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കുഞ്ഞുമനസസ്സില് ഇതള് വസ്സിരസ്സിയുന്ന വസ്സിവരവസ്സിനസ്സിമയ സസാങങ്കേതസ്സിക വസ്സിദദ്യയുടടെ 

"പുഞസ്സിരസ്സി" നമ്മുടടെ വസ്സിദദ്യസാലയതസ്സില് നസ്സിനന്നും പുറതസ്സിറങ്ങുന്ന ഡസ്സിജസ്സിറ്റല് 

മസാഗസസ്സിന് പതസ്സിപസ്സിനന് എലസാവസ്സിധ ആശന്നുംസകളന്നും ങനരുന.

സങന്ദേശന്നും

ടഹെഡന് മസാസ്റ്റര
ശശ. എ.ശശസ്സികുമസാര
ടക.ടക.എന്നും.എചന്.എസന്.എസന്.വണസ്സിതസാവളന്നും

4പുഞസ്സിരസ്സി

ടക.ടക.എന്നും.എചന്.എസന്.എസന് വണസ്സിതസാവളന്നും



നവവംബര് ഒനന്ന് കകേരളപപ്പിറവപ്പിയയായപ്പി നയാവം ആചരപ്പിക്കുന. കകേരളവം എനയാല് 

സുന്ദരമയായ സ്ഥലമയാണന്ന്. 'ദദൈവതപ്പിന്റ സസ്വനവം നയാടന്ന് 'എനറപ്പിയപപടുന 

കകേരളപത നമ്മള് ഒകരയാരുതരുവം എത്രയധപ്പികേമയാണന്ന് കസ്നേഹപ്പിക്കുനതന്ന്. 

നയാടപ്പിപന്റ പച്ചപവം പ്രകൃതപ്പിയുപമയാപക്കെ നമ്മള്ക്കെന്ന് കേയാണയാന് കേഴപ്പിയുനതന്ന് നമ്മുപട 

കകേരളതപ്പില് തപനയയാണന്ന്. നമ്മുപട കദൈശശീയ പകപ്പിയയാണന്ന് മയപ്പില്. മയപ്പിലപ്പിപന 

കേയാണയാന് എന്തു ഭവംഗപ്പിയയാണന്ന്. ഇപതലയാവം ഒത്തു കൂടപ്പിയ ഒരു ഭവംഗപ്പികയറപ്പിയ 

സ്ഥലമയാണന്ന് കകേരളവം. ഇനന്ന് ഈ പ്രളയതപ്പിപനയാടുവപ്പില് കകേരളവം 

അതപ്പിജശീവനതപ്പിപന്റ നയാടയായപ്പി മയാറപ്പിയപ്പിട്ടുണന്ന്.

കകേരളള

അനുനയ. ജപ്പി
9സപ്പി

പകേ.പകേ.എവം.എചന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന് വണപ്പിതയാവളവം

5പുഞപ്പിരപ്പി



ആരരരോടടും കൂട്ടുകൂടരോത്ത ഒരു പ്രകൃതകരോരരിയരോണണ് മമീന. അവള്കണ് കൂട്ടുകരോരരോയരി ആരുടും 

ഉണരോയരിരുനരില. രരണരോ മൂരനരോ രപേര് മരോത്രമരോണണ് അവള്കണ് കൂടരോയരി ഉണരോയരിരുനതണ്. ഒരു 

പേരരിപേരോടരികളരിലടും അവള് പേങങ്കെടക്കുകരയരോ ആരരരോടടും കൂട്ടുകൂടകരയരോ ങചെയരോറരിലരോയരിരുന. 

മറ്റുള്ളവര് അവങള കുറരിചണ് രമരോശടും പേറയടും എനരോയരിരുന അവളുങട ചെരിന. എനരോല് അവള് 

ആരരയടും മനസരിലരോകരില, അവരളയടും ആരുടും മനസരിലരോകരിയരില. ഒറ്റങപ്പെട്ടുരപ്പെരോയരി 

എനരോയരിരുന അവളുങട ചെരിന. അങ്ങങനയരിരരിങകയരോണണ്  അവളുങട സ്ക്കൂളരില് രസരോര്ടണ്സണ് 

രഡേ വനതണ്. അതരില് മമീന പേങങ്കെടത്തരിരുന. കൂടരോയരി അവള്കണ് ആരുമരിലരോത്തതരിനരോല് 

അവളരോങക സങ്കെടങപ്പെട്ടു. എങ്കെരിലടും അവള് പേരരിപേരോടരിയരില് പേങങ്കെടത. അവള് ഓടത്തരിനണ് 

ഉണരോയരിരുന.  അവള് നനരോയരി ഓടരി. ഓടത്തരിനരിടയരില് വമീണു കരോലരില് നമീരുവന. 

അരപ്പെരോള് അവളുങട കരോസരിലള്ള കുടരികള് അവങളങയടത്തണ് ബഞരില് കരിടത്തരി കരോലകള് 

ഉഴരിഞ്ഞു ങകരോടത. അവങള പേരരിപേരോലരിച. അരപ്പെരോള് അവള്കണ് എങനനരിലരോത്ത 

സരനരോഷമുണരോയരി. അവള്കണ് ആത്മധധൈരരടും ഉണരോയരിരുന. ഉചകഴരിഞരോയരിരുന 

അവളുങട അടത്ത മത്സരടും. അവള് വമീണടും ഓടരി. സമരോനടും പ്രഖരരോപേരിക്കുരമരോള് 

മമീനവരിനരോയരിരുന ഒനരോടും സമരോനടും. അരപ്പെരോഴരോണണ് അവളറരിഞതണ് കൂട്ടുകരോരുങട രസ്നേഹവടും 

കരുതലടും എത്രമരോത്രമരോണണ് എനണ്. 

ചെങ്ങരോതരി

നന്ദന.എന
9 സരി  

6പുഞരിരരി

ങക.ങക.എടും.എചെണ്.എസണ്.എസണ് വണരിത്തരോവളടും



മമാനമമമാ മനമസമാ എനന്റെ പുരമയമാ 

മചമാരുന..

അകത്തു പുഴ 

പുറത്തു ഞമാന് 

അകത്തുത്തും പുറത്തുമലമാത്ത നനഞ്ഞ ജജീവവിതത്തും

എനന്റെ കളവിവഞവി അകത്തളത്തവില്ത്തനന്നെ 

വടത്തും കറങ്ങുകയമാണണ.

