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           മമിഴമി

                               ഗവണ്മമെനന്റ് ബബബോയന്റ്സന്റ് ഹഹൈസസ്ക്കൂള് 
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                       ചബോലക്കുടട
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 ചചല വഴചതതരകളചലലടട..........
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    ലഹരച വചരരദ ദചന സനനശതചടന ചചതതരതവചഷതരര.

                                    സബന്ദേശശം 
ഇന്നമത്തെ സമൂഹൈത്തെടനന്റ് പരടപൂര്ണ്ണ മെബോതൃകയബോകുന്ന തരത്തെടലുള
ഒരു വടദദബോലയമെബോണന്റ് ഗവണ്മമെനന്റ് ബബബോയന്റ്സന്റ് ഹഹൈസസ്ക്കൂള് ചബോലക്കുടട.
ഇവടമട എലബോ വടധത്തെടലുള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുശം ലകദമുണന്റ്. 
അദദബോപകരുശം വടദദബോര്തടകളശം ഒരുമെടചന്റ് നടന്നന്റ് 
പ്രവര്ത്തെനങ്ങലടല് സഹൈകരടക്കുന. ലഹൈരടവടരുദ ക്ലബന്റ് ,എബകബോ
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ക്ലബന്റ് ,ബസബോര്ടന്റ്സന്റ് ,ശബോസശം,സശംഗഗീതശം, ശ്രദ, ലടറടല് ഹകറന്റ്സന്റ്

തുടങ്ങട വടവടധ വടഞബോനപ്രധമെബോയ രശംഗങ്ങളടല് ബനടശം 
ഹകവരടകബോ൯ ഉള സബോധദതകള് മെടകവുറതബോക്കുന. ഇതടനന്റ് 

വടദദബോര്തടകള് പ്രബോപന്റ്തബോകമട എന്നന്റ് ആശശംസടക്കുന. 

                                                എന്നന്റ് 

                                             ബസ്നേഹൈപൂര്വശം 

                                      പ്രധബോന അദദബോപടക പുഷ്പവലട

പ്രളയശം 2018 ചബോലക്കുടടയടല് ഒരു പഠനശം 

പ്രളയ സമെയത്തെന്റ് ഉമെന്റ്ടബോയ നബോശനഷ്ടങ്ങമളക്കുറടചശം കബോലബോവസബോ 

വദതടയബോനമത്തെ കുറടചശം പഠനശം നടത്തുവബോനബോയട ഞങ്ങളമട 
വടദദബോലയത്തെടല് നടനശം കുറചന്റ് കുടടകള് പ്രബദശങ്ങളടല് നടനശം

വടവരബശഖരണശം നടത്തെട ജടലബോ തലത്തെടല് പഗീചട വനഗബവഷണ 
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ബകന്ദ്രത്തെടല് അവതരടപടചന്റ് ബസബോര് ബനടുകയശം മചയന്റ്തു. 

 

ഉപജടലയടല് നടന്ന കലബോ മെത്സരങ്ങളടല് വടദദബോര്തടകള് 

വടവടധയടനങ്ങളടല് പമങ്കെടുത്തെന്റ് എലബോ വടദദബോര്തടകളശം 

A  grade ഉശം B grade ഉശം കരസമെബോകട . 
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കബോയടക മെത്സരത്തെടല് ഫുടന്റ്ബബബോള് , ആടദബോ പബോടടബോ തുടങ്ങട 

കബോയടകരശംഗത്തെന്റ് പ്രബതദക ശ്രദ പതടപടചന്റ് വടദദബോലയത്തെടമന 

ബപരുശം പ്രശസടയശം നടല നടര്ത്തുന.

അണമിയറയമില.....................
1 . സഫറുദദ്ദീന്  

2 . മമിഥുന്                       

3 . ജജെസമിന്                  

4.ഷഷാരൂണ

5.അഭമിഷഷകക

6. സമമിന്
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കവചതകള

..............................................................................................................................................................2

കവചതകള..........................................................................................................................................3

ആമരഖര...............................................................................................................................................3

  കരടചയരര തളയരര............................................................................................................................4

കരമതരനതശതന..................................................................................................................................4

മചനതമചനരങത......................................................................................................................................6

കരമതരനതശതന..................................................................................................................................6

 പതനരമസരഗഗതര.................................................................................................................................8

    ഉളലര എസത പരനമശതവരയതയര ഒടരതറമതമരണര -ലകച,  നരയചരതര പതനരമര; 

    അടതതനലതനലത പരടക നടമപതലമമതലടരര പതരവണശശചബചരബര

  ഭകതതതയനരരതഗദയതദചവപരസതപരതതചചതനതയര പലമനടനചപതരചതചടനങരര

പതരകതശമരരളരനര.   അതചടനതരരചയതര നതസചകതയരതതന ദതനവഷര; നലതകതച-- നനഹത! 

