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സറന്ദേശഅം
 ഉദയനഗര് കഹൈസ്കൂളതിഹല ലതിറതില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
അഅംഗങ്ങളുഹട പ്രവര്തന കൂടക്ഷായ്മയഹട
ഫലമക്ഷായതി രൂപഅം ഹകൈക്ഷാണ്ട മക്ഷാസതികൈയക്ഷാണറ്റ് 
പ്രതതിധധ്വനതി . ഇതതിഹന്റെ അണതിയറ പ്രവര്തകൈരക്ഷായ
എലക്ഷാ വതിദദക്ഷാര്തതികൈള്കഅം ,
ലതിറതില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  മക്ഷാസ്റ്റര്കഅം ,ലതിറതില് കകൈററ്റ്സറ്റ് മതിസ്ട്രസതിനഅം
എഹന്റെ ഹൈറ്റ്റദദമക്ഷായ ആശഅംസകൈള്.....

ശശ  . രക്ഷാജു എഅം എ
ഹഹൈഡറ്റ് മക്ഷാസ്റ്റര്
ഉദയനഗര് കഹൈസ്കൂള്  പുല്ലൂര്
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ആശഅംസ

കുടതികൈളതില്  ലതിറതില് കകൈ ററ്റ്സതിറനക്ഷാടറ്റ്  അഭതിരുചതി
ഉണ്ടക്ഷാകവക്ഷാന  പ്രതതിധധ്വനതി എന്ന മക്ഷാസതികൈയറ്റ് സക്ഷാധതിക്ക ഹട....
എലക്ഷാ മഅംഗളങ്ങളുഅം റനരുന....
ലതിറതില് കകൈററ്റ്സതിഹന്റെ  റനതൃതധ്വതതില് കൂടക്ഷായ  പ്രയത്നതതിഹന്റെ
ഫലമക്ഷായതി രൂപഅം ഹകൈക്ഷാണ്ട പ്രതതിധധ്വനതി എന്ന മക്ഷാസതികൈയറ്റ് 
അനഗ്രഹൈക്ഷാശതിസ്സുള്.

  ശശ അജതിതറ്റ് മക്ഷാസ്റ്റര്
  ലതിറതില് കകൈററ്റ്സറ്റ് മക്ഷാസ്റ്റര്
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                 വതിശധ്വകചതനദതതിനഅം
  റനരറതിവതിഹന്റെ   നതിറവതിളകമക്ഷായതി  വന്ന
                         ഗുരുജനങ്ങള്കഅം
 റനര്വഴതികൈളതില് വഴതി നടതതിയ
                           മഹൈതറ്റ് വദകതികൈള്കഅം
 റനരതിഹന്റെ  പക്ഷാതയതില്  മുറമ
                           നടനറപക്ഷായ  പൂര്വതികൈര്കഅം.....
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സതിന്ധു മക്ഷാതത
   എചറ്റ് എസറ്റ് എ ഇഅംഗശഷൈറ്റ്                     

കൈണ്ണൂര് രൂപതയ്ക്കു തതിലകൈകറതിയക്ഷായതി പുല്ലൂര് ഉദയനഗര് വതിദദക്ഷാലയഅം

  
 അസമക്ഷാധക്ഷാനതതിറന്റെയഅം അസധ്വസ്ഥകൈളുറടയഅം അസനമക്ഷാര്ഗ്ഗതയറടയഅം അലകൈള് നക്ഷാടതിഹന 
ഗ്രസതിച്ചുഹക്കക്ഷാണ്ടതിരതികന്ന ഈ റവളയതില് ഏവര്കഅം ശക്ഷാനതിദശപമക്ഷായതി വതിളങ്ങുന്ന പുല്ലൂര് ഉദയനഗര് 
കഹൈസ്കൂള് ഇക്കൂബറതിയഅം നൂറുറമനതിഹകൈക്ഷായ്തുഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് കൈക്ഷാസര്റഗക്ഷാഡറ്റ് ജതിലയതില് ഒന്നക്ഷാഅം 
സ്ഥക്ഷാനറതക്കറ്റ് മക്ഷാത്രമല ,സഅംസ്ഥക്ഷാന തലതതിലഅം മതികൈവുറ  വതിദദക്ഷാലയമക്ഷായതി 
മക്ഷാറതിയതിരതികകൈയക്ഷാണറ്റ്.പൂര്വതികൈനമക്ഷാരതില് നതിന്നറ്റ് ഏററ്റ് വക്ഷാങ്ങതിയ സക്ഷാസക്ഷാരതികൈ പക്ഷാരമരദവുഅം ധക്ഷാര്മതികൈ
മൂലദങ്ങളുഅം ഗ്രക്ഷാമശണ പരതിശുദതിയഅം നന്മയഅം,പുണദവുഅം നതിറഞറ്റ് നതില്കുന്ന ഈ കൈലക്ഷാലയ 
അനരശകതതില് ഏറവുഅം മറ്റ്കൈവക്ഷാര്ന്ന ഗുണറമന്മയളള്ല വതിദദക്ഷാദശപഅം ഈ നക്ഷാടതിഹന്റെ മക്കളുഹട 
ഹൃദയങ്ങളതില് ഉജധ്വലതിപ്പതികവക്ഷാന അതദനഅം തശക്ഷ്ണതയഹട  പ്രവര്തന നതിരതരക്ഷായതിരതികന്ന 
ഒരുതമ സസൗഹൃദകൂടക്ഷായ്മയക്ഷാണറ്റ് ഇവതിടുത അധദക്ഷാപകൈ സമൂഹൈഅം.തങ്ങളുഹട അറതിവതിറന്റെയഅം 
കൈഴതിവതിറന്റെയഅം കവദഗറ്റ്ധദതതിഹന്റെയഅം സതിഅംഹൈഭക്ഷാഗഅം തങ്ങഹള ഭക്ഷാരറമലതിച മക്കള്ക പകൈര്ന 
നല്കുന്നതതില് അവര് അതദനഅം ഉത്സുകൈരക്ഷാണറ്റ്.
                                                    ഏകൈ മനറസക്ഷാഹട,ഏകൈ ലകദറതക്ഷാഹട
,ഐകൈദദക്ഷാര്ഢദമുള്ള പ്രവറ്റ്ര്തനകശലതിറയക്ഷാഹട ബക്ഷാലമനസതിഹന ക്രമശകൈരതിചറ്റ്  പകൈധ്വമക്ഷായ 
മനസതിറന്റെയഅം മൂലദക്ഷാധതിഷതിതവുഅം നൂതനവുമക്ഷായ അറതിവതിറന്റെയഅം റകൈന്ദ്രങ്ങളക്ഷാക്കതി മക്ഷാറ്റുകൈ എന്ന ലകദ 
പൂര്തശകൈരണതതിനക്ഷാണറ്റ് ഈ വതിദദലയഅം സക്ഷാകതിയക്ഷാവുന്നതറ്റ്.ഇവതിഹട ജക്ഷാതതി മത വര്ഗ്ഗ വര്ണ്ണ 
വതിറവചനമതിലക്ഷാഹത ഈ നക്ഷാടതിഹന്റെ എലക്ഷാ മക്കള്കഅം പുറരക്ഷാഗമനതതിഹന്റെ വതികൈസനതതിഹന്റെ 
പ്രതശകൈമക്ഷായതി മക്ഷാറുകൈയക്ഷാണറ്റ് വതിദദലയഅം.നക്ഷാള്കനക്ഷാള് അഭതിവൃദതി പ്രക്ഷാപതിച്ചു ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് ഈ വതിദദക്ഷാലയഅം 
ഏവര്കഅം ശക്ഷാനതിയറടയഅം ഐകൈദതതിറന്റെയഅം വതിളനതിലമക്ഷായതി തശരക്ഷാന റവണ്ട എലക്ഷാ കൃപകൈളുഅം 
നമ്മുഹട മക്ഷാര്ഗ്ഗദശപമക്ഷായതി നതില്കന്ന ഈശധ്വരക്ഷാനഗ്രഹൈതക്ഷാല് സധ്വക്ഷായതമക്ഷാക്കക്ഷാഅം.
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അനരക്ഷാഗറ്റ് 
10 .എ 

ഒരു സധ്വപഅം റപക്ഷാഹല 

അതതിരതിലക്ഷാ റമക്ഷാഹൈതതിന ആറവശഅം റപക്ഷാല്
അനദതിനമങ്ങഹന മറഞ്ഞുറപക്ഷായതി
ഗഗനരഥതതിന ഗതതിമക്ഷാറതിയതുറപക്ഷാല്
ജധ്വലതിക്കയക്ഷായറ്റ് ഞക്ഷാനഅം അനസൃതമക്ഷായറ്റ്
ചതിറകൈതിലക്ഷാഹത പറക്കക്ഷാഹനക്ഷാരുങ്ങുന്ന
പകതിതന മക്ഷാറതില് മറഞശടറവ
തരളമക്ഷാഅം യക്ഷാമതതില് കൈക്ഷാതതിരതികഅം
വതിരളമക്ഷാഅം നതിഹന്റെയശ പുഞതിരതിക്കക്ഷായറ്റ്
പതിരതിയഹമക്ഷാഴഅം നമഹളക്ഷാരുമതിചറ്റ് മക്ഷാത്രഅം.....
നശ റപക്ഷാകുന്ന പക്ഷാതയതിഹലന
കൈക്ഷാലക്ഷാദ ബതിഅംബമുണ്ടറ്റ്
നതിതദകനര്മലദ നതിലക്ഷാവുറപക്ഷാഹല
പ്രകൈക്ഷാശതികന്ന നതിന ആനനഅം 
എനറ്റ് മനസതില് മുഖചതിത്രമക്ഷാ.....
കൈക്ഷാതതിരതികഅം ഒരു സധ്വപമക്ഷായറ്റ്  ഞക്ഷാന
കൈക്ഷാലതതിഹനക്ഷാപ്പഅം കൈടന ഹചലഅം..... 
വരതികൈള് അറപ്പക്ഷാഴഅം വതിസ്മയഅം പൂവണതിഞ്ഞു
ഇതളണതിയഅം മനസതിഹന്റെ സക്ഷാനധ്വനഅം റപക്ഷാല്
കൈക്ഷാതതിരതികഅം ഞക്ഷാന നതിനക്കക്ഷായറ്റ്.....
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അനഘ.ബബ
9.B

    മമാറുന്ന കകേരളളം ,മമാറ്റതബനമായബ

                    മററ്റമാരു വർഷറതയളം കപമാറലെയല്ല  ഇതവണറത കകേരളപബറവബ .
കൂടബറവച്ച കേണക്കുകേറളല്ലമാളം പബഴച്ചുകപമാകയമാ എന്ന ആശങ്കയബലെമാണണ് നമാമബകപമാള് 
മഹമാപ്രളയതബല് തകേർന്നബടബഞ്ഞ കകേരളളം മമാത്രമല്ല  ഇങ്ങറന ചബനബപബക്കുന്ന-

തണ്.പ്രളയറത അതബജജീവബകമാൻ ഒറതമാരുമബച്ച കകേരളതബറന്റെ      ആ  ഇചമാശ-

കബയളം  കൂടബയമാണണ്.നവ കകേരള പുനർനബർമമാണതബറന്റെ ആദദ്യപടബ ആത്മവബ-
മർശനളം തറന്നയമാണണ്.നമാളം പലെതളം കനടബ എന്ന അഹങ്കമാരമമാണണ്  നറമ ഇത്ര-

കതമാളളം റകേമാറണ്ടെതബച്ചതണ്.മഹമാകേവബ വള്ളകതമാള്  പമാടബയത കപമാറലെ കകേരള-

റമന്നണ് കകേടമാല്  തബളയ്ക്കുന്ന കചമാരഞരമ്പുകേള്  നമുകബഷ്ടമമായബരുന .ഞരമ്പു-

കേളബല്ഒഴുകുന്ന  തണുത്തുറഞ്ഞ രകളം  ഇന്നജീ നമാടബനണ്   തമാങ്ങമാനമാവമാത  ഭമാര-

മമാണണ്.ആ ഭമാരളം  ഇറകബറവകമാറതയള്ള   ഏതണ് പുനർനബർമമാണവളം ആത്മമാവബ-
ല്ലമാതതമായബരബക്കുളം.ഇകമാലെമത്രയളം നമാളം നമ്മുറട മലെകേകളമാടളം,പുഴകേകളമാടളം,
എനമാണണ് റചയണ്റകേമാണ്ടെബരുന്നറതന്നണ്  നൂറ്റമാണ്ടെബറലെ  പ്രളയളം  വന്നണ് പറഞ്ഞുതകര-

ണ്ടെബ വന.അതബനണ് വബലെയമായബ റകേമാടകകണ്ടെബവന്നതണ് നമ്മുറട സഹജജീവബകേളുറട 
വബലെറപട ജജീവകനമാ ,കേണക്കു കൂടബതജീരമാത പണതബറന്റെ    നമാശനഷ്ടങ്ങകളമാ
മമാത്രമല്ല.മറബച്ചണ് റതറ്റമായ  വബകേസന സങ്കല്പങ്ങളബല് മതബമറന്നണ് റകേടബറപമാകബയ
ജനലെക്ഷങ്ങളുറട സസ്വപ്നങ്ങള്കൂടബയമാണണ്.ആർതബയറട  സളംസമാരമമാണതണ്.
അതമാണണ് എനളം വബലെ റകേമാടതണ് വമാങ്ങമാളം എന്ന കതമാന്നലുണ്ടെമാക്കുന്നതണ്.മത-

തബറന്റെയളം,ജമാതബയറടയളം   അടബസമാനതബലുള്ള  രമാഷജീയ പ്രവർതനളം
നമാളം ഉകപക്ഷബകമാതടകതമാളളം കേമാലെളം കകേരളതബനണ് പുകരമാഗതബയബല്ല.ഗമാനബജബ-
യളം,ശജീനമാരമായണഗുരുവളം വഴബറവടബ കേമാടബതന്ന  പമാതയബല്നബന്നണ് നമാളം എത്ര
അകേനകപമാകയമാ അത്രതറന്ന നമാളം എതബകച്ചകരണ്ടെ ലെക്ഷദ്യതബല്നബന്നണ് അകേന
കപമായബട്ടുണ്ടെണ്.നമ്മുറട വബധബയറട വബധമാതമാകള്ഇനബ നമാളം തറന്നയമാണണ്.നമുകണ് ഇനബ  
കവണ്ടെതണ്   പുതകകേരളമല്ല,മറബച്ചണ്  പഴയ  കകേരളതബറന്റെ പുനർജജീവനമമാണണ്,
പുകരമാഗതബയമാണണ്.
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റശയ.സതി
8-എ

നതിലക്ഷാവറ്റ്

എഹന്റെ നതിഴല്
നതിഴലതിഹന്റെ നതിഴലക്ഷായറ്റ്
ജശവഹന്റെ ജശവനക്ഷായറ്റ്
ഹൃദയതതിഹന്റെ ആഴങ്ങളതില്
പൂത്തുനതില്കന്ന നതിലക്ഷാറവ
അലയന്ന മനസതിന നതിലക്ഷാഹപക്ഷായ്കയതില്
നശനതിതുടതികന്ന മൃദുമന്ത്രണഅം
എഹന്റെ ഹനഞതിഹല നതിശധ്വക്ഷാസമക്ഷായറ്റ് 
ഹൃദയതതിഹന്റെ നതിലക്ഷാവഹനക്ഷാളതിയക്ഷായറ്റ്
എനഅം മക്ഷാഹറക്ഷാലതിഹക്കക്ഷാള്ളുന്ന  അഴറകൈ
ജശവതിതപക്ഷാതയതില് നതിന നക്ഷാമഅം തുടതിക്കഹവ
എന ഹൃദയഅം ഹമക്ഷാഴതിയകൈയക്ഷായറ്റ്
എഹന്റെ   ജശവഹന്റെ ജശവനക്ഷാഅം കൂട്ടുകൈക്ഷാരതി
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അരുണതിമ .എഅം
9-A

സശസധ്വക്ഷാതനദഅം

സക്ഷാറഹൈക്ഷാദരദതതിഹന്റെ കൈവചഅംറവണഅം ഈ ഹവണ്പ്രക്ഷാവുകൈള്ക്കറ്റ്
സശമക്ഷാഹൈക്ഷാതദതതിഹന്റെ വതിപറ്റ്ളവക്ഷാതകൈമക്ഷായ കൈക്ഷാലഘടതതിതതിലക്ഷാണറ്റ് നക്ഷാമതിന്നറ്റ് ജശവതികന്നതറ്റ്.ഈ 
കൈക്ഷാലഘടതതില് സശതധ്വതതിഹന്റെ പവതിത്രത നശതികന.മക്ഷാനവതികൈ ചതിനകൈളതിലധതിഷതിതമക്ഷായ ഒരു 
പുതുറലക്ഷാകൈ സൃഷതിക്കറ്റ് സക്ഷാറഹൈക്ഷാദരദഅം നതിലനതിര്റതക്ഷാണ്ടതറ്റ് അനതിവക്ഷാരദമക്ഷാണറ്റ്.സശകൈഹള ആദരതിക്കക്ഷാനഅം
ബഹുമക്ഷാനതിക്കക്ഷാനഅം നമുക്കറ്റ് സക്ഷാധതിറക്കണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.
മനഷൈദമനസ്സുകൈളതിഹല പക്ഷാരമരദ പസൗരക്ഷാണതികൈ ശബ്ദങ്ങറളക്ഷാളഅം പഴക്കഅം ഹചന്ന ശബ്ദമക്ഷാണറ്റ് 
സശ.സക്ഷാഅംസക്ഷാരതികൈ കചതനദതതിഹന്റെ പ്രതതിരൂപമക്ഷായതി പതിറന്നവള് എന്നതതിലപരതി 
പുരുഷൈക്ഷാധതിപതദതക്ഷാല് അടതിചമര്തഹപ്പടവള് എന പറയന്നതക്ഷായതിരതികഅം ഏഹറ 
അനറയക്ഷാജദഅം.സധ്വതന്ത്രനഅം ആധതിപതദറമക്ഷാഹൈതിയമക്ഷായ പുരുഷൈഹന്റെ കൈക്ഷാല്ക്കശഴതില് ലസൗകൈതികൈ 
സുഖങ്ങളനഭവതിക്കക്ഷാനഅം ചവതിടതിതക്ഷാഴക്ഷാനമുള്ള ഹവറുഅം കൈളതിപ്പക്ഷാവ മക്ഷാത്രമക്ഷായതിരതികന സശ. സക്ഷാമൂഹൈതികൈ 
വദവസ്ഥതിയതില് സശകൈള് പ്രതതികൈരണറശഷൈതിയതിലക്ഷാതവരക്ഷായതി മക്ഷാറുന.എന്നക്ഷാല് ,പണ്ടുകൈക്ഷാലതറ്റ് 
സശകൈളുഹട അവകൈക്ഷാശസഅംരകണതതിനറവണ്ടതി ഒരു കൂടഅം ആളുകൈള് മുന്നതിടതിറങ്ങതി.നമ്പൂതതിരതി 
സമുദക്ഷായതതിഹല സശകൈളുഹട അവകൈക്ഷാശസഅംരകണങ്ങള്കറവണ്ടതി നടതതിയ റപക്ഷാരക്ഷാടഅം 
ഇതതിനദക്ഷാഹൈരണമക്ഷാണറ്റ്.ഏതു പുരുഷൈഹന്റെ വതിജയതതിനപതിന്നതിലഅം ഒരു സശ ഉണ്ടക്ഷാകുഅം എന 
പറയറമക്ഷാഹല തഹന്ന സശ എനഅം വതിജയതതിഹന്റെ റതക്ഷാഴതിയക്ഷായതിരുന.സധ്വക്ഷാര്റമക്ഷാഹൈതികൈളക്ഷായ 
പുരുഷൈവര്ഗ്ഗതതിനമുന്നതില് സശകൈള് എനഅം തദജതിക്കഹപ്പടവരക്ഷായതി മക്ഷാറതി.ബുദതിയറയക്ഷാത 
ഹകൈക്ഷാച്ചുകുഞങ്ങള് മുതല് റലക്ഷാകൈഅം കൈണ്ട ഏറവുഅം വലതിയ ബുദതിമക്ഷാന്മക്ഷാരതിഹലക്ഷാരക്ഷാളക്ഷായ ഐസക്കറ്റ് 
നന്യൂടന വഹര ഒരു സശയഹട ഗര്ഭപക്ഷാത്രതതില് നതിനഅം പതിറന്നവരക്ഷാണറ്റ്.ശക്ഷാസഅം കൈണ്ട അത്ഭുത 
പ്രതതിഭയക്ഷായ സ്റ്റശഫനറഹൈക്ഷാക്കതിഅംഗറ്റ്സതിഹന്റെ ജശവതിതതതില് അറദഹൈഹത കവകൈലദങ്ങള് ഹക്കതതിഹര 
റപക്ഷാരക്ഷാടക്ഷാന പ്രക്ഷാപ്തമക്ഷാക്കതിയ ഭക്ഷാരദയഅം റപക്ഷാളതിറയക്ഷാ ബക്ഷാധതിച കൈക്ഷാലകൈള് എന്ന പ്രതതിസനതി 
മറതികൈടക്കക്ഷാന   പ്രശസ്ത ഓടക്കക്ഷാരതിയക്ഷായ വതില്മഹയ സഹൈക്ഷായതിചതുഅം ഒരു സശയക്ഷാണറ്റ്. അതതിനക്ഷാല്  
ഇതതില്നതിഹന്നലക്ഷാഅം പ്രറചക്ഷാദനമുള്ഹക്കക്ഷാണ്ടറ്റ് സശസധ്വക്ഷാതന്ത്രതതിനറവണ്ടതി നമുക്കറ്റ് ഒഹതക്ഷാരുറമക്ഷാഹട 
റപക്ഷാരക്ഷാടക്ഷാഅം....  
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അനക്ഷാമതികൈ .പതി
8-A

വതിദദക്ഷാര്തതികൈളുഹട കൈര്തവദങ്ങള്

വതിദദക്ഷാര്തതികൈള് എന്ന നതിലയറ്റ് നമുക്കറ്റ്ഒരുപക്ഷാടറ്റ് കൈര്തവദങ്ങളുണ്ടറ്റ്.വതിദദക്ഷാര്തതികൈള് ഭക്ഷാവതിയഹട 
വക്ഷാഗക്ഷാനങ്ങളക്ഷാണറ്റ്.അവരുഹട കൈരങ്ങളതിലക്ഷാണറ്റ് ഈ രക്ഷാഷ്ട്രതതിഹന്റെ ഭക്ഷാവതി.അതതിനക്ഷാല് അവര്ക്കതിടയതില് 
സക്ഷാഅംസക്ഷാരതികൈ മൂലദങ്ങള് വളര്റതണ്ടതറ്റ് വളഹരറയഹറ 
അനതിവക്ഷാരദമക്ഷാണറ്റ്.ജക്ഷാതതിമതറഭദങ്ങള്ക്കതശതമക്ഷായതി റസ്നേഹൈബനങ്ങള് 
വളര്റതണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.പഠനതതിലൂഹട സക്ഷാഅംസക്ഷാരതികൈ റബക്ഷാധവുഅം വളര്റതണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.പരസ്പര 
സഹൈക്ഷായ സഹൈകൈരണങ്ങളതിലൂഹട ഒരു  സഅംസക്ഷാരഅം തഹന്ന വളര്തക്ഷാന സക്ഷാധതികന.നമുക്കറ്റ് 
ഒരുപക്ഷാടറ്റ് അവകൈക്ഷാശങ്ങളുഅം  സഅംരകണവുഅം നല്കുറമക്ഷാല് ഒരുപക്ഷാടറ്റ് കൈര്തവദങ്ങളുഅം 
വളര്റതണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.പഠനതതിനപ്പുറഅം സമൂഹൈനന്മയക്ഷായതി പ്രവര്തതിറക്കണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.പഠനതതിലൂഹട 
നക്ഷാഅം റനടുന്ന അറതിവറ്റ് നക്ഷാഅം ജശവതിതതതില് തതിരതിചറതിവക്ഷാക്കതി മക്ഷാററണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.മറ്റുളളവര്കറനഹര 
നന്മയഹട ഹൈസ്തങ്ങള് നശട്ടുകൈയഅം സധ്വനഅം കൈര്തവദഹതകറതിചറ്റ് അതശവ ശദ 
ഹചലറതണ്ടതക്ഷാമക്ഷാണറ്റ്. സധ്വനഅം രക്ഷാഷ്ട്രഹതകറതിച്ചുഅം സമൂഹൈഹതകറതിച്ചുഅം ചതിനതിചറ്റ് അതതിഹന്റെ 
പുറരക്ഷാഗതതിക്കക്ഷായതി പ്രവര്തതിറക്കണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.കൈര്തവദനതിഷറയക്ഷാഹടയഅം  തതികൈഞ 
ആതക്ഷാര്ഥതറയക്ഷാഹടയഅം പ്രവര്തതികകൈയഅം  സധ്വക്ഷാര്തറബക്ഷാധതതിനതശതമക്ഷായതി 
പ്രവര്തതികകൈയഅം ഹചറയ്യേണ്ടതക്ഷാണറ്റ്.ഇങ്ങഹന ഒരു വതിദദക്ഷാര്തതിയതിലൂഹട ഒരു സമൂഹൈഹതതഹന്ന 
മക്ഷാറതിമറതിക്കക്ഷാനക്ഷാകുഅം എന്നതറ്റ് തശര്ചയക്ഷാണറ്റ്.

ഗക്ഷായത്രതി വതിജയന
9-B

Page No 12



മമാഗസസിന

ഓര്മയഹട ചഅംബനഅം

കൈക്ഷാലതതിന കൈടലക്ഷാസുകൈളതില് 
പക്ഷാതതിവരചതിട ചതിത്രങ്ങളക്ഷായ നതിമതിഷൈങ്ങള് 
ഹകൈക്ഷാഴതിഞ്ഞുറപക്ഷായ ഇലയക്ഷായതി മക്ഷാറതിയ ജശവതിതഅം
എറങ്ങക്ഷാ ഓക്ഷാര്മയഹട ചഅംബനഅം
മറവുകൈള്ക്കതിടയതിലക്ഷാളതിയ ദശപഅം 
മറവതിതന മക്ഷാറതിഹലക്ഷാളതിച്ചു കൈളതിഹക്ക
വതിടരക്ഷാത പുഞതിരതി ഉളളു തുളയഹവ 
പതിളരുന എന ഹൃദയഅം 
ചടുരകമക്ഷായതി നശയഅം ഒഴകൈഹവ 
എറങ്ങക്ഷാ ഓര്മയഹട ചഅംബനഅം
ഇണക്കങ്ങള് പൂക്കക്ഷാത പതിണക്കതതിന വലരതിയതില്
ഇരവുതന സധ്വപങ്ങള് കൈരതിഞ്ഞുണങ്ങുറമക്ഷാള്
 ഞക്ഷാനറതിയക്ഷാഹത എഹന്നയറതിയന്ന
വക്ഷാചക്ഷാരക്ഷാഅം നയനങ്ങള് ഇനതിഹയനതിക്കതില
റസ്നേഹൈതതിഹന്റെ ബലതിഷമക്ഷാഅം കൈരങ്ങള്
എന ഹൃദയതതിന ചറഴതികറമക്ഷാള്
നതിനമക്ഷാററക്ഷാടടുത നതിമതിഷൈങ്ങള്
മറഞ്ഞുറപക്ഷാകുറമക്ഷാള്
ബനങ്ങള്തന റവരുകൈള്
ബനങ്ങളക്ഷാലറുകറമക്ഷാള്
ബനതിതയക്ഷായതി ഞക്ഷാനഅം
കൈക്ഷാലതതിന റതക്ഷാണതിയതിറലറതി നശയകൈലറമക്ഷാള്
വതിണ്ടുകൈശറതിയ മരുഭൂമതിയതില്
ഏകൈയക്ഷായതി ഞക്ഷാനഅം
ജന്മ ജന്മക്ഷാനരങ്ങഹള പുണരുന്ന
ഓര്മയഹട ചഅംബനഅം റപറതി....

