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ജചി വചി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  

പയയ്യാനക്കല

കകയ്യാഴചികക്കയ്യാടച്ച്



സകന്ദേശശ

എടയ്യാശ തരതചില പഠചിക്കുന്ന വചിദദയ്യാര്തചി കളചില നചിനശ തചിരഞഞ്ഞെടുതച്ച്  രൂപപീ കരചിക്കഞപ്പെട

ലചിറചില കകറച്ച്സച്ച് ക്ലബച്ച് പുതചിയ മയ്യാനങ്ങളചിഞലക്കച്ച് കടന്നചിരചിക്കു കയയ്യാണച്ച്.  ഡചിജചിറല സശരഭ

അസൂയയ്യാവഹ  മയ്യായ  ഒരു  കനടശ  കകവരചിചചിരചിക്കുക  യയ്യാണച്ച്  .  വളഞര  കുറഞ്ഞെ  കയ്യാലഘടശ

ഞകയ്യാണച്ച് നമ്മുഞട ഞപയ്യാതു വചിദദയ്യാലയങ്ങളചില ഇതരശ പഠനയ്യാനുഭവങ്ങള ഒരുക്കയ്യാന് കഴചിഞ്ഞെ

നമ്മുഞട സര്ക്കയ്യാരചികനയശ ഇകതയ്യാഞടയ്യാപ്പെശ അഭചിനന്ദേചിക്കുന.

      നമ്മുഞട വചിദദയ്യാഭദയ്യാസ വകുപ്പെച്ച് ആസൂത്രണശ ഞചയ്ത ഈ നൂതനയ്യാശയശ കൂടചിക്കളക്കച്ച് മചികച

അവസരങ്ങളശ ആത്മവചിശശയ്യാസവശ നലക്കുന.ജചിവചി   എചച്ച്  എസച്ച്  എസച്ച് പയയ്യാനക്കല ഈ

സശരശഭതചിഞന്റെ ഭയ്യാഗമയ്യായതചില അഭചിമയ്യാനചിക്കുതചികനഞടയ്യാപ്പെശ കനതൃതശശ നലകുന്ന ശപീമതചി ബചിന

പചി , ശപീമതചി കമയ്യാണചിഷ എന്നചിവര്ക്കശ എലയ്യാ ലചിറചില കകറച്ച്സച്ച് 

അശഗങ്ങളക്കുശ ആശശസകള കനരുന. 

                                           

പ്രധയ്യാനയ്യാധദയ്യാപചിക  

 ശപീമതചി  ശപീലത വചി ഞക

     

  



                  

സകന്ദേശശ

പയയ്യാനക്കല ഞവയ്യാകക്കഷണല ഹയര് ഞസക്കണറചി സച്ച്ള ലചിറചിലകകറച്ച്സച്ച് ക്ലബച്ച് ഇ-മയ്യാഗസചിന്

പുറതചിറക്കുന്നതചില  അതചിയയ്യായ  സകനയ്യാഷശ  അറചിയചിക്കുന.  വചിദദയ്യാര്തചികളചില

അനര്ലപീനമയ്യായചി  കചിടക്കുന്ന സര്ഗവയ്യാസനകഞള തടചിയണര്തചി നൂതന സയ്യാകങ്കേതചിക വചിദദ

കലയ്യാകകതക്കച്ച്  ഒരു  പുതചിയ  അധദയ്യായമയ്യായചി  ഇ-മയ്യാഗസചിന്  മയ്യാറഞട  എന്നയ്യാശശ

സചിക്കുന്നകതയ്യാഞടയ്യാപ്പെശ  ഇതചിഞന്റെ  അണചിയറയചില  പ്രവര്തചിച  എലയ്യാ  കുട്ടുക്കയ്യാര്ക്കുശ

അധദയ്യാപകര്ക്കുശ ആശശസകള  കനരുന.

