


ആശശംസ

  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവില്  സദ്യാങങ്കേതവിക
വവിദദയുടടെ  മുങന്നേറ്റടത  പരമദ്യാവധവി

പ്രങയദ്യാജനടപ്പെടുതവി  ടകദ്യാണണ്ട്  വട്ടപ്പെദ്യാറ
എല്.എഎ.എസണ്ട്.ഹയര്  ടസക്കന്ററവി  സ്ക്കൂളവിടലെ  ലെവിറ്റവില്
കകറ്റണ്ട്സണ്ട് യൂണവിറ്റണ്ട് പ്രവര്തവിച്ചുവരുന.

സദ്യാങങ്കേതവിക വവിദദയവില് കവദഗദവഎ അഭവിരുചവിയുമുള
ഒരു തലെമുറടയ രൂപടപ്പെടുതവിടയടുക്കദ്യാന് ഈ യൂണവിറ്റവിലൂടടെ
സദ്യാധവികഎ എന്നേതവില് നമുക്കണ്ട് അഭവിമദ്യാനവിക്കദ്യാഎ .  

ലെവിറ്റവില്  കകററണ്ട്  വവിദദദ്യാര്തവികളുടടെ  ങനതൃതത്വതവില്
തയദ്യാറദ്യാകന്നേ  ഇ-മദ്യാഗസവിനണ്ട്  എലദ്യാവവിധ  ആശഎസകളുഎ
ങനരുന.

മവിനവി .S
ടഹഡണ്ട് മവിസ്ട്രസണ്ട് 
 



ആശശംസ

           

സവി.എസണ്ട്.ടഎ.ദകവിണ  ങകരള  മഹദ്യായവിടെവക
വട്ടപ്പെദ്യാറ  എല്.എഎ.എസണ്ട്.ഹയര്  ടസക്കന്ററവി

സ്കൂളവിടന്റ ങപരവില്                   അദദയനവര്ഷഎ  ലെവിറ്റവില്
കകറ്റണ്ട് യൂണവിറ്റണ്ട് ഡവിജവിറ്റല് മദ്യാഗസവിന് പ്രസവിദദ്ധീകരവികന.
           സദ്യാങങ്കേതവിക വവിജദ്യാനതവിനണ്ട്  പ്രദ്യാധദ്യാനദഎ
നല്കവിടകദ്യാണ്ടുള  മൂലെദദ്യാധവിഷവിത  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസഎ
ഉറപ്പുവരുതവി  ഭദ്യാരതതവിടന്റ  ടമദ്യാതതവിലുള
വവികസനതവില്  പങ്കേദ്യാളവികളദ്യാകദ്യാന്  കരുത്തുറ്റ  തലെമുറടയ
വദ്യാര്ടതടുക്കദ്യാനുതകുന്നേ  കര്മ്മപരവിപദ്യാടെവികളുമദ്യായവി
മുങന്നേറവിടകദ്യാണവിരവികന്നേ  എല്.എഎ.എസണ്ട്.ഹയര്
ടസക്കന്ററവി സ്കൂളവിനണ്ട് എടന്റ അഭവിനന്ദനങ്ങള്        
                                                                              

ജസവിന് ജയകുമദ്യാര് . ടജ
                                      

പ്രവിന്സവിപ്പെദ്യാള്



ആശശംസ

ശദ്യാസ്ത്രതവിടന്റയുഎ  നമ്മുടടെ
നവിതദജദ്ധീവവിത  തവിടന്റയുഎ  എലദ്യാ  ങമഖലെകളവിലുഎ
വവിവരവവിനവിമയ  സദ്യാങങ്കേതവിക  വവിദദ  വവിപുലെവഎ
വവിസ്മയകരവമദ്യായ മദ്യാറ്റങ്ങള് വരുതവി . നൂതന സദ്യാങങ്കേതവിക
വവിദദദ്യാങലെദ്യാകങതക്കണ്ട്  വവിദദദ്യാര്തവികടള  കകപവിടെവിച്ചു
യര്തദ്യാന്  വട്ടപ്പെദ്യാറ  എല്.എഎ.എസണ്ട്.  ഹയര്  ടസക്കന്ററവി
സ്കൂളവിടലെ ലെവിറ്റവില് കകറ്റവിടന്റ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കണ്ട് കഴവിയടട്ട.
                            നമ്മുടടെ ടകദ്യാച്ചു കൂട്ടുകദ്യാര് തയദ്യാറദ്യാക്കവിയ
ഇ-മദ്യാഗസവിനു എലദ്യാവവിധ ആശഎസകളുഎ ങനരുന.
                                                                   
                                                                         

സദ്യാന്ലെവി.ടെവി
              

പവി.ടെവി.എ.പ്രസവിഡന്റണ്ട് 



ആശശംസ

ഇന്റര്ടനറ്റവിടന്റ  സഹദ്യായതദ്യാല്  നദ്യാമവിന്നേണ്ട്
ങലെദ്യാകടത  കകപ്പെവിടെവിയവി  ടലെദ്യാതുക്കവിയവിരവികകയദ്യാണണ്ട്.
വദ്യായനടയയുഎ  എഴുതവിങനയുഎ  സമൂഹങതയുഎ  ങസ്നേഹവികന്നേതു
ടകദ്യാണദ്യാണണ്ട്  നമ്മുടടെ  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഇതരതവില്
പ്രതവികരവിക്കദ്യാനദ്യായതണ്ട് .

ഈ  ഡവിജവിറ്റല്  മദ്യാഗസവിന്  യദ്യാഥദ്യാര്ഥദമദ്യാകന്നേതവിനണ്ട്
പ്രയതവിച്ച  ഷദ്ധീനടെദ്ധീച്ചറവിനുഎ  വവിദദദ്യാര്തവികള്കഎ
അഭവിനന്ദനങ്ങള്......   

സുഹവിതകുമദ്യാരവി എഎ.എല്
സദ്ധീനവിയര് അസവിസന്റണ്ട് 



ആശശംസ

കദ്യാലെപ്രവദ്യാഹതവിടനദ്യാപ്പെഎ  നദ്യാമുഎ
യദ്യാത്രടചയ്യുന.  ഈ  ഡവിജവിറ്റല്

യുഗതവില്  വട്ടപ്പെദ്യാറ  എല്.എഎ.എസണ്ട്.ഹയര്  ടസക്കന്ററവി
സ്കൂള്  ഒരു  ഇ-മദ്യാഗസവിന്  തയദ്യാറദ്യാകന്നേതവില്  വളടര
സങനദ്യാഷമുണണ്ട്.  ഈ  സഎരഎഭഎ  ഏടറ്റടുതണ്ട്
വവിജയപ്രദമദ്യാക്കവിയ ലെവിറ്റവില് കകറ്റണ്ട്  കുട്ടവി  കൂട്ടതവിനു എലദ്യാ
ആശഎസകളുഎ ങനര്ന ടകദ്യാണണ്ട്.....
 

ങസ്നേഹങതദ്യാടടെ....

                                                                                      
ഷദ്ധീബ. ആര്.ബവി. 

സദ്യാഫണ്ട് ടസക്രട്ടറവി 



ആശശംസ

വവിവരവവിനവിമയ  സദ്യാങങ്കേതവിക വവിദദയുടടെ
മുങന്നേറ്റഎ  അസദ്യാധദമദ്യാടയണവിയവിരുന്നേ

പലെതവിടനയുഎ  സദ്യാധദമദ്യാക്കവി  യവിരവികന്നേ  പുതന്
സദ്യാങങ്കേതവിക  വവിദദയുടടെ  ഫലെമദ്യായവി  കണ്ട്ളദ്യാസ്സുമുറവികള്
കഹടടെകണ്ട്  കണ്ട്ളദ്യാസണ്ട്  മുറവികളദ്യായവി   മദ്യാറവിടകദ്യാണവിരവികന.
ഈ  മദ്യാറ്റതവിടനദ്യാത  പുതുതലെമുറ  യുടടെ  ആഭവിമുഖദഎ
ഗുണപരമദ്യായുഎ  സര്ഗദ്യാത്മകമദ്യായുഎ  പ്രങയദ്യാജനടപ്പെടുത്തുന്നേ
തവിനദ്യായവി  ലെവിറ്റവില്  കകറ്റണ്ട്  എന്നേ  കുട്ടവികളുടടെ  ഐ.ടെവി.
കൂട്ടദ്യായ്മയവിലൂടടെ കഴവിയുന എന്നേതവില് അഭവിമദ്യാനമുണണ്ട്.

ലെവിറ്റവില്  ഫണ്ട്ളദ്യാഷണ്ട്    എന്നേ  ങപരവില്  കുട്ടവികള്
പുറതവിറകന്നേ ഈ മദ്യാഗസദ്ധീനണ്ട്  എലദ്യാവവിധ ആശഎസകളുഎ
ങനരുന.

ഷദ്ധീനടഹലെന് ടെവി.എല്
ലെവിറ്റവില് കകറ്റണ്ട്സണ്ട് മവിസ്ട്രസണ്ട് 

  



എഡഡിറററ്റോറഡിയല
പ്രവിയടപ്പെട്ട കൂട്ടുകദ്യാടര,

              എത്ര മവികച്ച സ്കൂളുഎ അദദദ്യാപകരുഎ ഉണദ്യായദ്യാലുഎ, 
മൂലെദമുള ധദ്യാരദ്യാളഎ പുസ്തകങശഖരഎ ഉണദ്യായദ്യാലുഎ ഒരദ്യാളുടടെ 
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസഎ പൂര്ണമദ്യാകണടമങ്കേവില് മനുഷദതത്വതവിനണ്ട് 
വവിലെകലവികന്നേ നന്മയുടടെ പദ്യാഠങ്ങളവിങലെക്കണ്ട് നദ്യാഎ ഇറങ്ങവി 
ടചല്ലുങമദ്യാഴദ്യാണണ്ട്. ...
     കരയുന്നേതുഎ.... ചവിരവികന്നേതുഎ.... പരവിഭവവികന്നേതുഎ.....

