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വഡിശശ്വസഡിക്കുന. ഒതഡിരഡി 

സലന്തമാഷലതമാനടെ ഇതഡിരഡി അറഡിവഡിനന്റെ 'രജതതം' നഡിങ്ങളനടെ മുനഡില്
സമര്പഡിക്കുന. 
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 ഉമ്മയു ടട വമിഷതാദദ

 
  ഫഫസഡയഎന : 8എ

             ഹകൊളവില് എനനകൊ വവീഴുന്ന ശബറ്റം,  നകൊസര് ഓടവികയെതവി.എനകൊ
ഉമകൊ ഒരു ശബറ്റം  ?      എകന്റെ കക തടവി നവികന്റെ കമകൊകബൈല് തകൊകഴ
വവീണ. ഉമ സങ്കടനതകൊകട പറഞ.    അവന് വകൊയെവില് വന്നതച്ച് ഉമകയെ
പറഞ.  എത്ര രുപയുകട സകൊധനമകൊ  കപകൊടവി  ചവിതറവി  കവിടക്കുന്നകതന്നച്ച്
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ഉമകൊക്കറവിനയകൊ? 

 അവന് നകകൊപവിഷ്ഠനകൊയെവി.  കന്റെനമകൊകനഅറവിഞവില്ലടകൊ
അമ  വവിതുമവി.  അവന്  കബൈക്കുകമടുതച്ച്  എവവിനടനക്കകൊ  പകൊഞ.

ഉമയുകട കനഞവിടവിപച്ച് വല്ലകൊകത കൂടവികക്കകൊണവിരുന.

             നകൊസറവികന്റെ ഭകൊരര്യ വഴക്കു നകടച്ച്ഉമറകതതവി.
അനപകൊഴനതക്കുറ്റം നകൊസര് കബൈക്കുറ്റം എടുതച്ച് നപകൊയെവികളഞ.   

 വവിതുമ്പുന്ന  ഉമകയെ  സമകൊധകൊനവിപവിചച്ച്  അവള്  കകൊരര്യറ്റം  തവിരക്കവി.  ഉമ
നടന്നകതല്ലകൊറ്റം പറഞ. അവള് അതച്ച് കകൊരര്യമകൊക്കകൊകത കപകൊടവിക്കവിടക്കുന്ന
കമകൊകബൈലുമകൊയെവി അടുക്കളയെവിനലേക്കു നപകൊയെവി. 
                        ഉമ വവിഷമറ്റം സഹവിക്കകൊന് വയകൊകത ആനരകൊടുറ്റം
പറയെകൊകത എവവിനടനക്കകൊ നപകൊയെവി.  നകൊസര് ഉചയച്ച് ഊണച്ച് കഴവിക്കകൊനകൊയെവി
എതവി.  ഉമകയെ  അനനന്വേഷവിച.  ഉമ  വവിഷമവിചച്ച്  ഈ  വവീടവില്  നവിനറ്റം
എനങ്ങകൊനടകൊ നപകൊയെവി. നകൊസറവികന്റെ ഭകൊരര്യ പറഞ. 

        “രകൊത്രവി ആകുനമകൊനഴക്കുറ്റം ഉമ വനന്നകൊളറ്റം"  നകൊസര് പറഞ.

ഭക്ഷണറ്റം കഴവിചച്ച് കബൈക്കുകമടുതച്ച് അവന് വവീണറ്റം എനങ്ങകൊനടകൊ നപകൊയെവി. 
           രകൊത്രവി ആയെനപകൊള് ഉമ മടങ്ങവികയെതവി.  അനപകൊഴുറ്റം വവിതുമ്പുന്ന
മുഖമകൊയെവിരുന.  നകൊസറവികന്റെ ഭകൊരര്യയുകട കകയവിനലേക്കച്ച് കുനറ പണറ്റം ഉമ
നവീടവി. “എവവിടുന്നകൊണച്ച് ഈ പണറ്റം?” അവള് തവിരക്കവി. ഉമ ഒനറ്റം തകന്ന
പറയെകൊന്
കൂടകൊക്കവിയെവില്ല. 

         കുറചച്ച് നകൊള് മുമച്ച് ഉപ മരവിചനപകൊള് ഉമ പറഞ വകൊക്കകൊണച്ച് 
"എകന്റെ കകൊതവിലുറ്റം കകയവിലുമുള്ളതച്ച് ഞകൊന് മരവിക്കുന്നതച്ച് വകര ഊരവില്ല" 

രകൊത്രവി നകൊസര് വന. പണറ്റം മുഴുവന് അവള് നകൊസറവിനു നനകര നവീടവി. 
അവള് കരഞകകകൊണച്ച് പറഞ. എവവികട നപകൊകയെനന്നകൊ പണറ്റം 
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എങ്ങകന കവിടവികയെനന്നകൊ പറയെകൊകത ഉമ നപകൊയെവി കവിടന. ഭക്ഷണറ്റം 
നപകൊലുറ്റം കഴവിക്കകൊന് കൂടകൊക്കവിയെവില്ല. 

             നകൊസറവിനച്ച് വലേവിയെ സങ്കടറ്റം നതകൊന്നവി. അവന് 
ഉമകയെ കകടവിപവിടവിചച്ച് വവിതുമവി. “ഇത്രയുറ്റം നവണവിയെവിരുന്നവില്ല ഉമകൊ" 

അവന് പറഞ. ഉമ കടവിലേവില് തവിരവിഞ കവിടന. 

          രകൊവവികലേ നകൊസര് ജുവലേറവിയെവില് നപകൊയെവി കമലുറ്റം വളയുറ്റം തവിരവികക
വകൊങ്ങവി നവഗതവില് വവീടവികലേതവി. മുറതച്ച് ഒരകൊള്ക്കൂടറ്റം. ചലേനമറച്ച് 
കടവിലേവില് കവിടക്കുന്ന ഉമകയെ ആണച്ച് അവന് കണതച്ച്.
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   അണയമൊത്ത തതീജജമൊല

     ആദഡിതദ ആര്       8.സഡി   

                       
   ആയഡരത തതജജകല നഡനഡല ഹതളഡയന

 സപവരണങളതളമഡടന.

   വരണമകത എഹനയളഡല ഇനഡ നഡഹനയത

   ഹചറകകകള മകതമകയഡ കചരത വയകത.

   കതഡജജലഡകന ഗകനവത നകദവത

 ആയഡരത ദതപങഹളനകപകഹല,

   ഹതകഴകകയമകയഡ നഡലകനഞകനത

  അണയകതതതജജകലഹയന കപകഹല

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 10
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പ്രളയശം

                 മവീര.കജ.ആര്   8:ഡവി             

നസ്നേഹകമരവിച കുടതവില്
നവികന്നകൊരുതുള്ളവി
തകൊനഴക്കു വവീണ

ഈ നകരളതവില്
ആടങ്ങള്  പകൊട്ടുകള്
മനുജകന്റെ  നപക്കൂതച്ച്
തവീരകൊകത നപകൊരകൊകത

ആടവീടകവ
ഭൂമവിതന്  കണ്ണുനവീര്

തുള്ളവിയെകൊയെച്ച് പ്രളയെവറ്റം
വകൊ തുറനചതവിലേകൊര്തവീടകവ

ഒരു നകൊള് വവിറചനപകൊയെച്ച്
നമകളല്ലകൊറ്റം

ഒടുവവില് വകന്നതവി
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കകമൊധശം കകമൊധശം + + കകമൊപശം കകമൊപശം =    =    നമൊശശംനമൊശശം

