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       ഈവളിദേത്യവാലയത്തെളിനലകുടളികളുനടെയുപഅധത്യവാപകരുനടെയുപസൃഷളികള്ഉള്നപ്പെടുത്തെളി
തയവാറവാക്കളിയ ഈഡളിജളിറ്റല്  മവാഗസളിന നെളിങ്ങള്ക്കുമുന്നളില് സമര്പ്പെളിക്കുകയവാണസ്.  ഒരു
പുതളിയസപരപഭമവായതളിനെവാല്ധവാരവാളപപരളിമളിതളികള്ഉനണ്ടെന്നറളിയവാപ. എന്നവാലുപപരമവാവധളി
മളികചതവാക്കവാനശ്രമളിചളിട്ടുണ്ടെസ്. സദേയപസസ്വപീകരളിക്കുക.
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                                        ആശകസ  

                     

ദവങ്ങരഗവണ്നമനസ്നവവാദക്കഷണല്ഹയര്നസക്കണ്ടെറളിസ്ക്കൂളളിനലലളിറ്റളില്നനകറ്റസ്സസ്
വളിദേത്യവാര്തളികള്  ഒരു  ഡളിജളിറ്റല്  മവാഗസളിന  തയവാറവാക്കുന്നു  എന്നതളില്  അതളിയവായ
സദനവാഷമുണ്ടെസ്.  മവാഗസളിന തയവാറവാക്കുന്നതളിനെസ്  ദവണ്ടെളി പ്രവര്ത്തെളിക്കുന്നഎലവാ ലളിറ്റളില്
നനകറ്റസ്സസ്അപഗങ്ങള്ക്കുപ, അതളിനദനെതൃതസ്വപനെല്കളിയഅദത്യവാപകര്ക്കുപഎനനഹൃദേയപ
നെളിറഞ്ഞവളിജയവാശപസകള്……….

                                                                               
               

                                                                                      

         ദഹമരവാജന.പളി.നക
         നഹഡസ്മവാസ്റ്റര്
         ജളി.വളി.എചസ്.എസസ്.എസസ്. ദവങ്ങര
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PK HEMARAJAN(Headmaster)



                                                 

ആശകസആശകസ

   
  

 ദവങ്ങര  ജളി.വളി.എചസ്.എസസ്.എസസ്,ലളിറ്റളില്  നനകറ്റസ്സസ്  കുടളികളുനടെ   ആഭളിമുഖത്യത്തെളില്
തയവാറവാക്കളിയ  ഡളിജളിറ്റല്   മവാഗസളിന  സപരപഭത്തെളിനെസ്  പളിന്നളില്  പ്രവര്ത്തെളിച  എലവാ
വളിദേത്യവാര്തളികള്ക്കുപദസ്നേഹപനെളിറഞ്ഞഅനദമവാദേനെങ്ങള്

                                                                                 രവാമനസളി
സപീനെളിയര്അസളിസസ്ററനസ്
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സച്ച് കൂളജിനനെ കുറജിചച്ച്സച്ച് കൂളജിനനെ കുറജിചച്ച്......

   ദവങ്ങരനെഗരത്തെളിദനെവാടെസ്  ദചേര്ന്നസ് ഊരകപ പഞവായത്തെളില്സളിതളി നചേയ്യുന്നഒരു
സര്ക്കവാര് വളിദേത്യവാലയമവാണസ് ജജി.  വജി.  എചച്ച്.  എസച്ച്.എസച്ച്.  വവങ്ങര.  ദബവായസ്സസ് സ്കൂള് എന്ന
ദപരളിലവാണസ്  നപവാതുനവ  അറളിയനപ്പെടുന്നതസ്.  1957-ല്  സവാപളിച  ഈ  വളിദേത്യവാലയപ
പഴക്കദമറളിയവളിദേത്യവാലയങ്ങളളിനലവാന്നവാണസ്.  1957ല്മലബവാര്ഡളിസളികസ്റളിറ്റസ് ദബവാര്ഡളിനന
കപീഴളിലവാണസ്  ഈ  വളിദേത്യവാലയപ  സവാപളിതമവായതസ്.  ഹഹസ്കൂള്  കമളിറ്റളിയുനടെ  ആദേത്യ
പ്രസളിഡണ്ടെസ് ശ്രപീ ചേവാക്കപീരളി അഹമദേസ് കുടളി സവാഹളിബുപ നസക്രടറളി ശ്രപീ  നമവായപീനകുടളി
മവാസ്റ്ററുപആയളിരളിന്നു.നകടളിടെത്തെളിനള്ളസലപനെല്കളിയതസ്അഡസ്വക്കറ്റസ്നക.  മുഹമദേസ്നെഹ
സവാഹളിബസ്ആയളിരുന്നുആദേത്യസമളിതളിപളിരളിച്ചുവളിടദശഷപശ്രപീകുഞ്ഞളിരവാമനഹവദേത്യര്
പ്രസളിഡണ്ടെവായുള്ള സമളിതളി  നകടളിടെ  നെളിര്മവാണപ ഏനറ്റടുത.ശ്രപീ.  ടെളി.നക  മുഹമദേളിനന
ദനെതൃതസ്വത്തെളില്  നെവാട്ടുകവാരുനടെയുപ  ശ്രപീ  കുഞ്ഞവാലന  മവാസ്റ്റരുനടെ  ദനെതൃതസ്വത്തെളില്
അധത്യവാപകരുനടെയുപ  വളിദേത്യവാര്തളികളുനടെയുപ  സഹകരണദത്തെവാനടെ  നകടളിടെ  നെളിര്മവാണപ
പൂര്ത്തെളിയവായളി. 

 ശ്രപീ. നക.ജളി. രവാഘവനമവാസ്റ്റര്ആയളിരുണുആദേത്യപ്രധവാനെഅദത്യവാപകന. 1965-ല്ആണസ്
SSLC  പരപീകവാനസനര്  അനവദേളിചതസ്.  1996ല്  ശ്രപീ  എ.നക.സളി.മുഹമദേസ്  നഹഡസ്
മവാസ്റ്ററവായളിരളിനക്കനവവാദക്കഷണല്ഹയര്നസക്കണ്ടെറളിവളിഭവാഗപആരപഭളിച്ചു.  2004ല്ശ്രപീ
നക.ജളി.  വവാസു  പ്രളിനസളിപ്പെലവായളിരളിനക്ക  ഹയര്നസക്കണ്ടെറളി  വളിഭവാഗപ  ആരപഭളിച്ചു
ഹഹസ്കൂളളിനപ  ഹയര്നസക്കണ്ടെറളിക്കുപ  യു.പളി.  വളിഭവാഗത്തെളിനപ  നവദവ്വേനറ  കമമ്പ്യൂടര്
ലവാബുകളുണ്ടെസ്.  രണ്ടെസ്  ലവാബുകളളിലുമവായളി  ഏകദദേശപ  അമദതവാളപ  കമമ്പ്യൂടറുകളുണ്ടെസ്.
ഹഹസ്കൂള്  ലവാബളില്  ദബവാഡസ്ബവാനസ്  ഇനര്നനെറ്റസ്  സസൗകരത്യപ  ലഭത്യമവാണസ്.  വളിശവാലമവായ
സവാര്ടസ്കസ്ളവാസസ്റപസസൗകരത്യപഉണ്ടെസ്.  ശ്രപീഅബ്ദുള്സമദേസ്സമദേവാനെളി(എപ.പളി.)യുനടെഫണ്ടെളില്
നെളിന്നസ് ലഭളിച ഹലബറളി  നകടളിടെത്തെളില് 10000-ല്അധളികപ പുസ്തകങ്ങളുപ  റപീഡളിപഗസ്  റപ
സസൗകരത്യവുമുണ്ടെസ്.  വളിവളിധതരപക്ലബ്ബുകള്ഞങ്ങളുനടെസ്കൂളളിലുണ്ടെസ്. 
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                                               പപീലളിയുനടെസസ്വപപ

ബസസസ്വീറതച്ച് പജി നകെ എക, 9A

            

      

അതളിമദനെവാഹരമവായ  മനവാരപ  കുന്നളിനല

തവാഴസ്വവാരത്തെസ്  കൂടെളി  കളപ  കളപ  ശബ്ദദത്തെവാനടെ
ഒഴുകുന്ന  ഒരു  തടെവാകമുണ്ടെവായളിരുന്നു .നചേറുതുപ

