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സമർപ്പണണ

അകബാലതവിൽ വവർപവിരവിഞ്ഞു വപബായ ഞങ്ങളുടടെ പവിയ
സഹപവർതകനണ സ്കൂൾ വവിഭബാഗണ ക്ലർക്കുമബായവിരുന്ന പവി

എസസ് സഞ്ജയസ് ടന്റെ ഓർമ്മകസ് മുൻപവിൽ ഈ ഉദദ്യമണ ഞങ്ങൾ
സമർപ്പവിക്കുന്നു 
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സവന്ദേശണ
സസംസമാനേകത്തെ  സ്കൂളുകെൾ  high  tech  നലേകഡ്  ഉയർനഡ്

കെഴവിഞ.  സമാനങ്കേതവികെ  വവിദദ്യനയമാടുള്ള  പുതുതലേമുറയുകട
ആഭവിമുഖദ്യസം  ഗുണപരമമായുസം  സർഗമാത്മകെമമായുസം
പയമാജനേകപടുനതവിനേമായവി  കുടവികെളുകട  ഐടവി  കൂടമായഡ് മയമായ
little  kites സസംരസംഭമമായ  ഈ  നമഗസസീൻ  നേവിർമവിചഡ്
പസവിദസീകെരവിക്കുനതവിൽ  അതവിയമായ  സനനമാഷസം
അറവിയവിക്കുന.സമാനങ്കേതവികെ  വവിദദ്യയവിൽ  വവദഗഡ് ധദ്യവസം
അഭവിരുചവിയുമുള്ള ഒരു തലേമുറകയ രൂപകപടുത്തെവികയടുകമാൻ ഈ
പദതവിയവിലൂകട സമാധവികനട എനഡ് ആശസംസവിച്ചു കകെമാണഡ്,

           
     തഹഡത മലസ്റ്റര 
                                                  സുനതല തക.തജ.
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പബാർത്ഥന
കെതവികരമാളവി കചമാരവിയുസം കെനേകെപഭയുസം  

കെതവിനേരവനുയരുകെയമായഡ്.....

ഉണരൂകെമലേമാനേവിലേകയ അകെമലേരവിൽ
കതളവിയൂ വരനദ വരനദ.....(2)

കെമാറമായഡ് മഴയമായഡ് മരമമായഡ് കെനേവിയമായഡ്
വവിശശ്വവവിതമാനേസം തസീർപ,നേസീകള(2)

കെനേവകെൾ കനേയസീ കെളവിനയമാടത്തെവിൽ 
മറുകെര കെമാണമാതലേയുനനരസം 

അമരത്തെവിരുന നേസീ ദവിശനയകതനരുളുകെ 
അറവിവവിലമാ വപതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

ഉണരൂകെമലേമാനേവിലേകയ അകെമലേരവിൽ
കതളവിയൂ വരനദ വരനദ.....(2)

രചനേ :സനദ്യ എസഡ്.നതമാടമാരത്തെഡ്.
          സണഗഗീതണ : ബബാബു വവി.എ.
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പബാർത്ഥന 
ചന്ദ്രകെലേമാധരമാ നേടനേവവിഭൂതവിയമാൽ

നേവിർമലേമമാകുമസീ സനവിധവിയവിൽ 
അറവിവവിൻ ഉയവിർനതടവി എത്തുന ഞങ്ങൾ

നസ്നേഹെമാക്ഷരങ്ങളമാൾ ഉണർനവ്വേകെനണ 
ചന്ദ്രകെലേമാധരമാ (2) 

ശ്രുതവിയുസം സഡ് മൃതവിയുസം വബൈബൈവിൾ ഖുറമാനുസം 
പലേമതസമാരസം ജസീവവിതസതദ്യസം (2)

ബൈഹുഗുരുവരുളമാസം ജസീവവിതമരന്ദസം നുകെരുസം
സനതവിജമാലേസം,ഞങ്ങൾ 

കപമാരുളവിൻ സനതവിജമാലേസം
ചന്ദ്രകെലേമാധര.....

വവിശശ്വവവിനമമാഹെനേ ധമാർമവികെ നബൈമാധമമായഡ്
വവിജമാനേസൂരദ്യ,നേസീയുയരുനമമാൾ

നേവിൻ പഭമാവത്തെവിൽ കെവിരണങ്ങളമാകലേ 
വവിടരസം കെമലേദളങ്ങൾ 

ഞങ്ങൾ വവിടരുസം കെമലേദങ്ങൾ 
ദളങ്ങൾ....

ചന്ദ്രകെലേമാധര.....

ചന്ദ്രകെലേമാധര.....

                                                                         
      രചനേ :സനദ്യ എസഡ്.നതമാടമാരത്തെഡ്.

        സണഗഗീതണ : ബബാബു വവി.എ.
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സസ് കൂൾ ഗബാനണ
കെമലേമാകനേഹെറുവവിനനമാർമ പുലേർത്തുസം

വവിദദ്യമാനേവിനകെതനേസം 
അറവിവവിൻ നകെദമാരസം ഇവവിടസം അറവിവവിൻ നകെദമാരസം

ചരവിതസം ഗണവിതസം സമാഹെവിതദ്യസം 
കെലേകെൾ ശമാസഡ് തസം കെമായവികെസം 

വവിദദ്യകെനളകെവിയുണർത്തുന
അഭവിവന്ദദ്യ ഗുരുകനമാർ 

ഇവവിടസം അറവിവവിൻ നകെദമാരസം 
                                      (കെമലേമാകനേഹെറുവവിൻ...)

ധർമപഥങ്ങളവിലൂകട നേടകമാൻ 
സതദ്യസം ചവിനയവിലൂനമാൻ 

നേസീതവി വളർത്തെവി സഹെചനരമാകടമാപസം
നദശത്തെവിനു കെരുനത്തെകെമാൻ

വവിജമാനേത്തെവിരമമാലേകെളമാൽ 
അകെവസം പുറവസം നശമാഭനേമമാകവി
വവിജയപതമാകെകെനളനസീടമാൻ 

ജസീവവിത വവിജയ പതമാകെകെനളനസീടമാൻ
                                       (കെമലേമാകനേഹെറുവവിൻ...)

                                    രചനേ :സനദ്യ എസഡ്.നതമാടമാരത്തെഡ്.
     സണഗഗീതണ : ബബാബു വവി.എ.

Knmvhss Vatanappally



കെമലേമാ കനേഹെഡ്റു കമനമമാറവിയൽ കവമാനകഷണൽ
ഹെയർ കസകൻററവി  സ്ക്കൂൾ ,തൃത്തെല്ലൂർ.ചരവിതസം

വമാടമാനേപവിള്ളവി  പഞമായത്തെവിൽ  വഹെസ്ക്കൂൾ ഇലമാതവിരുന കെമാലേസം,   വവിദദ്യമാഭദ്യമാസത്തെവിനേമായവി   
കെവിനലേമാമസീററനറമാളസം   ഈ      പഞമായത്തെഡ് നേവിവമാസവികെൾ   നേടനവിരുന.   പലേരുസം    തുടർ 
പഠനേസം        നേവിർത്തെവികവച്ചു.   ഈ സമാഹെചരദ്യത്തെവിലേമാണഡ്  ഒരു     സമാമൂഹെവികെ  പവർത്തെകെ   
കൂടവിയമായ  ശസീമതവി  ശമാരദമാ ബൈമാലേകൃഷ്ണൻ  അതവിനേമായവി  നേവിരനര  ശമങ്ങൾ   നേടത്തെവിയതഡ്. 
സ്തുതദ്യർഹെമമായ അവരുകട   ശമഫലേമമായവി    1955    കമയഡ് 25   നേഡ്         മുൻ പധമാനേമനവി  
ശസീമതവി ഇന്ദവിരമാഗമാനവിസ്കൂളവിനേഡ്  ശവിലേമാസമാപനേസം  നേടത്തെവി.   ഒനകമാബൈർ 30 നേഡ്  
നകെരളത്തെവിൻറഡ്     പഥമ  ഗവർണർ നഡമാകർ   രമാമകൃഷ്ണറമാവ   ഉദഡ്ഘമാടനേസം  
നേവിർവഹെവിക്കുകെയുസം കചയ്തു .   ഇനപമാൾ     തൃത്തെല്ലൂരവികലേ  നകെമാ-ഓപനററവിവഡ് 
കസമാവസറവിസവിതവി കചയ്യുന കകെടവിടത്തെവിലേമാണഡ് 1955 ൽ   സ്കൂൾ   ആരസംഭവിചതഡ്.    
കസമാവസറവിയുനടയുസം    അതവിനനേമാടു   നചർന തമാതഡ്കെമാലേവികെ കഷഡവിലസം പവിനസീടഡ് കതക്കു 
ഭമാഗത്തെഡ് ഓലേയുസം  മുളയുസം  ഉപനയമാഗവിചഡ് നേവിർമവിച  തമാതഡ്കെമാലേവികെ കഷഡവിലമമായവിരുന  
സ്കൂളവിൻറഡ്  ആദദ്യകെമാലേ  പവർത്തെനേസം.    5  മുതലള്ള       കമാസ്സുകെളമാണഡ്   ആരസംഭവിചതഡ്.     
മത്തെമായവി C .I .    ആയവിരുന   ആദദ്യകത്തെ കഹെഡമാസ്റ്റർ.         പഞമായത്തെവികലേ    ആദദ്യകത്തെ
വഹെസ്ക്കൂൾ    ആയവിരുന   ഇതഡ്.     ശസീമതവി       ശമാരദമാ      ബൈമാലേകൃഷ്ണനേമായവിരുന     
മമാനനേജർ.    എങ്കേവിലസം  സർവ്വേമാദരണസീയനേമായ   കെളപ്പുരയവിൽ ബൈമാലേകൃഷ്ണൻ  നേമായരുകട 
അശമാന പരവിശമത്തെവിൻറഡ്  ഫലേമമായമാണഡ്  സ്ക്കൂൾ   സമാപവിതമമാകയനഡ്    പറയമാസം.

1958 ൽ നകെന്ദ്രഗവണ്കമൻറവിൻറഡ് സഹെമായനത്തെമാകട ഒരു കസമവി ഗവണ്കമൻറഡ് കകെടവിടസം 
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നേവിലേവവിൽ വന.5 മുതൽ 10 വകരയുള്ള കമാസ്സുകെൾ പവർത്തെവിച്ചു തുടങ്ങവി. 1963 ൽ അതവിനു    
വടക്കുഭമാഗത്തെമായവി ഒരു കപർമകനേൻറഡ്     കകെടവിടസം നകെന്ദ്രഗവണ്കമൻറവിൻറഡ്    
സഹെമായനത്തെമാകട    നേവിലേവവിൽ     വന.

വലേബ്രറവി,ലേനബൈമാറടറവി ,ചവിലേ കെഡ്ളമാസഡ് മുറവികെൾ എനവിവ ഇവയവിൽ ആരസംഭവിച്ചു.ശസീ.പവി.എസഡ് 
നഗമാപമാലേൻ അവർകെളമാകെകട ഒരു നസ്റ്റജസം നേവിർമവിച്ചു.മഞവിപറമവിൽ ശങ്കേരൻ 
കുടവിമമാസ്റ്റർ,പനേകപറമവിൽ അയ്യപൻ,കെളപ്പുരയവിൽ ഉണവിനേമായർ,വമാഴനത്തെമാടത്തെവിൽ 
നഡമാ.രമാഘവനമനനേമാൻ,പള്ളവിയമാകനേ കുടവികൃഷ്ണൻ വകെമൾ,എളനയടത്തെഡ് 
കുഞവികുടപണവികർ,ചമാളവിപമാടഡ് കുടൻ,പള്ളവിയമാകനേഭമാർഗ്ഗവവി നനേതദ്യമാർ,നമനലേടത്തെഡ് കുമമാരൻ 
മമാസ്റ്റർ ഇങ്ങകനേ  പലേ വദ്യകവികെളുനടയുസം നസവനേസം സ്കൂളവിൻറഡ് പുനരമാഗതവിയഡ് വഴവി കതളവിച്ചു.

