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ആമുഖഖ

കകയാടമഞ്ഞളിൽ കുളളിച്ചുനളിൽക്കുന്ന കകയാടകഞ്ചേരളി ഗയാമതളിറന്റെ  
തളിലകക്കുറെളിയയാണപ റസൻറെപ കജയാസഫപ ഹയർറസക്കൻഡറെളി സ്കൂൾ.

റസൻറെപ കജയാസഫപ ഹയർറസക്കണ്ടറെളി സ്കൂളളിറല ലളിറളിൽ കകറപ 
വളിദദയാർതളികൾ കചർറന്നയാരുക്കുന്ന 

"E-MAGAZINE " ഒര പുതളിയ സഖരഖഭമയാണപ.

വളിദദയാർതളികൾ - സസ്വയഖ തയയാറെയാക്കളിയ മയാഗസളിൻ പുതുമ 
നളിറെഞ്ഞതയാണപ- 
ചളിത്രങൾ , 
കലഖനങൾ, കുസൃതളി
കണക്കുകൾ, കഥകൾ, 
കവളിതകൾ എന്നളിങറന
അവരുറട സൃഷളികൾ
ഈ മയാഗസളിനപ
മളികവുറതയാക്കുന.

" e-magazine " ഈ പുതളിയ സഖരഖഭഖ വളിദദയാർതളികൾക്കയായളി 
സകനയാഷകതയാറട സമർപളിക്കുന

Praveesh jose

Kite master.
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കുടടിയയേറ്റ കമഖലയുറട സളിരയാകകന്ദ്രമയായ 
യകകോടയഞ്ചേരടിയേടിൽ ദജീപ പജീഠമയായളി ഇനഖ നളിലറകയാള്ളുന്ന
വളിദദയാലയമയാണപ റസൻറെപ കജയാസഫപ ഹയർ റസക്രട്ടറെളി സ്കൂൾ. 
സമൂഹതളിനുഖ കലയാകതളിനുഖ വയാഗയാനമയായ ഒട്ടനവധളി
പ്രതളിഭകറള വയാർറതടുത ബളിയർ പജീഡനതളിനപ തുടക്കഖ
കുറെളിക്കുവയാനുഖ വളർച്ചയുറട പയാതയളിൽ നയളിക്കുവയാനുഖ
അതദധസ്വയാനഖ റചയ്ത അകനകരുണ്ടപ. 2018 - 2019 
അദദയനവർഷറത ലളിറളിൽ കകറപ അഖഗങൾ
തയയാറെയാക്കുന്ന ഈ മയാഗസളിൻ ഹർഷയാരവകതയാറട സസ്വയാഗതഖ
റചയ്യുന. കകയാടകഞ്ചേരളിയുറട സമജീപപ്രകദശങളുറടയുഖ
സയാഖസയാരളിക അഭളിന്നദളിക്കപ തനതയായ സഖഭയാവനകൾ നൽകുന്ന
ഈ വളിദദയാലയഖ ഉയർച്ചയളിൽ നളിനഖ ഉയർച്ചയളികലക്കപ കുതളിച്ചുറകയാണ്ടളിരളിക്കുന.

കകറപസപ ക്ലബളിലൂറട മലയയാളഖ കടപളിഗപ, ആനളികമഷൻ, കപ്രയാഗയാമളിങപ, റമയാകബൽ ആപപ തുടങളിയവയളിൽ 

ക്ലബഖഗങൾ ഉന്നത നളിലവയാരഖ പുലർത്തുന്നതയായളി അറെളിഞ. ഇറതയാരു നല്ല സഖരഖഭഖ ആവറട്ട. എല്ലയാ 

വളിദദയാർതളികൾക്കുഖ തൂലളിക പ്രകയയാജനറപടറട്ട. നമ്മുറട ഉദദമങറള ഫലവതയാകുന്ന ജജീവളിത വജീഥളികളളിൽ 
കരുത്തുപകരുന്ന കദവകൃപയപ കൃതജ്ഞതയാ അർപളിക്കുന്നതളികന്നയാറടയാപഖ നയാറളയുറട 
പ്രതജീക്ഷറക്കയാത്തുയരയാൻ ഭയാവളിജജീവളിതഖ ധനദമയാക്കുവയാൻ കദവഖ അനുഗഹളിക്കറട്ട എന്നപ പ്രയാർതളിച്ചുറകയാണ്ടപ

നളിങളുറട ഈ ഉദദമതളിനപ ആശഖസകൾ കനരുന.

                                                             റവ. ഫന്യാദർ. തതന്യാമസറ്റ് ചപന്യാരലിയത്തറ്റ് 
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 യകകോടയഞ്ചേരടി ഹഹസളടിലല
  ലടിറ്റടിൽ ഹകറ്ററ കബറ

 അഅഗങൾ ഡടിജടിറ്റൽ
 മകോഗസടിൻ തയകോറകോകനതടിൽ
 അതടിയേകോയേ സയനകോഷമണറ. 
     കുടടികളലട സർഗ സഷടികലള ലടിറ്റടിൽ ഹകറ്ററ
  അഅഗങൾ ഹകവരടിച IT   സടിദടികൾ ആയേ

 മലയേകോളഅ ഹടപടിഅഗറ,  ഡടിജടിറ്റൽ ലപയേടിൻറടിഅഗറ, 
യപകോഗകോമടിഅഗറ, എഡടിറ്റടിഅഗറ,  എനടിവയേടിലലട

   സസനമകോയേടി തയകോറകോകനതടിൽ നമകറ അഭടിമകോനടികകോഅ.
     എലകോവർകഅ നനകളഅ വടിജയേങളഅ യനരനറ

    ലകകോണഅ ഈ തലടിക അണടിയേടിലചകോരകടിയേ
    എലകോവർകഅ പയതതകടിചറ ചചഫറ എഡടിയറ്റഴനഅ

 അഭടിനനനങൾ യനർനലകകോണഅ

യസഹപർവഅ

 ഹലസമ ആൻറണടി
    Head Misteress
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ലലിറലിൽ   കകററ്റ്   ക്ലബറ്റ് -
റസൻറെപ കജയാസഫപ ഹയർറസക്കൻഡറെളി സ്കൂളളിൽ ലളിറളിൽ കകറപ ക്ലബപ
പ്രവർതനഖ തളികഞ്ഞ ഹർഷയാരവകതയാറടയയാണപ വളിദദയാർതളിയുഖ
വരകവറതപ. 50 വളിദദയാർതളികളളിൽ നളിനഖ പരജീക്ഷയളിലൂറട 35 കപർ
തളിരറഞ്ഞടുക്കറപട. മറ്റു ക്ലബുകളളിൽ നളിന്നപ വദതദസ്തമയാണപ ഇവരുറട 
പ്രവർതനങൾ

മലയയാളഖ കടപളിഖഗപ, കപ്രയാഗയാമളിഖഗപ, ആനളികമഷൻ, റമയാകബൽ ആപപ
തുടങളിയ കമഖലകളളിൽ ഇവർ മളികച്ചവരയായളി. 

എല്ലയാ ബുധനയാഴ്ചയുഖ 8.30 മുതൽ 9.30 വറര അവർ പരളിശജീലനഖ കനടുന. 
റസ്പെഷദൽ റട്രെയളിനളിങപ ലഭളിച്ച വളിദദയാർതളികൾക്കപ മറ്റുള്ളവറര
പരളിശജീലളിപളിക്കുന്നതളിൽ ഉള്ള അവസരഖ ലഭളിക്കുനണ്ടപ. കഹറടകപ ക്ലയാസപ റഖ കകകയാരദഖ റചയ്യുന്നതുഖ 
കകറപ റമകമ്പേഴപ തറന്നയയാണപ.

ഇ-മയാഗസളിൻ തയയാറെയാക്കുന്നതളിനയായളി എഡളികറയാറെളിയൽ കബയാർഡപ രൂപജീകരളിച്ചു. റമകമ്പേഴപ തളികഞ്ഞ 
ഉതരവയാദളിതസ്വകതയാറട സൃഷളികൾ  കശഖരളിച്ചപ മയാഗസളിൻ തയയാറെയാക്കളിയതപ ക്ലബളിറന്റെ എടുതപ പറെകയണ്ട 
കനട്ടമയാണപ

Seena Rose 

Kite Mistress.
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കയായളികരഖഗഖ   2018-2019

നളിരനരമയായ പ്രണയവുഖ മഴയുഖ മൂലഖ വളറര ആശങകയയാറടയയാണപ 2018-2019 കയായളിക വർഷതളിനപ 
ആരഖഭഖ കുറെളിച്ചതപ എങളിലഖ ആതയാർതമയായ പരളിശജീലന മുറെകളുഖ ഒരുപരളിധളിവറര 
കയായളികരഖഗതളിനപ ഉണർകവകളി.

ഈവർഷറത എടുതപ പറെയയാവുന്ന കനട്ടങൾ.

സഖസയാന സ്കൂൾ റഗയളിഖസളിലപ ഹയാൻഡപകബയാൾ വനളിതയാ

വളിഭയാഗതളിനപ മൂന്നയാഖ സയാനക്കയാരയായ കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ലയാ ടജീമളിൽ നമ്മുറട സ്കൂളളിറല 3 കുട്ടളികൾ 
അഖഗങളയായളിരുന

1. Dhivina stephen

2.Binila benny

3.Akhila .s.
തയാമരകശ്ശേരളി സബളില്ല റഗയളിഖസളിലപ ഹയാൻഡപ കബയാൾ ജൂനളിയർ കബയായപസപ, ജൂനളിയർ കഗൾസപ, 
വളിഭയാഗതളിൽ ഒന്നയാഖസയാനവുഖ, ക്രളിക്കറപ, ജൂനളിയർ കബയായപസപ ഒന്നയാഖസയാനവുഖ 
കരസമയാക്കളിയകപയാൾ സജീനളിയർ കവയായളിസപ, ഹയാൻഡപ കബയാളളിലഖ ക്രളിക്കറളിലഖ രണ്ടയാഖസയാനവുഖ 
കരസമയാക്കളി

തയാമരകശ്ശേരളി സബളില്ല അതപ റലറളികളിലപ കകയാടകഞ്ചേരളി കഹസ്കൂൾ രണ്ടയാഖ സയാനഖ കരസമയാക്കളി.
കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ല അമചസ്വർ ജൂകഡയാ ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ ,aleena jirin,aneena rahman,shahal shan, 
എന്നളിവർ സസ്വർണഖ കനടളി shahul gafoor, aswathy padhman, എന്നളിവർ റവള്ളളിറമഡൽ 
കരസമയാക്കളി.

കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ല ജൂനളിയർ അതപ ലറളികപ സബ്ജൂനളിയർ വളിഭയാഗതളിൽ akhil p 100 മജീററെളിലഖ 600 
മജീററെളിലഖ സസ്വർണവുഖ,sidharth p augustus, കഹജമ്പേളിൽ സസ്വർണവുഖ കലയാഖഗപ ജമ്പേളിൽ 
റവങലവുഖ,alen joseph jolly, കഹജമ്പേളിൽ റവള്ളളിയുഖ, സജീനളിയർ വളിഭയാഗതളിൽ josphin sunny 400 
മജീറർ, 400 മജീറർ hurdles മൽസരതളിൽ റവള്ളളി റമഡലകളുഖ കരസമയാക്കളി .

കണ്ണൂരളിൽ റവച്ചപ നടന്ന കസ്റ്റേറപ മകനയാജപസ്കൂൾ റഗയളിഖസളിൽ പറങടുത കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ലയാ 
ടജീമളികലക്കപ ആൺകുട്ടളികളളിൽ സഞ്ജു സണളി, ആഷപ ലളി കജയാൺസൺ, കഗയാകുൽ ചന്ദ്രൻ , ബളിജളിലപ 
കതയാമസപ , allen കജയാസപ, എന്നളിവരുഖ റപൺകുട്ടളികളളിൽ ടളിവളിന സ്റ്റേജീഫൻ, ബളിനളില റബന്നളി, akhila 
എസപ, എന്നളിവർ ഹയാൻഡപ കബയാളളിലപ പറങടുത്തു.

കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ല സ്കൂൾ ജൂകഡയാ ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ , arsheen കജയാസഫപ, അലജീന ജജീരളിനപ, 

8



എന്നളിവർ സസ്വർണഖ കരസമയാക്കളിയ സഖസയാന മത്സരങൾക്കപ പറങടുക്കുവയാൻ അർഹത കനടളി

സഖസയാന സ്കൂൾ ജൂകഡയാ ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ ചുമതയാറമന്ന റവള്ളളിറമഡൽ കനടളി

കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ല സ്കൂൾ കരയാറട്ട ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ സജീനളിയർ വളിഭയാഗതളിൽ കനയായളിസപ തങച്ചൻ 
റവള്ളളിറമഡൽ കരസമയാക്കളി

സഖസയാന ഹയാൻഡപ കബയാൾ സബ്ജൂനളിയർ ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ പറങടുത കകയാഴളികക്കയാടപ ജളില്ലയാ 
ടജീമളികലക്കപ ബളിജളിലപ കതയാമസപ, കഗയാകുൽ ചന്ദ്രൻ, ആഷപ ലളി കജയാൺസപ, എന്നളിവർ പറങടുത്തു ബളിജളിലപ
കതയാമസപ , ടജീമളിൻററെ കദയാപപറൻ ആയളിരുന.

സ്റ്റുഡൻസപ ഒളളിമ്പേളികപ ഫുടപകബയാൾ കകരള ടജീമളികലക്കപ akhil p ,ആദളിതദൻ pb, എന്നളിവർ 
റതരറഞ്ഞടുക്കറപട
സഖസയാന അമചസ്വർ ചയാമ്പേദൻഷളിപപ ജൂകഡയാ ചയാമ്പേദൻഷളിപളിൽ shahul ഹമജീദപ, സളിൽവർ റമഡൽ 
കനടളി.

2018-19 അധദയാന വർഷഖ കകയാടകഞ്ചേരളി റസൻറെപ കജയാസഫപ എച്ചപഎസപഎസപ സ്കൂളളിനപ വളറര 
പ്രധയാനറപട്ട വർഷമയായളിരുന .

കകയാടകഞ്ചേരളി കയായളിക സഖസയാരഖ തളിരളിറക റകയാണ്ടുവരുറമന്നപ ലക്ഷദകതയാറട കളളി സലങളളികലക്കപ
കുട്ടളികറള എതളിക്കുഖ എന്ന ലക്ഷദകതയാറട മളിഷൻ കസ്പെയാർടപസപ 2020 എന്ന ലക്ഷദകതയാറട എല്ലയാ 
കയായളിക വളിഭയാഗങളളിലഖ, ബയാസ്ക്കറപ കബയാൾ , ഹയാൻഡപ കബയാൾ, ഫുടപകബയാൾ, കവയാളളികബയാൾ, 
അതപ ലറളിക എന്നജീയളിനങളളിൽ നയാടകയാരയായ പരളിശജീലകർ ഉൾപറട ഉൾറപടുതളി പരളിശജീലനഖ 
ആരഖഭളിച്ചളിരളിക്കുന. 2020 ലപ കകയാടകഞ്ചേരളി സ്കൂളളിൽ നളിനഖ സഖസയാനതലതളിൽ കയായളികതയാരങറള
എതളിക്കുക എന്നതയാണപ ലക്ഷദഖ... ബയാസറപ കബയാളളിൽ പരളിശജീലനഖ റകയാടുക്കയാൻ ജർമ്മൻ 
ബയാസ്ക്കറപകബയാൾ ഇതളിഹയാസ പരളിശജീലകൻ BERNAS MUNDERLO ഒരുമയാസകതക്കപ കകയാടകഞ്ചേരളി 
സ്കൂളളിറല കുട്ടളികറള പരളിശജീലളിപളിക്കയാനയായളി എതളികച്ചർന.

 അനപറ സകോർ
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കകരളഖ കകരളഖ
റകയാച്ചു കകരളഖ

കകരളതളിൽ സഭൗന്ദരദഖ 

ഒഴുകളിയളിരുന മമ ചളിതഖ

കകരള പുലരളിയളിൽ മയായയാ കയാഴ്ചകൾ
വളിടരുഖ

കകരളഖ വളിടരുഖ പുഷ്പങളയായളി

കകരളതളിൽ പച്ചപപ

ഒഴുകളിയളിരുന നദളികപയാറല

സൂരദൻ അസ്തമളിക്കുഖ

കകരളഖ ചുമന്ന കളിടക്കുഖ

രയാവളിൻററെ റവളളിച്ചഖ

കകരളതളിൽ പരക്കുഖ

നളിലയാവളിൻററെ റവളളിച്ചഖ

കകരളതളിൽ പരന പടരുഖ

കകരളതളിൽ സഭൗന്ദരദഖ

അങ്ങുമളിങ്ങുഖ പരക്കുഖ

കകരളഖ കളിടക്കുഖ

മണളി തങതളിളക്കഖ കപയാറല

                                                                     NAYAN MARIYA VII A
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ഈ ഭഭൗകമയാപരളിതലതളിൽ 
ചുവടുറെപളിക്കുന്ന ഓകരയാ 

നളിമളിഷവുഖ പ്രളിയഖ എനളിക്കുണ്ടപ

നളികന്നയാടപ പ്രപഞ്ചേകമ

എറന്റെ  പളിഞ്ചേളിളഖ കയാലകൾ

പുഞ്ചേളിരളി തുകളിയതപ

നളിറന്റെ  മുന്നളിൽ

എറന്റെ  റകയാഞ്ചുന്ന കകകൾ

കകയാരളിറയടുതപ നളിറന്റെ  മണപ

ബയാലദതളിൽ നളിറന്ന ഞയാൻ അറെളിഞ്ഞളില്ല

കഭൗമയാരതളിൽ വർണളിച്ചു

നളിറന്ന ഞയാൻ റവറുറത

യുവയാവയായകപയാൾ ഭൂമളിറയ റവട്ടളി പളിടളിക്കണറമന്നപ ആസളിയയാൻ

ആ സമയഖ എൻ കണ്ണുകൾ

റജസളിബളി റകയാമ്പുകൾ നളിറന്റെ  മയാറെളിൽ

കുതളിയളിരളിക്കയാൻ കയാരണമയായളി

എന്നളിടഖ മൂക അനുവയാദഖ നൽകളി നജീ

വർദളിക്കുറമന്നപ കയാർനതളിനന്ന

ഈ കവളയളിൽ മൂകഖ സയാക്ഷളിയയായളി

ഞയാറനയാരു വജീടളിനു. നജീ അമ്മയല്ല

മറെളിച്ചപ ഉന്നത കദവ സങല്പമയാണപ

by        Sona Sunil        IX:D
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                  Dear Friend.... 

You gave wings to my dreams
You brought light to my life
You loved me and supported me
You live with me.

When you go away I feel
The world went away

You are an angel in disgrace
Who entered my world just to

Care it.

Dear friend you made my
happiness double
and sorrow half.
                                                  

Christian Tom
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ശശാസസസ്ത്രം പ്രവർത്തനമശാണണ
സസീന ടസീച്ചർ

2018 -19 അധദയനവർഷതളിൽ സയൻസപ ക്ലബളിറന്റെ  
പ്രവർതനങൾ നളിരവധളിയയാണപ. തയാമരകശ്ശേരളി സബളില്ലയാതല ശയാസ്ത്രകമളയളിൽ 
നമ്മുറട സ്കൂൾ ഓവകറെയാൾ ചയാമ്പേദൻമയാരയായളി. സയൻസപ കസ്വളിസപ, ടയാലൻറെപ റടസ്റ്റേപ, 
സയൻസപ കപ്രയാജകപ , സ്റ്റേളിൽ കമയാഡൽ, വർക്കളിഖഗപ കമയാഡൽ, തുടങളിയവയളിൽ 
അഭളിമയാനയാർഹമയായ കനട്ടഖ കകവരളിക്കയാൻ നമുക്കപ സയാധളിച്ചു. കദശജീയതലതളിൽ 
നടത്തുന്ന എട്ടയാഖ ക്ലയാസപ വളിദദയാർതളികൾക്കയായുള്ള നയാഷണൽ മജീൻസപ റമറെളിറപ 
പരജീക്ഷയളികലക്കപ നയാൽപതളിൽപരഖ വളിദദയാർതളികൾക്കപ പരളിശജീലനഖ നൽകളി. 
അന്ന മളിയ കജയാൺസൺ, ആരദ സജളി, എന്നളിവർ ഈ കസയാളർഷളിപളിനപ അർഹത
കനടളി. ശയാസ്ത്രവുമയായളി ബന്ധറപട്ട വളിവളിധ ദളിവസങളളിൽ കസ്വളിസപ, കപയാസ്റ്റേർ മത്സരഖ,
പ്രസഖഗഖ, എന്നളിവ സഖഘടളിപളിച്ചു വളിജയളികൾക്കപ സമ്മയാനങൾ നൽകളി. 
സയൻസപ കസ്വളിസപ; കസയാണളി റസബയാസ്റ്റേദൻ. ടയാലൻറെപ റസർച്ചപ ; ലയാനളിയ അബ്ദുൽ 
അസജീസപ. സളിമ്പേളിൾ എകപപളിരളിറമ ൻററെപ; അരുന്ധതളി, അപർണ രയാകജഷപ. 
വർക്കളിഖഗപ കമയാഡൽ; എലളിൻ മരളിയ ഷയാജ, അർജൽ സഞ്ജജീവപ. സ്റ്റേളിൽ കമയാഡൽ; 
കസയാനയാ സുനളിൽ, അലൻസ കജയാർജപ, സയൻസപ കപ്രയാജകപ; ഫളിദ റഫബളിൻ, 
അനപസളിലപ കതയാമസപ
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                                               FOOTBALL 
Football is an outdoor
game considered to be
beneficial for both,
players and spectators.
It is a game of much
importance in the
India especially in
Bengal. Crazy football
players do all the
efforts to win the
football match. Strong
will of the watchers
and players of this game motivate them a lot
to achieve the success in life. It makes
people more enthusiastic and interested to
play and watch the game. A football match
attracts a huge crowd of eager and curious
spectators from the nearby regions. It is a
team game which teaches team spirit to all the 
players.
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It is 90 minutes long game 
played with a little break in
two parts of 45
minutes. It is a
game
which

makes players physically,
mentally, socially, intellectually
and financially healthy and
strong. This game has nice
financial career so any student
(much interested) can make his/her bright career 
in this field. Playing this game regularly keeps 
one healthy and fit all time.

