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ആശശംസകള
ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വതിദദ്യകള

അനുദതിനനംപുങരശാഗമതിക്കുന്നുശതിലശാങരഖക
ള മണ്മറഞ.എഴുങതശാലകള

അപ്രതദ്യക്ഷമശായതി.ഇനതി
കടലശാസുകളനംഇലശാതശാകനം.കമമ്പ്യൂട്ടര്  

മശാതനം.ലതിറതില്കകററ്റ്സറ്റ് കട്ടതികള
തയശാറശാകതിയ ഡതിജതിറല് മശാഗസതിന

കണ.ഏററ മങനശാഹരമശായതിരതിക്കുന്നു.
കറയഴുത്തു മശാസതികകളക്കു പകരനം ഇനതി
ഡതിജതിറല് മശാഗസതിനുകളശാകറട്ട. ലതിറതില്

കകററ്റ്സതിറല എലശാ കട്ടതികളക്കുനം
ങസ്നേഹനം നതിറഞ്ഞ ആശനംസകള.

             റഹഡറ്റ്മശാസ്റ്റര്
            

               ങജശാര്ജറ്റ്. റജ.ങചേറ്റൂര്.
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  എഡഹിലറമൊറഹിയല

സസ്വപ്നങ്ങള പശാകതിയ വഴതിതശാരയതില്
 കശാലനം കശാത്തുവച്ച ഈറന ചുവടുകറള

 സ്പര്ശതിച്ചറ്റ്,ഈ കലശാലയ ജജീവതിതതതിറന
സ്പന്ദനങ്ങങളറ്റുവശാങ്ങതി അറതിവതിറന

മഹതസ്വനം വതിളതിങച്ചശാതുന്ന ഗുരുവന്ദദ്യറര
നമതിച്ചുറകശാണറ്റ് സശാഹതിതദ്യങലശാകതതിറന

പുതുങലശാകനം നതിങ്ങളകശായതി ഞങ്ങള
തുറക്കുന്നു.....

ലതിറതില്കകററ്റ്സറ്റ് 
ഡതിജതിറല് മശാഗസതിന

കുടട്ടിപ്പറവകള

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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എഡഹിലറമൊറഹിയല
ലബമൊര്ഡത്

● ആല്ഫട്ടി സസബമ്പോസസ്റ്റ്യന

● കൃഷ്ണപട്ടിയ  എഎം നമ്പോയര

● അന്നമരട്ടിയ ബട്ടിജ

● എബട്ടിന് ബട്ടിനനനോയട്ടി

● അര്ജ്ജുന് അജയയ

● അഭട്ടിജട്ടിതയ പട്ടി.ആര്

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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     അരഹട്ടിക്കുന്ന ശട്ടിക്ഷ        [കഥ]

                            

       
ഒരു സത്തജീ അഞ്ചു മുട്ടകള ങമശാഷതിച്ചതശായതി 

ങപശാലജീസതില് അറതിവറ്റ് ലഭതിച്ചു.ങപശാലജീസറ്റ്
 ഓഫജീസര് ആ സ്ത്രജീറയക്കുറതിച്ചറ്റ് അങനസ്വഷതിച്ചു.
ത  റന ക ട്ടതികളകറ്റ്  ഭക്ഷണനം നല്കശാനശാണറ്റ്
അവര് അതറ്റ്  ങമശാഷതിച്ചതറ്റ്  എന്നറ്റ്  അങദ
ഹതതിനറ്റ് മനസതിലശായതി.നതിയമപരമശായ
 നടപടതികള പൂര്തതിയശാകതികഴതിഞ്ഞറ്റ് അവ
ര് കറ്റ് യഥശാര്ത്ഥതതില് ങവണ ശതി ക്ഷ
 അങദഹനം നടപതിലശാകതി.ഒരു ട്രകറ്റ് നതിററയ
വജീട്ടശാവശദ്യതതിനുള്ള സശാധനങ്ങള അവര്കറ്റ്

എതതിച്ചു റകശാടുക്കുക എന്നുള്ളതശായതിരുന്നു 
അതറ്റ്.

                                  അനനോമരട്ടിയ ബട്ടിജ
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 അമട്ടിളട്ടിക്കവട്ടിതകള              [കവട്ടിത] 

                                              

• ഓടടവവ,ഓടടവവ,പനടലവവവ!
    ഓമനകഞടനന മനടല വവ നന.

