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                                               ആമുഖഖ

       വവിദദകൊഭദകൊസരഖഗതത്ത് മകൊത്രമല്ല ജജീവവിതതവിലഖ ഇനത്ത് ഇനഫർപമഷന

കടെപകകൊളജവി ഒഴവിച്ചുകൂടെകൊനകൊവകൊത ഒനകൊണത്ത്. വവിവരവവിനവിമയ സകൊപങ്കേതവിക വവിദദ

ഇനത്ത് അത്രപതകൊളഖ വളർന്നുകഴവിഞ്ഞു .സകൊപങ്കേതവിക വവിദദപയകൊടുള്ള പുതു തല-

മുറയുകടെ ആഭവിമുഖദഖ  സർഗകൊത്മകമകൊയുഖ ഗുണപരമകൊയുഖ പ്രപയകൊജന കപടുത
നതവിനത്ത്  ലവിറ്റവില്  കകറ്റത്ത്സത്ത്  എന  കുട്ടവികളുകടെ  ഐടെവി  കൂട്ടകൊയ്മ  വളകരപയകറ

സഹകൊയവിക്കുന്നു. കപകൊതുവവിദദകൊഭദകൊസഖ കമച്ചകപടുതകൊനഖ ആകർഷകമകൊകകൊനഖ

ഇതുപപകൊലള്ള പ്രവർതനങ്ങള സഹകൊയവിക്കുന്നു .ലവിറ്റവില് കകറ്റത്ത്സവില് അഖഗ
മകൊയ  വവിദദകൊർതവികത്ത്   കവവവിധദമകൊർന  പരവിശജീലന  പ്രവർതനങ്ങളവിലൂകടെ

കടെന്നുപപകൊകകൊനള്ള  അവസരമകൊണത്ത്  ലഭവിക്കുനതത്ത്.  വവിവവിധ  പമഖലകളവിലള്ള

അടെവിസകൊന കനപുണവികള പരവിചയകപടുതനതവിനത്ത് അവസരഖ ലഭവിക്കുന്നു.

മകൊഗസവിന  പപകൊലള്ള  പ്രവർതനങ്ങള  കുട്ടവികളകത്ത്  വളകരപയകറ  തകൊല്പരദ

മുള്ളതുഖ  ധകൊരകൊളഖ  പ്രകൊപയകൊഗവികമകൊയ  അറവിവുകള  നല്കുനതുമകൊണത്ത്.  ഇതരഖ

പരവിശ്രമതവികന്റെ  ഉല്പനമകൊയ  'വവിരല്  കകകൊണത്ത്  കതകൊട്ടപപകൊള  'എന
ഡവിജവിറ്റല്  മകൊഗസവിന  ലവിറ്റവില്  കകറ്റത്ത്സവികല  എല്ലകൊ  അഖഗങ്ങളക്കുമകൊയവി

സമർപവിക്കുന്നു.  
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                       എഡവിറ്റർ :അശശവിന പ്രസകൊദത്ത്   9 B

                       എഡവിപറ്റകൊറവിയല് സഹകൊയവികള  
                       ആദർശത്ത്  ശവിവ
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                                      വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്                    

      സപന്ദേശഖ                       

                                എ കക കക ആർ കഹസ്കൂള പഫകൊർ പബകൊയത്ത്സത്ത്  ലവിറ്റവില്

കകറ്റത്ത്  യൂണവിറ്റത്ത്  ഒരു  ഡവിജവിറ്റല്മകൊഗസവിന   പ്രസവിദജീകരവിക്കുന്നു  എനറവി-

ഞ്ഞതവില് വളകര സപനകൊഷവിക്കുന്നു.  സ്കൂള പഠനകകൊലതതകന വവിദദകൊർതവി
കകള  സകൊപങ്കേതവികവവിദദയവില്  സമർതരകൊക്കുനതവിനത്ത്  ആവശദമകൊയ  ഹകൊർഡത്ത് 
കവയർ  പസകൊഫത്ത് കവയർ  പരവിശജീലനപതകൊകടെകൊപഖ  ദൃശദമകൊധദമരഖഗതഖ

പരവിശജീലനഖ ഇപപകൊള നല്കുന്നുണത്ത്  .കുട്ടവികളുഖ ഈ പമഖലകളവില്  ഉനത-

രകൊയവിതജീരകട്ട  എനത്ത്  ആത്മകൊർതമകൊയവി  ആശഖസവിക്കുന്നു  .ഡവിജവിറ്റല്
മകൊഗസവികന്റെ അണവിയറ പ്രവർതകർകത്ത് എല്ലകൊ ഭകൊവുകങ്ങളുഖ പനരുന്നു 
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വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്   

                            ഞങ്ങളുകടെ സ്ക്കൂള്  -   അലവ്വം ചരവിതവ്വം

             1957 ജൂണ് 3 നത്ത് ആണത്ത് എകക കക ആർ കഹസ്ക്കൂള ആരഖഭവിച്ചതത്ത്.
ശ്രജീ.എ.കക അപ്പുമകൊസ്റ്റർ (മുന എഖ എല് എ) ആയവിരുന്നു ആദദകകൊല മകൊപനജർ.
തച്ചനകൊട്ടത്ത്  തറവകൊട്ടവില്  നവിന്നുഖസസൗജനദമകൊയവിലഭവിച്ച  ആപറകർ  പതവിനകൊലത്ത്
കസന്റെത്ത്  സലതകൊണത്ത്  സ്ക്കൂള  ആരഖഭവിച്ചതത്ത്.  ബകൊലപശ്ശേരവി  -പകകൊഴവിപകകൊടെത്ത്
സഖസകൊന  പകൊതയത്ത്  സമജീപഖ  അമ്പലതകുളങ്ങരയടുതള്ള  മപനകൊഹരമകൊയ
തച്ചന കുനവിലകൊണത്ത് ഞങ്ങളുകടെ സ്ക്കൂള സവിതവികചയ്യുനതത്ത്.സ്ക്കൂളവികന്റെ ആദദകത
കഹഡത്ത് മകൊസ്റ്റർ   ശ്രജീ.എ  കക  പലകൊഹവിതകൊക്ഷന  മകൊസ്റ്ററകൊയവിരുന്നു.  1981  ല്
ഈസ്ക്കൂള പബകൊയത്ത്സത്ത്  കഹസ്ക്കൂളുഖ  പഗളസത്ത്  കഹസ്ക്കൂളുമകൊയവിവവിഭജവിച്ചു.ഇപപകൊള
ഞങ്ങളുകടെ  കഹഡത്ത് മകൊസ്റ്റർ  ശ്രജീ.കക.ബകൊബുരകൊജന  മകൊസ്റ്ററകൊണത്ത്.കഴവി  ഞ്ഞ
ഏതകൊനഖ  വർഷങ്ങളകൊയവി  SSLC   പരജീക്ഷയവില്   നൂറു  ശതമകൊനഖ  വവിജയഖ
പനടെവിവരുന്നു.കലകൊകകൊയവിക രഖഗങ്ങളവിലഖ ഞങ്ങളുകടെ സ്ക്കൂള മുനവിട്ടു നവില്ക്കുന്നു.
                                                              

                                                                 പതകൊധവിപസമവിതവി

                                               1



                                        വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

         
               എ.കക.ആർ.എച്ചത്ത്.എസത്ത്.പഫകൊർ.പബകൊയത്ത്സത്ത്,പചളന്നൂർ

                          2018-2019   -    മവികവവികന്റെ വർഷവ്വം

                                                              

     "ശ്രദ " പചളന്നൂർ ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് പ്രസവിഡന്റെത്ത്  ശ്രജീമതവി ടെവി.വത്സല  
     ഉദത്ത്ഘകൊടെനഖ കചയ്യുന്നു

                                                 2



                                                             വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                            'മലയകൊളത്തവിളകവ്വം' - പ്രഖഖകൊപനവ്വം

                      'മലയകൊളതവിളകഖ' - പ്രഖദകൊപനഖ BRC പകകൊ-ഒകൊഡവിപനറ്റർ     

            ശ്രജീ.രകൊമചന്ദ്രന  നവിർവ്വഹവിക്കുന്നു.
                                                                                                      

                                                 3



                                                        വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                                         

                                  ശവിലത്തവിനരവികവില്

 പ്രവൃതവി പരവിചയ പമളയവില്  സഖസകൊന തലതവില് മവികച്ച വവിജയഖ പനടെവിയ
നവജീന കക. (9.B) തകന്റെ  ശവില്പതവിനരവികവില്  

                                                                        4



                                                                  വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                                

                                     ഉയരങ്ങളവിപലയന്ന്

    കഹജഖബവില്  സഖസകൊനതലതവില് മവികച്ച പ്രകടെനഖ നടെതവിയ
അകദശതത്ത് കൃഷ.എഖ.