                             Nived A R &Abishek Augustine.

15



                                                RAGAM                                                        

രയാഗങൾ ഓകരയാകന്നയാ കഗയാകുലനയായകൻ

കമളഖ കലർന്ന പയാടുഖ കനരഖ

വൃന്ദയാവനഖ തന്നളിൽ ഉള്ള ഒരു ജജീവളികൾ

നന്ദളിച്ചു നളിന്നകതയാ മന്ദഖ മന്ദഖ

ഷഡപപദ മയാലകൾ അൽഭുതമയായ ഒരു 

പുഷ്പ രസകത റവടളിഞ്ഞപ ഉടറന

ഗയാനഖ ആയളി കമവളിന കതൻ കുടളിപയാൻ ആയളി

ആനനഖ തങകല റചന പൂക്കുഖ

കകയാകളില ജയാലകങൾ കകയാലക്കുഴൽ കകട

മുഖങൾ ആറയന നളിന കപയായളി

കചണുറ കവണു തൻ കതൻ ഒറെ നയാദറത

തയാനുഖ റ നയാദതളിൻ മജീറത കകട്ടപ

കവലറപടയാതതൻ മയാനളിച്ചു നളിന്നജീടുഖ

ചയാല പഠളിപയാൻ ആറയന്നപ കപയാറല

കകകളി നളിരകളുഖ കവഗതളിൽ റചന്നജീടുഖ 

കൂകളി കുഴറഞ്ഞയാരു കയാണ്ഡവുഖ ആയളി

നജീല തറഴയയായ പജീലളി പുറെഖ തറന്ന

ചയാല പരതളി വളിരളിച്ചു റചകമ്മ

പയാടളി തുടങ്ങുകമ്പേയാൾ നജീടുറ തയാളതളിൽ

ആടളി തുടങളിയതുപ റമറല്ലറമറല്ല

പുണദ തവണകളയായുള്ള മരങളുഖ

കണൻ കുഴൽവളിളളി കകട്ടപ കനരഖ

കതൻ ഇറ്റുവജീഴുന്ന പൂക്കൾ റചരളിഞ ഉടൻ

മയാനളിച്ചു കകയാമ്പേല്ലപ തയാ

                                                                                 BY    

                                                                                             SACHIN  JAIMON
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GOD IS AN ARTMAN
                      
                                                      
What a beautiful
nature is this....
God is a...
Good art man.

When we have a
Question in our mind
we look on the nature

 
It is so nice
It is so cool
What a beautiful
nature is this.                                                       

BIBIN SAJI
                                                               VIII D
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ജലചയാരുത
ഫളിദ റഫബളിൻ

റരയാഴുക്കുഖനജീ തയാഴവരയളിൽ

ഇന്നപ എനയാ മഭൗനമയായളി

കളകള നയാദഖ ഇന്നപ എവളിറടകയയാ
മയാഞകപയായളി

അമൃതമയായപ ആ വളിധളി

അരൂപളിയയായ ഒഴുകുകമ്പേയാൾ

നളിൻറന്റെ  മഹതപ കഥകറള

വയാഴ്ത്തുന ഞങളളിൽ

അതളിരുകൾ തയാണ്ടളി കടക്കുകമ്പേയാൾ

ഇന്നൻ തൻ കശ്രേഷഖ സൃഷളിയയായളി

പുഞ്ചേളിരളി റകയാണ്ടപ ഒഴുകുന്ന ജലകമ

നളിറന്ന വയാഴ്ത്തുവയാൻ ആയളിരഖ നയാവുകൾ

കയാലങളയായളി നളിലറകയാള്ളുന്നതപ 

നയാൾ അവസയാനഖ വറര നളിറന്റെ
നയാദറത

റകയാള്ളുവയാൻ ആശയുണ്ടപ

എനളിക്കപ അവസയാനമയായളി 
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പച്ചയളിൽ അലളിഞ്ഞ ജജീവളിതഖ
ജയാസളിയ തസളിൻ

ദയാരളിദദകരഖയളിൽ കഴളിഞകപയാകുന്ന
ആ റകയാച്ചു കുടുഖബറത സഹയായളിക്കയാൻ

ആരുഖ തയയാറെയായളില്ല. ഇളഖ കയാറളിൽ
റകയാഴളിഞവജീഴുന്ന ഇലകൾ

കപയാറലയയായളിരുന അവരുറട ജജീവളിതഖ.

അകങയാടമളികങയാടഖ ഒരു
ലക്ഷദകബയാധവുഖ ഇല്ലയാറത ഉപളഖ
റകട്ടളിക്കളിടക്കുന്ന കണ്ണുതുടച്ചപ കഴളിയുന്ന
ഒരു കുടുഖബനയാഥൻ ആയളിരുന ആ

കുടുഖബതളിൻററെ ആശ്രേയഖ.

" കചട്ടയാ... കചട്ടയാ... നളിങൾക്കപ വല്ല കബയാധവുഖ ഉകണ്ടയാ ? അരളി കലതളിൽ അരളി 

തജീർന്നളിട്ടപ ഇകന്നക്കപ ഒരയാഴ്ച യയാകുന." ഭയാരദയുറട നളിലവളിളളിയുഖ ദയാരളിദദതളിറന്റെ 

നളിലവളിളളിയുഖ കൂടളികച്ചർന്നപ രയാമ്മുവളിൻററെ തളർന്ന മനസപ ഒനകൂടളി തളർതളി." 

അതളിനപ റചയയാൻ ആടളി" റനടുവജീർകപയാറട രയാമു മറുപടളി നൽകളി." ഏട്ടൻ അതപ 

പറെഞ്ഞയാൽമതളി ." നജീ വളിഷമളിക്കകല്ല. ഒരു പണളി കളിടകമയാന്നപ കനയാക്കറട്ട. ഇന്നറല 

ഇവളിറട വന പറെഞ്ഞതകല്ല പണളിക്കു റചല്ലയാൻ. പകക്ഷ ഒന്നപ തളിരളിഞ്ഞയാൽ തല 

റവടഖ". രയാമുവളിറന്റെ നളിസഹയായമയായ വയാക്കുകളളിൽ ഭയാരദയയായ ലകളിയുറട കണപ 

നളിറെഞ." അകമ്മ....... അകമ്മ രയാധയുറട മക്കൾക്കപ ഇന്നറല പുതളിയ കുപയാകയയാഖ ,

പുസ്തകഖ ഇടുന്ന സഞ്ചേളിയുഖ ഒറക്ക വയാങളി. എനളിറക്കനയാ ഇറതയാനഖ വയാങളി 

തരയാതതപ!" മക്കളുറട ദയനജീയമയായ വയാക്കുകളളിൽ ഇരുവരുഖ മൂകരയായളി. 

തുടർച്ചയയായളി പറെയുന്ന ആ വയാക്കുകൾ അമ്മ ഒനകൂടളി ഓർമ്മളിച്ചു .'' നളിനറക്കയാനഖ

പ്രയായമയായളിട്ടളില്ല ഡളി. ഇനളി പറെയൽ പ്രയായമയാകുകമ്പേയാൾ ഇറതയാറക്ക വയാങളിതരയാഖ''

19



നടന്ന ആ ബയാലദ ക ഒനപ തളിരളിറച്ചതളിയതത്നുകൂടളി അമ്മറയ അപ്പുറെറത വജീട്ടളിറല 
അപ്പുറെറത വജീട്ടളിറല ലളില്ലളിക്കപ പത്തു തളികയുന എന്നപ അമ്മ പറെയുന്നതപ ഞയാൻ 

കകട്ടതയാ. ഞയാനുഖ അവളുഖ ഒകര പ്രയായക്കയാർ അകല്ല !? " മക്കളുറട ആ 

കചയാദദതളിൽ ആ മയാതൃതസ്വഖ ഒരു നളിമളിഷഖ സ്തഖഭമയായളി. പതളിവുകപയാറല ഇനഖ 

ലകളി രയാധയുറട വജീട്ടളിൽ നളിനഖ അരളിയുഖ കടഖ വയാങളി തളിരളിറച്ചതളി." അല്ല 

മനുഷദ ഇങറനകപയായയാൽ ശരളിയയാകതളില്ല . എറനങളിലറമയാന്നപ റചയകണ്ട" 

ഈ കചയാദദതളിനു മുന്നളിൽ രയാമു മറുപടളി പറെഞ" ഞയാൻ നയാറളതറന്ന ജനളിയുറട

അടുതപ പണളിക്കു കപയാവ ''

കനരഖ പുലർന. കലയാ കലപയുഖ എടുത്തു. രയാമു ജനളിയുറട അടുകതക്കപ യയാത്ര 

തളിരളിച്ചു. റകയാലസളിട്ട ആടുന്ന പൂകഞ്ചേയാല കളുഖ ഇളങയാറളിൽ നൃതമയാടുന്ന മരങളുഖ 

അവയളിടയളിൽ പയാടപയാടുന്ന കുയളിൽ കൂട്ടങളുഖ രയാമുവളിറന ശ്രേദയളിൽറപട. 

ഒരുനളിമളിഷഖ ആ ഏകയാനതയളിൽ മുഴുകളി രയാമു അനനവളിഹയായസളികലക്കപ കനയാക്കളി.