                           ശപീ അബ്ദുള സതയ്യാര്

                           സപീനചിയര് അസചിസ്റ്റന്റെച്ച്



ലചിറചില കകറച്ച്സച്ച് അശഗങ്ങള

1.ആയചിഷ ഫര്ഹയ്യാന പചി.പചി                       15.ഷഹല പചി

2.അഭചിന് ടചി.പചി                                        16.ഷശന എന്.വചി

3.നവപീന് ഞക                                           17.അശശനചി പചി

4.മുഹമ്മദച്ച് അദച്ച്നയ്യാന് സചി                            18.ഫയ്യാതചിമ ഷചിഫ പചി.പചി

5.മുഹമ്മദച്ച് ഷബപീറലചി ഞക.വചി                      19.കസ്നേഹ ഞക

6.ആയചിഷ എന്.വചി                                   20.നചിദ ഞക

7.ഇക്രമുല ഹക്കച്ച് ഞക.പചി                            21.ഐശശരദ പചി

8.മുഹമ്മദച്ച് യയ്യാസപീന് എശ                             22.ഐശശരദ ഞക.പചി

9.ഫയ്യാതചിമ ഹചിബ ഞക.ടചി                            23.മുഹമ്മദച്ച് ആദചില എന്.വചി

10.മുഹമ്മദച്ച് ആഖചില സചി                             24.ഫര്സചിന് അഹമ്മദച്ച് പചി.വചി

11.മുഹമ്മദച്ച് സര്ബയ്യാസച്ച് പചി.പചി                      25.അഖചില എശ

12.മുഹമ്മദച്ച്  ഷഫപീക്കച്ച് സചി.വചി                        26.മുഹമ്മദച്ച് അനസച്ച് സചി.പചി

13.മുഹമ്മദച്ച് സലമയ്യാന് സചി.വചി                       27.ഫഹദച്ച് പചി

14.സഞജയച്ച് പചി.വചി                                   28 .അഭചിനന ഞക പചി



എഡചികറയ്യാറചിയല കബയ്യാര്ഡച്ച്



ഉളളടക്കശ

 1.DRUG ABUSE MUHAMMED MUBSHOOK

2.വയ്യാടുശ പൂക്കള MUHAMMED BILAL M

3.വയ്യാടചിയ പൂക്കള NOUFAL K T

4.പയയ്യാനക്കല -കുടചിപടങ്ങള AKBAR SHAHIR M

5.  खखबसखरत बबररश MUHAMMED SHABEERALI

6.THE DARKY BEAUTY MUHAMMED HAKKIL C

7.കനവച്ച് BINDU P

8.THE CLOUDS THASLEEM

9.THE OLD DAYS MUHAMMED MASHOOK T V

10.മണ്മറഞ്ഞെ ഒയ്യാര്മ്മ AISWARYA P

11.ആസ്പന്ദേനശ JISHNU P

12.മഴ AYISHA  FARHANA P P



ആമുഖഖ

വചിദദയ്യാലയങ്ങഞളലയ്യാശ  കഹഞടക്കയ്യായചി മയ്യാറചിഞകയ്യാണചിരചിക്കുന്ന 

ഈ കയ്യാലഘടതചില ഞപയ്യാതുവചിദദയ്യാലയങ്ങളഞട മുഖചയ്യായ തഞന്ന മയ്യാറചി മറചിച്ചു ഞകയ്യാണച്ച്

ഞപയ്യാതുവചിദദയ്യാഭദയ്യാസരശഗശ കുതചിച്ചു ഞകയ്യാണചിരചിക്കുകയയ്യാണച്ച്.നവപീനമയ്യായ അറചിവകള

ഈ കുതചിപ്പെചിഞന്റെ നയ്യാഡചികളചിലൂഞട പടര്ന കയറുകമയ്യാള 

പുതുതലമുറക്കച്ച് വയ്യാകനയ്യാളശ പറനയരയ്യാന് സയ്യാധചിക്കുനണച്ച്.വചിവര വചിനചിമയ സയ്യാകങ്കേതചിക

വചിദദയ്യാരശഗതച്ച് കുടചികളഞട സര്ഗ്ഗകശഷചികള ഉണര്ത്തുന്നകതയ്യാഞടയ്യാപ്പെശ ഗുണയ്യാത്മക

