസാചത മകളണത 
                        പസാടെഹിടുഖ തത്തീരസാത ജത്തീവെഹിതവുമുണത 

                        പളയതമ ..........പളയതമ .......
                          ഇനഹിപയസാരഹികലഖ കസാണസാരുതഹിപടെ .....
                          ഇനഹി വെരൂ മകപള ,ഇനഹി വെരൂ കൂടതര 

                          കകവെഹിപടതങ്ങസാടെത പമ തപസാവെരുതത     ഓഗസത
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മറകസാത മസാസഖ 
                    പഹിറകസാത ഓണതത  നമപളന്തു പസാടെഹി 

                     ഓണതപ്പെപന പുകയഹിപസാടെഹി 
                      എലസാഖ നശഹിപ്പെഹിച്ച മഴപയതന്തേ തപസായഹി 

                      നമപളകതണസാ? അതതസാ ഒരുമകതണസാ 
                      സൂരത്യനുപകരഖ ,സൂരത്യനുപകരഖ 

                       സൂരത്യനുപകരഖ പളയമുദഹിച്ചപതതന്തേ 
                       തചസാദഹിക്കുമമ  ഇങ്ങപന ഇപതന്തേഹിനസാണത മകപള 

                       ഇതഗസാന മകപള 
                       കസാതണണ കസാണഹില നമള് 

                         തകള്തകണ തകള്കഹില  നമള് 
                        പറതയണ പറയഹില 
                      പചയ്യണ പചയ്യഹില 

                       ജത്തീവെഹിച്ചു തത്തീരസാത മതകസാചത മകളണത 
                        പസാടെഹിടുഖ തത്തീരസാത ജത്തീവെഹിതവുമുണത  

                          തതസാല്പഹിക്കുഖ മകപള വെത്തീഴസാത മരമസായഹി 
                          എതഹിര്ക്കുതമസാ കസാലേസാനസാഖ  പളയപത .....

                          കറതപതലസാഖ മുടെഹിയല 
                          പവെളതപതലസാഖ പല്ലുകളമല 
                           പസാറന്നപതലസാഖ  കഹിളഹികളല 

                           മസാനവെരസാശഹി പവെറതകണതല 
                            മലേയസാള നസാടെഹിപനയഖ മലേയസാള ഭസാഷപയയഖ 
                            ഒരു പളയതഹിനുഖ തതസാല്പഹികസാന ആവെഹില 
                             തകടഹിട്ടുണത ഞസാന തകളതകുന്നുമുണത ഞസാന 

                             ഒത്തു പഹിടെഹിച്ചസാല് മസാലേയഖ തപസാരുപമന്നത 
                             തകടതുഖ കണറഹിഞ ഞസാന ഇന്നഹിവെഹിപടെ വെച്ച 
                                                       -  സഹിദ്ധസാര്ഥത .എസത  6A
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മരഹിച്ചവെരുപടെ കുന്നത

ഈജഹിപത,  പമപസസാപപ്പെസാതടമഹിയ,   കത്തീറത  എന്നഹിവെഹിടെങ്ങതളസാപടെസാപ്പെഖ  തലേസാകഖ

പകസാണസാടുന്ന സഹിന്ധുനദത്തീതടെ  മസാഹസഖസസാരതഹിപന്റേ ഭസാഗമസായ ഈ നഗരതഹിപന്റേ

യഥസാര്ത്ഥ തപരത ഇന്നുഖ അജസാതമസാണത.  അവെഹിപടെ നഹിന്നുഖ ഖനനഖ പചപയടുത

സത്തീലകളഹിപലേ  ആതലേഖനങ്ങളപടെ  കുരുകഴഹികസാന  ഇതപ്പെസാഴുഖ  നമുകത  ആയഹിട്ടുമഹില.

ആയഹിരകണകഹിനത  വെര്ഷഖ  വെഹിസ്മൃതഹിയഹിലേസാണത  മണഹില്  പൂണത  കഹിടെന്ന  ആ

നഗരസാവെശഹിഷങ്ങളപടെ പപസാട്ടുഖ  പപസാടെഹിയഖ  പഹിന്നത്തീടെത   അവെഹിടെഖ  വെസഹിച്ച  ഗസാമത്തീണര്

ശദ്ധഹിച്ചഹിരുന്നു.  ഭയതതസാപടെ അവെര് ആ ഉയര്ന്ന മൺ തഹിടത പതദശപത വെഹിളഹിച്ച

തപരസാണത  തമസാഹനപജസാ  ദസാതരസാ.  സഹിനത  ഭസാഷയഹില്   "തമസാഅന"  അപലങഹില്
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"തമസാപയന"  എന്ന പദതഹിപന്റേ അര്ത്ഥഖ  "മരഹിച്ചവെര്"  എന്നുഖ ദസാതരസാ  എന്നസാല്‘ ‘
കുന്നത എന്നുമസാണത.  മരഹിച്ചവെരുപടെ കുന്നസാണത തമസാഹനപജസാ ദസാതരസാ  ‘ ‘ . 4600 വെര്ഷഖ

മുമത മനുഷത്യ സഖസസാരഖ വെളര്ന്നത പൂവെഹിടയഹിടെഖ പഹിന്നത്തീടെത ബഹി,സഹി.1900 ല് നശഹിച്ചത മണത

മൂടെഹി തലേസാക ശദ്ധയഹില് നഹിന്നുഖ അപതത്യക്ഷമസായഹി.  1826 ല് ചസാള്സത മസാസൺ എന്ന

ബഹിടത്തീഷത  സഞസാരഹിയസാണത  കൂടമസായഹി  കഹിടെക്കുന്ന  ഇഷഹികകള്  ശദ്ധഹിച്ചതത.  പഴയ

തകസാടകളപടെ ഭസാഗമസായഹിരഹിക്കുഖ എന്ന കരുതഹി അതദ്ദേഹഖ അതത അവെഗണഹിച്ചു. 1856

ലേസാതഹസാര്-  മുള്തസാന  പറയഹില്  പസാത  നഹിര്മഹിക്കുന്നതഹിനഹിടെയഹില്  ഹസാരപ്പെയഹില്

ബഹിടത്തീഷത  എഞഹിനഹിയര്മസാര്  ഈ  ഉറപ്പുള  ഇഷഹികകള്  കണ്ടു.   പതസാഴഹിലേസാളഹികപള

പകസാണത പതഹിനസായഹിരകണകഹിനത ഇഷഹികകള് ഇളകഹി എടുപ്പെഹിച്ചത പസാളതഹിനടെഹിയഹില്

ഇട്ടുകൂടഹി. മസാനവെ സഖസസാര വെഹികസാസപതക്കുറഹിച്ചത തലേസാകജനതയത മുഴുവെന നൂറസായഹിരഖ

പുതഹിയ  അറഹിവുകള്  പകര്ന്നു  തരുമസായഹിരുന്ന  ആ  നഗരസാവെശഹിഷങ്ങള്കത

മുകളഹിലൂപടെ  തത്തീവെണഹികള്  ഓടെഹി.   എത്രതയസാ  വെഹിലേപപ്പെട  പതളഹിവുകളസാണത

അബദ്ധതഹില്  അന്നത  നഷമസായതത.    ആര്കഹിതയസാളജഹികല്  സര്തവ്വേ  ഓഫത

ഇന്തേത്യയഹിപലേ ഉതദത്യസാഗസ്ഥനസായഹിരുന്ന രസാതഖല്ദസാസത ബതന്ദസാപസാദ്ധത്യയസാണത 1922 ല്

തമസാഹനപജസാ  ദസാതരസാ  കപണതഹിയതത.  ഇന്തേത്യന  സസ്വസാതന്ത്രതതസാപടെ  നടെന്ന

വെഹിഭജനതഹില്  ഹസാരപ്പെയഖ  തമസാഹനപജസാ  ദസാതരസായഖ  പസാകഹിസ്ഥസാപന്റേ  അധത്തീന

പതദശതസായഹി.

