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പേമാരി ൂതകാലല... ആരയ നദ ബി.എസസ

ജാലകപടിയിൂടട ുറതേു തനാകി,
മോനം കുതിരിുന.
ഒു ുളികുനീര ൂമിടയ ചംമിച.
അതിു പിനോടല മറലനകം ുളികളം,
ആ  ൃുചംമനം
വരണമണിടന ുളിരണിയിപിച.
ഏവരും ആനദരദമോം നിമിഷങ....
പലെ.................!
രൃതി തനടെ രൗരഭോവം ൂണ.
അവളടെ കുക
ജസലിുന ഭീമജലകണങളോയണ
അവ ലകരനോെിടനടയോനോടക വിുങി.
ഗിരിശംഗങടള അവ പിെിചലച,
അവളടെ രഹരടത
 അതിജീവികോനോവോടത അവ -
ലയോലരോനോയി ൃതുവരിച. 
സരവവിനോശകോരിയോയണ
അവ തോഡവമോെടവ........
പകചലപോയണ സരവും.
ഗിരിശംഗങ ത അസിക
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അവ വീുുറങളം,
നെവഴികളം,നദികളം കലേറി
ഒലേടറ ജീവുള അവ
അഗോധഗരതങളിലലകണ തളിയിു
ഒുടകോടംകോുലപോ ടവളടപോകും
ലപമോരിയം ആരതലചലപോ
ഇടകിയം ുറലകണി വനലപോ...
നിളയം,പമയം,ഇെമലയോും 
കരകവി  ഞ.......
ജീവിതതിും മരണതിുമിെയിുള
ൂപോലം കണ എര ജീവുക
രളയടകടതിടയ അതിജീവികോ
കഴിയോടത മരണതിു കീഴെങിയവര 
അവഗണനു പോരമോലകണി വനവര
ജീവ മരണലപോമോേം നെതി
രെിച തര മുഷയജമങ
ജീവിതസമോദയങ നടമോയ
ദിനരോരിക
ടന   ലഞോടലേരത പോഠുുതകങ
നനഞുതിരത ദിനങ
ഉറവടരലയോരതണ  വിലപിച ദിനങ
ഒോരുലമോ ലനോുന എ രദയം  
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ഏലോതിുടമോടവി ഒു ുെകീഴി
ഒുലേരനലപോ നോം കണതണ
മുഷയതസം വറോത ലകരളീയ ജനതടയ
ഇവടെലോം ഒു ൂറോണിടന
കദരഘയുണണ...
അവ തിരിചെിചലപോ ഉണോയതണ
ഒു മുഷയരോശിടയ നടകിയതണ
ഒോരുക മുഷയലര ഇതണ രൃതി
നകിയ ുണപോഠം
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അതിജീവനം   പാതിവ് ജീവന

ഒു രപതയകതുമിലാത                                     
ദിവസങള
ൂരയുദിുന;അതമിുന.
അതിനിടയി ആുകുണുകുല
ആഹാരുണാകി കഴിുകുല
പജാലികാുല അലാതതുല     
യാരതെുകുല തെയസത.
ഏത മഴകാല ദിനങളിുതമനപോതല
പകാപടാ ുടപയാ കകയി
കുതാുമവ൪ മറനില

െതകളി േതിുപോതല
കചവടല നടന
വദയാലയങളി അദയയനുല
ബീചി തസഫിതയുകുല
ബാ൪ബ൪ഷാപി രാഷീയല േറചിുല
ുടങിയില.
പസാഷയ മീഡിയയി
ൊുതെയസ
േതിുപോതല ഉറങി

അയയി പതാരനിട വരങള
രണ ദിവസമായിടല
ഉണങാതായപപാള
അമമാരാണസ േറഞതസ
എതതാു മഴയാണിതസ !േറ    ു  േറഞിരിതക
മഴതപയസതിതെ  താളല ുുകി
ുടിു ുടിു തേുവയറിയായ
ൂമിയസ അജീ൪ണല േിടിു.
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അണതകടി നി൪തിയ
അുവിുതട പനാവസ
എലാ സീമകപളുല തക൪തസ
ുപനുപമാള
മഴതവളതിുസ പൊരനിറല

ുഴതയാുകി
രളയസമതലങുല കടനസ
മുഷയാഹതുതട
മതിതകുകള തക൪തസ

ജാരതുതട മരപയാുകള
നിറല മാറിയതസ എരതേടനാണസ
മഞയി നിനല ഓറ ഞിപലകസ
േിനീടതിുല പൊരനിറല.

പേുല കടനസ രളയതമതിയപപാള
ഇെ൪പലാകസ കടകുതട
പോളീ ു പോുനപലാതയന
നാല തനുവീ൪പിു
ുവതനാുുന തവളലനിറല മാറിയ മരപയാുകതള
കണിതലന നടിചസ
സാവരജലേമങതള
ുരകിതമാകാ തവുപമാള
അവ൪ വന വിളിു
ുഞാലിുതട േിുറകാ൪
ഉമറപടിുല കടനസ
സസീകരണുറിയിപലകസ
കയുപമാള വിലേിടിുളതതലാല
ഒനാല നിലയിപലകസ
കയുന തിരകിലായിുനനാല
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നിറല മാറിയ മരപയാുകതള
കണിതലന നടിചസ
സാവരജലേമങതള
ുരകിതമാകാ തവുപമാള
അവ൪ വന വിളിു
ുഞാലിുതട േിുറകാ൪
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മനസിനമയകടമനസിനമയകട
                                                         ഉണിമോയ ജി എസണ ഉണിമോയ ജി എസണ ((ൂരവവിദയോരതിൂരവവിദയോരതി))

എനിടല മ ുടേി 
അകടല വാനി ുവപപ
കാതമഘേി ുടിപപ
ഒു ുു രാകിളി തപാടല ഞാ

ഒു ുു സവനങ ടനടെുത.

ടകാേിപറുനടവ പിറാക-

ടകാപമാഹാദിതചാടിടയേിയ

ുൂ മനസപ.

ഒു ടകാു രാകിളി ഞാതനാ?

ഉേരമിലാ തചാദയങുേരപ

ഞാനപ ബാകിയാടയ മനസപ.

ഒു ുളി കുനീ ടപാഴിുനി-

താ മാനേി തീരാ കുനീ.

മരവിുന വാുക ബാകിയായയ

വിടപറയാനാുടമ ജീവിതപ.

ഒാതരാ നിമിഷുമായി വണങളി-

പു ടനുടമ ുു മനസ മയങി.

നിചലമാപ വിരഹേി മയകപ.
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കവിതകവിത

അറിയോതെനടഅറിയോതെനട ......