വചിദദയ്യാഭദയ്യാസശ കനടചിഞയടുക്കുന്നതചിനച്ച് ഉതകുശ വചിധശ പ്രവര്തനങ്ങളയ്യാണച്ച് ലചിറചില കകറച്ച്സച്ച്

എന്ന പദ്ധതചിയചിലൂഞട കകരളതചിഞല വചിദദയ്യാലയങ്ങളചില നടപ്പെചിലയ്യാക്കചിയചിട്ടുള്ളതച്ച്. ലചിറചില

കകറച്ച്സച്ച് പദ്ധതചിയചില അശഗമയ്യാകുന്ന ഒരു വചിദദയ്യാര്തചിക്കച്ച് വചിദദയ്യാഭദയ്യാസ

കയ്യാലഘടതചിലകവവചിധദവശ നൂതനവമയ്യായ പ്രവര്തനങ്ങളചിലൂഞട കടനകപയ്യാകയ്യാനുള്ള

അവസരമയ്യാണച്ച് കകവന്നചിരചിക്കുന്നതച്ച്.



Muhammad Mubshooq

VHSE IInd year 

      

     DRUG ABUSE

Now a days in the world there are so many people adicted to

drug.The sad thing that is also women and children are using drug.This is harm for

our future.So many teenager's are using drug several times a day . There are so many

way of getting drugs now a days also in schools,there is so many problems in using

drugs.If any one used drug one time then he will be adicted to drug and when ever he

want drug he will do anything for must he will kill anyone.Drug is also harm to our

body.It can cause cancer that can kill us.

If one person uses drug it will spread in all society.The drug deelers are the most

dangerous  people  making  drugs.There  are  several  types  of  drug,different

rute,shapeand  different  type  of  use.Student  are  using  drugs.Some  of  are  coming

school not for studying for drug's.Some small shops are sailing drugs to students.

Drugs are commenly used in societies now.Main reason for using drug is the society

and family.If  some problem happened to any person the society and family don't

support     but avoid his anger it causes revenge and sad in his mind.For revenge he

will use drugs.The first thing we can do to avoid from our children and family,it make

friend ship in good way for every thing what they do.And give support to them for

what they want to achieve.When we avoid them from doing everything they will

forced to use drug for avoiding more tension.So support our family and children and

say no to drugs.



MUHAMMED BILAL.M

         VHSE 2nd-year           

            വയ്യാടുശ പൂക്കള

മഴഞയന്ന കയ്യാമുകകനയ്യാടച്ച് വചിടപറയന്ന പൂക്കഞള...

പ്രയ്യായമയ്യായ മനുഷദഞന കപയ്യാഞല വര്ഷക്കയ്യാലമയ്യായയ്യാല..,

വയ്യാടുന്ന പൂക്കഞള...

മഴഞയന്ന അത്ഭുതഞത ഒന്നച്ച് കയ്യാണയ്യാന് കഴചിയയ്യാഞത..,

സങ്കേടശ പറയന്ന ജപീവകമ...

                                         (മഴഞയന്ന കയ്യാമുകകനയ്യാടച്ച് )

 മ ഴഭൂമചിയചില വര് ഷചിചയ്യാല പചിഞന്ന വയ്യാടുകയയ്യായചി...

ഓര്ക്കയ്യാന് ഒരു ഓര്മ്മയമചിലയ്യാഞത ആ ചുടുലമയ്യായ ഇരുടച്ച് 

നചിറഞ്ഞെ ജപീവചിതശ അവര് ഓകരയ്യാ ആണശ ജപീവചിച്ചു തപീര്ക്കുന...

മഴഞയ എന് മചിഴചിക്കുളളചില നപീ നചിന് തുളളചി ഞപയ്യാഴചിക്കരുകത...

ഒന്നച്ച് ആഗ്രഹചിച്ചു കപയ്യാകുകയയ്യായച്ച് നപീ ഒന്നച്ച് ഞപയയ്യാതചിരുഞന്നങ്കേചില..,

ഞയ്യാന് ഒന്നച്ച് ആശചിച്ചുകപ്പെയ്യായച്ച്..

