




TEAM LITTLE KITES



എഡഡിറററ്റോറഡിയല

ഋതുറഭേദങ്ങളുടടെ ചറ്റോകഡിക ചലനങ്ങളഡില "കടയറ്റോപ്പുകള"ചറ്റോര്തഡിടകറ്റോണണ്ട് 

പച്ചയറ്റോയ മനുഷഷ്യ ജജീവഡിതതഡിടന്റെ ഒരു തുറന്നഴുതണ്ട് - അതറ്റോണജീതഡിടല ഓറരറ്റോ 

വറ്റോക്കുകളുള. മഹറ്റോനറ്റോയ രറ്റോറധേട്ടടന്റെ സളരകഡിത വലയതഡില ഒതുങ്ങഡി നഡിന്നണ്ട് ഈ 

മനഡിരതഡില നഡിനള പകര്ന കഡിട്ടഡിയ ഊഷ്മളറസ്നേഹതഡിടന്റെ,സസൗഹൃതതഡിടന്റെ 

ഓര്മ്മകള അയവഡിറകഡിടകറ്റോണണ്ട് ഒരുപറ്റോടു കറ്റോരഷ്യങ്ങള പറയറ്റോനണണ്ട്. ടകറ്റോച്ചു ടകറ്റോച്ചു 

സറനറ്റോഷങ്ങളുള,ടനടുവജീപ്പുകളുള, ടനറ്റോമ്പരങ്ങളുള,വഡിതുമ്പലുകളുള നമുകഡിവഡിടടെ 

വറ്റോയഡികറ്റോള. പുതഡിയ സറ്റോരഥഡിയുടടെ തണലഡില ഒറര മനറസറ്റോടടെ,ഒറരറ്റോറ 

ലകഷ്യറതറ്റോടടെ ഞങ്ങള യറ്റോത്ര തുടെരുകയറ്റോണണ്ട്. സറ്റോപകനുള,മറ്റോര്ഗദര്ശഡിയുമറ്റോയ 

രറ്റോറധേട്ടന് പ്രധേറ്റോനധേഷ്യപഡികരമറച്ചച്ചഡി,സഹപ്രവര്തകര്,
ടകറ്റോച്ചുമുകുളങ്ങളറ്റോയ വഡിദഷ്യറ്റോര്തഡികള എലറ്റോവടരയുള നനഡിറയറ്റോടടെ സ്മരറ്റോച്ചുടകറ്റോണണ്ട്....
കടയറ്റോപ്പുകളറ്റോയഡി മഡിഴഡിതുറക്കുന്ന സര്ഗവറ്റോസനകളുള,അവഡിസ്മരണജീയ മുഹൂര്തങ്ങളുള 

വറ്റോയനകറ്റോര്കറ്റോയഡി പങ്കുടവക്കുകയറ്റോണണ്ട്......
രഘുനറ്റോഥണ്ട് റചവറ്റോയൂര്

ചജീഫണ്ട് എ ഡഡിറര്



റനരണ്ട്
മലകളതഡിരഡിട്ടണ്ട് മഞഡില കുളഡിക്കുന്ന

ദദവതഡിന് സസ്വനള നറ്റോടെഡിതറലറ്റോ 

മണഡിനുവഡിലറപശഡി ടപണഡിനു 

വഡിലയഡിട്ടണ്ട്

കണഡില തഡിമഡിരറ്റോഗഡി പറ്റോടെലമറ്റോയഡി 

അമ്മടപങ്ങന്മറ്റോടര നഡിര്ഭേയള 

റദറ്റോഹഡിച്ചണ്ട് 

ഭൂമഡിതന് കണഡിടല കരടെറ്റോയഡി മകള

പ്രളയമറ്റോയണ്ട് സളഹറ്റോര തറ്റോണ്ഡവറ്റോടെഡി 

കലഡിതുളഡിടയലറ്റോള തൂടതറഡി ഞ്ഞു 

നഡിമഡിഷങ്ങള ടകറ്റോടണറ്റോരു നറ്റോഗരഡിക 

റലറ്റോകള 

കറ്റോണറ്റോമറയതമര്നറപറ്റോയഡി 

ഇലറ്റോകഥകള ടമനടതടുക്കുന്നവര്

സറ്റോദറ്റോചറ്റോര നറ്റോയക റവഷള 

ധേരഡിക്കുറവറ്റോര്

കഴുകടന്റെ കണറ്റോയഡി റവട്ട 

പ്രകൃതഡിതന്മുന്നറഡിയഡിപഡിടന കറ്റോണ്ക

പ്രകൃതഡിടയ റസ്നേഹഡിച്ചണ്ട് 

വരുതഡിയഡിലറ്റോകറ്റോന്

വര്ഗ റബറ്റോധേടത മറകറ്റോതഡിരഡിക്കുക

ദദവതഡിന് നറ്റോടെറ്റോയഡി മറ്റോററ്റോന് 

ശ്രമഡിക്കുക.

രഘുനനാഥഥ് ചചേവനായൂര



ചസ്നേഹതത്തിനന്റെ  വത്തില

അന്നണ്ട്  ഒരു
അവധേഡിദഡിവസമറ്റോയഡിരുന.ദവകഡി എണജീറ
അയറ്റോള  പത്രള  വറ്റോയനയഡില
മുഴുകഡിയഡിരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന.അകതണ്ട്
നഡിനള  എറനറ്റോ  ശബള  റകട്ടണ്ട്  അയറ്റോള
അകറതകണ്ട് ടചന.
"എനറ്റോ  അറമ്മ  ഈ  കറ്റോണഡിച്ചുവടച്ച...
എടന്റെ  20,000
രൂറപടടെ  റമറ്റോതലറ്റോ.ഈ  റഫറ്റോണ്
നഡിലതഡിട്ടുടപറ്റോട്ടഡികറ്റോന്
എനറ്റോവശഷ്യറ്റോയഡിരുന നഡിങ്ങകണ്ട്.''
വഡിഷമറതറ്റോടടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
"ഇവഡിടടെ  വൃതഡിയറ്റോകഡിയടപറ്റോ  എടന്റെ
ദകടയറ്റോന്നണ്ട് തട്ടഡി...അറപറ്റോ...''
അയറ്റോള  വളടരയധേഡികള
റകറ്റോപഡിഷ്ഠനറ്റോയഡിരുന.തടന്റെ  20,000
രൂപയുടടെ റഫറ്റോണ് നഡിലതണ്ട് ചഡിന്നഡിച്ചഡിതറഡി
കഡിടെക്കുന്നതണ്ട്  കണണ്ട്  അയറ്റോള  അമ്മടയ
ഒരുപറ്റോടെണ്ട്  വഴക്കുപറഞ്ഞു.വറയറ്റോവൃദ്ധയറ്റോയ
അമ്മ  അടതലറ്റോള  സഹഡിച്ചു.അയറ്റോള
റദഷഷ്യള  പഡിടെഡിച്ചണ്ട്  വജീട്ടഡില  നഡിനള
ഇറങ്ങഡിറപറ്റോയഡി.അമ്മ  തടന്റെ
മകടനക്കുറഡിറച്ചറ്റോര്ത്തുടകറ്റോറണയഡിരുന
.വളടര  ടചറുപതഡില  അമ്മ
പറഞതഡിനപ്പുറള ടചയഡിട്ടഡില.അവന് സദറ്റോ
സമയവള അറമ്മ എനള വഡിളഡിച്ചണ്ട്  പുറടക
നടെക്കുള.എന്നറ്റോല ഇറപറ്റോള ആ അമ്മടയ
അസഭേഷ്യള  പറയറ്റോന്  റപറ്റോലുള
വളര്ന്നഡിരഡിക്കുന.അമ്മ
ചഡിനറ്റോമഗയറ്റോയഡിതടന്നയഡിരുന.അന്നണ്ട്
ഒരുതുളഡി  റപറ്റോലുള  കുടെഡികറ്റോടത എറനറ്റോ
എടുതഡിട്ടണ്ട്  അമ്മ  ഇറങ്ങഡിറപറ്റോയഡി.ഉച്ചകണ്ട്
അയറ്റോള  റചറ്റോറുതഡിന്നറ്റോന്  വജീട്ടഡില

ടചന.തഡിന  കഴഡിഞണ്ട്
വഡിശ്രമഡിച്ചഡിരഡിക്കുറമ്പറ്റോള  അയറ്റോള  തടന്റെ
ഭേറ്റോരഷ്യറയറ്റോടു റചറ്റോദഡിച്ചു.
"അമ്മഷ്യറനടെഡി"
''നഡിങ്ങളണ്ട്  റപറ്റോയപതടന്ന  എറനറ്റോ
എടുറതറ്റോണണ്ട്  റപറ്റോവണതു
കണറ്റോര്ന.പറ്റോവള.ഒരു  തുളഡി  ടവളള്ല ളള
റപറ്റോലുള കുടെഡിച്ചഡിട്ടഡില ഇന്നണ്ട്. 
അവള പറഞ്ഞു.

''ഏടറ  ദവകഡിയറ്റോണണ്ട്
അവടരതഡിയതണ്ട്.വന്നയുടെന്  തടന്ന  ഇതണ്ട്
എടന്ന   ഏലപഡിച്ചു.ഇന്നണ്ട്  ഒനള
കഴഡിച്ചഡിട്ടഡില.പറ്റോവതഡിനണ്ട് നല കജീണമുണണ്ട്.''
എന്നഡില  ഇനഡി  നറ്റോടള  അമ്മടയ
കറ്റോണറ്റോള.അമ്മടയ ബുദ്ധഡിമുട്ടഡിറകണ എന്നണ്ട്
അയറ്റോള തജീരുമറ്റോനഡിച്ചു.
റനരള  പുലരുന്നതഡിനണ്ട്  ടതറ്റോട്ടുമുമ്പുതടന്ന
അയറ്റോള  അമ്മടയ  വഡിളജീച്ചുണര്തറ്റോന്
ശ്രമഡിച്ചു.എണജീറഡില.വജീണള
വഡിളഡിച്ചു.എണജീറഡില.ഒടുകള  അവനണ്ട്
മനസഡിലറ്റോയഡി.തടന്റെ  ജജീവഡിതതഡിടല
എലറ്റോടമലറ്റോവറ്റോയഡിരുന്ന  ആ  ദജീപള
ആണഞ്ഞുടവന്നണ്ട്.

