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പ്രകൃതതിമമാതമാവവ

പ്രകൃതതിമമാതമാവതിന്ററെ വതിദൂരമമാമ,

പ്രകൃതതി ശശമാഭകള് നതിറെയമ ഭൂമതി...
വതിടരുന്ന പൂവതിന് ഗനമ മമാധുരര്യമമായതി
 ഞമാന് നുകരുന.

മരങ്ങള് നതിറെഞ്ഞു നതില്ക്കുമമ
ഭൂമതിയമാമ നമ്മുശടതവ പ്രകൃതതിയമാവുന്ന
ഭൂമതിശദേവതി,ശസ്നേഹതതിന് ഭൂമമശദേവതി,
പ്രകൃതതിയമായവ മമാറതിറവചവ വതിദൂരമമാമ
ഭൂമതി വതിനമതയമാമ.

പൂറചടതികള് ആതമാവതിന്ററെ
ശസ്നേഹമ കവരുമ പ്രകൃതതി 
മമാതമാവതിന് പൂക്കള്
ശസ്നേഹതതിന് ഭൂമമശദേവതി...........

                                                  അളകസുശരന്ദ്രന്
                                                         9-E
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       പൂനനന്തോടട

എനതിക്കുമുറണമാരു പൂശനമാടമ
പൂക്കള് ഉറളമാരു പൂശനമാടമ                       
ജമനതിയണവ മനമാരമുണവ പനതിനമര
റചെടതിയമുണവ.........
പൂശനമാടതതില് കടക്കുശമമാള്
പൂമണമ മലറകടമ
എനതിക്കുമുറണമാരു പൂശനമാടമ
പൂക്കള് ഉറളമാരു പൂശനമാടമ
പൂമമാറകള് പമാറെതിനടക്കുമ
പൂക്കളതില് മുതമറവക്കുമ
എനതിക്കുമുറണമാരു പൂശനമാടമ
പൂക്കള് ഉറളമാരു പൂശനമാടമ
...................................................
                                  മുഹമ്മദേവ ഫമാജതിസവ 9 B
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         വരതിനല്ലേ.......
പചതിലചെമാരതമ മരറക്കമാമതിലന്നവ
പചപ്പനനത വന്നതിരുന
പമാടതിപ്പുകഴവ തതി ഗമാമതതിന്
റവളതിചവുമ ചചെതനര്യവുമ
തപ്പതിനടറന്നമാരു റനല്ക്കതതിരതിനമായവ
പമാടമമാറക  ഞമാന് ശനമാക്കതിനതിന
അശമ്മ...അശമ്മ...എനറചെമാലതി
കൂടതില് എന്ചപങതിളതി കമാതതിരുന
വതിശനവലറഞമാരമ്മക്കതിളതി അമ്മക്കതിളതി
കുഞതിനമായവ ശനടതി ഒരു റനന്മണതി
സനര്യയമായതി നതില്റക്ക സൂരര്യറന്റെ
മൃതത്യുവതിന് അമ്മക്കതിളതിറയശങ്ങമാ 
പറെനശപമായമ........
                                   

                                                                                -  ഇന്ദുചന്ദ്രന്   .9 B
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FRIENSHIP

     Once upon a time there were  a cat and cow. Cow was white in

 colour and had a brown eyes. She had her home near a neem tree. 

  Cat was brown in colour living in Raju's home. Both of them 

 are good friends. Raju's mother cared both of themvery well.

     One day cow give some grass to cat, But  cat can't eat the grass

The cow was very sad and she think her gift is not liked the cat.

Same day cat gave some meat to the cow  but the cow can't eat it.

Another day  cat give grass to the cow. The cow ate the grass and

 the cat was happy. The cow gave some meat to the cat and cat ate

 the meat . The cow also happy.Now both of them are good

 friends.

Theme of the story is change in the friendship came to love

                                                                              Avya .m
                                                                               IX-A
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           പൂക്കള്
 പൂക്കുന്ന പൂക്കള്  പൂക്കമാതതിരുന്നമാല്  
പൂശനമാടമുശണമാ......പൂമമാലയശണമാ-

പൂമമാറയശണമാ.......