 തമസതമതചലടചടപടതലകതലമമതതയര ഫലര.    മതരണനദവതയതമതര മതറരര മണവറ

പടടയതയത,  മടരമലരവതടചക മരരപറമതയത,  വതനര നതരകമതയത..................................................8
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കവമിതകള

ആമരഖര
ഗദദ്യവവും പദദ്യവവും എനന്നീ രണ്ടു സസാഹഹിതദ്യരൂപങ്ങളുള്ളതഹിൽ പദദ്യരൂപതഹിനനെ കവഹിത 
എന്നു പറയുന്നു.കവഹി ശബ്ദതഹിൽ നെഹിനന്ന് വവ്യുല്പനമസായ ഭസാവനെസാമമസാണു കവഹിത. .കവഹി 
സൃഷഹിയുനടെ ഗുണ ധരന്ന്മവും മസാത്രമസാണന്ന് കവഹിത.[1] ഗസാനെരൂപതഹിൽ 
അവതരഹിപഹികസാവന ശബ്ദസാലങസാരവവും വൃതസാലങസാരവവും അർതസാലങസാരവവും 
യയസാജഹിച്ചു നെഹില്ക്കുന ആശയസാവഹിഷസാരമസാണു കവഹിത അഥവസാ കസാവദ്യവും. 
അർതവദ്യസാപ്തമസായ വസാക്കുകനളെ ഗസാനെരൂപതഹിൽ ഘടെഹിപഹിച്ചു വസായഹികസാനവും വസായഹിച്ചവ 
ഓർമയഹിൽ നെഹിറുതസാനവും പദദ്യരൂപങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉചഹിതമസാണു എനതഹിലൂനടെ വദ്യവുംഗദ്യ-
ഭസാഷയഹിൽ സസാഹഹിതദ്യപസാധസാനെദ്യവും കല്പഹിച്ചഹിരുന, ആശയസാവഹിഷസാരങ്ങളെന്ന്ക്കു നസസൌന്ദരദ്യവും
കല്പഹിച്ചഹിരുന ഒരുകസാലഘട്ടതഹിൽ ഉദഹിച്ചുയർനതസായഹിരുന്നു കവഹിത. രുചഹിക്കുവുംയതസാറുവും 
ആസസസാദനെവും വർദഹിപഹിക്കുന്നു എനതസാണു കവഹിതയുനടെ മഹതസവും . വസാചദ്യമസായ 
അർതവും ഭസാഷസാപയയസാഗതഹിലൂനടെ വദ്യക്തമസാക്കുക എനതഹിലുപരഹിയസായയസാ പസ്തുത 
അർതവും വദ്യക്തമസാക്കുന എന ധർമതഹിന പകരമസായഹിതനന 
നെഹിലനെഹിന്നുനകസായണസാ ഭസാഷയുനടെ സസൌന്ദരദ്യവവും ആവസാഹനെയശഷഹിയുവും 
പകടെമസാക്കുനതഹിനെന്ന്  ഊനൽ നെൽകുനവയസാണന്ന്  കവഹിതകൾ. ടെന്ന്ട്ഃആസർഗസാത്മക 
സൃഷഹിയഹിൽ ഒനസാണന്ന് കവഹിത.മലയസാളെതഹിനല സുപധസാനെ കവഹികളുനടെ 
കവഹിതകളെസാണന്ന് ഈ സമസാഹസാരതഹിൽ
ഉൾനകസാള്ളഹിച്ചഹിരഹിക്കുനതന്ന് . മലയസാളെ ഭസാഷനയ അക്ഷര സ്ഫുടെത നകസാണന്ന് 
അലങരഹിക്കുനവയസാണന്ന് കവഹിതകൾ. 
                                                          

                                                                          എനന്ന്
                                                                       യസ്നേഹപൂർവവും
                                                                     വഹിദദ്യസാർതഹികൾ

