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ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

നവദദപപതതനവദദപപതത
 ഡതജതറല മമഗസതന

ലതിറതില്കകൈറപ്സപ്ലതിറതില്കകൈറപ്സപ്2018-2019 2018-2019 യൂണതിറപ്യൂണതിറപ്

ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്
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പ്രവര്ത്തനങ്ങാധതിഷതിതവവും  കഹൈ  ടടകപ്  സങ്ങാങങ്കേതതികൈവതിദദ്യയതിലൂനതിയ  ങബങ്ങാധനരദീതതിയവും

ഉള്ടകൈങ്ങാള്ളുന  വതിദദ്യങ്ങാഭദ്യങ്ങാസപദ്ധതതിയടട  ഭങ്ങാഗമങ്ങായതി  എരഞതിമങങ്ങാടപ്  ഗവ.  ഹൈയര്  ടസകന്ററതി

സപ്കൂളതിടലലതിറതില്കകൈറപ്സപ്യൂണതിറവുംവതിദദ്യങ്ങാരവുംഗവുംകൈലങ്ങാസങ്ങാഹൈതിതദ്യങവദതിയവുംങചേര്നപ്വതിദദ്യങ്ങാര്തതികൈളുടട

സങ്ങാഹൈതിതദ്യസൃഷതികൈള്ഉള്ടപ്പെടുത്തതിപ്രസതിദ്ധദീകൈരതിക്കുന "  നവദദീപസ് തലി  " എനഡതിജതിറല്മങ്ങാഗസതിനപ്

എടന്റഎലങ്ങാവതിധഭങ്ങാവകൈങളുവുംങനരുന.

ബദ്യാലകൃഷസ് ണന

ടഹൈഡപ്മങ്ങാസറര്

ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്

എരഞതിമങങ്ങാടപ്  ഗവ.  ഹൈയര്  ടസകന്ററതി  സപ്കൂളതിടല  ലതിറതില് കകൈറപ്സപ്  യൂണതിറവും  വതിദദ്യങ്ങാരവുംഗവും

കൈലങ്ങാസങ്ങാഹൈതിതദ്യങവദതിയവുംങചേര്നപ്വതിദദ്യങ്ങാര്തതികൈളുടടസങ്ങാഹൈതിതദ്യസൃഷതികൈള്ഉള്ടപ്പെടുത്തതി " നവദദീപസ് തലി  "

എന  ങപരതില്  ഒരു  ഡതിജതിറല്  മങ്ങാഗസതിന്  പ്രസതിദ്ധദീകൈരതിക്കുന  എനറതിഞതതില്  വളടരങയടറ

സങനങ്ങാഷവും. 

 സങ്ങാഹൈതിതദ്യങ്ങാഭതിരുചേതിടയ  ങപ്രങ്ങാതങ്ങാഹൈതിപ്പെതിക്കുനങതങ്ങാടടങ്ങാപ്പെവും  ഡതിജതിറല്  സങങ്കേതങള്  കൂടട

കുടതികൈള്കപ്  പരതിചേയടപ്പെടുത്തങ്ങാന് ഇത്തരവും പ്രവര്ത്തനങള്കപ് സങ്ങാധതിക്കുവും .  ഇതതിടന്റ അണതിയറ

ശതില്പ്പെതികൈള്കപ്എടന്റഹൃദദ്യമങ്ങായആശവുംസകൈള്

ഹദ്യാരലിസസ് ആടദീരലി

പതിടതിഎപ്രസതിഡന്റപ്

ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

ആശശസ

ആശശസ
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വതിദദ്യങ്ങാര്തതികൈളുടട  സര്ഗങ്ങാത്മകൈങശഷതി  പരതിങപങ്ങാഷതിപ്പെതികങ്ങാനുതുകുവും  വതിധവും   ഇത്തരവും

പ്രവര്ത്തനങള്ഗുണനതിലവങ്ങാരമുള്ളവതിദദ്യങ്ങാഭദ്യങ്ങാസവും എനലകദ്യവും  ങനടുനതതിനപ് അനതിവങ്ങാരദ്യമങ്ങാണപ്.

എരഞതിമങങ്ങാടപ്  ഗവ.  ഹൈയര്  ടസകന്ററതി  സപ്കൂളതിടല  ലതിറതില് കകൈറപ്സപ്  യൂണതിറവും  വതിദദ്യങ്ങാരവുംഗവും

കൈലങ്ങാസങ്ങാഹൈതിതദ്യങവദതിയവും  ങചേര്നപ്  വതിദദ്യങ്ങാര്തതികൈളുടട  സങ്ങാഹൈതിതദ്യ  സൃഷതികൈള്  ഉള്ടപ്പെടുത്തതി

പ്രസതിദ്ധദീകൈരതിക്കുന "  നവദദീപസ് തലി  " എന ഡതിജതിറല്  മങ്ങാഗസതിനപ്   നമ്മുടട  ടകൈങ്ങാച്ചുകൂട്ടുകൈങ്ങാരുടട

സങ്ങാഹൈതിതദ്യങ്ങാഭതിരുചേതി  വളര്ത്തങ്ങാന്  കൈഴതിയടമനതതില്  സവുംശയമതില.  എടന്റ  എലങ്ങാവതിധ  ഭങ്ങാവകൈങളുവും

ങനരുന.

മുസ്തഫ വചദ്യാലയലില്

എസപ്എവുംസതിടചേയര്മങ്ങാന്

ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്

പഠനവും  പുതുവഴതികൈള്  ങതടുന  ഈ  കൈങ്ങാലഘടത്തതില്  കുടതികൈളുടട

സര്ഗ്ഗവങ്ങാസനകൈടള  ങപ്രങ്ങാതങ്ങാഹൈതിപ്പെതിക്കുവങ്ങാന്എരഞതിമങങ്ങാടപ് ഗവ.  ഹൈയര്ടസകന്ററതി സപ്കൂളതിടല

ലതിറതില്കകൈറപ്സപ്യൂണതിറവുംവതിദദ്യങ്ങാരവുംഗവുംകൈലങ്ങാസങ്ങാഹൈതിതദ്യങവദതിയവുംങചേര്നപ്വതിദദ്യങ്ങാര്തതികൈളുടടസങ്ങാഹൈതിതദ്യ

സൃഷതികൈള്ഉള്ടപ്പെടുത്തതി " നവദദീപസ് തലി " എനങപരതില്ഒരുഡതിജതിറല്മങ്ങാഗസതിനപ്കൈഴതിയവും

ഈസങ്ങാഹൈതിതദ്യസൃഷതിവരുവുംതലമുറകൈള്ക്കുവുംഒരുപ്രങചേങ്ങാദമങ്ങാകൈടടഎനങ്ങാശവുംസതിക്കുന.

ബദീന പലി കുമദ്യാര

എവുംടതിഎപ്രസതിഡന്റപ്

ജതിഎചപ്എസപ്എസപ്എരഞതിമങങ്ങാടപ്

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

ആശശസ

ആശശസ
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രകദ്യാധലികൈദ്യാരലികൈള

ശദീ. പലി. ടലി ഉസസ്മദ്യാന  , ചദ്യാലലിയദ്യാര  ഗദ്യാമപഞദ്യായതസ് പ്രസലിഡനസ്

ശദീമതലി വഷരളലി വരഗദീസസ് , മലപ്പുറരം ജലില്ല പഞദ്യായതസ് മമമ്പര

ശദീ. ഹദ്യാരലിസസ് ആടദീരലി , പലി ടലി എ പ്രസലിഡനസ്

ശദീ. മുസ്തഫ വചദ്യാലയലില്, എസസ് എരം സലി മചയരമദ്യാന

ശദീമതലി. ബദീന പലി കുമദ്യാര, എരം ടലി എ പ്രസലിഡനസ്

ചദീഫസ് എഡലിറര

ശദീ. ബദ്യാലകൃഷ്ണന. മകൈ,  മഹ ഡസ്മദ്യാസ്റ്റര

സ്റ്റദ്യാഫസ് എഡലിറര

ശദീ. വഗദ്യാപകുമദ്യാര. എ

എഡലിവറദ്യാറലിയല് വബദ്യാരഡസ്

സുകുമദ്യാരന. ഇ , സദീനലിയര അസലിസറനസ്

ഹരംസ പരപ്പന , SITC

വലിവനദ്യാദസ്കുമദ്യാര . മകൈ.പലി

സവജഷസ് ആനപ്പദ്യാന

വജദ്യാഷലി. മകൈ. വലി

ദദീപ. മകൈ. ജലി

മുഹമ്മദസ് ഷദ്യാഫലി. പലി

ഹസദീന. ഇ

നസദീറ

സസ് റ്റുഡനസ് എഡലിറരസസ്

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

സദ്യാന്ദ്ര ദദ്യാസസ് 

റലിഥ എരം ടലി

ജദ്യാസലിരം ഖദ്യാലലിദസ്

ജഹദ്യാനഷ

അനന

ആദലില് ബദ്യാബ

പ്രവദ പ്രകൈദ്യാശസ്

ദലില്ന കൈബദീര

കവഷ്ണ. എന

വദവലികൈ. റലി. വലി

ധനദവമദ്യാള. സലി എസസ്

ആദലിശദീ

ഹൃദദ

അശശ്വതലി

അഞസ് ജന

മുഹമ്മദസ് സശ്വദ്യാലലിഹസ്

മജനസണ

നലിത മഷറലിന എ പലി

ഷമലിത മഷറലിന 

സനൂബസ് എരം



നവദദീപപ്തതി5
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  ഒമരമകളളടട നമളളകള

എന്ബലലവുംമുതല്ടകടന
ടടകൈപതിടതിച്ചുയര്ത്തതിടയന്
ടനഞതിടലജദീവടന്റതുടപ
ങപ്പെങ്ങാലയടണന്അമ്മതന്വങ്ങാതദ്യവും

കൈങ്ങാറതിടന്റഒരുതങലങ്ങാടല്ങപങ്ങാടല
ങസ്നേഹൈത്തതിന്തൂവല്ങപങ്ങാടല
ടവളതിചത്തതിന്നതിഴലുങപങ്ങാടല

ഒങ്ങാര്ക്കുനഞങ്ങാനങ്ങാനങ്ങാളുകൈളതിനവും

ഒങ്ങാര്മ്മകൈളുടടആഴങളതില്
വഴുതതിവദീഴുങമങ്ങാള്ഴുവും
ആവങ്ങാതലദ്യടമനതില്നതിറഞ്ഞുനതിന
അമ്മയതിലങ്ങാത്തനങ്ങാളുകൈടളനതില്
വതിങലങ്ങായപ്മനസതില്ടകൈങ്ങാണങ്ങാടുന

ങസ്നേഹൈടമടഞനപ്പഞ്ഞുതനനങ്ങാളുകൈള്
എടനടനങഞങ്ങാടുങചേര്ത്തപ്
മുത്തവുംതനനങ്ങാളുകൈടളലങ്ങാവും

ഇനടമന്മുനതിലൂടടമതിനതിമറയന

അതയടമന്ടനഞതിടല
ചുടുരകവുംങപങ്ങാടലയങ്ങാടനന്
അമ്മതന്മങ്ങാതൃങസ്നേഹൈവും
ഇനവുംഞങ്ങാന്ഒങ്ങാര്ക്കുനനങ്ങാളുകൈളതില്
അമ്മയതിലങ്ങാത്തതതിന്ങവദന



(മലയയാളളം കമമ്പ്യൂടടളംഗഗ്  : അളംന.എളം  9.F  )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

സദ്യാന്ദ്ര ദദ്യാസസ്.എ 9.F
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 കലമമനളശ പപടമമനളശ

          

ഉള്കങ്ങാടതില്  സുന്ദരതിയങ്ങായ  ഒരു  ങപടമങ്ങാന്  വസതിചതിരുന.
ചേന്ദ്രപ്രകൈങ്ങാശത്തതില്അവടളകൈങ്ങാണുവങ്ങാന്അതതിസുന്ദരതിയങ്ങായതിരുന. ഏതപ്മങ്ങാനതിടനയവും
ആകൈര്ഷതിക്കുനവതിശങ്ങാലമങ്ങായഉരുണകൈണ്ണുകൈളങ്ങായതിരുനഅവളുങടതപ്.

