
മഴവവിലല



മഴവവിലല

ഉളളടകക

എഡവിറററ്റോറവിയല......................................................................................................................................3

ആശശംസകറളറ്റോടട....................................................................................................................................5

 കറ്റോലശം....................................................................................................................................................6

ഒറ്റോര്മകളുടട സുഗനശം..............................................................................................................................7

നടപറ്റോത.................................................................................................................................................9

 ഊര്ജ്ജവശം പരവിസവിതവിയശം..................................................................................................................11

സസ്വപ്നതവിടല മറ്റോലറ്റോഖ............................................................................................................................13

ഉഷ്ണരറ്റോശവി..............................................................................................................................................15

കരപ്പുറതവിടന......................................................................................................................................15

ഇതവിഹറ്റോസശം..........................................................................................................................................15

എശം.ടവി.സമറ്റോനതകളവിലറ്റോത....................................................................................................................17

അക്ഷര വവിസ്മയശം...................................................................................................................................17

എടന സസ്വപ്നശം........................................................................................................................................19

പ്രകൃതവി എന്ന അമ...............................................................................................................................20

ഡവിജവിറല മറ്റോഗസവിന് അശംഗങ്ങള.................................................................................................................

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല



മഴവവിലല

എഡഡിറററ്റോറഡിയല

 കടവികള ശലഭങ്ങളുശം വറ്റോക്കുകള പൂക്കളറ്റോക്കുകയശം ടചെയന്ന
ഒരവിടശം  അതറ്റോണല വവിദദറ്റോലയശം.   ആ ആലയതവിടല ടകറ്റോച

പൂറനറ്റോടമറ്റോയവിഒരുകടയ്യെത്തു മറ്റോസവിക  'മഴവവിലല''. ശലഭങ്ങടളലറ്റോശം
പൂറനന് നുകരറ്റോന് വരുന്ന 'സപ്തനവിറങ്ങളുശം' ചെറ്റോലവിടച്ചെഴുതവിയ 
ടകറ്റോചഭൂമവിക .
                              ഇവവിടട
                            നവിറവശം നവിലറ്റോവ മുണല 
                        സുഗനവശം സുമധുരവമുണല. 
                                  പവിടന്ന 
                            നറുപു   ഞവിരവി തൂകവി
                                  ലവിറവില  കകറ്റുമുണല. 
ചെവിനകളുടട അതവിഭറ്റോരറമറവിയ ദര്ശനങ്ങളവിലല  ആര്ദ്രമറ്റോയ 
മമൗനതവിടന  സറ്റോന്ദ്രമറ്റോയ അക്ഷരങ്ങളവിലൂടടയളള 
തതീര്ത്ഥയറ്റോത്രയറ്റോണവിതല .
                                         
              സറ്റോഫല എഡവിറര്                          സറ്റുഡനല  എഡവിറര്
                     ഡവിശംബവിള                                             നന്ദന
                                          

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല

      " നവിടന  മക്കള  നവിറനതല,
ജതീവവിതതവിടനയശം  സസ്വനശം  ആഗ്രഹങ്ങളുടടയശം
മക്കളറ്റോണവര്.  അവര്  നവിന്നവിലൂടട  വളരുന.

അവര്ക്കല  നവിടന  റസ്നേഹശം  നലകറ്റോശം.  എന്നറ്റോല ചെവിനകള   
അരുതല.   അവര്ക്കല  അവരുടട   ചെവിനകള   കറ്റോണശം.”

                                                      ഖലതീല  ജവിബറ്റോന്
   



മഴവവിലല

ആശകസകറളറ്റോടട......

                     പറ്റോശംപുസ്തകങ്ങളവില   നവിനശം
ഗുരുക്കനറ്റോരുടട  അധരങ്ങളവില  നവിനശം  നവിങ്ങല   
ആര്ജവിടച്ചെടുത  അനുഭവങ്ങളുടട  കരസ്പര്ശതറ്റോല   
കവവിതകളറ്റോലശം, കഥകളറ്റോലശം  ഒരുക്കവിടയടുത   ഈ  'നവിറക്കൂടല '  
നവി  റ  ഞ്ഞ   മനറസറ്റോടട  ഞങ്ങള  സസ്വതീകരവിക്കുന   ഇതവിടന  
അണവിയറയവിലശം   അരങ്ങത്തുശം  പ്രവര്തവിച്ചെ   എലറ്റോവര്ക്കുശം   
അഭവിനന്ദനങ്ങള......

