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                                               ലഘുലലഖനന
എനന്റെ ഹരരിത വരിദദദ്യാലയന

         
      മുകന ഹഹസ്ക്കൂള് എന്ന ഒരു മലലയദ്യാര സ്കൂളരിലദ്യാണണ് 
എനന്റെ ഹഹസ്ക്കൂള്കദ്യാലന.പ്രകൃതരി കനരിഞ്ഞു നല്കരിയ 
സ്കൂളരില് ഞദ്യാനരിലപദ്യാള് ഒന്പതദ്യാന തരന പഠരിക്കുകയദ്യാണണ്.ഈ 
സ്കൂളരിനല വരിദദദ്യാര്തരിയദ്യായതരില് 

ഞദ്യാനഭരിമദ്യാനരിക്കുന്ന.അറരിവുകള്  നകദ്യാണണ്
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 സമ്പന്നമദ്യായവരിദദദ്യാലയതരില് ലസ്നേഹനരിധരികളദ്യായ 
അധദദ്യാപകലരദ്യാനടദ്യാപന അറരിവരിനന ഹകനവള്ളയരിനലദ്യാതുകരി
ഞങ്ങള് പഠരിച്ചു മുലന്നറുകയദ്യാണണ്.

      സ്കൂളരിനന്റെ തലവനദ്യായ മലനദ്യാജണ് മദ്യാസ്റ്ററുനട  കകീഴരില് 
ഞങ്ങള്വരിദദഅഭദസരിചണ്നകദ്യാണരിരരിക്കുകയദ്യാണണ്  
പഠനതരില് മദ്യാത്രമല്ല കദ്യായരികതരിലന 
ചരിത്രകലദ്യാരരിതരിലയയന ലപ്രദ്യാതദ്യാഹരിപരിക്കുന.സ്കൂള് 
പരരിസരത്തുള്ള നനല്ലരിമരതരിനല നനല്ലരിക ഞങ്ങളുനട 
ഹരമദ്യാണണ്.എനന ആദദന ചവ൪ക്കുനമങരിലന പരിന്നകീടണ് 
മധുരരിക്കുനമന്നണ് ഞങ്ങള് മനസരിലദ്യാകരി.
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                              കഥ      
പൂകളുടട  ററ്റോണലി

ഒരു  രദ്യാജദതണ്  ഒരു  വലലിയ  ഹകദ്യാടദ്യാരമുണദ്യായലിരുന.  അതലില്  സുന്ദരലിയദ്യായ  ഒരു 
രദ്യാജകുമദ്യാരലി  ജനീവലിചലിരുന.  അവള്കണ്  ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂകള്  വളഹര  അധലികക്കം  
ഇഷമദ്യായലിരുന.  അതുഹകദ്യാണണ്  തഹന്ന  ഹകദ്യാടദ്യാരതലിഹന്റെ  എലദ്യാ  ഭദ്യാഗങ്ങളലിലക്കം  
ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂകള്  ഒരുപേദ്യാടുണദ്യായലിരുന.  അവള്  എനക്കം  ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂകഹള  
പേരലിപേദ്യാലലിക്കുമദ്യായലിരുന.  ഒരലികല്  അവള്കണ്  ഒരദ്യാഗ്രഹെെക്കം  ടതദ്യാന്നലി.  
ഹകദ്യാടദ്യാരതലിഹന്റെ  ഇടെതു  വശടതകണ്  ടപേദ്യാകുടമദ്യാള്  ഒരു  കദ്യാടുണദ്യായലിരുന  
അടങ്ങദ്യാട്ടു  ടപേദ്യാകണെഹമന്നദ്യായലിരുന  ആഗ്രഹെെക്കം.  അവലിഹടെ  പേല  നലിറതലിലള  
ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂകള്  ഉഹണന്നണ്  അവള് വലിശത്വസലിച.  അങ്ങഹന  അവള്  കദ്യാടലിടലകണ്    
ടപേദ്യാകദ്യാന്  യദ്യാത്ര  ആരക്കംഭലിച. അവര്  എതലിയതണ്  മടനദ്യാഹെെരമദ്യായ  ഒരു  ഹവള  
ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂടനദ്യാടതലിടലകണ്  ആയലിരുന.  പേഹക്ഷ  അവള്  അതലിഹന്റെ  ഒരു  
ഹകദ്യാമണ്  പേറലികദ്യാന്  ശ്രമലിചടപദ്യാടഴക്കുക്കം  ഒരു  ശബക്കം  ടകട്ടു.  അതണ് ഒരു  
സലിക്കംഹെെതലിഹന്റെ  ശബക്കം  ആയലിരുന.  അവള്  വലദ്യാഹത  ഭയഹപട്ടു  അവടളദ്യാടെണ്  
സലിക്കംഹെെക്കം  പേറഞ....''ഇതണ്  എഹന്റെ  ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂടനദ്യാടമദ്യാണെണ്  ഇവലിടടെകണ്  വരദ്യാന്  
നലിനഹകങ്ങഹന  ഹധരദക്കം  വന"  എന്നലിടണ്  ഹപേഹടന്നണ്  അവള്  ഒദ്യാടെലി  അവള്  
വലിശത്വസലിച  ടപേദ്യാഹല  ആ  കദ്യാടലില്  ഒരുപദ്യാടെണ്  ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂകള്  ഉണദ്യായലിരുന. 
അവള്  അവളുഹടെ  ഹധരദക്കം  ഹകവലിടലില  അവള്  പേലിഹന്നയുക്കം  നടെന  
അടപദ്യാഴുണ  അതലിമടനദ്യാഹെെരമദ്യായ  ചുവന്ന  പൂടനദ്യാടക്കം.  അവള്  
ആടലദ്യാചലിച....."ടനരടത  ടപേദ്യാഹല  ഈ  പൂടനദ്യാടതലിനുക്കം  സക്കംരക്ഷകന്  
ഉണദ്യാവുടമദ്യാ"എന്നണ്  അവള്കണ്  ടനരടതടപദ്യാഹല  തഹന്ന  ഈ  ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂവലിഹന്റെ  
ഒരു  ഹകദ്യാഹമടുതണ്  ഹകദ്യാടദ്യാരതലില്  കുഴലിചലിടെണെഹമനണദ്യായലിരുന.  ഒരു  പേരുനണ് 
ഹപേഹടന്നണ്  പേറനവന  അതുകണണ്  അവള്  വലദ്യാഹത  ഭയഹപട്ടു  ആ  പേരുനണ്  
പേറഞ...''ഇതണ്  എഹന്റെ  ടതദ്യാടമദ്യാണെണ്.  നനീ  എനലിനദ്യാണെണ്  ഇടങ്ങദ്യാടണ്  വന്നതണ്.''  
ഇതണ്  ടകടണ്  അവള്  ഭയടന്നദ്യാടെലി.  അവള്കണ്  വലദ്യാഹത  വലിഷമമദ്യായലി  അവള്  ഒരു 
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കലലിഹന്റെ  മുകളലിലലിരുന്നണ്  ആടലദ്യാചച...''ഇനലി  ഞദ്യാന്  എന്തു  ഹചയക്കം  ഒരു  
ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂവണ്  ടപേദ്യാലക്കം  എനലികണ്  കലിടലിയലില.'' അവള്  ഇതുക്കം  ആടലദ്യാചലിചണ്  
തലിരലിഹക  ടപേദ്യാവദ്യാന്  ടനദ്യാകലിയടപദ്യാള്  ഉണണ്  ഒരു  വശതണ്  നലിന്നണ്  കലിളലികളുഹടെ  
പേദ്യാട്ടുകള്  ടകള്ക്കുന. നല  സുഗന്ധവുക്കം  അനുഭവഹപട്ടു.  പേലിഹന്ന  ഒരു  
കളകളദ്യാരവുക്കം  അവള്  ആ  വശടതകണ്  നടെന  നല  മടനദ്യാഹെെരമദ്യായപ്രടദശക്കം  
നല  വലിശദ്യാലമദ്യായ  ഹവളചദ്യാടക്കം.  അതലിഹന്റെ  അടുതണ്  അതലിമടനദ്യാഹെെരമദ്യായ  
ഹകദ്യാടദ്യാരക്കം  അവലിഹടെനലിറചക്കം  പൂകള്  ആണെണ്.  പേല  നലിറങ്ങളലിലള  പൂകള്  
അഹതലദ്യാക്കംക്കൂടെലി  അവലിഹടെ  നലിറ  ഞകലിടെക്കുനണണ്.  ഹപേഹടന്നണ്  ഒരു  ടദവത  
പ്രതദക്ഷഹപട്ടു.  ആ  ടദവത  അവടളദ്യാടെണ്  ഇങ്ങഹന  പേറഞ. ''മകഹള  ഇതണ്  
നലിഹന്റെ  പ്രടദശമദ്യാണെണ് '',നനീ  പൂകഹള  നന്നദ്യായലി   പേരലിപേദ്യാലലിക്കുനണന്നണ്  ഞദ്യാന്  
കണ. '' നനീ  ആണെണ്  ഇനലി  പൂകളുഹടെ  റദ്യാണെലി''.  പേഹക്ഷ  അവള്  ടദവതടയദ്യാടെണ്  
ഇങ്ങഹന  പേറഞ. '' അടമ്മ  ഞദ്യാന്  എങ്ങഹന  ഇവലിഹടെ  ഒറകണ്  നലില്ക്കുക്കം''.  

ടദവത  ഉടെഹന  മദ്യാനലിക  ദണണ്  ഒന്നണ്  ചലലിപലിച.  അടപദ്യാള്  ഉണണ്    അവള്കണ്  
കൂടലിനദ്യായലി  ഒരു  കൂട്ടുകദ്യാരലി  വന്നലിരലിക്കുന.  അവള്  വളഹര  ഹചറുതദ്യായലിരുന.  

അവള്കണ്  ചലിറകുകള്  ഉണദ്യായലിരുന,  അവഹള  കദ്യാണെദ്യാന്  പൂമദ്യാറഹയ  ടപേദ്യാഹല 
ആയലിരുന.  ടദവത  പേറഞ. ''ഇനലി  നനീ  ടപേടെലിഹകണ  ഇവളുണണ്  നലിന്നകണ്  
കൂടലിനണ് ''.  ടദവത  ഉടെഹന  മദ്യാനലിക  ദണണ്  ഒന്നണ്  ചലലിപലിച.  ഹപേഹടന്നണ്  
രദ്യാജകുമദ്യാരലികണ്  ചലിറകുകള്  ഉണദ്യായലി.ടദവത  അവള്കണ്  മദ്യാനലിക  ദണണ്  
ഹകടുത്തു.  ടദവത  ഹപേഹടന്നണ്  അപ്രതലിക്ഷലിതയദ്യായലി.  രദ്യാജകുമദ്യാരലിയുക്കം  അവളുഹടെ  
കൂട്ടുകദ്യാരുയുക്കം  കുടെലി  ആ  പ്രടദശക്കം  ഒന്നണ്  ചുറലി  കണ.  എന്നലിടണ്  അവര്  പുതലിയ  
ഹകദ്യാടദ്യാരതലിടലകണ്  ടപേദ്യായലി.  അവര്  പൂകദ്യാളുഹടെ   റദ്യാണെലിയദ്യായലി  ജനീവലിച.  

രദ്യാജകുമദ്യാരലിഹയ  എലദ്യാവരുക്കം '' പൂകളുഹടെ  റദ്യാണെലി''  എന്നണ്  വലിളലിച.

- റദേവപലിയ.ടക.പലി
                                                                6.A
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                                                                                                    ജനീവചരലിത്രക്കുറലിപണ്ജനീവചരലിത്രക്കുറലിപണ്

റഡറ്റോറഡറ്റോ    ..    എഎ    ..    പലിപലി    ..    ടജ അബ്ദുല് കലറ്റോശംടജ അബ്ദുല് കലറ്റോശം

    പ്രമുഖ ഇനദന് ഭഭൗതലിക ശദ്യാസ്ത്രജനദ്യായ ഇടദ്ദേഹെെക്കം പ്രമുഖ ഇനദന് ഭഭൗതലിക ശദ്യാസ്ത്രജനദ്യായ ഇടദ്ദേഹെെക്കം 20022002 മുതല് മുതല് 
2007 2007 വഹര ഇനദയുഹടെ രദ്യാഷ്ട്രപേലിതദ്യാവദ്യായലിരുനവഹര ഇനദയുഹടെ രദ്യാഷ്ട്രപേലിതദ്യാവദ്യായലിരുന. . ശുഭപ്രതനീക്ഷയുളശുഭപ്രതനീക്ഷയുള
ഒരു പേരലിശ്രമശദ്യാലലി  എന്ന നലിലയലില് മറ്റുളവര്കണ് പ്രടചദ്യാദനക്കം ഒരു പേരലിശ്രമശദ്യാലലി  എന്ന നലിലയലില് മറ്റുളവര്കണ് പ്രടചദ്യാദനക്കം 
നല്കുന്നതരതലില് എഴുതുകയുക്കം പ്രസക്കംഗലിക്കുകയു നല്കുന്നതരതലില് എഴുതുകയുക്കം പ്രസക്കംഗലിക്കുകയു 
ഹചയനഹചയന.1931.1931 ല് തമലിഴദ്യാടലിഹല രദ്യാടമശരതദ്യാണെണ് ജനലിചതണ്ല് തമലിഴദ്യാടലിഹല രദ്യാടമശരതദ്യാണെണ് ജനലിചതണ്.  .  

''ഭദ്യാരതരതക്കംഭദ്യാരതരതക്കം' ' ബഹുമതലി ലഭലിചലിട്ടുണണ്ബഹുമതലി ലഭലിചലിട്ടുണണ്. '. 'അഗലിചലിറകുകള്അഗലിചലിറകുകള്' ' പ്രധദ്യാന പ്രധദ്യാന 
കൃതലിയദ്യാണെണ്കൃതലിയദ്യാണെണ്..
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                                                                  കഥ

നഷക്കം 
         ബദ്യാനു ആറദ്യാക്കം കദ്യാസലിലദ്യാണെണ് പേഠലിക്കുന്നതണ്. ബദ്യാനുവലിനണ് ഒരു 
കൂട്ടുകദ്യാരലി  മദ്യാത്രടമ   ഉള.
ബദ്യാനുവലിഹന്റെ കൂട്ടുകദ്യാരലിയുഹടെ ടപേരണ് മലിനഎന്നദ്യാണെണ്.
മലിനവുക്കം ബദ്യാനുവുക്കം അയല്വദ്യാസലികളദ്യായലിരുന .
അതുഹകദ്യാണണ് രണണ് ടപേരുക്കം ഒന്നലിചണ് കളലിക്കുക്കം പേഠലിക്കുക്കം സ്ക്കൂളലില് 
ടപേദ്യാവുക്കം .അങ്ങഹന ഒരു ദലിവസക്കം
ബദ്യാനുവലിഹന പൂച മദ്യാനലി .മദ്യാനലിയ പൂച മലിനവലിഹന്റെ കുറലിഞലി 
 പൂചയദ്യായലിരുന .ബദ്യാനുവലിനണ്
മുറലിയദ്യായലി .പേലിന്നനീടെണ് പേനലിയുക്കം .എന്നദ്യാലക്കം ബദ്യാനുവലിനണ് പൂചഹയ 
വളഹര ഇ ഷമദ്യായലിരുന .
മലിനവുക്കം ബദ്യാനുവുക്കം പേലിണെങ്ങലിയതുമലില .പേടക്ഷ,
ഹഹവകദ്യാഹത മദ്യാതദ്യാപേലിതദ്യാകള് തമ്മലില് മുഖക്കം തലിരലിചണ് നടെകദ്യാനുക്കം 
വനീടെലിനണ് ചുറ്റുക്കം ടവലലി ഹകടദ്യാനുക്കം 
തുടെങ്ങലി .എന്നദ്യാലക്കം മലിനവുക്കം ബദ്യാനുവുക്കം പേലിണെങ്ങലിയതുമലില. അവര് 
ഒരുമലിച തഹന്ന സ്ക്കുളലില്  
ടപേദ്യാകലക്കം കളലികലക്കം പേഠലികലക്കം തുടെര്ന. പേടക്ഷ ഇഹതദ്യാനക്കം 
വനീട്ടുകദ്യാര്കണ് പേലിടെലിചലില. അവസദ്യാനക്കം മലിനവലിഹന്റെ അമ്മയണ് ഒരു 
ദുഷബുദലി  മുളച.  മലിനവലിഹന്റെ  അമ്മ  മലിനവലിഹന  സ്ക്കൂള്  മദ്യാറലി.  
ഹവകദ്യാഹത  വനീടുക്കം  ഇതറലിഞ  ബദ്യാനു  അച്ഛടനദ്യാടെണ്  തഹന്ന  സ്ക്കൂള് 
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മദ്യാറണെഹമനക്കം  ടെഭൗണെലിടലകണ്  ആകണെഹമനക്കം  ടെഭൗണെലിഹല  യു.പേലി
സ്ക്കൂളലില്  തഹന്ന  ടചര്കണെഹമനക്കം  ബദ്യാനു  പേറഞ.  ഇടത  
സ്ക്കൂളലിലദ്യാണെണ്  മലിനവുക്കം  മദ്യാറലിയഹതന്നണ്  അറലിയദ്യാത  ബദ്യാനുവലിഹന്റെ  
അച്ഛന്  അവള്  പേറഞഹതലദ്യാക്കം  ഹചയണ്തു.  ഹവകദ്യാഹത  ബദ്യാനു  
ടെഭൗണെലിഹല  സ്ക്കൂളലിടലക്കുക്കം  വനീടലിടലക്കുക്കം  മദ്യാറലി.  ഒരദ്യാഴണ്ച  
കഴലിഞടതയുള.  മലിന  ആ  സ്ക്കൂളലില്  ബദ്യാനുവലിഹന്റെ  കദ്യാസലില്  
തഹന്ന  വഹന്നതലി.  അങ്ങഹന  അവര്  സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ  
ടപേദ്യാകുടമദ്യാള്  ഒരു  ദലിവസക്കം  മനവലിഹന്റെ  അച്ഛന്  ബദ്യാനു  
മലിനവലിഹന്റെ  സ്ക്കൂളലിലദ്യാഹണെന്നണ്   അറലിഞ.  അതുടപേദ്യാഹല  തഹന്ന  
ബദ്യാനു  പേഠലിക്കുന്ന  സ്ക്കൂളലില്  മലിന  പേഠലിക്കുന  എന്നണ്  
ബദ്യാനുവലിഹന്റെ  അച്ഛനുക്കം  അറലിഞ. ഈ  വലിവരക്കം  രണണ്  
ഭദ്യാരദമദ്യാടരദ്യാടുക്കം  പേറഞ.  ബദ്യാനുവലിഹന്റെ  അമ്മ  ചലിനലിച  
കദ്യാരദങ്ങള്  ഹകകദ്യാരദക്കം  ഹചയദ്യാന്  തനീരുമദ്യാനലിച.  പേഹക്ഷ  
മലിനവലിഹന്റെ  അമ്മ  മലിനവലിഹന്റെ  അച്ഛടനദ്യാടെണ്  ബദ്യാനുവലിഹന  
ഹകദ്യാലദ്യാന്  പേറഞ.  അങ്ങഹന  മലിനവലിഹന്റെ  അച്ഛന്  പേലിടറന്നണ്  
ബദ്യാനുവലിഹന  സ്ക്കൂളലില്  ടപേദ്യാകുമദ്യാള്  തടലിഹകണ  ടപേദ്യായലി 
ഹകദ്യാന .  ഈ  വലിവരക്കം  നദ്യാടലില്  പേദ്യാടദ്യായലി.  ഹവകദ്യാഹത  
മലിനവലിഹന്റെ  ഹചവലിയലിലക്കം  ഈ  കദ്യാരദക്കം  എതലി.  അങ്ങഹന  
അന  രദ്യാത്രലി  മലിന  മനക്കംഹന്നദ്യാനണ്  ആത്മഹെെതദ    ഹചയ.  
അങ്ങഹന  രണണ്  വനീട്ടുകദ്യാര്ക്കുക്കം  തങ്ങളുഹടെ  മകഹള  നഷണ്ഹപട്ടു.   

ആര്ദ.യ.ടക -8.
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                                                  ജജീവചരലിത്ര കുറലിപഡ

      ജലിജലി. . ശങരപലിള  ശങരപലിള  (1930 – 1989)(1930 – 1989)

                    
   തലിരുവനപുരക്കം ജലിലയലിഹല ചലിറയലിന് കനീഴലില് വലി. 
ടഗദ്യാപേദ്യാല-

പലിളയുഹടെയുക്കം 
കമലദ്യാക്ഷലിയമ്മയുഹടെയുക്കം  മകനദ്യായലി 
1930
ജൂണ 22 ല് ജനീ.ശങരപലിള 
ജനലിച.  തലിരുവനനപുരഹത 
വലിവലിധ ടകദ്യാടളജുകളലിലദ്യായലി 
വലിദദദ്യാഭദദ്യാസക്കം പൂര്തലിയദ്യാകലിയ 
 ടശഷക്കം വലിവലിധ ടകദ്യാടളജുകളലില്  
അധദദ്യാപേകനദ്യായലി ടസവനമനുഷലിച.

1977 ല്  കദ്യാലലികറണ് യൂണെലിടവഴലിറലി 
സ്കൂള്  ഒദ്യാഫണ് ഡദ്യാമ ആരക്കംഭലിചടപദ്യാള് അതലിഹന്റെ 
ഡയറക്ടറദ്യായലി. 1988
മുതല് മഹെെദ്യാതമഗദ്യാന്ധലി യൂണെലിടവഴലിറലിയുഹടെ സ്കൂണ്ള് ഒദ്യാഫണ് 
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ഹലടറഴണ് ഡയറക്ടറദ്യായലിരുന. കുടലികളുഹടെ നദ്യാടെകടവദലിയദ്യായ 
രക്കംഗപ്രഭദ്യാതലിഹന്റെ സദ്യാപേകരലില് ഒരദ്യാളദ്യാണെണ്.ജനീ. ശങരപലിള 
നദ്യാടെക സക്കംവലിധദ്യായകന്, അധദദ്യാപേകന്, അഭലിനയക്കം, 

നദ്യാടെകരചന, സക്കംഗനീതക്കം, ചമയക്കം എന്നനീ നലിലകളലിഹലലദ്യാക്കം 
പ്രഗതഭനദ്യാണെണ്. അടദ്ദേഹെെക്കം കുടലികളലിടലകണ് നല 
സടന്ദശങ്ങളുക്കം ആശയങ്ങളുക്കം 
എതലിക്കുന്നതലിനുക്കം അവരുഹടെ കഴലിവുകള് വളര്തലിഹയടുക്കു-
ന്നതലിനുക്കം നദ്യാടെകക്കം മലികച മദ്യാധദമമദ്യാഹണെന്നണ് അടദ്ദേഹെെക്കം  
തലിരലിചറലിഞ. അങ്ങഹന കുടലികളുഹടെ നദ്യാടെക ടവദലികണ് ടകരള
ടവദലികണ് പ്രചദ്യാരക്കംനല്കലി. ഇകദ്യാലഹതലദ്യാക്കം കുടലികളുഹടെ 
നദ്യാടെക ടവദലി പ്രവര്തനങ്ങളുക്കം അടദ്ദേഹെെക്കം ഉഭൗര്ജലിതമദ്യായലി 
നടെതലി. നദ്യാടെകടവദലിടയയുക്കം 
നദ്യാടടെദ്യാടെലിദദശദകലദ്യാരൂപേങ്ങടളയുക്കം 
പേറലിയുള നലിരവധലി പേക്കംനങ്ങടളയുക്കം അടദ്ദേഹെെതലിഹന്റെതദ്യായലി-
ട്ടുണണ്. ഒടടടറ പേദവലികള് അലങരലിച അടദ്ദേഹെെക്കം 1989 

ജനുവരഒന്നദ്യാക്കം തലിയതലി അനരലിച.

