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Latha
9E

 ചചവവയചട മറവമമയയ
    ഒര ചമമരവച ചറമടവകഷണയ കടവച തവനമമമൾ

  നമകകഭയങര ശബയ അനഭവചപടയ.എനമൽ
  അടതവരവകനയമൾ അമത കമരരമമണക

    ചചയനചതങവലയ വളചര ചചറവയ ശബമമ മകൾകനള.
എനചകമണമണവതക?   നമളണമകന ശബയ നമൾ
മമതമമമകൾകനള.  എനതമണക കമരരയ.അത

  ചകമണകനമൾഅടതളവചര ശലരചപടതനവല.  വഴകമള എലമ
      ഖരവസകചളയയ മപമചല നമചട തലയവചല എലകൾ ഒനമനരയ ശബ

ചമലകങളമണക.    സഞരവകന മമധരമതവനക ഘനതതമമറമനമറയ ശബതവചന
 ശകവയയ വർദവകന.      അടതവരവകനയമൾ ചമമരവച ചറമടവ കടവച തവനന ശബയ

     പതചക മകൾകനതക അതക വമയവവലചട നമചട ചചവവയവചലതനതകചകമണമണക.
    എനമൽ നമചട തലയവചല ഖരമമയ അസവകളവലചട

    ശവണനമഡവയവലചടചയതമമമൾ അമത ശബയ ഇടവമഴകമമയവ മമറന.
   ഈചയമര പരരകണയ നടതവ മനമക..    മപമകറക വമചവചന ചകമച

      വളയയ കടവചക പവടവചകചകമണക ചചവവ രണയ ചപമതവ പവടവകക.  ചകമട
  വടവചകമണടവകന മപമചല അനഭവചപടയ.      വമചടവകന ടവകക ടവകക ശബയ അത

 വലതമയവടമണക മകൾകനതക.
        തചനഊനവടവയചട ഒരറയ പവയമമനമയവൽ മടവചക വകകയയ മമറ അറയ

        കടവചക പവടവകകയയ ചചയക ചകമണക ബധവരനമയ ബവമഥമവൻ പവയമമനമ സയഗരതയ
മകടവരനതമത!     ആനരകർണതവനക തകരമചറമനമവചലങവൽ ബധവരനമർകക ഇമത

     വവധതവൽ തചനസയഗരതതവചനമപവചക നതയ ചചയമൻ കഴവയയ.   തറയയ എലകളയ
    വഴവ ശബയ അവരചട ശവണ നമഡവയവചലതന.

"ചവൻടവമലമകതവസയ      അതക കമഴ വകനഅതങളചമലമയ തചന
 മമൽപറഞശവണസവവമശഷതകചളആധമരമമകവയതമചണതൻടവമലമകവസയ

      ഉളവമകന മവഥരമ പതരതവപർണമമയയ ആശയവചവരവകനതക ശബയ വരനതക എവവചട
      നവനമചണമനമ എത ദരത നവനമചണമനമ തവടചപടതമനള നമചട

കഴവവവലമയചയയമണക.       സമധമരണ ഗതവയവൽ തചന നമചട ഊഹയ ഏചറകചറ
ശരവയമയവരവകചമമനയള.     അസമധമരണസമഹചരരങളവലമവചട നമകക പറന

 അബദയ ചചറചതമനമല.
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ASHIK LAL VT    9D    
LOVE

Love towards every thing
Love spreads all around the
world
The love is like a bold thing
Love is wonder and peaceful

        the love was darkening
        but also lightening
        where ever we have love
        there is also problems       
 
love is like four petals of flower
the heart is full of fragrance
love comes with a magic
and goes with fires in our life

       everything is precious in our life
       love is spread like a perfume
       love is shining like a pearl
       love is everything but nothing
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I LOVE MY DAD                    
Aifa Hameed,   10 G          
           I love my dad 
               he is my sole model 
           I love  him .........
             he care me , love me
             so,I really love  you dad.....

           Dad,is just like god,
             give birth to me......
           I like to fly in 
             this beautiful world...!

                he build a  palace for me
               there  I am the angel 
                   of my dad .......
         
      I love this world  
        because  my love is here 
       that my dad ......
         I love you dad ....

     I am always thankful to god ....
      because  he gave me a
      super hero.... I love my dad 

when there  is  no dad..
   I  can't live here ....
  because my love dad 
 lost in this world .......
  
so I need my dad 
to live , in this beautiful 
world,  love you dad.....
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BINDU BAI 
HST MALAYALAM

 കരന പവകൾ
  കരന കമകൾ കരവഞകമപമവന
  പതവയ ജരവവത സമരഗരഷതവൽ

  പഴമനസവചന കവവതകൾ മളയ
  പരന പമടമവലവചന സതപതവൽ

  പകൽകവനമവവല കടയ പചയവല
  മനസവലടന കടത മമതരരയ

   ചവറചത വവമടക കരന പകചള
  അവരലമനരയ കവനമവക കമണചട...
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 മനഷരനയ പകതവയയ
പളയതവചന
പശമതലതവൽ

DEVIKA  9A
  ഇതവചരയയ കണവടവലമത ഒര

  വലവയ പകതവദരനതവൽ നവനയ
 കരകയറവയവരവകകയമണക ദദവതവചന

  സതനയ നമടമയ മകരളയ.കമയലയ, ചതങയ, ചതയവയ, ചനൽകതവരയ, 
     പലവകളവയചമമചകയളഹരവതമമമഹനമമയ നമചട മകരളയ ഒരപമടക

മമറവയവരവകന.
    ഈപളയതവചന കമരണകമർ നമൾ തചനയമണക.   മകരളരയ സയസമരയ

 ഏചറ മമറവകഴവഞവരവകന.    വയലകൾ നവകതവ ചകടവടങൾ പണവത.  മറയ
   മകമൺകരറയ ദടലയ പമകവ മവനകവ.    മണവചന വവലയറവയമതവരമയവ മലയമളവ മമറവ. 

   മഴചവളയആഴവറങമൻ പറമതഅവസ.     പളയചത മനരവമടണവ വനതവനക ഇതയ
കമരണങളമയവ.

   എലമ പതവസനവകചളയയ നമയ മറവകടന.    പഴയ മകരളചത വരചണടത
ചകമണവരവകകയമണക.    ഈപളയതവൽ നമയ ഒറകമയവരനവല.  ഒറചകടമയമണക
പവർതവചതക.       വലവയ വചനമനമ ചചറവയ വചനമനമ വരതരമസമവലമചത എലമവരയ

 ദരവതമശതമസ കരമമവൽ.   പലർകയ രകകരമയതക മതരചതമഴവലമളവകൾ. 
     പകതവമയമടക നമയ ചചയതവമനമടള തവരവചടവയമയവരന നമയ മനരവടതക.  മനഷരൻ

   മമതമല മഗങളയ മവണമപമണവകളയ ഇതവനവരയമയവ.     വവലചപട ഒര പമടക ജരവനകൾ
 നമകക നഷചപട.

