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                      ഓര്മ്മകളിൽമരിക്കാത്തബാല്യം
 ദേ�വിക. എച്ച്

8-A
 ആ രാത്രി  ക�ാരിക	ാരിയുന്ന  പേമാരിയായിരുന്നു.  ഇടിമുഴക്കത്തിക�

ആഘാതത്തിലുണ്ടായ  ശബ്ദം  അവരുകട  നഗ്നമായ  �ാതു�ളിൽ

തിച്ചുക�ാകണ്ടയിരുന്നു.  മിന്നൽ കവളി	ത്തിക�  സൂചിതിളക്കം  അവരുകട

�ണ്ണു�ളിൽ  തുളച്ചു�യറി.  കതല്ലും  ഭയമില്ലാകത  ആ  വൃദ്ധ,  ഉറപ്പില്ലാത്ത  ആ
കൂരയുകട  ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ

ചാരിയിരുന്നു.  ഒറ്റകപ്പട്ട  ആ
ജീവിതപേത്താട്  അവർ

കാരുത്തകപ്പട്ട്  പോയിരുന്നു.
ആകരയും

പ്രതീക്ഷി	ിരിക്കാനില്ല.  പേക്ഷ,
ആ  മനസ്സ്  ആകരപേയാ

പേതടു�യാണ്.  �ാഠിന്യപേമറിയ
ഓപേരാ  മഴത്തുള്ളിയും

നിലത്തുവിണ്  കാട്ടുന്ന  ശബ്ദം  അവരുകട  കനഞ്ചു�ളിൽ  ഓർമ്മ�ളായി

ഉണർന്നു.ഒരിക്കലും റച്ചു�ളയാനാവാത്ത ബാല്യ�ാലം.

                 വിവാഹം �ഴി ഞ്ഞ് �ഷ്ടി ഒപേന്നാരപേണ്ടാ വർഷങ്ങ പേള

ആയിരുന്നുള്ളു,ഒരുവാഹനാ�ടത്തിൽ  അവരുകട  ഭർത്താവ്

ക�ാല്ലകപ്പട്ടു.വിധവയായ  അവൾ  ഭർത്തൃവീട്ടികല

കുറ്റകപ്പടുത്തലും,ഒറ്റകപ്പടുത്തലും സഹിക്കാനാവാകത അവളുകട തറവാട്ടിപേലക്ക്

തിരിച്ചുപോയി.  ണവും  പ്രശസ്തിയും  ആപേവാളം  വിളങ്ങിനിന്നിരുന്ന

വലികയാരു  കുടുംബമായിരുന്നു  അവളുകട  തറവാട്.   രമ്പരാഗതമായി
തലമുറ�ളുകട  ആചാരങ്ങളും  ആനുഷ്ഠാനങ്ങളും  ആ  കുടുംബത്തിക�

ജീവിതശൈശലിയിൽ  കൂട്ടിയുറപ്പിച്ചു.തിരുവാതിര  ഞാറ്റുപേവലരാവു�ളും
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�ളരിപ്പയറ്റും  ആ തറവാട്ടുമുറ്റത്തിക�  ഐശ്വര്യം  അതീവ  പേതജസ്വിയാക്കി

മാറ്റി.ഓണവും  വിഷുവുകമാകക്കയായി  സപേcാഷത്തിക�

തിരികതളിഞ്ഞു.അത് അധി��ാലം നിലനിന്നില്ല.ആ വലിയ കുടുംബകത്ത

നയി	,  ആ  കുടുംബത്തിക�   കനടുന്തൂണായിരുന്ന  ആ  �ാരണവർ

മരണമടഞ്ഞു. ആ ദുഃഖത്തിക� �നകലരിഞ്ഞടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ ആ ദുരcം

ാകഞ്ഞത്തി.സംബന്ധക്കാരായി  അവികട  നിലക�ാണ്ട  ചില
അസുരസcതി�ൾ  വീടും  സ്വത്തും  ഭാഗം  കവക്കണകമന്ന

ഉപേmശവുമാകയത്തി.ഇനിയിപേപ്പാൾ �ഷ്ടി ഒരാഴ്ചപേയ

ഉള്ളു,
കുടുംബപേക്ഷത്രത്തികല

ഉത്സവത്തിന്.ഉത്സവം

പേ�മമാക്കണം.ഒരു
പേക്ഷ  എല്ലാവരും

ഒത്തുകൂടുന്ന അവസാനകത്ത ഉത്സവമാകും അത്.റഞ്ഞ് റഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ

�ഴിഞ്ഞു.ഉത്സവവും  ക�ാടിപേയറ്റവുകമാകക്ക  �ഴിഞ്ഞ്  ഇത്  മൂന്നാമകത്ത

ദിവസമാണ്.  ഇന്നാണ് സ്ഥലം അളന്ന് ഭാ ഗംകവക്കാൻ ഓഫീസർമാകരാകക്ക

വരുന്നകതന്ന് പേ�ട്ടിരുന്നു.

   ഭാഗം  കവക്കലും  �ഴിഞ്ഞു.കുടുംബത്തികല  മൂത്തയാൾക്കായിരുന്നു

തറവാട്.മറ്റു സ്വത്ത് വ��ൾ   ബാക്കിയുള്ളവർക്കും. പേക്ഷ വിധവയായ ആ

സ്ത്രീ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല.എcിന്  ?ആർക്കുപേവണ്ടി?  �ിട്ടിയ ഓഹരിയുമായി

