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സമപണണ

ആസിഫ.....മകളള...! മാപപ....!

ആദയളേതല നന; അവസാനളേതത.
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ുഖമമൊഴഴ

നമയി സേഹമമുതി നീടിയ വിരുമ് 
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കൂരഗധുളവഴിക മതളിുകിടുണ്. 
ഈ രതയൊശയിൂമട സേഹെിമെ 
ഊുവടിമകൊണ് നൊം 

സചരിസകണിയിരിുു. 

മൊനവികതയമട ദകെിരി ഊതിമതളിഞ്

അമരസജയൊതിസൊവമട........

അതിനൊയി സേഹചരടി ുമനുകമള

സകൊെ് നുമകൊുമിച് നടകൊം..

എഡിറ

രൊസജഷ് മക. ആ



കകോമളുമോരര. പര.കക
            {ഹരനര }

    രജനര. പര
 കകറ് മരരസ്

മണര.എഎ.കക
കകറ് മരരസ്

       ബരകജഷ്. ആര
വരജയശീ കകോ ഒോര ഡരകനറര

ഷീന.കക.കക
   S.I.T.C

  ഷരജര.കക.എസ്
 കജോയരറ് S.I.T.C

 കശോഭ. കക.എസ്
   സൗട് മോറര

നരത്.ഒ.എഎ
കൈഡ് കകോപ്റ

രോകജഷ്.കക.ആര
കൈകബറരയ

അധധാപനജീവിതതില

നിന് ഈ വഷം വിരമിുന

 ശീമതി കകാമളുമാരി ടീച



മടപലര സള സസഫഫ.-2018-19



കേവലനാമതിനുറം സാംസാരിേചിരങ ചിതറിേിടുന ൂമിേ 
യാണ് ുടപൂര. ജാതി-മതവിശശാസങക് മീതത ഒുമയി നടകാ൯ 
ശീലിച നാടാണിത്.നഗരൂപടതിനരിതേ ഗാമചിരങളി സപനമായ 
ഈ നാട് ോരഷിേ തപുമകയാതടാപം ജീവിതുദികയയം അടയാളതപട
ുുണ്.
നടുതീത വഴികളിൂടട
ുടപൂരിതെ സാംസാരിേ ചിനങളിതലാനാണ് .1900-തി പാഥമിേ
വിദദാലയമായി ആരംഭിച ുടപൂര സരകാര വിദദാലയം.1924- എ.പി  
ൂളായം 1982- യ.പി.ൂളായം ഈ വിദദാലയം ഉയരതതപട. . 2011- 
ആര.എം.എസ്.എ. പദതിപോരം ഹൈൂ എന സശനതീരതികലക് 
നാം എതികചരു.

                    ഒു ൂറാണിനുറം നീണ പാരപരദതിതെ േുുണ് 
നുതട വിദദാലയതിന്. തലുറേക് അറിവായി, തവളിചമായി വഴിനട
തിയ ഈ സരസശതികേരതിതെ അകണതി, പിോലതിതറ 
േഥേകളുവാങിയ തനലിമരുവടി നിുകപാ തതാടതകലാടനോറ് 
കപാലം ൃൈാുരമായി കതാും, അരകമ ുദരമാണിവിടം.
   2018- ു ുറനപപോ
ൂ ഒനാം തീയതി പകവശകനാസവകതാതട ഈ അധദ
യനവ൪ഷം ആരംഭിു. ുതിയ തൈ ഡാററായി ശീ.പി.തേ.

മാതൂുമതലകയു.എ.തേ.ജി.ുത ഹൈൂ വതര 603 
ുടിേപഠിുു.ഹൈൂ കാുേ ുുവ ഹൈതടേ്
ആകിയിടണ്.ു തൈഡിരസ് ശീമതി ജയേലടീചുതട 
പയനഫലമായി നടമായ ഹേറ് ൂണിറ് തിരിതചതിയിടണ്.

മികുക, ുതകതോളിനുററ
ജിലാ ശാരകമളയി തതൈൂ വിഭാഗതിതല ുജന, രമ, കരാൈിത്
എനിവ൪ പതകടു.വിദദാരംഗം േലാസാൈിതദകവദിയതട ചിരരചനാ
മസരതികരാൈിത് ജിലാതലതികലക് കയാഗദത കനടി. ഒകകാബറി

വിദദാലയ പതിക

നടന ൂ േകലാസവതിലം ോയിേമസരതിലം ുടിേ മിേച പേ 
ടനം ോചതവു. നവംബ൪ 30-ന് ജികയാ എക്കപാ എന കപരി ഗണിത 
കബ് നടതിയ മാസ് എക്കപാ ഗംഭീര അവതരണങ തോണ് സപന
മായിുു. ുടിേുതട അഭിുചിേുതടയം നിുണതയകടയം തതളിവായിു 
ു പൃതിപരിചയകമള. ആഗറ്- 4ന് ൂളി വച് ഹേറ്-തറ േദാപ് 

വിദദാഥി പതാധിപ

        ുജന.കക



ൂലൈയി ഏഴഴം കഴസിലൈുടികകഴ 
യി ൃൂ൪ അഗികച൪ ൂണിവേഴിറിയി 
വൈക് ഒു ഫീഡ് ടിപ് സംഘടിപിച.

യ.പി.ുടികകഴയി നടതിയ എട് ദിേ 
സലത ഹവൈഴ ഇംഗീഷ് എനപരിശീൈന 
പരിപഴടി മികച നിൈേഴരം ുൈ൪തി. 
ഏഴഴം കഴസിലൈ ുടികകഴയി യ. 

എസ്.എസ്  എനവപരിലം നഴൈഴം കഴസി 
ലൈ ുടികകഴയി എ. എസ്.എസ് 
എന വപരിലം നടതിയ പരിശീൈന പരി 
പഴടി േിജയമഴയിുന. യ.പി.േിഭഴഗം 
ബഷീ൪ദിന തി ബഷീ൪ ൃതികുലട 
ുതകരദ൪ശനം നടതി. 5, 6 കഴുകളി 
ലൈ ഗദയ പഴഠഭഴഗങ നഴടകങളഴയി 
മഴറി നഴടകകളരി അേതരിപിച. യ.പി.-
ലഹൂ തൈങളി രണ് ഘടങളഴയി 
നടതിയ മൈയഴളതിളകം േ൯ േിജയ 
മഴയിുന. മൈയഴളതി പിനഴകം 
നിുന ുടികലള ഭഴഷഴ ലനുണിയി 
വൈക് ലകപിടിചയ൪തഴ൯ ഈ പരിശീ 
ൈനപരിപഴടി സഹഴയിച. ൂടഴലത പഠന 
തി പിനഴകം നിുന ുടിക 
കഴയി രവതയക കഴുകും നകി 
േുന.

ൂ 5പരിസിതി ദിനതിലെ ഭഴഗമഴയി 
പഴസിക് േിുതസവേശം നലി മരലത 
കുലട േിതരണം നടുകയം ലെയ. ൂ 
19 േഴയനഴദിനതിലെ ഭഴഗമഴയി േഴയന 
േഴര കഴൈയളേി കകിസ്, രെനഴമസരങ 
 എനിേ നടതി. ൂടഴലത 'ടീച൪ലകഴു 
കത് 'എന വപരി ഒു പരിപഴടി സംഘ 
ടിപിച. ഇതി  ഇടലപട ടീച൪ക് ഇ൯ 
ലൈെി കലതുതി അയകഴുള അേസ 
രം ുടിക ക് നകി. നേംബ 5അധയഴപ 
ക ദിനം ആെരിച. നേംബ 1വകരളപിറേി 
ദിനവം ലഫുേരി 28 ശഴരദിനവം ആെ 
രിുനതിലെ ഭഴഗമഴയി രവതയക പരിപഴടി 
ക ആൂരണം ലെയ് നടപിൈഴകി. 
ആഗസ് 6, 9തീയതികളി ഹിവരഴഷിമ, 
നഴഗസഴകി ദിനങ ആെരിച് യധേിു
ധ രതിഞലയുു.

 ദിനാചരണങള

നിരേധി കുകുലട സജീേ പങഴളി 
തമഴണ് ഈ േിദയഴൈയതിലളത്. 
ലഹത് കബ്, സയ൯സ് കബ്, ഗണിത 
ക്ളബ്, ഇംഗീഷ് കബ്,ഹിേി കബ്, പരി 
സിതി കബ്,േിദയഴരംഗം കൈഴസഴഹിതയ 
വേദി, ൈഹരിേിുധ കബ്,ഇേലയലഴം 
സജീേമഴണ്, ുടികുലട മികവകലള 
വരഴസഴഹിപിുനേയഴണ്. 

ക്ളുകള

നടതി. ുടന് നഴൈ് ുടികലള സബില
 കയഴമി പലങുപിച.



ആരരോഗയവം അവരബോധവം

     ഹെത് ലബിഹെ ആഭിുഖയതി 
ആു൪വേദ വഡോട൪ ശീമതി സിതരഷ 
ക൪തോകകോയി ഒു വബോധേകരണ 
 ലോസ് നടുകും ചികവപോക് നിേോര 
ണതിനോയി ുടികക് വെോമിവയോ ുളി 
കക നുകും ഹചയ. ുടികഹള മോന 
സികമോയി സജരോുേോനം രഷകതോ 
കക് വബോധേകരണം നുനതിന 
മോയി 'സമീരം സോനവനവേദി 'ഒു ലോസ് 
നടതി. ലെരിേിുധ ലബിഹെ ആഭിുഖയ 
തി ലെരിുഹട ൂഷയതഹേളിഹെുുന 
ഒു ഹസമിനോ൪ സംഘടിെിച. 

പരിശിഷഷ

ഡിസംബ 5-ന് സിേ൪വസോമിവലക് 
ഏകദിന േിവനോദയോര സംഘടിെിച. 

സൗട്&ഗൈഡ് സജീേമോണ്. ഇേ൪കോ 
യി ആലൂരി േച് 2 ദിേസഹത 
കയോമ് ഉണോയിുന.7,8 ലോുകളിഹല 
ഹപുടികക് സവയം രതിവരോധ 
തിഹെ ഭോൈമോയി വപോലീസ് ഡിെോ'ു 
ഹമെി നിന് കരോഹട പരിശീലന 
ലോസ് നടതി. sslcറിസറ് ഹമച 
ഹെുുനതിനോയി നിരേധി രേ൪ത 
നങളം ലോുകളം നടതിേുന.

വതോും പോടവം പറമം േിതും 
ഹകോയം ഒഹകയോയി േയോപിച കിട 
ുന ുടെൂരിഹെ ൂപടതിഹല 
അറിേിഹെ തിുുറമോണ്  ുടെൂ 
സകോ േിദയോലയം. ജീേിതം പഠി 
െിച, അറിേിഹറ മെോകോശഹത 
ഉളം ഗകയി േരചകോണിച ുു 
നോഥമോുഹട അനരെവം ആശീ 
േോദവം ഏുേോങിയ മണോണിത്. 
േിദയോലയം എന േോകിഹറ നിേ 
ചനതിനുറം രോമേിുധിുഹട 
വപോറിലം ൂടിയോണ് ഈ സകോ 
േിദയോലയം.



