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ആമുഖഖം 

 

ഒരു നലിമലിഷനം 

ജജീവവിതതവില് ഒരടുകന ചവിട്ടയന ആകകന, 

ലകക്ഷ്യങ്ങളളെ കുറവിച്ചുള്ള ബബകധക്ഷ്യമകയവിരവിക്കണന ഓബരക ദവിവസവന നവിങ്ങളളെ നയവികന്നതത.
ഓബരക ദവിനവന പുതുതകയവി എളന്തെങവിലന നവിങ്ങള്ക്കത ളചയകന് ആവണന 

എങവിളല ജജീവവിതതവിനത അര്ത്ഥമുള. 

ഇതത ളചവവിളകകണത ബകള്കക. അളല്ലെങവില് അറവിയക. എന്നതത മകത്രമല്ലെ 

ജജീവവിതതവില് പകര്ത്തുക എന്നതവിലകണത നമ്മുളടെ ജജീവവിത വവിജയന

 ഈ പകതയവിലൂളടെയകണത ബകകട്ടയ്ക്കല് കുഞകലവി മരക്കകര് ഹഹൈസ്കൂളെവിളല 

വവിവര സകബങതവിക വവിദക്ഷ്യയവില് തല്പരരന നവിപുണരമകയ (ഹകറതസത) 

വവിദക്ഷ്യകര്ത്ഥവികളുളടെ പ്രവര്തനന.

ബലകകന ഹഹൈളടെകത ആകുബമകഴന 

തനതത സകഹൈവിതക്ഷ്യതവില് ഞങ്ങള് ഒടന പവിന്നവിലല്ലെ. 

എന്നവര് ളതളെവിയവികന്ന കകഴ്ചയകണത 

ഈ സകഹൈവിതക്ഷ്യ സമകഹൈരതവിലൂളടെ കകണകന് കഴവിയന്നതത. 
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മുഫഫീദ 

9th b

പൂമഞ്ഞാറ്റക്കുഞവ്
ഒരവിക്കല്  ഒര  ഗകമതവില്  ഒര  പൂമകറകഞകയ  കുഞവിപ്പൂമകറ  തകമസവിചവിരന.

കുഞവിപ്പൂമകറയളടെ അമ. അമ പൂമകറയളടെ ഉറ ചങ്ങകതവിയകണത ളപകനകന്. ഒര ദവിവസന

നമ്മുളടെ  കുഞവിപ്പൂമകറ  തളന്റെ  ഗകമതവിലള്ള  ഒര  പൂവവില്  ബതന്  കുടെവികകയകയവിരന.

ബതന്  കുടെവിചവിടന  കുടെവിചവിടന  കുഞവിപ്പൂമകറയ്ക്കത  മതവിയകയവില്ലെ.  അബപകബഴകന  ആകകശന

നന്നകയവി  ഇരണ.  മഴ  ഇബപകള്  ളപയന.  അളയക...  കുഞവിചവിറകു  വജീശവിപറന്നത

ഞകളനങ്ങളന  വജീട്ടവിളലത്തുന  എന്നത  ബപടെവിചവിരവികകയകണത  കുഞവിപ്പൂമകറ.  ആ

സമയതകണത  അമ  പൂമകറയളടെ  ചങ്ങകതവി  ളപകനകന്  പറന  വന്നതത.  അളപകഴകണത

കുഞവിപ്പുമകറളയ  പുറത്തുരതവി  ളപകനകന്  പറന്നതത.  ളപകനകന്  തളന്ന  രകവിചതത

ളകകണത  കുഞവിപ്പുമകറ  മഴ  നനയകളത  വജീട്ടവിളലതവി.  ഇങ്ങളനയള്ള  സമയങ്ങളെവില്

എളപകഴന ളപകനകന് കൂളടെയണകകവില്ലെ എന്നത അവന് മനസവിലകക്കവി.  ഇനവി കരതളലകളടെ

ജജീവവികന എന്നത കുഞവിപ്പൂമകറ തജീരമകനവിച്ചു.