     പഠനതവിടന്റ ഭദ്യാഗമദ്യാണണ്ട്.......
      ജദ്ധീവവിതതവിടന്റ യഥദ്യാര്ത പദ്യാഠഎ.....

  അടതദ്യാന്നേണ്ട് ങരഖടപ്പെടുതദ്യാഎ ഇവവിടടെ....

      അകരതവിടന്റ സഹദ്യായങതദ്യാടടെ മനടസദ്യാന 
തുറക്കദ്യാഎ....ഈ പുതന് കദ്യാലെഘട്ടതവിടലെ സദ്യാങങ്കേതവിക 
വവിദദ ഉപങയദ്യാഗവിച്ചണ്ട് തടന്നേ.....

   ഇതവിനദ്യായവി സഹദ്യായവിച്ച എലദ്യാവര്കഎ ആത്മദ്യാര്തമദ്യായ 
നന്ദവി അര്പ്പെവിച്ചു ടകദ്യാണണ്ട് സമര്പ്പെവിക്കടട്ട.....

ആര്ദ്ര എസണ്ട്.ആര്  
എഡവിറ്റര് 



നുറുങ്ങു കവഡിതകള

മടഡിത്തടട

മടെവിതട്ടവില് ശയവികങമദ്യാങഴ
അമ്മതന് ടനങഞദ്യാടെമരദ്യാനദ്യാവ
വയറവിന് വവിശപ്പെകറ്റദ്യാനദ്യാവ
മനവഎ ചങഎ ഒന്നേദ്യാകു
മനടനദ്യാമരവടമദ്യാപ്പെദ്യാനദ്യാവ

അമ
    ങസ്നേഹമദ്യാടണടന്റ മനസദ്യാണണ്ട്

ദവിവദമധുരമദ്യാണണ്ട് അമൃതദ്യാണണ്ട്
കമ കദവമദ്യാണണ്ട് പുണദമദ്യാണണ്ട്
നഷ്ടടപ്പെടുതരുടതദ്യാരുനദ്യാളുഎ

ചന്ദ്രക്കല
 നവിലെദ്യാവവിന് നവിറ സമുദ്രതവില്
 നദ്ധീനവിത്തുടെവികഎ ചന്ദ്രക്കലെ
 ങമഘവദ്യാഹനതവിങലെറവി എങങ്ങദ്യാട്ടദ്യാ
 ഞദ്യാനുഎ കൂടെവി ങപദ്യാങന്നേദ്യാങട്ട ?



മനസട

മനസണ്ട് ഒരു ചവില്ലുപദ്യാത്രഎ ങപദ്യാടലെയദ്യാണണ്ട്.ഒരു ചവില്ലുപദ്യാത്രഎ
നമ്മുടടെ അശ്രദ മൂലെഎ ടപദ്യാട്ടുന്നേടതങ്ങടനയദ്യാങണദ്യാ

അതുങപദ്യാടലെയദ്യാണണ്ട് മനസവിടലെ നമ്മുടടെ അഹങ്കേദ്യാരവഎ
അശ്രദയുഎ മൂലെമതണ്ട് ടപദ്യാട്ടവിതകരുന. മനസവിടന്റ
നവിയന്ത്രണഎ മനുഷദടന്റ കകകളവിലെദ്യാണണ്ട്. അതു

കകവവിട്ടുങപദ്യാകുങമദ്യാള് ഒന്പതണ്ട് മൂലെദങ്ങളുഎ നഷ്ടടപ്പെടുന.

അതദ്യായതണ്ട് ങസ്നേഹഎ ,സങനദ്യാഷഎ ,സമദ്യാധദ്യാനഎ ,
ദദ്ധീര്ഘകമ,ദയ ,പങരദ്യാപകദ്യാരഎ,വവിശത്വസ്തത, സസൗമദത,

ഇന്ദ്രവിയജയഎ, എന്നേവിവ ന,ഷ്ടടപ്പെടുങമദ്യാള് മനുഷദമനസണ്ട്
ങക്രദ്യാധഎ , ങലെദ്യാഭഎ, ങമദ്യാഹഎ, മദഎ,മത്സരഎ ,എന്നേവിവ ടകദ്യാണണ്ട്

നവിറയുന. ആരദ്യാണണ്ട് മദ്യാനുഷവിക മൂലെദങ്ങള്  ങചദ്യാര്ന്നേണ്ട്
ങപദ്യാകദ്യാടത സഎരകവികന്നേതണ്ട്  അവര്ക്കണ്ട്

ജദ്ധീവവിതതവിടലെദ്യാരവിടെത്തുഎ പരദ്യാജയമുണദ്യാവവില.
മനസ്സു മലെവിനമദ്യാകുന്നേതവിനു കദ്യാരണഎ മനുഷദന്

തടന്നേയദ്യാണണ്ട്. മറ്റുളവര്ക നന്മ വരുന്നേതണ്ട് കദ്യാണുങമദ്യാള്
അസൂയ ടകദ്യാണണ്ട് തടന്റ മനസണ്ട് മലെവിനമദ്യാകുന. മനസണ്ട് ഒരു
സവിന്ദൂര ടചപ്പെണ്ട് ങപദ്യാടലെയദ്യാണണ്ട്. അതണ്ട് കകവവിട്ടു ങപദ്യായദ്യാല്

അതവിടലെ സവിന്ദൂരഎ ടതറവിച്ചു തറയവില് പടെരുഎ . തറ
വൃതവിങകടെദ്യാകുഎ . മനുഷദന് വവിവവിധ  പദ്യാപങ്ങളദ്യാല്

മനസവിടന മദ്യാലെവിനദമദ്യാകന.നദവി മദ്യാലെവിനദമദ്യാകന്നേതു



ങപദ്യാടലെ മനുഷദ മനസണ്ട് ദുഷ്ട ചവിനകളദ്യാല് മദ്യാലെവിനദമദ്യാകുന.

മനസവിടന സത്വയഎ കദ്ധീഴടെകക ,മറ്റുളവടര കദ്ധീഴടെക്കദ്യാന്
അനുവദവികകയുമരുതണ്ട് . മനസവില് ങതദ്യാന്നേവിയതണ്ട് അങപ്പെദ്യാള്
പറയുഞ്ഞു.. പങക അതണ്ട് ങവണദ്യായവിരുന..എന്നേണ്ട്  ഇങപ്പെദ്യാള്

ങതദ്യാനന.   എന്നേണ്ട് പലെരുഎ പറയദ്യാറുണണ്ട്.  അതണ്ട് ടകദ്യാണണ്ട്
ടപടട്ടന്നേണ്ട് പ്രതവികരവിങക്കണ ,  മനസവിനണ്ട് നവിയന്ത്രവിച്ചണ്ട്

ടചദ്യാല്പ്പെടെവിക്കണ്ട് നവിര്തവി, ചവിനവിച്ചണ്ട് സദ്യാവകദ്യാശഎ
സഎസദ്യാരവിക്കദ്യാഎ .പവിടന്നേ  ഒരവിക്കലുഎ

പശദ്യാതപവിങക്കണവിവരവില. 



നുറുങ്ങു കവഡിതകള 
കറ്റോറട

ങവദന ടകദ്യാണ്ടു പുളയുഎ ങനരഎ
എന്നേരവികവില് വരുഎ മദ്യാതദ്യാവദ്യായണ്ട്
ഓളങ്ങള്ക സമഎ കുഴയുഎ ങനരഎ
എടന്നേ തങലെദ്യാടെവിയ പവിതദ്യാടവ
 ആങവശമദ്യായണ്ട് ആശത്വദ്യാസമദ്യായണ്ട്
ആശവിങച്ചദ്യാടട്ട എവവിടടെയുടമടന്നേനഎ

അസ്തമയശം
സൂരദന് വവിടെവദ്യാങഎ ങനരഎ

പകവികള് പദ്യാറവി കൂട്ടവിങലെക്കണ്ട്
ടകദ്യാകങകദ്യാഗവിലെങ്ങള്

മയക്കതവിങലെകഎ
കുസുമങ്ങങളദ്യാ വവിടെര്ന

വവിലെസദ്യാനദ്യാടയദ്യാരുക്കതവിലുഎ
സസദലെതമൃഗദ്യാദവികടള

ഉറങ്ങൂ ഉണരദ്യാനദ്യായണ്ട്
ഞദ്യാനുമവിതദ്യാ ഉണരദ്യാന് ഉറങ്ങടട്ട

ഹൃദയശം
അതവവിടെവിരുങന്നേദ്യാടട്ടനഎ
കുതവി കുതവിക്കരയവിങക്കണ
ചവിരവിപ്പെവിങച്ചദ്യാളൂ ങവണ്ടുങവദ്യാളഎ
സത്വസ്ഥത സമദ്യാധദ്യാനങ്ങള്
നല്കവി പുഷ്ടവിടപ്പെടുതദ്ധീടെദ്യാഎ



സൂരര്യ റദവന
    ഉഷസദ്യായണ്ട് പ്രദ്യാര്തനയദ്യായണ്ട്
    പ്രസദ്യാദവിച്ചവിരവികന നവിശയഎ
    സത്വര്ണ ഖനവികടളങപ്പെദ്യാടലെ
    ടപദ്യാന്ക്കതവിര് നദ്ധീട്ടവി ച്ചവിരവിച്ചതദ്യാ
    പകങലെദ്യാന് പരത്തുഎ പ്രകദ്യാശഎ

