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ആമുഖഖ

                     

               വക്കിവരവക്കിനക്കിമയ  സസാങങ്കേതക്കികവക്കിദദ്യ വക്കിദദ്യസാഭദ്യസാസരഖഗഹത
അടക്കിമുടക്കി മസാറക്കിമറക്കിചക്കിരക്കിക്കുകയസാണണ. സസാങങ്കേതക്കികവക്കിദദ്യങയസാടുള്ള 
പുതുതലമുറയുഹട തസാല്പ്പരദ്യഖ കണകക്കിഹലടുതഖ വവദഗണധദ്യവഖ 
അഭക്കിരുചക്കിയുള്ള ഒരു തലമുറഹയ രൂപഹപ്പടുതക്കിക്കുന്നതക്കിനുങവണക്കിയസാണണ 
"ലക്കിറക്കില് വകറണസണ "എന്ന കുട്ടക്കികളുഹട  ഹഎ.ടക്കി കൂട്ടസായ്മ 
ഹപസാതുവക്കിദദ്യസാലങ്ങളക്കില് രൂപക്കികരക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതണ.കുട്ടക്കികളുഹട ഡക്കിജക്കിറല്  
അറക്കിവക്കിഹന മുന് നക്കിര്തക്കിഹകസാണണ  കുട്ടക്കികളുഹട കൂട്ടയക്കിമയക്കിലൂഹട  
കുട്ടക്കിപ്പട്ടങ്ങള് തയസാറസാകക്കിയ ഇഇൗഡക്കിജക്കിറക്കില് മസാഗസക്കിന് എകസാലതഖ 
വക്കിദദ്യസാഭദ്യസാസരഖഗതക്കിനണ ഒരു മുതല്ക്കൂട്ടസായക്കിരക്കിക്കുഖ. 
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ആശഖസ
ലക്കിറക്കില് വകറക്കിഹന്റെ ആഭക്കിമുഖദ്യതക്കില് പൂങകസാടണ MRS
ഹല വക്കിദദ്യസാര്തക്കികള് ഒരു ഡക്കിജക്കിറല് മസാഗസക്കിന് പുറതക്കി
റക്കുന്നു എന്നതക്കില് അതക്കിയസായ അഭക്കിമസാനമുണണ. "ഡക്കിജക്കി
റല്  മസാഗസക്കിനക്കിഹല " ഡക്കിജക്കിറല് സസാങങ്കേതക്കികങയയുഖ 
മസാഗസക്കിഹന്റെ ഉള്ളടകഖ സസാഹെക്കിതദ്യങതയുഖ പ്രതക്കിനക്കിധധ
കരക്കിക്കുന്നു.സസാഹെക്കിതദ്യഖ എന്നതണ സഇൗന്ദരദ്യതക്കിഹന്റെ 
ആവക്കിഷസാരമസാണങലസാ. അതക്കിനസാല് തഹന്ന നമ്മുഹട കുട്ടക്കികള്
തയസാറസാകക്കിയ ഇഇൗ മസാഗസക്കിന് ശസാസ്ത്ര 
സസാങങ്കേതക്കികതയുഹടയുഖ സഇൗന്ദരദ്യസാനുഭൂതക്കിയുഹടയുഖ 
സമഞ്ജസമസായ ഒരുകൂടക്കിങചരലസാണണ.ശസാസ്ത്രതക്കിഹന്റെയുഖ 
സഇൗന്ദരദ്യതക്കിഹന്റെയുഖ,സസാങങ്കേതക്കികതയുഹടയുഖ 
മസാനവക്കികതയുഹടയുഖഒരു കൂടക്കിങചരലസാണണ നമ്മുഹട 
സമൂഹെതക്കിഹന്റെ ഭസാവക്കിഹയ ങശസാഭനമസാക്കുക. ഇഇൗ 
അര്തതക്കില് ശുഭപ്രതക്കിക്ഷയുഹട ഒരു തക്കിരക്കിനസാളമസാണണ  
നമ്മുഹട  മസാഗസക്കിന്. ഇതക്കിഹന്റെഅണക്കിയറ ശക്കില്പക്കികള്ക്കുഖ 
വസായനകസാര്ക്കുഖ ആശഖസകള് അര്പ്പക്കിക്കുന്നു.

                                          ഹഹെഡസാസണററര്
                                           വക്കികനമാദന്.പക്കി
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ആശശംസ

ജജ.എശം.ആര.എസസ് പൂകകക്കോ ടജലലെ 'ലെജറജല് കകൈറസ്സസ് 'കുടജകൈള
തയക്കോറക്കോക്കുന്ന ഡജജജറല് മക്കോഗസജനക്കോയ 'ലഹെകജ കൂട '
കുടജകൈളുലട കൂടക്കോയ പ്രവരത്തനത്തജലൂലട തയക്കോറക്കോകജയതജല് 
ഞങ്ങള അഭജമക്കോനജക്കുന.വജവര സക്കോകങ്കേതജകൈ വജദദ്യ അതദ്യധജ
കൈശം വജകൈസജച്ചു ലകൈക്കോണജരജക്കുന്ന ഈ കൈക്കോലെഘടത്തജല്    ഡജജജറ-
ലെക്കോയജ കുടജകൈള തയക്കോറക്കോകജയ ഈ മക്കോഗസജനസ് ഞങ്ങളുലട എലക്കോവജധ
ആശശംസകൈളുശം കനരുന .
                                    ലെജറജല് ലകൈറസ് മജസ്ട്രസസ്
                                                (സലെലീന ലകൈപജ

                                                രജജകമക്കോള് റജയ)
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മക്കോഗസജന് നജരമക്കോണതജല
പങങ്കെടുതവര

      അനക്കോമജക രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്
അഎബജക കമക്കോള്
അനഘ രക്കോജന്

ഹരജത
നജലന

കസക്കോണജയ

സഹക്കോയഎ

റകയക്കോണ ( കമമ്പ്യൂട്ടര ഇന്സസട്രകസര)

ജജകനഷസ ബക്കോബു (കഡക്കോയജഎഗസ ടടീച്ചര)
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മക്കോഗസജന് നജരമക്കോണതജല 
പങങ്കെടുതവര
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 പുതുവ൪ഷത്തജല് 
                                      പുത്തന് കൈക്കോരദ്യശം

                    വലക്കിഹയസാരു മലമുകളക്കിലസാണണ ആ സ്കൂള് സക്കിതക്കി ഹചയ്യുന്നതണ.
അഹതസാരു  ങഹെസാസ്റ്റല്  ങപസാഹലയസായക്കിരുന്നു.പുതുവത്സര  ദക്കിനതക്കിഹന്റെ
തങലന്നണ അധദ്യസാപകന് കുട്ടക്കികങളസാടു പറഞ്ഞു ഈ പുതുവത്സരദക്കിനതക്കില്
ആരണ  എനണ  നല  കസാരദ്യമസാങണസാ   ഹചയ്യുന്നതണ  അതണ  എനക്കികണ  ഒരു
ങപപ്പറക്കില് എഴുതക്കിതരണഖ. ആരസാങണസാ ഏറവഖ നല കസാരദ്യഖ ഹചയ്യുന്നതണ
അയസാള്കണ  ഞസാന്  ഒരു  സമസാനഖ  തരുഖ  എന്നുഖ  പറഞ്ഞു.അങ്ങഹന
പലരുഖ  ഞസാന്  എഴുത  കസാരനസാവഖ  അതുഹകസാണണ  ഞസാന്
എഴുതക്കിതടങഖ 
വസായക്കിച്ചു തുടങഖ എഹന്നസാഹക പലരുഖ പലവക്കിധതക്കില് എഴുതക്കി.പങക്ഷ
ഒരു  കുട്ടക്കി  മസാതഖ  എഴുതക്കിയതണ  ഞസാന്  നസാഹള  മുതല്  ഞസാന്  കക്കിടന്ന
വക്കിരക്കിപഖ  പുതപഖ  നന്നസായക്കി  മടകക്കി  വയഖ  എന്നസാണണ.അതണ  അവന്
ദക്കിവസവഖ വൃതക്കിങയസാഹട എലസാ ദക്കിവസവഖ ഹചയ്യുകയുഖ ഹചയ്തു  .  പങക്ഷ
മറ്റുള്ളവരസാരുഖ  അവ൪  എഴുതക്കിയ  കസാരദ്യതക്കിനു  ങവണക്കി
പ്രയതക്കിചക്കിരുന്നക്കില.  അതുഹകസാണണ  ആ  അധദ്യസാപകന്  തസാന്  എഴുതക്കിയ
കസാരദ്യതക്കിനു  ങവണക്കി  പ്രയതക്കിച   കുട്ടക്കിക്കു  മസാതമസാണണ  സമസാനഖ
ഹകസാടുതതണ.

