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 पययरर मयम
मर-मर कके  रहतत

रहतत हहै वह
पल पल आआससू भरर

जतवन जततत रहतत हहै वह।
वह हहै मरआ......
एक प्यररत मरआ

खरनर, खखलरतत,ममुझकको हआसरतत
लकोरत समुनरतत रहतत हहै वह
अपनके प्यरर कके  आआचल

मम ममुझके चसूपर कके  रखतत हहै वह
वह हहै मरआ.......

एक प्यररत मरआ...
खजजदगत ककी लडरई सके लड़कके
उसके खजतनर खसखरतत हहै वह

वह हहै मरआ
तमुझकको सलरम हहै ओ मकेरत
मरआ।तकेरके खलए हहै मकेरत हर
एक दमुआ ओ मकेरत मरआ
अब तसूहत हहै जन्नत मकेरत
और तसूहत सररर जहरआ

ओ प्यररत मरज
प्यररत मरआ....
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അലകള
മെളുംത മെഗനക്ലാജന്റ്

7 C
            വവൈശശാഖന് സശാര് രജജിസ്റ്റററുമശായജി കശാസസ്മറുറജിയജിലലേകസ് ന ടനറു. അ ഞശാഞ്ചാം 
കശാസജിലലേ മലേയശാളഞ്ചാം സശാറശാണസ് വവൈശശാഖന്.വവൈശശാഖന് സശാര് 
കശാസജിലലേതജിയലപശാള് കറുടജികലളലശാഞ്ചാം എഴറുലനററു നജിനറു. പറുതജിയ സശാറജിലന 
കറുടജികള്ലകലശാഞ്ചാം ഇഷ്ടമശായജി. കശാസസ് തറുടങജി അര മണജികക്കൂര് കഴജി ഞ്ഞലപശാഴശാണസ് 
ഒരറു കറുടജി ഒശാടജികജിതചസ് കശാസസ് മറുറജിയറുലട പറുറലതതജിയതസ്. അവൈലന കണ്ടലപശാള്
കറുടജികള് കക്കൂടചജിരജിയശായജി. സശാര് അവൈലനശാടസ് ലചശാദജിചറു : എനശാ വവൈകജിയതസ്? 
അവൈന് ഒനറുഞ്ചാം പറയശാലത തശാലഴകസ് ലനശാകജിനജിനറു. വവൈശശാഖന് അവൈലന 
കശാസജിലേജിരറുതജി. അവൈലന്റെ ലപരസ് ലചശാദജിചറു. അവൈന് പറഞ്ഞറു "രഘറു".
             

              വവൈശശാഖന് വൈവീണ്ടറുഞ്ചാം പശാഠതജിലലേകസ് കടനറു. ഒരറു വവൈകറുലനരഞ്ചാം 
വവൈശശാഖന് ബവീചജിലേക്കൂലട നടകറുകയശായജിരറുനറു. അലപശാഴശാണയശാള് ആ കശാഴസ്ച 
കശാണറുനതസ്. രഘറു കടലേജില് നവീനറുനറു. തജിരമശാലേകളജില് കറുതജിമറജിഞ്ഞസ് അവൈന് 
നവീനറുലമശാള് കശാഴസ്ചകശാര് കക്കൂവൈജിവൈജിളജികറുനറു. അല്പസമയതജിനറു ലശഷഞ്ചാം അവൈന് 
നവീനല് നജിര്തജി കരയജിലലേകസ് കയറജി. കശാഴസ്ചകശാര് അവൈനസ് വപസ 
ലകശാടറുകറുനതസ് വവൈശശാഖന് കണ്ടറു. വവൈശശാഖന്  അവൈലന്റെ അടറുലതകസ് 
നടനറു. സശാറജിലന കണ്ടലപശാള് അവൈനസ് വൈലസ്തശായജി. വവൈശശാഖന് രഘറുവൈജിലന്റെ 
അടറുലതതജി. 

                ഇതതയറുഞ്ചാം അപകടകരമശായജി നവീ എനജിനശാണസ് നവീലേനറുനതസ് എന 
സശാറജിലന്റെ ലചശാദദ്യതജിനറുതരമശായജി അവൈലന്റെ കണജില് നജിനസ് കണവീര് 
ലപശാടജിയറുകയലശാലത അവൈലനശാനറുഞ്ചാം മജിണ്ടജിയജില. എനജിടസ് രഘറു തലന്റെ 
കഷ്ടപശാടജിലന്റെ കഥ സശാറജിലനശാടസ് പറഞ്ഞറു. തലന്റെ അഛന് മരജിചജിടസ് 
വൈര്ഷങളശാലയനറുഞ്ചാം അമ്മ ലവൈലേലചയസ്തശാണസ്  തലന വൈളര്തജിയലതനറുഞ്ചാം പലക
ഇലപശാള് അമ്മയസ്കസ് സറുഖമജിലശാതശാലയനറുഞ്ചാം തനജികജിതജില് നജിനസ് കജിടറുന 
ചജിലറതറുടറുകള് ലകശാണ്ടശാണസ് തശാന് ജവീവൈജികറുനലതനറുഞ്ചാം  പറഞ്ഞറു. രഘറു 
സസ്കക്കൂളജില് വൈരറുനതസ് തലന ഉചകഞ്ഞജി കജിടറുമലലശാ എനറു കരറുതജിയശാണസ്.   
സസ്കക്കൂളജിലശാത ദജിവൈസങളജില് അധജികവൈറുഞ്ചാം പടജിണജിയശാണസ്. രഘറുവൈജിലന്റെ കഥ 
ലകടലപശാള് വവൈശശാഖജിനസ് സങ്കടഞ്ചാം ലതശാനജി. പജിനവീടസ് പലേ വവൈകറുലനരങളജിലേറുഞ്ചാം 
വവൈശശാഖന് രഘറുവൈജിലന കണ്ടറു. സശാറജിലന കണ്ടലപശാള് അവൈന് 
വകവൈവീശജികശാണജിചറു. ഒശാണശാവൈധജിയശായജി വവൈശശാഖന് നശാടജിലലേകസ് ലപശാവൈശാന് 
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                                   തവീരറുമശാനജിചറു. വൈഴജിയജില് ലവൈചസ് രഘറുവൈജിലനകണ്ടറു. രഘറു 
മശാഷജിലനകണ്ടലപശാള് ഒശാടജിലയതജി. നശാടജില് നജിനറുഞ്ചാം വൈരറുലമശാള്  രഘറുവൈജിനസ് ഒരറു 
സമ്മശാനഞ്ചാം ലകശാണ്ടറുവൈരറുലമനസ് വവൈശസ്ഖന് പറഞ്ഞറു. വവൈശശാഖന് കണജില് 
നജിനറുഞ്ചാം മറയറുനതസ് വൈലര രഘറു ലനശാകജിനജിനറു. ദജിവൈസങള് ലപലടനസ് 
കടനറുലപശായജി. ഒശാണശാവൈധജി കഴജിഞ്ഞസ് വവൈശശാഖന് തജിരജിലചതജി. നശാലള സസ്കക്കൂള് 
തറുറകറുകയശാണസ്. ഇലനനശായശാലേറുഞ്ചാം രഘറുവൈജിലന കശാണണഞ്ചാം. അവൈനസ് ലകശാണ്ടറുവൈന
പറുതജിയ ഷര്ടറുഞ്ചാം, നജികററുഞ്ചാം അവൈനസ് ലകശാടറുകണഞ്ചാം. അവൈനജിതസ് കജിടറുലമശാള് ഭയങ്കര 
സലനശാഷമശായജിരജികറുഞ്ചാം. വവൈശശാഖന് രഘറുവൈജിലനകശാണശാനശായജി 
കടല്തവീരലതതജി. പതജിവൈജിലേറുഞ്ചാം തജിരകറുണ്ടശായജിരറുനറു കടല്തവീരതസ്. പലക 
രഘറുവൈജിലനകണ്ടജില. വവൈശശാഖന് രഘറുവൈജിലന്റെ വൈവീടജിലലേകറു നടനറു. വവൈശശാഖന് 
രഘറുവൈജിലന വൈജിളജിചറു. ഒരറു മററുപടജിയറുഞ്ചാം ഉണ്ടശായജില. വവൈശശാഖന് തജിരജിചറു ലപശാവൈശാന് 
തറുനജിഞറുഞലപശാഴശാണസ് രഘറുവൈജിലന്റെ അമ്മലയ കണ്ടതസ്. തശാന് 
രഘറുവൈജിവീലനകശാണശാനശാണസ് വൈനലതനസ് പറഞ്ഞലപശാള് ആ സസ്തതവീ 
ലപശാടജികരഞ്ഞറുലകശാണ്ടസ് പറഞ്ഞറു : രഘറു ആ മണ്കക്കൂനയസ്കറുളജിലേശാണറുനതസ്.