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4#cite_note-1
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B0%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD&action=edit&redlink=1
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ഒരു ദഹിവസവും
 

ഞഷാന് ഈ ഷലഷാകജത്തെ ഏറ്റവവും വലമിയ പണകഷാരനഷാണക. എനമികക വലമിയ വദ്ദീടുണക . 
സസ്വന്തമഷായമിടക രണക കഷാറുണക. അങ്ങജന എനമികക പലതവും ഉണക. ഒരു ദമിവസവും ഞഷാന് വണമി 
ഒഷാടമിചക ഷപഷാകുഷമഷാള ആളുകജളെലഷാവരുവും എജന്നെ ഷനഷാക്കുമഷായമിരുന. അതമിജന്റെ കൂജട 
എനമികക ബബൈകക സര്കസക അറമിയഷാവും. അങ്ങജന ഒരു ദമിവസവും ഞഷാന് ബസകമിളെമില 
കളെമികഷാന് ഷപഷായമി. അതക കഷാണഷാന് ജെനങ്ങള ഉണഷായമിരുന. പല തരത്തെമിലുള്ള കളെമികള 
കഷാണമിച. ഒരു ദമിവസവും എലഷാവരുവും എജന്നെ കഷാണഷാന് വന. എജന്റെ ബകയമില നമിനവും 
ഓഷടഷാഗഷാഫക എഴുതമിജകഷാണമിരമിജക എജന്റെ മുഖഷത്തെകക ഒരഷാള തണുത്തെ ജവള്ളവും ഒഴമിച. 
ജപജടന്നെക കണക തറന . എലഷാവും സസ്വപ്നമഷായമിരുന എന്നെക അഷപഷാഴഷാണക മനസമിലഷായതക.
                                                       
                                                                                                       ജെസമിന് ജക ജജെ

അമയുനടെ യസ്നേഹവും
അമ്മ നല അമ്മ 
എജന്റെ സസ്വന്തവും അമ്മ 
എലഷാവും പറയവും അമ്മ 
എജന്റെ വമിശപടക്കുവും അമ്മ 

                                                                                           സൂരര്യകമിരണ ജക ബൈമി
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കുടമിയവും തള്ളയവും
കരമതരനതശതന

1873  ഏപഹിൽ  12

മലയസാളെകവഹിതയുനടെ    കതലതപനചക വസനതചനര തരടകര കരറചച

 കവചയതണതഎന. കരമതരനതശതന (  ഏപഹിൽ  12, 1873 -  ജനവരഹി

16, 1924).   ആശതടന കമതചകള നകരളഗയ

    സതമലഹചകജഗവചതതചൽ വമചച പരചവരതനങള വരരതരവതന സഹതയകമതയച. 

  ആധരനചക കവചതതരയതചടലതരതളരമതണത കരമതരനതശതന.  ആശയ ഗരഭഗരന,  നസഹ

   ഗതയകന എനചവ അനദഹതചടന വചനശഷണങളതണത. 

പൂക്കുനഹിതസാ മുല, പൂക്കുനഹിലഞഹി,
പൂക്കുന്നു യതനസാവ, പൂക്കുനയശസാകവും;
വസായ്ക്കുന്നു യവലഹിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ, 
പൂവസാൽ
യചസാക്കുന്നു
കസാടെനഹിയമഘങ്ങൾയപസാനല.

എലസാടെവവും പുഷ്പഗനവും പരതഹി
നമനലന്നു നതക്കുന്നു വന്നീശുന്നു വസായു;
ഉലസാസമന്നീ നെന്നീണ കൂകൂരവതസാ-
നലലസാർക്കുയമകുനഹിയത യകസാകഹിലങ്ങൾ.

കസാണുനഹിതസാ രസാവഹിയല പൂവ യതടെഹി
ക്ഷന്നീണതസയമസാരസാത യതനെന്നീച്ച കസാട്ടഹിൽ

https://ml.wikipedia.org/wiki/1924
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BF_16
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BF_16
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BF_16
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1873&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_12
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%95%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_12
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1873&action=edit&redlink=1
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യപസായണനറയുതസാഹമുൾനകസാണഹിവനയ-
യനസാണവും നവളുക്കുന്നുഷയസസായഹിനതലസാവും?