പടഞ്ചു  കക നനടടകതകവതവനട

നകവഞതി   വടളടകന കപതല നടനന

 അമടളടവതരവടടടറങടവവ നന

   അനകവണല ആനവമല ഏറടവവ

നന.
                          
                        -  പണടററ നക.  പട കറപന
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•   അമടളടയമവവവ തടരടഞ നട-
 നനപടവനവനടവന നചവല

എങവപവകനടവ   ണണ നന തനട-
          ചങ ഞവനണ വരവടവ?
                              -  പനളണ വകരളവരമ

• അമടളടയമവവവ!  എവടനട നന

 മമടല നടവനവടടടന?
രവതതി മരമകവന! നമകള

യവത  മടകടകടവ

•                       -ഉള്ളൂര് എസറ്റ്.പരങമശസ്വരന
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                          കഥകളട്ടികഥകളട്ടി                                            [[മലഖനഎം മലഖനഎം ]]

                                                                                  

            
കഥകളട്ടി ഒരു രഎംഗകലയമ്പോണസ.പമ്പോടട്ടിനഎം തമ്പോളമമള  

ങ്ങളക്കുഎം അനസരട്ടിച്ചു കഥ അഭട്ടിനയട്ടിച്ചു കമ്പോണട്ടിക്കുന്ന
കലയമ്പോണട്ടിതസ.അഎംഗങ്ങളസകമ്പോണ്ടു കമ്പോണട്ടിക്കുന്ന 
മചേ ഷ്ടകളമ്പോയ ആഎംഗട്ടികമ്പോഭട്ടിനയഎം, മവഷഭൂഷകള 
സകമ്പോണ്ടുണമ്പോക്കുന്ന ആഹരര്യഭട്ടിനയയ,

  ഭവവങളടല നടനണവകന സസനോതടകവഭടനയണ,

   വവചടകവഭടനയണ എനടവ വചരന

 നടനകലയവണറ കഥകളട.
 കഥകളടയനട സവഹടതര്യ  രപമവണറ

ആടകഥ.'  ആടനതടനള കഥ'  എന

   അരതതടലവണറ ഈ വപര പറയനതറ.
                                             മമീനനോകട്ടി നമനോഹനന്

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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       മസ്നേഹവചേനങ്ങള   [സമമ്പോഴട്ടിമുത്തുകള]

• ങസ്നേഹനം-അതറ്റ് പ്രകൃതതിയുറട രണശാമറത 
സൂരദ്യനശാകന്നു.
                            -ങജശാര്ജറ്റ് ചേശാപറ്റ്മശാന

• ങസ്നേഹനം ഇന്നുനം എന്നുനം പ്രകൃതതിയുറട
സതദ്യമശാകന്നു.മരണനം അസതദ്യവനം.

•

                             -വതിലദ്യനം ങസശാമര്വതില്

• ങലശാകതതില് നടമശാടുന്ന അനജീതതിയുറടയുനം
അക്രമതതിറനയുനം പ്രധശാനകശാരണനം
ങസ്നേഹദശാരതിദദ്യമശാണറ്റ്.

                             -മദര് തതനരസ

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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        പഴ സഞമ്പോല്ലുകള    [പഴസമമ്പോഴട്ടികള]      

1.  അള മുടട്ടിയമ്പോല് മചേരയുഎം കടട്ടിക്കുഎം
 

 2 . ആസക മുങ്ങട്ടിയമ്പോല് കുളട്ടിരട്ടില്ല 
 

3.  ആന സകമ്പോടുത്തമ്പോലഎം ആശ  സകമ്പോടുക്കരുതസ

4.  ആവശസ്റ്റ്യങ്ങളമ്പോണസ  സ്രഷ്ടട്ടിയുസട മമ്പോതമ്പോവസ

           
  5 .  ആ൪ക്കമ്പോനഎം മവണട്ടി ഓക്കമ്പോനട്ടിക്കുക
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         കടഎംങ്കഥകള
                         
   

      1  സഞെടട്ടിയട്ടില വടയട്ടില      [  പപ്പടഎം ]  

                                       
     2  ഒരമ്മക്കസ ആയട്ടിരഎം മക്കള          [ചൂലസ]  