മയൂര രക്ഷാജറ്റ്
9-A
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 ഹകൈക്ഷാഴതിഞ മഞ്ഞുതുള്ളതി

 
തളതിരതിലയഹട  മക്ഷാറുതറലക്ഷാടതി 
ചൂറടറതിയ മണ്ണതില് മക്ഷാറതില് 
ഹപക്ഷാഴതിഞസധ്വപമക്ഷായതി 
ഹകൈക്ഷാഴതിഞ്ഞു മഞ്ഞുതുള്ളതി.
ഹവളതിചതതിഹന്റെ കൈരതതിഹല  കൈണ്ണശര് തുള്ളതി
റവദനയക്ഷാല് പതിടയന മുളങ്കൂടഅം
വതിരഹൈതക്ഷാല് റതങ്ങുന പൂത്തുമതി
മഴയക്ഷാഹലഴതതിയ മക്ഷായക്ഷാത മുദ
മതിഴതിനശര് വതിങ്ങതി വതിങ്ങതി കൈരയറമക്ഷാള്
ആകൈക്ഷാശതക്ഷാരകൈള് ഏങ്ങതിക്കരയറമക്ഷാള്
ശൂനദതയഹട സഅംഗശതഅം കൈക്ഷാറതില് വതിലസുറമക്ഷാള്
വതിശക്ഷാലമക്ഷാഅം വക്ഷാനതിഹന്റെ നയനങ്ങള് നതിറയറവ
ഹകൈക്ഷാഴതിയന മഞ്ഞുതുളള്ലതി
മര്മരറമക്ഷാതതിയ ഇലയഹട ചണ്ടതില്
മുതമതിടക്ഷാടതിയ  പൂവതിഹന്റെ മടതിയതില്
അനനതയതിറലക്കറ്റ് കൈക്ഷാല്ഹവപ്പുമക്ഷായതി
ഹകൈക്ഷാഴതിയന മഞ്ഞുതുള്ളതി.

അശധ്വതിനതി .പതി
8-A

അമയക്ഷായതി
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ജശവഹന്റെ വക്ഷാത്സലദ സ്പര്ശനറമറ നദതിഹയ
ജശവനക്ഷായതി കൈണ്ടതിടുഅം നതിലക്ഷാറവ
നതിനക്കക്ഷായതി നതിനക്കക്ഷായതിമക്ഷാത്രഅം
പ്രക്ഷാണഹന തറലക്ഷാടുന്ന അദൃശദമക്ഷാഅം കൈരങ്ങള്
ഏകൈക്ഷാനതയക്ഷാഹലറതിഞ്ഞു വശഴഹപ്പട 
ദുദുഃഖതതിഹന്റെ റരക്ഷാദനഅം
ബക്ഷാലദതതിഹന്റെ നതിറവതില് കൈളതിപ്പക്ഷാവയഅം
നശഹയ അറതിയക്ഷാഹത നതിഹന്ന ആതക്ഷാവതില്
തക്ഷാറലക്ഷാലതിക്കറവ കൈണ്ണശര് മഴ ഹപയ്യേറവ
എഹന്ന ഹനഞതിറലറതി നശറതി പുകൈയന്ന
നതിഹന്റെ ആതരക്ഷാഗഅം ഹന ഞതില്മുഴങ്ങറവ
എഹന്റെ കൈളതിറതക്ഷാഴതിയക്ഷായതി കുഞ്ഞു ഹപങ്ങളക്ഷായതി
ജശവതിതഅം നതിറയറവ മൂളുനമനഅം
അമയഹടഹനഞതിഹല ചൂടതിനക്ഷായതി ഹകൈക്ഷാതതികന്ന
പതിറഞക്ഷാമന കപതലക്ഷാ ഞക്ഷാനതിനഹമനഅം
വതിതുമ്പുന ഹകൈക്ഷാതതികന 
ഓര്മയക്ഷായതി എനഅം റതങ്ങുന.

ആദതിതദ.എഅം
9-A
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രക്ഷാത്രതിയഹട തറലക്ഷാടല്.

രക്ഷാത്രതിയഹട  തറലക്ഷാടല്
റവദനയഹട മഞ്ഞുകുളതിരക്ഷാല്
ഹൃദയതതിഹന്റെനതിലവതിളതി ഉയരുറമക്ഷാള്
റതങ്ങലക്ഷായതി  നതിശധ്വക്ഷാസമക്ഷായതി 
നതിലക്ഷാവതിഹന്റെ   സക്ഷാനധ്വനവുമക്ഷായതി
അഴകൈതിഹന്റെ  വതിണ്ണതിഹല ആകൈക്ഷാശപറവഹയ
റതടുന്ന സധ്വപങ്ങള് ബക്ഷാക്കതിയക്ഷാക്കതി
ഇരുടതിഹന്റെ അശക്ഷാനതഹയ വക്ഷാഴതി വക്ഷാഴതി
തക്ഷാരക്ഷാപഥങ്ങള് തന നതിശധ്വക്ഷാസമക്ഷായതി നശയഅം
ഭൂമതിയഹട സഅംഗശതതതിന നതിദയതിലക്ഷാണ്ട
റനര്ത ഹൃദയതതിഹന്റെ നതിലക്ഷാഹവക്ഷാളതിയക്ഷായറ്റ്
ജശവഹന്റെ ഹനക്ഷാമരഹത  ഹഞരതിചമര്ത
വക്ഷാനതിഹന്റെ ചതിറകൈതില് നതിനയര്ന്ന തൂവല്
വര്ണക്ഷാനരമതിലക്ഷാത സക്ഷാനധ്വന റലക്ഷാകൈഅം 
വര്ണവതിറവചനമതിലക്ഷാത
ആതക്ഷാവതിഹന്റെ  ആഴങ്ങളതിലലതിയന്ന
രക്ഷാത്രതിയഹട തറലക്ഷാടല്.

ശതിവപ്രസക്ഷാദറ്റ്.പതി
9-A

പൂമക്ഷാറ

വര്ണ്ണചതിറകുളള പൂമക്ഷാറ
വര്ണ്ണഅം വതിതറതിയ ചതിറകുകൈള് വശശതി
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പക്ഷാറതിനടകഅം പൂമക്ഷാഹറ
ഉദദക്ഷാനതതിന അരതികുകൈള്റതക്ഷാറുഅം
പക്ഷാറതിനടകഅം പൂമക്ഷാഹറ
റതനതുളുമ്പുഅം മലരതിന്നരതികൈതില്
പക്ഷാറതിഹയത്തുഅം പൂമക്ഷാഹറ
വര്ണചതിറകൈതിന റതരതിറലറതി
എറങ്ങക്ഷാടക്ഷാ നശ എറങ്ങക്ഷാടക്ഷാ
ആകൈക്ഷാശതതിന മതതിലകൈളതിറലറക്ഷാന
കൂട്ടുകൂടതി കൂഹടവരക്ഷാഅം ഞക്ഷാന
പൂറനക്ഷാടതതില് റതനണ്ണക്ഷാന
കൂട്ടുകൂടതി  കൂഹടവരക്ഷാഅം ഞക്ഷാന
കുഞ്ഞുമനസതിന വതിരല്തുമതിറലറതി
എറങ്ങക്ഷാടക്ഷാ നശ എറങ്ങക്ഷാടക്ഷാ
വര്ണ്ണഅം വതിതറതിയ ചതിറകുകൈള് വശശതി
പക്ഷാറതിനടകഅം പൂമക്ഷാഹറ
ഉദദക്ഷാനതതിന  അരതികുകൈള്റതക്ഷാറുഅം
പക്ഷാറതിനടകഅം പൂമക്ഷാഹറ.

  നന്ദേന എസറ്റ് എഅം
                   8-B    

അനക്ഷാഥതധ്വഅം

 ഹകൈക്ഷാഴതിയന കൈക്ഷാലങ്ങള്
കൈക്ഷാലങ്ങള്  ഹകൈക്ഷാഴതിയന
ഓര്മകൈള് മറയന
 ജശവതിതതതിന പക്ഷാതയതില്
ഹനക്ഷാമരങ്ങള് ബക്ഷാക്കതിയക്ഷാക്കതി
സധ്വപങ്ങള്  മറയറമക്ഷാള്
ജശവതിതതതിന മുള്ളുകൈള്
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കുതതിതുളയ്ക്കുറമക്ഷാള്
കൈളതിക്കൂട്ടുകൈക്ഷാര് ഓടതിമറയറമക്ഷാള്
അനക്ഷാഥതധ്വതതിഹന്റെ ഹനക്ഷാമരതതില്
സക്ഷാകതിയക്ഷായതി ഞക്ഷാനഅം
            

                            

        ശശരക്ഷാഗറ്റ്.ഹകൈ
                 9-A

റതങ്ങുന്ന മക്ഷാതൃഹൃദയഅം

പ്രകൃതതി നമ്മുഹട മക്ഷാതക്ഷാവക്ഷാണറ്റ്. അതതിനക്ഷാല് പ്രകൈ തതിഹയ സഅംരകതിറക്കണ്ടതറ്റ് നമ്മുഹട കൈടമ 
തഹന്നയക്ഷാണറ്റ് എന്നതതില് സഅംശമതില.ഇക്കക്ഷാലതറ്റ് പ്രകൃതതി പലവതിധതതില് ചൂഷൈണഅം 
ഹചയ്യേഹപ്പടുകൈയക്ഷാണറ്റ്.ഇതതില് ഒരു പ്രദക്ഷാന പ്രശ്നമക്ഷാമറ്റ് മലതിനശകൈരണഅം.വക്ഷായ,ജലഅം,മണ്ണറ്റ് എന്നതിങ്ങഹന 
പ്രകൃതതിയതിഹല സര്വചരക്ഷാചരങ്ങളുഅം മലതിനശകൈരതിക്കഹപ്പടുകൈയക്ഷാണറ്റ്.പ്രകൃതതിയതിഹല സര്ചരക്ഷാചരങ്ങളുഅം 
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ഇതതിഹന്റെ ദൂഷൈദഫലങ്ങളനഭവതികന.ഇക്കക്ഷാലതറ്റ് നക്ഷാഅം റനരതിടുന്ന പ്രധക്ഷാന ഹവലവതിളതിയക്ഷാണറ്റ് 
ജലകക്ഷാമഅം. ഇക്കക്ഷാലതറ്റ് ജലറസ്തക്ഷാതസ്സുകൈഹളലക്ഷാഅം മലതിനശകൈരതിക്കഹപ്പടുകൈയക്ഷാണറ്റ്. അതതിനക്ഷാല് ഒരതിറ്റു 
ജലതതിനറവണ്ടതി എലക്ഷാവരുഅം ഹനറടക്ഷാടറമക്ഷാടുന. അതുറപക്ഷാഹല നമുക്കറ്റ് ററക്ഷാഡുവകകൈളതിലഅം 
ഹതരുറവക്ഷാരങ്ങളതിലഅം മക്ഷാലതിനദങ്ങള് കുനകൂടതിയതിരതികന്നതറ്റ് കൈക്ഷാണക്ഷാന സക്ഷാധതികന.ഇക്കക്ഷാലതറ്റ് 
വശടുകൈളതില് കുടുബക്ഷാഅംഗങ്ങറളക്കക്ഷാറളഹറ വക്ഷാഹൈനങ്ങളക്ഷാണറ്റ്.വക്ഷാഹൈനങ്ങളുറടയഅം ഫക്ഷാക്ടറതികൈളുറടയഅം 
എണ്ണഅം കൂടുന്നതതിനനസരതിചറ്റ് വക്ഷായമലതിനശകൈരണവുഅം ഹപരുകൈതിഹപരുകൈതിവരുന.മലതിനശകൈരണതതിഹന്റെ
പതിടതിവള്ളതിയതിലമരുന്ന ഒരു തലമുറയഹട ബക്ഷാക്കതിപത്രങ്ങളക്ഷായതി മനഷൈദസമൂഹൈഅം 
ഒതുങ്ങതിയതിരതികന.പ്രകൃതതിയഹട സമഹതലക്ഷാഅം വരുഅം തലമുറയ്ക്കുകൂടതി അവകൈക്ഷാശഹപ്പടതക്ഷാണറ്റ് എന്ന 
റബക്ഷാധദഅം അവര്ക്കതില.അതതിനക്ഷാല് പ്രകൃതതിയഹട സസൗന്ദേരദവുഅം ലക്ഷാവണദവുഅം സഅംരഅംകതിച്ചുഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് 
നമുക്കറ്റ് ഒഹതക്ഷാരുമറയക്ഷാഹട മുറന്നറക്ഷാഅം.
   

                             

         മക്ഷാനസ.എഅം
                9 .എ

മറന റപക്ഷാകുന്നതറ്റ്

മറന റപക്ഷാകുന്നതറ്റ്...
നശണ്ട ഈ ഇരുളതില്
കൈണ്ണുകൈള്ക്കറ്റ് മുന്നതിഹല പക്ഷാത-
നഷമക്ഷാകുറമക്ഷാള്
പ്രജ്ഞയതില് പതുഹക്ക കൈറുപ്പു-
വദക്ഷാപതികറമക്ഷാള്
ഞക്ഷാന മറന റപക്ഷാകുന്നതറ്റ്
മുന്നതിറലക നടറക്കണ്ട പക്ഷാതറയക്ഷാ,
പതിന്നതിട്ടു കൈടന വന്ന വഴതികൈറളക്ഷാ
ഇന ഞക്ഷാന സധ്വയഅം നതില്കന്ന സ്ഥക്ഷാനറമക്ഷാ?
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മറന റപക്ഷാകുന്നതറ്റ്....
കൂഹട കകൈ പതിടതിച്ചു നടന്നവഹരറയക്ഷാ,
ചതിനകൈളതില് സുരദന ഹചക്ഷാരതിഞ
പ്രകൈക്ഷാശഹതറയക്ഷാ,
മഴവതിലതിഹന കൈഹണ്ടക്ഷാരു നക്ഷാളതില്
റസ്നേഹൈതിചവര് കൈണ്ട സധ്വപങ്ങറളക്ഷാ,
കൈടന വന്ന തക്ഷാളലയങ്ങള് ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ്-
അനദര്ക്കറ്റ് ഹകൈക്ഷാടുത വക്ഷാകകൈറളക്ഷാ,
തളര്ന കൈതിടഹന്നക്ഷാരു നക്ഷാളതില്
പതിടതിച്ചുയര്തതിയ റസ്നേഹൈങ്ങഹളറയക്ഷാ....?
ഈ ഇരുളതില്...
ഞക്ഷാന മറന റപക്ഷാകുന്നതറ്റ് എഹന്നതഹന്നറയക്ഷാ...?
                                          

         മക്ഷാനസ.എഅം
                9 .എ

ഒരതിക്കലഅം തശരക്ഷാത മഴ

ഇന്നറ്റ് രക്ഷാവതിഹല  അപ്പു ഉണര്ന്നതറ്റ്  ഒരു സധ്വപറതക്ഷാഹടയക്ഷാണറ്റ്.ആ സധ്വപഅം കൈണ്ടതുമുതല് അവനറ്റ് 
കസക്കതിള്
റവണഹമന്നറ്റ് ആഗ്രഹൈമക്ഷായതി.അവന റവഗഅം എഴറന്നററ്റ് 
അടുക്കളയതിറലറക്കക്ഷാടതി.അറമ....അറമ..എനക്ഷാറമക്ഷാറന അമ റചക്ഷാദതിച്ചു.എനതിക്കറ്റ് കസക്കതിലഅ  
റവണഅം ഉണ്ണതി പറഞ്ഞു.അഹതനക്ഷാറമക്ഷാഹന ഇറപ്പക്ഷാള് നതിനഹക്കനക്ഷാ ഇങ്ങഹനക്ഷാരു റമക്ഷാഹൈഅം.നശ ഹചന്നറ്റ് 
അചറനക്ഷാടറ്റ് പറ,അവന റവഗഅം തഹന്ന മുറതിയതില് റജക്ഷാലതിക്കറ്റ് റപക്ഷാകൈക്ഷാറ്റ്  ഒരുങ്ങതി നതില്ക്കുന്ന അച്ഛന്റെഎ 
അടുറതക്കറ്റ് റപക്ഷായതി.അച്ഛക്ഷാ എനതിക്കറ്റ് കസക്കതിള് വക്ഷാങ്ങതിതരുറമക്ഷാ?അഹതനക്ഷാ റമക്ഷാഹന നതിനക്കറ്റ് 
ഇറപ്പക്ഷാല് ഇങ്ങഹനക്ഷാരു റമക്ഷാഹൈഅം,എനതിക്കറ്റ് റവണമച്ഛക്ഷാ അവന കൈരഞറ്റ് വക്ഷാശതിപതിടറ്റ്ച്ചു. നശ കൈരയണ്ടക്ഷാ 
റമക്ഷാറന അച്ഛന കവകുറന്നരഅം വരുറമക്ഷാള് ഹകൈക്ഷാണ്ടുവരക്ഷാഅം റകൈറടക്ഷാ....അവന  സറനക്ഷാഷൈറതക്ഷാഹട 
തുള്ളതിചക്ഷാടതി.അന്നവന സ്കൂള് വതിടറ്റ് റനരഹത എതതി.അറമ എച്ഛഹനനക്ഷാ വരക്ഷാഹത എന്ന റചക്ഷാദദഅം
മക്ഷാത്രമക്ഷായതിരുന അവഹന്റെ വക്ഷായതില്.അവന അചന വരുന്നതുഅം റനക്ഷാക്കതി വരക്ഷാനയതില് 
ഇരുന.അന്നറ്റ് നല മഴയക്ഷായതിരുന.ഉണ്ണതിക്കറ്റ് റപടതിയക്ഷായതി.അചഛഹന ഓര്തറ്റ് അവന ഏഹറ 
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വതിഷൈമതിച്ചു.ഹപഹടന്നറ്റ് ഒരു വക്ഷാഹൈനഅം വശടതിറലക്കറ്റ് വരുന്നതക്ഷായതി അവഹന്റെ ശദയതില്ഹപ്പട്ടു. വശടതിഹന്റെ 
മുറതറ്റ് ആള്ക്കക്ഷാര് കൂടതി വന.ഒനമറതിയക്ഷാഹത ഉണ്ണതി അതറ്റ് റനക്ഷാക്കതിയതിരുന.ഒരക്ഷാള് ഹവള്ള വസഅം 
ധരതിച ഒരക്ഷാഹള ഹകൈക്ഷാണ്ടുവരുന്നതറ്റ് കൈണ്ടു.എലക്ഷാവരുഅം കൈരയന.അറപ്പക്ഷാറഴക്കറ്റ് അവഹന്റെ അച്ഛന 
മരതിചതിരുന.അവന ഓടതിഹചന്നറ്റ് അമഹയ ഹകൈടതിപ്പതിടതിച്ചു കൈരഞ്ഞു.അവരുഹട കൈണ്ണശര് റപക്ഷാഹല തഹന്ന
ആ മഴയഅം അറപ്പക്ഷാഴഅം തുടര്നഹകൈക്ഷാറണ്ടയതിരുന.ഒരതിക്കലഅം തശരക്ഷാത കൈണശര് മഴയക്ഷായതി.

-വതിറവകൈറ്റ്
     8 എ

മുതലഹയ  പറതിറച
 
ആഹൈക്ഷാരതതിന വഴതി റതടതി
ആറതില് നതിഹന്നരു മുതലചന
കൈരയതില്കൈയറതിയനങ്ങക്ഷാഹത 
കൈണ്ണുമടച്ചു കൈതിടപ്പക്ഷായതി
 കൈക്ഷാടുമുഴഹക്ക അലഞതിട്ടുഅം
 തതിന്നക്ഷാഹനക്ഷാനഅം കൈതിടക്ഷാഹത 
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ആറതിനകൈരയതില് ഇരറതടതി
ആ വഴതി വന കുറുക്കചന
അടുത്തുഹചന്നക്ഷാലപകൈടമക്ഷാഅം
അടതിച്ചുവതിഴറ്റ് ത്തുഅം മുതലചന
 അങ്ങഹന കൈരുതതിയ റനരതറ്റ് 
അടവു പയറതി കുറുക്കചന
മുതലകൈള് ചത്തു കൈതിടകറമക്ഷാള്
വക്ഷാലക്ഷാടശടുകൈ പതതിവറലക്ഷാ
അതു റകൈടറപ്പക്ഷാള് ആ നതിമതിഷൈഅം

വക്ഷാലതിടക്ഷാടതി മുതലചന

 അമട മുതറല  അതുറവണ്ടക്ഷാ
 അപ്പണതി  കകൈയതിലതിരതിക്കഹട 
മുതലഹയ റനക്ഷാക്കതി കൈളതിയക്ഷാക്കതി
ഒക്ഷാടതി മറഞ്ഞു കുറുക്കചന
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   -സസൗപര്ണ്ണതികൈ
           10A

   പ്രതദക്ഷാശ
  
  ഹകൈക്ഷാഴതിയഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഅം എത്ര പൂക്കള്
സസൗരഭറമകൈക്ഷാന വതിരതി  ഞതിടുന
ഹപക്ഷാഴതിയഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഹമത്ര പത്രഅം
ഹമഹല  കൈതിളതിര്നക്ഷാമറ്റ് നശടതിടുന
                ഉരുകുഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഅംഎത്രതതിരതി
                വശണ്ടുഅം ഹവളതിചഅം പരതതിടുന
                മരണമുഹണ്ടങതിലഹമത്ര ജശവന
                വശണ്ടുമശമണ്ണതില് കുരുതശടുന
മക്ഷായഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഅംഎത്ര മക്ഷാരതി-
വതിലകൈള്മക്ഷാനത്തുയര്ന്നതിടുന
ഹപക്ഷാഴതിയഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഹമത്ര
മഴത്തുള്ളതി വശണ്ടുമശ ഭൂമതിയതില് വശണതിടുന
                ഹപക്ഷാഴതിയഹമറന്നക്ഷാര്തതിട്ടുഹമത്ര തൂവല്
                 വതിരതിയന ചതിറകൈതിനറ്റ് വര്ണ്ണറമകൈക്ഷാന
                 ഹതറ്റുഹമഹന്നങതിലഅം എത്ര വരതി
                   വശണ്ടുഹമനള്ളതില്  വതിരതിഞതിടുന
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നന്ദേന.വതി.വതി

   10.എ

രണ്ടറ്റ് കൈവതിതകൈളറ്റ്

1

കദവതതിഹന്റെ

വണ്ടതിതടതി

ഞക്ഷാനറ്റ് മരതിച്ചു

പതിശക്ഷാചറ്റ് നതിഹന്ന രകഹപ്പടുതതി

നക്ഷാഅം യക്ഷാത്രഹചയ്ത വഴതിയതിഹല

തണല്മരങ്ങഹള

തശതതിന്നതറ്റ്

കൈണ്ടതിരുനറവക്ഷാ.....

2

ഒരുഹനക്ഷാടതി മതിടതിപ്പക്ഷാഹണങതിലഅം

ഹപക്ഷാരുതതി നതില്ക്കണഹമഹന്നക്ഷാരൂരറ്റ്ജഅം

മണ്ണതിഹലറതിഞ്ഞുറപക്ഷാഅം

മഴപ്പക്ഷാറ റപക്ഷാലഅം!

                                 

ഫര്സക്ഷാന. ഹകൈ
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X A

   ആസധ്വക്ഷാദനകറതിപ്പറ്റ്

മഴയഹട കൈണ്ണശര്ത്തുള്ളതികൈള്                                            

      
യവ എഴത്തുകൈക്ഷാരതി എ എസറ്റ് സനദയഹട കൈഥയക്ഷാണറ്റ് മഴയഹട കൈണ്ണശര് ത്തുള്ളതികൈള്.ഇന്നഹത 
തതിരക്കതിട ജശവതിതതതില് ആരുഅം മഴഹയ ശദതികന്നതില.ഹകൈക്ഷാ ഞതിഹയതതിയതിട്ടുഅം വശദ 
മറനക്ഷാഹൈരതിയക്ഷായ നര്തകൈതിയക്ഷായതി എതതിയതിട്ടുഅം ആരുഅം അവഹള കൈണ്ടതില,റകൈടതില,അറതിഞതില.
മഴഹയ ഇവതിഹട കൈഥക്ഷാകൈക്ഷാരതി സശരൂപമക്ഷായതി അവതരതിപ്പതികന.സ്മക്ഷാര്ടറ്റ് റഫക്ഷാണഅം കകൈയ്യേതില് 
പതിടതിചതിരതികന്ന അച്ഛന സധ്വശകൈരണമുറതിയതില് ടതി വതി നതിന്നറ്റ്  കൈക്ഷാണക്ഷാവുന്ന കൈരയഅം മുഖങ്ങളതിറലക്കറ്റ് 
കൈണ്ണുമതിഴതിചതിരതികന്ന അമയഅം അമ്മൂമയഅം ററക്ഷാക്കറ്റ് മന്യൂസതിക്കതിഹനക്ഷാപ്പഅം  ഡക്ഷാനസറ്റ് ഹചയ്യുന്ന കൈതിടതികൈള് 
ഇവര്ഹക്കക്ഷാനഅം തഹന്ന മഴഹയ ശദതിക്കക്ഷാന കൈഴതിയന്നതില എന്നറ്റ് മഴ മനസതിലക്ഷാകന.ഒടുവതില് 
രകദക്ഷാഹൈതിയക്ഷായ യകതിയക്ഷായതിട്ടു റപക്ഷാലഅം അവള്ക നല്കൈക്ഷാന
അവരുഹട കകൈയ്യേതില് സമയമതില.
കൈക്ഷാലഅം മക്ഷാറതി.വക്ഷാഴയതിലകൈള് വര്ണ്ണകടകൈളക്ഷായതി.കൈക്ഷാവുകൈളുഅം കുനകൈളുഅം 
റകൈക്ഷാണ്ക്രശറ്റുഹകൈടതിടങ്ങളക്ഷായതി.വര്ണ്ണങ്ങള് കൈക്ഷാണതിക്കക്ഷാന എതതിയതിഹട്ടു ആരുഅം അവഹള റനക്ഷാക്കതിയതില 
ഹകൈടതിടങ്ങളുഹട മുകൈളതില് അല്പ്രഅം ശബ്ദമുണ്ടക്ഷാക്കതി തഹന്ന വനറനക്ഷാക്കതി പറക പക്ഷാടക്ഷാന കൈരുതതിയ 
രക്ഷാഗവുഅം റകൈള്പ്പതിക്കക്ഷാന ആഗ്രഹൈതിച തക്ഷാളവുഅം ആരുഅം റകൈള്ക്കക്ഷാഹത റപക്ഷായതി.കുഞതിറതക്ഷാണതികൈള് 
തനതിക സമക്ഷാനതിച കുടതികൈഹള റതടതിമഴ അലഞ്ഞു.കൈഹണ്ടതതിയറതക്ഷാ തണത മുറതികൈളതില് സമയഅം
കൈഴതികന്നവഹര കകൈയ്യേതില് കൈരുതതിയ കൈഥകൈളുഅം പക്ഷാട്ടുകൈളുമക്ഷായതി മഴ അലഞ്ഞു.കൈണഹടതതിയറതക്ഷാ 
തണത മുറതികൈളതില് സമയഅം കൈഴതികന്നവഹര. കകൈയ്യേതില് കൈരുതതിയ കൈഥകൈളുഅം പക്ഷാട്ടുകൈളുമക്ഷായതി മഴ 
വശണ്ടുഅം പടതിയതിറങ്ങതിതഹന്ന അറതിയക്ഷാന  ആഗ്രഹൈതികന്ന ഒരു മനഷൈദ മനസതിഹന കൈക്ഷാണഹമന്ന 
പ്രതശകയതില്.
മക്ഷാറുന്ന പുതുതലമുറഹയ കുറതിചക്ഷാണറ്റ് കൈഥകൈക്ഷാരതി ഇതതില് സൂചതിപ്പതികന്നതറ്റ്.മക്ഷാറുന്ന കൈക്ഷാലതറ്റ് ആര്കഅം 
ഒന്നതിഹനയഅം ശദതിക്കക്ഷാന സമയമതില.
                                                                                                 

