
വസന്തംവിരല്ത്തുമ്പില്
ഡിജിറ്റല്മാഗസിന്

ഗവ.സംസ്ക്യതംഹയര്സെസക്കണ്ടറിസ്ക്കൂള്
മേമപ്പയില്,വടകര.

സ്ക്കൂള്മേകാഡ്:16004 



സമേ$ശം

പ്രിയവിദ്യാര്ഥികസെ),

നിങ്ങളുസെടഈഡിജിറ്റല്മാഗസിന്

വ)സെരസു$രമായിരിക്കുന്നു. ഈമാഗസിന്
വായിക്കുമേമ്പാള്വായനക്കാരന്അത്യപൂര്വ്വമായ

അനുഭൂതിയാണ്ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുസെടകലാലയ
ജീവിതത്തില്ഇങ്ങനസെയാരുഡിജിറ്റല്മാഗസിന്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്സാധിച്ചതില്നിങ്ങള്ക്ക്

അഭിന$നങ്ങള്,ഇനിയുംകൂടുതല്ഉയരങ്ങ)ിസെലത്താന്

സാധിക്കസെEഎന്നാശംസിക്കുന്നു.......

                    ദയാകുമാരി.സി

                    സെഹഡ്മിസ്ട്രസ്

                     ഗവ.സംസ്കൃതംഹയര്സെസക്കണ്ടറിസ്കൂള്

                       മേമപ്പയില്,വടകര



സമേ$ശം

വര്ത്തമാനകാലത്ത്, വായനമരിക്കുന്നുഎന്നമുറവി)ി

ഏറിവരികയാണ്. എന്നാല്വായന,മേലാകത്താകമാനം

ഇ-വായനയിമേലക്ക്ചുവടുമാറ്റുന്നതുംനാംകാമേണണ്ടതുണ്ട്.
അത്തരംസാമേOതികവിദ്യകള്ക്കുംഇന്ന്വലിയപ്രചാരം

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈസെയാരുപശ്ചാത്തലത്തിലാണ്നമ്മുസെട

പുതുതലമുറയിസെലകുEികളുസെടസര്ഗാത്മകവുംസെസെധഷണി-
കവുമായസൃഷ്ടികസെ)പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളഒരുഡിജിറ്റല്

മാഗസിന്പ്രസക്തമാകുന്നത്.ഗവ.സംസ്കൃതംസ്കു)ിസെല
ലിറ്റില്സെസെകറ്റസ്കൂട്ടുകാര്ഒരുക്കുന്നഡിജിറ്റല്മാഗസിന്

എല്ലാവിധഭാവുകങ്ങളുംമേനരുന്നു...........
സുധ.പി

      പ്രിന്സിപ്പാള്

ഗവ. സംസ്കൃതംഹയര്സെസക്കണ്ടറിസ്കൂള്

മേമപ്പയില്,വടകര



സമേ$ശം
വിവരസാമേOതികവിദ്യയുസെടവ)ര്ച്ചഅതിമേവഗത്തിലാണ്

നടക്കുന്നത്. ഈവ)ര്ച്ചഉള്-സെക്കാള്ളാന്പാകത്തില്

ഒരുവിദ്യാര്ത്ഥിസമൂഹംസജ്ജരാമേവണ്ടതുണ്ട്. ഈ
മഹത്തായദൗത്യംമേകര)ത്തിസെലഒാമേരാ
വിദ്യാലയത്തിസെലയും

"ലിറ്റില്സെസെകറ്റ്" യൂണിറ്റിസെലകുEികള്ഏസെറ്റടുത്ത്
നടത്തുമേമ്പാള്ആകണ്ണിയിസെലഎ)ിയഅംഗങ്ങ)ായി

ഞങ്ങളുംഅണിമേചരുകയാണ്. ഡിജിറ്റല്മാഗസിന്
പ്രകാശനംഎന്നദൗത്യംഏസെറ്റടുത്തനമ്മുസെട
വിദ്യാലയത്തിസെലകുEികള്അവരുസെടസര്ഗ്ഗപരമായ

കഴിവുകള്, ഭാവനകള്, ചിന്തകള്ഇവസെയല്ലാംമേiാഡീക-
രിച്ച്വായനക്കാര്ക്ക്മുന്പില്സമര്പ്പിക്കുകയാണ്........
ഇത്നിങ്ങളുസെടതായിഏസെറ്റടുക്കുസെമന്നപ്രതീക്ഷമേയാസെട....