      

           വവൈശശാഖനസ് ഒനറുഞ്ചാം മനസജിലേശായജില. ആ സസ്തതവീ പറഞ്ഞറു : ഒശാണതജിനസ് 
കടല്തവീരതസ് വൈലേജിയ തജിരകശായജിരറുനറു. ഞശാന് ലപശാകണ്ടശാനസ് പറഞ്ഞജിടറുഞ്ചാം 
അവൈന് എനജികസ് ഒശാണപറുടവൈ വൈശാങജിതരശാന് വപസ ഉണ്ടശാകണഞ്ചാം എനറു 
പറഞ്ഞറുലകശാണ്ടസ് ഒശാടജിലപശായജി. ലപശാകറുലമശാള് അവൈനസ് ലനരജിയ 
പനജിയറുണ്ടശായജിരറുനറു. തജിരമശാലേകള്കജിടയജിലേക്കൂലട അവൈന് മറുങശാഞ്ചാംകറുഴജിടസ് നവീനജി. 
വൈവീണ്ടറുഞ്ചാം, വൈവീണ്ടറുഞ്ചാം അവൈന് മറുലനറജി. ലപലടനശാലണശാരറു തജിരമശാലേ ആര്തലേചസ് 
വൈനതസ്. ആ തജിരമശാലേ അവൈലനയറുഞ്ചാം ലകശാണ്ടറു ലപശായജി. മക്കൂനശാമലത ദജിവൈസമശാണസ് 
അവൈലന ലകശാണ്ടറുവൈനതസ്. വവൈശശാഖന് ഒനറുഞ്ചാം പറഞ്ഞജില. തശാന് ലകശാണ്ടറുവൈന 
ആ ലപശാതജി രഘറുവൈജിലന്റെ ഉടല്മറവൈറു ലചയസ്ത മണ്കക്കൂനയസ്കറു മറുകളജില് ലവൈചസ് 
അയശാള് നടനറു. അലപശാള് സശാലറ എലനശാരറു വൈജിളജി വവൈശശാഖന് 
തജിരമശാലേകള്കജിടയജിലേക്കൂലട വവൈശശാഖന് ലകടറു.



Digima GGHSS Koyilandy

പഠനനനോത്സവകനോഴഴ് ച
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അമമ്പിളമ്പിയമനോവന

ഹനനീന പപാര്വതതി എഎ. പതി 
5 A

മപാനത്തുനണപാരു അമപാവന് 
പപാല്ചതിരതി തൂകതി നതില്ക്കുന്നു

ആയതിരരം ആയതിരരം നക്ഷത്രക്കൂടതില്
ഉളതിലതിരതിക്കുരം പപാല്കതിണരം

എകനപാനടപാപരം വനപാല് ഞപാന്
പപാലരം പഴവരം നല്കജീടപാരം 

കൂട്ടുകപാനരപാനതിച്ചു കളതിചജീടപാന് 
ചകര മപാമ്പഴരം തതിനജീടപാരം
അമ്പതിളതിമപാമ വപാ വപാ വപാ 

എകനപാനടപാപരം വപാ വപാ വപാ 
മപാനത്തുനണപാരു അമപാവന് 
പപാല്ചതിരതി തൂകതി നതില്ക്കുന്നു 
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അമയയുടടെ ടനനോമരര
                                                                                                                    മമാനസ.ടട.പട
                                                                                              9 I
             വടദൂരയടലലേകക്ക് കണണ്ണും നടക്ക് കമാതടരടക്കുകയമാണക്ക് അമമാളു അമ.ദൂരങ്ങളുടട 
ദൂരതടലലേകക്ക് ലപമാകുലമമാള് അമ ഓര്കയമാണക്ക് തടന്റെ മകടന.മനസടടന്റെ ഉളടല് 
എവടടടലയമാ വചക്ക് ഉലപകടച ആ മകടന.ടപടടനക്ക് സസ്വപ്നതടല് നടനക്ക് തടന 
ആലരമാ ഒരമാള് ഉണര്തടയലപമാടലേ തലേടയമാരു അടട.കണകള് തുറടപടച്ചു 
ലനമാക്കുലമമാള് മനസടലേമായട, അതക്ക് ടപമാനമ തടനയമാ.വടളറട ടവളുത മുഖവണ്ണും 
തടടച ശരരീരവണ്ണും നരീണ്ട മൂക്കുണ്ണും കൂര്ത പല്ലുകളുണ്ണും അമമാളു അമയുടട മനസടടലേ ആ 
രൂപവണ്ണും ഇതുണ്ണും ലചേര്ത്തു ലനമാക്കുലമമാള്,
 
