




അച്ചടക്കതത്തിലലും അദദ്ധ്യയനതത്തിലലും
എനലും ഒനന്നാമതത

                             

   തഴപപ്പാ വവ്യവസപ്പായതത്തിനന് കകീര്തത്തികകട്ട തഴവപ്പാ ഗപ്പാമപഞപ്പായതത്തിനന്റെ 
ഇഷത്തികക്കളങ്ങളളും കതത്തിരണത്തിഞ്ഞ നനല്പപ്പാടങ്ങളളും ഒപ്പാണപ്പാട്ടുകര മണത്തിനന്റെ കപ്പാകറ്റേറ്റേന് 
വളരുന്ന നതങ്ങത്തിന്കതപ്പാപ്പുകളളും കൃഷത്തിയത്തിടങ്ങളളും തണല് വത്തിരത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന പപ്പാവുമ്പ 
എന്ന നകപ്പാച്ചു ഗപ്പാമപ്രകദേശനത വത്തിദേവ്യപ്പാഭവ്യപ്പാസ പത്തികന്നപ്പാക്കപ്പാവസ്ഥയന് പരത്തിഹപ്പാരമപ്പാകുവപ്പാന് 

നഹഡത്തിസ്ട്രസന്     ശകീമതത്തി.ഹരത്തിപ്രത്തിയപ്പാകദേവത്തി.എസന്



എകന് എളും എല് എയളും കകരളപ്പാ യണത്തികവഴത്തിറ്റേത്തി മുന് വവസന് നചെയര്മപ്പാനളും  സര്കവപ്പാപരത്തി 
സപ്പാമൂഹത്തിക രപ്പാഷത്തിയ മണ്ഡലങ്ങളത്തില് തത്തിളങ്ങത്തിനത്തിന്ന നനടുമ്പ്രതന് ശകീ .പത്തി.ഉണത്തികൃഷ്ണപത്തിള
1976 ല് ഈ സ്ഥപ്പാപനതത്തിനന് തുടക്കളും കുറച്ചു.ഇന്നന് ജകീവത്തിതതത്തിനന്റെ നപ്പാനപ്പാതുറകളത്തിലളും 
ഉന്നതശകീര്ഷരപ്പായത്തി തകീര്ന്ന അകനകളും വത്തിദേവ്യപ്പാര്തത്തി പ്രതത്തിഭകനള സൃഷത്തിച്ച 
മഹല്സ്ഥപ്പാപനങ്ങളത്തിനലപ്പാന്നപ്പായത്തി പപ്പാവുമ്പ വഹസ്കൂള് അതത്തിനന്റെ മപ്പാഹപ്പാതവ്യളും നതളത്തിയത്തിച്ചു. 

ഇവരത്തില് കഡപ്പാക്ടര്മപ്പാര് ,എഞത്തിനത്തിയര്മപ്പാര്, അഭത്തിഭപ്പാഷകര് സപ്പാമൂഹത്തിക-
സപ്പാളുംസപ്പാരത്തികകമഖലകളത്തില് കഴത്തിവന് നതളത്തിയത്തിച്ചവര് എന്നത്തിങ്ങനന ജകീവത്തിതതത്തിനന്റെ 
നപ്പാനപ്പാതുറകളത്തിനല അകനകളും  പ്രതത്തിഭകള് ഈ കലപ്പാലയതത്തിനന്റെ സൃഷത്തികളപ്പായത്തി 
സപ്പാളുംസപ്പാരത്തിക കകരളതത്തിനന് മുതല്കൂട്ടപ്പാകുന.ഈ സ്കൂളത്തിനന്റെ ഇകപപ്പാഴനത മപ്പാകനജര് ശകീ
.യ. പതകുമപ്പാറത്തിനന്റെ പ്രശളുംസനകീയമപ്പായ സളുംഭപ്പാവനകളളും 
എടുത്തുപറകയണ്ടതുണ്ടന്.അനപ്പാകരപ്പാഗവ്യളും മൂലളും അകദ്ദേഹതത്തിനന്റെ പത്തിതപ്പാവപ്പായ 
ബഹുമപ്പാനവ്യരപ്പായ ശകീ.പത്തി.ഉണത്തികൃഷ്ണപത്തിള മപ്പാകനജരുനട ചുമതല ശകീ.പതകുമപ്പാറത്തിനന 
ഏല്പത്തിക്കുകയപ്പായത്തിരുന.സ്കൂളത്തിനന്റെ അക്കപ്പാദേമത്തികന് കപ്പാരവ്യങ്ങളത്തിലളും അഡത്തിനത്തികസ്ട്രഷനത്തിലളും 
ഒരുകപപ്പാനല ഇടനപടപ്പാനളും ഫലപ്രദേമപ്പായ നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങളളും അഭത്തിപ്രപ്പായങ്ങള് നല്കുവപ്പാനളും 
സദേപ്പാ ജപ്പാഗരൂകനപ്പായത്തി നത്തില്ക്കുന എന്നതുളും ശകദ്ധേയമപ്പായ കപ്പാരവ്യമപ്പാണന്.



ആശശംസ

നനിഷ്കളങ്ക സസ്നേഹതനിനന്റെയയും കഠനിനനാധധനാനതനിനന്റെയയും 
ഗനാമമീണസസൗന്ദരര്യതനിനന്റെയയും സസങ്കതമനായ പനാവുമ്പ എന്ന  ഗനാമതനിനന്റെ 
നകടനാവനിളകനായയ് സശനാഭനിക്കുന്ന പനാവുമ്പനാ ഹഹസയ് കൂളനില് തുടകയും മുതല് 
ഇരുപതനിനയനാന്നയ് വര്ഷകനാലയും പ്രഥമനാധര്യനാപകനനായനി പ്രവര്തനികനാന് കഴനി ഞ്ഞ 
അനുഭവയും എത്രസയനാ സുന്ദരമനായനിരുന.

       കുഞ്ഞുങ്ങളുനട ഈ സൃഷനിക്കു എലനാവനിധ ആശയുംസകളുയും സനരുന.

                                                                      മുടനിയനില്തറ സഗനാപനാലകൃഷ്ണന്
                                                                        റനിട.നഹഡയ് മനാസ്റ്റര്

ശമീ.മുടനിയനില്തറ 
സഗനാപനാലകൃഷ്ണന്                 
റനിട.നഹഡയ് മനാസ്റ്റര്
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മമീനനാകക്ഷി 9C    

ഞനാന്  കണ്ട  ബഹക്ഷിരനാകനാശശ

തുടരുകയനാണണെന് യനാത്രയക്ഷിവക്ഷിണട...

ചനാന്ദ്രയനാത്രപപനാല് മശഗള്യനാന് പപനാല്...

നകത്രക്കൂട്ടങ്ങള്കക്ഷിടയക്ഷിലൂണട..

പനാറക്ഷിപ്പറക്കുന്നു ഇണന്നെന് മുത്തുപപടകശ...

ഇന്നു ഞനാനമീ വക്ഷിസ്മയണച്ചെപ്പക്ഷില്...

പനാറക്ഷിപ്പറക്കുശ പൂമനാറ്റകള്പപനാല്...
ഗ്രഹങ്ങളക്ഷില് ഗപവഷണെ നക്ഷിരമീകണെങ്ങളനാല്
തുടരുന്നു എന് യനാത്ര പക്ഷിണന്നെയശ...

പക്ഷിണന്നെയശ...
നമീലകനാര്മുകക്ഷിപലനാരങ്ങളക്ഷിലൂണട
ഞനാന് ഒഴുകുന്നു പക്ഷിണന്നെയശ...

പക്ഷിണന്നെയശ...

തുളക്ഷിതുളുമശ കനാട്ടരുവക്ഷിപപനാല്...
ചനാഞനാടശ  മയക്ഷിലക്ഷിണനപപനാല്
തുളക്ഷിച്ചെനാടശ മനാന്പപടണയപപ്പനാല്...

ഇന്നെക്ഷിവക്ഷിടണ്ടണ്ട് പമഘദൂതന്മനാര്....