കുഞഞ്ഞാലലി മരകഞ്ഞാര് ഹയര് സസെകണ്ടറലി സ്കൂള,  കകഞ്ഞാട്ടകല 4

ജജ്വലനനം 



ജജ്വലനന

ജഫീവെസന്റെ ഉത്ഭവെനം കടലലില
ഫര്സെഞ്ഞാന . സക

ഭമവിയവില് ജജീവന് ഉത്ഭവവിചതത കടെലവിലകണന്നകണത മവിക്ക ശകസതരതജ്ഞരളടെയന നവിഗമനന.
ഇതവിനുള്ള പല ബകധക്ഷ്യതകളുന     
പലരന  മുബന്നകട  വചവിട        ണത.  മൂന്നര  ബകകടെവിവ ര്ഷങ്ങള്ക്കതമുമത  നമ്മുളടെ  സൂരക്ഷ്യനത
ഇന്നളതതവിലന  30  ശതമകനന  പ്രകകശന  കുറവകയവിരനളവനന   അതുളകകണത
അക്കകലതത  സമുദ്രങ്ങളുളടെ  ഉപരവിതലന  മുന്നൂറത  മജീറര്  ആഴതവില്വളര  തണുത്തുറ ഞ
കവിടെന്നവിരവിക്കകളമനന  കരതളപടുന.  അക്കകലത്തുന  സമുദ്രതവിളന്റെ  അടെവിതടകളെവില്
ഉഷ്ണജല  ബസകതസുകളുണകയവിരന്നതു  ളകകണത  സമുബദ്രകപരവിതലതവിനുന
അടെവിതട്ടവിനുമവിടെയവില് ളളജവപരമകയ രകസപ്രകവിയകള്ക്കത അനുകൂലമകയ തകപനവിലയള്ള
ഇടെങ്ങളുണകയവിരനളവനന  ഇവവിടെങ്ങളെവിലകണത  തനകത്ര  തലതവില്  ജജീവന്  രജീപന
ളകകണളതനന  ഏറവന  പുതവിയ  നവിഗമനമുണത.  സമുബദ്രകപരവിതലന  ദജീര്ഘകകലളതക്കത
ഉറ  ഞകവിടെന്നവിരന്നതത  ളകകണത  ഹജവവസ്തുക്കള്ക്കത  ഹൈകനവികരമകയ  അള്ടകവയലറത
വവികവിരണങ്ങള് സമുദ്രതവിനുള്ളവിബലക്കത എതവിളപടെകതവിരന്നതത.  ജജീവളന്റെ വക്ഷ്യകപനബതയന
വവികസനബതയന  സഹൈകയവിചവിരവിക്കണന  .  പവില്കകലതത  രൂപന  ളകകണത  അന്തെരജീകന
സമുദ്രതവിനുന  നഷ്ടമകയ  ഈഹൈവിമകവചതവിളന്റെ  സകനന  ഏളറടുകകയന  അതവിളന്റെ
തണലവില്  ജജീവന്  നകമവിന  കകണുന്ന  ഹവവവിധക്ഷ്യബമറവിയ  രൂപഭകഗങ്ങളെവിബലക
പരവിഗണവികകയന ളചയ്തു എന്നകണത ചവില ശകസ്ത്രജത        ഞ ര് പറയന്നതത
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                          കകരളനം 
 അന്സവില സവി ട്ടവി

x-c

നകടെവിളന്റെ ബമന ഉയര്ത്തുന്ന ബകരളെന 
നകളെജീബകരതവി൯ ളപക൯വവിളെയന്ന ബകരളെന 
നകടെകയ നകളടെകളക്ക ഒളതകരമവിച്ചു
നകടെവിളന്റെ  ബമന ഉയര്ത്തുന്ന ബകരളെന 

പ്രളെയതവിന് ദുരവിദമനുഭവവിച്ചു മനുഷക്ഷ്യര്                  
ഹകവവിടെകളത ഹക ബകകര്ത്തു നവില്കന ബകരളെന
നവിപകവയറസവിന് ളകടുതവി വജീണ ബകരളെന
നകടെകയ നകളടെകളക്കഹകബകകര്ത ബകരളെന

ഓണളമനന, ളപരന്നകളളെനളമന്നവില്ലെ
ഒളതകര മവിചകബഘകഷവികന ബകരളെന
ജകതവി മത ബബധമവില്ലെകത ബകരളെന
ഒന്നകയത നവില്കന നമള് ബകരളെതവിന് പപൗരനകര്
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A stranger

There I was , in a world of heartly

lonelinated emptiness

and then. My weeping innocence 

touched you

you patted me, I rejoiced 

after a long,we both fell in to a bond.

