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സനന്ദേശഎം

             ആധനസക നലന്തോകതസകന വസസഷ്മയകരമന്തോയ വള ചകഷ് ൪

വസവരവസനസമയ സന്തോനങ്കേതസക വസദദ്യ നല്കസയുള്ള സഎംഭന്തോവനകള് ഏ കറ
ശന്തോഘനജീയമന്തോണഷ്. കന്തോസഷ് മുറസകളസല് കുടസകള്കഷ് അനുനയന്തോജദ്യമന്തോയ 
വസധതസല് പഠന പ്രകസയകള് രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതസനഷ് വസവര 
സന്തോനങ്കേതസക വസദദ്യ നസസ്തുലമന്തോയ പങ്കേന്തോണഷ് വഹസച്ചുനപന്തോരുന്നതഷ്.നലന്തോകഎം 
കകവസരല്തുമസലൂകടെ മുനന്നറുന്ന ഈ കന്തോലഘടതസല് ഡസജസറ്റല് 
മന്തോഗസസന് നപന്തോലുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള് അതദ്യനന്തോനപകസതമന്തോണഷ്.ഇതു വഴസ
ലളസതവഎം സമഗ്രവമന്തോയ അറസവ നശഖരണഎം നടെത്തുന്നതസനുഎം 
പ്രദരശസപ്പെസക്കുന്നതസനുഎം സന്തോധസക്കുഎം.കനലസക്കുഴസ ഗവ:കഹസഷ്കൂളസകല 
ലസറ്റസല് കകറ്റഷ്സഷ് ഒരുക്കുന്ന ഡസജസറ്റല് മന്തോഗസസന് കുടസകളുകടെ 
സരഗന്തോത്മക കഴസവകള് വസകസസപ്പെസക്കുന്നതസനനന്തോകടെന്തോപ്പെഎം സന്തോനങ്കേതസക 
വസദദ്യയുകടെ വളരചക്കുഎം പ്രചന്തോരണതസനുഎം ഉതകുന്നതന്തോകകട.

                              സജജീവഷ് കക.ബസ

                          സജീനസയര അസസസ്റ്റനഷ്





മഞഷ് തുള്ളസ  -  കവസത

കുഞ്ഞു   തുള്ളസകള്

 മഴ തുള്ളസകള്

കപയസറങഎം മഴ തുള്ളസകള്

നലന്തോല പരസശുദ്ധ തുള്ളസകള് കന്തോണന്തോ ന്

നശന്തോഭനയറുഎം രന്തോജസ കണകക

മനഎം കവരുഎം തുള്ളസകള് എനഎം

എനസകസഷ്ടമന്തോണഷ് കൂട്ടുകന്തോകര,

ചസനയസല് എകന്നനഎം

കുളസനരകുഎം ഈ 

തുള്ളസകള് തുള്ളസകള് സരവത.

മന്തോനഎം കതളസഞ നനരഎം

പൂത്തുമസ പറന്ന നനരഎം

പൂവന്തോടെസയസല് എത്തുന്ന നനരകത

എനസകസഷ്ടമന്തോകണനഎം മഴ കന്തോണുവന്തോന്

എനസകസഷ്ടമന്തോകണനഎം മഴനഞജീടെന്തോന്

അമ്മവരുനന്നരഎം ഉമ്മ തരുന്ന നനരഎം

കന്തോണുന ഞന്തോനജീ തുള്ളസകള്



അമ്മതന് കണ്ണുകളസല്

എത സുന്ദേരഎം

എന്തു നചലന്തോണഷ് കൂട്ടുകന്തോകര

കുളസരന്തോയ വന്തോത്സലദ്യഎം
അമ്മകയകന്നന്തോരു പുണദ്യ സസ്വരഗഎം
വന്തോത്സലദ്യനമറുന്ന അമ്മ മനസഷ്.
അമ്മ എന്ന വന്തോകസകന ശകസ
ദ:ഖങ്ങകളലന്തോഎം കപന്തോഴസക്കുഎം.

കന്തോറ്റസകന നപന്തോകല തഴുകുമമ്മ
                                 ദ:ഖങ്ങകളലന്തോഎം കകന്തോഴസക്കുമമ്മ.
                                അടെസയന്തോലുഎം വഴകന്തോലുഎം തകരുന്ന-
                               മനസസല് കുളസനരകുകമന് അമ്മ.
പുനനന് നപന്തോകല മധരമന്തോകണന്നമ്മ
കുളസനരകുകന്നന്തോരു കപന്തോന്നമ്മ
നതന് മധരമന്തോയ മന്തോതവന്തോത്സലദ്യഎം
കന്തോറ്റു തഴുകസ എന് മനസസകലത്തുഎം

കുറുമ്പുകള്കകലന്തോഎം കൂട്ടുനസന
                                വന്തോത്സലദ്യനമറുന്ന കപന്തോന്നമ്മ
                                കപന്തോന്നസനനകന്തോള് കപന്തോന്ന

                                നസ്നേഹഎം തുളുമ്പുന്ന അമ്മയന്തോകണന്നമ്മ
കപന്തോന്നമ്മ

*********        മുഫജീദ കക. എ.
    കന്തോസഷ് VIII



നസ്നേഹമന്തോകണകന വന്തോത്സലദ്യനമറുന്ന
മനസന്തോണഷ് എകന അമ്മ 

നചതകന നപന്തോകലനവ വത്സലദ്യഎം തന്നതനല.......
പൂവറ്റ വന്തോത്സലദ്യമനലന്തോ........
നസ്നേഹഎം നപന്തോകലയന്തോണഷ് വന്തോത്സലദ്യഎം...
പുഴകള് ഒഴുക്കുന്നതു നപന്തോകലയന്തോണഷ് വന്തോത്സലദ്യഎം...
അമ്മകയന്ന പദദ്യഎം നകട മന്തോതയസല് വന്തോത്സലദ്യമന്തോണഷ്

വന്തോത്സലദ്യനമറുന്ന മനസന്തോണഷ് അമ്മ...
                            അമ്മകയകന്നന്തോരു പുണദ്യ വന്തോകഷ്...
    അമ്മയന്തോണഷ് സസ്വരഗഎം...
                            വന്തോത്സലദ്യനമറുന്ന എകന അമ്മ......
                            നന്മയുള്ള എകന അമ്മ......
                            പന്തോലുനപ്പെന്തോകല ഒഴുകുന്ന ആ വന്തോത്സലദ്യഎം
എകന അമ്മയുകടെ നസ്നേഹഎം..., 
മധരഎം നപന്തോകലയന്തോണഷ്........
എകന  അമ്മ നട്ടുപസടെസപ്പെസചനസ്നേഹഎം തുളുമ്പുന്ന-
ആ  കചടെസ......
ആ കചടെസയസല് ആ മധരഎം തുളുമ്പുന്ന എകന അമ്മ-
കുഞസനഷ് കരയുനമന്തോള് അമ്മസഞ പന്തോലുകകന്തോടുതസടുഎം അമ്മ...
മധൂരമന്തോയ മുതഎം തരുന്ന എകന നസ്നേഹമന്തോണമ്മ.........
                                                              
                                                       ഫന്തോതസമന്തോ ഫരഹന്തോന
                                                           കന്തോസഷ് VIII



മഴ തുള്ളസകള്
മഴ വന മഴ തുള്ളസയുഎം

മഴ തന് നസ്നേഹവഎം

മഴകള് ഒന്നസചഷ് വന

മഴകള് ആശ്രയഎം തന

                    പുഴകള് മഴ കകന്തോണഷ് നസറഞ്ഞു

                   മഴകള് കന്തോണന്തോന് എനസകകനഎം ഇഷ്ടഎം

                  മഴകള് കകന്തോണഷ് കുളസനരറസ

                കചടെസകള് ദന്തോഹഎം കകന്തോണഷ് വലയന്തോകത

                                               ഫന്തോയസസ ഫരസന്തോന

                                                     

    നസ്നേഹതസന് തുള്ളസകള്

രന്തോഗരസതസല് ഭൂമസകയ

തണുപ്പെസക്കുമജീ മഴത്തുള്ളസകള്

നമഘതസന് കണ്ണുനജീകരന്നഷ്

പകണനപ്പെന്തോകഴന്തോ  നകട ഒരുസഷ്മരണ

എകന  മനസസല്വരുന



ആകന്തോശവന്തോരസയസല് നസകന്നനപ്പെന്തോകഴന്തോ

ചസതറസവരുന്ന കുഞ്ഞു

മഞന്തോടെസകചപ്പുകളന്തോണസവ

ഭൂമസയസല് വനപതസക്കുകന്നന്തോരസ

മഴകന്തോണുനമന്തോള്

മയസലുകള് നരതനമന്തോടുഎം

                 മന്തോനത്തു നസകന്നന്തോരു കവള്ളസനൂല്  

                 മന്തോതസരസ  ഭൂമസയസല് വന 

                 പതസക്കുഎം മഴ

                 നതന്തോരന്തോത കരകസടെക

                 നപമന്തോരസ ഒരു മഴ ഭൂമസതന് 

        ദന്തോഹമടെക്കുഎം പുതുമഴ

        എത തരഎം മഴയുണതുഎം

        കന്തോണുവന്തോ  എകനന്തോരു നചലന്തോണഷ് കൂട്ടുകന്തോകര൯

        മഴ മഴ മഴ സരവഎം

        കചന്തോരസയുന നദവസ

        തന് അനുഗ്രഹമന്തോണജീ മഴ

                     -മരസയ കക.മധ

                               കന്തോസഷ് V



സസ്വരണ്ണ നസറമുള്ള പൂമന്തോറ്റ

    പണഷ്  പണഷ്  പൂങ്കേന്തോടെഷ്  എകന്നന്തോരു  സ്ഥലഎം  ഉണന്തോയസരുന.അവസകടെ
സുന്ദേരസയന്തോയ  ഒരു  പൂമന്തോറ്റ  ഉണന്തോയസരുന.അവള്  വളകര
പന്തോവമന്തോയസരുന.
 അവസകടെ കന്തോണുന്ന ഏറ്റവഎം സുന്ദേരമന്തോയ പൂനനന്തോടതസല് കയറസ അവള്
ആദദ്യഎം  നസന്ന  പൂവസല്നസന്നഷ്  നതന്  കുടെസചഷ്  അ ടുത  പൂവസനലകഷ്  നതന്
കുകന്തോന് കയറസ.ആ ദഷ്ടയന്തോയ പൂവഷ് അവകള ആടസനയന്തോടെസച്ചു. പൂമന്തോറ്റ
നചന്തോദസച്ചു. "  ഞന്തോന് എനന്തോണഷ് നസനന്നന്തോടെഷ് കചയതഷ്?  ” അനപ്പെന്തോള് ആ പൂവഷ്
പറഞ്ഞു. " ഈ നശസച പൂമന്തോറ്റ.... നജീ എകന  പുറതഷ് ഇരുന്നന്തോല് എകന്ന
കന്തോണന്തോന് വരുന്നവര എന്തു വസചന്തോരസക്കുഎം?"   അവളുകടെ വകഷ് നകടഷ് കുഞസ
പൂമറ്റ സങ്കേടെനതന്തോകടെ  നപന്തോയസ.കുറച്ചുദസവസങ്ങള് കഴസഞഷ് കുകറ ആളുകള്
വന്നനപ്പെന്തോള് ആ ദഷ്ടയന്തോയ പൂവഷ് വസചന്തോരസച്ചു അവകള  കന്തോണന്തോന്
വരുന്നതന്തോകണന്നഷ്.പകക  എലന്തോവരുഎം  ആ  പൂമന്തോറ്റയുകടെ  അടുകലന്തോണഷ്
നപന്തോയതഷ്.ആ  പൂവഷ്  വസചന്തോരസച്ചു  എത  സുന്ദേരസയന്തോയന്തോലുഎം  നസ്നേഹമന്തോണഷ്
വലുകതന്നഷ്.അവള്കഷ്  മനസസലന്തോയസ.അങ്ങകന  അവര  രണ്ടുനപരുഎം
കൂട്ടുകന്തോരന്തോയസ