മഴയുനടെ ഓടയടെചണ 

ഞമാനത്തും അമ്മയുത്തും അക്ഷരവത്തും 

നനഞ്ഞണ കുതവിര്ന.

ഈ സങ്കടെത്തവില് നവിന്നെമാണണ 

പുസ്തകത്തും ഓടയടെകമാനള്ളതമാനണന്നെണ 

ഞമാനറവിഞ്ഞതണ.

ജജീവവിതത്തും 

അഞ്ജലവി.
7 ഡവി

നക.നക.എത്തും.എചണ.എസണ.എസണ വണവിത്തമാവളത്തും

7പുഞവിരവി



നനെഞഞ്ചിലഞ്ചിരഞ്ചിക്കുന്ന കുളഞ്ചിര്കകാറകാണണ് അമ.

മക്കനള അങ്ങുമഞ്ചിങ്ങുങ്ങും തകാലലകാലഞ്ചിച്ചു വളര്തഞ്ചി

സങ്കടങ്ങളങ്ങും സലനകാഷങ്ങളങ്ങും ഉളഞ്ചിനലകാതുക്കഞ്ചി

ഒടുവഞ്ചില് ആനരയുമറഞ്ചിയഞ്ചിക്കകാത തതീരകാദദുഃഖങ്ങനള

പുഞഞ്ചിരഞ്ചിയഞ്ചിലൂനട മറക്കകാന് പഠഞ്ചിപഞ്ചിക്കുന്ന അമ.. 

 

അഞ്ജലഞ്ചി.
7 ഡഞ്ചി

                                  അമ

8പുഞഞ്ചിരഞ്ചി

നക.നക.എങ്ങും.എചണ്.എസണ്.എസണ് വണഞ്ചിതകാവളങ്ങും



ഒരവധധികക്കാലല. അമ്മു തനന്റെ കുടലബവുമക്കായധി അമക്കാവനന്റെ വവീടധിലലകക്ക് ലപക്കായധി. 

അമക്കാവനന്റെ വവീടധില് കുനറെലയനറെ പൂലനക്കാടങ്ങളല പക്കാറെധിപ്പറെക്കുന്ന 

ചധിത്രശലഭങ്ങളമക്കായധിരുന്നു അവളനടെ ഓര്മയധില് ഉണക്കായധിരുന്നതക്ക്. അവള് 

അമക്കാവനന്റെ വവീടധിനലതധി. അവള്കക്ക് പൂലനക്കാടതധിനല പൂകനളെ കക്കാണക്കാന് 

ആകക്കാലക്ഷയക്കായധി. അവള് ലവഗല അമക്കാമനയലപ്പക്കാലല കക്കാണക്കാനത 

പൂലനക്കാടതധിനരധികധിലലകക്ക് ഓടെധിനച്ചെന്നു. പലക്ഷ അവള്കക്ക് ഒരുപക്കാടെക്ക് വധിഷമമക്കായധി 

കക്കാരണല ആ പൂലനക്കാടനമലക്കാല കരധിഞ്ഞുലപക്കായധിരധിക്കുന്നു. അമക്കാമനന്റെ വവീടധില് 

അമക്കാവന് മക്കാത്രലമ ഉണക്കായധിരുന്നുള. അവള് അമക്കാവനന്റെ കൂനടെ കുലറെ ദധിവസല 

ചധിലവഴധിച. അവധധികക്കാലല തവീരക്കാറെക്കായലപ്പക്കാള് അവള് അവധിനടെനധിന്നുല 

ലപക്കാവക്കാനധിറെങ്ങധി. അമക്കാവന് അവള്കക്ക് കുറെച്ചെക്ക് സൂരര്യകക്കാനധി വധിതക്ക് നല്കധി. 

അവള്കക്ക് ഏലറെ സലനക്കാഷമക്കായധി. അവള് വവീടധിനലതധിയതല ആ വധിതക്ക് 

കുഴധിച്ചെധിട. കുറെച ദധിവസല കഴധിഞ്ഞതല അതധില് നധിന്നു നചറെധിയ ഇലകള് മുളെച. 

അവള് ലവഗല തനന്ന ഈ വധിവരല അമക്കാവനന വധിളെധിച പറെഞ്ഞു. പധിനന്ന കുറെച 

ദധിവസല കൂടെധി കഴധിഞ്ഞലപ്പക്കാള് അതധില് നമക്കാടധിട. ആ വധിവരവുല അമക്കാവനന 

അറെധിയധിച. കുറെച നക്കാളകള് കഴധിഞ്ഞലപ്പക്കാള് അതധില് പൂവധിരധിഞ്ഞു. അതക്ക് 

അമയക്കാണക്ക് അവലളെക്കാടെക്ക് പറെഞ്ഞതക്ക് അവള് ഓടെധിനച്ചെന്നു ലനക്കാകധി. അലപ്പക്കാള് 

സൂരര്യകക്കാനധിപ്പൂവധില് ലതന് കുടെധികക്കാന് പൂമക്കാറ്റകളല വണ്ടുകളല നമനല നമനല 

പറെക്കുന്നു നടെക്കുന്നു. അതവളനടെ മനസധിനന ഒരുപക്കാടെക്ക് സലനക്കാഷധിപ്പധിച.

ശക്കാല എസക്ക് 

9 ഇ

അവധധികക്കാലനത ഓര്മയല സൂരര്യകക്കാനധിയനടെ 
ലശക്കാഭയല

നക.നക.എല.എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക് വണധിതക്കാവളെല

9പുഞധിരധി



അനനന്നൊരു ശനനിയന്നൊഴ്ചയന്നൊയനിരുന.സ്ക്കൂളനിലന്നൊത്ത ദനിവസസ.കനിച്ചുവനിനന് കന്നൊടനിലലേകന് ലപന്നൊകണനമെനന് 

ലതന്നൊനനി. കന്നൊരണനമെനന്നൊനണലനന്നൊ? അവനിനടെ നനിറനയ കന്നൊഴ്ചകള് കന്നൊണന്നൊനുള്ളതു നകന്നൊണ്ടുതനന. 

അവനന്റെ ആഗ്രഹസ അറനിഞ്ഞലപന്നൊള് അമ്മ വനിലേകനി. അവനതന് ലകടതന്നൊയനി ഭന്നൊവനിചനില .അമ്മ 

വവീടെനിനന്റെ പുറകുവശലത്തകന് ലപന്നൊയലപന്നൊള് അവന് അമ്മയറനിയന്നൊനത കന്നൊടനിലലേകന് യന്നൊത്രയന്നൊയനി.

