


ആമുഖഖ

പപ്രിയപപ്പെട്ട കുട്ടപ്രികപള,

                              
പല  രരീതപ്രിയപ്രില്   പലയപ്രിടങ്ങളപ്രില്  നപ്രിനന്നായപ്രി  ലഭഭ്യമന്നാകുന

വപ്രിവരങ്ങള്  ഉപയയന്നാഗപ്രിക്കുകയയും  സയുംസ്കരപ്രിക്കുകയയും  കകമന്നാറയും
പചെയ്യുകയയും  പചെയ്യുന  ഒരു  യലന്നാകതന്നാണയലന്നാ  നന്നായും  ജരീവപ്രിക്കുനതത.
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളന്നാണത  ഈ  വപ്രിനപ്രിമയതപ്രിപന്റെ  അടപ്രിസന്നാനയും.  പുതപ്രിയ
യലന്നാകതപ്രില്, അതപ്രിപന്റെ ദപ്രിശയയും ചെലനങ്ങളയും തപ്രിരപ്രിച്ചറപ്രിഞ്ഞുള്ള ജരീവനയും
സന്നാധഭ്യമന്നാകപ്രിപയടുക്കുനതപ്രിനത  കമമ്പ്യൂട്ടറുകപളക്കുറപ്രിച്ചുള്ള  അടപ്രിസന്നാന
പരമന്നായ  അറപ്രിപവങപ്രിലയും,  അതഭ്യന്നാവശഭ്യമന്നാകുനതത  അതുപകന്നാണന്നാണത.
ഇതരയും  ആവശഭ്യങ്ങള്  തപ്രിരപ്രിച്ചറപ്രിഞ്ഞുപകന്നാണന്നാണത  ഈ  ഡപ്രിജപ്രിറല്
മന്നാഗസപ്രിന്  രൂപകല്പന  പചെയപ്രിട്ടുള്ളതത.  വപ്രിവരവപ്രിനപ്രിമയതപ്രിപന്റെ
അടപ്രിസന്നാനസയങത  ങ്ങള്ക്കുപുറയമ  നമുകത  പഠപ്രികന്നാനുള്ള  എലന്നാ
വപ്രിഷയങ്ങളപ്രിലയും  അതത  എങ്ങപന  പയയന്നാഗപ്രികന്നായും  എനയും
കലയയും,സയുംസ്കന്നാരവയും,സന്നാഹപ്രിതഭ്യവയും  മന്നാഗസപ്രിനപ്രിലൂപട  പരപ്രിചെയ
പപ്പെടുനണത.  സര്ഗന്നാത്മകതയയും സന്നായങതപ്രികപഠനവയും ഉള്പകന്നാ ള്ളുന
ഈ  ഡപ്രിജപ്രിറല്  മന്നാഗസപ്രിന്  നവഭ്യമന്നായ  ഒരനുഭവമന്നായപ്രിതരീരുപമനത
പതരീകപ്രിയന്നായും.

 
ലപ്രിറപ്രില് കകറതസത
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പുസ്തകെെ രചനനാസമലിതലി

         സന്നാഫത എഡപ്രിറര്                                :   സപ്രിന്ധു . ടപ്രി

         സ്റ്റുഡന്റെത എഡപ്രിറര്                              :         പവപ്രിന്. എയും.എന്

         അയസന്നാസപ്രിയയറത എഡപ്രിയറര്സത             :        ഹുകസന് അന്സപ്രില്. വപ്രി.പക
                                                                             നപ്രിഹന്നാല്. പപ്രി. പപ്രി
                                                                             അനപ്രില്. സപ്രി.ടപ്രി

         എകപ്രികമ്പ്യൂട്ടരീവത എഡപ്രിറര്                       :       അയുംന. എ.വപ്രി
         എഡപ്രിയറന്നാറപ്രിയല് യബന്നാര്ഡത                  :         ഷപ്രിബപ്രില.പപ്രി.വപ്രി

           അഫതറരീനപ്രി  ഫന്നാതപ്രിമ
                                                                            ഹന്നാരപ്രിസ.എ.എയും
                                                                            സുഫരീന.എയും
                                                                            ഫന്നാതപ്രിമ സജ. പപ്രി.പക
                                                                            ജപ്രിസ്ന പഷറപ്രിന്. സപ്രി
                                                                            അന്സപ്രിയ.പക.വപ്രി

          നപ്രിഹന്നാല.പപ്രി.വപ്രി
                                                                            നബരീല്. എന്
                                                                            അര്ജുന്. പപ്രി 
                                                                            അര്ജുന്. 

                                                                            സനരീപത.
                                                                            റപ്രിപനന്നാ.ഇ

           ഇഷന്നായും.എന്
           അഖപ്രില് പമന്നായരീന്
           മുനവപ്രിര്
           ഷഫത ല.എന്
           അല്ഫ ജന്നാസപ്രിയ
           ഫന്നാസപ്രില
           മുര്ഷപ്രിദ ഷറപ്രിന്
           ഫന്നാതപ്രിമ ഫര്ഹതത

4  LITTLE KITES UNIT



ആശശംസകള

ലപ്രിറപ്രില്  കകറതസത  യണപ്രിറപ്രിപന്റെ   ആഭപ്രിമുഖഭ്യതപ്രില്
പുറതപ്രിറക്കുന  ഡപ്രിജപ്രിറല്  മന്നാഗസപ്രിനത  എലന്നാവപ്രിധ  ആശയുംസകളയും
യനരുനയതന്നാപടന്നാപ്പെയും  വപ്രിവര  സന്നായങതപ്രികവപ്രിദഭ്യയപട  യമഖലയപ്രിലയും
അവരുപടതന്നായ  വഭ്യകപ്രിമുദ്ര  പതപ്രിപ്പെപ്രിയന്നാന്  കഴപ്രിയപട്ട  എനത
അനുഗ്രഹപ്രിക്കുകയയും പചെയ്യുന.

സകക്കീന ടക്കീച്ചര
HM

( Dr.KBMMHSS Thrithala )
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ആശശംസകള

വന്നായനയപട  യലന്നാകയും  കമമ്പ്യുട്ടറപ്രിയലക്കുയും  പമന്നാകബല്
യഫന്നാണപ്രിയലക്കുയും  മന്നാറപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുന  കന്നാലഘട്ടതപ്രില്
നവസന്നായങതപ്രികവപ്രിദഭ്യപയ  ആയധമന്നാകപ്രി  കലയയും  സയുംസ്കന്നാരവയും
വളര്യതണതപ്രിപന്റെ  ആവശഭ്യകത  തപ്രിരപ്രിച്ചറപ്രിഞന്നാണത  ഡപ്രിജപ്രിറല്
മന്നാഗസപ്രിനുകള് രൂപപപ്പെട്ടു വരുനതത.  നമ്മുപട  സ്കുളപ്രിപല ലപ്രിറപ്രില് കകറത
വപ്രിദഭ്യന്നാര്തപ്രികള്  ഒരുക്കുന  ഡപ്രിജപ്രിറല്  മന്നാഗസപ്രിന്  നവഭ്യമന്നായ
ഒരനുഭവമന്നായപ്രി മന്നാറപട്ട എനത ആശയുംസപ്രിക്കുന.

രനാജക്കീവറ്റ് മനാസ്റ്റര
പപ്രിന്സപ്രിപ്പെല്

( Dr.KBMMHSS Thrithala )
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ആശശംസകള

യകരളയും  ഇനത  വപ്രിദഭ്യന്നാഭഭ്യന്നാസയമഖലയപ്രില്  ഒരുപന്നാടത  മുയനന്നാട്ടത
യപന്നായപ്രിപകന്നാണപ്രിരപ്രിക്കുകയന്നാണത. നൂതന സന്നായങതപ്രിക വപ്രിദഭ്യന്നായലന്നാകതത
വപ്രിദഭ്യന്നാര്തപ്രികപള  കകപപ്രിടപ്രിച്ചുയര്ത്തുന  തപ്രിപന്റെ  ഭന്നാഗമന്നായപ്രി  രൂപയും
പകന്നാണത  LITTLE  KITES വപ്രിദഭ്യന്നാര്തപ്രികള്  തയന്നാറന്നാകപ്രിയ  ഈ
ഡപ്രിജപ്രിറല് മന്നാഗസപ്രിനത എലന്നാവപ്രിധ ആശയുംസകള് യനരുന.

ഹനക്കീഫ ചചനാലകല്
PTA President

( Dr.KBMMHSS Thrithala )

7  LITTLE KITES UNIT



ഉള്ളടകഖ

ആമുഖയും.............................................................................................................2

ലപ്രിറപ്രില് പപകറതസത...............................................................................................3
പുസ്തക രചെനന്നാസമപ്രിതപ്രി........................................................................................4
ആധന്നാരരഹസഭ്യയും................................................................................................9

കന്നാതപ്രിരപ്രിപ്പെത.....................................................................................................10

വൃദ................................................................................................................12

തലപകട്ടത........................................................................................................12

മമൗനയും.............................................................................................................12

പച്ച................................................................................................................13

മഴ..................................................................................................................14

വയനന്നാട്ടപ്രിയലകത ഒരു യന്നാത...............................................................................15

ചെപ്രില...............................................................................................................16

ഒറപപ്പെട്ടു യപന്നായ അച്ഛന്.....................................................................................17

പളയയും............................................................................................................18

വപ്രിദഭ്യന്നാലയയും......................................................................................................19

പന്നായത വ ഞപ്രി....................................................................................................20

അദദന്നാനതപ്രിപന്റെ ഫലയും....................................................................................21

എപന്റെ അനുഭവക്കുറപ്രിപ്പെത.....................................................................................22

കന്നാരുണഭ്യയും.......................................................................................................23

ജരീവപ്രിതയും.........................................................................................................24

മന്നാമഴയും...........................................................................................................25

മഴ..................................................................................................................26

യകരളപത കരയപ്രിപ്പെപ്രിച്ച സയുംഭവയും.......................................................................27

യനന്നാവത.............................................................................................................28

മന്നായന്നാദപ്രിനങ്ങള്................................................................................................29

യവടപനപപ്രിടപ്രിപച്ച..............................................................................................31

കനല്ശന്നാഖ.....................................................................................................34

ഉറവ...............................................................................................................35

മറുപടപ്രി............................................................................................................37

പുതു ജരീവന്.....................................................................................................39

സൂരഭ്യപകന്നാശയും..................................................................................................41

യന്നാത വപ്രിവരണയും..............................................................................................42

ഞങ്ങള് വരച്ച ചെപ്രിതങ്ങള്.................................................................................46