 മക്ഷാനസ.എഅം
     9.എ

യക്ഷാത്രക്ഷാഹമക്ഷാഴതി
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ഇറന്നക്കറ്റ് എത്ര നക്ഷാളക്ഷായതി ഞക്ഷാനശ കൈടല്കൈരയതില്,നക്ഷാറലക്ഷാ,അറഞക്ഷാ ഓര്മയതില! 
തതിരകൈഹളണ്ണതിഹയനതിയഅം എനതിയഅം എത്രനക്ഷാള് അറതിയതില ഒനമറതിയതില.കൈണകകൂടലകൈളതില് പറണ്ട 
മണ്ട കുറവക്ഷായതിരുന.അതക്ഷായതിരതിക്കക്ഷാഅം എഹന്റെ ജശവതഅം കൂടതിയതിട്ടുഅം കുറചതിട്ടുഅം ശരതിയക്ഷാകൈക്ഷാതതറ്റ്.ആരക്ഷാ 
ശരതി! ഈ റലക്ഷാകൈതറ്റ് ആരുഅം ശരതിയല.
സധ്വനഅം മകൈഹള മനസതിലക്ഷാക്കക്ഷാത അച്ഛനഅം അമയഅം,എനഅം സറനക്ഷാഷൈതിപ്പതിക്കക്ഷാന മക്ഷാത്രഅം ശമതിച 
കൂട്ടുകൈക്ഷാര്,ആറരക്ഷാടുഅം എനതിക്കറ്റ് ഇതതിരതി വതിറദധ്വ ഷൈമതില.ഞക്ഷാന തഹന്നയക്ഷാ എലക്ഷാതതിനഅം 
കൈക്ഷാരണഅം.....അങങ്ങഹന ഞക്ഷാഹനഹന്റെ മനസതിഹന പഠതിപ്പതിച്ചു.വശടതിവതിടതിറങ്ങതിയതിടറ്റ് ഇത്രയഅം 
ദതിവസമക്ഷായതിട്ടുഅം എഹന്ന ആരുഅം അറനധ്വ ഷൈതിചതിട്ടുണ്ടക്ഷാവതിറല?ആരറനധ്വ ഷൈതിക്കക്ഷാന അറനധ്വഷൈതിക്കണ്ട 
ആരുമറനധ്വഷൈതിക്കണ്ട.
ഉപ്പറ്റ് മണകന്ന കൈടല് കൈക്ഷാറ്റുഹമഹല ഓര്മകൈളതില് നതിന്നറ്റ് വതിളതിച്ചുണര്തതി.കൈടല്ക്കക്ഷാക്കകൈളുഹട  
കൈലമലകൈള്. കൈണ്ണുകൈള് തക്ഷാറന  അടഞ്ഞു.  ഉറക്കചടവതില് കൈടല് മക്ഷാത്രഅം കൈണ്ണതില് നതിറഞ്ഞു. 
കൈടല് റമക്ഷാഷതിച ജശവനകൈളുഅം കൈടലതിഹന  റമക്ഷാഹൈതിച ജന്മങ്ങളുഅം ഏഹറ കുററ കൈണ്ടു 
കൈഴതി ഞ്ഞു.ഒക്ഷാറരക്ഷാന്നക്ഷാറലക്ഷാചതിചറ്റ്  ഉറകൈതതിറലക്കറ്റ് വശണ.
ഉറക്കതതിഹലറപ്പക്ഷാറഴക്ഷാ ഞക്ഷാന കൈരയനണ്ടക്ഷായതിരുന.അല അലറുനണ്ടക്ഷായതിരുന.ദക്ഷാഹൈതിച 
ഹതക്ഷാണ്ടയഅം ഒടതിയ വയറുഅം ഇടയതിഹട തടതി വതിളതികനണ്ടക്ഷായതിരുന.തതിരതിഞ്ഞുഅം മറതിഞ്ഞുഅം കൈതിടന.
കൈടല് കൈക്ഷാക്കകൈളുഹട കൈലമല് റകൈടക്ഷാണറ്റ് കൈണ്ണറ്റ് വലലതിചറ്റ് തുറന്നതറ്റ്!അവര്ഹക്കറനക്ഷാ 
കൈതിടതികൈക്ഷാണണഅം.റലക്ഷാകൈതതിഹല മുഴവന കൈടല്കൈക്ഷാക്കകൈളുഅം തഹന്റെ റനര്ക്കറ്റ് വരുന്നതുറപക്ഷാഹല 
റതക്ഷാന്നതി.
കൈടലതിരമതിഹക്കക്ഷാണ്ടതിരുന.അടുതടുറതക്കറ്റ് ഓടതി വന.വക്ഷായ തുറന്നപഹവചറ്റ് കുഹറ ഹവള്ളഅം 
കുടതിച്ചു.ഇനതിഹയക്ഷാരുറക്കതതിനക്ഷായതി മണലതില് തല ചക്ഷായറ്റ്ച.കൈടല് വന്നറ്റ് 
വതിളതികന.റപക്ഷാകൈക്ഷാഅം....മഹറക്ഷാരു റലക്ഷാകൈതതിറലക്കറ്റ് മഹറക്ഷാരു ജന്മതതിറലക്കറ്റ്.........
                                                                                                 

നതിതദ.എഅം
     10. എ

ആസധ്വക്ഷാദനകറതിപ്പറ്റ്
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രമണന-ചങ്ങമ്പുഴ
മലയക്ഷാളതതിഹന്റെ ഓര്ഫന്യൂസറ്റ് എന്നറതിയഹപ്പടുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ കൃ ഷ്ണപ്പതിള്ളയഹട പ്രശസ്ത 
വതിലക്ഷാപകൈക്ഷാവദമക്ഷാണറ്റ് രമണന.കൂട്ടുകൈക്ഷാരനക്ഷായ ഇടപ്പള്ളതി രക്ഷാഘവനപതിള്ളയഹട അകൈക്ഷാല മരണതതില്
അനറശക്ഷാചതിചക്ഷാണറ്റ് ഇറദഹൈഅം രമണന രചതിചതറ്റ്. ഈ ഒറ നക്ഷാടകൈക്ഷാവതിഷക്ഷാരതതിലൂഹട ചങ്ങമഴഹയന്ന
രചയ്തക്ഷാവറ്റ് റലക്ഷാകൈപ്രശസ്തനക്ഷായതി. 
മലയക്ഷാള കൈവതിതയഹട ചരതിത്രഗതതിയതില് വഴതിതതിരതിവുണ്ടക്ഷാക്കതിയതുഅം മലയക്ഷാളതികൈളുഹട ചണ്ടുകൈളതില് 
ഒഴകൈതി നടന്ന വതിലക്ഷാപകൈക്ഷാവദവുഅം കൂടതിയക്ഷാണതിതറ്റ്.പ്രണയതതിഹന്റെ കുഹതക്ഷാഴക്കതില്ഹപ്പടറ്റ് മൃതതവതിഹന്റെ 
കൈരങ്ങളതില് അഭയഅം റതടതിയ രമണഹന്റെ പ്രണയകൈഥയക്ഷാണറ്റ് ഈ കൈവതിത 
ആവതി ഷരതികന്നതറ്റ്.രമണനഅം ചന്ദ്രതികൈയമക്ഷാണറ്റ് പ്രധക്ഷാന കൈഥക്ഷാപക്ഷാത്രങ്ങള്.മദനനഅം ദക്ഷാനമതതിയഅം 
മറ്റുകൈഥക്ഷാപക്ഷാത്രങ്ങളക്ഷായതി വരുന. ചന്ദ്രതികൈയഹട മൃദുലറമക്ഷാഹൈന വക്ഷാകകൈളക്ഷാല് അവള് രമണഹന  
റസ്നേഹൈതതിഹന്റെ സക്ഷാഗരതതിറലക്കറ്റ് വലതിഹചറതിയന. പതിന്നശടറ്റ് അവളുഹട പ്രണയഅം  
സക്ഷാകക്ഷാതറ്റ്കൈരതിക്കക്ഷാനക്ഷാവക്ഷാഹത  വന്നറപ്പക്ഷാള് രമണറനക്ഷാടറ്റ് റദഷൈദവുഅം  പകൈയഅം  ചന്ദ്രതികൈയറടയഅം 
ഒടുവതില് മരണച്ചൂളയതില്ഹപ്പട രമണറന്റെയഅം  വതിലക്ഷാപങ്ങള് കൈവതിതയതില് നമുക്കറ്റ് കൈക്ഷാണക്ഷാന 
സക്ഷാധതികന.  
ഇടപ്പള്ളതി എന്ന പ്രണയഗക്ഷായകൈഹന്റെ ആതക്ഷാവറ്റ്  ഏതറ്റ് ഭസൗതതികൈ അക്രമങ്ങള്കഅം അതശതമക്ഷായ 
നതിതദശക്ഷാനതിഹയ പ്രക്ഷാപതിച്ചു കൈഴതിഞ്ഞു. പ്രണയതതിഹന്റെ ചഴതിയതില്ഹപ്പടറ്റ് കൈരയതിറലക്കറ്റ് 
നശനതിക്കയറക്ഷാനക്ഷാവക്ഷാത ഒരുപക്ഷാടറ്റ്റപരുണ്ടറ്റ് ഈ റലക്ഷാകൈതതില്. അവരുഹട റവദനകൈള് 
മനസതിലക്ഷാക്കക്ഷാനഅം നമുക്കതറ്റ് ഉളഹക്കക്ഷാള്ളക്ഷാനഅം മറ്റുള്ള വതിലക്ഷാപകൈക്ഷാവദങ്ങള് വക്ഷായതിക്കക്ഷാനഅം 
ഇതുറപക്ഷാലള്ള കൈവതിതകൈള് നമുറക്കവര്കഅം പ്രറചക്ഷാദനമക്ഷാകൈഹട...മക്ഷാത്രമല 
അതദക്ഷാധുനതികൈമശഡതിയകൈള് ഉപറയക്ഷാഗതിച്ചുഹകൈക്ഷാണ്ടുള്ള കൈക്ഷാരദങ്ങളതില് അധതിഷതിതമക്ഷാകൈക്ഷാതതിരതിക്കക്ഷാനഅം 
രമണന ഒരു മക്ഷാതൃകൈയക്ഷാകൈഹട....

                                                                                                                                

          സധ്വക്ഷാതതിലകതി.എഅം
                          8.എ

റവദനതിപ്പതികന്ന മുള്ളുകൈള്

 ശറദയയക്ഷായ തമതിഴറ്റ് സക്ഷാഹൈതിതദകൈക്ഷാരതി ഭക്ഷാമയഹട"കുരുക്കറ്റ് ”എന്ന റനക്ഷാവലക്ഷാണറ്റ് "പനമുള്ളറ്റ് ”എന്ന 
റപരതില് വതിവര്തനഅം ഹചയ്തതിരതികന്നതറ്റ്.തമതിഴതിഹല ദളതിതറ്റ് സക്ഷാഹൈതിതദകൈക്ഷാരതിഹയന്നശണറ്റ് ഭക്ഷാമഹയ 
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വതിറശഷൈതിപ്പതികന്നതറ്റ് തഹന്ന.
പനമുള്ളറ്റ് നഹമ എളുപ്പതതില് മുറതിറവല്പ്പതികന്ന ഒന്നക്ഷാണറ്റ്.അതുറപക്ഷാഹല കൈഥക്ഷാകൈക്ഷാരതിയഹട 
ആതക്ഷാവതിഹന മുറതിറവല്പ്പതിച സഅംഭവങ്ങളക്ഷാണറ്റ് ഈ ആതകൈഥക്ഷാപരമക്ഷായ റനക്ഷാവല്.നമ്മുഹട 
സമൂഹൈതതില് ഇനഅം  നതിലനതില്കന്ന ജക്ഷാതതിവദവസ്ഥയഹട ഭശകൈര ചതിത്രഅം വരയ്ക്കുകൈയക്ഷാണറ്റ് 
കൈഥക്ഷാകൈക്ഷാരതി സമൂഹൈതതിഹല പക്ഷാവങ്ങഹള റസവതികവക്ഷാന കൈനദക്ഷാസശയക്ഷായതി കുറച്ചുകൈക്ഷാലഅം ജശവതികകൈയഅം
അവതിഹട ഹപക്ഷാരുതഹപ്രടക്ഷാനക്ഷാവക്ഷാഹത മുഷൈതിഞ ഭക്ഷാമ ആ തതിരുവസഅം 
ഉറപകതികകൈയക്ഷായതിരുന.അവതിഹടയഅം ഉയര്ന്നതറ്റ് ജക്ഷാതതി,മതഅം,പണഅം എന്നതിവ സഅംബനതിച 
പ്രശ്നങ്ങളക്ഷായതിരുന.ജക്ഷാതതിയഅം മതവുഅം പണവുഹമക്ഷാഹക്ക അളവുറകൈക്ഷാലക്ഷാക്കതിമക്ഷാറ്റുന്ന സമൂഹൈതതില് 
നടകന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്ഷാണറ്റ് ഈ റനക്ഷാവലതിലള്ളതറ്റ്.ജനനഅം ഹതക്ഷാടറ്റ് മരണഅം വഹര ജക്ഷാതതിയഹടയഅം 
പണതതിഹന്റെയഅം റപരതില് മക്ഷാറതിനതിര്തഹപ്പട ജനങ്ങളുഹട കൈഥയക്ഷാനതിതറ്റ്.
സക്ഷാധക്ഷാരണ വതിദദക്ഷാലയങ്ങളതില് എലക്ഷാ വതിദദക്ഷാര്തതികൈള്കഅം തുലദ സ്ഥക്ഷാനവുഅം പരതിഗണനയമക്ഷാണറ്റ് 
ഉണ്ടക്ഷാറവണ്ടതറ്റ്.അവതിഹട ജക്ഷാതതി വദതദക്ഷാസറമക്ഷാ പണമതിലക്ഷായ്മറയക്ഷാ റനക്ഷാറക്കണ്ടതതില.എക്കതിലഅം 
അതതിഹന്റെ റപരതില് കൂടതി വതിദദക്ഷാലയതതില് മക്ഷാറതിനറ്റ്ര്തഹപ്പട കൈഥക്ഷാകൈക്ഷാരതിയഹട നതിഷളക്കമക്ഷായ മുഖഅം 
നമുക്കതിതതില് നതിന്നറ്റ് വരഹചടുക്കക്ഷാവുന്നതക്ഷാണറ്റ്.വറ്റ്ദദക്ഷാലയതതിലഅം നക്ഷാടതിലഅം എവതിഹടയഅം ജക്ഷാതതിയഹട 
റപരതില് ഒറഹപ്പട വതിവതിധ സഅംഭവങ്ങള് റകൈക്ഷാര്തതിണക്കതിയക്ഷാണറ്റ് ഈ കൈഥ രൂപഹപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ഇനഅം നതിലനറ്റ്ല്കന്ന ജക്ഷാതതിവദവസ്ഥ ഇനതിഹയന നറ്റ്ല്കഅം എന്ന റചക്ഷാദദമക്ഷാണറ്റ് 
ഊനനതില്കന്നതറ്റ്.ജക്ഷാതതിയഅം മതവുഅം നമ്മുഹട ഉയര്ചകൈളതില് ഒരു വലതിയ പ്രതതിസനതിയക്ഷാകുറമക്ഷാള്
അതതിഹന ഈ പുസ്തകൈഅം നമുഹക്കക്ഷാരു പ്രറചക്ഷാദനമക്ഷാകുന..
                                                                                                   

സതിദക്ഷാര്തറ്റ്.എ.ടതി
        9.എ

മഴഹയന്നറപക്ഷാഹല....

റനര്ത്തുഹപയ്യുഅം ഷൈവറതിഹന്റെ 
ചവടതില്,വര്ഷൈഋതുവതില്
കുളതിപ്പതികന ഞക്ഷാന നതിഹന്ന
ഇലകൈളതില് മഴഹയന്ന റപക്ഷാല്.
പതയക്ഷാല് നശറുഅം കൈണ്ണതില്
അരുഹതന ജലധക്ഷാരകൈള്
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ചക്കക്ഷാമണതി റതക്ഷാണ്ടക്കളതികന
കുസൃതതിയക്ഷാഹലന കൈണ്ണുകൈള്.
കുളതിരുറതടതിയതിറങ്ങുന
കൈണങക്ഷാലതിഹല റരക്ഷാമക്കക്ഷാടുകൈള്.
ഹചമരതിയക്ഷാടതിനകൂടഅം
റമയന്ന കകൈതണ്ടകൈള്
കൈക്ഷാട്ടുഗനങ്ങള് പൂകന്ന
ഹനഞതിഹല കുന്നതിന തക്ഷാഴ്വര.ജലവസനമുടതിപ്പതിയ്ക്കുഅം
പ്രണയതതിഹന്റെയനഭൂതതിയതില്
ഹനക്ഷാടതിയതിലക്ഷായറ്റ് വതിരല്ത്തുമതില്
കുതതിഹചത്തുന ഗ്രശഷ്മങ്ങള്.
മഴറയറ ഹചമരതതികൈള് 
ചക്ഷാഞ്ഞുനതില്കന്ന ചതിണ്ടുകൈള്
ഹകൈക്ഷാലസഴതിഞ്ഞൂര്ന്നതിറങ്ങുന
ലജയക്ഷാല് ജലത്തുള്ളതികൈള്.
അകൈഹചണ്ടഹകൈക്ഷാടറ്റ്റട്േടതിപ്പക്ഷാടുന
പ്രണയതതിഹന്റെ കുളറക്കക്ഷാഴകൈള്
ഷൈവറതിനതക്ഷാഹഴ വര്ഷൈ-
ഋതുവതിന്നതിലതക്ഷാളഅം
                              

      അവതിനക്ഷാശറ്റ്.ഹകൈ
          9.ബതി

ഭൂതകൈക്ഷാല സ്മരണകൈള്

മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്
കൈളകൈളഹമക്ഷാഴകുന്ന പുഴതന കൈരയതില്
നശ കൈളതിറതക്ഷാണതിയണ്ടക്ഷാക്കതി കൈളതിച്ചു രസതിചതിറല
ആ പുഴഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ കൈളതിഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ്
മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്
നതിഹന്റെ മുറഹത പക്ഷാടവരമതിലൂഹട
നശയഅം നതിഹന്റെ കൈളതിറതക്ഷാഴതിയഅം ഒക്ഷാടതി നടന്നതിറല
ആ വയഹലവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ 'സഖതി'ഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ്
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മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്തചറ്റ്
നതിഹന്റെ വതിദദക്ഷാലയ മുറഹത റതന്മക്ഷാവതിന ഹകൈക്ഷാമ്പുകൈളതില്
നശയഅം നതിഹന്റെ  കൂട്ടുകൈക്ഷാരുഅം കൈളതിച്ചു മതതിചതിറല
ആ മക്ഷാഹവവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ കൂട്ടുകൈക്ഷാഹരവതിഹടയതിന്നറ്റ്
മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന
നതിന ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്....
                                                       

അരുണ് നക്ഷാരക്ഷായണന
9.എ

മതിഴതിനശര്പ!

ഹചടതിയതില് വതിടര്ന്നതു പനതിനശര്പ
കൈക്ഷാറതിലടര്ന്നതു പനതിനശര്പ
ഹചളതിയതില് പൂവതിതള് വശഹണക്ഷാരു റനരഅം 
ഹചടതിയഹട കൈരളതില-
ഹമനഹടകൈവതിളതിലമൂറതിക്കൂടതി
മതിഴതിനശര്പ! 

ആന
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ഹകൈക്ഷാമഹനക്ഷാരു സഅംഭവഅം.....
ഹകൈക്ഷാമതിഹനന്തു ചനഅം
തുമതിഹയന്തു നശളഅം
കുമഹയന്തുവണ്ണഅം!
അമലതതിന മുറതറ്റ്
ഹചമകൈതതിന റചക്ഷാടതില്
ഹകൈക്ഷാമഹനക്ഷാരു സഅംഭവഅം!
                                   

      അവതിനക്ഷാശറ്റ്.ഹകൈ
          9.ബതി

റസ്നേഹൈഅം

കൈതിനക്ഷാവറ്റ് നമുക്കറ്റ് സധ്വനമല
പുലരുറമക്ഷാള് മറഞതിടുഅം
നതിലക്ഷാവുഅം നമുക്കറ്റ് സധ്വനമല
ഒക്ഷാര്മകൈള് പതിഹന്നയഅം ഹതക്ഷാട്ടുണര്ത്തുഅം
സധ്വനഹമന്നറ്റ് ഹനറഞക്ഷാടു റചര്തറ്റ്
പറയക്ഷാന
വക്ഷാങ്ങതിയഅം ഹകൈക്ഷാടുത്തുഅം ഹകൈക്ഷാതതിതശരക്ഷാത
റസ്നേഹൈഅം മക്ഷാത്രഅം
                                 

ഭ്രഷറ്റ്
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കൈരചതിലതിഹന്റെ
സവര്ണമഞഅം
ഓറഹൈക്ഷായറ്റ് മുഴക്കതി
കുതതിഹചതതി!
ഹനടുവരമതില് നതിനഅം
ഒരു തശണ്ടല്പക്ഷാടകൈറലക്കറ്റ്
ചതിരതി പതുങ്ങതിമക്ഷാറതി
റനക്ഷാവലക്ഷാത
കൈനല്പ്പക്ഷാടതറ്റ്
കൈരചതില് അകൈലന്നതുഅം റനശക്കതി
ഒരു ദളതിതഹനറപ്പക്ഷാഹല
ഇടവരമതിലതിനഅം
ചതിരതി ഒക്ഷാച്ഛക്ഷാനതിച്ചുനതില്ക്കയക്ഷാണറ്റ്!

മക്ഷാനസ.m
9 A
ഹപണ്ഹകൈക്ഷാട

നക്ഷാടുചറതിതതിരതിഞ്ഞുഅം വതിവശഅം

കൈക്ഷാല്തളരറ്റ്നഅം കുഴഞ്ഞുവശഴറമക്ഷാളറ്റ്

റതക്ഷാളറ്റ്പതിടതിഹചഴറന്നലറ്റ്പതിച്ചുനക്ഷാവതിലറ്റ്

റപ്രമവരറ്റ്ഷൈഅം ചരതതിഹയക്ഷാരുതതി

കൈണ്ണുഹപക്ഷാടതിയതിരുടതില്പുതഞ്ഞു

കൈക്ഷാലനങ്ങക്ഷാതതിടറതിനതില്ക്കുറമക്ഷാളറ്റ്

ഉഹണ്ടക്ഷാരുതതി തനറ്റ്കൈണ്ണുകൈളറ്റ് രണ്ടുഅം

ഊരതി,കൈക്ഷാഹണറടക്ഷാ എനനശട്ടുന.

വക്ഷാകവറക്ഷാത മക്ഷാന്ത്രതികൈറപ്പക്ഷാഞതി

റവഹറക്ഷാരുതതിഹയക്ഷാരതിക്കറലലറ്റ്പതിചതറ്റ്

വറതിവറതി വരണ്ടുറപക്ഷാകുറമക്ഷാളറ്റ്

പചയക്ഷാകുഅം വരഅം തഹന്നക്ഷാരുതതി

എത്ര റതക്ഷാറ്റുതുലഞ്ഞുറപക്ഷായക്ഷാലഅം

പതിഹന്നയഅം ചതിരതിചങ്ങഹന നതിലറ്റ്പതിനറ്റ്

Page No 32



മമാഗസസിന

സൂത്രറമക്ഷാ റവഹറക്ഷാരുതതിതനറ്റ് പക്ഷാഠ

ശക്ഷാലയതിലറ്റ് നതിന സക്ഷാധകൈഅം ഹചയ്തതറ്റ്

ഹപണറ്റ്കൈറളക്ഷാടു ഭതികറമടതിചവഹപണറ്റ്ഹകൈക്ഷാട

നക്ഷാടുചറതിതതിരതിഞ്ഞുഅം വതിവശഅം

കൈക്ഷാല്തളരറ്റ്നഅം കുഴഞ്ഞുവശഴറമക്ഷാളറ്റ്

റതക്ഷാളറ്റ്പതിടതിഹചഴറന്നലറ്റ്പതിച്ചുനക്ഷാവതിലറ്റ്

റപ്രമവരറ്റ്ഷൈഅം ചരതതിഹയക്ഷാരുതതി

കൈണ്ണുഹപക്ഷാടതിയതിരുടതില്പുതഞ്ഞു

കൈക്ഷാലനങ്ങക്ഷാതതിടറതിനതില്ക്കുറമക്ഷാളറ്റ്

ഉഹണ്ടക്ഷാരുതതി തനറ്റ്കൈണ്ണുകൈളറ്റ് രണ്ടുഅം

ഊരതി,കൈക്ഷാഹണറടക്ഷാ എനനശട്ടുന.

വക്ഷാകവറക്ഷാത മക്ഷാന്ത്രതികൈറപ്പക്ഷാഞതി

റവഹറക്ഷാരുതതിഹയക്ഷാരതിക്കറലലറ്റ്പതിചതറ്റ്

വറതിവറതി വരണ്ടുറപക്ഷാകുറമക്ഷാളറ്റ്

പചയക്ഷാകുഅം വരഅം തഹന്നക്ഷാരുതതി

എത്ര റതക്ഷാറ്റുതുലഞ്ഞുറപക്ഷായക്ഷാലഅം

പതിഹന്നയഅം ചതിരതിചങ്ങഹന നതിലറ്റ്പതിനറ്റ്

സൂത്രറമക്ഷാ റവഹറക്ഷാരുതതിതനറ്റ് പക്ഷാഠ

ശക്ഷാലയതിലറ്റ് നതിന സക്ഷാധകൈഅം ഹചയ്തതറ്റ്

ഹപണറ്റ്കൈറളക്ഷാടു ഭതികറമടതിചവ

ഒഹക്കയഅം ഊരതിമക്ഷാറതിയക്ഷാലറ്റ് കൈക്ഷാണതി

ഹലക്ഷാനറമ ബക്ഷാക്കതിഹയഹന്റെയശ ദുഖ

ഹചമരതതിയഅം ഹപണറ്റ്പതിറപക്കളറ്റ്.....

