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                                         കുക്കുവവും വവിക്കുവവും

ഒരു ദദിവസസം കുക്കു എന്ന കു ഞദികദിളദിയസം വദിക്കു എന്ന കുറുക്കനസം കൂടദി കകാടദിനകത്തുളള ഒരു ഗകാമതദില് 

അങ്ങനന അവര് നടന്നുകകകാണദിരദിന്നകപകാഴകാണണ
 ഒരു കകകാഴദി കൂടുകണതണ . ഹയ്യടകാ അതദില് കകകാഴദിമുട്ട കകാണസം വദിക്കു പറഞ.

വദിക്കു നനീ അകങ്ങകാട്ടണ കപകാകകണ അതണ നദിനക്കണ അപകട മകാണണ എന്നണ കുക്കു പറഞ.

 അവനന തടയകാന് കനകാക്കദി . എന്നകാല് വദിക്കു അതണ കകള്ക്കകാത ഭകാവസം നവച.

അവന് ആരുസം കകാണകാനത കകകാഴദിക്കൂടദിനമുന്നദിനലെതദി. ആരുസം കകാണകാനത അവന്
 കകകാഴദിമുട്ടനയടുനനനത്തു . ആ കകകാഴദിമുട്ടയമകായദി ഒകാടകാന് തുടങ്ങദിയകപകാള് ഒരു
കലദില് തട്ടദി "പദിധസം" എനന്നകാറ്റവനീഴണച്ച .ആ ശബസം കകട്ടണ ആളുകള് വടദിയസം ആയദി
 തലെലെകാന് വന്നു . നദില്ക്കൂ ഒരു വദിധതദില് എഴുകന്നറ്റണ രക്ഷനപട്ടു . അതു 
കഴദിഞണ അവനണ മനസദിലെകായദി കുക്കു പറഞതണ കകട്ടകാല് മതദിയകായദിരുന്നുനവന്നണ .
                   
                                   
                        ഗുണപമാഠമം  :  അതമാഗഹമം ആപതച

                                                                                          -സമാ(ന്ദ സനജഷച
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                                 കുമമാരനമാശമാന
        

        മലയയാള കവവിതയുടടെ കയാല്പ്പനവിക വസന്തതവിനന് തുടെകക്കം കുറവിച്ച കവവിയയാണന് കുമയാരനയാശയാന.

12 ഏപവില് 1873 ചവിറയന കകീഴന് തയാലൂകവില് ടപെട്ട കയായവികര ഗയാമതവില് ടതയാമ്മന വവിളയാകക്കം 
വകീട്ടവിലയാണന് ആശയാന ജനവിച്ചതന്. അച്ഛന നയാരയായണന അമ്മ കയാളവിയമ്മ. നവിയമസഭയാ ടമമ്പര, 
പജസഭയാടമമ്പ ര തുടെങവിയ നവിലകളവില് പവരതവിച. ഇരുപെതവിനയായവിരതവിലലടറ വരവികളവില്
വവയാപെവിചകവിടെക്കുന്ന പെതവിലനഴന് കൃതവികളയാണന് ആശയാടന്റെ സക്കംഭയാവന. ആശയാടന്റെ പശസ്ത 
വവിലയാപെ കയാവവമയാണന് പലജയാദനക്കം. ഗുരുവക്കം വഴകയാട്ടവിയുമയായ എ. ആര ടന്റെ മരണതവില് വവിലപെവിച്ചന്
ആശയാന രചവിച്ച കയാവവമയാണന് പലജയാധനക്കം. വകീണപൂവന്, നളവിനവി, ലകീല, ചവിന്തയാവവിഷ്ടയയായ സകീത, ദുരവസ,
കരുണ തുടെങവിയവയയാണന് പധയാന കൃതവികള. 
 ലകരള ഹൃദയതവില് മയായയാത വവകവിമുദ്ര പെതവിപ്പവിച്ച മഹയാകവവി കുമയാരനയാശയാന 1924 ജനുവരവി 16 നന്  
51 വയസ്സുള്ളലപ്പയാള വല്ലയനയാറവില് ടവചണയായ ടറഡകീര ലബയാട്ടപെകടെതവില് ടപെട്ടന് അന്തരവിച.
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വവീണപൂവവ

കുമമാരനമാശമാന
ഹഹ! പുഷ്പമമ, അധധികതതുംഗപദതധിലലെത
മശഹഭധിചധിരുനധിലതഹരു രഹജധികണക്കമയേ നന
ശന ഭൂവധിലെസധിര-അസതുംശയേ-മധിന്നു നധിലന-
യേഹഭൂതധിലയേങ്ങു പുനലരങ്ങു കധിടപധിമതഹർതഹൽ? 1 

ലെഹളധിച്ചു ലപറ്റ ലെതയേലമഹടു ശശശവതധിൽ
പഹലെധിച്ചു പല്ലവപുടങ്ങളധിൽ ലവച്ചു നധിലന;
ആമലെഹലെവഹയു ലചെറുലതഹടധിലുമഹടധി, തഹരഹ-
ടഹലെഹപമഹർന്നു മലെമര, ദലെമർമ്മരങ്ങൾ 2 

പഹലലെഹലതഴതും പുതനധിലെഹവധിലെലെതും കുളധിച്ചുതും
ബഹലെഹതപതധിൽ വധിളയേഹടധിയുമഹടലലെമനന
നന ലെനലെപൂണധിളയേ ലമഹട്ടുകമളഹടു മചെർന്നു
ബഹലെതത്വമങ്ങലന കഴധിചധിത നഹളധിൽ നഹളധിൽ 3 

ശനലെധിച്ചു ഗഹനമധിടമചെർന്നു ശധിരസ്സുമഹടധി-
ക്കഹലെലതഴതും കധിളധികമളഹടഥ മമൗനമഹയേയ്  നന
ഈ മലെഹകതതത്വവുമമയേ, ലതളധിവഹർന തഹരഹ-
ജഹലെലതഹടുന്മുഖതയേഹർന്നു പഠധിച്ചു രഹവധിൽ 4 

ഈവണ്ണമലമഹടു വളർനഥ നധിൻലറെയേതുംഗ-
മഹവധിഷയ്ക്കരധിച്ചു ചെധിലെ ഭതുംഗധികൾ മമഹഹനങ്ങൾ
ഭഹവതും പകർന്നു വദനതും, കവധിൾ കഹനധിയേഹർന്നു,
പൂമവ, അതധിൽ പുതധിയേ പുഞധിരധി സഞരധിച്ചു. 5 

ആമരഹമലെഹമഴകയ് , ശുദധി, മൃദുതത്വ, മഹഭ
സഹരളനലമന, സുകുമഹരഗുണതധിലനല്ലഹതും
പഹരധിങ്കമലെതപമ; ആ മൃദുലമയധിൽ നവന-
തഹരുണനമമനധിലയേഹരു നധിൻ നധിലെ കഹണണതും തഹൻ. 6 

ശവരഹഗനമമറെധിലയേഹരു ശവദധികനഹലട, മയേറ്റ-
ശവരധിയ്ക്കു മുൻപുഴറെധിമയേഹടധിയേ ഭനരുവഹലട,
മനമര വധിടർന്നു വധിലെസനടധിന നധിലന മനഹക്കധി-
യേഹരഹകധിലലെന, മധിഴധിയുള്ളവർ നധിനധിരധിക്കഹതും. 7 

ലമലല്ലന്നു സമൗരഭവുലമഹട്ടു പരന്നു മലെഹക-
ലമല്ലഹതും മയേക്കധി മരുവുനളവന്നു നധിലന
ലതമല്ലഹ ലകഹതധിചനുഭവഹർതധികൾ; ചെധിതമല്ല-
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തധില്ലഹർക്കുമനഗുണവു, മമവമകത്തു മതനുതും. 8 

മചെമതഹഹരങ്ങൾ സമജഹതധികളഹതും സുമങ്ങ-
മളതതും സമഹനമഴകുള്ളവലയേങ്കധിലുതും നന
ജഹതഹനുരഹഗലമഹരുവന്നു മധിഴധിക്കു മവദന-
മമമതഹ വധിമശഷസുഭഗതത്വവുമഹർനധിരധിക്കഹതും. 9 