നല്ല പപൈതല

സുന്ദരവിപ്പൂക്കള് ങപദ്യാല് മദ്യാനവ
ഉളങ്ങളവില് പൂക്കദ്യാഎ കദ്യായദ്യാഎ
ആടരയുഎ ങനദ്യാവവിക്കദ്യാടത
അനുസരവിക്കദ്യാഎ ബഹുമദ്യാനവിക്കദ്യാഎ
അമ്മക്കണ്ട് തദ്യാങ്ങദ്യായണ്ട് തണലെദ്യായണ്ട്
അച്ഛനണ്ട് അഭയമദ്യായണ്ട് ആശ്രയമദ്യായണ്ട്
അധദദ്യാപകര്ക്കഭവിമദ്യാനമദ്യാകദ്യാഎ
അഖവിങലെശത്വരനണ്ട് കദ്ധീഴണ്ട്ടപട്ടവിടെദ്യാഎ

                
BY, 

ങസദ്യാന. എസണ്ട്. ആര്
VII. C



ഉറുമശം പുലചറ്റോടഡിയശം

ഒരഡിടതത്തറ്റോരഡി തത്തറ്റോരു പുലചറ്റോടഡി ഉണറ്റോയഡിരുന.  റവനലക്കറ്റോലത്തട

പൈറ്റോടശം  പൈറ്റോടഡി  നടന.  ഈ  സമയശം  ഒരു  ഉറുമട  എനറ്റോ
തചയ്തതതന്നറഡിയതണ  ?  കഡിടന്ന  ആഹറ്റോരശം  അതട  എനറ്റോയറ്റോലശം
റശഖരഡികശം.

ഒരു  ദഡിവസശം  ഉറുമട  തറന്നക്കറ്റോള  വലഡിയ
റകറ്റോതമമണഡിയശം  ചുമന  വരുന.  ഇതു  കണ  പുലചറ്റോടഡി,  “വര
നമുക്കട  പൈറ്റോട  പൈറ്റോടഡി  കളഡിക്കറ്റോശം.”  “ഇറപറ്റോള  ഭക്ഷണശം
റശഖരഡിച്ചുവചറ്റോല,  മഴക്കറ്റോലത്തട  പൈടഡിണഡി  കഡിടറക്കണഡി  വരഡില്ല.  മടഡി
കറ്റോടറ്റോതത അധധറ്റോനഡിക്ക.” എന്ന ഉറുമഡിതന്റെ സശംസറ്റോരശം റകടട തഡികച്ചുശം
അരഡിശശം വന്ന പുലചറ്റോടഡി ഉറുമഡിതന്റെ വറ്റോകകള റകടതറ്റോയഡി റപൈറ്റോലശം



ഭറ്റോവഡിചഡില്ല. 

മഴക്കറ്റോലശം  തുടങഡി.
പുലചറ്റോടഡി  വഡിശന  തളര്ന.  ഉറുമഡിറനറ്റോടട  സഹറ്റോയശം
അഭര്യര്തഡിക്കറ്റോന തതന്ന തതീരുമഡിച്ചു.  പുലചറ്റോടഡി ഉറുമഡിതന്റെ വതീടഡിറലക
യറ്റോത്രയറ്റോയഡി.  ഉറുമഡിതന കണ മറ്റോത്രയഡില തതന്ന പുലചറ്റോടഡി റചറ്റോദഡിച്ചു,
“എനഡിക്കട കുറച്ചു ഭക്ഷണശം തരറ്റോറമറ്റോ?  വഡിശന വയ.”  തതന്റെ വറ്റോക
റകളക്കറ്റോത്ത  പുലചറ്റോടഡിക്കട  ഒനശം  തകറ്റോടുക്കറ്റോന  ഉറുമഡിനു  മനസ
വന്നഡില്ല. ഉറുമ പൈറഞ, “ അദധറ്റോനഡികഡിറകണ സമയശം പൈറ്റോടശം പൈറ്റോടഡി
നടന്ന  നഡിനക  തരറ്റോന  ഇവഡിതട  ഒനശം  തതന്നയഡില്ല  .”ഉറുമ
വറ്റോതഡിലടച്ചു.  പുലചറ്റോടഡി  തതന്റെ  തതറ്റു  മനസഡിലറ്റോക്കഡി.  പുലചറ്റോടഡിയതട
നഡിസഹറ്റോയത  മനസഡിലറ്റോക്കഡിയ   ഉറുമട  തതന്റെ  ചങറ്റോതഡിതയ
ഭക്ഷണത്തഡിനു ക്ഷണഡിച്ചു.
 

വതീണശം റവനലക്കറ്റോലശം ആഗതമറ്റോയഡി.  ഇരുവരുശം ഒന്നഡിചട  ഭക്ഷണശം
റശഖരഡിക്കറ്റോന  തുടങഡി.  പൈഡിതന്ന  അവര്  നല്ല
സുഹൃത്തുക്കളറ്റോയട നഡിലതകറ്റോണ. 

നവര്യ
IX D



മഴ 

മഴ വറന്ന ഹറ്റോ മഴ വറന്ന
ചറപൈറ ചറപൈറ മഴ തപൈറയ്ത

കുളത്തഡില നഡിറതയ തവളശം നഡിററഞ
പുഴയഡില നഡിറതയ തവളശം നഡിററഞ

തവളകതളല്ലറ്റോശം പൈറ്റോടശം പൈറ്റോടഡി
ഒന്നറ്റോയട അവരുശം നൃത്തശംവറച

മഴ വറന്ന ഹറ്റോ മഴ വറന്ന
കുടഡികതളല്ലറ്റോശം നൃത്തശം വതച

മരങളതക്കല്ലറ്റോശം തവളശം ലഭഡിറച
മഴ വറന്ന ഹറ്റോ മഴവറന്ന
ചറപൈറ ചറപൈറ മഴ വറന്ന

പവഷ്ണവഡി. S  VI . A



സഹറ്റോയഹസ്തമറ്റോയ പകകള
           അന്നേണ്ട് രദ്യാത്രവി പതണ്ട്മണവിക്കദ്യാണണ്ട് അപ്പുവഎ അവടന്റ
ടകദ്യാച്ചനുജതവി  സദ്ധീതയുഎ  അവരുടടെ  മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാക്കളുഎ
ഉറങ്ങദ്യാന് കവിടെന്നേതണ്ട്. ങനരഎ ഒരുപദ്യാടെണ്ട് ഇരുണങപ്പെദ്യായള്ടതദ്യാട്ടണ്ട്
ഇടെവിയുഎ മഴയുഎ മവിന്നേലുഎ ങനരവിയ രദ്ധീതവിയവില് തുടെര്ന ഭയന്നേണ്ട്
അപ്പു  അമ്മയുങടെയുഎ  അനവിയതവിയുങടെയുഎ  അടുങതക്കണ്ട്
ങചര്നകവിടെന.  ആട്ടവിന്  കുട്ടവികളുഎ  തടന്റ  ടതദ്യാഴുത്തുഎ
ഒഴുകവിങപദ്യാകുന  എന്നേണ്ട്  അയല്ക്കദ്യാരന്  ഉറടക്ക  വവിളവിച്ചു
പറഞ്ഞു.  എലദ്യാവരുഎ  ഉണര്ന  വന  അവവിടടെ  വദ്ധീടെവിടന്റ
ടവളവിയവില്  തറയവിലദ്യായവിരുന.  വദ്ധീടെവിടന്റ  അകവഎ  എലദ്യാഎ
ടവളഎ  ടകദ്യാണണ്ട്  നവിറഞവിരുന.  അമ്മ
കരയുനണദ്യായവിരുന നമ്മുക്കണ്ട്  നമ്മുടടെ വദ്ധീടെവിനണ്ട്   മുകളവില്
ടചന  നവില്ക്കദ്യാടമന്നേണ്ട്   അമ്മ  അച്ഛങനദ്യാടെദ്യായവി  പറഞ്ഞു.

നമ്മള്  ഇത്രയുഎ  കദ്യാലെഎ  കഷ്ടണ്ട്ടെടപ്പെട്ടതവിടനടയദ്യാ  ,പണങമദ്യാ
സമദ്യാദദങമദ്യാ ഒനഎ ഓര്തദ്യായവിരുന്നേവില ഇനവി ജദ്ധീവവിക്കദ്യാന്
ഒരുപദ്യാടുകദ്യാലെമ്മുള  ഞങ്ങടള  ഓര്തദ്യായവിരുന  അവര്
കരഞതണ്ട്.  മുകളവില് പ്രതദ്ധീകയുടടെ അവസദ്യാന ഘട്ടതവില്
ടഹലെവിങക്കദ്യാപണ്ട്റ്റര്  എതവി  മടറ്റലദ്യാവങരയുഎ
ടകദ്യാണ്ടുങപദ്യാകുകയദ്യാണണ്ട്  എന്നേദ്യാല്  നമ്മുക്കണ്ട്  അഭയമദ്യായവി
മദ്യാറവിയതണ്ട്  ങബദ്യാട്ടദ്യായവിരുന.  കയറുന്നേതവിനവിടെയവില്
അപ്പുവവിടന്റ കദ്യാല് ഇടെറവി  വദ്ധീണു പദ്യാതവിനനഞ്ഞു എനവിക്കണ്ട്
പുതവിയ ജദ്ധീവന് നല്കവിയ കദവമദ്യായവിരുന ആ ങബദ്യാട്ടവിടന്റ
കഡ്രൈവര്,  അങദ്ദേഹഎ  ഒരു  മത്സദടതദ്യാഴവിലെദ്യാളദ്യായദ്യായവിരുന.



