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ശബരരിമല

                                            ഭദ്ര  എ .ആർ
                                                     ശബരനിമല എലനിസപവാനലയുള                                   
                                                       വനിഷയണം    മലസപവാനലയുള  ജനണം 
                                                        ഇതവാസണവാ ഇന്നനത  വനിഷയണം ?
                                                       ഇനതവാരു വനിഷയമവാസണവാ ?
                                                        ശരണണം വനിളനികളുണം സമവാധവാനവണം 
                                                        നനിലച്ചു . സപവാർവനിളനികളുണം ആർപ്പുവനിളനികളുമയച്ച്
                                                           ശബരനിമല മവാറുന്നു
                                                              ഇതച്ച് ആരവാധനവാലയസമവാ 
                                                          അസതവാ കുരനിതനികളസമവാ
                                                          മനുഷല്യനന സപയച്ച് കൂത്തുകൾ 
                                                         സഹൈനികവാൻ കഴനിയവാനത ശബരനിമല അയ്യൻ 
                                                          കണനിമകൾ പൂടനി കവാതുകൾ നപവാതനി 
                                                           നനിശബ്ദനവായനി ഇരനിക്കുകയവാണച്ച് .
                                                             വറുതനികൾ , നകവാടുതനികൾ , അലമുറകൾ 
                                                            കവാണവാനത മനുഷല്യൻ എന്തനിനു 
                                                            ഈ നചറനിയ പ്രശ്നനത 
                                                             ഊതനിവജീർപ്പനിക്കുന്നു ?
                                                            ശബരനിമല വനിഷയതനിൽ
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                                                            മനുഷല്യൻ കവാണനിക്കുന്ന 
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                                                               മവാറ്റുവവാൻ നജീ ഒപ്പമുണവാകണണം 
                                                                മനുഷല്യവാ ..... നജീ ഒപ്പമുണവാകണണം
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 ജജീവരിതമഴ തതതോരതോമഴയതോയരി 
                                                                                     

                                  ആ൪ദ്ര തസതോമ൯

 
സതവാരവാമഴ നപയ്തുനകവാണനിരനിക്കുന്നു .ആ ദനിവസണം ഉണനിയുനട 'അമ ഇസപ്പവാഴുണം ഓർക്കുകയവാണച്ച്
.പ്രഭവാത സൂരല്യനന രശനികൾ ജനൽപവാളനികളനിലൂനട ഉണനിയുനട മുഖസതകച്ച്  വന്നു പതനിച്ചു
.കുഞനികണ്ണുകൾ മുടയനിൽ നനിന്നച്ച് വനിരനിഞ്ഞുവന്നു സകവാഴനികുഞനിനന കണച്ച് തുറക്കുണം സപവാനല
തുറക്കുന്നു .ഇന്നച്ച് അമ തനന്ന വനിളനികവാൻ വന്നനില്ലസല്ലവാ എന്നച്ച് 
അവനച്ച്നട മനസനിസലകച്ച്  ഓടനി വന്നു എന്നുണം തനന അമനയ കണനികണ്ടുണരണനമന്ന
നനിർബനണം ഉണനിക്കുണവായനിരുന്നു .അസപ്പവാഴതവാ 'അമ മുറനിക്കു പുറത്തുനനിന്നു 
വനിളനിച്ചു പറയുന്നു ."ഉണജീ  എണജീകച്ച്  ഇന്നനത ദനിവസതനിനന പ്രധവാനല്യണം നനിനകറനിയനിസല്ല ഇന്നച്ച് നനിനന   
പനിറന്നവാളവാണച്ച് അതുനകവാണ്ടു നജീ ആദല്യണം കവാണണതച്ച് നനിനന അച്ഛനനയവാണച്ച് ".കുറച്ചു സനരണം ഉണനി ഒന്നുണം 
മനിണനിയനില്ല കവാരണണം അവനന അച്ഛൻ വളനര മുൻപു തനന്ന മരനിച്ചു സപവായനിരുന്നു അതുനകവാണ്ടു എന്തച്ച് വനിസശഷണം 
ആദല്യണം അവൻ തനന അച്ഛനന ചുവരനിൽ തൂകനിയ ചനിത്രണം കണവാണച്ച് ദനിവസണം തുടരുന്നതച്ച് .അച്ഛനന 
കുറവറനിയനികവാനത വളർതനിയ അമനയ അവനു എന്തു ഇഷമവായനിരുന്നുനവസന്നവാ .ഇന്നച്ച് തനന പനിറന്നവാളവാണച്ച് 
എന്നച്ച് ഓർതസപ്പവാൾ അവൻ വളനര അധനികണം സസന്തവാഷവവാനവായനി .'അമ അവനന എടുത്തു സകത്രതനിൽ 
സപവാകവാണം എന്നച്ച് പറയുന്നതനിനച്ച് മുൻപച്ച് തനന്ന അവൻ തയവാറവായനി .കുളനിച്ചു കുറനിനതവാടച്ച് അച്ഛനന  മുണ്ടുണം ഷർടണം 
ധരനിച്ചു അവൻ തനന അമയുനടവാപ്പണം സകത്രതനിസലക്കു സപവായനി .ഉണനിയുനട പ്രകൃതണം കണവാൽ വളനര 
നകവാച്ചുകുടനിയവാനണസന്ന സതവാന്നു എന്നവാൽ അവനനിസപ്പവാൾ പ്ലസ്ടുവനിനച്ച് റനിസൾടനിനവായനി കവാതനിരനിക്കുകയവാണച്ച് . 
നവാനള അവനന പരജീകവാഫലണം വരുണം . പരജീക ഓസരവാന്നുണം എഴുതവാൻ സപവാകുസമവാഴുണം അവനന 'അമ പറയുണം 
"ഉണനി നനിനന അച്ഛനന മനസനിൽ വനിചവാരനിക്കുണം പഠനിചനതവാന്നുണം മറന്നുസപവാകനില്ല " . സകത്രതനിസലകച്ച് 
സപവായസപ്പവാൾ ഉണനി തനന അമസയവാടച്ച് സചവാദനിച്ചു : "അനമ , ഞവാൻ ജയനിക്കുസമവാ എനനികച്ച് സപടനിയവാവന്നു 
" :ഉണനി ,നജീ നനിനന ആത്മവനിശധ്വവാസനത ഹകവനിടരുതച്ച്  നന ഉണനി തളരരുതച്ച് നജീ ജയനിക്കുണം
."സകത്രതനിനലതനി കണനന പ്രതനിക്കുസമവാൾ ഉണനിയുനട മനസനിൽ തൻ വനിജയനിക്കുസമവാ വനിജയനിചവാൽ തനന 
അമകച്ച് എത്രമവാത്രണം സസന്തവാഷമവാകുണം എന്ന ചനിന്തസയയുള. 

                   ആ ചനിന്ത അടുത ദനിനവാരണംഭനത മുഖരനിതമവാകനിയവായനിരുന്നു സതവാന്നുണം വനിധണം ഭവാസ്കരൻ മവാഷച്ച് 
വരുന്നു . "സുഭസദ്ര , ഉണനിനയസന്ത അവൻ ഒന്നവാണംകവാസസവാടുകൂടനി വനിജയനിചനിരനിക്കുന്നു , ഉസ്കൂളനിൽ ഒന്നവാണം 
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സവാനമവാണച്ച് ." 'അനതസയവാ, അവൻ ഇന്നനല മുതസല വളനര സപടനിചനിരുക്കുവവായനിരുന്ന നനികറനിയവാണം നന ഉണനി 
വനിജയനിക്കുനമന്നച്ച് ". 'അമ അവനന സസന്തവാഷവാശ്രുകൾ നപവാഴനിചച്ച് വനിളനിച്ചുണർതനി കവാരണം പറഞ്ഞു . അവൻ 
തനന അമനയ സസന്തവാഷതനിനച്ച് ഭവാഗനമന്നസപവാനല നകടനിപനിടനിച്ചുകരഞ്ഞു . തനന അച്ഛനന അടുതച്ച് കവാരല്യണം 
പറയവാനവായനി ഓടനിയണഞ്ഞു . പനിനന്ന ആ വജീടച്ച് സസന്തവാഷതവാൽ അലതല്ലനി . 'അമ അയലനത വജീടുകളനിലുണം 
നവാടനിലുണം മധുരണം ഹകമവാറനി . അച്ഛനനില്ലവാനത കുടനിനയ അതുണം ഒരവാണച്ച്കുടനിനയ ഭവാന്തുജനങ്ങൾ സപവാലുണം 
തുണയനില്ലവാനത അവൾക്കു ആ കുടനിനയ എങ്ങനന വളർത്തുണം മനികവവാറുണം ആ പയ്യൻ വഴനിനതറനി 
സപവാകുനമന്നവായനിരുന്നു എല്ലവാവറണം പറഞനിരുന്നതച്ച് . എന്നവാൽ ആ വവാചകങ്ങൾ തനിരുതനികുറനിച്ചു ആ 
അമയുനടയുണം മകനനയുണം ജജീവനിതണം അടുത നനിമനിഷണം വവാചകങ്ങൾ സതല്യണം ആകുണം എന്നവനിധണം അടുത 
ജജീവച്ച്തവാഘടണം തുടങ്ങുകയവായനിരുന്നു . ആ ജജീവനിതണം കനവാലനിനന ചൂടച്ച് പകർന്നു വഴനികളനിലൂനടയവായനിരുന്നു .
                   ഉണനിക്കു ഒരു എഞ്ചനിനജീയർ ആകവാനവായനിരുന്നു സമവാഹൈണം . ആ സമവാഹൈതനിനുസവണനി അവനന 
അമകച്ച് ഒരു നചറനിയ തുകസപവാലുണം വലുതവായനിരുന്നു . എന്നവാൽ അവനന മവാർകച്ച് കണനിടസപവാലുണം അവനു ഒരു 
സകവാസളജനിലുണം അഡനിഷൻ കനിടനിയനില്ല ഇന്നനത കവാലതനിനന കപവാതയനിടയനിൽ അവനന എത്രസയവാ 
അവസരങ്ങൾ ഓസരവാ സകവാസളജനിനനയുണം പടനിവവാതനിൽകൽ 'ഉസപഷനിസകണനിവരുനമന്നവായസപ്പവാൾ 'അമ തനന 
മകനന സസ്നേഹൈനിക്കുന്നതനിനന അവൻ സപടനിച്ചുയരണനമന്നു ആഗഹൈനിതനിനന നതളനിനവന്നവനിധണം 'അമ തനന 
ഹകകളനിനല വളകനള ആശ്രയനിച്ചുസപവായനി . അങ്ങനന പുതനിയ ജജീവനിതണം ആരണംഭനിസകണ ഉണനിക്കു 'അമ 
യവാനതവാരുവനിധ കഷപ്പവാടുകളുണം വരുതവാനത എല്ലവാകുടനികനളസപവാനലയുണം അവനന വളർതവാൻ കഴനിയനില്ല 
എന്നറനിഞനിടണം 'അമ അവനു എല്ലവാ വസ്തുകളുണം വവാങ്ങനിച്ചുനകവാടുത്തു . ഏറവണം നല്ല കല്ലജച്ച് 
പടണതനിലവായതുനകവാണ്ടു , അവനിനടനനിന്നു പടനികണമവായനിരുന്നു . വളനര യവാത്ര നചയ്യവാൻ ഉണനിനയനകവാണച്ച് 
കഴനിയനില്ല എന്നച്ച് അമകച്ച് അറനിയവാമവായനിരുന്നു . അങ്ങനന ആ ദനിവസണം വനന്നതനി എന്നച്ച് ഉണനിക്കു പുറനപ്പടണണം
. അമനയ വനിടസപവാകവാൻ അവനു ഒടണം തനന്ന തവാല്പരല്യണം ഇല്ലവായനിരുന്നു . എങ്കേനിലുണം അവനു അമയുനട 
നനിർബനതവാൽ സപവായനി . കൂനട മവാഷണം ഉണവായനിരുന്നു 
                        പുതനിയ സലവാകമല്ല ഗവാമതനിനന ഹൃദയതനിൽ വസനിച ഉണനിനയ ആകർഷനിക്കുണം വനിധമുള 
ഒരുപവാടു കവാരല്യങ്ങൾ അവനിനടയുണവായനിരുന്നു . വലനിയ വലനിയ നകടനിടങ്ങൾ ഉണനിയുനട സവഷതനിൽ നനിന്നുണം 
തനികച്ചുണം വതല്യസ്തമവായ രജീതനിയനിൽ വസണം ധരനിക്കുന്നവർ തലമുടനിയവാനണങ്കേനിൽ എന്തകസയവാ കസർത്തുകൾ 
കവാണനിച്ചുവചനിരനിക്കുന്നു . ഏനതവാനക അവനു പുതനിയതവായനിരുന്നു . ഈ പുതുമ അവനന ആ നകവാമ്പുസലവാകനത 
ആകർഷനിക്കുണംവനിധമവായനിരുന്നു .എന്നവാൽ അവനന 'അമ തനന ജജീവനിതണം നഷനപടതുസപവാനല തുണനിയനില്ലവാനത 
വജീടനിൽ ഒറകവായനിരുന്നു . അസപ്പവാഴുണം മഴ ആർതുളഞ്ഞു സപഴുന്നുണവായനിരുന്നു . 
                         ഉണനി തനന അമനയ എല്ലവാ ദനിവസവണം കനിയതല്യണം ആരച്ച് മണനികച്ച് വനിളനിക്കുമവായനിരുന്നു . 
സഹൈവാസ്റ്റലനിൽ അതനിനുള സണംവനിധവാനണം ഉണവായനിരുന്നു . പനിനന്ന പനിനന്ന ആ വനിളനി കുറച്ചുകൂടനി തവാമസനിചവായനി 
പനിനന്നയതു വല്ലസപ്പവാഴുമവായനി പനിനന്നയനില്ലവാതവായനി . ഒരു സവടൻ വനിളനിചനിട പറഞ്ഞു "അനമ , എനനികച്ച് പുതനിയ 
ഒരു നമവാഹബൽ സഫവാൺ സവണണം അതുണം ഇസപ്പവാളച്ച്തന്ന്ര " ആ 'അമ തനന ഉണനികവായനി ഇതുവനര 
ചനിലവഹൈനിചനതവാന്നുസമവാർകനത ആവണണം ബവാകനിയവായ തളനിമലയനിൽ ആശ്രയണം പ്രവാപനിച്ചു . എങ്ങനന 
ഉണനിക്കു പണതനിനന അല്ലസല്ലവാ ഒന്നുണം ചനിന്തനിസകണതവായനി വന്നനില്ല . എന്നുണം ആവശല്യങ്ങൾ മവാത്രണം . തനന 
ഉണനി എത്രയുണം മവാറനി സപവായതച്ച് എസപ്പവാനഴന്നു സപവാലുണം ആ അമകച്ച് അറനിയനില്ല . വജീടനിസലക്കുള വരകവണം 
കുറഞ്ഞു . അങ്ങനന സകവാസളജനിൽ നനിന്നച്ച് ഒരു വനിളനി വരുന്നു ഉണനി ഒരു മവാസമവായനി സകവാസളജനിൽ വന്നനിടച്ച് . 'അമ 
മവാഷനിസനയുണം കൂടനി നനഞ്ചുരുകനി ആ സവഷണംസപവാലുണം മവാറവാനത ഓടനി നചന്നു . ആ 'അമ കണ കവാഴ്ച ഏനതവാരു 
മയുസടയുണം ഹൃദയണം തകരുന്നതവായനിരുന്നു . ഉണനിയുനട ഹകയനിൽ വനിലങ്ങുണം അണനിയനിച്ചു സപവാലജീസച്ച് 
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വണനിയനിസലകച്ച് കയറ്റുന്നു . 'അമ വണനിയുനട  പുറകനിൽ കരഞ്ഞുനകവാണച്ച് ഓടനി "ഉണനി , ഉണനി നന സമവാൻ ഏതവാ
നചയ്തതച്ച് " 'അമ കരഞ്ഞു തളർന്നു . ആ കണജീരനിൽ നനിന്നുണം ഒഴുകനിയതച്ച് ചുടുരക്തമവായനിരുന്നു . മവാഷച്ച് 
ആസരവാനടനകസയവാ അസനധ്വഷനിച്ചു അസപ്പവാൾ അറനിഞതച്ച് ഉണനി മയക്കുമരുന്നച്ച് റവാകറനിനല ഒരവാളവായനിമവാറനി . 
ഇതറനിഞസപ്പവാൾ അമയുനട അവസ ഭവാന്തമവായനിരുന്നു അവനര ആശപത്രനിയനിസലക്കു നകവാണ്ടുസപവായനി . തനന 
മകൻ എങ്ങനന ഇങ്ങനന ആയനി എന്ന സചവാദല്യ ആ മഴയനിലുണം അവർ ഉന്നയനിച്ചു .തനന മകനന ആസരവാ  
ചവാടനിച്ചുനവന്ന വവാക്കുകൾ ആസ്പത്രനി വരവാന്തയനിൽ മുഴുകനിയനിരനിക്കുന്നു . മഴ തകർത്തു നപഴന്നു തുടങ്ങനി . ഇടനിനവടനി 
ശക്തമവായനി അമയുനട ചനിന്തകൾ കഴനിഞകവാല ജജീവനിതതനിനലക്കു ഒന്നച്ച് കസണവാടനിച്ചു . ഈ നനിമനിഷനത വനര
അവർ ആ ചനിന്തയനിൽ നനിന്നുണം  വരവാൻ വരവാത വനിധതനിൽ ആയനി തജീർന്നു . ചവാറൽ മഴ തജീരുന്നനില്ല . ആ 
ചവാറൽ മഴ അമയുനട രക്തമവായനി പ്രതജീകയവായനി , അദധ്വവാനതനിനന കങ്ങളച്ച് സപവാനലഒഴുകനി . 
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 എത്ര  ദയനജീയയം ........