     3  അമ്മസയമതമ്പോടവന  സവന്തുമരട്ടിച്ചു                 
                                      [തതീസപ്പടട്ടിസക്കമ്പോളളട്ടി] 

     4   ആയട്ടിരഎം മപമ്പോലട്ടി സുകമ്പോരക്കസ ഒരു ബല്റസ
                                                            [ചൂലസ]

     5    അകത്തസ മരമ്പോമഎം പുറത്തസഇറചട്ടി
                                                           [മൂക്കസ]

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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          ഓടട        [കവവിത]

ഉരുളളിയുരുളണ
തളളിതു തളളിരണ
മലരു വളിരളിയണ

മണലു ചചചൊരളിയണ
കളിണളി മണണ
കളിണ്ണ മമചൊടണ
ഞചൊനുമമചൊടണ

                    അ൯സളില് സണ്ണളി

                  

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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            കരുത്തന      [കഥ]

മലചൊകതളിചല ഏറ്റവവും വലളിയ ശക്തനചൊകണചമനചൊണണ

മളിക്ക കൂട്ടുകചൊരുചടയുവും മമചൊഹവും.എനചൊല്,അതളില് ഒരു 

കചൊരരൃവമളിചല്ലെനചൊണണ ഡുവചൊ൪ഡണ ബബൃൂപ എന കചൊനഡക്കചൊര-
ചനണറ കഥ നമമചൊടു പറയുനതണ.ബബൃൂമപ ജനളിച്ചതണ 1881-ല്

സചൊധചൊരണ കുടളി. പമക,ആളു വളരുനമതചൊചട ഉയരവവും

കരുതവും വ൪ധളിച്ചുവന്നു ഒനമ്പതു വയസചൊയമപചൊമഴേകവും
 
ആറടളി ചപചൊക്കമചൊയളി.പളിചനയുവും ഉയരവും കൂടളികടളിവന്നു. 

ഒടുവളില് എടടളി ഉയരമചൊയളി.സ്കൂളളിലുള്ള പഠനവും

 പചൊതളിവഴേളിയളില് നളി൪തളി.എവളിചടചച്ചനചൊലുവും

 ഉയരവും പ്രശ്നമചൊണണ.

                  കുതളിരക്കചൊരനചൊകണവും എനചൊയളിരുന്നു
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ചചറുപതളിമലയുള്ള മമചൊഹവും. പമക കുതളിരപ്പുറത

 കയറചൊന വയ്യ കചൊലു നളിലത മുട്ടുവും.എനചൊലുവും,നല്ലെ

 ശക്തളിയുള്ളതളിനചൊല് കുതളിരചയ എടുതമപചൊക്കനുവും

 അയചൊള്കവും  കഴേളിയുമചൊയളിരുന്നു. അങ്ങചന

 കുകുുചറമയറക്കചൊലവും സ൪ക്കസളില് മജചൊലളി

 മനചൊക്കളി.ബബൃൂമപ കുതളിരചയ എടുതചകചൊണ്ടുമപചൊകുനതു

 കചൊണചൊന ആളുകള് തടളിച്ചുകൂടളി.

         1904-ലചൊയളികരുന്നു ബബൃൂമപയുചട മരണവും 

ജളിവളിതതളില് കചൊരരൃമചൊയ മനടങ്ങളുണചൊക്കമനചൊ

മചൊനൃമചൊയ ഒരു മജചൊലളി മനചൊക്കചൊമനചൊ ബകുുമപയ്ക്കു 

കഴേളി ഞളില്ലെ.
                                കൃഷ്ണപ്രളിയ എവും നചൊയര
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                                    മചേമ്പോദസ്റ്റ്യവലട്ടി

കകേരളവുമമായയി ബന്ധപപ്പെട
20 കചമാദൃങ്ങള,ഉത്തരങ്ങള

1.മകരളവും സന്ദ൪ശളിച്ച അദൃചത അറബണ സഞചൊരളി?

                   (മമ്പോലട്ടികസ ദട്ടിനമ്പോ൪) 
2.കളിസ്തുമത പ്രവചൊചകനചൊയ ചസ൯റണ മതചൊമസണ മകരളതളില്
എതളിയചതനണ?

                               (എ.ഡട്ടി 52)
3.പൂ൪ണമചൊയുവും മലയചൊളതളില്                 അച്ചടളിച്ച ആദൃചത ഗ്രനവും?