ജലപവവ



മുഷയ സവാധിപതയഭാവതതാടെ 

നദിക് അവകാശടെട ഇെങടെ കകയെുന.

കാലടമര കഴിഞാലം തട ഇെങെിതലക്

നദി കയറിവരം... അതാണ് നാം കട രെയം.  



                              മൗനമാണണ..... 
                             വികാരവവലിവേറതിനെറ മൗനം 
                             അഷരങകണ ുുനക ആരാണണ                  
                             മൗനതിനെറ വവലി തീതതണ                     
                             ഭേതിനെറ കറ വാുകനെ 

                             ശശാസം ുടിുന....

           അനെങിനലുനകാണാണണ
          നാവി വാുക ുുങികിടുനതണ 

                             ആരാണണ കുകെി ഇുടണ വിതചതണ
                             ഒാമയം കാചയം വിറുനനതുനകാണാണണ

 എൊ വചാദയങളം നചനണ നതാുന
 ഉതരം ുനിുണണ
 അവകണ വവണതണ എനെറ അവേവങൊണണ
 വിവദശതണ അവേവകചവടതിനണ മാകുണണ

 നചറിേ ആകി ഡെറണ, അതിനെറ മറവി....

 ജീവിതമരണങകണ നുവിനല ൂപാലം...

 നഎ.സി.യവിനണ ുനി ഭതാുണാും

 മകളം പിേനപടവുുണാും..

 ഇവപാഴം ഞാെ മൗനതിലാണണ
 മരണതിവലുള മൗനം

                              സൗരവ് സാബ

                                  8.A

മൗനമാണ്

സൗരവ് സാബ

        8A

കവിത



തതാഗതിന, സേഹതിന, സഹനതിന കഥ
ൂമിയെനമയെ സേദനിപിുസമാസളാകണണ

ുറയപുുണ് നിനുളള മുപടി.

ുതിയൊുകി, ജീേന കേന്, 

സണഹാരമാടിെ
ൂമിെമ പകന ് തുനതണ ഒു പാഠമാണ്

ൂമി അമൊണ്, തതാഗിൊണ്... 

എങിലണ ഒു മനുണേക്.

യേടിപിടിുസമാ, നികതിയെുുസമാ,

ോരിയെുുസമാ... ഒാുക
സനടിെയതായക നിസനറതാെിുനില
ൂമിെമുയട േരദാനമാെിുനത്

നാസളയാെി, നുകാെി....

ൂമിയെ സേഹിുക... സണരകിുക

മാളവിക യ

X A

രൃതിുുണണൊു കഥ പറയൊന

കേിത

രൃതിുുയണാു കഥ പറൊന



വരയം വണവം ൃശയവിുനനൊുകിയപപൊള.......

ആപവശപതൊനട..

. കൊയികമൊമൊങം

കലൊൂരം.........

നിമിഷചിരങളിൂനട

തിളകപമകി മൊൃമലയൊളം



കലാലയകാചക ;നിമിഷചിരങളിൂടട



നിലാവിനെ നിറനെനന.......?

ഉളി നെളിഞ ുഖൊണന.

നിലാവിനെ നിററ.........

ഇനറ െിരിയണിഞിടില..

ുറിെിരികള.....

ഇടവഴികളി െിരി നെളിചന.....

ുലരിുെ.....

ൂരയുദിചപപാ ഭരണങാുറ..

സഹനനെനാ ജീവിെനെനറ....

സെറ നെത നി വഴികള..

അയലനെ അമയാണന......

അപഫാസാമ..........!

അറിയില പറയാ...

പാഥനയല,

നി ുമിനലാു പേഹകാവയറ.. 

സഹനെി ുണയറ രെികാ.

അടയാളവാകയൊയി നി ജീവിെറ...

ഞാ ഇനാകാശറ പെുന. 

കുറ പവദനയാ സഹനെി പെുന.

ഇലില ഇനിയില പവദന.. 

നി െിു ുമിനല പവദനകഥെില.

സഹനെി സവഗറ രെിചന,

നിലാവിനെ നിറൊകാ ഞാുറ വരനട....

     

     

ുജന.നക

   9.A

നിലാവവ

കവിത



വൈകം ുഹമദ് ബഷീര

ജനനന: ജുവരര-19

ബബൂരുതാ എനറിയപെുന. നരമതിൂപെസാധാരണകാര 

പറയം തപറതപനയം കഥക പറയന.താുപെട ുസ്ളീം സുദാ 

യതിപറയം ജീൈിതചലനങളാണ് ഏപറ ആൈികരിചിുളളത്.

കഥക:ബാലയകാലസഖി, ൈിശെ്, ുൊൊപകാരാബനണാരന്.

സി.രാധാൃണ

ജനനന: ഫെുവരര-16

 കഥാൃത്, ബനാൈലിസ്. മാനൈികതയപെ ഉബലുള ൃതിക.

ൃതിക:ുബപ പറുന പകിക, പദമാപിനികബള നദി.

കെമനിട രാമൃണ

ജനനന: മാചച-22

കൈി.പചാകാഴ്ചയിൂപെ ജനകീയനായി. ജീൈിതൈരചയിപല നീുറൈക 

ളാണ് കൈിത.കൈിതക: ശാന, ുറതി, കാടാള, കെിൂപപാട

ുമാരനാശാ

ജനനന: ഏപരല-12

കൈി.ബേഹഗായക, ആശയഗംഭീര എനീ ബപുക. ബേഹം, തയാഗം,  

ആമ ുദി- ുെങിയ പാരപരയനമകളി ൈിശവസിുന.

കൈിതക: നളിനി, ലീല, ൈീണൂൈ്, ചിനാൈിടയായസീത, ുരൈസ

വൈബലാെിളി ശീധരബമബനാ

ജനനന: ഫമയച-11

കൈി.മലയാളതിപറ 'ശീ'.കാചിുുകിയ,മാുഷികമായ കൈിതക.

കൈിതക: മാപഴം, കനിപകായ്, മകരപകായ്, ശീബരഖ, കപൈലരി, ൈിെ.

അഷരതെ ആകാശം തതാടീചവര

ജി.ശകരുുെ്

ജനനന: ൂണ-3

കൈി.ആദയപത ജ് ഞാപീഠുരസാരം ബനെി(1965). ആധയാമികൂലയങളം രൃതി

ബേഹുുളള കൈിതക.ൃതിക:സാഹിതയകൗുകം, ൈിശവദരശനം, ൂരയകാനി



ബാലാമണിയമ

ജനനന: ൂലല-19

മാൃതവതിനെറ കവയിതി.സീതവത,മാൃതവത,വാസലലത,സേഹത- എനിവയാ 

ണ് കവിതയിനല വിഷയത.കവിതകള: അമ,ുതശി,മുവിനെറകഥ,നിസവദലത

ജി.ുമാരപിളള

ജനനന: ആഗസസ-22

കവി.ഗാമുദി,നികളകസേമത,സവാതനലദാഹത- എനിവുളള കവിതകള.

കവിതകളഃ ഒാമുനെ ുഗനത,സതസവരത, മുൂമിുനെ കിനാുകള

എെ.ൃണപിളള

ജനനന: സെപസറനബര-22

നാെകൃത്. സകരള ഇബ്സെ എനറിയനെുന.ൂസറാപലെനാെകനത 

മലയാളതിന് പരിചയനെുതി. കകരളിുനെകഥ(സാഹിതലചരിതത )

വളളസതാള നാരായണസമസനാെ

ജനനന: ഒകകോബര-16

സദശീയതുനെകവി,സകരളവാതീകി- എനീസപുകള. സവാതനലസബാധുത 

സദശാഭിമാനുത മുഷലസേഹുത സചുന ജീവിതവീഷണുളള കവിതകള.

കവിതകള: ശിഷലുതമകുത,അഛുതമകളത,മദലനമറിയത,ബധിരവിലാപത

സി.നജ.സതാമസ്

ജനനന: നവനബര-14

നാെകൃത്.വലകിസവാതനലത,സദാചാരത, ുദപശാതലത-എനിവ വിഷയത.

നാെകങള: അവെവീണത വുന, 1128- കകത 27, ആ മുഷലെ നീ തനന.

ഇെസശരി സഗാവിദെനായ

ജനനന: ഡിെനബര-23

ശകിുനെകവി എനറിയനെുന. വുവനാെെകശലി. കഷക- നതാഴി 

ലാളി േനങളാണ് മിക കവിതുനെുത വിഷയത.

കവിതകള: ൂതൊട്,കാവിനലപാട്,കുതനചടിചികള,ഒുപിെിനനലിക



രളയപാഠങള
ഒാ൪മുടെ നിറൂടി  ഒാ൪മക നിറുമമാ 

          ഓ൪കാ൯ മറുടനാരാ ുരതകാലല
          പചുതപണിു നിുന 
          ഹരിതമമനാഹരിയാല എ൯ നാെിടെ 
          പചിലക ടകാഴിയിച മഹാുരതല 
          ജീവിതല നകിയ മുരൂുന നാുകളി 
          ൂമി മേവിതന വിജനമാല വീഥികളി 
          പാവവല ധനയരല ഒരമപാടല ജീവിതതി
          ഒര വു മചാറിനായ് മകണകാലല 
          േശലഷ ജീവിതങ ഒര നിറവാതിൂടെ
          ുഃഖവല പരിഭവവല പുടവചീുന കാലല
          പല ടകാെികളില പല മതങളില 
          സമനരില േരിരരല ഇല
          എലാല രളയടകുതിയി ുങി തക൪ു മപായ്
          ജീവിതങ കകയിമലതിടകാണ് ബാകി 
           ഉളത് ,പചയായ മുഷയജീവിതങ മാതല.....
          കെുണ് ,ടവളമില 
          കെക നിരുണ് അനമില 
          മാ൪ഗങ പലുണ് വഴികളില
          ഏകാതതയി  ുഴുന ജീവിതങ മാതല
          കരങ നിറയാുല കയറീൊുല 

 ഈ വിജനമാല  വീഥികളി സാതവനമമകാുല
          ുഖങുമെതല മനുകുടെ പരിുദി
         എടതുല കാണിു പല ുഖങ
         ആ൪ു നനി പറയണല എനറിയാടത 
         വിുുന ൃേയങളി 
         അവമരാുള ൃേയതിടെ നിറവി ഒരായിരല 
          നനി.......

ധനലകി.എല
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ഈ ലലോകതിലല ഏറവം വലിയ

ഒു സതതം എനോലെലനോ.....

ഒരോ ആലരോ എലനോ ആകലട

എലനങിുലമോന് ൂെമനലസോലട

തീരമോയി ആരഹിുുലവങില

അത് നടകോലത വരില.

സവനം വിധിയോെ് മനസില

ആ ലമോഹതിലെറ വിത് പോുനത്.

അതിലെറ സോഫലതമോെ്

ആ ജീവിതതിലെറ ഉലേശതം.

(ആലലകമിസ്) (പൗലലോലകോയലലോ)

ഈ ലലോകതിലല ഏറവം വലിയ

ഒു സതതം എനോലെലനോ.....

ഒരോ ആലരോ എലനോ ആകലട

എലനങിുലമോന് ൂെമനലസോലട

തീരമോയി ആരഹിുുലവങില

അത് നടകോലത വരില.

സവനം വിധിയോെ് മനസില

ആ ലമോഹതിലെറ വിത് പോുനത്.