" സൂരദൻ ഉദളിക്കുന്നതപ ഉള്ളു. വയറെളിൽ ഇകപയാഴുഖ ആളളിക്കത്തുന്ന" അങ്ങുദൂറര 

നളിഴലകപയാറല ജനളിയുറട റകയാട്ടയാരഖ അവളിടവളിറട പരന കയാണുന. ആ പച്ച 
നളിറെഞ്ഞഭൂമളിയളിൽ വളിണ്ടുണങളിയ പയാതകൾ അമർതളിച്ചവളിട്ടളി റകയാണ്ടപ രയാമു ആ 

പയാടവരമ്പുഖ വളിക്ഷളിച്ചു. ജനളിയുറട കല്പന കപയാറല മുണ്ടുമടക്കളി രയാമു 

വയലളികലക്കളിറെങളി. ജനളിയുറട ആടഖ തുപ്പുഖ കകട്ടപ കഷറപട്ടപ ആ പയാവഖ മനുഷദൻ 

കൃഷളിറചയ്തപ അവളിറട കഴളിഞ. ഏററെക്കയാലറത പരളിശ്രേമതളി ൻററെ ഫലമയായളി 

കതളിരു വളിടർന അകതയാറടയാപഖ രയാമുവളി ൻററെ മുഖവുഖ വളിടർന. എന്നയാൽ ഒരു 
ഗരുഡറന കപയാറല രയാമുവളിൻററെ മനസളിറന റകയാതളി കജീറെളിറക്കയാണ്ടപ പ്രളയഖ 

വന. ആദദ രണ്ടുദളിവസങളളിൽ ഒരു രൂക്ഷ കയാലയാവസ യയാറണന്നപ കരുതളി 

ആശസ്വസളിച്ചു. പകക്ഷ ആ മകനയാഭയാവഖ അധളികനയാൾ നജീണ്ടുനളിന്നളില്ല. ആ കപമയാരളി 

നജീണ്ടുനളിന്നളില്ല. ആ കപമയാരളി പച്ചപളിറന ചതുപളിൽ ആഴളി. രയാമുവളിൻററെ ആ 

വളിടർന്ന മുഖത്തുഖ പ്രളയഖ റതയാട ഉണർന. മകളുറട ഭയാവളി നറല്ലയാരു വജീടപ 
സുഖകരമയായ ജജീവളിതഖ സസ്വപ്നങളുറട ആ സസ്വപ്ന കൂട്ടങൾ എല്ലയാഖ 
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തകർതയായളിരുന ആ പ്രളയഖ. മരച്ചുവട്ടളിൽ അവശനയായ രയാമുവളിൻററെ കതയാളളിൽ 

തട്ടളിറകയാണ്ടപ ഒരു മധദവയസൻ പറെഞ രയാമു. എല്ലയാഖ അറെളിഞ പ്രളയഖ 

തകർത്തു. നളിൻററെ മകളുറട സസ്വപ്നറതയുഖ തകർത്തു. രയാമു നജീൻററെ മകറള ഞയാൻ 

റകയാണ്ടുകപയാ വയാ. മൂകനയായ രയാമു അയയാറള തുറെളിച്ചുകനയാക്കളി. അല്ല നളിങളയാരയാ 

എൻററെ മകറള റകയാണ്ടുകപയാകയാൻ രയാമു ആകക്രയാശളിച്ചു. രയാമു തൻററെ കുടളിലളികലക്കപ 

ഓടളി എതളി. ലകളിനമ്മുറട മകൾ. കമയാറള പഠളിപളിക്കുഖ എന്നപ പറെഞ കുറെച്ചുമുമ്പേപ 

കപയായളിരുന. ഏട്ടൻ അറെളിഞ്ഞ ഞയാനറെളിഞ പകക്ഷ എൻററെ അച്ഛറന 
അറെളിയയാറത കപയായളി ഞയാൻ സയാരമളില്ല ഏട്ടയാ നമ്മുറട കമയാളുറട നല്ല ജജീവളിതഖ 
ചളിലകപയാൾ നകമ്മക്കയാൾ ആഗഹളിക്കുന്നതപ ആവയാതളിരളിക്കയാൻ അങറന ഇരുവരുഖ

വർഷകതയാളഖ ജജീവളിതഖ തള്ളളിനജീക്കളി. ആപടളിവയാതളിക്കൽ ആകരയാ വന 

നടതറപടുന. 

ലകളി പടളിവയാതളിക്കൽ എതളി ആരയാ ആരയാ ഒരു 18 വയസപ പ്രയായമുള്ള 

റപൺകുട്ടളി എറന്ന ഓർമ്മയുകണ്ടയാ.... ഇല്ല എന്നപ കതയാനന്ന,

ഞയാനയാ അകമ്മ അമ്മയുറട കമയാൾ.

എനപ രയാമു ഏട്ടയാ.... നമ്മുറട കമയാൾവന. അകത്തു നളിനഖ ഒരു കയാല മുറെളിച്ചു മയാറളി 

ഒരു വയസൻ ഇറെങളിവന. അച്ഛയാ..... ആ 18 വയസ്സുകയാരളി റകട്ടളിപളിടളിച്ചു. അച്ഛയാ 

ഇറതയാനഖ ഞയാനറെളിഞ്ഞളില്ല. എകന്നയാടപ ഒരു വയാക്കപ പറെഞകൂറട ഞയാനളിപഖ വലദ 

കുട്ടളിയയായളി. ഞയാൻ കഡയാക്ടറെയായളി അച്ഛയാ.... അവർ അപറന റകട്ടളിപളിടളിച്ചതുഖ 

അയയാൾ തകർന്ന നളിലത്തുവജീണു. റപയാട്ടളിക്കരഞറകയാണ്ടപ അമ്മയുഖ മകളുഖ 

ഒറയയായളി. 
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ശളിശു ദളിനഖ
കുട്ടളികളുറട സഖരക്ഷണഖ
ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതളിനുഖ ശളിശുകക്ഷമ
പ്രവർതനങൾ
ശക്തമയാക്കുന്നതളിനുഖ

കവണ്ടളിയയാണപ ശളിശുദളിനഖ
ആകഘയാഷളിക്കുന്നതപ നവഖബർ 

14 നപ നയാഖ ശളിശു ദളിനഖ
റകയാണ്ടയാടുന്നതപ

സസ്വതന്ത്ര ഭയാരതതളിറല ആദദറത പ്രധയാനമന്ത്രളിയയായളിരുന പണ്ഡളിറപ 

ജവഹർലയാൽ റനഹപറുവളിൻററെ ജനദളിനമയാണപ നവഖബർ 14 കുട്ടളികറള 
അകദ്ദേഹതളിനപ വളറരയധളികഖ

ഇഷമയായളിരുന കുട്ടളികൾ കസ്നേഹകതയാറട ചയാതയാ റനഹപറു എന്നയാണപ 
അകദ്ദേഹറത വളിളളിച്ചളിരുന്നതപ ശളിശുക്കകളയാടപ അകദ്ദേഹകതയാടുള്ള 
തയാല്പരദറത മയാനളിച്ചയാണപ അകദ്ദേഹതളിനപ ജനദളിനഖ തറന്ന 
ശളിശുദളിനമയായളി ആചരളിക്കുവയാൻ തജീരുമയാനളിച്ചതപ കുഞങൾ 
രയാജദതളിനപ സമ്പേതയാണപ അവർക്കുകവണ്ട പരളിരക്ഷ നൽകകണ്ടതപ 
നമ്മുറട കടമയയാണപ പരളിലയാള പരളിലയാളനയുഖ സഖരക്ഷണവുഖ കുട്ടളികൾക്കപ

ലഭളികക്കണ്ടതപ ആവശദമയാണപ. ഈ കബയാധഖ കുട്ടളികൾക്കുഖ 
മുതളിർന്നവർക്കുഖ ഉണ്ടയാക്കുന്നതളിനപ ശളിശുദളിനഖ ഉപകരളിക്കുഖ നവഖബർ 

14 നപ ഭയാരതതളിറല റതരുവജീഥളികളളിൽ എല്ലയാഖ കുട്ടളികളുറട പ്രവയാഹഖ 
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കയാണുവയാൻ കഴളിയുഖ തൂറവള്ള വസ്ത്രങളണളിഞ്ഞപ മയാലയാഖമയാറരകപയാറല 
അവർ ഒഴുകളി നടക്കുന്നതപ നമുക്കപ കയാണയാഖ റെയാലളികളുഖ കലയാകയായളിക 

മത്സരങളുഖ റപയാതുസകമ്മളനങളുഖ മറ്റു സഖഘടളിപളിച്ചളിരളിക്കുഖ . 
കുട്ടളികളുറട പ്രധയാനമന്ത്രളി എന്നകപരളിൽ ജവഹർലയാൽ റനഹപറുവളിൻററെ 
കവഷഖ ധരളിച്ച കുട്ടളികൾ ഈ ആകഘയാഷ പരളിപയാടളികളളിറല പ്രധയാന 

ആകർഷണജീയത ആണപ. സ്കൂൾതലതളിലഖ ജളില്ലയാതലതളിലഖ 

സഖസയാനതലതളിലഖ എല്ലയാഖ ആകഘയാഷങൾ സഖഘടളിപളിക്കയാറുണ്ടപ.

ശളിശുക്കളുറട ശയാരജീരളികവുഖ മയാനസളികവുമയായ വളർച്ചയപ ആവശദമയായ 
പരളിപയാടളികൾ ആവളിഷ്കരളിച്ചു നടപയാക്കുന്നതളിനപ ശളിശു കക്ഷമ സമളിതളികൾ

എല്ലയാ രയാജദങളളിലഖ നളിലവളിലണ്ടപ. ഭയാവളിതലമുറെ വളർനവകരണ്ട ദളിന 

രയാജദതളിൻററെ നളിലനളിൽപളിനപ ആവശദമയാണപ.

ലൂസളി മരളിയ

6 B
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കകരളഖ
കകണ്ടയാ നമ്മുറട നയാടപ

കകരളഖ എറന്നയാരു നയാടപ

പ്രകൃതളി സുന്ദര ആറയയാരു നയാടപ

മലയയാള തനളിമ നളിറെറഞ്ഞയാരു നയാടപ

മലകളുഖ പുഴകളുഖ വയലകളുഖ
ആയളിപച്ചപയാർന്ന ഒരു നയാടപ

വയലകറളല്ലയാഖ നളികതളി മനുഷദർ 
മണളിമയാളളികകൾ

പണളിതു ആഡഖബരഖ ഭയാവനകളളിൽ അവർ

രയാജയാക്കനയാരയായളി വയാണു സഹജജീവളികകളയാടപ

അലളിവളില്ലയാത ഒരു മൃഗമയായളി മനുഷദർ മയാറെളി

മരങൾ മുറെളിച്ചുഖ പുഴകൾ കകയറെളിയുഖ പ്രകൃതളിറയ

മനുഷദർ തകർത്തു പ്രകൃതളിറയ കയാക്കയാൻ

പ്രകൃതളി ഒരുങളി പ്രളയ രൂപതളിൽ വന്ന എതളി

പ്രളയ റകടുതളിറയ അതളിജജീവളിക്കയാൻ പയാടുറപടുന്ന ഒരു നയാടപ

മണളിമയാളളികകളുഖ മൺ കുടളിലകളുഖ ഒരു കപയാൾ തകർന്നളിരുന

ഉരുൾറപയാട്ടലഖ മലറവള്ളപയാച്ചളിലഖ തകർറതറെളിഞ

ജജീവനുകറള നമ്മുക്കപ കക കകയാർതളിടയാഖ നവ കകരളതളിനയായളി

പുതളിയ രൂപതളിലഖ പുതളിയ ഭയാവതളിലഖ പടുത ഉയർതളി ഇടയാഖ

                                                                                                            Archana
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                                   മദദഖ തൻ നയാടപ
മദദഖ നമുക്കപ കവണ്ട

മദദഖ നയാടളിനപ വളിഷഖ

പുതളിയ ഒരു കലയാകഖ

വയാർറതടുക്കയാഖ നമുക്കപ

മദദഖ കവണ്ട............ 