           "അടത അതക്ക് അവള് തടനയമാണക്ക്.”പതടഞ്ഞ സസ്വരലതമാടു കൂടട 
അമമാളുഅമ ലചേമാദടച്ചു ; എലന... ലവഗണ്ണും നടകക്ക് അവടടട അവരക്ക് നടടന 
അലനസ്വഷടക്കുന.ഊണക്ക് തയമാറമാ അതമാ,അവടടടത പുതടടയമാരു അതടഥടയമാണക്ക് അ
മമാളുഅമ.ടമടല്ലെ നടനക്ക് നരീങ്ങുലമമാള് എങ്ങുണ്ണും പരക്കുന നടശബ്ദത നരീണ്ട ഒഴുകമായട 
അമമാളുവടടന്െറ കമാതടല് ടചേമാരടയുകയമാണക്ക്.അങ്ങുണ്ണും ഇങ്ങുമമായട വൃദ്ധനമാരുടട 
ടചേറടടയമാരു കൂടണ്ണും.അടതമാരു വൃദ്ധസദനമമായടരുന.ഭകണതടനു മുമടല് ഇരുനടടണ്ണും
ഒരു മണടവറണ്ണും അവളുടട വമായടല് ലപമായടല്ലെ.ചുമരുണ്ണും തൂണണ്ണും പടടടചക്ക് അവള് അവടടട 
നടനക്ക് എഴുലനറക്ക് വരമാനലയമാടക്ക് ലചേര്നള മരച്ചുവടടല് കുതടരടപമായട.കമാറടലേമാടുന 
ഇലേയുടട മര്മരണ്ണും അവളുടട കമാതടല് മുഴങ്ങുകയമായടരുന.ആ മര്മരണ്ണും അവടള ഒരു 
ഗമാഢനടദ്രയടടലേ സസ്വപ്നതടലലേകമാഴട.

                   
                             അമമാളു ഇലപമാള് തടന്െറ മകടന്െറ കകയുണ്ണും പടടടചക്ക് ഒരു 
യമാത്രയടലേമായടരുന.വടദൂരതയടലലേക്കുളയമാത്ര.തനടകടഷ്ടമമായുളടതല്ലെമാണ്ണും അവന്െ 
വമാങ്ങടതന.എല്ലെമാ സ്ഥലേവണ്ണും ചുറടകമാണടച്ചു.ഒടുവടല് ഒരു സ്ഥലേതക്ക് കമാറുനടര്തട 
അവന്െ അമമാളുവടടന്െറ കകയുണ്ണും പടടടച്ചു അവടടടയുള പടടകള് ലകറടത്തുടങ്ങട.അതക്ക്
വൃദ്ധസദനമമായടരുന.അതക്ക് മനസടലേമാകമാന്െ അമമാളുവടനക്ക് കഴടഞ്ഞടല്ലെ.അവടടട 
അവന്െ അമടയ ഉലപകടച്ചുടകമാണ്ടക്ക് ഇറങ്ങടലപമായട.

           
         അവടടടനടനക്ക് ഒറടപടല് മനസടലേമായലപമാള് അവള്കക്ക് മനസടലേമായട തടന്െറ
മകന്െ ഇനട തടരടച്ചുവരടല്ലെമാ എനണ്ണും അവന്െ തടന ഉലപകടടചനണ്ണും.
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      കണകള് തുടച്ചുടകമാണ്ടക്ക് ഉറകതടല് നടടനഴുലനറലപമാഴുണ്ണും ഇലേയുടട മര്മരണ്ണും 
അവളുടട കമാതടല് മുഴങ്ങടടകമാലണ്ടയടരുന.അതക്ക് നദടയുടട ശമാനമമായ 
ഒഴുക്കുലപമാടലേ തുടര്നടകമാണ്ടടരുന.
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നഗനോവമ്പിന്ദന മനോഷയുടടെ ചചൂരല് 
 

                                അവനഡിജ .സഡി
8 C

           ഒരു രണ്ടന്റ് രണ്ടന്റ്, രണ്ടന്റ് രണ്ടന്റ് നക്ലാലെന്റ്, മൂന്നന്റ് രണ്ടക്ലാറന്റ്, നക്ലാലെന്റ് രമണ്ടടന്റ്, അയന്റ് രണ്ടന്റ്  പതന്റ്, അങ്ങമന 
പതന്റ് രണ്ടന്റ് വമരയുളും ഗഗണശന്റ് ശശക്ലാസളും വറിടെക്ലാമത പറ ഞ്ഞു തചീ ര്കഗമക്ലാള് എമന ഹൃദയമെറിടെറിപന്റ് 
കൂടുകയക്ലാണന്റ്. അടുതതന്റ് സുഗരഷന്റ്. അവന കഴറിഞക്ലാ ഞക്ലാനക്ലാണന്റ്. സുഗരഷന്റ് മെടെറിഗയക്ലാമടെ എഴുഗന്നറ. 

ഗഗക്ലാവറിന്ദനകടറിമെക്ലാഷന്റ് അവമനമയക്ലാന്നടെറിമുടെറി ഗനക്ലാക്കറിമക്കക്ലാണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു. നചീ ആളത ശരയമലക്ലാമലടെക്ലാ, 

നചീ രനന്റ്ടെറിമന മചെക്ലാലണ്ട, നചീ മൂന്നങ്ങറിടെന്റ് മചെക്ലാലന്റ്. ഒ....രു മൂന്നന്റ്, മൂന്നന്റ്, രണ്ടന്റ്  മൂ....ന്നക്ലാറന്റ്, മൂ...മൂമന്നക്ലാമതന്റ്, 
നക്ലാ...നക്ലാ...മൂന്നന്റ്, നക്ലാ മൂന്നന്റ്, സുഗരഷന്റ് പരുങ്ങറി. “ഇങ്ങടന്റ് മെക്ലാററിനറിമക്കടെക്ലാ, “ ഗഗക്ലാവറിന്ദനകുടറിമെക്ലാഷന്റ്  
മൂക്കറിമന തുമഗലെമക്കക്ലാലെറിച്ചു വന്ന കണ്ണടെ മൂകളറിഗലെക്ലാടക്ലാക്കറി പറഞ്ഞു. ഹകയറിമലെ ചൂരല് 
മുകളറിഗലെക്ലാട്ടുയര്ന. സുഗരഷന്റ് കണ്ണടെചന്റ് ഹക മുഗന്നക്ലാട്ടു നചീടറി. അടെറി സുഗരഷറിനക്ലാമണമങ്കെലളും 
അവഗനക്കക്ലാള് ഗവദനയുളും ഗപടെറിയുളും എനറിക്കക്ലായറിരുന. “മനകന്റ്റ്റന്റ് ", ഗഗക്ലാവറിന്ദനകുടറിമെക്ലാഷന്റ് ഉചതറില് 
പറഞ്ഞു. ഞക്ലാന ഗപടെറിഗയക്ലാമടെ എഴുഗന്നറ. ഒരു ...നക്ലാലെന്റ് നക്ലാലെന്റ്, രണ്ടന്റ്നക്ലാമലെടന്റ്, മൂ...നക്ലാലെന്റ്, മു..നക്ലാലെന്റ് , 
മെക്ലാഷറിമന ചൂരല് ഗമെഗലെക്ലാട്ടുയരുന്നതറിനു മുനപന്റ് ഞക്ലാന ഗപടെറിചന്റ് ഉചതറില് പറഞ്ഞു. മൂന്നക്ലാലെന്റ് പന്തണ്ടന്റ്. 
മെക്ലാഷറിമന ചൂരല് പതറി തക്ലാഴറി. ഞക്ലാന തുടെര്ന. നന്നക്ലാലെന്റ്, ന...ന്നക്ലാലെന്റ്. ഇപ്രക്ലാവറിശധളും എനറിക്കന്റ് കറിടറി. 
നല ഉഷക്ലാഫന്റ് അടെറി ഏമഴണ്ണളും. എങ്ങമനയക്ലാണന്റ് ഏഴറിമന കണമക്കഗന്നക്ലാ? ഒരു സളുംഖധയുമടെ 
മചെക്ലാല്ലുകയക്ലാമണന്നറിരറിക്കമട. അഞ്ചുവമര മചെക്ലാലറിയക്ലാല് ബക്ലാക്കറി അമഞ്ചെണ്ണളും മചെക്ലാലണളും. അഗന്നരളും 
അഞ്ചെടെറി. ഞക്ലാന മൂമന്നണ്ണളും മെക്ലാതളും മചെക്ലാലറിയതറിനക്ലാല് ബക്ലാക്കറി എഴന്റ്. അതറിനക്ലാല് എനറിക്കന്റ് ഏഴടെറി.
             കക്ലാസറിമലെ മെറിക്ക കുടറികള്കളും കറിടറി. എണ്ണതറിനനുസരറിചന്റ്. സുമെറിതയുളും സസൗമെധയുമമെക്ലാമക്ക 
എങ്ങമനയക്ലാണറിങ്ങമന ശശക്ലാസളും വറിടെക്ലാമത പറയുന്നതന്റ്. മെക്ലാഷന്റ് ഗബക്ലാര്ഡറിമലെഴുതുന്നമതക്ലാനളും തമന്ന 
എനറിക്കന്റ് മെനസറിലെക്ലാവക്ലാററില. എന്തറിനന്റ് ഞക്ലാന ഗനക്ലാടറിമലെഴുതുന്നതുഗപക്ലാലളും. ചെറിലെഗപക്ലാള് സളുംഖധകള്, 

