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ആമമുഖഖ
                   വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിനന്റെ അർത്ഥവമുഖ വദദ്യാപപ്തവിയമുഖ 
അറവിയദ്യാനമുഖ അതവിനന സദ്യാർവതതവികരവികദ്യാനമുഖ ലകദഖവചപ് 
1960-കളവിലദ്യാണപ് നവളളദ്യാറ തപളദശനത ഒരമു ഹഹൈസപ്കകൂൾ 
ഉണദ്യാകദ്യാനമുള തശമഖ ആരഖഭവിചതപ്. തപദ്യാളയദ്യാഗവിക 
ബമുദവിളയദ്യാനടെയമുഖ തപവർതവിച ഒരമുകകൂടഖ  ഉൽപതവിഷപ്ണമുകൾ
1964 ൽ ആ ലകദഖ ഹകവരവിചച. കദ്യാലതകളമണ നവളളദ്യാറ 
തപളദശനത സദ്യാമകൂഹൈദ-സദ്യാഖസപ്കദ്യാരവിക വളർചയവിൽ നവിസപ്തമുല 
പങമുവഹൈവികമുന്ന സദ്യാപനമദ്യായവി ടെദ്യാളഗദ്യാർ നമളമദ്യാറവിയൽ 
ഹൈയർ നസകൻഡറവി സപ്കകൂൾ മദ്യാറവി. രണദ്യായവിരതവിലദ്യാണപ് 
സപ്കകൂൾ ഹൈയർ നസകൻഡറവി ആയവി ഉയർതനപ്പെടതപ്. 
പമുളരദ്യാഗമനപരമദ്യായ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ പരവിഷപ്കരണ തശമങ്ങനള 
പകൂർണ്ണമനളസദ്യാനടെ നടെപ്പെവിലദ്യാകദ്യാൻ കഴവിവമുഖ 
സന്നദതയമുമമുളവരമുമദ്യാണപ് സപ്കകൂൾ ജജീവനകദ്യാർ. എലദ്യാഖ 
ളനതതൃപരമദ്യായ ഏളകദ്യാപവിപ്പെവികദ്യാൻ തപദ്യാപപ്തവിയമുള 
മദ്യാളനജപ്നമൻറപ് ഇടെനപടെലമുകളചഖ എടെമുതമുപറളയണതമുതനന്ന. 
പഠളനതര രഖഗതമുഖ ഒരമുളപദ്യാനല മവികവമു പമുലർതദ്യാൻ ഈ 
സരസസ്വതവി ളകതതതവിനമു സദ്യാധവികമുന്നമുണപ്.
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കദ്യാവദ പദ്യാഠങ്ങൾ

വവലലമപസളസയമകരചനകളമക

                                                
കകാല്പനനികതകളനിൽ നനിനന്നു മകാറനി കവനിതയയ
ജജീവനിതതതകാടടന്നുപനിച്ച കവനി .തയന ഏയറ
സസകാധജീനനിച്ച അനന്നുഭവങ്ങയള മനസനിലനിടട
കവനിതകളകാകനി വകാർയതടന്നുകന്നുന കവനി. മലയകാള തനനിമയന്നുയ
,തകാൻതപകാരനിമയന്നുയ സസനയ  കവനിതയന്നുയട യചെപനിയലകാതനികനി രചെനിച്ച 
കവനിതയകാണട മകാമ്പഴയ.അരനിയച്ചടന്നുത യചെറന്നുതതൻ തപകായല മധന്നുരവന്നുയ 
സകാനന്ദ്രവന്നുമകാണട വവതലകാപനിളളനി കവനിത. അതന്നുയകകാണകാവകായ 
എയ.എൻ.വനിജയൻ വവതലകാപനിളനി കവനിതകളനിയല 
ജജീവനിതദർശനയത സമനഗ്രമകായനി വനിശകലനയ യചെയടതതട .തയന 
യവടനിതളനിച്ച കവനിത സരണനിയനിലലൂയട ഏയറ ദലൂരയ  സ   ഞ്ചരനിച്ച ഇതദ്ദേഹയ 
ഒരന്നു കവനിതയകകാണട ഒരന്നു കകാലകാവസ്ഥ തയന സസൃഷടടനിച്ചച. ഇതനിനന്നുതമ
ഉദകാഹരണമകാണട മകാമ്പഴയ എന കവനിത ഇതനിൽ മകാമ്പഴതനിയന്റെ 
മകാധന്നുരര്യവന്നുയ മജീനച്ചച്ചൂടനിയന്റെ കകാഠനിനര്യവന്നുയ അടങ്ങനിയനിരനികന്നുനന്നു. 
പനിണകതനിൽ നനിനട ഇണകവന്നുയ മരണതനിൽ നനിനട ജനനവന്നുയ 
ചെവർപനിൽ മകാധന്നുരര്യവന്നുയ അതദ്ദേഹയ സസൃഷടടനിച്ചച.    കവനിതയയ 
തന്നുറമന്നുഖമകാകനിയകകാണട ജജീവനിതമകാകന്നുന കവനിതയയ മഷനി 
കന്നുപനിയകാകനിയകകാണട അതദ്ദേഹയ എഴന്നുതനിയകകായണയനിരനികന്നുനന്നു. 
വവതലകാപനിളളനികവനിതയയ അതനിമകാനന്നുഷയമയനകാനന്നുയ 
വനിതശഷനിപനിക വയ മകാനന്നുഷമകാണതട . എങനിലന്നുയ എതനകാ 
വര്യതര്യകാസമന്നുണട ആ കവനിതയടകട .യവറന്നുയ പകാലന്നുതപകാലന്നുളള കവനിതയല്ല 
കകാച്ചനികന്നുറന്നുകനിയ കവനിത മയറ്റെല്ലകാറ്റെനിനന്നുമന്നുപരനി   
വവതലകാപനിളളനികവനിതയയകന്നുറനിച്ചതലകാചെനികന്നുതമ്പകാൾ എയന്റെ 
മനസനിലന്നുണരന്നുനതട ഈ സസഭകാവമകായനിരന്നുനന്നു.വളതതകാൾ കവനിത 
അതനകയ വകാകന്നുകളകാൽയകകാരന്നുത ഒരന്നു ചെനിതട ര    മകാകന്നുനന്നു.
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 കളപമര  പപപ്രാവവവ      ഒ എന വസയമക

                                                             

                                           കകരളതത്തിനന
സമമൃദ്ധമപ്രായത്തിരവന
പപപ്രാചചീനസവസസ്കപ്രാരതത്തിനന  ഈടവവയസ്പപ്പുകള
നഷസ്ടമപ്രായത്തികപപ്രായതത്തിനന  വവ്യഥ  അനവവപ്രാചകരപ്രായത്തി  പങവ
വയസ്കവന   കവത്തിതയപ്രാണസ്  ഒ.എന് .      വത്തിയവനട  കളപപ്പുര  പപപ്രാവസ്.
കവത്തി പപപ്രാവത്തികനപ്രാടസ് സല്ലപത്തികവനതപ്രാണസ് കവത്തിതപ്രാസപ്രാരവ .നമവനട
സമമൃദ്ധമപ്രായത്തിരവന  കപ്രാര്ഷത്തിക  സവസസ്കപ്രാരവവവ
അതത്തികനപ്രാടനവബനത്തിചപ്പുള്ള  ദപ്രാനവ്യ  പവണവ്യങ്ങളപ്പുവ  നന്മകളപ്പുവ
നഷസ്ടനപടപ്പു  കപപ്രായതത്തില്  കവദനത്തികവന  ഒരവ  കവത്തിനയയപ്രാണസ്
ഈ  കവത്തിതയത്തില്  നപ്രാവ  കപ്രാണവനതസ്.  പഴമയവനട  നന്മകള
മനസത്തിള പവനപപതത്തിഷസ്ഠത്തികണനമനപ്രാപഗ്രഹത്തിചപ്രാലവവ അനതപ്രാനവവ
സസചീകരത്തികപ്രാന്  തയപ്രാറപ്രാകപ്രാത  പവതവതലമവറയവനട
പരത്തിഷസ്കപ്രാരപഭ്രമനതയവവ  നപപ്രാങ്ങചനതയവവ  കവത്തി
കളത്തിയപ്രാകവകയപ്രാണസ്  ഈകവത്തിതയത്തിലലൂനട.  എനന്തെനക
മപ്രാറ്റങ്ങള കലപ്രാകതസ് സവഭ്രവത്തിചപ്രാലവവ അടത്തിസപ്രാനപരമപ്രായ ചത്തില
മലൂലവ്യങ്ങളകസ്  ചവ്യച്യൂതത്തിയവണപ്രാവവകയത്തിനല്ലനവവ  മമൗലചീകമപ്രായ
ഇതരവ  ഭ്രപ്രാവങ്ങള  പഴമനസപ്പുകളത്തിനലങത്തിലവവ
നത്തിലനത്തില്കവനമനവവ കവത്തി സലൂചത്തിപത്തികവനവ.ഉണപ്രാന് മറനപ്രാലവവ
ഊടപ്രാന്  മറകപ്രാത  പപ്രാരമ്പരവ്യതത്തിനന  കണത്തികള  അറ്റപ്പു
കപപ്രാകപ്രാനത  കശേഷത്തികവനവനവന  ഒപ്രാര്മനപടവതല്  നമവനട
വര്തമപ്രാനകപ്രാല  വവ്യഥകളകവള്ള  ഒരവ  സത്തിദ്ധമൗഷധമപ്രാണസ്.
ലളത്തിതമകനപ്രാഹരമപ്രായ  ശശേലത്തിയത്തില്  രചത്തിചത്തിരത്തികവന  ഈ
കവത്തിതയവനട ഭ്രപ്രാവ ഭ്രവഗ്രത്തി നത്തിലനത്തിര്തവനതസ് അതത്തിനലഹമൃദവ്യമപ്രായ
ആശേയങ്ങളപ്പുവ ബത്തിവബകല്പനകളപ്പുമപ്രാണസ് .
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കലഖനവ                

  പപകമൃതത്തിയവവ പഠനവവവ

                      
  പപകമൃതത്തിയപ്രാണസ്   ഏറ്റവവവ വലത്തിയ വത്തിദവ്യപ്രാലയവ.