ഓപേരാ  കുടുംബങ്ങളും  ഓപേരാ  ദിവസങ്ങളിലായി  ടിയിറങ്ങി.  ഇനി  താൻ

മാത്രം.  ികന്ന  ഒട്ടും  ശൈവ�ിയില്ല  അവളും  ആ  വീടുവിട്ടിറങ്ങി.
ശൈ�യ്യിലുണ്ടായിരുന്ന  കുറച്ചു  ശൈസയും  ഭാണ്ഡകക്കട്ടും  എടുത്ത്  അവൾ
യാത്രയായി  എപേങ്ങാകട്ടപേന്നാ  എവികടകക്കപേന്നാ  യാകതാരു  നിശ്ചയവും
ഇല്ലാകതയുള്ള ആ നീണ്ട യാത്രയിലായിരുന്നു ഒരു കചറിയ കചറ്റക്കുടിലിൽ

അവൾ എത്തികപ്പട്ടത്. ിന്നീടുള്ള ജീവിത�ാലം �ഴിച്ചുകൂട്ടി.
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  എപേപ്പാഴാകണന്നറിയില്ല,  മഴ  കുറ	്  ശാcമാകയന്ന്  പേതാന്നി.മനസ്സും!
ഒാർമ്മ�ളിൽ  അലിഞ്ഞു  പേചർന്ന്  സമയം  പോയത്  അറിയുവാൻ

�ഴിഞ്ഞില്ല.വീടിക� പേമൽക്കൂരയിൽ ഒാടിക� ഉത്തരം ഇള�ിവീഴാറായിട്ടുണ്ട്.
�ാറ്റിക�  ശക്തിക�ാണ്ടാവാം  കതക്കുവശകത്ത  മുറിയുകട  ജനൽ  ാളി

അടർന്നുപോയിട്ടുണ്ട്.  മഴത്തുള്ളി�ൾ  ആഞ്ഞു  തി	  ആ  ജനലഴി�ളിൽ
മുറുക�  ിടി	ിരുന്നപേപ്പാൾ  ആ
മനസ്സികന  തഴു�ികക്കാണ്ട്

ഓർമ്മ�ൾ വീണ്ടുകമത്തി  .

 വീട്  ഭാഗം  കവക	ങ്കിലും
കാളിച്ചു�ളഞ്ഞിട്ടികല്ലന്നാണ്

ആപേരാറഞ്ഞു     പേ�ട്ടത്.
ഒന്നുപോയാൽ  ക�ാള്ളാകമന്ന്

ഉണ്ടായിരുന്നു.അവിടുകത്ത  ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ  അമർകന്നാന്ന്  ഇരുന്നാൽ

ക�ാള്ളാകമന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആക�  �ാടു  നിറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടാവും.കുകറ

ഭാഗകമാകക്ക  ത�ർന്ന്പോയിട്ടുണ്ടാകും.�ാലം  കുകറയായിപേല്ല  അത്  ആരും

തിരിഞ്ഞുപേനാക്കാകത അവികട �ിടക്കുന്നു.

   �ണ്ടുനിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ഒട്ടുമില്ല.  മനക്കരുത്ത് ഉണ്ടങ്കിൽ തകന്ന

പോ�ാനുള്ള  കമയ്ക്കരുത്തും  ഇല്ല.എന്നാലും  മനസ്സ്  എപേപ്പാഴും

അവികടത്തകന്നയാണ്.  ശരീരത്തിനപേല്ല  വാർദ്ധ�്യം  ിടികട്ടിട്ടുള്ളു.മനസ്സ്

ഇപേപ്പാഴും  കചറുപ്പമാണ്.ക്ഷണപേനരം,  ഒരു  ഇടിമുഴക്കം  ആ  കൂരയുകട

ിന്നാമ്പുറകത്ത  ചുവരു�കള  ത�ർത്ത്  അ�ത്ത്  �യറി.ഒരു  കഞട്ടപേലാകട

അവർ  ആ  �ാഴ്ച  ഉറ്റുപേനാക്കി.ഭയത്തിക�    ഒരു  കചറിയ  �ണി�പോലും

അവരുകട  �ണ്ണു�ളിൽ  ഇല്ലായിരുന്നു. എcിനാണ്  ഭയം?  പേനടാൻ

ഒന്നുമില്ല,നഷ്ടകപ്പടാനും.ികന്ന  എcിനു  പേടിക്കണം?  ആകര

പേടിക്കണം...?

 *************
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Boy and the family

 Soorya Kiran .N
  9-A

       once up on a time there lived a poor family consisted
of five members. There was the rule of Janmis. This place is
near  Himalaya.  One  day  a  youngster  was  going  to
Himalaya. His map was flied away by the wind. And he lost
his way. 
      At that time he saw a
small  hut  made  up  of
stones.  He  went  there  and
said ‘hello is any one home’.
By  the  time  a  girl  came
from the house and asked “
what do you want”. He told
I  want  to  go  to  Himalaya
but I lost my map said him. The girl told him I don’t know
and called her grand father. Grand father told the way to
Himalaya. He thank them and started walking to  Himalaya.
By the time the old man asked him where are you from,? he
asked! I am from Mumbai.  The old man was shocked he
told the boy it is getting darker you can’t go today and took
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a bench from the house, he sat there the old man told the
girl to make tea. She brought tea with some Jaggery. 

   He asked ‘what is this ‘ the old man told this is our style
and we don’t have much money to buy like that things. The
old man started to ask questions, the boy answered all the
questions.  Then he asked ‘d you know my grandson(Ali)?
He showed a photo of his grand son. ‘The boy told that I
don’t know the old man showed a letter with the address.
He told this address is near my apartment, then the old man
told I  will  give you a letter “can you please give it  to my
grand son”. He told sure why not. And he went to sleep, on
the next morning 5:00 clock, the girl came and called him
and gave him some pebbles and she told “that this is my
brothers favourite pebbles,” and asked him that can you give
it to my brother. He told okay!. 

      
  On the morning he took a small bath from the river and
came to eat breakfast – and  he took the letter and went on
his way...

 **************
               9



         
                                                                                                             

നീ
                                                        ശ്രദ്ധ 

                                                       8-E

ഒറ്റയ്ക്കകല്ലന്ന്,

നൂറുവട്ടം �ാതിൽ റ   ഞ്ഞതും നീ...