 എപന്നങഹിലഖ  സഹിന്ധു  നദത്തീ  തടെ  സഖസസാരതഹിപന്റേ  കളഹിപതസാടഹിലേസായഹിരുന്ന  ആ

അത്ഭുത ഭൂമഹി  നടെന്നത  കസാണുകപയന്നതത എപന്റേ വെലേഹിയ ആശയസായഹിരുന്നു. 4600

വെര്ഷഖ  മുമത-  ചസാഞത  പവെയഹില്  പതഹിയന്ന  ഒരു  സനത്യയഹില്   ആ  നഗര
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വെഴഹികളഹിലൂപടെ കസനവെര്പകസാപ്പെഖ  ഞസാന നടെന്നു നത്തീങ്ങുന്ന ഒരു ഭസാന്തേന സസ്വപഖ

ഇടെപകസാപക  കസാണുഖ.  ഒരഹികലഖ  തമസാഹനപജസാ  ദസാതരസാ  യഹില്  ഞസാന  എതഹില

എന്ന സങടെതഹിലേസാഴുന്ന തനരതസാണത തലേസാഥലേഹിപനയഖ തധസാളസാവെത്തീരതയയഖ കുറഹിച്ചത

തകള്ക്കുന്നതത.  ഗുജറസാതഹിപലേ  അഹമദസാബസാദത  ജഹിലയഹില്  സരഗസ്വസാലേ

ഗസാമതഹിനടുതസാണത തലേസാഥല് എന്ന  ഇന്തേത്യന തമസാഹനപജസാ ദസാതരസാ   ഗുജറസാതഹി‘ ‘ –
ഭസാഷയഹില് തലേസാഥത   തല്  എന്ന വെസാകഹിപന്റേ  അര്ത്ഥഖ  മരഹിച്ചവെരുപടെ കുന്നത‘ – ‘ ‘ ‘
എന്നു  തപന്നയസാണത.   1954  ല്  എസത.ആര്.റസാവുവെഹിപന്റേ  തനതൃതസ്വതഹില്  നടെന്ന

അതനസ്വഷണങ്ങളസാണത  സസൗരസാഷ്ട്രന  മുനമഹില്  സബര്മതഹി  നദഹിയപടെ  വെറഹിയ

കകവെഴഹികളപടെ  കരയഹിപലേ  മണ്മറഞകഹിടെന്ന  പടണഖ  തലേസാകതഹിനത

കസാടഹിപകസാടുതതത. 400 മത്തീറര് നത്തീളവുഖ 300 മത്തീറര് വെത്തീതഹിയഹിലമുള ഈ തകന്ദ്രതഹിനു

ചുറഖ പവെളപപ്പെസാകഖ തടെയസായസാനസായഹി 13 മത്തീറര് കനതഹിലള മൺകടകള് പകസാണ്ടു

പണഹിത  മതഹില്  ഉണസായഹിരുന്നു.  തമസാഹനപജസാ  ദസാതരസാ,  ഹസാരപ്പെ,  കസാലേഹിബഖഗസാന

തുടെങ്ങഹിയവെയപടെ  അതത  രത്തീതഹിയഹില്  സഖവെഹിധസാനപപ്പെടുതഹിയ  ജനപദമസായഹിരുന്നു

ഇവെഹിടെവുഖ.  കമതഹില്  നഹിരനഹിരയസായള  പകടഹിടെങ്ങളഖ  ഇടെയഹിലൂപടെയള  നത്തീളന

പസാതകളഖ,  അവെയത   വെഹിലേങ്ങപനയള  നഹിരവെധഹി  തകസാസത  തറസാഡുകളഖ  ഉള

അത്ഭുതകരമസായ  നഗരസാസൂത്രണഖ.  ശുദ്ധ  ജലേതഹിനുള  കഹിണറകള്,

ശസൗചസാലേയങ്ങള്,   അഴുക്കു  ചസാലകള്  എന്നഹിവെയപടെ  സസാന്നഹിദ്ധത്യഖ.   തകസാട,

കച്ചവെടെതകന്ദ്രങ്ങള്,  തസാമസ  സ്ഥലേങ്ങള്,  എന്നഹിങ്ങപന  വെഹിവെഹിധ

ബതതളസാക്കുകളസായള തരഖ തഹിരഹിക്കുന്ന രത്തീതഹിയഖ ഒപക ഇവെയപടെ പതതത്യകതയസാണത.

ബഹി.സഹി.2500  മുതല്  ബഹി.  സഹി.  1300  വെപരയസായഹിരുന്നു  തലേസാഥലേഹിപന്റേ  സുവെര്ണ
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കസാലേഖ. തലേസാകതത ഇതുവെപര കപണതഹിയതഹില് ഏറവുഖ പഴകമുള ഡകത ഇവെഹിപടെ

ആണുളതത.  ജലേയസാനങ്ങള്കത  തമടെഹികസാനുഖ,  ചരക്കുകള്  കയറഹി  ഇറകസാനുഖ

സസൗകരത്യമുള ഇടെഖ. നസാല ഭസാഗവുഖ ഭഖഗഹിയസായഹി ചുട ഇഷഹികകള് പകടഹി ബലേപപ്പെടുതഹി

218  മത്തീറര്  നത്തീളവുഖ  37  മത്തീറര്  വെത്തീതഹിയമുള  കൃതത്യമസായ  ചതുരവെടെഹിവെഹില്  പണഹിത

പഡസാകത.  പവെളഖ  പുറതതകത  ഒഴുകഹികളയസാനുഖ  പഹിടെഹിച്ചത  നഹിര്തസാനുഖ  ഉള

സഖവെഹിധസാനങ്ങള്  അവെര്കത  ഉണസായഹിരുന്നു..   ആ  കസാലേപത  വെഹികസഹിത

സഖസസാരങ്ങളസായ ഈജഹിപഹില് നഹിന്നുഖ പമസപപ്പെസാതടസാമഹിയയഹില് നഹിന്നുഖ കപ്പെലകള്

തവെലേഹിതയറ  സമയങ്ങളഹില്  സബര്മതഹിയപടെ  കകവെഴഹിയഹിലൂപടെ  പതതത്യക  ചലകള്

കടെന്നത ഈ പഡസാകഹിപലേതഹി കസാത്തുകഹിടെന്നു. അരഹികഹിലേസായഹി നസാല മത്തീറര് ഉയരതഹില്

ഇഷഹികപകസാണത പണഹിത തപസാഡഹിയഖ  .  64  തബസാക്കുകളള നത്തീളന പസാണഹികശസാലേ.

