


ആമുഖഖ
വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യ ങലസാകതത്തെ നമ്മുതടെ 
കകക്കുമവിളവിതലസാതുകവിത്തെരുന്ന ഇകസാലത്തെത്ത് സര്ഗസാത്മക 
രചനയുതടെ തലത്തെവിങലക്കുഖ" ലവിററവില് കകറത്ത്സത്ത്" അതവിതന്റെ 
നവിറപ്പകവിടസാര്ന്ന ചവിറകുകള് വവിരവിയവിക്കുകയസാണത്ത്.കഴവിഞ്ഞ രണത്ത് 
വര്ഷങത്തെസാളമസായവി ങകരളത്തെവിതല ആയവിരകണകവിനത്ത് 
വവിദദ്യസാര്തവികതള വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുതടെ 
നവിലവസാരത്തെവിങലകത്ത് കൂടവിതകസാണ്ടു ങപസായവിതകസാണവിരവിക്കുന്ന 
മഹത്തെസായ ഒരു സര്കസാര് പദ്ധതവിയസാണത്ത് “ ലവിററവില് 
കകറത്ത്സത്ത് ”.തുടെകകസാതരന്ന നവിലയവില് കലസാചവി ഗവ:കഹസ്ക്കൂള് 
വവിദദ്യസാര്തവികള് ഒരു ഡവിജവിറല് മസാഗസവിന് 
തയസാറസാക്കുകയസാണത്ത്.ആദരണണീയരസായ ഗുരുജനങ്ങളുങടെയുഖ 
പവിയങ്കേരരസായ സഹപസാഠവികളുങടെയുഖ അനുഗ്രഹസാശവിസ്സുകള് 
ഞങ്ങള്കത്ത് ങവണഖ.ഈ തചറവിയ ഉദദ്യമത്തെവിങലകത്ത് ഞങ്ങതള കക
പവിടെവിച്ചുയര്ത്തുകയുഖ ഞങ്ങതള ങപസാതസാഹവിപ്പവിക്കുകയുഖ തചയ്ത 
എലസാവങരസാടഖ ഞങ്ങള് ഹൃദയപൂര്വഖ നനവി അറവിയവികതട.

സങസ്നേഹഖ 
എഡവിങറസാറവിയല് ങബസാര്ഡത്ത്.



ങപജുകളവിലൂതടെ

1.ലവിറവില് കകറത്ത്സത്ത്                 കവവിത      വവിശശ്വനസാഥന്
2 മസാതൃങസ്നേഹഖ                        കഥ          അനസാമവിക 
3 കടെല്                                 കവവിത      മസാളവവിക
4 പകൃതവി വസാതവിലവിതല 
ങതന്കുരുവവി                           കഥ
5 Ruins                                    കവവിത       ഷണീബ
6 തകസാതുകു പുരസാണഖ                കവവിത     ങദവസാ ഞ്ജന
7 അവന്                               കവവിത     അവവിനവത്ത്
8 അമ്മ                                 കവവിത     മുഹമ്മദത്ത്  തകടെവി
9 ചവിതഖ                                               കസാവദ്യശവി
10 FROM  BUDHA                 കവവിത       ങജസാണ്സന്  ങജസാര്ജത്ത്
11 ചവിതഖ                                             അമയ  രസാജണീവത്ത്
12 ചവിതഖ                                             മസാളവവിക
13 ഹഖപവിയവിങലതകസാരു      യസാതസാനുഭവഖ  അമയ അങശസാകത്ത്
യസാത              
14 ചവിതഖ                                             അമയ എഖഎഖ
15 തുള്ളല് പസാടത്ത്                     കവവിത       അഭവിനവത്ത്  തക



ആശശംസ
ശശ്രീ പപി കകെ കു ഞ്ഞമ്മദദ

കഹെഡഡ്മാസ്റ്റര്   ഗവ:ഹഹെസ്കൂള് കെലഡ്മാചപി

ഈ വര്ഷഖ സുദണീര്ഘമസായ അധദ്യസാപന  ജണീവവിതത്തെവില് നവിന്നത്ത് വവിടെ 
പറയസാതനസാരുങ്ങുന്ന എനവികത്ത് കലസാചവി ഗവ:കഹസ്ക്കൂള് വവിദദ്യസാര്തവികള് നല്കുന്ന 
ങസ്നേങഹസാപഹസാരമസായവി ഞസാന് ഈ ഡവിജവിറല് മസാഗസവിതന 
കസാണുന.സസാധസാരണകസാരവില് അസസാധസാരണകസാരസായവി ഈ തപസാതു 
വവിദദ്യസാലയത്തെവിതല  വവിദദ്യസാര്തവികള് മസാറുന്നതവില് ഞസാന് അഭവിമസാനവിക്കുന.ഇതവിതന്റെ
പവിന്നവില് പവര്ത്തെവിച എലസാ കുടവികള്ക്കുഖ എതന്റെ സഹപവര്ത്തെകര്ക്കുഖ എലസാ 
ആശഖസകളുഖ ങനരുന.



ലവിറവില് തതകറത്ത്സത്ത്

അദ്ധദ്യയനത്തെവിന് പുതുനഭസവില്
അറവിവവിതന്റെ നവിറവസാര്ന്ന തസാരകഖ
കണ്തുറതന്നതവിങരല്കങവ...
എന് മനതമസാരു തചറുപടമസായത്ത്
വവിവരസസാങങ്കേതവികതയുതടെ നവിറവവില്
കുടവിക്കൂടമസായത്ത് സപ്തവര്ണ്ണരസാജവികള്
വവിടെര്ത്തുതന്നസാരവിന്ദ്രധനുസസായത്ത്
പടെരസാന് തകസാതവിച്ചുങപസായത്ത്...

