




         Mannathu Padmanabha Pillai

Mannathu Padmanabha Pillai (2 January 1878 – 25 February 1970) was an Indian social 
reformer and freedom fighter from the south-western state of Kerala. He is recognised as 
the founder of the Nair Service Society (NSS), which claims to represent 
the Naircommunity that constitutes 12.10% (From KMS 2011) of the population of the 
state.[1] Padmanabhan is considered as a visionary reformer who organised the Nair 
community under the NSS.

Early life

Mannathu Padmanabhan Pillai was born in Perunna village in Changanacherry, Kottayam 
District, British India on 2 January 1878 to Easwaran Namboothiri of Nilavana Illam and 
Mannathu Parvathy Amma. He began his career as a teacher in 1893 in a Government 
primary school. After a few years, from 1905 he changed his profession and started 
practicing law, in the Magistrates Courts.

Nair Service Society

On 31 October 1914, with the help of a few others, he established the Nair Service Society.
His main ambition was to uplift the status of the Nair community. From 1915 onwards, he 
gave up law practice and became full-time secretary of the Nair Service Society.[3]Mannam
revived and reshaped the old concept of village societies, the Karayogams, which 
practically set the tenor of family and village life. In 1924-25 the NSS persuaded the 
Travancore Government to enact the Nair Regulation which broke up the materiarchal joint 
family providing for paternal and maternal property to divided among all the children.

Padmanabhan was involved with the Nair Service Society as its secretary for 31 years and 
as its president for three years. He was honoured with the
title Bharata Kesari by the President of India. He also
received Padma Bhushan in 1966.

On 02 January 2017, Nair Service Society celebrated the 140th
Mannam Jayanthi at NSS headquarters, Perunna in Changanassery.
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Death

Padmanabhan died on 25 February 1970 at the age of 92, after age related complications. 
Mannam memorial (or Samādhi) is located at NSS Headquarters Changanacherry. He is 
regarded as the reformer and moral guide of Nairs.
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വവിപഞവിക  ...
കുരുന്നുകളുടടെ സര്ഗ്ഗവവാസന

പരവിപപവാഷവിപവിക്കുന്ന കുറച്ചു വവിഭവങ്ങള
സമവാഹരവിചച്ച് ലവിറവില് കകറച്ച്സച്ച്

പ്രവര്ത്തകര് തയവാറവാകവിയ ഈ എളവിയ ശ്രമമ
സവവിനയമ സമര്പവിക്കുന്നു.

എന്നുമ ഞങ്ങളകച്ച് തണലവായവി നവില്ക്കുകയമ
ഞങ്ങടള പപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുകയമ ടചെയ്യുന്ന

ടഹഡച്ച് മവിസച്ച്ട്രസച്ച് ശ്രശ്രീമതവി ബവിന്ദു ടെശ്രീചറവിപനവാടുള്ള നനവിയമ
ഈ അവസരത്തവില് അറവിയവിക്കുന്നു.

ഈ ശ്രമത്തവില് ഞങ്ങടള പപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുകയമ
പവണ്ട നവിര്പദ്ദേശങ്ങള തന്നച്ച് ഞങ്ങളടകവാപമ

നവിന്ന കകറച്ച് മവാപസ്റ്റേഴച്ച്സവിപനവാടുള്ള
നനവിയമ അറവിയവിക്കുന്നു.

വവിപ ഞവികയടടെ തനവികള മശ്രീടവി തുടെങ്ങടട...

പസ്നേഹപൂര്വമ
ടെശ്രീമ ലവിറവില് കകറച്ച്സച്ച്

എന.എസച്ച്.എസച്ച്. എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. കവവിയൂര്.



പ്രവിയടപട കുടവികടള...

എടന്റെ വവിദദവാലയത്തവിടല കുടവികളുടടെ 
ഈ സമരമഭത്തവില് എനവികച്ച് സപനവാഷവമ

അഭവിമവാനവമ പതവാന്നുന്നു. 

ഈ വര്ഷമ നമ്മടടെ നവാടെച്ച് 
ഒരുപവാടെച്ച് ക ഷ്ടതകള പനരവിട. എന്നവാല് അതച്ച് നടമ്മ 

തളര്ത്തവിയവില. നവാമ മുപന്നറുകയവാണച്ച്. 
അതവിടന്റെ ഒരു ചുവടുവയവാകടട വവിപഞവിക.