                                            -അബലിനജീഷഡ .പലി     
                                            6.A         
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 കഥ
അമ്മയടട  റസ്നേഹശം

ഒരലിടെതണ്  ഒരു  ഗ്രദ്യാമതലില്  ഒരു  അച്ഛനുക്കം  അമ്മയുക്കം  
ഉണദ്യായലിരുന.  അവര്കണ്  ഒരു  ആണക്കുടലി  ജനലിച.  കുടലിയുഹടെ  
ജനനതലില്  തഹന്ന  അമ്മ  മരലിച.  അങ്ങഹന  
അവനണ്  മനു  എന്നണ്
ടപേരലിട്ടു.  അമ്മ
ടപേദ്യായതലിഹന്റെ
സക്കംങടെക്കം  മദ്യായദ്യാഹത
വര്ഷങ്ങളുക്കം
മദ്യാസങ്ങളുക്കം  കടെന
ടപേദ്യായതണ്  അവര്
അറലിഞടതയലില.  
മനു
അക്കംഗണെവദ്യാടെലിയലില്
ടചര്ന.  അവഹന  കുളലിപലികദ്യാനുക്കം  പേലണ്ടതപലികദ്യാനുക്കം  
ഒരുകദ്യാനുക്കം  അവനണ്  അച്ഛന്  മദ്യാത്രടമ  ഉണദ്യായലിരുനള.  അവനണ് 
അക്കംഗണെവദ്യാടെലിയലില്  നലിന്നണ്  ഒരു  നല  കൂട്ടുകദ്യാരഹന  കലിടലി.  
അവഹന്റെ  ടപേരദ്യാണെണ്  അപ.  മനു  അപവലിടനദ്യാഹടെദ്യാതണ്  
കളലികദ്യാനുക്കം  പേഠലികദ്യാനുക്കം  തുടെങ്ങലി.
അപവലിഹന്റെ  അമ്മ  അവടനയുക്കം  അവഹന്റെ  അച്ഛടനയുക്കം  വലിടണ്  
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അപവലിഹന്റെ  ഹചറുപകദ്യാലതണ്  വലിടദശടതകണ് ടപേദ്യായതദ്യാണെണ്.  
ഹപേഹടന്നണ്  ഒരു  ദലിവസക്കം  മനുവുക്കം  അപവുക്കം  കൂടെലി  അമ്മയുഹടെ  
കദ്യാരദക്കം  പേറഞണ്  വഴകലിട്ടു.  ഹപേഹടന്നണ്  ഒരുന്നദ്യാള്  അപവലിഹന്റെ  
അമ്മ  വലിടദശതണ്നലിന്നണ്  തലിരലിചവന.  അപവലിഹന്റെ  അച്ഛന്  
അവഹര  സത്വനീകരലിചലില.  അപവലിഹന്റെ  സക്കംങടെതലിനുമുന്നലില്  
അച്ഛന്  സമ്മതലിച.  അവര്കണ്  ഒരു  നല  കുടുക്കംബജനീവലിതക്കം  
ഉണദ്യായലി.  ഒരു  ദലിവസക്കം  അപവലിഹന്റെ  അമ്മയുഹടെകൂഹടെ  
സദ്യാധനങ്ങള്  വദ്യാങ്ങദ്യാന്  ടപേദ്യായലി.  അവര്  സഞ്ചരലിച  
വദ്യാഹെെനഹത ഒരു  ടലദ്യാറലി  തടലി.  അപവലിനണ്  ഹചറലിഹയദ്യാരു  
മുറലിമദ്യാത്രടമ  പേറലിയുള  പേഹക്ഷ  അവഹന്റെ  അമ്മ  മരലിച.  കുടറ  
ദലിവസക്കം  അവന്  അക്കംഗണെനവദ്യാടെലിയലില്  ടപേദ്യായടതയലില. 

അങ്ങഹന അവന്  അക്കംഗണെവദ്യാടെലിയലില്  ടപേദ്യാവദ്യാന്  തുടെങ്ങലി.  അപ
അവഹന്റെ  കദ്യാരദഹമലദ്യാക്കം  മനുവലിടനദ്യാടെണ്   പേറഞ.  അക്കംഗണെ
വദ്യാടെലിയലിലള  ആല്മ്മരതലിഹന്റെ  ചുവടലില്  ഇരുന്നണ്  രണണ്ടപരുക്കം  
അമ്മഹയ  ഒദ്യാര്തണ്  ഹപേദ്യാടലികരഞ. എഹന്നനക്കം  അമ്മയുഹടെ   
ടസ്നേഹെെക്കം   അറലിയദ്യാഹത  അവര്  വളര്ന.                          

                        
                  ഉണലിമദ്യായ.ഹക പേലി         6.A        

                                               

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              19



തൂലലിക

വലിവരണെക്കം

ഒദ്യാണെക്കം
ഒദ്യാണെക്കം ടകരളനീയരുഹടെ ടദശനീടയദ്യാത്സവമദ്യാണെണ്.
കര്കടെകമദ്യാസതലിലദ്യാണെണ് ഒദ്യാണെക്കം ഉണദ്യാവുക.

10 ദലിവസമദ്യാണെണ് ഒദ്യാണെക്കം ആടഘദ്യാഷലിക്കുന്നതണ്.

ഒദ്യാണെഹതക്കുറലിചള ഒരു പേഴഹഞ്ചദ്യാലദ്യാണെണ്
"അതപടതദ്യാണെക്കം അടുതടലദ്യാ നദ്യായടര ടചദ്യാതലി

പുഴുങ്ങുവദ്യാന് ഹനല്ലുതദ്യാടയദ്യാ ''എന്നതണ്..
                                               റദേവപലിയ.ടക.വലി   6 A   
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കഥ
നന്ദുവലിടന്റെ  മുത്തശലി

           ഒരലിടെതണ്  ഒരു  നന്ദുവുക്കം  മുതശലിയുക്കം  ജനീവലിചലിരുന. 

നന്ദുവലിഹന്റെ  അമ്മയുക്കം  അച്ഛനുക്കം  വലിടദശതദ്യാണെണ്.  ഒരലികല് 
അവര്  വന്നലിരുന.  അവര്  നന്ദുവലിഹന  മുതശലിയലില്  
നലിന്നണ്  അകറലിഹകണണ്  ടപേദ്യായലി.  അന്നണ്  നന്ദു  ഒരുപേദ്യാടെണ്  
കരഞ.  പേഹക്ഷ  അവഹന്റെ  കരചലിലലിനണ്  ശകലി  
ഉണദ്യായലിരുന്നലില.  അവര്  മുതശലിഹയ  ഉടപേക്ഷലിചണ്  
നന്ദുവലിഹന  ഹകദ്യാണ  ടപേദ്യായലി.  മുതശലി  ആ  വലലിയവനീടലില് 
ഒറയദ്യായലി.
               കുറചണ്  ദലിവസങ്ങള്കണ്  ടശഷക്കം  മുതശലികണ്  
വലദ്യാത  പേനലി  ആയലിരുന. അന്നണ്  നന്ദു  വലിടദശതണ്  
നലിന്നണ്  വന.  മുതശലിഹയ  ആശുപേത്രലിയലില്  ഹകദ്യാണ  
ടപേദ്യായലി.  അന്നണ്  നന്ദുവലിനണ്  വളഹര  സക്കംങടെമ്മുളള  
ദലിവസമദ്യായലിരുന.  അന്നണ്  നന്ദു  എലദ്യാ  ഹദവങ്ങടളയുക്കം  
വലിളലിചണ്  പ്രദ്യാര്തലിച.  കുറചണ്  സമയങ്ങള്കണ്  ടശഷക്കം  
ടഡദ്യാക്ടണ്ര്  മലിതശലിയുഹടെ  മുറലിയലില്  നലിന്നണ്  വന്നണ്  പേറഞ  
മുതശലികണ്  കുഴപഹമദ്യാനക്കം  ഇല  നലിങ്ങള്കണ്  വനീടലിടലകണ്  
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ടപേദ്യാകദ്യാക്കം  എന  പേറഞ
                      {ഒരു  മദ്യാസതലിനണ്  ടശഷക്കം}......................

           
           ഒരു  ഓണെ  ദലിവസക്കം  നന്ദുവുക്കം  അമ്മയുക്കം  അച്ഛനുക്കം  
ഉള  ആ  ഓണെ  ദലിവസക്കം
അന്നണ്  നന്ദു  ഒരു  ഹസറ്റുക്കം
മുണമദ്യായലി  മുതശലികണ്
ഹകദ്യാടുകദ്യാന്  വന.  അതുക്കം
അണെലിഞണ്  മുതശലിയുക്കം
എലദ്യാവരുക്കം   അമലതലില്
ടപേദ്യായലി.  ഭഗവദ്യാഹന  ഹതദ്യാഴ
ഒദ്യാണെ  സദദയുക്കം  കഴലിചണ്
മുതശലിയുക്കം  നന്ദുവുക്കം
കലിടെനറങ്ങലി.  പേലിഹന്ന
മുതശലി  എഴുടന്നറലില.  നന്ദു 
ഒരുപേദ്യാടെണ്  ഹപേദ്യാടലി  കരഞ.  
പേഹക്ഷ  മുതശലി
ജനീവലിതതലിടലകണ്  തലിരലിച  വന്നലില. അവര്  മുതശലിഹയ  
മറന്നണ്  വലിടദശടതകണ്  പേറന.

- അശശ്വനലി.സലി
 

8.A

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              22



തൂലലിക

ജജീവചരലിത്രക്കുറലിപഡ

         കടമ്മനലിട്ട  രറ്റോമകൃ  ഷ്ണന    

                            ഹചദ്യാല്കദ്യാഴദ്യാചകളലിലൂടടെയുക്കം  മലയദ്യാള   
കവലിതഹയ  ആസത്വദകരലിടലകണ്  എതലിച  ആധുനലിക  
കവലി.  ടകരളതലിഹന്റെ  നദ്യാടടെദ്യാടെലി  സക്കംസദ്യാരതലിഹന്റെ  
കരുതലിഹന  പുതലിയ  കവലിതദ്യാരനീതലിയുമദ്യായലി  
സമനത്വയലിപലിക്കുകയുക്കം  ഹചദ്യാല്കദ്യാഴദ്യാചയലിലൂഹടെ  അവ  
ആസത്വദ്യാദകരലില്  എതലിക്കുകയുക്കം  ഹചയ.  പേതനക്കംതലിട  
ജലിലയലിഹല  കടെമ്മനലിടയലില്  ജനലിച.  ടകരള  
നലിയമസഭയലില്  അക്കംഗമദ്യായലിരുന.  ടകരള  സദ്യാഹെെലിതദ  
അകദ്യാദമലി  പുരസദ്യാരക്കം  ടനടെലി.  കുറതലി,  കടെലിഞ്ഞൂല്ഹപടന്,

മലിശ്രതളക്കം,  മഴഹപേയന  മന്ധളക്കം  ഹകദ്യാട്ടുന,  പുരുഷസൂകക്കം,

ടദവലിസ്തവക്കം,  ടകദ്യാഴലി,  കടെമനലിടയുഹടെ  കവലിതകള്,  ഹവളലി 
ഹവളലിചക്കം,  ടഗദ്യാടദദ്യാഹയ  കദ്യാതണ്,  സൂരദശലില  എന്നലിവയദ്യാണെണ്
പ്രധദ്യാന  കൃതലികള്.   

- ഉണലിമറ്റോയ.ടക.പലി
                                                                 6.A
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                                                   കഥ

   മലിക്കു തവളയുക്കം ചലിക്കു  തവളയുക്കംമലിക്കു തവളയുക്കം ചലിക്കു  തവളയുക്കം

ഒരലിടെതണ്  ഒരലിടെതണ്  രണണ് തവളകളദ്യായ അമ്മയുക്കം അച്ഛനുക്കം  
തദ്യാമസലിചലിരുന.  വര്ഷങ്ങള്കണ് ടശഷക്കം  അവര്കണ് ഇരട 
കുടലികള് ജനലിച.  അവര്കണ്  അച്ഛനുക്കം  അമ്മയുക്കം  ടപേരലിട്ടു.  മലിക്കു 
തവളയുക്കം  ചലിക്കു  തവളയുക്കം  അവരുഹടെ  കൂട്ടുകദ്യാരദ്യാണെണ്  
അണദ്യാരകണനുക്കം, വണദ്യാതലി കലിളലിയുക്കം. ഒരുനദ്യാള്  ചലിക്കു 
തവളയുക്കം  മലിക്കു തവളയുക്കം ഹമതദ്യാനതണ്  കളലികദ്യാന്  ടപേദ്യായലി.   
അവര്  കളലിക്കുന്ന  കലിണെറുക്കം  പേദ്യാടെവരമ്പുക്കം  കുളങ്ങളുക്കം  കൂണെലിന് 
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ചുവടലിലക്കം  ആണെണ്  കളലിസലങ്ങള്. ഒരുനദ്യാള്  കളലിചഹകദ്യാ-
ഹകദ്യാണലിരലിക്കുന്നതലിനലിടെയലില്  അതലി ശകമദ്യായ കദ്യാറണ്  
ആകദ്യാശതലില്  നലിന്നണ് പേരുന്തുകളുഹടെ  കലപേലില ശബങ്ങളുക്കം 
എടുതണ് ടകള്കദ്യാക്കം. അതുടകട  അണദ്യാരകണനക്കം,  

വണദ്യാതലികലിളലിയുക്കം  അവരുഹടെ  വനീടലില് ടപേദ്യായലി. അവസദ്യാനക്കം 
മലിക്കു തവളയുക്കം ചലിക്കു തവളയുക്കം തനലിചദ്യായലി. ഹപേഹടഹന്നദ്യാരു 
ഇടെലിമലിന്നലക്കം മഴയുക്കം വന. മലിക്കു തവള കൂണെലിഹന്റ ചലിവടലില്  
വഹന്നദ്യാളലിച. ഒദ്യാടുന്ന നലിരകലില്  ചലിക്കുവലിടന കദ്യാണെദ്യാതദ്യായലി. 
അച്ഛനമ്മമദ്യാര്കണ് അവഹര കദ്യാണെദ്യാഞലിടണ് ആദലിയദ്യായലി. മഴ 
നലിന്നടതദ്യാഹടെ  മലിക്കുതവള  കരഞഹകദ്യാണണ് വനീടലിഹല എതലി. 
കദ്യാരദക്കം മലിക്കു തവളടയദ്യാടെണ്  അച്ഛനമ്മമദ്യാര് അടനദഷലിച. കദ്യാരദക്കം    
അറലിഞടപദ്യാള്  അമ്മയക്കം അച്ഛനുക്കം സങടെക്കം സഹെെലികദ്യാന് 
കഴലിഞലില. ഇവഹരലദ്യാവരുക്കം കൂടെലി ചലിക്കുവലിടന ടതടെലിയലിറങ്ങലി. 
അവസദ്യാനക്കം  ഒരു പേരുനണ് അവഹന ഹകദ്യാതലി  
പേര്വതതലിഹന്റെതദ്യാഹഴ ടകദ്യാണണ് ടപേദ്യായലി ഇട്ടു.  അച്ഛനുക്കം അമ്മയുക്കം 
മലികവുക്കം അവഹന കണ. അവര് ചലിക്കുവലിഹന്റെ അടുടതകണ് ഹചന. 
അവര് ചലിക്കുവലിഹനയുക്കം കൂടലി സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ വനീടലിടലകണ് 
മടെങ്ങലി… 

        
                - അബലിഷ .പലി

                                                          6.A      

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              25



തൂലലിക

                                                                                      കഥകഥ

ഒറ്റോടലിചറ്റോടലിനടകറ്റോശംഒറ്റോടലിചറ്റോടലിനടകറ്റോശം                            
മലിടുകലിയറ്റോയ  ഒരു  മറ്റോനകുട്ടലിയറ്റോണഡ  മലിക്കു.അവളുടട  കൂട്ടുകറ്റോരനറ്റോയ
ചലിക്കുവറ്റോകടട്ട  മഹറ്റോമടലിയനശം!അമ്മ  ടകറ്റോടുക്കുന്ന  ആഹറ്റോരടമറ്റോടക
മലിക്കു  കറുമുടറ  കടലിചഡ  ചവചഡ  തലിന.  എന്നറ്റോല്  ചലിക്കുറവറ്റോ,
അമ്മആഹറ്റോരവുമറ്റോയലി  വരുറമറ്റോള്ത്തടന്ന  അതഡ  കഴലികറ്റോടത
ഒറ്റോടലിമറയശം.  മലിടുകലിയറ്റോയ  മലിക്കുവലിടന  റപറ്റോടല  റമറ്റോനശം  റമറ്റോളുശം
നന്നറ്റോയലി  ആഹറ്റോരശം  കഴലിറചറ്റോളു  എന്നഡ  പറഞഡ  ആഹറ്റോരശം  നല്കലി
തുടങറ്റോശം.  ഒരു  ദേലിവസശം  മലിക്കുവുശം  ചലിക്കുവുശം  വജീടലിനടുത്തുള
പുഴകരയലില്  കൂട്ടുകറ്റോര്ടകറ്റോപശം  കളലികറ്റോന  റപറ്റോയലി.  നന്നറ്റോയലി
ഭക്ഷണശം  കഴലിച  മലിക്കുശം  കൂട്ടുകറ്റോര്ടകറ്റോപശം  എന്നറ്റോല്  ആഹറ്റോരശം
കഴലികറ്റോടത   കളലികറ്റോടനത്തലിയ  ചലിക്കു  ക്ഷജീണലിചഡ  ഒരുമരച്ചുവട്ടലില്
ഇരലിപറ്റോയലി. കുറചഡ കഴലിഞതുശം അവന അവലിടടകലിടനറങലിറപറ്റോയലി. 
കുടറകഴലിഞതുശം ചലിക്കു ഉറകത്തലില് നലിനശം ഉണര്ന.  അറപറ്റോഴതറ്റോ
കൂട്ടുകറ്റോടരല്ല  റ്റോശം കളലികഴലിഞഡമടങ്ങുന.ചലിക്കുവലിനഡ വലലിയ വലിഷമമറ്റോയലി.
''മലിക്കുവലിടന  നന്നറ്റോയലി  ആഹറ്റോരശം  കഴലിചറ്റോല്  തനലിക്കുശം  ഒറ്റോടലിചറ്റോടലി
കളലികറ്റോകാുന.''അനമുതല് അമ്മ തരുന്ന ആഹറ്റോരശം മുഴുവനശം ചലിക്കു
മടലിയലില്ലറ്റോടത  കഴലികറ്റോന  തുടങലി.  അറതറ്റോടട  അവടന്റെ
ക്ഷജീണടമല്ലറ്റോശം  മറ്റോറലി.  കൂട്ടുകറ്റോറരറ്റോറടറ്റോപശം  ചലിക്കു  ഒറ്റോടലിചറ്റോടലികളലികറ്റോന
തുടങലി. 

                                             അബലിനജീഷഡ.പലി 6.A
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                                                വലിവരണെക്കം

                   പൂമദ്യാറ
 എനക്കം നമ്മള് കദ്യാണുന്ന പൂമദ്യാറഹയ കദ്യാണെദ്യാന് 

എഹനദ്യാരു ഭക്കംഗലിയദ്യാണെണ്. പേദ്യാടെതലിലൂഹടെയുക്കം വരമലിലൂഹടെയുഹമലദ്യാക്കം
നമ്മള് പൂമറഹയ കദ്യാണെദ്യാറുണണ്. പൂകളലില് ടതന് കുടെലികദ്യാന് 
പൂമദ്യാറകള് നലിടതദഹന വനീടുകളലിലക്കം പൂടനദ്യാടങ്ങളലിലക്കം 
എതദ്യാറുണണ്. പൂമദ്യാറകള്കണ് ഏഹറ പ്രലിയഹപടതദ്യാണെണ് ടതന്. 

ഏഴഴകുളപൂമദ്യാറകളക്കംഉണദ്യാകുക്കംഅരളലിശലഭ,വലിലദ്യാസലിനലിനദ്യാട്ടു
ടകദ്യാമദ്യാളലി,നദ്യാട്ടുടറദ്യാസമഞപദ്യാപദ്യാതലി,കറുപന് എന്നലിങ്ങഹന 
ഒടടഹറ പൂമദ്യാറകള് നമ്മുഹടെ ഈ ഹകദ്യാചടലദ്യാകതണ് 
പേദ്യാറലിനടെക്കുന. രദ്യാത്രലിയലില് വലിരലിയുന്ന മുല,അനനടശനക്കം 
തുടെങ്ങലിയ പൂകള് രദ്യാത്രലി പേരദ്യാഗണെതലിനണ് എത്തുന്നവരദ്യാണെണ്. 
നലിശദ്യാ ശലഭങ്ങള് പൂമദ്യാറകള് ടതന് കുടെലിക്കുക മദ്യാത്രമല 
ഹചയന്നതണ് പേരദ്യാഗണെതലിനു സഹെെദ്യായലിക്കുനമുണണ്. ഇക്കംഗനീഷലില് 
പൂമറഹയ 'Butter Fly' എന്നദ്യാണെണ് പേറയദ്യാറണ്. പൂമദ്യാറകള് 
ആദദക്കം പുഴുവദ്യാണെണ് പേലിഹന്നയദ്യാണെണ് പൂമദ്യാറയദ്യായലി മദ്യാറുന്നതണ്.

