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പ്രാര്ത്ഥന 

അറിവിന്റെ� ദീപങ്ങള് ന്റെളിയുന്ന നേ�രം 
ഇരുളാം ദുഃഖങ്ങള് അണയുന്നു നേവഗം 
മ�മാന്റെ� �ിറയുന്നു പുതു�ന്മ ചിന്ത 
ിളങ്ങന്റെ% ജ്വാല സര്വ്വ പ്രഭയാല് 

ിന്മന് �ാന്റെറാന്റെ1 ഒഴിയന്റെ% നേവഗം 
�ന്മന് ന്റെവണ്നേമഘ ദിവ്യപ്രഭയാല് 

ദൈദവനേമ �ിന് പാന്റെവണ് ാരിളില് 
കു�ിയുന്ന നേ�രം ന്റെവടിയുന്നു ദുഷ്ചിന്തന്റെയല്ലാം 

�ന്മ വരുത്തു� ഉയരത്തിന്റെലത്താന് 
ിന്മ ിരുത്തു� ജ്ഞാ�ന്റെപാരു ളാല് 

അറിവിന്റെ� ആ�ാശന്റെമത്തിപിടി1ാന് 
അണയാന്റെ �ാക്കു� അ�ാരിന് ശുദ്ധി 

ന്റെപാലിയാന്റെ �ാക്കു� �ന്മന് ദീപം 
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അമ്മ

പൂനിലാവ�ാളിയാവ
വ�റ അമ്മ
താരകം ചിന്നും പുഞ്ചിരിയും 
സ്നേ�ഹസ്നേ�ാവ� മാമൂട്ടും
താരാട്ടിവ�റ ഈ
വും

�ാത്സല്യ�ി� കരുതലും
ഇവ)നി പകരം എവ�റ
അമ്മയ്ക്ക കണ്ടിട്ടി) ഇതു�വര
എ� അമ്മവയ സ്നേപാവലാരു ദൈ0�വ�

ഈസ്നേരഴ് സ്നേലാക�ിലും  എ�
അമ്മ എവ�റ ദൈ0�ം
ഞാനി)ാവത എ� അമ്മയ്ക്ക് 
സ്നേ�വറാരു സ്നേലാകം ഇ)സ്നേ)ാ

അസ്നേതാർക്കുകയി)സ്നേ)  അമ്മയ്ക്കി)ിനി
പരിഭ�ം സ്നേ�ഹം മാത്രസ്നേമ ഉള്ളസ്നേത

ശ്രീ0ീപ്.വക ആർ
9E
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അറിയുന്നു
ജീവിതമാണ് ലഹരിയെ�-

ന്നറിയുമ്പ�ാളവന്
നുറുങ്ങുയെവട്ടം മ്പ�ാലും
കണ്ണുചിമ്മായെ#ാരു

ഇരുട്ടിയെ& കരങ്ങളില്
യെ�ട്ടുഴലുന്നു.

തടവറതന് മൂകത�ില്
തളയ്ക്കയെ0ട്ടവന്

തായെ1ന്നറിഞ്ഞവന്
വിതു�ിക്കരയുന്നു.

ഡ്രഗ്സിയെ& കൈക0ിടി-
�ിലമരിമ്പ�ാള്
അവ1റിഞ്ഞീല

എരിയുന്ന തീച്ചൂള�ി-
മ്പലക്കാണു താന്

1ടന്നു 1ീങ്ങുന്നയെതന്ന്.
അറിയുന്നവ1ിന്ന്

ജീവിതമാകുന്നു ലഹരി

അഹല്യ.സി

10thE
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സ്വപ്നം
നമ്മുടെ�  കേ�രളത്തില്  വലിയ  ഒരു  പ്രളയം  ഉണ്ടായി.അതില്

നമ്മുടെ�ടെയല്ലാം  വീടു�ളും  നമ്മുക്കു  വിലടെ�ട്ട  സാധനങ്ങടെളല്ലും  ചില
മനുഷ്യരുടെമല്ലാം  നശിച്ചു.  ആദ്യം   �നത്തമ ഴയുണ്ടായി.  അതിലൂടെ�
ടെവളളടെ1ാക്കവും.ടെവളളം  ടെ�ാണ്ട്  നിറ    ഞ്ഞുട്ടുണ്ടായിരുന്നു  വീടു�ളും
മുറ്റവും.എല്ലാവരും  മരണത്തിനു  �ീഴ�ങ്ങു�യായിരുന്നു.  ഇടെതല്ലാം  ഒരു
സ്വപ്നം  കേ1ാടെല  തടെAയായിരുന്നു.ഇങ്ങടെനടെയാടെക്ക  ഉണ്ടാകുടെമന്നു
പ്രതിക്ഷിച്ചിട്ടു  കേ1ാലുമില്ല   മറ്റു  ജില്ല�ളിലുളള   മനുഷ്യടെരല്ലാം  നമ്മടെള
രക്ഷിച്ചു.രക്ഷാപ്രവര്ത്ത�ര്  വന്നു  ,അഭയാര്ത്ഥി  കേ�ന്ദ്രത്തികേലക്ക്
ടെക്കാണ്ടുകേ1ായി   അവിടെ�  കേവണ്ടുAത്ര  സുഖങ്ങടെളല്ലാം  ഉണ്ടായിരുന്നു
അഭയാര്ത്ഥി  കേ�ന്ദ്രം   ഒരുക്കിത്തA  അള്ക്കാകേരാ�്  നന്ദി
ഇങ്ങടെനടെയാടെക്ക  ഉണ്ടാവുടെമന്നും  മനുഷ്യര്  നമ്മടെള  രക്ഷിക്കുടെമന്നും
ഒന്നും  വിചാരിച്ചില്ല  ടെ1ടെട്ടA്  എടെTാടെക്കകേയാ
സംഭവിക്കുന്നുതുകേ1ാടെലയായിരുന്നു ആദ്യടെത്ത സാധാരണ മഴ 1ിAീ�്
�Aത്ത  മഴയായ്  മാറി  ആ  �നത്ത  മഴ  ടെവള്ളടെ�ാക്കത്തിന്
�ാരണമായി മനുഷ്യരുടെ� പ്രകൃതികേയാടുള്ള

