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                                 ശമീമെതവി. ജയശമീ മക.  എസസ (മഹൈഡവിസ്ട്രസസ)

   "ഒരു മെലയയനാര ഗനാമെതവിമൻറ 
ടചൈതനനന്യം ഉൾമകനാണസ മകനാണസ 
ആയവിരകണകവിനസ വവിദനനാർതവികൾകസ 
അക്ഷരദമീപന്യം പകർന്നു മകനാടുത 
മെമീനനാങ്കൽ ഗവൺമമെൻറസ ടട്രൈബൽ 
ടഹൈസ്കൂൾ 60 മൻറ 
നവിറവവിലനാണസ.ലവിറവിൽ ടകറസസസ 
സന്യംരന്യംഭതവിമൻറ ഭനാഗമെനായവി 
തയനാറനാക്കുന്ന ഡവിജവിറൽ മെനാഗസവിനസ 
എലനാവവിധ ആശന്യംസകളന്യം"
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ഉളളടക പടവിക

നമ്പർ                              ഉളളടകന്യം    യപജസ നമ്പർ

01                   
                          എമന്റെ മെലയനാളന്യം

        
          4

02
                  മെനസവിമന്റെ ദദുഃഖന്യം           5

03                            ബനാലനന്യംബനാലനന്യം           6

04                            ജവനാൻ           7

05              വവിശന്നു വലഞ്ഞ യതനമീച          8

06
       സുൽതനാൻ മെരവിചനാൽ

        9

07
     ഒന്നസ എന്നസ ഉതരന്യം വരുന്ന യചൈനാദനങ്ങൾ

        10
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എത്ര സുന്ദരന്യം മുതസ മെണവിയപനാമലമന്റെ മെലയനാളന്യം
എമന്റെ മെനസവിമല മെനാതൃഭനാഷയന്യം എമന്റെ മെലയനാളന്യം
എമന്റെ നനാവവിൽ ആദനന്യം ഉണർന്നതനാണസ മെലയനാളന്യം

എഴുതച്ഛൻ എഴുതവി കവിലവിമചനായലറസ വളർന്ന മെലയനാളന്യം
      പുഷ്പഗനന്യം ഉള്ളതനാണസ എമന്റെ മെലയനാളന്യം
അറവിവവിൻ ആകനാശന്യം യപനാമല എമന്റെ മെലയനാളന്യം
നന്മ നവിറഞ്ഞ അമ്മ യപനാമല എമന്റെ മെലയനാളന്യം

മെഴത്തുള്ളവിയപനാൽ ശുദന്യം ആണസ എമന്റെ മെലയനാളന്യം
മമെത്ര സുന്ദരന്യം മുതസ മെണവി യപനാൽ എമന്റെ മെലയനാളന്യം

 എൻ മെനസവിമല മെനാതൃഭനാഷയനാണസ എമന്റെ മെലയനാളന്യം...........   

കവവിത                                                                                                           

                                                                                         സദനാന്യം.
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മെനസവിമന്റെ ദദുഃഖന്യം

ഓയരനാ നനാളന്യം ഓയരനാ നവിമെവിഷവന്യം നനാന്യം നനാമെലനാതനായവിതമീരുയമ്പനാൾ
ഇരുണ യമെഘന്യം യപനാമല ആയവി തമീരുകയനാണയലനാ 

നമ്മുമട മെനസസതമീരനാ ദദുഃഖവന്യം മെനായനാത 
ഓർമെയന്യം തവിങ്ങവിനവിറയന്യം മെനസ്സുകൾ

യവദനകമളലനാന്യം ഉള്ളവിമലനാതുകവി മെനസസ രണസ പവിണങ്ങനാമത
തവിരവിതനാഴനാമതരവിയവിക്കുന്നു

മെനസസ എന്ന മൂന്നക്ഷരന്യം മകനാണസ എണവിതമീർകനാൻ എത്രയന്യം
ഓർമ്മകൾ

മെനസവിമലവവിമടയയനാ പനായന്നു ബനാകവിയനായ യദഹൈന്യം ഇവവിമടയന്യം
തമീരുന്നു

ഓർമ്മകൾ എലനാന്യം മെനസവിമലനാതുകവി എൻ
എറവിഞ്ഞ മകനാള്ളവി ആയവിതമീരുകയനാണസ ജമീവവിതന്യം

കവവിത
അപർണ.എസസ
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                                                   ബനാലനന്യംബനാലനന്യം        6   
കഥനങ്ങൾ പറഞന്യം ചൈവിരവിചന്യം കഴവിഞയപനായ എമന്റെ ബനാലനന്യം.....