              ഒരുകൈലമങ്ങാനപ്അവങളങ്ങാടപ്ഗങ്ങാഢമങ്ങായങപ്രമവുംങതങ്ങാനതി.അവള്ങപങ്ങാകുന
ഇടങളതിടലലങ്ങാവും  അവന്  അവടള  അനുഗമതിക്കുമങ്ങായതിരുന. അവള്  തങന്റതു
മങ്ങാതമങ്ങായതിരതികണവുംഎനവന്വതിചേങ്ങാരതിച്ചു. മറമങ്ങാനുകൈള്അവങളങ്ങാടുസവുംസങ്ങാരതിക്കുനതു
ങപങ്ങാലുവുംഅവന്വതിലകതി.

കൈലമങ്ങാടന്റപ്രവൃത്തതിയതില്ങപടമങ്ങാനുവുംഅസഹൈദ്യതയണങ്ങായതി.അവള്പറഞ്ഞു:ങഹൈ
കൈലമങ്ങാങന, ദയവടചേയപ്തപ്  എടന്റ  പുറടകൈ  നടകങ്ങാടത,നതിടന
സഹൈതിക്കുവങ്ങാടനനതികങ്ങാവനതില.എനങ്ങാല്നതിങനങ്ങാടപ്യങ്ങാടതങ്ങാരുതരത്തതിലുള്ളവതികൈങ്ങാരവവും
ങതങ്ങാനനതില. എനങ്ങാല്  കൈലമങ്ങാന് അടതങ്ങാനവും  ടചേവതിടകങ്ങാണതില. അവന്  തടന്റ
രദീതതികൈള്തുടര്ന.

അങപ്പെങ്ങാഴങ്ങാണപ്ങവടകങ്ങാര്ആപ്രങദശത്തപ്തമടതിചതിട്ടുടണനപ്ആകൈങ്ങാടതില്പരനതപ്.
ങപടമങ്ങാന്  വതിശനതിരതിക്കുകൈയങ്ങായതിരുന. ങവടകങ്ങാര്  ടകൈണതിടയങ്ങാരുക്കുനതിടടത്ത
സമൃദ്ധമങ്ങായ  പുലപ് അവടള   ടകൈങ്ങാതതിപ്പെതിച്ചു. അവള് അങങങ്ങാട്ടു  പുറടപ്പെട്ടു. ങപടമങ്ങാന്
അവള്കപ്  നതിര്ങദ്ദേശവും  നല്കൈതി. പ്രതിയതങമ, അങങങ്ങാട്ടു  ങപങ്ങാകൈരുതപ്, ങവടകങ്ങാര്
ടകൈണതിവചതിരതിക്കുകൈയങ്ങാണപ്ങപടമങ്ങാന്പറഞ്ഞു.എടന്റകൈങ്ങാരദ്യവുംഞങ്ങാന്ങനങ്ങാകതിടകങ്ങാള്ളങ്ങാവും
അവള്പറഞ്ഞു.അവള്ഏടതങ്കേതിലുവുംടകൈണതിയതില്അകൈടപ്പെടുടമനപ്അവനപ്ഉറപ്പെങ്ങായതി,
അവന്  അവളുടട  മുനതിലൂടട  കുതതിച്ചു  പങ്ങാഞ്ഞു. ഒരുകതി  വചതിരുന  ടകൈണതിയതില്
അകൈടപ്പെടുകൈയവുംടചേയപ്തു. അങപ്പെങ്ങാഴങ്ങാണപ്അവള്കപ്കൈലമങ്ങാടന്റങസ്നേഹൈവുംമനസതിലങ്ങായതപ്.
അവള്  തടന്റ  സര്വ്വ  ശകതിയടമടുത്തപ്  അവടന  ടകൈണതിയതില്  നതിന  വലതിച്ചു
പുറത്തങ്ങാകതി.കൈലമങ്ങാന്സസ്വതന്ത്രനങ്ങായതിപതിനദീടുള്ളകൈങ്ങാലവുംജദീവതിച്ചു.

(മലയദ്യാളരം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : Dilna kabeeR )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

ടജന്സണ.എവും.എസപ്



നവദദീപപ്തതി8

 നതപകമവതടന ഭദ്യാരദ

റഷദ്യയതില്  നതിടകങ്ങാവപ്  എടനങ്ങാരു  കൈര്ഷകൈന്
ഉണങ്ങായതിരുന.മതിങഷന്, എനങ്ങായതിരുന  അയങ്ങാളുടട  ഭങ്ങാരദ്യയടട
ങപരപ്.സങനങ്ങാഷങത്തങ്ങാടയവും,ങസ്നേഹൈങത്തങ്ങാടയവും  ജദീവതിചതിരുന  ഒരു
കുടുവുംബമങ്ങായതിരുനഅവരുങടതപ്.

അവര്കപ്രണപ്പശുകളുണങ്ങായതിരുന,നതിടകങ്ങാവപ്മതിങഷങനങ്ങാടപ്പ
റഞ്ഞു"ങനങ്ങാക്കുനമുകപ്രണപ്പശുകളുണടലങ്ങാ,ഒനതിടനവതില്കങ്ങാവും"
അതുശരതിയങ്ങാണടലങ്ങാ,ഒരുപശുവതിറങ്ങാലുവുംരണങ്ങാമടത്തപശുമതതി
ജദീവതികങ്ങാന്,ടടകൈയതില്ആവശദ്യത്തതിനപ്പണവമുണങ്ങാവവും.ഭങ്ങാരദ്യയടട
ബുദ്ധതിനതിങകങ്ങാവതിനപ്ഇഷടപ്പെട്ടു.

അടുത്തദതിവസവുംതടനപശുവമങ്ങായതിനതിങകങ്ങാവപ്ചേനയതിങലകപ്
പുറടപ്പെട്ടു,കുറച്ചു  ദൂരവും  ടചേനങപ്പെങ്ങാള് അതങ്ങാ വരുനകുതതിരയമങ്ങായതി
ഒരങ്ങാള്. നതിങകങ്ങാവതിന്റ  പശുവതിടന  ങനങ്ങാകതി  അയങ്ങാള്
പറഞ്ഞു:'”ചേങങ്ങാതതിഎനതിടകങ്ങാരുപശുവതിടനആവശദ്യമുണപ്,എനതികപ്
ഇതതിടനതങനക്കു,
പകൈരവുംഈകുതതിരടയതരങ്ങാവും"നതിങകങ്ങാവപ്കുറചപ്ങനരവുംആങലങ്ങാചേതിച്ചു,
എനതിടപ്പശുവതിടനടകൈങ്ങാടുത്തപ്കുതതിരടയവങ്ങാങതിവദീണവുംനടന.

അപ്പെങ്ങാള്ആടുമങ്ങായതിങപങ്ങാകുനഒരങ്ങാള്നതിങകങ്ങാവതിടന്റഅടുത്തപ്
ടചേന,എനതിടപ് "ആ  കുതതിരടയ  തരങ്ങാടമങ്കേതില്  ഈ  ആടതിടന
നതിങള്കപ്തരങ്ങാവും" കുതതിരടയകങ്ങാള്നലതപ്ആടുതടനനതിങകങ്ങാവപ്
ആടതിടന ഇഷടപ്പെട്ടു. ആടതിങനയവും കൂടതി നതിങകങ്ങാവപ്  വദീണവും നടന.
ഇത്തവണ  മുനതിങലകപ്  വനതപ്  ങകൈങ്ങാഴതിയമങ്ങായതി  ഒരു സദീയങ്ങാണപ്,
സദീങചേങ്ങാദതിച്ചു"ഈങകൈങ്ങാഴതിടയങനങ്ങാകതിഞങ്ങാന്മടുത,ഇതതിനുപകൈരവും

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

ആതതര.എ
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ആആടതിടനഎനതികപ്തരുടമങ്ങാ?  ങകൈങ്ങാഴതിങയയവുംവങ്ങാങതിനതിങകങ്ങാവപ്
നടന. കുങറടചേനങപ്പെങ്ങാള്കൈലശലങ്ങായവതിശപവുംതുടങതി, ഇങപ്പെങ്ങാള്
ഞങ്ങാന്  വതിശന  ചേങ്ങാകുവും.അതതിനു  മുമപ്  ങകൈങ്ങാഴതിടയ  വതിറപ്  വലതുവും
വങ്ങാങതികഴതികങ്ങാവും എനകൈരുതതിയ നതിങകങ്ങാവപ് , ങകൈങ്ങാഴതിടയ കൈതിടതിയ
വതിലകപ്വതിറപ്ഭകണവുംകൈഴതിച്ചു.

                  തതിരതിചപ് വദീടതിനടുടത്തത്തതിയപ്പെങ്ങാള്അയല്കങ്ങാരന്
നതികങ്ങാവതിങനങ്ങാടപ്ങചേങ്ങാദതിച്ചു"പശുവതിടനവതിറപ്എതകൈതിടതി"നതിങകങ്ങാവപ്
ഉണങ്ങായസവുംഭവടമങ്ങാടകപറഞ്ഞു."നതിങളുടടഭങ്ങാരദ്യയതില്നതിനവും
നലവഴകപ്കൈതിട്ടുവുംങനങ്ങാകതിടകങ്ങാഇടലങ്കേതില്നങ്ങാന്"നൂറ"രൂപതരുവും"
നതിങകൈങ്ങാവപ്  അയല്കങ്ങാരടന  വങ്ങാതതിലതിനടുത്തപ്   നതിര്ത്തതിയതിടപ്,
അകൈങത്തകപ്  കൈയറതി. മതിങഷല്  നതിങകങ്ങാവതിടന
കൈങ്ങാത്തതിരതിക്കുകൈയങ്ങായതിരുന..

പശുവതിടനടകൈങ്ങാടുത്തപ്ഞങ്ങാടനങ്ങാരുകുതതിരടയവങ്ങാങതി.
നതിടകങ്ങാവപ്  പറഞ്ഞു  പശുവതിടനകങ്ങാല്  നലതപ്  കുതതിരതടന
മതിങഷലതിനപ് സങനങ്ങാഷമങ്ങായതി. പടക ഇങപ്പെങ്ങാള് എടന്റ  ടടകൈയതില്
കുതതിരയതില,ഞങ്ങാനതതിടനടകൈങ്ങാടുത്തപ്ഒരുആടതിടനവങ്ങാങതി.നനങ്ങായതി,,,
ആടലിന  പദ്യാലസ്  വളമര  നല്ലതദ്യാണസ്.  മലിവകല്  പറഞ്ഞു  .  ''   പവക  ആടലിമന
മകൈദ്യാടുതസ്  ഞദ്യാമനദ്യാരു  വകൈദ്യാഴലിമയ  വദ്യാങലി  ''.  അവപ്പദ്യാള  മലിവഷല്  പറഞ്ഞു  :
''അതുനനദ്യായലി എനരം മുടകൈഴലികദ്യാമവല്ലദ്യാ ? '' 

''  പവക  ,  എമന  മമകൈയലില്  വകൈദ്യാഴലിയുമലില്ല  .  ഞദ്യാനതലിമന  വലിറസ്
ഭകണരം കൈഴലിച്ചു .  അതസ് ഏറവരം നനദ്യായലി നലിങളുമട ആവരദ്യാഗദരം കൈദ്യാതവല്ലദ്യാ '' .
മലിവഷന   സവനദ്യാഷവതദ്യാമട  പറഞ്ഞു  .  ഇതു  വകൈടതുരം  അയല്കദ്യാരന
അകൈവതക്കു  വന  .''  നലിങളുമട  വസ്നേഹരം  കൈണസ്  ഞദ്യാന  അതലിശയലിച്ചു  വപദ്യായലി.
ഞദ്യാന  പനയതലില്  വതദ്യാറലിരലിക്കുന  .''ഇതദ്യാ  നൂറസ്  രൂപ  എന  പറഞസ്
അയല്കദ്യാരന പണരം നല്കൈലി തലിരലിച്ചു വപദ്യായലി .