                                    

   എവളിറട മനുഷദൻ

                                       എവളിറട എൻററെ നയാടപ

                                       കയാതളിരുപ്പു പുതളിറയയാരു 

                                        കലയാകഖ...............

ലയാളളിച്ചു റപറ നമ്മുറട കലയാകഖ

ഇകപയാൾ ഇവളിറട നമ്മുറട കലയാകഖ

' കയാതളിരളിപ്പൂ നമ്മൾ'

മദദഖ നമുക്കുകവണ്ട.....................

                                              ' നമ്മൾ മറെക്കുക മദദഖ' 

                                                മദദഖ നമുക്കുകവണ്ട !

                                                മദദഖ നയാടളിനു കവണ്ട!........

                                                                                      

മടിഥുൻ 7A

25



കടടംകഥകൾ   ,  കുസൃതലി കടടംകഥകൾ

ആദദഖ കുനഖ, പളിറന്ന കുഴലപ, പളിറന്ന പയായ ?

- വയാഴയളില

അകതപ ഇരളി റപയാകന്ന പുറെതപ കയാടഖ കണയാടളി?

- മുഖഖ

അകന നളിന്നപ കനയാക്കളികയാണുഖ കണ്ടറതല്ലയാഖ ഉള്ളളിലയാക്കുഖ?

-കദയാമറെ

അകതപ തളിരളിയളിട പുറെത്തു മുട്ടയളിട?

-കുരു മുളകപ

അക്കറര നളിൽക്കുഖ റകയാമ്പേൻ കയാളയപ 64 മുടളിക്കയറെപ ?

-കുമ്പേളവള്ളളി

അകങയാകട്ടയാടുഖ ഇകങയാകട്ടയാടുഖ കനറര നളിന്നപ സതദഖ പറെയുഖ?

-ത്രയാസപ

അടളി റചടളി നടു മദളഖ തല റനൽറച്ചടളി ?

- കകതച്ചക്ക

അമ്പേയാറട്ട പട്ടളിക്കപ മുകമ്പേയാട്ടപ വയാലപ എനയാണപ ? 

- ചളിരവ

അപഖ കപയാറല തടളിയുണ്ടപ അല്പഖ മയാത്രഖ തലയുണ്ടപ ?

-ആമ

അടളി പയാറെ നടു റവടളി തലക്കയാടപ ?

- കചന

ആയളിരഖ തതക്കപ ഒരു റകയാക്കപ?

-വയാഴച്ചുണ്ടപ
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മലയയാളളി മങ
Neha Nandan

മർതദൻ എൻററെ റപറമ്മ തൻ ഭയാഷ

പ്രതദഹഖ മയാനവർ മറെന്നളിടുന 

വളിയത ഓളഖ വളർന്ന മനുഷദർ

തൻ ഭയാഷ മറെനകപയായളി

വളികലമയാക്കുന്ന മലയയാളളി മങറയ

അനദ ഭയാഷയുഖ ഭൂഷണഖ കചർതപ

സഹജഖ നയാഖ കകട്ടതപ ഭയാഷതൻ

മയാതൃഭയാഷ ഹളിതമയാണപ തയാൻ

എന്നയാൽ പറെച്ചളിൽ കുറെച്ചളിലയാണപ കപയാലഖ

കതജസപ ഏറുഖ മയാമല നയാട്ടളിറല മലയയാളളി

തൻഭയാഷ മറെന്നയാൽ തറന്ന ലഞ്ചേളി ഇടുന

മലയയാളഖ എറനന്നറെളിയയാത മലയയാളളിറയ

ഓർതപ എൻററെ മഭൗലളി തയാഴുന 

പരകലയാകഖ പൂകളിയ ഭയാഷയാ പളിതയാവുഖ

മൂക്കത്തു വളിരല റവക്കുനണ്ടപ ആകുഖ
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 ശകോസതടിൻലറ കലയകോപറ
കസയാന സുനളിൽ

നയാഖ ഇന്നപ ജജീവളിക്കുന്ന
കയാലഘട്ടതളിനപ റപയാൻകുന്നഖ
മുൻപുഖ ഒകട്ടററെ മനുഷദർ

ജജീവളിച്ചളിരുന. 

റമയാകബൽകഫയാണുഖ
ഇൻറെർറനറ്റുഖ കവദത്യുതളിയുഖ
ഒനമളില്ലയാറത ജജീവളിച്ച
ജനറത ഇന്നറത
കയാലത്തുള്ള വർക്കപ

ചളിനളിക്കയാൻകപയാലഖ സയാധളിക്കളില്ല. ശയാസ്ത്രതളിൻററെ വളർച്ചയയാണപ 

ഇറതല്ലയാഖ. ശയാസ്ത്രതളിൻററെ വളർച്ച വഴളി റവട്ടളിയതപ വദയാവസയായളിക 

വളിപ്ലവതളി കലക്കയാണപ. വദയാവസയായളിക വളിപ്ലവതളിൻററെ ഒന്നയാഖ ഭയാഗഖ 
രണ്ടയാഖ ഭയാഗഖ മൂന്നയാഖ ഭയാഗഖ എന്നതളിനു കശഷഖ നയാലയാഖ ഭയാഗതളിനപ 
പടളിവയാതളിൽ ആണപ ശയാസ്ത്ര കലയാകഖ രയാവളിൽ കുറെച്ചുകൂടളി ഭഖഗളിയയായളി 
പറെഞ്ഞയാൽ നയാഖ വദയാവസയായളിക വളിപ്ലവതളിൻററെ നയാലയാഖ ഭയാഗതളിൽ 

എതളി കഴളിഞ . മൂന്നയാഖ ഭയാഗതളിൽ തറന്ന ഭൂമളി ഒരു global village 

ആയളി കഴളിഞ. തുടർന്നപ വരുന്ന നയാലയാഖ ഭയാഗതളിൽ ഭൂമളി ഒരു global 

ഹഭൗസയായളി മയാറുഖ, മനുഷദൻ ആദദ മനുഷദനയായളി മയാറുഖ. ഇതളിനപ 

മനുഷദറന ഒട്ടനവധളി കമഖലകൾ സഹയായളിക്കുനണ്ടപ. പ്രധയാനമയായളി 
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meta meterials, nano technolagy ecostume, genome 
mapping,artificial intelligence,virtual reality,3D printing, tele 
transportation,10T[INTERNET OF THINGS]supercomputers 

എന്നജീ കമഖലകളയാണപ നമുക്കപ ഇവറയയാന വളിശദമയായളി കനയാക്കയാഖ. meta 

materials; plastic കളുറടയുഖ metal കളുറടയുഖ പ്രകതദക 

അനുപയാതതളിലള്ള ഒരു സങര സൃഷളിയയാണപ meta materials . ഇതളിൽ 

പ്രകയാശറത manupulate റചയ്യുന. ഒരു വസ്തുവളിൽ പ്രകയാശഖ അടളിച്ചു 
അതപ നമ്മുറട കണളികലക്കപ അടുക്കുകമ്പേയാഴയാണപ നമുക്കയാ വസ്തുവളിറന 

കയാണയാൻ സയാധളിക്കുക .meta materials ലൂറട inrisible substance 

നമുക്കപ നളിർമ്മളിക്കയാൻ സയാധളിക്കുന. Nano technolagy :manupulation 

of atoms and molecules ഇതളിൽ സഖഭവളിക്കുന്നതപ 10_11 ആണപ 

ഇതളിൻററെ അളവപ.

Ecostume : നമ്മുറട ശരജീരചലനങറള നളിയന്ത്രളിച്ചപ നമുക്കയാവശദമയായ 

റവളളിച്ചവുഖ ശബ്ദവുഖ വസ്ത്രവുഖ ഉണ്ടയാക്കുന. ഈ ഈ വസ്ത്രതളിനപ 

പറെയുന കപരയാണപ Ecostume .

Genome mapping : manupulation of DNA [DIOXIC RIBO 

NUCLIC ACID] ആണപ genome mapping എന്നതപ 

റകയാണ്ടുകദ്ദേശളിക്കുന്നതപ . ഇതളിലൂറട genetic problems { പയാരമ്പേരദ 

കരയാഗങൾ } ഒഴളിവയാക്കയാൻ സയാധളിക്കുന.

Artificial Intelligence : കൃത്രളിമ ബുദളി ഉപകയയാഗളിച്ചപ പ്രവർതളിക്കുന്ന 
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കറെയാകബയാട്ടപ ഇവ work റചയ്യുന്നതപ Artificial intelligence 

ഉപകയയാഗളിച്ചയാണപ. അവക്കപ മനുഷദറന കടതളിറവടന്ന physical 

strength ഉണ്ടയാകുഖ

3DPrinting : കപരപ കകൾക്കുകമ്പേയാൾ നയാഖ കരുതുഖ പുസ്തകങൾ 3D 

മയാതൃകയളിൽ അടളിറച്ചടുക്കുന്ന തയാറണന്നപ. പകക്ഷ അതപ3D printing 

റചറെളിയ ഒരു കമഖല മയാത്രമയാണപ. ശരളിക്കുഖ ഇതപ construction ആണപ. 

വജീടളിൻററെ ഒരു plan വരച്ച അതളിനയാവശദമയായ സളിമൻറെപ, മണൽ എന്നളിവ

ഇട്ടപ റകയാടുതയാൽ നളിമളിഷകനരതളിനുള്ളളിൽ ഒരു വജീടപ ഉണ്ടയാക്കുന. 

ഇതയാണപ 3D printing.

10T{Intrestof things} : ഈ കലയാകതളിൽ മനുഷദറന നളിർമ്മളിതമയായ 

എല്ലയാഖ computer ലഭളിക്കുന്ന പുതളിയ ഒരു ശഖഖലയയാണപ 10T അഥവയാ 

internet of things

Tele transpiration: പദയാർതറത ഊർജ്ജമയാക്കളി മററയാരു 

സലകതക്കപ recreate റചയ്യുന്ന ഒരു പുതൻ ആശയമയാണപ tele 

transpiration.

ഇവ മയാത്രമല്ല നയാലയാഖ വദവസയായളിക വളിപ്ലവതളിൻററെ കൂടകയാർ ഇനളിയുഖ 
ഒരുപയാടപ ആശയങൾ ശയാസ്ത്രജ്ഞൻമയാർ മുൻകപയാടപ കവകുറമന്നപ 
ആഗഹളിച്ചുറകയാണ്ടപ ആശഖസളിച്ചു റകയാണ്ടപ നളിർത്തുന

നന്ദളി

BY SONA SUNIL

IX D
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മൃതത്യുഞ്ജയഖ

പ്രളയറക്കടുതളിയളിൽ മുങളിനയാടപ 

ഉറവർ ഉടയവർ നഷമയായളി

ശയാനളിതൻ ദജീപഖ അണഞകപയായളി

ഇരുളളിൽ മുങ്ങുഖ മയാനവമക്കൾ

ഒരു നറു റവട്ടതളിനയായളി കയാതളിരുന.