1.ഗിരീഷ്കുമാര്.സി.എച്ച്,സെസെകറ്റ്മാസ്റ്റര്

2.ബീന.സെക,സെസെകറ്റ്മിസ്ട്രസ്സ്

            ഗവ. സംസ്കൃതംഹയര്സെസക്കണ്ടറിസ്കൂള്

                            മേമപ്പയില്,വടകര



എഡിമേറ്റാറിയല്മേബാര്ഡ്

എഡിറ്റര്- വിഷ്ണു.സി

അംഗങ്ങള്

1.കാര്ത്തിക്.ഇ.എം

2.മുഹമ്മദ്യാമിന്.വി

3.ബര്)ിന്വിജീഷ്.വി.പി

4.ഷാനിബ.പി.പി

5.അസ്നബീവി.എം.വി

6.ഷിബിലസെഷറിന്

7.സകുല്ച$ന.സി

  രക്ഷാധിക്കാരി-ദയാകുമാരി.സി,HM
ഉപമേദശകസമിതി-
1.ഗിരീഷ്കുമാര്.സി.എച്ച്,സെസെകറ്റ്മാസ്റ്റര്

2.ബീന.സെക,സെസെകറ്റ്മിസ്ട്രസ്സ്



താളുകള്മറിക്കുമേമ്പാള്

1.   അമ്മ-അക്ഷയ്.പി

2. ആര്ദ്രം-മേrയജിമേതഷ്

3. ജലമലിനീകരണം-പാര്വ്വതി.വി.പി

4.പൂസെമാE്-ഹാര്ദ്ധിക്

5.സ്വപ്നം-   മേrയസുരാധ്

6.വി)ക്ക്-ഹരിമേഗാവി$്

7.മഴ-അനാമിക

8.ജീവിതയാത്ര-വമേരണ്യ.ഇ
9.പEിണി- ധ്യാന്ലക്ഷ്മി

10.കി)ികളുസെടസ്വര്ഗ്ഗം-സ്നിയബി.എസ്

11.പ്രകൃതിയാംഅത്ഭുതം-മയൂഖമമേഹഷ്

12.വിരിയുന്നസുഗന്ധം-അനാമികരമേമശ്



അമ്മ

               അക്ഷയ്. പി  5A

മേസ്നഹത്തിന്പാല്ക്കടാലാണമ്മ
നമ്മുസെടസെയല്ലാംമുത്തായിഅമ്മ.
മേലാക്കത്തിസെലഎല്ലാവസെരജനിപ്പിച്ച
ജനനിയാണമ്മ.
മേലാകസെമ൩ാടുഅമ്മസെയമേസ്നഹിക്കുന്നു.
ആഅമ്മയ്ക്കനമ്മള്നൂറായിരം
ന$ിസെകാടുമേക്കണം.
അമ്മയില്ലാസെത്താരാളുമില്ല
ഇസെമേല്ലOില്അയാള്ഒരുമനുഷ്യനല്ല.
മേലാകത്തില്അമ്മമാരില്ലാത്തനാടുമില്ല.
അമ്മമാസെരനമ്മുസെടസെനഞ്ചില്സെകാ))ി൯.



ആര്ദ്രം
                                                               ശ്രേ�യ ജിശ്രേ�ഷ്,  9 A

                                                             

     ആ മുറിയില് ഇരുന്നവന് ശ്രേ�ങ്ങിക്കരഞ്ഞു.ഒറ്റപ്പെ!ടലിപ്പെ$ 

ആഴങ്ങള് അവപ്പെ' വല്ലാപ്പെ� �ളര്ത്തി.�പ്പെ$ കുഞ്ഞുപ്പെപ്പെക്കകള്
പ്പെകാണ്ട് ഇളം ചൂടുള്ള കണ്ണീര് തുടച്ചവന് പ്പെ6പ്പെല്ല 

