
  

ബബകക ബബബ ഡകളകപററ൪ബബകക ബബബ ഡകളകപററ൪

 ഡഡജഡറല മമഗസഡന ഡഡജഡറല മമഗസഡന

  ലഡറഡല കകററസറ  ലഡറഡല കകററസറ (2018-19)(2018-19)
എഎഎഎ ..ഇഇ ..എസറഎസറ ..എചറഎചറ ..എസറഎസറ ..എസറഎസറ .    .    
                  പപമനമനഡപപമനമനഡ



  

മമഗസഡപനക്കുറഡചറ.                                             
                      

                    വഡവരവഡനഡമയ സമങങ്കേതഡക വഡദദ്യ 
പമചപപ്പെടുതമന ങവണഡ പപമതു വഡദദ്യഭദ്യമസ വകുപ്പെറ 2018-19ല 
തുടങഡയ ഒരു സഎരഎഭമമണറ.ലഡറഡല പപകററ യുണഡററ.ഇതഡപന്റെ 
ഭമഗമമയഡ ലഡറഡല പപകററസറ അഎഗങള് അവരുപട അഭഡരുചഡ 

ഉപങയമഗഡചറ തയമറമകഡയ വഡഭവങളമണറ ഈ 
മമഗസഡനഡലൂപട സമര്പ്പെഡക്കുനതറ.ഇതഡനമയഡ സഹകരഡച 
SITCഡഡനു ടടീചങറമടുഎJoint SITC ലഡഷ ടടീചങറമടുഎ  നനഡ 

അറഡയഡക്കുന
നവ മമധദ്യമങലമകതഡനറ മുനഡല ഞങപളമരുകഡയ ഈ 

പചറുപപകതഡരഡ ഞങള് വഡനയ പൂര്വഎ പകമളുതഡ പവയ്ക്കപട
                                                    എനറ

                                                    കകററ മഡസ്ട്രസസറ
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    HM HM  പന്റെ ആശഎസകള് പന്റെ ആശഎസകള്

ഭമഷമ കഎപപ്യൂടഡങറ പ്രവ൪തനതഡപന്റെ ഭമഗമമയഡ 
നമ്മുപട വഡദദ്യമ൪തഡകള് ഡഡജഡറല മമഗസഡന 

തയമറമക്കുന. വളപര സങനമഷപ്രദമമയ കമരദ്യഎ 
തപന.ഈ കഹപടകറ യുഗതഡല കകപയഴുതറ 

മമസഡകകളഡല നഡനറ വദ്യതദ്യസ്തമമയഡ ആധുനഡക 
സമങങ്കേതഡക വഡദദ്യകള് ഉപങയമഗഡചറ പപമനമനഡ   

എഎ.ഇ.എസറ ഹയ൪ പസകപന്റെറഡ സ്കൂളഡപല ലഡറഡല 
കകററസറ അഎഗങള് തയമറമക്കുന ഡഡജഡറല 
മമഗസഡനറ എലമ വഡധ ആശഎസകള്ങനരുന

                                          HEAD MISTRESS
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     എഎ.ഇ.  എസറ സമപകന

ങഡമ.പഡ.പക.അബലഗഫ൪

(1929-1984)
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     ങഡമ.പഡ.എ.  ഫസല ഗഫ൪

     പപ്രമഫ.കടവനമടറമുഹമദറ

     
     (എഎ.ഇ.എസറ.   ങസററ കവസറ

പ്രസഡഡന്റെറ)  (എഎ.ഇ.എസറ.പ്രസഡഡന്റെറ) 4M.E.S.HSS.PONNANI
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      ഷടീബ എ.വഡ

(  പഹഡറ മഡസ്ട്രസറ)
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ഉളടകഎ
.പുകവലഡ പമടഡല

.    ഹരഡത ഭമഡകമയഡ ഒരു ദഡനഎ

.ങകരളടീയ കലകള്

.FRIENDSHIP

.പ    രഡസഡതഡ മലഡനടീകരണപത പറഡ  ങഡമ . 
   അയപ്പെ പ്പെണഡകരുപടനമല വരഡ കവഡത

.വഡജമനപചപ്പെറ

.കടങ്കേഥകള്

.എണ്ണമറ തടമകങളുപട നമടറ

.പഹയഡകമര് എങപനകറുത വര്ഗകമരമയഡ ?