ക്രൂരതമായ  പ്രവൃത്തി�ളാണ്  ഇതിടെനാടെക്ക  �ാരണമായത്.  ടെവളളം
ഒഴു�ികേ1ാ�ാനുളള  സ്ഥലങ്ങള്  ത  �    ഞ്ഞ്  ടെവളളത്തിന്  ഒഴു�ാന്
പ്രയാസമായി  അതുടെ�ാണ്ട്  ടെവളളം  തങ്ങിനിന്നു.  അങ്ങടെന
ടെവളളടെ�ാക്കമുണ്ടായി. നമ്മുക്ക് കേവണ്ടടെ�ട്ട മനുഷ്യരും 

മരിച്ചുകേ1ായി.  ഇത്രടെയാടെക്ക  സംഭവിച്ചിട്ടും  ജീവന്  തിരിച്ചു�ിട്ടിയകേല്ലാ,
അതുതടെന  ഒരു  ഭാഗ്യമാണ്.  നമ്മള്  മനുഷ്യര്  തടെA  പ്രകൃതിടെയ
നശി�ിച്ചു.  അതിന്  �ിട്ടിയ  തിരിച്ച�ിയായാണ്  പ്രളയം  ഇനിയും  കുടെറ
ദുരന്തങ്ങള് നമ്മള് അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും  .  പ്രളയം ടെ�ാണ്ട്  വീടു�ള്
മാത്രമല്ല  നശിച്ചിരിക്കുA  1ല  ആള്ക്കാര്ക്കും  കേരാഗങ്ങടെളല്ലാം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്  .  വീടു�ളില്  1ാമ്പ�ളുും  കേ1ാടെലയുളള   ജീവി�ടെളല്ലാം
�യറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  വീടു  വൃത്തിയാക്കു�യും  കേവണം.വീ�ിനുളളി
ചളി�ടെളടെ�ാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒടെരാറ്റ പ്രളയം ടെ�ാണ്ട് നമ്മള്
കുടെറ ദുരന്തങ്ങള് അനുഭവുച്ചിരുA.

അനന്തശ്രീ

10 B
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  അതിഥി

മാനത്തെ� മഴക്കാറിൻ
മാനസവുമാത്തെ��ി

മണ്ണിൽ മരുപ്പച്ച
മുളപ്പിത്തെച്ചാരു മഴ

പുഴയും പറമ്പത്തും
ത�ാടും�ടാകവും 

ഒന്നിച്ചാ�ാഹ്ലാദിക്കും 
ആത'ാഷ�ിൻ മഴ

മഴ���ാ വിതുമ്പുന്നു
പ്രകൃ�ികൻ പുഞ്ചിരിക്കാ�് 

അമി�മാ�് വിതുമ്പുന്നു 
മനുഷ്യർ �ൻ ക്രൂര��ിൽ

മാനത്തെ� മഴക്കാറൻ 
മരണ സത8ശവുമാ�് വന്നു

കാലമാടനാ�് മഴ
അ�ിഥി�ാ�് വന്നു

പ്രള�ത്തെമത്തെന്നാരു 
നാമധാമി�ാ�്

ഫാ�ിമ എസ് എം   10 E
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 അവൾ
തൻെ�റ ജീവിത ചക്രം

തിരിക്കാ� വിധിക്കൻെ�ട്ടവൾ
നീറുന്ന ദുഃഖസാഗരങ്ങൾ

അടക്കാ� പാടുൻെപടുന്നവൾ

ആനന്ദത്തി� ആഴങ്ങൾ
കൻെ&ത്താ� ശ്രമിക്കുന്നവൾ

ആർക്കും ഭാരമാകാ� ആഗ്രഹിക്കാത്തവൾ
എത്ര സത്യത്തി� പാതയിൽ ചരിച്ചാലും

        ചിലർ ത� കാപട്യമാം മുഖമൂടിയിൽ വേവദനിക്കുന്നവൾ

        ഇനി വരൻെട്ട ഉയർൻെത്തഴുവേന്നൽ�ി� കാലം
     വലിൻെച്ചറിയൻെട്ട കാപട്യത്തി� മുഖം മൂടികൾ 

ഉണരൻെട്ട ധർമ്മസത്യത്തി� പാതകൾ
 ഉയരൻെട്ട അവൾ ത� സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ

വീണ.ഇ.ൻെക
എച്ച്. എസ്. എ മലയാളം
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ഏകാകിനി
കൂരിരുട്ടാകുമെ	ന്നേ�കാന്തതയിമെ�

