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വരമമമൊഴഴി 

കവവിമമമൊഴവി
                സസൗഹൃദതം
സസ്നേഹതത്തിനച്ച് സലല്ലാപവുമല്ലായത്തി
പല്ലാറുന്നുകവെനച്ച് 
ഈ  കകെല്ലാച്ചു സസൗഹൃദഎം 
ആശകെൾ പൂവെത്തിട്ടു വെത്തിരത്തിയുന്നുകവെനച്ച് 
എകന്റെ നല സസൗഹൃദഎം 
സസല്ലാന്തനമല്ലായത്തി വെത്തിടരുന്നുകവെനച്ച്
ഓർമകെൾ 
നന്മകെൾ നത്തിറയുന്നുകവെനച്ച്
സസൗഹൃദതത്തിൽ 
പല്ലാറത്തി പറക്കുന്ന എൻ  സസൗഹൃദഎം 
കൂട്ടുകെൾ സൃഷച്ച്ടത്തിക്കുന്നുകയൻ സസൗഹൃദഎം 
നത്തിലല്ലാവെച്ച് സപല്ലാകല പടരുന്നുകയൻ സസൗഹൃദഎം 
എൻ സസൗഹൃദഎം നല സസൗഹൃദഎം 
കൂരത്തിരുൾ മല്ലാറ്റുന്ന സസൗഹൃദഎം 
നക്ഷത്രങ്ങകളെസപല്ലാൽ തത്തിളെങ്ങുന്ന 
സമഘങ്ങസളെ മൂടുന്നുകയൻ സസൗഹൃദഎം

 മലയമൊളതം 
  മലയല്ലാളെകമൻ മധുകമല്ലാഴത്തി കചല്ലാരത്തിയുഎം 
  പനത്തിനനീർ ദളെഎം കപല്ലാഴത്തിയുഎം ഭല്ലാഷ 
  തുഞ്ചനഎം, കുഞ്ചനഎം 
   പല്ലാടത്തിതത്തിമത്തിർകതല്ലാരു മലയല്ലാളെഎം 
   വെല്ലായത്തിൽ കെളെകെളെ നല്ലാദഎം കചല്ലാരത്തിയുഎം 
    എകന്റെ മല്ലാതൃ മലയല്ലാളെഎം 
    മധുരഎം കെത്തിനത്തിയുഎം മധുകമല്ലാഴത്തി തൂകുഎം 
    ചത്തിരത്തിതുകുകമകന്റെ മലയല്ലാളെഎം 
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വരമമമൊഴഴി 

 ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം
 
  കവെണത്തിലല്ലാവെത്തികല തൂകവെള്ള സമഘഎം സപല്ലാൽ 
  പല്ലാറത്തികയന്നുകട ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം!

  ചന്ദ്രനദത്തിക്കുഎം സശല്ലാഭസപല്ലാകല
  തത്തിളെങ്ങത്തികയന്നുകട ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം !
  അമ്മതൻ ലല്ലാളെനയുഎം 
  അച്ഛകന്റെ കകെല്ലാഞ്ചലഎം 
  ഏറ്റുവെല്ലാങ്ങത്തികയൻ ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം !
  കകെല്ലാച്ചു സഞ്ചത്തിയുഎം സതല്ലാളെത്തിസലറത്തി 
  കകെല്ലാച്ചു പള്ളത്തിക്കൂടതത്തിൽ സപല്ലായകെല്ലാലഎം !
  കുസൃതത്തിയുഎം കുറുമഎം 
  നത്തിറകഞല്ലാകരൻ ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം !
  ഓർമകെളെത്തിൽ സസന്തല്ലാഷഎം 
  നത്തിറക്കുകന്നല്ലാരു ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം !
  ഇനത്തിയുഎം കെത്തിട്ടുസമല്ലാകയന്നുകട 
  ആ പഴയ ബല്ലാലല്യകെല്ലാലഎം .!

