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                       സസ്നനിഗസ്ദദസസ്നനിഗസ്ദദ
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കകേരളസര്കപാര്സദരദഭമപായകകേറനിനന്റെആഭനിമുഖഖ്യതനില്

നപപാതുവനിദഖ്യപാലങ്ങളനിനലകേുടനികേനളനഎ.ടനികമഖലയനികലകസ്

നയനികപാന്സസ്ഥപാപനിതമപായലനിറനില്കകേറസ്സനിനന്റെആദഖ്യകനടദ.... 

ഡനിജനിറല്മപാഗസസീന്!

പ്രഗതസ്ഭരപായഅധഖ്യപാപകേരുനടയുദപ്രയതസ്നശപാലനികേളപായ

വനിദഖ്യപാര്തനിനനികേളുകടയുദഅശപാന്തപരനിശമതനിനന്റെഫലമപാണനിതസ്. 
സപാഹനിതഖ്യതനിനന്റെചപാരുതയുദവനിവരസപാകങ്കേതനികേവനിദഖ്യയുനട

കേൃതഖ്യതയുദഇവനിനടസമനന്വയനികുന്നു. ഇതനിനന്റെപനിന്നനില്

പ്രവര്തനിചഎലപാവര്കുദഅഭനിനന്ദനങ്ങള.
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വനിസസ്മയകലപാകേദവനിരല്തുമ്പുകേളനികലകപാവപാഹനിച്ചുനകേപാണസ്
വനിവരസപാകങ്കേതനികേവനിദഖ്യമുകന്നറുന്നു. നമ്മുനടവനിദഖ്യപാലയങ്ങളകഹ-

നടകേസ്പദവനിയനികലകസ്കേയറനിനനില്കപാനനപാരുങ്ങുകേയപാണസ്. 
നൂതനകേളപാവനിഷസ്കരനികപാന്നവമ്പുന്നകേുഞ്ഞുമസസ്തനിഷസ്കേങ്ങള
ഉണര്കവപാനടസന്നദസ്ധരപായപാല്ഏതുമപായനികേകലപാകേവുദഅവര്കു
മുന്നനില്കേവപാടങ്ങളതുറന്നനിടുനമന്നതനിനന്റെഒരുസപാകഖ്യമപാണനിതസ്... 
സപാഹനിതഖ്യതനികന്റെയുദശപാസസ്ത്രതനികന്റെയുദസദഗമതനിനന്റെ
സസ്നനിഗസ്ദതഇവനിനടസദകവദഖ്യമപാകേുന്നു.  
അഭനിനന്ദനങ്ങള...ആശദസകേള....

                                                                      

ജനിജനി  ..എദഎദ  ..എദഎദ  ..ജനിജനി  ..എചസ്എചസ്  ..എസസ്എസസ്  ..എസസ്എസസ്  , , പപാലകപാടസ്പപാലകപാടസ്  



4

  

നഎ.ടനികമഖലയനില്വനിദഖ്യപാര്തസ്ഥനിനനികേനളകേഴനിവുറവരപാകനിമപാറുന്ന
ലനിറനില്കകേറസ്സസ്എന്നപദതനിയുനടഭപാഗമപായനിനമ്മുനടസസ്കൂളനില്

തയപാറപാകനിയ'സസ്നനിഗസ്ധദ'  ഡനിജനിറല്മപാഗസനിന്ഞങ്ങളഏനറ
അഭനിമപാനകതപാനടനനിങ്ങളകുമുന്നനില്സമര്പനികുന്നു

                                                             
മപാഗസനിന്തയപാറപാകുന്നതനിനപായനിപ്രവര്തനിചവര്നകലപാദ
ആശദസകേളകനരുന്നതനികനപാനടപാപദഇതസ്കേുടനികേളുനട
ഭപാവനിയനികലകുള്ളപുതുചുവടുനവപപായനിതസീരകടനയന്നുദ
പ്രപാര്തനികുന്നു

ശസീ.ദപാവൂദസ്എസസ്

(പനി.ടനി.എ. പ്രസനിഡന്റെസ്)
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തപാളുകേളമറനിക്കുകമ്പപാള

       
1) കസ്നേഹനനിധനിയപാനണന്അമ്മ

2)  നനദവതനിന്സന്വന്തദനപാടസ്

3) വനിറകേസ്കപപാനലഅമ്മ

4) കൂട്ടുകേപാരനി

5) കേപാകരനിശനിനപാടകേദ

6) നപാടനിനലകവല

7) ലപാവണര്പൂകനളവനിനട?

8) അടൂര്കഗപാപപാലകൃഷ്ണന്

9) പ്രനികയനനിനകുകവണനി

10) ഇടകശരനികഗപാവനിന്ദന്നപായര്

11) പടയണനി

12) നപണ്കേനവസ്

13) കനപാവുന്നമനദ

14) അകമ്മനനിനകപായനിമപാത്രദ

15) മടന്നൂര്ശങ്കേരന്കുടനി

16) മഴയതസ്നടന്നുകപപാകുന്നഅച്ഛനദമകേനദ

17) മപാധവനികുടനി
18) വപായനപാശസീലദ
19) സസീഫന്ഡബസ്ളഖ്യുകഹപാകനിങസ്
20) എദ.ടനി.വപാസുകദവന്നപായര്
21)കേമ്പനിളനിവനില്പനകപാര്
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22) പനി.ഭപാസ്കരന്
23) ശപാന്തത
24) മഴകേനിലുകദ
25) ആത്മസുഖദ
26) മപാതൃസസ്കനഹദ
27) പുലരനിപ്രഭ
28) കേവനിത
29) വനിട
30) നന
31)ഏകേപാന്തത
32) പ്രളയദ

    

ജനിജനി  ..എദഎദ  ..എദഎദ  ..ജനിജനി  ..എചസ്എചസ്  ..എസസ്എസസ്  ..എസസ്എസസ്  , , പപാലകപാടസ്പപാലകപാടസ്  



7

സസ്നനേഹനേനിധനിയയാണണെന്അമ

കേടകലപാളദവപാത്സലഖ്യദ
കകേപാരനിതരുനന്നപാരുസസ്കനഹതനിന്

ജസീവനിതമപാകേുന്നനസീനണപാരു
നനൗകേനയതുഴയപാന്ഗ്രഹനി-
പനിപതുദനമ്മനളയമ്മ.......