മഹളിയളിൽ പരന്ന ഒരു മഹയാമയാരളിയളിൽ

ഒഴുകളി നടക്കുന കകര നയാടപ

റകയാച്ചു കപതങൾ തൻ പളിഞ്ചു കരച്ചളിലഖ

കമനളി ചുളളിഞ്ഞ അവർ

തൻ ദജീന കരയാദനവുഖ

കകട വളിറെങലളികുന കകര നയാടപ

കകരകൾ റകയാണ്ടപ നളിറെറഞ്ഞയാരു

കകരളഖ മഹയാപ്രളയതളിൽ

നളിറെഞകവളിഞ.

തൻ റപയാകന്നയാമനറയ കഥകൾ റനകഞ്ചേയാടപ

കചർതപ മണളിനടളിയളിൽ പുഴുന്നപ കളിടക്കുന
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ഒരു അമ്മയുഖ തൻ സഖളിറയ

കചർതപ നളിർത്തുഖ ഒരു പ്രളിയതമനുഖ

ഒറക്കയുഖ കയാഴ്ചകളയായളി മറെയുന്ന.

കകരള നയാടളിറന നടുക്കളിയ ആ
ദളിനങൾ

കഴളിഞ. ഇനളി കകകകയാർക്കയാഖ
ഒരുമളിച്ചപഅണയയാഖ 

ഒരുനവകകരള സൃഷളിക്കയായളി.

ആൽഫളി അൽകഫയാൻസയാ
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പ്രകൃതലി   ഉപനനന്യാസടം
പ്രകൃതളിറയ സകഹയാദര
ഭയാവകതയാറട നയാഖ കയാണണഖ
എന്ന ആശയമയാണപ ടയാകഗയാർ

കഥകൾ നൽകുന്നതപ. 

പ്രകൃതളിയുഖ മനുഷദനുഖ ഒകര
ആത കചതനദതളിൽ

നളിലനളിൽക്കുന്നതയാണപ. നമ്മുറട
അടളിസയാന ആവശദങളയായ വയായു ജലഖ ആഹയാരഖ പയാർപളിടഖ 

എന്നളിവറയല്ലയാഖ നയാഖ ആശ്രേയളിക്കുന്നതപ പ്രകൃതളിയയാണപ. പർവ്വതങളുഖ 
തയാഴ്വരകളുഖ നദളികളുഖ മരുഭൂമളികളുഖ പ്രകൃതളിയുറട ഓകരയാകരയാ ഭയാവങളയാണപ
പ്രകൃതളിറയ നളിനഖ കനട്ടങൾ മയാത്രകമ നമുക്കുള്ളൂ എന്നളിടഖ മനുഷദൻ 

എന്ന പ്രകൃതളി ചൂഷണഖ റചയ്തു റകയാണ്ടളിരളിക്കുകയയാണപ. മരങളളിൽ 
ജലവുഖ ധയാതുക്കളുഖ എല്ലയാഖ കവണ്ടതളിലധളികഖ നൽകളിയളിട അതദയാർതളി 
മൂലഖ അവർ ചൂഷണഖ റചറയ്തടുക്കുകയയാണപ നയാഖ കുകറെക്കയാലഖ കൂടളി ഈ 
നളിലപയാടപ തുടർന്നയാൽ പ്രകൃതളിയളിൽ ജജീവജയാലങൾ ഇല്ലയാതയാകുഖ ഒരു 

മരഖ റവടകമ്പേയാൾ പകരറമന്ന നടപളിടളിപളിച്ചു കുനകൾ പളിടളിക്കയാറതയുഖ. 

കുളങൾ നളികതയാറതയുഖ പ്രകൃതളിറയ അതളിറന്റെ  യഥയാർത ഭയാവതളിൽ

നയാഖ സഖരക്ഷളിക്കണഖ. വരുഖതലമുറെകൾക്കപ ഇവളിറട ജജീവളിക്കയാൻ 

പ്രകൃതളിറയ നയാഖ ഇങറന തറന്ന നളിലനളിർകതണ്ടതുണ്ടപ.

Juss Augustine 6 c
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DESTINATION
It seem that my life

Which is full of dreams
Is getting into a destiny

I wandered lonely as a
cloud

Through the sky
Through the world

The days and months
passed

Summer,winter,autumn,spring
Time passed years passed
Onam,christmas,ramzan

Out now feel I'm a
                                         Little flower with tattered petals
                                      Then I thought
                                   One day this world will
                                  Perish me too...

                                                              Ashique E.K
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പഴടംചചന്യാല്ലുകൾ
ആനയ്ക്കു ശത്രു ആന തറന്ന

ഉണളിറയ കണ്ടയാലറെളിയയാഖ ഊരളിറല പഞ്ഞഖ

കണളിനു കണപ, പല്ലളിനു പല്ലപ

കുശുമ്പേളിനപ കൂമ്പേപ ഇല്ല

പണഖ റകയാണ്ടറെളി ഞയാനപ പണതളിനപ റകയാള്ളു

റകറളിൽ തള്ളളിയയാൽ നളിള റതറെളിക്കുഖ

പദദഖ ഴളിച്ചയാൽ ഔഷധഖ പഴളിക്കുഖ

അഞ്ചു വളിരലഖ ഒരുകപയാറല

രണ്ടു പട്ടളിക്കപ ഒരു എല്ലു കളിട്ടളിയകപയാറല

അന പഠളിച്ചതപ ഇനഖ ഫലളിച്ചു

റവട്ടളിൽ റവട്ടളിയയാൽ വൻമരവുഖ വജീഴുഖ

റവള്ളതളിൽ വരച്ച വര കപയാറല

കപയായ കയാളക്കപ ഗുണഖ പതപ

മരണഖ വറര കവരഖ നളിൽക

കചയാരയുഖ കചയാറുഖ മറെക്കരുതപ
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പ്രണയ റകടുതളിയളിൽ മുങളിയ യുവജനത
കജയാസ്നേ. റക.

വധുവളിൻററെ ഇഷഖ അറെളിയയാറത മയാതയാപളിതയാക്കളുറട ഇഷതളിൽ 
വളിവയാഹഖ. ആ കയാലഖ കടനകപയായളി അമ്പേലനടയളിൽ റതയാഴയാൻ കപയായകപയാൾ 
ഒരു കനയാട്ടഖ കണ്ണുകൾ തളിളങളി മയാതയാപളിതയാ കളുറട സമ്മതതളിൽ വളിവയാഹഖ. ആ 
കയാലവുഖ കപയായളി കഫയാണളിലൂറട ഒരു ഹയായപ പളിറന്ന എനഖ വളിളളി. ചയാറളിങപ. 
ഇകപയാൾ കയാലഖ ഇങറന.

ലളിൻസളി കഫയാൺ അറൻഡപ റചയ്തു

ലളിൻസളി; ഹകലയാ

അജ്ഞയാതൻ; ഹകലയാ റെജീമയുറട വജീടകല്ല?

ലളിൻസളി; കസയാറെളി കറെയാങപ നമ്പേർ

പളികറദളിവസവുഖ ഇതയാവർതളിച്ചു

ലളിൻസളി; ഹകലയാ

അജ്ഞയാതൻ; ഹകലയാ റെളിമയുറട വജീടകല്ല?

ലളിൻസളി; അല്ലകല്ലയാ- ലളിൻസളിയുറട വജീടയാണകല്ലയാ
ആരയാണപ?

അജ്ഞയാതൻ; ഞയാൻ കജയാൺ. റെളിമയുറട കസളിനയാണപ

ലളിൻസളി; ഞയാൻ ലളിൻസളിയുറട ക്ലയാസപ കമറപ ആണപ കഫയാകട്ടയാ അയക്കുകമയാ ഇതയാണപ
എൻററെ വയാടപസപആപപ നമ്പേർ

തമ്മളിൽ ഇഷമയായളി. ഏജൻറെപ ആയളി റെജീമയുഖ സഖഭവഖ ഉഷയാർ

തമ്മളിൽ കനരളിൽ കണ്ടു. ഒരു കളിസപ. ഒന്നളിച്ചുള്ള ചുറൽ . സസ്വയഖ ഇഷപ്രകയാരഖ 
വളിവയാഹഖ. ഒടുവളിൽ ഇരുളളിറന അറെയളികലക്കപ അവറള തള്ളളിവജീഴളി . അവൻ 
അടുതയയാളുറട പളിറെറക.... കലദയാണഖ പളിറന്ന കഡകവഴപ .
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ഇതയാണപ ഇന്നപ ഈ കലയാകതളിൽ നളികതദനനടനറകയാണ്ടളിരളിക്കുന്നതപ
. ദളിനപത്രങളളിൽ എനഖ നളിറെഞനളിൽക്കുന്നതപ ഇതരതളിലള്ള വയാർതകൾ . 
യഥയാസമയഖ കവവളിധദമയാർന്ന മയാധദമങളുറട മുന്നളിലളിരുന്നപ ദളിവസഖ 
കടതളിവളിടുന്ന കഭൗമയാരക്കയാർക്കപ കപയാലഖ കകട്ടതയാ ഇതളിറന്റെ  ഭവളിഷദതപ 
മനസളിലയാക്കയാൻ സയാധളിക്കുന്നളില്ലകല്ലയാ.

ഒരു ക്ലയാസളികലക്കപ പുതളിയതയായളി കയറെളിറച്ചന്നപ കുട്ടളിറയ പരളിചയറപടുന്നതപ 
ഇങറന : ഹയായപ ! എറന്റെ കപരപ ലളിനളി. ഇതപ എറന്റെ  കയാമുകൻ ലളിബളിൻ. ഒകര 
ക്ലയാസളിൽ പഠളിക്കുന്നവർ തമ്മളിലയാണപ പ്രണയറമങളിൽ, തറന്റെ സഖളിക്കപ 
അടളികളിട്ടളിയയാൽ വളിങളിറപയാടന്ന മററയാരു ഹൃദയഖ ക്ലയാസളിറന്റെ ഒരു കകയാണളിൽ 
ഉണ്ടയായളിരളിക്കുഖ ഇങറന കപയാകുന്ന പ്രണയകഥകൾ കസ്നേഹഖ റകയാടുതയാൽ 
മയാത്രകമ തളിരളിച്ചു കളിടകയുള്ളൂ എന്നകല്ല? അതയായളിരളിക്കണഖ ഭഭൗതളിക 
സകനയാഷതളിനയായളി യുവ തലമുറെ കപ്രമതളിറന്റെ കറുത കകകളളിൽ 
അകറപടുന്നതപ.