എഴുശ്രേന്നറ്റു.ജ'ലഴികളിലൂപ്പെട പുറശ്രേത്തക്ക് ശ്രേ'ാക്കി . ദൂപ്പെര 

6ല'ിരകള്ക്കിടയില് 'ിന്ന് സൂര്യന് എത്തിശ്രേ'ാക്കുന്നു.6രങ്ങള്

കൂടി'ില്ക്കുന്നു.ആകാശം വളപ്പെര 6ശ്രേ'ാഹര6ായിരിക്കുന്നു.ആ- 

കാഴ്ച കണ്ടശ്രേ!ാള് അവപ്പെ$ 6'പ്പെEാന്നു �ണുത്തു.

                                     അവന് മുറ്റശ്രേത്തക്ക് എത്തിശ്രേ'ാക്കി.

കാറില്ല.അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രേജാലിക്ക് ശ്രേപായി.അപ്പുറത്ത് 'ിന്ന്

കുട്ടികളുപ്പെട ശബ്ദം ശ്രേകട്ടു.അവശ്രേരാപ്പെടാത്ത്ശ്രേപാകണപ്പെ6ന്നുണ്ട് 

പശ്രേക്ഷ കാലിപ്പെല ചൂരലിപ്പെ$ പാട് അ�ി'് Eമ്മ�ിച്ചില്ല.ഈ

ഒറ്റപ്പെ!ടലില് അവ'് ക്കൂട്ട് ടിവിയും ശ്രേSാണു6ായിരുന്നു.
അമ്മയുപ്പെടയും അച്ഛപ്പെ$യും അടുത്തിരുന്ന് ശ്രേTഹം 

നുകരണപ്പെ6ന്നുണ്ട്. പപ്പെക്ഷ അവര്ക്ക് �ിരക്കാണ്.

                        പ�ിവു ശ്രേപാപ്പെല അവന് ശ്രേSാപ്പെണടുത്ത് 

ശ്രേEാSയില് ഇരുന്നു.പ്പെപപ്പെട്ടന്ന് അ�ില്ല ഒരു ശ്രേ6ശ്രേEജ് വന്നു.



അവന് അ�് എന്താപ്പെണന്ന് ശ്രേ'ാക്കി.വളപ്പെര വ്യ�്യസ്ത6ാപ്പെയാരു 

പ്പെXയിം.അവന് അറിയാപ്പെ� അ�ില് ലയിച്ചു ശ്രേപായി.ഒശ്രേരാ 

പ്പെലവലും  അവന് ജയിച്ചു . അങ്ങപ്പെ'  അ�ിപ്പെ$ അവEാ' 

പ്പെലവല് വന്നു ശ്രേ[ര്ന്നു.അതും അവന് 'ിഷ്പ്രയാEം ജയിച്ചു.

                         പ�ിവുശ്രേപാപ്പെല ദൂപ്പെര 6ല'ിരകള്ക്കിടയില് 

'ിന്നും സൂര്യന് എത്തി ശ്രേ'ാക്കി.6രങ്ങള് കൂടി 'ില്ക്കുന്നു.

ആകാശം വളപ്പെര6ശ്രേ'ാഹര6ായിരിക്കുന്നു.ആകാശത്തില്
എവിടശ്രേയാ   രണ്ട് കുഞ്ഞു കണ്ണുകള് അ�് കാണുന്നുണ്ടകാം

...........................................................................................