അതിലെറ സോഫലതമോെ്

ആ ജീവിതതിലെറ ഉലേശതം.

(ആലലകമിസ്)                      (പൗലലോലകോയലലോ)



ജീവിതം ഒു മഹാസാഗരമാണ് . വവലിവേറവം വവലിേിറകവുളള ഒു 
സാഗരം .വവലിവേറതി പല ഉേചകളം വവലിേിറകതി പല 
താഴ്ചകളം ഉണാുന. ബാലയകാലം ഒു ചിതയം അലടാതതയള കാലം, 

നികളകമാേ ആ ബാലയതി എു തചയാലം അതതാു ൂൃതി. അത് 

ശരിോവതട, തതറാവതട. പിനീട വങാുളള ജീവതതി എതാണ് 
ശരിതേനം എതാണ് തതതറനം തിരിചറിയന കാലഘടം . പിേതെടവ 
ുതട വിവോഗം ഇവൊഴം ആഘാതമാേി തതന ുടുന .പിനീടവങാട് 
എത് കാരയം തചുവമാഴം വപടിോണ്. ജീവതതി ൂതട ഉണാവം എന് 
നമ കുുനവതരലാം ഒു സാഹചരയം വുവമാ നമതള തനിചാകി 
വപാുന കാലം. നമ അറിോതത തതന ജീവിതതിതെ കടൊുക 
ുമവകണി വുന . സസാഥ താപരയങുവവണി ചില ൂുുുന . 

എലാവും ഉണാേിും ഒറതെു കഴിയന അവസ. പതീകികാതവ 
നുതട ജീവിതതി താങം തണലമാവന കാലം . ചിലരി നിന് നമ 
ഏങതന ആേിരികണതമനം, ചിലരി നിന് നമ ഏങതന ആവുതത 
നം പഠിുന .ഒു തരതി ഇങതനയള അുഭവങ എലാം ഒു 
അുരഹമാണ്. ജീവിതം സതതെരയം ുവനാട് തകാുവപാവകാ ഈ 
അുഭവങ തതന ൊരാളം................................................................

വിശുവമാ ആഹാരമിലാതത
പടിണി കിടവകണി വുനവും
വരാഗം പിടിതപുവമാ
ചികിസികാ മാഗമിലാതവും
മരിവകണി വുനത്
ദൈവനിചേമാതണകി
ആ ദൈവം എവറതല.

(ബിഷെ് പൗവലാസ് മാപൗവലാസ്)

അുഭവങ.....

പാഠങ....

സരിത.കക.ബി



കരുന ുമിുടെ കണീര
ുെയാ ഒുങാത മകടെ 
പപാുന ുമിുടെ
ദീനമാം പരാദനം പകുു ഞാ
മാറ് പിെുന മരണതി  പേദന.......

കണുനീര ടപാഴിുു
മഴടപയ്  പപാല....

ഒാരുക മരതതാ നീ.....
ജീേ ുെിുള ുമിുടെ പമനിടയ
പനാേിചാല അുഭേിും നീ ഒുനാ........

എനാണ് സേഹഹ?
വയലി കമിയി 
സഹഗീതഹ ഉണാുനത്
ഒരാുടെ സേഹമാണ്
മാബിളിസലാ കളിമണിസലാ
സേവതടയ ൃഷിുനത്
ഒരാുടെ സേഹമാണ്
ഒു മഹാൂനയതയി നിന്
ഈ രപഞഹ ഉുവായത്
ദേവതിടറ സേഹഹ 
രവതിചത് ടകാണാണ്

  
  ( ഒു സങീതനഹ സപാടല )         (ടപുമെവഹ)

സപേശം

മഫ
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ൃഷിയിടങ തരിശാുന, കഷക സമര
ങ കകാുമിരികകാുന വതമാനകാല 

തി ല'ദേശീയധാനയവഷഷ'രസതമാുന. 

ോരിദയതികെ തീകാറില ദവുന അന 

രഷാകകായി കുുറ പധതികളഷ 

കുതലഷ ഉണാവകട; ൃഷിയിടങ 

സൃധമാവകട.

ുല് വഗതിലകെട ധാനയവിളകളാണ് millet 

( കെുധാനയങ).ഏത് കാലാവഥയിലഷ 

നനായി വളുന, വരചകയ അതിജീവിുന 

ഈ ധാനയങളാണ് മുഷയ ഭഷണതിനായി 

ആേയഷ ഉപദയാഗിചത്. നുകട ആദഘാഷങളഷ 

ആൊര- അുഷാനങളഷ ധാനയങളമായി 

ബധകെടിരിുന.

2018- ദേശീയധാനയവഷഷ



നനം സവയം ചെത ുരിതമനം 
രളയം എന മഹനുരനം
മുഷയൂരതകക് മുപടിയനയി
ദൈവം നകിയ മഹനുരനം
ഇരചയങിലം അറിുക മകചള 
നമ മുഷയരനം ചകനടം ൂര൪
 ുടെിനകചള അകനീടക നീ..
സവ൪ഗലലനകമനം ഈ ൂമിചയ
നരകമനുവന൯ വനീടുചത 
ഇനിചയങിലം അറിഞീടക മകചള 
സവ൪ഗമനം ഈ ൂമി ദൈവൈനനമനണ്
മറനലരന ചെുന ചകനടം ൂരതയ്
ഇരകളനുനലതന നിരപരനധിക
                     

                                      

 രളയം പഠിപിചതത

             

എനിനീ മൗനം.....

എ൯ ഒന൪മയിചലനം നി൯
കളകളനനൈം
നി൯ സവരം എ൯ ചനഞി 
പനലനഴി തീ൪ത
എനിടം നീചയലന ഇലപന
മൗനമനുന
നി൯ മൗനം എ൯ ചനഞി 
കനലനയിതീ൪ന
നി൯ ചപനടിചിരിയു ലകുവനനനയി
ഞന൯ കനലതന൪ുന.

എനിനീ മൗനമിചതലനനടനയ് 
എനിചനചന ുഃഖമനുന
ഒന െിരിു നീ  ഒന ചെനല
നി൯ നനൈതിനനയ് ഞന൯ കനലതന൪ുന...

ലസഹ.പി
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അതിുദമായ,പചുനിറഞഒുഗാമമ. അതിനുതുതായി 
ചെറിയവീുകള.അതിചലാുവീടാണ് ധധാനിചെയമ ധനധയചടയമ. 
മുളവ൪ക് അചതാുചെറിയ വീടാചണങിലമ അവ൪ക് അചതാു 
സവ൪ഗമാണ്. അഛനമ അമയമ ഇവ൪  രുപപുമ പെുന ഒു 
സപനാഷമ നിറഞ ുുമബമ.അഛനമ അമയമ സാധാരണ 
പജാലിക് പപാുുണ്. ഈ ുടികള രുപപുമ പതാമ 
കാസിലാണ് പഠിുനത്. അഛനമ അമയമ പണിക്പപായി 
കിുന പണമ പഠനെിലവിനമ വീു െിലവിനമ തികയാറില. ഇത് 
കാരണമ വീടി പലപപാഴമ രയാസങള ഉണാകാുണ
്്.പപാരാമകള അറിഞ് ജീവിുന ഈുടികളക് പഠിച് നല 
പജാലി വാങണചമന ലകധമ ഉണ്.രുപപുമ മസരിചാണ് 
പഠിുനത്.പഠനതി ധധാനമ ുദിയി ധനധയമാണ് ുനി. 

രു പപുമ കാസി ഒനാമതാണ്. പഠനതി അവ൪ തമി 
ഒുമസരമ തചനയണ്. അവപറയാുണ് നമള പഠിച് ഒു 
പജാലി വാങിയിട് പവണമ ഒുവീു ചകടാന. ധനധ ധധാനിചെ 
ുഖപതക് പനാകിചകാണ് പറഞ. അത് നമുചട ലകധമപല? 

അചത തീ൪ചയായമ.ധധാ൯ മുപടി പറഞ.നുചട സമാനമായി 
അഛനമ അമയമ ഒു വീട്. ഇത് ഒു വാശിയായി അവ൪ 
ഏചെുത.അവ൪ കഠിനമായി പഠിച. പരീക ആരമഭിച. അമ 
അവചര രാവിചല തചന എഴപനെ് പഠികാ൯ പറഞ.അവ൪ 
എഴപനെ് പഠിചതിന് പശഷമ ൂളിപലക് ുറചപു.അവ൪ ഇപപാള 
എസ്എസ്.എ.സിുള തയാചറുപിലാണ്. ൂള 
വിുവനതിനപശഷമ ുത രാതി പരണ് മണി വചര 
പഠിുുണ്.പരീക ആരമഭിച. ഒുവി അവ കാതിുന ആ 
ദിവസമ വു.. ഇനാണ് റിസട് വുനത്. അവ൪ പവഗമ 
ുളിചചാുങി. അവ൪ അകയയിചെന് റിസളട് വാങി.അവ൪ 
അത് പനാകിയില. അത് പനപര അമയചട കകയിചകാുത. 

മാ൪ക് ുറഞാ അമ ഞങപളാട് കമികണമ എുമ പറഞ. 

അമ അത് പനാകിയപപാളധനധക് ുള +A എനാ ധധാനിന് 9 
+ A ഉമഒു Aയമ..അവന് സപനാഷമായി. ഒുചെറിയ 

സങടുണായിുു.ഇവുചട റിസളട്അഛ൯ എലാവചരയമ 
അറിയിച, അഭിമാനപതാചട. ധധാനമ ധനധയമ തങുചട 
സവനതീരതീപലക് നടകാന ുടങിയിരിുു....

                                          

                                    

                                           

                   

ഇനതെ കഠിനാധധാനം 

ഭാവിയിലേുള ുവുതവപപ

കഥ

പേഹ.പി.എസ്
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കചിമാതെ അന് തെഞില
       തെളിചമായ് കാതിുന പിൃമെസ്
       തെഞിലം ൊകിലം എുമാ കണിലം

           എ൯ മക എതനാു ൊക് മാതം...

                      തപശകിയയകാ എതയയാ െലൊം
           പിൃ മെസിതെ െിങലക

തപജനം പിറനാലട൯
           പിതന യെങലം തെ ഞില െീയം

                   എ൯ മക തപാ൯മക
           എന കുെയലാതട പിൃമെതസങം
           െിറഞിുു

                   തെുക പലതം തചതെങിലം
                      എുതമും അെതളതെ തപാനക

 ഇെിതയുതമും 
 അെതളതെതപാ൯മക

അഛ എന സതതത

നവത. ആര
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          വഴിയി വീണ്പടന് വണമായ്

ുണുന ഉദയാതമയങള
           നീുന നിഴലായ്  പകുകള

നിലാവി നഷരകണാ

നിശീഥിനി.

വഴിയി വിടരാ വിുമി  

നിന് ൂകളെളന വിെിുന.

ഞനനാ.....?

മറനളവച അഷരം കടലാ

തിരുന.

എളെ വിരുമി അതം തിര      ഞ്
വാുകള പകുന
ഇടയ് ഊനനപാകാ തിുകളെട്

ചില നതാനയഷരങള കെം മാുന.

തനിചാവാ പഠിെിുന.