                                                   5



                                                        വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                                       ശവിലശകൊല

          

                     പകൊഴ്വസ്തുകളവില് നവിനത്ത് കരകസൗശലവസ്തുകള

    

                                                   6



                                                    വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                      സ്ക്കൂള് കപലല്സവത്തവില് നവിനന്ന്

   

 സബത്ത് ജവില്ലകൊ യുവജപനകൊല്സവതവില് അവതരവിപവിച്ച ' ചൂട്ടത്ത് 'എന       
നകൊടെകതവില് നവിനത്ത്

                                              7



                                                            വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                                        മവികച്ച നടെൻ

    സബത്ത് ജവില്ലകൊ നകൊടെകമത്സരതവില് മവികച്ച നടെനകൊയവി കതരകഞ്ഞടുകകപട്ട
  കുഞ്ഞന പചളന്നൂരവികന്റെ മകന ശ്രജീ.പദവപ്രയകൊഗത്ത്.  (8.C)

  

                                                8



                                                         വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്

                      ലയണ്സന്ന് ക്ലബവികന്റെ ഉപഹകൊരവ്വം

 കകൊസത്ത്  കലബ്രറവിയവിപലയത്ത് പകകൊഴവിപകകൊടെത്ത് ലയണ്സത്ത് കബത്ത് നല്കവിയ
പുസ്തകങ്ങള കഹഡത്ത് മകൊസ്റ്റർ ഏറ്റുവകൊങ്ങുന്നു.

                                                9



                                                              വവിരല്കകകൊണ്ടുകതകൊട്ടപപകൊള്
                                                         

                            ക്ലകൊസന്ന് വലബ്രറവി ഉദന്ന്ഘകൊടെനവ്വം

      കകൊസത്ത് കലബ്രറവി ഉദത്ത്ഘകൊടെനഖ ബഹ: പചളന്നൂർ ഗകൊമപഞകൊയതത്ത്
     പ്രസവിഡന്റെത്ത്  ശ്രജീമതവി.ടെവി. വത്സല നവിർവ്വഹവിക്കുന്നു.
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                    ഗണവിത ശകൊസ്ത്രശവിലശകൊലയവില് നവിനന്ന്

                  സ്ക്കൂളവില് നടെതവിയ ഗണവിത ശകൊസ്ത്ര ശവില്പശകൊലയവില് നവിനത്ത്
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                                            ശ്രദ

       സ്ക്കൂളവില് നടെക്കുന ശ്രദ പരവിപകൊടെവിയവില് നവിനത്ത്
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                                വവിശശ്വമഹകൊകവവി കകൊളവിദകൊസൻ 

ഇനദയവികല ഏറ്റവുഖ വലവിയ പർവ്വതഖ ഹവിമകൊലയമകൊണത്ത് എന കകൊരദതവില് 

ആർക്കുഖ സഖശയമവില്ല. അതുപപകൊകല ഇനദയവികല
ഏറ്റവുഖ മഹകൊനകൊയ കവവി കകൊളവിദകൊസന ആണത്ത്

എനതത്ത്എതവിരഭവിപ്രകൊയഖ ഇല്ലകൊത വസ്തുതയകൊണത്ത്. 
നൂറ്റകൊണ്ടുകളക്കുമുമ്പത്ത് ജജീവവിച്ചവിരുന കകൊളവിദകൊസ
കവവിയുകടെ രചനകള പലകൊകതവില് ചർച്ച
കചയ്യകപടുകയുഖ നവിരവധവി രചനകളകത്ത്
അടെവിസകൊനമകൊകുകയുഖ കചയ്തു എനതത്ത് ഈ കവവിയുകടെ മഹതശതവിനത്ത് 

ഉദകൊഹരണമകൊണത്ത് .കകൊളവിദകൊസന വവിക്രമകൊദവിതദസദസവികല നവരത്നങ്ങളവില് 
ഒരകൊളകൊയവിരുന്നു എനകൊണത്ത് പ്രസവിദവി അപദ്ദേഹകതക്കുറവിച്ചുള്ള ധകൊരകൊളഖ കഥകള

ഭകൊരതതവില് പ്രചരവിക്കുന്നുണത്ത്. എനകൊല് അപദ്ദേഹതവികന്റെ കജീർതവി 

നവിലനവില്ക്കുനതത്ത് പമഘസപന്ദേശഖ, ഋതുസഖഹകൊരഖ, മകൊളവവികകൊഗവിമവിത്രഖ, 

കുമകൊരസഖഭവഖ, അഭവിജകൊനശകൊകുനളഖ, വവിക്രപമകൊർവശജീയഖ എനജീ 

കൃതവികളവിലൂകടെയകൊണത്ത്.   അദശവിതജീയമകൊയ രൂപഭഖഗവിയുഖ അനദകൊദൃശമകൊയ 
ആശയസസൗഷ്ഠവുഖ കകകൊണത്ത് സമ്പനമകൊണത്ത് അപദ്ദേഹതവിനകറ കൃതവികള 

ഓപരകൊന്നുഖ. ആറു സർഗങ്ങളുള്ള കചറു കകൊവദമകൊണത്ത് ഋതുസഖഹകൊരഖ . 
കവവിയുകടെപ്രകൃതവിപസ്നേഹവുഖസൂക്ഷ്മനവിരജീക്ഷണശകവിയുഖഅതവില്നവിഴലവിച്ചത്ത്കകൊ

ണുന്നു. കചറുകതങ്കേവിലഖ കകൊവദഗുണഖ തവികഞ്ഞ സപന്ദേശ കകൊവദമകൊയവി 

കകൊളവിദകൊസകന്റെ പമഘസപന്ദേശഖ ഇപപകൊഴഖ നവിലനവില്ക്കുന്നുണത്ത് .ഈ കചറു 
കകൊവദതവിനത്ത് ലഭവിച്ചത്ര അഭവിനന്ദേനഖ കകൊളവിദകൊസകന്റെ എനല്ല മകറ്റകൊരു 
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കവവിയുകടെയുഖ മകറ്റകൊരു രചനയഖ ലഭവിച്ചവിട്ടവില്ല. പകൊർവതജീപരപമശശരനകൊരുകടെ 

പ്രണയഖ പശകൊതല- മകൊകവി രചവിച്ച കൃതവിയകൊണത്ത് കുമകൊരസഖഭവഖ. കകൊളവിദകൊസ 

കൃതവികളവില് ഏറ്റവുഖ മവികച്ച അഴകുള്ളതത്ത് കുമകൊരസഖഭവതവിനകൊണത്ത്. പസ്നേഹഖ 

പകവലഖ പപഞന്ദ്രജീയ പരമല്ല, പഭകൊഗതവിലല്ല തദകൊഗതവില് ആണത്ത് 

പസ്നേഹതവിനകറ പരവിപൂർണ്ണത എന്നുഖ കകൊളവിദകൊസന വവിശശസവിച്ചു. 

കകൊളവിദകൊസകന്റെ സുപ്രസവിദമകൊയ അഭവിജകൊനശകൊകുനളതവിലഖ ഈ തതശമകൊണത്ത്

മഹകൊകവവി ആവവിഷ്കരവിക്കുനതത്ത് എനത്ത് പറയകൊഖ. കകൊടുഖ നഗരവുഖ പുഴയുഖ മലയുഖ 

സമുദ്രവുഖ എല്ലകൊഖ പ്രകൃതവിയുകടെ  അവസകൊവവിപശഷഖ ആകുന്നു. 

രഘുവഖശതവില് ഇവ കവവിഭകൊവനയ വവിഷയ- മകൊകുന്നു. മകൊളവവികകൊഗവിമവിത്രഖ, 

വവിക്രപമകൊർവശജീയഖ എനജീ നകൊടെകങ്ങളവില് കകൊളവിദകൊസന തവികച്ചുഖ 

മനഷദകഥകൊനഗകൊയവി ആകുന്നു. കകൊളവിദകൊസകന ശകൊകുനളതവിനത്ത് പകരഖവയകൊന

മകറ്റകൊരു കൃതവി ഇല്ല എനത്ത്  നവിസഖശയഖ പറയകൊഖ. ഇങ്ങകന കകൊളവിദകൊസ 
കൃതവികളവിലൂകടെ സഞരവിക്കുന ഏകതകൊരകൊളക്കുഖ ഈ വവിശശമഹകൊകവവിയുകടെ 
മഹതശഖ ഹവിമകൊലയതവിന സമമകൊണത്ത് എനത്ത് വദകമകൊകകൊനകഴവിയുഖ               

                                              

                                                  കവഷവത്ത്.പവി ,പതത്ത്.എ
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                                         ഗുരുസ്മരണ                   