.കൂടഡലടച തത

.കജവ കവവഡധദ്യഎ

.നരകതഡങലകറ ഒരു ടഡകററ
 -കുരടീപഴ ശടീകുമമര്

.നമടന പമട്ടുകള്

.മയക്കുമരുനകളുഎ ആങരമഗദ്യവഎ

.പതങറ

.കടലഡരമ്പുന

.പവണ്മയുപടആരമധഡക

..ങനരഡടമഎ ഈ ദുരനപത

.ഒമര്ക്കുക

.യമതമപമമഴഡ

.ആത്മവഡദദ്യമലയഎ
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പുപുകയഡപല ഉലപനങളുപട വഡലപനയുഎ 
പപമതുസലങളഡപല പുകവലഡയുഎ പല 

രമജദ്യങളഡലഎ ഇങപ്പെമള് നഡയമവഡരുദ്ധമമണറ 

.എനമല,ആദദ്യമമയഡ പപമതു സലങളഡപല 
പുകവലഡ നഡങരമധഡച രമജദ്യഎ 

എതമപണനറഅറഡയുപമമ?ഇനദ്യയുപട 

അയലരമജദ്യമമയ ഭടമന.2004 
ഡഡസഎബറഡലമയഡറുന ഈ നഡങരമധനഎ നഡലവഡല  

വനതറ. ഭടമപന ഒരു പുകവലഡവഡമുക്ത രമജദ്യമമക്കുക 
എന ലകദ്യങതമപടയമണറ ഇങപനപയമരു 

നഡയമഎ പകമണ്ടുവനതറ.ലഎഘഡക്കുനവ൪ വന തുക 
പഡഴയടങയ്കേണഡ വരുഎ

 പുകവലഡ പമടഡല
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                                        ഒരു കത നടുങമമള്              ഒരു കത നടുങമമള്

                              ഒരു തണല നടുന                              ഒരു തണല നടുന

     നടു നഡവ൪കമന ഒരു കുളഡ൪ നഡഴല നടുന     നടു നഡവ൪കമന ഒരു കുളഡ൪ നഡഴല നടുന

മമനുഷദ്യപന്റെയുഎ ജടീവജമലങളുപടയുഎ ആവമസങകന്ദ്രമമയ ഭമഡ എതങയമ 

മങനമഹരഡയമണറ .പുഴകളുഎ പൂകളുഎ പൂമമറകളുഎ നടീല ജലമശയവഎ മഞ്ഞണഡഞ്ഞറ 
മരതകപ്പെട്ടുടുത മലനഡരകളുഎ മഴയുപമലമമുള സുനര ഭമഡ എനമല ഇനറ നമ്മുപട 

പരഡസഡതഡ പലവഡധതഡലഎ മലഡനമമയഡപകമണഡരഡക്കുന.മനുഷദ്യനറ ആവശദ്യമുളപതലമഎ 
പ്രകൃതഡയഡലണറ.എനമല അവപന്റെ അതദ്യമഗ്രഹതഡനുള വകയഡല.പ്രകൃതഡപയ 

അമഡതമമയഡചൂഷണഎ പചയമല ഭമഡയുപട നഡലനഡലപ്പെറ തപന ഇലമതമകുഎ

   ഹരഡത ഭമഡകമയഡ ഒരു ദഡനഎ   ഹരഡത ഭമഡകമയഡ ഒരു ദഡനഎ
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FRIENDSHIPFRIENDSHIP
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Muhammed salih



  

ഒമര്ക്കുക
കമലതഡപന്റെ പപവതരണഡയഡപലവഡപടങയമ 

പപകങകമര്ത്തു നടനവര്നമള്

നഡമഡഷമര്ദ്ധങനരതഡപലവഡപടങയമ 
ങകമര്പതരമപപകകള് അയഞ

നഡനവറഡയമപതയമ പപകകപളങനമ കുടപഞ്ഞറഡയപപ്പെട്ടു 
ദൂപര കഥയുഎ കവഡതയുഎ കദനങളുഎ പഡപന പമതയുഎ 