                           (സഎംമക്ഷപ മവദമ്പോ൪ഥഎം)   

4.പ്രചൊചളിന മകരളതളിചല ഏറ്റവവും പ്രധചൊനചപട തുറമുഖവും?

                               (മുസട്ടിരട്ടിസസ(സകമ്പോടുങ്ങല്ലൂ൪))

5.മകരളതളി ല് നളിന്നു ലഭളിച്ചളിട്ടുള്ള ഏറ്റവവും പഴേക്കമമറളി    യ ശചൊസനവും?

                 (വമ്പോഴപ്പളട്ടി ശമ്പോസനഎം (രമ്പോജമശഖര൯))
6.മകരളതളിചല ആദൃ വനളിതചൊ മചൊസളിക?
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                        (മകരളതീയ സുഗുണമബമ്പോധട്ടിനട്ടി)
7.ആദൃ മലയചൊള പതവും ഏതണ

                            (രമ്പോജൃസമമ്പോചേമ്പോരഎം (1847,ഗുണ൪ടസ))
8.ശളിനചൊരചൊയണ ഗുരു 
           എസണ   . എ൯.ഡളി.പളി മയചൊഗവും തുട ങ്ങളിയതണ എനണ ?

                                     (1903 മമയസ 15)
9.ഗചൊനളിജളി എത തവണ മകരളവും സന്ദ൪ശളിച്ചു ? 

              (5 തവണ (1920,1925,1927,1934,1937))

10.ഏറ്റവവും കൂടൂതല് ഗ്രചൊമപഞചൊയതകള് ഉ ള്ള ജളില്ലെ ?
                                         (മലേപ്പുറശം)

11.മകരളതളിചല ആദൃസചൊഹളിതൃ മചൊസളിക?
                                    (വട്ടിദമ്പോവട്ടിലമ്പോസട്ടിനട്ടി)

12.ഏറ്റവവും കൂടുതല് ഭചൊഷകള് സവുംസചൊരളികനതണ ഏതു ജളില്ലെയളിലചൊണണ ?

                                                   (കമ്പോസ൪മകമ്പോടസ)

13.ഗചൊനളിജളിയുചട ആത്മകഥയളില് പരചൊമ൪ശളിച്ചളിരളികന മകരളളീയന ?

                                         (ബമ്പോരട്ടിസര ജട്ടി. പട്ടി. പട്ടിള)

14.ഏറ്റവവും കൂടുതല് ചനല്ലെണ ഉതണപചൊദളിപളികന ജളില്ലെ ?
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                                                    (പമ്പോലക്കമ്പോടസ)

15.മകരളതളിചനറ സളിവുംഫണളി എന്നു വളിമശഷളിപളികനതണ ?

                                             (സചേണമമളഎം)

16.പ്രഥമ ആദളിവചൊസളി പഞചൊയതണ ?

                                  (ഇടമലക്കുടട്ടി(ഇടുക്കട്ടി))

17.രണ്ടു സവുംസചൊനങ്ങളുമചൊയളി അതളിരതളി പങളിടുന ജളില്ലെ ? 
                                   (വയനചൊടണ)      
            

18.മലയചൊളതളിനണ മശ  ഷ്ഠഭചൊഷചൊ പദവളിലഭളിച്ചതണ എനണ ?

                                    (2013 സമയസ 23)

19.മകരളതളിചല ഏറ്റവവും വലളിയ ആദളിവചൊസളി സമൂഹവും ?

                                                    (പണട്ടിയര)
20.പകളിപചൊതചൊളവും ഏതു ജളില്ലെയളില് ?

                                           (വയനമ്പോടസ)
                                                              അലകണ സചൊജന
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      മഴ എന്ന സസ്വപഎം            [കവട്ടിത]