                              ജസഫഷ്ന ജലജീല്

 



  അമ്മുവസനഷ്  കസടസയസമ്മന്തോനഎം

     അമ്മു പന്തോവകപ്പെട വജീടസകല കുടസയന്തോണഷ്. അവള് പഠസക്കൂന്നതഷ് 
ഏഴന്തോഎം കന്തോസസലന്തോണഷ്. അവളുകടെ കന്തോസസകല എലന്തോ കുടസകളുഎം നല 
പണകന്തോരന്തോണഷ്.അവള്കഷ് കപസയസലന്തോതതു കകന്തോണഷ് അവനളന്തോടെഷ് 
കൂടഷ് കൂടെന്തോന് ആരുഎം തയ്യറലന്തോയസരുന.ഒരു ദസവസഎം അവളുകടെ 
കന്തോസസല് ഒരന്തോണ്കുടസ പഠസക്കുവന്തോകനതസ.അവകന നപരഷ് അച്ചു 
എന്നന്തോണഷ്.അവന് അവളുകടെ അടുതന്തോണഷ് ഇരുന്നതഷ്. അവള് 
സങ്കേടെനതന്തോകടെ ഇരസക്കുന്നതഷ് കണഷ് അവന് അവളുകടെ അടുതസരസന
സഎംസന്തോരസച്ചു.അങ്ങകന കുകറ ദസസങ്ങള് കഴസഞ്ഞു. ഒരുദസവസഎം 
അവന് അവനളന്തോടെഷ് പറഞ്ഞു 1.ഞന്തോന്  കുടുഎംബനതന്തോകടെന്തോപ്പെഎം ദബന്തോയസല് 
നപന്തോവകയന്തോണഷ് ഇനസ മുതല്  അവസകടെയന്തോണഷ്പഠസക്കുന്നതഷ്.അങ്ങകന 
പറഞഷ് അവന് അവളുകടെ കകയ്യസല് ഒരു കതഷ് കകന്തോടുത്തു. ആ 
കതഷ് അമ്മു വന്തോയസച്ചു.അതസല് എഴുതസയസരുന്നതഷ് ഇങ്ങകന,നജീ 
വസഷമസകണ. ആത്മവസശസ്വന്തോസനതന്തോകടെ ഇരുന്നന്തോല് മതസ നസനകഷ് 
നല് ഒരു കൂട്ടു കന്തോരസകയ കസട്ടുഎം. എന്നന്തോയസരുന കതസല്.അങ്ങകന 
അവന് പറഞതുനപന്തോകല ഒരുനന്തോള്അമ്മുവസനഷ് അവകള 
മനസസലന്തോകസയ കൂട്ടുകന്തോരസകയ കസടസ .അങ്ങകന അവള് ആഗ്രഹസച 
സമ്മന്തോനഎം കസടസ........
                      ഫന്തോയസസ ഫരസന്തോന

1



അധസ്വന്തോനമന്തോണഷ് 
         സമതഷ്

മടെസയന് കുഞ്ഞുവസകന  വജീടസല് ഒരു ദസവസഎം രന്തോവസകല അമ്മന്തോവന് 
വസരുന്നസനു വന.രന്തോവസകല ഒനഎം കഴസചസല. വലന്തോകത വസശക്കുന 
എന്നഷ് പറഞ്ഞു. മടെസയന്കുഞ്ഞു നവഗഎം അമ്മന്തോവകനന്തോരു ചകയുകടെ മുറസ
പറസച്ചു കകന്തോടുത്തു.ഹന്തോയഷ്, എന്തു മധരഎം തജീറ്റയസടെയസല് അമ്മന്തോവന് 
സനനന്തോഷഎം പ്രകടെസപ്പെസച്ചു.  പനക എന്തു കന്തോരദ്യഎം ഉചക്കു തസന്നന്തോനുഎം 
രന്തോതസ തസന്നന്തോനുഎം ചകതുണ്ടു തകന്നയന്തോണഷ് മടെസയന്കുഞ്ഞു അമ്മന്തോവനു
നല്കസയതഷ്. അതു കണനപ്പെന്തോള് അനദ്ദേഹതസ
കന ഭന്തോവഎം മന്തോറസ. കഛ.കഛ.!എനന്തോയസതഷ് ?. ചകയലന്തോകത മകറ്റന്തോനഎം 
തസന്നന്തോനസനല. അമ്മന്തോവന് നദഷദ്യനതന്തോകടെ നചന്തോദസച്ചു. ഇല. "ഈ 
പന്തോവസകല ചക വസറ്റന്തോണു ഞന്തോന് ജജീവസക്കുന്നതഷ്”.നവകറ- 
പണസകയന്തോനഎം എനസകറസഞ്ഞൂടെന്തോ.... മനസ്സുകണങ്കേസല് തസന്നന്തോല് 
മതസ.കുഞ്ഞു അമ്മന്തോവകന ശന്തോസസച്ചു.അന രന്തോതസയസല് ആ പന്തോവ 
മുറസചസടഷ് അമ്മന്തോവന് സ്ഥലഎം വസട്ടു. പസകന്ന ഒരു വരഷഎം കഴസഞന്തോണഷ് 
അമ്മന്തോവന് അതുവഴസ വന്നതഷ്. മടെസയന്കുഞ്ഞു തനന്നന്തോടെഷ്  
നദഷദ്യകപ്പെടുനമന്തോ എന്നഷ് അനദ്ദേഹഎം ഭയകപ്പെടസരസന. എന്നന്തോല് അവന് 
ഒന്തോടെസവന്നഷ് അമ്മന്തോവകന കകടസപ്പെസടെസകുകയന്തോണഷ് കചയതഷ്. അവന് 
പറഞ്ഞു. അമ്മന്തോവന്തോ അന്നഷ് കവടസ മുറസചതഷ് വളകര നന്നന്തോയസ. 
അകലങ്കേസല്  ചക വസറ്റഷ്ഞന്തോന് അലസനന്തോയസ കഴസനഞകന. ഇനപ്പെന്തോള് 
എകന വളപ്പുനസറകയ പലതരഎം ഫലവ്രകങ്ങളുണഷ്. ഇതു നകടഷ് 
അമ്മന്തോവനഷ് സനനന്തോഷമന്തോയസ..........

                                             സുമയ്യ



സുന്ദേരസപൂച 

ഒരുദസവസഎം വജീടസല് പന്തോതഎം നസറകയപന്തോല്
ഇരസക്കുന്നതഷ് കണ്ടു.സുന്ദേരസ പൂച പന്തോതതസല്
തലയസട്ടുനനന്തോകസ.അതഷ് ആരതസനയന്തോകടെ നമന്തോനസ 
കുടെസച്ചു.ആരതസതജീരന്തോത പൂച മകറ്റരു പന്തോതഎംകണ്ടു അതസല് 
പന്തോലുണന്തോയസരുന ഓടെസ കചന്നഷ് തലയസടഷ് നകസ നനന്തോകസ നന്തോകഷ് 
കപന്തോള്ളസ നപന്തോയസ............ങദ്യന്തോവ......

**********
        

                രന്തോഹുല് രന്തോജജീവഷ്

          ധരമസഷ്ടനന്തോയ രന്തോജന്തോവഷ്

     20 നൂററ്റാണ്ടുകള്കക്ക് മുമക്ക് കകിഴകന്പ്രദദേശതക്ക് മഹറ്റാപുരരം എന്ന ഒരു -
ദദേശമുണറ്റായകിരുന.അവകിടതത രറ്റാജറ്റാവക്ക് ധ൪മകിഷ്ടനരം,സതത്യസന്തനരം-

ആയകിരുന.അവകിടതത ജനങ്ങള് സദന്തറ്റാഷദതറ്റാതടയരം സമറ്റാധറ്റാ-

നദതറ്റാതടയരം ആയകിരുന ജജീവകിചകിരുന്നതക്ക്.ഈരറ്റാജത്യതക്ക് ഒരു 
അനജീതകിയരം നടന്നകിരുനമകില. തതന്റെരറ്റാജത്യതത ജനങ്ങള് സദന്തറ്റാ-
ഷതകിതന്റെയരം സമൃതകിയതടയരം ദനരറ്റായവഴകിക്കുനടകണരം എന്ന
ലകത്യരം രറ്റാജറ്റാവകിതന്റെ മനസകില് എലറ്റാ സമയതരം ഉണറ്റായകിരുന.
അദദ്ദേഹരം ജനങ്ങള്ക്കുദവണകി ആയകിരുന നകിലതകറ്റാള്ളുന്നതക്ക് ഇതകിന
കറ്റാരണരം അദദ്ദേഹരം തതന്റെ രറ്റാജ പദേവകി ഏതറടുതദപറ്റാള് 
അദദ്ദേഹതമടുത-



പ്രതകിജ്ഞയകിതല ഒറ്റാദരറ്റാ വറ്റാക്കുരം നകിറദവറ്റുതമനരം ഇതകില് എതന്തങകിലരം 
മറ്റാറമുണറ്റായറ്റാല് ഈ പദേവകി ഉദപകകിക്കുതമനരം തതന്റെ പകിതറ്റാവകിനക്ക് വറ്റാകക്ക്
തകറ്റാടുതകിരുന.അനമുതല് അദദ്ദേഹരം ധര്മകിഷ്ഠനറ്റായ രറ്റാജറ്റാവക്ക് 
എന്നദപരകില് അറകിയതപട.

                                           തറ്റാജുദ്ദേജീന് 

   കണ്ണജീര മഴ

മഴ!
       നകന്തോരസകചന്തോരസയുന്ന മഴ!
മഴ കന്തോണന്തോന് അവകനനഎം ഇഷ്ടമന്തോയസരുന.പകക ഇന്നകത മഴ 
അവന കണ്ണുകകള ഈറനണസയസച്ചു.       കന്തോരണഎം വജീടെസനടുത്തുള്ള മറ്റു
ജനങ്ങളുകടെയുഎം വജീടെഷ് നശസപ്പെസചന്തോണഷ് മഴ നപന്തോയതഷ്. അന മുതല് 
അവന് മഴകയ കവറുകന്തോന് തുടെങ്ങസ.എനഎം മഴകപയ്യുനമന്തോഴുണന്തോകുന്ന 
സനനന്തോഷഎം അകതലന്തോഎം മന്തോയഷ് കളഞ്ഞു. ആ മഴ അവനഷ് നല്കസയതഷ് 
സനനന്തോഷമന്തോയസരുന്നസല.അണകപന്തോടസയ  
ദദുഃഖമന്തോയസരുന.ആകന്തോശതഷ്നസന്നഷ് വജീഴുന്ന മഴത്തുള്ളസകള് നപന്തോകല 
അവന കണ്ണസല് നസന്നഷ് കണ്ണുനജീര ഒഴുകസ. നറന്തോഡുകളസലുഎം,പുഴകളസലുഎം 
ഒരുനപന്തോകല കവള്ളഎം.അവനഷ് ഈ നലന്തോകതഷ് ഏറ്റവഎം സനനന്തോഷഎം 
നല്കസയ മഴ അവനഷ് ഏറ്റവഎം ദദുഃഖവഎം നല്കസയനപ്പെന്തോള് അതഷ് ഒരു 
കണ്ണജീര മഴയന്തോയസ അവനഷ് നതന്തോന്നസ...........               

