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അലയ്ക്ക് പക ചരനിതക 

1962-63-ൽ ശജീ ആർ. ശങ്കർ  മുഖധമനനിയമായനിരുന്ന അവസരതനിലമാണയ്ക്ക് 

ബനി ആർ എക യ പനി സ്കൂൾ ആയനി പ്രവർതനക  ആരകഭനികന്നതയ്ക്ക്. 

ബനി ആർ എക എന്നതനിചന്റെ പൂർണ രൂപക ബർണബമാസയ്ക്ക്  ചറഗുലസയ്ക്ക് ചമടമമാറനിയൽ
എന്നമാണയ്ക്ക്. സയ്ക്ക് കൂളനിചന്റെ സമാപക മമാടനജർ ശജീ ബനി ടജമാൺസൻ ചറഗുലസയ്ക്ക്

അവറുകളചട പനിതമാവമാണയ്ക്ക് ബർണബമാസയ്ക്ക്  ചറഗുലസയ്ക്ക് . 

ആദധചത പ്രഥമ അധധമാപകൻ ശജീ വനി ബനി ടജമാസഫയ്ക്ക്  ചറഗുലസയ്ക്ക്.  

ആദധ അധധമാപകൻ ശജീ ജനമാർദ്ദനൻ നമാടമാർ . 

ആദധചത വനിദധമാർതനി ചക. കൃഷ്ണമയമായനിരുന.  

1964-ൽ ഹഹൈസ്കൂൾ വനിഭമാഗക ആരകഭനിച.
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ആ ശകസ

പ്രനിയ വമായനകമാചര

നമ്മുചട സ്കൂളനിചന്റെ ശബക ധധ്വനനിയനിലൂചട സ്കൂളനിനയ്ക്ക് പുറചതതനികമാൻ കഴനിഞ്ഞതനിൽ 
little kites കൂട്ടുകമാചര അഭനിനനനികന. ഡനിജനിറ്റൽ ടലമാകതനിചന്റെ വർണ്ണ 
വനിസ്മയങ്ങളനിടലകയ്ക്ക് നമ്മുചട ചകമാച കൂട്ടുകമാർകയ്ക്ക് എതമാനമായതയ്ക്ക് നചമ സകബനനിചയ്ക്ക് 
ഏചറ അഭനിമമാനനികതക സകഗതനിയമാണയ്ക്ക് .കൂട്ടുകമാചര അനുടമമാദനികന്നതനിചനമാപക 
'ധധ്വനനി' എന്ന ഡനിജനിറ്റൽ മമാഗസനിനയ്ക്ക് എല്ലമാവനിധ ഭമാവകങ്ങളക ടനരുന.

രജനനി ടദവനി
പ്രഥമമാധധമാപനിക 
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കുടടുംബടും
റുഹൈയ്ക്ക്സമാന 9c

  കുടകബക ഒരു വൃക്ഷമമാണയ്ക്ക്.

അതനിചന്റെ തളനിരനിലകൾ നമൾ ഓടരമാരുതരുമമാണയ്ക്ക്.

 ടസ്നേ       ഹൈവക കരുതലക ടചർത്തുണമാകുന്നതമാണയ്ക്ക് ആ മഹൈമാവൃക്ഷക അതനി   ചന്റെ ടപരമാണയ്ക്ക്
കുടകബക.

സടനമാഷതനിലക സങ്കടതനിലക നമ്മുചട കൂചടയണമാകുന്നതയ്ക്ക് നമ്മുചട കുടകബക
മമാതമമാണയ്ക്ക്. 

അതുചകമാണമാവമാക കൂടടമമാൾ ഇമമുള്ളതമാണയ്ക്ക് കുടകബക എന്നയ്ക്ക് പഴമകമാർ
പറയന്നതയ്ക്ക്.

ജജീവനിതതനിചന്റെ ഓടരമാ പടനികളക അതയ്ക്ക് ഒരു പടക്ഷ ഉയർന്നതുക തമാഴയ്ക്ക്ന്നതുമമാവമാക 

അടപമാചഴല്ലമാക നമചള മുടന്നറ്റുന്നതയ്ക്ക് നമ്മുചട കുടകബമമായനിരനികക.

ജജീവനിതതനിൽ നമൾ ടനരനിടന്ന ഒമാടരമാ പ്രതനിസനനികചളയക അതനിജജീവനികമാൻ
അവരമാണയ്ക്ക് നമുകയ്ക്ക് കരുടതകുന്നതയ്ക്ക്.

കുടകബചത മറന്നയ്ക്ക് നമൾ ചചയ്യുന്ന ഒമാടരമാ പ്രവർതനിയക ഭമാവനിയനിൽ നമുകയ്ക്ക് ടദമാഷക
ചചയ്യുക.

അതുചകമാണയ്ക്ക് നമൾ ഓടരമാ തജീരുമമാനചമടകടമമാഴക അച്ഛനമമമാചര ഓർകണക.
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           വനിളകക രത യ്ക്ക്  നവക
       ഒരനിടതയ്ക്ക് ഒരു അച്ഛനുക മകനുക ജജീവനിചനിരുന. ആ മകൻ

സദമാ നന്മ ചചയ്യുന്നവനുക സൽസധ്വഭമാവനിയക വനിടവകക ഉള്ളവനുക ആയനിരുന . തചന്റെ
മകനയ്ക്ക് എനക നല്ലകമാരധങ്ങൾ പറഞ്ഞുചകമാടകമാൻ ആ അച്ഛൻ

ശദനിചനിരുന.അതനിനമാൽ ആ മകനയ്ക്ക് തൻചറ കൂട്ടുകമാർകക
നന്മപകർനചകമാടകമാൻസമാധനിചനിരുന.