ആളൂടമാണ് തനിചാണ്
പരിചിതമലാത വഴികൊണ്
ഒെളമുനത് വാധകയം ളപാതി ഞ

പാദപതനങൊണ്. 
ആരമാുനചിതയി നിറളയ
അതിുകെിലാത ആകാശം

തനവരാണ്.ജാലകതിനുറംുതറിവീണ

ൂവനിറങെി തണനതുകയാണ്.
തനിചാണ്

യാരയാണ്.....
ൂുനമാളഴാളകും
ുറ ു നപാുനത് മറാുനടനയാ
നേഹകണകാണ്

തനിചാണണ....യാരയാണണ

കവിത

  Dr:സമ. ടി



ഒു ദിവസം എനിക് മുപ് തതോനിയതപോ ഞോ൯ തീ വവച് 
കഞിയം കറിയം കളിചതപോ അമ എതനോട് ഒുപോട് തവണ 

പറഞ. ആ തീയി കളിചോ കക വപോളം. തവദന എുകം 

എന്. അതപോ ഞോനവതോനം തകകോവത തീ വവച് തവന 

കളിച. ഞോനം എവെ ൂുകോും ഉണോയിുന. ഞങ കല് 

വവച് അുുണോകി. പോരതിന പകരം ചിരടയം വവച് 

കളിച.ഞോ൯ ചിരടയി വവളം എുകോ൯ തപോയതപോ അവ൪ 

പറഞ വവളതി കളിചോ പനി വുവമന്. ഞോ൯ അത് വക 

വവകോവത വവളം എുത് കളിച. ഞോ൯ തീയി വീണം കളിച 
തപോ അമ പിതനയം പറഞ തമോതള അതി കളികുത് 

നിവെ കക വപോളം എന്. ഞോ൯ അത് തകകോവത കകയിലി 

ുന തപപ൪ കതിചതപോ എവെ കക വപോളി. അതപോഴോണ് 

ഓ൪തത് അമ പറഞത് അനസരികോമോയിുന. അന് 

എനിക് മനസിലോയി എലോവും പറയനത് അനസരികണം. 

അവലങി അനഭവം ുു ആകം....

അനഭവം ുു

കീതന
     9A

തലഖനം

ുുവം കദവവം ഒതര സമയത്
എവെറ ുമി വനോ
ഞോനോദദം ആവര നമിയം
തീചയോയം ുുവിവന തവന
കോരണം ഞോെ കദവവത അറിഞത്
ുുവിൂവടയോണ്

കബീ



മുഷയ ത ൂരതകളേറ
വാങിടാ വയാതത നിശബ
മായി നിനതാതണാരികലീ ൂമി
തവുു മാുു ളവദനിപിുു
ആരാരം ഒും തമാഴിയിതെന് ളതാനി
എും സഹികിെ എനിനായ് സഹികണം
എും ഈ ളവദന എനിനായ്
സഹികണമീ പാവമാം ൂമി
സഹികവയാതത തലുയ൪തി ഒു
ളചാദിചതാ ൂമി എൊം നശിച
ൂരതകതേും കാടിുളമാള
ചിനികിതൊരികലം ഈ മാനവ൪
മാനവ൪തകാരികലുണാുകയിെ
ആ പാവമാം ുമിത൯ മഹാമനസ്
ൂമിതയാന് തലുയ൪തി നിന് 
ളചാദിചതാ എനിനായ് നിങള ത
ൂര രവതികള എ ളനു
തചാരിുു വീണം 
ഞാതനു തചു നിങളോടായ്
ളവദനിപികളെ ഇങതന നിങള
 ഒുവിലാ പാവം ൂമി 
ളകാപിച ളപായി എൊം നശിച 
ൂമിത൯ ളകാപം ഏറവാങാ൯കഴിഞിെ
എൊം നശിച എൊം ജലതിലായി 
ഒുവി പാഠം പഠിുു
ഈ മാനവ൪ എനിും 
ഭയതിലാണീ ജനനിയാം ൂമി
തവുളമാ മാുളമാ ളനാവിപിുളമാ
വീണം ൂമിതയ വൊതത 
ഈ മാുഷ൪ ....
                               

                                

   ൃശയ.എം
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ൂമീകകോപപ

കവിത



പു പണ് രു ക ൃഷികാ൪ ഉണായിുന. അവ൪ രുപപും രു ഇടങളിലായാണ് 
ൃഷി ചെയി ുനത്. ഒരാുചട പപര് െരനം, മപേ ആ രാജനം. െര൯ പേഹവം നമയം 
ഉളളവനാണ്. പചെ  രാജ൯ അങചന അല അയാക് അയാുചട കാരരം മാതം എന 
മടിലാണ്. അങചന ഇരിചക ഒു ദിവസം െരന വിളവ ുറവായിുന. അതിനാ ുറച് 
ചനല് മാതപമ ലഭിചിുണായിുനളു. രാജന് നിറചയ ചനലം, വിളയം ഉണായിുന. 

അപപാ ുടു ൂടിയ ഒു പാവം അമ അുവഴി വന. ആ അമ ആദരം രാജചെ വീടി 
പപായി അമ പറഞ. വലും തരപണ ുതലാളി, ഭെണം കഴിചിട് ുറു ദിവസമായി. 
രാജ൯ അമക ഒു ൂപ പപാലം നകിയില. രാജ൯ പറഞ, ഇവിചട ഒനം ഇല തിരിു 
പപാൂ ആ അമ ഒുപാട് വിഷമിച് തിരിചക പപായി. െരചെറ വീടിചലതി അവിചട 
െര൯ ൃഷിയചട നഷം കാരണം  വിഷമിച് ഇരിുകയായിുന. ആ സമയത് ആ അമ 
വന് എചെങിലം തരപണ  തരപണ എന് യാെിു. അയാ ുറപതകിറങി വന. ആ 
അമ പറഞ,വലും തരപണ വിശുന. ഇു പകടപപാ അയാ ഉടചന ഒു ഇടങഴി 
ചനലം അമു കഴികാെ ഭെണവം നകി.അപപാ അമയചട വയുമാതമല മനസം 
നിറഞ. അമ പറഞ,നീചയാു നല നമ നിറഞ വരകിയാണ്. നിചന ദദവം 
അനരഹികചട.െരെപറഞ. അമയചട ഈ സപൊഷവം അനരഹവം മതി.എനിക് 
മനസ് നിറഞ. അപപാ അമ ആവീടിചല അയാ എനിക് ഒു ൂപ പപാലം 
നകിയില െര൯ പറഞ, പപാചട അപമ അവ൯ അങചനയാ അമയചട സാനത് 
അവചെ അമയാുപമാഴാണ് അവന് മനസിലാവക. അത് അമ കാരരമാപകണ  
അവനവന് വുപമാ അവനവ൯ അറിയം. എലാം കഴിഞപപാ ആ അമ 
സപൊഷപതാചട തിരിചക പപായി െരചെ മനസിചല ൃഷിനാശതിചെ ദ:ഖം അവ൯ 
മറന. അവചെ മനസി ആ അമു നകിയ ഉപകാരചത ഒാ൪ത് സപൊഷിച
ുു.അുത ൃഷി സമയത് െരന് ഒു പാട് വിളക ലഭിു. പചെ രാജന് 
വിളകചളാനമിലാചത ൃഷിയാചക നഷതിലായി.അപപാ െര൯ ഒാ൪ു ആ 
അമയചട അനരഹം ഉളത് ചകാണാണ് എനിക് ഈ ൃഷി തിരിു  പിടികാ൯ 
സാധിചത്. ആ അമയചട മനസ് സപൊഷിച പപാചലയാണ് ഇപപാ എചെ മനസ് .  
രാജന് അന് ുപറ ചനലം , വിളയം ഉണായിട് ആ അമക് ഒനം നകാചത വിഷമിപിു 
വിടു ചകാണാവാം അവചെ മനസ് ഇപപാ ദ:ഖിുനത്       
                         

നിറുളള നമകള

അൃത.കക.എസസ
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.

        വിദയത൯ വവളിചം പക൪ന് തന
        വപാനി൯ വപാകയി വിദയാലയം
        വാകി൯ ുദിയി ൂകിയിട
        ുണയരപചവെ൯ വിദയാലയം
        വാകി൯ ുദിയായ് െനസി വിരിുന
        ൂവൊഴി ൂുന വപാ൯ ൃഹവെ 
        വാവൊഴിഭാഷയി വവളിചൊയ് െിുന
        ബാഹയരപചവെ രിയ ൃഹമെ
        മതനായി പാലായി ൂവായി െണൊയി
        െനസി വിരിുന പാ ൃഹമെ
       എ൯ ൃഹരപചതി ഇനിവിവട
        വിടരാത വൊുകള

        വൊടിുണ൪ുമവാ.......

        ഇന് ഇവിവടാു പാറി പറനിമതാ
        പറകാ൯ ഉയ൪നത് വാനികവലതിമയാ
       ആരാമരാ വെത ുണയക൪മതിനിന്         
       ഞാവനാരാളായി
       നിങമളാവടാപം പാറിപറകാ൯ 
      രെിുന ൂടരം
      പാറി പറകാ൯ പഠിപിും ുരകളം
       വാനിുടനീളം പറകാ൯ രെികണം

       പറുയരണം വിജയിചീമടണം........

വിദദാലയയ

      നവദ.ആര

          10B

കവിത



ഇതതൊു സൊധൊരണ കഥയല. അനൊഥരൊ 
ുന ുടികുതെ ജീവിതതിലനെകൊ 
ഇെുള ഒു സംഭവമൊണണ. അതരം ഒു 
സദഭമൊണണ ഈ  കഥയില പറുനതണ. 
ഒുുടി അവതെ പപരണ രൊു എനൊണണ. 
അവനണ 12 വയപേ ആയിുള. എനൊലം 
അവ പജൊലി തെുുണണ. തകടിെം 
തകുനവുതെ ൂതെയൊണണ അവതെ 
പജൊലി. പജൊലിസലതണ അവതന ൂെൊതത 

മുുടികും ഉണണ. എലൊവും രൊുവിതെ 
ഏകപേശം പൊയുളവും. ൂെൊതത അനൊ 
ഥും .രൊു ുപണ തൊമസിചിുനതണ  ഒു 
ഓഫപനജിലൊണണ. അവിതെും രൊു 
സപനൊഷതിലലൊയിുു. എപപൊഴം
അവുള ഒരൊശശൊസം അവതെ മന 
േിതല അഛതെും അമുതെും ഒു 
കഴിഞ ഓമകളൊയിുു. പതൊം 
വയേില അഛനമമൊതര നടതപട രൊു 
ആരയിതല ഓഫപനജില അവതെ 
ബുക എതിച. രൊുവിതെ 
ബുകകണ അവ  വലിതയൊു 
ബൊധയതയൊയിരിുു .ഓഫപനജിതല 
വൊ ഡ ആതണങില പപസയില 
മൊതം പമൊഹുള ഒു സീ. അങതനയി 
രിതക രണൊുക വനണ രൊുവിതന 
േതതുു. വൊഡനണ അതയൊവശയം
പപസതയൊതക അവ തകൊുു .ഓ
ഫപനജില നിനണ രഷതപു എനണ കു
തിയിരിുപമൊഴൊയിുു അവതന
 േതതുതതതലും തകടിെം പണി
യൊ പജൊലികൊുതെപകരം ുറചണ
ുടികതള പവണതമും അവ അറി
ുു.ുടികളൊുപമൊ പജൊലികണ

ുറചണ ൂലി  തകൊുതൊല  മതി. രൊുവിതെ 
പിനീുള  ജീവിതം വളതര േയനീയമൊ 
യീുു.  പിനീുള ഓപരൊ േിവസവം. 