മെയനിലേന്നൊടസകുനനിനന്റെ തന്നൊഴ്വരയനിലൂനടെ അവന് നടെനനവീങനി. നവീലേക്കുറനിഞ്ഞനികള് 

പൂത്തുനനില്ക്കുന കന്നൊലേമെന്നൊയനിരുന അതന്. നനിറനയ ലതനവീചകള് പൂലനനുസ പൂനമന്നൊടെനിയസ 

ലശഖരനികന്നൊന് പറനവരുന ആ കന്നൊഴന്ചയസ കണന് അവന് യന്നൊത്ര തുടെര്ന. കുനറ ദൂരസ 

നടെനനവീങനി. അവനന് വലന്നൊത്ത ദന്നൊഹസ ലതന്നൊനനി.ഒരു മെരത്തനിനന്റെ ചുവടനിലേനിരുന. അലപന്നൊനളന്നൊരു 

ശബസ.. അവന് ഭയലത്തന്നൊനടെ ലനന്നൊകനി. അനതന്നൊരു അരുവനിയന്നൊയനിരുന. അവനലങന്നൊലടകന് 

നടെന.അവന് ഇതുവനര കന്നൊണന്നൊത്ത ഒരു കന്നൊടരുവനി. അവന് നവള്ളത്തനില് കളനിച്ചുസ നവള്ളസ 

ലകന്നൊരനിക്കുടെനിച്ചുസ ദന്നൊഹസ തവീര്ത്തു. പനിനവീടെന് അവനിനടെനനിനസ അവന് യന്നൊത്രയന്നൊയനി. ലനരസ ഇരുടനി. 

അവനന് വലന്നൊത്ത ഭയസ ലതന്നൊനനി. അവന് സഞ്ചരനിച വഴനിയസ മെറനലപന്നൊയനിരുന. ഒരു 
മെരത്തനിനന്റെ ചുവടനിലേനിരുന കരയന്നൊന് തുടെങനിയ അവനന അതുവഴനി വന ഒരു ലവടകന്നൊരന് 

കണ്ടു. അലദ്ദേഹസ അവനന്റെ അടത്തന് നചെനനിടന് ലചെന്നൊദനിച്ചു... 

ആരന്നൊണു നവീ ?

എനന്നൊ ലപരന് ? 

എങനിനന ഈ കന്നൊടനിനലേത്തനി ?

അവന് പറഞ്ഞു , എനന്റെ ലപരന് കനിച്ചു. നടെന കന്നൊരര്യങനളലന്നൊസ വനിശദവീകരനിച്ചു. അലദ്ദേഹസ 

അവനന സമെന്നൊധന്നൊനനപടത്തനി. എനനിട്ടു പറഞ്ഞു അമ്മ പറയന്നൊനത ഒരനിടെലത്തക്കുസ ലപന്നൊകരുതന്. 

ഞന്നൊന് ഇലപന്നൊള്ത്തനന നനിനന്റെ വവീടനില് നകന്നൊണ്ടുവനിടെന്നൊസ. അലദ്ദേഹസ അവലനയസ കൂടനി നടെന. 

അങനന ഒരു നകന്നൊച്ചുഗ്രന്നൊമെത്തനിലുള്ള അവനന്റെ വവീടനില് നകന്നൊണ്ടുവനിട്ടു. അവന് അലദ്ദേഹലത്തന്നൊടെന് 

നനനി പറഞ്ഞു. പനിനവീനടെന്നൊരനികലുസ അമ്മ പറഞ്ഞതന് അനുസരനികന്നൊനത കനിച്ചു ഒരനിടെലത്തക്കുസ 

ലപന്നൊയനിടനില.

കനിച്ചുവനിനന്റെ സഞ്ചന്നൊരസ

അക്ഷര.എസന്
9 ഇ.

10പുഞ്ചനിരനി

നക.നക.എസ.എചെന്.എസന്.എസന് വണനിത്തന്നൊവളസ



പ്രശസ്ത പകക്ഷിനക്ഷിരരീകകനനായ സലരീലീം അലക്ഷി ശക്ഷിഷഷ്യനുമമനാതത്ത് 

സഞ്ചരക്ഷിക്കുകയനായക്ഷിരുന. വഴക്ഷിയരക്ഷികക്ഷില് വചത്ത് കുമറെ പപരയ്ക്കയലീം 

നനാരങ്ങയമമനാമക്കെ വനാങ്ങക്ഷിക്കെഴക്ഷിച്ചുതുടങ്ങക്ഷി. അപപനാഴനാണത്ത് സലരീലീം അലക്ഷി 

ശ്രദക്ഷിചതത്ത്. ശക്ഷിഷഷ്യന്  ഒമരനാറ്റപപരക്കെനാ പപനാലലീം കഴക്ഷിക്കുനക്ഷില. 

എന്തുപറ്റക്ഷി? പപരയ്ക്ക ഇഷ്ടമപല ?അപദ്ദേഹലീം തക്ഷിരക്കെക്ഷി. 'എനക്ഷിക്കെത്ത് പപരയ്ക്കനാ 

തക്ഷിനനാല് വയറുപവദന വരുലീം. ഞനാനതു കഴക്ഷിക്കെനാറെക്ഷില.' ശക്ഷിഷഷ്യമന്റെ 

മറുപടക്ഷി പകടത്ത് സലരീലീം അലക്ഷി ചക്ഷിരക്ഷിച്ചു. അതക്ഷിമന്റെ കുരുക്കെള് നരീ 

ചവചരക്കുനണനാവലീം. അതനാണത്ത് വയറുപവദന വരുനതത്ത്. പകക്ഷികമളെ 

പനനാക.. 'പപരയ്ക്കനാ പകക്ഷികള് കഴക്ഷിക്കുനതുപപനാമല പവണലീം 

കഴക്ഷിക്കെനാന്. കുരു വക്ഷിഴുങ്ങുകയലനാമത ചവചരയ്ക്കരുതത്ത്. ' സലരീലീം അലക്ഷി 

പറെഞ്ഞതത്ത് ശക്ഷിഷഷ്യന് അനുസരക്ഷിച്ചു. പക്ഷിനരീടത്ത് ഒരക്ഷിക്കെലലീം അയനാള്ക്കെത്ത് 

പപരയ്ക്ക തക്ഷിനക്ഷിടത്ത് വയറുപവദന വനപതയക്ഷില.