പൂക്കുന്ന  പൂക്കള്   പൂതമാലശല.....
നതിറെശഭതമുള്ളൂ  സുഗനമുള്ളൂവ
വസനക്കമാലമ  വരുകയള്ളൂ......
ഒമാണക്കമാലതവ  പൂക്കളമതിടമാന്
പൂക്കള്  ശവശണ  പതതരമ
വതിഷുക്കമാലറമതതിയമാല്  കണതിറക്കമാന്ന
തൂക്കശണ  കണതിയതിതവ         റവക്കറണ   കണ്ണറനമാപ്പമ
പൂക്കൂ  പൂക്കൂ  പൂക്കുന്ന   പൂക്കറള
പൂക്കമാതതിരതിക്കറല  നതിങ്ങറളമാനമ
പൂക്കമാതതിരുന്നമാതവ                         ശമമാഹങ്ങറളങ്ങറന -
സഫലമമാകുമ.....സഫലമമാകുമ.

                                                               ഫമാതതിമ സതിയ 

സതിമഹവുമ  മുയലമ
പണവ  പണവ ഒരു കമാടതില് ഒരു സതിമഹവുമ മുയലമ 
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തമാമസതിചതിരുന   . ആ സതിമഹതതിറന്റെ 
ശതിഷര്യനമായതിരുന മുയല്. സതിമഹമ പറെയന്നറതലമാമ 
മുയല് അനുസരതിക്കുമമായതിരുന . ഒരു ദേതിവസമ 
സതിമഹവുമ മുയലമ കമാടതിലൂറട 
ശപമാവുകയമായതിരുന.അശപ്പമാഴമാണവ ശവടക്കമാര 
മൃഗങ്ങറളപ്പതിടതിക്കുന്നതവ കണതവ. അശപ്പമാള് സതിമഹമ 
ഗരജതിച. ശവടക്കമാര ശപടതിചവ വണതിറയടുതവ ശപമായതി. 
കുശറെക്കമാലമ കഴതിഞശപ്പമാള് ശവടക്കമാരന് 
തതിരതിചവന.സതിമഹറതപതിടതിക്കമാന് ശവടക്കമാരന് ഒരു 
റകണതി ഒരുക്കതി.ആ റകണതിയതില് സതിമഹതതിറന്റെ 
ശതിഷര്യനമായ മുയല് വമണ.മുയലതിറന ശവടക്കമാര 
കൂടതിലതിട.സതിമഹമ മുയലതിറന കമാണമാറത അശനന്വേഷതിചവ 
ഇറെങ്ങതിയശപ്പമാള് മുയലതിറന കൂടതിലതിടതവ കണ. 

ശവടക്കമാരറന സതിമഹമ കടതിചതതിന.സതിമഹമ 
മുയലതിറന രക്ഷറപ്പടുതതി.പതിറന്ന സതിമഹവുമ മുയലമ 
മറ്റുമൃഗങ്ങളമ സശനമാഷശതമാറട ജമവതിച.

                                                       ശതജസുശരഷവ  
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ബമാലര്യമ

ഏശതമാ ഒരു  വമണതന്  
വതിലമാപമ.

ശ്രുതതിയതില് ഒ    രുതമബുരു
തന് ശവണഗമതമ.

മഴയതില് ഈ പുഴതന് 
ശസ്നേഹഗമാനമ.