സസനാഗതശ ണചയ്യുന്നു ഇന്നെക്ഷിവര് എണന്നെ....
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                                                                  വവിഷ9C

ആന് ഫഫ്രാങങ്ക്  
ജര്മ്മന് പടട്ടാളകട്ടാരുടടെ തടെവറയയ് ക്കുളള്ളില്ടപ്പെടയ് ജജീവന് ടപട്ടാലള്ളിഞ്ഞ 

പതള്ളിമൂന്നുകട്ടാരള്ളി ടപണ്കുടള്ളിയുടടെ ഡയറള്ളിക്കുറള്ളിപ്പുകളട്ടാണയ് 'ആന് ഫട്ടാങള്ളിടന്റെ 

ഡയറള്ളിക്കുറള്ളിപ്പുകള' എന്ന പുസ്തകക. കള്ളിറള്ളി എന്ന പപരുടകട്ടാടുതയ് ആന് എഴുതള്ളിയ 
ഡയറള്ളിക്കുറള്ളിപ്പുകള അവളുപടെതയ് മട്ടാത്രമല്ല ലട്ടാസള്ളി തടെവറകളള്ളിടല ഗഗട്ടാസയ് പചകബറുകളള്ളില് 

വള്ളിഷവട്ടാതകപ്രപയട്ടാഗതള്ളില് മരണടപ്പെട പട്ടാവക ജൂതനട്ടാരുടടെ പരട്ടാദനക കൂടെള്ളിയട്ടാണയ്. 
മനുഷഗടരകട്ടാള പ്രള്ളിയടപ്പെടതക  വള്ളിശശ്വസള്ളികട്ടാവുന്നതമട്ടായ പപപ്പെറള്ളിടന തടന്റെ പ്രള്ളിയ 
സുഹൃതട്ടാകള്ളിയ ആന് അതള്ളിലൂടടെ അവളുപടെയുക ഒപ്പെക ഒരു നട്ടാടെള്ളിടന്റെയുക കഥ 

പറയുകയട്ടായള്ളിരുന്നു. അതട്ടാണയ് ആന് ഫട്ടാങള്ളിടന്റെ ഡയറള്ളികറള്ളിപ്പുകള.       

                         ഓപടട്ടാ ഫട്ടാങയ്-ഈഡള്ളിതയ് ഫട്ടാങയ്

ദമ്പതള്ളികളുടടെ പുത്രള്ളിമട്ടാരള്ളില് ഇളയവളട്ടാണയ് ആന്. ജര്മ്മന്കട്ടാരുടടെ

ആഗമനപതട്ടാടടെ യഹ ൂദരുടടെ ദുരള്ളിതക തടെങള്ളി. അച്ഛന് പജട്ടാലള്ളി
ടചയ്യുന്ന ഒട്ടാഫജീസയ് ടകടള്ളിടെതള്ളിടല ഒളള്ളിസപങതതള്ളില്
കഴള്ളിയുകയട്ടായള്ളിരുന്ന ആന ക ക ടെ കബവ ക ദുരള്ളിതകയതള്ളില്

നജീന്തുകയട്ടായള്ളിരുന്നു. പരള്ളിമള്ളിതമട്ടായ സസൗകരഗതള്ളില് നള്ളിശബ്ദയട്ടായള്ളി
കഴള്ളിഞ്ഞുകൂടെള്ളിയപപ്പെട്ടാഴുക ആഴ്ചയള്ളിടലട്ടാരള്ളികല് കള്ളിട്ടുന്ന പുസയ് തകങള

ആപവശപതട്ടാടടെ വട്ടായള്ളിചയ് ആന് സമയക കഴള്ളിച്ചുകൂടള്ളി. ആ
ഒളള്ളിസപങതതള്ളിടല മറ അപന്തേവട്ടാസള്ളികളട്ടായള്ളിരുന്നു വട്ടാന്ഡട്ടാന്

കുടുകബവുക മള്ളിസ്റ്റര് ഡുസ്സലക. വട്ടാന് ദമ്പതള്ളികളുടടെ ഏക പുത്രന് പജീററുമട്ടായള്ളി ആന് ക്രപമണ

അടുക്കുന്നു. പലവള്ളിധ പജീഡനങളുക ആക്രമണങളുക പനരള്ളിട ആന് 
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ധജീരയുക,ശട്ടാന്തേയുക,കട്ടാരഗപബട്ടാധമുളവളുക,പസ്നേഹമയള്ളിയുക അപത സമയക 

അഹങട്ടാരള്ളിയുക,വട്ടായട്ടാടെള്ളിയുക,ബഹളകട്ടാരള്ളിയുമട്ടാടണന്നയ് അവള തടന്ന കള്ളിറള്ളിപയട്ടാടെയ് 

പറയുന്നു. എന്നള്ളിട്ടുക പട്ടാതള്ളിടവന്തേ ചജീരയുക  രണ്ടുസ്പൂണ് ഒട്ടാട്ടുമജീല് കഞ്ഞള്ളിയുക ചജീഞ്ഞ 
ഉരുളകള്ളിഴങക  കഴള്ളിചയ് നട്ടാടളയുടടെ പ്രഭട്ടാതങടള വരപവല്കട്ടാന് ആന് 

ആകട്ടാകക്ഷപയട്ടാടടെ കട്ടാതള്ളിരുന്നു. 

                                1944 ആഗസ്റ്റയ് 4 നയ് ആനുക കൂടരുക കഴള്ളിഞ്ഞ 

ഒളള്ളിതട്ടാവളക ജര്മ്മന് സസനഗക പള്ളിടെള്ളിടചടുത. അപതട്ടാടടെ തടന്റെ പ്രള്ളിയടപ്പെട ഡയറള്ളിടയ

ഉപപക്ഷള്ളികട്ടാന് ആന് നള്ളിര്ബനള്ളിതയട്ടാകുന്നു. അതടകട്ടാണ്ടുതടന്ന 1944 ആഗസ്റ്റയ് 4 നയ് 

പശഷക ആനള്ളിടന്റെ കടയട്ടാപ്പെയ് പതള്ളിഞ്ഞള്ളില്ല. പള്ളിടെള്ളികടപ്പെട ജൂതനട്ടാരള്ളില് പലരുക 

കുപ്രസള്ളിദ്ധമട്ടായ വള്ളിഷവട്ടാതകപ്രപയട്ടാഗതള്ളിനയ് ഇരയട്ടാകടപ്പെട്ടു. മനുഷതശ്വരഹള്ളിതമട്ടായ ആ 

പ്രപയട്ടാഗതള്ളിനയ് ഇരയട്ടാകടപ്പെടവരള്ളില് നള്ളിന്നുക ആനുക സപഹട്ടാദരള്ളിയുക രക്ഷടപ്പെടുന്നു. 

പപക്ഷ വള്ളിധള്ളി അവടര പവടയട്ടാടുകതടന്ന ടചയ. 1945 ടഫബ്രുവരള്ളിയള്ളില് ഇരുവര്ക്കുക 

സടെപഫട്ടായയ് ടെയ് പള്ളിടെള്ളിടപടുന്നു. ആഹട്ടാരപമട്ടാ,മരുപന്നട്ടാ,ശുദ്ധവട്ടായുപവട്ടാ ലഭള്ളികട്ടാടത 

ആനള്ളിടന്റെ സപഹട്ടാദരള്ളി മരള്ളിക്കുകയുക ആന് മട്ടാനസള്ളികമട്ടായള്ളി തളരുകയുക ടചയ. ഏതട്ടാനുക 

ദള്ളിവസങളക്കുപശഷക മട്ടാര്ചയ് മട്ടാസതള്ളില് ആന് ഈ പലട്ടാകപതട്ടാടെയ് വള്ളിടെ പറഞ്ഞു. 

