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 ജജ.എചച.എസച വവെറജലപപ്പാറ                                                                                    മപ്പാഗസജന്         

        എഡജററപ്പാറജയല് റബപ്പാര്ഡചഎഡജററപ്പാറജയല് റബപ്പാര്ഡച

സനസന. . സജസജ
റജന്ഷജഫറജന്ഷജഫ. . ഇ എഎഇ എഎ
ഷഹന വഷറജന്ഷഹന വഷറജന്. . പജ പജപജ പജ
ഷഹന നസചറജന്ഷഹന നസചറജന്. . വകവക
ലുബലുബ. . വകവക
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          എഡഡിറററ്റോറഡിയലഎഡഡിറററ്റോറഡിയല

ആധുനജക വെജദദപ്പാഭദപ്പാസതജല് മമീഡജയക്കുള്ള പങച പുരപ്പാതന കപ്പാലവത
വെജദദപ്പാഭദപ്പാസതജല് നജനഎ ഇന്നവത വെജദദപ്പാഭദപ്പാസഎ എത്രറതളഎ വെചതദസ്തമപ്പാവണെന്നച

നമ്മുകച കണെക്കുകൂടപ്പാന് പറപ്പാവുന്നതജനുമപ്പുറമപ്പാണെച. 15- ാപ്പാഎ നൂറപ്പാണ്ടുകളജല് ഒവരപ്പാറ
അദദപ്പാപകന് നടതജയജരുന്ന വെജദദപ്പാലയങ്ങളജല് നജനമപ്പാണെച ഇതജവന്റെ ആരഎഭഎ

കുറജചതച. പജന്നമീടച ഓറരപ്പാ ഭൂഘഎടങ്ങളജറലക്കുഎ 'വെജദദപ്പാഭദപ്പാസഎ എന്ന ഒരു പ്രസപ്പാനഎ '

വെദപ്പാപജച. പപൗരപ്പാണെജക ഭപ്പാരതതജല് ഇതച ഒരു ഗുരുകുല വെജദദപ്പാഭദപ്പാസമപ്പായപ്പാണെച തുടകഎ

കുറജചതച. ശജഷദന് ഗുരുവെജവന്റെ ഭവെനതജല് തപ്പാമസജചച പഠജക്കുകയപ്പാണെച ഇതജവന്റെ

പ്രറതദകത. അതജല് നജനഎ ഭപ്പാരതമീയര് ഇന്നച വവഹവവടകച വെജദദപ്പാഭദപ്പാസതജറലകപ്പാണെച

മുഖഎ തജരജചജരജക്കുന്നതച.14 വെയസച വെവരയുള്ള ഓറരപ്പാ കുടജക്കുഎ സപൗജനദ

വെജദദപ്പാഭദപ്പാസമപ്പാണെച ഇന്നച നമ്മുവട സര്കപ്പാര് നലജയജരജക്കുന്ന വെപ്പാഗപ്പാനഎ . ഓറരപ്പാ
പള്ളജക്കൂടങ്ങളജലുഎ പ്രധപ്പാനദദപ്പാപജകയപ്പായജ ഒരു വെദകജവയ ഇന്നച

തജരവഞ്ഞെടുക്കുന.അതജനച കമീഴജല് മറച അധദപ്പാപകര് റസവെനഎ അനുഷജക്കുന്നതച.15ാപ്പാഎ
നൂറപ്പാണജവല വെജദദപ്പാഭദപ്പാസ രമീതജയജല് നജന്നച പ്രകപ്പാശവെര്ഷഎ എന്നച വെവര പറയപ്പാവുന്നറത്ര

അകലതജലപ്പാണെചഈ 21ാപ്പാഎ നൂറപ്പാണജവല വെജദദപ്പാഭദപ്പാസഎ. മനുഷദര് ഓറരപ്പാ ദജവെസവുഎ

ശപ്പാസ്ത്രതജല് വെളര്ന്നച വെരജകയപ്പാണെറലപ്പാ.....? പ്രപഞ്ചതജവന്റെ ഉത്ഭവെഎ കവണതപ്പാനുള്ള

തയപ്പാവറടുപ്പുകൾ വെവര ഇന്നച മനുഷദര് വചയച തുടങ്ങജയജരജക്കുകയപ്പാണെച. മനുഷദര്
എവെജവടയുറണപ്പാ അവെജവട ശപ്പാസ്ത്ര സപ്പാറങതജക വെളര്ചയുണപ്പാകുഎ എന്ന നജലപപ്പാടജലപ്പാണെജന്നച

റലപ്പാകഎ മുറന്നപ്പാടച വെദതജചലജക്കുന്നതച. ഇതജല് സപ്പാറങതജക വെജദദയുവട പങച നമ്മുകച

പ്രശഎസനമീയമപ്പാണെച.വെജദദപ്പാഭദപ്പാസരഎഗതച ഇന്നച ഭപ്പാരതമീയര്ക്കുള്ളമജകവുഎ ഉയര്ചയുഎ

കുറചച്ച്വര്ഷതജനുള്ളജലപ്പാണെചആരഎഭജചജരജക്കുന്നതച. പഠനകപ്പാരദങ്ങളജലുഎ സപ്പാറങതജക വെജദദ

ഇന്നച വെളവരയധജകഎ ഉപറയപ്പാഗവപടുത്തുന. റകരള സര്കപ്പാര് നടപജലപ്പാകജ വെരുന്ന
പദതജകളുവട ഭപ്പാഗമപ്പായജ ഇന്നച ഓറരപ്പാ സ്ക്കൂളുകളജലുഎ കമമ്പ്യൂടര് വെജതരണെഎവെവര

നടതജകഴജഞ്ഞെജരജക്കുന. ഓറരപ്പാ വെജദദപ്പാലയങ്ങളജലുഎ ഡജജജറല്

വെല്കരജചവകപ്പാണജക്കുകയപ്പാണെജന്നച.
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     ഉള്ളടകഎഉള്ളടകഎ

              1- ഏകറ്റോന്തത തന് തതീരങ്ങളഡില
             2- My Teacher
             3- അമ്മതന് നന
             4- Dreams
             5- ആദദറ്റോക്ഷരര
             6- എന്തുഭരഗഡി
             7- പൂമറ്റോറ
             8- തതീവണഡി
             9- തറ്റോഴ്മമ്മയഡില നഡിനന്ന് വഡിജയതഡിറലേകന്ന്
            10- അധദറ്റോപകന്

11- മഹറ്റോപ്രളയര
            12- വഡിദദറ്റോലേയര എന പൂങറ്റോവനര
            13- കൂട്ടുകറ്റോര
            14- വണന്ന്
        15- ഫുടന്ന്റബറ്റോള
            16- എനന്റെ റകരളര
            17- സസൗഹൃദര
            18- വഡിരഹര
            19- നമ്മള കഡിളഡികളറ്റോയഡിരുനനങഡില
            20- തത
            21- മഴ

                                                                                                                                                   4      



 ജജ.എചച.എസച വവെറജലപപ്പാറ                                                                                    മപ്പാഗസജന്         

              22- കണന് പൂച
              23- അമ്മുമുയലേഡിനന്റെ പഠഡിതര
              24- ബുദഡിമറ്റോനദ കൃഷഡികറ്റോരന്
              25- അണറ്റോരകണനര കൂട്ടരുര
              26- പ്രളയര
              27- പൂകളര പൂമറ്റോറകളര
              28- ചമ്മന്തഡി
              29- റകറ്റോഴഡിക്കുഞന്ന്
              30- നറ്റോടര വതീടര
              31- സതദതഡിനന്റെ ഫലേര
              32- കളഡിപറ്റോട്ടര
              33- പ്രകൃതഡി എന മഹറ്റോസമതന്ന്
              34- റതറ്റോണഡിയഡില കയറഡിയ സഡിരഹര
              35- ആമപ്പുറതന്ന് കയറഡി ആന
              36- റകരളര
              37- റസ്നേഹര
              38- ഓണര വറന
              39- മഴവഡിലന്ന്
              40- The Solar System
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              ആമുഖഎ
          
   വെജവെരവെജനജമയസപ്പാറങതജക  വെജദദ  വെളവരയധജകഎ
സച്ച്വപ്പാധമീനഎ  വചലുത്തുന്ന  യുഗതജലൂവടയപ്പാണെച  നപ്പാഎ  കടന
റപപ്പാവുന്നതച.കുടജകളുവട ചജല സൃഷജകളജലൂവട അവെരുവട ഉള്ളജ
വല കഴജവുകൾ തജരജചറജയുന്നറതപ്പാവടപ്പാപഎ ഈ  മപ്പാഗസജന് നജ
ര്മപ്പാണെതജവന്റെ ഭപ്പാഗമപ്പായ ലജറജല് കകറചസച അഎഗങ്ങൾകച
മലയപ്പാളഎ കടപജങച റമഖലയജല് അതത്യുന്നത സപ്പാനങ്ങളജറല
കച എതജറചരപ്പാന് കഴജയുവമന്ന വെജശച്ച്വപ്പാസറതപ്പാവട ഞങ്ങൾ
ഈ മപ്പാഗസജന് സമര്പജക്കുന......
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    ആശഎസകൾ
 

വവെറജലപപ്പാറ ഗവെ.കഹസ്കൂളജവല 'ലജറജല് കകറചസച' വെജദദപ്പാര്തജകൾ

തയപ്പാറപ്പാകജയ "കപ്പാര്റപഡജയഎ" ഡജജജറല് മപ്പാഗസജനച എലപ്പാ വെജധ
ആശഎസകളുഎ

                                                                  എന് റമപ്പാഹന്ദപ്പാസച
                                                               (പ്രധപ്പാനപ്പാധദപ്പാപകന്)

     ശപ്പാസ്ത്രപുറരപ്പാഗതജയുവട ഈ കപ്പാലതച വെജവെരസപ്പാറങതജകവെജദദ

സമൂഹതജനച ഏവറ ഗുണെകരമപ്പാണെച.ഇതജവന്റെ ഭപ്പാഗമപ്പായജ പ്രവെര്തജക്കുന്ന
സ്കൂളജവല "ലജറജല് കകറചസജനച കൂടുതല് മജകവുറ പ്രവെര്തനങ്ങൾ

കപ്പാഴ്ചവവെകപ്പാന് സപ്പാധജകവട എന്നച ആശഎസജക്കുന...........

                                        സുബ്രഹ്മണെദന്
                                                     (പജ.ടജ.എ പ്രസജഡന്റെച)

  ജജ.എചച.എസച വവെറജലപപ്പാറയജവല ഒമതപ്പാഎ കപ്പാസച

വെജദദപ്പാര്തജകൾ"ലജറജല് കകറചസച" എന്ന കബജവന്റെ ആഭജമുഖദതജല്
റസപ്പാഫച വവെയര് സപ്പാറങതജകവെജദദ ഉപറയപ്പാഗജചച പ്രസജദമീകരജക്കുന്ന

സപ്പാഹജതദസൃഷജകൾകച ഈകപ്പാലഘടതജല് അനുറഷധദമപ്പായ
സപ്പാനമുവണന്ന മനസജലപ്പാക്കുന്നറതപ്പാവടപ്പാപഎസപ്പാറങതജകതയുവട

ഉയരങ്ങൾ എതജപജടജകപ്പാന് നജങ്ങൾകച കഴജയവട, എന്ന
ആശഎസജക്കുന.......

                                        സപ്പാദജഖച അലജ
                                             (ലജറജല് കകറച അധദപ്പാപകന്)
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ഏകറ്റോന്തത തന് തതീരങ്ങളഡിലഏകറ്റോന്തത തന് തതീരങ്ങളഡില

അന്ധകപ്പാരതജല് വതളജയുഎ ദമീപങ്ങൾ
രപ്പാത്രജയജല് അനപ്പാഥമപ്പാവുമപ്പായജരുന്ന
ചന്ദ്രവന്റെ മജത്രമപ്പാഎ തപ്പാരകങ്ങൾ
കപ്പാഴചചകൾ കപ്പാണഎ കണ്ണുകൾകച
കൂടപ്പായ കൃഷ്ണമണെജയുഎ 
പ്രശസ്തജയപ്പാര്ജജച.

           എന്നമജയമുള്ള അന്ധകപ്പാരങ്ങവള
            ഇരുളപ്പാര്ന്ന രപ്പാത്രജകവള
            നജശ്ചലമപ്പായ ജമീവെചക്രങ്ങവള
            കറുപപ്പാര്ന്ന കണ്ണുകവള
            എന് ഏകപ്പാന്ത തമീരങ്ങൾ
            ആരുഎ കണതജലപ്പാ വെമീണ്ടുഎ
            ഞപ്പാറനകയപ്പായജ ..