                       തറിരുവനന്തപുരക്കാം ജറില്ലയറിഞല ഞചമ്പഴന്തറി
ഗച്ചാമതറിൽ1856  ഞസപഡ്റക്കാംബർ ആററിനഡ് ശശ്രീനച്ചാരച്ചായണ
ഗുരു  ജനറിച്ചു  .ഗുരുകദേവൻ  നച്ചാണു  എന്ന  കപരറിലച്ചാണഡ്
അററിയഞപ്പെടറിരുന്നതഡ്.   ഞചറു  പച്ചായതറിൽ  വറിവച്ചാഹക്കാം  കേഴറികകണറിവഞന്നങറിലക്കാം
പറിന്നശ്രീടെഡ് എല്ലച്ചാക്കാം ഉകപകറിചഡ് സന്നനച്ചാസതറിനറിറങ്ങറി. 1903  ൽ  ശശ്രീനച്ചാരച്ചായണ
ധർമ്മപരറിപച്ചാലനകയച്ചാഗക്കാം  സച്ചാപറിച്ചു  .തശ്രീണൽ  ഞതച്ചാടെശ്രീൽ  വർണ്ണവറികവചനക്കാം
തുടെങ്ങറിയ സച്ചാമൂഹറികേ അസമതസ്വങ്ങളുഞടെയക്കാം ദുരച്ചാചച്ചാരങ്ങളുഞടെയക്കാം വറിളനറില
മച്ചായറിരുന്ന കകേരളതറിലടെനശ്രീളക്കാം  ഒരു സനനച്ചാസറിയച്ചായറി  സഞരറിചഡ്  സച്ചാമൂഹറികേ
സമതസ്വതറിനുള്ള  അവകേച്ചാശഞതക്കുററിചഡ്  ജനങ്ങഞള  കബച്ചാധവച്ചാനച്ചാരച്ചാകറി.
ജച്ചാതറിമതകഭേദേദേമകനന  എല്ലച്ചാവർക്കുക്കാം  പകവശറികച്ചാവുന്ന  ധച്ചാരച്ചാളക്കാം  കകത്രങ്ങൾ
അകദ്ദേഹക്കാം സച്ചാപറിച്ചു.1912-ല്  നടെതറിയ വർകല ശറിവഗറിരറി  പതറിഷ്ഠകേൾ  ,
1923 ല് ആലവയറിൽ ഞവചഡ് നടെതഞപ്പെട സർവ്വമത സകമ്മളനക്കാം തുടെങ്ങറിയവ
ശശ്രീനച്ചാരച്ചായണഗുരുവറിഞന്റെ  ജശ്രീവറിതതറിഞല   പധച്ചാന  സക്കാംഭേവങ്ങളച്ചാണഡ്
കകേരളതറിൽ  ജശ്രീവറിചറിരുന്ന  സച്ചാമൂഹറികേ  പരറിഷ്കർതച്ചാവുക്കാം  നകവച്ചാതച്ചാന
നച്ചായകേനുമച്ചായറിരുന്നു  ശശ്രീനച്ചാരച്ചായണഗുരു.  ഈഴവ  സമുദേച്ചായതറിൽ  ജനറിച
അകദ്ദേഹക്കാം  സവർണ്ണകമധച്ചാവറിതസ്വതറിനുക്കാം  സമൂഹ  തറിനകേൾക്കുക്കാം  എതറിഞര
കകേരളതറിഞല തച്ചാഴ്ന്ന ജച്ചാതറികച്ചാർകഡ് പുതറിയമുഖക്കാം നൽകേറി .ബച്ചാഹ്മണകരയക്കാം  മറ
സവർണഹറിന്ദുകഞളയക്കാം  കുറഞപ്പെടുത്തുന്നതറിനു   പകേരക്കാം  ഗുരു  വറിദേനച്ചാലയങ്ങളുക്കാം
കകത്രങ്ങളുക്കാം സച്ചാപറിചഡ് അവർണ്ണരുഞടെ ഉന്നമനതറിനു കവണറി പവർതറിച്ചു 
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                                   വറിരൽഞകേച്ചാണ്ടുഞതച്ചാടകപ്പെച്ചാൾ

മറള്ളവകരച്ചാടുള്ള  തുറന്ന  സമശ്രീപനവുക്കാം  അഹറിക്കാംസച്ചാപരമച്ചായ  തതസ്വചറിന്തയക്കാം
അകദ്ദേഹതറിഞന്റെ  മുഖമുദ്രയച്ചായറിരുന്നു  .സമൂഹന  തറിനകേൾഞകതറി-  ഞരയള്ള
കപച്ചാരച്ചാടമച്ചായറിരുന്നു  അകദ്ദേഹതറിഞന്റെ  ജശ്രീവറിതക്കാം  .ഈഴവർ  കപച്ചാലള്ള
അവർണ്ണരുഞടെ  ആചച്ചാരനനച്ചായറി   കേരുതഞപ്പെടറിരുഞന്നങറിലക്കാം  അകദ്ദേഹക്കാം
കലച്ചാകേജനതക്കു  തഞന്ന  മച്ചാർഗ്ഗദേർശകേങ്ങളച്ചായ  പകബച്ചാധനങ്ങൾ  ഞകേച്ചാണഡ്
കലച്ചാകേക്കാം മുഴുവനുക്കാം ആരച്ചാധനനച്ചായറിതശ്രീർന്ന വനകറിതസ്വമച്ചാണഡ്.ഒരു ജച്ചാതറി ഒരുമതക്കാം
ഒരു കദേവക്കാം ഇതച്ചാണഡ് അകദ്ദേഹതറിഞന്റെ   ആദേർശവുക്കാം ജശ്രീവറിതലകനവുക്കാം

കേച്ചാർതറികഡ്. ഞകേ സറി
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                                പുത്തൻ പകരളവ്വം

പകരളഖ പകരളഖ നകല്ലകൊരു പകരളഖ

പുതന തലമുറയകള്ളകൊരു പകരളഖ 

വവിത നടുവവി൯ ; പുതുതലമുറയകൊയവി 

ഒകതകൊരുമപയകൊകടെ ഒതകൂടുവവി൯ 

    പകരഖ തവിങ്ങുഖ പകരളകമനകൊല് 

കദവതവികന്റെ സശനഖ നകൊടെത്ത്

   എനറവിവുള്ളവർ കചകൊലഖ നകൊടെത്ത്

പച്ച പവിടെവിച്ചു കവിടെക്കുഖ നകൊടെത്ത്

കസൗതുകഖ ഉയരുഖ നമ്മുകടെ നകൊടെത്ത്

പ്രകൃതജീപദവവിതന സശനഖ നകൊടെത്ത്

പൂകളുമുണത്ത് ശലഭങ്ങളമുണത്ത്

കൂട്ടുകൂടെകൊന ചങ്ങകൊതവിയുമുണത്ത്
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വവികസനപമറുഖ നകല്ലകൊരു നകൊടെത്ത്

പ്രകൃതവി  ഭഖഗവി നവിറ ഞ്ഞ നകൊടെത്ത്

അരുവവികളുഖ പുഴകളുകമകൊഴകുഖനകൊടെത്ത്

 പൂപനകനകൊഴകുഖ നമ്മുകടെ നകൊടെത്ത്

                                          ഹവിന-മുസത്ത് ലവിഖ ക്രവിസ്തദകൊനവിയുഖ

                                          ഒകതകൊരുമവികച്ചകൊരു നകല്ലകൊരു നകൊടെത്ത്

                                          കപകൊതുവവിദദകൊഭദകൊസഖ മുനനവിരയവില്

                                          മകൊറ്റുകൂട്ടുഖ നമ്മുകടെ നകൊടെത്ത്

പൂരഖ നവിറയുഖ കപകൊനണവിനകൊടെത്ത്

വഞവിപകൊട്ടുകള മൂളുഖ നകൊടെത്ത്

ഒകൊണസദദകയകൊരുക്കുഖ നകൊടെത്ത്

നമ്മുകടെ പകരളഖ നകല്ലകൊരു നകൊടെത്ത്

                                                                         ഹഖററകൊസത്ത് യഹവിയ.

                                                                  ഒമ്പതഡ്.ബറി
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     കവകക്കാം മുഹമ്മദേഡ് ബഷശ്രീർ

കവകഖ  മുഹമ്മദത്ത്  ബഷജീർ  1910  ജനവരവി  21 നത്ത്  കവകതവിനടുതത്ത്
തലപയകൊലപറമ്പവില് ജനവിച്ചു  നകൊട്ടവില് നകൊലകൊഖ കകൊസത്ത്  വകര പഠവിച്ചു പവിനജീടെത്ത്
കവകകത  ഇഖഗജീഷത്ത്  കഹസ്കൂളവില്  പചർന്നു  സ്കൂള  വവിദദകൊഭദകൊസകകൊലതത്ത്

ബഷജീർ അറബവിയുഖ പഠവിച്ചവിരുന്നു.

               കവകഖ സതദകൊഗഹകകൊലതത്ത് ഗകൊനവിജവികയ കകൊണുകയുഖ പവിനജീടെത്ത്

ഉപത്ത് സതദകൊഗഹതവില്  പകങ്കേടുക്കുകയുഖ  തുടെർനത്ത് തടെവവിലകൊകുകയുഖ കചയ്തു .
ജയവില്   പമകൊചവിതനകൊയ  ഇപദ്ദേഹഖ  ഭകൊരതതവില്  ഉടെനജീളഖ  യകൊത്ര  കചയ്തു
കകപനകൊട്ടഖ  മുഖലക്ഷണഖ  പറയല്   ബജീഡവികതകൊഴവിലകൊളവികകള  ഇഖഗജീഷത്ത്
പഠവിപവികല്  തുടെങ്ങവി  വവിതദസ്തമകൊയ  പജകൊലവികള  കചയ്തു  അങ്ങകന   ഒരു
ദശകൊബ്ദകകൊലകത  അലച്ചവിലവിനപശഷഖ കവകതത്ത് തവിരവികച്ചതവി കഥകള 
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എഴതകൊന ആരഖഭവിച്ചു. കഥകൊകൃതത്ത് പനകൊവലവിസ്റ്റത്ത് എനജീ നവിലകളവില് ബഷജീറവികന്റെ
ഒപഖ നവില്കകൊന പറ്റുന വരുകടെ എണ്ണഖ വളകര കുറവകൊണത്ത് ബകൊലദകകൊലസഖവി  

