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എഡവിമറഴച്ച്മനവാടച്ച് 
    

 സസൗരഭത്യവക സസൗന്ദരത്യവക പടര്ത്തുവവാന ആഗ്രഹവിക്കുന്ന ഒരു കൂടക കുടവികളുചട

മനസവില്നവിന്നച്ച് വവിരല്ത്തുമവിമലകച്ച് ഒഴുകവിയ ഭവാവനയുചട പൂകവാലക. ഡവിജവിറല്

സവാമങ്കേതവികവവിദത്യ എലവാറവിചനയുക തചന ചവിറകവിമലറ്റുമമവാള് ഞങ്ങള് ഇളക മനസ്സുകളുക

അമതവാചടവാപക മചരുന .ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസവിചല ലവിറവില് കകറച്ച്സച്ച്

സവാഭവിമവാനക, സവവിനയക അവതരവിപവിക്കുന ഉണ. മപജുകളവിലൂചട കമണ്ണവാടവിചച്ച് കുടവി

മനസ്സുകളവിലൂചട സഞ്ചരവിചവാലക. ഞങ്ങളുചട ആദത്യ ഡവിജവിറല് സകരകഭചത ഇവവിടക

വചര എതവിച സര്മവ്വേശശ്വരചന മഹവാകൃപചയ നന്ദവിമയവാചട സ്മരവിക്കുന .വവായവിക്കുക

അനുഗ്രഹവിക്കുക.
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ആശകസകള് 
 

വവിദത്യവാഭത്യവാസക വത്യകവിയുചട ബസൗദവികവക മവാനസവികവക ശവാരദ്ധീരവികവക

ആധത്യവാതവികവമവായ വളര്ചചയ പുഷവിചപടുത്തുന.  പഠനമതവാചടവാപക പവാമഠത്യതര

പ്രവര്തനങ്ങളവിലക ആര് വവി എചച്ച്എസവിചല കുടവികള് മുനനവിരയവിലവാണച്ച് എന്നച്ച്

ഒരവികല് കൂചട നവിസകശയക ചതളവിയവിച്ചുചകവാണച്ച്  ലവിറവില് കകറച്ച്സച്ച്

സവാമങ്കേതവികവവിദത്യയുചട ഒരു പുതവിയ മമഖലയവിമലകച്ച് കൂടവി നമ്മുചട സ്കൂളവിചന

എതവിചവിരവിക്കുന, ഡവിജവിറല് മവാഗസവിന. ഉണ എന്ന അവരുചട സകരകഭതവിനച്ച്

എലവാ ആശകസകളുക മനരുന.

                                                ചഹഡച്ച്മവിസ്ട്രസച്ച്

                                              ചക ആര് ഗദ്ധീത
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ഹവിരണ് എചച്ച് ----------------------------------------------------9-11                      
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അതുല്കൃഷ്ണന----------------------------------------------------15-18
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കവിച്ച്സഷീന ഷസാജവി--------------------------------------------------19-22
പവി ഭസാസ്കരന
നവിവവിന വവി എസച്ച്-------------------------------------------------23-27
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മഷീനുകൃഷ്ണ ആര്--------------------------------------------------------54
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രമര്യസാ രസാജന----------------------------------------------------------55-58
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വവൈകകമുഹമ്മദദ്ബഷഷീർവവൈകകമുഹമ്മദദ്ബഷഷീർ

-ഹഹിരണ് എചദ്

 

     മലയവാള സവാഹവിതത്യ രകഗതച്ച് തനതവായ വത്യകവിമുദ്ര പതവിപവിച എഴുത്തുകവാരനവാണച്ച്

ബഷദ്ധീര്  .  മലയവാള ചചറുകഥചയയുക മനവാവലവിചനയുക പുതവിയ ദവിശയവിമലകച്ച് നയവിച

ഇമദ്ദേഹക  കവകതവിനടുതച്ച്  തലമയവാലപറമവില്  1908  ജനുവരവി  21  നച്ച്  ജനവിച്ചു

അഞ്ചവാക കവാസവില് പഠവിക്കുമമവാള് സശ്വവാതനത്യ സമരതവില് പചങ്കേടുകവാനവായവി നവാടവില്

നവിന്നച്ച് ഒളവിമചവാടവി മകവാഴവിമകവാടച്ച് ചചന്നച്ച്മകവാണ്ഗ്രസച്ച്പ്രവര്തനങ്ങളവില്പചങ്കേടുത്തു. .  

ഉപ്പുസതത്യവാഗ്രഹതവില്ഭവാഗഭവാകവായതവിചനത്തുടര്ന മപവാലദ്ധീസച്ച് അറസച്ച് ചചയച്ച്ത
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ജയവിലവിലവാകവി  .  ജയവിലവില്നവിന്നച്ച്  പുറത്തുവന്ന  ഇമദ്ദേഹക  സശ്വവാതനത്യസമരതവില്

പചങ്കേടുതച്ച് ജയവില് വവാസവക മര്ദ്ദേനവക ഏറ്റുവവാങ്ങവി      

ജയവില്മമവാചവിതനവായതവിനുമശഷക  ബഷദ്ധീര്  ഏഴച്ച്  വര്ഷമതവാളക  നദ്ധീണ്ടുനവിന്ന

യവാത്രയവില് ഏര്ചപട്ടു  .  ഈ യവാത്രയവിടയവില് ഇനത്യയുചട മവിക ഭവാഗങ്ങളുക,  അറബവി

രവാജത്യങ്ങളുക,  ആഫവികന തദ്ധീരപ്രമദശങ്ങളുക സന്ദര്ശവിച്ചു  .  കഷപവാടുകള് നവിറഞ

ആ  യവാത്രയുചട  കവാലയളവവില്  ബഷദ്ധീര്  പല  ചതവാഴവിലകളവിലക  ഏര്ചപട്ടു.

ഊരുചുറലവിനവിടയവില് കഹന്ദവ സന്നത്യവാസവിമവാരുചടയുക സൂഫവിമവാരുചടയുക കൂചട കുചറ

കവാലക കഴവിച്ചുകൂടവി  .  ധവാരവാളക അനുഭവസമമതവാചട മകരളതവില് മടങ്ങവിചയതവിയ

ബഷദ്ധീര്  സവാഹവിതത്യരചനയവില്  ഏര്ചപട്ടു.  .സവവിമശഷമവായ  ഒരു  വത്യകവിതശ്വവക

കവാഴ്ചപവാടുക  കശലവിയുക  ബഷദ്ധീറവിനചറ  കൃതവികചള  ശ്രമദയമവാകവി  .  നര്മ്മവക,

ആതകഥവാകശലക,  മതനവിരമപക്ഷതയുക,  മലവാകവദ്ധീക്ഷണവക,  മനുഷത്യമസ്നേഹവക

നവിറഞ്ഞു നവിലച്ച്ക്കുന എന്നതവാണച്ച് അമദ്ദേഹതവിനചറ കൃതവികളുചട മുഖമുദ്ര  . ബഷദ്ധീര്

കുറച്ചുകവാലക  എറണവാകുളതച്ച് ഒരു പുസ്തകശവാല നടതവി  .   തടര്ന്നച്ച്  കുറച്ചുകവാലക

മകവാടയത്തുക  പവിന്നദ്ധീടച്ച്  ജന്മമദശമവായ  തലമയവാലപറമവിലക  ബഷദ്ധീര്  സവാഹവിതത്യ

രചനയവില് മുഴുകവികഴവിഞ്ഞു .  മധത്യവയസവില് വവിവവാഹവിതനവായവി  .  ഫവാബവി ബഷദ്ധീറവാണച്ച്

ഭവാരത്യ  .  ഇമദ്ദേഹക  മകവാഴവിമകവാടവിനടുത  മബപ്പൂരവില്  സവിരതവാമസമവാക്കുകയവാണച്ച്

ഉണവായതച്ച്  .   ഇതവിചനത്തുടര്ന്നവാണച്ച്  ബഷദ്ധീറവിചന  മബപ്പൂര്  സുല്തവാന  എന്നച്ച്

ആളുകള് വവിളവിച്ചുതടങ്ങവിയതച്ച്.   വവിവവിധ  ശവാഖകളവിലവായവി  മുപമതവാളക  ഗ്രന്ഥങ്ങളുചട

കര്തവാവവായ ബഷദ്ധീറവിചന ബവാലത്യകവാലസഖവി തടങ്ങവിയ ലഘുമനവാവലകള് ചപചടന്നച്ച്

ജനപ്രദ്ധീതവിയവാര്ജവിച്ചുച.   പവാത്തുമ്മവാചട  ആടച്ച്,  ബവാലത്യകവാലസഖവി  ,ന്റുപ്പൂപവായച്ച്

ഒരവാമനണവാര്ന  ,ശബ്ദങ്ങള്  എന്നദ്ധീ  മനവാവലകള്  മലയവാളസവാഹവിതത്യതവില്

ചലനങ്ങള് സൃഷവിച്ചുച . സശ്വയക ഒരു ഇതവിഹവാസ പുരുഷനവായവി മവാറവിയ ബഷദ്ധീര് തചന്ന

ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്                                                    10                               



                                                                                                                    ഉണ

ചവില  മനവാവലകളവിചല  -മുചദ്ധീട്ടുകളവികവാരനചറ  മകള്  സലചത  പ്രധവാന  ദവിവത്യന

ആനവവാരവിയുക ചപവാനകുരവിശുക- കഥവാപവാത്രങ്ങചള ഇതവിഹവാസ കഥവാപവാത്രങ്ങചളമപവാചല

അനശശ്വരമവാകവി  .   മലയവാളഭവാഷയച്ച്  സശ്വനമവായ  ചവില  വവാക്കുകളുക  കശലവികളുക

സകഭവാവനചചയവിട്ടുണച്ച്  ഇമദ്ദേഹക  .  കവാവത്യവാതകത  തളുമ്പുന്ന  അനുകരണദ്ധീയമവായ

വര്തമവാന  ഭവാഷയവാണച്ച്  അമദ്ദേഹക  രചനയച്ച്   ഉപമയവാഗവിചതച്ച്  .   ബഷദ്ധീറവിനചറ

പ്രധവാനകൃതവികള് ഇകഗദ്ധീഷച്ച്, ഫഞ്ചച്ച്, ജര്മ്മന തടങ്ങവിയ വവിമദശ ഭവാഷകളവിലക വവിവവിധ

ഇനത്യന  ഭവാഷകളവിലക  തര്ജ്ജമ  ചചയച്ച്തച്ച്  പ്രസവിദദ്ധീകരവിചവിട്ടുണച്ച്.

മകന്ദ്രസവാഹവിതത്യഅകവാദമവി  അവവാര്ഡച്ച്  ,  സശ്വവാതനത്യസമര  പഠന  തവാമ്രപത്രക,

മകരളസവാഹവിതത്യ അകവാദമവി ചഫമലവാഷവിപച്ച് ,പതശ്രദ്ധീ ,കവാലവികറച്ച് സര്വകലവാശവാലയുചട

മഡവാക്ടര് ഓഫച്ച്  ചലമറഴച്ച്,  ലളവിതവാകബവിക അനര്ജ്ജനക അവവാര്ഡച്ച്  ,മുടത്തുവര്കവി

അവവാര്ഡച്ച്,  വളമതവാള്  പുരസവാരക  തടങ്ങവി  നവിരവധവി  പുരസവാരങ്ങള്  ബഷദ്ധീറവിനച്ച്

ലഭവിചവിട്ടുണച്ച്.   മലയവാളസവാഹവിതത്യതവില് സശ്വനമവായ ഒരു കശലവി ചവടവിചതളവിയവിചച്ച്

ഈ അതവികവായന 1994 ജൂകല 5-നച്ച് അനരവിച്ചു .

****** ****** ******
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ചങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപഹിള്ളചങ്ങമ്പുഴകൃഷ്ണപഹിള്ള

സസാരകഗദ് എസദ് രസാജദ്

 

     

      ആധുനവിക  കവവിത്രയതവിനച്ച്  മശഷക  എലവാ  അര്ത്ഥതവിലക

മലയവാളകവവിതയവില് വസനക വവിരവിയവിച കവവികളവിചലവാരവാളവാണച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപവിള

.  കവാല്പനവികതയുചട സസൗന്ദരത്യക ഇത്രയുക തദ്ധീഷ്ണമവായുക ശകമവായുക ആവവിഷ്കരവികവാന

ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്                                                    12                               



                                                                                                                    ഉണ

ചങ്ങമ്പുഴയച്ച്  മവാത്രമമ  കഴവിയൂ  .   ചങ്ങമ്പുഴകവവിതകള് അകവാലചത യുവതലമുറ

ചനമഞ്ചറവി ആമഘവാഷവിചവയവായവിരുന . 

        1911 ഒമക്ടവാബര് പതവിനച്ച് എറണവാകുളക ജവിലയവിചല ഇടപളവിയവിചല ഒരു

പുരവാതന തറവവാടവില് ജനവിച്ചു  .  അച്ഛന ചതമകടത്തു നവാരവായണമമമനവാന.  അമ്മ

പവാറുക്കുടവിയമ്മ  .  പ്രവാഥമവികവവിദത്യവാഭത്യവാസക  ഇടപളവിയവിചല  കപ്രമറവി  സ്കൂളവിലവായവിരുന

.വളചര  ചചറുപകവാലതവില്  തചന്ന  കവവിതമയവാടച്ച്  തവാല്പരത്യക  മതവാനകയുക

കവവിതകള്  എഴുതകയുക  ചചയച്ച്ത  .  ഇടപളവി  കരുണവാകരമമമനവാചന

മനതൃതശ്വതവില്  നടതവിമപവാന്ന  സവാഹവിതത്യസമവാജതവില്  കവവിതവാരചനയവില്

ചുവടുറപവിച്ചു.   പ്രശസ്തരവായ  എഴുത്തുകവാരുമവായവി  ബനചപടവാനുള  അവസരക

അമദ്ദേഹതവിനച്ച് ലഭവിച്ചു.  ആനുകവാലവികങ്ങളവില് കവവിതകള് വന.  ചങ്ങമ്പുഴയവിചല

കവവി  അവവിചട  രൂപചപട്ടു  .  കുറവിപ്പുചഴ  കൃഷ്ണപവിള  മലവാക  സവാഹവിതത്യ  കവവാടക

അമദ്ദേഹതവിനു  മുന്നവില്  തറന  നല്കവി  .  കഹസ്കൂള്  വവിദത്യവാഭത്യവാസകവാലതച്ച്

അധത്യവാപകനവായ അചച്യുതവവാരത്യര് വളചരയധവികക സശ്വവാധദ്ധീനവിച്ചു . 10 വയസവില് അച്ഛന

നഷചപട  ചങ്ങമ്പുഴയച്ച്  എഴുതവാനുക  വവായവികവാനുമുള  സസൗകരത്യക  ചചയച്ച്തചകവാടുത്തു

അമദ്ദേഹക  .  പതവാകകവാസവില് പഠവിക്കുമമവാള് സവാഹവിതത്യസമവാജക ജനറല് ചസക്രടറവി

പദക  അലങ്കേരവിച ചങ്ങമ്പുഴ ഇകവാലതവിനവിടയച്ച്  സവാഹവിതത്യമലവാകതച്ച് ഒരു വവിസ്മയക

തചന്ന തദ്ധീര്തവിരുന.  17  വയസച്ച് മുതല്  23  വയസച്ച് വചര അമദ്ദേഹക എഴുതവിയ

കവവിതകള്  ബവാഷവാഞ്ജലവി  എന്ന  മപരവില്  പ്രസവിദദ്ധീകരവിച്ചു  .  ആസശ്വവാദകമനസവില്

തവാമലവാലവികചപട ആ സമവാഹവാരതവിനുമശഷക  മഹമനചന്ദ്രവികയുക ആരവാധകനുക

പുറതവിറങ്ങവി  .  ഏകവാനപഥവികന  എന്നച്ച്  സശ്വയക  വവിമശഷവിപവിച  കവവി  എമപവാഴുക

വവിവവാദങ്ങളവിലക  വവിമര്ശനങ്ങളവിലക  അകചപട്ടു  മപവായവിരുന   .  ഇടപളവി
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രവാഘവനപവിള  എന്ന  ആതവാര്ത്ഥ  സുഹൃതവിചന  മരണക  ചങ്ങമ്പുഴയച്ച്

തവാങ്ങവാവന്നതവിമലചറ  ആയവിരുന  .    ആ  സുഹൃതവിന  മരണ  മവദനയവിലൂചട

രമണന എന്ന കവവിതചയഴുതവി  മലയവാള  സവാഹവിതത്യ  മലവാകതവിന   പുതവിയ  ഒരു

സവാഹവിതത്യശവാഖ സമ്മവാനവിച്ചു  .  രമണന എന്ന ആ വവിരഹകവാവത്യക മലയവാള സവാഹവിതത്യ

മലവാകക  കദ്ധീഴടകവി  .  ബവിഎ ഓമണഴച്ച്  മനടവിയമശഷക  1940  വവിവവാഹക.   ശ്രദ്ധീമദവവി

ആയവിരുന ഭവാരത്യ . 1942 പൂനയവില് മവിലവിററവി സര്വദ്ധീസവില് മചര്ന.  ചകവാചവിയവിമലകച്ച്

സലക മവാറക വവാങ്ങവി വന . അസവിമവാടക ,ഓണപ്പൂകള് ,മനസശ്വവിനവി ,കവാവത്യനര്തകവി

മുതലവായ കവവിതകള് സവാഹവിതത്യ മലവാകതവിനു സമ്മവാനവിച്ചു . 

         വത്യകവിജദ്ധീവവിതതവിചല ചപവാരുതമകടുകളുക ദുസശ്വഭവാവങ്ങളുക മരവാഗവിയവാകവിയ

ആ ഭവാവനവാസമന്നത കവാലക എതവാചത  1948  ജൂണ് 17  നച്ച് കവാലയവനവികയവില്

മറഞ്ഞു .