രണമയറ പഡരഡഞ രണമയഡരുന നമപമനസതദ്യഎ

                     ഉള്പകമണറഡഞ നമഎ നഡതദ്യഎ
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       "കകാടടെവവിടടെ മക്കടളെ ?മമടടെവവിടടെ മക്കടളെ 
        കകാട്ടുപുല്ത്തകവിടെവിയുടടെ മവടരെവവിടടെ മക്കടളെ
        കകാട്ടുപൂമഞകാലയുടടെ കുളെവിടരെവവിടടെ മക്കടളെ
        കകാറ്റുകള്കല൪ന്ന പൂങകാടവവവിടടെ മക്കടളെ "

മഡകാ.അയ്യപ്പപ്പണവിക്കരുടടെ ഈ കവവിത
മകടവിമല്ലേ ?പരെവിസവിതവിനകാശടത്ത കുറവിചച്ച് അവമബകാധധം പകരുന്ന മവികച 
കലകാ സൃഷവിയകാണവിതച്ച് 

പ    രഡസഡതഡ മലഡനടീകരണപത പറഡ

ങഡമ.   അയപ്പെപ്പെണഡകരുപടനമല വരഡ

കവഡത
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എണ്ണമറ തടമകങളുപട നമടറഎണ്ണമറ തടമകങളുപട നമടറ

ഫഡഫഡനലന ഡഡപനനലന ഡഡപന ആയഡരഎ തടമകങളുപട നമടറ  ആയഡരഎ തടമകങളുപട നമടറ 

എനറ വഡങശഷഡപ്പെഡകമറുണറഎനറ വഡങശഷഡപ്പെഡകമറുണറ ..പവറുപത ഒരു രസതഡനറ പവറുപത ഒരു രസതഡനറ 
വളഡക്കുനതല ങകങടമവളഡക്കുനതല ങകങടമ ..അതുഎ അതഡനപറവഎ വഡളഡകപപ്പെടമനുളള അതുഎ അതഡനപറവഎ വഡളഡകപപ്പെടമനുളള 

അര്ഹതയുണറ ആ നമടഡനറഅര്ഹതയുണറ ആ നമടഡനറ!!ഫഡനലനഡഡപന്റെ ഫഡനലനഡഡപന്റെ 
പതക്കുകഡഴക്കുഭമഗത്തുളള ഫഡനഡഷറ ങലകറ ലമനഡറപതക്കുകഡഴക്കുഭമഗത്തുളള ഫഡനഡഷറ ങലകറ ലമനഡറ

  എന പ്രങദശത്തുമമതഎഎന പ്രങദശത്തുമമതഎ190,000-190,000-ലധഡകഎ തടമകങളുണറലധഡകഎ തടമകങളുണറ !!
ഏകങദശഎഏകങദശഎ10,000 10,000 വര്ഷങള്കറ മുമറഅവസമനഡച വര്ഷങള്കറ മുമറഅവസമനഡച 

ഹഡമയുഗതഡപന്റെ ബമകഡപതമമണഡവഹഡമയുഗതഡപന്റെ ബമകഡപതമമണഡവ ..ഹഡമയുഗഎ ഹഡമയുഗഎ 
അവങശഷഡപ്പെഡച വഡശമലമമയ കുഴഡകള്ക്കുങമപല പഡനടീടറ അവങശഷഡപ്പെഡച വഡശമലമമയ കുഴഡകള്ക്കുങമപല പഡനടീടറ 

മലമുകളഡലനഡനറ ഹഡമമനഡകള്മലമുകളഡലനഡനറ ഹഡമമനഡകള് ((മഞപുഴകള്മഞപുഴകള്))വന മൂടഡവന മൂടഡ ..അവ അവ 
നടീങഡയങപ്പെമള് വഡശമലമമപയമരു പ്രങദശഎ നഡറപയ എണ്ണമറ നടീങഡയങപ്പെമള് വഡശമലമമപയമരു പ്രങദശഎ നഡറപയ എണ്ണമറ 

തടമകങള് ബമകഡയമവകയുഎ പചയതടമകങള് ബമകഡയമവകയുഎ പചയ ..
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പഹയഡകമര് എങപനകറുത വര്ഗകമരമയഡ പഹയഡകമര് എങപനകറുത വര്ഗകമരമയഡ ??