                                                    

 ദൃശദ്യ ഭസാസ്ക്കരന്
8 B
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കക്ളളാസ്സുകളളിലൂടട
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ലെജറജല്   കകൈറസ്സസ്

         2017  ജൂണ്  25  ബുധനക്കോഴസ്ച്ച യക്കോണസ്  "ലെജറജല്  കകൈറസ്സസ്
"നജലെവജല്  വന്നതസ്.  കകൈറസ്സജലന്റെ    പൂരണരൂപശം"കകൈരള
ഇന്ഫക്കോസ്ട്രകൈസ്ചര  &  ലടകകക്കോളജജ  കഫക്കോര  എജുകകഷന്".  കകൈറസ്സസ്  പദ്ധതജയജല്  അശംഗങ്ങളക്കോയ
വജദദ്യക്കോരഥജകൈളകസ്  പരജശലീലെനകൈക്കോലെയളവജല്  കവവജധദ്യമക്കോരന്ന  പരജശലീലെനപ്രവരത്തനങ്ങളജലൂലട
കൈടനകപക്കോവക്കോനുള്ള അവസരമക്കോണസ്   ലെഭജക്കുന്നതസ്.  ഒകരക്കോ  കുടജക്കുശം  തനജകസ് കയക്കോജജച്ച  കമഖലെകയക്കോടസ്
ആഭജമുഖദ്യശം  ജനജപജക്കുന്നതജനുള്ള  അവസരലമക്കോരുക്കുന്നതജനക്കോണസ്  .  വജവജധ  വജഷയകമഖലെയജലലെ
പ്രക്കോകയക്കോഗജകൈപരജശലീലെനശം  കകൈറസ്സസ് എന്ന പദ്ധതജയജല്  ഉളലപടുത്തജയജരജക്കുന.  കുടജകൈളജല് ഏറവശം
മജകൈവസ്   പുലെരത്തുന്ന  കുടജകസ്  സബസ്  ജജല  ,ജജല,  സശംസക്കോന തലെ കൈദ്യക്കോമ്പുകൈളജലെക്കോയജ  പലങ്കേടുകക്കോന്
അവസരലമക്കോരുക്കുന  .  കൈദ്യക്കോമ്പുകൈളജലൂലട   കൂടുതല്  അറജവകൈളുശം    ലെഭജക്കുന.spc,  ncc എന്നജവയസ്
ലെഭജക്കുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുശം കകൈറസ്സജനുശം ലെഭജക്കുന.
                   സകങ്കേതജകൈവജദദ്യകയക്കോടുള്ള    പുതുതലെമുറയുലട  ആഭജമുഖദ്യശം  ഗുണപരമക്കോയുശം
സരഗക്കോത്മകൈമക്കോയുശം പ്രകയക്കോജനലപടുത്തുന്നതജനക്കോയജ 'ലെജറജല്  കകൈറസ്സസ് എന്ന കുടജകൈളുലട ഐ.ടജ  കുടക്കോയസ്
കഹെലടകൈസ്  പദ്ധതജയജലൂലട  കകൈരളലത്തജലലെ   ലപക്കോതുവജദദ്യക്കോലെയങ്ങളജല്   നടപജലെക്കോക്കുന്നതസ്.ഒരു  സ്ക്കൂള
യൂണജറജല് 20 മുതല് 40 വലര അശംഗങ്ങളുമക്കോണസ് . മക്കോസത്തജല്  എലക്കോ ബുധനക്കോഴസ്ച്ച   കവകുകന്നരശം 3:30
മണജ മുതല് 4:30 മണജ വലരയക്കോണസ് പരജശലീലെനശംലെഭജക്കുന്നതസ്.        
                കകൈറസ്സജലന്റെ  പരജശലീലെനങ്ങള   

       . അനജകമഷന് 
       .  ലമക്കോകബല്  ആപസ് നജരമക്കോണശം
       .   ഗക്കോഫജകൈസ് ഡജകസനജശംഗസ്    
     .   കറക്കോകബക്കോടജകസ് 
     .    മലെയക്കോളശം കൈമമ്പ്യൂടജങസ്
     .    കപ്രക്കോഗക്കോമജശംങസ്
     .    ഇലെകകക്കോണജകസ്  
     .    ഹെക്കോരഡസ് ലവയര
                    
എന്നലീ  പരജശലീലെനങ്ങളക്കോണസ്   കകൈറസ്സജലുള്ളതസ്.  വജഭക്കോവനശം  ലചയസ്  രലീതജയജല്    സകങ്കേതജകൈവജദദ്യയജല്
കവദഗസ്ധദ്യവശം  അഭജരുചജയുമുള്ള ഒരു തലെമുറലയ   രൂപലപടുത്തജലയടുകക്കോന് കകൈറസ്സസ് എന്ന പദ്ധതജ
യജലൂലട   സക്കോധജക്കുന.

                                            അനഘ രക്കോജസ്  9th B
                                                    കസക്കോണജയ സജ  9th B
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ലെജററജല് കകൈററസ്സസ് അശംഗങ്ങള
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                  മഴ
              എന്തുകകകൊണണകൊ എനനികനിഷ്ടമകൊണണ
              നനികന്റെ മുത്തുണപകൊല് തുളനികളനി ഷ്ടമകൊണണ 
              എന് കണ്കുളനി൪കക കണനിടകൊനന
              നനീ പകൊടന ഗനീതന ണകടനിടകൊനന 
              എന്തുകകകൊണണകൊ എനനികനിഷ്ടമകൊണണ
                                     
                                      
കതന്നലകൊയണ,കുളനിരകൊയണ,കൂട്ടുകകൊരകൊയണ            
കൂകടകൊന്നനിരനികകൊനന ഇഷ്ടമകൊണണ
നനീ കവെണ്മുത്തുകള് തൂകനിടണമകൊള്                 
എന്തുകകകൊണണകൊ മനന കുളനിരുനന
            
എന്തുകകകൊണകൊകണനനികനിത്രയനിഷ്ടന
നനിണന്നകൊട മകൊത്രമകൊണയകറെയനിഷ്ടന
വെകൊണനകൊടന ണതകൊന്നനീല കവെയനിണലകൊടന ണതകൊന്നനീല
മയനിണലകൊടന ണതകൊന്നനീല ഇത്രയനിഷ്ടന
ഇഷ്ടമകൊണണ എനനികനിഷ്ടമകൊണണ
നനിന് കവെണ്മണനിത്തുളനികളനിഷ്ടമകൊണണ.
 