കണപ്പു  തവറനവവ  കപ്രാതവ  തവറനവവ  ജചീവത്തികണവ.  കപ്രാണണവ
കകളകണവ  സവശേയങ്ങള  കചപ്രാദത്തികണവ.  അങ്ങനന  കണവവ
കകടപ്പുവ  അതവതനപടപ്പുവ  കചപ്രാദവ്യങ്ങള  കചപ്രാദത്തിചപ്പുവ  പരചീകത്തിചപ്പുവ
നത്തിരചീകചീചപ്പുമപ്രാണസ്  പഠത്തികകണതസ്.  ഒപ്രാകരപ്രാ  യപ്രാപതയത്തിലവവ
ചവറ്റപ്പുമവള്ള  പപകമൃതത്തിനയ  നചീരചീകത്തികവക.  വത്തിദവ്യപ്രാലയതത്തിലവവ
പരത്തിസരതവമവള്ള  പപകമൃതത്തിനയയവവ  നത്തിരചീകത്തികണവ.  വചീടവവ
വത്തിദവ്യപ്രാലയവവവ  അവയവനട  പരത്തിസരവവവ  പഠന
കകപന്ദ്രങ്ങളപ്രാകണവ.  വത്തിദവ്യപ്രാലയനത ഒരവ പഠന മവ്യച്യൂസത്തിയവ തനന
ആകണവ.  അവനയപ്രാനക  പഠന  വത്തിഭ്രവങ്ങളപ്രാകണവ.
മവറത്തികളത്തിനല  നപ്രാലവ  ചവമരവകളകവള്ളത്തില്  മപ്രാപതമല്ല,  നമവകവ
ചവറ്റപ്പുമവള്ള വത്തിശേപ്രാലകലപ്രാകതസ് ധപ്രാരപ്രാളവ വത്തിജപ്രാന നചപപ്പുകള
നമവകപ്രായത്തി  പപകമൃതത്തി  ഒളത്തിപത്തിചപ്പുവചത്തിടപ്പുണസ്.  യപ്രാപതകളത്തിലവവ
നടവഴത്തികളത്തിലവവ ഇടവഴത്തികളത്തിലവവ സപ്രാകലൂതവ നത്തിരത്തികത്തിചപ്രാല് ഒരവ
പപ്രാടവ  കപ്രാരവ്യങ്ങള  നമവകസ്  കനണതപ്രാവ.പപകമൃതത്തിനയകവറത്തിചസ്
പറയവകമ്പപ്രാളതനനമകനപ്രാഹരവര്ണങ്ങളത്തിലവവ നത്തിറകലൂടപ്പുകളത്തി -
ലവവ ചപ്രാലത്തിനചഴവതത്തിയ  പലൂകനളകവറത്തിചസ് പറയപ്രാതത്തിരത്തികപ്രാനപ്രാവത്തില്ല.
ഒപ്രാണതത്തിനവ  മപ്രാപതമല്ല  മറ്റസ്  ആകഘപ്രാഷങ്ങളകവവ
ഒഴത്തിചപ്പുകലൂടപ്രാനപ്രാവപ്രാത വത്തിഭ്രവമപ്രാണസ് പലൂകള.  കകരളവ എന ഈ
നപ്രാടത്തിനന  പപശേസസ്തത്തിയത്തിനലകപ്രാര്ജത്തികവനതസ്  പപകമൃതത്തി
രമണചീയതയവവ,  പരസസ്പരമവള്ള ആതപ്രാര്ത്ഥതയവവ ആകവനവ.
സതവ്യതത്തില്   ഇനതപ്രാനക       തനനയപ്രാണസ്   കകരളവ  ഒരവ
"കഗ്രപ്രാഡസ്സസ്  ഒപ്രാണ്  കന്പടത്തി  "എനവ  വത്തികശേഷത്തികനപടപ്രാന്
കപ്രാരണവ.
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 ഇ മമഗസസന

അമമലയമളക

 
                                  നമമുനടെ പരമ്പരദ്യാഗത
സസ്വതദ്യാണപ്    മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയദ്യായ  മലയദ്യാളഖ.
മദ്യാതതൃഭദ്യാഷനയകമുറവിചപ്  ഏലദ്യാ  മലയദ്യാള
സദ്യാഹൈവിതദകദ്യാരൻമദ്യാരമുഖ  ഒരമുവടനമങവിലമുഖ  ഒരമു
രചന  രചവിചവിരവികമുഖ.  നമമുനടെ  മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയദ്യായ  മലയദ്യാളതവിനന്റെ
വർതമദ്യാനകദ്യാല  ദമുളരദദ്യാഗതവിളലകപ്  വവിരൽചകൂണമുന്ന  ഒരമു
മളനദ്യാഹൈരമദ്യായ  കവവിതയദ്യാണപ്  കമുരവിപ്പെചഴ  തശജീകമുമദ്യാറവിനന്റെ  അമ
മലയദ്യാളഖ.  നമൾ  അശയ  വവിനവിമയഖ  നടെതമുന്നതമുഖ  മറച
ആവശദങ്ങൾ  മറചളവനര  അറവിയവികമുന്നതമുഖ
മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയവിലമുനടെയദ്യാണപ്  .  നമമുനടെ  ഗദ്യാർഹൈവിക  ജജീവവിത
പരവിസരങ്ങളവിൽ  ആശയവവിനവിമയതവിനന്റെ  മമുളഖദദ്യാപദ്യാധവിയദ്യാണപ്
മലയദ്യാളഖ  എന്ന  മദ്യാതതൃഭദ്യാഷ.  നമമുനടെ  അവകദ്യാശങ്ങൾ
ളചദ്യാദവിചചവദ്യാങ്ങമുവദ്യാനമുള  വദ്യാകമുകൾ  നൽകവിയതപ്
മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയദ്യാണപ്.  ഉപ്പെപ്  ഉമവികരവി  കർപ്പെപ്പൂരഖ  മമുതലദ്യായ
വസപ്തമുകളചനടെ ളപരപ് നദ്യാഖ അറവിയമുന്നതമുഖ തപസപ്തമുത വസപ്തമുകനള
നദ്യാഖ തവിരവിചറവിയമുന്നതമുഖ മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയമുനടെ സഹൈദ്യായളതദ്യാനടെയദ്യാണപ്. .
പക നമമുനടെ  ജജീവവിതതവിനന്റെ എലദ്യാ മണ്ഡലതവിലമുഖ  നവിന്നവിരമുന്ന
മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയദ്യാകമുന്ന  മലയദ്യാളഖ  ഇന്നപ്  നപദ്യാടവികരഞമുനകദ്യാണപ്
കഷപ്ടെകദ്യാലതവിനന്റെ  കയതവിൽ  വജീണമുകവിടെകമുകയദ്യാണപ്.  ഈ
ദമുസവിതവിയവിൽ നവിന്നമുഖ അതവിനന കരകയളറണവർ തനന്ന നമമുനടെ
ഭദ്യാഷനയ  നവിനവികമുന്നമു.  നമമുനടെ  ഒദ്യാമലദ്യായ  മലയദ്യാളഭദ്യാഷനയ  നദ്യാഖ
എനവിനദ്യാണവിങ്ങനന  നവിനവികമുകയമുഖ  നവറമുകമുകയമുഖ  നചയചന്നതപ്
എന്നപ്  കമുഞമുങ്ങൾ  ളപദ്യാലമുഖ  സഖശയവികമുന്നമു.അവനര
തദ്യാരദ്യാടചപദ്യാടചപദ്യാടെവിയമുറകദ്യാൻളപദ്യാലമുഖ  ഇന്നപ്  വവിളദശഭദ്യാഷനയയദ്യാണപ്
ഉപളയദ്യാഗവികമുന്നതപ്  .മദ്യാതതൃ ഭദ്യാഷ നപറമയപ്കപ് തമുലദമദ്യാണപ്  .  മറചള
ഭദ്യാഷകൾകപ്  ളപദ്യാറമയമുനടെ  സദ്യാനഖ  മദ്യാതതളമയമുളച  .ആധമുനവിക
തലമമുറയവിൽ  സഖഭവവിച  സദ്യാമകൂഹൈവികവമുഖ  സദ്യാഖസപ്കദ്യാരവികവമുഖ
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസപരവമുമദ്യായ  വതൃതവിയദ്യാനങ്ങൾ  മദ്യാതതൃഭദ്യാഷയമുനടെ
നവിലനവിൽപ്പെവിനനയമുഖ ബദ്യാധവിചച എന്നതദ്യാണപ് യദ്യാഥദ്യാർത്ഥദഖ.
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 ഇ മമഗസസന

 അറസയണക നസങളമക

                               ജജീവവിതഖ എതത മളനദ്യാഹൈരഖ.
എതത വവിലനപ്പെടതപ്. ജജീവവിതഖ ഒരമു അനമുതഗഹൈമദ്യാണപ്
.  ഒരമു  വരദദ്യാനഖ.  അതപ്  നശവിപ്പെവിചചകളയദ്യാൻ
വവിളവകമമുള  ആരമുഖ  തയദ്യാറദ്യാവമുകയവില.  മനമുഷദനനദ്യാഴവിചചള
ജനമുകൾനകദ്യാന്നമുഖ  വവിളശഷബമുദവിയവില.  എന്നവിടചഖ  ആ
ജജീവവികൾകപ്  ജജീവനന്റെ  വവിലയറവിയദ്യാഖ.  അവ  ഒരവികലമുഖ
മദദതവിളനദ്യാ  മയകമുമരമുന്നവിളനദ്യാ  അടെവിമയദ്യായവി  ജജീവവിതനത
സസ്വയഖ  നശവിപ്പെവികമുന്നവില.  എന്നദ്യാൽ  വവിളശഷബമുദവിയമുള
മനമുഷദർ  അങ്ങനന  നചയചന്നമു.എതത  അവവിളവകഖ.ഹൈജീനമദ്യായ
തപവതൃതവി.  യമുവദ്യാകളചനടെ  നതറദ്യായ  ധദ്യാരണകൾ  മകൂലഖ
മദദതവിനമുഖ  മയകമുമരമുന്നവിനമുഖ  അടെവിമകളദ്യാകമുന്നമു.  ഈ
ദമുശവിലങ്ങൾ  തമുടെങ്ങവിയവിടപ്  നവിർതദ്യാനല  തശമവിളകണതപ്
തമുടെങ്ങദ്യാതവിരവികമുകയദ്യാണപ് കകൂടെമുതൽ നല വഴവി.  ളവണതപ് ഉറച
തജീരമുമദ്യാനഖ.  ളവലവിയവിലവിരവികമുന്ന  പദ്യാമ്പവിനന  ളതദ്യാളവിളലകപ്
എടെമുതവിളടെണ.  മദദപദ്യാനവമുഖ  മയകമുമരമുന്നമുപളയഗവമുഖ
വവിഷപ്പെദ്യാമ്പവിലമുഖ വവിഷഖ വഹൈവികമുന്ന  ഹൈജീനമദ്യായ ശജീലങ്ങൾ.അവ
ഒഴവിവദ്യാകമുക.  ജജീവവിതനമന്ന  അനമുതഗഹൈനത  നശവിപ്പെവികദ്യാനത
സകൂകവികമുക.  മയകമുമരമുന്നമുകൾ  മസപ്തവിഷപ്കനത
തകരദ്യാറവിലദ്യാകമുന്നമു.  ധദ്യാരണദ്യാ ശകവി  കയവിപ്പെവികമുന്നമു.
തജീരമുമദ്യാനനമടെമുകദ്യാനമുള  ളശഷവി  ഇലദ്യാതദ്യാകമുന്നമു.
വവിളവചനദ്യാശകവി  കയവിപ്പെവികമുന്നമു.  നപരമുമദ്യാറഹവകലദങ്ങൾ
ഉണദ്യാകമുന്നമു.ജജീവവിതഖ  നരകതമുലദമദ്യാകമുന്നമു.  പമുകയവില
മകൂലമമുള  ളരഗങ്ങൾനകദ്യാണപ്  ഇനദയവിൽ  ഒദ്യാളര  വർഷവമുഖ
ഏഴമു  ലകഖ  ളപർ  മരവികമുന്നമു.പമുകയവിലയമുഖ  പമുകയവില
ഉതപ്പനങ്ങളചഖ  മദ്യാരകമദ്യായ  കദ്യാൻസർ  ഉൾനപ്പെനടെയമുള
ളരഗങ്ങൾകപ്  കദ്യാരണമദ്യാകമുന്നമു.പമുകയവിലപ്പെചകയവിൽ
നദ്യാലദ്യായവിരളതദ്യാളഖ  വവി ഷവസപ്തമുകൾ  അടെങ്ങവിയവിരവികമുന്നമു.
മറചളവർ  വലവിചപ്  പമുറളതകമു  വവിടെമുന്ന  പമുകയമുഖ  വളനര
അപകടകപ്രാരത്തിയപ്രാണസ്.  
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മണ്ണവിനന്റെ ളവദന മനമുഷദനറവിയണഖ            