"കഹലെതും കുറെഞ്ഞ ദധിനലമങ്കധിലുമർതദനർഘതും,
മഹമലെലറെലയേങ്കധിലുമതനവ മമനഹഭധിരഹമതും
ചെഹമലെ കഴധിഞ്ഞരധിയേ യേമൗവന"ലമന്നു നധിലന-
യേന മലെഹലെമമനധി പറെയുനനുകമനനയേതും. 10 

അലനഹപമഹണഴകു കണ്ടു വരധിചധിടുതും നന-
ലയേമനഹർത്തു ചെധിതശലെഭങ്ങളണഞ്ഞധിരധിക്കഹതും;
എനല്ല, ദൂരമതധിൽനധിനനുരഹഗമമഹതധി
വലനന്നുമഹതും വധിരുതനലങ്ങഹരു ഭതുംഗരഹജൻ. 11 

കധില്ലധില്ലമയേ ഭ്രമരവരനലന നന വരധിച്ചു
ലതലല്ലങ്കധിലുതും ശലെഭമമനധിലയേ മഹനധിയേഹലത
അലല്ലങ്കധിൽ നധിനരധികധിൽ വനധിഹ വടമധിട്ടു
വല്ലഹതധിവൻ നധിലെവധിളധിക്കുകയേധില്ലധിദഹനനതും. 12 

“എനതുംഗമമകനധിഹ തനറുലകഹടുത്തുമപഹയേയ്  ഞഹൻ
എനനനകഹമുകലരലയേഹലക്ക മടക്കധിയേധിമല്ല?
ഇമനഹമമലെ വധിരവധിലലെലന ലവടധിഞ്ഞധിടമല്ല”
എലനഹലക്കയേല്ലധി ബത! വണ്ടു പുലെമധിടുന്നു? 13 

ഹഹ! കഷ,മഹ വധിബുധകഹമധിതമഹതും ഗുണതഹ-
ലെഹകൃഷനഹ, യേനുഭവധിലചഹരു ധനനനനയേഹൾ
മപഹകലട നധിലനഹലടഹരുമധിച്ചു മരധിച്ചു; നധിതന-
മശഹകഹർതനഹയേധിനധിയേധിരധിപത നധിഷയ് ഫലെതുംതഹൻ. 14 
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                                                അമ്മുവവും കുട്ടുവവും                                                                

ഒരദിടനതകാരു ഒരു കുടുബമുണകായരുന്നു. ആകുടുസംബതദില് രണ്ടു മക്കളുസം ഒരു അമ്മയസം 

ഉണകായദിരുന്നതണ.
അമ്മു എന്ന കുകുുട്ടദിക്കണ എന്തു പറഞകാലസം കുശുമകായദിരുന്നു. എന്നകാല് കുട്ടു അങ്ങനനയകായദിരുന്നദില.

അവള് എന്തു സകാധനമുണകായരുന്നകാലസം എലകാവര്ക്കുസം   നകകാടുക്കുമകായദിരുന്നു. അവര് രണ്ടുകപരുസം 
നന്നകായദി
പഠദിക്കുമകായദിരുന്നു. അവര്നക്കകാരു ദദിവസസം ഒരു ഉഉൗഞകാല് നകട്ടദി നകകാടുത്തു. അവരുനട അമ്മ അവര്
രണ്ടുകപരുസം ഒരുമദിച്ചകാടദിയതദിനകശഷസം പദികറ്റന്നണ കുട്ടുവദിനണ പനദിപദിടദിച. അമ്മൂ സനീളദില്കപകായദി കുട്ടു
ആശുപതദിയദിലസം കപകായദി മരുന്നുനമടദിചതന്നതദിനകശഷസം കുട്ടു ഉഉൗഞകാലെദിലെകാടദി. അമ്മു സ്കൂള്വദിട്ടണ
വന്നു. അകപകാള് കുട്ടു ഇരുന്നൂഞകാലെദില് ആടുന്നതണ കണ്ടു. അകപകാള് അമ്മു കവഗസം വന്നണ പറഞ
എഴുകന്നക്കകാന്. അകപകാള് കുകുുട്ടു പറഞ  ഞകാന് ഇകപകാള് ഇരുന്നകതനയകാള്ളൂനവന്നണ. അവര് തമ്മദില്
ഭയങ്കര തര്ക്കമകായദി. അവര് രണ്ടുകപരുസം കരച്ചദില് തുടങ്ങദി. അതു കണ അവരുനട അമ്മ ആ 
ഉഉൗഞകാല്
അഴദിച വച. അകതകാനട അവര് രണ്ടു കപരുസം വഴക്കുണകാക്കദി. അതുകഴദിഞതദിന കശഷസം  അവരുനട 
അമ്മ
പറ ഞ്ഞൂ മക്കകള നദിങ്ങള് ഇങ്ങനന വഴക്കദിടനലന്നണ നദിങ്ങള് രണ്ടു കപരുസം പറകഞ  എന്നു പറഞ.

അതുകഴദിഞണ അവര്ക്കണ മനസദിലെകായദി അങ്ങനന വഴക്കുണകാക്കകാന് പകാടദിലനയന്നണ. അതു കഴഞണ
അവരുനട അമ്മ രണ്ടുകപര്ക്കുസം കൂടദി രണണ ഉഉൗഞകാല് ഉണകാക്കദി നകകാടുത്തു. അതണ അവര്ക്കണ ഭയങ്കര
സകനകാഷമകായദി. അവര് അമ്മകയകാടു പറഞ ഇനദി ഞങ്ങള് വഴക്കുണകാക്കദില എന്നണ പറഞ. അവര്
വനീണ്ടുസം കളദി തുടങ്ങദി.   
  
                                                                                              _സമാന്ദ്ര സനജഷച
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കടവുംങ്കഥകള

Q:അടെവികവിണക്കം നടുവവിനലമല് കുടെ
Ans:ലചന
Q:അരയുണന് കയാലുണന് കയാല്പെയാദമവില്ല
Ans:പെയാന്റെന്
Q:അടെക്കുക്കം തുറക്കുക്കം കവിങവിണവി പെതയായക്കം
Ans:കണന്
Q:അമ്പയാടട്ട പെട്ടവികന് മുലന്നയാട്ടന് വയാലന്
Ans:ചവിരവ
Q:അമ്മടയ തലലയാടെവി മകന മരവിച
Ans:തകീടപ്പട്ടവി ടകയാള്ളവി
Q:അമ്മ കല്ലവിലുക്കം മുള്ളവിലുക്കം മകള കല്ലവണ പെന്തലവില്
Ans:വയാഴ
Q:അടെയുടടെ ഉള്ളവില് ടപെരുമ്പടെ
Ans:ലതനകീച്ച
Q:ആദവക്കം ടപെയാന്തവി പെവിടന്ന തൂങവി തൂങവി
Ans:വയാഴക്കുല
Q:ആയവിരക്കം കുഞ്ഞുങളടകയാരരഞയാണക്കം
Ans:ചൂലന്
Q:ഇഇൗച്ചടതയാടെയാടതയാരവിറച്ചവി കഷക്കം 
Ans:തകീകട്ട
Q:ഇരുട്ടയാട്ടവിയയാല് എണ കവിടക്കം
Ans:എള്ളന്
Q:അകതറുതയാല് പുറതറവിയുക്കം
Ans:ചകപ്പഴക്കം
Q;അമ്മകന് വയാലവില്ല മകളകന് വയാലുണന്
Ans:തവള
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                                                       കൂടവിയമാടവും

            നലമാകപപതൃകമകായദി യനകസകാ അസംഗനീകരദിച്ച ആദദ്യനത ഭകാരതനീയ നൃതരൂപമകാണണ

കൂടദിയകാട്ടസം. അഭദിനയ കലെക്കണ നൃതകതക്കകാള് പകാധകാനദ്യസം നല്കുന്നതദിനകാല് അഭദിനയതദിനന

അമ്മ എന്നുസം കൂടദിയകാട്ടതദിനന വദികശഷദിപദിക്കുന്നു. കൂടദിയകാട്ടതദിനന ഇകപകാഴുള്ള രൂപതദിനണ

എണ്ണൂറണ വര്ഷങ്ങളുനട പഴക്കകമനയകാള്ളൂ. ഏറ്റവസം പകാചനീനമകായ സസംസ്കൃത നകാടകങ്ങളദിനലെകാന്നകാണദിതണ.