                                        റജന് ഷജഫ -ഇ.എഎ
                                                                 9 B
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          My TeacherMy Teacher
I remember my first teacher
who tok me by hand 
And entered to the world-
A greate world of books
He was so kind and
Gentle
He tught me to read
And to write
He spoke to me a lot
And was too patient.
He never be angry.
When we looked at him
He smiled to us
As if to ensure us
That he care us.
Now i wonder
How me managed 
Those lost of kids
Whith out any rods
And with
A feeling of remores
I remember
He is not whith us..
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                            സന.സജ
                                       9B

         അമ്മ തന് നനഅമ്മ തന് നന

അമയുഎ റസ്നേഹവുഎ ഒന തവന്ന 
തണ്ടുവമപ്പാരുമജചപ്പാല് നന്മ തവന്ന 
അമയച തുലദമപ്പായജ ഒനമജല
അമതന് റസ്നേഹഎ മരജക്കുകജല
അമയച മകളജലുള്ള റസ്നേഹഎ
എത്ര കഴജഞ്ഞെപ്പാലുഎ മപ്പാറുകജല
റതപ്പാല്വെജകളജല് റപപ്പാലുഎ കകപജടജചച
എറപപ്പാഴുവമന്നമ കൂവടയുണച
സതദവുഎ മജഥദയുഎ റവെര്തജരജചച 
സതദതജല് മപ്പാര്ഗമുണെര്ത്തുവമന്നമ
അമതന് അമജഞ്ഞെപപ്പാലജന് രുചജ
ഇനവമന് ചുണജല് നജറഞ്ഞുനജല്പ
ജമീവെജതവെമീഥജയജല് ഞപ്പാന് കുതജറക
അമതന് റസ്നേഹഎ തജരജചരജഞ്ഞു
ഒപ്പാര്മയജവലനഎ വതളജഞ്ഞുനജല്പ
അമറയപ്പാവടപ്പാത്തുവള്ളന് ബപ്പാലദകപ്പാലഎ

                                  ഷഹനപ്പാവഷറജന് പജ.പജ
                                                    9 B
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       Dreams
Oh! my dream.
I need you.
When you visit me
i fly away from agony.
If i were and angle 
whith beautiful wings,
i could fly in the sky
and see hell and heaven.
I could help the people
who are in danger,
round the world.
Always i am a dreamy girl
in search of wings
to soar high in my dream world..
                                    ഷഹനവനസചറജന് .വക
                                                     9 B
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            ആദദറ്റോക്ഷരരആദദറ്റോക്ഷരര

ആദദപ്പാക്ഷരഎ നുകരപ്പാവനവന്ന
പള്ളജക്കൂടതജറലകച വെജട അന്നച
റപരകൃതജരമണെമീയത ആസച്ച്വദജചച
പുറതങ്ങവന ഇരജക്കുറമപ്പാൾ
എവന്ന മപ്പാടജ വെജളജച എവന്റെ ടമീചര്
റസ്നേഹറതപ്പാവട ഗപ്പാനമപ്പാലപജച ടമീചവറ-
ഞപ്പാന് റനപ്പാകജവകപ്പാറണയജരുന.
എവന്ന ഒന്നച തറലപ്പാടജ ഗപ്പാനഎ 
തുടര്ന്നറപപ്പാൾ കൂട്ടുകപ്പാരുവട
മനസജല് ആഹപ്പാദഎ അലതലജ!
ആദദപ്പാക്ഷരഎ നുകര്ന്ന ഞങ്ങവള 
അഭജനനജച ഞങ്ങളുവട വെജദദപ്പാമയപ്പായജ
ടമീചര്,ഇല മറകജല ഞങ്ങൾ
എവന്നനഎ മനസജവന്റെ അടജതടജല്
തങ്ങജനജല്ക്കുഎ മധുരമപ്പാഎ സ്മരണെ..

                                  ലുബ.വക
                                              9B
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                            എന്തുഭരഗഡിഎന്തുഭരഗഡി

മുറഎ നജറവയ കതജര്പൂകളപ്പായജരഎ 

കപ്പാണെപ്പാവനവന്തപ്പാരു ഭഎഗജയപ്പാണെച.
നപ്പാലുവെശങ്ങളപ്പാല് മുറത്തു നജല്ക്കുന്ന
മുലവയ കപ്പാണവെപ്പാവനന്തുഭഎഗജ
ചപ്പാടജവെമീഴുറമപ്പാൾ ററപ്പാസുനജറഎ 
ററപ്പാസവയകപ്പാണവെപ്പാവനന്തുഭഎഗജ
രണ്ടു നജറങ്ങളപ്പാല് മുറത്തു നജല്ക്കുന്ന
ജമന്തജവയകപ്പാണവെപ്പാവനന്തുഭഎഗജ
മുറത്തുനജല്ക്കുന്ന കപ്പാന്തജകളുഎ നല 
സൂരദകപ്പാന്തജപവയന്തുഭഎഗജ
മുറത്തുനജല്ക്കുന്ന സുന്തരമപ്പാരപ്പായ
പൂകവള കപ്പാണവെപ്പാവനന്തുഭഎഗജ..

                               ഹൃദദ- 9B

                               അഭ്നവ്-ട് എസ്   6B
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             പൂമറ്റോറപൂമറ്റോറ

ഇന്നവലവയവന്റെ പൂനനനപജല്
വെന്നൂ നവലപ്പാരു പൂമപ്പാറ
പപ്പാറജപപ്പാറജ പപ്പാറജ നടന
മജന്നജതജളങ്ങുന്ന പൂമപ്പാറ
മഞ്ഞെയുഎ വവെള്ളയുഎ 
നമീലയുഎ നജറതജല്
ചുവെപ്പുഎ ററപ്പാസുഎ പുള്ളജകളജല്
മജന്നജതജളങ്ങുന്ന പൂമപ്പാറ

                             ഹന തസ്നേജ.എഎ.പജ
                                             2 B

           തതീവണഡിതതീവണഡി
മജന്നജമറയുഎ തമീവെണജ
എവന്റെ സച്ച്വന്തഎ തമീവെണജ
ചൂളമടജക്കുഎ തമീവെണജ
കൂകജപപ്പായുഎ തമീവെണജ
ചുകചചുകചചുകചചുകചചുകച തമീവെണജ

                ദജനപ്പാഫപ്പാതജമ.എഎ  

                          1 B             
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    തറ്റോഴ്മയഡില നഡിനന്ന് വഡിജയതഡിറലേകന്ന്തറ്റോഴ്മയഡില നഡിനന്ന് വഡിജയതഡിറലേകന്ന്    ......

  പണ്ടുകപ്പാലതച അനപ്പാഥയപ്പായ ഒരു പപ്പാവെഎ കുടജയുണപ്പായജരുന.  സച്ച്വന്തഎ
ജമീവെജതഎ മുറന്നപ്പാട്ടു റപപ്പാവെപ്പാന് അവെന് എനഎ രപ്പാവെജവല സ്കൂളജറലവകപ്പാനഎ
റപപ്പാകപ്പാവത  വചറജയ  വചറജയ  മജഠപ്പായജകൾ  വെജറ്റുനടന.ദയനമീയമപ്പായജരുന
അവെവന്റെ  അവെസ.ഒടജയ  കവെജളുഎവെയറുഎ  ചുകജചളജഞ്ഞെ

ശരമീരവുഎമുഖത്തുറനപ്പാകജയപ്പാല്തവന്ന
അവെവന്റെ  ജമീവെജത  അവെസ
മനസജലപ്പാകപ്പാഎ.എലപ്പാവെരുഎ അവെവന
പരജഹപ്പാസതജവന്റെ  മുഖങ്ങറളപ്പാടു
മപ്പാത്രമപ്പാണെച റനപ്പാകജ കണതച.അവെന്
അവതലപ്പാഎ  ഉള്ളജവലപ്പാതുക്കുഎ.ചജലര്
മജഠപ്പായജ  വെപ്പാങ്ങജ  കപസ

വകപ്പാടുകപ്പാവത റപപ്പാവുഎ,മറ്റു ചജലര് മജഠപ്പായജ വെലജവചറജയുഎ.അതജല് ഒരച കുടജ
ഇവെവന  ഉപദ്രവെജക്കുഎ.ഇവതപ്പാവക  അവെര്  വചയ്യുറമപ്പാഴുഎ  അവെവനപ്പാരു
ചജന്തറയഉള-  സ്കൂളജല് റപപ്പാകണെഎ,പഠജകണെഎ.പജവന്ന അവെവന്റെ കയജല്
കുറചച  പണെഎ  വെരപ്പാന്  തുടങ്ങജയറപപ്പാൾ  അവെന്  ഉപജലജടതുഎ  പലതരഎ
കളജപപ്പാടങ്ങളുഎ കചവെടഎ വചയപ്പാന് തുടങ്ങജ.പജവന്ന അവെവന്റെ കചവെടഎ ഒരു
പന്തലജനു  കമീഴജലപ്പായജ.തനജക്കു  കജടജയ  പണെവമലപ്പാഎ  സച്ച്വരൂപജചച  ഒരു
ആയജരഎ  രൂപയപ്പായറപപ്പാൾ  അവെന്  സ്കൂളജല്  വചന്നച  അഡജഷന്
റചപ്പാദജച.അറപപ്പാൾ  സ്കൂളജവല  പ്രധപ്പാനപ്പാദദപ്പാപകന്  പറഞ്ഞു:വെജലപ്പാസഎ
ഒനമജലപ്പാവത  ഇവെജവട  അഡജഷന്  കജട്ടുകയജല.  ആസമയഎ  അവെവന്റെ
ഹൃദയഎ  ഒരുനജമജഷറതകചനജലചറപപ്പാ  വയന്നച  തവന്ന  പറയപ്പാഎ.അവെന്
വെമീണ്ടുഎ  തവന്റെ  വചറുകടയുവട  അടുറതകച  റപപ്പായജ.അനപ്പാഥവയന്ന
വെജലപ്പാസലുമപ്പായജഅവെന് വെമീണ്ടുഎ ആ സ്കൂളജല് അഡജഷന് വെപ്പാങ്ങജ..

                                     ദ്ല്നനഫനത്മന.കകെ  5 A
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                                അധദറ്റോപകന്അധദറ്റോപകന്

അക്ഷരവചപ്പുതന് തപ്പാഴ്വരയജറലകച 
ആദദമപ്പായജ എതജച ഗുരുനപ്പാഥന് 
'അ'എന്ന അക്ഷരഎ അമയപ്പാകജ
മപ്പാറജയ കദവെമപ്പാണെച പ്രജയ ഗുരുനപ്പാഥന്
റസ്നേഹതജന് റതപ്പാണെജയജല് വെജദദ-
പകര്ന്ന വെജദദതന് ചജലയജല്
എതജറചരപ്പാന് കദവെഎ തന്ന 
നജധജയപ്പാണെച അധദപ്പാപകന്.
ജമീവെജതഎ എന്ന നമീവരപ്പാഴുകജന്  
ചജറകജല് പറകപ്പാന് പഠപജച
ഗുരുനപ്പാഥന്,മറകപ്പാത
ഓര്മ പപ്പാല് കൂവട നടക്കുന്ന
ഗുരുനപ്പാഥന് എവന്റെ ഗുരുനപ്പാഥന്...

                                 അജനദ-പജ.വെജ
                                                8-B
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                   മഹറ്റോ പ്രളയരമഹറ്റോ പ്രളയര
  
    2018 റകരളതജവന്റെ ചരജത്രതജല് ആര്ക്കുഎ മറകപ്പാനപ്പാവെപ്പാ
ത ആ ദുരന്തഎ-പ്രളയഎ.എലപ്പാവെറരയുഎ ദുരന്തതജവന്റെ കടലജല് 
തപ്പാഴജവകപ്പാണച ആ മഹപ്പാദുരന്തഎ 
വെജഴുങ്ങജയതചറകരളവതയപ്പാണെച.
ജപ്പാതജയജലപ്പാത മതമജലപ്പാത
സ്ത്രമീ -പുരു ഷ വെജറവെ ജനമജലപ്പാത
ഒരന്തരമീക്ഷതജറലകപ്പാണെച നപ്പാഎ
എതജ റനപ്പാകജയതച.മപ്പാറവെലജ
നയജചറകരളമജതപ്പായജരുന..റക
രളതജവല ദുരന്തവതമപ്പാത്രമല
,കപ്പാലവതയുഎ രണപ്പായജ
പകുത്തുവവെകകുന.മഹപ്പാപ്രളയഎ സകലകദവെങ്ങൾക്കുഎ മമീവത ഒഴുകജ 
പരന്ന,പ്രളയജലഎ സമപ്പാനജച തജരജചറജവുകൾ ഏവറയപ്പാണെച. ആ 
മലവവെള്ളപപ്പാചജലജല് നശജചതച ഒപഎ കളജച വെളര്ന്ന എവന്റെ  സച്ച്വന്തഎ 
റകരളമപ്പാണെച...

                              കൃറഷ്ണന്തു-വക എന്
                                              8 A
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                                                                    ദൃശശ-സ്
                                                                                       6 A
             

                                                                    അഖ്നനഷ്-പ്
                                                                                 4 A
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            വഡിദദറ്റോലേയര എന പൂങറ്റോവനരവഡിദദറ്റോലേയര എന പൂങറ്റോവനര

    ഹൃദയതജനച തുടജപ്പു നല്കജയ മനസജനച ഉണെര്വെച വകപ്പാടുത  ഒരു 

വകപ്പാചവെജദദപ്പാലയഎഎനജക്കുണപ്പായജരുന.ഓര്മകൾ സമപ്പാനജച എവന്റെ 
വെജദദപ്പാലയഎ.മഞ്ഞെജല് കുളജച സുഖഎ എനജവകനഎ തന്നജരുന.ഒരു ദജവെസഎ
ഒരു വെലജയ കപ്പാടജവല നമീണ്ടുനജവെര്ന്ന വെലജയ തളജരജലകൾ ഞപ്പാന് 
തുറകറവെ,സച്ച്വര്ണെഎ വകപ്പാണച
നജര്മജച ഒരു റക്ഷത്രഎ എവന്റെ
ശ്രദയജല് വപടുകയുണപ്പായജ.ഒറടവറ
അക്ഷരങ്ങൾ സച്ച്വര്ണെഎ വകപ്പാണച
വകപ്പാതജവവെകവപടജരജക്കുന
.അവെജടുവത മജന്നജതജളങ്ങുന്ന
സച്ച്വര്ണെവുഎ വവെങലവുവമലപ്പാഎ
എവന്തന്നറജയജല എവന്റെ മനസജവന
ഒരു കപ്പാന്തവമന്ന റപപ്പാവല
ആകര്ഷജച.പുഴകളുവട പപ്പാതസരശബ്ദവുഎ മലകളുവട രപ്പാജകജരമീടവുഎ 
മരങ്ങളുവട പഴശജറകപ്പാടയുഎ എവന്റെ വെജദദപ്പാലയതജനരജവക തലയുയര്തജ 
പജടജച നജല്ക്കുനണപ്പായജരുന.കണമീര് തുടജ റപപ്പാവട ഞപ്പാന് എവന്റെ 
വെജദദപ്പാലയപടജയജറങ്ങുറമപ്പാൾ എവന്റെ സപൗഹൃദ നജധജകളജല് നജന്നച അവെരുവട
മയജല്പമീലജ കണ്ണുകളജല് നജന്നച സപൗഹൃദതജവന്റെ കുഞ്ഞു കണമീര് 
വെമീണെറപപ്പാൾ തകര്ന വെമീണെതച എവന്റെ ജമീവെജതമപ്പായജരുന.അവെരുവട 
കണ്ണുകളജല് നജന്നച കവെജളജറലകച കണമീര്വെമീണെറപപ്പാൾ രപ്പാത്രജയജല് 
നജലപ്പാറവെകജയജരുന്ന ചന്ദ്രന്റപപ്പാലുഎ എവന്റെ ജമീവെജതവത ഇരുളജറലക്കു 
നയജച.നജലപ്പാവുഎ രപ്പാവുഎ പ്രഭപ്പാതവുഎ ഒറര സച്ച്വരറതപ്പാവട ഒരുമജചച 
പറഞ്ഞു:ഭൂമജയജവലപ്പാരു സച്ച്വര്ഗമുവണങജല് അതച എവന്റെ വെജദദപ്പാലയമപ്പാണെച....

