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പ്രവര്ത്തനകാധലിഷലിതവനം ശലിശുതകനന്ദ്രീകൃതവമകായ
വലിദദ്യകാഭദ്യകാസെപ്രകലിയയറ വലലിയ പങ്കേറ വഹലിയകാനകാകനം എന

തബകാധദ്യത്തലില് നലിനകാണറ "ലലിറലില് കകററസെറ "എന ആശയനം
ഉരുത്തലിരലിഞ്ഞതറ.

വലിവര വലിനലിമയ സെകാതങ്കേതലികവലിദദ്യയുസട സെതങ്കേതങ്ങളനം
ഉപകരണങ്ങളനം സെമര്ത്ഥമകായുനം ഫലപ്രദമകായുനം ഉപതയകാഗലിക്കേകാന

കവദഗറധദ്യവനം അഭലിരുചലിയുമുള്ള ഒരു തലമുറസയ
രൂപസപ്പടുത്തലിസയടുക്കുക എനതകാ ണറ ഇതലിസന

ലകദ്യനം.കകാതതകാലലിതക്കേററ ഹയര്സസെക്കേണ്ടറലി സ്കൂളലിസല ലലിറലില്
കകററസെറ 'ദര്പ്പണനം' എന മകാഗസെലിന സെമര്പ്പലിക്കുന.

ആശനംസെകതളകാസട........
ലലിറലില് കകററസെറ മലിസ്ട്രസെസെറ

അജലി തജകാര്ജറ 
സൂസെന എനം അലകകാണ്ടര് 
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

ചന്ദ്രീഫറ എഡലിറര്സെറ :അനന്ദ്രീറ ആന ബലിജു , അലന്ദ്രീന എല്സെകാ സറജലി

തകകാ എഡലിറര്സെറ :  തനകായല് സെകാബു 
തജകാണ് എനം പ്രസെകാദറ
സജയറസെല്  സജ തജകാസെഫറ
കവഷ്ണവലി സെലി ആര്
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സെതന്ദേശനം

പകാഠപുസ്തകത്തലില്
ചലിടസപ്പടുത്തലിയലിരലിക്കുന തകവലമകായ അറലിവകളസട

വലിനലിമയത്തലിനപ്പുറനം അധദ്യകാപകസനയുനം വലിദദ്യകാര്ഥലിയുസടയുനം
സെജന്ദ്രീവവനം സെമ്പൂര്ണ്ണമകായ പങ്കേകാളലിത്തതത്തകാസടയുളള

പ്രവര്ത്തനകാധലിഷലിതവനം ശലിശുതകനലിതവമകായ
വലിദദ്യകാഭദ്യകാസെപ്രകലിയയലില് വലിവരവലിനലിമയ സെകാതങ്കേതലികവലിദദ്യയുസട

സെകാതങ്കേതങ്ങളക്കുനം ഉപകരണങ്ങളക്കുനം വലലിയ പങ്കുവഹലിക്കേകാനകാകനം
എന തബകാധദ്യത്തലില് നലിനകാണറ പ്രസ്തുത സെകാതങ്കേതങ്ങള

സെമര്ത്ഥമകായുനം ഫലപ്രദമകായുനം ഉപതയകാഗലിക്കേകാന സസവദഗറധദ്യവനം
അഭലിരുചലിയുമുളള ഒരു തലമുറസയ രൂപസപ്പടുത്തലിസയടുക്കേകാന നകാനം

നലിരന്തരനം ശ്രമലിക്കുനതറ. നമ്മുസട വലിദദ്യകാലയത്തലിലനം
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സെകാതങ്കേതലികവലിദദ്യതയകാടുളള പുതുതലമുറയുസട ആഭലിമുഖദ്യനം
ഗുണപരമകായുനം സെര്ഗകാത്മകമകായുനം പ്രതയകാജനസപ്പടുത്തുനതലിനകായലി

'ലലിറലില് സസകററസെറ 'എന കടലികളസട സഎ .ടലി കൂടകായ്മയലിലൂസട
സെകാധദ്യക്കേസട എനറ ആശനംസെലിക്കുന.

പ്രലിനസെലിപ്പകാള,
സജസെലി തതകാമസെറ.
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മുഖമമറ്റോഴഡി
കകാതതകാലലിതക്കേററ ഹയര്സസെക്കേണ്ടറലി സ്കൂള അതലിസന

വലിജയപടവകള കയറലി
മുതനറുതമകാള 'ലലിറലില്
കകററസെറ' പദ്ധതലിയലില്

അനംഗമകാവകാനുള്ള അവസെരവനം
ലഭലിച. സ്കൂളലിസല നകാപ്പതറ

കടലികളക്കേകാണറ ഈ
സുവര്ണ്ണകാവസെരനം

പ്രതയകാജനസപ്പടുത്തുവകാന
സെകാധലിക്കുനതറ.സെകാതങ്കേതലിക

രനംഗസത്ത വലിവലിധതമഖലകളലിലള്ള അടലിസകാന
കനപുണദ്യങ്ങള പരലിചയസപ്പടുനതലിനറ കടലികളക്കേറ

അവസെരനം ലഭലിക്കുന. സെകാതങ്കേതലിക വലിദദ്യയലില് കവദഗറധദ്യവനം
അഭലിരുചലിയുമുള്ള ഒരു തലമുറസയ രൂപസപ്പടുത്തലിസയടുക്കുവകാന 

 
ഈ പദ്ധതലിയലിലൂസട സെകാധദ്യമകാകസട......

സഹഡകാസ്റ്റര്,
സക. പലി. സെകാനംകടലി

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 8



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  

സ്കൂള തല പ രലിശന്ദ്രീലനനം

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 9



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  

സറന്ദേശഖം 

തകരളത്തലിസല സപകാതുവന്ദ്രീദദ്യകാലയങ്ങളലില് നടപ്പലിലകാക്കേലിയ 'ലലിറലില്
കകററസെറ ' എന കടലികളസട ഐ. ടലി കൂടകായ്മ കഹസടക്കേറ

പദ്ധതലിയലിലൂസട  ഗുണപരമകായുനം സെര്ഗകാത്മകമകായുനം
പുതുതലമുറസയ പരലിതപകാഷലിപ്പലിചറ മുനനലിരയലിസലത്തലിക്കുവകാന
സെകാധലിക്കുന. ഞങ്ങളസട വലിദദ്യകാലയത്തലിസല ലലിറലില് കകററസെറ

അനംഗങ്ങള 'ദര്പ്പണനം' എന ഡലിജലിറല് മകാഗസെലിന
രൂപക്കേല്പ്പന സചയ്യുനതുനം പ്രസെലിദ്ധന്ദ്രീകരലിക്കുനതുനം സ്കൂളലില്
ലഭദ്യമകായ കനംപപ്യൂടര് സെനംവലിധകാനങ്ങളലിലൂസടയകാണറ. കനംപപ്യൂടര്

രനംഗത്തറ കൂടുതല് കവദഗറധദ്യനം തനടുവകാന ഭകാവലിയലില്
പ്രതയകാജനകരമകാക്കുവകാനുനം ഇടയകാകസട എനകാശനംസെലിക്കുന....

