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എഡഡികറകോറഡിയലഎഡഡികറകോറഡിയല.....,.....,
                                   സസ്വപപ്നം അഥവവാ 
കനവവ് നമമ്മുടടെ ജജീവവിതടത്തെ മവാറവിമറവികമ്മുന്ന 
ഒന്നവാണവ്.കവാരണപ്നം അടതവാരമ്മു പ്രതജീക്ഷയവാണവ്.നമള് 

ഉറകത്തെവില് കവാണമ്മുന്നതല്ല സസ്വപപ്നം, നമമ്മുടടെ 
ഉറകപ്നം നഷ്ടടപ്പെടെമ്മുന്നതവാണവ് യഥവാര്ത്ഥ 
സസ്വപപ്നം. 
നമ്മള് ഒരരിക്കലലും വരിജയരികളുടടെ കഥകള് 
വവായരിക്കരുതത് അതരില് നരിനലും നമുക്കത് 
സനന്ദേശലും മവാത്രനമ 

ലഭരിക്കുകയുള.പരവാജരിതരുടടെ കഥകള് വവായരിക്കുക 
അതരില് നരിനലും നമുക്കത് വരിജയരിക്കവാനുള്ള പ്രനചവാദനലും 
ലഭരിക്കുലും...നമ്മള് കവാണവാതരിടെതവാണത് നമ്മുടടെ 
ആഗ്രഹങ്ങള്. നമ്മള് എതവാതരിടെതവാണത് നമ്മുടടെ 
സസ്വപ്നങ്ങള്. ജജീവരിതതരില്  ആടരയുലും നമ്മള് 
വരിലക്കുറചത് കവാണരുതത് ഓര്ക്കുക. 
നരിലച്ചുനപവായ ഘടെരികവാരവലും ദരിവസതരില്
രണ്ടുപ്രവാവരിശശലും നമുക്കത് യഥവാര്ത്ഥ സമയലും
കവാണരിച്ചു തരു. അതരിനവാല് സസ്വപ്നലും കവാണുക, 
ആ സസ്വപ്നങ്ങടളെക്കുറരിചത് ചരിനരിക്കുക ആ
ചരിനരിക്കുക ആ ചരിനകടളെ പ്രവര്തരിയരിലൂടടെ
സഫലമവാക്കുക.............................  
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 ആശലുംസ          

നനാമമെലനാല്ലാം മുററിയമപ്പെടനാന് നനാമമെലനാല്ലാം മുററിയമപ്പെടനാന് , , 
രൂപമപ്പെടനാന് വറിളറിക്കമപ്പെടരൂപമപ്പെടനാന് വറിളറിക്കമപ്പെട
വജ്രങ്ങളനാണവവജ്രങ്ങളനാണവ. . നറിരന്തരമെനായനറിരന്തരമെനായ
മെറിനുക്കലറിലൂമട പൂര്ണ്ണശശനാഭയറില് ജജ്വലറിക്കുക മെറിനുക്കലറിലൂമട പൂര്ണ്ണശശനാഭയറില് ജജ്വലറിക്കുക 
എന്നതനാണവ നമ്മുമട ദദൗതതല്ലാംഎന്നതനാണവ നമ്മുമട ദദൗതതല്ലാം. . ജജീവറിതതറില് ജജീവറിതതറില് 
നനാല്ലാം മതരമഞ്ഞെടുക്കുന്നനനാല്ലാം മതരമഞ്ഞെടുക്കുന്ന, , ഏലറിക്കമപ്പെടുന്ന ഏലറിക്കമപ്പെടുന്ന 
ശമെഖലകള് ഏതനായനാലല്ലാം അതറിമന്റെ ശമെഖലകള് ഏതനായനാലല്ലാം അതറിമന്റെ 
പ്രധനാനവറി ജയഘടകല്ലാം അതറിനനായുള്ള നമ്മുമടപ്രധനാനവറി ജയഘടകല്ലാം അതറിനനായുള്ള നമ്മുമട
തജീവനാശവശമെനാണവതജീവനാശവശമെനാണവ, , ദനാഹമെനാണവദനാഹമെനാണവ,,
മുശന്നറനാനുള്ള അഭറിവനാഞവഛയനാണവമുശന്നറനാനുള്ള അഭറിവനാഞവഛയനാണവ. . 
നറിങ്ങളുമട  തജീവദനാഹമത പറിന്തുടരുക നറിങ്ങളുമട  തജീവദനാഹമത പറിന്തുടരുക 
ബനാക്കറിമയലനാല്ലാം പുറമക വരുല്ലാംബനാക്കറിമയലനാല്ലാം പുറമക വരുല്ലാം....   ....   
                                                                      ബബെഷഷി പഷിബബെഷഷി പഷി. . വര്ഗഗീസസവര്ഗഗീസസ
                                                                                ബഹെഡ്മമാസ്റ്റര്ബഹെഡ്മമാസ്റ്റര്
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ദദേശശീയഗഗാനന
1950 ജനുവരറി 24 നനാണവ  ഇന്തതനാ ഗവണ്മമെന്റെവ 