ഒഹക്കയഅം ഊരതിമക്ഷാറതിയക്ഷാലറ്റ് കൈക്ഷാണതി
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ഹലക്ഷാനറമ ബക്ഷാക്കതിഹയഹന്റെയശ ദുഖ

ഹചമരതതിയഅം ഹപണറ്റ്പതിറപക്കളറ്റ്.....
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വര്ഷൈ .എഅം .വതി
9.എ

മുഴവന ശകതിയഅം 

പറമതില് പണതി എടുകകൈയക്ഷായതിരുന വതിനവതിഹന്റെ അച്ഛന.അച്ഛഹന ഒന്നറ്റ് സഹൈക്ഷായതിക്കക്ഷാഹമന്നറ്റ് 
കൈരുതതി വതിനവുഅം ഒപ്പഅം കൂടതി.അറപ്പക്ഷാള് അച്ഛന പറഞ്ഞു:"റമക്ഷാറന, ആ കൈലറ്റ് ഒന്നറ്റ് മക്ഷാറക്ഷാറമക്ഷാ ?
എങതില് അവതിഹടയഅം വൃതതിയക്ഷാക്കക്ഷാഅം!” വതിന ആ കൈലറ്റ് തള്ളതിമക്ഷാറക്ഷാന ശമതിച്ചു.
"അച്ഛക്ഷാ, ഈ കൈലറ്റ് അനങ്ങുന്നതില!"ഇതുറകൈടറ്റ് അച്ഛന വതിളതിച്ചുപറഞ്ഞു: "നതിഹന്റെ എലക്ഷാ ശകതിയഅം 
ഉപറയക്ഷാഗതിചറ്റ് തള്ളതിറനക്ഷാക്കറ്റ്!"അവന പതിഹന്നയഅം കൈലറ്റ് തള്ളതി. ഒരു രകയമതില.വതിന വശണ്ടുഅം 
വതിളതിച്ചുപറഞ്ഞു: "അച്ഛക്ഷാ എനതിക്കറ്റ് പറ്റുന്നതില!”
അറപ്പക്ഷാള് അച്ഛന അറങ്ങക്ഷാടറ്റ് വന്നതിടറ്റ് റചക്ഷാദതിച്ചു: "നതിഹന്റെ എലക്ഷാ ശകതിയഅം ഉപറയക്ഷാഗതിക്കക്ഷാനറല 
പറഞതറ്റ്?”
"എഹന്റെ എലക്ഷാ ശകതിയഅം എടുതതിട്ടുഅം ഇതറ്റ് അനങ്ങുന്നതില!” 
അച്ഛന ചതിരതിച്ചു ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് റചക്ഷാദതിച്ചു :"അറപ്പക്ഷാള് നശ എഹന്ന മററന്നക്ഷാ? നതിനക്കറ്റ് എഹന്റെ സഹൈക്ഷായഅം 
റചക്ഷാദതിക്കക്ഷാമക്ഷായതിരുന്നതിറല? നതിഹന്റെ ശകതിയക്ഷായതിഎഹന്ന കൈക്ഷാണക്ഷാതതിരുന്നഹതനക്ഷാ?”
അച്ഛന തുടര്ന: "ഇങ്ങഹനയക്ഷാണറ്റ് പലരുഅം.എഹനങതിലഅം സധ്വനമക്ഷായതി ഹചയ്തതറ്റ് പരക്ഷാജയഹപ്പടക്ഷാല് 
നതിരക്ഷാശരക്ഷാവുഅം.പതിഹന്ന അതതിഹന്റെ സങടമക്ഷായതിരതികഅം.
എന്നക്ഷാല് തഹന്റെ ചറ്റുമുള്ള ശകതികൈഹള ആ സമയഅം ആരുഅം കൈക്ഷാണക്ഷാറുമതില.അവരുഹട സഹൈക്ഷായഅം കൂടതി
റതടതിയക്ഷാറലക്ഷാ, പ്രശ്നങ്ങള് ലളതിതമക്ഷായതി പരതിഹൈരതികകൈയഅം ഹചയ്യേക്ഷാഅം.സധ്വനഅം മക്ഷാതക്ഷാപതിതക്ഷാക്കളുഅം 
അധദക്ഷാപകൈരുഅം സുഹൃത്തുക്കളുഹമലക്ഷാമക്ഷാണറ്റ് ഞക്ഷാന പറഞ ഈ ശകതി!”
പതിന്നശടറ്റ് വതിന അച്ഛഹന്റെ സഹൈക്ഷായറതക്ഷാഹട ആ കൈലറ്റ് ഉരുടതി മക്ഷാറ്റുകൈയഅം ഹചയ്തു. 
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അഞ്ജന ചന്ദ്രന 
10 എ

നന്ദേതിറകൈശഹന്റെ ശക്ഷാപഅം

കകൈലക്ഷാസതതില് പക്ഷാര്വതതി ഇലക്ഷാതതിരുന്ന ഒരു ദതിവസഅം ശതിവന നന്ദേതിറകൈശറനക്ഷാടറ്റ് പറഞ്ഞു 
ഞക്ഷാഹനക്ഷാരു തപസക്ഷാരഅംഭതികകൈയക്ഷാണറ്റ്.ഒരു കൈക്ഷാരണവശക്ഷാലഅം ഇവതിറടക്കറ്റ് ആറരയഅം 
കൈടതതിവതിടരുതറ്റ്.എഹന്റെ തപസതിനറ്റ് ഒരു ഭഅംഗവുഅം വരുതരുതറ്റ്. 
നന്ദേതിറകൈശന വതിനയറതക്ഷാഹട ആ ചമതല ഏഹറടുത്തു. 
അങ്ങഹന പരമശതിവന  തപസക്ഷാരഅംഭതിച്ചു. നന്ദേതിറകൈശന ഹതക്ഷാട്ടുമുന്നതില് ഒരു പക്ഷാററയക്ഷാടറ്റ് റകചര്ന 
നതിന. മരതതില് ചക്ഷാരതിയതിരുന. നല തണത കൈക്ഷാററററ്റ് നന്ദേതിറകൈശന അറതിയക്ഷാഹത മയങ്ങതിറപ്പക്ഷായതി. 
അറപ്പക്ഷാഴക്ഷാണറ്റ് പരമശതിവഹന കൈക്ഷാണക്ഷാന നക്ഷാരദന കകൈലക്ഷാസതതിഹലതതിയതറ്റ്. തപസതില് 
മുഴകൈതിയതിരുന്ന പരമശതിവഹന നക്ഷാരദന കൈണ്ടു. അറദഹൈതതിഹന്റെ തപസതിനറ്റ് വതിഘഅം വരുത്തുന്നതറ്റ് 
അപകൈടമക്ഷാഹണന്നറ്റ് അറതിയക്ഷാവുന്ന നക്ഷാരദന പക്ഷാര്വതതിഹയ കൈണ്ടതിടറ്റ് റപക്ഷാകൈക്ഷാഹമന്നറ്റ് തശരുമക്ഷാനതിച്ചു. 
പക്ഷാര്വതതിഹയ അറനധ്വഷൈതിചറ്റ് നടഹന്നങതിലഅം അവതിഹടഹയങ്ങുഅം കൈഹണ്ടതക്ഷാന നക്ഷാരദനറ്റ് കൈഴതിഞതില. 
പതിഹന്ന ഒരതിക്കല് വരക്ഷാഹമന്നറ്റ് കൈരുതതി നക്ഷാരദന തതിരതിച്ചു നടന. റപക്ഷാകുന്ന റപക്ഷാക്കതില് നക്ഷാരദന ഒരു 
കൈക്ഷാഴ്ച കൈണ്ടു. വതിശക്ഷാലമക്ഷായ ഒരു പക്ഷാറപ്പുറതറ്റ് പകതികൈളുഅം കൈക്ഷാട്ടുമൃഗങ്ങളുഅം വടമതിടതിരുന്നറ്റ് ഏറതക്ഷാ 
കൈക്ഷാരദഅം ഗസൗരവമക്ഷായതി ചര്ച ഹചയ്യുന. 
നക്ഷാരദന ഹതഹലക്ഷാന്നമരന. അവയഹട കൈണ്ണതിഹലങ്ങക്ഷാഹനക്ഷാനഅം അകൈഹപ്പടക്ഷാല്........
അന്നറ്റ് പകതികൈള്കഅം മൃഗങ്ങള്കഅം സഅംസക്ഷാരതിക്കക്ഷാനള്ള കൈഴതിവുണ്ടക്ഷായതിരുന. അവര് ആ കൈഴതിവതില് 
അഹൈങരതികകൈയഅം പരസ്പരഅം കൈലഹൈതികകൈയഅം ഹചയ്യുമക്ഷായതിരുന. 
ഒരതിക്കല് അവഹരലക്ഷാഅം നക്ഷാരദഹര ആക്രമതിചരുമക്ഷാണറ്റ്. അന്നറ്റ് ഭക്ഷാഗദതതിനറ്റ് രകഹപ്പട്ടു. അറന്ന 
തശരുമക്ഷാനതിചതക്ഷാണറ്റ്   അവറകൈളുഹട അഹൈങക്ഷാരഅം കുറയണഹമന്നറ്റ്. പതിന്നശടറ്റ് ആ കൈക്ഷാരദഅം മറനറപക്ഷായതി. 
പകതികൈളുഅം മൃഗങ്ങളുഅം നക്ഷാരദഹന കൈണ്ടു. "ദക്ഷാ, വരുന നണയന മുനതി.... "കൈടുവ വതിളതിച്ചുപറഞ്ഞു. 
നക്ഷാരദന ഹഞടറലക്ഷാഹട അവഹര റനക്ഷാക്കതി. അവഹയക്ഷാന്നടങഅം തഹന്ന ആക്രമതിക്കക്ഷാനള്ള 
തയക്ഷാഹറടുപ്പതിലക്ഷാഹണന്നറ്റ് നക്ഷാരദനറ്റ് മനസതിലക്ഷായതി. 
എങ്ങഹനഹയങതിലഅം രകഹപ്പടണഹമന്നറ്റ് നക്ഷാരദന ഉറപ്പതിച്ചു. ഭയറതക്ഷാഹട നക്ഷാരദന ചറ്റുഅം റനക്ഷാക്കതി. 
പതിന്നതില് അതതഗ്രമക്ഷായ പര്വതനതിരകൈള്. മുന്നതില് മഞ്ഞുരുകൈതി കൈരകൈവതിഹഞക്ഷാഴകുന്ന ഗഅംഗക്ഷാനദതി. 
ഹപഹടന്നറ്റ് നക്ഷാരദഹന്റെ മനസതില് ബുദതി ഉദതിച്ചു. അറപ്പക്ഷാറഴകഅം മൃഗങ്ങള് നക്ഷാരദന റനറര 
പക്ഷാഞ്ഞുവന. കധരദഅം സഅംഭരതിച്ചുഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് നക്ഷാരദന അവയഹട അടുറതക്കറ്റ് നടന. പകതികൈളുഅം 
മൃഗങ്ങളുഅം അത്ഭുതഹപ്പട്ടു. 
"റങ! ശത്രു ഞങ്ങളുഹട റനര്ക്കറ്റ് വരതികൈറയക്ഷാ.”
"ഞക്ഷാന നതിങ്ങഹള തതിരക്കതി എവതിഹടഹയലക്ഷാഅം നടന.... "അവരുഹട അടുഹതതതി നക്ഷാരദന 
പറഞ്ഞു. 
"എനതിനക്ഷാണറ്റ്....” അവര്ക്കറ്റ് അത്ഭുതമക്ഷായതി. "നക്ഷാരക്ഷായണ..... നക്ഷാരക്ഷായണ.... നതിങ്ങഹള ഒന്നടങഅം 
നശതിപ്പതിക്കക്ഷാന റവണ്ടതി പരമശതിവന മഹൈക്ഷാവതിഷ്ണുവതിഹന തപസ്സുഹചയ്യുന...”
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"റങ ? ഞങ്ങഹള നശതിപ്പതിക്കക്ഷാന തപസ്സുഹചയ്യുറന്നക്ഷാ.... എനതിനറ്റ്?” മൃഗരക്ഷാജക്ഷാവക്ഷായ സതിഅംഹൈഅം 
റചക്ഷാദതിച്ചു.
"എനതിഹനറന്നക്ഷാ ശതിവപക്ഷാര്വതതിമക്ഷാഹര നതിങ്ങള് കസധ്വരദമക്ഷായതി ജശവതിക്കക്ഷാന സമതതികന്നതിലഹത്ര!
പരമശതിവന തപസ്സു ഹചയ്യുറമക്ഷാള് അഹൈങക്ഷാരതികൈളക്ഷായ നതിങ്ങള് ബഹൈളമുണ്ടക്ഷാകന...."നക്ഷാരദന 
പറഞ്ഞു.
"ഓറഹൈക്ഷാ അങ്ങനക്ഷാണറല?”
നക്ഷാരദഹന്റെ വക്ഷാകകൈള് റകൈടറ്റ് പകതികൈളുഅം മൃഗങ്ങളുഅം ഒന്നടങഅം കകൈലക്ഷാസതതിറലക്കറ്റ് റപക്ഷായതി.
തഹന്റെ തന്ത്രഅം ഫലതിചതതിനറ്റ്  നക്ഷാരദന ഉള്ളതില് ചതിരതിച്ചു. 
മൃഗങ്ങളുറടയഅം പകതികൈളുറടഹയഅം ആര്പ്പുവതിളതികൈളുഅം അടഹൈക്ഷാസങ്ങളുഅം റകൈടറ്റ് നന്ദേതിറകൈശന 
മയക്കതതില് നതിനഅം ഹഞടതിഉണര്ന.അറപ്പക്ഷാഴക്ഷാണറ്റ് പകതികൈളുഅം മൃഗങ്ങളുഅം വരുന്നതറ്റ് നന്ദേതിറകൈശന 
കൈണ്ടതറ്റ്.ഉടനതഹന്ന അവരുഹട അടുറതക്കറ്റ് ഹചന്നറ്റ്  നന്ദേതിറകൈശന  പറഞ്ഞു.
"അറദഹൈഅം തപസ്സുഹടയ്യുകൈയക്ഷാണറ്റ്.അതതിനറ്റ് ഭഅംഗഅം വരക്ഷാന പക്ഷാടതില.ദയവറ്റ് ഹചയ്തറ്റ് നതിങ്ങള് പതിഹന്ന 
വരൂ.......”
"റപക്ഷാകൈക്ഷാനല ഞങ്ങള് വന്നതറ്റ്.ഞങ്ങഹള നശതിപ്പതിക്കക്ഷാനഹല അറദഹൈഅം തപസ്സു 
ഹചയ്യുന്നതറ്റ്.കൈക്ഷാടക്ഷാളഹന ഞങ്ങള് ഹകൈക്ഷാലക്ഷാന വന്നതക്ഷാ. ഹകൈക്ഷാലക്ഷാഹത ഞങ്ങള് റപക്ഷാവതില...."സതിഅംഹൈഅം 
അലറതി.കൈക്ഷാരദഅം അപകൈടമക്ഷാഹണന്നറ്റ് അറതിഞറപ്പക്ഷാള് നന്ദേതിറകൈശനറ്റ് റകൈക്ഷാപഅം 
നതിയന്ത്രതിക്കക്ഷാനക്ഷാവതില.അടുത നതിമതിഷൈഅം നന്ദേതിറകൈശന അവഹര ശപതിപ്പതിച്ചു.
"നതിങ്ങളുഹട സഅംസക്ഷാരറശഷൈതിഹയലക്ഷാഅം ഇന്നറ്റ് ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് നശതിച്ചുറപക്ഷാകൈഹട,നറ്റ്ങ്ങള് പരസ്പരഅം 
ശത്രുക്കളക്ഷായതി തശരഹട...
തമതില് തമതില് ഹപക്ഷാരുതതിമരതിക്കക്ഷാന ഇടവരഹട."റകൈക്ഷാപക്ഷാകുലനക്ഷായ നന്ദേതിറകൈശഹന്റെ ശക്ഷാപഅം 
ഫലതിച്ചു.
അനമുതല് അവരുഹട സഅംസക്ഷാരറശഷൈതി എഹന്നറന്നകമക്ഷായതി നഷഹപ്പട്ടു.അവയതിനഅം പരസ്പര 
ശത്രുക്കളക്ഷായതി കൈഴതിയന.

അരുണതിമ. പതി 
8 എ

മണ്മറഞ അനഭവഅം

ഞക്ഷാന ഇന്നറ്റ് അതതിരക്ഷാവതിഹല എഴറന്നറ്റു.മുറത്തു റപക്ഷായതി ഇരുന.അറപ്പക്ഷാഴക്ഷാ ഒക്ഷാര്തതറ്റ് ഇന്നറ്റ് 
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നമഹളലക്ഷാവരുഅം മൂകൈക്ഷാഅംബതികൈയതില് റപക്ഷാകുനഹവന്നറ്റ് തശരുമക്ഷാനതിചതിരുന.റവഗഅം തഹന്ന 
ഹറഡതിയക്ഷായതി.ഞക്ഷാനഅം റചചതിയഅം അമയഅം അച്ഛനഅം മൂതമയഅം മുതപ്പനഅം പക്ഷാപ്പനമക്ഷായതിരുന 
മൂകൈക്ഷാഅംബതികൈയതില് റപക്ഷാകൈക്ഷാനതിരുന്നതറ്റ്. ഹമയറ്റ് അവധതിയതിലക്ഷായതിരുന നമള് റപക്ഷായതിരുന്നതറ്റ്.യക്ഷാത്രയറ്റ് 
തുടക്കമക്ഷായതി.മുറന്നക്ഷാടറ്റ് നശങ്ങുറമക്ഷാള് പല പല മറനക്ഷാഹൈരമക്ഷായ ദൃശദങ്ങള് എഹന്റെ മനസതില് 
പ്രകൈടമക്ഷായതി.പചപ്പരവതക്ഷാനതി വതിരതിഹചക്ഷാരു മറനക്ഷാഹൈരമക്ഷായ വയല്,മൂളതിപ്പക്ഷാടറ്റ് പക്ഷാടതി പറന്നതിനടകന്ന 
മറനക്ഷാഹൈരമക്ഷായ പകതികൈള് എന്നതിങ്ങഹന മറനക്ഷാഹൈരമക്ഷായ കൈക്ഷാഴ്ചകൈള് എനതിക്കറ്റ് ആകൈര്ഷൈകൈമക്ഷായതി 
റതക്ഷാന്നതി.കൈക്ഷാസര്റഗക്ഷാഡറ്റ് എതതിയറപ്പക്ഷാള് ചക്ഷായ കുടതിച്ചു.യക്ഷാത്രയറ്റ് തുടക്കമക്ഷായതി.ഞക്ഷാന നല 
മയക്കതതിലക്ഷായതിരുന.മയങ്ങതിക്കഴതിഞറപ്പക്ഷാറഴകഅം സ്ഥലഅം 
എതക്ഷാറക്ഷായറതയള.മൂകൈക്ഷാഅംബതികൈയതില് എതതി അവതിഹട നതിന്നറ്റ് റൂഹമടുതറ്റ് ഫ്രഷൈക്ഷായറശഷൈഅം 
അമലതതില് റപക്ഷായതി മൂകൈക്ഷാഅംബതികൈ റദവതിഹയ പ്രക്ഷാര്തതിച്ചു. റശഷൈഅം പ്രസക്ഷാദഅം വക്ഷാങ്ങതി 
പുറതതിറങ്ങതിയറപ്പക്ഷാള് ചനയറ്റ് റനഹര എഹന്റെ കൈണ്ണറ്റ് റപക്ഷായതി. അച്ഛറനക്ഷാടറ്റ് എഹനക്ഷാഹക്കറയക്ഷാ 
വക്ഷാങ്ങതിതരക്ഷാന പറഞ്ഞു അറപ്പക്ഷാറഴകഅം എഹന്റെ മൂതമ എഹന്ന വഴക്കറ്റ് പറഞ്ഞു.അച്ഛന ഞക്ഷാന 
പറഞ സക്ഷാധനഅം വക്ഷാങ്ങതിതരക്ഷാന തയക്ഷാറക്ഷായതി. എനതിക്കറ്റ് ഏഹറ സറനക്ഷാശമക്ഷായതി. യക്ഷാത്ര 
മടങ്ങതി.വശടതിഹലതതി.

ഹൃദദ .എന
9 എ

പറയവക്ഷാനള്ളതറ്റ്

ഹവറുറതയതിരുന ഞക്ഷാന പക്ഷാടുന 
വതിഹൈധ്വല നതിമതിഷൈങ്ങറള നശ ഒഴതിഞ്ഞുമക്ഷാറൂ
പതതിരറ മതിഴതികൈളുഅം പകൈയറ റനക്ഷാടവുഅം 
നകൈരക്ഷാന ഹകൈക്ഷാതതികഹന്നക്ഷാരക്ഷാനനമക്ഷായറ്റ്
സുസ്നേതിഗധമക്ഷാക്കതിടുഅം സ്പര്ശവുഅം 
വക്ഷാഴ്വതിഹന്റെ നതിറമക്ഷാര്ന്ന റകൈവലക്ഷാഹക്ഷാദങ്ങളുഅം 
തക്ഷാരകൈഅം റപക്ഷാഹല ചതിരതികവക്ഷാനഅം
സക്ഷാധതികമക്ഷാഹറക്ഷാരു മര്തദനക്ഷായറ്റ് നശ
എന ചണ്ടതിലലതിവതിന നതിറമണതിഞ്ഞു
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നതിന സധ്വപഅം ഞക്ഷാറനക്ഷാ തകൈര്തടുക്കതി
വതിതുമക്ഷാന ഹകൈക്ഷാതതികന്ന കൈണ്ണുകൈളക്ഷാല്
നശ എത്തുഹമന മുന്നതിഹലനഹമനഅം
പറയവക്ഷാനതിനതിയഅം ഹകൈക്ഷാതതികവക്ഷാഞക്ഷാന
കൈക്ഷാര്റമഘഅം വശണ്ടുഅം വതിതുമ്പുഅം റപക്ഷാഹല
ചതിറകൈടതിയല ശബ്ദഅം റകൈള്കഅം റപക്ഷാഹല
കൈടലതിരമതിന ശ്രുതതി മശട്ടുഅം റപക്ഷാഹല 
നതിന മനസതില് ഞക്ഷാന രക്ഷാഗമക്ഷായതി
എന്നഴകൈതില് നശ പറവയക്ഷായതി
പറക്കക്ഷാഅം ഇനതിയഅം ഇനതിയഅം ദൂഹര
വതിഹൈക്ഷായസതിലലതിയക്ഷാന ശമതികവതിന നശ.....

കൈശര്തന .പതി
8.എ

ഗക്ഷാനതിജതി നമ്മുഹട രക്ഷാഷ്ട്രപതിതക്ഷാവറ്റ്-പുറനക്ഷാള് കുറതിപ്പറ്റ്

സതദതതിറന്റെയഅം അഹൈതിഅംസയറടയഅം മക്ഷാഹൈക്ഷാതദഹത പ്രകൈശര്തതികകൈ 
മക്ഷാത്രമല,സധ്വജശവതിതതതിലൂഹട അതറ്റ് പ്രക്ഷാവര്തതികൈമക്ഷാകകൈ കൂടതി ഹചയ്തു എന്നതക്ഷാണറ്റ് ഗക്ഷാനതിജതിഹയന്ന
മനഷൈദറസ്നേഹൈതിയഹട നതിതദനൂതനതധ്വഅം.ആ മഹൈക്ഷാതക്ഷാവതിഹന്റെ ബക്ഷാലദകൈക്ഷാലഅം മുതല് അവസക്ഷാന 
നതിമതിഷൈഅം വഹരയള്ള ജശവതിതതതിഹല ചതില സുപ്രധക്ഷാനസഅംഭവങ്ങള് ഉള്ഹക്കക്ഷാള്ളതിച 
പതി.ടതി.മുരുകൈചഹന്റെ ഒരു പുസ്തകൈമക്ഷാണറ്റ് 'ഗക്ഷാനതിജതി നമ്മുഹട രക്ഷാഷ്ട്രപതിതക്ഷാവറ്റ് ' എന്നതറ്റ്.
ജടതിലങ്ങളുഅം സങശര്ണങ്ങളുമക്ഷായ ഇന്നഹത എലക്ഷാ ജശവതിതപ്രശ്നങ്ങറളയഅം സതദതതിഹതയഅം 
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അഹൈതിഅംസറയയഅം ദതിവദദശപ്തതിയതില് വശകതികകൈയഅം ആ ഹവളതിചതതിലൂഹട അവഹയ 
വതിലയതിരുത്തുകൈയഅം ഹചയ്തു എന്നതക്ഷാണറ്റ് ഗക്ഷാനതിയന ചതിനക്ഷാഗതതിയഹട 
കവശതിഷദഅം.സതദതതിഹന്റെയഅം അഹൈതിഅംസയഹടയഅം മക്ഷാഹൈക്ഷാതദഹത ഊന്നതിപ്പറയകൈ 
മക്ഷാത്രമല,സധ്വജശവതിതതതിലൂഹട അതറ്റ് പ്രക്ഷാവര്തതികൈമക്ഷാകകൈ കൂടതി ഹചയ്തു എന്നതക്ഷാണറ്റ് ഗക്ഷാനതിജതിയഹട 
ജശവതിതഹത നതിതദനൂതനമക്ഷാകന്നതറ്റ്.ആദര്ശങ്ങള്കറവണ്ടതി ദക്ഷാഹൈതികന്നറതക്ഷാഹടക്ഷാപ്പഅം,അതതിനക്ഷായതി 
തദക്ഷാഗങ്ങള് അനഭവതികകൈയഅം ഹചയ്തു ആ മഹൈക്ഷാതക്ഷാവറ്റ്.സഹൈകൈരണതതിഹന്റെയഅം 
സന്മറനക്ഷാഭക്ഷാവതതിഹന്റെയഅം ദതിവദദശപ്തതിയതില് പുലരുന്ന ഒരു രക്ഷാഷ്ട്രഹത വതിഭക്ഷാവനഅം ഹചയ്ത ആ പവതിത്ര 
ജശവതിതഹത പതിന്തുടരുന്ന ജശവചരതിത്ര ഗ്രന്ഥമക്ഷാണശ പുസ്തകൈഅം.ഗക്ഷാനതിയന ചതിനയഹട 
പ്രക്ഷാറയക്ഷാഗതികൈത തര്ക്കവതിഷൈയമക്ഷാകുന്ന ഇന്നഹത സക്ഷാഹൈചരദതതില്,അനദശധ്വക്ഷാസറതക്ഷാളഅം 
പ്രവക്ഷാചകൈതുലദമക്ഷായ പരതിശുദതിയഅം ആതക്ഷാര്ഥതയഅം ജശവതിതതതില് കൈക്ഷാത്തുസൂകതിച ആ 
യഗപുരുഷൈഹന്റെ വക്ഷാകകൈള്കഅം പ്രവൃതതികൈള്കഅം പ്രസകതിറയറുകൈയക്ഷാണറ്റ്.
കൈശര്തന .പതി
8.എ

പക്ഷാര്വതതി .സതി
8.എ

കൈരതിമുകൈതില് വറന്ന

കൈരതിമുകൈതിഹല.... കൈരതിമുകൈതിഹല....
നതിനറദഹൈഅം നശലതിചറലക്ഷാ
കൈരതിമുകൈതിഹല.... കൈരതിമുകൈതിഹല....
നതിന ചണ്ടു കൈറുതറലക്ഷാ
നതിഹന്റെ കൈണ്ണതില് വതിങ്ങതി-
നതില്കമക്ഷാ ഹവള്ളഅം 
ഒന്നറ്റ് തക്ഷാറഴക്കറ്റ് തരുറമക്ഷാ.
പക്ഷാവഹപ്പട മനഷൈദരുഹട-
ദക്ഷാഹൈഹമക്ഷാന്നറ്റ് മക്ഷാറതി തരുറമക്ഷാ....
ഹപക്ഷാടതിചതിരതികന്ന ഹവയതിലതിഹന്റെ
കൈരയന്ന മനസക്ഷാക്കതി തരുറമക്ഷാ....
കൈരതിമുകൈതിഹല.... കൈരതിമുകൈതിഹല....
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സക്ഷാധതികൈ ശങര്
9.എ

ചക്കപ്പഴഅം 

റതനൂറുഹന്നക്ഷാരു പഴമക്ഷാറണ 
റതനരുചതിയഹള്ളക്ഷാരു പഴമക്ഷാറണ 
കൈണ്ടക്ഷാല് ഞക്ഷാഹനക്ഷാരു റകൈമതക്ഷാന
തതിന്നക്ഷാല് നക്ഷാവതില് ഹകൈക്ഷാതതിയൂറുഅം 
ചളു ചളു ചളകൈള് അടുക്കശടറ്റ്
ചവതിണശഅം വള്ളശഅം ഹകൈടശടറ്റ്
മുള്ളതിന റവലതി തശര്തതിടറ്റ്
അകൈതതിരതികഅം കുഞന്മക്ഷാര്!

    അര്ജുന എ.ഹകൈ
       8-B

Page No 41



മമാഗസസിന

    റകൈമതഅം                                                                                                          
ഹകൈക്ഷാമ്പുഅം തുമതിയമതിലറലക്ഷാ
കുഅംഭ കുലക്കക്ഷാനതിലറലക്ഷാ
ഹകൈക്ഷാച്ചുകുറുമ്പുകൈളതിലറലക്ഷാ
വമ്പു പറയക്ഷാനതിലറലക്ഷാ
എങതിലമതിതതിറകൈമതഅം
എങ്ങഹന വഹന്നന്നറതിയക്ഷാറമക്ഷാ
മണ്ണതിഹലക്ഷാളതിച്ചു കൈതിടന്നശടുഅം
ഞക്ഷാനതിഹമക്ഷാന കുഴതിയക്ഷാന........
                        

നന്ദേന റമക്ഷാഹൈന
8 A

മമാനബകേക്കുടവളം മുതശബയളം!

പണ്ടുപണ്ടെണ് ഇളംഗണ്ളളംണ്ടെബറലെ ഒരു ഗമാമതബലെണ്ഒരു മുതശബ ഉണ്ടെമായബരുന.എനളം 

ചനയബലെണ് സൂപ്പുമമായബ എത്തുന്ന ആ മുതശബ എവബടന വരുനറവകന്നമാ, 

കപറരനമാറണകന്നമാ എറന്നമാനളം ആരണ്ക്കുളം അറബയബല്ല.പകക്ഷ, അവരണ് റകേമാണ്ടുവരുന്ന 

സൂപബനണ് ഉഗനണ് സസ്വമാദമായബരുന.

മുതശബയറട സൂപണ് ഏററ ഇഷ്ടമമായബരുന കേമാകരരമാ എന്ന കുടബകണ്. ഈ മുതശബയറട 

വജീടണ് എവബറടയമായബരബക്കുളം?ഒന കേണ്ടുപബടബച്ചമാകലെമാ?ഒരബകലെണ് കേമാകരരമാ ചബനബച്ചു.

ഒരു ദബവസളം സൂറപല്ലമാളം വബറ്റു തജീരണ്ന്നകപമാളണ് മുതശബ പമാത്രവറമടതണ് 

കപമാകേമാറനമാരുങ്ങബ.അകപമാളണ് നമ്മുറട കേമാകരരമാ എന റചറയകന്നമാ?മുതശബ അറബയമാറത

പബന്നമാറലെ വച്ചുപബടബച്ചു.അങ്ങറന നടനനടന്നണ് മുതശബ ഒരു കുന്നബറന്റെ മുകേളബറലെതബ. 

