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സ്ഥലനമൊമ കകൗതുകങ്ങള
ഹെരവിപ്പെമൊടസ്

ഹെരവിപ്പെമൊടവിമനേ  നനേരമത  അറെവിയമപ്പെടവിരുന്നതസ്
അരവിപ്പെമൊമടന്നമൊയവിരുന.  അരവിപ്പെമൊമടന്നമൊല്  മനേല്പ്പെമൊടങ്ങളുമട
നദശമമന്നമൊണസ്.  അരവിപ്പെമൊമടന്നതു  പവിന്നഗ്ഗീടസ്  സഎസ്കൃതസത്വമൊധഗ്ഗീനേതമൊല്
ഹെരവിപ്പെമൊമടന്നമൊയവി പരവിഷ്കരവികമപ്പെടുകയമൊയവിരുന.

      മയൂരസനന്ദേശതവില്  നകരളവര്മ്മ  വലവിയനകമൊയവിതമ്പുരമൊൻ
അരവിപ്പെമൊമടന്നമൊണസ്  പറെഞവിട്ടുള്ളതസ്.  ഓണമൊട്ടുകരരമൊജമൊകനമൊരുമട
ശവിലമൊനരഖകളവിലഎ അരവിപ്പെമൊടസ് എന്നമൊണസ് നരഖമപ്പെടുതവിയവിട്ടുള്ളതസ്.
      ഹെരവിപ്പെമൊമടന്ന  സ്ഥലനേമൊമതവിനേസ്  ഹെരവിയുമട  അഥവമൊ  വവിഷ്ണുവവിമന്റെ
നദശമമന്നസ്  അര്ത്ഥഎ  പറെയമൊമമനഎ  പകമുണസ്.അരുവവിയുഎ  പമൊടങ്ങളുമുള്ള
സ്ഥലഎ   എന്നതസ്  അരവിപ്പെമൊടസ്  എന്നതവില്  എതവിമയനഎ
അഭവിപ്രമൊയമുണസ്.കമൊയഎകുളഎ രമൊജമൊവഎ അമ്പലപ്പുഴ രമൊജമൊവഎ തമ്മവില് യുദഎ
ഉണമൊമയനഎ  അകമൊലതസ്  ശത്രുകൾ  ഒളവിച്ചവിരുന്നതസ്
ഇവവിമടയമൊയവിരുനമവനഎ ഇകമൊരണതമൊല് അരവി അഥവമൊ ശത്രുകളസ് ഉള്ള
പ്രനദശഎ അരവിപ്പെമൊടമൊമയനഎ പറെയുന്നവരുണസ്.
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കുടനേമൊടസ്

    കുടനേമൊടവിനേസ്   ഈ    നപരസ്   ലഭവിച്ചതവിനു പവിന്നവില്
ഒനടമറെ  കഥകളുണസ്.  ഇതവിഹെമൊസതവിമല  ഖമൊണ്ഡവവനേഎ
കതവിമയരവിഞനപ്പെമൊഴുണമൊയ  ചുടനേമൊടസ്  നലമൊപവിച്ചസ്  കുടനേമൊടസ്
ആയതമൊമണന്നമൊണസ്ചവില  പണ്ഡവിതരുമട  അഭവിപ്രമൊയഎ.  പുരമൊതനേ
തമവിഴകമത  ജനേവവിഭമൊഗങ്ങളവില്  പ്രസവിദവിയമൊര്ജവിച്ച  നചരനമൊര്കസ്
കുട്ടുവനമൊര്  എന്ന  വവിളവിനപ്പെരുണമൊയവിരുന.  നചരനമൊരുമട  രമൊജമൊവമൊയവിരുന്ന
മചങ്കുട്ടുവമന്റെ തലസ്ഥമൊനേഎ ഇവവിടമമൊയവിരുന.  അങ്ങമനേ മചങ്കുട്ടുവമന്റെ നേമൊടസ്
കമൊലമൊനരതവില് കുടനേമൊടമൊയവിതഗ്ഗീര്നമവന്നമൊണസ്  മമറമൊരു വവിഭമൊഗതവിമന്റെ
അഭവിപ്രമൊയഎ.
മചങ്ങന്നൂര്

