


ആമുഖഖം 

കുടട്ടികളുടടെ സർഗവവാസനകൾ 
പരട്ടിപപവാഷട്ടിപട്ടിക്കുന്നതട്ടിനവായട്ടി തയവാറവാകട്ടിയ
പ്രഭവാകട്ടിരണഖം കടയഴുത്തുമവാസട്ടിക 
കഥകളുഖം കവട്ടിതകളുഖം വർണ്ണ മപനവാഹരട്ടിത
തുളുമ്പുന്ന ചട്ടിത്രങ്ങളുഖം ടകവാണണ്ട് 
സമ്പന്നമവാണണ്ട് ഇത്തരഖം സർഗ്ഗസൃഷട്ടികൾ 
കണ്ട് പുത്തൻ പ്രതതീക്ഷകളുഖം ഉണർവുകളുഖം 
പകരവാൻ കഴട്ടിയുടമന്നണ്ട് നമുകണ്ട് 
പ്രതതീക്ഷട്ടികവാഖം



നന്മയുടടെ സമവാനഖം 

ഒരട്ടിടെത്തണ്ട്  പതകടെട്ടി എന്ന ഗവാമത്തട്ടിൽ കുനഖം തവാഴണ്ട് വരയുടടെ 
തവാടഴയവായട്ടി ഒരു ടകവാച്ചുവതീടട്ടിലവാണണ്ട് കണ്ണനഖം അമയുഖം തവാമസഖം ആ 
ഗവാമത്തട്ടിടല ഏറ്റവുഖം സതത്സ്വഭവാവട്ടിയുഖം എലവാവരുപടെയുഖം 
കണ്ണട്ടിലുണ്ണട്ടിയുഖം ആയ അച്ഛൻടറ മകനവാണണ്ട് കണ്ണൻ. എന്നവാൽ 
അവൻ അച്ഛടന കവാണവാനള്ള ഭവാഗഗ്യമുണവായട്ടില കവാരണഖം അവടന 
അച്ഛൻ കുഞ്ഞുനവാളട്ടിൽ തടന്ന ഈ പലവാകപത്തവാടെണ്ട് വട്ടിടെപറഞ്ഞു. 
അങ്ങടന അമ മവാത്രമുള്ള കണ്ണൻ എലവാവടരയുഖം സ്കൂളട്ടിൽ പപവാകവാൻ
കഴട്ടിഞട്ടിരുന്നട്ടില.
അമ പണട്ടി ടചയണ്ട് കട്ടിട്ടുന്ന പണഖംടകവാണണ്ട് ഓപരവാ ദട്ടിവസടത്തയുഖം 
ആഹവാരഖം മുടെങ്ങവാടത കഴട്ടിച്ചുവന അവൻടറ ജതീവട്ടിതഖം ഇങ്ങടന 
ആയതണ്ട് ടകവാണണ്ട് അവടന കൂട്ടുകവാരനഖം ഉണവായട്ടിരുന്നട്ടില അമടയ 
വട്ടിഷമട്ടിപകണ എന്നണ്ട് കരുതട്ടി അവനടതവാനഖം അമടയ അറട്ടിയട്ടിചട്ടില 
അങ്ങടന നട്ടിറഞ ജതീവട്ടിതത്തട്ടിനട്ടിടെയട്ടിൽ ഒരു കട്ടിസ്മസണ്ട് കവാലഖം വന 
മഞ്ഞുഖം കവാറഖം തണുപഖം നട്ടിറഞ ആ കട്ടിസ്മസണ്ട് ദട്ടിവസഖം എലവാ 
കുടട്ടികളുഖം ഉലവാസപത്തവാടടെ യുഖം സപനവാഷ നട്ടിറഞ മനസ്സുമവായട്ടി 
ആർത്തട്ടി വട്ടിളട്ടിച്ചുകൂകട്ടി തട്ടിമട്ടിർത്തുഖം പുത്തനടുപഖം അണട്ടിഞ്ഞുഖം പകകണ്ട് 
മുറട്ടിച്ചുഖം കുർബവാനയുഖം ഓടെട്ടിനടെന.
ഇടതലവാഖം കണ്ടുടകവാണണ്ട് സങ്കടെ മടെകട്ടി കണ്ണൻ പള്ളട്ടിപറമ്പട്ടിടല 
കചവടെകവാടര സഹവായട്ടിച്ചു നട്ടിന ഈപശവാടയ എനട്ടിക്കുഖം 
ഇതുപപവാടല സപനവാഷട്ടികവാൻ ഒരു അവസരഖം കട്ടിടട്ടിയട്ടിരുടന്നങ്കട്ടിൽ 
എന്നണ്ട് ആപലവാചട്ടിചണ്ട് ഓടെട്ടിനടെന്നണ്ട് പുതപമവാറ്റട്ടി അമയുടടെ കകകളട്ടിൽ 
കട്ടിടെന അത്ഭുതടമനപറയടട അന്നടത്ത ഭവാഗഗ്യശവാലട്ടി എന്നവണ്ണഖം 
ആപരവാ വവാതട്ടിലട്ടിൽ മുട്ടുന വവാതട്ടിൽ പതുടക തുറന കകനട്ടിറടയ 
സമവാനങ്ങളുമവായട്ടി സത്സ്വതീകരട്ടികവാനവായട്ടി കുടട്ടികളുഖം കുടട്ടികളുഖം കട്ടിസ്മസണ്ട് 
അപ്പൂപനഖം സമവാനടപവാതട്ടികൾ നതീടട്ടിനട്ടിൽക്കുന്ന നന്മയുടടെ 
പ്രതതീകമവായട്ടി കദവപുത്രനവാണണ്ട് ഈ പുത്രടന സപനവാഷട്ടികവാനഖം 
സമവാധവാനട്ടിപട്ടികവാനഖം വരുഖംകവാലങ്ങളട്ടിൽ കട്ടിസ്മസണ്ട് പവളയട്ടിൽ ഇനട്ടിയുഖം
കകനട്ടിറടയ സമവാനങ്ങളുമവായട്ടി ഞങ്ങടളത്തുഖം എന  
പറഞ്ഞുടകവാണണ്ട് മൂടെൽ മഞട്ടിനട്ടിടെയട്ടിലൂടടെ അവർ തട്ടിരട്ടിച്ചുപപവായട്ടി



