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ദദേശപപ്പെരുമ 

പചെമ്പഴനസി 

ദകരളലം സെലംസനാനതറിസന്റ
തലസനാനമനായ തറിരുവനന്തപുരലം കറിഴദക്കദക്കനാട്ടയറിൽ 
നറിനലം സകനാല്ലദതക്കക്ക് ദപനാകുന്ന ദറനാഡക്ക് വഴറി ൯ കറി മശ്രീറ്റർ 
വടെദക്കനാട്ടു സചല്ലുദമനാൾ ശശ്രീകനാരരലം എന്ന സലസതതലം, 
അവറിസടെ നറിനലം അലലം കറിഴദക്കനാട്ടു മനാററി ദപനാതദങനാസടെക്കു 
ദപനാകുന്ന ഒരു ദറനാഡക്ക് ഉണക്ക്. അതക്ക് വഴറി   കറി മശ്രീറ്റർ 
വടെദക്കനാട്ടു സചല്ലുദമനാൾ ദറനാഡറിനു സതനാട്ടു കറിഴക്കനായറി 
സചമഴന്തറിയറിസല മനക്കൽ ദക്ഷേത്രവലം ഒരു ആരനായനാലലം ഒരു
സ്കൂളുലം മറലം കനാണനാലം എ ദക്ഷേത്രതറിനു വടെക്കു 
ഭേനാഗതനായറിട്ടനാണക്ക് ഗുരു ദദേവൻ ജനറിച്ച പ്രസെറിദ്ധമനായ 
വയൽവനാരലം വശ്രീടെക്ക്  നറിൽക്കുന്നതക്ക് ഈ വശ്രീടെക്ക് വളസര പഴക്കവലം



ദപരുലം സപരുമയലം സപറ്റ ഒന്നനായറിരുന .ഗുരുദദേവസന്റ 
പറിതനാമഹസന്റ കനാലലം മുതൽദക്ക ഉള്ള വശ്രീടെനാണറിതക്ക് ഉദദ്ദേശലം 
ഓളലം വരക്ക്ഷലം പഴക്കമുണനാവലം ഈ ഭേവനതറിസന്റ 
അക്കനാലസത നറില സമച്ചസപ്പെട്ട ഒന്നനായറിരുന ഇദപ്പെനാൾ 
നറിലവറിലള്ള സകട്ടറിടെതറിനക്ക് വടെക്കു ഭേനാഗത പനാചകതറിനുലം 
സറികളുസടെ പ്രദതരക ഉപദയനാഗതറിനനായറി അസത 
വലറിപ്പെതറിൽ ഒരു വടെദക്കതുലം അതറിനു പടെറിഞനാറു 
ഭേനാഗതനായറി ഒരു ഉരൽ പുരയലം അതറിനു ദനസര സതക്കു 
ഭേനാഗതനായറി ഒരു സതനാഴുതലം വശ്രീടെറിനു അലലം സതക്കുമനാററി 
ദദേവറി പൂജക്കുള്ള ഒരു സതക്കതുലം ഇതറിനുലം കറിഴക്കനായറി 
കറിഴദക്ക മതറിലറിദനനാടെക്ക് ദചർന്നക്ക് അതറിഥറികൾക്കുള്ള ഒരു 
തളവലം ഇരു വശങ്ങളറിൽ രണ്ടു മുററികളുലം തളതറിസന്റ 
പടെറിഞനാറു ഭേനാഗത ഒരു വലറിയ വനാതറിദലനാടലം കൂടെറി സതക്കു 
വടെക്കനായള്ള ഒരു സകട്ടറിടെവലം ഇസതല്ലലം ഉളക്ക്സകനാള്ളറിച്ചുള്ള 
ഉലമതറിലലം പുറസമ ചുറ്റനാസകയള്ള മൺ മതറിലലം ,എല്ലനാലം 
ദചർനള്ള ഒരു ഭേവനലം ...ഒന്നക്ക് സെങൽപ്പെറിച്ചു ദനനാക്കറിയനാൽ 
അക്കനാലസത സറിതറിക്കക്ക്  വളസര 
പ്രസൗഢറിദയററിയതനായറിരുസന്നന കനാണനാൻ 
വറിഷമമറില്ല.കൂടെനാസത അദതനാടെനുബനറിച്ചുള്ള യക്ഷേറിക്കനാവ 
സെർപ്പെക്കനാവക്ക് മുതലനായവയലം ആ കുടലംബതറിസന്റ 
പനാരമരരസതയലം പ്രനാധനാനരസതയലം പതറിന്മടെങ്ങു 