വലുതുമവായ ധവാരവാളപ  മതത്യങ്ങള്  ഉണ്ടെവായളിരുന്നു ആതടെവാകത്തെളില്.  അവയളില് ഏറ്റവുപ
വണപകൂടെളിയമപീനെവായളിരുന്നുപപീലളി. ഈമപീനെളിനെസ്മറ്റുമപീനകള്തടെളിയനപപീലളിഎന്നുവളിളളിചസ്
പരളിഹസളിക്കുമവായളിരുന്നു.  പവാവപപപീലളിക്കസ്വളനരസങ്കടെമവായളിരുന്നു.  തടെളിയനഎന്നദപരസ്
എങ്ങനനെമവാറ്റണപ എന്നവായളിരുന്നുപപീലളി എദപ്പെവാഴുപ ചേളിനളിചളിരുന്നതസ്.  ഈചേളിനയളില്
മുഴുകളി ഉറങ്ങളിയപപീലളി ഒരുസസ്വപപ കണ.  സസ്വപപ ഇതവായളിരുന്നു.  പപീലളി ഒരുപുലര്നച
തടെവാകത്തെളില്  നെപീനളി  നകവാണ്ടെളിരളിക്കുദമവാള്  ഒരു  മണളിരനയ  കണ.  അതസ്  പപീലളി  ഒറ്റ
ചേവാടത്തെളില്പളിടെളിച്ചു.  പദകഅദപ്പെവാദഴക്കുപപപീലളിനയആദരവാഉയര്തന്നതവായളിപപീലളിക്കസ്
ദതവാന്നളി.  നപനടന്നസ് അവനകുഞ്ഞുസലനത്തെനതളളിഞ്ഞനവള്ളത്തെളില്എത്തെളി.  പപീലളി
മുകളളിദലവാടസ് ദനെവാക്കളിയദപ്പെവാള്ഒരുമനഷത്യമുഖപപപീലളിനയദനെവാക്കുന്നതസ്കണ.  അദപ്പെവാള്
പപീലളിക്കസ്മനെസളിലവായളി.  ഞവാനനകണളിയളില്അകനപ്പെടളിരളിക്കുകയവാണസ്എന്നസ് .  അങ്ങനനെ
പപീലളിഭയദത്തെവാനടെമുകളളിദലക്കസ്ദനെവാക്കളി.  മൂന്നസ്ചേളിറകുകള്കറങ്ങുന്നതവായളിപപീലളികണ.

കൂടെവാനതമുകളളില്നെളിന്നസ്കവാറ്റുപവരുന്നുണ്ടെവായളിരുന്നു.  പദകഅതസ്പപീലളിക്കസ്എനവാനണന്നസ്
മനെസളിലവായളില.  അദപ്പെവാള്  കുടളികളുനടെ  കലപളില  ശബ്ദങ്ങള്  പപീലളി  ദകട്ടു.  അല്പ
സമയത്തെളിനദശഷപഅവളിടെപആനകനെളിശബ്ദതപടെര്ന്നു.  പളിന്നപീടെസ് പപീലളിനയഒരുഗവാസസ്
പവാതത്തെളിദലക്കസ്മവാറ്റളി.  അദപ്പെവാള്പപീലളിചുറ്റുപകദണവാടെളിചദപ്പെവാള്കുദറകുടളികനളയുപഒരു
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മനഷത്യനനെയുപപപീലളി കണ.  അദപ്പെവാഴുപ പപീലളിയുനടെ ഉള്ളളില്കത്തെളിനെപീറുകയവായളിരുന്നു .
അതക്കുപപപീലളി ദപടെളിചളിരുന്നു.  നപനടന്നസ് ആമനഷത്യനകുടളികദളവാടെസ് പറയുന്നതസ് ദകട്ടു.

പപീലളിപറയുന്നനതലവാപശ്രദളിച്ചുദകടളിരുന്നു.  അവസവാനെപപറഞ്ഞതസ്ഇതവായളിരുന്നു.  നെവാനള
എലവാവരുപ  സ്കൂളളില്  വരുദമവാള്  മലയവാള  പുസ്തകപ  നകവാണവരണപ എന്നസ്.  അദപ്പെവാള്
കുടളികനളലവാപഉചത്തെളില്പറഞ്ഞു'  തവാങ്കമ്പ്യൂസര്'. അദപ്പെവാള്ആമനഷത്യനക്ലവാസളില്നെളിന്നസ്
ദപവായളി.  പപീലളിഅവര്പറഞ്ഞപറഞ്ഞനതവാന്നസ്കണളില്നെളിന്നുപകണ്ണുനെപീരസ് ഒലളിചളിറങ്ങളി.
അതുആദലവാചേളിച്ചുദനെവാക്കളി.  പളിനന്നഅവനെസ്മനെമനെപഉണ്ടെവായദപ്പെവാള്പപീലളിതനനറഭവാരത്യ
നെപീലളി  ദയവാടെസ്  സസ്വപനത്തെ  കുറളിചസ്  സളിലവായളി.  ഇതസ്  സ്കൂള് ആനണന്നുപ  അദത്യവാപകന
ആയളിരളിക്കുപ  അതസ്  കണസ്  തുറന്നു.  അദപ്പെവാള്  പപീലളിക്കസ്  മനെസളിലവായളി  ഇനതവാരു
സസ്വപമവായളിരുന്നു  എന്നസ്.  പപീലളി  ആ  ശദത്തെക്കസ്  ദനെവാക്കളിയദപ്പെവാള്  ആകവാശപ
നപവാടളിക്കരയുകയവായളിരുന്നു.  മഴക്കസ്  കുറപറഞ്ഞനതന്നുപ.  നപനടന്നസ്  പപീലളിയുനടെ  മുഖനത്തെ
നവള്ളതള്ളളി  വപീണദപ്പെവാള്  പപീലളികവാചസ്  ശഎലവാപ  പറഞ്ഞു.  നെപീലളി  എലവാപ  ശ്രദളിചസ്
ദകടളിരുന്നു.  ഈസസ്വപനത്തെകുറളിചസ്ചേളിനളിചളിരുന്നപപീലളിക്കസ്ഒരുഉപവായപദതവാന്നളി.  ഈ
തടെവാകത്തെളില്മപീനകുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കസ്അതുദപവാനലഒരുസ്കൂള്തുടെങ്ങളിയവാല്തനന്നപപീലളി
മവാനഷന്നസ്വളിളളിചളിരളിക്കുപ.  പപീലളിഇതസ്നെപീലളിദയവാടെസ് പറഞ്ഞു.  നെപീലളിയുപഅതളിനെസ്സമതപ
അറളിയളിച്ചു.  പപീലളിതനനറആഗ്രഹപമവാദക്രവാതവളദയവാടെസ്പറഞ്ഞു.  തവളപറഞ്ഞു'  പപീലളി
നെനലവാരുകവാരത്യമവാണസ്കുടളികള്ക്കസ്അറളിവസ്ദനെടെളിനക്കവാടുക്കുകഎന്നതസ്.  നെപീമറ്റസ്മപീനകദളവാടെസ്
എലവാപസപസവാരളിക്കസ്'.  പപീലളിഎലവാമപീനകള്ക്കുപഒരുകൂടെളിക്കവാഴ്ചസപഘടെളിപ്പെളിച്ചു.  അങ്ങനനെ
എലവാവദരവാടുപ  കവാരത്യപ അവതരളിപ്പെളിച്ചു.  എലവാവരുപ പൂര്ണസമതപ അറളിയളിച്ചു.  പളിന്നപീടെസ്
പപീലളിമപീനകുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കവായളിസ്കൂള്തുടെങ്ങളി.  പപീലളിസസ്വപത്തെളില്ദകടഎലവാഅറളിവുകളുപ
കുഞ്ഞുമപീനകദളവാടെസ്  പറഞ്ഞുനകവാടുത.  കൂടെവാനത ശത്രുക്കളളില് നെളിന്നസ്  രകനപ്പെടെവാനള്ള
മവാര്ഗ്ഗനെളിര്ദദ്ദേശവുപ  നെല്കളി.  എലവാ  മപീന  കുഞ്ഞുങ്ങളുപ  സദനവാഷത്തെവാല്  തുള്ളളിചവാടെളി.
അങ്ങനനെപപീലളിയുനടെസ്കൂള്നെലരപീതളിയളില്നെളിലനെളിന്നു.  പപീലളിയുനടെ"  തടെളിയനപപീലളി"  എന്ന
ദപരസ്  എലവാവരുപ  മറന്നു.  എലവാവരുപ  പപീലളിനയ  ബഹുമവാനെദത്തെവാനടെ  പപീലളി  മവാദഷ
എന്നുവളിളളിച്ചു.  പപീലളിയുനടെ  കണളില്നെളിന്നുപ  കണ്ണുനെപീരസ്  ഒലളിചളിറങ്ങളി.  അതു
സദനവാഷത്തെളിനനറകണ്ണുനെപീരവായളിരുന്നു.

**********
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നെജിതത്യ വസനകനെജിതത്യ വസനക

വരരോഹജിതച്ച് വജിജയച്ച് .വജി . നകെ ,9A

നനലയയയാം വയനനിനന്റെ തയനഴെയയയനി നനനയയര..............

പച്ച വനിരനിപപ്പ് വനിരനിചപപയല് പതയനനിടയാം.................

ജനവജയലങ്ങളയാം നതനലയാം മഞ്ഞുമയയനി............

എനയാം നനിപന്മേനനി തഴുകനിടപമയൾ......................

