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വവൈഖരരവവൈഖരര

മുഖവുരമുഖവുര

വജിജയയം യങ്ങോദൃശജികമല.നജിരന്തര പ്രയത്നവയം
കഠജിനങ്ങോധധങ്ങോനവമങ്ങോണച്ച് നപമ്മെ ലകക്ഷ്യതജിങലയച്ച്
നയജിക്കുന്നതച്ച്.അതജിനങ്ങോയുള്ള പചെറുതയം വലുതമങ്ങോയ ഒങ്ങോങരങ്ങോ
ശ്രമവയം അഭജിനന്ദനങ്ങോര്ഹമങ്ങോണച്ച്.

              വര്ണങ്ങോഭമങ്ങോയുതജിര്ന്ന സര്ഗങ്ങോത്മകതയുപടെ എളജിയ
ആവജിഷങ്ങോരമങ്ങോണച്ച് 'വവഖരജി'.അനശധരതയജിങലയച്ച് മുളപപെങ്ങോടജി- 
ങയകങ്ങോവന്ന തടെജിപ്പുകളങ്ങോണച്ച് ഇതജിപല ഓങരങ്ങോ രചെനയുയം.

                     മങ്ങോറുന്ന കങ്ങോലതജിനനുസരജിചച്ച് ഇളയംതലമുറയുയം
ചുവടുവയ്ക്കുകയങ്ങോണച്ച്.അതജിപന ഭങ്ങോഗമങ്ങോയജി ഡജിജജിറ്റേല് മങ്ങോഗസജിന
എന്ന സധപ്നയം സങ്ങോകങ്ങോത്കരജികപപ്പെടജിരജിക്കുന.ഇതച്ച് ഇ-വങ്ങോയന എന്ന വലജിയ ങലങ്ങോകതജിങലക്കുള്ള
കജിളജിവങ്ങോതജിലങ്ങോകുപമന്നച്ച് പ്രതക്ഷ്യങ്ങോശജിക്കുന.
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ആശശംസആശശംസ
കങ്ങോലയം മങ്ങോറുകയങ്ങോണച്ച്. വജിദേക്ഷ്യങ്ങോഭക്ഷ്യങ്ങോസ രരീതജികളയം വജിദേക്ഷ്യങ്ങോലയങ്ങോന്തരരീകവയം മങ്ങോറുകയങ്ങോണച്ച്. പുതജിയ

കങ്ങോലതജിപന സങ്ങോങങ്കേതജിക തലങപള ആങവങ്ങോളമുള്പകങ്ങോള്ളുന്ന ഈ മുങന്നറ്റേതജിപന ഭങ്ങോഗമങ്ങോ-
യജി നമ്മു  പടെ വജിദേക്ഷ്യങ്ങോര്തജികള് ഒരുകജിയ 'വവഖരജി' എന്ന ഡജിജജിറ്റേല് മങ്ങോസജികയച്ച് എലങ്ങോവജിധ

ആശയംസകളയം ങനരുന. 

                              ലളജിതങ്ങോയംബജിക

    പ്രധങ്ങോനങ്ങോധക്ഷ്യങ്ങോപെജിക
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അപ്പുവൈരനന്റെ സസ്വപശംഅപ്പുവൈരനന്റെ സസ്വപശം

ഒരു ദേജിവസയം അപ്പുവയം ദേങ്ങോസുവയം കൂടെജി
കളജിക്കുകയങ്ങോയജിരുന.രണ്ടുങപെരുയം നന്നങ്ങോയജി പെഠജിക്കുന്ന

കുടജികളങ്ങോയജിരുന .ഒരു ദേജിവസയം രങ്ങോതജി അപ്പു ഒരു
സധപ്നയം കണ്ടു.

എന്തങ്ങോപണങന്നങ്ങോ;അവന സ്കുള് വജിട്ടുവരുന്ന വഴജികച്ച്
അവപന ആങരങ്ങോ വജിളജിച."അപ......അപ...."അവന
തജിരജിഞ്ഞുങനങ്ങോകജിയങപ്പെങ്ങോള് അതങ്ങോ അവജിപടെ ഒരു
പ്രകങ്ങോശയം. ആ പ്രകങ്ങോശതജില് അപ്പു ശ്രദജിച

ങനങ്ങോകജിയങപ്പെങ്ങോള്  പ്രകങ്ങോശതജിനുള്ളജില് നജിനപമങ്ങോരങ്ങോള്
ഇറങജി വരുന.അതങ്ങോരങ്ങോപണന്നച്ച് അവന ശ്രദജിച

ങനങ്ങോകജി.സങ്ങോകങ്ങോല് ശ്രരീകൃഷ്ണന.അങപ്പെങ്ങോങഴക്കുയം രങ്ങോവജിപല ആയജി.അമ്മെ അപ്പുവജിപന
എഴുങന്നല്പ്പെജിച.അവന കണ്ട ആ നല സധപ്നയം അവന അമ്മെങയങ്ങോടുയം അച്ഛങനങ്ങോടുയം അവപന

സങഹങ്ങോദേരനങ്ങോയ ദേങ്ങോസജിങനങ്ങോടുയം പെറഞ്ഞു.അവര്കതച്ച് വജിശധസജികങ്ങോന കഴജിഞജില.പെപക
ഒരങ്ങോള്ക്കുമങ്ങോതയം വജിശധസജികങ്ങോന കഴജിഞ്ഞു.അതച്ച് അവരുപടെ

അമ്മെയങ്ങോണച്ച്.കങ്ങോരണയം,അമ്മെ വദേവഭകജിയുള്ള ആളങ്ങോയജിരുന.

ഹസ്ന ഫങ്ങോതജിമ ഐ

                                                                         5 സജി
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സസ്കൂളരനലെ മമാവൈസ്സസ്കൂളരനലെ മമാവൈസ്
ഞങളപടെ സ്കൂളജിലുപണ്ടങ്ങോരു മങ്ങോവച്ച്

ഞങപളകങ്ങോളയം പെഴപയങ്ങോരുമങ്ങോവച്ച്

കങ്ങോസ്മുറജിയ്ക്കുള്ളജില് മുഷജി   ഞജിരജിക്കുങമങ്ങോള്

കങ്ങോറ്റേജിങനങ്ങോപടെങ്ങോത്തു കളജിയ്ക്കുന്ന മങ്ങോവച്ച്

ഉചയച്ച് ഞങള് പപെങ്ങോതജിയഴജിക്കുങമങ്ങോള്

ചുറയം തണല് വജിരജിക്കുന്ന മങ്ങോവച്ച്

ഞങള്കച്ച് മങ്ങോതമങ്ങോയച്ച് പൂപതങ്ങോരു മങ്ങോവച്ച്

   ഞങള്കച്ച് മങ്ങോതമങ്ങോയച്ച് കങ്ങോയ്പചെങ്ങോരു മങ്ങോവച്ച്

കങ്ങോകയ്ക്കുമണങ്ങോനുയം നല്കങ്ങോത മങ്ങോമഴയം

പമങ്ങോതമങ്ങോയച്ച് ഞങള്കച്ച് നല്കുന്നമങ്ങോവച്ച്

കപലറജിഞങ്ങോങലങ്ങോ പെജിണങ്ങുന്ന മങ്ങോവച്ച്

കപണറജിയുങമങ്ങോള് ചെജിണുങ്ങുന്ന മങ്ങോവച്ച്

ഞങള്കച്ച് ങകറജികളജിക്കുവങ്ങോനങ്ങോയജി

പകങ്ങോമ്പുകള് തങ്ങോഴജിതരുപന്നങ്ങോരു മങ്ങോവച്ച്

അന്തജികച്ച് ഞങള് പെജിരജിഞ്ഞുങപെങ്ങോകുങമങ്ങോള്

കണരീപരങ്ങോലജിപ്പെജിച നജില്ക്കുന്ന മങ്ങോവച്ച്.

റജിതജികപെജിഎസച്ച്

      6  ഡജി
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നമാടസ്നമാടസ്

അച്ഛപന കൂപടെ ചെജിന നങ്ങോടു
കങ്ങോണങ്ങോന ഇറങജി.കുന്നജിനമുകളജില്
സൂരക്ഷ്യന... ഉദേജിങച ഉയരുന്ന സൂരക്ഷ്യന!

സധര്ണനജിറമുള്ള സൂരക്ഷ്യന...

എന്തുഭയംഗജിയങ്ങോണതച്ച്.

ചെജിന വയല്കണ്ടു, നജിറപയ
പനല്പചടെജികള്!കങ്ങോറ്റേതങ്ങോടുന്ന

പനല്പചടെജികള്!  

കജിളജികള് പെങ്ങോറജിപ്പെറക്കുന.

തതകള് തതജിരസജിക്കുന.

കുയജിലുകള് പെങ്ങോടെജിതജിമജിര്ക്കുന.

മങ്ങോടെത പകങ്ങോതജിപപ്പെറുക്കുന.

പകങ്ങോറ്റേജികള് കൂടമങ്ങോപയത്തുന.

കുളയം!പതളജിഞ പവള്ളയം.അടെജിതടച്ച് കങ്ങോണങ്ങോയം.നജിറപയ മരീനുകള്..........

ആമല്പകള്....!ഒരു തവള പവള്ളതജിങലകച്ച് ചെങ്ങോടെജി; "ബ്ളയം........."

                                                                          

സൂരക്ഷ്യങ്ങോഞ്ജലജി പെജി എസച്ച്

                                                                                               6 സജി
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സശംഗഗീതനതക്കുറരച്ചറരയമാനനമാരു യമാതസശംഗഗീതനതക്കുറരച്ചറരയമാനനമാരു യമാത
 ഇന്നപത പുലരജിപയ ഞങ്ങോന ആനന്ദങതങ്ങോപടെയങ്ങോണച്ച് വരങവറ്റേതച്ച്. കങ്ങോരണയം ഇന്നച്ച് സ്കൂളജില്

നജിപന്നങ്ങോരു യങ്ങോത ങപെങ്ങോവകയങ്ങോണച്ച്. പവറുയം യങ്ങോതയല സയംഗരീതപത കുറജിചച്ച് അറജിയങ്ങോപനങ്ങോരു

യങ്ങോത.സയംഗരീതപത കുറജിചച്ച് ഒനമറജിയങ്ങോത എനജികച്ച് ഇപതങ്ങോരു അറജിവജിപന യങ്ങോതകൂ ടെജിയങ്ങോണച്ച്.

സ്കൂളജില് നജിന്നച്ച് ഒമതച്ച് മണജികച്ച് ഞങള് യങ്ങോതയങ്ങോരയംഭജിച. നജിമജിഷ ടെരീചറുയം അജജി ടെരീചറുയം ഞങളപടെ

കൂപടെ ഉണ്ടങ്ങോയജിരുന. ഞങളപടെ സയംഗരീതങ്ങോദക്ഷ്യങ്ങോപെജികയങ്ങോയ ലതജിക ടെരീചറുപടെ ങനതൃതധമങ്ങോണച്ച് ഈ

യങ്ങോതപയ ഉഷങ്ങോറങ്ങോകജിയതച്ച്.യങ്ങോതയങ്ങോരയംഭജിച കുറചകഴജിഞതയം എപന യങ്ങോതങ്ങോവജിലനങ്ങോയ ഛര്ദേജി

എപന്ന അസധസ്തയങ്ങോകജിപകങ്ങോണ്ടജിരുന.എങ്കേജിലുയം ഞങ്ങോന ആങരങ്ങോടുയം അങതക്കുറജിചച്ച് പെറഞജില.

അവരുപടെ സങന്തങ്ങോഷപത ഇലങ്ങോതങ്ങോകങ്ങോന  എനജികച്ച് ങതങ്ങോന്നജിയജില. പപെപടന്നങ്ങോണച്ച് വണ്ടജികങ്ങോരന

ങബ്രേകച്ച് ചെവജിടജിയതച്ച്. പെജിപന്ന എനജികച്ച് പെജിടെജിച നജില്കങ്ങോനങ്ങോയജില. മുനകരുതങലങ്ങോപടെ കയജില് പവച
കവറജിങലകച്ച് ഞങ്ങോന ഛര്ദേജിചതജിനു ങശഷയം വണ്ടജിയുപടെ ജനങ്ങോലയജിലൂപടെ ഞങ്ങോന പുറങതകച്ച്

ങനങ്ങോകജിയജിരുനന. കങ്ങോറവപന്നപന്ന

തങലങ്ങോടെജി.ഞങ്ങോന  അറജിയങ്ങോപതപയങ്ങോന കണച്ച്
ചെജിമ്മെജിതറക്കുങമങ്ങോങഴക്കുയം
സയംഗരീതങകങ്ങോങളപജതജി

.ങകങ്ങോങളജജിലുള്ളവര് ഞങപള  സധങ്ങോഗതയം

പചെയ.അങപ്പെങ്ങോഴങ്ങോണച്ച് ഞങ്ങോന ശ്രദജിചതച്ച്

ങകങ്ങോങളജജിപന നങ്ങോമയം,'പചെവമ

പമങമ്മെങ്ങോറജിയല് മമ്യൂസജികച്ച് ങകങ്ങോങളജച്ച് '
ആപണനയം സങ്ങോപെകന പചെവമ

വവദേക്ഷ്യനങ്ങോഥ ഭങ്ങോഗവതര്

ആപണനയം.ങശഷയം ഒരു ങചെചജി ഞങപള
ആ ങകങ്ങോങളജച്ച് മുഴുവന കങ്ങോണജികങ്ങോന
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പകങ്ങോണ്ടുങപെങ്ങോയജി. ഓങരങ്ങോ മുറജിയജിലങ്ങോയജി വങ്ങോങദേക്ഷ്യങ്ങോപെകരണങള് പെഠജിപ്പെജിക്കുനണ്ടങ്ങോയജിരുന.ആപക

12 മുറജികള് കങ്ങോണജിചതന.വരീണ, വയലജിന,തയംബരു എന്നരീ വങ്ങോങദേക്ഷ്യങ്ങോപെകരണങളങ്ങോയജിരുന

പെഠജിപ്പെജിച പകങ്ങോണ്ടജിരുന്നതച്ച്. വരീണ,വയലജിന,ഗജിറ്റേങ്ങോര്,തയംബുരു,മൃദേയംഗയം,തബല,പെജിയങ്ങോങനങ്ങോ,ഡയംസച്ച്

മുതലങ്ങോയവയുപടെ ഉപെങയങ്ങോഗങപള കുറജിചച്ച് കൂടുതല് അറജിയുവങ്ങോന കഴജിഞ്ഞു.എനജികച്ച് അവജിപടെ

കണ്ടതജില്പവചച്ച് ഏറ്റേവയം കൂടുതല് എപന്ന ആകര്ഷജിചതച്ച് വയലജിനങ്ങോയജിരുന.ഞങള്ക്കുയം

പെരജിപെങ്ങോടെജികള് അവതരജിപ്പെജികങ്ങോനുള്ള അവസരയം ലഭജിച.പെപക, ഞങ്ങോന ഒനയം

അവതരജിപ്പെജികങ്ങോനുള്ള മങ്ങോനസജികങ്ങോവസയജിലങ്ങോയജിരുന്നജില. ഇടെങനരതച്ച് ചെങ്ങോയയുയം ബജിസ്കറയം

ഉണ്ടങ്ങോയജിരുന. പെജിപന്നയുയം കുറചച്ച് ങനരയം സയംഗരീതപത കുറജിചയം വങ്ങോങദേക്ഷ്യങ്ങോപെകരണങപളക്കുറജിചയം

അവര് പെറഞ്ഞു തന. ഉചഭകണതജിനു ങശഷയം ഞങള് വലബ്രേറജിയുയം മമ്യൂസജികച്ച്

പറങകങ്ങോര്ഡജിങച്ച്  റൂമുയം സന്ദര്ശജിക്കുകയുണ്ടങ്ങോയജി. ങശ ഷയം ഒരു പചെറജിയ കങചരജിയുണ്ടങ്ങോയജിരുന.

അവജിപടെ പവചച്ച് മമ്യൂസജികച്ച് ടെരീചറുപടെ ഭര്തങ്ങോവജിപന പെരജിചെയപപ്പെടെങ്ങോന സങ്ങോധജിച. അങദ്ദേഹയം

ങകങ്ങോങളജജിപല അദക്ഷ്യങ്ങോപെകനങ്ങോയജിരുന.കങചരജി അവസങ്ങോനജിചങപ്പെങ്ങോള് യങ്ങോത പെറഞച്ച് ഞങള്

മടെങജി.വരീണ്ടുയം വരീണ്ടുയം അങങങ്ങോടച്ച് ങപെങ്ങോകണപമനള്ള ആഗ്രഹയം എപന മനസജില്

നജിലനജില്ക്കുന.                              

                                                                                                                   

 

                                                                                                               തസ്നജി ഫങ്ങോതജിമ 
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എനന്റെ അമഎനന്റെ അമ
പപെയ്യുന്ന മഴയജിലുയം,തഴുകുന്ന കങ്ങോറ്റേജിലുയം

നുണ പെറയുന്ന  കണകളജിലുയം

കഥ പെറയുന്ന ചുണ്ടുകളജിലുയം

ങവണ്ട നജിന  സ്പര്ശയം

എപനറ നങ്ങോവജിന തമജിപല
ഓര്മ്മെയങ്ങോണു നരീ

എപനറ നജിശലമങ്ങോയ ഹൃദേയതജിപല

തടെജിപ്പെങ്ങോണച്ച്....

