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                                        എഡടിററവാറടിയൽ 

                             
                             പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസമമഖലയവിൽ  പുതവിപയപൊരു  മുമന്നേറ്റതവിപന
കപൊഴ്ചയപൊണച്ച് മകരളളം കണ്ടുപകപൊണവിരവിക്കുന്നേതച്ച്.  പപപൊതു വവിദദപൊഭദപൊസ സളംരക്ഷണ
യജ്ഞതവിന ഭപൊഗമപൊയവി സ്കൂളുകളവിൽ രൂപപീകൃതമപൊയ ലവിറ്റവിൽ കകറ്റച്ച്സച്ച്  ഐ റ്റവി
ക്ലബച്ച്  കുടവികളുപട  കഴവിവുകപള  വവികസവിപവിച്ചുപകപൊണ്ടു  മുമന്നേറുകയപൊണച്ച്.  വവിവര
വവിനവിമയ  സപൊമങ്കേതവിക  രളംഗത്തു  കുടവികൾ  സസപൊഭപൊവവികമപൊയവി  പ്രകടവിപവിക്കുന്നേ
തപൊല്പരദപത  പരവിമപപൊഷവിപവിക്കുകയളം  വവിവരവവിനവിമയ  വവിദദപൊസമങ്കേതങ്ങൾ
ആഴതവിലളം  പരപവിലളം  സസപൊയതമപൊകപൊനുള്ള  സപൊഹചരദളം  കുടവികൾകച്ച്
ഒരുക്കുകയമപൊണച്ച്  ലവിറ്റവിൽ  കകറ്റച്ച്സച്ച്.  സഘപഠനതവിപനയളം  സഹവർതവിത
പഠനതവിപനയളം അനുഭവങ്ങൾ കുടവികൾകച്ച് പ്രദപൊനളം പചയ്യുന്നേമതപൊപടപൊപളം പഠന
പ്രകവിയയവിൽ  ഉപമയപൊഗവികപൊവുന്നേ  ഡവിജവിറ്റൽ  ഉതച്ച്പന്നേങ്ങൾ  നവിർമവിക്കുകയളം
കൂടപൊയ്മയവിലള്ള പ്രവർതനതവിലൂപട  മനതൃപപൊടവവുളം  സഹകരണ മമനപൊഭപൊവവുളം
വളർതപൊൻ  കഴവിയകയളം  പചയന.  സർഗപൊത്മകത  വളർത്തുന്നേതവിനുളം  തനതു
സൃഷവികൾ  മറ്റൂള്ളവരുമപൊയവി  പങ്കുവയ്ക്കുന്നേതവിനുളം  ഉപകരവിക്കുന്നേ  സൃഷവികൾ

ഉൾപപടുതവിയവിരവിക്കുന്നേ  "  വവാനമവാടടി  "  എന്നേ ഈ മപൊഗസവിൻ ഇടമൺ എചച്ച്
എസച്ച്  പല കുടവികൾ എലപൊവർക്കുമപൊയവി സമർപവിക്കുന.

                                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                                                                                      
                                                                                                             എഡടിറർ 
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                                   സറന്ദേശശം 
                   
                                       

                   

                            വവിവരമവിനവിമയ സപൊമങ്കേതവിക രളംഗത്തു കുടവികൾ പ്രകടവിപവിക്കുന്നേ
തപൊതച്ച്പരദപതപരവിമപപൊഷവിപവിച്ചുപകപൊണ്ടു  മുമന്നേറുന്നേ  ലവിറ്റവിൽ  കകറ്റച്ച്സച്ച്
വവിവരവവിനവിമയ സപൊമങ്കേതവിക വവിദദയപട നവപീന മമഖലകൾ പരവിചയപപടുതപൊനുളം
കൂടുതൽ  സർഗപൊത്മക  പ്രവർതനങ്ങളവിലൂപട  ഉയരങ്ങളവിൽ  എതവിമചരപൊൻ
സപൊധവികപട എന്നേച്ച് ആശളംസവിക്കുന.