വവിശശ്വനസാഥന് വവി വവി



 മസാതൃങസ്നേഹ൦

അസ്തമയ സൂരദ്യതന്റെ കവിരണങ്ങള് കടെലവിങലകത്ത് പതവിക്കുന്നതു൦ 
ങനസാകവി അച്ഛതന്റെയു൦ അമ്മയുങടെയു൦ കകപവിടെവിചത്ത് കടെല് 
കരയവിലുതടെ നടെന നണീങ്ങുങമസാള് എന്തുതകസാണന്നറവിയവില തപടന്നത്ത് 
എതന്റെത്ത് മനസവിങലകത്ത് എതന്റെത്ത് പഴയ കുട്ടുകസാരവി ഇന്ദുവവിതന്റെ 
മുഖമസാണത്ത് ഓടെവിവന്നതത്ത് അതുവതര ഉണസായവിരുന്ന എതന്റെത്ത് 
സങനസാ ഷങ്ങതളലസാഖ എവവിതടെങയസാ ങപസായവിമറഞ. എതന്റെത്ത് 
അച്ഛനമ്മമ്മസാര് എതന്ന ങസ്നേത്ത്ഹവിക്കുന്നതുങപസാതല എന്തുതകസാണസാണത്ത്
അവളുതടെ അച്ഛനമ്മമ്മസാ           ര്കത്ത് കഴവിയസാത്തെസാതത്ത്. അവള് പറ ഞ്ഞ 
ഓങരസാ സഖഭവങ്ങളുഖ ഓര്ത്തെങപ്പസാള് എനവികത്ത്ങതസാന്നവി അവര് 
അവതള  ങസ്നേത്ത്ഹവികസാഞ്ഞവിടലങലസാ അവളുതടെ അച്ഛമ്മ 
സമ്മതവികസാഞ്ഞവിടസാണങലസാ എന്നത്ത് .അവളുതടെ അച്ഛന്  അമ്മതയ 
ങസ്നേഹവിചത്ത് വവിവസാഹ൦ കഴവിചതവിതന്റെ ങപരവില് ജണീവവിതകസാല൦ മുഴുവന് 
ഒരു ശത്രുവവിങനസാതടെന്നങപസാതലയസായവിരുന അച്ഛമ്മ തപരുമസാറവിയതത്ത്.
എത സങനഹങത്തെസാതടെ അവളുതടെ അമ്മ അച്ഛമ്മങയസാടെത്ത് 
തപരുമസാറവിയസാലു൦ അവര് തതസാടതവിനു൦ പവിടെവിചതവിനു൦ 
വഴക്കുണസാക്കു൦ .ആരു൦ കസാണസാതത എവവിതടെതയങ്കേലു൦ ങപസായവിരുന
കരയുന്നഅമ്മതയയസാണത്ത് അവള് എങപ്പസാഴു൦ കണവിട്ടുള. 
വവിടവിങലകത്ത് കയറവി വരുങമസാള് എങപ്പസാഴുഖ ങകള്ക്കുന്ന വഴക്കു 
കസാരണഖ അതവിനുള്ള ങമസാചനത്തെവിനസായവി അച്ഛന് ഒരു 
മദദ്യപനവിയസായവി മസാറവി .തണീതര സഹവികസാതസായങപ്പസാള് സശ്വനഖ 
മകതള അച്ഛതന്റെ വവിടവില് നവിര്ത്തെവി അവളുതടെ അമ്മയത്ത് സശ്വനഖ 
വവിടങലകത്ത്  ങപസാങവണവി വന. പവിന്നവിടെത്ത് അമ്മങയസാടള്ള ങദഷദ്യവഖ 



അച്ഛമ്മ തണീര്ത്തെതത്ത് അവങളസാടെസായവിരുന  ഭക്ഷണഖ ങപസാലു  
ഉണസാകവിതകസാടകവില .സ്കുളവില് നവിന്നത്ത് വന്നത്ത് ഭക്ഷണത്തെവിനത്ത് 
ഇരുക്കുങമസാള് അച്ഛമ്മ പറയു സമയത്തെത്ത് ഭക്ഷണമുണസാകവിതരസാന് 
നവിതന്റെ അമ്മതയസാനമവില. ങവണങ്കേവില് തന്നത്തെസാന് ഉണസാകവി 
കഴവിങചസാ  എന്നത്ത് .അമ്മതയ കുറവിങചസാര്ത്തെത്ത് കരയസാനലസാതത 
അവള്കത്ത് കഴവിയുമസായവിരുന്നവില. എന അവള് ആഗ്രഹവികസാറുണത്ത് 
അമ്മതയ ഒനകസാണസാന്  ഒരു ദവിവസഖ പതവിവങപസാതല സ്കുളവിതന്റെ 
ങകസാണവിപടെവിയവില് സങ്കേടെങത്തെസാതടെ തതന്നയുഖ കസാത്തെവിരുന്ന 
അമ്മതയ അടെകസാനസാവസാത്തെ സങനസാഷങത്തെസാതടെ അമ്മയുതടെ 
അടങത്തെകത്ത് ഒസാടെവിതയത്തെവിയ അവതള തകടവിപവിടെവിച്ചു 
തപസാടവികര ഞതകസാണത്ത് അമ്മ നവിന ഈ ങലസാകതത്തെ ദദുഃഖഖ 
മുഴുവന് അവളുതടെ അമ്മയുതടെ മുഖത്തുണസായവിരുന .പവിതന്ന അമ്മ 
പറഞ നന്നസായവി പ ഠവികണഖ എലസാവങരയുഖ ങസ്നേഹവികണഖ 
അച്ഛമ്മങയസാടെത്ത് വഴതകസാനമുണസാകരുതത്ത്  അച്ഛമ്മ പറയുന്നതതലസാഖ
അനുസരവികണഖ എലസാഖ പറഞ കഴവിഞ്ഞങപ്പസാള് അവളതടെ 
കകയവില് കുതറ മവിഠസായവിയുഖ വച്ചുതകസാടത്തു .കണ്ണണീങരസാതടെ അമ്മ 
കണ്ണവില് നവിന്നത്ത് മറസായുന്നതുഖ ങനസാകവി   ങവദനങയസാതടെ അവള് 
നവിന. എങ്ങതനയസാണത്ത് അച്ഛമ്മതയ അമ്മയത്ത് ഇതയുഖ 
ങസ്നേഹവികസാന് കഴവിയുന്നതത്ത് എന്നസാണത്ത് അവള് ഒസാ൪ക്കുന്നതത്ത്
.ഈങലസാകത്തെത്ത്  ശശ്വസാശശ്വതമസായ സതദ്യഖ ഒന മസാതങമ ഉള്ളു 
ങദസാഹവിചവതര ങപസാലുഖ ങസ്നേഹവികസാന് കഴവിയുന്ന മസാതൃങസ്നേഹഖ .
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കടെ  ല്

             
അലയടെവിച്ചുയരുന്ന   ഓളങ്ങളു൦
കളകള൦  പസാടന്ന തവിരകളു൦  നവിറ      ഞ്ഞതസാതണ൯  മനസത്ത്
ദരവിതങ്ങളസാ൦  ചുഴവികള്
എതന്ന  തകസാത്തെവി  വലവിക്കുന്ന  മണീനുകള്
എങന  ഇഇൗ  സസാഗര൦  ജണീവവിതത്തെവിനത്ത്  തുലദ്യമങല ?
എ൯  ങമസാഹങ്ങള്  ഇഇൗ  കടെല്  ങപസാതല  ഒഴുകുന....

