


                              എഡഡിറററ്റോറഡിയല...

  
പപ്രീയപപ്പെട്ട  കൂട്ടുകറ്റോപര....

      
                  ഒറ്റോറരറ്റോ  നഡിമഡിഷവവും  മറ്റോറഡിപകറ്റോണഡിരഡിക്കുന്ന  പുത്തന്  
സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യയുപടെ  ഈ  റലറ്റോകത്തത്ത്  മറ്റോറത്തഡിപനറ്റോപ്പെവും  
ഒറ്റോടെഡിപകറ്റോണഡിരഡിക്കുകയറ്റോണത്ത്   ഓറരറ്റോ  മനുഷദ്യനുവും. പളയവും എന്ന 
മഹറ്റോവഡിപത്തത്ത്  നപമ്മെ  വഡി ഴുങറ്റോന്  വന്നറപ്പെറ്റോള്  പതദ്യറ്റോശയുപടെ  
നപ്രീല കുറഡിഞഡി പൂകള്  നമ്മുപടെ ജപ്രീവഡിതത്തഡില  വഡിരഡിയഡിച്ചതത്ത് 
കടെലഡിപന്റെ മകളറ്റോയ മതദ്യപതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളറ്റോപണന്ന കറ്റോരദ്യവും നറ്റോവും 
ഒരഡികലവും  മറന്നുറപ്പെറ്റോകരുതത്ത്. 
                 ഞങള്  ആദദ്യമറ്റോയഡിട്ടറ്റോണത്ത്  ഇങപന  ഒരു      
ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസപ്രീന് തയ്യററ്റോക്കുന്നതത്ത് .'നപ്രീലക്കുറഡിഞഡി 'എന്ന 
റപരഡില തയ്യററ്റോക്കുന്ന ഈ മറ്റോഗസപ്രീനഡിപന്റെ  ലകദ്യവും  കുട്ടഡികളുപടെ  
കലറ്റോവറ്റോസന  വളര്ത്തുക  എന്നതറ്റോണത്ത് . 
                ഇതഡില  രചനകള്  നലകഡി  ഇതഡിപന്റെ  
ഭറ്റോഗമറ്റോയവര്ക്കുവും  മറ്റു  സഹറ്റോയങള്  നലകഡി   ഇതഡിപന്റെ  
അദദ്യറ്റോയമറ്റോയവര്ക്കുവും  ഞറ്റോന്  നനഡി  റരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.

                ഞങളുപടെ  കൂട്ടുകറ്റോരുപടെ  കഴഡിവകള്  നപ്രീലകുറഡിഞഡി  
റപറ്റോപല  പൂത്തത്ത്  ഭറ്റോവഡിയഡില  തഡിളങപട്ട എന്നത്ത് ആതറ്റോര്ഥമറ്റോയഡി  
പറ്റോര്ഥഡിക്കുന്നു.     

                   
                                              കൃപ.ബഡി.എവും
                                          സ്റ്റുഡന്റെത്ത്  എഡഡിറര് 



                                                       ഒനന്നാണണ്  നമ്മള
                                 2018-നമമ്മ വവിടണ് കടന്നുപപന്നായപപന്നാള  ഒന്നാര്മ്മകളവില്നവിനണ്  
മന്നായന്നാമതെ  ടട്യുബവിടതുപപന്നാമലെ  മതെളവിഞ്ഞുനവില്ക്കുനതെന്നാണണ്  പ്രളയയം  എന ആ 
മഹന്നാവവിപതണ്.രന്നാക്ഷസനന്നായവി നമമ്മ വവിഴുങന്നാന്  വന ആ ശകവിമയ നന്നായം 
ഒറ്റമക്കെടന്നായവിനവിനണ്  അതെവിജജീവവിച.മഴയന്നായവിവനണ് കുളവിരണവിയവിച്ചപപന്നാള നന്നായം 
സസ്വപ്നതവില്പപന്നാലയം ചവിനവിച്ചവില്ല അതെണ് നമമ്മ വവിഴു  ങന്നാന് വന പ്രളയയം എന 
ശകവിയന്നാമണനണ് .ജന്നാതെവിയുമടയുയം മതെതവിപന്റേയുയം പപരവില്  തെമ്മവിലെടവിക്കുന മനുഷഷ്യര് 
നമമ്മ പതെന്നാല്പവിക്കെന്നാന് വന പ്രളയദവിനങളവില് ഒനന്നാണണ്  നമ്മള എന സതെഷ്യയം 
മനസവിലെന്നാക്കെവി.

                                                           കൃപ.ബവി.എയം



ഉള്ളടകക
  1.    കവവിതകള...

➢ആമയുടടെ വവീടെട്                                                    
➢എടന്റെ കുഞ്ഞു പൂവട്
➢ഭൂമമി എനട് സുന്ദരര
➢റബ്ബര് വമിളയുര പപേമമാരമിയുര 
➢പ്രകൃതമിയുടടെ ടനമാമ്പരര
➢സ്മരണ
➢മലയമാളര 
➢പ്രളയര
➢മമാനടത്തെ ടകമാമ്പന
➢പതന ടകമാതമിയന 
➢പ്രകൃതമിതന മടെമിത്തെടമില് 
➢നമിറര

  2 .   കഥകള...
➢ഫലമികമാത്തെ സൂതര
➢ദദൈവര തന്ന സമമാനര
➢ടതറമായ വമിധമി
➢എടന്റെ ജവീവടന്റെ അസ്തമയര

  3.  ഉപനനന്യാസക...
➢അവഗണമികടപ്പെടുന്ന വമാര്ദ്ധകകര
➢മമാറുന്ന പലമാകര മമാറന്ന വമായന
➢വമാര്ദ്ധകകര പനരമിടുന്ന ടവല്ലുവമിളമികള



➢ദവപലമാപ്പെമിളമി കവമിതകള
➢ കവമിതയുടടെ മൃതത്യു ഞ്ജയര 

4.  ആസസന്യാദനക്കുറവിപപ...
➢കന്നമിടകമായട്
➢സസൗന്ദരകലഹരമി

5. വര്ണ്ണന...
➢പകരളര

6.കഥന്യാപന്യാത്രനവിരൂപണക...
➢അമ

7. പ്രഭന്യാഷണക...
➢ശുഭമാപമിവമിശശമാസര

8. ലലേഖനക...
➢  സവീപുരുഷന
➢രമാത മി
➢ആത്മകഥയുടടെ കഥ

9. കവവിപരവിചയക...
➢രമാമപുരത്തെട് വമാരകര്
➢പൂനമാനര 
➢ചങ്ങമ്പുഴ 
➢സുഗതകുമമാരമി
➢ദവകര മുഹമദൈട് ബഷവീര്
➢ഉറൂബട്
➢ആഷമാപമപനമാന

10. വവിജന്യാനലകന്യാശക...



➢കടെങ്കഥ
➢സമിനമിമകളര സമിനമിമകളമായ കൃതമികളര
➢ആരുപേമാടെമി
➢പേഴടഞമാല്ലുകള
➢തൂലമികമാനമാമങ്ങള
➢അപേരഗമാനമിമമാര്
➢2018-പലയട് ഒരു എത്തെമിപനമാടര
➢മഹതട് വചനങ്ങള
➢അധശമാനവുമമായമി ബനടപ്പെട പേഴടഞമാല്ലുകള

  11.  ചവിത്രശന്യാഖ....



ആമയുടടെ വവീടെട് 
വഴഴിയയേ പമഴി നടന്നുവരുന്നു 
വവീടടും കകകൊകണകൊരു പകൊവതകൊന് 
കചെറഴികയേകൊരു വവീടടും പുറത്തുവചഴി-
ടഴിഴഞ്ഞുവരുകമകൊരു പകൊവതകൊന് 
ജനലുകളഴില, തറയേഴില, 
മുറഴികളുമഴില, വകൊതഴിലുമഴില,
കടഴിലുമഴില, കമതയുമഴില 
കഴിടന്നുറങകൊന് വഴിരഴിയേഴില !
കവറുയത കുശലടും പറയേകൊന് കചെനകൊല
വവീടഴികലകൊളഴികടും വഴിരുതനഴിവന് 
കുറച്ചു യനരടും കഴഴിഞ്ഞു കചെനകൊല 
കുളതഴികലത്തുടും വവീരനഴിവന്.
                                    നന്ദന. എസസ
                                         9. ബഴി



എനന്റെ കു ഞഞ്ഞ് പൂവഞ്ഞ് 
എന്തു നല്ല പൂവവ.
എനന്റെ കുഞവ പൂവവ.
എന്തു നല്ല ഭഭംഗഗ.
എന്തു നല്ല സുഗനഭം.

എന്തു നല്ല നഗറഭം. 

എന്തു നല്ല പൂവവ. 
എനന്റെ സസ്വനഭം പൂവവ. 
എനന്റെ നകകൊച്ചു പൂവവ. 



ഭൂമമി എനന
സുന്ദരരം 

എനന സുന്ദരരം ,ഈ ഭൂമമി എനന
സുന്ദരരം
ഈ കകാടരം മമടരം പടര്നന കമിടകരം ഭൂമമി.
എനന സുന്ദരമമ, പൂവരം മമനരം കടലരം
മചേര്ന ഭുമമി.
                 എനന സുന്ദരമകാണന ഈ ഭൂമമി 
                'സസ്വര്ഗരം', അതന ഭൂമമി മകാത്രമകാണന. 
                നമല പരവതകാനമി
വമിരമിചനകമിടകരം 
നമലകറമിഞമി എവമിടടയകാണന
ഇത്രയരം സുന്ദരമകായ പൂക്കള,
എവമിടടയകാണുള്ളതന?
അതന ഭൂമമിയമിലകാണന, 
ഭൂമമിയമിലകാണന
ഭൂമമിയമില് മകാത്രമകാണന.
ഭൂമമി എത്ര സുന്ദരരം,
ഈ മലകാകരം നമിടന്റെ മുനമില് നമമികന.

                                    അല്നഹമിയകാന
                                              9.ഡമി



റബ്ബര് വവിളയയും പപേമമാരവിയയുംറബ്ബര് വവിളയയും പപേമമാരവിയയും

   "   "റബ്ബര് മരതവിനന് കമായവിലറബ്ബര് മരതവിനന് കമായവില, , 
കമാപപേറുകമാന് ആളവിലകമാപപേറുകമാന് ആളവില..

    റബ്ബര് മരതവിനന് പേമാലവിലറബ്ബര് മരതവിനന് പേമാലവില,,
മരയും പവടമാന് ആളവിലമരയും പവടമാന് ആളവില..

                        പവടമാന്പവടമാന്
ആളുപണ്ടെങവില് തപനആളുപണ്ടെങവില് തപന,,

പേമാല് എടുകമാന് ആളവിലപേമാല് എടുകമാന് ആളവില..

                                          മഴയമാണന്മഴയമാണന്
മഴമഴ,,പപേരുമഴപപേരുമഴ;;

                                                              മഴപകമാണ്ടെന് ചവിരടകള് നവിറഞമഴപകമാണ്ടെന് ചവിരടകള് നവിറഞ..
                                ഈ മഴ പകമാണ്ടെന് പതമാറഈ മഴ പകമാണ്ടെന് പതമാറ..

                    ഇനവി എനന് പവടമാന്ഇനവി എനന് പവടമാന്
ഈ മരങ്ങള് ഈ മരങ്ങള് ""

അഅ    ല്നഹഹിയയാനല്നഹഹിയയാന
9.9.    ഡഹിഡഹി



പ്രകൃതതിയുടടെ    ടനനൊമ്പരരം പ്രകൃതതിയുടടെ    ടനനൊമ്പരരം 

ഇലകള് ടപനൊഴതിയുന്നു 
തുരു തുടര തുരുതുടര
ഈ പ്രകൃതതിതന് ടനനൊമ്പരരം 
കനൊണുന്നു ഞനൊന്.
             ഭൂമതിതന് വതിരതിപനൊര്ന്ന 
             പച്ചപതിലൂടെതനൊ സൂരര്യന് 
             തന് കതിരണരം വതിശതിയടെതിച്ചതിട- 
             മമ്പനൊഴരം ഈ പ്രകൃതതി, തന്
ടനനൊമ്പരരം 
             കനൊണുന്നു ഞനൊന്.
അങങ്ങ് പര്വ്വതക്കുന്നതിടന്റെ 
നനീരുറവ ഇടന്നടന്നമന്നക്കുമനൊയങ്ങ് 
വറതിവരളുമമ്പനൊഴരം ഈ പ്രകൃതതിതന്-
ടനനൊമ്പരരം കനൊണുന്നു ഞനൊന്.
              ദനൊഹരംതനീര്കനൊന് ഒരു തുളതി ടവളതതി-
              നനൊയതി അലഞതിടമമ്പനൊഴരം 
              ടപനൊരതിയുന്ന ടവയതിലത്തു തന് നതിലടമലനൊരം 
              ഉഴതതിടരം കര്ഷകന് തന് മചനൊര 
              ടപരതിയുന്ന ടവയതിലതിനനൊയങ്ങ് മചര്ന്നതിടമമ്പനൊഴരം  
              ഈ പ്രകൃതതിതന് ടനനൊമ്പരരം കനൊണുന്നു ഞനൊന് 
ഈ ഭൂമതിതന് മടെതിയതില് തല-
തനൊഴങ്ങ്തതികതിടെക്കുവനൊന് കതിട്ടുമമനൊ
ഇനതിയുടമനൊരവസരങള്.
ഇന്നുരം ഈ ഭൂമതിതന് ടനനൊമ്പരരം 
കനൊണുന്നു ഞനൊന്

              ഷതിബതിന്.എസങ്ങ്
                9.എങ്ങ്



സ്മരണ                     
   ഞഞാന്   സ്മരരിക്കുന്നു  ആ    ദരിനങ്ങള
    ഞഞാന്   ഒരരിക്കലലും    മറക്കഞാത്ത  ദരിനങ്ങള
    എനന്റെ    സ്മരണകളക്കപ്പുറത്തത്ത്   നരിനത്ത്,
    ഞഞാന് സ്മരരിക്കുന്നു ആ ദരിനങ്ങള.
                  എന് ജജീവരിതത്തരിലഞാദദ്യമഞായരി ഞഞാന്,
                  ഈ ജരില്ലകള കടന്നു പപഞായതലും.
                  സ്മരരിക്കുന്നു ഞഞാന് ആ നരിമരിഷങ്ങള,
                  കുളരിരണരിയുന ദരിനങ്ങള.
     അസരികള തളയ്ക്കുന തണുപരില.
     അവസരലും ഒടലും പഞാഴഞാക്കഞാനത.
     ആസസ്വദരിച്ചതഞായ ആ ഹരരിത ഭലുംഗരി,
     ഞഞാന് സ്മരരിക്കുന്നു ആ നരിമരിഷലും

                     
                                                കൃപ.ബരി.എലും
                                                      9.ബരി



മലയയാളള 
തതേനനൂറററും മലയയാളളിതേന
അമ്മയയാണറ നനീ 

പനൂക്കള് തതേയാറററും തതേന
കറടളിക്കററും വണയാണറ നനീ

മയക്കതളില് ഉണരററും
സസ്വപപ്നമയാണറ നനീ

ആനനറും നളിറയപ്ക്കറന്ന അമ്മയയാണണന മലയയാളറും

                 ഏതേപ് ദറരളിതേതളില് നളിന്നററും പറണരററും നനീ

                 ഏതേപ് പപതേളിസനളിയളിലററും തേറണയയാകററും നനീ

                  മലയയാളളികള് മയാതറയാടപ് തചേര്ക്കററും നന്മയയാണറ നനീ

                  നളിണന്റെ സപ്തനഹറും ഈ തകരളറും മറഴറവനററും പടരറകയയാണപ്.

നനീയളിലയാത തകരളറും ഒരറും നരകമയാഗററും 

നനീണയന്നറമറള്ള തലയാകറും ഒരറ സസ്വര്ഗ്ഗമയാകററും 

കയാടററും മലയററും പറഴയററും നളിറയറന്ന തകരളണത 

നനീണയന്നററും മടളിയളില് ണവചപ് തേയാരയാടറകയയാണപ്.

                  മലയയാളളിയറണട പറണണ്യമയായ മലയയാളതമ

                  നനീ എന്നററും മക്കളയായളി കരറതേറന്ന 

                    നളിണന്റെ ഈ തകരളറും മറഴറവനററും 

                  പടരറകയയാണപ് ഒരറ ആസസ്വയാദണ്യമയായനീ..

                                                                   ഗഗൗരളി കകൃഷപ്ണ

                                                                               9.ഡളി



                പ്രളയയ
പ്രളയബബാധധിതര്   നബാമമെലബാല
പ്രളയബബാധധിതര്    നബാമമെലബാല
ഭൂമെധിയധില്   ആരുമെധില .
പ്രകൃതധിയധില് ആരുമെധില.

മവെളല, മവെളല
സര്വ്വമത
രബാജജല മുഴുവെന് നശധിച.
കുഞ്ഞുങ്ങളുമട
പബാഠങ്ങള
എലബാല എലബാല നശധിച.
മെഴമയ ശപധിമച്ചെലബാരുല 
ദുരധിത പൂര്വ്വല ജജീവെധിക്കുന.
മെഴയയ മെഴയയ യപബാകു നജീ 
മെഴയയ മെഴയയ യപബാകു നജീ.
യവെനല് വെന്നയപബാള എലബാവെരുല 
ജലതധിനു യവെണധിയലഞ്ഞയലബാ.
പ്രളയ ബബാധധിതര് നബാമമെലബാല 
പബാവെങ്ങളുമട വെജീടുകള 
എലബാല എലബാല നശധിച.

മെനുഷജമരലബാവെരുല കജബാമ്പുകളധില് കഴധിയുന.



പ്രളയ ബബാധധിതര് നബാമമെലബാല.