നമ്മടള  സുരകവിതമദ്യായവി  തുരവിതദ്യാശത്വദ്യാസകദദ്യാമവില്
എതവിച്ചു. ഞദ്യാന് എടന്റ നദ്യാടെവിടന കുറവിച്ചണ്ട് കുറ്റങബദ്യാദടപ്പെടുന്നേ
ഒരു കദ്യാരദമദ്യാണണ്ട്  ഒദ്യാഖവി എന്നേ വലെവിയ ദുരനഎ വന്നേങപ്പെദ്യാള്
നദ്യാഎ  ആരുഎ  മത്സദടതദ്യാഴവിലെദ്യാളവികടള  സഹദ്യായവിച്ചവിരുന്നേവില
നമ്മുക്കണ്ട്  തവിരവിച്ചടെവിതരദ്യാനുളതണ്ട്  കദവതവിടന്റ
നലതദ്ധീരുമദ്യാനടമന്നേണ്ട്  അപ്പുവവിടന്റ  നവിഷ്കളങമദ്യായ  മനസണ്ട്
ചവിനവിച്ചു.  പ്രളയതവില്  മുങ്ങവി  എലദ്യാഎ  നഷ്ടണ്ട്ടെടപ്പെട്ട
ഞങ്ങള്ക്കണ്ട്  ധരവികവദ്യാന്  കദദ്യാമവില്  വസ്ത്രങ്ങടളദ്യാനഎ
ലെഭവിച്ചവില.  ങലെദ്യാകടമമദ്യാടുമുള  ജനങ്ങള്  ഞങ്ങള്ക്കണ്ട്
ഒരുപദ്യാടെണ്ട്  സഹദ്യായങ്ങള്  നല്കവി.   കസനവികര്
മത്സദടതദ്യാഴവിലെദ്യാളവികള്  ഇവടരലദ്യാഎ  കകപവിടെവിച്ചുങകറ്റവിയ
ങകരളഎ എന്നേണ്ട് പറയുന്നേതദ്യാകുഎ ശരവി.
          അതവിനു ങശഷഎ ഉറങ്ങദ്യാന് കവിടെന്നേങനരഎ അവന്
ചവിനവിച്ചു  ഈ  പ്രശ്നതവില്  വലെവിയവങനദ്യാ  ടചറവിയവങനദ്യാ
പണക്കദ്യാരടനടന്നേദ്യാ  ഒനമവില  മനുഷദന്  മദ്യാത്രഎ  ,അവര്
തനവിക്കണ്ട്  സഹദ്യായകരമദ്യായ  കകകങളദ്യാടെണ്ട്  നന്ദവിതറഞണ്ട്
ഉറങ്ങദ്യാന് തുടെങ്ങവി.   

                                             
പദ്യാര്വതവി  ആര്.  ടജ നദ്യായര്

 

7.A



വഡിദര്യറ്റോലയശം
 

റപൈറ്റോകുന ഞങള വഡിദര്യറ്റോലയത്തഡില
പൈഠഡിക്കറ്റോമറ്റോസധദഡിച്ചു പൈഠഡിക്കറ്റോശം
നറ്റോടുശം നഗരവശം രറ്റോജര്യവശം
പൈഡിതന്ന റലറ്റോകവമറഡിയന

മലയറ്റോളത്തഡിലശം ഇശംഗതീഷഡിലശം 
പൈഡിതന്ന രറ്റോഷ്ട്രഭറ്റോഷയഡിലശം;

ഗണഡിതവശം ശറ്റോസ്ത്രവശം റവതറയശം 
കമമ്പ്യൂടര് തഗയഡിമുകള       ലറ്റോബഡില; 
പൈഡി.റഡിക കളഡിക്കറ്റോശം ഗഗ്രൗണഡില,
സര്ഗശം പൈഡിരതീഡഡിറലറ്റോ വരക്കറ്റോ-
തമഴുതറ്റോശം ആടറ്റോശം കളഡിക്കറ്റോശം 

പൈറ്റോടഡിത്തഡിമഡിര്ക്കറ്റോശം സശംഗതീതറ്റോധര്യറ്റോ-
പൈഡികതക്കറ്റോപശം പ്രവൃത്തഡി-

പൈരഡിചയശം ബതീന ടതീചറററ്റോതടറ്റോപവശം 
പ്രഭറ്റോതത്തഡിലമുചകശം വഡിശപടക്കറ്റോശം
ആഹറ്റോ ണഡിശം ണഡിശം പവകുറന്നരശം
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വഡികൃതഡി കുടന കുറുക്കന

ഒരു വഡികൃതഡി കുടനറ്റോണട മഡിട എന്ന കുറുക്കന.  അവനട കറ്റോടഡില ഓടഡി

കളഡിക്കറ്റോന വലഡിയ ഇഷ്ടമറ്റോണട.  മഡിടവഡിതന്റെ റജഷ്ഠനറ്റോണട കഡിട.  അവര്
രണറപൈരുശം കറ്റോടഡിലഓടഡി  കളഡികശം.  ഒരു ദഡിവസശം മഡിട  ഒരു കുസൃതഡി
കറ്റോണഡിച്ചു.  അവതന്റെ  അമ  അവതന  ഒരുപൈറ്റോടട  വഴകപൈറഞ.
എറപറ്റോഴുശം  വഡികൃതഡി  കറ്റോണഡിച്ചു  നടന്നറ്റോല  എല്ലറ്റോവര്കശം  അതട
ഇഷ്ടതപടഡില്ല  എന്നട  അവതന്റെ അമ പൈറഞ.  ആദര്യശം  അവന ആ
വറ്റോകകള  അത്ര  കറ്റോരര്യമറ്റോക്കഡിയഡില്ല.  പൈഡിതന്ന  പൈഡിതന്ന  അവനതു
വര്യക്തമറ്റോയഡി  ത്തുടങഡി.  അറപറ്റോളവതന്റെ  മനസഡിറലക്കട  അമയതട
വറ്റോകകള ഓടഡിതയത്തഡി ത്തുടങഡി.
അമയതട വറ്റോകകള അനുസരഡിക്കണതമന്നട അവനു മനസഡിലറ്റോയഡി.
അതുതകറ്റോണട  അവന  ഒരു  തതീരുമറ്റോനതമടുത്തു,  "അമ  പൈറയന്നതു
റകടട ഇനഡി ജതീവഡികശം". എന്നട.

BY,
പവഷ്ണവഡി

VI A



അമനറ്റോടട

അമ്മയദ്യാണമ്മയദ്യാടണന്നേമ്മ നദ്യാടെണ്ട്
 നന്മകള് ഒത്തുങചര്നരുവദ്യായ നദ്യാടെണ്ട്
 ഇതര ജദ്യാതവികള് ങചര്ടന്നേദ്യാരു നദ്യാടെണ്ട്

എടനദ്യാരു വര്ണദ്യാഭ നദ്യാടെണ്ട്
 ഭദ്യാരതടമടന്നേദ്യാടരദ്യാറ്റ ങപര് ങകട്ടദ്യാല്
 ബഹുമദ്യാനദ്യാര്ദ്രടമദ്യാന കദ്യാട്ടുക നദ്യാഎ

ങകദ്യാരവിതവിളക്കണഎ രക്തമടറ്റദ്യാന നദ്യാഎ
ഞരമ്പു നദ്യാടെവികടളദ്യാന ചലെവിക്കണഎ

ഭദ്യാരതടമന്നേ മൂന്നേകരതവില്
ഐശത്വരദ സമല് സമൃദവി നവിറയുഎ

സത്വദ്യാതന്ത്രദദദ്യാഹഎ തദ്ധീര്ന്നേ നദ്യാടമനഎ
ഐകദഎ പുലെര്തവി ജദ്ധീവവിക്കണടമനഎ

BY, 
റസറ്റോന. S. R

VIII. A



സഡിശംഹവശം പൈശുക്കളശം

ഒരഡിക്കല ഒരു കറ്റോടഡില നറ്റോലട പൈശുക്കള തറ്റോമസഡിചഡിരുന. അവര് 

ദഡിവസവശം ഒറര സ്ഥലത്തറ്റോയഡിരുന റമഞഡിരുന്നതട. ഒരു ദഡിവസശം ഒരു 
സഡിശംഹശം പൈശുക്കതള ആക്രമഡിക്കറ്റോന വന. നറ്റോലട പൈശുക്കളശം ഒന്നറ്റോയഡി 
എതഡിര്ത്തതഡിനറ്റോല സഡിശംഹത്തഡിനട ഒന്നഡിനുശം കഴഡിഞഡില്ല. ഒടുവഡില സഡിശംഹശം 
സ്ഥലശം വഡിട.                                

കുറചട ദഡിവസങളക്കട റശഷശം പൈരസ്പരശം പൈശുക്കള 
കലഹഡിച്ചു. അവര് കൂടശം തതറഡി റവതറ റവതറ സ്ഥലങളഡില റമയറ്റോന തുടങഡി. 
ഈ തക്കശം റനറ്റോക്കഡി ഒറ്റോറരറ്റോ പൈശുവഡിതനയശം തകറ്റോനതഡിന സഡിശംഹശം. 