പപരയ്ക്ക

വക്ഷിനരീഷത്ത്.എസത്ത് 

9.ബക്ഷി.

മക.മക.എലീം.എചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത് വണക്ഷിതനാവളെലീം

11പുഞ്ചക്ഷിരക്ഷി



നമ്മുടടെ ജജീവവിതതവില് നടെകക്കാത പല സസംഭവങ്ങളുമുണണ. ചവിലപപക്കാള് അതണ നമുകണ 

സസ്വപ്നതവില്കൂടടെയക്കാണണ യക്കാഥക്കാര്തത്ഥ്യമക്കാകുന്നതണ.നമുകണ എപങ്ങക്കാടട്ടെങവിലസം പപക്കാവണടമന്നുടണ 

ങവില് ചവില മക്കാതക്കാപവിതക്കാകള് സമ്മതവിക്കുകയവില. അപപക്കാള് അതണ സസ്വപ്നതവില്ക്കൂടടെയക്കാണണ 

സസംഭവവിക്കുന്നതണ.ചവിലര് സസ്വപ്നതവില് സസംസക്കാരവിക്കുന്നവരുണക്കാകുസം. അങ്ങടനയക്കാണണ മക്കാതക്കാ 

പവിതക്കാകള് അവര്കണ അങ്ങടനടയക്കാരു ആഗ്രഹമുടണന്നണ മനസവിലക്കാക്കുന്നതണ. നന്നക്കായവി 

ഉറങ്ങുപമക്കാഴക്കാണണ സസ്വപ്നസം കക്കാണുന്നതണ. സസ്വപ്നസം കക്കാണുപമക്കാഴക്കാണണ പല കക്കാരത്ഥ്യങ്ങളുസം മനസവില് 

വരുന്നതണ. നല സസ്വപ്നസം കക്കാണുപമക്കാള് മനസവില് സപനക്കാഷസം പതക്കാന്നുസം. നമുടകക്കാരു 

ലകത്ഥ്യമുണക്കാകുന്നതണ സസ്വപ്നതവില്ക്കൂടെവിയക്കാണണ. സപനക്കാഷമവിലക്കാത സസ്വപ്നവസം കക്കാണുസം. പടക 

എലക്കാവര്ക്കുസം സപനക്കാഷകരമക്കായ സസ്വപ്നസം കക്കാണക്കാനക്കാണണ ഇഷസം.

ജവിന്സവി.എസണ
9 ഇ

സസ്വപ്നസം

12പുഞവിരവി

ടക.ടക.എസം.എചണ.എസണ.എസണ വണവിതക്കാവളസം



വവിവവാഹഹം കഴവിഞഞ്ഞ് ആറു വര്ഷങ്ങള്ക്കുശശേഷവഹം ഒരു നനീണ്ട യവാത്ര ശപവാവകയവാണഞ്ഞ്. ഓശരവാ 
ശക്ഷേത്രതവിനന്റെയഹം മുന്പവില് നവിനഹം ഇരുമനസ്സുകളഹം ശതവാരവാത കണ്ണുനനീരുമവായവി ഇരുകകകളഹം 
കൂപവി പവാര്തവിക്കുന്നതഞ്ഞ് ഒന്നവാണഞ്ഞ്, 'ഞങ്ങള്കഞ്ഞ് ഒരുണവിനയ തന്നവാലഹം'. അവര്  ശക്ഷേത്രതവില് നവിന്നഞ്ഞ് 
തവിരവിയശമവാഴവാണഞ്ഞ് എവവിനടെനവിശന്നവാ ഒരു കരചവില്. ശേബഹം ശകട്ട ദവികവിശലേകഞ്ഞ് ഓടെവിനചന്നഞ്ഞ് 
ശനവാക്കുശമവാഴവാണഞ്ഞ് ഒരു പവി ഞഞ്ഞ് കുഞഞ്ഞ് ! അവര് ആ കുഞവിനനയനമടുതഞ്ഞ് നനശഞവാടെഞ്ഞ് ശചേര്തഞ്ഞ് ഒരു 
ഉമ്മ വച. 

ആശരവാ ഉശപക്ഷേവിചഞ്ഞ്  ശപവായ  ഒരു നനകക്കുഞഞ്ഞ്. തനന്റെ മകനവാണവിനതനഹം, നനദവഹം ഞങ്ങള്കഞ്ഞ് തന്ന 
ഉണവിയവാണവിതഞ്ഞ് എനഹം അവര് വവിശേശ്വസവിച. സശനവാഷശതവാനടെ നതവാഴുതു മടെങ്ങവി. ആ കുഞവില് 
അവര് കണ്ടതഞ്ഞ് അവരുനടെ സശനവാഷങ്ങളഹം, തതവാഗങ്ങളഹം എലവാമവായവിരുന. ശസ്നേഹവിചഹം ലേവാളവിചഹം 
കുശറേ നവാളകള് കടെനശപവായവി. അശപവാഴവാണഞ്ഞ് അച്ഛനന്റെ മരണഹം. അങ്ങനന അവര് ഒറ്റയവായവി. അവന്  
നലനവിലേയവില് എത്തുന്നതവിനവായവി അമ്മ ഒരുപവാടെഞ്ഞ് പയതവിചവിരുന. ഒവാശരവാ ദവിവസഹം കഴവിയശനവാറുഹം 
അവന് വലതവാകുകയഹം അമ്മ  വൃദ്ധയവാവകയഹം നചേയ. മകന് പഠവിചവലതവാകുശമവാള് എനന്ന 
മറേക്കുശമവാ എനഹം അവനന്റെ ജനീവവിതതവില് ഞവാനനവാരു ഭവാരമവാകുശമവാ എനഹം ആ അമ്മയനടെ മനസഞ്ഞ് 
അവനറേവിയവാനത ശവദനവിചവിരുന. മകന് നപനട്ടനതനന്ന അമ്മയവില്നവിനഹം അകലേവാനഹം 
ഒരവികല്ശപവാലഹം സഹംസവാരവിക്കുകയഹം നചേയവാതവായവി. വനീട്ടുശവലേയവായവി ഒരു ശജവാലേവികവാരവിനയ 
നവിര്തവിയവിരുന. അശപവാഴുഹം എനന്റെ മകന് വരുനമനഹം എശന്നവാടെഞ്ഞ് സഹംസവാരവിക്കുനമനഹം വവിചേവാരവിചഞ്ഞ് 
വനീട്ടവിനലേ മുറേവിയനടെ ഒരുവശേതഞ്ഞ് കവാതവിരവിക്കുകയവാണഞ്ഞ് ആ അമ്മ. അമ്മ ശരവാഗശേയയവിലേവായവിട്ടുശപവാലഹം 
ഒരവികല്ശപവാലഹം അശനശ്വഷവികവാനവായവി ആ മകന് വന്നവില.  നപനട്ടനന്നവാരു ദവിവസഹം അമ്മ മരവിച. 
പവിന്നനീടെഞ്ഞ് കുനറേ കവാലേങ്ങള്ക്കു ശശേഷമവാണഞ്ഞ് തവാന് തനവിചവാകുന എനഹം  ഒറ്റനപടുകയവാനണനഹം 
തനവികഞ്ഞ് വവിഷമഹം പറേയവാന് ഇനവി ആരുമവിലശലവാ എന്ന സങ്കടെഹം അവനന അലേട്ടവാന് തുടെങ്ങവിയതഞ്ഞ്. 
അന്നവാണഞ്ഞ് അവന് അമ്മയവിലവാത ദദുഃഖഹം അറേവിഞതഞ്ഞ്. കഴവിഞ്ഞുശപവായ കവാലേങ്ങള് ആശലേവാചേവിചഞ്ഞ്  
മകന് ഒരുപവാടെഞ്ഞ് കരയകയഹം അമ്മശയവാടെഞ്ഞ് നചേയ്ത ഓശരവാ ക്രൂരതകളഹം ഒനന്നവാന്നവായവി ഓര്ത്തു കരഞ്ഞു. 