കയാലവർഷതളിൽ കടൽ കയാര എടുക്കുഖ കപയാറല മരണഖ ആ ഗമളിക്കുഖ കപയാറല 
എകപയാൾ വരുറമകന്നയാ എകപയാൾ കപയാകുറമകന്നയാ അറെളിയയാത തയായ ഭഭൗതളിക 
സകനയാഷഖ വദർതമയാണപ. ഒരുതറന്റെ  അറല്ലങളിൽ ഒരുതളിയുറട പളിറെറക നടന്നപ
സമയഖ കളയുന്നവർ. മററയാരുതറന അറല്ലങളിൽ മററയാരുതളിറയ കണ്ടയാൽ 
അവരുറട പുറെറക കപയാകുഖ. നമ്മളളിങറന മറ്റുള്ളവരുറട കകകളളിൽ കളിടന്നപ 
അമ്മയാനമയാടയാനുള്ളതല്ല നമ്മുറട ജജീവളിതഖ. മയാതയാപളിതയാ ഗുരു കസ്നേഹഖ കപയാറല 
സതദസന്ധമയായ കസ്നേഹഖ മററയാന്നളില്ല. ഒനഖ അതളികനയാറടയാപഖ തുകയുഖ ഇല്ല
.മുഖകയാനളി കണ്ടു ഒരയാളളികലക്കപ മയങളി വജീഴുകമ്പേയാൾ നയാഖ അറെളിയുന്നളില്ല അവറന്റെ  
ഹൃദയതളിൻററെ അണുബയാധ. മളിനന്നറതല്ലയാഖ റപയാന്നല്ല. കപ്രമഖ റനല്ലളിക്ക 
സമമയാണപ. കയപചളിട്ടപ ഇറെക്കയാനുഖ വയ, മധുരളിച്ചളിട്ടപ തുപയാനുഖ വയ, എന്ന 
അവസയളിലയാണപ പ്രണയഖ സമ്മയാനളിക്കുക. ഒരയാളുറട ജജീവളിതറത 
വഴളിപളിഴപളിക്കയാൻ സയാധളിക്കുന്ന ഒന്നയായളി പ്രണയഖ മയാറെളിയളിരളിക്കുന. പ്രണയഖ 
കദയാൻസറെളിറന കടതളി റവടന്ന ഒരു കരയാഗമയാണപ. അതപ നറമ്മ ഇഞ്ചേളിഞ്ചേയായളി 
റകയാല്ലുകയയാണപ റചയ്യുക . പത്തുമയാസഖ കപറെളി റനയാന്തുറപറ അമ്മയുറട 
തളിളക്കമയാർന്ന മളിഴളികളളികലക്കപ- സസ്വജജീവൻ കപയാലഖ പ്രണയഖ വച്ചപ നമ്മുറട 
സഖരക്ഷണഖ ഉറെപപ വരുത്തുന്ന അപറന്റെ  പുഞ്ചേളിരളി തൂകുന്ന ചുണ്ടളികലക്കപ. കനയാക്കളി 
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നമുറക്കങറന പറെയയാനയാവുഖ മറ്റുള്ളവകരയാടപ അല്ല- എവളിറടകയയാ- എകന്നയാ 
കണ്ടുമുട്ടളിയ വകരയാടപ I LOVE YOU ! എന. അതപ പറെകയണ്ടതപ അമ്മയുറട 
റചവളികളളിൽ ആണപ. അതപ പതളികയണ്ടതപ അപറന്റെ ഹൃദയതളിലയാണപ. 
വന്ദളിച്ചളിറല്ലങളിലഖ, നളിന്നളിക്കരുതപ എന്നകല്ല?

കപ്രമഖ ലഹരളിയയാണപ . മദദഖ, മയക്കുമരുന്നപ, പയാൻമസയാല, കഞ്ചേയാവപ തുടങളിയ 
ലഹരളിപദയാർതങൾ എല്ലയാഖ കടതളിറവടന്ന ഒരുതരഖ ലഹരളി. ഉഗ സർപഖ 
കപയാറല അതപ നറമ്മ ആഞ കുത്തുഖ. അതളിറന്റെ ദർശനഖ ഏൽക്കുന്നവർ മയങളി 
വജീഴുഖ. അറത, കപ്രമമയായ ഉഗ സർപതളിറന്റെ തലയറുതപ നയാഖ 
മുകന്നകറെണ്ടളിയളിരളിക്കുന . എങളികല, കകറയതയാ ദൂരതളിൽ ഒഴുകളിനടക്കുന്ന 
നമ്മുറട സസ്വപ്നങറള കകറവള്ളയളിൽ ഒതുക്കയാൻ സയാധളിക്കുകയുള്ളൂ.

കസ്നേഹതളിനപ രണ്ടു കരങളുണ്ടപ. ഒന്നപ റവളുത മൃദു ആയതപ. അതപ ശരളിയയായ, 
ആതയാർതതയുള്ള മയാതയാപളിതയാ ഗുരു കദവഖ എന്നളിവകരയാടുള്ള കസ്നേഹഖ. രണ്ടു - 
കറുത പരുക്കൻ ആയതപ. അതപ എവളിറടകയയാവച്ചപ കണ്ടുമുട്ടളിയ അവകനയാടപ , 
കണ്ടുമുട്ടളിയ അവകളയാടുള്ള ഇഷഖ.

കറുത കകകളളിൽ അകറപട കപയാകുന്ന കൂടകയാറര, കറുത കകകൾ റവട്ടളിമയാറളി 
റകയാണ്ടപ മൃദുവയായ കകകളളികലക്കപ തല ചയായ്ക്കുക. നളിങൾ ഉന്നതർ ആകുഖ. 

38



പുഴയ്ക്കു പറെയയാനുള്ളതപ 

ഓർക്കുനകവയാ നളിങറളറന്ന എനളിക്കപ,

മലമുകളളിറല വജീഥളികളളിലൂറട

മന്ദഖമന്ദഖ ഒഴുകളി വരുന ഞയാൻ .

ഗയാമജീണ അനരജീക്ഷ ങളളിലൂറട

പ്രശയാനമയായളി ഒഴുകളിയളിരുന ഞയാൻ.

നഗരതളിൽ നജീർ വളികയാരങളളിൽ എറന്ന 

നഗരതളിലയാക്കളി, നഷതളിലയാക്കളി

പട്ടണതളിൽ പ്രഹരങളയാൽ

ഇന ഞയാൻ മൃതത്യുവളിൻ കവദനയറെളിഞ്ഞപ

എൻററെ മരണതളിനപ ഉതരവയാദളികറള

നളിങൾ അനുഭവളിച്ചു റകയാള്ളുഖ വരുഖനയാളുകളളിൽ

ASHIQUE RAZAK

X:B
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                                                MOTHER NATURE
    I wake up in the

morning
   To the melody of birds

very dear
And wonder where I
would be in future

And would there be
birds chirping any near

I walk down the lane in summer
Thanking trees for their pleasent shades

And wonder what will happen later
For I know the

greenery is soon going
flade

I in eve, stroll through
the park

Breathing air so freash
and pure 

And shiver when I
think my nature 

with oxygen on their
backs for sure

I  walk alone, tried to
mind

And see daisies dance my way
Comes relaxing smile and then a frown
Perplexed,in future will they ever sway

I sit a beside a blue bright lake
And see fishes swim hence and froth

Their radiant colours compel me to think
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Then will we realise their worth
This planet is not gift my friend 

I have borrowed it from
future generation

Lets keep it clean and save
the green 

Lets all come together and
together and all come along

And riverve over mother
nature 

Come lend some hands and
plant some trees

And ensure better future .
                                                                           

SANOOP
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      COMPULSORY EDUCATION
                 

       RAYA RAMESH
The  importance  of
education is known to
all  of  us.  The  most
discussed  need  for
education  perhaps
that  it  makes  one
capable  to  read  and
write.  However

education has an even bigger role to play in a society. It helps in
all  round  development  of  an  individual.  Thus  compulsory
education is must to bring out better citizens . Education is the
key to success. Never stop learning education can determine the
success of a person. If you learn one new think everyday you will
overcome 98% of your completion . Being able to read and write
helps a person to have a better understanding of the society he/she
lives in. It helps individuals to gain knowledge and information
about the resources  available to them and enable them to lead a
better life. Commit yourself to lifelong learning. It increase the
standard  of  learning.  Continuous  learning  is  the  minimum
requirement  of   success  in  any  field.  People  who  are  better
educated always have in numerable options in their life compared
to those who aren't educated.  They can opt for higher education
or  take  up  better  paying  jobs  of  their  desire  they  can  hence
contribute  better  to  the  development  of  the  country  by  being
productive  individuals  of  the  society.  It  is  for  this  reason  that
elementary education is made compulsory in many country. Trust
in your self perception are often far more accurate than you are
willing to believe. Stay focused stay curious. Do what you say
you will do persistence will bring your success.
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                                     In India, children between the ages of 6  to
14years are required to be given free and compulsory education.
Children from poor  families are often not  enrolled  into schools
due to  financial  difficulties.  Child labour  stands in  the way of
elementary  education.  Sometimes,  education  is  discouraged  by
even  parents  as  they  need  their  children  to  work.  Hence  the
passing of this bill is seen by many educationalists and children's
rights activities as a land mark in the countries history. This step
can now ensure that all children get to be educated.
                                       The parents in rural areas need to be
made aware of the education and the need to send their children
to schools. Programme like mid-day meal scheme have helped in
increasing  the  enrolment  of  children  into  government  schools.
Education is the fundamental right of every child. Children must
give proper education in order to make them capable of choosing
the life and profession they wish  to pursue. It  help  them  in
understanding their fundamental rights and makes them capable
of    identifying the violation of their rights.
                                                               Another role of education
is to prevent social evils such alcoholism, gambling, child abuse
etc. Education can install better knowledge and understanding of
disease and hence promote a healthier life style. Thus compulsory
education is vital in the development of an individual as well as a
nation.  It  needs  to  be  promoted  through  social  camps  and
awarness  programmes.
The quality of education
must  also  be  improved
along  with  meeting
infrastructural
requirement.  All  of  our
dreams can come true if
we have the courage to
persue them.
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 സസൗഹൃദടം
റകയാഴളിഞ വജീണ ഇലകൾ കപയാറല

നയാഖ ഇ ഒരളിടതപന്നപ രണ്ടു വഴളിക്കപ

വൃക്ഷഖ ആകുന്ന വളിദദയാലയതളിൽ നയാഖ

തളളിരയായ നളിമളിഷഖ ഓർറതടുത്തു ഞയാൻ

ഒരു ശയാഖയളിൽ ഇറല്ലങളിലഖ

നമ്മുറട സഭൗഹൃദഖ അനശസ്വരഖ ആയളിരുന

മറ്റുള്ള ഇലകൾ തറന്ന കനയാക്കളി

അനുഗഹങൾ റചയാരളിയുഖ
ആയളിരുന

പലതവണ നയാഖ റതറളിറയങളിലഖ

നമ്മുറട സഭൗഹൃദഖ കയാരണഖ മറ്റുള്ള

ഇലകൾ നമ്മുറട കസ്നേഹളിതൻ

തയാങയായളി തണലയായളി നളിന അകല്ലയാ

ഇന്നപ ഓർതളിടുന ഞയാൻ

നളിറന്നയുഖ നറമ്മ നയാമയായപ മയാറളിയ

റപയാന്നളിലപ കറളയുഖ

പളിരളിയളില്ല നയാഖ ഒരളിക്കലഖ

ഓർമ്മകൾ ഉകപക്ഷളിക്കളില്ല നറമ്മ
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             SELF CONFIDENCE
                                                                                       Misna Joy