ആധൂനള്ളിക സട്ടാപങതള്ളിക വള്ളിദഗകടളട്ടാന്നുമള്ളില്ലട്ടാതള്ളിരുന്ന കട്ടാലഘടതള്ളില് 
ഡയറള്ളിക്കുറള്ളിപ്പുകളള്ളിളൂടടെ ഒരു കൂടക ജൂതനട്ടാരുടടെ നരകയട്ടാതന പലട്ടാകടത വള്ളിളള്ളിചറള്ളിയള്ളിച

ആന് ഫട്ടാങള്ളിടന ഒട്ടാര്തയ് നമുകയ് അഭള്ളിമട്ടാനള്ളികട്ടാക...    
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ഹരരിത 10D

സ്മൃതരി
                 ജനുവരരിയരിലലെ തണുപരിലന്റെ കുളരിരരററ്റ് അന്ന ലമെലല്ലെ ജനനാലെയ്ക്കരരികരിരലെകറ്റ് 
നടന.നരിലെനാവുള്ള ആ രനാതരിയരില് പുറതറ്റ് മെഞറ്റ് കുരറലശ്ശെ ലപെയ്യുനണനായരിരുന. ആ 
ശശീതളമെനായ അന്തരശീകക്ഷം അവലള പെഴയകനാലെ സ്മരണകളരിരലെകറ്റ് ലകനാണ്ടുരപെനായരി.
                       വര്ഷങ്ങള്കറ്റ്മുന്പെറ്റ് ഒരു ജനുവരരിയരില് അവള്ലകനാരു മെകന് 
പെരിറന.ഏലതനാരു മെനാതനാപെരിതനാകലളയക്ഷം രപെനാലലെ അന്നയക്ഷം ഭര്തനാവറ്റ് അലെകക്ഷം വളലര 
സരന്തനാഷരിച്ചു .അനമുതല് അന്നയരില് മെകലനകുറരിച്ചുള്ള പ്രതശീകകള് ചരിറകുലവച്ചു. 
ഇടതരക്ഷം കുടുബമെനായരിരുന്ന അവര് തങ്ങളനാല് കഴരിയന്നതുരപെനാലലെ അവലന്റെ 
ആവശശ്യങ്ങള് സനാധരിച്ചുലകനാടുത. ഉയര്ന്ന മെനാര്രകനാലട സ്കൂള്പെഠനക്ഷം പൂര്തരിയനാകരിയ 
അവനറ്റ് അധരികക്ഷം വവകനാലത വരിരദേശതറ്റ് രജനാലെരി ലെഭരിച്ചു. ഏതനാനക്ഷം വര്ഷലത 
വരിരദേശവനാസക്ഷം കഴരിഞറ്റ് നനാടരില് ഒരു കമ്പനരിയരില്  മെനാരനജറനായരി രജനാലെരിരനനാകരവ 
വൃദ്ധരനായ മെനാതനാപെരിതനാകലള അവലനനാരു ഭനാരമെനായരിമെനാറരി. വനാര്ദ്ധകശ്യ സഹജമെനായ 
അസുഖങ്ങള്മൂലെക്ഷം അവര് അവശരനായരിമെനാറരി. അവരുലട സുഖവരിവരങ്ങള് തരിരക്കുന്നതരില് 
അവന് ശ്രദ്ധരികനാറുമെരില്ലെനായരിരുന. രജനാലെരിതരിരക്കുമൂലെക്ഷം അവനറ്റ് ദേരിവസങ്ങരളനാളക്ഷം വശീടരില് 
നരിന്നറ്റ് മെനാറരി നരില്രകണതനായരി വന. ഈ കനാരണങ്ങളനാല് മെനാതനാപെരിതനാകലള
ഒരു വൃദ്ധസദേനതരില് ആക്കുന്നതരിലനക്കുറരിചറ്റ് ചരിന്തരിച്ചു. തനാമെസരികനാലത അവന്
അവലര നല്ലെ ഒരു വൃദ്ധസദേനതരില് ലകനാണനാകരി. ആ വൃദ്ധസദേനതരില് 
തങ്ങരളനാലടനാപമുള്ള അരന്തവനാസരികരളനാലടനാതറ്റ് സരന്തനാഷവുക്ഷം സങ്കടവുക്ഷം
പെരസ്പരക്ഷം പെങ്കരിടവര് ഒരു കുടുക്ഷംബക്ഷംരപെനാലലെ കഴരിഞ. അന്നരയനാടറ്റ് വരിധരി വശീണ്ടുക്ഷം 
ക്രൂരതകനാടരി.രരനാഗങ്ങളുലട നശീരനാളരിപെരിടുതതരില് അമെര്ന്ന അവളുലട പ്രനാണപ്രരിയന്
ഇഹരലെനാകവനാസക്ഷം ലവടരിഞ.ദേരിവസവുക്ഷം തലന് കരിടകയരില് കരിടന ലകനാണറ്റ് 
ഇടനനാഴരിയരിരലെകറ്റ് ലചവരിരയനാര്തറ്റ് മെകരനയക്ഷം കനാതറ്റ് കരിടക്കുക്ഷം. രരനാഗതരിനറ്റ് 
അടരിമെലപടനാതരിരരികനാനവര് എരപനാഴക്ഷം രജനാലെരിയരില് മുഴകനാന് ശ്രമെരിചരിരുന.

          രകനാകരില് പെന്ത്രണറ്റ് അടരിചരപനാഴനാണറ്റ് അന്ന ചരിന്തയരില് നരിന്നറ്റ് 
ഉണര്ന്നതറ്റ്.അവള് ലമെലല്ലെ കടരിലെരിരലെകറ്റ് ചനാഞ.ഉറകക്ഷം അവളുലട കണ്രപെനാളകള്കറ്റ് 
കനക്ഷം വര്ധരിപരിച്ചു.അവളുലട ആയസനാകുന്ന മെരതരില് നരിന്നറ്റ് ഒരു ഇലെ കൂടരി 
ലകനാഴരിഞ.അരപനാഴക്ഷം പുറതറ്റ് തണുതകനാററ്റ് വശീശുനണനായരിരുന.
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                                                                                           വവിഷ്ണു 9 E

ഏകകാന്തതയവിലവിരുന്നു ഞകാന്  
വവിതുമ്പലവിന് ചുടു കണണ്ണീര് തുളവികള്  
മകാത്ര ം എന് കൂടവിനകായയതവി.  
കകാലങ്ങയളകാരുപകാടട് കടന്നുപപകായട്
കകാലതവിയനകാപം അകന്നുപപകായച്ഛനം 
ഇനവിയയന് പവിതകായവകാപരകാര്മ്മ മകാത്ര ം.
എന് മലര്വകാടവിയവിയല വസന്തമകായവര് 
യപയടയനകാരു നകാള് വകാടവിയകകാഴവിഞ്ഞുപപകായട്  
ജജ്വലവിക്കുയമന് മനസവിന്നു ശകാന്തവികകായട്  
ഒരു മഴയപയ്യുവകാന് യകകാതവിച്ചുപപകായട് ഞകാനം  
എനകായലകാരു മഴയം ആവതവിയല്ലെനവിയല  
അനകാഥയനന പകാടു മകായകാന്
ഏകകാന്തതയവിലവിരുന്നു ഞകാന് വവിതുമ്പുന്നു...     

അനനാഥന
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അമൃതതേന്ദു 10D

ഒനന്നും പറയയാനയാകയാതതേ...