ആധനാരരഹസസഖ

വരീടപ്രിനുള്ളപ്രില്,  അലമന്നാരയപ്രില്,  പഴയ  പതകടലന്നാസപ്രില്
പപന്നാതപ്രിഞ്ഞു  സൂകപ്രിച്ചപ്രിരപ്രിയ്കുന  ആധന്നാരവയും  അടപ്രിയന്നാധന്നാരങ്ങളയും
ചെരപ്രിതയരഖകളന്നാണത.   സന്നാമൂതപ്രിരപ്രി  രന്നാജന്നാവപ്രിനത  തലമുറകളപ്രിലൂപട  തരീറു
കപ്രിട്ടപ്രിയ  ഇടങ്ങളപ്രില്  ഒരപ്രിടയും!!  ദന്നാനയും  വക  പയണയത  പയണ  തറവന്നാട്ടു
കന്നാരണവര്കത  ഇഷ്ട  സമന്നാനയും  പകന്നാടുതതയത!  കന്നാരണവര്
പണയപ്രിനപ്രിയത യസ്നഹ സമന്നാനമന്നായത മന്നാറപ്രിപയഴുതപ്രിയ യപമചെരപ്രിതതപ്രിപന്റെ
ഭൂമപ്രിശന്നാസ്ത്രമന്നാണതത.  പപ്രിനരീടത,  ഒഴുയകണ  വഴപ്രിയപ്രിലൂടല  പുഴപയന്നാഴുകപ്രിയതത.
അനപത ആകന്നാശയമന്നാ അനപത കടയലന്നാ അല നരീലപ്രിച്ചരീ, കപ്രിടക്കുനതത
കന്നാലയും,  അതത  തുടകവയും  ഒടുകവയമപതനറപ്രിയന്നാത  തരയുംഗങ്ങളപട
പവന്നാഹയുംയപന്നാലന്നാണയലന്നാ! മഹന്നാഭന്നാരതപത ഇനഭ്യ, പന്നാകപ്രിസന്നാന്, പപ്രിപന
ബയുംഗതളന്നായദശത  എനപ്രിങ്ങപന  തപ്രിരപ്രിച്ചയപന്നാപല  മുതച്ഛന്  മകള്കന്നായത
ഇരുപതപ്രിമൂനത  പസന്റെത  മൂനന്നായത  പകുതതപ്രിപന്റെ  ഒയരന്നാഹരപ്രിയന്നാണത
ഒളപ്രിമങ്ങപ്രിയ  യരഖകളന്നായത  വരീടപ്രിനകതത,  അമയപട  യപരപ്രില്,

അലമന്നാരയ്ക്കുള്ളപ്രിപല  പന്നാറപയ  ഭയനത,വപ്രിറച്ചത  കുടപ്രിപകന്നാള്ളുനതത.  ഓ,

ഞന്നാനതങ്ങത മറന.  അപലങപ്രില്തപന ഏതത ചെരപ്രിതമന്നാണത  സുരകപ്രിതയും?

എയപ്പെന്നാള്  യവണപമങപ്രിലമതത  തപ്രിരുതപപ്പെയട്ടയന്നാമയലന്നാ!  ഒരു  പുഴുയവന്നാ,

എലപ്രിയയന്നാ  മയറന്നാ  അനമന്നാകപ്രി  മന്നാറന്നാനുയും  മതപ്രി.  പയക,  ചെരപ്രിതപമന്നാപക
അതപയളപ്പെയും ദഹപ്രിയ്ക്കുയമന്നാ  ?  തപ്രിരുതലതപന എളപ്പെയും,  എളപ്പെവഴപ്രി കളപ്രി
ലന്നാണയലന്നാ നമപളയപ്പെന്നാഴുയും!

പ്രശനാനറ്റ്മനാസ്റ്റര.എഖ
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കെെനാതലിരലിപറ്റ് 

ഒരുപന്നാടു  യമന്നാഹപ്രി ച്ചു യപന്നായപ്രി നരീപയന് 

അരപ്രികപ്രിപലത്തുവന്നാന്

രന്നാവപ്രിലയും പകലപ്രിലയും കണ്ചെപ്രിമന്നാപത

കന്നാതപ്രിരുന നപ്രിനക്കു യവണപ്രി.......

എന് യതന്നാറ്റുയപന്നായ ഹ ൃദയതപ്രിപല 

വപ്രിജയപന്നാതയന്നായപ്രിരുന നരീ.....

എന് ഏകന്നാന ജരീവപ്രിതതപ്രിപന്റെ

കൂട്ടുകന്നാരനന്നായപ്രിരുന നരീ.........

ഒരപ്രികല് നരീ എപന യതടപ്രി വരുപമനറപ്രിയന്നായും,

എനപ്രിട്ടുയും  ഞന്നാന് കന്നാതപ്രിരുന

നപ്രിന് പന്നാതയപ്രിയലക്കുയും യനന്നാകപ്രി.....
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നരീ എയന്റെതന്നാകുപമന കരുതപ്രി,

ഇരുള് ജരീവപ്രിതതപ്രില്  ഞന്നാന് നപ്രിപന പണയപ്രിച്ചു.

നരീ എപന മനസപ്രിലന്നാക്കുനപ്രിപലനറപ്രി  ഞപ്രിട്ടുയും 

ഞന്നാന് കന്നാതപ്രിരുന.

നരീപയന് അരപ്രികപ്രിപലത്തുപമന പതരീകയയന്നാപട,

ഒരപ്രികല് നരീപയലന്നാമറപ്രിയയും,

എന് ജരീവപ്രിതപമപനനറപ്രിയയും

അന നരീപയപന പകന്നാണ്ടുയപന്നാകുയും

നരീ മന്നാതമുപള്ളന്നാരപ്രിടയതകത 

നപ്രിന് ജരീവനന്നാക്കുവന്നാന് യവണപ്രി

അന ഞന്നാന് വപ്രിജയപ്രിക്കുയും എന് ജരീവപ്രിതതപ്രില്,

ഇരുളപ്രില് നപ്രിനയും പവളപ്രിച്ചതപ്രിയലക്കുയരുയും ഞന്നാന്

മറ്റുള്ളവരുപട കണരീര്കണങ്ങളപ്രിപല

 ഒന്നാര്മയന്നാകുയും ഞന്നാന്.

പവള്ള പുതച്ച എന് ശരരീരതപ്രില് 

പൂവപ്രിട്ടു പൂജപ്രിക്കുയമന്നാഴുയും

പുഞപ്രിരപ്രിക്കുയും ഞന്നാന് എന് വപ്രിജയപുഞപ്രിരപ്രി,

മടുത എന് ഏകന്നാന ജരീവപ്രിതയും 

കന്നാതപ്രിരപ്രിക്കുന  ഞന്നാനപ്രിയപ്പെന്നാഴുയും,

മരണയമ നരീ എന് അരപ്രികപ്രിപലത്തുവന്നാന്................

           
                                         അഞ്ജന ദനാസറ്റ്.പലി

                                                    S 2 A
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വൃദ
ഞന്നാന് എന് ശന്നാഖകപള

അതപ്രിരപ്രിലന്നാപത യസ്നഹപ്രിപച്ചങപ്രിലയും
അവര് എപന അതപ്രിരുകള്ക്കുള്ളപ്രിലന്നാകപ്രി.

തലകകടറ്റ്
തലപകട്ടപ്രിലന്നാപതന്നാരു കവപ്രിത

തലപകട്ടപ്രിടന്നാപനന്നാരന്നാള്
ഒടുവപ്രില് തലപകട്ടത കപ്രിട്ടന്നാപത വനയപ്പെന്നാള്

തലപകപട്ടനത തലപകട്ടപ്രിട്ടു.

മമൗനഖ
ഉതരമപ്രിലന്നാ യചെന്നാദഭ്യങ്ങള്കത 
ഉതരമന്നാപണനയും മമൗനയും.

ഫനാതലിമ ഹര ഷ 8 D
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പച്ച

പച്ചപ്പൂകന്നാലയും എനപ്രില് പകന്നാരുതപ്രിട്ട
സസഭ്യശഭ്യമളമന്നാണരീ വപ്രിയര്പ്പുകള്
ശന്നാപയഗന്നാപുരപമനപ്രില് പടുതപ്രിയ 

യനന്നാവമന്നാത്മന്നാവപ്രിന് കകപ്പെട പനഞപ്രിലയും.

പന്നാറപ്രിയകലന്നാത പകപ്രിതന് പനന്നാമര,
പന്നാടുമപ്രിപ്പെന്നാട്ടു മമൗനരന്നാഗതപ്രിപന

യകഴുമപ്രിസദര കചെതനഭ്യ ഭൂമപ്രിയപ്രില്
കന്നാറത പറയന മമൗനമരീരന്നാഗപത.
മ  ഞ്ഞു വരീഴുന വന്നായവപ്രില് നരീരൂറപ്രി

മണപ്രിനുള്ളപ്രിപല ആര്ദ്രമന്നായും ഭന്നാവപത
വപ്രിട്ടയയ്കുന എനപ്രിലരീ മമൗനപത

                 പന്നാട്ടുപന്നാടുന മണപ്രിന് വപ്രികന്നാരപത.... 

പവലിന.എഖ.എന 9.c
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മഴ

 മന്നാരപ്രികന്നാറപ്രിനന്നാ  യത മണപ്രിയറപയന്നാരുകപ്രി
കന്നാതപ്രിരപ്രിക്കുന  ഭൂമപ്രി
വന്നാനപ്രിലന്നായഘന്നാഷയമളതപ്രിളകയും
കുളപ്രിരന്നാര്പനന്നാരന്നാകന്നാറപ്രില്
പുതുമണപ്രിന് ഗനയും 
നനപഞന്നാരരീറന്  സനഭ്യ
ഇരുള് മുടപ്രിവപ്രിതര്തപ്രി പമപല
അടപ്രിവച്ചരപ്രികപതതപ്രി
മനസപ്രിയലന്നാര്മകപള പതന്നാട്ടുണര്തപ്രി
മഴച്ചന്നാറല് മുഖത്തുതട്ടപ്രിയയന്നാ
കണപ്രിലരീറന്  പടര്ന
പഴയ ഒന്നാര്മകള് പുതുക്കുവന്നാന്
യവനല്ച്ചൂടപ്രിപനയന്നാറ്റുവന്നാന്
തണരീരുമന്നായത മന്നാരപ്രിവപ്രിരുനപ്രിപനത്തുന.

                                            
സലിന്ധു ടക്കീച്ചര
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വയനനാടലിചലകറ്റ് ഒരു യനാത... 

വയനന്നാടത  ജപ്രിലയപ്രിപല സുല്തന്നാന്ബയതരപ്രിയപ്രിയലകത  ഞങ്ങള്
കുടുയുംബ സയമതയും ഒരു യന്നാത യപന്നായപ്രി.  അവപ്രിപട ഒരുപന്നാടത കന്നാഴ്ചകള് കണ്ടു.

