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              ആമുഖടച്ചെപറ്റ്
                      അററിവവ് മറററ്റൊരറ്റൊളറില് നറിനവ് പകര്ന്നുകറിട്ടുക 
എനതറിനപ്പുററം ഓരരറ്റൊരുത്തരുറം സസ്വയറം 
നറിര്മറിരക്കേണ്ടതുണ്ടവ് എന്നുള്ള തറിരറിച്ചററിവവ് വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ 
രറംഗറത്ത റതറലറ്റൊന്നുമല മറ്റൊററിമററിച്ചതവ് . വറിവര വറിനറിമയ 
സരങ്കേതറിക രറംഗറത്തറ്റൊരു നവതലമുററയ 
സൃഷറിക്കുകയറ്റൊണവ് ഇതറിറന്റെ ലകദറം.ഇതറിറന്റെറയറ്റൊരു 
ഭറ്റൊഗമറ്റൊണവ് “ലറിററില് കകറവ്സവ് ”
എന ഐ.ടറി കൂടറ്റൊയ്മ കഹൈറടകവ് പദ്ധതറിയറിലൂറട 
രകരളത്തറിറല 
“ലറിററില് കകറവ്സവ് ” പദ്ധതറിയറില് അറംഗമറ്റൊയ 
വറിദദറ്റൊ൪തറിക്കേവ് 
പരറിശശീലന കറ്റൊലയളവറില് കവവറിധദമറ്റൊ൪ന പരറിശശീലന-
പ്രവ൪ത്തനങ്ങളറിലൂറട കടന്നുരപറ്റൊകറ്റൊനുള്ള 
അവസറ്റൊരമറ്റൊണവ് ലഭറിക്കുനതവ് .ഈ പുസ്തകത്തറില് 
ഉള്റക്കേറ്റൊള്ളറിച്ചറിരറി-
ക്കുന പ്രവ൪ത്തനങ്ങളറില് 
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ഒതുങ്ങറ്റൊറത,നന്യുതനസറ്റൊരങ്കേതറികവറിദദറ്റൊ-
രലറ്റൊകരത്തക്കേവ് വറിദദറ്റൊ൪തറികറള കകപറിടറിച്ചുയ൪ത്തുന 
തരത്തറില് സ്കൂള്തല പ്രവ൪ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് 
ഊ൪ജസസ്വലവറം
സ൪ഗറ്റൊത്മകവമറ്റൊക്കേറ്റൊന് ഒറ്റൊരരറ്റൊ കകറവ് മറിസ്ട്രസറിനുറം 
കഴറിയുന്നുണ്ടവ് .
ഈ ലറിററില് കകറവ്സറിലൂറട ഒറ്റൊരരറ്റൊ ഐ.ടറി 
വറിദദറ്റൊ൪തറിറയയുറം സൃഷറിക്കേറ്റൊന് സറ്റൊധറിക്കുന്നുണ്ടവ്.

                                           എനവ്,
                                                     മറ്റൊഗസറിന് രബറ്റൊര്ഡവ്.

                ആശഅംസ

           ലറിററില് കകറവ്സവ് ,കഹൈറടക്കേവ് സവ് കൂളറിറല ഐ.ടറി 
കൂടയവ് മ. നമുക്കേററിയറ്റൊറം റപറ്റൊതു വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ 
സറംരകണയജ്ഞത്തറിറന്റെ ഭറ്റൊഗമറ്റൊയറിടവ് രകരളത്തറിറല 
ഒട്ടുമറിക്കേ കഹൈസ്ക്കൂളറം കഹൈറടക്കേവ് സ്ക്കൂളകളറ്റൊയറി ഏകരദശറം 
25 ല് അധറികറം 2500-രലറ്റൊളറം കറ്റൊസവ് റൂമുകള് സവ് മറ്റൊ൪ടവ് 
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കറ്റൊസവ് റൂമുകളറ്റൊയറി. ഈ സറ്റൊ൪ടവ് കറ്റൊസുകളറിലൂറടയറ്റൊണവ് 
മറിക്കേവറ്റൊറുമുള്ള കഹൈസ്കൂള് വറിദദറ്റൊ൪തറിയുറട  വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസറം 
നടന്നുറകറ്റൊണ്ടറിരറിക്കുനതവ്. സവ് മറ്റൊ൪ടവ് കറ്റൊസവ് റ ൂമറില് ഇരുനവ് 
പഠറിരക്കേണ്ട  വറിദദറ്റൊ൪തറികളറം വറിദദറ്റൊ൪തറിനറികളറം  
അതുരപറ്റൊറലതറന പഠറിപറിരക്കേറണ്ടന ആധദറ്റൊപകരുറം 
കഹൈറടക്കുകളറ്റൊയറി മറ്റൊരറണ്ടതുണ്ടവ്. അതറിനുരവണ്ടറി 
സവ് കുളകളറില് രൂപറികരറിച്ചറിട്ടുള്ള ICT പദ്ധതറിയറ്റൊണവ് ലറിററില്
കകറവ്സവ് എനവ് പറയുനതവ്. ഇനദയറിറല കുടറികളറട 
ഏറവറം വലറിയ കൂടറ്റൊയ്മയറ്റൊണവ്  ഈ 
ICTപദ്ധതറി.നമുക്കേററിയറ്റൊറം നറ്റൊമറിനവ് ശറ്റൊസ്ത്രരലറ്റൊകത്തറ്റൊണവ് 
ജശീവറിക്കുനതവ്. ശറ്റൊസ്ത്രരത്തറ്റൊറടറ്റൊപറം വറിവര 
സറ്റൊരങ്കേതറികവറിദദയുറട  കടന്നുകയറവറം 
കൂടറിയുണ്ടറ്റൊയരപറ്റൊള് ശറ്റൊസ്ത്രപുരരറ്റൊഗതറി വളറര 
രവഗത്തറിലറ്റൊയറി മറ്റൊററിക്കേഴറിഞ. ഇങ്ങറന കുതറിച്ചു 
മുരനററിരകറ്റൊ
ണ്ടറിരറിക്കുന ഈ ശറ്റൊസ്ത്രയുഗത്തറിനവ് കുടറികളറം 
ശറ്റൊസ്ത്രറിയമറ്റൊയറിടവ് വളറരരയററ  പ്രറ്റൊധറ്റൊനദറം രനറടണ്ടതുണ്ടവ്. 
അതറിനറ്റൊയറിടറ്റൊണവ് ഈ ലറിറല് കകറവ്സവ് എന ഒരു 
സറംരറംഭറം സ്കൂളകളറില് ആരറംഭറിച്ചറിരറി
ക്കുനതവ്.കടപന ഗവണ്റമന്റെവ് ഹൈയര് റസക്കേണ്ടററി 
സ്കൂളറില് ലറിററില്  കകറവ്സറില് ഏകരദശറം 30-രലറ്റൊളറം 
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കുടറികള് ആ കബറിലവ് അറംഗങ്ങളറ്റൊയറിരറിക്കുനതവ്. 
അതുരപറ്റൊറല തറന മറ്റൊസ്റ്റര് കട്രൈനശീസവ് ആയറിടവ് SITC 
ജ ൂബറി രജക്കേപവ് ടശീച്ചറുറം രജറ്റൊയറിന്റെവ് SITC-യറ്റൊയറി  ഗശീത ആര് 
പറിള്ളയവ് ടശീച്ചറുറം പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നു. കുടറികള്ക്കേവ് ഏകരദശറം 
4 ദറിവസറത്ത റട്രൈയറിനറിറംഗവ് ലഭറിച്ചു. ആ റട്രൈയറിനറിറംഗറില്  
DSLRകദറ്റൊമറ എങ്ങറന കകകറ്റൊരദറം റചെയറ്റൊറം എനതറിറന
പററി വറിദഗവ്ധമറ്റൊയ പരറിശശീലനറം അവര്ക്കേവ് ലഭറിച്ചറിട്ടുണ്ടവ്. 
ആനറിരമഷന്, എഡറിററിങവ്,ഫറിലറിറംരമക്കേറിങവ് ഇറതലറ്റൊറം ഈ 
കദറ്റൊമറ പ്രവര്ത്തന
ത്തറിലൂറട അവര്ക്കേവ് നറിര്വഹൈറിക്കേറ്റൊനറ്റൊയറിടവ് സറ്റൊധറിക്കുന്നു. 
സവ് ക ൂളറി
ലുണ്ടറ്റൊകുന സറ്റൊരങ്കേതറിക വറിവരങ്ങരളറ്റൊറക്കേ രശഖരറിക്കേറ്റൊന്
സറംരകണറം റചെയറ്റൊനുരമറ്റൊറക്കേ ഈ കദറ്റൊമറ കകകറ്റൊരദറം

റചെയ്യുനതറിലൂറട കുടറികള് പ്രറ്റൊപറിനദറം രനടറിക്കേഴറിഞ.
അരപറ്റൊള് തുടര്ന്നുവരുന അധദറ്റൊന വ൪ഷങ്ങളറില്

കൂടുതല് കൂടുതല് വറികറ്റൊസറം പ്രറ്റൊപറിക്കേറ്റൊന് എന്നു തറന
നമുക്കേവ് കരുതറ്റൊറം. കൂടുതല് കുടറികറള ലറിററില് കകറവ്സറില്

അറംഗങ്ങളറ്റൊക്കേറ്റൊന് നമുക്കേവ് സറ്റൊധറിക്കുറം. കുടറികള്ക്കേവ്
വളറരയധറികറം തറ്റൊല്പരദമുള്ള രമഖല തറനയറ്റൊണവ് ICT

എന്നുള്ളതവ്. ഇതുകൂടറ്റൊറത നമ്മുറട സ്കൂളറിറല കുടറികള്
ആരറ്റൊമറം എന രപരുള്ള ഒരു ICT മറ്റൊഗസശീന്
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തയറ്റൊററ്റൊക്കേറിയറിട്ടുണ്ടവ്. അതറിന്റെകത്തവ് സ്കൂളറിറല കുടറികളറട
വറിവറിധ കവറിതകള്,കഥകള്,ഉപനദറ്റൊസങ്ങള്

അങ്ങറനയുള്ള കറ്റൊരദങ്ങറളലറ്റൊറം അതുരപറ്റൊറലതറന
ചെറിത്രങ്ങള് ഇറതലറ്റൊമറ്റൊണവ്

ഉള്റപടുത്തറിയറിരറിക്കുനതവ്.എനറ്റൊയറ്റൊലുറം തുടര്നവ് വരുന
വര്ഷങ്ങളറില് ICT വളറര മുരമറ്റൊട്ടുതറന

രപറ്റൊകുറമന്നുള്ളതുറം കുടറികള് വളറര
തറ്റൊല്പരദരത്തറ്റൊടുകൂടറിതറന ഇതറില്

അണറിരചെരുറമന്നുതറന നമുക്കേവ് വറിശസ്വസറിക്കേറ്റൊറം.

                                                    എനവ് രറ്റൊജറി ടശീച്ച൪  
                   

Click here for video

 
 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  ജലി.റലി.എ ചറ്റ്.എസറ്റ്  കൈട്ടപ്പന                                       11

file:///media/kite/JUBY%20MANOJ/%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%82%20%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/sreedevi%20saji/audio.MOV


                                                                                                             ആരരാമമ

 ഋതുസഅംഗമഅം
             

ഒറ്റൊരരറ്റൊ   ഋതുക്കേള്രപറ്റൊറല.............
             ജശീവറിതറം   മറ്റൊററിമററിയുന്നു.
             ഗറംഗറ്റൊസമതല  തശീരത്തുനറിനവ്  ആദദമറ്റൊയവ്
             വറനത്തറിയ  വസനരമ..............
             നറി൯  തണലറില്ഞറ്റൊ൯  ഒനവ്  മയങ്ങറിരക്കേറ്റൊറട.
             ജശീവറിതറംരപറ്റൊറലതറന  നറിങ്ങള്  മറയുന്നു,
                           മറ്റൊരറിയറ്റൊയവ്  റപയ്യുന  വ൪ഷരമ...........
                            നറിറന  ഞറ്റൊ൯ രതടുന്നു ഇരപറ്റൊള്.
                          നറി൯  കണശീരറ്റൊയവ്  വശീഴുറമറ്റൊറരറ്റൊ തുളളറിക്കുറം
                            എനറില്  ആനനറം  ജസ്വലറിപറിപ്പു.
                            മറ്റൊററിമററിയുകയറ്റൊരണറ്റൊ.   
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                                                     -നശീനു രറ്റൊജശീവവ് 

                                             
എനറ്റ്  അമ്മയുടട  മക൯  രഘ

                 
                  പ്രറിയറപട   അരമ   ........ അയറ്റൊള്   
എഴുതറ്റൊ൯     തുടങ്ങുകയറ്റൊണവ്.   കയറിലറിരുന   രപന   
കയറിലറിട്ടുരുടറി   ഒരു  ഇരുട്ടുമുററിയറിലറിരുന   അയറ്റൊള്   
ഒറ്റൊ൪ക്കുകയറ്റൊണവ്.   എങ്ങറന   പറയുറം   ഞറ്റൊനറിതവ്   എറന്റെ 
അമരയറ്റൊടവ്   എനറ്റൊണവ്   എഴുരതണ്ടതവ്   എറനറ്റൊരു   
നറിശ്ചയമറിലറ്റൊറത   പറിറനയുറം   തുടങ്ങറി.  അമയവ്  സുഖറം  
തറനയറല..... മുമവ്  കത്തയയറ്റൊതറിരുനതവ്   
തറിരക്കുമൂലമറ്റൊണവ്,  കമറിക്കേണറം.   വശീടറിറലലറ്റൊവരുറം   
സുഖമറ്റൊയറിരറിക്കുന്നുരവറ്റൊ.  അയറ്റൊള്   എഴുതറിനറി൪ത്തറി,. 
എലറ്റൊ  ദറിവസവറം  രചെറ്റൊദറിക്കേറ്റൊറുള്ള  കറ്റൊരദറം  ഒരു            
കുത്തുറം  രകറ്റൊമയുറം  വറിടറ്റൊറതയറ്റൊണയറ്റൊള്   എഴുതറിയതവ് .  
ഇതറിലുപരറിയറ്റൊയറി  എറനങ്കേറിലുറം  പറഞറ്റൊല്  അറതറന്റെ  
അമയവ്  തറ്റൊങ്ങറ്റൊ൯   കഴറിഞറിറലങ്കേറിരലറ്റൊ .   അയറ്റൊള്  
ഇരുന  ഇരുട്ടു മുററിയറിരലക്കു  രവറററ്റൊരു  നറിഴല്, ഒരു  
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രപറ്റൊലശീസുകറ്റൊരനറ്റൊയറിരുന്നു  അയറ്റൊള് .  പറിററക  മറററ്റൊരറ്റൊറള
തറ്റൊങ്ങറിപറിടറിച്ചവ്   രവററ  രണ്ടു  ആളകള് .  രഡറ്റൊ.....ദറ്റൊ  
തനറിറക്കേറ്റൊരു  കൂടവ്  വരുന്നുണ്ടവ് .  ഒരു  പുച്ഛരത്തറ്റൊറട  
രപറ്റൊലശീസുകറ്റൊരറിറലറ്റൊരറ്റൊള്  പറഞ .  രണ്ടു  
രപറ്റൊലശീസുകറ്റൊരുറം  അയറ്റൊറള  നറിലത്തറിരുത്തറി .  രമലറ്റൊറക  
ചുവന്നു  രചെറ്റൊരറയറ്റൊലറിക്കുന്നു.  അയറ്റൊള്  എനറിരനറ്റൊരവണ്ടറി 
അലയുനതുരപറ്റൊറല.   രഘു  കുറച്ചു  റവള്ളറമടുത്തവ്  
അയറ്റൊള്ക്കു  നല്കറി.  ചുണ്ടുകള്  റപറ്റൊടറി 
വറിളററിയറിരറിക്കുനതറിനറ്റൊല്    റവള്ളറം     
ഒഴറിച്ചരപറ്റൊള്   നശീററിയറിരുന്നു .  