പുരമൊതനേ കമൊലതസ് നശമൊണമൊദവി  എന്നറെവിയമപ്പെടവിരുന്ന
പ്രനദശമമൊണനത്ര  മചങ്ങന്നൂരമൊയതസ്.നശമൊണമൊദവി  മലയമൊളതവിലമൊകുനമ്പമൊൾ
മചങ്കുന്നസ് എനഎ. (നശമൊണഎ-മചമപ്പെസ്,അദവി-പര്വ്വതഎ)  മചങ്കുന്നവിനനേമൊടസ് ഊരസ്
(ഗമൊമഎ)എന്നസ്  കൂടവി  നചര്ന്നനപ്പെമൊൾ  മചങ്കുന്നൂരമൊയവി.  ഇതസ്  പവിന്നഗ്ഗീടസ്
വമൊമമമൊഴവിയമൊയവി മചങ്ങന്നൂരമൊമയന്നമൊണസ് കരുതുന്നതസ്.
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കമൊരയമൊടസ്
പതനേഎതവിട  ജവിലയവിമല  പനളതവിനുഎ  ആലപ്പുഴ

ജവിലയവിമല  മചങ്ങന്നൂരവിനുഎ  ഇടയവില്  സ്ഥവിതവി  മചയ്യുന്ന  സ്ഥലഎ.

പ്രകൃതവിയുമമൊയവി  ഇണങ്ങവി  നേവില്ക്കുന്ന  സ്ഥലനേമൊമഎ.  കമൊര  (മുൾമച്ചടവി)
ധമൊരമൊളമുള്ള  സ്ഥലഎ.  ഒരു  കമൊലതസ്  ഇവവിമട  ധമൊരമൊളഎ  കമൊരമുൾമച്ചടവികൾ
ഉണമൊയവിരുന്നവിരവികമൊഎ. ആ പ്രനതഠകത പവിന്നഗ്ഗീടസ് സ്ഥലനേമൊമമമൊയതമൊവമൊഎ.
മപണ്ണുകര

ആല  പഞമൊയതവിമല  മപണ്ണുകരയസ്  ആ  നപരസ്
കകവന്നതവിനു  പവിന്നവിമല  വമൊമമമൊഴവികഥ  ഇങ്ങമനേ.  പഴയ
അച്ചൻനകമൊവവിലമൊറെവിനു  കവിഴനക  കരയവില്  മപണ്ണുകര  നദവഗ്ഗീനകത്രവഎ
പടവിഞമൊനറെകരയവില്  ആലമൊകമൊവസ്  നകത്രവഎ  ശവിവനകത്രവഎ  സ്ഥവിതവി
മചയ്യുന.  ആലമൊകമൊവവില്  ഭഗവതവിയുഎ  മപണ്ണുകരനദവവിയുഎ
സനഹെമൊദരവിമമൊരമൊമണന്നമൊണസ് വവിശത്വമൊസഎ.  

     സനഹെമൊദരസ്ഥമൊനേഗ്ഗീയനേമൊയ  കുതവിരവടതസ്  ശമൊസമൊവസ്,  ഭഗവതവി
എവവിമടമയന്നസ്  പരമശവിവനനേമൊടസ്  ആരമൊയുകയുഎ  മപണസ്  അകമര  എന്നസ്
ശവിവൻ  മറുപടവി  പറെയുകയുഎ  മചയ്തതമൊയമൊണസ്  ഒരു  ഐതവിഹെഠഎ.മപണസ്
അകമര എന്നതസ് കമൊലമൊനരതവില് മപണ്ണുകര ആമയനഎ വമൊമമമൊഴവി.
      അതുനപമൊമല, ആലമൊകമൊവസ്ഭഗവതവി തമന്റെ സനഹെമൊദരവി എവവിമടമയന്നസ്
നചമൊദവിച്ചതമൊയുഎ ഇതവിനു മറുപടവിയമൊയവി പരമശവിവൻ മപണസ് അകമര എന്നസ്
മറുപടവി പറെഞതമൊയുഎ പറെയമപ്പെടുന.      

