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പപ്രിയ ലപ്രിറപ്രിൽ കകററ്റ്സറ്റ് അഅംഗങ്ങളള,
കകരളതപ്രികല വപ്രിദവ്യകാഭവ്യകാസ രഅംഗതറ്റ് പുതനുണർവറ്റ് പകർന്നുളകകാണറ്റ്
ളപകാതുവപ്രിദവ്യകാഭവ്യകാസ സഅംരക്ഷണയജഅം മുകന്നേറുകയകാണറ്റ്. അകകാദമപ്രികവഅം
ബബൗതപ്രികവമകായ
കമഖലകളപ്രിൽ
മുളമ്പെങ്ങുമപ്രിലകാത
മകാറങ്ങളകാണറ്റ്
ഉണകായപ്രിളകകാണപ്രിരപ്രിക്കുന്നേതറ്റ്. ഈ രഅംഗത
പവർതപ്രിക്കുന്നേ വപ്രിവപ്രിധ
ഏജൻസപ്രികൾ നടത്തുന്നേ പവർതനങ്ങൾ ളപകാതുസമൂഹതപ്രിൽ ആശയഅം
ആകവശവഅം വളർതപ്രിളകകാണറ്റ് പുതപ്രിയ തലങ്ങളപ്രികലകറ്റ് വപ്രികസപ്രിക്കുകയകാണറ്റ്.
ഓകരകാ വപ്രിദവ്യകാർഥപ്രിയളടയഅം കനസർഗപ്രികമകായ കഴപ്രിവകളഅം അഭപ്രിരുചപ്രികളഅം
വപ്രികസപ്രിപപ്രിളച്ചെടുതറ്റ്
അവളര
മപ്രികവപ്രികലക്കുയർതകാൻ
സകാധപ്രിച്ചെകാകല
വപ്രിദവ്യകാഭയസതപ്രിളന്റെ ലകറ്റ്ഷവ്യഅം പൂർണമകാകൂ . പഠനപയകാസഅം കനരപ്രിടുന്നേ ഓകരകാ
കുടപ്രിക്കുഅം അവർക്കു ആവശവ്യമകായ കപളതക പടനകാനുഭവങ്ങൾ നൽകകണതുണറ്റ് .
ആ ലകറ്റ്ഷവ്യഅം മുൻനപ്രിർതപ്രി ളപകാതുവപ്രിദവ്യകാഭവ്യകാസവകുപറ്റ് ഈ അധവ്യനവർഷതപ്രിൽ
നടപപ്രിലകാക്കുന്നേ പദ്ധതപ്രിയകാണറ്റ് ലപ്രിറപ്രിൽ കകററ്റ്സറ്റ്.
ലപ്രിറപ്രിൽ കകററ്റ്സറ്റ് അഅംഗങ്ങൾകറ്റ് എലകാഭകാവങ്ങളഅംകനരുന്നു.

എനറ്റ് ,
പ്രധധാനധാധധധാപലികൈ
പുഷ്പലത.പലി
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പകാർത്ഥന
കദൈവമമേ കകൈതതധാഴധാഅം
കദവകമ! കകളതകാഴകാഅം കകൾക്കുമകാറകാകണഅം
പകാവമകാളമളന്നേ നനീ കകാക്കുമകാറകാകണഅം
എന്നുളപ്രിൽ ഭകപ്രിയണകാകുമകാറകാകണഅം
നപ്രിളന്നേ ഞകാളനന്നുകമ കകാണുമകാറകാകണഅം
കനർവഴപ്രിളകളന്നേ നനീ ളകകാണ്ടുകപകായനീടണഅം
കനർവരുഅം സങ്കടഅം ഭസ്മമകാകനീടണഅം
ദുഷ്ടസഅംസർഗഅം വരകാളതയകാകനീടണഅം
ശപ്രിഷ്ടരകായളവർ കതകാഴരകായനീടണഅം
നലകകാരവ്യങ്ങളപ്രിൽ കപമമുണകാകണഅം
നലവകാകകകാതുവകാൻ തകാണപ്രിയണകാകണഅം
കവ്യതവ്യങ്ങൾ ളചയ്യുവകാൻ ശ്രദ്ധയണകാകണഅം
സതവ്യഅംപറഞപ്രിടകാൻ ശകപ്രിയണകാകണഅം
******
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നപ്രികവദപ്രിത
V-A