                                    രഘു  തറിരറിച്ചവ്   ആ   മുററിയുറട   
മൂലയവ്   രപറ്റൊയറി   ഇരുന്നു .   രറ്റൊത്രറി   കവകറിയറിടറില.  ആ   
മൂലയറിലറിരറിനവ്    രഘു  എറനറ്റൊറക്കേരയറ്റൊ   
ആരലറ്റൊചെറിക്കുകയറ്റൊണവ് .  കുറച്ചു  രനരത്തറിനു  രശഷറം   
അയറ്റൊള്  പതുറക്കേ   എഴുരനറ്റു .  രഘു  
എഴുരനല്ക്കേറ്റൊനറ്റൊയറി   അയറ്റൊളറട   കയറില്   പറിടറിച്ചു .  
കകകള്ക്കേവ്   ഒട്ടുറം  തറന  ബലമറില .  രഘു  അയറ്റൊറള   
പറിടറിച്ചവ്   ഒരു   മൂലയറിരുത്തറി   ആയറ്റൊള റട   അടുത്തവ്   
റചെനവ്   രചെറ്റൊദറിച്ചുച്ചുു .  ഒത്തറിരറി   അടറിച്ചറല.  സറ്റൊരമറില   
ശശീലമറ്റൊയറിറക്കേറ്റൊളറം .  അതവ്   രകടവ്   രഘുവറിറന്റെ   
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മുഖത്തവ്രനറ്റൊക്കേറി    ഒനവ്   പുഞറിരറിച്ചു .  രഘു  വശീണ്ടുറം   
തുട൪ന്നു .  എനറ്റൊ രപരവ്,  എങ്ങറനയറ്റൊ  ഇവറിറട    
എത്തറിയതവ് .  അയറ്റൊള്   മുകളറില്  ഇരുടറില്   
രനറ്റൊക്കേറിയറിരുന്നു   പറഞ.  എറന്റെ   രപരവ്  ജയകുമറ്റൊ൪ .  
ഒരു  റതറ്റുറം   റചെയറ്റൊത്ത   എറന   ഒരു   വറിചെറ്റൊരണയുറം   
കൂടറ്റൊറത   ഇവറിറട  റകറ്റൊണ്ടറിടറിരറിക്കുകയറ്റൊണവ് .  നറിങ്ങള്  
തറന   പറയൂ  , നറിങ്ങളറട  കൂടത്തറിറലറ്റൊരറ്റൊള്ക്കേവ്  
ആപത്തവ്  വരുരമറ്റൊള്    നറിങ്ങറളന്തുറചെയ്യുറം.       
സറ്റൊധറ്റൊരണ   എലറ്റൊവരുറം   റചെയ്യുന   കറ്റൊരദറംകറനറയ   
ഞറ്റൊനുറം  റചെയ്തതവ് .  അവറനയങ്ങവ്   രകറ്റൊന്നുകളഞ .  
അതറിനവ്  ഇവറരനറിക്കേവ്   വറിധറിച്ച   ശറിക  തൂക്കുകയ൪.  
ജയകുമറ്റൊററിറന്റെ   നറിറഞ  കണ്ണുകളറില്   രനറ്റൊക്കേറി   രഘു   
രചെറ്റൊദറിച്ചു .  ആ൪ക്കുരവണ്ടറിയറ്റൊയറിരുന്നു .  എറന്റെ   
സരഹൈറ്റൊദരറി രചെച്ചറിക്കുരവണ്ടറി   ഞറ്റൊറനന്തുറം  റചെയ്യുറം .  
അനവ്   രറ്റൊത്രറി  ... ആയറിരുന്നു .    രഘു  രദഷദരത്തറ്റൊറട   
രചെറ്റൊദറിച്ചു .  എറന്റെ  അചെഛ൯   രചെച്ചറിയുറട   രണ്ടറ്റൊനച്ച൯.
കറിളവനറിതുവറര      രമറ്റൊഹൈറം   തശീ൪നറിടറില .  ഇഷറപട   
ആളറിറന്റെ കൂറട   അനവ്   രറ്റൊത്രറി  രപറ്റൊകറ്റൊ൯   
ഇറങ്ങറിയതറ്റൊയറിരുന്നു .  എനറ്റൊല്   അനവ്  രറ്റൊത്രറി  എറന്റെ   
അചെഛ൯    റകറ്റൊനവ്   കുഴറിച്ചറിട്ടു .  ഒരു   നറിയമത്തറിനുമതവ്   
കണ്ടുപറിടറിക്കേറ്റൊ൯   കഴറിഞറിരുനറില .  എറന്റെ   ചെങ്കേവ്   
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റപറ്റൊടറിയതവ് ,  രചെച്ചറി   ജശീവനുതുലദറം  രസ്നേഹൈറിച്ചവ്   കൂറട   
ഇറങ്ങറി   രപറ്റൊകറ്റൊനറിരുനവനുറം   കൂട്ടുനറിനറിരല   
എരനറ്റൊ൪ത്തറിടറ്റൊണവ് .  അവ൯   രകറപട്ടു .  എറന്റെ   
അചെഛ൯  എനവ് പറഞവ്  നടക്കുന   അയറ്റൊറള   കണവ്  
രണ്ടുറം   പറിഴറിറതടുത്തവ്  കയ്യുകള്  റവടറിറയടുത്തവ്   
മൃഗശീയമറ്റൊയറി   തറന   ഞറ്റൊ൯   റകറ്റൊന്നു . എറന്റെ  
രചെച്ചറിക്കുരവണ്ടറി   ഇത്രറയങ്കേറിലുറം  റചെയ്തരലറ്റൊ.  അതുമതറി  
എനറിക്കേവ് .  രഘു   കുറച്ചുരനരറം   ഒന്നുറം  പറയറ്റൊറത  
ഇരുന്നു .  രശഷറം  രചെറ്റൊദറിച്ചു , രപടറിയുറം  വറിഷമവറം  
ഒന്നുമറിരല ......   വശീണ്ടുറം   പുഞറിരറിച്ചുറക്കേറ്റൊണ്ടയറ്റൊള്   
പറഞ .  എറന്റെ  ഭറ്റൊഗറം   നദറ്റൊയമറ്റൊണവ്.  സതദറം  
മറച്ചുവയറ്റൊ൯   ആ൪ക്കുറം   കഴറിയറില .  തറ്റൊങ്കേള്   
ശ്രദ്ധറിച്ചറിട്ടുരണ്ടറ്റൊ ,  നമ്മുരട  അരശറ്റൊക സ്തറംബത്തറിറന്റെ   
മൂനവ്   തലകള്  മറ്റൊത്രരമ  നമ്മുക്കേവ്   കറ്റൊണറ്റൊ൯   കഴറിയൂ ....  
പരക   നറ്റൊലറ്റൊമരത്തതുമുണ്ടവ്,  അതവ്   സതദമറ്റൊണവ് .  
സതദറത്ത   ഒളറിപറിച്ചവ്   വയറ്റൊറം .  പരക  അതവ്  
ഇലറ്റൊതറ്റൊക്കേറ്റൊ൯  കഴറിയറില .ഇത്രയുറം  പറഞവ്    അയറ്റൊള്   
ചെറ്റൊഞ   കറിടന്നു .  രഘു   വശീണ്ടുറം   ഇരുടവ്മുററിയറിറല   
മൂലയ്ക്കുരപറ്റൊയറിരുന്നു .   അമയവ്   എഴുതറിറക്കേറ്റൊണ്ടറിരുന   
കത്തവ്  വശീണ്ടുറം   തുട൪ന്നു .   അരമ   ഞറ്റൊനറിതുവറര    
ഒളറിപറിച്ചുവച്ച    ഒരു   കറ്റൊരദമുണ്ടവ്  ,  അമയുറട   
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മകറനറ്റൊരു   റകറ്റൊലയറ്റൊളറിയറ്റൊണവ് .   എനറിക്കേവ്  
തൂക്കുകയററ്റൊണവ്   വറിധറിച്ചറിരറിക്കുനതവ് .  അമ   ഒരറിക്കേലുറം   
തളരരുതവ് .  അമയുറട   മക൯  നദറ്റൊയത്തറിനുരവണ്ടറിയറ്റൊണവ്
തൂക്കുകയ൪  രകറുനതവ് .  അചെഛരനറ്റൊടവ്    ഈ   കറ്റൊരദറം   
ഞറ്റൊ൯    പറഞറിരുന്നു .   അമ   പ   ഠറിപറിച്ചുതന ,    
നദറ്റൊയത്തറിനുരവണ്ടറി    രപറ്റൊരറ്റൊടറി    ഞറ്റൊ൯   ഇനറിതറ്റൊ    
തൂക്കേറിരലറുന്നു .  അമ    വറിഷമറിക്കേരുതവ് .     അതവ്    
കറ്റൊണറ്റൊനുനള്ള    രശഷറിറയറ്റൊന്നുറം   എനറിക്കേറില .  
                               
                                                                               
ഞറ്റൊറനന്നുറം   അമയുറട  മക൯   തറനയറ്റൊണവ്  .  
അമയുറട   സസ്വനറം   മക൯ .
                                             എനവ്   അമയുറട  മക൯   
                                                          രഘു

                                                     ര ച്ചുുഗ വ്മ സറ്റൊന
                                                 (10A )   
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ടകത്താളളിവത്താക്കലത്താടതത്താനഅം
    
    
    നല കകങ്ങളറം നല മുക്കുടറികളറം
    എലറ്റൊറം റകറ്റൊടുക്കുന്നു ഞറ്റൊറനലറ്റൊറം രനരവമറിരപറ്റൊള്
    റനലറം വറിരശഷറം കറ്റൊണറ്റൊനറില രചെററരുവറ്റുറം
    റചെലനതറില രരറ്റൊഗറം റവലനനൗഷധ ജറ്റൊലറം
    റനലറം നമുക്കു കഴറിവറിറലന്നു വന്നു കറ്റൊന-
    നലറം പകലുറം കഴറിവറിലറ്റൊറത വലയുന്നു;
    നറിലറ്റൊറത വറിഷമങ്ങള് വലറ്റൊറത വന്നു നമ-
    റക്കേലറ്റൊ രമറ്റൊ൪ത്തറ്റൊലറ്റൊരരറ്റൊടു റചെറ്റൊലന്നു ഞറ്റൊനറി രകശറം?
               ഇലങ്ങളറില് നടന്നു റതലമറ്റൊരറിയുറം റതണ്ടറി
               റചെറ്റൊലന രപറ്റൊറല കുത്തറിക്കേല കളഞ വച്ചു 
               നല രചെറുറം കററിയുറമറ്റൊലറ്റൊമുണ്ടറ്റൊക്കേറിറകറ്റൊണ്ടു 
               റചെലന രതരറങ്ങു റതലറം രുചെറിയുമറില
               റകറ്റൊലനതറിരനക്കേറ്റൊളറം ശലദമറ്റൊയറിട്ടുറള്ളറ്റൊരു
               റകറ്റൊള്ളറിവറ്റൊക്കേലറ്റൊറതറ്റൊന്നുറം റചെറ്റൊലകയറിലരദ്ദേഹൈറം.

                                                          -ശ്രശീരദവറി സജറി
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                                                          (9A)
                                                
        

ഗുണമളിടലങളി ല്   പറയണ

മറ്റുള്ളവറരപററി  കുറങ്ങളറം  പരറ്റൊതറിയുറം  പറഞണ്ടറ്റൊക്കുന
ഒരു  പരദൂഷക്കേറ്റൊര൯  ഒരറിക്കേല്  ഒരു  ഗുരുറവറിറന്റെ  
അടുറത്തത്തറി.
ഗുരരറ്റൊ  എറന്റെ  അയല്വറ്റൊസറി  ............ അയറ്റൊള്  
പറയറ്റൊ൯തുടങ്ങറി.
പറഞതുടങ്ങറ്റൊന്  വരറട,  ഗുരു ഇടയ്ക്കുകയററി  പറഞ.  
നറിങ്ങള്  എനറ്റൊണവ്  പറയറ്റൊ൯രപറ്റൊകുനതവ്-  എറന്  
അയല്കറ്റൊര൯  ഗുണമുള്ളവനല  എന  കറ്റൊരദമറ്റൊരണറ്റൊ  
നറിങ്ങള്  പറയറ്റൊ൯രപറ്റൊകുനതവ് . എറന്റെ  
അയല്വറ്റൊസറിറയപററിയറ്റൊണവ്  അയറ്റൊള്  പറയുനതവ്.  
എനറ്റൊലുറം  സറ്റൊരമറില, നറിങ്ങള്  പറയറ്റൊ൯ രപറ്റൊകുനതവ്  
രകടറിരറിക്കുന  എനറിക്കേവ്  എറനങ്കേറിലുറം  ഉപകറ്റൊരറം  ഉരണ്ടറ്റൊ,
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അതുറം ഇല.  പറിറന  നറിങ്ങള്  ഈ  കറ്റൊരദറം  
പറയുനറതനറിനറ്റൊണവ് ?  ഞറ്റൊ൯  അതവ്  രകള്ക്കുനതുറം  
രവറുതയരല.  അത്തരറം  കറ്റൊരദങ്ങള് രകടറിരറിക്കേറ്റൊ൯  
എനറിക്കേവ്  സമയമറില.  ഗുരു  ആ  പരദൂഷക്കേറ്റൊരറന  
പതുറക്കേ  മടക്കേറിവറിട്ടു.
                                         -സറ്റൊനറിയ സണറി
                                                (9A)
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                     പ്രളയഅം

                       വജീഥലിയുടടെ നലിശബ്ദതയലില് വലിളലിക്കരാത
                        ഒരതലിഥലിയരായറ്റ് റപരു പറയരാടത
                                      റപരുവലിളലിക്കരാടത അവടളതലി.
                                      നരാമ ടചയരാത ടതറലിന പകൈരറമരാ 
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                                     നരാമ ടചയറ്റ്ത നന്മയ്ക്കു പകൈരറമരാ
                                    കദവതലിന സസ്വന്തമരാമ നരാട്ടലില്.....