വളനരയധവികഹം സങ്കടെശതവാനടെ അവന് ആശലേവാചേവിച. ഇശപവാള് എനന്റെ അമ്മ അരവികവില് 
ഉണ്ടവായവിരുനനവങ്കവില് എന്നഞ്ഞ്. അമ്മയനടെ മടെവിയവില് തലേ ചേവായവിരുനനവങ്കവിനലേന്നഞ്ഞ്. അമ്മശയവാടെഞ്ഞ് നചേയ്ത 
ക്രൂരതകള് എന്തു തനന്നയവായവാലഹം അതഞ്ഞ് തനീരവിലവാനയന്നഞ്ഞ് അവനറേവിഞ്ഞു. പവായശവിതമവായവി 
അമ്മമവാര്ക്കുശവണ്ടവി ഒരു നചേറേവിയ സനതവാസവിമഠഹം പണവിതു. ഒരുമവാസഹം നകവാണ്ടഞ്ഞ് അതവില് കുനറേ 
ആളകള് എതവിശചര്ന. അവനരനയലവാഹം സശ്വനഹം അമ്മനയശപവാനലേതനന്ന ശസ്നേഹവിച, 

ഒരുപവാനടെവാരുപവാടെഞ്ഞ്. അവന് ആഗ്രഹവിച ഈ ശലേവാകതഞ്ഞ് എനന്നശപവാനലേ നതറ്റുനചേയ്ത ഒരു 
വതകവിയണ്ടവാവവാന് പവാടെവില. ഒരവികലഹം നനവാന്തുനപറ്റ സശ്വനഹം അമ്മനയ ഉപദ്രവവികരുതഞ്ഞ്, 
ഉശപക്ഷേവികരുതഞ്ഞ്. അവരവിലവാത ദദുഃഖഹം പവിന്നനീടെവാണഞ്ഞ് നമ്മളറേവിയന്നതഞ്ഞ്.

വൃദ്ധസദനതവിനലേ അമ്മ

മഹവിത.എഹം
9.ബവി.

നക.നക.എഹം.എചേഞ്ഞ്.എസഞ്ഞ്.എസഞ്ഞ് വണ്ടവിതവാവളഹം
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പ്രണയയം എനന്നാല് എനന്നാണണ? ആരരിലയം ആര്കയം തതന്നാനന്നാവുന ഒനന്നാണണ 
പ്രണയയം. ഇനതത്തെ സമൂഹത്തെരിനണ ഒരു തതറരിദന്നാരണയുണണ . ഒരു 
ആണയം തപെണയം തസ്നേഹരികനതന്നാണണ പ്രണയതമെനണ. ഇനതത്തെ 
സമൂഹത്തെരിതലെ മെനുഷഷ്യന് പ്രണയരികനനതണ ഇങ്ങതനയന്നാണണ. അത്രയയം 
ഈ മെനുഷഷ്യന് തന്നാഴ്ന്നുതപെന്നായരിരരികന. എനന്നാല് പ്രണയതമെനതണ ഇതു 
മെന്നാത്രമെല, എന്തുതകന്നാണണ നമ്മുതടെ അമ്മതയ പ്രണയരിച്ചുകൂടെന്നാ? എന്തുതകന്നാണണ 
നമ്മുതടെ അച്ഛതന പ്രണയരിച്ചുകൂടെന്നാ? എനരിനണ, നമുകണ നമ്മുതടെ 
സതഹന്നാദരങ്ങതളെ പ്രണയരികന്നാമെതലന്നാ?

ഒരു ആണയം തപെണയം തസ്നേഹരികനതണ മെന്നാത്രമെല പ്രണയയം. മെന്നാതൃതതയം ഒരു 
പ്രണയമെന്നാണണ. അച്ഛനുയം അമ്മയയം കുടരികതളെന്നാടുള്ള പ്രണയയം, കുടരികള്കണ 

സതഹന്നാദരങ്ങതളെന്നാടുള്ള പ്രണയയം. അങ്ങതന അങ്ങതന നമുകണ 
ആതരതയലന്നായം പ്രണയരികന്നായം. ഇനതത്തെ സമൂഹത്തെരിതലെ മെനുഷഷ്യന് 
തതറരിദരരികതപ്പെടുകയന്നാണണ. നമ്മുതടെ അറരിവരിലന്നായ്മതകന്നാണണ തപെന്നാലയം 

മെതറന്നാരന്നാതളെ തതറരിദരരികരുതണ. പ്രണയയം സുന്ദരമെന്നാണണ അതണ 
എങ്ങതനതയലന്നായം സുന്ദരതമെനണ മെനസരിലെന്നാകന്നാന് നമുകണ കഴരിയുനരില. 