 

                                                                                                           
വരിനജീത എസസ് (X)

     
മലയവാളനവാടനിനന മലയവാളപുതുമണണം 
നനിറനയപ്പറക്കുന്ന പലവജീഥനികൾ 
സൂരല്യനുണം ചന്ദ്രനുണം തവാരകകൂടവണം ഒന്നവായനി 
വന്നു സപവാകുസന്നയനിടണം 
അനന്നവാരു സുപ്രഭവാദണം പുലർന്നു                                                                
പനിനന്ന ഓസരവാ ദനിനങ്ങളുണം ദദുഃഖഭവാരണം 
സൂരല്യസകവാടനി പ്രഭ കർന്നുനകവാസണ പൂർവദനികനിലവായനി 
നജീളുന്ന കവാർസമഘവണം 
നനിമനിഷങ്ങൾ സപവാലുമതച്ച് അണുവനിടമവാറവാനത 
നകവാടനിസഘവാഷനിചനിടുണം സപമവാരനിയവായനി 
ഓസരവാദനിനതനിലുണം പ്രതജീകകൾ ഹകനകവാണ്ടു 
സൂരല്യനന രശനിയവാൽ കൺകൾ ഒപ്പവാൻ 
മലയവാള മണനിലവായച്ച് തവാണ്ഡവമവാടനിടുണം 
ജലസദവതയച്ച് നകസന്ത കനനിവനില്ലസയവാ ?
കണനില്ല ആ വഴനി നതന്നലുണം നവടലുണം നവളനിലവാ 
ചന്ദ്രനുണം ഉഡുപക്തനിയുണം 
ചനിരനിചനിതറനിയുണം പതനഞവാഴുകനിയുണം നജീളുന്ന 
അരുവനികൾ നദനിയവായനി ,നദനികസളവാ കടലവായച്ച് 
നവാടവാനക നവളതനിലവാഴച്ച് ന്നു സപവായനി 
കൂനടയുണവായനിരുനന്നന്നുസമ നവാടനിതവാ സകരളനവാടനിനനവാരു 
ഹകതവാങ്ങുമവായനി മലയവാളനിമനസ്സുകൾ 
ഒന്നനിച്ചു ഹകസകവാർത്തു .പ്രളയതനിൽ നനിന്നച്ച് 
ഉയർന്നച്ച്നപവാങ്ങവാൻ 
വജീടുകൾ,കവാടുകൾ ,ജലവാശയഉറവകൾ,സകരളമനണങ്ങുണം 
ജലസന്ദർശനണം.
നവാടനിനന മവാറനിലവായനി ഹകതവാങ്ങുമവായനിസത 
കല്യവാമ്പുകനളവാന്നവായച്ച് തുടകമനിട 
ഭൂമനിയനിൽ കവാനലവാന്നുകുതവാൻ  നകവാതനിചനിടണം 
നജീന്തനിയനതത്രയവാ കരകയറുവവാൻ 
കവാർസമഘസമവാസരവാന്നുണം കുതനിത്തുളചനിനത 
സൂരല്യനന കനിരണങ്ങൾ ഭൂമനിയനിൽ നതവാടനിതവാ 
എങ്ങുണം നശനിപ്പവായനി ,നവാറണം തുളുമ്പുന്നു മണനിതവായനിമവാറനി 
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പചപ്പുമവാഞ്ഞു മരവനിച കവാടുകൾ 
പലതവായനി പനിരനിഞ്ഞുസപവായനി പുഴകനളവാനക 
നദനിതനന നചരുവകൾ സധ്വന്തമവാകനിയ മനുഷല്യസര 
നദനി വന്നനിസത കര കവർനന്നടുത്തു 
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എനന്റെ അച്ഛൻ 
                                                                                                  (ഫർഹൈവാന .എ )
ബവാലല്യതനിനലനന്ന  പനിച  നടപ്പനിച               
ബവാലല്യ  സുഹൃതവാണച്ച്  അച്ഛൻ 
ആദല്യവാകരങ്ങൾ  നചവാല്ലനിപഠനിപ്പനിച 
ആദല്യ  ഗുരുവവാണച്ച്  അച്ഛൻ 
സച്ച് സനഹൈതനിനലന്ന  സച്ച് സനഹൈണം  പഠനിപ്പനിച 
സസ്നേഹൈ  സധ്വരൂപമവാനണഅച്ഛൻ 
ആത്മവാർത്ഥതനിൽ  വനിശധ്വവാസണം  പുലർത്തുന്ന 
വനിശധ്വസധ്വരൂപമവാണച്ച് അച്ഛൻ 

കണജീരനിനലനന്ന  സസന്തവാഷണം  പകർതനിയ 
സവാന്തധ്വന സസ്നേഹൈമവാണച്ച്  അച്ഛൻ 
സസന്തവാഷതനിൽ  ഹകപനിടനിച്ചുയർതനിയ 
നകടവാവനിളകവാനണൻ  അച്ഛൻ 
സച്ച് സനഹൈണം  തരവാൻ  അച്ഛനല്ലവാനത 
ആരുമനിനല്ലനന  സധ്വന്തണം അച്ഛൻ 
    എനന  മവാത്രണം അച്ഛൻ ....................
      (എനന  അച്ഛൻ )                 
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നവതകേരളയം 
പുനർസൃഷരികതോയരി 
                                                                                           സദവനിക എസ 
               

എന്നച്ച് നമ്മുനട സകരളതനിനല 62 ആണം സകരളപനിറവനി നകവാണവാടുന്നു നമ്മുനട ജന
ഭൂമനിയവായ സകരളണം സധ്വവാതനല്യമവായനിരനിക്കുന്നു . പനക എല്ലവാവനരയുണം നഞടനിച്ചുനകവാണച്ച് നമ്മുനട സകരളതനിനല 
വൻ ദരന്തണം . അതച്ച് പ്രളയമവാണച്ച് . എല്ലവാവരുണം ആ പ്രളയനത മറനികടന്നു ജജീവനിക്കുകയവാണച്ച് ജവാതനി മത 
സവർതനിരനിവനില്ലവാനത എല്ലവാവരുണം ഒറനകടവായനി ജജീവനിക്കുകയവാണച്ച്. ഇസപ്പവാഴുണം ചുരുകണം ആളുകൾ മവാത്രസമ 
ജജീവനിചനിരനിക്കുന്നുള . പവാവനപ്പടവനുണം സണംമന്നനുണം എന്ന സവർതനിരനിവച്ച് കവാണനികവാനത പ്രകൃതനി എല്ലവാവനരയുണം 
നകവാന്നുകളണഞ്ഞു . പനക അതനിനന മറനികടന്നു അസനകണം ആളുകൾ ഇസപ്പവാഴുണം ഈ ഭൂമനിയനിൽ ഉണച്ച് .
               നമ്മുനട സകരളനവാടച്ച്  ആ വൻ ദരന്തനത മറനികടന്നു . അതനിൽ നമ്മുനട സകരളനവാടനിനു അഭനിമവാനനികവാണം
. ഈ പ്രകൃതനി സകവാപനിതരവായതനിനു കവാരണണം മനുഷല്യൻ തനന്നയവാണച്ച് . കവാരണണം മനുഷല്യൻ നചഴുന്ന 
പ്രവൃതച്ച്തനികൾ പ്രകൃതനിക്കു ഇഷനപ്പടുന്നനില്ല . ഈ ദരന്തണം അതനിനച്ച് നനിമനിതമവായനി എസന്നയുള . നമ്മുനട ഭൂമനി 
അമയവാണച്ച് . ആ  അമനയ നവാണം സണംരകനിക്കുകയുണം , സസ്നേഹൈനിക്കുകയുണം സവണണം . നമ്മുനട നവാടനിനു 
ആപത്തുവരുന്നതച്ച് ഒന്നുണം നവാണം നചയ്യരുതച്ച് . അസപ്പവാൾ എല്ലവാവരുണം ഈ പ്രളയനത ഓർക്കുക . ഇനനി നവാണം 
ജജീവനിസകണതച്ച് നമ്മുനട നവാടനിനു സവണനിയവാണു . എല്ലവാ മനുഷല്യരുണം പനിറന്നു വജീഴുന്നതച്ച് നമ്മുനട സകരള 
മണനിലവാണച്ച് . വലനിയവനനസന്നവാ , നചറനിയവനനസന്നവാ സവർതനിരനിവനില്ലവാനതയവാണച്ച് ഓസരവാ മനുഷല്യനുണം 
പനിറക്കുന്നതച്ച് . പനിറന്നതനിനു സശഷണം അവരുനട കർമണം സപവാനലയനിരനിക്കുണം അവരുനട ജജീവനിതണം . നവാണം ഇസപ്പവാഴുണം 
തനിളങ്ങുന്ന ഒരു നകത്രമവാണച്ച് . അതനിനന ഇല്ലവാതവാക്കുന്നതുണം മനുഷല്യരവാണച്ച് . അതുനകവാണ്ടു നവാണം ഏതു 
മണനിലവാസണവാ പനിറന്നതച്ച് ആ മണനിസനവാടച്ച് നവാണം കരുണയുണം ദയയുണം കവാണനികണണം . പനിറന്ന മണവാനണന്നു നവാണം 
ഇസപ്പവാഴുണം ഓർകണണം . അതനിനന പുനർസൃഷനികവായനി നവാണം എല്ലവാണം വനിസ്മരനികണണം . നമ്മുനട കടമ നവാണം 
നനിറസവറണണം . ജനനവാടനിനന മഹൈതധ്വനതക്കുറനിച്ചു നമൾ ഏവരുണം ഒരുമസയവാനടജജീവനികണണം . നമ്മുനട 
സകരളനത പഴയ സകരളമവായനി നവാണംസൃഷനികണണം നമ്മുനട നവാടച്ച് ഒരു സധ്വർഗ്ഗമവാണു .ജജീവനന തുടനിപ്പുകൾ ഈ 
നവാടനിലവാണച്ച് ഉളതച്ച്. നമൾ ഉണവാക്കുന്ന നവാശനഷങ്ങൾ കവാരണണം സകരളണം ഇല്ലവാതവായനിനകവാണനിരനിക്കുകയവാണച്ച്
. കളനവാരുണം, നകവാളകവാരുണം,നകവാലപവാതനികളുണം എല്ലവാണം വസനിക്കുന്നതച്ച് ഈ നവാടനിലവാണച്ച് . ഇതുവനര നനിങ്ങൾ 
പ്രകൃതനിനയ നശനിപ്പനിക്കുകയവായനിരുന്നു ഇനനി നനിങ്ങൾ നചസയണതച്ച് എല്ലവാവരുനമല്ലവാവർക്കുണം പറ്റുന്നവനിധണം പഴയ 
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സകരളനത തനിരനിച്ചു നകവാണ്ടുവരനിക . നമ്മുനട ഭൂമനിയവായ അമനയ തനിരനിച്ചുനകവാണ്ടുവരനിക . നമൾകച്ച് 
പറ്റുന്നവനിധണം നവാണം കഴനിവതുണം അതനിനു പരനിശ്രമനികണണം . പുഞ്ചനിരനിക്കുന്ന നമ്മുനട നവസകരളനത നമുകച്ച് 
പഴയതുസപവാനല നമുകച്ച് വജീണ്ടുണം പുനർസൃഷനികവാണം . പുനർസൃഷനികവായനി എല്ലവാവരുണം ഐകല്യസതവാനടയുണം , 
സസന്തവാഷസതവാനടയുണം,സസ്നേഹൈസതവാനടയുണം ഇരനികണണം . നവാണം ജനനിചനിടച്ച് മണനിൽ വജീഴ്തഴുന്നനിടണം മുതൽ തനിരനിച്ചു 
മണനിൽ മൂടുന്നനിടണം വനര നമുകച്ച് നചയ്യണ കർതവല്യങ്ങൾ നവാണം നനിർവഹൈനിക്കുക. നമ്മുനട സകരളനത മവാറനിസലകച്ച് 
അണനിയനിച്ചു നകവാണ്ടുവരുക . പ്രളയമവായനി വന്ന കണജീർ മഴനയ തനിരനിച്ചു പുഞ്ചനിരനിയുനട സവാനത്തു തനിരനിച്ചു 
നകവാണച്ച് വരുക . അതവാണച്ച് നവാണം നചയ്യണ കവാരല്യണം . നമ്മുനട സകരളണം നവാടനിൽ പനിറന്നവരുനട കണജീർ തുടകവാൻ 
സമയമവായനി . നവാടനിനന നനകവായനി ഇതനിരനി സസന്തവാഷണം  നകവാണ്ടുവരൂ . ഈ ദരന്തണം എല്ലവാവരുസടയുണം 
മനസനിലച്ച്നനിന്നു ഒരനികലുണം മവാറവാതതവാവനട .അതനിനനല്ലവാവരച്ച് ഹക സകവാർക്കുക.