                                 ***********
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കുഞ്ഞുണഹി എന്ന പപസാകകസാരനകുഞ്ഞുണഹി എന്ന പപസാകകസാരന

-അതുല് കൃഷ്ണന

     

കുടവികളുചടയുക  കുടവിതക  മനസവില്  ചകവാണ്ടുനടക്കുന്നവരുമടയുക  കുഞ്ഞു

ബവാലത്യങ്ങളുചട  തമ്പുരവാനവാണച്ച്  കുഞ്ഞുണ്ണവിമവാഷച്ച്  .  അമദ്ദേഹക  അനരവിചച്ച്

വര്ഷങ്ങളവായവിട്ടുക  ആ ചമവാഴവികള്കച്ച്  ഇടര്ചമയവാ പതര്ചമയവാ സകഭവവിചവിടവില.  ഒരു

വടക  വവായവിചവാല്  തചന്ന  മനസവില്  കവവിവവാകത്യങ്ങള്  ആമലഖനക  ചചയ്യചപടുക.

ലളവിതക,  മകവാമളക  ,വവിഭവസമൃദക  എചന്നവാചക  വവിമശഷവിപവികവാവന്ന  അസകഖത്യക

കുടവികവവിതകള് അമദ്ദേഹതവിമനതവായവിട്ടുണച്ച്.  1927  മമയച്ച്  10-നച്ച് തൃശൂര് ജവിലയവിചല

വലപവാടച്ച്  ജനനക  .അച്ഛന  ഞവായപളവി  ഇലചത  നദ്ധീലകണ്ഠന  മൂസതച്ച്.  അമ്മ

അതവിയവാരത്തു നവാരവായണവി അമ്മ.കഹസ്കൂളവില് അധത്യവാപകനവായവി തചന ഔമദത്യവാഗവിക

ജദ്ധീവവിതക ആരകഭവിച കുഞ്ഞുണ്ണവിമവാഷച്ച് ജദ്ധീവവിതതവിചല സവികഹഭവാഗവക മകവാഴവിമകവാടവാണച്ച്

ചചലവഴവിചതച്ച്  .1953 ല്  മകവാഴവിമകവാടച്ച്  ശ്രദ്ധീരവാമകൃഷ്ണവാ  മവിഷന  കഹസ്കൂളവില്
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അദത്യവാപകനവായവി  മചര്ന.  1982 ല്  അധത്യവാപക  രകഗത്തുനവിന്നച്ച്  വവിരമവിച്ചു  .  1987

ല്സശ്വമദശമവായ  വലപവാമടകച്ച്  തവിരവിച്ചുമപവാകുകയുക  തൃശൂരവില്  സവാമൂഹത്യ-സവാകസവാരവിക

പ്രവര്തനങ്ങളവിമലര്ചപടുകയുക  ചചയച്ച്ത.  കുഞ്ചന  നമത്യവാരുചട  ഭവാഷവാശവാസ്ത്രമവാണച്ച്

കുഞ്ഞുണ്ണവിമവാഷവിചന ഏചറ സശ്വവാധദ്ധീനവിചതച്ച്.  കുടവികവാലമതചറയുക വവായവിചതച്ച് കുഞ്ചന

നമത്യവാരുചട തളല് കൃതവികളവായവിരുന .സ്കൂള് വവിദത്യവാര്ത്ഥവിയവായവിരവിക്കുന്ന സമയതച്ച്

തളല് കഥകള് എഴുതവി സശ്വയക അവതരവിപവിചവിരുന. 

എനവികച്ച് കവവിത ഞവാനതചന്ന 

കുഞ്ഞുണ്ണവിചകവാരു  മമവാഹക  എനക  കുഞവായവിട്ടു  രമവികവാന  

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു രസവിചദ്ധീടുചന്നവാരു കവവിയവായവിട്ടു മരവികവാന 

കുഞവില് നവിനമണ്ണവാന കുഞ്ഞുണ്ണവി 

കുകഴവിഞവാല്ഞ്ഞു  

ഞ്ഞുകഴവിഞവാല്ണ്ണവി  

കുവകഞ്ഞുവകണ്ണവിയുക

കഴവിഞവാല്കുഞ്ഞുണ്ണവി  

കുഞ്ഞുണ്ണവിയുക കഴവിഞവാമലവാ ?

ഉതമകകവാര്ഷവികകവൃതവി  

മധത്യമകവത്യവസവായവികക
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അധമകശമളകമജവാലവി   

വവിഷമകഅലനദ്ധീചകമപവാരവാ

നവിന്ദത്യക തവാന ഭരണപണവി

മണ്ണവിചന മനസമലവാ മലരവിന മന്ദസ്മവിതക 

കര്കടകതവില് കവാണണക മകരള സസൗന്ദരത്യക

 പചവിലവളക ചമചവളക

 തനചറ  ചപവാകമവിലവായചയ  കുറവിചച്ച്  അമദ്ദേഹക  ഇങ്ങചന  പറഞ്ഞു  

ചപവാകമവിലവായയവാണച്ച് എചന ചപവാകക 

അമദ്ദേഹതവിചന  കവവിതകള്  മനുഷത്യമനസവിചന  ആകര്ഷവിക്കുന്നവയവാണച്ച്  

 എന്നവിലണച്ച് എലവാരുക എലവാടവക എന്ന ഒറ വരവി കവവിതയവില് മവാഷച്ച് തചന സമ്പൂര്ണ്ണ

കവവിതകളുമടയുക സമഗ്ര പഠനക സശ്വവാകശദ്ധീകരവിചവിട്ടുണച്ച്.

 സതത്യമമ ചചവാലവാവൂ ധര്മ്മമമ ചചയ്യവാവൂ നലമത നല്കവാവൂ മവണമത വവാങ്ങവാവൂ 

മതവായവികച്ച്ശകവിവചവാല്ശകവിമതവായവി

 മുടവായവികച്ച് ബുദവിവചവാല് ബുദവിമുടവായവി
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പ്രധവാന കൃതവികള്  പഴചമവാഴവിപതവായക,  കുഞ്ഞുണ്ണവിയുചട കവവിതകള് ,കടകകഥകള്

,വവിത്തുക മുത്തുക, കുറവിചപനസവില്, കുടവികള്  പവാടുന,  കുഞ്ഞുണ്ണവി  രവാമവായണക,

ചമവാഴവിമുത്തുകള് ,അമ്മകച്ച് ,ചവാരുക  രസവികനുക  മഗവാവവിന്ദ  ദവാമമവാദര  മസ്തവാത്രക

.പുരസവാരങ്ങള് മകരള സവാഹവിതത്യ അകവാദമവി പുരസവാരക,  ബവാലസവാഹവിതത്യ അകവാദമവി

പുരസവാരക,  വവാഴക്കുന്നക  പുരസവാരക  ,സമഗ്രസകഭവാവനക്കുള

മകരളസവാഹവിതത്യഅകവാദമവിപുരസവാരകതടങ്ങവിയവ.   .

പൂചനലപൂചവൃതവിയുളപൂച  

പവാല വച പവാത്രക വൃതവിയവാകവി വച്ചു 

എനവികച്ച്ചപവാകകകുറവവാചണന്നച്ച്  

എനവിക്കുചപവാകകകുറവവാചണചന്നചപവാകവാതവിരവിക്കുവവിന  

എനവിക്കൂക്കു കുറവവാചണചന്നതവാങ്ങവാതവിരവിക്കുവവിന

 

വവായവിചവാലകവളരുകവവായവിചവിമലലകവളരുക

 വവായവിചവാല് വവിളയുക വവായവിചവിചലങ്കേവില് വളയുക

 

ചപവാകമവിലവായയവാണച്ച് എനചറ ചപവാകക 

സരസ ലളവിത പദങ്ങളവാല് ജദ്ധീവവിതസതത്യങ്ങചള പചയവായവി ആവവിഷ്കരവിച ആ വലവിയ

കവവി  ഒരുപവിടവി  മവിനന്ന  മുത്തുകള്  സകഭവാവന  ചചയച്ച്തച്ച്കവാവത്യമകരളചത

പുഷവിചപടുതവിയ മശഷക  2006 മവാര്ചച്ച് 26-നു അനരവിച്ചു.

                                  **** ***** *****
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ഒഎനവൈഹികുറുപദ്ഒഎനവൈഹികുറുപദ്

 
-കഹിസഹിനഷസാജഹി

     1931  ചമയച്ച്  27 നച്ച്  ചകവാലക  ജവിലയവിചല  ചവറയവില്  ജനവിച്ചു.  മകവാമളജച്ച്
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അദത്യവാപകന,കവവി,  ഗവാനരചയവിതവാവച്ച്  എന്നദ്ധീ  നവിലകളവില്  പ്രശസ്തനവായവിരുന

അമദ്ദേഹക.  അക്ഷരക,ഉപച്ച്,  കറുതപക്ഷവിയുചട  പവാടച്ച്,  അഗവിശലഭങ്ങള്,

ശവാര്ങച്ച്ഗകപക്ഷവികള്, ചവറുചത ,

മതവാന്നത്യവാക്ഷരങ്ങള്  ,ഭൂമവിചകവാരു  ചരമഗദ്ധീതക  തടങ്ങവിയവ  സമവാഹവാരങ്ങള് .

ജവാനപദ്ധീഠക  ഉള്ചപചടയുള  പുരസവാരങ്ങള്  അമദ്ദേഹചത  മതടവിചയതവി  .

കവാളവിദവാസ  മഹവാകവവിയുചട  ജദ്ധീവവിതചത  ആധവാരമവാകവി  ഉജ്ജയവിനവി  എന്ന

കവാവത്യവാഖത്യവായവിക രചവിച്ചു  ഒരു സ്ത്രദ്ധീ സമൂഹതവില് അനുഭവവിമകണവിവന്ന കകപവാര്ന്ന

ജദ്ധീവവിതതവിചന  മനര്ചവിത്രമവാണച്ച് സശ്വയകവരക .

എവവിചട മനുഷത്യനുണവവിചടചയലവാമുയര്

ചതഴുമന്നല്ക്കുചമചനയദ്ധീ ഗവാനക .     

 എന്നച്ച് ഭവാവഗദ്ധീതങ്ങളുചട സവാമൂഹവിക പ്രസകവിചയപറവി  കവവി  കുറവിച്ചു  .  മനുഷത്യനചറ

ഉളവിചല മവദനകചളയുക മസ്നേഹ വവിമദശ്വഷങ്ങചളയുക സശ്വപ്നങ്ങചളയുക  കവവിതയവിലൂചട

അവതരവിപവിച്ചു .

മവദനവികവിലക മവദനവിപവികവിലക 

മവണമദ്ധീ മസ്നേഹബനങ്ങളൂഴവിയവില് 

എന്നച്ച്മസ്നേഹബനങ്ങളുചട ആഴങ്ങചള

സ്പര്ശവിച്ചുചകവാണച്ച്  ഒഎനവവി കുറുപച്ച്  എഴുതവി  .മകവാതമ്പുമണവികള് എന്ന കവവിതയവില്

അരക്ഷവിതവക

 അശവാനവമവായ  സ്ത്രദ്ധീജദ്ധീവവിതതവിചന  ഭവാരതദ്ധീയ  മുഖക  ഒഎനവവി  അനവാവരണക

ചചയച്ച്തച.   എരവിഞ്ഞുതദ്ധീരുന്ന  ജദ്ധീവവിതതവിചന  കനലകള്  ഒരവികലക  ചകടവാചത

സൂക്ഷവിക്കുന്ന ആത ജശ്വവാലകള് ആചണന്നച്ച് കവവി കരുതവി. ജദ്ധീവവിതക അങ്ങചനയവാണച്ച്

ഓമരവാരുതരുക കതവി തദ്ധീരുകയവാണച്ച്  .മനുഷത്യതശ്വക മരവവിച കവാലതച്ച് മനുഷത്യനവായവി

ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്                                                    20                               



                                                                                                                    ഉണ

ജദ്ധീവവികവാന കവവിയച്ച്  മപടവിയവാണച്ച്  .ചകവാനക  തവിനക  പുലവികചളയുക  സവികഹങ്ങചളയുക

മപവാചല ജദ്ധീവവിക്കുന്ന ഈ കവാലതച്ച് കവവി തചന ഭവാസുരമവായ ഭവാവവികവാല സങ്കേല്പങ്ങള്

അവതരവിപവിക്കുകയവാണച്ച്  .ഈ  വരവികളുചട  കവാലചത  ശവാനമവാക്കുവവാന  വവാക്കുകള്

സകഗദ്ധീതമവാകചട  എന്നച്ച്  കവവി  ആശവിക്കുകയവാണച്ച്  .ശവാനമവായ  കവാലചത

അടയവാളചപടുത്തുന്ന  എലവാക  മറചന്നവാനറങ്ങവിയ  യവാമങ്ങള്  എചന്നമന്നക്കുമവായവി

അസ്തമവിച്ചുമപവായവി .

ഇന്നവിനവിനമ്മവില്ഒരവാളവിചനനവിദ്രയ്ക്കുമചറയവാള്  

കണ്ണവിമചവിമ്മവാചതകവാവല്നവിന്നദ്ധീടണക

 ഇനവി ഞവാനുണര്ന്നവിരവികവാക നദ്ധീയുറങ്ങുക. 

ഭൂമവികച്ച് ഒരു ചരമഗദ്ധീതക മലയവാളതവിചല ഏറവക മവികച പരവിസവിതവി കവവിതയവാണച്ച്

.ആഭരണങ്ങള് കവര്ന്ന ഭവാനവിയവായ ഭൂമവിയുചട ആസന്നമവായ സര്വനവാശചതപറവി

കവവി ഈ കവവിതയവില്  വത്യവാകുലചപടുകയവാണച്ച്. മുണ്ഡവിതശവിരസയുക  ഭഷയുമവായച്ച് ഭൂമവി

സസൗര  മണ്ഡല  ചപരുവഴവിയവിലൂചട  മപവാകുന്ന  കവാലചതക്കുറവിച്ചുള  കവവിയുചട

ആശങ്കേകളുക  നവിരദ്ധീക്ഷണങ്ങളുക  ഈ കവവിതയവില് പങ്കുവയ്ക്കുന  .വവാഗ്ദത ഭൂമവിചയ

പറവിയുള സശ്വപ്നഭകഗങ്ങള് കവവി നമമ്മവാടച്ച്  ഒരു കവവിതയവില് പങ്കുവയ്ക്കുനണച്ച്  .നമ്മള്

ജദ്ധീവവിക്കുന്ന ഈ മണ്ണച്ച് എലവാ നവാനവാതശ്വങ്ങമളയുക ചനമഞ്ചറവി ലവാളവിക്കുന്ന വളക്കൂറുള

മണ്ണവാചണന്നച്ച്  കവവി  പറയുന  .എലവാക  വളരുന  പൂക്കുന  കവായ്ക്കുന  എലവാറവിനുക

വളക്കൂറുള നവിന്നവില്.   ഭൂമവിയുചട  മകളവായ  പൂകചള  മസ്നേഹവിച്ചു  ചകവാതവിതദ്ധീരവാത

കവവിയവാണച്ച്  ഒഎനവവി  കുറുപച്ച്  .മവാതൃതശ്വതവിചനയുക   വവിശുദവിയുചടയുക  ഒചക

പ്രതദ്ധീകമവാണച്ച്  അമദ്ദേഹതവിനച്ച്  പൂകള്  .മചവാറൂണച്ച്  അമദ്ദേഹതവിചന മവികച മചറവാരു
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കവവിതയവാണച്ച് .വവിപ്ലവതവിചന സസൗവര്ണ സശ്വപ്നങ്ങളവില്നവിന്നച്ച് കുടുകബജദ്ധീവവിതതവിചന

കണ്ണദ്ധീരുക,  കവിനവാവക,  ആനന്ദവക  നവിറഞ  ഉപ്പുക  ,പുളവിയുക  ,എരവിവക  ,മധുരവക

നവിറഞ  ശവാദശ്വലഭൂമവിയവിമലകച്ച്  കവവി  പറന്നവിറങ്ങുന്ന  കവവിതയവാണച്ച്  മചവാറൂണച്ച്.

കുടുകബജദ്ധീവവിതതവിചല പ്രണയ നവിര്ഭയവക ഹദ്ധീനവമവായ മസ്നേഹചത കവവി  ഇങ്ങചന

അടയവാളചപടുത്തുന

 മനവാക്കൂനമ്മചളമനവാകവിയകമനകള്തങ്ങളവില്  

നര്മ്മമധുരമവായച്ച്എമനവാചമവാഴവിഞ്ഞു  

കവവി  ജദ്ധീവവിതക  അനുഭവവിക്കുകയവാണച്ച്  .ഇകവിളവികള്  നവിറഞ  സശ്വപ്നമലവാകതവില്

നവിനക  യവാഥവാര്ഥത്യതവിനച്ച്  ഉപ്പുക  പുളവിയുക  മധുരവക  കവവി  രുചവിക്കുകയവാണച്ച്.  അനുഭവ

തദ്ധീവ്രമവായ  കവവിയുചട  ജദ്ധീവവിതതവിചല  മവായവാത  പവാടുകള്  കവവിചയ

പുളകവിതനവാകവിയവിരവികവാക .ഓര്മ്മയവില് മധുരക നവിറചച്ച് എലവാ ദുദുഃഖങ്ങളുക കവാലങ്ങള്കച്ച്

മശഷക  ആനന്ദമവായവി  തദ്ധീരുമമലവാ  .  മണ്ണവില്  പതവിഞ  കവാല്പവാടുകള്  മവായുന

.ചനഞ്ചവില്  പതവിഞ്ഞുമപവായ  പവാടുകള്  മവായുമമവാ  ?സുദദ്ധീര്ഘമവായ  കവാവത്യ

ജദ്ധീവവിതതവിചനവാടുവവില്  2016  ചഫബ്രുവരവി  13 നച്ച്  ഒഎനവവി  കുറുപച്ച്

കവാലയവനവികയ്ക്കുളവില് മറഞ്ഞു.