പകൊതമ്മയുകടെ ആടെത്ത് മതവിലകള ശബ്ദങ്ങള തുടെങ്ങവിയ പനകൊവലകള 
മലയകൊളതവില് വദകൊപകമകൊയവി ചർച്ച കചയ്യകപട്ടവയകൊണത്ത് തജീക്ഷ്ണമകൊയ  
ഇപദ്ദേഹതവികന്റെ  രചനകള  പല ഭകൊഷകളവിപലക്കുഖ  മകൊറ്റവിയവിട്ടുണത്ത് ഇഖഗജീഷത്ത് 
ഫ്രഞത്ത് ജർമ്മന തുടെങ്ങവിയ പകൊശകൊതദ ഭകൊഷകളവിപലക്കുഖ ബഷജീറവികന്റെ 
പലകഥകളുഖ കമകൊഴവിമകൊറ്റഖ  കചയ്യകപട്ടവിട്ടുണത്ത് പകരള സകൊഹവിതദ അകകൊദമവി 
പകന്ദ്രസകൊഹവിതദഅകകൊദമവി പുരസകൊരങ്ങളുഖ കഫപല്ലകൊഷവിപ്പുകളുഖ ലഭവിച്ചു  1994 
ജൂലകൊയത്ത് അഞവിനത്ത് ഈ പ്രതവിഭ പലകൊകപതകൊടെത്ത് വവിടെപറഞ്ഞു
                                                                               അശശവിന പ്രസകൊദത്ത്

                                                                              ഒമ്പതഡ്.ബറി.
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                ആ ഭേശ്രീകേരമച്ചായ ശബക്കാം
            ഇന്നുഖ പതവിവുപപകൊകല പമകൊളവികുട്ടവിയുഖ കുടുഖബവുഖ ഉറങ്ങവി  .ഭൂമവി

ജനങ്ങകള തകൊരകൊട്ടു പകൊടെവിയുറകവി.  പവിപറ്റനത്ത് രകൊവവികല ഒരു കരച്ചവില് പകട്ടകൊണത്ത്

അയല്വകൊസവിയകൊയവിരുന പതകൊമപസട്ടന എഴപനറ്റതത്ത്.  അതത്ത് പമകൊളവി ക്കുട്ടവിയുകടെ

വജീട്ടവില് നവിനകൊണത്ത്  ആ കരച്ചവില് പകട്ടതത്ത്.  പമകൊളവിക്കുട്ടവി  എഴപനറ്റപപകൊപഴക്കുഖ

അവളുകടെ വജീടെത്ത് കപകൊട്ടവികപകൊളവിഞ്ഞു മണ്ണു പപകൊകലയകൊയവിതജീർനവിരുന്നു.  അവള
പനകൊക്കുപമ്പകൊള  അവളുകടെ  അമ്മയുഖ  അച്ഛനഖ  കവള്ളപകൊച്ചവിലവില്

ഒലവിച്ചുപപകൊയവിരുന്നു  .  അവളുകടെ  വജീടെത്ത്  മകൊത്രമല്ല  ആ  പ്രപദശതള്ള  എല്ലകൊ

വജീടുകളുഖ  നശവിച്ചവിരുന്നു  .പവികനയകൊണത്ത്  ആ  ഗകൊമഖ  അറവിഞ്ഞതത്ത്  അകതകൊരു

പ്രളയമകൊകണനത്ത്.  അങ്ങകന  കുകറ  പ്രവർതകർ  വന്നു.  അതകൊ  ഗകൊമതവികല

ജനങ്ങള പവകൊട്ടത്ത്  കചയത്ത്  വവിജയവിപവിച്ച പകൊർട്ടവി  പ്രവർതകർ മകൊത്രമകൊയവിരുന്നു.

അവർ ഗകൊമതവികല ജനങ്ങകള ഒരു സ്കൂളവിപലകത്ത് മകൊറ്റവി തകൊമസവിപവിച്ചു.  പവിനജീടെത്ത്

എല്ലകൊ  മതകകൊരുഖ,  വലവിയവനഖ  കചറവിയവനഖ  വനത്ത്  ഇവകര  സഹകൊയവിച്ചു

.ഇവർക്കുപവണ  ഭക്ഷണഖ  വസ്ത്രഖ  മകൊത്രമല്ല  ഒട്ടപനകഖ  വസ്തുകള  ഇവർ
ജനങ്ങളകത്ത്  നല്കവി  ജനങ്ങള  ഒരുമവിച്ചത്ത്  ഭക്ഷണഖ  കഴവിച്ചു

ഒകതകൊരുമഎനകൊകണനത്ത്  പലകൊകതവിനത്ത്  കകൊണവിച്ചുകകകൊടുത.

ശ്രജീനകൊരകൊയണഗുരു  പറഞ്ഞ  വകൊചകഖ  ഒരു  മതഖ  ഒരു  കദവഖ  ഒരു  ജകൊതവി
മനഷദനത്ത്  എന  പ്രശസ്തമകൊയ  വകൊചകതവികന്റെ  മഹതശഖ  ഇപപകൊഴകൊണത്ത്

എല്ലകൊവർക്കുഖ മനസവിലകൊയതത്ത്. 
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ഈ  പ്രളയതവില്  പമകൊളവിക്കുട്ടവിയുഖ  മകൊതകൊപവിതകൊകളുഖ  മകൊത്രമല്ല  ഒട്ടപനകഖ

മനഷദരുഖ  അവരുകടെ  കുടുഖബ  വുമകൊണത്ത്   ആപതവില്കപട്ടതത്ത്.  ഇതകൊണത്ത്

പകരളതവില്  നടെന  ഏറ്റവുഖ  വലവിയ  ദുരനഖ  .  അപനകഖ  വലവിയ  വലവിയ
കമ്പനവികളുഖ രകൊജദങ്ങളുഖ വലവിയ പണകകൊരുഖ ഇതവിനകൊയവി അവരുകടെ സമയഖ

മകൊറ്റവികവക്കുകയുഖ പണഖ നല്കവി സഹകൊയവിക്കുകയുഖ കചയ്തു.  ഇപപകൊള പകരളഖ

അതവിനകറ  പൂർവസവിതവി  പ്രകൊപവിച്ചവിട്ടവില്ല.  പമകൊളവിക്കുട്ടവി  നകല്ലകൊരു  ജജീവവിതവുഖ

പുതവികയകൊരു പകരളവുഖ സശപഖ കകൊണുകയകൊണത്ത്.  

     

                                                                                     അബ്ദുള ജവിയകൊദത്ത്

                                                                                  പതഡ്.എ
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                               നവകകേരളക്കാം
                       വലവികയകൊരു പ്രളയതവിനപശഷഖ നമ്മുകടെ പകരളഖ

പൂർവ്വസവിതവിയവിപലകത്ത് പച്ചപവിടെവിച്ചു വരവികയകൊണത്ത്.  വലവിയ ദുരനമകൊണത്ത് പകരള

തവികല  എല്ലകൊവരുഖ  കൂടെവി  ഒനവിച്ചത്ത്  കകപകകൊർതത്ത്  പനരവിട്ടതത്ത്  .1924-ലകൊണത്ത്

ഇതുപപകൊകലകൊരു   പ്രളയഖ  പകരളഖ  ഇതവിനമുമ്പത്ത്  പനരവിട്ടതത്ത്  .പ്രളയതവില്

ഒരുപകൊടെത്ത്  ജനങ്ങകള  നമുകത്ത്  നഷ്ടമകൊയവി.  അറവിയുനവകര,അറവിയകൊതവകര,

കകൊണുനവകര,  കകൊണകൊതവകര  അടുത   കൂട്ടുകകൊകര,  ബന്ധുമവിത്രകൊദവികകള,

ഒരുപകൊടുപപകര  നമുകത്ത്  നഷ്ടമകൊയവി.  സശപഭവനങ്ങള  നഷ്ടമകൊയവി.  ഇകതല്ലകൊഖ

പ്രകൃതവിയകൊണത്ത്  നമുകത്ത് തനതത്ത്. പ്രകൃതവികയമവികവരുഖ  ഇല്ലകൊതകൊകവി കകകൊണവി

രവിക്കുകയകൊണത്ത്  അതുകകകൊണ്ടുതകന  പ്രകൃതവി  നമുക്കുപനകരതവിരവിഞ്ഞു.അതവികന്റെ

ഫലമകൊണജീ  ദുരനങ്ങള  .  അതവികന  പനരവിടെകൊനകൊണത്ത്  നമ്മുകടെ  സർകകൊർ  ഒരു

പുതവിയ പദതവി കകകൊണ്ടുവനവിരവിക്കുകയകൊണത്ത്  .നവപകരളഖ എന പപരവിലകൊണത്ത്.
അതവിനപവണവി നമുകത്ത് ഓപരകൊരുതർക്കുഖ കകപകകൊർകകൊഖ നവപകരള മവിഷനത്ത്

നമ്മുകടെ സർകകൊർ കകൊണുന പ്രതജീക്ഷ വളകര വലതകൊണത്ത് .ഏതകൊണത്ത് മുപതവി 
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നകൊയവിരഖ  പകകൊടെവിയകൊണത്ത്  വജീടെത്ത്  നഷ്ടകപട്ടവർകത്ത്  വജീടെത്ത്  കവകകൊന  പവണവി

സർകകൊർ  കകൊണുനതത്ത്  .നവപകരള  മവിഷനവില്  സർകകൊർ  ലക്ഷദമവിടുനതത്ത്

പ്രളയകത  അതവിജജീവവികകൊന  പറ്റുന  വജീടുകളകൊണത്ത്.  അതുകകകൊണ്ടുതകന

നമ്മപളകൊപരകൊരു  തരുഖ  നമ്മുകടെ  നകൊടെവിനപവണവി  കകപകകൊർകണഖ.  ഈ
നവപകരളഖ  എന്നുപദ്ദേശവിക്കുനതത്ത്  പകരളകത  വജീണ്ടുഖ  പടുതയർതക

എനതകൊണത്ത്.  അതവിന  കഴവിയകട്ട  ഇനവികയകൊരു  പ്രളയഖ  വരകൊതവിരവികകൊന

നമ്മുകകകൊനവിച്ചുകകപകകൊർകകൊഖ.