പൂര്ണരൂപതദില് ഒരു കൂടദിയകാട്ടസം അവതരദിപദിക്കകാന് നകാല്പതദിനയകാന്നണ ദദിവസസം കവണദിവരുസം.

നേവരസങ്ങള്

  ശസംഗകാരസം
  കരുണസം
  വനീരസം
  രഉൗദസം
  ഹകാസദ്യസം
  ഭയകാനകസം
  ബനീഭല്സസം
  അല്ഭുതസം
   ശകാനസം

ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച നനേരര്യമമംഗലമം



                                                                                                                                      തണല

                                             ചങ്ങമ്പുഴ
      
 

          മനഷദ്യനനന്ന നദിലെയദിലസം കവദി എന്ന നദിലെയദിലസം മറ്റുള്ള കവദികവദികളദില് നദിന്നണ ഒറ്റനപട്ടുനദില്ക്കുന്ന 

കവദിയകാണണ ചങ്ങമ്പുഴ. മലെയകാള ഒകാര്ഫഫ്യൂസണ എന്നറദിയനപടുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ 1911 ഒകകകാബര് 10 എറണകാകുളസം 
ജദിലയദിനലെ  ഇടപദിള്ളദിയദില് ജനദിച.

 ഇടപള്ളദി ചങ്ങമ്പുഴ തറവകാട്ടദിനലെ ശനീമതദി പകാറുകുട്ടദിയമ്മയകാണണ മകാതകാവണ. നതകകടത്തു വനീട്ടദില് രകാമന് 
 കമകനകാന് പദിതകാവസം. ചങ്ങമ്പുഴ എറണകാകുളത്തുസം തദിരുവനനപുരത്തുമകായദി വദിദദ്യകാഭദ്യകാസസം പൂര്തദിയകാക്കദി. 
മലെയകാള സകാഹദിതദ്യതദില് ബദി . എ ഒകാകണഴണ കനടദി. രണണ വര്ഷസം പട്ടകാളതദില് കസവനസം 
നചയ. മസംഗകളകാദയസം പതകാധദി സമദിതദിയദില് അസംഗമകായദിരുന്നു. നകാടന് ശനീലകള് തദിരനഞടുനതഴുതദിയ 
ചങ്ങമ്പുഴ കവദിതകള് എലകാതരതദിലമുള്ള ജന വദിഭകാഗങ്ങനളയസം ആകര്ഷദിച. ലെളദിതവസം 
പസകാദമധരദിതവമകാണണ ചങ്ങമ്പുഴ കവദിത. രമണന് എന്ന ഗകാമനീണ വദിലെകാപകകാവദ്യസം അകദ്ദേഹതദിനന്റ 
വദിദദ്യകാര്തദി ജനീവദിതകകാലെനതഴുതദിയതകാണണ. രക്ത പുഷ്പങ്ങള് , സ്പനദിക്കുന്ന അസദിമകാടസം , കമകാഹദിനദി , 
ബകാഷ്പകാഞദിലെദി , സങ്കല്പ കകാനദി , യവനദിക , പകാടുന്ന പദിശകാചണ , ആരകാധകന് , കദവഗനീതകാ , ദദിവദ്യഗനീതസം , 
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കഹമന ചനദിക , അപരകാധദികന് , തദികലെകാതമ്മ , മനസദിനദി എന്നദിവയകാണണ മുഖദ്യ കൃതദികള്. 

രമണന് , അഭയസം , ഒകാര്ക്കുക വലകപകാഴുസം തുടങ്ങദിയവ ചദിതങ്ങളദില് ഇഉൗണസം പകര്ന്നണ അവതരദിപദിച്ചദിട്ടുണണ. 
1948   ജൂണ് 17 നണ അനരദിച. 
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സസൗന്ദരര്യലഹരവി

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപപ്പിള

പച്ചദിലെച്ചകാര്തദിന് പഴുതദിങ്കലൂടതകാ കകാണ്മ
പശദിമകാസംബരതദിനലെപനദിനനീര്പ്പൂകനകാട്ടങ്ങള്.

ഇതരസം സഉൗനരദ്യസം ഞകാന് നകരകാന് തുടങ്ങദിയദി-
നട്ടത കകാലെമകാ,നയന്നകാലെദിനദിയസം തനീര്ന്നദിലകലകാ!
ഓകരകാകരകാ ദദിവസവമതദ്യനര്ഗ്ഘമകായനീടുസം
ചകാരുതനയകാന്നനീ കലെകാകഗകാളനതപ്പുതുക്കുന്നു.

അനലങ്കദില്, പകാപഞദികജനീവദിതതദിനന, നമ്മ-

നളലകാരുമദിതദിന്മുന്കപ നവറുത്തുകഴദികഞനന!

പൂര്വ്വദദിങ്ങണമുഖതദിങ്കല് സദിന്ദൂരപൂരസംപൂശദി-
പ്പൂവദിനനച്ചദിരദിപദിചവനന്നത്തുസം പുലെരദിയസം;

മുലനമകാട്ടുകള്വകാരദി വകാനദിങ്കല് വദിതറദിനക്കകാ-

ണ്ടുലകാസഭരദിതയകായണയസംസനദ്യകാ ശനീയസം;
വകാനദിലലസദിച്ചദിടുസം വകാരണമതദിനയകാഴുക്കുന്ന
പൂനദിലെകാവദിങ്കല് കുളദിനച്ചതദിടുസം രജനദിയസം;-

എനദിനദിപകൃതദിയദില് സഉൗനരദ്യമയമകായ-

നള്ളന്തുസം,ഹകാ ജനീവദിതനത മധരദിപദിച്ചനീടുന്നു!
കുളദിര്തമണദിനതന്നല് സഉൗരകഭകാന്മദസം പൂണ്ടു
തളദിര്ത തരുക്കനളതഴുകദിതളരനവ;

അനരസംഗകാനരതദിലെസംബരകാനനതകയനദി-
തനദിരകളകാല് തകാളസംപദിടദിച പകാടദിപകാടദി
പകാറനക്കട്ടുകള്കതകാറുസം പളുങ്കുമണദി ചദിന്നദി-
യകാരണദ്യപ്പൂകഞകാലെകളകാമനനമകാഴുകനവ;
മരനസം തുളുമ്പുന്ന മലെരദില് ചുറ്റുസം കൂടദി
മുരളുസം കതനനീച്ചകള് പറന്നു കളദിക്കനവ;
വലദികകാനടദികള് നല്പലവകാകുലെമകായ
ചദിലപകയകളകാട്ടദി നര്തനസം നചയനീടനവ;

അറദിയകാതവകരകാടുകൂടദി നമ്മളു,കമകതകാ
പരമകാനനപവകാഹതദിങ്കല് മുഴുകുന്നു.

ഈ വദിധസം മകനകാഹരവസ്തുക്കനളലകാസം നനമ്മ-

"ജനീവദിക്കു, ജനീവദിക്കു," നകന്നുല്കബകാധദിപദിപ്പൂ നദിതദ്യസം.

"നകരു,നകരു,മതഉൗനരദ്യസം!"-നകമ്മകാടദിളസം-

മുകുളസം വദികസദിച നനടുവനീര്പദികട്ടകാതുന്നു.

"മുറുനക മുകര്ന്നനീടുകകകാമകന, പദിനന്നപദിനന്ന
മറവദിക്കകകതയ്ക്കു വനീണടദികയനണകാനരനന്ന!"
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പകാടലെദലെകാധരസം കപര്ത്തുമുച്ചലെദിനക്ക,നച്ച-

റ്റകാടലെകാര്ന്നളദികയകാടു പനദിനനീര്പ്പൂവര്തദിപ്പൂ.

å ജനീവദിതലെഘുകകാവദ്യതദിന് പകര്പവകകാശസം
കകവലെസം മരണതദിനള്ളതകാനണങ്കദിലെകാനട്ട;

നദിതദ്യസുനരമകാകുസം, കസ്നേഹഗനീതദിയകാലെതു
നദിസ്തുലെമകാക്കദിതനീര്ക്കകാനകാവകദി, ലെകത കകാമദ്യസം!