ഒരു ദനിവസക മകൻ വളചര വനിഷമടതമാചട അച്ഛചന

 സമജീപനിച .അച്ഛൻ അവടനമാടയ്ക്ക് കമാരണക അടനധ്വഷനിച.

 അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്നയ്ക്ക് ടജീചർ കമാസനിൽ വന്നയ്ക്ക് പറഞ്ഞതയ്ക്ക്

 ഇങ്ങചനയമാണയ്ക്ക് ഞമാൻ കമാസനിചല വനിളകമാണയ്ക്ക് എനകബമാകനിയള്ളവർ എല്ലമാക
രത്നങ്ങളമാണയ്ക്ക് എനക അചതനമാണയ്ക്ക് അച്ഛമാ ഞമാനുക രത്നക അല്ലമാതതയ്ക്ക് 

മകൻ ടചമാദനിച .

അച്ഛൻ പുഞനിരനിടയമാചട മറുപടനി പറഞ്ഞുടമമാചന, നജീ വനിളകമാണയ്ക്ക് നനിൻചറ കുട്ടുകമാചര
നജീയമാണയ്ക്ക് വഴനിചതളനികന്നതയ്ക്ക് രത്നതനിനയ്ക്ക് സധ്വയക പ്രകമാശനികമാൻ കഴനിയക എന്നമാൽ
വനിളകമായയ്ക്ക്നനിനകയ്ക്ക് സധ്വയക എരനിഞ്ഞയ്ക്ക്മറ്റുള്ളവർകയ്ക്ക് പ്രകമാശക പരതമാൻ സമാധനികക

അടപമാൾ ആ മകനയ്ക്ക് സടനമാഷമമായനി അവൻ പനിന്നജീടക മറ്റുള്ളവർകയ്ക്ക് 

നല്ലപമാഠക നൽകമാൻ ശമനിചചകമാടണയനിരുന.

അൻസനി 9A
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                                                അഫനിൻ R. S 9A
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പ്രളയക
പ്രളയക വനിതച ദുരനതനിൽ...

ഹകടകമാർതയ്ക്ക് മനുഷധർ.....

ജമാതനിയനില്ല മതമനില്ല...

ടകരളചമമാന്നമാചക ഹകടകമാർത്തു....

കടലനിൻ മകൾ കര കമാത്തു

കരയക ചനഞനിൽ കുളനിരമായനി

കുളനിരുക ടസ്നേഹൈ കടലമായനി

ചചറനിയവരനില്ല വലനിയവരനില്ല

ടകരളക ഒന്നമായനി മുടന്നറനി

നനിലച പനങ്ങൾ ഇനക മനസനിൽ

തനിരയമായനി

ഇനനിയക വരുചമമാരു പുതുപുലരനി

ഒചതമാരുമനിചയ്ക്ക് വരടവൽകമാക

ടജധമാതയ്ക്ക് ന. N. L

9C
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പ്ലൂടടമായയ്ക്ക് പറയമാനുളളതയ്ക്ക്  ....                       

സസൗരയഥതനിചല ഒൻപതയ്ക്ക് ഗ്രഹൈങ്ങളനിൽ ഒന്നമായനിരുന പ്ലൂടടമാ. ഗ്രഹൈങ്ങളനിൽ 
ഇളയവനമായനിരുന. അതുചകമാണയ്ക്ക് തചന്ന അവൻ വലനിയ 
കുസൃതനികമാരനുമമായനിരുന. ഒരനികൽ ശുക്രനുക ശനനിയക ബുധനുക 
സകസമാരനിചചകമാണനിരുന്നടപമാൾ

ഭൂമനി വനിഷമടതമാചട ഇവരുചട അടടതകയ്ക്ക് വന. അവർ ഭൂമനിടയമാടയ്ക്ക് വനിവരക 
തനിരകനി. ഭൂമനി വനിഷമടതമാചട വനിവരക പറഞ്ഞു. നമ്മുചട അനനിയൻ പ്ലൂടടമാചയ 
സസൗരയഥതനിൽ നനിന്നയ്ക്ക് പുറതമാകനി. ഇവർകയ്ക്ക് വനിഷമമമായനി. ഈ സങ്കട 
വമാർത പ്ലുടടമാചയ അറനിയനികമാനമായനി ടപമാകുന. ഇവരുചട മുഖചത വനിഷമക 
കണ പ്ലൂടടമാ ടചമാദനികന. എനമാ? എനമാടമാ? ഇവർ പ്ലൂടടമാടയമാടയ്ക്ക് വനിവരക 
പറയന. നനിചന്ന സസൗരയഥതനിൽ നനിനക മമാറ്റനി കുളളൻ ഗ്രഹൈങ്ങളചട കൂചട 

ആകനി. പ്ലുടടമാ സങ്കടടതമാചട ടചമാദനിച  എനനിനമാ?

അതയ്ക്ക് നജീ ചനപയ്ക്ക്റ്ററ്റ്യൂണനിചന്റെ പമാതയനിൽ കയറനിയതുചകമാണമാണയ്ക്ക്. 

അതയ്ക്ക് ഞമാൻ അറനിയമാചത കയറനിയതടല്ല    .......…

എല്ലമാവരുക ടചർന്നയ്ക്ക് പ്ലൂടടമാചയ വനിഷമടതമാചട യമാതയമാകനി.