വർധറിപ്പെറിച്ചറിരുന, വശ്രീടെറിനു വടെക്കു വശത വളസര 
തനാഴക്ക്ച്ചയറിൽ സനൽപ്പെനാടെങ്ങൾ 
കറിടെന്നറിരുന.അതറിനനാലനായറിരറിക്കനാലം ആ ഭേനാവനതറിനു 
വയൽവനാരലം എന്ന ദപരുണനായതക്ക്. 

സെനാധനാരണ ജനങ്ങസള ഇരുതറി പഠറിപ്പെറിക്കുന്ന 
ദമല്പുരയസടെ തണലറിൽ ഏഴകസള ഇരുതറി പഠറിപ്പെറിക്കുവനാൻ 
അന്നസത മനാമൂൽ അനുവദേറിച്ചറിരുന്നറില്ല അതറിനനാൽ ഒരു 
ദമല്പുരയസടെ തണലറിൽ ഇരുന പഠറിപ്പെറിക്കനാവന്നവസര 
ഗുരുദദേവൻ അവറിസടെ ഇരുതറി പഠറിപ്പെറിക്കുകയലം അതക്ക് 
കഴറിഞനാലള്ള സെമയങ്ങളറിൽ പറയർ പുലയർ മുതലനായ 
പനാവങ്ങളുസടെ മഠങ്ങളറിൽ ദപനായറി അവസര പഠറിപ്പെറിക്കുകയലം 
ശുചറിവൃതറികൾ ശശ്രീലറിപ്പെറിക്കുകയലം സചയ്തു സകനാണറിരുന. 
ഇങ്ങസന ദക്ഷേനാഭേതറിനു ആർക്കുലം വഴറി സകനാടക്കനാസത 
അദദ്ദേഹലം എല്ലനാ തരക്കനാസരയലം ഒദര സെമയലം പഠറിപ്പെറിക്കനാനുലം 
ഉയർതനാനുലം ശമറിച്ചു സകനാണറിരുന. ഈ വക 
പ്രവൃതറികളറിൽ ആർക്കുലം എതറിർപ്പുണനായറില്ല .ഇങ്ങസന 
അധരനാപകവൃതറി നടെതറി വന്ന കനാലതനാണക്ക് നനാണു 
ആശനാൻ നനാണു ഗുരു നനാണു ഗുരുസെസനാമറി എസന്നല്ലനാലം 
അദദ്ദേഹസത വറിളറിച്ചു തുടെങ്ങറിയതക്ക് 
 നനാണു എന്ന പദേലം നനാരനായണൻ എന്ന പദേതറിസന്റ ഹ്രസെസ 



രൂപമനാണക്ക്. ദുരനാചനാര മനാമൂലകസള ഉന്മൂലനലം സചയ്തു 
അധധഃകൃതസരയലം അവശസെമുദേനായങ്ങസളയലം 
ഉദ്ധരറിപ്പെറിക്കനാനനായറി നല്ല സെദേനാചനാര വൃതറിദയനാടലം 
സെന്മനാർഗശുദ്ധറിദയനാടലം കൂടെറി ഒരു യഥനാർഥ ബ്രഹ്മചനാരറിയനായറി
പ്രവർതറിച്ചു വന്നതക്ക് സകനാണക്ക് ജനാതറിയലം തനാരവലം ഒനലം 
ദനനാക്കനാസത എല്ലനാവരുലം അദദ്ദേഹസത സചറുപ്രനായതറിൽ 
തസന്ന ഗുരുസെസനാമറി എന്നക്ക് വറിളറിച്ചു. ഗുരു പഠറിപ്പെറിച്ചറിരുന്ന 
സലതനാണക്ക് പറിൽക്കനാലത ശശ്രീ നനാരനായണ ഹയർ 
സസെക്കന്റററി സ്കൂൾ വന്നതക്ക്...ഇന്നക്ക് വളസര നല്ല നറിലയറിൽ 
പ്രവർതറിക്കുന്ന ഒരു വറിദേരനാഭേനാസെസനാപനമനായറി അതക്ക് 
മനാറുകയലം സചയ്തു.