സകായകാഹ്നരകാഗസംകപകാനലെ സര്വ്വവസം കതയകാസം, മകായകാസം
കപകായകാകലെകാ കപകായദി;-പദിനന്നനയകാന്നു, മദിനലലകാസം ശൂനദ്യസം!

ഇന്നുനകാമുകള്ളകാ,രദിലകാതവരകായനീര്ന്നദികടണസം
പദിന്നകാനലെവരുകന്നകാര്നക്കകാരനകാകനന്വേഷണതദിനകായണ.
ഇന്നനലെ,കതങ്ങദികതങ്ങദിനയനദികനകാകരഞ ഞകാ-

നദിന്നദിനദിച്ചദിരദിക്കനട്ട;- നകാനളഞകാനനകാഴദികഞയകാസം!

പുതുകമ, വനീണ്ടുസം വനീണ്ടുസം പുല്കുക കലെകാകനത നനീ
'മതദി!'- നയന്നവനളനക്കകാകണകാതദിക്കകാനതകാരദിക്കലസം!27-8-1108 
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                                           സമയവവും അളവകളവും

1 നസനണ                       -            40.47 ചതുരശ കദി.മദി

100 നസനണ                   -              1 ഏക്കര്

100 ചതുരശ മനീറ്റര്        -              1 ആര്   (0.25 ഏക്കര്)                          - 

1000 ആര്                   -              1 നഹകര് 

1000 നക. ജദി               -               1 ടണ് 

1 നകാഴദി                       -                250 ഗകാസം

4 നകാഴദി                        -               ഒരു ഇടങ്ങഴദി

10 ഇടങ്ങഴദി                 -                 ഒരു പറ 

ഒരു നകാഴദിക                  -                 24  മദിനദിട്ടണ

അര നകാഴദിക                 -                 1  മണദിക്കൂര്
 
ഒരു വദിനകാഴദിക              -                  24 നസനക്കന്ഡണ

ഒരു യകാമസം                     -                 3 മണദിക്കൂര്
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കുടവിയവും തള്ളയവും

കുമമാരനമാശമാന

പൂക്കുന്നദിതകാ മുല, പൂക്കുന്നദിലെഞദി,

പൂക്കുന്നു കതന്മകാവ, പൂക്കുന്നകശകാകസം;

വകായ്ക്കുന്നു കവലെദിക്കു വര്ണ്ണങ്ങള്, പൂവകാല്

കചകാക്കുന്നു കകാടനദികമഘങ്ങള്കപകാനലെ.

എലകാടവസം പുഷ്പഗനസം പരതദി

നമനലന്നു നതക്കുന്നു വനീശുന്നു വകായ;

ഉലകാസമനീ നനീണ കൂകൂരവതകാ-

നലെലകാര്ക്കുകമകുന്നദികത കകകാകദിലെങ്ങള്.

കകാണന്നദിതകാ രകാവദികലെ പൂവ കതടദി
ക്ഷനീണതന്വേകമകാരകാത കതനനീച്ച കകാട്ടദില്

കപകാകണനറയതകാഹമുള്നക്കകാണദിവനയ-

കനകാണസം നവളുക്കുന്നുഷകസകായദിനതലകാസം?

പകാടങ്ങള് നപകാന്നദിന് നദിറ സംപൂണ്ടു, നനീനള-

പകാടദിപറനന്നതദിയനീതതനയലകാസം

കകടറ്റ നനലദിന് കതദിര്ക്കകാമ്പുനകകാതദി-

ക്കൂടകാര്ന്ന ദദികക്കകാര്ത്തു കപകാകുന്നു വകാനദില്.

ചനസം ധരകയനറയകായണ ശനീതവസം കപകാ,-

യനദിക്കു പൂങ്കകാവദിലെകാകളനറയകായദി;

സകനകാഷകമറുന്നു, കദവകാലെയതദില്

നപകാന്തുന്നു വകാദദ്യങ്ങള്—വന്നൂ വസനസം!

നകാകതദില്നദികന്നകാമകന, നദിനന്ന വദിട്ടനീ
കലെകാകതദിനകാനനകമകുന്നദിതനീശന്
ഈ നകകാലമനീ നദിനന പകാദസം നതകാഴകാസം ഞകാന്

കപകാനകകാല കപകാനകകാല പൂക്കകാലെകമ നനീ!
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ചദിനദിച്ചദിളങ്കകാറ്റുതന് നദിസന്വേനതകാ-

നലെകനകാന്നുരയ്ക്കുന്നു നനീ?—ഞകാനറദിഞ,

"എനകാതനകാസം കദവകനകാതുന്നകത ഞകാ-

നനനകാകദിലസം നചയ"നവന്നലയലനീ?

22 ഏപദില് 1910
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മവിനമാമവിനുങ്ങവ

കുമമാരനമാശമാന

ഇനതനനകാരകാനനമദിനതന്തു കഉൗതുകസം!

സന്വേതനമകായണ സുനരമദിപഭകാകണസം

ഇതകാ പറനന്നതദിയടുത്തു ഹകാ! പറ-

ന്നദിതകാ നതകാടുമ്മുമദിതു വദിണ്ണദിലെകായദികത!

ഉടന് മടങ്ങുന്നദിത, പൂതദിരുട്ടദിലെകായണ-

ക്കദിടന്ന കവലെദിനച്ചടദിതനന തുമദിതദില്;

ചുടുന്നതദിലദിനച്ചറുതനീയനതകാന്നുകമ!

നകടുന്നുമദിലനീ മഴയത്തുകപകാലകമ!

ഇരദിനക്കകാലെകാ നപകാങ്ങുക, വദിണ്ണദികലെകാമകന,

ചരദിക്ക നനീ മദിന്നദിമദിനങ്ങദിയങ്ങനന,

വരദിഷ്ഠമകാസം തങ്കമുരച്ച കരഖകപകാ-

ലെദിരുട്ടു കനീറുനന്നകാരു വജ്രസൂചദികപകാല്.

സ്ഫുരദിക്കുമനീ നദിന്നുടലെദിന് പദകാര്തനമ-

ന്തുരയ, മദിന്നല്പദിണരദിന് സ്ഫുലെദിസംഗകമകാ?

വദിരഞകപകാസം തകാരഗണങ്ങള് തമ്മദിലെകാ-

ഞരഞപകാറുസം നപകാടദികയകാ, നദിലെകാവകതകാ?

പുളച്ചദിടുനന്നന്മനതകാരകഹകാ! നവറുസം

നവളദിച്ചകമ, വകാ കദിളദിവകാതദിലൂനട നനീ,

വദിളദിചകകളകാതവദിധസം ഗമദിക്കദിലെകാ-

നമകാളദിച്ചദിടകാന് കള്ള, നദിനക്കു വനയ്യകടകാ!

പദിലെകാവദിലസം നതങ്ങദിലമക്കവങ്ങദിലസം
വദികലെകാലെമകായണ മകാവദിലമങ്ങുമദിങ്ങുകമ
വദിലെങ്ങദിടുസം നനീ പകൃതദിക്കു ചകാര്ത്തുവകാന്

നദിലെകാവ പൂമട്ടദിന പകാവ നനയ്കകയകാ?
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മദിനങ്ങദി നനീ നചന്നദിടു, മകാറണയ്ക്കുവകാന്
കനദിഞദിതകാ പകതളദിരകാര്ന്ന ഭൂരുഹസം

അനങ്ങദിടകാതങ്ങനന നദില്പദി,തകാര്ക്കുകമ

മനസം നകകാതദിക്കുസം മൃദുനവനതകാടകാനനകടകാ!

അതകാ വദിളങ്ങുന്നു ഭവദണഗണങ്ങളകാല്

സന്വേകത ചുഴന്നദിപനദിനനീര്മലെര്നച്ചടദി;

അതദിനന്നകാനടകാക്കദിനലകാരു ചക്രവര്തദിത-

ന്നതദിപകകാശസം കലെരുസം കദിരനീടവസം.

പരന്ന വന് ശകാഖകള് കമലെദിവറ്റയകാര്-

ന്നദിരുട്ടദില് മദിന്നുന്നു മരങ്ങളകാകകവ;

നദിരന്നു നക്ഷതഗണങ്ങള് കനീഴുമകാ-

ര്ന്നദിരട്ടയകായണ തനീര്നന്നകാരു വദിണ്ണുകപകാലെകവ.