                         

                                                                     

                                                                       ഹഹെഡടിസ്ട്രസച്ച് 
                                                                       ഹകെ എസച്ച്  ജയ 
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                                സറന്ദേശശം   

                                          

                               
                    വവിവരവവിനവിമയ സപൊമങ്കേതവിക വവിദദയവിൽ പുതവിയതലമുറ

കുതവിച്ചുയർന പകപൊണവിരവിക്കുന്നേ ഈ അവസരതവിൽ ഇടമൺ  എചച്ച് എസച്ച്  പല
പകപൊച്ചു കൂട്ടുകപൊരുപട കൂടപൊയ പ്രവർതനതവിലൂപട തയപൊറപൊയ   ഈ  ഡവിജവിറ്റൽ
മപൊഗസപീൻ  മറ്റുള്ളവർപകലപൊളം പ്രമചപൊദനമപൊയവിതപീരപട എന്നേച്ച് ആശളംസവിക്കുന.

    
                     

                                                                                             

                                                                

                                                                 പടി റടി  എ  പ്രസടിഡനച്ച് 
                                                                 വടി  ശശടിധരൻ         
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                               ആശശംസ 
 

                   ഇനർപനറ്റച്ച്  യഗളം  എന്നേച്ച്  വവിമശഷവിപവികപൊവുന്നേ  ഈ
ഇരുപപതപൊന്നേപൊളം  നൂറ്റപൊണവിൽ പപപൊതു വവിദദപൊഭദപൊസ വകുപവിപന മനതൃതസതവിൽ
സ്കൂളുകളവിൽ നടപപൊകവിയവിരവിക്കുന്നേ ലവിറ്റൽ കകറ്റച്ച്   മപ്രപൊഗപൊളം സസപൊഗതപൊർഹമപൊയ
ഒന്നേപൊണച്ച്  .  ഇതവിപന  ഭപൊഗമപൊയവി   ഇടമൺ  എചച്ച്  എസവി   പല  കുടവികൾ
തയപൊറപൊകവിയവിരവിക്കുന്നേ  വപൊനമപൊടവി  എന്നേ  മപൊഗസവിൻ  അവരുപട  പചറവിയ
ചവിന്തകളുപടയളം  സർഗപൊത്മകതയപടയളം   പ്രതവിഫലനമപൊണച്ച്.  ഈ  വപൊനമപൊടവി
വപൊയനകപൊരുളം  ഏറ്റുപപൊടപട  എന്നേച്ച്  ആഗഹവിച്ചുപകപൊണച്ച്    സ്കൂളവിപല   സപൊഫച്ച്
കകൗൺസവിൽ എലപൊ ആശളംസകളുളം മനരുന. . .
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                                വടിദദവാലയശം 

                          

                           അക്ഷരളം പൂക്കുന്നേ വവിദദപൊലയളം 
                           അമയപൊകുന്നേ  വവിദദപൊലയതവിൽ 
                           അരുമ മകളപൊകുന  നപൊളം 
                           അക്ഷരളം പൂക്കുന്നേ വവിദദപൊലയളം 

                           പവിപന്നേയളം പവിപന്നേയളം 
                           പൂക്കുന്നേ ചവിലകൾ മപപൊൽ
                           നന്മകളപൊയച്ച്  പൂക്കുന്നേ 
                           നമ്മുപട വവിദദപൊലയളം .

                           മനർ വഴവി കപൊട്ടുന്നേ വവിദദപൊലയളം 
                           ഓർമകൾ നൽകുന്നേ വവിദദപൊലയളം 
                           സകൗഹൃദ മസ്നേഹളം തുളവിമ്പുന 

                       അനളം ഇനളം എനളം .
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                            നനീനവാൻ പഠടിറക്കേണ്ട റകെരളശം 

                                         മകരളളം ഇതുവപര കപൊണപൊത ഒരു പ്രളയളം കടന മപപൊയവി 
എന്നേച്ച് പറയപൊൻ വരപട, ഇതവിലളം ശകവിയപൊയവി മകരളതവിൽ ഇനവി വരപൊൻ 
മപപൊകുന്നേതച്ച് വലവിയ പ്രകൃതവിദുരന്തങ്ങൾ തപന്നേ ആണച്ച്. അതവിനു മുമന്നേപൊടവിയപൊയള്ള 
ഒരു സപൊളംപവിൾ  പവടവിപകടപൊണച്ച് ഓഖവിയളം  പ്രളയവുളം. അടുത പ്രളയളം 
വരുന്നേതവിനു മുൻപച്ച് തപന്നേ മകരളളം നപീന്തൽ പഠവിമച മതവിയപൊവുകയള്ളു  
അപലങ്കേവിൽ പരശുരപൊമൻ ഒരു വരവുളം കൂടവി വമരണവിവരുളം. എത്രകവിടവിയപൊലളം 
മകരളളം പഠവികവില .

