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എഡവിയറടാറവിയല്

                        
                  'മഴവവില്ക്കൂടടാരര' എന്ന കകൈയയ്യെഴുത്തു മടാസവികൈ 
പ്രസവിദദ്ധീകൈരവിക്കുന്നതവില്  ഞങ്ങള്ക്കു വളയരയയേയറെ 
സയനടാഷമുണണ.ഞങ്ങളുയട തവിരയഞ്ഞെടുത്ത ചവില സൃഷവികൈള് 
ആണണ ഇതവില് ഉള്യകടാളവിചവിരവിക്കുന്നതണ.മവികവടാറര 
എലടാര തയന്ന കൈണളടാസണറര പ്രവ൪ത്തനങ്ങളുമടായേവി 
ബന്ധയപ്പെട്ടവയേടാണണ.ഇതവിയന്റെ നവി൪മടാണര ഞങ്ങളുയട 
കൈഴവിവുകൈള് വ൪ദവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനര ആത്മവവിശശടാസര 
ജനവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനര സഹടായേവിച.മടാസവികൈയുയട 
നവി൪മടാണത്തവിനണ ഞങ്ങയള സഹടായേവിച എലടാവയരടാടുര 
ആത്മടാ൪ഥമടായേ നനവി അറെവിയേവിക്കുന.മഴവവിലവിയന്റെ 
വ൪ണപ്രപഞര സശപര കൈണ്ടുയകൈടാണണ-
                      'മഴവവില്ക്കൂടടാരര'

ഞങ്ങള് എലടാവ൪ക്കുമടായേവി സമ൪പ്പെവിക്കുന.

                                               അതുല്.യകൈ.രടാജണ
                                               ചദ്ധീഫണ എഡവിറ്റ൪
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മലയടാളഭടാഷടാപ്രതവിജ
എനന്റെ ഭടാഷ എനന്റെ വവീടടാണണ.

           എനന്റെ ആകടാശമടാണണ.

ഞടാ൯ കടാണുന്ന നക്ഷതമടാണണ.

      എനന്നത്തഴുകുന്ന കടാറടാണണ.

എനന്റെ ദടാഹരം ശമവിപവിക്കുന്ന

       കുളവി൪നവള്ളമടാണണ.

എനന്റെ അമ്മയുനട തയലടാടലരം 

        ശടാസനയുമടാണണ. 

എനന്റെ ഭടാഷ ഞടാ൯ തനന്നയടാണണ.

        ഏതുനടാടവിനലത്തവിയടാലരം

ഞടാ൯ സസ്വപരം കടാണുന്നതണ

          എനന്റെ ഭടാഷയവിലടാണണ

എനന്റെ ഭടാഷ ഞടാ൯ തനന്നയടാണണ.
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ആശരംസകൾ

 ഓയരടാ മനുഷഖ്യനുരം ജനവിക്കുന്നതണ ഒയടനറ 
കഴവിവുകളുമടായവിടടാണണ. കുടവികളവില് 
അന്തർലവീനമടായവിരവിക്കുന്ന കഴവിവുകനള കനണ്ടെത്തവി 
യപ്രടാല്സടാഹവിപവിക്കുന്ന അദഖ്യടാപകർ തവികചരം 
അഭവിനന്ദനങ്ങൾ അർഹവിക്കുന. കുടവികളുനട 
സടാഹവിതഖ്യപരമടായ കഴവിവുകൾ പ്രകടവിപവിക്കുന്ന 
മഴവവില്കൂടടാരരം എന്ന  കകനയഴുത്തുമടാസവിക  
നന്നടായവിരവിക്കുന. ഇതണ കുടവികൾകണഏനറ ആയവശരം 
നല്കുന്ന ഒന്നടാണണ.
കുടവികൾകണ തങ്ങളുനട ഭടാവവി യശടാഭനമടാക്കുവടാൻ ഇത്തരരം
കഴവിവുകൾ പ്രകടവിപവികടാൻ അവസരരം ലഭവിക്കുന്നതണ ഏനറ
സയന്തടാഷകടാരമടാണണ .ഈ കകനയഴുത്തുമടാസവികയണ  
എലടാവവിധ ആശരംസകളുരം യനരുന

 
യസ്നേഹയത്തടാനട,              

ബവി.സുനവിലടായദവവി(H.M)
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അറവിവവിനന്റെ യതൻതുള്ളവികൾ 
 