                                                                       ദുഹന ഇബ്രകൊഹവിഖ 
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                 ററിചച്ചാർഡഡ് മച്ചാതത്യു സച്ചാൾമച്ചാൻ കകേരളതറിൽ

            പകകൊഴവിപകകൊടെത്ത്: സശതന്ത്ര ഓപപററ്റവിങത്ത് സവിസ്റ്റഖ ഉപപയകൊഗവിക്കുന ഐടെവി
വവിദദകൊർതവികളകത്ത്  സുപരവിചവിതനകൊയ  റവിച്ചകൊർഡത്ത്  മകൊതത്യു  സ്റ്റകൊളമകൊന  പകരള

തവികലതവി.  പകകൊഴവിപകകൊട്ടുനടെന പകരള  ലവിറ്റപറച്ചർ  കഫസ്റ്റവിവലവില് പകങ്കേടു
കകൊനകൊണത്ത് സശതന്ത്ര പസകൊകഫശയറവികന്റെ  ഉപജകൊതകൊവകൊയ സ്റ്റകൊളമകൊന പകകൊഴവി
പകകൊകട്ടതവിയതത്ത്  തമകൊശകള  പറഞ്ഞു  സമകകൊലജീന  രകൊഷജീയഖ  പങ്കുകവച്ചുഖ
സ്റ്റകൊളമകൊന സദസവികന  കയ്യവികലടുത ഒരവികല് കണകൊല് ആരുഖ ആ രൂപഖ

മറകവില്ല.  ആദദകകൊല  കമ്പമ്പ്യൂട്ടർ  പപ്രകൊഗകൊമുകള  മവികവയുഖ  പകർതകൊനഖ

പങ്കുകവകകൊനഖ  അവകകൊശഖ  ഉള്ളതകൊയവിരുന്നു.  പസകൊഫത്ത് കവയർ  വദവസകൊയഖ
വളർനപതകൊകടെ  പഠവികകൊനഖ  പങ്കുവയകൊനഖ  അനവദവികകൊത  രജീതവിയവിലള്ള

കുതക മത്സരങ്ങളുഖ വലർന്നു 1980 ഓകടെ പസകൊഫത്ത് കവയറുകള പകകൊപവികററത്ത്
നവിയമതവിനകറ  പരവിധവിയവില്  ഉളകപടു  തകപട്ടപതകൊകടെ  മത്സരഖ   തവികച്ചുഖ
കടുതതകൊയവി  പഠനകൊവശദങ്ങളകത്ത്  പപകൊലഖ  ഒരു  പസകൊഫത്ത് കവയർ  എങ്ങകന
നവിർമ്മവികകപട്ടു എനത്ത് പരവിപശകൊധവികകൊന സകൊധവികകൊതവവിധഖ  പപ്രകൊഗകൊമുകള
രഹസദ  മകൊകകപടുകയുഖ  കചയ്തു  ഇതരതവിലള്ള  പസകൊഫത്ത് കവയറുകകള
കുതകകൊവകകൊശപസകൊഫത്ത് കവയറുകള  എന്നുവവിളവികകൊഖ ഈ  അവസയത്ത്

പരവിഹകൊരഖ കകൊണകൊന  1983  ല് റവിച്ചകൊർഡത്ത്  മകൊതത്യു സ്റ്റകൊളമകൊന  ഗ്നു  (GNU)

കപ്രകൊജകത്ത്  സകൊപവിച്ചു  ആർക്കുഖ  പഠവിക്കുകയുഖ  ആവശദങ്ങളകന  സരവിച്ചത്ത്
മകൊറ്റവികയഴതുകയുഖ പുനർ വവിതരണഖ നടെതകയുഖ കചയ്യകൊവുന ഒരു 

പുതവിയ ഓപപററ്റവിങത്ത് സവിസ്റ്റഖ നവിർമ്മവിക്കുക എനതകൊയവിരുന്നു ഗ്നു പപ്രകൊജകവികന്റെ 

ലക്ഷദഖ. പലകൊകതവികല എല്ലകൊ ഭകൊഗങ്ങളവില് നവിന്നുമുള്ള പപ്രകൊഗകൊമർമകൊരകൊണത്ത് 
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സനദ പ്രവർതനമകൊയവി   ഈ പപ്രകൊജകവിപലകത്ത്  പവണ മവികവകൊറുഖ  എല്ലകൊ
പസകൊഫത്ത് കവയറുകളുഖ  നവിർമ്മവിച്ചതത്ത്  ഗ്നു  പപ്രകൊജകവിനത്ത്  അവർ  നവിർമ്മവികകൊന

ഉപദ്ദേശവിച്ച  പകർണല്  ഭകൊഗതവിനത്ത്   ഗ്നുകഹർഡത്ത്  (gnu  Hurd)എനകൊണത്ത്

പപരവിട്ടതത്ത്.  1992  ല് പപ്രകൊജകവികന്റെ ഏകറക്കുകറ മകറ്റല്ലകൊ  ഭകൊഗങ്ങളുഖ പൂർതവി

യകൊകയങ്കേവിലഖ പകർണല്  ഭകൊഗഖ പൂർതവിയകൊയവിരുനവില്ല. ഇപത സമയതതകന
ഫവിനലനഡവികല  കഹല്സവിങ്കേവി  യുനവിപവഴവിറ്റവി  യവികല  വവിദദകൊർതവിയകൊയവിരുന

ലവിനസത്ത് പടെകൊർവകൊളഡത്ത്സത്ത് 1991 മുതല് ലത്ത്നകത്ത് എനപപരവില് ഒരു ഓപപററ്റവിങത്ത്

സവിസ്റ്റഖ പകർണല് വവികസവിപവികകൊന ആരഖഭവിച്ചവിരുന്നു .1092  ഈ പകർണല്
ഗ്നു വവിപനകൊടെത്ത്  പചർതത്ത്  ഉപപയകൊഗവികകൊന തുടെങ്ങവി  അനത്ത്  മുതല് ഇവ രണ്ടുഖ

പചർന ഓപപററ്റവിഖഗത്ത് സവിസ്റ്റഖ ഗ്നു ലവിനകത്ത് എനകൊണത്ത് അറവിയകപടുനതത്ത്.

അകദേസ്വതഡ് കൃഷ.എക്കാം.

VIII-B
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                              കേച്ചാർഷറികേ പഴഞഞച്ചാല്ലുകേൾ

•കേതറിരറിൽ വളക്കാം വചശ്രീട്ടു കേച്ചാരനമറില്ല.

•അടുത്തു നടച്ചാൽ അഴകേഡ്, അകേലതറിൽ നടച്ചാൽ വറിളവഡ്

•ഇല്ലക്കാം നറിറ വല്ലക്കാം നറിറ ഞപടറി നറിറ പതച്ചായക്കാം നറിറ 

•എളറിയ വരുക്കാം ഏതവച്ചാഴയക്കാം ചവറിട്ടുക്കാം കതച്ചാറുക്കാം തഴയക്കാം

• കുക്കാംഭേതറിൽ നടച്ചാൽ കുടെകയച്ചാളക്കാം 

•,മശ്രീനതറിൽ നടച്ചാൽ മശ്രീൻകേകണ്ണച്ചാളക്കാം

• കുക്കാംഭേതറിൽ മഴ ഞപയച്ചാൽ കുപ്പെയറിലക്കാം മച്ചാണറികനക്കാം 

•ഞകേച്ചാന്ന പൂക്കുകമ്പച്ചാൾ ഉറങ്ങറിയച്ചാൽ മരുതു പൂക്കുകമ്പച്ചാൾ പടറിണറി 

•ഞച്ചാറച്ചായച്ചാൽ കചച്ചാറച്ചായറി

• ഞച്ചാററിൽ പറിഴചച്ചാൽ കചച്ചാററിൽ പറിഴച്ചു

• തറിന വറിതചച്ചാൽ തറിന ഞകേച്ചായച്ചാക്കാം ,വറിന വറിതചച്ചാൽ വറിനഞകേച്ചായച്ചാക്കാം 
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•ഞതച്ചാഴുതുണ്ണുന്നതറികനകച്ചാൾ നല്ലതഡ് ഉഴുതുണ്ണുന്നതഡ് 

•തുലച്ചാപ്പെതഡ് കേഴറിഞച്ചാൽ പറിലച്ചാഞപച്ചാതറിലക്കാം കേറിടെകച്ചാക്കാം

• ഒകത്തു വറിത്തുഞണങറിൽ തകതറിൽ കൃഷറിയറിറകച്ചാക്കാം 

                                                              അൻഷറിൽ റഹ്മച്ചാൻ
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നവപകരളത്തവിനകൊയന്ന് 
               ഈ അടുതവന പ്രളയകതക്കുറവിച്ചത്ത് അറവിഞ്ഞുകകൊണുമപല്ലകൊ. ഈ

മഹകൊ പ്രളയതവിനത്ത് ഉതരവകൊദവികള നമ്മള തകനയകൊണത്ത് .നകൊഖ പ്രകൃതവിപയകൊടെത്ത്
കചയ്യുന ക്രൂരതകളകത്ത് പ്രകൃതവി തവിരവിച്ചടെവി  നല്കുകയകൊണത്ത് കചയതത്ത്  മരങ്ങള
കവട്ടവിയുഖ വയല് നവികതവിയുഖ കുകറ ക്രൂരതകള  പ്രകൃതവിപയകൊടെത്ത്  കചയവിട്ടുണത്ത്