മുതശബയറട പബന്നമാറലെ കേമാകരരമായളം.

കുന്നബറന്റെ ഏറ്റവളം മുകേളബറലെതബയകപമാളണ് അവബറടയതമാ മുതശബയറട വജീടണ്. ആ റകേമാച്ചു 

കുടബലെബലെണ് തറന്റെ ഒഴബഞ്ഞ കുടളം റകേമാണ്ടെണ് വച്ചണ് മുതശബ പുറത്തു വന. കേമാകരരമാ ഇറതല്ലമാളം 

Page No 42



മമാഗസസിന

കനമാകബ ഒരു മരതബനു പബന്നബലെണ് മറഞ്ഞുനബല്പണ്പുണ്ടെമായബരുന. പബറന്ന മുതശബ റചന്നതണ് 

ഒരു ഭജീമനണ് കുടതബനുള്ളബകലെക്കു കനമാകബ മുതശബ പമാടമാനണ് തടങ്ങബ:

"മമാജബകേണ് കുടകമ,മമാജബകേണ് കുടകമ

സൂപ്പുണ്ടെമാകബതരകണ നജീ

സസ്വമാകദറുറന്നമാരു സൂപ്പുറണ്ടെങ്കബലെണ് 

ചനയബലെണ് കകേമാണ്ടു വബലമാകലെമാ!"

റപറടന്നണ് അവബടമമാറകേ സൂപബറന്റെ മണളം പരന.കേമാകരരമായണ് തറന്റെ കേണ്ണുകേറള 

വബശസ്വസബകമാനണ് കേഴബഞ്ഞബല്ല.ഭജീമനണ് കുടതബനുള്ളബലെണ് നബനളം ആവബപറതണ്കുന്നതണ് കേമാകരരമാ 

കേണ്ടു. മുതശബ ഒരു വലെബയ മൂടബ എടതണ് ഭജീമനണ് കുടളം അടച്ചു വച്ചു. എന്നബടണ് കുടബലെബറന്റെ 

ഉള്ളബകലെകണ് കപമായബ.

ഈ സമയളം മരതബനു പബന്നബലെണ് നബനളം കേമാകരരമാ ഭജീമനണ് കുടതബനടറതതബ. അതബറന്റെ 
മൂടബ തറന  കനമാകബ. അതബലെണ് നബററയ സസ്വമാദുള്ള സൂപണ്!നല്ല വബശപ്പുണ്ടെമായബരുന്ന കേമാകരരമാ 
കവഗളം കുറച്ചണ് സൂറപടതണ് കുടബച്ചു.

  -അനുശജീ 

       9 എ

പ്രകൈദതതിയഅം മനഷൈദനഅം

പ്രക്രതതിയഅം മനഷൈദനഅം 
ഒത്തു റചര്ന്ന ദതിനഅം വന
മക്ഷാമയതില്പ്പശലതിയതില്
ആടുന്ന പൂവുകൈള്
പൂമക്ഷാറകൈള് പതിഹന്ന 
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ആടുന്ന ചതിലകൈള്
ഒരു ദതിനഅം നക്ഷാഅം വരുഅം 
ഇന്നറ്റ് നക്ഷാഹമക്ഷാന്നറ്റ്
പ്രക്രതതിഹയക്ഷാന്നറ്റ്...
                       

  റഗക്ഷാപതികൈ കൃഷ്ണന 
          9 ബബ

ആരക്ഷാണറ്റ് ?

മൂ മൂ മൂളണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ് 
മൂമൂ മൂമൂ മൂങ്ങചന
ക്രശ ക്രശ കൈരയണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ്
 ക്രശ ക്രശ ക്രശ ക്രശ ചശവശടറ്റ്
മതിന്നതിനടക്കണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ്
മതിനഅം മതിന്നക്ഷാമതിനങ്ങക്ഷാണറ്റ്   
                             
                                        

 അനശശ ഹകൈ
             9 എ

പക്ഷാറതി വരുഹന്നക്ഷാരു പൂമക്ഷാറ

തതതിതതതി തക്ഷാളതതില് തുള്ളുഅം തതറമ 
നതിഹന്റെ റപഹരനക്ഷാ അറതിഞതിലറലക്ഷാ

Page No 44



മമാഗസസിന

പക്ഷാറതി പക്ഷാറതി റപക്ഷാവക്ഷാഹത ദൂഹര ദൂഹര മറയക്ഷാഹത 
റപഹരനക്ഷാ നക്ഷാറളതക്ഷാ ഹചക്ഷാല്ലൂ തതറമ
റപഹരനക്ഷാ നക്ഷാറളതക്ഷാ ഹചക്ഷാല്ലൂതതറമ
റപക്ഷാരു റപക്ഷാരു നശ പക്ഷാലതരക്ഷാഅം
പുതരതി ഹനലതിന റചക്ഷാറുതരക്ഷാഅം
പക്ഷാറതി പക്ഷാറതിറപ്പക്ഷാകൈക്ഷാഹത ദൂഹര ദൂഹര മറയക്ഷാഹത
റപഹരനക്ഷാ നക്ഷാറളതക്ഷാ ഹചക്ഷാലതതറമ
റപഹരനക്ഷാനക്ഷാറളതക്ഷാ ഹചക്ഷാല്ലൂ തതറമ
                             
                                                              

 -അർജ്ജുൻ  റകേ
       8 B

    ആകേമാശളം

ആകേമാശമുറണ്ടെമാരു 
റവള്ളമാനകപമാറലെ
അമബളബയറണ്ടെമാരു
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പപടളം കപമാറലെ 
നക്ഷത്രറമമാറകയളം
ഉകപരബകപമാറലെ
കമഘങ്ങളകയമാ
കേരബമമാറകപമാറലെ
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അര്ഷൈ. 
X A

പക്ഷാറതി വന്ന വണ്ടറ്റ്

പക്ഷാറതി നടകഅം വണ്ടറ്റ്
മൂളതിപ്പക്ഷാടുനണ്ടറ്റ്
മൂളതിപ്പക്ഷാടുഅം വണ്ടറ്റ്
പൂവതിലതിരതികുനണ്ടറ്റ്
പൂവതിലതിരതികഅം വണ്ടറ്റ്
പൂറനനണ്ണുനണ്ടറ്റ്
പൂറനനണ്ണുണഅം  വണ്ടറ്റ്
പമാറബകപമായത കേകണ്ടെ

Page No 47



മമാഗസസിന

  
  ഹൃദദ്യ എൻ
          9 എ

ഹപരുമഴക്കക്ഷാലഅം

പൂക്കക്ഷാത വസനമക്ഷായതി ഹപയ്യേക്ഷാതമഴയക്ഷായതി
മനസതില് വതിങ്ങുന പ്രവക്ഷാഹൈസന്നദമക്ഷായതി
കൈക്ഷാതതിരതികറമക്ഷാഹഴക്ഷാഹക്കയഅം കൈക്ഷാലഅം ഒഴകന
എറന്നയഅം നതിറന്നയഅം പതിഹന്ന നമറളയഅം
ഇനതിയഹമക്ഷാരു വസനഅം വന്നശടുറമക്ഷാ
ഇരുവര്കമതിടയതിറലഹക്കതതിടുറമക്ഷാ
ഞക്ഷാനഅം മക്ഷാറതി എന്നഴകുഅം മക്ഷാറതി
നശയഅം മക്ഷാറതി നതിന മസൗനവുഅം മക്ഷാറതി
പതിരതിയക്ഷാന നമുക്കറ്റ് കുറകകൈയക്ഷായതി
കവഢൂരദപവതിഴമുത്തുവക്ഷാതതില്
എഹന്റെ മനസറ്റ് നതിന്നതില് സമര്പ്പതികറമക്ഷാള്
അറതിയക്ഷാഹത റമക്ഷാഹൈതിച്ചുനശ നതിഹന്റെ
മനസറ്റ് ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് എഹന്ന മനസതിലക്ഷാകഹമന്നറ്റ്
ഇറപ്പക്ഷാള് എഹന്റെ മനസറ്റ് എനതിക്കറ്റ് നഷമക്ഷായതിരതികന
അര്പ്പതിചതിടക്ഷാഅം ആയതിരഅം കൈണ്ണശര്കൈണങ്ങള്
സധ്വപഹക്കക്ഷാടക്ഷാരകൈതതിന പടതി വക്ഷാതതില്ക്കല്
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കേദ്യഷ്ണപ്രബയ റകേ

9 എ

ചതിന്നനഅം കൈണ്ടനഅം

മഹൈക്ഷാ വതിരുതനക്ഷാണറ്റ് ചതിന്നന ചഹണ്ടലതി.ഒരു ദതിവസഅം അവന തശററതടതി ഒരു വശടതിഹലതതി.വലക്ഷാഹത 
വതിശകന.എഹനങതിലഅം കൈഴതിക്കക്ഷാഅം, ചതിന്നനഅടുക്കളയതിറലക റപക്ഷായതി.അറപ്പക്ഷാഴതക്ഷാ ഹതക്ഷാട്ടുമുന്നതില് 
ഒരു കൈണ്ടന പൂച .ചതിന്നഹന കൈണ്ടതുഅം അവന ചക്ഷാടതി വശണ.കൈണ്ടഹന്റെ കൂര്ത പലകൈളുഅം നശളന 
നഖവുഹമക്ഷാഹക്ക കൈണ്ടതുഅം ചതിന്നന ജശവനഅം ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് ഓടതി.
                  ചണ്ടലതി ഓടതി വതിടക്ഷാഹകൈ
                  കൈണ്ടന പൂച പതിന്നക്ഷാഹല
                   തടശഅം മുടശഅം വശടക്ഷാഹകൈ
                    തടതിമറതിഞ്ഞു തടുപുടു ധുഅം
വജീടബറന്റെ പുറതണ് ഇറങ്ങമാൻ പറ്റമാറത ചബന്നൻ  വലെഞ്ഞു.കേണ്ടെറന്റെ വമായബലെമായത 
തറന്ന.അകപമാഴമാണണ് ചബന്നൻ അടകളയബല് ഒരു മതങ്ങ കേണ്ടെതണ്.ചബന്നൻ 
പമാഞ്ഞുറചന്നണ് കൂർത പല്ലുറകേമാണ്ടെണ് മതങ്ങ തരന.എന്നബടണ് മതങ്ങയറട ഉള്ളബകലെകണ് 
കേയറബപബന്നമാറലെ കേണ്ടെ മണ്ടെൻ അത കേണ്ടു.അവൻ വബടകമമാ?കേണ്ടെൻ 
മതങ്ങയറടഉള്ളബകലെകണ് തലെയബട്ടു.ചബന്നനണ് കേടകമാനുള്ള വലുപകമ 
അതബനുണ്ടെമായബരുന.കേണ്ടെറന്റെ തലെ മതങ്ങയബല് കുടങ്ങബകപമായബ.അകപമാകഴക്കുളം തട്ടുളം മുട്ടുളം
കകേടണ് വജീടമ അവബകടകണ് എതബ.മതങ്ങയബല് തലെ ഇടണ് കേബടക്കുന്ന കേണ്ടെറനയമാണണ് 
വജീടമ കേണ്ടെതണ്.
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    -കമഘന .എസണ്.എളം

     8 ബബ

        തമപ...

ഓണകമാറ്റബലെണ് ചമാഞമാടറന്നമാരു
തമപകവ, പറയമാകമമാ
എങ്ങറന കേബടജീയഴകകേറുറന്നമാരു
റവണ്മ നബനറകന്നറബയമാകമമാ
“ആകേമാശറതമാരു പമാല്കബണളംകപമാല്
 അമബളബമമാമൻ വന്നകപമാ
ഓണനബലെമാവബല് മുങ്ങബകകറബ
അങ്ങറന കേബടജീ റവള്ളനബറളം!”
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ആതബര രമാഘവൻ

    8 ബബ

   നബഴല്

എറന്റെ കൂറടറയനമുള്ള
കൂട്ടുകേമാരനമാണണ്!
കതമാളുരുമബറയമാപറമനളം
കൂടബന്നവനമാണണ്!
ഉച്ചകയമാളറമനവൻ
എറന്റെ മുന്നബലെമാണണ്!
ഉച്ച കേഴബറഞ്ഞനമവൻ
എറന്റെ പബന്നബലെമാണണ്!
ഞമാനബരബക്കുളം കനരറമറന്റെ
ചമാരബയബരബകപമാറന
വജീടബനകേതകണ് നബറന്ന
എത്ര ഞമാൻ ക്ഷണബച്ചു
അപറഴമാറകറയറന്നവബടണ് 
എങ്ങു കപമാറയമാളബച്ചു?
                                                    

Page No 51



മമാഗസസിന

  ഐശധ്വരദ ടതി
        9 ബബ

തതമ

മൂത്തുപഴത്തു മതങ്ങ
ഹകൈക്ഷാതക്ഷാഹനതതി തതമ
പമതിയടുത്തു പൂചമ
പക്ഷാറതിയകൈന തതമ

അവതിനക്ഷാശറ്റ്.ഹകൈ
           9.ബതി

റസ്നേഹൈഅം

കൈതിനക്ഷാവറ്റ് നമുക്കറ്റ് സധ്വനമല
പുലരുറമക്ഷാള് മറഞതിടുഅം
നതിലക്ഷാവുഅം നമുക്കറ്റ് സധ്വനമല
ഒക്ഷാര്മകൈള് പതിഹന്നയഅം ഹതക്ഷാട്ടുണര്ത്തുഅം
സധ്വനഹമന്നറ്റ് ഹനറഞക്ഷാടു റചര്തറ്റ്
പറയക്ഷാന
വക്ഷാങ്ങതിയഅം ഹകൈക്ഷാടുത്തുഅം ഹകൈക്ഷാതതിതശരക്ഷാത
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റസ്നേഹൈഅം മക്ഷാത്രഅം
                                       

അമൃത എഅം 
     9 ബതി

സക്ഷാരതിറമളഅം

 കുറടന്നതിറങ്ങതിയ കുറടദക്ഷാഹളലക്ഷാഅം
സക്ഷാരതിയഅം ചറതിയറങ്ങക്ഷാടമക്ഷായതി
ഓറഞറ്റ് ജതിഞയ്യേഅം പക്ഷാടതിവന
മതങ്ങ ഹചക്കറനക്ഷാ പതിപതിയൂതതി
കൈടുഅംപച സക്ഷാരതിയടുത്തു വന
ഹവണ്ടക്കയക്ഷാദദമറങ്ങക്ഷാടതിഹയതതി,
പൂമഞ സക്ഷാരതിയഅം ചറതിവുന
ഏതപ്പഴകടതി തതിതകൈഅം റതക്ഷാഅം
തക്കക്ഷാളതികടതിയരുണ്ടുരുണ്ടറ്റ്
ഹചന്നതിറഅം സക്ഷാരതി ഉടുഹതക്ഷാരുങ്ങതി
ബശററ്റ്റൂടറ്റ് നതിക്കണ നതിപ്പറ്റ് കൈറണ്ടക്ഷാ
പളപളമതിനന്ന പചസക്ഷാരതി
റമലക്ഷാഹകൈ ചറതിയടുഹതക്ഷാരുങ്ങതി
കൈക്ഷാറബജറ്റ് ഹവയതിലതറ്റ് വക്ഷാടതിടക്ഷാഹത
മുരതിങ്ങക്ക കുടഹന്റെ കുടയതിറലറതി
കുറടന്നതിറങ്ങതിയ കുറടദക്ഷാഹളലക്ഷാഅം 
സക്ഷാരതിയടുഹതക്ഷാരു റമളമക്ഷായതി
തതിതതിരതി തതിതതിരതി തക്ഷാളമതിട്ടു
സക്ഷാരതിറമളക്ഷാങഅം ഹപക്ഷാടതിഹപക്ഷാടതിച്ചു
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  റമഘ. എഅം
  X A

പുലരതി മഞതിന കൈശഴതില്
 സക്ഷായനനതതില് പറഹന്നത്തുഅം പൂമക്ഷാററ
സക്ഷാദൃശദകൈലന പൂണ്ടവറള
റശധ്വതമണതിമക്ഷാലകൈള്ക്കതിടയതിലൂഹട പറയഅം
ശശതളമക്ഷാഹയക്ഷാരു പൂമക്ഷാററ
മലതികൈപവതിന മുകൈളതിലഅം നശ
മഞതിമപണ്ടു നതിലതതിറല
ആയതിരഅം സൂരദനഅം ചന്ദ്രനഅം നശഹറ
ആകൈക്ഷാശഅം ചറതിപ്പറകന്നവര്
എന ജശവതിതതതിന ബതിഅംബമക്ഷാഅം നശ
എന സധ്വക്ഷാതന്ത്രതതിന തുകൈല്തക്ഷാളുകൈള് 
പുലരതിമഞതിന റശക്ഷാഭ വര്ദതികമക്ഷാറവള
പൂമക്ഷാറയറ്റ് അനദതിനമക്ഷാണറപക്ഷാലഅം
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  ശശമയതി ബതി എസറ്റ് 
                     9 എ

ഭഅംഗതിറയറുഅം പൂക്കള്

ഹവള്ളതതില് വതിരതിയന്ന പൂറവ ഹവള്ളതതില് വതിരതിയന്ന പൂറവ
ചന്ദേറമഴഅം കൈക്ഷാണക്ഷാ നതിനഹട റപഹരക്ഷാനഹചക്ഷാലക്ഷാറമക്ഷാ പൂറവ
തക്ഷാമരയക്ഷാഹണഹന്റെ റപരറ്റ് തക്ഷാമരയക്ഷാഹണഹന്റെ റപരറ്റ്
പൂക്കളതില് രക്ഷാജകുമക്ഷാരതി ഞക്ഷാഹനന്ന റപരക്ഷാണറലക്ഷാ
ചവന്ന നതിറമുള്ള പൂറവ ചവന്ന നതിറമുള്ള പൂറവ
ചന്ദേറമഴഅം കൈക്ഷാണക്ഷാ നതിനഹട റപഹരക്ഷാനഹചക്ഷാലക്ഷാറമക്ഷാ പൂറവ
പനതിനശരക്ഷാണറലക്ഷാ പനതിനശരക്ഷാണറലക്ഷാ
പൂക്കളതില് ഏറവുഅം സുന്ദേരതി ഞക്ഷാഹനന്ന പൂവക്ഷാണറലക്ഷാ
ഹവള്ള നതിറമുള്ള പുറവ ഹവള്ള നതിറമുള്ള പൂറവ
ചന്ദേറമഴഅം കൈക്ഷാണക്ഷാ നതിനഹട റപഹരക്ഷാന ഹചക്ഷാലക്ഷാറമക്ഷാ പൂവറ്റ്
മുലയക്ഷാഹണഹന്റെ റപരറ്റ് മുലയക്ഷാഹണഹന്റെ റപരറ്റ്
പൂക്കളതില് ഏറവുഅം സുഗനഅം ഞക്ഷാഹനന്ന പൂവതിനക്ഷാണറലക്ഷാ
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         വബകവകേണ്.എളം. ബബ

             9.ബബ

ഭൂതകൈക്ഷാല സ്മരണകൈള്

മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്
കൈളകൈളഹമക്ഷാഴകുന്ന പുഴതന കൈരയതില്
നശ കൈളതിറതക്ഷാണതിയണ്ടക്ഷാക്കതി കൈളതിച്ചു രസതിചതിറല
ആ പുഴഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ കൈളതിഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ്
മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്
നതിഹന്റെ മുറഹത പക്ഷാടവരമതിലൂഹട
നശയഅം നതിഹന്റെ കൈളതിറതക്ഷാഴതിയഅം ഒക്ഷാടതി നടന്നതിറല
ആ വയഹലവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ 'സഖതി'ഹയവതിഹടയതിന്നറ്റ്
മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന നതിന
ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്തചറ്റ്
നതിഹന്റെ വതിദദക്ഷാലയ മുറഹത റതന്മക്ഷാവതിന ഹകൈക്ഷാമ്പുകൈളതില്
നശയഅം നതിഹന്റെ  കൂട്ടുകൈക്ഷാരുഅം കൈളതിച്ചു മതതിചതിറല
ആ മക്ഷാഹവവതിഹടയതിന്നറ്റ് ആ കൂട്ടുകൈക്ഷാഹരവതിഹടയതിന്നറ്റ്
മക്ഷാനവക്ഷാ നശഹയക്ഷാറന്നക്ഷാര്കവതിന
നതിന ഭൂതകൈക്ഷാലഹതകറതിചറ്റ്....
                                               

ആദതിതദന ഹകൈ 
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   9 എ

അര്ചന

ഉണ്ണതിക പക്ഷാവക്ഷാട തശര്ക്കക്ഷാന
ഉണ്ണതിക പൂറമട തശര്ക്കക്ഷാന
ഉണ്ണതികൈളുല്സക്ഷാഹൈറമക്ഷാഹട
ഉണ്ണക്ഷാതുറങ്ങക്ഷാതതിരതിപ
ക്രതിസ്തുമസറ്റ്  രക്ഷാത്രതിയതിഹലങ്ങുഅം
ഹവള്ളതിനതിലക്ഷാവു പരന
ഹവണ്മഞ്ഞുറഞ്ഞുകുണളതിര്ഹക്ക
പുല്കടതി ഉണ്ണതി പതിറന
ഉണ്ണതികൈള് റമക്ഷാദമണഞ്ഞു
ഉണ്ണതികക്കകുപ്പതി നതിരന
ഉണ്ണതികസമക്ഷാനമക്ഷായതി
                         

മലയക്ഷാളഅം

ഹപക്ഷാറന്നക്ഷാണതതിന നക്ഷാറടതറ്റ്
പൂക്കള് ചതിരതികഅം മലയക്ഷാളഅം
പുതരതിയണ്ണുഅം നക്ഷാറടതറ്റ്
പുഞകൈള് വതിളയഅം  നക്ഷാറടതറ്റ്
പക്ഷാലക്ഷാഹറക്ഷാഴകുഅം നക്ഷാറടതറ്റ്
നശലക്കക്ഷാറണതി മലയക്ഷാളഅം
നന്മകൈള് നതിറയഅം നക്ഷാറടതറ്റ്
നമ്മുഹട രക്ഷാജദഅം മലയക്ഷാളഅം

  രക്ഷാഹുല് എഅം
           9 എ

മധുരഅം 
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കൈടലകൈറളഴകൈടറക്കണഅം
കൈക്ഷാണക്ഷാതശരഹതറതണഅം
കൈടലകൈടഹന്നക്ഷാരു കൂടരുമക്ഷായതി
കൈഥകൈള് പറഞ്ഞു രസതിറക്കണഅം
കൈടറലക്ഷാരഹത ഹചക്ഷാരതിമണലതില് 
കൈവതിതകൈള് പക്ഷാടതിയതിരതിറക്കണഅം
കൈദനതശയതില് എരതിയറമക്ഷാഴശ
കൈക്ഷാഴ്ചകൈള് സക്ഷാനധ്വനമക്ഷാറകൈണഅം
കൈഹണ്ടക്ഷാരു കൈക്ഷാഴ്ചകൈള് മധുരഅം പറക
കൈക്ഷാണക്ഷാതതതിനക്ഷാണതതിമധുരഅം

                                                        

  മക്ഷാളവതികൈ 
       9  A

ഞണ്ടു പറഞതറ്റ്
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ഹപക്ഷാടവരമതിന റപക്ഷാടതിലതിരതികഅം 
വലദമക്ഷാവനഞറണ്ടക്ഷാടതി
മക്കഹളനതിങ്ങള്  പതിറന്നക്ഷാടല
മുറന്നക്ഷാടക്ഷാഞ്ഞു നടറക്കണഅം 
കൈത്രതികൈ റപക്ഷാലക്ഷാ തള്ളക്കക്ഷാലകൈള്
കൂടതില് നതിനമുയര്തതിയവര്
ഒന്നക്ഷായതിങ്ങഹന ഹചക്ഷാലന
എങ്ങതിഹനയക്ഷാണതറ്റ്-കൈക്ഷാടക്ഷാറമക്ഷാ
വലദമക്ഷാവന- പരതിവക്ഷാരങ്ങള്
അചനമമയഹമലക്ഷാരുഅം
പക്ഷാടവരമതില് നതിനമതിറങ്ങതി
നതിരനതിരയക്ഷായതി നടകന
ആരുഅം മുറന്നക്ഷാടല നടതഅം 
പതിറന്നക്ഷാടക്ഷാഹണറലക്ഷാ യക്ഷാത്ര
ഞണ്ടതിന മക്കള് കൂകൈതി വതിളതിച്ചു
എങ്ങതിഹന ഞങ്ങള് ശരതിയക്ഷാകുഅം
നന്മകൈള് ഹചയ്യേക്ഷാന ശശലതിറക്കണ്ടതു
വശടതില്  നതിനമതക്ഷാഹണറലക്ഷാ
അച്ഛനമമയഹമനഅം ഞങ്ങഹട
വഴതികൈക്ഷാടതികൈളക്ഷായറ്റ് മക്ഷാററണഅം
                               

     ഹൃദതികൈറ്റ്
          9 എ

ഋറഗധ്വദകൈക്ഷാലഅം

ഋറഗധ്വതകൈക്ഷാലത്തുഅം സശകൈല്കഅം പുരുഷൈന്മക്ഷാര്കഅം തുലദപദവതിയക്ഷായതിരുന.പുരുഷൈന്മക്ഷാഹര റപക്ഷാഹല 
സശകൈളുഅം വതിദദ അഭദസതികകൈയഅം ബ്രഹ്മചരദഅം ആചരതികകൈയഅം ഹചയ്തുറപക്ഷാന.അവര് റവദങ്ങള് 
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പഠതികകൈയഅം റവദറസക്ഷാതതിരങ്ങള് രചതികകൈയഅം ഹചയ്തു.പ്രക്ഷാചശന ഭക്ഷാരതതതിഹല ഏറവുഅം വലതിയ 
വതിദുഷൈതികൈളക്ഷായതിരുന്ന ഗക്ഷാര്ഗതിയഅം കമറത്രയതിയഅം ജശവതിചതിരുന്നതറ്റ് ഉപനതിഷൈതറ്റ് 
കൈക്ഷാലഘടതതിലക്ഷാണറ്റ്.ഹപമറ്റ് കടതികൈള് ധക്ഷാരക്ഷാളഅം സധ്വക്ഷാതന്ത്രഅംഅനഭവതിച്ചുറപക്ഷാന്നതിരുന്ന കൈക്ഷാലഅം 
കൂടതിയക്ഷായതിരുന അതറ്റ്.
                                                                                                 

  റദവദതന 
        9B

സസൗഹൃദഅം

ശരറക്ഷാനല്   ഹതളതിയന്ന   മതിഴതിറക്കക്ഷാണതിനള്ളതില്
കൈക്ഷാത്തു  ഞക്ഷാന   കൈടുഅം കൈക്ഷാപ്പതിമധുരഅം
തതിളചശടുഅം സസൗഹൃദതതില്  റസ്നേഹൈതതില്
ഹപക്ഷാടതിറചര്തറ്റ് മധുരഅം  തൂകുഹന്നക്ഷാരക്ഷാ-
കൈടുഅം കൈക്ഷാപ്പതിയക്ഷാകുഹന്നന  കൂട്ടുകൈക്ഷാര്!