നരീറജിപ്പുകയുന്ന ങവദേനയജിലുയം

ഒരു നജിമജി         ഷപമങ്ങോങന്നങ്ങോര്ത്തു
ചെജിരജികങ്ങോനുള്ള

കങ്ങോരണമങ്ങോണച്ച് .... 

മൂടെല്മ   ഞജില് ആങവങ്ങോളയം ചൂടു പെകരുന്ന

പുതപ്പെങ്ങോണച്ച്.....

ഞങ്ങോന പൂവങ്ങോയങപ്പെങ്ങോള് പൂമങ്ങോറ്റേയങ്ങോയവള്...

നരീ പപെങ്ങോടജി ങപെങ്ങോവന്ന മുത്തുകളല

വകപയതങ്ങോത നകതവമല

കങ്ങോരണയം ,ഇപതങ്ങോപക എപനറ അമ്മെയങ്ങോയജിരുന.......

                      ആരക്ഷ്യരങ്ങോജച്ച്

                          9 ബജി
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ഒരു ഭമാഗഗ്യമുള്ള പകരഒരു ഭമാഗഗ്യമുള്ള പകര

          ഒരജിടെതച്ച് ഒരജിടെതച്ച് ഒരു

കങ്ങോകയുണ്ടങ്ങോയജിരുന.

എങപ്പെങ്ങോഴുയം "കങ്ങോകങ്ങോ"എന്നച്ച് ചെജിലചപകങ്ങോണ്ടച്ച്
സങന്തങ്ങോഷങതങ്ങോപടെ പെങ്ങോറജി നടെക്കുകയം.തങ്ങോനങ്ങോണച്ച്
ങലങ്ങോകതജിപല ഏറ്റേവയം ഭങ്ങോഗക്ഷ്യവങ്ങോന എന്നച്ച്

അവന

കരുതജി.ഒരു ദേജിവസയം കങ്ങോക അരയന്നപത
കണ്ടു.കങ്ങോക അരയന്നങതങ്ങോടെച്ച്

പെറഞ്ഞു.''ഇതവപര കരുതജിയതച്ച് ഞങ്ങോനങ്ങോണച്ച് ഈ ങലങ്ങോകപത ഏറ്റേവയം

വലജിയ ഭങ്ങോഗക്ഷ്യവങ്ങോന എന്നങ്ങോണച്ച്.എങന്നകങ്ങോള് ഭയംഗജിയുള്ള നരീയങ്ങോണച്ച്
ങലങ്ങോകപതഏറ്റേവയംവലജിയഭങ്ങോഗക്ഷ്യവങ്ങോന''.ഇതങകടങപ്പെങ്ങോള് അരയന്നയം പെറഞ്ഞു.അങപന തപന്നയങ്ങോ
ഞങ്ങോനുയം കരുതജിയജിരുന്നത്കഴജിഞദേജിവസയം തതപയ കങ്ങോണുന്നതവപര.പെചതൂവലുകളയം ചുവന്ന

വളയങളമുള്ള ആ തതപയ കങ്ങോണങ്ങോന എന്തച്ച്ഭയംഗജിയങ്ങോപണങന്നങ്ങോ!!!!

              ഇത ങകടച്ച് കങ്ങോക  തതയുപടെ അടുപതതജി.അങപ്പെങ്ങോള് തത പെറ  ഞ്ഞു.ങലങ്ങോകപത
ഏറ്റേവയം ഭങ്ങോഗക്ഷ്യമുള്ള പെകജി ഞങ്ങോനങ്ങോപണന്നങ്ങോയജിരുന

കരുതജിയജിരുന്നതച്ച്.എന്നങ്ങോല് എലങ്ങോ നജിറങളയം ഉള്ള മയജിലങ്ങോണച്ച് ങലങ്ങോകത ഏറ്റേവയം ഭങ്ങോഗക്ഷ്യമുള്ള
പെകജി!!!

           ഇത ങകട കങ്ങോക മയജിലജിപന ങതടെജി ഇറങജി.കുങറ അങനധഷജിച ഒടുവജില് ഒരു
മൃ  ഗശങ്ങോലയജിപല കൂടജില്  ഒരു മയജിലജിപന കങ്ങോണങ്ങോന ധങ്ങോരങ്ങോളയം ങപെര് അവജിപടെ
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നജില്പ്പുണ്ടങ്ങോയജിരുന.അവപരലങ്ങോയം മയജിലജിപനറ ഭയംഗജികണ്ടച്ച് അത്ഭുതയം കൂറജി.ഇത കണ്ടച്ച് കങ്ങോക
മയജിലജിപനറ അടുപതതജിയജിടച്ച് പെറഞ്ഞു.ചെങങ്ങോതരീ......ങലങ്ങോകതജില്ഏറ്റേവയം സുന്ദരനുയം

ഭങ്ങോഗക്ഷ്യവങ്ങോനുമങ്ങോയ പെകജി നരീ തപന്ന.ദേജിവസവയം എത ങപെരങ്ങോണച്ച്  നജിപന്നകണ്ടച്ച്  ആസധദേജികങ്ങോന
വരുന്നതച്ച്.എപന്നകണ്ടങ്ങോങലങ്ങോ ആളകള്  ശൂ ശൂ എന്നച്ച് ബഹളയം വചച്ച് ഓടെജിക്കുയം.

                      ഇത ങകടച്ച് മയജില് പെറഞ്ഞു.ശരജിയങ്ങോണച്ച് ങലങ്ങോകതജിപല

ഏറ്റേവയം സുന്ദരനങ്ങോയ  പെകജി ഞങ്ങോന തപന്നയങ്ങോണച്ച്, എന്നങ്ങോല് എപനറ സസൗന്ദരക്ഷ്യയം തപന്ന എനജികച്ച്
ശങ്ങോപെമങ്ങോയജിങല???എപനറഭയംഗജി കണ്ടജിടങ്ങോണങലങ്ങോ ആളകള് എപന്ന പെജിടെജിചച്ച്

കൂടജിലജിടജിരജിക്കുന്നതച്ച്.ഒന നജിര്തജിടച്ച് മയജില് തടെര്ന....ങലങ്ങോകത്തുള്ള മജികവങ്ങോറുയം എലങ്ങോ പെകജികളയം

ഈ മൃഗശങ്ങോലയജിപല കൂടുകളജിലുണ്ടച്ച്.കങ്ങോക ഒഴജിപക!ഒരു കങ്ങോകയങ്ങോയജിരുന ഞങ്ങോന എങ്കേജില്
ആകങ്ങോശതജിലൂപടെ സധങ്ങോതന്ത്രങതങ്ങോപടെയുയം സങന്തങ്ങോഷങതങ്ങോപടെയുയം പെറന നടെകങ്ങോന ഭങ്ങോഗക്ഷ്യമുള്ള

ഒരു പെകജിയങ്ങോയജിരുങന്നപന എന്നച്ച് ഞങ്ങോന ഓര്ത്തുങപെങ്ങോയജി!!!!

               മയജിലജിപനറ വങ്ങോക്കുകള് ങകടങപ്പെങ്ങോഴങ്ങോണച്ച്  തങ്ങോന കങ്ങോണങ്ങോത തപനറ ഭങ്ങോഗക്ഷ്യപതപ്പെറ്റേജി
കങ്ങോകയച്ച്  മനസജിലങ്ങോയതച്ച്.മറള്ളവരുമങ്ങോയജി തങ്ങോരതമക്ഷ്യയം പചെയച്ച്  സധന്തയം ഭങ്ങോഗക്ഷ്യയം കങ്ങോണങ്ങോപത

സങ്കേടെപപ്പെടച്ച്  നടെക്കുന്നതച്ച്  നലതപലന്നച്ച് കങ്ങോകയച്ച്  മനസജിലങ്ങോയജി............

                                                                          

വജിനയ.എസച്ച്

                                                                                         9 ഡജി
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ഞമാന് മറന്ന മണല്തരരകളഞമാന് മറന്ന മണല്തരരകള

 
    നജിമജിഷങപള വങ്ങോക്കുകളങ്ങോകങ്ങോന കഴജിയജിലങ്ങോയജിരജികങ്ങോയം

    എന്നങ്ങോല് ഓര്മ്മെകപള കവജിതകളങ്ങോകങ്ങോയം...

                        അതയം വങ്ങോക്കുകളജിലങ്ങോപത....

    ഞങ്ങോന മറനവച ഓര്മ്മെകളങ്ങോണച്ച് എപനറ കവജിതകള്

                                 എപനറ സസൗഹൃ ദേയം...

   നജിഴലജിങനങ്ങോടെച്ച്  പപെങ്ങോരുതജിയ ഒരു
കങ്ങോവക്ഷ്യതജില്  ഞങ്ങോന

   കൂടജി ങചെര്കങ്ങോന മറന്ന ഒരു വങ്ങോകച്ച്

              മങ്ങോതമങ്ങോയജിരുങന്നങ്ങോ  സസൗഹൃദേയം

 

ശ്രരീലകജി

                                                                                       9 ബജി
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കമാലെതരനന്റ  കമാല്  ചുവൈടരല്കമാലെതരനന്റ  കമാല്  ചുവൈടരല്
    

 ഇപന്നപനറ  പുഞജിരജിയുപടെ  ചെജിതങ്ങോഭസയം

      കങ്ങോലതജിപനറ  കങ്ങോല്ചവടജില്

            മ      ഴ ങതടുന്ന ങവഴങ്ങോമലപലങ്കേജിലുയം 

            തവല് ങതടുപന്നങ്ങോരു സ്പര്ശമങ്ങോയജി

            വങ്ങോക്കുകള്കച്ച് മടുത കവജിതയങ്ങോയജി...

     കങ്ങോലയം പെലങപ്പെങ്ങോഴുയം കണരീരുപകങ്ങോപണ്ടഴുതജി

     അവപനപനറ  ശധങ്ങോസമങ്ങോപണന്നച്ച്...

     എന്നങ്ങോല് എപനറ ഹൃദേയതജിനച്ച് വങ്ങോക്കുകള് തജിരുതങ്ങോന 

     കഴജിയുമങ്ങോയജിരുപന്നങ്കേജില്   ഞങ്ങോപനഴുതജിങയപന

   അവന  എനറ

                                        മരജിച ങപെങ്ങോയ

                                          വജിശധങ്ങോസയം മങ്ങോതമങ്ങോപണന്നച്ച്       

         

                                                                                     ശ്രരീലകജി

                                                                                                             9 ബജി 
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പമാഠശംപമാഠശം

കുങഞ,പെങ്ങോഠപുസ്തകങപളലങ്ങോയം
പ്രളയ തജില്

ഒലജിചങപെങ്ങോപയങ്കേജില് എന്തച്ച്....

തന്നജിപല പ്രകൃതജി തങ്ങോളകള്കച്ച്
അപ്പുറത്തുള്ള 

     ജരീവജിതപെങ്ങോഠയം

 പെഠജിചജിങല ആദേക്ഷ്യപെങ്ങോഠയം ഇപ്പെങഴ,

     മനുഷക്ഷ്യനങ്ങോണച്ച് ഈശധരപനനയം

     ങസ്നഹമങ്ങോണച്ച്
പ്രതജിങരങ്ങോധപമനയം

കു ങഞ,ആഴതജില് അറജിയണയം

പുഴതന വഴജികപളലങ്ങോയം...

കണ്ടജിങല വഴജി അടെചങ്ങോല് പുരമൂടെജി

ഒഴുകുയം,പുഴകള് എന്നച്ച്...

എഴുതജി വയങ്ങോമങലങ്ങോ ഇരടവരങകങ്ങോപ്പെജിയജില്

ഇങപന കുതപന കൂടെജി നജില്ക്കുയം മണല കുന്നച്ച്

ങസ്നഹജികങ്ങോയം,പ്രകൃതജിപയ

സയംരകജികങ്ങോയം,ഇനജി  എങ്കേജിലുയം........                                                                                  

മഞ്ജുഷ.പെജി.എയം 10 സജി
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ശരശരരശം വൈസന്തമമായപപമാളശരശരരശം വൈസന്തമമായപപമാള
മണല്തരജികള് ഇലങ്ങോത കടെങലങ്ങോരവയം

നജിറങള് ഇലങ്ങോത ചെങ്ങോയപപ്പെനസജിലുയം 

വങ്ങോയജിച ങനങ്ങോകങ്ങോപത പുസ്തകങളയം 

നജിശബ്ദത നജിറഞ്ഞു വരീര്ത നജിലവജിളജിയുയം

ഇരുട്ടുമങ്ങോയങ്ങോത,കനച പെകലുമങ്ങോയജിരുന

എനജിപകപന അച്ഛന......

എന്നങ്ങോല് അമ്മെ.... 

സരീമന്ത ങരഖയജിപല രകചെങ്ങോര്തജിപന 

നജിലവജിളജികളജിലങ്ങോത മസൗനപത,

എണജിതരീരങ്ങോപത ങപെങ്ങോയ മണല്തരജികപള, 

ഞങ്ങോന വങ്ങോയജിപചടുത 

ഒങര ഒരു പുസ്തകയം,

പവളജിചമകറ്റേജി അച്ഛന പെടെജിയജിറങ്ങുങമങ്ങോള്,

ഞങ്ങോന -പെങ്ങോതജി വരചജിട ഒരു ചെജിതയം മങ്ങോതയം!

അതജില് ചെങ്ങോയയം പെകര്ന്നതച്ച് അമ്മെയങ്ങോണച്ച്, 

എപന അമ്മെ..

എപന ശജിശജിരപത വസന്തമങ്ങോകജിയവള് .... ശ്രരീ ലകജി
          9 ബജി
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അകനലെപയമാഅകനലെപയമാ

പുസ്തകതങ്ങോളജിപല ഓങരങ്ങോ മുഖവയം 

നങ്ങോയംതപന്നയങ്ങോപയങ്ങോരുകങ്ങോലയം

അറജിയുന ഞങ്ങോനജിന്നങ്ങോ വഴക്കു-

കളതയുയം ചെങങ്ങോതജി നജിന ങസ്നഹമങ്ങോയജിരുന.

ഇണകവയം പെജിണകവയം 

ചൂരലജിന ങനങ്ങോവയം 

പനങഞങ്ങോടെച്ച് ങചെര്പതങ്ങോരങ്ങോ നങ്ങോളകള്

പബപലങ്ങോന്നടെജിക്കുയംമുപമപയതങ്ങോന

തമ്മെജില് മത്സരയം കൂടെജിയതയം

ഇനജി മനസജിപനയുള്ളജിപല പപെടകതജില്

സൂകജിചജിടെങ്ങോപനങ്ങോങരങ്ങോര്മ്മെ മങ്ങോതയം

ങപെങ്ങോയ്മറയുകയങ്ങോങണങ്ങോ ഈ നജിനവകളതയുയം?

അകപലയങ്ങോങണങ്ങോ ഈ കനവകളതയുയം?.......

                                                                 

  ആദേജിതക്ഷ്യ

                                                     10  ഡജി
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വവൈഖരരവവൈഖരര

ഒമാര്മകള സസ്മരണകളഒമാര്മകള സസ്മരണകള
ആ പ്രളയജലതജില്

ഉയര്പന്നങ്ങോഴുകജിങപ്പെങ്ങോകുങമങ്ങോള്   

എപന കണകള്കച്ച് 

ചുവപ്പെങ്ങോയജിരുന

എപന അമ്മെപയ ആ 

പ്രളയയം കവര്പന്നടുത്തു....

അച്ഛപനയുയം...

എപന ങയശുങവ, ഈ ആപെതജില്

എപന്നപയങ്ങോന്നച്ച് ങനങ്ങോങകണങമ

ഞങ്ങോപനങ്ങോരു പെങ്ങോവയം പപെണ്കുടജി

ഇങപ്പെങ്ങോള് അനങ്ങോഥ.....

നജിപന ങനങ്ങോടയം എന്നജില് പെതജിങയണങമ.......

നജിപന  സുരകങ്ങോകരങള്

എനജിക്കുണ്ടങ്ങോകുപമന്നച്ച് ഞങ്ങോന

എപന്നതപന്ന ങബങ്ങോധക്ഷ്യപപ്പെടുത്തുന.

പെപക എവജിപടെയുയം നജിപന്ന കങ്ങോണങ്ങോനങ്ങോയജില,

ഞങ്ങോനജിതങ്ങോ നജിപന മടെജിതടജി

ങലക്കു വരുന,ഈ പ്രപെഞതജിപല ഏറ്റേവയം 

നല അഭയതജിങലകച്ച്.
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എപന പ്രജിയപപ്പെട പുസ്തക-

തങ്ങോള് നഷ്ടപപ്പെട്ടു.

ആ സധര്ണലജിഖജിതങപള 

എനജികച്ച് തജിരജിപചടുകണയം

എനജിക്കു നഷ്ടമങ്ങോയവപയലങ്ങോയം

എനജികച്ച് തജിരജിപചടുകണയം.

ജരീവജിതതജിപല ഒരു 

കങ്ങോലഘടയം തപന്ന 

തജിരജിപചടുകണയം........