റപമരാരലിയരായലി ടകൈരാടുങരാറരായലി പലഭരാവമ പൂണറ്റ്
കൈലലിതുളളലി ഒരുനരാളലില് അവടളതലി 
അതുകൈണറ്റ് നലിശബ്ദരരായലി നരാമ നലിന.
ഓറരരാ നലിമലിഷവമ ഓറരരാ ദലിവസവമ
പലഭരാവങ്ങളലില് അവടളതലി ........

                                           നലിനയരാത റനരതറ്റ് പലരുമ ആ    
                                          കൈലലിയലില് ഒഴുകൈലിറപ്പരായലി
                                          പലരുമ വജീണുമരലിച്ചു.സസ്വപ്നങ്ങളരാമ 
                                          വജീടു തകൈ൪ന ഉറവ൪ നഷ്ടടപ്പട്ടു 
                                          നലിസ്സഹരായരരായലി നരാമ നലിന 
                                          നമ്മുടടെ മറനരാഹരമരാമ നരാടെലിടന 
                                        അവള തടന്റെ റകൈരാപതരാല് നശലിപ്പലിച്ചു

 ജരാതലിറഭദമലിലരാടത മതറഭദമലിലരാടത 
സമനറനറനരാദരലിദ്രറനരാ റഭദമലിലരാടത
എലരാവരുമ റസ്നേഹകൈജീഴലില് അണലിനലിരന 
പലിണക്കങ്ങളലില അതലിരുകൈളലില,വരാശലിയലില 
അവ൪ ഒനലിച്ചു കൈഴലിഞ്ഞു .
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                                     ഉയ൪റതഴുറനല്ക്കരാ൯ ആവരാടത 
                                     റപരായ നമ്മുടടെ നരാടെലിടന പലനരാടുകൈള
                                     സഹരായതലില് കകൈകൈളലിടലന്തലി
                                     അങ്ങടന നരാമ ഉയ൪റതഴുറനല്പ്പലി൯
                                     പരാതയലില് ഇനലി നമുക്കറ്റ് റസ്നേഹതരാല് 
                                     ഒരുമലിക്കരാമ നമ്മുടടെ നരാടെലിടന ഒനലിചറ്റ് 
                                      പടുത്തുയ൪തരാമ ...!!!
                                                                            
                                                    -അനഗ്രഹ ബലിജ
                                                              (8A)

    ടഎകക്യമതക്യഅം    മഹത്താബലഅം

     ഒരു ഗറ്റൊമത്തറില് ഒരു ക ൃഷറിക്കേറ്റൊരനുറം
മൂന്നു മക്കേള ച്ചുുറം  തറ്റൊമസറിച്ചറിരുന്നു മക്കേള് തമറില് ശണവ് ഠ 
കൂടുക പതറിവറ്റൊണവ്. ക ൃഷറിക്കേറ്റൊരന് അതുറകറ്റൊണ്ടവ് വളറര 
ദദുഃഖറിച്ചു.
            ഒരു ദറിവസറം ക ൃഷറിക്കേറ്റൊരന് രരറ്റൊഗറം പറിടറിച്ചവ് 
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കറിടപറിലറ്റൊയറി. തറ്റൊനറിനറി അധറികകറ്റൊലറം ജശീവറിക്കേറിറലനവ് 
അയറ്റൊള് മനസറിലറ്റൊക്കേറി. മക്കേള് ഇങ്ങറന തമറില് 
തലറിയറ്റൊല് അവ൪ നശറിച്ചു രപറ്റൊകുകറയ ഉള ള  
എരനറ്റൊ൪ത്തവ് അയറ്റൊള് അവറര അരറികറില് വറിളറിച്ചു. 
അവരരറ്റൊടവ് ആറവ് വടറികള് റകറ്റൊണ്ടുവരറ്റൊന് 
ആവശദറപട്ടു.വടറികള് മക്കേളറട കയറില് റകടുത്തറിടവ് മുനവ് 
വടറികള് ഒടറിക്കേറ്റൊന് പറഞ.
അവ൪ നറിഷവ് പ്രയറ്റൊസറം അതവ് ഒടറിച്ചു.പറിനശീടവ് ബറ്റൊക്കേറി വന 
മൂനവ് വടറികളറം കുടറിറകടറിയറിടവ് ഒടറിക്കേറ്റൊല്  പറഞ.  
             പറക ആ൪ക്കുറം ആ വടറിറക്കേടവ് ഒടറിക്കേറ്റൊന് 
കഴറിഞറില.
കറ്റൊരണറം എനറ്റൊരനറ്റൊ?കൂടറിറക്കേടറിയരപറ്റൊള് വടറികള്ക്കേവ് 
കൂടുതല് ശകറി കറിടറി. "മക്കേറള ഇതറ്റൊണവ് റഎകദത്തറിറന്റെ 
പറ്റൊഠറം" നറിങ്ങള് തമറില് റഎകദറം രവണറം.മൂന്നുരപരുറം 
സഹൈറ്റൊയറിച്ചുറം സഹൈകരറിച്ചുറം ജശീവറിക്കേണറം.അരപറ്റൊള് 
നറിങ്ങളറട ശകറിയുറം ബലവറം പതറിന് മടങ്ങവ് 
വ൪ദ്ധറിക്കുറം.ആ൪ക്കുറം നറിങ്ങറള രതറ്റൊല്പറിക്കേറ്റൊനറ്റൊവറില. 
ഒനറിച്ചറ്റൊല് നറിങ്ങള് നറിലനറില്ക്കുറം.ഭറിനറിച്ചറ്റൊരലറ്റൊ നറിങ്ങള് 
നശറിക്കുറം.റഎകമതസ്വറം മഹൈറ്റൊബലറം എനവ് പറഞവ് 
ക ൃഷറിക്കേറ്റൊരന് അനദശസ്വറ്റൊസറം വലറിച്ചു.മക്കേള് മുനറ്റൊളറം 
സങ്കേടരത്തറ്റൊറട അച്ഛറന്റെ ശവശരശീരറം കണ്ടവ് കരഞ.ഇനറി 
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ഒരറിക്കേലുറം അവ൪ ശണ്ഠപറിടറിക്കേറിറലനവ് അച്ഛരനറ്റൊടവ് 
പറഞ.
  
                                                - അശസ്വതലി എ
                                                         (9A)

Click here for audio

നേളിന്കൂടളിനേത്തായളി ഞത്താനേ ുണറ്റ്
      കറിളറിമകരള............ 
കറിളറിമകരള............
      പ്രകൃതറിയറില് നശീ.... രതടുവറതരന.
      കറിളറിമകരള............ കറിളറിമകരള............
      പ്രകൃതറിയറില് നശീ.... രതടുവറതരന.
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      തുഞന് പറമത്തുറം പറ്റൊടവരമത്തുറം.
      കൂടുക്കൂടറ്റൊന്  നറിനക്കേറ്റൊരൂമറിരല..
      കതറിരണറിപറ്റൊടങ്ങള് ചെറിറരകറവ് വറിരറിയുന
      കുളറിര്ക്കേറ്റൊററിലൂറട നമ്മുറക്കേറ്റൊത്തവ് പറ്റൊടറ്റൊറം.
      കറിളറിമകരള............ കറിളറിമകരള............
      ഈ ധറ്റൊരയറില് നറിനക്കേറ്റൊരുമറില എന-
      രതറ്റൊനലുറം നശീ മറ്റൊററിറയഴുതണറം.
      എന്നുറം കൂടറിനറ്റൊയറി ഞറ്റൊനറിലരയറ്റൊ?
      നറിന് കൂറട വറ്റൊനത്തറില് പറ്റൊററി നടക്കുവറ്റൊന് 
      ഈ ധറ്റൊരയറില് ഇനറി ഞറ്റൊനുമുണ്ടവ്.
                                  -നശീനു രറ്റൊജശീവവ്
                                            (9A)

സന്ദ൪ശനേഅം
അധറികരനരമറ്റൊയവ്
സന൪ശകര്ക്കുളള 
മുററിയറില്  മനൗനറം കുടറിച്ചറിരറിക്കുന്നു

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  ജലി.റലി.എ ചറ്റ്.എസറ്റ്  കൈട്ടപ്പന                                       26



                                                                                                             ആരരാമമ

നറ്റൊറം .
ജനലറിനപ്പുററം ജശീവറിതറം രപറ്റൊറലയറി-
പകല് റവളറിച്ചറം റപറ്റൊലറിഞ രപറ്റൊകുനതുറം, 
ചെറിറകുപൂട്ടുവറ്റൊ൯  കൂടറിരലരക്കേറ്റൊ൪മത൯ 
കറിളറികറളറ്റൊറക്കേ പറന്നു രപറ്റൊവനതുറം,
ഒരു നറിമറിഷറം മറന്നു,പരസ്പരറം 
മറിഴറികളറില് നമള് നഷറപടുന്നുരവറ്റൊ? 
മുറുകറിരയറ്റൊ റനഞറിടറിപറിറന്റെ തറ്റൊളവറം,
 നറിററയ സറംഗശീതമുളള നറിശസ്വറ്റൊസവറം
പറയുവറ്റൊനുണ്ടവ് റപറ്റൊന്റചെമകറം പൂത്ത 
കരളപരണ്ട കരറിഞരപറ്റൊറയങ്കേറിലുറം
കറപറിടറിറച്ചറ്റൊറരന് ചുണ്ടറില് തുളമ്പുവറ്റൊന്
 കവറിത രപറ്റൊലുറം വരണ്ടുരപറ്റൊറയങ്കേറിലുറം 
ചെറിറകുനശീ൪ത്തുവറ്റൊനറ്റൊകറ്റൊറത റതറ്റൊണ്ടയറില് 
പറിടയുകയറ്റൊറണരരകറ്റൊനരരറ്റൊദനറം.
        സവ് മരണത൯ ദൂരസറ്റൊഗരറം രതടറിറയ൯ 
ഹൃദയരരഖകള്  നശീളന്നു പറിറനയുറം- 
കനകകമലറ്റൊഞറിനശീരറി൯ തൂടുത്തു നറി൯
 വറിരല്   റതറ്റൊടുരമറ്റൊ൪ക്കേറിനറ്റൊവ ചുരണതുറം,
രനടറിയ കണറിറല കൃഷ്ണകറ്റൊനങ്ങള് ത൯
കറിരണരമറററന്റെ ചെറിലകള് പൂത്തതുറം 
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മറവറിയറില്  മറ്റൊഞരപറ്റൊയ നറി൯ കുങ്കുമ-
ത്തറിരറി പുരണ്ട ചെറിദറംബരസനദകള്......!!
              
                                                  - രടറ്റൊണ  സരനറ്റൊഷവ്
                                                        (9A)

                                                                  
പുസ്തകഅം

        പുസ്തകറം നമ്മുറട യഥറ്റൊര്ത മറിത്രമറ്റൊണവ് . 
പുസ്തകങ്ങള് രശഖരറിച്ചവ് വച്ചറിട്ടുള്ള സ്ഥലമറ്റൊണവ് 
പുസ്തകരലറ്റൊകറം . ഇനവ് സ്കൂളകളറിലുറം രകറ്റൊരളജുകളറിലുറം 
പുസ്തകറ്റൊലയങ്ങള് ഉണ്ടവ് . അദ്ധദറ്റൊപകര്ക്കുറം 
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വറിദദറ്റൊര്തറികള്ക്കുറം അവയറില് നറിനവ് പ്രരയറ്റൊജനറം 
ലഭറിക്കുന്നു. പുസ്തകറ്റൊലയങ്ങള് പലവറിധമുണ്ടവ്. വദകറിപരറം,
വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ സ്ഥറ്റൊപനങ്ങളള്ളവ, റപറ്റൊതുവറ്റൊയുള്ളവ .  
പുസ്തകറ്റൊലയങ്ങലറില് പല തരത്തറിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള് 
ഉണ്ടവ് . കറ്റൊവദറം , നറ്റൊടകറം ,രനറ്റൊവല്, 
വറിഭറിനകള്,ജശീവചെരറിത്രറം തുടങ്ങറിയവ. പുസ്തകങ്ങള് 
അമൂലദമറ്റൊയ നറിധറികള് ആണവ്. പുസ്തകങ്ങള് അററിവറിറന്റെ 
ഒരു മഹൈറ്റൊസറ്റൊഗരമറ്റൊണവ്. 
                                 - ആദറിതദ രറ്റൊരജഷവ്
                                           

        സറഹത്താദര  റസ്നേഹഅം

                