Page No 60



മമാഗസസിന

കൈണ്മ ഷൈതി
ഹവണ്ടയക്ഷാവതിരല്   ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് ഹതക്ഷാഹടടുത്തു
ഞക്ഷാന,  കൈരതിമഷൈതിയതിതതിരതി നതിനക്കക്ഷായറ്റ്!
തക്ഷാമരയതിതള്റപക്ഷാഹല, മതിന്നതിമറയന്നനതിന
കൈണ്ണതിഹന റകൈക്ഷാണതിന  തൂകൈതിയതിതതിരതി കൈരതിമഷൈതി!
                                                    

     പ്രകൃതതി വസനഅം 

പുല്കൈളുഅം ഹതക്ഷാടതികൈളുഅം
മലകൈളുഅം നദതികൈളുഅം ചക്ഷാഞക്ഷാടുമശ-
മണ്ണതില്  ഭസൗമമണ്ണതില്
വനമരതതില്   നതിനഅം  കൈതിളതികൈളുയര്ന്ന
റപക്ഷാല്, എനഹൃദയവുഅം  നറുങ്ങതിയറലക്ഷാ

 -ശവദ.എന
    10 A

പുഴഹയക്ഷാരു  സ്നേഹൈഗശതഅം

കൈരയന്ന  പുഴഹയക്ഷാരു
റസ്നേഹൈഗശതഅം....
ഇവതിഹട  വരളുന്ന  പുഴഹയക്ഷാരു
റസ്നേഹൈഗശതഅം
ഹവള്ളതതിനക്ഷായറ്റ്  ഹനറടക്ഷാടറമക്ഷാടതി-
ടുഹന്നലക്ഷാരുഅം....
കുപ്പതിഹവള്ളഅം  അമൃതുറപക്ഷാല്
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കുടതികനഹവലക്ഷാരുഅം
ഒക്ഷാര്കന്നതിലശ...കൈരയന്ന
പുഴയഹട  റവദന
വരളുന്ന  പുഴയഹട  ഹഹദനദത
ഇനതി  ഇവതിഹടയറണ്ടക്ഷാ  ഒരു
പുഴയ്ക്കു  ജനനവുഅം  ബക്ഷാലദവുഅം
ഒക്ഷാര്കന്നതിലക്ഷാരുമശ  നഗ്ന  സതദഅം
                           

      സഞ്ജയറ്റ്.വതി
                9B

   മറക്കതില...  ഒരതിക്കലഅം  നതിഹന്ന

ഹൃദയ  തന്ത്രതികൈള്  ഉരുവതിടുന
ഹൃതതിലണയവക്ഷാന  റസ്നേഹൈഗശതഅം
അനസന്യൂയ പ്രവക്ഷാഹൈവുഅം  ഹചക്ഷാല്കൈയക്ഷായതി
അനശധ്വറ  വക്ഷാന ദൃകക്ഷാകതിയക്ഷായതി 
ഒര്മതികവക്ഷാനക്ഷായതി ആ കൈല  
ഒക്ഷാര്കയക്ഷായറ്റ് എറപ്പക്ഷാഴഅം ജശവതിതതതില് 
 നതിഹന്റെ നശറുന്ന ഹൃദയഅം എനതിക കൈക്ഷാണക്ഷാഅം 
നശ... എന്ന സധ്വപഅം  എന മനസതിലതില 
നതിഹന്റെ ഈ ആതക്ഷാര്ഥ റസ്നേഹൈതതിന
മുന്നതില് ഞക്ഷാഹനന്ന ശതിരസു നമതികന
റപപ്പറതില്  മഷൈതിറപ്പന ഹകൈക്ഷാഹണ്ടഴതതിയ റപക്ഷാഹല 
നതിന മനസതില്  ഞക്ഷാന ഒടതിപ്പതിടതിച്ചുഎഹന്നനതിക്കറതിയക്ഷാഅം 
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മറക്കതില ഒരതിക്കലഅം നതിഹന്ന 
നശ എന്ന സസൗ ന്ദേരദ പുളകൈഹത 
ഈ റലക്ഷാകൈതറ്റ്  നക്ഷാഅം ആസധ്വദതിറക്കണ്ടതറ്റ് 
ഒന മക്ഷാത്രമക്ഷാണറ്റ് ജശവതിതഅം
                                          

ഐശസ്വരദ്യ.ടബ  
9.B

ആസസ്വമാദനളം

അറബകവറുളം  കേഥകേള്

കുടബകേള്കമായള്ള  രചനയമാണണ്  അറബകവറുളംകേഥകേ ള് .കുടബകേറള  കസ്നേഹബകമാ
നുളം,നന്മയബകലെക്കുളം  നയബക്കുന്ന കേഥകേളുറട  സമമാഹമാരമമാണണ് ഇതണ് .കുടബകേളു
റട മനസണ്  എകപമാഴുളം ജബജമാസകേരവളം,അത്ഭുതകേരവമമായബരബക്കുളം.ബുദബ-
യളം,യകബയളം മൂലെദ്യകബമാധവമുണർത്തുന്നവയമാണണ് ഈ പുസ്തകേതബറലെ
ഓകരമാ കേഥകേളുളം.ഹൃദദ്യമമായ ഭമാഷയബലൂറട അറബവണ് പകേർനതരുന്ന അറബ
കവറുളംകേഥകേള്എന്ന  സമമാഹമാരളം വമായനകമാരമായ കുടബകേള്കണ് വബജമാനളം
പ്രദമാനളം റചയ്യുന.വവജമാനബകേമൂലെദ്യമുളവമാക്കുന്ന ഈ ആഖദ്യമാനമബകേവണ് 
ഏറതമാരു വമായനകമാരറനയളം പബടബച്ചബരുത്തുന.
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അനുശബ
9.B

ആസസ്വമാദനളം

മരകമാപബറലെ റതയങ്ങള്

പഴമയളം,പുതമയളം നബറഞ്ഞ  വവജമാനബകേരചനയമാണണ്  
മരകമാപബറലെറതയങ്ങള്.ആകഗമാളജീകേരണതബറന്റെ ഏകേശമാസനതബല്റഞരുകറപടന്ന 
നമാട്ടുതനബമകേളുളം,നമാട്ടുചരബതങ്ങളുളം,സസ്വമാർത്ഥരമായമമാനവർ ഉകപക്ഷബക്കുന.സമതബറന്റെ  
പബന്നമാറലെ കപമാകുന്നമമാനവർകണ് തബരബച്ചടബ കൂടബയമാണണ് ഈ 
രചന.നമാട്ടുതനബമകേളുളം,പഴമകേളുളം,ഇവറയമാറകയളംവര-വബളബകപമാറലെ 
കശമാഭമാനരജീക്ഷതബല്  അലെയകേയമാണണ്.എല്ലമാളം 
ഉപകഭമാഗച്ചരകമാകുകമമാള്വമാറമമാഴബച്ചരബത്രതബറലെ കകേള്വബറപരുമകേളബല്നബന്നണ് 
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വജീറണ്ടെടപ്പുകേള്കമായബ ചബലെ കേമാകതമാർകലുകേള്ഉണ്ടെമാകുന.ആധുനബകേജജീവബതതബറലെ 
പ്രതബസനബകേളുളം,പ്രതബകരമാധങ്ങളുളം കരഖറപടത്തുന്ന കനമാവല്കൂടബയമാണബതണ് .

അമൃത.എളം
9.B

പ്രളയളം

സസ്വനളം ജജീവൻ വകേക്കുള്ളബല്റവച്ചണ്
ഒരു ജജീവൻ  രക്ഷബകമാൻ  പമാഞ്ഞബടന
ആകരമാടളം പറയമാറത  ആരുളം അറബയമാറത
പമാഞ്ഞുവന  ആ  പ്രളയജലെളം.
കുന്നബല്ല  മരമബല്ല  പമാടവമബല്ല
എല്ലമാമമാ  വരവബല്  റകേമാണ്ടുകപമായബ.
അധസ്വമാനബച്ചതളം,കേഷ്ടറപടതളം  എല്ലമാറമല്ലമാളം
റകേമാണ്ടുകപമായബ.
ഒരുപമാടണ്  ജജീവൻ  നഷ്ടമമാറയങ്കബലുളം  പുതബറയമാരു
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ജജീവബതളം  തണയമാവറട
ഇനബയബന്നണ്.ഒനമുതലെമായണ്  തടങ്ങണളം
ഒരു  പുതജജീവബതമമാർഗതബനമായണ്
ഒരുപുതഭമാവബക്കുളം  കൂടബറയനളം
ഇനബറയമാനമുതലെമായണ്  തടങ്ങബകടണളം.

      ഗമായത്രബ
        9.B

വമായനമാനുഭവളം              

          എൻമകേറജ

      പ്രകൃതബയബറലെ   മനുഷദ്യറന്റെ   ഇടറപടലുകേള് മൂലെമുണ്ടെമാകുന്ന ദുരനങ്ങളമാണണ്
എൻമകേറജ എന്ന കനമാവലെബല്പ്രതബപമാദബക്കുന്നതണ്.കേമാസറകഗമാഡണ് ജബല്ലയബല്സളംഭ
വബച്ച മനുഷദ്യറന്റെ  പ്രമാവർതബകേഫലെമമായബ കനരബടന്ന പ്രകൃതബദുരനമമാണണ് എൻ-

കഡമാസള്ഫമാൻ.വബചബത്രരൂപബകേളമായ മനുഷദ്യരുളം,കവദനതബന്നണ്ജജീവബക്കുന്നവരുമമാ-

യ മനുഷദ്യജജീവനുകേളമാണണ് ഈ കനമാവലെബല്പ്രതബപമാദബച്ചബരബക്കുന്നതണ് .മനുഷദ്യറന്റെ 
അനമമായ ഇടറപടലുകേള്  മൂലെളം  ഉണ്ടെമാകുന്ന പമാരബസബതബകേദുരനങ്ങളുറട
കേഥ കൂടബയമാണബതണ്.കേമാസറകഗമാറട എൻമകേറജ എന്ന ഗമാമളം   എൻകഡമാസള്ഫമാൻ
വബഷതബനബരയമാവന്ന മമാനവരുറട കവദനമാജനകേമമായ കേഥ പറയകേയമാണണ്  
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അളംബബകേമാസുദൻ മമാങ്ങമാടണ്.പമാരബസബതബകേ-ജനകേജീയമാകരമാഗദ്യ രമാഷജീയപ്രസമാന-
ങ്ങളുറട  ഇടറപടലുകേള് മൂലെളം എൻകഡമാസള്ഫമാൻ   വബഷവർഷളം നബർതബ
റവറച്ചങ്കബലുളം ഇനബയളം ഉണ്ടെമാകേമാത നമ്മുറട പമാരബസബതബകേസ ജമാഗതയണ് കവണ്ടെബയള്ള  
ഒരു നബലെവബളബ കൂടബയമാണണ്   ഈ രചന. 

 

 കഗമാപബകേ
       9.B
              (പുസ്തകേമാസസ്വമാദനളം.)

      തള്ളല്  കേഥകേള്

പുതബയ തലെമുററയ സളംബനബച്ചടകതമാളളം കമാസബകേണ് കൃതബകേളുമമായള്ള  പരബചയതബല്  
നബന്നണ്   ഒരകേല്ച്ചയമാണബനള്ളതണ് .  ഇതണ് മമാറ്റബറയടകമാനമാണണ്
കുഞൻ  നമദ്യമാരുറട  തള്ളല് കേഥകേളുറട  പുനരമാഖദ്യമാനളം. സഭമാപ്രകവശളം,
കേലെദ്യമാണസസൗഗനബകേളം,ധ്രുവചരബതളം,കഘമാഷയമാത്ര,സദ്യമനകേളം,പമാത്രചരബതളം,
ബമാലെബവബജയളം  എന്നബവയമാണണ് ഈ കൃതബയബല്   ഉള്റകമാള്ളബച്ചബരബക്കുന്നതണ് .ഇവബ-
റട  മൂലെകൃതബയറടയളം,അതബറന്റെ  രചയബതമാവബറന്റെയളം  സസ്വർഗപ്രകബയയറട  മസൗലെബകേ 
പ്രകതദ്യകേതകേള്  തബരബച്ചറബഞ്ഞണ്  ആസസ്വദബകമാൻ   കുടബകേറള ശകരമാക്കുകേയമാണണ്  ഈ 
പുനരമാഖദ്യമാനളം.ഓകകരമാ  മലെയമാളബയളം വമായബച്ചബരബകക-
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ണ്ടെ അറബഞ്ഞബരബകകണ്ടെ പഴയതളം പുതബയതമമായ  കമാസബക്കുകേളമാണണ്  ഈ 
പുസ്തകേതബലുള്ളതണ്.

                 

     

   കൃഷ്ണപ്രബയ.പബ
        9.B
       (കേഥമാസസ്വമാദനളം.)

നരനമായളം പറവയമായളം

കേമാസറകഗമാഡണ് ജബല്ലയബറലെ എഴുത്തുകേമാരനമായ സകനമാഷണ്ഏച്ചബകമാനതബറന്റെ 
രചനയമാണണ് നരനമായളം പറവയമായളം.കൃഷബപമാഠളം,ആതബകഥയനുളം വബരുനകേമാര-നുളം 
തടങ്ങബ എകടമാളളം റചറുകേഥകേള്  അകദഹളം  രചബച്ചബട്ടുണ്ടെണ് .ആധുനബകേ ജജീവബ
തതബറലെ സളംഭവവബകേമാസങ്ങളുളം ,മറ്റുമമാമണണ് ഈ രചനയബലുള്ളതണ്.നരനമായളം
പറവയമായളം എന്നതമാണണ് ഈ രചനയറട ശജീർഷകേളം.മനുഷദ്യജജീവബതവളം,പ്രകൃതബ
യബറലെ ഹരബതമാഭ സുന്ദരമമായ അനുഭവങ്ങളുളം പങ്കുറവക്കുന്ന   ഒരു റചറു രചനയമാണബതണ് .

   മയൂര 
      9.ബബ
           (പുസ്തകേമാസസ്വമാദനളം.) 
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              റകേമാച്ചുനജീലെമാണ്ടെൻ
     ബമാലെസമാഹബതദ്യകേമാരൻ പബ.നകരന്ദ്രനമാഥബറന്റെ    റകേമാച്ചുകേഥയമാണണ്  റകേമാച്ചുനജീ-
ലെമാണ്ടെൻ . റകേമാച്ചുനജീലെമാണ്ടെൻ  നമാലെമാളം കമാസുകേമാരനമാണണ് പഠനതബല് മബടകനുളം .

കുസൃതബച്ചബനകേള് മനസ്സുനബററയ റകേമാണ്ടു നടക്കുന്നവനമാണണ്  റകേമാച്ചുനജീലെമാ-

ണ്ടെൻ.അവൻ ചബനബക്കുന്നതളം റചയ്യുന്നതറമമാറകയളം  വമായനകമാറര  ചബരബപബ-
ക്കുന്ന,ചബലെകപമാറഴമാകയളം കവദനബപബക്കുന്ന വബകൃതബകേളമാണണ്.റകേമാച്ചുനമാലെമാണ്ടെൻ
അവറന്റെ   അമയറടയളം, പടമാളകമാരനമായ  അചറന്റെയളം, തജീറ്റകമാരനമായ 
അമമാവറന്റെയളം  കേഥ ഏററ രസകേരമമാണണ്.കേഥയറട അവസമാനതബല്   
പടമാളകമാരനമായ        അചൻ  ഒരു കേമാല് നഷ്ടറപടണ്   വരുകമമാള്   റകേമാച്ചുനജീലെമാ -

ണ്ടെൻ  സങ്കടകതമാറട പറയന്നതമാണബതണ്;ഇല്ല  ഞമാനബനബ വബകൃതബ കേമാണബകബല്ല.

ഞമാൻ പഠബക്കുളം.വലുതമാവളം എറന്റെ   അചകനളം ,അകമളം ,അമമാവകനളം  ഞമാൻ 
കനമാക്കുളം.കേഥയറട  ഈ അവസമാന ഭമാഗളം ഏത വമായനകമാർക്കുളം  അവബസ-

രണജീയമമായ  വമായനമാനുഭവളം നല്കുന.

        

സമാധബകേമാശങ്കർ
9.B
(വമായനമാനുഭവളം)

നന്മയറട  കേഥകേള്

     വജീണമാകദവബമജീനമാക്ഷബയറട രചനയമാണണ് നന്മയറടകേഥകേള് .ശജീർഷകേതബല്
സൂചബപബകന്നകപമാറലെ തറന്ന ഇതബറലെ കേഥകേളുളം നന്മകയറബയതമാണണ്.ഡമാവബ,
റഹർമബസണ്,കപമാപമാർമരളം തടങ്ങബ ഇരുപകതമാളളംകേഥകേള് സമമാഹമാരതബല്
അടങ്ങബയബരബക്കുന.ലെളബതമമായഭമാഷയബല് വമായനകമാർകണ് നന്മയറടപമാഠങ്ങള്
പകേർന്നണ്തരുകേയമാണണ് എഴുത്തുകേമാരബ.കേമാലെമാനരങ്ങളബല്,കേഥമാകേഥനങ്ങളുറട
കുടബകമാലെങ്ങളബല്നബനളം,ആ ബമാലെദ്യകേമാലെസരണകേളബല്നബനളം പടബയബ-
റങ്ങബകപമായപലെകേഥകേളുളം ഇതബലുണ്ടെണ്.ഏററ രസകേരവളം,നർമതബല്ചമാലെബച്ച
തമമായകേഥകേള്വമായനകമാരറബയമാറതതറന്ന ഹൃദയറതസ്പർശബക്കുന .
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. നന്ദന.എൻ
   10.B
(കേഥമാനബരൂപണളം.)

        ഡമാവബഞബയറട രഹസദ്യകകേമാഡുകേള്
                    
                  കലെമാകേസമാഹബതദ്യതബറന്റെ   ചരബത്രതബല്  അപൂർവ്വങ്ങളബല് 
അപൂർവ്വങ്ങളമായ കൃതബകേള്  മമാത്രകമ   വബവമാദങ്ങള്കണ്  തബരബ റകേമാളുതബയബട്ടു-

ള.ഓകരമാ പുസ്തകേവളം വബവമാദങ്ങളമായബ മമാറബ  റകേമാലെപമാതകേങ്ങളുളം  എഴുത്തുകേമാ
രറന്റെ  എഴുത്തുനബർതല്  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളുളം മറ്റുമമായബ  മമാറബറകമാകണ്ടെയബരബക്കു-

ന്ന ഒരു ജനമാധബപതദ്യ രമാഷതബറലെ ആവബഷമാര സസ്വമാതനദ്യതബറന്റെ  ഭബന്നതയബ-
ലൂറട ചബനബക്കുകേ ഏററ റകേസൗതകേകേരമമാണണ്.ഇതപ്രകേമാരളം കലെമാകേരമാജദ്യങ്ങളബറലെ 
കബസദ്യൻ മതവബശസ്വമാസബകേറള കേബടബലെളം റകേമാള്ളബച്ച പുസ്തകേമമാണണ്  ഡമാവബഞബകകമാ-

ഡണ്.എൺപതണ്    മബല്ലദ്യൺ    കകേമാപബകേള്  വബറ്റഴബഞ്ഞ നൂറബലെധബകേളം  ഭമാഷകേളബല്
വബവർതനളം റചയഈ പുസ്തകേളം ,റബസണ് റസല്ലർ പടബകേയബല്  ആല്റകമബസബനണ് 
റതമാട്ടുപബന്നബലെമാണണ്.ആധുനബകേ കലെമാകേതബറന്റെ    രമാഷജീയ-സമാമൂഹദ്യ-സമാമതബ-
കേ സമാഹചരദ്യതബല്   തജീർച്ചയമായളം വമായബകറപകടണ്ടെ പുസ്തകേമമാണബറതന്ന 
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കേമാരദ്യതബറലെമാരു പുസ്തകേവബകരമാധബക്കുളം തർകമബല്ല.         

                                 റഷർലെകണ് കഹമാളംസബനുളം ,ഹമാരബകപമാടറബനുളം,റജയബളംകസമാണ്ടെബ
നുളം കശഷളം വമായനകമാറര ഏററ സസ്വമാധജീനബച്ച വബശസ്വപ്രസബദകേഥമാപമാത്രമമാണണ് കറമാബർടണ്
ലെമാങണ്ഡൺ .  പ്രസളംഗകേനുളം,ചബഹ്നസമാസ്ത്രജനുമമായ അതലെദ്യപ്രതബഭ
യമാണണ്  അകദ്ദേഹളം.കറമാബർടണ് ലെമാങണ്ഡണബനണ് ലെഭബക്കുന്ന ഒരു കഫമാൺകകേമാളബലൂറട 
അകദ്ദേഹതബനണ്  ഒരു കകേസണ് ഏററ്റടകകണ്ടെബവരബകേയളം  ചബഹനശമാസ്ത്രതബലുള്ള
പ്രമാവജീണദ്യളം ഉപകയമാഗറപടതബ  അകദ്ദേഹളം ആ കകേസണ് റതളബയബക്കുകേയളം റചയ്യു-

ന്നതമാണണ് ഇതബവൃതളം.(ഇതബനബടയണ് വബബബലെബറന സസ്വനളം ആഖദ്യമാനതബകലെ-
കണ് മമാറ്റബറയഴുതബറകമാണ്ടെണ് മകനമാഹരമമാറയമാരു ചരബത്രവളം അകദ്ദേഹളം അവതരബപബ
ക്കുനണ്ടെണ്.)ഡമാവബഞബകകമാഡണ്   സർഗമാത്മകേതയറട ഏറ്റവളം ഉന്നതമമായ 
അവതരണമമാണണ്.വമായനമാശജീലെവളം,അറബവളം,കേഴബവളം  ഉപകയമാഗബച്ചണ് ഇതവറര 
നമാളം കകേട്ടുശജീലെബച്ചതബറനറയമാറക തബരുതബ  സമാങ്കല്പബകേമമായ മററ്റമാരുകലെമാകേളം 
സൃഷ്ടബകമാൻ എഴുത്തുകേമാരനണ് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെണ്.പമാരജീസബറലെമാരു പ്രഭമാഷണളം  
നടത്തുന്നതബനബറട ലെമാങണ്ഡണബനണ് അവബചബരമാതമമായബ ഒരു കഫമാൺസകന്ദശളം 
ലെഭബക്കുന;ലുവണ്റണ് മമ്യൂസബയതബറലെ കേമ്യൂകററ്റർ ഴമാകേണ് റസമാനബയർ റകേമാല്ലറപട്ടു .

മൃതകദഹതബനടതണ്അതബവബചബത്രമമായ ഒരു കകേമാഡുണ്ടെണ്.ഈ കകേമാഡബറലെ സകന്ദശളം 
എനമാറണന്നണ് അറബയമാനമായബ കപമാലെജീസബനണ് ലെമാങണ്ഡറന്റെ സഹമായളം 
ആവശദ്യമമായബ വന. ഈ കകേമാഡബറലെമാളബഞ്ഞു കേബടക്കുന്ന രഹസദ്യളം കേറണ്ടെതമാ-
നുള്ള  ശമളം ലെബയനമാർകഡമാ ഡമാവബഞബയറട ചബത്രങ്ങളബകലെകമാണണ് ലെമാങണ്ഡറന 
നയബച്ചതണ്.വബശദമാളംശങ്ങറളമാപമുള്ള    അകനസ്വഷണതബല്കേണ്ടുമുട്ടുന്ന  കസമാഫബ
കനമാറവ എന്ന സുന്ദരബയളം ലെമാങണ്ഡറണമാപമുണ്ടെണ്..ഫ്രഞണ് കബകപ്നമാളജബസമാണണ് 
കസമാഫബ.കസമാഫബയളം,ലെമാങണ്ഡണുളം തമബലുള്ള പ്രണയവളം കനമാവലെബറന എററ 
ഹൃദദ്യമമാക്കുനണ്ടെണ്.
                             ഡമാവബഞബയറട ചബത്രങ്ങളബറലെ   ഒളബഞ്ഞബരബപ്പുള്ള  കകേമാഡുകേളുളം
രഹസദ്യങ്ങളുളം കേണ്ടെണ്    ലെമാങണ്ഡണുളം കസമാഫബയളം   അമരക്കുന .റമമാണമാലെബസ എന്ന 
ചബത്രരചനയണ് കേമാരണമമായ സന്ദർഭങ്ങളടകളം ഇരുവരുളം പരബകശമാധബക്കു-

ന.റഞടബപബക്കുന്ന തബരബച്ചറബവബകലെകണ്  ഇതണ്  അവറര റകേമാണ്ടു റചറന്നതബക്കു-

ന്നതണ്.സബയമാനബയബറലെ  പ്രബയറബ എന്ന രഹസദ്യ സളംഘതബറലെ അളംഗമമായബരുന
ഴമാകേണ് റസമാനജീയർ.വബക്ടർ ഹമ്യൂകറമാ,സർ ഐസകേണ് നമ്യൂടൻ ,കബമാടബറസല്ലബ തടങ്ങബ-
യവർകണ് ഈ രഹസദ്യസളംഘതബറലെ അളംഗങ്ങളമായബരുന.(ഇതണ്  എഴുത്തുകേമാരറന്റെ 
ഭമാവന മമാത്രമമാറണന്ന കേമാരദ്യളം വബസരബകരുതണ്.)പ്രബയറബയറട ഏറ്റവളം പരബശുദ-

മമായ   രഹസദ്യളം  സളംരക്ഷബകമാനമാണണ് റസമാനജീയർ സസ്വനളം ജജീവൻ ബലെബ റകേമാട-

തതണ്.എനമാണണ് ആ രഹസദ്യറമന്നറബയമാൻ കസമാഫബയളം ലെമാങണ്ഡണുളം  വളറര 
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പണബറപടണ്  ആ കകേമാഡബറലെ ചുരുളഴബയന.അകപമാഴമാണണ് ആ ചരബത്ര സതദ്യളം 
അവർക്കു  മുമബല് അനമാവരണളം റചയറപടന്നതണ്.(ഈ രഹസദ്യളം കയശുകബസ-
വബറന്റെ    ജജീവബതറതക്കുറബച്ചുള്ളതളം കബസവബറന്റെ    ജനനറത   കചമാദദ്യളം  
റചയ്യുന്നതമമാണണ്.അത റകേമാണ്ടെമാണണ് ഞമാൻ മുമണ് സൂചബപബച്ച  തരളം  വബവമാദങ്ങള്കണ്    
 ഈ കൃതബ കേമാരണമമായബതജീർന്നതണ്.വബബബളബനണ്   നബരവധബ ആഖദ്യമാനങ്ങള്   
ഉണ്ടെമായബട്ടുണ്ടെണ്.അത കപമാറലെമാന്നമായബ ഈ കൃതബകയയളം കേണ്ടെണ്   ബസൗണബറന്റെ 
അതലെദ്യമമായ   രചനമാപമാടവറത   മമാനബകണറമന്നമാണണ്   വമായനകമാരറനന്ന 
നബലെയബല് 
 എറന്റെ നബലെപമാടണ്)
                 അവബസരണജീയമമായ    വമായനമാനുഭവളം  നല്കുന്ന  കനമാവലെമാണണ്   
ഡമാവബഞബകകമാഡണ്.പ്രണയവളം  വബരഹവളം  ആകേമാളംഷയളം ചരബത്രവളം 
അങ്ങറന എല്ലമാറമല്ലമാളം  ബസൗ         ഡമാവബഞബയറട രഹസദ്യകകേമാഡുകേള്
                    
                  കലെമാകേസമാഹബതദ്യതബറന്റെ   ചരബത്രതബല്  അപൂർവ്വങ്ങളബല് 
അപൂർവ്വങ്ങളമായ കൃതബകേള്  മമാത്രകമ   വബവമാദങ്ങള്കണ്  തബരബ റകേമാളുതബയബട്ടു-

ള.ഓകരമാ പുസ്തകേവളം വബവമാദങ്ങളമായബ മമാറബ  റകേമാലെപമാതകേങ്ങളുളം  എഴുത്തുകേമാ
രറന്റെ  എഴുത്തുനബർതല്  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളുളം മറ്റുമമായബ  മമാറബറകമാകണ്ടെയബരബക്കു-

ന്ന ഒരു ജനമാധബപതദ്യ രമാഷതബറലെ ആവബഷമാര സസ്വമാതനദ്യതബറന്റെ  ഭബന്നതയബ-
ലൂറട ചബനബക്കുകേ ഏററ റകേസൗതകേകേരമമാണണ്.ഇതപ്രകേമാരളം കലെമാകേരമാജദ്യങ്ങളബറലെ 
കബസദ്യൻ മതവബശസ്വമാസബകേറള കേബടബലെളം റകേമാള്ളബച്ച പുസ്തകേമമാണണ്  ഡമാവബഞബകകമാ-

ഡണ്.എൺപതണ്    മബല്ലദ്യൺ    കകേമാപബകേള്  വബറ്റഴബഞ്ഞ നൂറബലെധബകേളം  ഭമാഷകേളബല്
വബവർതനളം റചയഈ പുസ്തകേളം ,റബസണ് റസല്ലർ പടബകേയബല്  ആല്റകമബസബനണ് 
റതമാട്ടുപബന്നബലെമാണണ്.ആധുനബകേ കലെമാകേതബറന്റെ    രമാഷജീയ-സമാമൂഹദ്യ-സമാമതബ-
കേ സമാഹചരദ്യതബല്   തജീർച്ചയമായളം വമായബകറപകടണ്ടെ പുസ്തകേമമാണബറതന്ന 
കേമാരദ്യതബറലെമാരു പുസ്തകേവബകരമാധബക്കുളം തർകമബല്ല.         