 ടസ്നേഹൈ ശജീ ടമമാഹൈൻ 9B 
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ജജീവനിതക

                                ഹൈമാർദ്ദ  9C

അകകമാമനിചന എതമമാതക ഗ്രഹൈനികമാൻ ശമനിചമാലക ഗ്രഹൈനിചയ്ക്ക് അവചയ ഒരു 
കടലമാസനിൽ എതമമാതക പകർതനിയമാലക അപൂർണ്ണമമായനി നനിലചകമാള്ളുന്ന ഒന്നമാണയ്ക്ക് 
ജജീവനിതക . അലറനിവനിളനികന്ന ഒട്ടുക ശമാനക അല്ലമാത ഒരു സമുദ്രമമായ കല്ലുകളക , 
മുള്ളുകളക നനിറഞ്ഞ , ഇടചയമാചക സുനരകമാഴ്ചകൾ അണനിനനിരകന്ന വജീഥനി ആടയമാ 
നമുകതനിചന ദർശനികമാക.  അതയ്ക്ക് , മമാനവചന്റെ ഹവവനിധധമമാർന്ന കമാഴ്ചപമാടനിൽ 
അധനിഷനിതമമാണയ്ക്ക്. സധ്വനക മടനമാഭമാവതനിചലന്നടപമാചല അവൻ ജജീവനിതയമാതചയ 
വനിടശഷനിപനികന.

പലർകക ധനസമമാദനതനിനുള്ള ചനടടമാടക മമാതമമാകമാക ജജീവനിതക. ആചരയക തടനിച
ചവടനിചക , ആരുചട ടചമാര പുരണ പണവക സധ്വനമമാകമാൻ അതരതനിലള്ളവരുചട
മനസയ്ക്ക് ധൃതനി കൂട്ടുക . ആ ധൃതനി മനുഷധസഹൈജവക  അതധനക അപകടകരവമമായ 
അധനികമാര ടമമാഹൈങ്ങൾക ടവണനിയക സധ്വതനിനുക സമാനമമാനങ്ങൾകടവണനിയമുള്ള 
യദതനിൽ ആകമാക കലമാശനികകചയന്നയ്ക്ക് , ആ വനിഡനികൾ തനിരനിചറനിയന്നനില്ല.  
ആതജീയതയനിടലകള്ള മമാർഗ്ഗദർശനിയമാണയ്ക്ക് ചനിലർകയ്ക്ക് ജജീവനിതക . ജജീവനിത യമാതയനിൽ 
ഉടനജീളക ജഗദജീശധ്വരചന അവർ അടനധ്വഷനികന . ചനിലർകയ്ക്ക് മതസ്പർദ വളർതമാനുക
വർഗ്ഗ - വർണ്ണ -ജമാതനി വധതധമാസങ്ങളചട വർഷങ്ങൾ പഴകമുള്ള അയനിതക 
തുടരമാനുക ഉള്ള അവസരമമാണയ്ക്ക് ജജീവനിതക.  എന്നമാൽ , ജജീവനിതചമന്ന നദനിയചട 
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അടനിചയമാഴകകളക മറ്റുക തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്ക്ക് , അതനിനടനിയനിൽ നനിനക വനിടവകതനിചന്റെ 
മുതയ്ക്ക് അടനധ്വഷനിച കചണതനിയവർ നമുകനിടയനിലണയ്ക്ക്. അവരമാണയ്ക്ക് യഥമാർത 
മനുഷധർ . പണചകമാതനിടയമാ ദുഷയ്ക്ക്ചനിനകടളമാ ചവചപുലർതമാത അവർ 
കലയടടയക സകസമാരതനിചന്റെയക ടസ്നേഹൈതനിചന്റെയക പരസ്പര വനിശധ്വമാസതനിചന്റെയക 
ഒത്തുടചരലമായനി ജജീവനിതചത ദർശനികന.

എചന്റെ കമാഴ്ചപമാടനിൽ, ജജീവനിതക ഒരു ആരമാധനമാലയമമാണയ്ക്ക് . അള്ളമാഹുചവനക 
ക്രനിസ്തുടദവൻ എനക ശജീകൃഷ്ണൻ എനക വനിവനിധ വനിളനിടപരുകൾ ഉള്ള ഹദവങ്ങളചട
ആലയക അല്ല അതയ്ക്ക്.  പ്രതനിഷ ഇചല്ലങ്കനിലക ഈ ആരമാധനമാലയതനിൽ മൂലധങ്ങൾ 
നനിറഞ്ഞു നനിൽകന . ടസ്നേഹൈതനിചന്റെ,  സഹൈനതനിചന്റെ ,  തധമാഗതനിചന്റെ ഒരു 
വനിദധമാലയമമാണനിതയ്ക്ക്, സർടവ്വേശധ്വരൻ അദധമാപകനുക!  ധമാരമാളക പമാഠങ്ങൾ പഠനിപനികവമാൻ
ജജീവനിതതനിനു സമാധനികക, അനുഭവങ്ങളനിലൂചടയള്ള പഠനക അർതവതമാചണന്നയ്ക്ക് 
ജജീവനിതക എന്ന ഗുരു നചമ ഓർമനിപനികന.
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 കളനിയമാകന്നതയ്ക്ക് നന്നല്ല