                       **** ****** ****
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പഹി ഭസാസ്കരനപഹി ഭസാസ്കരന

-നഹിവൈഹിന വൈഹി എസദ്

 

    

മലയവാളകവവിതയവിചല  സസൗന്ദരത്യ  വത്യവാകരണങ്ങള്  ചതറവികവാത

കവവിയവാണച്ച് പവി ഭവാസരന.  വവാക്കുകളുചട ചതരചഞടുപവിലക കവവിതയുചട ഭവാവതവിലക

പുലര്ത്തുന്ന ലവാവണത്യവാതക കവാവത്യ ദര്ശനമവാണച്ച് പവി ഭവാസരചന മലയവാളതവിചല പ്രവിയ
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കവവിയവാകവിയതച്ച്  .   ലവാളവിതത്യതവിചന ഗവാകഭദ്ധീരത്യവക മലയവാളതനവിമയുചട സസൗന്ദരത്യവക

കവാവത്യതവില്  അവതരവിപവിച  മലയവാള  കവാവത്യകുലപതവികളവില്  അഗ്രഗണത്യന  ആണച്ച്

അമദ്ദേഹക  .  സകഗദ്ധീത സവാഹവിതത്യ സഭമയവാചടവാപക അചലങ്കേവില് അതവിനുമപ്പുറക കവാവത്യ

രവാഗ  സകഘങ്ങളവിചല  മവാനവവികത  മുന്നവില്  നവിര്തവിയ  മനുഷത്യകഥവാനുഗവായകന.

കവവിയവായുക  വവിപ്ലവതവിനചറ  കഠവിനമവായ  യവാതനകളവിലചടയുക  തദ്ധീഷ്ണമവായ

അനുശവാസനങ്ങള്കവിടയവിലൂചടയുക  കടനവന്ന  രവാഷദ്ധീയപ്രവര്തകനവായുക  മലയവാള

സവിനവിമ  പവിചചവച്ചു  നടക്കുന്ന  നവാളുകളവില്  അതവിചന  കകപവിടവിച്ചുയര്തവിയ

കവാരണവര് ആയുക ഒചക മകരളതവിനച്ച് എണ്ണകപറഞ സകഭവാവനകള് നല്കവിയ

ബഹുമുഖപ്രതവിഭ .  സര്മവ്വേവാപരവി മനസവില് നന്മ നവിറഞവിരുന്ന ഒരു വലവിയ മനുഷത്യന

.  ഭവാസരന മവാസര് അങ്ങചന പലതമവാണച്ച് നമുചകലവാക . 

 ചകവാടുങ്ങല്ലൂരവാണച്ച്  അമദ്ദേഹതവിനചറ  ജനനക  .  1924  ഏപ്രവില്  21 നച്ച്

ഭവാസരനമവാഷവിചന തചന്ന ഭവാഷയവില് പറഞവാല് 99 ചല ചവളചപവാകകവാലതച്ച്  .

അച്ഛന  പ്രശസ്ത  സവാഹവിതത്യകവാരനുക  മകവാണ്ഗ്രസച്ച്  മനതവാവക  അഭവിഭവാഷകനുക

ഒചകയവായവിരുന നനവിലതച്ച് പതനവാഭമമമനവാന  .   അമ്മ അമ്മ പുലടച്ച്  പവാടതച്ച്

അമ്മവാളുഅമ്മ . അവരുചട ഒമതച്ച് മകളവില് ആറവാമന ആയവിരുന ഭവാസരന മവാസര്

.  വളമതവാള്,  നവാലപവാടച്ച്  നവാരവായണമമമനവാന  ,മകളപജവി  ,മകവാഴവിപ്പുറതച്ച്

മവാധവമമമനവാന തടങ്ങവിയ കവാവത്യ-  രവാഷദ്ധീയ-സവാമൂഹത്യ മണ്ഡലങ്ങളവിചല മഹവാരഥന്മവാര്

വദ്ധീടവിചല  സവിരക  സന്ദര്ശകര്  .  അങ്ങചന  സവാഹവിതത്യവക  രവാഷദ്ധീയവക

പത്രപ്രവര്തനവക  നവിറഞ്ഞുനവിന്നവിരുന്ന  ഒരു  ബവാലത്യക  .  സ്കൂളവില്  പഠവിക്കുമമവാള്

എന്നമപരവില്  മവാതൃഭൂമവി  ബവാലപകകവിയവില്  എഴുതവി  സവാഹവിതത്യ  കര്മ്മങ്ങള്കച്ച്

നവാന്ദവികുറവിച്ചു  .  എറണവാകുളക  മഹവാരവാജവാസവിചല  കലവാലയ  വവിദത്യവാഭത്യവാസകവാലതച്ച്

കമ്മമ്മ്യൂണവിസച്ച് ആശയങ്ങളവില് ആകൃഷനവായവി  .  ഒളവിവവിലക ചതളവിവവിലക നടന്ന പവാര്ടവി
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പ്രവര്തനക  ജയവില്വവാസതവില്  കലവാശവിച്ചു  .  പുറതവിറങ്ങവിയമശഷക  കുമറനവാള്

മദശവാഭവിമവാനവിയവില് .ആ സമയതച്ച് ആദത്യ കവവിതവാസമവാഹവാരക വവിലവാളവി പുറതവിറങ്ങവി .

പവിന്നദ്ധീടച്ച്  വയലവാര്-  പുന്നപ്ര  പ്രമക്ഷവാഭമതവാചന  ഒരു  മചറവാലവിമപവാചല  വയലവാര്

ഗര്ജ്ജവിക്കുന  എഴുതവി  രവവി  എന്ന  തൂലവികവാനവാമതവിലവാണച്ച്  ആദത്യക  ആ  കൃതവി

പ്രസവിദദ്ധീകരവിചതച്ച്.  ക്രമമണ പവാര്ടവിയുമവായവി അടുപക ഇലവാചതയവായവി .  മദവിരവാശവിയവിചല

ജയമകരളക മവാസവികയുചട പത്രവാധവിപരവായവി മചര്ന്നമതവാചട രവാഷദ്ധീയരകഗതച്ച് നവിനക

പൂര്ണമവായവി അകന എന തചന്ന പറയവാക.  ആ അകല്ചയുക മദവിരവാശവി വവാസവക

ഒരു ഉര്വശവി  ശവാപക മപവാചല മലയവാള സവിനവിമയച്ച്  ലഭവിച ഒരു വരദവാനമവായവി  ഭവവിച്ചു

എന പറയണക  .  1949  എസച്ച് സുഹവാസച്ച് നവിര്മവിച അപൂര്വ്വേസമഹവാദരങ്ങള് എന്ന

ചവിത്രതവിചല ഒരു ബഹുഭവാഷവാ ഗവാനതവിചല മലയവാളതവിലള നവാല വരവികളവാണച്ച്

ഭവാസരന മവാഷവിചന ആദത്യ ചലചവിത്രഗവാനരചന.  തലകറകക വണവി എന്നച്ച് തടങ്ങുന്ന

ആ പവാടവിനച്ച്  ഈണക നല്കവിയതച്ച്  പവാര്ത്ഥസവാരഥവി  എന്ന സകഗദ്ധീതസകവവിധവായകന.

പവാടവിയതച്ച്  ആ ചവിത്രതവിചല  നവായവിക  തചന്നയവായവിരുന പ്രസവിദ നടവി  ഭവാനുമതവി.

അഞ്ചച്ച് പതവിറവാമണവാളക നദ്ധീണ്ടുനവിന്ന ഒരു ചലചവിത്ര സഭയുചട തടകമവായവിരുന അതച്ച്

.  1950  ലവിറങ്ങവിയ  ചന്ദ്രവികയവാണച്ച്  അമദ്ദേഹക  ഗവാനരചന  നവിര്വഹവിച  ആദത്യ

മലയവാളചവിത്രക   .  പവിചന്ന  നവമലവാകക,  പുളവിമവാന,  തവിരമവാല  തടങ്ങവി  ഒമടചറ

ചവിത്രങ്ങള്  .  2007  വവിട  പറയുമമവാമഴക്കുക  മുന്നൂറവിമലചറ  ചവിത്രങ്ങള്ക്കുമവണവി

ആയവിരതവിഅഞ്ഞൂമറവാളക ഗവാനങ്ങള് അമദ്ദേഹക ഒരുകവി . മലയവാളവികച്ച് ഒരുകവാലത്തുക

മറകവാന  പറവാത  ഒടനവധവി  മമനവാഹര  ഗവാനങ്ങള്  .  മലയവാള

ചലചവിത്രഗവാനശവാഖയുചട പവിതൃസവാനവി എനതചന്ന പറയവാക ഭവാസരന മവാസചറക്കുറവിചച്ച്.

അമദ്ദേഹക ഗവാനരചന തടങ്ങുന്നതവിനുമുമച്ച് വവിരലവിചലണ്ണവാവന്ന ശബ്ദചവിത്രങ്ങള് മവാത്രമമ

ഇറങ്ങവിയവിരുനള്ളൂ പമക്ഷ അത മവാത്രമവായവിരുന്നവില അമദ്ദേഹതവിചന 
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സകഭവാവന . മലയവാളചലചവിത്രരകഗതവിനച്ച് ഒരു ദവിശവാമബവാധക നല്കവിയ ,ഒരു പുതവിയ

വഴവിതവാര  ചവടവിത്തുറന്ന  ചവിത്രമവാണച്ച്  നദ്ധീലക്കുയവില്  .  അതവിനചറ  പണവിപ്പുരയവിചല

പ്രഥമന അമദ്ദേഹക തചന്ന .  സവിനവിമചയ സവാമൂഹത്യ യവാഥവാര്ത്ഥത്യങ്ങളുമവായവി ബനവിപവിച

ആദത്യചത മലയവാള സവിനവിമ  നദ്ധീലക്കുയവില് ആയവിരുന  .  പവിന്നദ്ധീടച്ച്  അറുപതകളുചട

രണവാകപവാദതവില്  ചചമ്മദ്ധീന  എന്ന  ചവിത്രതവിചന  ചവളവിചവളവിചതവില്  നവിന്നച്ച്

മുമന്നവാട്ടുനദ്ധീങ്ങവാന  മലയവാള  സവിനവിമയച്ച്  വദ്ധീണ്ടുക  ഒരു  പുതവിയ  പന്ഥവാവച്ച്  ഒരുകവിയതച്ച്

ഭവാസരന  മവാഷവാണച്ച്  .  ഇരുടവിനചറ  ആതവാവവിലൂചട.  ആചക  47  സവിനവിമകള്

സകവവിധവാനക  ചചയ അമദ്ദേഹക  8  സവിനവിമകള് നവിര്മ്മവിച്ചു  .  6  സവിനവിമയച്ച്  തവിരകഥ

,സകഭവാഷണക  എന്നവിവ  നവിര്വഹവിച്ചു  .  ചവില  ചവിത്രങ്ങളവില്  അഭവിനയവിച്ചു  .

സശ്വവാതനത്യസമരമസനവാനവി,  രവാഷദ്ധീയപ്രവര്തകന  ,പത്രപ്രവര്തകന,

ഗവാനരചയവിതവാവച്ച് ,ചലചവിത്രനടന, ആകവാശവവാണവി 

ചപ്രവാഡമ്മ്യൂസര്  ,ഏഷത്യവാചനറച്ച്  സവാപക  ചചയര്മവാന,  ചകഎസച്ച്എഫച്ച്ഡവിസവിയുചട

ചചയര്മവാന  ,ജയമകരളക മവാസവിക ദദ്ധീപവിക വവാരവിക എന്നവിവയുചട പത്രവാധവിപസവാനക

ഇതരക പല തവിരക്കുകള്കവിടയവിലക ഇരുപതവിമലചറ കവാവത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള് രചവിചച്ച് കവാവത്യ

സുന്ദരവിയുക  തമന്നവാചടവാപക  ഉണച്ച്  എനക നചമ്മചയലവാക  അമദ്ദേഹക  ഓര്മവിപവിക്കുന  .

ഓര്ക്കുക വലമപവാഴുക, ഒറകമവിയുള തമ്പുരു , വയലവാര് ഗര്ജ്ജവിക്കുന, 

ഒസത്യതച്ച്  ,സത്രതവില്  ഒരു  രവാത്രവി  ,പവാടുന്ന  മണ്  തരവികള്  തടങ്ങവിയവയവാണച്ച്

പ്രധവാനകൃതവികള്  .  ഒറകമവിയുള തമ്പുരു എന്ന കൃതവികച്ച്  1981 ചല  ഓടക്കുഴല്

പുരസവാരവക  ,82  ല്  മകരള  സവാഹവിതത്യ  അകവാദമവി  പുരസവാരവക  ലഭവിച്ചു  .

മലയവാളതവില്  സ്ഫുടക  ചചയ  ഗവാനങ്ങളവായവിരുന  അമദ്ദേഹതവിമനതച്ച്.

മലയവാളമണ്ണവിചന  നനവക  നവിലവാവവിചന  കുളവിര്കവാറ്റുചക  ഗനവക  മഞളവിചനനവിറവക

എലവാക നവിറഞ ഒരു സശ്വപ്നസപരത്യമവായവിരുന അമദ്ദേഹതവിമനതച്ച് . കവാവത്യവാനുശദ്ധീലതയുക
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മവാനവവികതയുചട ഊര്ജ്ജവക കവാല്പനവികതയുചട കല്പനകളുക എലവാക ഒനമപവാചല

ഒതവിണങ്ങവിയവിരുന  പവി ഭവാസരന മവാഷവിചന കവവിതകളവില് . നമ്മുചട ഗൃഹവാതരമവായ

സശ്വപ്നങ്ങളവില് കവാല്പനവികമവായ ഇന്നചലകളവില് കവവിതകളുചട അരുണവിമയുക മവാധുരത്യവക

വവിഷവാദവക  പ്രമചവാദനവക  പ്രതദ്ധീക്ഷകളുക  ഒചക  മകവാര്തവിണകവിയ  ഈ  കവവി

മശ്രഷ്ഠചന ജദ്ധീവവിതസവായവാഹക ഓര്മ്മകളുചട ഇഴയടുപങ്ങള്കപ്പുറക ആയവി എന്നതച്ച്

വളചര  ദുദുഃഖകരമവായ  വസ്തുത  .   2007  ചഫബ്രുവരവി  25 നച്ച്  അമദ്ദേഹക  നമമ്മവാടച്ച്

വവിടപറഞ്ഞു .

****** ****** ******
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പഹർമനഗുണ്ടർടദ്പഹർമനഗുണ്ടർടദ്

- പസാർവൈതഹി എസദ് രസാജദ്

 ഗുണര്ടച്ച് മലയവാള ഭവാഷയുചട വളര്ചയവില് ഗണത്യമവായ പങ്കുവഹവിച ഒരു ചപ്രവാടസനറച്ച്

മവിഷനറവിയവായവിരുന. ജര്മനവിയവില് ജനവിച ഗുണര്ടച്ച് സശ്വവിറച്ച്സര്ലനഡവിലക ഇകഗണവിലക

ഉപരവിപഠനക
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 നടതവി . സശ്വവിറച്ച്സര്ലനഡവിചല സര്വകലവാശവാലയവില്നവിന്നച്ച് അമദ്ദേഹതവിനച്ച് മഡവാക്ടര്

ഓഫച്ച് ഫവിമലവാസഫവി ബവിരുദക ലഭവിച്ചു  .  മവിഷനറവി പ്രവര്തനതവിനു മവണവി  1836 ല്

ഗുണര്ടച്ച്  ഇനത്യയവിചലതവി  .  ബഹുഭവാഷവാ പണ്ഡവിതനവായ അമദ്ദേഹക ഇനത്യയവില്നവിന്നച്ച്

തമവിഴച്ച് ചതലങ്കേച്ച് ഹവിന്ദവി എന്നദ്ധീ ഭവാഷകള് പഠവിച്ചു . 1838 ല് തവിരുവനനപുരചതതവിയ

ഗുണര്ടച്ച്  സശ്വവാതവി  തവിരുനവാള് മഹവാരവാജവാവവിചന സന്ദര്ശവിക്കുകയുക മലയവാളഭവാഷയുചട

മഹതശ്വക മനസവിലവാക്കുകയുക 

ചചയച്ച്ത . മവിഷനറവി പ്രവര്തനമതവാചടവാപക സവാഹവിതത്യ പ്രവര്തനവക മുടകമവിലവാചത

അമദ്ദേഹക നടതവി. തലമശ്ശേരവിയവില് ഒരു അചടവിശവാല ആരകഭവിച്ചു . മലയവാളക ഇകഗദ്ധീഷച്ച്

നവിഘണ്ടുവവായ ഗുണര്ടച്ച് നവിഘണ്ടു അമദ്ദേഹതവിചന  അനശശ്വരമവായ സകഭവാവനയവാണച്ച്.

മലയവാളഭവാഷചയപറവി  സൂക്ഷ്മമവായുക  സമഗ്രമവായുക  പഠനക  നടതവിയ  മശഷമവാണച്ച്

അമദ്ദേഹക  നവിഘണ്ടു  തയ്യവാറവാകവിയതച്ച്  .  കഠവിനവാദശ്വവാനതവിലൂചട  ദുര്ലഭമവായ  പല

ഗ്രന്ഥങ്ങളുക  മശഖരവിചച്ച്  മനസവിരുതവി  പഠവിചവാണച്ച്  അമദ്ദേഹക  നവിഘണ്ടു

പൂര്തവിയവാകവിയതച്ച്.   മതപരവക  മമതതരവമവായ  വവിഷയങ്ങളവില്  മലയവാളതവില്

നവിരവധവി  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  രചവിച  ഗുണര്ടവിചന  കക്രസ്തവ  സവാഹവിതത്യകൃതവികള്

പഴയനവിയമക  ,പുതവിയനവിയമക,  ക്രവിസ്തുസഭ  ചരവിതക,  മതവവിചവാരണ,  മനുഷത്യഹൃദയക

തടങ്ങവിയവയവാണച്ച്.   മുഹമ്മദച്ച്  ചരവിതക   മുഹമ്മദച്ച്  നബവിയുചട  ജദ്ധീവവിതചതപറവി

വവിശദമവാക്കുന  .പഴചഞ്ചവാല്മവാല  എന്ന  ഗ്രന്ഥതവില്  മലയവാളതവിചല

പഴചഞ്ചവാല്ലുകള്  നവിറഞ്ഞുനവില്ക്കുന  .  പദത്യങ്ങളുചടയുക  ഗദത്യങ്ങളുമടയുക

സമവാഹവാരമവാണച്ച് പവാഠമവാല.  ഗുണര്ടച്ച് മലയവാള ഭവാഷവാവത്യവാകരണക മലയവാളതവിചല ആദത്യ

ആധവികവാരവിക  വത്യവാകരണഗ്രന്ഥക  ആണച്ച്.  മലയവാളഭവാഷയച്ച്  അമദ്ദേഹക  നല്കവിയ

മസവനക എകവാലവക സ്മരവികചപടുക

                  ****** ****** *****
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അർദ്ധനഗ്നനസായഫകഷീർഅർദ്ധനഗ്നനസായഫകഷീർ

-അക്സ പഹി സസാമുവൈല്

     

1868  ഒമക്ടവാബര്  2-നച്ച്  ഗുജറവാതവിചല  മപവാര്ബന്ദറവില്

കരകചന്ദച്ച്-പുതലദ്ധീബവായദ്ധീ  ദമതവികളുചട  മകനവായവി  മമവാഹനദവാസച്ച്  കരകചന്ദച്ച്  ഗവാനവി

ജനവിച്ചു  .  ലക്ഷ്മവിദവാസച്ച്,  റവാലവിയതച്ച് എന്നവിവരവായവിരുന സമഹവാദരങ്ങള്.  പഠനതവില്

ശരവാശരവികവാരനവായവിരുന  ഗവാനവി  .  ബവാലത്യതവില്തചന്ന  കസ്തൂര്ബ  ഗവാനവിചയ

വവിവവാഹക  കഴവിച്ചു അമ്മയുചട ഭകവിയുക  ലവാളവിതത്യവക  ഗവാനവിജവിയവിലക  ഉണവായവിരുന.