                                             
                          മണപ്പുവ മനവഷവ്യനവവ തമത്തില് അതത്തിശേക്തമപ്രായ 
ബനമപ്രാണവള്ളതസ് . മണത്തില് നത്തിനസ് പത്തിറനസ് മണത്തികലകസ് 
മടങ്ങവന മനവഷവ്യനവ മണത്തിനന മറനനപ്രാരവ കപ്രാരവ്യമത്തില്ല. മണസ് 
മനവഷവ്യന ജചീവതപ്രാളമപ്രാണസ് . അവനത്തി മണത്തില് 
കനടത്തിയ എല്ലപ്രാവത്തിജയങ്ങളപ്പുവ അവനന ഉത്ഥത്തിതനപ്രാകവനവ . 
മനവ ഷവ്യരപ്രാശേത്തിയവനട പവകരപ്രാഗ്രതത്തിയവനട അടത്തിതറ മണപ്രാണസ് .
                          ജചീവനന ആരവഭ്രവ മവതല്നക 
തവടങ്ങത്തിയതപ്രാണസ് മണത്തികനപ്രാടവള്ള അവനന അഭ്രത്തിവപ്രാഞ്ജ . 
മഹപ്രാശേത്തിലപ്രായവഗ്രതത്തില് ഗ്രവഹകളത്തില് വസത്തിചത്തിരവന ആദത്തിമ 
മനവ  ഷവ്യനസ്  മണസ്നല്കത്തിയ വരപപസപ്രാദങ്ങകളനറയപ്രാണസ് . 
മണത്തിനന നപപ്രാനപ്രാകപ്രാനവവ മണത്തില് നപപ്രാനവ വത്തിളയത്തികപ്രാനവവ 
അവനന കഠപന പപയത്നതത്തിനവ കഴത്തിഞവ .തളരപ്രാത 
മനസപ്പുവ ശേരചീരവവവ ഭ്രലൂമത്തിയത്തില് കനടങ്ങള നനകവരത്തികപ്രാന് 
മനവഷവ്യനന പപപ്രാപസ്തനപ്രാകത്തി .ഈമണത്തില് കപ്രാലവറപത്തിചപ്രാണസ് 
ഇനവ കപ്രാണവന സര്വ്വവവവ നത്തിറഞ സമ്പവഷസ്ടമപ്രായ 
ജചീവത്തിതവ മനവഷവ്യന് നകടത്തിപടവതതസ് .മനവഷവ്യന് പല 
കഗ്രപ്രാപതങ്ങളപ്രായ സവസസ്കപ്രാരങ്ങളപ്പുണപ്രായത്തി .കലപ്രാന്തെരതത്തില് 
അവനനല്ലപ്രാമപ്രായത്തി ഫലപലൂഷസ്ടത്തിയവള്ള മണപ്പുവ കതടത്തി 
ആദത്തിമമനവഷവ്യന് നടതത്തിയ  യപ്രാപതകളപ്രാണസ് ഇവത്തിനട 
സവസസ്കപ്രാരങ്ങള രലൂപനപടപ്രാന് തനന കപ്രാരണമപ്രായതസ് .
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നമദ്യാനനബൽ ളഫദ്യാണമുകളചനടെ ളലദ്യാകഖ

                                    നമദ്യാനനബളഫദ്യാണമുകൾ ഇളപ്പെദ്യാൾ
നമമുനടെ നദ്യാടവിൽ സർവ്വസദ്യാധദ്യാരണമദ്യാണപ്  .  തപദ്യായളഭദമളനദ
എലദ്യാവരമുഖ  ഇതപ്  ഉപളയദ്യാഗവികമുന്നമുണങവിലമുഖ
കകൗമദ്യാരകദ്യാരമുനടെ  ഒരമു  സസ്വപപ്നവമുഖ  ഹൈരവമുമദ്യാണപ്
നമദ്യാനനബൽ  .  ളലദ്യാകഖ  പമുളരദ്യാഗതവിയവിൽ  നവിന്നപ്
പമുളരദ്യാഗതവിയവിളലകപ്  കമുതപ്ചചനകദ്യാണവിരവികമുന്ന   ഈ
കദ്യാലതപ് വദ്യാർത വവിനവിമയ രഖഗതമു വന്നമുളചർന്നവിടചള
മദ്യാറങ്ങൾ  അതമുതദ്യാവഹൈങ്ങളദ്യാണപ്  .ളപദ്യാകമുന്നവിടെനതലദ്യാഖ
നകദ്യാണമുനടെകമുവദ്യാൻ  കഴവിയമുന്ന  ളഫദ്യാണ്  ഒരമു  കദ്യാലതപ്
ഒരമു  അതമുതമദ്യായവിരമുന്നമുനവങവിൽ  ഇന്ന
അനതദ്യാരമുആവശദ വസപ്തമുയദ്യായവിരവികമുന്നമു.  സകൗകരദമദ്യായവി
നകദ്യാണമു  നടെകദ്യാൻ  കഴവിയമുന്ന  നമദ്യാനനബൽ  ളഫദ്യാണ്
നകദ്യാണമുള തപളയദ്യാജനങ്ങൾ വളനര അധവികമദ്യാണപ്  .  മറച
തപധദ്യാന  വദ്യാർതദ്യാവവിനവിമളയദ്യാപദ്യാധവികൾ  ഒരമു  സദ്യാനത
സവിരമദ്യായവി  സവിതവിനചയചകയദ്യാനണങവിൽ  നമദ്യാനനബൽ
ളഫദ്യാണ് സഞ്ചരവികമുന്നതദ്യാനണന്നപ് പറയദ്യാഖ.
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നമമുനടെ നദ്യാടെപ് ളകരളഖ
   
 
1956-ല് പത്തിറവത്തിനയടവത കകരളവ മലകളപ്പുവ പവഴകളപ്പുവ
വയലവകളപ്പുവ നത്തിറഞ അതത്തി- മകനപ്രാഹരമപ്രായ ഒരവ
 കപ്രാഴസ്ച വത്തിരവനണസ് . ഭ്രപ്രാഷയവനട അടത്തിസപ്രാനതത്തില് 
സവസപ്രാനങ്ങള  രലൂപചീകമൃതമപ്രായതത്തിനന  ഭ്രപ്രാഗ്രമപ്രായത്തി
കകരളവ  എന  സവസപ്രാനവ  നത്തിലവത്തില്
വനവ.കകരവമൃകങ്ങള  ധപ്രാരപ്രാളവ  നത്തിറഞവ
നത്തില്കവന  നപ്രാടപ്രായതത്തിനപ്രാല്  കകരവ  തത്തിങ്ങവവ  നപ്രാടസ്
കകരളവ എന  കപരവമവണപ്രായത്തി.കചര് നത്തിറഞ അളവ
അഥവപ്രാ  നചളത്തി  നത്തിറഞ  പപകദശേവ  കചരളവ  അതസ്
പത്തിനത്തിടസ്  കകരളവ  എനപ്രായത്തി  എനവവ
അഭ്രത്തിപപപ്രായനപടവനവരവണസ്.  നനദവതത്തിനന  സസന്തെവ
നപ്രാടസ്  എനസ്  പറയവന  നമവനട  നകപ്രാചപ്പുകകരളവ
കലകളത്തിലവവ  വലത്തിയ  പങസ്  വഹത്തികവനവണസ്.  കഥകളത്തി
തത്തിരവവപ്രാതത്തിര  തത്തിരവകവപ്രാണവ  കണത്തിനകപ്രാന
പഞ്ചവപ്രാദവ്യവമലയപ്രാളവ  എനത്തിങ്ങനന  കകളകവമ്പപ്രാള
തനന  കകരളവ  പവളകവ  നകപ്രാള്ളപ്പുകയപ്രാണസ്.മപ്രാപതമല്ല
നതങ്ങപ്രാലയത്തില്  മലൂടത്തി  നത്തില്കവന  കകരളവ
മഴതവള്ളത്തിയത്തില്  അലത്തിഞവ  കചരപ്രാറവണസ്.  നമവനട
നപ്രാടസ് കകരളവ വ    ര്ണ വസന്തെവ ഒരവകവകയപ്രാണസ് .
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കവത്തിതകള

 കമുഞമുണ്ണവി കവവിതകൾ

കന്നുഞന്നുണനിയകകാ             രന്നു തമകാഹയ
എനന്നുയ കന്നുഞകായനിടച മരനികകാ        ൻ
കന്നുഞന്നുങ്ങ ൾകന്നു   രസനിച്ചജീടന്നുയനകാ  രന്നു
കവനിയകായനിടച മരനികകാൻ.
------------------------------------
സതര്യതമ യചെകാല്ലകാവലൂ 
ധർമതമ യചെകാല്ലകാവലൂ 
നല്ലതത നൽകകാവലൂ
തവണതത വകാങ്ങകാവലൂ.
------------------------
ഒരന്നു വളയപകാടചയണൻ കയനിൽ 
ഒരന്നു മയനിൽപജീലനിയന്നുയണനന്നുളനിൽ
വനിരസ നനിമനിഷങ്ങൾ സരസമകാകന്നുവകാ-
നനിവ ധകാരകാളമകായണനനിയകനന്നുയ.