                    -ടദവപ്രലിയ. ഹക വലി -6.
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                                                           കഥ

മലിനവലിഹന്റെ പൂടനദ്യാടക്കം
മലിനവലിനണ് അതലിമടനദ്യാഹെെരമദ്യായ കദ്യാരറണ് ടതദ്യാടമു-

ണദ്യായലിരുന.അമ്മയുക്കം മലിനവുക്കം ഹവകുടന്നരക്കം 
വനീടലിഹലതലിയദ്യാല് കദ്യാരറണ് ഹചടെലിയണ് ഹവളക്കം ഒഴലിച-

ഹകദ്യാടുക്കുക്കം.ഒരുനദ്യാള് ഹവകുടന്നരക്കം ഹവളക്കം ഒഴലിച-
ഹകദ്യാടുക്കുകയദ്യായലിരുന്ന മലിന അതലിനലിടെയലില് ഒരു
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ഹകദ്യാച പൂമദ്യാറ കദ്യാരറണ് ഹചടെലിയുഹടെ മുകളലില് 
വന്നലിരുന.അവള് വലിചദ്യാരലിച ടതന് നുകരദ്യാന് 
വന്നതദ്യാഹണെന്നണ് പേടക്ഷ പൂമദ്യാറയണ് ടതന് നുകരദ്യാന് 
ഇവലിഹടെ പൂകഹളദ്യാനമലിലടലദ്യാ.അവള് അമ്മടയദ്യാടെണ് 
പേറഞ.അടമ്മ നമ്മുഹടെ കദ്യാരറണ് ടതദ്യാടതലില് ഒരു  
പൂമദ്യാറ വന്നലിരുന.അടമ്മ നദ്യാഹള വരുടമദ്യാള് 
ഹപേദ്യാനവലിടനദ്യാടുക്കം ചലിനവലിടനദ്യാടുക്കം പൂകള് 
ഹകദ്യാണവരദ്യാന് പേറയണെക്കം.എന്നലിടണ് നമുകണ് അതലിമ-

ടനദ്യാഹെെരമദ്യായ പൂടനദ്യാടക്കം നലിര്മ്മലികദ്യാക്കം ''പേലിടറ -
ദലിവസക്കം സ്ക്കൂളലില് നലിന്നണ് വരുടമദ്യാള് മലിനവലിഹന്റെ
കയലില് പേലതരതലിലള ടറദ്യാസണ്,മുല,ഹചമരതലി 
എന്നനീ പൂകള് നലിറഞലിരുന.അതുപേടയദ്യാഗലിചണ് 
അവര് അതലിമടനദ്യാഹെെരമദ്യായ ഒരു പൂടനദ്യാടക്കം 
നലിര്മ്മലിച.പേലിടറ ദലിവസക്കം വന്ന പൂമദ്യാറയണ് ഇതു 
കണണ് സടനദ്യാഷമദ്യായലി.പൂമദ്യാറ വന്നണ് ടതന് 
കുടെലിക്കുന്നതണ് മലിനവുക്കം അവളുഹടെ അമ്മയുക്കം ടനദ്യാകലി
നലിന.

                                             -അബലിഷ.പലി
                                                                                                              ആറഡ.എ
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                      വലിവരണെക്കം

ടകരളക്കം

             ടകരളക്കം എത്ര
സുന്ദരമദ്യാണെണ്. ടകരളഹത നമ്മുഹടെ
അമ്മഹയ ടപേദ്യാഹല
ടസ്നേഹെെലികണെക്കം. മലകളുക്കം
മരങ്ങളുക്കം പൂകളുക്കം എലദ്യാക്കം
ഹകദ്യാണക്കം പുണദമദ്യാഹയദ്യാരു
ഇടെമദ്യാണെണ് ടകരളക്കം.ഹദവതലിഹന്റെ
സത്വനക്കം നദ്യാടെണ് എന്നദ്യാണെണ് ടകരളക്കം
അറലിയഹപടുന്നതണ്. കളരലിപയറണ്
ടകരളതലില് ഒരുകലയദ്യാണെണ്. 
ടകരളതലിഹന്റെ കലകളദ്യാണെണ്
കഥകളലിയുക്കം
ടമദ്യാഹെെലിനലിയദ്യാടവുക്കം.ടകരളതലിഹന്റെ
ഔടദദദ്യാഗലിക മ്രഗമദ്യാണെണ് ആന
ഔടദദദ്യാഗലിക പുഷക്കം തദ്യാമര
ഔടദദദ്യാഗലിക പേക്ഷലി ടവഴദ്യാമല്.

 
സജലില് കുമദ്യാര്. സലി ടെലി
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കഥ 
സടഹെെദ്യാദരനദ്യാരുഹടെ മനസണ് ഒന്നല 

ഒരലിടെതണ് ഒരലിടെതണ് അചവുക്കം കലിചവുക്കം എനടപേരുള
രണണ് ആണകുടലികള് പേലിറന്നലിരുന.അച വളഹര

വലികൃതലികദ്യാരനുക്കം പേറഞദ്യാല് അനുസരലികദ്യാതവ-

നദ്യായലിരുന.എന്നദ്യാല് ഭദ്യാഗദതലിനണ് അചവലിഹന
ടപേദ്യാഹലയലദ്യായലിരുന കലിച.കലിച വളഹര നലവനുക്കം
വലികൃതലി കദ്യാടദ്യാതവനുക്കം പേറഞദ്യാല് അനുസരലിക്കു-

ന്നവനുമദ്യായലിരുന.ഒരുനദ്യാള് അചവുക്കം കലിചവുക്കം അക-

തലിരുന്നണ് കളലിക്കുകയദ്യായലിരുന.അവരുഹടെ അച്ഛന്
ഇന്നഹല പുതലിയ ഒരു ഹലറണ് കത്തുന്ന കദ്യാര് ഹകദ്യാടു-

തലിരുന.അചവലിനുക്കം കലിചവലിനുക്കം ആഹക ഒരു കദ്യാര്
മദ്യാത്രടമ ഉണദ്യായലിരുനള.അചവലിടനദ്യാടെണ് അച്ഛന്

പ്രടതദകക്കം പേറഞലിരുന ''ഈ കദ്യാര് ഹവളതലില്
ഇടെരുതണ്''എന്നണ്.ഇന്നദ്യാഹളദ്യാരു ദലിവസക്കം അച്ഛന്

ഇങ്ങഹന തഹന്നയുള ഒരു കദ്യാര് വദ്യാങ്ങലിയലിരുന.
അച കലിണെറലിടലകണ് ടനദ്യാകലിയടപദ്യാള് അതണ്
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അവഹന്റെ കയലില് നലിനക്കം കലിണെറലിടലകണ് വനീണു.

പേദ്യാവക്കം കലിച അവന് അതുപേടയദ്യാഗലിചടതയലില.
അതലിനദ്യാലദ്യാണെണ് അച്ഛന് അവടനദ്യാടെണ് പ്രടതദകക്കം

പേറഞതണ്.അച അതണ് അനുസരലിച.അന്നണ്
ഹവകുടന്നരക്കം അവര് സ്ക്കൂള് വലിടണ് വന്നടപദ്യാള് അച 

ടവഗക്കം ആ കദ്യാറുമദ്യായലി കളലികദ്യാന് തുടെങ്ങലി. കലിച
ടവഗക്കം ഭക്ഷണെവുക്കം കഴലിചണ് ടവഗക്കം ടഹെെദ്യാക്കം വര്കലി-

ടലകലിതലിരലിഞ.കലിചവുക്കം അചവുക്കം കൂടെലി കളലികദ്യാന്
തുടെങ്ങലി.കലിചവലിനണ് കദ്യാര് കളലികദ്യാന് അച ഹകദ്യാടു-

തടതയലില.ഹപേഹടന്നണ് മഴ ഹപേയ കലിച പേറഞ.

അച...ആ കദ്യാര് നനയരുതണ്.അച ആ കദ്യാര് മഴയ-

ത്തുവചണ് അതണ് ടകടുവന.ഹഹവകുടന്നരക്കം അച്ഛന്
വന്നടപദ്യാള് കദ്യാര് എവലിഹടെഹയന ടചദ്യാദലിചടപദ്യാള് 
അച ഒനക്കം മലിണദ്യാതലിരുന.അച്ഛനു മനസലിലദ്യായലി

അച കദ്യാര് ടകടുവരുതലി എന്നതണ്.അച്ഛന്
അചവലിഹന ചനീത പേറഞ.

                                      - അനറ്റോമലിക.എശം.എ
ആറഡ.എ
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                                                          കഥ

കദ്യാകയലിരലികദ്യാന്
ഹകദ്യാമ്പുഹകദ്യാടുതദ്യാല്

               ഒരലികല് ഒരു കദ്യാടളന്     

കദ്യാകകടെലലിനകഹരടപേദ്യായലി. 
അരയന്നടതദ്യാഹടെദ്യാപമദ്യായലിരുന അവഹന്റെ 

യദ്യാത്ര.അവര് ഒരുമലിചണ് കറുതനദ്യാടുക്കം 

ഹവളുതനദ്യാടുക്കം കണ.കഹണലദ്യാക്കം തനീര്ന്ന-
ടപദ്യാള് കദ്യാടദ്യാളനണ് കദ്യാകയണ്

മതലിയദ്യായലി.അവന് തലിരലിഹക

പേറന.എന്നദ്യാല് തലിരലിഹക
പേറകദ്യാന് കൂഹടെ

അരയന്നമലിലദ്യായലിരുന.അതണ്
വടെടകദ്യാടടദ്യാ ഹതടകദ്യാടടദ്യാ

പേറന ടപേദ്യായലിരുന. ഒറയണ് കദ്യാടദ്യാളന് കദ്യാക 
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കടെലലിനകഹര നലിന്നണ് തലിരലിഹക പേറന.കദ്യാക 
ചലിറകുകള് തളര്ന്നണ് കടെലലിനു മനീഹത 
പേറക്കുന്നതണ് കണ ചകര ഹപേദ്യാനദ്യാവലിനണ് സങടെക്കം 

ടതദ്യാന്നലി.ചകര ഹപേദ്യാനദ്യാവണ് ഉറഹക വലിളലിച 

പേറഞ"കദ്യാറതലിടെക്കം വലക്കം ടപേദ്യാകുന്ന 

കദ്യാടക...വഹന്നഹന്റെ ഹകദ്യാമലില്

ഇരുടന്നദ്യാള...ഒഹന്നഹന്റെ മദ്യാമഴക്കം തലിടന്നദ്യാള... ''
ചകരഹപേദ്യാനദ്യാവലിഹന്റെ വദ്യാക്കുകള് ടകടടപദ്യാള് 
കദ്യാടദ്യാളന് കദ്യാകയണ് സടനദ്യാഷമദ്യായലി കദ്യാക 

ടവഗക്കം പേറന്നണ് ചകര ഹപേദ്യാനദ്യാവലിഹന്റെ ഹകദ്യാമ-
തലിരുന.എന്നലിടണ് ഒരു മദ്യാമഴക്കം ഹകദ്യാതലി 

തലിന.പേലിഹന്ന മദ്യാവലിന് ഹകദ്യാമലില് ഒഹരദ്യാറ 

ഹകദ്യാതണ്.മദ്യാവലിനു ടവദനലിച.മദ്യാവു പേറഞ 

"ഹകദ്യാതടല...ഹകദ്യാതടല...ടവദനലിക്കുന.''അ
ടപദ്യാള് കദ്യാടദ്യാളന്  കദ്യാക മദ്യാനലി ചലികഞ.

                         -അബലിനജീ ഷഡ.പലി 6 A
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കഥകഥ

അഹെെങദ്യാരതലിനണ്  കലിടലിയ  ശലിക്ഷഅഹെെങദ്യാരതലിനണ്  കലിടലിയ  ശലിക്ഷ

                      ഒരലിടെതണ്  ഒരലിടെതണ്  ഒരു  വലിശദ്യാലമദ്യായ  അരുവലിയുഹടെ  ഒരലിടെതണ്  ഒരലിടെതണ്  ഒരു  വലിശദ്യാലമദ്യായ  അരുവലിയുഹടെ  
തനീരതണ്  അതലിവലപമുള  ഒരു  ആല്മരക്കം  ഉണദ്യായലിരുനതനീരതണ്  അതലിവലപമുള  ഒരു  ആല്മരക്കം  ഉണദ്യായലിരുന.  .  

അതലില്  രണണ്  തതമ്മകള്  തദ്യാമസലിചലിരുനഅതലില്  രണണ്  തതമ്മകള്  തദ്യാമസലിചലിരുന.  .  അവരുഹടെ   അവരുഹടെ   
അചഛടനയുക്കം  അമ്മടയയുക്കം  ടവടകദ്യാര്  വലഹവചണ്  അചഛടനയുക്കം  അമ്മടയയുക്കം  ടവടകദ്യാര്  വലഹവചണ്  
ഹകണെലിയലില് കുടെലികലി അതലില് പേലിഹന്ന അവരുഹടെ മകളദ്യായ ഹകണെലിയലില് കുടെലികലി അതലില് പേലിഹന്ന അവരുഹടെ മകളദ്യായ 
രണണ് ഇരട സടഹെെദ്യാദരലികള് ഒറകദ്യാണെണ്രണണ് ഇരട സടഹെെദ്യാദരലികള് ഒറകദ്യാണെണ്. . അതലില് ഒരദ്യാളുഹടെ ടപേരണ്അതലില് ഒരദ്യാളുഹടെ ടപേരണ്
ചലിന എന്നദ്യായലിരുനചലിന എന്നദ്യായലിരുന. . ഇവര് നല അഹെെങദ്യാരലികളദ്യായലിരുനഇവര് നല അഹെെങദ്യാരലികളദ്യായലിരുന. . 

പേഹക്ഷ ഇവളുഹടെ ഇരടസടഹെെദ്യാദരലിയദ്യായലിരുന മലിനപേഹക്ഷ ഇവളുഹടെ ഇരടസടഹെെദ്യാദരലിയദ്യായലിരുന മലിന.  .  വളഹര വളഹര 
ബദലിശദ്യാലലിയുക്കം ടസ്നേഹെെമുളവളുമദ്യായലിരുനബദലിശദ്യാലലിയുക്കം ടസ്നേഹെെമുളവളുമദ്യായലിരുന. . ചലിന എടപദ്യാഴുക്കം ചലിന എടപദ്യാഴുക്കം 
മലിനവലിഹന അഭദ്യായഹപടുതദ്യാന് ശ്രമലിക്കുക്കം കദ്യാരണെക്കം മലിന മലിനവലിഹന അഭദ്യായഹപടുതദ്യാന് ശ്രമലിക്കുക്കം കദ്യാരണെക്കം മലിന 
എലദ്യാവടരദ്യാടുക്കം ടസ്നേഹെെടതദ്യാഹടെയദ്യാണെണ് ഹപേരുമദ്യാറുകഎലദ്യാവടരദ്യാടുക്കം ടസ്നേഹെെടതദ്യാഹടെയദ്യാണെണ് ഹപേരുമദ്യാറുക. . ചലിന ചലിന 
ആടരദ്യാടുക്കം നല രനീതലിയലില്  ഹപേരുമദ്യാറലിലആടരദ്യാടുക്കം നല രനീതലിയലില്  ഹപേരുമദ്യാറലില. . അങ്ങഹന ഒരു അങ്ങഹന ഒരു 
ദലിവസക്കം ചലിന ഒരു ടവടകദ്യാരഹന ടതടെലി  ഇറങ്ങലിദലിവസക്കം ചലിന ഒരു ടവടകദ്യാരഹന ടതടെലി  ഇറങ്ങലി. . അങ്ങഹന അങ്ങഹന 
കദ്യാടലില് ഒരു ടവടകദ്യാരഹന കണ അവള് അടങ്ങദ്യാടണ് ടപേദ്യായലികദ്യാടലില് ഒരു ടവടകദ്യാരഹന കണ അവള് അടങ്ങദ്യാടണ് ടപേദ്യായലി. . 
ആ  ടവടകദ്യാരന് ചലിനവലിഹന കണആ  ടവടകദ്യാരന് ചലിനവലിഹന കണ. . ഹപേഹടന്നണ് ടവടകദ്യാരന് ഹപേഹടന്നണ് ടവടകദ്യാരന് 
ടതദ്യാഹകടുത്തുടതദ്യാഹകടുത്തു. . അവള് അടങ്ങദ്യാടണ്  ഹചന അവള് പേറഞ അവള് അടങ്ങദ്യാടണ്  ഹചന അവള് പേറഞ 
""അടയദ്യാ അരുതണ് എനലികണ് ഒരു സടഹെെദ്യാദരലിയുണണ്  അവഹള അടയദ്യാ അരുതണ് എനലികണ് ഒരു സടഹെെദ്യാദരലിയുണണ്  അവഹള 
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എഹങ്ങഹനഹയങലിലക്കം വലയലില് വനീഴ്ത്തണെക്കംഎഹങ്ങഹനഹയങലിലക്കം വലയലില് വനീഴ്ത്തണെക്കം ''.  ''.  ടവടകദ്യാരന്  ടവടകദ്യാരന്  
പേറഞ  പേറഞ  '' '' നനീ എഹന്ന  പേറഞ  പേറലിക്കുകയദ്യാടണെദ്യാനനീ എഹന്ന  പേറഞ  പേറലിക്കുകയദ്യാടണെദ്യാ.''  .''  ചലിന  ചലിന  
പേറഞ പേറഞ ''''അടയദ്യാ  അല വല നലിങ്ങള്കണ് ഇഷമുള ഇടെതണ് അടയദ്യാ  അല വല നലിങ്ങള്കണ് ഇഷമുള ഇടെതണ് 
വലിരലികദ്യാക്കംവലിരലികദ്യാക്കം.'' .'' ടവടകദ്യാരന്  പേറഞ  ടവടകദ്യാരന്  പേറഞ  ''''എന്നദ്യാല്  ശരലിഎന്നദ്യാല്  ശരലി.''  .''  അതു  അതു  
പേറ  ഞണ് ചലിന  തലിരലിച  ടപേദ്യായലിപേറ  ഞണ് ചലിന  തലിരലിച  ടപേദ്യായലി..
പേലിഹന്ന  ഒരു  ദലിവസക്കം  മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം  കൂടലി  തനീറ  ടതടെലി  പേലിഹന്ന  ഒരു  ദലിവസക്കം  മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം  കൂടലി  തനീറ  ടതടെലി  
കദ്യാടലില്  ടപേദ്യാകദ്യാന്  ഇരലിടക  ടവടകദ്യാരന്  വല  വലിരലിചലിരുനകദ്യാടലില്  ടപേദ്യാകദ്യാന്  ഇരലിടക  ടവടകദ്യാരന്  വല  വലിരലിചലിരുന
അതണ് ചലിനവലിനണ് അറലിയലിലദ്യായലിരുന എവലിഹടെയദ്യാണെണ് എന്നണ് അതണ് ചലിനവലിനണ് അറലിയലിലദ്യായലിരുന എവലിഹടെയദ്യാണെണ് എന്നണ് 
ചലിനവുക്കം മലിനുവുക്കം കൂടെലി പേദ്യാറലി നടെക്കുടമദ്യാള് ഹപേഹടന്നണ് ഒരു ചലിനവുക്കം മലിനുവുക്കം കൂടെലി പേദ്യാറലി നടെക്കുടമദ്യാള് ഹപേഹടന്നണ് ഒരു 
''''അടയദ്യാഅടയദ്യാ'' '' എന്ന ശബക്കം ചലിന വലയലില് കുടുങ്ങലി മലിന എന്ന ശബക്കം ചലിന വലയലില് കുടുങ്ങലി മലിന 
രക്ഷഹപട്ടുരക്ഷഹപട്ടു. . മലിനവലിഹനയുക്കം ചലിനവലിഹനയുക്കം  കദ്യാണെദ്യാന് മലിനവലിഹനയുക്കം ചലിനവലിഹനയുക്കം  കദ്യാണെദ്യാന് 
ഒരുടപേദ്യാഹല ആയതു ഹകദ്യാണണ് ടവടകദ്യാരനണ് അതണ് ആരദ്യാഹണെന്നണ്ഒരുടപേദ്യാഹല ആയതു ഹകദ്യാണണ് ടവടകദ്യാരനണ് അതണ് ആരദ്യാഹണെന്നണ്
മനസലിലദ്യായലിലമനസലിലദ്യായലില. . ചലിനവലയലില് ഹപടണ് കലിടെക്കുകയദ്യാണെണ് ചലിനവലയലില് ഹപടണ് കലിടെക്കുകയദ്യാണെണ് 
ഹപേഹടന്നണ് മലിന അണദ്യാരകണഹന കൂടലി ചലിനവലിഹന്റെ ഹപേഹടന്നണ് മലിന അണദ്യാരകണഹന കൂടലി ചലിനവലിഹന്റെ 
അടുഹതതലി എന്നലിടണ് അണദ്യാരകണന് ആ വല മുറചഅടുഹതതലി എന്നലിടണ് അണദ്യാരകണന് ആ വല മുറച. . പേലിഹന്ന പേലിഹന്ന 
മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം പേരന്നകനമലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം പേരന്നകന..അവര് സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ അവര് സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ 
ജനീവചജനീവച..

{ { വടെലി ഹകദ്യാടുതണ് അടെലി വദ്യാങ്ങലി മലിനവടെലി ഹകദ്യാടുതണ് അടെലി വദ്യാങ്ങലി മലിന.   .   ആപേതലില് ആപേതലില് 
ഹപേടുതദ്യാന് ടനദ്യാകലിയവഹള സക്കംരക്ഷലിച മലിനഹപേടുതദ്യാന് ടനദ്യാകലിയവഹള സക്കംരക്ഷലിച മലിന.}.}

--ടദവപ്രലിയടദവപ്രലിയ. . ഹക വലിഹക വലി

6 A6 A
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തൂലലിക

കഥകഥ

          ഒറ്റോണത്തുമലിയടട കഥഒറ്റോണത്തുമലിയടട കഥ
ഒരലിടെതണ് ഒരു പൂടനദ്യാടതലില് കുടറ തുമലികള് ഉണദ്യായലിരുനഒരലിടെതണ് ഒരു പൂടനദ്യാടതലില് കുടറ തുമലികള് ഉണദ്യായലിരുന. . ആ ആ 
കൂടതലില് ഒരു വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലിയുണദ്യായലിരുനകൂടതലില് ഒരു വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലിയുണദ്യായലിരുന. . 
വദ്യാലലിലദ്യാതതുഹകദ്യാണണ് അവനണ് മറ്റു തുമലികടളദ്യാഹടെദ്യാപക്കം ഉയരതലില് വദ്യാലലിലദ്യാതതുഹകദ്യാണണ് അവനണ് മറ്റു തുമലികടളദ്യാഹടെദ്യാപക്കം ഉയരതലില് 
പേറകദ്യാന് കഴലിയലിലദ്യായലിരുനപേറകദ്യാന് കഴലിയലിലദ്യായലിരുന. . ഒരു ഒദ്യാണെകദ്യാലതണ്  കൂട്ടുകദ്യാഹരലദ്യാക്കം ഒരു ഒദ്യാണെകദ്യാലതണ്  കൂട്ടുകദ്യാഹരലദ്യാക്കം 
ആകദ്യാശതണ് പേറന്നണ് നടെക്കുന്നതണ് കണണ് വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലി ആകദ്യാശതണ് പേറന്നണ് നടെക്കുന്നതണ് കണണ് വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലി 
ടതദ്യാടതലില് വലിഷമലിചലിരലിക്കുകയദ്യായലിനടതദ്യാടതലില് വലിഷമലിചലിരലിക്കുകയദ്യായലിന. . അടപദ്യാള് അതദ്യാഒരു സൂരദ അടപദ്യാള് അതദ്യാഒരു സൂരദ 
കനലി ചലിരലിക്കുകയദ്യായലിരുനകനലി ചലിരലിക്കുകയദ്യായലിരുന. . അടപദ്യാള് അതദ്യാ വദ്യാലലിലദ്യാ തുമലി അടപദ്യാള് അതദ്യാ വദ്യാലലിലദ്യാ തുമലി 
സുരദകദ്യാനലി ഹചടെലിയുഹടെ അടുത്തുഹചനസുരദകദ്യാനലി ഹചടെലിയുഹടെ അടുത്തുഹചന. . എന്നലിടണ് തഹന്റെ എന്നലിടണ് തഹന്റെ 
കുഞലിചലിറകുകള് വനീശലി ഹചടെലികണ് കദ്യാടറകലികുഞലിചലിറകുകള് വനീശലി ഹചടെലികണ് കദ്യാടറകലി. . കദ്യാറ്റു ഹകദ്യാണടപദ്യാള് കദ്യാറ്റു ഹകദ്യാണടപദ്യാള് 
ഹചടെയുഹടെ ക്ഷനീണെഹമലദ്യാക്കം മദ്യാറലിഹചടെയുഹടെ ക്ഷനീണെഹമലദ്യാക്കം മദ്യാറലി. “ . “ നന്ദലി ചങ്ങദ്യാതലി നന്ദലി ചങ്ങദ്യാതലി " " സൂരദകദ്യാനലി സൂരദകദ്യാനലി 
ഹചടെലിപേറഞഹചടെലിപേറഞ. . ഈ കദ്യാഴചകഹളലദ്യാക്കം ആകദ്യാഷത്തു നലില്ക്കുന്ന ഈ കദ്യാഴചകഹളലദ്യാക്കം ആകദ്യാഷത്തു നലില്ക്കുന്ന 
സൂരദഭഗവദ്യാന് കദ്യാണുനണദ്യായലിരുനസൂരദഭഗവദ്യാന് കദ്യാണുനണദ്യായലിരുന. . സൂരദഭഗവദ്യാന് വലിളലിചപേറഞസൂരദഭഗവദ്യാന് വലിളലിചപേറഞ
“ “ വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലി  നലിഹന്റെ നനയണ്  ഞദ്യാഹമദ്യാരു സമ്മദ്യാനക്കം വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലി  നലിഹന്റെ നനയണ്  ഞദ്യാഹമദ്യാരു സമ്മദ്യാനക്കം 
നല്കുകയദ്യാണെണ്നല്കുകയദ്യാണെണ്. . ഇനലിമുതല് നലിനകണ് ഒദ്യാണെഹവയലിലലിഹന്റെ  മഞ ഇനലിമുതല് നലിനകണ് ഒദ്യാണെഹവയലിലലിഹന്റെ  മഞ 
നലിറമദ്യായലിരലിക്കുക്കംനലിറമദ്യായലിരലിക്കുക്കം. . ആളുകള് നലിഹന്ന ഒദ്യാണെതുമലി എന്നണ് വലിളലിക്കുക്കംആളുകള് നലിഹന്ന ഒദ്യാണെതുമലി എന്നണ് വലിളലിക്കുക്കം". ". 
ഹപേഹടന്നണ് വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലിയുഹടെ നലിറക്കം മദ്യാറലി  അവന് നനീണവദ്യാലളഹപേഹടന്നണ് വദ്യാലലിലദ്യാത തുമലിയുഹടെ നലിറക്കം മദ്യാറലി  അവന് നനീണവദ്യാലള
ഒദ്യാണെതുമലിയദ്യായലിമദ്യാറലി  സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ പൂടനദ്യാടതലില്  പേദ്യാറലി  ഒദ്യാണെതുമലിയദ്യായലിമദ്യാറലി  സടനദ്യാഷടതദ്യാഹടെ പൂടനദ്യാടതലില്  പേദ്യാറലി  