                                   1985 ൽ ശസീ കകെ വവി സദമാനേന്ദൻ സ്കൂളവിൻറഡ് മമാനനേജഡ്കമൻറഡ് 
ഏകറടുക്കുകെയുണമായവി സ്കൂളവിൻറഡ് അഭഭ്യുദയകത്തെ തൻറഡ് ജസീവവിതമമാനയകറടുത്തെ ശസീ 
ധർമപമാലേൻ മമാസ്റ്ററമാണഡ്       ശസീ കകെ വവി സദമാനേന്ദൻ അവർകെൾകഡ് ഇകമാരദ്യത്തെവിൽ 
നപരണയുസം പനചമാദനേവസം നേൽകെവിയതഡ്.  ശസീ കെമാർത്തെവിനകെയൻ മമാസ്റ്ററമായവിരുന അനഡ് 
കഹെഡഡ് മമാസ്റ്റർ.1987 - ൽ ശസീ എ കകെ ജനേമാർദ്ദനേൻ മമാസ്റ്റർ കഹെഡമാസ്റ്ററമായവി 
ചമാർകജ്ജെടുത്തു.1993 ഡവിസസംബൈർ 17 നേഡ് സ്കൂളവിൻറഡ് ഒരു കകെടവിടസം ഭമാഗവികെമമായവി 
കെത്തെവിനേശവിക്കുകെയുണമായവി.അതവിനു നശഷമമാണഡ് ഇനപമാഴകത്തെ കകെടവിടസം പണവി തസീർത്തെഡ് 
പവർത്തെനേസം അതവിനലേയഡ് മമാറവിയതഡ്. 1994 മമാർചഡ് 27 നേഡ് ശസീമതവി ശമാരദമാ      ബൈമാലേകൃഷ്ണൻ 
പുതവിയ കകെടവിടത്തെവിൻറഡ് ശവിലേമാസമാപനേസം നേടത്തെവി.1995 കമയഡ് 31 നേഡ് ശസീമതവി  തമാരമാ 
സദമാനേന്ദൻ പുതവിയ കകെടവിടസം ഉദഡ്ഘമാടനേസം കചയ്തു. പുതവിയ കകെടവിടനേവിർമമാണത്തെവിൽ ശസീ 
ധർമപമാലേൻ മമാസ്റ്റർ  മമാനനേജനരമാകടമാപസം  പവർത്തെനേനേവിരതനേമായവിരുന. 
അധദ്യമാപകെരുനടയുസം വവിദദ്യമാർതവികെളുകടയുസം എലമാ പഠനേ സസൗകെരദ്യങ്ങൾക്കുസം പരദ്യമാപ്തമമാണഡ് 
ഇനകത്തെ കകെടവിടസം.അനത വർഷസം തകന സ്കൂളവിൽ വവി എചഡ് എസഡ് ഇ നകെമാഴ്സുകെൾ 
ആരസംഭവിച്ചു.A&A,MLT,T&T നകെമാഴഡ് കെൾകഡ് അസംഗസീകെമാരസം ലേഭവിച്ചു. കഹെഡമാസ്റ്ററമായവിരുന ശസീ 
എ കകെ ജനേമാർദ്ദനേൻ മമാസ്റ്റർ പവിൻസവിപമാളമായവി.പവിനസീടഡ് ശസീമതവി ഇ പവി  കസലേവിൻ,ശസീമതവി 
പവി എസഡ് ചന്ദ്രവികെ,ശസീമതവി നഡമാളവി കുരദ്യൻ,ശസീമതവി കകെ വവി നരമാഷഡ്നേവി എനവിവർ 
പവിൻസവിപമാൾ പദവവിയവിലേവിരുന.  കെമമ്പ്യൂടർ  പഠനേരസംഗത്തുസം ഉയർന പഠനേ 
സസൗകെരദ്യങ്ങളമാണഡ് സ്കൂളവിനുള്ളതഡ്.10 കെമമ്പ്യൂടറുകെളുള്ള 3 കെമമ്പ്യൂടർ ലേമാബൈഡ് പവർത്തെവിക്കുനണഡ്. 
ഇനപമാൾ എലമാ കമാസഡ് റൂമുകെളുസം വഹെ കടകെഡ് ആയവി സമ്പൂർണ വഹെ കടകെഡ് വവിദദ്യമാലേയമമായവി 
മമാറവിയവിരവിക്കുന 2002 ൽ അണ് എയഡ്ഡഡഡ്  പ്ലസഡ് 2 നകെമാഴഡ്ആരസംഭവിക്കുകെയുണമായവി . 
ഇനപമാൾ 70 ഓളസം സ്റ്റമാഫസം ആയവിരനത്തെമാളസം വവിദദ്യമാർതവികെളുസം ഇവവിടുണഡ്.
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BY THE LIGHT OF AN OIL LAMP

One cold winter day, his friends decided
to play  a  trick  on Hodja  to  win a  free  meal.
They told Hodja,

“If you can spend the whole night in the
town square without a fire to war you up, we
will invite you to dinner but if you can't, then
you will  invite us. Is it a bet?”  Hodja agreed.
He went to the square and found himself a place to spend the night. He
was about to freeze but managed to spend the whole night there.  His
friends were surprised to find him in the square the next morning.

“How did you do it?” They asked.
It was pitch dark so I sat here in the light of a lamp miles away.” He

replied. “oh, you cheated ! You must have kept yourself warm in that
light. So, you have to cook us a nice dinner.” They told  Hodja. A few
days later, they all went to  Hodja's house.  Hodja had a big cauldron
hanging from a branch of a tall tree and blew the cauldron he had lit a
candle on the ground. His friends started getting impatient and  asked,
“When is the dinner going to be ready?”

“As  soon  as  the  heart  from  the  candle  boils  the  water  in  the
cauldron,  I will start cooking your dinner,”  Hodja replied.

“That  is  impossible  !”  They  exclaimed.  “But,  why?”  Hodja
replied,”  Just  as  the light  of  that  weak oil  lamp miles  away kept  me
warm, The heat from his candle below the cauldron will boil them warm.
          

                                                                 AYSHA NOURIN P. M.
                                                                               IX-C
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FRIEND SHIP FRIEND SHIP 

friend is a priceless gift,
it cannot be bought or sold
it's value is far greater than a
mountain made of gold
friends fill our life with
happiness,joy and grace
my friend ship reminds me like a
butterfly loved and free,
bright and colourful
don't ask the god for 
diamonds and pearls
ask for the real love of true friends

                                                                                                                                                RISHNA T.S.RISHNA T.S.
                                                                               IX-C                                                                                      IX-C       
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HEART  BEAT
Heart beat starts my life               
and it ends my life
When I am scared or silent
the sound of the heart beat is 
close to my ears
When I am happy or excited
The sound of the heart beat is 
close to my eyes
Heart beat starts my life 
and it ends my life
It is just like sunrise or sunset or
It is just like a day or night
Between these my heart is still beating
Just like a drum
It is beating and beating
Just like a musical instrument
When I am sleeping or playing
It is beating as my eyes are blinking
Once when it stops me
I will go near the god
Heart beat start my life 
and it ends my life                                                           RASHED 

                                                                                                   lX.B  
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A RAINY   EVENING

 
 Once  in  a  rainy  evening
Without  studying  my  lessons
Gazing  through the  window
Enjoying the rain, sat on my bed
it was Raining gently
cool breeze blew near me
which patter my hair gently
the flowers in my garden 
bowed in shyness, when the breeze came near
the street lights made the dew drops
in the foliages twinkle
feeling drowsy i lay on my bed
The hands of the breeze made
my eyes blink so fast
suddenly some light made my eyes open
with great desolation i saw that 
it was morning the rain was over 

 FAIL MOHAMMED A.M.
          IX-C
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Three Friends
Once  upon  a  time  there  were

three friends. They were close friends.
Ammu, Ajith, a kevin. One day Ajith
was going to the school way
the boy get a accident on the way. A
man get him and sent the boy 
in  to  the  hospital.  Then  Ammu and
kevin  went to the hospital and
Ajith was very critical stage. Then Ajith can't go to the school. So 
Ammu and kevin help Ajith to study. They complete Ajith's note 
and they help the boy in all stages. In the study. And in than the days
 go Ajith has pick up in that stage. The few years later. Alow Ajith
was a doctor in a government hospitel. Ajith tell tanks to the friends
to help the
boy in this past.
                           
                              moral:friend ship is a treasure
                                                                               

                                                                                    Vaishnavi Vijesh
                                                                                              VI-A       
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The Lamp Learns 
A Lesson In Humility

Once  a  lady  bought  a  new lamp  from the  market.

When she reached home, it  was dark. So, she filled the

lamp with oil and put a wick into it and lighted it.  The

lamp felt  proved  of  itself  and  its  clear  light.  It  started

boasting that its light was brighter than that of even the

sun. Suddenly, a strong puff of wind came and blew it out.

The  lamp felt  very  small  and realized its  folly  it  never

knew  that  it  could  not  face  the  wind  at  all.  The  lady

lighted the lamp once again. Now the lamp kept shining

calmly making no boast. The lady said to the lamp “Keep

shining gently.  Don't  compare your self  to the sun.  He

never goes out nor does he need to be re-lighted like you.”

            ASNA A.S.

                                                                                 IX-B
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SCOUT AND GUIDE UNITS
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അറബൈവികെഡ് കെനലേമാത്സവസം-2018-19

1st A grade വവിജയവികെൾ
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അറബവികസ് കവലബാത്സവണ  -2018-19
1  st   A grade   വവിജയവികൾ

Ad.no Name Class Items

12654 SONA P.N. X-A ഉപതദ്യമാസസം

12056 SAFARIYA C.P. X-A കെഥമാരചനേ

12319 RAHNA P.A. X-B പദദ്യസം കചമാലൽ

11718 ANEESA A.J. IX-A കെഥമാപസസംഗസം

12985 ABDUL BAEES VIII-A ഖുർ ആൻ പമാരമായണസം

12793 ASHIQ MUSTHAFA IX-A കെശ്വവിസഡ്

12621 AYSHABI P.S. IX-D മുശമാ അറ

12381 ANEESHA K.H. X-F സസംഭമാഷണസം

12316 RUKSANA P.B. X-F സസംഭമാഷണസം

12985 ABDUL BAEES VIII-A ഗമാനേസം

12266 JANNATH SHIRIN X-B സസംഘഗമാനേസം

12735 AFNA P.H. X-A സസംഘഗമാനേസം

12366 FARHANA M.S. X-G സസംഘഗമാനേസം

13095 ALFIYA NIZAR VIII-E സസംഘഗമാനേസം

12260 BADRIYA MOL X-B സസംഘഗമാനേസം

11790 ABDUL ASLAMSHA X-A നേമാടകെസം

12251 SHINAS. R.S. X-A നേമാടകെസം

12227 MUHAMMED IZHAK P.A. X-A നേമാടകെസം

12137 MUHAMMED FAYAS K.F. X-B നേമാടകെസം

12256 MURTHAZ R.M. X-B നേമാടകെസം

12348 MUHAMMED AMEEN C.S. X-C നേമാടകെസം

12489 ASHFAQ ALI X-C നേമാടകെസം

12274 MUHAMMED SHUHAIB X-C നേമാടകെസം

12207 SAHAD K.A. X-C നേമാടകെസം

11523 FAHAD V.J. X-G നേമാടകെസം
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കവലബാത്സവണ-2018-19
ഉപജവിലബാ കവലബാത്സവ വവിജയവികൾ

കവലബാത്സവണ  -2018-19
ഉപജവിലബാ കവലബാത്സവ വവിജയവികൾ

Ad.no Name Class Items

12928 DEVIKARAJ K.R. VIII-A നേമാനടമാടവി നൃത്തെസം, കുച്ചുപ്പുടവി,
ഭരതനേമാടദ്യസം

11828 AMRUTHALAKSHMI M.U. X-A സസംസ്കൃത പനശമാത്തെരവി

12952 SANOOP SURESH VIII-B ജലേഛമായസം

12309 ANAGHA K.B. X-F ലേളവിതഗമാനേസം
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WORK EXPERIENCE

Ad.no Name Class Items

13143 JAMSHITH JAMAL IX-D UMBRELLA MAKING

12360 NAVAS X-A THREAD PATTERN
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SOCIAL SCIENCE MELA

Ad.no Name Class Items

12755 HAFIZ RASOOL IX-D SOCIAL SCIENCE QUIZ

11828 AMRUTHALAKSHMI M.U. X-A SOCIAL SCIENCE QUIZ

12261 JISHMA C.R. X-A ATLAS MAKING
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SCHOOL YOUTH FESTIVAL
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SCHOOL SPORTS
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അപ്പൂപ്പൻ തബാടെവി

വകെകയത്തുസം ദൂരത്തെഡ് പമാറവിനേടക്കുന
 അപപൻ തമാടവികെകള....
കെമാറവികന്റെ തമാളത്തെവിൽ നമഞ നേടക്കുന
 അപപൻ തമാടവികെകള....
കവള്ളയുടുപവിടഡ് ചങ്ങമാത്തെസം കൂടമാനേമായഡ്
വകനമാരു മമാലേമാഖമമാർ....
പമാറവി പമാറവി നേസീകയനങ്ങമാനടമാടുന
സശ്വർഗ്ഗത്തെവിൻ തമാഴ്വരയവിൽ
നേവിറവയലേവിൻ ഓരത്തെഡ് ഓടവി മറയുന 
കെള്ള കുറുമ്പുകമാരവി....
നേസീ കവണ്മതൻ കപമാൻകെനേവിയമായഡ് 
 അപപൻ തമാടവികയനമാനരമാവവിളവിക്കു-
നമമാൾ എനവിനേസീ കെള്ള നേമാണസം
ഒരുപമാടഡ് ഗമാമങ്ങൾ പമാറവി നേടക്കുനമമാൾ
എകന മറനഡ് നപമാനവമാ?....

നേസീ എകന പവിരവിഞഡ് നപമാനവമാ?....

                               [വകെകയത്തുസം]

                                                                    SPANDHANA
                                                                           VIII-E
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എൻ അച്ഛനണ അമ്മയണ

ആൽമര ചവിലയവിൽ ഊഞമാല കകെടവി-
യവിടമാടവിത്തെരുകമൻ അച്ഛനുസം അമയുസം
നേവിതദ്യവസം എൻ മുഖ പുഞവിരവി-
കെമാണുവമാൻ കെസൗതുകെനത്തെമാകട നനേമാകവി
നേവിൽക്കുസം.