       

                അനുരഞഞ്ജിത.എഎം 10.A
 



  പ്രകകാശഎം
 സമയള  സനഷ്യ മയങ്ങഡി .നല 
മഴകറ്റോറുള ദഡിവസമറ്റോയതഡിനറ്റോല റനരറത
ഇരുള പരകറ്റോന് തുടെങ്ങഡി.ജയചന്ദ്രന് 
മുറടത അസഡിതറയഡില 
വഡിളക്കുടവകറ്റോനറ്റോയഡി തഡിടുകതഡില 
നടെന.കൂടടെ ആറുവയസ്സുകറ്റോരന് മകന് 
കണനുമുണണ്ട്.വഡിളക്കു ടവയ്ക്കുന്നതഡിനഡിടെയഡില 
കണന് ഓറരറ്റോ കറ്റോരഷ്യങ്ങള അച്ഛറനറ്റോടെണ്ട് 
റചറ്റോദഡിക്കുനണണ്ട്.എലറ്റോതഡിനുള അയറ്റോള 
ഓറരറ്റോ മൂളലഡിലുള അലറ്റോടതയുള മറുപടെഡി 
പറയുനണണ്ട്.

കറ്റോറവന്നറപറ്റോള 
വഡിളകണയറ്റോതഡിരഡികറ്റോന് അയറ്റോള വഡിളകണ്ട്
ദകറകറ്റോണണ്ട് ടപറ്റോതഡിപഡിടെഡിച്ചു.അതുകണണ്ട് 
കണനുള അതുറപറ്റോടല ടചയറ്റോന് 
ശ്രമഡിച്ചു.അതഡിനഡിടെയഡില അവന് 
അയറ്റോറളറ്റോടെണ്ട് 
റചറ്റോദഡിക്കുനണറ്റോയഡിരുന.''എനഡിനറ്റോണച്ഛറ്റോ 
നമ്മളഡിവഡിടടെ വഡിളക്കുടവയ്ക്കുന്നതണ്ട് ? '' 
അയറ്റോള പറഞ്ഞു കണറ്റോ നജീ ഇറപറ്റോള 
പ്രറ്റോര്തഡികണ്ട്.അതണ്ട് കഴഡിഞണ്ട് അച്ഛന് 
പറയറ്റോള.

വഡിളക്കുടവച്ചണ്ട് പ്രറ്റോര്തഡിച്ചണ്ട് തഡിരഡിച്ചു 
നടെക്കുന്നതഡിനഡിടെയഡില 
ഒരറ്റോറുവയസ്സുകറ്റോരടന്റ എലറ്റോ 
കുസൃതഡിറയറ്റോടെഡിള കൂടെഡി അവന് വജീണള 
റചറ്റോദഡിച്ചു . എനഡിനറ്റോണച്ഛറ്റോ നമ്മടളനള 
അവഡിടടെ വഡിളക്കുടവക്കുന്നതണ്ട് ?അച്ഛടന്റ 
ചഡിറ മരഡിച്ചറപറ്റോള കഡിടെതഡിയ സലമറ്റോണണ്ട് 
കണറ്റോ അതണ്ട് .അയറ്റോള മറുപടെഡി 
നലകഡി.അറപറ്റോള തടന്ന അവടന്റ 
അടുത റചറ്റോദഷ്യള .ചഡിററയറ്റോ 
അതറ്റോരറ്റോണച്ഛറ്റോ? 

ഇടന്നറനറ്റോ ചഡിറയുടടെ ഓര്മകള 
മനസഡിടന വലറ്റോടത 
അലട്ടുനണറ്റോയഡിരുന.കണടന്റെ 
റചറ്റോദഷ്യങ്ങളകണ്ട് ഏടരടയറ്റോനള മറുപടെഡി 
പറഞഡിടലങ്കകലുള അവടന്റെ റചറ്റോദഷ്യള 
അയറ്റോടള പഴയ കുററ  ഓര്മ്മകളഡിറലകണ്ട്  
ടകറ്റോണവന.

സങ്കടെതഡിടന്റെ നറ്റോളുകളറ്റോയഡിരുന 
അതണ്ട്.അച്ഛന് മരഡിച്ച തനഡികണ്ട് അച്ഛന് 
രണറ്റോമതുള ടകറ്റോണവന്ന അമ്മ തറന്നറ്റോടെണ്ട് 
വളടര ക്രൂരമറ്റോയറ്റോണണ്ട് 
ടപരുമറ്റോറഡിയഡിരുന്നതണ്ട്.കുറച്ചുനറ്റോള 
കഴഡിഞറപറ്റോള തനഡികണ്ട് ഒരനുജതഡികൂടെഡി 
ഉണറ്റോയഡി .തനഡികണ്ട് കളഡികറ്റോന് ഒരു കൂട്ടറ്റോയഡി
എന ചഡിനഡിച്ചണ്ട് 
സറനറ്റോഷഡിച്ചഡിരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന.പടക 
ആ വറ്റോവടയ ഒന്നണ്ട് ടതറ്റോടെറ്റോന് റപറ്റോലുള 
ടചറഡിയമ്മ അനുവദഡിച്ചഡിരുന്നഡില.സ്കൂളഡില 
പറഞയകറ്റോടത വജീട്ടഡിടല 
റജറ്റോലഡിടയടലറ്റോള 
ടചയഡിക്കുമറ്റോയഡിരുന.പലറപറ്റോഴുള തറന്നറ്റോടെണ്ട് 
കറ്റോണഡിക്കുന്ന ക്രൂരതയ്ക്കു മുന്നഡില അച്ഛന് 
മസൗനമറ്റോയഡി ഇരഡിക്കുന്നതറ്റോണണ്ട്   ഞറ്റോന് 
കണതണ്ട് .ഒടരട്ടുവയസ്സുകറ്റോരനണ്ട് തറ്റോങ്ങറ്റോന് 
കഴഡിയുന്നതഡിലുള അധേഡികമറ്റോയഡിരുന 
അവഡിടെടത അവടന്റെ അനുഭേവങ്ങള.

അങ്ങടനയഡിരഡിക്കുറമ്പറ്റോഴറ്റോണണ്ട് ഒരു 
ദഡിവസള മുതശ്ശടന്റെ കൂടടെ ചഡിറ (അമ്മയുടടെ 
അനഡിയതഡി) തടന്ന തറ്റോണറ്റോന് വജീട്ടഡില 
വന്നതണ്ട്.ടചറുതഡിറല ചഡിറടയ എനഡികണ്ട് 
വലഡിയ ഇഷ്ടമറ്റോയഡിരുന.ചഡിറ എടന്ന 
കളഡിപഡിക്കുള
,പറ്റോട്ടുപറ്റോടെഡിതരുള,ഒരുക്കുള,അങ്ങടന 
ഞങ്ങള നല കൂട്ടറ്റോയഡിരുന.പടക 
അന്നവര് വന്നറപറ്റോള ടനറഡിയഡില നഡിന്നണ്ട് 
റചറ്റോരടയറ്റോലഡിപഡിച്ചുടകറ്റോണ നഡിലക്കുന്ന 
തടന്നകണണ്ട് ഒരുപറ്റോടെണ്ട് 
സങ്കടെടപട്ടു.ടചറഡിയമ്മ തവഡി ടകറ്റോണണ്ട് 



അടെഡിച്ചതറ്റോണണ്ട്.ടപട്ടന്നണ്ട് ഓര്മ്മകളഡില 
നഡിനണര്ന്നണ്ട് ജയചന്ദ്രടന്റെ ദക 
അറഡിയറ്റോടത ടനറഡിയഡില തടെവഡി,ഒരു 
ദജീര്ഘനഡിശസ്വറ്റോസറതറ്റോടടെ അയറ്റോള 
കറസറ്റോരയഡിറലകണ്ട് 
ചറ്റോരഡികഡിടെന.പഴയരളഗങ്ങള വജീണള 
മനസഡില അലയടെഡിച്ചു.

ആ വജീട്ടഡില തടന്റെ കഷ്ടപറ്റോടു കണണ്ട് 
അവര് തടന്ന അവരുടടെ വജീട്ടഡിറലകണ്ട് 
ടകറ്റോണറപറ്റോന.തടെയറ്റോടനറ്റോനള അച്ഛന് 
ശ്രമഡിച്ചഡില.ഞറ്റോന് റപറ്റോകുന്നതണ്ട് നന്നറ്റോയഡി 
എന്നണ്ട് ടചറഡിയമ്മയുള കരുതഡികറ്റോണള.

അവഡിടെന്നണ്ട് കുറച്ചുനറ്റോള 
കഴഡിഞറപറ്റോള മുതശ്ശന് മരഡിച്ചു.പഡിടന്ന 
ഞറ്റോനുള ചഡിറയുള മറ്റോത്രമറ്റോയഡി.ചഡിറ എടന്ന 
അവഡിടെടത സ്കൂളഡില 
റചര്ത്തു.തുണഡിദതകലറ്റോയഡിരുന 
ചഡിറയുര്ടടെ റജറ്റോലഡി.തുണഡി ദതച്ചുകഡിട്ടുന്ന 
വരുമറ്റോനള ടകറ്റോണണ്ട് ഞറ്റോനുള ചഡിറയുള 
കഴഡിഞ്ഞു റപറ്റോന.