ഇതരില് നരിനണ ഇനതത്തെ സമൂഹയം ഒരുപെന്നാടെണ മെന്നാതറണരിയരിരരികന. 
ഇനതത്തെ തലെമുറയരിതലെ കുടരികള് സതനയം അമ്മയുതടെയുയം അച്ഛതന്റെയുയം 
സതഹന്നാദരങ്ങളുതടെയുയം തസ്നേഹയം വരിടണ മെതറന്നാരു പ്രണയത്തെരിനണ തവണരി 

അലെയുകയന്നാണണ. ഇതപ്പെന്നാള് നമ്മള് പ്രണയയം എന വന്നാകരിതന്റെ അര്ഥയം 
മെനസരിലെന്നാകനരില. നമുകണ ആതരയുയം പ്രണയരികന്നായം. എനരിനണ നമുകണ 
മൃഗങ്ങതളെതപ്പെന്നാലയം പ്രണയരികന്നായം. പ്രണയതമെന വന്നാകരിതന്റെ അര്ഥയം 
തസ്നേഹമെന്നാണണ. തസ്നേഹത്തെരിനണ ഒരു ഉദന്നാഹരണമെന്നാണണ മെന്നാതൃതതയം. അതണ 
മെനസരിലെന്നാകന്നാന് നമുകണ കഴരിയുനരില. ഈ സമൂഹയം ഇതരില് നരിനണ 

ഒരുപെന്നാടെണ മെന്നാറണയം. ഒരു ആണയം തപെണയം സയംസന്നാരരിച്ചു നരില്കതമന്നാള് 
അവര്കള്ളരിതലെ സസൗഹൃദതത്തെ പ്രണയയം എനണ തതറരിദരരിചണ അവതര 

തലെന്നാകത്തെരിനണ മുനരില് തതറ്റുകന്നാരനന്നാകന. സമൂഹയം ഇനണ തതറ്റുകന്നാതരന 
മുദ്രകുത്തെരിയ ആ ജനസമൂഹതത്തെ കുറകന്നാരന്നാകരിയവരുതടെ ചരിന 

മെന്നാതറണതണ തരികച്ചുയം അനരിവന്നാരഷ്യമെന്നാണണ.

പ്രണയയം

തസന്നാന. എസണ
      9 ഇ
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ഞഞാന്  എനന്റെ  ആറഞാറാം  കഞാസസ്  മുതല്  തുടര്ച്ചയഞായയി  അനനന്വേഷണ  നപഞാജകസ്  നചെയ്തു വരുന. പനക്ഷേ ഈ  
വര്ഷറാം  ഇതഞാ  എനന്നെ  അത്ഭുതനപ്പെടുതയിനകഞാണസ്   സബസ്  ജയില്ല  ശഞാസ്ത്രനമേളയയില്  രണഞാറാം  സ്ഥനവറാം  എ   
നഗ്രേഡറാം  ലഭയിച.  ഞഞാന്  തയിരനഞ്ഞെടുത വയിഷയറാം  പഞാസയികസ് - മേലയിനനീകരണവറാം  പരയിഹഞാരവറാം  എന്നെതഞാണസ്. 
 എനന്നെഞാനടഞാപ്പെറാം  നപഞാജകയിനസ്  ഉണഞായയിരുന്നെതസ്  എനന്റെ  കൂട്ടുകഞാരയി  അപര്ണ്ണയഞായയിരുന. ചെയില  
സമേയങ്ങളയില്  അവള്  എനന്നെ  കരയയിപ്പെയിച്ചഞാലറാം  ഞങ്ങനളഞാരുമേയിച്ചസ്  ശഞാസ്ത്രനമേളകഞായയി  ഒരു കയിടയിലന് 
നപഞാജകസ് തയഞാറഞാകയി. ജയില്ലഞാ ശഞാനസ്ത്രഞാത്സവതയിനസ് നഞാല ദയിവസമേയിരയിനക ടനീച്ചര് ഞങ്ങനളഞാടസ് നചെഞാദയിച മേകനള 
സര്നവ തയഞാറഞാകയിനയഞാ? അനപ്പെഞാഴഞാണസ് ഞങ്ങള് ആനലഞാചെയിച്ചതസ് സര്നവ എവയിനട? അന തനന്നെ ഞങ്ങള് 
കഞാസയിനല മേറ്റു രണ്ടു സുഹൃത്തുകനളയറാം കൂടയി സര്നവ എടുക്കുവഞാന് ഇറങ്ങയി. അനണഞായ അനുഭവറാം ഞങ്ങനള 
വളനര ദദുഃഖതയില് ആഴയി ഷണ്മുഖന് എന്നെ ഒരു ഗൃഹനഞാഥന് ഞങ്ങള് സര്നവ എടുക്കുന്നെതസ് ഒട്ടുറാം ശരയിയല്ലഞാ 
എന തുടങ്ങയി ഞങ്ങനള ഒരുപഞാടസ് വഴക്കു പറഞ. അതയില്നയിനറാം ഞങ്ങള്ക്കു ഞങ്ങളുനട നതറസ് 
മേനസയിലഞായയി. ദയിവസങ്ങള് നപനടന കടനനപഞായയി. ശഞാസ്ത്രനമേളയനട തനല ദയിവസറാം സഞാര് കഞാസയിനലകസ് വന 
പറഞ. നഞാനള ശഞാസ്ത്രനമേളയസ് നപഞാകുന്നെ കുടയികള് എടസ് മേണയിക്കു സ്കൂളയില് എതണറാം. പയിനറന രഞാവയിനല എടസ് 
മേണയിക്കു ഞങ്ങള് സ്ക്കൂളയിനലതയി. ഞങ്ങളുനട സഞാമേഗ്രേയികളുറാം നപഞാജക്ടുനമേല്ലഞാറാം വണയിയയിനലകസ് കയറയി. യഞാത്ര 
തുടങ്ങയി ഒമ്പതസ് -ഒമ്പതര മേണയിയഞായനതഞാനട ഞങ്ങള് എ.എസസ്.എറാം.എച്ചസ്.എസസ്.എസസ് ആലത്തൂരയില് എതയി. 
സ്ക്കൂള് കണനപ്പെഞാള് അത്ര ഭയമുണഞായയിരുന്നെയില്ല. ഞങ്ങള് അകനതകസ് പനവശയിച്ചസ് നപഞാജകസ് വയിഭഞാഗറാം 
കനണതയി.  അവയിനട എതയിയയിരുന്നെ ടനീമുകനള കണനപ്പെഞാള് ശരയിക്കുറാം ഞങ്ങള് ഭയന. ടനീച്ചര്മേഞാര് നല്കയിയ 
ധധൈരര്യമേഞാണസ് ഞങ്ങനള അവയിനട നയിര്തയിയതസ്. ഞങ്ങള് എല്ലഞാറാം എടുതസ് പുറതസ് നയിരതയി നവച. രണ്ടു 
മേണയിക്കൂനറഞാളറാം ഞങ്ങള് കഞാത്തുനയിന. ജഡസ്ജസ് വന്നെയില്ല. നപനടന എവയിനടനയിനന്നെഞാ ഒരു ശബറാം അപ്പുറനത 
ഹഞാളയില് ജഡസ്ജസ് വന എന്നെസ്. ഇതുനകട ഞങ്ങള്   നഞടയിനപ്പെഞായയി . എവയിനടനയിനന്നെഞാ ഒരു ഊര്ജറാം അനപ്പെഞാഴറാം 
ഞങ്ങള്കസ് ലഭയിചനകഞാണയിരുന. കുറച സമേയതയിനു നശഷറാം അടുതസ്  നയില്ക്കുന്നെ  ടനീമുകഞാര് പറഞ.സമേയറാം 
അവര് അനുവദയിക്കുന്നെതസ് നവററാം മൂന്നെസ് മേയിനയിറഞാണനത്ര. അരമേണയിക്കൂറയിനലക്കുള്ളതഞാണസ് ഞങ്ങള് പഠയിച്ചയിടസ് 
നപഞായതസ്. ആ അഞ്ചു മേയിനയിറ്റുനകഞാണസ് ഞങ്ങള് മൂന മേയിനയിറയിനലക്കുള്ളതസ് ഉണഞാകയി. ജഡസ്ജസ് ഞങ്ങളുനട 
അടുനതതയി വയിഷയറാം നചെഞാദയിച അവര് പറഞ തുടങ്ങയിനകഞാളു. ഞങ്ങള് വയിചെഞാരയിച്ച വയിഷയങ്ങള് പറയഞാന് 
സഞാധൈയിച്ചയിനല്ലങയിലറാം ഞങ്ങള് കുഴപ്പെമേയില്ലഞാനത പറഞ നയിര്തയി എങയിലറാം അതയില് തൃപയിനപ്പെടഞാന് ഞങ്ങള്കസ് 
സഞാധൈയിച്ചയില്ല. പരയിപഞാടയികള് കഴയിഞ ഞങ്ങള് വനീടയിനലതയി. പയിനറ ദയിവസറാം സ്കൂളയിനലകസ് നപഞായനപ്പെഞാഴഞാണസ് 
ടനീച്ചര് പറഞ്ഞെതസ് ഞങ്ങള്കസ് നഞാലഞാറാം സ്ഥഞാനവറാം എ നഗ്രേഡറാം ലഭയിച എന്നെസ്. ഈ അനുഭവതയില് നയിന ഞഞാന് 
മേനസയിലഞാകയിയ ഏറവറാം വലയിയ സതര്യറാം, സഞാധൈയികയിനല്ലന സന്വേയറാം വയിചെഞാരയിച ഒരയികലറാം ഒഴയിഞമേഞാറരുതസ്. 
ശ്രമേയിക്കുക.. വയിജയറാം ഉറപ്പെസ്.