                                                    ദജയ വക വക
                                                                      8 A
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                          കൂട്ടുകകാരകൂട്ടുകകാര
      ഒരു ദജവെസഎ എനജകച ആരുമജലപ്പാ

എന്ന റതപ്പാന്നല്.പറക്ഷ,
എന്തപ്പാണെച കുറവെച എന്നച
ആറലപ്പാചജച.എനജകച അമയുണച,അച
നുണച
,ഏടതജയുണച,ഏടനുമുണച,അനജയനുഎ അനജയതജയുഎ 
ഉണച.പറക്ഷ,വെമീണ്ടുഎ ഞപ്പാന് ചജന്തജച.അറപപ്പാൾ മനസജറലക്കുവെന 
എനജകജലപ്പാതവതവന്തന്നച.'കൂട്ടുകപ്പാര്'!അവെരജലപ്പാത ഒരു റലപ്പാകഎ 
ആര്ക്കുഎഉണപ്പായജട്ടുണപ്പാവെജല.മനുഷദനച മപ്പാത്രമല,പക്ഷജ
മൃഗപ്പാഥജകൾക്കുമുണച.എനജക്കുഎ റവെണെഎ കൂട്ടുകപ്പാര്.സ്കൂൾ എന്ന 
ജമീവെജതതജവന്റെ വെപ്പാതജലപ്പായ ഒന്നപ്പാഎ കപ്പാസജലപ്പായജരുന എവന്റെ കൂട്ടുകപ്പാര്. 
എവന്റെ മനസജല്  ഇടഎപജടജചതച എവന്റെ എലപ്പാസറന്തപ്പാഷതജലുഎ എലപ്പാ 
ദുഖതജലുഎ .അവെര് മപ്പാത്രമപ്പായജരുന എനജവകപ്പാപഎ ഉണപ്പായജരുന്നതച. 
അവെര് മപ്പാത്രഎ....

                                                റസല്-സ് എഎ
                                                                8 A
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                                                              ന്ദ-എഎ എസ്
                                                                   4 A

           
 വണന്ന്വണന്ന്
പപ്പാറജനടക്കുഎ വെണച 
പൂറന്തനുണ്ണുഎ വെണച
എറന്നപ്പാവടപ്പാതച കളജചമീടുഎ
എനവട കൂവട റപപ്പാരപ്പാറമപ്പാ?
                                    

ഷജമജല് വക.വക

                                  2 B
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                           ന്യനനമനള്                  
6 B

                                      അനന-ഒ
                                       6 B
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                   ഫുടന്ന്റബറ്റോളഫുടന്ന്റബറ്റോള

ഇഎഗ്ലണജല് നജലവെജല് വെന.ഇന്നച റലപ്പാകഎ വനഞ്ചജല് റചര്ത്തു വവെക്കുന്ന 

കപ്പായജക ഇനഎ ഫുടജറബപ്പാൾ ആണെച.എലപ്പാ
രപ്പാജദങ്ങളുഎ ഫുടചറബപ്പാൾ റയപ്പാഗദതകപ്പായജ
മത്സരജക്കുന.നജരവെധജ അനവെധജ
സപ്പാന്തച്ച്വനപ്രവെര്തനങ്ങൾക്കുഎ മപ്പാതൃകയപ്പായ
ഒരുപപ്പാടച ചരജത്രതജനച സപ്പാക്ഷജയപ്പാണെച
ഫുടചറബപ്പാൾ.ആധുനജക കപ്പാലത്തുഎ ഫുടചറബൾ
ഏവറ പ്രസജദമപ്പായജരുന.ഇതജല് എറവുഎ
മജകച തപ്പാരതജനച ലഭജക്കുന്ന പുരസപ്പാരമപ്പാണെച ബപ്പാലഭപ്പാസര് ഫുടചറബപ്പാൾ 
ഞപ്പാന് മറകപ്പാത ഒരു കപ്പായജക ഇനമപ്പാണെച ഇതച.
                                                             സഫഫനന് ഷന .കകെ ട് 
                                                                             6A
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        എനന്റെ റകരളരഎനന്റെ റകരളര

സമുദ്രതമീരതജന്നരജകവതപ്പാരു

പചപ്പുതപജല് വപപ്പാതജവഞ്ഞെപ്പാരു
മലവഞ്ചരജവെജല് ഒരു നപ്പാടുണച
റകരളവമവന്നപ്പാരു നപ്പാടുണച
കപ്പാടപ്പാറുകളുവട കളകള സഎഗമീതഎ
ഇളഎവതന്നലജലപ്പാടുന്ന
ഇലകളുവട ഈണെഎ
കജളജകൾതന് കളകൂജനഎ റകട്ടുണെരുഎ
ശബ്ദമുഖരജതമപ്പായ വെനങ്ങളുഎ
ചപ്പാഞ്ചപ്പാടജയപ്പാടുന്ന വെയറലലകളജല്
വനല്വചടജമണെജകൾ വകപ്പാതജവപറുക്കുഎ
വവെള്ളവകപ്പാക്കുകവള കപ്പാണവെപ്പാന്
എന്തുരസവമവന്തപ്പാരപ്പാനനഎ

                                               കസന്ഹ കകെ

                                                                3 B
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സസൗഹൃദരസസൗഹൃദര
                                                      

 പരജചയവപടുന്നവെരുവട മനസജല് വെജനയഎവകപ്പാണചഇതജഹപ്പാസഎതമീര്ക്കുന്ന 

നല സുഹൃതപ്പായജ. നജങ്ങളുവട എറവുഎ അടുത കൂട്ടുകപ്പാരനപ്പായജ.....ഞപ്പാന് 

എറപപ്പാഴുഎ നജങ്ങളുവട കൂവട. മുഖതച എറപപ്പാഴുഎ ഒരു വചറു പുഞ്ചജരജയുഎ; 

മനസജല് റസ്നേഹവുഎ, കപ്പാരുണെദവുഎ

നജറചച.ചജത്രശലഭങ്ങവള റപപ്പാവല പപ്പാറജ

നടന്നച.റദശപ്പാടനകജളജകവള റപപ്പാവല

സച ഥല കപ്പാലങ്ങൾ തപ്പാണജ... ഗമീഷ്മവുഎ

വെസന്തവുഎ കടന്നച...അനുഭവെങൾ

വതപ്പാടറജഞ്ഞെച... ജമീവെജതതജനപ്പായജ പരകഎ

പപ്പായുറമപ്പാൾ.എവെജവടറയപ്പാ ജനജചച, എവെജവടറയപ്പാ ജമീവെജചച, എവെജവടറയപ്പാ 

വെളരുന്ന നമവള കപ്പാലപ്രവെപ്പാഹഎ സുഹൃത്തുകളപ്പായജ ഒന്നജപജച. എന 
തമീരുവമന്നറജയപ്പാത ഈ ജമീവെജതയപ്പാത്രയുവട അവെസപ്പാനഎ വെവര നമുകച 

സുഹൃത്തുകളപ്പായജ തുടരപ്പാഎ.കപ്പാലവുഎ, ദൂരവുഎ, ജമീവെജതസപ്പാഹചരദങ്ങളുഎ 

നമവള റവെ൪വപടുതപ്പാ൯ ശ്രമജക്കുറമപ്പാളുഎ..അതജവനവയലപ്പാഎ അതജജമീവെജചച

നമ്മുവട സപൗഹൃദഎ മപ്പായപ്പാവത മങ്ങപ്പാവത.എനഎ റതജറസപ്പാവട 

നജലനജല്ക്കണെവമന്നച ഞപ്പാന് ആഗഹജക്കുന.. എറന്ത സമതമറല??കപ്പാലഎ 

നമവള പരസ്പരഎ പരജചയവപടുതജ ... അതജലൂവട നമൾ പരസ്പരഎ 

അറജഞ്ഞു , മനസജലപ്പാകജ...അടുത്തു.. സുഹൃത്തുകൾ ആയജ...സപൗഹൃദഎ 

പങ്കുവവെച.... എന്നപ്പാല് നപ്പാഎ മനസജലപ്പാറകണജ ഇരജക്കുന , എത്ര നപ്പാൾ
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.എത്ര നപ്പാൾ നമൾ ഒരുമജചണപ്പാകുവമന്നച ...?പജരജയുഎ ഒരു നപ്പാൾ , നമൾ 

എലപ്പാവെരുഎ. പജരജയണെഎ. അകലണെഎ. അതച  കപ്പാലതജ൯വറ തമീരുമപ്പാനഎ.

ആ റവെര്പപ്പാടജ൯വറ ദു:ഖതജല് നപ്പാഎ ഓര്ക്കുഎ എന്തജനച  നപ്പാഎ ഇത്രയുഎ 

അടുത്തുവവെന്നച .മനസജലപ്പാകജ എന്നച .പരസ്പരഎ റസ്നേഹജചവവെന്നച ." 

ഇവതപ്പാവക ജമീവെജതതജ൯വറ ഒരു ഭപ്പാഗഎ ആവണെന്നച  വെജശച്ച്വസജക്കുറമപ്പാഴുഎ , 

ആ റവെര്പപ്പാടജ൯വറ സങടഎ ഓര്തച റപപ്പാകുകയപ്പാണെച ..." കഴജയുറമപ്പാ അന്നച

, നമുകച  അതച  സഹജകപ്പാന്..??" എങജലുഎ നപ്പാവളയുവട ജമീവെജതതജല് 
ഓര്കപ്പാനുഎ ഓര്മജവചടുകപ്പാനുഎ ഓര്മയജല് സൂക്ഷജകപ്പാനുഎ ഇന്നച  നമൾ 

ജമീവെജക്കുന...സുഹൃത്തുകളപ്പായജ... സപൗഹൃദനജമജഷങ്ങളുമപ്പായജ... 

                                                 ഫപ്പാതജമപ്പാ സുഹചറ വെജ.വക 
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വഡിരഹരവഡിരഹര

എനജകച നജറന്നപ്പാടച വെലപ്പാവത ഇഷഎ റതപ്പാനന
ഇതുവെവര അറജയപ്പാത എറന്തപ്പാ ഒരജഷഎ
ഇതജവനയപ്പാറണെപ്പാ പ്രണെയവമന
പറയുന്നതച?
ആവെപ്പാന് വെഴജയജല
കപ്പാരണെഎ, ഇഷഎ എനജക്കു
മപ്പാത്രമവലയുള
നജനകജലറലപ്പാ...

 എനജകച പലറപപ്പാഴുഎ നജവന്ന
ഓര്മ വെരുന
അറപപ്പാവഴപ്പാവക എനജകച റവെദന റതപ്പാനന
ഇതജവനയപ്പാറണെപ്പാ വെജരഹവമന പറയുന്നതച?
ആവെപ്പാന് വെഴജയജല
കപ്പാരണെഎ, റവെദന എനജക്കു മപ്പാത്രമവലയുള
നജനകജലറലപ്പാ....

                                                കഹനനകഷറ്ന് 

                                                                      9B
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        നമ്മള കഡിളഡികളറ്റോയഡിരുനനങഡിലനമ്മള കഡിളഡികളറ്റോയഡിരുനനങഡില
 കജനപ്പാവെജവന്റെ തപ്പാഴ്വരകളജല് ഒരു കുറജഞ്ഞെജപവെപ്പായജ നമീ ഇതൾവെജരജയപ്പാറുണച.

നജവന്റെ നുണെക്കുഴജകളജവല പ്രണെയതജന് റതന് തുള്ളജകൾ ഞപ്പാന് നുകരപ്പാ 

റുണച.എങജലുഎ യപ്പാധപ്പാര്തദതജവന്റെ കനലുകൾ എവന്ന വപപ്പാതജയുവമപ്പാൾ 

ഞപ്പാന് വെജതുമ്പുകയപ്പാണെച.കപ്പാരണെഎ ഇട
വെഴജകളജല് ആരുഎ കപ്പാണെപ്പാവത നജവന്റെ
കവെജളജല് നജന്നചറസ്നേഹഎനുള്ളജവയടുകപ്പാന്

ഇനജവയനജകച കഴജയജലവലപ്പാ? 
ഇമകൾകജടയജവല പ്രണെയമുകജലജല്
നജനഎ പ്രണെയമഴ ഇനജവയവന്ന
കുളജരണെജയജകജലവലപ്പാ ഓര്മക

ൾഎവന്ന വെലപ്പാവത റവെദനജപജക്കുന. വെജട
പറയലജവന്റെ അവെസപ്പാന നജമജഷതജല് ഇമവവെടപ്പാവത കണ്ണുഎ കണ്ണുഎ 
തമജല് റനപ്പാകജ ഒനഎ ഉരജയപ്പാടപ്പാവത പജറന്നപ്പാടപ്പായജ അകന്നതച നമീ 

ഓര്ക്കുനവണപ്പാ?ഞപ്പാന് നജനകപ്പായച അക്ഷരങ്ങളുവട വമപൗന ജപ്പാത 

തുടരവട......... അക്ഷരങ്ങളുവട റശപ്പാകമൂകമപ്പായ ഈ യപ്പാത്ര മപ്പാത്രമവല 

നമുകജനള അവല പ്രജവയ... മലയടജവെപ്പാരതച നജനഎ വതളജനമീരജന് 
പരജശുദജയുമപ്പായച തുടങ്ങജ റസ്നേഹ സപ്പാന്ദ്രമപ്പായ ഓളങ്ങൾ നജര്മജചച ഒടുവെജല് 

രണപ്പായജ മപ്പാറജ ഒഴുകുന്ന പുഴയുവട ഗദചഗദഎ നമീ അരജഞ്ഞെജട്ടുറണപ്പാ? 