T M H S S VELLORA                                                                                            12



 ഇ മമഗസസന

-----------------------------------------------
ഉടന്നുത മന്നുണഴനിച്ചനിടച
പന്നുതച്ചങ്ങന്നു കനിടകന്നുകനിൽ
മരനിച്ചങ്ങന്നു കനിടകന്നുതമ്പകാ
ഴന്നുളതകായ സന്നുഖമന്നുണനിടകായ.
-------------------------------------

മഞന്നുയ തവണയ
മഴയന്നുയ തവണയ
യവയനിലന്നുയ തവണയ
നനിലകാവന്നുയ തവണയ
ഇരന്നുടചയ തവണയ
പന്നുലരജീയ തവണയ
പലൂവന്നുയ തവണയ
പന്നുഴയന്നുയ തവണയ

തവണയ തവണയ 
ഞകാനന്നുയ തപരനിനന്നു.......
----------------------------
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 മമററമലസ   
             
                      തവിരവിചചകവിടദ്യാത
                     പലതമുമമുനണളന്നദ്യാർമവികമുവദ്യാൻ  
                      നവിനന്റെ സദ്യായദ്യാഹഖ
                       പകൂർണ്ണ സസ്വദ്യാതതനദളതദ്യാനടെ
                      എനന്നനയളപ്പെദ്യാഴമുഖ 
                      ളവദനവിപ്പെവിചചനകദ്യാണവിരവികമുന്നമു.             
           
              
                             

  തജറപമരസ
        
                      കജീറവിളപ്പെദ്യായ തദ്യാളചകളവിൽ നവിന്നപ്
                 മമുറവിഞമുളപദ്യായ അകരങ്ങനള 
                 ളവർതവിരവികമുളമ്പദ്യാൾ
                 ഒരമു നനടെമുവജീർപ്പെചമദ്യാതതഖ ബദ്യാകവിയദ്യാവമുന്നമു.
                 ചപ്പെവിലകകൂടങ്ങളവിൽ തജീ മഴ
                 നപയചന്നതമുളപദ്യാനല 
                  സസ്വപപ്നങ്ങളവിനലദ്യാനകയമുഖ.
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    കസളസറപണവ   
                
               പനണദ്യാരമു കദ്യാടദ്യാളനമ്പവിനദ്യാൽ എയപ്നതദ്യാരവി 
                ലകദമദ്യാണവിന്നമു നജീ നനപങവിളവിനപ്പെണ്നകദ്യാടെവി
               വവിണ്ണവിനൻറ അനരദ്യാളങ്ങളവിൽ ളചളകറവി 
               മണ്ണവിനൻറ നനഞ്ചവിലദ്യായപ് ചദ്യാഞമുറങ്ങമുന്ന നജീ
               ഉയവിരവിനൻറ ഉളവിനല നന്മതൻ കകൂടെമുമദ്യായവി 
              വതൃകങ്ങളവിൽ രദ്യാജവിയദ്യായവിന്നമു നജീ മദ്യാറവി
              അഴകവിനൻറ ഉടെയദ്യാടെ നനയപ്നതടെമുതവിന്നമു നജീ
              സകൗനരദമദ്യാകമുന്ന അമതൃതമുഖ നവിനകവിന്നപ്
              നദ്യാരവികൾ ഭകൂവവിൽ തടെങവിലദ്യാണവിന്നപ്
              മനറദ്യാരമു നദ്യാരവി നജീ ആകദ്യാശവജീഥവിയവിൽ
              ഉയരമുന്നമു ഭകൂമവിതൻ നപദ്യാൻതമുടെവിപ്പെദ്യായവി
             ഉടെയദ്യാത ചവിലച പദ്യാതതതവിനന്നദ്യാരമുപമയദ്യായപ്
             പരദദ്യായമദ്യാണമു നജീ സഹൈനശകവിനകന്നമുഖ
            മദ്യാതതൃകയദ്യാണമു നജീ ളലദ്യാകശദ്യാനവികമുളപദ്യാൽ.
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 ഇ മമഗസസന

പഴ  ളഞ്ചദ്യാറപ്

പടണങ്ങളത്തില്കപപ്രായത്തി പഠത്തിചസ്
സസതസ് തനന സമൗന്ദ്രരവ്യവ എന
സസതസവത്തിചപ്രാരവ വത്തിളഞസ്  
മകള വളര്നവ.

                                                  ഉയനര ഉയനര അവര് കലൂടപ്പുകലൂടത്തി
                                                      നപ്രാടത്തില് പഴയ ഉമറതസ്
                                                      ഉറത്തികപപ്രാലത്തിറവകത്തിയ നസസറ്ററത്തില്
                                                     വയസപ്രായ അച്ഛനമമപ്രാരത്തിരത്തികവനവ.

മകള ശേചീലവ മപ്രാറവനവ 
നകപ്രാചപ്പുമകള ശേചീലത്തിചത്തില്ല.
ആര്കവവ കവണ കവണ
മവറ്റതസ് കപ്രാകയവവ പടത്തിയവവ പലൂചയവവ  
                                                                     
                                                         കവരത്തിലവറചസ് കപ്രാറ്റത്തിലവലയവനതത്തിന്
                                                         കപപ്രാകവ വരവവകളനവ ഭ്രവത്തിചസ്
                                                        മപ്രാവവവ പപ്രാവവവ
                                                       അവരത്തില് തങ്ങനളകണവ
                                                      കവണത്തി വകനകവവ.

പഴഞ്ചപ്രാറസ് നത്തിറഞ രണസ്
കരത്തികലങ്ങള ആര്കവ കവണവ.
തണല് മധവരവ ഇതത്തിരത്തിമപ്രാവ വത്തിറകവവ 
ആര്നകങത്തിലവവ എനനങത്തിലവവ.
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 ഇ മമഗസസന

കഥമരസക

 ഗമരമവമക  ശവിഷദനമുഖ    
           ഒരവിടെനതദ്യാരമു
പണ്ഡവിതളതശഷപ്ഠനദ്യായഗമുരമുവമുഖ  അളദ്ദേഹൈതവിനന്റെ
ശവി ഷദൻമദ്യാരമുമമുണദ്യായവിരമുന്നമു.  എലദ്യാ  ഗമുരമു
ശവിഷദൻമദ്യാർകവിടെയവിൽ  ഉണദ്യാകമുന്നതമു  ളപദ്യാനല
ളലദ്യാകതവിനല  സർവ്വ  കദ്യാരദങ്ങളചഖ  അളദ്ദേഹൈഖ
ശവിഷദൻമദ്യാരമുമദ്യായവി  പങമുനവയചകമുകയമുണദ്യായവി.  അവ  അവരമുനടെ
മനസചകനള  അഗവികണനക  ജസ്വലവിപ്പെവിനചടെമുതമു.
ളചദ്യാളദദദ്യാതരങ്ങളവിലകൂനടെയദ്യാണപ്  ഗമുരമു  ശവിഷദൻമദ്യാർകപ്  പമുതവിയജജീവവിത
പദ്യാഠങ്ങൾ  പകർന്നപ്  നകദ്യാടെമുതതപ്.  ളചദ്യാദദവമുഖ  ഉതരവമുഖ
പരസപ്പരപകൂരകങ്ങളദ്യാകയദ്യാൽ  അതരഖ
ളബദ്യാധനരജീതവിശവികദൻമദ്യാരമുനടെ  ചവിനദ്യാളശഷവി  വവികസവിപ്പെവികമുനമന്നപ്
അളദ്ദേഹൈഖ തവിരവിചറവിഞ  മു. പവിന്നജീടെപ് ഒരമു ദവിവസഖ വളനര വദതദദ്യാസമദ്യായദ്യാണപ്
ഗമുരമു  ശവിഷദൻമദ്യാനര  സമജീപവിചതപ്.  തനന്റെ  ളതശഷപ്ഠമദ്യായ  വദ്യാകമുകൾ
ളകൾകമുവദ്യാനദ്യായവി  ശവിഷദൻമദ്യാർ  കദ്യാതമുകകൂർപ്പെവിചവിരമുന്നമു.  അളദ്ദേഹൈഖ
ളചദ്യാദവിചച.  ശവിഷദനര,  ഒന്നവിനന്റെ പമുറനക മനറദ്യാന്നമു വരമുന്നതമുളപദ്യാനലയളല
മഴയമുഖ  നവയവിലമുഖ  മദ്യാറവി  മദ്യാറവി  വരമുന്നതപ്.  മഴ  ളപദ്യാകമുമ്പദ്യാൾ  നവയവിലമു
വരമുന്നതപ് ഞദ്യാൻ പറയദ്യാനത തനന്ന നവിങ്ങൾകറവിയദ്യാഖ.  എന്നദ്യാൽ എനന്റെ
ളചദ്യാദദഖ  അതല.  മഴ  ളപദ്യായപ്  നവയവിൽ  വരമുന്നതപ്  ഏതമു  ശമുഭ
മമുഹൈകൂർതവിലദ്യാണപ്.  ഗമുരമുവവിനന്റെ  ളചദ്യാദദഖ  ളകടപ്  ശവിഷദൻമദ്യാർ  പരസപ്പരഖ
ളനദ്യാകവി.  ഇതരഖ  വവിചവിതതമദ്യായ  ളചദ്യാദദഖ  ളകൾകമുന്നതപ്  തനന്ന
അതമുതഖ. ശവിഷദൻമദ്യാരവിനലദ്യാരദ്യാൾ ഇങ്ങനന ളചദ്യാദവികമുകയമുണദ്യായവി.  മഴ
ളപകമുമ്പദ്യാൾ  നവയവിൽ  വരമുന്നതലദ്യാനത  അതപ്  ഏതപ്  സമയതദ്യാനണന്നപ്
ഞങ്ങൾ ഇതമുവനര ചവിനവിചവിനടയവില. ഇതമുളപദ്യാനല ളചദ്യാദദങ്ങൾ ഉയരദ്യാൻ
തമുടെങ്ങവി.  പലവരമുഖ  ഉതരഖ  പറയദ്യാനദ്യാവദ്യാനത  തലതദ്യാഴപ്തവിരമുന്നമു.
അളപ്പെദ്യാൾ ഗമുരമു പറഞമു ളചദ്യാദദങ്ങൾകപ് ഉതരഖ നൽകദ്യാനദ്യാവദ്യാതതപ്
ഒരമു  അപരദ്യാധമല.  എന്നദ്യാൽ  ളചദ്യാദദങ്ങൾകപ്  മമുന്നവിൽ  ഇതനജീയങ്ങളടെവിചപ്
മകൗനഖ  ഭജവികമുന്നതപ്  ഉതമ  പഠവിതദ്യാകൾകപ്  ളചർന്നതല.  നവിങ്ങൾകപ്
എനപ് ഉതരവമുഖ പറയദ്യാഖ അവ യമുകവിരഹൈവിതമയദ്യാൽ ളപദ്യാലമുഖ നതലചഖ
ലജവിളകണതവില.  
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ജജവസതവസജയതസനവ