തടവറയാമെ�മെ� ന്നേതാഴി
കണ്ണീമെരാടുങ്ങാമെതന് 	ിഴിന്നേകാ�ിമെ�

ദുഃഖമെ	ന് കൂടപ്പിറപ്പ്
�ക്ഷ്യ	ില്ലാഞ്ഞാമെരന് ജീവിതയാത്രയില്

വറ്റിണ്ട നദിമെയന്നേ-ാമെ� ഞാന്
കളിവാക്കന്നേ�ാ-ിച്ച അന്തരംഗങ്ങളില്

നീ രാഗതാള	ായി വമെ�ാരുനാള്
വിധിയുമെട തണുത്ത കരങ്ങളാമെ�മെ�

	ന	ാമെക 	രവിച്ചിരുന്നു
ഇന്നുമെ	ന് ഉത്തരം കിട്ടാ-

ത�യു� ന്നേ>ാദ്യങ്ങന്നേളറയും ശൂന്യം
എണ്ണ	റ്റാമെത്താരളവുന്നേകാ�ില്ലാത്ത

ന്നേBഹ	ാമെ�ന് ഹൃദയം
എന് ദുഃഖങ്ങള്ക്കറുതി വരുത്താനായി

അനുരാഗ	ായ് വമെ�ത്തിയമെതാരു നാള്
എന് ന്നേ	ാഹം വൃഥാമൂകശൂന്യം

എന് അന്തരാത്മാവിന് നിന്നുയരു	ീ
ന്നേKാകാര്ദ്ര	ാ	ശ്രുബിന്ദുക്കള്.

-സരിന് സുധീര്
9thA
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   എൻ അക്ഷരത്താഴ്
അറിവിൻെ�റ ഗ	ോപുര ദീപം ൻെ�ളിയിച്ച
ചൈ��ന്യ മണ്ഡപം എൻെ�റ വിദ്യോലയം
ആദ്യോക്ഷരത്തിൻെ�റ നോമ്പുകുറിച്ചുൻെ#ോൻെ$ൻെ% -
വളർത്തിയ ഗദവോലയം 

ൻെപോ� #�ിർവിത്തു#ൾ പോ#ിമുളപ്പിച്ച
ൻെനൽവയൽ ഗ�ോട്ടമോൻെ.ൻെ�റ വിദ്യോലയം
ചുറ്റിലും വർണ്ണത്തോൽ സുന്ദരമോക്കിയ 
വിദ്യ�� സ്വർ	മോൻെ.ൻെ�റ വിദ്യോലയം

പൂക്കളിൻെലത്തു% വണ്ടു#ൻെളഗപ്പോൻെല 
ഞോനും പറൻെ%ത്തി വിദ്യോലയത്തിൽ
ഗുരുനോഥർ ൻെ�ോരിയു% വിദ്യയോം ദീപൻെത്ത 
എന്നും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി

ആ നിമിഷൻെമ� സുവർണ്ണ നിമിഷമോയ് 
#ോത്തിടുൻെ%� പൂ ൻെ�പ്പു#ളിൽ
അക്ഷരത്തിൻെ�റ പൂൻെമോട്ടുവിടർത്തയ 
വിദ്യോലയം എ� ഗദവോലയം 

                ഗദവപ്രിയ.ൻെ#

9E
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ബീച്ച്
മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചില് ഒരു സായാഹ്നം ..........
അതെ�തെ� സ്വപ്നമായിരുന്നു. കടല് കാണാന് ഒരുപാടിഷ്ടമാതെണനിക്ക് 
ബസ്സിലിരിന്നും കാറിലിരുന്നുതെമല്ലാം  മണല്പ്പിരപ്പിലിരുന്നും 
നടന്നുതെകാണ്ടുമാണ് കടല് കാണേണണ്ട�്  എതെ-നിക്ക് ണേ�ാ-ി       
ഞങ്ങള് ബീച്ചിതെലത്തുണേ1ാള് ആതെ3ാഴിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു മണല്
പ്പിരപ്പിലില് ണേ6ഷിച്ചനിരവധി കാല്പാടുകള് വ്യക്തവും അവ്യക്തവും ആ 
കാല്പാടുകള് ജീവി�ത്തിതെ� ആഴങ്ങ3ിണേലക്ക് നടന്നു നട-് 
മാഞ്ഞുണേപായ�് ണേപാതെല....
കടലിതെന തെ�ാട്ടും തെ�ാടാ�യും ഞാന് നടന്നു പടിഞ്ഞാണേറാട്ട് 
നടക്കുണേEാറും 
അസ്തമയ സൂര്യന് എ-ില് നിന്നും അക-അകന്നു 
ണേപാകു-തുണേപാതെല ണേ�ാ-ി
അണേ�ാ, അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഞാന് മണല്പ്പിരപ്പിലിരുന്നു 
സൂര്യന് പൂര്ണമായും അസ്തമിക്കുകയാണ് ഞാന് മറിച്ചും ചിEിച്ചു സൂര്യന്
അസ്തമിക്കുകയാതെണാ? അണേ�ാ എതെ� മു1ില് �ല �ാഴ്ത്തുകയാണേണാ?
സൂര്യന് യാചനഭാവത്തില് ഇരുട്ടായി പ്രകൃ�ിതെയ ന6ിപിച്ചു 
തെകാണ്ടിരിക്കു- ക്രൂരര് ആയ മനുഷ്യരുതെട മു1ില്?
 അരു�് അരു�് എ- യാചനഭാവത്തില് സൂര്യന് �ല �ാഴ്ത്തി പിന്
വാങ്ങി എനിക്കുചുറ്റും ഇരട്ടുപരന്നു 