സന്വേരമമായവ വതിടരന ഒരു 
മലരതിന്  ജന്വേലഗമതമ ....
ഈ ശസ്നേഹമ തുടതിക്കുന്ന 

ബമാലര്യ ഒമാരമ്മയമായവ 
ഈ വതിദേര്യതന് ആലയ

തതില് ഞമാനുമ 
ഒരു റചെറുപുഴതന് 
ശസ്നേഹബമാലര്യമ   

             ശഗമാപതിക .റക.എമ
9 F  
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ഒമാരമ്മയതില് ഇനമ
പൂവതിറന്റെ ഗനവുമമായതി
 എതന്ന കമാറതിറന

ചകകളയരതതി പതിടതിചകമാലമ
ഒമാരമ്മയതില് എനമ 
നതിറെ റഞമാരമാക്കമാലമ

ഇനമ ഒമാരക്കുന ആ ശപമായകമാലമ
ഇനമ എന് ഒമാരമ്മയതില് 
നതിറെഞ്ഞു നതില്ക്കുറന്നമാരമാ-

പൂവതിന് സുഗനമ
ഇനറമന്  മനസതില്
നതിറെഞ്ഞു നതില്ക്കുന.

എറന്റെ മനസതിറന്റെ
ഒമാരമ്മയതില്എനമ-

ഒളതിഞ്ഞു കതിടറന്നമാരമാ-
ശപമായക്കമാലറത

ഉണരതതി ഞമാന് ഇനമ
എന് മനസതിലതിശപ്പമാള്.
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ശസ്നേഹമ   നതിറെഞ   അമ്മ
 
ശസ്നേഹമമാണമ്മ
റനമാന്തു   പ്രസവതിചമ്മ
കുഞതിറന   ശസ്നേഹമ  റകമാണ
നതിറെയ്ക്കുന്ന  അമ്രതമമാണമ്മ
അമ്മ   മമാധുരര്യമ   തുളമ്പുന്ന
ശസ്നേഹമ    ഊറെതി   വതിടുമ
പമാടുകളതില്    ഭൂമതി
ശദേവതികവ    അനുഭൂതതി 
നതിറെയ്ക്കുന്ന      ശസ്നേഹമ
ശസ്നേഹതതിറന്വറെ   ആനനമ
പക൪തന്ന   അമ്മ
അണയന്ന   ശസ്നേഹതതിന്
ആഴമ   ഉളവമാക്കുമമ്മ

                                        
                                                         മമാളവതിക

                                  9.E
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ജമവതിതമ
കമാലമ മമാറുന്നശപമാറല ജമവതിതമ
ശസ്നേഹതിക്കമാന് പറമാത ജമവതിതമ
ധനര്യമമാമ ഒരു റതമാടമാവമാടതിറയ

ശപമാല് തന് ജമവതിതമാഭതിലമാഷങ്ങള്
മക്കറളലമാവരുമ ഓരമ്മമമാതമ
വതിധതി തകരക്കമാത ജമവതിതമ

ജമവശവമമാറയമാ ജമവതിതകമാലമ
വമാരദ്ധകര്യതതിറന്വറെ ഒററപ്പടല്

ശമശലയമാകമാശവുമ തമാശയഭൂമതിയമ
മമാതമ ഒശരമാരമ്മകമാലമമായവ

മമാറുന്ന ജമവതിതകമാലമ.

        
    -കൃഷ്ണപ്രതിയ

9 E
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                       വതിദേര്യമാലയമ 

 മണ്ണതിലമ വതിണ്ണതിലമ ശസ്നേഹമ
വതിതറുന്ന തമാരകമമാറണറന്റെ -      
വതിദേര്യമാലയമ 

കളവുമതിലമാ കളങവുമതിലമാ 
ശസ്നേഹമ റചെമാരതിയന്ന 
വതിദേര്യമാലയമ 
 കൂടകമാറരമാതവ കളതിറചമാരമാ 
ശനരതവ ഒതതിരതി സന്വേപ
ങ്ങള് റനയ്തകമാലമ .

വരഷമാവസമാനമ തമരുന്ന ശനര-
തവ റനമാമരമമാകുന എന്
ഒമാരമ്മകള്.  

