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                             വവെടട

            

                   ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന
           ജഡി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് വവെറ്റഡിലപമാറ
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                  വവെടട

        ഗവെണ്വമനച്ച് ഹയര്വസക്കനറഡി സ്ക്കുള് 
                      വവെറ്റഡിലപമാറ
                Email – ghss vettilappara @yahoo.com        Ph:0480-2769045
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  എഡഡിറററ്റോറഡിയല്റബറ്റോര്ഡഡ

ചചീഫഫ  എഡഡിററര
 ദദവവക എന.ബവ

അഅംഗങ്ങള
 അഭവജവതത എഎ.വവ

ആകകശത
അശശവന
ഡഡലവവന
ദഡകണ

                   കവര്ഡഡിസസസെെന
                            രമമഷച്ച് ജഡി
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   ലഡിറ്റഡില് വവകെെറ്റച്ച് അടഗങ്ങള്
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ആശഅംസകളളളോ ടട

                   
          
      പഡിയവപട വെഡിദദമാര്തഡികെെവളെ ...............          
                                     

                പഠനമതമാവടമാപട
                കുരുന്നു ഹൃദയങ്ങളെഡില് ഭമാവെനകെെള് 
                വെഡികെെസഡിപഡിക്കുന്നതഡിനട സര്ഗവെമാസനകെെള്      
                വെളെര്ത്തുന്നതഡിനട നടത്തുന്ന                                      
                ശ്രമങ്ങള്  വെഡിജയഡിക്കവട.......

                                    
                ഇതരട ഒരു സടരഭതഡിനച്ച് 
                മുന്നഡിടഡിറങ്ങഡിയ അദദമാപകെെര്ക്കുട       
                വെഡിദദമാര്തഡികെെള്ക്കുട പമതദകെെഡിചച്ച് 
                വവകെെറ്റച്ച്  അടഗങ്ങള്ക്കുട എവന
                വെഡിജയമാശടസകെെള്.........

                                                              
                                                                                

                                                              
സുമരഷച്ച് ഇ.ബഡി          
                                                           
പഡി.ടഡി.എ.പസഡിഡനച്ച്        



6                

                  സളന്ദേശഅം      
                                                       ഇന്നച്ച് വപമാതുവെഡിദദമായങ്ങള് മഡികെെവെഡിവന 
മകെെന്ദ്രങ്ങളെമായട,  കമാസച്ച് മുറഡികെെള്  വവഹവടകെെച്ച് ആയട മമാറഡി 
കെെഴഡിഞ.വപമാതുവെഡിദദമാഭദമാസ സടരക്ഷണ യഞ്ജതഡിവന ഭമാഗമമായഡി സ്ക്കൂളുകെെളെഡില് 
ലഡിറ്റഡില് വവകെെറ്റച്ച്സച്ച് രുപഡികൃതമമായഡി.
                                                                      
                                                          ഇതഡിലൂവട കുടഡികെെള്ക്കച്ച് 
അനഡിമമഷന,കെെമമ്പ്യൂടഡിടഗച്ച്,മപമാഗമാമഡിങ്ങച്ച്,മഫമാമടമാഗമാഫഡി തുടങ്ങഡിയ 
വവവെവെഡിധദമമാര്ന്ന മമഖലകെെളെഡില് പരഡിശശീലനട നല്കെെഡി വെരുന്നു.ലഡിറ്റഡില് 
വവകെെറ്റച്ച്സഡിവന    ഭമാഗമമായഡി നമ്മുവട വെഡിദദമാര്തഡികെെളുവട സൃഷഡികെെള് ഉള്വപടുതഡി
തയമാറമാക്കുന്ന ഈ മമാഗസഡിനച്ച് എവന എലമാവെഡിധ ഭമാവുകെെങ്ങളുട മനരുന്നു. 

                                           

      
                                            മസ്നേഹപൂര്വട 

                                          
                                                       മഹമലത
                                                                വഹഡഡിസ്ട്രസച്ച്
                                                           ജഡിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച്     
                                                 വവെറ്റഡിലപമാറ

    



 7     എഡഡിമറ്റമാറഡിയല്
ഞങ്ങള്  
       കെെണ്ടറഡിഞ്ഞ .... 
       വതമാടറഡിഞ്ഞ....   

       മകെെടറഡിഞ്ഞ....   വെഡിസ്മയങ്ങള്,

       ഞങ്ങള്ക്കച്ച് നല്കെെഡിയ സമനമാഷങ്ങള്
        വനമാമരങ്ങള്,നഷങ്ങള്,ഓര്മ്മകെെള്..... 