കങ്ങോജല് .എ.യു

         10 ഡജി
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വവൈഖരരവവൈഖരര

ചരറനകമാടരഞ്ഞ  ചരതശലെഭങ്ങളചരറനകമാടരഞ്ഞ  ചരതശലെഭങ്ങള

             ഒരു പകങ്ങോചവജിടരീല് തപന അച്ഛനമ്മെമങ്ങോര്ക്കുയം സങഹങ്ങോദേരനുപമങ്ങോപ്പെയം കഴജിയുന്ന ഒരു
കുടജിയങ്ങോണച്ച് അപ്പു. തപന ആഗ്രഹങപള ഒരു കടെലങ്ങോസജിപലങ്ങോതക്കുകയങ്ങോണച്ച് അവപന മുഖക്ഷ്യ

വജിങനങ്ങോദേയം. അച്ഛനങ്ങോപണങ്കേജില് കുപറ നങ്ങോളകളങ്ങോയജി ങരങ്ങോഗതജിപന പെജിടെജിയജിലങ്ങോയജിടച്ച് .

അമ്മെ അച്ഛപന ങരങ്ങോഗയം ചെജികജിത്സജിചച്ച്
ങഭദേമങ്ങോക്കുവങ്ങോനുള്ള കഠജിന പ്രയത്നതജിലങ്ങോണച്ച്.
വളപര ദേയനരീയമങ്ങോയ ചുറപെങ്ങോടെജിലങ്ങോണച്ച് അവന

ജരീവജിക്കുന്നതച്ച്. അപ്പു പെഠജിതതജില് വളപര അധജികയം
ശ്രദ പുലര്ത്തുന. ഒരു ദേജിവസയം രങ്ങോവജിപല

മരുനവങ്ങോങ്ങുവങ്ങോന അവപന വകയജില് പവറുയം
8 രൂപെ മങ്ങോതങമ ഉണ്ടങ്ങോയജിരുനള്ളൂ മരുന്നജിനച്ച് വജില 12

രൂപെയങ്ങോണച്ച്. അവന 8 രൂപെയച്ച് മങ്ങോതങമ മരുന്നച്ച്
വങ്ങോങജിയുള്ളൂ . 

ദേരജിദ്രജരീവജിതതജിപന  വകജില് തങ്ങോനുയം തപന കുടുയംബവയം എതജിനജില്ക്കുന്ന വജിവരയം
മറള്ളവപര അറജിയജിക്കുന്നതജില് അപ്പു ഒട്ടുയം തങ്ങോല്പരക്ഷ്യയം പ്രകടെജിപ്പെജിചജിരുന്നജില. എപന്നങ്കേജിലുയം ഒരു

ദേജിവസയം ഈ  ജരീവജിതതജില്നജിന്നച്ച് കരകയറുവന സങ്ങോധജിക്കുപമന്ന കഠജിനമങ്ങോയ
ആത്മവജിശധങ്ങോസതജിലങ്ങോണച്ച്  അവന. ജരീവജിതയം എന്ന സമുദ്രതജിപല ഒരു

പചെറജിയമരീനക്കുഞജിപനങപെങ്ങോപല  ദദുഃഖങള് മങ്ങോതമല സങന്തങ്ങോഷയം കൂടെജിയുണ്ടങ്ങോവപമന്ന
വജിശധങ്ങോസതജില് അപ്പു ഒഴുകജിപകങ്ങോണ്ടജിരജിക്കുകയങ്ങോണച്ച് അങപന…..  അങപന……

 

            

വജിബജി ഷ .ആര്           9 എ 
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വവൈഖരരവവൈഖരര

                                        കടങ്കഥകള  കടങ്കഥകള  
1.അകപര നജിക്കുയം തഞങ്ങോണജി 

    ഇകപര നജിക്കുയം തഞങ്ങോണജി 

     കൂടജിമുട്ടുയം തഞങ്ങോണജി...

-കണ്പെരീലജി

2.അങങപല വരീടജിപല മുതശജികച്ച് 

   ഇങങപല വരീടജില് മുറ്റേമടെജി-മുള

3.അടെജി മുള്ളച്ച് നടു കങ്ങോടെച്ച് തല പൂവച്ച്...-വകതചക

4.അകത്തുനജിന്നച്ച് ങനങ്ങോകജികങ്ങോണുയം 

   കങ്ങോണുന്നപതലങ്ങോയം ഉള്ളജിലങ്ങോക്കുയം-കക്ഷ്യങ്ങോമറ

5.അങങങ്ങോട്ടുയം ഇങങങ്ങോട്ടുയം സയംബനയം 

   വരീടമ്മെയച്ച് നജിര്ബനയം..-വങ്ങോതജിലജിപന സങ്ങോക

6.ആവശക്ഷ്യകങ്ങോര് വങ്ങോങ്ങുന്നജില 

    വങ്ങോങ്ങുന്നവര് ഉപെങയങ്ങോഗജിക്കുന്നജില-ശവപപ്പെടജി  

7.അകതച്ച് തജിരജിപതറുത്തു   

പുറതച്ച്  മുടയജിട്ടു-കുരുമുളകച്ച്                    

          

                  ഐശധരക്ഷ്യ
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വവൈഖരരവവൈഖരര

പവൈ  ഴമാമ്പല് പകഴുനപവൈ  ഴമാമ്പല് പകഴുന
ങവഴങ്ങോമല് ങകഴുന ജലതജിനങ്ങോയച്ച്

മലയുയം മണയം ങകഴുന

ഒരങ്ങോത്മങ്ങോപവന്നങപെങ്ങോല് മണലങ്ങോരണക്ഷ്യതജില്

ങകഴുന     ഞങ്ങോന ജലതജിനങ്ങോയച്ച്.

നജിര്ത.....നജിപന നരീചെപ്രവൃതജികള്

നജിര്ത.....നജിപനയരീ വജികൃതജികളയം

ങവഴങ്ങോമല്  ഞങ്ങോന ങകഴുകയങ്ങോപണപന

സൂരക്ഷ്യഭഗവങ്ങോപന നജിങന്നങ്ങോടെച്ച്.

നജിപന കുടുയംബതജിലയംഗമങ്ങോണജി ഭൂമജി

നജിന മകളങ്ങോയജി പെജിറന്നവളങ്ങോണജിവള്

എന്നജിട്ടുയം എന്തജിനരീ ഭൂമജിപയ നരീ

ചൂടെജിനങ്ങോല് പവന്തുരുകുങമങ്ങോള് ഈ വജിധയം?

പെങ്ങോവയം  ! പ്ലൂങടങ്ങോപയ തള്ളജികളഞതങപെങ്ങോല്

നരീ ഭൂമജിങയയുയം ഒഴജിവങ്ങോകരുപത...

ഭൂമജിപയങ്ങോരു പതറയം പചെയജിടജില നജിങന്നങ്ങോടെച്ച്.

                                          അര്ചന.എയം.ഡജി

                 9.സജി
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                                                    തസ്നജി ഫങ്ങോതജിമ

                                                      6 ഡജി
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വവൈഖരരവവൈഖരര

ങദേവജി കൃഷ്ണ
6 സജി

ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജിജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജി                                                                                                                2626



വവൈഖരരവവൈഖരര

വജിസയ

  6 സജി
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ആയജിഷങമങ്ങോള്

      7 ബജി
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ഫങ്ങോതജിമ നജിദേ

      7 ഡജി
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സസ്വമാതനഗ്യശംസസ്വമാതനഗ്യശം

ഉങപെകജികപപ്പെടവളങ്ങോയജിരജികങ്ങോന

എന്തു രസമങ്ങോണച്ച്.............!

എപന സങ്ങോമരീപെക്ഷ്യവയം സങന്ദശവയം

പ്രതരീകജികങ്ങോന ആരുമജിലങ്ങോതതജിപന

സധങ്ങോതന്ത്രക്ഷ്യയം.................!

ങമഘകരീറുകളജില് മഴനൂലുകള്-

ങനങ്ങോകജിയജിരുന്നതജിപന,

പുല്പകങ്ങോടെജിത്തുമജിപല മഞ്ഞുതള്ളജിപയ

കണ്മഷജിയങ്ങോകജിയതജിപന,

സൂരക്ഷ്യപന വഴജിയജിങലകച്ച് വകനരീടജിനജിന്ന-

പചെടെജിത്തുമ്പുകളങ്ങോയതജിപന

           ഓര്മകളജിലങ്ങോയജിരുപന്നങ്കേജില്.....

ഈ സധങ്ങോതന്ത്രക്ഷ്യയം

എന്തു രസമങ്ങോയജിരുങന്നപന......!

                  രമ
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പൂകമാന് മറന്ന വൈസന്തശംപൂകമാന് മറന്ന വൈസന്തശം

  ഓര്മകളങ്ങോണച്ച് .....ഓര്മ്മെകളങ്ങോണച്ച്
ഭൂതകങ്ങോലങതകള്ള ജങ്ങോലകങളങ്ങോയജി

പ്രവര്തജിക്കുന്നതച്ച്.അപലങ്കേജില്
ഇന്നജിപനയുയം ഇന്നപലകള    പടെയുയം ഒരു
ങനര്ത നൂല്പ്പെങ്ങോലമങ്ങോയജി അവപയ

ഗണജികങ്ങോയം.ഓര്മ്മെകള് നശജിക്കുന്ന ഒരു
അവസ  ചെജിന്തജികങ്ങോന

ങപെങ്ങോലുമങ്ങോവന്നജില.ഇന്നച്ച് എപനയുയം മനസച്ച്
പ്രക്ഷുബ്ധമങ്ങോയ ഒരു അവസ

പ്രങ്ങോപെജിചജിരജിക്കുന.പെങ്ങോര്വ്വതജിപയ കങ്ങോണങ്ങോന
ങപെങ്ങോവങണങ്ങോ ങവണ്ടങയങ്ങോ എന്ന ചെജിന്ത

എപന്ന ഏപറ  അലടജിയജിരുന.ഒ കവജില്

ങപെങ്ങോയജി.പെങ്ങോറൂ.....എന്ന എപന  ങനര്ത വജിളജി ഒരു പചെറുചെലനയം ങപെങ്ങോലുയം അവളജില്

ഉണ്ടങ്ങോകജിയജില.എന മങ്ങോതമല അങപന ഒരു ജരീവപന സങ്ങോന്നജിധക്ഷ്യയം എനജിക്കുയം

അനുഭവപപ്പെടജില.എപനയുയം പെങ്ങോറുവജിപനയുയംഇടെയജില് ഒരുപെങ്ങോപടെങ്ങോരുപെങ്ങോടെച്ച് വജിള്ളല്

അനുഭവപപ്പെട്ടു.എന്തുപചെയണപമന്നറജിയങ്ങോപപത ഞങ്ങോന വജിങജിപപ്പെങ്ങോ ടജി.ങവദേനജിക്കുന്നതച്ച് എപന മനസച്ച്

മങ്ങോതമങ്ങോപണന്നച്ച് ങതങ്ങോന്നജി.അവള്ക്കുയം കങ്ങോണജിങല ഈശധരങ്ങോ....ഈങവദേന.ഉണ്ടങ്ങോവങമങ്ങോ?

എനജികറജിയജില.അച്ഛപന സലയംമങ്ങോറ്റേയം മൂലയം പുതജിപയങ്ങോരു വജിദേക്ഷ്യങ്ങോലയതജില്വന്നങപ്പെങ്ങോള്

എപനപയങ്ങോപ്പെയം കങ്ങോസജില്  മപറ്റേങ്ങോരു നങ്ങോടജില് നജിനയം വന്ന പുതജിപയങ്ങോരു പപെണ്കുടജി.നല ചെന്തമുള്ള

മൂകച്ച്,നരീണ്ട ഇടെതൂര്ന്ന തലമുടെജി, ചെജിരജിക്കുങമങ്ങോള് രണ്ടച്ച് കവജിളജിലുയം ങനര്ത്തു പതളജിയുന്ന

നുണക്കുഴജികള്. 

ഒറ്റേകങ്ങോഴ്ചയജില് തപന്ന പപെപടന്നച്ച് ഇണങങ്ങോത പ്രകൃതമങ്ങോയജി ആ പുതജിയ കുടജിപയ ങതങ്ങോന്നജിച.
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വവൈഖരരവവൈഖരര

അതപകങ്ങോണ്ടുതപന്നയങ്ങോവങ്ങോയം ഞങ്ങോന പെരജിചെയപപ്പെടെങ്ങോനുയം മറയം ങപെങ്ങോയജില. 

                                             ആദേക്ഷ്യപത അകല്ചയ്പകങ്ങോടുവജില് ഒരു യുവജങനങ്ങോത്സവതജിലങ്ങോണച്ച്
പെങ്ങോറുവജിപനറ മങനങ്ങോഹരമങ്ങോയ ഗങ്ങോനയം ഞങ്ങോന ങകള്ക്കുന്നതച്ച്. അഭജിനന്ദജികങ്ങോപത തരമജില. ആ

അഭജിനന്ദനയം  

ഒരു പുതയുഗമങ്ങോയജി ഞങളപടെ ഇടെയജില് പപെപടന്നച്ച് വളര്ന. ഒരുപെങ്ങോടെച്ച് സധഭങ്ങോവ പപെങ്ങോരുതങളള്ള
കൂട്ടുപകടങ്ങോയജിരുന ഞങളങടെതച്ച്. ടെരീചര്മങ്ങോരുപടെയുയം കൂട്ടുകങ്ങോരുപടെയുയം ഇടെയജില് ഞങള്

മങ്ങോതൃകങ്ങോവജിദേക്ഷ്യങ്ങോര്തജികളങ്ങോയജി എനതപന്ന പെറയപട. പെതങ്ങോയം ക്ളങ്ങോസജില് സ്കൂളജില് ഒന്നങ്ങോമതങ്ങോയജി
പെങ്ങോര്വ്വതജി പതങ്ങോട്ടു പെജിറകജില്  ഞങ്ങോനുയം. അവളപടെ ഒന്നങ്ങോയം സങ്ങോനയം, ഒരുതരതജില് പെറഞങ്ങോല്

അവങളകങ്ങോള് സങന്തങ്ങോഷയം ങതങ്ങോന്നജിയതച്ച് എനജികങ്ങോയജിരുന.അതങമല് ഞങ്ങോപനപന പെങ്ങോറുവജിപന
ങസ്നഹജിചജിരുന. 

പ്രരീഡജിഗ്രജികച്ച് അങപെക അയകങ്ങോന സമയയം ആയങപ്പെങ്ങോള് അവപള എവജിപടെയുയം കങ്ങോണങ്ങോന
സങ്ങോധജിചജില.എപന കയജില് അവളപടെ അങപെകങ്ങോങഫങ്ങോറയം അനങ്ങോഥമങ്ങോയജി കജിടെന.വളപര വജിഷമയം

ങതങ്ങോന്നജിയ ദേജിവസങളങ്ങോയജിരുന അന്നച്ച് അനുഭവപപ്പെടതച്ച്.എപന പെഠനയം അങപന മപറ്റേങ്ങോരു
തരതജിങലകച്ച് നരീങജി തടെങജി.പെങ്ങോറുവജിലങ്ങോപത ഒരു ചെജിറകച്ച് നഷ്ടപപ്പെട കജിളജിയുപടെ പനങ്ങോമരയം എന

പെറയങ്ങോയം അന്നപത എപന അവസ.ഒനകജില് എപന ഇടെങതവശയം അപലങ്കേജില് വലങതവശയം
ങചെര്ന്നച്ച് ഒരുമജിചച്ച്,ഇന്നപലവപര എപനപയങ്ങോപ്പെയം ഉണ്ടങ്ങോയജിരുന്ന കുടജി ഇന്നച്ച് എപന കൂപടെ

ഇല.എനജികജിതങ്ങോദേക്ഷ്യയം പപെങ്ങോരുതപപ്പെടെങ്ങോന കഴജിയങ്ങോതതങ്ങോയജിരുന.

                                                വളപര യങ്ങോദൃച്ഛജികമങ്ങോയജി പറയജില്ങവങസ്റ്റേഷനജിലങ്ങോണച്ച് പെങ്ങോറുവജിപന
വരീണ്ടുയം ഞങ്ങോന കങ്ങോണുന്നതച്ച്.എവജിങടെകച്ച് ങപെങ്ങോവന? എന്തങ്ങോ പ്രരീഡജിഗ്രജികച്ച് ങചെരങ്ങോഞച്ച്?എന്ന എപന

ങചെങ്ങോദേക്ഷ്യതജിനച്ച് ഒരു പപെങ്ങോടജികരചജിലങ്ങോയജിരുന മറുപെടെജി.എനജിക്കുയം നജിയന്ത്രജികങ്ങോന കഴജിഞജില. ഞങ്ങോനുയം
കുപറ കരഞ്ഞു.വളപര ങനര്ത ശബ്ദതജിലുള്ള അവളപടെ സയംസങ്ങോരപമപന്ന വലങ്ങോപത...... വലങ്ങോപത

ങവദേനജിപ്പെജിച.ഒരുപെപക ഇനവപര ഞങ്ങോന അനുഭവജിചജിട്ടുള്ള ങവദേനകളജില് പവങചറ്റേവയം ങവദേന
എന തപന്ന പെറയപട.എനജികച്ച് തലകറകയം അനുഭവപപ്പെട്ടു.അടുത്തുകണ്ട സജിമനച്ച് പബ  ഞജിലജിരുന

ഞങ്ങോന വജിതമജി. രണ്ടച്ച് വര്ഷയം ഏറ്റേവയം അടുത കൂട്ടുകങ്ങോരജിയങ്ങോയജിരുന്നജിട്ടുയം ഒനയം അവള് എപന്ന
അറജിയജിചജില. എനജികച്ച് വജിഷമമങ്ങോവയം എനവജിചെങ്ങോരജിചങ്ങോണങത!