     ഈഅവസയവൽ നമചട കടമയ പരവശമങളവൽ
നമകഭവമമനവകമയ.  രമജരതവചന നമവവകമസന,മതരചതമഴവലമളവകൾ,  സമമഹവക
പവർതകർ...    പമയമഭദമമനര നമയ ദരവതമശതമസതവനമയവ പവർതവച.

        പകതവ നമകവടഈ പരരകയവൽ നമയ ഒര പമടക പമഠങൾ പഠവച. 
     ഇനവചയങവലയ മനഷരചന സതമർതതകയ അഹങമരതവനയ ഒര ശമനമണമവചട. ഒര

 കമരരയ മറകമതവരവകക,  പകതവയചണങവമല മനഷരനള....  പകതവചയ
നശവപവകമല.....

18



e-Drizzle

19



e-Drizzle

 അനഭവങളചട സമകരയ
 2017-18        അധരയന വർഷതവലമണക അജവതക കമമർ എനബദവ പരമമയ

      പശങൾഅനഭവവകന കടവ സളവൽ ഒൻപതമയ കമസവൽ എതവയതക.  മചർചനങവലയ
    രണര മമസമതമളയ അവൻ സളവൽ വനവല. RT    ആയഞമൻ സർചവചയമചക

    നടതവചയങവലയ അവൻ ഉള തമയവ അറവഞതമവല.     പവനരടക ദരപ ടരചർ പറഞമപമഴമണക
അറവഞതക,    അമനതഷവചമപമൾ ശരമമള ടരചറചട കമസമയ 9F  ലമചണനക മനസവലമയവ. 

    ശമരരരവക പശങൾ കമരണയ ശരമമള ടരചർ
       അവധവയമയതവനമൽ കമസക നവയനണയ വളചര പയമസമമയതയ കടവകളചട പരമതവ

   കമരണവമമണക അജവതക വരമതചതനക മനസവലമയവ.
       അവചന സമഹമദരനയ അമത കമസവചല കടവയമമയ അമശമകവമനമടക കമരരങൾ

അമനതഷവച.    കമസവൽ അജവതക എലമവചരയയ തപയ,   ചപൺകടവകചള കയറവ പവടവകയ, 
 കമസവൽ അടങവയവരവകവല, അടവയണമകയ,    എനവങചന കമസവചല കടവകളയ പതവകരവച. 

        അവൻ കമസവൽ വരനതവചന കടവകൾ ഒടയ മപമതമഹവപവകവല എനക മനസവലമകവയ
       ഞമൻ കടവകമളമടക ഇതരയ കടവകളചടയയ രകവതമകളചടയയ പശങളയ പയമസങളയ

 ചർച ചചയ.       അതവനക മശഷയ ആ കമസവൽനവനയ അജവതവചന സഹമയവകമനയ
    ശദവകമനയ തമതകപരരമള ഏഴക കടവകചള കചണതകയയ,    അജവതക വനമൽ ചചമയണ

   കമരരങൾഅവചര മബമധരചപടതകയയ ചചയ.
        എനമൽ മറക കമസകളവചല കടവകൾ അജവതവചന ഒരഅതത വസവമയവ കമണന.

      അതവനമൽ അവസരയ കവടമമമചഴലമയ അവർ അജവതവചന മതടവവരകയയ
      ബദവമടവകകയയ ചചയനണക എനറവഞതവനമൽ അമത മബമകവചല മറക കമസകളവചലലമയ

  കയറവ കടവകചള മബമധവൽകരവച.    അവചരലമവരയ അജവതക സളവൽ വരണചമനയ, 
   അവനമമയവ സഹകരവകചമനയ ഉറപക നൽകവ.     ഇതനസരവചക ശരമമള ടരചറയ കടവകളമമയവ

  സയവദവകകയയ അജവതവചനസതരകരവകമൻതയമറമവകയയ ചചയ.   അതവനമൽ ഞമൻ
      അജവതവചന രകവതമകളമമയവ ബനചപടകയയ അവചന സളവൽ പറഞയകമൻ

 നവർമദശവകകയയ ചചയ.      മചകമലവപയ മറമചണങവലയ നലവതവയവലമണക അജവതവചന അമ
ചകമണവനതക.      കമസവൽ കടവകചളലമവരയ വളചര സമനമഷമതമചട അവചന സതരകരവച.

         എനമൽ വരണയ മറ കമസകളവചല കടവകൾ കമസവൽ കയറവ വരനതയ അജവതവചന
       അയൽ വമസവകളമയ കടവകളചട ഇടചപടലകളയ വരണയ പശങൾ ഉണമകവമൻ

കമരണമമയവ.     അമതമചട അധരമപകരയ ഇനവചയനക എനആശങയവലമയവ.  എനമൽ
     എലമവർകയ ആശതമസമമവമൻ എനവകക സമധവച എനക മതമനന.   ഞമൻഅധവക

     സമയവയ ആ കമസവലയ അതവചന പരവസരങളവലമമയവ നവലയറപവച.   എലമ കടവകളമമയവ
 നല ചങമതതവലമമയവ.     അതവചലങവൽ അവർ എചന ഉൾചകമളവല എചനനവകറവയമയ. 
        ഈസമയങളവൽ എചന മകചനഅനഭവങളയ ഞമൻ അനഭവവച യമതനകളയ
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 അവരമമയവ പങവട.       അത ചകമണ തചനഅജവതവചന മനസവലമകമനയ സഹകരവകമനയ
  കടവകൾ കചറമയചറ തയമറമയവ.

   പവനരടക പശമമയതക അമശമകമണക.     കമരണയ അജവതക വരനതയ പശങൾ
  ഉണമവനതയ അവനക നമണമകടമയവ.     മഫമൺ ഉപമയമഗവചക ഇതരയ കടവകളചട
      ദയനരയമമയ പല അവസകളയ അവനക ഞമൻ കമണവചക ചകമടത.  അതരയ കടവകളചടയയ

   വരടകമരചടയയ ദരവതങളയ അവചര മബമധരചപടതവ.    കണകൾ നവറചഞമഴകവയ അവൻ
   അജവതക സളവൽ വരനതവചന അനകലവച.