 സസ്വ൪ഗ്ഗത്തഹില നഹിന്നത് അയക്കമപ്പെട മവളഹി നൂലുകളമൊണത് മഴ

കൃഷഹിയഹിടലത്തയശം തമൊഴ്വരകമളയശംവര്ണസഭലേമമൊക്കുശം  മഴ

ഇസമൊര് ലദവതയമട കഹിരനീടത്തഹിമലേ പവഹിഴക്കല്ലുകളമൊണത്  മഴ

 മപയത് ഇറങ്ങുലപ്പെമൊള  ഹൃദയമത്ത കൂളുര്മയളതമൊക്കുന്നു മഴ

ഭൂമഹിമയ തലലേമൊടുന്ന അമയമട കരങ്ങളമൊവന്നു മഴ

അന്തരനീഷത്തഹിമലേ തമൊപത്തമൊല ജന്മമമടുക്കുന്ന മഴ 

തമൊപശംമകമൊണ്ടുതമന്ന മരണമപ്പെടുന്നു

ദദവശം സസ്വ൪ഗ്ഗത്തഹില നഹിന്നത് അയക്കമപ്പെട

മവളഹി നൂലുകളമൊണത് മഴ  

                                        എബഹിന് ബഹിലനമൊയഹി   
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പകൃതട്ടി സഎംരക്ഷണഎം     [മലഖനഎം ]

"മലേരണഹിക്കമൊടുകള തഹിങ്ങഹിവഹിങ്ങഹി
മരതക കമൊന്തഹിയഹില മുങ്ങഹിമുങ്ങഹി"

എന്ന ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപഹിളളയമട വരഹികള
ശഹിഥഹിലേമമൊകുന്ന ഈകമൊലേഘടത്തഹില പ്രകൃതഹി

സശംരക്ഷണത്തഹിമന്റെ മൂലേദ്യശം വളമരയമൊണ ത്  .മനുഷദ്യമന്റെ
അനഹിയനഹിതമമൊയ പ്രവൃത്തഹികള മൂലേമമൊണത് പ്രകൃതഹി
നശഹിച്ചതത് .പ്രകൃതഹി നമ്മുമട മമൊതമൊവമൊണത്.അതഹിനമൊല
പ്രകൃതഹിലയസശംരക്ഷഹിലക്കണ്ടതത് നമ്മുമട കടമയമൊണത്.

മരങ്ങള മുറഹിചശം,മണത് വമൊരഹിയശം ,കുന്നുകള
നഹികത്തഹിയശം,പമൊസഹിക്കുകള വലേഹിമച്ചറഹിഞശം,മനുഷദ്യന്

പ്രകൃതഹിലയ മലേഹിനമമൊക്കുന്നു.മനുഷദ്യമന്റെമതറമൊയ
മതറമൊയ ഇടമപടലുകള  പ്രകൃതഹിലയ മലേഹിനമമൊക്കുന്നു.

പ്രകൃതഹി ഇമല്ലെങ്കഹില മനുഷദ്യനഹില്ലെ.പ്രകൃതഹിയഹിലലേ ഓലരമൊ
ജനീവജമൊലേങ്ങളുശം മനുഷദ്യനു ലവണ്ടഹിയളതമൊണത്.

 അതഹിനമൊല പ്രകൃതഹിലയ സശംരക്ഷഹിച്ചത് നമ്മുക്കത്മുലന്നറമൊശം.
                         

                                            അര്ജ്ജുന് അജയയ
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   പഴ സഞമ്പോല്ലുകള        [പഴസമമ്പോഴട്ടികള ]       

.അലപ്പെജത് ഞമൊനശം ആപത്തത്

.ഗുരുവഹില്ലെമൊത്തമൊ കളരഹിലപ്പെമൊമലേ

.അഴകുള ചക്കയഹില ചുളയഹില്ലെ

  .മനീനത്തഹില നടമൊല മനീന്കലണമൊളശം

.കുശംഭത്തഹില ന ടമൊല കുടലത്തമൊളശം

         .മകരത്തഹില മഴമപയമൊല മലേനമൊടുശം മുടഹിയശം

             .കുശംഭത്തഹില മഴമപയമൊലകുപ്പെയഹിലുശം  മമൊണഹികദ്യശം

                 . അറഹിവമൊണത് ശകഹി

.അധഹികമമൊയമൊല അമൃതശം വഹി  ഷശം

                    .അതദ്യമൊഗ്രഹശം ആപത്തത്

       .അത്തശം കറുത്തമൊല ഓണശം മവളുക്കുശം

                                                     ടമീസ തജയയസണ
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മഹതസ വചേനങ്ങള   [മഹതസപമദശഎം]