ദന്ദ്രീപ തമരലി തജക്കേബറ

എസെറ. ഐ. ടലി സെലി
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സമര്പ്പണഖം

കവക്കേണംമുഹമ്മദറ്റ് ബഷജീര്.
മലയകാളത്തലിമല പ്രശസ്ത എഴുത്തുകൈകാരന്െ.തകൈകാട്ടയണം ജലിലയലിമല തലതയകാലപറമറ്റ്

എന്ന സലത്തറ്റ് ജനനണം. തബപ്പുര് സുല്ത്തകാന്െ എന്നറ്റ് അറലിയമപ്പടുന.

എഴുത്തുകൈകാരന്െ,സസകാതനകസമരതസനകാനലി എന്നജീ നലിലകൈളലില് പ്രശസ്തന്െ.പത്മശജീ,
മുട്ടത്തുവര്ക്കേലി അവകാര്ഡറ്റ്,വള്ളതത്തകാള അവകാര്ഡറ്റ്എന്നലിവ ലഭലിചലിട്ടുണറ്റ്.മരണണം

1994 ജൂകല 5.

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 11



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  

ലഡിറഡില് കകൈറഡസഡ അഖംഗങ്ങള
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സഡകൂള തല കൈകറ്റോമഡ
ഉദഡഘറ്റോടനഖം
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പ്രകൃതഡി

ഈ പ്രകൃതതി കകാണുമമകാള് നമ്മള് മററ്റെലകാല്ലാം മറന്നു 
മപകാകുന്നു . ഈ മലകാകതതിറന്െറ വതിളകകാണണ് 
പ്രകൃതതി.നമ്മുറടെ വവീടെതിറന്െറ വതിളകണ് അമ്മയകാണണ് 
അതുമപകാറലയകാണണ് പ്രകൃതതി. പൂമന്തേന്െ നുകരുവകാന്െ 
വരുന്ന വണ്ടുകളല്ലാം പകതികളല്ലാം കള കള ശബ്ദതതില് 
ഒഴുകുന്ന അരുവതികളല്ലാം മതകാടുകളല്ലാം പൂകളല്ലാം   കകാണുമമകാള് 
നമ്മള് സമന്തേകാഷതകാല് തുളളതിചകാടുന്നു . ഇറതകാലകാമുളള 
പ്രകൃതതിറയ നമ്മള് ഒരതികലല്ലാം നശതിപതികരുതണ്...

by:ജലിനസു സുനു  
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വഡിദകറ്റോഭകറ്റോസതഡിമന്റെ ലകകങ്ങള  

ജവീവതിതല്ലാം പുമരകാഗമതിക്കുന്നതതിനണ് അവസമരകാചതിതമകായ 
രവീതതിയതില് സഹകായകമകാകുന്നതണ് 
വതിദദകാഭദകാസമകാണണ്.വദകതിതത്വ വതികസനതതില് 
വതിദദകാഭദകാസല്ലാം നതിര്ണകായകമകായ സത്വധവീനല്ലാം റചലത്തുന്നു. 
സമഗ്രമകായ വതികസനമകാണണ് വതിദദകാസഭദകാസല്ലാം 
അടെതിവരയതിട്ടു വദകമകാക്കുന്നതണ്. വദകതിതത്വ വതികകാസമകാണണ്
വതിദദകാഭദകാസതതിറന്െറ പ്രധകാന ലകദല്ലാം . 
വതിദദകാര്തതികളതിറല കഴതിവല്ലാം സകാധദതകളല്ലാം മനസതിലകാകതി 
അവറയ പരമകാവധതി വതികസതിപതിക്കുന്നതകായതിരതികണല്ലാം 
വതിദദകാഭദകാസല്ലാം. ഇന്നറത വതിദദകാഭദകാസ സമ്പ്രദകായല്ലാം 
അതതിനണ് സഹകായതിക്കുന്നതകാണണ്. ജവീവതിതതതിറന്െറ ഉയര്ച്ച 
തകാഴ്ചകറള രകത്വപൂര്വല്ലാം സത്വവീകരതികകാന്െ 
വതിദദകാഭദകാസതതിലറടെ ഒരു വദകതികണ് സകാധതിക്കുല്ലാം.

     
              വദകതികള്, കുടുല്ലാംബല്ലാം, സമൂഹല്ലാം എന്നതിവ  ഒമര 
മകകാര്കകാവന്ന മുത്തുകളകാണണ്. അനുഭവതതില് നതിന്നണ്, 
മകാതകാപതിതകാകളതില് നതിന്നണ് ,കുട്ടുകകാരതില് നതിന്നണ്, 
അദദകാപകരതില് നതിന്നണ് മനടുന്ന അറതിവകള് അവയതിലൂറടെ
സമൂഹതതില് തകാനകായതിരതികണല്ലാം എന്ന സത്വയല്ലാം 
തതിരതിച്ചറതിവകാണണ് വതിദദകാഭദകാസതതിലൂറടെ ഒരു വദകതി 
മനടുന്നതണ്. മനുഷദ പുമരകാഗതതിയുറടെ അടെതിസകാനല്ലാം 
അറതിവകാറണങതില് അവ കകവരതിക്കുന്നതതിനണ് 
വതിദദകാഭദകാസതതിലറടെ ഒരു വദകതി മനടുന്നതണ്. മനുഷദ 
പുമരകാഗതതിയുറടെ അടെതിസകാനല്ലാം അറതിവകാറണങതില് അവ 
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കകവരതിക്കുന്നതതിനണ് വതിദദകാഭദകാസല്ലാം ഒരു പ്രധകാന 
പങ്കുവഹതിക്കുന്നു. ജവീവതിത രവീതതിയതില് വരുന്ന സല്ലാംസകാരല്ലാം , 
മവഷവതിധകാനല്ലാം , റപരുമകാറ്റെല്ലാം ഇവയതിറലലകാല്ലാം 
വതിദദകാഭദകാസതതിറന്െറ സത്വകാധതിനല്ലാം വളറര വലതകാണണ്. നല 
സല്ലാംസകാരമുളള വതിദദകാ   ര്തതികളകായതി വളര്ന്നണ് വരകാന്െ 
വതിദദകാഭദകാസല്ലാം സഹകായതിക്കുന്നു.  മനുഷദ പുമരകാഗതതിയുറടെ 
മുഴുവന്െ അടെതിസകാനല്ലാം അറതിവകാറണന്നുല്ലാം ചതിന്തേയുറടെ 
മതകാതതിനുസരതിച്ചകാണണ് മനുഷതത്വല്ലാം 
നതിര്ണയതികറപടുന്നറതന്നുല്ലാം അതതിനകാല് വതിജകാന 
സമകാദദമകാണണ് വതിദദകാഭദകാസതതിറന്െറ ലകദറമന്നണ് 
മബകണ് അഭതിപ്രകായറപട്ടതണ് ചതിന്തേനവീയമകാണണ്. 
അതതിനകാല് നറലകാരു തലമുററയ 
വകാര്റതടുക്കുന്നതകായതിരതികണല്ലാം  വതിദദകാഭദകാസതതിറന്െറ 
ലകദല്ലാം.  