    ഇതവനവടയവൽ അജവതക വരണയ സളവൽ വരമതമയവ.    കചറ ദവവസയ തടർചയമയവ
     വവളവചമപമൾ ഒര ദവവസയ അവചന അമ ചകമണവന.    അനക അവചന വലചത

   ദകചവള വടതവൽ ചപമളവയതമയവ കണ.     അമചയ നവർബനവചമപമൾ അവർ മലമടറവ
       വവൽപനകയ അചൻദകമനമടതവനമമയവ മപമയവകഴവഞമൽഅജവതക ഭടക മറമഡക

          ബരചവൽ കറങചമനയ അവവചട നവനയ കവടന കമശ ചകമണക പലതയ വമങവ കഴവകചമനയ
പറഞ.     അങചനദക നരടവയമപമൾആമരമ ചചയതമണക.  അമതമചട അജവതവചനയമമയവ

     ഞമൻആ മബമകവചല എലമ കമസവലയ കയറവ.     അവചന സളവൽ ഇരതവയമൽ ഇതരയ
       അപകടങളവൽ നവനയ ഭവകമടനതവൽ നവനയ രകവകമൻ പറചമനയ കടവകചള

മബമധരചപടതവ.     ഇതക കടവകളവൽ വലവചയമര മമറമണമകമൻ സമധവച.
       അമതമചടമപയ ഞമനയ മറക ഭവനമശഷവകമരയ അവരചട ചങമതവകടവയ മചർന

    നടതവ വരന കഷവയവൽ അജവതവചനയയ പങമളവയമകവ.   ഇതവനക വളചരയവഷകടചപട
 മജമലവയമയവ മതമനവ.   പചകഅധവക ദവവസവയ,    ചവലമപമൾആഴകമളമളയ കമസവൽ

   വരമതവരവകനതക തടർ പവർതനതവനയ പഠ  നപമരമഗതവകയ തടസമമയവ.
 എനമൽ 18-19       വർഷയ തടകയ തചന രകവതമകചള വവളവചക കർശനമമയവ
   പറഞതവനമൽ അധവക ദവവസവയ കമസവൽവരനണക.    അതചകമണക തചനസളവൽ

       വനമൽ ഒടയ സയസമരവകമതവരനഅവൻ കടവകമളമടയ എമനമടയ അതരമവശരയ
    സയസമരവകമൻ തടങവയതക വലവചയമര മനടമമയവ കമണന.

           സതനമമയവ എഴതവയമൽ ഇ സവ ജവ ഗമഫക മപമചല മമതയ വരകനഅവൻഞമൻ
      ദക പവടവചമൽ കതചന വരകമനയ പജരയ വരകമനയ ശമവകനണക.  ഏചറ

   പശമണമകവയവരനതക അവചന കമസവചല ചപൺകടവകളമയവരന.  അവനചണങവൽ
    അവർ കമസവലവരവകമൻ മപമലയ മടവ കമണവചവരന.   എനമൽഅവനമമയണമകവയ

      സസഹദമമവമയ ഈ വർഷയ അവരയ അജവതവചന ഉൾചകമളമൻ തയമറമണക. 
        ഇതവനദമഹരണമമയവ ഒര ദവവസയ ഉചഭകണയ കഴവഞ മശഷയ ഞമൻ മനമകമമമൾ

         അജവതയ ഗസലയ സതവലയയയ മറക രണക ചപൺകടവകളയ കടവ ഗസണവലചട ഓടനതക കണ. 
  ഞമനമചക പരവഭമവചകഅവർചകമപയഓടവചയതവ. '   എനമ മമമമള '   എനക മചമദവചമപമൾ

  അവൾ തവരവചക '    എനമ ടരചർ ഞങൾ കളവകകയമയവരന'    എനക ചവരവചക ചകമണക പറഞ.
     ആനവമവഷയ ഞമനനഭവവച സമനമഷയ വളചര വലതമയവരന.   കമരണയ അജവതക കമസവൽ

   വരനതവചന ഏറവമധവകയ എതവർതതക അവളമയവരന.   അചതസതവ ലയ.

PADMA NISHA,
Resource teacher
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  ലഹരവ തകർത ജരവവതയ

Haripriya A
       10B

      മഗമപവയ നനവനവയയ വളചര കഷചപടമണക ജരവവതയ നയവചവരനതക.
   അവർകക ഒര മകൻ കണൻ.  എലമതവനയ മകമൻ.     ആരയ കണക വചക മപമവന

ചപമമനമമന.    നനവനവ എമപമഴയ പറയയ "ചഹമ!     എനവനമണകഈ നമടകമർ എമപമഴയ
  എചന കണചന ഓമനവകനതക.   അവനക കണക തടവമല..?".   അമപമൾ മഗമപ പറയയ, "

 നവചനചയമര അനവവശതമസയ".   അങചന മഗമപ വളർന.    പതവലയ പസവവലയ നല
മമർകക.   അവചനആഗഹയ BA   ഇയഗരഷക നക പഠവകണയ.    ഒര വലവയ ഇയഗരഷക
ചപമഫസറമവണയ.   അങചനയവൻ പടണതവൽ പഠവകമചനതവ.  അവവചട

 അവചനമരപമടക ദരനഭവങളണമയവ.  സരനവമയഴവചന റമഗവയങക.  അവരചട
തണവയലകണയ, ബമതകറയവതവയമകണയ, മനമചടഴതണയ... 
അങചനചയചനമചക....

        ഒര ദവവസയ കണൻ റമവമലകക വരമമമൾ അവചന സഹതക മജമസഫക
  ലഹരവ മരനക ഉപമയമഗവകന.     അതക കണമപമൾ കണർ മജമസഫവചന വവലകവ. 

        അങവചന മജമസഫവചന നവരനര മപരണ മലയ കണനയ ലഹരവ ഉപമയമഗവകമൻ
തടങവ.ലഹരവകടവമയമയവ.   അവൻഅചചന മറന...  അമചയ മറന...   സതനയ നമടയ

 പഠനവയ മറന.    എമപമഴമവൻ മദരതവനയ മയകമരനവനയ അടവമയമയവ.  
  കറകതരങളവൽ ഏർചപടമൻ തടങവ.    മപമലരസവചന കണവചല കരടമയവ മമറവയവൻ. 

     ഒര ദവവസയ ജഡകജവ മസമമമശഖരചനയയ കടയബമതയയ വധവച. എനവചനമനമ...? 
     അവൻ ചചയ ചകമലപമതകതവചന വവധവ അനമയവരന വരനതക.  അതക

 വവധവമകണതക മസമമമശഖരനമണക..   അതക അവചനതവരമവചമനക അവനറവയമയ. 
     അതക തടയമനമണക ഇതയയ വലവചയമര കരത ചചയതക.    അവനക വധശവക തചന

 മകമടതവ വവധവച.    അവമനമടക അവസമനചതആഗഹചമനമചണനക മപമലരസകമരൻ
മചമദവച.  അവൻ പറഞ,    എനവചകചനഅചചനയയ അമചയയയ കമണണചമനക.
"    അചനയ അമയയ എമനമടക കമവകണയ.   എനവകക മമപ തരണയ.   ഞമൻ വലവചയമര

 ചതറവലമണക ഏർചപടതക.    എനവകക മവണവ നവങളരമലമകമതമടക പറയണയ....  ലഹരവ
ചവടവയ...  നചലമര നമമളകമയക...  നചലമര മലമകതവനമയക....".   ഇതയയ പറഞക

  അവൻ തവരവചക നടന.       അവസമനമമയവ ഒനക കടവ തവരവഞക മനമകവ വവട പറഞ.
  ആരമചമർ അവചന തകവമലറവ.     കണൻഈ മലമകമതമടക വവട പറഞ. 