മുഹമ്മദഷ് ഹുകസന്



കറുത രന്തോതസകള്           
                 എകന വലദ്യചനുഎം വലദ്യമ്മയുഎം അന്നകത ആ 
മഹന്തോപ്രളയതസകന ഒഴുകസല് കപടഷ് കന്തോണന്തോതന്തോയ അന്നഷ് മുതല് 
ഞന്തോന് ഈ വസശന്തോലമന്തോയ നലന്തോകതസല് ഏറ്റവഎം കൂടുതല് കവറുക്കുന്നതഷ് 
മഴകയയന്തോണഷ്.പണഷ് എകന ജജീവസതതസല് ഞന്തോന് ഏറ്റവഎം 
ഇഷ്ടകപ്പെടസരുന്നതഷ് മഴകയയന്തോയസരുന.അന്നഷ് ഒരു ഓണനന്തോളസല് 
ഞന്തോനുഎം എകന നചചസയുഎം ഓണപ്പൂകള് ഇട്ടുകകന്തോണസരുന്നനപ്പെന്തോള് 
ഞങ്ങള് കപടന്നഷ് ഒരു ഭയന്തോനകമന്തോയ ശബഷ്ദഎം നകള്കന്തോന് ഇടെയന്തോയസ. 
അതഷ് വജീടെസകന പസന്നന്തോമ്പുറത്തു നസന്നന്തോയസരുന.ഞങ്ങള് ഒന്തോടെസകസതചഷ് 
അവസകടെ എതസയനപ്പെന്തോള് കണതഷ് വളകര വസഷമകരമന്തോയ ഒരു 
കന്തോഴ്ചയന്തോയസരുന.പന്തോവഎം എകന പൂചകയ ഒരു     നന്തോയ കടെസച്ചുകകന്തോണഷ്
നപന്തോവന.ഞങ്ങള് പടസകയ കല്ലുകകന്തോണഷ് എറസഞഷ് വജീഴഷ്തസ .അതഷ് 
കരഞ്ഞു കകന്തോണഷ് ഓടെസനപ്പെന്തോയസ.എനസകഷ് എകന പൂചകയ 
തസരസച്ചുകസടസ.അന്നഷ് ഒരു ഉചനയന്തോടുകൂടെസ ഞങ്ങനളന്തോടെഷ് വജീടസല് നസന്നഷ് 
മന്തോറസതന്തോമസസകന്തോന് പറഞ്ഞുകകന്തോണ്ടുള്ള പ്രഖദ്യന്തോപനകമതസ.ഞങ്ങള് 
വജീടസല് നസന്നഷ് ഇറനങ്ങണ തന്തോമസഎം അതസനുള്ളസല് വജീടുഎം പരസസരവഎം
കവള്ളതസല്മുങ്ങസ.ഞങ്ങള്കഷ്  എനങ്ങന്തോടഷ് നപന്തോവണകമന്നഷ് ഒരു 
നസശ്ചയവഎം ഇലന്തോയസരുന. വലദ്യചകനയുഎം വലദ്യമ്മയുകടെയുഎം കരചസല് 
നകട്ടു. അവര ഇരുവരുഎം ആ മഹന്തോപ്രളയജലതസല് മുങ്ങസതന്തോഴഷ്ന 
കകന്തോണസരുന. ഞങ്ങള്കഷ് ആ ദയനജീയമന്തോയ കന്തോഴ്ച 
കണ്ടുകകന്തോണസരസക്കുകയലന്തോകത മകറ്റന്തോനഎം കചയ്യന്തോന് കഴസഞസല. 
പ്രളയജലഎം തന്തോഴഷ്ന എന്ന വന്തോരതനകടഷ് 
സനനന്തോഷതസലസരസക്കുനമന്തോഴന്തോണഷ് ഒരുകൂടഎം നപന്തോലജീസുകന്തോര വജീടസനലകഷ് 
വന്നതഷ്. അവര രണ്ടുനപരുകടെയുഎം ജഢഎം പുഴയുകടെ അരസകസല് 
കുമസഞഷ്കൂടെസകസടെന്ന  ചപ്പുചവറുകള്കസടെയസല് നസനഎം 
കസടസയസരസക്കുന. വളകര ഏകറ ദദുഃഖനതന്തോകടെ ആയസരുന ഞങ്ങള് 
ആ വന്തോരതനകടതഷ്. അന്നഷ് വലദ്യചകനയുഎം വലദ്യമ്മകയയുഎം 
മഹന്തോപ്രളയഎം എടുത്തുകകന്തോണ്ടുനപന്തോയ ഇരുളന്തോരന്ന ആ രന്തോതസമുതല് 
എകന ജജീവസതതസല് ഞന്തോന് ഏറ്റവഎം കവറുക്കുന്നതഷ് 



മഴകയയന്തോണഷ്.എനസകഷ് സഎംഭവസച ദരവസധസ മറ്റന്തോരക്കുഎം 
വരന്തോതസരസകകട..........
                                        പ്രണവദ്യ കക.മധ

   സങ്കേടെതസകന   ദസവസങ്ങള് 

      
    പണണ്ട്    പണണ്ട്   കുട്ടനനാട്ടട്ടില്  ഒരു പനാവപപട്ട കുടടുംബതട്ടിലനാണണ്ട്  അപ്പു 
എന്ന കുട്ടട്ടി-  തനാമസട്ടിക്കുന്നതണ്ട്. അവ ഒരു പചെറട്ടിയ കുടടുംബമനാണണ്ട്. അപ്പുവട്ടിപന്റെ 
വട്ടിട്ടട്ടില് അചെഛനടും അമ്മയടും ഒരു അനട്ടിയതട്ടിയടും ഉണണ്ട് .
എലനാ വവകനന്നരവടും അവട്ടിപടെ മഴയണനായട്ടിരുന.മഴ അവനണ്ട് വളപര 
ഇഷ്ടമനാണണ്ട്.അവന് എനടും മഴയത്തുകളട്ടിക്കുടും.അവപന്റെ 
 അമ്മ  എനപനാഴടും  പറയടും  മഴയതണ്ട് കളട്ടിക്കരുപതന്നണ്ട്.അമ്മയപടെ വനാക്കണ്ട്
അനസരട്ടിക്കനാപത അവന് കളട്ടിക്കുടും. അനപനാള് അനട്ടിയതട്ടി മുട്ടുകുതട്ടിവ    
ന്നണ്ട് അവപന്റെ കൂപടെകളട്ടിക്കുടും. അനപനാള് അവപന്റെ അമ്മനാവന് കുട്ടട്ടിപയ എടതണ്ട്
പകനാണണ്ട് നപനാകുടും. അങ്ങപന വളപര സനനനാഷനതനാപടെയനാണണ്ട്
അവന് കഴട്ടിഞട്ടിരുന്നതണ്ട്.അങ്ങപനപയനാരട്ടിക്കല് മഴകനാരണടും പ്രളയടും വരുന
എന്ന വനാര്തയറട്ടിഞതണ്ട് അന്നണ്ട് അവര്പക്കനാരു കലലനാണടും ഉണനായട്ടിരുന. 
അവര് അവട്ടിപടെ നപനായട്ടിതട്ടിരട്ടിചണ്ട് വന്നനപനാള് ആണണ്ട് അറട്ടിഞതണ്ട് അവരുപടെ 
വട്ടിട്ടട്ടില് പവളടും കയറട്ടിപയന്നണ്ട് . അവപന്റെ അച്ഛനടും അമ്മയടും വളപര  
സങ്കടെമനായട്ടി.അവര് കരഞ്ഞു പകനാണട്ടിരട്ടിക്കുനണ്ട് നപനാഴനാണണ്ട്  ഒരുപനാടെണ്ട് ആളുകള് 
വന്നണ്ട് അവപര രകട്ടിചതണ്ട്.അങ്ങപന മഴകനാണനാന് ഇഷ്ടമനായട്ടിരുന്ന അപ്പുവട്ടിനണ്ട്   
മഴകനാരണടും  വവീടനഷ്ടപപട്ടു.അങ്ങപന പവളടും ഇറങ്ങട്ടി അവര് തട്ടിരട്ടിച്ചു വവീട്ടട്ടില് 



നപനായട്ടി.വവീട്ടവീപല സനാധനങ്ങള് നശട്ടിച്ചു നപനായട്ടി.അവനന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു 
നമ്മുനടെ എലലല്ലാം പപലയയ.എലലല്ലാം നഷ്ടനപ്പെടുന്ന  ആ വയഷമല്ലാം ഞലന് 
അറയഞ്ഞു...... 
                        അസ്ന നക.എസസ.

 

മഴയന്തോണഷ് ഒരു മഴ
ഒരു ദസവസഎം ഞന്തോന് വജീടസല് നസന്നഷ് കളസച്ചുകകന്തോണസരസകക ആകന്തോശഎം 
കറുതസരുണ്ടു.അനപ്പെന്തോള് തകന്ന കല്ലു ചന്തോടുന്നതുനപന്തോലുള്ള ഒരു മഴ 
കപയ.ഞന്തോന് വജീടെസനുള്ളസനലകഷ് ഓടെസകയറസ.എന്തുതണുപ്പെഷ്
ഞന്തോന്വജീടസല് കയറസ ഒരു ചൂടെന് ചന്തോയ കുടെസചനശഷഎം കടസലസല് 
കസടെനറങ്ങസ.കുറചഷ്നനരഎം കഴസഞനപ്പെന്തോള് ഞന്തോന് കണ്ണഷ് ഒന്നഷ് 
തുറന.അനപ്പെന്തോഴുഎം മഴ കപയ്യുകയന്തോയസരുന.  ഉറകതസല് നസന്നഷ് 
ഉണരന്നനപ്പെന്തോള് സമയഎം ഏഴഷ് മണസ .സമയഎം നനന്തോകസയതസനുനശഷഎം 
വജീണ്ടുഎം കസടെകന്തോന് നപന്തോയനപ്പെന്തോള് ഉമ്മയുകടെ വലസയശബഷ്ദഎം ഞന്തോന് 
നകട്ടു.ഞന്തോന് ഓടെസ ഉമ്മയുകടെ അടുത്തുകചന.അനപ്പെന്തോള് ഉമ്മ 
മുറ്റനതകഷ് കക ചൂണസകകന്തോണഷ് പറഞ്ഞു മുറ്റനതകകന്തോന്നഷ് 
നനന്തോകസകയ. ഞന്തോന് കണ്ണുതസരുമ്മസകകന്തോണഷ് മുറ്റനതകഷ് നനന്തോകസ.ഞന്തോന് 
അല്ഭുതകപ്പെട്ടുനപ്പെന്തോയസ,ഒരു പുഴനപ്പെന്തോകലആയസരുന മുറ്റഎം.ഞന്തോന് ഒന്നഷ്
ഇറങ്ങസ നനന്തോകസ. എകന മുനടന്തോളഎം കവള്ളഎം കയറസകഴസഞ്ഞു.ഞന്തോന് 
പറഞ്ഞു കവള്ളഎംകൂടുന്ന തസനു മുമഷ് നമുകഷ് ഇവസകടെ നസന്നഷ് 
നപന്തോകന്തോഎം.ശരസ എന്നഷ് ഉമ്മയുഎം,വന്തോപ്പെയുഎം പറഞ്ഞു.ഞങ്ങകളലന്തോവരുഎം 
ആവശദ്യമന്തോയ സന്തോധനങ്ങള് ക      ടസലസനു മുകളസല് കയറ്റസവച്ചു.അനപ്പെന്തോള് 
തകന്ന മന്തോമന്തോകന വസളസച്ചു.കമന്തോകബലസല് ബന്തോലന്സഷ് 
ഉണന്തോയസരുന്നസല.ഞങ്ങള് വജീടെസകന പുറകുവശത്തുകൂടെസ 
ഇറങ്ങസ.അതസനുനശഷഎം എകന ഇകന്തോക നജീനസ അയല്വകത്തുള്ള 