പവളകമരുപട നമടമയ വടങക അങമരഡകയഡപല പവളകമരുപട നമടമയ വടങക അങമരഡകയഡപല 

പഹയഡയഡലളളവര് എങപന കറുതവരമയഡപഹയഡയഡലളളവര് എങപന കറുതവരമയഡ?1492?1492ല ല 
ഏഷദ്യയഡങലക്കുളള കപ്പെലപ്പെമത കപണതമനഡറങഡയ ഏഷദ്യയഡങലക്കുളള കപ്പെലപ്പെമത കപണതമനഡറങഡയ 

പകളഎബസമണറ ഹഡസമനഡങയമള ദദടീപഡപല പഹയഡയുപട പകളഎബസമണറ ഹഡസമനഡങയമള ദദടീപഡപല പഹയഡയുപട 

ചരഡതഎ മമറഡമറഡചതറചരഡതഎ മമറഡമറഡചതറ ..പകമളഎബസഡപന്റെ വരവഡനുങശഷഎ പകമളഎബസഡപന്റെ വരവഡനുങശഷഎ 
ഏതമനുഎ ദശമബ്ദങലള്ക്കുളളഡല പഹയഡയഡപല ആദഡമ ഏതമനുഎ ദശമബ്ദങലള്ക്കുളളഡല പഹയഡയഡപല ആദഡമ 

നഡവമസഡകള്ഏതമണറ മുഴുവനുഎ ഇലമപതയമയഡനഡവമസഡകള്ഏതമണറ മുഴുവനുഎ ഇലമപതയമയഡ ..പഡനടീടറ പഡനടീടറ 

1717ാം നൂറമണഡല അവഡടുപത കരഡമഡനങതമടങളഡല ാം നൂറമണഡല അവഡടുപത കരഡമഡനങതമടങളഡല 
പണഡപയടുകമനമയഡ ആഫഡകയഡല നഡനറ അടഡമകപള പണഡപയടുകമനമയഡ ആഫഡകയഡല നഡനറ അടഡമകപള 

പകമണ്ടുവനപകമണ്ടുവന ..അവരുപട പഡനഗമമഡകളമണറഇനറ അവരുപട പഡനഗമമഡകളമണറഇനറ 

പഹയഡയഡപല പഹയഡയഡപല 9595ശതമമനഎ ജനങളുഎശതമമനഎ ജനങളുഎ ..
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കൂടഡലടച തതകൂടഡലടച തത
""കൂടഡലടച തത നഡപനകൂടഡലടച തത നഡപന
കമണമപനപനമരുചനഎകമണമപനപനമരുചനഎ

കണമലഎ കണമലഎ മതഡയമവഡലകണമലഎ കണമലഎ മതഡയമവഡല

എന്തുവഡഷമഎ നഡനക്കു തങതഎന്തുവഡഷമഎ നഡനക്കു തങത ""

""ഞമപനമരു പമവഎ കഡളഡയമണറഞമപനമരു പമവഎ കഡളഡയമണറ
പപണമരു ങവടപന്റെ കൂടഡല പപട്ടുപപണമരു ങവടപന്റെ കൂടഡല പപട്ടു
അമയുഎ അച്ഛനുഎ നഷറപപ്പെട്ടു അമയുഎ അച്ഛനുഎ നഷറപപ്പെട്ടു 

ആരമരുമഡപലനഡകമരുമഡലആരമരുമഡപലനഡകമരുമഡല

കൂടഡലടച കഡളഡയങലമ  ഞമനകൂടഡലടച കഡളഡയങലമ  ഞമന ""
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നരകതഡങലകറ ഒരു ടഡകററനരകതഡങലകറ ഒരു ടഡകററ
  --കുരടീപഴ ശടീകുമമര്കുരടീപഴ ശടീകുമമര്

““ഉസറ    തമപദഉസറ    തമപദ , , ഉസറ    തമപദ മഹമത്മമഗമനഡ ആരമയഡരുനഉസറ    തമപദ മഹമത്മമഗമനഡ ആരമയഡരുന?''?''