                                 
                           അമെധിത കൃഷ
                               9.ബധി



                  മമാനതത്തെ തകമാമ്പന

അയയമാ  നമ്മുതടെ  മമാനത്തുതണമാര
കുടട്ടിതകമാമ്പന  നനീലമാണന.
കമാററും യകമാളറും വന്നു  നട്ടിറഞമാ-
ലമററും  നമ്മുതടെ നനീലമാണന.
മഴയമാതണെങട്ടില്  മട്ടിണ്ടുകയട്ടിലനീ
പമാവത്തെമാനമാറും  നനീലമാണന.
മഴ വതന്നെന്നെമാല് നനീടട്ടി മുരണണ
നതമ്മെ  വട്ടിരടറും നനീലമാണന.
കണട്ടില് തവളട്ടി തവളട്ടിച്ചത്തെമാലറും
മുരളറും മുയമ്പ തകമാണ്ടുവരറും 
തവളട്ടി തവളട്ടിച്ചറും കണമാലുടെതന തപമാത്തുറും
തചെവട്ടികള്  നമാതമലമാറും.
                
                                     യദേവ. എസണ
                                            9 ബട്ടി



                              തതേന്  കകകൊതേതിയന്

കകൊട്ടുമരതതിന്
കകകൊമതില്   തൂങങ
തതേനനീച്ചക്കൂടട് .
കരടതിക്കുട്ടന്  മണങ
പതിടതിതച്ച....
നതിറകയ തതേനുതണ.
പതിടതിച്ചുതകറതി  മുകളതില്
കകകൊതേതിയന്
തുടുത  തതേനുണകൊന്.
പതക്ഷേ ,തവേഗങ പതിടഞതിറങതി-
പകൊയുവേകതേനകൊതണകൊ?
കരടതിക്കുട്ടകൊ  കരടതിക്കുട്ടനു
കതിട്ടതിയകതേനകൊതണകൊ?
കതിട്ടതിയ  തേതമകൊ  തതേനലകൊ
പതേതിമൂക്കകതകൊരു  കുതകൊതണ.

                                      തദേവ. എസട്
                                            9 ബതി



പ്രകൃതതി  തന്  മടതിത്തടതില

  എത്ര ലളളിതമമാണണെണന്റെ  ഭൂമളി.
   പ്രകൃതളി തന്   മടളിത്തടളില് ഞമാന്  ലയളിക്കുന.

   പല  വര്ണ്ണങ്ങളമാല്  പൂച്ചൂടളി  നളില്ക്കുന.

    കുളളിര്മയയകുകും  മന്ദമമാരുതന്  
    പുല്നമാമ്പുകളളില്  തടളി  തയലമാടളി  ഒഴുകളിമമാറുന.

    പ്രകൃതളി  തന്   മമാനസകും  ശമാന്തമമാകും  യവളയളില്-

    പൂക്കളമാല് സമൃദളി  ചൂടളി  നളില്ക്കുന...

     ഇണന്നെന്  പ്രകൃതളി  മമാതമാ........

     സുഗന്ധ  പൂരളിതമമാകും  കമാറളിലമാടളിയുലയുന  ഞമാന്.

     പറവ  തന്  മധുരമമാകും  നമാദകും ഇണന്നെന്
     മനമമാണക  കുളളിണരകുന.

     നദളികളകും  പുഴകളകും  ലയളിച്ചു നളിന ഞമാന്.

     അതളിയലക്കക്ക്  ഒഴുകളി  വവീഴുകയമായക്ക്.
     ജവീവജമാലങ്ങളമാല്  സമൃദണമന്  പ്രകൃതളി.
     മളിന്നെമാമളിനുങ്ങു  തന്  ണവണ്  ണവളളിചകും.

    ഇണന്നെനളിക്കമായളി  നമാള്  വഴളിക്കമാട്ടുന....



     തളളിരളില  ഇണന്നെന്  മനതമാരളില്.

     തമാമരണമമാട്ടുയപമാല്തളിളങ്ങളി  നളില്ക്കുന.

                                      
                                                          കൃപ.ബതി.എഎ

                                                            



                        നനിററം              

                                            
  മമാനതത്തെപൂമരതകമാമ്പതത്തെമാരമായയിരരം പൂ
  വയിരയിയയിച്ചരമാതയിക്കു നനീലനയിറരം
  ആയയിരമരയിമണയി വമാരയിതയറയിതഞമാര
  ആകമാശത്തെയിന
നനീലനയിറരം
  ആയയിരമലകളയിരമ്പയി
വരനനമാ
  ആഴക്കടലയിന നനീലനയിറരം
  അനയികഴയിഞമാലുടന
എത്തുതനമാര
  പൂനയിലമാവയിന നനീലനയിറരം
  നവലയിക്കരയികയിതലമാളയിച
കളയിക്കുരം
  കമായമാമ്പൂവയിന നനീലനയിറരം
  പമാടവരമ്പയില് ചുറയിപടരരം കമാക്ക
  പൂവയിന നനീലനയിറരം
  ആഹമാ കമാണമാന എന്തുരസരം.

                              
                                  ദദേവു .എസസ
                                       9.ബബി  
 



                            ഫലലികക്കാത്ത സൂതത

ഒരരിക്കല് ഒരു ആടട് ഒരു കുനരിന് മുകളരില്മമേഞ്ഞു നടക്കുകയയായരിരുന. 
തയാഴയാരത്തുകൂടരിമപയായ ചചെനയായ ഇതട് കണ.അവന് ആടരിമനയാടട് 
വരിളരിച്ചുപറഞ്ഞു
    'നനീ എനരിനയാണട് ഇത്ര ഉയരതരില് തനീറ്റ മതടരി നടക്കുനതട്. കയാല് 
    വഴുതരി തയാചഴെചയങയാന് വനീണയാല് ചപയാടരിമപയാലലും കരിടരില. വരൂ 
    തയാചഴെയരിറങരി വരൂ.' 
ആടട് ഒനലും മേരിണയാചത പുലട് തരിനചകയാമണയരിരുന. അമപയാള് ചചെനയായ 
പറഞ്ഞു
     മേലമുകളരില് ശക്തമേയായ തണുത കയാറ്റട് വനീശുനണട്. കയാറ്റുചകയാണയാല്    
     പനരിപരിടരിക്കുലും. അതുമേല നരിചന്റെ വരിശപടക്കയാന് മവണതരിലമേതരികലും 

     പുലട് ഈ തയാഴരയരിലണട്. മവഗലും ഇറങരി വരൂ.'
അമപയാഴുലും ആടട് ഒനലും മേരിണരിയരില. ചചെനയായയട് മദയാഷഷലും വന.
      'എമടയാ ചചെകരിടയാ നരിനചക്കന്തുവനയാലലും എനരിചക്കയാനമേരില. ഇനട്
       അചലങരില് നയാചള നനീചയചന്റെ പരിടരിയരിലയാകുലും. ഓര്മതയാള.'
അമപയാള് ആടട് തലയുയര്തരി.
       'സുഹൃമത ഇമപയാള് നനീ ആരയാചണനട് എനരിക്കട് മേനസരിലയായരി.      
       നരിചന്റെ കപടവര്തമേയാനതരില് വനീഴെയാന് മേയാത്രലും വരിഡരിയല ഞയാന്.
       നരിചന്റെ കഥകള് കുചറചയയാചക്ക എനരിക്കുലും അറരിയയാലും.   എചന-



       ക്കുറരിമചയാര്തല, നരിചന്റെ വരിശപടക്കുനതരിനയാണട് നനീ ഇത്രയുലും 
       പറഞ്ഞചതനട് എനരിക്കു മേനസരിലയായരി.'
ഇതട് മകട ചചെനയായ ഇളരിഭഷനയായരി നടനമപയായരി.

                                                               മദവു .എസട്
                                                              9.ബരി



ദദൈവവം  തന്ന   സമമ്മാനവം
                        പുറതത്ത് ബഹളളം കകേട്ടുകകേകൊണകൊണത്ത് കേകിങകിണകി ഉറക്കമുണര്ന്നതത്ത്. 'ങങകൊവ.... ങങകൊവ' ഒരു കുഞകിപ്പൂച്ചയുകടെ 
ദയനനീയസസ്വരളം. 'മനുഷങകന ഉറങകൊന് സമ്മതകിക്കകില' കേകിങകിണകി തകിരകിഞ്ഞുകേകിടെന. പൂച്ചയുകടെ ശബളം സഹകിക്കകൊനകൊകേകൊകത അവള് 
എഴുകന്നറത്ത് പുറകതയ്ക്കുവന. എന്നകിടത്ത് അവള് ജകിജകൊസകയകൊകടെ ചുറളം കനകൊക്കകി .സുന്ദരകിയകൊയ ഒരു കുഞകിപ്പൂച്ച വരകൊന്തയകില് പമ്മകി 
പതുങകി നകില്ക്കുന. ഓ... പൂച്ചകയകൊ..... എന്ന ഭകൊവകതകൊകടെ അവള് തകിരകിഞ്ഞുനടെന. ''ങങകൊവ.... ''കേകിങകിണകി കകേള്ക്കകൊന് എന്നകപകൊകലെ 
പൂച്ചക്കുഞത്ത് ദയനനീയമകൊയകി കേരഞ്ഞു. അവള് തകിരകികഞകൊന്നത്ത് കനകൊക്കകി. പൂച്ചക്കുഞകികന്റെ ദയനനീയ സസ്വരളം അവകള അതകികനകൊടെത്ത് 
അടുപകിച. പകികന്ന കുറച്ചത്ത് നകൊള് കേഴകിഞകപകൊള് കേകിങകിണകിയുളം കുഞകിപ്പൂച്ചയുളം പകിരകിയകൊന് പറകൊത അത്ര കൂട്ടുകേകൊരകൊയകി മകൊറകി. അവള് 
അതകികനകൊരു കപരകിട്ടു 'കേകൊത'. 
                       ഒരു ശനകിയകൊഴ്ച ദകിവസളം കേകിങകിണകി വനീടകില് ഇലകൊയകിരുന. അവള് തകിരകികകേ വന്നതത്ത് വവകേകിടകൊണത്ത് .കേകൊതവകിനത്ത് 
ഏറവളം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണവമകൊയകിടകൊണത്ത് അവള് തകിരകികകേ വനീടകില് എതകിയതത്ത്. അവള് വന്നപകൊകടെ കേകൊതവകികന അകനസ്വഷകിച. അവള് 
ഉറകക്ക വകിളകിച 'കേകൊത....കേകൊത' കേകൊത വകിളകികകേടകില. 
                       അവള് ചുറപകൊടുളം അകനസ്വഷകിച ഒടുവകില് വടെക്കുവശകത മകൊവകിന് ചുവടകില് കേകൊതവകികന്റെ ചലെനമറ ശരനീരളം. 
കേകൊതവകികന്റെ ചലെനമറ ശരനീരളം കേണകതയുള... കേകിങകിണകിയുകടെ കേണ്ണുകേള് നകിറകഞകൊഴുകേകൊന് തുടെങകി. അവള് 

കപകൊടകിക്കരഞ്ഞുകക്കകൊണത്ത് കേകിടെക്കയകികലെയത്ത് കപകൊയകി. കേകൊതവകികന്റെ ഒകൊര്മ്മകേള് അവകള 
അസസ്വസ്ഥയകൊക്കകി.
                      രകൊവകികലെ വളകര വവകേകിയകൊണത്ത് അവള് ഉറക്കമുണര്ന്നതത്ത്. അവള് ചകിന്തകിച
കേകൊതവകികന്റെ ശത്രു അപ്പുറകത വനീടകികലെ വകേസര് എന്ന നകൊയയകൊണത്ത്. വകേസര് ആയകിരകിക്കുളം 
കേകൊതവകികന കകേകൊന്നതത്ത്. കേകൊത ഇലകൊതവനീടെകികന്റെ ശൂനങത അവളകില് അസസ്വസ്ഥതയുണകൊക്കകി. 
അവള് പുറകതയകിറങകി കേകിളകികേളുകടെ കേലെപകിലെ ശബളം പകൊറകിപറക്കുന്ന ശലെഭങള്. കേകൊറകില് 
ആടെകിയുലെയുന്ന മരങള്. ആ മരങള്ക്കകിടെയകില് നകിഷ്ക്കളങ്കതകയകൊകടെ കേകിങകിണകികയ തകന്ന 
കനകൊക്കകിയകിരകിക്കുന്ന ഒരു കുഞത്ത് മുയല്ക്കുടകി. കേകൊത കപകൊയതകികന്റെ വകിഷമതകില് ആയകിരുന്ന 
കേകിങകിണകി തനകിക്കത്ത് വദവളം തന്ന സമ്മകൊനമകൊയകിരകിക്കുളം മുയല്ക്കുടകി എന ചകിന്തകിച. അവള് 

അതകികന എടുതത്ത് കസ്നേഹ ചുളംബനങളകൊല് നകിറച്ചത്ത് അതകികന വകൊരകി പുണര്ന. അതകിനത്ത് അവള് കപരകിട്ടു 'കേകൊത....'
                            
                                                                                                   കൃപ
                                                                                                    9.ബകി



                                                തതെററ്റായ വവിധവി

                      ഒരരിക്കല് ഒര  യയാത്രക്കയാരന് തനന്റെ കുരങ്ങനനേയയും ഇഷ്ടനപ്പെട്ട 
ആടരിനനേയയും നകയാണണ്ട് യയാത്രനപയാവുകയയായരിരന. അധരികനനേരയും നേടനകക്ഷീണരിച്ച അവര
 തടയാകതക്ഷീരത്തുവയാശ്രമയാക്കയാന് ഇരന. യയാത്രക്കയാരന് തനേരിക്കു കഴരിക്കയാനേയായരി 
കുറച്ചുഭകണയും തയയാറയാക്കരി. അതരിനുനശേഷയും അയയാള് അടുത്തുള്ള തടയാകതരില് 
കുളരിക്കയാന് നപയായരി. അയയാള് കഴരിക്കയാനുണയാക്കരിയ ഭകണയും മുഴുവനുയും കൂനട വന്ന 
കുരങ്ങന് കഴരിച്ചു തക്ഷീരത്തു. ആ ഭകണയും
തനന്റെ യജമയാനേനന്റെ വരിശേപ്പെണ്ട് തക്ഷീരക്കയാന്
വച്ചരിരന്നതയാണണ്ട് എന്നണ്ട് ഓരക്കയാനതയയാണണ്ട്
കഴരിച്ചതണ്ട്. എന്നരിട്ടണ്ട് തനേരിക്കണ്ട്
വഴക്കുകരിട്ടയാതരിരരിക്കയാന് നവണരി
സൂത്രശേയാലരിയയായ ആ കുരങ്ങന് തനന്റെ
കകകള് രണയും ആടരിനന്റെ തയാടരി
നരയാമതരില് തുടച്ചു വൃതരിയയാക്കരിയ നശേഷയും
ഒനയും അറരിയയാത പയാവനതനപയാനല
ഒരരിടതണ്ട് ഒരങ്ങരിയരിരന. ഇനതയാനയും
അറരിയയാനത പയാവയും ആടണ്ട് കക്ഷീണരിതനേയായരി
കരിടനറങ്ങുകയയായരിരന.
               
                 കുളരികഴരിഞണ്ട് മടങ്ങരിനയതരിയ യയാത്രക്കയാരന് ആഹയാരയും കഴരിക്കയാനേയായരി
നചെന്നണ്ട് നനേയാക്കരിയനപ്പെയാള്  പയാത്രയും കയാലരിയയായരിരന. ആഹയാരയും എവരിനട നപ്പെയായരി എന്ന 
വരിഷമതരില് നനേയാക്കരിയനപ്പെയാള് തനന്റെ കൂനട വന്ന ആടരിനന്റെ മുഖത്തുയും നദേഹത്തുനമലയായും 
ആഹയാരതരിനന്റെ അവശേരിഷ്ഠങ്ങള് കണ യയാത്രക്കയാരന് തയാന് ഉണയാക്കയായ ഭകണയും 
ആടയാണണ്ട് കഴരിച്ചു തക്ഷീരതതണ്ട് എന്നണ്ട് കരതരി ആടരിനനേ കഠരിനേമയായരി ശേരികരിച്ചു. 
യഥയാരഥതരില് കഴരിച്ചതണ്ട് കുരങ്ങനേയായരിരന അതരിനേയാല് ശേരികരിനക്കണരിയരിരന്നതണ്ട് 
കുരങ്ങനനേയയായരിരന. ബുദരിമയാനേയായ കുരങ്ങന് തനന്റെ കൂനടയള്ള ആടരിനനേ പറരിച്ചണ്ട് 
നേല സസ്വഭയാവമുളള കുരങ്ങനേയാവയാന് ശ്രമരിക്കുന.   
                 