രവറിന്ദ്രനനാഥ ടനാശഗനാററിമന്റെ ജനഗണമെന 
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ബല്ലാംഗനാളറിഗനാനല്ലാം 
ശദശറിയഗനാനമെനായറി അല്ലാംഗജീകരറിച്ചതവ.1911 
ഡറിസല്ലാംബര് 27-നവ മകനാല് ക്കതയറില് 
നടന്ന ഇന്തതന് നനാഷണല് 
ശകനാണ്ഗ്രസറിമന്റെ 28-ാംവനാര്ഷറിക 

സശമ്മേളനതറിവലനാണവ ആദതമെനായറി ജനഗണമെന 
ആലപറിക്കമപ്പെടതവ.1912 ജനുവരറിയറില് 
തതജ്വശബനാധറിനറി പതറികയറില് ഭനാരത വറിധനാതനാ 
എന്ന ശറിര്ഷകതറിലനാണവ ഈ ഗനാനല്ലാം ആദതമെനായറി
പ്രസറിദജീകരറിച്ചതവ.
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  മമാതൃഭമാഷ
   
മെനാതൃഭനാഷ നമ്മുമട
നറിതതജജീവറിതതറിമന്റെ
ഭനാഗമെനാണവ.ശകവല
മെനായ ആശയവറിനറിമെയതറിനപ്പുറല്ലാം ഭനാഷ
നറിര്വഹറിക്കുന്ന 
ധര്മ്മേങ്ങള് ഏമറയനാണവ. 
സല്ലാംസവകനാരമത രുപമപ്പെടുത്തുന്നതറില്
മെനാതൃഭനാഷ നറിര്ണനായകമെനായ 
പങ്കുവഹറിക്കുന്നു.നമ്മുമട
അററിവുകളുല്ലാം അനുഭവങ്ങളുല്ലാം 
സജ്വനാഭനാവറികമെനായ രറിതറിയറില്
ആവറിഷവ കരറിക്കനാനുല്ലാം വറിനറിമെയല്ലാം 
മചെയനാനുല്ലാം മെനാതൃഭനാഷയറിലമട കഴറിയുന്നു.
                     - ശജനായല് പറി എഫവ
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                                      -വവസവലവന
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മെധുകണല്ലാം
മെധുരല്ലാം നുകരനാന് വരുല്ലാം

 ശതന്വണവ ശപനാല്

നജീ വന്നു രനാവറില്- നറിലനാവറില്

തൂമെ      ഞ്ഞുമപയല്ലാം നറിലനാവറില്

 സജ്വര്ണ്ണ ച്ചറിറകുള്ളതനാരഗണ-

ങ്ങമളനാപ്പെല്ലാം നജീ  വന്നു കനാററിലനാടുല്ലാം

നനാളല്ലാം ശപനാമല  നജീ 

പകലറിന്

വനാതറില്തുറശന്നവന്നജീലശയനാ 

ആഷവമെറി ശറനാസവ സജറി
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കകേരളള

   മലയയാളതത്തി൯ തനത്തിമയുണ൪തള

മധുരമകനയാഹര

  ശകരളല്ലാം. കനവറിലല്ലാം നനവറിലല്ലാം

നറിനവറിലല്ലാം കതറിരുവറിതക്കുല്ലാം മെലനനാടറി൯

ശകരളല്ലാം.

ശദവറിക ജയരനാജവ
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 പക 
ദുരമൂത്തു  നമ്മേള്ക്കവ  പുഴകറുത്തു
ചെതറിമൂത്തു  നമ്മേള്ക്കവ
മെലമവളുത്തു 
തറിരമുതമെറിമടനാരു
കരറിമെണല്
തജീരത്തു വരയറിട
നമ്മേള് മപനാതറി മഞ്ഞെടുത്തു 
പകയുണവ ഭൂമെറിക്കവ പുഴകള്ക്കവ 
മെലകള്ക്കവ പുകതറിന്ന പകലറിനുല്ലാം 
പുകതറിന്ന പകലറിനുല്ലാം ശദഷതമുണവ
                          - വറിഷ
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കനവവകനവവ            

നമ്മുമട ശകരളല്ലാം
മെലയനാളതറി   തനറിമെ  ഉണ ത്തുല്ലാം൯ ൪

മെധുര  മെശനനാഹര  ശകരളല്ലാം. കനവറിലല്ലാം,
നറിനവറിലല്ലാം  കതറിരുവറിതക്കുല്ലാം  മെലനനാടറി൯-
ശകരളല്ലാം. ഒരുമെശയനാടുല്ലാം തനറിമെശയനാടുല്ലാം
ചെറിറകുവറിരറിക്കുമെജീ, സജ്വപ്നനകരല്ലാം.
നനാടറി  വറികസന നഖരറിയറിലവ൯ -
ഒന്നനായവ ഉണരുമെജീ  കൂടനായ്മകളവ.
ശകരളമമെന്ന നമ്മുമട നനാടറിലവ പുതുതല-
മുറകളവ  കനവുരുക്കജീടുന്നു.                          