"അഹഹിശംസ ഭനീരുവഹിമന്റെ ആയധമല്ലെ ധനീരലന്തമൊണത് ”-
ഗമൊനഹിജഹി

"എമന്റെ ജനീവഹിതമമൊണത് എമന്റെ സലന്ദേശശം”-
ഗമൊനഹിജഹി

"അവനഹിവമനന്നറഹിയന്നമതമൊമക്കലയമൊര്ത്തമൊ

ലേവനഹിയഹിലേമൊദഹിമമമൊമയമൊരമൊതരൂപശം

അവനവനമൊതസുഖത്തഹിനമൊചരഹിക്കു

ന്നവയപരനു സുഖത്തഹിനമൊയത് വലരണശം"-

[ആലതമൊപലദശകശം-ശനീനമൊരയണഗുരു  ]

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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വട്ടികൃതട്ടി മമ്പോറട്ടി   [കഥ]
ഒരളിടതണഒരളിടതണ രണ്ടു വളികൃതളികരങ്ങനമചൊര 
തചൊമസളിച്ചളിരുന്നു-മങ്കുവവും മളിങ്കുവവും.  ഒരു ദളിവസവും 

മങവവുംമളിങ്കുവവുംമരതളില് ആടളിക്കളളികകയചൊയളിരുന്നു..അമപചൊള്

ടളിന്നുക്കളിളളിയുവും മളിന്നുക്കളിളളിയുവും അതുവഴേളി വനതണ 
''നളിങ്ങള്ക്കളിങ്ങചന ചചയ്യചൊന പറ്റുമമചൊ? ഹൂയണ......ഹൂയണ......''മളിങ്കുവവും

മങ്കുവവും മളിന്നുവളിചനയുവും ടളിന്നുവളിചനയുവും കളളിയചൊക്കളി  എനളിടണ
മരതളില് കളിടനണ ഓമരചൊമരചൊ അഭഭചൊസങ്ങള്കചൊണളിക്കചൊന 
തുടങ്ങളി  .മവണ.....മവണ എത അഭഭചൊസളികളചൊചണങളിലുവും  

ശദളിച്ചളിചല്ലെങളില് തചൊചഴേ വളീഴവും''  മളിന്നുവവും ടളിന്നുവവും പറഞ. 
വളികൃതളികളചൊയ മങ്കുവവുംമളിങ്കുവവും അചതചൊന്നുവും ശദളിച്ചളില്ലെ അവ൪ 
പളിചനയുവും അഭഭചൊസങ്ങള്കചൊണളിച്ചു.എനചൊല് മങ്കു പളിടളിച്ചളിരുന 

മരചകചൊമമ്പചൊടളിഞ...കണ൪...പണമധചൊവും..അമയ്യചൊ...നടുചവചൊടളിമഞ

മങ്കു കരഞ ഞങ്ങളമപചൊമഴേപറഞതമല്ലെ?ടളിന്നുവവും മളിന്നുവവും 
മചചൊദളിച്ചതുമകടണ കുരങ്ങനമചൊ൪ നചൊണളിച്ചുമപചൊയളി.അവ൪ അവളിചട
നളിന്നുവും ഒചൊടളിമപചൊയളി.
                                        ആമമചൊസണ അബ്രഹചൊവും

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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കടഎംങ്കഥകള
*കമൊള കഹിടക്കുശം കയമറമൊ ടുശം - മത്തങ്ങ

*അരഹി വയശം മുലമ കറഹി വയത്ശം-ചനീര
*അടഹിയഹില വടകഹിണശം ലമമലേ പ  ച്ചപന്തല 
                                                 ലചന
 *മുറമത്ത മചപ്പെഹിനടപ്പെഹില്ലെ-കഹിണര്
  *മഞടഹില്ലെ വ  ടയഹിലേ-പപ്പെടശം
*കുത്തുന്ന കമൊളയത്  പഹിന്നഹില കണത്- സചഹി
*നല്ലെ നമൊയയത് നമൊവഹിന് ലമല പല്ലെത്-   ചഹിരവ
*എമന്ന മതമൊട്ടുകൂട്ടുശം പമക്ഷ സദദ്യമക്കടുക്കഹില്ലെ   

കമൊലക്കുലലേറര് 
*ഒമൊടുശം കുതഹിര ചമൊടുശം കുതഹിര മവളളശം കണ്ടമൊല 
നഹിലക്കുശം കുതഹിര-    മചരുപ്പെത്