            ജപൊതവിയമടയളം  മതതവിപനയളം മപരവിൽ  തമവിൽ തലവിയവർ
പ്രളയളം  വന്നേമപപൊൾ  ഒറ്റപകടപൊയവി  നവിന.  നമൾ  വളപര  തരളം  തപൊഴവിയവിരുന
മതദപതപൊഴവിലപൊളവികൾ  മവണവി  വന  മകരളപത  രക്ഷവികപൊൻ.  എന്നേവിട്ടുളം
സർകപൊർ  ഇമപപൊഴളം  അവപര  അവഗണവിക്കുന.  ഓഖവിയവിൽ  എലപൊളം
നഷപപടവർക്കു  ഇമപപൊഴളം  സഹപൊയളം  കവിടപൊനുണച്ച്.  നവമകരളളം  എന്നേച്ച്  പറഞ
സർകപൊർ  പകപൊണ്ടുവന്നേ  പദ്ധതവി  മപപൊലളം  പപൊതവി  വഴവി  ആയമത  ഉള്ളു.
പ്രളയബപൊധവിതപര  സഹപൊയവികപൊൻ  ജനങ്ങൾ  ഒറ്റ  പകടപൊയവി  മുമന്നേപൊട്ടു  വന്നേവിട്ടുളം
സഹപൊയളം കവിടപൊപത എത്ര മപർ  ?  തമവിഴച്ച് നപൊടവിപല പവള്ളപപപൊകവുളം സർകപൊർ
സഹപൊയവുളം  കണപൊൽ   നമ്മുപട  ധനകപൊരദ  വകുപവിപന  അവസ്ഥ  എന്തപൊണന
ഊഹവികപൊളം. എന്നേപൊൽ  മറ്റു രപൊജദങ്ങൾ സഹപൊയ വപൊഗച്ച് ദപൊനങ്ങൾ  മകന്ദ്ര സർകപൊർ
നവിരസവിചതച്ച്  അതവിലളം  കഷളം  .  ഇന്തദയവിപല   ഏറ്റവുളം  സപൊക്ഷരത  ഉള്ള
സളംസ്ഥപൊനളം മകരളമപൊയവിരുന്നേവിട്ടുളം മണതരങ്ങൾ കപൊട്ടുന്നേതവിനു കുറപവപൊനളം ഇല.

മതപൊടുളം  കുളവുളം  വയലളം   നവികതവിയളം,  കപൊയൽതപീരങ്ങൾ   കമയറവിയളം
വവികസനങ്ങൾ  നടതവി  മുമന്നേറവിപകപൊണവിരവിക്കുന്നേ  മകരളളം  ഇനവിയളം
ദുദുഃഖവിമകണവിവരുളം.  പണച്ച്  നടന്നേ  വലവിയ  പ്രളയതവിൽ  പകപൊചവിയവിപല  പ്രധപൊന
തുറമുഖമപൊയ  മുസവിരവിസച്ച്   ഇലപൊതപൊയവി.  അടുതതച്ച്   എന്തപൊണച്ച്  ആർകറവിയപൊളം.

എലപൊളം കണ്ടു നവിൽകപൊളം. അപലങ്കേവിൽ മനരവിടപൊളം .
                                                                                ആദടിതദൻ  എശം
                                                                                സവാൻറഡർഡച്ച്  : 8 എ

                                                                             7



ഇടമൺ എചച്ച് എസച്ച്                                                             വവാനമവാടടി   

        
                                 അമ്മയവാണച്ച് നന്മ 

                                        
                                       മസ്നേഹമപൊണച്ച് അമ 
                                       ശപൊന്തവിയപൊണച്ച് അമ 
                                       എപന ഉള്ളവിപല മചതനയപട 
                                       മന്ത്രമപൊണച്ച് അമ .

                                       തപീർത്ഥമപൊണച്ച്  അമ
                                       ദപീപമപൊണച്ച് അമ 
                                       മപൊനസസമരപൊവര    മദവവിയപൊണച്ച് അമ 

                                       പ്രപൊണനപൊണച്ച് അമ 
                                       പപൊവപമൻ അമ 
                                       ജപീവനുള്ള കപൊലളം വപര 
                                       ഞപൊൻ കപൊക്കുപമൻ അമപയ .

