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 കവിത്തയങ്ങള് 
      ആധുനിക കവിത്തയങ്ങള്  

   

              ഉളളൂര് എസ്. പരമമശ്വരയ്യര്  

 
1877-ല് ചങ്ങനൊമേരിയില് ജനനും. 
കവി,സൊഹിരയചരിത്രകൊരന്,ഗമവഷകന്, നിരൂപകന്,പത്രൊധിപര്, 

രിരുവിരൊുംകൂര് ഗവണ്ത്തമന്റിത്തല് ദിവൊന്മപഷ്കൊര് രുടങ്ങിയ 

നില്കളില് വയക്തിമുത്ദപരിെിചു.ഉമൊമകരളും(മഹൊകൊവയും), 
മകരളസൊഹിരയചരിത്രും(5 ഭൊഗങ്ങള്), കര്ണഭൂഷണും, പിുംഗള, 

ചിത്രശ്ൊല്, രൊരൊഹൊരും, രരുംഗിണി, കല്പശ്ൊഖി, അമൃരധൊര, അുംബ 

മുരല്ൊയ കൃരികള് രചിചു. 1949ല് നിരയൊരനൊയി. 
      

                    കുമൊരനൊശ്ൊന് 

 

1873-ല് ജനിചു.  

മഹൊകൊവയും രചിക്കൊത്തര മഹൊകവി ആയി അുംഗികരിക്കത്തെട്ട കവി. 
സുത്ബഹ്മണയശ്രകും, ശ്ങ്കരശ്രകും, നിജനന്ദവില്ൊസും, ശ്ിവസുരഭി, 
വിഭുരി പരമപചകും അനുത്ഗഹ പരമദശ്കും,ഭക്തവില്ൊസും, 

ശ്ിവസ്മരൊത്രമൊല് രുടങ്ങിയവയൊണ് ആശ്ൊത്തന്റ സ്മരൊത്ര കൃരികളില് 
ത്പധൊനത്തെട്ടത്. വീണപൂവ്, നളനി, ല്ീല്, ത്പമരൊദനും,ചിന്തൊവിഷ്ടയൊയ 

സീര, ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡൊല്ഭിക്ഷുകി, കരുണ രുടങ്ങിയവയൊണ് ആശ്ൊത്തന്റ  

ഖണ്ഡകൊവയങ്ങള്. 1924-ല് നിരയൊരനൊയി. 
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            വളളമെൊള് നൊരൊയണമമമനൊന്  

 

1878-ല് ജനിചു. മകരള കല്ൊമണ്ഡല്െിത്തന്റ സ്ഥൊപകന്. ബധിരവില്ൊപും, 

ഗണപരി, ബന്ധനസ്ഥനൊയഅനിരുദ്ധന്, ശ്ിഷയനുും മകനുും, 

മഗ്ദല്നമറിയും, ത്തകൊചുസീര, അച ഛനുും മകളുും രുടങ്ങിയവയൊണ് 

ത്പധൊനത്തെട്ട ഖണ്ഡകൊവയങ്ങല്. കിരൊരശ്രകമൊണ് വളളമെൊളിത്തന്റ 

ആദയ സൊഹിരയസൃഷ്ടി. ഋമഗവദരര്ജിമയൊണ് അവസൊനത്തെ 

സൊഹിരയസൃഷ്ടി.1958-ല് അന്തരിചു.  

 

           ത്പൊചീന കവിത്രയങ്ങള് 
                        ത്തചറുമേരി  

  ത്കി.വ. പരിനചൊും നൂറ്റൊണ്ടില് ഉെരമകരളെില് ജീവിചിരുന്ന 

മഹൊകവി. മകൊല്െുനൊടു ഭരിചിരുന്ന ഉദയവര്മ രൊജൊവിത്തന്റ 

പണ്ഡിരസദസ്സിത്തല് അുംഗമൊയിരുന്നു. ഭൊഗവരും ദശ്മസ്കന്ധത്തെ 

ആധൊരമൊക്കി രചിച കൃഷ്ണഗൊഥയൊണ് അമേഹത്തെ 
അനശ്വരനൊക്കിയ കൃരി. 
 