ജജീവചരരിത്രക്കുറരിപപ
“ കുമവാരനവാശവാൻ ”    

1873 ഏപരിൽ 12 നപ തരിരുവനന്തപുരര
ജരില്ലയരിലലെ കകായരിക്കരയരിൽ ജനരിച
വരിദദകാഭദകാസതരിനുശശേഷര
അധദകാപകനകായരി സകാമൂഹരികസമതതര
നടമകാടരിയരിരുന. കകാലെമകായരിരുന്നു അതപ 
1891 ൽ ശജീനകാരകായണഗുരുവരിനപ
ശേരിഷദതതര സതജീകരരിച അശതകാലട ജജീവരിതര ആധദകാതരിക 
ശശേലെരിയരിശലെക്കപ മകാറരി എസപഎൻഡരിപരി ലസക്രട്ടറരി 
നരിയമസഭകാ സകാമകാജരികൻ എനജീ നരിലെകളരിൽ 
ശസവനമനുഷരിച പധകാനകൃതരികൾ

• വതീണപൂവണ്ട് 
• ഒരു സട്ടിഖംഹപ്രസവഖം 
• നളട്ടിനട്ടി 
• ഗവാമവൃക്ഷത്തട്ടിടല കുയട്ടിൽ 
• ചണവാലഭട്ടിക്ഷുകട്ടി 
• ദുരവസ്ഥ 
• ചട്ടിനവാവട്ടിഷയവായ സതീത 
• കരുണ 
• മണട്ടിമവാല 
• വനമവാല 
• പുഷ്പവവാടെട്ടി 
• പ്രപചവാദനഖം 
• ശതീബുദ്ധചരട്ടിതഖം 



സൂക്തങ്ങൾ 

“ നരിനക്കപ അഹരിതമകായ എശന്തകാ അതപ അനദനുര 
അതജീതമകാലണനപ ധരരിക്കണര നരിലെക്കപ ഇഷ്ടമകാകകാത 
അനദലന ഏൽപരിക്കരുതപ ഇതകാണപ ധർമ്മതരിനപ 
സകാരര ” മഹവാഭവാരതഖം

“മറ്റുള്ളവർ നരിങ്ങശളകാടപ എങ്ങലന ലപരുമകാറണലമനപ 
നരിങ്ങൾ ആഗ്രഹരിക്കുന്നുശവകാ അതുശപകാലലെ അവശരകാടര 
ലപരുമകാറുക”  കബബട്ടിൾ

“മതശമതകായകാലര മനുഷദൻ നനകായകാൽ മതരി ഒരു 
ജകാതരി ഒരു മതര ഒരു ശദവര മനുഷദനപ ”

ശതീനവാരവായണഗുരു

“ആർക്കുര തരിന്മ വരണലമനപ ആഗ്രഹരിക്കരുതപ 
ആലരക്കുറരിചര പരുഷമകായരി സരസകാരരിക്കരുതപ 
ആർക്കുര പവർതന വരിഘര ഉണകാക്കരുതപ” 

ഗുരുനവാനവാകണ്ട്



പുരവാണ പചവാദഗ്യങ്ങൾ

➔  വരിദദയുലട അധരിഷകാനശദവത ?
സരസതതരി 

➔ പുരകാണങ്ങൾ എത്ര ?
18 

➔ ഭഗവതപ ഗജീതയുലട കർതകാവപ ?
ശവദവദകാസൻ 

➔ ശവദ
ങ്ങൾ സമുദ്രതരിലള്ള ഒളരിപരിച്ച അസുരൻ? 
ഹയഗ്രജീവൻ 

➔ ബ്രഹകാവരിൻലറ വകാഹനര ?
ഹരസര 

➔ മഹകാവരിഷ്ണുവരിൻലറ അഞകാമലത അവതകാരര ?
വകാമനൻ 

➔ പഞകാക്ഷരരി മനര ?
നമശേരിവകായ 

➔ ശദവശലെകാകലത പശുവരിലന ശപരപ ?
കകാമശധനു

















എഡട്ടിപറ്റവാറട്ടിയൽ പബവാർഡണ്ട്
അഖംഗങ്ങൾ 

1) അഞ്ജന വരി
2) ആദരിതദ എസപ
3) സകാന്ദ്ര പരിഎസപ
4) നവദ ലക
5) സഞ്ജന എസപ
6) ഷഫ്ന 
7) അർച്ചന വരി
8) ഷരിഫകാന ഡരി


