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   ഇ-തതാകകതാൽ      gvhss kanjikode

അക്ഷരരം അഗഗ്നിയയായഗ്നി അപകടരംഅക്ഷരരം അഗഗ്നിയയായഗ്നി അപകടരം
വരുത്തുന്ന വരുത്തുന്ന 5G 5G മുറ്റതത്ത് നഗ്നിന്നയാണത്ത് ഈമുറ്റതത്ത് നഗ്നിന്നയാണത്ത് ഈ
പപജുകൾ നഗ്നിങ്ങളളെ പതേടഗ്നി എത്തുന്നതേത്ത്പപജുകൾ നഗ്നിങ്ങളളെ പതേടഗ്നി എത്തുന്നതേത്ത്..........

അക്ഷരരം അറഗ്നിവഗ്നിളന്റെ ആരരംഭമയാളണന്നഅക്ഷരരം അറഗ്നിവഗ്നിളന്റെ ആരരംഭമയാളണന്ന
തേഗ്നിരഗ്നിച്ചറഗ്നിവത്ത് നൽകുന്ന ധധൈരര്യമയാണത്ത്തേഗ്നിരഗ്നിച്ചറഗ്നിവത്ത് നൽകുന്ന ധധൈരര്യമയാണത്ത്
ഇതേഗ്നിനു പ്രപചയാദനരംഇതേഗ്നിനു പ്രപചയാദനരം......

  
വഗ്നിജയാനരം വഗ്നിരൽ തുമഗ്നിൽ വഗ്നിസ്മയരം വഗ്നിടർത്തുന്ന തേയാളുകളെഗ്നിൽ പസയാടനരംവഗ്നിജയാനരം വഗ്നിരൽ തുമഗ്നിൽ വഗ്നിസ്മയരം വഗ്നിടർത്തുന്ന തേയാളുകളെഗ്നിൽ പസയാടനരം
വഗ്നിതേക്കുന്ന വഗ്നിജയാന ധൈയാരഗ്നികളളെയയാണത്ത് ഒരു ഭയാഗതത്ത് സൃഷഗ്നിക്കുന്നളതേന്ന വഗ്നിതേക്കുന്ന വഗ്നിജയാന ധൈയാരഗ്നികളളെയയാണത്ത് ഒരു ഭയാഗതത്ത് സൃഷഗ്നിക്കുന്നളതേന്ന 
സതേര്യരം മറച്ചു ളവക്കുന്നഗ്നിലസതേര്യരം മറച്ചു ളവക്കുന്നഗ്നില.                                       .                                       
അറഗ്നിവഗ്നിളന്റെ കുതേഗ്നിച്ചു ചയാടരം ആത്മഹതേര്യയാപരമയായ പല അടുത്തു അറഗ്നിവഗ്നിളന്റെ കുതേഗ്നിച്ചു ചയാടരം ആത്മഹതേര്യയാപരമയായ പല അടുത്തു 
ചയാടങ്ങൾക്കുരം വഴഗ്നിളവക്കുന്നുമുണത്ത്ചയാടങ്ങൾക്കുരം വഴഗ്നിളവക്കുന്നുമുണത്ത്..
  
ഈ തേഗ്നിരഗ്നിച്ചറഗ്നിവഗ്നിൽ നഗ്നിന്നുരം വഗ്നിദര്യയാഭര്യയാസരം സയാര സമ്പൂർണ്ണമയായ ഈ തേഗ്നിരഗ്നിച്ചറഗ്നിവഗ്നിൽ നഗ്നിന്നുരം വഗ്നിദര്യയാഭര്യയാസരം സയാര സമ്പൂർണ്ണമയായ 
പ്രകഗ്നിയയയാകഗ്നി മയാറ്റയാനുള്ള ഏറഗ്നിയ ശ്രമമയാണത്ത് വരുരം പ്രകഗ്നിയയയാകഗ്നി മയാറ്റയാനുള്ള ഏറഗ്നിയ ശ്രമമയാണത്ത് വരുരം 
തേയാളുകൾ തേയാളുകൾ 

 

-ടടടീം മമാഗസസിൻ    -
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പസിന്നണസിയസിൽ 
നസസീബ 

അർച്ചനപഗയാപൻ 
പസയാനയാ.പഗ്നി 
അതുലര്യ.സഗ്നി 

ജഗ്നിഷ.ജഗ്നി 
സലസീമഅസഗ്നിൻ .എസത്ത് 

ജഗ്നിഷ.ഡഗ്നി 
കഗ്നിരൺ.എസത്ത് 
ഗയായതഗ്നി.എസത്ത് 
ശരതേത്ത്.എസത്ത് 
അഞ്ജന.ആർ 

അരുൺജഗ്നിതത്ത് .എ 
അശശഗ്നിൻ കൃഷ്ണ .ബഗ്നി 
സസൗഗനഗ്നിക.ആർ 

പ്രസയാദത്ത് .എസത്ത് 
നസീതു.സഗ്നി 

നഗ്നിഖഗ്നിതേ .സഗ്നി 
പരഷ.ആർ 

കൃഷ്ണപ്രണവത്ത് .എരം 
സഞ്ജയത്ത്.ജഗ്നി 
നഗ്നിതേര്യ.എൻ 
പ്രസീതേഗ്നി.വഗ്നി 
സുപരഷത്ത് 

ഹരഗ്നികൃഷ്ണൻ .ജഗ്നി 
ശ്രസീറയാരം .ആർ 

പലയാച്ചൻ കുമയാർ 
സൂരര്യ.സഗ്നി 

അനുജഗ്നിതത്ത്.എസത്ത് 
അരുൺ .എസത്ത് 

വഗ്നിജയത്ത്
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  സനന്ദേശടീം 

                                          ടസീസ പജയാപബയായത്ത്
(ളഹഡത്ത് മഗ്നിസ്ട്രസത്ത് ജഗ്നി വഗ്നി എചത്ത് എസത്ത് എസത്ത് കഞഗ്നിപകയാടത്ത് )

ജഗ്നി.വഗ്നി.എചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത് കഞഗ്നിപകയാടഗ്നിളന്റെ മഗ്നികവുകളെഗ്നിപലകത്ത്
പചർതത്ത് ളവക്കുരം വഗ്നിധൈരം ലഗ്നിറ്റഗ്നിൽ  ധകറ്റത്ത്സത്ത് ഒരു ഡഗ്നിജഗ്നിറ്റൽ
മയാഗസഗ്നിൻ പ്രസഗ്നിദസീകരഗ്നികയാൻ പപയാകുന്നു എന്നറഗ്നിഞ്ഞതേഗ്നിൽ

വലഗ്നിയ   സപനയാഷമുണത്ത്.അതേത്ത് യയാഥയാർഥര്യമയാകുന്ന ഈ
അവസരതഗ്നിൽ മയാഗസഗ്നിളന്റെ അണഗ്നിയറ ശഗ്നിലഗ്നികളളെ

അനുപമയാദഗ്നിക്കുന്നു. നമുകഗ്നിനഗ്നിയരം മുപന്നയാട
പപയാകയാനുണത്ത്.രക്ഷഗ്നിതേയാകളുളട സഹകരണരം