സൂചെപ്രിപ്പെന്നാറ,ബന്നാഗ്ഗൂര് പന്നാലസത,കന്നാപ്പെപ്രിയതന്നാട്ടയും,  യതയപ്രില ഫന്നാക്ടറപ്രി  എനപ്രിവ
കണ്ടു.  വളപര  രസമുള്ള  ഒരു  യന്നാത  ആയപ്രിരുന.പതക്കു  പടപ്രിഞന്നാറന്
പുഴകള് കണ്ടു. തന്നാമരയശ്ശേരപ്രി ചുരയും കയറപ്രിയതത വലന്നാപതന്നാരു അനുഭവമന്നായപ്രി
മന്നാറപ്രി. പകൃതപ്രി ഇതയയും ഭയുംഗപ്രിനപ്രിറഞതന്നാപണനത എനപ്രികത മനസപ്രിലന്നായതത
അയപ്പെന്നാഴന്നായപ്രിരുന.  പലതരയും  കപ്രിളപ്രികളയും  കുരങ്ങന്മരുയും  കന്നാട്ടുമുയലയും
 അങ്ങപന ഞന്നാന് കന്നാണന്നാത പലതുയും അനത കണ്ടു .

                         
മുഹമ്മദറ്റ്  ഷനാദലിന 6B
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ചലില

ചെപ്രില സനഭ്യകള് 

ചുവന തുടുകന്നാറപ്രില

ചെപ്രില മുകപ്രിള് മന്നാലകള് 

പപയത ഒഴപ്രിയന്നാറപ്രില

ചെപ്രില രന്നാതപ്രികള് 

നപ്രിലന്നാവത പപന്നാഴപ്രികന്നാറപ്രില

ചെപ്രില യനരയും നപ്രിലന്നാവപ്രിനത 

ചെനനഗനമപ്രില

ചെപ്രില യമന്നാഹങ്ങള് 

സഫലമന്നാകന്നാറപ്രില

ചെപ്രില നപ്രിമപ്രിഷങ്ങളപ്രില് 

നപ്രിന മന്നായന്നാറപ്രില

ചെപ്രില സതഭ്യങ്ങള് 

ആരുയും ഒന്നാര്കന്നാറപ്രില

ചെപ്രില യചെന്നാദഭ്യങ്ങള്കത 

ഉതരയും കപ്രിട്ടന്നാറപ്രില

...................................

                          

ഫനാതലിമ കഹന.കകെെ.പലി

6B
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ഒറകപട്ടു ചപനായ അച്ഛന

പണത പണത ഒരു സുനരന് എപനന്നാരു അച്ഛന് ഉണന്നായപ്രിരുന.

അയദ്ദേഹവയും  ഭന്നാരഭ്യയയും  മകളയും  കൂടപ്രി  വപ്രിയനന്നാദയന്നാതയത  യപന്നായപ്രി.  പപട്ടനത
ഒരു  കന്നാര്  വനത  അവരുപട  വണപ്രിയപ്രില്  പന്നാ ഞ്ഞു  കയറപ്രി.ആ
വന്നാഹനന്നാപകടതപ്രില്  നപ്രിനത  രകപപ്പെട്ടതത  ഈ  അച്ഛന്
മന്നാതമന്നായപ്രിരുന.അങ്ങപന വര്ഷങ്ങള് കടനയപന്നായപ്രി.അവരുപട ജരീവപ്രിതയും
വരീണ്ടുയും  പൂവണപ്രിഞ്ഞു.രണത  പുതപ്രിയ  അതപ്രിഥപ്രികള്  കൂടപ്രി  എതപ്രി.ശപ്രിവനുയും
ശകപ്രിയയും.ഈ  രണ്ടു  മകളയും  വളര്ന  വലതന്നായപ്രി.ഈ  രണ്ടു  മകളയും
യജന്നാലപ്രിപയടുതന്നാണത  വയസന്നായ  ആ  അച്ഛപന  യനന്നാകപ്രിയപ്രിരുനതത.  രണ്ടു
മകളയും കൂടപ്രി ഒരു യലന്നാറപ്രി വന്നാങ്ങപ്രിച്ചു.അതപ്രില് ഒന്നായരന്നാ സന്നാധനങ്ങളയും കയറപ്രി
അവര്  പണയും  ഉണന്നാകപ്രി.അങ്ങപന  അവരുപട  എലന്നാ  ബുദപ്രിമുട്ടുകളയും
തരീര്ന.  അങ്ങപന  അച്ഛന്  പറഞ്ഞു."എപന്റെ  പപന്നാന  മകപള
എനപ്രിപകന്നാരന്നാഗ്രഹമുണത,   ഞന്നാന് മരപ്രിക്കുയും മുന്പത  നപ്രിങ്ങളപട  കലഭ്യന്നാണയും
കന്നാണണയും".അങ്ങപന അവര് സുനരപ്രിയന്നായ കുട്ടപ്രികപള കലഭ്യന്നാണയും കഴപ്രിച്ചു.

അങ്ങപന  അച്ഛനുയും മകളയും സയനന്നാഷയതന്നാപട ജരീവപ്രിച്ചു.

മുഹമ്മദറ്റ് സഫുവനാന 6B
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പ്രളയഖ
അണപ്രിപഞന്നാരുങ്ങപ്രി  പുതനുടുപ്പുകളപ്രിട്ടത പുതുപതരീകകയളന്നാപട

ചെങ്ങന്നാതപ്രിമന്നായരന്നാപടന്നാതത വപ്രിയനന്നാദയന്നാതയത യപന്നായപ്രി.........
ഇടുകപ്രിയപ്രിപല  ഡന്നാമുകന്നാണന്നാന്. മലമ്പുഴയപ്രിപലന്നാനത 

കറ ങ്ങപ്രിയടപ്രികന്നാന് യകന്നാഴപ്രിയകന്നാപടന്നാനത ചുറപ്രികറങ്ങന്നാന്
വയനന്നാപട്ട ചുരപമന്നാനത ഒന്നാടപ്രികയറന്നാന് യദ വനപ്രിരപ്രിക്കുന..............

മുലപപ്പെരപ്രിയന്നാറപ്രിലൂപട ഇടുകപ്രി ഡന്നാമുയും കടനത കപ്രിയലന്നാമരീററുകള് തന്നാണപ്രി
പവള്ളയും  ഞങ്ങപള കന്നാണന്നാന് വപ്രിരുപനതപ്രി 

അയപ്പെന്നാള്  ഞങ്ങള് അവപള വപ്രിളപ്രിച്ചു;

“പളയപമനത.....മഹന്നാ ദുരനപമനത.......”

ആയലി    ഷനാ ലനാമലിയ 6B
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വലിദസനാലയഖ

 പന്നാറപ്രി പറക്കുന ചെപ്രിതശലഭങ്ങള് ഞങ്ങള്
 പല ദപ്രികപ്രില് നപ്രിനയും വനയചെര്ന ഞങ്ങള്

പൂവന്നായപൂവപ്രിപലലന്നായും മധുരയും നുകരുവന്നാന്
അറപ്രിവ നുകരുവന്നാന് പന്നാറപ്രിപ്പെറന ഞങ്ങള്.

ആദഭ്യകരങ്ങള് പചെന്നാലപ്രിപഠപ്രിച്ചു.

അറപ്രിവപ്രിനന്നാലള്ള പന്നാഠയും പന്നാടപ്രിപഠപ്രിച്ചു.
പചെടപ്രിയന്നായ വപ്രിദഭ്യന്നാലയതപ്രിപല
പൂകളന്നായ എന് അധഭ്യന്നാപകര്

മധുരമന്നായ  വപ്രിദഭ്യപകര്ന തന.

മുഹമ്മദറ്റ് ഷനാദലിന 6B
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പനായറ്റ് വ ഞലി

 

വപ്രിളറപ്രിത്തുടുപതന്നാരന്നാ അനകന്നാരതപ്രിയല
കന്നാറുന വന്നാര്ദകഭ്യ മനപ്രിരങ്ങള്

പകരുവന്നാന് നുകരുവന്നാന് യസ്നഹതപ്രിലന്നാടുവന്നാന്
പുഴയന്നായത മറപഞന്നാരു തുള്ളപ്രിമന്നാതയും.

മനസപ്രില് പടുപതന്നാരു വന്നാര്ദകഭ്യയഗന്നാപുരയും
മഴയപ്രില്   പപ്രിട   ഞ്ഞു നപ്രിലത്തു വരീപഴ

അരുമയന്നായത പചെപനന്നാരു തപ്രിരമന്നാല തനപട
തണുവയും നപ്രിറച്ചപ്രിട്ടു സുഖയന്നാതയന്നായത.

ആരുപണനപ്രികപ്രിനരീ പപ്രിളരുന പനഞപ്രിപന്റെ
അറയപ്രിയലകന്നായന നപ്രിലവപ്രിളകന്നായത
പന്നാതപ്രിവരച്ചപ്രിട്ട വര്ണമരീ ചെപ്രിതങ്ങള്
പന്നായന യവര്പപ്പെട്ട ശന്നാഖയപന്നാപല.

മകളന്നായത തരീര്പനന്നാരന്നാ നന്നാല സമസഭ്യയയും
മനന്നാകപ്രിനപ്രികന്നായത പപ്രിടഞ്ഞുനപ്രില്യക,

ഒടുവപ്രിലരീ കണപ്രിയന്നായും അമയന്നായും തങ്ങപള
പഴപ്രിനരീട്ടപ്രി വര്തപ്രിച്ച പന്നാട്ടുപപട്ടപ്രി.

ഒഴുകുന ആയകയതപ്രിയലകന്നാഴ്ന്നു ഞന്നാന്
പുഴയപന്നാപല മറയമന്നാ ജരീവപനന്നാപ്പെയും......
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അദദനാനതലികന്റെ ഫലഖ

ഒരു ഗ്രന്നാമതപ്രില് അച്ചു എനയും കപ്രിച്ചു എപന യപരുളള രണ്ടു
മകളണന്നായപ്രിരുന.  അവര്കത  രണത  യപര്ക്കുയും  അവരുപട  അച്ഛനത
പന്നായമന്നായയപ്പെന്നാള്  കുറച്ചത  നന്നാണയങ്ങള്  പകന്നാടുത്തു.  അച്ചു  ആ
നന്നാണയങ്ങള്  പകന്നാണത  സന്നാധനങ്ങള്  വന്നാങ്ങപ്രി  കച്ചവടയും  നടതപ്രി.
അങ്ങപന  അവന്  ആനന്നാട്ടപ്രിപല  വലപ്രിപയന്നാരു  സമനനന്നായപ്രിമന്നാറപ്രി.
എനന്നാല്  കപ്രിച്ചു  അച്ഛന്  നല്കപ്രിയ  പണയും  ഒനയും  പചെയന്നാപത
മടപ്രിയനന്നായപ്രി  കന്നാലങ്ങള്  കഴപ്രിച്ചുകൂട്ടപ്രി.  അച്ഛന്  സമന്നാദപ്രിച്ച  ധനയും
കഴപ്രിയനതത വപര കപ്രിച്ചു സയനന്നാഷയതന്നാപട ജരീവപ്രിച്ചു.അച്ഛപന്റെ മരണ
യശഷയും  കപ്രിച്ചു  പട്ടപ്രിണപ്രിയന്നായപ്രിമന്നാറപ്രി.  ഇതപ്രില്  നപ്രിനയും  നന്നായും
മനസപ്രിലന്നായകണതത  അധദന്നാനപ്രിക്കുനവപന  സയനന്നാഷമുണന്നാകൂ.