ഞയാന് ഒരു തതേങങ്ങിന്തതേയയാണണ.
എതന് യയാത്ര ആരന്നുംഭങ്ങിക്കുന്നതേണ തേങ്ങിരുവനന്തപുരതത്തെ കൃഷങ്ങിഭവനങ്ങില് നങ്ങിന്നയാണണ. 
എതന്നതപയാതലെ തേതന്ന ഒരുപയാടണ തതേങങ്ങിന് തതേകളന്നും മറ്റു വൃക്ഷതതേകളന്നും ഈ
യയാത്രയങ്ങില് പങ്കുചര്ന. ഒരു  തലെയാറങ്ങി തഡ്രൈവര് ഞങതളെ എടുത്തെണ വണങ്ങിയുതട
പങ്ങിന്നങ്ങില് തവചണ യയാത്ര തുടര്ന.
എവങ്ങിതടകയാണണ തകയാണ്ടുതപയാകുന്നതതേന്നണ
ഞങള് ഒരു എതന്നും പങ്ങിടങ്ങിയുമങ്ങിലയായങ്ങി
രുന.എതന്നതപയാതലെ മറ്റു തതേകളന്നും
ആശങ്കയങ്ങിലെയായങ്ങിരുന. അതേങ്ങിതന്റെ ഇടയങ്ങില്
നങ്ങിന്നണ ഒരു മയാവങ്ങിന് തതേ എതന്നയാടണ
തചയാദങ്ങിച.നമ്മതളെ എവങ്ങിതടകയാണണ തകയാണ്ടുതപയാ
കുന്നതേണ.ഞയാന് എനങ്ങികണ അറങ്ങിയങ്ങിതലന്നണ
പറഞ.അതേങ്ങിതന്റെ ഇടയങ്ങില് നങ്ങിന്നണ ഒരു
പയാവങ്ങിന് തതേ  പറഞ ''നമ്മതളെ എലയാവതരയുന്നും
ഒരു സ്കൂളെങ്ങിതലെകയാണണ തകയാണ്ടുതപയാകുന്നതേണ.നയാതളെ
പരങ്ങിസങ്ങിതേങ്ങിദങ്ങിനമതല! അതേങ്ങിനു തവണങ്ങിയയാണണ
നമ്മതളെ തകയാണ്ടുതപയാകുന്നതേണ. കുറചണ സമയന്നും
കഴങ്ങിഞ്ഞതപയാള് ഞങളതട കൂട്ടത്തെങ്ങിതലെ ചങ്ങിലെ
തര ഒരു സ്കൂളെങ്ങിലെങ്ങിറകങ്ങി. അങതന യയാത്ര
നനീണ്ടുതകയാണങ്ങിരുന.നങ്ങിമങ്ങിഷങള്ക്കു 
തശഷന്നും ഞയാനുന്നും ഒരു സ്കൂളെങ്ങിതന്റെ 
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വരയാന്തയങ്ങിതലെത്തെങ്ങി.കുട്ടങ്ങികള് എതന്ന ആകയാന്നുംഷതയയാതടതനയാകങ്ങി.പങ്ങിതറ്റേന്നണ രയാവങ്ങിതലെ 
ടനീചര്മയാര് കുട്ടങ്ങികള്കണ ഞങതളെ ഓതരയാരുത്തെതരയയായങ്ങി നല്കങ്ങി. ടനീചര് 
എതന്നതയടുത്തെണ മനീനുകുട്ടങ്ങിയുതട തകയങ്ങില് തകയാടുത.അന്നതത്തെ പഠങ്ങിത്തെന്നും 
അവസയാനങ്ങിചതകയാണ്ടുള്ള തബെല് മുഴങങ്ങി.മനീനുകുട്ടങ്ങിഎതന്നതയടുത്തെണ അടങ്ങിമുടങ്ങിതയയാന്നണ 
തനയാകങ്ങി.എതന്റെ തേളെങ്ങിരങ്ങിലെകളെങ്ങില് ഉമ്മതവച തകയാണണ അവള് പറഞ "എത്ര 
സുന്ദരന്നും....”അവള് എതന്ന സൂക്ഷങ്ങിചണ തസകങ്ങിളെങ്ങിതന്റെ തപട്ടങ്ങിയങ്ങില് തവച. വനീട്ടങ്ങില് 
എത്തെങ്ങിയ അവള് എതന്ന തചട്ടതനയാരുകങ്ങിയ മതനയാഹരമയായ കുഴങ്ങിയങ്ങില് നട. 

ദങ്ങിവസവന്നും അവള് എനങ്ങികണ തവള്ളന്നും നല്കുന്നും.എതന്റെ ജനീവങ്ങിതേത്തെങ്ങിതലെ ഓതരയാ 
ഘട്ടത്തെങ്ങിലന്നും അവള് എതന്നയാതടയാപമുണയായങ്ങിരുന.ആറു വര്ഷത്തെങ്ങിനുതശഷന്നും 
മനീനുകുട്ടങ്ങി പകക്വതേയുള്ള ഒരു തപണ്കുട്ടങ്ങിയയായങ്ങി.ഞയാന് മനീനുകുട്ടങ്ങിതയകയാളന്നും ഒരുപയാടണ 
വളെര്ന.മനീനുകുട്ടങ്ങിയുതട വനീടങ്ങിനണ തവണത്ര കയായണഫലെന്നും ഞയാന് നല്കങ്ങി 
തുടങങ്ങി.എന്നയാല് എനങ്ങികണ സങ്കടമുള്ള കയാലെമയായങ്ങി കുറചദങ്ങിവസങളെയായങ്ങി എന്നങ്ങില് 
ബെയാധങ്ങിചങ്ങിരങ്ങിക്കുന്ന അതേങ്ങിവങ്ങിപത്തെയായ തരയാഗമയാണണ മണരങ്ങി.അതേങ്ങിനയാല് എതന്റെ 
ജനീവങ്ങിതേന്നും അവസയാനങ്ങികയാറയായങ്ങി എതന്നയാരു ചങ്ങിന്ത.മനീനുക്കുട്ടങ്ങിയുതട അച്ഛന് എതന്ന 
മുറങ്ങികയാന് തേനീരുമയാനങ്ങിചങ്ങിരങ്ങിക്കുകയയാണണ.ഒന രണ്ടു ദങ്ങിവസത്തെങ്ങിനകന്നും എതന്റെ ജനീവങ്ങിതേന്നും
അവസയാനങ്ങിക്കുന്നും. മനീനുക്കുട്ടങ്ങി എതന്ന ഒയാര്ത്തെണ വങ്ങിലെപങ്ങിക്കുകയയാണണ.എനങ്ങിതകയാനന്നും 
പറയയാനയാകയാതതേ ....ഇതേയാ ഞയാനനീ തലെയാകതത്തെയാടണ വങ്ങിടപറയയാന്തപയാകൂന.
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അക്ഷര 9D

പ്രകൃതത

ഇളളം തതന്നല് വവീശതതയെത്തുമമമ്പോള് ,
എന് മുറ്റതത്തെ തചെമകപ്പൂക്കള് നതലളം പറ്റുന!
അമപമ്പോള് ഞമ്പോനറതയുന എതന്ന പുണരുവമ്പോന്

കമ്പോറ്ററ്റ് വതന്നത്തെതതയെന്നറ്റ്;
വര്ണ്ണചതറകുള്ള ശലഭങ്ങള്  വതന്നത്തെതയെതരതക്കുന

ഒരു കുകുുമതള്  തതചതപ്പൂക്കളതല് നതനളം
മധുരമ്പോര്ദ്രമമ്പോയെ മതന് നുകരമ്പോന്

ആഹമ്പോ...എത്ര സുന്ദരമമ്പോയെ കമ്പോഴ്ചകളമ്പോണറ്റ്
എന് മുന്നതല് കളതയെമ്പോടുന്നതറ്റ് എന്നറ്റ്ഞമ്പോന്

പക്ഷതകമളമ്പോടറ്റ് മനതച്ചുതകമ്പോണതരതക്കുന
അവ തതരതതക വരുതമന്ന വമ്പോക്കുമമ്പോയെത പമ്പോറത

എന്നതല് നതന്നറ്റ് ദൂമരക്കകലമവ
എതന്റെ മനസതല് കുളതര്മഴ തപയതറങ്ങത

അമപമ്പോള് ഞമ്പോനറതയുന എതന്ന നനയ്ക്കുവമ്പോന്
കുളതര് മഴ വതന്നത്തെതതയെന്നറ്റ്

തനല് വയെലുകള് തലയെമ്പോടത വതളതക്കുന എതന്ന
കുഞതളളം കമ്പോറ്റതല് കളതയെമ്പോടുവമ്പോന്!