എനന്റെ  ശഞാസത്രനമേള  അനുഭവറാം

നഗഞാപയിക ആര്
9 സയി

നക.നക.എറാം.എചെസ്.എസസ്.എസസ് വണയിതഞാവളറാം

15പുഞയിരയി



എനനികക്ക് പനനിനനീര്പ്പൂവക്ക് ഒരുപപാടക്ക് ഇഷ്ടമപായനിരുന. വനീടനിലലെ 
പനനിനനീര്ലചെടനിയനില് ആദദ്യലത്തെ പൂവുണപായപപപാള് എനനികക്ക് 
ഒരുപപാടക്ക് സപനപാഷമപായനി. ആ സപനപാഷഷം അധനികപനരഷം 
നനീണ്ടുനനിനനില. വനീടനിലലെ ഒരു കുസൃതനികുടനിയപാണക്ക് വപാവ. എനഷം 
വനീടനിലലെ ഓമനയപായനിരുന അവള്. അധനികവുഷം അമ്മ അവലളെ 
വഴക്കുപറയപാറനില. ഞങ്ങള് തമ്മനില് എനഷം വഴകപായനിരുന. 

എങനിലഷം എനനികവലളെ പനിരനിഞനിരനികപാന് കഴനിയുമപായനിരനിനനില. 
വഴകനിടപാന് ആരുമനിലപാതനിരുനപാല് വനീടനില് തനനിചപായതുപപപാലലെ 
പതപാനഷം. അവള് പൂപറനിചതുഷം ഞപാന് ഉചത്തെനില് അമ്മപയപാടക്ക് 
പരപാതനിലപട. അമ്മ അവലളെ വഴക്കുപറലഞങനിലഷം അലതലന 
പബപാധനിപനികപാനപായനിരുന. ഞപാന് ദയപാപൂര്വഷം പനനിനനീര്ലചടനിലയ 
പനപാകനി. അതക്ക് എപനപാടക്ക് പരപാതനിപറയുകയപാപണപാ. 
അടുത്തെലമപാടനിടുപമപാള് തലന ഞപാന് അവപളെപാടക്ക് ഈ 
പൂവനിരനിഞപാല് പറനികരുലതനക്ക് പറഞനിരുന. എങനിലഷം അവള് 
അതക്ക് പകടനില. പനിപറ്റേനക്ക് സ്ക്കൂളെനില് പത്തുദനിവസലത്തെ കദ്യപാമനിനക്ക് 
ഞപാന് പപപാവുകയപായനിരുന. ഞപാന് പപപാവുപമപാള് അതനില് രണ്ടു 
ലമപാടണപായനിരുന. പപപാവുപമപാള് ഞപാന് അവപളെപാടക്ക് ഈ 
പൂവനിരനിയുപമപാള് പറനികരുലതന പറഞ. ഞപാന് 
തനിരനിച്ചുവരുപമപാള് ലചെടനിയനില് നനിനഷം പൂകള് ആരുഷം 
പറനിചനിരുനനില. എനനികക്ക് സപനപാഷമപായനി. വപാവലയ 
ഓടനിലചലനടുത്തെക്ക് ഉമ്മവയപാന്പതപാനനി മുറനിയനിപലെകക്ക് ലചെന. 

വപാവലയ അപനന്വേഷനിക്കുപമപാള് അമ്മയുലട കണ്ണുനനിറഞനിരുന. 