ഒടുവിൽ, 

ഒറ്റയ്ക്കായി അ�ന്നതും നീ...

പേ�ഹിക്കാൻ ഠിപ്പി	തും നീ...

മറന്നാൽ,

മരണകമന്ന് കചാല്ലിയതും നീ...

മരിയ്ക്കും മുപേമ്പ -
മറന്നതും
നീ………

                       *****
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ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി....

സാന്ദ്രാരവി 

     10.D

                 രൗദ്രഭാവപേത്താകട മുടിയല	ാർത്ത ഒരു �ലി�ാല പ്രളയംകൂടി

നമുക്കുമുന്നിലൂകട  �ടന്നു  പോയിട്ട്  ദിവസങ്ങപേള  ആയിട്ടുളളൂ.ഒരു
മഹാപ്രളയത്തിക�  മുറിവു�ൾ  ഉണങ്ങുന്നതിനു  മുമ്പുതകന്ന  മകറ്റാന്നുകൂടി

അഭിമുഖീ�രിപേക്കണ്ടിവന്നു.  സാമ്പത്തി�-വ്യവസായി�-�ാ ർഷി�
കതാഴിൽ  പേമഖല�കളകയല്ലാം  ത�ർകത്തറിയുന്ന  പ്രളയങ്ങൾക്കു
�ാരണമായി  മനുഷ്യക�  പ്രകൃതിവിരുദ്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങപേള  റയാൻ

�ഴിയും.�ാലാവസ്ഥവ്യതിയാനങ്ങൾക്ക്      �ാരണമാകുന്ന
ആപേഗാളതാനം  ഇന്ന്  പ്രളയത്തിൽ  തുടങ്ങി  അപേന�ം

പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂകട നകമ്മ പേനാക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു.

 

മാനുഷി� പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക�ാണ്ടും പ്രകൃത്യാലുളള �ാരണങ്ങൾ ക�ാണ്ടും

ഹരിതഗൃഹ വാത�ങ്ങളായ �ാർബൺ കക�ഓകക��്, 
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കകനട്രസ്ഓകക��്,  മീകക�ൻ  എന്നിവയുകട  അളവ്  വർധിക്കുന്നു.
സൂര്യനിൽ  നിന്നും  ഭൂമിയിൽ  എത്തുന്ന  ചൂടിക�  പ്രതിഫലനകത്ത  ഈ
വാത�ങ്ങൾ  തടയു�യും  അcരീക്ഷതാനില  ഉയരു�യും

കചയ്യുന്നു.സൗരവ്യതിയാനം,ആഗ്നിർവ്വതമാറ്റങ്ങൾ  എന്നിവ  മൂലം
കചറിയപേതാതിലുണ്ടായ ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ന് നകമ്മ കവല്ലുവിളിക്കുന്ന �ാഴ്ച

�ാണാം.

                     
 ഋതുചക്രം  ഒപേര  ദിശയിൽ  തകന്ന
ഭ്രമണം  കചയ്ത്  �ാലാനുസൃതമായി
ഋതുക്കൾ  ആവർത്തിക്കകപ്പട്ട  ഒരു
�ാലം

നമുക്കുണ്ടായിരുനു.തിരുവാതിരയിൽ
തിരമുറിയാകതയും കുംഭത്തിൽ കുടപേത്താളവും മഴ കയ്ത ആ നാളു�ൾ ഇന്ന്

മുത്തശ്ശിക്ക�യാണ്.  മരം പേ�ാച്ചുന്ന തണുപ്പുക്കാലവും മാമ്പൂ മണക്കുന്ന ഇളം

�ാറ്റു�ളും കൃത്യമായി ആവർത്തിക്കകപ്പട്ടു.  ഭൂമിക്ക് ഉൾകക്കാളളാൻ �ഴിയുന്ന
അളവിലാണ്  മഴ  ആ�ാശത്തുനിന്നും

കയ്തിറങ്ങിയത്.  ശുദ്ധജലവാഹി�ളായ
തണ്ണീർതടങ്ങളും �ള�ളാരവും കാഴിക	ാഴുകുന്ന
അരുവി�ളും  നിത്യ�ാഴ്ച�ളായിരുന്നു
�ർക്കിട�ത്തിൽ  ശക്തമായി  മഴ  കകയ്തങ്കിൽ
അതിക�  ചലനമറി     ഞ്ഞ്  പ്രതിപേരാധിക്കാൻ

നമ്മുകട പൂർവ്വി�ർക്കു �ഴിഞ്ഞിരുന്നു.  പേവനലിൽ
ജലക്ഷാമം  ഉകണ്ടങ്കിൽ  വിണ്ടു�ീറിയ  ഭൂമി

�ാണാറില്ലായിരുന്നു.വസcത്തിൽ  മാമ്പഴവും

വിഷുക്കാലത്ത് �ണിപേക്കന്നയും നമ്മുകട �ൺകുളിർപ്പി	ിരുന്നു.

                       എന്നാലിപേന്നാ ഋതുപേഭദങ്ങൾ അവസാനിപ്പി	ിരിക്കുന്നു.

കകശത്യ�ാലവും പേവനലും മാറിപേപ്പായിരിക്കുന്നു.  മഴ �ാലകത്ത കവല്ലുവിളി	്
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കയ്യുന്നു.  മരംപേ�ാച്ചുന്ന കകശത്യത്തിൽ മാമ്പഴം വിരിയു�യും ഓണത്തിന്

�ർണ്ണി�ാരം  വിടരു�യും  കചയ്യുന്നു.  തണ്ണീർത്തടങ്ങളും  നദി�ളും

അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.  തരിശുഭൂമി�ൾ  ശ്മശാനമൂ�മായിരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യക�  അശാസ്ത്രീയ  പ്രവർത്തനങ്ങളും  അംബരചുംബി�ളായ

ക�ട്ടിടങ്ങളുകട ഭാരവും ഖനി�ൾ ചൂക§ടുത്ത �ണ്ണുമായി ഭൂമിയമ്മ ജീവിക്കുന്നു.
അതിനാൽ  അക്കാലത്തു  കയ്യുന്ന  മഴകയ  സംഭരിക്കാൻ  ഭൂമിക്ക്

�ഴിയാതായിരിക്കുന്നു.