അലസന് പപ്രിനരീടത യഖദപ്രിയകണപ്രിവരുയും.

ആയലിഷ ലനാമലിയ.എഖ. 6B
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എകന്റെ അനുഭവക്കുറലിപറ്റ്

ഞന്നാനുയും,  എപന്റെ യജഷ്ഠനുയും,  ഉപ്പെയയും പപ്രിപന ഉമയയും കൂടപ്രി കുറച്ചത
അകപലയപളളന്നാരു ബന്ധുവപ്രിപന്റെ വരീട്ടപ്രില് യപന്നായപ്രി.  ഞങ്ങള് ഉച്ച സമയ
തന്നാണത  അവപ്രിപട  എതപ്രിയചെര്നതത.  അവര് ഞങ്ങള്കത  ഉച്ച  ഭകണയും
നല്കപ്രി.  ഭകണയും കഴപ്രിച്ചത കുറച്ചത സമയയും വരീട്ടപ്രിലളള മുതപ്രിര്നവര് തമപ്രില്
സയുംസന്നാരപ്രിച്ചപ്രിരുന.  അയനരയും  ഞന്നാന്  പുറതപ്രിറങ്ങപ്രി  വരീട്ടു  മുറതത
നപ്രിനപ്രിരുന പചെടപ്രികപള യനന്നാകപ്രിനപ്രിന.  അതപ്രില് നപ്രിനത രണത പചെടപ്രികപള
എനപ്രികത  വളപര  ഇഷ്ടമന്നായപ്രി.  ഞന്നാന്  അവപ്രിപട  നപ്രിനയും  മടങ്ങുന  യനരയും
അങപ്രിളപ്രിയനന്നാടത യചെന്നാദപ്രിച്ചു അങപ്രിയള എനപ്രികത ഈ രണത പചെടപ്രികളപട കമത
തരുയമന്നാ. ഞന്നാന് യചെന്നാദപ്രിച്ചയപ്പെന്നാള് എനപ്രികത ആ രണതപകന്നാമത തന. ഉച്ചകത
യശഷയും  ഞങ്ങള്  അവപ്രിപട  നപ്രിനയും  മടങ്ങപ്രി.  വരീട്ടപ്രില്  എതപ്രിയ  യശഷയും
ഞന്നാന് ആ രണത കമ്പുകള് പൂയനന്നാട്ടതപ്രില് നട്ടു. ആ പചെടപ്രി വലതന്നായപ്രി ഒരു
മരമന്നായപ്രി. ആ മരയും യന്നാതയപട ഒന്നാര്മപപ്പെടുതലന്നായത നപ്രില്ക്കുന.

                                              മുഹമ്മദറ്റ് യൂനസറ്റ്.എഖ 6B
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കെെനാരുണസഖ

മുടവന്നൂരപ്രില് ഉളള ഒരു സന്നാപനമന്നാണത യസ്നഹനപ്രിലയയും.ഞന്നാന്
ഒരു  ദപ്രിവസയും  അവപ്രിപട  കന്നാണന്നാന്  യപന്നായപ്രി.മന്നാനസപ്രികയും  കന്നാരണയും
വരീട്ടപ്രില്നപ്രിനത  ഒഴപ്രിവന്നാകപ്രിയവരുയും,ക ഷ്ടതപപ്പെട്ടത  വളര്തപ്രിയ  മകള്
രകപ്രിതന്നാകപള  ഒഴപ്രിവന്നാകപ്രിയവരുയും,പതരുവപ്രില്  ഭകണയും  കപ്രിട്ടന്നാപത
അലഞത തപ്രിരപ്രിഞത നടക്കുനവരുമന്നായത അയനകയും ആളകള് അവപ്രിപട
ഉണന്നായപ്രിരുന. അവപ്രിപട വരന്നാനയപ്രില് ഇരപ്രിക്കുന ഒരു അച്ഛപന എപന്റെ
ശ്രദയപ്രില്  പപട്ടു.അച്ഛപന്റെ  അടുതത  പചെന  യപരത  യചെന്നാദപ്രിച്ചു  യപരത
പറഞത  തന.അവപ്രിപട  മരതപ്രിപന്റെ  ചുവട്ടപ്രില്  യവറയയും  ആളകള്
ഇരപ്രിക്കുനണന്നായപ്രിരുന.  അവയരന്നാപടലന്നായും  ഞന്നാന്  സയുംസന്നാരപ്രിച്ചു.

അവപ്രിയടയളള  എലന്നാവര്ക്കുയും  പലരരീതപ്രിയപ്രിലളള  കഴപ്രിവകള്  ഉണത.
അവര് പതയും വന്നായപ്രിക്കുകയയും,ടരീവപ്രി കന്നാണുകയയും,കളപ്രിച്ചത രസപ്രിച്ചുയും വളപര
സയനന്നാഷയതന്നാപട അവപ്രിപട കഴപ്രിയന.

ഫനാതലിമ്മ ലലിയനാന ബക്കീവലി
6B
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ജക്കീവലിതഖ

   ജരീവപ്രിതയും ഒരു യചെന്നാദഭ്യമന്നാണത
    അതപ്രിനത ഉതരമപ്രില 

മരണയും ഒരു ഉതരമന്നാണത
അതപ്രിനത യചെന്നാദഭ്യമപ്രില.

 
                മുഹമ്മദറ്റ് കെെലിഫനാത്തുള്ള 9J
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മനാമ്പഴഖ

 

ഇപനപന്റെ വരീട്ടപ്രിപല യതന്പകന്നാമപ്രിലന്നാടുന
മന്നാമഴയും നന്നാപളപന്റെ കൂട്ടുകന്നാരന്

ഈറന് നപ്രിലന്നാവപ്രിപന്റെ യതന്പമന്നാഴപ്രിയരീലവന്
എനപമന് യതന്കപ്രിടന്നാ പന്നാട്ടുകന്നാരന്

എനപമന് വരീട്ടപ്രിപല സൂരഭ്യപനയപ്പെന്നാലവന്
ഈറന് പഭന്നാതതപ്രില് പൂത്തുനപ്രില്യക
ഒന്നായരന്നാ ദപ്രിവസവയും എണപ്രികഴപ്രിക്കുയമന്നാള്

അവന് ഒന്നായരന്നാ വയസയും മറപ്രികടക്കുയും
നന്നാളയന്നാ യതന്പകന്നാമത വപ്രിപട്ടന്നാഴപ്രിക്കുയമന്നാള്
അവന് പപ്രിപനപന്റെ ചെപ്രിതതപ്രില് കൂട്ടുകന്നാരന്

ഇപനപന്റെ വരീട്ടപല യതന്പകന്നാമപ്രിലന്നാടുന
മന്നാമഴയും നന്നാപളപന്റെ കൂട്ടുകന്നാരന്. 

                      പവലിന 9C
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മഴ

തുളളപ്രി തുളളപ്രി പവരുപനന്നാരുപപരുമഴ
ഉയന്മഷതപ്രിന് കുളപ്രിയരന്നാപട

നൂലയപന്നാലപളളന്നാരു തുളളപ്രികയളയപ്പെന്നാല്
കുളപ്രിയരകുപനന്നാരു പപരുമഴയന്നായത

       കപ്രിണറുയും കുളവയും നപ്രിറയനയലന്നാ
       ചെന്നാലയും യതന്നാടുയും കളകളപമന്നാഴുകുയും

    സസഭ്യങ്ങള്പകന്നാരു കകതന്നാങ്ങന്നായപ്രി
   ജന്തുകള്യകന്നാ  അമനപ്രിലന്നാവന്നായത

    മന്നാനുയും മയപ്രിലയും നൃതമന്നാടുയും
   പകപ്രിക്കൂട്ടയും കലപപ്രില പന്നാടുയും

    അണന്നാന്മന്നായരുന്നാ ചെപ്രില് ചെപ്രില് പന്നാടുയും
         യകന്നാഴപ്രികുഞ്ഞുകള് ചെപ്രിറകപ്രിപലന്നാളപ്രിക്കുയും.

ചെറ പറ ചെറ പറ പപയയട്ട മഴ
         തുളളപ്രി ത്തുളളപ്രി ആടപ്രിരസപ്രിക്കുന്നായും.

         മഴവയന ഹന്നായത മഴ വയന
കുളപ്രിയരകുപനന്നാരുപപരുമഴയന്നായത.

ഉണലിമനായ.എഖ.എസറ്റ് 7A

26  LITTLE KITES UNIT



ചകെെരളകത കെെരയലിപലിച്ച സഖഭവഖ

എപന്റെ ജരീവപ്രിതതപ്രില് ആദഭ്യമന്നായന്നാണത  ഇങ്ങപന ഒരു സയുംഭവയും
നടക്കുനതത.  ഒരു  രന്നാവത  പുലര്നയപ്പെന്നാള്  എലന്നാവയരയയും  അത്ഭുത
പപ്പെടുതപ്രിയന്നാണത  അതത  വനതത  വരീ  ട്ടപ്രിന്  മുറതത  നപ്രിറപയ  പവളളയും.