(  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : Dilna kabeeR    )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്
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ആലമരശ

        ഒറ്റകകക്കൊരക്കൊല്മരച്ചുവടട്ടില് ഇരട്ടിപ്പൂ ഞക്കൊന
          പുഷ്പതട്ടിനന് ഒറ്റയട്ടിതള് പപക്കൊല്

എന മനനം ഏകക്കൊന്തമക്കൊകുന
പവനലട്ടില് വരകണക്കൊരരയക്കൊല്

ഇതട്ടിരട്ടി ജലതട്ടിനലയുന്നതു പപക്കൊല്
എന മനനം ഒരക്കൊശ്രയതട്ടിനക്കൊയന് അലയുന .

കപടകന്നക്കൊരു പവനല് മഴ വനകവന്നന് എന മനനം
ആഗ്രഹട്ടിച്ചു , ഭൂതകക്കൊല മത്രയുനം കചെയ

പക്കൊപങ്ങള് ഒക്കൊര്തന് ഞക്കൊന മനസ്തപട്ടിക്കുന
ഞക്കൊന ഇന്നന് ഒരട്ടിറ്റന് കവള്ളതട്ടിനക്കൊയട്ടി കക്കൊതട്ടിരട്ടിക്കുന .

                                             
                                                 
                                                                
        

 (മലയക്കൊളനം കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ്: കകവഷ്ണ .എന   9G  )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

പ്രവദ പ്രകൈദ്യാശസ്    9G
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  ഗമനതജതടയ അടളതറതയമന

1.ഗങ്ങാനതിജതിജനതിചടതനങ്ങാണപ്?
1869ഒകൈപ്ങടങ്ങാബര്2

2.എവതിടടയങ്ങാണപ്?
ഗുജറങ്ങാത്തതിടലങപങ്ങാര്ബനറതില്

3.മങ്ങാതങ്ങാപതിതങ്ങാകളുടടങപരുകൈള്?
മങ്ങാതങ്ങാവപ്പുതപ്ബതിലങ്ങായതിപതിതങ്ങാവപ്കൈരവുംചേന്ദപ്ഗങ്ങാനതി

4.സപ്ക്കൂള്വതിദദ്യങ്ങാഭദ്യങ്ങാസവുംഎവതിടടയങ്ങായതിരുന?
വതിദദ്യങ്ങാരവുംഭവുംങപങ്ങാര്ബനറതിലുവുംകപ്രമറതികഹൈസപ്ക്കൂള്വതിദദ്യഭദ്യങ്ങാസവുംരങ്ങാജപ്ങകൈങ്ങാടതിലുവും

5.മങ്ങാതങ്ങാപതിതങ്ങാകളതിടങപരപ്എനങ്ങാണപ്?
ങമങ്ങാഹൈന്ദങ്ങാസപ്

6.വതിവങ്ങാഹൈവുംഎനങ്ങായതിരുന?
1882-ല്കഹൈസപ്ക്കൂളതില്പഠതിചതിരുനകൈങ്ങാലവും

7.ആടരയങ്ങാണപ്വതിവങ്ങാഹൈവുംടചേയ്തതപ്?
കൈസപ്തൂര്ബഭങ്ങായതി.ങപങ്ങാര്ബനറതിടലവദ്യങ്ങാപങ്ങാരതിയങ്ങായതിരുനങഗങ്ങാഗുല്ദങ്ങാസപ്മകൈങ്ങാന്ജതിയടട
മകൈള്

8.ടമടതിക്കുങലഷന്പങ്ങാസങ്ങായടതനങ്ങാണപ്?
1887-ല്

9.പതിതങ്ങാവപ്മരതിചടതനങ്ങാണപ്?
1885-ല്

10.എനങ്ങാണപ്ദകതിണങ്ങാഫതികയതിങലകപ്യങ്ങാതതതിരതിചതപ്?
1893-ല്ഏപ്രതിലതില്

11.ദകതിണങ്ങാഫതികയതില്നതിനവുംഇനദ്യയതിങലകപ്മടങതിയടതനങ്ങാണപ്?
മൂനപ്വര്ഷടത്തതങ്ങാമസത്തതിനുങശഷവും1896മധദ്യങത്തങ്ങാടട

12.ഭങ്ങാരദ്യയവുംകുടതികൈളുമങ്ങായതിഗങ്ങാനതിജതിദകതിണങ്ങാഫതികയതില്ടചേനടതനങ്ങാണപ്?
1897-ല്

13.എനങ്ങാണപ്ബ്രപപ്മചേരദ്യങ്ങാവ്രതവുംഎടുത്തതപ്?
1906-ല്

14.സതദ്യങ്ങാഗഹൈവുംതുടങതിയടതനങ്ങാണപ്?
1906-ല്

15.ആദദ്യടത്തജയതില്ജദീവതിതങ്ങാനുഭവവുംഎനങ്ങാണപ്ഉണങ്ങായതപ്?
1908-ല്

16.ഗങ്ങാനതിജതിസപ്ക്കൂള്മങ്ങാസ്റ്റര്ആയതപ്എവതിടടടവചങ്ങാണപ്?
ങടങ്ങാള്ങസ്റ്റങ്ങായതിഫങ്ങാമതില്.1911-12കൈങ്ങാലത്തങ്ങാണതിതപ്

17.സതദ്യങ്ങാഗഹൈങ്ങാശ്രമവുംസങ്ങാപതിചടതനങ്ങാണപ്?
1915ടമയപ്15-നപ്

18.ഗങ്ങാനതിജതിഏടതലങ്ങാവുംഭങ്ങാഷകൈളതില്എഴുതതിയതിരുന
ഗുജറങ്ങാത്തതി,ഇവുംഗദീഷപ്,ഹൈതിന്ദതി

19.സതദ്യങ്ങാഗഹൈശ്രമവുംസബര്മതതിനദതികരയതിങലകപ്മങ്ങാറതിയടതനങ്ങാണപ്?
 1917ജൂണതില്
20.ഗങ്ങാനതിജതിയടടആത്മദീയശതിഷദ്യനങ്ങാരങ്ങാണപ്?

വതിങനങ്ങാബങ്ങാഭങ്ങാടവ



 (  മലയമളശ കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ് :     നതതമ ടഷറതന എ.  പത &   ഷമതതമടഷറതന ടക )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 വതഷള .എ
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പൂമലകദ്യാടലിമല  മനല്ലലിമരരം  

പൂമലകക്കാടട്ടിലല ഒരു മലയട്ടില് ഒരു പക്കാവവം ലനെലട്ടിമരവം ഉണക്കായട്ടിരുന.
മറ്റുമരങ്ങള് അതട്ടിലനെ എപപക്കായവം കളട്ടിയക്കാക്കുമക്കായട്ടിരുന.
എടക്കാ.... ലനെലട്ടി..നെട്ടിലന്നെ എനട്ടിനു ലകക്കാളളവം...നെട്ടിലന്റെ തടട്ടി വട്ടിറകട്ടിനു പപക്കാലവം 
പവണ. കക്കായയ്ക്ള്കക്കാവലട പുളട്ടിയവം ചവര്പവം.നെനീ ഈ വൃക്ഷ കുലതട്ടിനു
അപമക്കാനെവുമക്കാണയ്ക്.പക്കാവവം ലനെലട്ടി അലതലക്കാവം പകടയ്ക് തല കുനെട്ടിച്ചു നെട്ടിന....

അങ്ങലനെയട്ടിരട്ടിലക  ലകക്കാടവം വരള്ച്ച വന.
കക്കാടവം നെക്കാടവം ഉണങ്ങട്ടികരട്ടിഞ.മൃഗങ്ങള് പടട്ടിണട്ടിപൂണയ്ക് ലനെപടക്കാടമക്കായട്ടി.
കുറട്ടിലച്ചടട്ടികളവം പുലവം തനീലര ഇലക്കാലതയക്കായട്ടി.

വട്ടിശന വലഞ്ഞ ഒരു പുളളട്ടിമക്കാനുവം ഭക്ഷ ണതട്ടിനുവലഞ.
ഒടവട്ടില് അവര് പക്കാവട്ടിലനെ സമനീപട്ടിച്ചു പക്കാവുമരപമ  ഞ  ങ്ങള്കയ്ക് വട്ടിശന്നെട്ടിട്ടുവയ്യ  ഒരു ചകപഴവം
തരുപമക്കാ  "ഹവം ചകപഴവം    കടനപപക്കാകുനപണക്കാ....
ഇലലങട്ടില് നെട്ടിങ്ങലള  ചമ്മനട്ടിയക്കാക്കുവം ഞക്കാന..................”
മക്കാവട്ടിപനെക്കാടവം  ആ ഞ്ഞട്ടിലട്ടിപയക്കാടവംഎലക്കാവം  പചക്കാദട്ടിച്ചു   ഒടവട്ടില്  മക്കാനകുടട്ടി  ലനെലട്ടി  മരലത  ദയനെനീയമക്കായട്ടി
പനെക്കാകട്ടി.  ലനെലട്ടിമരവം,  ലകക്കാമ്പുതക്കാഴയ്ക്തട്ടി  ധക്കാരക്കാളവം  ലനെലട്ടികകള്  നെല്കട്ടി.  അവര്  സപനക്കാ ഷപതക്കാലട
ലനെലട്ടിക തട്ടിന വട്ടിശപമക്കാറട്ടി

 ഹക്കായനീ എന്തു രുചട്ടി.....പതന.വരട്ടികയവം
പതന മക്കാമ്പഴവുവം ഉണക്കായട്ടിലടനക്കാ.......ആര്ക്കുവം ഉപകക്കാരമട്ടിലത അവപയകക്കാള് എത്ര നെലതക്കാകുന.
ലനെലട്ടികകള് മക്കാനുകളലട വക്കാക്കുകള് പകടയ്ക് വന മരങ്ങള് തലന്റെതലതക്കാഴയ്ക് തട്ടി....

(  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : Sanoob.M & Jahansha.K    )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 ആതതര എ
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സശ്വതസ്    മലലശ തകരന കളടളശബശ

മലറക്കാരു നെക്കാടട്ടില് നെട്ടിന്നെയ്ക് കുടട്ടിപയറട്ടി വന്നെ ഒരു അപനുവം 
അമ്മയവം  ഇവര്കയ്ക്  അഞയ്ക്  ആണ്  മകളക്കായട്ടിരുന  ഉണക്കായട്ടിരുന്നെതയ്ക്
മൂതമകന  രക്കാമു  രണക്കാമലതമകന  അപ  മൂന്നെമലതമകന  ലദക്കാപ
നെക്കാലമലത  മകന  ചക്കു  ഇളയവന  സച്ചു  ഇവരക്കാണയ്ക്  ഈ  കഥയട്ടിലല
നെക്കായകര് 

ഒരുപക്കാടയ്ക്  കഷയ്ക്ലപടയ്ക്  അധ ക്കാനെട്ടിച്ചയ്ക്  ഒരുപക്കാടയ്ക്  സത്തുകളലട  അവകക്കാ        ശട്ടികളക്കായട്ടി  ഈ
മക്കാതക്കാപട്ടിതക്കാകള് ,  പസ്നേഹവം    കുടവംബതട്ടില് നെട്ടിറ                        ഞു നെട്ടിന മകളലട ഇടയട്ടില് സപഹക്കാദര
പസ്നേഹവം വളര്ന വന ഏതയ്ക് പ്രതട്ടിസനട്ടിയട്ടിലവം ഒറലകടക്കായട്ടി ആ മകള് പ്രവര്തട്ടിച്ചു
    കക്കാലങ്ങള്  ഒരുപക്കാടയ്ക്  മക്കാറട്ടി  മകളലടയട്ടിടയട്ടിലവം  മക്കാറങ്ങള്  സവംഭവട്ടിച്ചു  അപലന്റെയവം
അമ്മയലടയ സതട്ടിലന്റെപമല് ആയട്ടി ആ നെക്കാല മകളലടയവം  കണയ്ക് മകളലട ആഗ്രഹവം
മനെസട്ടിലകട്ടിയ ആ പക്കാവവം അപനുവം അമ്മയവം സതയ്ക് ഭക്കാഗവം ലചയ്തു ലകക്കാടത്തു.സതയ്ക്
കട്ടിടട്ടിയപതക്കാലട നെക്കാല മകളവം അപലനെയവം അമ്മലയയവം വട്ടിടയ്ക് സനവം കക്കാരരവം പതടട്ടിപപക്കായട്ടി
ഇളയവന  ആ  അപലന്റെയവം  അമ്മയലടയവം  കൂലട  കഴട്ടിഞ.  ആ  നെക്കാല  പചടന
അനെട്ടിയനമക്കാരുലടയവം മനെസട്ടില് ആ ഇളയമകനെക്കായ സച്ചു വട്ടിലനെക്കായട്ടി തനീര്ന. അപനുവം
അമ്മയവം സതയ്ക് ഇനെട്ടിയവം നെല്കുപമക്കാ എന്നെ ചട്ടിനയക്കാകുവം പചടമനമക്കാരുലട മനെസട്ടില് ആ
അനെട്ടിയലനെ വട്ടിലനെക്കാകട്ടി തനീര്തതയ്ക് .