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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ആതനോവട്ടിനു മധുരയ പകരുനവര്[നലേഖനയ]

വഗവതവണഗങളടലആനരങടലണഒരനതററ
 നചയ്തതവയടശ്രദ്ധയടലനപടവലമറ്റുളവര
 അയവനളഅവരനടഗവമതടനനനടവടവലകറ

നകവണ്ടുവപവകണ.വഗവതതടനലമറണഗങള
 അയവളുനടചുറ്റുണനടലകണ.എനടടറരണ്ടു

 ദടവസവതവളണഅയവളനചയ്തസതറപ-

വൃതടകനളലവണവടളടച്ചുപറഞനകവണടരകണ.

  അങനനഅവരആവവ്യകടനയതനനനല
സസ്വഭവവതടവലകതടരടനകനകവണ്ടുവരന.
                            
                                         അനനവ്യവരകട

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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പകൃതട്ടിമമനമ്പോഹരട്ടി      [കവട്ടിത]

    
പുലേരഹിയഹില സരദ്യനുദഹിക്കുലമമൊള

കുയഹിലേഹിന് നമൊദശം ലകളക്കുന്നു 

പുലമക്കമൊടഹി തമഹിമലേ ജലേകണശം 

സരദ്യപ്രകമൊശത്തമൊല ജസ്വലേഹിക്കുന്നു

സരദ്യമന്റെ പ്രണയഹിനഹി തമൊമരയല്ലെഹികള

ഒന്നമൊയഹിവഹിരഹിഞ്ഞഹിടുന്നു

ആകമൊശത്തഹില മപമൊന് മപമൊട്ടുലപമൊമലേ

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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               നതനമീച്ചകളുതടെ നൃതവയ

                     പകമ്പോശവഎം   [ മലഖനഎം]
  

ങതനജീച്ചകള ആശയവതിനതിമയനം 
നടത്തുന്നതറ്റ്ഒരുതരനംനൃതതതിലൂറടയശാണറ്റ്.നതിററയ 
പൂറമശാടതിയുനം ങതനുമുള്ള പൂകള   കറണതതിയശാല് 
ആ വതിവരനം കൂട്ടുകശാറര       അറതിയതിക്കുകയുനം 
കൂട്ടതിങലക്കുള്ളവഴതിപതിന്നശാറലവരുന്നവരതിങലകറ്റ്പകരു
കയുനം റചേയ്യുന്നതതിനറ്റ്  ങതനജീച്ചകളനൃതചേലനറത 
ആശ്രയതിക്കുന്നു.ഈ നൃതനം സൂരദ്യറന സശാനറത 
ആസ്പദമശാകതിയശാണറ്റ് നടത്തുന്നതറ്റ്.അതശായതറ്റ് 
ങതനജീച്ചകളകറ്റ് വതിവരകകമശാറതതിനറ്റ് 
സൂരദ്യപ്രകശാശനം കൂടതിങയ തജീരുറവന്നര്ത്ഥനം.
   

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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  മചേമ്പോമദസ്റ്റ്യമ്പോത്തരങ്ങള  പ്രനശനോതരട്ടി

  1 കഹിഴക്കഹിമന്റെ മവനനീസത്?

                                    -ആലപ്പുഴ
  2 ലകരള  ഭമൊ  ഷയ മട പഹിതമൊവത്?

                                    -എഴുത്തചന 
  3 ദദവത്തഹിമന്റെ  സസ്വന്തശം നമൊടത്? 

                                      -മകരളഎം
   4 ലകരളത്തഹിമലേ മനല്ലെറ?

                                    -കുടനമ്പോടസ 
   5 ലകരളത്തഹിമലേ പ്രധമൊന കലേമൊരൂപശം ?

