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ആകമശതസശലയള     ദരള

കട എനള രമതചരസ ആകമശശതകച ശനമകമമയസരന.
അമ എശപമഴള ശചമദസകള,  “കട നന എനസനമ
ആകമശശതകച ശനമകസയസരസകനതച.”   അനച
ആദചയമമയച അവൻ പറഞ ."അശമ ആകമശശതക
എതചര ദരള ഉണച."  അതശകടച 'അമ ഒന ചസരസച
.അശപമൾ കട ശചമദസച .  "ഇത ശകടച എനസനമ
ചസരസകനതച . എമന ശചമദചയതസൽ വലചല മതറമശണമ
?.  "ഇലചല നസമന ശചമദചയതസൽ ഒര മതറള ഇലചല
.എങസലള ഇശപമൾ ഇമതമന  ഉതരള പറഞ തരസലചല
.ശമമൻ നമമള സളസൽ ശപമയസ സമറസശനമടച ശചമദസച വമ .
സമറസമന ഉതരള എമനനച ശനമകമട . അതസനശശഷള
'അമ ഇമതമന ഉതരള പറയമള .  ആ ദസവസള കട
രമവസമല എഴശനറ   അമലതസൽ ശപമയസ വനസടച
സളസശലകച ശപമയസ .മബൽ അടസച ഉടമന അവൻ



കചലമസസൽ കയറസ .  സമറസശനമടച പലരള പലതള
ശചമദസച .  അശപമൾ   അധചയമപകൻ  പറഞ
.ആകമശശതകള ദരള അമയമട ശസഹള
ശപമമലയമണച അതസനളവച ഇലചല .ശചമദചയവള ഉതരവള
ശകടച എലചലമവരള കക അടസച .  കടവസമന
ശചമദചയമമണച ഏറവള നലചല ശചമദചയള എനച സമർ
പറഞ .കട ഒനമമനമയസ മതരമഞടകമപട .കട
വനടസശലക മടങസ ."അമമ അമമ ഞമൻ ആ ശചമദചയള
ശചമദസച ഇനസ അമയമട ഉതരള അറസയമട ,'അമ
പറഞതച ഇങമന ആയസരന "ആകമശശതകള
ദരശതകമൾ എതചരശയമ വലതമണച അമമമരമട
ശസഹള ."  ഇതച ശകടച കട പറഞ "  അമമ സമറസമന
ഉതരവള ഇത തമനയമണച ."  



ദ൪ശനള

കഷകമലമഖസലള കഴസഞ ഹമ 
ദസഷമന വടസവസയന വന ശപമലച
ദഷനമയസഹ ഭവ൯ ഭവമന പ-
ണസഷമയള നളസനസ ഞമ൯ മഹമമശത

പമണശനമടമമമരനമലച ഭവലപദള
കമണവമ൯ ചസരസമശഹമ മകമതസച ഞമ൯ 
ശകണവമണസവസമട ശയകമ൪ഥസയമള
ണസത൯  യമമമരകലനശ ര൯
സനചയസസചളവമമസയമലച ഭവമ൯ 
തമനശയമ൪തസഹ തപസസലച വമണ ഞമ൯
ധനചയയമയച സപദസ കമണകമലമ-
മങമനശയമ൪കകസലശമമ൪തസടമയസലള



ശവങമട൯     ശകമഴസ

നമട൯     പമടച           

 
ശവങട൯ ശകമഴസ വടക൯ ശകമഴസ
ശകമഴസ മലശകറസ മടയസട
മടയസമലമടണള മപമടസശപമയസ 
പവതലമകമര  ചണ   
ചണതലമകമര മന൯ കടങസതച
മനനവലസചകരയസലസട
മനമന മറസചവളച ശനമകശനരള
മനനസനകമതമര മചപക 
മചപസനകമതമരളക ക  
അളകതറനവളച ശനമകശനരള



 പഴയമട         സസനരചയള               

ആടസപമടസ     രസസകന  മനനകൾ 
പഴയമട  സസനരചയള            
അതച    നമമട    സസനരചയള                
 

 മളസപമടള പമടസവരമനമകമമറമര   സസനരചയള            
   കയസലകൾ കകളശനരള

ചസതള    കളസരന
പഴയള   പകതസയമമലചലമള
നമമട    സചവതമണശലചലമ

  മമലസനചയങൾ തളരതച
പഴ സനരസയമയസ യമയസശടമഴകശട.