ടെജികറയം പകണ്ടുവരുന്നതച്ച് അവളപടെ അച്ഛപനപലനയം പതങ്ങോട്ടുപെജിറകജില് ബങ്ങോഗയം തൂകജി വരുന്ന തടെജിച
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സരീ അവളപടെ അമ്മെപയപലനയം അറജിഞങപ്പെങ്ങോള് ഞങ്ങോന വലങ്ങോപത അതജിശയജിച.ഒരു
അനങ്ങോഥയങ്ങോണച്ച് എപന പ്രജിയപപ്പെട കൂട്ടുകങ്ങോരജി എന്നറജിഞങപ്പെങ്ങോള് സൂചെജിമുന തളചച്ച് കയറുന്നതച്ച്

ങപെങ്ങോപലയുള്ള ഒരുതരയം ങവദേന  അനുഭവപപ്പെട്ടു ങകവലയം 15 വയസ്സു മങ്ങോതയം പ്രങ്ങോയമുള്ള എനജികച്ച്
ഒനയം പചെയങ്ങോന കഴജിഞജില. 

                                                      പെജിന്നരീടെച്ച് ഞങ്ങോന വജിവങ്ങോഹജിതയങ്ങോയജി. ഒരു ആണ്കുഞജിപന
അമ്മെയങ്ങോയജി, ഒരു ഗവണ്പമപനച്ച് സ്കൂള് ടെരീചറങ്ങോയജി. വര്  ഷങള് ങപെങ്ങോയതറജിഞജില. ഇടെയച്ച്

സധപ്നതജിപലങ്ങോപക  പെങ്ങോര്വതജിപയ കങ്ങോണങ്ങോറുണ്ടച്ച്. അവള്പകനയം - ആ പെതങ്ങോയംകങ്ങോസജിപന
പ്രങ്ങോയയം. എനജികച്ച് മങ്ങോതയം പ്രങ്ങോയയം കൂടെജിവന. ആയജിടെയങ്ങോണച്ച് അനുജപന ങഫങ്ങോണ്ങകങ്ങോള് ..... ഒരു

റരീഹങ്ങോബജിലജിങറ്റേഷന പസനറജില് വചച്ച് ങചെചരീപടെ പെഴയ കൂട്ടുകങ്ങോരജി പെങ്ങോര്വതജിപയങപെങ്ങോപല  ഒരു കുടജിപയ
കണ്ടു എന്നച്ച്. 

അധജികയം വവകങ്ങോപത ഞങ്ങോന സലയം സന്ദര്ശജിച. ഈശധരങ്ങോ..! അവള്പകന്തു സയംഭവജിച അന്നച്ച്
ആ പറയജിങവ ങസ്റ്റേ    ഷനജില് നജിന്നച്ച് പെജിരജി ഞങശ ഷയം ഇരുപെതഞച്ച് വര്ഷങള്ക്കുങശഷയം ഞങ്ങോന

എപന പെങ്ങോറുവജിപന വരീണ്ടുയം കണ്ടുമുടജിയജിരജിക്കുന. എനയം മനസജില് പകങ്ങോതജിചജിരുന ഒന
കങ്ങോണങ്ങോന. അതച്ച് ഈ ങകങ്ങോലതജിലങ്ങോയങലങ്ങോ. ഞങ്ങോന പെതജിപയ വജിളജിച. ഒരു ശബ്ദയം ങപെങ്ങോലുയം

പുറങതയച്ച് വന്നജില. അവപളപന്ന തജിരജിചറജിഞ്ഞുങവങ്ങോ....എങന്തങ്ങോ? ങഡങ്ങോക്ടറുപടെ അഭജിപ്രങ്ങോയതജില്
ഏറജിയങ്ങോല് ഇനജി പെത്തുദേജിവസയം ബ്ലഡച്ച് കക്ഷ്യങ്ങോനസറങ്ങോണച്ച് - ഒനയം ഇനജി പ്രതരീകയ്ക്കു വകയജില എന്നച്ച്.

 എപന മനസച്ച് ആ റയജില്ങവങസ്റ്റേഷനജില് അവസങ്ങോനമങ്ങോയജി കണ്ട മനുഷക്ഷ്യനുയം ആ തടെജിച
സരീയുമങ്ങോയജിരുന. പെങക ആപരയുയം കണ്ടജില. എപന്തകജിലുയം പെറയങ്ങോന എപന പെങ്ങോറുവജിനങ്ങോപണങ്കേജില്
നങ്ങോവയം പപെങ്ങോങ്ങുന്നജില. അവള്പകപന്ന മനസജിലങ്ങോങയങ്ങോ എങന്തങ്ങോ - അവളപടെ നരീണ്ട തലമുടെജിയജില്

ഒരു മുടെജിങപെങ്ങോലുമജില, നുണക്കുഴജികള്കച്ച് പെകരയം ഒടജിയ കവജിളകള്. ഈശധരങ്ങോ ഈ കുടജിപയ
എന്തജിനജിങപന പെരരീകജിക്കുനപവന്നച്ച് അറജിയങ്ങോപത ങതങജിങപ്പെങ്ങോയജി. എപന സയംശയങള്കച്ച്

മറുപെടെജി ഒരു വങ്ങോകജില് ഒതങജി. ജനങസവങ്ങോസയംഘമങ്ങോണച്ച് ഇവപര ഇവജിപടെ എതജിചതച്ച്. 

വരീണ്ടുയം ഞങ്ങോന തജിരജിചങപെങ്ങോയജി. ഈ ങപെങ്ങോയ ഈ കങ്ങോലയം എപന കുടജി നരീ എങപന ജരീവജിച?

എനജിപകങന്നങ്ങോടുതപന്ന പവറുപ്പുയം ങദേഷക്ഷ്യവയം ങതങ്ങോന്നജി. ഒരങ്ങോയജിരയം ഉതരയം കജിടങ്ങോത
കടെങ്കേഥകളമങ്ങോയങ്ങോണച്ച് അന്നച്ച് ഞങ്ങോനങ്ങോ പെടെജിയജിറങജിയതച്ച്. ഇനജി ഈ പെടെജിപകടച്ച് കയറങണങ്ങോ

ങവണ്ടങയങ്ങോ എന്ന ചെജിന്ത എപന്ന അലടജിയജിരുന. എന്നജിട്ടുയം മനസജിപന പെജിടെജിചടെകങ്ങോന കഴജിഞജില.

വന. ഞങ്ങോന വരീണ്ടുയം വന .ഈ പെടെജിപകടജിലങപന എന്തുപചെയണയം എന്നറജിയങ്ങോപത..
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                                                       ങബങ്ങോഡജി പകങ്ങോണ്ടുങപെങ്ങോവകയങ്ങോണച്ച് - ജനങസവ സയംഘതജിപല
ഒരങ്ങോള് വന പെറഞ്ഞു. ഞങ്ങോനങ്ങോ ശരരീരയം ഒരജികല് കൂടെജി കങ്ങോണങ്ങോന പചെന. എപന്ന അതജിങലപറ
അതജിശയജിപ്പെജിച മപറ്റേങ്ങോരു സയംഭവയം. കരഞ്ഞുകലങജിയ കണകമയജി അങമ്മെ..... എന വജിങജി

വജിങജികരയുന്ന പെത്തുവയസുകങ്ങോരജി ങസവങ്ങോസയംഘതജിപല ഒരു സരീയുപടെ മടെജിയജിലജിരുന കരയുന -
ഈശധരങ്ങോ.... പെങ്ങോറു അങത മുഖച്ഛങ്ങോയ പപെരുവജിരല് പതങ്ങോട്ടു മുടെജിവപര ഒരു തരജിപ്പെച്ച് അനുഭവപപ്പെട്ടു. ആ

ആയംബുലനസച്ച് കങ്ങോഴ്ചയജില് നജിന മറയുന്നതവപര ഞങ്ങോന ങനങ്ങോകജിനജിന. കണനരീര് പകങ്ങോണ്ടച്ച് എപന
കങ്ങോഴ്ച മങജിങപ്പെങ്ങോയജിരുന.   

ങസങ്ങോറയംതങ്കേജി
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അമപ്പുഴയുനട കണഗീരസ്അമപ്പുഴയുനട കണഗീരസ്

എപന്നതജിരജിചറജിയുങന്നങ്ങോകജിടെങ്ങോങപള

പുഴപയനങപെരുപള്ളങ്ങോരമ്മെയങലങ്ങോ ഞങ്ങോന

പെകജിമൃഗങ്ങോദേജികള്,വൃകലതങ്ങോദേജികള്

എലങ്ങോരുപമനപടെ മകളങലങ്ങോ

കുഞജിപനകങ്ങോണങ്ങോന തജിടുകങമങ്ങോപടെ

ഓടെജിപയതജിയജിടമ്മെ ഞങ്ങോന
പെങ്ങോല്ചുരത്തുയം.

ങദേശങഭദേങളയം വര്ഗ്ഗങഭദേങളയം

ങനങ്ങോകങ്ങോപതപയനമകള്
ദേങ്ങോഹമകറയം

അമ്മെജിഞപ്പെങ്ങോലജിന മധുരയംനുകര്ന

പുഷജിക്കുന,കങ്ങോയ്ക്കുന സസക്ഷ്യജങ്ങോലയം.

പനല്പ്പെങ്ങോടെങമങ്ങോ പപെങ്ങോന്നണജിഞ്ഞു
നജിറയുന

അമ്മെയങ്ങോപമപന സയംരകണതങ്ങോല്

പെകജിമൃഗങ്ങോദേജികള് പതളജിനരീരുങതടെജിയജി-

പടനമടെജിതടജിങലങകങ്ങോടെജിപയത്തുയം

കണ്മണജിവപ്പെതങപള പെരജിലങ്ങോളജിച

ങശ്രഷ്ഠരങ്ങോയം മകളങ്ങോയച്ച് ഞങ്ങോനവളര്ത്തുയം
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നലവരങ്ങോയജി ജരീവജിക്കുപമനമകപള-

ങന്നങ്ങോര്തതങ്ങോയം ഞങ്ങോനപചെയപെങ്ങോപെപമന്തച്ച്?

ഏറ്റേയംപ്രജിയപപ്പെട മകളങ്ങോയച്ച് മങ്ങോനവ-

വയംശപത ങസ്നഹജിചഞങ്ങോപനനങമ

എനമകളങ്ങോയം മങ്ങോനവര്ക്കുമുന്നജില് ഞങ്ങോന

പെരജിതക്ഷ്യകയങ്ങോയജിന ങകണജിടുന

വശശവതജില് മുലപ്പെങ്ങോലുനുകര്ന

വളര്പന്നങ്ങോപരനമകളജിന്നമ്മെയ്ക്കുങമല്

വര്ഷജിചജിടുന മങ്ങോലജിനക്ഷ്യക്കൂമങ്ങോരയം

ചുവപന്നങ്ങോഴുകുന ഞങ്ങോന കണരീങരങ്ങോപടെ

ഒരുകങ്ങോലവയം നശജികങ്ങോത പങ്ങോസ്റ്റേജിക്കു-

ങപെങ്ങോലുള്ളവയുയം ഞങ്ങോന ചുമന്നജിടുന.

നജിതക്ഷ്യതങ്ങോരുണക്ഷ്യയംവരമങ്ങോയച്ച് ലഭജിചഞങ്ങോ-

നജിന മൃതപ്രങ്ങോയയങ്ങോയജി മങ്ങോറജി

മങ്ങോനവര് മകള് സങഹങ്ങോദേരര്ങകകുവങ്ങോന

ബങ്ങോകജിയങ്ങോയച്ച് വചത കങ്ങോളകൂടെയം

അമ്മെതന ങതങപലന വപെതങള്തന

കങ്ങോതജില്ങവദേനയങ്ങോയച്ച് പചെന്നലചജിടുങമങ്ങോള്

തനകങ്ങോരക്ഷ്യയം മങ്ങോതമങ്ങോങലങ്ങോചെജിച ജരീവജിച

ശരീലജിചവര്പകന്തുമങ്ങോതൃങസ്നഹയം?

പചെയകൂട്ടുന്നപതറ്റേജിപന ഭവജിഷക്ഷ്യത-
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റജിയങ്ങോത മകപളങയങ്ങോര്തജിന ഞങ്ങോന

ങകഴുനപവങ്കേജിലുയം മങ്ങോത തൃവങ്ങോല്സലക്ഷ്യതങ്ങോല്

മകള്തനനന്മയങ്ങോയച്ച് പ്രങ്ങോര്തജിക്കുന.

അമ്മെപയ മകള് പെരജിതക്ഷ്യജജിചങ്ങോലുയം

ശപെജികങ്ങോപനങ്ങോരമ്മെ മനസജിനങ്ങോങമങ്ങോ?

                                                                                    

 

  ശജിവപ്രജിയ  
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കുടജമാദരയരപലെനകമാരു യമാതകുടജമാദരയരപലെനകമാരു യമാത

                     യങ്ങോതകള് എനയം ഒരു ഹരമങ്ങോണച്ച്.ഓങരങ്ങോ യങ്ങോതയുയം വജിശധസയംസ്കങ്ങോരതജിങലക്കുള്ള

വങ്ങോതങ്ങോയനങളങ്ങോണച്ച്.യങ്ങോതകള്പെകര്ന തരുന്ന ഊര്ജയം അനജിര്വ്വചെനരീയമങ്ങോണച്ച്. യങ്ങോതകളജില്

പെരജിചെയപപ്പെടുന്ന മനുഷക്ഷ്യര്,വജിവജിധ സയംസ്കങ്ങോരങള്,ഭകണ രരീതജികള്,ഭങ്ങോഷകള് എന്നജിവപയലങ്ങോയം

നമ്മുപടെ ജരീവജിതയങ്ങോതയജില്  മുതല്ക്കൂടങ്ങോവന.

                         കുടെജങ്ങോദ്രജിയങ്ങോതയുയം എപന പ്രതരീകകപള സഫലരീകരജിക്കുന്നതങ്ങോയജിരുന.ഏപറ
നങ്ങോളങ്ങോയജി പകങ്ങോണ്ടു നടെക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമങ്ങോയജിരുന കുടെജങ്ങോദ്രജി യങ്ങോത.ങകങ്ങോലങ്ങോപുങരഷധരജി
എന്നറജിയപപ്പെടുന്ന മൂകങ്ങോയംബജിക ങദേവജിയുപടെ മൂലസങ്ങോനമങ്ങോണച്ച് കുടെജങ്ങോദ്രജി.ശങ്കേരങ്ങോചെങ്ങോരക്ഷ്യരുപടെ
സര്വ്വജ്ഞപെരീഠയം ദേര്ശജിക്കുവങ്ങോനുള്ള അതജിയങ്ങോയ അഭജിവങ്ങോജ്ഞയങ്ങോണച്ച് കുടെജങ്ങോദ്രജി യങ്ങോതയച്ച്

ങഹതവങ്ങോയതച്ച്.കുടെജങ്ങോദ്രജിയുപടെ ഉത്തുയംഗ ശയംഗതജില് നജിനള്ള നയനമങനങ്ങോഹരമങ്ങോയ
തങ്ങോഴ്വരകങ്ങോഴ്ചകള് ആസധദേജിക്കുവങ്ങോന അനുങയങ്ങോജക്ഷ്യമങ്ങോയ കങ്ങോലങ്ങോവസ മങ്ങോര്ചച്ച് മുതല് പമയച്ച്

വപരയങ്ങോണച്ച്.അതപകങ്ങോണ്ടച്ച് യങ്ങോതകങ്ങോയജി തജിരപഞടുതതച്ച് പമയച്ച് പെതജിപനങ്ങോന്നച്ച് ആയജിരുന. 
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                                                 ഒറ്റേപ്പെങ്ങോലത്തുനജിന്നച്ച് ങകങ്ങോയമതര്-മയംഗലങ്ങോപുരയം ഇനര്സജിറ്റേജി
സൂപ്പെര്ഫങ്ങോസ്റ്റേച്ച് എക്സ്പസ്പ്രസജില് യങ്ങോത പുറപപ്പെടെങ്ങോന തരീരുമങ്ങോനജിച.ങസ്റ്റേഷനജില് വണ്ടജികങ്ങോയുള്ള

കങ്ങോതജിരജിപ്പെജിനജിടെയജില് അപ്രതരീകജിതമങ്ങോയജി പപെയ മഴ എപന പ്രതരീകകള്കച്ച്
മങങലല്പ്പെജിച.കുടെജങ്ങോദ്രജിയജിലുയം ഇങത കങ്ങോലങ്ങോവസയങ്ങോപണങ്കേജില് മങനങ്ങോഹരമങ്ങോയ തങ്ങോഴ്വരദൃശക്ഷ്യങള്

നഷ്ടമങ്ങോകുപമന്ന ഖജിന്നത മനസജിപന അലട്ടുനണ്ടങ്ങോയജിരുന.തജിങ്കേളങ്ങോഴ്ച ആയതജിനങ്ങോല്
വജിദേക്ഷ്യങ്ങോര്തജികളപടെയുയം ഉങദേക്ഷ്യങ്ങോഗസരുപടെയുയം നലതജിരക്കുണ്ടങ്ങോയജിരുന.