നചിന് യഗതചില ഒന്നച്ച് ഞനഞച്ച് വചിരചിചച്ച് പൂക്കയ്യാന്...

സങ്കേടകതയ്യാഞട ഏഞറ പ്രയ്യാര്ഥനമയ്യാത്രമയ്യായചി

കദവകമ നപീ ഒന്നച്ച് കനചിയകമയ്യാ...



  

വയ്യാടചിയപൂക്കള

വയ്യാടചിയ മണചിന് പൂക്കളചില 

ചചിരചിഞപയ്യാട്ടു തഴുകയ്യാന് അതയ്യാ-

മയ്യാനതച്ച് നചിഞന്നയ്യാരു  ഒരു ഞചറു-

തുള്ളചികള    തയ്യാഴുന.                  (വയ്യാടചിയ)

വര്ഷകയ്യാലകമ നപീ വന്നചിട്ടുശ 

പൂക്കളചില  ആനന്ദേമര്പ്പെചിചചിടുശ 

കപയ്യാഞക കപയ്യാഞക നപീഅവഞര മറന്നചിടുശ

പചിഞന്ന കയ്യാലശ അങ്ങഞന മറന്നചിടുശ

തചിര കതജകസയ്യാഞട വളര്ന്നചിടുശ പൂക്കള                                    

തചിരക്കചിഞലന്നകപയ്യാഞല  വയ്യാടചിടൂന.

കയ്യാലകമ നപീ നലകചിടുശ സസൗന്ദേരദശ

മഴഞയ നപീ നശചിപ്പെചിക്കുശ സസൗന്ദേരദശ

നയ്യാടചിഞന്റ സശര്ഗ്ഗഞമന്ന പൂക്കഞള

നയ്യാടചിഞന്റ നരഗമയ്യാക്കചി മയ്യാറചിടുന

ചചില സമയതച്ച് അനുഗ്രഹഞമന്ന നപീ 

തരുഞമന്ന സമയതച്ച് ഭപീതചിയയ്യാണച്ച് എലയ്യാവര്ക്കുശ 

മയ്യാലയ്യാഖയയ്യായച്ച് ജനചിചചിടുശ നപീ 

കയ്യാലനയ്യായച്ച് വര്ഷചിചചിടുശ നപീ



പയയ്യാനക്കല് സ്കുളളില് കുടളിപടങ്ങളപയയ്യാനക്കല് സ്കുളളില് കുടളിപടങ്ങള

ഒയ്യാരരേ ഒയ്യാര്മകളയ്യാണണ് ആതയ്യാക്കളയ്യാണണ്.

എനന്റെ ആകയ്യാശഖ നളിറനയെ പടങ്ങളയ്യാണണ്...

സസ്വപ്നങ്ങളുനട,ആഗ്രഹങ്ങളുനട,ചളിന്തകളനട,...

മയ്യാനഖ നളിറനയെ കുടളിപടങ്ങള......

          എനണ്എനണ്

                           Akbar Shahir



 खखबसखरत बबररश

   बबदल सस बबररश रनकलस

   धरतत पर बबररश आयस

  यस हह बबररश

 खखबसखरत बबररश

   बबरश हह इतनत खखबसखरत

                                                       इसकस कबरण ममहममद षबतरलत

                                                                                     9th-C

     सब बबररश कक दसखतस रहतस हह

   यस हह बबररश

 खखबसखरत बबररश

    सब जतवक कक पबनत दसकर

     सब जतवक कत पयबस ब मझबतत बबररश

   यस हह बबररश

 खखबसखरत बबररश

   बबररश सबकत पयबरत बबररश

    बररश हह धरतत कब आधबर

    बबररश हह धरतत कब वरदबन

  यस हह बबररश

 खखबसखरत बबररश



കനവച്ച്

മനസയ്യാകുന്ന മലര് വയ്യാടചിയചില

പൂകനനുണയ്യാന് വരുശ സശപ്നങ്ങകള

നപീ ഞവറുശ സശപ്നകമയ്യാ മചിഥദകയയ്യാ

എഞനന്നറചിയചിഞലങ്കേചിലശ

ഏഞതന്നറചിയചിഞലങ്കേചിലശ 

എകന്നയ്യാടച്ച് സസൗഹൃദശ കൂടുവയ്യാനയ്യായച്ച്

എത്തുന്ന നചിഞന്നഞയനചിഞക്കനചിഷശ.