A bond with different name 

But only with a feeling 

suddenly, gods faith reached

unwillingly  we moved a part 

by surrendering to life's decision

And soon, that stranger vanished 

Who, the witness of my love,

and who. the soul, which embrased 

my heart.

again, I fell into the world of 

weeping darkness
but the memories were yet remembered! 
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MY MOM

My birthday isn't mine
it for my dear mom 
she was the shining
star in my life
she is the person
who love me more
in this life
she is proved
by giving purest love
It i gave my soul
To her, 
it's not enough
when she touching
my hands
I felt that she was
Touching my heart
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FRIENDSHIP
 AFNA BASHEER

- 8.A

F -  Friendship is the blooming one in this word.

R -  Recognise the feeling of heart.

I  -  It has a meaning in our heart.

E -  Everybody like it everybody have it.

N -  Now we didn't know the value of it.

D -  Darkness isn't allowed in it.

S  -  Smile is the symbol of it.

H -  Having a lone affection.

I  -   Its the ship of enjoy and love.

P -    Proud about think about it.
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മഴ നനഞനഞ്ഞാള
 Fathimathul ficlham

മഴത്തുള്ളവികള്   ഇറവിറ
വജീഴബമകള്  സ്പര്ശവികനളവന്
ശരജീരതവില്  സുഗനകനുഭതവികള്
ഭമവിതന്  ബദഹൈമകകുമജീ മണവില്
സുഗന൦ പരത്തുന നജീ
മഴത്തുള്ളവികള് വകന൦ തന്
മവിഴവികളെക൦ മഴത്തുള്ളവികള് തന്
സ്പര്ശനബമല്കബമകളഴന്
വല്ലെകയതകളളെല്ലെക൦ ഇല്ലെകതകയത ബപകവ൦
അനക്കറ കവിടെകന്ന കരവിയവിലകള്
കുതവിര്ത്തു നജീ ളവള്ളവിത്തുള്ളവികള്
വരവികവിബല്ലെ നജീ ഇനവിയ൦ എന്
കണ് കുളെവിര്ളക്ക കകണകന്
എന് മവിഴവിത്തുള്ളവികളെകയവി.
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സവെണ്ണകല  സകഞ്ഞാട്ടഞ്ഞാരനം
By Aysha Muna

യമുനകനദവിയളടെ തജീരത്തുളള്ളകര

ളവണക്കല് ളകകട്ടകരന......

പ്രവിയതമകന മുന്തകസവിനകയവി

പണവിളതകര ളകകട്ടകരന......

മുത്തുന,മരതകവന,മകണവികക്ഷ്യവന

ളകകണത തജീര്ളതകര ളകകട്ടകരന......

ബലകകകല്ഭുതങ്ങളെവില് ഭകരതസകനന

നവിലനവിര്തവിയ ളകകട്ടകരന.....

പണവിയകളുകളുളടെ വവിയര്പവിന് തുള്ളവികള്

കകവക്ഷ്യമകയവിമകറവിയ ളകകട്ടകരന......

ഭകരത സനസകരതവില് എനന

വജ്രബശകഭവിതമകളയകര ളകകട്ടകരന......

തകജതമഹൈല് എളന്നകര ളകകട്ടകരന......

കുഞഞ്ഞാലലി മരകഞ്ഞാര് ഹയര് സസെകണ്ടറലി സ്കൂള,  കകഞ്ഞാട്ടകല 11

ജജ്വലനനം 
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ബഞ്ഞാലലനം

Muhammed Sahaf V M

പവിളന്നയന പവിളന്നയന       ഞകനകകവിനകവവിബലക്കത

ഒഴകുന്ന ളപകളല... 

അമയളടെ തകരകട്ടവിന്

സജ്വരമുള്ള ബകലക്ഷ്യന...

മുതശവിക്കഥകളളെ 

ബസ്നേഹൈവിച ബകലക്ഷ്യന...