പ്രതേസീക്ഷഗ്നിക്കുന്നപതേയാളടയാപരം ഡഗ്നിജഗ്നിറ്റൽ മയാഗസഗ്നിനത്ത് ആശരംസകൾ
പനരുകയരം ളചയ്യുന്നു.
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ഉൾതതാളുകളളിൽ

➢ എനന്റെ കകരളള

➢ അലള കുസൃതളി

➢ കതാഞ്ചന കതാഞ്ചഞ്ചീ കളിലുങളി കളിലുങളി

➢ മഴനയെ കപ്രേമളിച്ച മതാലതാഖ 
➢ പഥളികനന്റെ പതാടട്ട് 

➢ മഴ

➢ കനരള

➢ ചങതാതളി

➢ ആ ദളിനള 

➢ നഷട്ട്ട സസ്വപനങൾ 

➢ നളിലതാവളികനതാടട്ട് 

➢ തഞ്ചീനപതാരളി

➢ ആ ചൂളള വളിളളി

➢ ഇല
➢ കഥ:- "നളിറള"
➢ നകതാടളകതാറളിനന്റെ തതാണ്ഡവള
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➢ മരളിക്കുന്ന നളിള
➢ ഗതാനളി 

➢ തവളയുനട വളിലതാപള 
➢ ഞതാൻ അനൻ
➢ കലട്ട്
➢ സസൗഹൃദള
➢ ഓണള
➢ പുകയെളില

➢ ചളിതറളിയെ ചളിന്തകൾ

➢ കുടളിയുള തളളയുള

➢ വളിചതാരണ

➢ RAINY NIGHT 
➢ CAN I GIVE YOU A HAND
➢ Dear parents

➢ HOW ABOUT ACHIEVING 100%

➢ BALANCESHEET OF LIFE
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എനന്റെ നകേരളടീം....

തുഞളന്റെ ധപകഗ്നിളെഗ്നി പയാടഗ്നിനയാളടയാളന്നയാരു 
പയാടലപയയാ ഈ പകരളെരം 
പച്ചപടർന്ന ഹരഗ്നിതേയാവനകൾ തേൻ 

പച്ചയയാരം ഉടുപഗ്നിട പകരളെരം ,പകരനഗ്നിരതേൻ പകരളെരം 
കവഗ്നികൾ കവഗ്നിതേയായരം 
കലയാകയാരൻതേൻ തൂലഗ്നിയരം പകരളെരം 
പുഴതേൻ ഓളെങ്ങൾ തേഴുകഗ്നിയണർത്തുന്ന 
തേരളെഗ്നിതേയയാരം പകരളെരം 
അമ്മതേൻ ളവണ്മ നഗ്നിറയന്ന 
വയാത്സലര്യ നഗ്നിധൈഗ്നിയപലയാ പകരളെരം 
കലതേൻ കലയാപക്ഷത തേൻ 
കലയാകയാരഗ്നിയയാരം പകരളെരം 
പുഞഗ്നിരഗ്നിയരം പുലരഗ്നിതേൻ 
പുഞപയാടയാർന്ന പകരളെരം 
പയാടങ്ങളുരം കയാവുകളുരം 
പഗ്നിളന്ന മൂവനഗ്നിപച്ചയാലകളുരം തേൻ 
ചനപമറഗ്നിയവളെപലയാ പകരളെരം 
പഗ്നിച്ചവച്ചു നടന്ന മണ്ണഗ്നിൽ 
ഉയർന്നവൾ വയാനഗ്നിൽ പറന്നു 
ധകപകയാർത്തു നഗ്നിൽക്കുരം ഞങ്ങൾ
പകരളെസീയ ധകരളെഗ്നി തേൻ

മകൾ.......
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 അലടീം കുസൃതസി....! 
ളകയാടയാരരം പച്ച രയാജയാവത്ത് ളവളുതുട മകളളെയാളക കറുതഗ്നിട ?             

ഉ ;ചസീധൈയാരങ്ങ 
പുളെഗ്നിപരം മധുരവുരം ഈർപവുരം ഉള്ള മരപമതേത്ത് ?  

ഉ;ളനലഗ്നിക 
പസയാപഗ്നിട കഴഗ്നിഞ്ഞയാൽ അവൻ കതഗ്നി എടുക്കുരം ?
ഉ ;ബയാർബർ 
ധകയഗ്നിലയാണത്ത് വടഗ്നി  വയായഗ്നിൽ മധുരരം ?
ഉ ;കരഗ്നിമത്ത് 
ചുവന്ന സയായഗ്നിപഗ്നിനത്ത്   കറുതതേല ?
ഉ ;കുഞ്ഞഗ്നിക്കുരു 
ആരത്ത്കുരംപകൾകയാണത്ത് പറ്റയാത ശബത്ത് ദരം?

ഉ;നഗ്നിശബത്ത്തേരം 
നമ്മുളട സശനരം  പളക്ഷ ഉപപയയാഗഗ്നികഗ്നില ?
ഉ ;പപരത്ത് 
രണ്ടു സപഹയാതഗ്നിമയാർ ഒന്നഗ്നിച്ചയാൽ പഗ്നിരഗ്നിപഗ്നിക്കുരം ?
ഉ ;കതഗ്നിക 
ചുവന്ന ളസങഗ്നിയഗ്നിൽ നഗ്നിറളയ സശർണ നയാണയങ്ങൾ?

ഉ ;പപടമുളെക്കു 
വല ളനയരം ഞയാൻ മുകത്ത് വനലഞയാൻ ?                                           

ഉ ;
ചഗ്നിലനഗ്നി 
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കകാഞ്ചന കകാഞ്ചഞ്ചീ കകിലുങകി കകിലുങകി......

 കനകചകിലങ്ക കകിലുങകി കകിലുങകി 
കകാഞ്ചന കകാഞ്ചഞ്ചീ കകിലുങകി കകിലുങകി 
കടമകിഴകി കകകാണുകളകിൽ സസ്വപപ്നം മുഴങകി 
കകാതകിരുതകിരകിപ്പൂപ്പുഞ്ചകിരകി 
ചചെഞ്ചുണകിൽ തകാങകി 