പസാടെങ്ങൾ നപസാനഹിൻ നെഹിറ വുംപൂണ്ടു, നെന്നീനളെ-
പസാടെഹിപറനനതഹിയന്നീതതനയലസാവും
യകടെറ്റ നനെലഹിൻ കതഹിർകസാമ്പുനകസാതഹി-
ക്കൂടെസാർന ദഹിയകസാർത്തു യപസാകുന്നു വസാനെഹിൽ.

ചനവും ധരയയനറയസായന്ന് ശന്നീതവവും യപസാ,-
യനഹിക്കു പൂങസാവഹിലസായളെനറയസായഹി;
സയനസാഷയമറുന്നു, യദവസാലയതഹിൽ
നപസാനന്നു വസാദദ്യങ്ങൾ വന വസനവും— !

നെസാകതഹിൽനെഹിയനസാമയനെ, നെഹിനന വഹിട്ടന്നീ
യലസാകതഹിനെസാനെന്ദയമകുനഹിതന്നീശൻ
ഈ നകസാലമന്നീ നെഹിനന്റെ പസാദവും നതസാഴസാവും ഞസാൻ
യപസാനകസാല യപസാനകസാല പൂകസാലയമ നെന്നീ!

ചഹിനഹിച്ചഹിളെങസാറ്റുതൻ നെഹിസസനെതസാ-
നലയനസാന്നുരയ്ക്കുന്നു നെന്നീ?—ഞസാനെറഹിഞ,
"എനസാതനെസാവും യദവയനെസാതുനയത ഞസാ-
നനെനസാകഹിലുവും നചയ"നവനലയലന്നീ?
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മചനതമചനരങത

കരമതരനതശതന

ഇ  ടതടനതരതനനമചടതനര കകതരകര!

 സതവതനതരമതയത സരനരമചപതരഭതകണര

  ഇതത പറടനതചയടരതര ഹത! പറ-

  നചതത ടതതടരമരമചതര വചണചലതയചനത!

 ഉടന മടങരനചത, പലതചരരടചലതയത-

  കചടന നവലചടചടചതടന തരമചതചൽ;

ചരടരനതചലതലചടചറരതഗയടതതനരനമ!

 ടകടരനരമചലതലഗ മഴയതരനപതലരനമ!

 ഇരചടകതലത ടപതങരക, വചണചനലതമനന,

  ചരചക നഗ മചനചമചനരങചയങടന,

  വരചഷമതര തങമരരച നരഖനപത-

  ലചരരടര കഗറരടനതരര വജതരസലചചനപതൽ.

  സരരചകരമഗ നചനരടലചന പദതരതടമ-

നരരയതക,  മചനൽപചണരചന സരലചരഗനമത?

  വചരഞരനപതര തതരഗണങള തമചലത-മലയസാളെകവഹിതയുനടെ    കതലതപനചക വസനതചനര തരടകര

  കരറചച കവചയതണതഎന. കരമതരനതശതന (  ഏപഹിൽ  12, 1873 -  ജനവരഹി  16, 1924).  ആശതടന

      കമതചകള നകരളഗയ സതമലഹചകജഗവചതതചൽ വമചച പരചവരതനങള വരരതരവതന

സഹതയകമതയച.   ആധരനചക കവചതതരയതചടലതരതളരമതണത കരമതരനതശതന.  ആശയ

ഗരഭഗരന,     നസഹ ഗതയകന എനചവ അനദഹതചടന വചനശഷണങളതണത. 

 ഞരരഞരപതറരര ടപതടചനയത, നചലതവനതത?

പരളചചടരടനനനതതരനഹത! ടവറരര

https://ml.wikipedia.org/wiki/1924
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BF_16
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1873&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_12
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%95%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4&action=edit&redlink=1
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ടവളചചനമ,   വത കചളചവതതചലലടട നഗ,

 വചളചചരനകളതതവചധര ഗമചകചലത-

 ടമതളചചചടതന കള,  നചനകര വയതടയനടത!

പചലതവചലരര ടതങചലരമകവരങചലരര

 വചനലതലമതയത മതവചലരമങരമചങരനമ

   വചലങചടരര നഗ പതരകമതചകര ചതരതരവതന

   നചലതവര പലമടചനര പതവര ടനയതകനയത?