പുലർകയല സൂരര്യൻനറെ പതജസയാം.......................

ഭയാംഗനിയയാം ഏനനി നന എനയാം
നനിലനകയള്ളപണ.....................

പസൗര്ണമളിരവാവളിനലനെളിലവാവളിനനറദശവാഭ
ദപവാലുള്ളനെളിനഭപഗളിനെപീകവാത്തെളിദടെദണ

ആരപ്പ് എനപ്പ് നചയയലയാം എന്തു നന
നചയയലയാം........................

അനര്യമയയാം നനിൻ മടനിയനില് തല ചയയ്ക്കുപമവരയാം......................

അമ്മതൻ മടനിത്തടനില് എനപപയനല.........................

നപറ്റമ്മതൻ മടനിത്തടനില് എനപപയനല..........................
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വരോയനെ  വരോയനെ  

നെസ്വീത ു . ടജി, 9A

ഒരു  മനഷത്യനെസ്  ശരപീരത്തെളിനന  വളര്ച  ഏറ്റവുപ  ദപവാഷകകരമവായ ആഹവാരത്തെളിലൂനടെ
സവാധത്യമവാകുന്നു.  എന്നവാല്  വത്യകളിക്കസ്  മവാനെസളിക  വളര്ച  ഉണ്ടെവാവുന്നതസ്,

വവായനെയളിലൂനടെയവാണസ്.  വവായനെ  ഒരവാനള
പൂര്ണനെവാക്കുന്നുനവന്നസ്  ഫവാനസളിസസ്
ദബക്കണ്പറഞ്ഞളിട്ടുണ്ടെസ്.  വവായനെയളിലൂനടെ
ഒരവാളുനടെ  ചേളിനനയയുപ  മനെസളിനനെയുപ
വളര്ത്തെവാന,സവാധളിക്കുന്നു. മഹവാനവാരുനടെ
ജപീവളിതപ  പരളിദശവാധളിചവാല്
അവയളിനലലവാപ  തനന്ന വവായനെ വളനര

വലളിയ  പങ്കസ്വഹളിചളിരുന്നു  എന്നസ്  മനെസളിലവാക്കവാപ.  വവായനെ  അറളിവളിനന  വളിശവാലമവായ
വവാതവായനെമവാണസ്  നെമുക്കസ്  മുന്നളില്  തുറന്നു  നെല്കുന്നതസ്.  നെമ്മുനടെ  മനെസളില് അറളിവളിനന
വസനപതപീര്ക്കവാനവവായനെക്കവാകുപ. നെമുക്കസ്വവായളിച്ചുവളരവാപചേളിനളിചസ്വളിദവകപദനെടെവാപ.
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കെരോട്ടുപൂവച്ച്കെരോട്ടുപൂവച്ച്
                                                                                                                                                                      Collected by:

ജജി .ഷണ്മുഖ സുന്ദരക ,9.A

ചേളിതറളിനത്തെറളിക്കുന്നചേളിനകളളില്എദപ്പെവാഴുപ

ഈപുഞളിരളിഒന്നുമവാതപ

മഴവളില്ലുദപവാനലനെപീ...... മനെസളില്നതളളിയുദമവാള്

ഉണരുന്നുഎന്നളില്ദമവാഹങ്ങളുപ,

കൃഷ്ണതുളസളിക്കതളിര്തുമദമവാഹളിക്കുപ

നെളിനനവവാര്മുടെളിചുരുളളില്എത്തെവാന

പൂജയസ്എടുക്കവാത്തെപൂവവായഞവാനപ

ദമവാഹളിചളിരുന്നുനെളിന്നരളികളിനലത്തെവാന

മണമളിലമധുവളിലമഴവളിലസ്പൂജക്കസ്എടുക്കളില

തവാനനെവളര്ന്നഒരുകവാട്ടുപൂവവാണസ്ഞവാന.......
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വളിടെരുപമുനദപനപവാഴളിയുന്നഇതളുള്ള

പൂജനയടുക്കവാത്തെകവാട്ടുപൂവവാണസ്ഞവാന.....

ഇഷമവാനണന്നസ്നചേവാല്ലുവവാനദവണ്ടെളി

നെളിതത്യവുപനെളിനമുമളിനലത്തെളിഇടുദമവാള്

നെളിനനനകവാലൂസളിനനെവാദേങ്ങളളില്ഞവാന

തവാദനെതവാദനെമരുനന്നവാന്നുപനെളിന്നളിടുദമവാള്

ഒന്നുപപറയവാനതഅറളിയവാനതദപവായളിടുന്നു

ഇഷമനലന്നസ്ഒരുവവാക്കസ്നെപീനചേവാലളിയവാല്

വത്യര്തമവായളിദപവാകുനമനജപീവളിതപ

നെപീനെടെക്കുപവഴളിദയവാരത്തെസ്എനന്ന

കണ്ടെവാല്ചേളിരളിക്കവാനതദപവാകരുദത

നെളിനനഈപുഞളിരളിമവാതപമതളി

എനെളിക്കസ്ഇനെളിയുള്ളകവാലപകവാത്തെളിരളിക്കവാന

********
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ലഹരജിലഹരജി

                                                                മുഹമ്മദച്ച് ശുഹഹബച്ച്.പജി, 9A                

       

     പുരവാണങ്ങളളില്ദസവാമരസപഎന്നറളിയനപ്പെടളിരുന്നമദേത്യമടെക്കമുള്ളലഹരളിവസ്തുക്കള്
ഇന്നസ്മനഷത്യകുലനത്തെതനന്നകവാര്ന്നുതളിന്നുന്നകത്യവാനസറവായളിമവാറളികയളിഞ്ഞളിരളിക്കുന്നു.

ലഹരളിവസ്തുക്കള്ഉപദയവാഗളിക്കുന്നതുനകവാണ്ടെസ്ധവാരവാളപശവാരപീരളികമവാനെസളികപ്രശസ്ങ്ങള്
ഉണ്ടെവാകുന്നു.  കുടുപബത്തെളിനന  തകര്ചയസ്  വനര  ലഹരളി  അടെളിമത്തെപ  കവാരണമവാകുന്നു.

ദതവാപദബവാസളിസസ്,ദബവാഹങ്കറ്റളിസസ്,പവാര്ക്കളിനസണ്,തുടെങ്ങളി  ഒരുപവാടെസ്  ദരവാഗങ്ങള്
ഉണ്ടെവാവുന്നു.  ലഹരളിയുനടെ വത്യവാപനെപ തടെയവാനഒരുപവാടെസ് നെളിയമങ്ങള്ഇന്നസ് നെളിലവളിലുണ്ടെസ്.
NDPS ആകസ്, ചേവാരവായനെളിദരവാധനെനെളിയമപതുടെങ്ങളിയവഅതളില്പ്രധവാനെനപ്പെടതവാണസ്. നെനലവാരു
സമൂഹനത്തെവവാര്നത്തെടുക്കവാനലഹരളിയുനടെ വത്യവാപനെപ തടെദഞ്ഞമതളിയവാവു.  അതളിനെവായളി
നെമുക്കസ്ഒന്നളിചസ്പ്രവര്ത്തെളിക്കവാപ.

****** 
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സച്ച് തസ്വീസച്ച് തസ്വീ

  അദജില് അമരോസച്ച്.പജി ,9A

 

സമൂഹത്തെളില്  ഏറ്റവുപ  പ്രവാധവാനെത്യപ  നെല്ദകുണ്ടെതസ്
സസ്തപീകള്ക്കവാണസ്.  നെവാപ  അവനള  വവാക്കുനകവാദണ്ടെവാ
ദനെവാക്കുനകവാദണ്ടെവാ  ദനെവാവളിക്കവാന  പവാടെളില.  എന്നവാല്
ഇന്നനത്തെ  സമൂഹപ  അവനള  ആക്രമളിക്കുകയവാണസ്.
അവളുനടെ  കഴളിവുകനള അടുക്കളയളിനലവാതുക്കവാന  നെവാപ
ശ്രമളിക്കുന്നു.  എനളിരുന്നവാലുപ  തനന  ആവളിശത്യപ
സമൂഹത്തെളിനനണ്ടെന്നസ്  മനെസളിലവാക്കളി പല സസ്തപീകളുപ
പണമുതനല സമൂഹത്തെളിദലക്കസ് ഇറങ്ങളി  നചേന്നളിരുന്നു.

സദരവാജളിനെളി  നെവായളിഡ,  ഇനളിരവാഗവാനളി,  നടെസളി
ദതവാമസസ്,  മലവാല യൂസുഫസ് സവായളി തുടെങ്ങപീ അനെവധളി വനെളിതകള്ദലവാകത്തെസ് തങ്ങളുനടെ
കഴളിവുകള്നതളളിയളിചവരവാണസ്.  അടുക്കളയളില്നെളിന്നസ്അരങ്ങദത്തെക്കുള്ളഅവളുനടെകുതളിച്ചു
ചേവാടപദപവാരവായ്മകളളില്നെളിന്നസ്ഉന്നതളികളളിദലക്കസ്വളിജയനക്കവാടെളിപവാറളിക്കുന്നതവാകനട. 

