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ആശശംസയയയോടട

             സെര്ഗജോത്മകതയുസടെ നജോമ്പുകള് മുളസപജോട ുന്നതന്റ് വഡിദദജോലയ 
ജജീവഡിതതഡിലജോണന്റ്. ക ുപ്പയഡില് മജോണഡികദസമന്നജപജോസല, ഉലയഡില് 
സെസ്വര്ണസമന്നജപജോസല, പലരഡിലരം മയങഡികഡിടെക ുന്ന പ്രതഡിഭജോ ജശേഷഡി 
ആവഡിഷന്റ് കരഡിക്കുവജോനുള്ള ഉതമ ജവദഡിതസന്നയജോണന്റ്   കൂടജോയന്റ് മയുസടെ 
സൃഷഡിയജോയ മജോസെഡികകള്.ലഡിറഡില് കകറന്റ് സെഡിസന ആഭഡിമുഖദതഡില് 
ഡഡിജഡിറല് മജോസെഡിക തയജോറജോകജോനുള്ള അവസെരരം കുടഡികള്കന്റ് 
ലഭഡിച്ചതന്റ്എന്തുസകജോണരം ശജോഘനജീയരം തസന്നയജോണന്റ് . ഏസറ യജോതനകള് 
സെഹഡിചരം പരഡിമഡിതഡികള് മറഡികടെനരം  രൂപജീകൃതമജോയ 

നവതരശംഗതത്തിടന്റെ അണഡിയറശേഡിലഡികള്കന്റ്  അഭഡിനന്ദനങള്...... 
നഡിങള് സകജോളുതഡിയ  സകടെജോവഡിളകന്റ്  സെര്ഗജോത്മകതയുസടെ 
പുതന്നജോമ്പുകള്കന്റ് മജോര്ഗദജീപമജോവസട.........
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          ഒരു നത്തിമത്തിഷശം..........
                     ഇതത്തില പ്രപഞ്ചതത്തിടന്റെ പൂര്ണ്ണതയത്തില.....
                     ആകയോശതത്തിടന്റെ നനീലത്തിമയയയോ.. കടലത്തിടന്റെ 

  നത്തിഗ ൂഢതയയയോ.. വയോനമയോടത്തിയുടട ഈണയമയോ..
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     ഒഴുകുയമയോള് യപയോരയോയയ് മകള് സസയോഭയോവത്തികശം.....
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       മത്തിഴത്തിയവകയോന് ബത്തിയടയോയുടട നവതരശംഗതത്തിനയ്  കഴത്തിയടട..
      ചയോരത്തിതയോര്ഥഥ്യയതയോടട 

എഡത്തിറര്
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വയോയനയുടട പ്രയോധയോനഥ്യശം 

                  "വജോയഡിച്ചജോല ുരം വളരരം

    വജോയഡിച്ചഡിസല്ലങ്കഡില ുരം വളരരം

    വജോയഡിച വളര്ന്നജോല് വഡിളയുരം 

    വജോയഡികജോസത വളര്ന്നജോല് വളയ ുരം”

കവഡി കുഞ്ഞ ുണഡി മജോഷഡിസന

വജോക ുകള് അര്ത്ഥപൂര്ണമജോണന്റ്.

                         

                          വജോയന വദക്തഡി വഡികജോസെതഡില് സചല ുത  ുന്ന 
സെസ്വജോധജീനമജോണന്റ് കവഡി വദക്തമജോക്കുന്നതന്റ് . സെമൂഹജജീവഡി എന്ന നഡിലയഡില് 
ഏസറ പുജരജോഗതഡി ജനടെഡിയ മനുഷദവര്ഗതഡിസന വളര്ച്ചയഡില് 
പുസ്തകങള്ക്കുള്ള സജോനരം ഏസറ വലതജോണന്റ്. വജോയനയജോണന്റ് ഒരവസന 
പൂര്ണനജോക്കുന്നതന്റ്. അറഡിവഡിസന വഡിശേജോല ജലജോകതഡിജലക്കു മനുഷദനന്റ് 
പ്രജവശേനരം നല്കുന്നതന്റ് പുസ്തകങളജോണന്റ്. ഈ അര്ത്ഥതഡിലജോണന്റ് 
പുസ്തകങള്  മനുഷദസന ഗ ുരവരം സെന്റ് ജനഹഡിതനുമജോസണന്നന്റ് പറയുന്നതന്റ്. 
പുസെന്റ് തകങള് നസമ്മ ആനന്ദഡിപ്പഡിക്കുകയുരം ആശേസ്വസെഡിപ്പഡിക്കുകയുരം 
സചയ ുന്ന ു.

ന റജോണകള് കന്റ് മുമന്റ് ജജീവഡിച്ചഡിര ുന്ന വഡിശേഡിഷ 
വദക്തഡികളുസടെ പ്രതഡിഭജോ വഡിലജോസെങള് ഇന്ന ു നമ്മുസടെ മുന്നഡില് ത ുറന്നഡിടുന്ന 
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നഡിധഡികളജോണന്റ് പുസ്തകങള്. അവയുസടെ ചഡിന്തകളുരം അവര് ജനടെഡിയ അറഡിവരം
ഗ്രന്ഥങളഡിലൂസടെ നമുക്കു ലഭഡിക്കുന. മനുഷദവര്ഗരം ജനടെഡിയ അറഡിവ 
മുഴ ുവന്  ജരഖസപ്പടുതഡി സവച്ചഡിരഡിക ുന്നതന്റ് പുസ്തകങളഡിലജോണന്റ്. ബുദ്ധഡി 
വഡികജോസെതഡിന  ുരം മജോനസെഡിക ഉണര്വഡിന ുരം ഗ്രന്ഥ പജോരജോയണരം 
വഴഡിസയജോരക്കുന. ആനുകജോലഡികങളുസടെ പജോരജോയണരം ഗഗൗരവപൂര്ണമജോയ 
വജോയനയഡില് തജോതന്റ്പരദരം ജനഡികജോന് സെഹജോയഡിക ുന്നതജോണന്റ്

അനുഭവങളഡില് നഡിനരം ലഭഡിക ുന്ന 
അറഡിവകള് വലതജോണന്റ്. പസക്ഷ എല്ലജോതരതഡിലമുള്ള അനുഭവങള് 
ഓജരജോ വദക്തഡിക്കുരം, ഉണജോവകയഡില്ല. പലരസടെ വദതദസ്തങളജോയ 
അനുഭവങള് ഉതമഗ്രന്ഥങളുസടെ പജോരജോയണതഡിലൂസടെ നമുക്കുരം 
ലഭഡിക്കുന.  മജോത്രമല്ല ബുദ്ധഡിവഡികജോസെവരം മജോനസെഡിക ഉണര്വരം 
ഗ്രന്ഥപജോരജോയണതഡിലൂസടെ ലഭഡിക്കുരം.

ഗ്രന്ഥങള് പലതരമുണന്റ്. സെജോഹഡിതദ 
ഗ്രന്ഥങളുരം  മഹജോന്മജോരസടെ ജജീവഡിതചരഡിത്രങളുരം ആത്മ കഥകളുരം മറ ുരം.  
പഡിന്നഡിജലകന്റ് ജനജോകഡി പഠഡിക്കുന്നതഡിനന്റ് ഏറവരം സെഹജോയകരമജോകുന്നതന്റ് 
ജജീവചരഡിത്രഗ്രന്ഥങളജോണന്റ്.ശേജോസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങള് അറഡിവഡിസന വഡിശേജോലജലജോകരം
നമുക്കു മുന്നഡില് ത ുറന തരന.

ഇന്നന്റ് പത്രമജോധദമങളുരം ജറഡഡിജയജോയുരം 
സടെലഡിവഡിഷനുരം ഇനര്സനറ ുസമല്ലജോരം  അറഡിവഡിസന പ്രചജോരണതഡിനന്റ് ഏസറ 
സെഹജോയകമജോവനണന്റ്. പസക്ഷ അറഡിവഡിസനയുരം അനുഭ തഡിയുസടെയുരം 
വദജോപനതഡിന്നന്റ് ഇന്നന്റ് ഏറവരം സെഹജോയകമജോയഡിട ുള്ളതന്റ് പുസ്തകങളജോണന്റ് 
അദ്ധദജോപകനഡില് നഡിനരം മറ ുമജോധദമങളഡില് നഡിനരം ലഭഡിക ുന്ന അറഡിവരം 
പരഡിമഡിതമജോണന്റ് . വജോയഡികജോനജോയഡി പുസ്തകങള് സതസരസഞ്ഞടെ ുക്കുന്നതരം  
നജോരം  ശ്രദ്ധഡികണരം. ധജോരജോളരം പുസ്തകങള് വജോയഡിചതള്ളുന്നതഡിലരം നല്ലതന്റ് 
കുറച്ചന്റ് നല്ല പുസ്തകങള് വജോയഡിക ുന്നതജോണന്റ്.
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നവതരരംഗരം

വജോയനശേജീലരം വളര്തഡിസയടുതജോല്  വഡിദദജോഭദജോസെ  
പ്രകഡിയ പജോതഡി വഡിജയഡിച്ച ു കഴഡിഞ്ഞ ു. വജോയനയഡില സടെ ലഭഡിക ുന്ന 
അറഡിവഡിനു പരഡിധഡിയഡില്ല. ഗജോനഡിജഡിയുരം, എബഹജോരം ലഡിങ്കണ ുരം എല്ലജോരം 
വജോയഡിച്ച ു വളര്ന്നവരജോണന്റ്. 

  ഇവരസടെ ജജീവചരഡിത്രരം ശ്രദ്ധഡിച്ചജോല് ഇകജോരദരം 
മനസഡിലജോകജോരം. സെരംസെന്റ് കജോര സെമന്നമജോയ ഒര തലമുറസയ 
സൃഷന്റ് ടെഡിക ുന്നതഡില്  ഗ്രന്ഥങള് വഹഡിക്കുന്ന പങ്കന്റ് വല ുതജോണന്റ്. 
സെരംസെന്റ് കജോരതഡിസന വദജോപനതഡിന ുരം ചഡിന്തയുസടെ വഡികജോസെതഡിനുരം 
ഗ്രന്ഥപജോരജോയണരം വഴഡിസയജോരക്കുന.

Inzam T.B

XD    
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നവതരരംഗരം

മലയയോളതത്തില പ്രസത്തിദ്ധമയോയ
ആത്മകഥയോ ഗ്രന്ഥങ്ങള്

ആത്മകഥ                                    എഴുത്തുകജോരന്
 
എസന സെതദജോജനസ്വഷണ പരജീക്ഷണങള്          -മഹജോത്മജോഗജോനഡി

കവഡിയുസടെ കജോലജോടുകള്                                 -പഡി.കുഞ്ഞഡിരജോമന് നജോയര്
        
എതഡിര്പ്പന്റ്                                                  -പഡി.ജകശേവജദവന്റ്    
 
ഒജോര്മ്മയുസടെ ഒജോളങള്                                  -ജഡി.ശേങ്കരക്കുറുപ്പന്റ്    

തടെഡിക്കുന്ന തജോളുകള്                                     -ചങമ്പുഴ കൃഷ്ണപഡിള്ള  
        
സകജോഴഡിഞ്ഞ ഇലകള്                                    -ജജജോസെഫന്റ് മുണജശ്ശേരഡി   
    
ഒജോര്മ്മയുസടെ അറകള്                                    -ബഷജീര്   

കണജീരരം കഡിനജോവരം                                       
-വഡി.ടെഡി.ഭടതഡിരഡിപ്പജോടെന്റ്   
 

                             
Ali Ehlas     

VIII A       
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നവതരരംഗരം

അതത്തിജനീവനതത്തിടന്റെ യകരളശം

                    ജകരളരം കണ മഹജോപ്രളയമജോണന്റ് നജോരം 
ഈ വര്ഷതഡില് കണതന്റ്. 1924 നന്റ് ജശേഷമജോണന്റ്   
ജകരളതഡില് ഇത്ര വലഡിയ പ്രളയരം ഉണജോകുന്നതന്റ്. 
അതജോയതന്റ് ഒര നൂറജോണഡിനന്റ് ജശേഷരം. ജകരളരം ഇജപ്പജോഴുരം 
അതഡിജജീവനതഡിസന വകഡിലജോണന്റ്. 
                   ജകരളതഡില് പതഡിനജോയഡിരരം 
കഡിജലജോമജീറജറജോളരം ജറജോഡ ുകളുരം,ആയഡിരതഡിലധഡികരം 
സഹക്റ്ററഡിലധഡികരം കൃഷഡിയുരം നശേഡിച. കുജറയധഡികരം 
കുടുരംബങളുസടെ വജീടുകളുരം നഷസപ്പട. അങസന 
വളസരയധഡികരം നജോശേനഷങള് ഈ പ്രളയതഡിലസടെ 
ഉണജോയഡി.  രക്ഷജോപ്രവര്തനരം നല്ല രജീതഡിയഡില് നടെന 
അതസകജോണന്റ് മരണസെരംഖദ വലഡിയ രജീതഡിയഡില് 
ഉയര്ന്നഡില്ല. 
                 മതദസതജോഴഡിലജോളഡികളുരം കരജസെനയുമജോണന്റ്
രക്ഷജോപ്രവര്തനതഡിനന്റ് ആദദരം രരംഗതഡിറങഡിയതന്റ്. 
സചങന്ന ര്, കുടനജോടെന്റ്, റജോന്നഡി, പന്തളരം, ആലവ എന്നജീ 
സലങളഡില് പ്രളയരം വലഡിയ ജതജോതഡില് നജോശേരം 
വഡിതച്ച ു.
             നവജകരളതഡിനജോയഡി നമുകന്റ് ഒന്നജോയഡി 
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നവതരരംഗരം

ജപജോരജോടെജോരം. സെര്കജോര് നമുകന്റ് വളസരയധഡികരം 
സെജജീകരണങള് ഉണജോകഡിതന. ജജോതഡി, മതരം, 
കദവരം എന്നഡിവയഡില്ലജോസത നജോരം മനുഷദരജോണന്ന 

 ജബജോധദജതജോസടെ ഏതന്റ് ദുരഡിതവരം ജനരഡിടെണരം. 
മതദസതജോഴഡിലജോളഡികസളയ ുരം രക്ഷജോപ്രവര്തനതഡിനന്റ് 
ഏര്സപ്പടവസരയ ുരം നമ്മുകന്റ് നന്ദഡിജയജോസടെ ഒജോര്കജോരം.

                                                   Farhan V.A

                                                                              IX B
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നവതരരംഗരം

 കണ്ണനീരത്തിടന്റെ യകരളശം

   ഒഴുകഡി ഒഴുകഡി......
   ജകരളമജോകുന്ന ജകരളസമല്ലജോരം                 
   പ്രളയതഡിന് തജീ ജസ്വജോലയഡില്
    ജജോതഡി മതരം എന്നഡില്ലജോസത 
   കുടഡികള്,പ്രജോയമജോയവര് എന്നഡില്ലജോസത

                                               പ്രളയരം കവര്സന്നടുത
                                               ആ മഹജോ ദുരന്തയജോമരം.