       മകെെമാര്തഡിണക്കഡി
       അനഭവെങ്ങളുവട ചമായട പൂശഡി 
       അക്ഷരങ്ങള്ക്കച്ച് നഡിറമമകെെമാന ഞങ്ങള് ശ്രമഡിചഡിട്ടുണ്ടച്ച്.

       കുരുന്നു ഭമാവെനയവട ഈ വകെെമാച്ചു വെഡിരുന്നച്ച്
       ഞങ്ങള് കുടഡിക്കൂടട ഹൃദയപൂര്വട നഡിങ്ങള്ക്കച്ച്    
       സമര്പഡിക്കുന്നു
                                                                മദവെഡികെെ എന.ബഡി, Std :IX

                                                                      ചശീഫച്ച്എഡഡിറ്റര്                     
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തമാളുകെെളെഡിലൂവട ..........

മഡികെെച മനടട
പളെയട  - കെെവെഡിത
സസദങ്ങള് ഭൂമഡിയവട ശശമാസമകെെമാശങ്ങള് 
-ഉപനദമാസട
വനലഡിയമാമതഡിയഡിമലക്കച്ച് ഒരു യമാത-യമാതവെഡിവെരണട
മഡികെെവുകെെള്, പവെര്തനങ്ങള്
വെഡിടരുന്ന മമമാഹങ്ങള് - കെെഥ
വെടട - കെെവെഡിത
എവന അമ്മയച്ച് - കെെവെഡിത

ലഡിറ്റഡില് വവകെെറ്റച്ച്സച്ച് റഡിമപമാര്ടച്ച്

     
               



 9               മനടട 
                
                 
         മമാതൃഭൂമഡി സശീഡച്ച് കബഡിവന മഡികെെച ഹരഡിത വെഡിദദമാലയട മൂന്നമാട സമാനട    

                  
                    
                     
                   
                   
                                     
                                              

വജട ഓഫച്ച് സശീഡച്ച് അവെമാര്ഡച്ച് മജതമാവെച്ച് - ജയകുമമാര് Std:X 



 10                 പളെയട
                      
വെമാര്തകെെളെഡില്
   പളെയട.....
കെെണശീരഡിവന
   പളെയട.....
മഴ വവദവെങ്ങള്
കെെനഡിഞ്ഞ.....

    പളെയട
എങഡിലട ദദുഃഖട....

ഓര്മ്മകെെള് മറഞ.....

    പളെയതഡില്,
ഒടുവെഡില് വെന്ന 
പതവെമാര്തയഡില്
 ഒരു കെെടലഡിരുമല്
സശപ്നങ്ങള് ഒഴുകെെഡി....
     പളെയതഡില്,
വെമാര്തയവട ഉളഡിലഡിങ്ങവന
''ഞമാന കെെമാതഡിരഡിക്കുകെെയമാണച്ച്
 നശീ തഡിരഡിച്ചുവെരുവമന്ന
     പതശീക്ഷയഡില്''

        പളെയട.....

   ഹൃദയതഡിലട
   വെമാര്തയഡിലട.

                                
                       വഡല്വെഡിന ആനണഡി            
                            Std:IX
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          സസദങ്ങള് ഭൂമഡിയവട ശശമാസമകെെമാശങ്ങള് 
                          
                 നമാട ജശീവെഡിക്കുന്ന ചുറ്റുപമാടഡിവന ആമരമാഗദട കെെമാത്തുരക്ഷഡിക്കുന്നതഡില്  
വെനങ്ങള്ക്കച്ച്സുപധമാനപങമാണുളതച്ച്കുടഡിക്കമാനള 
ശുദജലട,ശുദവെമായ,അനരശീക്ഷതമാപനഡിലയഡിവലക്രമശീകെെരണട,കെെമാലമാവെസ 

നഡിര്ണയട,നമ്മുവട ആഹമാരതഡിവന മസമാതസമായ കൃഷഡിയവട പരഡിപമാലനട 
തുടങ്ങഡി ജശീവെന നഡിലനഡിര്ത്തുന്നതഡിനള ഓമരമാ നഡിര്ണമായകെെ ഘടതഡിലട 
വെനങ്ങളെമാണച്ച് നമ്മുവട കെെരുതല്. വെനതഡിവല സസദങ്ങള് ഭൂമഡിയവട 

ശശമാസമകെെമാശങ്ങളെമാണച്ച്. 
ജശീവെമലമാകെെതഡിവന നഡിലനഡില്പഡിനച്ച് 
സസദങ്ങള് വചയ്യുന്ന മസവെനട 
നഡിസ്തുലമമാണച്ച്. ഏറ്റവുട ചഡിലവെച്ച് 
കുറഞ്ഞതുട ഫലപദവുട 
സശമാഭമാവെഡികെെവുമമായ വെമായ ശുദശീകെെരണ
സടവെഡിധമാനമമാണച്ച് സസദങ്ങള്.

