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മമാഗസസിന

  അമ
ചചെറുകുടലലിചന്റെയറ്റത്തുനലിന്നമ,ചപപൊടലിക്കരയുന്ന യപൊമമ
ഉറ്റക്കലിടപൊവലിചന്റെ ചചെറ്റത്തരചത്തയയപൊര്ത്തുറ്റുന്നു കണ്ണുനനീര്

ഏചറെയയയറെ
സസ്വത്തലിനപൊചയപൊത്തുകൂടുചമപൊരുന്നപൊള,അമചെചത്തപൊടുങപൊന

ചകപൊതലികമ അഞ്ചുകലിടപൊങളമ
മഞപൊടലികരുവപൊരലി എണലിപ്പഠലിപ്പലിച...
യതപൊയളപൊടു യതപൊയളറ്റലി എന്നുമ കളലിപ്പലിച

വഞനയരുചതന്നന്ന് ചകപൊഞലിപ്പറെഞലിടമ...അവര്
വഞലിച്ചതമ തപൊനചപ്പറ്റമചയ...

ഒരു ദലിനമമ,ഒന്നപൊമയനപൊമനപുത്രന,കടലപൊസു തണ്ടുമപൊയന്ന്
അമതന ചെപൊരചയപൊചന്നത്തലി

ഇടറെലിയ കകകളലില് മഷലി പകര്ത്തലി യപപ്പറെലില് 
മഷലിചയപൊചപ്പപൊന്നു പകര്ത്തലി

സസ്വപൊത്ത പുത്രനകരത്തലിലുചമത്തലി
വനീടപൊചക യസപൊദര്തന കലഹമപൊയലി
നപൊടപൊര്ക പറെയുവപൊന കപൊരര്യമപൊയലി

വഴക്കലിചന്റെ യലപൊകയത്തകള്ള അവരുചട വലിതമ്പുചന്നപൊരമ.
അരുണലിമ എമ.എമ
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മമാഗസസിന

നവ കകരളക സൃഷഷ്ടികകക
സമമാനതയസിലമാത്ത പ്രകൃതസിദുരന്തത്തസിനമാണണ് ഇകഴസിഞ്ഞ 
മഴകമാലളം സമാകഷ്യളം വഹസിച്ചതണ്. കകരളത്തസിനന്റെ സര്വ്വ 
കമഖലയസിലളം ദുരന്തളം വനനമാശളം നസിറച്ചതണ്.കമാര്ഷസികരളംഗളം,

ഗതമാഗതരളംഗളം,വഷ്യവസമായരളംഗളം എനസിവനയ്ക്കെലമാളം പുനര് 
സൃഷസികണനമങസില് കകമാടസികണകസിന രൂപയളം മനുഷഷ്യധധമാനവളം 
അനസിവമാരഷ്യമമാണണ്. പ്രളയ കമാലത്തണ് കകരളളം ഒറ്റനകടമായസി നസിനണ് 
വനദുരന്തനത്ത കനരസിടതണ് കലമാകളം പ്രകൃതസിച്ചതമാണണ് 
ജമാതസിമത,കഭതനമനനഷ്യ കകരളകീയന ഒറ്റനകടമായസി നസിനണ് 
നവളത്തസില് അകനപ്പെടവനര രകനപ്പെടുത്തുകയളം 
പുനരധസിവസസിപ്പെസിക്കുകയളം നചെയ. കകത്രങ്ങളളം,പളസികളളം,
വസിദഷ്യമാലയങ്ങനളലമാളം രകമാ കകന്ദ്രങ്ങളമായണ് കകരളത്തസിനന്റെ വസിവസിധ
ഭമാഗങ്ങളസില് നസിനണ് ഭകണങ്ങളളം നവളവളം മരുന്നുളം 
വസ്ത്രങ്ങലനമലമാളം എത്തസിച. അകഹമാരമാത്രളം വസിദഷ്യമാര്ഥസി മുതല് 
മുതസിര്നവര് വനര കകനമയണ് മറനണ് പ്രവര്ത്തസിച.കകരളസര്കമാര് 
ഓകരമാ ഘടത്തസിലളം ആവശഷ്യമമായസി ഇടനപടലകള് ധകീരമമായസി 
നടത്തസി. ജനങ്ങള്കണ് ആശധമാസളം നല്കസി കപമാലകീസണ്,
ഫയര്കഫമാഴണ് കസനഷ്യളം,മതഷ്യ നതമാഴസിലമാളസികള് തുടങ്ങസി വസിവസിധ 
കമഖലയസിലളവര്  രകമാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമായസി കനതൃതധളം നല്കസി.
തകര്ന കകരളനത്ത പുനര് നസിര്മസിക്കുക എനതസിലപരസി 
നവകകരളളം സമാധഷ്യമമാക്കുക എനതമാണണ് നമ്മുനട ലകഷ്യളം.
കകസിരമാഷസിയര് ജമാതസിമത കഭതമകനഷ്യ നമുകണ് പുതസിയ കകരളളം 
സമാധഷ്യമമാകണളം അതസിനമായണ് നമുകണ് പ്രയകസികമാളം. 
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                                                                     നസിയ ബമാബു 
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നസികവദസിത. 6 B
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 ഭമാഷ