സതത്യ ഹരവിശ്ചന്ദ്ര നവാടകക അമദ്ദേഹചത സതത്യസനന ആകവാന മപ്രരണ നല്കവി .
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ശ്രവണ്കുമവാര് നവാടകക  അമദ്ദേഹചത മസവനതല്പരനവാകവി.  

      ചവിടയവായ  പ്രവര്തന രദ്ധീതവികളവിലൂചട  സശ്വയക  വളരുകയവാണച്ച്  ഗവാനവിജവി

ചചയതച്ച്.  ബവാരവിസര്  പഠനക  ലണനവിലവായവിരുന.  ഒരു  വത്യവാപവാരവിയുചട  മകസുമവായവി

ബനചപടച്ച്  ദക്ഷവിണവാഫവികയവില്  എതവിയമപവാഴവാണച്ച്  ബവിടദ്ധീഷച്ച്  ക്രൂരതകള്

ഗവാനവിജവികച്ച്  മനരവിടച്ച്  അനുഭവവിമകണവി  വന്നതക  അതവിചനതവിചര  ജനങ്ങചള

സകഘടവിപവികവാന  ആരകഭവിചതക  .  സതത്യചതയുക  അഹവികസചയയുക  മുറുചകപവിടവിച

ഗവാനവിജവി  എമപവാഴുക  സശ്വനക  നയങ്ങളവില്  ഉറച്ചുനവില്ക്കുന്ന  ആളവായവിരുന.

ആര്ഭവാടവക  പവാചഴ്ചലവക  എമപവാഴുക  ജദ്ധീവവിതതവില്നവിന്നച്ച്  അകറവിനവിര്തവിയവിരുന

ഗവാനവി  .  ലവാളവിതത്യചത  സശ്വനക  ജദ്ധീവവിതതവില്  പകര്തവിയ  ഗവാനവി  നല

ചവിനകള്ക്കുക പ്രവൃതവികള്ക്കുക ഊന്നല് നല്കവിയവിരുന  .  എചന ജദ്ധീവവിതമവാണച്ച്

എചന  സമന്ദശക നമ്മവില്  എത്രമപര്കച്ച്  ഇതരതവില്  പറയവാന  കഴവിയുക?

ദക്ഷവിണവാഫവികയവില്  നവിന്നച്ച്  തവിരവിചച്ച്  ഇനത്യയവില്  എതവിയ  ഗവാനവി  ബവിടദ്ധീഷച്ച്

ക്രൂരതകള്കച്ച്  ഇരയവാകുകയുക  അതവിചനതവിചര  പ്രവര്തവികവാന  ജനങ്ങചള

ആഹശ്വവാനക  ചചയ്യുകയുക  ചചയച്ച്ത  250  വര്ഷചത  വവിമദശവാധവിപതത്യതവിചന

തടച്ചുനദ്ധീകവാന  നമ്മള്  ഭവാരതദ്ധീയചര  പ്രവാപ്തരവാകവിയതച്ച്  ഗവാനവി  എന്ന  ഒറയവാള്

മപവാരവാളവിയവാണച്ച് .ചമവാരന സമരക, ഖവിലവാഫതച്ച് പ്രസവാനക, നവിസഹകരണപ്രസവാനക,

ദണ്ഡവി മവാര്ചച്ച്  ,ഉപ്പുസതത്യവാഗ്രഹക ,കശ്വവിറച്ച് ഇനത്യ പ്രസവാനക മുതലവായ സമരമുറകളവിലൂചട

1947  ഓഗസച്ച്  15 നച്ച്  ഇനത്യചയ  സശ്വതനയവാകവായ  മചവാര  ചവിനവാചതയുള

സമരമുറകള് ഇനക മലവാകതവിനവാകമവാനക മവാതൃകയവാണച്ച്. മനദുഃപരവിവര്തനതവിലൂചട

മഹവാശകവികളവായ  ഇകഗദ്ധീഷച്ച്  സവാമ്രവാജത്യചത ആടവിമയവാടവികവാന ഗവാനവിജവികലവാചത

മറവാര്കവാണച്ച്  ശകവിയുളതച്ച്?  ഐനസദ്ധീന  അമദ്ദേഹചതക്കുറവിചച്ച്  പറഞതച്ച്
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ഇങ്ങചന  രകവക  മവാകസവമുള  ഇതരതവില്  ഒരവാള്  ജദ്ധീവവിചവിരുന  എന്നച്ച്

വവിശശ്വസവികവാന  വരുകതലമുറയച്ച്  പ്രയവാസമവായവിരവിക്കുക  . എചന   ഗുരുനവാഥന  എന്ന

കവവിതയവില് വളമതവാള് എഴുതവി 

 ക്രവിസ്തുമദവചന പരവിതത്യവാഗശദ്ധീലവക

 സവാക്ഷവാല് കൃഷ്ണനവാക ഭഗവവാചന ധര്മ്മരമക്ഷവാപവായവക

 ബുദചനയഹവികസയുക ശങ്കേരവാചവാരത്യരുചട

 ബുദവിശകവിയുക രനവിമദവചന ദയവാവവായച്ച്പുക 

ശ്രദ്ധീഹരവിശ്ചന്ദ്രനുള സതത്യവക മുഹമ്മദവിന 

കസരത്യവക ഒരവാളവില് മചര്ചന്നവാത്തു കവാണണചമങ്കേവില് 

ചചല്ലുവവിന ഭവവാന്മവാചരന ഗുരുവവിന നവികടതവില് 

അലവായവില് അവവിടചത ചരവിത്രക വവായവിക്കുവവിന 

മഹവാനവായ  ആ  സനത്യവാസവിചയ  സര്  വവിനസണ്  ചര്ചവില്  വവിമശഷവിപവിചതച്ച്

അര്ദനഗനവായ ഫകദ്ധീര് എന്നവാണച്ച്.  1948 ജനുവരവി  30 നച്ച് കവകുമന്നരക നവാഥുറവാക

വവിനവായകച്ച് മഗവാഡച്ച്ചസ എന്ന മതഭവാനചന ചവടവിമയറച്ച് ഗവാനവിജവി മരവിച്ചു  .മരവിചവാലക

മരവികവാത ഓര്മകളുക നന്മകളുക ഓമരവാ ഭവാരതദ്ധീയമനയുക ചനഞ്ചവില് ബവാകവിയവാകവി

കടനമപവായ ആ മഹവാനുഭവാവനച്ച് മകവാടവിമകവാടവി പ്രണവാമങ്ങള് .

***** ***** *****
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ഗസാനഹിജയനഹിഗസാനഹിജയനഹി

-സഹിബഹിന

ഒന്നര നൂറവാണ്ടുമുമച്ച് ചതളവിഞ ആ പ്രകവാശജശ്വവാല ഒളവിമങ്ങവാചത ഇമപവാഴുക

മലവാകതവിനച്ച്  വഴവികവാടവി  നവില്ക്കുന.  മഹവാതവാഗവാനവി  അഹവികസചയയുക
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സതത്യചതയുക  സഹനചതയുക  മുറുചകപവിടവിച്ചുചകവാണച്ച്  ഭവാരതദ്ധീയചര

അധവിനവിമവശതവിചന ഇരുടവില്നവിന്നച്ച്  സശ്വവാതനത്യതവിചന ചപവാനചവളവിചതവിമലകച്ച്

നയവിച ആ പവവിത്ര പവാദനവില് നവിരവായുധനവായ വവിമമവാചന മപവാരവാളവിയുക ശവാനനവായ

ഋഷവിയുക  മനുഷത്യ  ഭവാവവിയച്ച്  വഴവികവാടവിയവായ  ദവാര്ശനവികനുക  ഒത്തുമചരുന.  സശ്വനക

ജദ്ധീവവിതചത  സതത്യവാമനശ്വഷണതവിചനയുക  മനുഷത്യ-പ്രകൃതവി  മപ്രമതവിചനയുക

പരദ്ധീക്ഷണശവാലയവാകവിയ  ആ  മഹവാഗുരുവവിനചറ  150  ആക  ജന്മ  വവാര്ഷവികക

ഭവാരതതവിനു മവാത്രമല മലവാകതവിനു മുഴുവനുക പുണത്യദവിനമവാണച്ച്.  തചന ജദ്ധീവവിത ഘടക

കഴവിഞവിട്ടുക  മലവാകതവിനച്ച്  ചവളവിചമവായവി  നവില്ക്കുന്ന  ഒരു  ദര്ശനവക  ധര്മ്മ

ഭവാവനയുക അവതരവിപവിച ഇന്നചതയുക നവാളചതയുക പ്രതവിസനവികചള മനരവിടവാന

മനുഷത്യചന  പ്രവാപ്തനവാക്കുക  എന്നതവാണച്ച്  മഹവാതവാഗവാനവിചയ  മവാനവ  കുലതവിചല

മഹവാപ്രവവാചകര് ചകവാപക നവിര്ത്തുന്നതക.  അഹവികസയുചടയുക സതത്യവാഗ്രഹതവിമനയുക

സമരമവാര്ഗ്ഗങ്ങളവിലൂചട  രവാഷദ്ധീയ  ദര്ശനങ്ങചളലവാക  മവാറവിമറവിച  ഗവാനവിജവി  സതത്യമവാണച്ച്

കദവക  എന്ന  തതശ്വതവില്  തതശ്വചവിനയവിലക  മസൗലവികമവായ  ഒരു  വഴവി  തറന.

മനുഷത്യചരയുക  സസത്യ-  ജന്തുകചളയുക  എലവാക  പ്രപഞ്ചതവിചന

അവവിഭവാജത്യഘടകങ്ങളവായവി  കവാണുന്നതവാണച്ച്  അമദ്ദേഹതവിനചറ ദര്ശനക  .പ്രകൃതവിചയ

മറക്കുന്ന  അനമവായ  പുമരവാഗമനവവാദതവിലക  വത്യവസവായവവികസനതവിലൂന്നവിയ

യൂമറവാപത്യന  ആധുനവികതയുചട  വവിമര്ശകനവായവിരുന  ഗവാനവിജവി.  ഇനത്യയച്ച്

തനതവാചയവാരു  രവാഷദ്ധീയ  പ്രമയവാഗ  പദതവി  രൂപചപടുതവി  യതവിചന  ഫലങ്ങളവാണച്ച്

ഇനത്യയുചട  സശ്വവാതനത്യവക  ജനവാധവിപതത്യവക.  വസ്തുതചയ  മൂലത്യതവില്  നവിനക

ശവാസ്ത്രചത വവിശശ്വവാസതവില് നവിനക  രവാഷദ്ധീയചത മതതവില് നവിനക  വധുവവിചന

സശ്വകവാരത്യതവില്  നവിനക  സവിദവാനചത  പ്രമയവാഗതവില്  നവിനക  മവാര്ഗ്ഗചത

ലക്ഷത്യതവില്  നവിനക  മനുഷത്യചന  പ്രകൃതവിയവില്നവിനക  മവര്ചപടുത്തുന്നതച്ച്
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ആയവിരുന്നവില  ഗവാനവിജവിയുചട  ജദ്ധീവവിതവക  ദര്ശനവക.  ദശ്വന്ദശ്വങ്ങളുചട

പരസ്പരവാശ്രവിതതശ്വതവിനവാണച്ച്  അമദ്ദേഹക  ഊന്നല്  നല്കവിയതച്ച്.  ചചറുതവിചന

ഉപവാസകനവായവിരുന  കര്മ്മമയവാഗവിയവായ  ജദ്ധീവവിച  ഗവാനവിജവി  .മകന്ദ്രദ്ധീകൃത

അധവികവാരതവിനു പകരക  ഗ്രവാമ  ജനവാധവിപതത്യതവിലക  സഹവിഷ്ണുതയവിലക  പ്രകൃതവിയുചട

ജദ്ധീവത സൂക്ഷ്മതകളുക വവിശശ്വസവിച അമദ്ദേഹക രവാഷദ്ധീയ ചവിനകനുക മത ചവിനകനുക

ധര്മജനുക എന്നമപവാചല ആധുനവികമവായ പരവിസവിതവി ചവിനയുചട പ്രമയവാകവാകളവില്

ഒരവാളുമവാണച്ച്  .ആ ഭവാവവി ദര്ശനക ഗവാനവിജവിചയ നവിതത്യ പ്രശസ്തനവായവി നവിലനവിര്ത്തുന.

മതവാനതയുക  ,വവികസനഭവാന്തുക,  പ്രകൃതവി  ചൂഷണവക  നവിറഞ  ഇന്നചത

മലവാകതവിനുള  ഔഷധക  നവിര്മദ്ദേശവിക്കുന്ന  മഹവാഭവിഷഗശ്വരനആകവിമവാറ്റുചന.

മനുഷത്യചനയുക പ്രകൃതവിയുചടയുക ഭവാവവിചയക്കുറവിചച്ച് ചവിനവികവാനുക പ്രവര്തവികവാനുക ഉള

അവസരമവാണച്ച് ഗവാനവിജയനവി ദവിനക നമുകച്ച് തരുന്നതച്ച്.

                   *****      *****            *****

ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്                                                    35                               



                                                                                                                    ഉണ

ഗസാനഹിവൈചനങ്ങളഗസാനഹിവൈചനങ്ങള

-ജഹിസസാ ജജസാസഫദ്

ഭയചപടുതവി ഉണവാക്കുന്ന നവിശബ്ദത യഥവാര്ത്ഥ നവിശബ്ദത അല .
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ലവാളവിതത്യതവില് ആണച്ച് യഥവാര്ത്ഥ നന്മയുക മഹതശ്വമുളതച്ച് സമന്നതയവില് അല.

 മറ്റുളവരവില് കുറക കചണതവാന ശ്രമവിക്കുന്നവര്കച്ച്  സശ്വനക ചതറച്ച് കവാണവാനവാവവില .

സതത്യമവാചണങ്കേവില് ഒരു വവാകച്ച് തചന്ന ധവാരവാളക അസഭത്യവവാക്കുകള് എത്രയുചണങ്കേവിലക

പ്രമയവാജനക ചചയ്യവില .

മുളകള് നവിറഞ പനവിനദ്ധീര്ചചടവി മപവാചല തചന്നയവാണച്ച് ജദ്ധീവവിതവക.

 ഗുരു പൂര്ണനവാകണക അതച്ച് കദവക മവാത്രമവാണച്ച് .

അധശ്വവാനവികവാചത കഴവിക്കുന്ന ഭക്ഷണക മമവാഷവിച ഭക്ഷണമവാണച്ച്.

 പടവിണവിയവായ മനുഷത്യചന മുന്നവില് അപതവിനച്ച് കദവതവിനചറ രൂപമവാണച്ച് .

കടങ്ങള് വദ്ധീമടണതച്ച് വവാക്കുകള് ചകവാണല പ്രവര്തവികള് ചകവാണവാണച്ച്.

 അസതത്യതവിചന ഒരു തളവി വവിഷക മതവി സതത്യതവിചന ക്ഷദ്ധീരസവാഗരചതതചന്ന

വവിഷമയമവാകവാന.

                              **** ***** *****
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ഗസാനഹിമസാർഇങ്ങപനയകഗസാനഹിമസാർഇങ്ങപനയക

-വൈഹിജഘ്നേഷദ് 

മകരള ഗവാനവി

 

മകരളതവിചല  പ്രമുഖ  സശ്വവാതനത്യസമര  മസനവാനവിയവായവിരുന്ന  ചക  മകളപന.

യഥവാര്ത്ഥനവാമക മകവായവിപളവി മകളപന നവായര് എന്നവാണച്ച്. സശ്വവാതനത്യസമരമസനവാനവി,

പത്രപ്രവര്തകന,  അധത്യവാപകന  എന്നദ്ധീ  നവിലകളവില്  വത്യകവിമുദ്ര  പതവിപവിച  ചക

മകളപന  മകവാഴവിമകവാടച്ച്  ജവിലയവില്  ജനവിച്ചു  ഗവാനവിയന  ആഹശ്വവാനങ്ങളവില്

പ്രമചവാദവിതനവായവി  മദശദ്ധീയ  പ്രസവാനതവില്  അണവിമചര്ന  .പഠനക

പവാതവിവഴവിയവിലമപക്ഷവിച  ചക  മകളപന  വവിമമവാചന  പ്രസവാനതവിനു
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അമരകവാരനവാവകയുക  ഗവാനവിയന  ആശയങ്ങള്  പവിന്തുടരുകയുക  ചചയച്ച്ത.

സമവാനതകളവിലവാത ആ ഗവാനവിയചന മലവാകക മകരള ഗവാനവി എന വവിളവിച്ചു.

 മയ്യഴവി ഗവാനവി

 

മയ്യഴവി  ഗവാനവി  എന്ന മപരവില്  അറവിയചപടുന്നതച്ച്  ഐ ചക  കുമവാരന  മവാസറവാണച്ച്.