പ്രളയതലിൽതപ്പെട്ട മകൈരളഅം
കകരള നകാടപ്രിനപ്രിളതന്തുപറപ്രി?
പകൃതപ്രിയഅം നമ്മളള കകളവടപ്രിഞ
കദവഅം കപകാലഅം കണ്ണുചപ്രിമ്മപ്രി
ഒകാണവമപ്രില , സദവ്യയപ്രില
വളഅം കളപ്രിയപ്രില പകാട്ടുമപ്രില
ഈ കകാഴ്ചയതയഅം കണ്ടുകണറ്റ്
മകാകവലപ്രി തമ്പുരകാൻ കതങ്ങപ്രിടുന്നു!
ഉരുൾളപകാടപ്രി വനീടുകൾ നശപ്രിചുകപകായപ്രി
കറകാഡുകൾ , പകാലങ്ങളളകാളക മുറപ്രികപകായപ്രി
തനീവണപ്രിയകാതയഅം ളവളതപ്രിലകായറ്റ്
ഇതയഅം ളകകാടുഅംക്രുരമനീ കകരളളത
ളവളതപ്രിലകാണ്ടുമറപ്രിഞകപകായപ്രി
വൃദ്ധയഅം കുടപ്രിയഅം മകാതകാപപ്രിതകാകളഅം
മണ്ണലലപ്രിഞ മണ്ണടഞ
ളനനകാറ കകാഴ്ചകൾ കണ്ടുനപ്രിന്നേ
കുഞങ്ങൾ കപകാലഅം അമ്പെരന്നു
ഡകാമുകളളകാളക നപ്രിറഞകപകായപ്രി
ഷടറപ്രിൻ വനീതപ്രി കവപ്രിളഞകാഴുകപ്രി
ളനലവ്യകാമ്പെതപ്രിയപ്രിൽ ജനങ്ങളപ്രിന്നുഅം
ദുരപ്രിദതപ്രിലകാഴതപ്രിൽ ആണ്ടുകപകായപ്രി
മൂന്നുമകാസതപ്രിൽ പപ്രിറന്നേവകാവ
മണ്ണപ്രിലലപ്രിഞതറ്റ് ദുദുഃഖമളല!
ഫകാറപ്രിളന്റെ പകുതപ്രിയഅം ളവളതപ്രിലകായറ്റ്
ളകരളളമകാന്നേപ്രിച്ചെറ്റ് കകകകകാർക്കുകപ്രിൽ
ഏതുളവളകതയഅം മറപ്രികടകകാഅം
ഇളകകാലഅം നമുകറ്റ് ഈ ദുരനഅം
ആരുഅം പതനീക്ഷപ്രിച്ചെപ്രിരുന്നേതല
കുന്നുഅം മലയഅം മുറപ്രിച്ചെപ്രിടുകമ്പെകാൾ
ഒന്നുനകാഅം ചപ്രിനപ്രിച്ചെപ്രികടണതല
“തകാൻ തകാൻ നപ്രിരനരഅം ളചയ്യുന്നേ കർമങ്ങൾ
തകാൻ തകാൻ അനുഭച്ചെനീടപ്രിളകളന്നേകാ"
എളനകാരു ദുർവപ്രിധപ്രിയകാണളന്റെ കദവകമ
ഈ ഗതപ്രികകടുവരുതകല ആർക്കുകമ(3)
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പ്രയധാഗ
എട്ടറ്റ്.എ