ഒരു ദഡിവസള എടന്റെ വജീട്ടഡില നഡിന്നണ്ട് 
ഒരറ്റോളുവന.തടന്റെ അച്ഛന് 
മരഡിച്ചു.കര്മ്മങ്ങള ടചയറ്റോന് ടചറുകടന 
ടകറ്റോണ റപറ്റോകണള.വന്നയറ്റോള ചഡിററയറ്റോടെണ്ട് 
പറയുന്നതണ്ട് റകട്ടു.ടപട്ടനറ്റോയഡിരുന അച്ഛടന്റെ
മരണള.ടചറഡിയമ്മ റവണറപറ്റോടല 
റനറ്റോകറ്റോതതുടകറ്റോണറ്റോണണ്ട് അച്ഛന് 
ടപട്ടന്നണ്ട് മരഡിച്ചതണ്ട് എനള മറള ആളുകള 
അവഡിടടെ പറയുനണറ്റോയഡിരുന.അച്ഛടന്റെ 
കര്മ്മള കഴഡിഞ്ഞു.പഡിടന്ന ഞറ്റോനവഡിടടെ 
നഡിന്നഡില. ഞറ്റോനുള ചഡിറയുള ചഡിറയുടടെ 
വജീട്ടഡിറലകണ്ട് റപറ്റോന.അന്നവഡിടടെ എലറ്റോ 
ബനങ്ങളുള ഉറപകഡിച്ചണ്ട് റപറ്റോരുറമ്പറ്റോള 
എനഡികണ്ട് ചഡിറയുള ചഡിറയണ്ട് എടന്റെ ചഡിറ 
കറ്റോണറ്റോന് സുനരഡിയറ്റോയഡിരുന.എത്രറയറ്റോ 
വഡിവറ്റോഹറ്റോറലറ്റോചനകള വന.പറക 
വഡിവറ്റോഹള കഴഡിക്കുന്നവര് തടന്ന കൂടെഡി 
ഏടറടുറകണഡിവരുടമന്നണ്ട് ചഡിറ 

പറഞറപറ്റോള  ആരുള വഡിവറ്റോഹള 
കഴഡികറ്റോന് തയറ്റോററ്റോയഡില.പഡിന്നജീടെണ്ട് 
അങ്ങടനടയറ്റോരു കറ്റോരഷ്യള ചഡിറയുള 
മറന.പഡിടന്ന ജജീവഡിച്ചടതലറ്റോള എനഡികണ്ട് 
റവണഡിയറ്റോയഡിരുന.റസ്നേഹള മറ്റോത്രള 
തനഡികണ്ട് നലകഡിയ തടന്റെ ചഡിറ 
എടനറ്റോടകറയറ്റോ റജറ്റോലഡികള 
ടചയ.തുണഡിതയണ്ട് ച്ചുള കയറു 
പഡിറഡിച്ചുടമറ്റോടക ചഡിറ എടന്ന 
പഠഡിപഡിച്ചു.പ്രജീ-ഡഡിഗഡി കഴഡിഞ്ഞു എനഡികണ്ട് 
ടമഡഡിസഡിന് എന്ട്രന്സണ്ട്ഞറ്റോനുള മറ്റോത്രറമ 
ഉണറ്റോയഡിരുനള.കഡിട്ടഡി.MBBS 
പഠഡികറ്റോനറ്റോയഡി ചഡിറ റഹറ്റോസ്റ്റലഡിറലകണ്ട് 
പണമയക്കുമറ്റോയഡിരുന.അങ്ങടനയറ്റോണണ്ട് 
ഞറ്റോന്     റഡറ്റോ.ജയചന്ദ്രന്നറ്റോയതണ്ട്.

പടക എനഡിക്കുറവണഡി മറ്റോത്രള 
ജജീവഡിച്ച എടന്റെ ചഡിറയ്ക്കുറവണഡി 
എടനങ്കഡിലുള ടചയറ്റോന് കഴഡിയുള മുറമ്പ 
എടന്റെ ചഡിറ എടന്ന വഡിട്ടു റപറ്റോയഡി.
ടമ     ഡഡികല റകറ്റോറളജഡില ഹസൗസര്ജന്സഡി 
കഴഡിഞണ്ട് ഒരു സുഹൃതഡിടന്റെ 
പരഡിചയതഡില ഒരു റഹറ്റോസഡിറലഡില  
റജറ്റോലഡിടയറ്റോടക ശരഡിയറ്റോകഡി 
സറനറ്റോഷറതറ്റോടടെ തഡിരഡിച്ചുവരറ്റോന് നഡിന്ന 
തടന്ന കറ്റോതഡിരുന്നതണ്ട് ചഡിറയുടടെ 
മരണവറ്റോര്തയറ്റോയഡിരുന.

ഞറ്റോന് പഠഡികറ്റോനറ്റോയഡി റഹറ്റോസ്റ്റലഡില
തറ്റോമസഡിക്കുമ്പറ്റോള ചഡിറയഡിടെയഡിടടെ ഓറരറ്റോ 
അസുഖങ്ങള വരറ്റോറുണറ്റോയഡിരുന്നറത്ര. 
തലകറകള,റബറ്റോധേകയളഅങ്ങടന 
പലതുള.ഹറ്റോര്ട്ടഡിനണ്ട് ഒരു 
റബറ്റോക്കുണറ്റോയഡിരുന.ഓപററഷന് ടപട്ടന്നണ്ട്
നടെതഡിയഡിടലങ്കഡില മരണള വടര 
സളഭേവഡിക്കുടമന്നണ്ട്      റഡറ്റോക്ടര്മറ്റോര് 
പറഞഡിരുന്നറത്ര.പടക ഇടതറ്റോനള 
ഞറ്റോനറഡിഞഡിരുന്നഡില.റഹറ്റോസ്റ്റലഡില നഡിന്നണ്ട് 
പഠഡിച്ചഡിരുന്ന ചഡിറ എടന്ന ഇടതറ്റോനള 
അറഡിയഡിച്ചഡിരുന്നഡില.ഇടെയണ്ട് ലജീവഡിനണ്ട് 



വരുറമ്പറ്റോള ചഡിറയണ്ട് കറ്റോരഷ്യമറ്റോയ അസുഖള 
ഉളതറ്റോയഡി എനഡിക്കു റതറ്റോന്നഡിയഡിരുനമഡില.

പണഡിടയടുത്തു കഡിട്ടഡിയഡിരുന്നതുള 
കടെള വറ്റോങ്ങഡിയുടമറ്റോടക എനഡികണ്ട് 
പഠഡികറ്റോനുള പണള ചഡിറ 
അയയ്ക്കുമറ്റോയഡിരുന.പടക സസ്വനള 
അസുഖള മറ്റോററ്റോന് അവര് ഒനള 
ടചയഡിരുന്നഡില.മരണള കഴഡിഞണ്ട് നറ്റോട്ടുകറ്റോര് 
പറഞറ്റോണണ്ട് ഈ വഡിവരടമലറ്റോള 
തറ്റോനറഡിയുന്നതണ്ട്.അടതലറ്റോള എടന്ന 
വലറ്റോടത തളര്തഡി.ചഡിറയുടടെ റവര്പറ്റോടെണ്ട് 
അടതനഡികണ്ട് 
തറ്റോങ്ങറ്റോനറ്റോവന്നതഡിലുറമടറയറ്റോയഡിരുന.ആ 
റഷറ്റോകഡില നഡിന്നണ്ട് മുക്തനറ്റോവറ്റോന് എനഡികണ്ട് 
ഒരുപറ്റോടെണ്ട് നറ്റോളുകള റവണഡിവന.മനസ്സു 
നഡിറടയ കുററബറ്റോധേമറ്റോയഡിരുന.,ഒരു 
  റഡറ്റോക്ടററ്റോയഡിട്ടുറപറ്റോലുള തടന്റെ ചഡിറയുടടെ 
അസുഖതഡിനണ്ട് റവണഡി ഒനള ടചയറ്റോന് 
പറഡിയഡിലറലറ്റോ എറന്നറ്റോര്
തണ്ട് ടപട്ടന്നണ്ട് ഈ ഭൂമഡിയഡില തറ്റോന് 
തനഡിച്ചറ്റോയഡിരുന്നതുറപറ്റോടലയറ്റോയഡിരുന.

ഇടന്നടന്റെ ഈ ജജീവഡിതള കറ്റോണറ്റോന് 
ചഡിറയഡില.പടക ആ ആതറ്റോവണ്ട് 
സറനറ്റോഷഡിക്കുനണറ്റോവള ചഡിറയുടടെ 
കഷ്ടപറ്റോടെണ്ട് ടവറുടതയറ്റോയഡിലറലറ്റോ 
എറന്നറ്റോര്തണ്ട്.ചഡിറ മരഡിച്ചഡിട്ടണ്ട് ഇന്നണ്ട് പത്തു 
വര്ഷള തഡികയുന . പടക എടന്റെ 
മനസഡില ചഡിറ ഇനള ഒരു വഡിളകറ്റോയഡി 
ടതളഡിയുന.എടന്റെ ജജീവഡിതതഡിടന്റെ 
പ്രകറ്റോശമറ്റോയഡി ഇനള ജജീവഡിക്കുന.

ടപട്ടന്നണ്ട് മയകതഡില നഡിന്നണ്ട് ഞറ്റോന്
ടഞട്ടഡിയുണര്ന.ജനലഡിലൂടടെ ഒരു തണത
കറ്റോറണ്ട് മുറരയഡിറലകണ്ട് വന.അടതടന്ന 
തഴുകഡി കടെനറപറ്റോയഡി . അടതറ്റോരുപടക 
എടന്റെ  ചഡിറയറ്റോകറ്റോള.

Abinav Raj.P 9.I    



           From
       Darkness To Light  

When  darkness fall into my life 

It seems to be horrible 

I search for light , but I can't

It make me lonely 

Now I can't see 

Don't know where I am

It's such a solitary confinement

That's when I understand

Light has an important role in our life

Wake up my child

Suddenly a voice touch my ears

I open my ears 

I can't believe it,I can see all

Then I that understand that it was a dream 

I think about a life 

That I search for light

When darkness fell..........