                           എയർ�ണ്ടീഷൻ കചയ്ത റൂമു�ളും തണുത്ത്

വിറങ്ങലി	ിരിക്കുന്ന റഫ്രിജിപേററ്ററു�ളും വൻപേതാതിൽ സി.എഫ്.സി എന്ന

വില്ലകന  അcരീക്ഷത്തികലത്തിക്കുന്നു.  യു.വി  വി�ിരണങ്ങളിൽ  നിന്ന്
ഭൂമികയ  സംരക്ഷിക്കുന്ന  ഓപേസാൺ  ാളിയുകട  പേശാഷണത്തിന്

സി.എഫ്.സി  �ാരണമാക്കുന്നു.  ആപേഗാളതാനത്തിക�  പ്രധാന

പ്രത്യാഘാതമായി  ഇത്  വിലയിരുത്തകപ്പടുന്നു.  ആധുനി�  അടുക്കളയികല

പ്രധാന ഉ�രണമായ റഫ്രിജപേററ്റർ മുതൽ പേബാ�ിസ്പേപ്ര, 

മൗത്ത്സ്പേപ്ര,  റൂം  ഫ്രഷ്നർ  ഇവകയല്ലാം  സി.എഫ്.സി-യുകട

പേശ്രാതസ്സാണ്.  ഈ  സി.എഫ്.സി  വിഘടി	്  ഓപേസാൺാളികയ
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വിഘടിപ്പിക്കുന്നപേതാകട  യു.വി.  രശ്മി�കളത്തി  അന്ധത  മുതൽ  �ാൻസർ

വകര സംഭവിക്കാം. 

    നാം അനുഭവി	ത് പോകലയുളള പ്രളയം അഭിമുഖി�രിപേക്കണ്ടി വരുന്നത്

460  ലക്ഷം  പേർക്കാണ്.  സമുദ്രജലനിരപ്പുയരുന്നപേതാകട  ബംഗ്ലാപേദശിക�

18%  മാർഷൽ  ദ്വീപു�ളുകട  80%  എന്നിങ്ങകന  മുങ്ങിപേപ്പാകും.  നിരവധി

വി�സ്വര  രാഷ്ട്രങ്ങൾത�രും.  ചിലയിടത്ത്  �ഠിനമായ  മഴ  കയ്യുപേമ്പാൾ

കതാട്ടടുത്തുതകന്ന  ഒട്ടും  മഴയില്ലാത്ത  പ്രതിഭാസവും  ദൃശ്യമാകും.  തിവ്രമായ

ദീർഘ�ാലവരൾ	യും  �ാണാം.  കൃഷി,  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ,  കതഴിൽ  ലഭ്യത

ഇവകയകയല്ലാം  ഇത്  ബാ ധിക്കും.  ഇതികന്നാരു  രിഹാരം  എന്നത്

സി.എഫ്.സി.നിയന്ത്രണമാണ്  .കുറച്ചുമാത്രം  �ാർബൺ  പുറത്തുവിടുന്ന

സാപേങ്കതി�വിദ്യ�ൾ  നടപ്പിലാക്കു�.  �ൽക്കരിക്കു�രം
പ്രകൃതിവാത�മല്ലാകത  മറ്റ്  ഉൗർജപേ±ാതസ്സു�ൾ  �കണ്ടത്തിയും

�ാർബണികൻറ  അളവ്  കുറയ്ക്കാം.2030-നു  മുമ്പ്  �ാർബൺവാത�കത്ത

പേവർതിരിക്കാവുന്ന  സപേങ്കതി�വിദ്യപേയാ  തിരമാല,  �ാറ്റ്,  കകജപേവാർജ്ജം

ഇവയിപേലകതങ്കിലും  ഒന്ന്  ലഭ്യമാക്കു�.  വ്യവസായ രംഗകത്ത അസംസ്കൃത

വസ്തു�ളുകട പുനരുപേയാഗം തടയു�. 

                                   "നമുക്കുനമ്മുകട മക്കൾക്കവരുകട-

                                    മക്കൾക്കിവികട �ഴിപേയപേണ്ട...”

           അcരി	 �വി ശ്രീ ി.എസ് പ്രഭാ�രൻനായരുകട ഈ വരി�ളും  

"ഇനി വരുകന്നാരു തലമുറയ്ക്കിന്നിവികട വാസം സാധ്യപേമാ" 

എന്ന ശ്രീ ഇ     ഞ്ചക്കാട്  ബാലചന്ദ്രക� പേചാദ്യവും പേ¶റ്റയുകട  'ഹൗ ക�യർയു'  എന്ന

പ്രസംഗവും നപേമ്മാടു റയുന്നതിതുതകന്നയാണ്.

                   ആത്യcി�രിഹാരം ലളിതജീവിതമാണ്. �ാർബൺ കുറ ഞ്ഞ സമ്പദ്-

വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി  ശീലങ്ങൾ  മാറ്റു�...  വരും  തലമുറയ്ക്കായി  നാഗരി�തയുകട

പേമാടിിടിപ്പിക്കലിലും ഭൂമിയുകട നനുത്ത തനിമ നിലനിർത്താൻ,അതിലുരി നമുക്കു

നിലനിൽക്കാൻ കക�പേ�ാർത്തുിടി	് ശ്രമിക്കാം...