      ജജവസത വസജയവമക സസലരമതമഹവമക

                                     ജജീവവിത വവിജയവമുഖ സവിളരദ്യാതദ്യാഹൈഖ
അഥവദ്യാ കഠവിന തപയത്നവമുഖ തമവിൽ ഏനറ ബന്ധമമുണപ് . ളലദ്യാകതപ്
യഥദ്യാർത്ഥ  വവിജയഖ  കമുറമുകമുവഴവിയവിലകൂനടെ  ളനടെവിയവർ  ആരമുഖ
ഉണദ്യാവവില. ളലദ്യാകതവിനല മഹൈദ്യാന്മദ്യാനരലദ്യാഖ കഠവിന തപയത്നതവിലകൂനടെ
ജജീവവിതതവിനന്റെ  നനറമുകയവിൽ  തപതവിഷപ്ഠവികനപ്പെടവരദ്യാണപ്.
സവിളരദ്യാതജീഹൈതവിലകൂനടെ  ജജീവവിത  വവിജയഖ  ളനടെവിയ  തപമമുഖരവിൽ
ഒരദ്യാളദ്യാണപ്  നമമുനടെ  രദ്യാഷപ്തടെ  പതവിയദ്യായവിരമുന്ന
ളഡദ്യാ.എ.പവിനജ.അബപ്ദമുൾകലദ്യാഖ.ഇനദയമുനടെ  മവിനനസൽമദ്യാൻ
എന്നറവിയനപ്പെടെമുന്ന  ശദ്യാസദ്യാതതജനമുമദ്യാണപ്  അളദ്ദേഹൈഖ.  തമവിഴപ്
നദ്യാടവിനല  രദ്യാളമശസ്വരഖ  എന്ന  കടെൽതജീര  തഗദ്യാമതവിൽ  ജനവിചപ്,
ഇലദ്യായപ്മകനളചനടെയമുഖ  ളവദനകളചനടെയമുഖ  അനരജീകതവിൽ
വളർന്നപ്  അവഗണനയമുനടെയമുഖ   ളവദന  സഹൈവിചപ്  കഠവിനമദ്യായ
തപയത്നതവിലകൂനടെ  ളലദ്യാതവിനല  തശളദ്ദേയനദ്യായ  ശദ്യാസപ്തതജനമുഖ
ഭരണദ്യാധവികരവിയമുമദ്യായവി  മദ്യാറവിയ  വദകവിയദ്യാണപ്  എ.പവി.നജ
അബപ്ദമുൾകലദ്യാഖ.  അളദ്ദേഹൈതവിനന്റെ  തപസവിദ്ദേമദ്യായ  ആത്മകഥയദ്യാണപ്
അഗവിചവിറകമുകൾ.ആരദ്യാലമുഖ  തശദ്ദേവികനപ്പെടെദ്യാനത  കവിടെകമുന്ന
നദ്യാടെമുകളവിൽ  പവിന്നദ്യാകഖ  നവിൽകമുന്ന  സദ്യാമകൂഹൈവികദ്യാവസയവിൽ
കഴവിഞമു കകൂനടെണവി വരമുന്ന ഏനതങവിലമുഖ  പദ്യാവനപ്പെട കമുടവികൾകപ്
തനന്റെ  ജജീവവിതവവിധവി  രകൂപനപ്പെടചവന്ന  മദ്യാർഗനതകമുറവിചചള
അൽപനമങവിലമുഖ  ആശസ്വദ്യാസഖ  പകരമുനമങവിൽ  തനന്റെ  ആത്മകഥ
സദ്യാർഥകമദ്യായവിതവിരമുനമന്നപ് അളദ്ദേഹൈഖ വവിശസ്വസവിചച .
ജജീവവിതവവിജയഖ  ളനടെദ്യാൻ,   ജജീവവിതതവിൽ  വവിജയവിചവരമുനടെ
ജജീവവിതകഥ  മനസവിലദ്യാകമുന്നതപ്  നലതദ്യാണപ്.  ഒപ്പെഖ  തപതവിബദങ്ങനള
തടവിതകർകദ്യാനമുള  തനന്റെടെവമുഖ  നനധരദവമുഖ  മനസചഖ
കകൂടവിനമുണദ്യാകമുകയമുഖ  ളവണഖ.നവിരദ്യാശയദ്യാണപ്  ജജീവവിതവവിജയതവിനന്റെ
ഏറവമുഖ വലവിയ ശതതമു.ഒരമു തരതവിലമുള പരദ്യാജയതനമു മമുമ്പവിലമുഖ
പതറദ്യാനത  ഏതപ്  അഗവിപരജീകണനതയമുഖ  സനനധരദഖ
ളനരവിടെമുന്നവർകമുളതദ്യാണപ് വവിജയഖ. ജജീവവിത വവിജയഖ.
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പളരദ്യാപകദ്യാരളമപമുണദഖ

 പലരമപകമരതസറന  തപദ്യാധദ്യാനദഖ

 
അനദനപ്  ഉപകദ്യാരഖ  നചയചന്നതപ്  ജജീവവിത  തവതമദ്യാകവിയ  വദകവികൾ
തപദ്യാചജീന  ഭദ്യാരതതവിൽ  ധദ്യാരദ്യാളമമുണദ്യായവിരവിന്നമു  .മറചളവർകപ്
ഉപകദ്യാരഖ  നചയണനമന്നപ്  ഉദപ്ളബദ്യാധവിപ്പെവികമുന്ന  തഗന്ഥങ്ങളചഖ
നമമുകമുണപ്  .നമമുനടെ  ളവളദതവിഹൈദ്യാസ  പമുരദ്യാണദ്യാദവികനലലദ്യാഖ
പളരദ്യാപകദ്യാരതവിനന്റെ  മഹൈതസ്വഖഉദദ്യാഹൈരണസഹൈവിതഖ
വവിവരവികനപ്പെടവിടചണപ്  .  പളരദ്യാപ  കദ്യാരദനമ  പമുണദഖ  പദ്യാപനമ  പര
പജീഡനഖ. എന്നദ്യാണപ് വദദ്യാസ ഭഗവദ്യാൻ നനമ ഉതപ്ളബദ്യാധവിപ്പെവികമുന്നതപ് .
പളരദ്യാപകദ്യാരദഖ  ജജീവവിതതവതമദ്യാകവിയവർ  എന്നമുഖ  മനമുഷദ
മനസചകളവിൽ ജജീവവികമുഖ.മദ്യാഖ  സസ്വദ്യാർഥതയമുനടെ ഇരമുണ മമുറവികളവിൽ
നവിന്നമുഖ  പമുറതമുവന്നദ്യാളല  മറചളവരമുനടെ  ളവദനകനളകമുറവിചപ്
നമമുകപ്  ചവിനവികദ്യാൻ  കഴവിയകൂ  .  നമമുനടെ  കർമളശഷവി
മറചളവർകമുകകൂടെവി  തപളയദ്യാജനനപ്പെടെമുതദ്യാനദ്യായദ്യാളല  നമമുനടെ
ശജീലങ്ങൾ  സഫലമദ്യാകമു  .സഹൈദ്യായഖ  ആവശദനപ്പെടെമുന്നവനര
അവഗണവികമുന്നതപ്  അധർമമദ്യാണപ്   .  മറചളവർകപ്  ഉപകദ്യാരഖ
നചയചന്നതപ് പരളസവനമദ്യായവി കണകദ്യാകദ്യാൻ നമമുകപ് കഴവിയണഖ.
തപകതൃതവിയവിൽ  നവിന്നമുളപദ്യാലമുഖപര  സഹൈദ്യായതവിനന്റെ  പദ്യാഠങ്ങൾ
നമമുകപ് മനസവിലദ്യാകദ്യാൻ കഴവിയമുഖ.
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ജജീവചരവിതതഖ

                      സജീഫൻ ളഹൈദ്യാകവിങ്ങപ്സപ്

യഥദ്യാർത്ഥ നദ്യാമഖ- സജീഫൻ വവിലദഖ                        
ളഹൈദ്യാകവിങ്ങപ്സപ്

1942 ജനമുവരവി 8- ഗലജീലവിളയദ്യായമുനടെ 
300 ചരമവദ്യാർഷവിക
                                 ദവിനതവിൽ ജനനഖ.ഒദ്യാകപ്സപ്ളഫദ്യാർഡപ് 
                                 യമുണവിളവഴപ്സവിറവി ബവിരമുദധദ്യാരവി.               
                                        നമ  ഡവികൽ നസതകടറവി,

1953-ഒരമു നചറമുപടണമദ്യായ നസന്റെ പ്  അൽ ബദ്യാൻസവിനല 
സപ്കകൂളവിൽ ളചർന്നമു.

1959- ഒദ്യാകപ്സപ്ളഫദ്യാർഡപ് യമുണവിളവഴപ്സവിറവിയവിൽ ളചരമുന്നമു.

1962-                ഒദ്യാകപ്സപ്ളഫദ്യാർഡപ് യകൂണവിളവഴപ്സവിറവിയവിൽ 
നവിന്നപ് ഊർജ തതതതവിൽ ബവിരമുദഖ.

1963- അതജീവ ഗമുരമുതരമദ്യായ ളരദ്യാഗഖ ളമദ്യാളടദ്യാർ നദപ്പൂളറദ്യാണ് 
എന്ന നദ്യാഡവി വദപ്പൂഹൈളരദ്യാഗഖ ബദ്യാധവിചതദ്യായവി കനണതമുന്നമു.

1965-തപണയവിനവിയദ്യായ ജയവിൽ നവൽഡമുമദ്യായവി വവിവദ്യാഹൈഖ. 
പവിഎചപ് .ഡവി ളനടെമുന്നമു.

2018-മദ്യാർചപ് 14 നപ് മഹൈദ്യാൻ അനരവിചച.
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സസ്വദ്യാമവി വവിളവകദ്യാനനൻ യമുഗതപഭദ്യാവനദ്യായ   ളയദ്യാഗവി

                                             ആര്ഷ
ഭ്രപ്രാരതതത്തിനന  ആതചീയ
നനചതനവ്യവവവ  ചത്തിന്തെയവവ  ആധവനത്തിക
കലപ്രാകവ  അറത്തിഞതസ്  സസപ്രാമത്തി
വത്തികവകപ്രാനന്ദ്രനത്തിലലൂനടയപ്രായത്തിരവനവ. 1986
ജനവവരത്തി12  നപ്രാണസ്  പത്തില്കപ്രാലതസ്
സസപ്രാമത്തി വത്തികവകപ്രാനന്ദ്രന് എന കപരത്തില്
വത്തിശേസവത്തിഖവ്യപ്രാതനപ്രായ  നകരപന്ദ്രനപ്രാഥസ്
ജനത്തിചതസ്.അസപ്രാമപ്രാനവ്യ  ഒപ്രാര്മശേക്തത്തിയവവ
അകനസഷത്തിയവനട  മനസപ്പുമവണപ്രായത്തിരവന  നകരപന്ദ്രനപ്രാഥസ്
പഠനതത്തിനലന  കപപ്രാനല  പപ്രാഠവ്യപ്രാതര  കപ്രാരവ്യങ്ങളത്തിലവവ
മത്തികവസ്  പപകടത്തിപത്തിചസ്  അധവ്യപ്രാപകനര
അതവതനപടവതത്തിയത്തിരവനവ.  പബന്മസമപ്രാജതത്തിനന
പവകരപ്രാഗ്രമന  പരമപ്രായ  ആശേയങ്ങളത്തില്
ആകമൃഷസ്ടനപ്രായത്തിരവനവനവങത്തിലവവ
ഈശേസരകനസഷണവവവ  ആതചീയതയത്തിലവള്ള
തപ്രാല്പരവ്യവവവ.
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ഗണസതക

 കമസസതസ കണകമകള

1) A B C D*D=DCBA  ആയമല ABCD   എനജഅകരങള

 സൂചസപസകമനസകഖര്യ ഏതട ?