ഇവലങജല് അറജയണെഎ , കപ്പാരണെഎ നമളപ്പാണെപ്പാ പുഴകൾ .ഇനജയുഎ 

പ്രതമീക്ഷയുവട പജടജവെള്ളജയുഎ റതടജ ഞപ്പാന് ജന്മഎ തുടരവട..........

                                         റജന്ഷപ്പാറമപ്പാൾ-പജ പജ  9B
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                                                                റജയ-പജ

                                                                        6 A     

       തതതത
തത നല തത
ചന്തമുള്ള തത
പചനജറതത
കപ്പായ്കൾ തജനഎ തത
എവന്റെ സച്ച്വന്തഎ തത

                          മജന്ഹ-യു
                                   2 B
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              പ്രണയരപ്രണയര
 
 എന്തജവനന്നറജയപ്പാവതയമീ പ്രണെയഎ,മനസജവന്റെഅകതപ്പാരജന്ദജവെദസ്പര്ശഎ 

അതജരുകളജലപ്പാത ആത്മ ഹര്ഷഎ.സച്ച്വപ്നങ്ങൾ വെര്ണക്കുട നജവെര്ത്തുഎ, 
പ്രണെയപ്പാര്ദ്രമപ്പാകുമമീ വപപ്പാന്വെസന്തഎ.ചനന
മരതജന് സുഗന്തമറലപ്പാ, മധുരമപ്പാഎ സച്ച്വരരപ്പാഗ
സുധകളറലപ്പാ,എവെജവടവയന്നറജയപ്പാവത, 
എറപപ്പാവഴന്നറജയപ്പാവത,പപ്പാടപ്പാന് ശ്രമജക്കുന്ന
വെരജകളറലപ്പാ ജമീവെജത ഗന്ധജയപ്പാഎ വപപ്പാന്
പ്രണെയഎ.ഭപ്പാഷകളജലപ്പാത, റദശങ്ങളജലപ്പാത,
വമപൗനമപ്പാഎ ഹൃദയത്തുടജപ്പുകൾ റകപ്പാര്ക്കുന്ന
തളരജത പുഷ്പമപ്പായച ഈ പ്രണെയഎ.വെജരഹതജന് വനപ്പാമരപപ്പാടുകൾ 
മപ്പായ്ക്കുവെപ്പാന് പ്രകൃതജതന് വെജസ്മയഎ പ്രണെയമറലപ്പാ.....

                                           ഫപ്പാതജമപ്പാറജന്ഷ-വെജ പജ
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                                  മഴമഴ        

      
                            തുള്ളജ തുള്ളജ വെരുമറലപ്പാ

തുലപ്പാ മപ്പാസവുഎ വെരുമറലപ്പാ
റതപ്പാവറ ങജല് ഞപ്പാന് പറയവട
റതപ്പാരപ്പാ വപയ്യുഎ മഴയറലപ്പാ !

ഇരുളജല് ഒളജയജല് വെരുമറലപ്പാ
ഇടവെപപ്പാതജയജല് വെരുമറലപ്പാ

ഇക്കുറജയുഎ ഞപ്പാന് റതപ്പാല്പജറച
ഇകപ്പാണൂവന്നപ്പാരു മഴയവലപ്പാ
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                                                    റജയ-പജ
                                                         6 A 

                                                        അനന-ഒ
                                                                          3 A

                                                                                                                                                   32    



 ജജ.എചച.എസച വവെറജലപപ്പാറ                                                                                    മപ്പാഗസജന്         

      കണന് പൂചകണന് പൂച

അപ്പുവെജവന്റെ പൂച
പുള്ളജയുള്ള പൂച
നമീണവെപ്പാലന് പൂച
പമജവെരുഎ പൂച
പപ്പാലച നക്കുഎ പൂച
നല കണന് പൂച
                            
                       ദജയപ്പാ നസച ലജന്-പജ
                                 3A         

          അമ്മുമുയലേഡിനന്റെ പഠഡിതരഅമ്മുമുയലേഡിനന്റെ പഠഡിതര
       

 ഒരജകല്  ഒരജടതച  കൃഷ്ണപുരഎ  എവന്നപ്പാരു  രപ്പാജദഎ  ഉണപ്പായജരുന  .

കൃഷ്ണപുരതജവന്റെ വതറക അതജര്തജയജല് കൂവട രപ്പാധപ്പാ നദജ ഒഴുകജയജരുന

,നദമീതമീരതച  ഇഷഎ  റപപ്പാവല ഇളഎ  പുല്ലുകൾ വെളര്ന നജന്നജരുന  ,നദമീ
തമീരത്തുള്ള  കപ്പാടജല്  ഒരുപപ്പാടു

മൃഗങ്ങൾ  ഉണപ്പായജരുന  ,മപ്പാന്
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,മുയല് ,കടുവെ,സജഎഹഎ അങ്ങവന ഒരുപപ്പാടു മൃഗങ്ങൾ ഉണപ്പായജരുന .

ഈ കപ്പാടജലപ്പാണെച  സുനരജയപ്പായ അമ്മു മുയല് അവെളുവട അമയുവട കൂവട

കഴജഞ്ഞെജരുന്നതച  .  അവെൾക്കു  ആ  കപ്പാടജല്  ഒരുപപ്പാടു  കൂട്ടുകപ്പാരുഎ

ഉണപ്പായജരുന  .  മറ്റു  മുയല്  കുഞ്ഞുങ്ങൾ  എലപ്പാഎ  വപപ്പാതജറലപ്പാളജച

കളജക്കുറമപ്പാ അമ്മു മുയല് കപ്പാടജലൂവട കറങ്ങജ നടന. അറപപ്പാൾ അവെവളപ്പാരു

മപ്പാറന കണ്ടു ,എന്തച റവെഗതജലപ്പാവണെറന്നപ്പാ മപ്പാന് ഓടുന്നതച  ,അമ്മു മുയല്

മപ്പാനജവന്റെ  അടുതച  വചന്നച  പറഞ്ഞു  “നമസപ്പാരഎ  റചടപ്പാ  ,റചടന്  എന്തച
റവെഗതജലറനപ്പാടുന്നതച  ഇത്രയുഎ  റവെഗതജറലപ്പാടപ്പാന്  റവെവറ  ആര്ക്കുഎ
കഴജയജല ” മറ്റുള്ളവെരുവട കഴജവുകവള അഭജനനജകണെവമന അമ്മു വെജവന്റെ

അമ അവെൾക്കു പറഞ്ഞു വകപ്പാടുതജരുന . ആദദമപ്പായജടപ്പാണ ആവരങജലുഎ

മപ്പാവന അഭജനനജക്കുന്നതു  ,മപ്പാനജനു സറന്തപ്പാഷമപ്പായജ  ,അവെര് രണ്ടു റപരുഎ

കൂട്ടുകപ്പാരപ്പായജ  ,അമ്മു റചപ്പാദജച “റചടപ്പാ റചടപ്പാ എവന്നയുഎ ഇങ്ങവന ഓടപ്പാന്
പഠജപജകപ്പാറമപ്പാ ” മപ്പാന് പറഞ്ഞു “അതജവനന്തപ്പാ പഠജപജകപ്പാമറലപ്പാ ” മപ്പാന്

അമ്മുവെജവന റവെഗതജല് ഓടപ്പാന് പഠജപജച  .  മപ്പാനജറനപ്പാടച  യപ്പാത്ര പറഞ്ഞു
അമ്മു മുയല് സച്ച്വന്തഎ മപ്പാളതജവലതജ യറപപ്പാൾ കൂട്ടുകപ്പാര് റചപ്പാദജച “നമീ

എവെജവട റപപ്പായതപ്പാ ” നടന്നവതലപ്പാഎ അമ്മു പറഞ്ഞു  ,അറപപ്പാൾ കൂട്ടുകപ്പാര്

അവെവള  കളജയപ്പാകജ  .  അമ്മു  പറഞ്ഞു  “എലപ്പാവെരജല്  നജനഎ  നമുകച

എവന്തങജലുവമപ്പാവക പഠജകപ്പാനുണച ” കൂട്ടുകപ്പാര് വെമീണ്ടുഎ കളജയപ്പാകജ .

അവതപ്പാനഎ കപ്പാരദമപ്പാകപ്പാവത അമ്മു മുയല് അടുത ദജവെസവുഎ യപ്പാത്രയപ്പായജ

. ഇതവെണെ കണ്ടു മുടജയവതപ്പാരു തവെളവയ ആയജരുന ,തപ്പാവെള കുളതജല്

ചപ്പാടജ ചപ്പാടജ വപപ്പായച വകപ്പാണജരുന : അമ്മു മുയല് വെജളജച പറഞ്ഞു ” ഏയച

ചങ്ങപ്പാതജ ” തവെള റകട ഭപ്പാവെഎ റപപ്പാലുഎ കപ്പാണെജചജല . അമ്മു വെമീണ്ടുഎ പറഞ്ഞു
”  നജങ്ങവള  റപപ്പാവല  ഇത്രയുഎ  നല  ഒരു  അഭദപ്പാസജവയ  ഞപ്പാന്  റവെവറ
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കണജടജല  ”  .ഇതച  റകടറപപ്പാൾ തവെളയച  സറന്തപ്പാഷമപ്പായജ  ,രണ്ടു വെലജയ

ചപ്പാടഎ ചപ്പാടജ തവെള മുയളജനടുവതതജ . തവെള തവന്റെ വെമീര കഥകൾ അമ്മു

വെജറനപ്പാടച  പറഞ്ഞു  ,പപ്പാമ്പുകവള പറജച രക്ഷവപട കഥ  ,മുങ്ങപ്പാഎ കുഴജയജടച

റപപ്പായതു  ,അങ്ങവന  ഒരു  പപ്പാവടപ്പാരുപപ്പാടച  ,അമ്മു  എലപ്പാഎ  റകടജരുന

,അവെസപ്പാനഎ അമ്മു റചപ്പാദജച എവന്നയുഎ പഠജപജകപ്പാറമപ്പാ ഇതലപ്പാഎ  ,തവെള

സറന്തപ്പാഷറതപ്പാവട സമതജച  .  മപ്പാളതജറലകച  റപപ്പാകുഎ മുന്റപ അമ്മു

നവലപ്പാരു ചപ്പാടകപ്പാരജ ആയജമപ്പാറജ .അങ്ങവന ഓറരപ്പാ ദജവെസവുഎ അമ്മു ഓറരപ്പാ

കപ്പാരദങ്ങൾ  പഠജച  .  അങ്ങവന  ഇരജവക  ഒരുദജവെസഎ  ഒരു  റവെടന്  ആ

കപ്പാടജവലതജ  ,ഒരു  പപ്പാടച  മൃഗങ്ങൾ  റവെടവന്റെ  കയജല്  വപട്ടു  .  ഒടുവെജല്

അയപ്പാൾ  അമ്മുവുഎ  കൂടരുഎ  തപ്പാമസജക്കുന്ന  മപ്പാളതജനടുത്തുഎ  എതജ  .

മുയലുകൾ പരകഎ പപ്പാറഞ്ഞെപ്പാടജ  .അമ്മു മുയലജവനപ്പാരു ഉപപ്പായഎ  റതപ്പാന്നജ

,അമ്മു  മുയല്  റവെടവന്റെ  മുന്പജല്  വഞപ്പാണജ  വഞപ്പാണജ  നടന  ,റവെടന്

വെജചപ്പാരജച ഓടപ്പാന് വെയപ്പാത ഒരു മുയല് ഇതജവന റവെഗഎ പജടജകപ്പാഎ ,റവെടന്

അടുവത  തജയതുഎ  അമ്മു  കുതജച  പപ്പാഞ്ഞു  ,റവെടനുഎ  വെപ്പാശജ  യപ്പായജ

അയപ്പാൾ പുറവക ഓടജ  ,പവക്ഷ മപ്പാനജവന റപപ്പാവല ഓടുന്ന അമ്മു വെജവന

പജടജകപ്പാനുറണപ്പാ  റവെടനച  പറ്റുന  ,ഒടുവെജല്  ഓടജ  ഓടജ  ഒരു  വെലജയ

കുളതജവന്റെ  തമീരവതതജ  .റവെടനച  സറന്തപ്പാഷമപ്പായജ  ,ഇനജ  മുയല്

ഓടജലറലപ്പാ  ,അമ്മുവെജവന്റെ റമറലകച  അയപ്പാൾ ചപ്പാടജ  വെമീണ  ,അമ്മുവെപ്പാകവട

കുളതജവലവകടുത്തു ചപ്പാടജ  ,ആമലജവന്റെ മുകളജല് റപപ്പായജരുന  ,റവെടനുഎ

പുറവക  ചപ്പാടജ  ,അമ്മു  ആമല്  ഇലകളജല്  റമല്  ചപ്പാടജ  ചപ്പാടജ  കരയജല്

വപപ്പായച  ഇരുന  ,റവെടന് കുളതജവല വവെള്ളതജല് വെമീണ  .  അമ്മുവെജവന്റെ
കൂട്ടുകപ്പാരനപ്പായ  തവെളയുഎ  ആ  കുളതജവല  മമീനുകളുഎ  റചര്ന്നച  റവെടവന

കടജച ശരജവപടുതജ ,റവെടന് ജമീവെനുഎ വകപ്പാറണപ്പാടജ ,പജന്നമീവടപ്പാരജകലുഎ ആ
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വെഴജകച  വെന്നജടജല  .എലപ്പാറരയുഎ  രക്ഷജച  അമ്മു  മുയലജവന  മുയലുകളുവട

റനതപ്പാവെപ്പാകജ  ,അമ്മു  മുയല്  വെമീണ്ടുഎ  ഓറരപ്പാന്നച  പഠജചഎ  മറ്റുള്ളവെര്കച

തനജകരജയവുന്നതച പറഞ്ഞു വകപ്പാടുത്തുഎ കപ്പാടജല് ചുറജ നടന..