 ഒരു  മരനറ്റൊഹൈരറ്റൊയ  ഗറ്റൊമറം. അവറിറടയറ്റൊണവ്  ശറിവ൯  
തറ്റൊമസറിക്കുനതവ് .അവറന്റെ  അച്ഛറന്റെ  രചെടറന്റെ  കുടറികറള 
ശറിവനവ്  വളറര  ഇഷമറ്റൊണവ്. അവ൪ക്കുറം  അതുരപറ്റൊറല  
തറനയറ്റൊണവ് . അവ൪ക്കേവ്  സസ്വത്തറിരനറ്റൊറടറ്റൊന്നുറം  ഇഷമറില. 
അവ൪ക്കേവ്  ശറിവറനയറ്റൊയറിരുന്നു  ഇഷറം . അങ്ങറന  
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അവ൪  വള൪ന്നു. ശറിവ൯, ബറ്റൊലു, വറിഷവ് ണ,.
                  അവ൪  വള൪ന്നുറവങ്കേറിലുറം  ബറ്റൊലു  എരപറ്റൊഴുറം 
ഒരു  കുഞറ്റൊയറിരുന്നു. അങ്ങറന  ശറിവറന്റെ  കലദറ്റൊണറം  
കഴറിഞ.  ബറ്റൊലു  വളറര  സങ്കേടറപട്ടു.  എരനറ്റൊടുള്ള  
രസ്നേഹൈറം  പങ്കേറിട്ടുരപറ്റൊകുരമറ്റൊ  എരനറ്റൊ൪ത്തവ്.  പറക,  
അങ്ങറനറയറ്റൊന്നുറം  നടനറില.  ഏടത്തറി  വളറര  
പറ്റൊവമയറിരുന്നു.  ഞങ്ങളറട  കുടുറംബറം  
തക൪ന്നുകറ്റൊണണറം, ഞങ്ങളറട  ബറിസറിനസവ്  തക൪ന്നു.  
എറന്റെ  ഏടറന്റെ  രപരറിലുള്ള  സസ്വത്തുക്കേറളലറ്റൊറം  
ഞങ്ങളറട  രപരറിറലഴുതുവച്ചു.  പറക,  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  
അറതറ്റൊന്നുറം  രവണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  ഏടറന  
മതറിയറ്റൊയറിരുന്നു.
                                               -രരവതറി എറം റജ
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അമ്മ  എന കദവഅം

                          രസ്നേഹൈത്തറിറന്റെ  ഉറവറിടമറ്റൊണവ് 
അമ.അമയറിറലങ്കേറില്  നറ്റൊമറില. അമ ഒരു കദവമറ്റൊണവ് 
അമ ഒരു സതദമറ്റൊണവ് അമ നമ്മുറട പുണദമറ്റൊണവ് .വശീടറില്
നറിനവ് അമറയ ഇറക്കേറിവറിടറ്റൊല് വശീടറിറല ഐശസ്വരദറം 
നഷറപടുറം. അമയറ്റൊണവ് നമ്മുറട എലറ്റൊറം അമ എന 
മഹൈറ്റൊലകറിയറില് നറിററയ ഐശസ്വരദറം തുളമ്പുന്നു .ഇരപറ്റൊള് 
എലറ്റൊവരുറം സസ്വനറം റപറമറയ വശീടറില്നറിനവ് 
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ഇറക്കേറിവറിടുകയുറം വൃദ്ധസധനത്തറില് റകറ്റൊണ്ടവ് വറിടുകയുറം 
റചെയ്യുന്നു.ഇങ്ങറന റചെയ്യുന മക്കേള് അമയുറട മഹൈതസ്വറം 
അററിയറ്റൊത്തവരുറം അമരയറ്റൊടവ് ദയയുറം കരുണയുറം 
ഇലറ്റൊത്തവരുമറ്റൊണവ് അമറയ നറ്റൊമറ്റൊരുറം വശീടറില് നറിന വ് 
ഇറക്കേറിവറിടുകരയറ്റൊ വൃദ്ധസധനത്തറില് റകറ്റൊണ്ടുരപറ്റൊയറി 
വറിടുകരയറ്റൊ റചെയവ്തറ്റൊല്  നമ്മുറട വശീടറിറന്റെ ഐശസ്വരദവറം 
നഷമറ്റൊക്കുറം .നമള് ജനറിക്കുരമറ്റൊള് ആദദമറ്റൊയറി 
ദ൪ശറിക്കുനതവ് അമയുറട മുഖമറ്റൊണവ് ആ അമറയ 
ഒരറിക്കേലുറം അനറ്റൊഥറ്റൊയക്കേരുതവ് .
എലറ്റൊറം സഹൈറിക്കുകയുറം കമറിക്കുകയുറം എലറ്റൊ സങ്കേടങ്ങളറം 
മനസറില് ഒതുക്കേറി മറ്റുള്ളവറര അററിയറിക്കേറ്റൊറത 
ജശീവറിക്കുകയറ്റൊണവ് അമ.ആ അമറയ ചെറിലര്  
റവറ ച്ചുുക്കുകയുറം റചെയ്യുന്നു.പ്രയമറ്റൊയ അമറയയുറം 
അച്ഛറനയുറം മക്കേള്ക്കേവ് ഇഷമല. വശീടറില് ഒരു അതറിഥറി 
വനറ്റൊല് അമറയയുറം അച്ഛറനയുറം ഒരു മുററിയറിലറിടവ് 
പൂട്ടുന്നു.രശഷറം മറിണ്ടറ്റൊതറിരറിക്കേറ്റൊന് പറയുന്നു.അഥവറ്റൊ 
അവ൪ അററിയറ്റൊറത മറിണ്ടറിയറ്റൊല് തശീ൪ന്നു,അനവ് അവ൪ക്കേവ് 
ഭകണറം റകറ്റൊടുക്കേറ്റൊതറിരറിക്കുകയുറം ക്രൂരമറ്റൊയറി 
മ൪ദ്ധറിക്കുകയുറം റചെയ്യുന്നു. അങ്ങറന ഒരറിക്കേലുറം നമള് 
അമറയ ചെശീത്ത പറയരുതവ് ,ചെശീത്ത പറഞവ് അമയവ് 
രകറ്റൊപറം വനവ് ഒനവ് പ്രറ്റൊകറിയറ്റൊല് അനരത്തറ്റൊറട നമ്മുറട 
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രദറ്റൊഷറം ആരറംഭറിക്കുന്നു.അങ്ങറന കഴറിവതുറം നമള്  
പ്രറ്റൊകല് വറ്റൊങ്ങറ്റൊതറിരറിക്കുക. അമ എന സതദറത്ത 
നമള് ഒരറിക്കേലുറം ഇലറ്റൊതറ്റൊക്കേരുതവ്.നമള് അമയ്ക്കുരവണ്ടറി 
എന്നുറം പ്രറ്റൊ൪ഥറിക്കേണറം.അമയ്ക്കു നലതു വരറ്റൊന് 
പ്രറ്റൊ൪തറിക്കേണറം. റപറമറയ നമള് 
പ്രറ്റൊകരുതവ്.അമമറ്റൊ൪ നമറള നന്മ പഠറിപറിക്കുന്നു.അമ 
തറിന്മറയ എതറി൪ക്കുന്നു. അമ ഒരു സതദസനയറ്റൊയ 
സവ്  ത്രശീയറ്റൊണവ്.അമയവ് മക്കേരളറ്റൊടവ് സവ് രനഹൈവറം കരുണയുറം 
ഉണ്ടവ്.നമുക്കേവ് അമറയ എത്രമറ്റൊത്രറം സവ് രനഹൈറിക്കേറ്റൊന് 
കഴറിയുരമറ്റൊ അത്രമറ്റൊത്രറം സവ് രനഹൈറം നമള് അമയവ് 
നല്കണറം.അമ നമ്മുറട ആശ്രയറം,അമ നമ്മുറട 
തുണ,അമ നമ്മുറട കധരദറം,എലറ്റൊറം തറന നമുക്കേവ് , 
നമ്മുക്കേവ് നമ്മുറട അമയറ്റൊണവ്.

                                  റദവലികൈ ടെലി ടകൈ

                                                      (8A)
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വത്തായനേത്താക്കുറളിപ്പുകള്

             ദലി ആല്ക്കമലിസ്റ്ററ്റ് 
                                  [-പപൗറലരാ ടകൈരായറ്റ് റലരാ.]

      ബ്രസജീലലിയന് സരാഹലിതക്യകൈരാരനരായ  "പപൗറലരാ 
ടകൈരായറ്റ് റലരാ”എഴുതലിയ അതലിപ്രശസ്തമരായ ഒരു റനരാവലരാണറ്റ് "ദലി 
ആല്ക്കമലിസ്റ്റ”.ഈ കൈ ൃതലി 1988-ല് ആണറ്റ് ആദക്യമരായലി 
പ്രസലിദലികൈരചതറ്റ്.റപരാ൪ച്ചുഗജീസറ്റ് ഭരാഷയലില്  രചലിക്കടപ്പട്ട ഈ 
റനരാവല് 67 ഭരാഷകൈളലിറലക്കറ്റ് വലിവ൪തനമ ടചയടപ്പട്ട കൈക്യതലി 
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എന നലിലയലില് ഗലിനസറ്റ് ബുക്കലില് ഇടെമ റനടെലി.150 രരാജക്യങ്ങളലില്
65 ലകതലില്പ്പരമ റകൈരാപ്പലികൈള വലിറഴലിക്കടപ്പട്ടു.പപൗറലരാ 
ടകൈരായറ്റ് റലരായുടടെ ഈ കൈക്യതലിയുടടെ മറനരാഹരാരലിത വലിവ൪തനമ 
നടെതലിയലിരലിക്കുനതറ്റ്.
                 ഒര ു സസ്വപറ്റ് ന ദ൪ശനമ !അതലിടന്റെ ഇഹറലരാകൈ 
പരലിണരാമതലില് ഒരു മനഷക്യജജീവനറ്റ് ലഭക്യമരാകുന പുതുമകൈള 
ഇവടയലരാമ കദവലികൈ പരരാമ൪ശങ്ങറളരാടടെ സമ൪ഥലിക്കുകൈയരാണറ്റ് 
പപൗറലരാടകൈരായറ്റ് റലരാ ടചയ്യുനതറ്റ്. സരാ ന്റെലിയരാറഗരാ എന 
ഇടെയബരാലനറ്റ് ഉണരായ സസ്വപറ്റ് ന ദ൪ശനവമ സസ്വപ്നതലില് കൈണ 
നലിധലി റതടെലി ഈജലിപലിടല പലിരമലിടുകൈളക്കറ്റ് അടുടതയ്ക്കുളള 
യരാത്രയുമരാണറ്റ് കദവജീകൈ സപൗരഭക്യമ വലിതറലി ''ദലി ആല്ക്കമലിസ്റ്റലില്”
പപൗറലരാ ടകൈരായറ്റ് റലരാ വരചറ്റ് റച൪തലിരലിക്കുനതറ്റ്.
                   ആട്ടലിടെയനരായ സരാന്റെലിയരാദറഗരാ ഇപൗജലിപലിടല 
പലിരമലിടുകൈളക്കറ്റ് സമജീപമ ഒരു നലിധലിയുടണനറ്റ് സസ്വപ്നമ കൈരാണുന 
ജജീവലിതസുഖമ റമരാഹലിചറ്റ് യരാത്രയുമ മുഖരാമുഖമ നടെത്തുന 
സ്ഥലങ്ങള, ആളകൈള,സമഭവങ്ങള എനലിവയുമ 
അവതരലിപ്പലിക്കുന.സസ്വപ്നമ വലിശകൈലനമ ടചയ്യുന വ ൃദ  
രരാജരാടവനറ്റ് സസ്വയമ പരലിചയടപ്പടുത്തുന ആള  റബക്കറലിക്കരാരന്,

മരുഭ ൂമലിയലില് സ്പടെലികൈ പരാത്രമ വലില്ക്കുനയരാള,മരുഭ ൂമലിയുമ ഒരു 
പ്രധരാന കൈഥരാപരാത്രമരാകുന.ഫരാതലിമടയ കൈടണതലിയ 
ഇടെടവളയറ്റ് റശഷമ സരാന്റെലിയരാറഗരായുടടെ യരാത്ര വജീണമ 
തുടെരുന.ലകക്യസ്ഥരാനതറ്റ് എതലിടയങലിലമ ജജീവലിതയരാത്രയുടടെ 
തലിര൪ത്ഥകൈഥ ടവളലിടപ്പടുത ുന മട്ടലിയരായലി സരാന്റെലിയരാറഗരായുടടെ 
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യരാത്രയുടടെ അവസരാനമ.

“എടന്തങലിലമ റനടെലിടയടുക്കണടമനറ്റ് ഒരരാള പൂ൪ണ്ണ മനറസ്സരാടടെ 
ആഗ്രഹലിചരാല് ആ ആഗ്രഹമ സഫലമരാക്കരാനരായലി റലരാകൈമ മുഴുവന്
അവടന്റെ സഹരായതലിടനത്തുമ.”