കെഞത്തിക്കുരുവെത്തികെൾ
പുഴയുകട കെരയത്തിൽ 
വെലത്തികയല്ലാരല്ലാൽ മരഎം 
ആൽമരകകല്ലാമത്തിൽ 
കചറത്തികയല്ലാരു കൂടത്തിൽ 
തള്ളക്കുരുവെത്തി മുടയത്തിട്ടു .
മുട വെത്തിരത്തിഞ്ഞു പുറത്തുവെന്നു 
നല്ലാലച്ച് ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
പുഴസയല്ലാടുഎം കെല്ലാറത്തിസനല്ലാടുഎം 
കെത്തിന്നല്ലാരഎം പറഞ്ഞു 
അവെയതല്ലാ പല്ലാറത്തിനടക്കുന്നു .
കകെല്ലാച്ചുചത്തിറകുകെൾ കെല്ലാറത്തിൽ വെനീശത്തി 
 കെഞത്തിക്കുരുവെത്തികെൾ പറന്നത്തിടുന്നതു 
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വരമമമൊഴഴി 

കെല്ലാണുവെല്ലാൻ എന്തു രസഎം .

                                      
                                  മമമൊഹതം   
പചകത്തിളെത്തികയ പപങത്തിളെത്തികയ 
നത്തികന്നകല്ലാണല്ലാൻ എന്തുരസഎം 
നത്തിന്നുകട അരത്തികെത്തിലത്തിരത്തികല്ലാനഎം 
നത്തിന്നുകട കകെല്ലാഞ്ചൽ സകെൾകല്ലാനഎം 
ഞല്ലാനഎം കൂടത്തി സപല്ലാസന്നല്ലാകട 
നത്തിസന്നല്ലാകടല്ലാപഎം പല്ലാറത്തിനടകല്ലാൻ 
നത്തിന്നുകട കൂസട കകെല്ലാഞ്ചത്തികുഴയല്ലാൻ 
സപല്ലാസന്നല്ലാകട ഞല്ലാൻ സപല്ലാസന്നല്ലാകട 
നത്തിന്നുകട കൂകട സപല്ലാസന്നല്ലാകട 
                                        **************

                  അമ്മ മനസച്ച് 

വെത്തിശസദനീപതത്തിൻ തത്തിരത്തിനല്ലാളെമല്ലാണമ്മതൻ വെല്ലാത്സലല്യഎം 
അമ്മകയൻ ജനീവെനത്തിൽ സവെറത്തിട വെഴത്തിതല്ലാരയല്ലായച്ച് 
ചത്തിന്തുന്ന സസപ്ന സല്ലാഗരഎം 
അമ്മതൻ മടത്തിതടത്തിൽ അന്നു ഞല്ലാൻ നത്തിദ്രയത്തിലല്ലാണത്തിരത്തിക്കുസമല്ലാൾ
എൻ ഓർമ്മകെൾ  തഴുകെത്തിയുണരുഎം അമ്മയുകട സസ്നേഹവെല്ലായച്ച് 
സസ്നേഹ സസല്ലാന്തനമല്ലാഎം എന്നമ്മതൻ ആനന്ദതത്തിൽ 
വെത്തിടരുഎം മന്ദഹല്ലാസതത്തിൻ പൂകമല്ലാട്ടുകെൾ 
അമ്മകയന്നത്തിൽ കുളെത്തിർമ ഏകെസവെ 
കെടസലല്ലാളെഎം വെല്ലാത്സലല്യഎം തല്ലാരല്ലാടല്ലായച്ച് മല്ലാറു മമ്മതൻ 
അടർന്നു വെനീഴുന്ന സസ്നേഹകമല്ലാഴത്തികെൾ 
നത്തിറഞ്ഞു നത്തിൽക്കുന്നു കവെണന്മല്ലാവെത്തിൻ 
കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു എസന്നല്ലാർമയത്തിൽ 
                                    ************

      ഒരല്ലാളുകട മനസച്ച് പവെത്തിത്രമല്ലാകണങത്തിൽ 

എ .കകെ .എഎം .എചച്ച് .എസച്ച് കൂടവൂർ                                                                                         5



വരമമമൊഴഴി 

      അയല്ലാളുകട ചുറ്റുപല്ലാടുഎം പവെത്തിത്രമല്ലാണച്ച് 
                                        -ശനീ ബുദ്ധൻ 

കഥമമമൊഴവി 
അമയ്യേ പറഴിമച....

   ഒരു പല്ലാവെഎം കുരങ്ങല്ലാനല്ലായത്തിരുന്നു കെത്തിട്ടു 
   കെത്തിട്ടുവെത്തികന കുരങ്ങന്മല്ലാർ എസപല്ലാഴുഎം 
    ഉപദ്രവെത്തിക്കുഎം. ഒരു ദത്തിവെസഎം കുരങ്ങന്മല്ലാകരലല്ലാഎം
സചർന്നച്ച് കെത്തിട്ടുവെത്തികന മരതത്തിൽ നത്തിന്നുഎം 
   തല്ലാകഴ തലയത്തിട്ടു.