അഭയ് ൃണ സി ആരഅഭയ് ൃണ സി ആര
IX-DIX-D

അറിയാതത വു നീ എന ൃദയവാതിലിന കകാണില
അറിയാതത നീ എന മനം കവു.

പിനീട്  നീ സവനവം,രണയവമായി തീു.

ഒാകരാ ദിനരാരതിലം നീ....

നിറവസതമായി കടുവു.

രണയതമന അഗാതതയില  തലതലി.

മനസിതല രണയം പറഞിടം

അറിയാതമടില നീ നടനകു

ഒാമകതെ മറകാന രമിുകമാഴം

ഒാു കപാുു ഞാന.

സ്ൂെിതല ആൂടങകിടയിലം

എതെ കുക നിതന തിരഞിുു.

നിന രവം കകകാന തകാതിചിുു.

അണയാത നിന ഒാമക 

അമരമായി നിലകകാണീുു.

മറകാന എനിക് കഴിുനില

അറിയാതത നിതന രണയിുു ഇകപാഴം........
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വേന വേന 
കവനല കനലായ് വതനാുനാെില
ഇെം ൂൂകപാല മനസിതനാെിയില
ൂമരതില ഇലകെില തടി 
എനരികികലക് ുുെിരായ് വു
ഒാകരാ ദിനവം നീ
പലതായ് എന മനസിതന 
ആനദൂരിതമാകി
നിന കിരണങകെലുകമാ
മനസറിയാതത ുുെിുു.
എന ഏകാതതയില നിന കിരണം
എനിക് ൂടാുു
എും നീതയന ൂതട
എകപാഴം നീതയന ൂതട
കവനല കനലായി വകനാുനാെില
നമ ഒനായ് പറു വാനില...........
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തെുകഥതെുകഥ

േരീകേരീക
നീരജസ എസസ  ുപരശനീരജസ എസസ  ുപരശ

IX - AIX - A

കിസ്ുമസ് പരീഷ നാതെ ുടങം. കപടിതകാണ് 
ുടിതകാടന മനുമായി ബസില കയറാന നിു. ഒനല 
ഒു പത് ബസ് കപായിടം അതിതലാും കയറാന പറിയില. 
സ്ൂ ുറന കേഷം കാസിലിരിന ദിവസങ വെതര 
ുറവ്. എുതപാഠങ ഏതതാതക? എുകാതവ 
ഏതതാതക?,പരീഷയ്ു
വുന പാഠഭാഗതിതെ
കണക്-കണു സാ
തനകപാ, 
ൃതതിുളില മതറാു
ൃതമായി രികകാണതിെ
സൃേവം ,സാൃേയവം
തിരിചറിയാന കഴിയാതത
ഞാതനാു കൂബായി.
                                        അുതദിനം ൂചതയകപാതല 
പുങിയാണ് ഞാന പരീഷഹാെില കയറിയത് കൊദയകപപ
കയില കിടിയകപാ.!(a+b)2  ഉം    ( a   -   b ) 2      ഉം     എതന       കനാ   കി       െി   
രി  ു     . എ നി ു ം            അ വ  കരാ   തടാ   പം
ൃതം തെയാന  കതാനി. ഞാന ുറം കനാകി...........  30 ല  
30  ദിവസവം  കാസില വന ഫിുവം േിവാനിുതമലാം  
തലയ്ക് കയം തകാുതിരിുു.   അമുതടും 
അഛതെും േിഷണതിതെ രഷയാല    
2 മണിൂിതെ പരീഷ ഒു മണിൂ തകാതണഴതി ഞാന 
ുറതിറങി .
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നിനിതല ഒാമകനിനിതല ഒാമക
                                                    ഉേനയ ജി എസസഉേനയ ജി എസസ

                          
െദനുറി തതാട സനയാകമഘകമെദനുറി തതാട സനയാകമഘകമ
നിതന ഞാന രണയിചിുു നിതന ഞാന രണയിചിുു 
തെമനീ വാുനീ സായാതനങെിലതെമനീ വാുനീ സായാതനങെില
നിതനും കാു നിലൂ ഞാനനിതനും കാു നിലൂ ഞാന
എതതന കിനാവിതെ ജാലകെിലയിലഎതതന കിനാവിതെ ജാലകെിലയില
നിലാുപമായി നീ വിടുനിലാുപമായി നീ വിടു
പറയാതത വതനതന ഋുകെിതലലാം പറയാതത വതനതന ഋുകെിതലലാം 
ുണുനതതകത നിന മൗനം ുണുനതതകത നിന മൗനം 
ഇരവറിയാതത പകലറിയാതത ഇരവറിയാതത പകലറിയാതത 
നീ തന മയിലപീലി ൂകനീ തന മയിലപീലി ൂക
മിഴിയിതല ുതകതാെില ഒാമയായ്മിഴിയിതല ുതകതാെില ഒാമയായ്
ഒു ുടം കുനീ ുളികൊതകഒു ുടം കുനീ ുളികൊതക....
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രകാശഖരകാശഖ
നീരജ് എസ് ുരരശനനീരജ് എസ് ുരരശന

നിതയമരനോഹരിയോമീനിതയമരനോഹരിയോമീ

ൂമിയിലൂമിയില..!..!

എങം നിറിയം മുവം മലരംഎങം നിറിയം മുവം മലരം,,

ുഴയില ഒയകിനടനീുനനോരുഴയില ഒയകിനടനീുനനോര

നീുമി രപോലോംജീവിതയോരയിലനീുമി രപോലോംജീവിതയോരയില

നിറുുമിമരനോഹരിയോും നിറുുമിമരനോഹരിയോും 

നപനകോടിനപനകോടി

നി എന രകോശനമനി എന രകോശനമ
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   ഓണനിലാവവ

ൂവി നാദസവരം കേകാതതൂവി നാദസവരം കേകാതത
േിളിതോശചലിലാതത വസതോലം േിളിതോശചലിലാതത വസതോലം 
വീണംവീണം
പതണാകയീനാടി ഓണതമാരപതണാകയീനാടി ഓണതമാര
ഉസവനിറവി േളിയാടിഉസവനിറവി േളിയാടി
നാകളതറയായ് ഓണമാതയാര സവനമായ്നാകളതറയായ് ഓണമാതയാര സവനമായ്
മനസിതലാര വിങലായ്മനസിതലാര വിങലായ്
മാകവലിതുരാനം മമറഞമാകവലിതുരാനം മമറഞ
ഓണനിലാവം മയകമായ്ഓണനിലാവം മയകമായ്
ോതിതനാു ചിതയം മാറിോതിതനാു ചിതയം മാറി
ജീവിതതി ൂവിഗനം ഒര നിഴലായ്ജീവിതതി ൂവിഗനം ഒര നിഴലായ്
നിലാവ് കനാകി ഓണതപാലിമയികലക്നിലാവ് കനാകി ഓണതപാലിമയികലക്
ൂകളം ഓണതത മറുകപായ്ൂകളം ഓണതത മറുകപായ്
തോതിൂറം സദയയം മാഞകപായ്തോതിൂറം സദയയം മാഞകപായ്
നിഴ കപാതല ഇരളി മറയാതതനിഴ കപാതല ഇരളി മറയാതത
ഇനി നീതയുവരംഇനി നീതയുവരം
വരവി നാദമായ്വരവി നാദമായ്
നാടി ഉസവമായ്നാടി ഉസവമായ്