തവിരവിമക വരനാൻ ഞനാൻ മകനാതവിക്കുന്ന എമന്റെ ബനാലനന്യം.....
           കനാസസ മുറവിയവിമല മബഞവിൽ പുസ്തകതനാളവിൽ 

ഉറങ്ങവിയ എമന്റെ ബനാലനന്യം.........
ഇന്നവിതനാ ഏയതനാ അശനാന്ത നഗരതവിൽ കുടുങ്ങവിയ 

എമന്റെ യയൗവ്വനന്യം......
            ഞനായനനാർക്കുന്നു എമന്റെ ബനാലനതവിൻ കഥകൾ ചൈവിരവിചന്യം

കളവിചന്യം ഞനാൻ കഴവിഞ്ഞ എമന്റെ ബനാലനന്യം......
കൂട്ടുകൂടവി കളവിചന്യം പഠവിചന്യം ദദുഃഖതവിൻ യവദനയറവിഞ്ഞ ഞനാൻ

കഴവിഞ്ഞ എമന്റെ ബനാലനന്യം....
               ഇന്നവിതനാ ഞനാൻ തവിരവിമക വരനാൻ മകനാതവിക്കുന്ന എമന്റെ

ബനാലനന്യം യസ്നേഹൈന്യം നവിറഞ്ഞ അധനനാപകരുന്യം , മെനാതനാപവിതനാകളന്യം
നവിറഞ്ഞ ബനാലനന്യം....

ഒരു കനാറവിൽ പറതവി വവിടസ പടന്യംയപനാമല എമന്റെ ബനാലനന്യം.......
              മെനായ ഇന്നവിതനാ ഞനാൻ ഓർക്കുന്നു തവിരവിമകവരനാൻ

ക്ഷണവിക്കുന്നു എമന്റെ ബനാലനന്യം.....
ഒരു യസ്നേഹൈന്യം ടകനമീടവി വന്ന എൻമറ സയൗഹൃദതവിനസ ബനാലനന്യം  

  

കവവിത                                                    സഫ
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ജവവൻ
     
 അതവിർതവികളവിൽ ജമീവൻ മവടവിഞ്ഞ രനാജനമത സന്യംരക്ഷവിക്കുന്ന

ജവനാന്മനാർ
        സസ്വന്തന്യം കുടുന്യംബമത മെറന്നവർ അതവിർതവിയവിൽ ഉറങ്ങനാമത

കനാവലവിരുന്നു ജവനാന്മനാർ
           സസ്വന്തന്യം രനാജനയസ്നേഹൈന്യം ടകവവിടനാമത സൂക്ഷവിക്കുന്നവർ

ഭമീകരരുമട അനകനാരമെനാകുന്ന ജവനാന്മനാർ
            ഭമീകരുമട അന്തകനനാകനാൻ പുണനജന്മന്യം എടുതവർ
              സസ്വന്തന്യം ജന്മന്യം രനാജനതവിനനായവി മവടവിഞ്ഞസ അവർ

ശരമീരന്യം അതവിർതവിയവിൽ ആമണങ്കവിലന്യം അവർ തനാൻ സസ്വന്തന്യം
കുടുന്യംബതവിലനാണസ മെഹൈനാന്മനാമര പ്രശന്യംസവിക്കുയമ്പനാൾ ഇവമര നനാന്യം

മെറക്കുന്നു.
               ടദവമത നനാന്യം രക്ഷകനനായവി കനാണുന്ന

ടദവതവിൻമറ മെനുഷനനാവകനാശങ്ങൾ അവർ ജവനാന്മനാർ,
രക്ഷകൻമെനാർ .