നചമാറുവമാരവി തനഡ് നതമാളവിനലേറവി-
തമാരമാട്ടു പമാട്ടു പമാടുകമൻ അമ.

മവിഠമായവി കുപവികെൾ വമാങ്ങവി തകനകന-

നേവിതദ്യവസം സനനമാഷവിപവിക്കുകമനച്ഛൻ.
പള്ളവിക്കൂടത്തെവിൽ നേവിതദ്യവസം നപമാവനമമാൾ
ഉമ തരുകമൻ അച്ഛനുസം അമയുസം.

പവിറനമാൾ ദവിനേത്തെവിനുടുപ്പു-

വമാങ്ങവി തനഡ് എകന സനനമാഷവിപവിക്കുകമനച്ഛൻ.
നേല രുചവിയുള്ള സദദ്യകയമാരുക്കുകമനമ
മമാറവിൽ കെവിടത്തെവിയുറകവി തന എൻ
അച്ഛനുസം അമയുസം.

വദവതുലേദ്യസം.                                               അഹെലേദ്യ വവി.എസഡ്.
                                                                             VI-A

Knmvhss Vatanappally



എടന്റെ വഗീടെസ്

എന്തു നേല വസീടഡ്,                          
ഞമാൻ വരച വസീടഡ്,                       
എകന്റെ സശ്വനസം വസീടഡ്,
വൃത്തെവിയുള്ള വസീടഡ്,
അച്ഛനുള്ള വസീടഡ്,
അമയുള്ള വസീടഡ്,
നചചവിയുള്ള വസീടഡ്,
നചടനുള്ള വസീടഡ്,
സശ്വർഗ്ഗമമാണഡ് വസീടഡ്,
നസ്നേഹെമുള്ള വസീടഡ്,
വമായുവള്ള വസീടഡ്,
സതദ്യമമാണഡ് വസീടഡ്,
എന്തു നേല വസീടഡ് (എന്തു നേല വസീടഡ് )

                                        MOHAMED IMRAN IBRAHIM
                                                                 V-A

Knmvhss Vatanappally



പരബാജയടപ്പട പൂവൻ വകബാഴവി

ഒരവികൽ  രണ്ടു  പൂവൻ  നകെമാഴവികെളൾ
തമവിൽ  തർകമുണമായവി.  തമാനേമാണഡ്
ശകൻ  എനഡ്  ഓനരമാരുത്തെരുസം
അവകെമാശകപട്ടു.  തർകസം  മൂത്തെഡ്  അവർ
യുദസം തുടങ്ങവി.  യുദത്തെവിൽ ഗുരുതരമമായ
പരവിനകറഡ്  ഒരു  നകെമാഴവി  വവനകമാൽകൂമമാരത്തെവികന്റെ  മുകെളവിൽ
നേവിനഡ്  തമാകഴ  വസീണു.  വവിജയവിയമായ  നകെമാഴവി  വവനകമാൽ
കൂനേയുകട  മുകെളവിൽ  നേവിനഡ്  സനനമാഷസൂചകെമമായവി  കൂവകെയുസം;

നൃത്തെസം കചയ്യുകെയുസം കചയ്തു.  ആ സമയത്തെഡ് അതുവഴവി പറനവന
ഒരു കെഴുകെൻ ഈ നകെമാഴവികയ റമാഞവികയടുത്തെഡ്  കകെമാണ്ടുനപമായവി.
പരമാജയകപട നകെമാഴവി തകന്റെ ഭമാഗദ്യനമമാർത്തെഡ് സനനമാഷവിച്ചു. 

ഗുണപബാഠണ :
                    അഹെങ്കേമാരസം ആപത്തെവിനലേക്കു നേയവിക്കുന.

                                                                      SHIFANA P.S.
                                                                               VI-B

Knmvhss Vatanappally



മവിഠബായവി ഭരണവി
ഒരു  ദവിവസസം  സമാധനേങ്ങൾ  വമാങ്ങമാൻ
ഞമാൻ  കെടയവിൽ  നപമായനപമാൾ  ഒരു
സസംഭവസം കെണ്ടു.  അതഡ് എനേവികഡ് വളകര
വവിഷമമുണമാകവി.  ഒരു  കുടവി  കെടയുകട
മുമവിൽ  മവിഠമായവി  ഭരണവിയുകട  നനേകര
നനേമാകവികകെമാണവിരവിക്കുകെയമായവിരുന.

അവൻ  വളകര  പമാവകപട  കുടവിയമായവിരുന.  അവൻ  കെടയുകട
മുതലേമാളവി  നപമാകുനതുസം  നനേമാകവികകെമാണവിരവിക്കുകെയമായവിരുന.

കെടയുകട  മുതലേമാളവി  ഒരു  നദഷദ്യകമാരനേമായവിരുന.  അവൻ
ആഗഹെവിചതുനപമാകലേ കെടമുതലേമാളവി അവവിടസം വവിട്ടു നപമായവി. അവൻ
അകെത്തുകെയറവി  മവിഠമായവി  എടുകമാൻ  നപമാകുസംനനരസം  മുതലേമാളവി
അതുകെണഡ്  അവവിനടകഡ്  ഓടവിവന.  എനവിടഡ്  അവകനേ  അടവിച്ചു
പുറത്തെമാകവി. അവൻ പുറത്തു നേവിനഡ് കെരയുകെയമായവിരുന. അവകന്റെ
അടുനത്തെകഡ്  ഞമാൻ  കചനവിടഡ്  അവനു  കുറച്ചു  മവിഠമായവി
വമാങ്ങവികകെമാടുത്തു.  അവൻ  എനനമാടഡ്  നേന്ദവി  പറഞഡ്  അവവികട
നേവിനഡ് ഓടവിനപമായവി.

                                                                     ANNATH A.S.
                                                                             VI-A
                                                                     

Knmvhss Vatanappally



                                   വബാഴത്തുമവിൽ

വമാഴത്തുമവിലേവിരവിക്കുന                                  
അതഡ് ആരമാണഡ്....
അതഡ് ആരമാണഡ്....
ഈണ ശബസം
നകെൾക്കുന
അതഡ് ആരുനടതഡ്....
ആരുനടതഡ്....
കുഞക്കുരുവവി അതഡ് 
കുഞക്കുരുവവി....

                                                  സുമയ്യ P.S.

                                                                                  VI-C 

Knmvhss Vatanappally



സവിണഹവണ കഴുതയണ

ഒരു  ദവിവസസം  സവിസംഹെസം
കെമാടവിലൂകട  നേടക്കുകെയമായവിരുന.

ആ സമയസം അവവികട അവൻ ഒരു കെഴുതകയ കെണ്ടു. അനപമാൾ ആ
കെഴുത  'സവിസംഹെസം  എകന  തവിനനമമാ'  എനഡ്  നപടവിച്ചു.  പകക്ഷ
സവിസംഹെസം കെഴുതകയ ഒനസം കചയവില.   കെഴുതകഡ് ആശശ്വമാസമമായവി.
അങ്ങകനേ സവിസംഹെസം കുനറ നനേരസം  നേടനനപമാൾ ഒരു പുഴ കെണ്ടു.

അവവികട നേവിനഡ്  കവള്ളസം കുടവിചഡ്  നേടന.  സവിസംഹെത്തെവിനേഡ്   കുറചഡ്
കെഴവിഞനപമാൾ  വവിശന.  പവികന  ഓർത്തു  'ഞമാൻ  നനേരകത്തെ
കെണ കെഴുതകഴ അകെത്തെമാകമാസം'  എനഡ്.  പകക്ഷ അവവികട കചനഡ്
നനേമാകവിയനപമാൾ കെഴുതകയ കെണവില. 

                                                                            സുമയ്യ P.S.

                                                                                VI-C 

Knmvhss Vatanappally



ബബാലദ്യണ 

കെളങ്കേമവിലമാകത ചവിരവികമാൻ കെഴവിഞതുസം
കചറുനവദനേകെളവിലസം കെരയമാൻ കെഴവിഞതുസം 
നേവിസമാര കെമാരദ്യത്തെവിനേഡ് പവിണങ്ങമാൻ
കെഴവിഞതുസം
വളകരകപടനഡ് ഇണങ്ങമാൻ
കെഴവിഞതുസം 
കു ുസൃതവിയമാൽ ചവിരവി പടർത്തെമാൻ
കെഴവിഞതുസം 
നേവിഷഡ് കെളങ്കേമമായ എൻ ബൈമാലേദ്യത്തെവിലേമായവിരുന.
മമാധുരദ്യത്തെവികന്റെ വസനകമാലേസം 
സുന്ദരമമാകമകന്റെ ബൈമാലേദ്യകെമാലേസം

   കെടപമാടഡ്-രമാനജഷഡ് അറയങ്കേര
                                                          ഹെർഷ K.A.          

                   

Knmvhss Vatanappally



 വതബാകവിന മുന്നവിൽ

ക്രുഷഡ്  നചവവികന്റെ
ഭരണകെമാലേസം.ഒരു മഹെമാസനമളനേസം
അഭവിസസംനഭമാദനേ കചയഡ് തു
സസംസമാരവിക്കുകെയമായവിരുന
അനദ്ദഹെസം.റഷദ്യകയ തകെർത്തു. 

സഡ് റമാലേവികന്റെ ഭരണമമായവിരുന എനഡ് അനദ്ദഹെസം ആനരമാപവിച്ചു.

പതവിനേവിധവികെളവിലേമാനരമാ ഒരമാൾ നചമാദവിച്ചു :”അനദ്ദഹെസം 
ജസീവവിചവിരവിക്കുനമമാൾ എന്തുകകെമാണമാണഡ് അങ്ങവികതമാകക 
പറയമാത്തെതഡ് ?”.

ക്ഷുഭവിതനേമായ ക്രുഷഡ് നചവഡ് നതമാകഡ് വലേവികചടുത്തു. "ആരമാണഡ് 
അതഡ് പറഞതഡ്?വധരദ്യമുള്ളവൻ എഴുനനറഡ് നേവിൽകഡ് ”. 
അനദ്ദഹെസം ആനകമാശവിച്ചു.

ആരുസം അനേങ്ങവിയവില.നതമാക്കു അരയവിൽ തവിരുകെവികകമാണഡ് 
ക്രുഷഡ് നചവഡ് ശമാനനേയവി പറഞ.

"ഇതു കകെമാണമായവിരുന ഞമാനുസം അനഡ് ഒനസം പറയമാഞതഡ്"

                                                             ഹെർഷവിത്തെഡ് രമാജഡ് C.R.

                                                           IX-D

Knmvhss Vatanappally



ഞബാടനബാരു ടപ്പണ്ണവത       
അമതൻ അമവിഞപമാൽ                        
നുകെരുവമാൻ കെരഞസീടുന 
എകന നനേമാകവി മുത്തെശവി 
കചമാല്ലുന....!!!മവിണമാതവിരവികപനണ...!!!!
ബൈമാലേദ്യകെമാലേത്തെവിനേമാനേന്ദസം
പങ്കേവിനട...നേസീകയമാരു...

കപകണനഡ് അമയുസം.!!!
കെളവിച്ചുരസവിനചമാടവി നേടനക
ഉറനക ചവിരവികമാകതടസീ...
മുത്തെശൻ ജല്പനേസം.!!!
അക്ഷരമധുരസം നുണഞസീകട
ടസീചറുസം കചമാല്ലുന...ആണ്-

കുടവി കപണ്കുടവിയനരസം!!!

അമതൻ മമാറവിൻ ചൂടു-
പറവി കെവിടക്കുനബൈമാഴുസം
മമാറവികെവിടത്തെമാകപണവികനേ...

അച്ഛനുസം നമമാതുന...!!!
അനേവിയനമാരമാസം ഉണവികെൾ 
പവിറനനപമാഴുസം അകെന 
നപമായവി കപണവികന്റെനേമാമസം.
വളർചയുകട പടവകെൾ
തമാണ്ടുനബൈമാഴുസം അരുതരു-

കതന തസീണമായ്മയുസം.!!!
അപണസീയസീപണസീതസീർത്തെഡ്

Knmvhss Vatanappally



പഠവിക്കുനനരസംമതവിയമാകടസീ
പഠവിചവിടഡ് കെമാരദ്യകമനഡ്.???
പതവിനനേഴവിൻ മമാധുരദ്യസം
പടവികെടകനത്തെവി ഉള്ളവികലേലമാ-

!ർക്കുസം ഞമാകനേമാരുതസീയ്യമായഡ്
ആണുങ്ങൾ വവിലേനപശസീ

..!!!കകെമാണ്ടുനപമാകയകന
   ഭമാരദ്യകയകനമാരു നപരവിനേമായവി 
കകെടവിനയമാകന്റെ ലേസീലേമാ-

വവിലേമാസങ്ങൾ മടുകത്തെ-

നവിനലഭമാരദ്യനപമാലസം.!!!
പുറത്തെവിറങ്ങമാൻപമാടവിലനത
കപണവിനുപുറസം നലേമാകെസം 
അനേദ്യമനത?എനതവിരവികകെ
വരുകമകന്റെ ജൻമപുണദ്യ-

മമായഡ്, നദവവിയമായഡ്, ലേക്ഷവി-
യമായഡ്??ശമാപനമമാക്ഷത്തെവി-
നേമായമാത്തുനേവിൽക്കുന
ഞമാകനേമാരഹെലേദ്യനപമാൽ.!!!                                                          

                                                                                     ഗസീത ടസീചർ

Knmvhss Vatanappally



മഴടയ ടവറുക്കുന്ന ടപണ് കുടവി
ഒരു നേവിമവിഷസം കകെമാണഡ് ആകെമാശത്തെമാകകെ ഇരുടഡ് നേവിറഞ. കെമാർനമഘങ്ങൾ വവിങ്ങവികപമാട്ടുമമാറഡ് ആകെമാശത്തെഡ് നേവിറഞ.