            
      

                                             
അനുലരഷണ്ട് എസണ്ട്  10 D 

          മഹകകവഡ എഴതചന രകമകയണതഡലഹട കലകക ജനതയസ

  നലകഡയ മഹതകയ ഒരപകദശമണസ.    നകത എകപകഴത കകകധത

ഉകപകഡകണഹമനസ.     രകമന വനവകസതഡനസ കപകകകന ഒരങഡയകപകള

     ലകണന കകകപകതകഹട എലകത നശഡപഡചത കജദഷഹന അധഡകകരതഡകലറഹമനസ

  പറഞസ രകമഹന സനഡധഡയഡഹലതഡ. "   കകകധത പരഡതദജഡകണത ബധജനത"  ആ
    കകകധത കണസ ചഡരഡചഹകകണസ രകമന പറഞ. “   അനജക കകകധഹമകനഡനത

പരഡഹകരമല.     കകകധത മനസകപമണകകത എനപറഞസആതതയമകയ

കകരദങളഡകലകസ  രകമന കടന.    ഭഫതഡക കകരദങഹളകറഡചസ അകദഹത

പറയനണസ.
                             ഈരകമകയണ വരഡകളകസ എകകലതത സകധതയണസ

  എനതസ പരമമകയ സതദമകണസ.   അങഹനഹയങഡല ഇനഹത

    കലകകരകഷങളഹട അവസഹവച കനകകഡയകലആവശദത അനഷഡകകണ 
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 ഒനകണസഈ   വരഡയഡല

  പറഞവസതഹയനതഡനസ ഇരപകമഡല.    ഭകരതത വഡടസ യകറകപഡകലകത

    ഏഷദയഹട പശഡമ പകദശങളഡകലകത കടനകല കകകധത  കകഹകകണസ

      ജനങള പരസരത നടതന ഹകകലപകതകങളഹട വകരതകള ഹകകണസ

    നമഹട മകധദമങള നഡറയനതസ നഡതദവത നകത കകണകറണസ. 
                      ഇങഹന മനഷദന മനഷദഹന ചഹടരഡകനതഡന

 പഡനഡഹലമകനസഡകവഡകകരമകണസ കകകധത.   കകകധത മകറഡയകലഅവഡഹട

  വളരനതസ കകരണദവത കസഹവമകണസ.    കമതഡ വളരനകല യദത ഒഴഡവകകത.
     ആയധങളഹട മനമഡല തങനസമകധകനവത മകറഡ വരത. ജനതഡനസ

 കസജരജതവഡതത ഉണകകത.    യമനഡല ഒരകനരഹത ഭകണത കകതകഴഡയന

 ജനങള

225     ലകത കവഡയത എന വകരത കലകകജന   തഹയ ഹഞടഡചഡടസ മകസങള

 മകതകമ ആയഡടള.   ഇതഡന പരഡഹകരമകണസ രകമകയണ  തഡല കവഡ

നഡരകദശഡചതസ.    നകത കകകധത ഉകപകഡകണത,  കസഹത വളരതണഹമനസ.

എലകവരഹടയത

 കരമവത പവരതഡയത

അതരതഡലകവണത.
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ക്രൂശഴക്കമപ്പെടുന്നവരക്രൂശഴക്കമപ്പെടുന്നവര

                    അതുലേദ എ 10 A

                                
                 

ഒടുവവില് രകൊനജഷച്ച് കനകൊമരക്കടലേവില് തകൊഴുകയെകൊണച്ച്. തകന്റെ മനസ്സറവിയെകൊന്

ആരുമവില്ലകൊയെവിരുന. രകൊനജഷച്ച് വവീട്ടുകകൊര്ക്കുറ്റം സമൂഹതവിനുറ്റം നദകൊഹവിയെല്ല. തനവിക്കച്ച്

ചുററ്റം അനനകകൊയെവിരറ്റം നപരുണച്ച്. എന്നകൊല് തകന്റെ കനകൊമരങ്ങള്ക്കറുതവിയെവില്ല.
ഇടവിമവിന്നല്നപകൊകലേ വന്ന പലേ പ്രതവിസനവികനളയുറ്റം നനരവിടകൊന്

ശകവിയുണകൊയെവിരുന്നവില്ല. തനവിക്കച്ച് കധരര്യറ്റം പകരകൊന് ആരുറ്റം ഇല്ലകൊയെവിരുന.

 അകതകൊരു കവറുക്കകപട ദവിവസമകൊയെവിരുന. ഒരകൊളകട കകകൊലേക്കുററ്റം

എകന്റെ നമല് ചകൊര്തവി. രൂപസകൊദൃശര്യതകൊല് കതറവിദ്ധരവിക്കകപടുകയെകൊയെവിരുന.
തകൊന് സമൂഹതവിനു മുന്നവില് കുറക്കകൊരനകൊയെവി. മകൊധര്യമങ്ങള് തകന്റെ ജവീവവിതകത

അമകൊനമകൊടവി. പവിന്നവീടുള്ള കകൊലേറ്റം ഇലുമറയ്ക്കുള്ളവിലേകൊയെവിരുന ഇടയവികട

ദദുഃഖഭരവിതമകൊയെ കൂടവിക്കകൊഴ്ചകളണകൊയെവി. അമയുറ്റം മകനുറ്റം തമവില് മമൗനമകൊയെവി

കണവില് നനകൊക്കവിയെവിരുന. തകന്റെ സതര്യസനത അറവിഞവിരുന്ന ഒരകൊള് അമ

മകൊത്രമകൊയെവിരുന. മറള്ളവര് കുറകപടുത്തുനമകൊഴുറ്റം തനവിക്കച്ച് തണലേകൊയെവിരുന്നതച്ച് അമ

മകൊത്രമകൊയെവിരുന. കദവവവിശന്വേകൊസറ്റം മുറുകകപവിടവിക്കകൊന് നപ്രരവിപവിചതുറ്റം

അമയെകൊയെവിരുന.
 രനമഷച്ച് ജയെവിലേവില് നവിന്നവിറങ്ങവി. തകന്റെ നവീതവിക്കകൊയെവി നകസച്ച് കകകൊടുത്തു. ആ
നകസവില് തകൊന് നവിരപരകൊധവിയെകൊകണന്നച്ച് എല്ലകൊവര്ക്കുറ്റം മുന്നവില് കതളവിയെവിച.

എന്നകൊല് തകന്റെ കൂകട വവിശന്വേകൊസറ്റം പകര്ന്നച്ച്  കരുതകൊയെവി നവിലേകകകൊണ അമ
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അവന് തവിരവികക വന്നനപകൊള് കൂകടയെവില്ലകൊയെവിരുന. അമയുറ്റം അമയുകട ലേകൊളനയുറ്റം

വകൊത്സലേര്യവറ്റം കരചവിലുകമകൊകക്ക ആ  വവീടവികന്റെ നകൊലു ചുവരവിലുറ്റം പ്രതവിഫലേവിക്കുന.
സനനകൊഷകരമകൊയെ ആ നവിമവിഷതവിലുറ്റം അമകയെ നഷ്ടകപട നവദന അവകന

കരയെവിച. കതറവിദ്ധകൊരണ കകകൊണകൊണച്ച് സമൂഹതവില് പലേ കുഴപങ്ങളറ്റം

ഉണകൊകുന്നതച്ച്. എന്നകൊല് എകനകൊകക്ക വന്നകൊലുറ്റം അവസകൊനറ്റം നമ്മുകട നന

അറ്റംഗവീകരവീക്കകപടുറ്റം എന്ന വലേവിയെപകൊഠറ്റം രനമഷച്ച് മനസ്സവിലേകൊക്കുന. ഇനപകൊള്

അവന് സമൂഹതവിനു മുന്നവില് തലേ കുനവിക്കകൊകത ജവീവവിക്കുന. എങ്കവിലുറ്റം ഒരു

മുറവിവച്ച്അവകന്റെ ഉള്ളവില് ഉണങ്ങകൊകത കവിടന - അമയുകട നവര്പകൊടച്ച്...
  ഒരവിക്കലുറ്റം തവിനയച്ച്  നനകയെ നതകൊല്പവിക്കകൊന് കഴവിയെവില്ല. എവവികടയെകൊനണകൊ 
ധര്മറ്റം സറ്റംരക്ഷവിക്കകപടുന്നതച്ച്, അവവികടയെകൊണച്ച് വവിജയെറ്റം ഉണകൊകുന്നതച്ച്.    