ആ ശമസകപളവാടടെ
   സവി.ബവിന്ദു

      ടഹഡച്ച് മവിസച്ച്ട്രസച്ച്
                        എന.എസച്ച്.എസച്ച്. എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. കവവിയൂര്



രരാമരാനുജന് രകക്ഷിച  .   ചചെറുകഥ  .

 അടുത്ത  പപീരപീഡഡ്  ജയദദേവന്  മരാഷക്ഷിചന്റെ  കണക്കു  കരാസരാണഡ്.  തദലേ  ദേക്ഷിവസസ

ഉറങരാത്തതക്ഷിനരാല് രരാഹുലേക്ഷിനഡ്  നല്ല ഉറകസ വരുന്നുണരായക്ഷിരുന്നു.  മരാഷഡ്  വനരാല്

പക്ഷിചന  പരപ്പളവരായക്ഷി,  സരാമരാന്തരക്ഷികമരായക്ഷി,  പക്ഷിചനയസ  എചന്തരാചകദയരാ  ആയക്ഷി

ആചക ദബരാറരാ.  കണകഡ് കണഡ് പക്ഷിടക്ഷിച്ച ആളക്ഷിചന കകയക്ഷില് കക്ഷിടക്ഷിയക്ഷിരുചനങക്ഷില്

കണകഡ് തപീര്കരാമരായക്ഷിരുന്നു എനഡ് ദതരാനക്ഷിദപ്പരാകസ.
പതക്ഷിവു ദപരാചലേ മരാഷഡ്  വന്നു കരാസഡ്  തുടങക്ഷി.  രരാഹുല് ഉറകസ തൂങരാനുസ തുടങക്ഷി.
മരാഷഡ്  അവചന്റെ ഉറകസ കണ.
"രരാഹുല്" മരാഷഡ് അവചന ഉറചക വക്ഷിളക്ഷിച.
അവന് ചപചടനഡ്  ചഞെടക്ഷിചയഴുദനറ.
"എന്തരാ മരാദഷ?  ” ഒന്നുമറക്ഷിയരാത്തതു ദപരാചലേ അവന് ദചെരാദേക്ഷിച.
"നപീചയന്തരാ ഉറങ്ങുകയരാദണരാ?”
അല്ല അവനഡ് അദപ്പരാള് അങചന പറയരാനരാണഡ് ദതരാനക്ഷിയതഡ്.
എനരാല് ഞെരാനക്ഷിവക്ഷിചട എന്തരാണഡ് പഠക്ഷിപ്പക്ഷിചചകരാണക്ഷിരുനതഡ്.
അവന് ആചക വക്ഷിഷമക്ഷിച. ദബരാര്ഡക്ഷിദലേകഡ് ദനരാകക്ഷിയദപ്പരാള് കദറ ഭക്ഷിനസസഖഖ്യകള്

എഴുതക്ഷിയക്ഷിരക്ഷിക്കുനതു  കണ.  ചപചടനഡ്  അവനഡ്  ഒരു  ബുദക്ഷി  ദതരാനക്ഷി.  രരാവക്ഷിചലേ

അസസബക്ഷിയക്ഷില് രരാമരാനുജചന്റെ ജപീവചെരക്ഷിതസ വരായക്ഷിച്ചതു ഒരാര്മ്മ വന്നു.  കടക്ഷികരാലേത
രരാമരാനുജന്  കരാസക്ഷില്  വച്ചഡ്  തചന്റെ  മരാഷക്ഷിദനരാടഡ്  ദചെരാദേക്ഷിച്ചദത്രേ  പൂജഖ്യചത്ത  പൂജഖ്യസ
ചകരാണഡ്  ഹരക്ഷികരാന്  പറദമരാചയനഡ്.  ആ  ദചെരാദേഖ്യസ   ദകടഡ്  കരാസക്ഷിചലേ  കടക്ഷികള്

ചെക്ഷിരക്ഷിചച്ചങക്ഷിലസ  അധഖ്യരാപകന്  ചെക്ഷിരക്ഷിച്ചക്ഷില്ല.  കരാരണസ  അതഡ്  ഗണക്ഷിതശരാസ്ത്രത്തക്ഷിചലേ