                                                                       അമൃത-എഎ

                                                                            9A

            നചമരതഡിനചമരതഡി
 നമീ ഒരു ചുവെന്ന വചമരതജ

സയന്സച ബുകജല് രണപ്പായജപകുതച
അണ്ഡവുഎ ബമീജവുഎ
അടയപ്പാളവപടുതജയ
വപന്സജല് ചജത്രഎ
നമീ ഒരു ചുവെന്ന വചമരതജ
പ്രതത്യുതചപപ്പാദന പുസ്തകതജവല
ആറപ്പാഎ പപ്പാഠഎ
അഞ്ചപ്പാഎ കപ്പാസജവന്റെ പജന്വബഞ്ചജവല
ഇകജളജചജരജ
റകപ്പാളനജപജറള്ളരുവട വെളര്ത്തുറദപ്പാഷതജനച
കക വവെള്ളയജല് സമപ്പാനഎ
നമീ ഒരു ചുവെന്ന വചമരതജ
തണപജവന്റെ തപ്പാളജ തലയജല് വെചപ്പാല്
ഉറുമരജകപ്പാത പൂവെച റതപ്പാട്ടുവെകജല് അലക്കുകലജവല
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വെഴുവെഴുപച
നമീ ഒരു ചുവെന്ന വചമരതജ
എവന്റെ മൂളയജവല മൂളുന്ന വെണച

വചവെജകജടയജവല ഉന്മപ്പാദഎ.

                                                            ഹസനബബീകെഎ-എഎ

                                                                      7 A

     ബുദഡിമറ്റോനദ കൃഷഡികറ്റോരന്ബുദഡിമറ്റോനദ കൃഷഡികറ്റോരന്
    ഒരജടവതപ്പാരജടതച രണ്ടു കര്ഷകര് ഉണപ്പായജരുന രപ്പാമുവുഎ , ദപ്പാമുവുഎ 

അവെര് രണ്ടു റപരുഎ ദരജദ്രര് ആയജരുന ,ഒരുറനരവത ആഹപ്പാരതജനു 

റപപ്പാലുഎ അവെര് കഷ വപടജരുന ,കുടജകൾ വെജശന കരയുന്നതച റനപ്പാകജ 

നജല്കപ്പാവന അവെര്കചകഴജഞ്ഞെജരുനള.അവെര് രപ്പാജപ്പാവെജവന കണ്ടുസങടഎ

പറഞ്ഞു . പ്രജകളുവട റക്ഷമതജല് തല്പരനപ്പായ ആ നല രപ്പാജപ്പാവെച  അവെര് 
കച പത്തു ചപ്പാകച വനലച വെമീതഎ

നല്കജ . രപ്പാമുവുഎ ദപ്പാമുവുഎ
സറന്തപ്പാഷറതപ്പാവട വെമീടജല്

തജരജവചതജ .രപ്പാമു കൂട്ടുകപ്പാവര
യുഎ ബന്ധുകവളയുഎ വെജളജച

വെജരുന നല്കജ .വെജരുന്നജനു
വെന്നവെവരലപ്പാഎ രപ്പാമുവെജവന പുകഴ്ത്തുകയുഎ വെജരുന നല്കപ്പാ തദപ്പാമുവെജവന 

കളജയപ്പാക്കുകയുഎവചയ്തു .ഇവതലഎകണ്ടു റപപ്പാങ്ങചകപ്പാരനപ്പായ രപ്പാമു സറന്തപ്പാ 

ഷജച .ദപ്പാമുവെപ്പാകവട ,ആ വനലജല് കുറവചടുത്തു കൃഷജ വചയപ്പാന്  തമീരുമപ്പാനജ 
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ച.കുറച വനലച നല്കജ ഒരു കപ്പാളവയ വെപ്പാടകവകടുത്തു കൃഷജ നജലഎ ഉഴുതു 

മറജച , വനലച പപ്പാകജ .ദപ്പാമുവെജവന്റെ കൃഷജ നന്നപ്പായജ വെന , പജവന്നയുഎ കൃഷജ 

വചയ്തു ദപ്പാമു ആ നപ്പാടജവല പണെകപ്പാരനപ്പായജ മപ്പാറജ .ദപ്പാമു നപ്പാട്ടുകപ്പാര്ക്കുഎ ബന്ധു 

കൾക്കുഎ വെജരുന നല്കജ ,എലപ്പാവെരുഎ ദപ്പാമുവെജവന പുകഴജ ,പവക്ഷ ദപ്പാമു 

എലപ്പാതജനുഎ കദവെതജനുഎ സഹപ്പായജച രപ്പാജപ്പാവെജനുഎ ,വെജരുന്നജവനതജയ 

എലപ്പാവെരചക്കുഎ നനജ പറഞ്ഞു ,എലപ്പാവെരചക്കുഎ ദപ്പാമുവെജവന ഒരുപപ്പാടജഷമപ്പായജ

,ദരജദ്രനപ്പായ രപ്പാമുവെജവന ആരുഎ കണ ഭപ്പാവെഎ റപപ്പാലുഎ കപ്പാണെജചജല .തവന്ന 
സഹപ്പായജച രപ്പാജപ്പാവെജവന വചന്നച കണ്ടു വെജലകൂടജയ സമപ്പാനങ്ങൾ നല്കപ്പാ 

നുഎ ദപ്പാമു മറന്നജല .ബുദജ മപ്പാനപ്പായ ദപ്പാമുവെജവന രപ്പാജപ്പാവെച  ഗപ്പാമ തലവെനപ്പായജ 

വെപ്പാഴജച .പഴയ കൂട്ടുകപ്പാരനപ്പായ രപ്പാമുവെജനച കൃഷജവചയപ്പാനുള്ള സഹപ്പായവുഎ ദപ്പാമു

നല്കജ ,ഒപഎ ഒരു ഉപറദശവുഎ ,വെജവതടുത്തു ഉണരുതച .കഥ ഇഷമപ്പാ റയപ്പാ

കൂട്ടുകപ്പാവര , നമ്മുവട സമയവുഎ ,പണെവുഎ നമൾ ദപ്പാമുവെജവന റപപ്പാവല 

ആറണെപ്പാ ചജലവെപ്പാക്കുന്നതച ,ആറലപ്പാചജച റനപ്പാക്കു .വെലജയ റനടങ്ങൾ റനടപ്പാ 

ന് വചറജയ സഹനങ്ങളുഎ ബുദജമുട്ടുകളുഎ സഹജകപ്പാന് മനസ്സുണപ്പാവെണെഎ .

                                                             ഷ്ഫ -വ്

                                                                                9 A
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                                                             ഹബബീബ് റഹനന്
                                                                    9 B                  

                                                                         ജ്തബീഷ്ണ -എ
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     അണറ്റോരകണനര കൂട്ടരുരഅണറ്റോരകണനര കൂട്ടരുര

ആനപ്പുറത്തു വെരുന്ന കറണപ്പാ

ഇലജകൾ തജങ്ങജയ കപ്പാടജലറയപ്പാ!

ഈറപ്പുലജയുവട കണ്ണുകറണപ്പാ!
ഉണജകരടജയുഎ ഉണജകളുഎ

ഊഞ്ഞെപ്പാലജലപ്പാടുന്ന കപ്പാഴ്ച കറണപ്പാ!
ഋഗച ദമുരുവെജട്ടു മപ്പാമലയജല്

ഋഷജമപ്പാരജരജക്കുമജരജപ്പു കറണപ്പാ.
എട്ടുവകട്ടുവള്ളപ്പാരു വെമീടജനുള്ളജല്
ഏടതജയറമവട പൂജ കറണപ്പാ

ഐലസപ്പാ-ഐലസപ്പാ-ഏലമജടച

ഒടകവെണജ വെരുന്ന കറണപ്പാ!
ഓടജതളര്വന്നപ്പാരു മപ്പാന്കജടപ്പാവെച
ഔഷധഎ നുണെയുന്ന മട്ടു കറണപ്പാഎ
അഎബരതജവന്റെ നടുവെജലപ്പായജ

അമടപ്പാ! സൂരദവന്റെ നജല്പു കറണപ്പാ! 

                                              നജ ഫപ്പാതജമ-പജ

                                                    7 B
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പ്രളയരപ്രളയര

     ഒരജകല് വെന്ന പ്രളയതജനു റശഷഎ അമ്മുവെജവന്റെ അമ ഒരു ശച്ച്വപ്പാസഎ 

വെജടുന.മവറന്നറതപ്പാ ആറലപ്പാചജചവകപ്പാണജരുന്ന അമ്മുവപപ്പാടുന്നവന ഇടജയുവട
ശബ്ദഎ റകടച വനടജതജരജഞ്ഞു.പുറതച അലകജയജട വെസ്ത്രങ്ങവളടുകപ്പാന് അ 
വെറളപ്പാടജ.റഴഗഎ എലപ്പാഎശരജയപ്പാകജയതജനു റശഷഎ മപ്പാനറതകച റനപ്പാകജ. 
റനരഎ ഉചതജരജഞ്ഞെറതയുള.വപരുമഴ തജമജര്ത്തു വപയ്യുകയപ്പാണെച. രപ്പാത്രജ 
യപ്പായജട്ടുഎ മഴ റതപ്പാര്ന്നജടജല.മലവഞ്ചരജവെജലുള്ള ഈ വെമീടജല് അവെളുഎ അമ 
യുഎ തനജചപ്പായജ.അചന് വെരപ്പാന് കപ്പാതജരജക്കുറമപ്പാറഴക്കുഎ വെമീടജല് വവെള്ളഎ 
കയറജയജരുന.അചന് വെരപ്പാതതജവനത്തുടര്ന്നച്ച്വജഷമജചജരുന്ന അമ്മു വപവട 
ന്നച പുററതകച റപപ്പായജ.അലറജവെജളജചച തജരജ
വക വെരുന്നതച കണച അമതജ  രകജയ റപപ്പാൾ
അവെൾ ഉരുൾ വപപ്പാടജവെരുന്നതപ്പായജ
അറജയജച.പറഞ്ഞുതമീരുഎ മചവപ വെമീടുഎ അവെരുഎ
മണജനടജയജല് വപട്ടു.രപ്പാവെജവല രക്ഷജകപ്പാവന
തജയ ആളുകൾഅപകടതജല്വപടവെറരയുഎ
മരജചവെറരയുഎ ആശുപത്രജയജല് എതജചറപപ്പാൾ അതജല് 
അമ്മുവുമുണപ്പായജരുന. ജമീവെജതതജറലകച തജരജച വെന്ന അമ്മു 
സങടറതപ്പാവട ഒരു വെപ്പാര്ത അറജഞ്ഞു. അവെൾ അനപ്പാഥ യപ്പാ യജ.അവെൾ 
അനണപ്പായവതപ്പാന്നച ഓര്ത്തു റനപ്പാകജ.മഹപ്പാപ്രളയഎ അവെവളയുഎ 
വെജഴുങ്ങജയജരുന...
                                                  ഫപ്പാരജസ -യു
                                                                     9 B
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          പൂകളര പൂമറ്റോറകളരപൂകളര പൂമറ്റോറകളര

 പൂമപ്പാറകൾ പുള്ളജയുടുപജട്ടു.

പപ്പാറജനടന പൂറന്നപ്പാടതജവലതജ .          
അവെജവട നജറവയ പൂകളുഎ പൂമപ്പാറകളുഎ 
റതനമീചകളുഎ വകപ്പാണചനജറഞ്ഞെജരുന.
അവെര് സറന്തപ്പാഷറതപ്പാവട റതന് കുടജചച 
പറന റപപ്പായജ....

                                     ആന്ഡ്രൂസ്
                                                   4 A

ചമ്മന്തഡിചമ്മന്തഡി

മുകണവന മുറജവചപ്പാത ചജരവെവകപ്പാവണപ്പാന ചുരണജയജടച

ഉപ്പുമുളകുപുളജയുള്ളജവയന്നജവെ റവെണറപപ്പാവലപ്പാപജചച

അമജക്കുഴവെജ വകപ്പാണമ ചതയ്ക്കുമഎ ചമന്തജ കജട്ടൂറലപ്പാ …
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ഇഞ്ചജതരജവയപ്പാരല്പഎ കൂവടപ്പാവണങജവലന്തു പറയപ്പാനപ്പാ

കഞ്ഞെജ കുടജക്കുവെപ്പാവനവന്തപ്പാരു

സച്ച്വപ്പാദപ്പാവണെന്റെറമ ! നമജച റപപ്പാകുഎ .