              മഹമത്മമഗമനഡമഹമത്മമഗമനഡ , , മഹമനമയമഹമനമയ

              രമജ ദ്യങസ്നേഹഡരമജ ദ്യങസ്നേഹഡ , , രമഷ്ട്രപഡതമവറരമഷ്ട്രപഡതമവറ

              അഹഡഎസയുപട പ്രവമചകനഅഹഡഎസയുപട പ്രവമചകന ,,
              ഇനദ്യയ്ക്കറ സദമതനദ്യഎ ങനടഡതന മഹമനഇനദ്യയ്ക്കറ സദമതനദ്യഎ ങനടഡതന മഹമന

  ഞങളുപട ഈ എളഡയ സഎരഎഭഎ രണ്ടു കയഎഞങളുപട ഈ എളഡയ സഎരഎഭഎ രണ്ടു കയഎ

നടീടഡ സദടീകരഡചവര്കറനടീടഡ സദടീകരഡചവര്കറ ,,ങസ്നേഹഡചവര്കറങസ്നേഹഡചവര്കറ ,,പ്രതഡകരഡചവര്കറപ്രതഡകരഡചവര്കറ ,,

വഴഡകമടഡയവര്കറ നനഡവഴഡകമടഡയവര്കറ നനഡ ! ! നനഡനനഡ !! !! നനഡനനഡ !!!!!!
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നമടന പമട്ടുകള്നമടന പമട്ടുകള്
              ധധനുമമസപത തഡരുവമതഡരനുമമസപത തഡരുവമതഡര

                    ഭഗവമന തപന്റെ തഡരുനമളങലമഭഗവമന തപന്റെ തഡരുനമളങലമ

                    ഭഗവതഡക്കു തഡരുങനമലമമണറഭഗവതഡക്കു തഡരുങനമലമമണറ

                    അടഡയങള്ക്കു പഴങനമലമമണറഅടഡയങള്ക്കു പഴങനമലമമണറ !!

                  ആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമലആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമല

                  ആങതമമപര വമ കുളഡപ്പെമനആങതമമപര വമ കുളഡപ്പെമന

                  ചഡറഎ തമലടീഎ ഞമന തരുങവനചഡറഎ തമലടീഎ ഞമന തരുങവന

                  ആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമലആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമല

                വമരസദ്യമങര വമ കുളഡപ്പെമനവമരസദ്യമങര വമ കുളഡപ്പെമന

                മമങതഎ ചരടുഎ ഞമന തരുങവനമമങതഎ ചരടുഎ ഞമന തരുങവന

                ആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമലല ആടണഎ ങപമല പമടണഎ ങപമലല 

                പുഷഡണഡങയ വമ കുളഡപ്പെമനപുഷഡണഡങയ വമ കുളഡപ്പെമന

                            ജനങള്ജനങള്

                ബമലനമരുഎ തരുണനമരുഎബമലനമരുഎ തരുണനമരുഎ

                  തമടഡ നരച മുതുകനമരുഎതമടഡ നരച മുതുകനമരുഎ

                  തലമുടഡ പവടഡയ ചടമഡകളുഎതലമുടഡ പവടഡയ ചടമഡകളുഎ

                  ചടയുമഡട്ടു മുറുകഡ നടക്കുഎചടയുമഡട്ടു മുറുകഡ നടക്കുഎ

                  തമങനമനഡകളഡവരുഎ കൂവഡപ്പെഡതമങനമനഡകളഡവരുഎ കൂവഡപ്പെഡ 

                  ളരുപമനഎ കമലങതളരുപമനഎ കമലങത

                  ഇനഇനതഡതതഡതതഡതഡങതമഎതഡതഡങതമഎ

                  തകതകതഡപപതതഡപപത
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മയക്കുമരുനകളുഎ ആങരമഗദ്യവഎമയക്കുമരുനകളുഎ ആങരമഗദ്യവഎ