കഴയ്ക്കുന ദചെരാദേഖ്യങളക്ഷില് ഒനരാണഡ്.
രരാഹുല് പറ ഞ്ഞു "മരാദഷ ആ ഭക്ഷിനസസഖഖ്യകളക്ഷിചലേ അസശവുസ ദഛേദേവുസ പൂജഖ്യമരായരാല്

എന്തരാകമരായക്ഷിരുന്നു?”
മരാഷക്ഷിചന്റെ മുഖത്തഡ് ഒരു ചെക്ഷിരക്ഷി വക്ഷിടരുനതഡ് അവന് കണ.
"നപീ ഇരക്ഷികഡ്.  ” മരാഷഡ് പറഞ്ഞു.
തചന ആപത്തക്ഷില് രകക്ഷിച്ച രരാമരാനുജനഡ് മനസരാ നനക്ഷി പറഞ്ഞുചകരാണഡ് രകചപ്പട
ആശശരാസത്തക്ഷില് രരാഹുല് ഇരുന്നു.
ഒരു ഗണക്ഷിതശരാസ്ത്രജ്ഞന് വളര്ന്നു വരുന ആശശരാസത്തക്ഷില് മരാഷസ.

ശക്ഷിഖ ശക്ഷിവദേരാസഡ്.
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  TO MY MOTHER

TODAY'S YOUR NATAL DAY
SWEET FLOWERS I BRING;
MOTHER,ACCEPT,I PRAY,
MY OFFERING.

AND MAY YOU HAPPY LIVE,
AND LONG US BLESS;
RECEIVING AS YOU GIVE
GREAT HAPPINESS



          NATURE

Nature refers to the natural resources and natural 
surroundings. The life species in nature are interrelated and 
create balance in nature. They form a natural food chain 
through which energy is passed to all the species. The series of
organisms in which each organism feeds on the one below it in 
the sequence is called the food chain in natural ecosystem. 
Food chain includes several plants, organisms, animals and 



other living species. This natural food chain is the source of 
energy for the forest species. The energy is passed from one 
creature to the other which helps them grow and survive.
For example in forest deer feeds on the grass and green plants 
and the tiger feeds on the deer. Plants get their energy form 
sunlight and nutrients from soil. Deer is herbivores animal. 
Herbivores animals depend on plants for energy and are 
vegetarians. Tiger is carnivorous animal. Carnivorous animals 
eat herbivores and sometimes other carnivorous for energy. So 
there is a whole chain that includes plants, herbivores, 
carnivorous and plants consume energy from sunlight. And 
there are lots of animals that eat plants and meat both. These 
are called omnivorous animals. For instance, black beer is an 
omnivorous animal. Some omnivorous also eat dead animals 
and those are called scavengers. Thus, the chain goes on.





                                           ബബാലലലീല
പമ്പരരം പബാവയരം പപബാരബാതബായയ് തതല്ലുമമ-
ങ്ങമ്പരപപബാരബാതബാപയബാലപബാമരം.
അമ്മത൯ പൂപഞ്ചേലത്തുമ്പമനമകക്കൈവമട
നമ്മതക്കൈ൯ പതബാഴപര,പപബായ്ക്കളമക്കൈബാരം.
ഇമ്മഴതവളമല്പ്പുല്കളബാല് നമ൪മ്മമച
നമ്മല്ത്ത൯ വഞ്ചേമകല് ചബാഞ്ചേബാടപട,

ഒപമലീ നലീ൪ക്കുത്തമപലബാടമയരം വലീണണരം പപ൪-
തത്തബാചയമടബാവൂ നബാരം വലീണരം വലീണരം
ഇതക്കൈബാടുങബാതറബാലമ നമ്മല് തനബാ൪പബാലബാ
ണല്ക്കൈടമബാവതതനബാരറമയരം.



                            

              വവേഗമുറങ
 വവേഗമുറങ മകവളേ വവേയയില് ചചായുന്നു വകചാന്നപ്പൂവപചാവല
അമയിളേയി വപചാ൯തയിടവമനന്തും കരയിന്തും
വകചാമനചായയ് രചാതയി വേരുന്നു.