                                                                                നജമൊയവിസസ് ഉമ്മൻ
                                                                          (മലയമൊളഎ അദഠമൊപവിക)
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ജഗ്ഗീവവിതഎ

ജഗ്ഗീവവിതഎ ഒര കളളി വണളിയയാണണ
അതണ ഒയാടടും നളില്ലകടും

ജജീവളിതത്തല് പല വജീഴചണകള് വരുമതണ
നനരളിനടേണടും നനരളിടണ മുനന്നേറണടും

ചളില൪ വജീണയാല് പളിനന്നേ
എഴുനന്നേല്ക്കൂകയളില്ല

അനതയാനടേ അവരുനടേ വണളി നളില്കടും
വജീണയാല് ചളില൪എഴുനന്നേല്കടും 

അവ൪ പളിനന്നേ വജീഴുകയളില്ല
ആത്മവളിശശയാസനത്തയാനടേ മുനന്നേറടും

പനക്ഷേ അവരുനടേ വണളിയടും 
ഒരു നയാള് നളില്കടും....      

                                         

             അശശതളി എസണ.
                                                                                       9B
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മലയമൊളതവിൽ  ആദദ്യമമൊയവി

                                                                     നസമൊനേ  മറെവിയഎ രമൊജു (9A)

പ്രസ്ഥമൊനേഎ കൃതവി രചയവിതമൊവസ്
വഞവിപ്പെമൊടസ് കുനചലവൃതഎ രമൊമപുരത്തുവമൊരഠര്
ഖണ്ഡകമൊവഠഎ മലയവവിലമൊസഎ ഏ.ആര്.രമൊജരമൊജവര്

മ്മ
ചരവിത്രനനേമൊവല് മമൊര്തമൊണ്ഡവര്മ്മ സവി.വവി.രമൊമൻപവിള്ള
നനേമൊവല് കുന്ദേലത അപ്പുമനേടുങ്ങമൊടവി
ലകണമമമൊത 
നനേമൊവല്

ഇന്ദുനലഖ ഒയമൊരതസ് 
ചന്തുനമനനേമൊൻ

തുള്ളല് കലഠമൊണമസകൗഗനവികഎ കുഞൻനേമ്പഠമൊര്
മഹെമൊകമൊവഠഎ രമൊമചന്ദ്രവവിലമൊസഎ അഴകതസ് 

പത്മനേമൊഭക്കുറുപ്പെസ്
മചറുകഥ വമൊസനേമൊവവികൃതവി നവങ്ങയവില് 

കുഞ്ഞുരമൊമൻ നേമൊയര്
രമൊഷഗ്ഗീയനേമൊടകഎ പമൊടബമൊകവി മക.ദമൊനമമൊദരൻ
യമൊത്രമൊവവിവരണഎ വര്തമമൊനേപ്പുസകഎ പമൊനറെമമൊകല് 

നതമൊമമൊകതനേമൊര്
ഹെമൊസഠനേമൊടകഎ ചകഗ്ഗീചങരഎ മുൻഷവി രമൊമക്കുറുപ്പെസ്
ഭമൊഷമൊചരവിത്രഗ
നഎ

മലയമൊളഭമൊഷമൊഗനസമു
ച്ചയഎ

പവി.നഗമൊവവിന്ദേപ്പെവിള്ള

വഠമൊകരണഗനഎ മലയമൊഴ്മയുമട വഠമൊകരണഎ നജമൊര്ജസ് മമൊതൻ
സഎഗഗ്ഗീതനേമൊടകഎ സഗ്ഗീതമൊലകവി ഇ.വവി.കൃഷ്ണപവിള്ള
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 മഴത്തുളളളി

തുളളളിത്തുളളളി നപയടും മഴയളില്
എടനനയാനടേയാത്തണ ആടേളിതളിമ൪കയാടും
മഴത൯ തുടേളി തയാളത്തളില്
പചളിലപ്പുകള് നടേനമയാടന
അമ്മത൯
സയാരളിത്തലപളി-
നലയാളളിചനയനന്നേ
മഴത്തുളളളി കളിലുകടും മയാ ടേളിവളിളളിച
നതയാടേളിയളിലളിറങളി ഞയാനനയാടേളി കളളിച
ഇനളിയടും വരണടും നജീ എനന്നേ തഴുകുവ൯

                                                                              
                                                                               

