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ആമമഖഅ

        ലലറലലകകററസറ എനഐറല

     കസടതയറമയമതട ഭതഗമതയല നലരമലച ഡലജലറല

മതഗസലനതണലതറ.    ലലറലലകകററസറ കസടതയറമയലതല

കമടലകളമതടയമഅ,   സസള കമടലകളമതടയമഅ

  സഹകരണകതതടമ കസടല തയയ്യാറയ്യാകക്കിയതയ്യാണണ് ഈ 
മയ്യാഗസക്കിന.
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                 ഒരമ കവലത തകതണറ ഒരമ കതലതവസ

                           ഉണതകലയ കവല

                ഏതു വരണ്ട കണക്കിനനെയയും ഈറനെയ്യാക്കുന
ഏതു നകയ്യാടയുംചൂടക്കിനനെയയും ഉരുക്കുന വവലലയ്യാപക്കിളക്കിയനട
കവക്കിതയയ്യാണണ്     "മയ്യാമ്പഴയും".ചവര്പക്കില1 നെക്കിനണ്  മയ്യാധുരര
മരണതക്കില നെക്കിനണ് ജജീവക്കിതവയും വയ്യാര്നതടക്കുന ഒരു 
വകതഴകയും അലദ്ദേഹതക്കിനന്റെ ഈ കവക്കിതയക്കിലുണ്ടണ്.കയ്യാണുന 
കക്കിനെയ്യാവല2 1 വക്കിവരക്കിക്കുന വക്കിസ്തരക്കിക്കുന യയ്യാഥയ്യാര്ഥരമയ്യാണണ്  
വവലലയ്യാപക്കിളക്കികവക്കിതകള.

                               അലദ്ദേഹനത ലതടക്കിവന അനുഭവങ്ങളയയും
,അലദ്ദേഹയും ലനെടക്കിനയടത അനുഭവങ്ങലളയയും ഒരക്കിമക്കിനചയ്യാരു 
യയ്യാഥയ്യാര്തരതക്കിനന്റെ കവക്കിത രൂപനപടത്തുനതയ്യാണണ്   
അലദ്ദേഹതക്കിനന്റെ രജീതക്കി.തനന കടക്കിച്ചുകജീറക്കിയ അനുഭവങ്ങനള 
അലദ്ദേഹയും കടക്കിച്ചു കജീറുന. സസ്വനയും ജജീവക്കിതനതതനന അലദ്ദേഹയും 
കൂടക്കിലകയറക്കി വക്കിസ്തരക്കിക്കുന.                                          

                                             അഫ്സല എന. റക്കി
                                              I X B.

1 കയറപറ
2
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മമായമാമുദ

                               പ  തതീക

                        

 ആ കയ്യാഴണ്ച കയ്യാണയ്യാന ആകയ്യാതതു ലപയ്യാനല ചന്ദ്രബക്കിയുംബയും 
ലമഘങ്ങളകക്കിടയക്കിലലക്കു മറഞ.
ലറയ്യാഡക്കിനന്റെ മറുവശതണ് നെക്കിനണ് ഒരയ്യാള അലങ്ങയ്യാടണ്
വന.നെക്കിലയ്യാവക്കിനന്റെ അരണ്ട നവളക്കിചതക്കില ഒയ്യാടയക്കില കണ്ട 
രൂപതക്കിലലകണ് അയയ്യാള ലടയ്യാര്ചണ് നതളക്കിച്ചു.മുഷക്കിഞനെയ്യാറക്കിയ 
വസണ് ത്രമുടത ഒരു വൃദ്ധന എങ്ങനനെലയയ്യാ ഓടയക്കില 
വജീണതയ്യാണണ്.എഴുലനലകയ്യാന ഒതക്കിരക്കി ശ്രമക്കിച്ചു 
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കയ്യാണുയും.ജജീവക്കിതഭയ്യാരയും ചുമലക്കിലുളതുകയ്യാരണയും എഴുലനലകയ്യാന 
കഴക്കിഞക്കിലനയനണ്  വൃദ്ധനനറ വയ്യാക്കുകളക്കില നെക്കിനയും 
മനെസക്കിലയ്യാകുവയ്യാന അയയ്യാളകണ് അധക്കികയും സമയയും 
ലവണ്ടക്കിവനക്കിലഅപമയ്യാനെവയും നെക്കിന്ദയയും നകയ്യാണ്ടണ്  വൃദ്ധനന്റെ വസയും 
മുഴുവന മലക്കിനെമയ്യായക്കിരക്കിക്കുന.സമൂഹവയും മകളയും നെലകക്കിയ 
ഭയ്യാനനനെന മുഖമുദ്രയമയ്യായക്കി വൃദ്ധന  തളര്നക്കിരുന.അയയ്യാള 
പണക്കിനപടണ് വൃദ്ധനനെ ഓടയക്കില നെക്കിനയും കയറക്കി.ആര്ലകയ്യാ 
ലവണ്ടക്കിയള തക്കിരചക്കില വറക്കി വരണ്ട ആ കണ്ണുകളക്കില 
കയ്യാണയ്യാമയ്യായക്കിരുന.അ   യയ്യാ ള വൃദ്ധലനെയ്യാടണ് വജീടക്കിനനെപറക്കിയയും മറയും 
ലചയ്യാദക്കിച്ചു.ക  ഷ്ടനപടയും പടക്കിണക്കികക്കിടനയും വളര്തക്കി വലുതയ്യാകക്കിയ 
മകള ഭയ്യാനനനെന ഓമനെലപരു നെലകക്കി വക്കിളക്കിചലപയ്യാള ആതണ്    
അസയ്യാധയ്യാരണമയ്യായക്കി വൃദ്ധനുലതയ്യാനക്കിയക്കില.ചണ്ടക്കി വലക്കിനചറക്കിയയും 
ലപയ്യാനല മയ്യാതയ്യാപയ്യാതയ്യാകനള ഉലപകക്കിക്കുനതണ് 
ഇരുപതക്കിനയയ്യാനയ്യായും 
 