*****
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                                                             *****                    

                     എദേ�ഞാനിങ്ങനെന
             ഫാദിയ നൗർ

           9-I
        കൂട്ടത്തി       ൽ നികന്നാറ്റകപ്പട്ടവകനപേc

        മുഖകത്താരു വാട്ടം

        �ാറ്റിനാൽ തഴുകും സുന്ദരമീ കവയിലില് 

        �ാറ്റിലാടും കുരുന്നു�ൾ

        എപേc പേതങ്ങുന്നു അവൻ

        രിഹാസങ്ങപേളറ്റു വാങ്ങുന്നു

                                  മഴത്തുള്ളി �ിലുക്കത്താല് 

                                  ചിറകു�കളപേc കുഴയുന്നു

                                  ഞാൻ സ്വയം പേചാദിച്ചു

                                  ഞാൻ എപേc ഇങ്ങകന

         ല്ലവ പുടങ്ങളിൽ നിന്ന്

         താരാട്ടുപേ�ട്ട് മയങ്ങി ഞാൻ

         വണ്ടു�ളുകട മധുരകമാഴി�ൾ-

         പേ�ട്ടു   ഞാൻ

         അമ്മകയ പേതാട്ടറിഞ്ഞു ഞാൻ

         പൂവാം കതാട്ടിലിൽ �ാറ്റികൻറ

         താരാട്ടിൽ മയങ്ങീ  ഞാൻ

                                    പേവനലിൽ ചുടു�ാറ്റു വീശുന്നു

                                    അമ്മകയcിപേനാ പേതങ്ങുന്നു

                                    �ാലമിതാ അമ്മകയ ക�ാണ്ടുപോയി  

                                    മണ്ണികൻറ മടിത്തട്ടിൽ                                                  

      �ിടത്തിയുറക്കാൻ 

      എപേc ചിറകു�ൾ പേശാ  ഷിച്ചു

      അമ്മയുകട അടുത്തായി

      മണ്ണിൽ മയങ്ങുവാൻ

      ഞാനുമിതാ കമകല്ല പുറകപ്പടുന്നു...   
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New Beginning
   Sanjay .N .P 
        9-G

When I finally made it to the city of wilming, I had only spoken
to two other  people.  There was border guard,  who asked a few
questions (very impolitely), and the taxi driver, who I couldn’t get
to stop talking, even though I couldn’t understand a word he said.
Was he even speaking English? I tried replying to him making non-
committal noises, but ended up desperately staring at my phone,
trying to give him a clear hint that I wanted to be alone with my
thoughts. I needn’t have bothered; he just seemed to like the sound
of his own voice, and it didn’t seem to matter whether I responded
or not.
        The next person I met was the secretary at the admissions
office, who brusquely gave me a huge pile of papers, brochures and
forms  to  fill  out  and  return  the  next  day,  ‘don’t  lose  them’,  she
admonished,  and  topped  it  all  with  a  map  with  a  big  read  X
showing me where my ‘digs’ were. Before I could ask any questions
she was speaking to the next student. I tried to figure out where I
was,  and realised with a sinking heart why accommodation was
miles away. I took a wrong turn several times, avoiding eye contact
with anyone I met, and dragging my rather noisy and wobbly suit
case behind me, it felt as If one of the wheels was about to come off,
may be it was a sign of things to come.

                                                         

     *********
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          ടവു�ൾ                               

  

                                                                                                        
   ഫാത്തിമ ലുഅ് ലുഅ്

                                                                9 F

          
          ഒൻതാം  ടവ് �യറിയപേപ്പാഴാണ്

          �യറാനുളള ദൂരം ഇനിയുമുകണ്ടന്നറിഞ്ഞത്.

          കൂട്ടു�ാപേരാകടാപ്പം �യറുന്നത് ക�ാണ്ടാവാം

             �യറ്റത്തിക� പ്രയാസം അറിയാകത പോയത്. 

          �ലാലയ �ാലമാണ് �ൗതു�മുള്ളകതന്ന്,

                      കൂട്ടു�ാർ കചാന്നപേപ്പാഴും... 

      ഠനം നന്നായി നടക്കപേണയീശ്വരാ ....

              എന്ന പ്രത്ഥനയിലായിരുന്നു ഞാൻ..!
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 The elephant

Soorya Kiran 
9 A

once upon a time, in a village far away, there a six blind
men one day the villagers were very excited, and they asked
what  was  happening  they  told  them,  “hey,  there  is  an
elephant in the village today!”

They  had no  idea  what  an  elephant  was,  and so  they
decided, “even though we will not be able to see it, we can
feel it. Let’s go.” so, they all went to where the elephant was,
and each of them touched it: 

“hey, the elephant is a pillar,” said the first man, touching its
leg. 
“oh, no! It is like the branch of a tree,” said the third man,
touching the tusk of the elephant. 
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“it is like a big hand fan” said the fourth man, who was
touching its ear.

“it  is  like a huge wall,”  said the fifth man,touching the
side of the elephant.

“it is like a pipe,”said the sixth man, touching the trunk of
the elephant they began to argue about what the elephant
was like, and each of them insisted that he was right.

They were getting angry, and fists were about to fly, when
a wise man, who had come to see elephant asked what the
matter was.

They replied, “we cannot agree what this elephant look
like,”and each of them told the wise man what he thought the
elephant was like.

The wise man smiled and calmly explained to them, “you
are all  correct.  The reason that each of you experienced it
differently  is  because  you touched  a  different  part  of  the
elephant. Actually the elephant has all these feature: its legs
are  like  pillars,  its  tail  is  like  a  rope,  its  tusks  are  like  the
branches of a tree, its ears are like a fan, and it has a trunk,
that is just like a pipe. “oh!” the blind men said, and there was
no more fighting. They felt happy that they had all been right.

The moral of  this  story is  that even if  you don’t  agree
with someone , there may be some truth to what they say.