 ആ ദ:       ഖയ തമങമനമവമചത അചനയ അമയയ പഴയവൽ ചമടവ മരവച.
ഗണപമഠയ:      ഈകഥ ഒര പമചമദനമമയവ ലഹരവ ചവടവയ...

 നചലമര മലമകതവനമയവ..  നചലമര നമമളകമയവ..  നചലമര ഇനരകമയവ..
                                                     ******    
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      ഞങളചട യമത ഇവവചട ആരയഭവകന

         ഒര യമത എനക പറയമമമൾ സഹതകൾ ഒനവചക മപമവന ഒര യമതയമകണയ
രസകരയ.    ഞങളചട യമതആ തരതവലമയവരന.  അങക ഊടവയവമലകക.19/1/20l9 

 പലർചച 5  മണവകക യമതയമരയഭവച.   ആദരമമയവടമണക ഇങചനചയമര യമത.  ഞങചള
   യമതയമകമൻ മമതമപവതമകൾ കചട വനവരന.   അദരമപകചരലമരയ തയമറമയവ നവന. 

 കതരയ 5.15 am  നക വണവചയടത.      ബസവചല പമടക മകടക എലമരയ നല ഉലമസതവൽ.8.30 
am       നക നവലമർ മതകക മമസവയതവനക സമരപയ പഭമത ഭകണയ. 

 നല തണപക.   എലമരയ സതറർ എടതവട.  വരണയ യമതയമരയഭവച.   പറചത കമഴകൾ
   ആസതദവചക സമയയ മമനമടക നരകവ.     മറഭമഗതക പമടവചന ലഹരവയവൽ നതമമടനവചര

കമണമമമയവരന. 12   മണവകക ഞങൾഊടവയവചലതവ.    ഒമരമ ചരയ കയറമമമഴയ
  മലചഞരവവവചല മതയവല കഷവ,      ഒരസലവയ ഒഴവവമകമചത അടതടതക കമണന

വരടകൾ,      സരരചന മറചക നവർതവ മഞക ഞങചള വരമവറ. 6°  യമയവരന തമപനവല.  ആദരയ
    മപമയ ഷടവയഗക മപസവൽ തണപവചന അടവയമയവരന.    ആർകയ തമങമൻ കഴവയമത ഒനക.

      സലങൾആസതദവകമൻഈ തണപക സമതവകവല എനക മതമനവ.
    പവനരടക ഞങൾ മപമയതക മറമസക ഗമർഡനവമലകക.   പലതരതവലയ നവറതവലമളള

    ഭയഗവയമർന മറമസമ പകൾ എചനഅമരപവച.    പലരയ പകളചട മഫമമടമ
എടകനണമയവരന.    പഴവർഗങളയ വസങളയ വവൽകനവചര കണ.  പചക

   ഞങൾകള പർമചസവങക ദടയ ആയവടവലമയവരന.
       ഊടവ മതയവലയചട രചവയറവയമനമയവ അടത യമത ടര ഫമകറവ യവമലകക.  ഒര

  മലയചട മകളവലമണക ഫമകറവ.    തമമഴകള കമഴ അതവ മമനമഹരയ.   രചവകമനമയവ മചമമകറക
തന.   അടവചപമളവചയനക പറയമചത വയ.    ചമയചപമടവയണമകന രരതവ കമണവച തന. 

     അതവനക മശഷയ അവടചതസതമദവഷമമയമതയവല ചമയയയ തന. അമപമഴയ
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   തണപക ഞങചള വവടക പവൻമമറവയവടവലമയവരന.    ആദവവസതവചന അവസമന സമയതക
    ഞങളചട യമത ഒര പമതരകസലതമയവരന.  ചബമടമണവകൽ ഗമർഡൻ. 

   ജരവവതതവചലമരവകലയ മറകമൻ കഴവയമത കമഴ..
     തണപക ഞങചള തളർതവമയ അടങചയന വമശവയവലമചണനക മതമനവ. 

  തണപമസതദവകമനമണക ഊടവയവൽ വനതക.     ഗസസക ഇടമതത ചകമണമവമയ ദകകൾ
  രണയ രകയ കടപവടവചതകമപമചല.  കടചവൽ അനഭവചപട.    അവവചടവചക ഞങൾ ഗപക

മഫമമടമചയടത.
    പവനരടമണക ഞങളചട പർമചസവങക ദടയ.  എലമർകയ സമനമഷയ.  പചക

      ഈതണപവൽ നവനയ എങചനയയ രകചപടണചമന ചവനയയ മനസവലണമയവരന. 
    ഞങൾ കടതൽ സമയചമമനയ അവവചട നവനവല.

    മഹമടൽ മറവയവമലകക ഒര കവ.മര.നടതയ.    ആ മനരചത തണപവചന
  അവസഞങൾമക മനസവലമവ.   എങചനചയമചകമയമ മഹമടലവൽ മകറവപറവ. 

   ലമഗജകചളടതക അവനവചന റയ ദകപറവ.    ഞങൾ മഗൾസവനക ഒര റമമയവരന.6 
ചബഡകൾ..   ഒര ഭമഗതക കണമടവ...    നരളതവൽ വലവയ ബമതക റയ.   ഞങളചട രണക

   വശവയ മബമയക സവചന റമകൾ.  കതരയ 10   മണവകക കരമയമകഫയർ ഒരകവയവടണക. 
   ചറഡവയമവമൻ പറഞക സമർ മപമയവ.
  ഭകണയ കഴവഞക കരമയമകഫയർ.    എചന പലകൾ കടവയവടവകമൻ തടങവയവരന.  ചടക

    കവടമൻ ഏറവയ നല മമർഗയ -  കരമമക ഫയർ.    എലമരയ ആർതലസവചക ഡമൻസവൽ മഴകവ. 
  ടരമചഴകസയ ഒപയ കടവ.   എലമരയ എചനനവലമതസമനമഷതവൽ. 5  മണവകക

   എഴമനൽകമനളതക ചകമണക മനരമത കവടന.
 കതരയ 5 am  നക എണരറ.     പലർചചയളഊടവയവചല തണപക പറഞറവയവകമൻ

കഴവയവല.   ഭകണമശഷയ വരണയ യമത..   വമടർ തരയ പമർകവമലകക.   വരണയ പമടയ ഡമൻസയ.
   ഊടവ വവടക ഞങൾ മമടപമളയതവമലകക.   കചട തണപയ വവട.  ദറഡകളവൽ

   കയറവയയ നരനവയയ സമയയ ചവലവഴവച.
 കതരയ 2.30  നക മടകയമത. വവൈക ുനന്നേരര 5.30   നക പമലകമടക Hotel Rose, the 

Restaurant    ൽ നവനയ അടവചപമളവ ഭകണയ.   യമതയചട അവസമന ഘടതവമലകക. 
 ഞങചളമനവചക മഫമമടമകചളടത.