                                                      ഗഗൗരരി കൃഷണ.ജരി
                                                             9.ഡരി



                                              എനന്റെ ജജീവനന്റെ അസ്തമയയ

             സൂരര്യനന്റെ നവടയ എലല്ലായയിടതയ പടര്ന്നു എനന്റെ മുനയില് ഏതല്ലാണണ്ട് കുറചണ്ട് 
സമയമമ ബല്ലാകയിയുള. എനന്റെ എലല്ലാ പ്രതജീക്ഷകളയ ഇനമതല്ലാനട തജീരുകയല്ലാണണ്ട്. 
ബല്ലാങയില് നയിനണ്ട് ആളകള് വരുമമല്ലാള് എനന്റെ കയയില് നയിനണ്ട് നകല്ലാടുകല്ലാനല്ലായയി ഒരു ചയിലയി 
കല്ലാശുമപല്ലാലുമയില. കല്ലാശണ്ട് നകല്ലാടുതയിനലങയില് അവര് എനന്റെ ജപയി നചയ്തുനകല്ലാണണ്ട് 
മപല്ലാകുനമനല്ലാണണ്ട് പറഞ്ഞതണ്ട്. ഇനതലല്ലായ ഓര്ക്കുമമല്ലാള് തനന എനയികണ്ട് വലല്ലാത ഭയയ 
മതല്ലാന്നുകയല്ലാണണ്ട്.തനന്റെ സങടവയ പറഞ്ഞുനകല്ലാണണ്ട് ശങരന്പയിള്ള വജീടയിനന്റെ തൂണയ 
ചല്ലാരയിയയിരുന്നു. അമപല്ലാഴല്ലാണണ്ട് കവലയയിനല രല്ലാമനുണയിയുനട വരവണ്ട്. പയിളളമചടല്ലാ നയിങ്ങളയിവയിനട 
എന്തു നചയ്യുകയല്ലാണണ്ട്. ഇമപല്ലാള് കവലയയിമലല്ലാ ആപരയിസരമതല്ലാ കല്ലാണവല്ലാനയിലമലല്ലാ?രണണ്ട് 
ദയിവസമല്ലായയി ഞല്ലാന് നയിങ്ങനള തയിരക്കുകയല്ലാണണ്ട്. അതുനകല്ലാണല്ലാഇനണ്ട് ഞല്ലാന് ഇമങ്ങല്ലാടണ്ട് 

വനതണ്ട്.അതുശരയി ഞല്ലാന്
രണ്ടു ദയിവസയ ഇവയിനട 
ഇവയിനട 
ഇലല്ലായയിരുന്നു
.കുറച്ചുപണതയിനുമവണയി
ഒരയിടയ വനര 
മപല്ലായയിരുന്നു. എനയിടണ്ട് 
പണയ കയിടയിമയല്ലാ?
രല്ലാമനുണയി മചല്ലാദയിച്ചു. ഉവണ്ട്
അതുനകല്ലാണണ്ട് ഞല്ലാന് 
ചയില ആവശര്യങ്ങളണണ്ട് 
നചയ്തു. ഇനണ്ട് എനയികണ്ട് 

ഒരു വയിരുന്നുകല്ലാരുണണ്ട് അവനര കല്ലാതയിരയിക്കുകയല്ലാണണ്ട്. ഇമപല്ലാള് നജീ ഇവയിടനണ്ട് മപല്ലാമയല്ലാ. 
അങ്ങനന രല്ലാമനുണയി തയിരയിച്ചുമപല്ലായയി.
            സമയയ മപല്ലാകുമനല്ലാറയ ശങരന്പയിളളയുനട മനസയില് തജീ ആളയികതയി- 
നകല്ലാമണയയിരുന്നു. മറ്റുളളവര്ക്കുമവണയി ഒരുപല്ലാടണ്ട് സഹല്ലായങ്ങള് അയല്ലാള് നചയയിട്ടുണണ്ട്. 
പമക്ഷ തനയിനകല്ലാരു ആവശര്യയ വനമപല്ലാള് എലല്ലാവരുയ കകനയല്ലാഴയിയുകയല്ലാണണ്ട്.അതുയ 
സസ്വനയ വജീട്ടുകല്ലാര് മപല്ലാലുയ. തനന്റെ സങടയ കല്ലാണല്ലാന് ആരുയ തനന ഇല എന മതല്ലാനല് 
അയല്ലാള്ക്കുണല്ലായയി. ഈവജീടലല്ലാനത മവനറല്ലാരു കയിടപല്ലാടവയ ഉണല്ലായയിരുനയില. ഇവയിടയ വയിടണ്ട് 
നതരുവയിമലകല്ലായയിരയിക്കുയ ഞല്ലാന് ഇറങ്ങുനതണ്ട്. എനണ്ട് മനസയില് വയിചല്ലാരയിക്കുകയല്ലാണണ്ട് 
ശങരന്പയിളള. ഇനണ്ട് ഉചയണ്ട്  12:00 മണയികല്ലാണണ്ട് അവര് വരുനതണ്ട് എനണ്ട് മതല്ലാന്നുന്നു. 



എനല്ലായല്ലാലുയ ഇവയിടയ വയിടണ്ട് ഇറങ്ങണയ. ഇവയിനട ജജീവയിച എനന്റെ ഓര്മകനളലല്ലായ 
മല്ലായുകയല്ലാണണ്ട്. അതുമപല്ലാനല എനന്റെ ജജീവനന്റെ അവസല്ലാനവയ. എന്തുനചയണനമനറയിയയില. 
എനന സഹല്ലായയികല്ലാന് ഇനയി ആരണ്ട് വരല്ലാനല്ലാ. സൂരര്യനന്റെ അസ്തമയയ മപല്ലാനല എനന്റെ ജജീവയിതവയ
അവസല്ലാനയിക്കുകയല്ലാണണ്ട്. ഒരു സുന്ദരമല്ലായ ജജീവയിതയ ആഗ്രഹയിച ഞല്ലാന് ഇമപല്ലാള് 
അനല്ലാഥനല്ലാണണ്ട്. ഇനയി എനന്റെ ഉയര്ചയണ്ട് തുണ കദവയ തനന....

                                                      ഗഗൗരയികൃഷ. ജയി
                                                             9 ഡയി        



                                       അനുഭവതത്തിനന്റെ വത്തില  

         തനന്റെ നകകൊടകൊരതത്തിലുള്ളനതലകൊല്ലാം 
മത്തികച്ചതകൊയത്തിരത്തിക്കണനമനന്ന് നത്തിര്ബന്ധമുള്ള 
രകൊജകൊവകൊയത്തിരുന്നു വവീരസത്തില്ലാംഹന. ഒരത്തിക്കല് വൃദ്ധനകൊയ 
തതരകൊളത്തിനയ വവീരസത്തില്ലാംഹന തജകൊലത്തിയത്തില്നത്തിനന്ന് പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട. 

പകരല്ലാം നചെറുപ്പക്കകൊരനകൊയ ഒരകൊനള നത്തിയമത്തിച്ചു. 

             പുതത്തിയ തതരകൊളത്തി
വന്നു. മുഖപ്പടയണത്തിയത്തിച്ച
കുതത്തിരകനള രകൊജകൊവത്തിനന്റെ
രഥതത്തില്
നകടത്തി.പതക,എത
നതളത്തിയത്തിച്ചത്തിടല്ലാം കുതത്തിരകള
ഒരു വശതതക്കകൊണന്ന്
ഓടുനതന്ന്. പലരുല്ലാം
ശ്രമത്തിനച്ചങത്തിലുല്ലാം ഒന്നുല്ലാം ഫലത്തിച്ചത്തില.

              ഒടുവത്തില് പഴയ തതരകൊളത്തിനയ വത്തിളത്തിച്ചുനകകൊണ്ടുവരകൊന
രകൊജകൊവന്ന് ആനള വത്തിട. വൃദ്ധനകൊയ തതരകൊളത്തി തവഗല്ലാം വന്നു. 
അയകൊള കുതത്തിരകളുനടെ അടുനതതത്തി അവയുനടെ മുഖപ്പട 
അനക്കത്തിവച്ചു. 

“പ്രതഭകൊ,മുഖപ്പട മകൊറത്തിക്കത്തിടെനതു കകൊരണല്ലാം കുതത്തിരകളക്കന്ന് 
ശരത്തിക്കന്ന് കകൊണത്തിലകൊയത്തിരുന്നു. അതകൊണന്ന് കുതത്തിരകള 
ഒരുവശതതതക്കകൊടെകൊന കകൊരണല്ലാം.”



    തതരകൊളത്തി പറഞ
    “അനുഭവ പരത്തിചെയതത്തിതനകൊളല്ലാം വരത്തില  
മനറകൊന്നുല്ലാം".തതരകൊളത്തിനയ തത്തിരത്തിനക നത്തിയമത്തിച്ചുനക്കകൊണന്ന്  
വവീരസത്തില്ലാംഹന  പറഞ.

                                                          തദേവ
                                                         9.ബത്തി           



അവഗണണിക്കപപ്പെടുന്ന വവാര്ദ്ധകകക
                                             ഇന്നതത്തെ ലലലോകകം എലലോവര്കകം 
സുപരരിചരിതമലോണണ. പുത്തെന
തലമുറയുതടെ സസ്വപ്നങ്ങളലോല് തകടരി
ഉയര്ത്തെരിയ ലലലോകമലോണരിതണ. 
പുത്തെന തലമുറതയ അലപകരിചണ
പണ്ടതത്തെ തലമുറയുകം
മലോതലോപരിതലോക്കളുമലോയുള
ലസ്നേഹബനകം പവരിത്രലമറരിയതലോണണ. ഏതതലോരലോള്കകം മലോതൃതസ്വകം 
നരിറഞ്ഞ സ്ഥലതമന്നതണ അമ്മയുതടെയുകം അച്ഛതന്റെയുകം 
അരരികരിലലോണണ. കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനരിചയുടെന തതന്ന അമ്മമലോര് 
അവരുതടെ ജജീവനുതുലലകം കുഞ്ഞുങ്ങതള ലസ്നേഹരിക്കലോന തുടെങകം. 
അവതര തപലോന്നുലപലോതല ലനലോക്കലോന അച്ഛനമ്മമലോര് രലോവകം പകലകം 
കഷ്ടതപ്പെടുന്നു. അതുതകലോണ്ടണ തതന്ന സസ്വനകം മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ 
കഷ്ടപ്പെലോടെണ കണകം ലകടകം വളര്ന്നണ വന്നവരലോണണ പണ്ടതത്തെ 
തലമുറക്കലോര്. ഒരു തളലക്കലോഴരി കുഞ്ഞുങ്ങതള ചരിറകരിനടെരിയരില് 
തവചണ എങ്ങതനയലോലണലോ സകംരകരികന്നതണ, 
അതുലപലോതലയലോയരിരരികകം മലോതലോപരിതലോക്കള് കുഞ്ഞുങ്ങതള 
സകംരകരികന്നതണ. കുഞ്ഞുങ്ങള് എത്ര വലതലോയലോലകം എത്ര 
മുതരിര്ന്നലോലകം മലോതലോപരിതലോക്കള്ക്കണ എലപ്പെലോഴകം കുഞ്ഞലോയരിരരികകം. 
ആയതരിനലോല് അന്നതത്തെ തലമുറക്കലോര് മലോതലോപരിതലോക്കലളലോതടെലോപ്പെകം
ഏതു സഹനത്തെരിലകം വലോര്ദ്ധകലത്തെരിലകം കൂടണ നരില്കമലോയരിരുന്നു.

                                             ഇന്നതത്തെ ലലകകം ഏതറ 
വലതലസ്തമലോണണ. മലോതലോപരിതലോക്കള് പണ്ടതത്തെ ലപലോതല 
ലസ്നേഹനരിധരിയലോണണ. അവരുതടെ ജജീവരിതത്തെരില് മക്കള്ക്കലോണണ 



പലോധലോനലകം. പലക പുത്തെന തലമുറക്കലോര്ക്കണ സസ്വനകം ലലലോകമലോണണ
അവരുതടെ ജജീവരിതകം. അതരില് മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ സ്ഥലോനകം 
ഒരരിക്കലകം  പസകരിലയറരിയതല. മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ ലസ്നേഹവകം 
ലലോളനയുകം വലോത്സലലവതമലോതക്ക അനുഭവരിചണ  വളര്ന്നണ വരുന്ന 
തലമുറക്കലോര്ക്കണ സസ്വനകം ജജീവരിതകം തരിരതഞ്ഞടുകന്നതു വതര 
മലോതലോപരിതലോക്കള് ദദൈവ തുലലമലോയരിരരികകം. അതരിനുലശേഷകം 
സസ്വനകം ജജീവരിതകം തരിരതഞ്ഞടുത്തെണ കഴരിഞ്ഞലോല് മലോതലോപരിതലോക്കള് 
ദദൈവ തുലലതമന്നണ മനസരില് സൂകരിചവര് മലോതലോപരിതലോക്കള്ക്കണ 
ഒരു തചറരിയ സ്ഥലോനമലോണണ നല്കുക. 

                                               നലോകം ഒരരിക്കല് ലപലോലകം സസ്വനകം 
മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ മനസണ അറരിയലോന ശ്രമരിക്കലോറരില. നമ്മുതടെ 
പൂര്വരികര് തതന്ന പറഞ്ഞു പരത്തെരിയ പഴ തഞലോലലോണണ "പഴത്തെരില 
വജീഴലമലോള് പചരില ദക തകലോടരി ചരിരരികകം" എന്നതണ. പഴത്തെരില 
തലോതഴ വജീഴലമലോഴണ  ദക തകലോടരി ചരിരരികന്ന പചരില 
ഒലോര്കന്നലതയരില തനരികകം ഈ അവസ്ഥ വന്നണതലോതഴ 
വജീഴതമന്നണ. ആ ഒരു അവസ്ഥ തതന്നയലോണണ ഇന്നതത്തെ 
തലമുറക്കലോര്കകം. സസ്വനകം മലോതലോപരിതലോക്കതള ഉലപകരികലമലോള് 
അവരുതടെ ആ വലോര്ദ്ധകലതമന്ന അവസ്ഥ തനരികകം ഒരു ദൈരിവസകം 
വരുതമന്നണ ഒലോര്ക്കലോതത ഉലപകരികന്നു. 

                                                  നലോകം നമ്മുതടെ 
മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ വലോര്ദ്ധകലകം അവഗണരിക്കലോതത അവതര 
നലമ്മലോടു കൂടെരി നരിര്ത്തെരി അവതര സലനലോഷരിപ്പെരിക്കലോനലോണണ 
ശ്രമരിലക്കണ്ടതണ. അലലോതത നലോകം നമ്മുതടെ മലോതലോപരിതലോക്കളുതടെ 
വലോര്ദ്ധകലതത്തെ അവഗണരിചണ വൃദ്ധ സദൈനങ്ങളരിലകം മറകം 
തകലോണ്ടലോകകയല തചലയ്യേണ്ടതണ. വൃദ്ധ സദൈനങ്ങളരില് 
ഉലപകരികന്നതരിലൂതടെ വൃദ്ധ സദൈനങ്ങളുതടെ എണ്ണത്തെരില് 



വര്ധനയുണ്ടലോകലോകം പലക, നമുക്കണ  എനലോണണ ലനടകം?

                                                   തപറ വളര്ത്തെരിയ അമ്മയുകം 
ലപലോറരി വളര്ത്തെരിയ അച്ഛനുകം പരിടെരിതപ്പെടുന്ന വലോര്ദ്ധകലത്തെരില് നലോകം 
അവലരലോതടെലോപ്പെകം തതന്ന നരില്ക്കണകം. അതലോയരിരരികകം ഇന്നണ 
അവഗണരിക്കതപ്പെട തകലോണ്ടരിരരികന്ന വലോര്ദ്ധകലത്തെരിനണ 
തകലോടുക്കലോന പറന്ന ഏറവകം നല പരരിഹലോര മലോര്ഗ്ഗതമന്നണ തജീര്ച.    

                                                          ആരതരി.എകം
                                                             9.ഡരി



   മമാറുന്ന ലലമാകകം  മമാറുന്ന വമായന
                  

                     21- ാാാം നൂറാണണ്ടിലലെ 
മാനവജനത ഇനന്ന് നനരണ്ടിടുന
ഒരു ലവല്ലുവണ്ടിളണ്ടി എനനപാലലെ  
മാറണ്ടിലകാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നു  വായന എനതന്ന്.
വായനയുലടെ  മാഹാതത്മ്യലത്തെപ്പറണ്ടി 
പറയുനമാള് എനണ്ടികന്ന് പറയാനുള്ളതന്ന് 
കു ഞ്ഞുണണ്ടിമാഷണ്ടിലന്റെ 

വാക്കുകളാണന്ന്.'വായണ്ടിചാലാം വളരുാം വായണ്ടിചണ്ടിനല്ലേലാം
വളരുാം വായണ്ടിച്ചുവളര്നാല് വണ്ടിളയുാം വായണ്ടികാലത വളര്നാല് 
വളയുാം'.ഇനലത്തെ നന-ലജന് യുഗത്തെണ്ടിലലെ കുടണ്ടികള് അറണ്ടിയാത്തെ 
വസ്തുതയുാം   
എനാല് അവര് മനസണ്ടിലൊനകണകാരത്മ്യമാണന്ന് കുഞ്ഞുണണ്ടിമാഷണ്ടിലന്റെ ഈ 
വരണ്ടികള്. ഇനലത്തെ തലെമുറയന്ന് വായന എന്നു പറയുനമാള് നഫാണണ്ടിലലെ 
നഫയന്ന്സന്ന്ബുകണ്ടിലാം വാടെന്ന്സന്ന്ആപ്പണ്ടിലലമാലക ലചെലെവഴണ്ടിക്കുന 
സമയമാണന്ന്.  അവര് പുസ്തകങ്ങള് എന അറണ്ടിവണ്ടിലന്റെ നലൊകാം തുറന്നു 
നനാകണ്ടിയണ്ടില്ലേ. പുസ്തകങ്ങള് തമണ്ടിലള്ള ബനാം വണ്ടിനച്ഛേദണ്ടികലപ്പടണ്ടിടന്ന് 
വര്ഷങ്ങള് കഴണ്ടിഞണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നു.ഓനരാ നണ്ടിമണ്ടിഷവാം മാറണ്ടിലകാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന 
ഈ നലൊകത്തെണ്ടില് വായനയുലടെ പ്രധാനത്മ്യവാം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

                  ഒരു മനുഷത്മ്യനന്ന് ഒരു മണ്ടിനണ്ടിടണ്ടില് വായണ്ടികാന് കഴണ്ടിയുനതന്ന് 250-

300 വലരയുള്ള വാക്കുകളാണന്ന്.എനാല് ഒരു മണ്ടിനണ്ടിടണ്ടില് 1000-നത്തൊളാം 
വാക്കുകള് വായണ്ടിക്കുനവരുമുണന്ന്.അവര്കന്ന് നണ്ടിമണ്ടിഷ നനരാം മതണ്ടി ഒരു 
പുസ്തകാം തലന വായണ്ടിച്ചുതതീര്കാന്.