മയ്യഴവിയവിചല  ഫഞ്ചച്ച്  അധവിനവിമവശതവിചനതവിചര  ഗവാനവിയന  സമരമുറകളവിലൂചട

കുമവാരന  ചരവിത്രതവില് ചവിരപ്രതവിഷ്ഠമനടവി.  ഖവാദവി  പ്രചവാരണക,  അയവിമതവാചവാടനക,

മവിശ്രമഭവാജനക,  ഭൂദവാനക  ,ഹരവിജമനവാദവാരണക  തടങ്ങവിയ  വവിവവിധ  മമഖലകളവില്

വത്യകവിമുദ്ര പതവിപവിച്ചു.  1942-ചല കശ്വവിറച്ച്  ഇനത്യവാ സമരതവില് പചങ്കേടുതതവിനച്ച്  രണ്ടു

വര്ഷകവാലക ജയവിലവില് തടവവില് കഴവിഞ്ഞു .

ബദ്ധീഹവാര് ഗവാനവി 
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ഇനത്യയുചട പ്രഥമ രവാഷപതവിയവായവിരുന്ന മഡവാക്ടര് രവാമജന്ദ്രപ്രസവാദച്ച്  ബദ്ധീഹവാര് ഗവാനവി

എന്നറവിയചപടുന  അധത്യവാപകനവായവിരുന്ന  അമദ്ദേഹക  നവിയമ  പഠനതവിനച്ച്  മശഷക

ഗവാനവിയന പ്രവര്തനങ്ങളവില് ആകൃഷനവാവകയുക രവാഷദ്ധീയതവില് പ്രമവശവിക്കുകയുക

ചചയച്ച്ത.  ചമവാരന  സമരതവില്  ഗവാനവിജവിമയവാചടവാപക  പ്രവര്തവിക്കുകയുക

നവിസഹകരണ  പ്രസവാന  കവാലഘടതവില്  ഗവാനവിജവിയുചട  ആഹശ്വവാനപ്രകവാരക

യൂണവിമവഴവിറവി മജവാലവിയുക അഭവിഭവാഷകവൃതവിയുക ഉമപക്ഷവിക്കുകയുക ചചയച്ച്തച.

 അതവിര്തവി ഗവാനവി 

ഭവാരതതവിനചറ  വടക്കുപടവിഞവാറന  അതവിര്തവിയവില്  അഷ
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നഗര് എന്ന സലതച്ച്  1890 ലവാണച്ച്  അതവിര്തവി ഗവാനവി എന്നറവിയചപടുന്ന ഖവാന

അബ്ദുല് ഗവാഫര് ഖവാന ജനവിചതച്ച്  .അമദ്ദേഹതവിചന മചറവാരു നവാമക ബവാദുഷവാ ഖവാന

എന്നവായവിരുന  1919-ചല  ഗദ്ധീലക്ടച്ച്  നവിയമതവിചനതവിചരയുള പ്രമക്ഷവാഭകവാലതവാണച്ച്

മഹവാതവാഗവാനവിചയ  ഖവാന  കണ്ടുമുട്ടുന്നതച്ച്.  തടര്ന്നച്ച്  ഗവാനവിജവിയുചട

നവിര്മദ്ദേശവാനുസരണക ഖവിലവാഫതച്ച് പ്രസവാനതവില് പ്രവര്തവിച്ചു.  1987  ഇനത്യയവിചല

പരമമവാന്നത ബഹുമതവിയവായ ഭവാരതരതക നല്കവി രവാജത്യക ആദരവിച്ചു.

 ആധുനവിക ഗവാനവി
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       ഭവാരതദ്ധീയനവായ  ബവാബ  ആകചത  യവാണച്ച്  ആധുനവിക  ഗവാനവി  എന്ന

വവിമശഷണതവില് അറവിയചപടുന്നതച്ച്.  മുഴുവന മപരച്ച്  മുരളദ്ധീധര്  മദവവിദവാസച്ച്  ആമച്ച്ചട

എന്നവാണച്ച്.  മഹവാരവാഷയവിചല  വവാറയവാണച്ച്  സശ്വമദശക.  ഗവാനവിജവി,  ആചവാരത്യ  വവിമനവാബവാ

ഭവാമവ എന്നവിവമരവാചടവാപക ആമച്ച്ചട   കശ്വവിറവിനത്യവാ സമരതവില് പചങ്കേടുത്തു.  അമദ്ദേഹക

സവാപവിച  ആനന്ദഭവന  എന്ന  പ്രസവാനക  മലവാകതവാകമവാനക

സവാമൂഹത്യപ്രവര്തനങ്ങള്കച്ച് പ്രമചവാദനമവാണച്ച് . 

ആഫവികന ഗവാനവി 

സവാകബവിയ  എന്ന  ആഫവികന  രവാഷതവിചന  പ്രഥമ  രവാഷപതവിയവായ

ചകന്നതച്ച് ബുഴവിയവാകസൗണവാണച്ച് ആഫവികന ഗവാനവി എന്നറവിയചപടുന്നതച്ച്.  ബവിടദ്ധീഷച്ച്

അധവിനവിമവശതവിചനതവിചരയുക  ബവിടദ്ധീഷുകവാരുചട  ആഫവികന
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ചൂഷണതവിചനതവിചരയുക  കസൗണച്ച്  ശകമവായ  സമരപരവിപവാടവികള്  സകഘടവിപവിച്ചു.

മഹവാതവാഗവാനവി  യുചട  പവാതപവിന്തുടര്ന്നച്ച്  കസൗണച്ച്  ആഫവികയവില്  സവിവവില്

ഡവിസച്ച്ഒബദ്ധീഡവിയനസവിനച്ച് ആഹശ്വവാനക  ചചയച്ച്ത.  പ്രവര്തന  മണ്ഡലങ്ങളവിചലലവാക

ഗവാനവിയന  മവാതൃക  പവിന്തുടര്ന്ന   അമദ്ദേഹതവിനച്ച്  2012 ചല  മഹവാതവാഗവാനവി

അനവാരവാഷപുരസവാരക നല്കവിയവിട്ടുണച്ച് .

ശ്രദ്ധീലങ്കേന ഗവാനവി

 ശ്രദ്ധീലങ്കേയവിചല  സര്മവ്വേവാദയ  ശ്രമദവാന  മഹവാപ്രസവാനതവിനച്ച്  രൂപക  നല്കവിയ

മഹവാനവായ  എ ടവി അരവിയ രതയവാണച്ച് ശ്രദ്ധീലങ്കേന ഗവാനവി  .  മഹവാതവാഗവാനവിയുചട

അടവിസവാന ആഹശ്വവാനങ്ങള് ആയ അഹവികസയവിലക  സമവാധവാനതവിലക  അടവിയുറചച്ച്

വവിശശ്വസവിച  അമദ്ദേഹതവിനച്ച്  ഗവാനവി  സമവാധവാന  സമ്മവാനക  ഉള്ചപചട  നവിരവധവി

അനവാരവാഷ പുരസവാരങ്ങള് ലഭവിചവിട്ടുണച്ച് .

ദക്ഷവിണവാഫവികന ഗവാനവി 
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  അഹവികസയവിലൂചടയുക  സഹനസമരതവിലൂചടയുക  മലവാകശ്രദയവാകര്ഷവിച

ചനല്സണ് മമണല ദക്ഷവിണവാഫവികന ഗവാനവി എന്നറവിയചപടുന.  ഭവാരതവമവായവി

സവവിമശഷമവായ  ബനമവാണച്ച്  മരണകവചരയുക  മമണല  പുലര്തവിമപവാന്നതച്ച്  27

വര്ഷചത നദ്ധീണ ജയവില്വവാസതവിനുമശഷക ഇനത്യയവിമലകവാണച്ച് അമദ്ദേഹക തചന

ആദത്യ  വവിമദശ  സന്ദര്ശനക  നടതവിയതച്ച്  രവാഷദ്ധീയ  ഗുരുവവായുക

മവാതൃകവാപുരുഷനവായുമവാണച്ച് മഹവാതവാഗവാനവിചയ അമദ്ദേഹക വവിമശഷവിപവിചതച്ച്.

ടവാനസവാനവിയന ഗവാനവി
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തവാനസവാനവിയയവിചല മകവാളനവി  വവിരുദ സമരങ്ങള്കച്ച്  ചുകവാനപവിടവിച

ഗവാനവിയന  ചവിനവാഗതവികവാരനവാണച്ച്  ജൂലവിയസച്ച്  നമരചര.  തവികച്ചുക

സമവാധവാനപൂര്ണ്ണമവായവിരുന  നമരചരയുചട  മകവാളനവിവവിരുദസമരങ്ങചളലവാക.  രകക

ചവിനവാചതയുക  അഹവികസവാമവാര്ഗ്ഗതവില്  ഉറച്ചുചനവിനക  ടവാനസവാനവിയയുചട

സശ്വവാതനത്യതവിനുക പുമരവാഗതവികവായുകജൂലവിയസച്ച് നമരര നവിലചകവാണ്ടു.

                              **** ***** ****
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എപന്റെവപതൃകഅഭവിമസാനങ്ങളഎപന്റെവപതൃകഅഭവിമസാനങ്ങള

-വവഷ്ണവവി പജ

ആറന്മുള കണ്ണവാടവി 

മലവാകതവിനുമുമവില് മകരളതവിചന കപതൃക ബവികബമവാണച്ച് ആറന്മുളയവില്

പരമരവാഗതമവായവി  നവിര്മ്മവിച്ചു വരുന്ന ആറന്മുള കണ്ണവാടവി  .അപൂര്വ്വേ മലവാഹക്കൂട്ടുകള്

പ്രമതത്യക അനുപവാതതവില് മൂശയവില് ഉരുകവിയവാണച്ച് നവിര്മ്മവാണക.ആറന്മുള കണ്ണവാടവി

വസ്തുകചള  പ്രതവിഫലവിപവിക്കുന്നതച്ച്  അതവിചന മവിനുകവിചയടുത മമല് പ്രതലതവില്
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തചന്നയവാണച്ച്.

   മലബവാര് കുരുമുളകച്ച് 

മലബവാര്  മമഖലയവില്  കൃഷവി  ചചയ്യുന്ന ഒരു  പരമരവാഗത  കുരുമുളകവിനക.മലബവാര്

ചപപര് എന്ന മപരവില് യൂമറവാപത്യന രവാജത്യങ്ങളവില് കദ്ധീര്തവിമകടതവാണവിതച്ച്.

നവര അരവി 

ഔഷധഗുണമുള  നവര  അരവി  വര്ഷതവില്  രണ്ടുപ്രവാവശത്യക

കൃഷവിചചയ്യുന.  പവാലകവാടവിചന  ചവില  പ്രമദശങ്ങളവില്  കജവരദ്ധീതവിയവില്

പരമരവാഗതമവായവി വവിളയവികചപടുന.ആയൂര്മവ്വേദതവില് വളചര വലവിയ സവാനമുണച്ച്. 

പയ്യന്നൂര് പവവിത്രമമവാതവിരക 
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കണ്ണൂര്  ജവിലയവിചല  പയ്യന്നൂര്  ഗ്രവാമതവില്  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന  പ്രശസ്തമവായ  മമവാതവിരക

ആണവിതച്ച്  .സശ്വര്ണതവിലക  ചവളവിയവിലക  ദര്ഭപ്പുലച്ച്  ചകവാണച്ച്  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന

പവവിത്രമമവാതവിരതവില് ത്രവിമൂര്തവികളുചട സവാന്നവിധത്യമുചണന്നവാണച്ച് വവിശശ്വവാസക.  പവവിത്രക

ധരവിക്കുന്ന കകകള്കച്ച് പവാദസ്പര്ശക ഉണവാകവിചലന്നച്ച് വവിശശ്വവാസക .

ബവാലരവാമപുരക കകതറവി 

ചനയച്ച്തവില്  പ്രമതത്യക  പ്രവാവദ്ധീണത്യമുളവരവാണച്ച്  തമവിഴച്ച്നവാടവിചല  ശവാലവി

മഗവാത്രകവാര്.   ഇവരവില്  പത്തു  കുടുകബങ്ങചള  തവിരുവവിതവാകകൂര്  മഹവാരവാജവാവച്ച്

ബവാലരവാമവര്മ്മ  മകരളതവിമലകച്ച്  ചകവാണ്ടുവന  .ചനയ്യവാറവിനകരയച്ച്  സമദ്ധീപമുള

അനവികവാടച്ച്  ഇവര്കച്ച്  തവാമസസസൗകരത്യക  ഒരുകവി  .മഹവാരവാജവാവവിചന  മരണമശഷക

അമദ്ദേഹതവിചന സ്മരണവാര്ത്ഥക അനവികവാടച്ച്  ബവാലരവാമപുരക  എന്നറവിയചപട്ടു.  ശവാലവി

മഗവാത്രകവാര് ചനയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് ബവാലരവാമപുരക കകതറവി  എനക.
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നവിലമ്പൂര് മതകച്ച്

 

 മലപ്പുറക  ജവിലയവിചല  നവിലമ്പൂര്  മമഖലയവിലള  മകവാലവി  മതവാടക

മലവാകതവിചല  ഏറവക  പഴകമുള  മതകച്ച്  മതവാടക  ആണച്ച്  50  മദ്ധീറര്  വചര

ഉയരതവില്  വളരുന്ന  ഇവവിടുചത  മതകച്ച്  മരങ്ങളുചട  വവാര്ഷവിക  വളയങ്ങളുക

ഗനവക മലവാകപ്രശസ്തമവാണച്ച്.

കുതവാമ്പുളവി ചസറ്റുക മുണ്ടുക 

തൃശ്ശൂര്  -പവാലകവാടച്ച്  അതവിര്തവിയവില്  ഭവാരതപ്പുഴയുചട  തദ്ധീരതവാണച്ച്

കുതവാമ്പുളവി  ചനയച്ച്ത്തു  ഗ്രവാമക  .കുതവാമ്പുളവി  സവാരവികള്  പ്രധവാനമവായുക

ചനചയടുക്കുന്നതച്ച്  പഴയ കമസൂര് സകസവാനതച്ച് മവരുകളുള ചനയച്ച്ത്തുകുലമവായ

മദവവാകഗച്ച് സമുദവായതവില്ചപടവരവാണച്ച്. 400 വര്ഷക മുമച്ച് ചകവാചവി രവാജകുടുകബതവിനച്ച്

വസ്ത്രക  ചനയ്യവാനവായവി  മഹവാരവാജവാവവിചന  പ്രമതത്യക  ക്ഷണപ്രകവാരക  എതവി  ഇവവിചട
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തവാമസമവാകവിയവരുചട പവിനതലമുറകവാരവായ അഞ്ഞൂമറവാളക കുടുകബങ്ങളവാണച്ച് ഇമപവാള്

കുതവാമ്പുളവി സവാരവികള് ചനയ്യുന്നതച്ച് .

ആലപ്പുഴ ഏലക 

രവാജഭരണകവാലതച്ച്  സകഭരവിചവിരുന്ന  ഏലതവിചന  ഏറവക  ഗുണമമന്മയുള  പങ്കേച്ച്

വവിമദശങ്ങളവിമലകച്ച്  കയറവി  അയചവിരുന.  ആലപ്പുഴ  തറമുഖക  വഴവി  വനമതവാതവില്

കയറ്റുമതവി ചചയവിരുന്നതവിനവാല് ആലപവി ഗ്രദ്ധീന കവാര്ഡമക എന്ന വത്യവാപവാര നവാമതവില്

മലവാകപ്രശസ്തമവായവി .

 തഴപവായ 

കകത ,ആറ്റുകകത എചന്നവാചക അറവിയചപടുന്ന തഴചചടവിയുചട ഇല

മുളകള്  കളഞമശഷക  പുഴുങ്ങവി  ഉണകവി  കദ്ധീറവിചയടുതവാണച്ച്  തഴപവായ
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ഉണവാക്കുന്നതച്ച്.  തഴപവായ  നവിര്മ്മവാണതവിനച്ച്  കദ്ധീര്തവിമകട  ഗ്രവാമമവാണച്ച്  ചകവാലക

ജവിലയവിചല കരുനവാഗപളവികടുത്തുള തഴവ .

വവാഴക്കുളക കപനവാപവിള്

കപനവാപവിളവിചന  ഇനത്യയവിചല  ഏറവക  വലവിയ  ഉല്പവാദന  മകന്ദ്രമവാണച്ച്

എറണവാകുളക ജവിലയവിചല വവാഴക്കുളക  .1945  മുതല് ഇവവിചട  കപനവാപവിള് മുഖത്യവവിള

ആയവിരുന പവിന്നദ്ധീടച്ച് മറ്റുചഗ്രവാമങ്ങളവിമലക്കുക കൃഷവി വത്യവാപവിപവിച്ചു .

                             **** ***** ****
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ചഹില ആനകസാരര്യങ്ങളചഹില ആനകസാരര്യങ്ങള

 
-വവഷ്ണവച്ച് പജ

 

എസച്ച്ആന നടതക വളചര സവാവധവാനതവിലവാണച്ച് മണവിക്കൂറവില് 4 കവിമലവാമദ്ധീറര് .

 ഒരവാന  ഏകമദശക   200  മുതല്  255  ലവിറര്  ചവളക  ഒരു ദവിവസക  കുടവിക്കുക

ഒരുപ്രവാവശത്യക 50 മുതല് 60 ലവിറര് വചര .

 തമവികകയ്യവില് 6 മുതല് 10 ലവിറര് ചവളക ചകവാളക .

 ചചറവിയ ദൂരക അതവിമവഗക ഓടുക മണവിക്കൂറവില് 25 മുതല് 40 കവിമലവാമദ്ധീറര് വചര .

 മനുഷത്യര്കച്ച് മകള്കവാന കഴവിയവാത ശബ്ദതരകഗങ്ങള് മകള്കവാന കഴവിയുക .

ആനകള്  പ്രമതത്യകതരക  ശബ്ദതരകഗങ്ങള്  ഉപമയവാഗവിചച്ച്  ആശയവവിനവിമയക

നടത്തുന .

 കവാഴ്ചശകവി വളചര കുറവവാചണങ്കേവിലക മണക പവിടവികവാന കഴവിവച്ച് കൂടുതലവാണച്ച് . 

 ധവാരവാളക സമയക ചവളതവില് ചചലവഴവിക്കുക .

വവിയര്പച്ച് ഗ്രന്ഥവികള് വളചര കുറവവായതചകവാണച്ച് അവ വവിയര്കവാറവില .

ശരദ്ധീരതവില് നഖങ്ങള്കച്ച് മുകളവില് മവാത്രമവാണച്ച് വവിയര്പച്ച് ഗ്രന്ഥവികള് ഉളതച്ച് .