******** 
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Jyothsna 8B



                                                 

ബുദജിമരോനെരോയ കുറുകനബുദജിമരോനെരോയ കുറുകന

ഉഹനെസുദസ്വീന.പജി , 9A

   പണ്ടെസ്  ഒരു  കവാടളില്  ദുഷനെവായ  ഒരു  പുലളി

ഉണ്ടെവായളിരുന്നു.  കവാടളിലുള്ള  മൃഗങ്ങള്നക്കലവാപ

അവനനെ  ദപടെളിയവായളിരുന്നു.  അവനെസ്  വളിശക്കുദമവാള്  ആദേത്യപ  ആനര

കവാണുന്നുദവവാഅവനനെഭകണമവാക്കുപ.  മൃഗങ്ങനളലവാപഒരുമളിചസ്കൂടെളിദുഷനെവായ

ആപുലളിനയനകവാലവാനതപീരുമവാനെളിച്ചു.  കുറുക്കനപറഞ്ഞു:  ഞവാനനെവാരുസൂതപ

പറയവാപ, നെമുക്കസ്ഒരുകുഴളികുഴളിചസ്അവനനെഅതളില്വപീഴസ്ത്തെവാപ. മുയല്പറഞ്ഞു:

എങ്ങനനെ?  അവനവപീഴുദമവാ?  കുറുക്കനപറഞ്ഞു:  നെളിങ്ങള്എനനകൂനടെനെളിന്നസ്

തന്നവാല്  മതളി.  അവനരലവാവരുപ  കൂടെളി  ഒരു  ആഴമുള്ള  കുഴളി  കുഴളിച്ചു.

അതളിനമുകളളില്  ചുള്ളളിനക്കവാമ്പുകള് വചസ്  ഇലകള് ഇട്ടു.  പളിന്നപീടെസ്  കുറുക്കന

പുലളിയുനടെഗുഹയളിദലക്കസ്ദപവായളി. പുലളിവളിശന്നസ്നെളില്ക്കുകയവായളിരുന്നു. കുറുക്കനനെ

കണ്ടെദപ്പെവാള്  പുലളിക്കസ്  സദനവാഷമവായളി.  പുലളി  കുറുക്കനന  അടുദത്തെക്കസ്

വന്നുനകവാണ്ടെളിരളിന്നു.  കുറക്കനദവഗപകുഴളികുഴളിചസലദത്തെക്കസ്ഒവാടെളിപളിറനക

പുലളി  ദവഗത്തെളിലുപ.  കുറുക്കന  കുഴളിയുനടെ  മുകളളിലൂനടെ

ചേവാടെളി.കുഴളിയുനണ്ടെന്നറളിയവാത്തെ  പുലളി  അതളില്  വപീണു.  മൃഗങ്ങള്നക്കലവാപ

സദനവാഷമവായളി.  ദുഷനെവായആപുലളിവളിശന്നസ്ചേവാവുകയപനചേയസ്തു.  പളിന്നപീടെസ്

എലവാവരുപകൂടെളിആദലവാചേളിചസ്കുറുക്കനനെരവാജവാവവാക്കളി. 
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CITY OF PALACESCITY OF PALACES

              

                    നെസ്വീത.ടജി   9.A                              

      I have an opportunity to go Mysore. I know lot of things about Mysore from
my readings. When I reached Mysore, I covinced that my reading experiences
about Mysore extremely truth. First of all a I reached “ST. Philomina church”. It
is good example or  British architecture. when I reached the “my sore palaces”. I
think that i standing upon a world of fantasy. The interior works of Mysore palace
impressed me. When i reached “Brindhavan garden”.The natural beauty and light
show of the Brindhavan garden brought me joy. Then i reached “Chamundes wari
temple” the chamundeswari temple was a wonderful site. Mysore's journey was a
good experience.
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      അഴകു നെജിറഞ്ഞ പ്രകൃതജിഅഴകു നെജിറഞ്ഞ പ്രകൃതജി

                   ദജിയ നഫെമജിന.പജി , 9A           

പവാടെത്തെസ്പചക്കുനെല്കളിനെളിറഞ്ഞുനെളില്ക്കുമപീകതളിരുകള്.............

നതവാടെളിയളിലുപമറ്റുപകളിടെക്കുമപീപുഷ്പങ്ങള്ചുറ്റളിനപഅലങ്കവാരദമകുപ.............

മലനെളിരകളളിലൂനടെഒഴുകുമപീനചേറുദതവാടുകളുപഅരുവളികളുപ.............

നെളിറഞ്ഞുനെളില്ക്കുന്നഈകുളങ്ങളുപ.............

മനഷത്യനെസ്കുളളിര്മനെല്കുമപീഅഴകുനെല്കുമപീമഴയുപമഴവളില്ലുപ.............

മഴദയവാനടെവാപ്പെപആയളിനഞടളിക്കുന്നഇടെളിയുപമളിന്നലുപ.............

മലനെളിരകളുനടെതവാഴ്വരയളില്ദമഞ്ഞുനെടെന്നമദനെവാഹരമവാക്കുമപീ.............

പശുക്കളുപആടുകളുപമറ്റുപ.............

മനെസളിനെസ്ഉദനഷപനെല്കുമപീപ്രഭവാതസമയങ്ങളളിനല.............

നകവാച്ചുകളിളളിമക്കളുനടെമധുരഗവാനെപകഴളിഞ്ഞസ്ശബ്ദങ്ങള്.............

*******
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വദശസ്വീയ പതരോകെവദശസ്വീയ പതരോകെ

                                                                                                 നെസ്വീത.ടജി  9A

 ഇനത്യയുനടെ  ഭരണഘടെനെവാ  നെളിര്മവാണസഭ  നെമ്മുനടെ  ദദേശപീയപതവാകയുനടെ  മവാതൃക
അപഗപീകരളിചതസ്   പജൂഹല  നെവാണസ്.  പതവാകയുനടെ  നെപീളവുപ  വപീതളിയുപ 3:2   എന്ന
അനപവാതത്തെളിലവാണസ്.  പതവാകയളില്മൂന്നസ്നെളിറമുണ്ടെസ്മുകളളില്കുങ്കുമപ;  തവാനഴപചനെടുവളില്
നവള്ള. നവളുത്തെഭവാഗത്തെസ്മധത്യത്തെളിലവായളിനെപീലനെളിറത്തെളില്24അരക്കവാലുള്ളഅദശകചേക്രപ
ചേളിതപീകനപ്പെടളിരളിക്കുന്നു. 

23

highlight

Little Kites                                                                                                     ജജി വജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  വവങ്ങര



                                                 

  കുമരോരനെരോശരോനകുമരോരനെരോശരോന

                                                          ശഹരോനെ.പജി  9A

    

    മലയവാളസവാഹളിതത്യത്തെളിനല ആധുനെളികകവളിതയങ്ങളളില്ഒരവാളവായകുമവാരനെവാശവാന
1873  ഏപ്രളില്  പന്ത്രണ്ടെളിനെസ്  തളിരുവനെനപുരത്തെസ്   കവായളി  കരയളിലവാണസ്   ജനെളിചതസ്.
കുമവാരനെവാശവാനനറമവാതവാപളിതവാക്കള് നെവാരവായണന,   കവാലളിഎന്നളിവരവായളിരുന്നു.    ദസ്നേഹ
ഗവായകന ,   ആശയഗപഭപീരന    എന്നളി  വളിദശഷങ്ങള്  അരളിയനപ്പെട  കവളിയവാണസ്
കുമവാരനെവാശവാന  1921   ആലുവയളില് അദദ്ദേഹപ യൂണളിയന ഹടെല് വര്കസ് ആരപഭളിച്ചു .
കുമവാരനെവാശവാനെസ്  മഹവാ  പദേവളി  നെല്കളിയതസ് 1922  മദവാസസ്  യൂണളിദവഴളിറ്റളിയളില്  ആണസ്.
മലയവാളത്തെളിനല ആദേത്യനത്തെ ലകണനമവാത്തെ ഖണ്ഡകവാവത്യപ  കുമവാരനെവാശവാനനറ   വപീണ
പൂവവാണസ്  വളിചേളിതവളിജയപ ,   മൃതത്യുഞ്ജയപഎന്നളിവഅദദ്ദേഹപരചേളിചനെവാടെകങ്ങളവാണസ്.
കുടളികള്ക്കസ്  ദവണ്ടെളി അദദ്ദേഹപ എഴുതളിയ പുസ്തകമവാണസ്  പുഷ്പവവാടെളി.   പളിനന്ന ലപീല ,
വര്ണമവാല,     മണളിമവാല,   ഗ്രവാമവൃകത്തെളിനലകുയളില്,   സളിപഹപ്രസവപ,    സങ്കര
ശകതപ എന്നളിവഅദദ്ദേഹത്തെളിനനറപ്രധവാനെകൃതളികളവാണസ്.   1924  ജനവരളിപതളിനെവാറളിനെസ്
പലനെയവാറളിന  നെടെന്ന   ദബവാടസ് അപകടെത്തെളിലവാണസ്  പ്രശസ്തമവായ  കവളി  കുമവാരനെവാശവാന
അനരളിചതസ്. 