അതഹിനുഖ  വെടെകസായഹി  ഉയര്ന്ന  തലേതഹില്  നഗരസാധഹിപനത  സര്വ്വേവുഖ

നഹിരത്തീക്ഷഹികസാനസാകുഖ  വെഹിധമുള  തസാമസസ്ഥലേഖ,  തുടെര്ന്നത  കത്തീഴ്പടണഖ-   ആഭരണ

നഹിര്മസാണ  ശസാലേകള്-  ദൂപരയസായഹി  ശ്മശസാനഖ.  തലേസാകതഹിപലേ  ആഭരണങ്ങളപടെ

കുതക നഹിര്മസാണവുഖ വെഹില്പ്പെനയഖ ആയഹിരുന്നു ഇവെഹിടെപത പധസാന പതതത്യകത.

ചുപടടുത  കളഹിമണതപകസാണ്ടുഖ,  വെഹിലേപഹിടെഹിപ്പുള  തഹിളകകല്ലുകളസാലഖ,   കലകള്

തകസാര്ത്തുഖ  ആഭരണങ്ങള്  പണഹിയസാന  ഇവെര്  സമര്ത്ഥരസായഹിരുന്നു.  തലേസാഥലേഹിപലേ

മമ്യൂസഹിയതഹില് ഇവെഹിപടെ നഹിന്നുഖ കപണടുത ബത്തീഡുകളപടെ തശഖരഖ പദര്ശനതഹിനത

പവെച്ചഹിട്ടുണത.  സ്ഫടെഹിക  ജസാറഹില്  ഒരു  മഹിലത്തീമത്തീററഹിലഖ  വെലേഹിപ്പെഖ  കുറഞ

മണല്തരഹികപളതപ്പെസാലള   കുഞത  കലകള്.  മസാലേതകസാര്കസാനസായഹി  ഈ

ബത്തീഡുകളപടെ  മദ്ധത്യതഹില്  അതഹിസൂക്ഷ്മമസായ  ദസ്വസാരമുണത.  അതത  കസാണസാന

പലേനസുകളഖ ഒരുകഹിപവെച്ചഹിട്ടുണത. പവെറഖ കണതപകസാണതകസാണസാനകസാതത്ര പചറതസായ
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സൂക്ഷതദസ്വസാരങ്ങള്!  അവെ  4600  വെര്ഷഖ  മുമത  പണഹിയസാന  സഹസായഹിച്ച

ഉപകരണവെഹിദത്യപയക്കുറഹിച്ചത നസാഖ അമരന്നുതപസാകുഖ.

 ചുപടടുത കളഹിമണഹില് പണഹിത കളഹിവെണഹികള്,  മറത  വെഹിവെഹിധ തരഖ കളഹിപ്പെസാടങ്ങള്

എന്നഹിവെയഖ  ഇവെരുപടെ  പസ്പെഷസാലേഹിറഹി  ആയഹിരുന്നു.  കുടഹികള്കത  ഇത്രയധഹികഖ

കളഹിപ്പെസാടങ്ങള് നല്കഹിയഹിരുന്ന ഇവെരുപടെ സസാമൂഹത്യസന്ദരത്യഖ  നപമ അമരപ്പെഹിക്കുഖ.

മുതഹിര്ന്നവെര്കത  വെഹിതനസാദതവെളകള്കസായഹി  പകഹിടെകളഖ  കളങ്ങളഖ  പണഹിതഹിരുന്നു.

കൂടെസാപത പകസാമഹിലഖ പചമഹിലഖ നഹിരവെധഹി വെസ്തുകള് ഇവെര് ഉണസാക്കുഖ. നഹിറഖ പഹിടെഹിപ്പെഹിച്ചത

മതനസാഹരമസാകഹിയ  പരുതഹിവെസ്ത്രങ്ങളഖ  ഇവെര്  വെഹില്പ്പെനയത  പവെച്ചഹിരുന്നു.

തൂകകല്ലുകളഖ  അളവു  പസാത്രങ്ങളഖ  കൂടെസാപത  ഒന്നത  ദശസാഖശഖ  ഏഴത  മഹിലത്തീമത്തീറര്

അകലേതഹിലള അടെയസാളങ്ങള് മസാര്കതപചയ, ആനപകസാമഹില് പണഹിത പസയഹിലഖ

ഇവെഹിപടെ  നഹിന്നുഖ  ലേഭഹിച്ചഹിട്ടുണത.  ഏറവുഖ  മഹികച്ച  കരകസൗശലേകസാരുപടെ  ആഭരണ

ഫസാക്ടറഹികള്  ആവെശത്യകസാര്കത  മുഴുവെന  തവെണ  സസാധസാനങ്ങള്  നല്കസാനസായഹി

സദസാസമയവുഖ പവെര്തഹിച്ചുപകസാണഹിരുന്നു..

പടെറസാതകസാടയഹില് പണഹിത ആഫഹികന പഗസാറഹിലയതടെയഖ ഈജഹിപത്യന മമഹിയപടെയഖ

തസാടെഹികരപന്റേയഖ  രൂപങ്ങള്  ഇവെഹിപടെ  നഹിന്നത  കഹിടത്തീട്ടുണത.  ഇവെര്കത  ഇവെപയസാപക

പരഹിചയമുപണങഹില്  ഇവെരുഖ  ദൂരതദശങ്ങളഹിതലേകത  സഞസാരഖ  നടെതത്തീട്ടുണസാകസാഖ.

അപലങഹില്  കച്ചവെടെകസാര്  കസൗതുകതഹിനസായഹി  പഗസാറഹിലകപള  ഇതങ്ങസാടത

പകസാണ്ടുവെന്നഹിരഹികസാഖ..  പൂഞയളതുഖ ഇലസാതതുമസായ കസാളകള്,  പടഹികള്,  കരടെഹി,

കടുവെ ഒറപകസാമന കുതഹിര എന്നഹിവെപയ കൂടെസാപത  കസാണസാമൃഗതഹിപന്റേ രൂപവുഖ കൂടെഹി
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ഇവെഹിപടെ  നഹിന്നുഖ  ലേഭഹിച്ചഹിട്ടുണത.  കണസാമൃഗതഹിപന്റേ  ശരത്തീരമടെക്കുകള്  തപസാലഖ

വെത്യക്തമസാകുഖ  തരതഹില്   പതസാടടുതത  നഹിന്നത  സൂക്ഷ്മമസായഹി  നഹിരത്തീക്ഷഹിച്ചസാണത  അവെ

ഉണസാകഹിയതത.  ഇന്നത  അസമഹില്  മസാത്രഖ  കസാണുന്ന  ഇതരഖ  കസാണസാമൃഗങ്ങള്

ഹസാരപ്പെന  കസാലേതത  തലേസാഥലേഹിനു  ചുറമുള  ചതുപ്പുകളഹില്

അലേഞതതമഞഹിരഹികസാഖ.നട്ടുച്ചയഹിലേസാണത  തലേസാഥലേഹില്  ഞസാന  എതഹിയതത.