                                                                                              
പവഷ്ണവഡി

 



ഇനര്യയറ്റോശം ഭൂമഡി

അമയറ്റോയ ഭൂമഡിതയ 
നന്മയറ്റോകുശം ഭൂമഡിതയ
മക്കളറ്റോയ ഞങതള
കറ്റോത്തഡിടുന്ന ഭൂമഡിതയ

നന്മയഡില ജയതക്കറ്റോടഡിയഡില
ഉയര്ന നഡിലകശം ഭൂമഡിതയ
തഡിന്മയറ്റോകുശം അന്ധതയഡില

നഡിന കറ്റോകശം ഭൂമഡിതയ
രവതീന്ദ്രനറ്റോഥടറ്റോറഗറ്റോറഡിതന്റെ

ഉയര്ന നഡിലകശം ഭൂമഡിതയ
രറ്റോഷ്ട്രപൈഡിതറ്റോവറ്റോശം മഹറ്റോതറ്റോവഡിതന്റെ

ആമയറ്റോകുശം ഭൂമഡിതയ
എനതമനശം നതമ കറ്റോകശം

ഭൂമഡിയറ്റോയ പദവറമ
മക്കള ഞങള നഡിന വഴഡിയഡില

വളര്ന്നഡിടുന നഡിതര്യവശം

റസറ്റോന. S. R
VII. C



തതജഡിമല
ഒരവിക്കല്  ങകദദ്യാ പുരവിഗദ്യാമതവില്  ഒരു  വദവസദ്യായവി
തദ്യാമസവിച്ചവിരുന.  അയദ്യാള്ക്കണ്ട്  അതവിസുന്ദരവിയദ്യായ  ഒരു
മകളുണദ്യായവിരുന.  ടതജവിമലെ  എന്നേദ്യായവിരുന  അവളുടടെ
ങപരണ്ട്.  അവള്  ജനവിച്ചങപ്പെദ്യാടഴ  അവളുടടെ  അമ്മ
മരവിച്ചുങപദ്യായതവിനദ്യാല്  അവള്  രണദ്യാനമ്മയുടടെ
കദ്ധീഴവിലെദ്യായവിരുന  വളര്ന്നേതണ്ട്.  അതുടകദ്യാണ്ടുതടന്നേ
മദ്യാതൃങസഹതദ്യാല്  അവള്  രണദ്യാനമ്മടയ  ഒരുപദ്യാടെണ്ട്
ങസ്നേഹവിച്ചവിരുന.  എന്നേദ്യാല്  അവര്ക്കണ്ട്  അവങളദ്യാടെണ്ട്
ടവറുപ്പെദ്യായവിരുന.  ഭര്തദ്യാവവിടന്റ പണതവിലുപരവി അവര്ക്കണ്ട്
ങവടറടയദ്യാനമവിലദ്യായവിരുന.  എന്നേദ്യാല്  ടതജവിമലെയുടടെ
അച്ഛനണ്ട് രണദ്യാനമ്മടയ വളടരവവിശത്വദ്യാസമദ്യായവിരുന. 

ഒരവിക്കല്  അച്ഛന്  കച്ചവടെതവിനദ്യായവി  ദൂരങദശങതക്കണ്ട്
ങപദ്യായവി.  മകടള ഭരദയുടടെ കകയവില് സുരകവിതയദ്യാടണന്നേണ്ട്
കരുതവി  അച്ഛന്  യദ്യാത്രപുറടപ്പെട്ടു.  ടതജവിമലെയുടടെ
കൂട്ടുകദ്യാരവിയുടടെ  വവിവദ്യാഹമദ്യായവി,  ആ  വവിവദ്യാഹതവിനു
ങപദ്യാകദ്യാന്  അവള്ക്കണ്ട്  ആഗഹമുണദ്യായവിരുന.  ഇക്കദ്യാരദഎ
ഇളയമ്മങയദ്യാടെണ്ട്  പറഞങപ്പെദ്യാള്  അവര്  സങന്ദദ്യാഷഎനടെവിച്ചു
ങപദ്യാകദ്യാന് പറഞ്ഞു.  എന്നേദ്യാല്,  സടന്ദദ്യാഷതവിനുളവില് ഒരു
ചതവി  ഒളുഞവിരുന്നേതണ്ട്  ടതജവിമലെ  അറവിഞവിരുന്നേവില.
അവള്ക്കണ്ട്  വവിവദ്യാഹതവിനദ്യായവി  എടുത്തുവച്ച  പുതവിയ



വസ്ത്രതവില്  ഒരു  എലെവിടയകൂടടെ  ടവച്ചണ്ട്  ടപദ്യാതവിഞ്ഞു  ,ആ
ടപദ്യാതവി  ടതജവിമലെയുടടെ  കകയവില്  ടകദ്യാടുത്തു.  കലെദദ്യാണ
ദവിവസഎ  മദ്യാത്രങമ  ടപദ്യാതവിതുറക്കദ്യാവടയന്നേണ്ട്  പറഞ്ഞു
ടതജവിമലെങയ യദ്യാത്ര അയച്ചു. 

വവിവദ്യാഹതവിനദ്യായവി  കൂട്ടുകദ്യാരുടടെ  വദ്ധീട്ടവില്  എതവിയ
ടതജവിമലെ  വവിവദ്യാഹ  ദവിവസഎ  തദ്യാന്  ടകദ്യാണ്ടുവന്നേ  ടപദ്യാതവി
നവിവര്തവിങനദ്യാക്കവി.  ടപട്ടന്നേണ്ട്  അതവിനകടതന്നേണ്ട്  ഒടരലെവി
പുറങതക്കണ്ട്  ചദ്യാടുന്നേതണ്ട്  അവള്  കണ്ടു.  അവള്  ടപട്ടന്നേണ്ട്
അവളുടടെ  വസ്ത്രഎ  എടുത്തുങനദ്യാക്കവി.  വസ്ത്രഎ  അത്രയുഎ
എലെവികരണവിരവികന്നേതണ്ട്  കണണ്ട്  അവള്  സങ്കേടെടപ്പെട്ടു.
ഇടതലദ്യാഎ കണ കൂട്ടുകദ്യാരവി അവടള ആശത്വസവിപ്പെവിച്ചു പുതവിയ
വസ്ത്രഎ നല്കവി വവിവദ്യാഹഎ         കഴവിഞണ്ട് വദ്ധീട്ടവില് എതവിയ
ടതജവിമലെ  ഇളയമ്മങയദ്യാടെണ്ട്  എലദ്യാഎ  പറഞ്ഞു.  ഉടെങനതടന്നേ
ഇളയമ്മ  ങദശദഎ  നടെവിച്ചു  അവടള  അടെവികകയുഎ
ഉരല്പുരയവിങലെക്കണ്ട്  ടകദ്യാണ്ടു  ങപദ്യാവകയുഎ  ടനലണ്ട്കുതദ്യാന്
പറയുകയുഎ  ടചയ.  പദ്യാവഎ  ടതജവിമലെ  അവള്ക്കണ്ട്
ടനലണ്ട്കുതദ്യാന്  അറവിയവിലദ്യായവിരുന.  അവവിടടെ
ഉലെക്കയവിലദ്യാതവിരുന്നേതവിനദ്യാല്  ഇളയമ്മ  ടതജവിമലെങയദ്യാടെണ്ട്
കദ്യാലുടകദ്യാണ്ടു  ടനല്ലുകുതദ്യാന്  പറഞ്ഞു.  അവളുടടെ
കദ്യാല്ടപദ്യാട്ടവി  ങചദ്യാര  വന്നേങപ്പെദ്യാള്,  അവങളദ്യാടെണ്ട്  കകടകദ്യാണ്ടു
ടനല്ലുകുതദ്യാന് പറഞ്ഞു.  അവളുടടെ കകകളുഎ ടപദ്യാട്ടവി ങചദ്യാര
വന്നേങപ്പെദ്യാള്,  അവങളദ്യാടെണ്ട്  തലെടകദ്യാണ്ടു  ടനല്ലുകുതദ്യാന്



പറഞ്ഞു. ഒടുവവില് അവള് തലെടപദ്യാട്ടവി  മരവിച്ചുവദ്ധീണു. അവടള
അവവിടടെ  നവിനഎ  വലെവിച്ചുനവിരക്കവി  വദ്ധീടെവിടന്റ  പുറതണ്ട്
ഒരുങകദ്യാണവില് കുഴവിച്ചുമൂടെവി.

അടുത ദവിവസഎ  ങനദ്യാക്കവിയങപ്പെദ്യാള് ടതജവിമലെടയ  കുഴവിച്ചട്ട
സ്ഥലെതണ്ട് ഒരു മതന് ടചടെവി വളര്ന്നേണ്ട് നവില്കന്നേതണ്ട് അവര്
കണ്ടു.  ആ സമയഎ അതുവഴവിവന്നേ പവിച്ചക്കദ്യാരവി ആ മതങ്ങ
പറവിക്കദ്യാന് ങനദ്യാക്കവി.  അവര് പറവിക്കദ്യാനദ്യായവി കകനദ്ധീട്ടവിയതുഎ
ഒരു പദ്യാട്ടണ്ട് ങകട്ടു
                                         “എടന്നേ ടതദ്യാടെടല
പവിച്ചക്കദ്യാരവി..........
                                           ടതജവിമലെയദ്യാങണ
ഞദ്യാന്..........

                                           ഇളയമ്മടയടന്നേ
ചതച്ചുടകദ്യാന
                                            എടന്നേ ടതദ്യാടെടല പവിച്ചക്കദ്യാരവി
”
ഈ പദ്യാട്ടുങകട്ടതുഎ പവിച്ചക്കദ്യാരു ങപടെവിങച്ചദ്യാടെവി.  ഉടെടന തടന്നേ
ഇളയമ്മ  ആ  മതന്  ടചടെവിടവട്ടവി  അപ്പുറടത  വവിളയവില്
ടകദ്യാണവിട്ടു. ഉടെന്തടന്നേ ഒരു ടനലവിമരഎ അവവിടടെ മുളച്ചുവന.
സ്ക്കുള്  കുട്ടവികള്  ടനലവിക്ക  പറവിക്കദ്യാന്  വന്നേങപ്പെദ്യാള്  വദ്ധീണ്ടുഎ
ഒരു പദ്യാട്ടണ്ട് ങകട്ടു
                                         “എടന്നേ ടതദ്യാടെടല
പവിളദ്യാങര..........



                                           ടതജവിമലെയദ്യാങണ
ഞദ്യാന്..........