 

(  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : ANANDU & JENSON     )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

ബതനസത. പത
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  മടതയന ചതപള !

പണപ്  പണപ് ങതന്മലകങ്ങാടതിടലങ്ങാരു കുരങചനുണങ്ങായതിരുന
ചേതിപ എനങ്ങായതിരുനഅവടന്റ  ങപരപ്.മഹൈങ്ങാ മടതിയനങ്ങായതിരുനചേതിപ. ഒരു
ദതിവസവുംചേതിപകുരങചന്വതിശനവലഞപ്കൈങ്ങാടതിലൂടടനടക്കുങമങ്ങാഴുണപ്ഒരു
മങ്ങാവതില്  പഴുത  തുടുത്ത  മങ്ങാങകൈള്!അവനുങണങ്ങാ  അതപ്  കൈണങപ്പെങ്ങാള്
ടകൈങ്ങാതതിയടകങ്ങാന്  കൈഴതിയന?പങക  ചേതിപ  കുരങചന്  ഒരു  മഹൈങ്ങാ
മടതിയനങല?അവന്ചുറവുംങനങ്ങാകതി.അങപ്പെങ്ങാഴതങ്ങാ
മങ്ങാവതിടന്റടകൈങ്ങാമതിലതിരുനപ്കൈങ്ങാകകുനതിടലകൈതിങതിണതികൈങ്ങാകയമ്മ
പഴുതതുടുടത്തങ്ങാരുമങ്ങാമഴവുംടകൈങ്ങാത്തതിടകൈങ്ങാത്തതിതതിനന.ഉടടന
ചേതിപ  കുരങചന്  കൈതിങതിണതി   കൈങ്ങാകയമ്മങയങ്ങാടപ്  ങചേങ്ങാദതിച്ചു  കൈങ്ങാകങമ്മ .......കൈങ്ങാകങമ്മ
എനതിടകങ്ങാരുമങ്ങാമഴവുംതരുങമങ്ങാ?
കൈതിങതിണതി  കൈങ്ങാകയമ്മ  ങവഗവും  മങ്ങാമഴവും  മുഴുവനുവും  ടകൈങ്ങാത്തതി  ടകൈങ്ങാത്തതി  തതിന.എനതിടപ്
പറഞ്ഞുഹവുംനതിനകപ്മരവുംകൈയറങ്ങാന്അറതിയങ്ങാമങലങ്ങാ?മങ്ങാമഴവുംങവണടമങ്കേതില്മരത്തതില്
കൈയറതിപറതിച്ചുതതിങനങ്ങാ.
   അതുങകൈടങപ്പെങ്ങാള്ചേതിപകുരങചനപ്വലങ്ങാത്തങദഷദ്യവുംവന.അവന്ഒനവുംമതിണങ്ങാടത
മുങനങ്ങാട്ടുനടന. കുറച്ചുദൂരവുംടചേനങപ്പെങ്ങാഴതങ്ങാഒരുഏത്തവങ്ങാഴയതില്ഏത്തക്കുലപഴുത
നതില്ക്കുന! ഏത്തപ്പെഴവുംകൈണങപ്പെങ്ങാള്ചേതിപവതിനപ് ടകൈങ്ങാതതിയങ്ങായതി.പങകമഹൈങ്ങാമടതിയനങല
അവന്.അവന്  ചുറവും  ങനങ്ങാകതി. അങപ്പെങ്ങാഴതങ്ങാ  അണങ്ങാന്  കുനതിടല  കുഞനണങ്ങാന്
ഏത്തപഴവും  കൈപ്പെവും  കുപ്പെവും  ടവടതി  വതിഴതിങ്ങുന.അതു  കൈണ   ചേതിപ   കുരങന്  ങചേങ്ങാദതിച്ചു
കുഞനണങ്ങാടനഎനതിടകങ്ങാരുഏത്തപ്പെഴവുംതരുങമങ്ങാ?
കുഞനണങ്ങാനപ്ങവഗവുംഒരുഏത്തപ്പെഴവുംമുഴുവനുവുംഅകൈത്തങ്ങാകതിയതിടപ് ഛതില്.....!ഛതില്.....!
എനപ്ചേതിലച്ചുടകൈങ്ങാണപ്പറഞ്ഞു

"ഹവുംനതിനകപ്ങവണടമങ്കേതില്നദീപറതിച്ചുതതിങനങ്ങാ.“      
              
         

(  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  :    ആദതല ബമബള  V.F &  ഷഹമസപ M.T     )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

കദരതന
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       ഒരള ജനനശ ഒരള മരണശ

മൂന വ൪ഷങ്ങള് കടന പപക്കൊയന്;
സനന്ധ്യയട്ടില്

മൂകമയന് വക്കൊനട്ടിടനം കുമട്ടിട്ടു കപയ്കേഴപവ

ഈണ മുറട്ടിയ്ക്കുളളട്ടിലക്കൊമ്മതകന്റെ ജജീവട്ടിത
രക്കൊവട്ടില് നട്ടിന്നക്കൊനട്ടിതന്ധ്യവക്കൊസരനം പൂകപവ,

നട്ടിനമക്കൊമക്കൊതക്കൊവട്ടിലൂറട്ടിയ കണ്ണുനജീ൪-
ത്തുള്ളട്ടികള് ചുണതട്ടിറുകട്ടിയടച്ചു ഞക്കൊന

കന്നട്ടികള് പൂത്തു
കരട്ടിഞ്ഞു പപക്കൊയന് പമടങ്ങള് 

തണജീ൪ക്കുടങ്ങള്
കഠഠട്ടിളന്തട്ടി വ൪ഷക്കൊനംഗന

ഇന്നട്ടിതക്കൊ വജീണ്ടുമട്ടിവട്ടികട ഞക്കൊനശ്രുകള്
ചുണ്ടുകല പ്പൂവട്ടില് മധുവക്കൊകട്ടി നട്ടിലയന് കണനം

ഇന്നജീ വട്ടിരുന്ന കക്കൊരട്ടിയ്ക്കു വക്കൊലത്സലന്ധ്യമക്കൊനം
കനയനം  നറുപതനുമജീയച്ചപനകപവ

കുപഞ്ഞേ  തട്ടിളകമുണന്തരജീക്ഷതട്ടില് ഞക്കൊന
കവല്ലുകയപല്ലേ മന്ധ്യതട്ടിയുകടദൂതകന

(സഠക്കൊതന്തന്ധ്യനംകതകുറട്ടിപച്ചക്കൊരു ഗജീതനം)

  (  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : HISHAM ABOOBACKER MK    )

                                                                    

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

  അഭതനനപ 9F



നവദദീപപ്തതി16

    പമവശ പമവശ ഗദ്യാവലിറലി !

 

ഗ്രക്കൊവട്ടിറ്റട്ടി,അഥവക്കൊ ഗുരുതന്ധ്യക്കൊക൪ഷണബലനം എന്നന് 
പകള്കക്കൊതവ൪  ഉണക്കൊവട്ടില്ലേ.

ഭൂമട്ടിയട്ടികല സകല ജജീവട്ടികകളയുനം മരങ്ങപളയുകമല്ലേക്കൊനം പനകരനട്ടില്കക്കൊന
സഹക്കൊയട്ടിക്കുന്ന,അന്തരജീക്ഷകത ഭൂമട്ടിക്കുചുറനം പട്ടിടട്ടിച്ചു 
നട്ടി൪ത്തുന്ന,എന്തട്ടിനന് ചെന  കന ഭൂമട്ടിക്കുചുറനം കറങ്ങക്കൊന ഇടയക്കൊക്കുന്ന 
ശകട്ടിയക്കൊണന് ഗ്രക്കൊവട്ടിറ്റട്ടി എനനം പകട്ടു കക്കൊണനം.

ഇകതക്കൊകക പകള്ക്കുപമക്കൊള് ഈ ഗ്രക്കൊവട്ടിറ്റട്ടി ഒരു ദയ തകന്ന   എന്നന് 
പതക്കൊന്നക്കൊന തട്ടിരകട്ടില്ലേ.പകക്ഷ സതന്ധ്യനം അതല്ലേ പ്രപഞ്ചതട്ടികല ഏറ്റവനം 
ക്ഷജീണനം പട്ടിടട്ടിച്ച ബലമക്കൊണന് ഗ്രക്കൊവട്ടിറ്റട്ടി

           
  (മലയക്കൊളനം കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ് : Arshadrahman   )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

Ashjan
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കടശങഥകള

• അകവം കലവം പതക്കാലവം ലപക്കാറവം ലപക്കാനവം ലപക്കാനവം
• പുക
• അകതട്ടിരട്ടിപപക്കാലനെ  പുറത്തുകക്കാട്ടുവം കണക്കാടട്ടി

          വക്കാഴ
         അകപതകയ്ക് പപക്കാകുപമ്പക്കാഴയ്ക് പച്ച പുറപതക്കുവരുപമ്പക്കാഴയ്ക്  ചുമപയ്ക്
          സൂചട്ടി
         അകന നെട്ടിന പനെക്കാകട്ടി കക്കാണവം കലണലതലക്കാവം ഉളട്ടിലക്കാക്കുവം
          പമ്പരവം
          അകത്തു പരക്കാമവം പുറതട്ടിറച്ചട്ടി
           പപടവം
           അകത്തു തട്ടിരട്ടിയട്ടിട്ടു പുറത്തു മുടയട്ടിട്ടു
           കുണ്
            അകമട്ടില പുറമട്ടില ലഞടട്ടിയട്ടില വടയട്ടില
            കുന്നെട്ടികുരു
            അകലര വനീടട്ടിലല പശുവട്ടിനെയ്ക് ഇകലര വനീടട്ടിലല കൂറന മക്കാകട്ടിയട്ടിടപപക്കാഴയ്ക് 
ചനീനെ                                                          
            കമ്മല് പട്ടിടട്ടിച്ചു
            അകലര നെട്ടില്ക്കുവം ലകക്കാമ്പന കക്കാളകയ്ക്  അറുപതട്ടിനെക്കാലയ്ക് മൂടട്ടികയര്
            കറട്ടിപവപട്ടില
            അകലര നെട്ടില്ക്കുവം ലകക്കാകക്കാമ  ഇകലര നെട്ടില്ലക്കു ലകക്കാകക്കാമ്പട്ടി  കടലട്ടില് 
ചക്കാടവം ലകക്കാകക്കാമ്പട്ടി
              പതരട
             അപങ്ങ വനീടട്ടില് മുതശട്ടികയ്ക് ഇപങ്ങ വനീടട്ടില്  മുറമടട്ടി
              പദക്കാശ
              അപങ്ങക്കാട്ടുവം ഇപങ്ങക്കാട്ടുവം സവംബനവം ഈ വനീടമ്മയയ്ക്  നെട്ടിര്ബനവം
              കടകയ്ക് വറുതയ്ക് കറട്ടിയട്ടിലട്ടിടക
              അച്ഛന മുളന,അമ്മ മട്ടിനുമട്ടിനു,പമക്കാള് മണട്ടിമണട്ടി
             തലമുടട്ടി
              അകലര ഇകലര നെട്ടില്ക്കുവം കുടരക്കാനെ പചക്കാലട മനീലത പപക്കാകുവം കടരക്കാനെ