മചാനന്തും മുയലന്തും ഉറങങ്ങീ ,കചാടന്തും
ആറന്തും കടലമടങങ്ങീ
പചായലയി൯ മങ്ങീ൯ മയിഴയി പൂടങ്ങീ,നങ്ങീല-
കചായലയി൯ സസ്വപ്നമചായയ് സൂരയയ്൯
പകയിയുന്തും പചാടന്തും മടങങ്ങീ കൂടയില്
അകരന്തും ഏടയില് മയങങ്ങീ   
                                  
സചയിദചാനന്ദ൯



                       ഭൂമമി   സനനാഥയനാണണ

പ്രപഞ്ചഗഗനാപുര  വനാതമില്തുറന
പണ്ടു മനുഷഷ്യ൪ വന
ആദമിയമിലനാകനാശങ്ങളമില്നമിനനനാര
നനാദതരരംഗരം ഗപനാനല
കനാലതമിനന്റെ ശമിരസമിലമിരനനനാര
പപീലമിതമിരമുടമിഗപനാനല
സസ്വപരംകനാണരംതമിരമമിഴമികള്നകനാര
സസ്വനാഗതഗനാനവുമനായമി
നക്ഷത്രകതമി൪ നട്ടു വള൪തമിനയനാ
രക്ഷയപനാത്രവുമനായമി
പ്രപഞ്ചഗഗനാനാപുര വനാതമില് തുതുുറന
പണ്ടു മനുഷഷ്യ൪വന



മലയയാളള
മലനനിരകൾ മകുടടം ചചാർതടം വയലലലകൾ പപചാന്നണനിയടം

മധുമചാസ പൂ ചൂടനികടം മലയചാളലമ എൻ മലയചാളലമ [2]

കവനിത ശകലടം കുളനിരണനിയനികന്നു 

ലവദ മനചാക്ഷരടം സചാഗരടം അരുളുന്നു

തമലസചാമ ലജജചാതനിർഗമയ തമലസചാമ ലജജചാതനിർഗമയ

തമലസചാമ ലജജചാതനിർഗമയ തമലസചാമ ലജജചാതനിർഗമയ

ഇരുളുകൾ തനിങടം മനസനിൽ ഇങ്ങട വഴനികൾ ലതചാറടം

പവളനിചടം ഉണരുന്നു

അരുണ കനിരണ കരചാടംഗുലനി തഴുകനി അടംഗുലനി തഴുകനി കരചാടംഗുലനി തഴുകനി

അരുണ കരചാടംഗുലനി തഴുകനി

സകജ൯ തനിരമചാലകൾ ചചാർതനി

കടൽ നനിപന്ന പചാടനിയറകനി മലയചാളലമ എൻ മലയചാളലമ

ദൃദന്തങ്ങൾ ജനനി തചാളതനിൽ ഹൃദന്തങ്ങൾഉണർതലമചാൾ

നനീയടം നനിൻ തനിരമചാലകളുടം ലചര പദവനിനജചാസങ്ങൾ ഉണർതന്നു

പചാരനിലചാപക പചാരനി നനിലചാ സനീകൾ പചാരനി നനിലചാ വഴനികൾ

മലനനിരകൾ മകുടടം ചചാർതടം വയലലലകൾ പപചാന്നണനിയടം മധുമചാസ 

പൂ ചൂടനികടം മലയചാളലമ എൻ മലയചാളലമ 
                                                                  Vidhya,Arya,Akshara