                                                             മസാറുന......
ബസാലദ്യത്തെവില്  മധുര൦  നുണ         ഞ്ഞത്ത്
വവിരഹതനസാമരത്തെവി൯  വവിഷസാദഗസാനമസാലപവിചത്ത്
യഇൗവനത്തെവി൯  അധശ്വസാനതത്തെ  ഓ൪മ്മവിപ്പവിചത്ത്
വസാ൪ധകദ്യത്തെവി൯  കഷ്ടതകങളസാ൪ത്തെത്ത്
അവള്  എന൦  കഴവിയുന
അവള്  എനവിതകസാരു  ലഹരവിയസാണത്ത്
അവളുതടെ  സശ്വര൦  എനവിതകസാരു  ങപരണയസാണത്ത്
എങ്കേവിലു൦  ഭയസാശങ്കേകളസാല്  ഇന്നണീ  സശ്വരവ൦  മസാറുന 
ക്രൂരനസാ൦  മനു ഷദ്യതന്റെ  തതറ്റുകള്  കസാരണ൦
അവളുതടെ  രഇൗ൫ഭസാവ൦  മനുഷദ്യനത്ത്  കസാങണണവി  വരുന
എനവിനണീ  ക്രൂരത ?
നവിതന്റെ  ജണീവവിതവ൦
അനനസസാഗരവ൦    ഒന്നസാണത്ത്
സ൪വശക്ത൯  കനവി                                                ഞ  നല് കവിയതത്ത്



കടെലവിതല  ചുഴവികള്.....

നവിതന്റെ  ജണീവവിതത്തെവിതല  വ്രണങ്ങള്...

കടെലവിതന്റെ  മധുരഗസാന൦...
നവിതന്റെ  ജണീവവിതത്തെവിതല  മധുരസ്മരണകള്
കടെലവിതന്റെ  ഒഴുകത്ത്....
നവിതന്റെ  ജണീവവിതയസാത
കടെലവിതല  ജണീവജസാലങ്ങള്...
നവിതന്റെ  ജണീവവിതത്തെവില്  കടെനവന്ന  മറ്റു  ജണീവവിതങ്ങള്
കടെലവിതന്റെ  ങതങ്ങല്...
നവിതന്റെ  ജണീവവിതത്തെവിതന്റെ  അനദ്യ൦
പവിചവിചണീനതപ്പട  തപണ്മനസവിനു  തുലദ്യ൦
അടെവിചമ൪ത്തെതപ്പട  പസാവങ്ങള്ക്കു  തുലദ്യ൦
അറ്റുങപസാകസാത്തെ  ങചതനയുളള  ഒരു  ശവമസായത്ത്
ഈ  സഇൗനരദ്യവമസായത്ത്  കടെല്  ജണീവവിക്കുന.
പതക്ഷ  നണീ  എനഖ ങലസാകത്തെവിനത്ത്  ആശ്ചരദ്യമസാണത്ത്
ആഹസാദമസാണത്ത്
കു                              ഞമനസ്സുകളവില്  വവിസ്മയവമസാണത്ത്.
ക്ഷമക൪ഹനല  മനുഷദ്യ൯
എങ്കേവിലു൦  ങചസാദവിക്കുന  'ക്ഷമ  തര'....
സസാഗരങമ  നണീ
എതന്റെ  പതണീക്ഷകള്കത്ത്,  ജണീവവിതത്തെവിനത്ത്  തുലദ്യമസാണത്ത്...
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പകൃതവിവസാതവിലവിതല  പകൃതവിവസാതവിലവിതല  
ങതന്കുരുവവിങതന്കുരുവവി

ഉദയസൂരദ്യതന്റെ കത്തെവി  ജശ്വലവിക്കുന്ന പകസാശഖ ജനല്ഉദയസൂരദ്യതന്റെ കത്തെവി  ജശ്വലവിക്കുന്ന പകസാശഖ ജനല്
വസാതവിലവിലൂതടെ അവള്കത്ത്  സശ്വപ്നങലസാകത്തെവില് നവിന്നത്ത്വസാതവിലവിലൂതടെ അവള്കത്ത്  സശ്വപ്നങലസാകത്തെവില് നവിന്നത്ത്
ഭൂമവിയവിതലത്തെസാന്  വഴവികസാണവിച്ചുതകസാടത്തുഭൂമവിയവിതലത്തെസാന്  വഴവികസാണവിച്ചുതകസാടത്തു..
ജനലവില്  തടവിവവിന്ന പകസാശഖ അവതള   എഴുങനല്കസാനുള്ള ജനലവില്  തടവിവവിന്ന പകസാശഖ അവതള   എഴുങനല്കസാനുള്ള 
അലസതയവില് നവിനഖ  പവിനസാറവിയവിരുന വണീടെവിതന്റെഅലസതയവില് നവിനഖ  പവിനസാറവിയവിരുന വണീടെവിതന്റെ
ജനല്  വസാതവിലുകതള  പുറങത്തെകത്ത് തള്ളവിയവിടത്ത് അവള്ജനല്  വസാതവിലുകതള  പുറങത്തെകത്ത് തള്ളവിയവിടത്ത് അവള്
ഇളഖ മ ഞ്ഞകലര്ന്ന പകൃതവിതയ ആസശ്വദവിച്ചുഇളഖ മ ഞ്ഞകലര്ന്ന പകൃതവിതയ ആസശ്വദവിച്ചു..തപതടനള്ള മധുര തപതടനള്ള മധുര 
സശ്വരഖ അവതള  ചവിനകളവില് നവിന്നത്ത് ഉണര്ത്തെവിസശ്വരഖ അവതള  ചവിനകളവില് നവിന്നത്ത് ഉണര്ത്തെവി..മുറങത്തെസാട മുറങത്തെസാട 
ങചര്നള്ള പറമവിതല ഒരു മരത്തെവിതന്റെ ശസാഖയവില് രണത്ത്  ങചര്നള്ള പറമവിതല ഒരു മരത്തെവിതന്റെ ശസാഖയവില് രണത്ത്  
ങതന്കുരുവവികള് മധുര സശ്വരത്തെവില് പസാടകയസാണത്ത്ങതന്കുരുവവികള് മധുര സശ്വരത്തെവില് പസാടകയസാണത്ത്..ഓങരസാ ഓങരസാ 
പുലരവിയുഖ അവള്കത്ത് ആ കസാഴ്ച തതന്ന സമ്മസാനവിച്ചുപുലരവിയുഖ അവള്കത്ത് ആ കസാഴ്ച തതന്ന സമ്മസാനവിച്ചു..പവിന്നണീടെത്ത് അവള്പവിന്നണീടെത്ത് അവള്
ആ  കസാഴ്ചതയ ഇഷ്ടതപ്പടെസാന് തുടെ   ങ്ങവിആ  കസാഴ്ചതയ ഇഷ്ടതപ്പടെസാന് തുടെ   ങ്ങവി. . കവിളവികളുഖ അവളുഖ വളതര കവിളവികളുഖ അവളുഖ വളതര 
ങവഗത്തെവില് അടപ്പത്തെവിലസായവിങവഗത്തെവില് അടപ്പത്തെവിലസായവി..കുരുവവികള്കത്ത് ഭക്ഷണവഖ കുരുവവികള്കത്ത് ഭക്ഷണവഖ 
തവളളവഖ നല്കസാന് അവള് പവിന്നണീടെത്ത് മറന്ന ദവിവസഖ തവളളവഖ നല്കസാന് അവള് പവിന്നണീടെത്ത് മറന്ന ദവിവസഖ 
ഉണസായവിരുന്നവിലഉണസായവിരുന്നവില..അവള് നല്കുന്ന ഒരവിത്തെവിരവി തവളളത്തെവിനുഖ അവള് നല്കുന്ന ഒരവിത്തെവിരവി തവളളത്തെവിനുഖ 
അല്പ്പഖ ധസാനദ്യ മണവികള്ക്കുഖ കുരുവവികള് കസാത്തു നവിന്നത്ത് അല്പ്പഖ ധസാനദ്യ മണവികള്ക്കുഖ കുരുവവികള് കസാത്തു നവിന്നത്ത് 
തുടെ   ങ്ങവിതുടെ   ങ്ങവി..ദവിവസങ്ങള് കടെന ങപസായവിദവിവസങ്ങള് കടെന ങപസായവി..അവള് തസാമസവിചവിരുന്ന അവള് തസാമസവിചവിരുന്ന 
ഗ്രസാമഖ പതുതക പടണത്തെവിങലകത്ത് ചുവട തവച്ചുഗ്രസാമഖ പതുതക പടണത്തെവിങലകത്ത് ചുവട തവച്ചു..
പവിന്നവിടള്ള പഭസാതങ്ങള് അവതള സങനസാഷങ്ങളവില് നവിന്നത്ത്പവിന്നവിടള്ള പഭസാതങ്ങള് അവതള സങനസാഷങ്ങളവില് നവിന്നത്ത്
അടെര്ത്തെവിമസാറവി ജണീവജസാലങ്ങളുതടെ മധുര സശ്വരങ്ങള്കവിടെയവില്  അടെര്ത്തെവിമസാറവി ജണീവജസാലങ്ങളുതടെ മധുര സശ്വരങ്ങള്കവിടെയവില്  
വസാഹനങ്ങളുതടെ കലഹ ശബ്ദങ്ങള്വസാഹനങ്ങളുതടെ കലഹ ശബ്ദങ്ങള്..വണീടെവിനത്ത് അടത്തുള്ള വണീടെവിനത്ത് അടത്തുള്ള 
പങദശങ്ങള് പടണമസായവി മസാറവിപങദശങ്ങള് പടണമസായവി മസാറവി..അതതസാതക അവതള അതതസാതക അവതള 