നൂറയ്യാണ്ടക്കിനല 'ട്രനഡണ്' ആനണന വൃദ്ധനെണ് അറക്കിയയ്യായും.ആലരയ്യാടയും 
പരയ്യാതക്കി പറഞക്കില.പരയ്യാതക്കിയയും,വക്കിഷമവയും,സലനയ്യാ ഷവയും ഒനക 
പങക്കിടയ്യാന കൂടക്കിനു തന ആനള ഈശസ്വരന ലനെരനത സസ്വയ്യാഗതയും 
നചയ്തതുനകയ്യാണ്ടണ് അയയ്യാളകക്കിനയ്യാരുമക്കില.ഇത്രനയയ്യാനക 
പറഞനെക്കിര്തക്കിയലപയ്യാള അയയ്യാള ഒന നനെടവജീപക്കിടണ്  
നകയ്യാണ്ടണ് വൃദ്ധലനെയ്യാടണ് പറഞ, ഞയ്യാന എനന്റെ അമ്മനയ  
വൃദ്ധസദനെതക്കിലയ്യാകക്കിയക്കിട വരുന വഴക്കിയയ്യാണണ്.പയ്യായമയ്യായയ്യാല 
അച്ഛനുയും അമ്മയയും ഒരു ശലരമയ്യായക്കി ലതയ്യാനക്കിനയങക്കിലുയും ഇലപയ്യാള ആ
ശലരയും സഹക്കിക്കുവയ്യാന ഞയ്യാനനെയ്യാരുകമയ്യാണണ്.
പത്തുമയ്യാസയും ചുമനണ് ലവണ്ടലതയ്യാനക നെലകക്കി,ഇതു വനര വളര്തക്കി 
വലുതയ്യാകക്കിയ അമ്മനയ ഉലപകക്കിചക്കിടണ് എനെക്കിനകന്തു 
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ലനെടയും.എത്രയയമാ കുഞങ്ങള അമ്മയയ്യാനരനറക്കിയയ്യാനത 
വളരുന.അമ്മയനട ലസ്നേഹതക്കിനുയും വയ്യാത്സലരതക്കിനു പകരയും 
വയയ്യാന ലലയ്യാകനതയ്യാനമക്കില.എനെക്കിനകനന്റെ അമ്മനയ 
ലവണയും.ഇതുയും പറഞണ് അയയ്യാള വൃദ്ധസദനെയും ലകരമയ്യാകക്കി 
നെടന.ഇനതയ്യാനക ലകടണ് മറുപടക്കിനയയ്യാനയും പറയയ്യാനത ആ വൃദ്ധന 
മതക്കിലക്കിലനെയ്യാട ലചര്നക്കിരുന,തനന്റെ മകളയും ഇതുലപയ്യാനല 
തനനലതടക്കി വരുനമന പതജീകയക്കില........
                                                            ഷഫ്ന ഫയ്യാതക്കിമ   9B
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                                     നനഞ്ഞ മഴ             

'മഴ' എന രണ്ടകരതക്കില 
ഒളക്കിഞ കക്കിടക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്
മനെസക്കിന്റെ ഉളറകളക്കില
നതളക്കിഞ കക്കിടക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്

മഴയയ്യായയും മഞ തുളക്കിയയ്യായയും
കുളക്കിലരകുന കയ്യാറയ്യായയും
പയ്യാടക്കിനയയ്യാഴുകുന അരുവക്കിയയ്യായയും
സ്പര്ശക്കിക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്

പണയമയ്യാകുന മഴയയ്യായയും
ലസ്നേഹമയ്യാകുന കയ്യാറയ്യായയും
സഹനെമയ്യാകുന മഞയ്യായയും
കുളക്കിരണക്കിയക്കിക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്