                  ജൂണ-19 നാാം വായനാദണ്ടിനമായണ്ടി ആചെരണ്ടിക്കുന്നു.വായണ്ടികാന്
മറന്നുലകാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന ഈ നലൊകത്തെണ്ടിനന്ന് വായനയുലടെ പുത്തെന് നലൊകാം 
തുറന്നു ലകാടുകാനാണന്ന് പണ്ടി.എന്.പണണ്ടികര് എന മഹാന് നമുകന്ന് 
നവണണ്ടി ഗ്രന്ഥശാലെകള് തുറനതുാം അതണ്ടിനു നവണണ്ടി കഠണ്ടിനമായണ്ടി 



പ്രയതണ്ടിചതുാം .ആ മഹാപ്രതണ്ടിഭയുലടെ ചെരമദണ്ടിനമാണന്ന് നാാം 
വായനാദണ്ടിനമായണ്ടി ആചെരണ്ടിക്കുനതന്ന് എനന്ന് എല്ലോവര്ക്കുാം അറണ്ടിയാമനല്ലോ.  

                    വായന എന്നുപറയുനമാള് പലെരതീതണ്ടികള് ഉണന്ന്.നമള് 
മതഗ്രന്ഥങ്ങള് വായണ്ടിക്കുാം നപാലലെയാനണാ ബാലെരമ വായണ്ടിക്കുനതന്ന് ? 

പാഠപുസ്തകങ്ങള് വായണ്ടിക്കുാം നപാലലെയാനണാ കാര്ട്ടൂണ വായണ്ടിക്കുനതന്ന്?
ഒരണ്ടികലാം അല്ലേ.കാരണാം ഓനരാ പുസ്തകവാം അതണ്ടിനന്റെതായ 
രതീതണ്ടിയണ്ടിലൊണന്ന് വായണ്ടിനകണതന്ന്.
                    അറണ്ടിവണ്ടിലന്റെ നലൊകനത്തെകന്ന് നലമ കൂടണ്ടിലകാണ്ടു നപാകുന 
പുസ്തകങ്ങള് ഉനപകണ്ടികാതണ്ടിരണ്ടികാാം.അറണ്ടിവണ്ടിലന്റെ വാതായനങ്ങളായ 
പുസ്തകങ്ങളണ്ടിനലെകന്ന് ഇറങ്ങണ്ടി ലചെല്ലോാം.അറണ്ടിവാണന്ന് പുസ്തകലമന 
മുദാവാകത്മ്യാം  നമുകന്ന് മുറുലകപണ്ടിടെണ്ടികാാം. ഈ സമയാം ഒരു കാരത്മ്യാം എനണ്ടികന്ന്
ഒാര്മ വരുകയാണന്ന്.വായണ്ടികാന് സമയമണ്ടിലല്ലേനന്ന് പറയുനവര്   
ആതഹതത്മ്യ ലചെയ്യുകയാണന്ന്. 
'ഒനണ്ടിനുാം സമയമണ്ടില്ലേ'

 എന വാകാണന്ന് നലമ പുസ്തകങ്ങളണ്ടില് നണ്ടിനന്ന് അകറ്റുനതന്ന്. സമയമണ്ടില്ലേ 
എന വാക്കുകലളല്ലോാം ഉനപകണ്ടികാാം .പുസ്തകങ്ങലള ചെങ്ങാതണ്ടിമാര് 
ആകാാം. അറണ്ടിവണ്ടിലന്റെ ലവളണ്ടിചമായ പുസ്തകങ്ങളണ്ടിനലെയന്ന് ഇറങ്ങണ്ടിലചല്ലോാം 
എനന്ന് ശുഭ പ്രതതീകനയാലടെ നണ്ടിര്ത്തുന്നു.

                                           ഗഗൗരണ്ടികൃഷ.ജണ്ടി
                                                   9.ഡണ്ടി



വവാര്ദ്ധകകക്യം നനേരരിടുന്ന വവല്ലുവരിളരികള

                 21 - ാാാം നൂറാണണ്ടിലലെ മാനവജനത നനരണ്ടിടുന്ന ലവല്ലുവണ്ടിളണ്ടി 
എനന്നാണാം മാറണ്ടിക്കഴണ്ടിഞണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നു വാര്ദ്ധകകാം എന്നതത.വാര്ദ്ധകകാം 
ഒരു കുറമലല്ലെന്നുാം എല്ലൊ മനുഷകരുലടെയാം ജജീവണ്ടിതതണ്ടില് കൂടെണ്ടി 
കടെന്നുനപാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാലണന്നുാം ഇന്നലത നന-ലജന് 

യഗതണ്ടിലലെ മനുഷകമനസ്സുകള് മറന്നുനപാകുന്നു.ഒരു വന് മരതണ്ടില് 
അതണ്ടിനവഗാം ഇലെകള് തളണ്ടിര്ക്കുാം നപാലലെ ഓനരാ ദണ്ടിവസാം കഴണ്ടിയനമാഴാം 
വൃദ്ധസദനങ്ങളുലടെ എണാം കൂടെണ്ടി കൂടെണ്ടി  വരുന്നു. വാര്ദ്ധകകതണ്ടില് 
മക്കനളാലടൊപാം  ചണ്ടിലെവഴണ്ടിനക്കണ അനര്ഘനണ്ടിമണ്ടിഷങ്ങള്  ഇന്നലത 
വൃദ്ധരായ മാതാപണ്ടിതാക്കള്
നാലെത  മതണ്ടിലുകളാല് ചുറലപട്ട  വൃദ്ധസദനങ്ങളണ്ടില് കഴണ്ടിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

                             ഇന്നത പത്രമാധകമങ്ങള് വഴണ്ടി നാാം ദണ്ടിവനസന 
കണ്ടുവരുന്നതാണത  മാതാപണ്ടിതാക്കലള ലതരുവുകളണ്ടില്  ഉനപകണ്ടിചണ്ടിട്ടത  
കടെന്നുകളയന്ന മക്കളുലടെ ആലരയാം   ലഞെട്ടണ്ടിപണ്ടിക്കുന്ന കഥകള്.സസ്വനാം 
കാരകാം മാത്രാം നനാക്കണ്ടി ജജീവണ്ടിക്കുന്നവരാണത ഇന്നലത സമൂ ഹാം.

എല്ലൊവര്ക്കുാം നജാലെണ്ടിതണ്ടിരക്കാണത.ആര്ക്കുാം  ഒന്നണ്ടിനുാം സമയമണ്ടില്ലെ.

                             കുടുാംബാം എന്നതത  കൂടുനമാള്  ഇമാം  എന്നായണ്ടിരുന്നു
പലണാലക്ക പറഞണ്ടിരുന്നതത . എന്നാല് ഇന്നത  നനലരതണ്ടിരണ്ടിചാണത  
കാരകങ്ങളുലടെ നപാക്കത. കൂട്ടു കുടുാംബവകവസ്ഥയാണത പലണാലക്ക 



നണ്ടിലെന്നണ്ടിരുന്നതത. അന്നത കുടുാംബങ്ങളണ്ടില് വഴക്കണ്ടില്ലെ.എല്ലൊവരുാം 
ഒലതാരുമനയാടുാം  ലഎകകനതാടുാം കഴണ്ടി ഞ്ഞുനപായണ്ടിരുന്നു.അന്നത 
കുട്ടണ്ടികള്ക്കത കഥ പറഞത ലകാടുക്കാനുാം അവലര അനുസരണനയാലടെ  
വളര്താനുാം ഒരു ലതറത കണാല് ശാസണ്ടിക്കാനുാം മുതശണ്ടിമാരുാം 
മുതശനാരുാം ഉണായണ്ടിരുന്നു.ഇനപാള് കുടുാംബങ്ങളണ്ടില്  
വൃദ്ധമാതാപണ്ടിതാക്കള്ക്കത ഒരു പ്രസകണ്ടിയാം ഇല്ലെ. അവലര നനാക്കുവാന് 
ആരുമണ്ടില്ലെ.

                         ആധുനണ്ടികയഗതണ്ടില് വൃദ്ധര്ക്കത  കുടുാംബങ്ങളണ്ടില് ഉള്ള  
പ്രാധാനകാം  കുറഞത വരുകയാണത .ശണ്ടിഥണ്ടിലെമായണ്ടിലക്കാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന്ന 
കുടുാംബബന്ധങ്ങലള  പ്രനമയമാക്കണ്ടി  പ്രശസ്ത  കഥാകാരണ്ടി മാധവണ്ടിക്കുട്ടണ്ടി 
രചണ്ടിച കഥയാണത  ' കജീറണ്ടിലപാളണ്ടി ഞ ചകലൊസത ' . മകലന്റെ  ഓര്മകളണ്ടില് 
മാത്രാം  ജജീവണ്ടിക്കുന്ന  നസ്നേഹതണ്ടിലന്റെ  നണ്ടിറകുടെമായ  ഒരമ്മലയയാം  
നജാലെണ്ടിതണ്ടിരക്കണ്ടിനണ്ടിടെയണ്ടില്   നബാധപൂര്വാം  അമ്മലയ മറന്നുനപാകുന്ന 
ഒരു മകനനയാം  ഈ കഥയണ്ടില്  കാണാന് കഴണ്ടിയന്നു .
ഇതുതലന്നയലല്ലെ  നമ്മുലടെ സമൂഹതണ്ടില് ഇന്നത നടെക്കുന്നതത?വൃദ്ധരായ 
മാതാപണ്ടിതാക്കലള ആര്ക്കുാം നവണാത അവസ്ഥ.അവര് അവരുലടെ 
മക്കള്ക്കത ഒരു ബാധകതയായണ്ടി തജീരുന്നു. മാതാപണ്ടിതാക്കലള പട്ടണ്ടിക്കൂട്ടണ്ടില് 
അടെചണ്ടിടുക , അവലര ലതരുവുകളണ്ടില് ഉനപകണ്ടിക്കുക എന്നണ്ടിങ്ങലനയളള 
നണ്ടിരവധണ്ടി വാര്തകള് നാാം ദണ്ടിവനസന വായണ്ടിക്കുന്നതാണത. 
മനുഷകമനസ്സുകലള കുതണ്ടിനനാവണ്ടിപണ്ടിക്കുന്ന ഇതരാം സന്ദര്ഭങ്ങള് 
ഇക്കാലെതത നണ്ടിരവധണ്ടിയാകുന്നു. ഓനരാ ദണ്ടിവസാം കഴണ്ടിയനമാഴാം കൂടെണ്ടി കൂടെണ്ടി 
വരുന്നു. എനാണത ഇതണ്ടിലനാരു പ്രതണ്ടിവണ്ടിധണ്ടി?എനാണത നമ്മള് വൃദ്ധലര 
നസ്നേഹണ്ടിക്കുവാന് മടെണ്ടിക്കുന്നതത.അവലര  ഉനപകണ്ടിക്കാന് നപ്രരണ്ടിതരാകുന്നതത.
നമ്മുലടെ യവതലെമുറ ഇന്നത ചണ്ടിനണ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാരകമുണത. ഒരു നഫാണാം 
കുറചത പണവുാം ഉണായാല് എനാം ലചയാലമന്നത. എന്നാല് അവര് 
ഓര്ക്കുന്നണ്ടില്ലെ സസ്വനാം മാതാപണ്ടിതാക്കലളപറണ്ടിനയാ വജീട്ടണ്ടിലലെ 
മുതശണ്ടിലയപറണ്ടിനയാ ഒന്നുാം. ഒന്നുാം ഓാര്ക്കാന് അവര്ക്കത സമയമണ്ടില്ലെ. 
വജീട്ടണ്ടിലുള്ള വൃദ്ധമാതാപണ്ടിതാക്കളുലടെ നസ്നേഹലൊളണ്ടിതകങ്ങളാണത ഇവണ്ടിലടെ 



വലര ഇത്രയാം വലെണ്ടിയ നണ്ടിലെയണ്ടില് എതണ്ടിചലതന്നത അവന് 
ഓര്ക്കുന്നണ്ടില്ലെ.വജീടെണ്ടിലന്റെ ഐശസ്വരകവുാം സമത്തുമാണത വൃദ്ധര്. അവര് ഒരു 
ലതരുവണ്ടിലുാം ഉനപകണ്ടിക്കലപനടെണവര് അല്ലെ. 

                      ഇനണ്ടി വരുന്ന തലെമുറലയങണ്ടിലുാം വൃദ്ധലര മനസണ്ടിലൊക്കണ്ടി 
അവര് ഒരു വൃദ്ധസദനതണ്ടിലുാം   
ജജീവണ്ടിനക്കണവരല്ലെ   എന്ന  നബാധകലതാലടെ  ഒരു നല്ലെ  സമൂഹതണ്ടിലന്റെ  
സൃഷണ്ടികളാകലട്ട  എന്നത പ്രാര്ഥണ്ടിച്ചുലക്കാണത  നണ്ടിര്ത്തുന്നു .   

   
                                                                                                          
കൃപ .ബണ്ടി.എാം   
9.ബണ്ടി



                     

വവൈലലലോപപ്പിളപ്പി  കവൈപ്പിതകളവവൈലലലോപപ്പിളപ്പി  കവൈപ്പിതകള
             

                   കകാല്പനനികതയനില്  നനിനന്നും  മകാറനി  
അനുഭവങ്ങളളെ  കവനിതയയ്ക് വനിഷയമകാകനിയ  കവനിയകാണയ്ക്  
വവലലകാപനിളനി.  
അനുഭവങ്ങളളെ അലതപടനി
പകര്തകാളത  അതയ്ക്
മനസനിലനിടയ്ക് ജജീവനിതദര്ശന-
മകാകനിയകാണയ്ക് അലദ്ദേഹന്നും
അവതരനിപനിച്ചതയ്ക് 
.ജജീവനിതമകാകുന്ന കടലനിളന
മഷനിക്കുപനിയകാകനിയകാണയ്ക്
അലദ്ദേഹന്നും കവനിതകളളെഴുതനിയതയ്ക്. 'മകാമ്പഴന്നും' എന്ന 
കവനിതയനിലൂളട മലയകാളെനികളളെ കണനില് ഈറനണനിയനിച്ച ആ
തൂലനികയനില് നനിന്നയ്ക് 'വനിട'യന്നും 'പടയകാളെനികളന്നും' 

'കുടനിളയകാഴനികലന്നും' 'കന്നനിളകകായന്നും' 'മകരളകകായ'ളമലകാന്നും 
പനിറന. ജജീവനിതതനിളന്റെ കയയ്ക്പന്നും മധുരവുളമലകാന്നും 
വവലലകാപനിളനികവനിതയനില് ഇടകലരുന.

        
                   വനികകാരങ്ങളെല, വനിചകാരങ്ങളെകാണയ്ക് 
വവലലകാപനിളനികവനിതളയ ഈടുറ്റതകാക്കുന്നതയ്ക്. തളന്ന 
ഏളറ സസകാധജീനനിച്ച അനുഭവങ്ങളെകാണയ്ക് അലദ്ദേഹന്നും സൂക്ഷ്മമകായനി



ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചതയ്ക്.പ്രലബകാധകതസന്നും നനിറഞ്ഞ കവനിതക-

ളെകായനിരുന അലദ്ദേഹതനിലന്റെതയ്ക്.കകാണുന്ന സസപ്നങ്ങളെല , 
വനിവരനിക്കുന്ന, വനിസ്തരനിക്കുന്ന സസപ്നങ്ങളെകാണയ്ക് 
വവലലകാപനിളനി കവനിത.ജജീവനിതതനിളന്റെയന്നും 
മരണതനിളന്റെയന്നും തതസശകാസ്ത്രമകാണയ്ക് അലദ്ദേഹന്നും 
അവതരനിപനി-
ച്ചതയ്ക്. ജജീവളനളകകാണയ്ക് വനിധനിളയ തനിരുത്തുന്നരജീതനി  
വവലലകാപനിളനിയളട  ശ്രദ. പകാണനകായന്നും പുള്ളുവനകാ-
യളമകാളക ഏവരുളടയന്നും എകകാലതനിളന്റെയന്നും  നകാദമകായനി 
വവലലകാപനിളനി  കവനിതകള് പുതുമലയകാളട  ഇനന്നും 
നനിലനനില്ക്കുന . കകാലലതകാടുന്നും ലലകാകലതകാടുന്നും ലയനിച്ചു 
ലചരുന്ന വവലലകാപനിളനി കവനിത മരണളത മറനികടക്കുന്ന-

വയകാണയ്ക്, കകാലളത അതനിജജീവനിക്കുന്നവയകാണയ്ക്. ഇതകാണയ്ക് 
കവനിതയളട മൃതത്യുജ്ഞയന്നും. ഒഴുകനിളകകാണയ്ക് നനിലനനില്ക്കുന്ന 
നദനിലപകാളല  പുതുമയളതകായനി വവലലകാപനിളനി കവനിത 
മകാറുന. കകാച്ചനികുറുകനിയ കവനിതകളെകാണയ്ക് 
വവലലകാപനിളനിയലടതയ്ക്. ലകകാപ നനിറഞ്ഞകാലന്നും,അര്തന്നും  
തുളമ്പകാത, ഭദ്രമകായ കവനിതകളെകാണയ്ക്
അലദ്ദേഹന്നും എഴുതനിയതയ്ക്.സന്നുംശയങ്ങളെനിടയ്ക് ഉറപനിക്കുന്ന 
ഉതരങ്ങളെകാണവ .അനുഭവങ്ങളളെ അര്തപൂര്ണമകായ
ലഹരനിയകാകനി മകാറ്റുന്ന അലദ്ദേഹന്നും ഓര്മ്മകളളട 
കവനിയകാണയ്ക്.കടല്ലപകാളല  ഏളറ ജന്മങ്ങള് ജജീവനിച്ചയ്ക്
ചുളെനിവുകള് വജീണമുഖന്നും വവലലകാപനിളനികവനിതയ്ക്കുണയ്ക്. 