     എങ്കഡിലരം തളര്ന്നഡില്ല നജോരം
     സപജോരതഡി നജോരം ഒറസകടജോയഡി.
     സവളുതവന് കറുതവന് 
     എന്നഡില്ലജോസത
      കജോശുള്ളവന് കജോശേഡില്ലജോതവന്
     എന്നഡില്ലജോസത
      ഇന്നന്റ് നജോരം
      സപജോരതഡി ജനടെഡിയ
      ഈ വഡിജയരം,

     ജസ്നേഹതഡിജനതജോണന്റ്
     ജസ്നേഹതഡിസന സകടറപ്പഡിസനതജോണന്റ്.
                                                                        Abdulla Nizar Ahamed  

       IX B
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നവതരരംഗരം

കത്തിടടന പറത്തിച ൂ

             മഹജോസകജോതഡിയനജോയഡിരന കഡിടന് പൂച്ച. ഒരഡികല് അവസനജോര 
എലഡിസയ പഡിടെഡിക ടെഡി. ജപടെഡിച വഡിറച്ച എലഡി പറഞ്ഞു. ജചടജോ 
എസനസയജോരജോഗ്രഹരം സെജോധഡിച തരജണ  ...... എന്തജോടെജോ ആഗ്രഹരം? കഡിടന് 
പ ച്ച ജചജോദഡിച ഉറഡിയഡില് ഇരഡിക്കുന്ന പജോല്പ്പജോയസെരം ഞജോന് ഇതഡിരഡി 
ക ുടെഡിജച്ചജോജട ?   പജോല്പ്പജോയസെജമജോ ?  എങ്കഡില് എനഡിക്കുരം ജവണരം  കഡിടസന
വജോയഡില് സവള്ളമ റഡി പജക്ഷ  ഉറഡിയഡില് നഡിന്ന ുരം പജോയസെരം ..  
എങസനസയടുക്കുരം ? കഡിടന് ജപജോദഡിച്ച ു    ഞജോന് കലതഡിനു തളയഡിടെജോരം 
അജപ്പജോള് പജോയസെരം  തജോസഴ  വജീഴ ുമജല്ലജോ  എലഡി പറഞ്ഞു കഡിടനു 
സെജന്തജോഷമജോയഡി. എലഡി ഉറഡിയഡില് ചജോടെഡികയറഡി.  എന്നഡിട പറഞ്ഞ ു  ജചടന്
കണടെച വജോ സപജോളഡിച്ച ു നഡിജന്നജോ  സൂത്രകജോരനജോയ എലഡിജവഗരം ഉറഡിയുസടെ 
കയര് മുറഡികജോന് തടെങഡി  ബന്റ് ധദരം !  ഉറഡി കഡിടസന തലയഡില് വജീണ ു ഈ 
തകതഡില് എലഡി ഓടെഡി രക്ഷസപ്പട ു !

Salvin            
                              IXB              
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നവതരരംഗരം

നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങള്

         നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങള് ഞങള് -നല്ല 
നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങള് ഞങള്

നഡിങളുരം ജപജോര  കളഡികജോന് -വന 
ഞങജളജോസടെജോപ്പമഡിരഡികജോന്

വഴഡി സചജോല്ലജോമഡിങ്ങു ജപജോരജോജമജോ നഡിങള്
മഴവഡില്ലഡിലൂസടെ വരജോജമജോ  നഡിങള്

മജോനത്തു ചുറഡി നടെകജോരം - നജീല
ജമഘതഡില് ജകറഡിയഡിരഡികജോരം 

നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങള് ഞങള് - നല്ല
നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങള് ഞങള്

എജപ്പജോഴുരം ഞങള് ചഡിരഡിക്കുരം - നജീല
മജോനസതല്ലജോരസമജോന്നഡിച്ച ു നഡില്ക്കുരം

Nevin Antony

                                             IX C
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നവതരരംഗരം

    അമ്മയുടട ഉണ്ണത്തി
 മുറതന്റ് ഒറയന്റ് കഡിരന്നന്റ് മണപ്പരം ചുടുകയജോണന്റ് ഉണഡി. അപ്പുജവടനുരം 
അമ്മുജച്ചച്ചഡിയുരം സ്കൂളഡിജലകന്റ് ജപജോയഡിരഡിക്കുന. മുതശ്ശേഡികജോസണങ്കഡില് കുറച 
ദഡിവസെമജോയഡി തജീസര വയ. അമ്മയന്റ് എജപ്പജോഴുരം അടുകളയഡില് പണഡിതസന്ന. 

ഒറയന്റ് കളഡിച്ചന്റ് ഉണഡികന്റ് മടുത്തു. ഉണജീ, ഉണജീ അമ്മ വഡിളഡിക്കുകയജോണന്റ്. "ഞജോന് 
ഇവഡിടുണന്റ് അജമ്മ" ഉണഡിപറഞ്ഞു. "മുറതന്റ് നഡിനരം എവഡിജടെക്കുരം 
ജപജോവരതജടജോ", "ഇല്ലജമ്മ" ഉണഡി മറുപടെഡി സകജോടുത്തു. ഇനഡി അമ്മ കുറച 
കഴഡിജഞ്ഞ  വഡിളഡിക, അവന് സതജോടെഡിയഡിജലകഡിറങഡി. പൂകള് ജതജോറുരം പജോറഡി 
നടെക്കുന്ന പൂമജോറകസള കജോണജോന് എന്തന്റ് രസെമജോണന്റ്, അവന് അതഡിസന 
പഡിടെഡികജോന് ശ്രമഡിച. ശേലഭങളുസടെ പഡിന്നജോസല നടെന്നന്റ് അവന് കുളതഡിസന 
കരയഡിസലതഡി. കടെലജോസുജതജോണഡിയുണജോകഡി സവള്ളതഡിലഡിട കളഡിച. 
അജപ്പജോഴജോണന്റ് കല്പ്പടെവഡിസന അറത്തുള്ള പുല്സകജോടെഡിജമസലയഡിരഡിക്കുന്ന 
തമഡിസയകണതന്റ്. പതങഡിസച്ചന്നന്റ് അതഡിസനപഡിടെഡികജോന് ശ്രമഡിച്ചജപ്പജോള് കജോല് 
സതന്നഡി സവള്ളതഡിജലകന്റ് വജീണ. എവഡിജടെ നഡിജന്നജോ അമ്മയുസടെ കരച്ചഡില് 
ജകള്ക്കുന. അവന് കണ ുതറന. ഞജോസനവഡിസടെയജോണന്റ് കഡിടെക്കുന്നതന്റ് ? 

ചുറഡിലരം ജനജോകഡിയജപ്പജോള് അസതജോര ആശുപത്രഡിയജോസണന്നന്റ് മനസഡിലജോയഡി. 
എന്തജോണന്റ് സെരംഭവഡിച്ചസതന്നന്റ് അവന് ഓര്തന്റ് ജനജോകഡി. അച്ഛന് അമ്മജോവജനജോടെന്റ് 
പറയുന്നതന്റ് ജകട, "വയലഡിസല പണഡി കഴഡിഞ്ഞന്റ് കജോല്
കഴുകജോന് വന്ന ജകജോരന് കണതന്റ് സകജോണന്റ് രക്ഷസപട”. 
അമ്മകരയണ ഇനഡിസയജോരഡികലരം ദൂസരസയങ്ങുരം
ജപജോകഡില്ല. അമ്മ ആശേസ്വജോസെജതജോസടെ അവസന             
വജോരഡിസയടുത്തു.                                                     Abdul Ahadh .K.H       

                                                                              VIII A                 
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സയോലത്തിശം അലത്തി

               ഇന്തദയുസടെ പക്ഷഡി മനുഷദന് എന്നറഡിയസപ്പടുന്ന 
സെജോലഡിരം അലഡി 1896  നവരംബര് 12 നന്റ് മുരംകബയഡില് ജനഡിച.
സചറുപ്പതഡിസല പക്ഷഡിനഡിരജീക്ഷണതഡില് തജോല്പരദരം നഡില
നഡിന്നഡിരഡിന. പക്ഷഡിനഡിരജീക്ഷണ ശേജോസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങളഡില് നഡിന്നന്റ്
വദതദസ്തമജോയഡി ചഡിത്രങജളജോടുകൂടെഡിയ പുസ്തകങള്
പ്രസെഡിദ്ധജീകരഡിച. 'ഫജോള് ഒജോഫന്റ് എ സജോജരജോ'[കുരവഡിയുസടെ
പതനരം ] എന്ന ജപരഡില് ആത്മകഥസയഴുതഡി. 'ദന്റ് ബുകന്റ് ഒജോഫന്റ് ഇന്തദന് 
ജബഡന്റ്സെന്റ്, ഹജോന ബുകന്റ് ഒജോഫന്റ് ദന്റ് ജബഡന്റ്സെന്റ് ഒജോഫന്റ് ഇന്തദ എനന്റ് 
പജോകഡിസജോന്,    ദന്റ് ജബഡന്റ്സെന്റ് ഒജോഫന്റ് ജകരള തടെങഡിയവയജോണന്റ് പ്രധജോന 
പുസ്തകങള്

                                          ബഡിടഡിഷന്റ് പക്ഷഡിശേജോസ്ത്ര സെരംഘടെനയുസടെ 
പുരസജോരരം ഭജോരതസെര്കജോറഡിസന പത്മശ്രജീ, പത്മവഡിഭൂഷന് തടെങഡി ഒജടസറ 
ബഹുമതഡികള്. 1985 ല് രജോജദസെഭയഡിജലക്കു നജോമനഡിര്ജദശേരം സചയസപ്പട. 

1987 ജൂകല 27 നന്റ് അന്തരഡിച. 1996 ല് സെജോലഡിരം അലഡിയുസടെ 
സ്മരണജോര്ഥരം തപജോല് സജോരംപന്റ് പുറസപ്പടുവഡിച.

Raphael Rodic  Sebastian

                   IX D
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വലയത്തില അകടപ്പെട പ്രയോവയ്

               വനതഡില് ഒരഡിടെതന്റ് കുസറ ധജോനദങള്
കണന്റ് സെജന്തജോഷജമജോസടെ പ്രജോവകള് എതഡി
സകജോതഡിസപ്പറുക്കുവജോന് തടെങഡി.സപസടന്നന്റ്
അവരസടെ ജമല് ഒര വല വന വജീണ.“കദവജമ
ഇതന്റ് ഒര ജവടെസന വലയജോണജല്ലജോ, അയജോള്
ഇജപ്പജോള് എത്തുരം, എല്ലജോവരരം അയജോള്കന്റ്
ഇരയജോകുരം”എല്ലജോവരരം കരഞ്ഞു. അവര്കഡിടെയഡില്
ബുദ്ധഡിമതഡിയജോയ ഒര പ്രജോവണജോയഡിരന .അവള്
പറഞ്ഞു “അപകടെരം വരജമജോള് കരയുകയല്ല ജവണതന്റ് ബുദ്ധഡിപൂര്വരം 
ചഡിന്തഡികണരം ,ഒരമഡിച നഡിന്നജോല് നമുകന്റ് രക്ഷസപ്പടെജോരം” അങസന 
എല്ലജോവരരം ഒരമഡിച്ചന്റ് നഡിന്നന്റ് വലയഡില് നഡിനരം പറനയര്ന....   

                 Calvin Xavier
           I B
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മഹദയ് വചനങ്ങള് 

● ജനരഡിട കജോണജോന് സെജോധഡികജോതതരം എന്നജോല് എന്തഡിലരം 
സെജോന്നഡിദ്ധദരം    വദക്തമജോവന്നതമജോയ ഒന്നജോണന്റ് കദവരം  - 
മഹജോത്മജോഗജോനഡി

● മനുഷദസര നഡിരജീക്ഷഡികജോനുരം വഡിലയഡിരതജോനുരം മജോത്രരം സെമയരം 
നജീകഡി സവച്ചജോല് നമുസകജോരഡികലരം അവസര ജസ്നേഹഡികജോന് സെമയരം 
കഡിടഡില്ല -   മദര്സതജരസെ.

● ജലജോകതന്റ് എല്ലജോ ജനടങളുരം പഡിറവഡിസയടുതതന്റ് നല്ല ചഡിന്തകളഡില് 
നഡിന്നജോണന്റ്  - മജോര്ടഡിന് ലൂഥര് കഡിരംഗന്റ്

● വജോകഡിലരം പ്രവര്തഡിയഡിലരം സെതദമുള്ളവനജോയഡി ജജീവഡിച്ചജോല് 
ഈശേസ്വരസന കണ എന കരതജോരം. സെതദമജോണന്റ് കദവരം  - ജപ്ലേജറജോ

● മനുഷദസനയുരം കദവസതയുരം സെന്നഡിജവശേഡിപ്പഡിക്കുന്ന മധദസനജോണന്റ് 
ഗുര -  ശ്രജീരജോമകൃഷ്ണ പരമഹരംസെന്

● സജോനങളല്ല ഒരജോസള ബഹുമജോനഡിതനജോക്കുന്നതന്റ് 
ബഹുമജോനഡികസപ്പടുവജോന് പജോകതഡിനുള്ള അയജോളുസടെ 
സപരമജോറങളജോണന്റ്- അരഡിജസജോടഡില്

● വഡിശേസ്വജോസെമജോണന്റ് ജജീവഡിതതഡിസന ശേക്തഡി- ജടെജോള്ജസജോയഡി

● സചറഡിയ  പഡിഴവകള്  ജപജോലരം  അവഗണഡികരജത.  സചറഡിസയജോര
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വഡിള്ളലഡിനന്റ് വലഡിസയജോര കപ്പലഡിസന മുകഡി കളയജോന് കഴഡിജഞ്ഞക്കുരം-

ബഞ്ചമഡിന് ഫജോങ്കന്റ്ളഡിന്.

● അധസ്വജോനരം എല്ലജോതഡിസനയുരം അതഡിജജീവഡിക്കുരം -ജഹജോമര്

● സെസ്വന്തരം  അറഡിവഡില്ലജോയ്മസയക്കുറഡിച്ചജോണന്റ്  ഒരജോള്  ഏറവരം  കൂടുതല്
അറഡിഞ്ഞഡിരഡിജകണതന്റ്- കണ്ഫഫ്യൂഷഡിയസെന്റ്

● ശേജോന്തമജോയ മനസജോണന്റ് ആജരജോഗദമുള്ള ശേരജീരതഡിസന കടെഡിഞ്ഞജോണ്-
കസെറസെന്റ്

● പ്രവര്തനവഡിജയരം  മജോത്രമല്ല  കദവജോനുഗ്രഹമജോണന്റ്  ജജീവഡിതസത
നഡിയനഡിക്കുന്നതന്റ് - സെഡിസസെജറജോ

● ഒജോജരജോ  വജീടുരം  ഓജരജോ  വഡിദദജോലയമജോണന്റ്,  മജോതജോപഡിതജോകള്
അദ്ധദജോപകരരം                                                      -ഗജോനഡിജഡി

●  ഉജദ്ദേശേദവരം ലക്ഷദവമഡില്ലജോത പരഡിശ്രമവരം കധരദവരം 
  അപൂര്ണമജോണന്റ്    -ജജജോണ്.എഫന്റ്.സകന്നഡഡി

● ഒര വദക്തഡിസയ പരജോജയസപ്പടുതജോന് വളസര
എളുപ്പമജോണന്റ്  അയജോസള   വഡിജയഡിക്കുവജോനജോണന്റ്
പ്രയജോസെരം     -ജഡജോ.എ.പഡി.സജ അബ്ദുള് കലജോരം

     Emmanuel Christy

                                                                                        VIII A       
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പഴടഞ്ചയോല്ലുകള്
1.ഉപ്പുതഡിന്നവന് സവള്ളരം കുടെഡിക്കുരം.