 ജല6ലി'ീകരണം
                                               പാര്വ്വ�ി . വി.പി,   9A
                6നുഷ്യപ്പെ$ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുളള പ്രകൃ�ി വിഭവങ്ങള് 
ഭ ൂമുഖത്ത് ഉണ്ട്.എന്നാല് 6നുഷ്യരുപ്പെട അ�്യാഗ്രഹങ്ങള്ക്കുളള  
വിഭവങ്ങള് ഇല്ല�ാനും എന്തിപ്പെ'ന്നില്ലാത്ത 
പരിഷ്കാരങ്ങളും,അ6ി� ഉപശ്രേയാXം,വ്യവEായം ഇവപ്പെയല്ലാം 
'മ്മുപ്പെട അന്തരീക്ഷപ്പെത്ത 6ലി'പ്പെ!ടുത്തുന്നു . ഇതു വഴി അ6്ള 
കാലാവസ്ഥവ്യ�ിയാ'ം തുടങ്ങിയദുരന്തങ്ങളുപ്പെട സൂ['കള് 
പ്രകൃ�ി 'മുക്ക് ഈ കഴി  ഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷം പ്പെകാണ്ട് �ന്നു .
പ്രകൃ�ിപ്പെയകാക്കുന്ന�് 'മ്മള് 6നുഷ്യരുപ്പെട ഉ ത്തരവാദി�്വ-
6ാണ്. പശ്രേക്ഷ 'ാശ്രേ6വരും പ്പെ[യ്യുന്നശ്രേ�ാ? 6നുഷ്യന് �പ്പെന്ന 
6നുഷ്യപ്പെര ഇ  ഞ്ചിഞ്ചായി പ്പെകാല്ലുകയാണ് പ്പെ[യ്യുന്ന�ാണ്.
ഇവയില് പ്രധാ'പ്പെ!ട്ട ഒന്നാണ് ജല6ലി'ീകരണം.
ഭൂ6ിയില് മുന്നില് രണ്ടുഭാXവും  Eമുദ്രജല6ാണ്. 'ദികളും
പുഴകളും കുളങ്ങളും അ�ില് ധാരാളം.എന്നിട്ടും ഭൂ6ി കടുത്ത 
കുടിപ്പെവള്ളക്ഷാ6പ്പെത്ത ശ്രേ'രിടുന്നു .ശ്രേലാകത്ത് ഇശ്രേ!ാള് �പ്പെന്ന 
ആറില് ഒരാള്ക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ-
യാണ്. കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള് കൂടി കടന്നു ശ്രേപാകുശ്രേ{ാള് ശ്രേലാ-
കത്ത് പകു�ിയിലധികം ജ'ങ്ങള്ക്കും കിട്ടാക്ക'ിയാകും.
ഈ ജലത്തിപ്പെ$ അ6ി�6ായ ഉപശ്രേയാXവും 6ലി'പ്പെ!ടു-
ത്തലും ജീവപ്പെ$ കണികപ്പെള ഭൂമുഖത്ത് 'ിന്ന് 'ിഷ് കാE-
'ം പ്പെ[യ്യാന് 6ാത്രശ്രേ6 Eഹായിക്കുകയുള്ളു...

  



പൂസെമാE്
                                                                ഹാര്ദ്ധിക് 8A

ഇ'ിയും ജ'ിക്കാത്ത പൂശ്രേവ
'ിന് വരവി'ായി പ്പെകാ�ിക്കുന്നു ഞങ്ങള് 
'ിന്  മൃതുല6ാം ഇ�ളുകള്
കാണാന് പ്പെകാ�ിക്കുന്നു ഞങ്ങള്
'ിന് 6ധുര'ീരുകള് നുണയാന്
പ്പെകാ�ിക്കുന്നു വണ്ടുകള്
'ിന് 6ധുര6ാംപൂപ്പെപാടി നുകരുവാ'ായി
കാത്തിരിക്കുന്നു  ശലഭങ്ങള്
വരുവിന് 'ീ ശ്രേവXം 'ി'കായി ഈ 
E്വര്ഗ്ഗജാലകം തുറന്നിരിക്കും 
വാശ്രേയാ 'ീ  ശ്രേവXം ഈ ഭൂ6ിയിശ്രേലക്ക്
'ിന് പാദസ്പ൪ശങ്ങള് ഈ 6ണ്ണില് പ�ിയപ്പെട്ട
അതു ഈ 6ണ്ണിപ്പെ' �ഴുകിടപ്പെട്ട
'ി'കായി ക്കുന്നു ഞങ്ങളാം 6നുഷ്യ൪
'ി'ക്കായി പ്പെകാ�ിന്നീ പ്രകൃ�ി
'ിപ്പെന്ന വരശ്രേവല്കാ'ായി

 ഈ പ്രകൃ�ി �യ്യാറായി കഴിഞ്ഞു

ശ്രേവXം  വാശ്രേയാപ്പെയന് കുഞ്ഞു പൂപ്പെ6ാപ്പെട്ട.