നേല തണുത്തെ കെമാറഡ് ശകവിനയമാകട വസീശവിത്തുടങ്ങവി. മഴകയ ആസശ്വദവികമാനേമായവി ഞമാനുസം എകന്റെ കൂട്ടുകെമാരുസം അക്ഷമരമായവി
ആകെമാശനത്തെകഡ് നനേമാകവി നേവിന. അനപമാൾ അവളുകട ,ആ കപണ്കുടവിയുകട മുഖത്തെഡ് മമാതസം എകനനവിലമാത്തെ ഒരു ഭയസം

നേവിറഞ. അവൾ തവിരവിനഞമാടവി. ഓടത്തെവിനേവിടയവിൽ അവൾ അലേറുകെയുസം കെരയുകെ കചയഡ് തു. അവൾ വസീടവിനലേനകമാടവികയറവി
മുറവിയുകട വമാതവിൽ തുറനഡ് അകെത്തെഡ് നേവിനഡ് കുറവിയവിട്ടു. മഴ ആസശ്വദവിക്കുകെയമായവിരുന ഞമാനുസം കൂട്ടുകെമാരുസം അവളുകട അലേർച

നകെടതമാണഡ്. അനപമാൾ എകന്റെ ഒരു കൂട്ടുകെമാരൻ എനനമാടഡ് പതുകക സശ്വരസം തമാഴഡ് ത്തെവി പറഞ. എടമാ അവൾകഡ് കമന്റെലേമാനമാ
നതമാനനന. നേസീ അവളുകട അയൽവമാസവിയമായതഡ് കകെമാണമാണഡ് ഞമാനേവിതഡ് പറയുനതഡ്. നേസീയവിനേവി അവളുകട വസീടവിനലേകഡ്

നപമാവണ.

അവനളമാടഡ് സസംസമാരവികണ. എനമാലസം അയൽവമാസവിയമായ ഒരു കപണ്ക്കുടവി മഴകയ കെണഡ് കെരയുകെയുസം അലേറുകെയുസം 
കചയ്യണകമങ്കേവിൽ എകനങ്കേവിലസം ഒരു കെമാരണസം ഇലമാതവിരവികവില. ഞമാൻ പവികന കൂട്ടുകെമാരുകമമാത്തെഡ് കെളവികമാൻ വമതമാനേത്തെഡ് 
നേവിനവില. അവളുകട വസീടഡ് ലേക്ഷദ്യമമാകവി നേടന. അവളുകട വസീടവികന്റെ മുറത്തെഡ് നേവിനഡ് ഞമാൻ  
അകെനത്തെകഡ് നനേമാകവി. അവകള അവളുകട കചറവിയമ മുറവിയുകട വമാതവിലേവിൽ തടവി വവിളവിക്കുകെയമാണഡ്. മുറവിയവിൽ നേവിനഡ് അവളുകട
അലേർചയുസം കെരചവിലസം നകെൾകമാസം. അവൾ തുറകവില എനമായനപമാൾ അവളുകട കചറവിയമ പുറനത്തെകഡ് വന. 

കചറവിയമയുകട കെണ്ണുകെളവിൽ നേവിനഡ് കെണ്ണുനേസീർ ഇറവിവസീണു. ഞമാൻ  അവളുകട കചറവിയമനയമാടഡ് കെമാരദ്യസം അനനേശ്വഷവിച്ചു. 

കചറവിയമ എനനമാടഡ് ഉണമായകതലമാസം പറഞ. അറവിയമാകത എകന്റെ കെണവിൽ നേവിനസം കെണ്ണുനേസീർതുള്ളവികെൾ അടർനഡ് വസീണു. 

അവകളമാരു അനേമാഥയമാകണനഡ് ഞമാൻ അനപമാഴമാണഡ് അറവിഞതഡ്. അവൾ മഴകയ കവറുക്കുനതവിനേഡ് ഒരു വലേവിയ കെമാരണമുണഡ്.
ഒരു നേല മഴകമാലേത്തെമാണഡ് അവൾ ജനേവിചതഡ്. മഴയമായതഡ് കകെമാണഡ് പു റത്തെവിറങ്ങമാൻ കെഴവിയമാകത വസീടവിൽ തകനയമായവിരുന 
പസവവിചതഡ്. ഒരു അമയഡ് കഡ് കെവിനടണ പരവിപമാലേനേകമമാനസം അവളുകട അമയഡ് ലേഭവിചവില. പവികനയവൾ വളർനഡ് വലതമായവി. 
എനമാലസം മഴ അവകള നദമാഹെവിച്ചുകകെമാണവിരുന. അവൾകഡ് എടഡ് വയസ്സുള്ളനപമാൾ ഒരു മഴകമാലേത്തെഡ് അവളുകട വസീടഡ് മഴയവിൽ 
ഒലേവിച്ചുനപമായവി. അനപമാൾ അവളുകട അമ ഗർഭവിണവിയമായവിരുന. ഗർഭവിണവിയമായവിരുന ഭമാരദ്യനയയുസം മകെനളയുസം കൂടവി അവളുകട 
അച്ഛൻ അപ്പുറത്തുള്ള പടണത്തെവിൽ നപമായവി തമാമസസം തുടങ്ങവി.അവവികടയുസം മഴ അവൾകഡ് കെമാലേനേമാകയത്തെവി. അവളുകട 
അമയഡ് കപടനഡ് പനേവി ബൈമാധവിച്ചു. മഴ കകെമാണവിടമാണഡ്... വസീടവിനേഡ് പുറത്തെഡ് അച്ഛകനേ കെമാത്തു നേവിൽക്കുകെയമായവിരുന. കപടനമാണഡ് 
മഴ വനതഡ്. അവളുകട അമ ആകകെ നേഞ. അച്ഛൻ തവിരവിചഡ് വനനപമാൾ കെടുത്തെ പനേവി ബൈമാധവിചഡ് കെവിടക്കുന ഭമാരദ്യകയയുസം 
ഭമാരദ്യകയ പരവിപമാലേവിക്കുന മകകളയുമമാണഡ്.പനേവിയുകട ശകവി കൂടവി വരവികെയമാണഡ്. ഗർഭവിണവിയമായ ഭമാരദ്യകയ രക്ഷവികമാൻ 
അവളുകട അച്ഛൻ മരുനഡ് വമാങ്ങമാൻ ആ കെടുത്തെ മഴയവിൽ തകന അങ്ങമാടവിയവിൽ നപമായവി. രണഡ് ദവിവസസം കെഴവിഞവിട്ടുസം അച്ഛൻ 
തവിരവിചഡ് വനവില. മൂനമാസം ദവിവസസം അച്ഛകന്റെ മരണ വമാർത്തെയമാണഡ് അവളുസം അവളുകട അമയുസം അറവിയുനതഡ്.
മരുനഡ് നവടവിചഡ് വരുന സമയത്തെഡ് മഴകവള്ളത്തെവികന്റെ ഒഴുകവിൽ കപട്ടുനപമായതമാണഡ്. പനേവി കൂടവിക്കൂടവി പവിനറനഡ് രമാവവികലേ എടഡ് 
മമാസസം ഗർഭവിണവിയമായ അവളുകട അമയുസം അവകള വവിടഡ് നപമായവി. പവികനയുസം അഞമാറഡ് ദവിവസസം അവൾ അമയുകട നേമാറുന 
മൃതനദഹെവമമായവി ഭമാനമമായവി കെരഞ. മൃതനദഹെത്തെവിൽ നേവിനഡ് വന ചസീഞ നേമാറസം കെമാരണസം അയൽവമാസവികെൾ അവളുകട 
വസീടഡ് കെയറവി പരവിനശമാധവിച്ചു. അയൽവമാസവികെൾ അവകള അമയവിൽ നേവിനകെറവി, മറവഡ് കചയ്തു. അവൾ ആ വസീടവിൽ 
ഒറയഡ് കമായവി. പവികനയുസം പലേ രമാവസം പകെലസം അവൾ അമയുകടയുസം അച്ഛനന്റെയുസം വസഡ് തങ്ങൾ കകെടവിപവിടവിചഡ് കെവിടനറങ്ങവി. 
ഉണരുനമമാകഴലമാസം ഭമാനമമായവി കെരഞ. വവിവരമറവിഞ അവളുകട കചറവിയമ അവകള അവവികട നേവിനഡ് കകെമാണഡ് നപമാന. 

അങ്ങകനേയമാണഡ് എകന്റെ വസീടവികന്റെ അപ്പുറത്തെഡ് തമാമസമമായതഡ്. അതവിൽ പവികന മഴ കെമാണുനമമാകളലമാസം അവൾ 
അങ്ങകനേയമാണഡ്. ഭമാനമമായവി കെരയുസം, നേവിലേവവിളവിക്കുസം. അച്ഛകന്റെയുസം അമയുകടയുസം ജസീവകനേടുത്തെ കെമാലേനേമായവി അവൾ ഇനസം 
മഴകയ കെമാണുന. അവൾ മഴകയ കവറുക്കുന. മഴ വരുനമമാൾ ഭമാനമമായവി കെരയുന. ഭയക്കുന. അകത, അവൾ മഴകയ 
കവറുത്തു. മഴകയ കവറുത്തെ ആദദ്യകത്തെ കപണ്ക്കുടവി.                                        
                                                                                                                                        ലേവിൻഷമാദഡ് K.K.

                                                                                                                                                VII-A

Knmvhss Vatanappally



    രബാമു വചേടൻ

ഒരവികൽ ഒരു ഗമാമത്തെവിൽ ഒരു വയസമായ ആളുണമായവിരുന. അനദ്ദഹെത്തെവികന്റെ നപരഡ് 
രമാമൻ എനമായവിരുന. അനദ്ദഹെകത്തെ എലമാവരുസം നസ്നേഹെനത്തെമാകട രമാമുനചടൻ എനഡ് 
വവിളവിക്കുമമായവിരുന. സസംഗസീതസം
നേനേമായവി വശമുള്ള ആളമായവിരുന അനദ്ദഹെസം. അനദ്ദഹെത്തെവിനേഡ് ഭമാരദ്യനയമാ മകനളമാ ഒനമവില. 

ഒരു വസീടുണഡ്. എലമാ ദവിവസവസം അനദ്ദഹെത്തെവികന്റെ ഗമാനേസം നകെൾകമാനേമായവി ആ ഗമാമത്തെവികലേ 
ജനേങ്ങൾ ആൽമരച്ചുവടവിൽ എത്തുസം.

ഗമാനേങ്ങൾ നകെൾകമാകനേത്തുനവർ അനദ്ദഹെത്തെവിനേഡ് പണമമാനയമാ, ഭക്ഷദ്യവസ്തുകളമാനയമാ, 

വസ്ത്രങ്ങളമാനയമാ ഏകതങ്കേവിലസം ദവിവസസം കകെമാടുക്കുമമായവിരുന. അതയഡ് പമാരമാബൈഡ് ധങ്ങളുള്ള 
ഒരമാളമായവിരുന അനദ്ദഹെസം. ഒരു ദവിവസസം അനദ്ദഹെസം ഒറയഡ് മരച്ചുവടവിൽ ഇരവിക്കുനതഡ് ഒരു 
കപണ്ക്കുടവി കെണ്ടു. അവളുകട നപരഡ് ആവണവി എനമായവിരുന. അളുകട കുടുസംബൈസം പണവസം 
സശ്വത്തുകമമാകകയുള്ള കുടുസംബൈമമാണഡ്. അവൾ കൂടരുകമമാത്തെഡ് സസംഗസീതസം നകെൾകമാൻ 
വരമാരുണമായവിരുന. അനദ്ദഹെസം വവിഷമവിചഡ് ഇരവിക്കുനതഡ് കെണതുസം അവൾ രമാമുനചടനനേമാടഡ് 
നചമാദവിച്ചു.എന്തുപറവി രമാമുനചടമാ?അനപമാൾ രമാമു നചടൻ പറഞ :വവിശനഡ് ഞമാൻ തളർനഡ് 
നപമായവി നമമാനള.അതു നകെടതുസം ആവണവി വസീടവിനലേകഡ് ഓടവി.അവവികട ഉണമായവിരുന നചമാറുസം 
കെറവികെളുസം ഒരു പമാതത്തെവിലേമാകവി അവൾ അനദ്ദഹെത്തെവിനേഡ് കകെമാണഡ് കകെമാടുത്തു.അനഡ് മുതൽ 
രമാമുനചടനുസം ആവണവി കുടവിയുസം ചങ്ങമാതവിമമാരമായവി.ആവണവി ഇടയഡ് കകമാകക പടണത്തെവിൽ 
നപമാകുമമായവിരുന.അവവിടുകത്തെ വലേവിയ വലേവിയ കെടകെളവിൽ നേവിനസം അവൾ വസഡ് തങ്ങൾ 
വമാങ്ങുനമമാൾ രമാമുനചടനുസം അവൾകഡ് വസഡ് തങ്ങൾ വമാങ്ങവിയവിരുന.ഒരു ദവിവസസം രമാതവി 
സസംഗസീതസം  നകെൾകമാകനേത്തെവിയ ആളുകെൾ പവിരവിഞ.അനദ്ദഹെസം വസീടവിൽ കെയറവി നേവിലേത്തെഡ് പമായ
വവിരവിചഡ് ഉറകവമമായവി.പവിനറ ദവിവസസം കവളുപവിനേഡ് ആ ഗമാമത്തെവികലേ ജനേങ്ങൾ കഞടവിക്കുന 
വമാർത്തെയമായവിരുന അറവിഞതഡ്.അനദ്ദഹെസം മരവിച്ചു എനഡ്.അനദ്ദഹെത്തെവികന്റെ ശവമടപ്പുസം 
കെർമങ്ങളുസം കെഴവിഞഡ് അനഡ് രമാതവി ആ ഗമാമത്തെവികലേ ആളുകെൾ ആൽമരച്ചുവടവിൽ 
ഒത്തുകൂടവി.രമാമുനചടനേഡ് നവണവി പമാർതവിച്ചു.എത നേല മനേസമായവിരുന അനദ്ദഹെത്തെവികന്റെ?