     
                                     ശമദേമപവ .എസവ
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പ്രതജീക്ഷയുടടെ ഇരു കണ്ണുകള്

പതതിവു ശപമാറല കതിഴക്കു നതിനമ പടതി ഞമാശറെമാടവ സൂരര്യന് തറന്റെ യമാത 
ആരമഭതിച.സൂരര്യറന എലമാ ചെങ്ങമാതതികളമ ശനമാക്കതി പുഞതിരതിച.ഏററെ 
ശനരമ കഴതിഞവ സൂരര്യറന്വറെ കടുടുുത ചൂടവ കമാരണമ എലമാ ചെങ്ങമാതതിമമാരുമ 
വമാടതിശപ്പമാഴതി .അതവ കണവ സൂരര്യന് മഴശദേവതശയമാടവ സക്ടമ പറെഞ്ഞു. 
നതിമതിഷശനരമ റകമാണവ നല ഒരു മഴ റപഴുതു എലമാവരുമ നടല്ലുയരതതി
സൂരര്യശനമാടവ നനതി പറെഞ്ഞു ഏററെ ദേതിവസമമായതി രണ കണ്ണുകള് തറന്ന 
എറനന്നതിലമാറത ശനമാക്കുന്നതമായതി സൂരര്യനവ അനുഭമറപ്പട. ഒടുവതില് 
സൂരര്യന് തനതിക്കവ ചുവടതിലമായതി ഒരു സുനരതിറയ കണ. അവളറട മയതില്
പമലതി കണ്ണുകള് സൂരര്യനു ശനരക്കമാണവ.ഒരു റകമാച കുളതതിനവ വശതമായതി
ചെളതിക്കുണതില് അവള് തനതിചവ വതിടരന്നതിരതിക്കുന. സൂരര്യന് ആ 
സുനരതിശയമാടവ ശചെമാദേതിച. “ എയവ സന്വേപ സുനരതി നമ എനതിനമാണവ എറന്ന 
വര്യതര്യസ്തമമായ ഭമാവതതില് ശനമാക്കുന്നതവ?..........നമ ആരമാണവ.”?

സുനരതി വളറര ശലമാലമമായ ശബ്ദതതില് പറെഞ്ഞു. “ശദേവമാ.. ഞമാനമാണവ 
തമാമര. ഞമാന് ഏതു സമയവുമ അറങ്ങ മനസതില് ധര്യമാനതിചവ 
റകമാണതിരതിക്കുന". വളറര സമശയശതമാറട സുരര്യന് ശചെമാതതിച
എനതിനവ? ഒടമ പരതിഭ്രമതിക്കമാറത തമാമര സുരര്യറന ജന്വേലതിക്കുന്ന മതിഴതികളതില് 
ശനമാക്കതി പറെഞ്ഞു. “സൂരര്യശദേവമാ അങ്ങു ഉണരന്നമാറല ഞമാനുണരൂ അങ്ങു 
ഉറെങ്ങതിയമാറല  ഞമാനുറെങ. അങ്ങമാറണനതിക്കവ എലമാമ". ഇതുശകട സൂരര്യന്
തമാമരശയമാടു പുഞതിരതിചവ യമാത തുടരന. സുരര്യന് തമാമരറയ കുറെതിചവ 
ചെതിനതിച. തമാമര ധര്യമാനശതമാറട സൂരര്യറന കമാതതിരുന റപറടന്നവ 
കുഞ്ഞു മൃദു വതിരലകള് തമാമരറയ ചുറതി പതിടതിചവ വലതിച അതു കുറെചവ 
ചപതങ്ങളമായതിരവന അവര തമാമരറയ പതിഴതിറതടുത റകമാണ ശപമാഴതി 
തമാമരയറട പ്രണയമ നതിറെഞ മ ൃതുലമമായ കണ്ണ ടുുകള് അടഞ്ഞു.            
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     FLOOD
When the sky goes dark and 
the land goes wet
there comes a storm that takes 
the light away

when you think it never will rains
again,there comes a flood
theat put 's disaster
in it paths

Oh, what the world has
become after the flood
the  stage humanity
all are equel and not 
some what's equel

the persons who be thought
were a curse for our land
has just become the 
savior of our land

then all of the mankind
hold their hands together
and unite for 
one single aim

then humanity will
flowrish from the ashes
that's left
and it will a whole new world

GOPAKUMAR.
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പുഴ

ശശമാക ഗമതമ പമാടുമ പുഴതന്
മമാറെതില് നതിനതതിരന മമാലതിനര്യങ്ങള് 

ചുടുകണ്ണമരമായതി.....
ക ടുുപ്പതിതന് റകമാതുകതിന് കൂടമാര-

മമാക്കതി ഒഴുകുന്ന പുഴതന് 
   മമാറെതിലൂറട...........