------------------------അന്ന ശറയ്ചല് 
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കനവവകനവവ            

                 മെഴ                    

മെഴ മെഴ പുതുമെഴ മപ യമട
ചെറപറ മപരുമെഴ  മപയമട    
തവളകള്
ചെനാടറിരസറിക്കമട
മെജീനുകള്
ചെനാടറിരസറിക്കമട
മെരങ്ങളുല്ലാം

ആടറിരസറിക്കമട

           - അനന്ദു എസവ നനായര്
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കനവവകനവവ            

                                                            

പനാസറിക്കുണനാക്കുന്ന 
വറിപത്തുകള് 
വലറിയ തനനാതനാഭനാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവനാ  ണവ 
പനാവസറിക്കവ.അശനകനായറിരല്ലാം വര്ഷങ്ങള്
ഇവനശറിക്കനാമത നമ്മുമട ചുറ്റുപനാടറില്
നറിലനറിലവക്കുമമെന്നതനാണവ അവയുമട
പ്രധനാന നന്യൂനത.
നമ്മുമട നറിതതജജീവറിതതറില് പനാസറിക്കവ

ഉലന്നങ്ങള് ഒരു 
പ്രധനാനഘടകമെനായറി 
മെനാററിക്കഴറിഞ്ഞു. ഭക്ഷണല്ലാം 
കഴറിക്കറിന്നതറിനുല്ലാം  
ഭക്ഷണവുല്ലാം മെരുന്നുല്ലാം 
സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനുല്ലാം  

ഭക്ഷണല്ലാം മപനാതറിഞ്ഞെവ സൂക്ഷറിക്കറിന്നതറിനുല്ലാം പനാസറിക്കവ പനാതങ്ങള് 
ഉപശയനാഗറിക്കുന്നു.

കതറിക്കുശമനാള് സല്ലാംഭവറിക്കുന്നതവ
ഉപശയനാഗറിച്ചുകഴറിഞ്ഞെശശഷല്ലാം വലറിയമച്ചററിയുകയുല്ലാം മെറ്റുല്ലാം മചെയന്ന 
പനാസറിക്കവ കവറുകളുല്ലാം ശബനാടറിലകളുല്ലാം മെറ്റുല്ലാം ഭൂമെറിമയ പലവറിധതറില് 
വറിഷമെയമെനാക്കറിമക്കനാണറിരറിക്കുകയനാണവ. നശറിക്കനാമത ഭൂമെറിയറില് 
കറിടക്കുന്നതുമകനാണവ ഇതവ പ്രകൃതറിജനതമെനായ പ്രനര്തനങ്ങള്ക്കവ 
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കനവവകനവവ            

തടസല്ലാം വരുത്തുകയുല്ലാം ജലസല്ലാംഭരണശശഷറിയുല്ലാം വനായുഞനാരവുല്ലാം 
ഇലനാതനാക്കുകയുല്ലാം മചെയന്നു. പനാസറിക്കവ നമ്മുമട കൃഷറിരജീതറിമയയുല്ലാം 
കനാര്ഷറികവറിളകളുമട ഉലനാദനലമതയുല്ലാം ബനാധറിക്കുന്നു.പനാസറിക്കവ 
കവറുകളുല്ലാം മെറവ പനാസറിക്കവ ഉലന്നങ്ങളുല്ലാം കതറിക്കുശമനാള് 
ഡശയനാകവസറിന് ഉള്മപ്പെമടയുള്ള വറിഷവനാധനങ്ങള് 
അന്തരജീക്ഷതറില് കലരുന്നതനായറി പല പഠനങ്ങളുല്ലാം 
മതളറിയറിച്ചറിടണവ. ഇവ മെനു ഷതരറില് കനാന്സര് ഉണനാക്കുമമെന്നുല്ലാം 
വതക്തമെനായറിട
ണവ.
അന്തരജീക്ഷതറില് ദജീര്ഘകനാലല്ലാം നറിലനറിലവക്കുന്ന ഒരു കൂടല്ലാം 
വറിഷപദനാര്ത്ഥങ്ങളനാണവ  ഡശയനാകവസറിന്. കനാന്സററിനവ പുറമമെ 
ഹൃശദനാഗല്ലാം, ആമെനാശയശരനാഗങ്ങള്, ശജ്വനാസശകനാശശരനാഗങ്ങള്, തജ്വക്കവ
ശരനാഗങ്ങള് എന്നറിവയയല്ലാം ഡശയനാകവസറിന് 
കനാരണമെനാകുന്നുമണന്നവ പഠനങ്ങള് മതളറിയറിക്കുന്നു.       