മമേധാഷണഅം
അവ൯ തളന്നേയകായപ്രിരപ്രിക്കുഅം എളന്റെ കപന കടതറ്റ് ശരതറ്റ് ഓ൪ത്തു.അന്നുമവ൯ ഒരുതളന്റെ കപന
കടതകാണകലകാ,! പകക്ഷ,അന്നേവ൯ പറഞതറ്റ് മറകാകരകാ ആണറ്റ് കപന കടറ്റ് അവളന്റെ ബകാഗപ്രിൽ വച്ചെതറ്റ്
എന്നേകാണറ്റ്. ആ കപന കുടപ്രികറ്റ് അചഛ൯ വകാങ്ങപ്രിളകകാടുതതകായപ്രിരുന്നു.സ൪ണ്ണ കകാപ്പുള പച്ചെ
നപ്രിറതപ്രിലളള ളചറപ്രിയ
കപന.കുടപ്രികറ്റ് ഏറവഅം (പപ്രിയളപടതകായപ്രിരുന്നു ആ കപന.കുടപ്രിയളട
മനസപ്രികലകറ്റ് കകാസപ്രിളല
സ൦ഭവങ്ങൾ ഇരച്ചുകയറപ്രി.ഇന്നേറ്റ്
എനകായകാല൦ ഞകാ൯ അവനറ്റ്
അടപ്രിവകാങ്ങപ്രിളകകാടുക്കുഅം. ഇരു ണ വഴപ്രിയപ്രിൽ (പകകാശ൦ കതടപ്രി കപകാവന്നേ കുടപ്രിളയകപകാളല അവ൯
കല്ലുനപ്രിറഞ വനീധപ്രിയപ്രിലൂളട നടന്നു. ടനീച്ചെളറകാടറ്റ്
കകാര ൦ പറ ഞ. നപ്രിനകകാളരളയ ലഅം
സഅംശയമുകണകാ? വപ്രി൯സ൯ ,അവ൯ ഇതപ്രിനുമു൯പ്പുഅം
ഒരുവളന്റെ കപന എടുത്തുട്ടുണറ്റ്.അവ൯
ളമകാഴപ്രിഞ. ശരപ്രി ഞകാ൯ വരകാഅം. വപ്രി൯സ൯ ഇവപ്രിളട വര.നനീ ശരതപ്രിളന്റെ കപന എടുകതകാ? ഇല ,
ടനീച്ചെ൪ എനപ്രികറ്റ് അറപ്രിയപ്രില. ഞകാ൯ സത അം മകാണറ്റ് പറയന്നേതറ്റ് . നുണ ഒരപ്രിക്കുഅം പറയരുതറ്റ്,സത
അം പറഞകാൽ അടപ്രികപ്രില . ടനീച്ചെ൪ , എളന്റെ അമ്മ പറഞതറ്റ് എന്നുഅം അഹപ്രിഅംസയളട ഭകാഗതറ്റ്
നപ്രിൽകണഅം എന്നേകാണറ്റ് പറഞതറ്റ്.മതപ്രി നപ്രിളന്റെന യഅം പറച്ചെപ്രിൽ.വടപ്രിയളട മൂ൪ച്ചെതപ്രിളകഅം കണറ്റ്
വപ്രി൯സ൯
ഒന്നു ഭയന്നു. കുറുകളന്റെ
മു൯ന്നേപ്രിൽ
കകകാഴപ്രിക്കൂടപ്രി നപ്രിന്നേതുകപകാളലയകായപ്രി.ടനീച്ചെ൪
നലതുകപകാളല
ഒന്നു കപരുമകാറപ്രി.അവളന്റെ
ളവളളത
കകാലപ്രിൽ
ചുവന്നേപകാടുകൾ
തപ്രിളങ്ങപ്രി.എകനകാ വലപ്രിയ കകാര അം സകാധപ്രിച്ചെതുകപകാളല ടനീച്ചെ൪ നടന്നു.കതവപ്രികതവപ്രി വറപ്രികപകായ
കപ്രിണ൪.നനഞമപ്രിഴപ്രിയപ്രിൽ നപ്രിന്നുഅം ഉറവകപകാളല ളതളനനീ൪ ളപകാഞ. വനീടപ്രിളലതപ്രിയ ശരതറ്റ്
വളളര ആനനഅം ളകകാണ്ടു.അവ൯ പുസ്തകഅം നപ്രിവ൪തപ്രി. പുസ്തകങ്ങൾകപ്രിടയപ്രിലൂളട
സ ൪ണ്ണ
കകാപ്പുളള പച്ചെ നപ്രിറതപ്രിലളള കപന. അവളന്റെ മപ്രിഴപ്രികൾ നപ്രിറഞ.
***********
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ഷലിജലി
9-B