                                          നജയ ഫപ്പാതജമപ്പാ-വെജ ടജ

                                               3 B

                  റകറ്റോഴഡിക്കുഞന്ന്റകറ്റോഴഡിക്കുഞന്ന്

റകപ്പാഴജക്കുവഞ്ഞെപ്പാരു കുഞ്ഞെപ്പാറന്ന     

പപ്പാറജറപപ്പാകപ്പാനറജയജറല                   

നുള്ളപ്പാവഞ്ചന്നപ്പാലവയന്റെറമപ്പാ

വെയപ്പാ തള്ള കലജപജക്കുഎ
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         നറ്റോടര വതീടരനറ്റോടര വതീടര
ഓടുഎ മുയറല                            

പപ്പാടുഎ കുയജറല       
നപ്പാടച എവെജടപ്പാ
വെമീടച എവെജടപ്പാ

കണജലപ്പാവതപ്പാരു കപ്പാടപ്പാറണെപ്പാ
മണജലപ്പാവതപ്പാരു നപ്പാടപ്പാറണെപ്പാ
പപ്പാതപ്പാളഎ വചല്ലുഎ മപ്പാളറമപ്പാ
മപ്പാനഎ മുട്ടുഎ മരമപ്പാറണെപ്പാ

വെപ്പാടുഎ പുറവെ
വെജരജയുഎ മയജറല
നപ്പാടച എവെജടപ്പാ
വെമീടച എവെജടപ്പാ

റവെടന്മപ്പാരുവട കപ്പാടപ്പാറണെപ്പാ
കപ്പാടന്മപ്പാരുവട നപ്പാടപ്പാറണെപ്പാ
പച പുല് പരവെതനജറയപ്പാ
ഇടതജങ്ങുഎ വചറുവചടജകറളപ്പാ

                                  ഹുദ

                                             7A       
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        സതദതഡിനന്റെ ഫലേരസതദതഡിനന്റെ ഫലേര
 ഒരരിടതത്ത് വവേലു എന്ന ദരരിദ്രനകായ ഒരു മരരംവവേട്ടുകകാരന് ജജീവേരിചരി 
രുന.ഒരുദരിവേസരം വവേലു മരരംവവേട്ടുവേകാന്വവേണരി കകാടരിലൂവട നടന 
വപകാകുവമകാള്വേഴരിയരില് ഒരു സഞരി കരിടക്കുന്നതത്ത് കണ. വവേലു അ തത്ത് 
തുറനവനകാകരിയവപകാള് അത്ഭുതവപട്ടുവപകായരി. സഞരിനരിറവയ സസ്വരണ്ണവരം 
രത്നവരം. സവനകാഷവതകാവട വവേലു സഞരിയരംവകകാണത്ത് മുവന്നകാട്ടുനടന . ആ 
സമയരം ഒരു മരതരിന്വറ ചുവേടരില് ഒരു വൃദ്ധ യകായ സജീ എവനകാ 
പരതുനണകായരിരുന. വവേലു വചകാദരിച്ചു "എനകാ ണത്ത്നരിങ്ങള് 
അവനസ്വഷരിക്കുന്നതത്ത്"? വൃദ്ധ പറഞഞ്ഞുഃ "എന്വറമകവന്റെ മുഴുവേന് 
സമകാദദ്യങ്ങളരം അടങ്ങരിയ ഒരു സഞരി നഷ്ടവപട്ടു അതത്ത് തരി രയകയകാ". വവേലു 
സഞരി അവേരക്കുവനവര നജീടരി. അതത്ത് കണവപകാള് വൃദ്ധകത്ത് സമകാധകാനമകായരി 
അവേര സവനകാഷവതകാവട മടങ്ങരി. എ ന്നകാല് വവേലുവേരിനത്ത് സങ്കടരംവതകാന്നരി. 
അവേന് സതദ്യസന്ധത കകാണരി ചരിട്ടുരം അവേര ഒരുനനരിവേകാക്കുവപകാലുരം 
പറഞരില്ലവല്ലകാ എന്നത്ത്. വേരിശ നതളരന്നത്ത് വവേലുമരതരിന്വറ ചുവേടരില് ഇരുന .

വേരിശപത്ത് കകാരണരം അവേന് ചുറ്റുപകാടരംവനകാകരി. ഒരു പഴരം വപകാലുരം 
അവേരിവടവയങരം കകാ ണുന്നരില്ല. അവേന് മുകളരിവലെക്കുവനകാകരിയവപകാള് ഒരു 
മരതരിനത്ത് മുകളരില് ഒരു പഴുത പഴരം നരില്ക്കുന. വവേലു മരതരില്കയറരി 
ആവകയള്ള പഴവരം പറരിച്ചുവകകാണത്ത് വതവഴകത്ത് വേന . ആ സമയരം വേരിശന്നത്ത് 
തളരന്നത്ത് ഒരു വൃദ്ധന് അതുവേഴരിവേന. വവേലു സസ്വനരം വേരിശ പത്ത്മറന്നത്ത്ആ പഴരം 
വൃദ്ധനത്ത് വകകാടത. സവനകാഷവതകാവട അയകാള് മടങ്ങരി. വവേലു 
വേരിശവപകാടകൂടരി തന്വറ കുടരിലെരിവലെകത്ത് മടങ്ങരി. എന്നകാല് വവേലു അത്ഭുതവപട്ടു. 

തന്വറ കുടരില്നരിന്നസകാനതത്ത് ഒരു മവനകാഹരമകായ വകകാടകാരരം . വപവടന്നത്ത് 
ആകകാശതത്ത്നരിനരം ഒരു അശരജീരരിവേന. "നരിവന്റെ സതദ്യസന്ധതയ്ക്കുള്ള എന്റ 
സമകാനമകാണത്ത് ഈ വകകാടകാരരം നജീ ധനരികനകായരി ജജീവേരിക്കുക ." പരിന്നജീടള്ള 
കകാലെരം വവേലുധനരികനകായരി ജജീവേരിച്ചു.

                                                               ആത്ര-പ്  7B
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കളഡിപറ്റോട്ടരകളഡിപറ്റോട്ടര
    
       കടയജല് പതജവെജലുഎ അതജകഎ

തജരക്കുണപ്പായജരുന. വെര്ഷപ്പാന്തദതജ
വല സമപ്പാനവപപ്പാതജകവളപ്പാരുക്കുവെപ്പാന്
റവെണജ അവെസപ്പാന വെട ഓടതജലപ്പാ

യജരുന എലപ്പാവെരുഎ. 

വകപ്പാചമകൾകപ്പായജ കളജപപ്പാടങ്ങൾ വെപ്പാങ്ങുന്ന മുത ശജമപ്പാര്, കുടജകൾക്കുള്ള

പപ്പാവെകൾ വെപ്പാങ്ങുന്ന അച്ഛനമമപ്പാര്. കൂടജയജരജക്കുന്ന കളജപപ്പാടങ്ങളജല് നജന്നച 
തങ്ങൾകച റവെണവെ തജരവഞ്ഞെടുക്കുവെപ്പാന് തജടുകഎ കൂട്ടുന്ന വകപ്പാച 

കുറുമന്മപ്പാര്. കയജല് കജട്ടുന്നതച മതജയപ്പാകപ്പാവത മവറപ്പാരു കളജ പപ്പാടതജനപ്പായജ

വെഴകടജക്കുന്ന കുഞ്ഞു സുനരജമപ്പാര്. പതജവെപ്പാവണെങജലുഎ ഇ ന്നവത തജരകച 

റപപ്പാവലപ്പാന്നച ഇതജനു മുറന്ന ഒരജകലുഎ കണജടജലപ്പാതതപ്പാ യജരുന. കടയജല്
അറങ്ങപ്പാളഎ ഇറങ്ങപ്പാളഎ തൂകജയജടജരജക്കുന്ന ചുവെന്ന റജബ ണകളുഎ സച്ച്വര്ണ 

നൂലുകളുഎ, ഉത്സവെതജവന്റെ അന്തരമീക്ഷഎ ഓര്മജപജച. 
ഓടജനടക്കുന്ന കുടജകൾകജടയജല് നജനഎ വെമീണകജടക്കുന്ന കളജപപ്പാടങ്ങവള 

അതപ്പാതജടങ്ങളജറലകച എടുത്തു വവെയ്ക്കുകയപ്പാണെയപ്പാൾ. മടുപ്പു ഒട്ടുറമ റതപ്പാന്നജപജ
കപ്പാവത ഒറര റജപ്പാലജ പലയപ്പാവെര്തജ വചയ്യുന്ന അയപ്പാവള അധജകഎ റപരുഎ 

ഗപൗനജക്കുന്നറതയജല. നരച മുടജയജഴകൾ വചറുനദജ റപപ്പാവലവയപ്പാഴുകുന്നതജ 

നജവട കഷണജ കരപ്രറദശഎ തമീര്ത്തു. മുഖവത ചുളജവുകളുഎ, കുഴജഞ്ഞെ 
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കണജവല ക്ഷമീണെവുഎ അയപ്പാൾകച എഴുപതജലധജകഎ പ്രപ്പായഎ റതപ്പാന്നജപജച. 

കടയജല് നജറഞ്ഞു നജന്നജരുന്ന ക്രജസ്തുമസച ഗപ്പാനങ്ങൾ അയപ്പാൾകച മപ്പാത്രമല,

മറ്റു ജമീവെനകപ്പാര്ക്കുഎ വെലജയ സറന്തപ്പാഷഎ റതപ്പാന്നജപജചജരുന്നജല.കടയജവല 
കചറളപ്പാകജല് പന്ത്രണ്ടു മണെജയടജകപ്പാന് ഇനജ പറതപ്പാ പതജനറഞ്ചപ്പാ 

മജനജറ്റുകൾ മപ്പാത്രഎ ബപ്പാകജ. രപ്പാവെജവല എട്ടു മണെജ മുതല് തുടങ്ങജയ റജപ്പാലജയപ്പാ 

ണെച. അയപ്പാളപ്പാവണെങജല് കഴജഞ്ഞെ നപ്പാല്പതച വെര്ഷമപ്പായജ; അറതപ്പാ അതജലധജ 
കറമപ്പാ – ഇറത കടയജല് ഇറത റജപ്പാലജയജല് ഏര്വപട്ടുവകപ്പാണജരജക്കുകയപ്പാ 

യജരുന. ഇടവയപ്പാരജകല് റപപ്പാലുഎ അയപ്പാൾ ആ റജപ്പാലജയജല് നജനഎ മപ്പാറജ 

യജരുന്നജല. നഗരതജവല വെലജയ റഷപ്പാപജഎഗച മപ്പാളജവല തവന്നപ്രധപ്പാന ആക

ര്ഷണെമപ്പായജരുന കളജപപ്പാടങ്ങൾ വെജല്ക്കുന്ന ആ കട, ഒരു കപ്പാലതച. അ 
യപ്പാളുവട കുടജകൾ തവന്ന അയപ്പാറളപ്പാവടപ്പാപഎ അവെധജകപ്പാലങ്ങളജല് സമപ്പാന 

വപപ്പാതജകൾ വപപ്പാതജഞ്ഞു വകപ്പാടുകപ്പാനപ്പായജ വെരുമപ്പായജരുന. ഇന്നവെരുഎ വെലു 

തപ്പായജ. അയപ്പാളുവട ജമീവെജതതജവല നവലപ്പാരു ഭപ്പാഗവുഎ അയപ്പാൾ വചലവെഴജചജ 

രുന്നതച ആ കടയ്ക്കുള്ളജല് ആയജരുന. കളജപപ്പാടഎ വെപ്പാങ്ങപ്പാന് വെരുന്ന ഓറരപ്പാ 
കുടജകളുവടയുഎ മുഖവത സറന്തപ്പാഷഎ മപ്പാത്രഎ മതജയപ്പായജരുന അയപ്പാൾകച 

പുതജവയപ്പാരു ദജവെസഎ പ്രതമീക്ഷറയപ്പാവട കപ്പാതജരജക്കുവെപ്പാന്. തലയജവല ചുവെ 
ന്ന നമീളന് വതപ്പാപജ ഒതുകജ വെയ്ക്കുന്നതജനജവട റസപ്പാര് മപ്പാറനജര് അയപ്പാളുവട 

അടുറതകച വെന. അയപ്പാൾകച അറന്ന ദജവെസഎ ഒരു കളജപപ്പാടഎ തജര 

വഞ്ഞെടുകപ്പാഎ. കട അടയ്ക്കുന്നതജനച മുറന്ന മറകപ്പാവത അവതടുതച വവെയണെഎ

എറന്നപ്പാര്മജപജകപ്പാന് ആയജരുന അയപ്പാൾ വെന്നതച. റകപ്പാകജല് പന്ത്രണ്ടു 
മണെജ അടജക്കുന്നറതപ്പാവട വെര്ഷങ്ങളപ്പായജ കുടജകവള സറന്തപ്പാഷജപജചജരുന്ന 

ആ കളജപപ്പാട കടയച അവെസപ്പാന ഷടര് വെമീഴുകയപ്പാണെച. നപ്പാല്പതജലധജകഎ വെര് 

ഷങ്ങളപ്പായജ റജപ്പാലജ റനപ്പാകജയജരുന്ന, കുടജകവള സറന്തപ്പാഷജപജചജരുന്ന അയപ്പാ
ൾ ഉൾപവടയുള്ള റജപ്പാലജകപ്പാര്കച പജററ ദജവെസഎ മുതല് റജപ്പാലജ നഷമപ്പാവു 
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കയപ്പാണെച. കുടജകളുവട സറന്തപ്പാഷവുഎ വപപ്പാടജചജരജകളുഎ നജറഞ്ഞു നജന്നജരുന്ന 
ആ അന്തരമീക്ഷതജല് പറക്ഷ അയപ്പാളുവടയുഎ സഹപ്രവെര്തകരുവടയുഎ 

ദുദുഃഖവുഎ ആശങകളുഎ ഘനമീഭവെജച നജന. 