ഇനതിറയമാരു പുഴയമ ജനതിക്കതില
മരണതതിശലക്കതിതമാ ഒഴുകുന

തുടതിക്കുന്ന ചുടുനമരമായവ......
ശശമാകഗമറത പമാടുമ പുഴതന്

 മമാറെതില് നതിനതതിരന ചുടുകണ്ണമര     
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വരരലല......
ഇന്ദുചെന്ദ്രന് 9 B

പചതിലചെമാരതമ മരറക്കമാമതിലന്നവ
പചപ്പനനത വന്നതിരുന
പമാടതിപ്പുകഴവ തതി ഗമാമതതിന്
റവളതിചവുമ ചചെതനര്യവുമ

തപ്പതിനടറന്നമാരു റനല്ക്കതതിരതിനമായവ
പമാടമമാറക  ഞമാന് ശനമാക്കതിനതിന
അശമ്മ...അശമ്മ...എനറചെമാലതി

കൂടതില് എന്ചപങതിളതി കമാതതിരുന
വതിശനവലറഞമാരമ്മക്കതിളതി അമ്മക്കതിളതി

കുഞതിനമായവ ശനടതി ഒരു റനന്മണതി
സനര്യയമായതി നതില്റക്ക സൂരര്യറന്റെ

മൃതത്യുവതിന് അമ്മക്കതിളതിറയശങ്ങമാ 
പറെനശപമായമ........
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നവശകരളമ
ഉയരുന ശമമാഹങ്ങള് ഉയരുന സന്വേപങ്ങള്

നവശകരളതതിന് പതു ജമവതിതങ്ങള്
ഇരുചകകള് ശകമാരതവ വമാനതില്-

ഉലസതിചമടുന നവശകരളതതിന് പുതു ജമവതിതമ.
ദുദുഃഖങ്ങള് അകറതി

കണ്ണുനമര തുടചവ വരുന നമാമ മുശന്നറെമാന്
ശര്യമാമസുനരനമാടതിന് റപമാന്മുതകള്

 വമാനതില് ഉണരുന.

 ഇരുടതിന് റവളതിചമ പകരന്നവര
  ശവദേനകളതില് ഒതശചെരന്നവര

 പുഞതിരതി നല്കതി ചകശകമാരതവര
  ഒരുവടമ കൂടതി നമാമ മുശന്നറുന

  ശസ്നേഹതതിന് നവരതവ നങ്ങളമായവ
 പുതുമനസ്സുകളതില് കുടതിശയറെമാന്.