                            സ്വപ്നം
                                                   ശ്രേ�യാസുരാധ്, 9A

                                                              
വരും ജന്മത്തിപ്പെലാരു

'ീല കുറിഞ്ഞിയാവണം.
കാത്തിരി!ിപ്പെ$ ശ്രേ'ാവലിയിച്ച്

പൂത്തുലയണം.
പുഞ്ചിരിയുപ്പെട 6ാ'Eം വിരിയിച്ച്

പുതു�ലമുറയ്ക്ക വഴികാട്ടിയാവണം.

ഇ�ളുകള്ക്ക് പരിഭവം കാറ്റിശ്രേ'ാടായിരുന്നു.

എ'ിക്ക് പരിഭവം എശ്രേന്നാടായിരുന്നു.
ഞാപ്പെ'ാരിക്കലും അവളായില്ലശ്രേല്ലാ 

എശ്രേന്നാര്ത്ത്....

എശ്രേന്നാര്ത്ത്.... എശ്രേന്നാര്ത്ത്.......



വിളക്ക്
                                                 ഹരിശ്രേXാവിന്ദ് 8A

കത്തുന്ന വിളശ്രേക്ക 'ീ Eന്ധ്യശ്രേപാല്

�ിളങ്ങിടും 6'സ്സില്.
ചുവന്നു �ിളങ്ങുന്ന 'ിപ്പെ$ Eൗന്ദര്യം

കണ്ടാല് കുളിര്ക്കും കണ്ണുകള്.
'ിപ്പെ$ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന �ീയില്
കണ്ടു ഞാന് Eന്ധ്യപ്പെയ
വൈവകുശ്രേ{ാള് പ്പെ�ളിയുന്ന ദീപം ശ്രേപാല്

'ീ �ിളങ്ങും 6'സ്സില്.
വീടിപ്പെ$ പ്പെഎശ്വര്യ6ായിടും 'ിപ്പെ$ 
ഈകത്തുന്നതീ..............................



6ഴ
                                       അ'ാ6ിക.എE്,8A

                               
വാ'ത്തില് പ്പെവളളി 6ഴ
6'സ്സില് E്വപ്ന 6ഴ
ശ്രേ�ാരണങ്ങള് വി�റുന്ന വ൪ഷം
6ണ്ണിപ്പെ$ പ്ര൪ത്ഥ' 6ഴ
പാവ6ാം കാ൪ഷകപ്പെ$ അത്താണി 'ീ

പൂവിപ്പെ$ പുഞ്ചിരി.....
കുയിലില് 6ധു'ാദം
മുറ്റത്തുറങ്ങുന്ന കരിയില ശ്രേപാലും 
ആ൪ത്തിരമ്പുന്നു വഴിയില്

  ഭൂമിയിലേ�ൽക്കൂന്ന മധുപാത്രങ്ങീ മഴ............



ജീവി�യാത്ര
                                                                വശ്രേരണ്യ.ഇ ,9A 

                                                         

എപ്പെന്തന്നറിയാപ്പെ�  ഏപ്പെ�ന്നറിയാപ്പെ�യീ  യാത്ര
എവിടശ്രേയാ കണ്ടു6റപ്പെന്നാരീ  ഭൂ6ികള്
ജീവി�പ്പെ6പ്പെന്നാരീ  ശ്രേ'രറിയാപ്പെ�
അലഞ്ഞു �ിരിയുപ്പെന്നാരീ പട്ടങ്ങള് 'മ്മള്
ജീവി� ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കു6ിടയില് 'ാം 
വിജയപ്പെക്കാടികള് പാറിടുശ്രേ{ാള്
ജീവി� വഴികളിശ്രേലപ്പെക്കാപ്പെരത്തി ശ്രേ'ാട്ടം

എവിപ്പെടശ്രേയാ ശ്രേപായ്മറഞ്ഞ കാല്!ാടുകള്.........