പവെയഹിലേഹിപന്റേ  ചൂടെത  അറഹിഞഹില.  ആ  മഹസാനഗരഹിയപടെ  മണഹില്  ചവെഹിടഹിയതപ്പെസാള്

ശരത്തീരഖ  ഉളത്തുകയറഹി.  നൂറസാണ്ടുകള്  മുമത  ഈജഹിപഹില്  നഹിന്നുഖ  സുതമറഹിയയഹില്

നഹിന്നുപമസാപക  കച്ചവെടെതഹിപനതഹിയ  യസാനപസാത്രങ്ങളഹിപലേ  ആരവെഖ  ഞസാന

തകള്ക്കുന്നു..  ആതകസാശങ്ങളഖ  പപസാരുതലകളമഹിലസാത  കസാലേസാകസാര്നസാരുപടെ

സസൗമത്യജത്തീവെഹിതഖ.  കത്തീഴ്പടണതഹില് സഖഗത്തീതതഹിപന്റേ അലേകള്.  മുക്കുതഹിയഖ  കമലഖ

വെളകളഖ  മസാലേകളഖ  അണഹിഞത  പതരുവുകളഹില്  പലേരുഖ  ചഹിരഹിച്ചതകസാണഹിച്ചത

സതന്തേസാഷതതസാപടെ  എപന്ന  കടെന്നുതപസാകുന്നു.  ചഹിലേ  ഗൃഹങ്ങളഹില്  നഹിന്നുഖ  നൃത

ചുവെടുകളപടെ  തസാളഖ  തകള്കസാഖ.  ആഭരണ  ഫസാക്ടറഹികളഹില്  കല്ലുകള്

മഹിനുസപപ്പെടുത്തുന്നതഹിപന്റേ  സത്തീല്കസാരങ്ങള്.  ഉലേകളഹില്  തത്തീച്ചൂടെത.   ചൂളകളഹില്

നഹിന്നുയരുന്ന   പുകച്ചുരുളകള്.   ഉച്ചപവെയഹില്  ചൂടെത  ഞസാനറഹിയന്നുണസായഹിരുന്നഹില.

വെഹിശസാലേമസായ പഡസാകഹില് നഹിന്നുമടെഹിക്കുന്ന  കസാറഹിപന്റേ കുളഹിര്മയഹില് ഞസാന എത്രതയസാ

കസാലേമസായഹി കസാതഹിരുന്ന എപന്റേ തമസാഹനപജസാ ദസാതരസാപയ അറഹിഞ.
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നമ്മുപടെ കവെഹികള്

കുമസാരനസാശസാനകുമസാരനസാശസാന

മലേയസാളകവെഹിതയപടെ കസാല്പനഹിക വെസന്തേതഹിനു തുടെകഖ കുറഹിച്ച 
കവെഹിയസാണത  എന. കുമസാരനസാശസാന (ഏപഹില് 12,
1873 - ജനുവെരഹി 16, 1924). 
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ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപഹിളചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപഹിള

മനുഷത്യപനന്ന നഹിലേയഹിലഖ കവെഹിപയന്ന നഹിലേയഹിലഖ മറള 
മലേയസാളകവെഹികളഹില്നഹിന്നു തഹികച്ചുഖ ഒറപപ്പെട്ടു നഹില്ക്കുന്നു മഹസാകവെഹി 
ചങ്ങമ്പുഴ. മലേയസാളതഹിപന്റേ ഈ പഹിയപപ്പെട കവെഹി 1911 ഒതക്ടസാബര് 
10-നത  ജനഹിച്ചു. ജനതദശഖ ഉതരതഹിരുവെഹിതസാഖകൂറഹില്പപ്പെട (ഇതപ്പെസാള് 
എറണസാകുളഖ ജഹിലയഹില്) ഇടെപ്പെളഹിയസാണത . ഇടെപ്പെളഹി 
ചങ്ങമ്പുഴതറവെസാടഹിപലേ ശത്തീമതഹി പസാറക്കുടഹിയമയസാണത  മസാതസാവെത . 
പതതകടെത്തു വെത്തീടഹില് രസാമന തമതനസാന പഹിതസാവുഖ.

 

17                                        LITTLE  KITES  LITTLE  KITES     9A  - 2019-20A  - 2019-20



സസപനനനസസപനനന

ഉള്ളൂര് എസതഉള്ളൂര് എസത    . .     പരതമശസ്വരയ്യര്പരതമശസ്വരയ്യര്

മലേയസാള ഭസാഷയഹിപലേ പമുഖ കവെഹിയഖ
പണഹിതനുമസായഹിരുന്ന മഹസാകവെഹി ഉള്ളൂര് എസത. 
പരതമശസ്വരയ്യര് (1877 ജൂൺ 06 - 1949 ജൂൺ 15.)
ചങ്ങനസാതശ്ശേരഹിയഹിപലേ പപരുന്നയഹില് തസാമരതശ്ശേരഹി
ഇലതസാണത ജനഹിച്ചതത. തഹിരുവെനന്തേപുരഖ ഉള്ളൂര്
സസ്വതദശഹിയസായ പഹിതസാവെത[1]സുബഹ്മണത്യ അയ്യര് ചങ്ങനസാതശ്ശേരഹിയഹില് 
സ്കൂള് അദ്ധത്യസാപകനസായഹിരുന്നു. [2] അമ ചങ്ങനസാതശരഹി 
സസ്വതദശഹിനഹിയസായ ഭഗവെതഹിയമ. 
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  എബബബള

വനന്യജജീവവികളവിൽ നവിനന്ന് മനുഷന്യരവിൽ എതവിക്കുകയയും ഫജീതവി ജനകമമയും വവിധയും 
വന്യമപവിക്കുകയയും ചചെയ്യുന വവറസന്ന് രരമഗമമണന്ന് എരബമള 
2014 മമർചവിൽ മദന്യ ആഫവിക്ക യവിൽ വന്യപമകമമയവി കചണ്ടെതവിയ എരബമള രരമഗയും 
ചെവിമമൻസവി ചഗമറവില്ല പഴയും പകരുനതന്ന് രരമഗവിചയ
 സന്ന്പർശവിക്കുനരതമ രരമഗവി ഉപരയമഗവിച വസ്തുക്കൾ ഉപരയമഗവിക്കുനരതമ രപമലയും 
രരമഗ ബത ഉണ്ടെമകുന്നു കടുത പനവിയയും രപശവിരവതനയമണന്ന് 
പ്രരയുംഫലക്ഷണങ്ങൾ ശർതവിയയും വയ്യറവിളമകമയുംആന്തര ബഹന്ന് ഹവിയ 
രക്തസമവവുമമണന്ന് മറ്റുലക്ഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമമയ ചെവികവിത്സയവില്ലമത രകമമണന്ന്തന്ന് 
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മരഖമരഖ