"എത കുറവമാളവികൈള് രക്ഷനപ്പെടമാലുത ഒരു

   നവിരപരമാധവി നപമാലുത ശവിക്ഷവിക്കനപ്പെടെരുതണ്"
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          പുതവിയ ബഹുനവില 
നകൈടവിടെത്തവിന്െറ ശവിലമാസമാപനത
              

 പഠകനകപകരണ വഡതരണത

പ്രനവശനനമാത്സവത
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എടന്റെ ജജീവമിതഎടന്റെ ജജീവമിത
നമിരജീക്ഷണങ്ങളനമിരജീക്ഷണങ്ങള

അഭഡില് .സഡി    10 A           

                                               

ജവീവവിതറ്റം ഒരു നൂല്പകൊലേമകൊണച്ച്. നൂലേച്ച് അച്ഛനുറ്റം അമയുറ്റം. ആ നൂലേച്ച്
അകകൊലേതവില് കപകൊടവിയെകൊല് നമ്മുകട ജവീവവിതറ്റം തകര്ന നപകൊകുറ്റം. 

          ഒരു സുപ്രഭകൊതതവില് തകൊങറ്റം തണലുമകൊയെവിരുന്ന ഒരു വലേവിയെ
വൃക്ഷറ്റം ഒടവിഞവവീഴുന. ചുറവിലുറ്റം കൂടുന്ന ബൈന്ധുമവിത്രകൊദവികള് " നമുക്കച്ച്

ചവികവിത്സവിചച്ച് നഭദമകൊക്കകൊറ്റം " എന്നച്ച് നകമ ആശന്വേസവിപ്പുക്കുറ്റം. ഒരു ദവിവസറ്റം
ആ കൂറന് മരറ്റം ഒടവിഞ വവീഴുന. 

                    ഈ അവസ്ഥ മകറകൊരകൊളകട ജവീവവിതതവില്
സറ്റംഭവവിക്കുനമകൊള് അതച്ച് വളകര ദയെനവീയെമകൊണച്ച്. ഈ സന്ദര്ഭതവില്

നസ്നേഹവിക്കകൊനുറ്റം സഹകൊയെവിക്കകൊനുറ്റം ധകൊരകൊളറ്റം നപര് കകൊണറ്റം. അവസകൊനറ്റം
തനവിക്കു തകൊന് മകൊത്രറ്റം. ഒരു കതരുവ പടവികയെ നപകൊകലേ... ഇകതകൊരു

കുടവിയുകട ജവീവവിതതവില് സറ്റംഭവവിക്കുകയെകൊകണങ്കവില് പഠനകതയുറ്റം
ഏകകൊഗ്രതകയെയുറ്റം കകൊരര്യക്ഷമതകയെയുറ്റം അതച്ച് ബൈകൊധവിക്കുറ്റം. സമൂഹതവില്

തകൊന് ഒനമകല്ലന്ന നതകൊന്നല് നവടയെകൊടുറ്റം. 
         

         നമുക്കച്ച് വര്യകവിതന്വേറ്റം തരുന്നതച്ച് അമയുറ്റം അച്ഛനുമകൊണച്ച്. ഈ
നപരുകള്ക്കച്ച് പകരറ്റം  വയകൊന് മകറകൊരു നകൊമവറ്റം ഒരു നവിഘണവവിലുമവില്ല.

ഒരു വര്യകവിയുകട ജവീവവിതതവില് അച്ഛകനക്കകൊള് സന്വേകൊധവീനറ്റം അമയകൊണച്ച്.
തവിരവിചറ്റം സറ്റംഭവവിക്കകൊറ്റം എന്നകൊല് അമ നല്കുന്ന
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നസ്നേഹവറ്റം കരുതലുറ്റം ആര്ക്കുറ്റം നല്കകൊന് കഴവിയുകയെവില്ല. ആ തണല്മരറ്റം
ഇല്ലകൊതകൊകുനമകൊഴകൊണച്ച് "അനമ"എന്നച്ച് വവിളവിക്കകൊന് കകകൊതവിക്കുന്നതച്ച്. 
                   ആശുപത്രവിയെവില് കവിടന്ന അമ തവിരവിച വരുകമന്ന

പ്രതവീക്ഷനയെകൊകടയെകൊണച്ച് കകടവിപവിടവിചച്ച് ഉമ വച പവിരവിഞതച്ച്. പവിന്നവീടച്ച്
നരകൊഗറ്റം ഗുരുതരകൊവസ്ഥയെവിലേകൊയെവി. നരകൊഗതവിനച്ച് മരുന്നവികല്ലന്നച്ച്

പറഞനപകൊള് ഹൃദയെറ്റം പവിടഞനപകൊയെവി. ഭൂമവി പവിളര്ന്നച്ച് തകൊനഴക്കച്ച്
നപകൊകയെങ്കവില്...   ആരവിനവി എകന്ന നസ്നേഹവിക്കുറ്റം? ചകൊയെ തരുറ്റം..?

പഠവിക്കകൊന് പറയുറ്റം....? ഉപനദശവിക്കുറ്റം...? "തനവിക്കച്ച് തകൊനുറ്റം പുരയച്ച് തൂണറ്റം
മകൊത്രറ്റം." മവിക്ക ദവിവസവറ്റം പടവിണവിയെകൊയെവി സ്കൂളവികലേതവി. ആരുറ്റം

അനനന്വേഷവിക്കകൊനുണകൊയെവില്ല. പ്രശ്നങ്ങള് മുഖവവിലേകയടുക്കകൊന്
ആരുമുണകൊയെവില്ല. വല്ലകൊത നവിസ്സഹകൊയെകൊവസ്ഥ. എല്ലകൊവരുകടയുറ്റം മുന്നവില്
പ്രശ്നക്കകൊരന്. കുറക്കകൊരന്. ജവീവവിതതവില് ഒറകപട്ടു നപകൊകുന. ജവീവവിതറ്റം

ഉടഞ കുപവിചവില്ലുനപകൊകലേ....
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 21  21 ടസപപ്റദബര് ടസപപ്റദബര് 

      ലലതാക സമതാധതാന ദമിനദലലതാക സമതാധതാന ദമിനദ..

ഒനത്തമാരുമനയമാനടെ 
സമമാധമാനത്തവിനണ്...