എകന്നയ്യാര്മ്മതന് വച്ച്ടചിയചില 

വചിടരുന്ന പൂക്കളയ്യായച്ച് കചിനയ്യാക്കളയ്യായച്ച്

ഉലസചിക്കുന്ന നചിഞന്ന ഞയ്യാന്

എന് കുഞ്ഞു മനസചിഞന്റെ

ഞനയ്യാമര ഞതയ്യാടചിലചില

തയ്യാരയ്യാട്ടു പയ്യാടചിയറക്കകവ

നചിശബ്ദമയ്യാശ എന് മനശ 

മനചിചചിടുശ കയ്യാതചില

നപീ ഞവറുശ വചിഢച്ച്ഢചികയയ്യാ?

ബചിന.പചി

അധദയ്യാപചിക



         Aiswarya.P  9th-D



മണ്മറഞ്ഞ ഒയ്യാര്മ
ഒരചിടതച്ച് ധര്മഗചിരചി എഞന്നയ്യാരു ശയ്യാലചിന സുന്ദേരമയ്യായ 
ഗ്രയ്യാമമുണയ്യായചിരുന.അവചിഞട കസ്നേഹങ്ങളയ്യാല നചിര്മചിതമയ്യായ 
ഒരു പുഴയണയ്യായചിരുന. ആ പുഴ ഗ്രയ്യാമ വയ്യാസചികഞളയശ അവര്
തചിരചിചച്ച് പുഴയശ അകങ്ങയതചികശ കസ്നേഹചിച്ചു.ആ പുഴഞയ 
ആസ്രയചിചച്ച് മുയവരുശ ഒഞതയ്യാരുമയഞട കയചിഞ്ഞു. അതചിഞന്റെ 
അകനകങ്ങളയ്യായചി ശബ്ദങ്ങള അവരുഞട ജപീവചിതതചിന്നച്ച് 
പൂര്ണമയ്യായശ മയ്യാധുരദശ നചിറച്ചു.

      പ്രകൃതചിയഞട ഈ വരതയ്യാനതചിനച്ച് ഒരു പ്രശ്നവശ 
ഞവരുതയ്യാഞത നദചിയഞടകൂഞട അവര് ജപീവചിച്ചു 
കപയ്യാകുന.ധര്മഗചിരചിയചിഞല രണച്ച് കുഗ്രയ്യാമങ്ങഞള തമ്മചില 
ഒരുമചിച്ചു നചിര്തചിയ ആളയ്യാണച്ച് ഈ പുഴ.ജപീവചിതതചിഞന്റെ 
പയ്യാഠങ്ങള നദചി ഗ്രയ്യാമവയ്യാസചികളക്കച്ച് മനസചിലയ്യാക്കചി ഞകയ്യാടുത്തു.

     ഇങ്ങഞന കസ്നേഹസമന്നമയ്യായചി കഴചിഞ്ഞു ഞകയ്യാച്ച്ടചിരചിഞക്ക 
ഒരു ദചിനശ ആ ഗ്രയ്യാമതചികലക്കച്ച് ക്ഷണചിക്കയ്യാഞത 
വന.അകദ്ദേഹതചിഞന്റെ കപരച്ച്അകനയ്യാലചിയന് 
എന്നയ്യായചിരുന.അയയ്യാളഞട കണ്ണുകളചില ഞപരുശ ക്രൂരത 