നടങുടെ കണുുസ്കക

എതെതയാു ുയുഞസ
അനിയതിുതട പകാഴി
അമ വള൪ുന നാലാുകള
ആമിനതാതുതട േശ
മറിയപചടതിുതട
എുമുല,േനിുല,താറാുല
നഷങുതട കണതകുപി
വള൪ുൃേങുതട പകാളല
നിറ ു  കവിു

മചടിുല പാസികസഷീറിട
തമാൂരുല പരഖതപുതാ
പകാളമിലാതതിനാ
ഞങുതട വീടിതല കണതകുപസ
തേടനസ ൂ൪തിയായി 
തീ൪ചയാുല പകാളുണായിരികണല

വീു വീുേകരണങുല
വയാോരവയവസായങുല പെ൪തസ
േടിക വിുലീകരിുപമാള
ൃഷിുല േതാേതശയഖലുല
വിുപോകുതസ

ുൂറമതസ ശതപകാടിുതട
നഷകണകി
  ഞങുതട പകാഴിുല ആുതമാതക
-തപടതി ആശസസികാല
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പകരളതമന തെരിുതലതിൂതട
മഴുതട കകുല േിടിചസ
കടുകാണാ പോയ
മതരികളകസനാല
എു വിലയിുല?
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സ്മയതിപദഖ താരക.കക എസ്

IX C

നിന അധരങ ുഞിരി സമോനിചരപോ

എന ഹയദയം അുരോഗധോര സമോനിു 

നിന നീമിഴിപീലിയില നിനനോര

ുളി അു നപോഴിഞരപോ

എന നയനങ കണീ വഷം ൂവി

സോവരജംഗമ ജീവിതോുഭവങ

പകന ്നീനയരേ അകുന

നിന രനരങ ഈറനണിയന ഓരരോ നിമിഷവം

എന വദനം നനവോനതോകി

അകരലനകോുുന ുഴയോനണങിും നീ

എന ഓമതന മുപോരതിരലകിറിവീുന

നിനെ വിരഹം, ഓരരോനിമിഷവം എനെ

വയഥയനട ഇരളറയോയി മോറരവ

മിനിതിളങന തോരകമോയി നിനെ

സണമയതിപദം എനെ ൃദയനത പശിുന

അനോൃഷിയില ആ പശം ുളിമരയുനതോയി

ഓരരോ രോവം പകുകളോകോന

ആതോവിുളില ുളിമുൂവി
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നീ തിരമോലയോയി എനിരലകുുന

തിര അകന രപോയോും കരനയ

രതടി അത് വീണം ആഗമിും

വോനിനെ ഏരതോ രകോണിുള നഷരനത

തിരഞ ്ഒര നിലോപഷിയോയി ഞോന വരം

പറന പറന വോനിനെ ഉയരങളിരലനകുരമോ

നീ തോനഴ ഒര ുപമോയി ു ഞിരി ൂും

അതിനല രതന ുകരോനോയി ഒര

ചിരശലഭമോയി ഞോനണയം

എനിടം നീ അകുകയോനണങില

നിനെ വരവിനോയി, നിനെ പദനതിനോയി

ഞോന  കോതിരിും, ഒര രതോരോമഴയോയി..............
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സഖീസഖീ........
                                                              അഭയയ ൃണ സി ആ

                                        IX :D

പിയ സഖഖ.....
           അനരാഗമായഖ നിടന   ഞാ ഒാരുന.
നി കാസിടെ ജനലഴിയിൂടെയക
വരാതത ൂുകകിുവശുൂെിയക
നിടന ഞാ നനാകഖുന.
കാുനിനേ നഖ.........
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താരങതാരങ

                    ഉണിമോയ ജി എസണഉണിമോയ ജി എസണ

മോനതി മണിപേണ ടനയം തോരകങലള

ടവേിതിളങി ഒുലനോുന ുൃതി-

ുേിലയോ നീ..... നിുഖം ടതളിഞിതോ
നിുന ഒു ുഞടവേുമോയി
ൂരലണുവിടനോു ലതോഴിലയോ നീ റോണിലയോ

ചും അലങോര വിളുലപോ കതി-
ജസലിുടമ ുഞതോരകങടള മണി
ുുക വോരിവിതറിടയനലപോ 
നീ കപതങടകോരോഛരയം തടന
കുപിടന പോെടകേിയ വിണി

ജസലിചണ ടവേം പകും നീ മോലോഖലയോ?
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ഇതണ നിഴ മോരം

ുതിലഞിൂമണം അയോടള രണയിച
ലമോഹങകണ േിറകണ നകോ
പേെ കതിടയരി ഞണ ുകചു 
തീരത ലരതൂപങ ഇനിയം
േിരടമുതോ അയോളടെ ഭോവന മെിച
മശോനതിടല ുറഞ ൂകത ഒചയിേലപോ 
ഭയം അയോളി നിനം ഓെി രെടപു

എനിും ുതില ഞിൂമണം രണയം ുെരന...

ുലനോളം ൂേിയ േവുക നോറിയിും 

അയോളടെ ൂകിനണ ഭോവമോറുണോയില,

ൂറ പോലതിടറ ുകം ലപറി ുഴഞ ുഴെണ

കണീു ലപോുമിടലനണ അയോ അുതടപു.

ൂളിവന കോറിനണ ുഴയടെ വരണ ഗനം....

അയോളതണ നനോയതണ തിരിചറിഞ.

ുതിലഞിൂമണതിനണ രണയം          ൂെി വന....
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ൂെണ കതി വിഷോദിചണ ു ഞിടന             മോറതടകി
കരയന കിളിടയ കണലപോും 
പചുനിടന ഉരണം ഉുടപോേി
ലേോര േലം ുതി ഒുകിയലപോും

അയോ ആനദം ടകോണ.

“കരയോ പഠികോതതണ നനോടയ"നോശസസിച.

ുതിലഞിൂമണം രണയം രയോണം ുെരന....