2.കുത്തുസകജോണ കജോളസയജപജോസല.

3.കരയഡിട മജീന് ജപജോസല.

4.കഡിടജോത മുന്തഡിരഡി പുളഡിക്കുരം.

5.മണരം സപണരം നന്നജോകഡിയജോല് നന്നജോകുരം.

6.സമസല്ലതഡിന്നജോല് മുള്ളുരം തഡിന്നജോരം.

7.അധഡികമജോയജോല് അമൃതരം വഡിഷരം.

8.കണടെച്ചജോലഡിരടജോവഡില്ല.

9.സചരപ്പഡിസനജോതന്റ് കജോലന്റ് മുറഡികണരം.

10.മഡിണജോപ്പൂച്ചകലമുടെക്കുരം.

11.അമ്മ ജതജോടുകടെന്നജോല് മകള് പുഴകടെക്കുരം. 

12.കജോക കുളഡിച്ചജോല് സകജോകജോകുജമജോ .
13.അജട പഡിടെഡിച്ചന്റ് സമജത കഡിടെതഡിയജോല് കഡിടെജകജോ.

14.ഒര രജോത്രഡികന്റ് ഒര പകല്.

15.ചത കുടഡിയുസടെ ജജോതകരം ജനജോകജീടന്റ് കജോരദമഡില്ല.

16.സചമ്മജീന് തളദജോ മുജടജോളരം, പഡിജന്നരം തളദജോ ചടജീലന്റ്.
17.കുരംഭതഡില് മഴ സപയജോല് കുപ്പയഡിലരം മജോണഡികദരം.
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18.കുരക്കുരം പടഡി കടെഡികഡില്ല.

19.മജോജപ്ലേസന വജോക്കുരം പജഴ ചജോക്കുരം ഒര ജപജോസല.

20.പുതന് സപണന്റ് പുരപ്പുറരം തൂക്കുരം.

21.ഒജോളരം നഡിന്നഡിടന്റ് കടെലഡി  ല് ഇറങജോജമജോ.

22. കജോടെഡിയജോയജോലരം മൂടെഡിക്കുടെഡികണരം.

23.കണറഡിയജോതവന് സകജോണറഡിയുരം
24.ആനകന്റ് തടെഡിഭജോരരം ഉറുമഡിനന്റ് അരഡിഭജോരരം

                                                                     

                                                                          Alvin Joseph
  III B
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ടകയോചത്തിയത്തില ൂടട

        മുറസത മുല്ലയന്റ് കന്റ്  മണമഡില്ല എന പറയുന്നത ജപജോസല സെസ്വന്തരം 

നജോടഡിസല സെവഡിജശേഷതകള് ജനങള് അറഡിയ ുന്നഡില്ല. പണതഡിനു 

ജവണഡിയുള്ള പജോച്ചഡിലഡിനഡിടെയഡില്  ജനങള് സെസ്വന്തരം നജോടെഡിസന 

ആഴങളഡിജലകന്റ് ഇറങഡി സചല്ല ുന്നഡില്ല. എന്നജോല് ഞജോന് അവഡിജടെകന്റ് 

ഇറങഡിസച്ചന്ന ു. 

ടെ റഡിസെന്റ്  റ ുകള്ക ു ജവണഡി അലങ്കരഡിച്ച പജോതയഡിലസടെ 

നടെന നജീങ ജമജോള് എസന മനസഡില് ഇടെരം ജതടെഡിയതന്റ് ഇന്തദയഡില് 

കച്ചവടെതഡിനജോയഡി വന്നന്റ് ആദദമജോയഡി ജകജോഴഡിജകജോടെന്റ് കജോലകുതഡിയ 

വജോസെന്റ് ജകജോഡ ഗജോമയുസടെ ശേവകുടെഡിരരം അടെങഡിയ സസെനന്റ് ഫജോന്സെഡിസെന്റ് 

ജദവജോലയമജോണന്റ്. അവഡിസടെ പുറതന്റ് വഡിവഡിധതരരം വസ്ത്രങള്, മരതഡില് 

സകജോതഡിയുണജോകഡിയ പല പല രൂപങള് മുതലജോയവ വഡില്ക്കുന്ന 

ധജോരജോളരം വഡില്പ്പനകജോസര കജോണജോരം. പള്ളഡിയുസടെ പരഡിസെരതഡില് പള്ളഡിസയ

കുറഡിച്ച ുള്ള വഡിവരങള ുരം നഡിര്ജദ്ദേശേങളുരം കജോണജോരം. കല്ലഡില് പലതരരം 

ലഡിപഡിയഡില് പലപല ഭജോഷകള് സകജോതഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ു. വജോസെന്റ് ജഗജോഡഗജോമ 

മരഡിച്ചന്റ്  നജോലഞ്ചന്റ് വര്ഷങള്ക ു ജശേഷരം അജദ്ദേഹതഡിസന മകന് വന്നന്റ് 
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ഭഗൗതഡികജോവശേഡിഷങള് സകജോണ ു ജപജോസയങ്കഡില ുരം  ശേവകുടെജീരരം ഇന്ന ുരം 

അലങ്കരഡിച്ച ുവച്ചഡിട ുണന്റ്. അവഡിസടെ നഡിന്ന ുരം ഞജോന് ജപജോയതന്റ് പണന്റ് 

സകജോച്ചഡിയഡില് ജജീവഡിച്ചഡിര ുന്ന ഡച്ചന്റ് ഗവര്ണറ ുസടെ വസെതഡിയഡിജലകജോണന്റ് . 

ഇജപ്പജോഴസത സെര്കജോര് അസതജോര മദ സെഡിയമജോകജോന് തജീരമജോനഡിസച്ചങ്കഡിലരം

പഡിന്നജീടെന്റ് ഒര പ്രതഡികരണവരം കണഡില്ല . . ഇജപ്പജോള് അവഡിസടെ കജോണജോന് 

ഒനമഡില്ല. കുസറ ഇരടറകളുരം അതഡിനന്റ് കജോവലജോയഡി  ഒരജോള് മജോത്രവരം . 

അവഡിസടെ നഡിന പുറതഡിറങഡിയജപ്പജോള് ഞജോന് കണതന്റ് 

സകജോച്ചഡിയ ുസടെ ഇജപ്പജോഴസത മുഖമജോണന്റ്.  പജോതജയജോരങളഡില് 

മജോലഡിനദകൂമജോരങള് . ക ുസറ ടെ റഡിസ ുകള് അത ജഫജോജടജോയഡില് 

പകര്ത ുന്ന ു. ജനതജോകന്മജോരസടെയുരം ഭരണകര്തജോകളുസടെയുരം അശ്രദ്ധ 

അസല്ലങ്കഡില് ക രതസകജോണന്റ് സകജോച്ചഡിയഡിസല ചരഡിത്ര സെവഡിജശേഷതയ ുള്ള 

പല സലങള് ചരഡിത്രതഡിസന ഓര്മകളജോയഡിതജീരരം. അങസന 

പലകജോരദങള് ചഡിന്തഡിച്ചന്റ് അല്പരം ശേജോന്തതയന്റ് ക ു ജവണഡി ഞജോന് കടെല് 

കരയഡിജലക്കു നടെന്ന ു നജീങഡി... 

 Muhammed Imthiyas

   IX A             
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വള്ളയതയോള് നയോരയോയണയമയനയോന്
                                                                                           

മലയജോള സെജോഹഡിതദതഡിസല ആധുനഡിക
കവഡിത്രയതഡില് പ്രധജോനഡിയജോയ  വള്ളജതജോള്
നജോരജോയണജമജനജോന് 1979 ഒജകജോബര് 16 നന്റ് തഡിരൂര്
തജോലൂകഡില്  വള്ളജതജോള് തറവജോടഡില് ജനഡിച. ഭജോരത
സെരംസെന്റ് കജോരതഡിസന കപതൃകതഡില് അഭഡിമജോനരം സകജോണഡിരന്ന
കവഡി സെമകജോലഡിക സെജോമൂഹഡിക ജജീവഡിതസതയുരം  പ്രശ്നങജളയുരം തസന  
കവഡിതകളഡില് വരചകജോടഡി. സെസ്വജോതനദസെമരസത ജപ്രജോതജോഹഡിപ്പഡിക്കുന്ന 
വഡിധതഡിലള്ള  ജദശേജോഭഡിമജോനപരമജോയ കൃതഡികള് അജദ്ദേഹരം 
രചഡിച്ചഡിടണന്റ്.ബനനസനജോയ  അനഡിരദ്ധന്, ശേഡിഷദനുരം മകനുരം, 

മഗന്റ് ദലനമറഡിയരം, ഗണപതഡി, സകജോചസെജീത, അച്ഛനുരം മകളുരം, 

സെജോഹഡിതദമഞ്ജരഡി 11 ഭജോഗങള് ഇവയജോണന്റ് പ്രധജോന കദതഡികള്. 

സെസ്വജോതനദസെമരപ്രവര്തനങളഡില് സെജജീവമജോയന്റ് ഏര്സപ്പട. ജദശേജീയ 
കവഡി എന്ന അരംഗജീകജോരരം ലഭഡിച. കഥകളഡിയുസടെ പരഡിജപജോഷണതഡിനജോയഡി 
സചറുതരതഡിയഡില് ജകരള കലജോമണ്ഡലരം സജോപഡിച. 1958 മജോര്ച്ചന്റ് 13 നന്റ് 
അന്തരഡിച.

    

Abdul Ahadh K H          
    VIII A                  
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 പജോതയഡിസല സവളഡിച്ചരം

                          തനഡിക്കു സെമൂഹതഡില് ജവണത്ര അരംഗജീകജോരരം 
കഡിടഡിയഡില്ല എന്ന ജതജോന്നല്  ദഡിനരം ജതജോറുരം അചദ ുതന് നജോയസര 
മുറഡിസപ്പടുതഡിസകജോണഡിരന. ചുറരം കജോണന്ന പല വദക്തഡികളുസടെയുരം 
ജഫജോജടജോ പത്രതഡില്വരന്നതന്റ് അജദ്ദേഹസതജവദനഡിപ്പഡിച ഒരതരരം 
അസൂയതസന്നയജോയഡിരന അതന്റ്. എങസന തജോന് അവഗണഡികസപ്പടുന 
എന്നന്റ് അജദ്ദേഹതഡിനന്റ് മനസഡിലജോയഡില്ല . കുജറക സടെ അരംഗജീകജോരസമജോസക 
പ്രതജീക്ഷഡിച്ചജോണന്റ് നജോടഡില് വന്നന്റ് സഡിരരം തജോമസെമജോകഡിയതന്റ്.
                                അങസനയഡിരഡിക്കുജമജോഴജോണന്റ് ജര്മനഡിയഡില് 
ഏസറകജോലരം കഴഡിച്ച സുഹൃതന്റ് മധുവഡിസന കണമുടഡിയതന്റ്. വഡിജദശേവജോസെരം 
കഴഡിഞ്ഞു നജോടഡില് വന്ന മധു ഒര സചറഡിയ വദവസെജോയരം തടെങഡി. 
ആദദസമജോസക സെജോമതഡിക ജനടരം കമ്മഡിയജോയഡിരന. എന്നജോല് കജമണ 
സെമൂഹതഡില് അജദ്ദേഹതഡിനന്റ് അരംഗജീകജോരരം ലഭഡിച. നജോടഡിസല പ്രശ്നങള് 
മനസഡിലജോകജോനുരം പഠഡിക്കുവജോനുരം അജദ്ദേഹരം തജോല്പരദരം കജോണഡിച. 
മജോനദമജോയ സപരമജോറരം സകജോണരം ലജോജഭച്ഛയഡില്ലജോത ജസെവന മജനജോഭജോവരം 
സകജോണരം മധു സപസടന്നന്റ് നജോടകജോരസടെ സുഹൃതജോയഡി. അതന്റ് 
അജദ്ദേഹതഡിസന വദവസെജോയജതയുരം സെഹജോയഡിച. സെഹകരണ 
മജനജോഭജോവജതജോസടെ സതജോഴഡിലജോളഡികളുരം മുജന്നജോട വന. അജപ്പജോള് മധുവഡിസന
ആത്മവഡിശേസ്വജോസെരം വര്ധഡിച. അതഡിനു ജശേഷരം എല്ലജോ കജോരദങളഡിലരം 
അജദ്ദേഹരം നജോടകജോജരജോസടെജോപ്പരം ഉണജോയഡിരന. സെമജോധജോന പൂര്ണമജോയ 
ജജീവഡിതതഡിനന്റ് ഇതന്റ് വഴഡി സതളഡിച അചച്യുതന് നജോയര് ഒന രണ 
പരജോതഡികള് മധുവഡിസന മുന്പഡില് നഡിരതഡി നജോടഡിസല ആളുകളുസടെ 
സപരമജോറതഡില് അജദ്ദേഹരം കുറങള് കണ അവര് തസന്ന ജവണ 
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ബഹുമജോനജതജോസടെ കജോണന്നഡില്ല എന്നതജോയഡിരന മസറജോര സെങ്കടെരം. 

മധുവഡിനന്റ് കജോരദരം മനസഡിലജോയഡി. മധു മസറജോര കജോരദരം പറഞ്ഞു. ബഹുമജോനരം 
ജചജോദഡിച വജോജങണ ഒന്നല്ല ,സകജോടുക്കുക മജോത്രജമ നജോരം സചയഡിടള്ളു. 
ആദരജവജോസടെ അവജരജോടെന്റ് സെരംസെജോരഡിക്കുകയുരം അവരസടെ പ്രശ്നങള് 
മനസഡിലജോക്കുകയുരം സചയ്യുക. അവര് നമുകന്റ് ആദരവന്റ് തഡിരഡിസക തരരം. ചഡില
കജോരദങളഡില് നജോരം അവജരകജോള് മുന്നഡിലജോയഡിരഡിക്കുരം . പസക്ഷ അത മറന
ജവണരം നജോരം അവജരജോടെന്റ് ഇടെസപജടെണതന്റ്. അവരഡിസല നന്മകസള നജോരം 
മനസഡിലജോക്കുകയുരം അരംഗജീകരഡിക്കുകയുരം സചയജോല് നജമ്മ അവര് 
സെസ്വജീകരഡിക്കുരം. പസക്ഷ നമ്മുസടെ ആത്മജോര്ത്ഥതയഡില് ഒടരം കളങ്കരം 
ഉണജോവജോന് പജോടെഡില്ല. ഈ സെമജീപനതഡിനുരം തഡിരഡിസക എജപ്പജോഴുരം നല്ല 
പ്രതഡികരണരം ലഭഡിക്കുരം.