                                 റഷർലെകണ് കഹമാളംസബനുളം ,ഹമാരബകപമാടറബനുളം,റജയബളംകസമാണ്ടെബ
നുളം കശഷളം വമായനകമാറര ഏററ സസ്വമാധജീനബച്ച വബശസ്വപ്രസബദകേഥമാപമാത്രമമാണണ് കറമാബർടണ്
ലെമാങണ്ഡൺ .  പ്രസളംഗകേനുളം,ചബഹ്നസമാസ്ത്രജനുമമായ അതലെദ്യപ്രതബഭ
യമാണണ്  അകദ്ദേഹളം.കറമാബർടണ് ലെമാങണ്ഡണബനണ് ലെഭബക്കുന്ന ഒരു കഫമാൺകകേമാളബലൂറട 
അകദ്ദേഹതബനണ്  ഒരു കകേസണ് ഏററ്റടകകണ്ടെബവരബകേയളം  ചബഹനശമാസ്ത്രതബലുള്ള
പ്രമാവജീണദ്യളം ഉപകയമാഗറപടതബ  അകദ്ദേഹളം ആ കകേസണ് റതളബയബക്കുകേയളം റചയ്യു-

ന്നതമാണണ് ഇതബവൃതളം.(ഇതബനബടയണ് വബബബലെബറന സസ്വനളം ആഖദ്യമാനതബകലെ-
കണ് മമാറ്റബറയഴുതബറകമാണ്ടെണ് മകനമാഹരമമാറയമാരു ചരബത്രവളം അകദ്ദേഹളം അവതരബപബ
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ക്കുനണ്ടെണ്.)ഡമാവബഞബകകമാഡണ്   സർഗമാത്മകേതയറട ഏറ്റവളം ഉന്നതമമായ 
അവതരണമമാണണ്.വമായനമാശജീലെവളം,അറബവളം,കേഴബവളം  ഉപകയമാഗബച്ചണ് ഇതവറര 
നമാളം കകേട്ടുശജീലെബച്ചതബറനറയമാറക തബരുതബ  സമാങ്കല്പബകേമമായ മററ്റമാരുകലെമാകേളം 
സൃഷ്ടബകമാൻ എഴുത്തുകേമാരനണ് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെണ്.പമാരജീസബറലെമാരു പ്രഭമാഷണളം  
നടത്തുന്നതബനബറട ലെമാങണ്ഡണബനണ് അവബചബരമാതമമായബ ഒരു കഫമാൺസകന്ദശളം 
ലെഭബക്കുന;ലുവണ്റണ് മമ്യൂസബയതബറലെ കേമ്യൂകററ്റർ ഴമാകേണ് റസമാനബയർ റകേമാല്ലറപട്ടു .

മൃതകദഹതബനടതണ്അതബവബചബത്രമമായ ഒരു കകേമാഡുണ്ടെണ്.ഈ കകേമാഡബറലെ സകന്ദശളം 
എനമാറണന്നണ് അറബയമാനമായബ കപമാലെജീസബനണ് ലെമാങണ്ഡറന്റെ സഹമായളം 
ആവശദ്യമമായബ വന. ഈ കകേമാഡബറലെമാളബഞ്ഞു കേബടക്കുന്ന രഹസദ്യളം കേറണ്ടെതമാ-
നുള്ള  ശമളം ലെബയനമാർകഡമാ ഡമാവബഞബയറട ചബത്രങ്ങളബകലെകമാണണ് ലെമാങണ്ഡറന 
നയബച്ചതണ്.വബശദമാളംശങ്ങറളമാപമുള്ള    അകനസ്വഷണതബല്കേണ്ടുമുട്ടുന്ന  കസമാഫബ
കനമാറവ എന്ന സുന്ദരബയളം ലെമാങണ്ഡറണമാപമുണ്ടെണ്..ഫ്രഞണ് കബകപ്നമാളജബസമാണണ് 
കസമാഫബ.കസമാഫബയളം,ലെമാങണ്ഡണുളം തമബലുള്ള പ്രണയവളം കനമാവലെബറന എററ 
ഹൃദദ്യമമാക്കുനണ്ടെണ്.
                             ഡമാവബഞബയറട ചബത്രങ്ങളബറലെ   ഒളബഞ്ഞബരബപ്പുള്ള  കകേമാഡുകേളുളം
രഹസദ്യങ്ങളുളം കേണ്ടെണ്    ലെമാങണ്ഡണുളം കസമാഫബയളം   അമരക്കുന .റമമാണമാലെബസ എന്ന 
ചബത്രരചനയണ് കേമാരണമമായ സന്ദർഭങ്ങളടകളം ഇരുവരുളം പരബകശമാധബക്കു-

ന.റഞടബപബക്കുന്ന തബരബച്ചറബവബകലെകണ്  ഇതണ്  അവറര റകേമാണ്ടു റചറന്നതബക്കു-

ന്നതണ്.സബയമാനബയബറലെ  പ്രബയറബ എന്ന രഹസദ്യ സളംഘതബറലെ അളംഗമമായബരുന
ഴമാകേണ് റസമാനജീയർ.വബക്ടർ ഹമ്യൂകറമാ,സർ ഐസകേണ് നമ്യൂടൻ ,കബമാടബറസല്ലബ തടങ്ങബ-
യവർകണ് ഈ രഹസദ്യസളംഘതബറലെ അളംഗങ്ങളമായബരുന.(ഇതണ്  എഴുത്തുകേമാരറന്റെ 
ഭമാവന മമാത്രമമാറണന്ന കേമാരദ്യളം വബസരബകരുതണ്.)പ്രബയറബയറട ഏറ്റവളം പരബശുദ-

മമായ   രഹസദ്യളം  സളംരക്ഷബകമാനമാണണ് റസമാനജീയർ സസ്വനളം ജജീവൻ ബലെബ റകേമാട-

തതണ്.എനമാണണ് ആ രഹസദ്യറമന്നറബയമാൻ കസമാഫബയളം ലെമാങണ്ഡണുളം  വളറര 
പണബറപടണ്  ആ കകേമാഡബറലെ ചുരുളഴബയന.അകപമാഴമാണണ് ആ ചരബത്ര സതദ്യളം 
അവർക്കു  മുമബല് അനമാവരണളം റചയറപടന്നതണ്.(ഈ രഹസദ്യളം കയശുകബസ-
വബറന്റെ    ജജീവബതറതക്കുറബച്ചുള്ളതളം കബസവബറന്റെ    ജനനറത   കചമാദദ്യളം  
റചയ്യുന്നതമമാണണ്.അത റകേമാണ്ടെമാണണ് ഞമാൻ മുമണ് സൂചബപബച്ച  തരളം  വബവമാദങ്ങള്കണ്    
 ഈ കൃതബ കേമാരണമമായബതജീർന്നതണ്.വബബബളബനണ്   നബരവധബ ആഖദ്യമാനങ്ങള്   
ഉണ്ടെമായബട്ടുണ്ടെണ്.അത കപമാറലെമാന്നമായബ ഈ കൃതബകയയളം കേണ്ടെണ്   ബസൗണബറന്റെ 
അതലെദ്യമമായ   രചനമാപമാടവറത   മമാനബകണറമന്നമാണണ്   വമായനകമാരറനന്ന 
നബലെയബല് 
 എറന്റെ നബലെപമാടണ്)
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                 അവബസരണജീയമമായ    വമായനമാനുഭവളം  നല്കുന്ന  കനമാവലെമാണണ്   
ഡമാവബഞബകകമാഡണ്.പ്രണയവളം  വബരഹവളം  ആകേമാളംഷയളം ചരബത്രവളം 
അങ്ങറന എല്ലമാറമല്ലമാളം  ബസൗണബറന്റെ   കുശലെമമായ തൂലെബകേയണ് ആവശദ്യളം
തറന്ന.എന തറന്നയമായമാലുളം ഈ കൃതബ  ഓകരമാ  വമായനകമാരകന്റെയളംയളം ഹൃദയ-

കതമാടണ്  ഏററ കചർന്നബരബക്കുന.ഭമാവനയറടയളം  വബചമാരതബറന്റെയളം   മൂർത
രൂപമമാണണ്  ഡമാവബഞബകകമാഡബലൂറട നമുകണ് കേമാണമാൻ സമാധബച്ചതണ് .

        -അരുണതിമ.പതി
                   8.A

 ഇനദന സശകൈളുഹട ഇരുണ്ട യഗഅം
    
     റവദകൈക്ഷാലതതിഹന്റെ അവസക്ഷാന ഘടതതില്  തഹന്ന സശകൈള്കണ്ടക്ഷായതിരുന്ന  സ്ഥക്ഷാനഅം  
കയതിക്കക്ഷാന തുടങ്ങതി.
 ഗുപ്തകൈക്ഷാലഘടറതക്ഷാടു കൂടതിയക്ഷാണറ്റ്   ഭക്ഷാരതതതില് സശകൈളുഹട സ്ഥതിതതിയതില് അധദുഃപതനയഗഅം 
തുടങ്ങുന്നതറ്റ്. സശധനഅം  ഒരു നടപ്പു രശതതിയക്ഷായതി രഅംഗപ്രറവശഅം ഹചയ്യുന്നതറ്റ്. വതിധവകൈള്ക്കറ്റ് 
പുനര്വതിവക്ഷാഹൈഅം നതിറഷൈധതിക്കഹപ്പട്ടു.
കൈഠതിനവ്രതങ്ങളതിലഅം നതിഷകൈളതിലഅം  മുഴകൈറ്റ് അവര്ക്കറ്റ് ശതിഷ ജശവതിതഅം തള്ളതിനശറക്കണ്ടതിവന.
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 അശധ്വതിന പതി.പതി
             9B

ഇനദയഹട ഉരുകവനതിതയക്ഷാണറ്റ് ഇന്ദേതിരക്ഷാഗക്ഷാനതി.ഇനദയഹട വക്ഷാനമക്ഷാടതിയക്ഷാണറ്റ് 
സറരക്ഷാജതിനതിനക്ഷായതിഡു.
വതിളറക്കനതിയ വനതിതയക്ഷാണറ്റ് ഫറ്റ്റളറനസറ്റ് കനറതിഅംറഗല്.കൈതിഴക്കതിഹന്റെ പുത്രതി റബനസശര് 
ഭൂറടക്ഷാ.മയറ്റ്ഡറ്റ് ഓബറ്റ് മര്ലതിയനസറ്റ് ഹജക്ഷാവക്ഷാന ഓഫറ്റ് ആര്ക്കറ്റ്.ഉരുകവനതിത മക്ഷാര്ഗരററ്റ് 
തക്ഷാചക്ഷാര്.പറയ്യേക്ഷാളതി എകറ്റ്പ്രസറ്റ് പതി.ടതി ഉഷൈ
                                                                              

   റദവനന്ദേന ഹകൈ
                  9 എ

പ്രളയഅം
 
 സധ്വനഅം ജശവന കകൈക്കൂള്ളതില് വചറ്റ്
ഒരു ജശവന രകതിക്കക്ഷാന പക്ഷാഞറ്റ് ഞതിടുന
ആറരക്ഷാടുഅം പറയക്ഷാഹത ആരുഅം അറതിയക്ഷാഹത
പക്ഷാഞ്ഞുവന ആ പ്രളയജലഅം
കുന്നതില മരമതില പക്ഷാടവുമതില 
എലക്ഷാമക്ഷാ വരവതില് ഹകൈക്ഷാണ്ടുറപക്ഷായതി
അധധ്വക്ഷാനതിചതുഅം കൈഷഹപ്പടതുഅം എലക്ഷാഹമലക്ഷാഅം ഹകൈക്ഷാണ്ടുറപക്ഷായതി
ഒരുപക്ഷാടറ്റ് ജശവന നഷമക്ഷാഹയങതിലഅം 
പുതതിഹയക്ഷാരു ജശവന തുണയക്ഷാവഹട
ഇനതിയതിന്നറ്റ് ഒനമുതലക്ഷായതി തുടങ്ങണഅം
ഒരു പുതുജശവതിത മക്ഷാര്ഗ്ഗതതിനക്ഷായതി
ഒരു പുതുഭക്ഷാവതികഅം കൂടതിഹയനഅം
ഇനതിഹയക്ഷാനമുതലക്ഷായതി തുടങ്ങശറടണഅം
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-അ ഞ്ജന .ഹകൈ
  10B

ഡക്ഷാകള വശടതില് വന്നക്ഷാല്

ഡക്ഷാകള വശടതില് വന്നക്ഷാല് ഞങ്ങള്
റജക്ഷാക പറഞ്ഞു രസതിപ്പതികഅം
ജന്യൂസറ്റ്,ചവപ്പന മുനതിരതി ജന്യൂഹസക്ഷാരു
ഗക്ഷാസതില് നല്കൈതിപ്പറതികഅം
പകൈലക്ഷാഹണങതില് പതതിഹയഹചലഅം
പലപലകൈക്ഷാരദഅം റചക്ഷാദതികഅം
പലഅം കൈക്ഷാടതിയതിരുടതില് വന്നക്ഷാല്
തല ഹകൈക്ഷാടുതതിറടക്ഷാടതികഅം.
                                    

  കുഞതിപമക്ഷാറ

കുഞതിപവതിന കൈവതിളതറ്റ്
മുതഅം നല്കൈതിപൂമക്ഷാറ
മഞ നതിറതതിന പൂഹമക്ഷാടതിയതില് 
മുഖഅം മതിനക്കതി പൂമക്ഷാറ
പൂറനനണ്ണുഅം പൂമക്ഷാറ
കുഞതി ചതിറകു വതിടര്തതിറലക്ഷാ
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പക്ഷാറതി നടന പൂമക്ഷാറ

 അനരക്ഷാഗറ്റ്
       9 B

മതിഴതിനതിര്പ

ഹചടതിയതില് വതിടര്ന്നതു പനതിനശര്പ
കൈക്ഷാറതിലടര്ന്നതു  പനതിനശര്പ
ഹചളതിയതില് പൂവതിതള് വശഹണക്ഷാരു റനരഅം 
ഹചടതിയഹട കൈരളതില
ഹമനഹടകൈവതിളതിലമൂറതിക്കൂടതി
മതിഴതിനശര്പ
                               

അറയ്യേക്ഷാ പക്ഷാറഞ

പതക്ഷായതതില് ഹനല ഹകൈക്ഷാതതിക്കക്ഷാന
പക്ഷാഞഹങ്ങതതി ചഹണ്ടലതികൈള്
പക്ഷാതതിരറനരഅം പതക്ഷായതതില്
ഓടതിപ്പക്ഷാഞ്ഞു ചഹണ്ടലതികൈള്
പതക്ഷായതതില് തടതിഅം മുടതിഅം
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അടതി പതിടതി കൂടറ്റ് ചഹണ്ടലതികൈള്
കൈണ്ടന പൂചഹയ കൈണ്ടതുമുതഹല
ഓടതിപ്പക്ഷാഞ്ഞു ചതിഹണ്ടലതികൈള്

നതിറവദറ്റ്
9 എ

 സൂത്രക്കക്ഷാരന  അക

അപ്പു മുയല് ഒരു നദതിക്കരയതിലക്ഷാണറ്റ് തക്ഷാമസതികന്നതറ്റ്.ഒരുദതിവസഅം  അപ്പു മുയല് നദതിക്കരയതിലതിരുന്നറ്റ് 
പുലതതിനകൈയക്ഷായതിരുന.അറപ്പക്ഷാഴക്ഷാണറ്റ്   മനന  മുതല  വന്നതറ്റ്. പതുങ്ങതി പതുങ്ങതി  വന്നറ്റ് 
അപ്പുവതിഹനറ കൈക്ഷാലതില് ഒരു  പതിടതിതഅം.അപ്പുമുയല് റപടതിചറ്റ്  കൈരഞ്ഞു 
പറഞ്ഞു,രകതിക്കറണ...രകതിക്കറണ...അറപ്പക്ഷാഴക്ഷാണറ്റ്  ആ വഴതിവന്ന  അകകരങ്ങറ്റ്  അപ്പുവതിഹന്റെ 
കൈരചതില് റകൈടറ്റ് അവഹന രകതിക്കക്ഷാന റപക്ഷായതി. അക മുതലയഹട  മുന്നതില്
ഹചന പറഞ്ഞു ;നശ അറതിഞതിഹല പുഴയഹട അടതിതടതില് ഇറചതി  വതിലകനണ്ടറ്റ്  നതിനക്കതി 
മുയലതിന പകൈരഅം നതിനക്കറ്റ് ധക്ഷാരക്ഷാളഅം ഇറചതി കൈതിട്ടുഅം മനന മുതല പറഞ്ഞു ശരതിയക്ഷാണറ്റ് നശ പറഞതറ്റ് 
ഞക്ഷാന  റവഗഅം റപക്ഷാകൈഹട 
അങ്ങഹന അപ്പു മുയല് രകഹപ്പ
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പ്രക്ഷാര്തന.എ
9 .എ 

                  കുടതികറുമന

ഒരതിടഹതക്ഷാരതിടതറ്റ് ഒരു കൈക്ഷാടതില്  ഡുട്ടു  എന്നറ്റ് റപരുള്ള   ഒരു ആനകടതി  തക്ഷാമസതിചതിരുന. 
മഹൈക്ഷാവതികൃതതിയക്ഷായ അവന അച്ഛനഅം അമയഹമക്ഷാനഅം പറ ഞക്ഷാല് അനസരതിക്കതില. ആ 
വര്ഷൈഅം ഡുട്ടുവതിനറ്റ് സ്കൂളതില് റചറരണ്ട പ്രക്ഷായമക്ഷായതി   അച്ഛന  അവഹന കൈക്ഷാടതിഹല സ്കൂളതില് 
റചര്ത്തു. ബക്ഷാഗുഅം കുടയഅം പുസ്തകൈങ്ങളുമക്ഷായതി അമ അവഹന സ്കൂളതില് ഹകൈക്ഷാണ്ടു വതിട്ടു. റമക്ഷാറന 
കുറുമ്പുകൈക്ഷാടക്ഷാഹത മതിടുക്കനക്ഷായതി പഠതിക്കണഅം. അമ ഉചയറ്റ് കുററ പഴങ്ങള് ഹകൈക്ഷാണ്ടുവരക്ഷാഅം.  
ഡുട്ടു അനസരണറയക്ഷാഹട തലയക്ഷാടതി. പഹക അമ റപക്ഷായതതിന പതിറഹകൈ അവന 
കുസൃതതികൈള് ആരഅംഭതിച്ചു. മുനപതിലതിരതികന്ന  കുതതിരകടതികൈളുഹട വക്ഷാലറ്റ്  കൂടതിഹക്കടതിവച്ചു.  
തുമതിക്കയ്യേതില് ഹവള്ളഹമടുതറ്റ് ചശറതി  എലക്ഷാവറരയഅം നനച്ചു. അതതിനതിഹട അവനറ്റ് വലക്ഷാഹത 
വതിശന. ഒട്ടുഅം മടതിചതില. ഡുട്ടു സ്കൂള് മുറത്തുനതിന്ന മുളക്കൂടതതിനടുത്തുഹചന്നറ്റ് മുളനണ്ടുകൈള് 
ഒക്ഷാറരക്ഷാന്നക്ഷായതി ഒടതിചറ്റ് തതിന്നക്ഷാന തുടങ്ങതി. ണശഅം.... ണശഅം.... ണശഅം.... ഹപഹടന്നറ്റ്  കക്ഷാസറ്റ് 
തുടങ്ങക്ഷാനള്ള മണതിയടതിച്ചു . അവന തശറ മതതിയക്ഷാക്കതി കക്ഷാസതിറലക്കറ്റ് ഒക്ഷാടതിക്കയറതി. 
ശദയതിലക്ഷാഹത ഒക്ഷാടതിക്കയറതിയതതിനക്ഷാല് ഡുട്ടുവതിഹന്റെ തല കക്ഷാസറ്റ് മുറതിയഹട വക്ഷാതതില്പ്പടതിയതില് 
ഇടതിച്ചു.അവനറ്റ് വലക്ഷാഹത റവദനതിച്ചു. റദഷൈദഅം വന്ന അവന  ഹബഞതിറലക്കറ്റ് ഒഹരക്ഷാറ ഇരതിപ്പറ്റ്! 
പറ്റ്ധതിഅം. ഡുട്ടു കൈക്ഷാലഹതറതി മലര്ന്നടതിചറ്റ് വശണ. അറയ്യേക്ഷാ എന്റെറമ അവന ഉറഹക്ക നതിലവതിളതിച്ചു,.
എഹന്ന എഴറന്നല്പ്പതിക്കറണ. അവഹന്റെ ഹകൈക്ഷാമതിഹന്റെ വണ്ണഅം റപക്ഷാലമതിലക്ഷാത കൂട്ടുകൈക്ഷാര് 
അവഹന എങ്ങഹന എഴറന്നല്പ്പതികഅം.  അവര് ഡുട്ടുവതിഹന്റെ വശടതിറലറക്കക്ഷാടതി. വതിവരമറതിഞ 
അച്ഛനഅം അമയഅം അവതിറടക്കറ്റ്  പക്ഷാഹഞതതി  വലതിയ പഴകലയഅം മക്ഷാമഴവുമക്ഷായതി വരുന്ന 
അമറയയഅം അച്ഛറനയഅം കൈണ്ട അവനറ്റ് സറനക്ഷാഷൈമക്ഷായതി.  അവര്   അവഹന 
എഴറന്നല്റപ്പച്ചു.   അവര് കൂട്ടുകൈക്ഷാര്ക്കര്ഹക്കലക്ഷാഅം മക്ഷാമഴഅം ഹകൈക്ഷാടുത്തു. എന്നതിടറ്റ് അമറയക്ഷാടറ്റ് 
പറ  ഞ്ഞു ഇനതി ഞക്ഷാന വതികൃതതികൈഹളക്ഷാനഅം കൈക്ഷാടതിറല...................
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  ആതതിര
   8 B

അറയ്യേക്ഷാ പക്ഷാറഞ

പതക്ഷായതതില് ഹനല ഹകൈക്ഷാററ്റ്ക്കക്ഷാന 
പക്ഷാഞഹങ്ങതതി ചഹണ്ടലതികൈള്
പക്ഷാതതിരക്ഷാ റനരഅം പതക്ഷായതതില്
ഒക്ഷാടതിപ്പക്ഷാഞ്ഞു ചഹണ്ടലതികൈള്
പതക്ഷായതതില് തടതിഅം മുടതിഅം 
കൈടതി പതിടതി കൂടതി ചഹണ്ടലതികൈള്
കൈണ്ടന പൂചഹയ കൈണ്ടതുമുടഹന
ഒക്ഷാടതിപ്പക്ഷാഞ്ഞു ചണ്ടലതികൈള്  

                             
  കൈഥ

 മതിട്ടുവതിഹന്റെ പനറ്റ്
 
  ഒരു പക്ഷാവഅം പൂചകടതിയക്ഷാണറ്റ് മതിട്ടു.ഒരതിക്കല് അവനറ്റ്   ഒരു പനറ്റ് കൈതിടതി. മതിട്ടു ഹപടന്നറ്റ് പനറ്റ് തടതി 
കൈളതിക്കക്ഷാന തുടങ്ങതി. ഹപടന്നറ്റ് പനറ്റ് ഹതറതിചറ്റ്  അടുത്തുള്ള പുഴയതില് വശണ. ഹൈറയ്യേക്ഷാ  എഹന്റെ പനറ്റ് 
റപക്ഷാറയ.മതിട്ടു കൈരഞ്ഞു. അറപ്പക്ഷാള് ചതികതക്ഷാറക്ഷാവറ്റ് അവതിറടക്കറ്റ് വന. വതി ഷൈമതിറക്കണ്ട. ഞക്ഷാന 
സഹൈക്ഷായതിക്കക്ഷാഅം.ചതിക പറ ഞ്ഞു.ചതിക നശനതിഹചന്നറ്റ്  പഹനടുതറ്റ് മതിട്ടുവതിനറ്റ് ഹകൈക്ഷാടുത്തു.അവനറ്റ് വലതിയ
സറനക്ഷാഷൈമക്ഷായതി.
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  കവശക്ഷാഖറ്റ്.
          8A

  കൈക്ഷാടറ്റ്           
 കൈക്ഷാററ്റ്  വന പറഞ്ഞു 
കൈക്ഷാടതിനറ്റ്  പക്ഷാടതിന മണമുണ്ടറ്റ്

 കൈക്ഷാട്ടുറചക്ഷാലയറ്റ്ഴകുകൈള്    ഹഞക്ഷാറതിയ
 കുളതിരക്ഷാടകൈളുണ്ടറ്റ്.
തുമതിയയര്തതിഹക്കക്ഷാമനമക്ഷാരുമഹട
ചതിന്നഅംവതിളതിയണ്ടറ്റ്
 തഅംബുരുമശട്ടുതതിമ്പുകൈള് പക്ഷാടുഅം
   സങശര്തനമുണ്ടറ്റ്....
                                

     ഹൃതധ്വതിക്കറ്റ്
              9A

ഉപറദശഅം

 ഹബക്ഷാമ കൈണഹക്കയതിരതിക്കരുഹത
ബകൈഹനറപ്പക്ഷാഹലയറങ്ങരുതറ്റ്
ബഹൈളഅം കൂടതി നടകൈരുതറ്റ്
ബുദതിറമക്ഷാശഅം കൈക്ഷാടരുതറ്റ് !
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നന്ദേന.
9 B

റരക്ഷാഗതി              

 (  ആസധ്വക്ഷാദനഅം)
ശതിഥതിലമയഅം എന്ന പുസ്തകൈതതിഹന്റെ  രചയതിതക്ഷാവക്ഷായ ആര് വതിശധ്വനക്ഷാഥഹന്റെ കൈഥയഅം കൈവതിതയഅം 
നതിറഞ പുസ്തകൈമക്ഷാണറ്റ്  റരക്ഷാഗതി.ഈ പുസ്തകൈതതില് റരക്ഷാഗതി എന്ന കൈവതിത ആഴതതില്  സ്പര്ശതികന്ന
ഒന്നക്ഷാണറ്റ്.ആരക്ഷാണറ്റ് ഒരു യഥക്ഷാര്ത റരക്ഷാഗതി എനഅം എഹനക്ഷാഹക്കയക്ഷാണറ്റ് റരക്ഷാഗതിഹയ 
ഭയഹപ്പടുത്തുന്നഹതനഅം ഓറരക്ഷാ വക്ഷായനക്കക്ഷാര്കഅം ഇതതിലൂഹട മനസതിലക്ഷാക്കക്ഷാഅം.സക്ഷാരശരതികൈമക്ഷായതി 
കൈശഴറ്റ്ഹപ്പടുത്തുന്നതറ്റ് മക്ഷാത്രമല,മക്ഷാനസതികൈമക്ഷായതി തളരുന്നവനഅം റരക്ഷാഗതിയക്ഷാണറ്റ്.അതതിനറ്റ് റപ്രരതിപ്പതികന്ന 
എനതിഹനയഅം റരക്ഷാഗമക്ഷായതി കൈണക്കക്ഷാക്കക്ഷാഅം.റരക്ഷാഗഅം മൂലഅം ദുരതിതഅം അനഭവതികന്ന റരക്ഷാഗതികൈള്ക്കറ്റ് 
ആതവതിശധ്വക്ഷാസവുഅം,മറനക്ഷാദക്ഷാര്ഢദവുഅം നല്കൈക്ഷാന ഈ കൈവതിത സഹൈക്ഷായകൈമക്ഷാവുന.കൈവതിത വളഹര 
ഹചറുതക്ഷാഹണങതിലഅം സറന്ദേശഅം ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് വലതിഹയക്ഷാരുകൈവതിതയക്ഷാണറ്റ് റരക്ഷാഗതി എന്ന 
കൈവതിത.പദപ്രറയക്ഷാഗങ്ങള് റകൈക്ഷാണ്ടുഅം സമന്ന മക്ഷാണറ്റ് ഈ കൈവതിത.
                                                    

 അഭതിനന്ദേറ്റ്  .k
 9 ബതി

  കമതക്ഷാനവുഅം തക്ഷാപക്ഷാല് ഓഫശസുഅം
    
റലക്ഷാകൈതതിഹല ഏറവുഅം ഉയരതതിലള്ള കൃതിക്കററ്റ് കമതക്ഷാനഅം ഇനദയതിലക്ഷാണറ്റ് .ഹൈതിമക്ഷാചല് പ്രറദശതിഹല
കചലതില് സമുദൃനതിരപ്പതില് നതിന്നറ്റ് 2444 മശറ൪ ഉയരതതിലക്ഷാണറ്റ് അതറ്റ് . റലക്ഷാകൈതതിഹല  ഏറവുഅം 
ഉയ൪ന്ന സ്ഥലത്തുള്ള റപക്ഷാസ്റ്ററ്റ് ഓഫശസറ്റ് കൈക്ഷാണണഹമനണ്ടക്ഷായക്ഷാല്  ഹൈതിമക്ഷാചല് പ്രറദശതില്  
ഹചലണഅം . ഹൈതിക്കതിഅം എന്ന സ്ഥലഹത  റപക്ഷാസററ്റ് ഓഫശസറ്റ് 5000 മശറര് ഉയരതതിലക്ഷാണറ്റ് സ്ഥതിതതി 
ഹചയ്യുന്നതറ്റ്. 
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                                    മഴയഅം
                                   കുഞ്ഞുണ്ണതിയഅം
       
                          ഇറയതതിരുന മുറഹത 
                          മഴനൃതഅം കൈക്ഷാണന കുഞ്ഞുണ്ണതി
                          
                          മുറതറ്റ് വശശുഅം കൈക്ഷാറതിലക്ഷാടുന
                          കുഞക്ഷാരക്ഷാമതതിഹലഹചടതികൈള്
                          മുറഹതറങ്ങക്ഷാ മറഞതിരുന
                          ഓരതിടുന.മക്ഷാക്രതികൈള്
                          മഴഹയക്ഷാഴതിയന്ന റനരഅം
                          ഇറഹവളളഅം കൈക്ഷാണന കുഞ്ഞുണ്ണതി

                          മക്ഷാനഅം ഹതളതിയന്ന റനരഅം
                          വതിടരുന മഴവതിലഴകൈറ്റ് 
                          മനതക്ഷാരതിലക്ഷാറമക്ഷാഗദമക്ഷായറ്റ്
                          റനക്ഷാക്കതിയതിപ്പു. കുഞ്ഞുണ്ണതി

                                                    

  അ൪ജുന .k
        10 B
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പഞവര്ണക്കതിളതി
പഞവര്ണക്കതിഹയന   ഹനഞതിലതിരതിക്കഹവ
പക്ഷാടതി മറഹന്നക്ഷാരക്ഷാ ഗക്ഷാനഅം!
ഹൈരതിതക്ഷാഭ  ചക്ഷാര്ത്തുന്ന  നതിനറമനതിഹതക്ഷാടറപ്പള്
ചതിറകുകൈള് ഒനല ഹഞറന്നക്ഷാ?
മഞക്ഷാടതി മണതികൈള്  റചര്ത്തുഹവഹചക്ഷാരക്ഷാ-
ഹചഞ്ചുണ്ടറ്റ്  കൈണ്ട റ്റ് ഞക്ഷാന,
എഹന്ന  മറന,എലക്ഷാഅം മറന!
                                    