                                  

                                                                     DILSHA K.D.
                                                                      V-C

Knmvhss Vatanappally



സഗീ
നേവിങ്ങളമാകരങ്കേവിൽ കെണ്ടുനവമാ
നേഗ്നപമാദയമാമവകള...?
നേവിങ്ങളമാകരങ്കേവിലസം നകെട്ടുനവമാ
അവൾ തൻ നതങ്ങൾ...?

നേമാൾക്കുനേമാൾ ഏറവിയ കകെമാടുസം
ക്രൂരതയഡ് കവിവകളമാരു സമാക്ഷവി
അവകളമാരബൈലേ,നേമാടവിൻ                  
നകെമത്തെസം അറവിയമാത്തെ ചപലേ

ഇനവിവനളമാ ഏകെ,നേമാകളയവിവകളമാരമ
ഒരു കുഞവിനമാദദ്യ തമാളസം 
ജസീവവിതത്തെവിൻ പുതവിയ തമാളസം
പതസീക്ഷതൻ ലേയസം

ഇവൾ നേമാടവിനുസം വസീടവിനുസം കവറുകകപടവൾ
ഇവകള ഹെനേവിയഡ് ക്കുവമാൻ ഒരുങ്ങുന
അമനയകതനറവിയമാത്തെവൾ 
കപങ്ങനളകതനഡ് അറവിയമാത്തെവർ

ഈ നപക്കൂത്തുകെൾകകവവികടയമാകണമാരനദ്യസം...?

ഈ ദുരനങ്ങൾകവിനേവികയനമാനണമാരവസമാനേസം...?

                                                                                     
       നേവസീനേ എസം.ബൈവി.
                                                                                                            VI-A 

Knmvhss Vatanappally



                                                           മഴ
ഉച നനേരകത്തെമാരു
കകെമാച്ചു മയകത്തെവിൽ
പവിച വകചത്തെവിയ                             
കെമാർമുകെവിനലേ 
തലവിചവിതറുനമമാ
ചവില്ലുകെണകകകയൻ
മുനവിലൻമമാദവിനേവിയമായഡ്
കപമാഴവിഞ
പൂക്കുന
വതമമാവവിൻ 
ചവിലകെളുസം
നേവിരനമാടുന
വകെനതമാലേ കൂടങ്ങളുസം.
കെമാറവിൽ
പമാഞമാടവിയമാടുസം
വയൽപകളു സം  
മഴകപണവികന്റെ കുളവിനരറ.
വമാങ്ങുനനവമാ
പുഴനമലേ ഓളങ്ങൾ
അണയുനനവ
മലേ മുകെളവികലേ
ഉറവനയമാടവികയമാഴുകുനനവമാ
നേവികന്റെ സമൃതവി ഗസീതസം
അലേകെളമായഡ്
തഴുകെവിടുനമമാൾ
എകന്റെ ഗതകെമാലേ
സ്മരണകെൾ ഉണരുനവിനതമാ
മഴനയമാരസം
ഗസീതമമാകുനനവമാ
എൻ മനേകമമാരു
മയലേമായഡ്ആടുനനവമാ
നേസീളുന കചമണ്ണു
 പമാതകെളവിൽ
മഴ നേസീരു
നുഴയുന                                                                                                               
നേമാഗകത്തെ നപമാൽ                                                                                          കെടപമാടഡ്-നമമാഹെൻ
                                                                                                                            ഹൃദദ്യ സവി.എസഡ്.

                                                                                                               IX-D

Knmvhss Vatanappally



      അമവിളവി അമ്മബാവൻ
ആകെമാശത്തെഡ് പുഞവിരവിച്ചു നേവിൽക്കുന നേസീ....
രമാവവികലേ നേസീ എങ്ങുനപമാകുന?
രമാതവികെളവിൽ നേസീ വഴവികമാടവി
തരുന.
നേവിൻ കൂട്ടുകെമാർ നേവികന്റെ ചുറസം
ഉണഡ്.
നേസീ അവരുകട നേടുവവിൽ
രമാജമാവവികനേ നപമാൾ വമാഴുന.
രമാതവികെളവിൽ ഞമാൻ നേവികന
നനേമാകവിയവിരവിക്കുസം.

നേവികന്റെ അടുനത്തെക്കു ഞമാൻ വരനട.
നേവികന്റെ വഞവിയവിൽ എകന നകെറവി ഈ നലേമാകെസം 
ചുറവികമാണുനമമാ.....

എൻ അമവിളവി അമമാവമാ....

                
                                                                                                        

                                                                  നതജശസീ എസം.എസഡ്.
    V-A

Knmvhss Vatanappally



അമ്മ
കെണമായവിരുന അമ
പവിനസീടു കെണവികലേ കെരടമായവിമമാറവി.
മുലേപമാലേവികന്റെയുസം മമാറവികലേ ചൂടവികന്റെയുസം
ലേമാളനേയുകടയുസം കെടസം വസീടവിയങ്ങയച്ചു
വൃദ സദനേകമന പുരമാവസഡ് തു നകെന്ദ്രത്തെവിനലേകഡ്
കെണ്ണു പവിനസീടഡ് കെണവികലേ കെരടുമമായമയുകട 
കെണവിനലേകഡ് മരണമരവിച്ചു നകെറുനമമാഴുമമാ
പുരമാവസഡ് തുവവികന്റെ കെണ്ണുകെൾ നതടുന 
മനുഷദ്യതശ്വമവിലമാത്തെ കപമാനനമാമനേകെകള... 

      

                                                                                                                     
                                                                  കെടപമാടഡ്- രമാനജഷഡ് അറയങ്കേര

                                                                    ഹെർഷ കകെ.എ         
            IX-D

                                                                                                                                     

Knmvhss Vatanappally



ഉമ്മ
ജനസം തകനനേവിക്കുമയമായവി...
പുണദ്യസം നവകറ എനേവികകനവിനേമാ... 

സശ്വപസം കെണ്ടു ഞമാൻ ഉണരുനമമാളസീ മനേസം....

നതടുന നേവിൻ തമാരമാടവിനേമായവി...
അനേദ്യമമായമാ ഈരടവി ഇകനനേവിക്കുമമാ....

ഞമാൻ ഇനവികട തനേവിചമാണഡ് ഇനമ...

പമാടവി തസീർനമാലസം തസീരമാത്തെ....

തമാരമാടമാണഡ് എനമമാ...

മനേകമമാനവിടറവിയമാൽ ആകരകമാളുസം.....

മുനമ മനേസവിലേമാക്കുനതുസം എകന്റെ ഉമ...
നസ്നേഹെത്തെമാൽ കപമാതവിയുന
സമാഞനേ സ്പർശമമാകണനമമാ....

വമാനനേമാളസം വമാത്സലേദ്യസം നകെമാരവികചമാരവിയുന...

നനേരവികന്റെ നേനയമാണഡ് എകന്റെയുമ.....

കെനേവിയുന കെരളമാണഡ്...അലേവിവള്ള മനേമമാണഡ്
എകന്റെ ഹൃദയത്തെവിൽ സ്പന്ദനേമമാകണനമമാ
എഴുതവിയമാൽ തസീരമാത്തെ നസ്നേഹെവിമമാണഡ്...
പറയമാൻ എനേവികകകന്റെ വമാക്കുകെൾകഡ്
അതസീതമമാണഡ് എൻ ഉമ.........

                                                                           NAVEENA N.BINOJ
                                                                                       VI-A      

Knmvhss Vatanappally



 

വർഷതവിൽ ഒരവികൽ
ഒരു റഷദ്യൻ നേമായ വർഷത്തെവികലേമാരവികൽ അനമരവികയവികലേ അവകന്റെ 

ചങ്ങമാതവികയ സന്ദർശവിക്കുമമായവിരുന.ഒരവികൽ അനമരവികൻ നേമായ റഷദ്യൻ 
നേമായനയമാടഡ് നചമാദവിച്ചു.

“കൂട്ടുകെമാരമാ നേസീ എലമാ വർഷവസം എകന കെമാണമാൻ വരുനണനലമാ.എനമാ 
അവവികട നേവിനേകഡ് ആഹെമാരകമമാനസം കെവിട്ടുനവിനല?”

“കകെമാള്ളമാസം,സശ്വർണതളവികെയവിൽ ,നലേമാകെത്തെവിൽ കവചഡ് ഏറവസം 
സശ്വമാദവിഷഡ് ഠമമായ ആഹെമാരങ്ങളമാണഡ് കെവിട്ടുനതഡ്.”പവികന നേവിനേകവവികട 
തമാമസവികമാൻ സലേമവിലമായവിരവിക്കുസം അനല?”

“നലേമാകെത്തെവികലേ ഏറവസം മൃദുവമായ പഞവി കകെമാണ്ടുണമാകവിയ 
കമത്തെയവിലേമാണഡ് ഞമാൻ ഉറങ്ങുനതഡ്.”റഷദ്യൻ നേമായ പറഞ.

“എങ്കേവിൽ പവികന നേവികന ശുശ്രൂഷവികമാൻ ആരുമനല?”

“അതു കകെമാള്ളമാസം.അഞ്ചു പരവിചമാരകെരുണഡ് എനേവികഡ് മമാതമമായവി”
“പണമാരമടങ്ങമാൻ പവികന നേസീ എനവിനേമാണഡ് കൂകട കൂകട ഓടവിവരുനതഡ്?”അൽപസം
തമാഴഡ് ന സശ്വരത്തെവിൽ റഷദ്യൻ നേമായ പറഞ.”വർഷത്തെവികലേമാരവികകലേങ്കേവിലസം ഒന 
കുരയഡ് നകനണ നസ്നേഹെവിതമാ”

                                                                                                                     
അഭവിജവിത്തെഡ് ടവി.എ.

                                                                                                  IX-D    

Knmvhss Vatanappally



ടതറവിദബാരണ
പണ്ടുപകണമാരവിടത്തെഡ് അശശ്വവിൻ എകനമാരു ആണ്ക്കുടവി ഉണമായവിരുന.അവനേമാകണങ്കേവിൽ 

വയലേവിസംഗവിനനേമാടഡ് വളകരയധവികെസം തമാലേഡ് പരദ്യസം ഉണമായവിരുന.അവകന്റെ അച്ഛനുസം അമയഡ് ക്കുസം നജമാലേവിയുകട 
തവിരകഡ് കെമാരണസം അവകനേ ശദവികമാനനേമാ.......പരവിചരവികമാനനേമാ......കെഴവിഞവിരുനവില.എനമാൽ അച്ഛനുസം 
അമയസം അവകനേ വളകരയധവികെസം ഇഷഡ് ടമമായവിരുന.അച്ഛനുസം അമയഡ് ക്കുസം ഈ നലേമാകെമറവിയുന 
പമാട്ടുകെമാരനേമാകമാനേമായവിരുന ആഗഹെസം.പനക്ഷ അവനേഡ് വയലേവിൻ വമായവികമാനുസം അതവികന്റെ നപരവിൽ 
അറവിയകപടമാനുമമായവിരുന ആഗഹെസം.അവകന്റെ അച്ഛനുസം അമയഡ് ക്കുസം ആവശദ്യത്തെവിലേധവികെസം സശ്വത്തുസം പണവസം 
പണത്തെവിനനേമാകടമാത്തെ സസൗകെരദ്യവസം അവർക്കുണമായവിരുന.ഒരു ദവിവസസം അവൻ ഉറകസം ഉണർനഡ് 
ദവിനേകെമാരദ്യങ്ങൾ കചയഡ് തഡ് കപടനവൻ കെലേണറവിനലേകഡ് നനേമാകവി.ഇനഡ് ശനേവിയമാഴ്ചയമാണഡ്;നേമാകളയമാകണങ്കേവിൽ 
ഓണവസം.ശനേവിയമാഴ്ചയമായതഡ് കെമാരണസം അച്ഛനുസം അമയസം അവധവിയമാണഡ്.അവൻ ഓർത്തു അവൻ ഓടവികചനഡ് 
വയലേവിസംഗഡ് എടുത്തെഡ് അമയഡ് വയലേവിസംഗഡ് വമായവിക്കുനതഡ് കെമാണവിചഡ് കകെമാടുകമാൻ അവൻ അമയുകട 
മുറവിയവിനലേകഡ് ഓടവി.അമ അവവികട നജമാലേവികമാരദ്യസം നഫമാണവിൽ നനേമാകവി കകെമാണവിരവിക്കുകെയമായവിരുവന. 