ADHITHYARAJESH

  



ഒറ്റോര്മ്മകടളറ്റോഴുകഡിയ
വഴഡികള

ഒഴുകഡി ഞറ്റോന് തുളഡിയറ്റോയണ്ട്
അരുവഡിയറ്റോയണ്ട്,പുഴയറ്റോയണ്ട് 
നദഡിയറ്റോയണ്ട് കടെലഡില റചര്ന്നഡിരുന
ആര്തഡിരമ്പുന്ന സറ്റോഗരള
എടന്ന റചര്ത്തു പഡിടെഡിച്ചടപറ്റോഴുള 
അറഡിയറ്റോടത നഡിന് കറ്റോലഡില
ഞറ്റോന് മുതമഡിട്ടടപറ്റോഴുള
അറഡിഞ്ഞു ഞറ്റോന് എന് തജീരതണ്ട്
നജീതതഡികളഡിച്ചതുള വളര്ന്നതുള 
എന്നഡിലറ്റോര്ത്തുലസഡിച്ചണ്ട് മറ്റോമ്പഴകറ്റോലള
മധുരമറ്റോകഡിയതുള 
എടന്ന തഴുകഡിയതുള എടന്ന പുലകഡിയതുള
പഡിന്നജീടടെടന്ന ടവറുറപറ്റോടടെ കണതുള 
എടന്റെ ഓളങ്ങളഡില നജീ യഴുകണ്ട് 
പുരട്ടഡിയറപറ്റോള
ഞറ്റോന് ചഡിനഡിച്ചു ; കുഞടല,കളഡിറച്ചറ്റോടട്ട
എടന്ന നജീ അവഗണഡിച്ചറപറ്റോള ഞറ്റോന് 
ചഡിനഡിച്ചു.
വളരുന്നതറല കുറുമ്പലപള കൂടുള
എടന്റെ മുഖതണ്ട് നജീ കറ്റോര്കഡിച്ചണ്ട് 
തുപഡിയറപറ്റോള
എനഡിയണ്ട് ടനറ്റോനഡിപുന.
എന്നറ്റോലുള ഞറ്റോടനടന്റെ കണ്ണുനജീര്
എന്നഡില തടന്നടയറ്റോഴുകഡി
ഇന്നഡിതറ്റോ റദഹമറ്റോസകലള റവദനയറ്റോല
ഞറ്റോന് നജീറഡി നജീറഡിപ്പുളയുന
എറന്നറ്റോടുതടന്ന എനഡിയണ്ട് 
ടവറുപറ്റോയഡിരഡിക്കുന
ഇനഡിടയന്നറ്റോണറ്റോറവറ്റോ എടന്റെറമല 
മണ്ണുവജീഴുക?
അതഡിന് റമല നഡിടന്റെ സസൗധേങ്ങള 
പണഡിതുയര്ത്തുക

മറണറ്റോടെടെഡിഞ്ഞു ഞറ്റോന് ഓര്മ്മയറ്റോയണ്ട്
മറ്റോറുറമ്പറ്റോഴുള നജീ തഡിരഡിച്ചറഡിയുറമറ്റോ
നജീ ഞറ്റോനറ്റോടണനള,ഞറ്റോന് നജീയറ്റോടണനള
എടന്റെ റപരഡില ഞറ്റോടനറ്റോഴുകഡി തജീര്ത
വഴഡികള മറ്റോത്രള ബറ്റോകഡി;
നഡിടന്ന ക്കുറഡിച്ചുള ഓര്മ്മകളുള

                           ശുഭേള                         
 



കകാലതത്തിനന
വത്തിതുമ്പല

തനഡിച്ചഡിരഡിക്കുടന്നറ്റോരജീ തണലറ്റോരുമറഡിയറ്റോടത
നഡിഴല റപറ്റോടലയറ്റോറരറ്റോ വഡിതുമ്പഡി,
കരങ്ങളക്കുമകടലയറ്റോയണ്ട് കറ്റോറതറ്റോര്ത്തു 
നഡിനവറ്റോ ,
ജജീവന് കടെമ്പകളക്കുളഡില.
മൃദുലമറ്റോയണ്ട് തങ്ങുന്ന നഡിര്ജജീവ 
ദകകറള മധുരമറ്റോമറ്റോറരറ്റോ തറലറ്റോടെഡി,
നറുഹറ്റോര്ദ്ദ പുഞഡിരഡിക്കുളഡില കഡിടെനവറ്റോ
നഡിശ്ചലള എറന ടകറ്റോതഡിച്ചു.
എരഡിയുമജീ തജീജസ്വറ്റോല പടെരറ്റോടതടയടപറ്റോറഴറ്റോ
മണ്ണുണള മനസ്സുള കവഡിഞ്ഞു,
മറ്റോനവബഡിളബള ടതളഡിയുമജീ മധുകണള
ഭേജീതഡിയറ്റോയണ്ട് കറ്റോറള ടമറ്റോഴഡിഞ്ഞു.
നഡിമഡിഷറ്റോര്ദമണയുമജീ ചഡിതങ്ങടളനഡിറനറ്റോ
മൂകമറ്റോയ നറമ്മകവര്ന,
ടതളഡിയുമജീ സനഷ്യയഡില ടപറ്റോഴഡിയറ്റോടത 
റപറ്റോടയറ്റോരജീ
ബനങ്ങള ദകറകറ്റോര്ത്തു നഡിലപ.
നജീട്ടുമജീ ദകകളഡില 
സറനഹപടെര്പ്പുകളടകവഡിടടെറയറ്റോ
സറ്റോനള ടതളഡിഞ്ഞു,
എവഡിടടെറയറ്റോ നഡിസസ്വനള തളരറ്റോടത
ടനയതുവറ്റോ കറ്റോലള ബഹുമുഖഷ്യതറ്റോരള
ജജീവന് തുടെഡിപ്പുകളക്കുളളഡില തഡിരയുമജീ
സസൗഹൃദ ബനള അഖഡിലള !

അനനന.എ.വവി 10. I



THE POWER
OF SMILE

“Even every time  you smile at 
someone it'  an action of love,a 
gift of that person,a beautiful 
thing.”A smile on the face makes 
a man different from the 
animals. It makes one beautiful 
an attractive too. If a person doe 
not smile,it is very difficult. In 
such cases,it will be difficult to 
deal with them. A man who 
cannot smile,cannot enjoy life. 
We have seen ladies using 
different kinds of cosmetics. They
spend a  lot of money for it. But 
smile is the best cosmetic that 
can make our face 
beautiful;moreover it is not 
expensive.

We can wear a smile 
on our  face without  paying 
anything .A smile is a powerful 
weapon too. We can use it to deal
with enemies. When anyone gets 
angry,try this new weapon “A 
smile”.You will turn the enemy 
into a friend. Gandhiji’s words 
are very important. “You are not 
fully dressed till you wear a 
smile on your face.”We are here 
in the world just for a few years. 

Why should we have a sad and 
sorrowful  face?Just be friendly
 with everyone. Wear a smile on 
your face. “ A smiling face will 
give you more friend. A smile is 
something you can't give away,it 
always comes back to you.”

Ananya.P.M  8.I



ചകേരള
കേലനാമണ്ഡലതത്തിചലകഥ്

ഒറക്ടറ്റോബര് മറ്റോസതഡില തണപ്പുള
പ്രഭേറ്റോതതഡില  റസവറ്റോമനഡിരള
സ്കൂളഡിടന്റെ  ഇടെനറ്റോഴഡികളഡിലൂടടെ  നടെന്നണ്ട്
ഞങ്ങളുടടെ ദചത്രള ബസഡില കയറഡി
ആഗഹങ്ങളുള  ആശങ്കകളുള
അടുകഡിവച്ചണ്ട്  ജനലരഡികഡില സറ്റോനള
പഡിടെഡിച്ചു.രഘുമറ്റോഷണ്ട്,ജയശ്രജീ

ടെജീച്ചര്,രശഡി  ടെജീച്ചര്,സറ്റോബഡിറ  ടെജീച്ചര്
എന്നഡിവടരലറ്റോവരുള  പഡിന്തുണയുള
റപ്രറ്റോതറ്റോഹനവമറ്റോയഡി
ഒപമുണറ്റോയഡിരുന.ഞങ്ങള പറ്റോട്ടഡിടെറ്റോന്

ആരവങ്ങള  മുഴകഡി.വര്തമറ്റോനള
പറ ഞ്ഞുള  ബഹളള  മുഴകഡിയുള
പ്രഭേറ്റോതതഡില  6.50 നണ്ട്  52
കുട്ടഡികളടെങ്ങഡിയ  ഞങ്ങളുടടെ  ബസണ്ട്
മുറന്നറ്റോട്ടു  നജീങ്ങഡി.എലറ്റോവരുള
ഉതറ്റോഹഡിതരറ്റോയഡി
സളഗജീതറതറ്റോടടെറ്റോതണ്ട്  ചുവടെടുകള
വച്ചു.കുട്ടഡികള  ഡറ്റോന്സണ്ട്  കളഡികറ്റോന്

തുടെങ്ങഡി..എന്തുടകറ്റോറണറ്റോ  എനഡികണ്ട്

കളഡികറ്റോന് റതറ്റോന്നഡിയഡില.  വയലുകളുള
ടപട്ടഡികടെകളുള  റഷറ്റോപഡിളഗണ്ട്
റകറ്റോളപ്ലക്സുകളുള  കടെനറപറ്റോയഡി
മലനഡിരകളുള  വയലുകളുള  ഉള  ഒരു
സലള.കുട്ടഡികള  ആകറ്റോളശറയറ്റോടടെ
ജനലഡിനണ്ട്  പുററതകണ്ട്  റനറ്റോകഡി
ദഡ്രൈവര്മറ്റോര്   വണഡി

നഡിര്തഡി.എലറ്റോവരുള   കഷ്യറ്റോമറയഡില

പതഡിപഡിച്ചു.ആ പ്രകൃതഡി സസൗനരഷ്യടത

ഒപഡിടയടുത്തു.എന്നറ്റോലുള  ആരുള
കറ്റോണറ്റോടത  റപറ്റോയ  ഒന്നഡിടന
രഘുമറ്റോഷണ്ട്  കറ്റോണഡിച്ചു
തന.നറ്റോററ്റോണത്തു  ഭറ്റോനടന്റെ