     അ  ഞ്ജലളി ബളിന
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എലമൊഎ ഒറമച്ചപ്പെവില്

                                                                  
                                                               മപ്രയസ്സസ് ദവിബു (IX A)

മലയമൊളതവിമല എലമൊ അകരങ്ങളുഎ ഒന്നവിച്ചു വരുന്ന ഒരു
വമൊകഠമമഴുതമൊനമമൊ?ഇതവിരവി പണവിമപ്പെനടണവി വരുമനല.എന്നമൊല് 
ഇഎഗസ്ളഗ്ഗീഷവില്
ഇതസ് അലഎ കൂടവി എളുപ്പെമമൊണസ്.ഇഎഗസ്ളഗ്ഗീഷവിമല 26 അകരങ്ങളുഎ വരുന്ന
വമൊകഠങ്ങൾകസ് പമൊൻഗമൊഎ എന്നസ് പറെയുഎ.ഏറവഎ പ്രശസമമൊയ പമൊൻഗമൊഎ
ഇതമൊ.

The quick brown fox jumps over a lazy dog.
The five boxing wizards jump quickly.
Pack my box with five dozen liquor jugs.

മലയമൊളതവില് ഇതു നപമൊമല ഒരു വമൊകഠഎ.
അജവഎ ആനേയുഎ ഐരമൊവതവഎ ഗരുഡനുഎ കനഠമൊരസത്വരഎ മപമൊഴവിമക
ഹെമൊരവഎ ഓഢഠമൊണവഎ ഫമൊലതവില് മഞളുഎ ഈറെൻ നകശതവില് ഔഷധ
എണയുമമൊയവി ഋതുമതവിയുഎ അനേഘയുഎ ഭൂനേമൊഥയുമമൊയ ഉമ
ദദുഃഖഛവവിനയമൊമട ഇടതുപമൊദഎ ഏനവി നങഠയമൊദൃശഎ നേവിര്ഝരവിയവിമല
ചവിറലകമള ഓമനേവിക്കുനമ്പമൊൾ ബമൊലയുമട കണസ്കളവില് നേഗ്ഗീര് ഊര്ന വഗ്ഗീണു.
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സടുംഖഖയാ  വളിനശഷങള്

                                                                                നളിതഖയാ മധ
                                                                                       9B

അയനങള്-ഉത്തരയായനടും,ദക്ഷേളിണയായനടും
തളികയാലങള്-ഭൂതടും,ഭയാവളി,വർത്തമയാനടും
ചതുരുപയായങള്-സയാമടും,ദയാനടും,നഭദടും,ദണടും
പഞയാക്ഷേരങള്-നമമഃശളിവയായ
ഷഡഡശരളികള്-കയാമടും,നകയാധടും,നലയാഭടും,നമയാഹടും,മദടും,മയാത്സരഖടും
സപ്തസശരങള്-സ,രളി,ഗ,മ,പ,ത,നളി
അഷ്ടചൂർണ്ണങള്-അയനമയാദകടും, ജജീരകടും, കരളിടുംജജീരകടും, ചുകണ,        

       തളിപലളി, മുളകണ,ഇന്ദുപണ,നപരുങയായടും
നവരസങള്-ശടുംഗയാരടും, വജീരടും, കരുണടും, ഹയാസഖടും, ഭയയാനകടും,   

         നരരൌദടും, ബജീഭത്സടും, അത്ഭുതടും, ശയാനടും
ദശപുഷ്പങള്-ഉഴളിഞ, മുകറളി, പൂവയാടുംകുരുന്നേളില,     

മുയല്നചവളിയൻ,   കറക, നളിലപന, തളിരുതയാളളി, 
വളിഷ്ണുകയാനളി, നചറൂള, ഡകനതയാന്നേളി(ഡകയൂന്നേളി)
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നന്യുജനനറഷൻ  പഴടുംനഞയാല്ലുകള്