വയലേവിസംഗഡ് വമായവികചങ്കേവിലസം അമ അവകനേ ശദവിചവില.അവൻ ഉടകനേ അച്ഛകന്റെ അടുനത്തെകഡ് നപമായവി.അച്ഛനുസം
അവകനേ ശദവിചവില.അനനരസം അവൻ ബൈമാൽകകണവിയവിനലേകഡ് നപമായവി.അവൻ കതമാടപ്പുറകത്തെ 
ഓലേപ്പുരവസീടവിനലേകഡ് നനേമാകവി.അവവികട അവകന്റെ പമായമുള്ള കുടവി അവകന്റെ നപരഡ് സവിദ്ധു 
എനമായവിരുന.അവകനേ അവകന്റെ അച്ഛനുസം അമയുസം പഠവിപവിക്കുനതമാണഡ് അവൻ കെണതഡ്.അവൻ ആ കെമാഴ്ച 
കുനറ നനേരസം നനേമാകവി നേവിന.സങ്കേടസം വന.അവൻ സങ്കേടനത്തെമാകട ഉറങ്ങമാൻകെവിടന.അവൻ പവിനറ ദവിവസസം 
എഴുനനറഡ് ദവിനേകെമാരദ്യങ്ങൾ കചയഡ് തഡ് അടുത്തെ വസീടവിനലേകഡ് നനേമാകവി.അവവികട ഓണമാനഘമാഷസം 
നേടക്കുകെയമായവിരുന. ഓണപകളസം,ഓണകളവികെൾ,ഓണസദദ്യ ഇകതമാകക അവൻ കെണ്കുളവിർകക കെണ്ടു 
നേവിന.തകന്റെ വസീടവിലേമാകണങ്കേവിൽ ഓണനഘമാഷങ്ങൾ ഒനമവില.അവനേഡ് സങ്കേടസം നതമാനവി.അവൻ വവിതുമവി 
കെരഞ.അവൻ ഓർത്തു:അവകനേ വസീടവിൽ വവിളവിചവിരുനതഡ് കെണൻ എനമായവിരുന. എത നേമാളമായവി  
അമയുകട വമായവിൽ നേവിനഡ് കെണമാ..... എകനമാരു വവിളവി നകെടവിടഡ് അവനേഡ് ഡ്രസഡ് വമാങ്ങമാനേമായവി അമ 
അവനനേമാടഡ് പറയമാകത അച്ഛനുസം അമയസം ഡ്രസഡ് എടുകമാൻ എനഡ് പറഞഡ് അവകനേയുസം കകെമാണഡ് 
കെടയവിനലേകഡ് നപമായവി.കെടയവിനലേകഡ് നപമാകുന വഴവിയവിൽ നറമാഡഡ് നകമാസഡ് കചയ്യമാനുണമായവിരുന അവൻ 
കപടനഡ് ഒരു വണവി വരുനതഡ് കെണ്ടു. അവൻ ആനലേമാചവിച്ചു.ഇതമാണഡ് തനേവികഡ് മരവികമാൻ പറവിയ അവസരസം 
അവൻ നറമാഡവിനലേകഡ് ഓടവി അമ ഉടകനേ വവിളവിച്ചു കെണമാമാമാ..... എനവിടഡ് അവകനേ ഓടവികചനഡ് 
കകെടവിപവിടവിച്ചു.എനവിനേമാ നമമാനനേ നേസീ ഇങ്ങകനേ കചയഡ് തതഡ്.അവൻ പറഞ അനമ എനേവികഡ് നതമാനവി 
അമയഡ് ക്കുസം അച്ഛനുസം എകന ഇഷ്ടമല എനഡ്. എനമാൽ ഇനപമാൾ അതവില അമകയ ഞമാൻ കതറവിദരവിച്ചു. 
അമ എകന രക്ഷവികമാൻ വനവിനല 
എനേവികഡ് ഒരു കുഴപവസം ഇല.

                                              ഗുണപബാഠണ:ചവിനവികമാകത പവർത്തെവികരുതഡ്.                 ശവിവമാനേവി വവി.എസഡ്.
                                                                                                                                 ഐശശ്വരദ്യ ഐ.വവി.
                     VII-C                                                                                                         ലേയ ലേവിജവിൽ
                                                                                                                                     നദവവികെ കകെ.പവി.
                                                                                                                                   ലേക്ഷഡ് മവിത പവി.എ.

Knmvhss Vatanappally



 

മബാഞ്ഞു വപബായ ആകബാശകടുവ
അനമരവികയുകട ആ പടമാളത്തെവിനേഡ് ശരവിക്കുസം നചരുന നപരമായവിരുന അതഡ്-ഫ്ലയവിസംങഡ് വടഗർ  739

അത  വലേവിയ  വവിമമാനേമമായവിരുന  അതഡ്.വർഷസം  1962  മമാർചഡ്  മമാസത്തെവികലേ
കതളവിഞ  പകെൽ,ഏഷദ്യൻ  രമാജദ്യമമായ  വവിയറഡ്നേമാമവിൽ  അനമരവിക  കെടുത്തെ
അകമണസം നേടത്തുന കെമാലേസം.അനമരവികയവികലേ കെമാലേവിനഫമാർണവിയയവിൽ നേവിനഡ്
വവിയറഡ്നേമാമവികലേ  കസയഡ്ഗണ്  ലേക്ഷദ്യമമാകവി  ഫ്ലയവിസംങഡ്  വടഗർ  739

പറനയരുന. ശകരമായവി കചറുത്തു നേവിൽക്കുന വവിയറഡ്നേമാസം ഒളവിനപമാരമാളവികെകള
തകെർകമാൻ,അനമരവികൻ  പടമാളസം  പഠവിച  പണവി  പതവികനേട്ടുസം  പയറന
കെമാലേമമായവിരുന  അതഡ്.  വവിയറഡ്നേമാസം  കെമാടുകെളവിൽ  യുദസം  കചയ്യമാൻ  പനതദ്യകെ
പരവിശസീലേനേസം  കെവിടവിയ  93  വസനേവികെരമാണഡ്  ഫ്ലയവിസംങഡ്  വടഗർ  739  -ൽ
ഉണമായവിരുനതഡ്.  ഫവിലേസീപവിൻസഡ്  വഴവിയമാണഡ്  വവിമമാനേസം  വവിയറഡ്നേമാമവിനലേകഡ്
നപമാനകെണതഡ്. പസഫവികഡ് സമുദത്തെവിനേഡ് മുകെളവിലൂകട'പറക്കുസം കെടുവ' ലേക്ഷദ്യത്തെവിനലേക്കു നേസീങ്ങവി.

ഇടയഡ് കഡ്  വവിമമാനേസം  പസഫവികഡ്  സമുദത്തെവികലേ  ദസീപമായ  ഗുവമാമവിൽ  ഇറങ്ങവി.
അനമരവികയുനടതമാണഡ്  ആ  ദശ്വസീപഡ്.  അവവിടുകത്തെ  ആൻനഡഴഡ്  സണ്  നവദ്യമാമമാതമാവളത്തെവിൽ  നേവിനഡ്
ഫ്ലയവിസംങഡ് വടഗർ ഇനനേസം നേവിറച്ചു. ഉചയഡ് കഡ് വവിമമാനേസം ഗുവമാസം ദശ്വസീപവിൽ നേവിനഡ് പറനയർന.

107 നപരുമമായവി പറന ആ വവിമമാനേസം പനക്ഷ,ഒരവികലസം ലേക്ഷദ്യത്തെവിൽ എത്തെവിയവില.ഗുവമാമവിൽ
നേവിനഡ്  പറനയർനഡ്  80  മവിനേവിറഡ്  കെഴവിഞനപമാൾ വവിമമാനേമമായുള്ള എലമാ ബൈനങ്ങളുസം ഇലമാതമായവി.
വവകെസീടഡ്  ഏഴുമണവിനയമാകട ഫവിലേവിപസീൻസവികലേ നവദ്യമാമമാത്തെമാവളത്തെവിൽ ഏനത്തെണതമായവിരുന ആ
വവിമമാനേസം. മണവിക്കൂറുകെൾ കെ ഴവിഞവിട്ടുസം വവിമമാനേസം കെമാണമാതമായനതമാകട തവിരചവിൽ തുടങ്ങവി.

പസഫവികഡ്  സമുദത്തെവിൽ  ചരവിതത്തെവികലേ  ഏറവസം  വലേവിയ  തവിരചവിലേമാണഡ്  അനമരവിക
നേടത്തെവിയതഡ്.  യുദകപലകെളുസം  കഹെലേവിനകമാപഡ്ററുകെളുസം  നചർനഡ്  സമുദത്തെവികന്റെ  അഞര  ലേക്ഷസം
കെവിനലേമസീറർ ചുറളവവിൽ അരവിച്ചു കപറുകവി. പകക്ഷ ഒനസം കെണത്തെമാനേമായവില.

വവിമമാനേസം  പറന  ദവിവസസം  പസഫവികഡ്  സമുദത്തെവിൽ  ശമാനമമായ  കെമാലേമാവസയമായവിരുന.
എകനങ്കേവിലസം  പശഡ് നേമുണമായമാൽ  നവദ്യമാമമാത്തെമാവളവമമായവി  ബൈനകപടമാനുള്ള  എലമാ
സജസീകെരണങ്ങളുസം  വവിമമാനേത്തെവിലണമായവിരുന,  അധവിവവിദഗഡ്ധരമായ  മൂനഡ്  വപലേറമമാർകമായവിരുന.

വവിമമാനേസം പറത്തുനതവിനുള്ള ചുമതലേ. വവിമമാനേത്തെവിൽ നേവിനസം ഒരു അപകെട സൂചനേയുസം ലേഭവിചവിരുനവില.

ഏഴുമണവിക്കൂർ  പറകമാൻ  നവണ  ഇനനേസം  വവിമമാനേത്തെവിൽ  ഉണമായവിരുന,വവിമമാനേത്തെവിനേഡ്
യനത്തെകെരമാർ ഒനമവില എനഡ് പലേതവണ പരവിനശമാധവിചഡ് ഉറപവിചവിരുന.

അമതു  വർഷങ്ങൾ  കെഴവിഞ  ഇനസം  അനമരരവികകമാർ  നചമാദവിക്കുന.പറക്കുസം  കെടുവ
എവവികട?ഉത്തെരമവില.                                                                          അതുൽകൃഷ്ണ P.D.     

                                                                                                                 IX-D   
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                               മലയബാളണ

മലേയമാളസം മലേയമാളസം
നതനൂറുസം മലേയമാളസം
നേമ്മുകട നേമാടവിൻ 
ഭമാഷതൻ മലേയമാളസം
മലേയമാളവി മകൾതൻ
അമതൻ മലേയമാളസം
അമമാനേമമാടവികളവിക്കുസം മലേയമാളസം 
നകെരളഭമാഷയുസം നകെരളമകളുസം
പറയുന ഭമാഷയുസം മലേയമാളസം
തുഞനുസം ആശമാനുസം എഴുതുന മലേയമാളസം
നേമാടവികന്റെ സസംസഡ് കെമാര ഭമാഷയുസം മലേയമാളസം
നേമാടവികന്റെ ഭമാഷയമാസം മലേയമാളസം

അനേമാമവികെ കകെ.എസഡ്
VllI-F           
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പവവിഴദവിവഗീപവിലൂടടെ ഒരു യബാത

ലേക്ഷദശ്വസീപലൂകടയുള്ള ഒരു യമാതമാവവിവരണമമാണഡ് ഇവവികട
എഴുതുനതഡ്.

കെള്ളവസം ചതവിയുസം ഇലമാകത നസ്നേഹെവികമാൻ മമാതസം
അറവിയുനവരുകട നേമാടഡ്.നേവിറഞ പുഞവിരവിനയമാകട നേകമ
സവസീകെരവിക്കുനവർ.പമാമ്പുകെളവില,പടവി,നേമായ,കെമാക
എനവിവരമാരുസം ഇവവികടയവില.കുണ്ടുസം കുഴവിയുസം ഇലമാത്തെ
അഞടവി വസീതവി മമാതമുള്ള നകെമാണ്കസീറഡ്
നറമാഡുകെൾ.ഭൂമവിയഡ് കടവിയവിലൂകട വവദഭ്യുത
വവിതരണസം.ബൈവിവനറജസം കെള്ളുഷമാപ്പുസം ഇലമാഞവിട്ടുസം മനുഷദ്യർ
ജസീവവിക്കുന സശ്വർഗഭൂമവി.ഒഴവിവഡ് സമയസം പരമമാവധവി ആസശ്വദവിക്കുനവർ.അസുഖങ്ങൾ വളകര കുറവള്ള നേമാടവിൽ 
ഓനര ഒരു കമഡവികൽ നഷമാപഡ്.നേമാട്ടുകെമാർകകലമാസം സസൗജനേദ്യമമായവി നേൽകുന സർകമാർ വകുപ്പുകെൾ.ഈ 
പറഞകതലമാസം നകെരളത്തെവികന്റെ പടവിഞമാറഡ് അറബൈവി കെടലേവിൽ കെവിടക്കുന ലേക്ഷദശ്വസീപവികലേ കെവരത്തെവി എന 
ദശ്വസീപവികലേ സവവിനശഷതയമാണഡ്.കകെമാചവിയവിൽ നേവിനഡ് ഏകെനദശസം 290 കെവിനലേമാമസീറർ പടവിഞമാറഡ് 
ഭമാഗത്തെമായവിടമാണഡ് കെവരത്തെവി സവിതവികചയ്യുനതഡ്.ആ നേമാടവികനേ കുറവിചഡ് 
കൂടുതൽ അറവിയമാൻ നേമുകഡ് ആ നേമാടവിനലേകഡ് നപമാകെമാസം.