                                           ഇളയമ്മടയടന്നേ
ചതച്ചുടകദ്യാന
                                           എടന്നേ ടതദ്യാടെടല പവിളദ്യാങര ”
ഉടെടനതടന്നേ ആ ടനലവിമരഎ ടവട്ടവിമുറവിച്ചണ്ട് ഇളയമ്മ ആറ്റവില്
ഒഴുക്കവി.  ആ മരകകണങ്ങള് ഒഴുകവി ഒഴുകവി ഒരു സ്ഥലെതണ്ട്
വന്നേടെവിഞ്ഞു.  അവവിടടെ  ഒരു  മങനദ്യാഹരമദ്യായ  തദ്യാമരപ്പൂ
വവിരവിഞ്ഞുവന.  ആ  സമയഎ  കച്ചവടെഎ  കഴവിഞണ്ട്  അതണ്ട്
വഴവിവന്നേ  ടതജവിമലെയുടടെ  അച്ഛന്  തദ്യാമരപ്പൂവണ്ട്  ഇഷ്ടണ്ട്ടപ്പെട്ടണ്ട്
തടന്റ മകള്ക ങവണവി അതണ്ട് പറവിക്കദ്യാന് വളക്കദ്യാരങനദ്യാടെണ്ട്
ആവശദടപ്പെട്ടു.  അയദ്യാള് പ്പൂപറവിക്കദ്യാന് കകനദ്ധീട്ടവിയതുഎ  ആ
പഴയ പദ്യാട്ടണ്ട് വദ്ധീണ്ടുഎ ങകട്ടു 
                                         “എടന്നേ ടതദ്യാടെടല
വളക്കദ്യാരദ്യാ..........

                                           ടതജവിമലെയദ്യാങണ
ഞദ്യാന്..........

                                           ഇളയമ്മടയടന്നേ
ചതച്ചുടകദ്യാന
                                           എടന്നേ ടതദ്യാടെടല വളക്കദ്യാരദ്യാ
”  
ഇതുങകട്ട വളക്കദ്യാരദ്യാനുഎ ങപടെവിച്ചു. അങപ്പെദ്യാള് ടതജവിമലെയുടടെ
അച്ഛന്  ഒരു  കകയവില്  മവിഠദ്യായവിയുഎ  ഒരു  കകയവില്



മുറുക്കദ്യാനുമദ്യായവി പ്പൂവവിടന്റ അടുതത്വന.  എന്നേവിട്ടണ്ട്,  പ്പൂവവിങനദ്യാടെണ്ട്
പറഞ്ഞു 
                                           നദ്ധീ എടന്റ മകള്
ടതജവിമലെയദ്യാടണയങ്കേവില് 
                                           ഒരു കുരുവവിയദ്യായവി വന്നേണ്ട് ഈ
മവിഠദ്യായവിതവിനഎ
                                           അടലങ്കേവില് മുറുക്കദ്യാന്
ടകദ്യാത്തുഎ.
ഉടെന്തടന്നേ  ആ  തദ്യാമര  ഒരു  കുരുവവിയദ്യായവി  വന്നേണ്ട്  മവിഠദ്യായവി
തവിന.  വവിവരടമലദ്യാഎ  അറവിഞ  അച്ഛന്  വദ്ധീട്ടവില്വന്നേണ്ട്
ഭദ്യാരദങയദ്യാടെണ്ട്  മകള്  എവവിങടെ  എന്നേണ്ട്  ങചദ്യാദവിച്ചു.  അവള്
കലെദദ്യാണ  വദ്ധീട്ടവില്  നവിന്നേണ്ട്  മടെങ്ങവിവന്നേവിലദ്യാടയന്നേണ്ട്  അവര്
നുണ പറഞ്ഞു. അങപ്പെദ്യാള് അച്ഛന് കുരുവവിങയദ്യാടെണ്ട് ' നദ്ധീ എടന്റ
മകള് ടതജവിമലെയദ്യാടണങവില് സത്വനഎ രൂപഎ എടുക്കൂ ' എന്നേണ്ട്
പറഞ്ഞു.   ഉടെന്തടന്നേ  ടതജവിമലെ  അവളുടടെ  സത്വനഎ
രൂപതവില്  വന.  അവളുടടെ  അച്ഛന്  ഇളയമ്മടയ  നദ്യാക്കണ്ട്
മുറവിച്ചണ്ട് നദ്യാടുകടെതവി.  അച്ഛന് മകളുമദ്യായവി സങനദ്യാശങതദ്യാടടെ
ജദ്ധീവവിച്ചു.

 
 

ശരണദ.എസണ്ട്.ആര്
 

10.B



എതനറ്റോരു കറ്റോലമഡിതതതനറ്റോരു
റകറ്റോലശം

നവ തലമുറ തനതട കറ്റോലമഡിതട
ഇളതീന പൈറ്റോനടസഡിറങഡിയ റകറ്റോലമഡിതട
ഡമ്പ്യൂക്കഡില തചത്തഡി നടകശം പൈഡിറളര്
തപൈണഡിതന കണറ്റോല നഡികശം വണതീല
ആതണറ്റോരുത്തലന ഒന റനറ്റോക്കര്യറ്റോല
പൈഡിതന്നറ്റോരു തതറഡിദറ്റോരണ മുന്നഡില
മറു ദഡിനവശം അറത ഡമ്പ്യൂക്കഡില
അവളതട മനസഡില ഇടഡിമഡിന്നറലറ്റോടഡി
ഡമ്പ്യൂക്കഡില പൈറ്റോഞ വന്ന റചടന
അവതളയശം ഒന കറടറ്റോണ റപൈറ്റോയഡി
ഒടുവഡിലവതളറ്റോരു റജതറ്റോവറ്റോയഡി
ഒരു കുഞ റടറ്റോഫഡികടമയമറ്റോയഡി
റചടന പൈറഞ പബ റമറ്റോതള
മതററ്റോരു ശലഭതത്ത ഞറ്റോന റതടഡിടതട
അവളതട ചങഡിനു മുറഡിറവററപറ്റോള
എകടപൈയറഡി റഡറട കഴഡിഞറതറ്റോര്ത്തു
നഷ്ടശം പൈറഡിയ റടറ്റോഫഡികഞഡിനട
സമൂഹശം ചറ്റോര്ത്തഡി ഒരു നല്ല റപൈരട
കറ്റോലത്തഡിതന്റെ റപൈറ്റോതക്കറ്റോന റനറ്റോക
തഹറ്റോ! എതനറ്റോരു കറ്റോലമഡിതതതനറ്റോരുറകറ്റോലശം

ആര്ദ്ര .എസട .ആര്
VIII. C



സധപശം
രറ്റോത്രഡിയതട നഡിബ്ദതയഡില അവള ചുമരഡിറലക്കട റനറ്റോക്കഡി ചരഡിഞ

കഡിടന.  ഉറക്കശം  വരുന്നറതയഡില്ല.  എല്ലറ്റോവരുശം  ഉറങഡിക്കഴഡിഞ.
അച്ഛന,  അമ,  റചടന.  പൈറക്ഷ സധപയ്ക്കു മറ്റോത്രശം  ഉറക്കശം  വന്നഡില്ല.
തമതല്ല എഴുറന്നറ്റു മുറഡിയഡില പലറഡിട. റമശപ്പുറത്തട വചഡിരുന്ന  തവളശം
കുടഡിച്ചു  ദറ്റോഹമകറഡി.  എതനങഡിലശം  വറ്റോയഡിക്കറ്റോതമന  കരുതഡി
അലമറ്റോരയതട  അരഡികഡിതലത്തഡി.  ഏതട  വറ്റോയഡിക്കറ്റോന  ?  എല്ലറ്റോ
പുസ്തകങളശം വറ്റോയഡിച്ചു  കഴഡിഞതറ്റോണട.  എങഡിലശം   അതഡില നഡിനശം
ഒരു പുസ്തകതമടുത്തട കടഡിലഡില തചന്നഡിരുന. 

അവളതട കൂടകറ്റോരഡി തറനഡി സമറ്റോനഡിചതറ്റോയഡിരുന ആ പുസ്തകശം.
തറ്റോളകള  മറഡിച്ചു  റനറ്റോക്കഡിയതല്ലറ്റോതത   വറ്റോയഡിക്കറ്റോന  റതറ്റോന്നഡിയഡില്ല.
പുസ്തകശം മടക്കഡി മറ്റോറഡിറലക്കട  വച്ചു കഡിടന.  അവളതട ചഡിനയഡിറലക്കട
ആ  കൂടകറ്റോരഡിതയകറഡിച്ചുള  ഓര്മകള  ഓടഡിവന.  സുന്ദരഡിയശം
ശറ്റോനശതീലയശം അതഡിതനക്കറ്റോളപൈരഡി ധനറ്റോ                                                                                                                                                    ഢര്യയശം ആയഡിരുന അവള.
പൈറക്ഷ  ഒരഡിക്കലശം  അവളതട  സമത്തട  അവതള
അഹങറ്റോരഡിയറ്റോക്കഡിയഡിരുന്നഡില്ല.  എല്ലറ്റോവറരറ്റോടുശം  അവളക്കട
റസ്നേഹമറ്റോയഡിരുന.  പൈഠഡിക്കറ്റോനുശം  മഡിടുക്കഡി.  കഴഡിന്നതുറപൈറ്റോതല  തറനഡി
പൈറ്റോവതപട കൂടകറ്റോരഡികതള സഹറ്റോയഡിചഡിരുന. 