= സഖഖദ =1089, 1089*9=980

2)
1234 1234 1234

1234 1234 1234

1234 1234 1234

ഇതനിൽ 9 ചെതന്നുരങ്ങളനിലന്നുയ ഒതര സയഖര്യകളകാണന്നുളതട . 
1,2,3,4, എനജീ അകങ്ങളചയ. എല്ലകാചെതന്നുരങ്ങളനിലന്നുമന്നുള 
സയഖര്യകൾ വര്യതര്യസടതമകാകണയ. 1,2,3,4  എനജീ 
അകങ്ങൾ മകാനതതമ ഉപതയകാഗ്രനികകാൻ പകാടന്നുളച. 
മറ്റെകങ്ങയളകാനന്നുയ ഉപയയകാഗ്രനികകാൻ പകാടനില്ല.
വരനിയനിലന്നുയ നനിരയനിലന്നുയ തകകാതണകാടന്നു തകകാണന്നുള 
സയഖര്യകളചയട തന്നുക തന്നുല്ലല്ല്യമകായനിരനികണയ.

=

2243 1341 3142

3141 2242 1343

1342 3143 2241
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3)  തമറഴറകമടമതസരസകമനസകഖര്യകാതശണനിയനിൽ അടന്നുത 
സയഖര്യ ഏതട?
672,660,636,600,552,492----?

=  672 -12 x 1 =660
        660 -12 x 2  =636
        636 - 12 x 3 =600
        600 - 12 x 4 =552
        552 -12 x  5 =492
        492 – 12 x 6 =420

അടന്നുത സയഖര്യ =420  
4)

1089  റനസസനരര്യയ
                              1089 x 1 = 1089
                              1089 x 2 = 2178
                              1089 x 3 = 3267 
                              1089 x 4 = 4356 
                              1089 x 5 = 5445
                              1089 x 6 = 6534
                              1089 x 7 = 7623
                              1089 x 8 = 8712
                              1089 x 9 = 9801
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 ഗമണനഫലങളഎ  നത രസകരയ!

                  
                           15873 x 07 = 111 111
                           15873 x 14 = 222 222
                           15873 x 21 = 333 333

                             15873 x 63 = 999 999
                             3367 x 63 = 111 111
                             3367 x 66 = 222 222
                                 11 x  11 = 121
                                 11 x 22 = 242
                                 11 x 33 = 363
                                 11 x 44 = 484
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ഗണവിതശദ്യാസപ്തതജർ

         ആധമുനവിക ഭദ്യാരതതവിനല ഏറവമുഖതപതവിഭദ്യാശദ്യാലവിയദ്യായ
 ഗണവിതശദ്യാസപ്തതജനദ്യായവി
വവിലയവിരമുതനപ്പെടെമുന്ന              ആളദ്യാണപ്
തശജീനവിവദ്യാസ രദ്യാമനമുജൻ.ശമുദഗണവിതതവിൽ
വവിദഗപ്ദ ശവികണഖ ലഭവികദ്യാതവിരമുന്നവിടചഖ
സസ്വയതപയത്നതവിലകൂനടെ ഗണവിതവവിശകലനഖ, 
സഖഖദ സവിദദ്യാതഖ,അനനളതശണവി തമുടെങ്ങവിയ
ഗണവിത ശദ്യാസപ്തതളമഖലളവിൽ വവിലനപ്പെട
സഖഭദ്യാവനകൾ  നൽകവി. 
1729 എന്നതപ് ഹൈദ്യാർഡവി-രദ്യാമനമുജൻ സഖഖദ
എന്നറവിയനപ്പെടെമുന്നമു.വദതദസപ്ത രജീതവിയവിൽ
രണപ് കദപ്പൂബമുകളചനടെ( :cube x3)തമുകയദ്യായവി എഴമുതദ്യാവമുന്ന 
ഏറവമുഖ നചറവിയ സഖഖദയദ്യാണവിതപ്.
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ജദദ്യാമവിതജീയ രകൂപങ്ങൾ
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മമ  തനവിക ഗമുണനഖ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ससस्कक तस

कववितत

मलल्लः मतददेविश्च

एकत्र मल्लश्च ममाततवश्च

        स्नतहहिततौ भभूत्वमाऽवसतत् हचरतण।
                                      मल्लस्ततु शहक्तिममानत् ववीरवमाहद

                                           ममाततवस्स्नतहिस्वरूपपः आसवीतत्।।

एकतमा मल्लश्च मततवश्च
 कमाननममाररण  सञ्चरन्ततौ।

                                  ममोहिनदृश्यमाहन  व्यमाकरन्ततौ
                                     आलपन्तमावमास्तमातां रवीतमाहन च।।

   तत्क्षणत कमाननमध्यमादहिमो
भल्लभूकरररनममाररमाम।

                                   स्नतहहिततौ  रररनतां  तहन्निशम्य
                                   सम्भमान्तहचततौ बभतुवततुश्च।।
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 सञ्चमातभवीहतञ्च रमोपहयत्वमा
मल्लस्ततु ममाततवमतवमभूचत।

                                यद्यसतौ भल्लभूकमो मत्सहमपत
                                   पमाणमानपमाहिततुरमयमाहत चततत्।।

एकमोऽप्यहितां  मतुहष्टिघट्टनतन
   सद्यद्यैव  तद्वधतां  हनवर हहिष्यत।

                           हमत्रस्य रल्पनतां तहन्निशम्य
                               ममाततव मतौनतां सममाहऋितवमानत्।।

    एतसस्मन्निन्तरत पमाप्तवमानत् ततौ
भवीकरभल्लभूकमो रक्तिनतत्रपः।

                       भल्लभूकदशरनममात्र एव
                               मल्लस्ततु ववृक्षमाग्रममारुरमोहि।।

पमातपमारमोहिणत शहक्तिहिवीनमो
      ममाततव हनश्चलतां तत्र तस्थतौ ।

                              रत्यन्तरतां हवनमा स वरमाकमो
                             भभूमतौ रडवदशतत शवीघ्रमत्।।
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भल्लभूकमो ममाततवतां घ्रमाणहयत्व
     ततां मवृततां मत्वमा ररमाम मन्दमत्।

                   रच्छहत भल्लभूकत  पमाप्तधद्यैयर
                  मल्लमोहप ववृक्षमादवरुरमोहि।।

         हमत्रतां समवीप्य सपः जमाततुकमामपः
सत्वरतां  ममाततवमतवमभूचत।

                        "ऋिक्षरमारस्तव कणरमभूलत
                                       हमत्र ! हकमतुक्तिवमानत् आदरतण  "?

     

         मल्लस्य वमाक्यतां हनशम्य सम्यरत्
उतरतां ममाततव ततां बभमाषत।

                            आपहद यमो  हमत्रतां सतांरहिमाहत
                               ततनद्यैव सतौहृदतां ममास्ततु कमायरमत्।।

स्वमारथरनतां हमत्रमतुपतक्ष्य शवीघ्रतां
     रच्छ- इत्यतुक्तिवमानत् ऋिक्षरमारपः।

                       ममाततव वमाक्यमाथर बमोधहयत्वमा
                       लज्रमावनममो  बभभूव मल्लपः।।
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ययॊगदररनमम

         यतुरररत्   सममाधमाहवत्यस्ममातत्  धमातमोपः यमोरशब्दपः हनष्पन्नितपः। यमोरपः 
हचतववृरतहनऱमोधपः। पतञ्चरलमहिहषरऱतव यमोरशमास्त्ऱस्य अनतुशमासकपः।ततन 
यमोकसश्चतववृरतहनरमोधपः इहत तल्लक्षणतां हनवरहक्ति।हचतववृतयपः पञ्च।
पममाणहवपयरयहवकल्पहनदमास्मवृतयपः। आसमातां ववृतवीनमातां हनरमोधपः इत्यनतन 
हचतववृरतहनरमोधपः सभूहचतपः। मनमोववृरतहनरमोधपः हचत्ववृरतहनरमोधपः इत्यनतन सतुहचतपः।
मनमोबतुदध्यहिङतांकमारयतुक्तिपः अन्तपःकरणमतव हचतशब्दतन व्यपहदश्यतत। तदयर अष्टिहवध
चयमारपः उपहदष्टिमापः।तमाञ्च यमहनयममासनपमाणमायमामपत्यमाहिमारधमाऱणमाध्यमानसधयपः।

                 

अहहिमसमासत्यमास्ततयब्रह्मचयमारपररग्रहिमापः यममापः।अहहितांसमा सवरदमा सवरभभूतमानमातां 
अनहभदमोहिपः। सत्यतां यथमाथरवमाङमनसत। अस्ततयपः स्ततयतां अशमास्त्रपभूवरकतां  दव्यमाणमातां 
परतपः स्ववीकरणमत्।  ततत् असववीकमारपः अस्ततयमत्। ब्रह्मचयरमरतुप्ततसन्दयस्य  सतांयमपः ।
अपररग्रहिपः हवषयमाणमामत् आररनरक्षण क्षयसतांरहहितांसमाहद दमोषदशरनमातत्  यथमा दृष्टितां यथमा 
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अनतुहमततां  यथमा ऋितु ततां तथमा वमाङमनश्च । शतौचसन्तमोषतपपः 
स्वमाध्यमायतश्वरपहणधमानमाहन हनयममापः। शतौचतां नमाम बमाह्यममाभ्यन्तरतां च । तत्र बमाह्यतां 
मवृज्रलमाहद रहनततां मतध्य अभ्यवहिरणमातत्  आभ्यन्तरहचतमलमानमातां आक्षमालनमातत् । 
सन्तमोषपः सहन्निहहित समाधनमासमारधतमनतुपमाहदततुहमच्छमा । तपपः- द्वन्द सहिनतां तपमापः ।
शवीतमोष्णसतुखदतुखमाहद द्वन्द्वमानमातां सहिनतां । स्वमाथ्यमायपः ममोक्षशमास्त्रमाणमातां अध्ययनमत्। 
पणवरपश्च। ईश्वरपहणधमानतां परमरतुरमाववीश्वरमो सवरकममारपरणमत् ।
 सस्थरसतुखममासनमत् । तसस्मनत् सहत श्वमासहनश्वमासयमोपः रहतहवच्छतदपः पमाणमायमामपः। 
स्वहवषयमासतांपयमोरत हचतस्वरूपमानतुकमारतसन्दयमाणमातां पत्यमाहिमारपः। दतशबन्धसश्चतस्य 
धमारणमा । तत्र पत्ययद्यैकतमानतमाध्यमानमत् । तदतवमाथरममाममात्रमाहनभमारसतां स्वरूपशभून्यहमव 
सममारधपः । इहत अष्टिमाङरयमोरमानमातां क्रमशपः हनवरचनमत् ।
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 FREEDOM FIGHTERS

1.    SAROJINI NAIDU 

        Sarojini naidu was an Indian
independence activist and poet. She was
born in bengal Hindi family at Hydrabad
and was educated in Chennai , and
cambridge  . she married Dr.Govindaayulu
naidu and settled down in hydrabad . She took part in 
national movement , become followers of mahatma Gandi 
and Faught for the attainment of swaroy . She become the 
president of national congress . Now uttarpradesh know as 
“nightingale of india”. She was also noted poem . 