                                                    - എമലില്ഡ ടറയറ്റ്സണ
                                                      (9A)

ഉപനേക്യത്താസഅം

വളിഷയഅം:മലയത്താള ഭത്താഷയുടട
പ്രധത്താനേക്യഅം

               

   നേമ്മുടട ഭത്താഷ മത്താതൃഭത്താഷ
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      നമ്മള മലയരാളലികൈളടടെ മരാതൃഭരാഷയരാണറലരാ മലയരാളമ?
മലയരാളമ എന പവലിഴമുത്തുകൈള പതലിനരാലറദശതരായലി ഉയ൪ന 
റകൈളക്കുന. മലയരാളമ റശ്രേഷ്ഠഭരാഷയരാണറ്റ്.ആയലിരങ്ങളടടെ 
ടനഞലില് നലിറയണ ഭരാഷ.   ഒരു കുഞറ്റ് ജനലിക്കുറമരാള 
അമ്മലിഞപ്പരാലലിടനരാപ്പമ ടചല്ലുനതറ്റ് മരാതൃഭരാഷയരായ മലയരാളവമ 
കൂടെലിയരാണറ്റ്.അത്രപ്രരാധരാനക്യമരാണറ്റ് നമ്മുടടെ ഭരാഷയറ്റ്.മലയരാളമ 
അറലിയരാതവ൪ മലയരാളലിയല. മലയരാള മരാധുരക്യമറലിയരാതവ൪ ഒരു
വൃകലിയല.മലയരാളടതപ്പറലി ഒരുപരാടെറ്റ് മഹതറ്റ് വക്യകലികൈള 
എഴുതലിയലിട്ടുണറ്റ് ഒരു കൈവലിയുടടെ വരാചകൈമരാണറ്റ് :

                      "അമടതരാനകരമല മലയരാളമ 
                       അമ്മടയന രണകരമരാണറ്റ് മലയരാളമ"

ഇതലില് അമ്മ എന രണകരമരാണറ്റ് മലയരാളമ.അത്രയ്ക്കു പുണക്യമരായ
ഭരാഷയരാണറ്റ് മലയരാളമ.എനരാല് ഇനറ്റ് നമ്മുടടെമലയരാളതലിടന്റെ 
പ്രശകലി എന്തുടകൈരാണറ്റ് കുറഞ്ഞു.ഇനറ്റ് നമ്മുടടെ സമൂഹതലില് 
വള൪ന വരുനതറ്റ് ഇമഗജീഷറ്റ് ഭരാഷ കശലലിയരാണറ്റ്.
             ഇമഗജീഷലില് മനസ്സറ്റ് അ൪പ്പലിചലിരലിക്കുന ഈ സമൂഹമ 
മലയരാളടത മറനറ്റ് റപരാറയരാ? പുതുതലമുറ മലയരാളതലിടന്റെ 
പ്രധരാനക്യമ മറനറപയലിരലിക്കുന. അവ൪ ഇമഗലിഷറ്റ് ഭരാഷകശലലി 
വളടര അധലികൈമ റസ്നേഹലിക്കുന. ജജീവലിതതലില് ഇമഗലിഷലിനറ്റ് 
നല്കുന അറത  പ്രരാധരാനക്യമ നരാമ മലയരാളതലിനമ നല്കൈണമ 
മലയരാളമ എനതറ്റ് റശ്രേഷ്ഠഭരാഷയരാണറ്റ്.മലയരാളടത മറനറ്റ് നമുക്കറ്റ് 
ഒനമ ടചയരാന് കൈഴലിയലില.ആയലിരമ മഹരാകൈവലികൈള ടനഞലിറലറലിയ
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മലയരാളമ പുതുതലമുറയരായലി കകൈമരാറരാമ. മരാതൃഭരാഷയുടടെ മരാതൃതസ്വമ 
നമ്മുക്കറ്റ് മനസ്സലിലരാക്കരാമ .നമ്മുക്കറ്റ് ഒരൂമലിച്ചു പരാടെരാമ 
          ''മലയരാള ഭരാറഷ നറമരാനമ......''

                                                   -സൂരക്യരാറമരാള ടകൈ . ആര്
                                                          (9A)

                           കു ഞളിക്കളിളളി

              മറംഗളവനത്തറിറല
സുനരറിയറ്റൊയ കുഞറിക്കേറിളറിറയ എലറ്റൊവ൪ക്കൂറം 
ഇഷമറ്റൊയറിരുന്നു.ദഷത്തറിയറ്റൊയ കറുമറികറ്റൊക്കേയുറം 
മുതുക്കേറിപ്പുളളറം അവറിടുറത്ത സ്ഥറിരറം 
ശലദക്കേറ്റൊരറ്റൊണവ്.കുഞറിക്കേറിളറി എരപറ്റൊള് മുടയറിടറ്റൊലുറം 
കറ്റൊക്കേയുറം പുളളറം രചെ൪നവ് അതവ് റപറ്റൊടറിച്ചു-
കളയുറം .ഇരുവരുറടയുറം ക്രുരതകള് തുട൪ന്നു.കുഞറിക്കേറിളറി 
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ഏററ രവദനറിച്ചു .കുഞറിക്കേറിളറി ഒടുവറില്  മറററ്റൊരു 
മരത്തറില് കൂടുറകടറി  .
ഇരത സമയറം കുഞറിക്കേറിളറിയുറട പുതറിയ തറ്റൊമസസ്ഥലറം 
രതടറി നടക്കുകയറ്റൊയറിരുന്നു കറുമറികറ്റൊക്കേ. 
കുഞറിക്കേറിളറിറയരത്തടറി പുളളറം 
കൂരറ അലഞ .ഒരറിക്കേല് പതറിവരപറ്റൊറല കവകറിടവ് തറന്റെ
കൂടറിരലയവ് മടങ്ങുകയറ്റൊയറിരുന്നു കുഞറിക്കേറിളറി.തറന്റെ 
പറിററക കറുമറിക്കേറ്റൊക്കേ വരുനതവ് ശ്രദ്ധറിച്ചു. തറന്റെ കൂടവ് 
കറണ്ടത്തറി മുടകള് നശറിപറിക്കേറ്റൊനുള്ള നശീക്കേമറ്റൊണവ് ഇറതനവ്
കുഞറിക്കേറിളറിക്കേവ് മനസറിലറ്റൊയറി. അവള് ഒരു 
സൂത്രറമറ്റൊപറിക്കേറ്റൊറമനവ്   വറിചെറ്റൊരറിച്ചവ് രനറര 
മുതുക്കേറിപ്പുള്ളറിറന്റെ കൂടറിരലയവ് പറന്നു.പറിനറ്റൊറല വന 
കറുമറിക്കേറ്റൊക്കേ അതു കണ്ടു. മുതുക്കേറിപ്പുള്ളറിറന്റെ കൂടവ് 
കുഞറിക്കേറിളറിയുരടതറ്റൊറണനവ് റതററിദ്ധരറിച്ചു. കറുമറിക്കേറ്റൊക്കേ 
തറിരറിറകരപറ്റൊയറി. കുററ കഴറി ഞരപറ്റൊള് കറുമറിക്കേറ്റൊക്കേ 
തറിരറിറക വനവ് ആ കൂടറിറല മുടകള് എലറ്റൊറം നശറിപറിച്ചു. 
ഒടുവറില് ഒരു യുദ്ധത്തറിനു രശ ഷറം ഇരുവരുറം ചെത്തുവശീണ.

ഗുണപറ്റൊഠറം:മറ്റുള്ളവറര രദറ്റൊഹൈറിച്ചറ്റൊല് നമ്മുറട 
അവസ്ഥയുറം ഇതറ്റൊയറിരറിക്കുറം.
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                                    -എയവ്ഞല് ആര് രതറ്റൊമസവ്
                                              (9A)

ആല്ക്കമളിസ്റ്റളില് നേളിനളള വരളികള്

* സഫലമറ്റൊക്കേറ്റൊ൯ തക്കേവണമുറളളറ്റൊരു സസ്വപവ്റം 
മനസറിലുണ്ടറ്റൊകു-
രമറ്റൊറഴ ജശീവറിതറം അ൪ഥപൂ൪ണമറ്റൊകൂ.
* ഒരറ്റൊള് ആരരറ്റൊ എരനറ്റൊ ആകറട ,എറനങ്കേറിലുറമറ്റൊനവ് 
പൂ൪ണമനരസറ്റൊറട തശീവ്രമറ്റൊയറി ആഗഹൈറിക്കുന്നുറവങ്കേറില് 
അതവ് നടക്കേറ്റൊറത വരറില.
*മനുഷദ൪റക്കേന്തുറം രനടറ്റൊനറ്റൊകുറം മനസറില് അത്രയ ച്ചുുറം നല 
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രമറ്റൊഹൈറം രവണറമന്നുമറ്റൊത്രറം .
*ഈ പ്രപഞത്തറില് ഒരു വസ്തുവറം ഒററപടതറ്റൊയറിടറില 
തമറില്ത്തമറില് ഏരതറ്റൊ വറിധത്തറില് ഒറ്റൊരരറ്റൊന്നുറം 
കൂടറിയറിണക്കേറപട്ടു. 
*ഒറ്റൊരരറ്റൊ ദറിവസത്തറിനുമുണ്ടവ് അതറിരന്റെതറ്റൊയ വറിസയങ്ങള്. 

                                                   -എമലില്ഡ ടറയറ്റ്സണ
                                                     ( 9A )

അധക്യത്താപളികയുടട
റസ്നേഹവത്താഝലക്യഅം

                   അമ്മു എന റപണ്കുടറി
ഒരു റകറ്റൊച്ചു ഗറ്റൊമത്തറിലറ്റൊണവ് ജനറിച്ചതവ് .അവള്ക്കേവ് റചെറുപറം
മുതല് കഥകളറം ,കവറിതകളറം, രനറ്റൊവലുകളറം വറ്റൊയറിക്കേറ്റൊന് 
ഇഷമറ്റൊയറിരുന്നു .അവള്ക്കേവ് എനവ് പുസ്തകറം കറിടറിയറ്റൊലുറം 
അവള് അതവ് വറ്റൊയറിക്കുറം .
                   അവളറട കുടുറംബറം വളറര പറ്റൊവറപട 
കുടുറംബമറ്റൊണവ്. അവളറട അച്ഛന് വളറര കഷറപടറ്റൊണവ് 
അവരുറട കുടുറംബറം രനറ്റൊക്കേറിയറിരുനതവ് .അതറിനറ്റൊല് തറന
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അവള്ക്കേവ് കഥപുസ്തകങ്ങരളറ്റൊ കവറിതറ്റൊപുസ്തകങ്ങരളറ്റൊ 
വറ്റൊങ്ങറിക്കേറ്റൊനുള്ള പണറം കകയറില് ഇലറ്റൊയറിരുന്നു. 
അരപറ്റൊഴറ്റൊണവ് അവള് പഠറിക്കുന സ്കൂളറില് കലബ്രററി 
തുടങ്ങറിയതവ്.അതവ്  അവള്ക്കേവ് വളറര ഇഷമറ്റൊയറി.അവള് 
അഞറ്റൊറം കറ്റൊസറിലറ്റൊണവ് പഠറിക്കുനതവ്.
                   അവള്ക്കേവ് പുസ്തകറം വറ്റൊയറിക്കേറ്റൊന് 
ഇഷമറ്റൊറണന കറ്റൊരദറം അവളറട കറ്റൊസവ് ടശീച്ചര് അററിഞ. 
ആ ടശീച്ചര് പഠറിപറിക്കുന വറിഷയറം തറന മലയറ്റൊളറം ആണവ്.
ആ ടശീച്ചര് അവരളറ്റൊടവ് ഒരു ദറിവസറം പറഞ "നശീ 
വറ്റൊയറിക്കുന പുസ്തകങ്ങളറട കുററിപ്പുകള് അവളറട 
ടശീച്ചററിറന കറ്റൊണറിക്കേറ്റൊന്  ''.ടശീച്ചര് അവള്ക്കേവ് ഒരു ദറിവസറം 
ഒരു സമറ്റൊനറം റകറ്റൊടുത്തു.ഒരു വലറിയ കഥറ്റൊപുസ്തകറം. അതവ്
വറ്റൊയറിച്ചരപറ്റൊള് അവള്ക്കേവ് ഒരു കറ്റൊരദറം മനസറിലറ്റൊയറി, 
നമ്മുക്കുറം നല നല കഥകള് എഴുതറ്റൊന് സറ്റൊധറിക്കുറമനവ്. 
അവള് പറിരറദറിവസറം അവളറട ടശീച്ചററിരനറ്റൊടവ് രചെറ്റൊദറിച്ചു 
''ടശീച്ചരറ എനറിക്കുറം കഥകള് എഴുതറ്റൊരമറ്റൊ ? ''. ടശീച്ചര് 
പറഞ :'' നറിനക്കുറം കഥ എഴുതറ്റൊമരലറ്റൊ.എനറ്റൊല്നശീ ഒരു 
കറ്റൊരദറം റചെയവ് നശീ നറ്റൊറള ഒരു കഥ എഴുതറിറക്കേറ്റൊണ്ടവ് വറ്റൊ''. 
അരപറ്റൊള്  മുതല് അവള്ക്കേവ് കഥറയക്കുററിച്ചറ്റൊയറിരുന്നു 
ചെറിന, കഥ എങ്ങറന എഴുതുറം എനറ്റൊയറിരുന്നു.
                അവള് വശീടറില് റചെനവ് കഥ എഴുതറ്റൊന് തുടങ്ങറി .
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 അവള് എഴുതറിയതവ് നമ്മുറട പ്രകറിതറിറയക്കുററിച്ചറ്റൊണവ് . 
പറിരറ ദറിവസറം അവള് ആ കഥ ടശീച്ചററിറന 
വറ്റൊയറിച്ചുരകള്പറിച്ചു. ടശീച്ചര് ആ കഥ നലതറ്റൊറണനവ് 
പറഞ. ടശീച്ചര് പറഞ ആ വറ്റൊക്കുകള് അവളറട 
ഹൃദയറത്ത ആഴത്തറില് സ്പര്ശറിച്ചു .
                  നമ്മുറട ജശീവറിതത്തറില് പല കഴറിവകള് 
ആയറിരറിക്കുറം കദവറം നമുക്കേവ് തനറിരറിക്കുനതവ് . അതവ് 
നമള് പ്രരയറ്റൊജനറപടുത്തണറം. അതുരപറ്റൊറല ഒരു 
അധദറ്റൊപറികയുറട രസ്നേഹൈ വറ്റൊക്കുകളറ്റൊണവ് അമ്മു എന 
റപണ്കുടറിയുറട ജശീവറിതത്തറില് ഉണര്വവ് വരുത്തറിയതവ്.
അതുരപറ്റൊറലതറന  നമ്മുറട   ജശീവറിതത്തറിലുറം  
അധദപകരുറട  വറ്റൊക്കുകള്  നറമ  ഉണ൪ത്തറിരയക്കേറ്റൊറം.
                                             -സറ്റൊനറിയ   സണറി
                                                    (9A)
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സുരകളിതമത്തായ നേത്താടളയറ്റ്

“എടന്തരാരു മഴ , സനക്യക്കു തുടെങ്ങലി പുലരുമ വടര 
തുടെ൪ന.കൈരാ൪റമരാഘങ്ങള കൂട്ടറതരാടടെ ആകൈരാശത്തു ടമതലിച്ചു 
നടെന . കുനകൈളടടെയുമ വനനലിരകൈളടടെയുമ മുഖങ്ങള കൈറുത്തു.