                                             യങ്ങോതകള് ഉനങമഷഭരജിതമങ്ങോക്കുന്നതജില് ശരജിയങ്ങോയ
ഭകണക്രമതജിനച്ച് മുഖക്ഷ്യമങ്ങോയ പെങ്കുണ്ടച്ച്.അതജിനങ്ങോല് ഞങള് പറയജില്ങവ കങ്ങോനരീനജില് നജിന്നച്ച്
മലയങ്ങോളജികളപടെ തനത ഭകണമങ്ങോയ ഇഡ്ഢലജി കഴജിച.ഞങള് എന പെറഞങ്ങോല് ഞങ്ങോനുയം

എപന സഹയങ്ങോതജികനങ്ങോയ മുഹമ്മെദേച്ച് മങ്ങോസ്റ്റേറുയം.പെതജിവജിലുയം പെതജിനഞച്ച് മജിനജിറ്റേച്ച് വവകജിയങ്ങോണച്ച് വണ്ടജി
വന്നതച്ച്.അതജിനങ്ങോല് പപെപടന്നച്ച് ങസ്റ്റേഷനജില് നജിനയം പുറപപ്പെട്ടു. 8.15 നച്ച് വണ്ടജി പുറപപ്പെടുങമങ്ങോള് മഴ

പൂര്ണമങ്ങോയജി അവസങ്ങോനജിച.വണ്ടജി ങസ്റ്റേഷന വജിടുങമങ്ങോഴുയം"മങ്ങോതഭൂമജി..........മലയങ്ങോളതജില്
പപെങ്ങോനകജിരണമങ്ങോയച്ച്''എന്ന മങ്ങോതഭൂമജിയുപടെ പെരസക്ഷ്യയം പചെവജിയജില്

മുഴങ്ങുനനണ്ടങ്ങോയജിരുന.സൂപ്പെര്ഫങ്ങോസ്റ്റേച്ച് ആയതജിനങ്ങോല് വണ്ടജി ചെരീറജിപ്പെങ്ങോയുകയങ്ങോയജിരുന.വള്ളുവനങ്ങോടെച്ച്
പനടെജിയജിരുപ്പെച്ച് ങദേശവയം തങ്ങോണ്ടജി വണ്ടജി സങ്ങോമൂതജിരജിയുപടെ തടകതജിങലകച്ച് പ്രങവശജിച.ങകങ്ങോഴജിങകങ്ങോടെച്ച്

ങസ്റ്റേഷനജിപല വജിശ്രമതജിനച്ച് ങശഷയം 10.15 വണ്ടജി പുറപപ്പെട്ടു.

                             വടെകനപ്പെങ്ങോടജിപന ഈരടെജികള് ശ്രുതജിയജിട വടെകര ങദേശവയം തങ്ങോണ്ടജി
ഉതരമലബങ്ങോറജിലൂപടെ യങ്ങോത തടെര്ന.ങകരള ദേണജി എന്നറജിയപപ്പെടുന്ന പെയന്നൂര് എതജിയങപ്പെങ്ങോള്

ങകരള ഗങ്ങോനജിയുയം അയംശരീ നങ്ങോരങ്ങോയണപ്പെജിള്ളയുയം മനസജിലൂപടെ കടെനങപെങ്ങോയജി.സമയയം12.45

ആവങമങ്ങോങഴക്കുയം വജിശപ്പെജിപന ഉള്വജിളജി ങകള്ക്കുവങ്ങോന തടെങജി.മയംഗലങ്ങോപുരയം ങസ്റ്റേഷനജില്
വണ്ടജിയജിറങ്ങുങമങ്ങോള് ഇനജിയുങമപറ കങ്ങോതയം സ ഞരജികണപമന്നച്ച് പെങ്ങോവയം ആമങ്ങോശയതജിനച്ച്

അറജിയജിലങലങ്ങോ.വജിശപ്പെജിപന ഉള്വജിളജി പകടടെങ്ങുന്നതജിനു മുമങ്ങോയജി തപന്ന ക തൃതക്ഷ്യയം 1.45 നച്ച് വണ്ടജി
മയംഗലങ്ങോപുരതച്ച് എതജിങചര്ന.വണ്ടജിയജില്  നജിനയം ഇറങജി കങ്ങോനരീനജിപല കങ്ങോഷക്ഷ്യറുമങ്ങോയുള്ള

സസൗഹൃദേ സയംഭങ്ങോഷണതജിനജിടെയജില് പകങ്ങോല്ലൂരജിങലക്കുള്ള യങ്ങോത മങ്ങോര്ഗ്ഗങപള കുറജിചച്ച്
അങനധഷജിച.വബന്ദൂര് ങസ്റ്റേഷന  വഴജി ങപെങ്ങോകുന്ന ഒരു തരീവണ്ടജി  2.30 നച്ച് പുറപ്പെടുനപണ്ടനയം
അവജിപടെ നജിനയം ഒരു മണജിക്കൂര് ബസച്ച് യങ്ങോത പചെയങ്ങോല് പകങ്ങോല്ലൂര് എത്തുപമനയം പെറഞ്ഞു.
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പകങ്ങോല്ലൂരജിങലക്കുള്ള യങ്ങോതങ്ങോ മങ്ങോര്ഗ്ഗപത കുറജിചള്ള ചെര്ചയ്പകങ്ങോടുവജില് മുഹമ്മെദേച്ച് മങ്ങോസ്റ്റേറുപടെ
നജിര്ങദേശയം അയംഗരീകരജിച.യങ്ങോതകള് കൂടുതല് ആസധങ്ങോദേക്ഷ്യകരമങ്ങോകുന്നതച്ച് വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്തമങ്ങോയ മങ്ങോര്ഗ്ഗങള്

സധരീകരജിക്കുങമങ്ങോഴങ്ങോണച്ച് എന്ന അഭജിപ്രങ്ങോയയം ശരജിയങ്ങോപണന്നച്ച് എനജികച്ച് ങതങ്ങോന്നജി.ഞങള്
ങസ്റ്റേഷനജിലുള്ള പ്രരീ-പപെയ്ഡച്ച് ഓങടങ്ങോ ബൂതജില് നജിനയം ഒരു ഓങടങ്ങോറജികയജില് കയറജി വപ്രവറ്റേച്ച്
ബസച്ച് സ്റ്റേങ്ങോനഡജില് എതജി.അവജിപടെ ദേരീര്ഘദൂര ബസ്സുകള് 'എക്സ്പസ്പ്രസച്ച്''എന്ന ങബങ്ങോര്ഡച്ച് പവചച്ച്

യങ്ങോതകങ്ങോപര വജിളജിചച്ച് കയറനണ്ടങ്ങോയജിരുന.ഹസന ,ഷജിങമങ്ങോഗ,ഉഡുപ്പെജി,ശയംങഗര,പകങ്ങോല്ലൂര്
എന്നജിവജിടെങളജിങലപകലങ്ങോയം ബസ്സുകള് പുറപപ്പെടെങ്ങോന തയങ്ങോറങ്ങോയജി നജില്പ്പുണ്ടങ്ങോയജിരുന.

                                   കൃതക്ഷ്യയം2.30 നച്ച് ഞങള് 'ദര്ഗങ്ങോയംബ'ബസജില് പകങ്ങോല്ലൂരജിങലകച്ച് പുറപപ്പെട്ടു.

ഒറ്റേപ്പെങ്ങോലത്തുനജിനയം മഴ ഞങങളങ്ങോപടെങ്ങോപ്പെയം യങ്ങോത പചെയതങപെങ്ങോപല ങതങ്ങോന്നജിപ്പെജിക്കുമങ്ങോറച്ച് ഇവജിപടെയുയം
ചെങ്ങോറ്റേല് മഴ തടെങജി.ഞങളപടെ അടുത സരീറ്റേജില് ഉണ്ടങ്ങോയജിരുന്ന യങ്ങോതകങ്ങോരനുമങ്ങോയജി സസൗഹൃദേ

സയംഭങ്ങോഷണയം ആരയംഭജിച.കങ്ങോസര്ങകങ്ങോഡച്ച് സധങദേശജിയങ്ങോയ അങദ്ദേഹയം പകങ്ങോല്ലൂരജില് കചവടെയം പചെയച്ച്
ഉപെജരീവനയം കഴജിക്കുകയങ്ങോണച്ച് . ഞങളപടെ സയംഭങ്ങോഷണയം മഴപയക്കുറജിചങ്ങോയജിരുന.ഇന്നപല

കങ്ങോസര്ങകങ്ങോഡജില് നല മഴ ഉണ്ടങ്ങോയജിരുപന്നനയം ,പകങ്ങോല്ലൂരജില് കങ്ങോര്ങമഘങള്
ഉരണ്ടുകൂടുനപണ്ടങ്കേജിലുയം  മഴ പപെയജില എനയം പെറഞ്ഞു.അതങകടങപ്പെങ്ങോള് എപന മനസജില് കുളജിര്

മഴ പപെയ.കുടെജങ്ങോദ്രജിയുപടെ സസൗന്ദരക്ഷ്യയം ആങവങ്ങോളയം ആസധദേജികങ്ങോന കഴജിയുപമന്നതങ്ങോയജിരുന
അതജിപന കങ്ങോരണയം.ബസജിപന ങപെരജില് എക്സ്പസ്പ്രസച്ച്  എനപണ്ടങ്കേജിലുയം എലങ്ങോ ങസ്റ്റേങ്ങോപ്പുകളജിലുയം

നജിര്തജിയങ്ങോണച്ച് യങ്ങോത തടെരുന്നതച്ച്.അങലലുയം ജനങപള ചൂഷണയം പചെയ്യുന്നതജില് ങകരളപമങന്നങ്ങോ
കര്ണങ്ങോടെകപമങന്നങ്ങോ ങഭദേമജിലങലങ്ങോ.

                                       ബസച്ച് കുപറ ദൂരയം സഞരജിചച്ച് ഉഡുപ്പെജി ശ്രരീകൃഷ്ണ സന്നജിധജിയജിപലതജി.ഉഡുപ്പെജി
ബസച്ച് സ്റ്റേങ്ങോനഡജില് കയറജിയജിറങജിയ ബസച്ച് പകങ്ങോല്ലൂര് ലകക്ഷ്യമങ്ങോകജി യങ്ങോത തടെര്ന. അടുത ബസച്ച്

സ്റ്റേങ്ങോനഡച്ച് കുന്തങ്ങോപുരമങ്ങോപണന്നച്ച് ങകടങപ്പെങ്ങോള് ങനരരീയ ആശധങ്ങോസയം ങതങ്ങോന്നജി.ങനരരീയ തലങവദേന
ആരയംഭജിച.ചെങ്ങോയകുടെജിചങ്ങോല് തലങവദേന മങ്ങോറുപമന്ന പ്രതരീകയുണ്ടങ്ങോയജിരുന.പെപക

കുന്തങ്ങോപുരതജിങലകച്ച് യങ്ങോത പചെയങ്ങോന അരമണജിക്കൂര്  ങവണപമനങകടങപ്പെങ്ങോള് തലങവദേന
പൂര്വ്വസജിതജിയജിലങ്ങോയജി.കുന്തങ്ങോപുര സ്റ്റേങ്ങോനഡജില് ബസച്ച്  എത്തുങമങ്ങോള് 4.30pm ആയജിരുന.ചെങ്ങോയ

കുടെജികങ്ങോന അഞച്ച് മജിനജിറ്റേച്ച്  വജിശ്രമമുണ്ടച്ച് എന്നച്ച് വഡവര് പെറഞ്ഞു.ഹ്രസധമങ്ങോയ ഇടെങവള എന്നജിപല
ചെങ്ങോയയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹയം ഉള്ളജിപലങ്ങോതകജി. ഇനജിയുയം ഒന്നര മണജിക്കൂര് യങ്ങോത പചെയങ്ങോല് മങ്ങോതങമ

പകങ്ങോല്ലൂര് എത്തുകയുള്ളൂഎന്നച്ച് സഹയങ്ങോതജികര് സൂചെജിപ്പെജിച. 
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                                               കുന്തങ്ങോപുരയജില്  നജിനയം പകങ്ങോല്ലൂരജിങലക്കുള്ള യങ്ങോത തജികചയം
വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്തമങ്ങോണച്ച്.ബസജിപന ജനല് പെങ്ങോളജികളജിലൂപടെ ങനങ്ങോകജിയങ്ങോല് പെശജിമഘടതജിപന സസൗന്ദരക്ഷ്യയം

കണ്കുളജിര്പക  കങ്ങോണങ്ങോന കഴജിയുമങ്ങോയജിരുന.മൂകങ്ങോയംബജിക വനക്ഷ്യജരീവജി സങങ്കേതതജിപന അപെങ്ങോര
സസൗന്ദരക്ഷ്യയം ആപരയുയം ആകര്ഷജിപ്പെജിക്കുന്നതങ്ങോണച്ച്. ങകങ്ങോലങ്ങോപുങരശധരജികച്ച് പ്രകൃതജി കനജിഞ്ഞു

നല്കജിയ കുടെങപെങ്ങോപല മൂകങ്ങോയംബജിക വനങള് പെടെര്ന പെന്തലജിച  നജില്ക്കുന .ഏകങദേശയം നങ്ങോലച്ച്
മണജിക്കൂര് യങ്ങോത പചെയ ഞങള് പകങ്ങോല്ലൂര് എതജിങചര്ന.  ങകത വരീഥജിയുപടെ തജിരക്കുയം

സസൗന്ദരക്ഷ്യവയം ആസധദേജിചച്ച് നടെക്കുവങ്ങോന തടെങജി. ങകതതജിനടുതച്ച് എത്തുങമങ്ങോങഴക്കുയം
ങലങ്ങോഡ്ജുകളപടെ ഗണഗണങള് വജിശദേരീകരജിചച്ച് തങ്ങോമസജിക്കുവങ്ങോന റൂമുകള് വങ്ങോഗങ്ങോനയം

പചെയ്യുനണ്ടങ്ങോയജിരുന.ങകതതജിനു സമരീപെമുള്ള ങശധത ങലങ്ങോഡ്ജജില് റൂയം
എടുത്തു.മയംഗലങ്ങോപുരത്തുനജിനയം പകങ്ങോല്ലൂരജിങലക്കുള്ള നങ്ങോലച്ച് മണജിക്കൂര് ബസച്ച് യങ്ങോതവപുസജിപന

വലങ്ങോപത ഉലചജിരുന.

                  ങദേവജിയുപടെ അനുഗ്രഹതങ്ങോല് ഇനജിപയങ്ങോരു കുടെജങ്ങോദ്രജി യങ്ങോത സങ്ങോധക്ഷ്യമങ്ങോയങ്ങോല് വപുസ്സുയം
മനസ്സുയം ചെജിതമൂല ദേര്ശനതജിനങ്ങോയജി പെങ്ങോകപപ്പെടുതണങമ എന്ന
പ്രങ്ങോര്തനങയങ്ങോപടെ ഞങള് കുടെജങ്ങോദ്രജിങയങ്ങോ ടെച്ച് വജിടെ പെറഞ്ഞു. 

                                                                                    

ജയപ്രകങ്ങോശന .എയം
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വൈഗീണവൈഗീണ
തന്നജിപലയങ്ങോര്ദ്രമങ്ങോയം വരീണ നല്കജി

അമ്മെപചെങ്ങോല്ലുന ഉണജിങയങ്ങോടെങ്ങോയച്ച്

മപറ്റേങ്ങോനമജില നജിനക്കു നല്കങ്ങോന

കണരീരലജിഞയരീ വരീണമങ്ങോതയം

തചടെയ്ക്കുന്ന ജല്പനങളങ്ങോല്

ചുറ്റേജിവരജിയുന്ന ങകങ്ങോമങ്ങോളജിങവഷങള്.

ആടെജിതജിമജിര്ക്കുകയങ്ങോണുചുറയം

കപണങ്ങോന്നടെങചയ്ക്കു പെജിനതജിരജിയു.

അമ്മെ പെഠജിപ്പെജിച സധരയം ഗ്രഹജിക്കു.

അമ്മെയ്ക്കു വപെതൃക ദേങ്ങോനമങ്ങോണജിസധനയം

തന്ത്രജികള് മരീടജിയ മധുര രങ്ങോഗയം

നന്മകള് ങകങ്ങോലുന്ന പൂതമങ്ങോയം വരീണ.

ങസ്നഹങ്ങോര്ദ്രമങ്ങോയം മധുര ഗയംഗ

രങ്ങോഗങ്ങോര്ദ്രമങ്ങോയം ശബ്ദയം മരീട്ടുവങ്ങോനങ്ങോയച്ച്

നജിന്നയംഗലജിപയനമുണര്ന്നജിരജിക

നന്മകള്കങ്ങോയജി വജിരല് ചെലജിക.

കങ്ങോവലങ്ങോപയനയം നരീ ചെരജിക.