പേദ്യാറലി നടെനപേദ്യാറലി നടെന.  .                അശത്വലിന്അശത്വലിന്. . എക്കം ആര്എക്കം ആര്  6A 6A                                                           
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ടലഖനക്കം
                                          
           നമ്മുടട  മലയറ്റോളശം        
    പേണഹത മലയദ്യാളക്കം ടകടദ്യാല് ''ഒന 
മലയദ്യാളതലില് പേറയദ്യാടമദ്യാ ? '' എന്നദ്യാവുക്കം നമ്മള് 
ടചദ്യാദലിക്കുക!!!  ആ  മലയദ്യാളതലില് നലിന്നണ് 
ഇന്നഹത  ഈ  മലയദ്യാളമദ്യായതണ് നൂറദ്യാണകള് 
ഹകദ്യാണദ്യാണെണ്. തമലിഴുക്കം സക്കംസ്കൃതവുമടെകമുള 
ഭദ്യാ ഷകളുഹടെയുക്കം മഹെെദ്യാനദ്യാരദ്യായ ഭദ്യാഷദ്യാപേണലിതനദ്യാരു-
ഹടെയുക്കം എഴുത്തുകദ്യാരുഹടെയുക്കം ഒഹക സഹെെദ്യായടതദ്യാ-
ഹടെ മലയദ്യാളഭദ്യാഷ വളര്ന്നണ് ഇന്നഹത രൂപേതലില്   
എത്തുകയദ്യായലിരുന. 'മലകളുഹടെ നദ്യാടെണ് ' എന്ന 
അര്തതലില് നദ്യാടെലിനണ് കലിടലിയ ടപേരണ് പേലിന്നനീടെണ് 
ഭദ്യാഷയണ് സത്വനമദ്യായലി മദ്യാറലി . ടകരളതലിനു പുറഹമ  
ലക്ഷദത്വനീപേലിടനയുക്കം പുതുടചരലിയലിടലയുക്കം 
ഔടദദദ്യാഗലിക  ഭദ്യാഷകളലിഹലദ്യാന്നദ്യാണെണ്  മലയദ്യാളക്കം .
ഇനദയലില് ഏകടദശക്കം 3.8 ടകദ്യാടെലി ആളുകള്    
മലയദ്യാളക്കം  സക്കംസദ്യാരലിക്കുന എന്നദ്യാണെണ് കണെകണ്.

                                 അനനന്യ അനനന്യ . . ഷലിബു ഷലിബു . . പലി പലി -8 B-8 B
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          വലിവരണശംവലിവരണശം
 ഇരുവഴലിഞലി  പുഴ      

''എന നലിഹന്റെ ഹമദ്യായനീന്എന നലിഹന്റെ ഹമദ്യായനീന്'' എന്ന  കഥയണ്  ഇരുവഴലിഞലി  പുഴ  

സദ്യാക്ഷലിയദ്യായലി.  ഇരുവഴ ലിഞലി  പുഴ  കളകളദ്യാരവടതദ്യാഹടെ - 
ഒഴുകുകയദ്യാണെണ്.  അതലില്നലിന്നണ്  തുളലികളലിക്കുന്ന  പേരല്മനീനുകള് 
അതലിഹന്റെ  ആര്ദ്രഭക്കംഗലി  കൂട്ടുകയദ്യാണെണ്.  മലലിനമദ്യാകദ്യാഹത  
സക്കംരക്ഷലിക്കുന്ന  നമ്മുഹടെ  ഇരുവഴലിഞലി
പുഴ  അതണ്  അതലിഹന്റെ  ഭക്കംഗലി
ഹതളലിയലിചഹകദ്യാണ  മുടന്നദ്യാടണ്  ഒഴുകുന.

                                ഇരുവഴലിഞലി
പുഴയുഹടെ  അരലികലിഹലദ്യാഹക  മരങ്ങളദ്യാല്
സമൃദമദ്യാണെണ്.  ഉരുളന്  കല്ലുകളലിലൂഹടെയുക്കം
വലലിയ  പേദ്യാറകളലിലൂഹടെയുക്കം  ഒഴുകലി
നടെക്കുകയദ്യാണെണ്  നമ്മുഹടെ  ഇരുവഴലിഞലി
പുഴ.  ഇരുവഴലിഞലി  പുഴയുഹടെ  അരലികലില് 
ഹചന്നലിരുന്നദ്യാല്  എഹനദ്യാരു  കദ്യാറദ്യാഹണെടന്നദ്യാ.  ഇരുവഴലിഞലി  
പുഴയുഹടെ  ചുറ്റുക്കം  പേചകല്ലുടപേദ്യാഹല  നലില്ക്കുന്ന  പുല്പേരപകള്  
ഇതലിഹന്റെ  വശദഭക്കംഗലി  കൂട്ടുന.

ടദവപ്രലിയ. ഹക.വലി 6 A
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                                                                                                                                കഥകഥ

മലിമലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം കൂട്ടുകദ്യാരദ്യാടണെദ്യാനവുക്കം ചലിനവുക്കം കൂട്ടുകദ്യാരദ്യാടണെദ്യാ??

ഒരലിടെതണ് ഒരലിടെതണ് മലിന എനക്കം ഒരലിടെതണ് ഒരലിടെതണ് മലിന എനക്കം 
ചലിന എന ടപേരുള രണണ് സുന്ദരലികുരുനകള് ചലിന എന ടപേരുള രണണ് സുന്ദരലികുരുനകള് 
തദ്യാമസലിചലിരുനതദ്യാമസലിചലിരുന. . അതലില് ചലിന അതലില് ചലിന 
അഹെെങദ്യാരരയദ്യായലിരുനഅഹെെങദ്യാരരയദ്യായലിരുന. . മലിനവലിഹന മലിനവലിഹന 
എഹങ്ങഹനഹയങലിലക്കം ചതലിയലില് കുരുകണെക്കം എന്നഎഹങ്ങഹനഹയങലിലക്കം ചതലിയലില് കുരുകണെക്കം എന്ന
ഒരു ചലിനമദ്യാത്രടമ ഉണദ്യായലിരുനള ഒരു ചലിനമദ്യാത്രടമ ഉണദ്യായലിരുനള . . മലിന മലിന 
പേദ്യാവമദ്യായലിരുനപേദ്യാവമദ്യായലിരുന. . ചലിനവലിഹന്റെ മസതഹന്ന ചലിനവലിഹന്റെ മസതഹന്ന 
ചതലിയലില് കുരുകണെഹമന്നദ്യാണെണ് എന്നണ് ചതലിയലില് കുരുകണെഹമന്നദ്യാണെണ് എന്നണ് 
മലിനവലിനറലിയലിലദ്യായലിരുനമലിനവലിനറലിയലിലദ്യായലിരുന. . മലിനവനണ് ഒരു മലിനവനണ് ഒരു 
മദ്യാജലികണ് പേദ്യാവയുണദ്യായലിരുനമദ്യാജലികണ് പേദ്യാവയുണദ്യായലിരുന. . അതണ് തനലിഹയ അതണ് തനലിഹയ 
ചലലിക്കുമദ്യായലിരുനചലലിക്കുമദ്യായലിരുന. . ഒരുനദ്യാള് അവരുഹടെ സ്കൂളലില് ഒരുനദ്യാള് അവരുഹടെ സ്കൂളലില് 
കലദ്യാടമള നടെതലി അതലില് മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം കലദ്യാടമള നടെതലി അതലില് മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം 
പേഹങടുത്തുപേഹങടുത്തു..അതലില് ഒരുഅതലില് ഒരു
നദ്യാടെകമദ്യായലിരുന അവര് തലിരഹഞടുതതണ് നദ്യാടെകമദ്യായലിരുന അവര് തലിരഹഞടുതതണ് 
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അതലില് മലിന പുലലിയുക്കം അവഹള കണണ് ചലിന അതലില് മലിന പുലലിയുക്കം അവഹള കണണ് ചലിന 
നലിലവലിളലിചണ് ഒദ്യാടെണെക്കം എന്നദ്യായലിരലിനനലിലവലിളലിചണ് ഒദ്യാടെണെക്കം എന്നദ്യായലിരലിന. . ചലിനചലിന
മനസലില് വലിചദ്യാരലിച ഞദ്യാന് ടപേടെലിചണ്  ഒദ്യാടെലിയദ്യാല് മനസലില് വലിചദ്യാരലിച ഞദ്യാന് ടപേടെലിചണ്  ഒദ്യാടെലിയദ്യാല് 
എലദ്യാവരുക്കം കൂകുക്കം അതലിടനകദ്യാള് നലതണ് ഞദ്യാന് എലദ്യാവരുക്കം കൂകുക്കം അതലിടനകദ്യാള് നലതണ് ഞദ്യാന് 
ടപേടെകദ്യാഹത നലില്ക്കുന്നതണ് എങലില് എനലികണ് ടപേടെകദ്യാഹത നലില്ക്കുന്നതണ് എങലില് എനലികണ് 
ഇത്രയുക്കം ഹദരദമദ്യാ എന്നണ് എലദ്യാവരുക്കം ഇത്രയുക്കം ഹദരദമദ്യാ എന്നണ് എലദ്യാവരുക്കം 
മലിനചമ്മലിടപദ്യാകുക്കം എന്നദ്യായലിരുന ചലിനവലിഹന്റെ മലിനചമ്മലിടപദ്യാകുക്കം എന്നദ്യായലിരുന ചലിനവലിഹന്റെ 
വലിചദ്യാരക്കംവലിചദ്യാരക്കം. . ഇതറലിഞ മലിനവലിഹന്റെ പേദ്യാവ ഇതറലിഞ മലിനവലിഹന്റെ പേദ്യാവ 
മലിനവഹന ഒന ഹതദ്യാട്ടു അടതദ്യാഹടെ മലിന മലിനവഹന ഒന ഹതദ്യാട്ടു അടതദ്യാഹടെ മലിന 
ശരലികഹത പുലലിയദ്യായലി മദ്യാറലിശരലികഹത പുലലിയദ്യായലി മദ്യാറലി. . മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം മലിനവുക്കം ചലിനവുക്കം 
ടസ്റ്റേജലില് കയറലിയടപദ്യാള് പേദ്യാവക്കം ചലിന ശരലിക്കുക്കം ടസ്റ്റേജലില് കയറലിയടപദ്യാള് പേദ്യാവക്കം ചലിന ശരലിക്കുക്കം 
ടപേടെലിചടപേടെലിച. . ടപേടെലികദ്യാതലിരലിക്കുടമദ്യാ ശരരകഹത ടപേടെലികദ്യാതലിരലിക്കുടമദ്യാ ശരരകഹത 
പുലലിയദ്യായലിരുന അതണ്പുലലിയദ്യായലിരുന അതണ്. . ടെനീചര് മദ്യാര് അഭലിനന്ദലിചടെനീചര് മദ്യാര് അഭലിനന്ദലിച. . 
ചലില്ലു ചമ്മലിടപദ്യായലി അഹെെങദ്യാരക്കം പേദ്യാടെലില അതണ് ചലില്ലു ചമ്മലിടപദ്യായലി അഹെെങദ്യാരക്കം പേദ്യാടെലില അതണ് 
ആടരദ്യാടെദ്യായദ്യാലക്കം അതണ് പേദ്യാടെലിലആടരദ്യാടെദ്യായദ്യാലക്കം അതണ് പേദ്യാടെലില..  

    --അനദ്യാമലിക അനദ്യാമലിക . . എക്കംഎക്കം..എഎ

6.A6.A   
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വലിവരണെക്കം

മടനദ്യാഹെെരമദ്യായ പൂടനദ്യാടക്കം 
നമ്മള് എലദ്യാവരുക്കം പൂടനദ്യാടക്കം

കണലിട്ടുണദ്യാവുക്കം.നമ്മള് പൂടനദ്യാടതലില്
നലിടതദന കദ്യാണുന്നവയദ്യാണെണ് പൂകള്

അതലില് ടതന്കുടെലികദ്യാഹനത്തുന്ന പൂമദ്യാറയുക്കം

മറ്റുജനീവലികളുക്കം.നലിങ്ങളുഹടെയുക്കം എഹന്റെയുക്കം

വനീടലിലണദ്യാകുന്നതദ്യാണെണ് പൂകള്.
പൂകടളദ്യാടുക്കം പൂമദ്യാറകടളദ്യാടുക്കം ടതനലിടനദ്യാടുക്കം

ഇഷമലിലദ്യാതവര് ഇല.പൂകള് നമ്മള് പേല

പൂജകള്ക്കുക്കം ഉപേടയദ്യാഗലികദ്യാറുണണ്.പൂകള്

ഒരു അലങദ്യാര വസ്തുവദ്യാണെണ്.
                                 അനറ്റോമലിക.എശം.എ 6A
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                          വലിവരണശം

       ഹവളചദ്യാടക്കം

                കുടുകുടെദ്യാ  കുതലിഹയദ്യാലലിക്കുന്നകുടുകുടെദ്യാ  കുതലിഹയദ്യാലലിക്കുന്ന
ഹവളചദ്യാടക്കംഹവളചദ്യാടക്കം.  .  പേദ്യാറകളുക്കം  മരങ്ങളുക്കംപേദ്യാറകളുക്കം  മരങ്ങളുക്കം
തദ്യാണലി  ഹവളചദ്യാടക്കം  അതലിഹന്റെതദ്യാണലി  ഹവളചദ്യാടക്കം  അതലിഹന്റെ
ശകലി  ഹതളലിയലിക്കുകയദ്യാണെണ്ശകലി  ഹതളലിയലിക്കുകയദ്യാണെണ്.  .  

ആര്ത്തുലസലിക്കുന്ന  പേരല്മനീനുകള്ആര്ത്തുലസലിക്കുന്ന  പേരല്മനീനുകള്, , 

തണുത  ശുദമദ്യായജലക്കംതണുത  ശുദമദ്യായജലക്കം, , 
ഹവളചദ്യാടങ്ങള്  ഉള  സലങ്ങള്ഹവളചദ്യാടങ്ങള്  ഉള  സലങ്ങള്
ഇടപദ്യാള്  വലിടനദ്യാദസ ഞ്ചരഇടപദ്യാള്  വലിടനദ്യാദസ ഞ്ചര--

സലമദ്യാണെണ്സലമദ്യാണെണ്.  .  കദ്യാണെദ്യാന്  ആരുക്കംകദ്യാണെദ്യാന്  ആരുക്കം
ഹകദ്യാതലിക്കുന്ന  ഹവളചദ്യാടക്കംഹകദ്യാതലിക്കുന്ന  ഹവളചദ്യാടക്കം, , അവയുഹടെ അവയുഹടെ 
ഭക്കംഗലി  ഹതളലിയലിക്കുന്നതണ് അതലിഹന്റെഭക്കംഗലി  ഹതളലിയലിക്കുന്നതണ് അതലിഹന്റെ
ശകലിയലിലൂഹടെയദ്യാണെണ്ശകലിയലിലൂഹടെയദ്യാണെണ്..
അപേദ്യാരശകലിയുളവയദ്യാണെണ്അപേദ്യാരശകലിയുളവയദ്യാണെണ്
ഹവളചദ്യാടക്കംഹവളചദ്യാടക്കം.  .  ഹവളചടതലിഹനഹവളചടതലിഹന
ഇക്കംഗനീഷലില്  ഇക്കംഗനീഷലില്  'WATER  FALLS'  'WATER  FALLS'  

എന  പേറയുനഎന  പേറയുന..

--അനദ്യാമലികഅനദ്യാമലിക. . എക്കംഎക്കം. . എഎ 6.A6.A
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                                           കഥ

        ചചിന്നുവവ
                      അമ്മുവവ
   ചചിനന്നുവചിനന് അമ്മയന്നുയും അച്ഛനന്നുയും മന്നുത്തശചിയന്നുയും
മന്നുത്തശനന്നുയും കന്നുഞ്ഞനന്നുജനന്നുയും ഉണന്.പചിനന 
അമ്മന്നു എനന് പപരന്നുള്ള ഒരന്നു പപൂച്ചകന്നുടചിയന്നുയും 
ഉണണ്ടായചിരന്നുനന്നു.അമ്മന്നുവചിനന്റെ കന്നുറന്നുമന്കണണ്ടാല് 
ചചിനന്നുവചിനന് സപനണ്ടാഷമണ്ടാണന്ഉണണ്ടാകന്നുനത്തന് 
എനണ്ടാല് അമ്മന്നുവചിനന്
ആനരങചിലന്നുയും
കരയചിപചിച്ചണ്ടാല്
ചചിനന്നുവചിനന്നുയും കരച്ചചില്
വരന്നുയും.ചചിനന്നുവചിനന്
അമ്മന്നുവചിലണ്ടാനത
ഉണണ്ടാനന്നുയുംഉറങണ്ടാനന്നുയും
കഴചിയചില.ഒരചികല്അമ്മന്നുവചി
നന് പനചി
വനതന് അറചിയണ്ടാനത നചിനപപണ്ടാള് ചചിനന്നുവചിനന് 
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തൂലലിക

സങടയും വനന്നു.മചിണണ്ടാനത കചിടകന്നുനതന്  
കണപപണ്ടാള് നതണ്ടാടന്പനണ്ടാകചിയതണ്ടാണന്എനനണ്ടാരന്നു
പനചി എനന് പറഞ്ഞന് അമ്മന്നുവചിനനഎടന്നുത്തന്നു 
നകണ്ടാണന്നുപപണ്ടായചി.വവീടചിനല-
ത്തചി എനചിടന് ആശന്നുപതചിയചിപലകന്
 നകണ്ടാണന്നുപപണ്ടായചി.പഡണ്ടാക്ടര് പറഞ്ഞന്നു ഈ 
പപൂച്ചകന്നുടചിമരചിച്ചന്നു  പപണ്ടായചി
എനന്.അതന് പകട ചചിനന്നുവചിനന് സങടയും 
സഹചികണ്ടാന് കഴചിഞ്ഞചില.അമ്മന്നുവചിനനവവീടചില് 
നകണ്ടാണന്നുപപണ്ടായചി മറവന്നു നചയന്നു.ചചിനന്നു 
ഉണന്നുകപയണ്ടാ ഉറങന്നുകപയണ്ടാ നചയചില. അതന് 
കണന് അമ്മയന്നുയും അച്ഛനന്നുയും സങടയും വനന്നു.അവര്
പടണത്തചില് പപണ്ടായചിഒരന്നു പപൂച്ചകന്നുടചിനയ വണ്ടാങചി
നകണ്ടാണന്നു വനന്നു.അമ്മന്നുപപൂച്ചകന്നുടചിനയ ഇതണ്ടാ
ചചിനന്നുപമണ്ടാനളെ കണ്ടാണചിച്ചന്നു നകണ്ടാടന്നുത്തന്നു
,എനചിടന് പറഞ്ഞന്നു നവീ നചിനന്റെ അമ്മന്നുവചിനന 
നകണ്ടാണന്  നടപനണ്ടാ.