പ്രമതത്യക മണങ്ങള് വര്ഷങ്ങമളവാളക ഓര്ത്തുവയ്ക്കുക.

 ആനകള്കച്ച് ഒരുതവണ വവായവില് രണ്ടുമജവാഡവി പല്ലുകള് മവാത്രമമ ഉണവാവകയുള്ളൂ .

 ചമവാതക ജദ്ധീവവിതകവാലതവില് ആനകള്കച്ച് പല്ലുകള് അഞ്ചുതവണ മവാറവിവരുന.

 മുകളവിചല മുന പല്ലുകള് വളര്ന്നവാണച്ച് ആനചകവാമ്പുകള് ആകുന്നതച്ച്.

 മൂക്കുക മമല്ച്ചുണ്ടുക മചര്ന്നവാണച്ച് തമവികക രൂപചപടുന്നതച്ച് .

കണ്ണുനദ്ധീര് കുഴലകള് ഇല അതചകവാണച്ച് കണ്ണവില്നവിന്നച്ച് എമപവാഴുക ചവളക ഒഴുകുന .
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ആനയുചട ചതവാലവി വളചര കടവിമയറവിയതവാണച്ച് .

ജനവിചയുടന ആനക്കുടവിയച്ച്  90  മുതല് 100  കവിമലവാവചര തൂകവക  90  മുതല് 100

ചസനറദ്ധീമദ്ധീറര് ഉയരവക ഉണവാകുക .

കവാടവാനകള് 4 മുതല് 5 വര്ഷക വചര കുടവികച്ച് മുലയൂട്ടുക നവാടവാനകളവില് ഇവര് രണ്ടു

വര്ഷക മവാത്രമവാണച്ച് .

കഴുതച്ച് വളചര ചചറുതവാണച്ച് .

ആനകളുചട കരളവിനച്ച് പവിതസഞ്ചവി ഇല .

 സനവിവവാതക ആനകള്കച്ച് സവാധവാരണയവായവി വരവാറുള ഒരു മരവാഗമവാണച്ച് .

ആനകള്കച്ച്  വളചര  മനരക  നവില്കവാന  കഴവിയുക  രവാത്രവികവാലങ്ങളവില്  മവാത്രമവാണച്ച്

കവിടക്കുന്നതച്ച് .

ദവിവസക 50 ലവിറര് മുതല് 60 ലവിറര് വചര മൂത്രക വവിസര്ജവിക്കുക .

ആനകള്കച്ച് അതവിശകമവായ ഓര്മ്മശകവി ഉണച്ച് .

കവാടവാനകള് കൂടമവായവി മവാത്രമമ ജദ്ധീവവികവാറുള്ളൂ.

 കവാടവാനക്കൂടചത നയവിക്കുന്നതച്ച് മുതവിര്ന്ന പവിടവിയവാന ആയവിരവിക്കുക .

ആനക്കൂടതവിചല  ചകവാമന്മവാര്  കൂടതവില്നവിന്നച്ച്  ചപവാതചവ  അല്പക  വവിട്ടു

നവില്കവാറുണച്ച്.

                      ***** ****** *****
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അജമ്മ നഷീ ജന്മസസാഫലര്യകഅജമ്മ നഷീ ജന്മസസാഫലര്യക

-മഷീനുകൃഷ്മ ആർ

അമമ്മനദ്ധീജന്മസവാഫലത്യകഅമമ്മനദ്ധീജന്മസവാഫലത്യക
ആകവാശനക്ഷത്രകമപവാല്തവിളങ്ങുന്നമ്മ ആകവാശനക്ഷത്രകമപവാല്തവിളങ്ങുന്നമ്മ 

ആവണവിപ്പൂമപവാല്മയങ്ങുന്നമ്മ ആവണവിപ്പൂമപവാല്മയങ്ങുന്നമ്മ 
അമ്മടവിതടവിചലവാന്നച്ച് അമ്മടവിതടവിചലവാന്നച്ച്   തലചവായച്ച്ചുറങ്ങുവവാന തലചവായച്ച്ചുറങ്ങുവവാന 
അമമ്മഅമമ്മനദ്ധീചയവാനനന്മഅമമ്മഅമമ്മനദ്ധീചയവാനനന്മ
ആദത്യവാക്ഷരചമനകഅഎമന്നവാതവവാന ആദത്യവാക്ഷരചമനകഅഎമന്നവാതവവാന 
കവവിളചതവാരുമുതകനല്കുവവാന കവവിളചതവാരുമുതകനല്കുവവാന 
അകകചകവാണ്ടുചളവാരുരുളമചവാറുണ്ണുവവാനഎനകഅകകചകവാണ്ടുചളവാരുരുളമചവാറുണ്ണുവവാനഎനക
അമമ്മ അമമ്മ നവിന പകരമവാരച്ച് ചചവാല്ലൂഅമമ്മ അമമ്മ നവിന പകരമവാരച്ച് ചചവാല്ലൂ
ആമക്ഷപവവാക്കുകള്നന്മയവായവിമവാറുവവാന ആമക്ഷപവവാക്കുകള്നന്മയവായവിമവാറുവവാന 
അച്ഛചനമന്നവാതമമവാഴുകഅമ്മനദ്ധീമവാത്രമവാകഅച്ഛചനമന്നവാതമമവാഴുകഅമ്മനദ്ധീമവാത്രമവാക
ആയവിരകമപരുകള്മുതങ്ങള്നല്കവിയവാലക ആയവിരകമപരുകള്മുതങ്ങള്നല്കവിയവാലക 
അചപവാന  മുതക മവാത്രക ഈ ജന്മസവാഫലത്യകഅചപവാന  മുതക മവാത്രക ഈ ജന്മസവാഫലത്യക

                       **** ***** ****
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കടങ്കഥകളകടങ്കഥകള

-രമര്യസാരസാജന

അടുപവിന തവിണ്ണയവില് അമ്മവായവിയമ്മ       പൂച 

ഇലതമ്മ കുളവിച്ചു വരുമമവാള് കുഞവിചതയ്യക തളവിത്തുളവി    അരവി തവിളയ്ക്കുക

എചന അമ്മയച്ച് മതവാമളവാളക വള      അടയവാമരക

നലമ്മ കുളവികവാന മപവായവി കുളവിച്ചു വരുമമവാള് മമചലവാചക വസൂരവി      പപടക

 

അച്ഛന സൂരത്യന,  അമ്മ സമുദ്രക  ,കുടവില്  ചതവാട്ടു  ചകവാടവാരക  വചര  പ്രമവശനമുണച്ച്

കൂടവിയവാല് ചതറച്ച്       ഉപച്ച് 

അച്ഛന ഒരു ഉരുള തന തവിന്നവിട്ടുക തവിന്നവിട്ടുക തദ്ധീരുന്നവില      ചുണ്ണവാമച്ച് 

ഒരമ്മ ചപറചതലവാക ചവണ്ണദ്ധീറവില് ചവടവിചവച മപവാചല      കവങ്ങച്ച് 

കവാടവിചലവാരു അമ്മ കചണ്ണഴുതവി നവില്ക്കുന      കുന്നവിക്കുരു
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രണച്ച് അമ്മയച്ച് കൂടവി ഒരു തലയണ      വരമച്ച്

 

ഒരമ്മ ചപറ മകചളലവാക ചവാടവിചവാടവി      തവളക്കുഞച്ച് 

അമ്മ കവിടകയവില് മകള് നൃതശവാലയവില്     അമ്മവികലച്ച്

 

അമ്മ ചതവാടവാലക അമ്മചയ ചതവാടവാലക മകന ചവാവക     ഉപച്ച് 

ചുവന്ന മകന കുളവിചവാല് കറുതവന ആകുക      തദ്ധീകട 

ഉടുതണവിയവിലവാത മകന കുടചൂടവി നവില്ക്കുന      ചതങ്ങച്ച്

 കുറവികവാടവില് സവികഹക്കുടവി     മപന 

കവാടവില് കവിടന്നവന വയസനു കൂടച്ച്      വടവി 

അടവി പവാറ ,നടുവച്ച് വടവി തല തൂപച്ച്      മചന 

ആനയച്ച് നവില്കവാന നവിഴലണച്ച് ഉപ്പു ചപവാതവിയവാന ഇലയവില      പുളവി

പച  കവാടവില്  തവവിട്ടു  ചകവാടവാരക  അതവിനുളവില്  ചവളചകവാടവാരക  അതവിനുളവില്

ചകവാച്ചു തടവാകക     മതങ്ങ
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 മുളണച്ച് മുരവികല, കയച്ച്പുണച്ച് കവാഞവിരമല      പവാവയ 

വഴവിചപവാതവില് കവരകലച്ച്      മവിന്നവാമവിനുങ്ങച്ച്

 

പവാടുനണച്ച് പറക്കുനണച്ച് കണ്ണവില് കവാണവാചനവാകവില      കവാറച്ച് 

ഉറകക ഉണച്ച് കണ്ണടയവില      മതത്യക 

വനചപവാതവില് ചപവാചന്നഴുതവാണവി      മചര 

വയറവിമന്മല് കണ്ണന      ഞണച്ച് 

സുന്ദരന എങ്കേവിലക ഒറകണ്ണന      അടയ 

അറയകത്തു ചവളവടവി      വവാഴപവിണവി

 ചവള കവാളകച്ച് ഒറചകവാമച്ച്      കവിണവി

 

മണ്ണവിനുളവില് മഞ നൂലച്ച്      മഞള് 

അമ്മചയ കുതവി മകന ചത്തു      തദ്ധീചപടവിചകവാളവി 
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വരമതച്ച് ഇരുന വവാലചകവാണച്ച് ചവളക കുടവിച്ചു      നവിലവവിളകച്ച് 

അപക മപവാചല തടവിയുണച്ച് അല്പക മവാത്രക തലയുണച്ച്      ആമ

 വവായവില നവാക്കുണച്ച് നവാകവിമന്മല് പല്ലുണച്ച്     ചവിരവ

 എചടലന കുടപന ഒറകവാലന      കുട

കവാല് ഇചലങ്കേവിലക നവാടവാചക ഓടുക      മമഘക 

ഒരു ചതവാഴുതവില് മുപതവിരണച്ച് ചവളകവാള      പലച്ച് 

മുറചത ചചപവിനടപവില        കവിണര്

കവാടവില് ഒരുപവിടവി പഴയരവി       ചവിതല്

                        **** ***** ****
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വശൈലഹികളവശൈലഹികള

-ജദവൈഹിക

അടയ മടവിയവില് വയവാക അടയവാമരമവായവാമലവാ ?രമത്യവാരവാജന

അടവിചതറവിയവാല് ആനയുക വദ്ധീഴുക . 

അരവിചയറവിഞവാല് ആയവിരക കവാക .

വടവി ചകവാടുതച്ച് അടവി വവാങ്ങുന്ന വവിദത്യ .

മഞപവിതക പവിടവിചവനച്ച് കണതച്ച് മുഴുവനുക മഞയവായവി മതവാനക .

പട മപടവിചച്ച് പനളതച്ച് ചചന്നമപവാള് അവവിചട പനക ചകവാളുതവി പട .

പടവികചല പവാറ മപവാചന്നങ്കേവിലക പവാതവി മതവര്കച്ച് .
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പഴുത പ്ലവാവവില വദ്ധീഴുമമവാള് പച പ്ലവാവവില ചവിരവിക്കുക .

പടവികല് ചചന്നച്ച് കലക ഉടയ്ക്കുക .

മപവായ ബുദവി ആന വലവിചവാലക വരവില .

അടവിചച്ച് വഴവി നടന്നവിചലങ്കേവില് മപവായവഴവി അടവിക്കുക .

 പുരയച്ച് തദ്ധീപവിടവിക്കുമമവാള് വവാഴചവട്ടുക .

വലഭനച്ച് പുല്ലുക ആയുധക .

 മനചര വവാ മനചര മപവാ

പവാമച്ച് ചവാകണക കമച്ച് ഒടവിയുകയുക ചചയ്യരുതച്ച് 

അകചര നവിക്കുമമവാള് ഇകചര പച 

അകലചത ബന്ധുവവിമനകവാള് അരവികചത ശത്രു ആണച്ച് നലതച്ച്

 ആന മപവായ വഴവിചയ വവാലച്ച് 
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ആലവ മണപ്പുറതച്ച് കണ പരവിചയക

 

അപക തവിന്നവാല് മപവാചര കുഴവി എണ്ണമണവാ

 

ഉള കഞവിയവില് പവാറ വദ്ധീഴുക

 പൂച എലവിചയ പവിടവിക്കുക

 അരവിയുക തവിന്നച്ച് ആശവാരവിചവിചയയുക കടവിച്ചു പവിചന്നയുക പടവിക്കു മുറുമുറുപച്ച് 

അറുത കകകച്ച് ഉപ്പു മതകവാതവന 

ആകവാശക വദ്ധീഴുക എന്നച്ച് വവിചവാരവിചച്ച് മുട്ടു ചകവാടുക്കുക

 കവാറ്റുളമപവാള് തൂറ്റുചക 

 കത്തുന്ന പുരയ്ക്കു ഊരുന്ന കഴുമകവാല് ആദവായക 

 മതവാളവിലവിരുന്നച്ച് ചചവവി തവിനക 

മതവാകവില് കയറവി ചവടവി ചവക്കുക 
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കവാള ചപചറന്നച്ച് മകടച്ച് കയചറടുക്കുക 

കുങ്കുമക ചുമക്കുന്ന കഴുത 

കുരയ്ക്കുക പടവി കടവികവില 

ചത കുഞവിചന ജവാതകക മനവാക്കുക 

കത്തുന്ന പുരയവില് കവിടനറങ്ങുക 

കടവിചതക ഇല പവിടവിചതക ഇല 

തല്ലു ചകവാളവാന ചചണ പണക വവാങ്ങവാന മവാരവാര് .

 മലമപവാചല വന്നതച്ച് മലര് മപവാചല മപവായവി .

ചവളകവാക മലര്ന പറക്കുക .

വവിശന്നവാല് പശു കയറുക തവിനക .

കടലച്ച് ചവാടവിയവനച്ച് മതവാടു ചവാടുവവാന പ്രയവാസമമവാ? 
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കയച്ച്ചവിടവിറകവാനുക വയ്യ മധുരവിചവിടച്ച് തപവാനുക വയ്യ .

 അകചല ഉഴുതച്ച് പകമല മപവാരുക .

 ഇഷമവിലവാത അചവി ചതവാടചതവാചക കുറക .

ഇന്നലചത മഴയച്ച് കുരുത തകര .

 ഇരുന്നവിടച്ച് മവണക കവാല നദ്ധീടവാന .

 ഇലത്തുനവിന്നച്ച് പുറചപടുകയുക ചചയച്ച്ത അമ്മവാതച്ച് ഒടച്ച് എതവിയതമവില .

പവാമവിനു പവാല ചകവാടുതവാലക വവിഷക തചന്നഛര്ദ്ദേവിക്കുക .

 ചപവാനകവായ്ക്കുന്ന മരമവായവാലക പുരയ്ക്കു മദ്ധീചത വളര്ന്നവാല് ചവടണക .

                        **** ***** ****
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പഴപഞസാല്ലുകളപഴപഞസാല്ലുകള

                                                     -വൈഷീണ

 അങ്ങവാടവിയവില് മതവാറതവിനച്ച് അമ്മമയവാടച്ച് .

 

അറവിയവാതവനച്ച് തലച്ച് അറവിഞവനച്ച് ചചവാലച്ച് .

 ആന ചകവാടുതവാലക ആശ ചകവാടുകരുതച്ച് .

ഇലതവിചലങ്കേവില് മകവാമലവാത്തുക ഇല .

നവാടച്ച് മറന്നവാലക മൂടച്ച് മറകരുതച്ച്.

  

മവണചമങ്കേവില് ചക മവരവിലക കവായ്ക്കുക .

ചവളുകവാന മതചതച്ച് പവാണവായവി .

ഉണ്ണവാതവനച്ച് ഇല കവിടവാഞവിടച്ച്, ഉണവനച്ച് പവാ കവിടവാഞവിടച്ച് .

ഉളതച്ച് പറഞവാല് ഉറവിയുക ചവിരവിക്കുക .
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 മകരതവില് മഴ ചപയവാല് മലയവാളക മുടവിയുക .

മടവിയന മല ചുമക്കുക .

 മനസവില് കവാണുമമവാള് മവാനതച്ച് കവാണുക .

മുറചത മുലയച്ച് മണമവില .

മവിനന്നചതലവാക ചപവാന്നല .

മുറചത മുലയച്ച് മണമവില .

പഠവിക്കുക മുമച്ച് ഗുരുകള് ആകരുതച്ച് .

പണതവിനുമദ്ധീചത പരുന്തുക പറകവില .

 പചയ്യതവിന്നവാല് പനയുക തവിന്നവാക .

പലതളവിചപരുചവളക .

പവാപവി ചചന്നവിടക പവാതവാളക .
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കവാടവിചല മരക മതവരുചട ആന വലവിചയടവാ വലവി .

കുളവിപവിചച്ച് കുളവിപവിചച്ച് കുഞവിലവാതവായവി .

 ഗതവിചകടവാല് പുലവി പുല്ലുക തവിനക .

പവാലക കടക്കുമവവാളക നവാരവായണ നവാരവായണ പവാലക കടന്നവാല് കൂരവായണ കൂരവായണ .

പവിചന്നയുക ചങ്കേരന ചതങ്ങവില് തചന്ന .

പവിളമനസവില് കളമവില .

 

പുതരവിയവില് കല്ലുകടവിയ്ക്കുക .

 ചപവാനരുക്കുന്നവിടതച്ച് പൂചചയന്തു കവാരത്യക ?

 ചപവാനകകുടതവിനച്ച് ചപവാട്ടു മവണ . 

മപവായവാല് ഒരു വവാകച്ച് കവിടവിയവാല് ഒരവാന . 

സശ്വരക നന്നവാവമമവാള് പവാടച്ച് നവിര്തവാക .
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പുരയച്ച് തദ്ധീപവിടവിക്കുമമവാള് വവാഴചവട്ടുക .

അടചയ പവിടവിചച്ച് ചമതയവില് കവിടത്തുക .

 

അങ്കേവക കവാണവാക തവാളവിയുക ഒടവികവാക .

പുലവിക്കൂടവില് തലയവിടുക .