                                                                        

                                                                   
                                                                    ശനീതു കൃഷ്ണ 
                                                                    സവാൻറഡർഡച്ച് : 8 ബടി
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                                      പൂമവാറ 

                           
                            പൂകളവിപലലപൊളം പപൊറവിനടന്നേ 
                            മതൻ നുകരുപന്നേപൊരു പൂമപൊമറ്റ 
                            പുലരവിയവിപലനളം പപൊറവിനടന 
                            മതൻകുടവിക്കുളം  പൂമപൊമറ്റ 
                            പൂകളവിപലലപൊളം പപൊറവിനടക്കുളം 
                            പതറ്റവി പചമകളം എന്നേപീ പൂകളവിൽ 
                            പപൊറവിനടക്കുളം പൂമപൊമറ്റ 
                            പപൊറവിപപൊറവി പപൊറവി  നടക്കുളം 
                            മതൻ നുകരുപന്നേപൊരു പൂമപൊമറ്റ 
 

                                                               
                                                                  ആഷച്ച് ന എസച്ച് 
                                                                  സവാൻറഡർഡച്ച് : 8 ബടി
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                                                    സനദ 

  

                                         സനദ മയങ്ങവി 
                                         ആകപൊശളം കറത്തു 
                                         പറവകൾ തൻ കൂടവിമലകച്ച്  മപപൊയവി 
                                         മൃഗങ്ങൾ തൻ പപൊർപവിടതവിമലക്കു മപപൊയവി 
                                         മനുഷദർ സനദകച്ച്  ജപവിച്ചു  നപൊമളം 
                                         ആകപൊശത്തു  ചന്ദ്രൻ ഉദവിച്ചു 
                                         നക്ഷത്രങ്ങൾ വവിരവിഞ 
                                         മലപൊകളം നവിശപൊന്ത നവിശ്ശബ്ദതയവിമലകലവിഞ .

                                     

                                                                       ഹമബടിൻ വർഗനീസച്ച് 
                                                                         സവാൻറഡർഡച്ച് : 9 ബടി
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                                           രക്ഷകെൻ 

                                      പണച്ച് കചനയവിൽ ഒരു പകപൊടുളം കപൊടവിൽ പണവിതനപൊയ
ഒരു ബുദ്ധ ഭവിക്ഷു തപൊമസവിചവിരുന.  അതവി രപൊവവിപല തുടങ്ങുന്നേ ധദപൊനളം പലമപപൊഴളം
ദവിവസളം  മുഴവൻ  നപീണ്ടു  നവിമന്നേകപൊളം.സളംഭവവികപൊവുന്നേതവിപന  കുറവിചച്ച്  അമദ്ദേഹളം
പ്രവചവിചവിരുന.  ബപൊലനപൊയ  ഒരു  ഭവിക്ഷു  മപൊത്രമപൊണച്ച്   അമദ്ദേഹമതപൊപടപൊപളം
ഉണപൊയവിരുന്നേതച്ച്.

ഒരവികൽ  ധദപൊനതവിൽ  നവിനണർന്നേമപപൊൾ  ഭവിക്ഷുവവിപന  മുഖളം
വലപൊപത  മപൊനമപൊയവിരുന.  പഞടവിക്കുന്നേ  ഒരു  പവളവിപപൊടപൊയവിരുന  അതവിനു
കപൊരണളം.  തപന  പ്രവിയപപട  ശവിഷദൻ  ഇനവി   8   ദവിവസളം  മപൊത്രമമ
ജപീവവികവിചവിരവിക്കുകയള്ളു  എന്നേപൊയവിരുന  പവളവിപപൊടച്ച്.  നവിഷ്കളങ്കേനപൊയ  ശവിഷദപന
വവിട്ടു പവിരവിയപൊൻ അമദ്ദേഹളം ആഗഹവിചവില.അകപൊരദളം തപൊങ്ങപൊൻ  ഉള്ള മമനപൊബലളം
അവൻ  ഇനവിയളം  സമപൊദവിചവിടവില.  അതുപകപൊണ്ടു  തനവിക്കുണപൊയ  പവളവിപപൊടച്ച്
അമദ്ദേഹളം തപന ശവിഷദപന അറവിയവിചവില.