ഇതവികനകൊകക  പ്രകൊയശവിതഖ  കചയ്യകൊന  നമുകത്ത്  കഴവിയുഖ.  കതകള  കവച്ചു
പവിടെവിപവിക്കുക  യുഖ പുഴകള വൃതവിയകൊക്കുകയുഖ പകൊസ്റ്റവികത്ത് റജീകസകവിള കചയ്തുഖ

നമുകത്ത് പ്രകൃതവിപയകൊടെത്ത് മകൊപത്ത് പറയകൊന അവസരമുണത്ത്. പ്രകൃതവി നമ്മുകടെ അമ്മകയ

പപകൊകലയകൊണത്ത് അവ സഖരക്ഷവിപകണതത്ത് നമ്മുകടെ ഉതരവകൊദവിതശമകൊണത്ത് .വയല്

നവിരതവി അവവികടെ വലവിയ കകട്ടവിടെഖ ഉയർതവിയതത്ത് ഒരു വലവിയ കതറ്റകൊണത്ത്. അവ
നമുകത്ത് തകന പദകൊഷഖ കചയ്യുഖ കവള്ളഖ ഒഴപകണ വഴവികളവികലല്ലകൊഖ നകൊഖ മതവില

കകട്ടവി   അടെച്ചു.പ്രളയഖ വന കകൊലതത്ത് പകരളഖ തകന കവള്ളകപകൊകതവില്

മുങ്ങവിതകൊണു.മുഖദമന്ത്രവിയുകടെ രക്ഷകൊ പസനകള പകരളകത ആ കവള്ള തവില്

നവിന്നുഖ  ഉയർതവി   .നവപകരള  സൃഷ്ടവികകൊയവി  കചയ്യകൊന  നമുകത്ത്  ഒരുപകൊടെത്ത്

കകൊരദങ്ങളുണത്ത്. കതകള  കവച്ചുപവിടെവിപവിക്കുക, വയലകള നവികതകൊതവിരവിക്കുക.

മരങ്ങള മുറവിച്ചു  മകൊറ്റകൊതവിരവിക്കുക  പ്രളയഖ  ഉണകൊയതല്ല  നമ്മള  പ്രകൃതവിപയകൊടെത്ത്
ക്രൂരതകള  കചയത്ത്  ഉണകൊകവിയതകൊണത്ത്  പ്രകൃതവിയുകടെ  പസ്നേഹഖ  പ്രകടെവിപവിച്ചകൊല്

പ്രകൃതവി തവിരവിച്ചത്ത് പസ്നേഹഖ പ്രകടെവിപവിക്കുഖ. പ്രകൃതവികത്ത് പദകൊഷഖ  കചയ്യുന
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കകൊരദങ്ങള നകൊഖ ഒരവികലഖ കചയ്യകൊതവിരവിക്കുക. കർഷകർകത്ത് വവിത വവിതരണഖ

കചയ്യുക  എന  നല്ല  കകൊരദഖ  നമുകത്ത്  കചയ്യകൊനകൊകുഖ.  നവപകരളഖ  എന

പദതവിയവില്  നമുക്കുഖ  കൂകടെ  നവില്കകൊഖ  .പ്രകൃതവികത്ത്  പദകൊഷഖ  കചയ്യകൊത

കകൊരദങ്ങള  കചയകൊല്  ഇനവികയകൊരു  പ്രളയഖ  നമുകത്ത്  ഒഴവിവകൊകകൊഖ.

മുഖദമന്ത്രവിയുകടെയുഖ സർകകൊരവികനയുഖ ഒപഖ നമുകത്ത് മുപനറകൊഖ

                                                                   

                                                                                 പ്രതത്യുഷത്ത്.സവി.എഖ

                                                                                  ആറത്ത്.ബവി.
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                     കകേകകേച്ചാർകച്ചാക്കാം
കകപകകൊർകകൊഖ നമുകത്ത് കകപകകൊർകകൊഖ 

മലയകൊള മണ്ണവിനകൊയവി കകപകകൊർകകൊഖ

പ്രളയഖ വന്നു പകരളഖ തകർന്നു 

മലയകൊള മനസവിന തകർച്ചയകൊയവി 

ജജീവന രക്ഷവികകൊനകൊയവി വന അവതകൊരമകൊയവി

കടെലവി൯ മകളകൊയ കപകൊന കദവങ്ങള 

കകപകകൊർകകൊഖ നമുകത്ത് കകപകകൊർകകൊഖ 

മലയകൊള മണ്ണവിനകൊയവി കകപകകൊർകകൊഖ

                             

                       നവിലഖ ഇരവിപ്പുണത്ത് മനഷദന ഇരവിപ്പുണത്ത്

പകരള മണ്ണവില് തുണയകൊയവി തജീരകൊന

പുതവികയകൊരു പകരളഖ പുതവികയകൊരു മലയകൊളഖ

പുതവികയകൊരു മലയകൊള മണ്ണകൊയവി തജീരകൊന

കകൊറ്റുണത്ത് മഴയുണത്ത് മഞ്ഞുണത്ത് കവയവിലണത്ത്
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പകരള മണ്ണവില് തവിളകപമറ്റകൊന

കകപകകൊർകകൊഖ നമുകത്ത് കകപകകൊർകകൊഖ 

മലയകൊള മണ്ണവിനകൊയവി കകപകകൊർകകൊഖ

ജജീവകന്റെ രക്ഷയകൊയവി പ്രകൃതവി ഉണത്ത്

പ്രകൃതവിതന മകളകൊയ മരങ്ങളുണത്ത് 

ജകൊതവി ഇല്ലകൊകത മതമവില്ലകൊകത

മനഷദകരല്ലകൊരുകമകൊന്നുപപകൊകല

കകപകകൊർകകൊഖ നമുകത്ത് കകപകകൊർകകൊഖ

പകരള മണ്ണവിനകൊയവി കകപകകൊർകകൊഖ 

                                                                                    അഭവിനന്ദേത്ത്.കക

                                                                                     പതഡ്.എ
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                               മഹച്ചാതച്ചാഗച്ചാനറി
ഇനദന സശകൊതന്ത്രസമരതവികനനകൊയകനകൊയവിരുന ഗകൊനവിജവി 1869 

ഒപകകൊബർ രണവിനത്ത് ഗുജറകൊതവികല പപകൊർബനറവില് ജനവിച്ചു. കരഖചന്ദേത്ത് 
ഗകൊനവിയുകടെയുഖ പുത ലവി ബകൊയവിയുപടെയുഖ മൂനത്ത് പുത്രനകൊരവില് ഇളയവന 

ആയവിട്ടകൊണത്ത് ഗകൊനവിജവി ജനവിച്ചതത്ത് .പ്രകൊഥമവിക വവിദദകൊഭദകൊസതവിനപശഷഖ 

പതവിമൂനകൊഖ വയസവില് അപദ്ദേഹഖ കസ്തൂർബകയ വവിവകൊഹഖ കഴവിച്ചു. ഇനദയവികല 
പ്രകൊഥമവിക വവിദദകൊഭദകൊസതവിനപശഷഖ നവിയമഖ പഠവികകൊനകൊയവി ഗകൊനവിജവി 

ഇഖഗണവിപലകത്ത് പപകൊയവി. പമകൊഹനദകൊസത്ത് കരഖചന്ദേത്ത് ഗകൊനവികയനത്ത് ആയവിരുന്നു 

അപദ്ദേഹതവികന്റെ പൂർണ്ണമകൊയ പപരത്ത് 1981-ല്  അപദ്ദേഹഖ നവിയമപഠനഖ 

പൂർതവിയകൊകവി ഇനദയവില് തവിരവികച്ചതവി. പകകൊടെതവിയവില് വകജീല് പണവിയവില് 

ഏർകപട്ടു. പവിനജീടെത്ത് ഒരു പകസുമകൊയവി ബനകപട്ടത്ത് ഗകൊനവിജവി 
ദക്ഷവിണകൊഫ്രവികയവിപലക്കു പപകൊയവി ഏഷദന വഖശജർ പനരവിടുന അനജീതവി 
അപദ്ദേഹഖ മനസവിലകൊകവി ഇതത്ത് അപദ്ദേഹതവിനകറ രകൊഷജീയ ജജീവവിതതവിനത്ത് 

തുടെകമവിട്ടു .ഇനദയവില് തവിരവികച്ചതവിയ അപദ്ദേഹഖ സശകൊതന്ത്രസമര പനതൃതശഖ 

ഏകറ്റടുത. ഇനദകത്ത് സശകൊതന്ത്രദഖ ലഭവികകൊനകൊയവി അപദ്ദേഹഖ നവിരവധവി 

സമരപരവിപകൊടെവികളകത്ത്  തുടെകമവിട്ടു .നവിസഹകരണ പ്രസകൊനഖ വവിപദശ വസ്ത്ര 
ബഹവിഷ്കരണഖ കശവിറ്റവിനദകൊ സമരഖ നവിയമലഖഘന പ്രസകൊനഖ ഉപ്പുസതദകൊഗഹഖ

ഇവ അവയവില് ചവിലതകൊണത്ത് . ഗകൊനവിജവി പ്രസവിദമകൊയ ദണവിയകൊത്ര നടെതവി. 
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സമൂഹതവികല തകൊകഴതട്ടവിലള്ളവകര ഉയർതവികകകൊണ്ടുവരകൊന ഗകൊനവിജവി 