  മചനരങച നഗ ടചനചടര, മതറണയതകരവതന

  കനചഞചതത ചകതളചരതരന ഭലരരഹര

 അനങചടതതങടന നചൽപച,തതരകരനമ

  മനര ടകതതചകരര മമദരടവടതതടതടനനടത!

 അതത വചളങരനര ഭവദതഗണങളതൽ

 സതവനത ചരഴനചപനചനഗരമലരടചടച;

 അതചടനതടടതകചലതടലതരര ചകതരവരതചത-

  നതചപതരകതശര കലരരര കചരഗടവരര.

  പരന വനശതഖകള നമലചവറയതര-

  നചരരടചൽ മചനരനര മരങളതകനവ;

  നചരനര നകതതരഗണങള കഗഴരമത-

  രനചരടയതയത തഗരടനതരര വചണരനപതലനവ.

വചളങചയരര  മങചയരടമതനചതത വരര-

 നചളങതചരതലടവതളചയതരനര ടപതങചയരര

—തളരനരവഗണരര ടചറരതതരമലഴചതതന

—  വളരപതതമചങചതര തള വതനചലതര.

മരറചകകതതയചതര! ഹത! പതരകതശനമ,

 കരതചൽ വത,  നകറരക പരസകങളചൽ,
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 ഉറകറയതകരള ടകടതവചളകരനപത-

 ലചരചക വനഗയണചനമശനമലരനമ.

കനകരമരതതഹടമതടങരമചങരര

 തനചകര നതതനരമടചതടനടയങരര

  മചനരങചമങരര ടചതടചയതരന മചനത-

മചനരങരമരളപലവരമരടപചറനപത?

 ഷപ്രേമസവുംഗദ്ദീതവും
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ഉള്ളൂര് എസക പരഷമശസ്വരയര്
 മലയസാളെ ഭസാഷയഹിനല    പതരമരഖ കവചയരര പണചതനരമതയചരരന   മഹതകവച ഉളലര

എസത. പരനമശതവരയതയര (1877  ജൺ  06 - 1949  ജൺ  15.) ചങ്ങനെസായശരഹിയഹിനല 
   ടപരരനയചൽ തതമരനശരച ഇലതലതതണത ജനചചതത. തഹിരുവനെനപുരവും ഉളർ 

 സതവനദശചയതയ പചതതവത[1]  സരബതരഹണതയ അയതയര

  ചങനതനശരചയചൽ സലള അദതയതപകനതയചരരനര. 

[2]   അമ ചങനതനശരച സതവനദശചനചയതയ

ഭഗവതചയമ.

ഒ  ടരതറമതമരണര -ലകച,  നരയചരതര പതനരമര; അടതതനലതനലത

  പരടക നടമപതലമമതലടരര പതരവണശശചബചരബര

ഭകതതതയനരരതഗദയതദചവപരസതപരതതചചതനതയര

 പലമനടനചപതരചതചടനങരര പതരകതശമരരളരനര.

  അതചടനതരരചയതര നതസചകതയരതതന ദതനവഷര; നലതകതച--

നനഹത!  തമസതമതചലടചടപടതലകതലമമതതയര ഫലര.

   മതരണനദവതയതമതര മതറരര മണവറ പടടയതയത,

 മടരമലരവതടചക മരരപറമതയത,  വതനര നതരകമതയത.

II

   പദങളനതവയമതരനന വതകതയര ഭവചപര സതരതകമതയത;

    ശതരരതചയരര തതളവരടമതനത ഗതനര ശതനരതതതരസരഖര നലതകല.

   പരതരദസരഖതയര പരമതണരഗണര പരസതപരര നചരരര

 ശരഗരമരടനയതനലതലഗ സകലര ചരതചരഗതരതമര?

  പരതനനപകര പതരതണചകമരതന പഴരതചലതടലതരചടതരര;

 പരനപരമതനരര പതരകമതചസഹതയനപതരപഞതചഘടനതചൽ.