ഭമാകഷ മലയമാളകമ നസിനന സ്തുതസിപ
നസിനസിലറയന അറസിവന്നുകര്നസിവസിനട
'അ' എന അകരളം എനസികലയ്ക്കെമാദഷ്യമുണരകവ
അതസില് നസിനമനയന ഉയസിരുണമായതുളം 
കസ്നേഹ വസിരല്ത്തുമസില് തുമമാലഛന നയസിനക
അറസിവസിനകരത്തസിരുമുറ്റത്തു നസിനതുളം
അവസിനട ഗ, കമാരളം ഗുരുവമായരനവ
സഹചെര്സഖളംതധമമാര്നങ്ങുകമദസിച്ചതുളം
പസിനനയങ്ങുയസിര്പ്പെസിന വസിജമാന വസിസ്മയളം
ഗ്രന്ഥശമാലയസികലകമായസി വഴസിനയസിച്ചകീടകവ
അറസിവകളമായസിയമായലമമാരയസില് നസിരനക
അതസില് നസിനനമാരു തുളസികുടസിച്ചമമാത്രയസില്
സര്വ്വ മതങ്ങളസില് ഏകതമാസതഷ്യളം വസിടരകവ
സമതധകലമാകഭമാവനളം നചെന്തമാര്കനുദസിച്ചതുളം
കലമാകനമന തറവമാടമായണ് മുനസില് നതളസിഞ്ഞതുളം
കലമാകനമരലമാളം തങ്ങളസില് കുടുളംബകമാരമായതുളം
വസുകധവകുടുളംബകളം അതസിലമായലഞ്ഞസിടുളം
പൂകളളം പുഴുകളളം പുല്നച്ചനമാമളം
ഏവരുളം സഹചെരമായണ് തകീര്നതസില് കമാരണളം
ഭമാകഷ മലയമാളകമ നകീ തനന ജകീവമാത്മപുണഷ്യളം
                             നന്ദപ്രസിയ                     9.F 
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കണ്ണുനകീര്

 സനീകളചട കൂടക്കപൊരലിയപൊണു കണ്ണുനനീര്
ദ:ഖത്തലിലുമ സയനപൊഷത്തലിലുമ

അവചളന്നുമ സനീചകപൊപ്പമുണപൊവുമയലപൊ
സനീകളചട കള്ളത്തരങളകമ

കൂടനലില്ക്കപൊനമ മലിടുക്കലിയപൊണവള
അതലിനവളചക്കപൊരു ഓമനയപ്പരുമുണന്ന്

കള്ളകണ്ണുനനീചരന്നന്ന്.
ഹൃദയസമഭനചമന്ന കപൊടപൊളനലില് നലിന്നുമ
സനീചയ രകലികന്നതമ കണ്ണുനനീര് തചന്ന
പുരുഷനപൊചര ഒന്നു യചെപൊദലിച ചകപൊള്ളചട
നപൊണയക്കചടന്ന കൂടക്കപൊരലിചയ മറെന്നന്ന്

നലിങളകമ പ്രണയലിചക്കൂചട കണ്ണുനനീരലിചന
എങലില് ഹൃദയസമഭനചമചന്നപൊരപൊ

കപൊടപൊളനലില് നലിന്നന്ന് അവള
നലിങചളയുമ യമപൊചെലിപ്പലിയച്ചചനയയല.