മമാമ്പഴഴ
മമാമ്പഴഴം മുറ്റത്തു വവീണു ഞമാനതങ്ങു ചചെചന്നെടുത്തു

പചയ്യെ കടടിച്ചു മധുരടിച്ചു ഹയ്യെ എന്നു പറഞഞ്ഞ് രസടിച്ചു

നല്ല ഫലഴം പപരഴം തരഴം മമാപവ

നടിചന്നെപപമാചല നല്ല വൃകഴം ഉപണമാ

നല്ല രചെടി തരഴം മമാമ്പഴപമ നടിചന്നെ പപമാൽ

നല്ല മധുരഴം നൽകമാൻ പവചറ ഫലഴം ഇന്നെഞ്ഞ്

പലമാകത്തുപണമാ
                                       Vidhya,Arya,Justeena



             ആത്മരരരോഷങ്ങളളും ആകുലതകളളും
        
                      സരോമരോനന്യസസ്ത്രീയയെ സളുംബനന്ധിചന്ധിടരതരോളളും
(വലന്ധിയെ ബുദന്ധിജസ്ത്രീവന്ധികളരോയെ ആളകയള മരോറന്ധിനന്ധി൪തരോളും) അവളയട 
നനതന്ധികത ഉരുതന്ധിയെന്ധിരുന്നതത് അടുക്കളയെന്ധില് വച്ചുവന്ധിളമ്പുന്ന
നസ്ത്രീതന്ധിരബരോധതന്ധില്നന്ധിന്നരോണത്. അതരതന്ധിലുള്ള ഒരു 
നസ്ത്രീതന്ധിരബരോധവുമരോയെന്ധി, അതന്ധിനുതകുന്ന ഒരു ഭരോഷയുമരോയെന്ധി 
ജസ്ത്രീവന്ധിതയത ദ൪ശന്ധിക്കുന്ന ഒരു സസ്ത്രീക്കത് കരോണരോ൯ കഴന്ധിയുന്നതത്
പ്രകൃതന്ധിരയെയുളും സസ്ത്രീയയെയുളും ആദന്ധിവരോസന്ധികയളയുളും ദരന്ധിദ
ക൪ഷകയരയുളും ദലന്ധിതയരയുളും ചൂഷണളും യചെയ്യുന്ന, അയല്ലെകന്ധില്
അവ൪ക്കുരമല് അധന്ധിനന്ധിരവശളും നടത്തുന്ന 
പുരുഷരോധന്ധിപതന്യപരമരോയെ അധന്ധികരോരവന്യവസ്ഥയെരോണത്
ഇവന്ധിയട കരോലരോകരോലങ്ങളരോയെന്ധി നന്ധിലനന്ധില്ക്കുന്നതളും ഇരപരോഴളും
നന്ധിലനന്ധില്ക്കുന്നതളും എന്നരോണത്..........
                      (സരോറരോ രജരോസഫത്)



                            ധ൪മമ്മിഷഷ്൦നനായ രനാധധയ൯
        കുനമ്മി തനമ്മിക്കുപമ്മിറന്ന സൂരര്യപുത്രനനായ ക൪ണനന,

           ജനമ്മിച്ചയുടനന നപടമ്മിയമ്മിലനാകമ്മി നദമ്മിയമ്മിലുധപകമ്മിക്കുന.

          നദമ്മിയമ്മില്നമ്മിന കമ്മിടമ്മിയ ആ കുഞമ്മിനന
          സൂതനനായ അധമ്മിരഥനനും ഭനാരര്യയനായ രനാധയുനും വള൪തമ്മി.
          ജന്മനനാ കവചകുണ്ഡലധനാരമ്മിയുനും സമ൪ഥനനും ധധീരനമനായ
          ക൪ണ൯ ദുധരര്യധനപകതനാണഷ് നമ്മിലയുറപമ്മിച്ചതഷ്.
         മഹനാഭനാരതയുദനും തുടങ്ങൂന്നതമ്മിന മു൯പഷ് ശധീകൃഷ്ണ൯
        ക൪ണധനനാടഷ് തനന്റെ യഥനാ൪ഥ മനാതനാപമ്മിതനാകള് 
        ആരനാനണന്ന രഹസര്യനും നവളമ്മിനപടുത്തുകയനാണഷ്.....



പൂക്കളളളൊളക്കയയും  വളൊക്കുകളളൊകുമമളൊ  ള് 
ആരരരോ പറയുന്നു തതതെംസ്നദദീ നനിരനരോടു 
മുകരോനുരരോഗതെം കല൪രനരോരരോള് വന്നുരപരോല
ആതകയനിരുണ്ടു തള൪നനിഴയുന നനി൯
യരോതന കണരോ മനിഴനികള് നനിറയരവ

രണ്ടുതുളനിചച്ചുുടുനദീ൪ നനി൯ കറുപരോ൪ന
തനഞ്ചത്തു വദീണുരപരോല അദദ്ഭുതതെം ! തപതട്ടെന്നു

പുഞ്ചനിരനിതകരോളരോ൯ തുടങനിരപരോല തതതെംസ്നദനി !
 ആ രരോമല്ലലരോയദ് ,* ദദീപ്രമരോതെം യത്നമരോയദ്-
തദീരരവ  രണ്ടു കരങതളരോരരോയനിരതെം 
ധദീരഹസ്തങയദ് മരോറനി, നനി൯ നനി൪ജദീവ-
വരോരനിതയകരോരനികഴുകനിതയടുത്തുരപരോല !