                         ഒരു കമാടനിൽ ഒരു വലനിയ അരുവനിയണമായനിരുന.
അവനിചടയമായമാണയ്ക്ക് കരടനികടൻ തമാമസനിചനിരുന്നതയ്ക്ക്.അവൻ വലനിയ   

കുസൃതനികമാരനമാ  ണയ്ക്ക്.  ഒരു  ദനിവസക  അവൻ  അരുവനിയനിൽ  നനിന്നയ്ക്ക്  ചവളളക  കുടനിച
ചകമാണനിരുന്നടപമാൾ  ചതമാടടതയ്ക്ക്  നനിന്നയ്ക്ക്  ചകമാകമമാവൻ  ചവളളക
കുടനികകമായമായനിരുന.  ചകമാകമമാവചന്റെ പുറതയ്ക്ക് കുറചയ്ക്ക്  ചചളനി  പുരണനിരുന.  ഇതയ്ക്ക്
കണ കരടനികടൻ ചകമാകമമാവചന കളനിയമാകമാൻ തുടങ്ങനി. അമമാവൻ

ഏചറ വനിഷമനിച. അടപമാൾ ചകമാകമമാവനയ്ക്ക് ഒരു ബുദനി ടതമാന്നനി. 

ചകമാകമമാവൻ  കരടനികടചന  കളനിയമാകമാൻ  തുടങ്ങനി.  എചന്ന  ഇങ്ങചന
കളനിയമാകടമമാൾ നജീ ഒരു കമാരധക ആടലമാചനികണക. നനിചന്റെ നനിറക കറുപമാണയ്ക്ക്. എചന്റെ
പുറചത ചചളനി കഴകനിയമാൽ ടപമാകുക എന്നമാൽ നനിചന്റെ പുറചത ചചളനി കഴകനിയമാൽ
ടപമാകുടമമാ?

അതയ്ക്ക് കഴകനിയമാൽ ടപമാലക ടപമാകനില്ല.  കരടനികടനയ്ക്ക് വനി  ഷമമമായനി.  പനിചന്ന ഇതു വചര
കരടനികടൻ ആടരയക കളനിയമാകനിയനിടനില്ല.

ടസ്നേഹൈ ശജീ ടമമാഹൈൻ    9B
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  രണയ്ക്ക് കമാകകൾ

               

                 ഒരു  മരതനിചന്റെ  ചനില്ലയനിൽ  രണയ്ക്ക്  കമാകകൾ 
കൂടചകടനിയനിരുന.അവ ർ ദുദുഃഖനിതരമായനിരുന.അസകതൃപ്തരമായ ഒരു ജജീവനിതമമാണയ്ക്ക് അവർ
നയനിചനിരുന്നതയ്ക്ക്.അവരുചട  അടതമായനി  ഒരു  ചപ മാതനിൽ  ഒരു
പമാമണമായനിരുന.കമാകകൾ ഇരടതടനി ടപമാകുടമമാൾ ഈ പമാമയ്ക്ക് മരതനിനുമുകളനിൽ
ഇഴഞ്ഞുകയറനി  മുടകൾ  ചപമാടനിചയ്ക്ക്  കമാകക ഞ്ഞുങ്ങചള  തനിനമമായനിരുന.ഒരു
പ്രമാവശധമല്ല  പല  പ്രമാവശധക  ഇങ്ങചന സകഭവനിചതയ്ക്ക്  ചകമാണമായനിരുന കമാകകൾകയ്ക്ക്
വനിഷമക.അങ്ങചന  അവർ  കുറുകചന  കണയ്ക്ക്   ഇതനിചനമാരു  പരനി ഹൈമാരക  കമാണമാൻ
ഉടദ്ദശനിച.  കമാകകൾ കുറുകടനമാട വനി ഷമക എല്ലമാക പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മചറ്റമാരു കൂടയ്ക്ക്
ചകടമാൻ ടപമാകുന. അടപമാൾ കുറുകൻ പറഞ്ഞു  ഞമാൻ ഒരു ബുദനി പറഞ്ഞു തരമാക
നനിങ്ങൾ അതയ്ക്ക് ചചയ്യണക. കമാകകൾ കുറുകചന്റെ ബുദനി സമതനിച. അടത ദനിവസക
ആൺ  കമാകൾ  ഇരടതടനി  ടപമായടപമാൾ  ഒരു  നദനിയനിൽ  രമാജകുമമാരനിചയ  കണ.
നദജീതജീരതയ്ക്ക് രമാജകുമമാരനിയചട മുത്തുമമാല ഊരനിവചനിരനികന്നതയ്ക്ക് കണ. അതനിടവഗക ആ
കമാക രമാജകുമമാരനിയചട മുത്തുമമാല എടത്തുചകമാണയ്ക്ക് പറന.അതയ്ക്ക് രമാജകുമമാരനി കണ.
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രമാജകുമമാരനി ഉചതനിൽ വനിളനിച പറഞ്ഞു. ''എചന്റെ മുത്തുമമാല  ;  കമാവൽകമാചര ആ
കമാകചയ പനിടനിക.'' കമാവൽകമാർ കമാകയചട പനിന്നമാചല ഒമാടമാൻ തുടങ്ങനി.പറന്നയ്ക്ക് പറന്നയ്ക്ക്
കമാക ആ മുത്തുമമാല പമാമനിചന്റെ ചപമാതനിൽ ചകമാണനിട്ടു.ഇതയ്ക്ക് കണ ഭടന്മമാർ പമാമനിൻ
പുറ്റയ്ക്ക്  ഇടനിച  ചപമാളനികമാൻ  തുടങ്ങനി.പമാമയ്ക്ക്  ചജീറ്റനിചകമാണയ്ക്ക്  പുറ്റനിൻ  പുറതയ്ക്ക്  വന.
ഉടൻതചന്ന  ഒരു  ഭടൻ  തചന്റെ  വമാൾ  ചകമാണയ്ക്ക്  അതനിചന  തുണക  തുണമമായനി
അരനി  ഞ്ഞനിട്ടു  .  ഭടന്മമാർ  ആ  മുത്തുമമാലയക  എടതയ്ക്ക്  ചകമാണയ്ക്ക്  ചകമാടമാരതനിടലകയ്ക്ക്
മടങ്ങനി.  മരതനിൻമുകളനിലനിരുന്നയ്ക്ക്  കമാകകൾ  ഇതയ്ക്ക്  കമാണുനണമായനിരുന.  അവയയ്ക്ക്
വളചര  സടനമാഷമമായനി  പനിന്നജീടയ്ക്ക്  കമാകകൾ  മുടയനിട്ടു  മുടകൾ  വനിരനിഞ്ഞു.  അവർ
കുറുകനയ്ക്ക് നനനി പറ  ഞ്ഞയ്ക്ക് സകതൃപ്തരമായനി കമാലങ്ങടളമാളക ജജീവനിച.