                                             ലകന്ന്മലിപ്രലിയ. 8 M
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ജകീവഷ്ടിതത്തഷ്ടില് നഷ്ടിന്നുമുള്ള  

അതഷ്ടിജകീവനക
വണമാത്തസിപ്പുഴ കര കവസിഞ്ഞണ് കനത്ത നഷളം. പമാലകമാടണ് വകീണളം 5
ഇടത്തണ് ഉരുള്നപമാടസി. 9 വകീടുകള് ഭമാഗസികമമായസി തകര്ന്നു. 

ഒരു നഞെടകലമാനട എനമാല് അതസിലപരസി ഒരുപമാടണ് 
ആശധമാസകത്തമാനട ആണണ് ആ വമാര്ത്ത നകീലസി കകടതണ്. ബമാകസി 
വമാര്ത്ത കകള്കമാന ആഗ്രഹമുനണങസിലളം കറണണ് അതസിനണ് 
സമതസിചെസില. അവര് കമാലസിനടുത്തണ് ചുരുണണ് കസിടക്കുന കുടനന 
തകലമാടസി. അവനസികപ്പെമാഴുളം ആ നഞെടലസില് നസിനണ് ഉണ്നസിടസില. 

അവള്കറസിയമാളം പമാവളം കുടന അവനസിവസിനട ഒടളം പസിടസിച്ചസിടസില. 

ആനക ബഹളമയളം. മുഴുവന ആളകള്കണ് സളംസമാരസികമാന വലസിയ 
തമാല്പരഷ്യനമമാന്നുമസിലമാത്ത തനന്റെ കൂനട കൂടസിയ കശഷമമാകണളം 
അവര്  നസിശബ്ദത ഇഷനപ്പെടുനതണ്. “കമമാനള കഴസിക്കുനസികല" ആ 
ശബ്ദമമാണവനള തസിരസിച്ചണ് നകമാണണ് വനതണ്. പതസികയ എഴുകനറ്റു 
അമമ അവനള പസിടസിച. “ വകീഴമാനത കമമാനള" ആ ശബ്ദത്തസില് 
അവരുനട കസ്നേഹളം മുഴുവനുണമായസിരുന്നു. തനന നതരുവസില് നസിനണ് 
കസിടസിയതമാണവര്നകനണ് തനസികറസിയമാളം. എനസിടളം അവരുനട 
കസ്നേഹളം കണണ് നനയസിക്കുന്നു. അനലങസില് തനന നകമാണണ് 
എന്തസിനു നകമാളമാളം കണ്ണുനപമാടസി. ആര്ക്കുളം കവണമാത്ത 
അവനളയളം കുടനനയ എടുത്തു വളര്ത്തസിയതണ് അമമയമാണണ്. കണ്ണു
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നകീര് തുടച നകണണ് അവള് കുടനന തകലമാടസി. അവര്ക്കുള 
ഭകണളം അമമ നകണവനസിരുന്നു. അവള് ചുമരസില് പസിടസിച്ചണ് 
നസിലത്തസിരുന്നു. കുടന ഓടസി വനണ് അവളനട മടസിയസില് ചെമാടസി 
കസിടന്നു.ഭകണളം കഴസിഞ്ഞകപ്പെമാഴുളം അവള് ചെസിന്തയസില് നസിന്നുളം 
ഉണര്നസിരുനസില. പുറത്തണ് ആരുനടനയമാകകയമാ 
ശബ്ദകകമാലമാഹലങ്ങള്. പകക അവള് ഒന്നുളം ശ്രദസിച്ചസിരുനസില. 