                                                       
-അഞ്ജന.നക.ടചി

                 8    B                 8    B
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                                                                                                                                   കഥ

                                      കറ്റോട്ടലിടല സുന്ദരലികറ്റോട്ടലിടല സുന്ദരലി
                കറ്റോട്ടലിടല രറ്റോജറ്റോവറ്റോയ സലിശംഹശം എല്ലറ്റോവറരയശംകറ്റോട്ടലിടല രറ്റോജറ്റോവറ്റോയ സലിശംഹശം എല്ലറ്റോവറരയശം
വലിളലിച്ചു വലിളലിച്ചു . . എന്നലിട്ടഡ  ഗറ്റോമസഭ നടത്തറ്റോനള തയറ്റോററ്റോണഡഎന്നലിട്ടഡ  ഗറ്റോമസഭ നടത്തറ്റോനള തയറ്റോററ്റോണഡ. . 
അധന്യക്ഷന അധന്യക്ഷന ;;മലിമലി കുറുകന മലിമലി കുറുകന ,,ചലിന മുയല് ചലിന മുയല് , , ടസകഡറട്ടറലിടസകഡറട്ടറലി
കലിട്ടു കരടലികലിട്ടു കരടലി. . എല്ലറ്റോവരുശം കൂടലി തയറ്റോററ്റോയലി എല്ലറ്റോവരുശം കൂടലി തയറ്റോററ്റോയലി . . ചറ്റോയയശംചറ്റോയയശം
ല  ഡുവുശം നല്കലില  ഡുവുശം നല്കലി. . പലിന്നജീടഡ കറ്റോട്ടു രറ്റോ ജറ്റോവഡ ഇടതല്ലറ്റോശംപലിന്നജീടഡ കറ്റോട്ടു രറ്റോ ജറ്റോവഡ ഇടതല്ലറ്റോശം
കഴലി   ഞ്ഞു എല്ലറ്റോവറരയശം പലിരലിച്ചു വലിട്ടു കഴലി   ഞ്ഞു എല്ലറ്റോവറരയശം പലിരലിച്ചു വലിട്ടു ..ചലിനമുയലലിടനചലിനമുയലലിടന
കൂട്ടറ്റോന റവലകറ്റോരന വനകൂട്ടറ്റോന റവലകറ്റോരന വന..ചലിന മുയലലിടന്റെ മകടന്റെചലിന മുയലലിടന്റെ മകടന്റെ
റപരഡ മലിട്ടു റപരഡ മലിട്ടു . . മലിട്ടുവലിനഡ ഒരു റജറ്റോലലിയണഡ മലിട്ടുവലിനഡ ഒരു റജറ്റോലലിയണഡ . . സര്കറ്റോര്സര്കറ്റോര്
റജറ്റോലലിറജറ്റോലലി..ചലിന മുയലലിടന്റെ റവലകറ്റോരടന്റെ മകളറ്റോണഡചലിന മുയലലിടന്റെ റവലകറ്റോരടന്റെ മകളറ്റോണഡ
ഗറ്റോയത്രലി റമറ്റോള്ഗറ്റോയത്രലി റമറ്റോള്..മലിട്ടു മുയലലിനഡ ഗറ്റോയത്രലിടയ ഇഷ്ടമറ്റോയലിരുന മലിട്ടു മുയലലിനഡ ഗറ്റോയത്രലിടയ ഇഷ്ടമറ്റോയലിരുന . . പറക്ഷ ഗറ്റോയത്രലി പറക്ഷ ഗറ്റോയത്രലി 
റമറ്റോള്കഡ അങടന അല്ലറ്റോയലിരുനറമറ്റോള്കഡ അങടന അല്ലറ്റോയലിരുന..പറ്റോവമറ്റോയലിരുന ഗറ്റോയത്രലിപറ്റോവമറ്റോയലിരുന ഗറ്റോയത്രലി. . ചലിന മുയല് ചലിന മുയല് 
എവലിടട നലിന്നഡ വലിളലിചറ്റോലശം അവള് ഒറ്റോടലിടയത്തുശം എവലിടട നലിന്നഡ വലിളലിചറ്റോലശം അവള് ഒറ്റോടലിടയത്തുശം ..അങടന ഒരു ദേലിവസശം അങടന ഒരു ദേലിവസശം 
ഗറ്റോയത്രലി റമറ്റോള്കഡ വല്ലറ്റോത്ത തലറവദേന വന ഗറ്റോയത്രലി റമറ്റോള്കഡ വല്ലറ്റോത്ത തലറവദേന വന . . അറപറ്റോള് അവള് തടന്റെ അറപറ്റോള് അവള് തടന്റെ 
നറ്റോട്ടലിറലകഡ റപറ്റോയലിനറ്റോട്ടലിറലകഡ റപറ്റോയലി. . ഇതു റകട്ട മലിട്ടുമുയലലിനഡ വല്ലറ്റോത്ത സങ്കടമറ്റോയലിഇതു റകട്ട മലിട്ടുമുയലലിനഡ വല്ലറ്റോത്ത സങ്കടമറ്റോയലി. . 
അറപറ്റോഴറ്റോണഡ ചലിനമുയല് തടന്റെ പഴയ നറ്റോട്ടലിറലകഡ റപറ്റോകലിനടണന്നഡ അറപറ്റോഴറ്റോണഡ ചലിനമുയല് തടന്റെ പഴയ നറ്റോട്ടലിറലകഡ റപറ്റോകലിനടണന്നഡ 
മലിട്ടുമുയല് അറലിഞതഡമലിട്ടുമുയല് അറലിഞതഡ. . കൂടട അവനശം റപറ്റോയലികൂടട അവനശം റപറ്റോയലി. . അവലിടട നലിന്നഡ മലിട്ടുവലിടന്റെ അവലിടട നലിന്നഡ മലിട്ടുവലിടന്റെ 
കലന്യണശം ആടണന്നഡ അവന അറലിഞ്ഞുകലന്യണശം ആടണന്നഡ അവന അറലിഞ്ഞു.  .  നറ്റോണലിയമ്മയടട മകള് മലിന നറ്റോണലിയമ്മയടട മകള് മലിന 
മുയലറ്റോണഡ വധമുയലറ്റോണഡ വധ..ആ കലന്യണത്തലിനഡ ഗറ്റോയത്രലി  സദേന്യ കഴലികറ്റോന വനആ കലന്യണത്തലിനഡ ഗറ്റോയത്രലി  സദേന്യ കഴലികറ്റോന വന. . 
അങടന അവടള ടകട്ടറ്റോന നടല്ലറ്റോരു ടചറുകന  വരുടമന്നഡ മലിട്ടു പതജീക്ഷലിച്ചുഅങടന അവടള ടകട്ടറ്റോന നടല്ലറ്റോരു ടചറുകന  വരുടമന്നഡ മലിട്ടു പതജീക്ഷലിച്ചു
. . അവന പതജീക്ഷലിചറപറ്റോടല നടന അവന പതജീക്ഷലിചറപറ്റോടല നടന . . ഗറ്റോയത്രലിടയ കലന്യണശം കഴലികറ്റോന  ഗറ്റോയത്രലിടയ കലന്യണശം കഴലികറ്റോന  
കറ്റോട്ടലിടല രറ്റോജകുമറ്റോരന വനകറ്റോട്ടലിടല രറ്റോജകുമറ്റോരന വന. . ഗറ്റോയത്രലി രറ്റോജകുമറ്റോരടന കലന്യണശം കഴലിചഡ  ഗറ്റോയത്രലി രറ്റോജകുമറ്റോരടന കലന്യണശം കഴലിചഡ  
കറ്റോട്ടലിടല സുന്ദരലിയറ്റോയ  രറ്റോജകുമറ്റോരലിയറ്റോയലി ജജീവലിച്ചുകറ്റോട്ടലിടല സുന്ദരലിയറ്റോയ  രറ്റോജകുമറ്റോരലിയറ്റോയലി ജജീവലിച്ചു. . മലിട്ടു മലിനവലിടന്റെ കുടടയശം മലിട്ടു മലിനവലിടന്റെ കുടടയശം 
ജജീവലിച്ചുജജീവലിച്ചു.                        .                         -  - അയുംല എയും അയുംല എയും . . എസന്  എസന്  5  A5  A
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                       കഥ

പപാലപ്പൂവവ് വചിരചിയുന
   സമയവ

ഒരു കദ്യാടലില്പേദ്യാലമരക്കം ഉണദ്യായലിരുന.അവലിഹടെ ആ
പേദ്യാലമരതലിഹന്റെ ചുവടലില് പേദ്യാലപ്പൂവണ് എടുകദ്യാന് 
അവള് വരുക്കം.പേദ്യാലമരവുക്കം പൂവുക്കം അവള്കണ് ഏഹറ 
ഇഷമദ്യാണെണ്.അവളുഹടെ ടപേരണ് മലിന എന്നദ്യാണെണ്.അവ
ള്കണ് അച്ഛനുക്കം അമ്മയുക്കം ഇല.അവര് മരലിച   
ടപേദ്യായലിരുന.അവള് ഒറയദ്യാണെണ് തദ്യാമസക്കം.രദ്യാത്രലിയലി-
ല് കലിടെനറങ്ങുന്ന സമയതണ് പേദ്യാലപ്പൂവണ് വലിരലിഞ
മണെക്കം ലഭലിചണ് അവള് ടവഗക്കം എഴുടന്നറണ് പേദ്യാലമര-

തലിഹന്റെ 
അടുടതകണ് 
ഹചന്നടപദ്യാള് 
സമയക്കം 11:30
ആയലിരുനരദ്യാത്രലി
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പേകലദ്യാഹണെന്നണ് ധരലിചണ് അവള് നടെകദ്യാന് 
തുടെങ്ങലി.ചന്ദ്രഹന്റെ നലിലദ്യാവലില് അങ്ങഹന                 
 നടെകദ്യാന് തുടെങ്ങലി.പുലലിലൂഹടെയുക്കം കദ്യാടലിലൂഹടെയുക്കം
നടെന്നണ്  അവള് പേദ്യാലമരതലിഹന്റെ അടുകല് എതലി.
പേലവടക്കം ചദ്യാടെലി ടനദ്യാകലിയലിട്ടുക്കം പേദ്യാലപ്പൂവണ് അവള്കണ് 
ലഭലിചലില.അടുത്തു കലിടെന്ന വടെലി എടുതണ് അവള്
തലദ്യാന് തുടെങ്ങലി ചലില കുലങ്ങലിയടപദ്യാള് പൂവണ് തദ്യാടഴ
കണ് വനീണു.അതണ് എടുതണ് അവള് ആ മരതലിനണ്
ചുവടലില് ഇരുന.ആകദ്യാശതണ് തലിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്ര
ങ്ങഹള ടനദ്യാകലി അവള് അങ്ങഹന വലിചദ്യാരലിചലിരുന
ആ നക്ഷത്രകൂടങ്ങളലില് തഹന്റെ അച്ഛനുക്കം അമ്മയുക്കം
ഉണദ്യാകുഹമന്നണ് ചലിനലിച.അവള് നക്ഷത്രങ്ങടളദ്യാടെണ്
ആഗ്രഹെെക്കം പേറഞ,തഹന്റെ അച്ഛഹന്റെയുക്കം അമ്മയുഹടെ
യുക്കം അടുതണ് ടപേദ്യാകണെക്കം എന്നണ് .അന്നണ് ടനരക്കം 
പുലര്ന്നടപദ്യാള് അവള് മരലിചലിരുന.കദ്യാലലില്
രണണ് കുത്തുകള് ഉണദ്യായലിരുന.
                             

 
ടദവതനീര്ത.പേലി   8A

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              48



തൂലലിക

   അമ്മയണ് നകദ്യാടുത വദ്യാകണ്      കഥ

ഒരു ഗദ്യാമന എണ്ണതക വരിധതരില് ഏതദ്യാനന വകീടുകള് 
അതരില് ഒരു വകീടരിലദ്യാണണ് ഗഗൗരരി എന്ന സുന്ദരരിക്കുടരി 
തദ്യാമസരിക്കുന്നതണ് ആറദ്യാന കദ്യാസരില് പഠരിക്കുക്കുുന്ന ഇവള് 

പ  ഠനതരിലന 
കലയരിലന 
തനന്റെ 
കനയദ്യാപ്പുകള് 

പകര്തരിയരിട്ടുണണ് .  സ്ക്കുളരിനല മരി ടുകരി     ടകീച൪മദ്യാരുനട ഒദ്യാമന 
പരിനന്ന എന ലവണന .  പലക്ഷേ എത്ര പ ഠരിചരിട്ടുന കദ്യാരദമരില്ല  
എന്ന രകീതരിയരിലദ്യാണണ് വകീടരിനല കദ്യാരദന .  'ദദ്യാരരിദന' 
ലനരതരിനണ് ഭക്ഷേണമരില്ല  യഥദ്യാര്തതരില് ഉടുതരിണരികണ് 
മറുതുണരി ഇല്ല എനന പറയദ്യാന അതദ്യാണു ഗതരി . അന്നനത 
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ഒരു വരിധന എല്ലദ്യാവര്ക്കുന ദദ്യാരരിദമദ്യായരിരുന അതരിനദ്യാല് 
പഠരികദ്യാന് ലപദ്യായരില്ല . പനക്ഷേ ഗഗൗരരിയനട അമ്മയണ് ഒലര 
നരിര്ബനന മകള് പഠരികണനമന്ന . ഗഗൗരരിനകദ്യാരു 
ഏടനണണ് . മഹദ്യാവരികൂതരിയദ്യാ എന്നദ്യാലന അനജതരി എന്നദ്യാല് 
ജകീവനദ്യാ . ഒരു ദരിവസന അമ്മ രദ്യാത്രരി ഗഗൗരരിലയദ്യാടുന 
ഏടലനദ്യാടുമദ്യായരി ലചദ്യാദരിച്ചു.''മകനള അച്ഛന് 
എവരിനടനയന്നറരിയരില്ല എനന്റെ മകളദ്യാണണ് എനന്ന 
ലനദ്യാകണനതന്നണ്'''മകള് അനന്നടുത തകീരുമദ്യാനമദ്യാണണ് 
അമ്മനയ കയരി വരിടരില്ലന്നണ് . അന രദ്യാത്രരിയന 
പടരിണരിയദ്യായരിരുന . വരിശപ്പുമനണങരില് വരിശപടകദ്യാന് 
വകീടരിന മുന്നരിനല ലപരയന മദ്യാവുന നതങന എല്ലദ്യാന അവര്കണ് 
സഹദ്യായകമദ്യായരിരുന . ഗഗൗരരി പതദ്യാന കദ്യാസരിനലതരി പഠരിച്ചുന
എഴുതരിയന മദ്യാസങ്ങള് ലപദ്യായരി ആ ദദ്യാരരിദതരില് നരിനന 
അവള് ഉയരിര്നതഴുലന്നറ്റു . വരിധരി അവനള കയ വകീടരില്ല . 
സ്കൂളരിലലക്കുനവചണ് അവള്കദ്യാണണ് ഒന്നദ്യാന റദ്യാങണ് പഠനഠ 
നരിര്തരിയരില്ല കദ്യാലതരിനന്റെ ലപദ്യാക്കുനകദ്യാണണ് ഗഗൗരരിയനട 
ഏടന് നചറരിയ ലജദ്യാലരിയരില് കയറരി . പരിനന്ന ഗഗൗരരി പഠരിക്കുന്ന
ലശഷന അവള് ലലദ്യാകനത   നഞടരിച്ചു. i.a.s ല് വന്കരിട 
കമ്പനരിയരില് ഇന്നണ് ആ അമ്മ അഭരിമദ്യാനരിക്കുന . എനന്റെ 
മകള് തനന്ന എനന്റെ അഭരിമദ്യാനന എന്ന രകീതരിയരില് ആ 
മകള് അമ്മനയ കയണ് പരിടരില്ല.

                                         -ഗകീതരിക.സരി  6 a
 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              50



തൂലലിക

                                   കഥ

പദ്യാനഞ്ഞെതരിയ ആ വദ്യാഹനന   

ആനനകദ്യാമ്പണ് തദ്യാഴരിപരിടരിചണ്  എനന്ന ഇടരികദ്യാന് വരുന .
നപനടന്നണ് ഒരു നമദ്യാനനബലരിനന്റെ  ശബന ലകടണ്  ഞദ്യാന് 
ഉണര്ന.സസ്വപ്നതരില് കണ ആ ആന അലപദ്യാഴുന 
അവരിനട ഉണദ്യായരിരുന.കരിടകയരില് നരിന്നണ് ഉണര്ന്നണ് 
അലദ്യാറന ഒദ്യാഫദ്യാകരി.പരിനന്ന എഴുലന്നറ്റു.അടുത്തുളള നനലറണ്
ഒദ്യാണദ്യാകരി പഠരിക്കുന്ന ലമശയനട അടുലതകണ്  നചന  .
ലമശയണ്    മുകളരില് അടുകരി  വച പുസ്തകനമടുതണ് 
വദ്യായരിച്ചു.എന്നദ്യാല് വകീണന  ഉറകതരിലലകണ് 
വലരിക്കുനണദ്യായരിരുന.തണുത നവളളനമടുതണ് മുഖന 
കഴുകരി. അപ്പുറനത  മുറരിയരില്  നരിന്നണ്  അമ്മ  എഴുലന്നറ്റു
വന.അമ്മ ലസ്നേഹലതദ്യാനട എനന്റെ തലയരില് തലലദ്യാടരി . 
നകദ്യാചണ് പുഞരിരരിയമദ്യായരി എലന്നദ്യാടണ്  പറഞ്ഞു   ലമദ്യാന് 
ലപദ്യായരി വദ്യായരിനകന്നണ്.ഞദ്യാന്  തരിരരിഞ്ഞെണ്  അമ്മനയ 
ലനദ്യാകരി  പുഞരിരരിച്ചു. എന്നരിടണ്  വകീണന  ലപദ്യായരി വദ്യായരിച്ചു .
പുസ്തകന വദ്യായരിചണ് കഴരിഞ്ഞെലപദ്യാള് ഞദ്യാന് വകീടരിനണ് 
പരിറകരിലലകണ് നചന.ഒരു തണുത  ഇളന കദ്യാറണ്  എന് 
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മുന്നരിലൂനട വകീശരി.പൂജദ്യാമുറരിയരില് നചന്നണ്  പ്രദ്യാര്തരിച്ചു . 
അമ്മയണദ്യാകരിയ രുചരിയളള ലദദ്യാശ  കഴരിച്ചു. കയരില് 
നകടരിയ വദ്യാചണ് ലനദ്യാകരി സമയന 9 മണരി.  ബസണ് 
കദ്യാതരിരരികദ്യാന് അങ്ങദ്യാടരിയരിലലക്കു നടന. പരിറകരിലൂനട
ഒരു വണരിയനടശബന.ഞ ദ്യാന്തരിരരിഞ്ഞുലനദ്യാകരി.അനതദ്യാരു
കദ്യാറദ്യായരിരുന. അവര് ചരിരരിച്ചുനകദ്യാനണലന്നദ്യാടണ് പറഞ്ഞു. 
ലമദ്യാലന...........കദ്യാറരില് കയറരിലകദ്യാ ഞദ്യാന് ആകദ്യാന 
സ്ക്കുളരില്. ഞദ്യാന് അവലരദ്യാടണ് അലത രൂപതരില് ലവണ 
ഞദ്യാന് ബസരില് ലപദ്യായരിലകദ്യാള്ളദ്യാന എന്നണ്  പറഞ്ഞു . 
എന്നരിടണ്  മുലന്നദ്യാടണ്  നടന. എന്നദ്യാല് അവര് എനന്റെ 
പരിന്നദ്യാനല തനന്ന വന.കദ്യാറരിനന്റെ പരിറകരിനല വദ്യാതരില് 
തുറന.അവര് എനന്ന അകലതകണ് വലരിച്ചു.ഞദ്യാന് 
ഉറനക കരഞ്ഞു.അവനരനന്റെ വദ്യായ നപദ്യാതരി  പരിടരിച്ചു.  
അലപദ്യാള് ലവനറ ഒരദ്യാള് ഒരു കുപരിയരിനല നവള്ളന 
ടവ്വലരിലദ്യാകരി എനന്റെ മുഖതണ് നവച്ചു. ഞദ്യാന് ഒരു 
ഏകദ്യാന്തതയരിലലകണ്  വലരി ഞ്ഞു . ഞദ്യാന്  കണ്ണുകള് 
അടച്ചു .

                                        ആര്ദ.യ.നക

           8 b
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തൂലലിക

                                        കഥ

      രറ്റോപറ്റോടലിയടട ഗറ്റോനശം

ഒരലിടത്തഡ രറ്റോപറ്റോടലി എന്ന കലിളലി
ഉണറ്റോയലിരുന. അവളുടട ഗറ്റോനശം

അതലിമറനറ്റോഹരമറ്റോയലിരുന.ഒരു ദേലിവസശം
വടകഡ ദേലിശയലില് നലിന്നഡ ഒരു പരുന
വരുന്നതഡ അവള്
കണ്ടുതടന്നപലിടലികറ്റോനറ്റോയലിരുന.അവളുടട

ലക്ഷന്യശം .കലിളലി ഒറ്റോടലി ഒരു ടപറ്റോത്തലിനളളലില് ഒളലിച്ചു. അങടന ഒരു 
ദേലിവസശം ഒരു ആണ്രറ്റോപറ്റോടലി അതുവഴലി റപറ്റോകുറമറ്റോള് രറ്റോപറ്റോടലിയടട 
ഗറ്റോനത്തലിലശം സസൗന്ദരന്യത്തലിലശം ആണ് രറ്റോപറ്റോടലിലയലിച്ചുകാു റപറ്റോയലി. അവനഡ 

ഏടറ ഇഷ്ടമറ്റോയലി അവടള ലഭലികണശം എന്നഡ അവന ആഗഹലിചലിച. 
പുററന്നഡ ആണ്കലിളലി അവളുടട അടുത്തഡ  വന്നറപറ്റോളറപറ്റോള് 
അവള്കഡആണഡകലിളലിടയ ഏടറ ഇഷ്ടമറ്റോയലി.അവര്പരസ്പരശംഇഷ്ടമറ്റോണഡ 

എന്നഡകണലില് റനറ്റോകലി പറഞ്ഞു. അവര് ഇണകളറ്റോയലി ജജീവലിച്ചു. 
രറ്റോപറ്റോടലികള് ഒരുമലിചഡ ഗറ്റോനശം തുടങലി ആ കറ്റോടുമുഴുവന ആ ഗറ്റോനത്തലില് 
ലയലിച്ചു. രറ്റോപറ്റോടലിയടട ഗറ്റോനശം അത്ര മറനറ്റോഹരമറ്റോയലിരുന.  പൂവുകള്, 
ടചടലികള് എല്ലറ്റോശം രറ്റോപറ്റോടലിയടടഗറ്റോനത്തലില് കറ്റോറലില് ആടലി കളലിച്ചു. 
അവരുടടയശം മൃഗപക്ഷലി ജജീവജറ്റോലങളുടടയശം മറനറ്റോഹരമറ്റോയ ഗറ്റോനശം 
റകട്ടറ്റോണഡ അവരുടട ജജീവലിതത്തലിനഡ അര്തശം ഉണറ്റോയതഡ.    
                                     റദേവതജീര്ത.വലി.പലി - 8 A
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തൂലലിക

                 ചലിക്കുവുശം കലിങ്കുവുശം

പടണറ്റോരു ഗറ്റോമത്തലില് രണഡ  കുട്ടലികള് ഉണറ്റോയലിരുന.അവരുടട 

റപരഡ ചലിക്കുവുശം കലിങ്കുവുമറ്റോണഡ .ചലിക്കു  മഹറ്റോവലികൃതലികറ്റോരനറ്റോണഡ .കലിങ്കു 

അങടന ഒനമല്ല .അവര് ഒരു ദേലിവസശം നഗരത്തലിറലകഡ 

റപറ്റോവുകയറ്റോയലിരുന .കുറചഡഎത്തലിയറപറ്റോള് ചലിക്കുവലിനശം കലിങ്കുവലിനശം 

ക്ഷജീണശംറതറ്റോന്നലി. ഒരു മരച്ചുവട്ടലില് ഇരുന .അവര് വജീണ്ടുശം നടകറ്റോന 

തുടങലി .അവര് അങടന നഗരത്തലില് എത്തലി റചര്ന .അവലിടട 

ധറ്റോരറ്റോളശം കടകളുണറ്റോയലിരുന .ചലിക്കു ഒരു കടകണ്ടു .ആ കടയലില് 

ധറ്റോരറ്റോളശം പറ്റോവകളുണറ്റോയലിരുന .
അവനഡ ആ പറ്റോവകള് വളടര ഇഷ്ടമറ്റോയലി .അവനതഡ ആരുശം 

കറ്റോണറ്റോടത എടുകണടമന്നഡ അവന കലിങ്കുവലിറനറ്റോടഡപറഞ്ഞു .പറക്ഷ 

കലിങ്കു അവടന തടഞ്ഞു .ചലിക്കു അതഡ

റകള്കറ്റോടത പറ്റോവ എടുകറ്റോന റപറ്റോയലി .അവന ആ കടയടട 

മുമലിടലത്തലി .എന്നലിട്ടഡ അവന ആരുശം കറ്റോണറ്റോടത ആ പറ്റോവ 

എടുത്തു.ആ കടകറ്റോരന അവന പറ്റോവ എടുക്കുന്നതഡ കണ്ടു .ആളുകള്

അവടന വഴക്കുപറഞ്ഞു .അവന ഉറടക കരഞ്ഞു .പലിന്നജീടഡ 

ഒരലികലശം അവന കളത്തരശം കറ്റോണലിചലില്ല.
                                                നന്ദുസനജീഷഡ 6A  
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തൂലലിക

                                                                            കഥ

        പപിരപിയയാത്ത കൂട്ടുകയാര

ഒരു സുപ്രഭദ്യാതക്കം കലിളലികളുഹടെ സത്വരമധുരമദ്യായ ഗദ്യാനങ്ങള് 
ഹകദ്യാണക്കം സൂരദഹന്റ ഹപേദ്യാന്കലിരണെങ്ങള് ഹകദ്യാണക്കം കദ്യാടെണ് 
അതലിമടനദ്യാഹെെരമദ്യായലിരലിക്കുന.ആ കദ്യാടെലില് കളകള 
ശബടതദ്യാഹടെ ഒഴുകലി വരുന്ന കദ്യാടരുവലികള്,പൂത്തുലഞ
നലില്ക്കുന്ന
ഹചടെലികള്
,കദ്യായ്കനലികള്
നലിറഞ
വൃക്ഷങ്ങള്,
ആ
മടനദ്യാഹെെരമദ്യായ
കദ്യാടലിലൂഹടെ പേദ്യാറലി
നടെക്കുന്ന
ശലഭങ്ങള്.
അവര് വളഹര
നല
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തൂലലിക

സുഹൃത്തുകളദ്യായലിരുന.