                                                     നനന 9B
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ഉറുമക പുൽചമാടനിയക

ഒരു മടനമാഹൈരമമായ ടവനൽ കമാലതയ്ക്ക് ഒരു മടനിയനമായ പുൽചമാടനി എന്നടതയക 
ടപമാചല ചവറുചതയനിരുന ചവയനിൽ ചകമാളളകയമായനിരുന.അടപമാൾ 
കഠനിനമാധധ്വമാനനിയമായ ഒരു ഉറുമയ്ക്ക് ആ വഴനി ടപമാകുനണമായനിരുന.വളചര ബുദനിമുട്ടുകൾ 
സഹൈനിചയ്ക്ക് ഒരു ധമാനധമണനി തചന്റെ കൂടനിടലകയ്ക്ക് ചുമന്നയ്ക്ക് ചകമാണയ്ക്ക് ടപമാവകയമായനിരുന. 
അടപമാൾ പുൽചമാടനി ഉറുമനിടനമാടയ്ക്ക് ടചമാദനിച ദനിവസക മുഴവൻ ഇങ്ങചന 
പണനിചയടകമാചത എന്തു ചകമാണയ്ക്ക് എടന്നമാചടമാപക ഇരുന്നയ്ക്ക് കുശലക പറ    ഞ്ഞു കൂടമാ? 
അടപമാൾ ഉറുമയ്ക്ക് പറഞ്ഞു.ഞമാൻ മഞ്ഞയ്ക്ക് കമാലടതകളള ആഹൈമാരക 
ടശഖരനികകയമാണയ്ക്ക്.നനിങ്ങളക അങ്ങചന ചചയ്യു. തണുപ്പു കമാലക വന്നമാൽ നനിങ്ങൾ 
എന്തു കഴനികക? മഞ്ഞുകമാലചത എനനിനു ഭയചപടണക. നമുകയ്ക്ക് ഇടപമാൾ ഇവനിചട 
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ധമാരമാളക ഭക്ഷണക ഉണടല്ലമാ? അങ്ങചന മഞ്ഞു കമാലക ചപചടചന്നതനി. പുൽചമാടനികയ്ക്ക്
തമാമസനികമാചനമാരനിടടമമാ ഭക്ഷണടമമാ കനിടനിയനില്ല.അവൻ ഉറുമനിചന്റെ  വജീടനിൽ ചചന്നയ്ക്ക് 
ആഹൈമാരതനിനമായക തമാമസനികമാചനമാരു സലതനിനമായക യമാചനിച. അടപമാൾ ഉറുമയ്ക്ക് 
പറഞ്ഞു. ക്ഷമനികണക എനനികയ്ക്ക് നനിങ്ങചള സഹൈമായനികമാൻ കഴനിയനില്ല. നനിങ്ങൾ 
മറ്റമാടരമാചടങ്കനിലക സഹൈമായക ടചമാദനിക. പുൽചമാടനി നനിരമാശടയമാടട മനസനിൽ പറഞ്ഞു. 
ഞമാനുക ഉറുമയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുടപമാചല ചചടയ്യണതമായനിരുന

 