                 കുചന് നമ്പ്യൊര് 

1705-ല് പൊല്ക്കൊട് ജില്ലയില്ുളള കിളളിക്കുറിേിമുംഗല്ത്തെ കല്ക്കെ് 
ഭവനെില്ൊയിരുന്നു നമ്പ്യൊരുത്തട ജനനും എന്ന് കരുരത്തെടുന്നു. 
പരിത്തനട്ടൊും നൂറ്റൊണ്ടിത്തല് ത്പമുഖ മല്യൊളഭൊഷൊ കവിയൊണ്  
കുചന് നമ്പ്യൊര്. രുളളല് എന്ന നൃെകല്ൊരൂപെിത്തന്റ 
ഉപജ്ഞൊരൊവൊണ്. ഓട്ടന്രുള്ളല്, പറയന് രുളല്, ശ്ീരങ്കന് രുളളല് 

എന്നിങ്ങത്തന മുന്നു രരും രുളളല്ുകളൊണ് ഉളളത്. നമ്പ്യൊരുത്തട ജീവിര 

ത്തെക്കുറിച് കൃരയമൊയ വിവരങ്ങല് നല്കുന്ന മരഖകള് ഒന്നുമില്ല. 
1770-ല്ൊയിരുന്നു മരണും എന്ന് കരുരത്തെടുന്നു. 
 

                രുചത്തെഴുെച്ഛന് 

അധുനിക ഭൊഷയുത്തട സൊഹിരയെിത്തന്റയുും പിരൊവൊയി കണക്കൊക്കുന്ന 

എഴുെച്ഛന് എ.ഡി. 1700-മനൊടടുെിചൊണ് ജീവിചിരുന്നത് എന്ന് 
കരുരുന്നു. ത്തപൊന്നനി രൊല്ൂക്കില് രൃക്കണ്ടിയൂര് ശ്ിവമക്ഷത്രെിന് 

പടിഞ്ഞൊറുളള രുചെു രറവൊട്ടില് ജനിചു എന്ന് കരുരുന്ന 

എഴുെച്ഛന് നല്ലസുംസ്കൃര പൊണ്ഡിരയമുളള കവിയൊയിരുന്നു.  
കിളിെൊട്ട് ത്പസ്ഥൊനെിത്തന്റ ഉപജ്ഞൊരൊവൊണ്. അദ്ധയൊത്മരൊമൊയണും 
ഉെരരൊമൊയണ കിളിെൊട്ട് രുടങ്ങിയ കൃരികളുത്തട കര്െൊവൊണ്. 
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                  എന്റെ ഭോഷ 

          മിണ്ടിെുടങ്ങൊന് ത്ശ്മിക്കുന്ന പിചിളും- 

          ചുണ്ടിമേല്മിഞ്ഞെൊമല്ൊത്തടൊെും 
          അമത്തയന്നുളള രണ്ടക്ഷരമല്ലമയൊ 
          സമമളിചീടുന്നത്തരൊന്നൊമരൊയ് 
 
          മറ്റുളള ഭൊഷകള് മകവല്ും ധൊത്രിമൊര് 
          മര്െൃന്നുത്തപറ്റമ രന്ഭൊഷരൊന് 
          മൊരൊവിന്വൊത്സല്യദുഗ്ദ്ധുംനുകര്ന്നൊമല് 
          പപരങ്ങള് പൂര്ണവളര്ച മനടു 
 
          അമരൊന്രമന്ന പകര്ന്നുരരുുംത്തമ്പ്ൊമഴ 
          നമള്ക്കൊമൃരുര്മമൃരൊയ്മെൊന്നു 
          ഏത്തരൊരു മവദവുമമത്തരൊരുശ്ൊസ്ത്രവു- 
          മമത്തരൊരുകൊവയവുമമത്തരൊരൊള്ക്കുും 
 
          ഹൃെില്െരിമയണത്തമങ്കില്സവഭൊഷരന് 
          വത്ക്തെില്നിന്നു രൊന് മകള്ക്കമവണും 
          ഹൃദയുംസവഭൊഷരന് ശ്ീകരമമൊമരൊന്നു 
          മുള്മെനൊയ് മചരുന്നു ചിെദൊരില് 
 
          അനയബിന്ദുക്കമളൊ,രല്ബഹിര്ഭൊഗമമ 

          മിന്നിചുനില്ക്കുന്ന രൂമുെുകള് 
                                   ( വള്ളമെൊള് ) 