അടെഹിതവെരഹില് നഹിന്നുഖ പടെര്ന്നത പന്തേലേഹിച്ച മരതഹിപന്റേ അവെസസാന
കണഹിയസായഹി അവെന പഹിറന്നു. കസാറഹിപനസാപ്പെഖ അതജത്തീവെഹിച്ചുഖ
ചഹിലേതപ്പെസാള് സഖഭഹിച്ചുഖ അതങ്ങപന തപസായഹി. തലേപയടുപ്പെഹില് ഒന്നസാമനസായഹി, 
സൂരത്യതനത്രപത ആര്ക്കുഖ മുതന്ന തനരഹിട്ടു. പകസാടുഖ തണുപ്പുഖ,ചൂടുഖ,വെര്ഷവുഖ
സഹഹിച്ചു.ജത്തീവെഹിതഖ കണ്ടുഖ പതസാട്ടുമറഹിഞത അഭയഖ തവെണവെര്കഭയഖ
നല്കഹിയഖ, സഖരക്ഷഹിതകണവെപര സഖരക്ഷഹിച്ചുഖ പകസാഴഹിയസാറയവെപയ 
പപസാഴഹിച്ചുഖ അതങ്ങപന നഹിലേപകസാണ്ടു. കസാലേതഹിപന്റേ പളയഖ തലേപയവെപര
മൂടെഹികടെന്നുതപസായഹി. ശസ്വസാസതഹിനസായഹി കകകസാലേഹിടടെഹിച്ചു. 
ആശയഹിച്ചഹിരുന്നവെപരലസാഖ അകന്നു. കസാലേവുഖ കടെന്നു. വെസാര്ദ്ധകത്യവെത്തീകള്
വെന്നു.പകസാമ്പുകള് ഒപന്നസാന്നസായഹി ഒടെഹിഞ. തസായ്ത്തടെഹിയഹില് നഹിന്നുഖ 
ചഹിതലകള് അരഹിച്ചുകയറഹിത്തുടെങ്ങഹി. മുരടെഹിച്ച ശരത്തീരഖ ദര്ബലേപപ്പെട്ടു. അതു
പതഹിപയ കൂകൂൂപ്പുകുതസാന തുടെങ്ങഹി. കസാറഹിനത ശക്തഹിതയറന്നതസായഹി തതസാന്നഹി. 
ചഹിലകള് ആടെസാപത നഹിലേഖ പതഹിച്ചു......  അവെ ഓര്മകള് മസാത്രമസായഹി........ 
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മഹിഴഹിനത്തീതരസാപടെ അവെള് മഹിഴഹിനത്തീതരസാപടെ അവെള് 
വെസാനഖ  പതളഹിഞ......  നത്തീലേസാകസാശമസാപക  വെഹിളറഹി  പവെളത്തു

എതങ്ങസാപടന്നഹിലസാപത  ഒഴുകുന്ന  നദഹി  തപസാപലേ.....  പവെളത

പഞഹിപകട്ടു  തപസാലള........  തമഘങ്ങപളയഖ  തതസാളഹിതലേറഹി  അവെ

നത്തീങ്ങുന്നു.......  കഹിളഹികള്  കലേപഹിലേ,  കലേപഹിലേ,  വെസാനഖ  ഒടസാപക

പറക്കുന്നു........  എപന്തേന്നഹിലസാത

തശസാഭതയസാ,  എപന്തേന്നഹിലസാത

നഹിറതമസായഹിലസാത ഒരു പഭസാതപത

തനസാകഹി  അവെളപടെ  ആ

കണഹില്നഹിന്നുഖ  കണനത്തീര്

എപന്തേന്നഹിലസാത

ഇറവെത്തീഴസാനതുടെങ്ങഹി.........  പഹിപന്ന

അതത  ഒരു  നത്തീര്ചസാലതപസാപലേ......  അവെളപടെ  മഹിഴഹികളഹില്  നഹിന്നുഖ

ഒഴുകഹിപകസാണഹിരുന്നു........  "എന്തേഹിനസായഹിരഹിക്കുഖ  അവെള്

കരയന്നതത.........  എന്തേഹിനുതവെണഹിയസായഹിരഹിക്കുഖ  അവെള്
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മഹിഴഹിനത്തീര്തുടെയസാപത  കണത്തീരസാല്  വെഹിതുമ്പുന്നതത."  അതസാ  അവെഹിപടെ

മസാവെഹില്ചുവെടഹിപലേ  മരപകസാമഹില്  ഒരു  കുഞമുറഹിവെസാളന  കഹിളഹി  .

അടെയഹിരുന്നു  വെഹിരഹിയഹിച്ച  കുഞസാണത,രതണസാമൂതന്നസാ  ദഹിവെസതമ

ആയഹിട്ടുള്ളു  .  ഒരു മനുഷത്യനത  മപറസാരു മനുഷത്യപന്റേ അവെസ്ഥതയസാ,

ജത്തീവെഹിതതഹില്  തനരഹിടുന്ന  പപശഖ  തഹിരഹിച്ചറഹിയസാതനസാ,

സഹസായഹികസാതനസാ  തനരമഹില  .  പപക്ഷ ഇവെഹിപടെ  ഈ കുഞഹികഹിളഹി

വെത്യതത്യസമസാര്ന്ന  ഒരു  കഹിളഹിയസാണത  .  മനുഷത്യപന്റേ  ഭസാഷ

അറഹിയസാവുന്നതത  മനുഷത്യനത  മസാത്രമസാണത  എന്നസാല്  കടെലതപസാപലേ

ഒഴുകഹിവെരുന്ന  ..........  പറയസാപത  വെരുന്ന  സങടെഖ  കസാണസാന

ഭസാഷയപടെ ആവെശത്യമഹില,  ഒരു നല മനസുമതഹി  ..........  ജത്തീവെഹിതങ്ങള്

ഒരു  മഹസാസസാഗരഖ  തപസാപലേയസാണത  .....  അല  അങ്ങപനയസാണത.

എന്നസാല്  പുഴതപസാപലേ  ഒഴുകുന്ന  ജത്തീവെഹിതങ്ങള്  ഒഴുകഹി

,ഒഴുകഹി,ഒഴുകഹി,നഹിര്തസാപത ഒഴുകഹി കടെലേഹില് പചന്നുതചരുന്നതുണത .
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മലേയസാള പചറകഥമലേയസാള പചറകഥ
'വെഹിദത്യസാവെഹിതനസാദഹിനഹി' മസാസഹികയഹില് 1891-ല് (1066 കുഖഭഖ) പസഹിദ്ധത്തീകരഹിച്ച 
വെസാസനസാ വെഹികൃതഹിയസാണത മലേയസാളതഹിപലേ ആദത്യപത പചറകഥ. 
പത്രപവെര്തകനസായഹിരുന്ന തകസരഹി തവെങ്ങയഹില് കുഞഹിരസാമന 
നസായനസാരസാണത വെസാസനസാ വെഹികൃതഹി രചഹിച്ചതത. കഥസാകൃതഹിപന്റേ തപരു 
വെയസാപതയസാണത ഈ പചറകഥ പസഹിദ്ധത്തീകരഹിച്ചതത. സഹി. എസത. 
തഗസാപസാലേപ്പെണഹികര്, മൂര്തകസാത്തു കുമസാരന, ഒടുവെഹില് കുഞഹികൃഷ്ണതമതനസാന, 
അമസാടെഹി നസാരസായണപ്പെതുവെസാള്, എഖ. ആര്. പക. സഹി., പക. സുകുമസാരന, ഇ.
വെഹി. കൃഷ്ണപഹിള എന്നഹിവെരസായഹിരുന്നു പമുഖരസായ ആദത്യകസാലേ കഥസാകൃത്തുകള്.