 ഉപസണംഹൈവാരണം: പ്രളയണം മറനികടകവാൻ സവണനി നവസകരളണം പുനർസൃഷനിക്കു. 2018 ഈ പ്രളയണം എല്ലവാവരുസടയുണം 
മനസനിൽ മവായവാത ഒരു ഓരച്ച്മയവാകനട . ഈ സമയണം എല്ലവാവരച്ച് ഹക നകവാടുത്തു ഒറ നകടവായനി നവാടനിനന 
സണംരകനികണണം . ഒതനിരനിനനകവായനി ഇതനിരനി പുഞ്ചനിരനികച്ച് . എല്ലവാവരുണം നല്ല മനുഷല്യരവായനി ജജീവനിക്കു . 
ഇതനിനുസവണനി  പ്രതനിജ എടുക്കു . ഞവാൻ എനന നവാടനിനന സണംരകനിക്കുണം . സതല്യണം
........സതല്യണം.....സതല്യണം........
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എനന്റെ തകേരളയം 

സകരളണം ഇതച്ച് സകരളണം                                                                                              അർചന (lll)
ഇതച്ച് എനന സകരളണം 
                            (2 )
ശുചനിതധ്വമവായ സകരളണം 
ഇതച്ച് ശുചനിതധ്വസകരളനമ 
                            {സകരളണം 
                                       ഇതച്ച്  (2 )

                              സകരളണം } 
ഓസരവാ  വല്യക്തനിയുനട പനിറവനിസപവാനലയവാണച്ച് 
ഈ സകരള പനിറവനിനയ 
                                          (2 )
                                        {സകരളണം ഇതച്ച് സകരളണം }
                                                                         (2 )
സുന്ദരണം ഇതച്ച് സുന്ദരണം 
എനന സകരളണം സുന്ദരണം 
                                (2 )
                                   {സകരളണം ഇതച്ച് സകരളണം }
                                                            (2 )
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ഗണരിതകേകരിസസ്
കണക്കുടനവായനി ഉപസയവാഗനിക്കുന്നു ഏറവണം പുരവാതനമവായ ഉപകരണണം                          അർചന .എ (lll B) 

       അബവാകസച്ച് 

പൂജല്യണം കണ്ടുപനിടനിചതച്ച്  ഏതു  രവാജല്യകവാരവാണച്ച് 

        ഭവാരതജീയർ 
   

നനഗറജീവച്ച് സണംഖല്യകൾ കണ്ടുപനിടനിചതച്ച് ഏതു രവാജല്യകവാരവാണച്ച്  
 
                ഇന്തല്യകവാർ 
   രവാമവാനുജൻ സണംഖല്യ ഏതവാണച്ച് 
  
      1729 
പൂജല്യമനില്ലവാത  സണംഖല്യവാസബ്രദവായണം  ഏതവാണച്ച് 
    
      സറവാമവാൻ 
കവാൽകസലറനിങച്ച് നമഷജീൻ നകവാണ്ടുപനിടനിചതച്ച് ആരവാണച്ച് 

നബ്ലെയച്ച്സച്ച് പവാസ്കൽ 
നജീളണം ആളവാകുന്നതനിനുള അടനിസനണം ഏകകണം ഏതച്ച് 

മജീറർ 
ദശവാണംശബനിന്ദുകണ്ടുപനിടനിചതച്ച് ആരവാണച്ച് 

സജവാൺ സനപ്പനിയർ 

ഒരുസകവാടനിയനിൽ എത്ര ആയനിരങ്ങൾ ഉണച്ച് 

10 .000
 
ഒരു സസ്കവാർ എത്രയവാണച്ച് 
 ഇരുപതച്ച് 
ശവാസങ്ങളുനട റവാണനി എന്നറനിയനപ്പടുന്നതച്ച് ഏതച്ച് ?
                                 ഗണനിതശവാസണം 
ആധുനനികഭവാരതതനിനല ഏറവണം പ്രശസ്തനവായ ഗണനിതശവാസജൻ ആരച്ച് ?
                                  ശ്രജീ നനിവവാസരവാമവാനുജൻ 
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ഗഹൈങ്ങനളയുണം രസങ്ങനളയുണം സൂജനിപ്പനിക്കുന്ന സണംഖല്യ ഏതവാണച്ച് 
                                 ഒമതച്ച് 
ഹൈവാരകമവായനി ഉപസയവാഗനികവാൻ സവാധനികവാത സണംഖല്യ ഏതച്ച് ?
                                 പൂജല്യണം 
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ദുരനയം 
   
                                                                                                                     
                                                                                                                                      ആർച 

             

പ്രളയണം എന്ന വലനിയ ദരന്തണം സകരളജീയരുനട ജജീവനിതതനിൽ ആനക മവാറങ്ങളുണവാകനിയ ഒന്നവാണച്ച് .പസക 
നമളനിൽ പലരുണം അതച്ച് കണ്ടുണം , അനുഭവനിചറനിഞനിടണവാവവാണം ,പ്രളയനമന്ന സർപ്പണം നമ്മുനട നകവാച്ചുസകരളനത
വനിഴുങ്ങുനമന്നു സപവാലുണം നണം ഭയനപ്പടനിരുന്ന  സകരളണം എനന്നവാരു സണംസവാനണം ഈ ഭുമുഖതനിൽ നനിന്നുണം 
അപ്രതല്യകമവാകുനമന്നു സപവാലുണം നവാണം കരുതനിയനിരുന്നു 
                                   പനക അതനിനനല്ലവാണം ഒരു അവസവാനണം കുറനിചച്ച് ഒരു പുതനിയ സകരളപ്പനിറവനി കൂടനി 
വനന്നതനി 1956 നവണംബർ 1 -നവാണച്ച് 29 സണംസഥവാനങ്ങളനിൽ ഒന്നവായ സകരളണം രൂപണംനകവാണതച്ച് 
സകരമരങ്ങളുനട നവാടവാണച്ച് സകരളണം അതനിനവാൽ സകരളതനിനച്ച് ഈ സപരച്ച് ലഭനിചതച്ച് .സകരളനിയരുനട മവാത്രഭവാഷ 
മലയവാളമവാണച്ച് പചപുല്ലുകൾ നനിറഞച്ച് ഹൈരനിതദവാമർന്നനിരുന്ന നമ്മുനട സകരളതനിൽ ഒറ ദനിവസണം നകവാണച്ച് അതച്ച് 
നഷനിപ്പനിച വനതനിൽ നപവാടനികരചനിലുസപവാസല്ല പ്രളയണം വന്നതച്ച് .നമളുനട സസഹൈവാദരനി സസഹൈവാദരനവാർ 
അനുഭവനിച യവാതനകൾ വളനര വലുതവായനിരുന്നു 
                                                                   ഇസപ്പവാൾ പ്രളയണം കഴനിഞസപ്പവാൾ അടുത നവല്ലുവനിളനിയവായനി ചൂടച്ച് 
വരുന്നു .എത്ര ചൂടനിലുണം മരണമനില്ലവാത മണനിരകൾ ഇസപ്പവാൾ ഇതവാ മരനിച്ചു മണനിനു മുകളനിൽ കനിടക്കുന്നു
.പ്രളയതവാൽ ഒരു ഗവാമതനിനുമുഴുവൻ നവാശണം വനിതചച്ച്കരകവനിഞച്ച്ഒഴുകനി ഒരു പുഴ .ഇസപ്പവാൾ ഇതവാ അതനിനന 
ഒരു തുളളനി നവളണം സപവാലുണം കവാണുവവാനനില്ല .അതച്ച് വറനിവരണസപവായനി ഇസപ്പവാൾ നമ്മുനട ഭുമനിയനിൽ എന്തവാണച്ച് 
സണംഭവനിക്കുന്നനതന്നച്ച് ശവാസതനിനുസപവാലുണം മനസനിലവാകുന്നനില്ല .അത്രക്കുണം നയനനിയമവായ ഒരു അവസവായവാണച്ച് 
നമ്മുനട സകരളതനിനച്ച് .എലനിപ്പനനി 
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           പ്രമുഖ                        
സതോഹരിതത്യകേതോരനതോരുനടെ 
തൂലരികേതോനതോമവയം യഥതോർത്ഥ 
തപേരുയം 
വയലവാർ -വയലവാർ രവാമവർമ 
ചങ്ങമ്പുഴ -ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപനിള                                                                                  ആലനിയ. എൻ
തകഴനി -തകഴനി ശനിവശങ്കേരപ്പനിള                                                                                     Vl .B 

വളസതവാൾ -വളസതവാൾ നവാരവായണ സമസനവാൻ 
എണം. ടനി -എണം. ടനി വവാസുസദവൻ നവായർ 
അന്തർജനണം -ലളനിതവാണംബനിക അന്തർജനണം 
പനി .-പനി .കുഞനിരവാമൻ നവായർ 
ആശവാൻ -കുമവാരനവാശവാൻ 
മവാധവനികുടനി -കമലവാസുരയ്യ 
ഇന്ദുചൂഡൻ -നക നക നജീലകണ്ഠൻ 
ഓ .എൻ. വനി -ഓ .എൻ .വനി .കുറുപ്പച്ച് 
ഇ.വനി -ഇ .വനി കൃഷ്ണൻപനിള 
ഇടസശ്ശേരനി -ഇടസശ്ശേരനി സഗവാവനിന്ദൻനവായർ 
കവാവവാലണം -കവാവവാലണം നവാരവായണ പണനികർ 
സകരള കവാളനിദവാസൻ -സകരള വർമ വലനിയ സകവായനി തമ്പുരവാൻ 
സകരള പവാണനിനനി -എ ആർ രവാജ രവാജ വർമ 
സകരള വല്യവാസൻ -നകവാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞനിക്കുടൻ തമ്പുരവാൻ 
സകരള സസ്കവാടച്ച് -സനി വനി രവാമൻപനിള 
ഉറൂബച്ച് -പനി സനി കുടനികൃഷ്ണൻ 
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വനിലവാസനിനനി -എണം നക സമസനവാൻ 
പവാറപ്പുറതച്ച് -നക ഇ മതവായനി 
കവാകനവാടൻ -സജവാർജച്ച് വർഗജീസച്ച് 
സബപ്പൂർ സുൽതവാൻ -ഹവകണം മുഹൈമദച്ച് ബഷജീർ 
ഒളപ്പമണ -സുബ്രമണല്യൻ നമ്പൂതനിരനിപ്പവാടച്ച് 
തനിസകവാടനിയൻ -പനി കുഞനന്തൻ നവായർ 
നചറുകവാടച്ച്  -സഗവാവനിന്ദ പനിഷവാരടനി 
ആദനികവനി -വവാലജീകനി 
ആശവാ സമസനവാൻ -നക ശ്രജീകുമവാർ 
സനി ബനി -സഗവാവനിന്ദൻ നവായർ 
അകനിതണം -അചച്യുതൻ നമ്പൂതനിരനി 
ഉള്ളൂർ -ഉള്ളൂർ എസച്ച് പരസമശധ്വരയ്യർ 
ജനി -ജനി ശങ്കേരക്കുറുപ്പച്ച് 
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നമുക്കുണരതോയം ഒനതോയരി
                                                                                                                       ആനന്ദനിത(Vl)

 
ഓണംകവാരതനിനന സുഷനിരങ്ങൾ                         
മണനിലുണം മനസനിലുണം 
ഒന്നവായനി നനിലനനിൽകണണം                                                                          
ജനനവാടനിനന മഹൈതച്ച്വച്ച്റനിനലകച്ച് 
നമസളവരുണം ഹകസകവാർത്തു നനിൽകണണം 
നവ സകരളതനിനന പുനദുഃസൃഷച്ച് ടനികവായനി 
നവ സകരളണം ഉണരുന്നു 
ഇന്നനല നടന്ന നവളനപ്പവാക നകടുതനിയനിൽ 
തകർന്നു എനന സകരളണം 
തകർക്കുന്നു മഴ ശക്തമവായനി 
ജനങ്ങൾ എല്ലവാണം ദരനിദ ആശധ്വവാസ കല്യവാമനിൽ 
അവനിനട മതതനിനു ഔർ വനിലയുണം കല്പനികവാനത 
ഹകസകവാർത്തു പനിടനിക്കുന്നു മർതല്യനരല്ലവാണം  
ദയയുണം കരുണയുണം ഒത്തു സചർന്നു പുണല്യമവായനി മവാറനിയതുണം 
സമനതല്ലവാണം നവളസപവാകറനിലച്ച് ഒലനിച്ചു സപവായതുണം 
നവാണം നനിസന്നവാടച്ച് നചയുന്ന ക്രൂരതനകല്ലവാണം 
നജീ തനിരനിച്ചു തരുന്നു പ്രളയതനിലൂനട 
തനിളങ്ങുന്ന നകത്രങ്ങനളസപവാനല നജീ 
എസപ്പവാഴുണം പ്രകവാശനികണണം നറു സകരളതനിനവായനി 
പച പുതച സകരളവാനത നവാണം എന്തു ചയ്തു ?
സുപ്രവാഭവാതതനിനവായനി നവാണം കവാതനിരനിക്കുന്നു 
പുതനിയ സകരളതനിനവായനി 
     ഉണരൂ ഏവരുണം പുനസൃഹൈച്ച്ദനികവായനി 
പുഞ്ചനിരനിചവാ നവ  സകരളനത കവാണവാനവായനി 
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 തകേരളവയം തകേരളജനതയയം 
                                                                                                                                    അഭനിജനിതച്ച് എ

                  
                                                   
                     പശനിമഘടതനിനുണം അറബനികടലനിനുണം ഇടയനിൽ ഞരുങ്ങനി നജീണ്ടു കനിടക്കുന്നതവാണച്ച് നമ്മുനട 
സകരളണം .സകരകൾ തനിങ്ങുന്ന ഈ നവാടനിനന ഇന്നച്ച് നവളണം  മുകനി കളഞനിരനിക്കുകയവാണച്ച് സജീകൾകച്ച് 
എതനിനരയുള ആകമണങ്ങൾ വർധനിച്ചു വരുന്നതനിനനവാപ്പണം സച്ച് ത്രജീ അവളുനട മുലല്യങ്ങൾ മറക്കുന്നു .നവളണം 
കയറനി ഇറങ്ങനിയസപ്പവാൾ അതനിനനവാപ്പണം അസനകണം മനസുകളുണം നനവാന്തു 
                                                                                     