തവിഗുണര - സത്തശര, രജസണ, 
തമസണ 
തവികൈടു     - ചുകണ ,മുളകൈണ ,തവിപ്പെലവി 
തവിഗന്ധര -ചനനര , രക്തചനനര , അകൈവില്
തവിഫല -  കൈടുക , യനലവിക, തടാന്നവിക
തവിമധുരര - യതന് ,പഞസടാര  കൈദളവിപ്പെഴര
നടാലുകൈറെവി - എരവിയശ്ശേരവി , പുളവിയശ്ശേരവി , 
മധുരകറെവി,ഉയപ്പെരവി                              
ചതുരുപടായേര - സടാമര , ദടാനര ,യഭേദര, ദണര      
പഞഗവവര - പടാല്, കതരണ, യനയ്യെണ ,യഗടാമൂതര
,ചടാണകൈര                                                     
പഞരതര - നദ്ധീലര , വജര , പത്മരടാഗര , മുത്തണ
,പവവിഴര
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          മലയേടാള സടാഹവിതവകൈടാരനടാർ 

                         സവിസവി..വവിവവി..രടാമന് പവിള     രടാമന് പവിള     
                                                               [1858 -1922 ]  [1858 -1922 ] 

             
               

                  1858 -ലടാണണ സവി.വവി. രടാ .മലയേടാളത്തവിയല 
ആദവയത്ത   ചരവിതമന്പവിളയുയട   ജനനര .ജനസ്ഥലര 
തവിരുവനനപുരരയനടാവലടായേ 'മടാർത്തടാണവർമ' യുയട 
കൈർത്തടാവടാണണ സവി.വവി.രടാമന്പവിള മടാർത്തടാണവർമയുയട  
യശഷര ഇരുപതവില്പരര വർഷടാങ്ങടാള്ക്കുയശഷമടാണണ 
സവി.വവി.മയറ്റടാരു യനടാവയലഴുതവിയേതണ 'ധർമരടാജ' അതുര ഒരു 
ചരവിതയനടാവലടാണണ. പ്രധടാനകൃതവികൈള് പ്രധടാനകൃതവികൈള് ::മടാർത്തടാണവർമമടാർത്തടാണവർമ
,,ധർമരടാജ ധർമരടാജ ,,രടാമരടാജബഹദുർ രടാമരടാജബഹദുർ 
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                            സുകുമടാർ അഴവിയകടാടണസുകുമടാർ അഴവിയകടാടണ
                          [1926 ]                          [1926 ]
      1926 -1926 -ലടാണണ സുകുമടാർ അഴവിയകടാടണ ജനവിചതണലടാണണ സുകുമടാർ അഴവിയകടാടണ ജനവിചതണ. . കൈണ്ണൂർ കൈണ്ണൂർ 
ജവിലയേവിയല  അഴവിയകടാടണ ആണണ ജനസ്ഥലരജവിലയേവിയല  അഴവിയകടാടണ ആണണ ജനസ്ഥലര. . സടാഹവിതവ സടാഹവിതവ 
വവിമർശകൈന് വടാഗവിവവിമർശകൈന് വടാഗവി,,യുണവിയവഴണ സവിറ്റവി അധവടാപകൈന് എന്നവി യുണവിയവഴണ സവിറ്റവി അധവടാപകൈന് എന്നവി 
നവിലകൈളവില് സടാഹവിതവനടായേകൈനടാണണ സുകുമടാർ അഴവിയകടാടണ നവിലകൈളവില് സടാഹവിതവനടായേകൈനടാണണ സുകുമടാർ അഴവിയകടാടണ 
പ്രധടാനകൃതവികൈള്പ്രധടാനകൃതവികൈള്: : ഗുരുവവിയന്റെ ദുഗുരുവവിയന്റെ ദു::ഖരഖര,,മഹടാത്മടാവവിയന്റെ മടാർഗരമഹടാത്മടാവവിയന്റെ മടാർഗര, , 

തത്തശമസവി തത്തശമസവി ,,മലയേടാള സടാഹവിതവ വവിമർശനര എന്നവിവയേടാണണമലയേടാള സടാഹവിതവ വവിമർശനര എന്നവിവയേടാണണ..
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                            പവി.ഭേടാസ്കര൯
                      (1924-2007)
                            