       അങ്ങഹനയലിരലിഹക ഒരു പ്രഭദ്യാതതലില് സുഹൃത്തുകളദ്യായ

ശലഭങ്ങള് ടതന് കുടെലിക്കുവദ്യാന് കദ്യാടലില് നലിന്നണ് ഗ്രദ്യാമതലിടല-

കണ് ടപേദ്യാക്കുകയദ്യായലിരുന.അടപദ്യാള് ഒരു പൂടനദ്യാടതലില്

കുഹറ പൂകള് വലിരലിഞനലില്ക്കുനണദ്യായലിരുന.

അതലിനടുതണ് കുഹറ കുടലികള് കളലിചഹകദ്യാണലിരലിക്കുകയദ്യായലി-

രുന. ടതന് കുടെലിക്കുവദ്യാനദ്യായലി പൂവലിനടുടതകണ് ടപേദ്യായടപദ്യാ-
ള് ഒരു വലികൃതലി കുടലി പൂമദ്യാറഹയ പേലിടെലികദ്യാനദ്യായലി 
പൂവലിമടുടതകണ് ഒദ്യാടെലിവരുന്നതു കണലിടണ് ശലഭങ്ങള് ഭയഹപട്ടു

തലിരലിചണ് കദ്യാടലിടലകണ് ടപേദ്യാവദ്യാഹമന്നണ് ആടലദ്യാചലിചലിരലിക്കുകയദ്യാ-

യലിരുന.അവരുഹടെ അചനുക്കം അമ്മയുക്കം അവഹര കദ്യാണെദ്യാഞലി-

ടണ്  ഗ്രദ്യാമതലിടലകണ് വന്നടപദ്യാഴദ്യാണെണ് ഈ കദ്യാഴ്ച കണതണ്.
അതലില് നലിന്നണ് അവഹര രക്ഷലിചണ് അവര് കദ്യാടലിടലകണ് 
തലിരലിചടപദ്യായലി.ഒരു മദ്യാസതലിനു ടശഷക്കം ശലഭങ്ങള് വളര്ന്നണ്

വലന്നുതണ്ടായന് പചിരചിയണ്ടാത്ത കപൂടന്നുകണ്ടാരണ്ടായചി ജവീവചിച്ചന്നുവലന്നുതണ്ടായന് പചിരചിയണ്ടാത്ത കപൂടന്നുകണ്ടാരണ്ടായചി ജവീവചിച്ചന്നു..
                                                              അതന്നുലലഅതന്നുലല..പചി പചി 9 A9 A
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തൂലലിക

                                                                                                  കഥ

നജീനവുശം മലിനവുശം  നജീനവുശം മലിനവുശം  
          

          സുന്ദരമദ്യായ ഹകദ്യാച  ഗ്രദ്യാമതലിഹല സുന്ദരലികളദ്യായ രണണ്  ഹപേണ
കുടലികളദ്യായലിരുന നനീനുവുക്കം മലിനവുക്കം.  എലദ്യാവരുഹടെയുക്കം   കണലിലണലികളദ്യായലി

ആ  ഗ്രദ്യാമതലിഹല ങ്ങുക്കം  പൂത്തുമലികഹള  ടപേദ്യാഹല   അവ൪  തതലികളലി  ച.
നനീനൂവലിഹന്റെ അചണ് ഛനൂക്കം അമ്മയുക്കം അടമരലികയലിഹല പ്രശസ്തരദ്യായ ടഡദ്യാടക്ടഴണ്
ആയലിരുന.ആയതലിനദ്യാല്  അവള്  മുത ച്ഛഹന്റെയുക്കം

മുതശലിയുഹടെയുക്കംപേരലിചരണെതലിലദ്യാണെണ്  വള൪ന്നലിരുന്നതണ്.പേഹക്ഷ    അവളുഹടെ

കൂട്ടു കദ്യാരലി  ആയലിരുന്ന മലിന ഒരു പേദ്യാവഹപട  കുടുക്കംബ തലിഹല ആയലിരുന.
അവളുഹടെ അച്ഛന് കൂലലി പേണെലികദ്യാരന് ആയലിരുന.പേണെക്കം ഹകദ്യാണണ്സമന്ന൪

ആയലിരുന  നനീനു.എന്നദ്യാല്  ടസ്നേഹെെക്കം  ഹകദ്യാണണ്സമന്ന
മദ്യായലിരുന്നകുടുക്കംമമദ്യായലിരുന
മലിനവലിഹന്റെതണ്അവ൪പേ    ഠലിക്കുന്നതുക്കംകളലിക്കുന്നതുക്കംഎലദ്യാക്കംഒരുമലിചദ്യായലിരുനഇണെ
പലിരലിയദ്യാനദ്യാവദ്യാത  സുഹൃത്തുകള്  ആയലിരുന  അവ൪.അങ്ങഹന  ഇരലിഹക

നനീനുവലില്  വലദ്യാഹതദ്യാരു  മദ്യാറക്കം  മലിനവലിനണ്  കദ്യാണെദ്യാന്  സദ്യാ         ധലിച.  ഇഹടെയലിഹടെ

വരുന്ന പേനലി  അവഹള കൂടുതല് ക്ഷനീണെലിതയദ്യാകലി.അവള്കണ് പേനലി വരുടമദ്യാള്
അവളുഹടെ  മുതശലി  അവഹളയുക്കം  ഹകദ്യാണണ്ആശുപേത്രലിയലിടലകണ്
ടപേദ്യാവുമദ്യായലിരുന.  അങ്ങഹനയലിരലിഹക  ഒരു  ദലിവസക്കം  മലിനവലിനണ്  എലദ്യാക്കം

മനസലിലദ്യായലി.തഹന്റെ  പ്രലിയഹപട  കൂട്ടുകദ്യാരലികണ്  ഹബ്ലെഡണ്  കദ്യാന്സ൪

ആഹണെന്നണ്.നനീനുവലിഹന്റെ  അസു  ഖവലിവരക്കം  അവളുഹടെ  മുതശലി  അവളുഹടെ

പേപഹയയുക്കം മമ്മലിഹയയുക്കം അറലിയലിചലിരുന. അവരുഹടെ തലിരഹകദ്യാഴലി                     ഞണ്

                             അവ൪  എത്തുടമദ്യാടഴക്കുക്കം  അസുഖക്കം  അവളുഹടെ  ശരനീരഹത
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കനീഴടെകലിയലിരുന.അങ്ങഹനയലിരലിഹക  നനീനുവലിഹന്റെ  അമ്മ  അവളുഹടെ

മുതശലിടയദ്യാടെണ്  ഇങ്ങഹന പേറ     ഞ  .  “  എഹന്റെ മകഹള  നദ്യാഹള  തഹന്ന ഞദ്യാന്
അടമരലികയലിടലകണ് ഹകദ്യാണണ്ടപേദ്യാവുക്കം അവലിഹടെ നലിനക്കം നല ചലികലിത്സ തഹന്ന
അവള്ക്കു  നലക്കം.ഇതുടകട്ടുകലിടെന്ന  നനീനു  മലിന  വലിടനദ്യാടെണ്  പേറഞ."നനീനു

എനലികണ്  നമ്മുഹടെ  സ്ക്കുളലിടലകണ്  ടപേദ്യാകണെക്കം.  പുളലിമരചവടലില്  കുറചണ്  ടനരക്കം

ഇരലികണെക്കം.  പേലിഹന്ന  നമ്മളുഹടെ  ശ്രനീലകലി  ടെനീചഹറ  കണണ്  സക്കംസദ്യാരലികണെക്കം.
മലിന്നൂ നനീഹയഹന്ന നദ്യാഹള തഹന്ന നമ്മളുഹടെ സ്കുളലിടലക്കു  ഹകദ്യാണ ടപേദ്യാവണെക്കം
എന പേറഞ”.  തഹന്ന നദ്യാഹള തഹന്ന സ്കുളലിടലകണ് ഹകദ്യാണ ടപേദ്യാവദ്യാക്കം എന്നണ്

മലിന നനീനുവലിനണ് വദ്യാക്കു ഹകദ്യാടുത്തു.  പേലിടറന്നണ് രദ്യാവലിഹല മലിന നനീനുവലിടനയുക്കം

കൂടലി  സ്കൂളലിടലക്കു  ടപേദ്യാകദ്യാനദ്യായലി  ഒരുങ്ങലി.  എന്നലിടണ്  നനീനുവലിഹന  കൂടദ്യാനദ്യായലി

അവളുഹടെ വനീടലിഹലതലി. അടപദ്യാള് മുറതണ്              

          നനീനുവലിഹന്റെ മുതശലിയുണദ്യായലിരുന. മലിന മുതശലിടയദ്യാടെണ് തഹന്റെ നനീനു

എവലിഹടെഹയന്നണ്  ടചദ്യാദലിച.മുതശലി  മലിനവലിടനദ്യാടെണ്  പേറ         ഞ.ഇന്നഹല  രദ്യാത്രലി
നനീനുവലിനണ്  അസുഖക്കം  കൂടുകയുക്കം  അവഹള  അടുത്തുള  ആശുപേത്രലിയലിടലകണ്
അവളുഹടെ അച്ഛനുക്കം അമ്മയുക്കം ഹകദ്യാണണ് ടപേദ്യാകുകയുക്കം ഹചയ.അതുടകട  ഉടെഹന

തഹന്ന മലിന തഹന്റെ വനീടലിടലകണ് ഒദ്യാടെലി.അമ്മഹയയുക്കം കൂടലി ആശുപേത്രലിയലിടലകണ്

ടപേദ്യായലി.അവലിഹടെ  ഹചന്നടപദ്യാള്  അവള്  കണതണ്  ഹവളതുണെലിയലില്

ഹപേദ്യാതലിഞ  തഹന്റെ  നനീനുവലിഹന്റെ  നലിശ്ചലമദ്യായ  ശരനീരക്കം  ആയലിരുന.ഒരു

നലിലവലിളലിടയദ്യാഹടെ  അവള്  ആ  ശരനീരതലിടലകണ്  വനീണു.പേലിഹന്ന  ഒനക്കം

അവള്കണ്  ഒദ്യാര്മ്മയലില.ഇടപദ്യാഴുക്കം  മലിന  തഹന്റെ  വനീടെലിഹന്റെ  തലിണയലില്

ചനീറലിപേദ്യാറലിയ മുടെലിയുമദ്യായലി ദൂടരയണ് കണക്കം നടണ് ഇരലിയന്നതു കദ്യാണെദ്യാക്കം.
                                                                      
                                                                  -അലനീന.ഹക

                                   9.A                                   9.A
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                                                                                കഥകഥ

പ്രതതീക

        ഇന്നനലയന രദ്യാത്രരി മഴനപ യ. കരരിമ്പടതരിനള്ളരിലൂനട
ഞദ്യാ൯  ആകദ്യാശലതക്കുലനദ്യാകരി.ക്ഷേകീണരിതമദ്യാനണങരിലന
ചന്ദ്രനണ് അമ്മയനടമുഖമദ്യായരിരുന. ആ രദ്യാത്രരി നഷദ്യാ൪ണ്ണൂരരിനല
തനന്റെ വകീടരില് ആ അമ്മ ഒറകദ്യായരിരുന. സങടങ്ങളുന
ലപറരിയള്ള  തനന്റെ കരചരില് തുട൪ന നകദ്യാലണ
യരിരുന.അലപദ്യാഴുന സമദ്യാധദ്യാനരിപരികദ്യാന് ആരുന
ഉണദ്യായരിരുന്നരില്ല.തനന്റെ ഏക മകളദ്യായ സഗൗമദയനട
ദുഖതരില് ലവദനരിചണ് നപദ്യാടരികരയകയദ്യായരിരുന ആ പദ്യാവന.
തനന്റെ മകനള നകദ്യാന്ന ആ ഒറകയന് ലഗദ്യാവരിന്ദചദ്യാമരിലയയന,
അയദ്യാനള  രക്ഷേരികദ്യാന്  മുനബയരില്  നരിനന  എതരിയ
ആളൂരരിലനയന  നകദ്യാന്നണ്   പ്രതരികദ്യാരന  നചയ്യുക  എന്ന
ലക്ഷേദവുമദ്യായദ്യാണണ് ആ അമ്മ ഇനന ജകീവരിക്കുന്നതണ്.
ഡല്ഹരിയരിനല നരി൪ഭയയനട മദ്യാതദ്യാപരിതദ്യാകളുനട
അവസ്ഥയന അന്നണ് അതുതനന്നയദ്യായരിരരികദ്യാന.            
             അമ്മ എന്നതണ് ഒദ്യാലരദ്യാ കുഞരിനന എത്രലമല്
പ്രരിയനപടതദ്യാലണദ്യാ   അതരിലന  എത്രലയദ്യാ  ഇരടരിയദ്യാണണ്.
അമ്മകണ്  കുടരികലളദ്യാടുള്ള  ലസ്നേഹന  അതുനകദ്യാണണ്
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തനന്നയദ്യാണണ് നമ്മുനട ഒദ്യാലരദ്യാ നചറരിയ ലവദനകള് ലപദ്യാലന
അമ്മയനട  മനസരിനന  അഗദ്യാധമദ്യായരി  ലവദനരിപരിക്കുന്നതണ്.
നമ്മുനട  ഒദ്യാലരദ്യാ  ഭദ്യാവമദ്യാറങ്ങളുന  മറദ്യാലരകദ്യാളുന  അമ്മകണ്
തരിരരിചറരിയദ്യാനദ്യാകുന.എന്നദ്യാല്  ഇന്നണ്  അമ്മയനട  ലസ്നേഹന
കരിട്ടുന്നവ൪  വളനര  കുറ ഞ്ഞുവരുന.  ആ  ലസ്നേഹന
നകദ്യാടുകദ്യാനന  ആ൪ക്കുന  കഴരിയന്നരില്ല.  നകദ്യാടുകദ്യാന്
കഴരിയണനമങരില് അതണ് അനഭവരിചറരിയണന. വള൪നവരുന്ന
ലഗദ്യാവരിന്ദചദ്യാമരിനയ  ലപദ്യാലള്ള  ആളുകളദ്യാണണ്  ഇവനകല്ലദ്യാന
തടസന സൃഷണ്ടരിക്കുന്നതണ്. അഞണ് വയസ്സുള്ള നകദ്യാച്ചു നപണ്കുടരി
മുതല് എണ്പതണ് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധകള് വനര പകീഢനതരിനണ്
ഇരയദ്യാകുന്ന  കദ്യാലമദ്യാണരിതണ്  ഒദ്യാലരദ്യാ  നപണ്കുടരിയന  ഇന്നണ്
വള൪ന വരുന്നതണ് ഒരുപദ്യാടണ് കഷതകള് സഹരിചദ്യാണണ്.
                    നപടന്നണ് ആലരദ്യാ എനന്ന വരിളരിച്ചുണ൪തരി
ഇതുവനര  ഞനനനന്റെ  സസ്വപ്നതരില്  വള൪ന  വരുന്ന
തലമുറകണ് കദ്യാനസടുക്കുന്ന ടകീചറദ്യായരിരുന എന്നണ് പരിന്നകീടദ്യാണണ്
ഞദ്യാന്  മനസരിലദ്യാകരിയതണ്.  നട്രെയരിന്  ലകദ്യാഴരിലകദ്യാടണ്
നറയരില്നവ ലസ്റ്റഷനരിനലതരി. ഞദ്യാനരിറങകയദ്യാണണ് ,
ലഗദ്യാവരിന്ദചദ്യാമരിനയ ലപദ്യാലള്ള ദുഷനദ്യാനര ഇല്ലദ്യാതദ്യാകരി
നനയനട  ലലദ്യാകന  സൃഷരികദ്യാന  എന്ന
പ്രതകീക്ഷേലയദ്യാനട.............................................

                                           ഹൃദദ.നക.ജരി  9a
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     അഹെെങദ്യാരക്കം ആപേതണ്          
ഒരു  നചറരിയ  നദരിയരില്  ഒരു  സസ്വര്ണമകീനന  ബദ്യാകരി  കുലറ
നചറുതുന വലതുമദ്യായ മകീനകളുന ഉണദ്യായരിരുന. സസ്വര്ണമകീനരിനണ്
വളനര  ഏനറ  അഹങദ്യാരമദ്യായരിരുന.  അവന്  മറണ്
മതദങ്ങളുമദ്യായരി  ചങ്ങദ്യാതന  കൂടദ്യാന്  എലപദ്യാഴുന  പറയന.
എന്നദ്യാല് അമ്മ മതദന പറയന്നതണ് സസ്വര്ണമകീന് ലകള്കരില്ല.
  ഞദ്യാന്  അവലരകദ്യാള്  വലരിയവനദ്യാനണന്ന  അഹങദ്യാരന
കദ്യാരണന  സസ്വര്ണമകീനരിനണ്  ചങ്ങദ്യാതന  കൂടദ്യാന്
ആരുമരില്ലദ്യായരിരുന.  ഒരരികല്  എല്ലദ്യാ  മകീനകളുന  പല
ഭദ്യാഗലതക്കുന  പദ്യാഞ്ഞെണ്  ലപദ്യാകുന്നതണ്  കണണ്  സസ്വര്ണമകീനരിനണ്
ഇവരിനട  വലരിനയദ്യാരു  ലഡദ്യാള്ഫരിന്  വരുനനണനള്ള
രഹസദന  മറ്റുള്ള  മകീനകള്  നകീ  അവലരദ്യാടണ്  ചങ്ങദ്യാതന
കൂടദ്യാതതണ്  നകദ്യാണണ്  നരിലന്നദ്യാടണ്  മറച്ചു  വചതദ്യായരിരുന.
അലപദ്യാള് സസ്വര്ണമകീനരിനണ്  തനന്റെ അഹങദ്യാരന  മനസരിലദ്യായരി.
അവനണ് മറ്റു മകീനകലളദ്യാടണ് ക്ഷേമ ലചദ്യാദരിച്ചു.  

                                      ദരില്ഷദ്യാന. വരി.   5.   5. AA
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തൂലലിക

                                കവലിത

          മലയദ്യാളക്കം
മമ നദ്യാടെലിഹന്റ ഭദ്യാഷയദ്യാക്കം മലയദ്യാളക്കം....

മമ ജനീവഹന്റ ജനീവനദ്യാക്കം മലയദ്യാളക്കം.....

മലനദ്യാടെലിഹന്റ മലയദ്യാളക്കം നമ്മുഹടെ മലയദ്യാളക്കം....

നമ്മുഹടെ സത്വനക്കം മലയദ്യാളക്കം .....

                      അക്ഷരവനീഥലിയലിഹല അക്ഷരഹവളലിചക്കം നനീ......

                      ഞങ്ങഹടെ അമ്മയദ്യാക്കം മലയദ്യാളക്കം.

                     അജദ്യാനഹമന്നദ്യാരു അന്ധകദ്യാരഹത-

                    ജദ്യാനഹമന്നദ്യാരു ഹവളലിചക്കം ഹകദ്യാണനനീകലിടെദ്യാക്കം.
ടകരക്കം തലിങ്ങലിനലിറഹഞദ്യാരു നദ്യാടെണ്

ആ നദ്യാടെലിഹന്റ സത്വനക്കം മലയദ്യാളക്കം........

ഈ മലയദ്യാളക്കം......ഈ മലയദ്യാളക്കം........

              മലയദ്യാളക്കം.......

                      
                                              -അനനദ ഷലിബു.വലി

                                                                  8-B               
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തൂലലിക

                                             
  
                                                                       കവലിത   

   ഗുരു
     അറലിവലിഹന്റ ആഴകയങ്ങള് തദ്യാണലിയലിനയരുന ഞദ്യാനലിന

പേറവടയടപദ്യാള്

       ആ വഴലിയലിരുളലിഹന്റ രദ്യാവലിഹന

      അറലിവലിഹന്റ ടശദ്യാഭയദ്യാല് അകറലി നനീ

      സൂരദനദ്യായലി ജനീവനദ്യായലി മദ്യാറലി.

      ഉയലിരദ്യായലി ഉടെലദ്യായലി ടസ്നേമദ്യായണ് മദ്യാറലി
നനീ

      ഇഹന്നന് നലിഴലലിഹന്റ പേദ്യാതലിയദ്യായലി
മദ്യാറലി.

     അറലിയദ്യാഹത എഴുതലി നലിന് നദ്യാമഹമന്
അകതദ്യാരലില്

     ഗുരുഹവന്ന ഹദവതലിന് നദ്യാമക്കം.

    എഹന്റ ഹദവമദ്യാക്കം ഗുരുവലിഹന്റ നദ്യാമക്കം.

                                                - ശജീനലിധലി.ടക.ടലി -8 B
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തൂലലിക

                                                                                              
                                                        കവലിത

കനല് മഴ
സൂരന്യടന്റെ എരലിയന്ന ചൂടലിന മുമലില്
കുളലിരറ്റോടയത്തുശം പുതുമഴടയ 
കനലലിന നടുവലില് തണുപറ്റോടയത്തുശം
മുകളലിന മഴടയ
 നലിന ആദേന്യതുളളലിയലില് തന സുഗന്ധമുയര്ന
ആ പുതു മണലിന സുഗന്ധശം
എടന്റെ മനസലിലയര്ന
ആതുളളലിതന ഗന്ധശം
ടപറ്റോളളുന്ന മണലില് നലിന തുളളലി വജീണ-
റപറ്റോള് മണശം തലതറ്റോഴലി നലിടന്റെ മുന്നലിന
നലിന്നശംശശം വജീണറപറ്റോള് തടന്ന
മണലിലശം പുതുജജീവന തളലിരലിട്ടു.