തറിഗകക്ലാണങ്ങള്, വൃതങ്ങള് ഇങ്ങമന ഗബക്ലാര്ഡറിഗലെക്ലാഗരക്ലാന്നക്ലായറി കുതറികുററിച്ചുമകക്ലാണ്ടറിരറികളും. 

ഗഗക്ലാവറിന്ദന കുടറിമെക്ലാഷന്റ്. ഗകക്ലാവറിന്ദന കുടറിമെക്ലാമഷന്നക്ലാ ഞങ്ങമളലക്ലാവരുളും വറിളറികന്നതന്റ്. വടതറിലള്ള 
മുഖളും. മചെററിയ കണ്ണുകള്. മചെററിയ കണ്ണുകളക്ലാമണങ്കെറിലളും കണക മതറഗമക്ലാള് ആ കണ്ണങ്ങന്റ്  വലെറിയ 
കണ്ണക്ലായറി മെക്ലാറളും. മുക്കറിമന തുമമതക്ലാരു വട കണ്ണടെ. മൂക്കറിനു തക്ലാമഴ കടറി മെചീശയുളും. അതറില് ഒഗന്നക്ലാ 
രഗണ്ടക്ലാ നരചതന്റ്. ഇസറിരറിയറിട വടെറിഗപക്ലാമലെ നറിക്കണ മവള്ള ഷര്ട്ടുളും മുണളും. തനറി രക്ലാഷചീയക്കക്ലാരമന 
ഗപക്ലാമലെ. വലെമത ഹകയറിമലെക്ലാരു ചൂരലളും ഇടെതുഹകയറില് ഒരു കക്ലാലെന കുടെയുളും. മനഞ്ചുവറിരറിചന്റ് 
തലെയുയര്ടറി ഒരു നടെതമെക്ലാണന്റ്. കഞറികുടെറിക്കക്ലാനുള്ള സമെയളും കഴറിഞക്ലാല് ആമരങ്കെറിലളും കസറിനു 
പുറത്തുമണ്ടങ്കെറില് മെക്ലാഷറിമന ചൂരല് പതറിയുയര്ത്തുളും. അതറിനക്ലാല് ആരുളും കക്ലാസറിനു പുറതറിറങ്ങക്ലാററില. 

            ഞക്ലാനറിമതലക്ലാളും നറിങ്ങഗളക്ലാടു പറയുന്നതന്റ് കണക്കറിമന പറിരറിയഡക്ലാമണഗന്നക്ലാര്ക്കണളും. 

കക്ലാസറിലെറിരുന്നന്റ് മുഷറി ഞറിടക്ലാ ഞക്ലാനറിമതലക്ലാളും നറിങ്ങഗളക്ലാടു പറയുന്നതന്റ്.  “എടെക്ലാ കുടറിരക്ലാമെക്ലാ,നചീമയന്തക്ലാ 
സശപളും കക്ലാണുകയക്ലാ" അതക്ലാ വചീമണളും. ഒരു മെറിനുടന്റ് ഞക്ലാന അടെറി വക്ലാങ്ങറിയറിടറിപളും വരക്ലാളും. 
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             “എന്തക്ലാടെക്ലാ നറിനക്കവറിമടെ ഇഗങ്ങക്ലാട്ടുവക്ലാടെക്ലാ,” ഞക്ലാന മെടെറിച്ചുമെടെറിചന്റ് മചെന. “തറിരറിഞ്ഞു നറിമക്കടെക്ലാ.” 

ഞക്ലാന തറിരറിഞ്ഞു നറിന, ഗബക്ലാര്ഡറിനഭറിമുഖമെക്ലായന്റ് അടെറി പ്രതചീകറിചന്റ്. കുറച്ചുഗനരളും ഞക്ലാന അടെറി 
പ്രതചീകച്ചു നറിന. ഞക്ലാന മമെമല കണ്ണു തുറന. കറിടറി, എനറിക്കന്റ് കറിടറി. കക്ലാലെറിമന മുടറിനന്റ്. ഞക്ലാമനക്ലാന 
പറിടെഞ്ഞു. വചീണളും കറിടറി. ഞക്ലാനററിയക്ലാമത വറിളറിച്ചുഗപക്ലായന്റ്  "അഗമ". കുടറികള് ചെറിരറികന. 

മപണ്കടറികള് വക്ലായമപക്ലാതറി ചെറിരറികന. ഗപക്ലാരക്ലാതതറിനന്റ് മെക്ലാഷുമടെ കുത്തുന്ന പരറിഹക്ലാസവളും. 
എനറിക്കന്റ് മെക്ലാഗഷക്ലാടുളും എമന സഹപക്ലാടെറികഗളക്ലാടുളും എമന്തന്നറിലക്ലാത മവറപളും അമെര്ഷവളും എമനയുള്ളറില്
കറിടെമന്നരറിഞ്ഞു. ഞക്ലാന മവറഗപക്ലാമടെ അടെക്കറി പറഞ്ഞു "ഗഗക്ലാവറിന്ദന അല ഗകക്ലാവറിന്ദന.” ഞക്ലാന തറിരറിചന്റ്
എമന മബഞ്ചെറിനടുഗതക്കന്റ് നടെന. എമന കൂട്ടുകക്ലാര് ചെറിരറി അടെക്കറിപറിടെറിചറിരുന. എതയുളും ഗവഗളും 
മബലടെറിക്കഗണ എന ഞക്ലാന പ്രക്ലാര്ഥറിച്ചു. എമന പ്രക്ലാര്ഥന ഗകമടന്ന ഗപക്ലാമലെ മബലടെറിച്ചു. 