വദിളങ്ങദിയസം മങ്ങദിയനമകാന്നദിതകാ വരു-

ന്നദിളങ്കതദിര്ത്തൂനവകാളദിയകാര്ന്നു നപകാങ്ങദിയസം
തളര്ന്നുവനീണസം—നചറുതകാരമഴദിതകാന്

വളര്പതകാമദിങ്ങദിതു—തള്ള വകാനദിലെകാസം.

മുറദിക്കകതകായദിതു! ഹകാ! പകകാശകമ,

കരതദില് വകാ, കകറുക പുസ്തകങ്ങളദില്,

ഉറക്കറയ്ക്കുള്ള നകടകാവദിളക്കുകപകാ-

ലെദിരദിക്ക വന്നനീയണദികമശകമലകമ.

കനക്കുമുതകാഹനമകാടങ്ങുമദിങ്ങുസം
തനദിക്കു കതകാന്നുമടദിതനന്നനയങ്ങുസം

മദിനങ്ങദിമങ്ങുസം നചകാടദിയകാര്ന്ന മദിന്നകാ-

മദിനങ്ങുമുള്പ്പൂവമുടപദിറകപകാ?

നസപസംബര് 1912
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                                       സസ്വപവും

വളനര മകനകാഹരമകായ ഒരു വര്ണ്ണ ശലെഭമകായ പകല് കഴഞണ രകാതദിയനട കറുത നദിഴല് ഭൂമദിയദില്

വനീമണ തുടങ്ങദി. അകത സമയസം പകാടതണ ഉള്ള പണദിയദില് മുഴദികദിയവര് പണദികനളലകാസം അവസകാനദിപദിച്ചണ
തനന ഭവനതദില് എതകാന് ഉള്ള തദിടുക്കതദില് ആയദിരുന്നു. അവദിനട  ഒരു നകാലെണ നകട്ടണ വനീടണ അതണ
മണ്ണണ നകകാണണ  അതദി മകനകാഹരമകായദി നദിര്മദിച്ചദിരദിക്കുന്നു. പണദിയനട ക്ഷനീണതദില് എലകാവരുസം 
തനന്ന മയങ്ങദി തുടങ്ങദി. പകക്ഷ ശനീ ജയ പകാടതണ എന്നുസം പണദി കകാണകാന് കപകാകുമകായദിരുന്നു.

രകാതദിയദില് പകാടതണ നടന്ന കകാരൃങ്ങള് അവള് ഒകാര്ത്തു തുടങ്ങദി. പകാടുന്ന കദിളദികളുസം, സനീകളുസം, 

നകകായന്ന കര്ഷകര്, വദിതക്കുന്ന സനീകളുസം, ഭൂമദി ഉഴുതു മറക്കുന്ന കകാളകള് അനരനീക്ഷസം ഇങ്ങനന
കപകാകകവ നപനട്ടന്നണ അപ്പുറനത കകാട്ടദില് കകാട്ടുതനീ ആളദിപടര്ന്നു. തദിരദികഞകാടകാനത മനഷൃര് 
കകാട്ടദില് ജനീവദിക്കുന്നവകരയസം, മൃഗങണഹകളയസം രക്ഷദിക്കകാന് കകാട്ടദികലെകാകട്ടകാടദി. രക്ഷദിക്കകാവന്നതദിനന
പരമകാവധദി അവര് അവനര രക്ഷദിച. നപനട്ടന്നണ ഇന്നണ വലെദിയ ഒരപകടതദില് നദിന്നണ രക്ഷനപട്ടവനര 
കകാണണനമന്നണ അവളുനട മനസണ ഏങ്ങലെടദിച്ചണ പറഞ. കകാണണസം അവനര കകാണണസം അവള്
നടന്നു ഉറക്കമുമരകാനത, മനസണ പദിടറകാനത, കകാലെദിടറകാനത, പകകള് വദിറക്കകാനത, നടന്നണ നനീങ്ങദിയതണ 
ആ  പകാടകതക്കകാണണ. പകാടതണ അതദിമകനകാഹരമകായ ഗകാനമകാലെ പദിടദിച്ചണ നഷ്ടനപട്ടണ കപകായനതലകാസം
അവള് അവര്ക്കണ തദിരദിച്ചണ നല്കദി. തനന മകനകാഹരമകായ ചദിറകണ വദിടര്തദി അവള് പറന്നുയര്ന്നണ
വകാനദില് അപതൃക്ഷമകായദി. ശരദിക്കുസം ഈ സപസം കണതണ ആ ഭൂമദി തനന്നയകാണണ. മകനകാഹകാരദിത 
വദിളയകാടുന്ന ഭൂമദി. 

                                                                                      _ നഗമാപജക രമാനജഷച
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കുസൃതവി ചചമാദര്യങ്ങള

Q:  തദിന്നകാന് പറ്റകാത ജകാസം?

Ans: ടകാഫദിക്കണ ജകാസം
Q: അടദിക്കകാന് പറ്റകാത നഗയദിറ്റണ?
Ans: കകകാള് നഗയദിറ്റണ
Q: കൃഷദിക്കണ ഉപകയകാഗദിക്കകാന് പറ്റകാത വളസം?

Ans:കകകാവളസം
Q:വഴുതദി വനീഴുന്ന രകാജദ്യസം?

Ans:ഗനീസണ
Q:ആരുസം കയറകാത ബസണ?
Ans;സദിലെ ബസണ
Q:ഭക്ഷണസം കഴദിക്കകാന് പറ്റകാത പകാതസം?

Ans:കഥകാപകാതസം
Q;തലെയദില് കകാലള്ള ജനീവദി?
Ans;കപന്
Q:വകാങ്ങകാന് പറ്റകാത കടസം?

Ans:സങ്കടസം
Q:എലകാവരുസം തദിന്നുന്ന ആണദി?
ബജരജയമാണജ
Q:എലകാവരുസം ആദരദിക്കുന്ന നകായ?

Ans:ബഹുമകാനദ്യനകായ
Q:നപകാടദിയദിട്ടകാല് വടദിയകാകുന്നതണ?
Ans:പുട്ടണ
Q:ആര്ക്കുസം കകള്ക്കകാന് പറ്റകാത ശബസം?

Ans:നദിശബസം
Q:ഒരക്ഷരസം കപകായകാല് കുഴപമകാകുന്ന വസ്തു?

Ans:കുഴലെപസം
Q:മുടദിയദില് ചൂടകാന് പറ്റകാത പൂവണ?
Ans:ഷകാപു

ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച നനേരര്യമമംഗലമം



                                                                                                                                      തണല

                                                                                                                                             

                                                          ഉള്ളൂര

1877 ജുണ 6 നന് ലകയാട്ടയക്കം ജവില്ലയവിടല തയാമരലശ്ശേരവി ഇല്ലതയാണന് ഉള്ളൂര ജനവിച്ചതന്. മുഴുവന ലപെയാരന് ഉള്ളൂര 

എസന്. പെരലമശശ്വരയ്യര. അച്ഛന സുബ്രഹ്മണവ അയ്യര. അമ്മ ഭഗവതവിയമ്മ. കുട്ടവികയാലക്കം ടപെരുന്നയ്യവിലയായവിരുന

ടവങവിലുക്കം പെവിന്നകീടെന്  തവിരുവനന്തപുരക്കം ജവില്ലയവിടല ഉള്ളൂരവിലലകന് തയാമസക്കം മയാറവി. തതശ്വ ശയാസ്ത്രതവിലുക്കം

നവിയമതവിലുക്കം ബവിരുദവക്കം മലയയാളതവിലുക്കം തമവിഴവിലുക്കം ബവിരുദയാനന്തര ബവിരുദവക്കം കരസമയാകവി. 