“മൂലദങള് കകമജോറുജമജോഴജോണന്റ്                  
 അവയുസടെ മൂലദരം വര്ദ്ധഡിക്കുന്നതന്റ് ”

 

                                                              

                                                                Nuhman A.N   
                                                                                            IX A
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ന ുറുങ്ങുകള് 

കണ്ടുപത്തിടത്തിതശം
            പ്രശേസ്ത ശേജോസ്ത്രജ്ഞന് ജതജോമസെന്റ്
ആല്വജോ എഡഡിസെണ് ഒര പജോര്ടഡിയഡില്
പസങ്കടുക്കുകയജോയഡിരന. ആതഡിജഥയസന
സപജോങച്ചവരം അതഡിഥഡികളുസടെ സപരമജോറവരം
ഒനരം മുപ്പര്കന്റ് രസെഡിച്ചഡില്ല. ആരരം
കജോണജോസത വല്ല വഡിധതഡില് അവഡിസടെ
നഡിനരം രക്ഷസപ്പടജോല് മതഡിസയന കരതഡി. 
പ ുറജതക്കുള്ള വജോതഡിലഡിനടുസതതഡിയ
അജദ്ദേഹസത ആതഡിജഥയന് അജപ്പജോഴജോണന്റ് കജോണന്നതന്റ്. ഒജോ മഡിസര് 
എഡഡിസെണ്, തജോങ്കള്കന്റ് സെസ്വജോഗതരം. തജോങ്കള് കൂടെഡി ഞങജളജോസടെജോപ്പമുണന്റ്, 
ഇതന്റ് വലഡിസയജോര ബഹുമതഡിയജോണന്റ്. കൂ ടതഡില് ജചജോദഡികസട, തജോങ്കള് 
ഇജപ്പജോള് എന്തജോണന്റ് കണപഡിടെഡിചസകജോണഡിരഡിക്കുന്നതന്റ്.
         പുറജതക്കുള്ള വഴഡി എഡഡിസെണ് പറഞ്ഞു.

വനീടുശം മറവത്തിയുശം 
     പ്രഡിസണ് സെര്വകലജോശേജോലയഡിസല ഒര ഉയര്ന്ന ഉജദദജോഗസന് ഒര 
ദഡിവസെരം, "ആല്ബര്ടന്റ് സഎന്സജീസന വജീടെന്റ് എവഡിസടെയജോണന്റ്? ദയവജോയഡി 
പറഞ്ഞു തരജോജമജോ?”
സഎന്സജീസന ജജീവനന്റ് ഭജീഷണഡി ഉണജോയഡിരന്നതസകജോണന്റ് സുരക്ഷജോ 
കജോരണങളജോല് വഡിലജോസെരം നല്കജോന് ഉജദദജോഗസന് 
വഡിസെമ്മതഡിച.അജപ്പജോള് സപസടന്നന്റ് ജഫജോണഡിലൂസടെ ജകട ശേബരം ഒര കുശേ ു 
കുശേ ുപ്പജോയഡിമജോറഡി.
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                           മഡിസര് .....നഡിങള് അതമറജോര്ക്കുരം പറഞ്ഞു 
സകജോടുകജോതഡിരന്നജോല് മതഡി. ഇതന്റ് സഎന്സജീന് തസന്നയജോണന്റ്. ഒന്നന്റ് 
നടെകജോനഡിറങഡിയതജോയഡിരന. മടെകതഡില്, ഏജതജോ 
ആജലജോചനകള്കഡിടെയഡില് വജീടെന്റ് എവഡിസടെയജോസണന്ന കജോരദരം 
ഞജോനങ്ങുമറനജപജോയഡി.                                                      

 
    

Umer Mukthar   
IXA             
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     പൂമയോറ     

പജോറഡിപ്പജോറഡി വരസന്നജോര 
പൂഞ്ചഡിറകുസള്ളജോര  പൂമജോറ

സപജോന്നഡിന് കസെവമുടുപ്പുമണഡിഞ്ഞന്റ്
ജതന്നുകരകയജോജണജോ നജീ?
എനസടെ വജീടഡില് വന്നജോസട
എജന്നജോസടെജോതന്റ് കളഡിച്ചജോസട

ആടെജോരം, പജോടെജോരം പജോടെഡി രസെഡികജോരം
പൂഞ്ചഡിറകുസള്ളജോര  പൂമജോറ
നഡിസന്ന കജോണജോന് എന്തഴകന്റ്

സപജോന്നഴകുസള്ളജോര പൂഞ്ചഡിറകന്റ്
ആര തന ഈ അഴകന്റ് 
ആര തന ഈ അഴകന്റ് 

എനഡിക്കുരം തരജമജോ ഈ അഴകന്റ്
എനഡിക്കുരം തരജമജോ ഈ അഴകന്റ്
നഡിസന്ന ജപജോസല പറന്നജീടെജോന്
മനസഡിനുള്ളഡിസലജോരഭഡിലജോഷരം

Alham Laaique S
                  IV A          
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കടങ്ക ഥകള്

 വന്നപ്പരം ചൂടെന്റ് ജപജോയജപ്പജോ ഇരടന്റ്  - സൂരദന്
തഡിന്നഡില്ല കുടെഡികഡില്ല തല്ലു സകജോണജോല് മഡിണകയുമഡില്ല - സചണ
കജോലഡില്ലജോതവന് പുഴ നജീന്തഡികടെക്കുരം - പജോമന്റ്
ഞജോസനജോന മഡിണഡിയജോല് ജലജോകരം വഡിറയരം - ഇടെഡിസവടന്റ്
മണഡിയടെഡിച്ചജോല് കൂകഡി വഡിളഡിച്ചന്റ് സപരമജോജമജോടുരം  - തജീവണഡി
പകസലല്ലജോരം മഡിന്നഡിമഡിന്നഡി രജോത്രഡി ഇരടറയഡില് - കണന്റ്
അപ്പരം ജപജോസല ഒര ഉണ അലരം മജോത്രരം തല - ആന 
കജോലകതഡിയജോല് തല പഡിളരരം - കത്രഡിക
പജോല് സമജോന്തഡിയജോല് കരഡിമജീന് - കണന്റ്
ആശേജോരഡി മൂശേജോരഡി സചതജോത മരരം സവള്ളതഡിലഡിടജോല്    

ചജീയജോത മരരം-മുതല
കജോളകഡിടെക്കുരം കയര് ഒജോടുരം - മതന്
സകജോറഡിയഡിരഡിക്കുരം കുളരം വറഡി വറഡി - നഡിലവഡിളകന്റ് 

                                                             
                                                              
                                                             

                Steeve      
                                                                                                                 III B
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പുസ്തക യലയോകശം

ജകരളചരഡിത്രരം                              -    പ്രഫ.ശ്രജീധരജമജനജോന്

ജകരളരം 2000                                  -     ജകരള ഭജോഷജോ ഇന്സഡിറഫ്യൂടന്റ്

ജകരളതഡിസല ഇന്നസലകള്             - സക. എന് .ഗജണശേന്റ്

ജകരളചരഡിത്രരം                              - രജോജന് ഗുരകള്, രജോഘവവജോരഡിയര്

ജകരളവരം സെസ്വജോതനദസെമരവരം           -  പ്രഫ.ശ്രജീധരജമജനജോന്

ജജോതഡി വദവസെന്റ്  ഥഡിതഡിയുരം ജകരളചരഡിത്രവരം -  പഡി. സക.ബജോലകൃഷ്ണന്

Aliahzer M. G   
 IX A        
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കടങ്കഥകള്
* അടെയുസടെ മുന്പഡില് സപരമടെ - ജതനജീച്ചകടെന്റ്
* കണജോല് കുരടെന് കജോരദതഡില് വമന് - കുരമുളകന്റ്
* അടുകള ജകജോവഡിലഡില് മൂനണ കദവങള് - അടുപ്പന്റ്
* അടെക്കുരം തറക്കുരം കഡിങഡിണഡിപ്പതജോയരം - കണന്റ്
* അമജോസട പടഡികന്റ് മുജമജോടന്റ് വജോലന്റ് - ചഡിരവ                                
* മണഡിനടെഡിയഡില് സപജോന്നമ്മ – മഞ്ഞള്                                              
* സവള  ുത ഒരമ്മയന്റ് കറ ുത മകള് - ഏലകജോയ
* മ ുള്ള ുണന്റ് മ ുരഡികല്ല കകപ്പ ുണന്റ് കജോഞ്ഞഡിരമല്ല - പജോവയ
* കജോറജതജോടുരം കുടെവയറന് - ബലൂണ്
* എസടല്ല ുള്ള കുടപ്പനന്റ് ഒറകജോലന്റ് - കുടെരം
* സവള്ളസപ്പജോതഡിയഡില് സവള്ളഡിജകജോലന്റ് - വജോഴപ്പഡിണഡി
* അകമഡില്ല പുറമഡില്ല സഞടഡില്ല വടയഡില - പപ്പടെരം
* എസന്ന സതജോടജോല് സതജോടവസന തടരം - കറണന്റ്
* കുത്തുന്ന കജോളകന്റ് കണന്റ് പഡിന്നഡില് - സൂചഡി
* ജകജോടക്കുള്ളഡില് സവള്ളപ്പടജോളരം - പല്ലന്റ്
* സചടെഡിയഡില് കജോയ കജോയഡില് സചടെഡി - കകതച്ചക
* കറഡിക്കു മുമന് ഇലകന്റ് പഡിമന് - കറഡിജവപ്പഡില
* ഒര കുന്നഡിനന്റ് രണന്റ് കുഴഡി - മൂകന്റ്

 Ashin George     
 II B            
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      മത സയന്ദേശങ്ങള്

“നഡിസന്നജപ്പജോസല നഡിസന അയല്കജോരജനയുരം
ജസ്നേഹഡിക്കുക.”                             

                                                                           -ജയശു കഡിസ
“ജലജോകജോസെമസ്തജോ സുഖഡിജനജോ ഭവന്തു”
                                                                               -ഹഡിന്ദുമതരം
“ഹഡിരംസെ പജോടെഡില്ല”
                                                                               -ബുദ്ധമതരം
“ഒര ജജോതഡി,ഒര മതരം,ഒര കദവരം മനുഷദനന്റ് ”
                                                                 -ശ്രജീനജോരജോയണഗുര
“നജീ നഡിസന അയല്കജോരജനജോടെന്റ് ക്ഷമഡിക്കുന്നതന്റ്
ജപജോസല കദവരം നഡിജന്നജോടെന്റ് ക്ഷമഡിക്കുന”
                                                                              -കബബഡിള്
“സെതദരം പറയണരം,പ്രഡിയരം പറയണരം
അപ്രഡിയമജോയ സെതദരം പറയജോതഡിരഡികണരം”

-സെതദജോര്ത്ഥപ്രകജോശേരം

                          Mohammed Rasik
                                                                          IX D
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       പഴടഞ്ചയോല്ലുകളുശം അവയുടട വത്തിശദനീകരണങ്ങളുശം

➢ വഡിസതടുത്തുണരതന്റ് - വഡിതഡിനു
വച്ചഡിരഡിക്കുന്ന ധജോനദസമടുതന്റ് ഉണജോല്
നജോജളകന്റ് ഭക്ഷണരം ലഭഡികഡില്ല. കരതഡി
വജയണതന്റ് കരതഡി വയണരം.

➢ തജോളുരം തകരയുരം മുമ്മജോസെരം 
ചജകരം മജോജങരം മുമ്മജോസെരം 
ജചജനരം കൂര്ജകരം മുമ്മജോസെരം 
അങജനരം ഇങജനരം മുമ്മജോസെരം -
                 ഓജരജോ ഋതവഡിലരം ഉണജോകുന്ന ഭക്ഷണങള്കന്റ് 
പ്രജോധജോനദരം സകജോടുതഡിരഡിക്കുന. മൂനമജോസെങളഡിലജോയജോണന്റ് 
പ്രജോജദശേഡിക ഭക്ഷണകമരം ഉണജോയഡിരന്നതന്റ്. 
ഭക്ഷണകവവഡിധദമജോണഡിവഡിസടെ പ്രകടെമജോകുന്നതന്റ്.

➢  ആയഡിരരം മജോങയന്റ്   അരപ്പൂളു ജതങ-

 ആയഡിരരം മജോങയുസടെ പുളഡിമജോറുവജോന് അരപ്പൂളു ജതങ മതഡി.
➢  അന്ന വഡിചജോരരം മുന്നവഡിചജോരരം-  ആഹജോരതഡിന കജോരദമജോണന്റ് 

പ്രഥമമജോയഡിടള്ളതന്റ്, മസറന്തുരം അത
കഴഡിഞ്ഞഡിജടയുള.

➢  അന്നബലരം പ്രജോണബലരം
 അന്നജോഹജോരതഡിസന ശേക്തഡിസകജോണജോണന്റ്           

➢ ജജീവന് നഡിലനഡിലന്റ് ക്കുന്നതന്റ്.                               
       Mohammed Yasin         

                                                    III B                 
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ജവഹര്ലയോല ടനഹയ്റു

                         

            ഇന്തദയുസടെ ആദദപ്രധജോനമനഡിയുരം ഇന്തദന്
ജനജോധഡിപതദതഡിസന മുഖദശേഡിലഡിയുമജോയ ജവഹര്ലജോല്
സനഹന്റ്റു,  ജമജോതഡിലജോല് സനഹന്റ്റുവഡിസനയുരം സെസ്വരൂപന്റ്
റജോണഡിയുസടെയുരം മകനജോയഡി 1889 നവരംബര് 14- നജോണന്റ്
ജനഡിച്ച ു.   12 വയസ്സുവസര വജീടഡില് വച തസന്നയജോണന്റ്
സനഹന്റ്റു പഠഡിച്ചതന്റ്. 12- ാജോരം വയസഡില് ഉപരഡിപഠനതഡിനജോയഡി 
ഇരംഗ്ലണഡിജലക്കു ജപജോയഡി. ഹജോജനജോ പബഡികന്റ് സ്കൂളഡിലരം ജകജോളജഡിലമജോയഡി 
വഡിദദജോഭദജോസെരം പൂര്തഡിയജോകഡി. പ്രകൃതഡി ശേജോസ്ത്രതഡിലരം ,ബജോരഡിസെന്റ് റര് 
പരജീക്ഷയഡിലരം വഡിജയഡിച്ചന്റ് 1912 ല് ഇന്തദയഡില് മടെങഡിസയതഡി. 
അലഹബജോദന്റ് കഹജകജോടെതഡിയഡില് വകജീലജോയഡി ജജീവഡിതമജോരരംഭഡിച്ച 
അജദ്ദേഹരം 1912 സല ബന്ദഡിപ്പൂര് ജകജോണ്ഗ്രസെന്റ് സെജമ്മളനജതജോസടെയജോണന്റ് 
ജദശേജീയ പ്രസജോനതഡില് പങ്കജോളഡിയജോകുന്നതന്റ്. 1916 ല് കമലജോകഗൗളഡിസന 
വഡിവജോഹരം കഴഡിച. 1917 നവരംബര് 19 നജോണന്റ് ഇന്ദഡിരജോ പ്രഡിയദര്ശേഡിനഡി 
എന്ന മകള് ജനഡിക്കുന്നതന്റ്. 1921 മുതല് 1945 വസര ആറുതവണ 
അജദ്ദേഹരം ജയഡില്വജോസെമനുഭവഡിച. 

                  സെസ്വജോതനദസെമരതഡില് ഗജോനഡിജഡിയുസടെ വലരംകകയജോയഡിരന്ന
സനഹന്റ്റു സെസ്വജോതനദതഡിസന ആദദ 17 വര്ഷങളഡില് ഇന്തദസയ 
പുജരജോഗതഡിയഡിജലകന്റ് നയഡിച.
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                           1947 ആഗസന്റ് 15 നന്റ് ഇന്തദ സെസ്വജോതനദരം 
ജനടെഡിയജപ്പജോള് ആദദ പ്രധജോനമനഡിയജോയഡി. 1964 ല് മരഡിക്കുന്നതവസര ആ 
പദവഡിയഡിലഡിരന  അജദ്ദേഹരം. 1964 സമയന്റ് 27 നന്റ് ഹൃദയജോ ഘജോതതജോല് 
അന്തരഡിച.