അമ്മനയന്നഈരണകരതനില്
മപാത്രദഒതുങ്ങുന്നതലമപാതൃതന്വദ
ജസീവനിതകേപാലദമുഴുവനപായസ്നകമ്മ
വഴനിനടതുദ‘അമ്മ’.......

കലപാകേദവലുതപാണസ്,മനുഷഖ്യര്
നചറുതപാണസ്,കലപാകേമപാതപാവപാ-
നണന്‘അമ്മ’.......

എകപപാഴുദമറകപാതനിരനികുന്ന
സസ്കനഹമലആത്മപാര്ത്മമപാദസസ്കനഹദ
എന്തസ്നടന്നപാലുദനവറുകപാനത
ഇരനികുന്നതപാണസ്ആത്മപാര്ത്മമപാദ
‘അമ്മ’സസ്കനഹദ........!
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കദവതനിന്സന്വന്തദനപാടസ്

എനന്റസന്വന്തദനപാടസ്
പുണഖ്യമപായനപാടസ്

പുഴയുദമലയദകേടലുദകേടന്നസ്
വനികദശനികേനളതുദനപാടസ്

ജപാതനിമതഒനതപാരുമയുള്ളനപാടസ്
വനിവനിധതരകേലകേളആസന്വദനികുദനപാടസ്

അമ്പലദ,പള്ളനികേളനനിരന്നുനനില്കുദനപാടസ്
ഞങ്ങളുനടസന്വന്തദനപാടസ്
കദവതനിന്സന്വന്തദനപാടസ്

കകേരളദഎന്നനപാടസ്
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വനിറകേസ്കപപാനലഅമ്മ

സൂരഖ്യനുദനിചുനനില്കകവഅവളുദഉദനിചുനനിന്നു
ചരന്അസ്തമനിചകപപാഴുദഅവള

അസസ്തമനികുവപാന്തയപാറപായനില,

കേതനിനനില്കുന്ന, അടുപനിനസ്സമമപാണവള
അവളുനടജസീവനിതദതനന്ന
ഭകണദപപാകേദനചയുന്നകപപാനലയപാണസ്
മനുഷഖ്യനനയുദപപാകേദനചയുവപാന്കേഴനിയുന്ന
ഒനരഒരുശകനിയപാണവള

ഞങ്ങനളനയലപാദഅവളതനന്റ,

ശരസീരഅവയവങ്ങളകപപാനലസൂകനിചു

ഇതനിരനിനപപാടനികപപാലുദഏല്കപാനത,

ഞങ്ങളകുകവണനിമപാത്രദ
ധപാരപാളദമഴകേളസൃഷസ്ടനിചനിടുള്ളവളപാണസ്അവള
ഞങ്ങളുനടകേല്പനഅവളപുഷസ്പദകപപാനല

നചയസ്തുതന്നു.
എന്നപാല്അവളുനടകേല്പനഞങ്ങളചവറുകപപാനലഎടുതു
കേളഞ്ഞു
കേഴനിഞ്ഞുകപപായദനിനങ്ങളഓര്കുകമ്പപാള

അരുവനിയപായനിഒഴുകേുന്നുഎന്കേണ്ണുുനസീര്.

അകമ്മനസീഎവനിനടകപപായനി?

കേതനിതസീര്ന്നവനിറകേുകപപാനല.
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കേൂടുകേപാരനി
മനനമപാന്നസ്കനപാവുകമ്പപാള
മനനസപാന്നസ്തുറകപാന്
കേനണപാന്നസ്നനിറയുകമ്പപാള
തലനയപാന്നസ്ചപായസ്കുവപാന്
തണലപായസ്കേരുതപായസ്
എനനികുമുനണപാരുകേൂടുകേപാരനി

നൃതതനിനലചുവടുകേളപനിഴയസ്കുകമ്പപാള
പപാടനിനലരപാഗദനതറുകമ്പപാള
അവനയമഷനിതണപാല്മപാചസ്
ശരനിയപാകനിമപാറനിയഎന്പ്രനിയകേൂടുകേപാരനി
ഈഅധഖ്യയനവര്ഷദകേഴനികമ്പപാള
നപാനമപാരുമനിചസ്പടനിയനിറങ്ങുകമ്പപാള

ബപാലഖ്യവുദ, കേനൗമപാരവുദ, കേളനിയപാടനിയ
ആനലനപാളുകേളഞപാന്
ഓര്കുന്നു

പള്ളനികൂടതനിനലനപാലസ്ചുവരുകേളകുള്ളനില്

തുടങ്ങനിയസനൗഹൃദദ......

ജസീവനിതപാവസപാനദവനരതുടരപാന്

ഇനനിഞപാന്എന്തുനചയണദ???