                                                                      വജസജത.ബജ
                                                                            9th . A
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എഹന്റെ പുതുവര്ഷഖ 
           
 2018  ജനുവരക്കി  11 നണ   ജക്കി  .എഖ.  ആര്  എസണ  കുട്ടക്കികള്
എസണ.പക്കി.സക്കിയുഹട  ഭസാഗമസായക്കി  അമ്പലവയലക്കിഹല  പൂഹപ്പസാലക്കി  കസാണസാന്
ങപസായക്കി.  .എസണ  .പക്കിസക്കിയക്കില്  ഞസാനുഖ  ഒരു  അഖഗമസായക്കിരുന്നു.അങന്ന
ദക്കിവസഖ  ഉചയണ  എകങദശഖ  1 മണക്കിയസായങപ്പസാള്  സ്ക്കൂളക്കില്  നക്കിന്നണ  യസാത
തക്കിരക്കിച്ചു.ഞങ്ങളുഹട കുഹട എസണ  .അദദ്യസാപകരുഖ ഉണസായക്കിരുന്നു.ഞങ്ങള്
ങപസായതണ   ങമപ്പസാടക്കി  വഴക്കിയസാണണ.  എലസാവരുഖ  സങനസാഷ    പൂര് വഖ
ബസക്കില്  കയറക്കി.ഒരു  മൂന്നണ  മണക്കിയസായങപ്പസാള്  അവക്കിഹടഎതക്കി.പ്രകൃതക്കി
ആസസ്വദക്കിചണ  വന്നതുഹകസാണണ  എതക്കിയതറക്കിഞക്കില.അദദ്യപകരുഹട
നക്കിര്ങദശപ്രകസാരഖ  ബസക്കില്  നക്കിന്നണ  അവക്കിഹടഇറങ്ങക്കി.അദദ്യസാപകര്
പക്കിന്നധടണ  ഞങ്ങങളസാടണ   പറഞ്ഞു  ,നക്കിങ്ങള്  എലസാഖ  ചുറക്കി  കണക്കിട്ടണ
വസാഹയന്നണ.കണസാന്  ങപസായങപ്പസാള്  അവക്കിഹട  കണ  കസാഴ
അതക്കിസുന്ദരഖ.അടക്കിയുലയുന്നമരങ്ങള്,കസാഴകസാഹര  കണണ  പുഞക്കിരക്കിചണ
നക്കില്ക്കുന്ന  പൂകള്,സുന്ദരമസായക്കി  നക്കില്ക്കുന്ന  കുളങ്ങള്.പക്കിന്നധടണ
അങകസ്വറക്കിയഖ  കസാണസാന്ങപസായക്കിഅവക്കിഹട  കണ  കസാഴയുഖ
അതക്കിസുന്ദരഖ.ഞങ്ങഹള കണണ പരകഖ ഒസാടുന്ന മത്സദ്യങ്ങള്  .  അങ്ങഹന
അതക്കിശയക്കിപ്പക്കിക്കു   കസാഴകള്  കണ.  എലസാഖ  കണണ  അദദ്യസാപകരുഹട
നക്കിര്ങദശപ്രകസാരഖ  ഒരു  6 മണക്കിയസായങപ്പസാള്  തക്കിരക്കിചണബസക്കില് കയറക്കി  .
രസാതക്കിയുഹട  കസാഴകള് കണണ ആസസ്വദക്കിചണ   7:30 മണക്കി
യസായങപ്പസാള്   ഞങ്ങളുഹട സ്ക്കൂളക്കില്  തക്കിരക്കിഹചതക്കി.
                                                        
                                                            അഞ്ജുഷ .ഹക

                                      9th B                                                  
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  ഒടങങത പകയമങയയ പകതയ
    സനന്ധ്യയയായയി ഇരുട്ടു മൂടയി അങങ്ങേ അക്കരയയില.  വയിളക്കു കകയാളുതയി.  അതയാഴഴം കഴയിഞഞ
കയിടക്കയാന്  ങനയാക്കുകയയായയിരുന്നു  കലന്ധ്യയാണയിയഴം  അപ്പുവഴം.ചയിമയിണയി  വയിളക്കു  കകടുതയി
പയായവയിരയിച.കയിടക്കയാന്  ങനയാക്കുങമയാള്  ഉയര്ന്ന  ആരവതയില  ഒരു  ശബഴം.കലന്ധ്യയാണയി
കയാങതയാര്ത."കലന്ധ്യയാണയിങയചയിങയ..............''കലന്ധ്യയാണയി  വയാതയില  തുറന്നു  ങനയാക്കയി,"വയാസു  അങല
വരണതഞ  എനയാ  വയാസ..?  കലന്ധ്യയാണയി  ങചയാദയിച,''  കരയയില  കവളഴം  കയറയി,ഭയാസ്കങരട്ടകന്റെയഴം
വയിമങലേചയിയകടയഴം  വവീടുകള്  തകര്ന്നു.വയാ  ങവഗഴം  നമുക്കഞ  ങവകറ  എങങ്ങേയാകട്ടങയിലഴം
കപയാവവയാ.............''വയാസുവയികന്റെ  കണയില തവീ  ആളയിക്കതന്നുണയായയിരുന്നു.മരങ്ങേള് വന് കയാറയില
നയിലേഴം  പതയിക്കുകമന്ന  അവസ്ഥയയില  ആടയിക്കളയിക്കുന്നു.  കലന്ധ്യയാണയിക്കഞ
ങപടയിയയായയി.അവള്അപ്പുവയികന പയായയയില നയിന്നുഴം ങതയാളയിലേയിട്ടഞ ഒയാടയി.  വയാസു പയിന്നയാകലേയഴം.''അതയാ
അവയികടയയാ  ങതയാണയി  .  ''വയാസു  മുമയില  കടന്നഞ  ങതയാണയി  നവീക്കയി.  ങതയാണയി  കയാറയില
ഇളകുന്നുണയായയിരുന്നു കയാറയികന്റെ വവീശല കഴയിഞങപയാള് മഴയയായയി,മഴതളയികള് ഇറയിറ്റു വവീണു .
കലന്ധ്യയാണയിയകട  കണയിലനയിന്നുഴം
കണവീര്  മഴയഴം  .വയാസു  ങതയാണയി  തുഴയയാന്  തുടങ്ങേയി  ,കലന്ധ്യയാണയി  തകന്റെ  സയാരയിതകമടുതഞ
തലേയയിലേയിട്ടു.കവളതയിന്റെ ഒയാളങ്ങേള് ങതയാണയിയയില വന്നടയിക്കുന്നു.വവീണഴം കയാറഞ  വന്നു  .  മരങ്ങേള്
കുങറ  നയിലേഴം  പതയിച.കലന്ധ്യയാണയി  രകയിക്കങണ.........ദദവങമ   എന്നഞ  മനസയില
പയാര്തയിചകകയാണയിരുന്നു  .എങ്ങേകനങയയാ ആ കകയാടുഴം  പകൃതയിയകട വവീകണതയിലൂകട അവര്
കരകയറയി  .  എവയികടകയതയി  ഒന്നുഴം  അറയിയന്നയില.അവകര  കപട്ടന്നഞ  ഓളങ്ങേള്  എവയികടങയയാ
എതയിച,അങ്ങു ദൂകര ........ വയാസു ങതയാണയി കര കയറയി . കലന്ധ്യയാണയി തകന്റെ കുഞകന ഒന്നുമവച
തങലേയാടയി.ങചചവീ ഇവയികട കയിടക്കയാന് എകനങയിലഴം സ്ഥലേമുങണയാകയന്നഞ ങനയാക്കകട്ട. 
                                           അങപയാങഴക്കുഴം പകൃതയി അവങരയാടഞ കനയിഞയിരുന്നു .എനഞ
കചയ്യണകമന്നറയിയയാകത അവര് ചുറ്റുഴം  ങനയാക്കയികക്കയാണയിരുന്നു  .മകകന്റെ ഭയാവയികയക്കുറയിചയായയിരുന്നു
കലന്ധ്യയാണയിയകട  ആങലേയാചന  .  എത്ര  പുസ്തകങ്ങേള്  ,  വസ്ത്രങ്ങേള്  എലയാഴം  ഇങപയാള്
മണയിനടയിയയില.അതരഴം  ആങലേയാചനയയില  കരഞ്ഞുകകയാണയിരുന്നു  കലന്ധ്യയാണയി.''ങചചയി  കരയണ
നയാകള  പഞയായതകയാര്  വന്നഞ  എലയാഴം  ശരയിയയാക്കയിതരുഴം''.  വയാസു  പറഞ്ഞു  .  ''ആരഞ
പഞയായതകയാങരയാ  ,ഈ  പയാവങ്ങേളുകട  കണവീര്  ആരുഴം  തയിരയിചറയിയയില''.കലന്ധ്യയാണയി
പറഞ്ഞു.അങ്ങേകന  ഒരു  വര്ഷഴം  കഴയിഞ്ഞു  .ഇങപയാഴഴം  അവര്ക്കഞ  നഷ്ടകപട്ടകതയാന്നുഴം  തയിരയിച
കയിട്ടയിയതയില . അങപയാഴഴം അപ്പുവയികന്റെ കരചയില ഉയര്ന്നു ങകള്ക്കയാമയായയിരുന്നു.
                                                                    അജനന്ധ്യ .ബയിജ