ആഷ്റഡിന ഏഞ്ചല്. ആര്  8D

 യുദ്ധവറ്റം അക്രമവമവില്ലകൊത നലേകൊകതവിനച്ച് 
നവണവിയുള്ള  

പ്രകൊര്ത്ഥനയെകൊയെവി കസപറ്റംബൈര് 21 കന വവിനശഷവിപവിക്കകൊറ്റം. എന്നകൊനലേ  
അക്രമവറ്റം രകകചകൊരവിചവിലുമവില്ലകൊത 24 മണവിക്കൂര്, സകൊധര്യതയുകട 
എത്രനയെകൊ അകകലേയെകൊണകതന്നച്ച് സമകകൊലേവിക സറ്റംഭവങ്ങള് വവിളവിച 
പറയുനണച്ച്. ഐ. എസച്ച് ഭവീകരകൊക്രമണങ്ങളവില് വവിറങ്ങലേവിച നവില്ക്കുന്ന
സവിറവിയെ, അസ്ഥവിരമകൊയെ ഭരണകൂടങ്ങള്, തവീവ്രവകൊദവി ആക്രമണങ്ങളവിലുറ്റം 
ചകൊനവര് നസകൊടനങ്ങളവിലുറ്റം കകകൊല്ലകപടുന്നവരുകടയുറ്റം അറ്റംഗനച്ഛദറ്റം 
സറ്റംഭവവിക്കുന്നവരുകടയുറ്റം നവിലേവവിളവികള്, കകൊശവീര് ഉള്കപടുന്ന 
രകൊജര്യകൊതവിര്തവികളവില് തുടരുന്ന സറ്റംഘര്ഷങ്ങള്, കചറുതുറ്റം വലുതുമകൊയെ 
ആക്രമങ്ങള്... എങ്കവിലുറ്റം സമകൊധകൊനവറ്റം സന്വേകൊസ്ഥര്യവറ്റം നവിറഞ ജവീവവിത 
ക്രമതവിനു നവണവിയുള്ള പ്രയെത്നതവില്
കചറുചുവകടങ്കവിലുമകൊകകൊന് ഇതരറ്റം ദവിനകൊചരണങ്ങള്ക്കച്ച് 
കഴവികഞങ്കവികലേന്നച്ച്  നമകളല്ലകൊറ്റം ആഗ്രഹവിക്കുനണച്ച്. 
 1981 ലേകൊണച്ച്  നലേകൊക  സമകൊധകൊന  ദവിനകൊചരണകമന്ന  സങ്കല്പവമകൊയെവി
ഐകര്യരകൊഷ്ട്രസഭ ആദര്യ പ്രനമയെറ്റം പകൊസകൊക്കുന്നതച്ച്. രകൊഷ്ട്രങ്ങള് തമവിലുള്ള
ശവീതയുദ്ധകൊനനരകകൊലേറ്റം അനമുതല് ഓനരകൊ വര്ഷവറ്റം യു എന്  നലേകൊക
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സമകൊധകൊന  ദവിനറ്റം  ആചരവിച  വരുന.  യു  എന്  ജനറല്   അസറ്റംബവി
ഉചനകകൊടവിക്കച്ച്  തുടക്കറ്റം  കുറവിക്കുന്ന  കസപറ്റംബൈറവികലേ  മൂന്നകൊമകത
കചകൊവകൊഴച്ച്ചകളവിലേകൊയെവിരുനആദര്യഘടതവില്  ദവിനകൊചരണറ്റം.  2001 ല്
പകൊസകൊക്കവിയെ പ്രനമയെതവിലൂകടയെകൊണച്ച് എല്ലകൊ വര്ഷവറ്റം കസപറ്റംബൈര്  21
നലേകൊക  സമകൊധകൊന  ദവിനമകൊയെവി  ആചരവിക്കകൊന്  തവീരുമകൊനവിചതച്ച്.
അക്രമരകൊഹവിതര്യവറ്റം  കവടവിനവിര്തലുറ്റം  ദവിനകൊചരണതവികന്റെ  പ്രധകൊന
അജണയെകൊയെവി  നവിശ്ചയെവിചതുറ്റം  ഈ  വര്ഷമകൊയെവിരുന.  എന്നകൊല്
ഒരവിക്കല്നപകൊലുറ്റം  ലേക്ഷര്യതവിനലേക്കടുക്കകൊന്  കഴവിഞവിടവില്ല  എന്നതച്ച്
നഖദകരമകൊയെവിതകന്ന  തുടരുന.  ഭരണഘടനകള്ക്കുപുറകമ  സമകൊധകൊന
പ്രസ്ഥകൊനങ്ങള്,  സന്നദ്ധസറ്റംഘടനകള്,
തുടങ്ങവിയെവയുകടയുറ്റംപങ്കകൊളവിതറ്റം  ഈ  ലേക്ഷര്യതവിനകൊയെവി
ഉറപകൊനക്കണതുണച്ച്.  യു  എന്.  ആസ്ഥകൊനതച്ച്  കസപറ്റംബൈര്  21 നച്ച്
സമകൊധകൊന കബൈല് മുഴങറ്റം. 'നലേകൊകസമകൊധകൊനറ്റം നവീണകൊള് വകൊഴകട'  എന്നച്ച്
വശങ്ങളവില് എഴുതവിനചര്ത ആ കബൈല് ആഫവിക്ക ഒഴവികകയുള്ള എല്ലകൊ
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളവികലേയുറ്റം  കുടവികള്  സമകൊനവിച  നകൊണയെത്തുട്ടുകള്
കകകൊണകൊണച്ച് നവിര്മവിചതച്ച്.
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രജതതം ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

 നന്മയുമടെ മഹതജശം
              നമാസഡിലേ. എസണ്ട്  9.ബഡി     

കമഹര്ബൈകൊന്  ഇന്നച്ച് വലേവിയെ ഗമയെവിലേകൊണച്ച്.അവള് സ്കൂള് 
കനലേകൊല്സവതവില് ഇന്നച്ച് മുന്നച്ച് ഒന്നകൊറ്റം സമകൊനങ്ങള് നനടവി.
                      നൃതതവിനു നവണവി അണവിഞ ഇളറ്റം പച നവിറതവിലുള്ള
ഉടുപച്ച് മകൊറകതയെകൊണച്ച് അവള് വവീടവിനലേക്കച്ച് നപകൊവന്നതച്ച്.കൂകട 
വലേല്യുപയുമുണച്ച്.ഉടുപവികലേ തവിളങന്ന കപകൊട്ടുകളറ്റം നമയപ്പുറ്റം ആഭരണങ്ങളറ്റം 
എല്ലകൊറ്റം നചര്ന്നച്ച് അവകള  ഒരു കമൗതുക വസ്തുവകൊക്കവി മകൊറവി.                      

              എല്ലകൊവരുറ്റംതകന്നയെകൊണച്ച്നനകൊക്കൂന്നതച്ച്.  ആ റസവിയെകൊയുറ്റം 
ആയെവിഷയുറ്റം ഇതച്ച് കണച്ച് കകകൊതവിക്കകട......അവള് മനസ്സവി ല് ആഹ കൊദറ്റം 
നവിറച.

                      നപകൊകൂന്ന വഴവി അങ്ങകൊടവിയെവികലേ വലേവിയെ വസ്ത്രക്കടയുകട 
മുന്നവില് അവര് ഒരൂ കകൊഴ്ച കണ. ഒരൂ സ്ത്രവീ കുഞമകൊയെവി കചളവി പുരണ 
മണവില് കവിടക്കന.

