


സസൗഹൃദദം അകലലാത്ത ബനദം
ആകകാശ പരപപ്പിൽ ഒരുകുഞ്ഞു 
പറവയകായയ് ഞകാൻ ജജീവപ്പിക്കുന

ആരരന്നറപ്പിയകാരതെ എരന്തെന്നറപ്പിയകാരതെ
അഞ്ജലപ്പിയപ്പിലൂരടെ തെപ്പിരപ്പിക്കുകയകായപ്പിരുന

എൻരറ ജജീവപ്പിതെത
അക്ഷര പകാഠത എന്ന പുസ്തകത

പപകാരല ഞകാൻ കടെൽ വഞപ്പിയപ്പിപലകയ്
കടെക്കുകയകാണയ് പപ്പിയ കൂട്ടുകകാർ
പസ്നേഹവത കരുതെലത എന്തെപ്പിനയ്

സതരക്ഷണത വരര അവർ എന്നപ്പിൽ
കുളപ്പിരകായപ്പി രപയപ്പിറങപ്പി

അമ്മയയ്  മകൻ എന്നപപകാരല
കകാകയയ്  രപകാൻകുഞയ് എന്ന പപകാരല

അവർ എരന്ന പസ്നേഹപ്പിച
സസൗഹൃദത ഒരു പകാലമകായപ്പി

കരുതെരട്ടെ എന്നകാൽ നമുകതെപ്പിൽ
ഭജീതെപ്പിയപ്പിലകാരതെ നടെകകാത
എനത എപപകാഴത..........
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രണണ്ട്   അനനാഥ മക്കൾ
പണ്ടുപണണ്ട് ഒരു ഗഗ്രാമതത്തിൽ  2  അനഗ്രാഥകുടത്തികൾ ജജീവത്തിചത്തിരുന്നു അവർ സനനഗ്രാഷതത്തിൽ

ജജീവത്തിച്ചു  കകഗ്രാണത്തിരത്തികക്കെ  അവരുകടെ  അച്ഛൻ  ഒരു  കർഷകനഗ്രായത്തിരുന്നു.  ഒരുദത്തിവസസം  വയലത്തിൻ

കൃഷത്തികചെയഗ്രാൻ അച്ഛൻ അമ്മകയയസം കൂടത്തി നപഗ്രായത്തി നനരസം സനന്ധ്യയഗ്രായത്തി കുടത്തികൾ പറഞ്ഞു ഇകതെനഗ്രാ

അമ്മയസം അച്ഛനസം വരഗ്രാതതെണ്ട് അവർ ഭയകപ്പെട.  ചെണ്ട്ന്നു  മത്തിന്നുവത്തികന സമഗ്രാധഗ്രാനകപ്പെടുതത്തി ഇപ്പെസം

വരുസം സമയസം വജീണ്ടുസം കുകറ കടെന്നുനപഗ്രായത്തി അവർ വനത്തില. ചെണ്ട്ന്നു കരയഗ്രാൻതുടെങത്തി അനപ്പെഗ്രാൾ മത്തിന്നു

പറഞ്ഞു നമുക്കു കഗ്രാടത്തിൽ കചെനണ്ട് നനഗ്രാക്കെത്തിയഗ്രാനലഗ്രാ അനപ്പെഗ്രാൾ ചെത്തിന്നു പറഞ്ഞു കഗ്രാടത്തിൽ വലത്തിയ മൃഗങൾ

ഉണഗ്രാകുസം  എനത്തിക്കു  നപടെത്തിയഗ്രാ.  അനപ്പെഗ്രാൾ  അവരുകടെ  അയൽവഗ്രാസത്തി  വന്നു  പറഞ്ഞു  നത്തിങളുകടെ

അച്ഛനസം മകനസം ആശുപതത്തിയത്തിൽ ആണുള്ളതെണ്ട്.  ഇതുനകടണ്ട്  അവർ രണ്ടുനപരുസം അലറത്തിക്കെരഞ്ഞു

അയൽവഗ്രാസത്തി അവനരഗ്രാടു പറഞ്ഞു നമുക്കെണ്ട് ആശുപതത്തിയത്തിൽ നപഗ്രാകഗ്രാസം. അയഗ്രാൾ അവകരയസം കൂടത്തി

ആശുപതത്തിയത്തിനലക്കെണ്ട് നപഗ്രായത്തി.  നഡഗ്രാകണ്ട്ടെർ അവനരഗ്രാടെണ്ട്  പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുനപരുസം മരത്തിച്ചു എനണ്ട്.