******
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ഉഹനെസുദസ്വീന.പജി , 9A



                                                 

ജരോനെക ജരോനെക 

വരരോഹജിതച്ച് വജിജയച്ച് ,9A

വളിദേത്യനയന്നസവാഗരത്തെളില്

നെപീരവാടെളിടുന്നവളിദേത്യവാര്തളികള്

നെവാനളതനതലമുറയവാണവര്

ദലവാകത്തെളിനവവാഗസ്ദേവാനെങ്ങള്

വളിദേത്യഅറളിഞ്ഞളിരളിക്കുന്നവര്മവാതപ

വളിദേത്യവാര്തളിഎന്നനെവാമത്തെളിനെര്ഹര്

പവാഠത്തെളിനസവാനെങ്ങളളില്മവാതമല

നെവാളയതളിനനെലമനഷത്യനെവാകണപ

കളളിചേളിരളിയവാപഅധത്യവായനെവര്ഷങ്ങള്

ദചേവാര്ന്നമഴകള്മവാതമവാകുന്നു

വളിദേത്യഎന്നുദപരുള്ളആധനെപ

സര്വ്വേധനെവാല്പ്രധവാനെമവാകണപ

വളിദേത്യഎന്നതസ്രണ്ടെകരമല

ജപീവളിതത്തെളില്പൂര്ണരൂപമവാകുന്നതസ്

വളിദേത്യയവാപസവാഗരത്തെളില്അറളിഞ്ഞു

നെവാപനെപീരവാടെണപ
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അമ്മഅമ്മ

ദജിയ നഫെമജിന.പജി , 9A

അമ്മതൻ മടനിത്തനടനനികപ്പ്
സസ്വർഗയാം.............
അമ്മതൻ പസ്നേഹയാം

അമൃതമയനണനനനനികപ്പ്....
അമ്മതൻ മനിഴെനികൾ പസ്നേഹകടലയയപ്പ്

പ്രവഹനിക്കുപമയൾ;

ആ പസ്നേഹനമൻ ജന്മേത്തനിൻ ആധയരയാം.
ആശ്രയയാം എനയാം എനനികപ്പ്

എൻനപയനമ്മ....

പതനയയനി ഒഴുകയാം പുഞനിരനി എനമ്മയനില്...

കയണുപമയൾ എനനികപ്പ് കളനിർമപയകനടന..

അമ്മതൻ മടനിത്തനടനനികപ്പ് സസ്വർഗയാം............
തണലയയനി എനനിനകനയാം എൻ അമ്മ ........
അമ്മയയനണനനിനകലയയാം........................
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ലഹരജിലഹരജി

ആദജില് അമരോസച്ച് 

മനഷത്യവാ.......നെപീഉപദയവാഗളിക്കവാതളിരളിക്കൂ;
അപകടെകവാരളിയവായലഹരളിനയ.... 

അമളിതമവായലഹരളിഉപദയവാഗപ;

പലദരവാഗങ്ങളുപനെളിനെക്കസ്
സമവാനെളിക്കുപ. 

ലഹരളിസമവാനെളിക്കുമപീദരവാഗങ്ങള്;
നെളിനന്നമരണത്തെളിദലക്കസ്നെയളിക്കുപ

ലഹരളിഉപദയവാഗപ;
നെളിനകുടുപബനത്തെ
ദുരളിതത്തെളിലവാക്കുപ.

പളിനന്ന, നെളിനമരണവുപ;
 കുടുപബനത്തെദുദുഃഖളിതരവാക്കുപ.

മനഷത്യവാ....... നെപീഉദപകളിക്കൂ;
ദുരളിതത്തെളിദലക്കുനെയളിക്കുമപീ

ലഹരളിഉപദയവാഗപ.

സൂകളിക്കണപനെമള്ലഹരളിനയ.......
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മരജിക്കുന്ന  മലയരോളകമരജിക്കുന്ന  മലയരോളക

 മുഹമ്മദച്ച് റകഷരോദച്ച്.ഇ.നകെ,9A

 ഞവാനെവാണസ്മലയവാളപ,   എനനആമവാധുരത്യപ

 എന്നളിനലആസതത്യപമരളിക്കുന്നു

 ഞവാനദപവാലുമറളിയവാനത.......

    അനെത്യഭവാഷകള്തനഹകപ്പെളിടെളിയളിനലവാതുങ്ങളി

   ചുരുങ്ങളിദപവാകുപഎനജപീവനനെ

 മവാദറവാടുദചേര്ത്തെസ്രകളിക്കവാന

 ഹദേവത്തെളിനനെവാടെവായദകരളപഉണ്ടെസ്

   ആനെവാടെളിനനെവാട്ടുകവാര്മറക്കളിനലനന്ന

  മരളിക്കളിലഞവാനെപീമലയവാളപഭൂമളിയളില്

 അഥവവാഞവാനമരളിചവാലുപഎന്നുനടെ

    നപവാനകപീര്ത്തെളിഈനെവാടെളിനഅഭളിമവാനെമവായളിമവാറുപ

**********
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മലജിനെമരോയ പ്രകൃതജിമലജിനെമരോയ പ്രകൃതജി

       

 

 മവാലളിനെത്യസപഭരണളിയവാണസ്ഇന്നസ്ഭൂമളി

        മവാലളിനെത്യവളിമുകപഅലഇന്നസ്ഭൂമളി

        സുനരമലപ്രകൃതളിയുപഇന്നസ്. 

         സുനരമവാപപ്രകൃതളിഭൂതകവാലത്തെസ്

        സസ്വപപആയളിരളിക്കദവ;  മലളിനെമവാപപ്രകൃതളി

         വര്ത്തെമവാനെത്തെളിലുപഭവാവളിയളിലുപ

          ഭവാവളിയളില്പ്രകൃതളിമവാലളിനെത്യവളിമുകആകദവഎന്നസ്;

           സസ്വപത്തെളില്ദേര്ശളിചളിടെവാപനെളിതത്യവുപ, 

           ദവണ്ടെദവണ്ടെ,  ഇനെളിനെമുക്കസ്ദവണ്ടെ;
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          മലളിനെമവായപ്രകൃതളി.........

          ദവണപദവണപ,  നെമുക്കസ്ദവണപ.

           മവാലളിനെത്യവളിമുകമവാപപ്രകൃതളി.

          നെദേളികള്,   പുഴകള്,  മറ്റസ്ജലവാശയങ്ങള്

          മലളിനെവുപപവാസ്റ്റളികസ്കൂമവാരപആകുന്നു.

          മവാലളിനെത്യവളിമുകമവാപപ്രകൃതളികണ്ടെളിടസ്എതനെവാളവായളി...................

*********
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ഒരമയനിലണർന പകരളയാംഒരമയനിലണർന പകരളയാം
നനതു . ടനി, 9A

   "   "നനയമരനമഴുതനിയ മഴെനയനനയമരനമഴുതനിയ മഴെനയ..................

കരയനില് കണനർ കടലയടനിയ മഴെനയകരയനില് കണനർ കടലയടനിയ മഴെനയ...."...."

           "കത്തനിനയയഴുകന മലനവള്ളപയച്ചനിലനില് 

                       ഉയരന മർതര്യനന്റെ നനിലവനിളനിയയാം"

        മഹയപ്രളയയാം  മലയയളനികപ്പ്  നല്കനിയ  കണനർ  ഓർമ്മകൾ  ഈ  വരനികളനില്

വര്യക്തമയണപ്പ്.  രയജര്യയാം  72- ാവാപ സസ്വയതനര്യദനിനയാം  ആപഘയഷനിക്കുപമയൾ  പകരളത്തനിനന്റെ

ആകയശത്തപ്പ് ആശങ്കയനട നനിഴെല് വനണനിരന കഴെനിഞ്ഞ ആഗസപ്പ് 2-ാവാപവയരപത്തയനട കൂടനി
കളനിർ  നതനലനിനന്റെ  സുഖമുള്ള  മഴെപയയർമ്മകൾ  മനസനില്  സൂകനിച്ച  മലയയളനി  കണ്ടതപ്പ്

മഴെയനട രരൗദ്രഭയവയാം നൂറ്റയണ്ടനിനല മഹയപ്രളയയാം.  ഇനകയലയാം പലയകയാം കണ്ട ഏറ്റവയാം വലനിയ
പ്രകൃതനി  ദുരനയാം  പകരളകരനയ  നഞെടനിച്ച  മഹയപ്രളയയാം  ആനണനപ്പ്  പലയക  കയലയവസയ