                                                                                                           1924 നല നവളനപ്പവാകതനിനച്ച് 
സശഷണം സകരളണം കണ ഏറവണം വലനിയ നവളനപവാകമവാണച്ച് ഇസപ്പവാൾ കഴനിഞതച്ച് .മഴനകവാപ്പണം തനന 
സർകവാരനിനന അനവാസകളുണം ജനങ്ങനള വലച്ചു .സകരളതനിനന ചരനിത്രതനിൽ ആദല്യമവായനി എല്ലവാ ഡവാമുകളുണം 
തുറന്നു കനിടന്നു പുഴകൾ ഗതനിമവാറനിനയവാഴുകനി .പച്ച്റതനിറവാണ്ടുകൾക്കുസശഷണം ഭവാരത പുഴ നനിറഞ്ഞുകവനിഞ്ഞു
.മലമ്പ്രസദശത്തുച്ച് അസനകണം ഉരുൾനപവാടലുണം മണനിടനിചനിലുണം ഉണവായനി .എന്നവാൽ ഇതനിനനവാനക സശഷണം നവളണം 
നനിന്ന മണച്ച് വനര വനിണ്ടു കജീറവാൻ തുടങനി മണനിരകൾ ചത്തു മലച്ചു .ഭൂമനി പനിളർന്നു മവാറുന്നു .സകരളതനിനന 
ഭൂപ്രകൃതനികച്ച് തനന വലനിയ മവാറ മുണവായനി ഡവാമുകളനിൽ അനധനികൃതമവായനി വളർതനിയനിരുന്ന മതല്യങ്ങൾ 
ഡവാമുകൾ തുറനച്ച് വനിടസതവാനട കുടനി  നമ്മുനട പുഴകളനിൽ അധനിനനിസവശണം തുടങനി .നമ്മുനട നവാടൻ മതല്യങ്ങളുനട 
വണംശണം തനന്ന ഒരുപനക ഇല്ലവാതവാകുണം .മഴനയ തടയവാൻ ആർക്കുണം കഴനിയനില്ല ,എന്നവാൽ അനധനികൃത 
അധനിനനിസവഷണം കുറകവാൻ നമനള നകവാണച്ച് സവാദനിക്കുണം .മലകനള പുഴകനളയുണം അവരുനട വഴനികച്ച് വനിടുക 
മലകൽതുറന്നു നകടനിടവണം മറ്റുണം ഉണവാകവാതനിരനിക്കുക പുഴയനിനല ജലതനിനന ഒഴുകനിനനതടഞച്ച് ഡവാമുകളുണം മറ്റുണം 
ഉണവാകവാതനിരനിക്കുക 
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ഒരു കുരുനരിൻനറെ സയംശയയം

                                                                                                                              അമർതല്യ (Vl)

അപ്പുവരിൻനറെ വജീടരില് കകേ തനതോക്കുന ആള് വന. അപ്പുവരിനസ് അവനരനകതോണ്ടു തൻനറെ
കകേ തനതോകരിപരികതോൻ അതരിയതോയ ആഗ്രഹയം.പേതക്ഷേ അവൻനറെ അച്ഛനയം അമ്മയയം ഇതരിനസ് ഒടയം തല്പേരത്യയം 
ഇലതോയരിരുന.അവർ കകേ തനതോകതോൻ വനയതോനള പേറെഞ്ഞുവരിട. അതപതോഴതോണസ് അപ്പു അതസ് ശ്രദരിക്കുനതസ്
,അച്ചൻനറെ വതോചകേയം ഇതുതപേതോലുള്ള എത്ര നപേതോയ്മുഖങ്ങളതോണസ് നമ്മനള പേറരികതോനതോയരി നടെക്കുനതസ് .അതപതോള് 
അപ്പുവരിനസ് ഒരു സയംശയയം ഈ നപേതോയ്മുഖങ്ങള് എനതോല് എനതോണസ്. ഇതസ് തകേട അച്ഛനസ് തതതോനരി തൻനറെ മകേൻ 
കുഞസ് ആനണങരിലുയം അവൻനറെ സയംശയതരിനസ് വരില കേല്പരികണയം .അനലങരില് പേരിനജീടെസ് ഒരരികനലങരിലുയം 
അവൻ കേതോപേടെത്യതരില് അകേനപടതോല് അതസ് അവനസ് തതോങ്ങതോൻ ആവരില
                       അച്ഛൻ അവൻനറെ സയംശയതരിന മറുപേടെരി നകേതോടുകതോൻ തുടെങ്ങരി. തമതോതന അപ്പു നജീ കേതോപേടെത്യയം 
എനസ്  തകേടരിടതണതോ? തമതോതന അതസ് മനഷത്യൻനറെ നതറതോയ ഒരു പ്രവർതരി ആണസ്. പേണതരിനതവണരി എനസ് 
തവഷവയം നകേടരി സതോധതോരണകതോരനന പേറരിക്കുകേയയം അവരുനടെ പേണയം ഇലതോതതോക്കുകേയയം നചയന. ഇതതതോനയം 
അറെരിയതോത ഇവർ പേരിനനയയം പേരിനനയയം ഇവരുനടെ ഈ കേള്ളതരതരില് നചനസ്  വജീഴുന. അച്ഛതോ! ഇതതതോനയം 
സയംഭതോവരികതോനത സകനയം കേതോരത്യയം ശ്രദരിച്ചതോല്  അവർകസ് ഈ കേള്ളങ്ങളരില് നരിനയം തമതോചനയം തനടെരികൂനടെ. അച്ഛൻ
മറുപേടെരി പേറെഞ്ഞു. പേതക്ഷേ മനഷത്യൻ ഇതരിനനതോനയം തയതോറെതോകുനരില. അവർ ഇതരില് വളനര വരിശകസയം 
കേല്പരികുനണസ് അച്ഛതോ അതപതോള് തനരനത ഇവരിനടെ വന സജീ നമ്മനള പേറരികതോൻ വനതതോതണതോ? 
ആയരിരരികതോയം എനസ്  മറുപേടെരി നല്കേരി. 
                       എനതോല് എലതോവരുയം ഇതുതപേതോനല കേതോപേടെത്യയം നരിറെഞവരതോയരിരരികരില. നന നരിറെഞവരുയം 
ഉണസ്. അപ്പുവരിൻനറെ അടുത സയംശയയം അച്ഛതോ അനതങ്ങനന നമ്മള് തരിരരിച്ചറെരിയയം. പേതക്ഷേ അച്ഛൻനറെ മറുപേടെരി 
അപ്പുവരിന തൃപരികേരമതോയരിരുനരില. അതരിന വളനര ബുദരിമുടതോണസ് എനതോയരിരുന അച്ഛൻനറെ മറുപേടെരി. 
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                         മനഷത്യർ തനന പേലവരിധതരില്  ഉണസ് .നലവരുയം തമതോശയം ആള്കതോരുയം. ചരില 
സമയങ്ങളരില് മനഷത്യൻ മനഷത്യന തനന അപേകേടെകേതോരരികേള് ആയരിരരിക്കുയം. ഈ തലതോകേത്തുണതോകുന നവടരിനയം 
കുതരിനയം എനരിന മരണതരിന വനര കേതോരണമതോകുനതസ് മനഷത്യൻനറെ ദുഷചരിനകേളതോണസ്. എനരികസ് നരിതനതോടെസ് 
പേറെയവതോൻ ഉള്ളതസ് നജീ വലുതതോകുതമതോള് നജീ ഒരരികലുയം നരിൻനറെ ഭതോവരിനയപേറരിനയതോനക അറെരിയതോൻ 
സകതോമരിമതോരുനടെ അടുകനലതോനയം നചലരുതസ്. അവർ നരിൻനറെ പേണതരിനന അടെരിസതോനമതോകരിയതോയരിരരികുയം ഭതോവരി 
പേറെയകേ അച്ഛൻ പേറെയനതസ് തകേള്ക്കുന അപ്പുവരിന പൂർണമതോയരി എലതോയം മനസരിലതോക്കുവതോൻ 
സതോധരിക്കുനരിലനറെരിഞ അച്ഛൻ അവനനയയം കൂടരി പുറെതതക്കുതപേതോയരി. സതത്യയം തനരരിടസ് കേണസ് തബതോധത്യനപടുവതോൻ.
               അവരിനടെ കേണ കേതോഴ്ച വളനര വത്യതത്യസ്തമതോയരിരുന. അവരിനടെ കുതറെതപർ തചർനസ് ഒരു പേതോവയം 
മനഷത്യനന പേരസത്യമതോയരി ഉപേദ്രവരിക്കുന.കേണ്ടുനരില്ക്കുനവർ ഒരുവരിധതരിലുയം പ്രതരികേരരിക്കുനരില. ചരിലർ 
തഫതോണരില് പേകേർത്തുകേയയം നചയ്യുന .ഇതതോണസ് ഞതോൻ പേറെഞ ഒന.അച്ഛൻ പേറെഞ്ഞു. 

               മനറതോരരിടെതസ് നചനതപതോള് ഒരതോള് വളനര ദുഖതതതോനടെ ഇരരിക്കുന .TV യരിനല പേരസത്യയം കേണ്ടു 
വജീടരില് പേണയം വരതോനതോയസ് ഒരു മതോസയം ഒരു ചുടരി എന കേണകരിന വതോങ്ങരി.പേണയം തപേതോകുനതലതോനത ഒനയം 
വനരില.ഈ കേതോപേടെത്യയം മനസരിലതോകതോൻ അയതോള്കസ് കേഴരിഞരിലഅച്ഛനയം അപ്പുവയം കൂടെരി വജീടരിതലകസ് മടെങ്ങരി. 
വഴരിയരില് കേണ കേതോഴ്ചകേനളപേറരി അവൻ അമ്മതയതോടെസ് പേറെഞ്ഞു.ഇനരിനയതോരരികലുയം ഞതോൻ വലുതതോകുതമതോള് 
കേതോപേടെത്യതരില് വജീഴതോനത തനതോക്കുയം.അപ്പു വളർനതപതോള് ഒരു നല മനഷത്യനതോയരി വളർന.അവൻനറെ അച്ഛനയം 
അമ്മയയം വളനരയധരികേയം അഭരിമതോനരിച.
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മതോറെരിടെയം മതോറെരിടെയം  
പ്രകേതോശമതോയരി 
എൻ ഭൂമജീ ..... എൻ  ജനഭുമജീ .......
നജീ എനനികവായനി നൽകനിയ സസൗഭവാഗല്യസമ....

നജീ എനനികവായനി നൽകനിയ സസൗഭവാഗല്യസമ ...
അനവാശല്യരനമവാത നശധ്വരഭൂമജീ ...എൻ ഭൂമജീ...

സഹൈല്യപർവതനനിരയനിലർന്ന 
പചയവാണം രഥതനിൽ ഉയർന്ന,
വളരുന്ന നശല്യരഭുമജീ 
നജീ എൻ മനസനിൻ ജജീവനച്ച് തുടനിപ്പുതനന്ന 

പ്രളയനകടുതനിയുണം 
ഓഖനിതൻ സ്മരണയുണം  
                                                                                                                        ഫവാതനിമതച്ച് സുഹൈറ(Vlll) 
അടനിമുടനി മവാറനി എൻ 
നവാടനിനന.. എൻ ജജീവൻ തുടനിപ്പനിനന...

സകരളനനിരകളനിൽ ചവാഞ്ചക -
മവാടുന്നു നജീ എൻ 
മവാതൃഭൂമജീ ........
അനശല്യരഭുമജീ.....

  മറകവാണം,നമുകവാ 
ദസമരണകൾ ഒരു 
നനിദ്രയനിൽ ഉതനിർന്നു വജീണ 
ദദുഃസധ്വപണം സപവാൽ 

നദനികളുണം...സസല്യശവാമള-

സുന്ദരമവാനമവാരു നശധ്വരഭുമജീ...
പചപ്പനിൻ സഹൈല്യനുണം വൃകലവാലവാദനിയുണം    
നനിന്നനിടുണം നജീ നനിനന്ന ഹദവതനിൻ നവാടച്ച്... 

നവളപടകച്ച് മുന്നനിൽ തല _ 
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കുനനികവാനത നവാണം നപവാരുതനിയസതവാ ....
സതവാകനിനു മുന്നനിൽ നവാണം 
വനിറകവാനത എതനിനര കുതനിചസതവാ ....

അതുസപവാനല ആവവാണം 
ദസ്മരണകൾ മറന്നനിട
പുതുനതവാരു സകരളണം 
വവാർനതടുകണം .......                                                               
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തകേരളതരിനല നദരികേള് 
                                                                                              ഹർഷഷാന(Vl)  

ഇതത്തികര,കല്ലട,അച്ചൻകകഷാവത്തിൽ,പമ,മണത്തിമല,മമീനച്ചത്തിൽ,മുവഷാറ്റുപുഴ,പപരത്തിയഷാർ,ചഷാലക
ടത്തി,കരുവന,കമീകച്ചരത്തി, ഭഷാരതപ്പുഴ,തത്തിരൂർ,കടലുണത്തി ,ചഷാലത്തിയഷാൽ കല്ലഷായത്തി 
കകഷാരപ്പുഴ,കുറത്തിട്ടയഷാടത്തി , തലകശ്ശേരത്തി , അഞ്ചരകണത്തി, വളപട്ടണക്കം , കുപക്കം, രഷാമപുരക്കം, 
കവഷായത്തി, നമീകലശശ്വരക്കം , ചന്ദ്രഗത്തിരത്തി, പമഷാഗഷാൽ , പപരുവമ , 
ഷത്തിറത്തിയ,ഉപള,മകഞ്ചശശ്വരക്കം,ചത്തിതറത്തി ,മയ്യഴത്തി,പഷാഴഴ് വഴത്തികൽപുഴ , അഴത്തിയൂർ പള്ളത്തികൽ,മഷാമക്കം 
കബനത്തി , ഭവഷാനത്തി, പഷാമഷാർ , പനയ്യഷാർ  ,കരമന,വഷാമനപുരക്കം  
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 പ്രളയതോനനരയം 
                                                                                                                                                                
പ്രകൃതനിനയ സനവാവനിചവാൽ                                                                                                                

പ്രകൃതനിനയ സനവാവനിച മനുഷല്യനച്ച്                                                             സദവനിക (lX)                            

പ്രകൃതനി നൽകുന്ന തക ശനികയവാണനിതച്ച് ഒരുപവാടച്ച് നവാൾ                                                                        
മനുഷല്യനന ക്രൂരത സഹൈനിച                                                                                                              

പ്രകൃതനി അവസവാനണം ഉറഞ്ഞു തുളനി .