നചിറഞ്ഞെചിരചിക്കുനണയ്യായചിരുന.ധര്മഗചിരചിക്കയ്യാര്ഞക്കയ്യാരു 
പ്രകതദകതയണയ്യായചിരുന ആ ഗ്രയ്യാമതചികലക്കച്ച് വരുന്ന 
അതചിഥചികഞള പൂവചിട്ടു സശപീകരചിക്കുക എന്ന 
മരദയ്യാദ.അങ്ങഞനതഞന്ന സകനയ്യാഷകതയ്യാഞട 
അകനയ്യാലചിയകനയശ സശപീകരചിചചിരുതചി.അതചിഥചികയയ്യാടച്ച് 
ദയയ്യാദയ്യാക്ഷചിണശകതയ്യാഞട കയ്യാരദശ തചിരക്കചിയകപ്പെയ്യാള അവരുഞട
ഹൃദയശ ഉരുകുന്നതുകപയ്യാഞല കതയ്യാന്നചി.അവരുഞടയശ അവരുഞട
ജപീവചിതതചിഞന്റെയശ ആത്മയ്യാവയ്യായ നദചിയളളചിടതച്ച് മണചിട്ടു 
നചികതചി ഒരു ഫയ്യാക്ടറചി പണചിയയ്യാനുളള വയ്യാറന്റുമയ്യായയ്യാണച്ച് 
അയയ്യാള വഞന്നതചിയതച്ച്.

   അതച്ച് കകയ്യാടകപ്പെയ്യാള അവര് പറഞ്ഞു;

ഇങ്ങഞനഞയയ്യാരു ഫയ്യാക്ടറചിയഞട ആവശദശ ഇവചിഞട യചില . 
ദയവ ഞചയ്തച്ച് അതച്ച് നചിര്മചിക്കരുതച്ച് എനശ അവര് 
കകണകപക്ഷചിചിച്ചു. എന്നയ്യാല ആ അകപക്ഷക്കച്ച് ഒരു 
വചിലകപ്പെയ്യായശ കലപ്പെചിക്കയ്യാഞത പചികറ ദചിവസശ കലയ്യാറചിയചില 
മണചിട്ടുമൂടചി ഫയ്യാക്ടറചി പണചികള തുടങ്ങ. പുഴ കക്കലപ്പെചിച  ആ 
ക്ഷതശ ഒരുപയ്യാടച്ച് കപരുഞട ജപീവഞനടുത്തു . അങ്ങഞന പുഴ 
ഞവറുശ ഒരു മണ്മറഞ്ഞെ ഒയ്യാര്മ്മയയ്യായചി ജപീവചിക്കുന്നവരുഞട 
ഉളളചില ഒരു വചിങ്ങലയ്യായചി കചിടന.

                    



                                Aju P.S



                                  9th-C

Majida K K
8th.-D

എഞന്ന ആരുശ ഞകയ്യാലഞല
  ഞയ്യാനയ്യാണച്ച് കലയ്യായചി പുഴ.നചിങ്ങളക്കച്ച്  എഞന്ന കുറചിചച്ച് കകടറചിവച്ച് ഉണയ്യാകുമകലയ്യാ.കകയ്യാഴചികക്കയ്യാടച്ച് 
ജചിലയചിലൂഞട ഒഴുകുന്ന പുഴയയ്യാണച്ച്    ഞയ്യാന്.ആദദകയ്യാലഞതലയ്യാശ ഞയ്യാന് മനുഷദര്ക്കച്ച് 
വളഞരയധചികശ പ്രചിയഞപ്പെടതയ്യായചിരുന.  എഞന്റ തപീരതച്ച് നചിന്നയ്യായചിരുന മനുഷദര് 
പലതരതചിലളള ഉകദദയ്യാഗങ്ങളശ നചിറകവറചിയചിരുന്നതച്ച്.മപീന്പചിടുതശ,

മരതടചി നചിര്മ്മണശ അങ്ങഞന അങ്ങഞന....! എനചിനച്ച് പറയന മനുഷദരുഞട ജപീവചിതതചില 
ഒഴചിചച്ച്  കൂടയ്യാനയ്യാവയ്യാത ഒരു പ്രധയ്യാനഞപ്പെട ഘടകശ തഞന്നയയ്യാണച്ച് ഞയ്യാന്.അവര് അവരുഞട ഒയ്യാകരയ്യാ 
കയ്യാരദതചിനുശ എഞന്നയയ്യായചിരുന സമപീപചിചചിരുതച്ച്.ഞയ്യാനയ്യായചിരുന അവര്ഞക്കലയ്യാശ.എഞന്റെ 
അടുക്കല കൂടുതല ആളകളശ എതചിയചിരുന്നതച്ച് മതശബന്ധനതചിനയ്യായചിരുന.