10



   ഇ-തതാകകതാൽ      gvhss kanjikode

 മഴനയ നപ്രേമസിച
മമാലമാഖ 

കറുതളിരുണട്ട്  നകതാണട്ട് ആ കതാർകമഘങൾ
വരവതായെളി .നചഗ്ഗനതാൽ നളിറമുള്ള ആ സനന
ഇരുണ കണ്ണുകളുള്ള രതാതളിയെളികലകട്ട് മതാറുന്നു സമയെമതായെളിരുന്നു അതട്ട് . 
അവൾ പുസ്തക വതായെനയെളിലതായെളിരുന്നു .അവൾ പുസ്തകതളിൽ  നളിന്നട്ട് ആകശതളിനന്റെ ഏറവള 
മുകളളികലകട്ട് ഒരു ദഞ്ചീർഘ നളിഷനസകതതാനട കനതാകളി . പളിനന്നയുള അവൾ 
വതായെനയെളികലകട്ട് കടന്നു . എവളിനടകയെതാ വച്ചട്ട് അക്ഷരങൾ നളിശബട്ട്തമതായെളി .കതാരട്ട്മുകളിളളികൾ ഇളള 
ചൂടള്ള ആ മഴത്തുള്ളളികനള വളിടവതാകുന്ന സമയെമതായെളി . മഴയുനട 
വരവള കതാത്തു അവൾ പൂമുഖത്തു തനന്ന നളിന്നു . ആദനനത മഴത്തുള്ളളികളുള കതാത്തു അവൾ 
വളിസ്മയെകതതാട  കൂടളി കകകൾ നഞ്ചീടളി നളിന്നു . എന്നതാൽ കതാർകമഘങൾ 
നഞ്ചീങ്ങുകയെതായെളി . ഒരു തുള്ളളി കപതാലുള മഴ തരതാനത!! അവളുനട കകകൾ അക്ഷമരതായെളി .നഞ്ചീടളിനളിന്ന 
ആ ഇരുകകകളുള ഒന്നുള മളിണതാനത വളിടവതാങളി .ഒകന്നതാ രകണതാ ; വലളിയെ രണ്ടു കതാർകമഘങൾ 
മതാതള അവളിനട നളിലച്ചു .അവൾ മഴവരുനമന്ന  പ്രേതഞ്ചീക്ഷകയെതാനട പൂമുഖത തനന്ന നളിന്നു .ഉള്ളളിൽ 
നളിന്നട്ട് അവളുനട 'അമ്മ വളിളളിച്ചു ; അവൾ കകൾകതാത ഭതാവള നടളിച്ച അവളിനട തനന്ന നളിന്നു
.അവളുനടയുള ക്ഷമ നശളിച്ചുനകതാണളിരളിക്കുകയെതാണട്ട് .നപടന്നട്ട് മഴത്തുള്ളളികൾ  വഞ്ചീഴുന്ന ശബട്ട് ദ 
വളിസ്മയെള .അവൾ തലനയെതാന്നു കുനളിച്ചുകനതാകളി ; അനത മുറതളിനപ്പുറമുള്ള പതാടങളളിൽ ഇളള ചൂടള
തണുപ്പുമുള്ള മഴത്തുള്ളളികൾ വഞ്ചീഴുന്നു . അതളിൽ നളിന്നട്ട് നഞ്ചീരതാവളി ഉയെരുന്നു ഒരു മഞ്ഞു മൂടൽ കപതാനല
. അവൾ നപടന്നട്ട് കകകൾ നഞ്ചീടളി : മഴ തനന്ന കതതാടതളിലുള്ള സകനതാഷവള ആഹട്ട് ളതാദവള 
അവളുനട കണ്ണുകളളിൽ ഒരു കനർത നവളളിച്ചമതായെളി  മതാറളി .മഴ നമനല നമനല ഒതുങളി കൂടളി നപടന്നട്ട്
നളിന്നു .അവൾ ഇന്നുള മഴയട്ട് കവണളി കതാതളിരളിക്കുന്നു .............................
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പഥസികേനന്റെ പമാടട്ട് 

ഇരുളെഗ്നിൽ നഗ്നിളന്നന്നുമഗ്നിരുളെഗ്നിപലക്കുരം സശയരം 
മരുവഗ്നിൽ നഗ്നിളന്നന്നുരം മരുവഗ്നിപലക്കുരം 
പല യഗമയായ കടന്നത്ത് ചുറ്റഗ്നിതഗ്നിരഗ്നി 
ഞലയുള മനസളിനട്ട് ദുരന്തദതാഹള......
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മഴ.. .. .. .. .
എത സങ്കടരം പൂണതേത്ത് എനഗ്നിനയാ ....???
ആരയായന്നു ഞയാൻ നഗ്നിൻ 
കൂതൂഹല മയാരുരം പതേങ്ങൽ 
നഗ്നിൻ കണ്ണസീരുകൾ 
എൻ കനഗ്നിപവയാരുരം കുളെഗ്നിരത്ത്മയയാൽ  കുതഗ്നി 
കുതഗ്നിളയയാലഗ്നിക്കുമസീ തേയാഴത്ത് വയാരരം 
ദുരഗ്നിതേങ്ങളെയാണസീ ഞങ്ങളെത്ത്കത്ത്  
                                          ആണ്ടുകഴഗ്നിഞ്ഞുവന്ന ഈ കണ്ണസീർ 
                                           എന്നത്ത് ശമഗ്നിപഗ്നിപ നസീ .......
                                           തേയാളെരം ളതേറ്റഗ്നി നഗ്നിൻ സശരങ്ങൾ 
                                            എളനയാരു ഒഴുകയാരം നഗ്നിൻ  കനഗ്നിവുകൾ 
                                              മങ്ങുകയയാളണൻ റക്കുപമയാൾ 
ഞയാൻ അറഗ്നിയയാളതേ  നുകരത്ത്ന്നു നഗ്നിൻ തുടഗ്നിപകൾ................................
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  നനേരടീം 

പുഴപയയാരത്തു പനരരം 
തുഴളയ കയാത്തുനഗ്നിന്നു 
തേനഗ്നിളയപയാടപയാടഗ്നി 

മഴപയയാരത്തു പനരരം 
മഴളയ കയാത്തുനഗ്നിന്നു 
മറയഗ്നിലയാളതേ പതേങ്ങഗ്നി 

മണപലയാരത്തു പനരരം 
മഴളയ കയാത്തുനഗ്നിന്നു 
ളവയഗ്നിലറുവയാൻ കയാത്തു 

വഴഗ്നിപയയാരത്തു പനരരം 
കളെഗ്നിയയാടങ്ങൾ കണ്ടു 
കഗ്നിളെഗ്നിളയകയാത്തുനഗ്നിന്നു 

മഗ്നിഴഗ്നിപയയാരത്തു പനരരം 
ളവറുളതേ കയാത്തുനഗ്നിന്നു 
തേഗ്നിടുകരം പൂണ്ടു നഗ്നിന്നു 
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ചങമാതസി .....

 നസീ വരുപമയാൾ 
                                           മഗ്നിഴഗ്നി രണ്ടുരം ചഗ്നിമ്മയാളതേ 
                                      അധൈരങ്ങൾ ളമയാഴഗ്നിയയാപതേ .......
                                       അരഗ്നികതേയത്ത് നസീ വരുപമയാൾ ഒരു
സശപ്ന കുളെഗ്നിർകയാറ്റയായഗ്നി 
പൂവഗ്നിതേളെഗ്നിൽ  പതേൻനുകരുരം 
പലവർണ ചഗ്നിറകയായഗ്നി ..........
                                        പുലർ മഞ്ഞഗ്നിൻ കുളെഗ്നിരയായഗ്നി 
                                       പുലർ ഒളെഗ്നി തേൻ സുഖരം പപയാളല
ചുടു നഗ്നിശശയാസതയാൽ ഉണർതഗ്നി 
നസീ  പതേയാഴഗ്നി ..............................
പകരയാരം തേണുപയാർന്ന ളനയാമരങ്ങൾ 
മഴവഗ്നിലഗ്നിൻനഗ്നിറമയായഗ്നി നഗ്നിൻ ഓർമകൾ ....................
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ആ ദസിനേ൦.....