  Emmanuel Christy
            VIII A          
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 സഹയോയത്തിയയോയ അനനീഷയ്       
      അനജീഷന്റ് വയസന്റ് 14. കരഡിങ്കല് സതജോഴഡിലജോളഡിയജോയഡിരന്ന  മുകുന്ദജനയുരം 
മല്ലഡികയുജടെയുരം മകനജോണവന്. ഒര ദഡിവസെരം പണഡിക്കുജപജോയ അവസന 
അച്ഛനുരം അമ്മയുരം ഒര അപകടെതഡില് സകജോല്ലസപ്പട. അനജോഥരജോയ മൂന 
കുഞ്ഞുങള് ,അവരസടെ ഭജോവഡിസയ ഒജോര്തന്റ് അവന് ജതങ്ങുരം. പടഡിണഡി ഒര 
ജചജോദദചഡിഹ്നമജോയഡി മുന്നഡില് നഡില്ക്കുന്നത കണ അനജീഷന്റ് 
പണഡിക്കുജപജോകുവജോന് തടെങഡി. മഡിനഡിജമജോള് ഒര കുടുരംബനജോഥസയജപജോസല 
അവര്കന്റ് ഭക്ഷണരം വചസകജോടുത്തു. അവര് സെജന്തജോഷജതജോസടെ 
കഴഡിഞ്ഞുജപജോവന . ഒരഡികല് ജഹജോടലഡില് അപരഡിചഡിതനജോയ ഒരജോള് 
അനജീഷഡിസന അജനസ്വഷഡിച വന. അയജോള്      അനജീഷഡിസന പഫ്യൂണജോയഡി 
തഡിരഞ്ഞടുത്തു. തരജകടെഡില്ലജോത ശേമളരം. അവന് തസന അനഡിയജനയുരം 
അനഡിയതഡിജയയുരം സെന്റ് കളഡില് പഠഡിപ്പഡിച. ഒരഡികല് അവന് നഗരതഡില് 
നഡിന വജീടഡിജലകന്റ് ജപജോയജപ്പജോള് കരയുന്ന ഒര കുടഡിസയ കണ. അനജീഷന്റ് 
ആ കുടഡിയുസടെ അരഡികഡിസലതഡി ,മൂന ദഡിവസെമജോയഡി അവള് കഞ്ഞഡി 
കുടെഡിച്ചഡിടഡിസല്ലന്നന്റ് ജകടജപ്പജോള് അവസന കണ നഡിറഞ്ഞു. അവസനയുരം കൂടഡി 
വജീടഡിസലതഡിയജപ്പജോള് മഡിനഡിജമജോള് വജോതഡില്കല് തസന്നയുണജോയഡിരന. 

നഡിറഞ്ഞ മനജസജോസടെ അവള് അവസന സെസ്വജീകരഡിച. ഒനരം ജചജോദഡികജോസത 
തസന്ന അവള്സകല്ലജോരം മനസഡിലജോയഡിരന. മഡിനഡിജമജോള്
അവനന്റ് ഭക്ഷണരം നല്കഡി. 
പുതഡിസയജോരതഡിഥഡികൂടെഡിസയതഡിയജപ്പജോള് ആ വജീടെന്റ് ഒര
സെസ്വര്ഗമജോയഡിതഡിര്ന.

                                                 
Anzil Rahman   

                                                                                   IX A                
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പൂവയ്

 

പൂജവ പൂജവ എന്തുരസെരം
നഡിസന്ന കജോണജോന് എന്തുരസെരം

പൂസമജോടെഡികജോണജോന് എന്തുരസെരം
പൂജവ പൂജവ എന്തുരസെരം

പൂവഡിന് ജതജനജോ എന്തുരസെരം
പൂവഡിന് നഡിറജമജോ എന്തുരസെരം

പൂജവ പൂജവ എന്തുരസെരം
നഡിസന്ന കജോണജോന് എന്തുരസെരം

        

                                                                     Alden Joseph
        IV A
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    കടങ്കഥകള്

• അജങസല വജീടഡിസല മുതശ്ശേഡികന്റ് ഇജങസല വജീടഡില് മുറമടെഡി 
-മുള

• അകത്തുനഡിനരം ജനജോകഡികജോണരം കജോണന്നസതല്ലജോരം        
ഉള്ളഡിലജോക്കുരം -കദജോമറ

• ആവശേദകജോര് വജോങ്ങുന്നഡില്ല വജോങ്ങുന്നവര് ഉപജയജോഗഡിക്കുന്നഡില്ല 
-  ശേവസപ്പടഡി

• കജോലഡില് പഡിടെഡിച്ചജോല് ജതജോളഡില് കയറുരം -കുടെ
• അകതന്റ് ജപജോയജപ്പജോള് പച്ച പുറത്തുവന്നജപ്പജോള് ചുവപ്പന്റ് 

-സവറഡില മുറുക്കുന്നതന്റ്
• ആയഡിരരം കണന് ആറഡില് ചജോടെഡി -വല
• ഒര കുതഡിനു കണന്റ് തറക്കുരം മറു കുതഡിനു കണടെയരം -ബള്ബന്റ്
• എനഡികന്റ് മൂന്നന്റ് കണകളജോണന്റ് എന്നജോല് എനഡികന്റ് കജോഴ്ചയഡില്ല-

ജതങ
• കുതഡിയജോല് മുളകഡില്ല ജവലഡിയഡില് പടെരരം -ചഡിതല്
• ഞ   ജോന് ജനജോകഡിയജോസലസന്ന ജനജോക്കുരം ,ഞജോന്

ചഡിരഡിച്ചജോല് അവനുരം ചഡിരഡിക്കുരം -കണജോടെഡി

      Arvin Alex
II A    
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യയോത്രയോ വത്തിവരണശം

                                  വസെന്തകജോലതഡിസല ചഡിങമജോസെതഡില്, 
ജകരളതഡിസന തലസജോന നഗരമജോയ
തഡിരവനന്തപുരജതക്കുള്ള യജോത്ര വളസര
ഹൃദദമജോയഡിരന. നഡിതദഹരഡിതഭരംഗഡി
കളഡിയജോടുന്ന ജതജോടങളുരം ,പൂകളരം
തജീര്ത മുറങളുരം, പച്ചപ്പടവഡിരഡിച്ച സനല്
പ്പജോടെങളുരം വഴഡിനജീജള കണ. അമൃത
കുരംഭങജളന്തഡിയ സതങഡിന് ജതജോപ്പുകളുരം അരവഡികളുരം ജതജോടുകളുരം 
കടെന്നന്റ് തഡിരവനന്തപുരതന്റ് എതഡിജച്ചര്ന്ന ഞങള് ആദദമജോയഡി 
പത്മനജോഭസെസ്വജോമഡിജക്ഷത്രമജോണന്റ് സെന്ദര്ശേഡിച്ചതന്റ് . ഇന്തദയഡിസല 

പുരജോതന ജക്ഷത്രങളഡില് ഒന്നജോയ 
ഇവഡിസടെ അനന്തശേയന രൂപതഡിലള്ള
മഹജോവഡിഷ്ണുവഡിജനയണന്റ് മജനജോഹരമജോയന്റ്
പ്രതഡിഷഡിച്ചഡിടള്ളതന്റ്.

അതഡിമജനജോഹരമജോയ ശേഡിലങളുരം, 

മണ്ഡപങളുരം ജക്ഷത്രതഡിന് കജോണജോരം. 

        നഡിരവധഡി പക്ഷഡികളുരം, മൃഗങളുമുള്ള കജോഴ്ചബരംഗ്ലജോവന്റ് 
സെന്ദര്ശേഡിച്ചതഡിനു ജശേഷരം ഞങള് മഫ്യൂസെഡിയതഡിജലകന്റ് ജപജോയഡി. 
മുന്തലമുറസയപ്പറഡി വഡിവരരം നല്കുന്ന രപമജോതൃകകളുരം, 
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കലജോരൂപങളുരം അവഡിസടെ കണ. കവകുജന്നരരം ജകജോവളരം 
കടെപ്പുറജതകജോണന്റ് ജപജോയതന്റ്. തള്ളഡികളഡിക്കുന്ന കടെലരം 
പജോറക്കുടങളഡില് ആഞ്ഞടെഡിക്കുന്ന തഡിരമജോലകളുരം, ജബജോടന്റ് യജോത്ര 
നടെത്തുന്ന വഡിജനജോദസെഞ്ചജോരഡികജളയുരം കണ. സൂരദജോസ്തമയജതജോസടെ 
ദജീപജോലരംകൃതമജോയ നഗരതഡിലൂസടെ ഞങള് മടെകയജോത്ര ആരരംഭഡിച.

                      

                       

        Ameer Ahsan
X A 
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                                   പ്രകൃതത്തിയസ്നേഹശം

                                പ്രകൃതഡിജയജോടെന്റ് ഇണങഡി
ജജീവഡിജകണതന്റ് നമ്മുസടെ ആജരജോഗദതഡിനുരം
വദക്തഡിതസ്വതഡിനുരം അനഡിവജോരദമജോണന്റ്. 
പജക്ഷ,ഉപജഭജോഗസെരംസജോരരം പ്രകൃതഡിസയ
ചൂഷണരം സചയ്തു നശേഡിപ്പഡിക്കുന്നതഡില് നസമ്മ
സകജോസണതഡിച്ചഡിരഡിക്കുന.അതസകജോണ തസന്ന പ്രകൃതഡിയുസടെ 
സെന്തുലനജോവസ നമുകന്റ് നഷമജോയഡി. പ്രകൃതഡിജക്ഷജോഭങള് 
ആവര്തഡിക്കുന,സവള്ളവരം,ശേ ുദ്ധവജോയുവരം മറരം കുറഞ്ഞു 
വരന.പ്രകൃതഡിയഡില് നഡിന്നന്റ് അകനസകജോണഡിരഡിക്കുന്ന മനുഷദന് 
മജനജോസെരംഘര്ഷങളുസടെ പഡിടെഡിയഡിലജോണന്റ്. ഇനഡിസയങ്കഡിലരം  പ്രകൃതഡികന്റ് 
ജദജോഷരം സചയജോസത  പ്രകൃതഡിജയജോടെന്റ് ഇണങഡി ജജീവഡിക്കുകയജോണന്റ് നജോരം 
സചജയണതന്റ്.നമ്മുസടെയുരം വരരം തലമുറയുസടെയുരം  ആജരജോഗദകരമജോയ 
ജജീവഡിതതഡിനന്റ് അതന്റ് ആവശേദമജോണന്റ്. ഹൃദയസത മഥഡിക്കുകയുരം മനസഡിസന 
ആകര്ഷഡിക്കുകയുരം ഭജോവനസയ ജസ്വലഡിപ്പഡിക്കുകയുരം സചയ്യുന്ന 
അക്ഷയഖനഡിയജോണന്റ് പ്രകൃതഡി.നമ്മുസടെ ശേരജീരതഡിനന്റ് ആജരജോഗദവരം  
ബുദ്ധഡികന്റ് ഉജതജനവരം ആത്മജോവഡിനന്റ് ആനന്ദവരം  സചയ്യുന്ന പ്രകൃതഡിസയ 
ഇനഡിസയങ്കഡിലരം ജസ്നേഹഡിക്കുക.

“മനുഷദസന ആവശേദതഡിനുള്ളതന്റ്
പ്രകൃതഡിയഡിലണന്റ്. അതദജോഗ്രഹതഡിനുള്ളതന്റ്
ഇല്ലതജോനുരം” 

  -ഗജോനഡിജഡി                                                Ahamed Faraz

 IX A                
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സത്തി. വത്തി. രയോമന്
                                 

                                   1888 നവരംബര് 7 നന്റ്
തഡിരച്ചഡിറപ്പള്ളഡിയഡില് ചന്ദ്രജശേഖരഅയരജടെയുരം
പജോര്വതഡി അമ്മജോളുസടെയുരം മകനജോയഡി സെഡി. വഡി. 
രജോമന് ജനഡിച. ചന്ദ്രജശേഖര സവങ്കഡിട രജോമന്
എന്നജോണന്റ് അജദ്ദേഹതഡിസന  മുഴുവന് ജപരന്റ് . 

            14- ാജോരം വയസഡില് രജോമന് ബഡി. എ. പഠനരം 
പൂര്തഡിയജോകഡി.1930 ല് രജോമന് പ്രഭജോവതഡിസന 
കണപ്പഡിടെഡിതതഡിനന്റ് ഭഗൗതജീക ശേജോസ്ത്രതഡിസല ജനജോബല് 
സെമ്മജോനരം അജദ്ദേഹതഡിനു ലഭഡിച.

                                
                                  കടെല്സവള്ളതഡിസന നജീലരഹസെദരം 
അനജോവരണരം സചയ സെഡി. വഡി. രജോമന് ശേജോസ്ത്രതഡിസന സെത 
ഉപകരണങളല്ല സെസ്വതനചഡിന്തയുരം 
കഠഡിനജോധസ്വനവമജോസണന്നന്റ് ഉഗൗന്നഡിപ്പറഞ്ഞു. 1934 ല് ഇന്തദന് 
അകജോദമഡി ഒജോഫന്റ് സെയന്സെന്റ് സജോപഡിച തടെര്ന്നന്റ് ബജോരംഗ്ലൂരഡില് 
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രജോമന് റഡിസെര്ച്ചന്റ് ഇന്സഡിറഫ്യൂടന്റ് എന്ന ഗജവഷണ സജോപനരം 
തടെങഡി. 1954 ല് ഭജോരതരത്ന പദവഡി നല്കഡി രജോഷ്ട്രരം സെഡി.വഡി. 
രജോമസന ആദരഡിച. ഭജോരതതഡിസന അഭഡിമജോനമജോയ 
ശേജോസ്ത്രജ്ഞന്മജോരഡില് പ്രമുഖനജോയ അജദ്ദേഹരം 1970 നവരംബര് 
21 നന്റ് ഇഹജലജോകവജോസെരം സവടെഡിഞ്ഞു.

Keness Edwin 
                                                                                                  VIII A
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പഴടഞ്ചയോല ുകള്
• അകത്തു കതഡിയുരം പുറത്തു പതഡിയുരം.

• അകലസത ബന്ധുവഡിജനകജോള് അരഡികസത ശേത്ര ു  നല്ലതന്റ്.
• അങജോടെഡിയഡില് ജതജോറതഡിനന്റ് അമ്മജയജോടെന്റ് .
• അച്ഛന് ആന ജകറഡിയജോല് മകനന്റ് തഴമ്പുണജോകുജമജോ ?
• അഞ്ചു വഡിരലരം ഒരജപജോലല്ല.

• അടെയ മടെഡിയഡില് വയജോരം ,അടെയജോമരമജോയജോജലജോ?

• അടെഡി സതറഡിയജോല് ആനയുരം വജീഴുരം.

• അടുതജോല് നകഡിസകജോല്ലുരം അകന്നജോല് സഞകഡിസകജോല്ലുരം.

• അണജോന് കുഞ്ഞുരം തന്നജോലജോയതന്റ്.
• അണജോന് മൂതജോലരം മരരം ജകറരം മറക്കുജമജോ.

• അതജോഴരം മുടെകജോന് നജീര്ജകജോലഡി മതഡി.
• അധഡികമജോയജോല് അമൃത ുരം വഡിഷരം.