                             കടപ്പെനാടവ :ശനാസ്ത്രശകരളല്ലാം
                                       അലകവസവ സജറി
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കനവവകനവവ            

        കു  ടട്ടികഗാലന
എത്ര  നല്ല  മദനഗാഹരന

ഓ൪മ്മകള്   തനശീടന  എ൯   

കുടട്ടികഗാലന

ബഗാലല്യതട്ടില്  നട്ടിനന

മുതട്ടി൪നദപഗാള്

ഓ൪ക്കുവഗാനന

രസട്ടികഗാനന

ഒതട്ടിരട്ടിയുള്ള  കുടട്ടികഗാലന                   

 മുഹമ്മേദവ ഷനാന് 
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കനവവകനവവ            

    നനീലയാകേയാശള
അതറിരറിലനാമത പറന്നു
കറിടപ്പുണനാകനാശല്ലാം നജീലനാകനാശല്ലാം
അവറിമടപ്പെക്ഷറി കണശക്ക
പനായനാ൯
കവറിയുന്നുശണനാ  ശമെനാഹല്ലാം.
ചെറിറകറിലനാമത രഥമെറിലനാമത
പനാറനാമനങ്ങമനയനാവുല്ലാം?
ആരുതന്നു പറക്കനാനുള്ള
ശക്തറി  
വറിശനാലമെനായ   നജീലനാകനാശതവ.
നമലനാരു മവയറിലറില് നറിറഞ്ഞു  
നറില്ക്കുല്ലാം 
നമലനാരു  സുന്ദരമെനായ  നജീലനാകനാശല്ലാം.
 നജീല  കളററില്  നറിറ  ഞ്ഞു  നജീലനാകനാശല്ലാം. 
-                           -ലലബനാന് 
ബഷജീര്  
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കനവവകനവവ            

 

കുദഞ്ഞേ നശീ അറട്ടിയഗാ൯
"നട്ടിനന

ഭക്ഷണതട്ടിനന
ഒരുപങന

        വട്ടിശക്കുനവ൪
ക്കു ഉള്ളതഗാണന

        നട്ടിനകഗായട്ടി
അധട്ടികമുള്ള വസന

        നഗ്നരുദടേതഗാണന
നട്ടിനകന അധട്ടികമുള്ള നചെരുപ്പുകള്

         നട്ടിഷഗാദുകരുദടേതഗാണന
         നശീ നചെയഗാതട്ടിരുന നന

          അനശീതട്ടിയഗാണന ".

നന്ദന സനട്ടില്

2121



കനവവകനവവ            

''കേണ്ണടചച
സസ്വപള
കേയാണരുതച
കേണ്ണച തുറനച
സസ്വപളകേയാണുകേ''

- എ പജീ മജ
അബവദൂള് കലനാല്ലാം

ശറനാഷന് ശജനാബറി
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കനവവകനവവ            



എഴുതുവവാന
മടടിപടിടടിക്കുന്നു എഴുതുവവാന...
മനസടില് ചടിറകടടി ശബബ്ദം കകള്കവാബ്ദം...
എനടിടബ്ദം എകനവാ...
വവായടിക്കുവവാനബ്ദം
കകള്ക്കുവവാനബ്ദം... 
ആരബ്ദം ഇലവാത്തതുകപവാലല...

                          -സഹല് നവാസര
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കനവവകനവവ            

                  പരത്തിശ്രമള                          

ഒരത്തിടതച  ഒരു വ       യസ്സനയായ

കേഴുതയുണയായത്തിരുന. അവനന്റെ ഉടമസഥന

അവനന നകേയാലയാന തനീരുമയാനത്തിച. ഒരു
ദത്തിവസള കേഴുത നപയാട്ടകേത്തിണറത്തില് വനീണു

അകപയാള് 
അവനന ഉടമസഥന അവനന നകേയാലയാന

തനീരുമയാനത്തിച. അവനന മുകേളത്തികലക
മണലത്തിട്ടു മൂടയാന തനീരുമയാനത്തിച. ബുദത്തിമയാനയായ
ആ കേഴുത അവനന്റെ മുകേളത്തികലക വനീണ മണ്ണച

കുട ഞത്തിട്ടച അതത്തിനന്റെ മുകേളത്തി കേയറത്തി നത്തിന
കുറച കേ ഴത്തിഞകപയാള് ആ കേഴുത
ഉടമസഥനന വത്തിട്ടച ദൂനര കപയായത്തി.