The dictionary defines confidence as freedom of 
doubt;belief in yourself and your
abilities. Many people lack the self-
confidence  and self-esteem
needed to live a happy and healthy
life. Self-esteem is a confidence
and satisfaction in oneself. These
two things must be present in
people's daily lives in order for them  to believe that 
they have ability to do anything. At this point in my life
I am trying to gain the  esteem I need to  truly be 
happy. The  best way to gain self-confidence  in to 
look  deep inside of your self and believe that you 
have the  ability to overcome all challenges that you 
are faced with, on a daily bases,because our self-
esteem in one of the few things that we can have 
control over 
                                            
                                                self confidence in 
something that cannot be taught. It in up to  the 
individual  to decide how much belief that they 
possess inside of  them self. I am at the point where I 
realize that I must first believe in myself before others
will    believe in me  nobody teaches us to be happy 
or sad. They are natural feelings that come along as 
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well developmentally, physically, emotionally and 
psychologically.
                                                  
                                                 When you get to the 
point where you alone others to  dedicate how you 
feel about life. You have to stop an take an internal 
survey. Ask yourself if you lack of self-confidence and
self assurance in in holding you back from being the 
best that you can possibility be. Most often these 
feelings come from people allowing the negativity of other 
people to overcome them. You have to willing to take 
control of your life   and whatever is holding you back. 
Overcome them. So often,we as a people,look for the 
validation from society before we validate ourselves. I have 
allowed society to determine how I should look,dress and 
feel. It is time one take a stand and be in control of my own 
destiny.
                           It in often gain that  “beauty is in the eye of
the be holder”
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തകരളടം

നമ്മുറട നയാടപ കകരളഖ കകരളഖ കദവതളിൻററെ സസ്വനഖ നയാടപ എന്നറെളിയറപടുന്നതപ കകരളതളിൻററെ 

തലസയാനഖ തളിരുവനനപുരഖ പച്ചപ്പു റകയാണ്ടപ നളിറെഞനളിൽക്കുഖ നമ്മുറട കകരളഖ 44 നദളികളയാൽ 
സമ്പേന്നമയാണപ നമ്മുറട കകരളഖ മരങൾ വയലകൾ കൃഷളികൾ പക്ഷളികൾ മൃഗങൾ എന്നളിവറയല്ലയാഖ ഈ 
റകയാച്ചു കകരളതളിൽ ഉണ്ടപ

14 ജളില്ലകൾ അടങളിയതയാണപ നമ്മുറട കകരളഖ കകരളതളിലള്ള ചന്ദനമരങൾ കയാട്ടളിലൂറട പരക്കുന 

കകരളതളിൻററെ സഖസയാന മൃഗമയാണപ ആന. കകരളതളിൻററെ തൃഭയാഷയയാണപ മലയയാളഖ. കകരളതളിൽ 

ധയാരയാളമയായളി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമയാണപ റതങപ.

നമ്മുറട നയാട്ടളിൽ പയാടപയാടളി ഒഴുകുന്ന പുഴകളുഖ കതയാടുകളുഖ കതയാടുകളുഖ അതളിമകനയാഹരമയാണപ. ചനമുള്ള 

പൂക്കളയാൽ നളിറെഞ്ഞതയാണപ ഓകരയാ പൂകനയാട്ടവുഖ . കളകളഖ പയാടുന്ന കയാടകചയാലകൾ നളിലനളിർതയാൻ 

ഭഖഗളിയയാർന്ന മലകളുഖ പച്ച പയാൽ നളിറെഞ നളിലക്കുഖ വയലകളുഖ . പജീലളിവളിടർതളിയയാടുന്ന മരതക കതയാപ്പുകളുഖ

കകരളതളിൻററെ മകനയാഹയാരളിത വളിളളികച്ചയാതുന .

നമ്മുറട നയാട്ടളിൽ പലതരഖ ആകഘയാഷങളുണ്ടപ ഓണഖ, വളിഷ, ക്രളിസസപ, ദജീപയാവലളി, ബക്രജീദപ, റപരുന്നയാൾ. 

കകരള കര ഒന്നടങഖ ഒരുമകയയാറട ആകഘയാഷളിക്കുന്ന ഒരു ചടങയാണപ ഓണഖ പല മതസരയായ ആളുകൾ 

ഒരുമയുറട വസളിക്കുന്ന നയാടയാണപ കകരളഖ. മറ്റു രയാജദക്കയാർ കകരളറത കദവതളിൻററെ സസ്വനഖ നയാറടന്ന 

ഓമനകപരളിൽ വളിളളിക്കുന. കകരളതളിൽ അകങയാളമളികങയാളഖ നളിരവധളി പ്രശസ്ത മയായ പള്ളളികളുഖ 

കക്ഷത്രങളുഖ ഉണ്ടപ. രയാജദതപ ഏറവുഖ കൂടുതൽ മഴ ലഭളിക്കുന്നതപ കകരളതളിലയാണപ. പ്രശസ്തരയായ 

കലയാകയാരനയാർ കൂടുതലഖ കകരളതളിൽ ജനളിച്ചു വളർന്നവരയാണപ. ഇനളിയുഖ ഐശസ്വരദ റകയാണ്ടുഖ സമ്പേൽസമൃദളി 

ആനുഖ നമ്മുറട കകരളഖ ഉയരങളളിറലതളി കചരറട്ട.

ദർശലിനലി ധർമരന്യാജറ്റ്
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ലഹരജീ
ലഹരളിറയ, നജീ റചവളി കകൾക ;

നളിനക്കപ വളിടറചയാല്ലയാൻ കനരമയായ

ലഹരളി കളിടക്കയളിൽനളിന്നപ മയാനവ

സനയാനങറള ,

ഉയർതളിടുഖ ഞങൾ ഒരുനയാൾ, തജീർച്ച ;

കലയാക ഭയാവളി കകപളിടളിയളിൽ ആക്കളിയ ലഹരളിറയ ,

യുവ പ്രതജീക്ഷ തട്ടളിറതറെളിപളിച്ചപ ലഹരളിറയ ;

കലയാകറത ചുറളിയ നയാശകമ

നളിനക്കപ വളിട റചയാല്ലയാൻ കനരമയായളി .

എല്ലുഖ ഇല്ല , പല്ലുഖ ഇല അതളിലഖ ഇല്ല - 

മതളിലഖ ഇല്ല മനുഷദ സയാധുവളിറന ;

മനുഷദ കരൾ കയാമ്പേളിൽ പുണപ പടർതളിയ നയാദമയാണു നജീ , 

നളിനക്കപ വളിടറചയാല്ലയാൻ കനരമയായളി .

കണ്ണുഖ ഇല്ല കയാതുമളില്ല , കമയാഹമളില്ല മൃദുവയായ

റതയാലളിയുഖ ഒടമളില്ല പയാവതളിനപ മനുഷദ പതനഖ
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കണ്ടു രസളിച്ച നയാഗഖ ആകണയാ നജീ ,

നളിനക്കപ വളിട റചയാല്ലയാൻ കനരമയായളി .

ലഹരളിറയ കൂട്ടളിനു വളിളളിച്ചയാൽ

മയാരകകരയാഗങറള കൂട്ടളിനയായപ ക്കുന്ന കരയാഗമയാണപ

മനുഷദജജീവളിതഖ കയാൽപനപ ആക്കളിയ ലഹരളിറയ

നളിനക്കപ വളിട റചയാല്ലയാൻ കനരമയായളി .

ശയാസ്ത്ര വളിദദയുറട നയാമ്പേപ തുളച്ചപ നയാടയാണളിതപ ;

സയാകങതളികവളിദദക്കപ പ്രതജീക്ഷയുള്ള നയാടയാണളിതപ ;

ഈ പ്രതജീക്ഷകൾക്കപ ഭജീഷണളിയയായളി നജീ വരളികല്ല

ലഹരളിറയ, നളിനക്കപ വളിടറചയാല്ലയാൻ കനരമയായളി

BY

SONU ROY
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                           NUMBER THE VALUE OF ZERO   
One day a great mathematition conduct a meeting of numbers.All 
the number came for the meeting expect zero.zero was hiding in 
an unknow place.The
mathametition orderded all
numbers to find zero 
After a long search they finally
found zero.Hiding behind a
tree.The mathematition ask
zero why are you hiding. Zero
started crying...
And said in broken
voice.According to all the
numbers zero has no value that
no one respect me . That's why
i often to came for the meeting.  The mathematition smiled  and ask 
number 1 to stand right side of zero. And he ask all the numbers 
what is the value of one? all said 10.He also said another zero to 
stand left side of zero.And he again ask what is the value of 1? all 
said 100.
The mathematition explained when we stand next to each other 
our  value incerses.Even zero become important.Moral of the story
everyone and everything in this world is important.We should not 
udermind  the value of others.                                    
                                                  By 
                                                           NIVED AR
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കൃതജ്ഞത ഹൃദയമലിടലിപ്പുകൾ ആകുതമന്യാൾ

തൂലളികയുറട കപജകൾ ഇവളിറട തജീരുകമ്പേയാൾ സകനയാഷഖ...... സഖതൃപളി............ കൃതജ്ഞത

സമ്മളിശ്രേ കയാരണതയാൽ ഹൃദയഖ നളിറെയുന

ഇറതയാരു കൂട്ടയായ്മയുറട വളിജയമയാണപ

പ്രവർതകരുറട കഴളിവപ കനയാക്കയാറത

അനുഗഹളിച്ച പ്രപഞ്ചേ ഈശസ്വരൻ 

സകന്ദശങളുഖ ആശഖസകൾ റകയാണ്ടപ

ഞങറള സകനയാഷളിക്കുന്നവർക്കപ

സൃഷളികൾ നൽകളി തൂലളികയുറട

എഡളിറപ റചയ്തു ഇ-മയാഗസളിൻ റചയ്ത എൻററെ ലളിറളിൽ കകറപസപ കൂടകയാർക്ക

ഈ എളളിയ ശ്രേമതളിനപ മുന്നളിട്ടളിറെങളിയ പ്രവജീഷപ സയാർ സജീന ടജീച്ചർക്കുഖ

സകനയാഷകതയാറടയുഖ സഖതൃപളിയുറടയുഖ കൃതജ്ഞതയുറടയുഖ ഹൃദയത്തുടളിപ്പുകൾ ഹൃദയപൂർവ്വഖ 

ചജീഫപ എഡളിറർ

സൽമയാൻ സുകഹബപ സൽമയാൻ
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