• അപ്പരം തഡിന്നജോല് മതഡി,കുഴഡിസയജണണ.

• അമ്മയ പ്രജോണ ജവദന, മകള്കന്റ് വജീണ വജോയന.

• അല്പനന്റ് അര്ഥമുണജോയജോല് അര്ധരജോത്രഡികന്റ് കുടെ പഡിടെഡിക്കുരം.

• ആന സകജോടുതജോലരം ആശേ സകജോടുകരതന്റ്.
• ആന സമലഡിഞ്ഞജോല് സതജോഴ ുതഡില് സകട ുജമജോ.

• ആരജോനമ്മയ ഭജോന്തു പഡിടെഡിച്ചജോല് കജോണജോന് നല്ല
രസെരം.

       
                                                                                   Muhammad Nahwan T. A

          II B                  
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നന്മ മരശം

മരങള് സവടഡിമുറഡികരജത

മരങള് നജോടെഡിന്സെമതന്റ്         

മരങള് നടവളര്ജതണരം

മരങള് നമ്മുസടെ ഐശേസ്വരദരം 

നദഡിസയ കുരതഡി സകജോടുകരജത

മണലഡിന ജോയഡി സകജോല്ലരജത

പുഴകസളയജോര്ക്കുരം വഡില്കരജത

അവ കദവരം നല്കഡിയ വരദജോനരം

പ്ലേജോസെന്റ് റഡികന്റ് കഡിറ ുകള് ജവജണ ജവണ

കടെലജോസെന്റ് കൂടുകള് അനുജയജോജദരം

സവള്ളരം പജോഴജോയന്റ് കളയരജത

സവള്ളരം ജജീവന്നജോധജോരരം

Arun Sebastian           

VIII A
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ഭ ൂമത്തി

      സെഗൗരയൂഥതഡില് ജജീവന് നഡിലവഡില്ക്കുന്ന ഏകഗ്രഹമജോണന്റ് ഭ മഡി. 
ജകജോടെജോനുജകജോടെഡി ജജീവജജോലങസള ഉള്സകജോള്ളുന്ന ഭ മഡി. അതഡില് ഒര 
ജജീവഡിമജോത്രമജോണന്റ് മനുഷദന്. നമുകന്റ് ഈ ഭ മഡിയഡില് ജജീവഡികജോന് 
സെജോധഡിക്കുന്നതന്റ് വജോയുവരം സവള്ളവരം മറ ു ജജീവഡിവര്ഗങളുരം ഇവഡിസടെ 
ഉള്ളതസകജോണജോണന്റ്. ഇകജോരദങള് മനുഷദന് മറന്നന്റ് ജപജോകുന. വഡിവഡിധ 
ജജീവഡികളുസടെനഡിലനഡില്പ്പഡിനന്റ് ആധജോരമജോയ മണരം, സവള്ളവരം, വജോയുവരം 
ജജീവസന മജോലഡിനദങള് സകജോണന്റ് നഡിറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന. ഇന്നന്റ് 
വജോസെസലങള് ഒസന്നജോന്നജോയഡി നജോരം തകര്തന്റ് സകജോണഡിരഡിക്കുന. 

കുനകള് ഇടെഡിച നഡിരതഡി നജീരറവകള് വറഡിക്കുന, മജോത്രമല്ല കുന്നഡിടെഡിച്ചന്റ് 
മണഡിടന്റ് വയലകള് നഡികതഡി ഭ മഡിയഡിസല ജലസെരംഭരണഡികള് നജോരം 
ഇല്ലജോതജോക്കുന, വനങള് നശേഡിപ്പഡിക്കുന. മനുഷദര് സചയ്യുന്ന ഈ 
പജോതകങളുസടെസയല്ലജോരം ഫലമജോയഡി ഭ മഡി അതഡിജവഗതഡില് 
വജോസെജയജോഗദമല്ലജോസതജോരഡിടെമജോയഡി മജോറുകയജോണന്റ്. ഇതന്റ് ജപജോസല 
തസന്നയജോണന്റ് നജോരം മുജന്നജോടന്റ് ജപജോകുന്നസതങ്കഡില്  മനുഷദര്  ഉള്സപ്പസടെയുള്ള 
ജജീവജജോലങളുസടെ അന്തദമജോയഡിരഡിക്കുരം ഫലരം. അതഡിനജോല് നജോരം നമ്മുസടെ 
സെസ്വന്തരം ഭ മഡിസയ രക്ഷഡികജോനുള്ള പ്രവര്തനങളഡില് 
മുഴുജകണഡിയഡിരഡിക്കുന. അതഡിനു ജവണതന്റ്  "നമ്മള്
ഭ മഡിസയ സെന്റ് ജനഹഡിക്കുകയജോണന്റ് - 
സെന്റ് ജനഹഡിക്കുന്നതഡിസനജയ സെരംരക്ഷഡികജോനജോവ.”

  

Abdul Ahadh.K.H

VIII A        
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ഒയോണതലയ്

             
             കകതല്ലന്റ്, കയജോങ്കളഡി, ഒജോണപ്പടെ
എസന്നജോസക അറഡിയസപ്പടുന്ന ഈ കളഡികന്റ്
കളരഡിപ്പയറഡിസല സചറുരം കക പ്രജയജോഗമജോയഡി
സെജോമദമുണന്റ് വടെജക മലബജോറഡിലജോണന്റ്
ഓണതല്ലഡിനന്റ് ഏസറ പ്രചജോരമുണജോയഡിരന്നതന്റ്.
കളതഡിസന ഇരവശേത്തുരം തല്ലുകജോര്
അഭഡിമുഖമജോയഡി അണഡി നഡിരക്കുന ഉടുമുണന്റ് തറ ുടുത്തുരം രണജോരം മുണന്റ് 
അരഡിയഡില് മുറുകഡി സകടഡിയുമജോണന്റ് തല്ലഡിനന്റ് ഇറങ്ങുന്നതന്റ് . അഭഡിവജോദനവരം  
ഗുര വന്ദനവരം കഴഡിഞ്ഞജശേഷരം ഒര വഡിഭജോഗതഡിസപ്പട  തല്ലുകജോരഡില് ഒരജോള് 
ആര്പ്പുവഡിളഡിജയജോസടെ കളതഡിജലകന്റ് ചജോടെഡിയഡിറങഡി എതഡിര്കക്ഷഡിസയ 
ജപജോരഡിനു വഡിളഡിക്കുന.

അജപ്പജോള് പ്രജോയതഡിലരം കജോഴ്ചയഡിലരം  തലദനജോയ 
ഒരജോള് എതഡിര് ജചരഡിയഡില് നഡിന്നന്റ് അടഹജോസെജതജോടുരം ആര്പ്പുവഡിളഡിജയജോടുരം 
കൂസടെ കളതഡിജലകഡിറങ്ങുന. പഡിസന്ന സപജോരഡിഞ്ഞ തല്ലജോണന്റ്. കളഡി 
നഡിയനഡികജോന് ചജോതഡികജോര് എന്ന ജപരഡില് രണന്റ് അമയര്മജോര് ഉണജോകുരം. 

പഡിഴവ വരത്തുന്ന അടെഡികജോസര കളതഡിനു പുറതജോക്കുരം. കക 
പരതഡിയജോണന്റ് അടെഡിജകണതന്റ്.   
ഗ്രജീക്കുകജോരസടെയുരം ജറജോമജോകജോരസടെയുരം കജോയഡിക മതര
സെമ്പ്രദജോയങജളജോടുരം സെജോദ ൃശേദമജോയ ഓണതല്ലഡിസന
കുറഡിച്ചന്റ് പജോശജോതദ ക ൃതഡികളഡില് വര്ണഡിച്ചഡിടണന്റ്.

   Muhammed Shasin
     IX C       

സസെനന്റ് ജജജോണ് ഡഡി ബഡിജടജോസെന്റ്                                                                                49



നവതരരംഗരം

മഴ

പുതമഴ സപയ്യുജമജോള്

സചടെഡികള്സകല്ലജോരം ആനന്ദരം 

മഴ സവള്ളതഡില് തതഡികളഡിക്കുരം

കുടഡികള്ക്കുമജോനന്ദരം 

മഴ സപയ്യുജമജോള് സചറു -

സചടെഡികള് മുളയരം

ഭൂമഡിയജോസക പച്ചവഡിരഡിക്കുരം

മയഡിലകള് നൃതരം വയരം

മഴവഡില്ലുകള് വഡിരഡിയുരം

മഴ മഴ മഴ പുതമഴ

                                      

Al Ameen P.A       
II B               
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          അമ്മ
                                     
                                          ആ വര്ഷസത
ഏറവരം നല്ല ഉജദദജോഗസനുളള സെമ്മജോനരം
മ  ഹജോരജോജജോവന്റ് പ്രഖദജോപഡിച. സകജോടജോരതഡിസല
കജോരദസനന്റ് മഹജോരജോജജോവന്റ്
നവരത്നജമജോതഡിരരം സെമ്മജോനഡിച അജദ്ദേഹരം
കവകഡിടന്റ് വജീടഡിസലതഡി അമ്മയുസടെ
കജോല്സതജോടന്റ് വന്ദഡിച. പഡിന്നജീടെന്റ് ആ ജമജോതഡിരരം
അമ്മയന്റ് സകജോടുതന്റ് സകജോണന്റ് പറഞ്ഞു- അമ്മ,

അമ്മ എത്ര കഷസപ്പടഡിടജോണന്റ് എസന്ന ഈ നഡിലയഡില് എതഡിച്ചതന്റ്. 
സചറുപ്പതഡിസല എനഡികന്റ് അച്ഛസന നഷസപ്പട. എവഡിസടെസയജോസക 
ജജജോലഡിസചയഡിടജോണന്റ് അമ്മ.

                                       എസന്ന പഠഡിപ്പഡിച്ചതരം വളര്തഡിയതരം 
ഇന്നന്റ് മഹജോരജോജജോവന്റ് ഏറവരം നല്ല ജജജോലഡികജോരനുള്ള സെമ്മജോനരം 
എനഡികന്റ് സെമ്മജോനഡിച, അതന്റ് അമ്മയന്റ് കന്റ് അവകജോശേസപ്പടതജോണന്റ് 
എസന്ന വലതജോകഡിയ അമ്മയന്റ് ക്കുള്ള പ്രതഡിഫലമജോണജീ 
നവരത്നജമജോതഡിരരം . അമ്മ പുഞ്ചഡിരഡിച, ജമജോതഡിരരം തഡിരഡിച മകസന 
കകയഡില് അണഡിയഡിചസകജോണന്റ് പറഞ്ഞു- ഇതന്റ് നഡിസന കകയഡില് 
തസന്ന കഡിടെകസട അതജോണന്റ് അമ്മയന്റ് കഡിഷരം  -ജമജോസന ഇന്നന്റ് നജീ 
അമ്മയുസടെ മുറഡിയഡില് കഡിടെകണരം, അമ്മയുസടെ ഒര ആഗ്രഹമജോണന്റ് . 
രജോത്രഡിയജോയഡി ഇരവരരം കഡിടെന . 
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                                           അലരം കളഡിഞ്ഞജപ്പജോള് അമ്മ 
ഉണര്ന്നന്റ് മകസന വഡിളഡിച. വലഡിയ ദജോഹരം കുറച്ചന്റ് സവള്ളരം ജവണരം. 

മകന് അടുകളയഡില് നഡിനരം സവള്ളരം ചൂടെജോകഡി അമ്മയന്റ് സകജോടുത്തു, 

അമ്മ അതന്റ് വജോങഡി കുടെഡിച. ഇനഡി കഡിടെജന്നജോളൂ അവന് പറഞ്ഞു . 
മകന് വജീണരം കഡിടെന ഒര മണഡികര് കഴഡിഞ്ഞജപ്പജോള് അമ്മ 
വജീണരം മകസന വഡിളഡിചണര്തഡി. ജമജോസന പുറരം ജവദനഡിക്കുന ഒന്നന്റ്
തടെവഡിതജോ അയജോള് അമ്മയുസടെ പുറരം തടെവഡിസകജോടുത്തു. ഉറകരം 
ജപജോയതഡിസന ക്ഷജീണവരം അസെസ്വസതയുരം ജതജോന്നഡി തടെങഡി. കുസറ 
കഴഡിഞ്ഞജപ്പജോള് അമ്മ കഡിടെന്നന്റ് സകജോള്ളജോന് പറഞ്ഞു. 

                                        ഒര മണഡികര് കഴഡിഞ്ഞജപ്പജോള് അമ്മ 
അയജോസള വഡിളഡിചണര്തഡി വലഡിയ ദജോഹരം അമ്മ പറഞ്ഞു. അയജോള് 
അടുകളയഡില് ജപജോയഡി ഒര വലഡിയ പജോത്രതഡില് സവള്ളരം ചൂടെജോകഡി 
സകജോണവന്നന്റ് സവച, എന്നഡിടന്റ് പറഞ്ഞു ഇതജോ അജമ്മ സവള്ളരം 
ആവശേദമുള്ളജപ്പജോള് എടുതന്റ് കുടെഡിജച്ചജോളൂ, ഇനഡി എസന്ന വഡിളഡികണ.
ഇതന്റ് ജകടതരം അമ്മ പറഞ്ഞു നജീ വഡിളകന്റ് സകജോളുത്തു മകന് വഡിളകന്റ് 
സകജോളുതഡി. അമ്മയുസടെ മുഖതന്റ് വല്ലജോത ഭജോവരം.