1                              -സസകനയാ നബെനത്തി
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കനവവകനവവ            

സദൗന്ദരതല്ലാം
ഗുരുവറിനവ സദൗന്ദരതല്ലാം ജനാനവുല്ലാം ശസ്നേഹവുല്ലാം 

ശറിഷത ക്കവ ബദറിയുല്ലാം വറിനയമെതുല്ലാം൪
കടലറിനവ സദൗന്ദരതല്ലാം തറിരമെനാലയുല്ലാം
കനാടറിനു സദൗന്ദരതല്ലാം കളകളവുല്ലാം
കുയറിലറിന്റെഭല്ലാംഗറിശയനാ സല്ലാംഗജീതവുല്ലാം
മെയറിലറിനവ പജീലറിതന് വ ണ്ണമെതുല്ലാം൪
രനാജനാവറിനവസദൗന്ദരതല്ലാം സത്ഭരണല്ലാം
മെനറിക്കവ തനവുല്ലാം ലനപുണതവുല്ലാം
സൂരതനവ തജീഷ്ണമെനാല്ലാം രശവമെറികളുല്ലാം.

                          മബല്സ ബറിജ
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കനവവകനവവ            

        സകഹകോദരങ്ങള്

 ലദവല്ലാം തന്ന ദനാനമെനാണവ
ലദവല്ലാം തന്ന ശസ്നേഹമെനാണവ
അമെമെ  തന്ന  കരുതലനാണവ
അമ്മേ   തന്ന   കൂടകനാരവ

 
നമമ്മേ വഴറി  നടത്തുല്ലാം 

 
നമുക്കവ നലതവ
പറ  ഞ്ഞുതരുല്ലാം

                         നമമ്മേ
ലനാളറിക്കുല്ലാംശസ്നേഹമെനാണവ

                   കരുതലറിന്
നറിറകുടമെനാണ    - ശടനാമെറിന് ലമെക്കറിള്
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കനവവകനവവ            

ബനാലതല്ലാം
മെനാവറി ശചെനാടറിമല  മെണമുളള൯

മെധുരമെനാല്ലാം മെനതനാരറില്
കുതറിരുമന്ന   ബനാലതല്ലാം൯ .

മെനാമഴചെനാററി   മെധുനുക ന്നവ൯ ൪
നടന്നകനാലല്ലാം  മകനാച്ചു  കനാലല്ലാം.

എന്നുല്ലാം   ഓ മ്മേയറില്   തുളുമന്ന൪
എ    ബനാലതല്ലാം൯

മെറക്കുവനാനനാവറില   ഒരറിക്കലല്ലാം
എ   ബനാലതല്ലാം൯ .

 
-അതുലത

ബറിജ
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കനവവകനവവ            

പ്രകൃതത്തി

പ്രകൃതറി അതറിമന്റെ മെണ്ഡലതറില് ഒരറിക്കലല്ലാം
ശൂനതതയവ  ഒരറിടല്ലാം അനുവദറിച്ചു മകനാടുക്കറില

എന്നവ പറയനാറുണശലനാ.അതു ശപനാമല
തമന്ന മുലധനല്ലാം ലനാഭതറിമന്റെ

അഭനാവമതശയനാ നറിസനാരമെനായ
ലനാഭമതശയനാ അനുവദറിക്കുകയറില.

-യനാസറിന് സലറില്ലാം
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കനവവകനവവ            

കനല്
ഒഗാര്മ്മകള്  കനല് തദലഗാടന 
കഗാറട്ടിലഗാടന  തശീ നഗാളന ദപഗാല്
നഗാന ഒനഗായന കഗാണന ദലഗാകന

ദനടേഗാന് പക.......

തശീച്ചുള ദപഗാല് പക.
ആളട്ടികതന എന്

പക.

പുതു തശീരങ്ങള് ദതടന.
നകഗാതട്ടി തശീരഗാനത ഹൃദേയന
പകലട്ടിന് വഗാതട്ടിലട്ടില്
കതന തശീ നഗാളമഗായന പക.