   ഇത്രയുണം നവാൾ ഭൂമനിയനിനല മനുഷല്യർ                                                                                                
നചയ്യച്ച്ത നതറ്റുകൾ പ്രകൃതനി കണനില്ല സകടനില്ല എന്നച്ച് നടനിച്ചു                                                                      
. ഉളനിൽ ഒരുപവാടു വനിഷമണം സതവാന്നനി                                                                                                  
എങ്കേനിലുണം എല്ലവാണം പ്രകൃതനി തനന ഉളനിൽ ഒതുകനി .                                                                                        
അവസവാനണം ഇനനിയുണം തവാൻ ഒന്നുണം നചയ്യനിതനിനല്ലങ്കേനിൽ തൻ നശനികനപ്പടുണം                                                  
എന്നുണം തവാൻ എന്നസന്നക്കുമവാ   എന്നുണം സതവാന്നനിയ പ്രകൃതനി                                                                     
ഒന്നച്ച് നപവാടനികരഞ്ഞു അതവാണച്ച് മനുഷല്യനു തവാങ്ങവാൻ കഴനിയവാത ദരനിതണം വനിതചതച്ച്                                      
മനുഷല്യനച്ച് ആ ദരനിതതനിൽ നഷനപ്പട കവാരല്യങ്ങൾക്കു ഹകയുണം കണക്കുമനില്ല .                                                  
എനന്ന നശനിപ്പനികവാൻ സനവാക്കുന്നവനര ഞവാനുണം നശനിപ്പനിക്കുണം .                                          
എനന്ന നശനിപ്പനിചവാൽ -ഞവാൻ നവറുനതയനിരനിക്കുകയനില്ല 
എനന്നവാനക പ്രകൃതനി പറയുന്നതവായനി സതവാന്നനിസപവാകുന്നു 
എസപ്പവാൾ മഴ മണത്തു കവാണുസമവാസഴ ആളുകളച്ച് 
സപടനിച്ചു മവാറുന്നു . കവാരണണം പ്രകൃതനിക്കു 
പ്രതനികച്ച് പ്രതനികവാരണം നചയ്യവാൻ കൂടച്ച് നനിന്ന ആളവാണച്ച് മഴ 
മഴനയ ഇഷനപ്പടുന്നവർ സപവാലുണം സപടനിസയവാനടയവാണച്ച് മഴസയ കവാണുന്നതച്ച് 
എത്രയുണം കനിടനിയനിടണം പഠനികവാത മനുഷല്യസനവാടച്ച് 
പ്രകൃതനി ഇതനിലുണം സദഷല്യതനിൽ പ്രവർതനിക്കുണം 
 ഈ ഈ സർവചരവാചരങ്ങളനിൽ വച്ചു ഏറവണം 
ബുദനിയുണം ശകച്ച് തനിയുണം ഉള മനുഷല്യ 
നജീ എന്തവാണച്ച് നന്നവാവവാതതു എന്നച്ച് പ്രകൃതനി സചവാദനിച്ചു സപവാകുന്നു .
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 നവതകേരളയം

ഹദവസമ നനിന്നുനട ഹകയ്യനിൽ നനിറയുമ                                                   ദൃശല്യ പനി 
സദശകവാർ ഒനതവാരുമയവായനി നനിൽക്കുന്ന                                                                
സകരളമവാണനിന്നുളതച്ച് 
സകരളണം നവാടനിനന കവാത്തുനകവാസളണസമ 
ഹമലവാടുണം, പുഴനയവാഴുകുണം , കനിളനിമുളുണം 
ഹൈരനിതമവാണു  സകരളണം  .......

              ഒറനകടവായ സകരളസമ  .......
               ഒന്നനിചയവാരണം  സകരളസമ  ......

ജനങ്ങനളന്നുണം  നനിന്നുനടനയവാപ്പണം 
പലപലനദനിയുണം  കളകളനമവാ ഴച്ച് കുണം 
മവാനവരവാശനിയുണം  ഒറനകടവായനി 
നനിൽക്കുമവാ  ....... സകരളനമവാരു
നവസകരളണം ....... നവസകരളണം 

                       ഹദവതനിൻ കൃപനചവാരനിയുന്നു 
                       ഹദവതനിൻ  കൃപനചവാറനിയുന്നു 
                       ഹദവതനിൻ  കൃപനചവാരനിയുന്നു ........

     പുതുതലമുറനയന്നുണം  ഒറനകടവായനി 
     സകരളമവാവരുനടനയവാപ്പണം 
     പുണല്യണം  നചവാരനിയുണം  നൻമകൾ  വനിരനിയുണം 
      മവാനവരവാശനിയുനമവാന്നനിച്ചു 
                     നവസകരളണം  ഇതു 
                                        നവസകരളണം .......

      പൂവകൾ  വനിരനിയുണം , സതല്യണം  വനിരനിയുണം 
       സുവർണ സകരളമവാണനിതച്ച് 
            മവാനുഷർനകല്ലവാണം  ഗനണം  പകരുണം 
                സകരളണം ഒരുനചറുകവാറച്ച് 
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                                 ഇതു  സകരളണം 
                                           നവസകരളണം 
                                                ജനസകരളണം 

        സധ്വവാതനല്യണം  സനടനിതന്ന 
                സധ്വവാതനല്യ  സമരസസനവാനനികനള 
                     ഒരുമനിസചവാർ കവാണം 
                                       നമുനകല്ലവാണം  .......

         നവസകരളണം .......
                 നവസകരളണം .......
                          നവസകരളണം .......                                                    
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ഞതോൻ  ഒരു 
അധത്യതോപേകേനതോയതോല്  
                                                                                                                             അൽഫനിയ
    
            ഒരു  സലവാകണം  തനന്ന  മവാറനിമറനികവാൻ  പറ്റുന്നവനവാണച്ച്  അധല്യവാപകൻ . കുടനികൾക്കു  നല്ല  പവാഠങ്ങളുണം 
ഉപസദശങ്ങളണം  പഠനിപ്പനിക്കുന്നവനവാണച്ച്  ഒരു  നല്ല  അധല്യവാപകൻ . ഒരു  പ്രകവാശമവായനി  നമ്മുനട  മുന്നനിൽ  എന്നുണം
അധല്യവാപകർ  ഉണവാകുണം . നമൾ  ഒരു  നതറനിസലകച്ച്  സപവായവാൽ  അതു പറഞ്ഞു  മനസനിലവാകനി  ശരനിയനിസലക്കു 
നയനിക്കുന്നവനവാണച്ച്  യഥവാർത്ഥ  അധല്യവാപകൻ . ഒരു  സ്ക്കൂളനിനന  നന ക്കുണം  നല്ലതനിനുണം  സവണനി  
സപവാരവാടുന്നവനവാണച്ച്  നല്ല അധല്യവാപകൻ . ഒരു  
നല്ല  അധല്യവാപകരുനട  വവാക്കുകൾ  എന്നുണം  നമ്മുനട  മനസനിലുണവാകുണം . നമ്മുനട  മവാതവാവവാണച്ച് , പനിതവാവവാണച്ച് , 
ഗുരുവവാണച്ച് , ഹദവമവാണച്ച്  അധല്യവാപകർ . നമ്മു 
നട  എല്ലവാ  ഉന്നതനികൾക്കുണം  മുന്നനിൽ  അധല്യവാപകർ  എന്ന  വവാക്കുണവാകുണം . ഒരു  നല്ല  അധല്യവാപകർ  
കുടനികൾനകന്നുണം  മവാതൃകയവാകുണം . ഞവാൻ  അധല്യവാപകരനി ൽ 
ഒരവാളവായവാൽ  കുടനികൾനകന്നുണം  മവാതൃകതനന്നയവായനിരനിക്കുണം . കുടനികളുനട  ഉന്നതനിക്കുസവണനി  പറ്റുന്നത്രയുണം  
ശ്രമനിക്കുണം .സഡവാക്ടർ എസച്ച്  രവാധവാകൃഷ്ണനന ജനദനിനമവാണച്ച് ഇന്നച്ച് .അദല്യവാപകദനിനമവായനി ആചരനിക്കുന്നതച്ച്
.അസദഹൈതനിസന ഒരുനല്ല മനസുണവായതുനകവാണസല്ല  നമൾ  ഇങ്ങസന ടജീസചർസച്ച്  സഡ  ആയജീ  
ആശണംസനിക്കുന്നതച്ച് അസദഹൈവണം ഒരു അധല്യവാപകനവായനിരുന്നു .കൂടനികസളവാനടവാത്തു  കുടനികൾകച്ച്  നല്ല  വവാക്കുകൾ  
പറഞ്ഞുനകവാടുക്കുന്നവനവാണച്ച്  നല്ല അധല്യവാപകൻ .
                                                          അധല്യവാപകനന വവാക്കുകൾ എന്നുണം നമ്മുനട മനസനിൽ ഉനണകനിൽ 
നമൾ ആഗഹൈനികവാത പദവനിയനിൽസപവാലുണം നമൾകച്ച് എതനിസചരവാൻ കഴനിയുണം .അധല്യവാപകനന ഉപസദശമവാണച്ച്
നമനള മുന്നനിസലക്കു നയനിക്കുന്നതച്ച് .സ്കൂളനിനന ഉയർന്നപദവനിയനിസലക എന്നതവായനിരനികണണം ഒരു അധല്യവാപകനന
ലകല്യണം .അധല്യവാപകനവാണച്ച് ജജീവനിതതനിനല മുസന്നവാടള ഹദവണം .ഗുണപവാഠങ്ങൾ നമളനിസലകച്ച് 
പഠനിപ്പനിച്ചുതരുന്നവനവാണച്ച്  അധല്യവാപകൻ . എനന  അധല്യവാപക  ഉസദ്ധേശല്യണം ഈ  സലവാകതനിനല  എല്ലവാ  
സഥലങ്ങനളകവാളുണം  പഠനണം  കൂടുതലുളതച്ച്   നമ്മുനട    സഥലങ്ങളനിലച്ച് എന്നച്ച് മവാത്രണം . അതനിനുസവണനി ഞവാൻ 
എന ഊർജണം മുഴുവൻ നമചനപ്പടുത്തുണം ...ഉറപ്പച്ച് .......
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       यय ददन ययद रखख

1 .       दवशव पययरवरण ददन - जजन-  5                                                                                       ഗസൗതണം 
2.       अअतरयषटटररय बयलशटरम दवरद ददन -  जजन - 12 

3.     वयचन ददवस -जजन- 19 

4.     दवशव सयकरतय ददवस -दसतअबर- 8 

5.    दहअदर ददवस -  दसतअबर - 14 

6.    कय रल ददवस -नवअबर- 17 

7.    दवशव छयतटर ददवस -नवअबर- 17 

8.     नववरर ददवस -  जनवरर - 1 

9.     दवशव मयततभयरय ददवस -फरवरर-  21 

10.      दवशव वन ददवस -मयचर-  21 

11.     दवशव जल ददवस -मयचर- 22 

12.      दवशव पकर ददवस - अपटररल- 1 

13.      दवशव सवसथय ददवस -  अपटररल - 7 

14        दवशव प पसतक ददवस -  अपटररल - 23  
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അലതയതോ  ഭുമജീ .......

അല്ലസയവാ ഭുമജീ ...നനിൻ                                                                                       ഹൈരനിപ്രനിയ(lX) 

ആത്മവാവനിൽ മുറനിസവറനിരുസന്നവാ ..
മഴസദവതനയസന്ത നനിസന്നവാടനിത്ര 
ക്രൂരമവായനി നപരുമവാറനി ...

കർണണം തുളപ്പനിക്കുണം ചജീവനിടനിനന 
ശ്രുതനി സപവാനല എന്തനിനച്ച് 
മവാറനി നജീ ...സദവനി 

ഓളണം നവടനി ഒഴുകനി 
നജീലനനിറതനിൻ പ്രതജീകമവായനി 
നനിലനകവാണ്ടു നനിന്നനിടുണം 
പുഴനയത്ര സതങ്ങനി ......

സവനലനിൻ ഒരു തുളനിയമൂലല്യമവായനി 
സധ്വതവായച്ച് പനിനന്ന 
മവാറനിയനതല്ലവാണം പവാഴ്വസ്തുവവായനി 

ഓളങ്ങൾ നൽകനി കളകവാരവണം 
മുഴകനി ...ഒഴുകനിടുണം
നനിസധ്വവാർത്ഥതയുനട പ്രതജീകമവായനി 
നനിന്ന പുഴസയവാ കരകവനിനഞവാഴുകനി ....

പമയവാസറവാ പറമവായനി മവാറനി 
തൻ പതനി വനിടർതനി 
എൻ അമതൻ മവാറനിലതച്ച് 
നകവാതനി ..............

ആ നജീറലനിൽ സവദനയനിൽ 
നപവാടനികരഞനിടുനമൻ അമതൻ 
കണജീരച്ച് ഞവാൻ കണ്ടു ,എൻ 
ദൃഷനിയനിൽ ഞവാനതറനിഞ്ഞു ....

അസമ ...........സദവനി ..........

തുളനികൾ വജീണസപ്പവാൾ 
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ചനിതതനിൽ മുറനിസവറ്റു 
പവാടനിയനതവാനകയുണം മറന്നനിടുണം
മവാനവനരസപ്പവാഴുണം അമ്പുതനന്ന ..........

അവരുസണവാ ഓർക്കുന്നു 
ഇനതൻ ഭുമജീ ....ഞവാൻ ജനനിച 
മണനിനന ഹൃദയതനിസനവാടച്ച് 
സചർതനിടുണം എന്നമ ..........

 എന്നനിസടവാ ശപനിക്കുന്നു 
"ഈ മഴ എന്തച്ച് ശവാപണം 
ഭുമജീ സദവനികച്ച്,
ഒന്നച്ച് നനിർത്തു ഈ ശപനിച 
                    മഴ "
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ഞതോൻ ഒഴുകേരിയരിരുന 
വഴരികേള്

 
                            ഞവാൻ ഒഴുകനിയനിരുന്ന വഴനികൾ നജീ മുടകനിയവാൽ, 

                            നജീ മുടകനിയ വഴനികളനിലൂനട ഞവാൻ സഞ്ചരനിക്കുണം. 

                            അന്നച്ച് നജീയനിതു പറഞസപ്പവാൾ 
                            ഞവാൻ അന്നച്ച് ഏതു ചനിന്തനിചനില്ല 
                            ഇതു നനിനന ശനികസയവാ അസതവാ 
                            നനിനന കണ്ണുനജീസരവാ, 

                            നജീ തകർതതച്ച് ഞങ്ങളുനട സധ്വപസമവാ, 

                            ജജീവനിതസമവാ എന്തനിനു നജീ ഇതനിന്നു ബവാകനിതന്നു. 