ഇന്നു നദീ വദീണ്ടുതെം ചരനിതചരോഴുകുന്നുരപരോല  !
നനി൯മരോറനിലനങള് വനനിറങ്ങുന്നുരപരോല
തൂ൯മല൪തമരോട്ടുരപരോല പതനയുതെം നനി൯ പ്രനിയ
** സരോമണ് തുടനിച വനിട൪ന്നു കളനിപ്പുരപരോല
                       
                            ളതയുംസ്നദദിമയളൊടട് (സുഗതകുമളൊരദി)



                   വവേദനയയിലല്ലാത്ത ഇടയി!
 എനയിനുവമേതയിനുനും വപല്ലാക്കു ബബെറ്റു വേയനും. ഈ ശശീലനും 
അവേസല്ലാനയിപയിക്കണനും-വപല്ലാക്കുവേയിബന്റെ അമല്ലാവേ൯ 
തശീരുമേല്ലാനയിച്ചു .
                   ഒരു ദയിവേസനും അമല്ലാവേ൯ വപല്ലാക്കുവേയിവനല്ലാടു 
പറഞഞ'ഒടനുംവവേദനയിപയിക്കല്ലാബത ആഞയിടയിക്കുന്ന വേയിദദ്യ 
എനയിക്കറയിയല്ലാനും '
                   ''   ഹ...ഹ...വവേദനയിപയിക്കല്ലാബത 
ആഞടയിക്കുകവയല്ലാ?അതത് ഒരയിക്കലനും നടപയില!'' വ ല്ലാപക്കു 
പറഞ 
            '' പറ്റുനും!'' അമല്ലാവേ൯ ത൪ക്കച്ചു 
  ശരയി നൂറു രൂപ ബബെറത് വേയല്ലാനും വപല്ലാക്കു പറഞ 
അമല്ലാവേ൯ സമതയിച്ചു. എന്നയിടത് വപല്ലാക്കുവേയിബന്റെ മുതുകത്തത് 
മൂന്നയിടയി!
  ''ഹവമ...''വപല്ലാക്കുവേയിബന്റെ കണയിലൂബട ബപല്ലാനശീച്ച പറന!

''ഞല്ലാ൯ ബബെറയില് വതല്ലാറ്റു.വവേദനയിക്കല്ലാബത ഇടയിക്കല്ലാ൯ 
പറയില.ഇതല്ലാ നൂറു രൂപ!നൂറു രൂപ ബകടുത്തയിടത് അമല്ലാവേ൯ 
ഒറവപല്ലാക്കത്!



തുടടിതതാളളം തതടടി
  നമ്മുടട മതാതതാവവ് -കകൈരളടി-പടണതാര
ടപതാന്മണടികപ്പൈതലതായവ് വതാണകൈതാലളം-

യതാടതരു ചടിന്തയുമടിലതാടത തകൈവലളം-

തചതസടി തതതാനടിയ മതാതടിരടിയടില,

ഏടല൪ടച്ചെങതാലചടിലങ കൈടിലുങ്ങുമതാ-

തറതാടടിക്കളടി രസടിച്ചെ കൈതാലളം-
ടപറ്റമ്മതന്നുടട ടവണ്മുലപ്പൈതാല തതീടര
വറ്റടിയടിടടിലതാത്ത പൂങണ്ഠത്തതാല
പതാടടിയടിരുന പഴങഥപ്പൈതാട്ടൂകൈള
പതാലക്കുഴമ്പതലതാ ടചകൈടിടടിടനലതാളം
                       
                      പണടത്തപ്പൈതാട്ടുകൈള(വളളതത്തതാള)