ആദവക്കം അധവയാപെകനുക്കം പെവിന്നകീടെന് തവിരുവതയാക്കംകൂര സരകയാര സരവകീസവില് വവിവവിധ വകുപ്പുകളവില്

ഉലദവയാഗസനയായുക്കം ലസവനക്കം അനുഷവിച. ലകരള സയാഹവിതവ ചരവിത്രരചന ഉള്ളൂരവിടന്റെ ജകീവവിതതവിടല

നയാഴവികകല്ലയാണന്. ഉമയാലകരളക്കം, കരണഭൂഷണക്കം, ഭകവി ദകീപെവിക, പെവിക്കംഗള, ഒരു മഴത്തുള്ളവി തുടെങവിയവയയാണന് 

പധയാന കൃതവികള. ലകരള ചരവിത്രതവിടന്റെ ശവില്പ്പവി എന്ന നവിലയവിലയാണന് ഉള്ളൂര ഇനക്കം നവിലനവില്ക്കുന്നതന്.

മഹയാകവവി, കവവി തവിലകന , സയാഹവിതവ ഭൂഷണ തുടെങവിയ ബഹുമതവികള ഉള്ളൂരവിനന് ലഭകീച. 1949 ലയായവിരുന 

അന്തവക്കം.
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ചപ്രേമസവുംഗവീതവും

ഉള്ളൂര് എസസ് പരമമശശ്വരയ്യര്

ഒനരകാറ്റമതമുണ്ടു -ലെകദി,ന്നുയദിരകാസം കപമസം; അനതകാന്നകലകാ

പരനക്ക നനമ്മപകാലെമൃതൂട്ടുസം പകാര്വണശശദിബദിസംബസം
ഭക്തദ്യനരകാഗദയകാദദിവപുസകാപരകാത്മപചതനദ്യസം

പലെമകട്ടനദിപകാരദിതദിനനങ്ങുസം പകകാശമരുളുന്നു.

അതദിനന്നകാരരദിയകാസം നകാസ്തദികദ്യസംതകാന് കദന്വേഷസം; കലെകാകതദി--

ന്നകഹകാ! തമസകാമതദിലെടദിനപട്ടകാലെകകാലെമൃതത്യു ഫലെസം.

മകാരണകദവതയകാമതു മകാറ്റുസം മണവറ പട്ടടയകായണ,

മടുമലെര്വകാടദിക മരുപറമകായണ, വകാനസം നകാരകമകായണ.

II

പദങ്ങളനന്വേയമകാര്കന്ന വകാകദ്യസം ഭവദിപ്പു സകാര്തകമകായണ;

ശ്രുതദിയസം തകാളവനമകാകത ഗകാനസം കശകാതസുഖസം നല.

പരകാര്ദ്ധസസംഖദ്യസം പരമകാണഗണസം പരസ്പരസം കചരുസം

ശരനീരമുടകയകാന്നലനീ സകലെസം ചരകാചരഗകാമസം?

പരകാനകപക്ഷസം പകാണദിക്കമരകാന് പഴുതദിനലകാരദിടത്തുസം;

പരന്പുമകാനസം പകൃതദിസഹകായന്പപഞഘടനതദില്.

കപര്ത്തുസം തമ്മദില് പൃഥണ വദ്യകപണതകജകാവകായന്വേകാകകാശങ്ങള്

പദിണയ്പുകമകന്മല് സൃഷ്ടദിയദിലെനീശന്; പദിരദിപ്പു സസംഹൃതദിയദില്

വരദിഞ നദിനലകാരു സു-മമളദിനയതന് വദിശദിഷ്ടഗനതകാല്
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വദിവദിക്തവദിരസസം വനീണ്ടുസം വനീണ്ടുസം വദിളദിപ്പുസവദിധതദില്
മധവ്രതതദിന മടുമലെര് കവണസം മനസം കുളദിര്പദിപകാന്
മലെര്ന്ന പൂവദിന വണ്ടുസം കവണസം മന്നദിതു വദിണ്ണകാവകാന്
പജകള് ജഗതദില് സുകൃതദികള് ജകായകാപതദികള് നടുസം ശുഭമകാസം
പരസ്പരപണയകാമരതരുവദിന് ഫലെപകകാണ്ഡങ്ങള്
ചൂടകാന്മലെരുസം ഘനമകാകയകാന്നദിനകദകാഹദകകാലെതദില്
ചുമന്നദിരദിപ്പൂ ദുര്ഭരഗര്ഭസം സുകഖന ജനയദിതദി

പദിതകാവ, മകാതകാ, വടപദിറകന്നകാര് ബകാനവരദിഷ്ടന്മകാര്

കപയസദി, മക്കള്, ഭുജദിഷദ്യര് തുടങ്ങദി കപമപരകാധനീനര്
പരദിചരകണകാദദ്യതര് പലെജനീവദികള്തന് പരദിതതഃസദിതദിമലെസം
പകദപകദ നകാസം പമുദദിതര് കകാണ്മൂ ഭവകാബദി കഗകാഷ്പദമകായണ 
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III

പപഞമുകുരസം നമ്മുനട രൂപസം പതദിബദിസംബദിപദിപ്പൂ;

പപഞകുഹരസം നമ്മുനട ശബസം പതദിധന്വേനദിപദിപ്പൂ;

പപഞമസ്മദന്വേചനകാകമ്രേജനപണ്ഡദിതമകാസം കനീരസം

പപഞമസണ മല്ഭകാവവദിഡസംബന പകാടവമകാര്ന്ന നടന്;

പപഞഭൂമദിയദില്വദിതച്ചവദിതദിന് ഫലെനത നകാസം നകകായണ വ;

പപഞമരുള്വ പട്ടുസം നവട്ടുസം പകരതദിനപകരസം.

വദിളക്കു പകവശമുള്ളവനനങ്ങുസം വദിശന്വേസം ദനീപമയസം,

നവണ്മ മനസദില് വദിളങ്ങദിന ഭദന കമകന്മലെമൃതമയസം.

കപശലെമനലകാരു വസ്തുവമുലെകദില് കപക്ഷകനദിനലന്നകാ,-

ലെനീശന്വേരസൃഷ്ടദിയദിനലെനങ്ങങ്ങദിലനീയദിതകരതരകയകാഗസം?

പദകാര്തനദിരതന് പകൃതദിജഭകാവസം പരസ്പരകാകര്ഷസം;

പകാണദികുലെതദിന് പഥമകാത്മഗുണസം പരസ്പരകപമസം.

നമദിക്കദിലയരകാസം, നടുകദില്തദിന്നകാസം, നല്കുകദില് കനടദി-ടകാസം;

നമുക്കു നകാകമ പണദിവതു നകാകസം നരകവമതുകപകാനലെ
മനവസം മദിഴദിയസം നകാവസം കരവസം മന്നദിന് മകാലെകലെകാന്
മഹകാനകമകാമസൃണദിതമകാക്കുസം മനഷദ്യര് കദവന്മകാര്
പകാഷകാണഉൗഷധദിപക്ഷദിമൃഗകാദദികള് പലെ പലെ വടദിവകളദില്

പകൃതദി ലെസദിപ്പൂ നമുക്കു ചുറ്റുസം പരകമകാതവദകാതദി.
കപര്ത്തുസം നമ്മദിലമവയദിലനമകാപസം കപക്ഷദികപകാര്നക്കലകാസം

കപമകാത്മകാവകായണ വദിലെസുസം നമ്മുനട പദിതകാവദിനനക്കകാണകാസം.

ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച നനേരര്യമമംഗലമം
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ഉലെകകാമുതമവദിദദ്യകാലെയമദിതദിലപകകാകരകാപനദി,ഷ-

കതകാതദികക്കകാനവനപകദശദിപതുമുറക്കകവ കകള്ക്കകാസം.നകമകാസ്തുകത മജനീവനദകായക! നകടശ! പരമകാത്മന്!

നരകാഖദ്യമകങ്ങ നര്തകഗണമദിതദില് ഞകാനനമകാരലകാങണഗസം.

കവഷനമനദിനക്കനനന്നു വദിധദിപതു വദികഭകാ! ഭവച്ചദിതസം;

വദിശന്വേപദിയമകായണ നടനസം നചയണ വതു വദികധയനനന്കൃതദ്യസം. 
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ഏകകകാദരകസകാദരര് നകാകമവരു,നമലകാജനീവദികളുസം
കലെകാകപടതദില്തമ്മദിലെദിണങ്ങദിടുകമകാതകപകാതങ്ങള്

അടുത്തുനദികലകാരനജനര കനകാക്കകാനക്ഷദികളദിലകാകതകാര്--

ക്കരൂപനനീശന്വേരനദൃശദ്യനകായകാലെതദിനലെനകാശരദ്യസം?