സധപ ഓര്മഡിച്ചു.  എതന്റെ ഏറവശം നല്ല കൂടകറ്റോരഡിയറ്റോയഡിരുന്നറല്ലറ്റോ
തറനഡി.  അവതളനഡിക  നലകഡിയ  വഡിലതപട  സമറ്റോനങളഡിതറ്റോ
എറന്നറ്റോതടറ്റോപശം.  വതീണശം  ഓര്മകളഡിറലക്കട  ഊളഡിയഡിടഡിറങഡി.  തതന്റെ
ബറ്റോലര്യകറ്റോലശം  അത്ര  സുഖമകരമറ്റോയഡിരുന്നഡില്ല.   മധര്യപൈറ്റോനഡിയറ്റോയ
പൈഡിതറ്റോവട-  എതന്നയശം  റചടതനയശം  പൈടഡിണഡിക്കഡിടറ്റോതഡിരഡിക്കറ്റോന
പൈറ്റോടുതപൈടുന്ന അമ.  സ്കൂളഡിലലഡിടറ്റോന കതീററ്റോത്ത വസ്ത്രമഡില്ല,  കഴഡിക്കറ്റോന



ഭക്ഷണമഡില്ല.  ഇതഡിതനല്ലറ്റോശം  അധര്യറ്റോപൈകരുശം സുഹൃത്തുക്കളമറ്റോയഡിരുന
ആശ്രയശം.  കൂടകറ്റോരഡികള  തുളഡിചറ്റോടഡി  കളഡികറമറ്റോള  എനഡിക്കട
കളഡിക്കറ്റോനുശം ചഡിരഡിക്കറ്റോനുശം കഴഡിഞഡില്ല.  തതന്റെ ഇല്ലറ്റോയ്മകതള ഓര്ത്തട
നഡിരറ്റോശതപടറ്റോന  മറ്റോത്രറമ  കഴഡിഞള.  പൈഠഡിത്തശം  മതഡിയറ്റോക്കഡി
അമതയ  സഹറ്റോയഡിചറ്റോറലറ്റോ  എന്നട  റതറ്റോന്നഡിയഡിരുന.  ഒരു  റജറ്റോലഡി
സമറ്റോദഡിക്കണതമനശം  അമതയ  സശംരക്ഷഡിക്കണതമനശം  സധപ
ആഗഹഡിച്ചു.  തതന്റെ റമറ്റോഹശം  സഫലമറ്റോതണങഡില നന്നറ്റോയഡി  പൈഠഡിറച
മതഡിയറ്റോകൂ എന ചഡിനഡിച്ചു. 

റകറ്റോറലജഡിതലത്തഡി  ;  തറനഡി  എതന്ന കൂടഡികറ്റോരഡിയറ്റോക്കഡി.  രണറ്റോളശം
മഡിടുക്കരറ്റോയതുതകറ്റോണ തതന്ന ഓറരറ്റോ വര്ഷവശം നല്ല മറ്റോര്റക്കറ്റോടുകൂടഡി
പൈറ്റോസറ്റോയഡി.  രണറ്റോളകശം  റഡറ്റോക്ടററ്റോകറ്റോനറ്റോയഡിരുന  ആഗഹശം.
തറനഡിയതട  സറ്റോമത്തഡിക  സഹറ്റോയത്തറ്റോല  ഞറ്റോനുശം  പൈഠഡിച്ചു.
റഡറ്റോക്ടററ്റോയഡി.....  തവടഡിതക്കറടറ്റോ............????  കതകഡില
തടന്നതറ്റോണറല്ലറ്റോ........ആരറ്റോ.....??? എനറ്റോ........??? 

മക്കതള ഞറ്റോനറ്റോ ....... അന....നതീ ഉറങതീറല.........????
മണഡി  1 ഒന  കഴഡിഞ്ഞൂതടറ്റോ.  അറയറ്റോ...  അതപറ്റോ  ഞറ്റോന  സധപശം
കറ്റോണുകയറ്റോയഡിരുന്നതല്ല.  ഇല്ല  ഞറ്റോന  പൈഠഡികശം.  പദവശം  എതന്ന
പകവഡിടഡില്ല. ഞറ്റോന റഡറ്റോക്ടററ്റോകുശം. 

      ..................................................................................
      ..................................................................................

അഭഡിരറ്റോമഡി



റകരളറമ ജയട 
ഹരഡിതറ്റോഭമറ്റോര്ന്ന തകറ്റോച്ചു റകരളശം 

പകറകറ്റോര്ത്തുണര്ന്ന തകറ്റോച്ചു റകരളശം 
ഒതത്തറ്റോരുമഡിചട തകറ്റോച്ചു റകരളശം

'തകറ്റോച്ചുറകരളറമ ജയട '!
കവഡി റകറ്റോഗഡിലങള ഏറ്റുപൈറ്റോടഡി

നവ റകരളത്തഡിന കഡിളഡി ഒനതചറ്റോല്ലഡി
ആശറ്റോതന്റെ തത്ത പൈറന വതന്ന -

തത്തത്തഡിയതതീ തകറ്റോച്ചു റകരളത്തഡില
                                             റസറ്റോനറ്റോ .എസട .ആര്



ഹറ്റോനസലശം റഗറലശം

ഒരവിക്കല്  ഒരു  ഗദ്യാമതവില്  ഒരു  മരഎ  ടവട്ടുകദ്യാരനുഎ
അങദ്ദേഹതവിടന്റ  രണ്ടു  മക്കളുഎ  രണദ്യാഎ  ഭദ്യാരദയുഎ  ജദ്ധീവവിച്ചവിരുന.

മക്കളുടടെ ങപരണ്ട്  ഹദ്യാന്സലുഎ ങഗറ്റലുഎ.രണദ്യാനമ്മ അവടര ആദദഎ
ഇഷ്ടമദ്യായവിരുന  പവിടന്നേ  പവിടന്നേ  സത്വനഎ  മക്കളല  എന്നേ  ചവിന
അവളവില്  കുട്ടവികളുഎ  ഇഷ്ടങക്കടെദ്യായവി.  പടക  രണ്ടു  കുട്ടവികളുഎവ
അവരുടടെ  ഇളയമ്മടയ  ഒരുപദ്യാടെണ്ട്  ങസ്നേപവികകയുഎ
വവിശത്വസവികകയുഎ  ടചയ.  രണ്ടു  കുട്ടവികളുടടെയുഎ  കദ്യാരദതവില്
അവള് എനഎ തടന്റ ഭര്തദ്യാവവിങനദ്യാടെണ്ട് വഴക്കദ്യാണണ്ട്.

അങ്ങടനയവിരവിടക്ക  ഒരു  ദവിവസഎ  അങദ്ദേഹഎ
മരക്കച്ചവടെതവിനദ്യായവി  ദൂടര  ഒരു  ങദശങതക്കണ്ട്  ങപദ്യായവി.  ആ
സമയഎ  രണദ്യാനമ്മ  കുട്ടവികങളദ്യാടെണ്ട്  ബ്ലൂബറവി  പറവിച്ചു  തരദ്യാഎ,

കദ്യാട്ടവിങലെക ങപദ്യാകദ്യാഎ എന പറഞ്ഞു.  അവടര ടകദ്യാണ്ടുങപദ്യാകദ്യാന്
തടന്നേ  തദ്ധീരുമദ്യാനവിച്ചു.  ഇളയമ്മയുടടെ  ങസ്നേഹപ്രകടെനതവില്
സഎശയഎ ങതദ്യാന്നേവിയ ഹദ്യാന്സല് രദ്യാത്രവി കദ്യാലെങ്ങളവില് തവിളങന്നേ
ടവളദ്യാരഎ  കല്ലുകള്  ങശഖരവിച്ചു  വച്ചു.  ങപദ്യായ  വഴവികളവിടലെലദ്യാഎ



കല്ലുകള് വദ്യാരവി വവിതറവിടക്കദ്യാണ്ടു ങപദ്യായവി.

ങനരഎ ഒരുപദ്യാടെണ്ട് കവകവി. കുട്ടവികള് രണദ്യാളുഎ തളര്ന. ഇളയമ്മക്കണ്ട്
അവങരദ്യാടെണ്ട്  ങസ്നേഹഎ  കൂടെവി.  അവര്  പറഞ്ഞു,  നവിങ്ങള്
എവവിടടെയവിരവിക്കണ്ട്, അമ്മ ങപദ്യായവി ബ്ലൂടബറവി പറവിച്ചവിട്ടു വരദ്യാഎ. പദ്യാവഎ
അതു വവിശത്വസവിച്ചു.  ങനരഎ ഒതവിരവിയദ്യായവി.  അമ്മടയ  കദ്യാണദ്യാടത
കുട്ടവികള്  സങ്കേടെടപ്പെട്ടു.  ങഗറ്റല്  ങപടെവിച്ചു  കരയദ്യാന്  തുടെങ്ങവി.
ഹദ്യാന്സല് അവടള ആശത്വസവിപ്പെവിച്ചു. ഹദ്യാന്സല്
അവടള ആശത്വസവിപ്പെവിച്ചു.   ഹദ്യാന്സല് തടന്റ അനവിയതവിടയയുഎ
വവിളവിച്ചണ്ട് തദ്യാന് ടവളദ്യാരഎകല്ലു വവിതറവിയ വഴവിടയ ങപദ്യാകദ്യാഎ എന
പറഞ്ഞു.  അവര് യദ്യാത്ര തുടെര്ന.  എന്നേദ്യാല് ഇതു മനസവിലെദ്യാക്കവിയ
ഇളയമ്മ   വഴവിമദ്യാറവി  കല്ലുകള്  വവിതറവി.  പദ്യാവങ്ങള്  ആ  ചതവി
അറവിഞവില.  ആ വഴവിടയ യദ്യാത്രതുടെര്ന്നേ കുട്ടവികള് നടെന്നേണ്ട് നടെന്നേണ്ട്
അവര് ഒരു അത്ഭുതകരമദ്യായ വദ്ധീട്ടവിടലെതവിടപ്പെട്ടു. ആ വദ്ധീടെണ്ട് ങകകഎ 
ഐസ്ക്രമുഎ ടകദ്യാണണ്ട് നവിര്മവിച്ചതദ്യായവിരുന.വവിശന്നേണ്ട് തളര്ന്നേണ്ട് അവര്
ആ വദ്ധീടെണ്ട്  കഴവിക്കദ്യാന് തുടെങ്ങവി അങപ്പെദ്യാങഴക്കണ്ട് ആ വദ്ധീട്ടവില് നവിനഎ
ഒരു   
മുതശവി  ഇറങ്ങവിവന.  അവര്  ങപടെവിച്ചു  ങപദ്യായവി  പടക  ആ
മുതശവി
ങസ്നേഹങതദ്യാടടെ  അവടര  അകങതക്കണ്ട്  വവിളവിച്ചു  അവര്ക്കണ്ട്