                         വലേല്യുപ പറഞ.... കമഹ൪ബൈകൊ നവികന്റെ 
ബൈകൊഗവിലേവിരവിക്കുന്ന ബ്രഡറ്റം പഴവറ്റം എടുതച്ച്  ആ കുഞവിനു കകകൊടുക്കച്ച്
                   അനയകൊ, എനവികക്കങറ്റം വയ.ആ കചളവി എകന്റെ പുതവിയെ 
വസ്ത്രതവില് പററ്റം . അവള് മറുപടവി കകകൊടുത്തു
                                       നമകൊനള , നവീ ആ വസ്ത്രക്കടയെവില് ഇരവിക്കുന്ന 
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പുതവിയെ വസ്ത്രമവിട കബൈകൊമകകള കനണകൊ ? അവരുറ്റം നവീയുറ്റം തമവില് 
എനകൊണച്ച് വര്യതര്യകൊസറ്റം? അവരുറ്റം പുതവിയെ വസ്ത്രമണവിഞവിരവിക്കുന. നവീയുറ്റം
പുതവിയെ വസ്ത്രമണവിഞവിരവിക്കുന 
                      ഇതു നകടനപകൊള് കമഹര്ബൈകൊ൯ ഓടവിനപകൊയെവി കുഞവികന
,എടുതച്ച് ബ്രഡറ്റം പഴവറ്റം കകകൊടുത്തു. പനക്ഷ, ഇനപകൊഴുമകൊ  
സ്ത്രവീ നബൈകൊധമവില്ലകൊത അവസ്ഥയെവിലേകൊയെവിരുന. ആ സ്ത്രവീകയെ ഉണര്തവി 
അവള് സമകൊധകൊനവിപവിച.

             വലേല്യുപ പറഞ.  ''  നമകൊനള  ഇനപകൊഴകൊണച്ച്  നവീ  ഏകറ
സുന്ദരവിയെകൊയെതച്ച്.  നവികന്റെവസ്ത്രതവിലേവിരവിക്കുന്ന കപകൊട്ടുകളറ്റം കല്ലുകളറ്റം ഒകക്ക
ഇനപകൊഴകൊണച്ച്  നനയുകട  അടയെകൊളമകൊയെവി  മകൊറവിയെതച്ച്.  ഇനപകൊഴകൊണച്ച്  നവീ
നനയുകട മഹതന്വേറ്റം മനസ്സവിലേകൊക്കവിയെതച്ച്''.
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 മരണ സ്മൃതഡിയഡില് ...

           എമഡില് ലസവദര്   10  ഡഡി                   

                                  
അറവിയെകൊകത ഇനപകൊഴുറ്റം കപകൊഴവിഞവിടുന
എന് മവിഴവികളവില് നവിനറ്റം ബൈകൊഷ്പമകൊയെവിരറ്റം

ഓര്മകളകൊല് കനയ്ത തുടല് 
കകകൊകണന് മനറ്റം പൂടവിയെവികടനന

ആ ചകൊവവിയെകൊല് മടങ്ങവി
ആ ചകൊവവിയെകൊല് മടങ്ങവി.

തവിരവിനക വരകൊകതകൊരകൊ മധുവനള്ളകൊനരകൊര്മകള്
കവറുനത കവിടകന്നന് മനതകൊരവില് വവിങന.

അതവില് അറവിയെകൊകത ഞകൊന് തകര്ന്നവിടുന.

എന് ജവീവവിതകമകൊരു വൃഥകൊ പകൊഴ്കഥയെകൊയെവി.

തകര്ന്ന എന് ഹൃദയെതവികലേകൊരു 
നകകൊണവികലേനപകൊഴകൊ ബൈകൊഷ്പമുറഞവിരവിപ

ഉള്ളവില് വവിരവിഞതുറ്റം പവികന്ന കകകൊഴവിഞതുറ്റം 
എന്നവിലേവനശഷവിക്കുറ്റം ഓര്മകളറ്റം

എന്നധരങ്ങളവിനലേക്കച്ച് ആ മധു
നുകര്ന്നതുറ്റം മറനനവകൊ? 
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                    അറമിയതാടത  ലപതായമി

                  ദഡിവദ.എസണ്ട് :  9.ബഡി                 

                                               
                                                

അറവിയെകൊകതനപകൊയെച്ച് കദവനമ നവികന്ന ഞകൊന്
അഹനകയെനള്ളവില് നവിറഞനനരറ്റം

അറവിനവകറയുകണന്നച്ച്  നവിനകചകൊരുപകൊപവി ഞകൊന്
 അറവിനയെണകതകൊനറ്റം ഞകൊന് അറവിഞതവില്ല.

കരുണകൊസകൊഗരനമ കനവിവവിന് നകതകൊരനമ
മനണകൊടുമണകൊയെച്ച്  തവീനരണ ഞകൊനവീ

മണവികലേ നമകൊഹങ്ങള് കവടവിഞവീനടണറ്റം
സന്വേര്ഗവീയെസമകൊനറ്റം നനടുവകൊനകൊയെവി

സന്വേകൊര്ത്ഥനമകൊഹങ്ങള് കകവവിനടണറ്റം

ആതവീയെ രക്ഷനനടുവകൊനകൊയെച്ച്
ആതകൊവവില് വവീണറ്റം ജനവിചവിനടണറ്റം

ആനരകൊടുറ്റം നദകൊഹറ്റം കചയകൊതവിരുന്നകൊല്
എകന്റെ ഹൃതവില് കദവറ്റം വകൊഴുറ്റം
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   അമ്മ എമന്റെ അമ്മഅമ്മ എമന്റെ അമ്മ

അമല് ബമാബു 10 D                              

   
                     

എനത എനന്റെ മനസവിനുളവില്
ഉദവിക്കുന്ന സൂരര്യന്െ അമ്മയമാണണ് 

പകൈലവിനന്റെ മടെവിയവില് 
ചമാനര ഉറക്കുനമമാള് 

ഒരുമയുനടെ കൂടെമാരത അമ്മയമാണണ് 
ചവിറകൈടെവി ശബ്ദത്തവില് കൈമാനതമാര്ത്തണ്

ഇരവിക്കുനമമാള്
ചവിറകൈമായവി എനത മനസവിനുളവില്

ഒരുമയുനടെ കൂടെമാരത
അറവിയമാനത സൂക്ഷവിച്ചു പകൈലമായവി

എനത എനന്റെ കൂനടെ
ചവിറകൈമായവി എനത എനന്റെ കൂനടെ

അക്ഷര മുറത്തണ്
അറവിവവിനന്റെ ആദര്യമാക്ഷരങ്ങള്

പഠവിപ്പെവിച്ചു തന്നതത അമ്മയമാണണ് 
എനത എനന്റെ സജപ്നങ്ങളവില് 

പുക്കുന്നതത എനന്റെ അമ്മമാ .............
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രമൊതഴ എന്ന വഴസസ്മയശം

അനുലമമാള്.എസണ്ട്.എച്ചെണ്ട്   9.സഡി

എനറ്റം എകന്റെ മനസ്സവികന ആകര്ക്ഷവിക്കുന്ന ഒന്നകൊണച്ച്
പ്രകൃതവിയുകട       'രകൊത്രവി' എന്ന വവിസ്മയെറ്റം. പകൊല്നവിലേകൊവച്ച്

വകൊരവികചകൊരവിയുന്ന  ചന്ദ്രപ്രഭയുറ്റം കവള്ളവിമണവി വകൊരവിവവിതറവിയെ ആകകൊശവറ്റം
കുഞറകൊനലുകളമകൊയെവി ഇരുടവില് പരതുന്ന  മവിന്നകൊമവിനുങകളറ്റം കുളവിരവികന്റെ

വകൊസനയുമകൊയെവി കനനടകൊടനമകൊടുന്ന പകൊതവിരകൊക്കകൊററ്റം.