എലൊ േിവസവം പജൊലികൊുതെ കയില 
നിനണ അതലങില പകൊണണറൊടുതെ കയില 
നിനണ തലണ വൊങി. ഒു േിവസം രൊു  
കുക എുതണ പജൊലികൊകണ  
തകൊുുകയൊയിുു. തെങലണ തകൊു 
പപൊുനതിനിെയില അവതെ കയിലനിനണ 
ുപറ കുക തൊതഴ വീണണ തപൊടിപപൊയി. 
അുകണ പമലപനൊടകൊര അവതന 
തുകും അവതെ പക  തപൊളിുകും 
തെയ. പണിതയൊതക കഴിഞണ രൊതി 
കിെുപമൊ അവ അവതെ 
പകയിലണൊയ ുറിവണ പനൊകി.തപതടനണ 
അവതെ മനേില ഓെിതയതിയതണ 
അവതെ അഛതറും അമുതെും 
ുഖമൊണണ. തനികണ എതനങിലം ആയൊല 
സങെതിലൊുന അഛതെുംഅമുതെും
ുഖം. സപനൊഷം നിറഞ നിമിഷങ
 അവ ഓു.വീടില ഒു േിവസം 
കളിുപമൊ അവതെ പക കതിതകൊണണ
ുറിഞ.അഛനമമൊുതെ  ആ സമയതത  
ുഖം അവ ഓുു.അവ
ഉതണങില ഇതണ സംഭവിുപമൊ? എലൊ
വും പണപതൊുള അതയൊരഹമൊണണ 
.പിതന അരധ അതണ അവുതെ  വിധി. 
ഇനിതയൊു ുടിും ഈ അവസ ഉണൊക 
ുതതനണ അവപേവപതൊെണ പൊതിച.

  അമുപെും അഛതെും ഓമക  
ആപലൊെിചണ അവ പുതക പുതക 
ഉറകതിപലകണ പപൊയി.
                                           വിഷ.വി
                                     10.a

എണതപട േിനങ
കഥ



    ആരരൊരെയയൊ നുുയേണി 

 പൊഥിുന.

 നൊം തനിചല, എരനൊരെയയൊ 

 നമകുരെ നുെൊണ് 

  നുരെ യനങള

(മുരം ഗൊയതി)                    ( ഒ.േി.േിജയ)



അമത വാസലയ ഭഭാജനമാുനന,
നമളന ഭലാകതി ുണയരാണണ
ജനവിതം നമളങാസവദനചനടണം
നലവരായി നാം മാറിഭടണം,
പല ദഃസവഭാവങളം ദുണങളം
നമളതതലാം മാറിഭടണം...............
പാപാരാകണ,പാസണപാസണ ദശനലങതള
പിചവയണപികാനാതയതിുന.........
അതിതലാനം വനഴാതത ആ കഭമാളങള
കടതനലാരം നനായി വാഴണകഭവണം
നമതള എര നിബനിചാലം
അതിതലാനം നാം വനഴരതണ......
നാം ഇനയകാ നലവതരനറിയികാനായണ
എലാരം ഒരമിചാചരികാം 
ഭലാക ലഹരി വിരധ ദിനം.......

                                   

കാഴ്ചപാട്

അനിത.എന

       9.A

കവിത



സപ സൃദികകൊണം സവൈശവരരങ കകൊണം 
സൗദരരമഹിമ കകൊണം അുരഹീതമൊണ് 
നുകെ കകരളം. കപൊനി നിറുള കണികകൊ 
ന ൂുലഞൊെി നിുന നൊെ് . മലയൊള 
മഹിമുകെ അഭിമൊനനൊെ് .വയകലലക ൂു 
ലുനിുന, വശരത കകൊണ് കവനലിലം 
രതീഷുകെ കപൊതിളകം ൂകി നിുന 
കണികകൊനകയ ുപപമൊൃകയൊകി ഏത് 
രതിസനിയിലം തളരൊത വൈവ തികെ 
സവനംനൊെ് . നുകെ കകരള നൊെ്.അധവൊനി 
കൊ മനുള ഒു ൂടം മുഷരുകെ സവഗ 
മൊയിുു കകരളം . അധവൊനിചം കേഹിചം 
സകനൊ ഷകതൊ ടം ൂെി ഒകതൊുമകയൊകെ 
ജീവിച ഒു കൊലുണൊയിുു കകരളതിന് .' 
വൈവ തികെ സവനംനൊെ് 'എന വികശഷ 
ണകത അനവഥമൊകിയ നമകളി വഴിന 
െന ജനത കകരളീയ .അധവൊനം കകരളതിന് 
ഉപജീവനം മൊരമല ,ജീവിതശീലം ൂെിയൊണ് . 
നൊെികെ ഉയചും വികസനവം സവപം കണിുന 
കകരളീയ ഒകതൊുമകയൊടം സകനൊഷകതൊകെ 
ജീവിചിുന കൊലം .
           മമറുകപൊയ , എനൊ മലയൊളി 
മനുകളി ഇും ജീവിുന മഹൊനൊുകെ 
ജമനൊെ്. പല നൊെ കലകുകെും കപറിലം. 

ൂറൊണികല  ഏറവം വലിയ രളയകത 

അതിജീവിച്   കലൊക തിന് തകന 
മൊൃകയൊയ നൊെൊണ് നുകെ കകരളം . 
സൊഷരത കനെിയ നൊെ് . എനൊ 
അധവൊനികൊുള മനുകക് ഇന് 
ഷയം സംഭവിച കകൊണിരിുു. 

കകരളം അനരസംസൊന കതൊഴിലൊളി 
കുകെ ഗഫൊയി മൊുകയൊണ്. 
കകരളതികല കതൊഴിലിലൊത കെുപ 
കൊ സൊൂഹരവിുദരവതനങ 
ളികലകപടു .ഇന് അനരസംസൊന 
കതൊഴിലൊളികകള ആരയി കകണി 
വുന അവസ നുുണൊയിരിുു . 
ഇന് അനരസംസൊനുനിന് വുന 
വിഷമെിച ഭഷണ സൊധനങ നൊം 
വപസ കകൊടത് വൊങി       ഭഷി 
ുു  .അുകകൊണതകന ുടിക പല 
മൊരകകരഗങും അെിമയൊയിക 
ഴിഞിരിുു .നുകെ കകരളകത , 
വൈവതികെ സവനംനൊെികന പഴയു 
കപകല സംരഷികകണുണ് .വര..... 

നുക് ഈ നൊെികെ നടരതൊപങ 
തിരികക നകൊം .കകരള തികല ഒൊകരൊ 
രൊമങും അവ കൊവശരമൊയ ഭഷണ 
സൊധനങ ഉപൊൈിപിച കകൊണ് 
അനര സംസൊനങകള ആരയികൊകത 
നുകെ കകരളകത സവയംപരരൊതത 
യികലക് നയികൊം .

കീതി.കക
       8A

ദൈവതിനെറ സവനം നാടട

കലഖനം



                                         

നി൯ സവത മിഴികളിലെ മൗനന.
കുനീരിലന മൗനന  അതിൂലട

ൃദയതിക ഒുകന എ മൗനന.
ഒനായി കാുന നിലെ മൗനങലളലാന

ഒുചേ൪ന് എചനാട് ഇളന മൗനമായ്...
എചനാട് നീ മൗനന സമ൪പിച്

എതിലനലാന നീ മൗനന ലേുന.

ുെരിയിലെ ഒുകി എ൯
ഒാ൪മകളായി നിലെ മൗനന 
കണാ ലെുനലതലാന
മു ൊകമായി അറിുന നിലെ സവപന 
മിണി മിണി ുടിലപനി 
ചനടന ുെുവാ൯

എര നാുകളായി ...എതിനീ മൗനന..
 കാുനലതലാന നിചനാട്

ചേ൪ുവചുന എ മൗനന.
എലാന നി൯ മനചസാട് ലവച് 
ഒരാുസ്  ുുവ൯ ഞാ

കാത് ലവച സവപങളി... 

ഒചരകാതമൗനന വിടനിുന

                                                      അഭിനാഷ്. ബി

                                       9.A
                                 

ഒചരകാത മൗനന

കവിത

കെടടങിയ 
ഒരു കെതിരിയും അവസാനികുനില
ജജജാതിസുെളരയും ശാശവതജീവിെള
തങകള കതളിയികുനവകര
തങളുകട ജനയിതാകകള
അവ സദാ മരികുനു
അവകുജവണി പാഥികുനു

                                            ഒ.വവ. വവജയന



പിളേചനെ ളതാടതി 
പചകറിക പലുനണ...........
കാചി,പീചി, 
പടവല,പാവയ,നവണ,വുതന
നതങി കയറിയ ുുുളുക
കുകി കയറിയ വാനിലയക
കാറുതീുക നനകതിുക
നവളളരി,ുപളങ കാണാനന
ബുരസ മാനണനന...........
ുുകി നകാുനതാു നവൂുക
മുനമാഴി നമാഴിയക തതമ
ൂകി നടകക നകാ നകാ നകാ.......
നീനി നീങക മീുക
മനക കവുനനാു ൂളനാടക
കകവുനനാു ളേഹപജരങ
ഇതര ൃഷിക 
നചാുമനതനനളന..............
ഇുതാനളലാ സകളയാജിത ൃഷി

ൃഷി

ജാസിയ.എസസ

     9.A

സേഹവം അഹഹംസയം ജീവഹതതെ 
വഹലയളളതാകഹെീകം

ഗാനഹജഹ



                   

ുഞിരിയിതുുനീമൗനന
കണീരിപപാഴിുനീമൗനന
തൂടാമയികലരനമൗനന
തവാശിുുനിനിുനമൗനന
സേഹതിവിടുനിുനമൗനന
കണിപലുുകപപാഴിുനകാലന
സേഹതിവിരുമായ്
സേഹതണലായ്മാുനമൗനന
കണീരിവിതാണീമൗനന
ഇളനതുപിുളിരനമൗനന
ആമൗനതിലാപണസേഹന

                                          

                                              

                

മൗനന

     വഷ.ജജ

          8A

ൂരിരടിപറമാുപിളുവാ
ൂരസൗദരയുധമാനവാുക
നാരസിനസഹതിസബാധമായിപനപറ
നാുകീറിപവളിപപടാറാകണന
നലവാുകസതയമായീടണന
സതയസമാുവാശകിുണാകണന

കടമനിട

കവജത



പത് മണിു ടെ പാ൪താനടെ ുഴങി  എലാവുഠ ഒാെി 
ക്ളാസി  കയറി. ഗണിതാധധാപക൯ കാസി കയറിവന. 