ഒരന്തോളുകടെ കമന്തോകബല് വന്തോങ്ങസ മന്തോമന്തോകയ വസളസച്ചു.അനപ്പെന്തോള് തകന്ന 
മന്തോമ വന. അനപ്പെന്തോഴുഎം മഴ കപയ്യുനണന്തോയസരുന.മന്തോമ ഒരു വലസയ 
ജജീപ്പുമന്തോയസ വന.ഞങ്ങള് അതസല് കയറസ മന്തോമന്തോയുകടെ വജീടസനലകഷ് 
നപന്തോയസ.വജീടസല് ഞങ്ങള് എതസയനപ്പെന്തോള് മഴ ഒന്നഷ് 
കുറഞസരുന.ഞങ്ങള് അവസകടെ നടെന്നകതലന്തോഎം അവനരന്തോടെഷ് 
പറഞ്ഞു.അനപ്പെന്തോള് മന്തോമ പറഞ്ഞു. കന്തോനയസ- നലക്കുള്ള ഓവഷ് 
അടെഞസരസക്കുന്നതന്തോവഎം അകതന്തോന്നഷ് മന്തോറ്റസയന്തോല് 
മതസയന്തോകുഎം.മന്തോമന്തോയുഎം,വന്തോപ്പെയുഎം കൂടെസ കചന്നഷ് നനന്തോകസയനപ്പെന്തോള്അവസകടെ 
ഇലകളുഎം കുപ്പെസകളുഎം വന്നഷ് ഓവസല്
തങ്ങസനസല്ക്കുകയന്തോയസരുന.അതഷ് അവര നകന്തോലസടഷ് കുതസ ഇളകസ 
കളഞ്ഞു.അനപ്പെന്തോള്തകന്ന കുമസളകള് വന്നഷ് കവള്ളഎം 
ഇറങ്ങസ.അനപ്പെന്തോഴുഎം മഴ കപയ്യുകയന്തോയസരുന.വന്തോപ്പെ ഞങ്ങകള കൂടസ 
തസരസചഷ് വജീടസനലകഷ് വന്നനപ്പെന്തോള് ഒരു തുള്ളസ കവള്ളഎംനപ്പെന്തോലുഎം 
ഉണന്തോയസരുന്നസലന്തോ.പകക ഞങ്ങള് അവസകടെ നസന്നഷ് 
നപന്തോയനപ്പെന്തോള്കവള്ളതസകനന്തോപ്പെഎം പന്തോമ്പുഎം,നതളുഎം, പഴുതന്തോരയുഎം 
ഒകകയുണന്തോയസരുനനു.കടസലസകന പകുതസവകര കവള്ളഎം 
കയറസ.”പസകറ്റ ദസവസഎം"അനപ്പെന്തോഴുഎം മഴ കപയ്യുകയന്തോയസരുന. ഞന്തോന് 
സഷ്കൂളസല് കചന്നഷ് കൂട്ടുകന്തോനരന്തോടെഷ് ഈ കഥകകളലന്തോഎം പറഞ്ഞു.കൂട്ടുകന്തോര 
അല്ഭുതകപ്പെട്ടു.എകന വജീടെഷ് ഒ കന്തോണന്തോന് പസകറ്റ ദസവസഎം കൂട്ടുകന്തോര 
വന.ഞങ്ങള് അവസകടെ കുറചഷ്നനരഎം കളസച്ചു.ഇങ്ങകന ഒരു മഴ 
കപയതന്തോയസ ആരുഎം കണസടസല.അതയുഎം ആയസരുന ആ 
മഴ.ഞങ്ങള് വജീടസലസരുന്നഷ് ഇതസകന കുറസചഷ് 
ബഹളവഎംഒകകയന്തോയസരുന. ഞങ്ങള് കസടെന്നതഷ് തകന്ന 
പഴകയന്തോരുകകടസടെതസലന്തോയസരുന.
അടുത്തുള്ള കഷഡഷ് കപന്തോളസഞഷ്ചന്തോടെസ.ആ കപയ മഴ ഒരു മഴ 
കവള്ളകപന്തോകമന്തോയസരുന........
                                      അജുമല് അസജീസഷ്



മഴ നവണ

ഒരസടെതഷ്  അപ്പു എന്ന കുടസ  തന്തോമസസചസരുന.അവനഷ്  മഴ  കന്തോണന്തോന്
നല  ഇഷ്ടമന്തോണഷ്.ഒരു  ദസവസഎം  മഴ  അവകന  കണ്ണുകകള
ഈറനണസയസപ്പെസച്ചു.കന്തോരണഎംഅതസശകമന്തോയ   മഴയുഎം,           കന്തോറ്റുഎം ,
ഇടെസനയന്തോടുകൂടെസയതന്തോയസരുന  ആ  മഴ.അവന്  നപടെസചഷ്  കരയന്തോന്
തുടെങ്ങസ.കരചസല് നകടഷ്  അവകന അമ്മ  ഓടെസവന്നഷ്  നചന്തോദസച്ചു,നമന്തോകന
നജീ  എനസനന്തോണഷ്  കരയുന്നതഷ്?അവന്  പറഞ്ഞു  എനസകഷ്
നപടെസയന്തോകുന കന്തോരണഎം ഇതഷ് എന്തു ശകമന്തോയ മഴയന്തോണഷ്
 .എനസകഷ്  നപടെസയന്തോകുന.എനസനന്തോണഷ്  നപടെസക്കുന്നതഷ്  നസനകഷ്  മഴ
നല  ഇഷ്ടമനല?പകക  ഈ  മഴ  എകന്ന  വലന്തോകത  നപടെസപ്പെസച്ചു
എകനന്തോരു  ഇടെസ,കന്തോറ്റഷ്.അവന്  പറഞ്ഞുനസരത്തുന്നതസനുമുമഷ്  വജീടെസകന
പുറകുവശത്തുനസന്നഷ്  ഒരു  വലസയ  ഒചനകട്ടു.അവനുഎം,അമ്മയുഎംഓടെസ.
അവനന്തോയസരു-ന മുന്നസല്.അവന് അവസകടെ നസന്നഷ് കരയന്തോന് 
 തുടെങ്ങസ.അമ്മ നചന്തോദസച്ചു.നജീ പസകന്നയുഎംകരയുകയന്തോനണന്തോ?
 എങ്ങകന  കരയന്തോ-കത  ഇരസക്കുഎം,അതന്തോ  നനന്തോകഷ്  കഷ്ട  കപടഷ്
പരസപന്തോലസച മരഎം ഒടെസഞ്ഞുനപന്തോയസ.സന്തോരമസല,നമുകഷ് നവകറ മരഎം നടെന്തോഎം
. ഞന്തോന് എതനയന്തോ മരഎംനട്ടു അമ്മയുഎം,അചനുഎം കവടസകളഞസനല.
അമ്മകയകകന്തോണ്ടുഎം  അചകനകകന്തോണ്ടുഎം  കവടസകന്തോകത  നസരതസയ
മരവഎം  നപന്തോയസ.എനസകസനസ  മഴകയ  നപടെസയസല.  എകനന്തോരു
വ്രതസകകട മഴ.എനസകഷ് ഇതയുഎം നന്തോളുഎം മഴ നല
ഇഷ്ടമന്തോയസരുന.ഞന്തോന് മഴനയന്തോടെഷ് എനഷ് കചയസടന്തോണഷ്?അവന്
എനന്നന്തോടെഷ്  ഈ  ക്രൂരത  കന്തോണസചതഷ്.എനസകസനസ  മഴകയ
ഇഷ്ടമലന്തോ.എനസകസനസ  നവനലസകന  മന്തോതമന്തോണഷ്  ഇഷ്ടഎം.അമ്മ
പറഞ്ഞു,അങ്ങകനകയന്തോനഎം  പറയകല  നമന്തോകന.അവന്  മുഖഎം
കവടസച്ചുകകന്തോണഷ് അകനതക്കുനപന്തോയസ.ദസവസങ്ങള്ക്കു നശഷഎം
കകന്തോടുഎം നവനല് വന.അവകന വജീടസകല കവള്ളകമലന്തോഎം വറ്റസ.
ആ നന്തോടസലുള്ളവരകഷ് ഒരു തുള്ളസ കവള്ളഎം നപന്തോലുഎം കസടസയസലന്തോ.
അനവകര അവരകഷ്  മഴ  നവണ  എന്നന്തോയസരുന  എന്നന്തോല് ഇന്നഷ്



അവരുകടെ പ്രന്തോരത്ഥന മഴ കപയ്യകട എന്നന്തോണഷ്.കസണര
അപ്പുവസകന വജീടസല് മന്തോതമന്തോയസരുന ഉണന്തോയസരുന്നതഷ്.അപ്പു 
ഒചവച്ചുകകന്തോണഷ് പറഞ്ഞു മഴ ഒട്ടുഎംനവണ.അപ്പുവസകന അമ്മ
ഓടെസവന നചന്തോദസച്ചു എനന്തോണഷ് പറയുന്നതഷ്?അപ്പു പറഞ്ഞു
അമ്മകയനന്തോണഷ് ഇങ്ങകന പറഞന്തോല്?നമുകഷ് കസണറുണഷ്
അതസലഷ് നസന്നഷ് നമുകഷ് ധന്തോരന്തോളഎം കവള്ളഎം കസട്ടുഎം അപ്പു അങ്ങകന
പറഞ്ഞുകകന്തോണഷ്  കസണറസകന  അടുനതകഷ്  ഓടെസ.അനപ്പെന്തോള്  അവനഷ്
അല്ഭുതഎം നതന്തോന്നസ.അവന്  പറഞ്ഞു കസണറ്റസല് ഒരു തുള്ളസ  കവള്ളഎം
നപന്തോലുഎം ഇല.അവനഷ് അനപ്പെന്തോള് മനസസലന്തോയസ മഴയുഎം,കന്തോറ്റുഎം,തണുപ്പുഎം
എലന്തോഎം മനുഷദ്യരകഷ് അതദ്യന്തോവശദ്യമന്തോണഷ് എന്നഷ്.
 അതസനു നശഷഎം അവനഷ് ഒന്നസനനന്തോടുഎം കവറുപ്പുണന്തോയസടസല......