ആളട്ടികതന തശീ പക.......ബനാലതല്ലാം.
--വട്ടി   ഷ്ണു പ്രസഗാദേന

2929



കനവവകനവവ            

മെ ഴത്തുള്ളറി
ശമെഘതറിന് മെറിഴറിനജീര് തുള്ളറിയനാല്
 ഞനാന് വന്നു ഭൂമെറിതന് മെജീമത
കണ്ണുനജീര് കണങ്ങളനാല്
എമന്ന മപനാഴറിച്ചു ശമെഘല്ലാം
തൂമവള്ളത്തുള്ളറിയനാല്
എമന്ന മപനാഴറിച്ചു ശമെഘല്ലാം
കുളറിരനായവ വന്നു ഞനാന്
ഭൂവറില് വശന്ന
ജലനാശയല്ലാം നറിറഞ്ഞു
ഞനാനനാല് കവറിഞ്ഞു.
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കനവവകനവവ            
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കനവവകനവവ            

                                                 

-           ഒരു ദരഗാഗന നമുകന
നലട്ടിയ പഗാഠങ്ങള് 

ബഗാകടേശീരട്ടിയഗാകളുനടേ നൂറട്ടിനലഗാനന
മഗാത്രന വലട്ടിപമുള്ള സൂക്ഷമഗാണകളഗാണന.ഇവയന

സസ്വതന്ത്രമഗായട്ടി നട്ടിലനട്ടിലഗാനഗാവട്ടില്ല .ഇവയട്ടില് ചെട്ടിലതന
മനഷല്യരട്ടിലു മൃഗങ്ങളട്ടിലുന ഒരുദപഗാനല നട്ടിലനട്ടിലഗാന്
കഴട്ടിവുള്ളതുന മറ്റു ചെട്ടിലതന  മനഷല്യനരക്കൂടേഗാനത ചെട്ടില

ജന്തുകളട്ടിദലഗാ സസല്യങ്ങളട്ടിദലഗാ മഗാത്രന
അതട്ടിജശീവനസഗാധല്യത ഉള്ളവയുമഗാണന.ഇവയട്ടില്

പലതുന ഉപദ്രവകഗാരട്ടികള് അല്ല.എനഗാല്
ചെട്ടിലവ

ദരഗാഗകഗാരട്ടികളഗാണന.ഇവയട്ടില്തനനയുള്ള
ചെട്ടിലയട്ടിനന 

വവറസുകള്കന ഇടേയട്ടിനടേ 
ജനതട്ടിമഗാറന  വരഗാനള്ള കഴട്ടിവുകളുള്ളതട്ടിനഗാല് ഇവയട്ടില്

ദരഗാഗകഗാരട്ടികളഗായട്ടിട്ടുള്ളവനയതട്ടിദര ഔഷധങ്ങളുന
വഗാകട്ടിനകളുന പരഗാജയനപ്പുകയഗാണന പതട്ടിവന



സമഗാദേനന:ദടേഗാമട്ടിന്
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കനവവകനവവ            



-എല്ബട്ടിന്      
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കനവവകനവവ            

ദകരളന      
എനന നഗാട ദകരളന

ഞഗാന് ജനട്ടിച്ച ദകരളന
എനന  നഗാട ദപരുദകട

ഭനഗട്ടിയുള്ള   ദകരളന
കവട്ടിതയുനടേ ഉത്ഭവന എന്

ദകരള മണട്ടില് നട്ടിനന
മഗാതഗാ പട്ടിതഗാ ഗുരു എന
പറഞ്ഞു തന ദകരളന
എനന നഗാടേന ജശീവനള്ള
ശകട്ടിയുള്ള ദകരളന
എനന നഗാട ദകരളന
ഞഗാന് ജനട്ടിച്ച ദകരളന
എനന നഗാട ദപരുദകട 

ഭഗട്ടിയുള്ള ദകരളന         -അനന്ദു 
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കനവവകനവവ            
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കനവവകനവവ            

അമ്മേ മെലയനാളല്ലാം 
ശകരളതറിമന്റെ മെനാതൃഭനാഷയനാണവ
മെലയനാളല്ലാം.അമ്മേയനാകുന്ന
മെനാതൃഭനാ ഷമയ
ശസ്നേഹറിക്കുന്നവരനായറിരുന്നു
മെലയനാളറികള്.പശക്ഷ ഇശപ്പെനാള്
കനാലല്ലാം മെനാററി,മെലയനാളമത
പു ഛറിക്കുന്ന രജീതറിയറിലനാണവ
സമുഹല്ലാം ശപനാകുന്നതവ.ഇശപ്പെനാള് എലനാ സവകുളുകളറിലല്ലാം 
മെലയനാളമതക്കനാള് പ്രനാധനാനതല്ലാം മവള്ളക്കനാരുമട 
ഭനാഷയനായ ഇല്ലാംഗറി  ഷറിനനാണവ.ഇനറി നമുക്കവ മചെയനാന് 
കഴറിയുന്നമതന്തനാണന്നുമവച്ചനാല് നമ്മുമട 
പുതറിയതലമുറമയ നമ്മേള് മെലയനാള ഭനാഷമയ 
ശസ്നേഹറിക്കനാന് പഠറിപ്പെറിക്കുക.  