പടള

പടള പറകകയമണച വമനസൽ , മമ 

ചസതള പറകകയമണച വമനസൽ . 

കമറസലലമഞമട മതനസയർനള , ദസശ 

മമറസയടമനകതസചയർനള ,

എൻകകയസലള ചരടസൻ  ബലതസ,മലൻ 

പടള പറകകയമണച വമനസൽ .

ഓളവള കമറള ചഴസയമ ,മണനമല

ശമമടസകളസകനവയ ശമമല .

വസടകളയകയസലചല ഞമ,മനമനത

വസശചവമസമമണതസനച ശകസമയലചലമള .

ഏറമയരമമർജസകകസലള. ചര

ടറശപമകമയസലത സശകള .



പടള പറകകയമണതച കമൺമക .മയൻ 

ചസതള പറകകയമണച വമനസൽ .

കബഡസ      കബഡസ

കബഡസ കബഡസ
കമടസലച കബഡസ
കടസപസടസ കബഡസ
കടകട കബഡസ

കരടസകളച കടവകളച
കറനരസ കമളകളച
കഴത കരങ൯
കബഡസ കബഡസ

കമലകളച വമരസ
കകകളച ചഴറസ
മകമബകളച ശകമ൪തള
കബഡസ കബഡസ



കടതലചലള
കവല മമമപള
കതസകമലച മവടള
കബഡസ കബഡസ

കതസനകളച മപമടസ
മകമബനണ൪ശന
മകമബകലകസ
കബഡസ കബഡസ
കസടസയ ജനവ൯
മകമഡ പറശന
കബഡസകളസകമ൪
കബഡസ കബഡസ



നവയഗ   പചര  തസഭകൾ

  നവയഗ പചരതസഭകശള.............

    ശമസ യഗതസനച ശതരച മതളസകള

  …………നവയഗ സമരഥസമമമര ..

  മപമൻകസരനടമമമരകള നമൾ

   ശമസ യഗതസമന അണസയസകമൻ

    മമനവർ തനർകള വഴസകളസമലമനള

   മപമൻകതസർ ദനപള മതളസയസകമൻ !

 നമമളമരകള വമഴസതമരകളസൽ

  വർണ പഷങൾ വസരസയശമമൾ

    പതസമയമര നമദള ശകടണരള

  നമമള നമമട തലമറകൾ

  നമമള നമമട തലമറകൾ.



    നമട൯     പഴമഞമലചലകൾ

 പയചയതസനമലച പനയള തസനമള

 മടസയ൯ മല ചമകള

 ഉരളന കലചലസലച  പമയലച പസടസകസലചല 

 അണമറകണനള തനമലമയതച

 മപമനതസന മവളസതപസ

  മടസയ൯    മല  ചമകള
 

 മസനനമതലചലമള   മപമനലചല
 

 ചങമതസ       നനമയമൽ കണമടസ ശവണ

 ഇരയസടമമല    മന൯     കസട

 മചമടയസമല   ശനലള   ചടല   വമര     
                           



 

ഭമഷയള     കടളബവള

ഭമഷയസലമട ആശയവസനസമയള നടതമനള കഴസവച
മനഷചയനണമയതച അവമന കടതലച ആധനസകനമകസ
എനതച യമഥമ൪ഥചയമമണച.  മനഷചയമരയള മറച
ജനവജമലങമളയള ശവ൪തസരസകനതസലച ഭമഷകച
വചയകമമയ പങണച.

പണച തനയമടയള ചകചരതസ൯മറയള
കണപസടസതളശപമമലപചരധമനമപടതമയസരന
ഭമഷയമട കമണതലച. 
      
ഉപകരണങളച  നസ൪മസകമനള ഉപശയമഗസകമനമള
കഴസവമണച മനഷചയമന മറച മഗങളസലച നസനച



ശവ൪തസരസകനമതനച നരവളശശമസജ൪
ചണസകമടന.
   