                         ആശശംസകള......

                                               ഒതവിരവി  റസഹറതറ്റോടട
                                                           ടഹഡവിസ്ട്രസല.....

ലവിറവില കകറലസല
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          കറ്റോലക

നനയറ്റോശം പകലവിടന മറനതീക്കവി-
കറ്റോലമറ്റോശം കറുപവിടന കകകള 
അകലറയറതറ്റോ അറമ്പേറ്റുപവിടയ-
ന്ന മറ്റോനവിടന റതങ്ങവികരച്ചെവില 
മൂകമറ്റോശം കൂരവിരുള കറ്റോറവിടലന് ടന-
വവിടടറയറ്റോ രറ്റോക്കവിളവികള തന് റതങ്ങല
കൂരവിരുളവിന് മറവവിലറ്റോയല കറ്റോലനറ്റോശം ഉളള ടക്കശം
മനുഷദടന ക്രൂരതകള 
ലഹരവിക്കടവിമയറ്റോയല മറ്റോറവിക്കഴവിഞ്ഞറ്റോല 
സുന്ദരയവതസ്വതവില നറ്റോശക്കറ്റോലശം 
ടതരുവവിടന വവിജനമറ്റോശം വതീതവിയവില 
തന് അമടയ റതടവിക്കരയന്ന 
കുഞ്ഞുകപതല..................

ലഹരവിതന് സുഖശം ടഞരമ്പേവില-

ലവിഞ്ഞറ്റോല പവിടന്ന അമ-
ടപങ്ങളവില റരറ്റോഗവികളക്കല 
മറ്റോരകറരറ്റോഗങ്ങളക്കടവിമയറ്റോയല 
മറ്റോറവിക്കഴവിടഞ്ഞറ്റോരതീന്നടന നറ്റോടല 
അറവിയറ്റോടത ഞറ്റോന് റതങ്ങവികരഞ്ഞു
റപറ്റോയല ടടദവതവിടന നറ്റോടവിടന 
അവസറയറ്റോര്തല [3]   



മഴവവിലല

                                                                   അനനദ.p.p   ixA

                        
   

ഒറ്റോര്മകളുടട   സുഗനക

റപമറ്റോരവി ടപയ്യുടന്നറ്റോരറ്റോ പ്രഭറ്റോതതവില
          ഞറ്റോന് ക                     ണ്ടു എന് വവിദദറ്റോലയമറ്റോശം പൂ റനറ്റോടടത.
കണതീരു തൂവവി    ഞറ്റോന് ടചെന അവവിടറപറ്റോളകണ്ടു  
ഞറ്റോന് അടന്നറ്റോരു മറ്റോലറ്റോഖടയ.

മറ്റോലറ്റോഖയലതു  അധദറ്റോപവിക.
കറ്റോലശം കടനറപറ്റോയല
 ഞറ്റോനുശംകടനറപറ്റോയല
വവിദദറ്റോലയമവിറപറ്റോല എന്  ഓര്മ മറ്റോത്രശം.
മധുരമറ്റോശം മറ്റോമ്പേഴശം തടന്നറ്റോരറ്റോ മറ്റോവവിറപറ്റോള
കു         ഞ്ഞു കഷണ  ങ്ങളറ്റോയല മണ് തലതവില
പൂമ്പേറ്റോറയന്നല  പൂറനന്  റതടവിയ 
ഉദദറ്റോനമവിന്നല  കറ്റോണ്മറ്റോനവില.

മധുരമറ്റോശം  ഓര്മകള തടന്നറ്റോരറ്റോ  വവിദദറ്റോലയമവിറപറ്റോല

ലവിറവില കകറലസല
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എടന  ഓര്മയവില ഒളവി  ഞ്ഞവിരവിപ.ഉളള ടക്കശം
 .....ഇനടമടന  വവിദദറ്റോലയറമ  ഞറ്റോന്
ടകറ്റോതവിക്കുന  നവിടന  അരവികവിടലതറ്റോന്.......