ഒന്നസാഖ ഘടഖ
പത്രമസാസഹികകളപടെ പചസാരമസാണത പചറകഥയത വെസായനകസാപര സൃഷഹിച്ചതത. 
ഈ അന്തേരത്തീക്ഷഖ ഒതടപറ എഴുത്തുകസാപര പചറകഥയഹിതലേകത ആകര്ഷഹിച്ചു. 
പകസാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞഹിക്കുടന തമ്പുരസാന, ശത്തീപവെസാളഹി നസാരസായണന 
നമ്പൂതഹിരഹി, പന്തേളഖ തകരളവെര്മ, സഹി. പഹി. അചച്യുതതമതനസാന, അപ്പെന 
തമ്പുരസാന, സഹി. വെഹി. കുഞരസാമന, കസാരസാടത അചച്യുതതമതനസാന, തതലേപ്പുറതത
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നസാരസായണന നമഹി, ചഹിത്രപമഴുതത പക. എഖ. വെര്ഗത്തീസത, എഖ. രതത നഖ, 
എന. എഖ. ദസാസത, ഇ. ഐ. പങ്ങഹിയച്ചന, കണമ്പ്ര കുഞണഹിനസായര്, സഹി. 
ശങരവെസാരഹിയര്, പഹി. ജഹി. രസാമയ്യര്, അമസാടെഹി കസാര്തത്യസായനഹി അമ, വെഹി. 
പസാര്വെതഹിയമ, ടെഹി. സഹി. കലേത്യസാണഹിയമ തുടെങ്ങഹി ഒതടപറ എഴുത്തുകസാര് 
ആദത്യകസാലേതത പചറകഥകപളഴുതഹിയഹിരുന്നു. ഈ ആദത്യഘടതഹിപന്റേ 
ഒടുവെഹില് രഖഗത്തു വെന്ന കഥസാകൃത്തുകളസാണത പക. പഹി. തകശവെതമതനസാന, 
തചലേനസാടത അചച്യുതതമതനസാന, പക. എന. എഴുതച്ഛന, എസത. 
രസാമസാവെസാരഹിയര്, സഹി. എ. കഹിട്ടുണഹി, പസാവുണഹി കതകസാടെത, വെഹിളസാവെടതത 
ശങരപ്പെഹിള, പക. എസത. മണഹി തുടെങ്ങഹിയവെര്.

രണസാഖ ഘടഖ
1925 മുതല് പചറകഥയപടെ രണസാഖ ഘടഖ ആരഖഭഹിക്കുന്നു. വെത്യക്തമസായ 
സസാമൂഹഹിക വെത്തീക്ഷണതതസാടുകൂടെഹി എഴുതഹിയ പചറകഥകളപടെ ഘടമസാണതത. 
വെഹി. ടെഹി. ഭടതഹിരഹിപ്പെസാടെത, മുതഹിരഹിതങ്ങസാടെത ഭവെത്രസാതന നമ്പൂതഹിരഹി, എഖ. ആര്. ബഹി
തുടെങ്ങഹിയവെരുപടെ കഥകളസാണത ഇതഹിനുദസാഹരണഖ. 1920-കള് മുതല് 
തലേസാകകഥപയ പരഹിചയപപ്പെടുതഹിയഖ പചറകഥയപടെ 
സസൗന്ദരത്യശസാസ്ത്രപരമസായ പശങ്ങള് ചര്ച്ച പചയഖ നഹിരൂപകനസായ തകസരഹി 
ബസാലേകൃഷ്ണപഹിള പുതഹിപയസാരു സസാഹഹിതത്യസാവെതബസാധഖ മലേയസാളതഹില് 
സൃഷഹിച്ചു. പചറകഥയഹിലഖ തനസാവെലേഹിലഖ പരഹിവെര്തനഖ പകസാണ്ടുവെരസാന 
പചറഹിയ സഹസായമല തകസരഹി പചയതത. ഒതടപറ യൂതറസാപത്യന പചറകഥകള്
വെഹിവെര്തനഖ പചയഖ തകസരഹി മസാതൃക കസാണഹിച്ചു. ജത്തീവെല്സസാഹഹിതത്യ 
പസ്ഥനവുഖ പുതരസാഗമന സസാഹഹിതത്യപസ്ഥസാനവുഖ സസാഹഹിതത്യതഹിനത പുതഹിയ 
ലേക്ഷത്യതബസാധഖ പകരുകയഖ പചയ. ഈ പരഹിവെര്തന ദശയഹില് ഉയര്ന്നു 
വെന്ന അഞ്ചു കഥസാകൃത്തുകള് മലേയസാള കഥയപടെ സുവെര്ണയഗതഹിപന്റേ 
സഷസാകളസായഹി മസാറഹി. എസത. പക. പപസാറകസാടത, പഹി. തകശവെതദവെത, തകഴഹി 
ശഹിവെശങരപ്പെഹിള, കവെകഖ മുഹമദത ബഷത്തീര്, പപസാനകുന്നഖ വെര്കഹി 
എന്നഹിവെരസാണവെര്.
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സുവെര്ണകസാലേഖ
പപസാനകുന്നഖ വെര്കഹി, എസത. പക. പപസാറകസാടത, തകശവെതദവെത, തകഴഹി, 
ബഷത്തീര് എന്നത്തീ അഞ്ചു തപരുഖ ലേളഹിതസാഖബഹിക അന്തേര്ജ്ജനഖ, കസാരൂര് 
നത്തീലേകണ്ഠപ്പെഹിള, ഉറൂബത (പഹി. സഹി. കുടഹികൃഷ്ണന), പക. സരസസ്വതഹിയമ 
തുടെങ്ങഹിയവെരുഖ തചര്ന്നസാണത 1930- കള്ക്കു തശഷഖ മലേയസാള കഥയഹിപലേ 
സുവെര്ണയഗഖ സൃഷഹിച്ചതത. റഹിയലേഹിസതഹിപന്റേ സതന്ദശമസാണത അവെര് 
ഉയര്തഹിയതത. അദതഭുതരസവുഖ പരഹിണസാമ ഗുപഹിയഖ പതസാലേഹിപ്പുറതമയള 
ഫലേഹിതവുഖ നഹിറഞ ആദത്യകസാലേ കഥകളഹില് നഹിന്നുള വെമന കുതഹിച്ചു 
ചസാടമസാണത ഈ തലേമുറ നഹിര്വെഹഹിച്ചതത.

ദരഹിദ്രമനുഷത്യരുപടെ ജത്തീവെഹിതവുഖ അവെര് തനരഹിടുന്ന ചൂഷണങ്ങളഖ 
രസാഷ്ട്രത്തീയസമരവുഖ അധഹികസാര വെഹിമര്ശനവുഖ ഈ കഥസാകൃത്തുകളപടെ 
പതമയമസായഹി. വെര്കഹിയപടെ മന്ത്രഹിപകടത, അതന്തേസാണത്തീ നത്തീയമച്ചനസാതയസാടെസാ, 
ശബഹിക്കുന്ന കലേപ്പെ, തകഴഹിയപടെ പവെളപപ്പെസാകതഹില്, തകശവെതദവെഹിപന്റേ 
ഗുസഹി, കൂള്ഡഹിങത, പതഹിജ, ബഷത്തീറഹിപന്റേ നത്തീലേപവെളഹിച്ചഖ, ജനദഹിനഖ, 
കടെഗര്, പപസാറകസാടഹിപന്റേ ഒടകഖ, ഏഴഹിലേഖപസാലേ, കസാട്ടുപചമകഖ, 
നഹിശസാഗനഹി, കസാരൂരഹിപന്റേ മരപ്പെസാവെകള്, പൂവെമഴഖ, അരഞസാണഖ, 
ഉതുപ്പെസാപന്റേ കഹിണര്, തമസാതഹിരഖ, പഹിശസാചഹിപന്റേ കുപ്പെസായഖ, അന്തേര്ജനതഹിപന്റേ 
മസാണഹികന, പതഹികസാരതദവെത, സരസസ്വതഹിയമയപടെ പപൺബുദ്ധഹി, 
തചസാലേമരങ്ങള് തുടെങ്ങഹിയ എത്രതയസാ കഥകള് ആ സുവെര്ണഘടതഹിപന്റേ 
സസാരകങ്ങളസായഹി നഹിലേനഹില്ക്കുന്നു.