********
         സുമയ്യ

        രണഷ്  കൂട്ടുകന്തോര    
         ഒരസകല് ഒരു ഗ്രന്തോമതസല് മജീനുവഎം അവളുകടെ അമ്മയുഎം 
അച്ഛനുഎം-    കകന്തോച്ചുവജീടസല് തമസസചസരുന.മസനുവസകന സഷ്കൂള് 
അടെചനപ്പെന്തോള് അവള് 
അമമ്മയുകടെ വജീടസല് നപന്തോകന്തോ  വന്തോശസപസടെസച്ചു ൯ .അങ്ങകന 
അവകരലന്തോവരുഎം കൂടെസഅമ്മുമ്മയുകടെ  വജീടസല്  നപന്തോയസ.വസടെസനഷ് 
ഉമ്മറതഷ് ബസഷ് നസരതസയനപ്പെന്തോള്
അവള്കഷ് സങ്കേടെഎം ആയസരുന.കന്തോരണഎം അവള്കഷ് അവസകടെ 
കളസകന്തോ  കൂട്ടുകന്തോര ഒനഎം ഇലന്തോതതഷ് കകന്തോണന്തോണഷ്൯ .മജീനു 
ഇങ്ങകനകയലന്തോഎം ആനലന്തോചസചഷ് കകന്തോണഷ്- ഉമ്മറ  തസണ്ണയസല് നസന
.അനപ്പെന്തോള് ഒരു കകന്തോച്ചു ആടെസകന ശബഷ്ദഠ അവകള 



കഞടസച്ചു.അവള്വസടെസകന  എലന്തോ ഭന്തോഗത്തുഎം ആ  ആടസ  കുടസകയ ൯
അനനസ്വഷസച്ചു.അനപ്പെന്തോള്  വരനഷ്ബ സകന  അരസകസല് നസന്നഷ് അവള് 
കരയുന.
മജീനു അവളുകടെ  അടുകനലകഷ് ഒന്തോടെസ കചന. എന്നസടഷ് അവകള 
പുന്നന്തോരസച്ചു.
അവള് തജീറ്റയഎം കുടെസയുഎം എലന്തോഎം ഉനപകസചഷ് ആടെസകന നമയഷ് നടെന 
രന്തോവസകല മുതല് കവകുനന്നരഎം വകര. മസന ആ ആടെസനഷ്  മണസകുടസ 
എന്നഷ് ഒന്തോമനനപ്പെരഷ്നല്കസ.
ആടെസകന വളകരയധസകഎം മജീനുവസനഷ്  ഇഷ്ടഷ്ടെകപ്പെട്ടു.അതുനപന്തോല തകന്ന 
ആടസന്കുടസക്കുഎം.
അനപ്പെന്തോള് അമമ്മ പറഞ്ഞു  എടെജീ മജീനു നജീ നസകന വസടസനലകഷ് 
മണസക്കുടസകയ-
 കകന്തോണഷ് നപന്തോനയന്തോ  .  അവള്  മണസക്കുടസയുമന്തോയസ  വസടസനലയഷ്  മടെങ്ങസ 
നപന്തോയസ.                              
                                                                
                                                                        അല്ഫസയ അഷറഫഷ്

അമ്മകഷ് സസ്വനഎം പുതനനന്തോടുള്ള വന്തോല്സലദ്യഎം
ഒരു സ്ഥലതഷ് ഒരു കുടുഎംബഎം ഉണന്തോയസരുന.അവരക്കു മകള് 
ഉണന്തോയസരുന്നസല .അവരകഷ് അതസല് വസഷമമുണന്തോയസരുന.അങ്ങകന 
ഇരസകക അവരകഷ് കുഞ്ഞു പസറന.അവകന അവര കപന്തോന നപന്തോകല 
വളരതസ.അങ്ങകന ഇരസകക അവകന അചന് മരസച്ചു. അമ്മ 
അവകന ഒരസകലുഎം പുറതഷ് വസടുകസല.അമ്മ അവകന ഒരസകലുഎം 
തലസയസടസല.ഒരു ദസവസഎം അമ്മ പണസകയടുത്തു കകന്തോണസരസക്കുനമന്തോള് 



അവന് ഇറങ്ങസ നപന്തോയസ. അമ്മ അവകന തലസ.അവന് കരഞ്ഞു. 
അമ്മകഷ് വസഷമഎം ആയസ. അവകന എടുത്തുറകസ.അവന് 
എഴുനന്നറ്റനപ്പെന്തോള് അവനഷ് കുപ്പെസപ്പെന്തോല് കകന്തോടുത്തു .എന്നസട്ടുഎം അമ്മ 
അടുകളയസല് നപന്തോയനപ്പെന്തോള് അവന് ഇറങ്ങസ നപന്തോയസ .അവകന അമ്മ 
റൂമസല് പൂടസയസട്ടു.അവകന ബഹളഎം നകടഷ് സഹസകന്തോനന്തോവന്തോകത അമ്മ 
കകടസപസടെസച്ചു കരഞ്ഞു. അനപ്പെന്തോള് അമ്മ കരയുന്നകതനസനന്തോകണന്നവന് 
നചന്തോദസചനപ്പെന്തോള് അമ്മ പറഞ്ഞു .എനസകഷ് നജീ മന്തോതനമ ഉള്ളൂ നജീകൂകടെ 
നപന്തോയന്തോല് എനസകന്തോരന്തോ ഉള്ളതഷ്.അതഷ് നകടനപ്പെന്തോള് അവകന്റ കണ്ണഷ് 
നസറഞ്ഞു.

                  ആഷഷ്ബസന്

ആശുപതസയസകല കന്തോഴ്ചകള്
അമ്മനയന്തോകടെന്തോപ്പെഎം ആശുപതസയസല് നപന്തോയതന്തോണഷ് രന്തോമു.അമ്മ 
മരുനവന്തോങ്ങന്തോ  നസല്ക്കുന്ന സമയതന്തോണഷ് രന്തോമു ആശുപതസയസകല ൯

കന്തോഴ്ചഷ്ചകള് കന്തോണന്തോന് ഇറങ്ങസയതഷ്.കുറചഷ്കഴസഞഷ് രന്തോമു അമ്മയുകടെ 
അടുനതകഷ് കസതചഷ് കകന്തോണഷ് ഓടെസവന.എന്നസടഷ് നചന്തോദസച്ചു -അനമ്മ 
അനമ്മ.കന്തോശഷ്കകന്തോടുതന്തോല് ഇവസകടെ കുടസകകള വന്തോങ്ങന്തോന് കസട്ടുനമന്തോ?             

നങ്ങ............രന്തോമു,   അകതനന്തോ അങ്ങസകന നചന്തോദസചതഷ്?

അനമ്മ അവസകടെ ഒരു നനഴഷ്സഷ് ഒരു കുടസകയ തൂകസ നനന്തോക്കുന.അതുഎം 
നമ്മള് കടെയസല് സന്തോധനഎം വന്തോങ്ങന്തോ  നപന്തോകുനമന്തോള് സന്തോധനങ്ങള് തൂകസ ൯

കകന്തോടുക്കുഎം നപന്തോകല .അനപ്പെന്തോള് അമ്മ പറഞ്ഞു. നമന്തോകന അതഷ് കുടസകകള 



വസല്ക്കുന്നതല.അവരുകടെ തൂകഎം നനന്തോക്കുന്നതന്തോണഷ്.ഓ..... 
എനസകറസയസലന്തോയസരുന അനമ്മ .അന്നന്തോ നമുക്കു എകനയുഎം തൂകഎം 
നനന്തോകന്തോഎം.അങ്ങകന രന്തോമുവഎം അമ്മയുഎം തൂകഎം നനന്തോകന്തോന് നപന്തോയസ..

                                     വസശന്തോഖഷ് മനനന്തോജഷ്

മഴ  ആഗ്രഹസച്ചു നസന്നവ൯
എനഎം  മഴ  കപയന്തോലുടെ    അവ  പുറതസറങഎം൯ ൯ . അവ   എനഎം  മഴ  ൯
കപയ്യന്തോനന്തോയസ   ആഗ്രഹസക്കുഎം. പനക  ഒരു ദസവസഎം മന്തോതഎം  അവ   ൯
ആഗ്രഹസചതുനപന്തോകല  മഴ  കപയസല. അവനഷ്  കുകറനയകറ  വസഷമഎം  
നതന്തോന്നസ. അവനഷ് ആ ദസവസഎം  മുഴുവനുഎം  വസഷമങ്ങള് മന്തോതഎം.   
ഇന്നസങ്ങകന  നപന്തോവകട. നന്തോകള  മഴ   കപയ്യുകമന്നഷ്  വസചന്തോരസചഷ്   അവ   ൯
ആശസ്വന്തോസനതന്തോകടെ  ഇരുന. എന്നന്തോല്  അന  കപയസല.അവനഷ് 
വജീണ്ടുഎം  വസഷമമന്തോയസ. അങ്ങകനഅങ്ങകന   നന്തോകളയുഎം പസനറ്റനന്തോളുഎം 
കപയ്യുകമനഎം വസചന്തോരസചസരുന. എന്നന്തോല്  അവകന ചസനകകള  
അടസമറസച്ചുകകന്തോണഷ്  ഒരന്തോഴ്ച  മഴകയന്തോനഎം  കപയസല. അവനന്തോകക 
കജീണസതനന്തോയസ.  രന്തോവസകലയന്തോയന്തോലുഎം  കവകുനന്നരമന്തോയന്തോലുഎം   
രന്തോതസയന്തോയന്തോല് നപന്തോലുഎം മഴകപയ്യുന്നസല. പസനറ്റ  ദസവസഎം അവനഷ് 
കസടെകയസല്നസനഎം  എഴുനനല്കന്തോ   നപന്തോലുഎം  മടെസയന്തോയസതുടെങ്ങസസ൯ . 
സഷ്കൂളസല്നപ്പെന്തോകന്തോന് അവകനന്തോരു  ദസവസഎം  കവകസ . അന്നഷ്  അവകന  
അമ്മ  അവകന  വടെസകയടുതഷ് നലവണ്ണഎം  തല്ലുകകന്തോടുത്തു. അവന് 
മഴകയക്കുറസച്ചുഎം  അമ്മ  തലസയതസകനക്കുറസച്ചുഎം  വസചന്തോരസചഷ്  സഷ്കൂളസല്  
എതസയനപ്പെന്തോള്  അവകന  കണ്ണസല്  നസനഎം ഒന്തോനരന്തോ  തുളളസവസതഎം  



ചന്തോടെന്തോന് തുടെങ്ങസ. അനപ്പെന്തോള്  അവനഷ്        ഒരു  കന്തോരദ്യഎം 
മനസസലന്തോയസ.മഴതുള്ളസകള്ക്കു പകരഎം ഇന്നഷ് എകന കണ്ണസല് നസന്നന്തോണഷ് 
കണ്ണജീര തുള്ളസകള് കപയ്യന്തോ  തുടെങ്ങസയകതന്നഷ് അവനഷ് സനനന്തോഷമന്തോയസ൯ . 
കന്തോരണഎം ആകന്തോശത്തു നസന്നഷ് മഴ കപയസകലങ്കേസലുഎം എന്നസല് നസനഎം 
മഴകപയവനലന്തോ. അവന് എന്നന്തോലുഎം മഴ കപയ്യന്തോനന്തോയസ ആഗ്രഹസച്ചു. 
പകക അന്നഷ് അവകന ചസനകയ ആഗ്രഹസചതുനപന്തോകല അടസമറസച്ചു 
കകന്തോണഷ് കവകുനന്നരഎം കനത മഴകപയ. അവനഷ്  വളകരയധസകഎം 
സനനന്തോഷഎം നതന്തോന്നസ. അവകന കയ്യസല് കുടെയുണന്തോയസട്ടുഎം അവന് 
കുടെചൂടെന്തോന് ആഗ്രഹസചസല. കപടന്നഷ് തകന്ന അവന് വജീടസകലതസ 
അമ്മനയന്തോടെഷ് നവഗഎം ഭകണഎംതരന്തോന് പറഞ്ഞു.അമ്മയഷ്   കന്തോരരഎം  
മനസസലന്തോയസ . അവന്  നഹന്തോഎം വരക്കുകള് കചയഷ്  സനനന്തോഷനതന്തോകടെ  
കസടെനറങ്ങസ.   അന്നഷ്  അവകന അമ്മ അച്ഛനനന്തോടെഷ്   പറഞ്ഞു.   മഴ  
കന്തോണന്തോ   അവകനനഎം  ഇഷ്ടമന്തോയസരുന൯ . പനക   ഇന്നകത  മഴ  
അവകന  കണ്ണുകകള  ഈറനണസയസച്ചു. അവ   സനനന്തോഷനതന്തോകടെ  ൯
സുഖമന്തോയസ  കസടെനറങ്ങസ. 