വവിഷമവിപ്പവിതച ങ്കേവിലുഖ അവള് പകൃതവിയുമസായവി വവിഷമവിപ്പവിതച ങ്കേവിലുഖ അവള് പകൃതവിയുമസായവി 
സങനസാഷത്തെവിലസായവിരുനസങനസാഷത്തെവിലസായവിരുന..ങതന്കുരുവവികതള ശദ്ധവികസാനുഖ  ങതന്കുരുവവികതള ശദ്ധവികസാനുഖ  
മറന്നവിലമറന്നവില..ഒരു ദവിവസഖ അവള് കൂടെവിനടങത്തെകത്ത് ങപസായങപ്പസാള് ഒരു ഒരു ദവിവസഖ അവള് കൂടെവിനടങത്തെകത്ത് ങപസായങപ്പസാള് ഒരു 
നല കസാഴ്ച അവള്കത്ത് കസാണസാന് സസാധവിച്ചുനല കസാഴ്ച അവള്കത്ത് കസാണസാന് സസാധവിച്ചു..കുരുവവികളുതടെ കൂടവില് കുരുവവികളുതടെ കൂടവില് 
കുഞ മുടകള്കുഞ മുടകള്..ഓങരസാ സങനസാഷവസാര്ത്തെയുഖ ങപസാതല ആ ഓങരസാ സങനസാഷവസാര്ത്തെയുഖ ങപസാതല ആ 
വസാര്ത്തെയുഖ അവള് അമ്മയുമസായവി പങ്കു തവച്ചുവസാര്ത്തെയുഖ അവള് അമ്മയുമസായവി പങ്കു തവച്ചു..എന്നസാല് അവളുതടെ എന്നസാല് അവളുതടെ 
സങനസാഷഖ അമ്മതയ ദവിവസഖ ങതസാറുഖ ങവദനയവിലസാഴവിസങനസാഷഖ അമ്മതയ ദവിവസഖ ങതസാറുഖ ങവദനയവിലസാഴവി..സ്കൂളവില് സ്കൂളവില് 
ങപസാകുന്ന  വഴവിയവില് അവള് സശ്വനഖ ഗ്രസാമതത്തെ സൂക്ഷവിചത്ത് ങപസാകുന്ന  വഴവിയവില് അവള് സശ്വനഖ ഗ്രസാമതത്തെ സൂക്ഷവിചത്ത് 
ങനസാകവിങനസാകവി..ജലസാശയങ്ങളുഖ മരങ്ങളുഖ പൂകളുഖ നഷ്ടതപ്പട ജലസാശയങ്ങളുഖ മരങ്ങളുഖ പൂകളുഖ നഷ്ടതപ്പട 
ഒരുഗ്രസാമഖഒരുഗ്രസാമഖ..പവിന്നണീടള്ള ദവിവസങ്ങളവില് അസഹദ്യമസായ ചൂടെത്ത് പവിന്നണീടള്ള ദവിവസങ്ങളവില് അസഹദ്യമസായ ചൂടെത്ത് 
അനുഭവതപ്പട്ടു തുടെങ്ങവിഅനുഭവതപ്പട്ടു തുടെങ്ങവി..ഗ്രസാമത്തെവിലങപ്പസാള് അവ ങശഷവിക്കുന്നതത്ത് ഗ്രസാമത്തെവിലങപ്പസാള് അവ ങശഷവിക്കുന്നതത്ത് 
തതന്റെ വണീടെവിനടത്തുളള പകൃതവി ഭഖഗവി മസാതമസാതണന്നത്ത് അവള്കത്ത് തതന്റെ വണീടെവിനടത്തുളള പകൃതവി ഭഖഗവി മസാതമസാതണന്നത്ത് അവള്കത്ത് 
ങതസാന്നവിങതസാന്നവി..ഒരു ദവിവസഖ ങതന്കുരുവവികളുതടെ മുടകള് വവിരവി ഞഒരു ദവിവസഖ ങതന്കുരുവവികളുതടെ മുടകള് വവിരവി ഞ..അന്നത്ത്അന്നത്ത്
അവള് സ്കൂളവിതല അവസസാന മണവിയടെവികസായവി കസാങതസാര്ത്തെത്ത് അവള് സ്കൂളവിതല അവസസാന മണവിയടെവികസായവി കസാങതസാര്ത്തെത്ത് 
നവിനനവിന..സ്കൂള് വവിടതവിനു ങശഷഖ സ്കൂളവിതല ഭക്ഷണപ്പുരയവില് നവിനഖ സ്കൂള് വവിടതവിനു ങശഷഖ സ്കൂളവിതല ഭക്ഷണപ്പുരയവില് നവിനഖ 
അരവി മണവികള് മുറുതക പവിടെവിചത്ത് അവള് വണീടവിങലങകസാടെവിഅരവി മണവികള് മുറുതക പവിടെവിചത്ത് അവള് വണീടവിങലങകസാടെവി..രണസായവി രണസായവി 
മുറവിഞ്ഞ മരങ്ങള്കവിടെയവില് പക്ഷവിക്കുഞങ്ങള് ജണീവന് ങപസായ മുറവിഞ്ഞ മരങ്ങള്കവിടെയവില് പക്ഷവിക്കുഞങ്ങള് ജണീവന് ങപസായ 
നവിലയവില്നവിലയവില്..കുരുവവികള് ദയനണീയമസായവി കരഞകുരുവവികള് ദയനണീയമസായവി കരഞ..അമ്മു അമ്മു 
നവിശ്ചലമസായവിരുനനവിശ്ചലമസായവിരുന..അരവി മണവികള് ചവിതറവി വണീണുഅരവി മണവികള് ചവിതറവി വണീണു..അസ്തമ സൂരദ്യന് അസ്തമ സൂരദ്യന് 
അതത്ത് ങനസാകവി നവില്പ്പുണസായവിരുനഅതത്ത് ങനസാകവി നവില്പ്പുണസായവിരുന..