അപഹകൊരകൊത്രഖ പ്രയത്നവിച്ചു. സകൊമുദകൊയവിക ഐകദതവിനത്ത് ഗകൊനവിജവി 

പരമപ്രധകൊനമകൊയ സകൊനഖ നല്കവി.എഞന്റെ ജശ്രീവറിതമച്ചാണഡ് എഞന്റെ സകന്ദേശക്കാം 
എന്നു പറയച്ചാൻ കധരനക്കാം കേച്ചാടറിയ ഏകേ വനകറിയച്ചാണഡ് ഗച്ചാനറിജറി .എഞന്റെ 
സതനച്ചാകനസ്വഷണപരശ്രീകണങ്ങൾ ഗച്ചാനറിജറിയഞടെ ആതകേഥയച്ചാണഡ് .1948 
ജനുവരറി 30-നഡ് ഞവള്ളറിയച്ചാഴ്ച കവകുകന്നരക്കാം ഡൽഹറിയറിഞല ബറിർളച്ചാ 
മന്ദേറിരതറിൽ പച്ചാർതനച്ചാ കയച്ചാഗതറിൽ പഞങടുകകവ നച്ചാഥുറച്ചാക്കാം കഗച്ചാഡഡ്കസ 
എന്ന മതഭച്ചാന്തഞന്റെ ഞവടെറികയറഡ് ഗച്ചാനറിജറി മരണതറികലകഡ് യച്ചാത്രയച്ചായറി. 
ജനുവരറി 31-നഡ് ഭേഭൗതറികേ ശരശ്രീരക്കാം രച്ചാജഡ്ഘടറിൽ സക്കാംസ്കരറിച്ചു .സതനഞതയക്കാം 
അഹറിക്കാംസഞയയക്കാം മുറുഞകേപറിടെറിച ആ മഹച്ചാതച്ചാവറിഞന്റെ ജനദേറിനക്കാം കലച്ചാകേ 
അഹറിക്കാംസച്ചാദേറിനമച്ചായറി ആചരറിക്കുന്നു 

                                              ആദേർശഡ് ശറിവ

                                                    IX-B
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                               ചവിലരചനകള്
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                             ശശ്രീനറിവച്ചാസ രച്ചാമച്ചാനുജൻ 

 ശശ്രീനറിവച്ചാസ രച്ചാമച്ചാനുജൻ 1887 ഡറിസക്കാംബർ 22 നഡ് "ഈകറച്ചാഡഡ്" എന്ന 
സലതഡ് ജനറിച്ചു. അകദ്ദേഹതറിൻഞറ പധച്ചാന സക്കാംഭേച്ചാവനകേൾ ധച്ചാരച്ചാളക്കാം   
കജച്ചാഡറി സുഹൃദേഡ് സക്കാംഖനകേൾ കേഞണതറിഎന്നതച്ചാണഡ്. 2 നറിശറിത   സക്കാംഖനകേൾ 
കറിടെയറിൽ എത്ര അഭേച്ചാജന സക്കാംഖനകേൾ ഉണഡ്  എന്നഡ് കേണ്ടുപറിടെറികച്ചാൻ  
രച്ചാമച്ചാനുജൻ ഒരു സൂത്രവച്ചാകേനക്കാം   ആവറിഷ്കരറിച്ചു .      രച്ചാമച്ചാനുജഞന ആകേർഷറിച  
മഞറച്ചാരു കമഖല മച്ചാനറികേചതുരക്കാം ആയറിരുന്നു.   ഒരു വൃതതറിനഡ് തുലന 
വറിസശ്രീർണ്ണമുള്ള സമചതുരക്കാം നറിർമ്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള ഒരു രശ്രീതറി അകദ്ദേഹക്കാം 
ആവറിഷ്കരറിച്ചു. ഇതഡ് പൂർണ്ണമച്ചായക്കാം ശരറിയഞല്ലങറിൽ  140000      ചതുരശകമൽ 
നഡ് സുമച്ചാർ ഒരു   ചതുരശ    ഇഞഡ്  വനതനച്ചാസക്കാം മച്ചാത്രകമ കേച്ചാണറിക്കുന്നുള്ളൂ  
എന്നതഡ് ഇതറിഞന്റെ സൂക്ഷ്മത വനകമച്ചാക്കുന്നു രണഡ് സക്കാംഖനകേളുഞടെ കേക്യൂബുകേളുഞടെ 
തുകേയച്ചായറി രണഡ് രശ്രീതറിയറിൽ എഴുതച്ചാവുന്ന ഏറവുക്കാം ഞചററിയ സക്കാംഖന ആണഡ് 1729  
എന്നകദ്ദേഹക്കാം കേഞണതറി.  1729= 12 3+ +13 = 10 3 + 9 3 അതറിനച്ചാൽ  1729   എന്ന
സക്കാംഖന  രച്ചാമച്ചാനുജൻ സക്കാംഖന എന്നകപരറിൽ അററിയഞപ്പെടുന്നു. സസ്വർഗ്ഗതറിഞന്റെ  
സമ്മച്ചാനക്കാം എന്നച്ചാണഡ്  ഇകദ്ദേഹക്കാം ഗണറിതശച്ചാസ്ത്ര കലച്ചാകേതഡ് അററിയഞപ്പെടറിരുന്നതഡ്
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                                                   36



                                    വറിരൽഞകേച്ചാണ്ടുഞതച്ചാടകപ്പെച്ചാൾ                 

                                        ലഷീലകൊവതവി

       ഭകൊസരകൊചകൊരദകന്റെ ഗണവിതശകൊസ്ത്ര ഗന്ഥമകൊണത്ത് ലജീലകൊവതവി .അപതക്കുറവിച്ചത്ത്

പകട്ടവിട്ടവിപല്ല?ഗണവിത  പ്രപമയങ്ങളുഖ  അവകയ  ഉദകൊഹരവിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളുമകൊണത്ത്

ലജീലകൊവതവിയവില്  മുഖദമകൊയുള്ളതത്ത്  .കവവികൂടെവിയകൊയ  ആചകൊരദന  പദതവിലകൊണത്ത്

ഗണവിത  ശകൊസ്ത്രഖ  കകകകൊരദഖ  കചയ്യുനതത്ത്.  അങ്കേഗണവിതഖ  പ്രതവിപകൊദവിക്കുന
ഭകൊഗതവിനത്ത് ലജീലകൊവതവി എന പപരത്ത് എങ്ങകന വന്നുഎനതവികനപറ്റവി ഒരു കഥ

തലമുറകള  ആയവി  പറഞ്ഞുവരുന്നു.  ഭകൊസരകൊചകൊരദരുകടെ  മകളകൊയവിരുന്നു

ലജീലകൊവതവി  .ജകൊതകതവില്  നവിന്നു  മകള  വവിധവയകൊകുഖ  എനത്ത്

പജദകൊതവിഷകകൊരനകൊയ  ആചകൊരദന  മനസവിലകൊകവി.  എനകൊല്  വവിവകൊഹഖ  ഒരു
പ്രപതദക ദവിവസതവില് ഉള്ള മുഹൂർതതവില് നടെതവിയകൊല് ജകൊതക പദകൊഷഖ

മകൊറവികവിട്ടുഖ  എനത്ത്  ആചകൊരദനഗണന  ക്രവിയമൂലഖ  കണ്ടുപവിടെവിക്കുന്നു.  ഈ
സമയതതകന വവിവകൊഹഖ നടെതകൊനള്ള എല്ലകൊ ഒരുകങ്ങളുഖ അപദ്ദേഹഖകചയ്തു

സമയഖ  കണ്ടുപവിടെവികകൊന  ഇനകത  വകൊച്ചത്ത്,  പകകൊകത്ത്  ഒന്നുഖതകന
ഉണകൊയവിരുനവില്ല  മണല്ക്കുപവി  ഉപപയകൊഗവിച്ചകൊയവിരുന്നു  സമയഖ

നവിശയവിച്ചവിരുനതത്ത്.  മണല്  ക്കുപവിയവില്  മുകളഭകൊഗതത്ത്  ഘടെവിപവിച്ചവിട്ടുള്ള  ഒരു
പകൊത്രതവില് നവിനത്ത്  മണല് കചറവിയ ഒരു ദശകൊരഖ  വഴവി  പചകൊർന്നു തകൊകഴയുള്ള

പകൊത്രതവില്  വജീഴന്നു  .ഒരു  നവിശവിത  ഇടെപവളയവില്  പചകൊർനത്ത്  വജീഴന
മണലവികന  അളവനസരവിച്ചകൊണത്ത്  സമയഖ  കണ്ടുപവിടെവിച്ചവിരവിക്കുനതത്ത്
വവിവകൊഹതവിനത്ത് തപലദവിവസഖ സശനഖ വജീട്ടവില് കകകൊണ്ടുവന മണല് കുപവിയവില്
മണല്തരവികള പചകൊർനത്ത് 
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ഇറങ്ങുനതത്ത്  ലജീലകൊവതവിയുഖ  കസൗതുകപതകൊകടെ  പനകൊക്കുകയകൊയവിരുന്നു  ഈ
സമയതത്ത് അവളുകടെ മുക്കുതവിയവികല ഒരു മുതത്ത് കുപവിയവികല മണലവില് വജീഴകൊന