           കവശന്തോഖഷ്

       

അപ്പു
മഴ കന്തോണന്തോ   അവകനനഎം  ഇഷ്ടമന്തോയസരുന ൯ .  പനക ഇന്നനത 
മഴ അവകന  കണ്ണുകകള ഈറനണസയസച്ചു . അവകന നപരന്തോണഷ്  
അപ്പു . അവ  എന്നഷ് മഴ കപയന്തോലുഎം അവന് മഴയതഷ് ൯
തുളളസചന്തോടെസ കളസക്കുഎം .ഒരു ദസവസഎം ഒരു വലസയ മഴ കപയ ,ഇടെസകവടസ
.അപ്പുവസനഷ് വളകര ഭയമന്തോയസ.
ഒരു ദസവസഎം  മുഴുവ  മഴ നസലനസന ൯ .പസനറ്റ ദസവസഎം 
രന്തോവസകലയന്തോണഷ്              



 മഴ അവസന്തോനസചതഷ് .മഴ കഴസഞഷ് അപ്പു 
പുറത്തു നപന്തോയസ .ഒതസരസ വജീടുകളുഎം, കടെകളുഎം ,കൃഷസകളുഎം
നശസച്ചു നപന്തോയസ .അവനഷ് ഒതസരസ സങ്കേടെമന്തോയസ .അവ  ഇതയുഎം ൯
പ്രതജീകസചസലന്തോയസരുന.അവ  ഒന്തോ ത്തു എനസകഷ് മഴ ഇഷ്ടമന്തോണഷ്൯ ൪
,പനക അതഷ് മറ്റുളളവകര നവദനസപ്പെസകരുതഷ്.
പന്തോവകപ്പെടവര ആ നന്തോടസല് ഒതസരസ നപരുണഷ് .അവര എത 
കഷ്ടകപടന്തോയസരസക്കുഎം വജീടുഎം ,കടെയുകമലന്തോഎം നസ മ്മസചതഷ്൪ .
അവ   ഒന്തോടെസവജീടസല് നപന്തോയസ അവ  കൂടസ വച എലന്തോ കപസയുഎം ൯ ൯
എടുത്തു . എന്നസടഷ് അവ  വജീടെഷ് നഷ്ടകപ്പെടവ ക്കുഎം    ൯ ൪
കൃഷസനഷ്ടകപ്പെടവരക്കുഎം സ ഭന്തോവനയന്തോയസ കകന്തോടുത്തു൦ .
അവനുഎം അവകന അമ്മക്കുഎം അച്ഛനുഎം 
തന്തോമസസകന്തോ  ഒരു പുതസയ വജീടെഷ് വന്തോങ്ങസകന്തോ  വച ൯ ൯
കപസയന്തോയസരുന അതഷ്.അവനഷ് എന്തു നസ്നേഹമന്തോകണന്നഷ് നനന്തോക്കു
.അവനു കചറസയ വജീടെന്തോയസട്ടുഎം അവ  ഏറ്റവഎം ഇഷ്ടകപ്പെട വജീടുവയന്തോ൯ ൯
കവച കപസയന്തോയസരുന്നസട്ടുഎം എനസകകന്തോരു 
കചറസയവജീകടെങ്കേസലുമുണനലന്തോ  അവ കഷ് ഒന്നഷ് തന്തോമസസകന്തോ   ൪ ൯
വജീടെസലനലന്തോ എനസകഷ് ഇതയുമസനല  എതനയന്തോ നപരുകടെ വജീടെന്തോണഷ് ഈ
മഴ കകന്തോണഷ് നശസച്ചു നപന്തോയതഷ്  എന്നഷ് ചസനസചന്തോണഷ്    
അവ  ആ കപസകകന്തോടുതതഷ്൯ . അങ്ങകന അവ  ൯
എലന്തോവരുകടെയുഎം മു പസല്  ആദരസകകപ്പെടവനന്തോയസ൯ .

                                             ഫന്തോയസസ ഫരസന്തോന

  

     തന്തോറന്തോവഷ്
ഒരസടെതഷ് ഒരു തന്തോറന്തോവഷ് ഉണന്തോയസരുന തന്തോറന്തോവസനഷ് കുളസകന്തോന് കൂളഎം ഒനഎം
ഉണന്തോയസരുന്നസല.അനപ്പെന്തോള്  തന്തോറന്തോവഷ്  മുന്നപന്തോടഷ്  നടെന.കുനറ  ദൂരഎം



നപന്തോയനപ്പെന്തോള് അവസകടെ ഒരു കുളഎം കണ്ടു.അവസകടെ ഇറങ്ങന്തോ  കചന്നനപ്പെന്തോള്൯
കുളതസനഷ്  കന്തോവലന്തോയസ  ഒരു  കുറുക  നസല്ക്കുനണന്തോയസരുന൯ .എകന
നചടകന കുളതസല് എകന അനുവന്തോദഎം ഇലന്തോകത ആരന്തോ ഇറങ്ങസയതഷ്.
കുറുക  നകന്തോപസഷനന്തോയസ൯ .അനപ്പെന്തോനഴയഎം  നചടന്  വന.ആരന്തോ
അതഷ്.കുറുകന്  പറഞ്ഞു,  തന്തോറന്തോനവ,  നജീ  ഓടെസനപന്തോനയന്തോ  എകന  നചടന്
കണന്തോല്  നസകന്ന  തസനഎം   നജീ  കപന്തോനയന്തോ  തന്തോറന്തോവഷ്  വസഷമനതന്തോകടെ
നപന്തോയസ.തന്തോറന്തോവഷ് വസണ്ടുഎം വന. കുറുക  ഇറങ്ങന്തോന് സമ്മതസചസല൯ .
ദന്തോ  അതുവഴസ  ഒരു  ആന  വന  ആന  പറഞ്ഞു.  ഈ  കുളഎം  നമ്മുകടെ
കന്തോടെസകനതന്തോണഷ്.  ഇതഷ്  എലന്തോവരുകടെയുഎം  സസ്വനഎം  ആണഷ്.  കന്തോടെസനനതല
എകന   നചടകനതന്തോണഷ്. 
 അനപ്പെന്തോള്  ആന  നചന്തോദസച്ചു?.നസകന  നചട  ജനസക്കുന്നതസനഷ്  മുമഷ്൯
അരുകടെതന്തോണഷ്  ഈ  കുളഎം  അനപ്പെന്തോള്  കപകടന്നഷ്  ഒരു  വന്തോരത.  നചട൯
കവള്ളതസല്  വജീണു  തന്തോറന്തോവഎം  ആനയുഎം  ഓടെസ  കുളതസനഷ്  മുന്നസകലതസ.
കുറുക  നചടന്തോ൯ .....നചടന്തോ....  തന്തോറന്തോവഷ് ഒനഎം നനന്തോകന്തോകത കുളതസല് ഇറങ്ങസ
നചടകനരകസച്ചു  പസന്നജീടെഷ്  തന്തോറന്തോവഷ്  കുളതസല്  കുളസക്കുകയുഎം  കളസക്കുകയുഎം
കചയ.പസന്നജീടെഷ് മുന്നഷ് നപരുഎംകൂട്ടുകന്തോരന്തോയസ.
                          അസജീഫഷ് സുധജീ൪

 സങ്കേടെതസകന     ദസവസങ്ങള്       
പണക്ക്    പണക്ക്   കുട്ടനറ്റാട്ടകില്  ഒരു പറ്റാവതപട്ട കുടുഠബതകിലറ്റാണക്ക്  അപ്പു 
എന്ന കുട്ടകി-  തറ്റാമസകിക്കുന്നതക്ക്. അവ൪ ഒരു തചെറകിയ കുടുഠബമറ്റാണക്ക്. 
അപ്പുവകിതന്റെ വകിട്ടകില് അചെഛനഠ അമ്മയഠ ഒരു അനകിയതകിയഠ ഉണക്ക് .
എലറ്റാ വവകദന്നരവുഠ അവകിതട മഴയണറ്റായകിരുന.മഴ അവനക്ക് വളതര 
ഇഷ്ടമറ്റാണക്ക്.അവ൯ എനഠ മഴയതകളകിക്കുഠ.അവതന്റെ -
 അമ്മ  എദപറ്റാഴുഠ  പറയഠ  മഴയതക്ക് കളകികരുതതന്നക്ക്.അമ്മയതട വറ്റാകക്ക്
അനസരകികറ്റാതത അവ൯ കളകിക്കുരം അദപറ്റാള് അനകിയതകിമുടകുതകിവ -   



ന്നക്ക് അവതന്റെ കൂതടകളകിക്കുരം. അദപറ്റാള് അവതന്റെ അമ്മറ്റാവ൯ കുട്ടകിതയ- 

എടുതക്ക് തകറ്റാണക്ക് ദപറ്റാകുരം. അങ്ങതന വളതര സദന്തറ്റാഷദതറ്റാതടയറ്റാണക്ക്-
അവ൯ കഴകിഞകിരുന്നതക്ക്.അങ്ങതനതയറ്റാരകികല് മഴകറ്റാരണഠ പ്രളയഠ 
വരുന എന്ന വറ്റാ൪തയറകിഞതക്ക് അന്നക്ക് അവ൪തകരു കലലറ്റാണഠ 
ഉണറ്റായകിരുന. അവ൪ അവകിതട ദപറ്റായകിതകിരകിചക്ക് വന്നദപറ്റാള് ആണക്ക് 
അറകിഞതക്ക് അവരുതട വകിട്ടകില് തവളരം കയറകിതയന്നക്ക് . 
അവതന്റെഅചെഛനഠ അമ്മയക്കുരം വളതര  സങടമറ്റായകി.അവര് കരഞ്ഞു 
തകറ്റാണകിരകിക്കുദബറ്റാഴറ്റാണക്ക്  ഒരുപറ്റാടക്ക് ആളുകള് വന്നക്ക് അവതര 
രകകിചതക്ക്.അങ്ങതന മഴകറ്റാണറ്റാന് ഇഷ്ടമറ്റായകിരുന്ന അപ്പുവകിനക്ക് അപ്പുവകിനക്ക്  
മഴകറ്റാരണരം  വജീടുനഷ്ടതപട.അങ്ങതന തവളരം ഇറങ്ങകി അവര് തകിരകിച്ചു 
വജീട്ടകില് ദപറ്റായകി.വജീട്ടകിതല സറ്റാധനങ്ങള് നഷകിച്ചു ദപറ്റായകി
അവതന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നമ്മുതട എലറ്റാരം ദപറ്റായകി. ആ
വകിഷമരം ഞറ്റാന് അറകിഞ്ഞു

                       അശശകിന്

                     

മനസസല് നസന്നഷ് മന്തോയന്തോത ദരനഎം       
   അന്നക്ക് ഞങ്ങള് സ്കൂളകില് പടകിചക്ക് തകറ്റാണകിരകിക്കുകയറ്റായകിയിുന.തപതട്ടനള 
ഇടകിയരം കറ്റാറ്റുരം മൂലരം സ്കൂള് ദനരതത വകിട.ഞങ്ങള് സ്കൂളകില് നകിന്നക്ക് 
ഇറങ്ങകിയദപറ്റാദഴക്കുരം വന് ശബ്ദതകില് വലന് കമകികള് 
തപറ്റാട്ടകിതതറകിച്ചു.ദപടകിചക്ക് വകിറചക്ക് ഞങ്ങള്  പതുതക നടകറ്റാന് തുടങ്ങകി. 
ദററ്റാഡുകതളലറ്റാരം തവളരം തകറ്റാണക്ക് നകിറഞകിരുന.പല ഭറ്റാഗതരം വലന് 
കമകികള് തപറ്റാട്ടകികകിടക്കുകയറ്റായകിരുന.വജീട്ടകില് എതറ്റാററ്റായദപറ്റാദഴക്കുരം 
അതകി ശക്തമറ്റായ കറ്റാറ്റുമൂലരം ഞങ്ങളുതട കുടകള് ഒടകിഞ്ഞുദപറ്റായകി. 