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 വതഷള എ
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             കുരുമുളകയ്ക്
              അകലര നെട്ടില്ക്കുവം തുഞണട്ടി ഇകലര നെട്ടില്ക്കുവം തുഞണട്ടി കൂടമുടവം  
തുഞണട്ടി
               ചട്ടിതല്
                അചന തന്നെ പചക്കാരുര്ള തട്ടിന്നെട്ടിട്ടുവം തട്ടിന്നെട്ടിട്ടുവം തട്ടിരുന്നെട്ടില
               മട്ടിനെക്കാമട്ടിനുങ്ങയ്ക്
             അചന തന്നെ പചല മുകട്ടിട്ടുവം മുകട്ടിട്ടുവം നെനെയന്നെട്ടില
              നെനീല ശവംഖപുഷവം
     അച്ചന തന്നെ ലവണ്പടയ്ക് ഉടതട്ടിട്ടുമ ഉടതട്ടിട്ടുവം തനീരുന്നെട്ടില
      നെക്ഷത്രങ്ങളള  ആകക്കാശവം

             

 (മലയയാളളം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : രയാഹുല. എ )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്
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മഴതളളളതകള

കൈങ്ങാര്ങമഘമങ്ങാര്നവങ്ങാനതില്നതിനപ്
തളതിര്മങ്ങാവതിലകൈളതിലൂടടയവുംആലതിലകൈളതിലൂടടയവും

കുഞതിമനങ്ങാരപ്പൂവതിതളുകൈളതിലൂടടയവും
ഊറതിവദീണുടയനകുളതിര്മഴതളളതികൈള്

ഭൂമതിതന്മങ്ങാറതിങലകപ്അണയവും
ജദീവടന്റനങ്ങാളവുംപകൈര്നടകൈങ്ങാണപ്
കുഞ്ഞുടടതകൈള്തന്ങവരതിങലക്കുവും
ജദീവന്പകൈരുന,ആകൈങ്ങാശമറവും

വളര്നതണങലകുവുംതരുവവുംകുവങ്ങാന്
ഹൈരതിതങമങ്ങാഹൈനത്തതിന്ജദീവടന

ടടകൈടവടതിയങ്ങാടതങവരുകൈളതില്മുറടകൈ
മങ്ങാങറങ്ങാടണക്കുവങ്ങാന്

പ്രപഞങലങ്ങാകൈങത്തയവുംതന്ടതളതിനദീര്
ജസ്വങ്ങാലയതില്കുളതിപ്പെതിച്ചുപചപങ്ങാര്ത്തങ്ങാന്
ഒഴുകൈതിടയതനദീമഴതളളതികൈള്

                                             

                                             (മലയയാളളം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : രയാഹുല. എ )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 ഹതബ .എ
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  വവപലമപതളളത കവതതകടള കളറതചലപപശ      
        

മലയയാള കവവികളവില് ഏറ്റവവവും  പ്രശസ്തനയായ കവവിയയാണ വവലലയാപവിളളവി  .വവറവവമയാരവ  കടലല

ജജീവവിതവും  എന്നലദ്ദേഹവുംവവിവരവിചവ.  ജജീവവിതമയാകവന്ന കടല് മഷവിതരവന്ന ഒരവ  പയാതവും  കകൂടവിയയാണണ

എന്നണ അവതരവിപവിചവ.  ജജീവവിതവും എനയാവണവവവും,അനവഭവങ്ങള് എനയാവണന്നവവും വവലലയാപവിളളവി

മലയയാളവികവള  പയാടവി ഉണര്തവിലകള്പവിചവ വകയാടവതവ  ജജീവവിതകടലവില് നവിന്നവവവും അനവഭവങ്ങള്

വക വകയാണണ നടവ  വളര്തവി.  ചങ്ങമവഴയവവടയവവും ഇടപളളവിയവവടയവവും വവികയാര വവിലശഷങ്ങള്

മയാതമയായവിരവന്നവ മലയയാളവികള് ലകടതവവും ആസസ്വദവിചതവവും . ഇവതലയാവും ആഹണളയാദവും തവന്നയയാണണ.

എന്നയാല്  ഇതവില്  നവിന്നവവും  വവ്യതവ്യസ്തമയായ  ഒരയായവിരവും  ആഹണളയാദങ്ങള്  ലവവറയവവും

പറഞവവകയാണണ  വവലലയാപവിളളവി  "മയാമഴവും"  എന്ന  കവവിത  രചവിചവ.  ആ  ഈണവും  മലയയാള

നയാടകവത  വജീശവിവകയാണവിരവന്നവ.  ദജീര്ഘകയാലവും  ഈ  കവവിത  മലയയാളവികളവവട  മനസവില്

വചറവലതങ്ങലലയാവട  ഇലപയാഴവവും  വവിടരവന്നവ.  ഇങ്ങവനവയയാരവ  മയാറ്റവത ജജീവവിതകടലവില് നവിന്നവവും

വവലലയാപവിളളവി നവിറവും നല്കവി പടര്തവി.

               ഏതവ മരവവിപവിവനയവവും ഉരവകയാനവവും ഏതവ വരണ കണവകളവവും ഈറനയാകയാനവവും

വവലലയാപവിളളവി  കവവിതയണ  സയാധവികവവും.  വവികയാരവവവും  പ്രണയവവവും  മയാതമല  ആസസ്വയാദവികയാന

കഴവിയവക എന്ന ആശയവവമയായവി വകയാണണ വവലലയാപവിളളവി പറഞവ തന്നവ ആ മയാറ്റവും .

           ഇണകങ്ങളവവും,പവിണകങ്ങളവവും,ചവര്പവവും,മയാധവരവ്യവവവും,മരണവവവും,ജജീവവിതവവവമലയാവും

ആസസ്വയാദകരമയാണണ.  ഇങ്ങവന ഒരവ മയാറ്റവും വരവതവി പവതവിയ ഒരവ-  വകതഴകവും തവന്നയയാണണ

വവലലയാപവിളളവികവവിതകള്നമവകണ  പകരവന്നതണ.  ഇതവ  വകയാവണലയാവും  തവന്ന  അലദ്ദേഹവും  ഒരവ

വവ്യതവ്യസ്തനയായ ഒരവ കവവിയയാണണ.

          തയാനവവും തവന്റെ കടലവവും മഷവികവപവിയവവും വവിതവകളവവും വകയാണണ ഒറ്റവയയാരവ ലലയാകതണ.

                         

 (മലയക്കൊളനം കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ്: റട്ടിഥ .എനം .ടട്ടി  9 .A )  

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

  നനന



നവദദീപപ്തതി21

               എന് സഖട

               ഒദ്യാരമ്മയലില് പൂക്കുന കൈദ്യാനമലിനലിമയ നലിന
മുടലിയലിഴമയവനദ്യാ ഒദ്യാതുനവവദ്യാ

            എവനദ്യാമടവനദ്യാ മമമല്ല മമദ്യാഴലിയുനവവദ്യാ
വമദ്യാഹങ്കല്പ്പതലിന തൂലലികൈയലില് നദീ

തരംബരു മദീട്ടുന വദവതവയദ്യാ
എമന തഴുകൈലിയുണരത്തുന തദ്യാരകൈവമദ്യാ

നലിനമലിഴലി തദ്യാമരപ്പൂവലിമന ചനവമദ്യാ 
നലിന ചുണസ് മചമ്പനദീര പൂവലിമന വശദ്യാണവമദ്യാ

നലിന കൈദ്യാരകൂനളലില് ചൂടുവദ്യാ നലിമനമന
ഭൂമലിമദ്യാതദ്യാവരം പൂമപ്പദ്യാഴലിചലിനലിതദ്യാ

നലിമന പദ്യാദസ്പരശരം മകൈദ്യാണ്ടുഭൂമലിയലില്
പൂക്കുനലിതദ്യാ വമദ്യാഹമദ്യാനസ വദീണകൈള

വദീണമദീട്ടുമനദ്യാരദീ നലിന മൃദു ഹസ്തങള
ഒഴുകുനലിതദ്യാ ഭൂവലില് സരംഗദീത സദ്യാഗരരം
നദീ മമദ്യാഴലിയുനരദ്യാ വദ്യാക്കുകൈളലിമനമന 

ഹൃദയതലിമലവങദ്യാ പതലിചലിരുന

എമന ആതദ്യാവലിനദ്യാനനരം നദീ പകൈരന
നലിമന ഹൃദയമലിമനനലില് പകൈരന തന
എമന സഖലി നദീമയമന ജദീവനദ്യായസ് മദ്യാറുമദീ

നലിമലിഷവരം എമന അകൈനലിടുന

നദീമയന മനസലില് ജദ്യാലകൈരം തദീരതലിടുന
നദീമയന ഹൃദയതലില് നലിനരം അകൈനലിടുന
ഏകൈനദ്യായലിനഞദ്യാന എഴുതുനലിതദ്യാ ഭൂവലില്

എങ്ങു നദീ വപദ്യാവന എമന വതദ്യാഴലി

നദീമയന സഖലിയദ്യാവദ്യാമനനരം പലിറനതവല്ല
ഇന നദീമയത്ര ദൂരവതക്കു മദ്യാഞ്ഞുവപദ്യായസ്
നലിമന ആതദ്യാവരം ഭൂവലില് ലയലിച്ചുവപ്പദ്യായസ്

ഇമനന ഹൃദയതലില് തനലികൈള മദീടദ്യാന

നലിന ഹസ്തമമവന ചലലികദ്യാമതവപ്പദ്യായസ്
എനരം എന വമദ്യാഹവദീണയലില് അസ്തമലിച്ചു

നദീ എന വമദ്യാഹവദീണയലില് അസ്തമലിച്ചു.

 (മലയയാളളം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : വവൈഷഗ് ണ കുമയാര.എ 9.G )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

പദവതക.റത.  വത 9.G
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അതതയാഗ്രഹളം

          വതന മല കയാടവില് കവഞവനന്നവ  ലപരയായ ഒരവ

കവരങ്ങചനവണയായവിരവന്നവ.ആര്കവവമയാന്നവവും  വകയാടവകയാത  അവന

അതവ്യയാഗ്രഹവിയയായവിരവന്നവ.എന്നവവവചയാല്  അറവതവകയണ കണ  ഉപണ

ലതകയാതവന.ഒരവ ദവിവസവും കവഞന കവരങ്ങചന പഴവതവതവടവത

മയാമഴങ്ങള്  കണലപയാള്  കവഞന  സലനയാഷവും  വകയാണണ

തവളവിചയാടവി.അവന  മയാവവിന ചവിലകള് ലതയാറവവും കയറവിയവിറങ്ങവി.മയാമഴവും പറവിചണ കറവമവവറ

തവിന്നയാന  തവടങ്ങവി.ഈ  സമയവും  കയാണവപട  കജീരവകയാകചവി  കയാ....കയാ....എന്നവ

കരഞവവകയാണണ  വവിശന്നവവലഞണ  അതവവഴവിവന്നവ.പഴവതണ  തവടവത  മയാമഴവും

കണലപയാള്  അവള്  കവരങ്ങലനയാടണ  ലചയാദവിചവ;എനവികണ  മയാമഴവും  തരവലമയാ?