അമയളടെ മടെവിതട്ടവിന്

ചൂടുള്ള ബകലക്ഷ്യന...

ഏതുളമകര കപൗതുകമകയവി

ളതകനന്ന ബകലക്ഷ്യന...

ഇനവിയന ഞകന് മറക്കവില്ലെ മധുരകന

മകമഴതവിളന്റെ ബകലക്ഷ്യന...
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മുത്തശലിമഞ്ഞാവെവ്  കഥപറയുന
 Fasna parvuin

8

ഒരപകടെത കകലന മുമത, അതക ആ കകണുന്ന വയലവിളന്റെ 
അക്കളര ഒര മകവണകയവിരവന. പടെര്ന പന്തെലവിച്ചു
നവിന്ന ഒര ബതനകവത. അതകയവിരന എളന്റെ അമ.

അമ  മകവവിളന്റെ  ഒര  ചവില്ലെയവിലകയവിരന      ഞകന്  ഉണകയവിരന്നതത  ഉണവിമകങ്ങയകയവി.
ദവിവസങ്ങള്ക്കത  ബശഷന മുഴത മകങ്ങയകയവിമകറവി.  അളന്നകളക്ക എളന്ന മഞയന ഓറ ഞന
കല൪ന്നത തുടെത ഒര മകമഴന.     ഞകനുന എളന്റെ കൂടകകരന കകറവിലകടെവി കളെവിചവിരന്നകകലന
 ഞകനുന എളന്റെ കൂടകകരന ഒര കുലയവില് മുട്ടവിയവിരന്നത തമകശകള് പറയമകയവിരന.

അബപകള് എളന്ന കകക്ക വന്നത ളകകതവി. കണവിയവില്
നവിന്നത ഞകന് വജീണു. മകവവിളന്റെ ചുവട്ടവില് കളെവികന്ന
കുട്ടവികളുളടെ  മുമവിലകയവിരന  വജീണതത.  ഓടെവിവന്നത  ഒര  കുട്ടവി  എളന്ന  എടുത്തു.  എളന്റെ
മധുരമകറുന്ന ഭകഗങ്ങള് അവര് വജീതവിളചടുതത അവര് വയറവിലകക്കവി. മകങ്ങയളടെ
അണവി അവര് ഒര സലതത ളവച്ചു. അതവില് ഒരകള് 
പറഞത ഞകന് അതത വജീട്ടവില് ളകകണബപകവന.  അതത വജീട്ടവില് ളകകണബപകയവി കുഴവിചവിട.

അബപകള് മഴക്കകലമകയവിരവന.  മഴളവള്ളതവില് ഞകന് നനഞകുതവിര്ന്നത ളമളല്ലെ മുളെച്ചു
തുടെങ്ങവി. അങ്ങളന കുബറ കഴവിഞബപകള് ഞകന് വലതകയവി. പവിളന്ന ഞകന്
ഒരപകടെത  വളെര്ന.  ളകകമ്പുകളുന  ചവില്ലെകളുന  വളെര്ന്നബപകള്,  ചവില  പകവികളുന
കൂടുണകക്കകന്തുടെങ്ങവി.
അവവിളടെ അണകന്, ചവിലന്തെവി, ഉറുമത എന്നവിങ്ങളനയള്ളവര്ക്കത തകമസവിക്കകന് ആ മകവത ഇടെന
നല്കവി. കുട്ടവികള് എളന്റെ തണലവിലവിരന്നതകളെവിച്ചു. അവവിളടെ വലവിയവര്കന പ്രകയമുള്ളവര്കന
വവിശ്രമവിക്കകന് ആ മകവത സമതന നല്കവിയവിരന. 
അവര്ക്കത വയറതനവിറയന്നതുവളര എളന്റെ ബതന്മകമഴന 
ളകകടുതവിരന. പവിളന്ന വര്ഷങ്ങള്ക്കത ബശഷന  ഞകന് മുതശവിയകയവി. എല്ലെകവര്കന  ഞകന്
ഇനവിയന  സഹൈകയങ്ങള്ളചയവിരവികന.തണലന  ,മധുരവനതന്നത  എളന്ന  നവിങ്ങള്
സനരകവിക്കണന.
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സെസൗഹൃദനം
 Naja fathima.M

                                            Vlll-D 

കളെവി ചവിരവി തമകശകളെകല്

കകലളമകഴകുന്ന സപൗഹൃദബമ

നജീളയകര ജജീവവിതഗുണപകഠന

അറവിവവിളന്റെ ഉറവവിടെതവിളല

നജീളരകഴക്കകണജീ സപൗഹൃദന

ആളരകടുന വഴക്കവില്ലെക

ശത്രുതയവില്ലെകളതകരകബഘകഷന

ദവിനകരനഭന.............