അവള് തനന്റെ ഭൂതകമാലളം അയവസിറക്കുകയമായസിരുന്നു. തമാന 
ഇങ്ങനന ആയസിരുനസില. അവളനട തുടുത്ത കവസിള്ത്തടയസിലൂനട 
ചുടുനകീര് ഒലസിച്ചസിറങ്ങസി. 
“ഭൂതകമാലളം എന്നു പറഞ്ഞമാല് ഒരുപമാനടമാന്നുമസില. ഒരണ് 10 വര്ഷളം 
അതസിനു മുമളനതമാന്നുളം അവള്കകമാര്മയസില. പകക അമയനട 
മുഖളം അവളനട മനസസില് നസിനണ് മമാഞ്ഞുകപമായസിരുന്നുല.അച്ഛന 
അവള് ആ മുഖളം ഓര്കമാന ഇഷനപ്പെടസില. ക്രൂരനമായ അയമാള് 
തനന്റെ അമനയ കുത്തസികകീറുകമമാള് അമയനട ഞെരകങ്ങള് 
ഇന്നുളം അവളനട കമാത്തുകളസിലണണ്. തനന്റെ കമമാളമാനനന്നു കൂടസി 
കനമാകമാനതയനല , തനന... അവള്കണ് ഓര്കമാന ഇഷമസിലമാത്ത 
വസിഷയമമാനണങസിലളം ഓര്ത്തണ് കപമായസി. അനലങസിലളം സധന്തളം 
മകളനട ശരകീരനത്ത കൂടസി സധന്തമമാകണനമന കമമാഹളം 
കമാരണമകല തനന്റെ ഇകചെച്ചസിയ... നകമാനതമാനണനണ് എലമാവര്ക്കുളം
അറസിയമാളം. പകക നതളസിവണ് അമ ഇതസിനന്റെ കപരസില് 
വഴക്കുണമാക്കുനണ് നസിതഷ്യസളംഭവമമായസിരുന്നു. അമ കൂനട 
കപമായതസില് പസിനന "നകീലസി"... അമയനട ശബ്ദളം അവള്കണ് 
ഒരുപമാടണ് ഇഷമമായസിരുന്നു. തനസികണ് അകത ശബ്ദമമാനണനണ് ഇ 
കചെച്ചസി എന്നുളം പറയളം. അമനയ കണസിടസിനലങസിലളം ആ മുഖളം 
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തനന്റെ മനസസിലണണ്. അവര് ഒരുപമാടണ് സുന്ദസിയമായസിരസിക്കുളം. 
അനലങസിലളം കലമാകത്തസില് വച്ചണ് ഏറ്റവളം സുന്ദരസി തകന്റെ 
അമയമായസിരസിക്കുമകലമാ. അച്ഛന ജയസിലസിലമായതു മുതല് അവള് 
നതരുവസിലമാണണ്. ബസസിലളം മറ്റു പമാട പമാടുന കൂടത്തസില് അവളളം 
കചെര്ന്നു. അന്ധത അവള്കണ് കൂടുതല് പണളം നകമാടുത്തു. 

കുടസികമാലളം മുതലള കൂടമാണണ്. 
അവള് കുടനന ഒന്നു കൂടസി തകലമാടസി. അമയളം കുടനന 

ജകീവനമാണണ്. അവനന കൂടകമാര്ക്കുളം ഇഷമമായസിരുന്നു. 
കുടസില് എന്നു പറഞ്ഞു കൂടമാത്ത ഒരു നചെറസിയ വകീടമാണണ് 
അമയകടതണ്. അവര്കതണ് സധര്ഗമമാണണ്. മഴ തകര്ത്തു നപയണ് വകീടണ് 
ഉള്നപ്പെനട എലമാളം നവളത്തസിലമായതണ്. എലമാളം ഒരു സധപളം 
കപമാനലനയ ഓര്കമാന കഴസിഞ്ഞുള. എത്ര നപടനമാണണ് നവളളം 
കയറസിയതണ്. കുടന അതസിനു മുകമ എനന്തമാകകയമാ 
ശബ്ദങ്ങളണമാക്കുന്നുണമായസിരുന്നു. ഇതുവനര കമാണമാത്ത കപമാനല 
പരസിഭമാന്തനമായസിരുന്നു അവന. അപ്പെനഴ ടകീച്ചറമ പറയന്നുണണ് 
എകന്തമാ ദുരന്തളം വരുന്നുനണനണ്. ജകീവസികള്കണ് അതണ് കനരനത്ത 
തസിരസിച്ചറസിയമാന കഴസിയമകത്ര. അനലങസിലളം ടകീച്ചറമയ്ക്കെണ് നല 
വസിവരമമാണണ്. അവരുനട ശമളളം നകമാണണ് ജകീവസിച 
കപമാനതമാണസിത്രയളം നമാള്.ആ നന്ദസിയളം കസ്നേഹവളം തകീര്ത്തമാല് 
തകീരമാത്ത കടപ്പെമാടുളം. അവളനട ഹൃദയളം വസിങ്ങസിനപ്പെമാടമാറമായസിരുന്നു. 