ടറജിറ൪ എ ു ു . അയിഷ... അയിഷ... വനിടില സ൪. ആരരാ  
ഒനറടെ പറ   ഞ. സ൪, വതിെ നിടനാു വിളി. ങങ...എരേ 
വവകിയത് കണെയിൂടെ കുുടി ുറിച് രനാെി സാ൪  ആയിഷ 
രയാൊയി രചാദിു .സാ൪ അത് ...ഒനങ പറയട വക ടപാെി ദാ 
ഇവിടെ വന് നിരനാ ,സാ൪ ഉചതി പറഞ .ആയിഷ ൊഗ് 
താടഴടവച് വകഉയ൪തി നിന. ഒനാങടെഞി ഇുനഅശവതി 
അെെി ചിരിുനുങ മുളവ൪ ടചവിയി ുുുു പറുനുങ 
അവ രദിു. കാസി എലാവുങ അവടെതിരാണ്. ുതശി 
ുടെ ൂടെയാണ് ആയിഷ ജീവിുനത്. ുതശിെ് തീടര വയ. 

അവ മീ൯ കചവെങ നെതിയാണ് ജീവിുരപാുനത് .സവയങ 
അധവാനിച്  ജീവിച് ുുങെങ ുല൪തി അവ കാസി ഒനാമ 
ടതുനതി എലാവ൪ുങ അൂയയാണ്.ചില അദധാപകരി 
ചിലെ് ുഛുമാണ് . സാ൪ കാടസുൊനായി എുരനു. ഹങ 
..എോ ഇത് ടമാതങ ുപ ആണരലാ. സാ൪ ഒന് അലറി.ആരാ 
ഇന് കാടസുരെരടത്.ആുങ ഒനങ മിടിയില. ഹാ...അരല 
രവടാ .ആയി ഷ നിനുള ശിഷ ഇതാണ്. ഇന് ഈ  ക്ളാസ് 
ുുവ൯ നീ ഒറയ് അെിുവാരണങ.സാ൪ രപായതിന് രശഷങ ആയിഷ 
ഒറയ് കാസ് ുുവ൯ അെിു. ആുങ അവടള സഹായിചില. ഉളി 
നീറ ഒുെി അവ ആ രജാലി ൃതധമായി ടചയ. രടസലാങ 
ആടക ുഷിഞ. ഒു വിയ൪ു ഗനങ. അവ ഒു ടന ു വി൪രപാടെ 
ടെഞിടെ ഒരറതിുന . ടപടന് അരയ   ! എടേു നാറങ എന 
പറ ഞ ടകാട് ടെ ഞിുടായിുന ൊെി ുനരപുങ 
എുരനു. ആയിഷ സകെങ ഉളിടലാുെി എുരനു. അവുടെ 
ൃദയങ ഏകാേമായ രവദനയി ുുകി. 

മാളവിക.ു
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ഏകാേത

കഥ




ഒുകകാുഗാമമ. പചവിരിചകെപാടങളമഒുുന

ുഴയമപചിലപപാകലുളമിെിുനവയുകളമഇതിെിടയിലായി
രുകകാുവീടട.ആദയപേതടദിശയകടയമരടമപേതടപണകാരൊയ
ദിശയകടുൃേികെയമആണട. രാമെടരപതയകിചടപണികയാുമില. 

ലീലകചവടമകെുകിുനകാുമായാണടഇവുകടജീവിതമ.അതിെികട
ഇവകടഒുുഞടപിറു. കപുടിയാണട. ദിയഎനാണടഅവളകട
പപരട.അങകെഅവവുതായിഅവളകടഅഞാമവയസിഅവ
കകാുപടിുടിപവണകമനപമഹമഅവളകടമെസിഉണു. 

അവളകടഅെഛഅതടെിറപവറി. ുടഎുപപുളഒുകെറിയ
പടിുടികയഅവവളോുടങി. അവളകടഅഞാമവയസികല
പിറനാഅവആപടിുടിയമായിസപനാഷപേകടആപഘാഷിു. 

അവളകടവയസടൂുപനാറമപടിുടിയകടവയസമആപരാഗയവമൂടാ
ുടങി. അവുളിപപാവപമാപിനാകലആപടിുടിയമ
പപാവാുടങി. ഒുൊദിയുുവിുവരാകകവകിയപെരമ
പടിുടിഅപെേഷിു പപായി. അവഒുകടയിെിനടമിഠായി
വാങാകയറിയതായിുു.അപനരമആപടിുടിുമഅവമിഠായി
വാങിസപനാഷപോകടഅവവീടിപലകടമടങി. വീടികലേിയപപാ
അവആസപനാഷവാ൪േഅറിഞ.അവകടഒുുഞെിയ൯
പിറകാ൯പപാുു. ആസപനാഷേിെികടമകറാുദ:ഖമഉടായി. 
അവളകടകപാപനാമെപടിുടിവടികയറിെേടപറാഡികിടുു. 

ദിയകയഈകാചദിവസങപളാളമകണീരിലാഴി. അങകെഅവകട
അെിയ൯പിറു. ദ൪ഷിേടഎനടപപരിു.ആുപടയമഅുേടഅവ൯
പപാകിലായിുു. എനാപതികയഅവ൯എലാപരാുമഇടപഴകാ൯
ുടങി.അങകെദിയപോമകാസികലേി. ദിയയകടപോമകാസികല
റിസടടവു. അവകടഎലാവിഷയേിുമA+ആയിുു. 

അനവകടഅഛ൯സമാെമെകിയതടഒുസസകിളായിുു. 

അവകടവലിയസപനാഷമായി. അപപാദ൪ഷിേടഅവകരികി
പലകടവു. എനിടടഒുപടിുടിയകടപാവെകി. ദിയയകടകുക
െിറഞ. മരിുപപായപടിയകടഒാ൪മഅവുടായി. അവ
ദ൪ഷിേികെകകടിപിടിു............

ദിയുടെ സനനോഷഷ

ശീരിയ.എസട
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അതിരാവിലെ ഉദിുുുന
ലെപുുത് ദിനകര൯
ആകാശം നിറലഞാുൂന ലവളളിലവളിചം
ലലദവസേഹം സപാലെ ശതസകാടി കരങളായി
നുക് സേലെ ലപയിറുന........

ആകാശ െരവാളം ുവപി നനച്
അതേയതിൂലട യാരയാുന ൂരയ൯
പിലന ലവളിചോയ് ......
പാവ൪ണസശാഭലയ ലലകുപിളിസെനി
െരനിൊവാലയുന രാവിലെ ോറി
ൂതിരി െിതുന ലവളളിനഷരങളം
ലപുന േ ഞം
ൂവിലന ലതാുണ൪ുന പാതിരകാറം
രാവിലെ ോമരിക ഭംഗിും
ൂത് വിരിുന ൂവിലെ ുഗധും
നിറഞ് പരുന യാേതിലനാുവി
കാതിരിുണ് .......
 ലെപുുത് . 

രാപകല

ുജന. കക
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കവിത

ഒു താരകകെ കാുമമാളത
രാു മറകക, ുതമഴ കാകക
വരച മറകക, പാചിരി കടത,
ൃതികെ മറു ുഖിമച മപാകക,
മാനവൃദെക.
                          ുഗതകമാരി



' ഈ ലലോകം എര മലനോഹരം'.ഒു ുടി ആലലോചിച. 

അവ എനം ആലലോചികം ഇങനന ുദരമോയതി
നനപറി. ഒു വലിയ വീടി അവതനിനയ ഇുനന
 ആലലോചികം. ആ വലിയ വീടി അവളം അഛനം
 അമയം മോരലമയള. ുളി നിനന വനോ അവ 
ഒറകോണന.അമയമഛനം ലനരംവവകിയോണന വീടിനല
തോറന. ഒു ദിവസം അവ ുളിലലകന ലപോയി ഇതിരി 
വവകിയോണന എതിയതന. അവ എതിയതം ടീച൪ 
പഠിപികോ൯ തടങിയിുന. ടീച൪ 'നമ വഎ' ഉം, വോ
 സരിഗ ടീച൪ മുപടിപറഞ. അവ കയറിയിുന. 

ആ കോസന കഴിഞ.ആ ദിവസം അവകന ഇടനപടി
ലോയിുന. കോരണം ആ ദിവസം ഉചയനഅവളനട ൂുകോ
രിക എലോവും ൂടി ഒു ടീച൪കന ലനനര പരോതി നകോട
ത. ഈ കോരരം എങനനലയോടീച൪ അറിഞ. ടീചുനട
ലപരന സീമഎനോണന. സീമ ടീച൪ ആ ദിവസം കനളോസി
വനന ലചോദിച ആരോണന എനികന ലനനര പരോതി നകോടത
തന.ആും മിണിയില.കോരണം ടീചനറ എലോവ൪കം ലപടി
യോണന. ടീച൪ നപനടനന ബഹളം നവച. പിനീടന എലോം 
നപനടനോയിുന. നകോടതവനരലോം, കനളോസന ുുവനം 
എണീറ, സരിഗ ഒഴിനക.ടീച൪ എണീറ നിന എലോവ
നരയം ചീത പറഞ . പനെ സരിഗനയ അഭിനദിച. 

കോരണം അവ എണീറിടിലലലോ. പിനീടന ുത ടീച൪ 
സരിഗനയ രദികോ തടങി.അവനള അഭിനദിചതന 
ലവനറ ആ൪കം ഇടനപടില .ടീച൪ ലപോയലപോ എലോ
വും അവനള ുറനപടതി. ഇനി നിലനോടനഞങ മിണില. 

ഒനമനലങിലം ഞങനിനെ ൂുകോരലല .അവ൪ പറഞ.

അലപോ അവളം വിു നകോടതില. എലനോട ലചോദിചിടല
ലലോ നിങ പരോതിനകോടതതന. ഹം ഇനി നിലനോടന ഞങ 
മിണില. അവകന ശരികം വിഷമമോയി. സളി ലപോു
ലമോ മോരമോണന അവ ഒറകലോ എനന ലതോനനതന . 
പനെ അവ ഇനന ആനക തള൪നന ലപോയി. സളി 
നബലടിച. അവ മോരം ഒറക  ആ ഏകോതതയി 
നമനല നടനകന    
                    

ഏകയാണണ

അൃത.പി
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കഥ



കാലതിനെറ കറകക

സാനിയ.കക
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മഴുകെ നുത ുളിരം 

കെയി ചിറകിലേറി മാുലപാും

കടതം കെടിപിെിചതം 

കാേചരതികെ രഥതിലേറി

മാറങകളാകെ മാു ലപാും

കനഞിെിപികെ കിതപി നിനന

പാണൊുവം െറി ലപാും ..

മണിേേിുന ൂെന ലപാകേ 

പചപന െറി കകാഴിുന 

ുഞിേലപാകേ 

കാേരഥതികെ ലെഗതയി

രഹാണം ലപാലം 

കകാഴിുെീഴം.......

കെിത



രളയം പഠിപിചതത.....