പ്രതഡിമ.അറപറ്റോഴറ്റോണണ്ട്  മനസഡിലറ്റോയതണ്ട്
വണഡി  നഡിര്തഡിയതണ്ട്  ആ  പ്രശസ
പ്രതഡിമ
കറ്റോണഡിച്ചുതരറ്റോനറ്റോയഡിരുനടവന്നണ്ട്.
ബസഡില  നഡിന്നഡിറങ്ങഡി  ഞങ്ങള
കലറ്റോമണ്ഡലതഡിടന്റെ
കവറ്റോടെതഡിടലതഡി  അവഡിടടെ
വളറതറ്റോള  നറ്റോരറ്റോയണറമറനറ്റോടന്റെ
വലഡിയ  പ്രതഡിമ,അതഡിനണ്ട്  മുനണ്ട്പഡില
വലഡിയ  ചുറവഡിളക്കുള
ഉണറ്റോയഡിരുന.ഞങ്ങള  ദസഡണ്ട്
റഗറഡിലൂടടെ  അകറതകണ്ട്
കടെന.ഞങ്ങടള  കൂടെറ്റോടത  മറ  പല
സ്കൂളുകളഡില  നഡിനമുള  കുട്ടഡികള
സനര്ശകരറ്റോയഡി  അവഡിടടെ
എതഡിയഡിരുന.നടെനവരുറമ്പറ്റോള
പഞവറ്റോദഷ്യതഡിടന്റെ  ശബള.മൂന്നണ്ട്
നഡിലകളുള  റബറ്റോയണ്ട്സണ്ട്  റഹറ്റോസ്റ്റലുള
കഴഡിഞണ്ട്  ഞങ്ങള മഡിഴറ്റോവണ്ട്  ടകറ്റോട്ടുന്ന
സലറതകണ്ട്  റപറ്റോയഡി.മൂന്നണ്ട്
ശഡിഷഷ്യനറ്റോരുള  അവടര  പഠഡിപഡിക്കുന്ന
ഗുരുവള-അതഡിനണ്ട്  റശഷള  ടതകന്
കഥകളഡി,കഥകളഡി  ടചണ,കഥകളഡി
മദ്ദളള,കൂടെഡിയറ്റോട്ടള,കഥകളഡി
സളഗജീതള,കര്ണറ്റോടെക
സളഗജീതള,പഞവറ്റോദഷ്യ  മദ്ദളള,തുളല



എന്നജീ  കലറ്റോരുപങ്ങടളലറ്റോള
പഠഡിപഡിക്കുനണറ്റോയഡിരുന
.അവഡിടെടത  ഒരു
പ്രറതഷ്യകതയറ്റോയഡിരുന  എലറ്റോ
കറ്റോസഡിനു  മുന്നഡിലുള
തുളസഡിതറ.കഥകളഡി  സളഗജീതള
പഠഡിപഡിക്കുന്ന
കറ്റോസഡിനുമുന്നഡിടലതഡിയറപറ്റോഴുണണ്ട്
ഒരു  കുട്ടഡിക്കൂട്ടള.ഒരു  കലറ്റോകറ്റോരന്
സളഗജീതള  പഠഡിപഡിക്കുന്ന  ഗുരുവഡിടന
വരക്കുകയറ്റോയഡിരുന.ഒരു
റബ്ബറുറപറ്റോലുള  റവണറ്റോടത  ഓറരറ്റോ
റനറ്റോട്ടതഡിലുള
വരടച്ചടുക്കുകയറ്റോയഡിരുന
അറദ്ദഹള.പഡിടന്നയുള കറ്റോണറ്റോനഡിറങ്ങഡി.
അറപറ്റോഴുണണ്ട്  ടവയഡിലതണ്ട്  കുടെയുള
ചൂടെഡി നൃത റവഷമഡിട്ടണ്ട് കറ്റോലഡില ചഡിലങ്ക
ധേരഡിച്ചണ്ട് വര്തമറ്റോനള പറഞണ്ട് നടെന്നണ്ട്
വരുന്ന  നൃതമ  പഠഡിക്കുന്ന
ടപണ്കുട്ടഡികള.റശഷള കലറ്റോമണ്ഡലള
വളറതറ്റോള  പജീഠള  കണ.  എലറ്റോള
കണകഴഡിഞതഡിനണ്ട്  റശഷള  11:25 നണ്ട്
കലറ്റോമണ്ഡലതഡില  നഡിനള
പുറതഡിറങ്ങഡി.
        വള്ളതതത്തോള
മമ്യൂസവിയതവിതലേകക
11:30 നണ്ട്  ഞങ്ങള  വളറതറ്റോള
മമ്യൂസഡിയതഡിടലതഡിറച്ചര്ന.
വളറതറ്റോള  നറ്റോരറ്റോയണറമറനറ്റോന്
1878 ഒറക്ടറ്റോബര് 16 നണ്ട് ജനഡിച്ചു.പ്രശസ
കവഡിയുള  റകരള
കലറ്റോമണ്ഡലസറ്റോപകനുമറ്റോണണ്ട്
ഇറദ്ദഹള.

വരവികത്തോതശ്ശേരവി മനയവിതലേകക.........
1  30 നണ്ട്   പഴയകറ്റോല        സ്മരണകള
ഉണര്ത്തുന്ന  വരഡികറ്റോറശ്ശരഡി
മനയഡിടലതഡി  ഞങ്ങള.രണണ്ട്
നഡിലകളുള  വലഡിയ
വജീടെണ്ട്.അകറതകണ്ട്  കയറഡി.ഒരു
ഇരുട്ടുമുറഡികള
കയറഡിയഡിറങ്ങഡി.മുകളഡിടല
ഓടെഡിനഡിടെയഡിടലയുള ജനലഡിലൂടടെയുമുള
ടവളഡിച്ചള  മറ്റോത്രറമ  ആ  മുറഡികളഡില
ഉണറ്റോയഡിരുനള.ആകറ്റോളഷറയറ്റോടടെ
എലറ്റോ മുറഡികള കയറഡിയഡിറങ്ങുറമ്പറ്റോള
സഞരഡിച്ച  വഴഡികളഡിലൂടടെ  വജീണള
സഞരഡിറകണഡിവന.പഴയ
സറ്റോധേനങ്ങള  വച്ച  റൂമഡിലുണണ്ട്
പറ്റോമ്പഡിടന്റെ  മൂന
വഡിഗഹങ്ങള.അതുകഴഡിഞണ്ട്  ഞങ്ങള
മുററതകഡിറങ്ങഡി.അവഡിടടെ  കളഡിച്ചുള
വര്തമറ്റോനവള
പറഞഡിരുന.കുറച്ചുകഴഡിഞണ്ട്
വരയല  മനയുടടെ  തറ്റോടഴയുള  കുളള
.ചുറഡി  നടെന്നണ്ട്  കണ.  2:00
മണഡിയറ്റോയറപറ്റോള  ഞങ്ങള
വരഡികറ്റോറശ്ശരഡി  മനയഡില  നഡിനള
ഇറങ്ങഡി.
എഴുതച്ഛനന്റെ  സസ്വനന്തം  തുഞ്ചന
പറമവിതലേകക......
ഒരുപറ്റോടെണ്ട്  വഡിസ്മയഡിപഡിക്കുന്ന കറ്റോഴ്ചകള
കടെനറപറ്റോയഡി ടകറ്റോണഡിരുന .4:15

മരഡിച്ചഡിട്ടുള  ആരുള  മറകറ്റോത
തുഞടതഴുതച്ഛടന്റെ  തുഞന്
പറമ്പഡില  ഞങ്ങള  എതഡി.  തുഞന്
സ്മറ്റോരക  മലയറ്റോള  സറ്റോഹഡിതഷ്യ



മമ്യൂസഡിയള  2008 ഒറക്ടറ്റോബര്  15 നണ്ട്
ഉദണ്ട്ഘറ്റോടെനള  ടചയ.  എള.ടെഡി
വറ്റോസുറദവന്  നറ്റോയരറ്റോയഡിരുന
അദ്ധഷ്യക
വഹഡിച്ചഡിരുന്നതണ്ട്.ഞങ്ങടളലറ്റോവരുള
മമ്യൂസഡിയതഡില  കയറഡി.ചഡിത്രങ്ങള
റനറ്റോക്കുന്നതഡിനഡിടെയഡില ഒരറ്റോള കയറഡി
വന  എന്നഡിട്ടണ്ട്  ഇരഡികറ്റോന്
പറഞ്ഞു.അറദ്ദഹളഒരുപറ്റോടെണ്ട്
റചറ്റോദഷ്യങ്ങള  റചറ്റോദഡിച്ചു.എലറ്റോറഡിനുള
ഞങ്ങള  ഉതരള  നലകഡി  എന്നറ്റോല
അതഡിനഡിടെയഡില കുറച്ചു കുട്ടഡികള  നല
രജീതഡിയഡില
ടപരുമറ്റോറഡിയഡിരുന.റചറ്റോദഷ്യള  റചറ്റോദഡിച്ചു
കഴഡി ഞറശഷള  ഞങ്ങടള
കറ്റോണറ്റോനനുവദഡിച്ചു.പഴയകറ്റോലടത
ഓര്മഡിപഡിക്കുന്ന  നന്നങ്ങറ്റോടെഡിയുള
കുടെകലണ്ട്,എടെകലണ്ട്  എന്നഡിവയുടടെ
ചഡിത്രങ്ങളുള  ഗുഹറ്റോചഡിത്രങ്ങളുള
നറ്റോറടെറ്റോടെഡിദൃശഷ്യകലകള
,കൂതണ്ട്,കൂടെഡിയറ്റോട്ടള  എന്നഡിവയുടടെ
ചഡിത്രങ്ങള  എന്നഡിവയുടമറ്റോടക
അവഡിടെടത
സവഡിറശഷതകളഡിടലറ്റോന്നറ്റോയഡിരുന.
ആധുനഡിക  കറ്റോലടത  കവഡികളുള
സറ്റോഹഡിതഷ്യപ്രതഡിഭേകളുള
തുഞടതഴുതച്ഛടനയുള
അറദ്ദഹതഡിടന്റെ  തതടയയുള
ആദരഡിച്ചു.ഈ  തതയുടടെ  പ്രതഡിമയുള
അവഡിടടെയുണറ്റോയഡിരുന  .  തുഞന്
പറമ്പണ്ട്  ടവറുള  സ്മറ്റോരകമല.
മഹറ്റോറകത്രതഡിടന്റെ
പവഡിത്രതറയറ്റോടടെ
സളരകഡികടപറടെണ