 കവവിത
                                                                                                  ഹൈനാഫവിസസ
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           വവിശന്നു വലഞ്ഞ യതനമീചവവിശന്നു വലഞ്ഞ യതനമീച  8 
ഒരുദവിവസന്യം  വവിശന്നസ  വലഞ്ഞസ  യതനമീച  ഒരു  മെരമകനാമ്പവിൽ  ഇരുന്നു.
അയപനാഴനാണസ  ഒരു  പൂമ്പനാറ  അതസ  വഴവി  വരുന്നതസ  കണതസ  യതനമീച
പൂമ്പനാറയമട യചൈനാദവിച. "എവവിമട നവിമന്നങ്കവിലന്യം ഇതവിരവി യതൻ കവിട്ടുയമെനാ"?
നമുകസ യനനാകനാന്യം പൂമ്പനാറ പറഞ.  അങ്ങമന യതനമീച പൂമ്പനാറയന്യം യതടവി
നടകനാൻ തുടങ്ങവി
.  കുമറ  ദൂരന്യം  മചൈന്നയപനാൾ  അവൻ  കണതസ  അവരുമട  കൂട്ടുകനാരനനായ
വണവി  നവിറമയ  യതനുന്യം  മകനാണ്ടുവരുന്നതനാണസ.  യതനമീച  യചൈനാദവിചനാൽ
നവിനകസ എവവിമട നവിന്നനാണസ ഇത്രയന്യം കവിടവിയതസ.?  പലതരന്യം പൂകൾ ഉണസ
യറനാസനാ,  പവിചവി,  മചൈമ്പരതവി,  എന്നവിവ  നവിങ്ങൾ  എവവിയടകനാണസ
യപനാകുന്നതസ  പൂമ്പനാറ  പറഞ.  അല  ഞങ്ങൾകസ  പൂയന്തനാടതവിയലകസ
യപനാകുന്യംവഴവി  കുമറ  ഉറുമ്പുകളന്യം  മകനാണസ  വരുന്നതസ  കണ.  യനരന്യം
ഒരുപനാടനായവി ഇനവി എയപനാഴനാണസ തവിരവിച യപനാകുന്നതസ നവിങ്ങൾ തനവിചനാണസ
യനാത്ര  തുടർന്നു.  കുമറ  സമെയമമെടുത്തു  എങ്കവിലന്യം  പൂയന്തനാടന്യം  കണയപനാൾ
സയന്തനാഷമെനായവി എന്തു മെയനനാഹൈരമെനായ പൂയന്തനാടന്യം അടുതദവിവസന്യം വമര
കുഞങ്ങമള  മകനാണ്ടുവരണന്യം  സനന  സമെയമെനായയപനാൾ  അവർ
മെടങ്ങവിയപനായവി.

       പവിയറദവിവസന്യം രനാവവിമല ഉണർന്നസ യതനമീചകസ പൂയന്തനാടതവിയലകസ
തമന്ന കുഞങ്ങമള കൂടവി മകനാണസ യപനാകണന്യം എന്നസ യതനാന്നവി പയക്ഷ

അത്രയന്യം ദൂരന്യം പറന്നു യപനാകനാൻ തമന്ന കുഞങ്ങൾ കഴവിയയമെനാ?
അങ്ങമന ചൈവിന്തവിചവിരവിക്കുയമ്പനാഴനാണസ കൂടവിനു ചുറന്യം യകടതസ അതവിശയന്യം

തമന്ന കുഞങ്ങൾകസ  കൂടവിനു ചുറന്യം  പനാറവി  പറക്കുന്നു ഞനാനുന്യം ഇങ്ങമന
പറഞ്ഞയപനാൾ തമന്ന അച്ഛനുന്യം അമ്മയന്യം സയന്തനാഷന്യം യതനാന്നവിയവിട്ടുണനാകുന്യം
അങ്ങമന അന്നസ മുതൽ തമന്ന മെകമള കൂടവിയനായവിരുന്നു യനാത്ര
 ......                                                                      അഭവിഅഭവി..എസസഎസസ..എന്യം എന്യം 
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 സസൽതവൻ മരരചവൽ സസൽതവൻ മരരചവൽ

(ചൈരവിത്ര സന്യംഭവകഥ)   

           പണസ വടയകഇന്തനൻ ഭരവിചതസ അലനാവദമീൻ കവിൽജവി എന്ന സുൽതനാൻ 
ആയവിരുന്നു. അയദഹൈതവിൻമറ മെനവിയനായവിരുന്നു മെനാലവികസ. ഒരവികൽ രനാജനതസ കടുത 
വരൾചയണനായവി. ആളകൾ പടവിണവിയവിലനായവി.ഭരണതവിൽ ഭക്ഷനവകുപവിമന ചുമെതല 
ഗവിയനാസുദമീൻ എന്ന നലവനനായ ഉയദനനാഗസ്ഥനനായവിരുന്നു.
               പടവിണവി മെനാറനാൻ ഖജനനാവവിൽനവിന്നസ ജനങ്ങൾകസ പണന്യം വനായ്പയനായവി 
മകനാടുകനാമമെന്നസ ഗവിയനാസുദമീൻ മെനവിയനായ മെനാലവികവിയനനാടസ പറഞ. "പയക്ഷ സുൽതനാൻ
മെരവിചനാൽ ഉടൻ പണന്യം തവിരവിചടകണന്യം എന്നസ ജനങ്ങയളനാടു പറയണന്യം."
                 മെനവിയമട ദരുയദശന്യം മെനസവിലനാവനാത പനാവന്യം ഗവിയനാസുദമീൻ അതസ 
സമ്മതവിച.ഗവിയനാസുദമീൻ ഭക്ഷന വകുപവിൽ നവിന്നസ പുറതനാകവി ആ പദവവി കൂടവി 
സസ്വന്തമെനാകണന്യം അതനായവിരുന്നു മെനാലവികവിമന ലക്ഷനന്യം !!! മെനാലവികസ ടവകനാമത 
സുൽതനാൻ അടുമതതവി "അങ്ങയമട മെരണയശഷന്യം വനായ്പ തവിരവിചടയനാൻ എന്നനാണസ 
ആ ഗവിയനാസുദമീൻ ജനങ്ങയളനാടസ പറയന്നതസ അതവിനർതന്യം അയനാൾ അങ്ങയമട മെരണന്യം 
കനാതവിരവിക്കുകയനാണസ എന്നയല"?
                 നമ്മളസ ഇതസ യകടതുന്യം സുലനാനസ യദഷനന്യംവന്നു അയദഹൈന്യം യവഗന്യം ഗനനാസസ ദവിന 
വവിളവിച... അയതനാമട ഗവിയനാസുദമീൻ മെനസവിലനായവി ഇതസ മെനവിയമട ചൈതവിയനാണസ.
        ഇറങ്ങവിയവിടവില യപടവി പുറത്തു കനാടനാമത ഗവിയനാസുദമീൻ ശനാന്തനനായവി പറഞ: "പ്രയഭനാ 
സതനതവിൽ അങ്ങമന വളമരകനാലന്യം ജമീവവികണമമെന്നനാണസ ആഗഹൈന്യം അതുമകനാണനാണസ
ജനങ്ങയളനാടസ അങ്ങമന പറഞ്ഞതസ മെരണയശഷന്യം പണന്യം തവിരവിചടകണന്യം എന്നസ 
പറഞ്ഞനാൽ ജനങ്ങളല മെരവികനാതവിരവികനാൻ പ്രനാർതവിക്കുമെയലനാ"......
              അതുയകടസ സുലനാനസ സയന്തനാഷമെനായവി. അയദഹൈന്യം ഗവിയനാസുദമീൻ ധനാരനാളന്യം 
സമ്മനാനങ്ങൾ മകനാടുത്തു.