അതവ്യയാഗ്രഹവിയയായ  അവന  മയാങ്ങണവി   എടവവതറവിഞണ  കജീരവകയാകചവിവയ  ആടവി

ഒയാടവിചവ.പയാവവും കയാകചവി അടവതവള ഒരവ മരതവില് ലപയായവിരവന്നണ കയാ..കയാ...എന്നണ ഉറവക

കരഞവവകയാണവിരവന്നവ.വപവടന്നണ മയാമഴവും തവിന്നവവകയാണവിരവന്ന കവഞന കവരങ്ങചനണ

ഒരവ അമധവും പറ്റവി.മയാങ്ങണവി അവവന്റെ വതയാണയവില് കവടവങ്ങവി.മയാവവിന വകയാമവില് നവിന്നണ

തയാവഴ വജീണണ അവന ശസ്വയാസവും കവിടയാവത പവിടയയാന തവടങ്ങവി.അതവകണ കജീരവ കയാകചവി

വപവടന്നണ പറന്നവവന്നണ തവന്റെ വകയാകണ വകയാണണ കവഞന കവരങ്ങചവന്റെ വതയാണയവില്

കവടവങ്ങവിയവിരവന്ന  മയാങ്ങയാണവി  പവറവതടവതവ.അങ്ങവന അവന രക്ഷവപടവ.അലതയാവട

കവരങ്ങചനണ  തവന്റെ  വതറ്റണ  മനസവിലയായവി.അവന  കജീരവകയാകചവിലയയാടണ  ക്ഷമ  പറഞവിടണ

അവള്കവവും  നയാലണ  മയാമഴവും  പറവിചവ  വകയാടവതവ.കയാ...കയാ...എന്നണ  സലനയാഷലതയാവട

കരഞവ വകയാണണ തവിന്നവന്നതവ കണലപയാള് വചലമ്മ തത ഉറവക പയാടവി.എനയായയാലവവും

പവിന്നജീവടയാരവികലവവും കവഞന കവരങ്ങചന അതവ്യയാഗ്രഹവമയാന്നവവും കയാണവിചവിടവില.

മലയദ്യാളരം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  : സദ്യാന്ദ്ര ദദ്യാസസ്  9F

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

സന.  ടക 9.A
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യയാതയാവവിവരണവും

പ്രകൃതട്ടി സനംഗമനം.....

പകച്ചു പപക്കൊയ പനരനം

പ്രകൃതട്ടി  സസൗന്ദരന്ധ്യകത  തജീര്ത്തുനം  ഹരനം  പട്ടിടട്ടിപട്ടിക്കുനം  സ്ഥലമക്കൊണന്  നമ്മുകട

പകരളനം.പകരളതട്ടിലപങ്ങക്കൊളമട്ടിപങ്ങക്കൊളനം  മനസട്ടികന  ആഹക്കൊദട്ടിപട്ടിക്കുന്ന  തരതട്ടിലുളള

വന്ധ്യതന്ധ്യസ്തങ്ങളക്കൊണന്  പ്രകൃതട്ടി  നമുപകവര്ക്കുമക്കൊയട്ടി  ഒരുകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതന്.പച്ചപന്  നട്ടിറഞ്ഞുനട്ടില്ക്കുന്ന

പുല്പമടുകള്,കവണകല്  മുത്തു  പപക്കൊകല  മുകളട്ടില്  നട്ടിനനം  തക്കൊപഴക്കു  പതട്ടിക്കുന്ന

കവള്ളച്ചക്കൊടങ്ങള്,കളകളക്കൊരവനം  മുഴകട്ടി  ഗ്രക്കൊമഭനംഗട്ടി  വട്ടിളട്ടിപച്ചക്കൊതുന്ന  അരുവട്ടികള്,പളുങ്കുമണട്ടികള്

പപക്കൊലുള്ള കക്കൊടക്കൊറുകള്,ഇളനംകക്കൊറ്റട്ടില് മന്ദനംമന്ദനം കക്കൊറ്റട്ടിലക്കൊടുന്ന വൃക്ഷലതക്കൊധട്ടികള്,ഭൂമട്ടിക്കു പുതപക്കൊയുള്ള

അന്തരജീക്ഷനം,അന്തരജീക്ഷതട്ടിനുതക്കൊകഴയക്കൊയട്ടി  പടര്നപന്തലട്ടിച്ചുനട്ടില്ക്കുന്ന

നജീലക്കൊകക്കൊശനം,നജീലക്കൊകക്കൊശകച്ചരുവട്ടില്  കക്കൊണന്ന  കവണ്തക്കൊരകങ്ങള്.....  അങ്ങകനയങ്ങകന

നമുപകവര്ക്കുനം  സഠപ്നസദൃശമക്കൊയ  ദൃശന്ധ്യങ്ങളക്കൊണന്  പ്രകൃതട്ടി  നമുകക്കൊയട്ടി

കക്കൊത്തുസൂക്ഷട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുന്നതന് .എങട്ടിലുനം  ഇവയട്ടില്  പലതുനം  നക്കൊനം  കക്കൊണക്കൊകത  കക്കൊണകയുനം  അഥവക്കൊ

കക്കൊണകയുനം  കചെയട്ടിട്ടുണന്.ഇവയട്ടികലല്ലേക്കൊനം  നക്കൊനം  കക്കൊണന്നതന്  സസൗന്ദരന്ധ്യകതയക്കൊണന്.നമ്മട്ടില്

ഒക്കൊപരക്കൊരുതരുകടയുനം  ആഹക്കൊദക്കൊനുഭൂതട്ടികയ  പുറകതടുത്തുവയക്കൊകമങട്ടില്  അതട്ടിനുള്ള  പപരക്കൊണന്

സസൗന്ദരന്ധ്യകമന്നന്.

എന്നട്ടില്  ഇനട്ടിയവട്ടിഷയമക്കൊയട്ടി  മനസട്ടിനട്ടിണങ്ങട്ടിയ  ഒരു  ദൃശന്ധ്യകതക്കുറട്ടിച്ചു

പറഞ്ഞേക്കൊല്  എനട്ടികന്  ഇപപക്കൊഴനം  അകതക്കൊരു  സഠപ്ന  തുലന്ധ്യമക്കൊയക്കൊണ  പതക്കൊനന്നതന്.കക്കൊരണനം,ഞങ്ങള്

കുടുനംബസപമതനം  ഒരു  യക്കൊത്രയട്ടിലക്കൊണന്.ഇസൗ  യക്കൊത്രയുകട  അവസക്കൊനമക്കൊണന്  കഥ.ഒരര്ഥതട്ടില്  ഇസൗ

വട്ടിവരണമക്കൊണന്  ടഠട്ടിസന്.അതുവപരയ്ക്കുനം  ഇസൗ  യക്കൊത്രക്കൊവട്ടിവരണകത  ഒരു  സക്കൊധക്കൊരണ

യക്കൊത്രക്കൊവട്ടിവരണമക്കൊയട്ടിവട്ടിവക്ഷട്ടികക്കൊന ഞക്കൊന ആഗ്രഹട്ടിക്കുക്കുുന്നട്ടില്ലേ.സനംഗതട്ടി ഇതക്കൊണന്;

ഞങ്ങളുകട  യക്കൊത്ര  കചെനനട്ടില്ക്കുന്നതന്  ഇപപക്കൊകഴക്കൊരു  കക്കൊടട്ടിലക്കൊണന്.ഉദട്ടിഷ്ട  സ്ഥലനം  ഒരു

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്
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പ പക്ഷ,കക്കൊടക്കൊയട്ടിരുന്നട്ടികല്ലേങട്ടിലുനം  കക്കൊടട്ടികന്റെ  ഭനംഗട്ടി  ആസഠദട്ടിക്കുന്നതട്ടിനു  പവണട്ടി  ഞങ്ങള്  ഈ

വനതട്ടികലതട്ടി.ലക്ഷന്ധ്യനം  വട്ടിപനക്കൊദയക്കൊത്ര  ആകണങട്ടിലുനം  അതട്ടിലൂകട  ലഭട്ടിക്കുന്ന  സഠസ്ഥമക്കൊയ

ശുദ്ധവക്കൊയുവനം  ആ  ഒരു  കുളട്ടിരുനം  തണപനം  ഒകക  സസൗന്ദരന്ധ്യകമന്ന  പപരട്ടില്

അരച്ചുകലകട്ടിക്കുടട്ടികക്കൊനക്കൊണന്.ഞങ്ങള് ഈ കക്കൊടട്ടികന ഒന ചുറ്റട്ടികണക്കൊകലന്തക്കൊ എന്നക്കൊപലക്കൊചെട്ടിച്ചു.ഒരു

പപക്ഷ,ഈ  കക്കൊടട്ടികന  ഒഴട്ടിവക്കൊകട്ടി   ഞങ്ങള്  ഉദട്ടിഷ്ടസ്ഥലതന്   പപക്കൊയട്ടിരുന  എന

വയ്ക്കുക.ഇങ്ങകനകയക്കൊരു  യക്കൊത്രക്കൊവട്ടിവരണനം  അപപക്കൊള്  ആവശന്ധ്യനം  വരട്ടില്ലേക്കൊയട്ടിരട്ടികക്കൊനം.ആ  എന്തക്കൊലുനം

കക്കൊടുകക്കൊണകയുനം  ചുറ്റട്ടികക്കൊണണകമന്നന്  പതക്കൊനകയുനം  കചെയ  സ്ഥട്ടിതട്ടികന്  നമുകന്  ശരട്ടികങ്ങന്

ആപലക്കൊചെട്ടികക്കൊനം.എന്തുകകക്കൊണന്  മനസറട്ടിഞ്ഞേന്  ആഹക്കൊദട്ടിച്ചുകൂടക്കൊ?അല്ലേ,അകതക്കൊരു  സഠഭക്കൊവട്ടിക

മക്കൊനുഷട്ടികവട്ടികക്കൊരമപല്ലേ;അതട്ടികന കുക്കുുറ്റകപടുതക്കൊന പറ്റട്ടില്ലേപല്ലേക്കൊ?മ

അങ്ങകന  ഞങ്ങള്  കക്കൊടുകക്കൊണക്കൊനട്ടിറങ്ങട്ടി.വഴട്ടിമപധന്ധ്യ  നക്കൊനക്കൊജക്കൊതട്ടി

കക്കൊട്ടുമൃഗങ്ങകളയുനം  കക്കൊണകയുണക്കൊയട്ടി.വനന്ധ്യമൃഗങ്ങളുകട  ഉപദ്രവമുകണന്നന്  പബക്കൊര്ഡന്  കണപപക്കൊള്

ഞങ്ങള്  കുറച്ചുകൂടട്ടി  ജക്കൊഗരൂഗരക്കൊയട്ടി.കൂടതട്ടില്  മുതട്ടിര്ന്നവര്  ഞങ്ങപളക്കൊടന്  വഴട്ടികതറ്റക്കൊതട്ടിരട്ടികക്കൊന

കകകകള്  പരസ്പരനം  പകക്കൊര്ത്തുന ടകണകമന്നന്   ആവശന്ധ്യകപട്ടു.കുറച്ചുപനരനം  എന്നക്കൊല്  കുറച്ചു  പനരനം

മക്കൊത്രനം  ഞങ്ങള്  കകകപട്ടിടട്ടിച്ചന്  നടനപനക്കൊകട്ടി.പനക്കൊ  രക്ഷ  പമക്കൊപന!മനുഷന്ധ്യരപല്ലേ...കക്കൊടപല്ലേ.....!വജീണ്ടുനം

കകകകള് വട്ടിടുവട്ടിച്ചന് കക്കൊടട്ടികന്റെ കക്കൊഴന്ച്ചകളട്ടില് മുഴകട്ടി.അങ്ങകന നടനകകക്കൊണട്ടിരട്ടികക കക്കൊടട്ടികന്റെ ഒരു

ഭക്കൊഗതന് കവളട്ടിച്ചനം കക്കൊണപട്ടു.ബന്ധുമട്ടിത്രക്കൊധട്ടികകള പനക്കൊകട്ടിയപപക്കൊള് അവര് അതന് ശ്രദ്ധട്ടിച്ചട്ടിടട്ടികല്ലേന്നന്

മനസട്ടിലക്കൊയട്ടി."ഇനട്ടിയട്ടിപപക്കൊ  എന്തന്തക്കൊ  കക്കൊടക്കൊ?”ഞക്കൊനക്കൊപലക്കൊചെട്ടിച്ചു.ഞക്കൊകനകന്റെ  പക്കൊദരക്ഷയട്ടിപലകന്

പനക്കൊടമയച്ചു.കകദവക്കൊനുഗ്രഹനം  കകക്കൊണന്  അതന്  അയഞ്ഞേട്ടിരട്ടിക്കുകയക്കൊണന്.പക്കൊദരക്ഷ  തജീര്ത്തുനം

അഴട്ടിഞ്ഞുപപക്കൊകയന്ന വന്ധ്യക്കൊപജന ഞക്കൊന അതട്ടില് ചെട്ടില മട്ടിനുക്കു പണട്ടികള് കചെയ്തുകകക്കൊണട്ടിരുന.