യമാത ആരസംഭവിചതഡ് ഏകെനദശസം വവകെസീടഡ് മൂനവിനേഡ് കകെമാചവിയവിൽ നേവിനഡ് കലേഗൂണ്  എന 
കെപലേവിലേമാണഡ്.
ഈ യമാതയവികലേ ഏറവസം നേല അനുഭവസം കെപലേവികലേ യമാത തകന.നേല വവിശമാലേമമായ മുറവികെൾ നേമാലേഡ് കെവിടക 
ശസീതസീകെരവിച കെപൽ.450 യമാതകമാർ കെപൽ സമാവധമാനേസം സഞരവികമാൻ തുടങ്ങവി.സൂരദ്യൻ ഇനകത്തെ നജമാലേവി 
അസമാനേവിപവിച്ചു ഉറങ്ങമാൻ നപമായവി..രമാതവിയുകട ഭസീകെരത വലമാത്തെ അനുഭവമമായവിരുന.എനങ്ങമാട്ടുസം 
ഇരുടഡ്,നേമ്മുകട കെപൽ മമാതസം കെടലേവിൽ (മണവിക്കൂറവിൽ 25 കെവിനലേമാമസീറർ നവഗത)ഒറയഡ് കഡ് തണുത്തെ 
ശസീതകെമാറവിൽ കെപലേവികന്റെ നമലേമാപവിൽ രമാതവിയുകട ഇരുടവിൽ ഇരുനള്ള രമാതവി കെമാഴ്ച ഒരു അനുഭവസം 
തകന.രമാതവി വളകര വവകെവിയമാണഡ് കെവിടനതഡ്.കെപൽ ആടവിയുലേയുനതഡ് കകെമാണഡ് ആരുനടയുസം തമാരമാടഡ് പമാടഡ് 
ആവശദ്യമവില.സുഖമമായവി ഉറങ്ങവി.ഇതു വകര ഉദയസം കെമാണമാകത എകന്റെ സുഹൃത്തെഡ് ഉദയസം കെമാണമാൻ 
പുലേർകമാകലേ കെപലേവികന്റെ മുകെളവിൽ നേവിർഭമാഗദ്യവശമാൽ സൂരദ്യൻ പണവി മുടകവി.ചുറസം കെമാർനമഘസം നനേരസം 6.30 

ഞങ്ങൾ തസീരകത്തെത്തെവി.കെപൽ നേടുകടലേവിൽ നേവിൽക്കുന.(കെപൽ തസീരത്തെ അടുകവില)ഉടൻ നേവിർനദശസം 
വന.”തമാകഴ നേവിൽക്കുന നബൈമാടവിനലേകഡ് ചമാടവിനകമാ”ആളുകെൾ ചമാടസം ആരസംഭവിച്ചു.കതലഡ് സനനമാഷവസം 
നപടവിയുസം ഉണമായവിരുന.വളകര നവഗസം ദശ്വസീപവിൽ എത്തെവി.പുതവിയ നേമാടവിൽ എത്തെവിയ അനുഭൂതവി.കെടൽ മുഴുവനുസം 
നേസീലേ നേവിറസം.മകറമാരു വസഡവിൽ നേവിനഡ് നനേമാകവിയമാൽ പച നേവിറസം!ഇങ്ങകനേയുസം കെടൽ ഉണമാകുനമമാ?

പഞമാരമണൽ,ഇതകയുസം സുന്ദരമമായ തസീരസം നലേമാകെകത്തെവവികടയുണഡ്?പനക്ഷ ഇതമാരുസം തകന 
നലേമാകെകത്തെ പരവിചയകപടുത്തെവിയവിടവില.ഇനേവി സഡ് കൂളവിനലേകഡ് നപമാകെമാസം.(ഞങ്ങൾ 9 അദദ്യമാപകെരമാണഡ് ഇവവികട 
എസഡ്.എസഡ്.എൽ.സവി. പരസീക്ഷയഡ് കഡ് തയ്യമാകറടുക്കുന വവിദദ്യമാർതവികെകള പഠവിപവികമാൻ സർകമാർ 
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നേവിനയമാഗവിചവിട്ടുള്ളതഡ്.8 ദവിവസകത്തെ നപമാഗമാസം അതവികന്റെ ഭമാഗമമായവിടമാണഡ് ഈ യമാത)നേല കുടവികെൾ,അക്ഷരസം 
അറവിയുനവർ.പനക്ഷ ഒരു പശഡ് നേസം ഇവവികട തുടങ്ങുന.ഒരു സസംഭവസം പറയമാസം ഞങ്ങൾ ഇനകത്തെ കമാസഡ് 
കെഴവിഞഡ് തവിരവിചഡ് റൂമവിനലേക്കുള്ള യമാതമാ വഴവിയവിൽ മസീൻ വവിൽപനേ,മസീൻ വമാങ്ങമാൻ തസീരുമമാനേവിച്ചു.വവിലേ നചമാദവിചഡ്
പരവിചയകപട്ടു.വവിൽപനേകമാരൻ അദദ്യമാപകെൻ ആണഡ്.(എചഡ്.എചഡ്.എ. ഹെവിന്ദവി)പുള്ളവി അവധവികയടുത്തെഡ് മസീൻ 
പവിടവികലേമാണഡ് പരവിപമാടവി.സശ്വനമമായവി നബൈമാട്ടുണഡ്.ഒരു ദവിവസസം മസീൻ പവിടവികമാൻ നപമായമാൽ നേകലമാരു തുകെ 
കെവിട്ടുസം.

(40,000)പവികന എനവി നേഡ് പഠവിപവികണസം.ഇതമാണഡ് സഡ് കൂളവികന്റെ കപമാതു സശ്വഭമാവസം.ഇനേവി നേമാടവിനലേകഡ് 
നപമാകെമാസം.നകെമാഴവികെൾകഡ് തൂവലേവിൽ നേവിറസം നതചഡ് പവിടവിപവിക്കുസം.കെമാരണസം നകെമാഴവികെൾ രമാവവികലേ മുതൽ രമാതവി 
വകര ഇങ്ങകനേ നേടക്കുസം.തൂവലേവികലേ നേവിറസം നനേമാകവിയമാണഡ് ഇതഡ് ആരുകട നകെമാഴവിയമാകണനഡ് പറയുനതഡ്.ഓനരമാ 
വസീടവിനുസം 
ഓനരമാ നേവിറസം അനുവദവിചഡ് കകെമാടുത്തെവിട്ടുണഡ്.ഇവർകഡ് കൂടഡ് കെമാണമാനേമാകെവില.കെമാരണസം ഇവകര പവിടവികമാൻ ആരുസം
വരലനലമാ.അതുകകെമാണഡ് അതവിരമാവവികലേ അവർ അവരുകട നജമാലേവി തുടുങ്ങുസം.എലമാവർക്കുസം വസീടവിൽ ആടുകെളുണഡ്
പുറനത്തെകഡ് അഴവിചവിടമാൽ പഞമായത്തെഡ് വനഡ് പവിടവിചഡ് നലേലേസം കചയ്യുസം.എലമാസം സസൗജനേദ്യസം.(കൂളർ,വമാടർഹെസീറർ,

എ.സവി.)എനവിനേഡ് സർവ്വേത ഭക്ഷണസം നനേരനത്തെ പറഞവനലമാ.എനേവിക ഇഷഡ് ടകപടതഡ് അവരുകട 
പലേഹെമാരങ്ങൾ തകന.”കെലേമാഞവി”വളകര നനേർത്തെ നപപറവികന്റെ ആകൃതവിയവിലള്ള ഒരു പലേഹെമാരസം,ഇതഡ് 
ഒരമാൾകഡ് 
50 എണസം കെഴവികമാസം പറസം,കൂകട അവരുകട ശർകര പമാനേവിയുസം പഴവസം മവികെഡ് സഡ് കചയഡ് തഡ് കെഴവികണസം. 
ഇതവികന്റെ
രുചവി നേമാവവിലണഡ്,ഇതഡ് എഴുതുനമമാൾ അറവിയമാകത ഒരു രസസം ഊറുന.മകറമാനഡ് അവവികട 
കെവിട്ടുന"മസീര”കതങ്ങവിൽ നേവിനസം എടുക്കുന മധുര നേസീരഡ്,എത നവണകമങ്കേവിലസം കുടവികമാസം.ഇകതമാരു ലേഹെരവി 
പമാനേസീയമല.പനക്ഷ ഇതഡ് കതങ്ങവിൽ നേവിനസം കചത്തെവികയടുകമാൻ 2 ആളുകെളമാണഡ് ഉള്ളതഡ്,അവരുകട 
സശ്വസീകെമാരദ്യത എത മമാതകമനഡ് എടുത്തെഡ് പറനയണതവില.(കെവരത്തെവി ദശ്വസീപവികലേ അവസയമാണഡ് ഇതഡ്.ഇവവികട 
16,000 ആളുകെളമാണഡ് തമാമസവിക്കുനതഡ്.ഏകെനദശസം അത തകന ആളുകെൾ ഫഡ് നളമാടവിങ്ങഡ് നപമാപ്പുനലേഷനുസം 
ഉണഡ്.നേസീളസം 6 കെവിനലേമാമസീറർ വസീതവി ഏകെനദശസം അത തകന.)അവരുകട മുഖസം കെമാണമാൻ ആളുകെൾ 
നേവിലേഡ് ക്കുനതഡ് കെമാണുനമമാൾ നേമ്മുകട നേമാടവികലേ ജനേങ്ങൾ ആൾവദവകത്തെ കെമാണമാൻ നേവിലേഡ് ക്കുനതഡ് നപമാകലേ 
നതമാനവി നപമായവി.

ഇവവിടയുള്ളവർ ഉറങ്ങമാൻ 12 മണവി കെഴവിയണസം,അതു വകര സഡ് തസീകെളുസം കുടവികെളുസം കൂടമമായവി നേടക്കുസം.

എങ്ങുസം മത്സദ്യസം.മത്സദ്യസംഉണകവി കെയറവിയയക്കുന.(റമ്പ്യൂണ എന മത്സദ്യമമാണഡ് ഇവവികട കെവിട്ടുനതഡ്.)മത്സദ്യസം 
കകെമാണഡ് ഉനപരവി,അചമാർ,കെറവി കവചതഡ്,വറുത്തെതഡ് എങ്ങകനേയുണഡ്?NOT എന ജലേശുദസീകെരണ മമാർഗസം 
കെണ്ടു.

അടുത്തെ നസമാഷദ്യൽ നമളയഡ് കകെമാണഡ് നപമാകുവമാൻ പറവിയ വർകവിങ്ങഡ് നമമാഡൽ.

കെടലേവികന്റെ അടവിത്തെടവിനലേകഡ് ഓകവിജൻ സവിലേവിണറുമമായവി നപമായവി.നേമകള കെമാണമാൻ പചയുസം 
മഞയുസം കെറുപ്പുസം കവളുപ്പുസം നേവിറമുള്ള മത്സദ്യങ്ങൾ ഓടവികയത്തെവി.നേകമ കതമാട്ടുസം തനലേമാടവിയുസം അവർ 
പമാഞ.പവവിഴപ്പുറകെൾ
ധമാരമാളസം,പലേ വർണങ്ങളവിൽ.അവർകഡ് കുറചഡ് അഹെങ്കേമാരമവിണഡ്.ഞങ്ങളമാണഡ് ഈ ദശ്വസീപവികനേ തമാങ്ങവി 
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നേവിർത്തുനതഡ് എന നതമാനൽ.

ഇനഡ് മൂനമാസം ദവിവസകത്തെ യമാത മകറമാരു ദശ്വസീപവിനലേകമാണഡ്"അഗത്തെവി”. യമാതഅതവിരമാവവികലേ, 

വമാഹെനേ സം'കവസൽ' എന പറഞമാൽ കെപലേവിനേഡ് നബൈമാടവിലണമായ കുഞഡ്.കകെമാള്ളമാസം പനക്ഷ അവകന്റെ കുതവിപഡ് 
വലമാത്തെ ഒരു നപമാകഡ് തകന.രണഡ് മണവിക്കൂർ കെഴവിഞവില,ദശ്വസീപവികലേത്തെവി.മകറമാരു നലേമാകെസം.നേല ആളുകെൾ മറ 
കെമാരദ്യങ്ങൽ പഴയതഡ് നപമാകലേ.ഇവവികട സഡ് കൂളവികന്റെ സവിതവി മകറമാനഡ് കുടവികെൾ വളകര മവിടുകനമാർ.പമാഠഭമാഗസം 
എടുത്തെവിടവില.