                                                           ദഗനാവറിന്ദക്ക് എസെക്ക് സജ 



ഓർമകളുപടെ ഋതുദഭേദേദം 

അരറികറിലനാദരനാ വറിതുമ്പുന ,
നറിഴദലനാ ഇരുദളനാ തശ്രീരനാത മൂകയനാമങ്ങദളനാ 
അദതനാ പറയനാസത ദപനായ കഥകളറിസല ദതൻ 
മധുരറിമദയനാ ,
വവശനാഖ സൂരരതനാപതനാലരുകുന പുല -
രറിയറിൽ തുഷനാരലം തൂകറി കുളറിദരകറി നറിന്ന പശ്രീത 
പുഷ്പങ്ങൾ ,അതറിദനനാസടെനാപ്പെമുറുകുന 
പണക്ക് ഹൃദേയതറിൽ പടെരനാനശറിച്ച ഇന 
മൂഖശശ്രീതളമനായറഞ നൂറുനൂറനാശകൾ 
കുളറിരണറിഞ രജനശ്രീതശ്രീരങ്ങളറിൽ പൂവറിട്ട 
മൃദുസെല്ലനാപങ്ങൾ നഷ്ടവവഖരറിയനായറിന 
കതറിൽ മുഴങ്ങുന 
സെനായനാഹ്നരുണറിമ ചനായലം പകർന്ന നറിൻ 
അധരങ്ങളറിന ദേറിശ സതറ്ററിയലയനദവനാ 
വർണ്ണങ്ങൾ വറ്ററിയ തമസറിൻ നറിഴലകളറിൽ 
അന്നക്ക് പർവദണന്ദു ദേദ്യുതറി വറിടെർതറിയ-
ദപ്പെനാൾ ആതനാവറിൽ സപയറിറങ്ങറി നശ്രീ മസനനാ 
ദജ്ഞേ സെപ്തവരക്ക്ണങ്ങളുരുകറി ദചർന്ന സെ -



ങൽപ ലനാവണരസെസൗരഭേരമനായറി ,
ആഷനാഡ ദമഘതറിൽ ആർദ്രതദയനാസടെ നശ്രീ 
തഴുകറിയറക്കുനവൻ പ്രനാണസനനാമരങ്ങ 
സള ഹൃദേരമനായറി 
വറിരഹനാർദ്രമനായ ദശനാകസ്മരണകൾ കുതറിർ -
ന്നക്ക് നനാണവർന്നറിരറിക്കുന്നനനാഥമനായ നറിൻ 
നശ്രീണ സെരണറികളറിന 
ദമഘനനാഥമനായറി ,മഞനായറി ,മഴയനായറി 
നറിദന്നനാസടെനാപ്പെമുരുകറിദച്ചരുലം ഞനാനശ്രീഭുവദന-
ദരണുക്കളറിൽ 
അതറിദലനാലമനാലം നറിൻ രനാഗപല്ലവറി 
നറിലച്ചസതദപ്പെനാൾ...
മൃതറിയസടെ തശ്രീവ്രപ്രണയലം കലർന്ന ദഹ 

മന്ദലം 
നറിന്നറിലലറിഞദപ്പെനാദഴനാ ...