ഹൃദയതക്കിന്റെ അകതളങ്ങളക്കില
മയങ്ങക്കികക്കിടക്കുന സസ്വപ്നങ്ങളകണ്
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ഉണര്ലവകക്കി ആശസ്വയ്യാസലമകക്കി
കടനവനനയ്യാരു മഴയണ്ടണ്

പരസരമയ്യായ രഹസരതക്കിനുയും
പണയതക്കിനുയും തരയ്യാഗതക്കിനുയും
കൂടയ്യായക്കി ,കുളക്കിര്മയയ്യായക്കി
നപയ്തു വജീഴുന മഴയണ്ടണ്

ബയ്യാലരയും എന രണ്ടകരതക്കിലലകണ്
ആഴക്കിറങ്ങക്കിയ മുറക്കിവകനള 
വയ്യാശക്കി  എന രണ്ടകരമയ്യായക്കി
മയ്യാറക്കിനയടനതയ്യാരു മഴയണ്ടണ്

കണഞക്കിപക്കിക്കുയും നവയക്കിലക്കിലലറണ്
ചക്കിനക്കിചക്കിതറക്കിയ ലമയ്യാഹങ്ങനള
തുനക്കിലചര്തണ് ശകക്കിയയ്യാകക്കി
കരുതണ് പകര്നനയ്യാരു മഴയണ്ടണ്

ഭജീതക്കിയനട നെക്കിമക്കിഷങ്ങളക്കില
തളര്ന ലപയ്യായ മനെസക്കിനനെ
ജജീവക്കിതതക്കിനെനുകൂലമയ്യായ പയ്യാഠങ്ങള
പടക്കിപക്കിച്ചു തന മഴയണ്ടണ്

അലതല്ലുന സയ്യാഗരയും ലപയ്യാനല
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പക്ഷുബദ്ധമയ്യായ3 മനെസക്കിനനെ
ശയ്യാനക്കിയക്കിലലക്കുയും,നെന്മയക്കിലലക്കുയും
നകയ്യാണ്ടു ലപയ്യാനയയ്യാരു മഴയണ്ടണ്

സസ്വര്ണനൂലയ്യായ നവയക്കില തടക്കി
വയ്യാടക്കി നെക്കിന സുമങ്ങനള 
ജജീവക്കിതതക്കിലലകണ് തക്കിരക്കിനചതക്കിച
നവളക്കി നൂലയ്യായക്കി മഴയണ്ടണ്

ജജീവക്കിതതക്കിന്റെ കയതക്കിലലകണ്
വജീണു ലപയ്യായ മനെസക്കിനനെ
ഉനതക്കിയക്കിലലകണ് നകയ്യാനണ്ടതക്കിച
ഒരു മഴയനട ഓര്മ്മകളക്കിനണ്ടണ് 

ലവദനെയനട നെക്കിഴല പയ്യാടകള
ഇരുലളകക്കിയ ജജീവക്കിതതക്കില
നെക്കിലയ്യാവക്കിനന്റെ തൂനവളക്കിചയും
നതളക്കിച്ചു തനനയ്യാരു മഴയണ്ടണ്

വയ്യാര്ന ഇതളകള ലപയ്യാനല
നെക്കിറ പകക്കിടയ്യാര്ന ശലഭങ്ങള ലപയ്യാനല
ജജീവക്കിതനത സുന്ദരമയ്യാകക്കിയ
ഒരു പക്കിടക്കി ഓര്മ്മകള ഇനണ്ടണ്            

3 കലമകലതഅ
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                                                അജണ്മക്കിയ 
                                                                 X B                
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               നവ കകരളഅ

                              