അകഹകാ! ജയദിപ്പൂ ജഗദകാധകാരനമകാരത്ഭുതദദിവദ്യമഹ--

സഖണ്ഡമദന്വേയമചദിനദ്യപവഭവമനകാദദിമദ്ധദ്യകാനസം.

ആഴണ വകാകഞരദിതമകാക്കളദിലണയ്യന്പുലെയനദില-

ണകാദദിതദ്യനദിലണണകൃമദിയദിലമുണതദിന് പരദിസ്ഫുരണസം

അരചര്ക്കരചനമടദിമയടദിമയമഭദിന്നര്; ഉള്ളദിലെവര്--

ക്കതദില്നക്കകാളുതദിന തദിരദിതകാ-ന് കത്തുവതനതഃകരണകാഖദ്യസം.

IV

നകമകാസ്തുകത മജനീവനദകായക! നകടശ! പരമകാത്മന്!

നരകാഖദ്യമകങ്ങ നര്തകഗണമദിതദില് ഞകാനനമകാരലകാങണഗസം.

കവഷനമനദിനക്കനനന്നു വദിധദിപതു വദികഭകാ! ഭവച്ചദിതസം;

വദിശന്വേപദിയമകായണ നടനസം നചയണ വതു വദികധയനനന്കൃതദ്യസം. 
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അരങ്ങുലെയകാനരചന് മതദിയകാമതദിന നകകാഴുകപകകാ-

നനചരനകാവകാ, മണദിയകാടകളലഭദിനയമതു സദിദ്ധസം.

അകകമ നദിലെനകകാണതകാതുചുവടുക,ളകാമരുനതന്നുതദിരദി-

ച്ചടദിയന കകാട്ടദിതരുകവകാനവദിടുന്നനദ്യര് ധരദിക്കകാനത.

അനതകാന്നു കകാണ്മകാന് മദിഴദികള് തുറന്നകാലെന്നദിമദിഷസംമുതല് ഞകാ-

നരങ്ങുമണദിയറയസം പുകഴുസം മട്ടകാടകാനതുചതുരന്.

പരകാപരകാത്മന്! ഭക്തദ്യഭദിഗമദ്യന് ഭവകാനനയകാര് കകാണ്മൂ

ചരകാചരകപമകാഞനനമഴുതദിന ചക്ഷുസദിലകാഞകാല്?

ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച നനേരര്യമമംഗലമം
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പരസുഖകമ സുഖനമനദിക്കു നദിയതസം, പരദുതഃഖസം ദുഖസം;

പരമകാര്തതദിലണപരനസം ഞകാനസം ഭവകാനനമകാന്നലനീ?

ഭവകാനധനീനസം പരനമന്നുടലസം പകാണനസം; അവ രണ്ടുസം

പരകാര്തമകാക്കുക പകലസം രകാവസം; പകഭകാ! നമസകാരസം!

മണദിമഞ്ജുഷ 1933
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                                                                                                                                    ജജീവചരരിത്രക്കുറരിപപ

                                                      പവി. എന പണവിക്കര

                 അക്ഷരവഴദിയദിനലെ അപൂര്വ്വ സകാനദിധദ്യമകായ പദി.എന് പണദിക്കര് ആലെപ്പുഴ ജദിലയദിനലെ നനീലെസം 

കപരൂരദില് 1909  മകാര്ച്ചണ - 1 നണ ജനദിച. പദി.എല് പണദിക്കരുനട മുഴുവന് കപരണ പുതുവകായദില് നകാരകായണന്
പണദിക്കര്. കഗകാവദിനന് പദിള്ളയസം ജകാനദികദിയമ്മയസം മകാതകാപദിതകാക്കള്. 
                    1926 -ല് തനന്റ ജന്മനകാട്ടദില് സനകാതന ധര്മ്മ വകായനകാശകാലെ സകാപദിച. ഒരു സകാധകാരണ
ഗന്ഥശകാലെ പവര്തകനകായദി പവര്തനസം തുടങ്ങദിയ അകദ്ദേഹസം രകാപകലെദിലകാത പവര്തനതദിനന
ഫലെമകാണണ ഇന്നണ കകാണന്ന കകരള ഗന്ഥ ശകാലെകാ സസംഘസം. ആയദിരക്കണക്കദിനണ ഗന്ഥശകാലെകനള 
സസംഘതദിനനകനീഴദില് നകകാണ്ടുവരകാനസം പദി.എന് പണദിക്കര്ക്കണ കഴദിഞ. ഗന്ഥശകാലെ പസകാനതദിനന
നകായകന് കദ്യകാന് നഫഡദിനന്റ സകാപകന് തുടങ്ങദി ഒട്ടനവധദി സസംഭകാവനകള് മലെയകാളതദിനണ നല്കദി.
കകരള നദിയമസഭകാ അസംഗനീകരദിച്ച കകരള പബണളദിക്കണ പലെബ്രറദി ആകണ പണദിക്കരുനട ശമഭലെമകായദിട്ടകാ-
ണണകായതണ. കകരള അനഉൗപചകാരദിക വദിദദ്യകാഭദ്യകാസ സമദിതദി രൂപനീകരദിച്ചതുസം അകദ്ദേഹമകാണണ.  ജൂണ് 19-നണ
എണ്പതദിയകാറകാമകത  വയസദില് അകദ്ദേഹസം അനരദിച. അകദ്ദേഹതദിനനനചരമദദിനമകായദിട്ടകാണണ
ജൂണ് 19 വകായനകാദദിനമകായദി ആചരദിക്കുന്നു
                    പദി.എന് പമദിക്കര് അധദ്യകാപകനകായദി പവര്തദിച്ചദിരുന്ന അമലെപ്പുഴ ഗവണ്നമനണ 
എല്. പദി സ്കൂള് അകദ്ദേഹതദിനന സ്മകാരകമകായദി 2014 ല് ഗവണ്നമനണ പകദ്യകാപദിച.
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                                     വള്ളചതമാള നമാരയണ ചമചനമാന

                        മലെയകാളതദിനലെ മഹകാകവദി, കകരള കലെകാമണ്ഡലെ സകാപകനമകായ വള്ളകതകാള്      

1878 ഒകകകാബര് 16 നണ മലെപ്പുറസം ജദിലയദിനലെ നചന്നരയദില് മഹകാകവദി ജനദിച. വള്ളകതകാള് നകാരകായണ 
കമകനകാന് എന്നകായദിരുന്നു മുഴുവന് കപരണ. ദകാകമകാദരന് ഇളയതണ, കുട്ടദി പകാറു അമ്മ എന്നദിവരകാണണ 
മകാതകാപദിതകാക്കള്.

തദികഞ മനഷദ്യകസ്നേഹദിയസം, മതസഉൗഹകാര്ദതദിനന വകാക്തകാവകായദിരുന്നു അകദ്ദേഹസം. 1905 തുടങ്ങദിയ 
വകാത്മനീകദി രകാമകായണസം 1907 പൂര്തദിയകാക്കദി. ഒരു കരകാഗ ബകാധനയ തുടര് അദ്ദേഹസം ബധദിരനകായദി ഇകത 
തുര്ന്നകാണണ ബധദിര വദിലെകാപസം എന്ന കകാവദ്യസം രചദിച്ചതണ. ഗകാനദിജദിയനട മരണതദില് ദുഖദിനച്ചഴുതദിയ
വദിലെകാപ കകാവദ്യമകാണണ ബകാപ്പൂജദി. 
                        വദിവര്തകനനന്ന നദിലെയദില് വള്ളകതകാളദിനന സസംഭകാവന മഹതകാണണ. വകാത്മനീകദി 
രകാമകായണതദിന പുറകമ അഭദിഞകാന ശകുനനളസം, മകാതസംഗലെനീലെ, ഋകഗന്വേദസം, പദണമപുരകാണസം, വകാമനപുരകാണസം,

മകാധദ്യമ വദികയകാഗസം തുടങ്ങദിയവ വദിവര്തനസം നചയ്യനപട്ടു. 