                                                                       IX.B

         ജജ.എഎ. ആര.എസസ പൂകകക്കോടസ



                                                 16                                                                                ഹഹെകക്കി കൂട്ട      

നനനോവവിന് തവിരവിനനോളളനനനോവവിന് തവിരവിനനോളള
കലങവിയ കണ്ണുകളവില് കലങവിയ കണ്ണുകളവില് 
ആരനോരള  കനോണുനവിലആരനോരള  കനോണുനവില
ദദ::ഖതവിന് തുടവിപ്പുകളഖതവിന് തുടവിപ്പുകള
ഏകനോന്തമനോയയ് മറ ഞ്ഞുനവിനഏകനോന്തമനോയയ് മറ ഞ്ഞുനവിന
നവിന് നവിഴലുകള മനോതള ബനോകവിനവിന് നവിഴലുകള മനോതള ബനോകവി
ഒരവികല് കലങവിയനോല് മതവിഒരവികല് കലങവിയനോല് മതവി
നവിന് മവിഴവികള ജജീവവിതള മുഴുവന് നചനോര്നനനോലവികനോന്………നവിന് മവിഴവികള ജജീവവിതള മുഴുവന് നചനോര്നനനോലവികനോന്……… ..

ഒനോര്തജീടുകജീന് ഈ കണ്കളവില് വവിരഹമനോനണെനള വവിധവിഒനോര്തജീടുകജീന് ഈ കണ്കളവില് വവിരഹമനോനണെനള വവിധവി
നനര്ത നവിലനോവവിനന്റെ കരങളനോല്  ഞനോന്നനര്ത നവിലനോവവിനന്റെ കരങളനോല്  ഞനോന്
നവിനന തഴുകവിയുണെര്തവിയനപനോള ഞനോന്നവിനന തഴുകവിയുണെര്തവിയനപനോള ഞനോന്
അറവിഞവില നവിന് മവിഴവികള  കലങവിയതയ്അറവിഞവില നവിന് മവിഴവികള  കലങവിയതയ്
ഇവവിനട നവിന് ഒനോര്മളവില് എനനനോഇവവിനട നവിന് ഒനോര്മളവില് എനനനോ
നനറുകയവില് ഇരനട്ടേന്തവി മവിഴവികള മവിഴവികനവ…………നനറുകയവില് ഇരനട്ടേന്തവി മവിഴവികള മവിഴവികനവ………… ....

അന്തമനോള നബനോധമതവിലവിന് അപ്പുറള അന്തമനോള നബനോധമതവിലവിന് അപ്പുറള 
നതരവു വവിളകുകളകപ്പുറളനതരവു വവിളകുകളകപ്പുറള
ഒനോര്മകള ഒന മവിനലനനനോ……………ഒനോര്മകള ഒന മവിനലനനനോ…………… ....

ഒനോര്മകള മറകനോന് ശ്രമവിക്കുനമനോളഒനോര്മകള മറകനോന് ശ്രമവിക്കുനമനോള
ഇന നജീ ഒനോര്മനോയവി എന്ഇന നജീ ഒനോര്മനോയവി എന്
മനസവില് നപെരകനവ………………മനസവില് നപെരകനവ………………
വ്രണെവിതമനോള മവിഴവികളവിന് നനനോവവിതവിരവിവ്രണെവിതമനോള മവിഴവികളവിന് നനനോവവിതവിരവി
ബനോകവിയനോയയ് ഏനറനനോളകൂടവി നനര്ത മവിഴവിനജീരവിന്ബനോകവിയനോയയ് ഏനറനനോളകൂടവി നനര്ത മവിഴവിനജീരവിന്
പെവിനവിനല അനന്തമനോള ഇരളവിനന്റെപെവിനവിനല അനന്തമനോള ഇരളവിനന്റെ
കരങളനോല് നല്കവി നവിന് സ്പര്ശകരങളനോല് നല്കവി നവിന് സ്പര്ശ
  ഇരമതവിലവിനുമപ്പുറള സസൗഹഹ്യദള പെങവിട്ടുനവിനള…………ഇരമതവിലവിനുമപ്പുറള സസൗഹഹ്യദള പെങവിട്ടുനവിനള………… . . 

നനനോവവിന് തവിരവിനനോളള കതവിനയരവിയുനമനോഴുളനനനോവവിന് തവിരവിനനോളള കതവിനയരവിയുനമനോഴുള
മങവിയ നവളവിച്ചതവില് ഞനോന് കനോണുനമങവിയ നവളവിച്ചതവില് ഞനോന് കനോണുന
                          നവിന് നവിഴലുകളനവിന് നവിഴലുകള
                                                                                                                                                                        ഹരവിതഹരവിത ..പെവിപെവി ..എച്ചയ്എച്ചയ്