                 അവെർ കപല്ലാടച്ച്അടുത നത്തിമത്തിഷഎം ടത്തിചത്തിരത്തിച്ചുകകെല്ലാണച്ച് കെത്തിട്ടുവെത്തികന കെളെത്തിയല്ലാകത്തി. 
     കെത്തിട്ടുവെത്തിന വെത്തിഷമമല്ലായത്തി. തത്തിരത്തിച്ചു ഇവെർക്കുഎം എകന്തങത്തിലഎം ഒരു കുസൃതത്തി ഒപത്തികണഎം 
    എന്നതത്തികന കുറത്തിചച്ച് അവെൻ ചത്തിന്തത്തിച്ചു.അവെൻ ചത്തിന്തത്തിചച്ച് ചത്തിന്തത്തിചച്ച് അവെസല്ലാനഎം 
     ഒരു തനീരുമല്ലാനതത്തികലതത്തി.
                                                
                 അവെൻ സവെഗഎം മരതത്തികന്റെ മുകെളെത്തിൽ കെയറത്തി. എന്നത്തിടച്ച് പറഞ്ഞു ഞല്ലാൻ 
      മരതത്തികന്റെ മുകെളെത്തിൽ കെയറത്തി. എന്നത്തിടച്ച് പറഞ്ഞു ഞല്ലാൻ കചയ്യുന്നതച്ച്സപല്ലാകല 
     കചയല്ലാൻ ആർകെച്ച്  കുഎം പറത്തില.''ഇതല്ലാ രണ്ടു കെയ്യുഎംവെത്തിട്ടു ഞല്ലാൻ ആടുന്നതച്ച് കെസണല്ലാ''

                ''ഇതല്ലാസണല്ലാ എത്രവെലത്തിയ കെല്ലാരല്യഎം. സനല്ലാകച്ച് ഞങ്ങളുഎം അതുകെണകെച്ച് ആടുന്നതച്ച് 
      കെസണല്ലാ''.മറ്റുള്ളവെരുഎം അതുസപല്ലാകല കചയച്ച് തു.

                   ''ഞല്ലാൻ കെയ്യുഎം വെത്തിടച്ച് അടുത ചത്തിലയത്തിൽ സപല്ലാകുഎം ''.  ''ഞങ്ങൾക്കുഎം പറ്റുകമടല്ലാ 
      കെത്തിട്ടു. നത്തികന്റെ ഓസരല്ലാ അഭല്യല്ലാസങ്ങളെച്ച്''.
                     '' എന്നല്ലാൽ കെസണല്ലാ കെത്തിട്ടു പറഞ്ഞു''.''ഞല്ലാൻ വെല്ലാലത്തിൽ ആടുഎം.''ബല്ലാകെത്തിയുള്ളവെരുഎം 
        വെല്ലാലത്തിൽ ആടത്തി.
                            ''എന്നല്ലാൽ ഞല്ലാൻ വെലത്തികല പത്തിടത്തിയുഎം വെത്തിസട....'' ''ഞങ്ങളുഎം വെത്തിസട''...കുട്ടുകെല്ലാർ 
        അറത്തിയല്ലാത തല്ലാകഴ വെനീണുസപല്ലായത്തി.അടുത നത്തിമത്തിഷഎം ധത്തിഎം ...ധത്തിഎം.....ധത്തിഎം....ശബ്ദവുഎം 
നത്തിലവെത്തിളെത്തിയുഎം 
         ഉയർന്നുവെന്നു.കെത്തിട്ടു മരതത്തിൽനത്തിന്നുഎം കപല്ലാടത്തിചത്തിരത്തിച്ചു.''ഞല്ലാൻ വെല്ലാലച്ച് വെത്തിടത്തിസല'' കുരങ്ങന്മല്ലാർ 
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         നല്ലാണത്തിച്ചുസപല്ലായത്തി. പത്തികന്ന ആരുഎം കെത്തിട്ടുവെത്തികന ഉപദ്രവെത്തിചത്തിടത്തില   
            

           
                                                                                                                അലഴിയുമട  കുതഴിര

 
  അലത്തി  അകന്നല്ലാരു അറബത്തിയച്ച് ഒരു കുതത്തിര ഉണല്ലായത്തിരുന്നു. 
അയല്ലാൾ ആ കുതത്തിരകയ വെളെകര സസ്നേഹത്തൂകട
വെളെർതത്തിവെന്നു.