                          -റദേവലിക.സലി.എശം

                                                               8.B                                                               8.B
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തൂലലിക

                    മരണെക്കം          കവചിത

ഇന്നഹലകള് ഹമദ്യാഴലിയുന്ന ഭൂതകദ്യാല-

തലിഹന്റ നദ്യാദദ്യാരവങ്ങള്കണ് അനദമദ്യായലി.
ഏടതദ്യാ മദ്യാനവന് മനീട്ടുന്ന വനീണെതന്

ശ്രുതലിയുഹടെ വലിരദ്യാമതലിന് ടനരമദ്യായലി.
അശ്രുകള് ഹപേദ്യാഴലിയുന്ന മദ്യാനവവദനങ്ങള്
നലിറയുന്ന ടശദ്യാകതലിന് കദ്യാര്മുകലിലകള്
സനദ്യാപേരദ്യാഗങ്ങള് ആഴതലില് മൂളുന

പേക്ഷലിയുക്കം കൂടരുക്കം ഏകനദ്യായലി.
മദ്യാനവദ്യാ നനീയലിന ഏകനദ്യായലി ടപേദ്യാവുന

മൂകനദ്യായലി ഭൂമലിതന് മദ്യാറലിടലകണ്
ഗദ്യാ         ഢമദ്യാക്കം നലിദ്രയലിലലലിഞടചരദ്യാന്
ഇന നനീ ടപേദ്യാകുന നദ്യാഹള ഞദ്യാനുക്കം
നനീയലിന ടപേദ്യാകുടമദ്യാള് ടതങ്ങുന

ഞദ്യാനുതദ്യാണദ്യായലിനലിന്നവര് നനീ
തദ്യാങ്ങദ്യായവര്

മദ്യാനവദ്യാ നലിഹന്റയനീ അനദതലില് നലിമലിഷതലില്
സ്തബ്ധനദ്യായലി സര്വ്വതുക്കം ടനദ്യാകലി നലില്ഹക

അറലിയദ്യാഹത ഹപേദ്യാഴലിയുന എഹന്റ അശ്രുകളുക്കം
അറലിയദ്യാഹത ഉരുകുന മമ മനസുക്കം                    --ശകീനരിധരിശകീനരിധരി ..നകനക..ടരിടരി
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തൂലലിക

                                 

മഴത്തുളലി
തുളലി തുളലി വദ്യാ...

എഹന്റെ മഴത്തുളലിയദ്യായലി...
തണുത കദ്യാറലിഹലഹന്ന 

പുണെരൂ നനീ...
തുളലി തുളലി വദ്യാ...

എഹന്റെ മഴത്തുളലിയദ്യായലി...
പേദ്യാടലിലൂഹടെ എഹന്നയുണെര്ത്തൂ നനീ...

തുളലി തുളലി വദ്യാ...

എഹന്റെ മഴത്തുളലിയദ്യായലി...
ടപേദ്യാകരുടത എഹന്ന വലിട്ടു നനീ...

                                -അനറ്റോമലിക.എശം.എ
                                                    ആറന്.എ
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തൂലലിക

 കവചിത

പ്രളയക്കം
പ്രളയക്കം വന..പ്രളയക്കം വന..

എലദ്യാവരുക്കം ദുരലിതതലിലദ്യായലി...
ലക്ഷകണെകലിഹന്റെ നഷങ്ങളദ്യായലി...
മനുഷദരുക്കം മൃഗങ്ങളുക്കം പേക്ഷലികളുക്കം-

അനുഭവലിചലിടുന്ന പ്രകൃതലി ടക്ഷദ്യാഭക്കം...
കടെലക്കം കുളവുക്കം  അരുവലിയുക്കം എലദ്യാക്കം            

 നലിറഹഞദ്യാഴുകലിടുന്ന പ്രകൃതലി ടക്ഷദ്യാഭക്കം...
മനുഷദഹരലദ്യാവരുക്കം ഒഹതദ്യാരുമടയദ്യാഹടെ

നലില്ക്കുഹന്നദ്യാരു പ്രകൃതലിടക്ഷദ്യാഭക്കം...

കദ്യാലക്കം മറകദ്യാത പ്രകൃതലിടക്ഷദ്യാഭക്കം...

വരരുഹത ഇനലിഹയദ്യാരു പ്രകൃതലിടക്ഷദ്യാഭക്കം...

മനുഷദഹരല   ദ്യാവരുക്കം ഭൂമലിഹയ പദ്യാസ്റ്റേലികണ്-
കൂമദ്യാരമദ്യാകലിയടക്ഷദ്യാഭക്കം....

                                -റദേവപലിയ.ടക.വലി
 

ആറന്.എ
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തൂലലിക

                                 കവലിത

                                                       മ ഞവ്
ഉണെരു ഉണെരു മഞണ്തുളളലിയലില്

പേകല്മ  ഞണ് മൂടെലിയന്
ഭൂമലിജദ്യാലകക്കം തുറന

വന്നലിരലിക്കൂ നനീ
വന്നലിരലിക്കൂ നനീ

മ ഞതുളളലിതന് മഴയദ്യായലി വരുടമദ്യാ
മ  ഞലില് മൂടെലിയന് പൂതകലിടുകള്
മ ഞതുളളലിയലില് പ്രതലിഫലലിച
ആകദ്യാശകലിളലികള് പേറന്നലിറങ്ങലി

മഴയദ്യാടണെ.....മഞദ്യാടണെ നനീ.....നനീ....നനീ....നനീനനീ
എഹന്ന നനീ തണുപലികരുഹത.....

കു ഞകുടലിയദ്യാ.....  ഞദ്യാന്...ഞദ്യാന്
തണുപലികലിഹല   ഞദ്യാന് കലിടെക്കുന്നതണ്  

തണുപലികഹല......എന് മഞതുളളലിഹയ.......

                               - അഞ്ജന.ടക.ടലി 8 A
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തൂലലിക

                                    കവലിത

തത
തടത തടത...

കുഞലിതടത...

നലിഹന്റെ ചുണലിഹനന്തു ചുവപനലിറക്കം...

തടത തടത...

കുഞലിതടത...

നലിനകദ്യാരുതന്നനീ പേചനലിറക്കം...

തടത തടത...

കുഞലിതടത...

നലിനകദ്യാരുതന്നനീ ഭക്കംഗലിയുള ചലിറകുകള്..

തടത തടത...

മരചലിലകളലില് കൂടുണദ്യാക്കുക്കം...

പേദ്യാറലി പേദ്യാറലി കളലിചനടെകദ്യാക്കം...

തടത തടത..

കുഞലിതടത...

മദ്യാനക്കംമുഹട പേദ്യാറലി നടെകദ്യാക്കം...
തപത്ത തപത്ത..കന്നുഞ്ഞചിതപത്ത...

പദേവപചിയ. നക വചി  6 A
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തൂലലിക

  കുശംഭത്തലില് നട്ടറ്റോല്കുശംഭത്തലില് നട്ടറ്റോല്           നദ്യാടെന്പേദ്യാടണ്നദ്യാടെന്പേദ്യാടണ്

ഹതയദ്യാരദ്യാ…ഹതയദ്യാരദ്യാ…. . ഹതയദ്യാരദ്യാ…ഹതയദ്യാരദ്യാ….  .  തകതക
ഹതയദ്യാരദ്യാ…ഹതയദ്യാരദ്യാ…. . ഹതയദ്യാരദ്യാ…ഹതയദ്യാരദ്യാ…..

              ഒന്നദ്യാക്കം കണക്കം ഹപേദ്യാടെലിപേറടന്നഒന്നദ്യാക്കം കണക്കം ഹപേദ്യാടെലിപേറടന്ന
ഒതലിരലിഹയദ്യാതലിരലി   വലിഹതറലിടഞ…ഒതലിരലിഹയദ്യാതലിരലി   വലിഹതറലിടഞ….  (.  (ഹതയണ് ഹതയണ് ))
രണദ്യാക്കം കണക്കം ഹപേദ്യാടെലിപേറടന്നരണദ്യാക്കം കണക്കം ഹപേദ്യാടെലിപേറടന്ന
രണര വലിത്തു വലലിഹചറലിടഞ…രണര വലിത്തു വലലിഹചറലിടഞ….  ( .  ( ഹതയണ് ഹതയണ് ))
വലിതലിട്ടു നലിക്കുക്കം കുറുമലിഹപണദ്യാഹള വലിതലിട്ടു നലിക്കുക്കം കുറുമലിഹപണദ്യാഹള !!
അതക്കം പേലിറന്ന  ഹദവസക്കം കടണദ്യാടള…അതക്കം പേലിറന്ന  ഹദവസക്കം കടണദ്യാടള….  (.  (ഹതയണ് ഹതയണ് ))
ഒതലിരലികദ്യാതക്കം നടെന കയലിടഞഒതലിരലികദ്യാതക്കം നടെന കയലിടഞ......

മുട്ടു തളര്ന മുതുവുക്കം ഹകദ്യായടഞമുട്ടു തളര്ന മുതുവുക്കം ഹകദ്യായടഞ...( ...( ഹതയണ് ഹതയണ് ))
പേദ്യാടലിഹന്റെ തദ്യാളതലിഹനദ്യാപക്കം ശദ്യാരലിക ചുവടുഹവചപേദ്യാടലിഹന്റെ തദ്യാളതലിഹനദ്യാപക്കം ശദ്യാരലിക ചുവടുഹവച..

“ “ അവഹരനലിനദ്യാ മുതശനീ വത്തു വലലിഹചറലിയുടന്നദ്യാഅവഹരനലിനദ്യാ മുതശനീ വത്തു വലലിഹചറലിയുടന്നദ്യാ?”?”

ശദ്യാരലികയുഹടെ ടചദ്യാദദക്കം ടകടണ് മുതശലിക്കു ചലിരലിഹപേദ്യാടലിശദ്യാരലികയുഹടെ ടചദ്യാദദക്കം ടകടണ് മുതശലിക്കു ചലിരലിഹപേദ്യാടലി..
“ “ അടതയണ് …അടതയണ് …. . വലിത്തു വലിതയന്നതദ്യാ കുടലിവലിത്തു വലിതയന്നതദ്യാ കുടലി.”.”
“ “ നമ്മളുക്കം ഹനല്ലു കൃഷലി നമ്മളുക്കം ഹനല്ലു കൃഷലി 

ഹചയലിരുടന്നദ്യാ മുതശലി ഹചയലിരുടന്നദ്യാ മുതശലി ""
““പേലിന്നലിടല…പേലിന്നലിടല…. . ഹനല്ലു മദ്യാത്രമല നമ്മുഹടെ പേദ്യാടെത്തുക്കം          ഹനല്ലു മദ്യാത്രമല നമ്മുഹടെ പേദ്യാടെത്തുക്കം          

പേറമലിലക്കം എഹനലദ്യാക്കം കൃഷലികളദ്യായലിരുഹന്നടന്നദ്യാപേറമലിലക്കം എഹനലദ്യാക്കം കൃഷലികളദ്യായലിരുഹന്നടന്നദ്യാ! ”                      ! ”                      

അബലിനനീഷണ്അബലിനനീഷണ്. . പേലി പേലി 6A6A
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                      കവലിത

         ബപാലലവ      
കഴഴിഞ്ഞുപപപോയ ബപോലലല
               ഇനഴി ഒരു ഒപോര്മ മപോതല
എന്നരഴികഴില് വര
               ഒരു കുളഴിര് വവീശപോനപോയയ

കൂട്ടുകപോരുമമപോതയ 
               കളഴിച്ചു രസഴിച്ച ബപോലലല

മപോവഴിന് ചഴില്ലയഴില് കമല്ല
                റഴിഞ്ഞ ബപോലലല

മകപോച്ചു മകപോച്ചു കുസൃതഴികള
വന്നു എന് ബപോലലതഴില്

                       
                               -അര്ച്ചന.സഴി.ടഴി 8 എ
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യദ്യാത്ര വലിവരണെക്കം

 

           കണ്ണൂരലിടല വലിസ്മയശം        
ഞങള് ആദേന്യമറ്റോയലി അഞറ്റോശം കറ്റോസഡ പഠനയറ്റോത്ര      
റപറ്റോയതഡ കണ്ണൂര് ജലില്ലയലിറലകറ്റോണഡ ഞങള് പുലര്ടച 
5 മണലികറ്റോണഡ പുറടപട്ടതഡ. ആദേന്യശം  
ഞങള് റപറ്റോയതഡ കണ്ണൂ൪ റകറ്റോട്ടയലിറലകറ്റോണഡ.
ഞങള് അവലിടട നലിന്നഡ കുടറ കറ്റോരന്യങള് പഠലിച്ചു.
പലിടന്ന ഞങള് റപറ്റോയതഡ പറ്റോപനറശരലി റസ്നേകഡ 
പറ്റോര്കലിറലകറ്റോണഡ.അവലിടട നലിന്നഡ പലതരത്തലിലള
ജജീവലികടളയശം പക്ഷലികടളയശം മൃഗങടളയശം കണ്ടു.
എടന്ന റപടലിടപടുത്തലിയതഡ പറ്റോമ്പുകളറ്റോണഡ.
പലിന്നജീടഡ സമയശം 12 മണലിയറ്റോയലി ഞങള് കസൗതുകറത്തറ്റോടട കറ്റോത്തു  
നലിന്ന വലിസ്മയ വറ്റോട്ടര്തജീന പറ്റോര്കലിടലത്തലി. 4 മണലി വടര 
ടവളത്തലില് നജീനലിയശം ചറ്റോടലിയശം കളലിച്ചു. പലിടന്ന   ഞങള് പറ്റോര്കലില്
നലിനശം യറ്റോത്രതലിരലിച്ചു. പലിടന്ന 7 മണലി എട്ടുമണലിയറ്റോവുറമറ്റോള് ഞങള് 
കണ്ണൂര് ബജീചലിടലത്തലി അവലിടടനലിന രസകരമറ്റോയ കറ്റോറഡ ഞങടള 
തഴുകലി പലിന്നജീടഡ ഞങള്വജീട്ടലിറലകഡ യറ്റോത്ര തലിരലിച്ചു..                           

- അബചിഷ.പചി 6.A
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കവചിത

നനീലക്കുറലിഞലി
നനീ പൂക്കുഹന്നദ്യാരു  കദ്യാലക്കം

ഞദ്യാന് നലിഹന്ന ഒദ്യാര്ക്കുന .
എഹനദ്യാരു ഭക്കംഗലിയദ്യാണെണ്

എഹനദ്യാരു സുഗന്ധമദ്യാണെണ്
ഞദ്യാന് ഉണെരുടമദ്യാള് കണമുമലില്

കദ്യാണെദ്യാന് ഹകദ്യാതലിക്കുന്ന ഒരു സമയക്കം
ഞദ്യാന് ഉണെരുന്നതണ് നലിന്

സുഗന്ധതദ്യാലദ്യാണെണ്
ഞദ്യാന് ജനീവലിക്കുന്നതണ് നലിന് ഭക്കംഗലിയദ്യാലദ്യാണെണ്

കദ്യാലക്കം കൂടുക്കംടനദ്യാറുക്കം നലിഹന്ന കദ്യാണെദ്യാതദ്യാവുന
മനുഷദന് നലിഹന്ന നശലിപലിചകളയുന

ഭൂമലിയുഹടെ ഭക്കംഗലിയദ്യാണു നനീ
മനുഷദര് നലിഹന്ന നശലിപലിചണ്

വസ്ത്ര  ങ്ങളലിടലക്കുക്കം  കുടെകളലിലക്കം
വരചണ് ടചര്ക്കുകയദ്യാണെണ്.

നനീലക്കുറലിഞലി നലിടന്നദ്യാടെണ് ഭൂമലി വലിടെ
പേറയുകയദ്യാണെണ്

 
ഹഹൃദേല.ടചി -8 A          
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ഒരന്നുമപയണ്ടാനടഒരന്നുമപയണ്ടാനട
അന്നണ് തലിങളദ്യാഴണ് ചയദ്യായലിരുന.പുഴയുഹടെ 
സമനീപേഹത ഹകദ്യാടദ്യാരക്കം ടപേദ്യാഹലയുള 
ആ വനീടലിഹല പേരലിഷദ്യാരലിയുക്കം പേണെകദ്യാരനുക്കം 
ഉടദദദ്യാഗസനുമദ്യായ രദ്യാജനീവണ് തഹന്റെ കലിടെകയലിഹല
നനവണ് ശരനീരതലിലനുഭവഹപടണ് എഴുടന്നറ്റു.
കണണ്തൂറന്നടപദ്യാള് ഇതണ് സതദമദ്യാടണെദ്യാ അടതദ്യാ 
സത്വപ്നമദ്യാടണെദ്യാ?അയദ്യാള്കണ് ആ 
ഭയങരമദ്യായ കദ്യാഴ്ചകണണ് ഉടെല് വലിറച  അടമ്മ.......

അവന് നനീടലി വലിളലിച. ആ സമയതണ് 
ടകദ്യാരലിതരലിച ഹപേയന്ന മഴയദ്യായലിരുന. തഹന്റെ 
അമ്മ വലിളലി ടകള്കദ്യാതതുഹകദ്യാണണ് അവന് ഒരു 
വലിധതലില് രണദ്യാക്കം നലിലയലില് നലിനക്കം തദ്യാടഴകണ് 
ഇറങ്ങദ്യാന് ടനരക്കം അവന് ഒന ചലിനലിച.  രണദ്യാക്കം 
നലിലയലില്  കലിടെന്ന എഹന്റെ  കലിടെകയലില്  വഹര  
ഹവളക്കം കയറലി. അടപദ്യാള് തദ്യാഹഴ കലിടെന്ന എഹന്റെ 

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              74



തൂലലിക

അമ്മ നലിലവലിളലിച. കണലില് നലിന്നണ് 
നനീര്ചദ്യാഹലദ്യാഴുകുന്നതുടപേദ്യാഹല കണനീഹരദ്യാഴുകലി. 
എഹന്റെ അമ്മ ടപേദ്യായലി, മഹറദ്യാരു ടലദ്യാകടതകണ്. 
ഇനലി ഞദ്യാനുക്കം ടപേദ്യാകുക്കം കദ്യാരണെക്കം ഞദ്യാന് 
കഷണ്ഹപടണ്  ഉണദ്യാകലിയ സര്വ്വതുക്കം 
ടപേദ്യായലി.എനലികണ് രക്ഷഹപടെദ്യാന് സദ്യാധലികലില. ഒരു
വലിധതലില് ടനരക്കം പുലര്ന. പുറഹതദ്യാരു ശബക്കം 
അതണ് ഒരു ടബദ്യാടണ് ആയലിരുന. ആ 
ടബദ്യാടലില് മത്സദഹതദ്യാഴലിലദ്യാളലികള് 
രക്ഷദ്യാപ്രവര്തനക്കം നടെതലി.രദ്യാജനീവലിഹന രക്ഷലിച.
രക്ഷലിച ആളുകളുഹടെ കൂടതലില്
രദ്യാജനീവണ് എനക്കം കുറഹപടുത്തുകയുക്കം 
ആടക്ഷപേലിക്കുകയുക്കം ഹചയലിരുന്നപേദ്യാവഹപട 
കദ്യാസലിക്കം ഉണദ്യായലിരുന. രദ്യാജനീവണ്  അയദ്യാടളദ്യാടു 
പേറഞ; എടന്നദ്യാടെണ് ക്ഷമലികണെക്കം,ഞദ്യാന് തഹന്റെ 
കുടലികണ് അസുഖക്കം വന്നടപദ്യാള്ടപേദ്യാലക്കം തഹന്ന 
സഹെെദ്യായലിചലില.തദ്യാന് എടന്നദ്യാടെണ് എത്ര 
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ടചദ്യാദലിചതദ്യാ  ഒരുരണദ്യായലിരക്കം രൂപേ അതു
ടപേദ്യാലക്കം തരദ്യാനലിള മനസണ്  ഞദ്യാന് തടന്നദ്യാടെണ് 
കദ്യാടലിയലില.ഇടപദ്യാള് എഹന്റെ ജനീവന് രക്ഷലികദ്യാന് 
ആ പേഴയ കദ്യാരദങ്ങഹളദ്യാഹക മറന്നണ് തദ്യാനുക്കം 
വന്നലിടല
ഇതദ്യാ... അയദ്യാള് തഹന്റെ കയലിലലിരുന്ന ടമദ്യാതലിരക്കം 
അഴലിചണ് കദ്യാസലിമലിനണ് ഹകദ്യാടുത്തു.

ഇതണ് വലിറണ് കദ്യാശദ്യാകലിടകദ്യാള...പേണെക്കം 
ഞങ്ങള്കണ് കടെലലിടലകലിറങ്ങലിയദ്യാല് കലിട്ടുക്കം 
പേഹക്ഷ സദ്യാറലിഹന്റെ ജനീവന് 
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തലിരലിചണ്കലിട്ടുമദ്യായലിരുടന്നദ്യാ?ആ ടചദ്യാദദക്കം ടകടണ് 
അയദ്യാള്കണ് കരചലില് വന. അവഹരലദ്യാവരുക്കം 
കൂടെലി ടബദ്യാടലില് അയദ്യാഹള ആ സലത്തുള ഒരു 
വലിദദദ്യാലയതലില് ഹകദ്യാണ ടപേദ്യായലി. അവലിഹടെ 
എത്രടയദ്യാ ആളുകള് ഉണദ്യായലിരുന  
പേണെകദ്യാരനുക്കം പേദ്യാവഹപടവനുക്കം എലദ്യാവരുക്കം 
ഒരുമലിചണ് ഒരു മുറലിയലില്. അന്നണ് അവലിഹടെ ഉള ഒരു
സ്ത്രനീ പേറഞ കണലിഹല എലദ്യാവരുക്കം 
ഒരുമടയദ്യാടുകൂടെലി  നലില്ക്കുന്നതണ് . ഒടര ഭക്ഷണെവുക്കം 
കഴലിചണ് ഒടര മുറലിയലില് ഉറങ്ങലി  . കണലിഹല 
മഹെെദ്യാപ്രളയതലില് എലദ്യാക്കം നഷണ്  ട 
ഹപടവരദ്യാണെലിവര് . ഞദ്യാനുള്ഹപഹടെ ജദ്യാതലിമത 
വദതദസമലിലദ്യാഹത ഒരുമടയദ്യാഹടെ
പവര്ത്തചിച്ചണ്ടാല് ഏതന്നു 
ദേന്നുരനനത്തയന്നുയും നമന്നുകന് പനരചിടണ്ടായും .   
                                           -വചിഷന്നു ടചി
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കവലിത
        കദ്യാറണ്           

കദ്യാഹറ  കദ്യാഹറ  ഇളക്കം കദ്യാഹറ
എഹനദ്യാരു സുഗന്ദമദ്യാണെനീ കദ്യാറണ്
മഴയലിലക്കം  പുഴയലിലക്കം  ഈ  കദ്യാറണ്

              എഹനദ്യാരു  സുഗമദ്യാണെനീ  കദ്യാറണ്
              കദ്യാഹറ കദ്യാഹറ
              എഹന്ന  പുണെരുക്കം  നനീ
              തഴുകലി  തഴുകലി  
              ഉണെര്ത്തുക്കം  ഞങ്ങഹള
              ഉടനശഭരലിതരദ്യാകനീടുക്കം
              കദ്യാണെദ്യാനുക്കം  കഴലിയലില
              ഈ  ഇളക്കം  കദ്യാറലിഹന,

             കടെലലിലക്കം  പുഴയലിലക്കം  കദ്യാറടലദ്യാ………….