  നപരതരര തമചൽ പമഥതവതയനപതതനജതവതയതവതകതശങള

 പചണയതപരനമനനൽ സമഷചയചലഗശന;  പചരചപര സരഹമതചയചൽ

  വരചഞര നചലതടപതരര സര-  മമളചടയതന വചശചഷഗനതതൽ

   വചവചകതതവചരസര വഗണരര വഗണരര വചളചപരസവചധതചൽ

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BC#cite_note-indianpost-2
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BC#cite_note-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%AE%E0%B4%BF-1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B5%BC_(%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82)
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_15
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_06
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82
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    മധരവതരതതചനര മടരമലര നവണര മനര കരളചരപചപതന

     മലരന പലവചനര വണരര നവണര മനചതര വചണതവതന

     പതരജകള ജഗതചൽ സരകമതചകള ജതയതപതചകള നടരര ശരഭമതര

 പരസതപരപതരണയതമരതരരവചന ഫലപതരകതണങള

ചലടതനമലരരര ഘനമതയതനതതനചനനദതഹദകതലതചൽ

   ചരമനചരചപല ദരരഭരഗരഭര സരനഖന ജനയചതതരച

പചതതവര, മതതത,  വരടപചറനനതര ബതനവരചഷനതര

പതനരയസച, മകള,   ഭരജചഷതയര തരടങച പതനരമപരതധഗനര

  പരചചരനണതദതയതര പലജഗവചകളതന പരചതതസചതചമലലര

      പനദപനദ നതര പതരമരദചതര കതണല ഭവതബച നഗതഷതപദമതയത

[ 3 ]   
III

  പതരപഞതചമരകരരര നമരടട രലപര പതരതചബചരബചപചപല;

   പതരപഞതചകരഹരര നമരടട ശബര പതരതചധതവനചപചപല;

 പതരപഞതചമസദതവചനതമതനരജനപണചതമതര കഗരര

  പതരപഞതചമസതമൽഭതവവചഡരബന പതടവമതരന നടന;

   പതരപഞതചഭലമചയചൽവചതചവചതചന ഫലടത നതര ടകതയതവല;

   പതരപഞതചമരരളവല പടരര ടവടരര പകരതചനരപകരര.

   വചളകര ചകവശമരളവടനങരര വചശതവര ദഗപമയര,

    ടവണ മനസചൽ വചളങചന ഭദതരനര നമനനലമമതമയര.

  നപശലമലതടലതരര വസരവരമരലകചൽ പതനരകകനചലതടലനത,-

ലഗശതവരസമഷചയചടലടങങചലതലഗയചതനരതരനയതഗര?

  പദതരതനചരതന പതരകമതചജഭതവര പരസതപരതകരഷര;

  പതരതണചകരലതചന പതരഥമതതഗരണര പരസതപരപതനരമര.

നമചകചലരയരതര, നടരകചൽതചനതര,  നൽകരകചൽ നനടച-ടതര;

   നമരകര നതനമ പണചവതര നതകര നരകവരമതരനപതടല

     മനവരര മചഴചയരര നതവരര കരവരര മനചന മതലകലതന

  മഹതനരകമതമസമണചതമതകരര മനരഷതയര നദവനതര

https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE:%E0%B4%AE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B5%81%E0%B4%B7.djvu/3
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   പതഷതണകഷധചപകചമമഗതദചകള പല പല വടചവരകളചൽ

    പതരകമതച ലസചപല നമരകര ചരറരര പരനമതതവദതതതരച.

  നപരതരര നമചലരമവയചലരടമതപര പതനരകചനപതരടകലതലതര

   പതനരമതതതവതയത വചലസരര നമരടട പചതതവചടനകതണതര.

ഉലകതമരതമവചദതയതലയമചതചലരപകതനരതപനച,ഷ-

 നതതതചനകതനവനരപനദശചപതരമരറകനവ നകളകതര.

 ഏനകതദരനസതദരര നതനമവരര,ടമലതലതജഗവചകളരര

നലതകപടതചൽതമചലചണങചടരനമതതപതനരതതങള

 അടരതരനചലതനപതരനരജടര നനതകതനകചകളചലതലതനതതര--

കരലപനഗശതവരനദമശതയനതയതലതചടലനതശരതയര?

അനഹത! ജയചപല ജഗദതധതരടമതരതരതദചവതയമഹ--

സഖണമദതവയമചചനതയചവഭവമനതദചമദതയതനര.

 ആഴത വതഞതനചരചതമതരതകളചലരണയതയനപരലയനചലര-

 ണതദചതതയനചലരണണരകമമചയചലരമരണതചന പരചസരരണര

അരചരകരചനരമടചമയതകടചമയരമഭചനര; ഉളചലവര--

 കതചൽടകതളരതചന തചരചതത-  ന കതരവതനതകരണതഖതയര.