കൈണധാമലധാ മേലിണധാണധായലി
കണകാകലകാ മപ്രിണകാണയപ്രി കകാണുമ്പെ൦
തലടച്ചെകായറ്റ്പകായപ്രി എളനളന്റെ കുഞകാളമകാരറ്റ്കറ്റ്
കപകാരകതകാനകായപ്രികല ഞകാൻ എളനളന്റെ
കുഞകാളമകാരറ്റ്കറ്റ് കപകാര കതകാനകായപ്രികല ഞകാൻ
ആ......എ.....ഒകാ.....ആ....
ളചതപ്രിമപ്രിനുകപ്രിളയടുതകാരു
ചൂരല ളകകാളണന്നേടപ്രിച്ചെപഠ
അന്നേനപ്രികറ്റ് ളനകാനപ്രിളലന്നേകാൽ ഇളന്നേളന്റെ
ളനപ്രിലറ്റ്നനീറലകായറ്റ്
ആ.....എ.....ഓ.........ആ
ഒകതപ്രിരുതപ്രിളയടുതപ്രിടറ്റ്പകാട്ടുകളളകാന്നേകായറ്റ്
പകാടപ്രിതന്നേറ്റ്
ഒകാർക്കുകമ്പെകാൾ കകാണുന്നേളതലകാഠ കചകാരയകായറ്റ്
ചകാടുളകന്നുകദങ്ങളള
ആ.....എ....ഓ.....ആ
കണകാകലകാമപ്രിണകാണകായപ്രി കകാണുമ്പെഠ
തലച്ചെകായറ്റ്പകായറ്റ് ഏളനളന്റെകുഞകാലമകാരറ്റ്കറ്റ്
************
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ശ്രനീക്കുടപ്രി
8-A

വപ്രിധപ്രി
കണ്ണനീ൪ത്തുള്ളൂളയകാലപ്രിച്ചു ഉയ൪ന്നേപ്രിതകാ
ളവണ് പകാടകപകാൽ എ൯ കവപ്രി മപ്രിന്നേപ്രിടുന്നു
എനപ്രിനകാണറപ്രിഞപ്രില കണ്ണനീരപ്രി൯ വരവപ്രിളന
വപ്രിധപ്രിളയന്നേറ്റ് കരുതപ്രി ഞകാ൯ മൂകയകായപ്രി
നയനങ്ങൾ കശകാണപ്രിമയപ്രിൽ ആഴപ്രിരുന്നു
ഹൃദയതപ്രി൯ സ്പനനഅം ഏറയകായപ്രി
കരുതുന്നു ഞകാനനീ വപ്രിധപ്രിക്കുമപ്പുറഅം
സുനരകലകാകഅം കകാതപ്രിരപ്രിപ്പു
ഒരു കനരഅം പൂത്തുളയ൯
മനസപ്രിൽ പൂവകായപ്രി
ദുദുഃഖതപ്രിൽ നപ്രിളന്നേകാരു കമകാചനഗനീതഅം.
*************
VIMHS PALLASSANA

11

കകാവവ്യമുകുളങ്ങൾ

റലിൻഷധാദൈറ്റ്
9-A

RIDDLES
1) I am tall when I am young and I am short when I am old. What am I ?
2) What goes up when rain comes down?
3) What has four eyes but can't see?
4) What is at the end of the Rainbow?
5) If an electric train is travelling south, which way is the smoke going?
6) How many months have 28 days?
7) Which letter of the alphabet has got lots of water?
8) We see it once in a year, twice in a week and hour in a day. What is it?
9) How do you make the number one disappear?
10)What goes up but never comes down?