            എന്നയ്യാല ഇകപ്പെയ്യാള ആ കയ്യാലശ എലയ്യാശ മയ്യാറചിക്കഴചിഞ്ഞു,ഞയ്യാന് ഇകപ്പെയ്യാള മരചിച്ചു 
ഞകയ്യാണചിരചിക്കുകയയ്യാണച്ച്.അങ്ങഞനയല പറയണതച്ച് !മനുഷദര് ഇകപ്പെയ്യാള ഇഞചിഞയ്യായചി ഞങ്ങഞള 
ഞകയ്യാന ഞകയ്യാണചിരചിക്കുകയയ്യാണച്ച്. ഒരു നയ്യാള ഈ മനുഷദരുഞട ജപീവചിത മയ്യാ൪ഗമയ്യായ ഈ പൂഴകഞള
ഈ മനുഷദ൪ തഞന്ന മരണതചികലക്കച്ച് തളളചി അയചുചുുഞകയ്യാണച്ച് നചിറചുചിരചിക്കുന എന്നചിലൂഞട 
ഇകപ്പെയ്യാള ഒഴുക്കുന്നതച്ച് മലചിനജലമയ്യാണച്ച്. എന്നചില തയ്യാമസചിചുചിരുന്ന മതദങ്ങളശ മറശ 
ജന്തുക്കളഞമലയ്യാശ ഇകപ്പെയ്യാള എന്നചില നചിനശ മഞറയ്യാരു വയ്യാസസ്ഥലകതക്കച്ച് മയ്യാറചിയചിരചിക്കുന. 

എഞന്ന രക്ഷചിക്കയ്യാന് ഇകപ്പെയ്യാള ആരുമചില.പയ്യാസ്റ്റചിക്കുശ മറശ അകജവ വസ്തുക്കളയ്യാല ഞയ്യാന് 
ഒന്നയ്യാഞക നചിറഞ്ഞെചിരചിക്കുന.എന്നചിലളള മപീനുകഞളശ                             ഞണകളമലയ്യാശ 
ചഞതയ്യാടുങ്ങുകയയ്യാണച്ച്.വപീടചില നചിനമുളള മറ വപീട്ടുമയ്യാലചിനദങ്ങള ഒഴുകുന്നതുശ എന്നചികലക്കച്ച് 
തഞന്നയയ്യാണച്ച് .നഗരങ്ങളചില നചിനമുള്ള എലയ്യാ മയ്യാലചിനദങ്ങളശ എത്തുന്നതച്ച് എന്നചില 
തഞന്നയയ്യാണച്ച്. പഴയക്കയ്യാലകതതുകപയ്യാഞലയല,



മനു ഷദരുഞട ആവശദങ്ങള കൂടചി കൂടചി വരുകയയ്യാണച്ച്. ഒരു നയ്യാള മനുഷദരുഞട ജപീവചിത മയ്യാര്ഗശ 
ഞങ്ങളയ്യായചിരുന. എന്നയ്യാല ആ മനുഷദര് തഞന്ന ഞങ്ങഞള ഞകയ്യാല്ലുകയയ്യാണച്ച്. ഞങ്ങള ഇനചി 
തചിരചിച്ചു വരുഞമന്നച്ച് കതയ്യാനന്നചില. കയ്യാരണശ പുഴകള മരചിക്കുകയയ്യാണച്ച്. ഞയ്യാന് എഞന്റെ ദ:ഖശ 
മയ്യാത്രമല പറയന്നതച്ച്, മറ പല നദചികളകടയശ ദ:ഖമയ്യാണച്ച്. ഇനചി ഞങ്ങഞള രക്ഷചിക്കയ്യാന് ആരുണച്ച്
 ? ആദദക്കയ്യാലശ ഇകപ്പെയ്യാള ഒരചിക്കലശ തചിരചിച്ചു
വരയ്യാത ഒരു ഓര്മ്മയയ്യായചി മയ്യാറചിഞക്കയ്യാണചിരചിക്കുകയയ്യാണച്ച്. “ആദദക്കയ്യാലശ ഒരു അപൂര്വ്വ 
കയ്യാലമയ്യായചി മയ്യാറചിക്കഴചിഞ്ഞു ഇനചി ആ കയ്യാലശ എനശ പുഴകളഞട ഒരു മറക്കയ്യാത ഒയ്യാര്മ്മയയ്യാണച്ച് "