കകൊടം  ൂര മുൃരൊം നമകള-

രളയം പഠിപിച പൊഠങള
കകെവതി ുണയനൊടൊം  കകരളതി
കകെവം മുഷയുപമൊ൪ന്  വനിുന
കതൊടം ുഴയം പൊടവം മലരണികൊടം 
ഒകതൊുമിുകളൊരീ കകരളനൊടി
മു                                       ഷയ മുഷയതവകമൊകട കഴിഞിുന
സവൊ൪ഥതയി കവടിപിടിചതം 
കകടിയയ൪തിയതം തക൪നടിഞതം 
ഈ രക  ൃതി പഠിപിച പൊഠങളൊം 
നകമ രളയം പഠിപിച പൊഠങളൊം

കേഹ.പി
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കവിത

ഇവികടയണ് ഞൊ
എനറിയിുവൊ
മുരമൊകമൊു ൂവ മൊതം മതി
ഇവികടയണൊയിുന ഞൊകനനതി
കനൊു കവറം ൂവ തൊകഴയിടൊ മതി
ഇനിയുണൊുകമനതി സൊകയമൊയി
അടയിുനതി ൂട് മൊതംമതി
ഇതിുകമകറ ലളിതമൊകയങകന
കിളികളൊവികരിുന ജീവകന

    ( ലളിതം)       (പി.പി.രൊമചര)



രാതിശശാഭ

                            അടചിട ുറിുടട ജനാല-

     പാളികകിടയിൂടട
       മനം മനമായ് വടെടെ  

തുകിുണതി
ടമടെടയ മിഴികടളാന
മിഴിു ഞാ
ടതടൊു മനഹാസുമായ്
ടമടെടയുനെറ, ഞാടനടന
മിഴിക അവിടടയാടക
പരതിനനാകി
അുതം,അുതം
എടനാു നശാഭയാണണ-
നിലാുള പാതിരാവ്
കുചിമം താരകകിടയില
അമിളിമാമ ുഞിരിുെനൊ
രാവിടന ദണപങളാമണ മിൊമിുുക
അവിടടടയാടാടക നിലാുനലകി
നശാഭ ൂുമണ പാതിരാവിടലാ-
െിറങി നടകാ മനംുടിു
ഒു മിൊമിുങായ്         

                   പിറവിടയുടതങില
എു ുനരമാുമാ ജണവിതം
പാതിരാവിടന നിലാുളിരില
ഉടല നിറച്, മനം നിറച്
മടറാു നഷരമാകാ
അനനാകാശതിനലക്..........

കീതി.കക
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കവിത



എനെറ അമ

ുജിന.എസസ

       6A

എനം എനെ എുനെപിചസ 
കാപി തുനൊു യരുനണ..യരുനണ......

എനം അുകളയി നജാലി നെുനൊു 
യരമാനണ..... യരമാനണ.....

ഞാനനാെസ നനാകിയാ എനിനകാുമ
തുനൊു യരമാനണ...യരമാനണ.....

നെുപതി നകാഞി വളതം
വളൊ നനു പറു വളതം
ൂളി നപാകാന മടികാണിുനമാള
നനു പറു നടതം യരമാനണ.........

നതു നെയാ അടിയം നലു നെയാ
നല ുടി എെസ പറയം യരമാനണ....

എനികസ മറകാന കഴിയാത യരമാനണ.....

യരമാനണ.... യരമാനണ...യരമാനണ...

ആ യരമാനണന അമ എന നപാെമ
ആ അമനയ ഞാന മറകിലാ,

ആും മറകുനത...  

                                     

മുളളവനെ വവദനിപികാതവെ
ആവൊ അവനാണ് യഥാഥമാനയെ

കാഡിനല

കവിത



ുു ശിഷയ ബനന....

ൃശയ എഎൃശയ എഎ
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ുു ശിഷയ ബനം എനത് മഹതയൂ൪ണമായ ഒനാണ്. എനാല,ുുതലുറ ആ 
ബനതിന് യാതതാു പാധാനയവം നലുനിലുടികളിതല അനകാരമാവ 
ന അജാനതത,അവരിതല അറിലാമകതള അകറി അവരിലലക് അറിവിതെയം 
ുുജാനതിതെയം പകാ ശം നലുനവരാണ് അധയാപക൪. അവരാണ് നതെ നു 
തെ ഭാവിയിലലക് കകപിെിുയ൪ുനത്, അവരിൂതെ മാരലമ അറിവിതെ 
പകാശതത  ലനൊനാവ. അവരിൂതെമാരം. ആ ുുക൯മാതര ഈ ുുതലുറ 
ബുമാനിുനില .. ഇനതത കാലത് ആഴതിുള ുുശിഷയബനം വിരളമാണ്. 
ആ മഹതവുള ബനതത പലും അംഗീകരി ുനില. അധയാപകതര കണാല ഒു 
ബുമാനവമിലാത ുടികളാണ് സൂഹതിുളളത്. നതെ നലലതതതനംചീത 
ലയതതനം പഠിപിച് മാതാപിതാകതള ലപാതല തതന നതെ ലേഹിും അുരഹിും 
നുതെ നലു മാരം ആരഹിും അവ൪ നതെ ലേഹതമതെനം സൗൃദതമതെനം 
പഠിപി ുന. വിദയാലയതില നിനാണ് നാം അത് പഠിുനത്. ഒു തബഞില 
അുതുതിുന്  പരപരം ൂുൂുലമാഅവിതെ സൗൃദുണാവന.ജാതിയം
  മതവം ഇലാതാവന. അതതലാം പഠിപിുനത് ുുവാണ്. മാതാപിതാ ുുകദവം 
എന് തകാണ് ഉലേശിുനത് ുുവിനാണ് ൂനാം സാനം. അറിവാണ്എലാവലരയം 
ൂ൪ണനാുനത്. മുഷയതവവം ലേഹവം സൗൃദവം ഊനവെിയാകി 
ജീവികണതമന് പഠിപിുന ുുവിൂതെ മാരമാണ് ുു തലുറയ് നമ 
അറിയാനാവ. ഇുലപാുള ബനങ ഇനിയം ഉണാവതട. . . . ലലാകം ഇവിതെ 
ുലരതട. . . . . . .



മൗനം മനസിനെ ഉതടട..
മൗന മഴ പാറിനടുന

എലാം മൗനമാണട സനേഷം

ൂരയനായട ആകാശതിലം മൗനം

ചരനം നഷരങുമിടയില

നെയിലിനം തുപിനമിടയില

ൂമിും ആകാശതിനമിടയില

അങനന എലായിടവം മൗനം

നേഹമായട നപാഴിയം എ മനസില

നി ുഖം കാുന ഞാ

നിനെ മൗനം എ നനഞിനെ പാലാഴി..
അറിയന ഞാ നിനെ നേഹം

നി സവരം ഞാ അറിയന

നി മൗനതിൂനട ഞാനം നീയം ....
എേിനാണട നീ എനന

ദഃഖതിനലകട െീഴിയതട.

                                

നേഹമാണട നീ

ഷാനാ ഷംസ

      8.A            

         

കവിത



പൈിരമായ, ദൈവികമായ 
ആ അഗി മനസി ജവലിച് നിുനവര
മാരമമ ദൈവതിനനയം അമേഹതിനെറ

നെയികനെയം മൊൈദം നെയാെ ുനിയ.

എലാ മൊൈദങളം ഉതരങളം 
അവസാനം നകാുനെനനതിുക
അവിുനത നിസീമമായ കാുണദതിലാണ്

എനം അവര ഒുവി കനെുന.

അവര രമമണ മനസിലാുന,

ജീവിതതിനല ുരതങ വാതവതി  

                      ദൈവം മുഷദന് നുന 

ശിഷകെല ; നവുവിെികൊണ്.

(ഫിഫ് മൗെെ)            (പൗമലാനകായമലാ)




ഒുുഞിനന

കുനിറു നിപത....

എ മനതാരി
 ആരരാ വിളിുണുന

ദ:ഖതിനന  മാൃഭാവനത

കടവ കടവ കളിു-

 ചിരിു രസിപനതങിലല

എ മനല നനാു പിടുന...         

        
                   എ ുഞനെങിലല

പപതരല,നിനകായയ

എ മനല തടിുന.

                   നിനന കണീകണങനളാ
                    രമായതല എ ൃദയതി
                  വനാഞയ തറചതല

                  എങനനനയനറിയിെ..........

                               

സേഹ.പപ.എസസ
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വാസലലലവാസലലല



പതിു പപാലെ ഉചയ് ഉചഭഷണതിനാുള നാദം ുഴങി.ടിണ്

 ,ടിണ,ടിണ.എലാവരം ുതകം ബാഗിപെു തിരകികയറി കാസിലെ 
ുറപതയ് ഒാുവാ നിുപമാ ടീച ക്ളാസിപെക് കയറി 

വു .ടീച എനാണ് പതിവിലാലത ഈ പനരം കാസിപെു കയറി 
വനലതനറിുവാുള ആകാംഷയി എലാവരം കാപതാത് 

നിുകയാണ്. എനാ ടീച ഈ പനരം?നിശദതയി നിന്  ഒര 

പചാദദം.അത് അുവായിരു.ടീച ഉതരം എനതിുപരി ഞങലള 

പനാകി പറഞ.മകലള, ഇത് നുലട ുളാണ്.അത് ൂഷിപകടത് 

നുലട ഉതരവാദിതവമാണ്.അുലകാട് ഭഷണാവശിടങ പവസ് 

ുഴിയി മാരപമ നിപഷപികാു .എനിട് ടീച പതിലയ അവിലട 

നിും നീങി. അങലന ഞങ ഭഷണം കഴിു കഴിഞ് 

കാസിപെു കയുവാുള ലബ അടികാറായി. ൃതിയി പാരം 
കുുവാനായി വന അുും ൂുകാരം ടീച പറഞപതാകാലത 

ഭഷണാവശിടങ പപപി ുവടി നിപഷപിു. പക കുകി 

കാസിപെകാടി. അപപാപഴും ുഴങി ടിണ,ടിണ ടിണ. പിപറന് ഇപത 

സമയം. പകകുുവാനായി ുതികലവ എലാവരം ൂു ലപാുു. 

ഇനെലത ഭഷണപവസ് ചീഞുലകാുള ുഗധമായിരു അത്. 

അപപാഴാണ് അവ ടീചുലട വാുകലള ഒാമിചത്. അവ 

തംഭിുനിു. അപപാപഴും ടിണ,ടിണ ടിണ നാദം ുഴങിയിരു.       

                                                 

                                   

                                 

                                  

വാുകള മറികടനന

      കീതി.ലക

             8A

കഥ



കാവയകുകളി താരാുപാടിനെറ
ഈണചതിചചലറിു ചിരിനചാരാള
 നെടിനെറിു തകു ചചാദിുു
വിുചവാ നീ എനെറ ജീവിതഭാഷനയ
ഓലയം നാരായവം കാഞിരെിനെറ
ചചാലയി വു നമിു തിരിനഞാരാള
ആദിതയചനതം ുറു ചചാദിുു
ഏു കടലി എറിു നീ ഭാഷനയ

ുരീുഴ ശീുമാ

അമമലയാളം



കകിക് കിക് കികീ പകികുടെ ശബബ
രാവിടെതടെ കകകാ ുെങി.അവ 
ഉണുെു കപാലബ അുുള വീടിടെ 
രാധാമണിയമ ൂജാുറിയി മണിയെിുെ 
ശബബ കകടാണ് .ആ വീടി രാധാമണിയമ 
ഒറയാ. ൂടെ  ആുമില. മകടെലാബ വികേശ
താണ് .വലകപാഴബ മാരകമ അവ വീടികെക്
വര.രാധാമണിയമയ് ൂടിന്, കിങിണി 
പുവബ മകുടെ ഒാമകുബ മാരബ. രാവിടെ 
രാധാമണിയമ പുവിന് ുല് ടകാുകാ 
കപാവകമാ പുവികനാെ് പറുകയാ, 

എനാെീ നിടെ ുഖടതാു വാടബ, ഞാ 
പറഞടതാനബ ഇടടപടിടലെ് കതാനന, 

പിടെ,രാവിടെ പാ കനടര കിുകെയിലകലാ, 

അുടകാണാകടാ ഞാ  പറഞത് എകൊെ് 
നീ കമിക്. ഇടതലാബകകട് കിങിണി പു 
ഒു തെയാടൊ. ുറച് കനരബ കഴിഞ് അതാ 
ുറതാകരാ വിെിുന. രാധാമണിയമ 
കചാേിു ആരാത് രാു അകലൊ. എെ് അടത 
എെ് കപാുമാ രാു ഉറടക വിെിച് 
പറഞ.മകുടെ കത് ആയിരിുബ അകല 

എെ് രാധാ മണിയമ രാുവികനാെ് പറഞ. 