     BHAVANA  
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     എൻെ�റ സുഹൃത്ത്  
 

അവൻ ഇല്ലാതെ	  ഞാൻ ഇല്ല 
അവൻ എതെൻറ സുഹൃത്ത്
ഒരുമരത്തണലിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കും 
കഥകൾ പറയും പാട്ടുകൾ പാടും

  അവൻ എതെൻറ സുഹൃത്ത്

നിതെൻറ പുസ്തകത്താഴിൽ  ഞാൻ
മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് മിഴിനീർ നനയാതെ	
മറ്റാരുമില്ലിനി എതെൻറ സ്നേ0ഹത്തിന്
പകരം നൽകുവാൻ എൻ നൻമ്പാ

നിതെന്ന കാണാതെ	 വതെ4നി 
ഒരു ദിനം സ്നേപാലും മിത്രസ്നേമ
കണ്ടാൽ മ	ിയല്ല മിത്രസ്നേമ
കാണാൻ തെകാ	ിക്കുന്നു എന്നും 
നിൻ സ്നേ0ഹം എൻ ഉള്ളിൽ മാത്രസ്നേമ

 ശ്രീദീപ്.തെക ആർ
9E
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ഹേ�  !  മനുഷ്യാ  

ഹേ� മനുഷ്യാ, എഹേ� നിങ്ങളിങ്ങനെന?
എന്തുനെ�ാനെ�ന്തുനെ�ാഹേ�വരും ക്രൂരരായ് 
�ടു�ട്ടി മനസ്സിൻ ഉടമയാഹേയാ
കൃൂരരായ് .......നെയഹേ�നിങ്ങളിങ്ങനെന

�രയും ഹൃദയനെ( �ാറ്റായ് തഹേ+ാടുവാൻ
�ടനെ+ടുക്കും വഞ്ചിനെയ �രഹേയാടടുപ്പിക്കാൻ
എഹേ� മുതിരാതനെതഹേ�...?
ഹേ�! മനുഷ്യാ എഹേ� നിങ്ങളിങ്ങനെന

നടനമാഹേ2ാ ഈ �ാഴ്ചയില്ലായ്മയും
ഉനെ�ങ്കിലും ഇതു �ാ2ാനെത ഹേ;ാവു�യാഹേ2ാ
�ണ്ണാ2് �ാഴ്ച�ളാ2് �ാഹേ2�താ2്
കൈ�;ിടിച്ചുയർഹേ(�താണു ജീവിതം...

�ണ്ണുനെ;ാ(ി�ളിക്കാൻ �ളിയല്ല
സത്യമായ ;ച്ചയായ ജീവിതമിതല്ലഹേയാ...
കൈ�;ിടിച്ചുയർത്തുവിൻ 
�ാല്നെതറ്റി വീനെ2ാരു ഹേതങ്ങുന്ന ജീവനെന

        
ഹേദവപ്രിയ.നെ� 

9 E
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        Journey of life   

I love those moment
full of laughter
which made me cry sometimes
when you were with me
during happiness and grief
sunrise and sunset
warmth and cold 

you pull me up when I was upset 
you held my hands 
when I was alone,
you stood by me 
when everybody left
you were the best
I could ever get 
you could make my heart -

` skip a beat
you were the joy 
I'l l ever get 

we were happy together
caressing each other 
you had never let me down 
until you  left me 
you left me heart broken,
sad and hopeless 
like olden times
but I never cried 
as I remembered your advice 
“Accept it as part of life's journey.”  

  
SHASEEB U 

 9th c
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THE SMALL   FARMER

There was a child who lived in a small vil lage. His name was

Appu. He liked to farm. But his parents always told him to study. He

was good in study and he was first in the class. But he liked to

farm more than study. But his parents does not allow him to farm.

One  day  he  started  farming  without  seeing  his  parents.

Everyday he worked hard and hard. But one day his father saw

him farming. He became angry and shouted at him. He beat Appu

and  Appu  started  crying.  Father  beat  him  once  more  and  he

became silent.

After that day Appu couldn't focus on his study.  His exam

results were too bad. Everyday his father scolded him. His mother

saw him that at the study time he draw pictures of farming and the

crops. Mother under stood his feeling and told father everything.

Hearing this father became very sad. He started crying. He ran to

Appu and hugged him. Then father told:”I  am sorry son, I  didn't

understand your feelings. Now you  could  go  and farm.”  Appu

became very happy.

After when he started farming he started focusing on study.

The next exam result became excellent. 