   കുതത്തിരയച്ച് അലത്തിസയല്ലാടുഎം വെലത്തിയ സസ്നേഹമല്ലായത്തിരുന്നു. 

അലത്തിയുകട ശബ്ദഎം സകെടല്ലാൽ മതത്തി, കുതത്തിര ഓടത്തികയത്തുഎം. 
അയല്ലാൾ പറയുന്നകതലല്ലാഎം 
   മടത്തികൂടല്ലാകത അനസരത്തിക്കുഎം. അലത്തി അതത്തികന കകെട്ടുകെസപല്ലാലഎം കചയ്യുമല്ലായത്തിരുന്നത്തില.

                                        അലത്തി ഒരു മലയുകട തല്ലാഴല്ലാരതത്തിൽ കൂടല്ലാരഎം കകെടത്തിയല്ലാണച്ച് 
തല്ലാമസത്തിചത്തിരുന്നതച്ച്. ഒരു ദത്തിവെസഎം രല്ലാത്രത്തിയത്തിൽ അയല്ലാൾ 
     കൂടല്ലാരതത്തിൽ കെത്തിടന്നുറങ്ങുകെയല്ലായത്തിരുന്നു. അസപല്ലാൾ കെള്ളന്മല്ലാർ വെന്നച്ച് അയല്ലാളുകട 
സസകതലല്ലാഎം അപഹരത്തിച്ചു. അയല്ലാകളെയുഎം കുതത്തിരകയയുഎം 
     കെള്ളന്മല്ലാർ പത്തിടത്തിച്ചുകകെല്ലാണ്ടു സപല്ലായത്തി
                           അലത്തികയ കെള്ളന്മല്ലാർ പകെകെല്ലാലകെൾ കകെടത്തി കകെല്ലാള്ളസല്ലാധനകെളുകട ഇടയത്തിൽ
ഇട്ടു. രല്ലാത്രത്തിയത്തിൽ അവെകരലല്ലാഎം ഉറങ്ങത്തിയസപല്ലാൾ 
      കുതത്തിര യജമല്ലാനകന്റെ അടുത വെന്നു. അയല്ലാകളെ അരപടയത്തിൽ കെടത്തിച്ചുത്തുകത്തികയടുത്തു 
കകെല്ലാണ്ടുകുതത്തിര ഓടത്തി. ഓടത്തിസയല്ലാടത്തി കുഴഞങത്തിലഎം അയല്ലാകളെ 
  ബന്ധുകളുകട  അടുകതതത്തിച്ചു.യജമല്ലാകന രക്ഷത്തിച്ചു കെഴത്തിഞയുടകന കൂതത്തിര കുഴഞ്ഞു വെനീണു 
ചത്തു.

                                               സസ്നേഹത്തിക്കുന്നവെർകു സവെണത്തി  സസന്തഎം ജനീവെൻസപല്ലാലഎം 
ബലത്തികെഴത്തികല്ലാൻ തയല്ലാറുള്ളവെനല്ലാണച്ച് യഥല്ലാർഥ ചങ്ങല്ലാതത്തി.  

കതാക്കയയും കകതാഴളിയയും 
  കെല്ലാകയുഎം സകെല്ലാഴത്തിയുഎം ചങ്ങല്ലാതത്തിമല്ലാരല്ലായത്തി സസ്നേഹസതല്ലാകട
ജനീവെത്തിക്കുകെയല്ലായത്തിരുന്നു.
കെല്ലാക അല ദത്തിവെസവുഎം രല്ലാവെത്തികല ഭക്ഷണതത്തിനല്ലായത്തി കെല്ലാടത്തിലൂകടയുഎം
നല്ലാടത്തിലൂകടയുഎം പറന്നച്ച് സപല്ലാകുഎം. തനത്തികെച്ച് കെത്തിട്ടുന്നതത്തിൽ നത്തിന്നച്ച് ഒരു പങച്ച്
സകെല്ലാഴത്തികെച്ച് കകെല്ലാണച്ച് 
കകെല്ലാടുക്കുവെല്ലാൻ കെല്ലാക കശധത്തിചത്തിരുന്നു. പതത്തിവുസപല്ലാകല അന്നുഎം അവെൾ ആഹല്ലാരഎം സതടത്തി 
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പുറകപട്ടു.ഭക്ഷണഎം ഒന്നുഎം കെത്തിടല്ലാകത പറന്നു തളെർന്ന കെല്ലാക ഒരു മരകകല്ലാമത്തിൽ കചന്നത്തിരുന്നു. 