രാു കത് ടകാുതിട് കപായി. കത് വായിച് 
 രാധാമണിയമ ടഞടി കപായി. മക ആ വീെ് 
മറാകകാ വിൂ എനബ അമ ആ വീടി 
നിനബ ഉെ തടെ ഒഴിയണബ എനമാണ് ആ 
കതി എഴതിയിുെത്. അവ ൂന 
േിവസതിനകബ എുടമനബ ഒു ുതിയ 
ബിസിനസ് ുെുകയാടണനബ, അത് 
ുെുകമാ അമടയകാണുടതനബ അവ 
അതി ആവശയടപടിുന. അമ ആ കത് 
വായിച് ആടക തെെ് കപായി. ആ നല നല 
ഒാമകുള ആവീെ് മറാകകാ വിുകുബ 
ടചയ് തടെ ഇറകി വിൊ അവ 
തീുമാനിു എനബ ഒാകതാത് 
രാധാമണിയമ അവിടെ കിെെ് മരവിു 
കപായി.ആ വീടി മക എുകമാ ആ 
അമുടെ ശവശരീരബ അവക് കാകണണി 
വന.അവക് ആ ശവശരീരതിു ുെി 
നികാ കപാലുള കയാഗയത ഇലാടയെ് 
അവഅവസാനമാണ് തിരിചറിഞത്.ആ 
വീെ് അവ തിരിച് വാങി. അമുടെ ശരീരബ 
അവിടെതടെ ുഴിചിു പകികക്  ഇനി 
ഉണരാ ൂജാുറിയിടെ മണിുടെ ശബബ 
കകകിലാ.കിങിണി പുവികനാെ് സബസാരി 
കാകനാ വഴക് പറയാകനാ ആുബ തടെ ഇല. 

നടബ മകു തടെ . അവ മനസിൊകടട 
അവുടെടയലാബ കവേന .....

ൃശയ.എബ
      8A

കകൊതിുന, അമയൊയയ

കഥ



ുക൪ വിസിവലടിുനതിനെ ശബബ, ടീവിുനട ശബബ, അലുനതിനെ ശബബ,എലലബ 
തരണബ നെയലണ് ലിസി പപലുമലനെ മണിയടി ശബബ പേടത്. ലിസി വലതി 
ുറകല നനവേിയിുന. അപപലപേുബ പപലുമല൯ േത് തറയിലിട്  നടനിുന. . . . 

. എനനതുബ പപലനല                                േത് ആഹലദനതലനട യലണ് ലി സി നപലടികലറ്. ആദദബതനന 
എനെ നപലന പമലുന്  ു ഖമലപണല?എനലയിരിുബ എുതിയിുണലുേ. ആ വരി 
വലയികലനലണ് ലിസിക് ഏനറ ഇഷബ. പപേ ഇപലവശദബ ലിസി േത് വലയിചപപല 
തിരമലല ആഞടിചുപപലനല അവുനട മനസ് സപനലഷബ നേലണ് അലയടിച. 

ലിസിക് നലനെ േതിപനലനടലപബ ഒു സമലനബ നുനമന്. ഇത് അറിഞ ലിസി  
നിലുറയലനതയലയി. ലിസി തീചനപുതി ഉുപലയിരിുബ. ഇടയ് അമുബ 
ലിസിനയ വടബ തിരിപിുബ. െിലപപല പലവയലണങിപലല. ലിസി െിനിച"േതലപവ 
അഛെ തുന സമലനബ എനിക് വെനര ഇഷമലവപണ . . .അവസലനബ വനര എനെ ൂനട 
തനന ഉണലേപണ . . .”അമ െിരിച. ലിസി ഉറങലനത തനന പനരബ ുലതി. 
സമലനബ സസീേരികല൯ പനരനത തനന പപലുമലനന േലതിുന.പപേ പപലുമല൯ 
പറലഡിനെ മുവശതലയിുന. അവ വീടി നിനിറങി പറലഡിനലതി. അയലുനട 
േയി ഒു നപലതിുണലയിുന. ലിസിുനട മനസ് അത് എതിപിടികല൯ രമിച. 

പപലുമല൯ പറലഡിന് മുവശുനിന് ആപരലനട സബസലരിുേയലയിുന. നപനടന് 
ലിസിനയ അപേഹബ േണ. ഇപങലട് വരല൯ നനേ നേലണ  ആബഗദബ േലണിച. ലിസി 
എതിനര വുന വലഹനബ രദികലനത പറലു ുറിചേടകല൯ രമിച. പിനന  അവ 
േു ുറുനത് ആുപതിയിലലണ്. ലിസിുനട േലുേ നഷനപു. അപപല ഒരല 
ആ നപലതി ലിസിുനട അമുനട കേയി ഏപിചിുന. അമ അത് അവുനട 
നനേയി നേലുു. ലിസി അത് ുറനപപല അനലെിച പപലയി.ഇനനല 
വനരഅവുനട െങലതിയലയിുന. പപേ ഇനിപപല അവക് അത് എതി 
പിടികല൯ പറലനതയലയി. ആ മപനലഹരമലയ പലദരേേ അവുനട േുേനെ 
വിമയിപിനചങിുബ മനസിനന പവദനിപിച. അവ പലദരേേ തപലലടനവ പിനി  
ഒു ൂെ പേു. അത് ലിസിുനട അമ ുറേി നിന് േരുേയലയിുന. . . . . . . . . . . .
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 അഛനെ സമാനന...

േഥ



രൃതി മനനോഹരി

മേഘ.എഎ
    10A രൃതിനീ എര േമനോഹരി !

വണവിമയഎ നി ദശനഎ
ആയിരഎ ൃഷശിഖരങളഎ       
അതി പതിനോയിരഎ കിളികളഎ       
കിളിക ത ഗോനവഎ
അതിലലിയഎ േദേോുത േേരവഎ
ഒുകഎ ുഴ ത സഎഗീതവഎ
നിറയഎ ൂക ത നുഗധവഎ...
രൃതി നി േമനോഹോരിത
അതി േയുനനോനര നെുേനവഎ
ശിശിരഎ തുഎ േഞി തുപഎ
വഷഎ തുഎ േഴയി കൃതിയഎ
വസനഎ തുഎ ൂകളി ുഗധവഎ
ഗീഷഎ തുഎ എരിയന നവയിലഎ
നകന നി ൃശയഭഎഗി 
അതിലലിയനനോനര നെു േനവഎ

കവിത

         മേഹതോ നിറഞ ഒു ൃദയവഎ
േുളവനര മകകോ തയോുള ഒു നെവിയഎ
േുളവനര സഹോയികോ  തയോുള
ഒു കകയേോണ് ഒു വയകിയനട
ഏറവഎ ഉപകോരരദേോയ ആസിക
അലോനത അറിവ് നിറഞ ഒു ശിരസല.

(എ.പി.നജ. അുകലോഎ)



ബാലയകാലം ുത അഷരകാപാടിനാ

കാവയം ുറിുമെ൯ കലാലയം.....
കയ്പാ െുരിും കടലലാളം കിനാുകള
കാ൪മെുു ഞാ൯ കരിമി൯ രസലൊമട
കലാലയ ൂപമെെി കടലലാളം കിനാുകള നിറമയ...

ഒാുലപാുു ഞാമന൯ െുരൊ വസനം
െുരമരണകള........  

ുുകാമരാത് ുു ൂടികളിചതം
നാുൊവി ഗനം ുണഞതം 
ുപി വളകളാ ലകാറി വരു ഞാ
കലാലയ ഭിതികള ത ശിലയി
ൃതി ുഴങം ഗാനൊയ്
ുതകതാളി വിരിയം താളൊയ്
കാ പാകി ലെഘം വിതറി വഷിും
െഴലയാമകള തുഗനൊമണ ുഷിത-

വസനകാമല.............       

                          

വസത സവനങള

    ലെഘ.എം

    10A
                         

   

കവിത



തിരിനാളതിുളളില
ഒു ആതാുണണ
തിരിുടേതല 
നാളതിനെറതല
നെുടപാുനതിനണ ുുളള
ജീവീതതിനെറ....

നെബാസയെ

ഒു ബ്ളാക്&വൈറ് ചിതത

അനിത.എെ

       9A

       
അമിഞൂടി ടേഹം െേലാകിയ 'അമ'

നനഞിനലൂേിനെ െുതലില വഴിനേതിയ 'അഛ൯'

അമും അഛും  നനെവങനളനണ
ൃെയതില വിളകണ നൊുതി നെുു ഞാ൯.

പഴെി മഞിച ടപാനല ഒു ബാകണ & നനവറണ െിതം
 ഒാ൪മെ ൂതൊലതിടലകണ, 
ഞാനിടപാ L.K.Gയില
നിറുളള ൊചെ, ഞാ൯ നൊലിുേുു
 മാതാ.. പിതാ.... ുു... 

പിനന ുടിെനകാപം 
പഠിച-ുേുു A B C D..  ഒുവില z 
ൌുെതിനെ ൊയംുരടിയ െുെ 
തിരിചറിവിനെ നീലാൊശതിടലകണ.....
ഞാ൯ 10-ല പഠിുു
രതീഷുനേ താങാഭാരടമുടമാ
 ൊുെകിേ൪ചയില........ ൊരണം
എനെ അരിെില ഒു ടേഹകേുണണ....
വഴിനേതാ൯ െുതലിനെ വിരലുുണണ
                               
                                            

െവിത



വിരാമമ

ൃദയാകാശതി സേഹതിനെറ 
മഴവിുദിുനതം നവയി 
ചാുനതം സവപം കണ് നാം യാര 
തടുകയാണ് മാറതിനെറ 
സുരനാദം ുഴുുണ്
മാനവെ മാനസാതരം നകാണ് 
പവിരീകരിസേണ
ോനഘടമാണിത്
സേഹചിറക് നകി തമസി  
സജജാതിസ് നതളിയാുവാുളള 
വിനീതരമമാണ് ഈ ുതകം 
ഒപം മഴ നനഞവും
നവയിലി നടനവും 

 
നനി; സേഹം

 അശരണരി അുളിമുനട
സാഗരഗീതനമുതി, സവണപുുത



ഗവ.എചച.എസച.മടപലര- ലലറലല കകറചസച യണലറച. 2018-19
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