ഇടെയകൊകുന്നു .ഇകതകൊന്നുഖ പകൊവഖ കുട്ടവി അറവിയുനവില്ല. വവിവകൊഹപൂർവ്വ ദവിവസകത

അസശസത ആയവിരുന്നു അവളുകടെ മനസവില്.  മണല്ക്കുപവിയവില് വജീണ മുതത്ത്

സശകൊഭകൊവവികമകൊയവി  മണല്തരവികളുകടെ  പവഗതകയ  മന്ദേജീഭവവിപജീച്ചു.അങ്ങകന

മണല്ക്കുപവിയുകടെ  പ്രവർതനഖ  തകരകൊറവിലകൊയവി.വവിവകൊഹഖ  പനരകത

പജദകൊതവിഷ വവിധവിപ്രകകൊരഖ  നവിശയവിച്ച മുഹൂർതതവില് നടെനവില്ല.  വവിവകൊഹഖ
കഴവിഞ്ഞത്ത്  അല്പഖ  നകൊളുകളക്കുള്ളവില്തകന  ലജീലകൊവതവി  വവിധവ  ആകുന്നു
മകളുകടെ  തജീരകൊദുദുഃഖതവില്  തളർന  ആചകൊരദനത്ത്  ഒപന  കചയ്യകൊന

ഉണകൊയവിരുന്നുള.  മകള  കചറുപമകൊണത്ത്  ഘനജീഭൂതമകൊയ  ഈ  ദുദുഃഖതവില്

നവിഷവിയരകൊയവി  ഇരുനവിട്ടത്ത്  ഒന്നുഖ  പനടെകൊനവില്ല.  അപദ്ദേഹഖ  മകകള
അങ്കേഗണവിതതവികല  പ്രകൊരഖഭപകൊഠങ്ങള  പഠവിപവിച്ചു  സശനഖ  മകളുകടെ
പപരുകകകൊണത്ത്  അങ്കേഗണവിതഖ  പ്രതവിപകൊദവിക്കുന  ഗന്ഥതവികന്റെ
ഒനകൊഖഭകൊഗതവിന നകൊമകരണഖ കചയ്തു

                                              അനുആനന്ദേഡ്.  IX.A
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                  സസ്വർഗകചലറിൽ എഞന്റെ ഞകേച്ചാച്ചു ഗച്ചാമക്കാം

                    കകൊണുപമ്പകൊഴള്ള ഭഖഗവി പറയണകമങ്കേവില് കുറപച്ച ഉള്ളു എങ്കേവിലഖ 

പറയകൊനള്ളതത്ത് വളകരപയകറ ഭഖഗവിയുള്ളതകൊണത്ത്. ഏകതകൊരകൊളക്കുഖ സശനഖ നകൊടെത്ത് 

വളകരപയകറ വവില കപട്ടതകൊണത്ത്. നകൊടുവവിട്ടു പപകൊകുപമ്പകൊഴകൊണത്ത് നകൊടെവികന്റെ 

ഓർമ്മകള നമ്മളവിപലകത്ത് ഓടെവികയതനതത്ത്. ഇനവി എകന്റെ നകൊടെവികന കുറവിച്ചത്ത് 

പറയകൊഖ .വവികസനഖ ,കൃഷവി ,വയലകള ,പക്ഷവികള ,പക്ഷത്രഖ ,പള്ളവികള 

തുടെങ്ങവി എല്ലകൊഖ എകന്റെ നകൊട്ടവിലണത്ത് .എടുത പറയകൊനള്ളതത്ത് ഞങ്ങളുകടെ മത 

സസൗഹകൊർദ്ദേഖ ആണത്ത്.  എകന്റെ വജീടെത്ത് ഒരു വയലവികന്റെ തജീരതകൊണത്ത് .എനത്ത് 

രസമകൊകണപനകൊ ഞങ്ങളുകടെ വയല് കകൊണകൊന. ഇളഖ കകൊറ്റത്ത് വജീശുപമ്പകൊള കുളവിരു

കകകൊണത്ത് നൃതഖ കചയ്യുന കനല്കതവിരുകള ആണത്ത് ഇവവികടെയുള്ളതത്ത് .എകന്റെ 
വജീടെവിപനകൊടെത്ത് പചർനത്ത് കറുകറുത ആനക്കൂട്ടങ്ങകള ഓർമവിപവിക്കുന വവിധഖ കൂറ്റന 

പകൊറകലകള. അതവിന മധദതവിലകൊയവി കണ്ണകൊടെവിച്ചവിലകളകൊകുന കതളവിനജീർ 

അടെവിതട്ടവികല കുഞ്ഞു മത്സദങ്ങളുകടെ കവിനകൊരഖ കളവിയുഖ കകൊണകൊഖ.   

മന്ദേമകൊരുതന  കുളപരപവികന  തപലകൊടുപമ്പകൊള ഓളങ്ങള ഒനവിനപവിറകക 

ഒനകൊയവി പചരുനതത്ത് കകൊണകൊഖ .വവികസനമകൊണത്ത് ഇനത്ത് ഒരു നകൊടെവികന്റെ വളർച്ച 

എങ്കേവില് അതത്ത് എകന്റെ നകൊട്ടവിലണത്ത്. ഉയർന വവിദദകൊഭദകൊസഖ എകന്റെ നകൊട്ടവില് 

നവിന്നുഖ ലഭവിക്കുന്നു .എകന്റെ നകൊട്ടവില് ഏറ്റവുഖ വവിസ്മയമകൊയ സലഖ പകൊലതകൊണത്ത് 
കവകുപനരങ്ങളവില് അവവിപടെകത്ത് ഒനവിറങ്ങവിയകൊല് ആരുഖ കഞട്ടവിപപകൊകുഖ  

കലപവില ശബ്ദഖ തകന.  പവികന എകന്റെ നകൊട്ടവില് സകൊഖസകൊരവികപവദവി കളുകടെ 

എണ്ണഖ പറപയണ .പവികന ഓണഖ കപരുനകൊള തുടെങ്ങവിയ ആപഘകൊഷങ്ങള 
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വനകൊല് ഞങ്ങള ഗകൊമജീണർ മുഴവന ഒനകൊണത്ത് .ഒരു   ഉത്സവഞതക്കുററിചഡ് 
പറകയണ. പറഞച്ചാലക്കാം പറഞച്ചാലക്കാം തശ്രീരറില്ല ഉത്സ വപറമ്പറിൽ നടെക്കുന്ന 
പരറിപച്ചാടെറികേൾ നച്ചാടെകേക്കാം ,ഗച്ചാനകമളകേൾ തുടെങ്ങറിയ കേലച്ചാപരറിപച്ചാടെറികേൾ, ഇവറിഞടെ 
അരകങ്ങറുന്നു. ഇഞതല്ലച്ചാക്കാം എന്തഡ് രസമച്ചാണഡ് ഒരു ഞകേച്ചാച്ചു സസ്വർഗക്കാം തഞന്നയച്ചാണഡ്
എൻഞറ ഗച്ചാമക്കാം എഞന്റെ കേകകച്ചാടെറി എന്ന ഗച്ചാമക്കാം
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                                      എസന്ന്. കഎ.ടെവി.സവി.   

                               

                          
                                          യ. ശശറികുമച്ചാർ

           കകേറഡ്മച്ചാസർ                                     കകേറഡ് മറിസ്ട്രസഡ്               

         മുരളശ്രീധരൻ.ടെശ്രീ.പറി.                                   വറിനശ്രീതകുമച്ചാരറി.എക്കാം.            

                                                42



                                                     വറിരൽഞകേച്ചാണ്ടുഞതച്ചാടകപ്പെച്ചാൾ

  

                                   ലവിറവില്വകറന്ന്സന്ന് ഗ്രൂപന്ന് പഫകൊപട്ടകൊ.

                                                  

                                                                നന്ദേറി         

                                                                                                      

                                                  43                                                 


	2018-2019 - മികവിന്റെ വര്ഷം 2
	വിശ്വമഹാകവി കാളിദാസൻ 13
	ഗുരുസ്മരണ 15
	പുത്തൻ കേരളം 17
	റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ കേരളത്തിൽ 25
	കാര്ഷിക പഴഞ്ചൊല്ലുകള് 27
	ലീലാവതി 37
	സ്വര്ഗച്ചേലിൽ എന്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമം 39
	ഞങ്ങളുടെ സ്ക്കൂള്- അല്പം ചരിത്രം
	പത്രാധിപസമിതി
	2018-2019 - മികവിന്റെ വര്ഷം
	'മലയാളത്തിളക്കം' - പ്രഖ്യാപനം
	ശില്പത്തിനരികില്
	ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക്
	ശില്പശാല
	സ്ക്കൂള് കലേല്സവത്തില് നിന്ന്
	മികച്ച നടന്
	ലയണ്സ്ക്ലബ്ബിന്റെ ഉപഹാരം
	ക്ലാസ്സ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം
	ഗണിത ശാസ്ത്രശില്പശാലയില് നിന്ന്
	ശ്രദ്ധ
	വിശ്വമഹാകവി കാളിദാസൻ
	ഗുരുസ്മരണ
	പുത്തൻ കേരളം
	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
	ആ ഭീകരമായ ശബ്ദം
	നവകേരളം
	റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ കേരളത്തിൽ
	കാര്ഷിക പഴഞ്ചൊല്ലുകള്
	നവകേരളത്തിനായ്
	കൈകോർക്കാം
	മഹാത്മാഗാന്ധി
	വിരല്കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോള്
	
	ചിലരചനകള്
	
	വിരല്കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോള്
	ലീലാവതി
	സ്വര്ഗച്ചേലിൽ എന്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമം
	കൈറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ വര്ണ്ണങ്ങള്
	വിരല്കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോള്
	എസ്. എെ.ടി.സി.
	
	
	വിരല്കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോള്
	ലിറ്റില്കൈറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ.