1.  വവേണമമെകക്കില്  ചക  പച്ചയയ്കും  തക്കിനനയ്കും.
2.  ചങനതക്കി നനനയനല്  കനശശ് ക ടയ്കും വേനങനയ്കും.
3.  മെക്കിണനപ്പൂച്ച  ഊമെ  ആയക്കിരക്കികയ്കും.
4.  മെക്കിന്നുനമതലനയ്കും ലലൈറ്റല.
5.  പമയ്യെതക്കിനനല്  സമെയയ്കും വപനകയ്കും.
6.  ഗതക്കിമകടനല്  പുലൈക്കി  നനടക്കിലൈക്കിറങയ്കും.
7.  നനവടനടുവമനള്    നനട്ടുകനരയ്കും  ഒനടുയ്കും.
8 . മുറ്റമത്തെ  മുലയശ്   മവേള്ളമമെനഴക്കികണയ്കും.
9 . മവേളുകനന്  വതച്ചതശ്  കഴുകനന് മെറകരതശ്.
10. പണത്തെക്കിനു മെമീമത റബ്ബ൪ ബനന്ഡശ് ഇടണയ്കും.
11.  കനയ്കും വപനയനല്  ലുടനപക്കിമയ  തപ്പണയ്കും.
12. മൂകക്കില  രനജജ്യത്തെശ്  ജലൈവദനഷയ്കും,തുമ്മല്  കനണക്കില.
13. ആനമയ മകനടുത്തെനലുയ്കും പനപ്പനമന  മകനടുകരതശ്.
14. ഉപ്പശ് തക്കിനവേ൪   പ                                                               ഞ്ചസനര  കണ്ടുകനണക്കില   

                                                                      ഗയായതളി എസണ വളിജയൻ
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  മമിനന്നാമമിനുങങ
ഇനതനനയാരയാനന്ദമളിനതന്തു കരൌതുകടും!
സശതന്ത്രമയായണ സുന്ദരമളിപ്രഭയാകണടും
ഇതയാ പറനന്നേത്തളിയടത്തു ഹയാ! പറ-
ന്നേളിതയാ നതയാടമ്മുമളിതു വളിണ്ണളിലയായളിനത!

ഉടേൻ മടേങ്ങുന്നേളിത, പൂത്തളിരുടളിലയായണ-
കളിടേന്നേ നവലളിനചടേളിതനന്റെ തുമളിതളില്;
ചുടന്നേതളില്ലളിനചറതജീയനതയാനനമ!
നകടനമളില്ലജീ മഴയത്തുനപയാലുനമ!

ഇരളിനകയാലയാ നപയാങ്ങുക, വളിണ്ണളിനലയാമനന,
ചരളിക നജീ മളിന്നേളിമളിനങളിയങനന,
വരളിഷ്ഠമയാടും തങമുരച നരഖനപയാ-
ലളിരുട്ടു കജീറനന്നേയാരു വജ്രസൂചളിനപയാല്.

സണഫുരളികമജീ നളിനടേലളിൻ പദയാർത്ഥനമ-
ന്തുരയ, മളിന്നേല്പളിണരളിൻ സണഫുലളിടുംഗനമയാ?
വളിരഞ്ഞുനപയാടും തയാരഗണങള് തമ്മളിലയാ-
ഞ്ഞുരഞ്ഞുപയാറടും നപയാടേളിനയയാ, നളിലയാവനതയാ?

പുളചളിടനന്നേന്മനതയാരനഹയാ! നവറടും
നവളളിചനമ, വയാ കളിളളിവയാതളിലൂനടേ നജീ,
വളിളളിചനകളയാത്തവളിധടും ഗമളികളിലയാ-
നമയാളളിചളിടേയാൻ കള, നളിനക വനയ്യെനടേയാ!

                                                                          നേയനേമൊ അനേവില്(9B)
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എനനയാനകയയാണു  ചുറടും

 

          
                                                                               അനേന്ദു നപ്രഎ
                                                                                      9A

എണവിട്ടുമമണവിട്ടുഎ തഗ്ഗീരമൊത നേകത്ര-

 കണ്ണുകൾ മമൊനേത്തുമവിന്നവിടുന.

 കടലവിമന്റെതഗ്ഗീരമത പഞമൊരമണലവിമന്റെ
  തരവിമയണവിതരവിമയണവി നേമൊഎ തള൪ന.

              കടലവിമന്റെ പമൊത്രതവിമലത്രകുടഎ മവള്ള-

              മറെവിയവിലവിതുവമരയമൊ൪ക്കുമമൊ൪ക്കുഎ.