Goutham Santhosh

X E
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       കാത്തുനിൽപ്പൂ  

ഭാനുമതീ നിൻ്റ ആ ചുണ്ടിലെ�
കുഞ്ഞു മന്ദസ്മിതത്തിൽ ഞാന�ിയുന്നിതാ
രാവിൻ നി�ാവിൻ്റ ലെ�ാൻപ്രഭയി�ായിന്ന്
നിനക്കായ് കാത്തുനിൽപ്പൂ  ഞാൻ പ്രിയേയ

വാനിലെ� താരങ്ങള്  നിലെന്ന യേനാക്കി
അസൂയയാൽ നിൽക്കുവതു ഞാൻ കണ്ടു
ഇനി വീഥിയിൽ നിൻ്റ കാലെ�ാച്ചയ്ക്കായ്
മദനനാം ഞാൻ കാത്തുനിന്നു

അഹ�്യ.സി
10E

17 



കാലം മായിച്ച കാഴ്ചകൾ

കുഞ്ഞു മനസ്സു പിടയുന്നു 
കാഴ്ചയിലലിയാത കണ്ണു പിടയുന്നു 
കാഴചകള് കാണാ ൻ കകാതിക്കുന്ന കണ്ണിൻ്റ
കാഴ്ചകകലാക�യും കകട്ടി മാറ്റീടുന്നു

പൂ�ളേ&ം പുല്ലിളേനം കാഴ്ചക&ാ�ിന്ന
കുഞ്ഞുകൺ കാഴ്ചകള് കകട്ടി മാറ്റീടുന്നു
മണ്ണിൽ ത&ിർക്കുന്ന പുതുജന്മളേമ നിന്ന
പിഴുകതടുത്തും ളേപായ ജന്മമിന്നാരുകട

വൻകകട്ടിടത്തിൻ്റ ളേമൽക്കൂരയ്ക്കുള്ളികല
കുഞ്ഞു ഭിത്തിക്കുള്ളൽ ത&ിർക്കുന്ന ജീവളേന
നിൻ കാഴ്ചകക&ാക�യും കകട്ടിമാറ്റീടുന്ന
ഹീനമാം കൈകക&ിന്നാരുളേടതാണിത്

കൂമ്പിനിൽക്കുകന്നാരാ കുഞ്ഞുകചടിയുകട
താളുകള് നന്നായ് വിടർന്നു വരുന്നിതാ
ആ കുഞ്ഞു കൈതക? പറിച്ചുമാറ്റീടുന്നു
ബാലപാഠങ്ങള് ഉരുവിടാനായിതാ

ആ കുഞ്ഞു പിടയുന്നു മുറുകുന്നു 
അമ്മയാം പാഠകത്ത കണ്ടു രസിക്കുവാൻ
കാഴ്ചയിലലിയാത കണ്ണുപിടയുന്നു
കാഴ്ചക&ില്ലാകത അന്തരായ് ജീവിതം
കാലം കവ ർകന്നാരാ ബാല്യവും പിന്നിട്ടു
ആ തണൽ കൈതക?ാരു തണലായ വ&ർന്നിതാ

കാഴില്ലാകതയാ കണ്ണു പിടയുന്നു 
കാഴ്ചയില്ലാതതായ് ജീവിതം മാറുന്നു
അന്ധരായ തീരുന്നു പുതുജീവനും പികന്ന
അന്ധരായ് തീരുമീ മാനവ ളേലാകവും.

                       
                                                     ളേRവപ്രിയ.കക
                                                           9 E
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TARUN AND VARUN

Once upon a time there lived two brothers. Their name were Tarun and Varun.

Varun was a good boy. He always helped his parents. But Tarun was a naughty boy

who always tried to make Varun unhappy.

One day their father brought them bicycles. The bicycles were same. Then

Tarun  started  trying  to  broke  Varun's  bicycle.  One  morning  when  both  were

playing Tarun silently went inside. Varun saw Tarun going inside. He knew that

Tarun was trying to broke his cycle. He exchanged their bicycles. Then he hide

behind a bush and watched what was going to happen.

After sometime he saw Tarun coming outside. There was a pin and a scissor

in his hand.

He went near to cycle. He hit the tyres with the pin and cut the brake wires

with the scissor.

Then he went near to Tarun and said:”I am very very sorry Varun, when I

was coming outside I saw that your cycle was broken.

“No problem. Because, that is not my cycle, it is yours.” Varun said.

Tarun started crying. “Don't cry Tarun, I will tell father to repair it.” said Varun.

After it Tarun became a good boy.

Goutham Santhosh
X E
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മഴ
മഴയുണരുന്നു മാനത്ത് 
മഴ പെയ്യുന്നു താഴത്ത്

പ്രകൃതി നനഞ്ഞു രസിക്കുന്നു
കുട്ടികള് വഞ്ചിയുരുട്ടുന്നു,
ചളിയില#ാടി രസിക്കുന്നു

നൂല്മഴ പെരുമഴസുന്ദരമാപെമാതു-
പ്രകൃതി തന് അ#ങ്കാരം

ഈ കുളിര്മഴ.
ഇ#യുപെട മുകളില്

മുത്തുലാല് മിന്നുമീ
സുന്ദര മഴയുപെട
കണികകപെളല്ലാം

ആനന്ദംപുതുസല9ാഷം 
എല്ലാം തരുമീ
കുളിര് മഴകള്

പ്രകൃതി തന് അനുഗ്രഹമാമി
മഴ.