ARYA P K . 9 A
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    വതിശവകശമാലതിയമായ ആടവ
ഈ കഥ നടക്കുന്നതവ  ഒരു പുഴശയമാരതമാണവ. ആ 
പുഴശയമാരതവ  തമാമസതിക്കുന്ന ഒരു ആടതിടയന് 
ഉണമായതിരുന.ഒരു റചെറെതിയ വമടതില് സശനമാഷശതമാറട 
കഴതിയകയമാണവ. ആടതിടയനുമ അവറന്റെ ഭമാരര്യയമ മകളമ. 
അവര ഓശരമാ ദേതിവസവുമ സശനമാഷശതമാറട 
കഴതിയകയമാണവ. അവര ജമവതിക്കുന്നതവ ആടവ 
ശമയ്ക്കലതിലൂറടയമാണവ. അവരുറട സശനമാഷവുമ ദുദുഃഖവുമ എലമാമ
ആടതിലൂറടയമായതിരുന.ആ ആടതിടയന് എലമാ ദേതിവസവുമ 
പുലരറച ആടതിറന ശമയ്ക്കമാന് പുഴശയമാരതവ 
ശപമാകമാറുണമായതിരുന.അങ്ങറന ഒരു ദേതിവസമ ആടതിടയന് 
ആടതിറന ശമയ്ക്കമാന് പുഴശയമാരതവ ശപമാകുശമമാള് തറന്റെ 
ഒരമാടവ കൂടമ റതറതി ഒരു വലതിയ കുഴതിയതില് ശപമായതി വമണ. ആ
ആടവ രമാവതിറല മുതല് കരഞ്ഞുറകമാണതിരതിക്കുകയമായതിരുന. 
അവതിറട എലമാവരുമ വടമ കൂടതി ആടതിടയനവ ആടതിറന്റെ 
കരചതില് ശകടവ സങടറപ്പടതിരുന. വലതിയ കുഴതി 
ആയതുറകമാണവ ആടതിറന പുറെറമ റകമാണവരമാന് വലതിയ 
റചെലവവ ശവണമമായതിരുന.അശപ്പമാള് എലമാവരുമ പറെഞ്ഞു 
ആടതിറന ആ കുഴതിയതില് തറന്ന മണ്ണതിടവ മൂടമാറമന്നവ.ആടതിറന്റെ
കരചതില് ശകടവ ആടതിടയന് അതവ സമ്മതതിച.അവര ആ 
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കുഴതിയതിശലക്കവ മണ്ണതിട തുടങ്ങതി.ആ ആടതിനവ മനസതിലമായതി 
ഇവര ആടതിറന ഈ കുഴതിയതില് ഇടമൂടുകയമാറണന്നവ. അവര 
ഓശരമാ പ്രമാവശര്യവുമ കുഴതിയതില് മണ്ണതിടുശമമാള് ആടവ ആ മണ്ണവ 
മമാറതിറക്കമാണതിരുന.പതിന്നമടവ അവര മണ്ണതിടുശമമാള് ആ ആടവ 
കൂടുതല് പുറെതവരമാനുള ഉതമാഹതതില് കൂടുതല് 
ശവഗതതില് മണ്ണവ നമക്കതി മമാറതി.അവസമാനമ ആ ആടവ 
പുറെതവന.

                                         -മുഹമ്മദേവ ഷമാമതില് ടതി.റക
                                           9 E
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തണല്
നതിശബ്ദ  റകമാലയമാളതിറയന  ററവദേര്യശമാസവ തമ  വതിളതിക്കുന്ന
പ്രശമഹശരമാഗതതിന്ററെതലസമാനമനമ്മുറട   
രമാജ ര്യമമാണറത...
പ്രഷര   എന്ന  വതിളതിശപ്പരതിലറെതിയറപ്പടുന്ന   രകമാതതിസമ്മരദ
     ശരമാഗതികളറട  എണ്ണവുമ  നമ്മുറട നമാടതിതവ                         റപരുകതി  
വരുന...

 നമാലശപരുറട  വതിശശഷമ  പറെചതിലതിതവ      ഇവ  രണമ  
കടനവരുറമനറെപ്പുണവ
       ഏവരക്കുമ...
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                   അമ്മ
  അമ ൃതമമാണമ്മ , സുകൃതമമാണമ്മ 
സ൪വ്വചെരമാചെരങ്ങള്തന് ജനനതിയമാമ അമ്മ 
സന്വേപമമാണമ്മ, ആഗഹസമാ  ഫലര്യമമാണമ്മ 
തപ്തനതിശന്വേമാസങ്ങള് കുളതി൪ക്കമാറമാക്കുമമ്മ 
അണയമാത ശസ്നേഹതതിന് ബതിമബമമാണമ്മ
അറെതിവതിറന്റെ നതിറെവതിറന്റെ പ്രതമകമമാണമ്മ
സസൗമര്യയമാണമ്മ രൂപവതതിയമാണമ്മ
അമ്മതന് വമാതലര്യശമറമ നുക൪റന്നമാരുണ്ണതിതന്
ചെതിനയതിറതത ധനര്യമ
                               ശമഹമാര കലര്യമാണ
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