ഇതുനകടണ്ട്  സങ്കടെസം  സഹത്തിക്കെവയഗ്രാകതെ  ചെത്തിന്നുവസം  മത്തിന്നുവസം  കപഗ്രാടത്തിക്കെരഞ്ഞു.  അയഗ്രാൾ  അവകര

സമഗ്രാധഗ്രാനത്തിപ്പെത്തിച്ചു  ആ  രണ്ടു  കുടത്തികൾക്കുസം  മറണ്ട്  കുടുസംബക്കെഗ്രാർ  ആരുമുണഗ്രായത്തിരുനത്തില  അവർ

വജീടത്തിലത്തിരുനണ്ട് എനപ്പെഗ്രാഴസം അച്ഛകനയസം അമ്മകയയസം ഓർതണ്ട് കരയന്നുണഗ്രായത്തിരുന്നു രഗ്രാതത്തിയഗ്രായഗ്രാൽ

മത്തിന്നു പറയസം അമ്മയകടെ ആതഗ്രാവണ്ട് ഇവത്തികടെ എവത്തികടെനയഗ്രാ അലയന്നു ഉകണനണ്ട്.
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പ്രളയയ
തതതോരതോത്ത മഴയതോയയി പപ്രകകൃതയിതൻ ദദദുഃഖമതോയയി

ഇലകളയിൽ പപ്രതോഴയിയദമമീ തപ്രമതോരയിപയ

വർഷമതോയയി വനദ നമീ പപ്രളയമതോയയി തമീർനദതപ്രതോകദക

മലയതോള നതോടയിപന തനതോവയിൽ ആഴഴ്ത്തതോൻ

തളരതോപത കകതകതോർത്തദ മതതഭേദമയിലതോപത

ജമീവനദതവണയി നതോക ഒനദ തചേർനദ

അതയിജമീവനത്തയിനഴ് ഗമീതങ്ങൾ ഓതരതോനതോയയി

നതോമയിനഴ് കകതകതോർത്തദ ഓർത്തദ പ്രതോടയി

രക്ഷകരതോയ എത്തയി നതോടയിപന കതോപത്തതോരദ

ധമീര ജനതതൻ തകരളമതോയയി

അഭേയിമതോനതബതോധതത്തതോപട ആശകസ രതോഗമതോയയി

തകരളമതോപക ഓർത്തദ പ്രതോടയി

വയിഷഴ്ണദപപ്രയിയ
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ആത്മ വവിശശശ്വാസതവിൻററെ റപശ്വാരുൾ

ഒരു  പപാവപപ്പെട്ട  കർഷകനപായയിരുന്ന അയപാൾ  വളപരെ  ദപാരെയിദദദ്ര്യം  അനുഭവയിചയിരുന.  അയപാൾകക്ക്  2  പപൺമകൾ

ഉണപായയിരുന ഒരു പപൺകുട്ടയി അച്ഛപന കൃഷയിപ്പെണയിയയിൽ സഹപായയിചയിരുന്ന ഇല്ല അതയിൽ അദദ്ദേഹതയിനക്ക് മനസയിനക്ക് വലയിയ

വയിഷമമപായയി  ഇളയമകൾ  അച്ഛപന  കൃഷയിപ്പെണയിയയിൽ  സഹപായയിചയിരുന  അച്ഛനക്ക്  ആപകയുള്ള  പ്രതതീക്ഷ  ഇളയമകൾ

ഇല്ലപായയിരുന കുറച്ചുകപാലതയിനുദശേഷദ്ര്യം അച്ഛൻ മരെണപപ്പെട്ടു  2  പപൺമകൾകദ്ര്യം വളപരെ വയിഷമദ്ര്യം ഉണപായയിരുന എന്നപാൽ

മൂതമകൾ സങ്കടപപ്പെട്ടയിരുന ഇനയി ആരെക്ക് കൃഷയി പചെയദ്ര്യം ദജപാലയിയുദ്ര്യം വതീട്ടുപണയിയുദ്ര്യം പചെയദ്ര്യം പദക്ഷ ഇളയമകൾ ഉദപാരെമനസ്കൻ

ആയതുപകപാണക്ക്  അവൾ ചെയിനയിചയിരുന്നതക്ക്  അച്ഛപന യപായയിരുന മൂതമകൾ വയിചെപാരെയിച്ചു ഞപാൻ എനയിനതീ  പണയികപളല്ലപാദ്ര്യം

പചെയന  ഇളയമകൾ  ഉണദല്ലപാ  പയിദറ്റേന്നക്ക്  രെപാവയിപല  മൂതമകളപായ  പപപാന  ഇളയ  മകളപായ  ചെയിനവയിദനപാടക്ക്  പറഞ

ദപപാകുദമപാൾ എന്ന ദജപാലയികൾ പചെയ്യണദ്ര്യം



A Missed Call
It was midnight I was aslee. Suddenly my phone rang. I woke

up, but half asleep look the phone an unknown call. I offed it and

went back to sleep . Morning when I woke up also the phone Rang

the same unknown call. I don't know which anonymous guy was it.

the following day too I  got  the same call.  I  complained into the

police station. they said they will enquire. that day evening also the

anonymous guy called. I decided to take the phone and warn. when

I took the phone there is no reply I asked who it was, no reply I offed

the phone but could not it was hang. the next moment I recognized

that I was inside the phone I called for help but no one can hear me.

I  was  simultaneously  exhausted Iscared  a  lot  I  don't  know what

happened there after. I tried all the way. But nothing happened I saT

one side and close the eyes. suddenly heard anonymous calling me

aloud. when I opened my eyes it was my mom . Then I recognised

that it was all a dream.
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