സയാംഘടനയനട  റെനിപപയർടപ്പ്  പറെയന.  മനുഷര്യ  സമൂഹത്തനിനന്റെ  ചരനിത്രങ്ങൾ  ഇത്രപമല്
ആപവശകരമയയനി  രനിക്കുനതപ്പ്  അതപ്പ്  അതനിജനവനത്തനിനന്റെ  മഹയ  ഗയഥകൾ  കൂടനി
ആയതുനകയണ്ടയണപ്പ് ഉറ്റവനര നഷ്ടനപടതപ്പ് നകയണ്ടുള്ള നനിതര്യ ദുദുഃഖവയാം ഒരയയസപ്പ് നകയണ്ടപ്പ്

സസ്വരൂപനിച്ചു  കൂടനിയതപ്പ്  എലയയാം  ഇലയനതയയ  ദുരനിതവയാം  സൃഷ്ടനിച്ച ആഗസനിനല പ്രളയയാം,  ഏതു
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കണനർ  പ്രവയഹത്തനിനു  മനനത  ഉയർനനനില്ക്കുന  കൂടയയ്മയനട  കരത്തനിനന്റെ

അടയയളനപടത്തല് തനനയയയനിരന .  കത്തനിനയയലനിച്ചു വന പ്രളയജലയാം പലയകത്തനിനല
മറ്റനിടങ്ങളനിനല പപയനല ജനപദങ്ങൾ തുടച്ചുനനകനിപയയ ആളകനള ചനിനഭനിനമയകനി പലയയനയാം

നചയ്യുകപയയ ആയനിരനനില. പകരയാം ഒരമനിപനിക്കുക യയയനിരന.

തകഴെനിയനട  'നവള്ളനപയകത്തനില്'  എന  കവനിതയപ്പ്  ആധയരമയയനി  മയറെനിയ  99 നല

നവള്ളനപയകയാം  എനറെനിയനപടന  1924-നല  പ്രളയമയണപ്പ്  ഇതനിനു  മുമ്പുണ്ടയയ

മഹയപ്രളയയാം  94  നകയലയാം  മുമപ്പ്  സയാംഭവനിച്ച  പകരള  രൂപനകരണത്തനിനപ്പ്  മുമ്പുള്ള
പ്രളയപത്തകയൾ  മയരകമയയ  വനിപത്തുകളയണപ്പ്  ഇകഴെനിഞ്ഞ  പ്രണയയാം  പകരളനയർകപ്പ്
സമ്മയനനിച്ചതപ്പ് മുലനപരനിയയർ അണനകടപ്പ് മയത്രമയണപ്പ് മലനവള്ളനത്ത തടഞ്ഞുനനിർത്തയൻ

ആയനി  .  1024-ല് പകരളത്തനിനുയാം  തമനിഴയടനിനുയാം  ഇടകപ്പ്  ഉണ്ടയയനിരനനങ്കനില് ഇനപ്പ്  44

നദനികളനില് ആയനി 39 ഓളയാം അണനകട്ടുകൾ ഉണ്ടപ്പ്. ഒറ്റയടനികപ്പ്സയാംഭവനിച്ച മഹയ പപമയരനിയയാം
അണനകട്ടുകൾ  തുറെന  വനിടതുയാം  കയരണയാം  പകരളത്തനിനന്റെ  നയലനിനലയനപ്പ്  പ്രപദശയാം

നവള്ളത്തനിനടനിയനില്  അമർന.  ഏകപദശയാം  അമതനിനയയനിരപത്തയളയാം  പകയടനി  രൂപയനട

നഷ്ടവയാം  ഒരപയടപ്പ്  ജനവനുയാം  ഇലയതയയനി.  കൃഷനി,  വര്യവസയയയാം,  കച്ചവടയാം  ,സർകയർ

സയപനങ്ങൾ എനനിവകപ്പ് ഉണ്ടയയ നഷ്ടയാം വനിവരണയതനതമയണപ്പ്.

    പ്രളയത്തനില് മുങ്ങനിയ സസ്വനയാം നയടനിനന കക പനിടനിച്ചു ഉയർത്തയൻ കടലനിൻനറെ മകൾ

വനനത്തനി.  പനിനയനല  ഓപപറെഷൻ  മദദുയാം,  സപഹര്യയഷയാം,  ഓപപറെഷൻ  ജലരകയയാം,

പയവനപടവനനപനയ  പണകയരനനപനയ  പഭദമനിലയനത  നനിരവധനി  ആളകളയാം  എത്തനി.
അങ്ങനന  അതപ്പ്  പലയകയാം  ഇതുവനര  കയണയത്ത  വൻ  രകയപ്രവർത്തനയാം

ആയനിമയറെനി.പകരളകരനയ സയാംരകനിമഹയപ്രളയയാം മലയയളനികപ്പ് നല്കനിയ കണന ഓർമ്മകൾ

ഈ വരനികളനില് വര്യക്തമയണപ്പ്.

   രയജര്യയാം  72-10  സസ്വയതനര്യദനിനയാം ആപഘയഷനിക്കുപമയൾ പകരളത്തനിനന്റെ ആകയശത്തപ്പ്

ആശങ്കയനട  നനിഴെല്  വനണനിരന  കഴെനിഞ്ഞ  ആഗസപ്പ്  2-10  വയരപത്തയനട  കൂടനി  കളനിർ
നതനലനിനന്റെ സുഖമുള്ള മഴെപയയർമ്മകൾ മനസനില് സൂകനിച്ച മലയയളനി  കണ്ടതപ്പ് മഴെയനട
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രരൗദ്രഭയവയാം നൂറ്റയണ്ടനിനല മഹയപ്രളയയാം.  ഇനകയലയാം പലയകയാം കണ്ട ഏറ്റവയാം വലനിയ പ്രകൃതനി
ദുരനയാം  പകരളകരനയ  നഞെടനിച്ച  മഹയപ്രളയയാം  ആനണനപ്പ്  പലയക  കയലയവസയ

സയാംഘടനയനട  റെനിപപയർടപ്പ്  പറെയന.  മനുഷര്യ  സമൂഹത്തനിനന്റെ  ചരനിത്രങ്ങൾ  ഇത്രപമല്
ആപവശകരമയയനി  രനിക്കുനതപ്പ്  അതപ്പ്  അതനിജനവനത്തനിനന്റെ  മഹയ  ഗയഥകൾ  കൂടനി
ആയതുനകയണ്ടയണപ്പ് ഉറ്റവനര നഷ്ടനപടതപ്പ് നകയണ്ടുള്ള നനിതര്യ ദുദുഃഖവയാം ഒരയയസപ്പ് നകയണ്ടപ്പ്

സസ്വരൂപനിച്ചു കൂടനിയതപ്പ്  എലയയാം  ഇലയനതയയ ദുരനിതവയാം സൃഷ്ടനിച്ച ആഗസനിനല പ്രളയയാം,  ഏതു
കണനർ  പ്രവയഹത്തനിനു  മനനത  ഉയർനനനില്ക്കുന  കൂടയയ്മയനട  കരത്തനിനന്റെ

അടയയളനപടത്തല് തനനയയയനിരന . കത്തനിനയയലനിച്ചു വന പ്രളയജലയാം പലയകത്തനിനല
മറ്റനിടങ്ങളനിനല പപയനല ജനപദങ്ങൾ തുടച്ചുനനകനിപയയ ആളകനള ചനിനഭനിനമയകനി പലയയനയാം

നചയ്യുകപയയ ആയനിരനനില. പകരയാം ഒരമനിപനിക്കുക യയയനിരന.

   പ്രളയകയലയാം  തനിരനിച്ചറെനിവകളനട  ഏതപ്പ്  കൂടനിയയയനിരന  ജയതനിയനടയയാം  മതത്തനിനന്റെയയാം

പണത്തനിനന്റെയയാം അതനിർവരമ്പുകൾ ഇലയതയയനി. നപടവനുയാം പണകയരനുയാം ഒര പയത്രത്തനില്

നനിന കഴെനിച്ചു പ്രപവശനമനില എനപ്പ് എഴുതനിയ പബയർഡുകൾ പ്രളയനമടത്തു. വനിശപനിപനകയൾ

വലതല ദുരനമയനനനമനപ്പ് തനിരനിച്ചറെനിഞ്ഞു.  പകന്ദ്രസഹയയവയാം വനിപദശ സഹയയവയാം എലയയാം
തർകവനിഷയയാം ആനണങ്കനിലയാം ഓഖനിനയയയാം

നനിപനയയയാം  പനരനിടതപ്പ്  പപയനല  മഹയപ്രളയനത്തയയാം  പകരളയാം  ചങ്കൂറ്റപത്തയനട

പനരനിടകയയണപ്പ്.  നവപകരള  നനിർമ്മനിതനികയയനി  പകരളകരനയ  സയാംരകനിച്ചു  നനിർത്തനിയ
സഹര്യനന  അശയസനയമയയ  നനിർമ്മയണ  പ്രവർത്തനങ്ങളനിലൂനടയയാം  മനറ്റയര  ഒരപയടപ്പ്

പവദനനിപനിച്ചു.  പച്ച വനിരനിപനിട  സുന്ദരനിയയയ ഭൂമനിനയ  നയയാം  പകയൺകനറ്റപ്പ്  കയടകൾ  നകയണ്ടപ്പ്

നനിറെച്ചു.  അപപയനഴെലയയാം  മയധവപ്പ്  ഗയഡപ്പ്ഗനില് അടകമുള്ള പരനിസനിതനി  ശയസജ്ഞരയാം മറയാം
നമുകപ്പ്  മുനറെനിയനിപപ്പ്  നല്കനിയതയണപ്പ്  പപക  മലയയളനികൾ  അതനി  ഗരൗനനിച്ചനില  പപക

പ്രകൃതനിയയകന  അമ്മ  നമുകപ്പ്  തകതയയ  ശനിക  നല്കക  തനനനചയ.