IV

നനമതസരനത മജഗവനദതയക! നനടശ! പരമതതന!

  നരതഖതയമനങ നരതകഗണമചതചൽ ഞതനരടമതരലതപതങതഗര.

  നവഷടമനചടകടനനര വചധചപതര വചനഭത! ഭവചചതര;

    വചശതവപതരചയമതയത നടനര ടചയത വതര വചനധയടനനകമതതയര. 

[ 4 ]   

  അരങരലയതകതനരചന മതചയതമതചനര ടകതഴരനപകത-

നനരചരനതവത,  മണചയതടകളലതലഭചനയമതര സചദര.

 അകനമ നചലടകതണതതതരചരവടരക,ളതമരരടതനരതചരച-

  ചടചയനര കതടചതരരനവതനവചടരനനതയര ധരചകതടത.

    അടതതനര കതണതന മചഴചകള തരറനതലനചമചഷരമരതൽ ഞത-

  നരങരമണചയറയരര പരകഴരര മടതടതനതരചതരരന.

https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE:%E0%B4%AE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B5%81%E0%B4%B7.djvu/4
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പരതപരതതന!   ഭകതതതയഭചഗമതയന ഭവതടനയതര കതണല

 ചരതചരപതനരമതഞനടമഴരതചന ചകരസചലതലതഞതൽ?

  പരസരഖനമ സരഖടമനചകര നചയതര,  പരദരതഖര ദരഖര;

പരമതരതതചലതപരനരര  ഞതനരര ഭവതനരടമതനലതലഗ?

  ഭവതനധഗനര പരടമനരടലരര പതരതണനരര;  അവ രണരര

  പരതരതമതകരക പകലരര രതവരര; പതരനഭത! നമസതരര!



22

                                                                  
സസൗന്ദരര്യലഹരമി
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപമിള്ള
മനഷദ്യനനെന  നചലയചലരര കവഹിനയന

 നചലയചലരര മറരള

 മലയതളകവചകളചൽനചനര തചകചരര

  ഒറടപടര നചൽകരനര മഹതകവച

ചങമരഴ. മലയസാളെതഹിനന്റെ ഈ
  പതരചയടപട കവച 1911  ഒയകസാബർ  10-നത

ജനചചര. ജനനദശര

 ഉതരതചരരവചതതരകലറചൽടപട

(  ഇനപതള എറണസാകുളെവും ജചലതലയചൽ) 

ഇടെപള്ളഹിയസാണന്ന് . ഇടപളച

 ചങമരഴതറവതടചടല ശതരഗമതച

 പതറരകരടചയമയതണതമതതതവത. 

   ടതനകടതര വഗടചൽ രതമന നമനനതന

പചതതവരര. 

ജനനര 1911  ഒനകതബര 10[2]

പച്ചഹിലച്ചസാർതഹിൻ പഴുതഹിങലൂടെതസാ കസാൺമ
പശഹിമസാവുംബരതഹിനലപനെഹിനെന്നീർപ്പൂയനസാട്ടങ്ങൾ.
ഇതരവും സസൌന്ദരദ്യവും ഞസാൻ നകരസാൻ
തുടെങ്ങഹിയഹി-