                    
 അനരശീക്ഷതഡില് നഡിന്നുട കെെമാര്ബണ്വവഡ ഓവവക്സെെഡച്ച് ആഗശീരണട     
വചയ്യുകെെയട ഓക്സെെഡിജന പുറത്തുവെഡിടുകെെയട വചയ്യുന്നതഡിലൂവട 
വെഡിലമതഡിക്കമാനമാവെമാതമസവെനമമാണച്ച് സസദങ്ങള് ജശീവെമലമാകെെതഡിനച്ച് 
വചയ്യുന്നതച്ച്.ഭൂമഡിയഡില് സസദമാവെരണട കുറയന്നതഡിനനസരഡിചച്ച് ഈ 
പുനദുഃചടക്രമണട സടവെഡിധമാനട ഇലമാതമാവുകെെയട വെമായമലശീനഡികെെരണട 
രൂക്ഷമമാവുകെെയട വചയ്യുന്നു.അതഡിനമാല് സസദങ്ങവളെയട വെനങ്ങവളെയട 
സടരക്ഷഡിമക്കണ്ടതച്ച് നമ്മുവട കെെടമയമാണച്ച്.സസദങ്ങള് മമാതമല വെനങ്ങളെഡിവല 
അമനവെമാസഡികെെളെമാണച്ച് ഓമരമാ വെനദജശീവെഡികെെള് അതച്ച് ജശീവെഡിക്കുന്ന ചുറ്റുപമാടുകെെളെഡില് 
അവെരുവടതമായ ധര്മ്മട നഡിര്വെഹഡിക്കുന്നുണ്ടച്ച്.സസദങ്ങളെഡിവല 
പരമാഗണട,വെഡിത്തുവെഡിതരണട,കെെമാടഡിവന തുടര്ച തുടങ്ങഡിയവെയഡില് മുഖദ 
പങമാണുളതച്ച്.

അതച്ച് മനഷദനമുണ്ടച്ച്. ധര്മ്മട വെനവത സടരക്ഷകുകെെ.ഈ ധര്മ്മട പലമപമാഴുട



12 മനഷദന പമാലഡിക്കമാറഡില.സശമാഭമാവെഡികെെ പകൃതഡിവയ നശഡിപഡിക്കനമാണച്ച് 
മനഷദന ശ്രമഡിക്കുന്നതച്ച്.

                                                                                                              
           വെനങ്ങളുട വെനദജശീവെഡികെെവളെയട നദഡികെെവളെയട നശഡിപഡിക്കുന്നതച്ച് 
പലമപമാഴുട മനഷദരുവട വതറ്റമായ ഇടവപടലകെെളെമാണച്ച്.ഇങ്ങവന മപമായമാല്  
വെരുട തലമുറയച്ച്   ജശീവെഡിക്കമാന സമാധഡിക്കഡില.സശഭമാവെഡികെെ പകൃതഡിയവട ഭമാഗമമായ 
വെനങ്ങള്,തടമാകെെങ്ങള്,നദഡികെെള്,വെനദജശീവെഡികെെള് എന്നഡിവെവയ 
സടരക്ഷഡിമക്കണ്ടതുട പരഡിമപമാഷഡിപഡിമക്കണ്ടതുട നമാട ഓമരമാരുതരുവടയട 
കെെടമയമാണച്ച്.                         