Ruins

Walking alone is like treading
The ruins of a forgotten age
Like following a shadow
Which was never real
Like creeping through a tunnel
Which literally leads nowhere

walking alone can make you humble
you find  a broken arm
Among the age old stones 
A lonely plant trying to survive 
Holding  tight to a stony  structure
She knows the miracle of being alive

walking alone is sometimes so easy
For you are forever released
All the path leads to the vast blue sky.
Behind the stone still corridor,
Across the river, the stars shine blurred
And the overflowing emptiness echoes

                                                                                                   Sheeba.T K Sheeba.T K



തകസാതുകു  പുരസാണഖ

നമ്മുതടെ  നസാടവില്   കൂടൂതലുതളസാരു   തകസാതുകവി൯
കഥയതത്ത്  പസാടെവി  രസവികസാഖ
വണീടകള്   നസാടകള് 
ജവിലകള് ങതസാറുഖ  തകസാതുകുമയഖ
തകസാതുകവി൯  കടെവിയതു  തകസാണസാങലസാ
തുളളസാത്തെവനുഖ  തുളളവിങപ്പസാകുഖ
മലമനവി  ചവിക൯  ഗുനവിയ
ങപരവിലതു  ങവറയുമുങണ 
നസാടവില്   പലതര  ങരസാഗങ്ങളുമസായവി
പസാറവി നടെക്കുഖ  തകസാതുകുതകളലസാഖ
ഉറങ്ങുന്നവങന  പസാടെവിയുറക്കുഖ
ഉറങ്ങുന്നവങന   കുത്തെവിയുണ൪ത്തുഖ
തകസാതുകുകള്   തപരുകസാ൯  കസാരണമസായതത്ത്   
കതണത്തെസാനസായവി  സമവിതവികള് വന
കസാടകള്  ങതസാടകള്  കനസാലുകളുഖ  
പസാസത്ത്ററവിക്കുകളസായവി  അടെവി        യുന
ഒസാവകളവിതല തവളളത്തെവിലുഖ   
തകസാതുകവി൯  മുടകള്  വവിരവിയുനു
മസാലവിനദ്യഖ നണീക്കുവസാന് ഒസാടെകള് നന്നസാകസാന്



ഫണവില പണമവില പഞസായങത്തെസാഫണീസവില്
കചനസാകസാരുതടെ ബസാറ്റുഖ വസാങ്ങവി
ആളുകള് പവിതന്നയുഖ വണീടെണയുന
മു൯വവിതവിയവിലസാ  പവൃത്തെവിയവിതലലസാഖ
മനുഷദ്യസാ   നവി൯   ദ൪വവിധവി തങന്ന.

                               ങദവസാഞ്ജന  പവി.തക 8B

                                                                



അവ൯
കടെല്
തുഴതയറവി                   ഞ്ഞത്ത്
അവതന
തുഴയസാ൯ പഠവിപ്പവിചതത്ത്
കരയവില്
കടെലവിരമ്പുങമസാള്
കസാവലസാവസാനസാണത്ത്
ക രയവിലടപ്പവികസാതത
നണീയവതന
കടെലവിതലറവി ഞ
കളഞ്ഞ  ുതവങ്കേവിലുഖ
ഓങരസാ
കടെലവിളകത്തെവിലുഖ
കരയവിതലത്തെവിങനസാകവി
അവ൯
തവിരവിച്ചുങപസാകസാറുണത്ത്
ഒടവവില്
കരയവിതല
കരയവിതല
കയത്തെവിലസാണത്ത് നണീ

      അവവിനവത്ത്   8.C



അമ്മ

അമ്മയുതടെ   ചൂടെവിനപ്പുറത്തെത്ത്
മതററസാരു  ങലസാക൦ ഇതള്  വവിരവിയുന
ആരുമറവിയസാതവിരവികതട 
ഇഇൗ മരുതുങലസാകതമന
കര  ുതുങമസാഴു൦...കൂടതല്
പസാഴത്ത് ജനങ്ങള്
ഇവവിതടെ  പുഴുകതള ങപസാതല...
ആരു൦ ആ൪ക്കുു൦ ങസ്നേഹ൦
വവിളമസാത്തെ മതററസാരു മസായസാങലസാക൦
മസായസാജസാല വവിദദ്യ....

മുഹെമ്മദദ. കകെ .ടപി 8C



കസാവദ്യശണീ കസാവദ്യശണീ 10A10A



FROM BUDHA...