                                                                    9                                                                    9 thth  A  A
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സര്നഗനോത്സവതവില് നവിനയ്സര്നഗനോത്സവതവില് നവിനയ്
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 അനവിറ്റയുനട പവിയ കൂട്ടുകനോര്
    അങയ് ദൂനര മഞ്ഞുമൂടവിയ സുസൂകവി ഗനോമതവിലനോണെയ് നകനോച്ചയ് അനജീറ്റയുനട
വജീടയ്.അനജീറ്റയയ്  അച്ഛന്  മനോതമനോണുള്ളതയ്.  അമ്മയവിലനോത  അവനള  അച്ഛന്
ഒര കുറവുള അറവിയവികനോനതയനോണെയ് വള൪തവിയതയ്.ഒരവികല് മഞ്ഞു നപെയ്യുന
ഒര രനോവവിനല അച്ഛനുള അടുത വജീട്ടേവിനല പെജീറ്ററങവിളള കനോട്ടേവില് വവിറകു നവട്ടേനോന്
നപെനോയവി.അതനോണെയ് അവരനട ഏക വരമനോനള. അവള  എഴുനനറ്റനപനോനഴക്കുള
അച്ഛന്  നപെനോയവികഴവിഞവിരന.  രനോതവിനയ  ഇതവിനനപറ്റവി  അവള
അറവിഞതവിനനോല് അവളകയ് നപെടവി നതനോനവിയവില.രനോവവിനല അച്ഛന് എന്തനോണെയ്
ഉണനോകവിയനതനറവിയനോന്  അവളകയ്  തവിടുകമനോയവി  .  അവള
അടുകളയവിനലനകനോടവി  അവവിനട  ആവവി  പെറക്കുന  സൂപ്പുള  നറനോട്ടേവിയുള
ഉണനോയവിരന.അതുള  കഴവിച്ചയ്  പെതവിവു  നപെനോനല  അവള  കൂട്ടുകനോനര
കനോതവിരന.കുറച്ചു  കഴവിഞനപനോഴതനോ  അവര്  വരന.  അവനര  കനണെണ
തനോമസള  അവള  അവവിനടനകനോടവി.  ഡനോരവിസയ്,സനോനവിയ,  നറനോബവിന്  ഇവരനോണെയ്
അവളനട  കൂട്ടുകനോര്.''എനനോ  നമുക്കു   നപെനോവനോള"സനോനവിയ  പെറഞ്ഞു.  അവര്
യനോത  തുടങവി.മഞ്ഞു  നനഞ  ഇടവഴവികളവിലൂനട  അവര്  നടന.മഞ
ഇലകള നപെനോഴവിയുന മരനച്ചനോട്ടേവില് ഒര നവിമവിഷള അവര് നവിന.''അനത സനോന
നജീ  ഞങനള  എവവിനടകനോ  നകനോണ്ടു  നപെനോവുനന"ഡനോരവിസയ്  നചനോദവിച്ചു.പെക
അവള  ഒനള  പെറയനോനത  യനോത  തുടര്ന.അവളപെറഞ  മനനനോഹരമനോയ
സ്ഥലനതതവി.അവവിനട  കണ  കനോഴയ്ച്ച  അവനര
അത്ഭുതനപടുതവി.വലവിനയനോര  നവള്ളച്ചനോട്ടേവുള  അതവിനടുതയ്   വലവിനയനോര
മരവുള.ആ  മരതവില്  പൂകളള  വള്ളവികളള  ഒരപെനോടുണനോയവിരന.അവര്
ഒരപെനോടു  നനരള  അവവിനട  കളവിച്ചു.അതവിനു  നശഷള  അവര്  അനജീറ്റയുനട
വജീട്ടേവിനലതവി.അവള  അവര്കയ്  സൂപ്പുള  നറനോട്ടേവിയുള  നല്കവി.  പെവിരവിയനോന്  നനരള
അവര് അനജീറ്റനയ നകട്ടേവിപവിടവിച്ചയ്  യനോത പെറഞ്ഞു.കൂട്ടുകനോരനട നസ്നേഹതവിനന്റെ
സനന്തനോഷതവില് അവള അച്ഛനന കനോതവിരന.         
                                                      നസനോണെവിയ .സവി
                                                                    9                                                                    9 thth  B B
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 ചലനമുണസാകക്കി

പ്രശസ്ത നടനനായയിരുന്നു ചനാര്ലയി ചനാപയിന് 
സയിനയിമയയില്മനാത്രമല്ലജജീവയിതതയിനുരസയികനാനനായയിരുന്നു
.ഒരയിക്കല് പ്രശസ്തനനായ ഒരു സസംവയിധനായകന് അല്പസം 
അഹങനാരതതനാടട ചനാപയിതനനാടട് പറഞ്ഞു ഇനയിറങയിയ 
എടന്റെ പുതയിയ സയിനയിമ തപ്രഷകരയില് 
വലയിയചലനമുണനാകസം എന കനാരര്യതയില് 
എനയിക്കട് ഒടസം സസംശയമയില്ല. അഹങനാരതതനാടടയുള്ള ആ 
സസംസനാരസം തകട്ടതപനാള് ചനാപയിന് പറഞ്ഞു വളടര 
ശരയിയനാണട്.തനാങളുടട സയിനയിമയുടട ആദര്യ 
പ്രദര്ശനതയിനട് ഞനാനുസം തപനായയിരുന്നു.സയിനയിമ 
തുടങയിഅല്പതനരസം കഴയിഞ്ഞതപനാള് തപ്രഷകരയില് 
കൂടുതല് തപരുസം പുറതതക്കട് ചലയികനതു കണ.

                                                                

                                     വക്കിബക്കിഷ
                                                                       8th 
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                                                         വരളചവരളച

          

ജലമവില  ഈ മണവില് ഒരവിറ്റു ജലമവില.
     ജലമവില  ഈ മണവില് ഒരവിറ്റു ജലമവില.

നകഴുന ഒരവിറ്റു ജലതവിനനോയയ് വര ണ നതനോണയുമനോയയ്
ആര്ക്കു നവണെമവിനവി ഈ ഭൂമവി ഒരവിറ്റു ജലമവിലനോനത

സൂരഹ്യനതനോ കതവിജജ്വലവിക്കുന ചുവന കണ്ണുകളമനോയയ്
കണവിട്ടുള കണവില എനയ് നടവിക്കുന ഈ ഭൂമവിനയ 

സൂരഹ്യന് ജലമവില ഈ മണവില് ഒരവിറ്റു ജലമവില
                                                  

                                                വവിസയ് മയ.നക.വവി
                                                      9 th B
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കുട്ടകന്റെ  പട്ടഴം 

കുട്ടന് ടകട്ടളിയ പട്ടട്ടം വളാനളില്    
മുട്ടളിയപപളാടലെ പറന്നു 

കുട്ടളികളപപളാള്  ആര്ത്തുവളിളളിച
പട്ടട്ടം പചേലെളിലുയര്ന്നു 

ടപടട്ടന്നപയളാ കുട്ടളികള് ടഞെട്ടളി   
പട്ടതളിന് നൂല് ടപളാട്ടളി പപളാപയ

പട്ടട്ടം പളാറളിവളാനളിലുയര്ന്നു 
ടപളാട്ടളിയ നൂലെളിന് തറ്റവുമളായളി

ടപട്ടന്നപയളാ വടന്നളാരു കളാക്ക 
പട്ടട്ടം ടകളാതളിപളാറളിപപളായളി
അപയ പട്ടട്ടം ചേമളിപപളായളി