വനിതയ്ക്കുകയന്നും ളകകായ്യുകയന്നും ളചയലമ്പകാഴുന്നും പുതനിയ
സനകാന പരമ്പരളയ സൃഷനിച്ചു ളകകാണയ്ക് ജജീവനിതന്നും 
നശനികകാളത നനില നനില്ക്കുന എന്ന ദര്ശനതനിലൂളട
ജജീവനിതതനിളന്റെ വനരനരര്യലബകാധന്നും കവനി 
അവതരനിപനിക്കുന.കണജീരുളകകാണയ്ക് നനച്ചയ്ക് മരണന്നുംളകകാണയ്ക്
വളെമനിട്ടു വളെര്ത്തുന്ന ഒരു മരതനിളന്റെ കകാവല്കകാരനകായ ഈ
കവനി മറ്റു കവനികളെനില് നനിനന്നും വര്യതര്യസ്തനകാണയ്ക്.
                                                 യമുന കൃഷ
                                                      9.ഡനി



കവവിതയുടടെ മമ്യതമ്യഞ്ജയയ

ഒരു കവവിതകകകൊണണ്ട് ഒരു കകൊലകൊവസ്ഥ തകന്നെ ഉണകൊകവിയവര് 

ഏകറെയവില.വവലലകൊപവിളവികണ്ട് അതണ്ട് കഴവിഞവിരവിക്കുന.ഏതു 

മരവവിപവിലനേയയും ഉരുക്കുന്നെ, ഏതു വരണ കണ്ണുകകളെയയും 
ഈറെനേകൊക്കുന്നെ കകകൊടവിയ മമീനേച്ചൂടവികന്റെ മകൊധുരരയും 

മകൊമ്പഴതവിലുണകൊയവിരുന. പവിണകതവില് നേവിന്നെണ്ട് ഇണകങ്ങളയും 
ചവര്പവില് നേവിന്നെണ്ട് മകൊധുരരവയും മരണതവില് നേവിന്നെണ്ട് ജമീവവിതവയും 
വകൊറവികയടുക്കുന്നെ വകതഴകയും മലയകൊളെവികള് ഈ കവവിതയവില് 

കകണതവി .കവവിതയകട ഈ നേവിറെക്കൂട്ടുകളയും സസ്വരലച്ചേര്ച്ചേകളയും 

അനുഭവതവികന്റെ പുതവിയ തുറെമുഖങ്ങളെകൊയവി. കടലവികനേ 

മഷവിക്കുപവിയകൊക്കുന്നെ ഒരു കുടവി ഇവവികട എഴുതവികകകൊലണയവിരുന.

                              വവലലപവിളവി സ്തലതകൊഭങ്ങളകട കവവിയല. 

തകന്റെ കൂകട ജമീവവിച്ചേ ജമീ,ചങ്ങമ്പുഴ, ഇടപളവി എന്നെവിവകരലപകൊകല 
വവികകൊരങ്ങലളെകൊടണ്ട് സയുംസകൊരവിച്ചു നേവില്ക്കുന്നെ കകൊവരശമീലവയും 

ഇല.ലതടവിയരക്കുന്നെ ഒരു ജന്തുവവികനേലപകൊകല തകൊന് കടവിച്ചുപറെവിച്ചേ 

അനുഭവങ്ങള് നേവിഴലവില് നേവിന്നെണ്ട് കവവിയയും ചവച്ചേരയ്ക്കുന. അകതകൊരു 
തതസ്വചവിന്തയകൊയവി തമീരുയും വകര സയുംഭവങ്ങളെകൊയവി തമീര്ന്നെണ്ട് കഥയകൊയവി
മകൊറുന്നെ ലസ്തകൊഭങ്ങളെകൊണണ്ട് തകൊന് അവതരവിപവിക്കുന്നെതണ്ട് 



വവലലകൊപവിളവി സൂചവിപവിച്ചേവിട്ടുണണ്ട്. കകൊണുന്നെ കവിനേകൊവല. 

വവിവരക്കുന്നെ വവിസ്തരവിക്കുന്നെ സസ്വപ്നമകൊണണ്ട് വവലലകൊപവിളവി കവവിത. 

ഇതണ്ട് കവവിതകനേയവികന്റെ മകറകൊരു ക്രമമകൊക്കുന.ഒരു കുറതവികന്റെ, 

ഒരു ക്രൂരതയകട ലകകൊടതവി വവിചകൊരയും ലപകൊകല വവലലകൊപവിളവിയയും 

ജമീവവിതകത കൂടവില്ലകറവി വവിസ്തരവിക്കുകയകൊണണ്ട് കചയ്യുന്നെതണ്ട്.

                   



കനന്നികകക്കൊയയ

                                                                 ജജീവവിതതവിനന്റെ  അനശശ്വരത 
അവവിഷ്കരവിക്കുന്ന കവവിതയയാണണ

കന്നവിനകയായണ.വവലലയാപവിളവി  എഴുതവിയ കവവിതയയാണണ 

കന്നവിനകയായണ.എത്ര കയാലലം നമ്മള് മുലന്നയാട്ടു ലപയാ-

യലലം നമ്മളുനട
കൂനട തനന്ന
നകയായ്ത്തുകയാരലം
അവരനട
നകയായ്ത്തുലം

മുലന്നറവിനകയാണവിരവിക്കുന.അവര് കഷണ ടനപ-

ടണ നമുക്കുലവണവി തലകുമവിട്ടു നവിന നകയായ്യുലമയാള് അവ 

തനന്റെ  ജജീവവിതഭയാരലം കൂടുതലള മനുഷഷ്യനന്റെ തലകു-

നവികലയായവി കവവി കയാണുന.അവര് വവിതണ വവിതചണ അതണ 
വളര്ന്നണ വലതയായവി കഴവിയുലമയാള് അതണ തവിന്നണ

നശവിപവികയാന് ലവണവി കജീടങ്ങള് വരലം.അതുലപയാനലയയാണണ 
മനുഷഷ്യജജീവവിതനത ഇലയാതയാക്കുവയാന് ലവണവി



പ്രതവിസനവിയുലം.

                                 നമ്മുനട ജജീവവിതതവില് വരന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് അതണ എത്ര വലതയാനണന്നണ വന്നയാല് മയാത്രലമ 

നമുകണ മനസവിലയാകയാന് കഴവിയുകയുള.അതവിനന  

അതവിജജീവവിക്കുന്നവര് മുലന്നയാട്ടുള ജജീവവിത  പ്രയയാണലം തുടര-

ന.നനലണ വളര്ന്നണ  വലതയായവി അതവില് നവിന്നണ നമ്മള്  നല 

സശ്വര്ണലം നപയാലള മണവി തവിരനഞ്ഞെടുക്കുന്നതു-

ലപയാനലയയാണണ ജജീവവിതലം വയാര്ദ്ധകഷ്യതവിനലത്തുന്നതണ. 

പവിനന്ന നമ്മുനട ജജീവവിതലം അവസയാനവിക്കുകയുലം നചെയ്യുന.

                                          നകയായവിനന്റെ ചെയാമലവില് നവിന്നണ 
പുതവിയ ഞയാര്ക്കൂടലം തളവിര്ക്കുന്നതുലപയാനല മരവിചവരനട 

പുതവിയ തലമുറ അടുത ജജീവവിതലം തുടങ്ങുകയുലം നചെയ്യുലം . 
ജജീവവിതതവിനന്റെ വനരന്തരഷ്യലം ആണണ

വവനലയാപവിളവി 'കന്നവിനകയായണ 'എന്ന കവവിതയവിലൂനട 

അലദ്ദേഹലം പഠവിപവിക്കുന്നതണ.

                                                            റവിസയാന

                                                                9.ഡവി



സസൗന്ദരര്യലഹരരി 
                                            മഹഹാനഹായ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപപിള്ള എഴുതപിയ 
കവപിതയഹാണണ് 'സസൗന്ദരര്യലഹരപി'. ഈ കവപിത 'ബഹാഷഹാഞ്ജലപിയപിലല' ഒരു 
ഭഹാഗതണ് നപിനഹാണണ് എടുതപിട്ടുള്ളതണ്.
                           പ്രകൃതപി ഗഹായകനഹായ കവപി പ്രകൃതപിയപിലല 

പുലരപിയപിലലും രഹാതപിയപിലലും 
സസൗന്ദരര്യലും കലണ്ടെത്തുന. 
കപിഴക്കുദപികപില് നപിനലും സപിന്ദൂരലും
പൂശപി പൂവപിലന 
വപിരപിയപിച്ചുലകഹാണ്ടെണ് വലനതപിയ
പുലരപിലയ കവപി മനനഹാഹരമഹായപി
വര്ണപിചപിരപിക്കുന. 
സനര്യഹാസമയതണ് ആകഹാശതണ്
നക്ഷതങ്ങലളെ വഹാരപി വപിതറപി 
സസൗന്ദരര്യലും ലചഹാരപിയുകയഹാണണ്. 

ഇങ്ങലന ആകഹാശലതയുലും പൂര്ണചന്ദ്രലനയുലും പുലരപിലയയുലും സൂരര്യലനയുലും 
രഹാതപിലയയുലും കവപി വര്ണപിചപിരപിക്കുന. പഹാറലകട്ടുകള് നതഹാറലും തഹാളെലും 
പപിടപിചണ് ഒഴുകുന ജലഹാശയലതയഹാണണ് പളുങ്കുമണപിലയനണ് കവപി 
വപിനശഷപിപപിചപിരപിക്കുനതണ്. വലപികലളെ നൃതലും ലചയ്യുനവരഹായപിടഹാണണ് 
സഹാധൃശര്യലപടുതപിയപിരപിക്കുനതണ്. നമ്മളുലും അറപിയഹാലത അവനരഹാടണ് കൂലട 
സനനഹാഷതപിലന്റെ ഒരു നലഹാകതപില് പങ്കുനചരുന.
                                                   
                                                              അ ഞ്ജപിത ദഹാസണ്
                                                                   9.ഡപി



                                                     കകേരളള
                                                          വര്ണ്ണന

  ഇനന്ത്യയയിലലെ  മറ്റു  സസംസസ്ഥാനങ്ങലളെ  അപപേകയിചച്ച്   ഒപട്ടേലറെ  
സവയിപശേ  ഷതകളുളെളെ നസ്ഥാടസ്ഥാണച്ച്  പകരളെസം. ഇവയിടലത്തെ സുന്ദരമസ്ഥായ 
കസ്ഥാലെസ്ഥാവസയസം പേച പുതച പേര്വ്വത  നയിരകളുലമലസ്ഥാസം  
എടുത്തുപേറെയത്തെക്ക സവയിപശേഷതകളെസ്ഥാണച്ച്.പ്രകൃതയി 
രമണണീയതയലട കളെയിലത്തെസ്ഥാട്ടേയിലെസ്ഥായയി ഈ നസ്ഥാടച്ച് 
നയിലെലക്കസ്ഥാള്ളുന.ഭസ്ഥാരത്തെയിലന്റെ  ലതക്കു പേടയിഞസ്ഥാറെച്ച്  മൂലെയയില് 
കയിഴക്കച്ച് സഹന്ത്യ പേര്വതത്തെയിപന്റെയസം പേടയിഞസ്ഥാറെച്ച് 

അറെബയിക്കടലെയിപന്റെയസം 
ഇടയസ്ഥാണച്ച് 
പകരളെത്തെയിലന്റെ സസ്ഥാനസം
.മതസഹയിഷ്ണുതയലടയസം
സസ്ഥാകരതയപടയസം 
കസ്ഥാരന്ത്യത്തെയില് നമ്മുലട 
നസ്ഥാടച്ച് 
പകള്വയിപകട്ടേതസ്ഥാണച്ച്. 

ഹയിന്ദുക്കളുസം,കയിസന്ത്യനയികളുസം,മുസണീങ്ങളുസം ,ജൂതന്മരുലമലസ്ഥാസം 
തയികഞ സസൗഹസ്ഥാര്ദ്ദപത്തെസ്ഥാലട ഇവയിലട വസയിക്കുന.

              ലലവവയിധന്ത്യപമറെയിയ നയിരവധയി കലെകളുലട കലെവറെയസ്ഥാണച്ച്  
പകരളെസം. അതുപപേസ്ഥാലലെ പലെസ്ഥാകലത്തെമസ്ഥാടുമുള്ള ആശേയങ്ങളുസം 
ആദര്ശേങ്ങളുസം ഉള്ലക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാനസം പകരളെത്തെയിനക്കഴയിയന. നമ്മുലട 
ഭസ്ഥാഷലയയസം സസംസസ്ഥാരലത്തെയസം സമന്നമസ്ഥാക്കയിയ ഒപട്ടേലറെ 
മഹസ്ഥാത്മക്കളുലട ജന്മസം ലകസ്ഥാണച്ച് പേവയിത്രവുമസ്ഥാണച്ച്  നമ്മുലട ഈ 
ലകസ്ഥാച്ചു നസ്ഥാടച്ച്. 



                              കൃപേ
                                 9 ബയി



                      അമ
                                ഏതതതൊരു ജജീവവിതതവിതന്റെയയും അവസതൊന കതൊലഘട്ടമതൊയ
വതൊര്ദ്ധകക്യതവിലതൊണണ് നമ്മുതടെ കഥതൊഭതൊഗതവിതല അമ്മയയും പങവിട്ടണ് പപതൊകുന്നതണ്. അമ്മയണ്  
രണണ് മക്കള, കമലയയും പഗതൊപവിയയും. മൂതപുതവിയതൊയ കമലയും, വവിവതൊഹപശേഷയും വവിധവയതൊയവി
അമ്മപയതൊതടെതൊപ്പമതൊണണ് തതൊമസയും. ഇളയമകനതൊയ പഗതൊപവി ഉയര്ന്ന ഉപദക്യതൊഗസ്ഥനതൊയവി 
അങണ് അകതല പട്ടണതവില് തതൊമസവിക്കുന.
                         അമ്മയതടെ നല്ല പതൊയതവില് ,  പണണ് കമലതവിനയും 
പഗതൊപവിക്കുയും അമ്മപയതൊടെണ് പവിയമതൊയവിരുന.മദവിരതൊശേവിയവില് പഠനസയുംബന്ധമതൊയവി പപതൊയപപ്പതൊള 
പപതൊലയും 
അമ്മപയതൊടെണ് വളതര ഇഷ്ടമതൊയവിരുന. എന്നതൊല് . കലക്യതൊണപശേ ഷയും മകനണ് അമ്മപയതൊടുള്ള 
പസ്നേഹതവിതന്റെ
അളവണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന. അതല്ലങവില് സമയയും കവിട്ടുപമതൊതളല്ലതൊയും മുടെങതൊതത കതണ് 
അയക്കുന്ന പഗതൊപവി
കതൊലങള കഴവിയയും പതതൊറയും കതവിതന്റെ എണയും തവട്ടവിചുരുക്കുകയയും പവിന്നജീടെണ് അതണ് വര്ഷതവില് 
ഒപന്നതൊ രപണതൊ തവണയതൊയവി  ചുരുങ്ങുകയയും തചെയ. 
എന്നതൊല് കമലയും അവവിതടെ നടെക്കുന്ന പവവലതൊതവികള അമ്മയ്ക്കുകൂടെവി പറ ഞണ്നല്കവി  
വതൊര്ദ്ധകക്യബതൊധവിതയതൊയ അമ്മതയ 
കൂടെവി പവദനവിപ്പവിക്കതൊന് മുതവിരുന്നവില്ല. അഞണ് വര്ഷമതൊയവി പുതതന്റെ കതണ് വന്നവിട്ടണ് എന്നണ് മകള 
പറയന്നവില്ല. പകരയും 
കഴവിഞ ദവിവസയും കൂടെവി കതണ് വന  എനയും അവവിതടെ എല്ലതൊവര്ക്കുയും സുഖമതൊതണനയും പറഞ്ഞു 
പരത്തുന
                                                     വതൊര്ദ്ധകക്യസഹജമതൊയ ഓര്മ്മക്കുറവുള്ള അമ്മ, സസ്വനയും മകന് 
തതന്റെയടുതണ്
നവിന്നവിട്ടണ് പപതൊലയും അമ്മയണ്  തവിരവിച്ചറവിയതൊന് സതൊധവിക്കുന്നവില്ല.എന്നവിട്ടണ് തതന്റെ മകതന്റെ കതണ് 
വന്നവിട്ടുപണതൊ എനയും മറയും
അപനസ്വ  ഷവിക്കുന . കമവിളവി വതൊങവി അയതൊന് പറഞയച്ചതയും, സമൂഹതവിതല 
വതൊര്ദ്ധകക്യബതൊധവിതരതൊയ മനഷക്യരവില്
പലരുയും ഇതരതവില് ഉള്ള  സയുംദവവവികതൊസങള ജജീവവിതതവില് സയുംദവവിക്കതൊന് സതൊധക്യത ഏതറ.