പളയനകടതക്കി മൂലയും നെശക്കിച 
ലകരളനത ഒരു നെവലകരളമയ്യായക്കി 

നകയ്യാണ്ടണ് വലരണ്ടതണ് ജയ്യാതക്കി-മത  ലഭതമലനെര 
നെമ്മലളയ്യാലരയ്യാരുതരുനടയയും കടമയയ്യാണണ്. അതക്കിനെയ്യായക്കി ഒരുപയ്യാടണ് 
ചക്കിനകളയും പവര്തക്കികളയും ആവശരമയ്യായക്കി വരുയും
കൂടയ്യായള പരക്കിശ്രമതക്കിലൂനട മയ്യാത്രലമ നെമ്മുകതക്കിനു 
സയ്യാധക്കിക്കുകയള.
കൂടതല സമയവയും അതക്കിനെയ്യാവശരമയ്യാണണ്.ശുദ്ധമയ്യായ കുടക്കി 
നവളയും,ശുദ്ധമയ്യായഭകണയും,ശുദ്ധവയ്യായ എനക്കിവകണ് ഊനല 
നെലകക്കി നകയ്യാണ്ടയ്യാകണയും നെവലകരള 
നെക്കിര്മ്മക്കിതക്കി.സുരകക്കിതതസ്വയുംഉറപയ്യാക്കുന രജീതക്കിയക്കില ലവണയും 
നെവലകരളനത സൃഷ്ടക്കികയ്യാന.ദുരക്കിതങ്ങനള പതക്കിലരയ്യാധക്കിക്കുന 
തരതക്കിലുള പയ്യാര്പക്കിട സസൗകരരയും ഒരുകയ്യാന.അടക്കിസയ്യാനെ 
സസൗകരര 
വക്കികസനെവയും ആവശരമയ്യാണണ്.നെയ്യാടക്കിനനെ മയ്യാലക്കിനെര  
മുകമയ്യാകക്കിനകയ്യാണ്ടയ്യാകണയും
അതക്കിനു തുടകയും കുറക്കിലകണ്ടതണ് കക്കിയയ്യാത്മകമയ്യായക്കി ഏറവയും 
നൂതനെമയ്യായ
ആശയയും വകനകയ്യാളണയും . ഇലനയ്യാലനെഷര,ജപയ്യാന തുടങ്ങക്കിയ 
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രയ്യാജരങ്ങളനട 
അഭക്കിപയ്യായങ്ങളയും നെവലകരള സൃഷ്ടക്കികയ്യായക്കി പലയയ്യാജനെനപടതയ്യായും.

                                                      ലകരളതക്കിനന്റെ
 ഹരക്കിതഭയുംഗക്കി ഒടയും കുറയയ്യാനത ലവണയും നെവലകരളയും 
പടത്തുയര്തയ്യാന.  “'പല തുളള്ളി പപരുപവെളള'”  എനതു ലപയ്യാനല 
നചറുതുയും വലുതുമയ്യായ എലയ്യാതരയും സയുംഭയ്യാവനെകളയും 
ഇതക്കിനു ലവണ്ടക്കി വക്കിനെക്കിലയയ്യാഗക്കികയ്യായും.പരക്കിസതക്കിക്കു ഭയുംഗയും 
വരയ്യാതവക്കിധതക്കില  ഭൂപകൃതക്കികനുസരക്കിചണ്  വയ്യാസസലങ്ങളയും 
മറയും
നെക്കിര്മ്മക്കികണയും. വക്കിലദശരയ്യാജരങ്ങനള മയ്യാതൃകകനള അവലയുംബക്കികയ്യായും.
വക്കിലദശരയ്യാജരങ്ങളനട സഹയ്യായയും സസ്വജീകരക്കികയ്യായും. 
ആഡയുംബരമക്കിലയ്യാനത എലയ്യാ ആവശരതക്കിനുയും ഉതകുന 
രജീതക്കിയക്കിലുള  ആശയങ്ങളയ്യാണണ് സസ്വജീകരക്കിലകണ്ടതണ്.അതു 
സമയബനക്കിതവമയ്യാകണയും. അതണ് സര്കയ്യാരക്കിനന്റെ മയ്യാത്രയും 
ഉതരവയ്യാദക്കിതസ്വമയ്യാണണ്.ഒരു കണകക്കിനു പളയയും മനുഷര 
നെക്കിര്മ്മക്കിതമയ്യാണണ്. പകൃതക്കിനയ ലസ്നേഹക്കികയ്യാന നെയ്യാലമയ്യാലരയ്യാരുതരുയും 
പഠക്കികണയും.
കഴക്കിഞലപയ്യായ ദുരക്കിത പയ്യാഠയും ഉളനകയ്യാണ്ടണ് നെയ്യായും നെമ്മുനട ചക്കിനയയും 
പവര്തക്കിയയും മയ്യാറണയും എനതയ്യാണണ് എനന്റെ അഭക്കിപയ്യായയും.              
      
                                                 തഹണ് ലക്കിയ     
                                                             X . C       
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              ഹരലതകകരളഅ

                