മഹയപ്രളയത്തനിനന്റെരൂപത്തനില്.
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മരനത സച്ച് വനെഹജിച നപണ്കുടജിമരനത സച്ച് വനെഹജിച നപണ്കുടജി

 

 

മദനെവാഹരമവായ  ഒരു  ഗ്രവാമത്തെളില്  ഒരു  നകവാച്ചു  വപീടളില്  ഒരു  പവാവപ  നപണ്കുടളി

തവാമസളിചളിരുന്നു.  അവളുനടെദപരവാണസ്ഫവാത്തെളിമ.  ഒരുദേളിവസപഅവളുനടെവപീടളിദലക്കസ്ഒരവാള്
മവാങ്ങനകവാണവന്നു. അതളില്ചേളിലതസ്ദകടെവായളിരുന്നു. അതസ്അവള്അവളുനടെവപീടെളിനെസ്പുറകസ്
വശദത്തെക്കസ്വലളിനചറളിഞ്ഞു.  അവളിനടെഅതസ്മുളക്കവാനതുടെങ്ങളി.  അതളിനനെഅവള്എന്നുനപ
ദനെവാക്കളിഇരളിക്കുപ,എന്നുപഅവള്നെനെച്ചുനകവാടുക്കുപ.  മരപവലുതവാവവാനതുടെങ്ങളി. അവള്ക്കതസ്
വളനരഅധളികപസദനവാഷമവായളി.  ഒരുദേളിവസപമരത്തെളിനചുവടളിലളിരളിക്കുദമവാള്മരത്തെളില്
കയറവാന അവള്ക്കസ് ആഗ്രഹപ  ഉണ്ടെവായളി.  അങ്ങനനെ  മരത്തെളില് എങ്ങനനെ കയറുനമന്നസ്
ചേളിനളിചളിരുന്നു.  ഒരു ദേളിവസപ ആഗ്രഹപ സഫലമവായളി.  മരത്തെളിനന പളിറകളിനല  മതളിലളില്
കയറളിയവാണസ്  മരത്തെളില്  കയറളിയതസ്.  പളിനന്ന  മരത്തെളിനല  തവാഴനത്തെ  നകവാമസ്
വലുതവായദപ്പെവാള്  അതളില്  കയറളി.  മരപ  അവളുനടെ  ഉറ്റ  ചേങ്ങവാതളിയവായളിരുന്നു.  അവള്
എദപ്പെവാഴുപ  മരത്തെളില്  കയറുപ.  കളളിക്കവാനപ  പഠളിക്കവാനപ  ഉറങ്ങവാനപ  അവളുനടെ
സദനവാഷങ്ങളുപ  സങ്കടെങ്ങളുപ  മരത്തെളിദനെവാടെസ്  പങ്കുനവക്കുമവായളിരുന്നു.  അതളില്  ധവാരവാളപ
മവാമഴപ  പൂവളിടെവാന  തുടെങ്ങളി.  അദപ്പെവാള്  അവള്ക്കസ്  സദനവാഷമവായളി.  ആ സദനവാഷപ
സങ്കടെമവായളിമവാറളി.  അവളുനടെ  ഉമ  പറഞ്ഞുപൂവളിടുദമവാള്  മരത്തെളില്  കയറളിയവാല്  പൂവസ്
നകവാഴളിയുനമന്നസ്.  അതസ്  അവള്ക്കസ്  വളിഷമമവായളി.  അവളുനടെ  സങ്കടെങ്ങള്  മരത്തെളിദനെവാടെസ്
പറയുദമവാള്മരപ തനന്നആശസ്വസളിപ്പെളിക്കുന്നതുദപവാനലഅവള്ക്കസ് ദതവാന്നവാറുണ്ടെസ്.  പൂവസ്
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കവായളിക്കവാനതുടെങ്ങുദമവാള്അതസ്അവള്ആവശത്യദത്തെവാനടെകവാത്തെളിരുന്നു.  അതസ്കഴളിഞ്ഞസ്
പൂവസ് കവായയവായളി  മവാറളി.  പളിനന്നപഴപ പഴുത്തെതസ്  ദനെവാക്കവാന എണപീറ്റപവാനടെ  മരത്തെളിനന
അടുനത്തെത്തെളിപഴുക്കുന്നുദണ്ടെവാഎന്നസ്ദനെവാക്കുപ. പഴുത്തെവാല്എലവാവരുപകൂടെളികഴളിക്കുപ. അതസ്
നെലരസമവാണസ്.  കളളിക്കദമവാള്കഴളിക്കവാനഉപ്പെളിലളിടുകയുപനചേയളിരുന്നു.  മഴനപയ്യുദമവാള്
ദപവാലുപ  മരത്തെളില് ഇരളിക്കുമവായളിരുന്നു.ഉമ വഴക്കു പറയുദമവാള് കുടെയുമവായളി  മരത്തെളില്
ഇരളിക്കുപ.  കുറച്ചുകവാലപഅങ്ങനനെകഴളിഞ്ഞദപ്പെവാള്അപ്പുറനത്തെനതവാടെളിയളില്നെളിന്നുപമതളില്
ദമല്  കൂനടെ  മരത്തെളില്  കയറളി  പവാമസ്  വരവാന  തുടെങ്ങളി.  പളിനന്ന  മതളിലളില്  ചേവാരളി  മരപ
നെളില്ക്കുന്നതസ്  നകവാണ്ടെസ്  വപീട്ടുകവാര്  മരപ  മുറളിക്കവാന  തപീരുമവാനെളിച്ചു.  അവള്  മുറളിക്കവാന
സമതളിചളില.  ഒരു  ദേളിവസപ അവള് വപീടളിലളിലവാതളിരുന്നദപ്പെവാള്  മരപ  മുറളിച്ചു.  അവള്ആ
വളിവരപ  അറളിഞ്ഞദപ്പെവാള് അവള്ക്കസ്  തവാങ്ങവാന  കഴളിയുന്നതളിനമപ്പുറമവായളിരുന്നു.  അവള്
മരത്തെളിനനനകവാമ്പുകള്ദനെവാക്കളികരയവാനതുടെങ്ങളി.  ഉമഅവനളസമവാധവാനെളിപ്പെളിച്ചു"ദമവാനള
നെമ്മുനടെ ജപീവനെനലവലുതസ്"  അവള്പറഞ്ഞു "ജപീവളികളുപ ഭൂമളിയുനടെ അവകവാശളികളവാണസ്".

ഇദപ്പെവാഴുപ ആമരത്തെളിനന നെള്ളഒവാര്മകള് അവളുനടെ  മനെസളില് തങ്ങളി നെളില്ക്കുന്നു.  ആ
മരത്തെളിനന  നകവാമ്പുകള് അടുപ്പെളില്  വളിറകവായളി  എരളിയുദമവാള്  അവളുനടെ  എരളിയുന്നതസ്
ദപവാനലഅവള്ക്കസ്ദതവാന്നളി.    

********
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അമ്മഅമ്മ

വരരോഹജിതച്ച് വജിജയച്ച് .വജി . നകെ ,9A

അമക്കുപകരമവായളിടമമവാതപ

എന്നുമപീമണളിലവരശ്രുബളിന

എനന്നന്നുപപുഞളിരളിപ്പൂനെളിലവാവവാണമ,

അണയവാത്തെദേളിപത്തെളിനസവാകളിയവാണസ്

ദകഴുന്നകുഞ്ഞുതനചുണ്ടെളിനലവാരുതുള്ളളി

മുലപ്പെവാല്നെല്കുന്നതമമവാതപ

നതനററവാന്നുനചേയവാല്നപവാറുനത്തെവാരു
മവാപ്പുതന്നപീ....

 ടുന്നനതദപ്പെവാഴുപഅമമവാതപ

അമതനഹൃദേയപപനെളിനെപീര്ദപവാല്പരളിശുദ...