കൂടങരങ്ങോപടെങ്ങോത്തു നരീ കൂടെജിയങ്ങോടെജി

പെങ്ങോഴ്ങചറുമങ്ങോറ്റേജി തജിരജിപചടുക്കു
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ങചെറ്റേജിലരീജന്മപമടുത്തുങപെങ്ങോപയങ്കേജിലുയം,

ങചെറജിലുറങജിയുണരങ്ങോതജിരജികങ്ങോന 

സപ്തസധരങളറങ്ങുമരീ വരീണപയ

നജിന ങസങ്ങോദേര്കങ്ങോയച്ച് തറനവയ്ക്കു

ആര്ദ്രസധരങളജിലലജിഞജിടെപട

അയംബുജയം ങപെങ്ങോപല വജിലസജിടെപട 

അലജിങവറുയം ഈ വരീണയുചെജിതമുണജി.

കള്ളതരങളയം പകങ്ങോള്ളജിവങ്ങോക്കുയം

വനമതജില്പകട്ടുകള് തരീര്തജിടുങമങ്ങോള്

തമ്മെജിലജിണങങ്ങോത ബനങളജില്

കയങ്ങോമമങ്ങോളജി പെടെര് ന്നജിടുങമങ്ങോള്.

ങസ്നഹതജിന കങ്ങോരുണക്ഷ്യപമങ്ങോനതരീര്കങ്ങോന

ഈ വരീണതപന്നയുചെജിതമുണജി.

നജിനമടെജിതടജിങലറക നരീ

ഓങരങ്ങോന്നജിങലങ്ങോങരങ്ങോയരീണയം നജിറയ്ക്കുക

നങ്ങോദേമങ്ങോയച്ച് തങ്ങോളമങ്ങോയച്ച് രങ്ങോഗമങ്ങോയച്ച് മങ്ങോറുക.

ഈയമ്മെയതങകട്ടുമയങജിടെങട

 നജിതക്ഷ്യനജിശബ്ദതയജിലലജിഞജിടെങട......

                                                              ശ്രരീകല .എ
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166166 യു എസസ് ഉപഗ്രഹങ്ങള വൈരപകപരച്ചസ്യു എസസ് ഉപഗ്രഹങ്ങള വൈരപകപരച്ചസ്
ഐ എസസ് ആര് ഒഐ എസസ് ആര് ഒ

                        ഇന്തക്ഷ്യന ബഹജിരങ്ങോകങ്ങോശ ങമഖലപയ പുതജിയ കുതജിപ്പെജിനച്ച് സഹങ്ങോയജിക്കുന്നതങ്ങോണച്ച് പെജി

എസച്ച് എല് വജി സജി 43 പന വജിങകപെണയം.

നവയംബര് 29, 2018, വക്ഷ്യങ്ങോഴങ്ങോഴ്ച രങ്ങോവജിപല 9.58 നു ശ്രരീഹരജിങകങ്ങോടയജിപല

സതരീ ഷച്ച് ധവങ്ങോന ബഹജിരങ്ങോകങ്ങോശ നജിലയതജില് നജിനങ്ങോണച്ച് 8 രങ്ങോജക്ഷ്യങളപടെ

30 വജിങദേശ ഉപെഗ്രഹങളമങ്ങോയജി ങറങ്ങോകറ്റേച്ച് വജിങകപെജിചതച്ച്.കൂപടെ ഇന്തക്ഷ്യയുപടെ 

വഹസജിസച്ച് ഉപെഗ്രഹവയം വജിങകപെജിച.

                          ഭൂമജിയുപടെ ഉപെരജിതലയം കൂടുതല് മജികങവങ്ങോപടെ പെഠജിക്കുക എന്നതങ്ങോണച്ച്
വഹപെങ്ങോര്സ്പപെക്ട്രല് ഇങമജജിങച്ച് സങ്ങോറ്റേച്ച് വലറ്റേജിപന ലകക്ഷ്യയം.

കൃഷജി,വനയം,തരീരങദേശങമഖലകളപടെ നജിര്ണയയം, ഉള്നങ്ങോടെന ജലങ്ങോശയങള്
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എന്നജിവയ്ക്കുയം പ്രതജിങരങ്ങോധ ആവശക്ഷ്യങള്ക്കുമങ്ങോണച്ച് വഹസജിസച്ച് ഉപെങയങ്ങോഗ-

പപ്പെടുത്തുക.അഞ്ചുവര്ഷമങ്ങോണച്ച് വഹസജിസജിപന കങ്ങോലങ്ങോവധജി.

                           1999 പമയച്ച്  26 നച്ച് പകങ്ങോറജിയയുപടെ KITSAT-3 ജര്മ്മെനജിയുപടെ

DLR-TUBSAT  എന്നജിവയങ്ങോണച്ച് ISRO ആദേക്ഷ്യമങ്ങോയജി ഭ്രമണപെഥതജിപലതജിച വജിങദേശ

ഉപെഗ്രഹങള്. നമ്മുപടെ ഓഷക്ഷ്യനസങ്ങോറ്റേച്ച്

ഉപെഗ്രഹതജിപനങ്ങോപ്പെയം PSLVC -2 ആയജിരുന ഇവപയ ലകക്ഷ്യസങ്ങോനതച്ച്

എതജിചതച്ച്.തടെര്ന്നജിങങങ്ങോടച്ച് 19 വര്ഷതജിനജിപടെ 23 വജിങകപെണങളജി-

ലങ്ങോയജി 28 രങ്ങോജക്ഷ്യങളപടെ ബഹജിരങ്ങോകങ്ങോശ സധപ്നങള്ക്കു ചെജിറകു നല്കങ്ങോന നമ്മുപടെ സധന്തയം ISRO

കങ്ങോയജി.  

  

സജിങജങ്ങോ ങജങ്ങോസഫച്ച് വര്ഗ്ഗരീസച്ച്
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ജനരതകശമാസ്ത്രതരനലെ പുതന്പ്രതഗീകകളജനരതകശമാസ്ത്രതരനലെ പുതന്പ്രതഗീകകള

                                              2018 ല് ശങ്ങോസങലങ്ങോകയം ഉറങനങ്ങോകജിയ ഒരു വങ്ങോര്തയങ്ങോയജിരുന
ഡജിവസനര് ശജിശുകളപടെ ജനനയം.വചെനരീസച്ച് ഗങവഷകനങ്ങോയ ഹരീ ജജിയങ്ങോനകുവജിപന

ങനതൃതധതജില് ജനജിതകമങ്ങോറ്റേയം വരുതജിയ ങലങ്ങോകതജിപല ആദേക്ഷ്യ ഇരടക്കുഞ്ഞുങള്  (GMO-

babies/Designer babies) -ലുലുവയം നങ്ങോനയുയം.

                                               ക്രജിസ്പര് കങ്ങോസച്ച് 9 (CRISPER CAS9) എന്ന ജരീന എഡജിറ്റേജിങച്ച്
സങ്ങോങങ്കേതജികവജിദേക്ഷ്യ ഉപെങയങ്ങോഗജിചച്ച് ഭ്രൂണങ്ങോവസയജില് ജരീനഎഡജിറ്റേജിങച്ച്  നടെതജിയങ്ങോണച്ച് ഈ
കുഞ്ഞുങപള സൃഷ്ടജിചതച്ച്.വനക്ഷ്യതങ്ങോ ചെജികജിത്സയ്ക്കുപെങയങ്ങോഗജിച ഭ്രൂണങളജിലങ്ങോണച്ച് അങദ്ദേഹയം

ജരീനഎഡജിറ്റേജിങച്ച് നടെതജിയതച്ച്. CAS9 സങ്ങോങങ്കേതജികവജിദേക്ഷ്യയുപടെ സഹങ്ങോയതങ്ങോല് DNA യജിപല

ജരീനുകള് നരീകയം  പചെയങ്ങോങനങ്ങോ,പുതജിയ ജരീനുകള് വജിളകജി ങചെര്കങ്ങോങനങ്ങോ സങ്ങോധജിക്കുയം.ഇങപന
ജനജിതകമങ്ങോറ്റേയം വരുതജിയ ഭ്രൂണയം IVF (In vitro- fertilization) സങ്ങോങങ്കേതജികവജിദേക്ഷ്യയുപടെ

സഹങ്ങോയതങ്ങോല് ഡജിവസനര് ശജിശുകളപടെ ജനനതജിനച്ച് ഉപെങയങ്ങോഗജികങ്ങോയം.അങദ്ദേഹയം ജരീന
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എഡജിറ്റേജിങജിലൂപടെ  HIV ബങ്ങോധയ്ക്കു കങ്ങോരണമങ്ങോങയകങ്ങോപമന കരുതന്ന ജരീനജിപന ഭ്രൂണ ങകങ്ങോശതജില്
നജിന നരീകയം പചെയ. ജനജിതകഘടെനയജില് മങ്ങോറ്റേയം വരുതജിയ ഈ ശജിശുകള്കച്ച് HIV ബങ്ങോധപയ

പചെറുകങ്ങോന സങ്ങോധജിക്കുയം.   

പ്രതരീകകള് -

വവറസുകളപടെയുയം, ബങ്ങോക്ടരീരജിയകളപടെയുപമങ്ങോപക ആക്രമണപത പചെറുകങ്ങോന
ങശഷജിയുള്ളതരതജില് ങകങ്ങോശങപള വജികസജിപ്പെജിപചടുകങ്ങോയം

പെല ജനജിതക ങരങ്ങോഗങള്ക്കുയം കങ്ങോരണമങ്ങോയ ഉല്പെരജിവര്തനതജിനച്ച് സങ്ങോധക്ഷ്യതയജിലങ്ങോത
വജിധയം ജനജിതകമങ്ങോറ്റേയം വരുതജിയ ങകങ്ങോശങള് സൃഷ്ടജികങ്ങോനങ്ങോകുയം.

അര്ബുദേയം ങപെങ്ങോലുള്ള പെല മങ്ങോരകങരങ്ങോഗങളജില് നജിനയം ക്രജിസ്പര് ജരീന എഡജിറ്റേജിങജിലൂപടെ
രകങനടെങ്ങോനങ്ങോവയം എന നമുകച്ച് പ്രതക്ഷ്യങ്ങോശജികങ്ങോയം.

ആശങ്കേകള്-

                        ഡജിവസനര് ശജിശുകളപടെ ജനനയം നജിരവധജി ധങ്ങോര്മ്മെജിക വനതജിക പ്രശ്നങളയം
ആശങ്കേകളയം ഉയര്ത്തുനണ്ടച്ച്.എഡജിറ്റേച്ച് പചെയ DNA എലങ്ങോ ഭ്രൂണങകങ്ങോശങളജിലുയം ഒരുങപെങ്ങോപല
കങ്ങോണപപ്പെടെണപമന്നജില.   (Mosaicism).ഇത പെല അകങ്ങോരണമങ്ങോയ ആങരങ്ങോഗക്ഷ്യപ്രശ്നങള്ക്കുയം

ഭങ്ങോവജിയജില് കങ്ങോരണമങ്ങോങയകങ്ങോയം എന്ന ആശങ്കേയുണ്ടച്ച്.അതപകങ്ങോണ്ടുതപന്ന ഈ ഗങവഷണ പെദതജി
വജിശദേമങ്ങോയ പപെങ്ങോതചെര്ചകള്ക്കുയം ,സയംവങ്ങോദേങള്ക്കുയം വഴജിവചജിരജിക്കുകയങ്ങോണജിങപ്പെങ്ങോള്.

                         മനു ഷക്ഷ്യ ജരീങനങ്ങോമജില് സങ്ങോങങ്കേതജിക വജിദേക്ഷ്യ വകകടെത്തുന്നതച്ച് പ്രകൃതജി
നജിയമങപളതപന്ന തകജിടെയംമറജിചച്ച് കൃതജിമ മനുഷക്ഷ്യരുപടെ നജിര്മ്മെജിതജികച്ച് കങ്ങോരണമങ്ങോവങമങ്ങോ എന്ന

ആശങ്കേയുയം ശങ്ങോസങലങ്ങോകതജിനുണ്ടച്ച്.

അര്ചന പെജി
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വജവൈ വവൈവൈരധഗ്യതരനന്റെ മൂലെഗ്യശം ഇന്തഗ്യയരല്വജവൈ വവൈവൈരധഗ്യതരനന്റെ മൂലെഗ്യശം ഇന്തഗ്യയരല്

മനുഷക്ഷ്യരങ്ങോശജിയുപടെ
നജിലനജില്പ്പെച്ച് നജിരവധജി ങകങ്ങോടെജി സസക്ഷ്യ,

ജന്തു, അണു ജരീവജങ്ങോലങളജില്
ആശ്രജിതമങ്ങോണച്ച്.ഇവയജില് കങ്ങോര്ഷജിക

വജിഭവങള്, വളര്ത്തുമൃഗങള്
വനക്ഷ്യജരീവജികള് എന്നജിവയുപടെ
ജങ്ങോതജികളയം ഉപെജങ്ങോതജികളയം

ഉള്പപ്പെടുയം.നമ്മുപടെ ജരീവജിത വശലജിയുമങ്ങോയജി അങഭദേക്ഷ്യ ബനമുള്ള ഈ  വജവ
വവവജിധക്ഷ്യതജിലങ്ങോണച്ച്, കുടുയംബങളപടെയുയം മനുഷക്ഷ്യ സമൂഹങളപടെയുയം,രങ്ങോഷ്ട്രങളപടെയുയം ഇനജി

പെജിറകങ്ങോനജിരജിക്കുന്ന ജനങകങ്ങോടെജികളപടെയുയം ആശ്രയയം.കൃഷജി വവദേക്ഷ്യശങ്ങോസയം, ആഹങ്ങോരയം, വക്ഷ്യവസങ്ങോയയം
എന്നജിവ വലജിപയങ്ങോരളവവപര ഈ വവവജിധക്ഷ്യതജിപന മൂലക്ഷ്യതജിലധജിഷ്ഠജിതമങ്ങോണച്ച്.

പെങ്ങോരജിസജിതജിക സന്തുലജിതങ്ങോവസക്കുയം പെരജിണങ്ങോമ പ്രക്രജിയക്കുയം നജിദേങ്ങോനമങ്ങോയ ഈ
വവവജിധക്ഷ്യയം.ആത്മരീയവയം, സങ്ങോസയംകങ്ങോരജികവയം, ആസധങ്ങോദേനപെരവമങ്ങോയ കര്തവക്ഷ്യങള്

നജിര്വ്വഹജിക്കുന.പെങ്ങോരജിസജിതജികമങ്ങോയ സന്തുലജിതങ്ങോവസ നജിലനജിര്ത്തുന്നതജിനു പുറപമ പെരങ്ങോഗണയം,

രങ്ങോസചെയംക്രമണയം, മണജിപന സധങ്ങോഭങ്ങോവജിക ഘടെന കങ്ങോത്തുസൂകജികല്, കങ്ങോലങ്ങോവസങ്ങോ ക്രമരീകരണയം
എന്നജിവയുയം വജവ വവവജിധക്ഷ്യതജിപന ധര്മ്മെങലജില് ഉള്പപ്പെടുയം.

                           വജിപുലവയം വവവജിധക്ഷ്യയം നജിറഞതമങ്ങോയ സസക്ഷ്യങളയം,ജന്തു വര്ഗ്ഗങളയം അവ
വസജിക്കുന്ന വജിവജിധങളങ്ങോയ ആവങ്ങോസ വക്ഷ്യവസകളയം, വജവസങങ്കേതങളയം സധന്തമങ്ങോയുള്ള ഒരു

രങ്ങോജക്ഷ്യമങ്ങോണച്ച് ഇന്തക്ഷ്യ. ഇന്തക്ഷ്യയജിപല ബഹുഭൂരജിഭകയം ജനങളപടെ ഭകണയം,ഔഷധയം, വസയം, പെങ്ങോര്പ്പെജിടെയം
തടെങജിയ വദേനയംദേജിനങ്ങോവശക്ഷ്യങള് കൂടെങ്ങോപത മങ്ങോനസജികവയം ആത്മരീയവമങ്ങോയ  മറ തങ്ങോല്പ്പെരക്ഷ്യങളയം

നജിലനജില്ക്കുന്നതച്ച് ഈ വജവവവവജിധക്ഷ്യതജിലങ്ങോണച്ച്.

                            ഈ ജരീവങലങ്ങോകയം സധങ്ങോഭങ്ങോവജിക പെരജിസജിതജിക ധര്മ്മെങളപടെ സുഗമമങ്ങോയ
പ്രവര്തനയം ഉറപ്പുതരന.ശുദജല ലഭക്ഷ്യത, സസക്ഷ്യപുഷ്ടതയങ്ങോവശക്ഷ്യമങ്ങോയ ങപെങ്ങോഷണയം, മണജിപന
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പെരജിപെങ്ങോലനയം എന്നജിവ സങ്ങോധക്ഷ്യമങ്ങോക്കുന എന്നര്തയം.

 ഉര്വരമങ്ങോയ പ്രകൃതജി, ഭങ്ങോവജി ജരീവജിതതജിങലകങ്ങോവശക്ഷ്യമങ്ങോയ ഭകണവയം ങരങ്ങോഗ നജിവങ്ങോരണ
മങ്ങോര്ഗ്ഗങളയം പുത സങ്ങോങങ്കേതജിക വജിദേക്ഷ്യകളയം ഒപക പെരജിപെങ്ങോലജിക്കുന.