                                          -കഥകളട്ടി          
                                   

               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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                      കു ഞ്ഞസന്റെ  സമ്മമ്പോനഎം       [കഥ]

ഒരഹിടമത്തമൊരഹിടത്തത് കു  ഞ്ഞന് എന്നു ലപരുള ഒരു അണമൊന് 
തമൊമസഹിച്ചഹിരുന്നു.ഒരു ദഹിവസശം ഒരു മമൊമഴവമമൊയഹി 
കൂടഹിമലേത്തഹിയ കുഞ്ഞന് തമൊമഴ തറയഹില എലന്തമൊ 
കഹിടക്കുന്നതത് കണ്ടു. അമതമൊരു  ചനീഞ്ഞ 
തക്കമൊളഹിയമൊയഹിരുന്നു.കുഞ്ഞന്അതഹിമലേ വഹിത്തുകളഎടുത്തത് 
മുറത്തത്കുഴഹിച്ചഹിട്ടു.രണ്ടുദഹിവസശം കഴഹിഞ്ഞലപ്പെമൊളറചേടതികള 
മുളച വന്നു.കുഞ്ഞനത് സലന്തമൊ   ഷമമൊയഹി.അവന് അവമയ 
നനച.അവ കുറചകൂടഹി വളര്ന്നലപ്പെമൊള വളവമഹിട്ടു.

കുറചദഹിവസങ്ങളകഴഹിഞ്ഞലപ്പെമൊള അതമൊ,മചടഹികള നഹിറമയ 
തക്കമൊളഹി!പഹിമന്നയശം കുറചദഹിവസശം കഴഹിഞ്ഞലപ്പെമൊള 

തക്കമൊളഹിമയല്ലെമൊശംചുവനതടത.കഞ്ഞന തകശാളതി പറതിച്ചറ്റ് 
കൂട്ടുക്കമ്പോരസക്കല്ലമ്പോഎംസകമ്പോടുത്തു.എല്ലമ്പോവരക്കുഎംസമനമ്പോഷമമ്പോയട്ടി.

                                   ആല്ഫട്ടി സസബമ്പോസസ്റ്റ്യന      

                                 
               എസസ.എസസ.എചസ.എസസ വഴട്ടിത്തല
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                                  സസരസ്റ്റ്യന  രസ്റ്റ്യന    [[കവട്ടിതകവട്ടിത] ]   
ലമഘത്തഹിമന്റെ   ഇടയഹില   കത്തഹിജസ്വലേഹിക്കുന്നലമഘത്തഹിമന്റെ   ഇടയഹില   കത്തഹിജസ്വലേഹിക്കുന്ന
      തനീയമൊണത്  സരദ്യന്തനീയമൊണത്  സരദ്യന്
ഒരു മചറുവടലമയള്ളൂ  എങ്കഹിലുശംഒരു മചറുവടലമയള്ളൂ  എങ്കഹിലുശം
    പകരുന്നു   മവളഹിച്ചശംപകരുന്നു   മവളഹിച്ചശം
        ആ മവളഹിച്ചശം  നമ്മുമട  ജനീവഹിതത്തഹിമലേആ മവളഹിച്ചശം  നമ്മുമട  ജനീവഹിതത്തഹിമലേ
                                  അനകമൊരശം  മമൊറ്റുന്നുഅനകമൊരശം  മമൊറ്റുന്നു
                                  ഇതമൊ  ഉണരുന്നു  ഓലരമൊ  ജനതയശംഇതമൊ  ഉണരുന്നു  ഓലരമൊ  ജനതയശം
                                  സരദ്യമന്റെ പ്രകമൊശകഹിരണങ്ങള ഏറ്റുസരദ്യമന്റെ പ്രകമൊശകഹിരണങ്ങള ഏറ്റു
                                  പടര്ന്നു നഹിലക്കുന്ന  ആകമൊശത്തഹിന്പടര്ന്നു നഹിലക്കുന്ന  ആകമൊശത്തഹിന്
                                  ഭശംഗഹിലയകുന്നു  സരദ്യന്ഭശംഗഹിലയകുന്നു  സരദ്യന്
          ഓലരമൊ  പുലമച്ചടഹിലയയശം  വളര്ത്തുന്നുഓലരമൊ  പുലമച്ചടഹിലയയശം  വളര്ത്തുന്നു
                    സരദ്യപ്രകമൊശമൊത്തമൊല  സരദ്യന്സരദ്യപ്രകമൊശമൊത്തമൊല  സരദ്യന്
          ലലേമൊകത്തുള  സര്വചരമൊചരങ്ങളക്കുശംലലേമൊകത്തുള  സര്വചരമൊചരങ്ങളക്കുശം
                പകമ്പോശഎം  ഏകുന്നട്ടിതമ്പോ  സരസ്റ്റ്യനപകമ്പോശഎം  ഏകുന്നട്ടിതമ്പോ  സരസ്റ്റ്യന.. 
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