അവെൾ അങ്ങച്ച് ദൂകര ഒരു കെല്ലാഴ്ച കെണ്ടു. അവെത്തികട ഒരു വെനീടത്തിൽ മുറഎം നത്തിറകയ കനലച്ച്  ഉണകല്ലാൻ 
ഇടത്തിരത്തിക്കുന്നു. ആർതത്തിസയല്ലാകട കെല്ലാക തല്ലാകഴകെച്ച് പറന്നച്ച് ഇറങ്ങത്തി. വെയറുനത്തിറയുസവെല്ലാളെഎം 
കനല്മണത്തികെൾ കകെല്ലാതത്തിതത്തിന്നു. നല്ലാകളെയ്ക്കുള്ള ആഹല്ലാരഎം കകെല്ലാകത്തിസലല്ലാ തൂകെത്തി കെല്ലാടത്തിസലകെച്ച് പറന്നു.

കെല്ലാകയുകട ആഹല്ലാരവുഎം പ്രതത്തിഷത്തിചച്ച് സകെല്ലാഴത്തികല്ലാതത്തിരുന്നു. കെല്ലാകകയ കെണ സകെല്ലാഴത്തി 
സസന്തല്ലാഷസതല്ലാകട അടുത്തുകചന്നു. എന്നല്ലാൽ കെസൗശലകല്ലാരത്തിയല്ലായ കെല്ലാക തനത്തികെച്ച് ഇന്നച്ച് 
തത്തിന്നല്ലാൻ ഒന്നുഎം കെത്തിടത്തിയത്തികലന്നച്ച്   
സങടസതല്ലാകടപറഞ്ഞു. വെയറു നത്തിറഞ കെല്ലാക ഒരു ഏമകവുഎം വെത്തിടച്ച് ഉറകമല്ലായത്തി വെത്തിശന്നു 
വെലഞ കകെല്ലാഴത്തിയല്ലാകെകട ഉറകഎം വെരല്ലാകത സനരഎം കവെളുപത്തിച്ചു. പത്തിസറ ദത്തിവെസവുഎം കെല്ലാക ഇതച്ച് 
തകന്ന ആവെർതത്തിച്ചു. കെല്ലാകകയ കെണസപല്ലാൾ സകെല്ലാഴത്തികെച്ച് ചത്തില സഎംശയങ്ങൾ സതല്ലാന്നത്തി. പത്തിസറ 
ദത്തിവെസഎം കെല്ലാക സപല്ലായതത്തിന പത്തിന്നല്ലാകല കകെല്ലാഴത്തിയുഎംസപല്ലായത്തി. 
കെല്ലാക പറന്നു ആ വെനീട്ടുമുറതച്ച് എതത്തി. ദൂകരനത്തിന്നുഎംതകന്ന കെല്ലാക കനലച്ച് കകെല്ലാതത്തി തത്തിന്നുന്നതച്ച് 
സകെല്ലാഴത്തി കെണ്ടു. അന്നുഎം പതത്തിവുസപല്ലാകല ആഹല്ലാരകസമല്ലാന്നുഎം കെത്തിടത്തിയത്തില എന്നച്ച് കെല്ലാക 
കെള്ളഎംപറഞ്ഞു. പത്തിസറ ദത്തിവെസഎം കെല്ലാക കനല്മണത്തികെൾ കകെല്ലാതത്തി തത്തിന്നു കകെല്ലാണത്തിരുന്നസപല്ലാൾ 
സകെല്ലാഴത്തിയുഎം അവെത്തികട എതത്തി. കെല്ലാകയുകട കെള്ളഎം പുറതല്ലായത്തി. ആൾ സകെല്ലാഴത്തിസയല്ലാടച്ച് 
ക്ഷമസചല്ലാദത്തിച്ചു. ഇനത്തി ഒരത്തികലഎം ഞല്ലാൻ കൂട്ടുകെല്ലാരകന ചതത്തികത്തികലന്നുഎം കെത്തിട്ടുന്ന ആഹല്ലാരഎം പങത്തിട്ടു 
കെഴത്തിക്കുകമന്നുഎം വെല്ലാക്കുകകെല്ലാടുത്തു. ഒപഎം സകെല്ലാഴത്തി ഒരുപല്ലാടഎം പഠത്തിക്കുകെയുഎം കചയച്ച് തു മറ്റുള്ളവെരുകട 
സമതച്ച് കെണച്ച് നല്ലാഎം ജനീവെത്തികരുതച്ച്.   
                                     