കപെ ഭോഷണടപോു േവെോടത വിുങിയിും

അയോ ഒും അസസസനോയി കണില.

എങിും അയോളി ബോകിയോയ അമഭോഷോ
മുപിളടയ ഛരദികോ അയോ

വലോടത ലമോഹിച ലപോയി.

എനിും ുതിലഞിൂമണം അയോടള

പി ുെരനണ രണയിച....എനിനണ ?
ലമോഹഭംഗ  ങ നകോ മോരം
ക   െലിടന കിെില ശോനതയി ആ ൃുെിപിനണ 

വിലയം ടകോടക...

ുതിലഞിൂമണം ൂവിലലകണ തിരിഞണ നെന...
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തെുകഥതെുകഥ

വിെിരമോതയോരോരണയടവിെിരമോതയോരോരണയട
 നനരജജ എസജ

IX  A–

തിരയം കടലം പപോലെയോണ് എലെ ജീവിതംതിരയം കടലം പപോലെയോണ് എലെ ജീവിതം. . ഒുവശത് ുൃ്ബധവം ഒുവശത് ുൃ്ബധവം 
മുവശത്  മുരൂും ഓമകളംമുവശത്  മുരൂും ഓമകളം.....................................................! .....................................................! അവലെ അവലെ 
കോുപമോ എലോം എലെ ൃദയമിടിപ് വലോലത ഉയനിുു ഞോ കോുപമോ എലോം എലെ ൃദയമിടിപ് വലോലത ഉയനിുു ഞോ 
ജീവിുനു പപോലം അവലെ കോണ പവണി മോരമോയിുു ജീവിുനു പപോലം അവലെ കോണ പവണി മോരമോയിുു 

പിനീട് സംഭവിചലതലോംതോെം ലതറിയതോയിുുപിനീട് സംഭവിചലതലോംതോെം ലതറിയതോയിുു. . 

                        എനിക് പവണി ചങിലെപചോര നകോ പപോലം മടിയിലോത എനിക് പവണി ചങിലെപചോര നകോ പപോലം മടിയിലോത 
ുൃുകളലട വോുകളം രപജോദനങളംുൃുകളലട വോുകളം രപജോദനങളം..ദിവസങ നോഴികകെോയം ദിവസങ നോഴികകെോയം 
വിനോഴികകഴോയം കടുപപോയിവിനോഴികകഴോയം കടുപപോയി..

എലെ രണയംഎലെ രണയം--അവ അപപോഴം നിശദമോയ പനോടം മോരം നകി അവ അപപോഴം നിശദമോയ പനോടം മോരം നകി 
പറുലകോപണയിുുപറുലകോപണയിുു..

അവ ൂലടയിലോത ദിനരോരങഅവ ൂലടയിലോത ദിനരോരങ--അവളലട ഗോനങെിലോത രോരികഅവളലട ഗോനങെിലോത രോരിക
എനിക് ദീഘവംഎനിക് ദീഘവം,,മരണുലയവം ആയിുുമരണുലയവം ആയിുു..അവളലട ചിെപനോടങ അവളലട ചിെപനോടങ 
രണയമോലണന്  ഞോരണയമോലണന്  ഞോ

ലതറിധരിചലതറിധരിച. . അവളലട പനോടങ എലെ രതീഷകെോയിുു അവളലട പനോടങ എലെ രതീഷകെോയിുു - - അവളലട അവളലട 
ലചയിക എലെ ജീവവോയവോുുലചയിക എലെ ജീവവോയവോുു. . 

എുലകോണ് എുലകോണ് ............?............?

അവ എലന രണയിുനിലഅവ എലന രണയിുനില...!...!
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മരണകുമപറപ

                                   വിലേശണ പി ആര  
അുഅുഭവങളോുന മഷിയോ േോലിടചുതിയഭവങളോുന മഷിയോ േോലിടചുതിയ

ുതകതോളകളോുന ജീവിതം ുതകതോളകളോുന ജീവിതം 
ഒോലരോ തോളം മറയന മോരയിഒോലരോ തോളം മറയന മോരയി
കരിയന ജീവിത ുതകങ കരിയന ജീവിത ുതകങ 

രണയും വിരഹും ജീവിതതോളിരണയും വിരഹും ജീവിതതോളി
കോുന ടനോമര േിരങളോയികോുന ടനോമര േിരങളോയി

ഒു ുുു ടവേതിനോയി മറുന തോളക ഒോലരോനംഒു ുുു ടവേതിനോയി മറുന തോളക ഒോലരോനം
തിരയന ബോലയകോലതി മരണകതിരയന ബോലയകോലതി മരണക

ഒു ലനോു കോണോ ടകോതിുനഒു ലനോു കോണോ ടകോതിുന
അനകോരതിടന അഗോധതയി നിനണഅനകോരതിടന അഗോധതയി നിനണ

അവു നിറം നടമോലയോഅവു നിറം നടമോലയോ??

ആുഖതിടന ഏടക േിതലരിചിരിുനആുഖതിടന ഏടക േിതലരിചിരിുന
ലകുന അവയടെ ദീനലരോധനങലകുന അവയടെ ദീനലരോധനങ

കടം ചവപിടന നീലയോകികടം ചവപിടന നീലയോകി
മിഴിടവമടയ കുപോകി മിഴിടവമടയ കുപോകി 

കനുകടള ഒു പിെി േോരമോകി കനുകടള ഒു പിെി േോരമോകി 
അവ മറയന ജീവിത വഴിതോരയിലലകണഅവ മറയന ജീവിത വഴിതോരയിലലകണ
ഇനിടയടന ുതകതി ലശഷിുനതണ ഇനിടയടന ുതകതി ലശഷിുനതണ 

ജീവോതോവിടനയം പരമോതോവിടനയം സംഘമമോണണജീവോതോവിടനയം പരമോതോവിടനയം സംഘമമോണണ............
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ുമാരനാോന

എന. ുമാരനാോന

ജനനം  1873    12
അുതതങസ,തിുവനതുരല

മരണം 1924 ജുവരി16 (രായല 50)
േലന

തതാഴില കവി, തതസജാനി.