                   
തേസീവണഗ്നിയളട ചൂളെരം
വഗ്നിളെഗ്നികഗ്നിടയഗ്നിളലവഗ്നിളടപയയാ 
അവളുളട  ധൈസീരപരയാപധൈയാനരം ഞയാൻ
പകട 
പളക്ഷ,എൻ കരങ്ങൾ ചലഗ്നിച്ചഗ്നില 
രക്ഷഗ്നികയാൻ ആ ജസീവളന........
ഒരമ്മതേൻ കണ്ണസീളരന്ന നനയഗ്നികപവ
.......
മകളുളട ആത്മയാവഗ്നിനു മുൻപഗ്നിളലയാന്നു
ശപഗ്നികയാനയാവുന്നഗ്നില ആളരയരം 
മയാനുഷര്യകയാടതേശരം ആ പവദന 
എന്നയരം തേഴുകഗ്നിയണർതഗ്നി ......
ഒടുവഗ്നിൽ പതതയാളുകൾ ദഗ്നിനരംദഗ്നിനരം 
വയാർതയയായഗ്നി അവളുരം കടന്നു
പപയായഗ്നി 
അങ്ങനഗ്നിരഗ്നിളക ആ തേയാളുകളെഗ്നിൽ വസീണ്ടുരം 
മറ്റുഒരുവളുളട ഭയയാനകമയായ വയാക്കുകൾ 
അവളുളട ക്രൂരതേയളട രക്ത സയാക്ഷഗ്നിയയായത്ത് 
രയാതഗ്നിതേൻയയാമങ്ങൾ പഗ്നിന്നസീടുപമയാൾ 
പവദനജസീവഗ്നിതേതഗ്നിളന സസീപവട 
പറയാഡഗ്നിളലയാഴുകഗ്നിടുന്നു 
മലയയാളെഗ്നിഹൃദയളത ബയാധൈഗ്നിച്ചുപവയാ .................??
അളതേ ഞയാനുരം ഒരു ളപൺ തേളന്ന അറഗ്നിയഗ്നില 
എൻ ശരസീരരം അടുത ക്രൂര മൃഗതഗ്നിളന്റെ  
അടുത രക്തസയാക്ഷഗ്നിപയയാപയയാ .....  
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 നേഷട്ട്ട സസ്വപനേങൾ 

     
നഗ്നിച്ഛലരം , നഗ്നിരയാലരംബരം ,ശൂനര്യമസീ പവളെ 
ഓർമകളെഗ്നിൽ വൃശഗ്നിക കയാറ്റടഗ്നിക്കുന്നു 
നഗ്നിൻ സസൗപമര്യയാ ധൈയാര മൃദു സ്പർശരം 
ആത്മയാവഗ്നിപലളകയാഴുകുരം പയാൽ പുഞഗ്നിരഗ്നി 
വയാർന്നു വസീഴുരം ഇളെളവയഗ്നിൽ ചസീളുകൾ 

എത സയാന്ദ്രരയാഗ സനര്യകൾ ?
കയാലഗ്നിടടഗ്നിക്കുന്നതു ഓർമ്മതേൻ 
ദുദുഃഖ പ്രളെയബതേഗ്നിയഗ്നിൽ 

അലറുന്നളതേന്തു ? കറുതവയാപവയാ 

ഓർമ്മതേൻ കടൽ തേസീരങ്ങളെഗ്നിൽ ?
ജയാതേകതഗ്നിൽ കറുത നക്ഷതരം 

ദശകളെഗ്നിൽ രയാഹു ,ശനഗ്നിയളട പനയാടരം 
അസ്തമഗ്നിച്ചപലയാ സപ്തവരത്ത്ണങ്ങളെത്ത് 
അലയയാമഗ്നിനഗ്നി ഏകയാനമയായഗ്നി 

ഇരുളെഗ്നിൽ കയാനയാര സസീമകളെഗ്നിൽ ......
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 നേസിലമാവസിനനേമാടട്ട് 

ഓടഗ്നിവയാ ,ഓടഗ്നിവയാ പൂനഗ്നിലയാപവ 
ഓമനകുന്നഗ്നിളന്റെ മുന്നഗ്നിൽ വയാ നസീ 
പഗ്നിഞ്ചുധക നസീടഗ്നി കുതുകപതയാളട 
ളകയാഞഗ്നി വഗ്നിളെഗ്നിക്കുന്നു ധപതേൽ നഗ്നിളന്ന 
അമഗ്നിളെഗ്നിളതർ വഗ്നിടഗ്നിറങ്ങഗ്നി വയാ നസീ 
അളകയാണൽ ആനപമൽ ഏറഗ്നിവയാ നസീ 

ഓടഗ്നിവയാ ,ഓടഗ്നിവയാ പൂനഗ്നിലയാളവ 
ഓമനകുഞ്ഞഗ്നിളന്റെ മുന്നഗ്നിൽ വയാ നസീ 
പയാരതഗ്നിൽ വന്നു കളെഗ്നിക്കുരം പനരരം 
പയാലരം പഴവുരം തേരുന്നതുണത്ത് 
പൂപനലഗ്നിളലറഗ്നി കളെഗ്നിക്കുരം പനരരം 
പൂപതേനുരം പൂവുരം തേരുന്നതുണത്ത് 
വഗ്നിണ്ണഗ്നിൽ നഗ്നിന്നത്ത് അമഗ്നിളെഗ്നി
ളകയാച്ചമ്മയാവൻ 
കണ്ണയാടഗ്നി ഒന്നത്ത് ളകയാടുതയക്കുരം 
തൂമപൂ കണഗ്നിട തുല്ലുളചയാല്ലുരം 
തൂവയാല ഇങ്ങു ളകയാടുതയക്കുരം 

ഓടഗ്നിവയാ ,ഓടഗ്നിവയാ പൂനഗ്നിലയാപവ !

ഓമനകുഞ്ഞഗ്നിളന്റെ മുന്നഗ്നിൽ വയാ നസീ .........
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    തടനപമാരസി 

കഗ്നിറഗ്നിപപയായ തേയാളുകളെഗ്നിൽ നഗ്നിന്നു 

മുറഗ്നിനു പപയായ അക്ഷരങ്ങപളെ

പവർതേഗ്നിരഗ്നിക്കുപമയാൾ 

ഒരു ളനടുവസീർപ മയാതരം ബയാകഗ്നിയയാവുന്നു 

ചപഗ്നില കൂടങ്ങളെഗ്നിൽ തേസീമഴ ളപയ്യുന്നതു

പപയാളല 

സശപങ്ങളളെയാകയരം
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ആ ചൂളടീം വസിളസി......               