                                             **********

 കടങ്കഥ     
സചല്ലാചോഃ  കഞടത്തില വെടയത്തില                                             സചല്ലാചോഃ   ആന  കെത്തിടക്കുഎംകെയസറല്ലാടുഎം  
ഉചോഃ       പപടഎം                                                                        ഉചോഃ       മതങ്ങ 
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  Rhythm of Rhymes

   My school My school

Trees is full of leaves
Sky is full of stars
Pool is full of water
And you are full of knowledge
You taught me what is the world 
You opened the outer world to
me,
You are like a heaven in my mind,
Your teachers like the angels
They gave me the light of knowledge
To lead a good life
You gave me some beautiful roses
They are my good friends
And you gave me LOVE
Some memorable moments.
Always I am thankful to you
My dear...for your board mind. 

 All are glitters
                 is not gold
                                   -SHAKESPEARE
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MY MOTHERMY MOTHER

Rose is beautiful 
Like my mother's face.
Water lilly is the sweetest
Like my mothers speech
Daisy is cheerful
Like my mother's smile
Poppy is the brightest
Like my mother's affection
These flowers do go dry but,
My mother's affection never die 

              LOVE
       Love is patient and kind
     Love is not jealous or boastful
     Love is not arrogant or rude
     Love does not insist on its way
     Love is not irritable or resentful
     Love does not rejoice all wrong
     But rejoice in the right 
     Love bird is all thing
     Endure all thing 
     Love never ends
      

Practice make the 
                  man perfect
                                       -RONALDO
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ചവിത്ര മമമൊഹനനം 
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നമ്മുമട സസ് കൂൾ 
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 മലയമൊളതവിളകനം 
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പ്രകൃതവിക്കു മവണവി
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ശമൊസസ് ത്ര മമള 
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നനവി പൂർവനം ......

ഈ മല്ലാഗസത്തിൻ സല്ലാക്ഷല്ലാതച്ച്കെരത്തികല്ലാൻ സഹല്ലായത്തിച ,എ .കകെ .എഎം .എചച്ച് .എസച്ച് കൂടവൂരത്തികല
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-മല്ലാഗസത്തിൻ കെമ്മത്തിറത്തി

 വവിടവമൊങ്ങൽ ....

വെർണശബളെമല്ലായ വെത്തിദല്യല്ലാലയ ജനീവെത്തിതതത്തികന്റെ ഓർമകെൾ സകെല്ലാർതത്തിണകത്തി നത്തിങ്ങൾക്കു 
മുന്നത്തിൽ സമർപത്തിച ഈ മല്ലാഗസത്തിൻ കെഴത്തിഞ്ഞു സപല്ലായതുഎം ഇനത്തി ഒരത്തികലഎം 
തത്തിരത്തിച്ചുകെത്തിടല്ലാതതുമല്ലായ നത്തിങ്ങളുകട വെത്തിദല്യല്ലാലയ ജനീവെത്തിതതത്തികന്റെ ഓർമകെളുകട കചപ്പു 
തുറകണകമന്നതത്തിൽ യല്ലാകതല്ലാരു സഎംശയവുഎം ഇല. കതറ്റുകുറങ്ങൾ ഒളെത്തിഞത്തിരത്തിപ്പുകണകെത്തിലഎം 
ഏവെർക്കുഎം മനസത്തിൽ എകന്നന്നുഎം തല്ലാസലല്ലാലത്തികല്ലാൻ ഈ മല്ലാഗസത്തിൻ ഉപകെല്ലാരകപടുഎം. 
അറത്തിവെത്തികന്റെ ഒരത്തിറ്റു കവെളെത്തിചഎം പരത്തുന്ന ഒരു മത്തിന്നല്ലാമത്തിന്നത്തിയല്ലായത്തി  ഈ മല്ലാഗസത്തിൻ നത്തിങ്ങളുകട 
മനസത്തിൽ ഇടഎം സതടത്തികഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുഎം. നത്തിങ്ങളുകട മനസത്തിൽ ഈ കുരുന്നുകെളുകട 
കെലല്ലാസൃഷച്ച്ടത്തികെൾക്കു സല്ലാനഎം നൽകെത്തിയതത്തിൽ ഒരുപല്ലാടച്ച് നന്ദത്തി................
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