ലകരളനത നെമുകണ്  നെവ ലകരളതക്കിലൂനട സൃഷ്ടക്കികയ്യായും.
നവടക്കിപ്പുള നെയ്യാടക്കിനു ലവണ്ടക്കി ജനെകജീയ മുലനറയും ആവശരമയ്യാണണ്.പല 
അടരുകളള നെവ ലകരളയും എന ആശയയും ഇതള വക്കിരക്കിക്കുനതണ് 
ഈ ലവളയക്കില കയ്യാണയ്യായും.
പതക്കിദക്കിനെയും ലകരളയും തള്ളുന ആയക്കിരകണകക്കിനു മയ്യാലക്കിനെരതക്കില 
ഒരു വലക്കിയ ലതയ്യാതണ് തലദ്ദേശസയ്യാപനെങ്ങളനട
പക്കിടക്കിപ്പുലകടനകയ്യാണ്ടുയും ,സയുംസ്കരക്കികനപടയ്യാനത കൂയുംമ്പയ്യാരങ്ങളയ്യായക്കി 
കക്കിടക്കുയുംലമ്പയ്യാള പുനെര്നെക്കിര്മ്മയ്യാണലതയ്യാനടയ്യാപമുള 
നെവലകരളതക്കിനെണ്
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മനറയ്യാരു ലകരയും വൃതക്കിയള നെയ്യാടണ് . ലകരളതക്കില മക്കികയക്കിടത്തുയും 
ഓലരയ്യാ ദക്കിവസവയും മയ്യാലക്കിനെര കൂയുംമ്പയ്യാരയും 
നപരുകക്കി വനക്കിടണ് സര്കയ്യാരക്കിനന്റെ അടക്കിയനര ശ്രദ്ധ ലനെടയ്യാന 
തുടങ്ങക്കിയക്കിടണ് കയ്യാലയും കുലറയയ്യായക്കി . ശയ്യാസജീയമയ്യായ മയ്യാലക്കിനെര
ലശഖരണവയും മയ്യാലക്കിനെര സയുംസ്കരണവമയ്യാണണ് ഏക വഴക്കി.
                                               
      പരക്കിസക്കിതക്കി സയുംരകണതക്കില നെയ്യായും കൂടതല മക്കികവണ്  
നതളക്കിയക്കികണയും.ലകരളയും എന പറയലമ്പയ്യാള തനന  ലകരങ്ങള 
നകയ്യാണ്ടണ് നെക്കിറഞ ലകരളമയ്യാണണ് ഉണ്ടയ്യാലകണ്ടതണ്.ഹരക്കിത ലശയ്യാഭനെയയും
പചപ്പുയും നെക്കിറഞ ലകരളനത നെമുകണ് സൃഷ്ടക്കികയ്യായും.ഈ നെവ 
ലകരളതക്കിനു അറുപതക്കി രണ്ടണ്
വയസണ് തക്കികയകയയ്യാണണ്.നെമ്മുനട ചരക്കിത്രതക്കിനല തനന 
ഏറവയും വലക്കിയ ദുരനനതയയ്യാണണ് നെയ്യായും അതക്കിജജീവക്കിചതക്കിന്റെ ഓര്മ്മ 
കൂടക്കിയയ്യാണണ്   ഈ പക്കിറനയ്യാള .പളയലമലപക്കിച അടക്കികളക്കില
നെക്കിനണ് കര കയറയ്യാന ,ദജീര്ഘവജീകണലതയ്യാനടയള കൂടയ്യായ്മയനട 
കരുത്തുണ്ടണ് നെമുകണ്.അവ പലതക്കിനുയും മറളവയണ് മയ്യാതൃകയയ്യാവകയയും 
നചയ്യുന.
                             
        അലത സമയയും നമചനപലടണ്ട ലമഖലയമുണ്ടണ് നെവലകരളയും" 
ലകരമക്കിട നെജീങ്ങുന നെയ്യായും പക്കിന്തുടലരണ്ട മക്കികവറ മയ്യാതൃകകളയ്യാണണ് - 
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ടൂറക്കിസയും നവനെജീസണ്,ഉനത വക്കിദരയ്യാഭരയ്യാസ ഹബണ് യനക ,ലറയ്യാഡണ് 
സുരക
അയര്ലനഡണ്-വക്കിവക്കിധ ലസവനെയും യഎസണ്,യഎഇ-പരക്കിസക്കിതക്കി 
സയുംരകണയും സസ്വറസര്ലയ്യാനഡണ്-വനെക്കിതകളനട അവകയ്യാശയും 
സസ്വജീഡന-ഗതയ്യാഗതയും വചനെ ലപയ്യാനല  നെവ ലകരളനത 
വദവതക്കിനന്റെ സസ്വനയും നെയ്യാടയ്യാകയ്യായും.                       

                                          അല - നൂര് ഫയ്യാതക്കിമ

                                                     IX . B
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          മഹതറ വചനങള

എനന്റെ ജജീവക്കിതമയ്യാണണ് എനന്റെ സലന്ദ   ശയും-
                                                           ഗയ്യാനക്കിജക്കി
ജയ്യാതക്കിലഭദയും മതലദസ്വഷയും ഏതുമക്കിലയ്യാനത സര്വ്വരുയും ലസയ്യാദരലദസ്വനെ 
വയ്യാഴുന മയ്യാതൃകയ്യാസയ്യാനെമയ്യാണക്കിതണ്-                    
                                                           ശ്രജീനെയ്യാരയ്യായണഗുരു   
മനെഷരരകതക്കിനെണ് മതമക്കില-ഒരുനെക്കിറയും മയ്യാത്രയും-
                                                           എ                      ഡസ്വക്കിന 
അര്ലനെയ്യാളഡണ്              
                                                                                       