നജദ്യമാഗഫവിയവിൽ രണഡ് ഭമാഗസം എടുത്തെവിടവില.ഞങ്ങകള കെണനപമാൾ
ടസീചർകഡ് മസീനേത്തെവിൽ മഴ കപയഡ് ത അനുഭവസം.

പമാഠഭമാഗസം എടുത്തു കകെമാടുത്തു.

ഇനഡ് പഠവിപവികലേവിനേഡ് അവധവി.ഒരു യമാത പുറകപടമാൻ
രമാതവി തസീരുമമാനേകമടുത്തു.രമാവവികലേ 5.30 നേഡ്  യമാത
ആരസംഭവിച്ചു.നബൈമാടവിലേമാണഡ് യമാത.2 മണവിക്കൂർ കകെമാണഡ് മകറമാരു
ദശ്വസീപവികലേത്തുസം.'ബൈസംഗമാരസം' യമാത ആരസംഭവിച്ചു.പുലേർകമാലേനത്തെക്കുള്ള യമാത ഒരനുഭവസം തകന.ചുറസം മഞവികന്റെ 
നമലേമാപഡ്.ഒനസം കെമാണമാനേവില.നേല തണുപഡ് അതവികെഠവിനേസം.ഇതവിലസം ഒരു സുഖമുണഡ്.അതഡ് അനുഭവവിചവർനക 
അറവിയൂ.യമാത കുറചഡ് നനേരസം പവിനവിടനപമാൾ ഒരു കെമാഴ്ച കെണ്ടു.കുനറ ആളുകെൾ കെടലേവികന്റെ നേടുവവിൽ നേസീനവി വലേ 
കകെമാണഡ് വലേയസം തസീർത്തെഡ് അതവിനുള്ളവികലേ ചമാള കുഞങ്ങകള പവിടവിചഡ് ബൈകറവിൽ ആക്കുന.എനവിനേമാണഡ് 
എനഡ് നചമാദവിചനപമാൾ മറുപടവി രസകെരമമായവിരുന.ഈ കപമാടവിക്കുഞങ്ങകള കകെമാണഡ് നേടുകടലേവികന്റെ മകറമാരു 
ഭമാഗത്തെഡ് കകെമാണഡ് നപമായവി ജസീവനനേമാകട കെടലേവിലേവിടഡ് വലേവിയ റമ്പ്യൂണ എന മത്സദ്യകത്തെ പവിടവികമാസം.യമാത തുടർനഡ്
കകെമാണവിരുന.ഇതമാ കതളവിഞ അടവിത്തെടഡ്.കെടലേവികന്റെ അടവിത്തെടവിൽ ഒരു കമമാട്ടു സൂചവി നപമായമാൽ മുകെളവിൽ 
നേവിനഡ് തമാകഴ നനേമാകവിയമാൽ 
കെമാണമാസം.അത സുന്ദരസം.എത വർണമുള്ള മത്സദ്യങ്ങൾ.നനേരനത്തെ പറഞതഡ് കകെമാണഡ് 
നബൈമാറടവിപവിക്കുനവില.ഇതമാ 
വരുന ഭസീമൻ കെടലേമാമ ഒരു കചറയ നനേനനേമാ കെമാറവികന്റെ വലപസം.തൂകസം എതയമാകണനനമാ 75 കെവിനലേമാഗമാസം.

എങ്ങകനേയുണഡ്?ഒനല,ഒരു പറസം.നേല കെമാഴ്ചകെൾ.ഇതമാ ദശ്വസീപവികലേത്തെവി.ഇവവികട ആരുസം സവിര തമാമസകമാരവില.

ഇതഡ് സഞമാരവികെൾകഡ് മമാതസം തങ്ങമാവന ദശ്വസീപഡ്.അരകവിനലേമാമസീറർ നേസീളസം അത തകന വസീതവി.സുന്ദരമമായ 
തസീരസം.

പറഞറവിയവികമാൻ പറമാത്തെ സസൗന്ദരദ്യസം.

ദശ്വസീപഡ് നേടനഡ് കെണ്ടു.ക്ഷസീണസം മമാറമാൻ 'മസീര' മധുര നേസീരഡ്.കൂടവിനേഡ് വറമസീൻ വറവിചതഡ്.പവികന എനഡ് 
നവണസം!

സമയസം 12 മണവി.നേട്ടുച ദശ്വസീപവിനനേമാടഡ് യമാത പറഞഡ് നബൈമാടഡ് തവിരവിച്ചു.നബൈമാടഡ് കുറചഡ് മുനനമാടഡ് നപമായനപമാൾ 
ഞങ്ങളുകട നബൈമാടവിനേഡ് അകെമടവിയമായവി ഒരു കൂടസം നഡമാൾഫവിനുകെൾ.വളകര നവഗത്തെവിലേമാണഡ് നബൈമാടവികന്റെയുസം 
നഡമാൾഫവികന്റെയുസം യമാത .നബൈമാടവികന്റെ വഡ്രവർ നഡമാൾഫവികന്റെ കെഥ പറഞ.കെരളലേവിയവിപവിക്കുന കെഥ.

നഡമാൾഫവിനേഡ് മനുഷദ്യനുമമായവി ചങ്ങമാത്തെസം സമാപവികമാൻ വളകര ഇഷഡ് ടമമാണഡ്.നഡമാൾഫവികനേ പവിടവിക്കുന 
മുക്കുവർ തനപൂർവസം ചങ്ങമാത്തെസം ഉപനയമാഗവിചഡ് അതവികനേ രണഡ് നപർ നചർനഡ്(കചറവിയതവികനേ) 
നകെമാരവികയടുത്തെഡ് 
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നബൈമാടവിനലേകവിടുസം.നബൈമാടവിൽ കെവിടനഡ് ഇതഡ് വമാവവിടഡ് കെരയുസം.കെഞവികനേ നേഷഡ് ടകപട അമ കെരയുന 
നപമാകലേ,ഈ കെരചവിൽ ഏവനടയുസം കെരളലേവിയവിപവിക്കുസം.ഈ കെരചവിൽ മണവിക്കൂറുകെൾ നേസീണ്ടു നേവിലേഡ് ക്കുസം.ഈ 
കെരചവിൽ നകെടഡ് മറഡ് നഡമാൾഫവിനുകെൾ പവിനമാകലേ കൂടുസം.ഇവകര ഇങ്ങകനേ പവിടവിക്കുസം.ഈ കെഥ നകെടനപമാൾ 
സഹെതമാപസം നതമാനവി. നേമുകഡ് എനഡ് കചയ്യമാസം.പനക്ഷ ദശ്വസീപവികലേ മസീൻപവിടുത്തെകമാർ ആരുസം തകന ഇനപമാൾ 
നഡമാൾഫവികനേ പവിടവികമാറവില.ഇതഡ് നകെടനപമാൾ മസവിൽ ഒരു ആശശ്വമാസസം.നബൈമാടഡ് യമാത തുടർനഡ് 
കകെമാണവിരുന. നബൈമാടവികലേ രണഡ് ചൂണലകെൾ ഞങ്ങൾ കെടലേവിനലേകഡ് അയച്ചു കകെമാടുത്തു.കുറച്ചു 
കെഴവിഞവില.ഇതമാ ഒരു വലേവിയ മത്സദ്യസം പവിടവി തന.നബൈമാടവിൽ വലേവിയ സനനമാഷസം.ഇത്തെരസം ഒരു   അനുഭവസം 
ആദദ്യമമായവിടമാണഡ്.നേമാടവിൽ വലേ വസീശമാരുണഡ്,മസീൻ ലേഭവികമാറുണഡ്.അനപമാകഴമാനസം ഇതയുസം അഹെങ്കേമാരസം 
നതമാനവിയവിടവില.ആർക്കുസം അഭവിമമാനേ നേവിമവിഷമമാണഡ് മസീൻ ലേഭവിച്ചു കെഴവിഞമാൽ.ഇവവികടയമാണഡ് വചനേസീസഡ് 
പഴകമമാഴവിയുകട പനയമാഗസം.ഏകെനദശസം അഞഡ് കെവിനലേമാഗമാസം ഉണഡ്.നേമ്മുകട നേമാടവിൽ ലേഭവിക്കുന വറ.കുറചഡ് 
കെഴവിഞനപമാൾ മറ ചൂണയവിലസം മസീൻ കപട്ടു.നനേരനത്തെ കെവിടവിയവകന്റെ നചടൻ.യമാത കുശമാലേമമായവി.ഒരു നമമാഹെസം 
മമാതസം ബൈമാകവി.നബൈമാടഡ് ഓടവിപവികണസം.ഞങ്ങൾ തസീരകത്തെത്തെവി.സമയസം 3 മണവി.ഒരു കെമാരദ്യസം ബൈമാകവിയുണഡ്. 
എകന്റെ വവിദദ്യമാലേയത്തെവികലേ കുറചഡ് കുടവികെൾ ലേക്ഷദശ്വസീപവിലേമാണഡ്.അവരുകട വസീടുകെളവിൽ നപമാകെണസം.നേവിബ്രമാസഡ് 
എനമാണഡ് അവകന്റെ നപരഡ്.വസീടവികന്റെ അടുകത്തെത്തെവി.വഴവിയവിൽ പണവി നേടക്കുന.എനമാലസം നേടനഡ് കചനഡ്.വസീടഡ് 
പൂടവി കെവിടക്കുന.നേവിരമാശനയമാകട തവിരവിചഡ് റൂമവിനലേകഡ്. നേമാകള ഈ നേമാടവിനനേമാടഡ് വവിട പറയുസം.

           നനേരസം രമാവവികലേ 7 മണവി,ഇനഡ് ലേക്ഷദശ്വസീപവിനനേമാടഡ് വവിട പറയുകെയമാണഡ്.ആർക്കുസം മുഖത്തെഡ് 
സനനനമാഷമവില. ആർകസം ഇവവിടസം വവിടഡ് നപമാകെണകമനവില. പനക്ഷ ഞങ്ങളുകട കപർമവിറഡ് ഇനഡ് 
അവസമാനേവിക്കുസം. ഞങ്ങകള കജടവിയവിനലേകഡ് കകെമാണഡ് നപമാകെമാൻ വണവി വന.എലമാവരുസം ബൈമാഗഡ് വണവിയവിൽ 
കെയറവി.ഞങ്ങളുകട വമാഹെനേസം കജടവിയവിൽ എത്തെവി.ഞങ്ങൾ ഇനങ്ങമാടഡ് വന കലേഗൂണ് എന കെപൽ 
കെവിടക്കുന.ഞങ്ങകള യമാതയമാകമാൻ പവിൻസവിപമാൾ,എ.എചഡ്.എസം,അദദ്യമാപകെർ,വവിദദ്യമാർതവികെൾ,നേമാട്ടുകെമാർ 
അങ്ങകനേ ഒരുപമാടഡ് നപർ.എലമാവനരമാടുസം യമാത പറഞഡ് റൂമവിനലേകഡ്.ഇതമാ കെപൽ പുറകപട്ടു.ഒരുപമാടഡ് 
ഓർമകെൾ പഞസമാര മണലേവിനനേമാടഡ് യമാതമാ കമമാഴവി. വബൈബൈവിളവിൽ പറയുനതഡ് നപമാകലേ ഇനേവി വരുനമമാ? 

ഇലനയമാ?എനഡ് അറവിയവില.എനമാലസം മനേസഡ് എവവികടനയമാ അകെകപട നപമാകലേ.ഇനേവി ഒരവികലസം 
നസമാണവികയയുസം കൂടവി വരണസം.എലമാവർക്കുസം യമാതമാ കമമാഴവി.എകന്റെ കൂകട യമാതമാകമാരവിൽ ഒരമാളമായവി. 
കെപലേവിലസം നബൈമാടവിലസം വഴവിയവിലസം കെടലേവിലസം ഒപസം കൂടവിയവർക്കുസം വമായനേകമാർക്കുസംഒരമായവിരസം പണമാമസം.

                                                                                                                              
                                                                                                                                വറജ മമാഷഡ്
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EDITORIAL BOARD

JISHA TEACHER
ABHAYNATH T.G.-IX-D
ATHIDEV K.S.-IX-D
AMAL C.A.-IX-D

ATHUL KRISHNA P.D.-IX-D
HARSHITH RAJ C.R.-IX-D
JAMSHITH JAMAL-IX-D 

MALAYALAM TYPING SPECIAL THANKS TO ATHIDEV K.S.

EDITING SPECIAL THANKS TO ABHAYNATH T.G.
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HELPERS

SOLY TEACHER
SANDHYA TEACHER

LITTY TEACHER
MEENA TEACHER

ARYA DEVI TEACHER
MRINALINI TEACHER

SURESH MASH
SANTHOSH MASH
DOLLY TEACHER
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ഈ നമഗസവിനേവിനു പവിനവിൽ പവർത്തെവിച എലമാ ടസീചർമമാർക്കുസം
കൂട്ടുകെമാർക്കുസം നന്ദേവി.........................................
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