ശവിഷദ  "  ഞപൊൻ നവിനകവിമപപൊൾ  8  ദവിവസപത അവധവി തരുന  .
നവിനകച്ച് നവിപന നപൊടവിൽ മപപൊയവി തവിരവിച്ചു വരപൊളം  .  എന്നേപൊൽ ഒനണച്ച്  8ാപൊളം  നപൊൾ
സൂമരദപൊദയതവിനു  മുൻപച്ച്  നപീ  ധദപൊനഗുഹയവിൽ  തവിരവിപചതണളം".  ഗുരു
പറഞ."വളപര നനവി ഗുരു.  അങ്ങയപട ആജ്ഞ മപപൊപല.  "ശവിഷദൻ ഗുരുവവിപന
വനവിച്ചു യപൊത്രയപൊയവി.

കനത മഴകപൊലളം ആയവിരുന.  മഴയവിൽ നനപഞപൊലവിച്ചു  ശവിഷദൻ
നടന.  കുപറമനരപത  യപൊത്രകച്ച്  മശഷളം  അവൻ  ഒരു  കപൊടരുവവിയപട
കരയവിപലതവി. അമപപൊമഴക്കുളം മഴ മതപൊർപന്നേങ്കേവിലളം അരുവവിയവിൽ ജല നവിരപച്ച് 
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ഉയർന പകപൊണവിരുന. ദപൊഹവുളം യപൊത്രപൊക്ഷപീണവുളം മപൊറ്റപൊൻ മവണവി അരുവവിയവിപല
പതളവിഞ  പവള്ളളം  കകക്കുമവിളവിൽ  മകപൊരവിപയടുത്തു  കുടവിചമപപൊൾ  അല്പളം
ആശസപൊസളം  മതപൊന്നേവി.  കുപറ  മനരളം  കൂടവി  അരുവവികരയവിൽ  വവിശ്രമവിചവിരുന
അതവിനുമശഷളം യപൊത്ര തുടരപൊൻ നവിശ്ചയവിചമപപൊളപൊണച്ച് ഭവിക്ഷു ആ കപൊഴ്ച കണതച്ച് ഒരു
ഉറുമ്പുമപൊളളം!  ചവില  ഉറുമ്പുകൾ  ധപൊനദ  മണവികൾ  പുറമതറ്റവി  ഗുഹയവിമലകച്ച്
മപപൊവുന. മജപൊലവി പചയപൊത  ഒപരപൊറ്റ ഉറുമവിപനമപപൊലളം കപൊണുന്നേവില. ഭവിക്ഷു കുപറ
മനരളം ആ കപൊഴ്ച കകൗതുകമതപൊപട മനപൊകവി നവിന.  പപപടന്നേവനച്ച് മബപൊമധപൊദയളം
ഉണപൊയവി.  അരുവവിയവിപല  ജലനവിരപച്ച്  പപപടന്നേച്ച്  ഉയർന  പകപൊണവിരുന.പവള്ളളം
ഉറുമ്പുമപൊളപത  സമപീപവിച്ചു  കഴവിഞ.  ഇനവിയളം  ജല  നവിരപ്പുയർന്നേപൊൽ  എലപൊ
ഉറുമ്പുകളുളം മുങ്ങവിചപൊകുളം . 
                    ഭവിക്ഷു കുപറ ഉരുളൻ കല്ലുകളുളം ഉറച മണളം മശഖരവിച്ചു അവ 
ഉപമയപൊഗവിപചപൊരു മതവിൽ നവിർമവികപൊൻ തുടങ്ങവി.അമപപൊമഴക്കുളം അരുവവിയവിപല 
ജലനവിരപച്ച് ഉയർന പകപൊണവിരുന. നപൊടവിൽ മപപൊവുന്നേ കപൊരദളം മറന അവൻ 
ഉറുമ്പുകപള രക്ഷവിക്കുന്നേ മജപൊലവിയവിൽ ഏർപപട്ടു. മുന്നേപൊല ദവിവസളം പകപൊണച്ച് 
മപൊളതവിനു ചുറ്റുളം ബലമമറവിയ രക്ഷപൊ  കവചളം ഉയർന. അങ്ങപന അരുവവിയവിപല 
ജല നവിരപ്പുയർന്നേവിട്ടുളം ഉറുമ്പുകൾ രക്ഷപപട്ടു.അമപപൊൾ മപൊത്രമപൊണച്ച് ഗുരുവവിപന  
വപൊക്കുകൾ ഓർതതച്ച്. ധദപൊന ഗുഹയവിൽ നവിന്നേച്ച് മപപൊന്നേവിടച്ച്  9 നപൊളപൊപയന്നേറവിഞ 
അവൻ അമരന. എടപൊളം ദവിവസളം തവിരവിപചതപൊപമന്നേ വപൊകച്ച് പതറ്റവിമകണവി 
വന്നേതവിൽ വദസനവിച്ചു ഭവിക്ഷു തവിരവിച്ചു മപപൊയവി.പറഞ സമയത്തു ശവിഷദൻ  
തവിരവിപചതവിയവില. അതുപകപൊണച്ച് അവൻ മരവിചവിരവിക്കുപമന കരുതവി സങ്കേടപപട്ടു. 