ജയഡസല്. മജ. റജറ്റോസഫഡ   
     9A                                                  
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മഴ
കൈറ്റോര്റമഘങ്ങള മപറ്റോഴഡിക്കുന്ന മുതഡ
കവഢൂരകമത റപറ്റോമല ചഡിരഡിക്കുന

തുളഡിത്തുളഡിയറ്റോയഡി ഭൂമഡിയഡിറലകഡ പതഡിച്ച മുതഡ
 

തുലറ്റോവര്ഷതഡിമന്റെ വരവഡിനറ്റോയഡി
കൈറ്റോതഡിരഡിക്കുന്ന മുതഡ.

ഭൂമഡിയഡിമല പച്ചപ്പഡിനഡ ഊര്ജഖം നല്കുന്ന മുതഡ.

എമന്റെ മനസഡിനഡ കുളഡിറരകുന
നനീ കൈരയുറമറ്റോള ഭൂമഡി ചഡിരഡിക്കുന്നഡിതറ്റോ
നഡിമന്റെ മഡിഴഡിയഡിമല കൈണ്ണുനനീര് മകൈറ്റോണഡ

ഒരറ്റോയഡിരഖം ജനീവമന സറനറ്റോഷഡിപ്പഡിക്കുന
എനഖം എന് മനസഡിമന്റെ

കുളഡിരറ്റോയഡി മറ്റോറഡി
അതറ്റോണനീ മുത്തുറപറ്റോല്ലുള

എന് കൈഡിനറ്റോമഴ
മഴറയ നഡിമന്ന തടുക്കുവറ്റോന്

ആരഖം ഈ ഭൂമഡിയഡിലഡില്ലറലറ്റോ
ആശ്ചരകഖം റതറ്റോനന്നഡിതറ്റോ എനഡികഡ

നഡിമന്റെ കുളഡിരഡില് 
എന് മപറ്റോന്മഴയറ്റോണഡ
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എനഡികഡിഷഖം എനമമനഖം

അശശഡിന് .എസഡ
9C
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ജനീവഡിതഖം

ആയതില് തുടെങ്ങുന്ന ഭകാഷ
എന്െ അമ്മയതില് പുണരുന്ന വകാത്സലദല്ലാം
തകാങകായതി തണലകായതിനതിന്ന അച്ഛന്െ
ആദദകാകരങള് പഠതിപതിച്ചുതന്ന അധദകാപകന്െ
സമന്തേകാഷവല്ലാം ദുഖവല്ലാം പങ്കുവച്ച സസൗഹൃദല്ലാം
മസ്നേഹവല്ലാം ദുഖവല്ലാം സത്വപ്നങളല്ലാം
നല പണ്റതവീകകളല്ലാംതന്ന ജവീവതിതല്ലാം
ഒടുവതില് ആര്ക്കുല്ലാം മവണകാത വകാര്ദകദല്ലാം 
പതിന്നവീടു ആമരകാടുല്ലാം യകാതണ്റ പറയകാറത 
ഒതുങതിതവീര്ന്ന മരണല്ലാം 
അങറന നമ്മുറടെ ജവീവതിതല്ലാം 
ഒമരകാര്മ്മക്കൂട്ടകായതി നതില്ക്കുന്നു.
       
                                                         ഗല്ലാംഗ ദതിവകാകരന്െ 9A
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യകാസനബലി......
ഒളതിചന്ദ്ര പൂമപകാറല വന്നതമല

ഒരുവറന്റെ ദൂദര് പതിറന്നതമല

മകമത മുഖത്വ ഖുകറഷതി വവീട്ടതില്

മഹ്മൂദര് തത്വകാഹ ജനതിച്ചതമല

(ഒളതിചന്ദ്ര)

യകാറനബതി സലകാല്ലാം യകാ റസൂല് സലകാല്ലാം

ഹകാതതിബുറന്നബതിയ്യവരതില് ആയതിരല്ലാം സലകാല്ലാം

(2)

(ഒളതിചന്ദ്ര)

ഒളതിതതിളങതിയ മണതിവതിളകതണ് മതതിയതിലമഴമക

റതളതിപകര്ന്നതിടുല്ലാം മഹതിയതിലകതില മധുനതിധകനതിമയ 

(2)

തത്വഹകാ റനബതിമയകാ മലര് തകാജകാനതിധതിമയ

തകാഴ പ്രഭമയ തളതിര് പൂവതിന്െ അഴമക

(2)

(ഒളതിചന്ദ്ര)

(യകാറനബതി സലകാല്ലാം)
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സുകത്വത സകാരതിണതി സുവധലരണതി

സുലഭ മലര് മണവീ

റതളതിച്ചതിടുല്ലാം മതതിലയതിച്ചതിടുല്ലാം കതതിറരകാളതി വരകാല്ലാം റനബതി

കഹറുല് ബഷമറ റനബതി ഹകാതതില്ലാം നതിധതിമയ

ഹലക്കുടെമയകാന്െ പ്രതിയമമറുല്ലാം മതതിമയ

(2)