                                         അജനിൻസ എസയ്ക്ക്

                                              9B
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വനികൃതനിയമായ ആനകടനി

ഒരനിടചതമാരനിടതയ്ക്ക് ഒരു ആന കുടകബമുണമായനിരുന. ഒരു അമ ആനയക അച്ഛൻ 
ആനയക ഒരു കുടനിയമാനയക. കുടനിയമാന വളചര വനികൃതനിയമായനിരുന. ഒരനികൽ ഈ 
ആന കുടകബക കരനിമനിൻ കമാടനിടലകയ്ക്ക് ടപമാവകയമായനിരുന. ഇതനിനനിചട ആനകടനി 
ഒരു ചനിതശലഭചത കണ. ആനകടനി അതനിനയ്ക്ക് പനിന്നമാചല ടപമാകമാൻ തുടങ്ങനി അതയ്ക്ക് 
അമ ആന കണ .അവൻ ടപമാകുന്നതയ്ക്ക് കണനിടയ്ക്ക് അമ ആന അവചന അവനിചട 
പനിടനിച നനിർതനി . രണമാമതയ്ക്ക് ഒരു ടതനജീച അതുവഴനി പറന ടപമാകുന്നതയ്ക്ക് ആനകടനി 
കണ വജീണക അവൻ ടതനജീചയചട പനിന്നമാചല ടപമാകമാൻ തുടങ്ങനി. അതുക അമ 
ആന കണ അടപമാഴക അവചന അവനിചട പനിടനിച നനിർതനി. മൂന്നമാമതയ്ക്ക് വജീണചമമാരു 
ചനിതശലഭക വന. അവൻ അതനിൻചറ പനിന്നമാചല ടപമാകമാൻ തുടങ്ങനി. അതയ്ക്ക് അമ 
ആന കണനില്ല. അവൻ ആ ചനിതശലഭചത പനിന്തുടർന്നയ്ക്ക് ടപമാകമാൻ തുടങ്ങനി. നടന 
നടന ആനകടനി വലനിചയമാരു പമാറചകടനിനയ്ക്ക് അടചതതനി അവനിചടവചയ്ക്ക് ആ 
ചനിതശലഭക അപ്രതധക്ഷനമായനി. ആ സലക വളചര ശൂനധമമായനിരുന. അടപമാഴമാണയ്ക്ക് 
അവൻ ആ ശബക ടകടതയ്ക്ക് ഒരു സനികഹൈതനിചന അലർച. അവൻ ടപടനിച ടപമായനി. 
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സനികഹൈക അവൻചറ മുന്നനിൽ ഗർജനിച ചകമാണയ്ക്ക് പമാഞ്ഞനിറങ്ങനി. അവൻ ടപടനിച 
വനിരണ ടപമായനി. അവൻ ടപടനിച ഉറചക നനിലവനിളനിച കരയമാൻതുടങ്ങനി. വളചര 
ഉചതനിൽ നനിലവനിളനിച. സനികഹൈക ആനകടനിചയ കഴനികമാൻ മുടന്നമാടയ്ക്ക് നടന നജീങ്ങനി. 
അവൻ വജീണക ഉചതനിൽ  അമചയ വനിളനിച  കരഞ്ഞു. ദൂചരചയവനിചടനനിടന്നമാ 
അവൻചറ അമ ആ നനിലവനിളനി ടകട്ടു അവൻചറ അമ പമാചഞ്ഞതനി .അവൻചറ 
അച്ഛനുമമയക ആ സനികഹൈചത വനിരടനിടയമാടനിച. എന്നനിടയ്ക്ക് അവർ ഒന്നനിചയ്ക്ക് കരനിമനിൻ 
കമാടനിടലകയ്ക്ക് മടങ്ങനി.

ആരൺ സമാകയ്ക്ക് ഹസമൺ 9B

22



                                                                   ധധ്വനനി മമാസനിക

വനിഢനിയമായ

   അമമാവനുക ചചറുമകളക

ഒരു  ദനിവസക  രമാവനിചല  അമമാവൻ  ചചറുമകളചട  വജീടനിചലതനി.  ചചറുമകളമായ

ടനിനുവക വനിനുവക അന്നയ്ക്ക് രമാവനിചല വരമനിടലകയ്ക്ക് ഇറങ്ങനി. അമമാവചന കണടപമാൾ ടനിനു

പറ ഞ്ഞു എചനമാ കുരനിശുമമായനിടമാണടല്ലമാ  വരവയ്ക്ക്  .വനിനു ടചമാദനിചു എടനമാ അമമാവമാ

വനിടശഷനിചയ്ക്ക്.  അമമാവൻ പറഞ്ഞു എനനികയ്ക്ക് കമാലനിചനമാരു ടവദന നചല്ലമാരു ടഡമാക്ടചറ

കമാണണക.  ടസൗണനിൽ ടഗമാപനി എചന്നമാരു ടഡമാക്ടറുചണന ടകട്ടു.  മനിടകനമാണടത.
വനിനു പറ ഞ്ഞു എങ്കനിൽ നമാചള അടങ്ങമാട്ടു ടപമാടയകമാക  .അടപമാൾ ടനിനുവക പറഞ്ഞു

ശരനിയമാ കമാലനിചന്റെ കമാരധമമാ വടചമാണനിരനികണ.  നമാചള തചന്ന ടപമാകണക.  അങ്ങചന

പനിടറ്റന്നയ്ക്ക്  രമാവനിചല അമമാവനുക ടനിനുവക വനിനുവക ആശുപതനിയനിടലകയ്ക്ക്  ടപമായനി.  വനിനു

ടചമാദനിച.  സനിസ്റ്റടറ ടഗമാപനി ടഡമാക്ടചറ കമാണണക.  സനിസ്റ്റർ മറുപടനി പറഞ്ഞു അടയ്യമാ

അടദ്ദഹൈക  തജീയറ്ററനിലമാണടല്ലമാ. അടപമാടഴകക ടനിനു മനസനിൽ വനിചമാരനിച ഇന്നയ്ക്ക് റജീലനിസയ്ക്ക്

ചചയ്ത സനിനനിമ കമാണമാനമായനിരനികക. അടപമാൾ അമമാവൻ പറഞ്ഞു എങ്കനിൽ ഞങ്ങൾ

നമാചള  വരമാക.  പനിടറ്റന്നയ്ക്ക്  അവർ  ആശുപതനിയനിടലകയ്ക്ക്  യമാതയമായനി  സനിസ്റ്റടറ  ടഗമാപനി