പുണഷ്യഭൂമഡിയറ്റോണണ്ട്  എന്ന
റബറ്റോധേറതറ്റോടടെ  ഞങ്ങള  തുഞന്
പറമ്പഡില  നഡിനള  ഇറങ്ങഡി.ബസഡില
കയറഡിയഡിരുന.കുറച്ചു  ദൂരള
സഞരഡിച്ചറപറ്റോറഴക്കുള  രറ്റോത്രഡിയറ്റോയഡി
ബസഡിടല  ദലറണ്ട്  ഓഫറ്റോകഡി
പറ്റോട്ടഡിട്ടു.ഇരുട്ടതണ്ട്   ഡറ്റോന്സണ്ട്
കളഡികറ്റോന്  എലറ്റോവര്ക്കുള
ഉതറ്റോഹമറ്റോയഡി  7:30 റതറ്റോടടെ
ഉദണ്ട്ഘറ്റോടെനള ടചയണ്ട് റമറ്റോഹഡിതണ്ട് എന്ന
വഡിദഷ്യറ്റോര്തഡിക്കുള  നന്നറ്റോയഡി  ഡറ്റോന്സണ്ട്
കളഡിച്ച  അശസ്വഡിന്  ക ൃഷ്ണനുള
തുഞന്പറമ്പഡില  നഡിനള  റചറ്റോദഷ്യള
റചറ്റോദഡിച്ചറപറ്റോള  ഉതരള  പറഞ
ആരഷ്യ,ശ്രജീലകഡി  എന്ന
വഡിദഷ്യറ്റോര്തഡികളക്കുള  സമ്മറ്റോനങ്ങള
നലകഡി.തുടെര്ന്നണ്ട്  8 മണഡിറയറ്റോടടെ
സ്കൂളഡിറലകണ്ട്  ഞങ്ങള  തഡിരഡിടച്ചതഡി.
എന്നഡിട്ടണ്ട്  അവരവരുടടെ
രകഡിതറ്റോകളുടടെ  അടുതറ്റോകഡിയതഡിനു
റശഷള  എലറ്റോവരുള
പഡിരഡിഞ്ഞു.വജീട്ടഡിറലകണ്ട്  നടെക്കുന്ന
വഴഡിയഡില ഞറ്റോന് ചഡിനഡിച്ചു.

''ഓറരറ്റോ കുട്ടഡിയുടടെയുള മനസഡില
പതഡിഞ  ഏറവള  നടലറ്റോരു
പഠനയറ്റോത്രയറ്റോയഡിരഡിക്കുള  ഇതണ്ട്
എടന്നനഡിക്കുറപറ്റോണണ്ട്.''

              
Anuranjitha.M   10.A



ബകാലലല
പുഴകളുള പൂകളുള കറ്റോടുള കറ്റോട്ടറ്റോറുള

റമറ്റോഹള തുളുമ്പുന്ന ഇളള മനസ്സുള 

മനള മയക്കുന്ന കസൗതുകങ്ങളറ്റോല

ബറ്റോലഷ്യള കറ്റോലതഡിന് മടെഡിയഡില മയങ്ങഡി

ഇനഡി വരുറമറ്റോ എന് ബറ്റോലഷ്യള ഒരഡികല

പൂകടള നറുകയറ്റോല തറലറ്റോടെറ്റോനുള 

പൂമ്പറ്റോറകടള റപറ്റോല റതന് നുകരറ്റോനുള 

നഡിശയഡില ഹഡിമകണങ്ങടള പുലകറ്റോനുള

എനഡികറ്റോഗറ്റോമറമടറ

കറ്റോലതഡിന് കയഡിലമര്ന്ന ബറ്റോലഷ്യടത

തറ്റോടനഴുതുന കല്ലുകളഡില കസൗമറ്റോരടത പുഴയഡിലുള.......

                              അരുണവിമ.പവി   10.B



പ്രളയദുരന
ഓര്മകള

(ഓര്മയുടടെ വഴഡികളഡില)

2018-06-08-ടല 
റകരളടമമ്പറ്റോടുമുള മനുഷഷ്യടര 
ഭേജീതഡിയഡിലറ്റോഴഡിയ ടവള പ്രശള എടന്നയുള 
കുടുളബടതയുള 
ഒരഡികടലുള സമജീപഡികഡിടലന്നറ്റോണണ്ട് 
ഞങ്ങള കരുതഡിയതണ്ട്.
ഇടുകഡി -വയനറ്റോടെണ്ട് ജജീലകളഡില ടവളള 
മനുഷഷ്യടര ടകറ്റോനതഡിന്നറ്റോന് 
തുടെങ്ങഡിയറപറ്റോള,ടവളള ഒരുനറ്റോള 
കറ്റോലനറ്റോയഡി വരുടമന്നണ്ട് ഞങ്ങള 
പ്രതജീകഡിച്ചഡില.സറ്റോരമറ്റോയ ടവളടപറ്റോകള 
ഞങ്ങളുടടെ ചുറപ്രറദശതണ്ട് 
ഉണറ്റോയഡിരുടന്നങ്കഡിലുള ഞങ്ങള അതഡിടന 
കണഡിടലന്ന ഭേറ്റോവള നടെഡിച്ചു.അഴഡിഞഡിലള 
ടവളതഡില മുങ്ങഡിയറപറ്റോള അമ്മയുടടെ 
വജീട്ടഡിലുള എലറ്റോവരുള എടന്റെ വജീട്ടഡിറലകണ്ട് 
വന.സറനറ്റോഷറതറ്റോടടെ അവടര 
സസ്വജീകരഡിച്ചു.ഇന്നണ്ട് ടമഴുകുതഡിരഡിയുടടെ 
ടചറുടവട്ടതഡിലഡിരുന്നണ്ട് 
ഞറ്റോനഡിടതഴുതുറമ്പറ്റോഴുള നറ്റോടളടയക്കുറഡിച്ചുള
ഭേയള എന്നഡിലുണണ്ട്.

റകറ്റോട്ടയതണ്ട് 
നഡിനള എടന്റെ സറഹറ്റോദരഡി 
വജീട്ടഡിടലത്തുന്നതണ്ട് വടരയുള 
ആശങ്കയഡിലറ്റോയഡിരുന അമ്മ.മഴയുടടെ 
ശക്തഡി കുടുറമ്പറ്റോഴുള അച്ഛമ്മ തടന്റെ 
ബറ്റോലഷ്യകറ്റോല സ്മരണകള ഓറരറ്റോന്നറ്റോയഡി 
വഡിളമ്പഡിടകറ്റോറണയഡിരുന.ഒരഡിടെതണ്ട് 

വലഷ്യച്ഛനുള,റജഷ്യഷ്ഠനുള അമ്മയുടടെ അച്ഛനുള 
റചര്ന്നണ്ട് വരറ്റോന് റപറ്റോകുന്ന മഴടയയുള അതണ്ട്
വരുതഡിടവകറ്റോന് റപറ്റോകുന്ന 
വഡിപതഡിടനയുള കുറഡിച്ചണ്ട് 
പറഞ്ഞുടകറ്റോറണയഡിരഡിക്കുകയറ്റോണണ്ട്.അമ്മ 
അവര്ടകലറ്റോള ഉമററകറ്റോലറ്റോയഡിറലകണ്ട് 
ചറ്റോയടയടുത്തു.പത്ര വറ്റോയനയഡിലൂടടെ 
കഡിട്ടഡിയ ചഡില വഡിവരങ്ങള അമ്മയുള 
പങ്കുടവച്ചു.റകറ്റോലറ്റോ  യഡില കറ്റോലമുട്ടണ്ട് 
തഡിരുമ്മഡിടകറ്റോണണ്ട് അച്ഛമ്മ തടന്റെ പഴയ 
കഥ റതറ്റോരറ്റോടത 
പറഞ്ഞുറകറ്റോറണറ്റോയഡിരുന.അച്ഛമ്മ 
അങ്ങടനയറ്റോണണ്ട്,എന്തു കറ്റോരഷ്യള 
പറയുറമ്പറ്റോഴുള അതഡിടന പഴയകറ്റോരഷ്യമറ്റോയഡി 
ഉപമഡികറ്റോന് വളടര മകടുകഡിയറ്റോണണ്ട്. 
എടന്റെഷ്യറ്റോടക കറ്റോലതണ്ട്.....എന്നണ്ട് പറ ഞണ്ട് 
ഒടരറ്റോറ തുടെകമറ്റോണണ്ട്. അച്ഛമ്മയുടടെ കഥയുള 
റകട്ടണ്ട് തറ്റോടെഡികണ്ട് കയളടവച്ചണ്ട് ഇരഡിക്കുന്ന പല 
സമയങ്ങളഡിലുള  അച്ഛമ്മയണ്ട് വഡിവറ്റോഹള 
കറ്റോരണള നഷ്ടടപട്ട ബറ്റോലഷ്യടതക്കുറഡിച്ചണ്ട് 
ഞറ്റോറനറ്റോര്തണ്ട്റപറ്റോകറ്റോറുണണ്ട്.

സ്ക്കുള 
അവധേഡിയറ്റോടണന്നറഡിഞറപറ്റോള ഞറ്റോന് 
വളടര സറനറ്റോഷഡിച്ചു പറക 
സറനറ്റോഷഡികറ്റോന് മറ്റോത്രള 
അതഡിടലനറ്റോണളടതനള 
ഞറ്റോനറ്റോറലറ്റോചഡിച്ചു
.ടെജീവഡിയുള,ടമറ്റോദബലുള,ദവദഷ്യതഡിയുള 
ഒനമഡിലറ്റോതതുടകറ്റോണണ്ട് 
എലറ്റോവര്ക്കുടമറ്റോന്നണ്ട് പഴയകറ്റോരഷ്യങ്ങള 
ഓര്ടതടുതണ്ട് നന്നറ്റോയഡി 
സളസറ്റോരഡിക്കുവറ്റോനുള ചഡിരഡിക്കുവറ്റോനുള 
കഴഡിഞ്ഞു. എലറ്റോവജീടുകളുള ടമഴുതഡിരഡിടയ 
ആശ്രയഡിച്ചറപറ്റോള അച്ഛമ്മ 
മണണവഡിളറക ഉപറയറ്റോഗഡിച്ചുള.