(ഒളതിചന്ദ്ര)

(യകാറനബതി സലകാല്ലാം)

ഹതിഫ .എല്ലാം.റഹകാന്െ

9A
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മഡിറല്ലറ്റോ വയറ്റോഡകൈഡ ടഡ

''മമഘങള്കതിടെയതിലൂറടെ ഒരു പകാലല്ലാം''. മതിമലകാ വയകാഡകണ് ടെണ്
എന്ന പകാലതതിറന ചതിലയകാളകള് അങറനയകാണണ്

വതിളതിക്കുന്നതണ്.
തറനതിരപതില് നതിന്നണ് ഏറ്റെവല്ലാം ഉയരതതില് സതിതതി റചയ്യുന്ന

ഇസൗ 
പകാലല്ലാം ഗതിന്നസണ് ബുകണ്  ഒഫണ്  മവള്ഡണ് ററമകകാഡണ് സതില്

ഇടെല്ലാം മനടെതിയതിട്ടുളള ഒന്നകാണണ് .  റല  വയകാഡകണ് ടെണ്  റദ
മതിമലകാ  എന്നകാണണ്         

ഒസൗദദഗതിക നകാമല്ലാം.

റതകന്െ  ഫകാന്െസതിറല  മതിമലകാ
എന്ന  സലതകാണണ്  ഇസൗ പകാലല്ലാം

സകാപതിച്ചതിരതിക്കുന്നതണ്.2004
ഡതിസല്ലാംബര് 14 നകാണണ് ഇസൗ
പകാലല്ലാം റപകാതുജനങള്കണ്

തുറന്നുറകകാടുതതണ്. ഇസൗഫല്
മഗകാപുരല്ലാം

നതിര്മതിച്ച  ഇസൗമഫജണ്  ഗ്രൂപതിനകായതിരുന്നു നതിര്മകാണച്ചുമതല.
2001

ഒകണ്മടെകാബര് 10 നകാണണ് പകാലതതിറന്െണ്റ പണതി ആരല്ലാംഭതിച്ചതണ്.
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പകാലതതിനണ് 120 വര്ഷതതിറന്െണ്റ ആയുസകാണണ്
നതിര്മകാതകാകള്

അവകകാശറപട്ടതിട്ടുളളതണ്.
ഉരുക്കുറകകാണണ് നതിര്മതിച്ച ഒരു മകബതിള് സണ് ററ്റെയണ് ഡണ്

പകാലമകാണതിതണ്.പകാലതതിനണ് എട്ടണ് സണ് പകാനുകളകാണുളളതണ്.
എട്ടണ്

സണ് പകാന്െ ഏഴണ് മകകാണ്കവീറ്റെണ് ഉസൗന്നുതൂണുകളതിലകായതി
കമവീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ആറക 290,000 റമടതികണ് ടെണ്

ഭകാരമുളള ഇസൗ കൂറ്റെന്െ പകാലതതിറന്െണ്റ  മറകാഡണ് ഭകാഗതതിനു
മകാതല്ലാം 36,000

റമടതികണ്  ടെണ്  ഭകാരമുണണ്.പകാലതതിലൂറടെ  കടെന്നുമപകാകുന്ന
മറകാഡതിനണ്  2,460  മവീറ്റെര് നവീളവല്ലാം 32 മവീറ്റെര് വവീതതിയുമുണണ്.

ഇതണ് ഫകാന്െസതിറല  ഒരു അത്ഭുതകകാഴണ് ചയകാണണ് ഇസൗഫല്
മഗകാപുരതതിമന്െണ്റതതിറനകകാള്  കൂടെതിയ ഉയരമകാണണ്.

അനനീറ ആന് ബഡിജു 9B

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 25



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  

  
മലയറ്റോളഖം

  ഭകാഷ എന്നതണ് മഹതകായ ഒരു സല്ലാംസകകാരമകാണണ്. 
മകരളതതിറന്െറ തനതിമ കകാക്കുന്ന ഭകാഷയകാ  ണണ് മലയകാളല്ലാം. 
മശ്രേഷണ്ഭകാഷ  എന്ന പദവതിയുല്ലാം മലയകാള ഭകാഷയ്യണ്കണ് 
ലഭതിച്ചതിട്ടുണണ്. ദകാവതി             ഡ ഭകാഷയകാണണ് മലയകാളല്ലാം.മകരളവീയരുറടെ
അഭതിമകാനമകാണണ്. മലയകാളഭകാഷറയക്കുറതിച്ചണ് ആദൃമകായതി  
പഠനല്ലാം നടെതതിയതണ് പകാശകാതത്വ ഭകാഷകാചരതിതകകാരനകായ 
കകാര്ഡത്വല് ആണണ് മലയകാള ഭകാഷയതില് രചതിച്ച ആദതികകാ വല്ലാം, 
ചവീരകാമകവതി രചതിച്ച രകാമചരതിതമകാണണ് . ഇങറന പ്രസതിദതി 
ആര്ജതിച്ച വതിവതിത കകാവൃ  രചനകള് മലയകാളതതിറന്െ   
മഹതത്വറത ഉയര്തതികകാട്ടുന്നു. ആധൂനതിക മലയകാള 
ഭകാ ഷയുറടെ പതിതകാവണ് എന്നണ് അറതിയറപടുന്നതണ് ഭകാഷകാ 
കവതിയകായ തുഞ്ചത്തുരകാമകാനുജന്െ എഴുതചഛനകാണണ് .
1942-ല് പതി.ന്െ.പണതികരുറടെ മനതത്വതത്വതതില് തുടെങതിയ 
ഗ്രഥശകാലകളല്ലാം മലയകാളഭകാഷയുറടെ വളര്ച്ചയ്യണ്കണ് ഏററ 
പങണ് വഹതിച്ചതിടുണണ്  ഒരു ജനതയുറടെ 
ദവീര്ഘകകാലകാഭതിലകാഷതതിറന്െറ പൂര്തതികരണമകായതിരുന്നു  
ഐകത്വമകരളപതിറവതി . എന്നകാല് ഇരുപറതകാന്നകാല്ലാം 
നൂറ്റെകാണതില് മലയകാതതിറന്െറ അസതത്വതതിനണ് 
മകകാട്ടല്ലാംസല്ലാംഭവതിച്ചുറകകാണരതിക്കുന്നു. മലയകാള ഭകാഷയതിന്നണ് 
ഇല്ലാംഗവീ ഷണ് ഭകാഷയുറടെ കടെന്നു  കയറ്റെതതില് 
വതിലപതിക്കുക്കുുകയകാണണ് മകാറതിറവരുന്ന സമൂഹതിക 
വൃവസതിതതിയതില് ഇല്ലാംഗവീഷണ് ഭകാഷ അനതിവകാരരൃമകാണണ്. 
എങതിലമതണ് മകാതൃഭകാഷറയ അവഗണതിച്ചുറകകാണകാവരുതണ് . 
മലയകാള ഭകാഷറയ മസ്നേഹതിക്കുവകാനുല്ലാം അതതിനണ് അര്ഹമകായ 
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സകാനവല്ലാം മകാനവല്ലാം നല്കുവകാനുല്ലാം നമ്മള് 
ബകാദരൃസരകാണണ് . അകരല്ലാം എന്ന വകാകതിറന്െറ അര്തല്ലാം
തറന്ന നകാശമതിലകാതതണ് എന്നകാണണ് അതുമപകാറല 
മലയകാള ഭകാഷയ്യണ്കണ് ഒരു മകകാട്ടവല്ലാം തട്ടകാറത എന്നുല്ലാം 
നതിലനതില്ക്കുല്ലാം 