1.
 
One day a rich lady prayed to Budha...  “Bhagavan, I want 
happiness”.
Budha told her

First remove the word  “I” that is your ego. Then remove
the second word “want”that is your desire.

Now the last word “Happiness” is there in your heart.

2.

If you speak to a stone or a flower people will say that you 
are a mad man
But
When you  do the same thing in a temple people will say 
that you are very pious

3.

Happiness is like a butterfly,when u try to catch it,it will fly
away. When you do all your duties and take rest in a 
garden,it will come and sit on your shoulder



4.

Yesterday is gone...it will never come back tomorrow is 
uncertain. You don’t know what will happen.
Today is the only reality
So live today and make happiness for you for the world 
around you

Collected By:  Dr. Johnson George

  



ഗഡ്മാമശ്രീണത

അമയരസാജണീവത്ത്  അമയരസാജണീവത്ത്  8B8B



പുലര്കസാലഖ

മസാളവവിക പവി ടെവി തകമസാളവവിക പവി ടെവി തക



ഹഖപവിയവിങലതകസാരു യസാതഹഖപവിയവിങലതകസാരു യസാത

മനുഷദ്യജണീവവിത്തെവിതല ഏറവഖ മങനസാഹരമസാ    യ കസാലഖ അവതന്റെ മനുഷദ്യജണീവവിത്തെവിതല ഏറവഖ മങനസാഹരമസാ    യ കസാലഖ അവതന്റെ 
വവിദദ്യസാര്ഥവി ജണീവവിതമസാണത്ത് വവിദദ്യസാര്ഥവി ജണീവവിതമസാണത്ത് ..ഈ മധുരമസായ വവിദദ്യസാലയകസാലത്തെവിതല ഈ മധുരമസായ വവിദദ്യസാലയകസാലത്തെവിതല 
ഏറവഖ മങനസാഹരമസാ    യ ചവില ദവിവസങ്ങളസായവിരുന ഈ ടൂ൪ ഏറവഖ മങനസാഹരമസാ    യ ചവില ദവിവസങ്ങളസായവിരുന ഈ ടൂ൪ 
 ഞങ്ങള്കത്ത് സമ്മസാനവിചതത്ത് ഞങ്ങള്കത്ത് സമ്മസാനവിചതത്ത്..വസാക്കുകളവിതലസാതുകസാന് വസാക്കുകളവിതലസാതുകസാന് 
കഴവിയുന്നതവിലുഖ രസകരമസായവിരുനകഴവിയുന്നതവിലുഖ രസകരമസായവിരുന
ഞങ്ങളുതടെ ഹഖപവി പഠനയസാതഞങ്ങളുതടെ ഹഖപവി പഠനയസാത..കകലസാസഖ ബസവിലസാണത്ത് ഞങ്ങള്കകലസാസഖ ബസവിലസാണത്ത് ഞങ്ങള്
4646 വവിദദ്യസാര്ഥവികളുഖ വവിദദ്യസാര്ഥവികളുഖ 7 7 അധദ്യസാപകരുമടെങ്ങുന്ന സഖഘഖ അധദ്യസാപകരുമടെങ്ങുന്ന സഖഘഖ 
കര്ണ്ണസാടെകയവിങലകത്ത് യസാത തവിരവിചതത്ത്കര്ണ്ണസാടെകയവിങലകത്ത് യസാത തവിരവിചതത്ത്..യസാതസാ ങവളയവില് യസാതസാ ങവളയവില് 
കൂട്ടുകസാര്തകസാപ്പഖ അടെവിച്ചു തപസാളവിച്ചുകൂട്ടുകസാര്തകസാപ്പഖ അടെവിച്ചു തപസാളവിച്ചു..ഏകങദശഖ രസാതവിയവിലസാണത്ത് ഏകങദശഖ രസാതവിയവിലസാണത്ത് 
കര്ണ്ണസാടെകയവിങലകത്ത് കടെക്കുന്നതത്ത്കര്ണ്ണസാടെകയവിങലകത്ത് കടെക്കുന്നതത്ത്..നല തണുപ്പുണസായവിരുനനല തണുപ്പുണസായവിരുന..

പുലര്തച   പുലര്തച   4 4 മണവികത്ത് ചവിതദ൪ഗ ജവിലയവിതലത്തെവിമണവികത്ത് ചവിതദ൪ഗ ജവിലയവിതലത്തെവി. . ആദദ്യ ആദദ്യ 
സന൪ശനഖ ങകസാടയസായവിരുനസന൪ശനഖ ങകസാടയസായവിരുന. . അതവി മങനസാഹരമസായചവിതങ്ങള് അതവി മങനസാഹരമസായചവിതങ്ങള് 
തകസാത്തെവിതയടത്തെതവിനസാലസാണത്ത്  ചവിതദ൪ഗ എന്നത്ത് ങപരു തകസാത്തെവിതയടത്തെതവിനസാലസാണത്ത്  ചവിതദ൪ഗ എന്നത്ത് ങപരു 
വന്നതത്ത്വന്നതത്ത്..ഏകങദശഖ ഏകങദശഖ 1818 ാസാഖ നൂറസാണവിനു മുമസാണത്ത് ഈ ങകസാട പണവി ാസാഖ നൂറസാണവിനു മുമസാണത്ത് ഈ ങകസാട പണവി 
കഴവിപ്പവിചതത്ത്കഴവിപ്പവിചതത്ത്..രസാജസാകന്മസാരുതടെ എണ്ണ സഖഭരണവികളുഖ മഴ തവളള രസാജസാകന്മസാരുതടെ എണ്ണ സഖഭരണവികളുഖ മഴ തവളള 
സഖഭരണവികളുഖ അവവിതടെ കസാണസാന് കഴവിഞസഖഭരണവികളുഖ അവവിതടെ കസാണസാന് കഴവിഞ..അതവിനു ങശഷഖ അതവിനു ങശഷഖ 
മതറസാരു ഗുഹ സന൪ശവിച്ചുമതറസാരു ഗുഹ സന൪ശവിച്ചു..ഭക്ഷണ ങശഷഖ ഹഖപവിയവിങലകത്ത് യസാത ഭക്ഷണ ങശഷഖ ഹഖപവിയവിങലകത്ത് യസാത 
പുറതപ്പട്ടുപുറതപ്പട്ടു..ആദദ്യ ദവിവസതത്തെ അനുഭവഖ നയന പങ്കു തവച്ചുആദദ്യ ദവിവസതത്തെ അനുഭവഖ നയന പങ്കു തവച്ചു..സഖഗണീതസഖഗണീത
മുഖരവിതമസായ ആ യസാതയവില് കസാറസാടെവിപ്പസാടെങ്ങള്  ഞങ്ങതള ങനസാകവിമുഖരവിതമസായ ആ യസാതയവില് കസാറസാടെവിപ്പസാടെങ്ങള്  ഞങ്ങതള ങനസാകവി