              എണവിയമൊല് തഗ്ഗീരമൊതളക്കുവമൊനേമൊവമൊമത        

     എമനമൊമകമയമനമൊമകയമൊണു  ചുറഎ.
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പ്രപഞപ്പെമൊടസ്

       ഒരു  കകമൊടവിയമലമൊരുപമൊടുകകമൊടവിയുണ-
       കമലയമൊയവി  നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങള
       അവയവിരമവിപമൊഞ്ഞുകമവുമമൊകമൊശ
       തവിനളവവിലതവിരവില  വഴവികളവില...
       അതവിമലമൊരുനക്ഷത്രക്കൂട്ടതവിമലമൊരു മകമൊച
       തരവിയമൊണു  കൂട്ടമര  സൂരദ്യബവിബിംബബിം.
                         

 സൂരദ്യബവിബിംബതവിമന്റെ  ചുറബിം  കറങ-
                         ന്നുമണമൊമതു  സുന്ദരവിമമൊ൪
                         അതവിമലറബിം  സുന്ദരവിയമൊമരന്നറവിയമൊകമമൊ
                         അവളമൊമു  നമ്മുമട  ഭൂമവികദവവി.

      നജമൊയല് നറെമൊയവി
                                                                                       9A
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 സകൗഹൃദഎ   [  കുറെവിപ്പെസ്   ]

 ഒറയമൊയവി നപമൊയവൻ കമൊണുന്ന 
 ഏറവഎ നേല സത്വപ്നതവിമന്റെ
 നപരമൊണസ്  കൂടസ്. നേനമ്മമൊടസ് 
 ചവിരവിക്കുന്നവമരലമൊഎ നേമ്മുമട 
 കൂട്ടുകമൊരല, ഏതവസ്ഥയവിലഎ 
 നേമമ്മ ചവിരവിപ്പെവികമൊൻകൂമട 
 നേവില്ക്കുന്നവരമൊണസ് 
 നേമ്മുമട കൂട്ടുകമൊ൪.

കമൊണുന്ന സത്വപ്നമല സകൗഹൃദഎ. നേകത്രങ്ങളവിമല  പ്രകമൊശമല  
സകൗഹൃദഎ ഹൃദയതവില് ഹൃദയഎ  മകമൊണസ്  അറെവിയുന്ന വവികമൊരമമൊണസ്  
സകൗഹൃദഎ. അകലഎ  കൂടുന്നതനുസരവിച്ചസ്   അടുപ്പെഎ  കൂടുന്ന ഈ  സകൗഹൃദഎ  
എകമൊലവഎ  ഹൃദയതവില് സൂകവികമൊഎ.

എവവിമടനയമൊ  ജനേവിച്ചു  എവവിമടനയമൊ  ജഗ്ഗീവവിച്ച നേമ്മമള  കമൊലപ്രവമൊഹെഎ 
സുഹൃത്തുകളമൊകവി ഒന്നവിപ്പെവിച്ചു  എന്നസ്  തഗ്ഗീരുമമന്നറെവിയമൊമത                    
ഈ   ജഗ്ഗീവവിതയമൊത്രയുമട  അവസമൊനേഎ വമര നേമുകസ്  നേല   
സുഹൃത്തുകളമൊയവി  തുടരമൊഎ.

                                                     
                                                          

                                                                            വവിനവകസ് രമൊജസ് (9B)
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     മുടേളിയളിനല  മുല്ലപ്പൂ   (  നയാടേൻപയാടണ  )
                      

                                                                             അഹെലഠ പവി ബവി
                                                                                       (9B)

  കുഞവിമപ്പെനണ, നേമൊണഎ  കുണുങ്ങവി ,
  മുലപ്പു മുടവിയവില്  ചൂടവിച്ചുതന്നതനല
  എനേവികമൊരുഎ  ചൂടവിച്ചു  തന്നതല,