സെഹദദേവക്ക്  



 നസർഭയനസർഭയ

സെലംഘലം ദചർസന്നന്നറിൽ 
ആഴറിയറിറക്കറി നശ്രീ 
ക്രൂരതയറിൽ തശ്രീർസതനാരനാ 
കമറിപ്പെനാരസയ
 
കരയനാൻ കഴറിഞശ്രീല 
എൻ മറിഴറിനശ്രീർ കണങ്ങളങ്ങു 
രക്തദശനാഭേമനായക്ക് 

കനാരുണരതറിനക്ക് വകകൾക്കനായക്ക്  
യനാചറിച്ചു ഞനാൻ നശ്രീ 
പസക്ഷേ ദുഷ്ടതയസടെ പകർന്ന 
രൂപമനായക്ക്  



നറിങ്ങൾസക്കനാരനായറിരലം നന്ദറി 
മരറിച്ചനാലലം മറക്കനാത
 സനററിദകടകൾ സെമനാനറിച്ചതറിനക്ക്   

 എസന്റ ഒളറിമങ്ങനാത 
സെസപ്നങ്ങൾക്കക്ക് മുന്നറിൽ 
കരറിനറിഴൽ തശ്രീർതതറിനക്ക് 
ഇനറിയമനാ  കരറിനറിഴൽ  
എസന്റ സെദഹനാദേരറിമനാരറിൽ 
പടെരനാതറിരറിക്കസട്ട.
നറിസന്റ നശ്രീചതകൾ ഇനറിയമശ്രീ 
ഭൂമറിയറിൽ അവർതറിക്കനാതറിരറിക്കസട്ട.......

                                                

                                                       മുഹമദേക്ക് ഷനാ 



വസിജന വവീഥസിയസിൽ 

ഏദതനാ വറിജന വശ്രീഥറിയറിൽ ഞനാൻ കണ നറിസന്ന 
ഏദതനാ കുളറിർ കനാറ്റനായക്ക് ജന്മങ്ങളനായ കതക്ക്  നറിന്നതു 
കുളറിർ കനാറ്റനായറി വന്ന ഈ ജന്മ സുഹൃദേസതദയനാ നറിദ്രയറിൽ 
നറിസന്നസന്ന വറിളറിച്ചുണർതറിയതക്ക് 
പുണര സുഹൃദേദമ നനാമറിദപ്പെനാ നറിസന്ന ഞൻ വറിജന വശ്രീഥറിയറിൽ
എനറിക്കക്ക് വഴറിയരറിയവനാൻ
വദേവലം നറിദയനാഗറിച്ചതനാദണനാ
നറിസന്ന 



എത്രയലം ഞനാൻ നറിസന്ന ദസ്നേഹറിക്കുകറിൽ എനറിക്കനായക്ക് 
വദേവലം നറിസന്ന നറിയഗറിക്കുകറിൽ നശ്രീ എസന്റ മറിത്രദമനാ രക്ത 
ബനദമനാ ഇനറിസയൻ പ്രനാണൻ സവടെറിയന വസര അവസെനാന
തുടെറിപ്പുലം  നറിനക്കനായക്ക് മനാത്രലം........

നറിനക്കനായക്ക് മനാത്രലം........

  
                                                                   അപർണ ഡറി 



പ്രകൃതസി സസൗന്ദരരദം 

സെസൗന്ദരരലം ദതടെറി
അലയന്നസതന്തറിനക്ക് 
മുന്നറിൽ കനാണനാലം പ്രകൃതറി
സെസൗന്ദരരലം 
ദുഖമുണനായനാൽ ദനനാക്കു
പ്രകൃതറിസയ
 പ്രകൃതറി തൻ മദനനാഹര ദൃശരങ്ങളറിദലക്കു 
പൂവറിസന ഉണർതറിസയതറിടലം സൂരരസന 
ദനനാക്കറി ചറിരറിക്കുലം വയലകസളല്ലനാലം  
സൂരരൻ തൻ കറിരണങ്ങളനാൽ 
സപനാൻ അണറി കതറിരുകൾ 
സചങതറിദരനാൻ വന മറയന ദൂസര 
വനാനറിൽ രജനറി വന്നണയന സമസല്ല ....