              പുതുനലേകൊകനതക്കച്ച്  കണച്ച് തുറന നനകൊക്കുന്ന കുഞവിമുല്ലയുറ്റം
നവിശകൊഗനവിയുറ്റം ഗനറ്റം പരതവി രകൊത്രവിയുകട മനനകൊഹകൊരവിതകയെ അനുഭവവിചറവിയെകൊന്

നകമ കൂടൂതല് നപ്രരവിപവിക്കൂന. അവകയെ നതടവി ,അവയെവികലേ മധുരറ്റം നുകരകൊന്
ഉറക്കകമകൊഴവിഞച്ച്  ഒകൊടവികയെത്തുന്ന പ്രകൊണവികളറ്റം കുറവനല്ല.

                    തകന്റെ നശകൊഭയെവില് അഹങ്കരവിചച്ച് നകമ നനകൊക്കവി ചവിരവിക്കുന്ന
അമവിളവിമകൊമകന നനകൊക്കവിയെവിരവിക്കകൊന് എനച്ച് രസമകൊണച്ച്! 

കുടക്കകൊലേതച്ച് അമവിളവി മകൊമകന പവിടവിച തരകൊകമന്നച്ച് പറഞച്ച് അമ നചകൊറൂടവിയെതച്ച്...
നചകൊറുണച്ച് കഴവിഞച്ച് അമവിളവി മകൊമകന നവണകമന്നച്ച് പറഞച്ച് വകൊശവി പവിടവിചതച്ച്...

രകൊത്രവികയെ ആസന്വേദവിക്കുനമകൊള് മനസ്സവിനലേക്കച്ച് കടന വരുന്ന ബൈകൊലേര്യതവികലേ
ഓര്മകള്... 

        ഇരുളവില് പുതപച്ച് ചൂടവി നവില്ക്കുന്ന കകൊടവിനലേക്കച്ച് ഒന്നച്ച് നനകൊക്കുനമകൊള്
മനസ്സവിനലേക്കച്ച് കടന വരുന്ന മുതശവി പറഞതന്ന 
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നപ്രതക്കഥകള്... ഭയെനതകൊകട ഇടകണവിടച്ച് ഇരുടവിനലേക്കച്ച് ഒനനനകൊക്കവി കപകടന്നച്ച്
അമയുകട മടവിയെവില് മുഖറ്റം മറചച്ച്  കവിടന്ന രകൊത്രവികള്.

                 ശകൊനമകൊയെ അനരവീക്ഷതവില് മനസ്സവികന പ്രകൃതവി സമൗന്ദരര്യതവികന്റെ
അത്ഭുത നലേകൊകനതക്കച്ച് മുക്കവിതകൊഴ്ത്തുന്ന രകൊത്രവി അകതനറ്റം എനവികക്കകൊരു അത്ഭുതറ്റം

തകന്ന!
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രജതതം ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