സവാധീനിച
വ

ശീനാരായണ ുു

 മലയാളകവിതുതടകാപനിക വസതതിു തടകല ുറിച
കവിയാണസ  എന. ുമാരനാോന (ഏരി12 1873 - ജുവരി16,  1924). ആശാതെ ൃതികള 
പകരളീയ സാൂഹികജീവിതതി വമിച േരിവർതനങള വുുവാ സഹായകമായി. 
ആുനിക കവിരയതിതലാരാുമാണസ ുമാരനാശാ. ആശയ േലഭീര, പേഹ ോയക 
എനിവ അപേഹതിതെ വിപശഷണങളാണസ. 
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ഉൂ എസ്. പരകമേവരയ
മഹാകവി

ഉൂ എസ്. പരകമേവരയ

ജനനം   1877 ൂ 6
 െങനാപേരി , പകരളല

മരണം 1949 ു 15(രായല 72)
മാതാേിതാക
ള

ുരമണയ അയർ
ഭേവതിയമ
തതാഴി

രശതി സാഹിതയ രവർതനങള
Notable work  ഉമാപകരളല, േിലേള

 

മലയോള ഭോഷയിടല രുഖ കവിുല േണിതുമായിുന മഹാകവി

 ഉൂ എസ്. പരകമേവരയ (1877 ൂ 06- 1949 ൂ 15) േങനോലേരിയിടല തേുനയി 

താമരപേരി ഇലതാണസ ജനിചതസ. തിുവനനുരം ഉൂര സസപദശിയായ േിതാവസ ുരമണയ 
അയർ െങനാപേരിയി സസൂള അദയാേകനായിുന.    അമ െങനാപശരി 
സസപദശിനിയായ ഭേവതിയമ. അപേഹല ടപുനയി തതനയാണസ ബാലയകാലല 
തെലവഴിചതസ. അഛതെ അകാലമരണതതുടർനസ അമപയാതടാപല അഛതെ നാടായ 
ഉൂരിപലു താമസല മാറി. ഉൂർ, ുമാരനാശാ, വളലതോ എനീ കവികള ഇുേതാല 

ൂറാണിതെ ആരലഭതി മലയോളകവിതയി കാപനിക രസാനതിു തടകല ുറിചസ 
ശപദയരായി. സാഹിതയ െരിരതി ഇവർ കവിരയല എനറിയതപുന. കവി എനതിു 
ുറപമ സാഹിതയെരിരകാര, ഭാഷാേപവഷക, ഉപദയാേസ എനീ നിലകളി ഉൂർ 
പേതരുതിുന. തിുവിതോംൂര സർകാരിതെ െീഫസ തസരടറിയാുല പസവനമുഷിചിുണസ.
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%82%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B5%BE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B5%BC_(%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82)
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_15
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_15
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_06
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_06
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Ulloor.jpeg


വളകതാ നാരായണകമകനാനവളകതാ നാരായണകമകനാന
  

വളകതാ നാരായണ കമകനാനവളകതാ നാരായണ കമകനാന

ജനനംജനനം 1878 1878 ഒക്കടാബ ഒക്കടാബ 1616
തിൂതിൂ, , കകരെംകകരെം

മരണംമരണം 1958 1958 മാച് മാച് 13 (13 (രായംരായം  79)79)
തതാഴിലതതാഴില മഹാകവിമഹാകവി, , വിവതകനവിവതകന
രധാന രധാന 
ൃതികൃതിക എതെ ുുനാഥനഎതെ ുുനാഥന

സവാധീനിചവസവാധീനിചവ മഹാതാ ഗാനിമഹാതാ ഗാനി

മലയാെതിതല മഹാകവിുംമലയാെതിതല മഹാകവിും,,കകരെകലാമഡലതിതെസാപകുമാണ് വളകതാ കകരെകലാമഡലതിതെസാപകുമാണ് വളകതാ 
നാരായണകമകനാന നാരായണകമകനാന . . ആുനികമലയാെ കവിരയതില കാവയശേലിയിതല ആുനികമലയാെ കവിരയതില കാവയശേലിയിതല 
േദസൗദരയം തകാണംേദസൗദരയം തകാണം, , സഗാതകതതകാണം അുൃഹീതനായ മഹാകവിയായിുന സഗാതകതതകാണം അുൃഹീതനായ മഹാകവിയായിുന 
വളകതാ നാരായണകമകനാനവളകതാ നാരായണകമകനാന, , തികഞ മുഷയകേഹിുംതികഞ മുഷയകേഹിും, , മതസൗഹാദതിതെ മതസൗഹാദതിതെ 
വകാവം ആയിുുവകാവം ആയിുു. . മലയാെഭാഷതയ കലാകതിു ുമില ശധരയമായി മലയാെഭാഷതയ കലാകതിു ുമില ശധരയമായി 
അവതരിപിുകുംഅവതരിപിുകും, , മലയാെതിതെ തനത് കലയായ കഥകെിതയ പരികപാഷിപിുകുംമലയാെതിതെ തനത് കലയായ കഥകെിതയ പരികപാഷിപിുകും, , 
കലാകജനതു ുമില സമപിുകും അുവഴി മലയാെവംകലാകജനതു ുമില സമപിുകും അുവഴി മലയാെവം, , കഥകെിും അതാരാര കഥകെിും അതാരാര 
രസിദി കനുകും തെയ്ുരസിദി കനുകും തെയ്ു. . സവാതനയലബ്ധികായ് ൂലിക പടവാൊകി മാറി സവാതനയലബ്ധികായ് ൂലിക പടവാൊകി മാറി 
ബിടീുകാതകതിതര സമരകാഹെം ുഴുനതിന് ഭാരതജനതതയ ഒനടകം ബിടീുകാതകതിതര സമരകാഹെം ുഴുനതിന് ഭാരതജനതതയ ഒനടകം 
ആകവേഭരിതരാുകും മഹാതജിുതട ആദേങെില അടിുറു വിേവസിുകുംആകവേഭരിതരാുകും മഹാതജിുതട ആദേങെില അടിുറു വിേവസിുകും, , 
ഗാനിജിതയ ുുനാഥനായി സവീകരിുകും തെയ്ത മഹാനായിുു മഹാകവി ഗാനിജിതയ ുുനാഥനായി സവീകരിുകും തെയ്ത മഹാനായിുു മഹാകവി 
വളകതാവളകതാ. .  1878 1878 ഒക്കടാബഒക്കടാബ1616--ന് തിൂരിു സമീപം വളകതാ കകാഴിപറമില ന് തിൂരിു സമീപം വളകതാ കകാഴിപറമില 
ുടിപാു അമുതടും ുടിപാു അമുതടും TV TV മലികേരി ദാകമാദരന ഇെയതിതെും മകനായി ജനിുമലികേരി ദാകമാദരന ഇെയതിതെും മകനായി ജനിു. . 
സംസ്ൃത പഠനതിുകേഷം ശകുെങര രാമവാരയരിലനിന് തകോസം സംസ്ൃത പഠനതിുകേഷം ശകുെങര രാമവാരയരിലനിന് തകോസം 
പഠിുപഠിു.1905-.1905-ല ുടങിയ വാതീകീ രാമായണ   വിവതനം ല ുടങിയ വാതീകീ രാമായണ   വിവതനം 1907-1907-ല  ൂതിയാകില  ൂതിയാകി. 1908-. 1908-
ല ഒുകരാഗബാധതയുടന് ബധിരനായില ഒുകരാഗബാധതയുടന് ബധിരനായി..ഇകതുടനാണ് ഇകതുടനാണ് ''ബധിരവിലാപംബധിരവിലാപം' ' എന എന 
കവിത അകദഹം രെിചത്കവിത അകദഹം രെിചത്. 1915-. 1915-ല െിരകയാഗം രസിദീകരിുല െിരകയാഗം രസിദീകരിു. . അകത വഷം അകത വഷം 
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BE_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Vallathol-Narayana-Menon.jpg


കകരകൊദയതിതെ പരാധിപനായി കകരകൊദയതിതെ പരാധിപനായി . 1958 . 1958 മാച്മാച്13-13-ന് ന് 79-79-ആം വയസില അതരിുആം വയസില അതരിു. . 