 സൂരര്യൻ ഏഴുവഗ്നിളെകഗ്നിളന്റെ പ്രകയാശവുമയായഗ്നി   ഉയർന്നു  വന്നു.കയാണുന്ന ദഗ്നികഗ്നിൽ അപധൈയാരുപൂവയായത്ത്  മയാറഗ്നി.
അതേയാ ഒരു ളറയഗ്നിൽപവ പസ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉറുമഗ്നിനത്ത് നഗ്നിലയാൻ പപയാലരം പറ്റയാത അത തേഗ്നിരകത്ത്.എലയാവരുളടയരം 
മുഖത്തു ഒരു ആകയാരംഷ ചഗ്നിലർ മറ്റുള്ളവളര
ശ്രദഗ്നികയാളതേ ളനപടയാടരം ഓടുകയയാണത്ത്
എലയാവരുളടയരം  മുന്നഗ്നിൽ ഒരു ലക്ഷര്യപമ
ഒള....എങ്ങളനളയങ്കഗ്നിലരം ളടയഗ്നിനഗ്നിൽ
പകറണരം ചഗ്നിലർ തേഗ്നിരകഗ്നിനഗ്നിടയഗ്നിൽ വസീഴുന്നു
മറ്റുള്ളവർ അളതേയാന്നുരം ശ്രദഗ്നികയാളതേ
ളടയഗ്നിനഗ്നിളന ലക്ഷര്യമയാകഗ്നി
നടക്കുന്നു.അതേയാ ദൂളര നഗ്നിന്നയാരു ചൂളെരം വഗ്നിളെഗ്നി 
അമരുന്നു.ചഗ്നിലർ സയാധൈനങ്ങൾ
വയാങ്ങുവയാൻ പവണഗ്നി മത്സരഗ്നിക്കുന്നു.ചഗ്നിലർ
ഭഗ്നിക്ഷ  യജഗ്നിക്കുന്നു .ഈതേഗ്നിരകഗ്നിനുരം
തേഗ്നികഗ്നിനുരം ഇടയഗ്നിൽ ഒന്നുരം അറഗ്നിയയാളതേ
ഒരു പഗ്നിഞ്ചു കുഞ്ഞഗ്നിനത്ത് ടയഗ്നിനഗ്നിളല സസീറ്റഗ്നിൽ
കഗ്നിടതഗ്നിയഗ്നിരഗ്നിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞു
ളകയാണഗ്നിരഗ്നിക്കുകയയാണത്ത് ആരുരം അവളളെയരം
കുഞ്ഞഗ്നിപനയരം ശ്രദഗ്നിക്കുന്നഗ്നില ആ സസീ
കരയകയയാണത്ത്.ജസീവഗ്നികയാൻ ഒരു വഴഗ്നിയരം
തേളന്റെ മുമഗ്നിൽ ഇലയാതേയായപപയാൾ ഉപപഷഗ്നിച്ചതേയാവയാരം അവൾ ആ കുഞ്ഞഗ്നിപന ....കുഞ്ഞഗ്നിളന്റെ ദയനസീയമയായ മുഖരം 
അവളളെ അലടഗ്നിളകയാണഗ്നിരുന്നു അവൾ മരണതഗ്നിനു മുന്നഗ്നിപലകത്ത് .........ആനഗ്നിമഗ്നിഷരം ആ സസീ യളട സശയരം ചഗ്നില 
പചയാതേര്യരം ഉയർന്നു.ഞയാൻ എനഗ്നിനു മരഗ്നികണരം??...ഞയാൻ മരഗ്നിച്ചയാൽ ഈ കുഞ്ഞു ??...ഞയാൻ എത പയാപഗ്നിയയാണത്ത്
.....അവൾ പറഞ്ഞു.എളന്റെ കുഞ്ഞഗ്നിളന ഉപപക്ഷഗ്നിച്ച ഞയാൻ എത ക്രൂരയയാണത്ത്.......കുപഞ്ഞ ....തേളന്റെ കുഞ്ഞഗ്നിളന 
വയാരഗ്നിളയടുതത്ത് മുതമഗ്നിട കുഞ്ഞഗ്നിളന്റെ മുഖത്തു സപനയാഷതഗ്നിളന്റെ പൂതഗ്നിരഗ്നികൾ കത്തുന്നു .......അവൾ 
കുഞ്ഞഗ്നിപനയരം ളകയാണത്ത് നടന്നുഅകന്നു ............................................
                                                               "  ജസീവഗ്നിതേരം ധദവരം  തേന്നതേയാണത്ത് 
                                                                   അതേത്ത് തേഗ്നിരഗ്നിളച്ചടുകയാനുള്ള അവകയാശവുരം 
                                                                       അവനുതേളന്ന " 

അവൾ ഒന്നത്ത്  മയാതരം ഓർത്തു 'ചന്ദന തേഗ്നിരഗ്നിക്കു പപരത്ത് പരുമല 
                                         പസയായത്ത്പഗ്നിനു പപരത്ത് ചന്ദ്രഗ്നിക 
                                            അങ്ങളന അലഗ്നിഞ്ഞു തേസീരയാനുരം എറഗ്നിഞ്ഞു തേസീരയാനുരം 
                                              ളപൺപപർ തേളന്ന ശരണരം "
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ഇല....

'' ഞയാൻ ഇല'' 

 ഒരഗ്നില .
ഞയാൻ ഒരഗ്നില .
കരഗ്നിഞ്ഞുവസീണ കരഗ്നിയഗ്നില .
ചഗ്നിലയഗ്നിൽ തുങ്ങഗ്നികഗ്നിടക്കുപമയാൾ  
മന്ദമയാരുതേൻ സ്പർശനപമറ്റു 
ആടഗ്നികളെഗ്നിക്കുപബയാൾ 
എളന്റെ ഭരംഗഗ്നി ആസശദഗ്നിക്കുവയാൻ 
എത പപർ .
ഇളന്നനഗ്നികത്ത് ഭരംഗഗ്നിയഗ്നില .
ഞയാൻ ഹരഗ്നിതേവർണരം ളവടഗ്നിഞ്ഞ 
കരഗ്നിയഗ്നിലയലപയയാ. 