*********************
“നമീലനജലപ്പാവെജല് കുളജച നജന്നജരുന്ന രപ്പാത്രജ, രപ്പാജകുമപ്പാരജ വെലജയ ആ റകപ്പാട 

യ്ക്കുള്ളജല് ജനപ്പാലകരജകജല് നജന്നച ഉറവക പപ്പാടുഎ. അവെളുവട പപ്പാടച പുഴയുഎ, 

കപ്പാടുഎ, കടലുഎ കടന വചന്നച, രപ്പാപകലുകൾകപ്പുറഎ, ഏറഴഴു കടലുകൾക 

പ്പുറമുള്ള വകപ്പാടപ്പാരതജവല രപ്പാജ കുമപ്പാരവന്റെ വചവെജയജലുഎ എതജ. ഒരു ദജവെ 
സഎ രപ്പാജകുമപ്പാരന് തവന്റെ മപ്പാന്ത്രജക കുതജരവയയുഎ വതളജച പപ്പാടജവന്റെ ഈര 

ടജകൾ പജന്തുടര്ന്നച രപ്പാജകുമപ്പാരജവയയുഎ തജരഞ്ഞു ഏഴു കടലുഎ കടന, ഏഴു 

കരകളുഎ കടന, നക്ഷത്ര പപ്പാടങ്ങവളയുഎ, പൂറന്തപ്പാടങ്ങവളയുഎ പൂമണെഎ 

വെമീശുന്ന കപ്പാറജവനയുഎ കടന റകപ്പാടയച മുന്നജവലത്തുഎ. “അയപ്പാൾ അന്നച രപ്പാവെജ

വല അവെൾകച വെപ്പായജച വകപ്പാടുതതച ആ കഥയപ്പായജരുന. അവെൾകപ്പാകവട

ആ കഥ നന്നപ്പായജ ഇഷമപ്പാവുകയുഎ വചയ്തു.അവെസപ്പാനവത ബസജറങ്ങജ വെമീടജ 
റലക്കുള്ള വെഴജയജറലകച നടക്കുനചറപപ്പാൾ അയപ്പാളുവട കയജല് ചുവെന്ന ഒരു 

സമപ്പാനവപപ്പാതജ ഉണപ്പായജരുന. വവെളുത മഞ്ഞു വെമീണെവെജവടയപ്പാവക ഒരു 

മുതശജകഥയജവല രപ്പാവെച റപപ്പാവല റതപ്പാന്നജപജചജരുന. അയപ്പാൾ തവന്റെ കയജ

വല സമപ്പാനവപപ്പാതജ മുറുവക പജടജച റവെഗതജല് നടന. തവന്റെ വകപ്പാച വെമീ 

ടജവന്റെ മരപപ്പാളജ വകപ്പാണ്ടുണപ്പാകജയ വെപ്പാതജല് തുറന. അകത്തു കയറജ. അവെ 

ൾ അറപപ്പാഴുഎ വചറജയ വെമീല് വചയറജല് കജടനറങ്ങുനണപ്പായജരുന. പപ്പാവെഎ 

കപ്പാതച കപ്പാതജരുനറങ്ങജയതപ്പാവുഎ – അയപ്പാറളപ്പാര്ത്തു.അവെവള ഉറകതജ 
ല് നജനഎ വെജളജചണെര്തപ്പാവത അയപ്പാൾ ആ സമപ്പാനവപപ്പാതജ തുറന്നവെളുവട

മടജയജറലകച മുതശജകഥയജവല രപ്പാജകുമപ്പാരജയുവട പപ്പാവെ റചര്ത്തു വവെച. 
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ഏഴു വെയസുള്ള ഒരു കുടജയുവട ഓര്മകളുഎ,സച്ച്വപ്നങ്ങളുമപ്പായജഉറങ്ങുന്ന തവന്റെ

ഭപ്പാരദയുവട വനറുകയജല് ഉമ വവെചച, കയജവല കളജപപ്പാവെവയ ഒന കൂടജ മടജ 

യജല് റചര്തച വവെചച അയപ്പാൾ തവന്റെ മുറജയജറലകച നടന. നര വെമീണെ 
മുടജയജഴകൾ പപ്പാറജയജറങ്ങജയ കുഴജഞ്ഞെ കണ്ണുകളജല് ഏറതപ്പാ മുതശജകഥ 

യജവല രപ്പാജകുമപ്പാരജറയയുഎ സച്ച്വപ്നഎ കണവെൾ ഉറകഎ തുടര്ന. അവെളുവട 

മടജയജല് അയപ്പാൾ റചര്തച വവെച രപ്പാജകുമപ്പാരജ പപ്പാവെ.., 

                           

പ്രകൃതഡിനയന മഹറ്റോസമതന്ന്പ്രകൃതഡിനയന മഹറ്റോസമതന്ന്

     നമ്മുവട പ്രകൃതജ എത്ര മറനപ്പാഹരമപ്പാണെച.നജറവയ പചപജടച ഒളചജരജക്കു 

ന്ന മലകളുഎ പചപരവെതപ്പാനജവെജരജച വനല്പപ്പാടങ്ങളുഎ.എത്രമറനപ്പാഹരമപ്പാണെച
നമ്മുവട ഭൂമജ!
     നമ്മുവട നപ്പാടപ്പായ റകരളതജല്  തലയുയര്തജ നജല്ക്കുന്ന 
റകരവൃക്ഷങ്ങളുഎ കൃഷജ വചയ്യുന്ന മനുഷദരുമപ്പാണെച വഎശച്ച്വരദഎ.ഈ നപ്പാടജവല 
മനുഷദര് എലപ്പാ കപ്പാരദതജവുഎ ഒവതപ്പാരുമറയപ്പാവട 
നജല്ക്കുന്നവെരപ്പാണെച.അതുവകപ്പാണച തവന്നയപ്പാണെച ഇതു റപപ്പാവല 
നജലനജല്ക്കുന്നതുഎ..
                                                 ജമീന- വെജ റജ
                                                     8 B
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റതറ്റോണഡിയഡില കയറഡിയ സഡിരഹരറതറ്റോണഡിയഡില കയറഡിയ സഡിരഹര

റതപ്പാണെജ പുഴയച അകവരവയതജ.
ആളുകൾ റതപ്പാണെജയജല് കയറജ. 
കൂടതജല് ഒരു സജഎഹവുഎ കയറജ.
റകപ്പാട്ടുഎ സമ്പ്യൂട്ടുമജട സജഎഹഎ.!
                                        ആന്ഡ്രൂസച
                                              4 A

        ആമപ്പുറതന്ന് കയറഡിയ ആനആമപ്പുറതന്ന് കയറഡിയ ആന

 ഓടജറയപ്പാടജ ആനക്കുടന് ക്ഷമീണെജച.

വപവടന്നച ഇടജമുഴങ്ങജ.
ആനക്കുടന് റപടജചവെജറച.
പജന്നമീവടപ്പാരു വപരുമഴയപ്പായജരുന.
പുഴയുവട അകവരയപ്പാണെച ആനക്കുടവന്റെ വെമീടച.
അവെന് ഒരു ആമയുവട പുറതച കയറജ അകവരവയതജ.
                                         ആന്ഡ്രൂസച
                                              4 A
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                          എനന്റെ റകരളരഎനന്റെ റകരളര

  സഹദപര്വ്വതഎ പട്ടുചപ്പാര്തജടുഎ 
സച്ച്വപ്നഭൂമജയപ്പാഎ റകരളഎ
റകരമപ്പാമരഎ റചലജലപ്പാടജടുഎ 
റദവെഭൂമജയപ്പാഎ റകരളഎ                           
വകപ്പാഞ്ചജടുഎ വചറു റചപ്പാലകൾ 
കളകപ്പാഞ്ചജല് ജതജമൂളറവെ
ഇടവനഞ്ചജവല മണെജ വെമീണെയജല്
പ്രജയ രപ്പാഗമപ്പാവമവന്റെ റകരളഎ
           അറബജകടറലപ്പാ തജരയപ്പാല് തഴുകജ
           ഉറുമജ തലകൾ ഉയവര ചജതറജ
           ഓശപ്പാനപപ്പാടജവല വെമീഞ്ഞെപ്പായച റകരളഎ
           തപ്പാളതപ്പാല് ഒപന വകപ്പാട്ടുഎ റകരളഎ
            പരജചമുടജയുഎ കളരജവകപ്പാടജയുഎ
            കഥകളജകഥ ചുവെടജലപ്പാടജയുഎ
            പല നജറങ്ങപ്പായച പല മതങ്ങളപ്പായച
             ഒരുമ റതടുമമീ റകരളഎ
                                             അഭചറഷകച 

                                                    2 a                                   
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ആഷജകച-എഎ

  3 A
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                                               ആദ്നദവ് -പ് എസ്
                                                         3 A
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                                       അശച്ച്വജന് ദപ്പാസച-എഎ സച
                                                        3 A

   
                        

മുഹമ്മദ് ഫുവനദ്-എഎ
      3 A
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                                                ആദ്നദവ്-പ് എസ്

                                                          3A
                                     ശബീഹര്
                                                  4 C
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റസ്നേഹര റസ്നേഹര 
നജലപ്പാവെജവന്റെ രപ്പാത്രജയജല് ആ രണച ഇണെകജളജകൾ പരസ്പരഎ റസ്നേഹഎ