ആവശദതവിനണ്ട്  ഭകണഎ ടകദ്യാടുത്തു അവര് തവിരവിച്ചണ്ട്  വദ്ധീട്ടവിങലെക്കണ്ട്
ങപദ്യാകദ്യാന് ഇറങ്ങയതുഎ ആ മുതശവി തടന്റ മദ്യാന്ത്രവിക ശക്തവിയദ്യാല് 
വദ്യാതവില് അടെച്ചുഎ പൂട്ടവി. അവരുടടെ രൂപഎ മദ്യാറദ്യാന് തുടെങ്ങവി അവള് 
ഒരു  മന്ത്രവദ്യാദവിനവിയദ്യായ  രദ്യാകസവിയദ്യായവിമദ്യാറവി.  അവര്
ഹദ്യാന്സലെവിടലെ ഒരു കൂട്ടവിലെദ്യാക്കവി ങഗറ്റലെവിടന ടകദ്യാണണ്ട് ങജദ്യാലെവികള്
ടചയവിപ്പെവിച്ചു.  ആ  മന്ത്രവദ്യാദവിനവിയുടടെ  മനസവിലെവിരവിപ്പെണ്ട്   അവള്
അറവിഞ്ഞു  ഹദ്യാന്ടസലെവിടന  കഴവിക്കദ്യാനദ്യായവിരുന.  അവരുടടെ
തദ്ധീരുമദ്യാനഎ  ആ  തദ്ധീരുമദ്യാനമറവി ഞ  ങഗറ്റല്  ഒരുപദ്യാടെണ്ട്  ങപടെവിച്ചു.
തടന്റ  സങഹദ്യാദരടന  രകവിക്കദ്യാന്  വഴവിയങനത്വഷവിച്ചു  ങഗറ്റല്
നടെന.     അടുത ദവിവസഎ ടവളഎ മന്ത്രവദ്യാദവിനവി ആവശദടപ്പെട്ടു.
ടവളഎ  തവിളപ്പെവികന്നേതവിനവിടെയവില്  ങഗറ്റല്  മന്ത്രവദ്യാദവിനവിടയ
തദ്ധീയവിങലെക്കണ്ട്  തളവിയവിട്ടു എന്നേവിട്ടണ്ട്  ങഗറ്റല് ആ മന്ത്രവദ്യാദവിനവിയുടടെ
മദ്യാന്ത്രകവടെവിടയടുതണ്ട് ഹദ്യാന്സദ്യാലെവിടന രകടപ്പെടുതവി .
                           കച്ചവടെഎ കഴവിഞണ്ട് വദ്ധീട്ടവിടലെതവിയ അച്ഛന്
മക്കടള  അങനത്വഷവിച്ചു.  രണദ്യാനമ്മ  കരഞ്ഞുഎ  ടകദ്യാണണ്ട്  നടെന്നേ
കദ്യാരദങ്ങള്  എലദ്യാഎ  പരഞ്ഞു.  അവര്  രണ്ടുഎ  ങപരുഎ  കുട്ടവികടള
അങനത്വഷവിച്ചു  നടെന.  കുട്ടവികള്  തങ്ങളുടടെ  അച്ഛടന്റയുഎ
അമ്മയുടടെയുഎ  ശബഎ  ങകട്ടു  അവര്ക്കണ്ട്  ഒതവിരവി  സങനദ്യാഷമദ്യായവി
അവര് പരസണ്ട്പ്പെരഎ കണ്ടു പവിന്നേദ്ധീടെണ്ട് അവര് സുഖമദ്യായവി ജദ്ധീവവിച്ചു .

ആര്ഷ



ജതീവഡിത നഗ്രൗക
നറ്റോളകളകടനറപൈറ്റോകറവ

റസ്നേഹവമടുപവശം കൂടഡിടുനറവറ്റോ
ആദര്യ കറ്റോഴ്ചയഡിതല വഡികറ്റോരശം
അതതവഡിതട ? ഒനമഡില്ലറ്റോതത

റരറ്റോഗഡിയറ്റോയട ശയറ്റോവലശംബഡിയറ്റോയട 
അടഡിതതറഡിയ തകറ്റോമനറ്റോയ 
എങഡിലശം ജതീവഡികന ഞറ്റോന

സറ്റോനധന സ്പര്ശവമറ്റോയട റസ്നേഹമറ്റോയട
മകതനറപറ്റോല മറ്റോറററ്റോടണചട

അസ്തമഡിക്കറ്റോത്ത പ്രറ്റോര്തകളമറ്റോയട
മുജ്ജന്മ സുകൃതറമറ്റോ പുണര്യറമറ്റോ
എനഡിക്കറ്റോയട മറ്റോത്രമവള, റദവറ്റോ-
പൈറ്റോഴ്വസ്തുവറ്റോണു ഞറ്റോതനങഡിലശം

ഊടന ....ഉറകന എറന്ന....
ഞറ്റോന എത്ര ധനര്യന എങഡിലമതീ

ജതീവഡിതമറ്റോശം നഗ്രൗക ഒറക തുഴഞറ്റോല 
തളരുശം വതീഴുശം എനതട റതറ്റോഴഡി

ഒരുങഡിക്കഴഡിഞ ഞറ്റോന പദവറമ
ഏകറണതയന മുത്തഡിതനറ്റോരു ജതീവഡിതശം

ആര്ദ്ര .എസട. ആര്
VIII. C



ഞദ്യാന് കണ കദ്യാഴണ്ട്ച്ച

പദ്യാടെവരമതണ്ട് നവില്ക്കടവ  ഞദ്യാടനദ്യാന്നേണ്ട്
വദ്യാടെദ്യാത പൂക്കടള കണ്ടു നവിന

ശലെഭങ്ങങളടറയുഎ അവവിടടെ വന്നേങ്ങടന
പൂക്കളവില് ങതന് നുകര്ന നവിന

പവിടന്നേയുഎ പവിടന്നേയുഎ പൂമദ്യാറ്റകള് വന്നേണ്ട്
മധു നുകര്ന്നേവിട്ടങ്ങണ്ട് പദ്യാറവിങപ്പെദ്യായവി

             
ശലെഭങ്ങങളറയുഎ വന്നേവിട്ടവവിടടെ

വദ്യാടെവിയുണങ്ങവിയ മുല തന് ചുണതണ്ട് 
ഒറ്റ ശലെഭഎ ങപദ്യാലുഎ തങലെദ്യാടെവിയവില
കണ്ടു വവിഷമവിച്ച ങതനദ്ധീച്ചകളങത്രഎ
വദ്യാടെവിയ മുലയവില് മധു നുകര്ന
പൂവവിടന്റ ചുണവില് മധു വവിടെര്ന 

       
ങസദ്യാന .

എസണ്ട് . ആര്

VIII .C



നുറുങ്ങു കവഡിതകള

1.എതന്റെ ഗറ്റോമശം

പുലെരവിയുഎ പൂക്കളുഎ മദ്യാടെവി വവിളവികന്നേ 
ടകദ്യാച്ചു സുന്ദരവിയദ്യാടണടന്റ ഗദ്യാമഎ
ടകദ്യാച്ചരുവവിയുഎ കദ്യാടുഎ നൃതമദ്യാടുന
കൂടടെങച്ചരടട്ട ഞദ്യാനുടമന്റനുജനുഎ

2.ഉറുമട
ഉളണ്ട് നവിറടയ കുസൃതവി
ടകദ്യാച്ചു ങചദ്യാനനുറുമണ്ട്
ആടള കടെവിക്കദ്യാന് ധൃതവിയവില്
ഓടെവിച്ചദ്യാടെവിടയവവിടടെയുഎ

3.ചങറ്റോതഡി

ഞദ്യാടനവവിടടെങയദ്യാ അവവിടടെ
ആപതവിലുഎ ങരദ്യാഗതവിലുഎ
സങനദ്യാഷതവിലുഎ
സനദ്യാപതവിലുഎ
എനടമവവിടടെയുടമങപ്പെദ്യാഴുഎ
കൂടടെ കൂട്ടദ്യാങമദ്യാ നവിങ്ങള്ക-
മദ്യാ ചങ്ങദ്യാതവി കദവടത
കരങയണവി വരവിടലദ്യാരവിക്കലുഎ



അമ

 സര്വ്വസത്വങമഅങമ്മ.....

നദ്ധീയവിടലങ്കേവില് ഞദ്യാനവില
പ്രദ്യാണനനുഎരക്തവഎ 
മജ്ജയുഎ മദ്യാഎസവഎ
ശരദ്ധീരവമദ്യാത്മദ്യാവഎ

       ആശയുമദ്യാദര്ശവഎ
എലദ്യാടമലദ്യാടമടന്നേനഎ

 



കുടഡികള വരച  ചഡിത്രങള 

     നഡിതഡിന .എസട .എസട    8 ബഡി