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4_%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3#cite_note-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%82-2
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%9F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B4%B1%E0%B4%A3%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%92%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%AC%E0%B5%BC_10
https://ml.wikipedia.org/wiki/1911
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B5%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB
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നട്ടത്ര കസാലമസാ,നയനസാലഹിനെഹിയുവും തന്നീർനഹിലയലസാ!
ഓയരസായരസാ ദഹിവസവമതദ്യനെർഗ്ഘമസായന്നീടുവും
ചസാരുതനയസാനന്നീ യലസാകഗസാളെനതപ്പുതുക്കുന്നു.
അനലങഹിൽ, പസാപഞഹികജന്നീവഹിതതഹിനനെ, നെമ-
നളെലസാരുമഹിതഹിൻമുൻയപ നവറുത്തുകഴഹിയഞനനെ!
പൂർവദഹിങ്ങന്ന്മുഖതഹിങൽ സഹിന്ദൂരപൂരവുംപൂശഹി-
പ്പൂവഹിനനെച്ചഹിരഹിപഹിച്ചുവനനത്തുവും പുലരഹിയുവും;
മുലനമസാട്ടുകൾവസാരഹി വസാനെഹിങൽ വഹിതറഹിനകസാ-
ണ്ടുലസാസഭരഹിതയസായണയുവുംസനദ്യസാ ശന്നീയുവും;
വസാനെഹിലുലസഹിച്ചഹിടുവും വസാരന്ന്മതഹിനയസാഴുക്കുന
പൂനെഹിലസാവഹിങൽ കുളെഹിനച്ചതഹിടുവും രജനെഹിയുവും;-
എനഹിനെഹിപകൃതഹിയഹിൽ സസൌന്ദരദ്യമയമസായു-
നള്ളനവും,ഹസാ ജന്നീവഹിതനത മധുരഹിപഹിച്ചന്നീടുന്നു!
കുളെഹിർതമണഹിനതനൽ സസൌരയഭസാനദവും പൂണ്ടു
തളെഹിർത തരുകനളെതഴുകഹിതളെരനവ;
അനരവുംഗസാനരതഹിലവുംബരസാനനതയയനഹി-
തനഹിരകളെസാൽ തസാളെവുംപഹിടെഹിച്ചു പസാടെഹിപസാടെഹി
പസാറനകട്ടുകൾയതസാറുവും പളുങ്കുമണഹി ചഹിനഹി-
യസാരണദ്യപ്പൂയഞസാലകളെസാമന്ദനമസാഴുകനവ;
മരന്ദവും തുളുമ്പുന മലരഹിൽ ചുറ്റുവും കൂടെഹി
മുരളുവും യതനെന്നീച്ചകൾ പറന്നു കളെഹികനവ;
വലഹികസാനെടെഹികൾ നെൽപലവസാകുലമസായ
ചഹിലകകയുകളെസാട്ടഹി നചയന്നീടെനവ;
അറഹിയസാതവയരസാടുകൂടെഹി നെമളു,യമയതസാ
പരമസാനെന്ദപവസാഹതഹിങൽ മുഴുകുന്നു.
ഈ വഹിധവും മയനെസാഹരവസ്തുകനളെലസാവും നെനമ-
"ജന്നീവഹിക്കു, ജന്നീവഹിക്കു," നകന്നുൽയബസാധഹിപഹിപ്പൂ നെഹിതദ്യവും.
"നകരു,നകരു,മതസൌന്ദരദ്യവും!"-നെയമസാടെഹിളെവും-
മുകുളെവും വഹികസഹിച്ചു നനെടുവന്നീർപഹിയട്ടസാതുന്നു.
"മുറുനക മുകർനന്നീടുയകസാമയനെ, പഹിനനപഹിനന
മറവഹികകയതയ്ക്കു വന്നീണടെഹിയയനണസാനരനന!"
പസാടെലദലസാധരവും യപർത്തുമുച്ചലഹിനക,നച്ച-
റ്റസാടെലസാർനളെഹിയയസാടു പനെഹിനെന്നീർപ്പൂവർതഹിപ്പൂ.

 å ജന്നീവഹിതലഘുകസാവദ്യതഹിൻ പകർപവകസാശവും
യകവലവും മരണതഹിനള്ളതസാനണങഹിലസാനട്ട;
നെഹിതദ്യസുന്ദരമസാകുവും, യസ്നേഹഗന്നീതഹിയസാലതു
നെഹിസ്തുലമസാകഹിതന്നീർകസാനെസാവകഹി, 
സസായസാഹ്നരസാഗവുംയപസാനല സർവവവും യതയസാവും, മസായസാവും
യപസായസായലസാ യപസായഹി;-പഹിനനനയസാന്നു, മഹിനലലസാവും ശൂനെദ്യവും!
ഇന്നുനെസാമുയള്ളസാ,രഹിലസാതവരസായന്നീർനഹിയടെണവും
പഹിനസാനലവരുയനസാർനകസാരനസായനെസഷണതഹിനെസായന്ന്.
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ഇനനല,യതങ്ങഹിയതങ്ങഹിനയനഹിയനെസാകരഞ ഞസാ-
നെഹിനഹിനെഹിച്ചഹിരഹികനട്ട;- നെസാനളെഞസാനനെസാഴഹിയഞയസാവും!
 വന്നീണ്ടുവും വന്നീണ്ടുവും പുൽകുക യലസാകനത നെന്നീ
'- നയനവനളെനകസായണസാതഹികസാനതസാരഹികലുവും
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