                            ഞവാൻ ഓർക്കുന്നു നജീ വരുന്നതനിനനി മുമ്പുള കവാലണം 
                            ആഴനിയുനട മവാറനിൽ ഒരനിടനിതജീസപവാനല 
                            നജീ വന്നു വജീണസപ്പവാൾ, 

                            അതച്ച് പ്രതനിഭലനിപ്പനിചതു ഞങളുനട മനസനിൽ 
                            വലനിയവനുണം നചറനിയവനുണം മുതനിർന്നവരുണം ഇളയവനുണം 
                            നനിനന മുമനിൽ സമവാസമണം.  
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എനയം ഓർക്കുന ഞതോൻ 
എവനിനടനയൻ  നവാടപചത്തുരുതച്ച് ഇന്നുനമ 
നന്നവനിനടനയൻ വശല്യമസനവാഹൈവാരനി ഭു......
ഇന്നുനമൻ നനഞ്ചുപനിളർക്കുന്ന സവദന 
പവാവമവാണം ഓമനക്കുടനവാണച്ച് ഞവാൻ 
ലവാളനിചച്ച് ഓമനനിനചന്നുണം വളർതനിനയൻ 
നചമകക്കുടനനിനന്നവനിനടയവാണച്ച്?
ബനണംപുലർത്തുണം മനുഷല്യമനസനിന്നച്ച് 
ചൂലുസപവാൽ മനസ്സുമനിസന്നകവാത്രമവായനി 
നകവാടുണം വരൾചയനിനലവാരുതുളനി 
കവായച്ച് തണ്ടുണം ...........
എങ്കേനിലുണം നവളമനിന്നച്ച് മരണചരടവായനി 
ആഡണംബരതനിലവായനി  മതനിഞവർസപവാൾ 
പുളനയനന  കൂരയനിൽ  അന്തനിചവാഞ്ഞു 
ജവാതനി  മതണം  ഹദവണം  ഒന്നച്ച്  മനുഷല്യനച്ച്
എന്ന  ഗുരുതധ്വതണം  ഞവാൻ  ഓർക്കുന്നു
ഒന്നനിനച്ച്  ഒന്നച്ച്  തുലല്യമവായുണം  പലതുണം 
എതനിക്കുന്നു  പലകവായനി  സവണനി 
എങ്കേനിലുണം  കുടനന  നചമകനത 
മവാത്രണം  ഇന്നച്ച്  തനിരനിനക  നൽകനിയനില്ല 
അവനനിന്നു  സതങ്ങുന്നു  കരയുന്നു  നചമകതതനിനവായച്ച് 
തനന  കൂനടപ്പനിറപ്പവായനികരുതനിയ  തരു 
മനസനിൽ  നനിന്നവാസരവാ  പറനിച്ചുനകവാണ്ടുസപവായച്ച് 
സവദന നകവാണ  നനിമനിഷങ്ങൾ  വരുണം  പുലരനിയനിൽ 
ഒന്നച്ച്  ചനിരനികവാനവാവൻ  നകവാതനിച്ചു 
കവാതതനിരനികവാൻ  ഞവാൻ  കവാതനിരനികവാണം 
നനിനകവാനയൻ  നൂറു  കവാതര  ജനണം 
നചമകസമ ........... 
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നൂതനയം
                                                                                                            

സകരളണം സകരളണം ഇതച്ച് 
ശല്യവാമസുന്ദരണം സകരളണം 
നവസകരളണം പുനണം സൃഷനിയവായനി                                                                  രശച്ച് മനി പനി 
ഒത്തുസചരുക ഏവരുണം 
നന നനിറയുണം സകരളതനിൽ 
ദഷടരവാണം ചനില മനുഷല്യരവാൽ 
പജീഡജീതമവായ സകരളണം 
സകരളണം സകരളണം 
ശല്യവാമസുന്ദര സകരളണം          
ഒസതവാരുമനികവാണം പുനർജനനികവാണം 
സകരളണം പുതുസകരളണം
ഹദവണം കനനിഞ സകരളണം 
 പുണല്യമവായ സകരളണം 
വവാർനതടുകവാൻ നന നനിറഞ 
സവായുജല്യമവായ  സകരളണം
നനളവാൽ നശനിചസകരളണം 
നനമവാലളച്ച്തനന്ന വജീനണടുകവാണം 
വജീനണടുകവാണം സകരളണം 
സവായുജനിയമവായ സകരളണം  
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പ്രളയസമ്മതോനയം 
പ്രകൃതനിമകൾകച്ച് സവദനയവായനി 
എല്ലവാ സുഖങ്ങളുണം തടനിനതറനിപ്പനിചച്ച് 
ജജീവനിതസുഖങ്ങൾ തടനിനതറുപ്പനിചച്ച് 
ഇന്നനിനതന്തവാണച്ച് നജീ എങ്ങനന  

വവാനസമ എന്തനിനച്ച് നനിനകനിത്രദദുഃഖണം 
നനിനന ദദുഃഖതനിനന കവാരണണം നചവാല്ലവാസമവാ 

ഇന്നനലവനര സസന്തവാഷമവായനിരുന്ന നനിനകച്ച്
 ഇന്നനിനതന്തവാണച്ച്  നജീ  ഇങ്ങനന  
ഇന്നനലവനര സുന്ദരനിയവായനിരുന്ന നജീ 
ഇന്നച്ച് നനിനന കവാർകൂന്തലുകൾ അഴനിചനിടച്ച് 
ക്രൂരമസനവാഭവാവണം കവാടനിയനതന്തനിനവാണച്ച് ?
ഇന്നനിനതന്തവാണച്ച് നജീ ഇങ്ങനന ?
       നനിനന സസൗന്ദരല്യണം എസങ്ങവാസപവായനിമറഞ്ഞു .
നനിനന മനസവാകനി ഇല്ലവാനതയവാകുവവാൻ കവാരണനമന്തച്ച്  
നനിനന മകളുനട ദദുഃഖണം നജീ കവാണുന്നനിസല്ല .
ഇന്നനിനതന്തവാണച്ച് നജീ ഇങ്ങനന .
പുഴകൾ കവനിഞ്ഞു ,സതവാടച്ച് കവനിഞ്ഞു ,നദനി കവനിഞ്ഞു 
എന്നനിടണം നനിനന കണജീരനിനച്ച് ശമനമനില്ലവാതവായസല്ലവാ 
നനിനന മകളുനട ദരനിതണം നജീ കവാണുന്നനിസല്ല 
ഇന്നനിനതന്തവാണച്ച് നജീ ഇങ്ങനന 
മനുഷല്യരുനട എല്ലവാണം ഒലനിച്ചുസപവായനി 
മറ്റു ചനിലരുനട എല്ലവാണം നഷമവായനി ,
വജീടുകൾ നഷമവായനി ,ജജീവനിതസുഖമനില്ലവാതവായനി 
സമതനില്ലവാതവായനി ,എല്ലവാണം ഒരു നനിമനിഷണം നകവാണച്ച് ഇല്ലവാതവായനി 
      നനിനന വനിഷമങ്ങൾ നജീ ഉളനിനലവാതുക്കു 
നനിനന  മകളുനട നനകവായച്ച്  നനിനകച്ച് പ്രവർതനിച്ചു  കൂനട 
ഞങ്ങളുനട സസ്നേഹൈമയയവായ 
പ്രകൃതനി 'അമ എനതങ്ങുസപവായനി 
പറയൂ ....നജീ ....പറയു.
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എനന്റെ പുണത്യതകേരളയം 

                                                                                                                      നമനിത പനി ആർ 
എനന പുണല്യസകരളണം 
സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം 
പുഴയരുവനികളുനട പുണല്യനവാടച്ച്                                                         
മവാരനിനപയനിൽ  മുങ്ങനിനയനന പുണല്യനവാടച്ച് 
(സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം )                                                                
    നവാടല്യകലയുനട പുണല്യനവാടച്ച് 
സതല്യതനിൻ ഭൂമനിയവായ നവാടച്ച് 
പചപ്പനിൻ മണമുളനവാടച്ച്  
(സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം )
   കവാർഷനിക നവാടച്ച് എന്നറനിയുന്ന 
ഭവാരതഭൂമനിയനിനലവാരുനവാടച്ച്  
എനന നവാടനിൽ ഭണംഗനിയുനളവാരു 
പചപരവതവാനനികളുണച്ച് 
(സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം )
സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം
സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം 
സകരളണം സകരളണം സകരളണം മമ സകരളണം 
           മമ സകരളണം
           മമ സകരളണം 
           മമ സകരളണം 
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         തനരറെരിയതോനത ........

                                             
                                                                  
                                                                                                                               ജവാനകനി ലകനി (Vlll)

  ശ്രജീ സമവാനന സപവാലജീസച്ച് അറസ്റ്റച്ച് നചയ്തു .സകടവർ മൂകത്തു വനിരൽ നവച്ചുച്ച്.മനുഷല്യ സസ്നേഹൈനിയവായ
ശ്രജീസമവാൻ മനുഷല്യവാവകവാശ കമജീഷനന പരവാതനിനയ തുടർന്നു സപവാലജീസച്ച് അറസ്റ്റച്ച് നചയ്തു.ഒരു മനുഷല്യനന
പടനി കൂടനിൽ ഇടതനിനു ആണച്ച് അറസ്റ്റച്ച്.ഈ മനുഷല്യനന ഇങ്ങനന നചയ്യവാൻ കഴനിയുസമവാ?ശ്രജീസമവാൻ എന്ന സപരച്ച് 
തനന്ന ദസൗർഭവാഗല്യണം കൂനട നകവാണച്ച് വരുന്നതവാണസല്ലവാ .സയശു കനിസ്തുവനിനന കുരനിശനിൽ തറകവാൻ നകവാണച്ച് 
സപവാകുസമവാൾ വഴനിയവാത്രകവാരനവായ ശ്രജീസമവാനച്ച് കുരനിശു ചുമസകണതവായനി വന്നു. എന്തവാണച്ച് സണംഭവനിചനതന്നച്ച് 
ഞവാൻ അസനധ്വഷനിച്ചു. ശ്രജീസമവാനച്ച് ഒരു പടനി ഉണവായനിരുന്നു. അസമരനികയനിൽ നനിന്നുണം ഇറക്കുമതനി നചയ്ത 
ഐറണം.അതനിനന വളർത്തുന്നതനിനച്ച് സപ്രസതല്യകണം നമനു തനന്ന ഉണവായനിരുന്നു മൂന്നച്ച് സനരവണം ഇറചനിയുണം 
മജീനുമടകമുള ഭകണണം ആറനി തനിളപ്പനിച നവളണം,ഇളണം ചൂടച്ച് പൽ ....ഇങ്ങനന സപവാകുണം .ആഴ്ചയനിൽ നമഡനികൽ 
നചകപ്പച്ച്.അസമരനികയനിനല അതനി ഹശതല്യതനിൽ വളർന്നതനിനവാൽ അതച്ച് കനിടക്കുന്ന മുറനിയുണം എ .സനി എന്നനിടണം 
ആയുസച്ച് തജീരുമവാനനിക്കുന്നതച്ച് മസറസതവാ ശക്തനിയവായതനിനവാൽ ആ നവായച്ച് ചത്തു ആഴ്ചകസളവാളണം ദഖനിതനവായ 
ശ്രജീസമവാൻ ഒരനികൽ കവാറനിൽ സഞ്ചരനിക്കുസമവാൾ ടവാഫനികച്ച് ജവാമനിൽ നപടച്ച് വണനി നനിറുതനിയസപ്പവാൾ എവനിനട 
നനിസന്നവാ ഓഷച്ച് ബവാലൻ തനന സനനര ഹക നജീടനി വനിശനവാടനിയ വയറുണം ഒഴനിഞ കവനിളുകളുണം കണച്ച് 
മവാനസനിളകനിയ ശ്രജീസമവാൻ ആ ബവാലൻ വയറു നനിറനയ ഭകണണം വവാങ്ങനി നകവാടുത്തു അവനന കുറനിച്ചു  
അസനധ്വഷനിചസപ്പവാൾ അനവാഥനവായ അവൻ ദനിവസവണം നതണനിയവാണച്ച് വയറു കഴനിയുന്നനതന്നച്ച് മനസനിലവായനി 
അസപ്പവാഴവാണച്ച് ശ്രജീസമവാൻനറ ശനിരസനിൽ ഒരു നവളനിടനി നപവാടനിയതച്ച് .എന്തച്ച്   
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മഹതോതതോ 
ഗതോനരിനയക്കുറെരിചള്ള  

എനന്റെ ഓർമ .

                                                1869  ഒകച്ച് സടവാബർ  2 നച്ച് ഗുജറവാതനിനല സപവാർബന്തറനിൽ  ജനനിച്ചു
.അസദഹൈതനിനനകുകവാലണം രവാജച്ച് ഘടനിലവായനിരുന്നു . അവനിനടതനന്നയവായനിരുന്നു വനിദല്യവാഭല്യവാസവണം.അസദഹൈണം 
ഹഹൈസ്കൂളനിൽ പഠനിക്കുസമവാൾ അസദഹൈതനിനന അദ്ധേല്യവാപകൻ അഞ്ചുവവാക്കുകൾ നൽകനി . എല്ലവാവരുണം 
സനവാകനിനയഴുതനി വനിജയനിച്ചു .പനക ഗവാനനിജനിക്കുമവാത്രണം അതച്ച് നതറവായനിരുന്നു .എല്ലവാവരുണം അസദഹൈനത 
വനിഡനിയവാകനി .കളനിയവാകനി .പനക അസദഹൈണം സതല്യസനത ഹകവനിടനിരുന്നനില്ല .അസദഹൈതനിനന പതനിമൂന്നവാണം 
വയസനിൽ വനിവവാഹൈണം കഴനിഞ്ഞു .അസദഹൈതനിനന ഭവാരല്യയുനട സപരച്ച് കസ്തുർബവാഗവാനനി എന്നവായനിരുന്നു .വനിവവാഹൈണം 
കഴനിഞ്ഞുണം പഠനണം തുടർന്നു .അസദഹൈതനിനന പനിതവാവച്ച് മരണനപ്പട സമയത്തുച്ച് ഭവാരല്യവാഗരച്ച്ഭനിണനിയവായനിരുന്നു .