                             ഈ വജവ വവവജിധക്ഷ്യയം ഉള്പകങ്ങോള്ളുന്ന ങകങ്ങോടെങ്ങോനുങകങ്ങോടെജി ജരീവജങ്ങോതജികള്കച്ച്
തനതങ്ങോയ ഒരു മൂലക്ഷ്യമുപണ്ടന്നച്ച് നമ്മുപടെ മതങ്ങോനുഷ്ഠങ്ങോനങളയം വജിശധങ്ങോസ പ്രമങ്ങോണങളയം
അയംഗരീകരജിക്കുന.പെരമരങ്ങോഗതമങ്ങോയജിനമ്മെള് ഈ വവവജിധക്ഷ്യപത ആരങ്ങോധജിക്കുകയുയം

ആസധങ്ങോദേജിക്കുകയുയം പചെയജിരജിക്കുന.വജവസയംരകണവയം അതജിപന കരുതങലങ്ങോടുകൂടെജിയുള്ള
ഉപെങയങ്ങോഗവയം, നമ്മുപടെ സങ്ങോയംസ്കങ്ങോരജിക ങബങ്ങോധ മണലതജില് എകങ്ങോലവയം

അന്തര്ലരീനമങ്ങോയജിരജിക്കുന. ഇനയം ങകങ്ങോടെജികണകജിനച്ച് ഭങ്ങോരതരീയര് അവരുപടെ വദേനയം
ദേജിനങ്ങോവശക്ഷ്യങള്കങ്ങോയജി കങ്ങോടുകപളയുയം, പുഴകപളയുയം, പുല്ങമടുകങളയുയം കടെലുകപളയുയം

ആശ്രയജിക്കുന. ആദേജിവങ്ങോസജികള്, സഞങ്ങോരജി സമൂഹങള്, മുകവര്, കര്ഷകര് തടെങജിയവരുപടെ
ആചെങ്ങോരങളയം വജിശധങ്ങോസപ്രമങ്ങോണങളയം, അവര് ജരീവജിക്കുന്ന പ്രങദേശങളജിപല വജവ

വവവജിധക്ഷ്യവമങ്ങോയജി ഇഴപെജിരജിപചടുകങ്ങോനങ്ങോവങ്ങോതവണയംബനപപ്പെടച്ച്

കജിടെക്കുന.അനയന്ത്രജിതമങ്ങോയ ഉപെങയങ്ങോഗവയം, പ്രതക്ഷ്യകവയം ഇനജിയുയം കണ്ടുപെജിടെജിങകണ്ടതമങ്ങോയ
ഉപെങയങ്ങോഗങപളക്കുറജിചള്ള അജ്ഞതയുമങ്ങോണച്ച് വജവ വവവജിധക്ഷ്യതജിപന കങ്ങോരണയം. ഇതജിനുള്ള

ഉതമ ഉദേങ്ങോഹരണങളങ്ങോണച്ച് വയംശനങ്ങോശയം സയംഭവജിച ചെരീറ്റേപ്പുലജിയുയം അത ങപെങ്ങോലുള്ള മറ ജന്തു
വര്ഗ്ഗങളയം തനത ജനവജിഭങ്ങോഗങളപടെ അവകങ്ങോശമജിലങ്ങോയ്മ, വവവജിധക്ഷ്യപത വജില്പന

ചെരകങ്ങോകങ്ങോനുള്ള പ്രവണത, വനങളപടെയുയം മറ്റേങ്ങോവങ്ങോസ വക്ഷ്യവസകളപടെയുയം ക്രമങ്ങോനുഗതമങ്ങോയ
ങഛദേനയം, ങശങ്ങോഷണയം എന്നജിവ പകങ്ങോണ്ടച്ച് വജവ വവവജിധക്ഷ്യതജിനു സയംഭവജിക്കുന്ന

അതജിശരീഘ്രഗതജിയജിലുള്ള നങ്ങോശയം, കുടെജിപവളളയം, കങ്ങോലജിതരീറ്റേ, ഇനനയം, മറ ജരീവങനങ്ങോപെങ്ങോധജികള്
തടെങജിയവയുപടെ ലഭക്ഷ്യതക്കുറവങ്ങോയജി നങ്ങോയം അനുഭവജിക്കുന. ഇങതങ്ങോപടെങ്ങോപ്പെയം തനത ജനവജിഭങ്ങോഗങളജില്

നജികജിപ്തമങ്ങോയ അമൂലക്ഷ്യമങ്ങോയ നങ്ങോടറജിവകള്ക്കുയം,മനുഷക്ഷ്യപന പ്രകൃതജിങയങ്ങോടെടുപ്പെജിക്കുന്ന
പെങ്ങോരമരക്ഷ്യമൂലക്ഷ്യങള്ക്കുയം ഗരുതരമങ്ങോയങശങ്ങോഷണയം സയംഭവജിക്കുന. സങ്ങോയംസ്കങ്ങോരജികവയം, ശങ്ങോസരീയവയം
പെരമരങ്ങോഗതവമങ്ങോയുള്ള എലങ്ങോ സമത്തുയം സയംരകജികങ്ങോനുയം സമതങയങ്ങോപടെ ഉപെങയങ്ങോഗജികങ്ങോനുയം

അസ്തജിതധബനജിതമങ്ങോയ കര്മ്മെ പെദതജികള്കച്ച് 2002-ാം മങ്ങോണ്ടജില്തപന്ന രങ്ങോഷ്ട്രയം നല്കജി കഴജി ഞ്ഞു.

 പക. ശ്രരീധരന
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അമഅമ
ദദുഃഖതജില് ങവരുകള്

അമ്മെതന ങസ്നഹതജില്

എങന്നങ്ങോ അലജി    ഞ്ഞു ങപെങ്ങോയജി

 മറുങസ്നഹമങ്ങോപയനജികങ്ങോരു തരുയം.......

അമ്മെതന അമ്മെജിഞപ്പെങ്ങോലജില്

അലജിഞ്ഞുങപെങ്ങോപയന തരീരങ്ങോ

ദദുഃഖങപളങ്ങോപകയുയം പനങ്ങോന്തു

പപെറ്റേമ്മെയ്ക്കു പെകരമങ്ങോകങ്ങോന

ആരുണ്ടജിനജിയരീ ഭൂമജിയജില്.......

അമ്മെതന തങ്ങോരങ്ങോട്ടു പെങ്ങോട്ടുങകള്കങ്ങോനങ്ങോയജി 

പകങ്ങോതജിക്കുകയങ്ങോണജിന നങ്ങോയം.....

അമ്മെപയനയം നമുകങ്ങോശ്രയയം

കുടുയംബതജിന ഏടുകള്

ചെരീന്തജികളഞ്ഞു

അനങ്ങോഥതധതജിന

വങ്ങോതജില് തറന

ബങ്ങോലക്ഷ്യയം അവങശ  ഷ ജിക്കുന്നജിവജിപടെ........

                                                              

       സധങ്ങോതജി .എന

                                                                          9-സജി   
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ജഗീവൈരതശംജഗീവൈരതശം

ജരീവജിതയം ഒരു മഹങ്ങോസമുദ്രമങ്ങോണച്ച്

നരീന്തജികടെക്കുന്നവരങ്ങോരുമജില

അറ്റേയം കണ്ടവരങ്ങോരുമജില

ഈ സമുദ്രതജില്

മുങജിങപ്പെങ്ങോയജി പെലരുയം 

ചെങ്ങോടെജിത്തുടെങ്ങുന്നജിതങ്ങോ ചെജിലര്

ചെങ്ങോടെജിയങ്ങോല് പെജിപന്ന

മുങലലങ്ങോപത രകയജില

ദദുഃഖയം , സങന്തങ്ങോഷയം ഇവ

സങ്ങോധങ്ങോരണയം ,സമുദ്രതജില്

കുപടെ നരീന്തുവങ്ങോന പെലരുമുണ്ടച്ച്

നപമ്മെ പെജിടെജിക്കുവങ്ങോനങ്ങോരുമജില

 ജരീവജിതപമന്നയരീ  സമുദ്രതജില്

നരീന്തജിത്തുടെജിക്കുന്നജിതങ്ങോ ഞങ്ങോനുയം 

                                                    

                                                          

  റമരീന
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സസൗഹൃദശംസസൗഹൃദശം

നജിലങ്ങോവജിപന ങശങ്ങോഭയജില് മയങ്ങുന്ന രങ്ങോതജിയജില്

എപന സധപ്നതജില് ങതങ്ങോഴജിയങ്ങോയച്ച് വന്നവള് നരീ

വന്നടുക്കുങമങ്ങോഴുയം ചെങങ്ങോതയം കൂടുങമങ്ങോഴുയം

പെജിരജിയുവങ്ങോന വയങ്ങോത കൂട്ടുകങ്ങോര് നങ്ങോയം

പെജിരജിയങ്ങോപത എപന്നനയം വകങകങ്ങോര്ക്കുയം നങ്ങോയം

പഞടജി ഉണര്ന്നങപ്പെങ്ങോള് മജിഴജി തടെച ഞങ്ങോന

ഇനജിയുയം കജിനങ്ങോവകള് കങ്ങോണുപമന്നങ്ങോല്

നരീ മങ്ങോതമങ്ങോണതജില് നജിതക്ഷ്യരുപെയം

സങ്കേല്പെമങ്ങോപയങ്ങോരു സസൗഹൃദേപമങ്കേജിലുയം

എന ഹൃദേയയം നജിനകങ്ങോയച്ച് മജിടെജിക്കുയം ങതങ്ങോഴരീ

എന ജരീവജിതയം നജിനകങ്ങോയച്ച് ജരീവജിക്കുയം 

നജിനക്കു നല്കുന ഞങ്ങോപനന 

ആത്മങ്ങോവയം ങസ്നഹവയം.......

                                                             

ആദേജില . സജി
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നതമാഴരലെരപനമാടുള്ള മപനമാഭമാവൈശംനതമാഴരലെരപനമാടുള്ള മപനമാഭമാവൈശം

പതങ്ങോഴജിലജിങനങ്ങോടെച്ച് നമ്മുപടെ
സമൂഹതജിപന മങനങ്ങോഭങ്ങോവയം

എങപ്പെങ്ങോഴുയം വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ്തമങ്ങോയജിരജിക്കുയം.

ഏത തരതജിലുള്ള ങജങ്ങോലജിയങ്ങോണച്ച്
എലങ്ങോവരുയം ഇഷ്ടപപ്പെടുന്നതച്ച്?

അധധങ്ങോനയം കൂടുതലുള്ള ങജങ്ങോലജികള്
പചെയങ്ങോന കൂടുതല് ങപെര്ക്കുയം

മടെജിയങല. 

ഇങപന ധങ്ങോരങ്ങോളയം ങചെങ്ങോദേക്ഷ്യങള് നമുകച്ച് മുന്നജിലുണ്ടച്ച്.

നമ്മുപടെ നങ്ങോടജില് അധധങ്ങോനയം കൂടെജിയ ങജങ്ങോലജികള് പചെയ്യുന്നതച്ച് അനക്ഷ്യ സയംസങ്ങോന 

പതങ്ങോഴജിലങ്ങോളജികളങ്ങോണച്ച് എന്നതങ്ങോണച്ച് സതക്ഷ്യയം. കൃഷജി പചെയ്യുന്നതജില് നജിനയം

മണജില് നജിനയം ആളകള് അകന നജില്കുന.

      മനസൂര്.എയം

9.സജി
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എനന്റെ നമാടരനന്റെ ചരരതശംഎനന്റെ നമാടരനന്റെ ചരരതശം

      പെങ്ങോലകങ്ങോടെച്ച് ജജിലയജിപല കുഴല്മന്ദയം ഉപെജജിലയജിപല പപെരജിങങങ്ങോട്ടുകുറുശജി പെഞങ്ങോയതങ്ങോണച്ച്
എപന പ്രങദേശയം.നങ്ങോനങ്ങോജങ്ങോതജി മതസര് പഎകക്ഷ്യങതങ്ങോപടെ സങന്തങ്ങോഷങതങ്ങോപടെ ഇവജിപടെ

ജരീവജിക്കുന.ഭരണസസൗകരക്ഷ്യതജിനങ്ങോയജി ഈ പെഞങ്ങോയതജിപന 16 വങ്ങോര്ഡുകളങ്ങോകജി
ങവര്തജിരജിചജിരജിക്കുന.

1.ഒടുവനകങ്ങോടെച്ച്

 

ആദേക്ഷ്യകങ്ങോലതച്ച്  ധങ്ങോരങ്ങോളയം ഒടുകച്ച് മരങള് നജിലനജിന്നജിരുന്ന സലമങ്ങോയജിരുനവങത ഇതച്ച്.അന്നച്ച്

ഒടെജിയന എന്ന ദഷ്ട ശകജി ഇവജിപടെ ഉണ്ടങ്ങോയജിരുന്നതങ്ങോയജി ഇവജിടെപത ആളകള്
വജിശധസജിചജിരുന.അങപന ഈ സലയം ഒടെജിയന കങ്ങോടെച്ച് എന്ന ങപെരജില്

അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോനതടെങജി.പെജില്കങ്ങോലതച്ച് ഒടെജിയന കങ്ങോടെച്ച് ഒടുവന കങ്ങോടെച്ച്  എന്നങ്ങോയജി മങ്ങോറജി.
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2.കുന്നതച്ച് പെറമച്ച്

വലജിയ കുനകള്ക്കു നടുവജില് ഒരു പെറമച്ച്  അതങ്ങോയജിരുന ഈ
പ്രങദേശയം.അതപകങ്ങോണ്ടുതപന്ന ഈ സലയം കുന്നജിപല പെറമച്ച് എന്നറജിയപപ്പെടെങ്ങോന

തടെങജി.കങ്ങോലക്രങമണ കുന്നജിപല പെറമച്ച് കുന്നത്തുപെറമങ്ങോയജി മങ്ങോറജി.

3.മുടുപ്പുള്ളജി

മുതകജില് പുള്ളജിയുള്ള ഒരു വൃദയങ്ങോയജിരുന അന്നച്ച് എലങ്ങോ പ്രങദേങള്ക്കുയം തരീര്പ്പുമുതകജില് പുള്ളജിയുള്ള ഒരു വൃദയങ്ങോയജിരുന അന്നച്ച് എലങ്ങോ പ്രങദേങള്ക്കുയം തരീര്പ്പു

കല്പ്പെജിക്കുകകല്പ്പെജിക്കുക..അങപന ഈ സലയം മുടുപ്പുള്ളജി എനയം ആ വൃദ മുടുപ്പുള്ളജി മുതജിയങ്ങോയുയംഅങപന ഈ സലയം മുടുപ്പുള്ളജി എനയം ആ വൃദ മുടുപ്പുള്ളജി മുതജിയങ്ങോയുയം

അറജിയപപ്പെടുനഅറജിയപപ്പെടുന..

4.പെരുതജിപ്പുള്ളജി

എന്തുയം പെരതജിപെറയുന്ന സധഭങ്ങോവകങ്ങോരങ്ങോയജിരുന ഇവജിടെത്തുകങ്ങോര്.അതപകങ്ങോണ്ടുതപന്ന ഈ സലയം
പെരുതജിപ്പുള്ളജി എന്ന ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജി.മുസരീയം ങദേവങ്ങോലയമങ്ങോയ ഒരു നജിസ്കങ്ങോരപ്പെള്ളജി

ഇവജിപടെ സജിതജിപചെയ്യുനണ്ടച്ച്.

5.പപെരുവല

ഉപെജരീവന മങ്ങോര്ഗതജിനങ്ങോയജി മരീന പെജിടെജിക്കുവങ്ങോനുള്ള വലജിയ വലകള് നജിര്മ്മെജിക്കുന്നവരങ്ങോയജിരുന
ഇവജിടെപത നജിവങ്ങോസജികള്.അങപന പപെരജിയവല നജിര്മ്മെജികപപ്പെടുന്ന ഈ സലയം പപെരുവല എന്ന

ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജി.

6.മണജിയ  മച്ച്  പെങ്ങോറ

 പചെറജിയ പചെറജിയ തജിളങ്ങുന്ന കല്ലുകള് നജിറഞ പ്രങദേശമങ്ങോയജിരുന ഇതച്ച്പചെറജിയ പചെറജിയ തജിളങ്ങുന്ന കല്ലുകള് നജിറഞ പ്രങദേശമങ്ങോയജിരുന ഇതച്ച്..അതപകങ്ങോണ്ടുതപന്നഅതപകങ്ങോണ്ടുതപന്ന

മണജിയന പെങ്ങോറകള് നജിറഞ ഈ സലയം മണജിയമങ്ങോറ എന്നറജിയപ്പെട്ടുമണജിയന പെങ്ങോറകള് നജിറഞ ഈ സലയം മണജിയമങ്ങോറ എന്നറജിയപ്പെട്ടു..