                              ലകഡി.v.s   viii c
                                                 

നടപറ്റോത

ആറരറ്റോ പറ്റോടവിയ പറ്റോടവിടന  വരവികള ചുണവിടന ഈണടത ടതറ്റോട
ആറലറ്റോലശം തറ്റോരറ്റോടപറ്റോടവിയ അമയശം
തണലറ്റോയവി  തറ്റോങ്ങറ്റോയവി  നവിന്ന അചെഛനുശം  മനസവിന് വറ്റോതവിലവില  
                                           തടവി  വവിളവിച             
 പളളവിക്കൂടതവിടന  പടവികള  ചെവവിടവിക്കയറുശം-
റപറ്റോടലറ്റോരു ജതീവവിത സറ്റോഗര തതീരശം ചെവവിടവി
നടടന്നറ്റോറരറ്റോര്മകള  മനസവിടന   മറ്റോററ്റോല  നതീക്കവി സമൗഹൃദവശം  
പവിടന്ന  ഇണക്കവശം  പവിണക്കവശം

സറ്റോ ന്ദ്രമറ്റോയവിഉളള ടക്കശം ഉളളവിറലറക്കറ്റോര്ന്നവിറങ്ങവി
അമതന് മടവിതടവില തലചെറ്റോയലചെറങ്ങവി പവിടന്ന
റസറ്റോദരവിടക്കറ്റോപശം കളവിച  അമയറ്റോയല  ടതീച്ചെററ്റോയല    റഡറ്റോക്ടററ്റോയല
ഒറ്റോര്മതന് നടപറ്റോതയവിലൂടട നടന   ഞറ്റോന് നതീങ്ങ
വഴവിയവിടല കണതീരവിന്  നനവല  കുടവിച്ചെവിറക്കവി
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സ      റനറ്റോഷതവിന്  ഉലറ്റോസശം  പറ്റോടവിനതീടവി 
ഓര്മതന്  നടപറ്റോത  തുറന  നതീക്കവി.

                      സലമ.v.s    x.c

           

  ഊര്ജ്ജവക  പരഡിസഡിതഡിയക

              ഊര്ജ്ജമവിലറ്റോത  ഒരു റലറ്റോകടതപറവി ചെവിനവിക്കറ്റോന്  
ക്കൂടവി  കഴവിയറ്റോത  ഒരു  കറ്റോലഘടതവിലറ്റോണല   നറ്റോശം ഇന്നല 
ജതീവവിക്കുന്നതല.  എന്നറ്റോല ഊര്ജ്ജ പ്രതവിസനവി  
വളരുന്നറതറ്റോടടറ്റോപശം തടന്ന വളര്ന ടകറ്റോണവിരവിക്കുന  
മടററ്റോനകൂടവിയണല.      അനരതീക്ഷ മലവിനതീകരണവശം  
കറ്റോലറ്റോവസസറ്റോ     വദതവിയറ്റോനവശം. എങ്ങടനയന്നറല , ഇനദ ഉ 
ടപടടയളള  രറ്റോജദങ്ങ  മവിക്കതുശം ഊര്റജറ്റോല പറ്റോദനതവിനല 