നെക്കിങ്ങള അനെരരുനട അവകയ്യാശങ്ങളക്കില വകനവകരുതണ്-
                                                           മുഹമ്മദണ് നെബക്കി
നെജീ നെക്കിനന ലപയ്യാനല നെക്കിനന്റെ അയലകയ്യാരനനെയയും ലസ്നേഹക്കിക്കുക
                                                           ലയശുകക്കിസ്തു            
അറക്കിവണ് ശകക്കിയയ്യാണണ്-
                                                              ലഹയ്യാബണ്സണ്
മസൗനെനമനയ്യാല മനുഷരനെണ് മരണനമനയ്യാണണ് അര്തയും-
                                                             നനെരദയും
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   ഭസമലതന മടലതടലല

ഭൂമക്കിതന മടക്കിതടക്കില     കക്കിടനറങ്ങയ്യാനുള 
ഭയ്യാഗരയും  എനെക്കികണ് ലഭക്കിചക്കിരുനനങക്കില
ഹരക്കിത4 മലനെയ്യാഹരമയ്യായ പപഞനത
നതയ്യാടണ് തലലയ്യാടയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില

        ആടക്കിയലയന മരങ്ങളകക്കിടയക്കില
        ഏകയയ്യായക്കി നെക്കിലകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില
       കളകളനമയ്യാഴുകുയും നെദക്കിതന കുളക്കിര്മ
        സ്പര്ശക്കിചറക്കിയയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില

പയ്യാറക്കിപറക്കുയും കുഞ പകക്കിതന
കൂനട പറകയ്യാനെയ്യായക്കിരുനനങക്കില
പച പരവതയ്യാനെക്കി വക്കിരക്കിച ഭൂമക്കിതന
വക ലകയ്യാര്തണ് നെടകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില

        നെക്കിറപകക്കിടയ്യാര്ന ശലഭങ്ങളലകയ്യാപയും
        ഭൂമക്കിയക്കില ചുറയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില
     അരുണനന്റെ സസ്വര്ണ രശക്കികള പതക്കിക്കുന
     ഇതളയ്യാര്ന മലരയ്യാകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില

4 പച
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നെക്കിലയ്യാവണ് നെക്കിറഞ സുന്ദര രയ്യാത്രക്കിതന 
നെകത്രമയ്യാകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില
ആര്തക്കിരമ്പുന നെക്കിറ സയ്യാഗര5തക്കില
ഒരു തുളക്കിയയ്യാകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില
     

     ശക്കിഖരങ്ങളക്കില ഇരുനണ് കലപക്കിലകൂടന
     തതമ്മ കുഞയ്യാകയ്യാന കഴക്കിഞക്കിരുനനങക്കില.

                                                   ആസക്കിയ എ.സണ് 

5 കടല
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  മറവലകറ മതയറകതന കഴലയതതതറ