-ല?ാിക
9thF

20 



    ഞാന�ാരു ന�ാലയാളി   
ആവു�യാണ�ാ

ശൂന്യമായ തീർന്നുവാ
പച്ചപ്പുിരിഞ്ഞ

പ്രകൃതി തൻ മടിത്തട്ടിൽ
ഞാൻ നടന്നു

പെപപെട്ടന്നതാ അകപെ പെയവ!ാ
ചുപ്പ് പരക്കുന്നു

പെ&മ്പരത്തി പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു
ഓടിപെയത്തുന്നു ഞാൻ

അതിൻ ഭംഗിയിൽമയ!ി ഞാൻ
ആക്രാന്ത ഭാവന

പറിക്കാൻ വപാവുവമ്പാഴാണ്
ഉള്ളിപെ ിപെടവയാ വദനയുദിച്ചത്

ഞാപെനാരു പെകാ യാളി ആവുകയാവണാ

   ഫാത്തിമ എസ് എം
10 E

ശൂന്യമായ തീർന്നുവാ
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ഓർമ്മകൾ
മിഴികള�ോ മൗനമോയി പെയ്തിറങ്ങി
പെമോഴിക്കോത്തുനിൽക്കോത്ത എൻ ഓർമ്മകൾ
അരുപെ�ന്നു റയോൻ ളോലുളമ
ഇപെ!ോള"ോർമ്മകൾ മോത്രപെമൻ ബോല്യകോലം

മധു"ിക്കും ഓർമ്മ�ൻ ബോഷ്പമോകോം
എൻ ഹൃദയത്തിൻ ളകോണിലോയ് ബോക്കിനിൽപ്പൂ
വിറയോർ!ിടുപെ!പെൻറ ബോല്യം 
ഇ!�ിൽ എള!ോർമ്മകൾ എൻ സ്വപ്ന ങ്ങളും

ശിലളോപെലയിന്നും ഉറച്ചുനിൽപ്പൂ
നഷ്ടസ്വപ്നമോയ് കടന്നുവരുമിനി
നിദ്രയില്ലോപെത്തോ"ീ "ോത്രിക�ിൽ.

റയോൻ ഒരുിടി വോക്കുകൾ ഉപെ@ങ്കിലും
എൻ ചോ"ത്തു ഓർമ്മകൾ വ!ിടുളCോൾ
കഴിയില്ല ഇപെ!നി ഓർമ്മകൾ മോത്രം
പെോട്ടിപെത്തറിപെEോ"ോ കനവുക�ിൽ.

    സയന.ടി.പെക

                                                                                   9E
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 ഓർമ്മകള് ചിലമ്പിട്ടനാളിൽ

ഓർമ്മകള് മറക്കുന്ന നാളിൽ ഞാൻ
ഓർത്തെ�ടുക്കുത്തെന്നൻ്റ ബാല്യം
ഓർമ്മകള് ചിലമ്പിട്ട നാളിൽ 
ഞാൻ ഓടിക്കളിക്കുന്നനേനരം

പൂങ്കാറ്റു വീശും നാളുകള് 
മാമ്പൂവുണ്ണും നിമിഷങ്ങളിൽ 
അക്ഷരം ത്തെമാട്ടിട്ട നാളുനേ/ടീ ഞാൻ 
പാറിപ്പറക്കുന്ന ബാല്യ കാലം

മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കുന്ന കാലം 
ഞാനിന്നുനേമാർക്കുത്തെന്നൻ ബാല്യ കാലം
ഓലത്തുമ്പത്തു ചാടിക്കളിക്കും 
ഓമന നേനരം എൻ്റ ബാല്യം

 
ഇത്തെന്നല്ലാം മാറി മറിത്തെ:ങ്കിലും
എൻ ഓർമ്മകള് എന്നിൽ അലി:ിടുന്നു
ഇന്നു ഞാൻ മരണ�ിൻ തുമ്പിലായി
നാത്തെള ഞാൻ മണ്ണിലലിഞ്ഞു നേപാകും
എങ്കിലുത്തെമൻ്റ ബാല്യകാലം ഞാൻ 
മണ്ണിന്നടിയിൽ ഒളിച്ചുത്തെവക്കും

                                                          നേCവപ്രിയ.ത്തെക
                                                        9 E മ്മകള് ചിലമ്പിട്ട
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തിരിച്ചറിവ്
ഒരു  ദിവസം  ഞാനും  എന്റെ�  അനിയത്തിയും  വീട്ടുമുറ്റത്ത്

കളിച്ചുന്റെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.സന്ധ്യയായി  അകത്തേത്തക്കുത്തേകറി  വാ
ത്തേ%റ്റിനുപുറത്തേത്തക്ക്  ത്തേ(ാകരുത്,  നാട്ടില്  നിറന്റെയ
(ിത്തേളളരു(ിടുത്തക്കാരുളളതാ,അമ്മ  അങ്ങന്റെന  (ലതും  അടുക്കളയില്
നിന്ന്  വിളിച്ചു  (റയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അത്തേ3ാഴാണ്   ഞാനാക്കാര്യം
ശ്രദ്ധിച്ചത്  കുത്തേറ  കാക്കകള്  കരഞ്ഞുന്റെകാണ്ട്  വട്ടംചുറ്റി  (റക്കുന്നു.
അനയത്തിന്റെയ  ത്തേ%റ്റിനുളളില്  നിര്ത്തി  ഞാന്  (തുന്റെക്ക  പുറത്തു
കടന്നു,ത്തേനാക്കുത്തേAാഴതാ ഒരു നായക്കുട്ടി ത്തേറാ  ഡരികില് അതിന്റെ� മുഖം ഒരു
പ്ലാസ്റ്റിക് കു3ിയില് കുടുങ്ങി ത്തേ(ായിരിക്കുന്നു.അത് വല്ലാന്റെത ത്തേ(ടിച്ച്
അത്തേങ്ങാട്ടുമിത്തേങ്ങാട്ടും  ഒാടുന്നുണ്ട്.  അതു  കണ്ടത്തേ3ാള്  എനിക്ക്
ചിരിവന്നു.അല്3ം കഴി  ഞ്ഞത്തേ3ാള് നായക്കുട്ടി ഏത്തേതാ വീട്ടുവള3ിത്തേലക്ക്
ഓടിക്കയറി ഒ3ം കാക്കക്കൂട്ടവും.