Sometimes  we  can  see  that  truth  and  sometimes  we
can’t,  because they have a different  perspective to us,  but
rather that arguing like the blind men, we should realise that
they have their  own experience that  make them think this
way. If we can accept this, we are much less likely to get into
violent arguments.

*****
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 കാവലാര്
     അയന പേദവ�ി

                         9G
മഴയില്ല, മരമില്ല, കുയിലികൻറ ാട്ടില്ല

ഒഴുകുന്ന നദിയുകട ശബ്ദമില്ല.

�ാറ്റില്ല, കുളിരില്ല, കൂട്ടിനായാളില്ല

പേ�ൾക്കുവാൻ �ിളി�ൾതൻ ാട്ടുമില്ല.

മുറ്റകത്ത മണ്ണിക� ഗന്ധമില്ല,

കുളിരുള്ള �ാപേറ്റാ തപേലാടാറില്ല.

മണ്ണികന വാരിപ്പുണരുവാനാളില്ല,

�ാടിനും �ാവലായാരുമില്ല.

ഇന്നു തളിർത്ത കാൻകചമ്പ�പേമ

നിക�  ആശക്കു �ാവലായാരരിക�..?
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                    കണ്ണുനീർ തുള്ളി 

      അലീന 

        8-G

ഒരിടത്ത് �ണ്മണി എന്ന കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു.കുട്ടികയ �ാണാൻ
അത്ര  ഭംഗികയാന്നുമികല്ലങ്കിലും  കുട്ടിയുകട  കരുമാറ്റം  എല്ലാപേരാടും

നല്ല  രീതിയിൽ  ആയിരുന്നു.  അതുമാത്രമല്ല  എവികടകയങ്കിലും
എകcങ്കിലും പ്രശ്നം   
�ണ്ടാൽ  സ്വയം  രിഹാരം

�കണ്ടത്തും.അവളുകട
അച്ഛനും അമ്മയ്കും അവൾ ഒപേര ഒരു

മ�ളായിരുന്നു.  അതുക�ാണ്ടുതകന്ന
�ണ്മണിപേയാട്  അവർക്ക്

വളകരപേ�ഹമായിരുന്നു.  �ണ്മണി
ഠിക്കാൻ  വളകര  അധി�ം
മിടുക്കിയായിരുന്നു പേക്ഷ �ണ്മണി
രണ്ടാം ക്ലാസിൽ ഠിക്കുപേമ്പാൾഒരു
സംഭവം  �ണ്ടിട്ടുണ്ടായ  കഞട്ടലിൽ

അവളുകട ജീവിതം ആക� മാറി.  ിന്നീട്   ഠിക്കാൻ വളകര മടി
�ാണി	  അവൾ   ലപേപ്പാഴും  മകറ്റപേcാ  ആപേലാചി	്

സങ്കടകപ്പട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങകന എട്ടാം ക്ലാസികലത്തി. എട്ടാം

ക്ലാസികലത്തിയപേപ്പാപേഴയ്കും  അവ  ികന്നയും  ഠിക്കാൻ  തുടങ്ങി.
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അവൾക്ക്  അവളുകട  ബന്ധുക്കളുകട വീട്ടിൽ പോയി  താമസിക്കാൻ

ഇഷ്ടമായിരുന്നു.  �ണ്മണിയുകട  അമ്മയുകട  വീട്ടിൽ  പോയി
വരുപേമ്പാൾ  അവളുകട  മുഖം  സപേcാഷത്തിലായിരിക്കും  പേക്ഷ
അവളുകട  അച്ഛക�  വീട്ടിൽ  പോയി  വരുപേമ്പാൾ
സങ്കടത്തിലായിരിക്കും  �ാരണം  മകറ്റാന്നുമല്ല  അവളുകട
കൂടപ്പിറപ്പു�ൾ  യാകതാരു  പേ�ഹവും  �ണ്മണിപേയാട്

�ാണിക്കാറില്ലായിരുന്നു.�ാരണം  അവൾക്കറിയില്ല.  അവൾ
എന്തുകചയ്താലും അവർ അവളുകട പ്രവർത്തിയിൽ കുറ്റം �ണ്ടുിടി	്

�ണ്മണികയ  ചീത്ത  റയും.  പേക്ഷ  അവർ  തക�  കൂടപ്പിറപ്പപേല്ല

എന്ന് വിചാരി	് അവൾ ക്ഷമിക്കും.  അവൾ ആ വീട്ടിൽ കചന്നാൽ

�രയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല.

അങ്ങകന ഒരു ദിവസം �ണ്മണി �സാരയിൽ ഇരിക്കു�യായിരുന്നു
അവികട നിലത്ത് അവൾ ഒരു പുസ്ത�ം �ണ്ടു അവൾ അത് എടുത്ത്

പേനാക്കി,  അത്  ഒരു  ��ാ  പുസ്ത�ം  ആയിരുന്നു.  അവൾ  ആ
പുസ്ത�ത്തികല  ഒാപേരാ  ��യും  വായിക്കാൻ  തുടങ്ങി  അപേപ്പാൾ

അതുവഴി വന്ന അനുജത്തി �ണ്മണി പുസ്ത�ം വായിക്കുന്നത് �ണ്ടു.
അപേതാകട  അനുജത്തിക്ക്  പേദഷ്യം  വന്നു  അവൾ  അത്  കചന്ന്

അവളുകട   പേചട്ടപേനാട്റഞ്ഞു,      അവർ രണ്ടുപേരും �ണ്മണികയ 
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വഴക്കു റഞ്ഞു.  ാവം �ണ്മണി വഴക്കു പേ�ട്ട് �രഞ്ഞു.അത് �ണ്ട

കുട്ടി�ൾക്ക്  സപേcാഷം  വന്നു.  അവർ  �ണ്മണികയ  പേനാക്കി  ഒരു

രിഹാസപേത്താകടയുള്ള ചിരിപേയാകട അവികട നിന്നും പോയി.