ടഡമാക്ടർ  ഉടണമാ?  സനിസ്റ്റർ  പറഞ്ഞു  സമാറനിടപമാടഴകക  തജീടയറ്ററനിചലകയ്ക്ക്
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ടപമായചതയളള.ടനിനു  രഹൈസധ്വമമായനി  അമമാവടനമാടക  വനിനുവനിടനമാടക  പറഞ്ഞു

ഇടങ്ങർകയ്ക്ക് എടപമാഴക  സനിനനിമമാ  കണമാൽ മതനി.  ഇങ്ങചനമാരു സനിനനിമമാ  പ്രമാനചന

ഞമാൻ  എചന്റെ  ജജീവനിതതനിൽ  കണനിടനില്ല.  അടപമാൾ  വനിനു  പറഞ്ഞു

സനിനനിമഭമാനനില്ലമാത  എചതങ്കനിലക  ഒരു  ടഡമാക്ടചറ  കണമാൽ  മതനി.അമമാവൻ

പറഞ്ഞു,  അതുശരനിയമാവനില്ല അടദ്ദഹൈതനിചന തചന്ന കണമാൽ മതനി.  വനിനു പറഞ്ഞു

ശരനി  എങ്കനിൽ  നമാചള  വരമാക.ടനിനു  പറഞ്ഞു  ശരനിയമാ  അല്ലങ്കനിൽ  അയമാചള

തജീടയറ്ററനിൽ  നനിന്നയ്ക്ക്  തപണക.  അടത  ദനിവസക  അവർ

ആശുപതനിയനിചലതനി.സനിസ്റ്ററനിടനമാടയ്ക്ക്  ടഗമാപനി  ടഡമാക്ടർ  ഉടണമാ  എന്നയ്ക്ക്  ടചമാദനിച.
ടഡമാക്ടർ തനിടയറ്ററനിലമാ  രണ മണനികറയ്ക്ക്  കഴനിടഞ്ഞ വരൂ.എന്നയ്ക്ക്  സനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.
വനിനു  പറഞ്ഞു ഇടങ്ങചനടയമാരു സനിനനിമമാ പ്രമാനനമാടണമാ ഏതയ്ക്ക് ടനരവക തജീടയറ്ററനിൽ

ടപമായനി അടയനിരനികമാൻ. എവനിടന്നയ്ക്ക് കനിടനി ഇങ്ങചനചയമാരു സനിനനിമ പ്രമാനചന. സനിസ്റ്റർ

പറഞ്ഞു നനിങ്ങൾ എനമാ പറയന്നതയ്ക്ക്  സനിനനിമ  പ്രമാനടനമാ വനിനു  പറഞ്ഞു പനിചന്ന
എനയ്ക്ക്  വനിളനികണക  ഏതു  ടനരവക  തനിടയറ്ററനിൽ  ടപമായനി  സനിനനിമമാ  കമാണുന്നവചന

പനിചന്ന അല്ല.  ടനിനുവക വജീട്ടുചകമാടതനില്ല.  ശരനിയമാ അയമാൾകയ്ക്ക് ടനിവനി വമാങ്ങനിചകമാടകയ്ക്ക്

ഇവനിടനിരുന്നയ്ക്ക് സനിനനിമ കമാണചട.  സനിസ്റ്റർകയ്ക്ക് ടദഷധക വന.  തനിടയറ്റർ എന്നയ്ക്ക് ചവചമാൽ

സനിനനിമ തനിടയറ്ററല്ല.പനിചന്ന?  ഓപടറഷൻ  തനിടയറ്ററമാ.  ഇവനിടത മനിടകനമായ ഒരു

സർജനമാ  ടഡമാക്ടർ.  മനസനിലമാടയമാടമാ  മണന്മമാചര.  രമാവനിചല  വരുക  മനുഷധചന

ബുദനിമുടനികമാൻ.ഇതയ്ക്ക് ടകടടപമാൾ ടനിനുവക വനിനുക അമമാവനുക സലക വനിട്ടു.

ധനധ 9
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ചനൽവയൽ
ഇളകകമാറ്റനിചല ഹകകളമാൽ നൃതമമാടനി 
കുളനിരണനിഞ്ഞു നനിൽകന്ന ചനൽകതനിർ 
ആടനികഴഞ്ഞു ഇളകകമാറ്റനിൽ
മമാനചത പറവകൾ 
തൻ ചനിറകുകൾ ഇളകനി ചനിരനിച 
ചനൽകതനിരുകൾ അന്നമമായനി തജീർകമാൻ 
ആഹമാദമമായനി പറകന്ന പറവകൾ 
സടനമാഷക വമാരനിവനിതറനിയ ചനൽപമാടങ്ങൾ 
എന്നമാൽ ഇടപമാടഴമാ?...... 
ഭകഗനി ഏറുന്ന ഒരു ചനൽവയൽ കമാണമാൻ 
നമാചളതയമായനി ചകമാതനികന്നതയ്ക്ക് എടന്നമാ?.…
ഓർമയനിചലനക ബമാകനിയമായ 
എനചട ചനൽവയൽ പമാടങ്ങൾ അങ്ങുമനിങ്ങുക. 
പച വനിരനിചചമാരു ചനൽവയൽ കണനിടയ്ക്ക് 
ഓർമകൾ എതയമായനി..... 
മമാസവക വർഷവക കടനടപമായനി 
മഴയക ചവയനിലക കടനടപമായനി 
ഇടപമാഴനിതമാ വന കൂറ്റൻ ചകടനിടങ്ങൾ . 