7.പഞടജിങയങ്ങോടെച്ച്

ആദേക്ഷ്യകങ്ങോലതച്ച് ഈ പ്രങദേശതച്ച് അപെസങ്ങോരയം തടെങജിയ അസുഖങള് വന കഴജിഞങ്ങോല്ആദേക്ഷ്യകങ്ങോലതച്ച് ഈ പ്രങദേശതച്ച് അപെസങ്ങോരയം തടെങജിയ അസുഖങള് വന കഴജിഞങ്ങോല്
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ഇവജിടുപത ആളകലള് പഞടജിങയങ്ങോടുമങ്ങോയജിരുനഇവജിടുപത ആളകലള് പഞടജിങയങ്ങോടുമങ്ങോയജിരുന. . ഇത കണ്ട ഒരു സരീ ഊതജി ഇത കണ്ട ഒരു സരീ ഊതജി ((ജപെജിചച്ച്ജപെജിചച്ച്) ) ഈഈ  വക്ഷ്യങ്ങോധജിവക്ഷ്യങ്ങോധജി

അകറ്റേജിഅകറ്റേജി. . അങപന ഈ സലയം  പഞടജിങയങ്ങോടെച്ച് എന്ന ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജിഅങപന ഈ സലയം  പഞടജിങയങ്ങോടെച്ച് എന്ന ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജി. . 

8.ബമ്മെണ്ണൂര്

ബ്രേങ്ങോഹ്മണര് മങ്ങോതയം തങ്ങോമസജിചജിരുന്ന സലമങ്ങോയജിരജിന്നത പകങ്ങോണ്ടച്ച് ആദേക്ഷ്യകങ്ങോലതച്ച് ഈ പ്രങദേശയം
ബ്രേങ്ങോഹ്മണ ഊര് എന്നങ്ങോയജിരുന അറജിയപപ്പെടജിരുന്നതച്ച്.എന്നങ്ങോല് ഇന്നതച്ച് ബമ്മെണ്ണൂര് എന്ന

ങപെരജിലങ്ങോണച്ച് അറജിയപ്പെടുന്നതച്ച്.

9.മണ്ടപെതജിന കങ്ങോവച്ച്

അവജിടെപത പ്രശ്നങള്കച്ച്  തരീര്പ്പു കല്പ്പെജിക്കുകയുയം പെരജിഹങ്ങോരയം കപണ്ടത്തുകയുയം പചെയ്യുക ഒരുഅവജിടെപത പ്രശ്നങള്കച്ച്  തരീര്പ്പു കല്പ്പെജിക്കുകയുയം പെരജിഹങ്ങോരയം കപണ്ടത്തുകയുയം പചെയ്യുക ഒരു

വൃദ ആയജിരുനവൃദ ആയജിരുന..പെജില്കങ്ങോതച്ച് ആ വൃദപയ മണപെതജില് പ്രതജിഷ്ഠജിക്കുകയുയം ആരങ്ങോധജിക്കുകയുയംപെജില്കങ്ങോതച്ച് ആ വൃദപയ മണപെതജില് പ്രതജിഷ്ഠജിക്കുകയുയം ആരങ്ങോധജിക്കുകയുയം

പചെയപചെയ..അങപന ഈ സലയം മണ്ടപെതജിന കങ്ങോവച്ച് എന്നച്ച് അറജിയപപ്പെട്ടുഅങപന ഈ സലയം മണ്ടപെതജിന കങ്ങോവച്ച് എന്നച്ച് അറജിയപപ്പെട്ടു

10.പെജിലങ്ങോപ്പുള്ളജി

ഇവജിടെപത ങപെരങ്ങോല് അരയങ്ങോല് തടെങജിയ  വൃകങളജില് പുള്ളജികളണ്ടങ്ങോയജിരുന.അങപന ഈ

സലതജിനച്ച് പെജിലങ്ങോപ്പുള്ളജി എന്നച്ച് ങപെരച്ച് വന.

11.പപെ  രജി  ങങങ്ങോട്ടുകുറുശജി

കുറുശജികുടുയംബതജിപന മനകള് നജിലനജിന്നജിരുന്ന സലമങ്ങോയജിരുനകുറുശജികുടുയംബതജിപന മനകള് നജിലനജിന്നജിരുന്ന സലമങ്ങോയജിരുന

പപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറുശജിപപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറുശജി..പപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറുശജിയുപടെ അടെയങ്ങോളമങ്ങോയജിരുന ഇതച്ച്പപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറുശജിയുപടെ അടെയങ്ങോളമങ്ങോയജിരുന ഇതച്ച്. . അതപകണ്ടച്ച് തപന്ന ഈഅതപകണ്ടച്ച് തപന്ന ഈ

സലയം പപെരുയംങകങ്ങോട്ടുകുറജിശജി എന്നറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജിസലയം പപെരുയംങകങ്ങോട്ടുകുറജിശജി എന്നറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജി. . കങ്ങോലക്രങമണ പപെരുയംങകങ്ങോട്ടുകുറജിശജികങ്ങോലക്രങമണ പപെരുയംങകങ്ങോട്ടുകുറജിശജി

പപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജിയങ്ങോയജി മങ്ങോറജിപപെരുങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജിയങ്ങോയജി മങ്ങോറജി. . ഹജിന്ദു ങദേവങ്ങോലയമങ്ങോയ മന്ദത്തു കങ്ങോവച്ച് ഇവജിപടെ സജിതജി പചെയ്യുനഹജിന്ദു ങദേവങ്ങോലയമങ്ങോയ മന്ദത്തു കങ്ങോവച്ച് ഇവജിപടെ സജിതജി പചെയ്യുന..

പപെങ്ങോറങ്ങോട്ടുകളജി പനഞജിങലറ്റേജിയ കലങ്ങോകങ്ങോരനമങ്ങോര് ഇവജിപടെയുണ്ടച്ച്പപെങ്ങോറങ്ങോട്ടുകളജി പനഞജിങലറ്റേജിയ കലങ്ങോകങ്ങോരനമങ്ങോര് ഇവജിപടെയുണ്ടച്ച്. . 

ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജിജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജി                                                                                                                5656
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12.നങ്ങോരങങ്ങോപെറമച്ച് 

നങ്ങോരങങ്ങോ പചെടെജികള് ധങ്ങോരങ്ങോളമങ്ങോയജി  കങ്ങോണപപ്പെടുന്ന പ്രങദേശമങ്ങോയജിരുന പെണ്ടച്ച്  നങ്ങോരകനങ്ങോരങങ്ങോ പചെടെജികള് ധങ്ങോരങ്ങോളമങ്ങോയജി  കങ്ങോണപപ്പെടുന്ന പ്രങദേശമങ്ങോയജിരുന പെണ്ടച്ച്  നങ്ങോരക  പ്രങദേശയംപ്രങദേശയം..
ക്രങമണ നങ്ങോരക പെറമച്ച് നങ്ങോരങങ്ങോ പെറമങ്ങോയജി മങ്ങോറജിക്രങമണ നങ്ങോരക പെറമച്ച് നങ്ങോരങങ്ങോ പെറമങ്ങോയജി മങ്ങോറജി. . 

13.ചൂലന്നൂര്

സുബ്രേഹ്മണക്ഷ്യന  ശൂലയം  കുതജിയ  സലയം  ശൂലനൂര്  എന്നറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന  തടെങജിസുബ്രേഹ്മണക്ഷ്യന  ശൂലയം  കുതജിയ  സലയം  ശൂലനൂര്  എന്നറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന  തടെങജി.  .  ശൂലനൂര്ശൂലനൂര്
പെജില്കങ്ങോലതച്ച്  ചൂലനൂര്  ആയജി  മങ്ങോറുകയുയം  പചെയപെജില്കങ്ങോലതച്ച്  ചൂലനൂര്  ആയജി  മങ്ങോറുകയുയം  പചെയ..സുബ്രേഹ്മണക്ഷ്യ  വങ്ങോഹനമങ്ങോയ  മയജിലജിപനസുബ്രേഹ്മണക്ഷ്യ  വങ്ങോഹനമങ്ങോയ  മയജിലജിപന
കുടുയംബതജിപല ബങ്ങോകജി തലമുറയങ്ങോണങത ചൂലനൂര് മയജില്സങങ്കേതതജിപല മയജിലുകള്കുടുയംബതജിപല ബങ്ങോകജി തലമുറയങ്ങോണങത ചൂലനൂര് മയജില്സങങ്കേതതജിപല മയജിലുകള്. . 

14.വടെക്കുമുറജി

മലകള് ങവര്തജിരജിഞ്ഞുണ്ടങ്ങോയതങ്ങോണച്ച് വടെക്കുമുറജി എന്ന പ്രങദേശയംമലകള് ങവര്തജിരജിഞ്ഞുണ്ടങ്ങോയതങ്ങോണച്ച് വടെക്കുമുറജി എന്ന പ്രങദേശയം .  .  മലയുപടെ വടെകന ഭങ്ങോഗമങ്ങോയതമലയുപടെ വടെകന ഭങ്ങോഗമങ്ങോയത

പകങ്ങോണ്ടച്ച് ഈ പ്രങദേശയം വടെക്കുമുറജി എന്ന ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുനപകങ്ങോണ്ടച്ച് ഈ പ്രങദേശയം വടെക്കുമുറജി എന്ന ങപെരജില് അറജിയപപ്പെടുന . . 

15.നടുവതപ്പെങ്ങോറ

ഉരുള് പപെങ്ങോടലജില് ഒരു പെങ്ങോറ വഴജിയജില് വനഉരുള് പപെങ്ങോടലജില് ഒരു പെങ്ങോറ വഴജിയജില് വന.  .  വരീണു വഴജി തടെസപപ്പെട്ടുവരീണു വഴജി തടെസപപ്പെട്ടു.  .  അങപന ഈ പ്രങദേശയംഅങപന ഈ പ്രങദേശയം
നടുവകത്തുപെങ്ങോറ എന്നറജിയപപ്പെട്ടുനടുവകത്തുപെങ്ങോറ എന്നറജിയപപ്പെട്ടു. . പെജിന്നരീടെച്ച് അതച്ച് നടുവതപെങ്ങോറയങ്ങോയജിമങ്ങോറജിപെജിന്നരീടെച്ച് അതച്ച് നടുവതപെങ്ങോറയങ്ങോയജിമങ്ങോറജി. . 

16. ങതങ്ങോട്ടുമുകച്ച്

ഒരു ങതങ്ങോടെജിപന അറ്റേതങ്ങോണച്ച് ഈ പ്രങദേശയംഒരു ങതങ്ങോടെജിപന അറ്റേതങ്ങോണച്ച് ഈ പ്രങദേശയം,,

കൂടെങ്ങോപത ഒരു വളവയം അവജിപടെയുണ്ടച്ച്കൂടെങ്ങോപത ഒരു വളവയം അവജിപടെയുണ്ടച്ച്..
വളയുന്നവളയുന്ന  സലതജിപന മുകച്ച് എന്നച്ച്സലതജിപന മുകച്ച് എന്നച്ച്

പെറയുമങ്ങോയജിരുനപെറയുമങ്ങോയജിരുന. . അതപകങ്ങോണ്ടു തപന്ന ഈഅതപകങ്ങോണ്ടു തപന്ന ഈ
സലയം ങതങ്ങോട്ടുമുകച്ച് എന്ന ങപെരജില്സലയം ങതങ്ങോട്ടുമുകച്ച് എന്ന ങപെരജില്

അറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജിഅറജിയപപ്പെടുവങ്ങോന തടെങജി..

31.45 ചെ. കജി. മരീ. വജിസ്തൃതജിയജിയുള്ള ഈ
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വവൈഖരരവവൈഖരര

പപെരജിങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജി പെ ഞങ്ങോയതജില് ആപക ജനസയംഖക്ഷ്യ (2001-പല പസനസസച്ച് അനുസരജിചച്ച്)
23234-നങ്ങോണച്ച് അതജില് 1140 പുരുഷനമങ്ങോരുയം 12094 സരീകളയം ഉള്പപ്പെടുന.

എഴുതച്ഛന, തണ്ടങ്ങോന, പചെടജി, പെങ്ങോണര്, പെറയന, ഈഴവന, ബ്രേങ്ങോഹ്മണര്, വജിശധകര്മ്മെ തടെങജി എലങ്ങോ
ഹജിന്ദു സമുദേങ്ങോയങളയം മുസരീയം ജനതയുയം ക്രജിസ്തക്ഷ്യന ജനതയുയം പഎകക്ഷ്യങതങ്ങോപടെ ഇവജിപടെ ജരീവജിക്കുന.

ങകരളതജിപല ഏക മയജില് സങങ്കേതമങ്ങോയ ചൂലന്നൂര് മയജില്സങങ്കേതയം ഇവജിപടെ സജിതജി
പചെയ്യുന.തറവങ്ങോടുകങളങ്ങോടെനുബനജിചച്ച്  ധങ്ങോരങ്ങോളയം സര്പ്പെകങ്ങോവകള് ഇനയം

നജിലനജിലച്ച്കുന
.വജവവവവജിധക്ഷ്യതങ്ങോല്
സമന്നമങ്ങോണച്ച് ഞങളപടെ

പ്രങദേശയം.

                   

ആദേജിതക്ഷ്യ.

10 ഡജി
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വവൈഖരരവവൈഖരര

എനന്റെ വൈരദഗ്യമാലെയശംഎനന്റെ വൈരദഗ്യമാലെയശം

അകര നകത ദേരീപെങള് പതളജിയുന്ന

ശ്രരീങകങ്ങോവജിലങ്ങോപണപന വജിദേക്ഷ്യങ്ങോലയയം....

പുസ്തകതങ്ങോളജിപല വങ്ങോകജിപന മുത്തുകള്

ങകങ്ങോര്ക്കുന്ന വദേവമങ്ങോണധക്ഷ്യങ്ങോപെകര്,

അറജിവജിപന നജിറവങ്ങോര്ന്ന വജിദേക്ഷ്യങ്ങോലയയം

അമൃതനജിറയ്ക്കുന്ന ങസ്നഹങ്ങോലയയം,

അറജിപവന്ന ധനയം നല്കുമധക്ഷ്യങ്ങോപെകര്,

ങതനങ്ങോയ അകരയം ങതടെജിഞങ്ങോപനതജിയരീ-

വജിദേക്ഷ്യങ്ങോലയങ്ങോങ്കേണയം തന്നജിപലങ്ങോരുനങ്ങോളജില്

കസൗതകങതങ്ങോപടെ നങ്ങോയം കണ്ടുപെരസ്പരയം

പമപല,പെരജിചെജിതരങ്ങോയജി നമ്മെള്,

ഒന്നജിചജിരുന പെഠജിചനങ്ങോപമങ്ങോന്നങ്ങോയച്ച്

പെങ്കേജിട്ടു പകങ്ങോച പെരജിഭവങള്

സങന്തങ്ങോഷമുണ്ടങ്ങോയജി ജരീവജിതതജില്

സസൗഹൃദേങതങ്ങോപടെ നരീ അനമുണ്ടങ്ങോയജി.

                                      ങശ്രയ വജി

                                    8 ബജി

  

ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജിജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പപെരു  ങങങ്ങോട്ടുകുറജിശജി                                                                                                                5959



വവൈഖരരവവൈഖരര
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വവൈഖരരവവൈഖരര

നനരനനര
 

            ഡജിജജിറ്റേല് മങ്ങോഗസജിന എന്ന സധപ്നസങ്ങോകങ്ങോത്കങ്ങോരതജിനങ്ങോയജി എലങ്ങോവജിധ പെജിന്തുണയുയം

ങപ്രങ്ങോത്സങ്ങോഹനവയം നല്കജിയ പഹഡ്മജിസ്ട്രസച്ച് ശ്രരീമതജി. ലളജിതങ്ങോയംബജിക ടെരീചര്ക്കുയം, ലജിറ്റേജില്

വകറ്റേച്ച്സജിപന ചുമതല വഹജിക്കുന്ന ഞങളപടെ പ്രജിയപപ്പെട അര്ചന ടെരീചര്ക്കുയം,സങ്ങോഹജിറ ടെരീചര്ക്കുയം

എസച്ച്. ഐ.ടെജി.സജി സങ്ങോങനങ്ങോ സങ്ങോറജിനുയം , വജിദേക്ഷ്യങ്ങോരയംഗയം കണ്വരീനറങ്ങോയ രമ ടെരീചര്ക്കുയം,പെവജിത

ടെരീചര്ക്കുയം നന്ദജി ങരഖപപ്പെടുത്തുന.             

    ങപെങ്ങോയകങ്ങോലങളപടെ ഹൃദേയത്തുടെജിപ്പുകള്കച്ച്

                അകരങളപടെ പപെങ്ങോന്നണജിയജിചപകങ്ങോണ്ടുള്ള നജിറക്കൂട്ടുകള്കച്ച് നന്ദജി............

                 ആത്മങ്ങോവജിപലരജിയുന്ന അനുഭവങള്ക്കുയം, ഓര്മ്മെകള്ക്കുയം സര്ഗങ്ങോത്മകതക്കുയം

                അകരവര്ണങള് ചെങ്ങോര്തജിയവര്ക്കുയം നന്ദജി..........

                 സഹകരജിചവര്ക്കുയം, ങപ്രങ്ങോത്സങ്ങോഹജിപ്പെജിചവര്ക്കുയം,

                 നന്മയങ്ങോഗ്രഹജിചവര്ക്കുയം, പ്രങ്ങോര്തജിചവര്ക്കുയം ഒരുപെങ്ങോടു നന്ദജി.......
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