                            ശജനായല് ശറനായവ 
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കനവവകനവവ            


ഒഗാര്മ്മയഗാകുന മഴ

 ഒരു മഴ ബചെയ്ത ഈ വഴഷിവഗീണണ
ഒരു കകുുട ചൂടഷിയ
ചുലരഷിയഷിലങ്ങബന
നഗീളുബമമാരു
മഴയയമാര്മ്മയഷില
നമായളേബറ
കമാത്തുവച
സസൗഹൃദണ
മഴയയമാബടമാബതമാന്നു കളേഷികമാന
ബകമാതഷിചകമാലണ
ഒമാര്ക്കുയബെമാള് ഈറനണഷിയുന്ന യമമാഹെണ

ഒന്നുണ മഷിണമാബത നഗീ ബപബട്ടെന്നു പഷിരഷി ഞ്ഞു 

യപമായസ
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കനവവകനവവ            

    -ഷഷിനമാസസ

  പുഴ
ഒഴുകുവവാന ലകവാതടിക്കുന്നു ഞവാന

മനബ്ദം മനമവായടി 

നനീലയവായടി ലവള്ളയവായടി അമൃതവായടി

ഒഴുകുന്നു ഞവാന 

                - സവാനലടി കതവാമസസ് 
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കനവവകനവവ            

സണഗഗീതണ ....

സബ്ദംഗനീത ലഹരടിയടില് ആടടി ഉലഞസ് ,
ഏകമവാബ്ദം ഗവാനത്തടില് ഒഴുകടിനടനസ്,

പൂനളടിര് കതവാട്ടത്തടില് പറന്നു നടനസ്,
കസ്നേഹമവാബ്ദം ഭുമടിതന,

മടടിയടില് ആടടി,

പ്രകൃതടിയവാബ്ദം അമ്മതന,
ഭബ്ദംഗടിലയ ആസസ്വദടിചസ്,

അച്ഛലന്റെ മടടിയടില് ഉറങടി,
പവടിഴമവാബ്ദം സസ്വപ്നങള് കണ്ടുണരവാബ്ദം.........

                                               

                                                   മയാതത്യു സത്തി  മയാര്ട്ടത്തിന 
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കനവവകനവവ            



"വഗായട്ടിച്ചഗാലുന വളരുന
വഗായട്ടിച്ചട്ടിനല്ലങട്ടിലുന

വളരുന
വഗായട്ടിച്ചു വളര്നഗാല്

വട്ടിളയുന 
വഗായട്ടികഗാനത വളര്നഗാല്

വളയുന "
 

(കുഞ്ഞുണ്ണത്തി മയാഷച)

-നന്ദന സനത്തില്
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കനവവകനവവ            

ആത്മസനഗശീതന
എ൯ ഹൃദയതത്തിങ്കനല ആത്മസളഗനീതകമ

അനശസ്വരമയായച നനീ ഒഴുക

ഒഴുകേത്തി ഒഴുകേത്തി നനീ എ൯ നയാവത്തില്

തുളുമ്പുന ഹൃദയസളഗനീതമയായച ഒഴുക

എ൯ ആത്മസളഗനീതകമ എലയാള

നത്തിനത്തില് അ൪പണമയായച

ആത്മസളഗനീതകമ ...... ദത്തിവവ്യസളഗനീതകമ.......

   ജജവനനയയ നജ ഒഴക  ........ 

   അനനപദനനഭന
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കനവവകനവവ            

 

                                            -എവവന
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കനവവകനവവ            

 
കേഥ

മയാനത്തികേക്കലച
        ഒരത്തിക്കല് ഒരത്തിടതച രണച 
സകഹയാദരങ്ങള്ഉണയായത്തിരുന.അതത്തില് 
മുതവന  ധനത്തികേനയായത്തിരുന ഇളയവന 
ദരത്തിദ്രനള. ഇളയവന
കചേട്ടനന്റെ അടുതച സഹയായള
അഭവ്യ൪തത്തികമയാള് 
സഹയായത്തികകേയത്തില.പത്തിനനീടച അവനച നചേട്ടനന
കേയാള് ധനത്തികേനയാകേണള എനച 
ആഗ്രഹത്തികകേയുള നചേയ്തു അങ്ങനന 
ഇരത്തിക്കകമയാള് 
ഒരുമയാലയാകേവനച ഒരു മയാനത്തികേ കേലച 
നകേയാടത്തിതത്തിട്ടച പറ ഞ്ഞു "ഇതച ഒരു മയാനത്തികേ 
കേലയാണച നനീ എനച കചേദത്തിചയാലള അതച 
നത്തിനക്കച നല്കുനതയാണച പകക
ഒരു കേയാരവ്യള നത്തിനന്റെ ആവത്തിശവ്യള കേഴത്തിയുകമയാള്
അതച 
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കനവവകനവവ            