                    രണ്ടപ്പം 
          അമ രണ്ടെും ത്തകൊടുെു പകയി- 
          ല്മിണിക്കുട്ടന്നു രിേൊന് 
          ത്തചങ്കരിമരൊന് മറയൊറൊയ് വൊനില്  

          കുങ്കുമത്തെൊട്ടഴിയൊറൊയ് 
          ഒന്നവന് രിന്നു കളിക്കൊന് മവറി- 
          ത്തട്ടൊന്നുമൊയ്ത്തചന്നു നിരെില് 
          മകറിെുളചുടന് പൊഞ്ഞു കൊരില്- 

          ക്കൂരമ്പ്ുമപൊത്തല്ൊരു ശ്ബ്ദും  
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          കണുും കരളുമുളമളമര അമയ്യൊ 
          പുണയും പുല്ര്ന്ന മൊമളൊത്തര 
          ത്തപൊത്തന്നജമൊേൊത്തര, കൊണ്മിന് കനി- 
          ത്തഞ്ഞത്തന്നെിറവിക്കുരുടന്. 

 
          പട്ടിണിത്തകൊണ്ടു ത്തപൊരിമഞ്ഞ പിച- 

          ചട്ടിയില്ക്കൊത്തശ്ൊന്നുമിമല്ല 
          വല്ലരുമിമട്ടചുമപൊമണ രുളളി- 
          ക്കല്ലരിക്കഞ്ഞിനീര് മമൊന്തൊന്.” 
          അയ്യും വിളിയരു മകട്ടു പപരല് 
          ത്തനയ്യെും ചട്ടിയില്ിട്ടു. 

          രെിത്തയടുെരു രിന്നു പൊവ- 

          മമെൊമഴ കുഞ്ഞിത്തന വൊഴ്ത്െി, 
          "രസൂരൊമന, രരുും പദവും കൂല്ി- 
          യന്പില്ിരി"ത്തനന്നു ത്തചൊല്ലി 
          മൊറെടിചു കരവൂ ദൂത്തര 
          മവറത്തട്ടൊരന്ധനുമമെൊള്. 

          ഓടിത്തയൊരൊട്ടമൊയ്െൊഞ്ഞു കുട്ടന് 
          വീടണഞ്ഞമത്തയമെടി 
                                 (  ഉളളൂര്  )   

            പൂക്കൊല്ും 
 പൂക്കനിരൊമുല്ല പൂക്കുന്നില്ഞ്ഞി 
 പൂക്കുന്നു മരേൊവു പൂക്കുന്നമശ്ൊകും 
 വൊയ്ക്കുന്നു മവല്ിക്കു വര്ണങ്ങള് പൂവൊല് 
 മചൊക്കുന്നു കൊടന്തി മമഘങ്ങള് മപൊത്തല്  

 എല്ലയിടവുും പുഷ്പ ഗന്ധും പരെി  
 ത്തമത്തല്ലന്നു ത്തരക്കുന്നു വീശ്ുന്നു വൊയു 
 ഉല്ലൊസമീ നീണ്ട കുകൂരവെൊല് 
 എല്ലൊര്ക്കു മമകുന്നിമരമകൊകില്ങ്ങള് 
 കൊണുന്നിരൊ രൊവിമല് പൂവുമരടി 
 ക്ഷീണരവമമൊരൊര്െ മരനീചക്കൊട്ടില് 
 കൊമണത്തറ ഉത്സൊഹമുള്ത്തക്കൊണ്ടിവയ്ക്ക് 
 ഓളും ത്തവളുക്കുന്നുഷമസൊ  ഇത്തരല്ലൊും 
 പൊടങ്ങള് ത്തപൊന്നിന് നിറും പൂണ്ടു നീത്തള 
 പൊടിെറത്തന്നെി ഈ രെത്തയല്ലൊും 
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 മകടറ്റ ത്തനല്ലിന് കരിര്ക്കൊമ്പ്ു ത്തകൊെി 
 കൂടൊര്ന്നു ദിമക്കൊര്െു മപൊകുന്നു വൊനില് 
 ചന്തും ദരമക്കത്തറയൊയ് ശ്ീരവുും മപൊയ് 
 അന്തിക്കുപൂങ്കൊവില്ൊമളത്തറയൊയി 
 സമന്തൊഷമനവുന്ന മദവൊല്യെില് 
 ത്തപൊന്തുന്നു വൊദയങ്ങള് വന്നു വസന്തും  