മഷകാണ് .മറതിയല്ലാം. വതില്സണ് 
9B
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കൈറ്റോലഖം
“”’“വര്തമകാനകകാലതതില് നതിങള് ഭൂതകകാലറത 
ഓര്തണ് ദു:ഖതിക്കുകയകാറണങതില് തവീര്ച്ചയകായുല്ലാം നതിങള്കണ് 
ഭകാവതികകാലതതില് ഭൂതകകാലറത ഓര്തണ് 
ദു:ഖതിമകണതിവരുല്ലാം, കകാരണല്ലാം നതിങളറടെ 
വര്തമകാനകകാലമകാണണ് പതിന്നവീടെണ് ഭൂതകകാലമകായതി 
മകാറുന്നതണ് ””””
....................................................................................................
......................

മലകാകതതിറല ഓമരകാ മനുഷദനുല്ലാം സത്വന്തേമകായുള്ളതുല്ലാം 
മറ്റെകാര്ക്കുല്ലാം അവകകാശറപടെകാന്െ കഴതിയകാതതുമകായ 
ഒമന്നയുള, അതകാണണ്  ജവീവതിതല്ലാം. നമ്മുറടെ ജവീവതിതല്ലാം മൂന്നയതി 
തരല്ലാം തതിരതികറപട്ടതിരതിക്കുന്നു. “ഭൂതല്ലാം,വര്തമകാനല്ലാം,ഭകാവതി” . 
ശകാരവീരതികമകായതി നമ്മള് എലകാവരുല്ലാം 
വര്തമകാനകകാലതതിലകാണണ് ജവീവതിക്കുന്നതണ് എങതിലല്ലാം 
മകാനസതികമകായതി നകാല്ലാം ഭൂതകകാലതതിറല ഓര്മ്മകളതിലല്ലാം 
ഭകാവതികകാലതതിറല സത്വപ്നങളതിലമകാണണ് ജവീവതിക്കുന്നതണ്.

വതിശത്വകാസതികളല്ലാം അവതിശത്വകാസതികളല്ലാം ഭകാവതിറയ വതിശത്വസതിച്ചണ്
മകാതമകാണണ് ജവീവതിക്കുന്നതണ്. പമക നകാല്ലാം നമ്മുറടെ 
ഭൂതകകാലമതയുല്ലാം ഭകാവതികകാലകാമതയുല്ലാം മറന്നണ് 
വര്തമകാനകകാലറതക്കുറതിച്ചകാണണ് ചതിന്തേതിമകണതണ്. 
നതിങളറടെ ഭൂതവല്ലാം ഭകാവതിയുല്ലാം നതിര്ണയതിക്കുന്നതണ് നതിങളറടെ 
വര്തമകാനകകാലമകാണണ്.

ജവീവതിതല്ലാം ഒരു പുസകല്ലാം മപകാറലയകാണണ്. അതതിറന്റെ 
ഓമരകാ ഏടുകളല്ലാം ഓമരകാ അനുഭവങളകാണണ്. അനുഭവങള്
പരവീകണങളകാണണ്. അതതില് വതിജയപരകാജയങള് 
ഉണകാകുല്ലാം . വതിജയങറളകകാള് കൂടുതല് പരകാജയങള് 
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ആവകാല്ലാം. പറക വതിജയതതിറന്റെ ലതിപതികള് എഴുതതി 
മചര്കകാനുള്ള ഊര്ജല്ലാം പരകാജയങളതില് നതിന്നകാണണ് 
ലഭതിക്കുന്നതണ്. പരകാജയതതില് ആഴകടെമലകാളല്ലാം 
മുങതിമപകാകകാറതയുല്ലാം വതിജയതതില് ആകകാശമതകാളല്ലാം 
ഉയര്ന്നു റപകാങകാറതയുല്ലാം ഭൂമതിയതില് തറന്ന 
നതിലറകകാളക.

നമ്മള് എലകാവരുല്ലാം നമ്മുറടെ ജവീവതിതല്ലാം റകകാണണ് 
മത്സരതിച്ചണ് ഓടുകയകാണണ് . ഒന്നകാമതണ് എതകാനകായതി നമ്മള് 
മറ്റുള്ളവരുറടെ ജവീവതിതല്ലാം തകര്കകാന്െ മപകാറല മടെതിക്കുന്നതില. 
പമക ആദദറമതതിയകാലല്ലാം അവസകാനറമതതിയകാലല്ലാം 
നമ്മള് എലകാവരുല്ലാം ഒരതിടെമതകണ് തറന്നയകാണണ് 
എത്തുന്നതണ്, മരണതതിമലകണ്. അമത,നമ്മള് എലകാവരുല്ലാം 
മത്സരതിച്ചണ് ഓടെതി എത്തുന്നതണ് മരണതതിറലകകാണണ്. പമക 
മരണല്ലാം ജവീവതിതകാവസകാനല്ലാം അല, മരണതതിനണ് മശഷവല്ലാം 
ആരുറടെറയങതിലല്ലാം മനസ്സുകളതില് നമ്മള് മരതികകാറത 
ജവീവതിക്കുകയകാറന്നങതില് അതണ് നമ്മുറടെ 
ജവീവതിതവതിജയമകാണണ്...................................................................
............................ 