അമൽ ഷണ്മുഖൻ സക പറി  



കമാല ചെകദം 

പസണനാരറിക്കൽ ഒരു മണ്ണനാങട്ടയലം കരറിയറിലയലം കനാശറിക്കു ദപനായറി 
മഴ വന്നദപ്പെനാൾ കരറിയറില മണ്ണനാങട്ടക്കുലം
കനാറ്റടെറിച്ചദപ്പെനാൾ മണ്ണനാങട്ട കരറിയറിദലക്കുലം
കൂട്ടനായറി അതദല്ല സെസൗഹൃദേലം 

കറ പുരളനാത മനസെറിസന്റ വറിശുദ്ധറി 
മസറ്റനാരറിക്കൽ ഒരു പ്രനാവറിസന അസമയ്തു വശ്രീഴനാസനനാരുങ്ങറിയ ദവടെസന്റ 
കനാലറിൽ  ഉറുമ്പു കടെറിച്ചതുലം നറിലസയനാനലം കറിട്ടനാസത  പുഴ സവള്ളതറിൽ 
കറിടെന്നനാർത കരഞദപ്പെനാൾ  തന്ന പനാവറില ദതനാണറിയറിൽ രക്ഷേസപ്പെട്ടതുലം 
ഉറുമറിസന്റ ,ആനദയനാളലം ദപനാന്ന ഹൃദേയവറിശനാലത സകനാണദല്ല 
ദകൾക്കനാൻ രസെമുള്ള കഥകൾ....

ഇസന്നനാരു കഥനാകനാരനുലം സമനയനാൻ കഴറിയനാത കഥകൾ.....
മണ്ണനാങട്ടയലം കരറിയറിലയലം പ്രനായവലം ഉറുമ്പുലം എസന്നങറിലലം 
പുനർജനറിച്ചനാദലനാ ....



എങറിൽ 
ദവനൽ ചൂടെറിനനാൽ ഉരുകറി തശ്രീരുന്ന മണ്ണനാങട്ടക്കു കരറിയറില കൂട്ടനായക്ക് വരുദമനാ
കനാശറിയറിസല പ്രളയതറിലലം സകനാടലംകനാറ്ററിലമുളയന്ന കരറിയറിലസയ 
മണ്ണനാങട്ട തറിരറിഞ്ഞു ദനനാക്കുദമനാ 
A K 47 ദനനാളലം ദശഷറിയള്ള ദതനാക്കുമനായറി വരുന്ന ദവട്ടക്കനാരസന 
കടെറിക്കനാൻ ഉറുമറിനക്ക് വധരരലം ഉണനാകുദമനാ 
ഉണങ്ങറിയ മരച്ചറില്ലയറിൽ ഒറ്റക്കറിരുന്നനാതഗതലം സചയ്യുന്ന പ്രനാവക്ക് 
അനരനനായ ഉറുമറിസന രക്ഷേറിക്കനാൻ  തുനറിയദമനാ 

ഇല്ലനാ.....

അതനാണക്ക് കനാലചകലം.....
ശരറികൾ അവർതറിക്കസപ്പെടന്നറില്ലനാ 
വണറിച്ചകലം ദപനാസല ഉരുളുലം ദതനാറുലം  അതക്ക് മുദന്നനാട്ടു തസന്ന 
കുതറിക്കുന.......
മനാറ്റമറില്ലനാതതനായറി മനാറ്റലം മനാത്രസമന്ന പഴസമനാഴറി മനാത്രലം തസന്റ ചരറിത്രലം 
സതളറിയറിച്ചു സകനാണറിരറിക്കുന.......



പശസിമഘട്ടതസിലൂപടെ 



പശറിമഘട്ട മലനറിരകൾപശറിമഘട്ട മലനറിരകൾ



ദേക്ഷേറിദണന്തരയസടെ ജല ദസനാതസുലം വജവവവവറിധര
കനാലവറയമനാണക്ക് പശറിതസഘട്ടലം. അറബറിക്കടെലറിൽ നറിനലം

വരുന്ന നശ്രീരനാവറി നറിറഞ കനാറ്ററിസന തടെഞ്ഞു നറിർതറി
വർഷനാവർഷലം മഴ സപയറിക്കുന്നതു ഈ മലനറിരകളനാണക്ക്
.ദലനാകതറിസല ൩൫ വജവവവവറിധര സെമന്നമനായ