ഗദശചീയഗക്ലാനവളും മചെക്ലാലറി. “ ജയഗഹ...ജയഗഹ....ജയഗഹ....ജയജയജയ ജയഗഹ.....”
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ഞങ്ങളയുടടെ പചകറമ്പി കകൃഷമ്പി
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എടന്റെ വവീടെഴ് 
റദേവനന്ദ പസറ്റോദേഡ 

6 B

തടരയടടക്കുന തരീരതടടലേ 
ഒരു പൂമരലചമാടടലേമാടണടന്റെ വരീടക്ക്

അമയുമച്ഛനുണ്ണും ലസ്നേഹണ്ണും വടതറുന 
ഒരു ടകമാച്ചു സസ്വര്ഗ്ഗമമാടണടന്റെ വരീടക്ക് 
സതതണ്ണും പറയമാനുണ്ണും നല്ലെതു ടചേയമാനു -

ടമനണ്ണും പഠടപടക്കുടമടന്റെ അമ 
പമാഠണ്ണും പഠടകമാനുണ്ണും ലജമാലേടകള് 

ടചേയമാനുണ്ണും ഏടറ സഹമായടക്കുടമടന്റെ അച്ഛന്െ 
ഓലരമാ ദടവസവണ്ണും നനകള് കമായയ്ക്കുുന 

ഒരു വന്െമരമമായട ഞമാന്െ വളരുണ്ണും 
എടന വളര്തടടയന

അമയണ്ണും അച്ഛനുണ്ണും 
തണലലേകുയ്ക്കുുണ്ണും തരുവമായട ഞമാന്െ വളരുണ്ണും 

ഒരു തണലലേകുയ്ക്കുുണ്ണും തരുവമായട ഞമാന്െ വളരുണ്ണും...
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വര
                                                                                                                നറിരഞ്ജന ടെറി മക
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ആര്കയുര നവണനോത്തവ 
ശശ്രീനന്ദ ബഡി 

10 H

ഇമന്നങളും 
പ്രതറിമെകള്  സുലെഭമെക്ലാണന്റ് 

വലതന്റ് മചെറതന്റ് 
കറപന്റ് മവളുപന്റ് 

അങ്ങമന 
ഏതന്റ് തരതറിലളും 
ഏതന്റ് നറിറതറിലളും 

വറില്പനമയ്ക്കെതറിക്കഴറിഞ്ഞു ,
രക്തവളും മെക്ലാളുംസവമുള്ളവ വമര 
എലക്ലാറ്ററിനുളും മപക്ലാള്ളുന്ന വറിലെ 

ചെന്തയറില് വനതറിരക്കന്റ് 
നറിരക്ലാശനക്ലായറി 

മെടെങഗമക്ലാഴക്ലാണന്റ് കണ്ടതന്റ് 
ഒമരക്ലാഴറിഞ മൂലെയറില് 

സശന്തമെക്ലാമയക്ലാരു ഹൃദയമുള്ള 
ഒറ്റക്കണ്ണന പ്രതറിമെ 

കക്ലാമലെക്ലാടെറിഞവശനക്ലായറി 
കറിടെകന 

ശദറിക്കക്ലാഗന ഗപക്ലായറില 
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വര
                                                                                                                      നറിരഞ്ജന ടെറി മക
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വനോയഴ്ത്തനോരമ്പി 
     ഗഗൗതമട ദയമാനനക്ക്

  

           വളമര തറിരഗക്കററിയ നഗരളും .  ഉയര്ന്നന്റ് മപക്ലാങ്ങറിയ ആറടെറിപക്ലാത  ഇലക്ലാതക്ലാക്കറിയതന്റ്  
പക്ലാടെങ്ങമളയുളും പനകഗളയുളും തൂക്കണക്ലാളും കുരുവറികമളയുമെക്ലാണന്റ്.ചെചീററിപക്ലായുന്ന ഗവഗതയറില് പരസ്പരളും 
വക്ലാഹനങ്ങള് ഒച ഉണ്ടക്ലാകന്നതന്റ് തമന  മുററിയറിമലെ ജനവക്ലാതറിലെറിലൂമടെ ഗനക്ലാക്കറികക്ലാണുകയക്ലാണന്റ് 
കലധക്ലാണറിഗയടതറി . നവതറിയക്ലാകക്ലാറക്ലായറി , ചുക്കറിച്ചുളറിഞ ശരചീരളും , മതളറിചമെറിലക്ലാത കണ്ണുകള് , ഒറ്റ 
ഗനക്ലാടതറില് തമന്ന കണ്ടക്ലാലെററിയക്ലാളും ജചീവറിതളും അവര്ക്കന്റ് സഗന്തക്ലാഷങ്ങള് സമക്ലാനറിചറിടറിലക്ലാമയന്നന്റ് . 

             കലധക്ലാണറിഗയടതറിയുമടെ ഓര്മകള് വര്ഷങ്ങള് പറിന്നറിഗലക്കന്റ് ചെറിറകടെറിച്ചുപറന .ജനറിചതന്റ്  
അനക്ലാഥയക്ലായക്ലാണന്റ് . പഗക പഠനതറില് തക്ലാന വളമര മെറിടുക്കറിയക്ലായറിരുന . തമന ബുദറിശക്തറിയറില് 
അത്ഭുതവളും അസൂയയുമുണ്ടക്ലായവരുണ്ടക്ലായറിരുന .  പമക മപമടമന്നക്ലാരു ഹവവക്ലാഹറിക ജചീവറിതതറിനന്റ് 
തയക്ലാറക്ലാഗകണ്ടറി വന . എലക്ലാളും വറിധറിമയന കരുതറി സമെക്ലാധക്ലാനറിച്ചു .ധനറികനുളും പ്രമെക്ലാണറിയുമെക്ലായ 
ഭര്തക്ലാവന്റ് - രക്ലാമെന . വളമര മപമടന തമന്ന കലധക്ലാണറി ഗര്ഭളും ധരറിച്ചു . സഗന്തക്ലാഷകരമെക്ലായ ആ 
കുടുളുംബജചീവറിതമത തകറിടെളും മെററിച്ചു മകക്ലാണണ്ടക്ലായ വക്ലാഹനക്ലാപകടെമത തുടെര്ന്നന്റ് രക്ലാമെന അന്തരറിച്ചു . 
സങ്കെടെതറിമന ആഴകടെലെറില് തക്ലാന ശശക്ലാസളുംമുട്ടുന്നതന്റ് ഏഗതക്ലാ ഒരു പ്രപഞ്ചെശക്തറികണ അവള്ക്കന്റ് 
സശക്ലാന്തശനമെക്ലായറി പറിറനവചീണ കലധക്ലാണറിഗയടതറിയുമടെ മപക്ലാഗന്നക്ലാമെന മെകള് -നകത . 
നകതമതഗപക്ലാമലെ മതളറിഞ മുഖളും. അവളുമടെ മുഖഗതക്കന്റ് ഗനക്ലാകഗമക്ലാള് തമന്ന തമന 
രക്ലാഗമെടമനയക്ലാണന്റ് അവള്ക്കന്റ് ഓര്മവരുന്നതന്റ് . 
തമന മെകളറിഗപക്ലാള് എവറിമടെയക്ലാണന്റ് ?
        