അമപപൊൾ അതപൊ പതപൊട്ടു മുൻപവിൽ അവൻ നവിൽക്കുന. 

സമന്തപൊഷവുളം  അത്ഭുതവുളം  ഗുരുവവിപന  നവിശ്ശബ്ദമപൊകവി  .  കഴവിഞ
നപൊളുകളവിൽ  സളംഭവളം   ഗുരുവവിമനപൊടച്ച്  പറഞ.  സൽപ്രവർതവിയപട  ഫലമപൊണച്ച്
സർമവശസരൻ അവപന അപമൃതത്യു നപീകവി ദപീർഘപൊയസ്സു നൽകവിയപതന്നേച്ച് അമദ്ദേഹളം
സമന്തപൊഷമതപൊപട പറഞപകപൊണച്ച്  തപന ശവിഷദപന അനുഗഹവിച്ചു .
                                                                                അനനദ എസച്ച് 
                                                                                സവാൻറഡർഡച്ച് : 8  സടി 
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                               ഹതവാപടി വടില്പനക്കേവാരനശം കുരങ്ങന്മവാരശം 

ഒരവിടപതപൊരു  പതപൊപവികചവടകപൊരനുണപൊയവിരുന.  ഒരു  ദവിവസളം
തപന പതപൊപവിക്കുടയമപൊയവി അയപൊൾ വവില്പനയവിറങ്ങവി.  നടന ക്ഷപീണവിച അയപൊൾ
ഒരു  മരതണലവിൽ  ഇരുന.  ഒന്നേച്ച്  ഉറങ്ങവിയണർന്നേമപപൊൾ  കുടയവിൽ  ഒറ്റ
പതപൊപവിയളം ഇലപൊയവിരുന.  അയപൊൾ ചുറ്റുളം മനപൊകവി .അമപപൊൾ മരതവിനു മുകളവിൽ
ബഹളളം  മകട്ടൂ  .  ഒരു  കൂടളം  കുരങ്ങന്മപൊർ  തപന  പതപൊപവികൾ  തലയവിൽപവചച്ച്
മരതവിൻ  മമലവിരവിക്കുന്നേതച്ച്  അയപൊൾ  കണ്ടു.പല  അടവുകൾ  മനപൊകവിയവിട്ടുളം
പതപൊപവികൾ തവിരവിച്ചു കവിടവിയവില.  മദഷദളം വന്നേ അയപൊപളപൊരു കപമടുതച്ച് അവപയ
എറവിഞ  .അമപപൊൾ  കുരങ്ങന്മപൊരുളം  കമ്പുകപളപൊടവിച്ചു  തവിരവിച്ചു  എറവിയപൊൻ
തുടങ്ങവി.അതു കണമപപൊൾ തലയവിലള്ള പതപൊപവി എടുത്തു കുരങ്ങന്മപൊപര എറവിഞ.
ഉടപന  അവയളം  തങ്ങളുപട  തലയവിലവിരുന്നേ  പതപൊപവി  എടുത്തു  പതപൊപവികപൊരപന
എറവിയപൊൻ  തുടങ്ങവി.  ഉടൻ  പതപൊപവികപളലപൊളം  പപറുകവിയടുകവി  പതപൊപവികപൊരൻ
സ്ഥലളം വവിട്ടു.

          

                                  
                                  ഗുണപവാഠശം :അനഭവമവാണച്ച് ഗുര  

                                                                                   കെവാവദവാ രഘു 
                                                                                   സവാൻറഡർഡച്ച് : 9  സടി 
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