പങച  വവെക്കുകയപ്പാവെപ്പാഎ.പൂര്ണചന്ദ്രന്  തജളങ്ങജ  നജല്ക്കുന്ന
ആകപ്പാശതജറലകച  റനപ്പാകജ  അവെ  പുഞ്ചജരജക്കുന്ന.റസ്നേഹജച  വകപ്പാതജ
തമീരപ്പാത അവെ വെമീണ്ടുഎ വെമീണ്ടുഎ പരസ്പരഎ നദജറയപ്പാരവത മരവകപ്പാമജല്
പുഞ്ചജരജചവകപ്പാണച  ഇണെകച  റസ്നേഹചുഎബനഎ  നല്കുന.അവെയുവട
കണ്ണുകളജല്  റസ്നേഹതജവന്റെ  തമീറഗപ്പാളങ്ങൾ
ആളജകത്തുനണപ്പായജരുന.ഇവെരുവട  പരസ്പരഎ  റസ്നേഹഎ  കണച  ചന്ദ്രന്
റപപ്പാലുഎ  അമരന  നജല്ക്കുന.പജന്നമീടച  അവെ  കകറകപ്പാര്തച  ചന്ദ്രവന
റനപ്പാകജ  പറന്നകന്നച  മവറപ്പാരു  മരവകപ്പാമജറലകച  ഒരുറപപ്പാവല
രണ്ടുചജറകുകളുഎ  വെജരജചച  പറക്കുന.തമജല്  തമജല്  റനപ്പാകജവകപ്പാണച
തങ്ങളുവട  പ്രതജബജഎബഎ  കപ്പാണന്ന  നദജയജറലകച  റനപ്പാകജയുഎ  ഒരജകലുഎ
പജരജയപ്പാതജരജകപ്പാനുള്ള
ആകപ്പാഎശയുഎ  എലപ്പാഎ  അവെവയ  വെലപ്പാവത  ഒന്നജപജക്കുന.അവെ   പറന്നച
അടുത  മരവകപ്പാമജല്  എതജ.അവെളുവട  റസ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ
തുടരുന.ഇലകൾവകപ്പാണച  പല വെസ്തുകളുഎ ഉണപ്പാകജ  ആണ്കജളജ  തവന്റെ
ഇണെവയ അലങരജക്കുന.ആകപ്പാശതജല് നജലപ്പാവെജല്   കുതജച പപ്പായുന്ന
റമഘക്കുതജരകവള റനപ്പാകജ അ റസ്നേഹഎ നജലപ്പാവെജവന്റെ രപ്പാത്രജയജല് ആ രണച
ഇണെകജളജകൾ പരസ്പരഎ റസ്നേഹഎ   പങച വവെക്കുകയപ്പാവെപ്പാഎ.പൂര്ണചന്ദ്രന്
തജളങ്ങജ  നജല്ക്കുന്ന  ആകപ്പാശതജറലകച  റനപ്പാകജ  അവെ
പുഞ്ചജരജക്കുന്ന.റസ്നേഹജച വകപ്പാതജ തമീരപ്പാത അവെ വെമീണ്ടുഎ വെമീണ്ടുഎ പരസ്പരഎ
നദജറയപ്പാരവത  മരവകപ്പാമജല്  പുഞ്ചജരജചവകപ്പാണച  ഇണെകച
റസ്നേഹചുഎബനഎ  നല്കുന.അവെയുവട  കണ്ണുകളജല്  റസ്നേഹതജവന്റെ
തമീറഗപ്പാളങ്ങൾ  ആളജകത്തുനണപ്പായജരുന.ഇവെരുവട  പരസ്പരഎ  റസ്നേഹഎ
കണച ചന്ദ്രന് റപപ്പാലുഎ അമരന നജല്ക്കുന.പജന്നമീടച അവെ കകറകപ്പാര്തച
ചന്ദ്രവന  റനപ്പാകജ  പറന്നകന്നച  മവറപ്പാരു  മരവകപ്പാമജറലകച  ഒരുറപപ്പാവല
രണ്ടുചജറകുകളുഎ  വെജരജചച  പറക്കുന.തമജല്  തമജല്  റനപ്പാകജവകപ്പാണച
തങ്ങളുവട  പ്രതജബജഎബഎ  കപ്പാണന്ന  നദജയജറലകച  റനപ്പാകജയുഎ  ഒരജകലുഎ
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പജരജയപ്പാതജരജകപ്പാനുള്ള  ആകപ്പാഎശയുഎ  എലപ്പാഎ  അവെവയ  വെലപ്പാവത
ഒന്നജപജക്കുന.അവെ   പറന്നച  അടുത  മരവകപ്പാമജല്  എതജ.അവെളുവട
റസ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ തുടരുന.ഇലകൾവകപ്പാണച പല വെസ്തുകളുഎ ഉണപ്പാകജ
ആണ്കജളജ  തവന്റെ  ഇണെവയ  അലങരജക്കുന.ആകപ്പാശതജല്  നജലപ്പാവെജല്
കുതജച  പപ്പായുന്ന  റമഘക്കുതജരകവള  റനപ്പാകജ  അവെ  രണ്ടുഎ  പരസ്പരഎ
ആലജഎഗനഎ  വചയ്തു.വപവടന്നച  ഇലകൾവകപ്പാണച   ഉണപ്പാകജയ  പൂകൾ
വകപ്പാണച  അലങരജച  ഒരു  പചപറഞ്ചപ്പാല  തവന്റെ  ആണ്കജളജകച
സമര്പജകപ്പാനപ്പായജ  വപണ്കജളജ  തവന്റെ  തുണെറയപ്പാടച  കണടകപ്പാന്
കല്പജച.അതച  കണടച.വപടവന്നപ്പാരു  ഒരു  റഖപ്പാര  ശബ്ദഎ  റകടച
വഞടജയുണെര്ന്ന  ആണ്കജളജ  തവന്റെ  വപണ്കജളജവയ  റനപ്പാകജയറപപ്പാൾ
അവെജവട  തവന്റെ  ഇണെ  സമര്പജകപ്പാന്  നജന്ന  പചപറഞ്ചപ്പാല  മത്രഎ.അതച
ആവക  ഭയന്നച  സങടറതപ്പാവട  തവന്റെ  ഇണെവയ  ഒരജ  കഴുകന്
റപ്പാഞ്ചജവകപ്പാണ്ടു റപപ്പാകുന്ന ഭയപ്പാനകമപ്പായ കപ്പാഴ്ചയപ്പാണെച കണതച.ആണ്കജളജ
അതജവന്റെ  ഭയവമതപ്പാഎ   കദരദമപ്പാകജ  കഴുകവന  പജന്തുടര്ന.ഒരു
മഹപ്പായുദഎ  റപപ്പാവല   അതച  കഴുകനുമപ്പായജ  റപപ്പാരപ്പാടതജനു
തുനജഞ്ഞു.കഴുകവന്റെ കൂര്ത നഖങ്ങൾ ആ കജളജയുവട ശരമീരമപ്പാവക രകഎ
ഒലജപജച.ഇണെകജളജ അതജവന്റെ തുണെവയ റനപ്പാകജ വെപ്പാവെജട്ടു കരഞ്ഞു.കഴുകന്
വപണ്കജളജവയ വെജണജറലകജട്ടു.എന്നജടച  ആണ്കജളജയുവട റനവര തജരജഞ്ഞെച
അതജവന ആക്രമജച.പരസ്പരഎ റസ്നേഹജചച വകപ്പാതജതമീരപ്പാവത അവെ പരസ്പരഎ
റനപ്പാകജ  കണ്ണുനമീവരപ്പാഴുകജ.ആണ്കജളജയുവട  റദഹത്തുനജന്നച  രകഎ
ഉറവവെടുത്തു.ഒനഎ  വചയപ്പാനപ്പാകപ്പാവത  വപണ്കജളജ  പരസ്പരഎ
ആര്തലച.അവെസപ്പാനഎ  ആ  ദുഷചജന്ത  ആണ്കജളജവയയുഎ
വെജണജറലവകറജഞ്ഞു.അതച  വപണ്കജളജയുവട  മുമജറലകച
പജടഞ്ഞുവെമീണ.രണ്ടുറപരുഎ  പരസ്പരഎ  കകറകപ്പാര്തച
പജരജഞ്ഞു.അവെസപ്പാനഎ  രണ്ടു  തൂവെലുകവള  റപപ്പാവല  റസ്നേഹജച  വകപ്പാതജ
തമീരപ്പാത  അവെര്  വെജശപ്പാലമപ്പായ  ആകപ്പാശറതകച  പറന.ഇവെരുവട
അവെസ  കണച  പൂര്ണ  ചന്ദ്രന്  റപപ്പാലുഎ  കണ്ണുനമീവരപ്പാഴുകജ.ആ  രണ്ടു
തുവെലുതൾ  റസ്നേഹജച  ,ആ  പ്രണെയപ്പാത്മപ്പാകൾസച്ച്വര്ഗതജവന്റെ
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കവെപ്പാടങ്ങളജലൂവട  അവെ  രണ്ടുഎ  പരസ്പരഎ  ആലജഎഗനഎ  വചയ്തു.വപവടന്നച
ഇലകൾവകപ്പാണച   ഉണപ്പാകജയ  പൂകൾ  വകപ്പാണച  അലങരജച  ഒരു
പചപറഞ്ചപ്പാല തവന്റെ ആണ്കജളജകച സമര്പജകപ്പാനപ്പായജ വപണ്കജളജ തവന്റെ
തുണെറയപ്പാടച  കണടകപ്പാന്  കല്പജച.അതച  കണടച.വപടവന്നപ്പാരു  ഒരു
റഖപ്പാര  ശബ്ദഎ റകടച  വഞടജയുണെര്ന്ന ആണ്കജളജ  തവന്റെ വപണ്കജളജവയ
റനപ്പാകജയറപപ്പാൾ  അവെജവട  തവന്റെ  ഇണെ  സമര്പജകപ്പാന്  നജന്ന
പചപറഞ്ചപ്പാല മത്രഎ.അതച ആവക ഭയന്നച സങടറതപ്പാവട തവന്റെ ഇണെവയ
ഒരജ  കഴുകന്  റപ്പാഞ്ചജവകപ്പാണ്ടു  റപപ്പാകുന്ന  ഭയപ്പാനകമപ്പായ  കപ്പാഴ്ചയപ്പാണെച
കണതച.ആണ്കജളജ  അതജവന്റെ  ഭയവമതപ്പാഎ   കദരദമപ്പാകജ  കഴുകവന
പജന്തുടര്ന.ഒരു മഹപ്പായുദഎ റപപ്പാവല  അതച കഴുകനുമപ്പായജ റപപ്പാരപ്പാടതജനു
തുനജഞ്ഞു.കഴുകവന്റെ കൂര്ത നഖങ്ങൾ ആ കജളജയുവട ശരമീരമപ്പാവക രകഎ
ഒലജപജച.ഇണെകജളജ അതജവന്റെ തുണെവയ റനപ്പാകജ വെപ്പാവെജട്ടു കരഞ്ഞു.കഴുകന്
വപണ്കജളജവയ വെജണജറലകജട്ടു.എന്നജടച  ആണ്കജളജയുവട റനവര തജരജഞ്ഞെച
അതജവന ആക്രമജച.പരസ്പരഎ റസ്നേഹജചച വകപ്പാതജതമീരപ്പാവത അവെ പരസ്പരഎ
റനപ്പാകജ  കണ്ണുനമീവരപ്പാഴുകജ.ആണ്കജളജയുവട  റദഹത്തുനജന്നച  രകഎ
ഉറവവെടുത്തു.ഒനഎ  വചയപ്പാനപ്പാകപ്പാവത  വപണ്കജളജ  പരസ്പരഎ
ആര്തലച.അവെസപ്പാനഎ  ആ  ദുഷചജന്ത  ആണ്കജളജവയയുഎ
വെജണജറലവകറജഞ്ഞു.അതച  വപണ്കജളജയുവട  മുമജറലകച
പജടഞ്ഞുവെമീണ.രണ്ടുറപരുഎ  പരസ്പരഎ  കകറകപ്പാര്തച
പജരജഞ്ഞു.അവെസപ്പാനഎ  രണ്ടു  തൂവെലുകവള  റപപ്പാവല  റസ്നേഹജച  വകപ്പാതജ
തമീരപ്പാത  അവെര്  വെജശപ്പാലമപ്പായ  ആകപ്പാശറതകച  പറന.ഇവെരുവട
അവെസ  കണച  പൂര്ണ  ചന്ദ്രന്  റപപ്പാലുഎ  കണ്ണുനമീവരപ്പാഴുകജ.ആ  രണ്ടു
തുവെലുതൾ  റസ്നേഹജച  ,ആ  പ്രണെയപ്പാത്മപ്പാകൾസച്ച്വര്ഗതജവന്റെ
കവെപ്പാടങ്ങളജലൂവട.....

                   റജന്സപ്പാന .വക പജ
                        8 A
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                                                       ദജല്ഷപ്പാന ടജ
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                                                  റന്നപ്പാഫപ്പാതജമ -വക
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                                                                          റ്ഫ വ്
                                                                              6A
                                                   

                മരഎമരഎ
 
               മരഎ ഒരു വെരഎ
               മരമപ്പാണെച തണെല്       
               മരമപ്പാണെച വെമീടച
              വെമീടപ്പാണെച സച്ച്വര്ഗഎ
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                                                 നജദ വക
                                                               9 B

           
           
 
           

           
           

                                                ആദ്തശ കകെ സ്
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     ഓണര വറനഓണര വറന    ....

      
    

       
ഓണെഎ വെറന്ന വപപ്പാറന്നപ്പാണെഎവെറന്ന ....

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

ചജങ്ങഎ വെറന്നവപപ്പാന്നജന് ചജങ്ങഎ വെറന്ന ...

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

പൂവെജറുകപ്പാഎ തുമപവെജറുകപ്പാഎ ....

പൂവെജറുകപ്പാഎ കപ്പാകപ്പാപൂവെജറുകപ്പാഎ ....
അതമറലപൂകളവമപ്പാരുകപ്പാഎ

ഓണെഎ വെവര പൂകളവമപ്പാരുകപ്പാഎ

ഓണെഎ വെറന്ന ... വപപ്പാറന്നപ്പാണെഎവെറന്ന ....
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ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

ചജങ്ങഎ വെറന്ന ... വപപ്പാന്നജന് ചജങ്ങഎ വെറന്ന ....

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

തുമജ പജടജകപ്പാഎ വപപ്പാന്നൂഞ്ഞെപ്പാവലപ്പാരുകപ്പാഎ ....

തുമജ വപറണ ഓടജവെപ്പാറയപ്പാ ....

അതചമയഎ കപ്പാണെപ്പാഎ ഉത്രപ്പാടകപ്പാഴ്ച കപ്പാണെപ്പാഎ ....

ഓണെത്തുമമീ ഓടജവെപ്പാറയപ്പാ .....

ഓണെഎ വെറന്ന ... വപപ്പാറന്നപ്പാണെഎവെറന്ന ....

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

ചജങ്ങഎ വെറന്ന ... വപപ്പാന്നജന് ചജങ്ങഎ വെറന്ന ....

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ....

ഓണെകഥകൾ റകൾകപ്പാഎ ഓണെപപ്പാട്ടു പപ്പാടപ്പാഎ ....

ഓണെകജളമീ ഓടജവെപ്പാറയപ്പാ ....

ഓണെറകപ്പാടജ വെപ്പാങ്ങപ്പാഎ ഓണെസദദയുണപ്പാഎ .....

ഓടജവെപ്പാവയന് കൂട്ടുകപ്പാവര ...

                      
                      അലന്- പജ വെജ
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        മഴവഡിലന്ന്മഴവഡിലന്ന്

മപ്പാനത്തുവണപ്പാരു മഴവെജലച
മനഎ മയക്കുഎ മഴവെജലച
മഴ കഴജയുറമപ്പാൾ മഴവെജലച
മറനപ്പാഹരജയപ്പാണെമീ  മഴവെജലച

മഴവെജലജവന്റെ മുഖമറജയപ്പാറമപ്പാ 
ഏഴു നജറങ്ങൾ നജറഞ്ഞെ മുഖഎ
റപ്പാ റപപ്പാല് നല വെളഞ്ഞെ മുഖഎ
സുനര വെര്ണഎ നജറഞ്ഞെ മുഖഎ

മപ്പാനഎ കണ്ടു ഞപ്പാന് നജറയവട
മനഎ കുളജര്ത്തു തളജര്കവട 
മഴ കഴജയുറമപ്പാൾ വെരജകജറല
മനഎ കവെരപ്പാന് നമീ മഴവെജറല

                                    റദവെപ്രഭ-പജ
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The solar systemThe solar system
   long   long  ago   there   lived   three  best   friends  named

sun,earth   and   moon.One   day   the   moon   said   that   i   am
boared ,boared,boared.We can play any games now. At that
time , the earth and sun thinked about the game to play.At
last   earth   got   an   idea.The   earth   said   to   moon   and   sun
that   ,we   can   play   a   game.Then   the   moon   and   sun   geited
and   asked   earth   about     the   game.And   earth   started
explaining   the   game.The   name   of   the   game   is   “the   solar
system”.And earth also said to call our friends and play the
game.The sun and moon agrreed that then they call all their
friends  and  playin   the  game.And one  of   them   asked   that
what   is   the   role  of  me   in   this   game?The   earth  once  again
explained   the   game   to   him.The   sun   will   stand   in   the
middle,we   will   rotate   him   by   stending   another
position.And,the moon will rotate me.All of them liked the
game.Then they  played  the  game.Now in   the  year  of  2019
also   they  didn't   stopped   the  game.And  they  are  known us
plants.
  
                           ആന്നമര് ആനനന
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        ലേഡിറഡിലകകറന്ന്  അരഗങ്ങളലേഡിറഡിലകകറന്ന്  അരഗങ്ങള
      സനസന. . സസസസ

          ഷഹന ഷഷറസനഷഹന ഷഷറസന. . പസ പസപസ പസ
          റസനഷസഫറസനഷസഫ.. .. ഇ എഎഇ എഎ
          ഫഫാതസമ സുഹഹ്റഫഫാതസമ സുഹഹ്റ . . വസ ഷകവസ ഷക
          റസനഷ മമഫാളറസനഷ മമഫാള. . പസപസ
          ഷസബഹ് ലഷസബഹ് ല. . എഎഎഎ
          അനനനഅനനന. . സസ സസ 
          ഷസഫഷസഫ. . വസവസ
          ഫഫാരസസഫഫാരസസ. . യയ
          ററൗബസയതഹ്ററൗബസയതഹ്. . വസവസ
          ഷഹന്ന ഷഷറസനഷഹന്ന ഷഷറസന. . പസ ഷകപസ ഷക
          വസസഹ്മയവസസഹ്മയ. . പസപസ
          ജസഷജസഷ. . എഎ
          ഫഫാതസമ ഫസദഫഫാതസമ ഫസദ. . എഎഎഎ

    അഭസജസതഹ് എഎ ബസജഅഭസജസതഹ് എഎ ബസജ

            മുഹമ്മദഹ് ആസസഎമുഹമ്മദഹ് ആസസഎ . . സസസസ
            മണസകണ്ഠനമണസകണ്ഠന. . ഷക ടസഷക ടസ
            മസദഹ് ലഫാജഹ്മസദഹ് ലഫാജഹ് . . സസസസ
            അശശസനഅശശസന. . ഒഒ
            നൂറുല് അമമീനനൂറുല് അമമീന. . ടസടസ
            അഖസമനഷഹ്അഖസമനഷഹ് . . പസ വസപസ വസ
            അഭസമഷകഹ്അഭസമഷകഹ് ..പസപസ
            

              

          ജഡിജഡി..എചന്ന്എചന്ന്..എസന്ന് നവറഡിലേപറ്റോറയഡിനലേ  എസന്ന് നവറഡിലേപറ്റോറയഡിനലേ  ""ലേഡിറഡില കകറന്ന്സന്ന്ലേഡിറഡില കകറന്ന്സന്ന്"  "  ക്ലബഡിനന്റെ ക്ലബഡിനന്റെ 
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