കരഗ്നിയഗ്നിലളകന്തു ഭരംഗഗ്നി ?
എങ്കഗ്നിലരം, അവർളകളന്ന പവണരം. 
ഇന്നളത അന്നതഗ്നിനു 
തേസീകൂടുവയാൻ ഞയാൻ തേളന്ന പവണരം.                                                                  BY

അതേഗ്നിനലപയയാ എളന്ന                                                                    ANJANA 

ളപറുകഗ്നിളകയാണ്ടു വന്നഗ്നിരഗ്നിക്കുന്നതേത്ത്.      9-D
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കഥ:- "നഗ്നിറരം"

     അന്നത്ത് കൂടകയാരഗ്നിമയാർ എലയാവരുരം പറയമയായഗ്നിരുന്നു മസീനുവഗ്നിളന്റെ
   മനസനഗ്നിറളയ പലപല നഗ്നിറങ്ങൾ കൂടഗ്നികഗ്നിടപളണന്നത്ത്.     അതുളകയാണയാണപലയാ മസീനു ദഗ്നിനരം പ്രതേഗ്നി

       ഓപരയാര നഗ്നിറതഗ്നിലരം തേരതഗ്നിലമുള്ള വസങ്ങളുരം ആഭരണങ്ങളുരം ധൈരഗ്നിച്ചത്ത് വഗ്നിദര്യയാലയതഗ്നിൽ
എത്തുന്നതേത്ത്.ആകയാശതഗ്നിളന്റെനഗ്നിറരം,  ളചമരതഗ്നിപവഗ്നിളന്റെ നഗ്നിറരം,  പറയാസയാപവഗ്നിളന്റെ
നഗ്നിറരം,  മുനഗ്നിരഗ്നിയളട നഗ്നിറരം,   കസരഗ്നി മഞ്ഞളെഗ്നിളന്റെ നഗ്നിറരം......   അങ്ങളന മഴവഗ്നിലഗ്നിളനപപയാലരം

       ളകയാതേഗ്നിപഗ്നിക്കുന്ന നഗ്നിറഭരംഗഗ്നിയയാൽ ആട ആഭരണങ്ങൾ അണഗ്നിഞ്ഞത്ത് മസീനു കൂടകയാരഗ്നികൾളകയാപരം
 ഉലസഗ്നിച്ചത്ത് നടക്കുമയായഗ്നിരുന്നു.

       ഒരുനയാൾ പജയാലഗ്നികഴഗ്നിഞ്ഞു വസീടഗ്നിപലകത്ത് വരുകയയായഗ്നിരുന്ന മസീനുവഗ്നിളന്റെ അച്ഛൻ
      കവലയഗ്നിൽ വച്ചുണയായ രയാഷസീയ സരംഘടതഗ്നിനഗ്നിടയഗ്നിൽ അറഗ്നിയയാളതേ അകളപടത്ത് കതഗ്നിക്കുപതറ്റത്ത്

മരണളപട.
       പല പല നഗ്നിറതഗ്നിലള്ള ളകയാടഗ്നിളകടഗ്നിയ കയാറുകളെഗ്നിൽ രയാഷസീയകയാർ മസീനുവഗ്നിളന്റെ

 വസീടഗ്നിൽ എതഗ്നി.അവളരലയാവരുരം      പചർന്നത്ത് ആ വസീടപടഗ്നികൽ ഒരു ളകയാടഗ്നി നയാടഗ്നിവച്ചു.  ഇന്നത്ത്
      മസീനുവഗ്നിളന്റെ മനസഗ്നിലരം വസീടപടഗ്നികൽ നയാടഗ്നിവച്ച പകയാടഗ്നിക്കുരം ഒപര നഗ്നിറമയാണത്ത്. '  കറുപത്ത് നഗ്നിറരം'!

BY athulya
9-D
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' നകേമാടടീംകേമാറസിനന്റെ തമാണ്ഡവടീം' 

ഓടഗ്നിതളെർന്നു വരുളന്നയാരുപനരത്തു 
വയാരഗ്നിപുണരുവയാൻ ആരുമഗ്നിപല .
അച്ഛയാനസീ എനഗ്നികരുമപല .
വയാരഗ്നിപുണരുവയാൻ ആളുമഗ്നിപല .
ഒരു ളകയാടുരംകയാറ്റഗ്നിളന്റെ തേയാണ്ഡവതഗ്നിലഗ്നിന്നത്ത് 
കടപുഴകഗ്നിവസീണപതേയാ വന്മരങ്ങൾ. 
ഓർകയാപുറത്തുള്ള വസീഴ്ചയപലയാ 
ഓരത്ത്മകളളെളയലയാരം നശഗ്നിച്ചതേപലയാ.
ളകയാടുരംകയാറ്റത്ത് വന്നക്കു പപയായഗ്നി മറഞ്ഞു 
എൻകഗ്നിനയാപവലപമ മയാഞ്ഞുപപയായഗ്നി .
വഗ്നിജനമയാരം വഗ്നിധൈഗ്നിയഗ്നിൽ ഏകയയായഗ്നി 
എനഗ്നിനസീ ഞയാളനളന്ന ബയാകഗ്നി പതരം .
ഇന്നത്ത്,എനഗ്നിനുപവണഗ്നിയഗ്നി                         
ഞയാൻ എന്ന ബയാകഗ്നി പതരം .........                                         BY 

                                                                                       ANJANA
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മരസിക്കുന്ന നേസിള..

                        നഗ്നിപളെ....

നഗ്നിളന്റെ തേസീരത്തു കയാണുന്ന ളതേപന ........,
നഗ്നിപളെ..........,

നഗ്നിളന്റെ വഗ്നിരഗ്നിമയാറത്തു കയാണുന്നളതേപന ........,
നഗ്നിപളെ ..........,
നഗ്നിൻ ധകവരഗ്നിയയാരം പകയാരയയാറഗ്നിലരം കയാണുന്ന ളതേപന
മണലൂറ്റഗ്നി വഗ്നിൽകുന്ന മണൽ മയാഫഗ്നിയ
നഗ്നിളന്റെ വഗ്നിരഗ്നിമയാറത്ത് ളവടഗ്നിളപയാളെഗ്നിച്ചൂ 
ജലമൂറ്റഗ്നി വഗ്നിൽക്കുന്ന ജലമയാഫഗ്നിയ 
നഗ്നിളന്റെ ചുടുപചയാരയൂറ്റഗ്നിക്കുടഗ്നിച്ചൂ .
എന്നഗ്നിടരം തേസീരയാളതേ  
ആർതഗ്നി പൂണ വർഗരം    
നഗ്നിളന്നയരം ളവടഗ്നി വഗ്നിൽക്കുന്നു 
ദയാഹജലതഗ്നിനയായഗ്നി പകഴുന്ന മർതര്യനു 
എന്തു നലരം എളന്റെ ളപയാന്നു നഗ്നിപളെ 
നസീ.......
എന്തു നലരം എളന്റെ ളപയാന്നു നഗ്നിപളെ
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                  'ഗമാനസി '

ഗയാനഗ്നി ........
ഇനഗ്നിയരം പഗ്നിറവഗ്നിളകയാളപമയാ ഭൂമഗ്നിയഗ്നിൽ 
ഗയാനഗ്നി ........
ഇനഗ്നിയരം പനടഗ്നിതരുപമയാ സശയാതേതരം. 
ഭയാരതമ്മയളട ചുടുപചയാര കുടഗ്നിക്കുന്ന 
കയാടയാളെവർഗതഗ്നിൽ നഗ്നിന്നുരം പനടഗ്നിതരുപമയാ 
പയാവമയാരം ജനതേളകയാരു സശയാതേതരം.                     

 

     BY
                                                                           ATHULYA                                    
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        'തവളയുനട വസിലമാപടീം '

പുഴപയയാരതഗ്നിങ്കൽ ഞയാൻ നഗ്നിൽകയയായഗ്നിരുന്നു. 