ത്തേനരം രാത്രിയായി  ,എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല്
ഞങ്ങന്റെളല്ലാവരും  ഒന്നിച്ചിരുന്ന്  വിത്തേQഷങ്ങള്  (റയുന്ന
(തിവുണ്ട്.അന്ന്  രാത്രി  ഞാന്  നായക്കുട്ടിയുന്റെട  കാര്യം  അച്ഛത്തേനാടും
അമ്മത്തേയാടും (റഞ്ഞു.  അവരുന്റെട സംസാരത്തില് നിന്നാണ് അതിന്റെ�
കാര്യ%ൗരവം  എനിക്ക്  മനസ്സിലായത്.പ്ലാസ്റ്റിക്ക്  അലക്ഷ്യമായി
വലിന്റെച്ചറിയുന്നതിന്റെ�  ദൂഷ്യഫലങ്ങള്  അവര്  (റഞ്ഞുതന്നു.കൂന്റെട  ആ
നായയുന്റെട  കഷ്ടസ്ഥിതിയും  അന്ന്  രാത്രി  എനിക്ക്  ഉറങ്ങാത്തേന
(റ്റിയില്ല.നായക്കുട്ടിക്ക്  വിQക്കുന്നുണ്ടാകിത്തേല്ല,  അതിന്  ഭക്ഷണം
കഴിക്കാന്  കഴിയില്ലത്തേല്ലാ,Q്വാസം  മുട്ടുന്നുണ്ടാകുന്നിത്തേല്ല,നായക്കുട്ടി  മരിച്ചു
ത്തേ(ാകുത്തേമാ, ഇത്തേതാന്റെക്കയായിരുന്നു എന്റെ� ചിന്ത.

(ിത്തേറ്റന്ന്  രാവിന്റെല  ഞാന്റെനഴുത്തേന്നറ്റ്  നായക്കുട്ടിന്റെയ  തിരന്റെഞ്ഞങ്കിലും
കന്റെണ്ടത്താന്  കഴിഞ്ഞില്ല.രണ്ട്  ദിവസം  കഴിഞ്ഞത്തേ3ാള്  നായക്കുട്ടിന്റെയ
വീണ്ടും കണ്ടു.ത്തേറാഡരികില് നായക്കുട്ടി തളര്ന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുരന്നു.
ആന്റെരാന്റെക്കത്തേയാ നായയുന്റെട മുഖന്റെത്ത കു3ി അഴിക്കാന് ശ്രമിന്റെച്ചങ്കിലും
നായകുതറി മാറിയതിനാല് അഴിന്റെച്ചടുക്കാന് കഴി    ഞ്ഞില്ല.നായക്കുട്ടിയുന്റെട
അവസ്ഥ  എന്റെന്ന  വല്ലാന്റെത  വിഷമി3ിച്ചു.ആരും  കാണാന്റെത  ഞാന്
കരഞ്ഞു.

(ിത്തേറ്റന്ന്  രാവിന്റെല  ത്തേനാക്കുത്തേAാള്  നായ  തീന്റെര  അവQനായി
കാണന്റെ3ട്ടു.നാട്ടുക്കാര്  അടുത്തേത്തക്കു  വരുത്തേAാള്  അതിന്  അനങ്ങാന്
ത്തേ(ാലും വയ്യാതായി.നല്ലവരായ ത്തേചട്ടന്മാര് അതിന്റെന (ിടിച്ച് മുഖന്റെത്തകു3ി
എടുത്തു മാറ്റി.  അതിനു ത്തേQഷം നായക്കുട്ടിന്റെയ അടുത്തുള്ള ന്റെഷഡ്ഡിത്തേലക്ക്
മാറ്റി. അതിന് ന്റെവള്ളവും ഭക്ഷണവും നല്കി. നായക്കുട്ടി ആര്ത്തിത്തേയാന്റെട
കഴിച്ചുതുടങ്ങി.  എനിക്ക്  സത്തേന്താഷമായി.  രണ്ട്  ദിവസത്തിനുള്ളില്
നായക്കുട്ടി ഉQാറായി . അത് ത്തേവ%ത്തില് ഓടാനും മറ്റ് നായകത്തേളാട് ത്തേചര്
ന്ന് കളിക്കാനും തുടങ്ങി. 