കടപാട്കടപാട്::
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INCUBUS INCUBUS 
vinayak s s

X-I

It was a foggy October night. He was all alone in his house . His parents were not at homeIt was a foggy October night. He was all alone in his house . His parents were not at home
. They were in a tons  He can't get a touch with them. He was so absorbed in watching his . They were in a tons  He can't get a touch with them. He was so absorbed in watching his 
favourite spooky serial. He was in a frightened mood .The heroin in that serial was chased byfavourite spooky serial. He was in a frightened mood .The heroin in that serial was chased by
a spirit which came from a caused trunk . Because of tears was sweating profusely .He was a spirit which came from a caused trunk . Because of tears was sweating profusely .He was 
so suddenly that a thunder turned  of all the lights,and the dark  conquered the house . so suddenly that a thunder turned  of all the lights,and the dark  conquered the house . 
Total  silence the chirping of the cricketsTotal  silence the chirping of the crickets

was disturbing  in the silence . After a while he walked towards his room . It is the largest was disturbing  in the silence . After a while he walked towards his room . It is the largest 
room in his house. He flubbed in the bed for room in his house. He flubbed in the bed for 

his mobile . Soon he got the mobile in his hand he typed the password his mobile . Soon he got the mobile in his hand he typed the password 

and checked weather these were any missed calls or any messages . He    and checked weather these were any missed calls or any messages . He    

was very much tired slowly he fell into a great sleep .………was very much tired slowly he fell into a great sleep .………

Suddenly  he saw a horrible face in his dream. He screechedSuddenly  he saw a horrible face in his dream. He screeched
with horror. He was fully lost and went towards the study table and turned-on  the lamb with horror. He was fully lost and went towards the study table and turned-on  the lamb 
and drank some water from the jug. With a whispering sound one hand touched his shoulder.and drank some water from the jug. With a whispering sound one hand touched his shoulder.
He looked back with fear. He saw someone with the face that he saw in his dream. He was He looked back with fear. He saw someone with the face that he saw in his dream. He was 
totally stunned.  He ran  towards the the door but no avail. The door was closed from totally stunned.  He ran  towards the the door but no avail. The door was closed from 
outside. His heart was beating faster while looking all around he formed that the thing he outside. His heart was beating faster while looking all around he formed that the thing he 
saw was not  there. After a short while he saw something moving under his table. He slowlysaw was not  there. After a short while he saw something moving under his table. He slowly
walked towards the table which the crying sound some thing jumped up to him.walked towards the table which the crying sound some thing jumped up to him.

Suddenly he walked up with a lond noise. He  Suddenly he walked up with a lond noise. He  

slowly opened his eyes. The yellowish sunlight fell in his eyes . It was day, he was totally slowly opened his eyes. The yellowish sunlight fell in his eyes . It was day, he was totally 
confused . Suddenly a sound came in his room .'What's the problem Jo' that was his motherconfused . Suddenly a sound came in his room .'What's the problem Jo' that was his mother
.'' Hi mom when did you came back?''. 'A few hours ago' she replayed when we came you .'' Hi mom when did you came back?''. 'A few hours ago' she replayed when we came you 
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were in a great sleep his mother walked away .He whispered' what a deadly night mare were in a great sleep his mother walked away .He whispered' what a deadly night mare   

                  

GANDHI
-FIRST THEY IGNORE YOU,  
THEN THEY LAUGH AT YOU,
THEN THEY FIGHT,
THEN YOU WIN

HELEN KELLER 
1-LIFE IS SHORT AND 
UNPREDICTABLE
EAT THE DESSERT FIRST

ALBERT  EINSTEIN
''SCIENCE WITH OUT RELIGION IS LAME,
RELIGION WITHOUT  SCIENCE IS BLIND''
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സൗഹൃദം തേടടസൗഹൃദം തേടട
അളകനദ സി ബിഅളകനദ സി ബി 

ഒുനാ എനികെു പറയാനഒുനാ എനികെു പറയാന

ഒരാുണാകണകെനനഒരാുണാകണകെനന

ഞാനാരഹിചഞാനാരഹിച

പലവഴിയിൂകെ സചരിചന നനപലവഴിയിൂകെ സചരിചന നന

എനരികികലതിഎനരികികലതി

നമ പുകവചനിെിഷഷനമ പുകവചനിെിഷഷ

എര െനനാഹരഷ എര െനനാഹരഷ 

ആ കാസികെ ഓമകആ കാസികെ ഓമക

അവസാനകത കബചിലഅവസാനകത കബചില

അവനേഷിുുഅവനേഷിുു

ഇുനാഷ അകുഇുനാഷ അകു

ൂരങളിനലെനൂരങളിനലെന........

സൗൃദഷ നേെിസൗൃദഷ നേെി

ഇനകല കഴിഞ നിെിഷങ നപാകലഇനകല കഴിഞ നിെിഷങ നപാകല

ആ ഓമക എനില ആ ഓമക എനില 

അവനേഷിുുഅവനേഷിുു

ൂരങളിലാകണങിലഷൂരങളിലാകണങിലഷ

പിരിയാത ൂുകാ നാഷപിരിയാത ൂുകാ നാഷ

നാഷ പുകവച നിെിഷങകളരെനനാഹരഷനാഷ പുകവച നിെിഷങകളരെനനാഹരഷ, , 

എുകെകെ ുൃതായേിനന നദിഎുകെകെ ുൃതായേിനന നദി..........
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RECONSTRUCTION RECONSTRUCTION 
-PRASEEJA .P-PRASEEJA .P

GHSSK     GHSSK     

Caste,creed,politicsCaste,creed,politics

Along with human prideAlong with human pride

Thought about the first timeThought about the first time

'Balance of Nature''Balance of Nature'

Some one yelledSome one yelled

'' We have to reconstruct'''' We have to reconstruct''

Who will you begin?Who will you begin?