                          (കുമൊരനൊശ്ൊന്) 

   

         ഉറിയൂഞ്ഞൊല് 
 

        സ്നോനത്തിനോയിട്ടു മോതോവു ക്പോകുന്ന 
                        കോലന്റത്തപ്പോര്ത്തു നിന്നന്റന്നോരുനോള് 
                        ന്റവണ്ണയും പോലും വച്ചുള്ളകം പൂകിനോന് 
                        ക്വഗത്തില് ക്നോകിന്റകോണ്ടങ്ങുമിങ്ങും 
 

                        തൂകീന നലലുറിതങ്കിഴില് ന്റെന്നിട്ടു 
                        ക്നോകിനിന്നീടീനോന്റനോട്ടുക്നരം 
                        ശബ്ദത്തില് ക്െര്ന്നുന്റളളോരര്ഥന്റത്തകണ്മോനോയ് 
                        ശബ്ദികക്നോര്ത്തങ്ങു നില്ക്കുക്പോന്റല 
 

                        പോരിച്ചു ക്േദിച്ചോല് നീളമിലലോയ്കയോല് 
                        ഇക്രഴു പോരുമളന്നവന്തോന് 
                        പന്തിനി നലലന്റതന്നിങ്ങന്റന തന്നിക്ല 
                        െിന്തിച്ചുനിന്നു നുറുങ്ങുക്നരം 
 

                        ദൂരത്തു നിന്റന്നോരു പോഴുരല് ന്റകോണ്ടന്നു 
                        െോരത്തു െോലകമീഴ്ത്ത്തിവച്ചോന് 
                        ഉന്നതി ക്പോരോഞ്ഞു പിന്റന്നയതിക്േല- 

                        ങ്ങുന്നതമോന്റയോരു പീഠം വച്ചോല് 
 

                        ന്റപന്റട്ടന്നു പോഞ്ഞുകക്രറിനോന് തേീന്റത 
                        ന്റപോട്ടന്നക്ലലതുമവറ്റിന്റനലലോം 
                       െിത്തം ന്റതളിഞ്ഞിട്ടു പുത്തനോം നലലുറി 
                       എത്തിനിന്നങ്ങു പിടികുക്ന്നരം 
 
                       പീഠം പിരണ്ടു നിലത്തങ്ങു വീഴ്ത്കയോല് 
                       ആടിത്തുടങ്ങിനോനങ്ങോമിങ്ങും 
                       ഭൂതലം തന്നിന്റല തുളളിനിന്നീടുവോന് 
                       കോതരനോയിട്ടു വന്നു കൂടീ 
                                                                         കൃഷ്ണഗോഥ  ( ന്റെറുക്േരി )       
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         കല്യൊണസൗഗന്ധികും 
           പചക്കഥളിക്കുല്കള്ക്കിടയ്ക്കിത്തട 
           പിചെില് നന്നയ് പഴുെ പഴങ്ങളുും 
           ഉചെില്ങ്ങത്തന കണ്ടൊല് പവിഴവുും 
           പചരത്നക്കല്ലുത്തമൊന്നുചു മകൊര്െുളള 
           മൊല്കള് ത്തകൊണ്ടുവിരനിച ദിത്തക്കൊന്നു 
           അമല്ൊകത്തരൊത്തക്കയുും ശ്ങ്കിക്കുമൊറുളളു 
           ല്ീല്ൊവില്ൊമസന നില്ക്കുന്നു വൊഴകള് 
           നൊല്ുഭൊഗങ്ങളില് രിങ്ങിവിങ്ങിെൊദൊ 
           പൊല്രില്ന് വന്നു രട്ടുന്ന മനരെു 
           മകൊല്ൊഹല്ും നൃെമൊടുുംരല്ങ്ങളുും 
           രൊഴെുഭൊഗെു വീണുകിടക്കുന്ന 
           വൊഴെഴും ത്തകൊണ്ടു മൂടീമഹീരല്ും 
                     ശീതങ്കന് തുളളല്  (കുഞ്ചന് നപയോര്) 