എലന്നാവരുയും  അത്ഭുതപപ്പെട്ടപ്രിരപ്രിക്കുന.എതയയന്നാ  വര്ഷങ്ങള്കത  യശഷയും
പപ്രിപനയയും  അതത  വന.പവളളയും  ഇതയയും  വരുയും  എനത  ആരുയും
കരുതപ്രിയപ്രിരുനപ്രില.  അങ്ങപന  എലന്നാവയരയയും  അത്ഭുതപപ്പെടുതപ്രിപകന്നാണത
ആ  മഹന്നാ  ദുരനയും  ഞങ്ങപള  കന്നാണന്നാന്  പതപ്രിപയ  പതപ്രിപയ  എന്
വരീട്ടുമുറപതതപ്രി. വരീട്ടപ്രില് കയറപ്രി പല സന്നാധനങ്ങളയും നശപ്രിപ്പെപ്രിച്ചു. പതപ്രിപയ
അതത  വന  യപന്നാപല  തപന  തപ്രിരപ്രിച്ചു  യപന്നായപ്രി.വരീടത  തുറനയപ്പെന്നാള്
കന്നാണുനതത  യകടുപന്നാടത  പപ്രിടപ്രിച്ചു  കപ്രിടക്കുന  ഒരുപന്നാടത  സന്നാധനങ്ങളന്നാണത.
ലകകണകപ്രിനത സന്നാധനങ്ങള് നഷ്ടപപ്പെട്ടു.അങ്ങപന ആ മഹന്നാ ദുരനവയും
കഴപ്രിഞ്ഞു  യപന്നായപ്രി.  ഇനപ്രി  എങ്ങപനയന്നാണത  കദവയും  നമപള   പരരീകപ്രി
ക്കുനതത എനത ആര്ക്കുയും പറയന്നാന് ആകപ്രില.

                                                                                                അരഷലിദ. ടലി 6B
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ചനനാവറ്റ്

യചെന്നാരയപ്രില് പപ്രിറന തന്-

ജരീവപന കന്നാണുവന്നാന്,

പപറപയന്നാരമപയന് കൂപടയപ്രില.....
അമപ്രിഞപന്നാല തരന്നാപനപന്റെ

അമപയന് കൂപടയപ്രിപലനത മന്നാതയും.....

പപ്രിച്ചപവച്ചത നടക്കുയമന്നാള്!!!!

കകപപ്രിടപ്രികന്നാപനപന്റെ അമയപ്രിലന്നാ....
എലന്നായും എനപ്രിപകപന്റെ അച്ഛനന്നായപ്രി

ഇപനപന്റെ ജന്മദപ്രിന നന്നാളപ്രില്
അമയപ്രിലന്നാപതന്നാരു യനന്നാവത മന്നാതയും!!

എനയും എനപ്രിപകന് മനസപ്രില്
തരീരന്നാത ദു:ഖമന്നായത യനന്നാവത മന്നാതയും....

അനഘ.ടലി
8:G
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മനായനാദലിനങ്ങള

വന്നാര്  ഷപ്രിക  പരരീകയപട  റപ്രിസള്ട്ടപ്രിനന്നായളള  കന്നാതപ്രിരപ്രിപ്പെപ്രി
നപ്രിടയപ്രിലന്നാണത  വരീട്ടപ്രിപലലന്നാവരുയും  വപ്രിയനന്നാദയന്നാതകപള  കുകുുറപ്രിച്ചത  ചെര്ച്ച
പചെയ്യുനതത  എപന്റ  ശ്രദയപ്രില്  പപട്ടതത.ഇതുവപരയള്ള  എലന്നാ  യന്നാതകളയും
ഒന്നാര്കന്നാന്  കഴപ്രിയന്നാത  വണയും  മന്നാറന്നാല  പകട്ടപ്രികഴപ്രിഞപ്രിരുന.അതുപകന്നാണത
തപന  ഇനപ്രിയള്ളവ  ഒരപ്രികലയും  മറകന്നാന്  കഴപ്രിയന്നാതതന്നായപ്രിരപ്രികണപമനത
ഞന്നാന്  ആഗ്രഹപ്രിച്ചു.  എലന്നാവരുയടയയും  തരീരുമന്നാനങ്ങള്പകന്നാടുവപ്രില്  പകന്നാല
യതകത  യന്നാത  തപ്രിരപ്രികന്നാന്  തരീരുമന്നാനപ്രിച്ചു.  എപന്റ  കുടുയുംബയതന്നാപടന്നാപ്പെയും
എപന്റ ഉമയപട സയഹന്നാദരപ്രിയയും കുടുയുംബവയും ഉണന്നായപ്രിരുന.  രന്നാവപ്രിപല ഏഴത
മണപ്രിയയന്നാപട   ഞങ്ങള് യന്നാത പുറപപ്പെട്ടു.  ഞങ്ങളപട പകന്നാലയതക്കുള്ള യന്നാത
യപന്നാകുയനന്നാറുയും  വഴപ്രികത  നരീളയും  കൂടുകയന്നാപണന്നാ?  എത്തുയനയപ്രില.

കുട്ടപ്രികപളലന്നാവരുയും  വളപര  ഉല്സന്നാഹതപ്രിലന്നായപ്രിരുന.  മുമ്പുള്ള  യന്നാതകളപ്രില്
ആഗ്രഹങ്ങള്  ഇലന്നാതപ്രിരുന  ഞങ്ങള്കത  സദപ്നങ്ങള്  ഏപറയന്നായപ്രിരുന.

കന്നാതപ്രിരപ്രിപ്പെപ്രിപനന്നാടവപ്രില്  ഉച്ചയയന്നാപട  ഞങ്ങള്  പകന്നാലതത  പട്രെയപ്രിനപ്രിറങ്ങപ്രി.
ഉച്ചയൂണത  കഴപ്രിച്ച  യശഷയും  ആദഭ്യയും  യപന്നായതത  ശന്നാസ്തന്നായുംയകന്നാട്ട  കന്നായല്
കന്നാണന്നാനന്നാണത.  യകരളതപ്രിപല ഏറവയും  വലപ്രിയ ശുദ ജല തടന്നാകമന്നാണപ്രിതത.
ഈ  തടന്നാകതപ്രിപന്റ  മൂനത  വശവയും  മലകളന്നാല്  ചുറപപ്പെട്ടപ്രിരപ്രിക്കുന.  ഈ
തടന്നാകതപ്രില് നപ്രിനന്നാണത പകന്നാലയും നഗരതപ്രിയലക ആവശഭ്യമന്നായ ശുദ ജലയും
സയുംഭരപ്രിക്കുനതത  .പശസ്തമന്നായ ശന്നാസ്തന്നാ  യകതയും ഇതപ്രിനടുത്തുള്ളതത  പകന്നാണത
ആണപത  ശന്നാസ്തന്നായും  യകന്നാട്ട  കന്നായല്  എനത  യപരത  വനതത.  പകന്നാലയും
നഗരതപ്രില്  നപ്രിനത  8  കപ്രിയലന്നാമരീറര്  മന്നാറപ്രിയന്നാണത  നപ്രിണകര.യകരളതപ്രിപല
പമുഖ മതഭ്യ ബനന തുറമുഖമങ്ങളപ്രിപലന്നാനന്നാണപ്രിതത.  യകരളതപ്രിപല  നരീളയും
കൂടപ്രിയ പന്നാലങ്ങളപ്രിപലന്നാനന്നായ നരീണകര പന്നാലവയും ഇവപ്രിപടയന്നാണത. ഇവപ്രിപട 
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നപ്രിനയും ചെന്നായകുകുുടപ്രിച്ച യശഷയും ഞങ്ങള് തങയശരപ്രിയപ്രിയലകത യപന്നായപ്രി .  ഇവപ്രിപട
യപന്നാര്ച്ചുഗരീസുകന്നാര്  നപ്രിര്മപ്രിച്ച  യകന്നാട്ടയപട  അവശപ്രിഷ്ടതടങ്ങളയും  കന്നാണന്നാന്
സന്നാധപ്രിച്ചു.  ഈ യന്നാതയപ്രില് ഇനപ്രികത ഏറവയും ഇഷ്ടതടയും യതന്നാനപ്രിയതത പന്നാലരുവപ്രി
പവള്ളച്ചന്നാട്ടമന്നാണത. ഏകയദശയും സനഭ്യയയന്നാടടുതയപ്പെന്നാഴന്നാണത ഞങ്ങള് അവപ്രിപട
എതപ്രിയതത.  മുന്നൂറടപ്രി  ഉയരതപ്രില്  നപ്രിനന്നാണത  പവള്ളയും  തന്നായഴകത
പതപ്രിക്കുനതത.  അവപ്രിപടയള്ള വപ്രിസ്മയകരമന്നായ  ഓപരന്നാ  കന്നാഴതച്ചകളയും  നമ്മുപട
കണപ്രിപന  കുളപ്രിരണപ്രിയപ്രിക്കുനതപ്രിനത  യവണപ്രി  പകൃതപ്രി  കനപ്രിഞ്ഞു  തന
കമൗതുകങ്ങളന്നാണത.  പവള്ളപത  തഴുകപ്രിപയത്തുന  മനമന്നാരുതന്  ഞങ്ങപള
വന്നാരപ്രിപുണര്ന.  ഇവപ്രിപട നപ്രിനത വരീട്ടപ്രിയലകത മടങ്ങന്നായന യതന്നാനപ്രിയപ്രില.പപക
മടങ്ങന്നാപത  വയപലന്നാ....  രന്നാതപ്രി  ഭകണയും  കഴപ്രിച്ചത  ഞങ്ങള്  വരീട്ടപ്രിയലകത
മടങ്ങന്നാന് തരീരുമന്നാനപ്രിച്ചു.  വളപര കരീണയതന്നാപടയന്നാണത ഞങ്ങള് പട്രെയപ്രിനപ്രില്
കയറപ്രിയപ്രിരുനതത.യന്നാതയപ്രിലടനരീളയും  ഞങ്ങള്  മലയന്നാളപ്രികളപട  പുതപ്രിയ
ആചെന്നാരമന്നായപ്രിമന്നാറപ്രിയ 'പസല്ഫപ്രി'  എടുകന്നാന് മറനപ്രിരുനപ്രില. പട്രെയപ്രിനപ്രില്പവച്ചത
ഞന്നാപനന്നാരു  സ്ത്രരീപയ  പരപ്രിചെയപപ്പെട്ടു.അവര്കത  മലയന്നാളമറപ്രിയപ്രിലന്നായപ്രിരുന.

തമപ്രിഴന്നായപ്രിരുന  അവരുപട  മന്നാതൃഭന്നാഷ.  ഇയുംഗരീഷപ്രിലന്നായപ്രിരുന  ഞങ്ങള്
അവരുമന്നായപ്രി ആശയവപ്രിനപ്രിമയയും നടതപ്രിയതത.അവര് മയലഷഭ്യയപ്രിപല സ്കൂളപ്രില്
ടരീച്ചറന്നായപ്രിരുന.  അവര്കത  മപല,ഉറുദു,ഹപ്രിനപ്രി  യപന്നാലള്ള  ഭന്നാഷകള്
അറപ്രിയമന്നായപ്രിരുന.  അവരുപട  യസന്നാപ്പെത  എത്തുനതത  വപര  ഞങ്ങള്
ഒരുമപ്രിച്ചന്നാണത  ഇരുനതത.  ഞങ്ങള്  കുട്ടപ്രികള്  അവയരന്നാപടന്നാതത  ഒരുപന്നാടത
യഫന്നായട്ടന്നാ എടുതപ്രിരുന.അവര് യന്നാത പറഞത പപ്രിരപ്രിഞയപ്പെന്നാള് ഞങ്ങള്കത
വലന്നാത  സങടയും  യതന്നാനപ്രി.  ഈ  യന്നാത  ശരപ്രിക്കുയും  ഞങ്ങളപട  മനസകപള
സയനന്നാഷതപ്രിലന്നാകപ്രി.  പകൃതപ്രി  സമൗനരഭ്യയും  ആസദദപ്രികന്നാനുതകുന  അടുത
യന്നാതകന്നായപ്രി മനപസന്നാരുക്കുകയന്നാണത ഞങ്ങള്....