''എതന്റെ പ്രകൃതത'' എത്ര സുന്ദരതതയെന്നറ്റ്
ആ നതമതഷളം ഞമ്പോന് അറതയെമ്പോതത ഒമ്പോര്ത്തുമപമ്പോയെത
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ലഹരരിയരില് ജജീവരിതത          ആരരരോമല് 9 E

 
ലഹരരിയുടടെ ടടകെെപരിടെരിയരില്     എരരിഞ്ഞടെങ്ങുകെെയരോണണ് ഇന്നടത

ജനത.ആരുരടെയുയുംമുന്നരില്തലകുനരികരോന
.തരോല്പരര്യമരിലരോത മനുഷര്യന ലഹരരിയുടടെ

മുന്നരില് തലകുനരിച്ചു കെെഴരിഞ. മനുഷര്യ
ജജീവരിതടത കെെരോര്ന്നു തരിന്നുന്ന

ലഹരരിസമൂഹരതയുയും കുടയുംബജജീവരിതരതയുയും
തകെെര്ക്കുകെെയരോണണ്.      

ലഹരരി ഉരപേകരികണടമന്ന ലകര്യവുമരോയരി പേല
സയുംഘടെനകെെളയും ഇന്നു നരിലവരില് വന്നരിട്ടുണണ്.ലഹരരിഎന്നതണ്കെെര്യരോനസര്

രപേരോടലയരോണണ്.മനുഷര്യടന്റെ മരണതരിലരോണണ് അതണ്ടചെന്നവസരോനരിക്കുകെെ. ലഹരരിവസ്തുകളരില്
മരോരകെെമരോയ പേലതയും രചെര്ക്കുന്നുണണ്. പേരോനമസരോലകെെളരില് കുപരിചരിലയും മറയും

ടപേരോടെരിച്ചുരചെര്കരോറുണണ്. വരോയരില് ടചെറരിയ മുറരിവുകെെള് ഉണരോകരിഅതവഴരി ലഹരരി ശരജീരതരിടന്റെ
വരിവരിധ ഭരോഗങ്ങളരിരലടകത്തുന്നു. വരിദര്യരോര്തരികെെള് ഇന്നണ്

ലഹരരിഉപേരയരോഗതരില്മുന്നരിട്ടുനരില്ക്കുന്നതണ്എന്നത്ഭയരോനകെെമരോയവരോര്തയരോണ.ഇതരിനകെെരോര
ണയുംമുതരിര്ന്നവരരോണണ്.ഇന്നണ്കുടരികെെള്

മയക്കുമരുന്നരിടന്റെയുയുംപുകെെവലരിയുരടെയുയുംവലയരിലരോയരികഴരിഞ.

     സ്കൂളകെെളടടെ  പേരരിസരങ്ങളരില്  കുടരികെെടള  വലയരിലരോകരോനുയും  അവടര
മയക്കുമരുന്നരിനടെരിമയരോക്കുന്നതരിനുമരോയരി മരോഫരിയരോ സയുംഘങ്ങള് തടന്നയുണണ്. അങ്ങടന അവടര
ലഹരരിയുടടെ  അടെരിമകെെളരോകരി  മരോറന്നു.  അവരുടടെ  വരിദര്യരോഭര്യരോസവുയും  ഭരോവരിജജീവരിതവുയും  തകെെരിടെയും
മറരിയുന്നു.  കുടരികെെളടടെ  ഭരോവരി  സസ്വപയും  കെെണ്ടുകെെഴരിയുന്ന  മരോതരോപേരിതരോകളൂടടെ  അവസ്ഥ  വളടര
ദയനജീയമരോണണ്.വജീടെരിനുളരില്  മദര്യപേരിച്ചു  വരുന്നഅച്ഛനരോരുയും  കുടരികെെടള  പേലരപരോരുയുംടതറരോയ
മരോര്ഗങ്ങളരിരലകണ്  നയരിക്കുന്നു.  കുടരികെെള്  അനുകെെരണശജീലയും
കൂടതലുളവരരോണണ്.മദര്യതരിടന്റെയുയുംസരിഗററരിടന്റെയുയുംപേരസര്യങ്ങള് അരങ്ങരോടരോകെെര്ഷരിക്കുന്നു.  ദജീപേയും
കെെണണ് ആകെെര്ഷരിതരരോയരി കെെത്തുന്ന വരിളകരില് തടരി ചെരിറകുകെെരരിയൂന്ന ഈയരോയുംപേരോറകെെടളരപരോടല
കെെഴുതരില്  വജീണകുടകണ്  മുറുകെെരികഴരിയുരമ്പേഴരോണണ്  ആപേതരിടന്റെ
ഗഗൗരവയുംഅവര്തരിരരിചറരിയുന്നത.സുഹൃത്തുകരളരോടളരസ്നേഹരമരോഭയരമരോകെെരോരണയുംഅവരുടടെ
ദുഷപ്രവണതകെെള്. 
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കല്പവവൃകക                                                     അതതുല്   9E         

മുറ്റത്തു നനില്ക്കുന്ന തതേന് കുടങ്ങള
തകേരനനാടനിനന്റെ കേല്പവൃകക
വവീടനിനക നനാടനിനക ലകനിയനായനി
ഐശശ്വരര്യമനാനയനാരു കേല്പവൃകക.

തകേരളനമനന്നനാരു സകജ്ഞയനില്ത്തനന്നയക
തേനിങ്ങനിനനില്ക്കുനന്നനാരു കേല്പവൃകക
അടനിമുതേല് മുടനിവനര ഒന്നുമനില
ഉപതയനാഗ തയനാഗര്യമലനാത്തതേനായനി

തകേരള നനാടനിനന്റെ നപനാന്മകുടക
തകേരളവീയര് തേനന്ന നനാടുനവീകനി
തകേരക വരുന്നു വനിതദേശനിയനായനി
തകേരളനനാടനിന്നതേനിഥനിയനായനി

തകേര നനിരകേള മറഞ്ഞതതേനാനട
മങ്ങനി മറഞ്ഞതലനാ കകേരളനിയക
മുടനിനകേനാഴനിനഞ്ഞനാരു നനാരനിതപനാനല
തകേരളനനാടങ്ങങ്ങ് നനില്പനായതലനാ!
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                                                                                  അഭഭിരരാമഭി 9E

സുഹൃതത്ത്   
ആദദരാക്ഷരരം ക ുറഭികരാന് ഒര ുമഭിച്ച ുപപരായത ുരം,
ആല്തറയഭിലഭിര ുന്ന ു കഭിന്നരാരരം പറഞ്ഞത ുരം 
ഓര്മ്മതന് മയഭില്പപ്പീലഭിതണണ്ടെണന്റെ ഉളഭില്-

സ ൂക്ഷഭിച്ചുണവെയത്ത് ക ുക എന്നവെള് ണമരാഴഭിഞ്ഞത ുരം.