ഒതടപറ പുതഹിയ എഴുത്തുകസാര് 1940-കളഹില് പചറകഥസാരഖഗപത 
വെഹികസസ്വരമസാകഹി. പുളഹിമസാന പരതമശസ്വരപഹിള, നസാഗവെളഹി ആര്. എസത. 
കുറപ്പെത, പവെട്ടൂര് രസാമന നസായര്, തപസാഞഹികര റസാഫഹി, ടെഹി. പക. സഹി. വെടുതലേ 
തുടെങ്ങഹിയവെര് ഈ കസാലേഘടതഹില് ശതദ്ധയരസായഹിതത്തീര്ന്നു. മുടത്തു 
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വെര്കഹി, കവെകഖ ചന്ദ്രതശഖരന നസായര്, പചറകസാടെത, ഐ. പക. പക. എഖ., 
എഖ. പരതമശസ്വരന നസായര്, പപരുന്ന തതസാമസത, എന. തഗസാവെഹിന്ദനകുടഹി, 
ടെസാറസാപുരഖ സുകുമസാരന, ബഹി. മസാധവെതമതനസാന, ഡഹി. എഖ. പപസാപറകസാടത, സഹി. 
അചച്യുതക്കുറപ്പെത, എസത. പക. ആര്. കമതത, ഇ. എഖ. തകസാവൂര്, എഖ. എന.
തഗസാവെഹിന്ദന നസായര്, തവെളൂര് കൃഷ്ണന കുടഹി, പഹി. പക. രസാജരസാജവെര്മ, 
ആനന്ദക്കുടന, എന. പഹി. പചലപ്പെന നസായര്, പഹി. സഹി. തകസാരുതത, വെഹി. ടെഹി. 
നന്ദകുമസാര്, സരളസാരസാമവെര്മ, എസത. പക. മസാരസാര് തുടെങ്ങഹി ഒതടപറ 
കഥപയഴുത്തുകസാര് 1940 കള്ക്കു തശഷഖ ഉയര്ന്നു വെന്നവെരസാണത.

മൂന്നസാഖ ഘടഖ
1950-കള് മുതല് പചറകഥ അന്നുവെപരയളതഹില് നഹിന്നു വെത്യതത്യസമസായ 
വെഴഹിയഹില് സഞരഹികസാന തുടെങ്ങഹി. സസാഹഹിതത്യരൂപപമന്ന നഹിലേയഹില് 
പചറകഥ ഏകസാഗവുഖ സൂക്ഷ്മവുമസായ ശഹില്പമസായഹിതത്തീര്ന്ന ഈ ഘടതഹിപലേ 
കഥകള് ആന്തേരഹികസാനുഭവെങ്ങള്ക്കുഖ മതനസാവൃതഹികള്ക്കുഖ പസാധസാനത്യഖ 
നല്കഹി. ബഹിഖബ പധസാനമസായ ആഖത്യസാനരത്തീതഹിയഖ പസാബലേത്യഖ തനടെഹി. 
ഏകസാകഹിയപടെ തവെദനകള് ആവെഹിഷ്കരഹിക്കുന്ന കഥകളസായഹിരുന്നു ഈ 
പുതുഭസാവുകതസ്വതഹിപലേ ശതദ്ധയമസായ രചനകളഹില് പലേതുഖ. എഖ. ടെഹി. 
വെസാസുതദവെന നസായരുപടെയഖ ടെഹി. പദ്മനസാഭപന്റേയഖ കഥകളസാണത ഈ 
ഭസാവെപരഹിവെര്തനതഹിനു തുടെകമഹിടതത. എഖ. ടെഹി. യപടെ ബനനഖ, വെളര്ത്തു 
മൃഗങ്ങള്, കുതടത്യടെതഹി, ഇരുടഹിപന്റേ ആതസാവെത, പളഹിവെസാളഖ കസാല്ചഹിലേമ്പുഖ, 
ഓതപ്പെസാളത, വെസാരഹിക്കുഴഹി, സുകൃതഖ, അജസാതപന്റേ ഉയരസാത സസാരകഖ, 
വെസാനപസ്ഥഖ, പഷര്ലേകത തുടെങ്ങഹിയ കഥകള് അതഹിപശസമസാണത. 
കടെയപനല്ലൂരഹിപലേ ഒരു സ്ത്രത്തീ, കസാലേകഭരവെന, പകസാശഖ പരത്തുന്ന ഒരു 
പപൺകുടഹി, മഖനസഹിങ്ങഹിപന്റേ മരണഖ, ഭയഖ, ഹസാരഹിസൺ സസായത വെഹിപന്റേ 
നസായ, തശഖൂടഹി, തഗസാടഹി, ഗസൗരഹി തുടെങ്ങഹിയ ഒതടപറ പശസ കഥകളപടെ 
കര്തസാവെസാണത ടെഹി. പദ്മനസാഭന.
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എന. പഹി. മുഹമദത, പക. ടെഹി മുഹമദത, പഹി. എ. മുഹമദത തകസായ, സഹി. 
രസാധസാകൃഷ്ണന, തകസാവെഹിലേന, പസാറപ്പുറതത, ജഹി. എന. പണഹികര്, തുളസഹി, 
നന്തേനസാര്, വെഹിനയന, ജഹി. വെഹിതവെകസാനന്ദന, ഉണഹികൃഷ്ണന പുത്തൂര് തുടെങ്ങഹിയ 
ഒതടപറ കഥസാകൃത്തുകള്കൂടെഹി തചര്ന്നതസാണത മൂന്നസാഖഘടഖ.

ആധുനഹികത
ആധുനഹികതയപടെ കസാലേമസാണത പചറകഥയഹിപലേ നസാലേസാഖ ഘടഖ. 
നഗരതകന്ദ്രഹിതമസായ ആധുനഹിക സമൂഹതഹില് മസാനുഷഹിക മൂലേത്യങ്ങളഖ 
മനുഷത്യസഹിതസ്വവുഖ തനരഹിട പതഹിസനഹികളഖ ജത്തീവെഹിതതഹിനുണസായ 
അനത്യവെതതകരണവുഖ ഏകസാന്തേതസാതബസാധവുപമസാപകയസായഹിരുന്നു 
ആധുനഹികരുപടെ വെഹിഷയങ്ങള്. ഒ. വെഹി. വെഹിജയന, മസാധവെഹിക്കുടഹി, എഖ. പഹി. 
നസാരസായണപഹിള, കസാകനസാടെന, എഖ. മുകുന്ദന, തസതു, പുനതഹില് 
കുഞബ്ദുള, വെഹി. പക. എന., ടെഹി. ആര്., പക. പഹി. നഹിര്മല് കുമസാര്, തമതഹില് 
രസാധസാകൃഷ്ണന, എഖ. സുകുമസാരന, പഹി. പക. നസാണു, യ. പഹി. ജയരസാജത, സഹി. 
ആര്. പരതമശസ്വരന, സകറഹിയ, സഹി. വെഹി. ശത്തീരസാമന, പഹി. വെത്സലേ, എസത. 
വെഹി. തവെണുതഗസാപന നസായര്, കവെശസാഖന, മുണ്ടൂര് കൃഷ്ണന കുടഹി, തുടെങ്ങഹിയ 
ഒതടപറതപ്പെരുള്പപ്പെടുന്നതസാണത ആധുനഹികതയപടെ തലേമുറ. ഒ. വെഹി. 
വെഹിജയപന്റേ എണ, അരഹിമസാറ, കടെല്തത്തീരതത, കസാറ പറഞ കഥ, 
മസാധവെഹിക്കുടഹിയപടെ പക്ഷഹിയപടെ മണഖ, നസാവെഹിക തവെഷഖ ധരഹിച്ച കുടഹി, 
പരുന്തുകള്, പനയസായസഖ, കസാകനസാടെപന്റേ ശത്തീചകഖ, 
നഹിഷസാദസങത്തീര്തനഖ, യൂസഫത സരസായഹിയഹിപലേ വെത്യസാപസാരഹി, കുഞമപ്പെസാലേഖ, 
എഖ. പഹി. നസാരസായണപഹിളയപടെ തജസാര്ജ്ജത ആറസാമപന്റേ തകസാടെതഹി, മുരുകന 
എന്ന പസാമസാടഹി, എഖ. മുകുന്ദപന്റേ രസാധ രസാധമസാത്രഖ, അഞര വെയസ്സുള കുടഹി,
ദല്ഹഹി 1981 തുടെങ്ങഹിയ കഥകള് ആധുനഹിക പചറകഥയപടെ മഹികച്ച 
മസാതൃകകളസാണത.