കുട്ടന് നളിന്നു കരപഞ്ഞേ പപളായളി
                                  

                                               നക്കില്നസക്കി.ഹക
                                      9B
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  ബുദക്കിയുള്ള  മധന്
     ഒരക്കിടതണ  ഒരക്കിടതണ  ഒരു  ഗസാമതക്കില് ഒരു വലക്കിയ  കുളഖ
ഉണസായക്കിരുന്നു.  അവക്കിഹടയസാണണ   മധന്  പക്കിടുതകസാര്
എതന്നതണ.മധന്  പക്കിടുതകസാ൪  പക്കിടക്കിച്ചു  പക്കിടക്കിചണ  അവസസാനഖ
അവക്കിഹട  ഉണസായക്കിരുന്ന  മധന്  ചങ്ങസാതക്കിമസാരസായക്കിരുന്നു  ചക്കിന്നുവഖ
മക്കിന്നുവഖ ഹപസാന്നുവഖ.അതക്കിഹല ഏറവഖ വലക്കിയ മണക്കിയസായക്കിരുന്നു
ഹപസാന്നു.എങപ്പസാഴുഖ  മണതരങ്ങള്  മസാതഖ  ഹചയണ
ഹകസാണക്കിരക്കിക്കുഖ.കൂട്ടതക്കില്  ഏറവഖ   ബുദക്കിമതക്കി
ചക്കിന്നുവസായക്കിരുന്നു.ഒരക്കികല്  ചക്കിന്നു  ഹവള്ളതക്കിനണ  മുകളക്കിലൂഹട
നധന്തുകയസായക്കിരുന്നു.അങപ്പസാഴസാണണ  ആ  കസാഴ  കണതണ  മധന്
പക്കിടുതകസാ൪  മധന്  പക്കിടക്കികസാന്  വരുന്നു.അവഹര  കണ
ഹവപ്രസാളതക്കില്  തഹന്റെ  കൂട്ടുകസാഹര  വക്കിവരഖ  ധരക്കിപ്പക്കികസാനസായണ
ഓടക്കിങപ്പസായക്കി.അവഹര  വക്കിവരഖ  ധരക്കിപ്പക്കിക്കുകയുഖ  ഹചയ്തു.അങപ്പസാള്
മക്കിന്നു  പറഞ്ഞു  നമുകണ  ദദൂൂഹര  എവക്കിഹടഹയങ്കേക്കിലഖ  ങപസായക്കി
ഒളക്കികസാഖ."നധ  പറഞതണ  ശരക്കിയസാ  വസാ  ഹപസാന്നു  നമുകണ  ആ
ഹപസാനകസാട്ടക്കില് ങപസായക്കി ഒളക്കികസാഖ.പഹക്ഷ ഹപസാന്നു  ഇഹതസാന്നുഖ
ങകള്കസാഹത  കളക്കി  തുട൪ന്നു.മധന്  പക്കിടുതകസാ൪  വധശക്കിയ
വലയക്കില് അവള് കുടുങകയുഖ ഹചയ്തു .
           കൂട്ടുകസാരുഹട വസാകണ ഒരക്കികലഖ ങകള്കസാതക്കിരക്കികരുതണ    
                                                                                                 

 
അനലകവി

6B

         ജജ.എഎ. ആര.എസസ പൂകകക്കോടസ



                                                 23                                                                                ഹഹെകക്കി കൂട്ട      

     വണയി

ഒറ്റക്കനാലയില് തപസ്സു ടചയസം ടകനാക്കമനാവനാ
ഒടതനാരുമയിടചനാരു ജനാഥ നടകസം
കൂനനുറുതമ
വഴയി മനാറയിതക്കനാ വഴയി മനാറയിതക്കനാ വഴയി
മനാറയിതക്കനാ
തക്കയിട വണയി തരയികയിട വണയി
പനാഞ്ഞു വരുന്നുതണ 
മനാനസം മുടട്ട ടപനാങനാന് കനാടുസം
മലയുസം കയറനാന്

തമഘങള് തമയുന തമടകള്
കനാണനാന്

കനാണനാത കനാരര്യങള് പനാതട കനാണനാന് 
തക്കയിട വണയി തരയികയിട വണയി പനാഞ്ഞു വരുന്നുതണ 
വനാനയിന് മുകളയില് പനാറനാന് ഗനാമസം ചുറ്റയിക്കനാണനാന്

നഗരങളയിതലനാടുന വണയികള് കനാണനാസം
ആരനാരുസം കനാണനാത കനാഴട്ചകള് കനാണനാസം

തക്കയിട വണയി തരയികയിട വണയി പനാഞ്ഞു വരുന്നുടണ 
 അനനാമയിക രനാധനാകൃഷ്ണന്

                                                         9th A
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കൈക്കോകകുളജച്ചക്കോല്  
                  ലകൈക്കോകക്കോകുകമക്കോ  ?

          

ഒരക്കിടതണ കസാവതക്കി എന്ന കസാക ജധവക്കിചക്കിരുന്നു.അവള്കണ അവളുഹട
നക്കിറങതസാടണ തസാല്പരദ്യമക്കിലസായക്കിരുന്നു. കസാവതക്കി വളഹരയധക്കികഖ അഹെങ്കേസാരക്കിയുഖ
അതക്കിബുദക്കിയുഖ  ഉള്ളവളസായക്കിരുന്നു.അവള്  തഹന്റെ  കറുപനക്കിറതക്കിനുപകരഖ
ഹകസാകക്കിഹന്റെ  ഹവളുതനക്കിറഖ  ങവണഹമന്നണ  ആഗഹെക്കിചക്കിരുന്നു.അങ്ങഹന  ഒരക്കിഹക
കസാവതക്കി തധറങതടക്കി ങപസായങപ്പസാള് ഒരു വധടക്കിനുമുന്നക്കില് റബ്ബര്പസാല് ഹവചക്കിരക്കിക്കുന്ന
പസാതഖ  കണ.ആ  പസാലക്കില്  മുങ്ങക്കിയസാല്  ഹവളുക്കുഹമന്നണഅവള്കണ
ങതസാന്നക്കി.അഹെങ്കേസാരക്കിയസായ  അവള്  ഒന്നുഖ  ഒസാര്കസാഹത  റബ്ബര്പസാല്  ഹവചക്കിരുന്ന
പസാതതക്കിനടുതണ പറന്നണ ഹചന്നണ അതക്കിങലഹകടുത ചസാടക്കി സങനസാഷഖ ഹകസാണണ
അവളുഹട  കണ്ണുനക്കിറഞ്ഞു  എങ്കേക്കില്  അതണ  കുറച്ചുങനരങതകണ
മസാതമസായക്കിരുന്നു.അവള്  എഴുങന്നറണ  പറകസാന്  ശ്രമക്കിച്ചു  പങക്ഷ  അതണ
സസാധക്കിചക്കിരുന്നക്കില.അവള്  സര്വ  ശകക്കിയുഹമടുതണ  പറകസാന്
ശ്രമക്കിച്ചുഹകസാണക്കിരുന്നു.തൂവലകള്   പരസ്പരഖ  ഒട്ടക്കിങപ്പസായതക്കിനസാല്  അവള്കണ  ആ
ശ്രമഖ ഉങപക്ഷക്കിങകണക്കി വന്നു.അതക്കിബുദക്കി ആപതസാഹണന്നണ അന്നസാണണ അവള്
ഒസാര്തതണ.അതണ തഹന്റെ അതക്കിബുദക്കിക്കുഖ,അഹെങ്കേസാരതക്കിനുഖ കക്കിട്ടക്കിയ ശക്കിക്ഷയസാണണ
അവള് മനസക്കിങലസാര്ത.ഇതക്കില് നക്കിന്നുഖ ഒരു കസാരദ്യഖ മനസക്കിലസാക്കുക.
             “അതക്കിബുദക്കി ആപതണസാക്കുഖ.”    
                                                       തനൂജ ശദ്യസാഖ
                                                                               9th .A
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                                                                ടജീച്ചര്ടജീച്ചര്                                                       