ഒരു തുളവടരം കണ്ടു ഞയാൻ നഗ്നിന്നതേയായഗ്നിരുന്നു. 

തുളവടരം കണ്ടു ഞയാൻ നഗ്നിൽകയയായഗ്നിരുന്നു .
എളന്ന ളവടഗ്നിപഗ്നിടഗ്നിക്കുളമന്നറഗ്നിഞ്ഞതേഗ്നില .
പുഴക്കുളെഗ്നിളലൻ ധപതേങ്ങപളെയാ ഇപപയാൾ -
അമ്മളയ കയാണയാളതേ പകഴുകയയാവയാരം .
മയാറഗ്നിപയ വഗ്നിളെഗ്നിച്ചു വരുത്തുന്നപതേയാ 
എളന്റെ കർമതഗ്നിൽ ഭയാഗവുമയായഗ്നിരുന്നു 
എൻ വർഗരം നയാമകരണളപടയാൽ പഗ്നിളന്ന- 

ആരുണത്ത് മയാറഗ്നിപയ വഗ്നിളെഗ്നിച്ചു വരുതയാൻ .......
                                                                 
                                                                                         

 BY
                                                                             ANJANA
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 'ഞമാൻ അനൻ' ..

ഞയാൻ അനൻ. 
അനനയായഗ്നി പഗ്നിറവഗ്നിളകയാണതേഗ്നിൽ 
ഏളറ ദുഖഗ്നിച്ചു ഞയാൻ. 

എങ്കഗ്നിപലയാ ,
ഇന്നത്ത് സപനയാഷഗ്നിക്കുന്നു ഞയാൻ, 
അനനയായഗ്നി പഗ്നിറന്നതേഗ്നിൽ 
ഏളറ സപനയാഷവയാനയാകുന്നു ഞയാൻ, 
രയാജര്യതഗ്നിൽ നടമയാടുന്ന അനസീതേഗ്നി 
ഇളന്നനഗ്നികത്ത് കയാപണണതേഗ്നിലപലയാ. 
അതേഗ്നിൽ തൃപ്തനയാകുന്നു ഞയാൻ .                              

             
                                                                                         BY
                                                                                   NITHYA AMMU
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  ' കേലട്ട്' 
അന്നു ഞയാൻ ളവറുളമയാരു കലയായഗ്നിരുന്നു 
അലക്കുകയാരളന്റെ അലക്കുകല്ലു .
മസീൻ പഗ്നിടുതകയാരളന്റെ മഗ്നിനുരകല്ലു .
 കുളെഗ്നിക്കുന്നവളന്റെ കയാലരകല്ലു ..
ഇന്നുഞയാൻ ഭയാവതഗ്നിലരം പഭദതഗ്നിലരം മയാറഗ്നി .
ഇന്നത്ത് ഞയാൻ ളവറുളമയാരു കലല .
ധകയരം കയാലരം തേലയരംമുള്ള .
ഒരു വഗ്നിഗ്രഹമയായഗ്നി മയാറഗ്നി .
എളന്റെ തേലക്കുമുകളെഗ്നിൽ കഗ്നിരസീടവുരം .
പദഹമയാസകലരം സശർണരം -വജ്ര ആഭരണകളുരം .
എന്നകമയാനരം പൂകളെയാൽ മൂടളപട -
എളന്ന ളതേയാഴുതുവണങ്ങുവയാൻ പകയാടയാനുപകയാടഗ്നി ജനകളുരം -
ഹയാ ...........
എന്തുഭരംഗഗ്നി ...........
ഞയാളനയാരു കലയായഗ്നി ഭൂമഗ്നിയഗ്നിൽ രൂപളപടതേഗ്നിനയാൽ                                
ഹയാ ...........
എന്തുഭരംഗഗ്നി ........ എന്തുഭയാഗര്യരം.........

GAYATHRI
9 D
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   ' സസഹദടീം' 

സസൗഹൃദ ളചപ തുറക്കുപമയാൾ 

നസീളയനഗ്നിക്കു സമ്മയാനഗ്നിച്ച 

ളചമനസീർ പൂവഗ്നിൻ ഗനളമളന്ന 

പസ്നേഹയാർദ്രമയായഗ്നി തേഴുകുന്നു .........

നശശരമയായഗ്നി മലരുണങ്ങയാരം 

പൂ മണവുരം മയാറയാരം ....

               നഗ്നിമഗ്നിഷങ്ങളെഗ്നിൽ ഇതേൾ 

                ളകയാഴഗ്നിയന്ന ജസീവഗ്നിതേതഗ്നിൽ 

                പവഗ്നിതമയാരം ഹൃദയ ബനതഗ്നിൽ 

                നമ്മളെഗ്നിൽ തേളെഗ്നിർത 

                 വസനരയാമതഗ്നിൽ 

                വയാസന പൂകൾ

                അനശശരളമന്നറഗ്നിയക.......

  GAYATHRI
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 'ഓണടീം '

ഇനലല  ഞഞ  കകട ൻ .

അതത്തം പകതഞണത്തം . 

ഇന ഞഞ  കക കന ൻ ൾ

ഉതഞടത്തം ,തതിരുകവഞണത്തം ,അവതിടത്തം .

നഞലള ഞഞ  കക കത്തം ൻ ൾ

തതിരുകവഞണലമെലനഞരു നഞളുണ്ടകലഞ.                                       

           
                                                                                                                  
                                                                                                    NITHYA

9-D
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  ' പുകയയില '

ഞതാനനും നകർനന്ന് പുകയയില. 

സുഖനും വരുകമതാൾ 

ദദുഃഖനും വരുകമതാൾ 

ഞതാനനും നകർനന്ന് പുകയയില. 

ചുമയനും ആസനതയയിൽ 

ഞതാനനും കണ്ടു വവദദ്യകരേ 

ഒടുവയിൽ ........

ഞതാനനും പറന്നു 

പുക ഇല.   
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ചസിതറസിയ ചസിന്തകേൾ
 
എവഗ്നിളടപയയാ ജഗ്നിവഗ്നിതേരം

നഗ്നിണബഗ്നിന്ദുവഗ്നിൽ മുകഗ്നി

നഗ്നിനവുകളുളട

പയാഴ്ക്കടലയാസുകളെഗ്നിൽ

എഴുതുന്നു.

തേര്യഷ്ണയാർതമയാരം
പശയാകഗയാനരം

ഏപങ്ങയാ  

മഗ്നിഴഗ്നിനസീരുചയാലഗ്നിച്ച യയാതേനയഗ്നിൽ

അടഹയാസതഗ്നിൽ കയങളെഗ്നിൽ

പശയാകയാർദ്രളമരഗ്നിയന്ന വസീണയഗ്നിൽ

ശ്രുതേഗ്നിതേയാളെമഗ്നിടറുന്ന തേനഗ്നിയഗ്നിൽ

പയാഴയായ ചഗ്നിനയളടയസീണരം

കയാലരം മറന്നഗ്നിടു വയാതേഗ്നിലകളെഗ്നിലയാപരയാ..........