ഞങ്ങളറ്റാതക നനഞ്ഞു.വജീട്ടകിതലതകിയദപറ്റാഴറ്റാണക്ക് മരങ്ങള് ഒടകിഞക്ക് 
കകിടക്കുന്നതറ്റായകി കറ്റാണുന്നതക്ക്.പല ഭറ്റാഗതരം വലന് കമകികള് തപറ്റാട്ടകി 
വജീണതുമൂലരം കരണക്ക് ഉണറ്റായകിരുന്നകില.രറ്റാവകിതല എഴുദന്നറക്ക്പതരം 
ദനറ്റാകകിയദപറ്റാളറ്റാണക്ക് ഈ കറ്റാറക്ക് വന്നറ്റാശനഷ്ടങ്ങളറ്റാണക്ക് 
ഉണറ്റാകകിയതതന്നക്ക്ഞറ്റാന്മനസകിലറ്റാകകിയതക്ക്.പതങ്ങളകിതലലറ്റാരം കറ്റാറക്ക് മൂലരം
സരംഭവകിച നറ്റാശനഷ്ടങ്ങതളപറകി മറ്റാതമറ്റാണക്ക് എഴുതകിയകിരുന്നതക്ക്.ഒരകികലരം 
മറകറ്റാന് പററ്റാത ഒരു ദുരന്തമറ്റായകിരുന അതക്ക്.                               
                            
                                        അഫഷ്ന നന്തോസ൪

മന്നതഷ് പത്മനന്തോഭന്
നകരളതസകല  സന്തോമൂഹസക  സന്തോമുദന്തോയസക  നനവന്തോത്ഥന്തോനതസല്  പ്രധന്തോന
പങ്കുവഹസച  വദ്യകസയന്തോണഷ്  മന്നതഷ്  പത്മനന്തോഭന്.  നന്തോയര  സരവജീസഷ് 
കസന്തോകസറ്റസയുകടെ  സ്ഥന്തോപകനന്തോണഷ്  ഇനദ്ദേഹഎം.  ഇനദ്ദേഹകത  അന്നകത
രന്തോഷഷ് ട്രപതസ  ഭന്തോരത  നകസരസ  സ്ഥന്തോനഎം  നല്കസ  ആദരസചസട്ടുണഷ്.
പത്മഭൂഷണ്  പുരസഷ്കന്തോരവഎം  ലഭസചസട്ടുണഷ്.ചങ്ങനന്തോനശ്ശേരസയസല്  കപരുന്ന
എന്ന ഗ്രന്തോമതസല് 1878 ജനുവരസ മന്തോസഎം രണന്തോഎം തജീയതസ ബുധനന്തോഴ്ചയന്തോണഷ്
ഇനദ്ദേഹതസകന ജനനഎം. സന്തോധന്തോരണനപന്തോകല മറ്റുകുടസകള്കകന്തോപ്പെഎം അഞ
വയസസല്  എഴുതസനസരുതസ.  കരയസകല  നകശവന്  ആശന്തോകന  കജീഴസല്
പഠനഎം  ആരഎംഭസച്ചു.  അവസകടെ  നസനഎം  നസലകതഴുത്തുഎം  എഞവടെസയുഎം
അനദ്ദേഹഎം  മനദുഃപന്തോഠമന്തോകസ.1075-ല്  അനദ്ദേഹതസനഷ്
സഷ്നകന്തോളരഷസനപ്പെന്തോടുകൂടെസ  തസരുവനനപുരതഷ്  സരകന്തോര  ട്രയസനസഎംഗഷ്
സഷ്കൂളസല് പഠസകന്തോന് അവസരഎം ലഭസച്ചു.  ഉയരന്ന മന്തോരനകന്തോടുകൂടെസയുള്ള



വസജയഎം  വജീണ്ടു  പല  സഷ്കൂളുകളസനലയുഎം  പ്രഥമ  അദ്ധദ്യന്തോപകനന്തോകുവന്തോന്
സഹന്തോയസച്ചു.  1069-കല  കന്നസമന്തോസതസല്  അനദ്ദേഹതസകന  16-ആഎം
വയസസല്  കന്തോഞസരപ്പെള്ളസ  പ്രവൃതസപള്ളസക്കൂടെതസകല  രണന്തോഎം
വന്തോദ്ധദ്യന്തോരന്തോയസ  അനദ്ദേഹതസനഷ്  നകന്തോടയഎം  നറഞഷ്  ഇന്സഷ്പകഷ്ടെരന്തോയസരുന്ന
സസ.കൃഷ്ണപസള്ള നജീയമസച്ചു. 
വളകര കചറസയ പ്രന്തോയതസല് തകന്ന നകന്തോടയഎം ജസലയസകല ഒരു സരകന്തോര
സഷ്കൂളസല് അദ്ധദ്യന്തോപകനന്തോയസ നജന്തോലസകഷ് നചരന. സസ്വപ്രയത്നതന്തോല് 1905
ല്  അഭസഭന്തോഷകനന്തോയസ.  1901  ല്  അനദ്ദേഹഎം  കമനചട്ടു  കലദ്യന്തോണസയമ്മകയ
വസവന്തോഹഎം  കചയ.  1912-ല്  അവര  ആകസഷ്മസകമന്തോയസ  മരണകപ്പെട്ടു.  ഈ
ബന്ധതസല്  അനദ്ദേഹതസനഷ്  ഒരു  മകളുണന്തോയസരുന.  പസകന്ന  കുറച്ചു
വരഷങ്ങള്കഷ്  നശഷഎം  കവസയുഎം  എഴുത്തുകന്തോരസയുമന്തോയസരുന്ന  നതന്തോടകന്തോടഷ് 
മന്തോധവസയമ്മകയ  വസവന്തോഹഎം  കഴസച്ചു.1947-  നന്തോഷണല്  നകന്തോണ്ഗ്രസസല്
നചരന്നഷ്  അന്നകത  സസ.പസ.  രന്തോമസസ്വന്തോമസ  അയ്യര  ഭരണതസകനതസകര
സമരഎം കചയ.            മുഹമ്മദഷ് ബഷജീര

എകന്ന സസ്വന്തോധജീനസച വൃകസ

എകന ജജീവസതതസല് എകന്ന സസ്വന്തോധജീനസച ഒരു വദ്യകസയന്തോണഷ് 
ഇനദ്യയുകടെ രന്തോഷ്ട്രപസതന്തോവന്തോയ മഹന്തോത്മന്തോ ഗന്തോന്ധസജസയുനടെതഷ്
. .ഗന്തോന്ധസജസയുകടെ ജജീവസതഎം ഏകതന്തോരു ജനതയഎം വലസകയന്തോരു 
ആശയഎം ആണഷ് നല്കുന്നതഷ്.തകന ജജീവസതമന്തോകുന്ന 
പന്തോഠപുസ്തകഎം കകന്തോണഷ് ഭന്തോരതകത ഇരുടസകന  അന്ധകന്തോരതസല്
നസന്നഷ് പകലസന കവളസചതസനലകഷ് നയസച ഗന്തോന്ധസജസ കയ നന്തോഎം 
അനുസഷ്മരസനകണതുണഷ്"എകനജജീവസതമന്തോകണകനസനന്ദേശഎം",'



അഹസഎംസയന്തോകണകന മതഎം".തുടെങ്ങസയ സനന്ദേശവഎം, പതറന്തോത 
മനസഷ് കകന്തോണഷ്  നലന്തോകജനതയ മുന്പസല് ഇനദ്യ എന്ന കകന്തോച്ചു 
രന്തോജദ്യകത ഉയരതസകന്തോടസയതസനു പസന്നസകല മഹന്തോന് 
നമന്തോഹന്ദന്തോസഷ് കരഎം ചന്ദേഷ് ഗന്തോന്ദേസയന്തോണഷ്.അഹസഎംസയസലൂകടെ 
സസ്വന്തോതന്ത്രതസകന നസതദ്യ വസനതസനലകഷ് നകമ്മഎതസച 
മഹന്തോന്.   ഷന്തോഹസദഷ് റസയന്തോസഷ്  1X

നകരളകത വസറപ്പെസച  പ്രളയഎം  
   കദവതസകന സസ്വനഎം നന്തോടെന്തോയ നകരളകത കഞടസവസറപ്പെസച 
മഹന്തോസ ഭവമന്തോണഷ് ഈ അടുത്തുണന്തോയ പ്രളയഎം൦ ..........................     
നകരളകരകയ തകന്ന കവള്ളതസലന്തോഴഷ്തസയ സ ഭവമന്തോണസതഷ്൦ .                
സമന്തോധന്തോനതസകനയുഎം സന്തോനഹന്തോദരദ്യതസകനയുഎം
 നന്തോടെന്തോയസരുന നകരളഎം. യുവതലമുറയസകല ജനങ്ങളുകടെ ഓനരന്തോ ദശ്ശേജീല 
പ്രവരതനഎം മൂലഎം നകരളഎം നശസചഷ് കകന്തോണസരസക്കുന. എന്നന്തോല് 
ജനങ്ങള്കസടെയസകല അകല്ചയുഎം മതകവരവഎം മന്തോറ്റന്തോന് നവണസയന്തോണഷ് 
കദവഎം ഈ പ്രളയഎം നമുകഷ് സമ്മന്തോനസചതഷ് എന നതന്തോനന.
ആ സമ്മന്തോനഎം ലഭസചനതന്തോകടെ നകരളകരയസകല ജനങ്ങള് കുശുമസല് 
നസനഎം സമതസനനന്തോടുള്ള ആരതസയസല് നസനഎം 
നമന്തോചസതരന്തോയസ. പരസഷ്പരഎം സഹന്തോയസച്ചു. ഈ പ്രളയഎം നമ്മസല് 
നന്മയുണന്തോകസ.എന്നന്തോല് ഒരുപന്തോടെഷ് നപര നമ്മളസല് നസന്നഷ് മനണ്ണന്തോടെഷ് 
നചരന..................                                        
                                    
                                 ആദസല സുധജീര



രവജീന്ദ്രനന്തോഥ ടെന്തോനഗന്തോര

1861 തമയക്ക് 6 നക്ക് കല്കട്ടയകില് ജനനരം. ദനറ്റാബല് സമ്മറ്റാനരം ലഭകിച 
ഭറ്റാരതജീയനറ്റാണക്ക് രവജീന്ദ്രനറ്റാഥ ടറ്റാദഗറ്റാര്.1913 ല് അദദ്ദേഹഠ പ്രസകിദ്ദേജീകരകിച 
'ഗജീതറ്റാഞ്ജലകി' എന്ന കൃതകികറ്റാണക്ക് ദനറ്റാബല് സമ്മറ്റാനരം ലഭകിചതക്ക്.

ടറ്റാദഗറ്റാര് കലറ്റാസറ്റാരംസറ്റാരകികരരംഗങ്ങളകില് ഭറ്റാരതതമറ്റാട്ടറ്റാതക
ആഴദമറകിയ മുദ്ര പതകിപകിച ദനറ്റാബല് സമ്മറ്റാന ദജതറ്റാവറ്റായ ബഹുമുഖ 
പ്രശസ്തപ്രതകിഭയറ്റാണക്ക്.'ഗുരുദദേവക്ക്'എന്നക്ക്ആദേരപൂര്വരം അദദ്ദേഹരം 
അഭകിസരംദബറ്റാധന തചെയ്യതപട.