By:
വവൈഷ്ണവൈവ.സവ.ആര്   9 B
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ഗ്രന്ഥങ്ങള -ഉറ സുഹൃത്തുകള

മനുഷദറന്റെ വളര്ച്ചയതിറല ഒരു പ്രധകാന 
ഘട്ടമകായതിരുന്നു എഴുത്തുല്ലാം വകായനയുല്ലാം അഭദസതികല്.  
അങറന മനടെതിയ വതിജണ് ഞകാനതതിറന്റെയുല്ലാം അതു സൃഷതിച്ച 
വതികസനതതിറന്റെയുല്ലാം കഥ പറയുന്നവയകാണണ് പുസകങള്.
അവ ചതിന്തേയുറടെ നതിറകുടെങളകാണണ്. അതുറകകാണകാണണ് 
മതില്ട്ടണ്- 'മനുഷ ദറന വധതിക്കുന്ന ആള് ചതിന്തേതിക്കുന്ന ഒരു 
ജവീവതിറയ വധതിക്കുമമകാള്, നറലകാരു പുസകറത 
നശതിപതിക്കുന്നയകാള് ചതിന്തേറയതറന്ന നശതിപതിക്കുന്നു' 
എറന്നഴുതതിയതണ്.

ഗ്രന്ഥപകാരകായണല്ലാം വതിദദകാര്തതികള് നതിര്ബന്ധമകായുല്ലാം 
ശവീലതിമകണ ഒരു സത്വഭകാവമകാണണ്. റചറുപതതില്തറന്ന 
വകായനകാശവീലല്ലാം വളര്തതിറയടുകണല്ലാം. ഇതതിനണ് ഏറ്റെവല്ലാം 
ഉചതിതമകായ സമയല്ലാം വതിദദകാഭദകാസകകാലമകാണണ്. വതിദദകാഭദകാസ 
കകാലറത ഗ്രന്ഥപകാരകായണല്ലാം എന്നതതിനണ് മകവലല്ലാം 
പകാഠപുസകങളറടെ പഠനല്ലാം എന്ന അര്തല്ലാം മകാതമല 
ഉളളതണ്. പകാഠപുസകതതില് നതിന്നണ് നമുകണ് 
പലതതിറനപറ്റെതിയുമുളള പ്രകാഥമതികമകായ അറതിമവ 
ലഭതിക്കുകയുളള. കൂടുതല് അറതിയുന്നതതിനണ് നകാല്ലാം കൂടുതല് 
ഗ്രന്ഥങള് വകായതിക്കുകതറന്ന മവണല്ലാം

ഗ്രന്ഥപകാരകായണല്ലാം നടെത്തുമമകാള് വതിദദകാര്തതികള് 
ശ്രേദതിമകണ ചതില കകാരദങളണണ്. വതിദദകാഭദകാസ കകാലറത 
ഗ്രന്ഥപകാരകായണല്ലാം പഠനറത പരതിമപകാഷതിപതിക്കുന്ന  
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തരതതിലളളതകായതിരതികണല്ലാം.ശകാസവീയ കഥകളല്ലാം 
ചരതിതകഥകളറമലകാല്ലാം ഇതതിനുദകാഹരണമകാണണ്. 
പഠനതതില്നതിന്നണ് ചതിന്തേ തതിരതിക്കുന്ന തരതതില്ലുളള 
ഗ്രന്ഥങള് വകായതിക്കുന്നതണ് ഗുണമതകകാമളററ 
മദകാഷമകായതിരതിക്കുല്ലാം റചയ്യുക. അതുറകകാണണ് പുസകല്ലാം 
റതരറഞ്ഞെടുക്കുന്നതണ് വളറര ശ്രേദമയകാടുകൂടെതി മവണല്ലാം.

വകായന ഒരു ചടെങ്ങുതവീര്കല് മകാതമകായതിമപകാകുവകാന്െ 
പകാടെതില. എത പുസകല്ലാം വകായതിച്ചു എന്നതതിലല, വകായതിച്ച 
പുസകങളതില് നതിന്നണ് എന്തുമനടെതി എന്നതതിലകാണണ് നകാല്ലാം 
മൂലദല്ലാം കറണമതണതണ്. വകായതിച്ചു തവീര്ക്കുകയല, വകായതിച്ചു 
പഠതിക്കുകയകാണണ് മവണതണ്. പുസകങളതില് 
പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്ന ഓമരകാ ആശയവല്ലാം നകാല്ലാം വളറര 
സൂകതമയകാറടെ ഉള്റകകാളളണല്ലാം. അതതില് നമുകണ് 
സത്വവീകരതികകാവന്നവ  മകാതമമ സത്വവീകരതികകാവ. ഏതകാണണ് 
നലതണ് എന്നണ് വതിമവചതിച്ചറതിയകാന്െ നകാല്ലാം ശവീലതികണല്ലാം. 
അലകാറത, പുസകങളതില് പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്നറതന്തുല്ലാം 
ഉള്റകകാളളന്നതണ് ശരതിയല.

വതിദദകാര്തതികള് വളറര ശ്രേദകാപൂര്വല്ലാം വകായതിമകണ 
കൃതതികളകാണണ് ജവീവചരതിതങള്. മഹകാന്െമകാര്ആ 
സകാനമതയക്കുുയര്ന്നതണ് എങറനയകാറണന്നണ് 
അതതിലൂറടെ മനസതിലകാകകാന്െ നമുകണ് കഴതിയുല്ലാം. 
ജവീവതിതതതില് ഓമരകാ അനുഭവങള് ഉണകാകുമമകാള് 
എങറന മനരതിമടെണറമന്നുല്ലാം അതു പഠതിപതിക്കുല്ലാം. അവയതില് 
നതിന്നുല്ലാം ഏറതങതിലല്ലാം ഒരു മകാര്ഗല്ലാം റതരറഞ്ഞെടുതണ് അതണ് 
പ്രകാവര്തതികമകാകതിയകാല് ഭകാവതി ഭകാസുരമകാക്കുവകാന്െ 
കഴതിയുല്ലാം. ബുദതിപരമകായ വതികകാസതതിറനന്നമപകാറല, 
മകാനസതികമകായ വതികകാസതതിനുല്ലാം ഗ്രന്ഥപകാരകായണല്ലാം 
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സഹകായതിക്കുറമന്നതതിനകാല് അതതിനണ് സഹകായകമകായ 
ഗ്രന്ഥങളല്ലാം വകായതിമകണതകാണണ്.