അതുപോകല  മകറ്റാരു  ദിവസം  അനിയത്തിയും  പേചട്ടനും  ചീട്ട്
�ളിക്കു�യായിരുന്നു  �ണ്മണി  അതും  പേനാക്കി  അവികട

നിന്നു.ാവം �ണ്മണിക്ക് ചീട്ട്  എcാകണന്നു പോലും അറിയില്ല,
അതുക�ാണ്ട്  അവൾക്ക്  ചീട്ട്  �ളിക്കാനുള്ള  ആ¶ഹം  ക�ാണ്ട്
അനിയത്തിപേയാട്  എകന്നയും  �ളിക്കാൻ  കൂട്ടുപേമാ  എന്ന്

പേചാദിച്ചു.പേക്ഷ ആ നന്ദിയില്ലാത്ത അനിയത്തി റഞ്ഞു “നിങ്ങൾ

ഒന്ന് മിണ്ടാകത ഇരിക്കുന്നുപേണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് �ളിക്കകട്ട” എന്ന്.
പേക്ഷ  �ണ്മണിക്ക്  ചീട്ട്  �ളിക്കാൻ  ികന്നയും

ആ¶ഹമായി,അതുക�ാണ്ട്  അവൾ  അവളുകട  അനിയപേനാട്
പേചാദിച്ചു പേക്ഷ അവൻ റഞ്ഞത് “നിങ്ങൾക്ക് എcിക� പേ�ടാണ്

ഒന്ന്  മിണ്ടാകത  നിൽക്കുന്നുപേണ്ടാ”എന്നാണ്.  അവർ  �ണ്മണികയ
അവഗണി	്  ികന്നയും  �ളി  തുടർന്നു  �ണ്മണിക്കുണ്ടായ

വിഷമകത്തക്കുറി	്  അവർ  ചിcി	ില്ല.  വളകര

വിഷമി	,�ഷ്ടപ്പാടു�ൾ  സഹി	  അവൾ  ഒന്നും  റയാകത  ആ

വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി.

അതു�ണ്ട കുട്ടി�ൾക്ക് അവരുകട കുറ്റം മനസ്സിലാവു�യും അവർ

�ണ്മണിയുകട മുന്നിൽ കചന്ന് �രഞ്ഞു.  അനിയനും അനിയത്തിയും
അവരുകട  കുറ്റം  മനസ്സിലാക്കിയതറിഞ്ഞ്  �ണ്മണി  വളകര
സപേcാഷിക്കു�യും  അവകര  ആശ്വസിപ്പിക്കു�യും  തക�
കൂടപ്പിറപ്പു�കള ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുകതന്നും അവകര ഒരിക്കലും

ചീത്ത റയരുകതന്നും  റഞ്ഞ് വീട്ടിപേലക്കു തകന്ന പോയി.

  *****
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ആനപ്പാറയുടെട കഥ

  ബാസില് സമാന് 
 9 E
         
  ഞാൻ  ഒരിക്കൽ  എകൻറ  വീട്ടിൽ  നിന്ന്  ഒരു

വിപേനാദയാത്ര  പോയി.  അങ്ങകന   ഞങ്ങൾ

നീങ്ങികക്കാണ്ടിരിക്കുപേമ്പാൾ അവികട വലിയ ഒരു മല �ണ്ടു.

അങ്ങകന   ഞാൻ  എകൻറ  ഉപ്പപേയാട്  റഞ്ഞു.നമുക്ക്  ആ

മലയിൽ  പോ�ാം  എന്ന്.  അകങ്ങകന  ഉപ്പ  റഞ്ഞു  ,  ശരി

നമുക്ക് അവിടം വകര പോയി വരാം  .  ഉപ്പ അതിന് സമ്മതം
നൽ�ിയപേതാകട  എനിക്കും  എകൻറ  കൂകടയുള്ള  കൂട്ടു�ാർക്കും

വളകരയധി�ം  സപേcാഷമായി.  എന്നിട്ട്  ഞങ്ങൾ  ആ  മല

�യറി മു�ളികലത്തി. ആസമയത്ത് അവികട നല്ല കുളിർ �ാറ്റ്

ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്.  ിന്നീട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറ	്

സമയം അവികട ചിലവഴിച്ചു.  കുറ	്  സമയം �ഴിഞ്ഞപേപ്പാൾ
ഞാൻ  എക�   ചുറ്റു  ാടും  പേനാക്കിയപേപ്പാൾ  �ണ്ട

�ാഴ്	യാണ്  ഒരു  വലിയ  ാറകക്കട്ട്.  കകട്ടന്ന്
പേനാക്കുപേമ്പാൾ  അകതാരു  വലിയ  �റുത്തുരുണ്ട

ആനകയപേപ്പാലുണ്ടായിരുന്നു.  ആ സമയം ഞാൻ ആ ാറയ്ക്ക്

നൽ�ിയ പേരാണ് , ആനപ്പാറ…
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    എനെ�മക്കൾ     പേസാന . സി 

          +1  B

മടങ്ങകട്ട ഞാപേന�ാ�ിയായ് വീണ്ടു മാ-
നിശ്ചലതതൻ ഇരുളിപേലക്ക്
മക്കളാൽ ശ്വസം നിലക്കുകന്നാരമ്മതൻ
ഹൃത്തികലരിയുന്ന �നലുമായി 
നൽ�ി ഞാകനക�മക്കൾക്കുപേവണ്ടി
എക� ജീവിതം അസ്ഥിത്വവും
ഇന്നു മക്കൾ തൻ കതറ്റു�ൾകക്കന്നും
ക്ഷമി	 അസ്ഥിത്വമില്ലാകത്താരമ്മയായ് ഞാനും

എക� ഞരമ്പു�ൾ അവകരാരു-
പുൽനാമ്പു പോകല റിതക	റിഞ്ഞു
എക� ഹൃദയം തരുന്നവക�
രക്തം �വർകന്നടുത്തു
എക� ഉളളം തുറന്നവക�
അcരാത്മാവികനയും പുറകത്തടുത്തു
നന്മ കചാല്ലികക്കാടുക്കാൻ
നാക്കില്ലാകത്താരമ്മ തൻ 
പേരാദനമാകണനിക്കും

എക� �ണ്ണുനീരാൽ മുങ്ങുന്നു-
എക�മക്കൾ തൻ സ്വപ്നങ്ങളും

അരുത് കചാല്ലുവാൻ ഞാനാരുമല്ല,

എങ്കിലും......... അരുത് മക്കപേള, അരുത്... 