മവാകനടദയവാദരവാദരവാമക്കളളിലുപ

ആനരവാനക്കയുണ്ടെങ്കളിനലവാന്നുദമയവാകളില,

അമയുനണ്ടെങ്കളിദല......പുര്ണമവാകു

വന്നു...ആവളിഷുദേളിനെപകണ്ടെളിലവാ...വളിഷുക്കണളി

അമതനദവര്പവാടെളിനനആദേത്യനത്തെവളിഷുക്കണളി

കവാണുവവാനദമവാഹളിചപീടുപഅമതനമുഖമദപ്പെവാള്

കളിട്ടുവവാനദമവാഹളിചപീടുപഅമതനഹകദനെടവുപ
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അമക്കുപകരമവായളിനടവാന്നുദമയളിലമണളില്

അമളിഞ്ഞപ്പെവാലവാണളിന്നുദമവനമനഗ്രഹപ

അമയുള്ളവനരവാനക്കഒന്നുദമചേളിനളിചപീടു...

ആനെഷപനെളികതവവാനെവാര്ക്കുദമകഴളിയളില

വവാശളിയുപപകയുദമ...ഒന്നളിനപദപവാപവഴളിയവായസ്

കവാണവാനതസസ്ദനെഹളിചപീട...അമതനമനെസളിദനെ.....

******
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ജസ്വീവജിതക സരോകജിജസ്വീവജിതക സരോകജി

വരരോഹജിതച്ച് വജിജയച്ച്.വജി നകെ 

ദേളിവസങ്ങള്,ആഴസ്ചേകള്,മവാസങ്ങളവായളി

ഒഴുകുന്നുകവാലമളിതുനെദേളികനളദപവാല്

നെവാപഉറങ്ങുദമവാഴുപനെവാപഉണറരുദമവാഴുപ

അറളിയുന്നളിലനെമള്ഈനെവാടെളിനനെ

കവാക്കുന്നനപവാനമക്കനള

തനനപറ്റമദപവാല്തവാനമവാതൃരവാജത്യത്തെളിന

ധപീരതകവാക്കുന്നവര്വപീരര്

ഇവരവാണസ്രവാജത്യത്തെളിനരവാജവാക്കനവാര്

നവയളിലളിലുപമഴയളിലുപമകരത്തെണുപ്പെളിലുപ

ദചേവാരുന്നളിലവരുനടെരവാജത്യസസ്ദനെഹപ

ഈരവാജത്യത്തെളിനവളിജയമനതന്നദബവാധപ

വപീടെളിനനെനെവാടെളിനനെതനകുടുപബക്കവാനര
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എലവാപതത്യജളിചവര്ജപീവളിക്കുന്നു

അണയളിനലവാരളിക്കലുപഇവരുനടെനനെഞളിനല

രവാജത്യസസ്ദനെഹനമന്നഈഅഗളി

ഈരവാജത്യത്തെളിനധപീരവാഗളി

ഒരളിക്കലുപവവാടെളിനലവാരപീനവയളിലളില്

കവാരത്യപഇവരുനടെനനെഞളിനലഈഅഗളി

രവാജത്യപമവാതവാവളിനനസസ്ദനെഹമവാണസ്

ഇവരുനടെജപീവളിതപനെവാനളതനമക്കള്ക്കുപ

നെമദളവാദരവാര്ത്തെര്ക്കുപ

വരദേവാനെമവാണളിതുപ്രപഞസതത്യപ

യുദങ്ങദളവാദരവാന്നസ്കഴളിയുദമവാഴുപ

പലധപീരരപീമണളില്വപീഴുദമവാഴുപ

ദതവാല്ക്കളിനലവാരളിക്കലുപഈധപീരമക്കള്

അതളിനെസ്ഇവരുനടെജപീവളിതപസവാകളിയവാണസ്

അതളിനെസ്ഇവരുനടെജപീവളിതപസവാകളിയവാണസ്…

*********
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വവടനക കെജിളജിയകവവടനക കെജിളജിയക

ഷരോജജി മരോസ്റ്റർ

കളിളളിയുനടെപവാടസ്ദകടസ്

ദവടെനനമനെസലളിഞ്ഞു

വളിരല്തമളില്

പറന്നളിറങ്ങളി

കളിളളിദചേവാദേളിച്ചു

എനന്നനകവാണദപവാവുദമവാ?

കൂടരളിലവാദലവാകത്തെസ്

എനെളിനക്കവാരുകൂനടെങ്കളിലുപമതളി

ദസ്നേഹമളിലവാമനെസുകള്ക്കളിടെയളില്ഒരുദനെവാടനമങ്കളിലുപ...

മനെസവാര്ദമവായളി

മളിഴളിതുടെചസ്

മസൗനെപപൂണ്ടെദവടെനപളിനന്നതദലവാടുകയവായളിരുന്നു

തൂവലളില്.... ഹൃദേയത്തെളില്

*********
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മരോതരോപജിതരോകവളരോടുള്ള വസ്നേഹകമരോതരോപജിതരോകവളരോടുള്ള വസ്നേഹക

ആദജില് അമരോസച്ച്

പണ്ടെസ് വളനര അകനല ഒരു ഗ്രവാമത്തെളില് ഒരു പവാവനപ്പെട  കുടുപബപ തവാമസളിചളിരുന്നു .

അവരുനടെ വപീടെസ്  വളനര  നചേറുതവായളിരുന്നു.ഒരു പവാവപ കര്ഷകനെവായളിരുന്നുആവപീടെളിനന
ഉടെമസന.  കൃഷളി  നചേയവാന  ഒരുഇത്തെളിരളിസലപ  മവാതദമ അവര്ക്കുണ്ടെവായളിരുന്നുള.ആ
നകവാച്ചുവപീടളില്ആനകനെവാലുദപദപനരഉണ്ടെവായളിരുന്നുള.  അദദ്ദേഹത്തെളിനെസ് ഭവാരത്യയുപരണ
മക്കളുപ.  മക്കള്രണദപരുപനചേറളിയവരവാണസ്.  ഒരവാണ്കുഞ്ഞുപഒരുനപണ്കുഞ്ഞുപ.  അവര്
കളളിച്ചു  നെടെന്നു.  നപനടന്നസ്  ഒരു  ദേളിവസപ  അവരുനടെ  അമയസ്  കഠളിനെമവായ  പനെളി
സഹളിക്കവയവാനത  അമ  കളിടെപ്പെളിലവായളി.  അദന്നരപ  മക്കള്  രണദപരുപ  അമനയയുപ
അച്ഛനനെയുപസഹവായളിച്ചു. ആണ്കുടളിഅച്ഛനനെകൃഷളിയളില്സഹവായളിച്ചു. നപണ്കുടളിഭകണപ
ഉണ്ടെവാക്കവാനപ അമനയശുശ്രൂഷളിക്കവാനപ നെളിന്നു,  വപീട്ടുദജവാലളി  നചേയ.  അവര്രണദപരുപ
അമനയയുപഅച്ഛനനെയുപസഹവായളിക്കുന്നതളിനെസ്കവാരണപഅവദരവാടുള്ളദസ്നേഹമവായളിരളിക്കുപ.

പദകഗ്രവാമത്തെളില്നെളിന്നസ്വളനരഅകനലയുള്ളഒരുനെഗരത്തെളിനലഒരുഫവാറ്റളില്ഇവനര
ദപവാലുള്ളഒരുനെവാലപഗകുടുപബപതവാമസളിചളിരുന്നു.  അവര്ക്കസ്പരസ്പരപഒരുബനപഎന്നസ്
പറയുന്നതസ്,  ഇടെനയദപ്പെവാനഴങ്കളിലുപ  മവാതപ  ഒന്നു  പുറതദപവാകുദമവാള്.അവളിടുനത്തെ
ഗൃഹനെവാഥനഒരുബളിസളിനെസസ് മവാന ആണസ്.  അമയുപഒരുബളിസളിനെസസ് വുമണ്ആണസ്.
കുടളികള്ഒരുവലളിയഇപഗപീഷസ്മപീഡളിയപസ്കൂളളില്പഠളിക്കുന്നു.  അച്ഛനപഅമയപകുടളികനള
ദനെവാക്കവാന  ദനെരമളില.  ഒരുദേളിവസപ  അവരുനടെ  അമക്കസ്  വയവാത്തെദപ്പെവാള്  ഒന്നു
ശുശ്രൂഷളിക്കവാനദപവാലുപകുടളികള്അടുത്തെളിലവായളിരുന്നു. വപീട്ടുദജവാലളിക്കസ്ഒരുദഹവാപനെഴളിനനെ
വളിളളിക്കുകയവാണസ്നചേയതസ്.  ഈവപീടളില്കുടുപബബനപതപീനരയളില.  കുടളികള്ക്കസ്പരസ്പരപ
സഹവായബനമളില.  മവാതവാപളിതവാക്കദളവാടെസ്ദസ്നേഹമളിലഅവര്അവളിനടെനടെലളിവളിഷനകണ
ഇരളിക്കുകയവായളിരുന്നു. മവാതവാപളിതവാക്കള്ക്കസ്നെനനചേയണപ. അവനരദസ്നേഹളിക്കണപ.
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SchoolParliamentElectionconductedbyLittleKites
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മരോഗസജിന സമജിതജി
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