ടകീച്ചറമ പറഞ്ഞകപ്പെമാനല തനന സളംഭവസിച. കബമാടണ് വനനങസിലളം 
കുടനന കയറ്റമാന കനരളം അവനണ് കുതറസി മമാറുന്നു. അപ്പുറനത്ത 
വകീടസികലയ്ക്കെണ് കനമാകസി കുരയ്ക്കെമാനുളം തുടങ്ങസി. അവസിനടയളവനരലമാളം 
രകനപ്പെനടനണ് പറഞ്ഞകപ്പെമാഴുളം അവന അടങ്ങസിയസില. അവസമാനളം 
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ടകീച്ചറമയ്ക്കെണ് കമാരഷ്യളം മനസസിലമായസി. കൂടസില് കസിടക്കുന അവനന്റെ 
ചെങ്ങമാതസി ജകീവശധമാസത്തസിനമായണ് പസിടയകയമാണണ്. ജസിമസി അവനന 
കൂനട കൂടസി. തനന്റെ പടസിക്കുളം ഇതുകപമാനലമാരു കപരസിട കൂനടനണ് 
പറഞ്ഞണ് ആ വകീടസികലകണ് നചെറുകന എപ്പെഴുളം കളസിയമാക്കുളം. അവള് 
ചെസിരസിക്കുളം എനസിടണ് കസ്നേഹകത്തമാനട വസിളസിക്കുളം കുടമാ... തവസിട 
നസിറമ്മുള അവളനട ഓമന ഓടസി വരുളം. അവര്കണ് അകനഷ്യമാനഷ്യളം 
ജകീവനമാണണ്. അതു നകമാണമാണണ് കുടനസിലമാനത ഞെമാനുമസിനലനണ് 
ജകീവന രകമാപ്രവര്ത്തകകരമാടണ് അവള് പ റഞ്ഞതണ്. ഈ സ്കൂള് 
ടകീച്ചറമ പഠസിപ്പെസിക്കുന സ്കൂളമാണണ്. ടകീച്ചറമ തനന്റെ 
സഹപ്രവര്ത്തകകരമാടണ് സളംസമാരസിക്കുന്നു. അവള് കണ് പൂര്ണമമായസി 
തകര്ന്നു കപമായ വകീടസിനന കുറസിചള ഓര്മകള് മമാത്രളം. കുടന 
എഴുകനറ്റണ് അവളനട മുഖത്തുളം കഴുത്തസിലളം നകമാന തുടങ്ങസി. 
അവള്കതണ് വലഷ്യ ഇഷമമാണണ്. അവനന്റെ കൂനട നടകമാന തുടങ്ങസി. 
നസിശബ്ദമമായസി സളംസമാരസികമാന അവനന്റെ പുറത്തണ് തകലമാടമാന 
അവള്നകമാത്തസിരസി ഇഷമമാണണ്. നപനടനണ് ഫമാനുകള് കറങ്ങുന 
ശബ്ദവളം ടസി.വസികള് ശബ്ദസിക്കുന ശബ്ദവളം കകട. 

“ എറണമാകുളളം നവളത്തസില് 3 ദുരസിതമാശധമാസ കഷ്യമാമകള് കൂടസി 
തുറന്നു.” 

അവള് നചെവസികയമാര്ത്തു.

“ കകരളളം അതസിജകീവനത്തസിനന്റെ പമാതയസില്. മഴ ഇനസി തുടരമാന
സമാധഷ്യതയസിനലനണ് കമാലമാവസമാ നസിരകീകണ കകന്ദ്രളം അറസിയസിച. 

അവള്കണ് ചെസിരസിയമാണണ് വനതണ്. കകരളളം അതസിജകീവസിക്കുനമനണ്. 
തമാകനമാ ഇനസിനയകങ്ങമാനടനറസിയസില. വകീടസില അവള് 
ജകീവസിതത്തസില് അതസിജകീവസികമാന ആഗ്രഹസിച.  കശഷളം 
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വമാര്ത്തകളസികലയ്ക്കെണ് വകീണളം ശ്രദ തസിരസിച. അവളനട കണകീരസിനന്റെ 
മഴയ്ക്കെണ് എനണ് ശമനമുണമാകുളം. അവള് കുടനന കചെര്ത്തു പസിടസിച.     

                                                                       കദവഗളംഗ 9H

   യഗപൊപലിക. 9 I
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മഴകലഷ്ടി
മഴ വപൊനത്തലിചന്റെ യതപൊരപൊത്ത കണ്ണുനനീര്
അതന്ന് അഗലിയയക്കപൊള തപൊപയമറെലിയതമ

വപൊളലിയനക്കപൊള മൂര്ച്ചയയറെലിയതമ
ആഴയമറെലിയ,ഗപൊഡമപൊയ പ്രണയത്തലിചന്റെ

ഒരലിക്കലുമ ഒന്നു യചെരലില എന്നറെലിയമപൊയലിരുന്നലിടമ
അവള ചപപൊയ്ക്കുന്ന കണ്ണുനനീര്.