   യമത ഇവവചട വചക അവസമനവകകയമണക.   മനസവൽആനനതവചന അലതലൽ. 
       ജരവവതതവൽ മറകമനമവമത ഒനമണക സൾ കമലഘടവയ ആ കമലചത യമതകളയ. 

     ഇനവയയ ഇതമപമചലയള യമതകക മവണവ ചകമതവകന .    ഈയമതഞങൾകമയവ
   ഒരകവയ അധരമപകമരമടള നനവ മരഖചപടതന.      ഒര നല ഓർമയമയവ എനയഈ

 യമത കചടയണമവയ..

*******
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VISHNU EV
9A

   ഇനചതസമമദരയ നമളചത വവജയയ

     പണക ഒരവടതക ഒര ധനവകനമയ മമമനമനയ പമവചപട,   കർഷകനമയ രമമവയ
ജരവവചവരന.    മമമനമൻ വലവയ അഹങമരവയയ ധർതനമമയവരന.   പചക രമമ
അങചനയമയവരനവല.      അധതമനവചണമകന പണയ മവചയ പവടവചക കരതവ വകമമയവരന. 

  മമമനമനക രമമവവമനമടക അസയയമയവരന.
       അങചനയവരവചക ഒരവകൽആഗമമതവൽ ഒര മതരയ

നടകമനവടയമയവ.     ഗമമതവചല ഏറവയ ധനവകനമരമചണനക കചണതമനള
മതരയ.    ഇതറവഞ മമമനമൻ രമമവവമനമടക മചമദവച, "   മഹ രമമ നരയറവമഞമ?  ഗമമതവൽ

  ഒര മതരയ വരന".
  രമമ ആകമയകമയമചട മചമദവച, "  എന മതരയ?" .

  മമമനമൻ മറപടവ പറഞ, "     ഈഗമമതവചല ഏറവയ വലവയ ധനവകനമരമചണനക? 
    എലമവരയ നമചള രമവവചല കവലയവചലആൽമരതവനടചതതണയ."

"   ഞമനമണക മതരതവനക "  രമമ പറഞ
   മമമനമൻ അഹങമരമതമചട പറഞ "നരമയമ?    ഇതക ധനവകർകള മതരമമണക "  എനക

     പറഞക ചപമടവചവരവചക മമമനമൻ വരടവമലകക മടങവ    ഇചതമനയ കമരരമമകമചത രമമ
  രമവവചല തചന കവലയവചലതവ.   മതരതവനക ഒര നവബനനയണക.    മതരയ ഒര മമസയ

കഴവഞമണക.      മതരതവനളവർ ഒര മമസതവനളവൽ തനവകക കഴവയമവനതക
സമമദവകക.      ഒര മമസയ കഴവഞക വവധവകർതമകൾ വവജയവകചള തരരമമനവകയ.   രമമ ഇതക

    മകടതയ സമയയ കളയമചത കഷവയവടതവൽ പണവചയടത.    രമമവവചന കഞവകളചട എണയ
  കടവ കടവ വന.       മമമനമനമവചട തമനമണകഈ ഗമമതവചല എറവയ ധനവകചനന

  അഹങമരതവൽ പണയ ധർതടവചചകമണവരന.
   അങചനയവരവചകആ ദവനയ വചനതവ.   വവധവകർതമകൾ വരടകൾ

 സനർശവകമൻ തടങവ.    രമമവവചനയയ മമമനമചനയയ വരടവലയ എതവ.
  വവധവ മകൾകമൻ എലമരചമതവ.   രമമവവചന വവജയവയമയവ പഖരമപവച.  രമമവവനതക

വവശതസവകമനമയവല.  മമമനമൻ ചഞടവവവറച.      ഇതവചന കചട വവധവകർതമകൾ ഒനക കടവ
പറഞ,     ഈഗമമതവചല ഏറവയ ദരവദൻ മമമനമൻ....

    ഇതവലചട മമമനമൻ ഒര പമഠയ പഠവച,   ആവശരതവമന പണയ ഉപമയമഗവകമവ....
   അഹങമരയ ചകമണക ഒനയ മനടമനമവവല.

  ******
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Athira
10D

യമതമവവവരണയ

 
     മമമഡൽസളവചല പതമയ കമസവചല ഞങളചട

 പഠനയമതദമസർ,   ബമഗർ എനരസലങളവമലകമയവരന.
3/11/2018  രമവവചല 5    മണവകമയവരന ബസക യമത
പറചപടതക.  രമവവചല 9  മണവമയമചട ബമതരവയവചലതവ.അവവചട

   മറമഡരവകവൽ വചമയവരന രമവവലചത ഭകണയ. 
     ഭകണതവചന അവശവഷങൾഅവവചട ഇടമചത കവറവലമകവ

  ബസവൽ തചന വച.      അതവനക മശഷയ ബസവൽ പമടക വകകയയ
    ഞങൾഅതവമനമചടമതക ഡമൻസക കളവകകയയ ചചയ. 12 

  മണവമയമചട ദമസർ മഗശമലയവ  ൽഎതവ.  അവവചട സവയഹയ, 
പലവ, ജവറമഫക,    തടങവ പലതരയ മഗങചള കണ.   അവവചട ഒനര

 മണവകർ ചചലവഴവച.   ദമസരവചല മഹമടൽ പമസയവലമയവരന
 അനചതതമമസയ.   അവവചട വചമയവരന ഉചഭകണയ. 

     ഭകണതവനക മശഷയ ഞങൾദമസർ പമലസവമലകമണക
മപമയതക.     ദമസർ രമജമവക ഉപമയമഗവചവരന പല

  സമധനങളയ കമണമൻ പറവ.    പവചനഞങൾ പമലസവചന
  മമവൽ വചക മഫമമടമചയടത.     അവവചട നവനക മനചര തവരവചതക

വനമവനതവമലകമണക.   വനമവനതവൽ രമതവയവചല light 
show  മഴവനമയയ കണ.     ഇവവചട നവനക മനചര മപമയതക
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 ചമമമണശതരവ temple മലകമണക.    അവവടനക തമമഴകക മനമക
     മമമൾ ദമസർ സവറവ മഴവനമയയ കമണമൻ പറവ.