                                                                                            അഭഡിജഡിതച്ച്
                                                   
                                                                                            Std:IX. 
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ടനെലഡിയളോമ്പതഡിയഡിളലേകഫ ഒരു യളോത
            വെശീടഡിവല കൂടമായ തശീരുമമാനമമായഡിരുന്നു വനലഡിയമാമതഡിയഡിമലവക്കമാരു 
യമാത.     പഠഡിപഡിവന മലമാകെെതച്ച് നഡിന്നുട വെഡിശമാലമമായ പകൃതഡിയവട 
മടഡിതടഡിമലക്കച്ച്    ഇറങ്ങഡിവചലമാവനമാരു ആമവെശട.2018 ഏപഡില് 9- ാമാട തഡിയതഡി
രമാവെഡിവല 7 മണഡിക്കച്ച് യമാത പുറവപട്ടു. അച്ഛനട അമ്മയട അനജനട വെലദചവന 
കുടുടബവുട   അമ്മമായഡിയവട കുടുടബവുട വചറഡിയചവനകുടുടബവുട ഒപട 
ഉണ്ടമായഡിരുന്നു. സമനമാഷനഡിര്ഭരമമായഡിരുന്നു ആ യമാത.യമാതയഡിലടനശീളെട പമാട്ടുട
ഡമാനസുട ഒവക്കയമായഡി നല ഒരു മമളെമമായഡിരുന്നു എലമാവെരുട പമാട്ടു പമാടഡി. 9 

മണഡിക്കച്ച് ഞങ്ങള് പഭമാത ഭക്ഷണട കെെഴഡിച്ചു.വെശീണട യമാത തുടര്ന്നു.

വനലഡിയമാമതഡിവയതഡിയതറഡിഞ്ഞഡില.മപമാകുന്ന വെഴഡിയഡിലഡിരുവെശവുട കെെമാപഡി 
മതമാടങ്ങളെമായഡിരുന്നു. ജനവെരഡി,വഫബ്രുവെരഡി മമാസങ്ങളെഡിലമാണച്ച് കെെമാപഡി 
പൂക്കുന്നവതന്നച്ച് വെലദചന പറ ഞ.ഞങ്ങള്ക്കച്ച് അതു കെെമാണമാനള 
ഭമാഗദമുണ്ടമായഡിരുന്നഡില. എവന ജശീവെഡിതതഡില് ആദദമമായമാണച്ച് ഇത വെലഡിയ 
മലകെെള് ഞമാന കെെമാണുന്നതച്ച്.അതച്ച് കെെമാമണണ്ട ഒരു കെെമാഴച്ച്ചയമാണച്ച്. 
വനലഡിയമാമതഡിയഡിവല സശീതമാര് ഗുണ്ണ്ടച്ച് എന്ന സലതച്ച് ഞങ്ങള് 
മപമായഡി.സൂയഡിവവസഡച്ച് മപമായനച്ച് ആണച്ച് അതച്ച്. അതച്ച് കെെണ്ടമപമാള് എനഡിക്കച്ച് 
മപടഡിയമായഡി.അച്ഛന വെമാത്സലദ പൂര്വട എവന്ന മചര്തച്ച് പഡിടഡിച്ചു.പകൃതഡിയവട 
സമതമാണച്ച് മലകെെള് എന്നച്ച് എനഡിക്കച്ച് മനസഡിലമായഡി.എലമാ സലങ്ങളുട 
ഞങ്ങള് ചുറ്റഡി കെെണ.തഡിരഡിച്ചു മപമാരുമമമാള് ഞമാന ഒരു കെെമാരദട 
മനസഡിലമാക്കഡി.പകൃതഡി ഒരു പമാഠപുസ്തകെെമമാണച്ച്.ഇനഡിയട മറക്കമാത മനസഡിവന 
തമാളുകെെളെഡില് നഡിറമങ്ങമാത ഒളെഡിമങ്ങമാത ഒരു പമാഠപുസ്തകെെട. 

                                                                              
ആദര്ശച്ച് ഇ.എസച്ച്                                               
Std:VIII
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                          മഡികെെവുകെെള്
ആര്ടച്ച് ഗദമാലറഡി

                         മയമാഗ

                                                           ഫുഡച്ച് വഫസച്ച്                 
അക്ഷര കമാസച്ച്

              