                                      അശശ്വതടി,മഹടിമ



 മതതിലലേരതിക്കനതി
തതിരുവവെഴുതത്താലലേത്താലേത്താതു കലണത്താലണത്താര
കതിടുകതിവടെ വപത്താടതിക്കരലഞ്ഞേ കനതി
കണണ്ണീരുരും കകയത്തായതി നതിനവെളള
കരഞരും പറഞ്ഞേലലത്താ കുഞ്ഞേതിക്കനതി
കനകരും നത്താലളലറ മനരും വകത്താതതിചള
കരളതിനകത്തുള്ള നത്താടുവെഴതിക്കള
അറതിയവതയത്തായതിരരും കുറരുംകണള
അതതിവനന്തുടെലയത്താവന ലവെണതള ഞത്താലന
ഓലുവണരതിവപത്താരതിയങ്കതതിലേള
ഞത്താനുണതിപ്പട്ടൂരതിക്കട്ടുമമലേള
ഓലുണമ്മണതിലുരും ലചത്താരയതിലുരും
ഞത്താനുണണ്ണീലയഴ്തടള മത്താലളമ്മലേള
വപത്താറുകകുനതിലചത്താ വപത്താറുക്കുനതിലല

                                                      
                                                         ടെതി.എചള.കുഞ്ഞേതിരത്താമ൯നമമത്താ൪



നനിതത്യചചൈതനത്യയതനി

(1924-1999)
                             പത്തനനംതതിട്ടയതിലലെ വകയയാറതില് ജനതിച. തത്തത്ത്വചതിന്തക൯, എഴുത്തുകയാര൯ എനന്നീ 

നതിലെകളതില് വവ്യകതിമു൫ പതതിപതിച. മനശയാസനം ജന്നീവതിതത്തതില് , യതതിചരവ്യ, മൂലെവ്യങ്ങളുലടെ കുഴമറചതില്, നളതിനതി 

എന കയാവവ്യശതില്പനം , സമവ്യകയായ ലലെയാകവന്നീക്ഷണനം , എലന്റെ മനസതിലലെ ഗയാനതി, ലപ്രേമവനം ഭകതിയനം തുടെങ്ങതി 

നൂറതിലലെലറ മലെയയാളകൃതതികള് രചതിചതിട്ടുണണ്ട് . Nieither this nor that തുടെങ്ങതി അ൯പത്തതിലയലട്ടയാളനം ഇനംഗന്നീഷണ്ട് 

കൃതതികളുനം രചതിച. ലകരള സയാഹതിതവ്യ അകയാദമതി അവയാ൪ഡണ്ട് ലെഭതിച.

ഉറൂബബ് (പനി. സനി. കുടനികൃഷ്ണ൯)
(1915-1979)                               

        മലെപ്പുറനം ജതില്ലയതിലലെ ലപയാനയാനതിയതില് ജനനനം . ലകരള സയാഹതിതവ്യ അകയാദമതി അധവ്യക്ഷനയായതിരുന്നു 
ലകന- ലകരള സയാഹതിതവ്യ അകയാദമതി അവയാ൪ഡുകള് ലെഭതിച. ഉമയാച ,അമതിണതി, സുന്ദരതികളുനം സുന്ദരനയാരുനം , 
മതിണയാലപണണ്ട് , അണതിയറ , മമൗലെവതിയനം ചങ്ങയാതതിമയാരുനം , ലഗയാപയാലെ൯നയായരുലടെ തയാടെതി, രയാചതിയമ , അപ്പുവതിലന്റെ 
ലലെയാകനം തുടെങ്ങതിയവ പ്രേധയാന കൃതതികള്.



            BOOKS

WHAT WORLDS OF WONDER ARE OUR BOOKS!

AS ONE OPENS THEM AND LOOKS,

NEW IDEAS AND PEOPLE RISE

IN OUR FANCIES AND OUR EYES

THE ROOM WE SIT IN MELTS AWAY

AND WE FIND OURSELVES AT PLAY

WITH SOMEONE WHO,BEFORE THE END

MAY BECOME OUR CHOSEN FRIEND.

OR WE SAIL ALONG THE PAGE

TO SOME OTHER LAND OR AGE

HERE'S OUR BODY IN THE CHAIR

BUT OUR MIND IS OVER THERE.



EACH BOOK IS A MAGIC BOX

WHICH WITH A TOUCH A CHILD UNLOCKS.

IN BETWEEN THEIR OUTSIDE COVERS

BOOKS HOLD ALL THINGS FOR THEIR LOVERS
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