പട്ടിണി
                          ധ്യാന് ലക്ഷ്മി, 8A

                                       
കണ്ണി൪�ടം കവിപ്പെഞ്ഞാഴുകുകയാണ്
വൈപ�ലിന് വിശ!ിന് ശ്രേവദ'
കൺകുളി൪ക്കും കാഴ്ചകള് കാണും കാണ്ണുകള്
6ാരു�'ായി 'ീങ്ങിയപ്പെ�വശ്രേ'

 അഗ്നിയായി ജ്വലിശ്രേക്കണ്ട ഞങ്ങള്
[ാര6ായി കരിപ്പെഞ്ഞാടുങ്ങുന്നു

 ശ്രേഭാജ'ത്തിന് 6ാധുര്യം അറിയുവാന്
ഞങ്ങള്പ്പെക്കാരു പ്പെകാച്ചു ആഗ്രഹം 6ാത്രം
പ്പെപാട്ടിപ്പെ�റിക്കുന്ന അഗ്നിപ൪വ്വ� ശ്രേപാപ്പെല

പ്പെവന്തുരുകും ശ്രേ[ാര കുടിച്ചീടു6ി.
ചുട്ടുശ്രേപാളളുന്ന ശ്രേവ'ലില്
പട്ടിണി പ്പെകാണ്ടു പിടയുന്നു ഞങ്ങള്

    ലേ�ാട്ടിനും സൂട്ടിനും ലേ�ണ്ടാത്ത ഭക്ഷണം

  സമ്പത്തായി തീരുന്നുഞങ്ങൾക്ക്.



കിളികളുപ്പെട E്വര്ഗ്ഗം 

                      Tിയ ബി.എE്,9A

എ'ിക്ക് ജൂൺ 5 '് ഒരു 6രം കിട്ടി.ആ 6രം 

ഞാന് 'ട്ടുവളര്ത്തി.ആ 6രത്തില് കുപ്പെറ 

പക്ഷികളും കിളികളും വന്ന് കൂടുണ്ടാക്കി .

ആ 6രത്തി'് ഞാന് ഒരു ശ്രേപരു 'ല്ക്കി.

കിളികളുപ്പെട E്വര്ഗ്ഗം എന്ന്.ദിവEവും
അ�ിരാവിപ്പെല ഉറക്കം എണിറ്റാല് ആദ്വം
ശ്രേകള്ക്കുന്ന�് ഞാന് പക്ഷിളുപ്പെടയും 

കിളികളുപ്പെടയും ശബ് ദ6ാണ്.ആ ശബ്ദം ശ്രേകള്

ക്കുവാന് അ�ി6ശ്രേ'ാഹര6ാണ്.ഒരു ദിവEം 

രാത്രി ഞാന് ഒരു E്വപ്നം കണ്ടു.ആ 6രപ്പെത്ത 

ആശ്രേരാ പ്പെവട്ടാന് വരുന്ന�്.പ്പെപപ്പെട്ടന്ന്        

ഞാന് പ്പെഞട്ടി ഉണര്ന്നു.എ'ിക്ക് ഭയ6ായി 
E്വപ്നത്തില് കണ്ടത്തുശ്രേപാപ്പെല 'ടക്കുശ്രേ6ാ 

എന്ന്.രാവിപ്പെല ഞാന് എഴുശ്രേന്നറ്റ്ആദ്വം ഞാന്



ശ്രേപായ�് കിളികളും പക്ഷികളും E്വര്ഗ്ഗ6ായ 

6രത്തിപ്പെ$ അടുത്താണ്.ആ E്വപ്നം 

കിളികശ്രേളാട് പറഞ്ഞു.പിന്നീട് അമ്മശ്രേയാട് 

പറഞ്ഞു.അമ്മ എശ്രേന്നാട്ടു പറഞ്ഞു. 

ശ്രേപട്ടിശ്രേക്കണ്ടാ അപ്പെ�ാന്നും 'ടക്കില്ല.അ�് 

  ലേ�ണ്ടുഞാൻആശ്വസിച്ചു.   പിന്നീട്ടുള്ള നാളു�ള്

   ഞാൻഅതിനെന ലേ2ഹലേത്താനെ4

പരിപാ�ിച്ചു...........................................................