ലവിറവില കകറലസല
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തറ്റോപകവദദ്യുത നവിലയങ്ങടളയറ്റോണല പ്രധറ്റോനമറ്റോയശം  
ആശ്രയവിക്കുന്നതല  അതറ്റോയതല  കലക്കരവി ,നറ്റോപ്തല,അസശംസ്ക്രത   
എണ മുതലറ്റോയവയറ്റോണല  കവദദ്യുതവി  ഉതലപറ്റോതവിപവിക്കറ്റോനുളള  
ഇനനമറ്റോയവി   ഉപറയറ്റോഗവിക്കുന്നതല. ഇവ  കത്തുറമ്പേറ്റോഴുണറ്റോകുന്ന  
co2,so2,no2,co   എന്നവിവ  അനരതീക്ഷ  മലവിനതീകരണശം   
ഉണറ്റോകുന  ഊര്ജ്ജ  ആവശദകത   വര്ധവിക്കൂറമ്പേറ്റോള  പുതുതറ്റോയവി
ഊര്ജ്ജ  ഉതലപറ്റോദന  റകന്ദ്രങ്ങള
സറ്റോപവിറക്കണതറ്റോയവി  വരുന. ജലകവദദ്യുത നവിലയങ്ങളുശം  
സമൗറരറ്റോര്ജനവിലയങ്ങളുശം
സമുറദ്രറ്റോര്ജനവിലയങ്ങളുശം, കജവ ഇനനങ്ങള  ഉപറയറ്റോഗചളള  
നവിലയങ്ങളുശം   സറ്റോപവിക്കറ്റോന്  ധറ്റോരറ്റോളശം   പരവിമവിതവികളുണല 
ആറഗറ്റോളതലതവില  66.5%  കറ്റോര്ബണ്  കഡ   ഒറ്റോകക്സൈഡല  
30%  സളഫര്കഡ  ഒറ്റോകക്സൈഡല  70%  കനട്രജന്  ഒറ്റോകക്സൈഡല  
മുതലറ്റോയവ  പുറശം തളളുന്നതല  കവദദ്യുറതറ്റോര്ജ   ഉതലപറ്റോദന 
റകന്ദ്രങ്ങളുശം   വറ്റോഹനങ്ങളുശം റചെര്ന്നറ്റോണല.  ഈ കറ്റോരദങ്ങള  
എലറ്റോശം  പരവിഗണവിക്കുറമ്പേറ്റോള  കഴവിവതുശം  പുതവിയ   
തറ്റോപകവദദ്യുതനവിലയങ്ങള  തുടങ്ങറ്റോടതയശം  പ്രകൃതവിക്കല റദറ്റോഷശം  
ടചെയ്യെറ്റോത  രതീതവികളവിലൂടട    
ഉളളവ റപ്രറ്റോതറ്റോഹവിപവിചശം  മുറന്നറ്റോടല  റപറ്റോകുന്നതറ്റോകുശം  നമുക്കല 
നലതല  ലഭ ദമറ്റോയ  ഊര്ജശം  കഴവിവതുശം സശംരക്ഷവിക്കുന്നതറ്റോണല ഈ 
സറ്റോഹചെരദതവില  ഉതമശം.

                                   
                                          അശശ്വതഡി  p.s
                                                      x.a
                      



മഴവവിലല

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല

സശ്വപ്നതഡിടല മറ്റോലറ്റോഖ

 
അമടയറപറ്റോടല വന അവള 
എന് ജതീവവിതതവില കടനവന്നവള
മറ്റോതൃറസ്നേഹശം എടനന്നറവിയറ്റോടത 
ഞറ്റോനറവിയന അമടയടനന്നല
ഒനമറവിയറ്റോടത പ്രറ്റോയതവില അമയശം 
പവിച്ചെവച്ചെതീടുന്ന പ്രറ്റോയതവില അച്ഛനുശം  
നഷ്ടടപടതവിടന വവിലയറവിയന ഞറ്റോന് 
അമ തന് റസ്നേഹശം എടനന്നറവിഞ്ഞതുശം
അവളവില നവിന്നല മറ്റോത്രശം 
അമ തന് വറ്റോതലദടമറന്നറ്റോടല കറ്റോടവിനതീ 
കുഞ്ഞവിടനറപറ്റോടല കൂടടക്കൂടവി 
അമ്പേവിളവിമറ്റോമടന ചൂണവിക്കറ്റോടവി,
എന്തുപറ ഞ്ഞറ്റോലശം റകടവിരവിക്കുശം,
മറ്റോയകവിലവളുടട പുഞവിരവിടയറ്റോടശം
തറ്റോടന തറലറ്റോടവിയ കകകളുശം 
പുഞവിരവി മറ്റോയറ്റോത ചുണ്ടുകളുശം 
റസ്നേഹശം വവിടര്ത്തുന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള 
റസ്നേഹസറ്റോഗരതവിന് ഉടമനതീറയ
അമടയടനന്നല പഠവിപവിച്ചെതുശം നതീ
എനശം കണ്ടു മറഞ്ഞ സസ്വപ്നതവിടല 



മഴവവിലല

എന് അമയറ്റോയല അവതരവിച്ചെ മറ്റോലറ്റോഖ നതീ 
എനവിടക്കറ്റോരു പുനര്ജനശം തന്ന മറ്റോലറ്റോഖ നതീ