"ദനി നപർനഫകച്ച് വവാർ ഇൻ ഡനിറച്ച് " എന്ന പുസ്തകവണം അസദഹൈതനിനന ഇഷമവായനിരുന്നു . 1920 -ൽ പവാരനിസനിൽ 
ഒരു പ്രദരച്ച്ശനമുണവായനിരുന്നു അതച്ച് കവാണവാൻ അസദഹൈതനിനച്ച് വളനര ആഗഹൈമുണവായനിരുന്നു അങ്ങനന 
അസദഹൈണം എങ്ങനനസയവാ അവനിനടനയതനി അവനിനട ഗവാനനിജനി വവാടകനകവാരു ഒരു മുറനിനയടുത്തു അവനിനട 
ഏഴുദനിവസണം തവാമസനിച്ചു . അസദഹൈണം അവനിനട എതനിസചർന്നു . അതനിനുസശഷണം അസദഹൈണം സബവാണംഹബ വനിടച്ച് 
രവാജച്ച് സകവാടയനിനലതനി സധ്വന്തമവായനി ഓഫനിസച്ച് തുടങ്ങനി . അസദഹൈണം അവനിനട ഹൈർജനികളുണം അസപകകളുണം സനവാകനി 
പ്രതനിമവാസണം മൂന്നുരൂപകനിടമവായനിരുന്നു . 
    1885 -ൽ ടവാൻസച്ച് വവാളനിൽ കരച്ച്ശനമവാനയവാരു നനിയമണം പവാസവാകനി . 1894 -ൽ നഞടൽ സഗവാനവർനമനച്ച് 
ഇന്തല്യകവാരവായ സജവാലനികവാരുനട സമൽ പ്രതനിവർഷണം 25 പവൻ നനികുതനി ചുമതവാൻ ആസലവാചനിച്ചു അതച്ച് 
ഗവാനനിജനിയനിൽ അത്ഭുതണം സതവാന്നനി . അസദഹൈതനിനന വഴനികവാടനിയവാണച്ച് റവായച്ച് ചന്ദച്ച് ആയനിരുന്നു . സുവനിസശഷങ്ങൾ
പുതുകൽ [ദനി സഗവാനസ്പർസച്ച് ഇൻ ബ്രജീഫച്ച് ] എന്തച്ച് നചയ്യണണം [വവാടച്ച് സടവാ സദവാ ] തുടങ്ങനിയ പുസ്തകങ്ങൾ 
അസദഹൈനത ആകർഷനിചനിരുന്നു . അസദഹൈണം മൂന്നുവർഷണം ദകനിണവാഫനികയനിൽ തവാമസനിച്ചു . അതനിനു സശഷണം 
1896 മധല്യസതവാനട എസച്ച് .എസച്ച് സപവാനകവാലവാ എന്ന കപ്പലനിൽ അസദഹൈണം നവാടനിസലക്കു തനിരനിച്ചു . അവനിനട രണ്ടു
ഇണംഗജീഷച്ച് ഉസദല്യവാഗസമവാരുമവായനിട അവരുമവായനി ഗവാനനിജനി വളനര അടുപ്പതനിലവായനി  . അതനിൽ ഒരവാൾ 
അസദഹൈതനിനു തമനിഴച്ച് പഠനികവാനവായനി [  ടവാമനി സജീരനിസച്ച് ടജീചർ] എന്ന പുസ്തകണം നകവാടുത്തു . 1897 സശഷണം 
അസദഹൈതനിനന പടങ്ങൾ അധനികവണം ഹജലവാണച്ച് നടന്നതച്ച് . 1897 -നുണം 99 -നുണം ഇടക്കുള മറ്റു പല 
അനുഭവങ്ങളുണം വനിടകളഞനിടണച്ച് അസദഹൈണം സനനര സധ്വവർ യുദ്ധേതനിസലക്കു കടന്നു അസദഹൈണം ഇന്തല്യയനിൽ 
എതനിയ സശഷണം രവാജല്യത്തു ഉടനജീളണം സഞ്ചരനികവാനവായനി കുറജീ നവാൾ ചനിലവഴനിച്ചു . ഇണംഗണനിസലക്കു സപവായനി 
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അവനിനടപഠനിചനിട സപവാലുണം ഹശലനിയുണം ഭവാഷയുണം മറന്നനില്ലവായനിരുന്നു . അസദഹൈണം അവസവാനണം ലണണനില്ല 
കപ്പലനിൽ സഞ്ചരനിചസപ്പവാൾ എല്ലവാവരുണം ഇണംഗജീഹൈച്ച്സ ആയനിരുന്നു സണംസവാരനിചചതു . ഒരവാൾ ഒഴനിനക എല്ലവാവരുണം 
ഇണംഗജീഷവാരയുരുന്നു . അവർ കതനിയുണം സ്പൂണുമവായനിടവാണച്ച് കഴനിക്കുന്നതച്ച് .അതനിസനവാടച്ച് ഗവാനനിജനിക്കു 
തവാൽപ്പരല്യണംസതവാന്നനിയനില്ല അവർ ഭകണണം കഴനിക്കുന്ന സമയത്തു അസദഹൈണം കല്യവാബനിനനിൽ ഇരുന്നു മധുര 
പലഹൈവാരങ്ങളുണം പഴങ്ങളുണം ആയനിരുന്നു അസദഹൈതനിനന ആഹൈവാരണം അതുകഴനിചവായനിരുന്നു അവനിനട ജജീവനിചതച്ച്
.അവർ എത്ര നനിർബനനിചനിടണം മവാണംസണം കഴനികവാൻ കൂടവാകനിയനിടനില്ല അസദഹൈതനിനു സസല്യ ഭകണണം 
ഇഷമവായനിരുന്നു ."THE ETHICS OF DIET "എന്ന ഹൈവവാസച്ച് വനിലല്യണംസനിനന 

1921 മുതൽ ഞവാൻ സകവാൺഗസച്ച് സനതവാവമവായനി വളനര അടുതച്ച് ബനനപ്പട പ്രവർതനിച്ചു സപവാരുന്നതനിനവാൽ 
അവനിടണം മുതലുള എനന ജജീവനിതതനിനല യവാനതവാരു സണംഭവണം അവരുമവായുള ബനനതപ്പറനി പറയവാനത വയ്യ
.ഇതുവനര അസദഹൈതനിനന  വവാക്കുകളനിൽ അകമരഹൈനിതണം എന്ന വവാകച്ച് ഏനറക്കുനറ ഒഴനിവവാകനിരുന്നു 

                                                                                                      അതുനകവാണച്ച്  മറ്റുചനില സമവാനപഥങ്ങൾ
പറഞ്ഞുതരവാൻ മസൗലവാന അബച്ച് ദൾകലവാണം ആസവാദനിസനവാടച്ച് അസദഹൈണം ആവശല്യനപ്പട ആസവാദച്ച് ബവാ _അമൻ എന്ന
പദണം നനിർസദശനിച്ചു അതുസപവാനല നനിസവാഹൈവാരതനിനച്ച് ആസവാദച്ച് തർകച്ച് ഇ മ വവാലത്തുച്ച് എന്നപഥവണം നനിർസദശനിച്ചു 
                                                                 
                                                                             തൽകവാലസതനകങ്കേനിലുണം വല്ലപവാടുണം വനിടവവാങ്ങുന്ന ഈ 
അവസരതനിൽ മസനവാവകർമങ്ങളനിൽ അഹൈനിണംസ വവാരണം അരുളസണഎന്ന സസതല്യശധ്വരസനവാടുള അസദഹൈതനിനന
പ്രവർതനതനിനച്ച് പങ്കു സചരവാൻ എല്ലവാവസരവാടുണം അഫയർതനിക്കുന്നു . 1948 ജനുവരനി 30 ഈ സലവാകനതയുണം 
എല്ലവാവനരയുണം വനിടച്ച് മമറനിഞ്ഞുസപവായനി 
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എനയം ഓർക്കുന ഞതോൻ 
                                                                                                                        ആദനിതല്യൻ പനി 

                                                   
എവനിനടനയൻ  നവാടപചത്തുരുതച്ച് ഇന്നുനമ 
നന്നവനിനടനയൻ വശല്യമസനവാഹൈവാരനി ഭു......
ഇന്നുനമൻ നനഞ്ചുപനിളർക്കുന്ന സവദന 
പവാവമവാണം ഓമനക്കുടനവാണച്ച് ഞവാൻ 
ലവാളനിചച്ച് ഓമനനിനചന്നുണം വളർതനിനയൻ 
നചമകക്കുടനനിനന്നവനിനടയവാണച്ച്?
ബനണംപുലർത്തുണം മനുഷല്യമനസനിന്നച്ച് 
ചൂലുസപവാൽ മനസ്സുമനിസന്നകവാത്രമവായനി 
നകവാടുണം വരൾചയനിനലവാരുതുളനി 
കവായച്ച് തണ്ടുണം ...........
എങ്കേനിലുണം നവളമനിന്നച്ച് മരണചരടവായനി  
ആഡണംബരതനിലവായനി  മതനിഞവർസപവാൾ
പുളനയനന  കൂരയനിൽ  അന്തനിചവാഞ്ഞു 
ജവാതനി  മതണം  ഹദവണം  ഒന്നച്ച്  മനുഷല്യനച്ച്
എന്ന  ഗുരുതധ്വതണം  ഞവാൻ  ഓർക്കുന്നു
ഒന്നനിനച്ച്  ഒന്നച്ച്  തുലല്യമവായുണം  പലതുണം 
എതനിക്കുന്നു  പലകവായനി  സവണനി 
എങ്കേനിലുണം  കുടനന  നചമകനത 
മവാത്രണം  ഇന്നച്ച്  തനിരനിനക  നൽകനിയനില്ല 
അവനനിന്നു  സതങ്ങുന്നു  കരയുന്നു  നചമകതതനിനവായച്ച് 
തനന  കൂനടപ്പനിറപ്പവായനികരുതനിയ  തരു 
മനസനിൽ  നനിന്നവാസരവാ  പറനിച്ചുനകവാണ്ടുസപവായച്ച് 
സവദന നകവാണ  നനിമനിഷങ്ങൾ  വരുണം  പുലരനിയനിൽ 
ഒന്നച്ച്  ചനിരനികവാനവാവൻ  നകവാതനിച്ചു 
കവാതതനിരനികവാൻ  ഞവാൻ  കവാതനിരനികവാണം 
നനിനകവാനയൻ  നൂറു  കവാതര  ജനണം 
നചമകസമ ........... 
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അലതയതോ ഭുമരി ........

അല്ലസയവാ ഭുമജീ ....നനിൻ 
ആത്മവാവനിൽ മുറനിസവറനിരുസന്നവാ...
മഴസദവതഎസന്ത നനിസന്നവാടനിത്ര 
ക്രൂരമവായനി നപരുമവാറനി ...

കർണണം തുളപ്പനിക്കുണം ചജീവജീടനിനന 
ശ്രുതനി സപവാനല എന്തനിനച്ച് 
മവാറനി നജീ സദവനി .....

ഓളണം നവടനി ഒഴുകനി 
നജീലനനിറതനിൻ പ്രതജീകമവായനി 
നനിലനകവാണ്ടു നനിന്നനിടുണം 
പുഴനയത്ര സതങ്ങനി.....

സവനലനിൻ ഒരു തുളനിയമൂലല്യമവായനി 
സധ്വതവായനി പനിനന്ന 
മവാറനിയനതല്ലവാണം പവാഴ്വസ്തുവവായനി 

ഓളങ്ങൾ നൽകനി കളകവാരവണം 
മുഴകനി ഒഴുകനിടുണം 
നനിസധ്വവാർത്ഥതയുനട പ്രതജീകമവായനി 
നനിന്ന പുഴസയവാ കരകവനിനഞവാഴുകനി .......

പമയവാസറവാ പറമവായനി മവാറനി 
തൻ പതനി വനിടർതനി 
എൻ അമതൻ മവാറനിലതച്ച് 
നകവാതനി ..........

ആ  നജീറലനിൽ സവദനയനിൽ 
നപവാടനികരഞനിടുനമൻ അമതൻ 
കണജീരച്ച് ഞവാൻ കണ്ടു , എൻ 
ദൃഷനിയനിൽ ഞവാനതറനിഞ്ഞു ....

അസമ ..........സദവനി ..........
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തുളനികൾ വജീണസപ്പവാൾ 
ചനിതതനിൽ മുറനിസവറ്റു....
പവാടനിയനതവാകയുണം മറന്നനിടുണം 
മവാനവരസപ്പവാഴുണം അമ്പു തനന്ന ..
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കൃഷരി നച്ചതോല്ലുകേള് 
                                                                                                                              ഹൈവാറൂൺ
സമത്തുകവാലതച്ച് ഹതപത്തുനവചവാൽ ആപത്തുകവാലതച്ച് കവായ്പത്തു തനിന്നവാണം 
ആരല്യൻ വനിതചവാൽ നവര വനിളയുസമവാ 
മുലയനിൽ അറനിയവാണം വനിള 
ഏനറ വനിളഞവാൽ വനിതനിനകണം 
കണൻ വവാഴ ചുവടനിൽ 
കദളനിവവാഴ വവാഴ ഉണവാകുസമവാ 
സകവാരനി വനിതചവാലുണം വനിതചസത വനിളയൂ 
ഒകതച്ച് വനിത്തുനണങ്കേനിൽ തകതനിൽ കൃഷനിനചയവാണം 
വനിതച്ച് ഒളനിപ്പനിചതച്ച് കുതച്ച് പവാനടടുക്കുണം 
വനിതച്ച് വനിറച്ച്  വനിരുന്നുണരുതച്ച് 
വനിതച്ച് ഗുണണം പതച്ച് ഗുണണം 
ഒന്നച്ച് ചജീഞവാസല മനറവാന്നനിനച്ച് വളമവാകു 
കവാലസത വനിതചവാൽ സനരനത നകവായ്യവാണം 
നല്ല നതങ്ങനിനച്ച് നവാൽപതച്ച് മടലച്ച് 
വനിതതവാഴണം നചന്നവാൽ പതയണം നനിറയുണം 
പറനിച്ചുനടവാസല കറുതച്ച് നനടു 
നനല്ലറ നപവാന്നറ 
ഞവാറനിൽ പനിഴചവാൽ സചവാറനിൽ  പനിഴച്ചു 
ഉഴുന്നുണ്ണുന്നവനന നതവാഴുന്നുണണണം 
എല്ലച്ച് മുറനിനയ പണനിനചയ്തവാൽ പല്ലച്ച് മുറനിനയ തനിന്നവാണം 
മൂലതനിൽ വനിതനിടവാൽ മുച്ചൂടച്ച് റുഡനിലുണം 

ഉടമയുനട ദൃഷനി ഒന്നവാന്തരണം വളണം 
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 ഒരു കുരുനരിൻനറെ സയംശയയം
                                                                                                     
                                                                                                   തദവനന്ദ (Vl)