                                                                                    
ജസ്ന തസ്നക്കീഖ .കകെെ.വലി 8M
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ചവടകനപലിടലികച്ച

പണത  പണത  ഒരു  കന്നാട്ടപ്രില്  കുപറ  മൃഗങ്ങള്  ജരീവപ്രിച്ചപ്രിരുന.
അവപരലന്നായും  പരസ്പരയും  യസ്നഹമുള്ളവരന്നായപ്രിരുന.  അതപ്രില്  മൂമൂൂനത  യപര്
ആതമമപ്രിതങ്ങളന്നായപ്രിരുന. അവരന്നാണത മപ്രിട്ടു മന്നാനുയും അപ്പു അണന്നാനുയും ചെപ്രിന
കപ്രിളപ്രിയയും.  അവര്  ഉണ്ണുകയയും  ഉറങ്ങുകയയും  ഒരുമപ്രിച്ചന്നാണത.ഈ  കന്നാടപ്രിപന്റ
തന്നാഴ്വരയപ്രില്  ആള്  തന്നാമസമുണന്നായപ്രിരുന.  മപ്രിട്ടു  മന്നാനുയും,അപ്പു
അണന്നാനുയും,ചെപ്രിന  കപ്രിളപ്രിക്കുയും  തന്നാഴ്വരയപ്രില്  ഒരു  കവദഭ്യമുതശ്ശേപ്രി  കൂട്ടന്നായപ്രി
ഉണന്നായപ്രിരുന . ആ മുതശ്ശേപ്രി പല കവദഭ്യവയും പചെയ്യുന കൂട്ടതപ്രി 
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ലന്നായപ്രിരുന. അവപ്രിപട എലന്നാവരുയടയയും കവദഭ്യരത ആ മുതശ്ശേപ്രിയന്നായപ്രിരുന.
മുതശ്ശേപ്രികത എനത പശയും വനന്നാലയും മപ്രിട്ടുവയും,  അപ്പുവയും,  ചെപ്രിനവയും അവപ്രിപട
എത്തുയും.  അവര്  മൂനത  യപരു യടയയും  കന്നാരഭ്യതപ്രില്  മുതശ്ശേപ്രിയയും
അങ്ങപനയന്നായപ്രിരുന.  ഒരപ്രികല്  മുതശ്ശേപ്രി  ചെപ്രില  ഔഷധസസഭ്യങ്ങള്
പറപ്രികന്നാനന്നായപ്രി  കന്നാട്ടപ്രിയലകത  യപന്നായപ്രി.  സസഭ്യങ്ങപളലന്നായുംപറപ്രിച്ചു
കഴപ്രിഞയപ്പെന്നാള് മുതശ്ശേപ്രികത വലന്നാത കരീണയും യതന്നാനപ്രി.  മുതശ്ശേപ്രി ഒനത
വപ്രിശ്രമപ്രികന്നാനന്നായപ്രി  ഒരു  മരച്ചുവട്ടപ്രില്  ഇരുന.  കുറച്ചത  കഴപ്രിഞയപ്പെന്നാള്
മുതശ്ശേപ്രി  അറപ്രിയന്നാപത  ഉറങ്ങപ്രിയപ്പെന്നായപ്രി  .  മുതശ്ശേപ്രിയപട  കയപ്രില്  ഒരു
ഭന്നാണ്ഡപകട്ടത ഉണന്നായപ്രിരുന. ചെപ്രില ജരീവപ്രികള് അപതടുത്തു പകന്നാണ്ടുയപന്നായപ്രി.
ആ  ഭന്നാണ്ഡ  പകട്ടപ്രില്  എപനങപ്രിലയും  വപ്രിയശഷപപ്പെട്ടതത  ഉണന്നാകുകുുപമനത
കരുതപ്രിയന്നാണത  ആ  ജരീവപ്രികള്  അപതടുത്തു  പകന്നാണ്ടുയപന്നായത.  പപക
അതപ്രില്  പവറുയും  ഔഷധസസഭ്യങ്ങള്  മന്നാതമന്നായപ്രിരുന.  ആ  ജരീവപ്രികള്
അതവപ്രിപട തപന ഉയപകപ്രിച്ചു.  അയപ്പെന്നാഴന്നാണത മപ്രിട്ടുവയും അപ്പുവയും ചെപ്രിനവയും
അതുവഴപ്രി കടനതത. അവര് ആ ഭന്നാണപകട്ടത കണ്ടു. അവര് അപതടുതത ആ
ഭന്നാണ്ഡ പകട്ടത ആരുയടതന്നാപണനത അയനദഷപ്രികന്നാന് തുടങ്ങപ്രി. അയപ്പെന്നാഴന്നാണത
മരച്ചുവട്ടപ്രില്  കപ്രിടനപ്രിരുന  മുതശ്ശേപ്രി  എഴുയനറതത  മുതശ്ശേപ്രി
യനന്നാകപ്രിയയപ്പെന്നാല്  തപന്റ  ഭന്നാണ്ഡ  പകട്ടത  അവപ്രിപട  കന്നാണന്നാനപ്രില  .
മുതശ്ശേപ്രികത  വപ്രിഷമമന്നായപ്രി.  മുതശ്ശേപ്രിയപട  പല  സന്നാധനങ്ങളയും  ആ
ഭന്നാണ്ഡതപ്രിനുള്ളപ്രിലന്നായപ്രിരുന.  മുതശ്ശേപ്രി  ഭന്നാണ്ഡപകട്ടുയും  അയനദഷപ്രിച്ചു
നടനയപ്പെന്നാഴന്നാണത മപ്രിട്ടുയും,  അപ്പുവയും മുതശ്ശേപ്രിപയ കണതത.മുതശ്ശേപ്രി എപനന്നാ
അയനദഷപ്രിച്ചതനടന.അവരത                 മുതശ്ശേപ്രിയപട  അടുത്തു  പചെനത  യചെന്നാദപ്രിച്ചു;
'എന്തു  പറപ്രി?'  മുതശ്ശേപ്രി  പറഞ്ഞു;  എപന്റ  ഭന്നാണ്ഡ  പകട്ടത  കന്നാണന്നാനപ്രില
മകപള.അയപ്പെന്നാള്  മപ്രിട്ടുവപ്രിനുയും  അപ്പുവപ്രിനുയും  ചെപ്രിനപ്രിവപ്രിനുയും  മനസപ്രിലന്നായപ്രി
തങ്ങളപട കയപ്രിലപ്രിരപ്രിക്കുന ഭന്നാണ്ഡപകട്ടത മുതശ്ശേപ്രി യയടതന്നാപണനത. അവര്
അതത മുതശ്ശേപ്രികത പകന്നാടുത്തു.മുതശ്ശേപ്രി പറഞ്ഞു, ഇപതവപ്രിടുനന്നാ? വഴപ്രിയപ്രില്
നപ്രിനത കപ്രിട്ടപ്രിയതന്നാണത. മുതശ്ശേപ്രി നനപ്രിയയന്നാപട പറഞ്ഞു,നപ്രിങ്ങപളപന്റ കൂപട
വരൂ  അവപര  സല്കരപ്രിച്ചു.  ഇങ്ങപനയന്നാണത  അവര്  മുതശ്ശേപ്രിപയ
പരപ്രിചെയപപ്പെട്ടത  സുഹൃത്തുകളന്നായതത.  അങ്ങപനയപ്രിരപ്രിപക  അവര്  മൂവരുയും
ഒറകപ്രിരപ്രിക്കുകയന്നായപ്രിരുന.  അയപ്പെന്നാള്  ചെപ്രിന  പറഞ്ഞു,  നമുകത
കണ്ണുപപന്നാതപ്രി  കളപ്രിച്ചന്നായലന്നാ?  ആ  ശരപ്രി,  അവര്  പറഞ്ഞു.മപ്രിട്ടു  പറഞ്ഞു,
ഞന്നാനന്നാദഭ്യയും  കണ്ണുപപന്നാതന്നായും.  അങ്ങപന  മപ്രിട്ടു  കണ്ണു  പപന്നാതപ്രി.അപ്പുവയും
ചെപ്രിനവയും  ഒളപ്രിച്ചു.മപ്രിട്ടു  അവപര  കണ്ടുപപ്രിടപ്രികന്നാനന്നായപ്രി  നടന.  പപപട്ടനത
മപ്രിട്ടുവപ്രിപന്റ  തലയപ്രിയലകത  ഒരു  കൂടന്നാരയും  വരീണു.  മപ്രിട്ടുപകണപ്രിയപ്രില്
അകപപ്പെട്ടു. 'അയയന്നാ രകപ്രികയണ'മപ്രിട്ടു നപ്രിലവപ്രിളപ്രിച്ചു. ഹഹഹ...ഞന്നാന് 
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വപ്രിരപ്രിച്ച  വലയപ്രില്  ഒരന്നാപളങപ്രിലയും  വരീണയലന്നാ.  നപ്രിപന  പട്ടണതപ്രില്
പകന്നാണ്ടുയപന്നായപ്രി  വപ്രിറന്നാല്  നല  കന്നാശത  കപ്രിട്ടുയും.അപതന്നാരു  ദുഷടനന്നായ
യവടനന്നായപ്രിരുന.  അയന്നാള് വണപ്രിപയടുകന്നാന് യപന്നായപ്രി.  മപ്രിട്ടു നപ്രില വപ്രിളപ്രിച്ചു.
അപ്പുവയും ചെപ്രിനവയും അതുയകട്ടു. അവര് ആ സലയതകത യപന്നായപ്രി.  അവര്
മപ്രിട്ടുവപ്രിപന  കണ്ടു.അവര്  ആ  കൂടന്നാരയും  പപന്നാട്ടപ്രികന്നാന്  ശ്രമപ്രിച്ചു.  പയക
പറപ്രിയപ്രില.  അവര്  കവദഭ്യ  മുതശ്ശേപ്രിയപട  അടുയതകത  യപന്നായപ്രി.
മുതശ്ശേപ്രിയയന്നാടത  കന്നാരഭ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞു.മുതശ്ശേപ്രി  ഉടപന  സയുംഭവ
സഥലയതകത  യപന്നായപ്രി.  അവപ്രിപടപയതപ്രിയയപ്പെന്നാള്  ഒരു  കയപറടുത്തു
കൂടന്നാരതപ്രില് പകട്ടപ്രി എനപ്രിട്ടതത  വലപ്രിച്ചു.  അപ്പുവയും ചെപ്രിനവയും സഹന്നായപ്രിച്ചു.
അങ്ങപന കൂടന്നാരയും പുറകപ്രിയലകത വരീണു.മപ്രിട്ടു രകപപ്പെട്ടു. മപ്രിട്ടു മുതശ്ശേപ്രിയയന്നാടത
നനപ്രി  പറഞ്ഞു.  അങ്ങപന  അവര്  യവടപനന്നാരു  പണപ്രി  പകന്നാടുകന്നാന്
തരീരുമന്നാനപ്രിച്ചു.  അതപ്രിനന്നായപ്രി  യവടന്  പവച്ച  പകണപ്രി  യവടനന്നായപ്രി  മുതശ്ശേപ്രി
പവച്ചു.  യവടന്  വണപ്രിയമന്നായപ്രിപയതപ്രിയയപ്പെന്നാള്  അതവപന്റ  തലകത
വരീണു.  ഇതു  കണ്ടു  മുതശ്ശേപ്രിയയും  കൂട്ടരുയും  ചെപ്രിരപ്രിച്ചു.  ഇനപ്രി  ഇങ്ങപന
പചെപയരുപതനത മുതശ്ശേപ്രി പറഞ്ഞു.  യവടനത പതറത മനസപ്രിലന്നായപ്രി.  അവന്
നന്നാട്ടപ്രിയലകത തപ്രിരപ്രിച്ചുയപന്നായപ്രി. മുതശ്ശേപ്രിയയും കൂട്ടരുയും സുഖമന്നായപ്രി ജരീവപ്രിച്ചു.