                    
മബമാധവെല്ക്കരണ കമാസ്സുകെെള്                                 കൃഷഡി



   15                വെഡിടരുന്ന മമമാഹങ്ങള് 
                     
              ചഡിന്നുവെഡിവന കെെരചഡില് മകെെടമാണച്ച് ഞമാന ഉ ണര്ന്നതച്ച്. നഡിറവയ വവെളുത മരമാമങ്ങളുള  
എവന പൂചക്കുടഡിയമാണച്ച് ചഡിന്നു.പുതപഡിനളഡില് നഡിന്നുട കെെഷവപടച്ച് ഞമാന കെെണ്ണു തുറന്നു 'സമയട 
ആറുമണഡിയമായഡി'- അമ്മയവട ശബച്ച്ട ....... ഒന്നുകൂടഡി പുതപച്ച് വെലഡിചഡിടച്ച് ഉറങ്ങമാന 
തുടങ്ങുമമമാഴമാണച്ച് അമ്മ കുലക്കഡി വെഡിളെഡിചഡിട്ടു പറഞ്ഞതച്ച്. "കെെണമാ ,നശീ മവെഗട കുളെഡിചച്ച് ഒരുങ്ങമാന 
മനമാക്കച്ച്....പുതഡിയ സ്ക്കൂച്ച്ളെഡിമലക്കച്ച് മപമാമകെെണ്ടതമല......"ഇവതവന രണ്ടമാമവത സ്ക്കൂളെമാണച്ച്.ഇതുവെവര 
പഠഡിച സച്ച്ളെഡില് ഏഴമാട കമാസച്ച് വെവര ഉണ്ടമായഡിരുന്നുള. ഇനഡി വെശീടഡിനടുത്തുള സ്ക്കുച്ച്ളെഡിമല പഠഡിക്കൂ 
എന്നു  എവന നഡിര്ബന്ധമമായഡിരുന്നു.......വെശീണട അമ്മയവട വെഡിളെഡി.ഞമാന പറഞ "അമമ്മ,സ്ക്കൂള്
ഇവെഡിവട അടുതമല....ഒമതുമണഡിയമാവുമമമാമഴക്കുട എതഡിയമാല് മപമാവര"-മറുപടഡി മകെെടച്ച്അമ്മ 
അല്പട നശീരസമതമാവട പറഞ "വെര്ഷമാരടഭമമാണച്ച് ..മപമാവരങഡില് പുതഡിയ സ്ക്കൂളുട വവവെകെെണ്ട..”

ഉട..ഞമാന അലസമമായഡി മൂളെഡി..കെെണ്ണുതഡിരുമഡിവകെെമാണ്ടച്ച് അടുക്കളെയഡില് എതഡി..അച്ഛവനമന?ഞമാന
മചമാദഡിച്ചു.അമപമാമഴക്കുട അച്ഛവന ഉചതഡിലള വെഡിളെഡി...മലഡിമകെെ...മലഡിമകെെ...കുറചച്ച് കെെഞ്ഞഡിവവെളട
വകെെമാണ്ടച്ച് വെമാടഡി...അച്ഛന രമാവെഡിവല തവന്ന വെമാഴ നനക്കുന്നതഡിനമായഡി ഇറങ്ങഡിയഡിട്ടുവണ്ടന്നച്ച് 
മനസഡിലമായഡി. കെെഞ്ഞഡിവവെളട നഡിറച വമമാന വവകെെയഡില് ഏല്പഡിചഡിടച്ച് അമ്മ കുടയട 
ബമാഗുവമടുതച്ച് മജമാലഡിക്കമായഡി ഇടവെഴഡിയഡിമലക്കഡിറങ്ങഡി.കുറചച്ച് സമയട അവമ്മ തവന്ന മനമാക്കഡി 
നഡിന്നു.അമ്മയവട കെെഷപമാടുകെെള് ഓര്തമപമാള് സങടട മതമാന്നഡി.മചചഡിയവട കെെലദമാണതഡിവന 
കെെടങ്ങള് വെശീടമാനമാണച്ച് ഈ ഓടട.. ഓമരമാമന്നമാര്തച്ച് പതഡിവയ നടന്നച്ച് പറമഡിവലതഡിയമപമാള് 
അച്ഛന നഡിന്നച്ച് കെെഡിതക്കുകെെയമാണച്ച്.ഒറ്റ വെലഡിക്കച്ച് കെെഞ്ഞഡിവവെളട മമമാന്തുന്ന അച്ഛവന ഒടഡിയ 
കെെവെഡിളുകെെളുട കുഴഡിഞ്ഞ കെെണ്ണുകെെളുട ഞങ്ങളുവട ദമാരഡിദദവത വെഡിളെഡിമചമാതുന്നുണ്ടമായഡിരുന്നു.എന്നമാണച്ച് 
എവനഎന്നമാണച്ച് എവന അച്ഛനട അമ്മയട ഒരു സമനമാഷമുണ്ടമാകുകെെ.എവന്നയമാണച്ച് സര്വെ 
പതശീക്ഷയട...അവെരുവട സശപ്നങ്ങള് യമാഥമാര്തമമാക്കണട..നല മജമാലഡി മനടണട..എവന 
മനസഡിനട ശരശീരതഡിനട വെലമാവതമാരു ഉണര്വെച്ച് മതമാന്നഡി..സ്ക്കൂളെഡിമലക്കച്ച് മപമാകെെമാന വെലമാത 
ആമവെശട മതമാന്നഡി.. പുതഡിയ സ്ക്കൂള് .....പുതഡിയ കൂട്ടുക്കമാര് ....പുതഡിയ ടശീചര് മമാര്...നന്നമായഡി 
പഠഡിക്കണട...സ്ക്കൂളെഡിമലക്കച്ച് മപമാകെെമാവനമാരുങ്ങമാനമായഡി ഞമാന തഡിടുക്കതഡില് നടന്നു..