                                                                അരുണവിമെ
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 1.എത്ര വനവിതകൾ ഇന്തനയമട രനാഷ്ട്രപതവിമെനാർ ആയവിട്ടുണസ?       
 2.എത്ര മെലയനാളവികൾ ഇന്തനയമട രനാഷ്ട്രപതവിയനായവിട്ടുണസ?
3. എത്ര വനവിതകൾ ഇന്തനൻ പ്രധനാനമെനവി ആയവിട്ടുണസ ?
4. ഭൂമെവികസ എത്ര ഉപഗഹൈങ്ങൾ ഉണസ ?
5. യലനാകരനാഷ്ട്രങ്ങളവിൽ വലവിപതവിൽ റഷനയമട സ്ഥനാനന്യം എത്ര ?
6. യലനാകരനാഷ്ട്രങ്ങളവിൽ ജനസന്യംഖനയവിൽ ടചൈനയമട സ്ഥനാനന്യം എത്ര ?
7. എയങ്ങനാടസ നവിങ്ങളമട ഒരു യതനമീച കൂടവിൽ എത്ര റനാണവിമെനാർ ഉണസ ?
8. ടഹൈഡ്രജനസ ആയറനാമെവിക നമ്പർ എത്ര ? 
9. യകരളതവിമല ആദന യലനാടറവി ടവികറസ വവില എത്ര ?
10. ജലതവിൻമറ ആയപക്ഷവിക സനാന്ദ്രത എത്ര ?
11. ഒചവിനസ എത്ര കനാലകൾ ഉണസ ?
12. ഇന്തനൻ സന്യംസ്ഥനാനങ്ങളവിൽ വലവിപതവിൽ രനാജസ്ഥനാനവിമന്റെ സ്ഥനാനന്യം 
എത്ര ?
13.മെഹൈനാതനാഗനാനവി എത്ര വടയമെശ സയമ്മളനങ്ങൾ പമങ്കടുതവിട്ടുണസ ?
14. ഇന്തനയവിമല പദവവി പടവിക ക്രമെതവിൽ രനാഷ്ട്രപതവി സ്ഥനാനന്യം എത്ര ?
 15. ആമെമീബകസ  എത്ര യകനാശങ്ങളണസ ?
16. യകരളതവിമല ജവിലകളവിൽ വലവിപതവിൽ പനാലകനാടസ സ്ഥനാനന്യം എത്ര ?
17. യകരള നവിയമെസഭയവിൽ എത്ര ആന്യംയഗനാ-ഇന്തനൻ പ്രതവിനവിധവികളണസ ?
18. തവിരു-മകനാചവിയവിൽ എത്രയപർ രനാജപ്രമുഖൻ പദവവി വഹൈവിചവിട്ടുണസ ?
19. മെത്സരന്യം ഇന്തനയന്യം ടചൈനയന്യം എത്ര സമെയ യമെഖലകൾ 
വമീതമെനാണുള്ളതസ ?
20. ജനസന്യംഖനയവിൽ ഉതരപ്രയദശവിമല സ്ഥനാനന്യം എത്ര ?
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