നവിഷ്കളെങമനസവിനുള്ളവിളല

വവികകരമല്ലെബയക സപൗഹൃദന

അറങ്ങളെവില്ലെകത

ബഘകഷയകത്രയകളമകര സപൗഹൃദന

സപൗഹൃദമകയവര്ക്കത ബവണവിളയനന

ബനരവിടെകനുളളെളെകരക്കമകണജീ സപൗഹൃദന

കുഞഞ്ഞാലലി മരകഞ്ഞാര് ഹയര് സസെകണ്ടറലി സ്കൂള,  കകഞ്ഞാട്ടകല 14

ജജ്വലനനം 



ജജ്വലനന

                   മമാറുന്ന കമാലലം ഓര്കമാത്ത  ജനത
Sana sherin   

                          ഞകന്  തവിരവിഞ ബനകകകയകണത  സജ്വകതനക്ഷ്യതവിനുബവണവി 
രക്തസകകവിയകയവി  ഈ  മണവിബലക്കത. ഭഗതത സവിങത, സുഭകഷത 
ചന്ദ്രബബകസവിളന  ബപകളലയള്ള  സജ്വകതനതവിനുബവണവി  തൂക-

കയബററവകങ്ങവിയ  ഈ  മഹൈകനകര്. മറകകയകണത  പലതുന  ഈ

ജനത. ഇനവി  വരന്ന  തലമുറയ്ക്കത  ഈ  മഹൈകനകളര  ഓര്മയണകകുബമക?

ഗകനവിജവിയളടെ ബപരബപകലന  മറബന്നക്കകന. ളവള്ളക്കകളര  നകടുക്കടെതക-

നുള്ള  ഗകനവിജവി  നടെതവിയ  സമര    ങ്ങള്  ഓര്കനബണക?