കക വണീശവിതകസാണവിരുനകക വണീശവിതകസാണവിരുന..അന്നത്ത് രസാതവിങയസാതടെ റൂമവിതലത്തെവിഅന്നത്ത് രസാതവിങയസാതടെ റൂമവിതലത്തെവി..
പവിങറ ദവിവസഖ ഹഖപവി ഒരുപസാടെത്ത് രസാജസാകന്മസാരുതടെ പവിങറ ദവിവസഖ ഹഖപവി ഒരുപസാടെത്ത് രസാജസാകന്മസാരുതടെ 
കസാല്പ്പസാദങ്ങള് പതവിഞ്ഞ പുണദ്യ ഭൂമവി ആനനങത്തെസാതടെയസാണത്ത് കസാല്പ്പസാദങ്ങള് പതവിഞ്ഞ പുണദ്യ ഭൂമവി ആനനങത്തെസാതടെയസാണത്ത് 
ഞങ്ങതള വരവങവറതത്ത്ഞങ്ങതള വരവങവറതത്ത്..ആനനഖ എന്ന സവിനവിമയുതടെ ഓര്മ്മയസാണത്ത്ആനനഖ എന്ന സവിനവിമയുതടെ ഓര്മ്മയസാണത്ത്
അവവിതടെതയത്തെവിയങപ്പസാള് ഓര്മ്മ വന്നതത്ത്അവവിതടെതയത്തെവിയങപ്പസാള് ഓര്മ്മ വന്നതത്ത്..വവിടെസാല തടെമവിളുഖ വവിടെസാല തടെമവിളുഖ 
മമ്യൂസവിയവഖ മമ്യൂസവിയവഖ ,,ആനപ്പനവിയുഖ ആനപ്പനവിയുഖ ,,വവിരപസാ ങക്ഷതവതമലസാഖ ഇനഖ വവിരപസാ ങക്ഷതവതമലസാഖ ഇനഖ 
മുന്നവില് തതളവിഞ നവില്ക്കുനമുന്നവില് തതളവിഞ നവില്ക്കുന..രസാമസായണത്തെവില് രസാമസായണത്തെവില് 
പരസാമര്ശവിചവിട്ടുള്ള ബസാലവിങകറസാമലയുഖ ങനരവിടത്ത് കസാണസാനസാവതമന്നത്ത് പരസാമര്ശവിചവിട്ടുള്ള ബസാലവിങകറസാമലയുഖ ങനരവിടത്ത് കസാണസാനസാവതമന്നത്ത് 
ഒരവികലുഖ കരുതവിയവിരുന്നവിലഒരവികലുഖ കരുതവിയവിരുന്നവില..മണഖ ചുണ്ണസാമ്പു കലഖ മുടയുഖ മണഖ ചുണ്ണസാമ്പു കലഖ മുടയുഖ 
ശര്കരയുഖ തകസാണത്ത് നവിര്മ്മവിച ചുമരുകളവില് അകസാലതത്തെ ശര്കരയുഖ തകസാണത്ത് നവിര്മ്മവിച ചുമരുകളവില് അകസാലതത്തെ 
ജണീവവിത രണീതവികളുതടെ ചവിതങ്ങള് വദ്യക്തമസായവി ജണീവവിത രണീതവികളുതടെ ചവിതങ്ങള് വദ്യക്തമസായവി 
കസാണസാഖകസാണസാഖ..കചനയുമസായുളള വദ്യസാപസാരവഖ കചനയുമസായുളള വദ്യസാപസാരവഖ ,,ആങഘസാഷങ്ങളുതമലസാഖ ആങഘസാഷങ്ങളുതമലസാഖ 
അതവില് കസാണസാഖഅതവില് കസാണസാഖ..കരവിമത്ത് ങതസാടങ്ങള് പച വവിരവിച മണ്ണവിതന മുടവി കരവിമത്ത് ങതസാടങ്ങള് പച വവിരവിച മണ്ണവിതന മുടവി 
നവില്ക്കുന്ന ആകസാശത്തെത്ത് ചുവന്ന തപസാടത്ത് ങപസാതല നവില്ക്കുന്ന ആകസാശത്തെത്ത് ചുവന്ന തപസാടത്ത് ങപസാതല 
പകസാശവിചവിരവിക്കുന്ന സൂരദ്യന്പകസാശവിചവിരവിക്കുന്ന സൂരദ്യന്..കൃഷ്ണങദവരസായരുതടെ പതവിമ കണതുഖ കൃഷ്ണങദവരസായരുതടെ പതവിമ കണതുഖ 
മറകസാനസാവസാത്തെ അനുഭവമസാണത്ത്മറകസാനസാവസാത്തെ അനുഭവമസാണത്ത്..പസാറകള് അടകവി തവച പസാറകള് അടകവി തവച 
മലനവിരകളുഖ വദ്യതദ്യസ്ത ജണീവവിതങ്ങളുഖ കസാഴ്ചകത്ത് മവിഴവിങവകുനമലനവിരകളുഖ വദ്യതദ്യസ്ത ജണീവവിതങ്ങളുഖ കസാഴ്ചകത്ത് മവിഴവിങവകുന..
അടത്തെ ദവിവസഖ കമസുരവിതല ചസാമുണവിഹവില്സത്ത് സനര്ശവിച്ചു ആ അടത്തെ ദവിവസഖ കമസുരവിതല ചസാമുണവിഹവില്സത്ത് സനര്ശവിച്ചു ആ 
കുന്നവില് നവിന്നത്ത് ങനസാകവിയസാല് കമസൂര് നഗരഖ മുഴുവന് തസാതഴ കുന്നവില് നവിന്നത്ത് ങനസാകവിയസാല് കമസൂര് നഗരഖ മുഴുവന് തസാതഴ 
കസാണസാവന്നതസാണത്ത്കസാണസാവന്നതസാണത്ത്..ടെവിപ്പുവവിതന്റെ ങകസാടയുഖ കസാണസാന് കഴവി ഞ ടെവിപ്പുവവിതന്റെ ങകസാടയുഖ കസാണസാന് കഴവി ഞ . . 
ടെവിപ്പുവഖ കഹദരലവിയുതമലസാഖ അലങ്കേരവിച സവിഖഹസാസനങ്ങള്  ടെവിപ്പുവഖ കഹദരലവിയുതമലസാഖ അലങ്കേരവിച സവിഖഹസാസനങ്ങള്  
ഇനഖ പഇൗഢമസായവി നവിലതകസാളളുനഇനഖ പഇൗഢമസായവി നവിലതകസാളളുന....തകസാടസാരത്തെവിതന്റെ തകസാടസാരത്തെവിതന്റെ 
നവിര്മസാണകശലവി എതന്ന വവിസ്മയവിപ്പവിച്ചുനവിര്മസാണകശലവി എതന്ന വവിസ്മയവിപ്പവിച്ചു. . അതവിനു ങശ ഷഖ അതവിനു ങശ ഷഖ 
ങബര്ഡത്ത്സത്ത്  സസാങത്ത്ചശ്വറവി കണ്ടുങബര്ഡത്ത്സത്ത്  സസാങത്ത്ചശ്വറവി കണ്ടു. . മൂന ദവിവസങ്ങള് തകസാണത്ത് കണ മൂന ദവിവസങ്ങള് തകസാണത്ത് കണ 
സ്ഥലങ്ങളവില് വചത്ത് എനവികത്ത് ഏറവഖ ഇഷ്ടതപ്പടതത്ത് വൃനസാവന് സ്ഥലങ്ങളവില് വചത്ത് എനവികത്ത് ഏറവഖ ഇഷ്ടതപ്പടതത്ത് വൃനസാവന് 
ഗസാര്ഡനസാണത്ത് ഗസാര്ഡനസാണത്ത് ..കണ്ണവിതന കുളവിരണവിയവിപ്പവിക്കുഖവവിധഖ മങനസാഹരഖ കണ്ണവിതന കുളവിരണവിയവിപ്പവിക്കുഖവവിധഖ മങനസാഹരഖ 