ആ ബരാലദകരാലരം, ഒരഭികലരം തഭിരഭിച്ചുപഭിടഭികരാനരാ-

വെരാത വെസന്തകരാലരം.
പൂമരാറ്റകണളെപപരാണല പരാറഭി നടന്നതരം 
പ  ൂപറഭികരാന് കകപകരാര്ത ു നടന്നതരം 
പ ൂകളെമഭിടരാന് ഓടഭി നടന്നതരം 
കടലരാസുണകരാണ്ടു നരാരം കളെഭിവെഞഭി തപ്പീര്തതരം
നഭിറനഭിലരാവെഭില് കുളെഭിച്ചതരം 
മതദങ്ങണളെപപരാണല എണഭിതപ്പീരരാത 
പമരാഹങ്ങളുമരായഭി നപ്പീ എപന്നരാടത്ത് വെഭിടപറയുപമരാള് 
വെഭിധഭി ചഭിലപപരാള് നമ്മണളെ എന്നപന്നക ുമരായത്ത് 
അകറ്റഭിപയകരാരം പപക്ഷ, വെഭിധഭിയത്ത് കറഭിയഭില്ല അകലരം 
ആത്മബന്ധതഭിണന്റെ ആഴരം കൂട്ടുണമന്നത്ത് 
ബരാലദരം കഴഭിയുരം പഭിണന്ന യയൗവ്വനരം , വെരാര്ദ്ധകദകരാലവരം 
വെരവണണ്ടെന്നതറഭിഞ്ഞു ഞരാന്
മരണതഭിണലതഭിടുപമരാഴരം മറകരാണത ണചരാല്ലഭിടുരം 
"ഒരാര്ക്കുന്നു ഞരാനഭിന്നുണമന് പഭിയമരാരം സ ുഹൃതഭിണന"
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അമൃത 9C

                                                                         കക്രിസ്മസസ് നക്രിലലാവസ്കക്രിസ്മസസ് നക്രിലലാവസ്
അനക്രിക്കു മലാനത്തുദക്രിചക്രിടുന
ചനമമഴുമനലാരു മപലാനമക്രിളക്രി
കക്രിസ്തുമസസ് രലാവസ് ഇനലാണലലലാ
കക്രിസ്തുലദവമന്റെ പക്രിറനലാളസ്
പലാലക്രിമന്റെ തൂമവണ്മലപലാമല
പലാലലാഴക്രിയക്രിലലും നക്രിലലാമവതക്രിടുന
അമ്മതന് കൂമടെ കളക്രിചക്രിടുന കക്രിടെലാങ്ങള
സമ്മലാനങ്ങളഴക്രിചക്രിടുന
വക്രിണക്രിന് കക്രിസ്മസസ് നക്ഷത്രങ്ങള
മണക്രിന് ആലഘലാഷതക്രിന് ലവളകള
മവളക്രിമണക്രികള കക്രിലക്രിങ്ങക്രിടുന
മവളരക്രിപലാവുകള പലാടെക്രിടുന
ഉണക്രികമളലലാലും ഹലലലയ പലാടെക്രി
ഉണക്രിലയശുവക്രിമന വലാഴക്രിടുന
തക്രിന്മ നക്രിരസക്രിച കക്രിസ്തുലദവലാ നക്രിന്
നന്മ ഞങ്ങള മക്കള പകര്തക്രിടെലട...
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                                                        കകാളളിദകാസന് 9 E

ജജീവളിതതംകടങ്കഥ മകാത്രമല
ജജീവവിതതത്തെപ്പറവി ചവില നല്ല ആശയങ്ങള

                                                                   ജജീവവിതതം സസാധധ്യതയസാണണ് അതവിതന വസാരവിപ്പുണരുക
                                                                                       ജജീവവിതതം സുന്ദരമസാണണ്,വസാഴ്ത്തുക

                                                                                   ജജീവവിതതം വവിസ്മയമസാണണ്,ആസസ്വദവിക്കുക
                                                                                     ജജീവവിതതം സസ്വപ്നമസാണണ്,പവിന്തുടരുക
                                                                                      ജജീവവിതതം നസാടകമസാണണ്,കളവിക്കുക

                                ജജീവവിതതം നവിധവിയസാണണ്,ലസാളവിക്കുക
                       ജജീവവിതതം സമ്പന്നമസാണണ് സൂകവിക്കുക

                                  ജജീവവിതതം വവദനയസാണണ്,സഹവിക്കുക
                             ജജീവവിതതം പസാടസാണണ്,പസാടുക

                         ജജീവവിതതം ദുരന്തമസാണണ്,ഒഴവിഞ്ഞുനവില്ക്കുക
                      ജജീവവിതതം ഭസാഗധ്യമസാണണ്,പ്രവയസാജനതപ്പടുത്തുക

                                         ജജീവവിതതം സഹനമസാണണ്,ശ്രദവിക്കുക
                             ജജീവവിതതം ആനന്ദമസാണണ്,ജജീവവിക്കുക

                     ജജീവവിതതം യുദമസാണണ്, അതവില്നവിനതം പഠവിക്കുക
                               ജജീവവിതതം ജജീവവിതമസാണണ്,അതവിനസായവി വപസാരസാടുക

ജജീവവിതതംഇതതല്ലസാമസാതണന്നണ് നമുകണ് പറയസാന് കഴവിയുതം.ഈ വരവികള
മദര് തതവരസയുവടതസാതണനതം അതല്ലനതം വസാദമുണണ്.ഇത്രതയസാതക

സങജീര്മസായ ജജീവവിതതത്തെ നസാതം വവണവപസാതല കകകസാരധ്യതം തചയ്യുനവണസാ? നവിങ്ങള ഒരവികലണ്
മസാത്രവമ ജജീവവിക്കുനള.പലതവിനതം രണസാമതതസാരു ചസാന്സവില്ല.''മസായണ് കസാന് റബ്ബറവില്ലസാതുള
ചവിത്രരചനയസാണണ് ജജീവവിതതം''ആദധ്യ ചസാന്സവില് തതന്ന വവണതതല്ലസാതം വവണവപസാതല തചയണ്

വവിജയവികണതമങവില് ബുദവിയുതം വവിവവകവതം പ്ര.വോസാഗവികണതം.അതവിനണ് കമ കസാട്ടുകയുതം
വവണതം.''മരണതം എന്ന വസാകണ് ഉച്ചരവികസാന്വപസാലതം ആരുതം ഇഷ്ടതപ്പടസാറവില്ല'' ''മധുരവിക്കുന്ന

ജജീവവിതതത്തെ ഓര്മവിപ്പവിക്കുന്നതവിതന കലഫണ് ഇന്ഷസ്വറന്സണ് എനമസാത്രമസാണണ് നസാതം വവിളവിക്കുന്നതണ്...”
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                                                                         സസ്നേഹ 9D

നനിശശാഗനനി
പുതുമഞനില് പനനിനനീര് പൂക്കള് കകശാഴനിയസവ  ...
സൂരര്യകനിരണങ്ങള് മശായുമശാ നനിമനിഷതനില്
ചന്ദ്രസലേഖ വശാനനില് കതെളനിഞ
ആതെനിര രശാവനില് കണ്ണുചനിമനി നനില്കക്കും തെശാരകങ്ങള്
എകന്നെ സനശാക്കനി എസനശാ മനനിച്ചു 
നനിദ്രയനില് ഞശാന് അലേനിഞസചരസവ  ...
എന് മനക്കും വനിതുമനി  ,  ഞശാന്  -
ഏകയശാകണസന്നെശാര്ത
ആ നനിമനിഷക്കും ആകശാശകത കവണനിലേശാവവ
എകന്നെ സനശാക്കനി കണ്ണുചനിമനി  ...
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നഷഷ

             ഭഭാരരംകുറഞ്ഞ ബബ്രീഫഫ് കകേസുമമെടുതഫ് ധ്രതതിയതില് വണതിയതില്
നതിന്നുമെതിറങതിയ തമന്നെ കൂക്കുവതിളതിച്ചുമകേഭാണഫ് ആ ആവതിവണതി കേടന്നു കപഭായതി.
നബ്രീണ അമ്പതുവര്ഷങള്ക്കു കശേഷരം കവരുകേള് അകനന്വേഷതിച്ചുള്ള തമന്റെ യഭാത
ഇവതിമടതുടങ്ങുന്നു. അതുവഴതി ഒരു സുഖമുള്ളകേഭാറഫ് വബ്രീശുന്നുണഭായതിരുന്നു. തമന്റെ

ഒഭാര്മ്മകേള് തതിരതിച്ചു തരഭാമനന്നെവണരം ആ കേഭാറഫ് തകലഭാടതിമകഭാണതിരുന്നു. അധതികേരം
തഭാമെസതികഭാമത അയഭാള് ആ അടഞ്ഞുകേതിടന്നെ വബ്രീടതിനു മുന്നെതിമലതതി.വലതിയ
മെഭാറങമളഭാന്നുരം ആ വബ്രീടതിനു സരംഭവതിചതിടതില. എലഭാരം പഴയതുകപഭാമല തമന്നെ.