      നതിതതിന രക്ഷാജറ്റ്                                                             
             9 A                

                കു ഞതിക്കതിളതിയഹട കൂടറ്റ്
                         പഞതിമരതതില്  കു ഞതിക്കതിളതിയഹട                          
                        കൂടുണ്ടറലക്ഷാ   റചലതില്                                           
                        മഞക്കതിളതിയഹട  കൂടുഅം കൈക്ഷാണക്ഷാഅം                               
                         മഹറക്ഷാരു ഹകൈക്ഷാമതറ്റ്                                            

                                  
              

  നതിതദ .M
       10 A                                                             

                                                                    
                                         പലതി
                       പഹലക്ഷാനമതിലക്ഷാതതലതി
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                                    പലതികളളവതിറശഷൈഅം
                                    പലതിലയക്ഷാഹണലഅം പലതിക്കറ്റ്
                                    പലതിഹയനള്ള റപരുണ്ടറ്റ്

                                                           

  ദശപകൈറ്റ്  പതി
            9.B

ചന്ദേനതതിരതി 
റമല്തരമുളള  സുഗനഅം പകൈരക്ഷാന
കൈഹതതിഹയരതിയകൈ റവണഅം  ഞക്ഷാന
അങ്ങഹന  കൈതതിഹയരതിഞക്ഷാറലക്ഷാ
പൂജക്ഷാമുറതിയഹട പുളകൈഅം ഞക്ഷാന
                                    

                                             

       അറജഷൈറ്റ്.വതി
                 9.B

   മകൈറന

മടതിയതില് നശഹയക്ഷാരു മലരറല
മഞതില് വതിരതിഞ പൂവറല
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മനസതില് പ്രക്ഷാര്തന റകൈടതിടശശന
മടതിയക്ഷാറതകൈതിയ വരമറല
മക്ഷാമകൈ ജശവതിത സക്ഷാമക്ഷാജദതതിന
മന്നന ഇനതിമുതല് നശയറല
മണ്ണതില് തുണയശയമഹയനഅം
മകൈറന ഇനതിമുതല് നശയതിറല

         

   അശധ്വതിന ഹകൈ
        9 ബതി                           

ഹകൈണതിയതില് വശറണ

ഒരതിടഹതക്ഷാരതിടഹതക്ഷാരതിടതറ്റ്
ഒളതിചതിരുഹന്നക്ഷാരു സതിഅംഹൈതക്ഷാന
പക്ഷാത്തുപതുങ്ങതി ഇരുടതറ്റ്
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നക്ഷാടതിലതിറങ്ങുകൈ പതതിവക്ഷാക്കതി
ആടുഅം പശുവുഅം റകൈക്ഷാഴതികൈളുഅം 
സതിഅംഹൈകടനറ്റ് ശക്ഷാപ്പക്ഷാടക്ഷായതി
ഹകൈക്ഷാനഅം തതിനഅം റപടതിപ്പതിച്ചുഅം
നക്ഷാടതില് പമതി നടകറമക്ഷാള്
ഒരു നക്ഷാള് പൂചറപ്പക്ഷാലശസറ്റ് വഹചക്ഷാരു-
ഹകൈണതിയതില് വശറണ സതിഅംഹൈതക്ഷാന
                                                                 

      ശശരക്ഷാഗറ്റ്.വതി
               9.B

    കൈക്ഷാക്ക

രക്ഷാവതിഹലഹയതതി മുറഅം മുഴവനഅം
ഹകൈക്ഷാതതി ഹവളുപ്പതിക്കക്ഷാന ഞങ്ങള് റവണഅം
കൂടതിഹല കുഞതിന തശരറ്റ്റയഅം റതടതിയക്ഷാ-
വശടതിഹന്റെ മുററത്തു വന്നതിടുറമക്ഷാള്
കൈയ്യേതില് കൈടതിഹചക്ഷാരു ഹറക്ഷാടതിയമക്ഷായതി
കപതറലക്ഷാ കൈസൗതുകൈറതക്ഷാഹട നതില്പൂ
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തഞതതിലക്ഷാമരഹക്കക്ഷാമതില്  നതിഹന്നതതി
റക്ഷാഞതിഹയടുതങ്ങു യക്ഷാത്രയക്ഷാവുഅം
കൂടതിഹല കുഞതിന വതിശപ്പടക്കശടുവക്ഷാന
റവണ്ടതിയശ ഹതഹറന കൈണ്ടശടറണ
കൂടമക്ഷായതി ഞങ്ങഹള കൈഹലറതിഞശടറല
കൈക്ഷാക്കകൈള് ഞങ്ങള് ഹവറുഅം പക്ഷാവങ്ങള്

       അമല് രക്ഷാജറ്റ്
                     8A                                                     

ഹകൈക്ഷാമന വതിരു

അമലതതില് ഹചണ്ട റമളഅം
അമതക്ഷാല റചര്ന്നറ്റ്!
അമലതതിന മുമതിലക്ഷായതി
ഹകൈക്ഷാമനവന നതിന.
അമതക്ഷാല റചര്ന്ന റമളഅം  
ഇമമക്ഷായതി തുടര്ന.....
                      

 അഭതിജതിതറ്റ്  വതി.ഹകൈ
      10 B

മഴയഅം  കുഞ്ഞുണ്ണതിയഅം

ഇറയതതിരുന മുറഹത
മഴനൃതഅം കൈക്ഷാണന കുഞ്ഞുണ്ണതി
 മുറത്തുവശശുഅം  കൈക്ഷാറതിലക്ഷാടുന
കുഞക്ഷാരക്ഷാമതതിഹല ഹചടതികൈള്
മുറഹതറങ്ങക്ഷാ മറഞറ്റ്  ഞതിരുന
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ഓരതിയതിടുന മക്ഷാക്രതികൈള്
മഴഒഴതിയന്ന  റനരഅം
ഇറഹവള്ളഅം കൈക്ഷാണന കുണഞറ്റ് ഞുണ്ണതി
മക്ഷാനഅം ഹതളതിയന്ന റനരഅം
വതിടരുന മഴവതിലഴകൈറ്റ്
മനതക്ഷാരതിറലക്ഷാറമക്ഷാദമക്ഷായതി
റനക്ഷാക്കതിയതിരതിപ കുഞ്ഞുണ്ണതി

                            

       -അനനന്ദേറ്റ്.പതി
              9 A

ഓണതപ്പന

ഇലഹതതതിയ ഓണതപ്പനറ്റ്
ഇലയതില് സദദവതിളറമണഅം
ഇമഹമഴഹന്നക്ഷാരു ഒക്ഷാണപ്പക്ഷാട്ടുകൈള്
ഇരുഹചവതിഹപക്ഷാഹട പക്ഷാറടണഅം 
                            

ഹഹപങതിളതി

Page No 89



മമാഗസസിന

   പച ഹഹപങതിളതി തതറമ
    പറണ്ട നമള് കൂടറല
   പലപല പക്ഷാട്ടുകൈള് പക്ഷാടശറല
   പലപല നക്ഷാടുകൈള് ചറശറല
                                   

     
 
ഹപരുമഴ

തകൈര്ത്തുഹപയ്യുഅം മഴയതമ
തരുഅം എനതിഹക്കക്ഷാരു കുഞ്ഞുകുട
       തനതിച്ചുഞക്ഷാനതതില് ഗമയതികറപക്ഷാകുഅം
തരതതിനതിതതിരതി മഴറകൈക്ഷാള്ളുഅം
                             

  അഭതിജതിതറ്റ്
         8 B
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   ററക്ഷാസക്ഷാപ    

റദഹൈഅം മുഴവന മുള്ളക്ഷാറണ 
കൈക്ഷാണക്ഷാന നഹലക്ഷാരു റചലക്ഷാറണ 
രക്ഷാവതിഹല എനഅംകൈണതിയക്ഷാറണ
ഇതളുകൈഹളലക്ഷാഅം ചവന കൈക്ഷാണക്ഷാഅം
റവഗഅം ഹചലണഅം ഞക്ഷാനക്ഷാരറ്റ്
                          

   -ആദതിതദന.ഹകൈ                                                              
  10B

             ഓര്മ്മുയറണ്ടക്ഷാ പ്രതിറയ
            നമളന്നക്ഷാ മക്ഷാവതിന  ഹകൈക്ഷാമതിറലക്ഷാരൂഞക്ഷാ-
           ലതിലക്ഷാടതിക്കളതിചതുഅം
            ഓര്മയറണ്ടക്ഷാ പ്രതിറയ 
            നമളന്നക്ഷാ വരമക്ഷാഹകൈ കൈളതിച്ചു
            തതിമതിര്തറ്റ് നടന്നതറ്റ്
            ഓര്മയറണ്ടക്ഷാ നതിനക്കശ മരകത
            അന്നറ്റ് നമളറലതതിവതിഹട നടതറ്റ്
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ആദതിതദ

 യക്ഷാത്ര എന്ന വതിസ്മയഅം 

   രക്ഷാവതിഹല  തഹന്ന  അതതിയക്ഷായ  സറനക്ഷാഷൈറതക്ഷാഹടയക്ഷാണറ്റ് ഞക്ഷാനണര്ന്നതറ്റ്. ഞക്ഷാനഅം അച്ഛനഅം 
അമയഅം  അനജനഅം ഇന്നറ്റ് റബക്കല് റകൈക്ഷാട റപക്ഷാവുകൈയക്ഷാണറ്റ്.  അതതിയക്ഷായ സറനക്ഷാ ഷൈതക്ഷാല്  
ഞക്ഷാന എഹന്ന തഹന്ന  മറന റപക്ഷായ ദതിവസമക്ഷാണഹതന  പറയക്ഷാഅം. 
                                ഞങ്ങള് യക്ഷാത്രയക്ഷായതി.  അഴതിചതിട മുടതിയതിഴകൈള്  കൈക്ഷാറതില് എഹന്റെ മനസ്സു 
റപക്ഷാഹല തഹന്ന നൃതമക്ഷാടതി.  എഹന്റെ  മനസറ്റ് എത്രറതക്ഷാളഅം സറനക്ഷാഷൈതികനറണ്ടക്ഷാ  അതതിലധതികൈഅം 
പ്രസന്നമക്ഷായതിരുന  എഹന്റെ മുഖഅം. കൈക്ഷാണക്ഷാനതിരതികന്ന  കൈക്ഷാഴറ്റ്ചകൈള് എത്രറതക്ഷാളഅം 
മറനക്ഷാഹൈരമക്ഷായതിരതികഅം എന്ന ആകൈക്ഷാഅംക  എഹന്റെ മനസതിലദതിച്ചു.  ബസതിഹല  യക്ഷാത്ര  
സുഖകൈരമക്ഷായതിരുന്നതില.  ബസതില് പരസ്പരഅം ഉനലഅം തള്ളലമക്ഷായതിരുന്നതതില്  യക്ഷാത്രയഹട  
ആസധ്വക്ഷാദദത നഷമക്ഷായതി.  അഹതഹന്റെ  മനസതില്  നതിരക്ഷാശയണ്ടക്ഷാക്കതി എന തഹന്ന  പറയക്ഷാഅം.  എഹന്റെ
ആഗ്രഹൈഅം  റപക്ഷാഹല തഹന്ന എനതിക്കറ്റ് ബസതില് സശറ കൈതിടതി.  പ്രകൃതതിയഹട മറനക്ഷാഹൈക്ഷാരതിത ശരതികഅം 
ആസധ്വദതിക്കക്ഷാന പറ്റുന്നതതിന മുനപുതഹന്ന ഞങ്ങള്  ഇററങ്ങണ്ടയതിടഹതതതി. റബക്കല് റകൈക്ഷാട  
എതതിയറലക്ഷാ  എന്ന കൈക്ഷാരദതതില് ഞക്ഷാറനഹറ  സറനക്ഷാഷൈതിച്ചു. വളഹര ആഹക്ഷാദറതക്ഷാഹട  ഒക്ഷാറരക്ഷാ  
കൈക്ഷാഴ്ചകൈള് കൈണ്ടു ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് ഞക്ഷാന  നടന.  അതതിഹന്റെ  ഒക്ഷാറരക്ഷാ അറകുറ പണതികൈളുഅം  ഞക്ഷാന 
വക്ഷായതിഹചടുതതു.  ശതിവപ്പനക്ഷായകൈറ്റ്  പണതികൈഴതിപ്പതിച  ഈ റകൈക്ഷാട റകൈരളതതിഹല  ഏറവുഅം വലതിയ 
റകൈക്ഷാടയഅം  വതിറനക്ഷാദ സ   ഞക്ഷാരതികൈഹള  ഏഹറ  ആകൈര്ഷൈതികന്ന റകൈക്ഷാടയമക്ഷാണതിതറ്റ്.  റബക്കല് റകൈശട 
മക്ഷാറതിയതിടതിഹലങതിലഅം  ജനഹൃദയങ്ങളുഅം  അവരുഹട  റവഷൈങ്ങളുഅം മക്ഷാറതിയതിരതികന. എലക്ഷാവരുഅം  
അവരുഹട റലക്ഷാകൈതറ്റ്. ഹമക്ഷാഹഹബല് റഫക്ഷാണതിഹന്റെ റലക്ഷാകൈതറ്റ്.  എനതിക്കറ്റ് റതക്ഷാനന്നതറ്റ്  അവര് 
ശരശരഅം ഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് റബക്കല് റകൈക്ഷാടറ്റ്ച സന്ദേര്ശതിഹചങതിലഅം  മനസുഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ്   അവരക്ഷാരുഅം ഇഹതക്ഷാനഅം 
കൈണ്ടതിടതിഹലന്നക്ഷാണറ്റ്.  അവരക്ഷാരുഅം  ആസധ്വദതിക്കക്ഷാത ഈ റബക്കല് റകൈക്ഷാട ഞക്ഷാന റവണ്ടുറവക്ഷാളഅം 
ആസധ്വദതിച്ചു.  എനതിഹക്കത്രയക്ഷായക്ഷാലഅം  മതതി വരുന്നതില.  ഞക്ഷാന മനസതിഹന്റെ ഒരു റകൈക്ഷാണതില്  ഈ 
അനഭവവുഅം  സറനക്ഷാഷൈവുഅം  ആനന്ദേകൈരവുമക്ഷായ  ഒക്ഷാറരക്ഷാ നതിമതിഷൈവുഅം  കുറതിചതിട്ടു. 
                             ജശവതിതതതില്  സറനക്ഷാഷൈവുഅം ആഹക്ഷാദവുഅം  നല്കുന്നതക്ഷാണറ്റ്  യക്ഷാത്ര. 
റബക്കല് റകൈക്ഷാടയതിറലകള്ള  ഈ ഹകൈക്ഷാച്ചു യക്ഷാത്രയഅം  ജശവതിതതതില് എനതിക്കറ്റ് വതിലഹപ്പടതക്ഷാണറ്റ്. 
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അനപ്രതിയ.k
9.B

മുടക്കക്ഷാരന

മുടക്കക്ഷാരന കൈതിടപ്പന 
കുടയമക്ഷായതി ചനയതിഹലതതി
മുടയടുക്കതി കുടനതിറച്ചു
വടതിയതില് മശനഅം വക്ഷാങ്ങതി നതിറച്ചു
ഒട്ടു രസതതിന കൈള്ളുകുടതിച്ചു 
കുടതിറതക്ഷാര്റതക്ഷാ തലയതില് ഹകൈടതി
പടകപ്പതിഹയക്ഷാഹരണ്ണഅം വക്ഷാങ്ങതി
ഹഹവകൈതിടറതയരയതില് തതിരുകൈതി
പക്ഷാട്ടുഅംപക്ഷാടതി നടന്നറപ്പക്ഷാള്
പടതിഹയക്ഷാഹരണ്ണഅം പതിന്നതില്ക്കൂടതി 
വടതിയതില് വഹന്നക്ഷാരു  കൈടതിയക്ഷായതി 
കൈടതിയക്ഷായതി പതിടതിയക്ഷായതി  പതിടതിവലതിയക്ഷായതി
തലയതിലതിരുഹന്നക്ഷാരു മുടകട
തക്ഷാളഅം ഹതറതിതക്ഷാഹഴറപ്പക്ഷായതി
കുടഹയക്ഷാടതിഞ്ഞു മുടകൈള് ഹപക്ഷാടതി
കൈതിടപ്പന സ്ഥതിതതി കൈഷഅം തശര്ത്തു
മുടകൈള് ഹപക്ഷാടതിയകൈന്നറപ്പക്ഷാള് 
കൈരഞ്ഞുറപക്ഷായതി കൈതിടപ്പന
റമലതില് മദദഅം ഹതക്ഷാടുകൈതിഹലഹന്നക്ഷാരു 
സതദഹമടുത്തു പക്ഷാവതക്ഷാന

Page No 93



മമാഗസസിന

റസ്നേഹൈ.ഹകൈ.ടതി
9B

പക്ഷാറതി വന്ന വണ്ടറ്റ്

പക്ഷാറതി നടകഅം വണ്ടറ്റ്
മൂളതിപ്പക്ഷാടുനണ്ടറ്റ്
മൂളതിപ്പക്ഷാടുഅം വണ്ടറ്റ്
പൂവതിലതിരതികുനണ്ടറ്റ്
പൂവതിലതിരതികഅം വണ്ടറ്റ്
പൂറനനണ്ണുനണ്ടറ്റ്
പൂറനനണ്ണുണഅം  വണ്ടറ്റ്
പക്ഷാറതിറപ്പക്ഷായതു കൈറണ്ട
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 ഹഎശധ്വരദ.ടതി
9B

ആരക്ഷാണറ്റ് ?

മൂ മൂ മൂളണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ് 
മൂമൂ മൂമൂ മൂങ്ങചന
ക്രശ ക്രശ കൈരയണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ്
 ക്രശ ക്രശ ക്രശ ക്രശ ചശവശടറ്റ്
മതിന്നതിനടക്കണതക്ഷാരക്ഷാണറ്റ്
മതിനഅം മതിന്നക്ഷാമതിനങ്ങക്ഷാണറ്റ്   
                                 
                                        

    -ശശലകതി
          9B

പുലരതിയതിഹല പ്രകൃതതി
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പുലര്ഹച ചവന്നറ്റ് തുടുതറ്റ് ഉയര്ന വരുന്ന സൂരദന. കൈലപതില കൂടതി ആഹൈക്ഷാരഅം റതടതിറപ്പക്ഷാകുന്ന  
പകതികൈള്. കൈക്ഷാറതിലക്ഷാടുന്ന ഹതറങ്ങക്ഷാലകൈള്. പൂക്കളതിഹല റതന നകൈരക്ഷാന എത്തുന്ന പൂമക്ഷാറകൈള്. 
ആറുമണതിപ ഉണറരണ്ട റനരമക്ഷായതി. ഹപഹടന്നക്ഷായതിരുന അവളുഹട വരവറ്റ്.  കൈതതിജധ്വലതികന്ന 
സൂരദനറനഹര  മുഖഅം തതിരതിചറ്റ് അവള് പുഞതിരതികകൈയക്ഷാണറ്റ്. അറപ്പക്ഷാറഴകഅം തൂപ്പുകൈക്ഷാരതി 
എതതിയതിരുന. ക്രക്ഷാക്ഷാ.. ക്രക്ഷാക്ഷാ എന കൈരഞ്ഞുഹകൈക്ഷാണ്ടറ്റ് അവള് മുറഅം  വൃതതിയക്ഷാകകൈയക്ഷായതിരുന. 
പതിഹന്ന മരതതിലതിരുന്നറ്റ് കൂവതിവതിളതികന്ന കുയതിലഅം  മറ്റു പകതികൈളുഅം എഹന്റെ മനസതിനറ്റ് കുളതിര്മറയകൈതി.
                            ചതിങ്ങമക്ഷാസതതിഹല  ഒരു പുലര് കൈക്ഷാല കൈക്ഷാഴറ്റ്ചയക്ഷായതിരുന ഇതറ്റ്. ഇത്ര മക്ഷാത്രമല 
ഇനതിയഅം കുററ കൈക്ഷാരദങ്ങള്  എഹന്ന കൈക്ഷാതതിരുന.  പുലകൈളക്ഷാല്  നതിറഞതിരുന്ന ആ 
പക്ഷാറക്കൂടങ്ങളതില്  ഒളതിചതിരതികകൈയക്ഷായതിരുന  മുകറതി ഹചടതികൈള്.  അതതിഹന്റെ കൂഹട  
കൈക്ഷാഖറ്റ്ഖപക്കളുമുണ്ടക്ഷായതിരുന.  രക്ഷാത്രതിയതില് കുതതിച്ചു വന്നമഞ്ഞു തുള്ളതികൈള്  
പുലര്ഹചടതികൈളതിലതിരതിപ്പുണ്ടക്ഷായതിരുന.  സൂരദപ്രകൈക്ഷാശതക്ഷാല്  ഹവടതിതതിളങ്ങുകൈയക്ഷാണവ.  ആ 
കൈക്ഷാഴ്ചയതില്  മുഴകൈതിയതിരതികകൈയക്ഷാണ ഞക്ഷാന. ഹപഹടന്നക്ഷായതിരുന  അവ അപ്രതദകമക്ഷായതറ്റ്. ഇവ 
എവതിഹട റപക്ഷായതി  എനള്ള  റചക്ഷാദദഅം ഇനഅം  എഹന്റെ  മനസതില്  ഒളതിഞതിരതികകൈയക്ഷാണറ്റ്.
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അശധ്വതിന പതി പതി    
 9 B

വഴതികൈക്ഷാടതി

നശ നടന്നകൈന്ന വഴതിയതിഹല കൈക്ഷാല്
പക്ഷാടുകൈള്  ആഹണന വഴതികൈക്ഷാടതി
നശ ഹതളതിയതിച്ചുവച  ദശപതതില്
കൈതിരണമക്ഷാഹണഹന്റെ ഹവളതിചഅം
നശ പകൈര്ന്ന നതിന ആശയ
ങ്ങളക്ഷാഹണഹന്റെ സധ്വപങ്ങള്
നശ ആരക്ഷാഹണഹന്നനതിക്കറതിയതില
നതിഹന്ന റതടക്ഷാനക്ഷാണശ ജശവതിതഅം
                                                                  

ശശരക്ഷാഗറ്റ്. വതി
9 B

മകൈറന..

മടതിയതില് നശഹയക്ഷാരു മലരറല
മഞതില് വതിരതിഞ പൂവറല
മനസതില് പ്രക്ഷാര്തന റകൈടതിടതിശന 
മടതിയക്ഷാറതകൈതിയ വരമറല
മന്നന ഇനതി മുതല് നശയറല
മണ്ണതില് തുണയക്ഷായമഹയനഅം 
മകൈറന ഇനതി മുതല് നശയറല
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   ആദതിതദന.ഹകൈ
    9 A

പചകതതിര

മൂക്കതില് ചറ്റുഅം കൈയറതില
ആറരഅം റനക്ഷാക്കതി വതിരടതില
വക്ഷാലകുലക്കതിപ്പക്ഷായതില
കുളമടതിച്ചു കുലക്കതില
ഞക്ഷാനഅം കുതതിരചക്ഷാരക്ഷാറണ
പുലതിലതിരതികഅം പചകതതിര
                                    

ശശരക്ഷാഗറ്റ്.. ഹകൈ
9A
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ചങ്ങക്ഷാതതി

പക്ഷാറതിപ്പറകന്ന ചങ്ങക്ഷാതതി
കൂഹടപ്പറകവക്ഷാന റപക്ഷാരഹട
പക്ഷാരതിപ്പറന്നതിടക്ഷാഅം നതിറന്നക്ഷാഹടക്ഷാപ്പഅം
കൈക്ഷാഴ്ചകൈള് കൈക്ഷാണവക്ഷാന വന്നശടക്ഷാഅം
ഹൈയ്യേറയ്യേക്ഷാ റമറലക്കറ്റ് പക്ഷാറരുറത
തക്ഷാറഴക്കറ്റ്ഞക്ഷാനതിറങ്ങതി വരക്ഷാഅം 
പക്ഷാറതിപ്പറകവക്ഷാന ചതിറകുറവണഅം
ചതിറകൈതിറലല് തക്ഷാറഴക്കറ്റ് മൂകകുത്തുഅം
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    കൈടപ്പക്ഷാടതിഹന്റെ ഒരു വക്ഷാക്കറ്റ്  

പ്രതതിധധ്വനതിഹയ അണതിയതിഹചക്ഷാരുകന്നതതിനറ്റ്
തക്ഷാങ്ങക്ഷായതി തണലക്ഷായതി കൂഹട നതിന്നവര്കഅം,
എളതിയഹതങതിലഅം ഒരു കകൈതക്ഷാങ്ങറ്റ് നല്കൈതി 
സഹൈക്ഷായതിചവര്കഅം,  
ഒരുപക്ഷാടറ്റ് റപ്രക്ഷാല്സക്ഷാഹൈനങ്ങളുമക്ഷായതി  
 പതിന്നതില്  നതിന്നവര്കഅം ,
ഇനതിയഅം  റപഹരടുത്തുഅം പറയക്ഷാന സക്ഷാധതിക്കക്ഷാഹത
റപക്ഷായതക്ഷായ   എലക്ഷാവറരക്ഷാടുഅം ,
ഞങ്ങള്കള്ള   കൈടപ്പക്ഷാടറ്റ്   നതിസശമമക്ഷാണറ്റ് ..........

 
ശശമതതി  കഷൈനതി  ടശചര്
ചശഫറ്റ് എഡതിറര്    
ലതിറതില് കകൈററ്റ്സറ്റ് മതിസ്ട്രസറ്റ്
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