God?God?

It's his rage, then how can he?It's his rage, then how can he?

RulersRulers

Busy blaming each otherBusy blaming each other

People?People?

Stringing to make a lifeStringing to make a life

Nature?Nature?

Can't stand another disasterCan't stand another disaster

Media? Media? 

Got some other hot newsGot some other hot news



Then how?Then how?

Let it done bye it ResponsibleLet it done bye it Responsible

Whoever it beWhoever it be

'Who' stands with no answer'Who' stands with no answer

But he is busy with reconstructingBut he is busy with reconstructing

Caste, creed and politics Caste, creed and politics 

along with his pridealong with his pride

   



ALBERT  EINSTEINALBERT  EINSTEIN

''Science with out religion is lame
Religion without science is blind''

  

NILES BOHRNILES BOHR      
''Those who are 
not shocked 
when they irst 
come across
quantum theory
cannot possibly
have understood

it''

STEPHAN HAWKINSSTEPHAN HAWKINS  
How diicult life 
may seem, there is
always something you 
can do succeed at.
It matters that you
don't just give up.

CHARLES  DARWINCHARLES  DARWIN

I have called this
principle, by which
each slight variation
if useful, is preserved,
by the term
Natural Selection.

A.P.J ABDUL KALAMA.P.J ABDUL KALAM

''Dreams
is not what you see
in sleep 
is the thing which 
doesn't let you sleep

35

QUOTES OF  FAMOUS PEOPLE 



HITLERHITLER

''If you want to shine like sun 
irst you have to burn like it ''
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കുണായാ നപാര കാണണക

രോമഭരടന ഒേകശോലയി ധോരോളം ഒേകങ ഉണോയിുനരോമഭരടന ഒേകശോലയി ധോരോളം ഒേകങ ഉണോയിുന..ഒേകവയോപോരം ഒേകവയോപോരം 

ആയിുന രോമഭരടന ടതോഴിആയിുന രോമഭരടന ടതോഴി..ഒ    േകവയോപോരം നെുനതണ ആചയി ഒരിക ഒ    േകവയോപോരം നെുനതണ ആചയി ഒരിക 

ൂടര ഉള കമതോനതോണണൂടര ഉള കമതോനതോണണ..വയോപോര ദിവസം എലോ ഒേകടളയംൂേി രോമഭര വയോപോര ദിവസം എലോ ഒേകടളയംൂേി രോമഭര 

കമതോനലതകണ ലപോുംകമതോനലതകണ ലപോും..കവുലനരം മെങിവുംകവുലനരം മെങിവും..ൂേതി പടൃധനോയ ൂേതി പടൃധനോയ 

ഒേകം ഉണോയിുനഒേകം ഉണോയിുന. . അതിനണ ഇെു കണണ ഒും കോണിലഅതിനണ ഇെു കണണ ഒും കോണില. . ുെുുണോയിുനുെുുണോയിുന. . 

രോവിലടതയം കവകീടേതയം ഈ നെപണ അതിടന ൂടത െീണിതനോകിരോവിലടതയം കവകീടേതയം ഈ നെപണ അതിടന ൂടത െീണിതനോകി..

ഒരിക കമതോനു നിനണ അതണ എങടനലയോ രെടപുഒരിക കമതോനു നിനണ അതണ എങടനലയോ രെടപു. . രോമഭരടന രോമഭരടന 

രധയിടപേുമിലരധയിടപേുമില..കവുലനരം തിരിച ടകോണ ലപോവോ ഒേകങടള കവുലനരം തിരിച ടകോണ ലപോവോ ഒേകങടള 

എണിയലപോ മോരമോണണ വയസടനോേകം നടണെടപേതണ അറിയനതണ എണിയലപോ മോരമോണണ വയസടനോേകം നടണെടപേതണ അറിയനതണ . . ഉെടന ഉെടന 

അലനഷണമോയിഅലനഷണമോയി. . രോമഭരടന അയകോരനോയ വോുവിലനോെണ ലേോദിചരോമഭരടന അയകോരനോയ വോുവിലനോെണ ലേോദിച.”   .”   

ലഹയണ ലഹയണ , , നിങളടെ കോണോതോയ ഒേകതിനണ വലു കടണ കോുകയൂ അലലനിങളടെ കോണോതോയ ഒേകതിനണ വലു കടണ കോുകയൂ അലല

?” ”?” ”അടത ” അയോ മുപെി പറഞഅടത ” അയോ മുപെി പറഞ. . ആ ഒേകതിനണ എലോ പുകളം ഇലലലോ ആ ഒേകതിനണ എലോ പുകളം ഇലലലോ ..

ഇല രോമഭര സംശയലതോടെ വോുവിടന ലനോകിഇല രോമഭര സംശയലതോടെ വോുവിടന ലനോകി.” .” അു ശരി അലപോ അു ശരി അലപോ 

നിേോണണ എടന ഒേകടത ലമോടണെിചതണ നിേോണണ എടന ഒേകടത ലമോടണെിചതണ ..വോു അു നിരസിച വോു അു നിരസിച .” .” പിടന നീ പിടന നീ 

എങടന ഈ കോരയങ മനസിലോകി” എങടന ഈ കോരയങ മനസിലോകി” ..രോമഭര ലേോദിചരോമഭര ലേോദിച. . അലപോ വോു അലപോ വോു 

ഇരകോരം പറഞ ഇരകോരം പറഞ ..കമതോനു നിനണ കോേിലലുള വഴിയിൂടെ ഞോ  കമതോനു നിനണ കോേിലലുള വഴിയിൂടെ ഞോ  

നെന വനലപോ വിേിരമോയ കോച കണനെന വനലപോ വിേിരമോയ കോച കണ. . വലു വശടത ടേെിയടെ ഇലക വലു വശടത ടേെിയടെ ഇലക 

മോരം തിന തീരുനമോരം തിന തീരുന. . അുമല കെിച ഇലകളി േില പുകളടെ അെയോളം അുമല കെിച ഇലകളി േില പുകളടെ അെയോളം 

മോരം മോരം . . പുക ുുവ ഇലോത വലു കുമോരം കോുന ഏലതോ പുക ുുവ ഇലോത വലു കുമോരം കോുന ഏലതോ 
ജുമോകോടമനണ കുതി ലനോകിയലപോ വഴിയി ഒു കോപോദതിടന ജുമോകോടമനണ കുതി ലനോകിയലപോ വഴിയി ഒു കോപോദതിടന 