മുറമത ആഞ്ഞതിലതിമെരതതിമല വണഭാതതിക്കുരുവതികേളുമട ശേബ്ദവരം
അണഭാറകണമന്റെ കേള്ളകനഭാടവരം എലഭാരം എമന്നെ പഴയ കേഭാരര്യങള് ഒഭാര്മ്മതികഭാന

കപ്രേരതിപതിക്കുന്നു. കേഭാലഭാകേഭാലങളഭായതി അടഞ്ഞുകേതിടക്കുന്നെ ആ വബ്രീടതില്
കപടതിപതിക്കുന്നെതരതതിലുള്ള ദ്രശേര്യങള് ചതിലനതിവലകേള്,വവഭാലുകേള്,പഭാമ്പുകേള്

അങമന...അങമന... എമനലഭാരം ജബ്രീവതികേള് അവതിമട തഭാമെസമെഭാകതിയതിരതിക്കുന്നു.

അവകയടയഭാള്കഫ് പറയണമമെന്നുകതഭാന്നെതി. ഇതഫ് തമന്റെ വബ്രീടഭാമണന്നെഫ് ഇതതിമന്റെ ഉടമെ
തഭാന മെഭാതമെഭാമണന്നെഫ് .പമക്ഷെ എമനഭാകകയഭാ കേഭാരണങള് അയഭാമള

അതതില്നതിന്നുരം വതിലകതി. എവതിമടമയലഭാരം അലഞ്ഞു. എത എത അമ്പലങളതില്
കേഴതിച്ചുകൂടതി. എമനലഭാരം യഭാതനകേള് സഹതിച്ചു. എലഭായതിടതരം പരതിഹഭാസങള്

മെഭാതരം. അയഭാള് തമന്റെ പഴയകേഭാലമതകയഭാര്തഫ് ദുഖതിച്ചു. അവതിമടയുള്ള
മെഭാറഭാലകേളുരം മെറരം തുടച്ചുമെഭാറന്നെതതിനതിടയതില് അയഭാള്മകഭാരു ചതിതരം കേതിടതി. അചനുരം

അമ്മയുരം  മകേഭാചനുജതതിയരം തനുരം അടങ്ങുന്നെ ഒരു ചതിതരം... അവമരഭാമക
ഉണഭായതിരുന്നെകപഭാള് ആനനരം തതിങതിനതിറഞ്ഞതിരുന്നെ വബ്രീടഭായതിരന്നു ഇതഫ്. എന്നെഭാല്

ഇന്നെഫ് ഒരു കപ്രേതഭവനരം കപഭാമല ആയതികഴതിഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു.
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 ശബ്രീഹരതി 8D



ഒന്നുരംഒഭാര്കണമമെന്നുകേരുതതിയതല. പമക്ഷെ വബ്രീടുരം കുടതിയുരം ഇലഭാതവനഭായതി
മതരുകവഭാരങളതില് എതവര്ഷരം അലഞ്ഞുനടന്നു. ഒരു മെഭാറമമെഭാമക കവണമമെന്നെഫ്
സന്വേയരം കതഭാന്നെതിയതഭാണഫ്. ഇവതിമട വന്നെകപഭാഴഭാകേമട തമന്റെ കുടുരംബമതക്കുറതിച്ചുള്ള
ഒഭാര്മെകേള് തമന്നെ വബ്രീര്പ്പുമുടതിക്കുന്നു. ഇങമനമയഭാമകചതിനതിചതിരതിക്കുകമ്പഭാഴഭാണഫ്

ജഭാലകേതതിനരതികേതില് ഒരു കുഞ്ഞുരൂപരം തമന്നെ കനഭാകതി ആകേഭാരംക്ഷെകയഭാമട
നതില്ക്കുന്നു. 'കമെഭാള്മട കപമരനഭാ, ഇവതിമടയടുമതങഭാനുമുള്ളതഭാകണഭാ... എനതിനഭാ
ഇവതികടയ്ക്ക വന്നെതഫ് ? 'അവള് ഒന്നെതിനുരം മെറുപടതിപറയുന്നെണഭായതിരുന്നെതില. മപഭാടുന്നെമന

എമന്നെ മഞെടതിപതിച്ചുമകേഭാണഫ് ആകുടതിമയമന്നെ കചടഭാമയന്നു വതിളതിച്ചു. ഇതനഭാളുരം
എവതിമടയഭായതിരുന്നു ? അവമളമന്റെ അനുജതതിയഭാകണഭാ ഈശേന്വേരഭാ അവമളമന്നെ

തതിരതിചറതിഞ്ഞകലഭാ. ഞെഭാനവമള മകേടതിപതിടതിച്ചു കേരഞ്ഞുകപഭായതി. അച്ഛനുരം അമ്മയുരം
എവതിമടകമെഭാമള... അവള്കതതിനുതരമുണഭായതില. അല്പരം പരതിഭ്രമെകതഭാമട

അവള് പറഞ്ഞു. കചടന കപഭായകതഭാമട അമ്മ കരഭാഗതിയഭായതി. അച്ഛമനന്നുരം
കുടതിയഭാണഫ്. ഞെങള് കേടതതിലഭാണഫ്. ഇകപഭാളബ്രീവബ്രീടഫ് നമ്മുകടതല. എലഭാരം ഈ

കചടന തതിരതിച്ചുപതിടതിക്കുരം കമെഭാമള നമ്മളതിനതി ഒന്നെതിച്ചു ജബ്രീവതിക്കുരം. കചടനതിനതി
എവതിടയുരം കപഭാകേതില. മപഭാടുന്നെതിമന എലഭാരം അപ്രേതര്യക്ഷെമെഭായതി. ഇങമന ഒരു

അനുജതതി എകന്നെഭാടഫ് മെതിണഭാന വരുമമെമന്നെനതികഫ് ആഗ്രഹമുണഫ് പമക്ഷെ ഇങമന
സന്വേപരം കേഭാണഭാന മെഭാതകമെ എനതിക്കു കേഴതിയൂ അവമരലഭാരം

എമന്നെവതിട്ടുകപഭായതികഴതിഞ്ഞു. മെകറകതഭാ കലഭാകേകതകഫ്. ഇനതി അവള് വരതില.

ഒരതികലുരം ... അയഭാള് മപഭാടതികരഞ്ഞു. അയഭാളുമട അശ്രുകേണങള് ആ വബ്രീടതിമല
മപടതിപടലങള് കേഴുകേതിനബ്രീകതി അയഭാളതിപഭാള് ഏകേനഭാണഫ്. ഇന്നെഫ്

അയഭാള്കഭാരുമെതില. എലഭാവരുരം തമന്നെ പരതിഹഭാസകതഭാമട മെഭാതകമെ
കനഭാക്കുകേയുള്ളു എന്നെയഭാള് തതിരതിചറതിഞ്ഞു. തമന്നെ പരതിഹസതിചവരുമട കൂടതതില്

ആ... ആവതികപഭാലുമുണഫ്.എലഭാരം അയഭാള് സമ്മതതിക്കുന്നു. തമന്റെ കുടുരംബരം
നഷ്ടമപടുതതിയതഫ് തഭാനഭാണഫ്.... 
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                                                                        ശശ്രേത  9C      

ബബാലല്യകബാലല
ജജീവവിതതവിന് സബാഗരതവിനന

ഒബാളങ്ങളവില് 
സസ് മൃതവികളബായസ്, മനസവില്

ഓമനവികല...
മധുരമബാല

ജജീവവിതബാനുഭവങ്ങള് 
കബാലല മറയ്ക്കുന

ബബാലല്യകബാലല
മറകശമബാ നജീയബാ വസന്തകബാലല 

ഓര്കശമബാള് ഒരവിരിുപവിടവി ശസ്നേഹഹബാരല
മറകവബാശനബാ ദദുഃഖതവിന് നവിഴലുകള് 
വവിദല്യ അഭല്യസവികന ആലയതവിനന

അങ്കണതവില് നവിനവിരുന നബാള്
സശന്തബാഷമബാരവിയബാല് നനഞ്ഞു ഞബാന് 

പവിയശതബാഴവിമബാരുനട പവിണക്കവുമവിണക്കവുമവിനസ്
ഓര്കശമബാള് മനല തുടവിയ്ക്കുന...