ടദവപ്രലിയ. ഹക വലി 6A
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                                                     ആസശ്വറ്റോദേനക്കുറലിപഡ

                   

വജീണ പൂവഡ

     മലയറ്റോള കവലിതയടട കറ്റോല്പനലികവസനത്തലിന 

തുടങശംകുറലിച മഹറ്റോകവലിയറ്റോണഡ എന.കുമറ്റോരനന എന്ന 

കുമറ്റോര-രനറ്റോശറ്റോന 1873 ഏപലില് 12 നഡ കറ്റോയലികരയലില് 

ജനലിചഇറദ്ദേഹശം ആധനലിക കവലിത്രയങളലില് ഒരറ്റോളറ്റോണഡ. 
ആശ-യഗശംഭജീരന,റസ്നേഹഗറ്റോയകന എന്നലിവ ആശറ്റോടന്റെ 

വലിറശഷണങളറ്റോണഡ.
             1907 ഡലിസശംബര് ആണഡ ആശറ്റോന വജീണപൂവഡ

മലിതവറ്റോദേലി പത്രത്തലില് പസലിദജീകരലിചതഡ. മലയറ്റോള കറ്റോ-
വന്യറ്റോനരജീക്ഷത്തലില് തലികച്ചുശം നൂതനമറ്റോയലിരു അനഭവമറ്റോ-
യലിരുന വജീണപൂവഡ എന്ന ഖണ്ഡകറ്റോവന്യശം.
             പൂവലിടന്റെ ജനനശം മുതല് മരണശം വടരയളള 
ആതജീവസൂക്ഷ്മങളറ്റോയ ഘട്ടങള് മനഷന്യജജീവലിതത്തലില്
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ടടനമലിഷലിജീകതടയ ഒറ്റോര്മലിപലിച്ചുടകറ്റോണഡ റകവലശം നറ്റോ-
പത്തലിടയറ്റോന്നഡ റശറ്റോകങളലിലൂടട ചലിത്രജീകരലിചലിരലിക്കുന
ടര്ന്നഡ അകറ്റോലടത്ത ഏറവുശം  പധറ്റോനടപട്ട സറ്റോഹലിതന്യ-
മറ്റോസലികയറ്റോയ ഭറ്റോഷറ്റോറപറ്റോഷലിണലിയശം അതഡ 
പസലിദജീകരലിചച്ചു.വലിഷൂചലികപലിടലിടപട്ടഡ ആലവയലിടല
വജീട്ടലില് കലിടപലിലറ്റോയലിരുന്ന ശജീനറ്റോരറ്റോയണഗുരുവലിടന്റെ 
അവസ്ഥയലില് നലിന്നറ്റോണഡ വജീണപൂവലിടന്റെ ആദേന്യവരലികള്
രൂപശം ടകറ്റോണതഡ എന്നഡ വലിശശ്വസലിക്കുന.ആശറ്റോന

കവലിതയലില് ഒരു മനഷന്യജജീവലിതടത്ത പതജീകറ്റോത്മകമറ്റോ-
യലി വര്ണലിചലിരലിക്കുന. ഒരു പൂവലിടന മനഷന്യനറ്റോയലി 
സങ്കല്പലിചഡ കവലി മലയറ്റോള സറ്റോഹലിതന്യത്തലില് പുതലിയ 
അനഭൂതലി സമ്മറ്റോനലിച്ചു.
           ഏടതറ്റോരു വറ്റോയനകറ്റോരറനയശം ചലിനകളുടട

റലറ്റോകറത്തകഡ കടത്തലിവലിടുന്ന കവലിതയറ്റോണഡ ''വജീണപൂവഡ''
വറ്റോയനകറ്റോരടന്റെ കറ്റോഴ്ചപറ്റോടലിടന മറ്റോറലി മറലിക്കുന്ന ഒന്നറ്റോണഡ
ഈ കവലിത എന്നഡ പറയറ്റോശം.

                                                       ശജീനലിധലി.ടക.ടലി

                                       8.എ
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                                                              കവലിത
 ഒദ്യാണെക്കം 

ഒദ്യാണെക്കം വന...ഒദ്യാണെക്കം വന...

മദ്യാടവലലിഹയ വരടവറ്റു...

കുടലികഹളലദ്യാവരുക്കം പുതനുടുപലിടണ് -

ഹകകള് കഴുകലി സദദകലിരുന...

അവഹരലദ്യാവരുക്കം ആടെലിപദ്യാ ടെലി മദ്യാടവലലിഹയ 

വരടവറ്റു...ചലിങ്ങക്കം വന... ഒദ്യാണെക്കം വന.. 

                                                                                    റദേവപലിയ.ടക.വലി   6A 
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                                       കവലിത

      ഹദവ തുലദനദ്യായ ഗുരു 

അറലിവലിന് ഹചപണ് തുറന തരുഹന്നദ്യാരു
ഹദവമദ്യാണെണ്  ഗുരു 

നലതുമദ്യാത്രക്കം  പേറഞതരുഹന്നദ്യാരു
നല മനസലിന്  ഉടെമ

കുടലികള്കദ്യായലി അറലിവലിഹന്റെ വലിതണ്
വലിതയന്ന  ഈശത്വര തുലദന് ഗുരു
അറലിവലിഹന്റെ മദ്യാസ്മരലിക ടലദ്യാകതണ്

നഹമ്മ ഹകദ്യാഹണതലിക്കുന്ന
ഈശത്വരന്

മറകദ്യാതലിരലികദ്യാക്കം ഗുരുകഹള
എനക്കം

മനസലില്  സൂക്ഷലികദ്യാക്കം ഗുരുകള് 
പേകര്ന തന്ന  അറലിവണ്    

                         

                               -സണ്ടാന്ദ്ര സന്നുപരഷന്
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                                                 വലിവരണെക്കം

ടറദ്യാസണ്
        ടറദ്യാസദ്യാപ്പൂവണ് പേല നലിറതലിലണണ്.
  ഇതണ് നല മണെമുള

പൂവദ്യാണെണ്. നല
ഭക്കംഗലിയുള

പൂവദ്യാണെലിതണ്.
ഇക്കംഗനീഷലില് ഇതലിഹന
ടറദ്യാസണ് എന
തഹന്നയദ്യാണെണ്

പേറയുന്നതണ്.
ഇതലില് ഒരുപേദ്യാടെണ്

ഇതളുകളുണദ്യാകുക്കം.
            -റദേവപലിയ.ടക.വലി   6.എ
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വചിവരണയും

കലണര്
പേല സലങ്ങളലില് നലിനക്കം പേല കടെകളലില്
നലിനക്കം നമുകണ് സഭൗജനദമദ്യായലി കലണര്

ലഭലിക്കുന.മലയദ്യാളമദ്യാസവുക്കം ഇക്കംഗനീഷണ് മദ്യാസവുക്കം

കൃതദമദ്യായലി കലണറലില് കദ്യാണുന.
ടഫദ്യാണെലിലക്കം മറ്റു ഉപേകരണെങ്ങളലിലക്കം നമുകണ്

കൃതദമദ്യായലി മനസലിലദ്യാകദ്യാന് പേറലിയ

രൂപേതലിലക്കം കദ്യാണെദ്യാക്കം.കലണര് നമ്മുഹടെ വനീടലില്
ഒരു നലിതദ ഉപേടയദ്യാഗ

വസ്തുവദ്യാണെണ്.ആടഘദ്യാഷങ്ങളുക്കം ഉത്സവങ്ങളുക്കം

ഇതലില് കദ്യാണെലിക്കുന.  ഒരു ഹകദ്യാലക്കം മുഴുവന്
ഒരു കലണര് ഉപേടയദ്യാഗലികദ്യാക്കം ഒടടദ്യാഹറ

ആവശങ്ങള്കണ് ഇതണ് പ്രടയദ്യാജമദ്യാണെണ്. 
              -അനറ്റോമലിക.എശം എ-ആറന്.എ

                

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              84



തൂലലിക

വചിവരണയും

ജൂണ-19-വദ്യായനദ്യാദലിനക്കം

     1996  മുതല്  ടകരളസര്കദ്യാര്  ജൂണ  19
വദ്യായനദ്യാദലിനമദ്യായലി  ആചരലിക്കുന.ജൂണ  19  മുതല്  25
വഹരയുള  ഒരദ്യാഴ്ച  വദ്യായനദ്യാവദ്യാരമദ്യായുക്കം  ടകരള  വലിദദദ്യാഭദദ്യാസ

വകുപണ്  ആചരലിക്കുന.ടകരള  ഗ്രന്ഥശദ്യാലസക്കംഘതലിഹന്റെ
ഉപേജദ്യാതദ്യാവുക്കം  പ്രചദ്യാരകനുമദ്യായ  പുതുവദ്യായലില്  നദ്യാരദ്യായണെ

പേണെലികര്  എന്ന  പേലി.എന്.പേണെലികരുഹടെ  ചരമദലിനമദ്യാണെണ്
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ജൂണ  19.1909  മദ്യാര്ചണ്  1 നണ്  ആലപഴ  ജലിലയലിഹല
നനീലടമരൂരലില്  പുതുവദ്യായലില്  ടഗദ്യാവലിന്ദപലിളയുഹടെയുക്കം
ജദ്യാനകലിയമ്മയുഹടെയുക്കം  മകനദ്യായലി  പുതുവദ്യായലില്  നദ്യാരദ്യായണെ

പേണെലികര്  ജനലിച.കൂട്ടുകദ്യാര്ഹകദ്യാപക്കം  വനീടുകള്  കയറലി

പുസ്തകങ്ങള്  ടശഖരലിചണ്  ജനനദ്യാടലില്  'സനദ്യാതന

ധര്മക്കം'വദ്യായനശദ്യാല  ആരക്കംഭലിചദ്യാണെണ്  അടദ്ദേഹെെക്കം  ഗ്രന്ഥശദ്യാല

പ്രസദ്യാനക്കം  ആരക്കംഭലിചതണ്.ടകരളതലിലടെനനീളക്കം  സഞ്ചരലിചണ്

"വദ്യായലിചണ്  വളരുക...ചലിനലിചണ്  വലിടവകക്കം  ടനടുക...''എന്നണ്

കുടലികടളദ്യാടെണ്  ആഹെെത്വദ്യാനക്കം  ഹചയ.പേലി.എന്.പേണെലികരുഹടെ

ഒദ്യാര്മയദ്യായലി 2004 ജൂണ 19 അഞ്ചു രൂപേയുഹടെ തപേദ്യാല് സ്റ്റേദ്യാമണ്

പുറതലിറകലി.ജൂണ  19  വദ്യായനദ്യാദലിനമദ്യായലി  ആചരലിചണ്  നദ്യാക്കം

പേലി.എന്.പേണെലികരുഹടെ സ്മരണെ പുതുക്കുന.

                                 ശജീനലിധലി.ടക.ടലി  8 B

 മുകക്കം ഹഹഹെെസ്കൂള് മുകക്കം                                              86



തൂലലിക

                               കവലിത

പൂകള്

പൂകള് പേലവലിധക്കം പൂകള്
മുല,പേലിചലി

,ഹചമകക്കം,തദ്യാമര...
എലദ്യാക്കം നലിറഹഞദ്യാരു

പൂടനദ്യാടക്കം...
എഹനദ്യാരു രസമദ്യാണെനീ

പൂകള്...

ആരദ്യാണെനീ ഭക്കംഗലി തന്നതണ്....?
                                      അബലിനജീഷഡ.പലി 6A
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തൂലലിക

സറന്ദശശം
ഭൂമലി

ഭൂമലിയടട  ഇടന്നടത്ത  അവസ്ഥ  വളടര  ദേയനജീയമറ്റോണഡ.  ആളുകള് 
പറ്റോസലിക്കുശം  മറശം   കത്തലിചഡ  ഭൂമലി  മലലിനമറ്റോക്കുകയറ്റോണഡ.  അതലിനറ്റോല്  
ആദേന്യടത്ത  ഭൂമലിതലിരലിച്ചുടകറ്റോണ്ടുവരറ്റോന  നമ്മളുടട  പയഗശം  
ആവശന്യമറ്റോണഡ. ഭൂമലിടയ  നമ്മള്  നമ്മുടട  അമ്മടയ  റപറ്റോടല  
റസ്നേഹലികണശം  ഭൂമലി  മലലിനമറ്റോവറ്റോതലിരലികറ്റോന കുട്ടലികള്  ടചറയണ  
കറ്റോരന്യശം

1. വനീടുക്കം

പേരലിസരവുക്കം  മലലിനമദ്യാകദ്യാഹത  സൂക്ഷലിക്കുക.

2.വലിദദദ്യാലയക്കം  മലലിനമദ്യാകരുതണ്.
3.പദ്യാസ്റ്റേലികണ്  സദ്യാധനങ്ങള്  കഴലിവതുക്കം  ഒഴലിവദ്യാക്കുക.

4.പദ്യാസ്റ്റേലികണ്  കഴലിവതുക്കം  കതലികദ്യാതലിരലിക്കുക.

5.ഭൂമലിഹയ  പദ്യാസ്റ്റേലികണ്  കുപ  ആകദ്യാതലിരലിക്കുക.

- ഉണലിമറ്റോയ.ടക.പലി  6A
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കഥകഥ

രദ്യാജരിയനട അഹങദ്യാരനരദ്യാജരിയനട അഹങദ്യാരന

      പണണ്ട് ഒരു ചചെററിയ വതീടറില് നനാലു പപര് ഉണനായറിരുന. 
അച്ഛനനും അമ്മയനും അനറിയനനും പചെചറിയനും അമ്മയചടെ പപരണ്ട് മതീന, 
അച്ഛചന്റെ പപരണ്ട് മപനനാജണ്ട്, പചെചറിയചടെ പപരണ്ട് ബറിന്ല,അനറിയചന്റെ 
പപരണ്ട് അപ. അങ്ങചന ഒരു ദറിവസനും അപവറിചന്റെ അച്ഛന് 
വണറിയചമടുതണ്ട് പജനാലറിക്കു പപനാകുപമനാള് വനാഹനനും 
അപകടെതറില് ചപട. അതറില് അപവറിചന്റെ അച്ഛന് മരറിച്ചു 
ഒരനാഴണ്ട്ച കഴറിഞ്ഞു അപവറിചന്റെ അമ്മ അവരുചടെ വതീടെറിനണ്ട് 
പറിനറിലുള്ള കുളതറില് കുളറികനാന് പപനായറി. അവറിചടെ ഒരു മുതല 
ഉണനായറിരുന. ആ മുതല അപവറിചന്റെ അമ്മചയ കടെറിചണ്ട് 
കുളതറിചന്റെ ആഴതറിപലകണ്ട് ചകനാണ്ടുപപനായറി. അപവറിചന്റെ 
അമ്മയനും മരറിച്ചു. ആ വതീടറില് ഇപപനാള് ബറിന്ലയനും അപവനും 
മനാത്രമനാണണ്ട്
പചെചറി വലുതനായപപനാള് പചെചറിചയ കലലനാണനും കഴറിചണ്ട് വലറിയ 
ചകനാടനാരതറിപലകണ്ട് കൂടറിചകനാണ്ടുപപനായറി. എനനാല് അപ വതീടറില് 
ഒറ്റയണ്ട് ആയറി. കുറച്ചു കഴറിഞ്ഞപപനാള് അവനണ്ട് വതീശനണ്ട് തുടെങ്ങറി. 
അവനണ്ട് ഒരു സനാധനവനും കഴറികനാന് കറിടറിയറില. അപപനാള് അവന് 
ചതരുവറിലൂചടെ നടെനണ്ട് നടെനണ്ട് ഒരു വലറിയ ചകനാടനാരതറില് എതറി. 
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അതണ്ട് അവചന്റെ പചെചറി ബറിന്ലയചടെ 
ചകനാടനാരമനായറിരുന.അവചളനാരു രനാജറിയനായറി കഴറി ഞ്ഞറിരുന 
പചക;പനാവനും അപവറിനണ്ട് അതണ്ട് പചെ ചറിയചടെ ചകനാടനാരമനാചണനണ്ട് 
അററിയറില. അങ്ങചന അപ രനാജറിപയനാടു പചെനാദറിച്ചു;രനാജതീ...... 
എനറികണ്ട് കുറചണ്ട് അരറിപയനാ, പവചറ എചന്തെങറിലുനും ഭകണപമനാ 
തനനാല് എനറികണ്ട് എചന്റെ വറിശപണ്ട് മനാറ്റനാനും. അപപനാള് രനാജറി 
പറഞ്ഞു;നതീയറിതനാ.. ഈ കനാവല്കനാരന് ചചെയ്യുന പണറി 
കണറിപല?ഒരു പകറിയനും വരനാചത ചപരുനും ചവയറിലതണ്ട് അരറി 
സനുംരകറിക്കുനതണ്ട്. ഇതണ്ട് നതീ ചചെയനാല് നതീനകണ്ട് ഞനാന് എന്തെണ്ട് 
ഭകണവനും തരനാനും.അപ അങ്ങചനയറിരറിചക ഒരു ശബനും പകട. 
അവന് തറിരറി ഞ്ഞണ്ട് പനനാകറിയപപനാള്
ഒരു തത വനണ്ട് അതറില് പകുതറി അരറിയനും ചകനാതറിതറിന. 
എനനാല് രനാജറി ആജനാപറിച്ചു. അവചന ആനചയചകനാണ്ടു 
കുതറിപറിക. അപ ഓടെറിചകനാണറിരറിചക അവന് കഥ 
പറഞ്ഞു;അപപനാഴനാണണ്ട് രനാജറികണ്ട് മനസറിലനായതണ്ട് അതണ്ട് തചന്റെ 
അപ ആചണനണ്ട്. അപപനാള് ആന ഒറ്റ കുതണ്ട്.അവചന്റെ വയര് 
കതീററിപററിഞ്ഞു. അപപനാള് രനാജറി അവരുചടെ വതീടറിലുള്ള 
കുളതറില് 
ചെനാടെറി മരറിച്ചു.  രനാജറിചയ പപനാചലയനായനാല് 
ഇപതപപനാചല നമ്മള്ക്കുനും ചചെപയ്യേണറി വരുനും.
                                                                   അനുംല 5 A
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കവരിത 

മ  ഴ  വരി  ലണ്ല
ഏഴഴകുനള്ളദ്യാരു മഴവരിലണ്ല
മദ്യാ ഞ്ഞുമറയന  മഴവരിലണ്ല

മഴയരില് മുലമ്പ ഞദ്യാനനത്തുന
നരിങ്ങനള കദ്യാത്തൂ ഞദ്യാനനത്തുന

എനന്ന കദ്യാണദ്യാന് എനന്തദ്യാരു ഭനഗരി
എനന്ന കദ്യാണദ്യാന് എനന്തദ്യാരു ചന്തന

ഏഴഴകുനള്ളദ്യാരു മഴവരിലണ്ല
മദ്യാഞ്ഞുമറയന മഴവരിലണ്ല

        
                         അശസ്വനരി. നക. 5.A
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തൂലലിക

       കുത്തലിവര

 

അനശരി നക ജരി
9 a
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അശസ്വരിന് എന
6 a
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അനദ്യാമരിക. എന എ
6 a
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ഹൃദദ നക ജരി
9 a
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തൂലലിക

ബരില്ജരിതണ്  ബരി നക
9 b
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ലഗദ്യാപരിക സരി
9 a
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സഗൗരവണ് എന് 9A
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2018-19 
അദ്ധദയന വര്ഷതരിനല
സ്കൂള് പ്രവര്തനങ്ങള്
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തൂലലിക

 മുകന ഹഹസ്കൂള് മുകന

അദ്ധദദ്യാപകര്
&

അനദ്ധദദ്യാപകര്
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തൂലലിക

മുകശം ടടഹസ്കൂള് മുകശം

       ലലിറലില് ഹഹകറണ്സണ്
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തൂലലിക

               കടപറ്റോടഡ കടപറ്റോടഡ 
11..അഖലിന്  സുഭദ്യാഷണ്  അഖലിന്  സുഭദ്യാഷണ്  (HSA MAL)    (HSA MAL)    

                     2                     2..മലിനു  മദ്യാനുവല് മലിനു  മദ്യാനുവല് (HSA MAL)(HSA MAL)

                     3                     3..സജലിതണ് കുമദ്യാര് സജലിതണ് കുമദ്യാര് ..സലിസലി
                     4                     4..അമല് രദ്യാഗണ്അമല് രദ്യാഗണ്..ഹജഹജ
                     5                     5..ടജദദ്യാതലിഷണ് ടജദദ്യാതലിഷണ് ..എസണ്എസണ്..എക്കംഎക്കം
                     6                     6..അജണ്ടനഷണ് അജണ്ടനഷണ് ..ടെലിടെലി..ഹകഹക
                     7                     7..അഖലില് അഖലില് ..ടെലിടെലി
                     8                     8..കൃഷ്ണജലിതണ് കൃഷ്ണജലിതണ് ..ഹകഹക
                     9                     9..ബലില്ജലിതണ്ബലില്ജലിതണ്..ബലിബലി..ഹകഹക
                    10                    10..സഭൗരവണ്സഭൗരവണ്. . എന്എന്
                    11                    11..വലിനദ്യായകണ് വലിനദ്യായകണ് ..സലിസലി
                    12                    12..സജലില് കുമദ്യാര്സജലില് കുമദ്യാര്..സലിസലി..ടെലിടെലി
                    13                    13..സയലിദതണ്  ഫദ്യാതലിമ                  സയലിദതണ്  ഫദ്യാതലിമ                  
                    14                    14..അനുശ്രലി അനുശ്രലി ..ഹകഹക..ജലിജലി
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തൂലലിക

                                        
                    15.                    15.റലിഷദ്യാന  ഹഷറലിന്റലിഷദ്യാന  ഹഷറലിന്..ഹകഹക..പേലി പേലി                   
                    16                    16..അനദ്യാമലിക അനദ്യാമലിക ..എഎ..ഹകഹക
                    17                    17..ജനസ്തുതലി ജനസ്തുതലി ..ഹകഹക
                    18                    18..അതുലദ അതുലദ ..പേലിപേലി
                    19                    19..അലനീന അലനീന ..ഹകഹക
                    20                    20..നന്ദദ സനനീഷണ്നന്ദദ സനനീഷണ്
                    21                    21..ഹൃദദഹൃദദ..ഹകഹക..ജലിജലി
                    22                    22..ടഗദ്യാപേലിക ടഗദ്യാപേലിക ..സലിസലി
                    23                    23..ആദലിതദ ആദലിതദ ..പേലിപേലി
                    24                    24..അനദ്യാമലിക അനദ്യാമലിക ..എഎ
                    25                    25..അഖലില അഖലില ..സലിസലി..ഹകഹക
                    26                    26..മുര്ഷലിദ മുര്ഷലിദ ..പേലിപേലി..ടെലിടെലി
                    27                    27..അനശത്വരഅനശത്വര..എക്കംഎക്കം. . എഎ
                    28                    28..അ  ഞ്ജന അ  ഞ്ജന ..എക്കംഎക്കം..

                    29                    29..ആഷണ്ന ആഷണ്ന ..ഹകഹക
                    30                    30..ശലിവപ്രലിയ ശലിവപ്രലിയ ..ഹകഹക
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