ഈ  സംഭവം  എന്റെന്ന  പ്ലാസ്റ്റക്ക്  അലക്ഷ്യമായി
വലിന്റെച്ചറിയുന്നതിന്റെ�  ദൂഷ്യഫലങ്ങന്റെളക്കുറിച്ച്  മനസിലാക്കിത്തരാന്
സഹായിച്ചു.  അതിനുത്തേQഷം  ഞാന്റെനാരു  മിഠായിക്കടലാസുത്തേ(ാലും
ത്തേതാന്നിയത്തേ(ാന്റെല വലിന്റെച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.  എന്റെ� ഈ ന്റെകാച്ചു കഥയിലൂന്റെട
എനിക്ക് (റയാന് ഉള്ളത് എന്റെന്ന ത്തേ(ാന്റെല എന്റെ� കൂട്ടുകാരും പ്ലാസ്റ്റിക്ക്
ശ്രദ്ധത്തേയാന്റെട മാത്രം കൈകകാര്യം ന്റെചയ്യണം എന്നാണ്.  നമ്മുന്റെട അശ്രദ്ധ
മറ്റു  (ല  അ(കടങ്ങള്ക്കും  നമ്മളറിയാന്റെത  കാരണമാകുന്നുന്റെമന്നും
അറിയുക.  
          
                                                     ഇന്ദീവര് എസ് വിനു

                                                            7 B
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ഒരു യാത്രികന്
നറു നിലാവുപ	ാല്
പുഞ്ചിരി പ	ാഴിപ�പ�
യരികിലാപരാ വന്നിരുന്നു.
ഊന്നുവടി ദൂരപവപ�പ� -
കൈകയിപല പുസ്തകം പ!പ" -

                                 തുറന്നു.
 എപ� സത്യാപന)ഷണ -
 	രീക്ഷണങ്ങളില് പനാക്കി -
 പവദനപയാപടപനാട് പ3ാ"ി -
യിത" ഞാന് കണ്ട സ)പ്നം -

                  വഴിപയപന നടന്നു തളര്ന്നു.....
                  കണ്ട കാഴ്ചകള് മുള്മുന
                  പ	ാപലപയപ�യുള്ളില്
                  പ3ാരതുള്ളികള് 	ടര്ത്തുന്നു.

എപ� സ)പ്ന നാപടവിപട
ഞാന് കണ്ടപയപ� നാപടവിപട
ഒരു! പയവിപട !പതതരത)പ!വിപട
സത്യവു!ഹിംസയുപ!വിപട
                   !റുകവിളടിവാങ്ങി
                  ജയിലിലുറങ്ങി.
                   നാടുനീപള നിയ!ലംഘനങ്ങള്നടത്തി
                  പയന്തിനായ പവടിയുണ്ട പയറ്റുവാങ്ങി.....
പഹ !ഹാത്മാപവ.....
കരയരുപതങ്ങ്ന്.......
ഞങ്ങള് 	ടുത്തുയര്ത്താം..
അങ്ങ് കണ്ട സ)പ്നങ്ങള്.....

                               
                                                              അകൈദ)ത് . എസ് . 	വിത്രന്
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തിരികെ� പ�ോകുപ�ോ
ആളുകള�ൊഴിയുന്നു
ന�ൊവുക�ിലിയൊള�
�ീറുന്ന ള�ഞ്ചകവുമൊയ്
ന�ൊക്കുന്നു ഞൊന് ള�റുള�,
ള�ന� പറമ്പിലൊയ്
അഗ്നി�ൊ�ങ്ങള് �ിഴുങ്ങുന്നു
എള( നലൊകം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നു.
ള�റുള�ളയങ്കിലും ഞൊന്
ളകൊ�ിക്കുന്നു
കൊലനമ �ീ നപൊകുനമൊ �ിരിളക

       എന് ന�ൊവുകള് മൊയു�ൊന്
എന്നമ്മനയൊളടൊത്തുള്ള �ൊ�ിനല�ൊയ്

   -അഹല്യ.സി
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യുദ്ധം ല�ോക ദുരന്തം

എവിടെ�ന്നിന്നന്നോ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു
ആരുടെ�ന്ന�ോ ദുരിത ന്നവദന 
എന്ന�ോ ന�ത്തി� യുദ്ധം
എന്നന്നോ ന�ത്തി� യുദ്ധം

ആ യുദ്ധതീക്ഷണത ഇന്നും
അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു ജനത മുഴുവനും
ഇനിയും അനുഭവിക്കും 
മറുതലമുറകളും.......

എന്തിനോണീ യുദ്ധം
എന്തിനു ന്ന/ോര�ിക്കുന്നു നമ്മള്
ഒരോ�ിരം ജനതടെ� ക്രീരമോ� ടെകോടെന്നോടുക്കുവോന്നനോ....

വീടുകള് ഫോളോറ്റുകള് ബിൽഡിങ്ങുകള്
സർവവും ഒരുനിമിഷത്തോൽ
എരിഞ്ഞു തീരുന്നിതോ....
കൈകയ്യില്ല കോലില്ല മരിച്ചു വീഴുന്നു

യുദ്ധ ഭൂമിന്ന/ോൽ ശൂന്യമോ�് മോറുന്നു
നിലവിളിക്കുന്നു ഇറ്റു ജീവനുന്നവണ്ടി
തകർന്നു വീഴുന്നു ഒരോ�ിരം 
കുടുംമ്പ ജീവിത�ള്

എവിടെ� നിന്നന്നോ പ്രതിധ്വനിന്നകകുന്നു
ജീവനോ�് ന്നകഴുന്ന സ്വര�ള്

 
ന്നദവപ്രി�.ടെക
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