                     
                                             മുയുംതതൊസണ്   
                                                    9. ഡവി



                   ശുഭഭാപപ്തിവപ്തിശശഭാസസ
ഓരരരോ 
മനുഷഷ്യനന്റെ യയും 
ജജീവവിതതവില് 
പ്രതഷ്യരോശ 
നവിറയണയും. 
ജജീവവിതയും മുരനരോടട്ട് 
രപരോകുനതട്ട് 

പ്രതഷ്യരോശ എന ഒനവിലരോണട്ട്. മനസവില് നവിരരോശ 
നവിറഞ്ഞവനട്ട് ഉച്ചസമയയും രരോതവിയരോയവി രതരോനയും.  
എനരോല് നന്മയള്ളവനട്ട്,പ്രതഷ്യരോശയളളവനട്ട് അര്ധരരോതവി 
പകലരോയവി രതരോനയും ഇങ്ങനന ഉളളൂര് പറഞ്ഞതട്ട് വളനര 
ശരവിയരോണട്ട്. നമ്മുനടെ ഉളളവില് എരപരോഴയും നന്മയയും 
ശുഭരോപവിവവിശശരോസവയും രവണയും. മനസവില് ദ:ഖയും നവിറച്ചട്ട് 
സരനരോഷവികരോന് ശ്രമവിക്കുനതട്ട് ശരവിയല. മനസവില് 
ശുഭരോപവിവവിശശരോസയും ഇനലങവില്  ജജീവവിതതവില് മുഴവന് 
തടെസങ്ങളുളളതരോയവി നമുകട്ട് രതരോനയും. ഒരു 
പ്രതവിസനവിരയയയും കഴവിനഞ്ഞനവരവില. 
ശുഭരോപവിവവിശശരോസവയും പ്രതജീക്ഷയയും മനുഷഷ്യനവിനല കുറവകനള
മരോറ്റുന. അതവിജജീവവികരോനുളള രശഷവി നല്കുന. 
അതവിജജീവവികരോന് നമുകട്ട് കരുതട്ട് പകരുനതട്ട് 
ശുഭരോപവിവവിശശരോസവയും മഹതരോയ സശപ്നങ്ങളുമരോണട്ട്.
                                                    
                                                    രദേവ .എസട്ട്
                                                            9.ബവി



                             സസ്ത്രീ - പുരുഷന

           സസാമസാനന്യ സസ്ത്രീയയെ സസംബനന്ധിചന്ധിടതതസാളസം (വലന്ധിയെ 
ബുദന്ധിജസ്ത്രീവന്ധികളസായെ ആളുകയള മസാറന്ധിനന്ധിര്തസാസം) അവവളുയട നനതന്ധികത 
ഉരുതന്ധിരന്ധിയുന്നതത് അടുക്കളയെന്ധില് വച്ചു വന്ധിളമ്പുന്ന നസ്ത്രീതന്ധിതബസാധതന്ധില് നന്ധിന്നസാണത്. 
അതരതന്ധിലുള്ള ഒരു ഭസാഷയുമസായെന്ധി ജസ്ത്രീവന്ധിതയത ദര്ശന്ധിക്കുന്ന ഒരു സസ്ത്രീക്കത് 
കസാണസാന് കഴന്ധിയുന്നതത് പ്രകൃതന്ധിതയെയുസം സസ്ത്രീതയെയുസം ആദന്ധിവസാസന്ധികയളയുസം ദസാരന്ധിദ
കര്ഷകതരയുസം ചൂഷണസം യചെയ്യുന്ന,അയല്ലെങന്ധില് അവര്ക്കുതമല് അധന്ധിനന്ധിതവശസം 
നടത്തുന്ന പുരുഷസാധന്ധിപതന്യപരമസായെ അധന്ധികസാരവന്യവസ്ഥയെസാണത് ഇവന്ധിയട 
കസാലസാകസാലങ്ങളസായെന്ധി നന്ധിലനന്ധില്ക്കുന്നതസം ഇതപസാഴസം നന്ധിലനന്ധില്ക്കുന്നതസം 
എന്നസാണത്.

                                                               സഞ്ജന സജ
                                                                        9. ബന്ധി 



                                 രരതത
                സനന കഴതഞഞ സരനനന ആ ചവന നതററ

         അസമതകനതതരനട എങറ അനത പടരതത രരതത
എതന.      ഈഅനകരരതതല ഇതതരത നവളതചറ പകരരന

  മതനരമതനങകള പരറത എതകയരണഞ.  ഒരരളകതവണത
     മരതമലരനത എലരവരകറ തവണത ഒര പതനപകരരവറ

    പതതകതകരനത നചറനതലരതവരനട ആകരശവതഥതയതല പഞതരത
  തകത ചനന എതകയരണഞ.    തകരരത തരതകന തണപതല

     നതലരവഞ തകന സമയതഞ രരതതയനട ഏകരനതയതല തനരകത
നതലകക.   എത മതനരഹരമരണഞ !   രരതത എന ഏകരനതയതല

  സസയറ മറനഞ നതലകവരന,  ആകരശവതഥതയതനല
   കണചതമതകന നകതങനള തനരകത നതലകവരന.  ഏത

 വരണതചരലറ മതതയരവനതല. 
                       
                               ശതല
                                 9.ബത



                            ആത്മകഥയുടടെ  കഥ
          
           തതാന്  രചചിച്ച തടന്റെ ജജീവചിത കഥ എന്നതതാണണ്  ആത്മകഥയണ്  
            വചിമര്ശകര് നല്കചിയചിരചിക്കുന്ന നചിര്വചനന.കുറചിപ്പുകള,

            വവ്യകചി  ഗതമതായവൃതതാന്തവചിവര ണങ്ങള എന്നചിവടയലതാന
            ആത്മകഥയചില്ടപ്പെടന. 19 - ാതാന നൂറതാണചിടന്റെ ആരനഭതചിലതാണണ് 
           സതാഹചിതവ്യ ശതാഖകളചില്  ആത്മകഥ എന്ന പദന  സതാനന പചിടെചി-
           ക്കുന്നതണ് .സസ്വന്തന സസനചിക പരതാക്രമങ്ങടളക്കുറചിച്ചണ്  ജൂലചിയസണ്
          സജീസര് (ബചി.സചി 100-44)എഴുതചിയ  വവ്യതാഖവ്യതാനങ്ങള  ആത്മകഥ
          യുടടെ ഗണതചില്ടപ്പെടതതാറുണങചിലന ആദവ്യ ആത്മകഥയതായചി 
         അനഗജീകരചിക്കടപ്പെടചിരചിക്കന്നതണ്  വചിശുദ്ധ അഗസചിടന്റെ 'ഏറ്റുപറച്ചചില്'

         ആണണ്.
                                                     കൃപ
                                                        9 ബചി



രരാമപുരതത്ത്   വരാരരിയര്   രരാമപുരതത്ത്   വരാരരിയര്   (1703-1753)(1703-1753)

1703   ഫഫെബ്രുവരരി  13-നത്ത്   ജനരിച.തരിരൂവരിതരാതാംകുര് മഹരാരരാജരാവരായരിരുന്ന 

മരാര്തരാണ്ഡവര്മയുഫടെ ആശരിതനതാം സദസസ്യനമരായരിരുന. രരാജരാവരിഫന്റെ ആ-

ജ്ഞപ്രകരാരതാം വരാരരിയര് രചരിച്ച ആദസ്യ 
വഞരിപരാട്ടുകസ്യതരിയരാണത്ത് കുചചലവസ്യതതാം

വഞരിപരാടത്ത്. ഇതത്ത് സതാംവരിധരാനഭതാംഗരിയരിലതാം 

ഭരാഷരാലരാളരിതസ്യതരിലതാം കല്പനരാവവ-

ഭവതരിലതാം മരികവുറ്റകസ്യതരിയരാണത്ത്. കുചചലഫന്റെ ഭകരിയുതാം

കസ്യഷ്ണഫന്റെ ഭകവരാത-

ലസ്യവൂമരാണത്ത് കവരിതരാവരിഷയതാം. കര്മവരിമുഖരരായരി 

ഭകരിയരില് മരാതതാം മുഴുകരിക്കഴരി-

യുന്നവര്ക്കുള്ള ഉപചദശതാം കൂടെരിയരാണത്ത് കുചചലവസ്യതതാം വഞരിപരാടത്ത്.ജയചദവകസ്യ-

തമരായ ഗഗീതരാചഗരാവരിന്ദതരിഫന്റെ പരരിഭരാഷയരായ ഭരാഷരാഷ്ടപദരി ഇചദ്ദേഹതരിഫന്റെ 

കസ്യതരിയരാണത്ത്. 1753-ല് അന്തരരിച്ച.  

                                                     അഞ്ജന

                                                          9.ഡരി



പൂനന്താനനപൂനന്താനന  ((എ എ ..ഡഡി ഡഡി 16 -16 - ാന്താന ശതകനാന്താന ശതകന) ) 

                                

                                         16 - 16 - ാന്താന ശതകതഡില് ജജീവഡിചഡിരുന്ന ഭക്ത ാന്താന ശതകതഡില് ജജീവഡിചഡിരുന്ന ഭക്ത 
കവഡിയന്താണണ് പൂനന്താനനകവഡിയന്താണണ് പൂനന്താനന . . പപെരുനല്മണ്ണയ്ക്കടുത്തുള്ള പപെരുനല്മണ്ണയ്ക്കടുത്തുള്ള 

കജീഴന്താറ്റൂരഡില് പൂനന്താനന കജീഴന്താറ്റൂരഡില് പൂനന്താനന 
ഇല്ലതന്താണണ് ജനനനഇല്ലതന്താണണ് ജനനന . . 
                            മമല്പത്തൂര് മമല്പത്തൂര് 
നന്താരന്തായണഭട്ടതഡിരഡിപന്താടഡിപന്റെ നന്താരന്തായണഭട്ടതഡിരഡിപന്താടഡിപന്റെ 
സമകന്താലഡികനന്തായഡി സമകന്താലഡികനന്തായഡി 
ഗുരുവന്തായൂരഡില് ഭജനന ഗുരുവന്തായൂരഡില് ഭജനന 
പെന്താര്തഡിരുനപെന്താര്തഡിരുന . . പൂനന്താനതഡിപന്റെപൂനന്താനതഡിപന്റെ
ഭന്താഷന്താകര്ണന്താമൃതപത ഭന്താഷന്താകര്ണന്താമൃതപത 
മമല്പത്തൂര് പുചഡിചണ് മമല്പത്തൂര് പുചഡിചണ് 

തള്ളഡിയമപന്താളതള്ളഡിയമപന്താള, , ഭട്ടതഡിരഡിയുപട വഡിഭക്തഡിമയകന്താള ഭട്ടതഡിരഡിയുപട വഡിഭക്തഡിമയകന്താള 
പൂനന്താനതഡിപന്റെ ഭക്തഡിയന്താണണ് ഭഗവന്താനണ് ഇ ഷ്ടപമന്നണ് പൂനന്താനതഡിപന്റെ ഭക്തഡിയന്താണണ് ഭഗവന്താനണ് ഇ ഷ്ടപമന്നണ് 
അരുളപന്താടുണന്തായ കഥ പ്രസഡിദ്ധമന്താണണ്അരുളപന്താടുണന്തായ കഥ പ്രസഡിദ്ധമന്താണണ് ..
                          പെല അപെകടങ്ങളഡില് നഡിനന ഭഗവന്താന് പെല അപെകടങ്ങളഡില് നഡിനന ഭഗവന്താന് 
പൂനന്താനപത രകഡിചഡിട്ടുണണ് എന്നണ് ഐതഡിഹഹനപൂനന്താനപത രകഡിചഡിട്ടുണണ് എന്നണ് ഐതഡിഹഹന . . 
ജന്താനപന്താനജന്താനപന്താന,,ഭന്താഷകര്ണന്താമൃതനഭന്താഷകര്ണന്താമൃതന,,സനന്താനമഗന്താപെന്താലന സനന്താനമഗന്താപെന്താലന 
പെന്താനപെന്താന,,നന്താരന്തായണജീയ മസന്താത്രങ്ങളനന്താരന്തായണജീയ മസന്താത്രങ്ങള,,ദശന്താവതന്താരമസന്താത്രന ദശന്താവതന്താരമസന്താത്രന 
എന്നഡിവയന്താണണ്  പ്രധന്താന കൃതഡികളഎന്നഡിവയന്താണണ്  പ്രധന്താന കൃതഡികള . . തനഡി നന്താടന് തനഡി നന്താടന് 
ഭന്താഷന്താപ്രമയന്താഗമന്താണണ് പൂനന്താനതഡിമന്റെതണ്ഭന്താഷന്താപ്രമയന്താഗമന്താണണ് പൂനന്താനതഡിമന്റെതണ് . . 
പെന്താനപ്രസന്താനതഡിപല അവസന്താന കണ്ണഡിയന്താണണ് പെന്താനപ്രസന്താനതഡിപല അവസന്താന കണ്ണഡിയന്താണണ് 
പൂനന്താനതഡിപന്റെ പെന്താനകളപൂനന്താനതഡിപന്റെ പെന്താനകള ..
                                                              ആരതഡിആരതഡി . . എനഎന
                                     9.                                     9.ഡഡിഡഡി



                                              ചങ്ങമ്പുഴ
കൃഷ്ണപപിള

                                            1911-  1911-ല് എറണണാകുളളല് എറണണാകുളള

ജജില്ലയജിലലെ ഇടപ്പളജിയജില് ജനജിചജജില്ലയജിലലെ ഇടപ്പളജിയജില് ജനജിച. 37 . 37 വര്ഷലത്തെ ജജീവജിതത്തെജില് വര്ഷലത്തെ ജജീവജിതത്തെജില് 

നണാലെണായജിരത്തെജിലലെലറ കവജിതണാസമണാഹണാരങ്ങള് പ്രസജിദജീകരജിചനണാലെണായജിരത്തെജിലലെലറ കവജിതണാസമണാഹണാരങ്ങള് പ്രസജിദജീകരജിച. . 
ഗണാനന്ധര്വന് എനണാണണ് കണാവവ്യലലെണാകത്തെണ് അലദഹള ഗണാനന്ധര്വന് എനണാണണ് കണാവവ്യലലെണാകത്തെണ് അലദഹള 

അറജിയലപ്പടുനതണ്അറജിയലപ്പടുനതണ്. 1936 – . 1936 – ല് രചജിച്ച രമണന് എന കണാവവ്യള ഉറ്റ ല് രചജിച്ച രമണന് എന കണാവവ്യള ഉറ്റ 
സുഹൃത്തെണായ ഇടപ്പളജി രണാഘവന് പജിളയുലട മരണത്തെജില് സുഹൃത്തെണായ ഇടപ്പളജി രണാഘവന് പജിളയുലട മരണത്തെജില് 

തപജിചലകണാലണ്ടെഴുതജിയണാണണ്തപജിചലകണാലണ്ടെഴുതജിയണാണണ്. . അകണാലെത്തെണ് രമണനജിലലെ ഈരടജികള് അകണാലെത്തെണ് രമണനജിലലെ ഈരടജികള് 

ജനങ്ങള് പണാടജിനടക്കുമണായജിരുനജനങ്ങള് പണാടജിനടക്കുമണായജിരുന. . വജിഷണാദണാത്മകത ചങ്ങമ്പുഴ വജിഷണാദണാത്മകത ചങ്ങമ്പുഴ 

കവജിതകളുലട മുഖമുദകവജിതകളുലട മുഖമുദ. . മനസസജിനജിമനസസജിനജി,,പണാടുന പജിശണാചണ്പണാടുന പജിശണാചണ്,,സ്പനജികജിന സ്പനജികജിന 

അസജിമണാടളഅസജിമണാടള,,വണാഴക്കുലെവണാഴക്കുലെ,,സസരരണാഗസുധസസരരണാഗസുധ,,രമണന് തുടങ്ങജിയവയണാണണ് രമണന് തുടങ്ങജിയവയണാണണ് 

പ്രധണാന കൃതജികള്പ്രധണാന കൃതജികള്. 1948 -. 1948 -ല് അലദഹള അന്തരജിചല് അലദഹള അന്തരജിച.  .  
                                                                              നനന നനന . . എഎ..എസണ്എസണ്
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സുഗതകുമമാരരി 
                      മലയമാള കവയതരിയയും സമാമൂഹരികപ്രവര്ത്തകയമമായ സുഗതകുമമാരരി പ്രശസ്തക്കവരി 
ബബമാബധേശശ്വരനന്റെയയും തരിരുവനന്തപുരയും വരിമന്സസ് ബകമാബളജരില് സയുംസ്കൃത നപ്രമാഫസറമായരിരുന്ന വരി. 
നക. കമാര്ത്തതമായനരിയമ്മയനടെയയും പുതരിയമായരി 1934-ല് ജനരിച.
                      തതശ്വശമാസ്ത്രത്തരില് എയും.എ. ബരിരുദയും ബനടെരിയ സുഗതകുമമാരരി തളരിരസ് മമാസരിക 
പതമാധേരിപരമായയും തരിരുവനന്തപുരയും ജവഹര് ബമാലഭവനന്റെ ബമധേമാവരിയമായയും ബകരള സയുംസമാന 
വനരിത കമ്മമ്മീഷന് നചെയര്ബപഴ്സണമായയും ബസവനമനുഷരിചരിട്ടുണസ്.
                       വരികമാരസമാന്ദ്രവയും കല്പനമാസുന്ദരവമമായ ശശലരിയരില് മനുഷതരുനടെ സശ്വകമാരതവയും 
സമാമൂഹരികവമമായ അനുഭവങ്ങള് ആവരിഷ്ക്കരരിക്കുന്ന രമ്മീതരിയരില് ഒബട്ടേനറ കവരിതകള് രചെരിചരിട്ടുണസ്. 
പരരിസരിതരിസയുംരക്ഷണത്തരിനുബവണരിയയും സമാമൂഹരിക അനമ്മീതരികള്ക്കസ് എതരിരമായയും അവര് നടെത്തരിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ് വരിപുലമമായ അയുംഗമ്മീകമാരയും ലഭരിചരിട്ടുണസ്. തരിരുവനന്തപുരയും ബകന്ദ്രമമാക്കരി 
പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന അഭയബബമാധേരി തുടെങ്ങരിയ സമാമൂഹരികസയുംഘടെനകളുനടെ ബനതൃതശ്വയും വഹരിക്കുന.
                         1969-ല് ബകരള സമാഹരിതത അക്കമാദമരി അവമാര്ഡസ് ലഭരിച 'പമാതരിരപ്പൂക്കള്', 
1978-ല് സമാഹരിതത അക്കമാദമരി അവമാര്ഡസ് ലഭരിച 'രമാതരിമഴ', 1984-ല് ഓടെക്കുഴല് അവമാര്ഡയും 
ആശമാന് ശപ്രസുയും വയലമാര് അവമാര്ഡയും ലഭരിച 'അമ്പലമണരി', ഇവയ്ക്കു പുറനമ 'പമാവയും 
മമാനവഹൃദയയും', 'മുത്തുചരിപരി','ഇരുള്ചരിറകുകള്', 'സശ്വപ്നഭൂമരി', 'പ്രണമാമയും', 'കുറു ഞരിപ്പൂക്കള്', 
'രമാധേനയവരിനടെ', 'തുലമാവര്ഷപച', 'കമാവതമ്മീണബല' [ബലഖനയും] എന്നമ്മീ കൃതരികളുയും രചെരിചരിട്ടുണസ്.
                           1986-ല് സമാമൂഹരികബസവനത്തരിനുള്ള ലകരി അവമാര്ഡയും മരികച സമായുംസമാരരിക 
പ്രവര്ത്തകയ്ക്കുള്ള ബറചല് ബതമാമസസ്, വൃക്ഷമരിത അവമാര്ഡകളുയും സുഗതകുമമാരരിക്കസ് ലഭരിചരിട്ടുണസ്.