എനന്നങ്കേനിലുദ, എവനിനടവനചങ്കേനിലുദ
കേണുമുടുകമ്പപാളഒരുനചറു

പുഞനിരനിമപാത്രദമതനിനയനനികസ്!!!!
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കേപാകരനിശനിനപാടകേദ

കകേരളതനിനലനപാകടപാടനികേളപായകേപാകപാലനപാര്പരമ്പരപാഗതമപായ
രസീതനിയനില്അവതരനിപനിചുവരുന്നആകകപഹപാസഖ്യനപാടകേമപാണസ്

കേപാകരനിശനിനപാടകേദ.സദഗസീതദ, സദഭപാഷണദ,നൃതദ,
ആദഗനികേപാഭനിനയദതുടങ്ങനിയവഉളകചര്ന്നകേലപാരൂപമപാണസ്
കേപാകരനിശനിനപാടകേദ.മധഖ്യതനിരുവനിതപാദകേൂറനിനുനതകകപാടുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്നനിലനനിന്നുകപപാന്നനിരുന്നഒരുനപാടന്
കേലയപാണനിതസ്.മധഖ്യതനിരുവനിതപാദകേൂറനില്പപാണന്മപാര്,കേമ്മപാളനപാര്
എന്നനിവരുദ,നതകസ്ഈഴവരുദകേുറവരുമപാണസ്ഇവ
അവതരനിപനികുന്നതസ്.കേപാകരനിശനികേളനി,കേപാകപാലചനി-നപാടകേദ,
കേപാകപാരുകളനിഎന്നുദകകേരളതനിനന്റെചനിലഭപാഗങ്ങളനില്
അറനിയനപടുന്നു.ശനിവന്,പപാര്വതനി,ഗദഗതുടങ്ങനിയപുരപാണ
കേഥപാപപാത്രങ്ങനളഅടനിസപാനമപാകനിയപാണസ്നപാടകേങ്ങള
അരകങ്ങറുന്നതസ്.ഇവര്സമൂഹതനില്ഏറവുദതപാഴസ്ന്നസമുദപായമപായ
കേപാകപാലനപാരുനടഇടയനില്ജനനികുന്നതപായപാണസ്കേഥയുനടപ്രധപാന
ചടകൂടസ്.മൂന്നസ്പ്രധപാനതരങ്ങളനിലപാണസ്കേപാകരനിശനിനപാടകേദ
അവതരനിപനിചസ്വരുന്നതസ്.
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നപാടനിനലകവല

നപാടനിനലകവല....... ആകഘപാഷങ്ങളഎന്നുകകേടപാല്തനന്ന
എലപാവര്കുദപ്രനിയങ്കേരമപാണസ്എനനികസ്ആകഘപാഷദഎന്നുകകേടപാല്
എനന്റെവസീടനിനന്റെകേുറചുദൂനരയുള്ളമണപുള്ളനികേപാവസ്ഭഗവതനി

കകത്രതനിനലഉത്സവമപാണസ്ഓര്മയനിനലതുന്നതസ്.പ്രമുഖമപായ

വലനിനയപാരുഉത്സവദതനന്നയപാണതസ്.കേപാലനതകനര്നതനയണനിചസ്

എലപാവരുദകദവനിനയനതപാഴപാന്കകത്രതനില്എതുദ. എലപാ

വര്ഷവുദഈഉത്സവദനടന്നുവരുന്നു.

കേുദഭമപാസതനിലപാണസ്ഈഉത്സവദനടകപാറുള്ളതസ്. കകത്രതനില്

കവകേുകന്നരതസ്,15 ആനകേളുദ, തപായപകേവുദ,നകേപാടുദ,
കമളവുനമലപാദഅരകങ്ങരപാറുണസ്.കേുടനികേളുനടയുദമുതനിര്ന്നവരുനടയുദ
കേലപാപരനിപപാടനികേളുദ.മണപുള്ളനികവലഎന്നപാല്എനനികസ്വളനര
ഇഷസ്ടമപാണസ്കേപാരണദകേുടുദബകപാര്എലപാവരുദവസീടനില്
എതനികചരപാറുണസ്.അതുനകേപാണസ്തനന്നഎനനികസ്
മണപുള്ളനികവലപ്രനിയനപടഉത്സവമപായനി.
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ലപാവണര്പൂകനളവനിനട?

എവനിനടകപപായനി?ഞപാന്കേണതപാഴ്വരകേള
ലപാവണര്നനിറമുളളപൂകളവനിതറനിയപൂകഞപാടുകേള
കേുളനിര്നതന്നല്വസീശനികളനിചനിനകേപാഴനിചനിടപചനിലകേള
നസീലനിമയപാല്കേുതനിചുചപാടനിയകേുളനിര്പൂകഞപാലകേള

ഇന്നനലനനിദ്രയനില്കേണതപാകണപാ?

ഇന്നതുമണനില്നനിന്നകേന്നുകപപാകയപായ

എവനിനട? കേനിളനികേളുദകേനിളനിചുമണന്മപാമ്പഴവുദ
പൂകളുദപൂകന്തനുദപൂനമ്പപാടനികയനറപാരപാപൂമ്പപാറയദ

ഇന്നനിതപാകേപാണുന്നുനവറുദമരുപ്രകദശങ്ങള!

ഉണങനിവളഞ്ഞുപുളഞ്ഞമരങ്ങള!

ചൂടുളളകേപാറുകേളഎനന്നഉരുകനിതലര്തസീടുകമ്പപാള

ഞപാനറനിയുന്നനിതപാനയനന്റെഭൂമനിതന്തസീരപാനനമ്പരങ്ങള.....
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അടൂര്കഗപാപപാലകൃഷ്ണന്