   മൊയത്തപൊേൊന് 
 

ഭര്ത്തോക്വ കണ്ടീലക്യോ കനകമയമൃഗ- 

ന്റമത്തയും െിത്തം െിത്തം രക്നഭുഷിതമിദം 
ക്പടിയിലലിതിക്നതുന്റമത്തയുമടുത്തു വ- 

ന്നീടുന്നു ന്റമരുകമുന്റണ്ടത്തയുന്റമന്നു ക്തോന്നും 
കളിപ്പോനതിസുേമുണ്ടിതു നമുകിങ്ങു 
വിളിച്ചീടുക വരുന്റമന്നു ക്തോന്നുന്നുനൂനം.  
പിടിച്ചന്റകോണ്ടിങ്ങുക്പോന്നീടുക ഹവകീടോന്റത 
മടിച്ചീടരുക്തതുംഭര്ത്തോക്വ ജഗത്പക്ത 
ഹമഥിലീവോകയം ക്കട്ടു രോഘവനരുള്ന്റെയ്തു 
ക്സോദരന്തക്ന്നോടു നീ കോത്തുന്റകോളളുകക്വണം 
സീതന്റയ,യവള്ന്റകോരു ഭയവുമുണ്ടോകോന്റത 
യോതുധോനേോരുണ്ടു കോനനംതന്നിന്റലങ്ങും. 
എന്നരുള്ന്റെയ്തു ധനുര്ബോണങ്ങന്റളടുത്തുടന് 
ന്റെന്നിതു മൃഗന്റത്തഹകന്റകോളളുവോന് ജഗന്നോഥന് 
അടുത്തു ന്റെലലുക്ന്നരം ക്വഗത്തിക്ലോടികള- 

ഞ്ഞടുത്തുകൂടോന്റയന്നുക്തോന്നുക്പോള് മന്ദംമന്ദം 
അടുത്തുവരു,മക്പ്പോള് പിടിപ്പോന് ഭോവിച്ചീടും, 
പടുതവക്മോടു ദൂന്റരകുതിച്ചു െോടുമക്പ്പോള് 
ഇങ്ങന്റനതന്റന്നന്റയോട്ടു ദൂരത്തോയതുക്നര- 

ന്റമങ്ങന്റന പിടികുന്നു ക്വഗമുണ്ടതിക്നറ്റം 
എന്നുറച്ചോശവിട്ടു രോഘവന്റനോരു ശരം  
നന്നോയിന്റത്തോടുത്തുടന് വലിച്ചു വിട്ടീടിനോല്. 
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ന്റപോേോനുമതു ന്റകോണ്ടു ഭൂമിയില് വീണക്നരം 
വേലക്പോന്റലന്റയോരു രോക്ഷസക്വഷംപൂണ്ടോന്. 

മോരീജന്തക്ന്നയിതു ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞതു 
ക്നരക്ത്തന്റയന്നു  രഘുനോഥനും നിരൂപിച്ചു.  
ബോണക്മറ്റവനിയില് വീണക്പ്പോള് മോരീെനും 
ത്പോണക്വദനക്യോടു കരഞ്ഞോനക്യോ പോവം. 
                                       അദ്ധ്യോത്മരോമോയണം (  എഴുത്തച്ഛന്  ) 

 
                     
 
 

                   പഴന്റഞ്ചോലലുകള് 
 
   1. എല്ലുമുറിത്തയ പണിത്തയടുെൊല് പല്ലുമുറിത്തയ രിന്നൊും 
   2. സൂക്ഷിചൊല് ദുഖിമക്കണ്ട 
   3. കുറചു ഭക്ഷിചൊല് കൂടുരല് ജീവിക്കൊും 
   4. ത്ഗഹെിഴക്കൊരന് ത്തരൊട്ടത്തരൊത്തക്ക പകെിഴ 
   5. ഒന്നിചൊല് മനടൊും ഭിന്നിചൊല് വീഴൊും 
   6. പല്രുളളി ത്തപരുത്തവളളും 

 

                    
                   

                    കൃഷിന്റച്ചോലലുകള്   
 

        1. ഉഴവില് രത്തന്ന കള രീര്ക്കണും 
        2.ഒക്കെ് വിെുത്തണ്ടങ്കില് രക്കെില് കൃഷിയിറെൊും 
        3. കണീരില് വിളഞ്ഞ വിദയയുും ത്തവണീരില് വിളഞ്ഞ ത്തനല്ലുും 
        4. കളപറിക്കൊെ വയല്ില് വിള കൊണില്ല 
        5.നല്ല ത്തരങ്ങിനു നൊല്പരു മടല് 
        6. പുഴുരിന്ന വിള മഴുത്തകൊണ്ട് ത്തകൊയ്യണും 
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                 ബുദ്ധ്ിയുള്ള കോക 
       