ദകൊരുണറ്റംദകൊരുണറ്റം

                    ഹരവിചന്ദന എസച്ച്   8 .എ
കവിളവികള് കലേപവിലേകൂടുന. അവര്ക്കച്ച് അവനളകൊടച്ച് എനനകൊ

പറയെകൊനുള്ളതുനപകൊകലേ. അവധവി ദവിവസമകൊയെതുകകകൊണച്ച് രണച്ച് കവിനലേകൊമവീറര് 
അകകലേയുള്ള കുഞമയുകട വവീടവില് നപകൊകകൊന് ഇറങ്ങവിയെതകൊണച്ച് കവഗ. അമ 
തന്ന പതച്ച് രൂപ കകയവില് ചുരുടവിപവിടവിചച്ച് അവള് മുറനതക്കവിറങ്ങവി. 
                          നടന നപകൊകകൊനുള്ള ദൂരനമയുള. അതവിനകൊല് അവള് 
നടക്കകൊന് തവീരുമകൊനവിച. നറകൊഡവില് വകൊഹനങ്ങള് ചവീറവിപകൊയുന. നല്ല തവിരക്കച്ച്. 
അനപകൊഴകൊണച്ച് നറകൊ ഡച്ച് വക്കവില് ആ ദയെനവീയെ കകൊഴ്ച അവള് കണതച്ച്.
                പതവീനകൊലേച്ച് വയെസ്സച്ച് നതകൊന്നവിക്കുന്ന ഒരകൊണ്കുടവിയുകട മടവിയെവില് ഒരു 
പവിഞ്ചുബൈകൊലേവിക. ആ കുഞവിനച്ച് നല്ല അവശത. ഭവിക്ഷ യെകൊചവിക്കുനകണങ്കവിലുറ്റം 
ആരുറ്റം ഒനറ്റം നല്കുന്നവില്ല. എല്ലകൊവര്ക്കുറ്റം അവനവകന്റെ കകൊരര്യറ്റം.
            കവഗ സൂക്ഷവിച നനകൊക്കവി. ആ കുഞവികന്റെ ശരവീരതവില് 
അവവിടവിവവികടയെകൊയെവി മുറവിപകൊടുകള്. ഈച അരവിക്കുന. അവളകട കണ്ണുകള് 
നവിറഞ. കുടവിയുകട നപരച്ച് എനകൊകണന്നച്ച് നചകൊദവിചനപകൊള് അവള് പറഞ, 
''കണന്''. അവള് കക നവീടവി ഭക്ഷണതവിനച്ച് യെകൊചവിച. തകന്റെ കകയവികലേ പതച്ച് 
രൂപകയെ കുറവിചച്ച്   
ഓര്ത്തു. അവള് കതകൊടടുത കപടവിക്കടയെവിനലേക്കച്ച് ഓടവി. അവവികട നല്ല തവിരക്കച്ച്. വട
വകൊങ്ങവി. കണകന്റെ സമവീപകമതവി. വട അവകന്റെ നനര്ക്കച്ച് നവീടവി. അവന് അതച്ച് 
വകൊങ്ങവി; അവകന്റെ കുഞച്ച് കപങ്ങള്ക്കച്ച് കകകൊടുത്തു. അവള് അതച്ച് ആര്തവിനയെകൊകട 
തവിന. കവഗയുകട മനസ്സച്ച് അറവിയെകൊകത അവള് അനുഭവവിക്കുന്ന സമൗഭകൊഗര്യങ്ങകള 
കുറവിചച്ച് ഓര്ത്തുനപകൊയെവി. കണന് പറഞ ''വകൊവയച്ച്  
ഇന്നകലേ ഭക്ഷണറ്റം ഒനറ്റം കവിടവിയെവില്ല. നല്ല പനവിയുണച്ച്. ശരവീരറ്റം മുഴുവന് ഇന്നകലേ 
വവിറയ്ക്കുനണകൊയെവിരുന. നവിനക്കച്ച് ഞങ്ങകള സഹകൊയെവിക്കകൊന് കഴവിയുനമകൊ?'' 
                                       അവളകട മനസ്സച്ച് വല്ലകൊകത നതങ്ങവിനപകൊയെവി. അവള് 
വവീടവില് കചന്നച്ച് അച്ഛകനയുറ്റം അമകയെയു അറവിയെവിചവിടച്ച് സഹകൊയെവിക്കകൊറ്റം. അവള് 
വവീടവിനലേക്കച്ച് ഓടവി. ഓടുന്നതവിനവിടയെവില് അവളകട ചവിനകകളല്ലകൊറ്റം കണകന 
എങ്ങകനകയെങ്കവിലുറ്റം രക്ഷവിക്കണകമന്നകൊയെവിരുന. 
         കവഗ വവീടവികലേത്തുനമകൊള് അച്ഛനുറ്റം അമയുറ്റം തമവില് വവീടച്ച് പുതുക്കവി 
പണവിയുന്നതവികന പുറവിചള്ള സറ്റംസകൊരമകൊയെവിരുന. കുഞമയുകട വവീടവിനലേക്കച്ച് 
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നപകൊയെ അവളകട ഓടവിവരവച്ച് കണച്ച് അവര് എനകൊ മടങ്ങവിവന്നകതന്നച്ച് നചകൊദവിച. 
അവള് വവിവരകമല്ലകൊറ്റം അറവിയെവിച. പരവിപ്പുവട വകൊങ്ങവികക്കകൊടുതതവില് അവര് 
കവഗകയെ അഭവിനന്ദവിച. ആശുപത്രവിയെവില് കകകൊണനപകൊകുന്നതവിനനകൊടച്ച് അവര്ക്കച്ച് 
നയെകൊചവിപവില്ലകൊയെവിരുന. അവള് അച്ഛകന്റെയുറ്റം അമയുകടയുറ്റം കകൊലേച്ച് പവിടവിചച്ച് പറഞ.
''ഇതുനപകൊകലേ എല്ലകൊവകരയുറ്റം 
സഹകൊയെവിക്കകൊന് നവിന്നകൊല് നമ്മുകട ആവശര്യങ്ങള് എങ്ങകന നവിറനവററ്റം? അവരുകട
കകൊരര്യറ്റം അവര് നനകൊക്കച്ച്കക്കകൊളറ്റം. ആ നവീ കുഞമയുകട വവീടവില് നപകൊയെവിനല്ല?'' 
              അവരുകട നസ്നേഹറ്റം മണവിനനകൊടകൊയെവിരുന. മനുഷര്യനനകൊടല്ല. 
അവള്ക്കച്ച് വല്ലകൊകത അമര്ഷറ്റം നതകൊന്നവി. ഇന്നകത സമൂഹതവികന്റെ  
മനനകൊഭകൊവറ്റം! 
                  അവള് വവീണറ്റം ഇറങ്ങവി നടന. കണന് ഇരവിക്കുന്ന 
സ്ഥലേമകൊയെവിരുന ലേക്ഷര്യറ്റം. കവഗ അവവികട എത്തുനമകൊള് കണന് ഇരുന്ന 
സ്ഥലേതച്ച് ഒരകൊള്ക്കൂടറ്റം രൂപകപടവിരവിക്കുന. അവള് കകൊരര്യറ്റം 
അനനന്വേഷവിചനപകൊള് ഒരകൊള് പറഞ ''ഇവവികട ഇരുന്ന രണച്ച് കുടവികളവില് ഒരകൊള് 
മരവിചനപകൊയെവി.''
                                                 അവളകട കനഞവിലൂകട ഒരവിടവിവകൊള് 
പകൊഞനപകൊയെവി. ചങ്കച്ച് വല്ലകൊകത പവിടഞ. കവഗ തവിരവിഞ നടന. 
വവീടവികലേതവിയെ അവള്ക്കച്ച് ഒന്നവിനനകൊടുറ്റം തകൊതച്ച്പരര്യറ്റം നതകൊന്നവിയെവില്ല. അതകൊഴറ്റം 
കഴവിക്കകൊന് അമയുറ്റം അച്ഛനുറ്റം വവിളവിച. അവള് അതകൊഴറ്റം നവകണന്നച്ച് തവീര്ത്തു 
പറഞ. 
         '' ഓ, അവകര, ആ കതരുവവില് കവിടന്നവകര 
സഹകൊയെവിക്കകൊതതവിനകൊയെവിരവിക്കുറ്റം ഇന്നകത അതകൊഴപടവിണവി. വകൊശവി കളഞവിടച്ച് 
വന്നച്ച് ഭക്ഷണറ്റം കഴവിക്കച്ച്.'' 
                                     കവഗ അവര്ക്കച്ച് കചവവി കകകൊടുതനതയെവില്ല. നനരറ്റം 
പുലേര്ന്നനപകൊള് അവള് കണകന കകൊണകൊന് നറകൊഡവിനലേക്കച്ച് ഓടവി. കണന് അവവികട
ചങ്കച്ച് കപകൊടവിക്കരയുന്ന രറ്റംഗമകൊണച്ച് അവളകട ദൃശര്യതവില് ആദര്യറ്റം കതളവിഞതച്ച്.
                   അവള് അവകന്റെ അടുതച്ച് കചന്നച്ച് ഉണങ്ങവിയെ മുടവിയെവിലൂകട തഴുകവി. 
എന്നവിടച്ച് വകൊവകയെ അലേവികടകയെല്ലകൊറ്റം തവിരഞ. അതച്ച് കണവിടകൊവണറ്റം കണന് 
പറഞ ''വകൊവ നപകൊയെവി, ഞകൊന് ഒറയെകൊയെവി. ഈ ഭൂമവിയെവില് എനവിക്കവിനവി ആരകൊ 
ഉനള്ള...'' കവഗയുകട ഹൃദയെറ്റം വവിങ്ങവി. തലേ കപകൊടവി കപകൊളവിഞതുനപകൊകലേ... 
നദഹകമല്ലകൊറ്റം വവിറയ്ക്കുന. അവള്ക്കച്ച് അവകന എങ്ങകന 
സമകൊധകൊനവിപവിക്കണകമന്നറവിയെവില്ല. വകൊവ എവവികട എന്നച്ച് നചകൊദവിച.
                          അനപകൊള് അവന് നവകറകൊരു മനനകൊഭകൊവതവില്; 

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 30
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നസ്നേഹമകൊനണകൊ, ദദുഃഖമകൊനണകൊ, നദഷര്യമകൊനണകൊ, എന്നറവിയെവില്ല. ''വകൊവകയെ 
ആശുപത്രവിയെവില് നവിന്നവിറക്കണകമങ്കവില് കപസ കകകൊടുക്കണറ്റം. എകനന്നറവിയുല്ല. 
ആശുപത്രവിയെവികലേതവിയെനപകൊള് ശന്വേകൊസമുണകൊയെവിരുനന്നകൊ? നദവവീ! ഇവവികട 
കകകൊണവന്നകൊലുറ്റം എകന്റെ വകൊവകയെ എവവികട കവിടതവി യെകൊത്ര അയെയ്ക്കുറ്റം? അതവിനകൊരു
ഭൂമവി തരുറ്റം?'' 
           അവകന്റെ മകൊനസവികകൊവസ്ഥ ആനലേകൊചവിചനപകൊള് കവഗയുകട ഉള്ളച്ച് 
പവിടഞ നപകൊയെവി. ഇതുനപകൊകലേയുള്ള പവിഞ്ചുബൈകൊലേര്യങ്ങളകട ദകൊരുണ 
സറ്റംഭവങ്ങള്ക്കച്ച് എന്നച്ച് അറുതവി വരുകമന്നച്ച് അവള് ആ നവിമവിഷതവില് ചവിനവിച.
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ലലിറലില് കകൈറററ്സറ്  സ്കുള് തല കൈകകക്യാംപറ്

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 32
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ജവി  .   വവി  .   എചച്ച്  .   എസ്സച്ച്  .   എസ്സച്ച്  . 