പ്രകൃ�ിയാംഅത്ഭു�ം      

                                      6യൂഖ 6ശ്രേഹഷ് 8A

 പ്പെവൺ6ലമുടികളുപ്പെട 'ിന്നും ഉദിച്ച�ങ്കസൂര്യന് 
പു�ിപ്പെയാരുപുലരിക്കായി പു�ിപ്പെയാരുജീവ'ായി
പ്പെകാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു പുഴ�ന് ഓളങ്ങള്

അലകളായി,പ്പെഞാറികളായി,പ്പെ6ാഴികളായി
കുളിരല ശ്രേകാരിയ കായല് കാറ്റില്
ജീവി�ത്തില് തുടിപ്പുണര്ന്നു
6ിന്നാ6ിനുങ്ങിന് E്വര്ണ്ണ പ്രകാശത്തില് 
�ാരകൂട്ടങ്ങള് പ്രഭ പ്പെ[ാരിയുന്നു
അരുവിയില് അലകളില് ഒഴികിടും 6ഴ

ഒരു 6ഴ,പ്പെപരു6ഴ ഇടവ6ഴ
പച്ചപ്പുല്പ്പെക്കാടിയില് പവിഴ6ാം പുഷ്പം
പൂച്ചൂടി 'ിന്നു രാവില്
�ണലായി 'ിഴലായി ഇൗ പ്രകൃ�ി

അമ്മയായ്,കുളിര് സ്പര്ശ6ായി.....



 വിരിയുന്ന സുXന്ധം
                                  അ'ാ6ിക രശ്രേ6ശ് 8A

    കിഴക്കന് [ക്രവാളത്തില് ആദി�്യന്-

ഉണര്ന്നശ്രേ'രം ,

വിണ്ണില് ശ്രേജ്യാ�ിപ്പെ�ളിഞ്ഞ-

ആ ശ്രേ'രത്ത്............

ഭൂ6ിയുപ്പെട 6ടിത്തട്ടില് പുഷ്പസുXന്ധംപടരുന്ന- 

കാലം.........
ഉയിരിപ്പെ$ ഉറവയാം ഉലകത്തില്

ഒരുകുഞ്ഞുപുഷ്പസുXന്ധം.....

ഉദയ6ാംഉണര്വിപ്പെ'...

ശ്രേ�ടി!ിടിച്ചസുXന്ധം വാ'ിപ്പെ£ളിയുന്നുയിന്നും.
ശീ�ളകാന്തിയാം  ഒരു പ്പെകാച്ചു മുല്ല

പ്പെയടുത്തു വച്ചു............
�ലയില് �ശ്രേലാടി �ിരുകിവച്ചാ6ലര്

ഭൂവില് സുXന്ധം പരത്തു'ിന്നു......



പ്പെപപ്പെട്ടന്നു പ്പെവശ്രേട്ടറ്റ ശ്രേപാലശ്രേവ......

യാമുല്ല ഭൂ6ിയാം 6ണ്ണില്കിടക്കുന്നു.

പുഷ്പ സുXന്ധം 'ിലച്ച ശ്രേ'രപ്പെത്തശ്രേങ്ങാ... 

6ലരുകള് ഉച്ചത്തിശ്രേലാതുന്നു.

  എങ്കിലും ഒാർക്കു� നമ്മളും

 ഭൂമിക്കുള്ളിൽ�സിക്കുനെമാരുനാള്........... 



സ്മൃതിപഥങ്ങ)ിലൂസെട........





തി)ക്കമാര്ന്നവിജയം
SSLC100%വിജയം
കരസ്ഥമാക്കിയ2018-19
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2018-19അദ്ധ്യയന
വര്ഷത്തിസെലഡിജിറ്റല്
മാഗസിന്



ഡിജിറ്റല്മാഗസിന്
ഹാര്ഡ്മേകാപ്പിപ്രകാശനകര്മ്മം
മുഖ്യമന്ത്രിയുസെടശാമേ�ാപമേദഷ്ടാവ്
എം.സി.ദത്തന്.



ലഹരിവിരുദ്ധറാലി...............