   അവവടനക ഭകണയ കഴവകമൻ മപമയവ.    പവചന മനചര മഹമടൽ
  പമസയവൽ മപമയവ കവടനറങവ.

   രണമയ ദവവസയ രമവവചല St.   ഫവമലമമവന ചർചവൽ
മപമയവ.       അതവനക മശഷയ ഭകണയ കഴവചക മനചര ബമയഗരവമലകക
മപമയവ.      മപമകന വഴവയവൽ ഞങൾശരരയഗപടണതവൽ ടവപ

  സൽതമചന സമരകയ കണ.    പവചന മനചര മപമയതക
 ബമയഗരവചല ബനമർഗടയവമലകമയവരന.   അവവചട അവരചട

  ബസവലമയവരന കമടവചല യമത.   മഗങചളചയലമയ അടതക
  നവനക കമണമൻ കഴവഞ.   വളചര രസകരമമയവരന യമത. 
   അനക ഉചചത ഭകണയ ലമൽബമഗവചലതവയവടമയവരന. 240 
    എകർസലതമയവരനഅവവടചത ഗമർഡൻ .  അതക

   മഴവനമയയ ഞങൾ ചറവ കണ.    അവവടനക തവരവചക രമതവ 8 
 മണവമയമചട purchase  നമയവ Majestic Street  ൽഎതവ. 

    പവചന ഭകണയ കഴവചകമനചര വണർലമയവമലകക.   അനക രമതവ
വണർലയവലമയവരന.
      മനമയ ദവവസയ രമവവചല വണർലമയവൽ ride  ൽ

 എലമയ കയറവ.     ഉചഭകണയ കഴവഞതവനക മശഷയ പവചനയയ
  ഞങൾ ചവളതവൽ ഇറങവ. 6    മണവമയമചട ബസവൽ കയറവ

 യമത തവരവച.  മനചര വരടവമലകക.    എലമവരയ ഒരമവചളഈ
     യമതഞങളചട മനസവൽ നവനയ ഒരവകലയ മമയകവല.

*****
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                       Powers of Earth
    

SAFDHAR SHAHADA
             9D
   Earth our  mother, has three powers.
    To protect earth, from is enemies  
    to make earth, a beautiful heaven
    to make earth, a sole for human beings
  

    when humans try to destroy the mother
                            children are coming to destroy humans
                            coming as a mother for saving mother
                            become a  strong wall between
                            mother and enemies
                           
       The three powers, the heated fire 
       the wavy water, and an invisible wind 
       when we deerent lire will entry ces shid 
       when we mine, wind will enter like a bullet

                           Earth will tell this children they are 
                           unstoppable, stop my deer and dearest
                           if they are in a hard  tourism.  
                           Mother will tell no and have fun. 

                                   ***  
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 MOTHER IS ALL
MOOSA DILSHADUL AMAN
                  9A
 Today children have no love and mercy to
their own mother. Now a days children's are
getting bored and  tired by their own mother.
Now I am going to tell a story that a child who
was in an age of 26 and a very old mother who
was living for his child Rahman. One day
Rahman was in his home to eat his noon meal.
He kept his costly mobile phone which was the
latest model and it was also a smart phone. He
kept it in the table and Rahman went to wash his
hand. His mother was keeping rice in a plate and
kept on table when she turned around the phone
fall down and broken in to pieces of glass.
Rahman ran to identity the sound. When
Rahman saw the phone was broken in to pieces
of glass, Rahman became very angry and told
very cheap words to his own mother. Suhara his
wife started to cry and told to Rahman be calm and be cool. But he became more angry 
and told '' this phone was the latest model and it is very costly and l bought this yesterday 
itself.

Suhara came and said" is this phone more important than your mother" . "Yes, 1 
bought it by waiting three months to get my three months salary " said Rahman. When 
Rahman's mother heared it she began to cry loudly and went out of the house by crying. 
Suhara told "go Rahman go, and stop her." Rahman told "No, don't worry, she would 
come evening, l know she would come ".
Suhara became sad. She sat down in the sit out room and started to wipe.
Rahman came and asked to Suhara'' what happened ? why are you crying?"
Suhara handovered Rs 36000/- and told " Your mother is living only for you, look, when 
you told the amount of phone she immidetly went to the gold shop and sold her new ear 
ring  ട and gave me this money ".

Rahman went out at night. He felt very shame and sad for what he said to his own 
mother. Early morning he returned to his  home with a packet, containing his mother's ear 
ring. When he entered, Suhara ran to Rahman and told that "our mother, she is no more".

Dear friends don't be angry on small issues especially to our mother... 
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Life
Life is short
Make it sweet
Life is light
Make it bright
Life is honey
Try to taste it
Life is river
Try to swim it,
Life i  ട a book
Enjoy reading it
Life is a game
Win over playing it
Life is |over
Make it feel
Life is a song
Try to sing it
Life is puzzle
Try to solve it
Life is a trust
Try to succeed it
                                              ABOO HANI M

   9 A
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Abhishek MP
                                10 B

 ചങമതവ കരവവ

 ചകരമമവവചന ചകമമതവരചനമര
  അണമൻ കഞക ചവലചമലമ

  അമഴചകമമവചന ചമയലക കണക
 വണമതവപളക ചവലചമലമ
 ചകരമമവവചന ചകമമതവരചനമര

  അണമൻ കഞക ചവലചമലമ
  അമഴചകമമവചന ചമയലക കണക

 വണമതവപളക ചവലചമലമ
  ഉണവകളമർതക വവളവചക വരമമമൾ

 മണക മഴവനണർനമലമഉണവകളമർ
 മണക മഴവനണർനമലമ

 മവലവയവലചളമര മലചപണക
 കണകമവഴവചക ഉണർനമലമ

 ചകരമമവവചന ചകമമതവരചനമര
  അണമൻ കഞക ചവലചമലമ

  അമഴചകമമവചന ചമയലക കണക
 വണമതവപളക ചവലചമലമ

   കടവകൾ വടതവൽ നതയ ചവവടന
     പമടകൾ പമടവകളവകന കടവകൾ വടതവൽ നതയ ചവവടന
 പമടകൾ പമടവകളവകന

 ചതമടവയവചല നമരങചചടവയതകമനമകവ
  കണക കഴഞക തളരന

 ചതമടവയവചല നമരങചചടവയതകമനമകവ
  കണക കഴഞക തളരന

 ചകരമമവവചന ചകമമതവരചനമര
  അണമൻ കഞക ചവലചമലമ

  അമഴചകമമവചന ചമയലക കണക
 വണമതവപളക ചവലചമലമ
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SAHAD NN 8A

 റവലനതറവ മബമകക
     ഇതക ഞമൻ എഴതനതക നവങചള മപടവപവകമനല.  നവങൾ

  അറവഞവരവകമൻ മവണവ മമതമമണക.    ആചരമചക എസഎന
 സവനവമ കണവടണക?     അതവൽ നമചളആകർഷവച ഒനമണക

ദവബകക
മബമകക.     ഇതവചന കറവചക രണക വമകക പറയമയ.