2.     BHAGAT SINGH

          Bhagat singh was an indian
nationalist considered to be one of
the  influential revolutionaries of the
indian independence movement . He
is often reffered to as saheed bhagat singh , the word 
“saheed” meaning “martyr” in a number of indian 
languages .
               Bhagath singh ,a sandhu was born in 1907 to 
kishan singh and vidyavati at chak no.105gb , banga village
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, jaranulala tehsil in the lyallpur district of the panjab 
province of british india . His birth considered with the 
release of his father and two uncles , ajit singh , swaran 
singh, from jail . His family members were sikhs ;some had
been active in indian independence movements , others had 
served in maharaja ranjith sing's army . His ancestral 
village was khatwar kalan , near the town of banga , india 
in nawanshahr district of the punjab .

3.   GOPALA KRISHNA GOKHALE

              Gopala krishna gokhale was- one of
the political leaders and a social  refomer .
During indian independence movement
against the british empire in india . Gokhale
was senior leader of the indian national
congress and a founder of the servants of
indian society . Through the society as well
as the congress and other legistative bodies be served in , 
gokhale compained for indian self rule and also social 
reform. He was the moderate founction  of the congress 
party that advocated reforms by working with existing 
government institutions .
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4. SUBHASH CHANDRA BOSE 

             Subhash chandra bose was one
of the greatest freedom fighters of
India . He was born on January 23 ,
1897 at Calcutta  in Orissa . His father
tankinath bose was a renowned lawyer
of the area. His mother prabhavathi, was
highly learned religiously-minded lady. 
                                         Subhashchandra  imblibed many
of his religious views from her some other persons who in
fluvenced  him greatly were his teacher beniprasad madho,
c.r das and swami vivekanantha. He was a very intelligent,
precious patriotic child with revolutionary ideas in his mind
from  the  very  begninng  He  died.   graduation  from
presidency college in 1919.later he appeared and passed the
lcs examination only to please his father . But actually his
heart was framed for serving his mother land and getting it.

T M H S S VELLORA                                                                                            35



 ഇ മമഗസസന

5.  BALAGANGADARA THILAKAN

             Thilak was born in a marathi
chitapavan brahmin family in ratnagiri as
keshav gangadhar thilak , in the
headquaters of the eponymous district of
peasent – day maharashtra on 23 july 1856 . His ancestral 
village was chikali his father , gangadhar thilak was a 
school teacher and a  sanskrit scholar who died when thilak 
was sixteen. In 1871 thilak married to tapibai when he was 
sixteen , a few months before his father's death . After 
marriage her name was changed to sathyabamabai . He 
obtained his bachelor of arts in first class in mathematics 
form deccan college of pune in 1877 . He left his MA 
course of study midulay to join the LL.B course instead ,in 
1879 he obtained his LL.B degree from government law 
collage . After graduating , thilak started teaching 
mathematics at a private school in pune .
“SWARAJYA IS MY BIRTHRIGHT , AND I 
SHALL HAVE IT ”
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'  CHILDREN S DAY

   
               The 14th of November is celebrated as children's 
day . It is birthday of Pandit Jawaharlal Nehru – the first 
prime minister of free India . It has an importance of its 
own . pandit Nehru had a great love for children . He 
wanted to be among them , talk to them and play with 
them . The children also loved and respect him and called 
him chacha Nehru . 
            The 14th November is celebrated is celebrated every 
year by the people of India in a befitting manner . Early in 
the morning people , begin gathering at shanthi bhavan to 
pay homage to the great leader . The visitors include 
cabinet ministers and high officials . Wreaths are placed at 
the samadhi , prayers are held and hymns are chanted . 
Tributes are paid to pandit nehru  for his sacrifices , 
achievements in international politics and peace 
effort .School children organize programmes celebrate the 
day . They sing national songs and stage short dramas . The 
leaders , who attend the celebration , deliver speeches . 
They advise the students to be patriotic  and follow the 
footsteps of pandit nehru . They inspire them to deeds of 
bravery and sacrifice for the sake of their motherland .
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     INDEPENDENCE DAY
India won freedom from  the british  rule on august 15,1947
.Since then august 15 is celebrated as
an independence day every year with
great pomp and show .We won
freedom after a long struggle .
                          The independence day is day of pride and 
happiness for all of us throughout the country . On this day 
our first prime minister pt.Jawahar Lal Nehru unfurled the 
National flag at the red fort for the first time . Since then 
this day is celebrated as a national festival .
                        The prime minister takes the salute   and the 
guard of honour from the three wings of army , navy and air
force . Prime minister gives the message in his speech  . this
day is celebrated all over india .
                       The day is celebrated with great pomp and 
show in delhi . In schools , collages and other educational 
flag is unfurled at all institutions , the national flag is 
unfurled by the principal . The national flag is also unfurled
at all district head quarters by district collectors or political 
leaders who read out the state governor's  message .The 
independence day is a day of remembrance . This  day 
reminds us the sacrifiice  of patriots who lost their lives for 
the freedom of the country  . we should swear to serve our 
country with devotion .         
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 OUR ENVIRONMENT
God created the world for the people
to live in . The beautiful nature it has
will never been changed of anything
else. The environment should be
given importance, for example, its
usefulness , especially , for man and animals . Environment 
provides food and shelter which man and animals need to 
survive . Without it , they can't live in this world with 
satisfaction . As long as the man is not satisfaction . As long
as the man is not satisfied , the world is in danger . Like 
scientist who was not stopping discovering things which 
man can use in the future for a better life ?  But as they 
make a high standard living , our environment will 
beaffected . And as the environment affected , the man's 
health will also be affected .the pollution will spread out 
and many other environment problems will happen .
   The human activities  like illegal fishing , and quarrying 
are the common causes of destruction of the environment . 
These practices  of human destroy the surroundings . While 
man is      enjoying doing these, they don't think the harmful
effects of these to them . On the back of their mind , these 
practices were profitable and can be a livelihood . 
Moreover, they did it for themselves  and  they  didn't care 
about the environment . The man is smart but they use it to 
wise the other . In general , man had the biggest 
contribution why the environment was put in danger .
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HEALTH
                          There is a saying
“HEALTH IS A WEALTH”.
It means that one, who has good
health , is the happiest person than the   rich. Because  , if a 
rich person is sick and cannot digest what he eats , he is 
unhappy in life. His life becomes useless to him. But a 
healthy person , through poor , lives a better life . Life is 
not a burden to him . Life has its charm for him.
                             When a healthy person work hard , or 
walks a long distance , he is not tried . He enjoys his food , 
and has sound sleep at night. A rich person envious of him.
                              In order to maintain a good health , a 
person has to take pure and simple food.
He has to do some kind of exercise , or to do some sort of 
manual work regularly. By the movement of his limbs and 
body , his food gets digested easily. Digested food supplies 
nutrition and pure blood to his body.
                             Health is a
matter  of  pride in human life  .  For
health culture ,  nowadays, there are
many  ways  .  Modern  gymnasium
provides various kind of exercises .  Yoga practise is also
very useful  .  Besides ,  walking,  running,  swimming,  etc.
Are also exercises.
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                 SCIENCE

  WONDERS OF SCIENCE

  This is an age of science. Science has
completely changed the entire world.
Science has made our life more
comfortable and trouble free. Science is
useful to us . The blessings of science are too many to 
count. Science has conquered time and distance . 
Electrically is another wonderful gift of science.
            Electricity , one of its off shoots , is used in washing
clothes , cooking food and entertaining us . Its uses are 
unlimited . It lights our houses , shops , showrooms and 
streets . It runs our air -conditioner and air coolers. It keeps 
us warm in winter and cool in summer.
            Mobile , television, radio, aeroplane etc. are some of
these. It has increased our speed of work and has given us 
fast moving means of transport . Travelling is now so safe 
and fast . We have cars, buses, metro-rails ,trains, ships and 
aeroplane.
              Science in the fields of education , entertainment
and agriculture has proved a great blessing. The worst fact
of science is seen in the wars . Science is a boon and is in
the service of man if used in the right manner .
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  TELEVISION

      Television is a great wonder of
modern science . It brings the cinema
at home , inside our drawing rooms and living rooms . It is 
the best source of entertainment . The whole  family can see
different types of programmes daily . These , days TV sets 
are within the reach of poor also .
                              Through TV sets , we not only here the 
songs but also see the singers and dancers . The advent of 
television has replaced the cinema also . Now the people 
need not go to the cinema halls . They can comfortably 
remain indoor and watch the choicest films and other 
entertaining and educative programmes .
                                      In India , by means of television , 
good lesson are telecast also for the benefit of the students . 

The university grants commission and indira gandhi open 
university also telecast their lesson – programmes at 
scheduled time . These lessons  are pry useful. Students 
take great interest in these lessons as they are more 

informative and taught by renowned professors.

            Today we have 24 hours news channels, 
entertainment channels , informative channels like 
discovery and panet earth.         
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                             WATER

Water is composed of oxygen and
hydrogen . It is found in wells  ,
springs , ponds , rivers, canals
and ocean . About one fourth of
the earth is covered with water . It is obtained mainly from 
the rains .
               Water is really a precious gift of nature. It has no 
taste,no smell, and no colour . The other name of water is 
life. We cannot live without water. We drink it , cook our 
food with it , bathe in it ,and wash our body and things with
it . The farmers need water for growing crops or plant . 
With water , the soil become wet .
                   Then it becomes fit for sowing seeds there , the 
plants can grow well only  in the wet soil . The water comes
from the rain . If not , the soil is then made wet by irrigation
or otherwise . Pure water should be used for drinking .
                   Impure water carries germs and spreads
diseases .  Impure water can be purified by distillation or
filtration process . Man cannot live without water.
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  FAMOUS SCIENTISTS

1.        IVAN PETROVICH PAVLOV

 The famous biologist  pavlov was born in
RUSSIA on 1849 . He made researches on
blood  circulation  digestive  system  and
discovered  conditional  reflex  while
investigating  the  secretory  mechanism  in
digestion . He experimented with a dog and proved that in
born reflexes can be conditioned in men and animals . He
was awarded the nobel prize for physiology , medicine in
1904

    2.  J.J THOMSON

      The english physicist  famous for  his
discovery of the first subatomic particle , the
electron and his work on atomic structure ,
in  1906  ,he  received   the  nobel  prize  for
physics  for  his  research  on  the  electrical
conductivity  of  gases  .  He  was  a  great
teacher and an out standing scientist .
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3.     KARL GAUSS

     A german mathematician ,  physicist
and  astronomer  .  He  developed  new
method  for  calculating  the  orbits  of
celestial bodies . By developing the idea
of  complex  numbers  ,  he  established  the  fundamental
theorem  of  algebra  .  He  had  a  particular  interest  in
geometry also. 
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4.    ANTOINE LAVOISIER

       A french chemist who is regardedas
the father of modern chemistry . He named
both oxygen and hydrogen and explained
oxygen's role in combustion . He also
described elements and compounds and
named many of them . He worked  on
gunpowder also . With his wife marie who was also a 
scientist , he produced some important manuals for 
scientific experiment .