     ഒരിയ്ക്കല് ദൊഹിചു വല് ഞ്ഞ ഒരു കൊക്ക അല്പും ജല്ും മരടി 
അല്യുകയൊയിരുന്നു. കുമറദൂരും പറന്നമെൊള് ഒരു വീടിത്തന്റ മുറ്റെ് 
ഒരുകുടെില്ത്തവള്ളമിരിക്കുന്നരുകണ്ടു.കൊക്കചിരൊമഴയ്ക്കു 
പറന്നുത്തചന്നു. കുടെിത്തന്റ വക്കില്ിരുന്ന്കുടെിനുളളിമല്ക്ക് 
രല്യിട്ടു. പമക്ഷ ത്തവള്ളും കിട്ടിയില്ല. കുടെിത്തന്റ മൂട്ടില് അല്പും 

ത്തവളളമമ ഉണ്ടൊയിരുന്നുളളു. ദൊഹും സഹിക്കവയ്യൊത്തര കൊക്ക വീണ്ടുും 
വീണ്ടുും ത്ശ്മിചുമനൊക്കി. പമക്ഷ ത്ശ്മും വിജയിചില്ല. അവസൊനും 

കൊക്കയ്ത്തക്കൊരു ബുദ്ധി മരൊന്നി. അവള് അടുെുകിടന്ന കല്ലുകള് 

ഓമരൊന്നൊയിത്തകൊെിത്തയടുെ്കുടെിമല്ക്കിട്ടു.ത്തവളളും 
അല്പൊല്പമൊയി ഉയര്ന്നുവന്നു. അങ്ങത്തന ബുദ്ധിപൂര്വമൊയ 

ത്പവര്െനുംമൂല്ും അവള് ആവശ്യെത്തനവളളുംകുടിച് 
സമന്തൊഷമെൊത്തട പറന്നുമപൊയി. 

 
ആപ്പൂരിയ കുരങ്ങന് 

     ഒരിക്കല് ഒരു കൊട്ടില് കുത്തറ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മൊരുണ്ടൊയിരുന്നു. 
മഹൊവികൃരികളൊയ അവര് ഒരിക്കല് നൊടുകൊണൊനിറങ്ങി. കണില് 
കണ്ടത്തരല്ലൊും നശ്ിെിച് മുമന്നറിയ അവര് ആശ്ൊരിമൊരുത്തട 
പണിെുരയത്തല്െി. ഉചയൂണിന് ആശ്ൊരിമൊര് മപൊയസമയമൊയിരുന്നു 
അത്. വൊനരേൊര് അവിത്തടയുളള രടികളില്ുുംഭിെികളില്ുും ഓടിചൊടി 
നടന്നു.അവിത്തട പണിെുരയുത്തട മധയെില്ൊയി ഒരു വല്ിയ രടി,പകുരി 
അറുെ് ആെ് അടിചു വചിരുന്നു. അക്കൂട്ടെിത്തല് ഒരു വികൃരി ആ 

രടിയില് കയറിയിരുന്ന് ആെൂരൊന് ത്ശ്മിചു നടന്നില്ല. അവന് വീണ്ടുും 

മുറിഞ്ഞ രടികള്ക്കിടയില്ൂത്തട വൊല് രൊമഴക്കിട്ട് നന്നൊയിഇരിെുറെിച 
മശ്ഷുംആെ് ആഞ്ഞുവല്ിചു.കഠിനമൊയ ത്ശ്മെിത്തനൊടുവില് ആെ് 
ഊരിമൊറി. അകന്നു നിന്നിരുന്നു രടികള് രമില് കൂടിമചര്ന്ന് 
അരിനിടയില്ൊയിരുന്ന കുരങ്ങത്തന്റ വൊല്റ്റു. രക്തും വൊര്ന്ന് അവന് 

മരിചു.കൂട്ടുകൊമര കുട്ടിക്കുരങ്ങത്തന്റ കഥയില് നിന്നുും എന്തു മനസി-
ല്ൊയി?''ആവശ്യമില്ലൊെ കൊരയങ്ങള് ത്ശ്ദ്ധിച് അരിമല്ക്ക് ഇറങ്ങി 
രിരിക്കരുത്''. 
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                      കുട്ടികവിതകള്                                  
 