അപരതിഷണ്കൃത  ജനതകറളകാഴതിറക  അറതിയറപട്ട
മററ്റെലകാരകാഷ്ട്രങറളയുല്ലാം  ഭരതിക്കുന്നതണ്  ഗ്രന്ഥമകാണണ്'  എന്ന
മവകാള്ട്ടയറുറടെ  വകാകദല്ലാം  ഗ്രന്ഥങള്  മനുഷദരതില്
റചലത്തുന്ന  സത്വകാധവീനല്ലാം  വദകമകാക്കുന്നു.
ഗ്രന്ഥങളമകായുളള സല്ലാംസര്ഗല്ലാം ഒരുവറന വളറരയധതികല്ലാം
സത്വകാധവീനതിക്കുന്നതുറകകാണണ്  അവ
സുഹൃത്തുകറളമപകാറലയകാറണന്നണ് പറയകാല്ലാം.

ഒരു സുഹൃത്തുമകായുളള സമര്കല്ലാം നമ്മുറടെ 
സത്വഭകാവതതില് സകാരമകായ മകാറ്റെല്ലാം 
ഉണകാക്കുല്ലാം.'മുലപ്പൂറമകാടെതിമയറ്റുകതി  ടെക്കുന്ന കലതിനുല്ലാം 
സസൗരഭദല്ലാം ഉണകാകുല്ലാം' എന്നു പറയുന്നതുമപകാറലയകാണതണ്. 
ഗ്രന്ഥങളല്ലാം ഇതുമപകാറലയകാണണ്. പുസകങള് നറമ്മ ഏതു
കകാലത്തുല്ലാം സഹകായതിക്കുന്നവയകാണണ്. അവറയ നകാല്ലാം 
മസ്നേഹതിച്ചകാല് എകകാലവല്ലാം അവ നറമ്മ മസ്നേഹതിക്കുല്ലാം. 
മഡകാകണ്ടെര് മജകാണ്സണ് പറഞ്ഞെതിട്ടുളളതുമപകാറല 'പുസകല്ലാം 
റവറുല്ലാം ഒരു സുഹൃതല, ഒരുതമസുഹൃതകാണണ്.'

**********************************
അലജീന എല്സ മറജലി  

കകാസെറ  9B  
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ഉണര്വഡിമന്റ വഴഡികൈള
എറന്െറ ജവീവതിതകഥ പറയകാന്െ 
റചറതിയ ഒരു പതിടെതി വരതികള്  ഉണണ്.
 എന്െ മനസതിറന്െറ സമന്തേകാ ഷതതിറന്െറ 
ഓര്മ്മയകാണണ്
                    എന്െ  ജവീവതിതല്ലാം.
എന്െ  സുഹൃത്തുകള്  മകാതകാപതിതകാകള് 
ആറണറന്െറ  

         മനസതിറന്െറ  സമന്തേകാഷല്ലാം.
മജകാഷണ്നകാ ബതിജ

9B

    

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 36



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  
                                    

എമന്റ  പ്രകൃതഡി 

                     എറന്െറ പകൃതതി
രമണതിയമകാണതി.

പകൃതതി നറമ്മയുല്ലാം നകാല്ലാം അവറരയുല്ലാം
മസനഹതികണല്ലാം.   

പകൃതതി മയതണ്  റചയതണ്  കൂരതകള്
നകാല്ലാം ഒരു റവളളല്ലാം 

മപകാകതതിലൂറടെ കണ്ടു അവ തതിരതിച്ചു
തന്നു . നകാല്ലാം പകൃതതിറയ

സല്ലാംരകതികണല്ലാം റമന്നണ് നമ്മറളകാടെ
പറഞ്ഞുറകകാണ നതിറുത്തുന്നു.
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ആദതിതദ സജതിവണ്
9B
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പരഡിസഡിതഡി  സഖംരകണഖം 

വദവസകായ  വവീകസനല്ലാം അന്തേരവീകതതിലല്ലാം
സമുദതതിലല്ലാം 

കരയതിലല്ലാം  മകാലതിനനതതിറന്െണ്റ്റെ  മതകാതണ്
വര്ദതിപതിക്കുന്നു.

ഇതതി   ഫലമകായതി   പ്രകൃതതിയതിലല്ലാം
കകാലകാവസയതിലല്ലാം

സകാരമകായ  മകാറ്റെങള്  സല്ലാംഭവതിക്കുന്നു.

ആണവകായുധങളറടെ  ആവതിര്ഭകാവല്ലാം
ആണവമലതിനവീകരണതതി

നണ്  കകാരണമകാക്കുന്നു.  മകാനവമുദകായതതിന്റെ
നതിലനതില്പതിനുതറന്ന

ഭവീഷണതിയകായതി ആണവ   അവമശഷല്ലാം
ഉയര്ന്നതിരതിക്കുകയകാണണ് 

ഭൂമതി  കുഴതിച്ചുലഭതിക്കുന്ന
ഇന്ധനങളതില്നതിന്നകാണ   പ്രധകാനമകായുല്ലാം
അന്തേരവീകമലതിനവീകരണല്ലാം സല്ലാംഭവതിക്കുന്നു.

വദവസകായശകാലകളതില്
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നതിന്നു  തതിരതിയുന്ന  വതിഷവകാതകങളല്ലാം
കജവമണ്ഡലറത
മലതിനറപടുത്തുന്നു.   

മകാനവരകാശതിയുറടെ  ഉന്െമൂലനകാശല്ലാം
സല്ലാംഭവതികകാതതിരതികണറമല് 

പരതിസതിതതി  സല്ലാംരകണതതില്
അടെതിന്തേതിരമകായതി

ശ്രേദറവമയ്ക്കേണതിയതിരതിക്കുന്നു  വനഭുമതി
റവട്ടതിനശതിപതിക്കുന്നതുവഴതി

മനുഷന്െ  സത്വന്തേല്ലാം  ശവക്കുഴതി   മതകാണ്ടു
കയുമകാണണ്.  മരങളള്

മനുഷറന്റെ  ഉറ്റെമതിതങളകാറണന്നണ്  മബകാധല്ലാം
ഒകാമരകാ

മനുഷര്ക്കുല്ലാം  മവണല്ലാം  കൂടുതല്  മരങള്
വച്ചുപതിടെതിപതിച്ചണ്

പ്രകൃയുറടെ  സന്തുലതിതകാവസറയ
സല്ലാംരകതികകാന്െ

ഒകാമരകാ  ഉതമ  പസൗരറന്െറ യുല്ലാം
കര്തവമകാണണ്.