      "യൂഗറക്ലാപറിമലെ ഏഗതക്ലാരു വലെറിയ കമനറിയറിമലെ ഉയര്ന്ന സക്ലാനതക്ലാണന്റ്" . അവള് ഇന്നന്റ് രക്ലാതറി 
വരുളും . 
       
       പറിമന്നയുളും ആറടെറിപക്ലാത ചെചീററിപക്ലായുന്ന വക്ലാഹനങ്ങള് .പഴയ  ഓര്മകള് തറിരറിച്ചുവരറിലമയന 
കലധക്ലാണറിഗയടതറിക്കന്റ് നന്നക്ലായറിയററിയക്ലാളും . എന്നക്ലാല് ആറടെറിപക്ലാതയ്ക്കു  
മുഗമയുണ്ടക്ലായറിരുന്ന പക്ലാടെതറിമലെ കക്ലാറ്ററിമന ഗന്ധവളും നക്ലാടെനപക്ലാട്ടുളും ഗകടക്ലാണന്റ് നകതഗമെക്ലാള് വളര്ന്നതന്റ്
. കക്ലാലെമമെത കഴറിഞ്ഞുഗപക്ലായറിരറികന ? നക്ലാടെനപക്ലാടന്റ് അവള്ക്കന്റ്  
വളമര ഇഷന്റ്ടെമെക്ലായറിരുന . തമന ഗമെക്ലാമള തക്ലാനൂട്ടുന്നതന്റ് നക്ലാടെനപക്ലാടന്റ് പക്ലാടെറിയക്ലായറിരുന . അതു 
ഗകള്കഗമക്ലാള് അവള് നൃതളും മചെയ്യുമെക്ലായറിരുന . മെകളുമടെ നൃതളും കണ്ടന്റ് തക്ലാനുളും പങ്കുഗചെരുമെക്ലായറിരുന
. ഇഗപക്ലാള് നക്ലാടെനപക്ലാടന്റ് മെനസറിഗലെക ഓടെറിവരുന്നതു ഗപക്ലാമലെ . 
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“തറിന്തറിനറിഗന്തക്ലാ തക്ലാനറിന്നക്ലാഗരക്ലാ 
തറിന്തറിനറിഗന്തക്ലാ തക്ലാനറിന്നക്ലാഗരക്ലാ"

      കലധക്ലാണറിഗയടതറിക്കന്റ് നൃതളും മചെയണമമെനണ്ടന്റ് . എന്നക്ലാല് തമന നകതഗമെക്ലാള് നറിര്ബന്ധറിച്ചു 
ധരറിപറിച കക്ലാലെറിമലെ ചെങ്ങലെ തമന്നയതറിനനുവദറികന്നറില .

         
                                                                                       



Digima GGHSS Koyilandy

ചമ്പിലമ്പിടയുവയഴ്കയുന്ന കയുത്തമ്പിവരകള 
അളുംന ഫക്ലാതറിമെ 

X J
വയസന്റ് പതറിനഞ്ചെക്ലാമയങ്കെറിലളും ഏഴു വയസറിമന ബുദറിയുളും വലെറിപവളും മെക്ലാതഗമെ അവള്കള്ളു . എമന ഗനമര 
ഇളയവളക്ലായ സറിന്ധുവറിമന മെകളക്ലാണവള് . ആദധമെവള്ക്കന്റ് കുടറികളുണ്ടക്ലാവറില എമന്നലക്ലാളും പറഞ്ഞുമവങ്കെറിലളും 
പ്രതചീകറിക്കക്ലാമതയക്ലാണന്റ് കുഞറിമന വരവന്റ് . എന്നക്ലാല് കുഞറിനന്റ്  
മസററിബ്രല് പക്ലാള്സറി ഉണ്ടക്ലായറിരറിക്കക്ലാന മതക്ലാണ്ണൂറശതമെക്ലാനളും സക്ലാധധതയുമണ്ടന്നന്റ് ഗഡക്ലാക്ടര്മെക്ലാര് പറഞ്ഞു . 
എന്നക്ലാല് അതന്റ് അഗബക്ലാര്ടന്റ് മചെയക്ലാളും എന സറിന്ധു തചീരുമെക്ലാനറിച്ചുമവങ്കെറിലളും ദചീഗപഷറിമന നറിര്ബന്ധതറിനു 
മുമറില് അവള്ക്കന്റ് വഴഗങ്ങണ്ടറിവന . ഒരച്ഛനക്ലാവക്ലാന മെക്ലാനസറികമെക്ലായറി ദചീഗപഷന്റ് തയക്ലാമറടുത്തുകഴറിഞറിരുന . 