എലറ്റോരുമുള ഈ 
റവളയഡില അച്ഛനഡിലറലറ്റോ എന്നണ്ട് പറഞണ്ട് 
കണജീടരറ്റോഴുക്കുകയറ്റോണണ്ട് അച്ഛമ്മ.തടന്റെ 
മകടന ടചറഡിയ പ്രറ്റോയതഡില തടന്ന ഒരു 
പ്രവറ്റോസഡിയറ്റോകഡി മറ്റോറഡിയതഡിടന്റെ ദുദുഃഖള 
പറയറ്റോറന അച്ഛമ്മകണ്ട് റനരടമറ്റോള.അച്ഛമ്മ
മറ്റോത്രമല,ടമഴുകുതഡിരഡി തജീരുന്നതണ്ട് വടര 
തടന്റെ വഡിരലഡിനഡിടെയഡില ടവച്ചണ്ട് രറ്റോത്രഡി 
വജീട്ടഡിറലകണ്ട് വരുന്ന അച്ഛടന്റെ വരവഡിടന 
കുറഡിച്ചണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങടള 
ഓര്മ്മടപടുതഡി,എന്നഡിരുന്നറ്റോലുള 
അമ്മയുടടെ മനസഡിടല സങ്കടെള 
പുറതണ്ട്കറ്റോണറ്റോകറ്റോടത നജീറഡിപ്പുകയുന്ന 
ഉളമറ്റോയഡി അമ്മ അകറതകണ്ട് റപറ്റോയഡി.

അച്ഛമ്മ
ഒരഡികലുള വഡിശ്രമഡിക്കുന്നതണ്ട് ഞറ്റോന് 
കണഡിട്ടഡില.ഒരുപണഡിയുമഡിടലങ്കഡില 
കുഞ...കുഞ...എന്നണ്ട് വഡിളഡിച്ചണ്ട് എടന്റെ 
പഡിന്നറ്റോടല നടെക്കുള.

ഞറ്റോന് പഠഡിക്കുറമ്പറ്റോഴറ്റോയഡിരഡിക്കുള 
അച്ഛമ്മ എടന്റെ അടുത്തുവന്നണ്ട് കഥ 
പറയുക.അച്ഛമ്മയുടടെ വറ്റോക്കുകടള വഡിടെറ്റോടത
റകട്ടുടകറ്റോണണ്ട് തറ്റോടെഡികണ്ട് ദകയള വച്ചണ്ട് 
ഞറ്റോനഡിരഡിക്കുറമ്പറ്റോള അമ്മ എടന്ന വഡിളഡിച്ചണ്ട് 
ഓര്മ്മടപടുത്തുള

"പഠഡികറ്റോടനറ്റോന്നൂടലഷ്യ 
ടനനകണ്ട്, ആ പഠഡികറ്റോണണ്ട്  എന്നണ്ട് ഞറ്റോന് 
മറുപടെഡി ടകറ്റോടുക്കുള.''

കറ്റോറ 
വജീശഡിടകറ്റോണഡിരഡിക്കുറമ്പറ്റോഴുള 
ടതക്കുഭേറ്റോഗത്തുള പ്ലറ്റോവഡിറലകറ്റോണണ്ട് 
അമ്മയുടടെ ശ്രദ്ധ.അതണ്ട് വജീടെഡിടന്റെ 
മുകളഡിറലകണ്ട് വജീണറ്റോല കഥ കഴഡിഞ്ഞു 
എന്നണ്ട് അമ്മ വരുന്നവറരറ്റോടടെറ്റോടക 

പറഞ്ഞുടകറ്റോറണയഡിരുന.തടന്റെ 
റകറ്റോട്ടയടത വഡിറശഷങ്ങള 
പങ്കുടവക്കുകയറ്റോയഡിരുന 
റചച്ചഡി.റചച്ചഡിയഡിലറ്റോടതയുള 
ദഡിവസങ്ങളഡില ഞറ്റോന് ഒരുപറ്റോടെണ്ട് 
മറ്റോറഡിറപറ്റോയഡി എന്നറ്റോണണ്ട് റചച്ചഡി പറഞതണ്ട്.

അമ്മച്ഛന് 
രറ്റോവഡിടല വരുന്നതണ്ട് കണ എന്നണ്ട്    
 പജീടെഡികയഡില ടചന്നറപറ്റോള പജീടെഡികകറ്റോര് 
പറഞ്ഞു.ജജീവഡിതള നമുകണ്ട് എടനലറ്റോറമറ്റോ 
കറ്റോണഡിച്ചുതരുന.അതഡില ഞറ്റോന് കണ 
ഏറവള ഉതമനറ്റോയ ഒരു 
മനുഷഷ്യനറ്റോയഡിരുന അമ്മയുടടെ 
അച്ഛന്.അദ്ദഹള ആരുടടെ മുന്നഡിലുള 
ദകനജീട്ടുന്നതണ്ട് ഞറ്റോന് കണഡിട്ടഡില. ആ 
നറ്റോട്ടഡില അദ്ദഹടത അറഡിയറ്റോതവരറ്റോയഡി 
ആരുമുണറ്റോകഡില.മനസഡില കുറഡിച്ചുടവകറ്റോന്
ഒരുപറ്റോടെണ്ട് ഓര്മകള എനഡികണ്ട് അദ്ദഹള 
സമ്മറ്റോനഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.മഴയുടടെ ശക്തഡി 
കൂടെഡി.വജീട്ടുമുറങ്ങള പലതുള അടെച്ചുപൂട്ടഡി,പറ്റോടെള
നഡിറഞ്ഞു,ഒരുപറ്റോടെണ്ട് സലങ്ങളഡില 
ഉരുളടപറ്റോട്ടഡി.എലറ്റോ വറ്റോര്തകടളയുള 
വജീണള വജീണള ആറലറ്റോചഡിച്ചണ്ട് അന്നടത 
ദഡിവസള കഴഡിച്ചുകൂട്ടഡി.രറ്റോത്രഡിയഡിലുറങ്ങറ്റോന് 
റപറ്റോകുമ്പറ്റോഴുള നറ്റോടളടയനണ്ട് എന്ന റചറ്റോദഷ്യള 
എലറ്റോവരഡിലുള ബറ്റോകഡിയറ്റോയഡിരുന.
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The Beauty Of 
Nature..

Around the hills 

Around the sea 

Around the world 

The goddess of nature

Smiles and blesses us

The sun -flowers 

The golden fields

The valleys of greenery

The ponds of clear water

The snow filled mountain

Birds ,Animals,Fishes

And we the human beings

Are making her

The beauty queen

In her family 

Including her father

The sun she is the best

Her sisters Mercury,Venus

Mars,Jupiter,Saturn,Uranus and 

Neptune

They are jealous of her 

The complaint is  to the creaters

The god that he gives her the strength

That is life which is not there with 

them

The earth is happy with the

Blessings she continuous to serve

Her children with love and

Care , so take care 

Of our earth 
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വവദദദലയമററ
 നവിനയ്ക്കുന ഞറ്റോടനന് വഡിദഷ്യറ്റോലയള....
അരുമയറ്റോടമന്നറ്റോത വഡിദഷ്യറ്റോലയള.... 

ഒരുപറ്റോടുവര്ഷമറ്റോടയങ്കഡിലുള
ഇനഞറ്റോന്

ടകറ്റോതഡിക്കുന ആ വഴഡി
ഒനറപറ്റോകറ്റോന്

വഡിദഷ്യറ്റോലയതഡിടന്റെ മുറടത
മറ്റോടങ്കറ്റോമ്പഡില-

തൂങ്ങഡിപഡിടെഡിടച്ചറ്റോരു ഊ ഞറ്റോലുമറ്റോടെറ്റോന്
കൂട്ടുകറ്റോര്ടകറ്റോപള ആ പടെഡികള

കഡിതറച്ചറ്റോടെറ്റോന്,
മഴയതണ്ട്

കുടെയഡിലറ്റോറതറ്റോടെഡികളഡിച്ചജീടെറ്റോന്
മനസഡിടന്റെ അങ്കണള ടചടെഡിയഡില

ടമറ്റോട്ടഡിട്ട
ടപറ്റോന് വസനമറ്റോയണ്ട് ആ കറ്റോലള....

ആതവഡിദഷ്യറ്റോലയ ചുമതഡില
മുതമഡിടെറ്റോന്

ഞറ്റോന് ടകറ്റോതഡിച്ചജീടുന
വജീണടമറ്റോരുമറ്റോത്ര...
റനരള വഴുകറ്റോടത

റപറ്റോയജീടെഡിലറ്റോളഞറ്റോന് 
റനടര വഴകടെഡികറ്റോടത നഡിലകറ്റോള

എങ്കഡില നജീ ഒരു മറ്റോത്രടയങ്കഡിലുമ ആ-
കറ്റോലമറ്റോത്രമറ്റോയണ്ട് വജീണനലകൂ...

പുസകസഞഡിയഡില പുസകമഡിലറ്റോടത
ടകറ്റോച്ചുടനലഡികയറ്റോയണ്ട് ഞറ്റോന് വരഡില.
എറന്നറ്റോമലുണഡിയഡിതറ്റോ റപറ്റോയഡിടുന

വഡിദഷ്യറ്റോലയതഡിടന്റെ മുന്നഡിറലകണ്ട്
ടകറ്റോതഡിയറ്റോവന്നഡിതറ്റോ
ഏടറടകറ്റോതഡിക്കുന

വഡിദഷ്യറ്റോലയതഡിറലറകനഡി റനറ്റോകറ്റോന്
ചൂരലകഷറ്റോയവള ഏറവറ്റോങ്ങറ്റോള

 ഞറ്റോന്
ദകകുപഡി നഡിടന്നറ്റോന

പ്രറ്റോര്തഡിച്ചജീടെറ്റോള... 
എറളറ്റോളമഡിലറ്റോ കളതരങ്ങളുള
ടകറ്റോഞഡി പറഞജീടുമറ്റോകറ്റോലള....