ടസ്നേഹൈ ശജീ ടമമാഹൈൻ
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ഇതനിരനി മുല്ല

ഇതനിരനി മുല്ല പൂ വനിരനിഞ്ഞു
കുടമുല്ല കക ചനിരനി വന
കുളനിരുക മഞ്ഞുക കൂചടമാരുകനി
കുയനിടലമാ പുല്ലമാക കുഴലൂതനി

പമാടമാത പമാട്ടുകൾ ടപമാചല 
ചൂടമാത പൂവകൾ ടപമാചല
പൂകമാത ചചടനികൾ ടപമാചല
ചകമാതനികന്ന ടപനകൾ ടപമാചല
ഒഴകുന്ന പുഴകൾ ടപമാചല
വജീശുന്ന കമാറ്റുകൾ ടപമാചല
ചകമാതനികന്ന ജജീവനിതക ടപമാചല
മകഗളക ടനരുന്ന ആശകസകൾ ടപമാചല
കുളനിരുക മഞ്ഞുക കൂചടമാരുകനി
കുയനിടലമാ പുല്ലമാക കുഴലൂതനി

അനുജ .എസയ്ക്ക്
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എചന്റെ അമ

ജജീവചന്റെ അകശമമായനി കമാത്തു സൂക്ഷനിപ്പു.....
രത്നമമായനി മുതമായനി പവനിഴക ആയനി
എൻ മുഖചത കമാണുവമാൻ
നമാളകളമായനി ശമനികകയമായനി
മനസനിൽ എൻ രൂപചത 

സധ്വനമമായനി സൃഷനിച.......
നമാളകൾ മമാസങ്ങൾ ടപമായതറനിയമാചത
വരടവൽകമാനമായനി മതനിമറന്നയ്ക്ക് നനിൽകകയമായനി
ഒരുനമാൾ ഭൂമനിയനിടലകയ്ക്ക് എചന്ന ആനയനിച 
എൻ ജജീവനിതതനിൽ സസൗഖധക വനിതചനിരുന
ജജീവനിതചമന്ന കടങ്കഥയനിൽ ഉതരതനിനമായനി സഹൈമായനിച.....
ജജീവനിതതനിചല ഓടരമാ നനിമനിഷവക
സടനമാഷക കചണതമാൻ പഠനിപനിച
ഓർമയനിൽ ചതളനിയന്ന ചവളനിചമമായനി
ജജീവനിതതനിൽ കൂരനിരുൾ നജീകനി......
ഓർകടമമാൾ ചതളനിയന്ന നന്മയമായനി
ജജീവനികന എചന്റെ പ്രനിയങ്കരനിയമായനി
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എൻചറ സധ്വനക അമ.................. 

അതുലധ . എസയ്ക്ക്

അദധമാപകൻ 

അദധമാപകൻ...
വനിദധമാർതനി തൻ
ജജീവനിതതനിചല വഴനിവനിളകയ്ക്ക്...
അധധമാപകൻ.. 
ഹപതങ്ങൾ തൻ മനസനിൽ 
നന്മയമാക ചവളനിചക പകരുന
വനിദധയമാക കുസുമക സമമാനനിച 
അധധമാപകചര വനനക
എളനിയ ശനിഷധ തൻ വനിനയമമാക 
പൂകൾ ഗുരു പമാദതനിൽ അർപനികന

ഹൈമാർദ്ദ എക.എൽ   
9C
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BHAGAT SINGH 

THE LEGEND  THE LEGEND                                      

The  great  revolutionary  and  freedom  fighter
“shaheed bhagat singh” was born in a sikh family
of  punjab’s  bangla  village.his  father  is  kishan
chand  and  mother  was  vidyawati.in  1925,bhagat
singh  establish  the  youth  organisation  that  was
called naujawan bharat sabha.after someyear ,he
immensely  disturbed when  the  jallian  wala  bagh
massacre  occurred  in  1919  in  this  case  many
innocent people were killed by a british genaral at
jallianwala bagh. next day ,he visited the place and
take some soil from it and kept as a remembarance
he  decided  to  take  the  revenge  to  british
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government.  He  gave  a  slogan  also  ‘inquilab
zindabad’ and it made a great impact on the youth
of  India  during  the  freedom movement.the  truly
and  young  hero  of  india  “bhagat  singh  ’’was
handed along with two other  freedom strugglers
sukhdev  and  rajguru  a  day  before  he  appointed
day  on   march  23rd,1931.the  great  Bhagat  singh
was just of 23 yrs at that time . he was right fully
been  given  the  title  of  shaheed-e-azam,king  of
martyrs. His death proved to be an inspiration for
several Indians to join the struggle for freedom and
his  ideologies.  so  I  think  he  is  the  MEMORABLE
MAN.

                                                   ‘JAI HIND’
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എഡനിടറ്റമാറനിയൽ ടബമാർഡയ്ക്ക്

ചജീഫയ്ക്ക് എഡനിറ്റർ :      ടസ്നേഹൈ ശജീ ടമമാഹൈൻ
സബയ്ക്ക് എഡനിറ്റർ :              നനന ആർ

                      അകഗങ്ങൾ :       ടസമാനമാ ദമാസയ്ക്ക് ,അജനിൻസ, അക്ഷയയ്ക്ക് 
കവർ ഡനിഹസൻ :   ആരൺ സമാകയ്ക്ക് ഹസമൺ
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