ഞാനാൽ നശിക്കരുകതക�മക്കൾ...
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കാലാവസ്ഥാമാറ്റനെത്തഅതിജീവിച്ച

                        നവദേകരളനിര്മിതി

                                                                     പേ�ഹ.എം

                                                                        +1 B
                        
  "ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി!

  നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ

  നിനക്കാത്മ ശാcീ

  ഇതു നിക� (എക�യും)

  ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് 

  ഹൃദയത്തിലിപേന്ന കുറി	 ഗീതം"

          പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി
ഭൂമിക്കാകയാരു ചരമ ഗീതം രചി	 �വിയുകട വാക്കു�ൾക്ക്  ഇന്ന്

പ്രസക്തിപേയറുന്നു.  മനുഷ്യക�  ക്രൂരമായ  പ്രവർത്തി�ൾ  മൂലം  മനം
പേനാവുന്ന  പ്രകൃതികയയാണ്  ഇന്ന്  നമുക്ക്  �ാണാൻ  �ഴിയു�
മൂല്യപേബാധങ്ങകള  ശൈ�കവടി  ഞ്ഞ്  ണത്തിനു  മാത്രമായ്
ജീവിക്കുന്നവൻ  വ്യവസായ  വ്യാാരി�ളും  �  മ്പനി�ളുകമല്ലാം
തകന്ന  പ്രകൃതിയിൽ  നടത്തുന്ന  ക്രൂരവും  ചൂഷണരവുമായ
പ്രവൃത്തി�ളിൽ  പുളയുന്ന  ഭൂമിയുകട  പേവദന�ളും  സങ്കടങ്ങളുമാണ്

ഒാപേരാ പ്രകൃതി ദുരcങ്ങളിലൂകട നമ്മുകട മുന്നികലത്തുന്നത്.  അതിൽ
പ്രധാനമായും പേ�രളം അഭിമുഖീ�രി	ത് �ാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം 

മൂലമുള്ള പ്രശ്ന്ങ്ങളായിരുന്നു. 
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  	യാം  വിരിപ്പിട്ട  സഹ്യനിൽ  തലകവ	്  ള്ളികക്കാള്ളുന്ന

മാതാവികനയാണ് നാം വന്ദി	ിരുന്നത്. 

44  നദി�ളും  അതിപേലകറ
പേതാടു�ളും നിറഞ്ഞ ഒരു ക�ാച്ചു
നാടാണ്

പേ�രളം.ശൈജവശൈവവിധ്യങ്ങളു
കട  നാട്സാക്ഷരതയു  കടയും
വി�സനങ്ങളുകടയും
വി�സനാസൂത്രണത്തിക�യും
�ാര്യത്തിൽ എന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പേ�രളം  ഇകന്നാരു

പുതുചിcയിലൂകടയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.  നവ പേ�രളനിർമിതിയുകട

ചിcയിലൂകട,  

                     �ഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി പേ�രളം ലതരം
പ്രശ്നങ്ങകളയാണ്  പേനരിട്ടത്  അതിൽ  പ്രധാനകപ്പട്ടത്

പേ�രളക്കരകയയാക�  മാറ്റിമറി	  പ്രളയം  തകന്നയായിരുന്നു.
അപേന�ം  നാശനഷ്ടങ്ങളും
തീരാദുഖങ്ങളും  നൽ�ിയാണ്

ഒാപേരാ പ്രളയവും �ടന്നുപോയത്.

പ്രളയകത്ത,  അതായത്  ഒരു
പ്രകൃതിദുരcകത്തയും  നമുക്ക്

തടയാനാവില്ല.  അതിക�
ആഘാതകത്ത കുറക്കാപേന നമുക്ക്

സാധിക്കുള്ളൂ.  സർക്കാരിക�  നയതന്ത്രവും  വിപേവ�പൂർണ്ണവുമായ
ഇടകടലിലൂകടയായിരുന്നു  വൻ  പ്രളയത്തിക�  ആഘാതകത്ത

ലഘൂ�രിക്കാൻ �ഴി        ഞ്ഞത്. പ്രളയത്തിക� ദുരcമുഖങ്ങൾ എല്ലാ 
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  പേമഖല�ളിപേലക്കും വ്യാി	ിരുന്നു. രിസ്ഥിതിയുമായി  ബന്ധകപ്പട്ട
പേഷാർട്ട് ഫിലിമു�ളുകട നിർമ്മാണം �ലാരംഗത്തിലൂകടയുള്ള

രിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വഴികയാരുക്കും. 

                  പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ യുവ

തലമുറയുകട ങ്ക് പേലാ� ശ്രദ്ധ പേനടിയതാണ്. അങ്ങകന നമ്മുകട

ജീവനുംസ്വത്തിനും സംരക്ഷണ �വചം തീർക്കാം. പ്രളയാഠങ്ങൾ
ഉൾകക്കാണ്ടുക�ാണ്ട്  ഒരു നവ പേ�രളകത്ത നമുക്ക് ഒന്നി	്

ടുത്തുയർത്താം.              

                                           
       *****                         
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