ആരര.V .R. 
`        6th A

ഉഷ്ണരറ്റോശഡി

കരപ്പുറതഡിടന

ഇതഡിഹറ്റോസക
2018-ടല വയലറ്റോര് അവറ്റോര്ഡല ടക.വവി. റമറ്റോഹന്കുമറ്റോര് രചെവിച്ചെ 
'ഉഷ്ണരറ്റോശവി  കരപ്പുറതവിടന ഇതവിഹറ്റോസശം' എന്ന റനറ്റോവലവിനു 
ലഭവിച. ടപറ്റോതു വവിദദറ്റോഭദറ്റോസ ഡയറക്ടറുശം വവിദദരശംഗശം മറ്റോസവികയടട  
ചെതീഫല എ  ഡവിററുമറ്റോണല ഇറദ്ദേഹശം . മലയറ്റോളസറ്റോഹവിതദതവിടല 
പ്രശസ്തമറ്റോയ പുരസറ്റോരമറ്റോണല ഇതല 
                                          റരഖകളവിലറ്റോടത റപറ്റോയതുശം
റരഖടപടുതറ്റോടത റപറ്റോയതുമറ്റോയ പുന്നപ്ര-വയലറ്റോര് സമരതവിടന 
തദറ്റോറഗറ്റോജ്ജജസ്വലമറ്റോയ കഥപറയന  ഉ   ഷണരറ്റോശയവില ചെരവിത്രവശം 
വര്തമറ്റോനവശം കറ്റോലപരമറ്റോയവി സനവിക്കുന
                                               ശ്രറ്റോദ്ധറശഷശം, റഹരറ്റോമ,ജറ്റോരനുശംപൂ
പൂച്ചെയശം,ഏഴറ്റോമവിന്ദ്രവിയശം,  പ്രണയതവിടന മൂന്നറ്റോശം കണല 

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല

എടലറ്റോക്കുടവി 
പ്രണയറരഖകള[റനറ്റോവലക
ള]ഭൂമവിയടടഅനുപറ്റോതശം,അകശംകറ്റോഴ്ചകള[കഥകള]ജതീവടന 
അവസറ്റോനഇല  [ഒറ്റോര്മ]റദവരതവി[യറ്റോത്ര]മതീനുക്കുടവി 
കണറലറ്റോകശം[ബറ്റോലസറ്റോഹവിതദ.]എന്നവി ഉളടപടട 25 കൃതവികള.
                                                      

എക.ടഡി.സമറ്റോനതകളഡിലറ്റോത

അക്ഷര വഡിസ്മയക
ആയവിരശം പൂര്ണചെന്ദ്രനറ്റോടര ദര്ശവിച്ചെല, എണ്പതവിനറ്റോലറ്റോണ്ടു  
പവിന്നവിട  ജതീവവിതശം അതവില  ഏഴുപതവിറററ്റോകറ്റോലശം നതീണ  
ഇടതടവവിലറ്റോത സര്ഗ്ഗറസവനശം. ഏക്കറ്റോലത്തുശം ഒറര 
സസ്വതീകറ്റോരദതറയറ്റോടട ഏററക്കുറച്ചെവിലകളവിലറ്റോത ലവണ സമുദ്രശം 
റപറ്റോടല നവിലനവിന്ന ഇങ്ങടനടയറ്റോരു സറ്റോഹവിറതദതവിഹറ്റോസശം 
റലറ്റോകത്തു തടന്ന റവടറയവിടലന പറയറ്റോശം. 
വവിശസ്വസറ്റോഹവിതദതവിനു മലയറ്റോളശം സമറ്റോനവിച്ചെ സമറ്റോനതകളവിലറ്റോത
അക്ഷരവവിസ്മയമറ്റോണല എശം.ടവി  എന്ന എശം.ടവി വറ്റോസുറദവന് നറ്റോയര് 
എശം.ടവി  ഒറയല ടക്കറ്റോരു സറ്റോഹവിതദ ചെരവിത്രമറ്റോണല  
സര്ഗ്ഗരഹസദങ്ങളുടട മഹതറ്റോയ പറ്റോഠപുസതകവശം         എശം.ടവി 