സമധമരണയമയഡ കണ്ടുവരുന മയക്കുമരുനകള്
                ..ക   ഞമവഎ അതഡല നഡനണമകുന ഹമഷഡഷറക   ഞമവഎ അതഡല നഡനണമകുന ഹമഷഡഷറ , , കഞമവറ ഒമഴഡല കഞമവറ ഒമഴഡല 

എനഡവഎനഡവ

                        ..കറുപഎ അതഡപന്റെ ഉങപമലപ്പെനങളമയ പഹങറമയഡനകറുപഎ അതഡപന്റെ ഉങപമലപ്പെനങളമയ പഹങറമയഡന ,,ബബ്രൗണ് ബബ്രൗണ് 
ഷുഗര് എനഡവഷുഗര് എനഡവ

        ചഡകഡതമ ആവശദ്യങള്കറ ഉപങയമഗഡക്കുന ഡയസഡപ്പെമഎചഡകഡതമ ആവശദ്യങള്കറ ഉപങയമഗഡക്കുന ഡയസഡപ്പെമഎ   
പപതഡഡഡനപപതഡഡഡന ,,ബുപ്രഡങനമര്ഫഡനബുപ്രഡങനമര്ഫഡന ,,പപന്റെമങസമസഡന മുതലമയ മരുനകള്പപന്റെമങസമസഡന മുതലമയ മരുനകള്
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പതങറപതങറ

കമറതഡളകുഎ മടലകളു കമയ്ചു തഴയഎ കുലകളുമമയറ

   നമ്മുപട ങതമടതഡല നഡനഡടുന നപലമരു പതങ്ങുകപളമടങനകഎ പമരഡനഴകുഎ 
നഡഴലങമകഡ

   പമരമഡപപതങ്ങു വഡളങഡടുന  തനടമസനു ങവണഡപയലമഎ  തന 
തലങമലതമങഡ നഡനഡടുന ങവനങലമ മപഞ്ഞങനമ ങഭദമഡല ങവറഡപടമപരമറ 

നഡനവമഡല  അപ്പെനുമമയുഎ ബമലദ്യകമലതലഎ

ജലമഡതഡങനകഡങപമലഎ ആ നനഡമൂലമവര്കഡതഡങപ്പെമ ളമശഡചപതമപകയുഎ 

നലകഡടുന. പമല ങചമറുതനവര് പകമച്ചുനമളഡല പമരമപതപയപനയുഎ 

ങപമറഡടുന പപദവപമ ഞമനുഎ കടശഡയഡലഡ പതങ്ങുകള് പകമപ്പെമമയറ 

തടീരണങമ!
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കടലഡരമ്പുനകടലഡരമ്പുന

                                 കടലകരയഡല ഇരമ്പുന,വഡദദ്യമലയഎ

                                 പ്രമര്തനയുഎ  സതദ്യമങനദഷണവഎ

                                 ചരഡത പഠനവഎ പരടീകണ നഡരടീകണങളുഎ 

                                 ഗര്ജനങവഗങളഡല മനനഎ പചയ കടല 

                                 നടീലഡച്ചു പുളഞ. രമതഡ ഉണ്ണഡപയ 

                                 കൂടഡപ്പെഡടഡച്ചു കഡടന ഉമ,

                                 ങകട്ടു കടലഡരമഎ
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    പവണ്മയുപടആരമധഡക  

എനഎ ,

പവണ്മങയമടമയഡരുന അവള്കഡഷഎ അവളുപട പൂങനമടതഡല

 പവളപ്പൂകങള ഉണമയഡരുനള്ളൂ പവള വസ്ത്രങങള അവള് 

ധരഡചഡരനള്ളൂ മുലപമമട്ടുങപമലള പല്ലുകളുഎപവളമരങ്കേണ്ണുകളുഎ

 അവപള ഏപറ സുനരഡയമകഡ ഒരു നമള് 

പവളഷമളഡല തൂങഡയമണങലമ അവള് യമതയമ യതുഎ!
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ങനരഡടമഎ ഈ

                  ദുരനപത !