               കവവി,ഗടാനരചയേവിതടാവണ,ചലചവിതകൈടാര൯,മടാധവമ 
പ്രവ൪ത്തകൈ൯ എന്നദ്ധീ നവിലകൈളവില് പ്രശസ്ത൯.ദദ്ധീ൪ഘകൈടാലര 
ആകൈടാശവടാ ണവിയേവില് യജടാലവിയചയ.ദദ്ധീപവികൈ 
പതടാധവിപ൪,ഏഷവടായനറ്റവിയന്റെ ആദവ യചയേ൪മടാ൯ എന്നദ്ധീ 
പദവവികൈളുര വഹവിചവിട്ടുണണ.പത്മശദ്ധീ,യകൈന-യകൈരള
സടാഹവിതവ  അകടാദമവി  അവടാ൪ഡുകൈള്,ഓടക്കുഴല്
അവടാ൪ഡണ,യജ.സവി.  ഡടാനവിയയേല്  അവടാ൪ഡണ എന്നദ്ധീ

ബഹുമതവികൈള്കണ അ൪ഹനടായേവി.
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ഒറ്റകമവിയുള  തരബുരു,ഓ൪ക്കുകൈ  വലയപ്പെടാഴുര,വയേലടാ൪
ഗ൪ജവിക്കുന,  ഓടക്കുഴലുര
ലടാത്തവിയുര
,ഒരവികല്കൂടവി
,കൈടായേല്കൈടാറ്റണ
,രണയഭേരവി
,കൈ൪ഷകൈഗടാനര
,മുള്കവിരദ്ധീടര,മുഖയത്തടാടുമുഖര(കൈവവിതകൈള്),യദശദ്ധീയേഗടാനങ്ങള്,

സവിനവിമടാഗടാനങ്ങള്,നടാഴവിയുരവിപ്പെടാലണ(ഗടാനസമടാഹടാരങ്ങള്),
കൈടാടടാറമടാസര
,സവിനവിമടാനവി൪മടാണര(ഉപനവടാസങ്ങള്)എന്നവിവയേടാണണ
പ്രധടാനകൃതവികൈള്.
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നവിതഖ്യകചതനഖ്യയതവി
(1924-1998)

                                        പത്തനരംതവിടയവിനല വകയടാറവില് 
ജനവിച. തത്തസ്വചവിന്തക൯,എഴുത്തുകടാര൯ എന്നവീ നവിലകളവില് 
വഖ്യകവിമുദ്ര പതവിപവിച.മനശടാസരം 
ജവീവവിതത്തവില്,യതവിചരഖ്യ,മൂലഖ്യങ്ങളുനട കുഴമറവിചവില്,നളവിനവി എന്ന 
കടാവഖ്യശവില്പരം,സമഖ്യകടായ യലടാകവവീക്ഷണരം,എനന്റെ മനസവിനല 
ഗടാനവി,യപ്രമവുരം ഭകവിയുരം തുടങ്ങവി നൂറവിയലനറ മലയടാളകൃതവികൾ 
രചവിചവിട്ടുണ്ടെണ.Neither this nor that തുടങ്ങവി അ൯പത്തവിനയയടടാളരം 
ഇരംഗവീഷണ കൃതവികളുരം രചവിച. യകരള സടാഹവിതഖ്യ അകടാദമവി അവടാ൪ഡണ 
ലഭവിച.
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Photo Album
The Ancient Kerala
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Our 
Flood 
Days…..
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Glimpses of hope….. our New kerala 
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നന്ദവിയുനട  ഒരു വടാക്കു...
        നമ്മുയട സ്കൂളവിയന്റെ ഈ യചറെവിയേ മടാസവികൈ നല 
രദ്ധീതവിയേവില് പ്രസവിദദ്ധീകൈരവികടാന് സഹടായേവിച 
ഞങ്ങളുയട യഹഡവിസ്ട്രസണ ശദ്ധീമതവി സുനവിലടായദവവി 
ടദ്ധീചറെവിയനടാടുര ,ലവിറ്റവില് കകൈറ്റണസണ   
അധവടാപകൈരടായേ  ശദ്ധീമതവി ജവിഷ ടദ്ധീചറെവിയനടാടുര, 

ശദ്ധീമതവി ജുകമലതണ ടദ്ധീചറെവിയനടാടുര ,എയന്റെ എലടാ 
കൂട്ടുകൈടായരടാടുര ഉള നനവി അറെവിയേവിക്കുന....
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