Answers: (1) a candle (2)Rain (3) Mississippi (4)
the letter 'W' (5) it is an electric train (6) 12
months (7) the letter 'c' (8) the letter 'E' (9) the
letter 'G' and its GONE (10) Your age.
**********
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ശധാസഅം എതന്റെ സതധഅം
ശകാസഅം
ഒരു കഥകപകാളല , കവപ്രിതകപകാളല
ജനീവപ്രിതതപ്രി
ഒകാകരകാ അണുവപ്രിലഅം
വ൪ണദളങ്ങളകാൽ പു
പ്രിരപ്രികളഅം
സപ്രിഅംഹളതകപകാളല ഗ൪ജപ്രിച്ചുഅം
നകാമകായപ്രി നമ്മപ്രിളലകാരകാളകായപ്രി

ശകാസഅം
ജനീവപ്രിതതപ്രിനറ്റ് ഊ൪ജമകായപ്രി
ചപ്രിനയളട രസക്കൂട്ടുമകായപ്രി
ഹൃദയത്തുടപ്രിപകായപ്രി,
ശ കാസനപ്രിശ കാസങ്ങളകായപ്രി,ശകാസഅം മുകന്നേറുന്നു
പരനീക്ഷണശകാലയപ്രിൽ തുടപ്രിക്കുന്നേ
ബ  ൂററഅം പപ്രിപറഅം
രകാസസഅംകങ്ങളഅം ളചകാല്ലുന്നു,ളള
ജനീവപ്രിതകഥകൾ..............
ആപപ്രിളപ്രിലൂളട പുറത്തുവന്നേ
ഗുരുത കാക൪ഷണവഅം
കടലപ്രിളന്റെ നനീലപ്രിമയഅം
പരപ്രിണകാമങ്ങൾ രഹസ ച്ചുരുളകളഅം
നപ്രില൪തപ്രി,അറപ്രിവറ്റ് അമൃതകാകപ്രിയ
ശകാസഅം ,
ളഎ൯സനീനുഅം ഡകാ൪വപ്രിനുഅം
ന  ൂളന്റെ ബുദ്ധപ്രിയഅം
കകാൾ ലപ്രികനയസപ്രി൯ വ൪ഗനീകരണവഅം
ശകാസറ്റ്(തകലകാകതപ്രിനു മകാറകൂടകാനകായപ്രി
ഇന്നു നൂതനകളണതലകായറ്റ്
ഒകാകരകാ രകാജ വഅം ഒകാകരകാ മനുഷ രുഅം
അറപ്രിവപ്രിളന്റെ കടലപ്രിൽ നനീന്തുകയകായറ്റ്.
ളചറുമഴത്തുളളപ്രികപകാൽ നപ്രി൪മലമകാളയകാരു
ശകാസറ്റ്(തതപ്രിൽ ജകാലകഅം തുറക്കുകയകായറ്റ്
അറപ്രിവഅം സുമങ്ങൾ വപ്രിരപ്രിയകയകായറ്റ്........
സജപ്രിലഫകാതപ്രിമ
എട്ടറ്റ് . എ
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ശശ്രീലകലി
8.A

അമ്മയുതടെ മസ്നേഹഅം
കസ്നേഹതപ്രിനപ്പുറഅം ഉളളളതനകാളണന്നേ
കചകാദ തപ്രിനുതരഅം ളചകാല്ലു നപ്രിങ്ങൾ
അമ്മളയന്നേ മഹകാ പവകാഹമകാണതപ്രി൯
ഉതരഅം ഞകാ൯ ളചകാലപ്രിടുന്നു കകൾക്കൂ
വകാഝല ളമകാത്തുളള ഒകാകരകാ നപ്രിമപ്രിഷവഅം
ളപകാടപ്രി മുളയ്ക്കുന്നേ കനരളമകന്നേകാ
അമ്മയളട കസ്നേഹമുകളകാകരകാ നപ്രിമപ്രിഷവഅം
പു പ്രിരപ്രിപൂവകായപ്രി തൂകപ്രിടുഅം നകാഅം
പൂളവകാന്നു വകാടപ്രിയകാൽ കനകാവന്നേ ഇലക കപകാൽ
ഞകാളനകാന്നു വകാടപ്രിയകാൽ കനകാവമമ്മ
ഏളതകാരു കകാവപ്രിലഅം കപകാലഅം കകാണകാളതകാരു
കണപ്രികണ്ടുണരുഅം എന്നേമ്മ
***************
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ശരതറ്റ്
9-A