  ഞമൊനേങ്ങവിറുത്തു   ചൂടഗ്ഗീതുമല,

  മുലമരതവിമന്റെ   നചമൊടവില്ക്കൂമട
  മമമല  നേടന  നപമൊണനനേരഎ
  തമൊനനേ  മുലപ്പൂകൾ  മകമൊഴവിമഞമന്റെ
  മുടവിനേവിറെച്ചവിങ്ങമനേ വഗ്ഗീണതമൊനണ
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2018   മല  പ്രളയകഥ   - [  അനുഭവക്കുറെവിപ്പെസ്  ]

2018   ആഗസസ്  15  അതവിഭയങരമമൊയ  
മവള്ളമപ്പെമൊകരുണമൊയവി. 14- തവിയതവി  രമൊത്രവി എനേവിക്കുഎ എമന്റെ 
സനഹെമൊദരവിക്കുഎ രകമപ്പെടമൊൻ  സമൊധവിച്ചു.  അതവിഭയങരമമൊയ  മവള്ളമപ്പെമൊക-

തവില് ഞങ്ങളുമട  വഗ്ഗീടസ്  നേഷസ്മപ്പെട്ടു. മലപ്പുഴനശ്ശേരവി1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 എന്നവി  വമൊ൪ഡുകളവിമല വഗ്ഗീടുകൾ പൂ൪ണമമൊയവി  നേശവിച്ചു.  

വലവിയവനുഎ  മചറെവിയവനുഎ  ഇലമൊതമൊയവി. കദവഎ  വലവിയവനേമൊമണന  
നലമൊകമറെവിഞ്ഞു.  മരണഎ ഒനഎ സഎഭവവിച്ചവില.  പകവി-മൃഗമൊതവികൾ 
മരണമപ്പെട്ടു. നലമൊകഎ  കണ ഏറവഎ  വലവിയ  പ്രളയമമൊയവിരുന. ബുക്കുകളുഎ  
പുസകങ്ങളുഎയൂണവിനഫമൊമുകളുഎ  ഇലമൊത
അവസ്ഥയുണമൊയവി. സകലവഎ നേഷനപ്പെമൊൾ  കദവഎ
വലവിയവനേമൊമണന്നസ്  രുചവിച്ചറെവിയമൊൻ സമൊധവിച്ചതവിനേസ്
കദവതവിനേസ്  നേന്ദേവി  നരഖമപ്പെടുത്തു ന.

                                                                                       
     ഗഗനേ കൃഷ്ണ (9B)
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LIGHTS    OUT

I   have  come  to  the  of  sleep ,
The unfathomable deep .

Forest  where  all  must  lose  .

Their way , however straight ,
or winding , soon or late;

They cannot choose .

There is not any book .
Or  face of dearest look .

That I would not turn from now.
To go into the unknown .

I must enter and leave alone .
I know not how .

   
                                                             

CHRISTY K. CHACKO
                                                      Vlll B
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ललोकलोकक्तिययय   പഴമഞമൊല്ലുകൾ  

अयधधों  मम कयनय  रयजय     മൂകക്കില രനജജ്യത മുറക്കിമൂകന് രനജനവേശ്

अधजल  गगररी  छलकत जय നേവിറെകുടഎ തുളുമ്പവില 

जजसककी लयठरी उसककी भभस കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കമൊരഠകമൊരൻ 

जलो गरजतते हहै  , वते बरसतते नहहीं കുരയഎ പടവി കടവികവില 

मममयह मम रयम   ,बगल मम  छम ररी    ചക്കിരക്കിച മകനണശ് ചതക്കികക

 മഷറക്കിന് അനക്കിയന്
     9B
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സമൊകഠങ്ങളുമട കകമയമൊപ്പെസ് ചമൊര്തമൊൻ നേഗ്ഗീടവിയ   
എലമൊ കരങ്ങൾക്കുഎ...........                   
കുഴവികമൊലമൊ  സവി എഎ എസസ്  കഹെസ്കൂളവിമല          
ലവിറവില്  കകറസ്സസ്  കൂട്ടുകമൊരുമട 
ഹൃദയഎഗമമമൊയ നേന്ദേവി ........
                                                             നമഘസസ് നജമൊര്ജസ് തരഠൻ

നേന്ദേവി പറെഞ്ഞു അവസമൊനേവിപ്പെവിക്കുന്നവില ..........                (9A)

  തനളുകള്കപറയ്കും വേനയക്കിവച്ചനള .......
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