അതഡഭടീകരമമയഡരുന ങകരളഎ ഈ വര്ഷഎ ങനരഡട പ്രളയഎ . ഇങപ്പെമഴുഎ നമഎ അതഡല നഡനറ 

പൂര്ണ്ണമമയുഎ ങമമചനഎ ങനടഡയഡടഡല.അപ്രതഡകഡതമമയഡടമയഡരുന.ആ ദുരനഎ 

 എതഡയതറ.നഡരവധഡ ങപര് അതഡലപപടറ മരണമടഞ .അങനകഎങപര്കറ പരഡക്കു പറഡ .അങനകഎ 

ങപര്കറ സര്വതുഎ നഷറടപപ്പെട്ടു.പമഠപുസ്തകങളുഎ ങനമട്ടുബുക്കുകളുഎ സ്ക്കൂള് യൂണഡങഫമമുകളുഎവപര 
നഷറടപപ്പെടറ

വഡതുമ്പുന കുടഡകളുപട മുഖങള് ഞങള് കമണുനണറ .

അവസമനഎ ദുരനഎ വഴഡമമറഡ.ഇനഡ നമ്മുകറ എലമഎ ശരഡയമകണഎ.അതഡനമയഡ കഠഡനമമയഡ 

പ്രവര്തഡകമഎ.

ങകരളഎ 1924ല ഒരു മഹമപ്രളയതഡല പപടതമണറ. ഇനങതകമള് കൂടുതല മരണഎ 

അനണമയഡ എനമണറകരുതപപ്പെടുനതറ. ആ പ്രളയപകടുതഡപയ ങനരഡട ജനതപയ സഹമയഡകമന 

മഹമത്മമഗമനഡ തപന അനറ ഒരു ലകഎ രൂപ പഡരഡപചടുതറ നലകഡ എനഎ ഒമര്ക്കുക . പ്രളയവഎ 

പ്രകൃതഡയുപട ഒരു സമധമരണ പ്രതഡഭമസമമണറ.അതരഎ ദുരനങള് ഇനഡയുഎ ആവര്തഡങചകമ

ംഎ.ദുരനപത ങനരഡടറ ജടീവഡകമനുള ധടീരതയുഎ പപവദഗറധദ്യവഎ നമഎ ആര്ജഡക്കുകയമണറ ങവണതറ
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ആത്മവഡദദ്യമലയഎ
   ഇല.മറകമന കഴഡയഡപലനഡകനഡല

  അറഡവഡല പവളഡചഎ ആത്മമവഡപലതഡച

  ങസ്നേഹ സമങഹമദരദ്യഎ എനഡലലഡയഡച

  വര്ണ്ണങലമകതഡന ചഡറകുമുളപ്പെഡച

  സദച്ഛവഎ ശമനഡയുഎ ജടീവനഡങലകഡയ

  അകരങലമകപത ങസ്നേഹഡതയമകഡയ

  ഒമര്മതന തമളഡല രതഎ പതഡപ്പെഡച

 ങസ്നേഹമലയമമഎ ആത്മവഡദദ്യമലയപത
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ഉഷടീകരണഎ
ആങഗമള ഫമക്ടറഡകളഡലഎ പപവദദ്യുത 

ഉബ്രൗര്ജങസഷനുകളഡലഎ,കത്തുന  കമടുകളഡലഎ 
,ങമമങടമര്വമഹനങളഡലഎ ഉലമദഡപ്പെഡകപപ്പെടുന 

കമര്ബണ്  പപഡ ഒമപപക്സെെഡറ തുടങഡയ 
വമതകങള് ഭമഡയുപട അനരടീകതഡല 

അടഡഞകൂടുഎ.അവ സദയഎ തമപപത ആഗഡരണഎ 
പചയഎ.തഡരഡപക ബഹഡകരമകമശങതകറ ആ തമപഎ 

കടതഡവഡടുകയുമഡല.ഭമഡയഡപല തമപനഡല 
ഉയരുനതഡനറ ഇതു കമരണമമകുഎ.ഈ 

പ്രതഡഭമസപത ആങഗമള ഉഷടീകരണഎ എന 
പറയുന.
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