      'മറവക്കി 'എന മൂനകരതക്കിനെണ്

            മയ്യായയ്യാന കഴക്കിയയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്
            സസ്വര്ണ ലക്കിപക്കികളക്കില എഴുതനപട
            മറകയ്യാന കഴക്കിയയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്
                   കലക്കിലല ,മരകഷണതക്കിലല
                   ലതയ്യാലക്കിലല മരതക്കിലല
                   ഹൃദയതക്കിനന്റെ ഉളറയക്കില
                   രചക്കികനപട ചക്കിലതുണ്ടണ്.
          സൂ ചക്കിലപയ്യാനല കൂതക്കിലനെയ്യാവക്കികയ്യാന
          മധുര൦ ലപയ്യാനല സലനയ്യാഷക്കിപക്കികയ്യാന
          ഹൃദയതക്കിനന്റെ ഏലതയ്യാ ലകയ്യാണക്കില
          നതളക്കിഞണ് കക്കിടക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്.
                   ലസ്നേഹതക്കിനന്റെ സഹനെതക്കിനന്റെ
                   സസൗഹൃദതക്കിനന്റെ പണയതക്കിനന്റെ
                     മധുരക്കിപക്കിക്കുയും ഒയ്യാര്മകളയ്യാല
                   തുനനപട  ചക്കിലതുണ്ടണ്.
         ലവര്പയ്യാടക്കിനന്റെ ലവദനെയക്കില
         എരക്കിഞ നെജീറുന മനെസക്കിനുയും
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         കുളക്കിലരകക്കി ആഹണ്ളയ്യാദലമകക്കി
        കടനവരുന ചക്കിലതുണ്ടണ്.
                    മധുരമുള നമയ്യാഴക്കികളയ്യാലുയും
                    നെക്കിറപകക്കിടയ്യാര്ന കയ്യാഴ്ചകളയ്യാലുയും
                    സ്പര്ശക്കിയയ്യായ അനുഭവങ്ങളയ്യാലുയും
                    രസക്കിപക്കിക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്.
          ഈറനെണക്കിഞ മക്കിഴക്കിനയ തലലയ്യാടക്കിയ
          ലതങ്ങക്കിയ മനെസക്കിനനെ ആശസ്വയ്യാസക്കിപക്കിച
          ആ കരസ്പ ര്ശതക്കില ചൂടള 
          ഒരു പക്കിടക്കി ഓര്മ്മകള ഇനണ്ടണ്
                       ഏകയ്യാനതയനട ലവദനെയക്കിലുയും
                       ഭജീതക്കിയനട നെക്കിമക്കിഷങ്ങളക്കിലുയും
                       തണലയ്യായക്കി വന ചക്കിലരയ്യാല
                       ലകയ്യാര്കനപട ചക്കിലതുണ്ടണ്
          നവളക്കിനൂലുകളയ്യായ മഴയക്കിനെയ്യാലുയും
          കണഞക്കിപക്കിക്കുന നവയക്കിലക്കിനെയ്യാലുയും
          കുളക്കിലരകുന കയ്യാറക്കിനെയ്യാലുയും
          നകയ്യാണ്ടു ലപയ്യാകയ്യാന പറയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്.
                       എത്രതനന മറകയ്യാന ശ്രമക്കിചയ്യാലുയും
                       മനെസക്കില നെക്കിന മയ്യായയ്യാന ശ്രമക്കിചയ്യാലുയും
                 ഒരക്കികലുയുംഒയ്യാര്കയ്യാതക്കിരക്കികയ്യാനശ്രമക്കിചയ്യാലുയും
                       ഒയ്യാടക്കിനയതക്കിയ ചക്കിലതുണ്ടണ്.
         വക്കിധക്കിയനട കരങ്ങളയ്യാല അകറനപട 
         ഒരക്കികലുയും ലചരയ്യാത മനെസ്സുകനള
         വജീണ്ടുയും സയുംഗമക്കികയ്യാന നെക്കിര്ബനക്കിക്കുന
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         തണലലകുന ചക്കിലതുണ്ടണ്.
                    ആര്തക്കിമ്പുന സയ്യാഗരതക്കിനുയും
                    പയ്യാടക്കിനയയ്യാഴുക്കുന അരുവക്കിക്കുയും
                     തടക്കിനതറക്കിക്കുന നവളചയ്യാടതക്കിനുയും
                      ഒഴുകയ്യാന പറയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്
          ഒയ്യാര്ക്കുലമ്പയ്യാള മധുരക്കിപക്കിക്കുന 
          മറകയ്യാന ശ്രമക്കിക്കുലമ്പയ്യാള മക്കിഴക്കി നെനെയയ്ക്കുുന
          മലരുകനളനപയ്യാനല സലനയ്യാഷക്കിപക്കിക്കുന 
          നെക്കിറമയ്യാര്ന ഒയ്യാര്മ്മകള ഇനണ്ടണ്
                       ജയക്കികയ്യാനതലപയ്യായ വയ്യാശക്കിയലടയയും
                       നെടകയ്യാനതലപയ്യായ സസ്വപ്നങ്ങളലടയയും
                       ഒരക്കികലുയും ഒത്തുവരയ്യാതവക്കിധക്കിയലടയയും 
                       വകയയ്യാര്ന ഒയ്യാര്മ്മകള ഇനണ്ടണ്
           നെക്കിലയ്യാവക്കിനന്റെ സസൗന്ദരരയുംലപയ്യാനല
           മക്കിഴക്കിവയ്യാര്ന ഇരുളകള ലപയ്യാനല
           നെകത്രതക്കിനന്റെ തക്കിളകയുംലപയ്യാനല
           എതക്കിലനെയ്യാക്കുന ചക്കിലതുണ്ടണ്
                       മറവക്കിനയന മൂനണ്അകരതക്കില
                       മയ്യായയ്യാന കഴക്കിയയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്
                       സസ്വര്ണലക്കിപക്കികളയ്യാല എഴുതനപട
                       മറകയ്യാന കഴക്കിയയ്യാത ചക്കിലതുണ്ടണ്.           
അജണ്മക്കിയ 10 B
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    ഗണണതതണയലകക കടന