വദിവര്തനസം നകകാണണ കകരള വകാത്മനീകദിനയന്നുസം. കഥകളദിയനട സമുദ്ധര്തകാവണ എന്ന നദിലെയദില്
കകരള ടകാകഗകാര് എന്നുസം വള്ളകതകാള് അറദിയനപടുന്നു. കലെനയയസം കലെകാകകാരന്മകാനരയസം ഏനറ 
ഇഷ്ടണനപട്ടദിരുന്ന വള്ളകതകാള് കകരലെ കലെകളുനട പരദികഭകാഷകനകായദി തൃശ്ശൂര  ജദിലദിനലെ 
നചറുതുരദിതദിയദില് കകരള കലെകാമണ്ഡലെസം എന്ന കലെകാപഠന കകനസം സകാപദിച. രകാഷ്ട്രപദിതകാവണ 
മഹകാത്മ ഗകാനദിയനട ജനീവദിതസം വള്ളകതകാളദിനന ഏനറ സന്വേകാധനീനദിച. സമസ്ത കകരള സകാഹദിതദ്യ
പരദിഷതദിനന അധദ്യക്ഷനസം കകരള സകാഹദിതദ്യ അക്കകാദമദിയനട ഉപകാദദ്യക്ഷനസം ആയദിരുന്നദിട്ടുണണ.
1955-ല് ഭകാരത സര ക്കകാര് വള്ളകതകാളദിനന പദണമഭൂഷണ് ബഹുമതദി നല്കദി ആദരദിച. മദകാസണ സര്ക്കകാര്
വള്ളകതകാളദിനന മലെയകാളതദിനന ആസകാന പട്ടസം നല്കദി ആദരദിച. 

                          എനന ഗുരുനകാഥന്, സകാഹദിതദ്യ മഞരദി, അഛനസം മകളുസം, ഗണപതദി, ശരണമയ്യപകാ,

ബധദിര വദിലെകാപസം, വദിഷുക്കണദി, വനീര ശഗലെ, കകാവദ്യകാമൃതസം, പകരളനീ നകാടകസം, നകകാച സനീതകാ,

ബകാപ്പൂജദി, നകാഗദിലെ, പരകലെകാകസം, ശദിക്ഷദ്യനസം മകനസം, സനീ, റഷദ്യയദില്, പസസംഗ കവദദിയദില് തുടങ്ങദിയവയകാണണ 
പധകാന കൃതദികള്. 1958 മകാര്ച്ചണ 13 നണ 79 വയസ്സുള്ളകപകാള് അകദ്ദേഹസം അനരദിച.
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                വവിക്കുവവിനന പമാഠവും പഠവിപവിചച
ഒരദിടനതണ ഒരു സൂതകകാരന് കുറുക്കന് തകാമസദിച്ചദിരുന്നു. വദിക്കു എന്നകായദിരുന്നു അവനന കപരണ. പുഴക്കരയദിനലെ 

ഒരു മകാളതദിലെകായദിരുന്നു അവനന തകാമസസം. അവദിനടയളള ഒരു ഇളസം പുലണ തദിന്നകാന് എന്നുസം ബദിച മുയല്
വരുമകായദിരുന്നു. എനനങ്കദിലസം സൂതസം ഉപകയകാഗദിച്ചണ ഇവനന പദിടദികൂടണസം വദിക്രു തനീരുമകാനദിച. അതദിനകായദി 
അവന് ഒരു വഞദിയണണക്കദി. പദികറ്റന്നണ പുഴക്കക്കനരനയതദിയ ബദിചവദിനന വദിക്രു വദിളദിച. ബദിച എനന
പുതദിയ വഞദിയദില് കയറദിനക്കകാള്ളൂ. പുഴയദിലൂനട നദിനക്കണ ചുറ്റദിയടദിക്കകാസം. ബദിചവദിനണ വദിക്രുവദിനന സൂതസം 
മനസദിലെകായദി. എനന രണ്ടു കൂട്ടുകകാര് ഇതദില് കയറദിനക്കകാനട്ട. ബദിച കചകാദദിച. എന്നകാല് "ശരദി" വദിക്രു സമ്മദദിച. 

ഉടനന ബദിചവദിനന കൂട്ടുകകാരനകായ കുട്ടനകാമനയയസം വനീരനനലെദിനയയസം കൂടദി വള്ളതദില് കയറ്റദി. വദിക്രുഗമയദില്
വള്ളസം തുഴഞ. പനക്ഷ ഈ സമയസം വനീരന് വള്ളസം കരണണ ദകാര മുണകാക്കുകയകായദിരുന്നു. വള്ളസം പുഴയനട 
നടുനക്കതദിയകപകാനഴക്കുസം അതകാ വള്ളതദില് നദിറനയ നവള്ളസം കയറദി. "അകയ്യകാ വദിക്രു" ഉറനക്ക കരഞ. 

ഇതു കണ ബദിചവദിനനയസം വദിരനനയസം കുട്ടനകാമ പുറത്തു കയറ്റദി എന്നദിട്ടണ നവള്ളതദിലൂനട നനീനദികപകായദി. 
ഇനദി നനീ പതുനക്ക നനീനദികപകാരൂ. ബദിച വദിളദിച്ചണ പറഞ. അകപകാഴകാണണ ബദിച തനന്ന പറ്റദിച്ചതകാനണന്നണ 
വദിരുതന് വദിക്രുവദിനണ മനസദിലെകായതണ. 
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                                            SONG OF A DREAM
                                                     Sarojini Naidu
ONCE in the dream of a night I stood
Lone in the light of a magical wood,
Soul-deep in visions that poppy-like sprang;
And spirits of Truth Were the birds that sang,
And spirits of Love were the stars that glowed,
And spirits of peace were the streams that flowed 
In that magical wood in the land of sleep.

Lone in the light of that magical grove,
I felt the stars of the spirits of Love
Gather and gleam round my delicate youth,
And I heard the song of the spirits of Truth;
To quench my longing I bent me low 
By the streams of the spirits of peace that flow
In that magical wood in the land of sleep. 
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               TWICE A WEEK THE WINTER THOROUGH
                                                                             A.E Houman

Twice a week the winter thorough
Here stood I to keep the goal:
Football then was fighting sorrow
For the young man's soul 

Now in Maytime to the wicket
Out I march with bat and pad:
See the son of grief at cricket
Trying to be glad.

Try I will; no harm in tryig:
Wonder 'tis how little mirth 
Keeps the bones of man from lying
On the bed of earth.
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                                    Woman Work

                                                                                        - Maya Angelon
I 've got the children to tent 
The clothes to mend
The floor to mop
The food to shop
Then the chicken to fry
The baby to dry
I got company to weed
I ve got shirts to press

The tots to dress
The can to be cut
I gotta clean up this hut
Then see about the sick
And the cotton to pick

Shine on me, sunshine
Rain on me, rain
Fall softly, dewdrops
And cool my brow again.

Strom, blow me from here
With your fiercest wind
Let me float across the sky 
Till I can rest again.

Fall gently, snowflakes 
Cover me with white
Could icy kisses and
Let me rest tonight.
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Sun, rain, curving sky
Mountain, oceans, leaf and ston
Star shin, moon glow 
You're all that I can call my own.
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                                                  മനരര്യമമംഗലമം പമാലമം 
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                                               പപരപ്പിയമാര്
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                            റമാണപ്പിക്കലസ്

ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച നനേരര്യമമംഗലമം



                                                                                                                                      തണല

                                                     തൂക്കുപമാലമം
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                                      കടപമാടസ്

                      ഈ ഡദിജദിറ്റല് മകാഗസദിന് യഥകാര്തമകാക്കദിയ ഗവണ്നമനണ

                      ഹയര്   നസക്കണറദി സ്കൂളദിനലെ എലകാ ലെദിറ്റദില് പകറ്റണസണ 
                    
                      അസംഗങ്ങള്ക്കുസം  മകാര്ഗനദിര്കദശസം നല്കദിയ ലെദിലദികുട്ടദി 
                   
                      ടനീച്ചര്ക്കുസം ബദിനദി ടനീച്ചര്ക്കുസം നനദി അറദിയദിച നകകാള്ളുന്നു.  

                                                                                          

                                                                                         എഡജറ്റര്
                                                                               
                                                                                    അഹമാനേ അകചബര്
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                                            ലജറ്റജല കകറ്റചസച ക്ലബച അമംഗങ്ങള്  
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