അമ്മ അടുത്തെ മുറനിയനിപലെകക്ക് കകചൂണനി. ഞപാന് ഓടനിലചനക്ക് 
പനപാകനിയപപപാള് ഭനിത്തെനിയനില് വപാവയുലട ലഫ്രെയനിഷം ലചെയ്ത 
മപാലെയനിട പഫപാപടപാ മപാതഷം.. അതനിനുതപാലഴ ചെന്ദനത്തെനിരനി...     

പനനിനനീര്പ്പൂവക്ക്

മനീര ടനി
9 സനി

16പുഞനിരനി

ലക.ലക.എഷം.എചെക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക് വണനിത്തെപാവളെഷം



മനനനോഹരമനോയ പ്രകൃതതി ഇനന്ന് നനോനശനോന്മുഖമനോയ അവസ്ഥയതിലനോണന്ന്. പണന്ന് കണ 

പ്രകൃതതിയല്ല ഇനന്ന് നമ്മള് കനോണുനതന്ന്. ഇനപനോള് എല്ലനോല്ലാം നശതികനോറനോയ 

അവസ്ഥയതിലനോണന്ന്. പണണനോണക നമ്മുണടെ പ്രകൃതതി വളണര മനനനോഹരതിയനോയതിരുന. ഇനപനോള് 

പ്രകൃതതിണയ ആര്കല്ലാം ശ്രദതികവനോന് സമയല്ലാം തതീണര ഇല്ലനോണതയനോയതി. വന്നതനോതതിലുള്ള 

ഉതന്ന്പനോദനതതിനന്ന് വന്നതനോതതിലുള്ള പ്രകൃതതിചൂഷണല്ലാം. പരതിസ്ഥതി സല്ലാംരക്ഷണതതില് നനോല്ലാം 

വളണര പതിനതിലനോണന്ന്. നനോല്ലാം ജതീവതികന ചുറ്റുപനോടെന്ന് നനോല്ലാം തണന സല്ലാംരക്ഷതികണല്ലാം. മരല്ലാം 

നട്ടുവളര്തല്, ജലനസനോതസ്സകളുണടെ സല്ലാംരക്ഷണല്ലാം എനതിവയനോയതി നനോല്ലാം തണന 

മുനതിടതിറങ്ങണല്ലാം. നറനോഡതിണന്റെ വശങ്ങളതില് എല്ലനോ മനോലതിനന്യങ്ങളുല്ലാം ഇടുന. നമ്മള് പ്രകൃതതിനയ 

ചൂഷണല്ലാം ണചെയനോല് ശശ്വസതികനോന് വനോയു കതിടനോതനോവല്ലാം. മനുഷന്യര് പ്രകൃതതിണയ നശതിപതികന. 

നമ്മള് തണന മരങ്ങള് ണവടതിനശതിപതികന. ഇനപനോള് മനുഷന്യണന്റെ പ്രകൃതതിയുമനോയുള്ള 

ബനല്ലാം കുറഞ്ഞുവരുകയനോണന്ന്. അതതിനനോല് പ്രളയതതിണന നനരതിനടെണതിയുല്ലാം വന. നമ്മള് 

പ്രകൃതതിണയ സല്ലാംരക്ഷതിചനോല് പ്രകൃതതി നമ്മണളയുല്ലാം സല്ലാംരക്ഷതികല്ലാം. ഇല്ല എങതില് പ്രകൃതതി 

നമ്മണള കകവതിടുകതണന ണചെയല്ലാം.

പ്രകൃതതി

ശ്രതീലകതി
9.ഇ.

ണക.ണക.എല്ലാം.എചെന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന് വണതിതനോവളല്ലാം

17പുഞതിരതി



  

The rain is always a welcome as we need water. It was a  sultry day. No breeze 

and everything was still. Soon  black clouds began to gather in the sky. It grew 

dark and the sun went behind the clouds, strong wind blew with thunder and 

lightning. The rain came our streets and filled with water. The children became 

happy and enjoyed the rain. Some children like to play in the ground with their 

umbrellas. They splash water on each other. Some children love to float paper 

boats in the water,  a day of great joy to them. Some people stay at home and 

pass the day without doing anything. It rains all day long. None can go out 

without an umbrella. Roads filled with muddy water  on rainy days. The poor 

suffers a lot on rainy days. We like to play in the garden when the  rain showers 

on us. When the rain stops and we need to get back. Rain is the beautiful seen 

of the world. I simplify love rainy day. Rain is the blessing of God. Rain looks 

like a pearls. When the rain  cry the hills rejoice and laugh. The flowers become 

happy, the fields and the cloud as lovers. I like a rain

Arya M
9C

RAIN 

18പുഞഞ്ചിരഞ്ചി

കക.കക.എഎ.എചച.എസച.എസച വണഞ്ചിതത്താവളഎ



I am jealous of the rain 

It gets close to you

Closer than ever  

It touches your skin

It combs your hair

It comes when I am sad

It says when you're happy

I love but you don't love me so I say

I am jealous of the rain 

Jibina J
9 D

Rain

കക.കക.എഎ.എചച.എസച.എസച വണണ്ടിതത്താവളഎ

19പുഞണ്ടിരണ്ടി



இறுதிசுற்றுக்குள் புகுந்து விட்டடடோம

நடோட்களும இல்லல,

நடோழிலககளும இல்லல.

இறுதிப் புலகயும

தீரும டவேலளையில்

உயிர் பறிக்கும - உன

நிலனைவில்ககடோள்!

என உயிர்பறித்த- உன

உயிர்குடிக்கும

உற்சடோகப்புலக நடோன.

நடோன புலகந்து

அழியும டபடோது

உன அழிவிற்குக்

கடோரணமடோனைவேன - நடோன

சிககரட். 

சசகரரடட

 ஷஷஷபனஷ எமட
10 F
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കക.കക.എഎ.എചച.എസച.എസച വണണ്ടിതത്താവളഎ

പുഞണ്ടിരണ്ടി
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கனவுகளில் வவாழ்ந்து 

நிஜமவாக

நநெஞ்சத்துள் பவாசத்தவால்

தன்னிகரில்லவா

தவாய்க்கு இணணையுண்டடவா

இவ்வுலகல்!

 

 அனனசசயய எசன
10 F

                                  அம்மவா

21പുഞഞ്ചിരഞ്ചി
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ഫഫത്താഫടത്താഗത്താലറണ്ടി
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നനഞ്ചി ...........................