മോരം അെയോളംമോരം അെയോളം. . അതോണണ ഞോ നിങലളോെണ ലേോദിചതണഅതോണണ ഞോ നിങലളോെണ ലേോദിചതണ. . നിങളടെ ഒേകം നിങളടെ ഒേകം 

കോേിലലകോണണ ലപോയതണകോേിലലകോണണ ലപോയതണ. . കുണോയോ ലപോര കോണണംകുണോയോ ലപോര കോണണം
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ഒതതൊുമ

ഒൊണി രവീരന

GHSSK     
ഒു പിടിചചോളിൻ
നമള് ഒനോയ് നിചനോളിൻ
അകരെയികരെരയലോം ചനോകി
കു പഠിചചോളിൻ

അകരെയികരെരയലോം കണ്
പഠിചിരെനോണ്?
കോണോം നമക് ചേചലോരട
നികരണോെോകോശം കോണോം.
ആകോശതില് ചനോകിയോപിരന
രയരനലോമറിയോം
നഷരു ുങൾ രെെം െീശി പോടണ ചകൾകോചലോ
ആപോെിുചണ അ ആ ഇ ഈ
അഷെുതകള്
അഷെുതിൻരെെതിൽ
നമക് െീഴോരെ നടകോം
         ( ഒു പിടിചചോളിൻ -...)



കുനീ ുളളകുനീ ുളള

                                                                                                               ഉണിമായ  

ഇുടിനെ കരിമഷിയാ മാനം നിറ ഞഇുടിനെ കരിമഷിയാ മാനം നിറ ഞ

ജലുളിക ഉസാഹമാം ജലുളിക ഉസാഹമാം 

ൂമിയിലലകിറങാനൂമിയിലലകിറങാന

വിുമി നികലവ വിുമി നികലവ ,,മാനം രണായ് മാനം രണായ് 

പിളനലപാപിളനലപാ

ഇടിുനട കാഹളുയനഇടിുനട കാഹളുയന

കാറിന കകകളിൂനട ുു ുളികകാറിന കകകളിൂനട ുു ുളിക

ഇതാ നപാഴിുനഇതാ നപാഴിുന,,ഇു മാനതിന ഇു മാനതിന 

കുനീരാകാംകുനീരാകാം

ഒരാനദുളിയാവാംഒരാനദുളിയാവാം

കുനീനരങിലനതനിു ലവണികുനീനരങിലനതനിു ലവണി

രാതിയി തലനാട് വിടപറഞ രാതിയി തലനാട് വിടപറഞ 

ൂരയനനലയാലതാൂരയനനലയാലതാ??

പറുകപറുക, , എനിു നതളിനഞാരാ എനിു നതളിനഞാരാ 

നിനുഖം നീനിനുഖം നീ

ഇുടിന മറവിലാകിഇുടിന മറവിലാകി??എനിു നീ എനിു നീ 

ലതാരാ കണീരിനിടയാകിലതാരാ കണീരിനിടയാകി?..?......
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ഒു യാരൂടടഒു യാരൂടട
അനാമടക ഡട എസസഅനാമടക ഡട എസസ

ഒു യാരൂടി പപായി ഞാനഒു യാരൂടി പപായി ഞാന

അറിുവാന നുടട ൂമിടയഅറിുവാന നുടട ൂമിടയ

കു ഞാന ുമിടയകു ഞാന ുമിടയ

പചവിരിപി നിന് ഇുട ുതപിപേക് മാുനത്പചവിരിപി നിന് ഇുട ുതപിപേക് മാുനത്

പകു ഞാന കിളികുടട മരണവിോപപപകു ഞാന കിളികുടട മരണവിോപപ

പകു ഞാന കടേിടെ അേറികരചിപകു ഞാന കടേിടെ അേറികരചി

ടപരിയാറിടെ മാറിടപ പപാലപടപരിയാറിടെ മാറിടപ പപാലപ

ഇന് ഇുടടതങടനഇന് ഇുടടതങടന??

ചിനാുേയായി നിുപമാളചിനാുേയായി നിുപമാള

ടപടന്ടപടന്..!..!ഓു ഞാന ഓു ഞാന 

ൂവികുടട ൂമിടയൂവികുടട ൂമിടയ

രഭാതവപ രപദാശവപരഭാതവപ രപദാശവപ

തുകി തളന അവുടട പമനിതുകി തളന അവുടട പമനി..

കുത കരങളാ ഹീനമായ്കുത കരങളാ ഹീനമായ്

തുടട ുരമുടട ടചയിൂടട തുടട ുരമുടട ടചയിൂടട 



അനാമിക ഡി എസസഅനാമിക ഡി എസസ
മറയാതെ മനസിതെ മടിതടിലിരിുനമറയാതെ മനസിതെ മടിതടിലിരിുന
നിതെ ഓമകളനിതെ ഓമകള
ഒുനനാുകാുമാ തകാെിുനഒുനനാുകാുമാ തകാെിുന
നി ുഖഖനി ുഖഖ
നിതെ കുനീരി എതെ  സകടതെകിലനിതെ കുനീരി എതെ  സകടതെകില
നിതെ ുഞിരിയില എതെ സവനുതെകിലനിതെ ുഞിരിയില എതെ സവനുതെകില
എനികസ നിതന ഇടമാണസഎനികസ നിതന ഇടമാണസ
നീ എതെ ജീവതെ ജീവനാണസനീ എതെ ജീവതെ ജീവനാണസ
ജനഖ തകാെസ ഞാ നിനകതലകിലഖജനഖ തകാെസ ഞാ നിനകതലകിലഖ
നേഹഖ തകാെ ഞാ നിതെ ൂടായിനേഹഖ തകാെ ഞാ നിതെ ൂടായി
തനനഞാുനേുള മനസഖ തനനഞാുനേുള മനസഖ 
മറയാതെ നിലുന ുഖവഖമറയാതെ നിലുന ുഖവഖ........
പിരിയില മനണാു നേുഖ വതരപിരിയില മനണാു നേുഖ വതര..



The blessing of God......The blessing of God......
Our earth is the unique blessing ofOur earth is the unique blessing of

god.......god.......

      had such a greenary      had such a greenary

The white precious pearlsThe white precious pearls

falling through the falling through the 

lakes,river,sea......lakes,river,sea......

The greenish sea,the bluish skyThe greenish sea,the bluish sky

and the redish sky are theand the redish sky are the

precious greenish clustered forest, precious greenish clustered forest, 

the goldenthe golden

dawn of sun and the redish duskdawn of sun and the redish dusk

of sun makes earth goddess.of sun makes earth goddess.







നനന

വാകം വരകളം
ഒാമകളം

ഒാമപെ ു തുകളമായയ
മാസയകയ് ...........!

             
                        എഡയററാറയയല