1941 ല്അടൂരനില്ജനനദ.പതനിനനപാന്നസ്
കേഥപാചനിത്രങ്ങളുദമുപതനികലനറ
ഹ്രസന്വചനിത്രങ്ങളുദസദവനിധപാനദനചയസ്
,നനിരവധനികദശസീയ-അന്തര്കദശസീയ
ബഹുമതനികേളലഭനിച്ചു.സന്വയദവരദ,
കകേപാടനികയറദ,എലനിപതപായ,മുഖപാമുഖദ,അനന്തരദ,വനികധയന്,
മതനിലുകേള,നനിഴല്ക്കൂതസ്എന്നനിവപ്രധപാനചനിത്രങ്ങള.മനികേച
സനിനനിമയ്ക്കുള്ളഅന്തര്കദശസീയഅവപാര്ഡസ്ആറുതവണലഭനിച്ചു.
പത്മശസീ,പത്മവനിഭൂഷണ്,ഫപാല്നകപുരസപാരങ്ങളലഭനിച്ചു.
സനിനനിമയനടകലപാകേദ,സനിനനിമപാനഭവദ,സനിനനിമപാസപാഹനിതഖ്യദ,
ജസീവനിതദസനിനനിമസദസപാരദഎന്നസീഗ്രന്ഥങ്ങളരചനിച്ചു.
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പ്രനികയനനിനക്കുകവണനി

നനിനന്റെകേപാല്പപാദദപതനിയകമ്പപാള

  ഞപാകനപാടനിനയതദനനിന്മുഖദകേപാണുവപാന്
നനിനയനന്നകനപാക്കുനമന്നകതപാതനില്ഞപാന്

കനരദകുകറയപായനിനപാകളറയപായനി
വനിനസീതയപാദഞപാന്കനപാക്കുദകനരദ
തപാമരനമപാട്ടുകപപാല്നസീതലതപാഴദ

പനിനന്നയദപനിനന്നയദഞപാന്നനിനന്നകേപാണപാന്,

അപ്പുറനതതനിഒപാടസീനയതനി
തപാടുമ്മകകേനവച്ചുഞപാന്കേപാതനിരുന്നു
നസീനയനന്നകനപാകപാനതകനപാകപാനത

അല്പകനരദഞപാന്വനിശമനിച്ചു,

പനിനന്ന, പനിനന്നയദഓടനിനയതസീഞപാന്
നസീനയനന്നകനപാകപാനതമറഞ്ഞനിരുന്നു
നനിനനകപാരുശലഖ്യമപാനണങ്കേനിലുദഞപാന്

നനിന്നനിഴലപായനിനനിന്തണലപായനി

കൂനടനനില്ക്കുദഅന്തഖ്യദവനര..... 
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ഇടകശരനികഗപാവനിന്ദന്നപായര്

നപപാന്നപാനനിയനില്ജനനദ. കൂട്ടുകൃഷനി,പുതന്കേലവുദ

അരനിവപാളുദ, കേപാവനിനലപപാടസ്, ഒരുപനിടനിനനലനിക, 

അന്തനിതനിരനി, കേറുതനചടനിചനികേളഎന്നനിവ

പ്രധപാനകൃതനികേള. മലബപാറനിനലകകേര

കേലപാസമനിതനിയനടപ്രസനിഡന്റെസ്, 

സപാഹനിതഖ്യപ്രവര്തകേ, സഹകേരണസദഘദ

ഡയറക്ടര്എന്നസീനനിലകേളനിലനില്പ്രവര്തനിച്ചു. കകേരസപാഹനിതഖ്യ

അകപാദമനിപുരസ്കപാരദ, കകേരളസപാഹനിതഖ്യഅകപാദമനിഅവപാര്ഡസ്, 

ആശപാന്കപ്രസസ്എന്നനിവലഭനിചനിട്ടുണസ്.
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പടയണനി

പ്രപാചസീനകേപാലനതഗണകേസമൂഹതനിനലഒരുവനിഭഗമപാരുന്നു
കേണനിയപാനപാര്ആചരനിചനിരുന്നസമപാനമപായഒരുനൃതരൂപതല്
നനിന്നപാണുപടയണനിഉത്ഭവനിചനതന്നസ്സൂചനിപനിക്കുന്നനതളനിവുകേള

ലഭഖ്യമപായനിട്ടുണസ്.കപ്രതബപാധനയപാഴനിപനികപാനള്ളരസീതനിയപായനിരുന്നുഇനൗ

മതപാനഷപാനദ. കപ്രതബപാധയനണന്നസ്സദശയനിക്കുന്നകരപാഗനിനയ

പനിണനിയപാളഎന്നുവനിളനിക്കുകേ. കകേപാലങ്ങളധരനിചനര്തകേരുനട
നടുവനില്പനിണനിയപാനള

ഇരുതന്നു. അസുരചക്രവര്തനിയപായധരനികേനനശനിവപുത്രനിയപായ
ഭദ്രകേപാളനിനനിഗ്രഹനിക്കുന്നതുമപായനിബന്ധനപടപാണസ്പടയണനിയനട

ഐതനിഹഖ്യകേഥ.

 
കുദഭദ,മസീനദ,മപാസങ്ങളനിലപാണസ്
പടയണനിനടകപാറസ്.പന്ത്രണസ്ദനിവസകതപാളദനസീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന
പടയണനിയനടഒന്നപാദദനിവസനതചടങ്ങസ്ചുവടുനവകപപാടുക്കൂടനി
ആരദഭനിക്കുന്നു.പടയണനിനടക്കുന്നുഎന്നവനിവരമറനിയനികപാന്
എതന്നവപാദഖ്യകമളമപാണസ്കേപാചനിനകടസ്.
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നപണ്കേനവസ്

കേനവുകേളതപാണനിയുദപൂമണദവസീശനിയുദഅറനിയപാനത
കപപായനതനന്ത?
എത്രകയപാജനമപായസ്,എത്രകയപാകേപാലമപായസ്
രപാവുകേളമനിഴനികുന്നുഞപാന്
ജസീവനിതദകകേപാലപാഹപാലമപായസ്മപാറുകമ്പപാള
കേൂനടനനില്കപാതനതനന്ത?
കേടലുകേളകേടനന്നനന്റെരപാശനിനയ
കതടുകമ്പപാളവനന്നതപാതനതനന്ത?
കദവകമനനിന്തുണജസീവനിതദആനകേയുദ
ഞപാനുദഒരുമഹനിളയനല???
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കനപാവുന്നമനദ