                                       അവര് പറഞ്ഞന്റ് തടെങഡി നജന്ന 
സചറുപ്പതഡിജല നഡിനകന്റ് അച്ഛസന നഷസപ്പട. അന്നന്റ് നഡിനകന്റ് ഞജോന്
മജോത്രരം, എനഡികന്റ് നജീയുരം എത്ര രജോത്രഡികളഡില് നഡിനകജോയഡി ഞജോന് 
ഉറങജോതഡിരന. നഡിനകന്റ് ജരജോഗരം വന്നജപ്പജോള്  അമ്മ 
ഉറങജോതഡിരന്നന്റ് നഡിസന്ന പരഡിചരഡിച,   നഡിനകന്റ് നല്ല ഉറകരം 
കഡിടജോനജോയഡി അമ്മ എത്ര രജോവകള് ഉറങജോതഡിരന. 
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                                     നഡിനകന്റ് പഠഡികജോനുള്ള രജോത്രഡികളഡില് 
അമ്മ കൂടഡിനജോയഡി ഉറകരം ഒഴഡിച,  ഇന്നന്റ് ഒര രജോത്രഡി, ഒജരസയജോര 
രജോത്രഡി മജോത്രരം ഉറകരം നഷസപ്പടജപ്പജോള് നജീ അസെസ്വസനജോയഡി, 
അജല്ല .അമ്മ തടെര്ന്നന്റ് ജചജോദഡിച - അമ്മയുസടെ പരഡിചരണതഡിനന്റ് 
പ്രതഡിഫലരം സകജോടുകജോന് ഏത സെന്തജോനതഡിനന്റ് കഴഡിയുരം ജമജോജന 
മകസന ഹൃദയരം പഡിടെഞ്ഞു, അയജോള് പഡിടെഞ്ഞു സകജോണന്റ് 
പറഞ്ഞു."അജമ്മ മജോപ്പന്റ് "                                       

 

Mohamed Shuhaib
          III A        
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ഗയോനത്തിജത്തി നമ്മുടട
രയോഷ്ട്രപത്തിതയോവയ്

          ജമജോഹന്ദജോസെന്റ് കരരംചന്ദന്റ്ഗജോനഡി
എന്നജോയഡിരഡിന ഗജോനഡിജഡിയുസടെ യഥജോര്ത്ഥജപരന്റ്. 
കുടഡികള് ബജോപ്പുജഡി എന്നജോണന്റ് വഡിളഡിക്കുന്നതന്റ് .
1869 ഒകജടെജോബര്  2 യഡിരന ബജോപ്പുജഡിയുസടെ
ജനനരം. ഗുജറജോതഡിസല ജപജോര്ബന്തര് എന്ന സലതജോയഡിരന ബജോപ്പുജഡി 
ജനഡിച്ചതന്റ് .കരരംചന്ദന്റ്ഗജോനഡിയുസടെയുരം പത്നഡി പുതന്റ് ലഡിബജോയഡിയുസടെയുരം 
മകനജോയജോണന്റ് ബജോപ്പുജഡി  ജനഡിച്ചതന്റ് .1888 ല് ബജോപ്പുജഡി നഡിയമരം പഠഡികജോന് 
ലണനഡില്ജപജോയഡി. 1915 ല് ബജോപ്പുജഡി ഇന്തദയഡില് എതഡി  
സെസ്വജോതനദസെമരതഡില് പങ്കജോളഡിയജോയഡി. 1930 മജോര്ച്ചന്റ് 12 നജോയഡിരന 
ഗജോനഡിജഡിയുസടെ ഉപ്പുസെതദജോഗ്രഹരം. 1947 ആഗസന്റ് 15 ബഡിടജീഷുകജോരഡില് 
നഡിനരം സെസ്വജോതനദരം ജനടെഡിസയടുത്തു . സെസ്വജോതനദരം ജനടെഡി ഒരവര്ഷരം 
തഡിക                                                ഞ്ഞഡില്ല അതഡിനുമുസമ ബജോപ്പുജഡി ഇഹജലജോകവജോസെരം സവടെഡിഞ്ഞു. 
നജോഥ ുറജോരം വഡിനജോയകന്റ് ജഗജോഡന്റ്സസെ എന്ന മതഭജോന്തനജോയഡിരന 
ബജോപ്പുജഡിസയ സവടെഡിസവച സകജോന്നതന്റ്.1948 ജനുവരഡി 30 നജോയഡിരന 
ബജോപ്പുജഡിയുസടെ മരണരം .ജനുവരഡി 30 ഇനരം നമ്മള്
രക്തസെജോക്ഷഡിദഡിനമജോയഡി ആചരഡിക്കുന.

Muhammed Nifal K A
    III B
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  വയോദഥ്യങ്ങള്

* തനത്തിവയോദഥ്യങ്ങള്തനത്തിവയോദഥ്യങ്ങള്:- തനഡിവജോദദങള് ഉപജയജോഗഡിച്ചന്റ് നജോദരം 
ഉണജോക്കുന്നവയജോണന്റ് തനഡിവജോദദങള്. വജീണ, തരംബുര, വയലഡിന്, 

സെജരജോദന്റ്, മജോന്ഡലഡിന് തടെങഡിയവ ഉദജോഹരണങളജോണന്റ്.

* സുഷത്തിരവയോദഥ്യങ്ങള്:- സുഷഡിരവജോദദങള് വജോയുകടെതഡിവഡിടന്റ് 
സെരംഗജീതമുണജോക്കുന്നവയജോണന്റ്. പുല്ലജോങ്കുഴല്, കുറുങ്കുഴല്, നജോദസെസ്വരരം 
തടെങഡിയവയജോണന്റ് സുഷഡിരവജോദദങള്.

* ഘനവയോദഥ്യങ്ങള്:-  ഘനവജോദദങള് ജലജോഹജമജോ, അതജപജോലള്ള 
വസകജളജോസകജോണന്റ് നഡിര്മ്മഡിക്കുന. സെഡിരംബലഡിന്, ജചങഡില 
എന്നഡിവസയജോസക ഘനവജോദദങളജോണന്റ്.

* തുകലവയോദഥ്യങ്ങള്:- സപജോള്ളയജോയ വസവഡിസന തറന്ന ഭജോഗതന്റ് തകല് 
മുറുകഡി ബനഡിച്ചജോണന്റ് തകല്വജോദദങള് ഉണജോക്കുന്നതന്റ് .തബല, മൃദരംഗരം, 

തകഡില് തടെങഡിയവ ഉദജോഹരണങളജോണന്റ്.

                     
           

                                     
                                                                          

സസെനന്റ് ജജജോണ് ഡഡി ബഡിജടജോസെന്റ്                                                                                55



നവതരരംഗരം

                 വയലഡിന്                                          സെജോജരജോദന്റ്   
                                   
                  

                        വജീണ                                      പുല്ലജോങ്കുഴല്              

             

                നജോദസെസ്വരരം                                           തബല           
              

                     മൃദരംഗരം                                         തകഡില്
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കലജോകജോരന്മജോരരം
വജോദദജോപകരണങളുരം

സഞരളതന്റ് രജോമസപ്പജോതവജോള്                                - ഇടെയ

സവങ്കഡിച്ച സെസ്വജോമഡി                                                - മദ്ദേളരം

പല്ലജോവര് അപ്പുമജോരജോന്                                        - ഇടെയ

ആലഡിപ്പറമന്റ്ശേഡിവരജോമസപ്പജോതവജോള്                        - തജോയമക

കലജോമണ്ഡലരം അപ്പുക്കുടഡിസപ്പജോതവജോള്                    - മദ്ദേളരം

തഡിരവഡിഴജോ ജയശേങ്കര്                                         - നജോഗസെസ്വരരം

കുഴൂര് നജോരജോയണമജോരജോര്                                      - തഡിമഡില

കലജോമണലരം ജകശേവന്                                      -  സചണ

കൃഷ്ണക്കുടഡിസപ്പജോതവജോള്                                        -  സചണ

ആലരം കുടെഡി രജോമചന്ദ്രന്                                       -  ഘടെരം 

മജോജവലഡികര കൃഷ്ണന്കുടഡിനജോയര്                            -   മൃദരംഗരം

പജോലകജോടെന്റ് മണഡി അയര്                                     -  മൃദരംഗരം
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ജദവജകജോട നജോരജോയണ അയങ്കജോര്                         - ജഗജോടവജോദദരം 

ചജോലക്കുടെഡി നജോരജോയണ സെസ്വജോമഡി                              -  വയലഡിന്  

സക എസെന്റ് നജോരജോയണ സെസ്വജോമഡി                              - വജീണ

പണ്ഡഡിറന്റ് രവഡിശേങ്കര്                                            - സെഡിതജോര  

രമണഡി                                                            - പുല്ലജോങ്കുഴല്   

ബഡിസ്മഡില്ലജോവജോന്                                                 -ഷഹനജോയന്റ്   

                                                                            Joel Paul 
   IX B
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മയോലത്തിനഥ്യ-വത്തിമുക്ത യകരളശം

ജകരളരം - അസത പച്ചപ്പടന്റ് വഡിരഡിച്ചന്റ് കഡിടെക്കുന്ന
ശേദജോമ ജകജോമളമജോയ നമ്മുസടെ സെസ്വന്തരം നജോടെന്റ് - 
ഹഡിമവജോസന നജോടെജോയ ഭജോരതതഡിസന ഒര
സകജോച മൂലയഡില് ജകരളജീയരജോയ നജോരം
ഒതങഡികഡിടെക്കുന്നഡില്ല. ജലജോകതഡിസന ഏതന്റ്
മൂലയഡിലരം ഇന്നന്റ് ഒര മലയജോളഡിസയ നമുകന്റ്
കജോണജോരം. ജലജോകചരഡിത്രതഡില് തസന്ന ഇന്നന്റ് മലയജോളഡികളജോയ നജോരം 
സജോനരം പഡിടെഡിച്ചന്റ് കഴഡിഞ്ഞു. വഡികസെനരം എന്ന വജോകഡിനന്റ് ജകരളജീയര് നല്ല 
ഒര അര്ത്ഥരം തസന്ന സെമ്മജോനഡിച എന്നന്റ് പറയജോരം. പസക്ഷ 
എസന്തജോസകജയജോ എവഡിസടെസയസകജയജോ നമുകന്റ് പഡിഴച . ടൂറഡിസെരം എന്നതന്റ് 
ഒന്നജോരം തരരം വദവസെജോയരം ആയഡി  മജോറഡിയ ജകരളതഡില് നജോറതഡില് നജോരം 
ഒന്നജോരം സജോനരം ജനടെഡികഴഡിഞ്ഞു. വദവസെജോയ നജോഗരഡികതയഡില് ഇന്നന്റ് 
ഭജോരതതഡില് തസന്ന മുലദജോധഡിഷഡിത നഗരമജോയഡി മജോറഡികഴഡിഞ്ഞ 
സകജോച്ചഡിയഡില് ഇന്നന്റ് കടെനവന്നജോല് മൂക്കു സപജോതജോസത നടെകജോന്  നമുകന്റ് 
സെജോധഡിക്കുകയഡില്ല. ഇന്നസത കജോലഘടതഡില് ജകരളതഡിസന സഡിതഡി 
ഇങസനയജോയതന്റ് വളസരജയസറ ചഡിന്തജോര്ഹമജോയ വഡിഷയമജോണന്റ്.
പ്ലേജോസഡികന്റ് മനുഷദര് മുഴുവന് ഉപജയജോഗഡിക്കുന്ന ഒര വസവജോണന്റ്. 
ജലജോകസരല്ലജോരം ഇനരം വളസര സെജന്തജോഷജതജോസടെ ഉപജയജോഗഡിക്കുന. 
ജകരളതഡില് അടുത കജോലതജോയഡി പ്ലേജോസഡികന്റ് ഉപജയജോഗരം 
നഡിജരജോധഡിസച്ചങ്കഡിലരം നജോരം ഏവരരം ഇന അതന്റ് ഉപജയജോഗഡിക്കുന. ഇതന്റ് 
എതജോയജോലരം മനുഷദരജോശേഡികന്റ് നജോശേമജോസണങ്കഡിലരം 50 കമജകജോണഡില് 
തജോസഴയുള്ള അതജീവ നജോശേകരമജോണന്റ്. ഇവ ഉപജയജോഗഡിച്ചജോല്  റജീകസെകഡിള്
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സചയന്റ് ഉപജയജോഗഡികജോന് സെജോധഡികഡില്ല. മജോത്രമല്ല മറ സെജോധനങള് ജപജോസല
മണമജോയഡി അലഡിഞ്ഞു ജചരഡില്ല. മണഡിസന മുകളഡില് കഡിടെക്കുന്നതഡിനജോല് 
മഴസവള്ളരം ഉള്ളഡിലകന്റ് ജപജോകഡില്ല ,മജോത്രമല്ല അതമൂലരം മസണജോലഡിപ്പന്റ് 
ഉണജോവരം. നമ്മുസടെ പരഡിസഡിതഡിക്കുരം പ്രക ൃതഡിക്കുരം തസന്ന നജോശേരം 
സെരംഭവഡിക്കുന്നതജോണന്റ് ഇതന്റ്.
                 ചവറുകള് കൂസന കൂസന കൂടഡി അടുത്തുള്ള സപജോത 
പ്രജദശേങളഡില് എവഡിസടെസയങ്കഡിലരം നഡിജക്ഷപഡിക്കുന്നതന്റ് ഒര പതഡിവന്റ് 
കജോഴന്റ് ചയജോയഡി മജോറഡിയഡിരഡിക്കുന.  ആജരജോഗദപരഡിപജോലനതഡിലരം 
വ ൃതഡിയഡിലരം എനരം മുന്പന്തഡിയഡില് നഡിന്ന ജകരളജീയര് ഇന്നന്റ് ഇത്രയുരം 
വദസെനപൂര്വമജോയ സഡിതഡിയഡിജലകന്റ് വരന്നതന്റ് വളസര പരഡിതജോപകരമജോയ 
ഒര സഡിതഡിയജോണന്റ് .അവര് വരജോന് ജപജോകുന്ന വഡിപതന്റ് മനസഡിലജോകജോന് 
ശ്രമഡിക്കുന്നഡില്ല. 

                    ഹരഡിത സുന്ദരമജോയ ജകരളരം, ശേദജോമ ജകജോമളമജോയ ജകരളരം 
എസന്നജോസക എസന്തജോസക വഡിജശേഷണങളജോണന്റ് നമുക്കുള്ളതന്റ്. 
കദവതഡിസന സെസ്വന്തരം  നജോടെന്റ് എന്നന്റ് സെസ്വയരം അഭഡിമജോനഡിക്കുജമജോഴുരം 
മജോലഡിനദക മജോരരം അവസെജോനഡിക്കുന്നഡില്ല. ഇഗൗ ഒര ജഖദകരമജോയ 
സഡിതഡികന്റ് അന്തദരം ഉണജോവജോന് മലയജോളഡികളജോയ നജോരം ഒന്നടെങ്കരം 
ശ്രമഡികണരം.     

 Lovely Verone    
                                                                                                  HSA (Malayalam) 
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പൂചക്കുടത്തി

പൂച്ചക്കുജഞ്ഞ വന്നജോസട
കജോച്ചഡിയ പജോലരം കുറച തരജോരം
കണമടെച കുടെഡികഡിജല്ലല്
ഇനഡിയുരം വയറു നഡിറച തരജോരം
എന്തഡിനു കണഡിമ പൂടന!

പമ്മഡിയഡിരന്നന്റ് കുടെഡിക്കുന?

കുഞ്ഞഡി കജോലകള് സകജോണസല്ല!
നജോവതടെച രസെഡിക്കുന
കുഞ്ഞഡിനന്റ് കജോച്ചഡിയ പജോലജോജണ
കുഞ്ഞഡി പൂജച്ച നഡിനക്കു തരജോരം
കണ തറന കുടെഡിജച്ചജോളൂ
കളഡിച ചഡിരഡിച നടെജന്നജോളൂ

Mohammed Ansari          
     VIII A 
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സശംസയ് കയോരതത്തിടന്റെ അടത്തിതറ

നയോയടയോടത്തികഥകള്:- തലമുറകള് പറഞ്ഞു
പഴകഡിയ കഥകളജോണ നജോജടെജോടെഡികഥകള്. 
ജന്തുകളുരം മനുഷദരരം ദുര്ജദവതകളുരം
ഇടെകലര്ന്ന വദതദസ്ത ജലജോകമജോണന്റ്
നജോജടെജോടെഡികഥകള്ക്കുള്ളതന്റ്. 
നജീതഡിജബജോധവരം സെദജോചജോരജബജോധവരം വളര്തജോന് അതന്റ് ഉപകരഡിക്കുരം.