          വനഹ ൃദയങ്ങളലില് നലിനറ്റ് ഒഴ ുകൈലിവരുന വളക്കൂറുള 
കൈറുത പുതു ടവളമ വളപ്പുകൈളലിലൂടടെ,വയലകൈളലിലൂടടെ 
കുതലിടയരാഴുകൈലി തരാടഴ ടടകൈവഴലികൈളലിലൂടടെ നരാട്ടലില്   നലിനറ്റ് കൈടെന 

റപരാകുന. ”
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                                 -ശ്രേജീകൈ ുട്ട൯  ശ്രേജീനലിവരാസന്
                                                         (9A)

       മൂനറ്റ് ഉപറദശങ്ങള്

       ഒരറിക്കേല്  ഒരു  നറ്റൊയറ്റൊട്ടുകറ്റൊര൯ 
കറ്റൊടറില്  വല  വറിരറിച്ചു.  പറ്റൊവറം    ഒരു കുഞകുരുവറി  
ഇതററിയറ്റൊറത  വലയറില്  അകറപട്ടു. തക്കേസമയത്തു  
നറ്റൊയറ്റൊട്ടുകറ്റൊര൯  അവറിറട  വന്നു.  അവ൯  കുരുവറിറയ  
കകയറിറലടുത്തു.  കുരുവറി  പറഞ: ഒരരപകയുണ്ടവ്,  
എറന  റകറ്റൊലരുതവ്.  തറ്റൊങ്കേളറട  ഒരു  രനരറത്ത  
ആഹൈറ്റൊരത്തറിനുരവണ്ടറി  എറന  റകറ്റൊലരുതവ്.  എറന  
നറിങ്ങളറട  ഭകണമറ്റൊക്കേറ്റൊ൯  തറികയറിലരലറ്റൊ?  എറന  
റവറുരതവറിടറ്റൊല്  ഞറ്റൊ൯  തറ്റൊങ്കേള്ക്കേവ്  മൂനവ്  വറിലരയററിയ  
ഉപരദശങ്ങള്  തരറ്റൊറം.  കുരുവറിയുറട  വറ്റൊക്കുകള്  
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വറിശസ്വസറിച്ചവ്  അയറ്റൊള്  കുരുവറിറയ  സസ്വനമറ്റൊക്കേറി.  കുരുവറി  
പറഞ: "എറന്റെ  ജശീവ൯  തറിരറിച്ചുതനതറിനവ്  നനറി.  ഇതറ്റൊ  
എറന്റെ  മൂനവ്  ഉപരദശങ്ങള്  രകരടറ്റൊള: ഒനവ്, സസ്വനറം  
ബുദ്ധറിക്കേവ്  നറിരക്കേറ്റൊത്ത  ഒരു  കഥയുറം  വറിശസ്വസറിക്കേരുതവ്. 
രണ്ടവ്, കകവറിട്ടുരപറ്റൊയതറിറന ഒറ്റൊ൪ത്തവ് ദദുഃഖറിക്കേരുതവ്.മൂനവ്, 
അസറ്റൊധദമറ്റൊയ  കറ്റൊരദറം  റചെയറ്റൊ൯ ശ്രമറിക്കേരുതവ്.  അതറിതവ്  
റവറുറത  രനരറം  കളയരുതവ് .ഉടറന  ആ  രവടക്കേറ്റൊര൯  
പറഞ: ഹൈ,ഹൈ  ഇതറ്റൊരണറ്റൊ  നറിറന്റെ  വറിലരയററിയ  
ഉപരദശങ്ങള്!    ഇറതറ്റൊറക്കേ  എനറിക്കേററിയറ്റൊവന  
കറ്റൊരദങ്ങളറ്റൊണവ്.  നറിസറ്റൊരനറ്റൊയ നറിനറില്നറിനവ്  ഇറതറ്റൊന്നുറം  

പഠറിരക്കേണ്ട  കറ്റൊരദമറില.  കുരുവറി പറഞ: എനറ്റൊല്  
രകരടറ്റൊള.  എറന്റെ  ഹൃദയറം  ഒരു  മറ്റൊണറികദകലറ്റൊണവ്.  
എറന്റെ  ഹൃദയറം  വറിററ്റൊല്  നറിനക്കേവ് രകറ്റൊടശീശസ്വരനറ്റൊകറ്റൊറം,  
അത്ര  വലറിയ വറിലയറ്റൊണവ്  എറന്റെ  ഹൃദയത്തറിനവ്.  ഉടറന  
രവടക്കേറ്റൊര൯  കുരുവറിരയറ്റൊടു  പറഞ: അങ്ങറനയറ്റൊരണറ്റൊ!  
എനറ്റൊല്  നറിറന  പറിടറികൂടറിയറിട്ടുതറന  കറ്റൊരദറം.  കുരുവറി 
പറഞ: അങ്ങറനയറ്റൊരണറ്റൊ!  എനറ്റൊല്  നറിങ്ങള്  
ശരറിക്കുറം  ഒരു  വറിഢവ്ഢറിതറന......!  ഞറ്റൊ൯  ആദദറം  
പറഞ  മൂനവ്  ഉപരദശങ്ങളറം  നറിങ്ങള്ക്കേററിയറില.  
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ഏറതങ്കേറിലുറം ഒരു പകറിയുറട  ഹൃദയറം  മറ്റൊണറികദകലറ്റൊണവ് 
എനവ്  നറിങ്ങള്  രകടറിട്ടുരണ്ടറ്റൊ?  ഞറ്റൊ൯  പറഞ  
കള്ളത്തരറം  നറിങ്ങള്  വറിശസ്വസറിച്ചു.  എറന്റെ  ഹൃദയറം  
മറ്റൊണറികദകലറ്റൊണവ്  എനവ് പറഞരപറ്റൊള്  എറന  
കകവറിടതറിറന  ഒറ്റൊ൪ത്തവ്  നറിങ്ങള്  ദദുഃഖറിച്ചു.  അങ്ങറന  
എറന്റെ  രണ്ടറ്റൊമറത്ത  ഉപരദശവറം നറിങ്ങള്  പറ്റൊലറിച്ചറില.  
ഈ  മരത്തറില്  വലറിഞകയററി  എറന  പറിടറിക്കേറ്റൊറമനവ്  
കരുതുനതവ്  എത്ര  മണ്ടത്തരറംതറനയറ്റൊണവ്. ഇതു    
രകടയുടറന  രവടക്കേറ്റൊര൯  ദദുഃഖറിച്ചവ്  രപറ്റൊവകയുറം , കറിളറി  
തറന്റെ  ബുദ്ധറിരയറ്റൊ൪ത്തവ് സരനറ്റൊഷറിക്കുകയുറം  റചെയ
                       

 ഗുണപറ്റൊഠറം:
                                        (ഉപരദശങ്ങള്  രകടതുറകറ്റൊണ്ടവ്
മറ്റൊത്രമറ്റൊയറില , അതറിറന്റെ  അ൪ഥറം  കൂടറിഅററിരഞ  
പ്രവ൪ത്തറിക്കേറ്റൊവൂ ,എങ്കേറിരല  വറിജയറം  കകവരൂ)

                                     -എയവ്  ഞല് ആര് രതറ്റൊമസവ്
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                                                  (9A)

           

 

ശരളി മലയത്താളഅം

       “പ്രവൃത്തറി"യുറം  "പ്രവ൪ത്തറി "യുറം ശരറിയറ്റൊരണറ്റൊ?
പ്രവൃത്തനവറം പ്രവ൪ത്തനവറം ശരറിയറ്റൊരണറ്റൊ?
                            ഇതറില് ഏതറ്റൊണ ശരറി?എലറ്റൊറം 
ശരറിയറ്റൊരണറ്റൊ?
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"നമ്മുറട പ്രവൃത്തറി നലതറ്റൊവണറം" ഇവറിറട പ്രവൃത്തറി 
എന്നു തറന രവണറം .രവല ,റതറ്റൊഴറില് എനറ്റൊറക്കേയറ്റൊണവ് 
ഈ പദത്തറിറന്റെ അ൪ഥറം.ഇങ്ങറന ശരറിയറ്റൊയറി ഉച്ചരറിച്ചു 
രനറ്റൊക്കേറിയറ്റൊല്  ഈ പദങ്ങള് റതറ്റുകൂടറ്റൊറത എഴുതറ്റൊന് 
എളപമറ്റൊകുറം പ്രവൃത്തറിയറില് 
"ഋ " എന സസ്വരമറ്റൊണളളതവ്.അതറില് വ ക ഴറിഞവ് "  ൃ " 
എന ചെറിഹറം .
രചെ൪ക്കേണറം പ്രവ൪ത്തനത്തറില്  "വ"  കഴറിഞവ് " ൪ " 
എന ചെറിലകരമറ്റൊണവ് രവണ്ടതവ്. "വ " കഴറിഞവ് " ൪ " 
രപ൪ രചെ൪ക്കേണറം.
നമ്മുക്കേവ് ശരറിയറ്റൊയറി പറഞ ശശീലറിക്കേറ്റൊറം ; എഴുതറി 
ശശീലറിക്കേറ്റൊറം.   
                      -എയവ്ഞല്  ആ൪ രതറ്റൊമസവ്
                                             (9A)
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എടന്റെ റകരളഅം

 
       റവള്ളറിക്കേരയറിട മരതക
പട്ടുചുററി
          മണറില് മകുടമറ്റൊയറി വറിളങ്ങുറം
          ലറ്റൊവണദവതശീ മനശറ്റൊനറിതരുറം
          എറന്റെ ജന്മ നറ്റൊരട മരനറ്റൊഹൈരശീ......

                     പച്ചപട്ടുപറ്റൊവറ്റൊടയറില് മറിന്നുറം
                   റവള്ളറിനൂലറിഴരപറ്റൊലസറംഖദറം
                   ശശീതളമറ്റൊമല റഞറ്റൊററിയറിളകുറം
                    രകറ്റൊമളനദറികളമശീറന് തടങ്ങളറം......
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           മഞറപറ്റൊഴറിയുറം വസനത്തറില് 
           വറിരറിയുമറ്റൊയറിരറം പൂവടറികള്
           കുളറിര്റത്തനലറ്റൊഞവശീശറം
            ഉഷ്ണകറ്റൊലത്തുറം നശീല ജലറ്റൊശയങ്ങള്.
           
                                            -കചെതനദ നറ്റൊയര്
                                                 ( 9 A)

                     
നേകത്രതളിലത്താണറ്റ്

                     അമ്മയുഅം  അച്ഛനഅം

അപ്പു മുറത്തറിരുനവ്  എരനറ്റൊ  ചെറിനറിക്കുകയറ്റൊണവ്.  
അച്ഛ൯  അവ൯  എനറ്റൊണവ്  റചെയ്യുനറതനററിയറ്റൊ൯  
അവ൯  അററിയറ്റൊറത  അവറന്റെ  പറിറകറില്രപറ്റൊയറി 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  ജലി.റലി.എ ചറ്റ്.എസറ്റ്  കൈട്ടപ്പന                                       51



                                                                                                             ആരരാമമ

നറിന്നു. ആകറ്റൊശത്തവ്  രനറ്റൊക്കേറി  അവ൯  എനറ്റൊ  
പറയുനറതനവ്  അചെഛ൯  രനറ്റൊക്കേറി. "അമ  
എനറ്റൊണവ്  നകത്രങ്ങളറട  ഇടയറില്  നറിനവ്  
വരുനതവ്. ഞറ്റൊ൯  എത്ര  നറ്റൊളറ്റൊയറി  ഇങ്ങറന  വന്നു 
നറിന്നു  പറയറ്റൊ൯  തുടങ്ങറിയറിടവ് . ഞറ്റൊ൯  പറിണങ്ങറി,  
ഇനറി  മറിണ്ടറില”............
                              അചെഛ൯  രചെറ്റൊദറിച്ചു."നശീ  
ആരരറ്റൊടറ്റൊ  സറംസറ്റൊരറിക്കുനതവ്".  അപ്പു  പറഞ 
"അതവ്  അമരയറ്റൊടറ്റൊ. അമ്മൂമ  പറഞ  അമ  
നകത്രത്തറിലറ്റൊറണനവ് .  രറ്റൊത്രറിയറ്റൊകുരമറ്റൊള്  അമ  
വരുറമനവ്,  എരനറ്റൊടവ്  സറംസറ്റൊരറിക്കുറമനവ്.  അച്ഛറ്റൊ 
അച്ഛറ്റൊ  അമ എനറ്റൊ വരുനതവ്.  എനറിക്കേവ്  അമറയ 
കറ്റൊണറ്റൊ൯  റകറ്റൊതറിയറ്റൊകുവറ്റൊ.”