ചമകരന്  സതക്ഷ്യകഗഹൈന  മുതല്  കജ്വവിറത ഇന്തെക്ഷ്യ  വളര. മതതവിളന്റെ  ബവലവി

മകറവി  വര്ണവവിബവചനങ്ങളളെ  തടെ ഞ  നവിര്തവി  ജകതവി  പറഞ-

നടെകന്നവരളടെ  വകയളക്കട്ടവി  മൂടെവി  ഹകപവിടെവിച്ചു  ബനടെവിയ  നമ്മുളടെ

സജ്വകതനക്ഷ്യന. ഗകനവിജവിളയ  മകറവിയതത  ഒര  പുസകമകണത  ഇതവിളന്റെ 

സ്മരണയകയവി  ഗകനവിജവി  ഒര  പുസകളമഴതുകയന  ളചയവിടണത  

വകയവിച്ചുബനകക്കകന  ചവിലബപകള്  നമളുന  മകറവിബയക്കകന. പട്ടവിണവിയവിലന,

ദകഹൈതവിലന  ഒരമവിച്ചുനവിന്നവളരല്ലെകന  പങ്കുളവച്ചു  കകടനജീതവികള്ളക്ക-

തവിളര  ബപകരടെവിചവര്.   'പ്രവര്തവികക  അളല്ലെങവില്  മരവികക"   
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            ബനരവിടെക൦  ഈ   ദുരന്തെളത
               അതവിഭജീകരമകയവിരന ബകരളെ൦ ഈ വര് ഷ൦ ബനരവിട്ട പ്രളെയ൦.  ഇബപകഴ൦ നക൦
അതവില് നവിന്നത  പൂര്ണമകയ൦  ബമകചന൦  ബനടെവിയവിട്ടവില്ലെ  അപ്രതജീകവിതമകയവിട്ടകയവിരന ആ
ദുരന്തെ൦ എതവിയതത. നവിരവധവി ബപര് അതവില്ളപട്ടത മരണമടെ        ഞ. അബനക൦ബപര്ക്കത പരവിക്കത
പറവി.  അബനക൦ബപര്ക്കത  സര്വ്വതു൦  നഷ്ടളപട.  പകടെപുസകങ്ങളു൦  ബനകടബുകകളു൦  സ്കൂള്
യൂനവിബഫകമുകളു൦വളര  നഷ്ടളപട്ടത  വവിതുമ്പുന്ന  കുട്ടവികളളെ  ഞങ്ങള്  ഞങ്ങള്  കകണുനണത.
അവസകന൦  ദുരന്തെ൦  വഴവിമകറവി.  ഇനവി  നമുക്കത  എല്ലെക൦  ശരവിയകക്കണന.  അതവിനകയവി
കഠവിനമകയവി  പ്രവതവിക്കകന.  ഈ  അവസരതവില്  ഒര  കകരക്ഷ്യമകണത  ഞങ്ങള്ക്കത
അബപകവികവകനുള്ളതത.  നവിരകശരകകകതവിരവികക.  സമചവിതതബയകളടെ  ദുരന്തെളത
ബനരവിടുകയകണത  ബവണതത.  ബലകകതത  എത്രബയക  രകജക്ഷ്യങ്ങളെവില്  എത്രബയക  ദുരന്തെങ്ങള്
അരബങ്ങറവിയവിടണത.  കുട്ടവികള് വളര ധജീരരകയവി ദുരന്തെളത ബനരവിട.  ഹൈവിബരകഷവിമയവില് വജീണ
അണുബബകനബത  തുപവിയ  മകരകരശവികള്  ഏറത  രക്തകര്ബുദന  പവിടെവിളപട്ടത  നരകയകതന
അനുബവവിച്ചു മരവിച സഡകബക്കക സസക്കവിയളടെ കഥ ഓര്കക.

   കകശജീരവിളല ജനത എല്ലെക വര്ഷവന  ളവള്ളബപകക്കളത ബനരവിടുനണത.  ലകത്തൂറവിളല
ഭകമമുണകക്കവിയ  ദുരന്തെന  മറക്കകനകകുബമക?സമന്നരകജക്ഷ്യമകയ  അബമരവിക്കയവില്ബപകലന
ചുഴലവിക്കകറന  പ്രളെയവന  അബനകകയവിരങ്ങളളെ  ദുരവിതതവിലകഴ്ത്തുന്ന  വകര്ത  നകന
വകയവിക്കകറുണത.
          ബകരളെന  1924 ല് ഒര മഹൈകപ്രളെയതവില് ളപട്ടതകണത.  ഇന്നബതക്കകള് കൂടുതല്
മരണന  അനണകയവി  എന്നകണത  കരതളപടുന്നതത.  ആ   പ്രളെയളക്കടുതവിളയ  ബനരവിട്ട
ജനതളയ സഹൈകയവിക്കകന് മഹൈകത്മ ഗകനവി തളന്ന അന്നത ഒര ലകന രൂപ പവിരവിളചടുതത
നല്കവി എനന ഓര്കക.

                 പ്രളെയവന പ്രകൃതവിയളടെ ഒര സകധകരണ പ്രതവിഭകസമകണത.  
അതരന  ദുരന്തെങ്ങള്  ഇനവിയന  ആവര്തവിബചക്കകന.  ദുരന്തെളത  ബനരവിട  ജജീവവിക്കകനുള്ള
ധജീരതയന  ഹവദഗതധക്ഷ്യവന  നകന  ആര്ജവികകയകണത  ബവണതത.  ദുരന്തെമനുഭവവിചവര്കന
ദുരന്തെതവില്  നവിന്നത  നളമ രകവിക്കകളനതവിയ  ധജീരന്മകര്കന  നവിങതഹൈള്കളമല്ലെകമകയവി
പ്രകര്ഥവികക, ആത്മവവിശജ്വകസന ബനടുക.
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ശഞ്ഞാസനം                           
niranjana mohan   x-c