പവിയ ഗുരുക്കനബാര് തന് ശബാസനയല ശവിക്ഷയല
നചെറു സവിതല വരുല അനുഭവങ്ങള് !...

സസൗഹ ൃദതവിന് മധുരവിമതരുല  
ശമബാഹതവിന് തബാളവുമബായവി

വനനതവിയ വസന്തകബാലല 
പവിരവിശയണവി വരുന ദദുഃഖവുല

തവിരവിഞ്ഞു ശനബാകശമബാള് നനഞവില്
വവിതുമല് മബാതല ബബാക്കവിയബായവി...
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                                                                    അഭഭിജഭിതത്  9E   

വരണ്ടഭൂമഭി

ഭൂമമിതന് പച്ചപ്പുമമമൊമക്കെയമിമനമൊര-
കണണ്ണീര് ചമൊലമൊമയമൊഴുകമിമമൊറമി

ജണ്ണീവമന്റെ തുടമിപ്പുകള് തന്-

ഈണമമിനനകമൊന്തമമൊയമി തണ്ണീര്ന...
നമിമന്റെ ചരമശയ്യയ്ക്കരമികമില് ഞമൊന്

എമന്റെ  വമൊക്കുകള് സമര്പമിക്കെനണമൊ
അന്തരമൊതമൊവമില് നമിമന്റെ കണണ്ണീരമിന്

ഉറവകള് മപമൊടമിമത്തെറമിച
അറമിയമൊമത ഞമൊമനമൊന മനമൊന്തുനപമൊയമി
അതമിലറമിയമൊമത ഞമൊനനും ജജ്വലമിചനമിന

നണ്ണീലതൃണങ്ങമളെ തഴുകമിയുണര്-
ത്തെമിയ നമിന് സജ്വരമമിനനും മവടമിഞ

ഭൂമിതന് നണ്ണീര്പമൊടമമമൊമക്കെയുമമിമനമൊര
ഏകമൊന്ത ചമിന്തയമൊയമി മമൊറമിയനലമൊ...

വരണ്ടയണ്ണീ ഭൂമമിയുനും ബമൊക്കെമിയമൊയമി
പ്രകൃതമിതന് ഭനുംഗമിയുനും നഷ്ടമമൊയമി.

പുഴകള്തന് ഈണവനും മണ്മറഞ
കമൊറമിമന്റെ തമൊളെവനും നപമൊയ്മറഞ

വമിണമിമന്റെ മമൊരമിയുനും മപമൊമയമൊഴമിഞ
വരണ്ടയണ്ണീഭൂമമിയുനും ബമൊക്കെമിയമൊയമി
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                                                                                               ഓമനക്കുടട.സട 
                                                                                          അദദദ്ധ്യാപടക

                                           

ചടരട
 'ചടരട' എന്ന പദദം എങ്ങനന രൂപദം 

നകദ്ധ്യാനണ്ടെന്നറടയടല.ചടരടയുനടെ വടരടയല് പ്രതടഭദ്ധ്യാസമദ്ധ്യായതടനദ്ധ്യാലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാദം ആ പപരര് 
വന്നതര്.പപദദ്ധ്യാലര്പതട എന്തുമദ്ധ്യാകനട പലദ്ധ്യാകതടനലഅമൂലദ ഔഷധമദ്ധ്യാണര് ചടരട. 
കൂഞടനന്റെ മുഖതര് ഉറക്കതടല് പപദ്ധ്യാലദം പ്രസരടക്കുന്ന ചടരട അമ്മയുനടെ മുഖതര് 
എലദ്ധ്യാ പവദനകനളെയുദം അകറ്റുന.പ്രതതീക്ഷകളദം ആഗ്രഹങ്ങളദം ജനടക്കുന.മുതശട 
മുതച്ഛന്നദ്ധ്യാരുനടെ ചടരടക്കുമുണ്ടെര് ഒരു പ്രപതദക വദ്ധ്യാത്സലദദം.

വരദ്ധ്യാന് വവകുന്ന മക്കനളെ കദ്ധ്യാണദ്ധ്യാനത ഉതര്ക്കണ്ഠനപ്പെടുന്ന അമ്മ ,അവര് 
തടരടനച്ചെത്തുപമദ്ധ്യാള് അമ്മയടലണ്ടെദ്ധ്യാകുന്ന ചടരട അവര്ക്കര് തണുപപ്പെകുന. പജദ്ധ്യാലട 
കഴടനഞത്തുന്ന  ഭര്തദ്ധ്യാവടനന വരപവല്ക്കുന്ന ഭദ്ധ്യാരദയുനടെ 'ചടരട' അവരുനടെ 
മനസടനര് അമൃതമദ്ധ്യാകുന. ശത്രുക്കളെദ്ധ്യായ രണ്ടെര് വദകടകള് തമ്മടല് കദ്ധ്യാണുപമദ്ധ്യാള് 
മുഖതര്'ചടരട'വടരടഞദ്ധ്യാല്ശത്രുതയുനടെകനല്ക്കടഅണഞര്പപദ്ധ്യാകുന
.അപരടചടതരദ്ധ്യായ രണ്ടു വദകടയുനടെ 'ചടരട' യടല് തുടെങ്ങുന അവരുനടെ നസസൌഹൃദദം. 
പവര്പടരടയദ്ധ്യാന് ശ്രമടക്കുന്ന ദമതടമദ്ധ്യാനര അടുപ്പെടക്കദ്ധ്യാനുള്ള പകസുവടസദ്ധ്യാരതടനുദം 
മുകളെടലലഅവരുനടെ 'ചടരട' അങ്ങനന സമദ്ധ്യാധദ്ധ്യാനതടനന്റെ നസസൌഹൃദതടനന്റെ 
സദ്ധ്യാപഹദ്ധ്യാദരദതടനന്റെ സനനസടനന്റെ സപനദ്ധ്യാഷതടനന്റെ പ്രതതീകമദ്ധ്യാകുന ചടരട.
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ദദേശശീയ ഗഗാനന
ഭഭാരതതത്തിലലെ ദദേശശീയഗഭാനമഭായ

ജനഗണമന രചത്തിച്ചതത് മഹഭാനഭായ കവത്തി രവശീന്ദ്രനഭാഥ
ടഭാദഗഭാറഭാണത്.ബബംഗഭാളത്തിഭഭാഷയത്തിലെഭാണത് അദദ്ദേഹബം
ആദേദബം ഈ വരത്തികള് രചത്തിച്ചതത്.1950 ജനുവരത്തി 24 നത്
ഈ വരത്തികള് ഭഭാരതതത്തിലന്റെ ദദേശശീയ ഗഭാനമഭായത്
അബംഗശീകരത്തിച്ചു .പത്തിനശീടത്തിതത് ഹത്തിനത്തി ഭഭാഷയത്തിദലെകത്
തര്ജത്തിമ ലചയ. 1911 ഡത്തിസബംബര് 27 നത്
ലകഭാല്കതയത്തില് ലവച്ചത് നടന ഇനദന
നഭാഷണല് ദകഭാണ്ഗ്രസത്തിലെഭാണത് ഈ വരത്തികള്
ഈണതത്തില് ലചഭാലത്തിയതത്.52 ലസകന്റെത്തില് പഭാടുന രശീതത്തിയത്തിലെഭാണത് 
വരത്തികള് ചത്തിട്ടലപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്.2011 ല് ഈ ഗഭാനബം രചത്തിച്ചത്തിട്ടത് 100 

വര്ഷബം തത്തികഞ. ഓദരഭാ ഭഭാരതശീയനുബം അഭത്തിമഭാനദതഭാടു കൂടത്തി ലചഭാദലണ
വരത്തികളഭാണത് നമ്മുലട ദദേശശീയഗഭാനബം.
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