                      അചെഛ൯  അവരനറ്റൊടവ്  ഒന്നുറം  
പറയറ്റൊറത  അവരന  മറ്റൊരററ്റൊടു  രചെ൪ത്തുപറിടറിച്ചു. “ 
അമ  രമറ്റൊറന കറ്റൊണറ്റൊ൯  രവഗറം  വരുറം.  ഇരപറ്റൊള്  
നമുക്കേവ്  ഉറങ്ങറ്റൊറം.  അച്ഛ൯  അമ  വരുരമറ്റൊള്  
രമറ്റൊരനറ്റൊടവ്  പറയറ്റൊറം.”  
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                കുറച്ചുനറ്റൊള്ക്കു രശഷറം   തറന്റെ  അച്ഛനവ്   
ഒരു  അബദ്ധറംപററി  മരറിക്കുന്നു.  പറിനശീടവ്  അവ൯  
അനറ്റൊഥനറ്റൊകുന്നു.  അവനവ്  അമ്മൂമയുറം,  അമ്മൂമയവ്  
അപ്പുവറം  മറ്റൊത്രറം .  എനറ്റൊ    ല്  അച്ഛറന്റെ  
മരണരശഷവറം  തറന്റെ  അമ്മൂമ  അപ്പുവറിരനറ്റൊടു  
പറയുന്നു.  "നശീ  വറി  ഷമറിരക്കേണ്ട  അച്ഛന് 
നകത്രത്തറില്  രപറ്റൊയറിരറിക്കുവറ്റൊ!  നറിറന്റെ  അമറയ  
കൂടറിറക്കേറ്റൊണ്ടുവരറ്റൊ൯”.   
      അങ്ങറന  കുറച്ചു  നറ്റൊളകള്ക്കുരശഷറം  അവറന്റെ 
അമ്മൂമയുറം  അവറന   തനറിച്ചറ്റൊയറി   രപറ്റൊകുന്നു.  ആ  
ഏഴു  വയസ്സുള്ള  ബറ്റൊലനവ്  ആരുമറിലറ്റൊറത , അവ൯  
ആ  ഇരുട്ടുനറിറ ഞ  വശീടറില്  ഒറയറ്റൊകുന്നു.  അവ൯  
ആ  മുറത്തറിരുന്നു  ,തറന്റെ  അചെഛറനയുറം , 
അമറയയുറം , അമ്മൂമറയയുറം  രനറ്റൊക്കേറി " നറിങ്ങള്  
വറ്റൊ  എനറിക്കേവ്  രപടറിയറ്റൊ"  എന്നു  പറയുന്നു.
                            .............അവറന  രനറ്റൊക്കേറി  മൂനവ്  
നകത്രങ്ങള്     
മറിനറിറക്കേറ്റൊണ്ടറിരറിക്കുകയറ്റൊണവ്............
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                                             -രനഹൈ  വറിക്കേറി 
                                                 (10A)

 സൂരൃനദളിച്ചു കറണന് 
        
                സൂരൃനുദറിച്ചു കരണ്ടന് 
                തറ്റൊരറിതറിനനറ്റൊരരറ്റൊറം 
                രനരറം പുല൪ന്നുരപറ്റൊരയ 
                തറ്റൊരറിതറിനനറ്റൊരരറ്റൊറം 
                ഒരുപറിടറി  ഞറ്റൊററടുരത്ത 
                തറ്റൊരറിതറിനനറ്റൊരരറ്റൊറം 
                ആദറിതൃന് കതറിരുനകരണ്ട 
                തറ്റൊരറിതറിനനറ്റൊരരറ്റൊറം 
                ആരറി ആരറി ആരറിയറ്റൊരരറ്റൊതറിരറി രറ്റൊരറ്റൊ...
                ആരറി ആരറി ആരറിയറ്റൊരരറ്റൊതറിരറി രറ്റൊരറ്റൊ..
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                അച്ചുതന് രകച്ചു മുകറില് വ൪ണന് 
                രദവകറി തറന്റെ റകറ്റൊച്ചു കൃഷ്ണന് ഉണറി പറിറരന 
                തറിത്തറ്റൊരറ്റൊ തറിമറി൪റത്ത...
                ആരറി ആരറി ആരറിരര തറി ആരരറ്റൊ...
                രഗറ്റൊപറ്റൊസ്തറികള് റചെന്നുകരയറ്റൊ മടറിയറില് വച്ചവ് 
                കുഞറിനവ് മുല റകറ്റൊടുക്കേരയറ്റൊ തറിനറ്റൊനറ്റൊ 
തറിമറി൪കത 
                ആരറി ആരറി ആരറിയറ്റൊരരറ്റൊതറി ആരറ്റൊ 
                ചെറ്റൊടുരുടറി രമരലകള്ളറിരല ചെരടുറം. 
                റകടറി പച്ചരയറ്റൊല പപറിറന ഒറ്റൊടറിറച്ചറ്റൊ
                തറിതറ്റൊതതറിമറി൪റതയവ് 
                ആരറി ആരറി ആരറിയറ്റൊരരറ്റൊതറിരറി ആരറ്റൊ...
                വമരയരരറ്റൊ പ മരങ്ങളറം പകല്  വള്ളയവ് യവ്     
                ഭഗവറ്റൊരനറ്റൊരു പറ്റൊതറിര രനരറത്ത                       
                തറിമറി൪റതയവ് ...
                ആരറി ആരറി ആരറിരരതറിരറി ആരറ്റൊ...
                ആരറി ആരറി ആരറിരരതറിരറി ആരറ്റൊ...
                ഏനറിനറ്റൊടറി പൂരങ്കേറ്റൊടറിരയ കറ്റൊററി നശീ കരയണതവ് 
                എപ വരുറം എപ വരുറം രപറ്റൊന്നു കരറിരങ്കേറ്റൊടറിരയ.!
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                                            - നറിരജറ്റൊരമറ്റൊന് തമറി
                                                       (9A)

  

നേവറകരളഅം

      അമയറ്റൊറണ൯  രകരളറം

       നവരകരളറം എ൯ രകരളറം 
       രകരനറ്റൊടറി൯ രകരളറം 
       ഫലവൃക നറ്റൊടറി൯ രകരളറം
                      പുഴകള് പൂക്കേള് മലകളറം
                      വറ്റൊഴുറനറ്റൊറരറന്റെ രകരളറം 
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                      ഈശസ്വരറന്റെ സസ്വനറം നറ്റൊടറ്റൊ-
                      ണറിതവ് എറന്റെ സസ്വനറം രകരളറം 
       ഹൈരറിതഭറംഗറിയറ്റൊസസ്വദറിക്കുറം
       എറന്റെ സസ്വനറം രകരളറം 
       രകരളമറിതു രകരളറം                            

       നവ രകരലറം ഇതു രകരളറം

        
                      നവരകരള സൃഷറിക്കേറ്റൊയറി ഞറ്റൊ൯
                      കറ്റൊത്തുറകറ്റൊളറമ൯ നവരകരളറം 
                      രകരളറം എ൯ രകരളറം 
                      നവരകരളറം എ൯ നവരകരളറം 

                                        -അഞ്ജലറി ഉണറികൃഷ്ണന് 
                                                 (9A)
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കകയളില് കളിടളിയ സമത്താദക്യഅം

      പല തരത്തറിലുള്ള പ്രതറിമകളറം കദവത്തറിറന്റെ 
രഫറ്റൊരടറ്റൊകളറം വറില്ക്കുന ആളറ്റൊണവ് രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം. മൂനറ്റൊലവ് 
ദറിവസറംകൂടറി കഴറിഞറ്റൊല് അയറ്റൊളറട മകളറട 
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പത്തറ്റൊമറത്ത പറിറനറ്റൊളറ്റൊണവ് . ലകറി എനറ്റൊണവ് ആ 
കുടറിയുറട രപരവ് . ഇതുവറര മകളറട പറിറനറ്റൊള് 
ആരഘറ്റൊഷറിക്കേറ്റൊരനറ്റൊ അവള്ക്കേവ്  പറിറനറ്റൊള് ദറിവസറം നല 
ഉടുപ്പുകളറം കളറിപറ്റൊടങ്ങളറം പലഹൈറ്റൊരങ്ങളറം 
വറ്റൊങ്ങറിറകറ്റൊടുക്കേറ്റൊരനറ്റൊ കഴറിഞറിടറില. ഈ പറിറനറ്റൊള് 
ദറിനത്തുറില് വളറര ഭറംഗറിയറ്റൊയറി ആരഘറ്റൊഷറിക്കേറ്റൊറമന്നുറം 
പുതറിയ ഉടുപ്പുകളറം കളറിപറ്റൊടങ്ങളറം വറ്റൊങ്ങറിത്തരറ്റൊറമന്നുറം 
പറഞവ് അയറ്റൊള് മകള്ക്കേവ് ആശ 
റകറ്റൊടുത്തറിരറിക്കുകയറ്റൊണവ്. രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം വലറ്റൊറത 
വറിഷമറിച്ചറിരറിക്കുകയറ്റൊണവ് . കുറച്ചവ് ദറിവസമറ്റൊയറി കടയറില് 
കച്ചവടറമറ്റൊന്നുറം ഇല.കകയറില് കപസയുമറില. എന്തു 
റചെയ്യുറം?
                   ഗറ്റൊമത്തറില് ഒരു ജന്മറിയുറട വശീടറില് 
വറിറകുകശീറുകയുറം പശക്കേരളയുറം ആടുകരളയുറം  
പരറിപറ്റൊലറിക്കുകയുറം റചെയ്യുന രവലക്കേറ്റൊരനറ്റൊയറിരുന്നു 
രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം . ഒരു ദറിവസറം പശക്കേറള കുളറിപറിക്കുരമറ്റൊള് 
പ്രറ്റൊയറ്റൊധറികദറം മൂലറം പശറത്തറ്റൊഴുത്തറില് തളര്നവ് വശീണ. 
കുറച്ചവ് കഴറിഞരപറ്റൊള് രഭറ്റൊരലറ്റൊററ്റൊമറിനവ് രബറ്റൊധറം റതളറിഞ.
      '' രഭറ്റൊലവ്ററ്റൊറം ,ഇനറി ഇവടുറത്ത രജറ്റൊലറികറളറ്റൊന്നുറം 
പഴയതുരപറ്റൊറല റചെയറ്റൊന് നറിനക്കേറ്റൊകറില. അതുറകറ്റൊണ്ടവ്  
നശീ ഇനറി മുതല് ഇവറിറട  രജറ്റൊലറിക്കേവ് വരണ്ട.''ജന്മറി 
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പറഞ.
      '' അരയറ്റൊ അങ്ങുരന , എറന പറഞവറിടരല 
ഇവറിറടയുള്ളരജറ്റൊലറിയലറ്റൊറത ഞറ്റൊനുറം കുടുറംബവറം 
എങ്ങറന ജശീവറിക്കുറം . എറന പറഞവറിടരല അങ്ങുരന'' 
അയറ്റൊള് ജന്മറിരയറ്റൊടവ് അരപകറിച്ചു. ''രവണ്ട ഇനറി നശീ 
വരണ്ട  തനറിക്കേവ് രജറ്റൊലറികറളറ്റൊന്നുറം റചെയറ്റൊന് പററില 
അതുറകറ്റൊണ്ടവ് നശീ വറിഷമറിരക്കേണ്ട . എറനങ്കേറിലുറം കച്ചവടറം 
തുടങ്ങുക.  ''ജന്മറി അയറ്റൊരളറ്റൊടവ് പറഞ . നലവനറ്റൊയ ജന്മറി 
അയറ്റൊള്ക്കേവ് കുറച്ചവ് രൂപ നല്കറി അയറ്റൊള് ഒരു റചെററിയ മുററി
വറ്റൊടകയ്കക്കേവ് എടുത്തു . പ്രതറിമകള് ഉണ്ടറ്റൊക്കേറി വറില്ക്കേറിന 
കച്ചവടറം തുടങ്ങറി . രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊമറിനവ് പല തരത്തറിലുള്ള 
പ്രതറിമകള് നറിര്മറിക്കേറ്റൊന് അററിയറ്റൊറം . കുറട കദവങ്ങളറട 
ചെറിത്രങ്ങള് വറ്റൊങ്ങറിറക്കേറ്റൊണ്ടവ് വന്നു ചെറിലറിടവ് വയറിവറ്റൊനുറം 
തുടങ്ങറി. വലറിയ വരുമറ്റൊനറം ഇറലങ്കേറിലുറം തുച്ഛമറ്റൊയ 
വരുമറ്റൊനറംറകറ്റൊണ്ടവ് അയറ്റൊളറം കുടുറംബവറം അലലറിലറ്റൊറത 
ജശീവറിച്ചു വന്നു. 
              രനരറം സനദയറ്റൊയറി . സങ്കേടറപടറിരുന 
രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം കട പൂടറി ഇറങ്ങുവറ്റൊന് രനരത്തവ് ഒരു ബലൂണ് 
കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് അയറ്റൊളറട മുനറിറലത്തറി. 
             '' ഞറ്റൊന് വശീടറിരലയവ് രപറ്റൊകുന രപറ്റൊകുന 
വഴറിയറ്റൊണവ് . എറന്റെ കയറില് കുറച്ചവ് രൂപയുണ്ടവ് . രചെടന് 
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ഈ രൂപ വറ്റൊങ്ങറി സൂകറിക്കേണറം . രനരറം 
ഇരുടറിയതുറകറ്റൊണ്ടവ് രപറ്റൊകുന വഴറിയറില് കള്ളന്മറ്റൊര് 
ഉണ്ടറ്റൊകുറം . അതുറകറ്റൊണ്ടറ്റൊണവ് . '' ബലൂണ് കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് 
റകറ്റൊടുത്ത രൂപയുറട റപറ്റൊതറി രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം വറ്റൊങ്ങറി .
        ''ശരറി രചെടറ്റൊ നറ്റൊറള വരറ്റൊറം.''ബലൂണ് കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് 
സമതറിച്ചുറകറ്റൊണ്ടവ് നടന്നുരപറ്റൊയറി പറിരറ ദറിവസറം അയറ്റൊള് 
വനറില. അതറിറന്റെ  പറിരറ ദറിവസവറം അയറ്റൊള് വനറില. 
കച്ചവടറം നടക്കേറ്റൊത്തതുറം രൂപ മടക്കേറി വറ്റൊങ്ങറ്റൊന് ബലൂണ് 
കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് വരറ്റൊത്തതുറം അയറ്റൊറല വലറ്റൊറത അലടറി. 
മകളറട പറിറനറ്റൊളറിറന്റെ തരലനവ് കയറില് 
രൂപറയറ്റൊന്നുമറിലറ്റൊറത രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം ഇരുന്നു കരഞ . നറ്റൊറള 
രമറ്റൊള്ക്കേവ് പറിറനറ്റൊളറിനവ് എലറ്റൊറം വറ്റൊങ്ങറിറക്കേറ്റൊടുക്കേറ്റൊറമനവ് 
പറഞതറ്റൊണവ് . ഒന്നുറം ഇലറ്റൊറത നറ്റൊളറത്ത ദറിവസറം 
ഓര്ക്കേറ്റൊന് രപറ്റൊലുറം വയ . അവള് ഒരുപറ്റൊടവ് റനറ്റൊമരറപടുറം
. ഞറ്റൊന് എങ്ങറന പറിറനറ്റൊള് ആരഘറ്റൊഷറിക്കുറം . രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം
കദവറത്ത വറിളറിച്ചവ് പ്രറ്റൊര്തറിക്കേറ്റൊന് തുടങ്ങറി. രമറ്റൊള്ക്കേവ് 
എലറ്റൊറം വറ്റൊങ്ങറി നലവ് കണറം പറിറനറ്റൊള് ഭറംഗറിയറ്റൊയറി 
ആരഘറ്റൊഷറിക്കേണറം . അവള് സരനറ്റൊഷവതറിയറ്റൊവണറം . 
ബലൂണ് കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് തന രുപമുഴുവന് എടുത്തവ് 
പുതറിയ ഉടുപ്പുകളറം കളറിപറ്റൊടങ്ങളറം രകക്കുറം 
പലഹൈറ്റൊരങ്ങളറമലറ്റൊറം വറ്റൊങ്ങറിപറിറനറ്റൊള് ഭറംഗറിയറ്റൊയറി 
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ആരഘറ്റൊഷറിച്ചു. മകളറട സരനറ്റൊഷറം കണ്ടവ് അയറ്റൊള് 
ആഹ്ലദവറ്റൊനറ്റൊയറി .
            ബലൂണ് കച്ചവടക്കേറ്റൊരന് വനറ്റൊല് കറ്റൊരദങ്ങറളലറ്റൊറം
പറഞവ് രൂപ റപറടനവ് മടക്കേറി തരറ്റൊറം എനവ് 
അരപകറിച്ചുറകറ്റൊണ്ടവ് അവധറി രചെറ്റൊദറിക്കേറ്റൊന് അയറ്റൊള് 
തശീരുമറ്റൊനറമടുത്തു. അന്നു രറ്റൊത്രറി രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം 
കറ്റൊരദങ്ങറളലറ്റൊറം ഭറ്റൊരദരയറ്റൊടവ് തുറനവ് പറഞ. അവള്ക്കേവ് 
ഉള്ളറിറലറ്റൊരു ഭയവറം പണറം എടുത്തു എന ചെറിനയുറം 
രതറ്റൊനറി. ''നശീ വറിഷമറിരക്കേണ്ട  ദറ്റൊള് വനറ്റൊല് നമ്മുക്കേവ് 
കറ്റൊരദങ്ങറളലറ്റൊറം പറയറ്റൊറം . ''രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം ഭറ്റൊരദറയ 
സമറ്റൊധറ്റൊനറിപറിച്ചു. ഒരറ്റൊഴ്ച കഴറിഞരപറ്റൊള് കറിസസുറം 
അടുത്ത പള്ളറിയറില് റപരുനറ്റൊളറം വന്നു. രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊമറിനവ് നല
കച്ചവടറം കറിടറി . പ്രതറിമകളറം രഫറ്റൊരടറ്റൊകളറം റ റ്റൊത്തറിരറി 
വറിറഴറി ഞ. ധറ്റൊരറ്റൊളറം രൂപ കറിടറി .''ബലൂണ് കച്ചവടക്കേറ്റൊരന്
എത്രയുറം റപറടനവ് വനവ് പണറം തറിരറിറക 
വറ്റൊങ്ങറിരപറ്റൊരകണറമ ''എന പ്രറ്റൊര്തനരയറ്റൊറട രഭറ്റൊലറ്റൊററ്റൊറം
ദറിവസങ്ങറളണറി കറ്റൊത്തറിരുന്നു. 
       ഇന്നുവരുറം നറ്റൊറള വരുറം എന വറിചെറ്റൊരവമറ്റൊയറി.....!
                                         