തേഗ്നിരഗ്നിളവടരം കയാണഗ്നിക്കുകയയായഗ്നി
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കുടസിയുടീം തളളയുടീം
ഈ വലഗ്നിയഗ്നിൽനഗ്നിന്നു ളചപമ്മ-പൂകൾ 

പപയാവുന്നഗ്നിതേയാ പറന്നപമ്മ!

ളതേറ്റസീ! നഗ്നിനക്കുണ്ണഗ്നി ളചയാലയാരം-നൽപ-

മയാറ്റകളെപലയഗ്നിളതേലയാരം!

പമൽക്കുപമലഗ്നിങഗ്നിവ ളപയാങ്ങഗ്നി വഗ്നിണ്ണഗ്നിൽ

പനയാകപമ്മ എളനയാരു ഭരംഗഗ്നി!

അപയയാ!പപയായ്ക്കുടഗ്നികളെഗ്നിപയാൻ-അപമ്മ!

വപയളയനഗ്നിക്കു പറപയാൻ!

ആകയാതതേഗ്നിങ്ങളന എണ്ണസീ-ചുമ്മയാ

മയാളഴയാലയാളയപന്നയാമലണ്ണസീ!

പഗ്നിച്ചനടന്നു കളെഗ്നിപ-നസീയഗ്നി-

പഗ്നിച്ചകമുപണയാ നടപ?

അമ്മടഗ്നിലയായളതേളനന്നയാൽ-ഞയാളനയാ-

രുമ്മതേരയാമമ്മ ളചന്നയാൽ

നയാമഗ്നിങ്ങറഗ്നിയവതേൽപരം-എലയാ-

നമമാമനനേ, നനദവസങ്കൽപടീം.
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     വസിചമാരണ 

സൂരര്യയാതേയാപതഗ്നിളന്റെ  സശപത്ത് നപമ  പനയാവലഗ്നിളന്റെ 

കയാരയാഗൃഹതഗ്നിൽ  ഞയാൻ  വഗ്നിസത്ത് മൃതേയാൻ  രയാജയാവഗ്നിളന്റെ 

നസീലത്തുണഗ്നിയയാൽ പുതേപഗ്നിച്ചുറക്കുക 

ഉച്ച  കടൽ   കണ്ടു മഗ്നിണയാതേഗ്നിരുനയാവയാൻ 

വഗ്നിടപപയാകഗ്നിളലന്ന വകരം വഗ്നിലകുമയായത്ത്

 ഉത്സവരം കയാണയാനഗ്നിരുന്നവൻ 

പനരഗ്നിളന്റെ പകടത്ത് ളപയാടഗ്നികളെഗ്നിൽ 

കുപഗ്നിവളെകളുരം ചന്ദുരം കയാലഗ്നിവച്ചുരം 

പമലഗ്നില തേയാളെവുരം കണഗ്നിടരം 

എതപവകതഗ്നിൽ  പയാടഗ്നിനയാരുപപയാകപയയാ ?

സൂരര്യപന , നസീളയനഗ്നിപകണളതേന്നു ..........

നേടനയനേസിനക്കേണ്ടനതന്നു . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ഡയിജയിറ്റവലകസഷൻ ...........
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കലകാസപ്നംഗമപ്നം......
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മഹഹാതതത്മഹാവവിനനഹാപപ....

https://youtu.be/PeANgv77rt4
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കകരേളനും @ 64 
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പപ്രകകൃതതിയയയോടട് കതിന്നരതിചട്.......
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ചതില അഭഭഞസങൾ.... 
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    റററോക്കററ്റ് നനിർമറോണണം ...
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മലയയാളളീകരണണ.....
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കകായയികകം .....
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മമയാൾ ദദിനണ.....
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അറബദികക് ദദിന മഡയാകക്യുമമന്ററദി ....
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          RAINY NIGHT

Thander rattles 
the teeth of the sky 

and slanting raindrop 
hit the windows hard 

like a drive by shooting 
Blinding bursts of lighting
x ray the bones of night
all the while,you and I
are cozily safe indoors
busy creating waves
on  a sea of blankets
rainy nights are best

for love making
                                 by sona

47



   ഇ-തതാകകതാൽ      gvhss kanjikode

CAN I GIVE YOU A HAND
IT WAS WARM SUMMER EVENING PAUL WAS RETURNING 
HOME HE SAW TWO MEN OUTSIDE THE HOUSE OF HIS 
NEIGHBOUR TOM BAKER THEY WERE CARRING HIS 
FURNITUURE IN A VAN 
HE KNOW THAT WAS MORNING OUT  IN A FEW DAYS ,SO
HE WALKED UP TO ONE OF A MEN AND SAID HELLO CAN
I GIVE YOU A HAND ? THE MEN JEST SHOOD THERE 
LOOKING AT PAUL THAT WHEN THE OTHER MEN SAID 
THAT WOULD BE GREAT . AS SOON AS PAUL  HELPED 
THEM FINISH  THE TWO MEN QUICKLY GOT IN TO VAN 
THANKED  HIM AND LEFT LATER WHILE PAUL WAS 
HAVING DINNER THA DOOR BELL RANG IT WAS TOM AND
HE LOOK EVERY UP SET SOMEONE BROKE IN TO MY 
HOUSE AND TOOK EVERTHING HE SHOUTET. PAUL FROZE 
.IAM SO STUPED HE THOUGHT .FORTUNATELY 'PAUL GIVE 
A CLEAR DESCRIPTION OF THE MEN TO THE POLICE AND 
THEY FOUND THE BURGLARS AFTER ONLY AN HOUR PAUL 
HELPED MOVE EVERTHING BACK IN TO THE EMPTY HOUSE 
BUT HE”S NEVER OFFERED TO HELP A NEIGHBOUR AGAIN 
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Dear parents
I've worked with your flower 
and helped it to grow .
I'm returing it now,
but i want you to know 
this flower is precious
as dearas can be
love,take care of it 
and you will see
a bright new bloom 
with every day
it grew and blossomed
in august,just a bud
then january a bloom
now a lovely blossomed
i'm returning to you .
Remember, this flower,
as dear as can be
though rightfully yours,
part will always be with me 
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HOW ABOUT ACHIEVING 100%
           FROM A STRICTLY MATHEMATICAL VIEW POINT

                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

                                 Is represented as ,

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

       if                                                                             and

H-A-R-D-W-O-R-K                                     K-N-O-W-L-E-D-G-E

8+1+18+4+23+15+18+11=98%            11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%                                  

                                       A-T-T-I-T-U-D-E

                           1+20+20+9+20+21+5+4+5=100%

while hardwork and knowledge will get you 
close& ATTITUDEwill put you over 
top.................
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BALANCESHEET OF LIFE...

OUR birth is a opening balance....

our death is a closing balance...

soul is fixed asset....

brain is our fixed deposit 

Thinking is our current account 

friends is our reservers 

knowledge is our inverstement

Behaviour is our good will

achievement is our capital

patients is our interest

education is our patents

the aim is to tally the balance sheet acquirally.....
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LITTLE KITEs CLUB
MEMBERS......

GVHSS KANJIKODE
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