ആരുനടകകേയനില്നസീസന്വന്തമപാനണങ്കേനിലുദ
എന്കകേയനിലനിന്നുദനസീനപപാന്നുകപപാനല

  ചന്തകമനസീയനിന്നുദനഎശന്വരഖ്യദഎനന്റെ
വസീടനിനന്റെവനിളനകന്നകപപാനല

അഭനിമപാനമഭനിമപാനനമനന്നന്നുകമഎനന്റെ
മനസനിനന്റെതപാളനിനലനപപാകന്നപാമകന

രപാരസീരദരപാരസീരദരപാരസീരപാകരപാ
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞപാനറനസീയനിന്നനിനന്നനന്റെമപാത്രദ
സൂരഖ്യനദനിക്കുകമ്പപാഞപാനനപാന്നുകനപാക്കുകമ്പപാ

നനിനന്റെപുഞനിരനിഞപാന്കേപാണുമകലപാ
ഒപാകരപാകരപാനപാളുദനകേപാഴസീയകമ്പപാ
നസീയനിന്നുതണലപായസ്മപാറുദകനരദ

നസീകയപാന്നുമപായകമ്പപാകനപാവുന്നുമനദ
എന്നപാലുനമന്നപാലുദകനപാവുന്നു

ആശന്വപാസമപാശന്വസനമനന്നന്നുകമ
നനിനന്നകേപാണുകമ്പപാസകന്തപാഷകമനയകലപാ

വപാകവ.....നനിനന്നകേണമുതല്,എനന്റെ
ജസീവനിതകരഖകയമപാറനിയകലപാ

ആരുനടകകേയനില്നസീസന്വന്തമപാനണങ്കേനിലുദ

എന്കകേയനില്നസീനപപാന്നുകപപാനല.....
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അകമ്മനനിനകപായസ്മപാത്രദ

നനിന്മുലപപാലനിനന്റെമപാധുരഖ്യനമന്നുദ
ഉനയനികലകസ്നയനിക്കുനമനന്ന

വനികവകേവുദ, വനിജപാനവുദകേണ്ടുഞപാന്നനിന്നനില്
പഠനികചപാണനിരനികയപാഞപാനനിന്നകമ്മ

നനിനന്നഞപാന്കനപാക്കുന്നകനരദസുകമ.....

പൂതനിരസീദമതപാപ്പുദമനിന്നുനമന്നയനതനില്
ഇഷ്ടമപാണനിഷ്ടമപാനണപാരുപപാനടനനികകമ്മ

അറനിയകമപാരപാജകുമപാരനിനനിനകതസ്
മുതകേളകകേപാര്തനിണകനിയപല്ലുകേളനകേപാണപാണസ്

പുഞനിരനിനല്കുകമപാഇനന്നനനികകമ്മ
നനിന്പുഞനിരനിനയപാന്നസ്കേണപാല്പനിനന്ന

നവണയൂകടണവയറുകേവനിയദ
സൂരഖ്യനനകപപാനലനവളനിചദപകേര്ന്നമ്മ

ചരനനകപപാനലനനിലപാവസ്പകേരുന്നമ്മനയ
ചുദബനപൂകളമൂനടനടഞപാന്

നനിനന്റെകേഴനിവുകേളഒരുപപാടപാണകമ്മ
തനിരനിനകേതരപാന്നലനനകേളമപാത്രദ.....
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മടന്നൂര്ശങ്കേരന്കുടനി

കകേരളതനിനലപ്രശസ്തനപായവപാദഖ്യകേലപാകേപാരനപാണസ്
മടന്നൂര്ശങ്കേരന്കുടനി.തപായദബകേയനിലൂനടയപാണസ്
ഇകദ്ദേഹതനിനസ്കൂടുതല്പ്രശസ്തനിനയങ്കേനിലുദഇതനിന
പുറകമമറ്റുനചണകമളങ്ങലനിലുദപഞവപാദഖ്യങ്ങളനിലുദ
അതസീവനനിപുണനപാണസ്.വപാദഖ്യകേലയനിനലമനികേവനിനന്റെ
അദഗസീകേപാരമപായനി2009-ല്ഭപാരതസര്കപാരനിനന്റെ
പത്മശസീപുരസ്കപാരദലഭനിച്ചു.ഇതനിനപുറകമകകേരള
സദഗസീതനപാടകേഅകപാദമനി,കകേരളകേലപാമണ്ഡലദ,
കകേരസദഗസീതനപാടകേഅകപാദമനിഎന്നനിവയനടയദപുരസ്കപാരങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുണസ്.കകേരളതനിനലവപാദഖ്യകമളങ്ങളുനടഉന്നതസനമപായനി
കേണകപാക്കുന്നതൃശൂര്പൂരതനില്എട്ടുവര്ഷദതനിരുവദബപാടനി
വനിഭപാഗതനിനന്റെകമളപ്രമപാണകപാരനപായനിരുന്നു.യവപാവപായനിരനിനക്കു
തനന്നഏറവുദകേഴനിവുറതപായദബകേകപാരനപായനികപനരടുത.
തപാളസനിതനി,സപാധകേദ,ശബ്ദഭദഗനി,കേപാലപ്രമപാണദ,ഭപാവദ,സദഗസീതദ
എന്നനിങ്ങനനവപാദഖ്യകേലപാകേപാരനസ്കവണസനിദനികേളമടന്നൂരനില്
സജ്ജമപാണസ്.പഴമനനിലനനിര്തനിനകേപാണ്ടുതനന്നടനിപനിള
തപായദബകേയനില്സന്വന്തദകശലനിയണപാകനി.പഞപാരനി,പഞവപാദഖ്യദ,
വപാദഖ്യമഞ്ജരനി,ശ്രുതനികമളദഎന്നസീസദബ്രദപായങ്ങളകസ്കനതൃതന്വദ
നല്കേനി.ഇന്തഖ്യയനിനലദബപാടുദസഞരനിചസ്നചണകമളങ്ങളനടതകേയദ
കേനിഴകനിനന്റെയദപടനിഞ്ഞപാറനിനന്റെയദനചയശങ്കേരന്കുടനി
നചണവപായനയനില്കേപാലപാനസൃതമപായമപാറങ്ങളുദപരസീകണങ്ങളുദ
നടതന്നതനില്തപാല്പരഖ്യദകേപാണനിച്ചു.മടന്നൂരനിനന്റെതപായദബകേ
നചണയനടപപാരദബരഖ്യമപായള്ളകമളങ്ങളനില്നനിന്നുദ
വഖ്യതനിചലനിചവയപായനിരുന്നു.