ആൻ ഫകാങ്കപ്രിളന്റെ ഡയറപ്രി
വലതകാവകമ്പെകാൾ എഴുത്തുകകാരപ്രിയകാകണഠ എന്നുഠ സസ്വപ്നഠ കണ ഒരു ളകകാച്ചു
ളപണ്കുടപ്രി. പകക്ഷ വപ്രിടുരമ്മുകമ്പെ അവൾ ളകഴപ്രിഞകപകാഴപ്രി. ഫപ്രിറലളട
കകകാണ്കട്രേഷൻ കസ്വകാമ്പെപ്രിൽ കപ്രിടന്നേറ്റ് കടകഫകായപ്രിഡറ്റ് പപ്രിടപ്രിച്ചു 15 കാഠ വയസപ്രിൽ
അവൾ മരപ്രിച്ചു. എന്നേകാൽ അവൾ അനശസ്വരയകായപ്രി.
ളളപ്രിച്ചു തകാമസപ്രിച്ചെകാ മുറപ്രിയപ്രിൽ നപ്രിന്നു കളണടത ഡയറപ്രിക്കുറപ്രിപപ്രിലളട.
ജുതരകായ ഒകാടഫകാങ്കറ്റ് എഡപ്രിതറ്റ് ഫകാങ്കറ്റ് ഒമ്പെതപ്രികളളട രണ്ടു ളപണ്മകളപ്രിൽ
ഇളയവളകായപ്രി 1929 ജുണ് 12 നറ്റ് ജർമ്മനപ്രിയപ്രിളല
ഫകാങ്കറ്റ്ഫർടപ്രിൽ ജനപ്രിച്ചു . ഹപ്രിററ്റ്ലർ ജർമ്മൻ ചകാൻസലറകായപ്രി അധപ്രികകാരകമറകതകാളട
ജുതളര കദ്രേഹപ്രികകാനകാരഅംഭപ്രിച്ചു. അവർ രകാജഅം വപ്രിടറ്റ് കഹകാളണപ്രികലകാകറ്റ് ഒകാടപ്രി.1939 ൽ
ഹപ്രിററ്റ്ലർ കഹകാളണറ്റ് ആക്രമപ്രിച്ചു കനീഴടകപ്രി. ആഅംസറർഡകാമപ്രിളല മുറപ്രിയപ്രിൽ ആ
കുടുഅംബഅം
ഒളപ്രിച്ചു
തകാമകാസപ്രിച്ചു.
അകകാലതകാണറ്റ്
അൻഫകാങ്കറ്റ്
ഡയറപ്രി
എഴുതപ്രിത്തുടങ്ങപ്രിയതറ്റ്. ഒടുവപ്രിൽ പപ്രിടപ്രികളപടറ്റ് കകകാണ്സണ്കട്രേഷൻ കൃകാമ്പെപ്രിൽ
അടയ്ക്കളപടറ്റ്. ളബർഗൻ ളബൽസണ് എന്നേ നകാസപ്രി തടവയപ്രിൽ കപ്രിടന്നേറ്റ് അമ്മയഅം
ആൻഫകാങഅം സകഹകാദരപ്രിയഅം കടകഫകായപ്രിഡറ്റ് പപ്രിടപ്രിളപട്ടു മരപ്രിച്ചു.