കകകൊറന്കുളങ്ങര

ലേവിറവില് കകറച്ച്സച്ച്  ക്ലബച്ച്
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അവമാര്ഡുകൈള് അനുനമമാദനങ്ങള്
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   മവികവകള്

അനശജര . പവി . അനവില്

സറ്റംസ്ഥകൊന സ്കൂള് കനലേകൊത്സവതവില് 
കുചവിപ്പുടവി, ഭരതനകൊടര്യറ്റം
എന്നവിവയച്ച് എ നഗ്രഡച്ച് 

അഖവില് സവി
നന്ദേന പ്രദജീപണ്
നരഷ്മ എസണ്

സറ്റംസ്ഥകൊന സ്കൂള് കകൊയെവിക നമളയെവില്
പകങ്കടുതവര്
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സറ്റംസ്ഥകൊന ശകൊസ്ത്രനമള
ശകൊസ്ത്രമകൊഗസവിന് A നഗ്രഡച്ച്

സറ്റംസ്ഥകൊന ഗണവിതശകൊസ്ത്രനമള A
നഗ്രഡച്ച്നന്ദേനമാ കബജ
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കൈനലുകൈള്  *

                                      നകൈ നടെരമാജന്െ
                                                മലയമാളത അദര്യമാപകൈന്െ

 

കറകടെഴക്കുന്ന ജതീവനഴല് തതീക്കടെല്

കനലു മമൊതമമൊയസ് തഴന്നു തുപ്പുകമമൊഴശം

മചെറുകുടെത്തഴല് നഴറയ്ക്കുവമൊനുള്ള പമൊഴസ് -

തടെഴയഴമതന്നസ് തഴരഴച്ചറഴയുകമമൊഴശം

അറഴയുവമൊന് വമയമൊരഴഷ്ടത്തഴനമ്പുകള

അകമല നഴന്കനരക്കഴമതകന്നമൊ പതഴക്കകവ

പ്രണയ മന്ത്രമമൊയഴറ്റു ചെമൊരങ്ങളഴല്

പുനര ജനഴക്കുന്നഴമതമന്റെ നമൊമമൊക്ഷരശം

* വവിദര്യകൊരറ്റംഗറ്റം കലേകൊനവദവി കവവിതകൊരചന മല്സരതവില്(അധര്യകൊപക വവിഭകൊഗറ്റം) സറ്റംസ്ഥകൊന തലേതവില് ഒന്നകൊറ്റം സ്ഥകൊനറ്റം നനടവിയെ 
കവവിത
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രജതതം ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

മകമൊടെഴമയമൊരുഷശം കുടെഴച്ചു വറഴക്കുന്ന

തടെഴനഴകപമൊമലമന്റെ ജതീവഴതശം തതീരഴലുശം

കനവഴലമൊയഴരശം നക്ഷത രമൊശഴയമൊയസ്

നഴറമയ പൂക്കുന്നഴമതമന്റെയമൊകമൊശങ്ങള

കടെല് നുരഞസ് പതഞസ് മപമൊനശം കപമൊമല

കവഴതയമൊരത്തലച്ചമൊഞചെടെഴക്കുകമമൊഴശം

പറയുവമൊന് നല്ല വമൊക്കുകള കഴടമൊമത 

പതറുകയമൊണസ് പ്രമൊണമന്റെ നമൊവുകള

മരണമമല്ലമൊശം കടെഴച്ചു കതീറമൊന് മപരുശം-

നഖവുമമൊമയമന്റെ ചുറഴലുശം നഴലസ്ക്കഴലുശം

തല കടെഴച്ചു പറഴക്കുന്ന ചെഴന്തകള

തുലയുവമൊമനമന്ന കനമൊക്കഴനഴന്നതീടെഴലുശം

ദഹന യന്ത്രത്തഴലഴറ്റു നതീരഴല്ലമൊമത

അരയുവമൊനമൊയഴ വഴധഴക്കമപ്പെടുകമമൊഴശം

മുറഴവഴല് നഴന്നുശം മുറഴവഴകലക്കമൊഴസ്ത്തുന്ന

മകമൊടെഴയവമൊളഴനമൊല് ഞമൊന് നശഴക്കുകമമൊഴശം

ഇലയനങ്ങമൊമത മമൗനമമൊയസ് നതീമയമന്റെ

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 38
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ഹൃദയഭഴത്തഴയഴല് മപയഴറങ്ങുന്നതുശം

ഹഴമകണത്തഴമന്റെ സമൊന്തജനസസ്പരശമമൊയസ്

നഴമഴഷ കവഗത്തഴല് ഞമൊന് തണുക്കുന്നതുശം

പറയുവമൊന് നല്ല വമൊക്കുകള കഴടമൊമത 

പതറുകയമൊണസ് പ്രമൊണമന്റെ നമൊവുകള

ഇരുളഴല് വതീണു മരഴച്ചവര കൂടമമൊയസ്-

നഴലവഴളഴക്കുശം കപമൊമല തതീവണഴമയമൊച്ചകള

മുടെഴയുവമൊന് തതീരത്ത പമൊളത്തഴല് കതഞ്ഞുകപമൊശം

പകഴടെകപമൊലുള്ള പമൊതമൊളജതീവഴതശം

എവഴമടെമയത്തുശം ജരമൊനര യമൊതകള

എവഴമടെയമൊമണമന്റെയന്തഴമ വഴശ്രമശം

ഉലയഴല് മവന മരഴമച്ചമൊമരന് ബമൊലല്യങ്ങള-

ചെഴതലു തഴന്നുകപമൊശം യമൗവ്വന സനല്യകള

ഉരുകുയഴമയമൊന്നമൊമയമൊലഴച്ചു കപമൊകുമന്നമന്റെ 

തഴമഴരകമല്ക്കുന്ന കൃഷമണഴകളഴല്

മറവഴയഴല് മറഞതീടെമട സരവ്വവുശം

മരണകമല്ക്കമൊത്ത തതീക്കനല് ചെഴതവുശം

വഴരഹകമല്ക്കുന്ന മചെങ്കനല് പമൊതയഴല് 

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 39
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പതഴയഴരഴക്കുന്ന പ്രമൊണഭയങ്ങളശം

തഴളയഴല് കവവുന്ന മനഞഴമന്റെ ചൂടെഴനമൊല്

തഴരയടെഴക്കുന്നു രക്തനരമ്പുകള

തടെഴ തളരന്നസ് ഞമൊന് വതീണഴടുശം മുമസ് നഴന്

പഴടെഴയഴലകല്ലമൊ മരഴച്ചു ജനഴക്കുന്നു

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 40
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independence day celebrations

മലേയെകൊളതവിളക്കറ്റം

                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 41
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കസ്ളബസ് പ്രവരത്തനങ്ങള ദഴനമൊചെരണങ്ങള
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                  ഗവ. വവി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് കകകൊററ്റംകുളങ്ങര 44
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 'രജതത 'കൂടകൊയ്മയുകട വവിജയെമകൊണച്ച്.

  ഇതച്ച് ഇവവികട പൂ   ര്ണതയെവികലേതവിയെവിരവിക്കുന.

 ഈ വവിജയെറ്റം നമ്മുനടതകൊണച്ച്.
 എല്ലകൊതരതവിലുറ്റം മവികവറതകൊക്കകൊന് പരമകൊവധവി

 ശ്രമവിചവിട്ടുണച്ച്.

  ഡവിജവിറല് മകൊഗസവികന്റെ പ്രവര്തനവമകൊയെവി
സഹകരവിച എല്ലകൊവര്ക്കുറ്റം ടെതീശം ലഴറഴല് കകറസ്സഴകന്റെ

                      

                  നന്ദവി...
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