ഇപപക്കൊള്  ഞക്കൊന  ശരട്ടിക്കുനം  പട്ടിന്നട്ടിലക്കൊണന്.എല്ലേക്കൊവരുനം  എകന്ന  കടന

പപക്കൊയട്ടിരട്ടിക്കുന.''കകദവനം  എകന്ന  തുണച്ചു''എന്നന്  സഠയനം  ഉരുവട്ടിട്ടുകകക്കൊണന്  ഞക്കൊന  കവളട്ടിച്ചനം  കണ

ദട്ടികട്ടിപലകന് കമകല്ലേ നടന തുടങ്ങട്ടി.ഞക്കൊനവട്ടിപടകടുത്തുകകക്കൊണട്ടിരട്ടിക്കുകയക്കൊണന്.

 (  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  :                             പസഹ )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്
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  ഭയകലനള ഞമന ഒമമപല

എന്പതിഞ്ചുകൈണമണതിടയ
നതിടനകൈങ്ങാതനതിക്കുനതപ്
ങകൈരമരങള്നതിറഞനങ്ങാടങല
കൈങ്ങാമമരങള്നതിറഞനങ്ങാടപ്

നതിന്ചുണതില്വതിടരുപുഞതിരതി
ഭയക്കുനഞങ്ങാന്ഓമങല
എടനനങ്ങാല്
നതിന്ചുണതില്വതിടരുവുംപുഞതിരതി
ലഹൈരതിയങ്ങായപ്കൈങ്ങാണുനമറചേതിലര്

നതിന്മൃദുലമങ്ങാവുംകൈവതിള്തടങളതില്
ഞങ്ങാന്മുങദീടുങമങ്ങാള്
ലഹൈരതിനന്ചുണതിനങ്ങാല്
നതിടനമുത്തങ്ങാന്ടകൈങ്ങാതതിക്കുനമറചേതിലര്

അരുങതമൃദുലമങ്ങാവുംഅവള്കൈവതിള്തടവും
നതിന്ചുണകൈളങ്ങാല്അശുദ്ദേമങ്ങാകരുങത
അരുങതകൈളങ്കേമങ്ങാവുംഅവള്ഹൃദയവും
നതിന്കൈണകൈളങ്ങാല്അശുദ്ദേമങ്ങാകൈരുങത

ദയകുനഞങ്ങാന്ഓമങല
നതിന്ചേതിരതിയവും,കൈളതിയവും,സസൗന്ദരദ്യവവും
എടനനങ്ങാല്
നതിടനനുണയങ്ങാന്ടകങ്ങാതതിക്കു

(  മലയയാളളം കമമ്പ്യൂടടളംഗഗ് : Deepthi )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 നനനസത.  പത 10F
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സസഹഹദശ

  ഒമരമകള ടനയപടതടളത നലലടകടളകള

  കമലതതടന നമളളകള വസനമമകളനള.

  കമലതതടന കരങളതലടപടപ ടപയപ-

   ടതമഴതയളപമമള മറനള പപമകളപമമ ?

                                                    സസഹഹദശ

 മമയമത വസനശപപമടല

 വമടമത പലകളപപമടല

  എനളശ നതലനതലകളപമമ ?

                          സസഹഹദശ

 ആകമശതതടന അനനതകളതല

 മറഞതരതകളന തമരകങളകള

  നതറപമകളനതപ ഇരളളമകളനള .

 മരളഭലമതപപമല വരണ

  ജദവതതങളതപലകപ കളളതര -

  രളവതയമടയമഴളകളനതപ പസഹമമകളനള .

   മറകമന കഴതയമത ഒരള സപവപമമണപ

                                              എടന സസഹഹദശ 

(  മലയമളശ കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  :    പ്രവൈത പ്രകയാശഗ്  9G  )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 ടടവഷ .  എന 9G
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ഞയാന അറവി ഞ ഇനവ്യ

''ധദീരങയങ്ങാദ്ദേങ്ങാകള്ടപങ്ങാരുതതിയ

ധദീരചേരതിതമുറങ്ങുനമണങ്ങാണുഇനദ്യ.''

''ടപങ്ങാരുതതിയചേതിനതിയങചേങ്ങാരയതില്

ജദീവതിതവുംപടുതയര്ത്തതിയ

ധദീരങയങ്ങാദ്ദേകളുറങ്ങുനമണങ്ങാണുഇനദ്യ.''

''ധദീരതടയനചേതിറകുകൈളതില്ഒളതിചതിരുന

സസ്വങ്ങാതന്ത്രദ്യപറവയങ്ങാണതിനദ്യ.''

''സസ്വങ്ങാതന്ത്രദ്യത്തതിനങ്ങായപ്രകവുംചേതിനതി-

ടപങ്ങാരുതതിടയങ്ങാരുകൂടവുംജനത-

യങ്ങാണതിനദ്യ.''

''ഭങ്ങാരതമകള്ടപങ്ങാരുതതിജയതിച

സമങ്ങാധങ്ങാനത്തതിന്യദ്ധകളമങ്ങാണദീഇനദ്യ.''

''പഷതിപങ്ങാവത്തതിന്ജദീവടന്റ

വതിലയറതിഞമഹൈങ്ങാത്മങ്ങാവറങ്ങുന

മണങ്ങാണുഇനദ്യ.''

''ചേരതിതത്തതിനങ്ങായപ്ചേരതിതവുംങതടതി

ങപങ്ങായതലമുറകൈളുടടകൈഥപറയന

ഇനദ്യ.''

' 'അതതിജദീവനത്തതിന്കൈഥപറയ-

ടനങ്ങാരുപുതുയഗമങ്ങാണതിനദ്യ''

''ജയപരങ്ങാജയത്തതിടന്റസുഖദുദുഃഖ-

മറതിഞതതിന്മങ്ങാര്ഗവുംങതടതിങപങ്ങാടയങ്ങാരദീ....ഇനദ്യ.''

(മലയദ്യാളരം കൈമ്പമ്പ്യൂടലിരംഗസ്  :    Devika.V )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

കദരതന.  വത 10A
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അധസ്വയാനവും   സമതണ
       

        ക  ൃഷവിലയയാടണ  കകൂടവതല്  തയാല്പരവ്യവും കയാണവികവന്ന      കവടവവുംബമയാണണ 

രയാമവവവിവവന്റെതണ. രയാമവ കൃഷവി വചയയാണണ കവടവവുംബവും ലപയാറ്റവിയതണ . ഒരയാപതവവും കകൂടയാവത 

കവടവവുംബവും വളര്ന്നവലപയായവി . ഒരവികല് രയാമവവവിവന്റെ മകനയായ ഉണവികവടനണ  ഒരവ സവുംശയവും 

അചയാ അചയാ എനവിനയാണവിങ്ങവന കൃഷവി വചയവന്നതണ. എവന്റെ കയാസവിവല കവടവികളവ വട 

അചനമയാര്  ലഡയാക്ടറവവും എഞവിനജീയറവവമലയാമയാണലലയാ. അചവനനയാ അതവിവലയാന്നവവും 

തയാല്പരവ്യവും കയാണവികയാതതണ. എവന്റെ  അചന ഒരവ കര്ഷകനയാവണന്നണ 

പറയയാനഎനവികണ നയാണലകടയാ . കൃഷവി നമ്മവവട ജജീവവിത സമതയാണണ ലമയാവന. 

ഒരവികല് അവനണ ടജീചര് കയാവസടവകവലമയാള് പറഞവ . നമ്മവവട നയാടണ കൃഷവി വചയയാവത

അനവ്യസവുംസയാരങ്ങവള ആ ശ്രയവികവകയയാണണ. നവലയാരവ കര്ഷകവന്റെ ലമയാനയാണണ നമ്മവവട 

കയാസവില് പഠവികവന്ന ഉണവികവടന. ഇവവന നമ്മവളലയാവരവവും ആശ്രയവികണവും.  ടജീചര് 

ഇങ്ങവന പറഞലപയാള് രയാമവവവിനണ അഭവിമയാനവും ലതയാന്നവി. കകൂടവകയാവര കൃഷവി നമ്മവവട 

സമതണ.

         (  മലയമളശ കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ് :     പദവതക 9 G )                                 

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

റശഷതദ
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 നതന സഞയനതതനമയപ...



പ്രപഞമങ്ങാമദീ...പുസകൈതങ്ങാളുകൈളതില്വതിളങതിടുവുംങദശങളതില്ജസ്വലതിക്കുടമന്മങ്ങാടത...നതിന്

കൈരങളതിലലങയങ്ങാ....ഈഈശന്തന്സസ്വപ്നഭൂമതി

ഐശസ്വരദ്യത്തതിന്കൈതിരമങള്വര്ഷതിചനതിന്മങ്ങാതൃതസ്വത്തതിന്ങകൈങ്ങാനലയതില്നദീഗര്ഭധങ്ങാരണവും

നടത്തതിയനതിന്സനതതികൈള്നതിശതന്യങ്ങാമത്തതില്മടങങവ.....ഒരുയഗവുംപുലര്നങതങ്ങാകൈമപ്ണുനദീര്

ങതങ്ങാരണത്തങ്ങാല്......

നതിന്കൈരതിമതിഴതിനതിറഞങതങ്ങാഅങതങ്ങാനതിന്മനവുംടപങ്ങാടഞങതങ്ങാനതിന്സനങ്ങാനങടളലങ്ങാവുംഎങങങ്ങാ

മറഞ്ഞു.നതിന്കൈണദീര്പ്രവങ്ങാഹൈങമങ്ങാബഹലടങമങ്ങാടകൈങ്ങാങണങ്ങാ....എങനങ്ങാനതിന്ങകൈങ്ങാനലയതില്നതിനപ്

ഹൈസങള്ടവടഞ്ഞുങപങ്ങായപ്....

നതിന്സനതതിതന്മങ്ങാങത....നതിന്സനതതികൈള്തന്മതിഴതിങകൈങ്ങാണനതിറയങവ...നതിന്സനതതികൈളങ്ങാവും

ടപങ്ങാന്മങ്ങാനുകൈള്ങയങ്ങാദ്ധങ്ങാകളങ്ങായപ്നതിന്സഞ്ജയത്തതിനങ്ങായപ്പടടയങ്ങാരുകതിപടയങ്ങാളതികൈളങ്ങാവുംനതിന്മകള്

നതിനകങ്ങായപ്....മങ്ങാങത...നതിന്സഞ്ജയത്തതിനങ്ങായപ്സനതതികൈള്രങ്ങാപകൈല്കൈഴതിഞ്ഞുപ്രതദ്യശതന്

കൈതിരണങള്പ്രവഹൈതിച്ചുടകൈങ്ങാണപ്നതിന്മങ്ങാതൃതസ്വത്തതിന്ലഹൈരതികങ്ങായവര്തന്മനവുംതുടതിച്ചു.