ആധുനവിക  ഫവിസവികവിളന്റെ  പവിതകവത  എന്നറവിയളപടുന്ന ആല്ബര്ട്ടത ഐന്സവിന്  1879

മകര്ചത 14 – നത

ജര്മനവിയവില്   ജനവിച്ചു.  പവിതകവത   ളഹൈര്മന്  കചവടെക്കകരനുന,  അമ   പപൗളെവിന്
പകടകകരവിയമകയവിര-ന.  മമ്യൂണവിക്കവിളല  കകതലവിക്കത  എലവിളമന്റെറവി സ്കൂളെവില്പഠവികബമകള്
തളന്ന  ഐന്സജീന്  ഗണവിതശകസ്ത്ര-തവില് അതവിനവിപുണനകയവിരന.15- ാകന   വയസവില്
അബദ്ദേഹൈതവിളന്റെ   കുടുനബന   ഇറലവിയവിബലക്കത   തകമസന   മകറവി.  1900-ല്   സൂറവിചത
യൂണവിബവഴവിറവിയവില്  പഠനനപൂര്തവിയകക്കവി. 1903-ല്  ശകസ്ത്ര വവിദക്ഷ്യകര്ത്ഥവിനവി-

യകയവിരന്ന  മവിബലവമകബരക്കവിളന  വവിവകഹൈന  കഴവിച്ചു.ളപകട്ടകസക്ഷ്യന,  ടെങ്ങതസണ്  തുടെങ്ങവിയ
ബലകഹൈങ്ങളെവില്ളവളെവിചന  പതവികബമകള്  അവയവില്  നവിന്നത  ഇല-

ബകകണുകള്  നവിര്ഗമവികന  എന്നത   ഐന്സജീന്  കണപവിടെവിച്ചു.ആറന  ബബകനബവിളന്റെ
കണപവിടെവിതന  ഈ  സമവകകക്ഷ്യതവിളന്റെഫലമകയവിരന  E=mc square. 1955  ഏപ്രവില്
18-നത അബദ്ദേഹൈന           അന്തെരവിച്ചു        
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ആത്മദഞ്ഞാഹനം
      സെരലിഗ .എസെവ്

വവിരഹൈളമന്നതത ബകവലളമകര

അകല്ചയല്ലെ ...

എത്ര നനചകലന വരള്ച വവിടെകത

ഒരകത്മദകഹൈമകണതത .

ദൂരബമക കകലബദശങ്ങബളെക

പരവിമവിതളപടുതകത

മകനസയകത്രയളടെ

തുടെക്കന കുറവികമതത.

മങ്ങവിയന നവിറന ചകര്തവിയന

ചവിത്രബലഖനങ്ങളെവിലൂളടെ

കണവിളന വവിദൂരതയവിബലക്കത

നയവികമതത.

ഭഖണ്ഡങ്ങളുളടെ വവിനക്ഷ്യകസങ്ങളളെ

ഒറചകട്ടതവില് കടെന വയ്ക്കുന്ന

മനസവിളന്റെ മകനവിക കകലകളളെ

ബസ്നേഹൈതവിളന്റെ ഏതത ആങവിളെവില് നവിര്തവിയകലന

വവിരഹൈന കടെളമടുതവിടണകവന

ഒര ലവിഫത ബചകദവിച്ചു ളകകണത .....
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സമകനന 
സെഫീന സക.പലി 

ഓബരക ചകട്ടതവിനത മുമ്പുന 

കൃതക്ഷ്യമകയ ധക്ഷ്യകനതവിലള്ബചര്ന്നത 

സകധക്ഷ്യതകളുളടെ പൂമരങ്ങള്

നടവളെര്തകറുണത 

അളെവബകകലവിന്ളറ 

കൃതക്ഷ്യതളയകറവിബചകര്തത 

സൂകമ നവിരജീകണ 

പകടെവളതബയകര്തത 

അഭവിമകനതവിന്ളറ 

ബവലവിബയറമുണകകകറുണത 

എ ന്നവിടന ചകട്ടന പവിഴചത

ഉള്ളു നുറുങ്ങവിയള്ള 

കവിടെപ്പു മകത്രമകളണനന സമകനന 
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