ഒരു ചുവന തുണത്തി നകേയാണച മൂടണള". 
അവന അതച വനീട്ടത്തില് നകേയാണച കപയായത്തി 
പരനീകത്തിചച കനയാക്കത്തി . അവന അതത്തികനയാടച 
പറഞ്ഞു  ഒയാ മയാനത്തികേ കേകല എനത്തിക്കച  
പണള തരുവത്തിന . അങ്ങനന അതച പണള 
തരുവയാന തുടങ്ങത്തി അവനച ആവശവ്യതത്തിനച 
പണമയായകപയാള് അവനച അതച ഒരു ചുവന 
തുണത്തി നകേയാണച മൂടത്തി. അങ്ങനന അവനച 
ആവവ്യശവ്യള വരുകമയാള് അതത്തികനയാടച 
സഹയായള കതടുകേയുള നചേയള അങ്ങനന 
അവന ധനത്തികേനയാവുകേയുള അവന കചേട്ടനന 
കേയാള്   ധനത്തികേനയായത്തി മയാറുകേയുള 
 നചേയ്തു...............,

 


അസനജദേന  എന
ബഷശീര്
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               ഭയാഷ      
                     ഭയാഷയാഎനതച നമ്മുനട  

ജനീവത്തിതതത്തിനല   മുഖൃഘടകേമയാണച . ഭയാഷയത്തിലൂനടയയാണച
നയാള ആളുകേളുമയായത്തി  ആശയള സകേമയാറുനതച 
അതുനകേയാണച തനന ഭയാഷ നമ്മുനട ജത്തിവത്തിതതത്തില് 

അനവയാരവ്യമയാണച.       

വയാകകേള് കുടത്തിനചേര്നച ഭയാഷ ഉണയാകുന ആ ഭയാഷനയ

ഒരു പുസ്തകേതത്തില് ഉള്നപടുതത്തി ജനീവത്തികനവരുമുണച 

അതു നകേയാണച തനന നമ്മള് ഭയാഷനയ 

മയാനത്തികകേണതയാണച.  

                -അനത്തിരുദച.വത്തി.ബെത്തി

4545



കനവവകനവവ            

മയാലയാഖ
സദവനത  എനള കസ്നേഹത്തിക്കയാന

നന്മകേള് മയാതള നചേയനീടയാന
കസയാദരര്ക്കയാനയനള

കസ്നേഹത്തിക്കയാന
എനള നമ്മുനട മയാലയാഖ

                             എ
നന കേയാകന മയാലയാഖ
                              കു

നട  നടകള മയാലയാഖ
                              

                           -
അല്ഫഫിന
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മുത്തശശ്ശിയയും കുടടട്ട്യേളയും

മമാനയും കറുത്തടലമാ കുടടട്ട്യേമാടളേ 
മഴപപെയയും
ടവേഗത്തശ്ശില
ടപെമാടനമാള 
ഇടശ്ശിപവേടയും മശ്ശിനലയും
കടണ്ടേകയും 
ഇനശ്ശിപയമാടയും ടനരയും
കളേടയണ്ടേമാ 
പുസസ് തകയും നനയമാപത ടനമാടക്കേണയും
 പുത്തനുടുപയും നനടയണ്ടേമാ 
പചെളേശ്ശിപവേള്ളമമാപക പതറശ്ശിപശ്ശിചമാ -
ടചെപലെഴയും ടമനശ്ശി കഴടകടണ്ടേ 
അനയും കഴശ്ശിപക്കേപന്റെ കുടടട്ട്യേമാടളേ 
സനട്ട്യേപെരന്നു കഴശ്ശിഞ്ഞുടടമാ
സനട്ട്യേമാപമാര്ത്ഥന പചെമാടലടണ്ടേ
ഈടശമായസ് ക നനശ്ശി പെറഞശ്ശിടലല
ഐശശ്വരട്ട്യേയും കശ്ശിടശ്ശില കുടടട്ട്യേമാടളേ.....

 
-അലെന് മമാതത്യു 
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നനഫിയയവാടട.......,
ഡഫിജഫിറ്റല് മവാഗസഫിന ഭഭംഗഫിയുള്ളതുഭം
ആസസവാദദ്യകരവുമവായഫി നഫിരമഫികവാന

ഞങ്ങയളവാടട് സഹകരഫിച്ച എലവാ ലഫിറ്റഫില്
കകറ്റട്സട് അഭംഗങ്ങള്കഭം

മവാഗസഫിനുയവണ്ട നഫിരയദശങ്ങള് നല്കഫി
ഇതഫിനു പഫിനഫില് പ്രവരതഫിച്ച

ഞങ്ങളുടട കകറ്റട് മഫിസഫിസ്സുമവാരവായ സഫി.
ടടസട് ലഫിനുഭം സഫി.യജവായട്സഫിനു

നനഫിയരപഫികന... 
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