വസാടര്   ങഷസായ്ക്കുങശ  ഷഖ ഡവി വസാടര്   ങഷസായ്ക്കുങശ  ഷഖ ഡവി . . തജ പസാര്ടവിയുമുണസായവിരുന തജ പസാര്ടവിയുമുണസായവിരുന 
ഭക്ഷണങശഷഖ കര്ണസാടെകയവില് നവിന മടെങ്ങവിഭക്ഷണങശഷഖ കര്ണസാടെകയവില് നവിന മടെങ്ങവി..
ബസവില് വചത്ത് വവിദദ്യസാര്ഥവികളുഖ അധദ്യസാപവികരുതമലസാഖ പസാട്ടു പസാടെവിബസവില് വചത്ത് വവിദദ്യസാര്ഥവികളുഖ അധദ്യസാപവികരുതമലസാഖ പസാട്ടു പസാടെവി..
അടെവിതപസാളവിയസായവിരുന ഈ പ൦നയസാത അടെവിതപസാളവിയസായവിരുന ഈ പ൦നയസാത ..ഭക്ഷണവഖ ഭക്ഷണവഖ 
അടെവിതപസാളവിയസായവിരുനഅടെവിതപസാളവിയസായവിരുന....കര്ണ്ണസാടെകയവിതല  അ ങഞസാളഖ കര്ണ്ണസാടെകയവിതല  അ ങഞസാളഖ 
ജവിലകളവിലൂതടെ ഞങ്ങളത്ത് സഞരവിച്ചു ജവിലകളവിലൂതടെ ഞങ്ങളത്ത് സഞരവിച്ചു . . വവിങനസാദഖ എന്നതവിനുപുറതമ  വവിങനസാദഖ എന്നതവിനുപുറതമ  
ചരവിതതത്തെക്കുറവിച്ചുഖ പകൃതവിതയക്കുറവിച്ചുഖ അവവിടെതത്തെ ചരവിതതത്തെക്കുറവിച്ചുഖ പകൃതവിതയക്കുറവിച്ചുഖ അവവിടെതത്തെ 
ജണീവവിതതത്തെക്കുറവിച്ചുഖജണീവവിതതത്തെക്കുറവിച്ചുഖ. . കൂടെവി അറവിയസാന് സഹസായവിച   ഒരു കൂടെവി അറവിയസാന് സഹസായവിച   ഒരു 
യസാതയസായവിരുനയസാതയസായവിരുന.  .  ഒരവികലുഖ മറകസാന് കഴവിയസാത്തെ ഒരവികലുഖ മറകസാന് കഴവിയസാത്തെ 
ഒരനുഭവമസായവിരുന ഈ പഠനയസാതഒരനുഭവമസായവിരുന ഈ പഠനയസാത

അമയ അശശശോകക് അമയ അശശശോകക് 10A10A

                                        



എനന്റെ ഗശോമമഎനന്റെ ഗശോമമ

അമയ എമ എമ അമയ എമ എമ 8 B8 B



തുള്ളല് പശോടക്തുള്ളല് പശോടക്

എന്നസാലവിനവിതയസാരു കഥയുര തചയസാഖ
എനതടെ ഗുരുവര നരുളവിയങപസാതല
മസായഖ ങച൪ക്കു൦ ധനങമസാഹവികളുതടെ
മറവിമസായത്തെവി ന് കഥയവിതു ങകള്വികവി൯
നവിതദ്യ൦ നവിതദ്യ൦ നമ്മള് കഴവിചവിട
മസാഹസാരത്തെവില്  പലവവിധ മസായഖ
എണ്ണയവി ല് മസായ൦ തവണ്ണയവില്  മസായഖ
മതണ്ണണ്ണയവിലു൦ കസാണസാ൦ മസായഖ
ങമസാടെവിയവിതലന൦ നമ്മള് ധരവിക്കുഖ
തുണവിത്തെര ങ്ങളവിതലസാത്തെവിരവി മസായഖ
എതനസാരു ക ഷ്ട൦ നമ്മള് കുടെവിക്കുഖ
കുടെവി തവള്ളത്തെവില് ങപസാലു൦ മസായഖ
  ങരസാഗ൦ മസാറസാ൯ നമ്മള് കഴവിക്കുഖ
മരുന്നവിലുമുങണ തചറവിതയസാരു മസായഖ
വണീടകള് തകടസാ൯ നമ്മള് വസാങ്ങുഖ
സവിമന്റെവിലുമുങണ പലമസായഖ
മവിനവതതലസാ൦ തപസാന്നലങലസാ
തപസാന്നവിലുമുതണന്നറവിയുക മസായഖ
എങനസാ പറയസാ൯ സ൪വതുമങയസാ



മസായഖ മസായഖ നമ്മുതടെ നസാടവില്
പണമുണസാകസാ൯ പസാതകമവിങ്ങതന
തചയ്തു രമവിക്കുഖ ജനവഞകങര
മസായഖ ങച൪ത്തു മനുഷദ്യതരതയലസാഖ
മസാറസാങരസാഗവികളസാകണീടെരുങത    
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