സുഗതകുമമാരരിയനടെ പ്രധേമാനനപട്ടേ
വരരികള് 

➢ ''ഇവള് നപണ്ണലബയമാ ? നപണ്ണരി- 
നടെബയമാള് ദുഖമലബയമാ ?''

➢ ''ബദവരി ഭൂമരി, നരിനനക്കലമാ-
            മറരിയമായും നരിനന്റെ ചെന്തയരില് 
            പമാഴരിലയ്ക്കുനമടുക്കമാബത്തമാ-
            ന്നലരി നപണ്ണരിനന്റെ ജമ്മീവരിതയും?''
                                        [ നപണ്കുഞസ്  90- 
കളരില് ]
                 

➢ ''ഒരു പമാട്ടു പരിനന്നയയും പമാടെരി ബനമാക്കരിന്നരിതമാ 
            ചെരിറനകമാടെരിഞ്ഞുനള്ളമാരരിക്കമാട്ടുപക്ഷരി
             മഴുതരിന്ന മമാമരനക്കമാമ്പരില് തനരിചരിരു-
             നന്നമാടെരിയമാചരിറകു നചെറതമായരിളക്കരി !''
                                          [ഒരു പമാട്ടു പരിനന്നയയും] 



 
➢  ''കണ്ണമാ, നരിനന്നബത്തടെരി നടെന്നമ്മീ 

             മന്നരിലലഞ്ഞു തളര്ന ഞമാന് 
             ഭൂവമായും വൃന്ദമാവനത്തരില് സമാഗരയും 
             കമാളരിന്ദമ്മീവരതമ്മീരത്തരില്''
                   
                                           [ കണ്ണനനബത്തടെരി]

                                                                  ശശശശ. എസസ
                                                                          9.ഡഡ

           
                             
                        
            



              വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീര്   (1910-     1994)

                              
                          1910- ല് വവൈകതത്തിനടുതദ് തലയയയോല
           പ്പറമത്തില് ജനത്തിച്ച ബ ഷഷീര് മലയയോള ചചെറുകഥചയയക്കം 

           യനയോവൈലത്തിചനയക്കം  പുതത്തിയ 
മയോര്ഗതത്തിലൂചടെ നയത്തിച. സവൈത്തി
            യശേഷമയോചയയോരു 
വൈവ്യകത്തിതത്വവക്കം കയോഴ്ചപ്പയോടുക്കം വശേലത്തിയക്കം
            കഥകചള ചപെചട്ടെനദ് 
ശ്രയദ്ധേയമയോകത്തി. 1972- ല് യകന്ദ്ര 
            സയോഹത്തിതവ്യ അകയോദമത്തി 

അവൈയോര്ഡദ്  യനടെത്തി. ധയോരയോളക്കം 
           ചഫെയലയോഷത്തിപ്പുകളക്കം യഡയോക്ടയറററക്കം ലഭത്തിച. പെയോത്തുമ്മയചടെ
          ആടെദ്, ബയോലവ്യകയോലസഖത്തി, ശേബ്ദങ്ങള് , ന്റുപ്പുപ്പയോയകയോരയോയന-

           ണയോര്നദ്, മുച്ചഷീട്ടുകളത്തികയോരചന്റെ മകള്, സ്ഥലചത പ്രധയോന
           ദത്തിവൈവ്യന, ആനവൈയോരത്തിയക്കം ചപെയോനകുരത്തിശക്കം, മതത്തിലുകള്,യപ്രമ-

           യലഖനക്കം തുടെങ്ങത്തിയ പ്രധയോന കൃതത്തികള് വൈയോയനകയോചര
          ചെത്തിരത്തിപ്പത്തിക്കുക മയോത്രമല, ചെത്തിനത്തിപ്പത്തിക്കുകകൂടെത്തി ചചെയ.

          1994 ജൂവല 5- നദ് ബഷഷീര് ഈ യലയോകയതയോടെദ് യയോത്ര 
          പെറഞ.

                                                ഗഗൗരത്തി കൃഷ
                                                     9.ഡത്തി



ഉറൂബബ(പപ.സപ.കുടപക്കൃഷ്ണ൯)
                                                                  (1915-1976)

                                         പപപൊനപൊനപയപല് പരുപതപൊളപ ചപൊലപ്പുറതബ വവീടപല്

1916 ഒപൊഗസബ 15-നബ 

ജനപച.അദദപൊപകന,കമമ്പൗണ്ടര് 
എനപങ്ങപന പല

ജജപൊലപകള് 

ജനപൊകപ.ആകപൊശവപൊണപയപല് 

പപപൊഡഡ്യൂസറപൊരുന.കുങ്കുമമം എഡപ

റ്ററമം മലയപൊള മജനപൊരമ ആഴ്ചപ്പതപപ്പബ എഡപറ്ററമം ജകരള സപൊഹപതദ അകപൊദമപ

പസപഡന്റുമപൊയപരുന.1952 മുതല് ഉറൂബബ എന തൂലപകപൊനപൊമതപല് എഴുതപ

ത്തുടങ്ങപ. സുന്ദരപകളമം സുന്ദരനപൊരുമം(ജകന്ദ്ര സപൊഹപതദ അകപൊദമപ അവപൊര്ഡബ),

 ആമപന,അണപയറ,മപണ്ടപൊപപ്പണബ, തുറനപട ജപൊലകമം എനപവ പധപൊനകദതപക-

ള്. നപരദപൊണമം 1979 ജൂലല 10-നബ.     

                                                  അഞ്ജന

                                                      9.ഡപ              



ആഷഷാമമേമനഷാന
                                        ജജീവചരരിതത
  
     1947-നവതബര്  18 നന് പഷാലകഷാടന്  ജരില്ലയരിലല ലകഷാല്ലമങഷാടന് 
 ജനരിച്ചു . ലക.ശജീകുമേഷാര് എനഷാണന്  യഥഷാര്ത്ഥ മപരന്.                  
കഷാവവഷാത്മകനഷാണന്
അമദ്ദേഹതരിലന്റെ ഗദവശശൈലരി. 
പുതരിയ
പുരുഷഷാര്ഥങ്ങള
,കലരിയുഗഷാരണവകങ്ങള
,പരരിവഷാജകലന്റെ
ലമേഷാഴരി
,ലഹര്മബറരിയത
,പ്രതരിമരഷാധങ്ങള,ജജീവലന്റെ
ശകലയഷാപന്,തനുമേഷാനസരി,അടരുന കകകള,കൃഷ്ണശൈരിലയുത 
ഹരിമേസരസത,പയസസരിനരി,ഖഷാല്സയുലട ജലസ്മൃതരി,ഇലമുളചരികള 
എനരിവ പ്രധഷാന കൃതരികള.മകരള സഷാഹരിതവ അകഷാദമേരി 
അവഷാര്ഡന് ലഭരിച്ചു.   

                                    കഷാവവ
                                       9 ബരി
                                   



 കക.എഎ.മമാതത്യു (1917  2010)–

           ആലപ്പുഴയയില് ജനയിച.പ്രമുഖ 
പത്രപ്രവര്ത്തകനഎ, പത്രവവ്യവസമായയിയഎ,മലയമാള 
മനനമാരമയകടെ ചചീഫഫ് 
എ   ഡയിറ്ററമായയിരുന.പയി.ടെയി.ഐ,ഇനവ്യന് നന്യൂസ്നപപ്പര് 
കസമാസസറ്റയി തുടെങയിയവയകടെ നമായകതതഎ 
വഹയിചയിട്ടുണഫ്.1998-ല് പത്മഭൂഷണ് നല്കയി 
ആദരയിച.അന്നമ,എടമാമകത്ത 
നമമാതയിരഎ(ആത്മകഥ) എന്നയിവയമാണഫ് കൃതയികള.

        നചീതു.യ
             9.ബയി

             



                                  സസാറസാതതസാമസസ

1934-ല് തതിരുവനന്തപുരതത്ത് ജനനന. 'ജജീവതിതന എന്ന 
നദതി' ആദദ്യ നനനോവല്. നനോര്മുടതിപ്പുടവ എന്ന നനനോവലതിനത്ത് 
നകേരള സനോഹതിതദ്യ അകനോദമതി അവനോര് ഡത്ത് ലഭതിച. 

നജീലക്കുറുഞതികേള് ചുവക്കുന നനരന, ഗ്രഹണന,

അഗതിശുദതി, അസ്തമയന, പവതിഴമുതത്ത്, മുറതിപനോടുകേള്,  

അര്ച്ചന, സനോറനോനതനോമസതിനന്റെകൃതതികേള് 
(കേഥനോസമനോഹനോരന) തുടങതിയവ പ്രധനോന കൃതതികേള്.

 
                                                              തദേവു 



കടങ്കഥകടങ്കഥ

➔   അനുജതത്തിചചചോനത്തിടടഅനുജതത്തിചചചോനത്തിടട, , ഏടതത്തിപച്ചപടഏടതത്തിപച്ചപട, , മുതചോച്ചത്തിമഞ്ഞച്ചടമുതചോച്ചത്തിമഞ്ഞച്ചട-   -   ഇലഇല

➔➔       അടത്തിമദ്ദളളഅടത്തിമദ്ദളള, , ഇലചുകത്തിരത്തിഇലചുകത്തിരത്തി, , കചോയയചോകരകചോയയചോകര-   -   പുളത്തിമരളപുളത്തിമരള

➔➔       അച്ഛയനചോരുപട്ടുതനഅച്ഛയനചോരുപട്ടുതന, , മുകത്തിട്ടുളമുകത്തിട്ടുളനനയുനത്തില്ലമുകത്തിട്ടുളമുകത്തിട്ടുളനനയുനത്തില്ല-  -  ചചമത്തിലചചമത്തില

➔➔       അങ്ങുരുണ്ടുഇങ്ങുരുണ്ടുഅങചോടത്തിമുറ്റയതചോനരുണ്ടുഅങ്ങുരുണ്ടുഇങ്ങുരുണ്ടുഅങചോടത്തിമുറ്റയതചോനരുണ്ടു-  -  കുരുമുളകടകുരുമുളകട

➔➔       അങ്ങുകത്തിടകണമന്തന്കചോളയയ്ക്കെതറനനീണ്ടമുടത്തികയറടഅങ്ങുകത്തിടകണമന്തന്കചോളയയ്ക്കെതറനനീണ്ടമുടത്തികയറട- - മതന്മതന്

➔➔       അമ്മയത്തിലുണ്ടടകമ്മലത്തില്ലഅമ്മയത്തിലുണ്ടടകമ്മലത്തില്ല, , കുഞ്ഞത്തിലുണ്ടടകുടത്തിയത്തിലത്തില്ലകുഞ്ഞത്തിലുണ്ടടകുടത്തിയത്തിലത്തില്ല, , എലത്തിയത്തിലുണ്ടടഎലത്തിയത്തിലുണ്ടട

ഏണത്തിയത്തിലത്തില്ലഏണത്തിയത്തിലത്തില്ല, , മൂനക്ഷരമുയണ്ടന്ചപരത്തില്മൂനക്ഷരമുയണ്ടന്ചപരത്തില്-  -  ആഞ്ഞത്തിലത്തിആഞ്ഞത്തിലത്തി

                                                                                                                      
                                                                                                              അമത്തിതഅമത്തിത

                                                           9.                                                           9.ഡത്തിഡത്തി



സസിനസിമകളളും  സസിനസിമകളളായ കൃതസികളളും

            സസിനസിമസസിനസിമ                 കൃതസികൃതസി       എഴുത്തുകളാരനഎഴുത്തുകളാരന     
സളുംവസിധളായസളുംവസിധളായ
കനകന

നസിര്മളാലലളുംനസിര്മളാലലളും പളസിവളാളളും കളാലപളസിവളാളളും കളാല
ചസിലമളുംചസിലമളും

എളുംഎളും..ടസിടസി എളുംഎളും..ടസിടസി

ചചെമമ്മീനചചെമമ്മീന ചചെമമ്മീനചചെമമ്മീന തകഴസിതകഴസി രളാമു രളാമു 
കളാരലളാടടകളാരലളാടട

വസിധധയനവസിധധയന ദളാസടകരപധടലളും ദളാസടകരപധടലളും 
എചന്റെ ജമ്മീവസിതവളുംഎചന്റെ ജമ്മീവസിതവളും

സക്കറസിയസക്കറസിയ അടൂര് അടൂര് 
ധഗളാപളാലധഗളാപളാല
കൃഷ്ണനകൃഷ്ണന

മതസിലകളമതസിലകള മതസിലകളമതസിലകള ബഷമ്മീര്ബഷമ്മീര് അടൂര് അടൂര് 
ധഗളാപളാലധഗളാപളാല
കൃഷ്ണനകൃഷ്ണന

സൂഫസി പറഞ്ഞ സൂഫസി പറഞ്ഞ 
കഥകഥ

സൂഫസി പറഞ്ഞ കഥസൂഫസി പറഞ്ഞ കഥ ചകചക..പസിപസി..രളാമനുണസിരളാമനുണസി പസിയനന്ദനപസിയനന്ദന
നന

പുലസി ജനളുംപുലസി ജനളും പുലസിജനളുംപുലസിജനളും എനഎന..പഭളാകരനപഭളാകരന പസിയനന്ദനപസിയനന്ദന
നന

ബളാലലകളാലസഖസിബളാലലകളാലസഖസി ബളാലലകളാലസഖസിബളാലലകളാലസഖസി ബഷമ്മീര്ബഷമ്മീര് പധമളാദടപധമളാദട

അഗസിസളാകസിഅഗസിസളാകസി അഗസിസളാകസിഅഗസിസളാകസി ലളസിതളാളുംബസിക ലളസിതളാളുംബസിക 
അന്തര്ജ്ജനളുംഅന്തര്ജ്ജനളും

ശലളാമ ശലളാമ 
പസളാദടപസളാദട

ദളാര്ഗവമ്മീനസിലയളുംദളാര്ഗവമ്മീനസിലയളും നമ്മീലചവളസിചളുംനമ്മീലചവളസിചളും ബഷമ്മീര്ബഷമ്മീര് എനഎന..