    രമെൊ രമെൊ രെൊണീ.... 
    രമെൊ രമെൊ രെൊണി  (2) 

      രെു കില്ുക്കുും രൊളും കില്ുങ്ങുും 
      രെൊണി ത്തകൊട്ടി വളര്ന്നു വരുമമ്പ്ൊള് 
      നുളളിെരൊത്തനൊരച്ഛനുമണ്ട 
      രട്ടിെറിക്കൊത്തനൊമരട്ടനുണ്ട 
      ഇെിരിഞ്ഞത്തന വൊരിത്തയടുെി- 
   ട്ടുമ രരൊത്തനൊരു ത്തപങ്ങളുമണ്ട 

(രമെൊ.....) 

    കിയോം കിയോം കുരുവി 
   ഞൊന് കിയൊും കിയൊും മകൊ.... (2) 

ത്തനല്ലിമരമമ ത്തനല്ലിമരമമ 
കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്ക്... 

വര്ഷകൊല്െ് കൂടുകൂട്ടൊന് 
ഇടും രരുമമൊ നീ.... 

ഞൊന് രരില്ല ഞൊന് രരില്ല 
കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്ക് 

വര്ഷകൊല്െ്  കുടുകൂട്ടൊന് 
ഇടുംരരില്ല ഞൊന് 

വൊഴമരമമ  വൊഴമരമമ വര്ഷകൊല്െ് 
കൂടുകൂട്ടൊന് ഇടും രരുമമൊ നീ 
ഞൊന് രരൊും ഞൊന് രരൊും 
കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്ക് 

വര്ഷകൊല്െ്  കൂടുകൂട്ടൊന് 
ഇടും രരൊും ഞൊന് 

കൊറ്റുവന്നു മകൊളുവന്നു മഴയുും വന്നമല്ലൊ 
രിേത്തചയ്ര ത്തനല്ലിമരും പിഴുരുവീണമല്ലൊ 
കൊറ്റുവന്നു മകൊളുവന്നു മഴയുും വന്നമല്ലൊ 
നേത്തചയ്ര വൊഴമരും പിഴുരുവീണില്ല 
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മറകിന്റലലോരികലുംമറകിന്റലലോരികലും  
                        മനുഷയന് മനുഷയക്നോടു ന്റെയുന്ന അപരോധങ്ങള് 
ന്റപോറുകോനോക്യകോം. പക്ക്ഷ മനുഷയന് ത്പകൃതിക്യോടു ന്റെയുന്നവ 

കുറികന്റപ്പട്ടിരികും.അത് ക്നപ്പോള് ക്പോന്റല ത്പതി ലികും.... 
 
കണ്ടുവില്ൊപങ്ങമളത്തറ 
മകള്ക്കുന്നു യൊചനകളരിമല്ത്തറ 
എങ്കില്ുും മര്രയൊ നീ അറിയുന്നരിമല്ല 
മരണമണിയുത്തട മുഴക്കും? 

 
          മബൊുംബുകള് മഴയൊയ് ത്തപൊഴിത്തഞ്ഞങ്കില്ുും 
          ഹരിരപരിമളും ഇല്ലൊരൊത്തയങ്കില്ുും 
          ഒരിറ്റുരുളളി അവമശ്ഷിചിരുത്തന്നങ്കില് 
          ഒരു കുഞ്ഞു ത്പരയൊശ് രന് നൊളും 
 
നന്ദിയില്ലൊെവര് മവരറുത്തെങ്കില്ുും 
ചിന്തയില്ലൊെവര് മണിട്ടുത്തവങ്കില്ുും 
ഓമനിക്കുന്ന ഉളളും രത്തന്ന 
സുംഹരിക്കൊനിടവരൊരിരിക്കത്തട്ട............ 

 
      മത്തറ്റൊരുമനെൊള്'ആവര്െിക്കൊരിരിക്കത്തട്ട............ 

 
                                                                                                                            ത്ശുതി . എസ്       

                                                                                                                                         ക്ലോസ്: 10ബി 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 .........എന്.എസ്.എസ് ഹൈസ്കൂള് വള്ളിക്കോട് ക്കോട്ടയം........... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