അവന കുളലിര് നല്കലിയ,തണല് നല്കലിയ
മരങളക്കന്ന് പൂക്കളക്കന്ന് ഇളമപുല്ലുകളക്കന്ന് മുനപലില്

മന്ദഹപൊസയത്തപൊചട, ആനന്ദയത്തപൊചട അവള
കണ്ണുനനീര് ചപപൊഴലിച്ചയപ്പപൊള.

അവചന്റെ ഹൃദയത്തലില് ആഴന്ന്ന്നലിറെങലിയ
മൂര്ച്ചയപൊര്ന്ന കമലികളക മുനപലില്

അവചന്റെ അവയവങളപൊയ മലകളമ,കുന്നുകളമ,

പുഴകളമ,അരുവലികളമ എലപൊമ
നശലിപ്പലിച്ചവര്ക മുനപലില് ഉഗ്രരൂപലിയപൊയലി,

കണ്ണുകളലില് പക ചവച്ചന്ന് മനമ നലിറെഞന്ന്
ഇരുണ കണ്ണുകളമപൊയന്ന് പ്രതലികപൊര-

തപൊണ്ഡവമ തള്ളലി കലലിമഴ ചപയ്യുയമപൊള
അവള പറെയപൊചത പറെയുന്നു

“എചന്റെ പ്രപൊണചന നനീ എടുത്തപൊല്
നലിചന്റെ പ്രപൊണചന ഞപൊചനടുകമ”.
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അമഗലിതശനീര.
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                     മനുഷഷ്യന് എത്ര സുന്ദരമകയ
പദക

      പടലികള
   മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്.
നന്ദലി എചന്നപൊരു വപൊക്കന്ന് യകടലിയടയലില.
ഒരു വര്യതര്യപൊസമുണന്ന്;
കുളലിച്ച കുളവുമ 
കലിടന്നകൂടുമ മറെന്നപൊലുമ 
അവ
ഉണ യചെപൊറെന്ന് തന്ന കക ഓര്ത്തുവയ്ക്കുമ.
കുയലിലുകള
 മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്:
എലപൊറ്റലിയനപൊടുമ 
മല്സരലിചചകപൊണലിരലികമ.
എന്നപൊല്
തന കുഞ്ഞുങചള 
അടയലിരലിന്നു വലിരലിയലിച തരുന്ന
കപൊക്കകയളപൊടന്ന്
അവര് പനയമപൊടപൊറെലില.  
മപൊവുകള മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്
എനലിയനപൊടുമ അസൂയയപൊണന്ന്.
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പയക
തയന്നപൊടന്ന് പയപൊരമ പപൊടുന്ന 
മുത്തശലിപപൊവലിയനപൊടു
അവ
തപൊരതമര്യമ നടത്തപൊറെലില.
കല്ലുകള മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്;
ഷണ്ഡതസ്വമപൊണന്ന് പ്രകൃതമ.
എങലിലുമ;
അമ ചപങനമപൊചര
മപൊനഭമഗമ ചചെയ്യുന്നതന്ന്
അവ യനപൊക്കലി നലില്ക്കപൊറെലില.
കടല്  മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്
ജനമനപൊ അതര്യപൊഗ്രഹലിയപൊണന്ന്.
എന്നലിരലിക്കലിലുമ
കണനീരുപ്പന്ന് കപൊശപൊക്കപൊന
ഒരു കടലുമ
കയറ്റുമതലി നടത്തലിയലിടലില!!
കദവമ മനഷര്യചരയപ്പപൊചലയപൊണന്ന്
പ്രവര്ത്തലിക്കപൊന തനീരുമപൊനലിച്ചതന്ന്
പ്രഖര്യപൊപലിക്കലില:
ചെലിനകമ വപൊക്കലിനമ
യനര്വലിരുദ്ധമപൊയലി
ചപരുമപൊറെലിചലന്നു യഭദമ
                       യവണുയഗപൊപപൊല് PHSS                               

19



മമാഗസസിന

ചഷനലിന ഷഹപൊബന്ന് 8.M
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