മഴവവിലല

ടയന്ന ഈ വളളുനറ്റോടന്   സര്ഗ്ഗപ്രതവിടയ    അത്ഭുതറ്റോദരങ്ങറളറ്റോടട
മറ്റോത്രടമ  നമുക്കല കറ്റോണറ്റോനറ്റോവൂ .എഴുത്തുകറ്റോരന് എന്നതവിടനറ്റോപശം 
പത്രറ്റോധവിപടരന്ന നവിലയവിലശം മലയറ്റോളവികളുടട സറ്റോശംസറ്റോരവിക 
ഭുമവികയവില അറദ്ദേഹശം മുദ്രപതവിപവിച. നവിരനരശം 
നവതീകരവിക്കടപടുന്ന എഴുതവിലൂടട അറദ്ദേഹശം മലയറ്റോള 
സറ്റോഹവിതദചെരവിത്രതവില സസ്വനമറ്റോടയറ്റോരു 'കറ്റോലശം'  ക്കുറവിച.1995-

ല ജറ്റോന പതീ൦പുരസകറ്റോരവശം 2005-ല പത്മഭൂഷണ്  
ബഹുമതവിയശം 2011-ല എഴുതച്ഛന് പുരസറ്റോരവശം അറദ്ദേഹടത 
റതടവിടയതവി
              "അറനകശം  രഹസദങ്ങടള   
തടനഗര്ഭതവിലവഹവിക്കുനസമുദ്രടതക്കറ്റോള 
                                 എനവിക്കവിഷ്ടശം  എടന്നയ
                               റവിയന്ന എടന നവിളടയ
                               യറ്റോണല.”
                                                   എശം.ടവി                         
                                                                              

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല

എടന   സശ്വപ്നക
സസ്വപ്നശം   എടന്ന  ഉറങ്ങറ്റോന്
അനുവദവിക്കറ്റോത  സസ്വപ്നശം
എടന  ആഗ്രഹടത  സസ്വപ്നശം
മറ്റോക്കവിയ  സസ്വപ്നശം

നടമ  ചെവിരവിക്കറ്റോന്  പശംപവിപവിച്ചെ  സസ്വപ്നശം
നടമ   പശംപവിക്കറ്റോന്  പശംപവിപവിച്ചെ  സസ്വപ്നശം
നമ്മുടട  ചെവിനടയ  കറ്റോണറ്റോന്  പശംപവിപവിച്ചെ  
ടചെയ്യെറ്റോന്   കഴവിയറ്റോത   കറ്റോരസ്വങ്ങള  നടമ
ടചെയ്യെവിക്കുന്ന  സസ്വപ്നശം
നടമ  വവിജയവിക്കറ്റോന്  പശംപവിപവിച്ചെ   സസ്വപ്നശം
നടമ  കറ്റോണറ്റോന്  പശംപവിപവിച്ചെ  സസ്വപ്നശം  
നടമ  ഉറങ്ങറ്റോന്  അനുവദവിക്കറ്റോത   സസ്വപ്നശം
                                                 
                                                    തന്സതീബ   M.S

                                                      6.a



മഴവവിലല

പ്രകൃതഡി  എന്ന അമ്മ 

മറ്റോനവിടയടുത്തു  കുനകള  നമള
വലവിടയറ്റോരു  ഫലളറ്റോറ്റു  വച്ചെതീടറ്റോന്
തലവിയടച്ചെതു റപറ്റോടലടയങശം
കതവിടയരവിഞ്ഞു  കവിടപ ഭൂമവി
കുളവിരുതവിരുശം  ടതളവിനതീരുറവകള
വറവിവരണ്ടു  കഴവിഞ്ഞറലറ്റോ
എനവിനുറവണവി   എന്നതവിനുതരശം 
ആര്ക്കു  പറഞ്ഞതീടറ്റോനറ്റോക്കുശം
കറ്റോടുകള  നമ്മുടട പൂര്വവികള  നമുക്കല
പറണ  തടന്നറ്റോരു   വതീടറല
കറ്റോടുതകര്തറ്റോല    നറ്റോടുശം   വതീടുശം
കറ്റോലശം    മറ്റോയലചു   കളഞ്ഞതീടുശം
അതവിന്നല ഒറ്റോര്തവിടുക  മനുഷദറര   നവിങ്ങള
                                                           
                                                             അഞ്ജന.   a.a

                                                                    
x-a

ലവിറവില കകറലസല



മഴവവിലല

ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന് അകഗങ്ങള

               അനനദ.   P P

                 അ ഞ്ജന.   A A

                   ആരദ.    V R

                     തന്സതീബ  M S

                      ടറജതീന     P M

                        സഫല ന     A S

                          ആരതവി   T S

                           ലകവി v s
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