പ്രസവഗശഷളും സറിന്ധു വചീണളും ഗജക്ലാലെറിയറില് പ്രഗവശറിച്ചു
. കുഞറിമന ഗനക്ലാക്കറി ദചീഗപഷന്റ് പലെ ദറിവസങ്ങളുളും
അവധറിമയടുത്തു . ഓഫചീസറില് നറിന ഗനക്ലാടചീസന്റ് വന
.മെക്ലാഗറ്റണറിറ്ററി ലെചീവന്റ്
പുരുഷനമെക്ലാര്കകൂടെറിയുണ്ടക്ലായറിരുമന്നങ്കെറിമലെന്നന്റ്
അവമനഗന്നക്ലാടെന്റ് ഒരറിക്കല് പറഞറിരുന . 
സറിന്ധുവറിഗനക്കക്ലാള് കുഞറിമന ഗസ്നേഹറിചറിരുന്നതന്റ്
ഒരുപഗക ദചീഗപഷക്ലായറിരുന്നറിരറിക്കണളും . അച്ഛമനയുളും
മെകളുമടെയുളും സശപഗലെക്ലാകതന്റ് സറിന്ധുവളും മമെനമക്കടെക്ലാററില
. ഓഫചീസന്റ് കക്ലാരധങ്ങള് ഗനക്ലാക്കറി അവള് സശയളും സമെയളും
ചെറിലെവഴറിച്ചു . അവള്ക്കന്റ് വയസററിയറിചഗപക്ലാള്ഗപക്ലാലളും
ഒന വനഗനക്ലാക്കക്ലാന കഴറിയക്ലാതത തറിരക്കക്ലായറിഗപക്ലായറി
പറിന്നചീടെന്റ് സറിന്ധുവറിനന്റ് . എമന സഹക്ലായഗതക്ലാടു
കൂടെറിയക്ലാണന്റ് ദചീഗപഷന്റ് അവമള അതറിമനലക്ലാളും സഹക്ലായറിക്കക്ലാറള്ളതന്റ് . അവധറി ദറിവസങ്ങളറില് ദചീഗപഷന്റ് 
അവള്മക്കക്ലാപളും ഇരുന്നന്റ് എഴുത്തുളും വക്ലായനയുളും ചെറിതളും വരയുളും  അവള്ക്കന്റ് പഠറിപറിച്ചുമകക്ലാടുത്തു . മസ്പഷല് 
സ്കൂളറിലെക്ലാക്കക്ലാന പലെരുളും ഉപഗദശറിമചങ്കെറിലളും ദചീഗപഷറിനന്റ് അവമള അങ്ങമന ഒരറിടെതന്റ് കക്ലാണക്ലാന 
ആഗ്രഹമെറിലക്ലായറിരുന . പറിന്നചീടെന്റ് അതറിശയകരമെക്ലാളും വറിധളും അവള് പടെളും വരയ്ക്കെക്ലാന തുടെങ്ങറി . ഭളുംഗറിയുള്ള 
കുതറിവരകള് . അധറികവളും "ദചീഗപഷച്ഛനുളും ഞക്ലാനുളും ". ദചീഗപഷന്റ് അവളുമടെ മെറിക്ക ചെറിതങ്ങളുളും ചെറിലറിട്ടു 
വയ്ക്കെക്ലാറണ്ടക്ലായറിരുന . 
ഒരു ദറിവസളും ഹവകചീടന്റ് ദചീഗപഷന്റ് ഓഫചീസറില് നറിന്നന്റ് തറിരറിമചതറിയഗപക്ലാള് കണ്ടതന്റ് പുതറിമയക്ലാരു ചെറിതവമെക്ലായറി
നറില്കന്ന അവമളയക്ലായറിരുന . പതറിവമതറ്ററിക്കക്ലാമത "ദചീഗപഷച്ഛനുളും ഞക്ലാനുളും " തമന്നയക്ലായറിരുന  
ഇതവണയുളും വറിഷയളും . എന്തുമകക്ലാഗണ്ടക്ലാ അതറിനന്റ് മുമ്പുള്ളതറിഗനക്കക്ലാഗളമറ മെറിഴറിവണ്ടക്ലായറിരുന . അവന 
ഇഗപക്ലാള് വരക്ലാമമെന പറഞ്ഞു , ചെറിതവമെക്ലായറി ഗപക്ലായതക്ലാണന്റ് . സറിന്ധു കറിടെന . എനറികറങ്ങക്ലാന കഴറിയുന്നറില 
എഗന്തക്ലാ ഒരു ഭയപക്ലാടെന്റ് . അകമലെ ഒരു മനടൂളക്ലാന കൂവറി . അവളുമടെ വക്ലായറില് നറിന്നന്റ് നുരയുളും പതയുളും...... 
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ഭകക്ഷ്യനമളയമ്പില് നമ്പിന്നഴ്
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മഴ വന്നനപനോള 


നമ്പിയ പപനമനോദഴ്  5E

മഴ വൈലന ഹശായസ് മഴ വൈലന 
ലപലതകശാഞ്ചാം ലപലതകശാഞ്ചാം തവൈളകള് ചശാടജി 

മഴ വൈലന ഹശായസ് മഴ വൈലന 
ലപശാടജി മവീനറുകലളശാലക തറുളജിചശാടജി 

മഴ വൈലന ഹശായസ് മഴ വൈലന 
മയജിലേറുകള് പവീലേജി വൈജിടര്തജി 
മഴ വൈലന ഹശായസ് മഴ വൈലന 

ഞശാനറുമറുറലക പശാടജി 
മഴ വൈലന ഹശായസ് മഴ വൈലന 
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ഹരമ്പിതഭരഗമ്പിയമ്പില്
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LividMoste

 
ARABHI.S.B

When rain of 
rheum shed
i became the

seraph of welkin
I weltered like a

snake on your heart
I roted your 

name in my soul
I felt the pain 
of your mind
your frozen

mind with me
I varied my
self for you

you predestinated
the death of our life

The parable of
our life

you washed out
in my blood

You played like
a wind in my life
Sorry the whole
world is against
our muzzy mind
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നമ്പിഴല് 
റദേവമറ്റോയ എസഡ 

9 A
പറിറന്നനക്ലാള് മുതല് എനറിക -
മുകളറില് ഒരു പടുവൃകമെക്ലായറി നചീ

അതറിമന നറിഴലെറില് , തണുപറില് 
എമന ബക്ലാലെധതറിന മെക്ലാധുരധളും 

ഞക്ലാന നുണഞറിരുന 
ആ നറിഴലെറിമന കൂടറില്  മെഴയററിയക്ലാമത -

മവയറിലെററിയക്ലാമത എതനക്ലാള്.....

നറിമന പൂക്കള് എമന
ഹൃദയതറിലെക്ലായറിരുന മമെക്ലാടറിടതന്റ് 

അതറിമന സുഗന്ധളും എമന്ന 
മെത്തു പറിടെറിപറിച്ചു 

ഗസ്നേഹതറിമന മെതന്റ് 

കൂടുവറിട്ടു പറക്കക്ലാന  ഗമെക്ലാഹറിച
കറിളറിയക്ലായറിരുന ഞക്ലാന 

നറിമന പൂക്കള്തന സസൗരമഭധ 
നശറിചഗപക്ലാള് 

ഞക്ലാന മെമറ്റക്ലാരു പൂവറിമന ഗതടെറി 

എന്നറിട്ടുളും നചീമയമന 
ചെറിറകടെറിക്കക്ലായറി കക്ലാഗതക്ലാര്ത്തു 

എത മവടറിപ്രണമപടുതറിയറിട്ടുളും 
നചീ എനറിക്കക്ലായറി ഗവദന തറിന ചെറിരറിച്ചു 

എമന ഗസ്നേഹതറിമന തക്ലാഗക്കക്ലാല് 
ഞക്ലാന എഗങ്ങക്ലാ കളഞറിരറികന 

അതറിഗപക്ലാള് തുരുമമടുത്തു നശറിചറിരറിക്കക്ലാളും..

 
നചീ ഒരു നറിഴലെക്ലാമണനറിക്കന്റ് 

എമന ദദുഃഖതറിലളും , സുഖതറിലളും 
നചീമയമന്ന പറിന്തുടെര്ന

നറിമന നറിഴലെറിമന ഇരുടക്ലായറിരുന ,
എമന ഹൃദയതറിമലെ മവളറിചളും 

ആ നറിഴലെറിമന ഇരുടറില് 
ഞക്ലാന സശതന്ത്രയക്ലായറിരുന 

ഇന്നന്റ് മവളറിചമമെമന്ന 
തുററിച്ചു ഗനക്ലാകന ! 
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HOPINGDREAMS

                              Kavya.B
                                  8-I

My life started 
to dream deep 
when my eyes

started to peep
To unlock the doors

of mystery 
avoiding the doors of luxury.