അപ്പുവരിൻനറെ വജീടരില് കകേ തനതോക്കുന ആള് വന. അപ്പുവരിനസ് അവനരനകതോണ്ടു തൻനറെ കകേ തനതോകരിപരികതോൻ
അതരിയതോയ ആഗ്രഹയം.പേതക്ഷേ അവൻനറെ അച്ഛനയം അമ്മയയം ഇതരിനസ് ഒടയം തല്പേരത്യയം ഇലതോയരിരുന.അവർ കകേ 
തനതോകതോൻ വനയതോനള പേറെഞ്ഞുവരിട. അതപതോഴതോണസ് അപ്പു അതസ് ശ്രദരിക്കുനതസ് ,അച്ചൻനറെ വതോചകേയം 
ഇതുതപേതോലുള്ള എത്ര നപേതോയ്മുഖങ്ങളതോണസ് നമ്മനള പേറരികതോനതോയരി നടെക്കുനതസ് .അതപതോള് അപ്പുവരിനസ് ഒരു 
സയംശയയം ഈ നപേതോയ്മുഖങ്ങള് എനതോല് എനതോണസ്. ഇതസ് തകേട അച്ഛനസ് തതതോനരി തൻനറെ മകേൻ കുഞസ് 
ആനണങരിലുയം അവൻനറെ സയംശയതരിനസ് വരില കേല്പരികണയം .അനലങരില് പേരിനജീടെസ് ഒരരികനലങരിലുയം അവൻ 
കേതോപേടെത്യതരില് അകേനപടതോല് അതസ് അവനസ് തതോങ്ങതോൻ ആവരില
                       അച്ഛൻ അവൻനറെ സയംശയതരിന മറുപേടെരി നകേതോടുകതോൻ തുടെങ്ങരി. തമതോതന അപ്പു നജീ കേതോപേടെത്യയം 
എനസ്  തകേടരിടതണതോ? തമതോതന അതസ് മനഷത്യൻനറെ നതറതോയ ഒരു പ്രവർതരി ആണസ്. പേണതരിനതവണരി എനസ് 
തവഷവയം നകേടരി സതോധതോരണകതോരനന പേറരിക്കുകേയയം അവരുനടെ പേണയം ഇലതോതതോക്കുകേയയം നചയന. ഇതതതോനയം 
അറെരിയതോത ഇവർ പേരിനനയയം പേരിനനയയം ഇവരുനടെ ഈ കേള്ളതരതരില് നചനസ്  വജീഴുന. അച്ഛതോ! ഇതതതോനയം 
സയംഭതോവരികതോനത സകനയം കേതോരത്യയം ശ്രദരിച്ചതോല്  അവർകസ് ഈ കേള്ളങ്ങളരില് നരിനയം തമതോചനയം തനടെരികൂനടെ. അച്ഛൻ
മറുപേടെരി പേറെഞ്ഞു. പേതക്ഷേ മനഷത്യൻ ഇതരിനനതോനയം തയതോറെതോകുനരില. അവർ ഇതരില് വളനര വരിശകസയം 
കേല്പരികുനണസ് അച്ഛതോ അതപതോള് തനരനത ഇവരിനടെ വന സജീ നമ്മനള പേറരികതോൻ വനതതോതണതോ? 
ആയരിരരികതോയം എനസ്  മറുപേടെരി നല്കേരി. 
                       എനതോല് എലതോവരുയം ഇതുതപേതോനല കേതോപേടെത്യയം നരിറെഞവരതോയരിരരികരില. നന നരിറെഞവരുയം 
ഉണസ്. അപ്പുവരിൻനറെ അടുത സയംശയയം അച്ഛതോ അനതങ്ങനന നമ്മള് തരിരരിച്ചറെരിയയം. പേതക്ഷേ അച്ഛൻനറെ മറുപേടെരി 
അപ്പുവരിന തൃപരികേരമതോയരിരുനരില. അതരിന വളനര ബുദരിമുടതോണസ് എനതോയരിരുന അച്ഛൻനറെ മറുപേടെരി. 
                         മനഷത്യർ തനന പേലവരിധതരില്  ഉണസ് .നലവരുയം തമതോശയം ആള്കതോരുയം. ചരില 
സമയങ്ങളരില് മനഷത്യൻ മനഷത്യന തനന അപേകേടെകേതോരരികേള് ആയരിരരിക്കുയം. ഈ തലതോകേത്തുണതോകുന നവടരിനയം 
കുതരിനയം എനരിന മരണതരിന വനര കേതോരണമതോകുനതസ് മനഷത്യൻനറെ ദുഷചരിനകേളതോണസ്. എനരികസ് നരിതനതോടെസ് 
പേറെയവതോൻ ഉള്ളതസ് നജീ വലുതതോകുതമതോള് നജീ ഒരരികലുയം നരിൻനറെ ഭതോവരിനയപേറരിനയതോനക അറെരിയതോൻ 
സകതോമരിമതോരുനടെ അടുകനലതോനയം നചലരുതസ്. അവർ നരിൻനറെ പേണതരിനന അടെരിസതോനമതോകരിയതോയരിരരികുയം ഭതോവരി 
പേറെയകേ അച്ഛൻ പേറെയനതസ് തകേള്ക്കുന അപ്പുവരിന പൂർണമതോയരി എലതോയം മനസരിലതോക്കുവതോൻ 
സതോധരിക്കുനരിലനറെരിഞ അച്ഛൻ അവനനയയം കൂടരി പുറെതതക്കുതപേതോയരി. സതത്യയം തനരരിടസ് കേണസ് തബതോധത്യനപടുവതോൻ.

               അവരിനടെ കേണ കേതോഴ്ച വളനര വത്യതത്യസ്തമതോയരിരുന. അവരിനടെ കുതറെതപർ തചർനസ് ഒരു പേതോവയം 
മനഷത്യനന പേരസത്യമതോയരി ഉപേദ്രവരിക്കുന.കേണ്ടുനരില്ക്കുനവർ ഒരുവരിധതരിലുയം പ്രതരികേരരിക്കുനരില. ചരിലർ 
തഫതോണരില് പേകേർത്തുകേയയം നചയ്യുന .ഇതതോണസ് ഞതോൻ പേറെഞ ഒന.അച്ഛൻ പേറെഞ്ഞു. 
               മനറതോരരിടെതസ് നചനതപതോള് ഒരതോള് വളനര ദുഖതതതോനടെ ഇരരിക്കുന .TV യരിനല പേരസത്യയം കേണ്ടു 
വജീടരില് പേണയം വരതോനതോയസ് ഒരു മതോസയം ഒരു ചുടരി എന കേണകരിന വതോങ്ങരി.പേണയം തപേതോകുനതലതോനത ഒനയം 
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വനരില.ഈ കേതോപേടെത്യയം മനസരിലതോകതോൻ അയതോള്കസ് കേഴരിഞരില
  അച്ഛനയം അപ്പുവയം കൂടെരി വജീടരിതലകസ് മടെങ്ങരി. വഴരിയരില് കേണ കേതോഴ്ചകേനളപേറരി അവൻ അമ്മതയതോടെസ് 
പേറെഞ്ഞു.ഇനരിനയതോരരികലുയം ഞതോൻ വലുതതോകുതമതോള് കേതോപേടെത്യതരില് വജീഴതോനത തനതോക്കുയം.അപ്പു വളർനതപതോള് ഒരു 
നല മനഷത്യനതോയരി വളർന.അവൻനറെ അച്ഛനയം അമ്മയയം വളനരയധരികേയം അഭരിമതോനരിച.
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.  

            COMMON ERRORS IN ENGLISH

                                                                                         Muhammad Bilal(lX.D)

INCORRECT                         CORRECT

He is taller than her He is taller than she is

Rani is more beautiful of the two Rani is the more beautiful of the two

He arrived  much yearly He arrived  very  yearly

Let him to write Let him  write

Not only he wrote poems ,but also stories He wrote not only poems ,but also stories

He loves me as if I am his own brother He loves me as if I were his own brither

Are not they your relatives ? Are  they not  your relatives ?

The sun is stationery The sun is stationary

Drinking is a bad custom Drinking is a bad habit

He is a virtual man He is a virtuous man

She is my oldest sister She is my eldest sister 

There is little milk in the cup There is a little milk in the cup

He is an European by birth He is a European by birth 

She is a honest lady She is an  honest lady

Lion is king of jungle Lion is the king of jungle

He entered in to the room He entered  the room

We will meet on tomorrow We will meet tomorrow

He loves me as if I am his own brother He loves me as if I were  his own brother
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     CONFUSING WORDS 

                                                                                                                      AVANTHI.R(lX.D)           
                                         
                                     
                                      ADAPT                          നപവാരുതനപ്പടുക 
                                      ADOPT                           ദനതടുക്കുക 
  
                                      ABJECT                         നജീചണം 
                                      OBJECT                        വസ്തു                                                
                                                  
                                                                                    
                                                                      
                                      ADVICE                        ഉപസദശണം 
                                      ADVISE                        ഉപസദശനിക്കുക 

                                    
                                      ALINE                           വരനിയവായനി  നനിർത്തുക 
                                      ALIEN                           വനിസദശജീയണം 
 
                                      ALIGHT                        ഇറങ്ങുക
                                      ELITE                           വനിശനിഷ  ജനത 

                                      ALMS                            ഭനിക 
                                      ARMS                            ഹകകൾ 

                                     ALTAR                            അൾതവാര 
                                     ALTER                             മവാറ്റുക 

                                     AMBLE                           മന്ദഗമനണം 
                                     AMPLE                           യസഥഷണം 

                                     ANGLE                           സകവാൺ 
                                     ANKLE                          കണങ്കേവാൽ 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      51



ധധ്വനനി 2019 

   സയംഖത്യകേളുനടെ പേരിരമരിഡസ്
                                                                                                               വനിനവായകച്ച് ജനി അനനിൽ

                                                          1

                                                    1   2   1

                                                1    2    3   2   1

                                           1    2    3   4   3   2   1

                                      1    2    3    4    5   4    3   2   1

                                1   2    3   4   5    6    5    4   3   2    1

                          1    2     3    4    5   6    7    6   5   4   3   2   1

                   1     2      3     4    5    6   7   8   7   6    5    4    3    2    1

                                                              

                                               
           തനതോക്കൂ എനനതോരു നസസൌന്ദരത്യയം? ഏതസ് സയംഖത്യകേളുനടെ 

ഗുണനഫലമതോണസ് ഇതസ് ?
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   സയംഖത്യകേളുനടെ പേരിരമരിഡസ്

                        ഉതരയം 

                       1*1
                     11*11
                    111*111
                  1111*1111
                11111*11111
              111111*111111
            1111111*1111111
           11111111*1111111
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                   Ramanujan

                                                                                                                Haris.H

  Mathematician Ramanujan didn't have any close friends someone asked him reason . He replied 
that although he wanted to have close friends nobody was up to his expectation . When pressed how
he expected his friend to be he replied – like numbers 220 and 284!
               The person got confused and asked what is the connection between friendship and these 
numbers!
               Ramanujan asked him to find the divisor of each number ! With much difficulty – the 
person derived and listed them 
 220=                                                                                                                                                
1,2,4,10,11,20,22,44,55,110,220
284= 1,2,4,71,142,284
             Ramanujan then asked the person to exclude the numbers 220 and 284 and asked the sum of
the remaining divisors . The person was astonished to find :
220 = 
1+2+4+5+10+11+20+2+44+55+110 = 284 
284 = 1+2+4+71+142 = 220 
              Ramanujan explained that an ideal friendship should be like these numbers- to complement
each other- even when one is absent – the other should represent the friend! 
           The person thought – no wonder this genius is on the world's top list of mathematicians!!
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Megha(lX)
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ANANDHU O
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ANANDHU KRISHNAN
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നനത്തി 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      60



ധധ്വനനി 2019 

              

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      61



ധധ്വനനി 2019 

                                       

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      62



ധധ്വനനി 2019 

                  

                                                                                                    

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      63



ധധ്വനനി 2019 

 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      64



ധധ്വനനി 2019 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      65



ധധ്വനനി 2019 

                                        

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      66



ധധ്വനനി 2019 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      67



ധധ്വനനി 2019 

                                          
                                   

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      68



ധധ്വനനി 2019 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      69



ധധ്വനനി 2019 

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      70



ധധ്വനനി 2019 

              
           

                                                                               
                                                                                         

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      71



ധധ്വനനി 2019 

          

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      72



ധധ്വനനി 2019 

               

ഗവ:എൽ വനി എചച്ച് എസച്ച് കടപ്പ                                                      73


	കുട്ടികളിൽ മൂല്യങ്ങൾ വളരുന്ന തരത്തിൽ അറിവിന്റെ
	വാക്യയാനങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന സ്രോതസ്സാകണം വിദ്യാലയം
	ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആയ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത
	പരിപോഷിക്കുന്നതിനു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഫലപ്രദമാണ്
	
	വിജ്ഞാനം വിരൽത്തുമ്പിൽ'എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത് കരിക്കുന്നതിനു
	
	ഈ കാലഘട്ടത്തിൽകുട്ടികളുടെ അഭിന്ദകചിതയ്ക്അനുസരിച്ചു
	
	സ്കൂളുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എൽ വി ച് എസ് ലെ എക്കാലത്തെയും
	അറിവിന്റെ നിറകുടങ്ങളായി പരിലസിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ
	എൽ പി വിഭാഗം മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വരെയുള്ള
	കൊച്ചുകുരുന്നുകളുടെ സർഗാത്മകത ധ്വനി എക്കാലത്തും
	മുഴങ്ങട്ടെ ..........................................
	ശബരിമല
	ജീവിതമഴ തോരാമഴയായി
	
	ആ൪ദ്ര സോമ൯

	എത്ര ദയനീയം ........
	വിനീത എസ് (X)

	എന്റെ അച്ഛൻ
	നവകേരളം പുനർസൃഷ്ടിക്കായി
	
	പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തൂലികാനാമവും യഥാർത്ഥ പേരും
	നമുക്കുണരാം ഒന്നായി
	കേരളവും കേരളജനതയും
	ഒരു കുരുന്നിന്റെ സംശയം
	മാറിടം മാറിടം പ്രകാശമായി
	കേരളത്തിലെ നദികൾ
	ഹർഷാന(Vl) ഇത്തിക്കര,കല്ലട,അച്ചൻകോവിൽ,പമ്പ,മണിമല,മീനച്ചിൽ,മുവാറ്റുപുഴ,പെരിയാർ,ചാലക്കുടി,കരുവന്നു,കീച്ചേരി, ഭാരതപ്പുഴ,തിരൂർ,കടലുണ്ടി ,ചാലിയാൽ കല്ലായി കോരപ്പുഴ,കുറ്റിട്ടയാടി , തലശ്ശേരി , അഞ്ചരക്കണ്ടി, വളപട്ടണം , കുപ്പം, രാമപുരം, കവ്വായി, നീലേശ്വരം , ചന്ദ്രഗിരി, മൊഗ്രാൽ , പെരുവമ്പ , ഷിറിയ,ഉപ്പള,മഞ്ചേശ്വരം,ചിതറി ,മയ്യഴി,പാഴ്വഴിക്കൽപുഴ , അഴിയൂർ പള്ളിക്കൽ,മാമം കബനി , ഭവാനി, പാമ്പാർ , നെയ്യാർ ,കരമന,വാമനപുരം

	പ്രളയാനന്തരം
	നവകേരളം
	ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായാൽ
	ये दिन याद रखें
	അല്ലയോ ഭുമീ .......
	ഞാൻ ഒഴുകിയിരുന്ന വഴികൾ
	എന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ
	നൂതനം
	പ്രളയസമ്മാനം
	എന്റെ പുണ്യകേരളം
	നേരറിയാതെ........
	മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള
	എന്റെ ഓർമ .
	എന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ
	അല്ലയോ ഭുമി ........
	കൃഷി ച്ചൊല്ലുകൾ
	ഒരു കുരുന്നിന്റെ സംശയം
	COMMON ERRORS IN ENGLISH
	CONFUSING WORDS
	സംഖ്യകളുടെ പിരമിഡ്
	സംഖ്യകളുടെ പിരമിഡ്
	Ramanujan