                                                                                           ആദര്ശച്ച് ഇ.എസച്ച്
                                                                                                   Std : VIII



16                  വടഎ
     ഓണഎ വനഹക ഹക ഹക
    ഓണഎ വനഹക ഹക ഹക

           ഓണഎ എഡനഴതവയകല ഒരവടഎ

              അതഎ എഡനഴതവയകല ഒരവടഎ

              അവവടഎ എഡനഴതവയകല ഒരവടഎ

                                                 അതപകളഎ വടതവല

                                                  ഓണപതറ വടതവല

                                                         ഓണകട വടതവല

                                                      ഓണസദദ വടതവല

    ഓണപപടഎ വടതവല
                      

  ഓണ ഉദപരവ വടതവല
         ഹക ഹക ഹക ഹക എനരസഎ

 വടഎ കകണകനഎനരസഎ
 വടഡമനവകത ഇഷമകയവ

    ഒതവരവഡയകതവരവ ഇഷകയവ

 വടഎ കകണകഡനനരസഎ
 ഓണകളവയഎ വടതവല

 ഓണഡതകപവയഎ വടതവല
 എലകഡമലകഎ വടതവല

    ഹക ഹക കകണകന എന രസഎ

           ഓണഎ കഴവഞ വടഎ കഴവഞ

  ഓണദപപര കവടടദലക
     മകരകതത കണ വടതവല

100    ല വടപജദഎ കവടവ
   അദയക അദയക ഇഷലക

 വടഡമനവകത ഇഷമലക....
 

 
 റവവവനസത വരഗടസത
 

Std:X
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എഡന അമയത

    അകരമകലകള കകണനതവന മദമ,

   അകങഡളണവ പഠവകനതവന മദമ,

  ആദദമകയവ ഞകന കണപസകപകഠഎ
 അദമ,  നടഡയനആദദപസകഎ.

  അറവവവഡന ജകലകഎ തറനഡതനമ
         ഇരളവലതവരവഡവടമകയവ
അരവകവഡലഡപകഴഎ......

       കനവവവഡന പകലമതടനതഎ നടതഡന ,

             കണമനവലഡളകര ഡഡദവഎ നടതഡന...... 

  പവചഡവച ഞകന ഒകടവകളവചദപകള
  പലവടഎ വടണ കരഞദപകഡഴലകഎ

      ഒര വവരല തമ തനഡതനമ.

   ഒര നവഴല ദപകഡല വനതഡമനമ.

  ഇടവമവനഎ തലകവരഷ രകതവയവല
  അമചവറകവഡന ചട തന.

   തകരകട പകടവഡനഈണമകയത,

   ഒര പകടത കഥകള പറഞതന....
  അമതന ഉദരതവന കനവയകയതഎ

             പവഡനഅമതന കണവഡല കണവയകയതഎ..
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   ആദദമകയത അമതന നവറമകറവഡല
   അമതവന മകധരദഎ ഞകന നണഞതഎ....

   കഞകകല വച ഞകന പവചകപവച
   പവഡന കഞവളഎ ചണവഡല ഡകകഞലകടഎ

   അമഡയന ഡഡകയവല മറഡക പവടവചതഎ
   ആദദകരഎ ഡമഡല ഞകന ദകകരവയതഎ....

     പവഡന വവദദകലയ മറഎ വഡര ഞകന

  അമതന ഡഡകപവടവദചകടവയതഎ......

    കകലങഡളത കഴവഞ വലതകയവ ഞകനഎ

       എന കനല വഴവ നടഡള മലര വവരവയഎ

    തണല മരമകയവ എനഡമനഡമന അമ
   അമദയകഡടകതള നവമവഷങള ഒകരഡക,

     ആനവരവതവയവല എന മനഎ തളവരതവടന.

                                      
                                                       ശകല പവ.ല

                                                         Std :X
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