                                    -എയവ്ഞല് ആര് രതറ്റൊമസവ്. 
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                                                 (9A)

                   

മഹൈതവ് വചെനങ്ങള് 

“വദറ്റൊഭറ്റൊസത്തറിറന്റെ രവരുകള്
കകപ്പുള്ളവയറ്റൊണവ്.എനറ്റൊല് ഫലറം നല
മധുരരമററിയതുറം”                                 - അരറിരസ്റ്ററ്റൊടറില്.
“മനുഷൃന് ജനറിക്കുനതവ് സസ്വറ്റൊതന്ത്രനറ്റൊയറിടറ്റൊണവ്.എനറ്റൊല് 
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ഇനവ് അവന് എലറ്റൊയറിടത്തുറം ചെങ്ങലയറിലറ്റൊണവ്.”-റൂരസ്റ്ററ്റൊ
“വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസറമന നറ്റൊണയത്തറിറന്റെ ഒരു വശറം 
പ്രവൃത്തറിരയയുറം മറുവശറം ജ്ഞനരത്തയുറം 
കറ്റൊത്തറിരറിക്കുന്നു"-രവറിന്ദ്രനറ്റൊഥവ് ടറ്റൊരഗറ്റൊ൪.
 “ഈ രലറ്റൊകറം ഒരു രസ്റ്റജുറം നറ്റൊറമലറ്റൊറം അതറില് ആടുന 
റവറുറം കഥറ്റൊപറ്റൊത്രങ്ങളമറ്റൊണവ്"-വറിലറം രഷക വ്പറിയ൪ 
“അ൪ദ്ധ രറ്റൊത്രറിയറില് രലറ്റൊകറം ഉറങ്ങുരമറ്റൊള് ഇനദ 
ജശീവറിതത്തറിരലക്കുറം സസ്വറ്റൊതന്ത്രത്തറിരലയ്ക്കുറം 
പ്രരവശറിക്കുന്നു.”-ജവഹൈ൪ലറ്റൊല് റനഹൈവ്റു.
“മറ്റൊനസറിവറം ശറ്റൊരശീരറികവമറ്റൊയ പൂ൪ണതയുറം സനൗനരദവറം 
രനടുനവ് വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസത്തറിലൂറടയറ്റൊണവ്"-രപ്ലേരററ്റൊ.

                                   -അനുഷ റക രടറ്റൊമറിച്ചന്
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ജഗീവളിതഅം  ക ൂട ുതല്               

         മറനേത്താഹരമത്താക്കത്താന്    10    കത്താരക്യങ്ങള്

*ഞറ്റൊനറ്റൊണവ്  വലറിയവന്  ഭറ്റൊവറം  ഉരപകറിക്കുക 
*ആവശദമറിലറ്റൊത്ത റചെററിയ റചെററിയ കറ്റൊരദങ്ങള്          
വലുതറ്റൊക്കേറ്റൊന്  ശ്രമറിക്കേര ൂതവ്   

       *രകള്ക ച്ചുുന  എലറ്റൊ കറ്റൊരദങ്ങള ച്ചുുറം  വറിശസ്വസറിക്കേര ച്ചുുതവ്   

      *സറംസരറിക്കേര മറ്റൊള് നല  കറ്റൊരദങ്ങള് മറ്റൊത്രറം  

            സറംസറ്റൊരറിക്കുക       
         *നന്മറയ സവ് രനഹൈറിച്ചവ് വളര ച്ചുുക    
          *ചെറില സമയങ്ങളറില് ദദുഃഖകരമറ്റൊയ കറ്റൊരദങ്ങള് 
സഹൈറിക്കുക 
            തറന രവണറമനവ് ഒ൪ക്കുക 
            *മറ ച്ചുുളളവരരറ്റൊടവ്  നല  അടുക്കുറം ചെറിടരയറ്റൊടുറം ക ൂറട 
              രപര  ച്ചുുമറ്റൊററ്റൊന്  പഠറിക്കുക
             *രസ്നേഹൈറം അതറ്റൊണവ്  ജശീവറിത  വറിജയ റം.  
 
                                          -അനുഷ റക രടറ്റൊമറിച്ചന്
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                                              (9A)
                                              

        

ഗുണപത്താഠകഥകള്

ഉറുമഅം പുല്ച്ചെത്താടളിയുഅം

  ഒരു രവനല്കക്കേറ്റൊലമറ്റൊയറിരുന്നു  പുല്ച്ചറ്റൊടറി  പറ്റൊടത്തവ് 
തുളളറിക്കേളറിച്ച  പട്ടുപറ്റൊടറി  
മതറിമറനറ്റൊഹ്ലറ്റൊദറിക്കുകയറ്റൊയറിരുന്നു.ഒരു ധറ്റൊനൃമണറി തറന്റെ 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  ജലി.റലി.എ ചറ്റ്.എസറ്റ്  കൈട്ടപ്പന                                       66



                                                                                                             ആരരാമമ

കൂടറിരലക്കേവ്  കഷവ് ടറപടവ്  വലറിച്ചുറകറ്റൊണ്ടവ്  
രപറ്റൊകുകയറ്റൊയറിരുന ഉറുമവ്  ആ വഴറി വന്നു.പുല്ച്ചറ്റൊടറി 
രചെറ്റൊദറിച്ചു."ഇങ്ങറന കഷവ് ടറപടറ്റൊറത നറിനറക്കേനറ്റൊ 
എരനറ്റൊറടറ്റൊത്തു കളറിച്ചറ്റൊല്?”
“ഞറ്റൊന് മഞകറ്റൊലരത്തയവ് ഭകണറം 
രശഖരറിക്കുകയറ്റൊണവ്.”
ഉറുമവ് പറഞ "നശീയുറം അങ്ങറന റചെയ്തറ്റൊല് 
നനറ്റൊയറിരറിക്കുറം .”
മഞകറ്റൊലറത്തക്കുററിച്ചവ് എനറിനവ് പ്രയറ്റൊസറപടണറം  ?  
നമ്മുക്കേവ് 
ഇരപറ്റൊള് ധറ്റൊരറ്റൊളറം ഭകണമുണ്ടരലറ്റൊ?പൂല്ച്ചറ്റൊടറി രചെറ്റൊദറിച്ചു
.പറക ഉറുമവ് തറന്റെവ്  പ്രയത വ്നറം ത ച്ചുുട൪ന ച്ചുു . കറ്റൊലങ്ങള് 
കടന ച്ചുുരപറ്റൊയറി . മഞ ച്ചുുകറ്റൊലറം വന ച്ചുു  പ ച്ചുുല്ച്ചറ്റൊടറി 
പടറിണറികറിടന ചെറ്റൊകറ്റൊററ്റൊയറി. ഉറ ച്ചുുമ ച്ചുുകള് തങ്ങള് 
രശഖരറിച്ച ഭകണറം എന്നുറം വറിതരണറം റചെയ്യുനതവ് 
അവന് കണ്ടു.അരപറ്റൊളവന് ചെറിനറിച്ചു അനവ് ആ ഉറുമവ് 
പറഞതവ് 

ഗ ച്ചുുണപറ്റൊഠറം :സമതത്തവ് കറ്റൊലത്തവ് കത 
പത്തുവച്ചറ്റൊല് ആപത്തവ് കറ്റൊലത്തവ് കറ്റൊ പത്തു തറിനറ്റൊറം.
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                                     -എമറില്ഡ ററയവ്സണ്
                                                     

            

നറ്റൊയയുറം എലറി൯
കഷ വ്ണവറം
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ഒരറിടത്തവ് പൂപറി എനവ് രപരുള്ള ഒരു നറ്റൊയ ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. 
ഒരുദറിവസറം  അവന് ഭകണറം അരനസ്വഷറിച്ചവ് 
നടക്കേറ്റൊനറിറങ്ങറി.  കുററക്കേഴറിഞരപറ്റൊള് അവനവ് ഒറരലറിന് 
കഷവ് ണറം കറിടറി. അവന് ആ എലറിന് കഷവ് ണറം 
കറിടറിയതറിറന്റെ സരനറ്റൊഷത്തറില് തുള്ളറിച്ചറ്റൊടറി . അതുറം 
കടറിച്ചുപറിടറിച്ചവ്റകറ്റൊണ്ടവ് അവന് വശീടറിരലയവ് നടന്നു . 
വശീടറിരലയവ് മടങ്ങുരമറ്റൊള് ഒരു പറ്റൊലറം കടരക്കേണ്ടറിവന്നു. 
പറ്റൊലത്തറിലൂറട നടക്കേരവ തറന്റെ പ്രതറിബറിറംബറം 
റവള്ളത്തറില് കണ്ട നറ്റൊയ അതവ് എലറിന് കഷവ് ണവമറ്റൊയറി 
നറില്ക്കുന മറററ്റൊരു നറ്റൊയയറ്റൊണവ് എനവ് റതററിദ്ധരറിച്ചു. ആ 
എലറം കൂടറി കകവശമറ്റൊക്കേറ്റൊനറ്റൊയറി അവന് 
റവള്ളത്തറിരലയവ് ചെറ്റൊടറി. കുരച്ചരപറ്റൊള് അവറന്റെ 
വറ്റൊയറിലറിരുന എലറിന് കഷവ് ണറം റവള്ളത്തറില് രപറ്റൊയറി . 
അവന് റവള്ളറം കുടറിച്ചവ് ചെത്തു.

ഗുണപറ്റൊഠറം :അതദറ്റൊഗഹൈറം ആപത്തവ് വരുത്തുറം.

                                     -എമറില്ഡ ററയവ്സണ്
                                                  (9A) 
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          വരകളുഅം വ൪ണ്ണങ്ങളുഅം
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                                 -ബലിബലിന് പ്രകൈരാശറ്റ്
                                               (9A) 

                         

                                   -കചതനക്യ നരായ൪
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                                      (9A)

                         

                                                                                
                                    -നലിറജരാറമരാ൯ തമലി
                                                  (9A)
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                    -കഷജ കുഞ്ഞുറമരാന് 
                                          (9A)              

                                    

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  ജലി.റലി.എ ചറ്റ്.എസറ്റ്  കൈട്ടപ്പന                                       73



                                                                                                             ആരരാമമ

   

                   നേന്ദളി

കുടറികളറട  രചെനറ്റൊകവഭവത്തറില്നറിന്നുറം     
ഉയറി൪റകറ്റൊണ്ട  സറ്റൊഹൈറിതദസൃഷറികള്  വറ്റൊയറിച്ചവ്  
ആസസ്വദറിച്ച  എലറ്റൊവ൪ക്കുറം  നനറി  രരഖറപടുത്തുന്നു.
                                  ഈ  മറ്റൊഗസറി൯  
തയറ്റൊററ്റൊക്കേറ്റൊ൯  അവസരവറം  മററലറ്റൊ  
സഹൈറ്റൊയസഹൈകരണങ്ങളറം  ഒരുക്കേറിതനവ്  ഞങ്ങറള 
പ്രരചെറ്റൊതറിപറിച്ച  റഹൈഡവ്  മറിസ്ട്രസവ്  രറ്റൊജറി  ടശീച്ചററിനുറം  
മലയറ്റൊള  വറിഭറ്റൊഗറം  അദ്ധദപറിക  ഗശീത  ടശീച്ചററിനുറം  മറവ് 
അദധദപക൪ക്കുറം  രചെനകള്  തനവ്  ഈ  മറ്റൊഗസറി൯
പ്രകറ്റൊശനറത്ത  സമ്പൂ൪ണമറ്റൊക്കേറിതശീ൪തവ്  എലറ്റൊ  
കൂട്ടുകറ്റൊ൪ക്കൂറം നനറി  രരഖറപടുത്തുന്നു.

                                   എനവ് ,
                                          മറ്റൊഗസറിന്രബറ്റൊര്ഡവ്
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