വഡിദഷ്യറ്റോലയള അടതന്
ജജീവഡിതതഡിടന്റെ-

ഓര്കറ്റോപ്പുററതകണ്ട് മറ്റോഞജീടുന...
ഇനഞറ്റോറനറ്റോര്ക്കുന

എനടമന് മനതറ്റോരഡില
ഓടെഡികളഡിക്കുന്ന വഡിദഷ്യറ്റോലയള...

അന്നണ്ട് ഓടെഡികഡിതടച്ചറ്റോരു
വഡിദഷ്യറ്റോലയമുറള.

അശസ്വതവി.നക.ആര് 10.B 



 

ജജീവചരവിത്രക്കുറവിപക

അകവിതന്തം അചച്യുതന നമ്പൂതവിരവി
         പറ്റോലകറ്റോടെണ്ട് ജഡിലയഡിടല കുമറ്റോരടനല്ലൂരഡില

അകഡിതമുനയഡില 1926 ല
ജനഡിചു.കവഡിത,ടചറുകഥ,വഡിവര്തനള,ഉപനഷ്യറ്റോസള എന്നജീ

ശറ്റോഖകളഡില നറ്റോലപതഡിറലടറ കൃതഡികള രചഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്

പ്രധേറ്റോനകൃതഡികള :

ഇരുപതറ്റോള നൂററ്റോണഡിടന്റെ
ഇതഡിഹറ്റോസള,ബലഡിദര്ശനള,ടവണകലഡിടന്റെ
കഥ,കരതലറ്റോമലകള,അനഡിമമഹറ്റോകറ്റോലള

പുരസറ്റോരങ്ങള:

റകരള സറ്റോഹഡിതഷ്യ അകറ്റോദമഡി അവറ്റോര്ഡണ്ട്,ഓടെക്കുഴല
അവറ്റോര്ഡണ്ട്,എഴുതച്ഛന് പുരസറ്റോരള,

വയലറ്റോര് അവറ്റോര്ഡണ്ട്
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ഇരുടവലല
ആതദവവ

റനരള ഒരുപറ്റോടെണ്ട് 
കഴഡിഞഡിരഡിക്കുന.കൂട്ടുകറ്റോരുടമറ്റോതണ്ട് 
വജീട്ടഡില തഡിരഡിടച്ചതഡിയറപറ്റോള സമയള 
നറ്റോലണ്ട് മണഡി.കറ്റോസണ്ട് റനരടത 
കഴഡിഞതഡിനറ്റോല ഇന്നണ്ട് റനരടത 
എതഡി.പടക 
വജീട്ടഡിടലതഡിയറപറ്റോള........അവര് 
എലറ്റോവരുള എവഡിറടെറകറ്റോ 
റപറ്റോയതറ്റോണണ്ട്.ഇടപറ്റോ തടന്ന 
സനഷ്യയറ്റോകറ്റോററ്റോയഡിരഡിക്കുന.കഡിളഡികടളലറ്റോള
കുടുറതടെഡി പറക്കുന.ഇത്രയുള റനരള 
കൂട്ടഡിനുണറ്റോയഡിരുന്ന സുരഷ്യനുള അവടള 
ടതറ്റോട്ടണ്ട് മറഞഡിരഡിക്കുന.എലറ്റോയഡിടെവള 
ഇരുട്ടണ്ട് 
വഡിഴുങ്ങഡിടകറ്റോണഡിരഡിക്കുകയറ്റോണണ്ട്.അവള 
തനഡിച്ചണ്ട് ആ വജീട്ടഡില.....ഭേയള പതുടക 
അവളഡിറലകണ്ട്കയറഡിടകറ്റോറണയഡിരഡിക്കുന്ന.
പഡിന്നജീടെതഡിനണ്ട്  കൂടുതല 
ശക്തഡിയറ്റോയഡി.ഇതുവടര ഇരുട്ടഡിടന 
ഭേയകറ്റോതഅവളകണ്ട് അന്നണ്ട് അതഡിറനറ്റോടെണ്ട് 
കൂടുതല റപടെഡിറതറ്റോന്നഡി.അന്നവളുടടെ വയര് 
ആര്റകറ്റോ റവണഡി അലറഡി.സമയടത 
അന്നണ്ട് ആറരറ്റോ തലഡി 
ഓടെഡിക്കുന്നതുറപറ്റോടലയയഡിരുന.അത്ര 
റവഗതഡിലറ്റോയഡിരുന സമയതഡിടന്റെ 
റപറ്റോകണ്ട്.ടചറുകറ്റോറഡിടന്റെ ഈണതഡില 
മരങ്ങടളലറ്റോള 
തലയറ്റോട്ടഡിടകറ്റോറണയഡിരുന.ഉച്ചകണ്ട് ടപയണ്ട് 
ബറ്റോകഡിയറ്റോയ മഴയുടടെ വരവണ്ട് 
അറഡിയഡികറ്റോനറ്റോണണ്ട് ഈ കറ്റോറണ്ട്എന്നവളകണ്ട് 

മനസഡിലറ്റോയഡി.
അതഡിടന്റെ 

അവശഡിഷ്ടമറ്റോയഡി കഡിടെക്കുന്ന ഓറരറ്റോ 
തുളഡികളഡിലുള തട്ടഡി പ്രതഡിഫലഡിച്ചു 
ടകറ്റോണഡിരഡിക്കുന്ന ചന്ദ്രബഡിളബടത അവള
നഡിരജീകഡിച്ചു.അറപറ്റോടഴലറ്റോള അവളുടടെ 
മനസഡില റപറ്റോയവര് 
വന്നഡിരുടന്നങ്കഡില..........!

ഇരുട്ടണ്ട് 
വഡിഴുങ്ങഡിടകറ്റോണഡിരഡിക്കുന്ന ആ 
രറ്റോത്രഡിയഡില,വഡിശപഡിടന 
സഹഡിച്ചണ്ട്,ഇരുട്ടഡിടന ഭേയന്നണ്ട്,ആ വജീട്ടഡില 
അവള തനഡിച്ചണ്ട്.സമയള എത്രയറ്റോയഡിട്ടുള 
അവടര കണഡില.വജീട്ടുകറ്റോടര കറ്റോതണ്ട് 
മുഷഡിഞണ്ട് അവള റപറ്റോലുമറഡിയറ്റോടത അവള
മയങ്ങഡി.അങ്ങടന 
മയങ്ങഡിടകറ്റോണഡിരഡികറമ്പറ്റോള മങ്ങഡിയ 
ടവളഡിച്ചവള ഒരു 
റഹറ്റോണടെഡിയുള.അതറ്റോടരന്നറഡിയറ്റോന് 
അവളുടടെ ഹൃദയള തുടെഡിച്ചു.

Ayna shahinas.D 10.J



CHILD FAIRIES

Once upon a time

When my universe was around

toys

When I was covered with love 

 I shined like a star 

My mind filled with dreams 

Many colours filled in my heart

Sorrow never knocked at my door

Happiness was a daily guest to

me

A smile was what I presented to

all

I had no tension

We played with the world

And the world played with us 

When I look back into my

childhood

My child hood might never come

back but...........

But,the child in me will never go

AYSHA LIYA 9.J



പ്രകൃതഡി നറ്റോശള

മറ്റോനത്തു റമഘങ്ങള കറ്റോണറ്റോത റതന്

മറ്റോനത്തു മറ്റോരഡിവഡില കറ്റോണറ്റോതടതറന

പുതുമഴ ടപയവറ്റോന് ദവകുന്നടതറന 

പുലരഡിക്കു കുളഡിരുലഭേഡികറ്റോതടതറന

കഡിളഡികള തന് ഗറ്റോനള

റകളകറ്റോതടതറന

കഡിളഡികന് തന് തറ്റോമസടമവഡിടടെയറ്റോണണ്ട്

റമഘടത ടകറ്റോണ മഴടപയഡിക്കുള

കറ്റോടുകള നമ്മള തകര്തജീടുന

പുഴകള നറ്റോട്ടഡില കണജീടരറ്റോപ്പുന

പുഴകള മനുഷഷ്യര് മലഡിനമറ്റോക്കുന

നറ്റോടെഡിന് ദുദുഃഖമകറള പ്രകൃതഡിടയ 

നറ്റോട്ടറ്റോര്തടന്നയകറന

എലറ്റോള നലകുള പ്രകൃതഡിമറന്നറ്റോല

എലറ്റോള നറ്റോശമറ്റോയഡിടുള

തദേവവിക.എന.സവി 8.I

 

                                        









മഴത്തുളള്ളികള
തുളഡിത്തുളഡിയറ്റോയണ്ട് ടപയഡിറങ്ങുന
പറ്റോടെത്തുള വരമ്പത്തുള കളഡിയറ്റോടുന
കറ്റോറള മഴയുള ഇടെഡിയുള മഡിന്നലുള
നടമ്മ ഒരുപറ്റോടടെറ്റോരുപറ്റോടെണ്ട് 
ആസസ്വദഡിപഡിക്കുന
കടെവള റതറ്റോടുള കവഡിടഞറ്റോഴുകുന.
മഴയഡില നൃതമറ്റോടുന്ന മയഡില എനണ്ട് 
സുനരള.
മനസഡിടല ദുദുഃഖങ്ങളുള റവദനകളുടമലറ്റോള
മഴറയറ്റോടടെറ്റോപള ടപടയറ്റോഴഡിയുന.
നമ്മടള സറനറ്റോഷതഡിടന്റെ മടററ്റോരു 
റലറ്റോകടതതഡിക്കുന്ന മഴ.

മനസഡിനറ്റോശസ്വറ്റോസള നലകുന്ന കുളഡിര്മഴ.
നടമ്മ ഈറനണഡിയഡിച്ചഡിതറ്റോ മഴ 
ടപയന.

എനണ്ട് സുനരമറ്റോണജീ മഴ...

നത്തോജവിയ മര്വ   9.J
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