ജനിജനി  ..എദഎദ  ..എദഎദ  ..ജനിജനി  ..എചസ്എചസ്  ..എസസ്എസസ്  ..എസസ്എസസ്  , , പപാലകപാടസ്പപാലകപാടസ്  



22

മഴയതസ്നടന്നു കപപാകേുന്ന അച്ഛനുദമകേനുദ
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മപാധവനിക്കുടനി (കേമലപാസുരയ )(1934-2009)

തൃശുര്ജനിലയനിനലപുന്നയൂര്കുളതസ്ജനനിച്ചു.

മലയപാളതനിലുദഇദഗസീഷനിലുദഒരുകപപാനല

പ്രശസ്സതയപായഎഴുതകേപാരനി.മലയപാളതനില്

'മപാധവനിക്കുടനി'എന്നകപരനിലുമപാണസ്അവര്

രചനകേളനടതനിയനിരുന്നതസ്.വയലപാര്

അവപാര്ഡസ്,എഴുതച്ഛന്പുരസ്കപാരദ,കകേരള

സപാഹനിതഖ്യഅകപാദമനിപുരസ്കപാരദ,ഏഷഖ്യന്

കവളഡസ്കപ്രസസ്,ഏഷഖ്യന്നപപായടകപ്രസസ്,നകേന്റെസ്അവപാര്ഡസ്

എന്നനിവലഭനിച്ചു.

കേടല്മയൂരദ,ഭയദഎനന്റെനനിശപാവസദ,എനന്റെ

കസ്നേഹനിതഅരുണ,ചുവന്നപപാവപാട,പകനിയനടമണദ,തണുപസ്,

മപാനസനി,എനന്റെകേഥ,ബപാലഖ്യകേപാലസ്മരണകേള,വര്ഷങ്ങളക്കുമുന്പസ്,

ഡയറനിക്കുറനിപ്പുകേള,നനിര്മപാതളദപൂതകേപാലദ,നഷ്ടനപടനസീലപാദബരനി,

ചന്ദനമരങ്ങള,മകനപാമനി,വസീണ്ടുദചനിലകേഥകേള,ഒറയടനിപപാത,യപാ

അലപാഹസ്,കേവപാടദ,വണനികപാളകേള,കേല്കടയനിനലകവനല്,

കേപാമതനിനന്റെഅകരങ്ങള,പനിതൃപരമ്പര,പഴയകേളനിവസീടുദമറ്റു

കേവനിതകേളുദ,തനിരനഞ്ഞടുതകേവനിതകേള,ഏങ്ങനനപപാടണനമന്നസ്

ആത്മപാവനികനഅറനിയൂ,ചൂളദവനിളനികേളഎന്നനിവയപാണസ്പ്രധപാന

കൃതനികേള.
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  വപായനപാശസീലദ

കകേയനില്ഒരുവപാളുദകപപാകറനില്കഹപാമറനിനന്റെഒരുഗ്രന്ധവുദ

ഉനണങ്കേനില്ഞപാന്എനന്റെവഴനിനവടനിനതളനിക്കുദ.

                                                                          -   നനകപപാളനിയന്

പുസ്തകേതനിലൂനടവളരപാതവര്നവറുദമൃഗമപാണസ്.

                                                                          -കഷകസ്പനിയര്

വപായനിചപാലുദവളരുദവപായനിചനികലലുദവളരുദ,

വപായനിചപാല്വനിളയദവപായനിചനികലല്വളയദ.

                                                                          -കേുഞ്ഞുണനിമപാഷസ്
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എസസ് .വനി .കവണുകഗപാപന്നപായര്

1946 ല്തനിരുവനന്തപുരദ
ജനിലയനിനലനനയപാറനിന്കേരയനില്
കുളത്തൂര്(കേപാരപാടസ്)ജനനദ.
കകേപാകളജസ്അധഖ്യപാപകേന്,
പ്രനിന്സനിപനിളഎന്നസീനനിലകേളനില്പ്രവര്തനിച്ചു.
കൃതനികേള:ഗര്ഭശസീമപാന്,ആദനികശഷന്,തനികദതനിമനിരദ,ഒറപപാലദ,

കേഥകേളതനിസപാരദ,പകരദവങ്ങള,വസീടനിനന്റെനപാനപാര്ഥദ,വരുകമ്പപാള

ഞപാനനന്തുപറയദ,കരഖയനിലപാതഒരപാള,ഭൂമനിപുത്രനന്റെവഴനി.കകേരള

സപാഹനിതഖ്യഅകപാദമനിഅവപാര്ഡസ്ലഭനിചനിടുണസ്.

ജനിജനി  ..എദഎദ  ..എദഎദ  ..ജനിജനി  ..എചസ്എചസ്  ..എസസ്എസസ്  ..എസസ്എസസ്  , , പപാലകപാടസ്പപാലകപാടസ്  



26

സസീഫന് ഡബസ്ളഖ്യുകഹപാകനിങസ്

ശപാസസ്ത്രജനപായസസീഫന്

കഹപാകനിങ്ങനിനനകുറനിചസ്കകേടനിടനിരനികുമകലപാ.