കവകി,തതശചെകിന്തകന്,ദൃശത്യകലറ്റാകറ്റാരന്,കഥറ്റാകൃതക്ക്,
നറ്റാടകകൃതക്ക്,ദനറ്റാവലകിസക്ക്,സറ്റാമൂഹത്യപരകിഷ്കര്തറ്റാവക്ക്,എന്നജീനകിലകളകില് പ്ര-

ശസ്തക്ക്ന്.മുവറ്റായകിരദതറ്റാളരം ചെകിതങ്ങള് രചെകിച്ചു.തതന്റെ ആദേത്യ കവകിത എട്ടറ്റാരം 
വയസകില് രചെകിച്ചു.അദദ്ദേഹതകിതന്റ തൂലകികറ്റാനറ്റാമരം 
'ഭറ്റാനസകിരംഹന്'എന്നറ്റായകിരുന.

1941 ഒറ്റാഗസക്ക് 7 നക്ക് തജറസറ്റാദങറ്റാവകില് വചക്ക് മരണമടഞ്ഞു.
ടറ്റാദഗറ്റാറകിതന്റെ ചെകില കവകിതകള്

1. ആഫകിക
2. കമറ്റാലകിയ



3. മറ്റാനസകി
4. ദസറ്റാണറ്റാര്ദതറ്റാരകി
5. ബറ്റാലക
6. ഗജീതമറ്റാലകി

നറ്റാടകങ്ങള്
7. വറ്റാല്മജീകകി പ്രതകിഭ
8. വകിസര്ജ്ജ൯
9. രറ്റാന്

ആത്മകഥ
10. ജജീവ൯ സ്മൃതകി
11. ദഛദല ദബല

                       അഹമ്മദഷ് ജബജീ൪

   എകന  വസദദ്യന്തോലയഎം
  എറണറ്റാകുളരം  ജകിലയകിതല  ദകറ്റാതമരംഗലരം  തറ്റാലൂകകിതല           
തനലകിക്കുഴകിയകിലറ്റാണക്ക് എതന്റെ  സ്കൂള്  സകിതകി തചെയ്യുന്നതക്ക് .            
 എതന്റെ  സ്കൂള് കുന്നകിതന്റെ  മുകളകിലറ്റാതണങകിലരം പ്രകൃതകി 
രമണജീയമറ്റാണക്ക്.വളതര  മദനറ്റാഹരമറ്റായ  പൂദന്തറ്റാട്ടങ്ങളുരം 
 കൃഷകിദതറ്റാട്ടവുരം നകിറഞ എതന്റെ സ്കൂള് കറ്റാണറ്റാന് എത 
മദനറ്റാഹരരം.പൂദന്തറ്റാട്ടങ്ങളകിതല പൂമറ്റാറകതള കറ്റാണുദമറ്റാള് 
സശര്ഗതകില് വന്നതുദപറ്റാതല  ദതറ്റാനരം. കൃഷകിദതറ്റാട്ടതകില്       



നകിന്നക്ക് വകിളവക്ക്  എടുക്കുദമറ്റാള് പ്രകൃതകിയകിതല  സശന്തരം  കൃഷകി        
തതന്നയറ്റാണക്ക് എന്നക്ക് ദതറ്റാനരം.മഴകറ്റാലതക്ക്  എതന്റെ സ്കൂളകില്  
ജലസരംഭരണകികള് ഉണറ്റാകകി വയരം . പരകിസരതക്ക്  ദരറ്റാഗങ്ങള്  
പടരറ്റാതത   സുകകികറ്റാറുണക്ക് .വര്ഷതത എലറ്റാരം  പരകിപറ്റാടകികളുരം 
സദന്തറ്റാഷദതറ്റാതടയരം  വരദവല്കറ്റാറുണക്ക്.  ഇങ്ങതനയളള  

എതന്റെ  സ്കൂള്  എത  മദനറ്റാഹരവുരം പ്രകൃതകിസുന്ദരവുരം ആണക്ക്.       

                                
കനസഷ്റതഷ്

   '  ചക  '   പഴകഞന്തോല്ലുകള്
*ദവണതമങകില് ചെക  ദവരകിലരം കറ്റായരം.

*ചെക അധകികരം തകിന്നറ്റാല് ചുക്കുപദയറ്റാഗകികണകി വരുരം.

*ചെകയലദലറ്റാ  ചൂഴ്ന്നു ദനറ്റാകറ്റാന്.

*ചെകയക്ക് ചുകക്ക്, മറ്റാങ്ങയക്ക് ദതങ്ങ.

*ഗ്രഹണകി പകിടകിചവര്കക്ക് ചെകകൂട്ടറ്റാന് കകിട്ടകിയദപറ്റാതല.

*ചെക  പഴരം മുറകിക്കുന്നകിടതക്ക് ഈച കൂടുരം.

*ചെകയക്ക് ദതങ്ങ കടരംതകറ്റാണകിതട്ടങകിലരം
കൂട്ടണരം.                        അല്ഫസയ അനസഷ്



വസജന്തോനതസകന ഉറവസടെഎം  ഗണസതതസല്
*ഏറ്റവടും പചെറട്ടിയ എണ്ണല് സടുംഖഖ്യഏതണ്ട്?

                          Ans:1                                
*ഏറ്റവടും പചെറട്ടിയ അഖണ്ഡസടുംഖഖ്യഏതണ്ട്?

Ans:0         
* ആദഖ്യപത ഭനാജഖ്യ സടുംഖഖ്യഏതണ്ട്?

Ans:4
*നറനാമന് സടുംഖഖ്യ അനസരട്ടിചണ്ട് c ഏതു സടുംഖഖ്യയനാണണ്ട്?

Ans:100
*ആദഖ്യപത മനാതൃകനാ ഘനസടുംഖഖ്യ ഏതണ്ട്?

Ans:8
*ഒരു സടുംഖഖ്യയപടെ രണട്ടിരട്ടട്ടിയടും മൂന്നട്ടിരട്ടട്ടിയടും തുലഖ്യമനാണണ്ട്. ഏതനാണണ്ട്

ആ സടുംഖഖ്യ?.
   Ans:0

*  പടെട്രഎന്ന പദടും ഏതു സടുംഖഖ്യപയ സൂചെട്ടിപട്ടിക്കുന?.
                  Ans:4                  

* 9 പന അടെട്ടിസനാനമനാക്കട്ടിയള സടുംഖഖ്യനാ വഖ്യവസ യപടെനപപരനണ്ട്?
Ans:നനനാനറട്ടി

*നനര്  നകനാണ് എത്രയനാണണ്ട്?
Ans:180

*നനര്നരഖയണ്ട് എത്ര അഗ്രബട്ടിന്ദുക്കളുണണ്ട്?
Ans:അഗ്രബട്ടിന്ദുക്കളട്ടില

                                              തജല്ദജറ്റാ ദജറ്റാസക്ക്



അറസവകളുകടെ നലന്തോകഎം

* അലഹബനാദണ്ട് നഗരതട്ടിപന്റെ പുതട്ടിയ നപരണ്ട്?
Ans: പ്രയനാഗ്രരനാജണ്ട്
* ഇനഖ്യയട്ടിപല ആദഖ്യ വട്രബല്  ടൂറട്ടിസടും പദ്ധതട്ടി നട്ടിലവട്ടില് വന്ന 
സടുംസനാനടും ഏതണ്ട് ?
Ans:ഛതവീസണ്ട്ഗഡണ്ട്
*ഇനഖ്യയട്ടിപല ആദഖ്യസനാര്ട്ടണ്ട് ഹരട്ടിത വഹനവ ?
Ans:ഈസ്റ്റണ് പപരട്ടിഫറല് എകണ്ട്പ്രസണ്ട് നവ
*മനാലദദവീപട്ടിപന്റെ പുതട്ടിയ പ്രസട്ടിഡന്റെണ്ട്?
Ans:ഇബനാഹവീടും മുഹമ്മദണ്ട് നസനാലട്ടിഹണ്ട്
*2018 പല രനാജവീവണ്ട് ഗനാനട്ടി നഖല്രത്ന പുരസനാരടും നനടെട്ടിയ 
കട്ടിക്കറ്റണ്ട്തനാരടും?
Ans:വട്ടിരനാടെണ്ട് നകനാഹണ്ട് ലട്ടി

                                      കനസസയ നമന്തോള്



കുസൃതസ നചന്തോദദ്യങ്ങള്
1*നലനാകതട്ടിപല ഏറ്റവടും വലട്ടിയ നഗറ്റണ്ട്?
ഉ:നകനാള്നഗറ്റണ്ട്.
2*എവട്ടിപടെയടും കട്ടിട്ടനാത മനാവണ്ട്?
ഉ:ആതനാവണ്ട്.
3*എവട്ടിപടെയടും കട്ടിട്ടുന്ന വലറ്റണ്ട്?
ഉ:കട്ടണ്ട് വലറ്റണ്ട്.
4*വകലട്ടിടെനാന് പറ്റനാത വള?
ഉ:തവള.
5*കഴതട്ടിലട്ടിടെനാന് പറ്റനാത മനാല?
ഉ:തട്ടിരമനാല.
6*എവട്ടിപടെയടും കട്ടിട്ടുന്ന ചെനാര് ?
ഉ:അചനാര്.
7* നലനാകതട്ടിപല ഏറ്റവടും വലട്ടിയ മനാനടും?
ഉ:വട്ടിമനാനടും.
8*നലനാകതട്ടിപല  ഏറ്റവടും വലട്ടിയ വട്ടിലണ്ട്?
ഉ:മഴവട്ടിലണ്ട്.
9*ഏറ്റവടും വലട്ടിയ കുഴട്ടി?

ഉ:പനലട്ടിക്കുഴട്ടി.
10*ഏറ്റവടും വലട്ടിയ ജനാടും?
ഉ:ട്രനാഫട്ടിക്കണ്ട് ജനാടും.            ആദസല സുധജീ൪..



പഴകഞന്തോല്ലുകള്

.പതയ്യതകിന്നറ്റാല് പനയരം തകിന്നറ്റാരം 

.ഒരുമയണങകില് ഉലകദമലരം കകിടക്കുരം

.വകനനയറ്റാതത മജീന് പകിടകികണരം

.എലക്ക് മുറകിതയ പണകിതറ്റാല് പലക്ക് മുറകിതയ തകിന്നറ്റാരം

.മടകിയന് മലചുമക്കുരം

.മതന് കുതകിയറ്റാല് കുനക്ക്പളരം മുളകകില

.ഒതക്ക്പകിടകിചറ്റാല് മലയരം ദപറ്റാരുരം

.വകിതഗുണരം പതഗുണരം

.ദവണതമങകില് ചെക ദവരകിലരം കറ്റായരം 

.ഗതകിതകട്ടറ്റാല് പുലകി പുലരം തകിനരം

.ചെകതകിനരംദതറ്റാറുരം പറ്റാവക്ക് വയറ്റാന് ദതറ്റാനരം

.അണറ്റാറകണനരം തന്നറ്റാലറ്റായതക്ക്

.മകിനന്നതതലറ്റാരം തപറ്റാന്നല

.കറ്റാകകക്ക് തന്കുഞക്ക് തപറ്റാന്കുഞക്ക്

.ഇരുന്നകിദട്ട കറ്റാല് നജീട്ടറ്റാവ

.ചുണങ്ങ തകറ്റാടുതക്ക് വഴുതനങ്ങ വറ്റാങ്ങരുതക്ക്

.കറ്റാക കുളകിചറ്റാല് തകറ്റാകറ്റാകുദമറ്റാ
പട്ടകിയതട വറ്റാല് പന്തജീരറ്റാണക്ക് തകറ്റാലരം കുഴലകില് ഇട്ടറ്റാലരം നകിവരകില

    സഹല് സലജീഎം