വസിവസി
..വസിനസന്റെടവസിനസന്റെട

ഉമളാചഉമളാച ഉമളാചഉമളാച ഉറൂബടഉറൂബട പസിപസി
..ഭളാസടകരഭളാസടകര
നന

                           അബസിന- 9.ഡസി



                                                                              ആരുപപാടടി ആരുപപാടടി ??
➢➢   ""അര്ത്ഥമമെത്ര വളമരെയുണണ്ടായണ്ടാലലും തൃപപ്തിയണ്ടാകണ്ടാ അര്ത്ഥമമെത്ര വളമരെയുണണ്ടായണ്ടാലലും തൃപപ്തിയണ്ടാകണ്ടാ 

മെനസപ്തിമനണ്ടാരു കണ്ടാലലുംമെനസപ്തിമനണ്ടാരു കണ്ടാലലും" - " - പൂനണ്ടാനലും പൂനണ്ടാനലും 
➢➢““മുല്ലപ്പൂമമണ്ടാടപ്തിയയറ്റുകപ്തിടകലും കല്ലപ്തിനുമുമണണ്ടാരു സസൗരെഭഭലുംമുല്ലപ്പൂമമണ്ടാടപ്തിയയറ്റുകപ്തിടകലും കല്ലപ്തിനുമുമണണ്ടാരു സസൗരെഭഭലും " -" -

കു ഞ്ചന് നമഭണ്ടാര് കു ഞ്ചന് നമഭണ്ടാര് 
➢➢““പ്രതത്യുപകണ്ടാരെലും മെറകന്ന പുരുഷന് ചത്തതപ്തിമനണ്ടാകയമെ പ്രതത്യുപകണ്ടാരെലും മെറകന്ന പുരുഷന് ചത്തതപ്തിമനണ്ടാകയമെ 

ജജീവപ്തിചപ്തിരെപ്തികപ്തിലലുംജജീവപ്തിചപ്തിരെപ്തികപ്തിലലും" - " - എഴുത്തച്ഛന് എഴുത്തച്ഛന് 
➢➢““മെണ്ടാറ്റുവപ്തിന് ചട്ടങ്ങമള സസ്വയമെമലങപ്തിലമെണ്ടാറ്റുവപ്തിന് ചട്ടങ്ങമള സസ്വയമെമലങപ്തില, , മെണ്ടാറ്റുമെതുകളജീ മെണ്ടാറ്റുമെതുകളജീ 

നപ്തിങ്ങമളത്തണ്ടാന്നപ്തിങ്ങമളത്തണ്ടാന്"   - "   - കുമെണ്ടാരെനണ്ടാശണ്ടാന്കുമെണ്ടാരെനണ്ടാശണ്ടാന്
➢➢““എനപ്തിക രെസമെജീ നപ്തിമമ്ന്യനണ്ടാന്നതമെണ്ടാലുംഎനപ്തിക രെസമെജീ നപ്തിമമ്ന്യനണ്ടാന്നതമെണ്ടാലും ,,വഴപ്തിക യതരുരുള് വഴപ്തിക യതരുരുള് 

പണ്ടായപ്തികണ്ടാന് പണ്ടായപ്തികണ്ടാന് " - " - ഇടയശ്ശേരെപ്തിഇടയശ്ശേരെപ്തി
➢➢““സസ്വണ്ടാതനഭലും തമന്നയമൃതലുംസസ്വണ്ടാതനഭലും തമന്നയമൃതലും ,,സസ്വണ്ടാതനഭലും തമന്ന സസ്വണ്ടാതനഭലും തമന്ന 

ജജീവപ്തിതലുംജജീവപ്തിതലും ,,പണ്ടാരെതനഭലും മെണ്ടാനപ്തികള്ക മൃതപ്തിയയകണ്ടാള് പണ്ടാരെതനഭലും മെണ്ടാനപ്തികള്ക മൃതപ്തിയയകണ്ടാള് 
ഭയണ്ടാനകലും ഭയണ്ടാനകലും "  - "  - കുമെണ്ടാരെനണ്ടാശണ്ടാന്കുമെണ്ടാരെനണ്ടാശണ്ടാന്

➢➢““ആശണ്ടാനക്ഷരെമമെണ്ടാന്നു പപ്തിഴചണ്ടാല അമമത്തണ്ടാന്നു ആശണ്ടാനക്ഷരെമമെണ്ടാന്നു പപ്തിഴചണ്ടാല അമമത്തണ്ടാന്നു 
പപ്തിഴയയലും ശപ്തിഷഭനമ്ന്പപ്തിഴയയലും ശപ്തിഷഭനമ്ന്" - " - കുഞ്ചന് നമഭണ്ടാര്കുഞ്ചന് നമഭണ്ടാര്

➢➢““ഒമരെണ്ടാറ്റമെതമുണ്ടുലകപ്തിന്നൂയപ്തിരെണ്ടാലും യപ്രമെമെപ്തിമതണ്ടാന്നയല്ലണ്ടാ ഒമരെണ്ടാറ്റമെതമുണ്ടുലകപ്തിന്നൂയപ്തിരെണ്ടാലും യപ്രമെമെപ്തിമതണ്ടാന്നയല്ലണ്ടാ 
പരെമക നമമെ പണ്ടാലമൃതൂടലും പണ്ടാര്വ്വണ ശശപ്തിബപ്തിലുംബലുംപരെമക നമമെ പണ്ടാലമൃതൂടലും പണ്ടാര്വ്വണ ശശപ്തിബപ്തിലുംബലും" - " - 
ഉള്ളൂര്ഉള്ളൂര്

➢➢““യവദന യവദന ലഹരെപ്തിപപ്തിടപ്തികലും യവദന ഞണ്ടാനതപ്തില യവദന യവദന ലഹരെപ്തിപപ്തിടപ്തികലും യവദന ഞണ്ടാനതപ്തില 
മുഴുകമട്ടമുഴുകമട്ട........മുഴുകമട്ട മെമെ ജജീവനപ്തില നപ്തിമന്നണ്ടാരു മുരെളജീ മുഴുകമട്ട മെമെ ജജീവനപ്തില നപ്തിമന്നണ്ടാരു മുരെളജീ 
മൃദുരെവമമെണ്ടാഴുകമട്ടമൃദുരെവമമെണ്ടാഴുകമട്ട" - " - ചങ്ങമ്പുഴചങ്ങമ്പുഴ

➢➢““ഭണ്ടാരെതമമെന്ന യപര് യകട്ടണ്ടാലഭപ്തിമെണ്ടാന ഭണ്ടാരെതമമെന്ന യപര് യകട്ടണ്ടാലഭപ്തിമെണ്ടാന 
പൂരെപ്തിതമെണ്ടാകണമെനരെലുംഗലും പൂരെപ്തിതമെണ്ടാകണമെനരെലുംഗലും 
യകരെളമമെന്നു യകട്ടണ്ടായലണ്ടാ തപ്തിളയ്ക്കണലും യചണ്ടാരെ നമുക യകരെളമമെന്നു യകട്ടണ്ടായലണ്ടാ തപ്തിളയ്ക്കണലും യചണ്ടാരെ നമുക 
ഞരെമ്പുകളപ്തിലഞരെമ്പുകളപ്തില" - " - വള്ളയത്തണ്ടാള്വള്ളയത്തണ്ടാള്



➢➢““ഇവമള പണ്ടാവമെപ്തികഞ്ഞു സജീതമയഇവമള പണ്ടാവമെപ്തികഞ്ഞു സജീതമയ,,ജഗദലുംബജഗദലുംബ,,നപ്തിന് നപ്തിന് 
ഉഴവപ്തിന് ചണ്ടാലപ്തിയണ്ടായമ്ന് മമെമല്ലകപ്തിടത്തുയന്നന് ഉഴവപ്തിന് ചണ്ടാലപ്തിയണ്ടായമ്ന് മമെമല്ലകപ്തിടത്തുയന്നന് 
അനണ്ടാഥയണ്ടായമ്ന്അനണ്ടാഥയണ്ടായമ്ന്" - " - സുഗതകുമെണ്ടാരെപ്തിസുഗതകുമെണ്ടാരെപ്തി

                                                                സണ്ടാദപ്തിയസണ്ടാദപ്തിയ
                                   9                                   9 ഡപ്തിഡപ്തി



                                പഴഞഞഞ്ചൊല്ലുകള

➔ ശ്രമമം ഞകഞ്ചൊണണ്ട് ശ്രശ്രീമഞ്ചൊനഞ്ചൊകഞ്ചൊമം.
➔ നനിതത്യഭത്യഞ്ചൊസനി ആനഞയെ എടുകമം.
➔ വനിതച്ചതണ്ട് ഞകഞ്ചൊയമം.
➔ കകയെഞ്ചൊടനിയെഞ്ചൊഞലെ വഞ്ചൊയെഞ്ചൊട.
➔ ഒത്തുപനിടനിച്ചഞ്ചൊല് മലെയമം പപഞ്ചൊരമം.
➔ മടനിയെന് മലെ ചുമകമം.
➔ ഉല്സഞ്ചൊഹമുഞണങനില് അതഞ്ചൊഴമുണഞ്ചൊമം.
➔ എല്ലുമുറനിഞയെ പണനിതഞ്ചൊല് പല്ലുമുറനിഞയെ തനിനഞ്ചൊമം.
➔ സമ്പത്തുകഞ്ചൊലെത്തു കത പത്തുവച്ചഞ്ചൊല് ആപത്തുകഞ്ചൊലെത്തു കഞ്ചൊ  

     പത്തു തനിനഞ്ചൊമം. 
➔ അല്പജഞ്ചൊനമം ആപതണ്ട്.
➔ അവസരമം സൃഷനിയഞട മഞ്ചൊതഞ്ചൊവഞ്ചൊണണ്ട്.
➔ അസൂയെയമം കഷണനികകമം മരനനില.
➔ അതഞ്ചൊഴമുണഞ്ചൊല് അരകഞ്ചൊതമം നടകണമം.
➔ അതത്യഞ്ചൊഗ്രഹമം ആപതണ്ട്.
➔ അതനിപരനിചയെമം നനിന്ദകകഞ്ചൊരണമം.
➔ അനവനിചഞ്ചൊരമം മുനവനിചഞ്ചൊരമം കണവനിചഞ്ചൊരമം പനിഞനവനിചഞ്ചൊരമം.
➔ അല്പലെഞ്ചൊഭമം ഞപരമം പചതമം.

                             
                                      പദേവു . എസണ്ട്
                                       9 ബനി               



തൂലലികകാനകാമങ്ങള
എന.എന.കകകാടട്                -               കക.നകാരകായണന നമ്പൂതലിരലി
ജലി                                     -               ജലി.ശങ്കരക്കുറുപട്
വലി.കക.എന                        -               വലി.കക നകാരകായണന നകായര
ശശ്രീ                                   -                വവലലകാപലിളലി
ഉറൂബട്                                -                പലി.സലി.കുടലികൃഷലിണന
സലിനലികട്                            -                 എഎ.വകാസുലദേവന നകായര
തലികകകാടലിയന                    -                 പലി.കുഞ്ഞനന്തന നകായര
കകാകനകാടന                      -                  ലജകാരജട് വരഗശ്രീസട്
ലപഎജലി                            -                  എഎ.പലി,ഭടതലിരലിപകാടട് 
ഇന്ദുചൂടന                         -                   കക.നശ്രീലകണ്ഠന
പകാറപ്പുറതട്                      -                   കക.ഇ.മതകായലി
എഎ.ടലി                             -                   എഎ.ടലി.വകാസുലദേവന നകായര
സുകുമകാര                          -                   എസട്.സുകുമകാരന ലപകാറലി

                                                       സുമയ. എസട്
                                                          9.ഡലി



അപരഗഗാനന്ധിമഗാര
അതതിര്തതി ഗഗാനതി               -             ഖഗാന് അബബ്ദുള് ഗഗാഫര് 
                                                               ഖഗാന്
കകേരളഗാ ഗഗാനതി                    -             കകേ.കകേളപ്പന്
മയ്യഴതി ഗഗാനതി                      -             ഐ.കകേ.കേബ്ദുമഗാരന് മഗാസ്റ്റര്
ആധബ്ദുനതികേ ഗഗാനതി                -             ബഗാബഗാ ആആംകത 
ബബീഹഗാര് ഗഗാനതി                  -             കഡഗാ.രഗാകജേനന്ദ്രനപ്രസഗാദദ
അകമരതിക്കന് ഗഗാനതി             -             മഗാര്ടതിന് ലലൂഥര് കേതിആംങദ
നഫഗാന്സദ ഗഗാനതി                  -             കഡഗാ.പ്രതികരപ്രകരഗാഡതി
കകേനതിയന് ഗഗാനതി                -             കജേഗാകമഗാ കകേനതിയഗാത
ഇകനഗാകനഷഷ്യന് ഗഗാനതി        -               അഹമ്മദദ സബ്ദുകേഗാര്കതഗാ
നശബീലങ്കന് ഗഗാനതി                -               എ.ഡതി.അരതിയരത
ബര്മ്മബീസദഗഗാനതി                -               അങദസഗാന് സലൂചതി
കകേഗാറതിയന്  ഗഗാനതി              -                ഹഗാആം കസഗാകേദകഹഗാണ
ബഗാള്ക്കന് ഗഗാനതി              -                ഇനബഹബീആം റബ്ദുകഗഗാമ
                                                                                                       

                                                                   സബ്ദുമയ്യ.എസദ
                                                                        9.ഡതി



2018-ലലേയയ്ക്ക് ഒരു എതത്തിലനനോടട
 സുനനില് അറററോറ മുഖഖ്യതനിരഞഞ്ഞെടുപപ്പ് കമമ്മീഷണററോയനി ഡനിസസംബര് രണനിനപ്പ് 

ചുമടലറയറ.

 സസംസറോനതനിഞന
ശലഭപദവനിയനിറലയപ്പ് ബുദ്ധമയൂരനി.

 പറോകനിസറോഞന 22-മഞത
പ്രധറോനമനനിയറോയനി മുന
കനികറപ്പ്തറോരവസം പറോകനിസറോന
ഞതഹരമ്മീഞക ഇനസറോഫപ്പ് റനതറോവമറോയ
ഇമറോനഖറോന ഒറോഗസപ്പ് 18-നപ്പ്
അധനികറോരറമറ.

 റലറോകതനിഞല ഏററവസം ഉയരസം
കൂടനിയ പ്രതനിമ ഇനഖ്യയുഞട
ഉരക്കുമനുഷഖ്യന സര്ദറോര്
വല്ലഭറോയപ്പ് പറട്ടേലനിഞനതറോണപ്പ് 182
മമ്മീറര് ഉയരമുള്ള ഏകതറോ പ്രതനിമ
ഗുജററോതനിലറോണപ്പ്
നനിര്മനിചനിരനിക്കുന്നതപ്പ്.

 സുപ്രമ്മീസംറകറോടതനിയുഞട
നറോല്പതനിയറോററോസം ചമ്മീഫപ്പ്
ജസനിസറോയനി രഞ്ജന ഞഗറോറഗറോയപ്പ്
സറോനറമറ.

 റകരള ഹഹറകറോടതനിയുഞട ചമ്മീഫപ്പ്
ജസനിസറോയനി ഋഷനിറകശപ്പ് റററോയനി
ചുമതലറയറ.

 സറനറോഷപ്പ് റടറോഫനി ഫുടപ്പ്റബറോളനില്
റകരളസം ചറോമഖ്യനമറോരറോയനി.

 അര്ജുന അവറോര്ഡപ്പ് റനടനിയവരനില് മലയറോളനി അത്ലറപ്പ് ജനിനസണ് 
റജറോണ്സനുണപ്പ്.

 റഷഖ്യയനില് നടന്ന റലറോകകപപ്പ് ഫുടപ്പ്റബറോളനില് ഫറോനസപ്പ് കനിരമ്മീടസം റനടനി.
 മലയറോളനി ഞചസപ്പ് തറോരസം നനിഹറോല് സരനിനപ്പ് ഗറോനഡപ്പ് മറോസര്.



 റലറോക വനനിത റബറോകനിങപ്പ് ചറോമഖ്യനഷനിപനില് ഏറവസം കൂടുതല് സസ്വര്ണസം 
റനടനിയ തറോരമറോയനി ഇനഖ്യയുഞട റമരനി റകറോസം.

 ജറോനപമ്മീഠസം അമനിതറോവപ്പ് റഘറോഷനിനപ്പ്. 
 സമറോധറോന പുരസറോരസം മുഞകസ്വഗനിയസം, നറോദനിയ മുററോദനിനുസം.

 മുന പ്രധറോനമനനി വറോജപ്പ്റപയനി ഓഗസപ്പ് 16-നപ്പ് അനരനിച.

 ചകഞയ റകരളതനിഞന ഔറദഖ്യറോഗനിക ഫലമറോയനി പ്രഖഖ്യറോപനിച.

                                                          ചന്ദന .ആര്.അനനില്
                                                                  9.ഡനി



                                   മഹതത് വചനന
 നന്മയയയോടുള്ള സഹകരണയതയോളന പ്രധയോനമയോണത് 

തതിന്മയയയോടുള്ള നതിസ്സഹകരണവന.
                               മഹയോതയോഗയോനതി

 അവനവനന അറതിയലയോണത് ജജീവതിതലകകന
സമസ്ത ജജീവജയോലങ്ങയളയോടുന തയോദയോതകന
പ്രയോപതിചതിനല്ലെങതില് നമുകത് അതത് അസയോധകമയോകന.
                               മഹയോതയോഗയോനതി

 എവതിനടെ യസ്നേഹമുയണയോ അവതിനടെ ജജീവതിതമുണത്.
                               മഹയോതയോഗയോനതി

 സമൂഹന ആദകന നതിങ്ങനള അവഗണതികന പതിനന്നെ പരതിഹസതികന
പതിന്നെന യപയോരടെതികന ഒടുവതില് നതിങ്ങള് ജയതികന.
                                മഹയോതയോഗയോനതി

 ഇനകയുനടെ യദശജീയ ആകയോന് ഇനഗജീഷതിനു സയോധകമല്ലെ 
അങ്ങനന ആകക വഴതി നയോന നമ്മുനടെ ഭയോഷകനള 
ദരതിദ്രമയോകകയയോണത് നചയ്യുന്നെതത്.
                               മഹയോതയോഗയോനതി 

                        
                                യദവ.എസത്

                              
9.ബതി



                             അധധധ്വാനവുമധ്വായയി ബന്ധപപ്പെട്ട 
                         പഴപഞധ്വാല്ലുകള

●ശ്രമമംപകധ്വാണ്ടു ശ്രശ്രീമധ്വാനധ്വാകധ്വാമം.
●സമ്പത്തുകധ്വാലത്തു തതൈ പത്തുവചധ്വാല് ആപത്തുകധ്വാലത്തു കധ്വാ 

പത്തു തൈയിനധ്വാമം.
●വയിതൈചതു പകധ്വായമം.
●പതധ്വായമം പപറമം ചകയി കുത്തുമം അമ്മ വയമം ഉണയി ഉണമം.
●തകയധ്വാടയിയധ്വാലല വധ്വായധ്വാട.
●എല്ലുമുറയിപയ പണയിതൈധ്വാല് പല്ലുമുറയിപയ തൈയിനധ്വാമം.
●ഉല്സധ്വാഹമുപണ്ടെങയില് അതധ്വാഴമുണധ്വാമം.
●ഒത്തുപയിടയിചധ്വാല് മലയമംലപധ്വാരമം.
●മടയിയന് മല ചുമകമം.
● നയിതൈതധ്വാഭതധ്വാസയി ആനപയ എടുകമം.   

                                              ലശ്രഷ
                                                9 ഡയി

 



                                മലയയാളതത്തിലല സനന്ദേശ കയാവവ്യങ്ങള

➢ഉണ്ണുനനീലത്തി സനന്ദേശശ.
➢മയൂര സനന്ദേശശ.
➢നകയാകത്തില സനന്ദേശശ.
➢ഗരുഡ സനന്ദേശശ.
➢കശനബയാക സനന്ദേശശ.

                                നദേവ.എസസ
                                  9.ബത്തി
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