പ്രപഞരഹസഖ്യങ്ങനളക്കുറനിചസ്നൂതനമപായ

അകനന്വഷണങ്ങളനടതനിയകഹപാകനിങസ്

കമപാടര്നഖ്യൂകറപാണ്എന്നഗുരുതരകരപാഗദബപാധനിചസ്,

ശരനിരദതളര്ന്നസ്ജസീവനിതദപൂര്ണമപായദ

വസീല്നചയറനികലകസ്ഒതുകനപടപ്രതനിഭയപാണസ്സദസപാരകശഷനി

നഷ്ടനപട,ആദഗഖ്യഭപാഷയ്ക്കുകപപാലുദപറപാത

നനിസഹപായപാവസയനിങ്കേനിലുദകരപാഗതനിനകേസീഴടങ്ങനിഒതുങ്ങനിക്കൂടപാന്

അകദഹദതയപാറപായനില.പ്രവര്തനകമമപായഒകരനയപാരവവമപായ

വലതുകകേയനിനലചൂണ്ടുവനിരലുപകയപാഗനിചസ്,കേദപപ്യൂടറനില്നതളനിയന്ന

അകരങ്ങളനപറുകനിനയടുതസ്കഹപാകനിങസ്മഹതപായആശയങ്ങള

കലപാകതനിനസമ്മപാനനിച്ചു.പ്രപഞരഹസഖ്യങ്ങനളക്കുറനിച്ചുദ

തകമപാഗര്തങ്ങനളക്കുറനിച്ചുമുള്ളഅകദഹതനിനന്റെസനിദപാന്തങ്ങള

ഐന്സസീനകശഷമുണപായഏറവുദമഹതപായകേനണതലുകേളപായനി

കേണകപാകനപടുന്നു.abriefhistoryoftimeഅടകമുള്ള

ശപാസഗഗന്ഥങ്ങളഅകദഹതനിനന്റെരചനകേളപാണസ്.
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എദ .ടനി .വപാസുകദവന്നപായര്
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കേമ്പനിളനിവനില്പനകപാര്

കതപാടപായനിമപാറനിയപുഴകേടന്നസ്

വസീടപായനിമപാറനിയപപാടദകേടന്നസ്
കേര്കനിടകേവര്ഷതനില്വരവറനിയനി-
നച്ചുനകപാനണതുന്നുകേമ്പനിളനിവനില്പനകപാര്
വനിണ്ടുകേസീറനിയപുഴകേളകനിടയനിലൂനട
നചറുകുടനിലനിന്അരനികേനിലൂനട
എതന്നവര്ഉപജസീവനതനിനപായനി
തുരപന്പണനികേളഒപനിചവര്
കേളളന്എന്നകപരനിനടനിമയപാകുന്ന
നകേപാക്കുകേളക്കുളളജലദതസീര്ന്നകേപാലതനി-
ല്തനിരനിച്ചുകപപാകുന്നുമനറപാരനിടതനികലകസ്
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പനി. ഭപാസ്കരന്(1924-2007)

 
കേവനി,ഗപാനരചയനിതപാവസ്, ചലചനിത്രകേപാരന്, നവമപാധഖ്യമപ്രവര്തകേന്

എന്നസീനനിലകേളനില്പ്രശസ്സതന്.ദസീര്ഘകേപാലദ

ആകേപാശവപാണനിയനില്കജപാലനിനചയ.ദസീപനികേ

പത്രപാധനിപര്,ഏഷഖ്യപാനനറനിനന്റെആദഖ്യനചയര്മപാന്

എന്നസീപദവനികേളവഹനിചനിട്ടുണസ്. പത്മശസീ, കകേര-

കകേരളസപാഹനിതഖ്യഅകപാദമനിഅവപാര്ഡുകേള, 

വയലപാര്അവപാര്ഡസ്,ഓടക്കുഴല്അവപാര്ഡസ്നജ.സനി
ഡപാനനികയല്അവപാര്ഡസ്എന്നസീബഹുമതനികേളകസ്

അര്ഹനപായനി.ഒറകമ്പനിയലളളതദബുരു,ഒപാര്ക്കുകേ

വലകപപാഴുദ,വയലപാര്ഗര്ജ്ജനിക്കുന്നു,ഒപാടക്കുഴലുദലപാതനിയദ

തുടങ്ങനിയവപ്രധപാനകൃതനികേള.
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ശപാന്തത
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കേണസീര്തള്ളനികേള

കപമപാരനികതപാരപാതരപാത്രനിയനില്
തണുതവനിറചകപതങ്ങനളകൂടനിഅമ്മ
വനിറയപാര്ന്നചുണ്ടുകേളപാല്മഴനയശപനിച്ചു
ദനിനങ്ങളനത്രയദതള്ളനിനസീകനിടുദകബപാള
ഓലകമഞ്ഞകുടനിലനിനകേനമലപാദ
കചപാര്നന്നപാലനിച്ചുഅമ്മമനസുദ
പപാവദകുരുന്നുകേളവനിശപനിനപാല്
വപാവനിട്ടുകേരയന്നുകതപാരപാതമഴകപപാനല
കേരഞ്ഞുതളര്ന്നുഉറങ്ങനിടുന്നതപാ
രപാത്രനിയനില്അമ്മയദകപതങ്ങളുദ
അകപപാഴുദനനിര്തപാനതനപയ
കൂട്ടുന്നുകപമപാരനിയപാദകഘപാരമഴ
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                        മഴകേനിലുകദ

മഴയനില്കേുളനിര്ന്നുഞപാന്മുറതസ്നനില്പൂ
നനിന്ഒപാകരപാസസ്പര്ശനങ്ങളുദഎനന്നതഴുകേനി
മഴതുളളനികേളപ്രകേൃതനിനയമണനിമുതുകേളപാകനി
വര്ണതനിളകകതപാനടമഴഇതപാവന്നനിരനികുന്നു.