      ദവ ബകക എനമൽ ജതമതകമരമയആളകളചട
വവശതമസമമണക.     ദവ ബകക മബമകവൽ ജതമതതവലള

     മനവമദവനവകൾ ശമനവ കവടമതആതമകചള അടചക വകയ. 
    ഇങചനചയമരമൾ ഭമവയവൽ ജരവവചവരനചവനതവനക ഒര

 ചതളവവയ ഉണമയവരവകവല.    എലമയ ആ ചപടവയചട
അകതമയവരവകയ.    അശമനവ എനമൽ സതർഗതവമലകക

    മപമവമൻ അനമതവ ലഭവകമതആതമവക എനമണക.  ഈ
      ആതമവക ഭമവയവൽ അലഞതവരവഞക മനഷരർകക ഒര

      ശലരമമവണ എനക കരതവയമണക ആ ചപടവയവൽ അടചക
വകനതക.   ഇതമണക ദവ ബകകമബമകക.
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     പചക ടതലനറവ മബമകക എനമൽ ശമനവയമയ
     ആതമകചള എനക വചമൽ സതർഗതവമലകക മപമവമൻ

     അനമതവ ലഭവച ആതമകചളയയ ജതമതതവചല ചവല
     ദർമനവമദവകൾ ഒര വരഞചപടവയവൽ അടചക അടവമയമകവ

 മമറമൻ ശമവകയ.     എനവടക ആആതമവവചന വചവർ
ചകമളയടവകയ.     പലചപമഴയ ആആതമവക ദർമനവമദവചയ

  ചകമനക രകചപടമൻ ശമവകയ.   പചക രകചപടമമമമഴകയ
    അതവനക സതർഗതവൽ പമവശവകമനളസമയയ കഴവഞവരവകയ.

 സതർഗകവമടയ അടഞവരവകയ.     ഇതവചന പക വരടമൻഈ
   ആതമകൾ മനഷരചര ഓമരമരതചരയമയവ ചകമചനമടകയ. 

    ആസമയതക നല മനവമദവകൾ ,    മനഷരചന നൻമകക മവണവ
    ഇവചര ഒര ചപടവയവൽ അടച വകയ.   അതമണക ടവലനതറവ

മബമകക.
   ഞമൻ നമചട കഥയവമലകക വരകയമണക.

   ഒരവകൽ ഒര നമടവചലമര മനവമദവയണമയവരന. 
  എലമരചടയയ കണവലണവയമയവരനഅയമൾ.   അങചന ഒര

     ദവവസയ ഒര വരടവൽ ചചനക അയമൾ പറഞ, "   ഈവരടവചന
നവലക
ശരവയല.        ഈവരടവൽ ടവലനതറവ മബമകവൽ നവനയ പറതക ചമടവയ
ആതമവണകജര,    വൻ മവണചമങവൽ ഇതമപകവചക മപമണയ."

  ഉടചന കടയബനമഥൻ പറഞ, "  തമങൾ ചപമമയമള.. 
      ഇവവടചതആതമവക നവങചള പവടവചക കടവചക കരറവ തവനയ. 

  മവഗയസലയ വവമടമള... "
 കടയബനമഥൻ പറഞ, "      ദവ ബകക മബമകയ ടവലനതറവ മബമകയ

  ആളകചള പറവകമനള ചകടകഥകളമണക.  അതവചലമനയ
 ബദവയളവർ വരഴവല."

 ബദവയമണക ശകവ
***

40



e-Drizzle

41



e-Drizzle

42



e-Drizzle

Ummmer Farooque 10D          

ഓളളും   ഞഞാനളും
   നല കമലവർഷമമയവരവന.  അനകസശവവടമൻ ഒരപമടക
ചചവകവ.    മഴ കമരണയആരയ സക കൾവവടക

മപമയവരനവല.    കടകമചരലമയ ചസമറ പറയന.എചൻറ
  ശദ അവവചടതവ.വമപചവചയ

 മനമകവ വഴവയചട
 വവദരതയവമലകക അവൾ

മനമകവനവന.  അവളചട മഖയ
വലമചതയമയവ.  കമരണയ ഒമരമ

 നവമവഷവയ കഴവയയമതമറയ
 അവളചട കടകമരവകൾ
 മപമകവമൻ തടങവ.വവദരത

 നവറഞവരമന ഒറകമയവ.   അമപമൾ അതമ എചൻറ
   കടകമരവൽ ഒരമളമയ ''സചചഹൽ''  എമനമടക മചമദവച

''          അല ഇങചന നവനമൽ മതവമയമ വരടവൽ മപമകചണ?”
“       ഞമൻ പറഞ നവങൾ നടചനമ ഞമൻ പറചക

വമനമളമയ"    എനവടയ അവർ മപമകമൻ മതമനവയവല.പമക
    എകവലയ എചൻറ നവർബനതവന വഴങവ

അവർമപമയവ.      അങചന സളവൽ ഒമളയ ഞമനയ മമതമമയവ.
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  സറമഫക മറവ പടവ.     ചചബകക സമർടകആകവ സമർ എചൻറ
 മനവൽ ചചബകകനവർതവ.  സമർ മഴമകമടകധരവചവരനത

ചകമണകസമറവനകസഖമമയവവവടവചലതമ..ആമരമചടനവലമചത
  ഞമൻ മനസവൽ വവചമരവച.   അവവചട ഒറയവകക

നവൽകന.    അവചള എചൻറഅടമതകക വവളവച.അവൾ
     നടനക നടനക പതവചയ എചൻറ അടമതകക

നരങവ.      അവളചട ഭയഗവയളള നരല കണകൾ എചന ഇടയക
മനമകണമയവരന.    അവളചട മഖതക എചൻറ കണകൾ

  ഇമചവടമചത അങചന മനമകവ.   അവൾ പതവചയ പതവചയ
നടന.     എചൻറ ചചകയവൽ ഒര കട ഉണക.  സമർ പറഞ

       നവചൻറ വരടവമലകക മപമകന വഴവകക അചല അവളചട വരടക
    നര അവചള അവവചട ഒന ചകമണവവടണയ.അവളചട

  വമപചവചയ വവളവചവടക എടകനവല.  ഞമൻ മബഗക
തറന.     അവളചട വരടവനടതക എതവ എമനമടക പറഞ

   മപമകചട എനക പമക മനസവലമമനമസമചടയമചണങവലയ
  ഞമൻ അവചള പറഞയച.    അവൾ ഒമരമ അടവ വചക

  വരടവമലകക നടന നരങനതവനവടയവലയ,  എചന ഒരപമടക
  തവണ തവരവഞക മനമകനണമയവരന.  ഞമൻ അവൾ

  മപമയതവനമശഷയ വരടവമലകക നടന.വരടവൽമപമയവ
 ഉമറതക ഇരന.   വരടക പടവ ഇടവരവകകയമയവരന.പമക

    ഞമൻ ഒറയക അലമയവരന എനവചകമപയ അവളചട
 ഒമർമകളയ ഉണമയവരന.