ആരവാനമ്മകച്ച് ഭവാനച്ച് പവിടവിചവാല് കവാണവാന നല മചലച്ച് .

ഒനകവില് ആശവാചന ചനഞ്ചതച്ച് അചലങ്കേവില് കളരവികച്ച് പുറതച്ച് .

ആളുവവില കല്ലുവവില .

ഒരുമയുചണങ്കേവില് ഉലകമമലക കവിടകവാക .

 ഓടുന്ന മതവാണവികച്ച് ഒരു ഉനച്ച് .

ഓണക പവിറന്നവാലക ഉണ്ണവി പവിറന്നവാലക മകവാരനു കഞവി കുമവിളവില് തചന്ന .

ഓടുന്ന പടവികച്ച് ഒരു മുഴക മുചമ .

ആര് വവി വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്                                                    67                               



                                                                                                                    ഉണ

ഒന്നവായവിരുന്നവാലക നന്നവായവിരവികണക .

 ആറവില് കളഞവാലക അളന കളയണക .

 തവാന പവിടവിച മുയലവിനു നവാലച്ച് ചകവാമച്ച് .

നവാമടവാടുമമവാള് നടുമവ ഓടണക .

അണ്ണവാന കുഞവിചന മരക കയറവാന പഠവിപവികമണവാ ?

എലവിചയ മപടവിചച്ച് ഇലക ചുടുക .

കണവാലറവിയവാതവന ചകവാണവാലറവിയുക .

കടുവവാചയ കവിടുവ പവിടവിക്കുക .

തലയവിചലഴുതച്ച് തടവവിയവാല് മപവാകുമമവാ ?

തദ്ധീയവില് കുരുതതച്ച് ചവയവിലതച്ച് വവാടുമമവാ ?

മതടവിയ വളവി കവാലവില് ചുറവി .
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ചകരപനലവില് മതന മഴ ചപയ്യുക .

 

ശര്കര കുടതവില് കയ്യവിടവാല് നകവാതവരുമണവാ ?

ഏച്ചുചകടവിയവാല് മുഴചവിരവിക്കുക. 

കടന്നല്ക്കൂടവില് കകയവിടുക.

കുഴവിയവാന മദവിചവാല് ചകവാലയവാന ആകുമമവാ .

ഇല മുളവില് വദ്ധീണവാലക മുളച്ച് ഇലയവില് വദ്ധീണവാലക മകടച്ച് ഇലയ്ക്കുച്ച് .

ചപവാടചന ചചടവി ചതവിചവാല് ചചടവിചയ കദവക ചതവിക്കുക .

അധവികമവായവാല് അമൃതക വവിഷക .

                                **** ***** ****
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പ്രളയജശൈഷകപ്രളയജശൈഷക

-അനഘസാ ശഷീകുമസാർ

     അവള് കണ്ണുതറന്നമപവാള് അവവിചട അവള്ക്കു പരവിചവിതമവായ ആചരയുക കണവില

.തചന  അമ്മചയ  അച്ഛചന  മചടചന.  ചുറവിനുക  അപരവിചവിതരവായ  കുചറ  മുഖങ്ങള്

ആരവാചണന്നറവിയവില. അമപവാഴവാണച്ച് കഴവിഞ കവാരത്യങ്ങചളലവാക അവളുചട ഓര്മ്മയവില്

ഓടവിചയതവിയതച്ച്.  സമനവാഷവക  സമവാധവാനവക  കളവിയുക  ചവിരവിയുക  നവിറഞ  ഒരു

ചകവാച്ചു  കുടുകബക  .അച്ഛചനവാരു  ഓമടവാറവിക്ഷകവാരന  .അമ്മയച്ച്  മജവാലവിചയവാനമവില

.മചടന കുറച്ചു കുടവികള്കച്ച് ടമ്മ്യൂഷചനടുതച്ച് കവിട്ടുന്ന തച്ഛമവായ ശമളക ചകവാണച്ച് അവര്

നവാലമപരുക  സമനവാഷമതവാചട  കഴവിഞവിരുന  .അവളുചട  പതവിനവാലവാക  പവിറന്നവാള്

അവര് ആമഘവാഷവികവാന തദ്ധീരുമവാനവിച്ചു .ആ സമനവാഷതവില് ആയവിരവിക്കുമമവാഴവാണച്ച്

നവിനചവിരവികവാചത ഉണവായ സകഭവക .എലവാക തവിരുതവി എഴുതവിയ പ്രളയക .തചന വദ്ധീടുക

ആ പ്രളയതവില് മുങ്ങവി .പവിന്നദ്ധീടച്ച് കുമറമപര് മചര്ന്നച്ച് അവചള വളതവില് എവവിചട

ചകവാണ്ടുമപവായവി  .അതവിനുമശഷക അവള്ചകവാനക ഓര്മ്മയുണവായവിരുന്നവില  .ചപചടന്നച്ച്

അവളുചട  പവിറകവില്  വന്നച്ച്  ആമരവാ  അവളുചട  ചുമലവില്  ചതവാട്ടു  അതച്ച്  അവളുചട

അച്ഛനവായവിരുന.  അയവാളുചട കലങ്ങവിയ കണ്ണുകള് കണമപവാമഴ മനസവിലവായവി ഇനവി

ഈമലവാകതച്ച് കൂടവായവി അവള്കച്ച് അച്ഛനുക അച്ഛനച്ച് അവളുക മവാത്രമമയുള്ളൂചവനക

അമ്മയുക മചടനുക ഇലവാത ഈ മലവാകതവില്…..

                             **** ***** **
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അമ്മഅമ്മ

-ടഹി എസദ്സുപ്രഭ1

    

 അമ്മ നദ്ധീടവിവവിളവിച്ചു  .  രവാമവാ....  മറുപടവിയുണവായവില മഗവാപവാലവാ....  അതക തകഥവ കൃഷ്ണ

….അതവിനുക  മറുപടവിയവില.ഈ  കുടവികചളചകവാണച്ച്  മതവാറ്റു.  ആശുപത്രവിയവില്

മപവാകണവാമയവാ?   ഭവിതവികളവില്  തടവിമവാചറവാലവിചകവാണച്ച്  മകളുചട  മപരുകള്

നവാണവിയമ്മയുചട  ചചവവികളവില്  ചപരുമറ  മപവാചല  മുഴങ്ങവി.   പുറക  ചപവാളവിയുന്ന

മവദനമയവാചട  അവര് എഴുമന്നറച്ച്  ഇരവികവാന ശ്രമവിച്ചു  .നടന്നവില  .ചുറ്റുക  കമണ്ണവാടവിച്ചു

.അപരവിചവിത മുഖങ്ങള്  .പലതവിലക ഒരു കണ്ണവാടവിയവിചലന്നമപവാചല സശ്വനക രൂപമവാണച്ച്

അവള് കണതച്ച്. ചുകവിച്ചുളവിഞ പുറകചതവാലവി നരകയറവിയ തലമുടവി അഗവാധതയവിമലകച്ച്

ആണ ഉറവ വറവിയ കണ്ണുകള് .ഓടവിതളര്ന്ന ശരദ്ധീരവക തകര്ന്ന മനസ്സുക .ഒരുമവള

അവള് ശങ്കേവിച്ചു അല ഇതച്ച് ഞവാന തചന്നയമല ? 

അപരവിചവിതതശ്വതവിചന  മനര്ത  മൂടവി  മവാറവി  കവാലക  അവചര  പരവിചയചപടുതവി  .

സുജവാത.  പവിറവത്തുകവാരവി.  രണ്ടു മകള്  നല  നവിലയവില്  .   അച്ഛനുമമ്മയുക

ഭവാരമവായമപവാള്  അവര്  സുജവാതമയയുക  ഭര്തവാവവിമനയുക  ഇവവിചട  എതവിച്ചു  .

ഏലവിക്കുടവി  ഭര്തവാവച്ച്  മരവിച്ചു  .  മകള് വവിമദശതച്ച്  .  ആവശത്യതവിലധവികക പണക  .

പചക്ഷ  ഒറയച്ച്  വലവിയ  വദ്ധീടവില്  തവാമസവികവാന  പ്രയവാസക  .  സശ്വയക

ചതരചഞടുതതവാണച്ച് ഇവവിചട .  എമനതവിമനവാടച്ച് സവാമത്യമുളതവാണച്ച് അസ്മവാബവിയുചട

വരവച്ച്  .  ഞവാന സദനതവിചല പടവികല് മയങ്ങവികവിടന്നവിരുന്നതവാചണങ്കേവില് അവള്

ചതരുമവവാരതച്ച് അലയുകയവായവിരുന .  ആചരവാചകമയവാ മചര്ന്നച്ച് അവചള ഇവവിചട

1 വകറച്ച് മവിസ്ട്രസച്ച്
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എതവിക്കുകയവായവിരുന.  ഓര്മ്മകളവില്  ചവളവിചക  വദ്ധീശുമമവാള്  ഇടയച്ച്  ഭൂതകവാലക

അയവവിറക്കുന്ന അവള് മകചളയുക  ഭര്തവാവവിചനയുക  കുറവിച്ചു  പറയുക  .  ഏതവാണച്ച്

ഇരുപതമഞ്ചവാളക മപരുണച്ച് ഇവവിചട . എലവാവരുക സമന്മവാര് . കൃതത്യമവായവി ആഹവാരവക

മറച്ച്  അതത്യവാവശത്യ  സസൗകരത്യങ്ങളുമുണച്ച്  .  എലവാറവിനുമുപരവി   പഴയ  മനസ്സുകളുചട

കൂടവായയുചട മവാധുരത്യക .

ഇന്നച്ച്  ഒമക്ടവാബര്  ഒന്നച്ച്.  വമയവാജന  ദവിനക  ആണച്ച്  മപവാലക  .സദനതവില്  നല

തവിരകവായവിരുന  കപട  മസ്നേഹതവിചന  മുഖകമൂടവിയണവിഞച്ച്  ഓമരവാ  മകളുക,

മരുമകളുക  ,ചകവാച്ചു  മകളുക,  സമഹവാദരങ്ങളുക  അങ്ങചന  അടുത  ബവാചവില്

നടതളവാനുള നൂമറവാളക മപര് വന്നച്ച്  മസ്നേഹക പങ്കേവിട്ടു മപവായവി  .  അവരുചട മസ്നേഹ

ഭവാരതവാല് അമനവവാസവികചളലവാക പവാതവിമയകതവിലവാണച്ച് . അവള്കച്ച് ഇതവിചലവാനക

തവാല്പരത്യക മതവാന്നവിയവില . അലസമവായവി കടവിലവില് കവിടന . 

അരുതച്ച്  എന്നച്ച്  നൂറുതവണ  വവിലകവിയവിട്ടുക  മനസച്ച്  പവിറമകവാമടവാടവി  .   അവള്

പവിന്നവാചലയുക.  .  

                   അവവിചട മമളക തകര്ക്കുകയവാണച്ച് . സര്വ്വേവാഭരണവവിഭൂഷവിതയവായവി

നവവധു നവിറഞ്ഞു കത്തുന്ന നവിലവവിളകവിനു മുന്നവില് നമ്രശവിരസയവായവി ഇരവിക്കുന  .

നവവരനുക   മകമന  തചന്ന  .  നവിബവിഡമവായ  തലമുടവിയുക  വശത്യമവായ  പുഞ്ചവിരവിയുക

അയവാളുചട  സസൗന്ദരത്യതവിനച്ച്  ചപവാലവിമമയകവി  .  ബന്ധുകള്   സകതൃപ്തവിമയവാചട

,മുമന്നവാട്ടുനവിയ  വയറുകളവില്  സമനവാഷമതവാചട  തമലവാടവി  യവാത്ര  പറഞ്ഞുമപവായവി

എലവാവര്ക്കുക ഒമന്ന പറയവാനുണവായവിരുനള്ളൂ .  ലക്ഷ്മവിയുക മഹവാവവിഷ്ണുവക തചന്ന .  

ആദത്യരവാത്രവി  ചചകന അടുത്തുവന്നമപവാള് എമനവാ പ്രമതത്യക ഗനക  .  ഇതവചര

അവള് അനുഭവവിചവിടവിലവാത ആ ഗനക ആദത്യചമവാചക അവചള വദ്ധീര്പ്പുമുടവിചചങ്കേവിലക

പതചക അവള്കച്ച് അതച്ച് ശദ്ധീലമവായവി . പലമപവാഴുക ഭര്തവാവവിചന  ചപരുമവാറക അവചള
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അമരവിപവിച്ചു  എങ്കേവിലക  അയവാളുചട  മസ്നേഹതമലവാടലകളവില്  അവചളലവാക  മറന  .

മൂനച്ച്  ആണ്മകള്  .  അമപവാഴുക  ബന്ധുകള്  പറഞ്ഞു  ഭവാഗത്യവതവി  .   അഭവിമവാന

ഭയകചകവാണച്ച്  ഭര്തവാവവിചന   ദുസശ്വഭവാവക  ആചരയുമറവിയവികവാചത  ചകവാണ്ടുനടന

അവള്  .  പലമപവാഴുക ഭവാരത്യചയമപവാലക തവിരവിചറവിയവാന പറവാത അവസയവിലവായവിരുന

അയവാള് .  മദത്യതവിനചറ മണമവിലവാചത അവള് അയവാചള കണവിട്ടുമണവാ ?  

അവള്കച്ച്  ഒനക  ഓര്മ്മയവില  .  ഓര്മ്മകചളലവാക  നഷമവാചയങ്കേവിലക  മകചള

വളര്തണക എന്ന ഒറ ചതളവിമയുള ഓര്മ്മമവാത്രക അവളുചട മനസവില്  .  ഒരു

മജവാലവി ഉളതച്ച് ആശശ്വവാസക .  ആവള് ആതവാര്ത്ഥമവായവി  മജവാലവി ചചയച്ച്ത .  അതച്ച്

പലമപവാഴുക കുടുകബതവില് അസശ്വവാരസത്യങ്ങള് ഉണവാകവി  .  ചവല്ലുവവിളവികള് സകധരത്യക

മനരവിട  അവള്  പലമപവാഴുക  മുണ്ടുക  മുറുകവിയുടുത്തു  .  പതചക  പടവിണവി  അവള്കച്ച്

ശദ്ധീലമവായവി  .   അമപവാഴുക   ഭര്തവാവവിനുക മകള്ക്കുക വവിഭവങ്ങചളവാരുകവാന അവള്

മറന്നവില . മദത്യപവാനക അതവിരുവവിട ഭര്തവാവച്ച് തചന  തനവിനവിറക നവാട്ടുകവാരുചട മുമവിലക

പ്രദര്ശവിപവിച്ചുതടങ്ങവി  .  ഓര്മ്മകള് പമണ നഷമവായ അവള് പലമപവാഴുക ഭവാനവിയുചട

മചഷകള്  കവാട്ടുവവാന  ചവമല്ചകവാണ്ടു  .പമക്ഷ  അവളുചട  തളരവാത  മനസച്ച്

എമപവാഴുക അവചള ഓര്മ്മചപടുതവി .  തളരരുതച്ച് . മകള് …...

മൂതവന എകചടകച്ച്  കഴവിഞ്ഞു  .  കപ്രവറച്ച്  കമനവിയവില് എഴുപതയ്യവായവിരക  രൂപ

ശമളക .  രണവാമന എനഡവിഎയവില് ബവിചടകച്ച് കഴവിഞ്ഞു . അവവിചട ചപ്രവാമബഷനറവി

ഓഫദ്ധീസര്  .  മൂന്നവാമന കത്യവാമസച്ച്  ഇനറര്വമ്മ്യൂ  കഴവിഞ നവില്ക്കുന  .   ഭവാരങ്ങള്

പതചക ഇറകവിവച്ചു എന്നച്ച് ഒരുമവള ചവിനവിച്ചു മപവായവി അവള്. അല്പക അഹങ്കേവാരവക

നവിറചയ അഭവിമവാനവക അതവിലണവായവിരുന  .  അവള് ഭര്തവാവവിചന മനവാകവി വലവിയ

കണ്ണുകളുക  വശത്യതയവാര്ന്ന  പുഞ്ചവിരവിയുക  ചകവാണച്ച്  എലവാവചരയുക  മയകവിയവിരുന്ന

അമദ്ദേഹക മദത്യതവിനചറ മയകക വവിട്ടുച്ച്  എഴുമന്നല്കവാനുള ശ്രമതവിലവാണച്ച് പചക്ഷ
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നടക്കുന്നവില  .  പഴയ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളവില് അവള് ഒന പരതവി.  ഏതവാണച്ച്  ഒരു

മകവാടവിമയവാളക  രൂപ  എചന കകകളവിലൂചട  മറവിഞ്ഞുമപവായവിരവിക്കുന  .  അറവിയവാചത

പഴകവി നവിറക മപവായ സവാരവിയവില് അവളുചട കണ്ണൂകളുടകവി . 

വവായവിചല മുറവിവച്ച്  ഏതവാണച്ച് ഒരു മവാസമവായവി കരവിയുന്നവിലമലവാ ഏതവായവാലക മഡവാക്ടചറ

ഒന്നച്ച്  കവാണവാക  അഭവിപ്രവായക  അവളുമടതവായവിരുന  .  പരവിമശവാധനവാഫലക  അത്ര

നലതലവായവിരുന  .  ചവികവിതയച്ച്  നചലവാരു  തക  മവണക.  അവളുചട

കകയവിലളതവിചന  മൂന്നവിരടവി.   മകള്  കൂടവി  ആമലവാചവിച്ചു  .നവാചള  അമ്മചയ

ഓപമറഷനച്ച്  ചകവാണ്ടുമപവാകവാക  എലവാക  ചറഡവിയവാകവി  വയ്ക്കുയ്ക്കുൂ  .  മൂതമകന  .

നമുചകലവാവര്ക്കുക കൂചട മപവാകവാക  ,രണവാമന  .  ഞവാന വണവി ഓടവികവാക,  മൂന്നവാമന

.മകളുചട മസ്നേഹതവിനു മുനപവില് ആ അമ്മയച്ച് മറുപടവി ഇലവായവിരുന .മൂന മപചരയുക

മചര്തച്ച് ആലവികഗനക ചചയച്ച്ത ചകവാണച്ച് അവള് പറഞ്ഞു ഞവാനവാണച്ച് മലവാകതവിചല

ഏറവക  ഭവാഗത്യവതവി . 