I have a dream to 
be a rice in hunger's plate.

And not to be so late.
I have a dream to open
the doors of lie and fly.
I have a dream to show
the land for those
searches for land.

I have a dream to be a
light for the child who 

lost its kite.
I have a dream to be a day.

For those who find ways
to pull out their days.

And at last to rest  in peace.
To spend my life a piece
for the dreams of my 

life..........



Digima GGHSS Koyilandy

Waste into Wealth 
Used Vehicle tyres into beautyfull pots       
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പപണയമ്പിനമ്പി 
മറ്റോളവഡികൈ എ . പഡി 

10 J 

കറിരണന തന കക്ലാമെറിനറി കമെലെളും 
ചെന്ദ്രന തന പ്രണയറിനറിഗയക്ലാ ആമല് 

എന്നക്ലാല്  ,
നറിമന പ്രണയറിനറിയക്ലാരക്ലാണന്റ്

പൂമെഴഗയ നറിന പ്രണയറിനറിയക്ലാരന്റ് 
കടെലെക്ലാസുവള്ളങ്ങള് നറിന്നറിമലെക്ലാ - 

ഴുകഗമക്ലാള് ആ ഗപ്രയസറി 
ഞക്ലാനക്ലായറി മെക്ലാറനഗവക്ലാ 

നറിന മെഗനക്ലാഹക്ലാരറിതയറില് 
ഞക്ലാന മെയങനഗവക്ലാ 

അററിയറില , 
നറിമന്ന സശന്തമെക്ലാക്കക്ലാന 

ഒന്നക്ലായറിഗചെരക്ലാന ഇതയുളും 
അഭറിമെതമമെമന്തന്നററിയറില 

ഇതഗമെല് നറിമന്ന പ്രണയറി - 
കവക്ലാന എമന്ന ഗപ്രരറിപറി - 

ചമതമന്തന്നററിയറില 

വക്ലാനതറിന കണ്ണചീരക്ലായന്റ്
മപക്ലാഴറിയുഗമക്ലാള് , നചീ എന്നറില്  

സുഗഖക്ലാ ദയളും ഉണ്ടക്ലാകന 
എന ഭവനളും നറില് മവള്ളറി 

നൂലകളക്ലാല് അലെങ്കെരറിക്കമപടുഗമക്ലാള് ,
 

എന മെനതക്ലാരളും തക്ലാഗന 
അലെങ്കൃതമെക്ലാകുന 

നറിന സുവര്ണ സളുംഗചീതളും 
എന മെക്ലാനസതറില് 

അലെയടെറികന ,
ഒഴുകുന , നറിറയുന , 

ഇടെമനഞ്ചെറില് ഇരമ്പുന 
സപദറി ഞക്ലാന നറിന 

പ്രണയറിനറി ...
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രനോപതമ്പി
അനയുപപമ്പിയത.ആര്
രക്ലാതറി നചീ എന്തു സുന്ദരറി

നറിന അഗക്ലാധതയറിഗലെക്ക ഗനക്ലാകഗമക്ലാള്
ചുരുളഴറിയക്ലാത എത സതധങ്ങള് ഒളറിഞറിരറിപ...

നറിമനറ പരറിഹക്ലാസ പുഞ്ചെറിരറി
എന്നറില് മതക്ലാടുത്തുവറിടുഗമക്ലാള് നചീ അററിയുനഗവക്ലാ
എമനറ ഉള്ളറിമലെ യക്ലാതനകള് ,ഗവവലെക്ലാതറികള്

അതന്റ് എനറിമക്കതറിമര എററിയുഗമക്ലാള്
എനറിഗക്കറ്റ കതളും നചീ മെനസറിലെക്ലാകഗന്നക്ലാ?

എമന്ന അതന്റ് പറിടെറിച്ചുലെയ്ക്കുഗമെക്ലാ എന
നചീ ഭയമപടെക്ലാതമതന്തക്ലാണന്റ്?

നചീ തക്ലാഴറിട്ടുപൂടറിയ നറിഗൂഢരഹസധങ്ങളുമടെ
ചെരടുകള് മപക്ലാടറിമചററിയക്ലാന നചീ എഗന്ന

എമന്ന നറിര്ബന്ധറികന്നറില.

ശധക്ലാഗമെ നറിനമക്കന്തു ശക്ലാന്തത.

ആരററിയുന നറിമന രഹസധ സശഭക്ലാവളും,

നറിമന മെറവറിലള്ള ക്രൂരതകള്....
നറിന്നക്ലാല് ആകര്  ഷറിക്കമപമടത്തുന്നവര്ക്കന്റ്

അഭയളും മകക്ലാടുകവക്ലാന എന്തറിനു നചീ
മെടെറികക്ലാണറികന നറിഗശ

പുറത്തു കടെക്കക്ലാനക്ലാവക്ലാത വറിധളും അവമര നചീ
ബന്ധറിയക്ലാകന്നമതന്തറിനന്റ് ?....

നറിനക തടുക്കക്ലാനക്ലാകുമെക്ലായറിരുന്നറിട്ടുളും എഗന്ത നചീ 
അവമര വറിശന വലെയുന്ന

പുലെറികള്തന പുലെറിമെടെയറില് ഇറക്കറിവറിടുന്നതന്റ്...
ഗനര്വഴറി കക്ലാണറിച്ചു മകക്ലാടുക്കക്ലാമെക്ലായറിരുന്നറിട്ടുളും

നറിമന മെനസക്ലാകറി എഗന്ത നറിമന്ന
അതറിനു അനുവദറിക്കക്ലാതറിരുന്നതന്റ്...

നചീ ഇത നറിഷ്ഠൂരയക്ലായമതഗപക്ലാഴക്ലാണു നറിശചീഥറിനറി,
നറിന്നറില് ഗസ്നേഹവളും കരുണയുളും

വറ്ററിഗപക്ലായമതഗപക്ലാഴക്ലാണന്റ്....
മെനുഷധതശളും അകന്നമതഗപക്ലാഴക്ലാണന്റ്....
ഹൃദയളും നശറിചതുളും മെനസ്സു വരണ്ടതുളും

ഞക്ലാനററിഞറിലഗലക്ലാ....
ഇനറിമയത കക്ലാതറിരുപകള് ഗവണ്ടറിവരുളും

തമെസശറിനറി നചീയുണ്ടക്ലാകന്ന
ഭചീതറിമയക്ലാഴറിയക്ലാന

നറിന്നറില് ഗസ്നേഹളും തുളുമറി നറിറഞന്റ്
അതന്റ് ഒരു സക്ലാഗരമെക്ലായറി മെക്ലാറചീടുവക്ലാന....
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വര
                                                    നറിരഞ്ജന ടെറി മക
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