               പ്രകേൃതനിനയസുന്ധമപാകനിനകേപാണസ്കേപാര്കമഘ-

               ങ്ങളനില്നനിന്നുദപനിറന്നുവന്നസ്മഴകയപാ.
               ഭൂമനിയുനടസനിരകേളപായനിമപാറനിയമഴകയനസീഈ
               പ്രകേൃതനിസനൗന്ദരഖ്യതനിനന്റെവര്ണങ്ങളപാണസ്.....
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ആത്മസുഖദ
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മപാതൃകസ്നേഹദ

കനപാവനിതളുകേളനചറുപുഞനിരനിയപായനി
ഒരുകേഞ്ഞുനചടനിയനില്നനിറച്ചുനവച്ചുനകേപാണസ്
അമ്മനയന്നരണകരതനിനസ്ജനദ

പുലരുകമ്പപാള......

നപയപാനതദൂകരയസ്മപാറനിനനിന്ന

കമഘതനില്.....

വന്നസ്കുളനികരകേനിനചറുചൂടപായനി

കൂനടനനിനന്നന്നമ്മ......

കവദനയനിലുദഎന്വരവസ്പുഞനിരനിയപായനി

മപാകറപാടസ്കചര്തനതന്നമ്മ....

എന്നുദകൂടപായനികൂനടനനിന്നസ്എനന്റെ

കകേപനിടനിചസ്.....
ആദഖ്യചുവടനികേളനില്പുഞനിരനിതൂകേനിനയന്

അമ്മ....

എന്ജസീവനിതതനില്പ്രകേപാശനപാളപായനി

കവദനകേനളപുഞനിരനിയപാകനി....
എന്ജസീവനിതനതവര്ണപാത്മകേമപാകനിമപാറനി

എന്നുദഒപാര്മയപായസ്എന്അമ്മമപാത്രദ........

ഇന്നുദഒപാര്കപാനപായസ്പുഞനിരനിതൂവനി
നനില്കുന്നഎന്അമ്മ...........
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പുലരനിപ്രഭ

ചനിലസന്ധഖ്യകേളകചപാന്നുതുടനികപാറനില
ചനിലമുകേനില്മപാലകേളനപനയപാഴനിയപാറനില

ചനിലരപാത്രനികേള,നനിലപാവുനപപാഴനികപാറനില
ചനിലകനരദകേപാറനിനചന്ദനഗന്ധമനില
ചനിലകമപാഹങ്ങളസഫലമപാകേപാറനില

ചനിലനനിമനിഷങ്ങളമനസനില്നനിന്നസ്മപായപാറനില
ചനിലസതഖ്യങ്ങളആരുദഒപാര്കപാറനില

ചനിലകചപാദഖ്യങ്ങളകസ്ഉതരദകേനിടപാറനില
ചനിലതസ്വരുദമുനമ്പനപകയപാഴനിയദ
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കേവനിത
            

കകേരളനമനന്നപാരുനപാടപാണസ്
കകേളനികയഴുനന്നരുനപാടപാണസ്
കകേരളനപാടനിന്സദസകേപാരദ
ഭപാവനിയനികലവരൂകമപാര്തസീടൂ

 അകമ്മകദവനിമൂകേപാബനികകേ
അരുകളനണനസീഈകകേരളകത
അടുതവരുന്നസീമകളകപായസ്
അരുമയനില്അനഗ്രഹമരുകളനണ

പുഴകേളുദനദനികേളുദഒന്നപായനി
കചരുദസലദകകേരളമപാനണ
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      വനിട
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നന
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ഏകേപാന്തത
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പ്രളയദ
പപാവമപാദകകേരളദ.......

പപാവമപാദനമ്മുനടപുണഖ്യനപാടസ്....
പ്രളയതനില്മുങ്ങനിഎന്കൂടകപാര്
എനങ്ങങ്ങുദസങ്കേടതനില്നപരുമഴ
ഭസീഷണനിയനില്മുങ്ങനിപുഴകേളദ
എകങ്ങപാട്ടുകപപാകുനമന്നസ്അറനിയപാതമനഷഖ്യര്

ഭകനികപാന്ഒന്നുമനിലകപതലനിന്കേരചനില്ഉയര്ന്നു.....

വനിടനചപാലനികപപായനികുനറമനഷഖ്യര്
ഒന്നുസഹനികപാനതമറപാനരപാ
ഒറകലഎന്കകേരളദഞപാനണസ്
നനിനനകപാരുകകേതപാങ്ങപായനി
ഒരുനകേടപായനിനപപാരുതുദനമ്മള
ജസീവനിതവസപാനദവനര.......
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എഡനികറപാറനിയല്

ചസീഫസ്എഡനിറര്സസ്

        സുനനിത.പനിലളനിത.എസസ്.വനികസപാളമന്കഡവനിഡസ്.സനി

    (കകേറസ്സസ്മനിസ്ട്രസസ്)             (കകേറസ്സസ്മനിസ്ട്രസസ്)                   (SITC)

     
സുഡന്റെസ്എഡനിറര്

                        

                       രതനിന.എസസ്മഹനിത.യു
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                                 കേടപപാടസ്

ഞങ്ങളുനടമപാഗസസീന്പൂര്തസീകേരനികുവപാന്കവണനിഎലപാ

കപ്രപാത്സപാഹനങ്ങളുദനല്കേനിയഅധഖ്യപാപകേര്കുദ,ശസീ.മുനപാസനിനുദ

ഞങ്ങളുനടനന്ദനിയുദകേടപപാടുദഅറനിയനികുന്നു.
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