***
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ഒരു കുടട്ടിയുടടെ ദുരനന

ARUN V
     9D

വൈഴഴിയരഴികഴിൽ ഒരു ചചെറഴിയ കുടഴി ഇരഴിക്കുന. വൈളചര ദയനനീയമമായ അവൈസ. രണണ
മൂന്നേണ വൈയസണ കമാണര. നല്ല ഭരഗഴിയുള്ള ചവൈളുതണ ചമലഴിഞ്ഞ കുടഴി. വൈഴഴിയഴിലൂചടെ നപമാവുന്നേ 
ചെഴിലയമാത്രകമാർ ആ കുടഴിചയ നനമാകഴി, "എനണ നല്ല കുടഴി... ഇതഴിചനങ്ങചന ഈ 
അവൈസ വൈന...?"എന്നേഴിങ്ങചന പറയുന്നേതണ കമാണമാര. അതണ വൈഴഴി വൈന്നേ ഒരു വസനഴിക 
ഉനദദമാഗസനണ ഈ കുടഴിചയ കണണ ഇഷര നതമാന്നേഴി. "എചന്റെ മകൻ രനമശഴിചന്റെ 
കലദമാണര കഴഴിഞ്ഞണ വൈർഷര അഞമായഴി. ഇതു വൈചര അവൈനര സുമനക്കുര ഒരണ കുഞ്ഞഴി 
കമാലണ കമാണമാനള്ള ഭമാഗദര ഉണമായഴിടഴില്ല" എന്നേനദ്ദേഹര ചെഴിനഴിച. വൈർമ്മ ഈ കുടഴിചയ 
വൈനീടഴിനലകണ ചകമാണണ നപമായഴി. പുതു വൈസ്ത്രങ്ങൾ വൈമാങ്ങഴി. പുതഴിയ നപരഴിട.. മനീന
രനമശഴിനര സുമനക്കുര മനീനവൈഴിചന ഇഷമമായഴി. മനീനവൈഴിചന സസ്വനര മകചളന്നേ 
നപമാചലയവൈർ ജനീവൈഴിതതഴിനലകണ ചകമാണ്ടുവൈന.

അവൈൾകണ നവൈണ എല്ലമാ സമാധനങ്ങളുര അവൈർ മൂവൈരുര വൈമാങ്ങഴി... അവൈൾകവൈഴിചടെ 
ഒന്നേഴിചന്റെയുര കുറവുണമായഴില്ല. വൈർഷങ്ങൾ കടെന്നേണ നപമായഴി. മനീനവൈഴിചന
സ്കൂളഴിൽ നചെർത. വൈർമ്മയുചടെ മരണര അവൈചള വൈല്ലമാചത നവൈദനഴിപഴിച.

സുമനക്കുര രനമശഴിനര ഒരു കുഞ്ഞണ പഴിറന. മനീന വൈഴിനനമാടുള്ള ഇഷര പതഴിചയ കുറഞ്ഞണ 
തുടെങ്ങഴി.അവൈരുചടെ മനസഴിൽ നഴിനര അവൈൾ അകലമാൻ തുടെങ്ങഴി.. ഒരു വൈനീടനജമാലഴികമാരഴി 
മമാത്രമമായഴി മനീന മമാറഴിതടെങ്ങഴി.
വൈനീടഴിൽ നഴിനര ഇറകഴി വൈഴിടെചപട മനീന ഒരു നഹമാസ്റ്റലഴിൽ എതഴിനചെർന.

അവൈഴിചടെ നഴിന്നേണ പഠഴിചണ മനീന ഒരു വൈലഴിയ ഉനദദമാഗസയമായഴി.
  കമലയ കടന മപമയവ.   രമമശവനയ സമനകയ പമയമമയവ.    അവരചട എലമ സതതയ
    മകൻആദവയചട മപരവൽ എഴതവ വച.     ഉയർന പദവവയവചലതവയ അവൻഅമ

 അചചനയയ മനമകമതമയവ.      വവവരമറവഞ മരന അവചര സതനയ വരടവമലകക
 കടവചകമണ മപമയവ...

 ***
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  കമവലമയവരനആ ഉറകയ

     ഒരവടതക ദരവദചനനക മതമനവകനതയ എനമൽഅത
  പണകമരനമലമത ഒര കടകമരനണമയവരന.അങചനചയമ

      ഇകമരരയ ഭമരരമയമടക പറഞമതമചട അതക കടയബതവലയ
പരന.      ഒരനമൾ രമവവചല അയമൾആ ഭവകകമരചന കണവല.

      ദമഹവകനവനക ചവളയ കവടവയ മപമചല അയമളചട മനസവനക
 അചതമര സമനതനമമയവ.     കട തറനക മനമകവയ അയമൾ ചഞടവ

മപമയവ.   കടയവൽ മമമഷണയ നടനവരവകന.    ഒര ചകടവടയ ആദര
      തടവൽ നവനയ ചപമളവയയ മപമചല അയമളചട ഹദയയ തകർന. 

 അയമൾ മനസവലറപവച.   ഇതമ ഭവകകമരൻ തചന.
 അയമചള മപമലരസവമലൽപവകണയ.   അതവനക നചലമര

 ചതളവവക കവടണയ.  കടകമരൻ CCTV  ദശരങൾ
 പരവമശമധവകമൻ തടങവ.    പതവവമപമചല അർദരമതവ കടകക

 മനവലറങന ഭവകകമരൻ.
      അവവമടകക കടനക വരന മഖയ മറച മനക മപർ.  കടകതവ
      ചപമളവകന ശബയ മകടക ചഞടവയണർനക തടയമൻ ശമവച

   ഭവകകമരചന അവരവചലമരമൾ കമഠമരചയടതക കതന.  ഈ
    ദശരയ കണമതമചട കടകമരചന കണകൾ നവറഞ.  ഏതക
     വരണ കണകചളയയഈ റനണവയവകനതമയവരനആ രയഗയ.

"     അകമരണമമയവ ആചരയയ നമൾ സയശയവകരതക "

                                                                                                     Muhammed NabeelTM
                                                                                        10 F
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