  ചചലമാനള മമാർഗഗ കളണയമാണക
 

രയ്യാവക്കിനല ടട്യൂഷന മയ്യാസ്റ്റര് കയറക്കി വരുനതണ്  കണ്ടലപയ്യാനഴ 
ഉണക്കിക്കുടനന്റെ  മുഖയും വയ്യാടക്കി. ഒരവധക്കി ദക്കിവസനത മുഴുവന 
രസവയും കളഞകുളക്കികയ്യാന
മയ്യാസ്റ്ററുനട ഒരു മണക്കിക്കൂര് കണ്ളയ്യാസണ്  മതക്കിനയനണ് 
ഉണക്കിക്കുടനെറക്കിയയ്യായും . 
മയ്യാഷണ് വന പയ്യാലട അമ്മ ഓലരയ്യാനണ് പറഞണ് എരക്കിലയറയ്യാന 
തുടങ്ങക്കി. "ഒനയും 
പഠക്കിക്കുനക്കില മയ്യാലഷ ".ബയ്യാകക്കിയള ലനെരയും ടക്കിവക്കിയനട 
മുനക്കിലുയും. ഉണക്കിയനട  അച്ഛന മയ്യാഷക്കിനനെ കയ്യാണയ്യാനെക്കിരക്കിക്കുവയ്യാ. 
അതണ് ലകടലപയ്യാള
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മയ്യാഷണ്  ഒനണ് ഇളകക്കിയക്കിരുന. "ഇനണ് ലയ്യാഭവയും നെഷ്ടവയും 
പഠക്കികയ്യായും"  മയ്യാഷണ് പറഞ. മയ്യാഷക്കിനന്റെ ബജീഡക്കി പുരണ്ട  പലണ് 
കണ്ടലപയ്യാള ഉണക്കികണ് ഓകയ്യാനെയും വന . ഉണക്കി മനെസക്കിലയ്യാ  
മനെലസയ്യാനട ബുകണ് എടത്തു . "എഴുതണ്"  മയ്യാഷണ് പറഞ . 500  
രൂപയണ് ഒരയ്യാടക്കിന കുടക്കി വയ്യാങ്ങക്കി,3 മയ്യാസയും കഴക്കിഞണ് അതക്കിനനെ 
750 രൂപയണ് വക്കിറ ലയ്യാഭലമയ്യാ നെഷ്ടലമയ്യാ ?എത്ര?

                 നെഷ്ടമയ്യാ  ലചയ്യാദരനമഴുതക്കി തജീരുയും മുനലപ ഉണക്കി 
ഉതരയും പറഞ.
ലങ!!  500 നു വയ്യാങ്ങക്കി 750 നെണ് വക്കിറയ്യാല നെഷ്ടലമയ്യാ    അതു 
തനന മയ്യാലഷ സയുംഗതക്കി    നെഷ്ടമയ്യാ  ഉണക്കി   അറത്തു നെക്കിനയും 
അമ്മ ഇറങ്ങക്കി വന . 'ഇത്ര നെക്കിസയ്യാരമയ്യായ
ഒരു കണക്കു ലപയ്യാലുയും നെക്കിനെകറക്കിയക്കിലല  ' . 
അറക്കിയയ്യാഞക്കിടയ്യാലണയ്യാ  അഹങയ്യാരമയ്യാ  മയ്യാഷണ് പക്കിറുപക്കിറുത്തു . 
"അലമ്മ ഇനതയ്യാനണ് ലകളകണ് 500 രൂപയണ് ആടക്കിന കുടക്കിനയ 
വയ്യാങ്ങുന. ഒരു ദക്കിവസലതകണ് ഏറവയും 
കുറഞതണ് 3 രൂപ കമതക്കില 3 മയ്യാസലതയണ് ലവണ്ട 
പക്കിണയ്യാകക്കിനുയും
തജീറയയും കൂടക്കി 270 രൂപ, എലനയ്യാ  അസുഖയും വനതക്കിനെണ് ഒരു 
തവണ 
ലഡയ്യാക്ടനറ വരുത്തുനതക്കിനുയും മരുനണ് വയ്യാങ്ങുനതക്കിനുയും കൂടക്കി 150
രൂപ.”
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ആനക നചലവണ് 500+470=920 വക്കിറതണ് 750 , 
പക്കിനനവക്കിനടയയ്യാ ലയ്യാഭയും  ഉണക്കി 
പറഞതണ് ശരക്കിയയ്യാനണനണ് അമ്മയയും ലതയ്യാനക്കി. ''ശരക്കിയലല 
മയ്യാലഷ ''ഉണക്കി ലചയ്യാദക്കിച്ചു . മറുപടക്കി പറയയ്യാനെയ്യാവയ്യാനത മയ്യാഷണ് ഒരു
ബജീഡക്കി കതക്കിച്ചു

'നഹയ്യാ   !   എനനയ്യാരു പയ്യാടയ്യാ'!

";പക്കിനന വരയ്യായും " ഉണക്കി കളക്കികയ്യാന പുറലതക്കു 
ലപയ്യായക്കി………………

                                                                        
                                                 ഫസൗസക്കിയ 

                                                                                  X B                             
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അമ

അതണരുകളണലമാത  സസഹവവ
വയ്യാത്സലരവയും  നമകക ലഭഭകനതക 
അമയഭല നഭനനണക.   ഈ സലനകതത

  പരഭചയതപടതഭ തരന
ആദദ ഗരവവ
അമയനണക.  ഈ

 സലനകതഭതലഎലമാ
മനഷദരണലഗ   ഏറവവ ബനമനയതക
മനതനവനണക................
                                         ലബനബ
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