ആധുനഹികതയ്ക്കു തശഷഖആധുനഹികതയപടെ പഭസാവെ കസാലേത്തു തപന്ന അതഹില്
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നഹിന്നു വെത്യതത്യസമസായഹി എഴുതസാന ശമഹിച്ച ഒരുപറഖ കഥസാകൃത്തുകള് രഖഗത്തു 
വെന്നു. വെഹി. പഹി. ശഹിവെകുമസാര്, എന. എസത. മസാധവെന, അയ്മനഖ തജസാൺ, യ. 
പക. കുമസാരന, സഹി. വെഹി. ബസാലേകൃഷ്ണന, സസാറസാ തജസാസഫത, എന. 
പഭസാകരന, അഷമൂര്തഹി, ടെഹി. വെഹി. പകസാച്ചു ബസാവെ, വെഹി. ആര്. സുധത്തീഷത, 
അക്ബര് കകടഹില്, എഖ. രസാജത്തീവെത കുമസാര്, മസാനസഹി, ഇ. വെഹി. ശത്തീധരന 
തുടെങ്ങഹിയവെപയലസാഖ ഈ തലേമുറയഹില് ഉള്പപ്പെടുന്നു. വെഹിശസാലേസാര്ത്ഥതഹില് 
ആധുനഹികതയപടെ ഭസാഗമസാണത ഈ എഴുത്തുകസാരുഖ.

 പചറകഥപചറകഥ

" പുലേര്പച്ചകത ഉദഹിക്കുന്ന സൂരത്യനുഖ, ചന്ദ്രനുഖ, മരങ്ങളഖ, മനുഷത്യരുഖ ഒന്നസാണത.
അപത തമഘഖ ഭൂമഹിയപടെ നഹിഴല് തപസാപലേ ആണത"
 കസാവെത്യ അതന്നരഖ തകസാടയപടെ തചര്ന്നുള വെഴഹിയഹില് നഹില്ക്കുകയസായഹിരുന്നു
. പുലേര്പച്ചകത മുനപുള ഒരു ദദുഃഖസസ്വപതഹില് പഞടഹിയണര്ന്നതപ്പെസാള് 
തതസാന്നഹിയതത പവെറപത പുറതഹിറങ്ങഹി നടെക്കുകയസാണത . ആ 
പശസാന്തേതയഹില് നഹിന്നത യസാത്രതുടെരുതമസാള് അവെള് ഓര്ക്കുകയസായഹിരുന്നു
.അനശസ്വരതയപടെ പതസാടരഹികഹില് തപന്റേ ജത്തീവെഹിതതഹിപന്റേ അനുഭവെതലേഖ 
ഏതു വെഹിധഹിയഹിലേസാപണന്നത അവെള്കത അറഹിയഹില 
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തതസാലഹികളഖ തകര്ച്ചകളഖ നഷങ്ങളഖ അപമസാനങ്ങളഖ സഹഹിച്ചു ഇങ്ങപന 
ജത്തീവെഹിക്കുന്നതുനു എന്നത അരതഥമുളതസാപണന്നത അവെള് ചഹിന്തേഹിച്ചു . ഒടുവെഹില് 
അവെള് എലസാവെരഹില് നഹിന്നുഖ ഒറപപ്പെട്ടു തപസായഹി . വെഴഹിയരഹികഹില് 
വെലേഹിപച്ചറഹിയപപ്പെട ഒരു പസാറ കഷ്ണഖ തപസാപലേ ആണത . ഇതപ്പെസാള് അവെളപടെ 
ജത്തീവെഹിതഖ . ലേജ്ജപൂര്ണമസായഹി അവെള് അവെളപടെ ജത്തീവെഹിതപത കണകസാകഹി .
തകസാധമസാണത മനുഷത്യരഹില് അഹഖകസാരഖ ഉണസാകുന്നതത മഴ പപയഖമുനതപുള 
കസാര്തമഘങ്ങള് തപസാപലേയസാണത കഴഹിയന്നതത .അന്നത ഒരു മഴ ദഹിവെസഖ 
ആയഹിരുന്നു . അവെളപടെ കയ്യഹില് കുടെ ഇലസായഹിരുന്നു . അന്നത പരത്തീക്ഷ 
ആയഹിരുന്നു . കയ്യഹില് കുടെ ഇലസാതതഹിനത കസാരണഖ അവെള് നനയ്ക്കുക 
തപന്ന പചയ . അവെള് സ്കൂള്ഇല്  എതഹി . ടെത്തീച്ചര് അവെപള വെഴകത പറഞ
. അവെപള  അന്നപത ദഹിവെസഖ പരത്തീക്ഷ എഴുതസാന സമതഹിച്ചഹില. അവെള് 
ദഖഹിതയസായഹി .അന്നപത ദഹിവെസഖ അവെള്കത ഒരു അശ്രു നഹിറഞ 
ദഹിവെസമസായഹിരുന്നു .അവെളപടെ കണനത്തീര് ഒരു പപയന്ന മഴ തപസാപലേ 
ആയഹിരുന്നു .പപയ തതസാര്ന്ന മസാനഖ തപസാപലേ അവെള് തനസാകഹി ഇരുന്നു 
കണത്തീതരസാപടെ ....
                                                              8 a
                                             ഗസൗതഖ.വെഹി.നസായര്
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  നമുക്കു നമ്മുടടെ മക്കള്ക്കവരുടടെ നമുക്കു നമ്മുടടെ മക്കള്ക്കവരുടടെ 

      മക്കള്ക്കക്കിവക്കിടടെ കഴക്കിയണണമക്കള്ക്കക്കിവക്കിടടെ കഴക്കിയണണ??

ഇതു ഞങ്ങള്ക്കററിയയയ

ഭൂമക്കി ഭൂമക്കി 
മനുഷഷ്യനുണവണക്കിയലമനുഷഷ്യനുണവണക്കിയല

മനുഷഷ്യനമനുഷഷ്യന
ഭൂമക്കിക്കുണവണക്കിയയാണണഭൂമക്കിക്കുണവണക്കിയയാണണ

stand up for earth;stand up for earth; if not now when?if not now when?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
If not us whom?If not us whom?

 Presented by     MIMIDHUNDHUN & HARI  SANKARHARI  SANKAR

                              THANK YOUTHANK YOU                        
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