**************
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ആശുപതലി
ഒരു തുളപ്രി ചുടുനനീർ കവണനപ്രികപ്രിന്നേറ്റ്
ഭനീകരമകാഅം പനപ്രി കനരപ്രിടകാൻ
ഒരു കപരളസറകാകമകാളപ്രി തുണ്ടുമതപ്രി
അഞ്ചരളസന്റെറ്റ് സ്ഥലഅം വപ്രിറപ്രിടകാളണനപ്രികറ്റ്
അഞ്ചഅം വകാർഡപ്രിളലകാരപ്രിപപ്രിടഅം
ഭകാവമകാറമകാണപ്രി കരണളമനപ്രികപ്രിതപ്രി
ആശുപതപ്രിയപ്രിൽ കയറകാൻ
രണണയളലന്നേറ്റ് രണകായപ്രിരമകാളണനപ്രികപ്രി
പനപ്രി മകാറുവകാൻ കവണതറ്റ്
ഒരു തുണറ്റ് കടലകാസപ്രിളലഴുതപ്രി വച്ചെ കുറുപപ്രിന്നേപ്രി
ഒരു സഅംജപ്രി മുഴുവൻ നപ്രിറകകാനകായപ്രി
മുണപ്രിളലനപ്രികപ്രി മകാറുമറകകാനകായപ്രി
ഇടങ്ങഴപ്രി അറപ്രിയപ്രില വയറുനപ്രിറകകാൻ
ഒരു ളസന്റെറ്റ് ഭൂമപ്രിയഅം ഒന്നേരകളമകായറ്റ്
ഒരു കൂറൻ ആശുപതപ്രിയപ്രിലകായ ഞനുഅം
കണ്ണടയപ്രില കുടയമപ്രിളലനപ്രികറ്റ് ഒന്നേരകകാളഅം നരച്ചെമുണ്ടുഅം
ഒരു പനപ്രിളകനപ്രിനനീ ആർഭകാട കർമ്മകൾ
കൂർമയകായറ്റ് സൂചപ്രി കപകാളരനപ്രികറ്റ്
മകാറണളമകന്നേകാ നടന്നു കഴപ്രിഞപ്രികല
പപ്രിളന്നേനപ്രിനറ്റ് ആർഭകാട കർമ്മകൾ
സസ്വകാർഗതപ്രിളലതപ്രി ഗപ്രിഗകാണറ്റ് കഴപ്രിഞ ഞകാൻ
എനപ്രിനനീ ഓടകാത ഫകാനപ്രിനു മുമ്പെപ്രിൽ
ഒരു കൂറൻ കകടപ്രിടകാൻ കവണ്ടുന്നേ മരണങ്ങൾ
ആറടപ്രി മണ്ണപ്രിൽ കപ്രിടകകാനകായറ്റ്

വപ്രികവകറ്റ്
10-B
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കകലകാസറ്റ്.യൂ

9-A
കൈഥകൈളലി
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കകരൺ.ആർ. ശങർ
9-A

गगु रु हही भगववान
स ।हमम अयधकमर सत पपरकमश कह
*** जज शबद ससनतत हह हममरत मन मम सवयय अभभममन कत बमव उमड़ आतत हत वह शबद हह गर
और लत जमयत अरमररर जज अजमन ददर कर जमन पपररमन करतम हह वहह गसर हह वहह हममरम भगवमन हत कयजयभक भगवमन कम
पभरचय हमम गसर हह दततम हह आधयमभतमक कततरप मम गसर कह बड़ह मभहमम हह ,सयत कबहर नत अपनत दजहत दमरम यह बतमयम हह
कह गसर और भगवमन दजनजय मम सत गसर कत पमपव पकड़नत चमभहए कयजभक गसर हत हमम बमगवमन कत बमरत मम बतमतत हह ।

बचचत कह पहलह गसर उसकह ममतम हजतह हह । ममप कह गजदह मम बहठकर यह बजलनम सहखतम हह । उभचत अनसभचत
तरम अचछत बसरत कम समधमरण जमन उसत ममप सत हह पपरमपर हजतम हह . भफर बमलक पमठशमलम जमतम हह ,वहमप उसत भवदम पपरमपर
हजतत हह , वरजर तक वह अपनह भशकम गसरवज सत भवभवध पपरकमर कम जमन उसत पपरमपर हजतह हह,आगत चलकर वयमपर, उदजग
अरवम अनय पपरकमर कम जमन उसत भजन अनसभवज लजगज सत पपरमपर करतम हह , वत हह उसकत गसर हजतह हह।
भमरत मम गसर कम महतव सदहव रहम हह और रहतगम

************
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