എന്തു നല  ടധചര്
നന്മകള് പകരുഖ   ടധചര്

ങസ്നേഹെഖ ങകസാരക്കിഹചസാരക്കിയുഖ
  നമയുള്ള ടധചര്
കസാസക്കില് നക്കിന്നുഖ

ഞങ്ങള്ക്കു നല്കുഖ
പുത൯പുതന് അറക്കിവകള്
കസാസക്കിലക്കിരക്കിക്കുഖ ഞങ്ങളുഹട

ങബസാറടക്കി മസാറ്റുഖ ടധചര്
പുസ്തകതക്കിഹല അറക്കിവകള്

 ഹചസാരക്കിയുഖ ടധചര്
നലതണ ങകട്ടു പഠക്കിങചസാള

നലതു കണണ വളര്ങന്നസാളു
                   ഹെരക്കിത.പക്കി.ഹക

                       VII.A                       VII.A
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ജലീവജതത്തല് നജന്നസ് മക്കോഞ്ഞുകപക്കോയ വരജകൈള

 മനസജല് നജന്നസ് മക്കോഞ്ഞുകപക്കോയവരജകൈള
പുസസ്കൈ പക്കോളജയജല് നജന്നസ് പക്കോറജനടന്ന വരജകൈള
മക്കോനലത്ത നക്ഷത്രലത്ത എണജയ വരജകൈള

അമജളജകയക്കോലടക്കോത്തു കൈളജച്ച രക്കോവകൈള
മക്കോയക്കോത്ത വരജകൈള 

പറനയരന്ന വരജകൈള എകങ്ങക്കോകപക്കോയസ് മറഞ്ഞു
എന് വരജകൈള

പുസസ്തകൈതക്കോളജലലെ വരജകൈലള ലനകഞക്കോടു കചരത്ത നക്കോളുകൈള
വലീണശം തജരജലച്ചത്തുലമന്ന പ്രതലീക്ഷലയക്കോലട ഞക്കോന്

                                                              

ദരശന സജ.ലകൈ
                                                                    7                                                                    7 ththBB
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    സതഹ്യസന്ധനനോയ രനോജനോവയ്സതഹ്യസന്ധനനോയ രനോജനോവയ്

         രങജജതയനന പജകളകന വവണയ ഒവടറ കങരജങള ചചയന
   മവഹനരരങജങവയചന എലങവരകന വലയയ കങരജമങയയരന .അവദഹതയചന

    ഭരണതയല നങചടങന സമങധങനവന സമദയയന കളയയങടയ .  മവഹരങ രങജങവയചന
  മകളങണണ ജജവതരങനന അവശങകനന .    ജജവതരങന ഒര സതജസനനന അവശങകന

 ഒര സതശങലയയമങയയരന .    അങചനയയരയചക മവഹരങ രങജങവയചന കങലവശഷന
   ആരങണണ ഈ രങജജന ഭരയകക?     എന ഒര വചങദജതയനണ ഉതരന കണപയടയകങന

കഴയയങതഅവസയയമവഹനരങജങവണഅതയനയചടരങജങവയനണഒരഉപങയനവതങനയതചന
      മകളയല നയന ഒരങചള വരന കങലരങജങവങയയപഖജങപയകണന അതയനണ രങജങവണ

     ചകങടങരതയചല ഒവരവപങചലയള പതയമകളയല നയന ഒചചണതയചന മങറയമചറങര
 സലതചവച .       എനയടണ തചന മകളങടണ ഈ വയവരന അറയയയച അതയനവശഷന

      ഇതണ തയരയചക എതയകനയങചള ഈ രങജജതയചന വരകങല രങജങവങയയ
 പഖജങപയകചമനന പറഞ .   ഇത വകടവപങള തചനരണവപരനപതയമകചണതങനള

  ശമങള ആരനഭയചകഴയഞ .   ഒടകന അവശങകനണ ഒരസതനവതങനയചകങടങരതയചല
       കങണങതങയ പതയമചയ വപങചല മചറങര പതയമ ഉണങകയയങല മതയയവലങ എനണ .

    അവശങകന അതവപങലള ചകങടങരതയചല പത ശയലപയയചടകകയയലചകങടതണ
 ഉണങകയതരങന പറഞ .      എനങല ഈ സമയചതലങന ജയവതനനണ ഒന ചചയങന

കഴയഞയല.     എത ശമയചയടന ജയവതനനണ പതയമചയ കണതങനകഴയഞയല .ഇചതലങന
   കഴയഞവപങവഴകന രങജങവണ പറഞസമയന ആയയകഴയഞ .  ശയലപയയചട കയയല

    നയനന അവശങകന എതയന ചപചടനണ പതയമചയയനവങങയരചങജങവയചനമനയചലതയ
    ചചവകങചത തചന ജയവതനനന എതയ .   അവശങകചന മഖതണ സവനങഷനകളയയങടയ

.   അവശങകനണ നയരങശ വഴയമങറയഅവശങകനരങജങവയവനങടപറഞഅചങചകങടങരതയല
    നയനന കളവവപങയ പതയമ ഞങന കചണതയയയരയന .   ജയവതനന പറഞ അചങ

        എനയകതണ കചണതങനങയയല രങജങവണ പറഞ മകചള നയങളയല നയനന വരന
    കങലരങജങവങയയ ഞങന കചണതയയയരയകനതണ ജയവതനചനയങണണ രണവപരന

    ചഞടയ തമയല മഖവതങടമഖന വനങകയ .   ജയവതനന പറഞ അവശങകനവല
     പതയമചയ കചണതയയയരയകനതണ പയചന എങചനയങണണ ഞങന വരന

 കങലരങജങവങയയ പഖജങപയകചപടനതണ .     രങജങവണ മറപടയ നനകയ ഞങന നയങചള
      പരജകയചതങണണ നമചട ചകങടങരതയചല പതയമ ചകങടങരതചനയണണ ഞങന

      അതണ മങറയ ചവചതങണണ സതജസനനങയ ജയവതനന തചനയങണണ വരന
      കങലരങജങവണ തചന ചതറ മനസയലങകയയ അവശങകനന അത സമതയച
   പയനജചടങരയകലന അവശങകന അങചന ചചയയടയല .  ജയവതനചന രങജജദരണതയല

 ആനനന കളയയങടയ
                                                                                                          അനനദ്യ ഹെരജദക്കോസസ്

                                                                                                             VIII.A
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 ചചടയയന മരവന

   ഒരയടചതങരയടതണ ഒര വലയയ മരന

തങമസയചയരന.    ആ മരതയചന ചവടയല ഒര

 ചചടയയന തങമസയചയരന.   ആ ചചടയയന മരവന

 നല സഹജതണകളങയയരന.  ഒര ദയവസന

    അവര ഇരവരന വങക തരകതങല

    വഴകയലങയയ വദഷജന വന ചചടയ മരതയചന

 വവരയല ഒറകടയ.  മരന വവദനചകങണണ

  നയലവയളയച മരന ഒരപങടണ

കരഞ.    മരതയചനസങടന കണ ചചടയയചട മനസമങറയ.  ചചടയ മരതയവനങടണ

മങപപറഞ.    ഇതവകട മരന കരചയല നയരതയ.  ഇരവരന വജണന

സഹജതണകളങയയ.      ഒര നങള ചചടയപറയകങന കചറ കടയകള അവയചട

എതയ.   അതകണണ മരന പറഞ.“    കടയകചള നയങചളനയനങണണ ഈ ചകങച

 ചചടയചയ ഉപദവയകനതണ.”    അവപങള കടയകള

മരതയവനങടണവചങദയച.“    അങചനയങചണങയല ഈ ചചടയയചട പകചളവപങചല

   മധരമള നയചന പഴങള തരവമങ....?”   കടയകള കടവതങചട വചങദയച

    സവനങഷവതങചട തചന മരന കടയകളകണ പഴങളചകങടത.അവര

  സവനങഷവതങചട മടങകയനചചയ .   ചചടയമരതയവനങടണ നനയ പറഞ.അവര

  കചറകങലന സഖമങയയ ജജവയച.