 
5.FRANCIS CRICK

                    An english biologist noted
for his discovery of the structure of DNA .
Crick  studied  physics  at  university
college  ,  LONDON .  In  1947  ,  he  gave  up  his  post  as
scientist  in  the  British  admiratly  ,to  study  biology  .  His
colleague  was  the  american  biologist  jameswatson  .
Togerther they discovered that a DNA molecule is shaped
like a double helix or spiral ladder . They shared the Nobel
prize  in 1962 .
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                 MY COUNTRY

India was my country . I am proud to
say that I am  an Indian . I am proud of the ancient culture 
and heritage of my great country . The wisdom of the 
ancient Ayran seers is adored all over the world .
           My country under the foreign rule for about two 
hundred years , until she had achieved her freedom on 15th 
August , 1947 . I was born in free India . Many great men 
and women were born in my country , who contributed 
their might for the welfare of their motherland . To name a 
few , swami vivekananda , Mahatma gandhi , Netaji  
subhash chandra bose , Rabindranathtagore , C.V.Raman , 
and many other great sons of india  , who gave to the world 
love and wisdom , the message of truth , knowledge of 
science , and true meaning of religion .
              My country is now considered as one of the five 
big powers in world . Her huge man -p power , her 
tremendous progress in the field of science and technology ,
her mineral and agricultural wealth , her industries , her 
strong defence forces , her friendly understanding with 
other world powers all these have made her great in the 
comity of nations .                                                           
“I love my mother land  and i love and respect 
most in life”
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वहसदद

कबदरदतस
             कबदर वहसदद सतवहत्य कदे  मवहमतमणणण्डित
व्यवक्तित्वि हहै।कबदर कदे  जन्म कदे  ससबसध मम अनदेक
वकस विदणन्तयतयाँ हहैहैहै।कक छ ललोगगों कदे  अनकसतर विदे रतमतनन्द
स्वितवम कदे  आरदवितरद सदे कतरद ककी ऎक वविधवित बबह्मणद कदे
गरर सदे पहैदत हहए थदे,जजसकदे  रभूल सदे रतमतनसद जद नदे पकत्रवितद हलोनदे कत आरदवितरद ददे वदयत 
थत।बबह्मणद उस नविजतत वररक कलो लहरततरत ततल कदे  पतस फम क आयद।

तकलसददतस
तकलसददतस (1532-1623) एक महतन रतरतदय कववि और दतररवनक
थदे। तकलसददतस जद ‘रतमचररतमतनस’ कदे  रचवयतत हह, जलो अब तक कदे
जलखदे गए सबसदे महतन महतकतव्यगों मम सदे एक हहै। तकलसददतस जद कत
पभूरत नतम गलोस्वितमद तकलसददतस थत और उनकत जन्म 1532 ईसविवीं मम
रतजतपकर जजलत बतसदत, उत्तर पददेर, रतरत मम मकगल समबट अकबर कदे
रतसनकतल मम हहआ थत।    तकलजसदतस जन्म सदेदे सरयभूपतरदण बबह्मण थदे और इनकलो 
बतल्मदवक ऋवष जजन्हगोंनदे ससस्कक त मम रतमतयण ककी रचनत ककी थद, कत अविततर मतनत जततत 
हहै।
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सकरदतस
 सभूरदतस 15 विवीं रततब्दद कदे  असधदे ससत, 

कक विद और ससगदतकतर थदे। सभूरदतस कत
नतम रवक्ति ककी धतरत कलो पवितवहत करनदे
वितलदे रक्ति कववियगों मम सविर्वोपरर हहै।
सभूरदतस अपनदे रगवितन  पर जलखद रवक्ति गदतगों कदे  जलयदे जतनदे जततदे हहै। 
सभूरदतस जद ककी रचनतओस मम रगवितन शद कक ष्ण कदे  रतवि स्पष्ट ददेखनदे कलो 
वमलतदे हह। जलो रद उनककी रचनतओस कलो पढ़तत हहै विलो कक ष्ण ककी रवक्ति मम 
ण्डिभू ब जततत हहै।

 पदेमचसद
हहिन्ददी कहिबनदी कक  सबसक समरर्थ रचनबकबर हिह

पकमचचंद। उन्हिहोंनक सरर्थपरम उदरर्थ ममें हलिखनब

पबरचंभ हकयब। हहिन्ददी ममें उनकदी सबसक पहिलिदी

कहिबनदी 'पचंच परमकश्विर'1916  मम 'सरस्वितद'
नतमक पहत्रिकब ममें छपदी। उनकदी पममुख रचनबए ए हिहैं 

-सकरबसदन,पमबश्रम,रचंगभरहम,गबन,कमर्थभरहम,हनमर्थलिब,गबकदबन। पमचचंद नक 

हनबचंध,जदीरनदी एरचं बबलि-सबहहित्य कदी रचनब भदी कदी हिह।
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कववितत

  मबकटर रबम
चलिक सहर कबक मबकटर रबम,

दकखब एक लिटकतब आम।

झटपट चढ़नक लिगक पकड़ पर,

लिगब ततहयब, हगरक धडबडा़म

             हततहलि
                                 समुबहि सरकरक अबहत हततहलि,

                                 फर लि-फमु लि पर जबहत हततहलि,

                                  रचंग हबरचंगक पखचं सजबए,

                                 सबकक  मन कबक भबतदी हततहलि
                  

बबदलि
उलिड़ धमुमड़ कर आतक बबदलि

  गरज बरस कर आतक बबदलि

कबलिबक कबलिबक भररक पदीलिक

हकतनब हिमक डरबतक बबदलि
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कहतवन

चचालचाक ललोमडड
मबतबजदी ररोटदी बनब रहिदी रदी। ककौआ

हखडकदी सक आकर ररोटदी उठब लिक गयब।

ककौआ पकड पर जब बहठब। पकड कक  नदीचक एक लिरोमडदी खडदी रदी। उसनक ककौए कदी 

चहोंच सक ररोटदी कब टमुकडब छदीन लिकनब चबहिब। लिरोमडदी नक ककौए सक कहिब हक तकरदी 

गबनब बहिमुत आच्छब हिह। ममुझक एक गबनब समुनबओ न ?लिरोमडदी    पशचंसब समुनकर 

ककौए नक गबनब शमुरु हकयब। चहोंच सक ररोटदी नदीचक हगरदी। लिरोमडदी ररोटदी लिककर भबग 

गई। 

लचड कक लचातचा
एक भरखब कमु तब जब रहिब रब। रबस्तक सक उसक एक

हिड्डदी हमलिदी। हिड्डदी लिककर रहि एक नबलिक कक  हकनबरक

रुक गयब। नबलिक पर पमुलि नहिहीं। पमुलि कक  नदीचक उसनक

अपनदी छबयब दकखदी। छबयब दकखकर रहि जमोर सक भरएकनक लिगब। ममुएहि खरोलितक हिदी हिड्डदी 

पबनदी ममें हगरदी। हनरबश  हिरोकर रहि रहिहाँ सक चलिब गयब।
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प्यचासचा ककौआ
जरन महिदीनक कक  दरोपर कब समय रब। बहिमुत तकज गमर

पड रहिदी रदी। एक प्यबस ककौआ पबनदी कदी खरोज ममें

इधर उधर उड रहिब रब। 

उडतक उडतक ककौए करो जमवीन  पर एक घडब

हदखबई हदयब। ककौआ मन हिदी मन बहिमुत पसन्न हिमुआ।  रहि घडक कक  ममुएहि पर जब बहठ। 

परन्तमु घडडे मम पमानवी बहिहत नवीचडे थवी। कतौए ककी चचोंच पमानवी तक नहिहीं पहिह हूँचवी। वहि 
पमानवी न पवी सकमा। 
अब क्यमा करडे? वहि समोचनडे लरमा।
अतांत मम कतौए कमो एक तरककीब सभूझवी। वहि कतां कर पत्थर उठमा उठमाकर घडडे मम 
डमालनडे लरमा। धवीरडे- धवीरडे पमानवी ऊपर आ रयमा। 
अब कतौए नडे मरडे सडे पमानवी हपयमा। ठण्डमा पमानवी पवीकर कतौए ककी प्यमास बतुझ रई।
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ARABIC

القرود   و البائع
  
 

تحت            يستريح كان االىام احد فلنسوةفي تاجرا لللله ال عبد كان

  .  . الشجرة.  علي كانت جالسا ونام سلته وضع شجرة

للللللللللللللللللللخذوا         وا السلة من القرود قرب القرد من جماعة

الله.        عبد لستيقظ لما رووسهم علي ووضعواالقلنس القلمس

السلة      قي القلنس وجد .ما

      . يلبسون     الشجرة علي اا قرود فراي وهناك هنا نظر حزينا صار

من .      .     قلنسوته واخذ حيلة فى لله ال عبد فكر القلنس

  .   . عبدالله.  فجمع يالقلنس القرود فرمي القرود ورمي راسه

فرحا      السوق الي وذهب كلها   القلنس
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 المنظومات

  بلديبلدي                    
فوادي                    في نور وهي بلدي اهوي انني

جهادي                     كل ولها حماها احمي              وغدا
واليها                       منها انا اصل وهي فرع انا

عليها                  يحيى بلدة طفل يعشق ال كيف

كنينا                روضةللسا صارت ارضهاالخضراء

العالمين                  وحياة شفاء صاف جوها
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	മൊബെെല് ഫോണുകളുടെ ലോകം
	നമ്മുടെ നാട് കേരളം
	ജീവിതവിജയത്തിന്
	പരോപകാരമേപുണ്യം
	ജീവചരിത്രം
	ഗണിതം
	ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര്
	ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങള്
	संस्कृतं
	कविता
	यॊगदर्शनम्
	FREEDOM FIGHTERS
	CHILDREN' S DAY
	INDEPENDENCE DAY
	HEALTH
	SCIENCE
	TELEVISION
	WATER
	FAMOUS SCIENTISTS
	MY COUNTRY
	हिंदी
	कविता
	कहानि
	ARABIC