 
അശദതലി കകെെ.എസറ്റ് 7A
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കെെനല്ശനാഖ

ഇണമപ്രിലന്നാ വരപ്രികള് തനപട 

ഈര്പ്പെപമന്നാന പപന്നാഴപ്രികയവ 

കന്നാലമപ്രിനന്നാ പന്നാട്ടുകള്കന്നായത

തന്നാളപമന്നാന നപ്രിലയയവ. 

യവണ്ടുയവന്നാളയും തരീര്ത നന്മ

വറപ്രി വറപ്രി വരണ്ടുയപന്നായത

ഒഴുകപ്രിടുനന്നാ ജരീവപ്രിതതപ്രിന്

ഒഴുകപ്രിപന പഴപ്രിനരീട്ടയവ.

കനലകത്തുയും വഴപ്രികളപ്രി ല് 

ഞന്നാന് പച്ചയന്നായപ്രി നടകയവ

പറയയമന്നാ നപ്രിന് കഥനകഥയപട

കന്നാറപ്രിപല പപന്നാന്വഴപ്രികപള.

തരീരമപ്രിലന്നാ ജരീവപ്രിതതപ്രിന്

യവരുകള് പപ്രിഴുപതറപ്രിയയവ

തന്നാളമപ്രിലന്നാ ജരീവപ്രിതതപ്രിന്

ശന്നാപപമന്നാന പപ്രിളര്കയവ.......

പവലിന .എഖ.എന 9 C
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ഉറവ

പഠപ്രിപ്പുരയപ്രിപല പഠനനന്നാളങ്ങള് 
പഠപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന പടരന്നാത വരീഥപ്രികള്

തളച്ചപ്രിട്ട അമൃതപ്രിയനകന്നാള്
മന്നാധുരഭ്യയും തുളമ്പുന വപ്രിപുല സമൗഹൃദയും.

യതന്നാരന്നാത മഴ യപന്നാപല 
അതത കണരീര് കണമന്നാകുന.
പവയപ്രില് നന്നാളങ്ങള് ചുറ്റുയും
പന്നാറപ്രി പന്നാറപ്രി കളപ്രിക്കുന.

മറക്കുകയന്നാണന്നാ സകുല ജന്മതപ്രിപന
മറകന്നാത യനന്നാവകള് മയകന്നാപത.

                                             ഹുസസന അനസലില് 9 I
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മറുപടലി
തളപ്രിരപ്രിടുയും യപന്നാപലയരീ മഥുരപ്രിതമന്നാകുന 
കുളപ്രിരപ്രിടുയും ഒന്നാര്മകള് പകന്നാണകന്നൂ....
അരപ്രികപ്രിലണന്നായപ്രിരുപനന്നാരു യനരവയും

എനപ്രികറപ്രിയപ്രില നപ്രിപയനപ്രികന്നാരപ്രിപതനത.

പറയവന്നായനപറ പകന്നാതപ്രിച്ചു നപ്രിപനങപ്രിലയും
പണയമന്നാണപ്രിപതനറപ്രിഞതപ്രില

   ചുടു യചെന്നാര കയപ്രില് പപന്നാടപ്രിയന യനരവയും
        അതപ്രിലന കണതത നപ്രിപന്റെ മുഖയും

അരപ്രികപ്രിയലപകത്തുവന്നായനപറപകന്നാതപ്രിച്ചു ഞന്നാന്
അരപ്രികപ്രിപലത്തുയമന്നാള് തപ്രിരപ്രിച്ചുമന്നാറുയും
ഒടുവപ്രിലന്നാ യനരയും നപ്രിനച്ച യപന്നാപല-

നരീപയന് അരപ്രികപ്രിലന്നായത വനതത യചെന്നാദപ്രിച്ചുയവന്നാ?
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അറപ്രിയപ്രിലപയനന്നാണു പറയയണപതപനനപ്രി-
     കറപ്രിയപ്രില ഞന്നാന് നപ്രിനകന്നാപരനതുയും

     അറപ്രിയപ്രില നരീപയപന്റെ ആരന്നാകുപമനതുയും
     അറപ്രിയപ്രില ഞന്നാന് നപ്രിനകന്നാരപ്രിതപ്രിനയും

ആള്നടയപ്രിലന്നാത വഴപ്രിവകപ്രില് പവച്ചന
ആദഭ്യമന്നായത നപ്രിയനന്നാടന്നായപ്രി യചെന്നാദപ്രിച്ചതുയും 

മറുപടപ്രി പറയവന്നാന് പതറപ്രിയ-
പകന്നാടപ്രിപയതപ്രി.

          മറുപടപ്രി യകള്ക്കുവന്നായനപറ പകന്നാതപ്രിച്ചു ഞന്നാന്         
അരപ്രികപ്രിപല കരപ്രികപ്രിയലകന്നാഞ യനരയും

ഹൃദയതപ്രിപല വപ്രിടയയന്നാ മപറന്നാരു പുല്പപന്നാടപ്രി
മുപമയനന്നാ കന്നാലതപ്രിടയും പപ്രിടപ്രിച്ചൂ.

പരപ്രിഭവയും ഏപറയപണങപ്രിലയും നപ്രിപന ഞന്നാന്
ഒരുപന്നാടത... ഒരുപന്നാടന്നായത യസ്നഹപ്രിച്ചുയപന്നായപ്രി
പരപ്രിഭവമുളളതത മനസപ്രിപലന്നാതുകപ്രി ഞന്നാന്
ഇനപ്രിയളള നപ്രിന് ജന്മയും കന്നാതപ്രിരപ്രിക്കുയും.

ശലില്പ .കകെെ.ആര +1 HI
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പുതു ജക്കീവന

ഞന്നാന്  1ാന്നായും-കന്നാസപ്രില്  പഠപ്രിക്കുന  കന്നാലയും.എപന്റെ  ഉണപ്രിവന്നാവ

പചെറപ്രിയകുട്ടപ്രിയന്നായപ്രിരുന.അവള് ഞങ്ങപളലന്നാവര്ക്കുയും വളപര പപ്രിയപപ്പെട്ട

വളന്നായപ്രിരുന.  ഒരു ദപ്രിവസയും ഉണപ്രിവന്നാവയപട കളപ്രിയയും ചെപ്രിരപ്രിയയും കളപ്രിയയും

കണത  അവള്കത  ചുറ്റുയും  വരീട്ടപ്രിലള്ള  ഞങ്ങള്  ഇരപ്രിക്കുകയന്നായപ്രിരുന.

അവപള  ശ്രദപ്രിച്ചു  പകന്നാണത  ഉമയയും  അടുത്തുണന്നായപ്രിരുന.പപട്ടനന്നാണത

ഞങ്ങപള നടുകപ്രിയ ആ സയുംഭവ മുണന്നായതത.പപട്ടനത ഉണപ്രിവന്നാവ ചെര്ദ്ദേപ്രിച്ചു.

സന്നാധന്നാരണ  ചെര്ദ്ദേപ്രിക്കുനതത  യപന്നാപലയന്നാപണനത  കരുതപ്രി.  പനറുകപ്രില്

കയറപ്രിയതന്നായപ്രിരുന.  ഉമ  അവപള  വന്നാരപ്രി  എടുതത  യവഗയും

ആശുപതപ്രിയപ്രില്  പകന്നാണ്ടുയപന്നായപ്രി  അഡപ്രിറത  പചെയ.എപന്റെ  വരീട്ടപ്രിലളള

എലന്നാവരുയും  കരയകയന്നായപ്രിരുന.കുറച്ചത  കഴപ്രിഞത  യഡന്നാക്ടര്  പറഞ്ഞു

കുട്ടപ്രികത  കുഴപ്പെപമന്നാനമപ്രില  പനറുകപ്രില്  കയറപ്രിയതന്നാണത.   നന്നാപളതപന
ഡപ്രിസതചെന്നാര്ജന്നാവന്നായും എനത പറഞയപ്പെന്നാഴന്നാണത  ഞങ്ങള് പകലന്നാവര്ക്കുയും

ഒനന്നാശദന്നാസമന്നായതത.  ഇപതപന്റെ  ജരീവപ്രിതതപ്രിപല  മറകന്നാനന്നാവന്നാത

ഒരനുഭവമന്നാണത.

ആയലിഷ ലനാമലിയ.എഖ 6B
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സൂരസപ്രകെെനാശഖ

സൂരഭ്യപകന്നാശതപ്രില്......

വപ്രിരപ്രിയന   പൂകപള ,
സൂരഭ്യ രശപ്രികള്  പകന്നാണത തളരരുപത
കൃതഭ്യസമയതത,ഉണരുന പൂകപള,

നപ്രിന് വദനങ്ങള് എനന്നാണു തളരുനതത
നപ്രിന് മപ്രിഴപ്രികള് നപ്രിലന്നാവപ്രില്-

കൂമ്പുനതത എനപ്രിനന്നാണത ? 