ഇനവര്ഒരുമതിക്കുനപടകളത്തതില്പടയങ്ങാളതികൈളങ്ങായപ്ഹൈങതങ്ങാങയങ്ങാദ്ധങ്ങാകളങ്ങായപ്മതിങഥദ്യങ്ങാഅവര്

ഒതുക്കുന.നതിന്സഞ്ജയത്തതിനങ്ങായപ്ഹൈസങള്ങകൈങ്ങാര്ടത്തങ്ങാരുയജഞവും.....നതിനകങ്ങായപ്മങ്ങാങത....നതിന്

സഞ്ജയത്തതിനങ്ങായപ്

(മലയങ്ങാളവുംകൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ്:   ങദവതികൈ9 G )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

     സഫറഷദദപ 9D
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 കവടനവവും ലവലവവവവും

 ഒരവ ദവിവസവും കവളകരയവിലകൂവട നടകവകയയായവിരവന്നവ കവടനവറവമണ

വപടന്നണ അവന വവളളതവില് ഒരവകടലയാസണ ലതയാണവി കണവ "ഹയട

ഇതവിലവിരവന്നണ വവളതവിലകൂവട നജീങ്ങയാന നല രസമയായവിരവികവവും''. അവന

കരവതവി. കവടന ലവഗവും കടലയാസവ ലതയാണവിയവില് കയറവി. ഈ സമയവും

അതവവഴവി ലലവ ലതനജീച പയാറവിവന്നവ.''കവടയാ എവന്നയവവും കകൂടവി ലതയാണവിയവില് കയറ്റവവമയാ?''

ലവലവ ലതനജീച ലചയാദവിചവ. പലക്ഷ കവടന സമ്മതവിചവില. പയാവവും ലവലവവിനണ സങ്കടമയായവി. 

വവവകയാവത കവടനവറവമണ കടലയാസണ ലതയാണവിയവില് കയറവി കവളതവിലകൂവട നജീങ്ങയാന 

തവടങ്ങവി. വപടന്നണ വലവിയ കയാറ്റവ വജീശവി. കയാറ്റവില് കടലയാസവ ലതയാണവി മവങ്ങവിലപയായവി. ''അലയയാ

രക്ഷവികലണ'' അവന നവിലവവിളവിചവ. അതവ ലകടണ ലവലവ ലതനജീച പയാറവി വന്നവ ലവലവ കവടവന

പവറതവ കയറ്റവി കരയവിലലകണ പറന്നവ. ലതയാണവിയവില് കയറ്റയാതതവിനണ കവടനവറവമണ ലവലവ 

ലതനജീചലയയാടണ മയാപവ പറഞവ

                                            

                                
          

               (  മലയമളശ കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ് :   റതനഷ 9E &  ഹമദതയ 9G )                                     

         

            

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 ഷമഹതന ടക.  പത 9A
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നമ്മുടടെ സയാഹടതത നയായകര

എഴവതചന

ഇലദ്ദേഹവത ആധവനവിക മലയയാള ഭയാഷയവവട പവിതയാവവന്നവ

വവിളവികവന്നവ.വപയാന്നയാനവി തയാലകൂകവില് തൃകണവിയകൂര് ശവിവലക്ഷതതവിനവ

പടവിഞയാറവള തവഞതണ തറവണടവിലയാണണ

ജനവിചവതന്നണ വവിശസ്വസവികവന്നവ സവുംസണ കൃതവും ലവദയാനവും തവടങ്ങവിയവ

അഭവ്യസവിചവിരവന്നവ.എസവി.16 -ാംശകതവില് ജജീവവിചവിരവന്നതയായവി

കരവതപടവന്നവ.ആധവ്യയാതമ രയാമയായണവും ,കവിളവിപയാടണ,ഭയാരതവുംകവിളവിപയാടണ

ഭഗവതവുംകവിളവിപയാടണ,ഉതര രയാമയായണവും,ചവിനയാരതവും,ലദവജീ മയാഹയാതവ്യവുംവകവലവ്യ 

നവനജീതവും,ഹരവിനയാമ കജീര്തനവും തവടങ്ങവിയ

ഒലടവറ കൃതവികള് എഴവതച്ഛലന്റെതയാണണ.സവുംസണ കൃത പദങ്ങള്

ഇടകലര്ന്നവതനകവിലവവും ലളവിത ഭയാഷയവവട വൃതങ്ങളവിലകൂവട മലയയാള സയാഹവിതവ്യതവിനവവും 

ഭയാഷകവവും സയായവിതവ്യവും നല്കവിയതണ

ഇലദ്ദേഹമയാണണ.

പകൂനയാനവും

16-ാം ശതകതവില് ജജീവവിചവിരവന്ന ഭക്ത കവവിയയായ 

പകൂനയാനവും എഴവതച്ഛവന്റെ സമകയാലജീനനയായവിരവന്നവ.

വപരവനല്മണകടവതവള കജീഴയാറ്റകൂരവില് പകൂനയാനവും

ഇലതയാണണ ജനനവും.ലമല്പതകൂര് ഭടതരവിപയാടവിവനയാപവും

ഗവരവവയായകൂര് ലക്ഷതതവിലയായവിരവന്നവ വയാസവും തവികഞ

ശ്രജീ കൃഷ്ണ ഭക്തനയായവിരവന്നവ പകൂനയാനവും. പല ആപകടങ്ങളവില് നവിന്നവവും ഭഗവയാന 

പകൂനയാനവത

രക്ഷവിചവിടവണണ എന്നണ ഐതവിഹവ്യവും.

ജയാനപയാന, ഭയാഷയാ കര്ണയാമൃതവും ,സനയാനലഗയാപയാലവുംപയാന,നയാരയാണജീയസലതയാതങ്ങള്

ദശയാവതയാര സണ ലതയാതവും എന്നവിവയയാണണ പ്രധയാന കൃതവികള്.തനവിനയാടന ഭയാഷയാ 

പ്രലയയാഗമണണ പകൂനയാനതവിവന്റെതണ.പയാനപ്രസയാനവത അവസയാന കണവിയയാണണ 

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്

 വതഷള എ
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പകൂനയാനവും.

കവഞന നമവ്യയാര്

1700-ാം ആണവിനടവതണ ജനവിച കവഞന നമവ്യയാര്

തവളല് കൃതവികള് എഴവതവകയവവും അവതരവിപവികവകയവവും

വചയവ. കവിളളവികവറവശവിമവുംഗലവും കലകതണ ഭവനതവില്

ജനനവും.അമലപവഴ ലദവ നയാരയായണ രയാജയാവവിവന്റെ

ആശ്രവിതനയായവിരവന്നവ.മയാര്തയാണ വര്മ്മ മഹയാരയാജവണ

വചമകലശരവി രയാജവ്യവും കജീഴടകവിയലപയാള് തവിരവവനപവരലതകണ ലപയാന്നവ. കവവിസദസവില് 

രയാമപവരതണ വയാരവിയര്,ഉണയായവി വയാരവിയര് തവടങ്ങവിയവരവവും ഉണയായവിരവന്നവ. കലവ്യയാണ 

സസൗഗനവികവും 

എന്ന കൃതവിയവില് തവടങ്ങവിയതയാണണ നമവ്യയാരവവട സയാഹവിതവ്യ സയാമകൂഹവ്യ 

പ്രവര്തനവും.സനയാന ലഗയാപയാലവും,

ബയാണയവദവും,സമനകവുംലഘയാഷയയാത,കവിരയാതവും, 

നളചരവിതവും,സജീതയാസസ്വയവുംവരവും,തവിപവരദഹനവും,പയാഞലജീ

സസ്വയവുംവരവും,സഭയാപ്രലവശവും,കജീചകവധവും എന്നവിങ്ങവന 

ധയാരയാളവും ക ൃതവികള് രചവിചവ.ഓലരയാ കൃതവിയവവും സമകൂഹതവിവല 

വകയാളരവതയായണ മവകതവിവരയവള 

ചയാടവയാറടവിയയായവിരവന്നവ

ലമല്പതകൂര് നയാരയായണയാഭടതവിരവി

16-ാം ശതകതവിവന്റെ ഉതരയാര്ധതവില് വപയാന്നയാനവി

തയാലകൂകവില് ലമല്പതകൂര് ഇലതവ ജനവിചവ. നയാരയായണജീയവും അലദ്ദേഹതവിന്റെ മവഖവ്യ 

കൃതവിയയാണണ.

തവികഞ ശ്രവി കൃഷണ ണ ഭക്തനയായവിരവന്ന ലമല്പതകൂര്

ഗവരവവയായകൂര് അമലതവിലയാണണ വസവിചവിരവന്നതണ.

ഈലക്ഷതതവില് ഇരവന്നയാണണനയാരയായണജീയവും

രചവിചവതന്നണ ഐതവിഹവ്യമണണ. സണ ലതയാനങ്ങള്,

ചമവകള്,മവക്തകങ്ങള്,ശയാസസ്തഗ്രന്ഥങ്ങള് തവടങ്ങവിയ

ലമഖലകളവില് അലദ്ദേഹതവിവന്റെ കയാവവ്യ സപരവ്യ 

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്



നവദദീപപ്തതി33

വവ്യയാപയാചവ കവിടകവന്നവ. നയാരയായണജീയവും,ശ്ര പദ സപ്തതവി,

ഗവരവവയായകൂര്പവലര ശസണ ലതയാതവും ,പ്രതവിയയാസര് വസവ്യവും

തവടങ്ങവി ഇരവപതവിലധവികവും കൃതവികള് അലദ്ദേഹതവിലന്റെതയായവിടവണണ  

 (മലയയാളവും കൈമമ്പ്യൂടതിവുംഗപ് :   നവിതയാ വഷറവിന എ.പവി & ഷമവിതയാവഷറവിന വക )

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്
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പവിന്നണവിപ്രവര്തനങ്ങളവിവല ചവില നവിമവിഷങ്ങള്

ലലിറലില് കകൈറസസ് യൂണലിറസ് & വലിദദദ്യാരരംഗരം കൈലദ്യാ സദ്യാഹലിതദവവദലി ജലി എചസ് എചസ് എസസ് എരഞലിമങദ്യാടസ്


	ഒാര്മ്മകളുടെ നാളുകള്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : അംന.എം 9.F )

	കലമാനും പേടമാനും
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Dilna kabeeR )

	നിക്കോവിന്റെ ഭാര്യ
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Dilna kabeeR )

	ആല്മരം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : വെെഷ്ണ .എന് 9G )

	ഗാന്ധിജിയെ അടുത്തറിയാന്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : നിതാ ഷെറിന് എ.പി & ഷമിതാഷെറിന് കെ )

	പൂമലക്കാട്ടിലെ നെല്ലിമരം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Sanoob.M & Jahansha.K )

	സ്വത്ത് മൂലം തകര്ന്ന കുടുംബം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : ANANDU & JENSON )

	മടിയന് ചിപ്പു!
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : ആദില് ബാബു V.F & ഷഹാസ് M.T )

	ഒരു ജനനം ഒരു മരണം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : HISHAM ABOOBACKER MK )

	പാവം പാവം ഗ്രാവിറ്റി !
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Arshadrahman )

	കടംങ്കഥകള്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : രാഹുല്. എ )

	മഴതുളളികള്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : രാഹുല്. എ )

	വൈലോപ്പിളളി കവിതകളെ കുറിച്ചല്പം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : റിഥ .എം .ടി 9 .A )
	എന് സഖി
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : വൈഷ്ണ കുമാര്.എ 9.G )

	അത്യാഗ്രഹം
	മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : സാന്ദ്ര ദാസ് 9F

	യാത്രാവിവരണം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : സ്നേഹ )

	ഭയക്കൂന്നു ഞാന് ഒാമലേ
	( മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Deepthi )

	സൗഹൃദം
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : പ്രവ്യ പ്രകാശ് 9G )

	ഞാന് അറിഞ്ഞ ഇന്ത്യ
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : Devika.V )

	അധ്വാനം സമ്പത്ത്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : ദേവിക 9 G )

	നിന് സഞ്ജയനത്തിനായ്...
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : ദേവിക 9 G )

	കുട്ടനും ലുല്ലുവും
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : റിന്ഷ 9E & ഹാദിയ 9G )

	നമ്മുടെ സാഹിത്യ നായകര്
	(മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് : നിതാ ഷെറിന് എ.പി & ഷമിതാഷെറിന് കെ )