സനാനങ്ങളറിസലനാന്നനാണറിതക്ക് .ഈ മലനറിരകൾ
അതറിർതറിയനായറി വരുന്ന ആറു സെലംസനാനങ്ങളറിസല ൨൬

ദകനാടെറിദയനാളലം വരുന്ന മനുഷരരടെക്കമുള്ള ജശ്രീവ ജനാലങ്ങൾക്കു
ഏറ്റവലം അനുദയനാജരമനായ ആവനാസെ വരവസയലം ഇതക്ക്

തസന്ന. വറികസെനതറിസന്റ ദപരറിൽ നടെക്കുന്ന കദയറ്റങ്ങൾ
പശറിമഘട്ടതറിനു വൻ ഭേശ്രീഷണറി ഉയർതകയനാണക്ക്.

പശറിമഘട്ട സെലംരക്ഷേണലം ഓദരനാ ദകരളശ്രീയദന്റയലം ജശ്രീവൻ



മരണ പ്രശ്നമനാണറിന.പശറിമഘട്ടലം എന്ന ആവനാസെ

വരവസസയ സെലംരക്ഷേറിക്കുകസെലംരക്ഷേറിക്കുക............



ദഗനാവ മുതൽ നശ്രീലഗറിരറിദഗനാവ മുതൽ നശ്രീലഗറിരറി
വസരയള്ള മലനറിരകൾ വസരയള്ള മലനറിരകൾ 

സകനാവടെക്കനനാൽ സകനാവടെക്കനനാൽ 



അഗസരനാരക്ക്കൂടെലം അഗസരനാരക്ക്കൂടെലം 

ആനമുടെറി ആനമുടെറി 



പശറിമഘട്ടവലം നമ്മുസടെ കനാലനാവസയലം പശറിമഘട്ടവലം നമ്മുസടെ കനാലനാവസയലം 

സതക്കുപടെറിഞനാറൻ കനാലവർഷ കനാറ കളുസടെസതക്കുപടെറിഞനാറൻ കനാലവർഷ കനാറ കളുസടെ
ദേറിശദേറിശ

  

പശറിമഘട്ടതറിസന്റ പടെറിഞനാദറ ചരുവറിൽപശറിമഘട്ടതറിസന്റ പടെറിഞനാദറ ചരുവറിൽ
കൂടതൽ മഴ ലഭേറിക്കുന്നതറിസന്റ ദരഖ ചറിത്രലം കൂടതൽ മഴ ലഭേറിക്കുന്നതറിസന്റ ദരഖ ചറിത്രലം 



പശറിമഘട്ടതറിസന്റ കനാലനാവസ പശറിമഘട്ടതറിസന്റ കനാലനാവസ 

നറിതര ഹരറിത വനങ്ങൾ നറിതര ഹരറിത വനങ്ങൾ 



കുന്തറിരറിക്കലം കുന്തറിരറിക്കലം 

അർദ്ധ നറിതര ഹരറിത വനങ്ങൾ അർദ്ധ നറിതര ഹരറിത വനങ്ങൾ 



പശറിമഘട്ടതറിസല ജന്തു വവവറിധരലം പശറിമഘട്ടതറിസല ജന്തു വവവറിധരലം 

അറ്റക്ക് ലസെക്ക്  നറിശനാ ശലഭേലം അറ്റക്ക് ലസെക്ക്  നറിശനാ ശലഭേലം 

കരറിനശ്രീല വടെഗർ ചറിത്രശലഭേലം കരറിനശ്രീല വടെഗർ ചറിത്രശലഭേലം 

എട്ടുകനാലറി എട്ടുകനാലറി 



ചൂരൽ ആമചൂരൽ ആമ
  

പശറിമഘട്ടതറിസല മൽസെരലം പശറിമഘട്ടതറിസല മൽസെരലം --കടെക്ക് ലകടെക്ക് ല



മലബനാർ തതമലബനാർ തത
  

മലമുഴക്കറി ദവഴനാമൽ മലമുഴക്കറി ദവഴനാമൽ 



മര പ്രനാവക്ക് മര പ്രനാവക്ക് 

മൂങ്ങ  മൂങ്ങ  
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