പകന്നാച്ചു നകതങ്ങള് ചെപ്രിരപ്രിക്കുനപതനപ്രിയനന്നാ ?
 നപ്രിങ്ങപള കണന്നായണന്നാ-
പകന്നാച്ചു നകതങ്ങള് 

പുഞപ്രിരപ്രി തൂകപ്രി നപ്രില്ക്കുനതത 
നന്നാപള പുലര്കന്നാപല സൂരഭ്യനുദപ്രിക്കുനതത

പു  ഞപ്രിരപ്രി തൂകപ്രി  നപ്രിനപ്രിയടയണ.... 

സൂരഭ്യപകന്നാശതപ്രില് വപ്രിരപ്രിയന പൂകപള-

സൂരഭ്യ രശപ്രികള് വന്നാടരുയത....

                                        അനഘ 8G 
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യനാത വലിവരണഖ

യമുയനന്നാതപ്രി  യന്നാതയപട  ചെപ്രില  ഒന്നാര്മകള്
പങ്കുപവയപട്ട.  2014  ലന്നാണത  ആദഭ്യ  ചെന്നാര്ധന്നായും  യന്നാത.

കുടുയുംബസയമതയും.കൂപട അച്ഛന്, വലഭ്യച്ഛന്, ഏട്ടന്....പപ്രിപന ചെപ്രില കുടുയുംബ
സുഹൃത്തുകള്....പപ്രിപന എനപ്രികത കൂട്ടന്നായപ്രി, പരസ്പരയും പരസ്പരയും കൂട്ടന്നായപ്രി, 
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പപ്രിയ  മരുമകള്  ഉമയയും.സന്നാഹപ്രിതഭ്യവന്നാസന  കലശമന്നായ  ഉമ
കവപ്രിതപയഴുതുയും.  യപന്നാണയും..യപന്നാണയും...നത  അതപ്രിയന്നായ  ആഗ്രയുംണന്നാര്
ന്നൂച്ചന്നാലയും അതത നടക്കുയുംനതകരുതരീതല.ഉതരന്നാഖണ്ഡപ്രിപല ഭയന്നാനകമന്നായ
പളയമുണന്നായതപ്രിപന്റെ....പതന്നാട്ടടുത വര്ഷയും.  ആ യന്നായതപല യമുയനന്നാതപ്രി
മന്നാതയും.  അച്ഛന്  ചെന്നാര്ധന്നായും  യന്നായതലന്നാണത.ഇനപല  യമുയനന്നാതപ്രി
പതന്നാഴുതപ്രിറങ്ങപ്രി.അച്ഛപന്റെ  കൂപടയന്നാണത  മനസത.ഹരപ്രിദദന്നാറപ്രില്  നപ്രിനത
യമുയനന്നാതപ്രിയപ്രിയലയന്നായപ്രിരുന.  ഒരു  ധന്നാരയണയുംലഭ്യ.....................

നടകന്നാനുള്ള ദൂരപത    കുറപ്രിയച്ചന്നാ ഒനയും. തണുത അനരരീകയും. കുതപ്രിര
കന്നാരുയടയയും,  യഡന്നാലപ്രികന്നാരുയടയും..പയലന്നാഭനങ്ങളപ്രില് പപടന്നാപത നടതയും
തുടങ്ങപ്രി.  പതപ്രിമൂയനന്നാളയും  യപരന്നാണത  സയുംഘതപ്രില്.  ചെപ്രിലര്
മുനപ്രില്...അമന്നാനകന്നാരന്നായ  ഞങ്ങള്  പപ്രിനപ്രിലത.....അങ്ങപന  പല  പല
പസറന്നായപ്രി  .  ഒരപ്രിതപ്രിരപ്രി  നടനയപ്പെന്നായഴയ്ക്കുയും  മയഴപട  അകമടപ്രി.  തണുപ്പെത
ക്രമന്നാതരീതമന്നായപ്രി  കൂടപ്രി.  യവണത  പസപ്പുകളപട  അഭന്നാവയും.  പറയപ്രിന്
യകന്നാപട്ടന്നാപക  വളപര...  പരപ്രിതന്നാപകരമന്നാണത.  തണുപതന്നാട്ടപ്രി
...വപ്രിരലകള്...കകകള് മരവപ്രിച്ചത...ആ നടതയും.കഠപ്രിനമന്നായ കയറങ്ങള്.

മയനന്നാഹരമന്നായ  പവള്ളച്ചന്നാട്ടങ്ങളയും...പകൃതപ്രിദൃശഭ്യങ്ങളയും  ധന്നാരന്നാളയും.  പപക
അപതന്നാനയും  ആ  സമയതത  ആസദദപ്രികന്നാന്  പറന്നാത
അവസ.കന്നാപലന്നാപക...മരവപ്രിച്ചത  പചെരുപ്പെഴപ്രിഞത  യപന്നായന്നാല്  യപന്നാലയും
അറപ്രിയന്നാത അവസ. കയറയും കഠപ്രിനയും.കയറുയനന്നാറുയുംസഹയന്നാതപ്രികയന്നായ
ഉമയത  ശദന്നാസ  പശയും.ആറു  കപ്രിയലന്നാ  മരീറയറള്ളൂച്ചന്നാലയും...എതയന്നായന്നാലയും
അവസന്നാനപ്രികന്നാതതത യപന്നാപല....കയറമന്നാപണങപ്രില് കൂടപ്രിക്കൂടപ്രി  വരന്നാണത.
മഴ പരമന്നാവധപ്രി ശലഭ്യപപ്പെടുത്തുന.വപ്രിശ്രമപ്രിച്ചത വപ്രിശ്രമപ്രിച്ചത യമുയനന്നാതപ്രിയപ്രില്.

യമുയനന്നാതപ്രിപയകുറപ്രിച്ചത........................യമുയനന്നാതപ്രിഉതരന്നാഞല്സയുംസന്നാ
നതപ്രിലന്നാണത. ഉതരകന്നാശപ്രി ജപ്രിലയപ്രില് 11000 അടപ്രി ഉയരതപ്രില് സപ്രിതപ്രി
പചെയ്യുന യമുയനന്നാതപ്രി"ചെതുര്ധന്നാമങ്ങളപ്രില്" ആദഭ്യയതതന്നാണത.മുന്പപ്രിലന്നാണത
ബനര്പുഞത  ഹപ്രിമപകന്നാടുമുടപ്രികള്  ഇവപ്രിപട.കളപ്രിന  പര്വതതപ്രിപല
സപ്തര്ഷപ്രികുണപ്രിപല  ഹപ്രിമന്നാനപ്രിയപ്രില്  നപ്രിനന്നാണത  യമുനന്നാ  നദപ്രി
ഉത്ഭവപ്രിക്കുനതത.  4421 മരീറര്  ഉയരതപ്രിലന്നാണത  ഈ  പയദശയും...  യമുന
ഉത്ഭവപ്രിക്കുന ഗപ്രിരപ്രി ശയുംഖങ്ങള് ഹപ്രിമന്നാലയതപ്രിപല ചെരപ്രിഞ്ഞു കപ്രിടക്കുന 
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പതലമന്നാണത.  ഇവപ്രിപട  യമുനന്നായദവപ്രികന്നായപ്രി  ഒരു  യകതമുണത.
പപതന്നാന്പതന്നായും നൂറന്നാണപ്രില് ജയ്പൂര്രന്നാജപ്രിയന്നായ ഗുയലറപ്രിയയന്നാണത ഈ
യകതയും  നപ്രിര്മപ്രിച്ചതത.  പവളളകുപ്പെന്നായമണപ്രിഞ  മഞ്ഞു  മലകള്ക്കുളളപ്രില്
കറുത  മന്നാര്ബപ്രിളപ്രിലന്നാണത  യമുനന്നായദവപ്രിയപട  പതപ്രിഷ്ഠ.  വര്ഷയും  മുഴുവനുയും
തണുപ്പെത  അനുഭവപപ്പെടുന  സലമന്നാണതത.  സൂരഭ്യകുണ്ഡത  എന  ചൂടുറവ
ഇവപ്രിടുപത പയതഭ്യകതയന്നാണത.ഹപ്രിമന്നാലയതപ്രിപല ഗനക യശഖരമന്നാണത
ജലതപ്രിനത ചൂടത നല്കുനതത.ഉയമയും ഞന്നാനുയും കൂടപ്രി സ്ത്രരീകള്ക്കുളള പയതഭ്യക
കുളപ്രിസലയതയത.ഒരു  ഇരുണ  സ്നന്നാനഘട്ടയും.വപ്രിസ്തതതരപ്രിച്ചത  കുളപ്രിച്ചവര്
തണുപ്പെകനതഉഷന്നാറന്നായപ്രി.  കുതപ്രിരകന്നാരയടയും...യഡന്നാലപ്രികന്നാരുയടയും  ഇടയപ്രി
ലൂപടയളള  നടതയും...കുതപ്രിരച്ചന്നാണകയും  മഴയതത  വഴരീലത  മുഴുവന്.ആദഭ്യ
യന്നായതലത  തപന  മതരീയും  പകന്നാതരീയും  തരീര്ന  യപന്നാപലയന്നാണത  പലരുയടയും
അവസ.  നന്നാട്ടരീനത  യപന്നാനപ്രിട്ടത  അഞന്നാറത  ദപ്രിവസയും  മന്നാതയും.  നന്നാട്ടപ്രില്
എതപ്രിയന്നാമതരീനത യതന്നാനപ്രി എനന്നായപ്രിരുന ഒയരന്നായരന്നാ യമന്നാഹങ്ങള്.  ആ
തണുപ്പെത..ആ കയറയും അയതയും അവശരന്നാകപ്രി.പപ്രിനരീടത ഗയുംയഗന്നാതരീ ബദരരീയും
ഒപക  സുഖമന്നായപ്രി  യപന്നായപ്രി.  എനന്നാലയും  യമുയനന്നാതരീനത
ആയലന്നാചെപ്രിക്കുയമന്നാള്  തപന  ഒരു  തണുപ്പെത  തന്നാപന  വരുയും.  യമുനയപട
ഉത്ഭവയും കണത മടകയും.

ബലിന്ദു ടക്കീച്ചര
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ഞങ്ങള വരച്ച ചലിതങ്ങള 
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മുഹമദത ഹപ്രിഷന്നായും
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ആല്ഫതറഡതൎഡ്  സരീഫന്  എട്ടത.സപ്രി
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റപ്രിതദപ്രികത 9G
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റപ്രിതദപ്രികത 9G
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