                                                    

Thasleem 
VHSE 2nd-year

  THE CLOUDS

The backup of the clouds were not getting soon now , it's
just  gone away from my memories  ,  that  the  clouds  are
passing through the little ponds where I swim years ago and
crumbled through the mountain , when I failed on climbing
and fall down , to teach me that story of the achievements
made me a man now the clouds stand up on the heart of
earth , it is my village were give me a most memorable ,
gracious  ,  herbalic  touchings  to  the  deep  heart  of  my
patience of them make a man perfect , to fly in high like a
bird  with  wings  as  my  memories  and  travel  to  the



nostalagic , I feeled on the earth.

“memories never die , when nostalagy is living”

                                                                      
                                                             

         ശയ്യാന്തമയ്യാഖ മഴ വവയ്യാരമയ്യാഹരമയ്യാ  ..?
കയ്യാറഖ രകയ്യാളുമയ്യായെണ് നനീ വരഖ രനരേതണ്,
മയ്യാനവര് തന്നുനട നനഞഖ പളിടയ്ക്കുന്നു.
ഭനീതളിയെയ്യായെണ് രതങ്ങലയ്യായെണ് രേരൗദ
കയ്യാണുന്നു ഭൂമളി തന് മക്കളക്കളിടയെളില്!

ഇറളിറ്റുവനീഴുന തുളളികളനക്കന്നുരമ
തുളളിനക്കയ്യാര കുടനമനയ്യാകളിലഖ.
മയ്യാനവര് നചയ്ത നകയ്യാടഖക്രൂരേതകളക്കണ്,
പൂര്ണമയ്യാഖ മറപടളിയെയ്യാകുകളില...

പുഴനയെ ചതളിക്കുന മലനയെ ചതളിക്കുന,
വയെല നളിരേത്തുന നമനളയ്യാന്നുഖ
ഓര്തളില മഴനയെന അവരനട കയ്യാമുകന്,
നനമനയെയ്യാനക്ക നകയ്യാനനടക്കുനമന്നുഖ.

മഴ ആയെളിരേങ്ങള തന് ഭനീതളിയെയ്യാനണങളിലഖ,
മനറയ്യാര കൂടര്ക്കണ് പയ്യാര്ത്ഥനയെയ്യാ....
നനഞ്ചു നനീറളി ഒരേളിറ്റു നവളതളിനയ്യായെളി
കയ്യാലങ്ങരളയ്യാളമയ്യായെണ് കയ്യാതളിരേളിപയ്യാ...

പകയുണണ് ഭൂമളിക്കുഖ , മലകളക്കുഖ പുഴകളക്കണ്



നരമയ്യാടണ് തനീരേയ്യാത രദേഷവമുണണ്..
മഴയെളിനനയ്യാരരേ സമയെഖ നന്മയുഖ,
തളിന്മയുമയ്യായെളി നമുക്കു മുനളിനലത്തുന്നു..

ഇനളിനയെങളിലഖ പുഴനയെ ചതളിക്കയ്യാത,
മഴനയെ ചതളിക്കയ്യാത വയെലനളിരേതയ്യാത,
മയ്യാനവരേയ്യാവണഖ നമനളന്നു-അരതയ്യാ..
നവറനമയ്യാര തനീരേയ്യാസസ്വപ്നമയ്യാരണയ്യാ...

                                                           Dilruba T.P
                                                                 9th-C