                                                 അതലജ

                                                        8th A
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  നവര്പെനോടവിനന്റെ  ദദുഃഖളനവര്പെനോടവിനന്റെ  ദദുഃഖള

            ഒരക്കിടതണ രണണ പൂമ്പസാറകള്  ഉണസായക്കിരുന്നു .ചക്കിക്കുവഖ, മക്കിന്നുവഖ എന്നസായക്കിരുന്നു

അവരുഹടങപരണ  .  മനസ്സുഹകസാണങപസാലഖ  അവര്  അകലകയക്കില  .  എവക്കിഹട
ങപസാവകയസാഹണങ്കേക്കിലഖ  ഒരുമക്കിങച   ങപസാവസാറുള.    അങ്ങഹന  ഒരക്കികല്  മക്കിന്നു പറഞ്ഞു
വലസാഹത വക്കിശക്കുന്നു .ങതന്
ങശഖരക്കികസാന്  ങപസായസാങലസാ  .ശരക്കി  എന്നണചക്കിക്കു പറഞ്ഞു .അങ്ങ-ഹന ഇരുവരുഖ  കസാട്ടക്കിങലകണ
യസാതയസായക്കി.മക്കിന്നു പറഞ്ഞു രണണ ങപ-രുഖ രണണ വഴക്കി ങപസായസാഹല ങതന്കുറഹയ കക്കിട്ടുകയൂള.
അവര്പക്കിരക്കി-ഞ്ഞു ങതന്ങശഖരക്കികസാന് ങവണക്കി .കുറച്ചു സമയതക്കിനണ ങശഷഖങത-ന് ങശഖരക്കിചണ
ചക്കിക്കു  സങനസാഷവസാനസായക്കിതക്കിരക്കിഹചതക്കി.കുഹറഹയ  മയഖ  അവള്  മക്കിന്നുവക്കിഹന
കസാതനക്കിന്നു.സമയഖകുഹറയകഴക്കിഞ്ഞു.അവള്  എതക്കിയക്കില.  വക്കിശമതക്കിലസായ ചക്കിക്കു അവഹള
ങതടക്കിങപസാ-കസാന്  തധരുമസാനക്കിച്ചു.ചക്കിക്കു  മക്കിന്നുവക്കിഹന  കണമുട്ടക്കി  .അങപ്പസാള്  മക്കിന്നുവളഹര
ദയനസാകമസായ അവസയക്കിലസായക്കിരുന്നു  .തഹന്ന പ്രസാണനുതു-ലദ്യഖ ങസ്നേഹെക്കിച  തഹന്റെ കൂട്ടുകസാരക്കി
പ്രസാണന് ഹവടക്കിയുന്ന അവസയക്കി-ല് കണ  .പക്കിഹന്ന ഒന്നുഖ  ങനസാകക്കിയക്കില.ചക്കിക്കു അവളുഹട
അടുങത-കണ  പറന്നുഹചന്നു.മക്കിന്നുവക്കിങനസാടണ   ങചസാദക്കിച്ചു  ,എന്തുപറക്കിനക്കിനകണ.മക്കിന്നു  പറഞ്ഞു
.മനുഷദ്യര്  എഹന്ന  പക്കിടക്കിക്കൂടക്കി.അവര്  എഹന്റെ  ചക്കിറകുകള്  മുറക്കിച്ചു
കളഞ്ഞു.അങ്ങഹനപറകസാന്ങപസാലഖ  പറസാതഅവസയക്കിലസാകക്കി.നക്കിനഹകസാന്നുഖ
സഖഭവക്കികക്കില.  അവഹര  വദവഖ  ശക്കിക്ഷക്കിക്കുഖ.  മക്കിന്നു  പറഞ്ഞു  ,നക്കിഹന്ന  ങപസാഹലസാരു  നല
കൂട്ടുകസാരക്കിഹയ  കക്കിട്ടക്കിയതക്കില്  ഞസാന്  അഭക്കിമസാനക്കിക്കുന്നു  ചക്കിക്കു. ഞസാന്  മരക്കിക്കുങമ്പസാള്  എഹന്ന
ഒസാര്കക്കിങല.......  നധ  എഹനസാഹകയസാ  പറയുന്നതണ,എന്നസാല്നധ  ങകങട്ടസാ   ''ഏഴണ  ജന്മഖ
കഴക്കിഞസാലഖ എഹന്റെ ഏറവഖ നല സുഹൃതണ നധ മസാതമസായക്കിരക്കിക്കുഖ.പക്കിഹന്ന ,നധ ഇലസാത ഇഇൗ
ങലസാകതണ  ഞസാനുഖ  ജധവക്കിക്കുന്നക്കില.അങ്ങഹന പറയരുതണ  ചക്കിക്കു  നധ  ജധവക്കിക-ണഖ.  എഹന്റെ
ജധവക്കിതതക്കില് ഏറവഖ നല  കൂട്ടുകസാരക്കി  നധ മസാതമസായക്കിരക്കിക്കുഖ.........നധ  മസാ.......തഖ........എന്നണ
പറഞയുടഹന അവളു-
ഹട  ജധവന്ഹവടക്കിഞ്ഞു.അതുകണ  ചക്കിക്കു  ,മക്കിന്നുഹയന്നണ  വക്കിളക്കിചണ  ഉറഹക  നക്കിലവക്കിളക്കിച്ചു  .മക്കിന്നു
എഴുങന്നല്കണ.......  നക്കിഹന്റെ ചക്കിക്കുവക്കിളക്കി-ക്കുങന്ന.....കണ്ണുതുറകണ  മക്കിന്നു.  ''ഇനക്കിഹയനക്കിന ഞസാന്
ജധവക്കിക്കുന്നതണ.ഞസാനുഖ  വരുകയസാ.....നക്കിഹന്റെ   അ ടുങതകണ......''എന്നു  പറഞണ
ചക്കിക്കുവഖമരക്കികസാന് തധരുമസാനക്കിച്ചു.എട്ടുകസാലക്കിവലയക്കില് കുടുങ്ങക്കി അവളുഖ മരണമടഞ്ഞു. ''അവര്
മനസ്സുഹകസാണണ  ഉറപ്പക്കിച ങസ്നേഹെതക്കിനണ വലക്കിയ   വക്കിലനല്കക്കി  യസാതയസായക്കി.''

                                                        ധനദ്യ എഖ .സക്കി
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      സഹവനോസ കഹ്യനോമവില് നവിനയ്സഹവനോസ കഹ്യനോമവില് നവിനയ്
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നതലുങനോനയവില് നടന നസ്പനോര്ടയ്സയ് മജീററവില് നവിനയ്നതലുങനോനയവില് നടന നസ്പനോര്ടയ്സയ് മജീററവില് നവിനയ്
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നനവിനനവി

ലവിററവില് കകററയ്സയ്  ഡവിജവിററല് മനോഗസവിനുലവിററവില് കകററയ്സയ്  ഡവിജവിററല് മനോഗസവിനു
പെവിനവില് പവര്തവിച്ച എലനോ കൂട്ടുകനോര്ക്കുളപെവിനവില് പവര്തവിച്ച എലനോ കൂട്ടുകനോര്ക്കുള

അധഹ്യനോപെകര്ക്കുളഅധഹ്യനോപെകര്ക്കുള
അകമഴവിഞ നനവി അറവിയവിച്ചുനകനോളളനഅകമഴവിഞ നനവി അറവിയവിച്ചുനകനോളളന..
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