പുരയോവൃതങ്ങള്:- സെജോമജോനദയുക്തഡിക്കു നഡിരക്കുന്നവയജോയഡിരഡികഡില്ല 
പുരജോവൃതങള് പലതരം. പസക്ഷ മജോനുഷഡിക ധര്മങള് അനുഷഡിക്കുന്ന 
വദതദസ്ത കഥജോപജോത്രങള് എകജോലജതയുരം പുരജോവൃതങള്ക്കുള്ളഡില് 
ഉണജോയഡിരഡിക്കുരം. ഈ കഥജോപജോത്രങള്  എകജോലത്തുരം നഡിലനഡില്ക്കുന്ന 
ചഡില ഭജോവങള് ഉള്സകജോള്ളുന്നവയുരം ആയഡിരഡിക്കുരം. മഹജോബലഡിയുസടെയുരം 
പരശുരജോമസനയുരം സപരന്തച്ചസനയുരം നജോറജോണത്തുഭജോന്തസനയുസമജോസക 
കഥകള് പുരജോവൃതതഡിസന തലതഡില്നഡില്ക്കുന്നവയജോണന്റ് .
ഐതത്തിഹഥ്യങ്ങള്:-ചരഡിത്രജോരംശേമുള്ള സകടകഥകളജോണന്റ് ഐതഡിഹദങള്. 
പറയഡിസപറപന്തഡിരകുലസതക്കുറഡിചള്ള കഥ പ്രസെഡിദ്ധമജോയ
ഐതഡിഹദമജോയഡി കരതസപ്പടുന. സകജോടജോരതഡില് ശേങ്കുണഡി
രചഡിച്ച ഐതഡിഹദ മജോല എന്ന ക  ൃതഡി ഇതരരം കഥകളുസടെ
സെമജോഹജോരമജോണന്റ്. ഈ കഥകളഡിസല കഥജോപജോത്രങള്
പലതരം മഡിത്തുകളുസടെ കൂടതഡിലരം സപടുതജോവന്നവയുമജോണന്റ്.

 
Nuhman S     

IX D          
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                                  MY TEACHER

Days ,months, years passed
Flowing myself in the stream of education
Met many average and 
great teachers all the life.
            
                         Met many,but not a single you.
                         Sees you early,but none inspires more
                         lessons flow from your heart
                         so it is easily captured
                         partiability is impossible for you.
                         No student feels irritated of you.

Patience is your key- word.
Never heard or seen
negative words or acts.
Smiles for all,not for one.
Praises and scolds when needed.
You are the one , I was looking for

          Lucky I am
          to have got you as a teacher;
         A quiet teacher-who inspire me a lot.
                     
                                                            

 MOHAMMED ANSARI      
                                                                                                       VIII A
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                     Plastic Pollution Facts

Every year the world uses 500 billion plastic bags.

Every year at least 8 million tonnes of plastic end up in the 
oceans,the equivalent of a full garbage truck every minute.

In the last decade, we produced more plastic than in the 
whole last century.

50% of plastic we use is single use/disposable.

We buy 1 million plastic bottles every minute.

Plastic makes up 10% of all the waste we generate.

                                                                     

   Rivin Varghese
   VIII D
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                 MATHEMATICAL BEAUTY
     
               Rainbows are shaped due to a simple geometrical 
principle. When the sun shines after a shower, we often see 
an arc of beautiful colours in that part of the sky opposite to
the sun. If the rain has been heavy,the bow may spread all 
the way across the sky and its two ends seem to rest on 
earth below. The cause of this interesting phenomenon is 
the reflection and refraction of the sun's rays as they fall on 
drops of rain. As a ray passes into a drop of rain, the water 
acts as a tiny prism. The ray is bent,or refracted as it enters 
the drop it is further refracted and dispersed. What we see 
in the heaven is a beautiful natural- spectrum-produced by 
many drops.

     

                                                                      Hendrix Jose 
     X B 
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A friend in need is a friend indeed 
                 

                         Every one of us desires a tree friend who can help

 us in our dreadful need. Most of the people gather around us in

 our excellent state of affairs, but own away in appealing

 circumstance.  They value in our excellent times but begin to

 abuse and humiliate us in our dire days. They are not our

 anouater, but they are enemies. Hence, we should be every

 caution while choosing our friends.

Magnal  Olivero        
VIII A
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A tribute to the memory of the father

The time we had, dad,
Wasn't nearly enough 
To pack in an entire 
life time of love
there are so many questions
that I need answer to,
But now that you're gone
there's no way to ask you
to remember you by,
Each time I look at them
I still want to cry.
They say grief is easier
to bear as time goes by,
But that doesn't slip me
from wondering why ?
Why my dear sweet dad
was taken so soon,
when he was my guiding star
my sun and my moon 
There are no answers
To a question like this
so I'll cherish your memory
and mourn the year will miss

                                                                                          Margaret Babu              
                                                                                  ( Special English Teacher )
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The Fish

The fish is a beautiful 

thing in the water. It has 

different colours with 

different species. The fish   

has streamlined body

these poor fish get 

eaten alive by fish

 but if we all get

into the ocean 

you will be eaten by 

the bigger fish 

        

Ren Simon           
                      VIII C
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 THE BIBLE AND MATHEMATICS

          This article is an attempt
to sketch Biblical construction
for the foundation of Maths. As
we  go  through  the  Bible  we
can  see  many  references  to
various  mathematical  concept
and  problems.  There  are  at  least  150  reference  to
arithmetic  and  geometry  in  the  Old  and  New
testaments. Here is some of these references.
        When we turn the book of Genesis  it  says.
“When Adam was 130 years old he had a son who
was  like  him  and  his  named  him  Seth.  After  that,
Adam lived another 800 years. He had other children
and died at the age of 930. When Seth was 105, he
had a son Enosh  and they lived another 807 years. He
had  other  children  and  died   at  the  age  of
912”(Genesis 5:3-8)
Among other things , this passage states that
130+800=930,
105+807=912
             A subtraction problem is contained in the 6th 
chapter of 1 kings “The foundation of the temple was 
laid in the second month, the month of ZIV, in the 
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fourth year of Solomon’s reign. In the eight month , 
the month of BUL,in the 11 the year of Solomon’s 
reign the temple was completely finished exactly as it 
had been planned. It had taken Solomon 7 years to 
build it”(1Kings6:37-38).
Here 11-4=7 
               In the seventh chapter of 1 kings there is a 
reference to the magnitude of pi л (1 Kings 7:23-26) 
wherein the diameter and circumference of a circular 
bath are specified 
Diameter of a circle                  = 2л 
circumference of circle             =  2лr 
                                    2лr/2r    =   л
            Mathematical  inequalities  are  either
mentioned  or  implied  in  Mathew  12:41-47  and
Genesis  18:24-32.  There  is  a  reference  to  ratio  is
Exodus 30:22-26.Fractions are mentioned in Leviticus
27:27&32,  numbers  15:4-10.  here  we  can  see
fractions such as 1/5, 1/10, 1/4, 1/3, 1/2, 3/10.
   Mathematical  operation  division,  concept
proportion are mentioned in Number 31:25-31. 
In  each  chapter  of  the  book  of  numbers  there  are
different illustration for addition of large numbers.
            The different axioms of arithmetic can also be 
seen in the scriptures.The following passage illustrates
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the commutative law of addition “a+b=b+a”.

"From now on a family of five will be divided, three 
against two and two against three" (Luke 12: 52)

The associative law of addition “(a+b)+c =a+(b+c)” is
mentioned in 1chronicle 3:24 and Genesis 46: 23-25

              The Bible , in using different areas of Maths 
in various passages indicates that God's authority 
extends over Mathematics as well as other areas and 
we can be confident enough that the foundations of all
Mathematical truth areas reliable as God's word.

Cecilia Joseph
HSA (Maths) 
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              We're The World

There comes a times when we hear
 a certain call
When the world must come 
together as one
There are people dying 
And it's time to lend a hand 
 to life 
The greatest gift of all
We can't go on pretending day 
by day 
That someone,Somewhere will 
Soon make a change
We all are a part of god's 
great big family
And the truth,you know,
Love is all we need.

                                                   

                                                                           Anosh Vincent 
                          VIII A
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Some Interesting facts on Nature

 It requires 7 to 8 trees to provide enough oxygen for just one 
 person for year.

 At night you share your bed with up to 10 million dust mites.

 A cockroach can live for up to several weeks without a head.

 A leech has 32 brain.

 Kangaroos cannot walk backward.

 Elephants are the only animal that cannot jump.

 Butterflies taste with their feet.

 There are lots of little mites in your eyebrows.

 Artificial vanilla flavour is created from extract of beavers 
bums.

There are more bacteria in your body than there are cells.

 Dolphins will talk to one another over the phone and can
even  recognize each other's voices.

 Owls are the only birds who can see the colour blue.
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 Electric eels are capable of emitting a discharge of 600 volts.

 Man is the only animal that sleeps on its back.

 Goldfish can see both the inferred as well as the ultraviolet 
rays.

 Without moving his head, duck can't move.

Only strawberry and cashew are 2 fruits, whose seeds are 
outside.

 Kiwi birds are blind.

 Only female mosquito bites, male
mosquito never bite.

 You can see the rainbow only when your back is facing 
towards  the sun.

  A single bolt of lightning has enough power to toast 100,000
  slices of bread.

                             

                              Mary Soumya
                               H S A (Biology)             
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The turmoil of life

Alone in the turmoil of life
stumbling and groping
through the dark ways
still hoping for the feeble light
still hoping for the warm sunshine 
yet knowing there is nothing but oblivion 
struggling and pulling along, finding relief
in few kind words and few kind deeds
which fills my heart ,which proves 
to be a mighty strength
yet moving forward, again knowing 
there is hundred miles more to go 
tossing up with the ebbs and
tides of life
                                                

                                                                Rayan Paul Ranjith
   IX A            
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Music
                'Music is the universal language of mankind' there
cannot  be  a  truer  statement  than  the  one  made  by  Mr.  henry
Wadsworth Longfellow. music can  cross barriers and permeate
culture.  Many studies have indicated its positive effects on the
mind body and soul,  extolling  its  therapeutic  benefits  India  is
uniquely  blessed as  a  country  with  distinct  musical  styles  that
vary  from  region  to  region  we  are  also  the  land  of  the  guru
shishya parampara which provides a prime opportunity for  the
development of musical education and future artist.
                   Music education should become an enable for
students to play and learn different forms together , it should be
made  accessible  and  affordable  .  Music  education  should
inculcate  a  deep  awareness  and  understanding  of  musical
diversity among students.  This will  help in the creation of  the
body  of  knowledge  that  will  sensitively  represents  the  many
positive effects of musical education and learning .
                                            

 

 Lorraine D' Aruja
             P S A
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“Our history, Our pride, 

Our Fort Kochi”
                         The  history speaks by itself, it is the subject which
never our school is situated in the heart of a historical heritage
town, all the roads, streets ends in a historical important dwellings.
Its none other than Fort Kochi, the historical heritage area of Fort
Kochi is of immense historical attractions and thus, is a jewel in
the crown of Kerala. It has a great tradition of European heritage
which perhaps another place may not have this as its own.

Fort Kochi- Its name, Origin

                         Fort Kochi was once a fishing village, it was
known  as  'Kozhazhi'  which  Malayalam  denotes  small  lagoon.
Mattanchery  is  yet  another  gem and  is  the  nerve  town  of  old
historic Cochin.
                         Today's Fort Kochi was granted to the Portuguean
in 1503 by Raja of Kochi, for helping him in fighting with the
forces of Samoothiri of  Kozhikode  by Afonso De Albuguerque,
the Raja gave him permission to built a fort in Fort Emmanuel, the
first  part  of  the  name Fort  Kochi,  comes  from this  fort  which
destroyed by the Dutch. Its a place of blend of different religions,
culture, customs and tradition a variety of people living together in
harmony this can only been seen in Fort Kochi and Mattanchery.
                     History speaks by itself, it will never die, it is only
because  of  the  large  number  of  monuments  dwellings,  streets,
grounds, beaches of museums, cemetries which leads to the never
ending treasure of a glorious past.
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Information about Fort Kochi
                           This is a ripple in the sea, the biggest part is yet 
to come, wait for a Bon Voyage ......come, explore fall in love, 
with my Fort Kochi
                                    ..........to be continued

1.St. Francis church Fort Kochi      
                           St. Francis church is also called as Lenthapalli. It
was originally built in 1503, one of the oldest European church in
India.  The  Portuguese  explorer  Vasco-Da-Gama  died  here  in
Kochi   and was buried in this church, later his body remains were
removed to Lisbon. The Portuguese built a church with a wooden
structure which was dedicated to St. Bertholmew, later the church
was reconstructed in stone and masonary . In 1516 the Franciscan
Frairs dedicated the new church to St. Antony, this was the only
church which which the Dutch did not demolish, as they destroyed
all  the  other  churches.  The  Anglican  community  acquired  the
church and changed the name as St. Francis church. This church
remains as a great nostalgia to the native with its christmas carols
which  is  the  most  splendour  of  the  season.

2.Santa Cruz Basilica 
Santa Cruz Basilica is the second church after Goa lived by the
Portuguese. It is one of 8 Basilicas in Kerala. This is one of the
finest  heritage  edifices  of  kerala  and  a  big  tourist  destination
which is built  in gothic style purely with lime stone and wood.
The  alter  and  interior  walls  and  ceilings  are  adorned  with  the
paintings  of  famous  Italian  painter,  Antonio  Moschini,  and  his
disciple Vasco-Da-Gama. The history of Basilica begins with the
arrival  of  Portuguese missionaries.  The foundation stone of  the
church was laid on 3rd May 1503, the feast day of invention of the
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holy  cross,  hence  got  the  name  Santa  Cruz.  The  Dutch  who
conquered Cochin in1663 destroyed all  catholic dwellings,  they
made the cathedral their armory house. Later it fell into the hands
of British  who demolished it. Later in 1905 the church completely
built  in  today's  structure  by Bishop Hatsens-De-Olivero-Xavier,
On August 23rd 1984 the cathedral was raised into the status of
Basilica.

3.The Dutch Cemetery    
                        The Dutch connection of Fort Kochi does not end
with the churches alone, near to the St. Francis church there stands
the Dutch cemetery consecrated in 1724, which is the oldest in the
country. It is built in Dutch architecture of the lime, carries the
authentic  records  of  hundreds  of  people  of  Dutch  and  Britain.
Many of the tomb are made of granite and red lucrative stone and
the inscriptions are in the old Dutch script.
                      These information are nothing about Fort Kochi, the
historical destination, the myth associated stories etc, more get to
come again. 
                The Mughal emperor Jahangir said it all about Kashmir
as “If there is a heaven on earth, Its here, Its here, Its here”...I
should say about Fort Kochi, something like this...
                 “If Kerala is the God's own country, Its only because of
Fort Kochi, Fort Kochi, Fort Kochi....

                      

                                  

                               Mary Teresa Antony
                                                            Social Science Teacher          
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The Trip To Kuttanad 

Oh Yeah ! Yeah ! Yeah ! 
Here comes the Brittonian bus laden with goods and food stuff. 
From the sands of the queen of the Arabian sea.
 
To the starving flood victims of Kuttanad. 

But hark ! O listen !.
To the cry of nature;
who bore so much torture;
from the hands of cruel man.
Nature proved merciless,

To the selfish human hearts,
who dared to trespass,
against the boundaries laid by the creator.
Oh selfish man!. 

You thought you were the victor, when you tore down the 
garments of green and laid bare the hills and the valleys. Know 
that your creator reigns!. As with vengeance galore, came with an 
uproar, blinding lightning and deafening thunder, followed by a 
heavy downpour. He wrestled with the disobedient man. 

 Ah! Foolish man. 

Where is your glory?
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When the creator of the universe clothed in all his majesty,
steps down into your story,
you're nothing but a victim
of your own stupidity.

   

Maria Margaret Carvalho
                            ( HSA English )       
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