നവാചള  കൃതത്യക  അഞ്ചുമണവികച്ച്  ഇറങ്ങണക.  അമ്മ  സുഖമവായവി  ഉറങ്ങവിമകവാളൂ  .

അതവിനുമുമവായവി ഒരവിഞ്ജക്ഷചനടുകണക  .  മഡവാക്ടറച്ച്  പ്രമതത്യകക പറഞതവാ  .നഴവികഗച്ച്

റമ്മ്യൂടറവായ  മരുമകള്  അതവിമവാധുരത്യമതവാചട  പറഞ്ഞു  .  ശരവി  മമവാമള  പതചക

എടുമതവാളൂ  .  ഒട്ടുക  മനവാവവികവാചത  മരുമകള്  ഇഞ്ജക്ഷചനടുത്തു  .  വരണച്ച്

പരുകനവായ അവളുചട കകകള് മരുമകള് മസ്നേഹമതവാചട തടവവിചകവാണവിരുന .

അറവിയവാചത ഉറകതവിമലയവള് വഴുതവിവദ്ധീണു . 

    സദനതവിചല കടവിലവിചല ശരദ്ധീരതവിമലയച്ച് മനസച്ച് തവിരവിചക ഓടവിചയതവി . പമക്ഷ

അവളുചട ആതവാവച്ച് മതടവിയതച്ച് ശരദ്ധീരചത ആയവിരുന്നവില ഈശശ്വരചന  ആയവിരുന.

                                **** ***** ****
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വൈജയസാജനങ്ങപള ഇതഹിജല ഇതഹിജലവൈജയസാജനങ്ങപള ഇതഹിജല ഇതഹിജല

-നന്ദന സതര്യന

     വവാര്ദകത്യക എന്നതച്ച് ഏതച്ച് ജദ്ധീവജവാലങ്ങള്ക്കുക അനുഭവവിമകണവിവരുന്ന ഒരു

സശ്വവാഭവാവവിക  അവസയവാണച്ച്.  ബവാലത്യക  ,കസൗമവാരക,  യസൗവ്വേനക  ,വവാര്ദകത്യക  എന്നദ്ധീ

ഘടകങ്ങളുചട  അവസവാന  ഘടമവായ  വവാര്ദകത്യക  ഏവര്ക്കുക  വളചരയധവികക

ബുദവിമുട്ടുണവാക്കുന്ന ഒന്നവാണച്ച്  .  അനവാമരവാഗത്യക  മുതവിര്ന്ന പസൗരന്മവാചര അലട്ടുന്ന മുഖത്യ

പ്രശ്നമവാണച്ച്. മവഗതവില് മരവാഗങ്ങള്കച്ച് അടവിമചപടുന. പലവവിധ മരവാഗങ്ങളുക അവചര

പവിടവികൂടുന.  ശവാരദ്ധീരവിക  മരവാഗങ്ങമളവാ  ചടവാപക  ദുര്ബലമവായ  മവാനസവിക  ആമരവാഗത്യവക

വമയവാജനങ്ങള്കച്ച്  ഗുരുതരമവായ  പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷവിക്കുന.  സശ്വനക  കഴവിവകളവില്

വവിശശ്വവാസക  നഷചപടുന്ന  അവര്  കുടുകബ  കവാരത്യങ്ങളവില്  ഇടചപടവാന

സന്നദനവാചണങ്കേവില്മപവാലക മറ്റുളവര് അതച്ച് അനുവദവിക്കുന്നവില .  വമയവാജനങ്ങളുചട

മവാനസവികവാവസ മനസവിലവാകവി  അവമരവാടച്ച്  കരുതമലവാചടയുക അനുതവാപമതവാചടയുക

ഇടചപടവാന പലരുക  തയ്യവാറവാകുന്നവില  .കൂടവാചത തങ്ങചള പരവിഗണവികവാചത സശ്വനക

അവകവാശവക  അധവികവാരവക  സവാപവികവാന  യുവതലമുറ  ശ്രമവിക്കുന്നതച്ച്  അവചര

നവിരവാശയവിലവാഴച്ച്ത്തുന. തങ്ങളുചട പ്രവാധവാനത്യവക അനസ്സുക നഷചപട്ടു എന്ന മതവാന്നല്

വമയവാജനങ്ങളുചട  ശവാരദ്ധീരവിക  മവാനസവിക  ആമരവാഗത്യക  തദ്ധീര്ത്തുക  തകര്ക്കുന.
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ഇനത്യയവില്  പ്രമതത്യകവിചച്ച്  ഗ്രവാമദ്ധീണമമഖലയവിചല  വമയവാജനങ്ങള്കച്ച്

ശശ്വവാസമകവാശമരവാഗങ്ങള്, കവാഴ്ചക്കുറവച്ച്,  മകള്വവിക്കുറവച്ച്,  വവിളര്ച തടങ്ങവിയ മരവാഗങ്ങള്

സവാധവാരണമവാണച്ച്.  ചമചചപട  ചപവാതജനവാമരവാഗത്യ  സകവവിധവാനക,  വവിദഗച്ച്ധചവികവിത

,കുടുകബ  സകരക്ഷണക  തടങ്ങവിയവ  ഇവര്കച്ച്  അതത്യവാവശത്യമവാണച്ച്  .ചചലവച്ച്  കൂടവിയ

ചവികവിതവാസസൗകരത്യങ്ങള്  ദരവിദ്ര  ജനവവിഭവാഗങ്ങള്കച്ച്  ലഭവികവാചത  മപവാകുന്നതച്ച്

സവാമൂഹവിക  നമ്മ്യൂനതയവാണച്ച്  .സവാമതവിക  അരക്ഷവിതവാവസയവാണച്ച്  മചറവാരു

പ്രധവാനപ്രശ്നക ഗ്രവാമദ്ധീണ മമഖലയവിലവാണച്ച് പ്രശ്നക കൂടുതല് രൂക്ഷക .സവാമൂഹവിക സുരക്ഷവാ

ചപനഷനുകള് ചതവാഴവിലവാളവി-കര്ഷക ചപനഷനുകള് തടങ്ങവിയവ മകരളകമപവാലള

സകസവാനങ്ങള്  നല്കുനണച്ച്  എന്നവാല്  വമയവാജനങ്ങളവില്  പലരുക  പലമപവാഴുക

സവാമതവിക പ്രയവാസങ്ങള് മനരവിമടണവി വരുന.  കുടുകബതവിചല മറച്ച്  അകഗങ്ങള്

തങ്ങചള  അനുസരവിക്കുന്നവില  എന്ന  കചണതല്  വമയവാജനങ്ങള്കച്ച്  ഏചറ

ദുസഹമവാണച്ച്.  ആതവവിശശ്വവാസക തകരുന്നതക ഏകവാനത അനുഭവചപടുന്നതക വലവിയ

സവാമൂഹവിക  പ്രശ്നമവാണച്ച്  .സവാമതവിക  ആശ്രവിതതശ്വക  കൂടവിയുചണങ്കേവില്

വമയവാജനങ്ങളുചട  സവിതവി  ഏചറ  ദയനദ്ധീയക  ആകുക.  സവാമൂഹവികജദ്ധീവവിതതവിചല

മകന്ദ്രക  മവാത്രമവായവി  ചുരുങ്ങുന്നതച്ച്  വമയവാജനങ്ങള്കച്ച്  ഗുരുതരമവായ

ആമരവാഗത്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണവാകുക .പലവവിധ മവാനസവിക പ്രശ്നങ്ങള് ,ശകവിക്ഷയക, നവിരവാശ,

വവാര്ദകത്യക മൂലമുണവാകുന്ന ശവാരദ്ധീരവിക മവാനസവിക മവാറങ്ങള്  ,ഒറചപടല് തടങ്ങവിയവ

വമയവാജനങ്ങളുചട  ചപരുമവാറതവിലക  മവാറങ്ങളുണവാക്കുക.  ഇതച്ച്  പരവിഹരവികവാന

കുടുകബതവിനച്ച്  സവാമതവിക  പവിന്തുണ  മയവാചടവാപക  കവകവാരവിക  പവിന്തുണയുക

ആവശത്യമവാണച്ച്  .ദൃഢമവായ  കുടുകബബനങ്ങള്  വമയവാജനങ്ങളുചട  ഇതരക

ഗുരുതരമവായ പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരവികവാന സഹവായകമവാണച്ച് . ഒരവായുസച്ച് മുഴുവന സശ്വനക

മകള്കച്ച് മവണവി, അവരുചട സമനവാഷതവിനുമവണവി ഒരുപവാടച്ച് പ്രയതവിചതച്ച് തങ്ങള്
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ഇത്രചയവാചക കഷചപട്ടു മമവാഴുക വവാര്ദകത്യതവില് തങ്ങള്കച്ച് തണയവായവി മകള്

ഉണവാകുചമന്ന  വവിശശ്വവാസമവാണച്ച്  മവാതവാപവിതവാകള്കച്ച്  .എന്നവാല്  ഈ  വവിശശ്വവാസചത

എലവാക  തകര്ചതറവിഞ്ഞുചകവാണച്ച്  മവാലവിനത്യങ്ങള്  വലവിചചറവിയുന്ന

ലവാഘവമതവാചടയവാണച്ച്  മകള്  മവാതവാപവിതവാകചള  ഉമപക്ഷവിക്കുന്നതച്ച്  .

കൂട്ടുകുടുകബങ്ങള് അണുകുടുകബങ്ങളവായവി ചുരുങ്ങവിയവിരവിക്കുന്ന ഇകവാലതച്ച് വമയവാജന

സകരക്ഷണക  ഏചറ  പ്രവാധവാനത്യമര്ഹവിക്കുന  .വൃദസദനങ്ങളുചട  എണ്ണക  കുറയുക

തചന്ന  മവണക  .അവചര  സകരക്ഷവികവാന  മകള്തചന്ന  തയ്യവാറവാകണക.  വൃദര്

സമൂഹതവിനചറ മൂലത്യമുള നവാണയങ്ങള് തചന്നയവാണച്ച്.  അവചര നമുകച്ച് ചനമഞ്ചവാടച്ച്

മചര്തച്ച് ചവയവാക.

                              **** ***** ****
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പ്രളയകപഠഹിപഹിചതദ്പ്രളയകപഠഹിപഹിചതദ്

-സയദ്ഫ എസദ്

     മഹവാപ്രളയക എന്ന കവാലപവാശക മകരളചതയവാചക വരവിഞ്ഞുമുറുകവി ചകവാലവാചത

ചകവാല്ലുന്ന കവാഴ്ചകള് കണ്ണവില്നവിനക മവാഞവിടവിലമലവാ ? എന്തുചകവാണച്ച് ഈ പ്രളയക ?

ആരവാണവിതവിനച്ച് ഉതരവവാദവികള് ?  ഉതരക കകചവളയവിചല മവായവാത മരഖകള്

മപവാചല വത്യകക.  മനുഷത്യന -അവചന ചചയവികള് .  അചത അതച്ച് മവാത്രമവാണച്ച് ഈ

ദുരനതവിനച്ച് ആധവാരക .

വസുകധവകുടുകബകക  എന്ന മഹതവായ  പവാരമരത്യതവില്  വവിശശ്വസവിചച്ച്  മനുഷത്യനുക

പ്രകൃതവിയുക  ഒന്നവായവി  പരസ്പരവാശ്രയതശ്വതവില് കഴവിഞ സുന്ദര കവാലക  .   കവാലക

പതചക  കടനമപവാകമവ  ജനസകഖത്യവാ  വവിമസവാടനചത  തറന്നച്ച്  മനുഷത്യന  തചന

സശ്വവാര്ത്ഥപൂര്തവിയവായവി  തചന  മവാത്രക  സസൗകരത്യങ്ങള്കവായവി  പ്രകൃതവിചയ  ചൂഷണക

ചചയച്ച്ത തടങ്ങവി  .  മരങ്ങള് വവാശവിമയവാചട ചവടവികളഞ്ഞു .  കുളങ്ങളുക  ,മതവാടുകളുക,

വയലകളുക  നവികതവിയുക  ,നദദ്ധീതടങ്ങള്  കമയ്യറവിയുക  ,നവാക  സൃഷവിച  മവാലവിനത്യക

പുഴകളവിമലകച്ച്  ഒഴുകവിയുക  വദ്ധീരത  കവാടവി  .  പണച്ച്  ചചയ  പവാപങ്ങള് നചമ്മതചന്ന
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തവിരവിഞ്ഞുചകവാത്തുന . 

പരവിസവിതവി വവാദവികചള പരവിഹസവികവാനുക , വവികസന വവിരുദരവായ പവിനവിരവിപന എന്നച്ച്

മുദ്രകുതവാനുക ആയവിരുന ഇരുപതവാക നൂറവാണവിനചറ അനത്യദശകങ്ങളവില്  രവാഷദ്ധീയ

-സകഘടനവാ  മനതൃതശ്വങ്ങള്  ശ്രമവിചതച്ച്  .  ഭൂവവിഭവങ്ങളുചടയുക  പ്രകൃതവിയുചടയുക

ചൂഷണതവിലക,  ആവവാസവത്യവസകളുചട  നശദ്ധീകരണതവിലക  ,കജവകവവവിധത്യക

നശവിപവിച്ചുചകവാണ്ടുള  നഗരവല്കരണതവിലക  ,വത്യവസവായവല്കരണതവിലക,

അടവിസവാന  സസൗകരത്യ  വവികസനതവിലക  ഊന്നവിയ  പവാശ്ചവാതത്യ  ആധുനവിക  സങ്കേല്പക

പടുത്തുയര്തവാന ആണച്ച്  നവാക  ശ്രമവിചതച്ച്  .  പ്രവാചദ്ധീന  ജവാനങ്ങളുക  വവിവരങ്ങളുക

മറനചകവാണച്ച്  നവാക  മണ്ണവിചനയുക  മരചതയുക  ചതപവിചനയുക,  ചപവാനകമളയുക

ചകവാനചകവാണ്ടുള വവികസനമവാതൃകയവില് നചമ്മ തളചവിട്ടു . 

പരവിണവാമതവിചന  പ്രവാചദ്ധീനമവായ  തവാചഴതടവിലള  നവാനവാതരക  ജദ്ധീവജവാതവികള്

അടങ്ങുന്ന  ഓമരവാ  കജവ  ക്രമതവിചനയുക  നവിലനവില്പച്ച്  അവയുചട

ആവവാസവത്യവസയുമവായവി ഉള ബനതവിലക അതവില്ചപടുന്ന കജവ ശകഖലയവിലക

ആണച്ച്.   ഈ  ശകഖലയുചട  നവിലനവില്പവാണച്ച്  കജവ  രൂപങ്ങളുചട  മക്ഷമക

നവിശ്ചയവിക്കുന്നതച്ച്  എന്ന  മബവാധത്യതവില്  എതവിമചരവാന  ഇനവിയുക  കവകവിക്കൂടവാ  .

പ്രവാണവവായു  ലഭത്യത  തവാഴച്ച്നമപവായ  ജലവാശയങ്ങള്,  എണ്ണവിചയണ്ണവി  കുറയുന്ന

പക്ഷവിമൃഗവാദവികള്  ,സകഹവാര  ശകവിമയവാചട  മടങ്ങവിവരുന്ന  വത്യവാധവികള്,  വവിഷക

കലര്തവിയ  ഭക്ഷത്യവവിഭവങ്ങള്,  പ്രവചനവാതദ്ധീതമവായ  കവാലവാവസ  ,ശശ്വവാസകമുടവിക്കുന്ന

വവായു  ,കരയുന്ന  കവാടുകളുക  പുല്മമടുകളുക,  തവിമരവാഭവവിച  നദ്ധീര്തടങ്ങള്  നമ്മുചട

അസ്തവിതശ്വചതതചന്ന  ഭദ്ധീഷണവിചപടുത്തുന്ന  ഈ  വവിപത്തുകള്ചകതവിചര

ഉണര്ചന്നഴുമന്നല്കവാന ഉള അവസവാന അവസരങ്ങളവില് ഒന്നവാണവിതച്ച്.

 പ്രകൃതവി  മഹവാ  ശകവിയവാചണന്ന  മബവാധക  എമപവാഴുക  ഉണവാകണക  .  ആ
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ശകവിക്കുമുന്നവില്  മനുഷത്യര്  നവിസവാ  രരവാണച്ച്.   പ്രകൃതവിചയ  ആദരമവവാടുക

ആരവാധനമയവാടുക  കൂടവി  സമദ്ധീപവികണക.   പ്രകൃതവി  തന്നവിരവിക്കുന്ന അമൂലത്യ  വവിഭവങ്ങള്

തവിരവിചചടുകവാന   ആ ശകവികച്ച്  ഒരു  നവിമവിഷക  മതവി  .   ഈ യവാഥവാര്ത്ഥത്യങ്ങള്

മനസവിലവാകവിയവാല്  നമ്മുചട  ചവിനയവിലക  പ്രവര്തവിയവിലക  കവാഴ്ചപവാടവിലക  എളവിമ

ഉണവാകുക.  ആ   എളവിമ  പ്രകൃതവി  മനുഷത്യനച്ച്  എതവിരല  എമപവാഴുക  നമമ്മവാചടവാപക

നവില്ക്കുന്ന,  നമുകച്ച്  നന്മ  മവാത്രക  കവാകക്ഷവിക്കുന്ന  ഉതമ  സുഹൃതവാചണന്നച്ച്

മബവാധത്യമവാകുക.   പ്രകൃതവിചകവാപക  നവില്കവാക  …..സകരക്ഷവികവാക  അതവിചന

ചപവാനമപവാചല…...

                             **** ***** ****
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വൈരകള വൈർണങ്ങളവൈരകള വൈർണങ്ങള

രസാഹുല് രസാജദ്

രവാഹുല് രവാജച്ച്
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കസാർട്ടൂണ്കസാർട്ടൂണ്

അഖഹില് ആനന്ദദ്
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                                                                                                                    ഉണ

വവിവരങ്ങള്കച്ച് കടപവാടച്ച്

               പത്രമവാസവികകള്, ആനുകവാലവികങ്ങള്, ഇനര്ചനറച്ച്
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                                                                                                                    ഉണ

                           

      മവാനത്യ വവായനകവാര്കച്ച് 

 നന്ദവി
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