പ്രകൃതതിയുറടെ    സന്തുലതിതകാവസ
നശതിപതിച്ചകാല്
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മനുഷൃന്െ  ഇലതകാകുറമന്നണ്  തവീര്ച്ചയകാണണ്. 
ഇകകാരണതകാ   പരതിസതിതതിസല്ലാംരകണല്ലാം

ഉറപ്പുവരുമതണതണ്   അവതിശദമകാണണ്.
പ്രതിന്െസതി മജകാര്ജണ്

9B
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എമന്റെ ഗറ്റോനഖം

എമന്റെ ധനകത

വര്ണ ബന്ധൂരറമകാരു
സൃപ്നകാര് ണവതതിന്െ
കര്ണ പവീയു   ഷ തരല്ലാംഗ രവതതില്
  ഞകാനലതി
എന്നതില രകാഗ-
ഗകാനമമഴതിതള് വതിരതികറട്ട 

നതിര്വചനങള്കതവീതമകാ
മര്ഥ ഗര്വണര്ത്തുല്ലാം
സകാര്വഭസൗമ  സസൗഭഗ
കതിരണകാഞ്ജലതി  പരമമകാന്നമത
നതിന്നനന്തേവതിതകാന  വതിശണ്റുത
കവീര്തതിയകാറണറന്റെ ധനദത
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by:

ഷറ്റോറരറ്റോണ് ഷഡിബഷറ്റോറരറ്റോണ് ഷഡിബ
9B9B
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മഡിഴഡികൈറളറ്റോടഡ

പനതിനവീര്  ദളല്ലാം  മപകാറല
മൃദുവകായ  ചുണ്ടുകള്
നവീണ്ടു വതിടെര്ന്ന
മതിഴതികമളകാടെണ് മചകാദതിച്ചു;
നവീറയറന്തേ നതിറയകാത.....
നവീറയറന്തേ  തുളമകാത.....
എമന്തേ  റപറയകാഴതിയകാത.....
ഒരു കടെലണമലകാ  
കരഞ്ഞു  തവീകകാന്െ
റപറയകാഴതിയ
മനസണ്   ശകാന്തേമകാകറട്ട........
മതിഴതികള് റമറല റമകാഴതിഞ്ഞു
ഞകാന്െ  റപയണ്തുറവന്നകാല്
നതിനകണ് വതിതുമകാതതിരതികകാനകാവതില
മതങതിമതങതി
തളരകാതതിരതികകാനകാവതില
അലറതി കരയകാതതിരതികകാനകാവതില
എനതികതണ് കകാണകാന്െ വയ്യ
നതിന്െററ്റെ  പുഞ്ചതിരതിയകാറണനന്െററ  
ശകാന്തേത.........         ആരതതി മമനകാജണ്  9A              
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വഴഡികൈറ്റോടഡി
ആരകാറണന്െ വഴതികകാട്ടതി ഇന്നണ്
ആരകാറണന്െ വഴതികകാട്ടതി
എന്നുറടെ മുന്നതില് നതിന്നണ്
മകാര്ഗല്ലാം റതളതിച്ചതിടുമതിടുല്ലാം ഇന്നണ്
ആരകാറണന്െ വഴതികകാട്ടതി

ദുഖങളതില് നതിന്നണ് കരകയറ്റെവീടുവകാന്െ
ദുഖങളതില് നതിന്നണ് കരകയറ്റെവീടുവകാന്െ
കദവമകായതി നതില്ക്കുന്നതണ്
അച്ഛമനകാ അമ്മമയകാ

പുണദമകായതി തവീരുന്നറതന്െ
പണ്റവൃതതികമളകാ
പുണദമകായതി തവീരുന്നറതന്െ
പ്രവൃതതികമളകാ
മസ്നേഹമകായതി തവീരുന്നറതന്െ
സുഹൃത്തുകമളകാ
അറതിവതിന്െ നതിറകുടെമകായ ഗുരുകമള
എറന്ന നവീ നതിന്നുറടെ ശതിഷദനകാകവീടുമമകാ
അറതിവതിന്െ നതിറകുടെമകായ ഗുരുകമള
എറന്ന നവീ നതിന്നുറടെ ശതിഷദനകാകവീടുമമകാ

ആരകാറണന്െ വഴതികകാട്ടതി ഇന്നണ്
ആരകാറണന്െ വഴതികകാട്ടതി
എന്നുറടെ മുന്നതില് നതിന്നണ്
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മകാര്ഗല്ലാം റതളതിച്ചതിടുല്ലാം ഇന്നണ് 
ആരകാറമന്െ വഴതികകാട്ടതി........

                                                 അയന എല്സ മപകാള്      9 A9 A
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                    മറ്റോര്ഗ്ഗദനീപഖം 

നതിഴലകായതി എന്െ തണലകായണ്

എന്നുല്ലാം അനുഗമതിക്കുല്ലാം

പറയകാറത ഞകാനറതിയകാറത

പുണരുന്ന മസ്നേഹല്ലാം

ഓര്കകാന്െ റകകാതതിക്കുല്ലാം

തകാങകായണ് മകാറുല്ലാം

എന്െ ജവീവറന്റെ ജവീവനകാകുല്ലാം മസ്നേഹല്ലാം

നന്മതതിന്മകള് പഠതിപതിച്ചുല്ലാം

ആത്മഫലങള് ശവീലതിപതിച്ചുല്ലാം

സഹജവീവതികറള മസ്നേഹതികകാനുല്ലാം

എറന്ന നയതിക്കുല്ലാം മകാര്ഗ്ഗദവീപല്ലാം

ഞകാന്െ തളരുമമകാള് ഉണര്മവകതി

കരയുമമകാള് ഉയതിമരകതി 

എന്െ ആനനല്ലാം ആമഘകാഷമകാക്കുല്ലാം
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ആ ദതിവദ മസ്നേഹല്ലാം എനതിറകലകാല്ലാം

ആരുല്ലാം റകകാതതിക്കുന്ന മസ്നേഹല്ലാം

ഹൃദയസ്പര്ശമകാകുല്ലാം മസ്നേഹല്ലാം

എന്െ പണ്റതിയ മകാതകാപതിതകാകള് എനതിമകകുല്ലാം

സത്വര്ഗ്ഗതുലദമകായ മസ്നേഹല്ലാം

എന്നുല്ലാം എന്െ കൂറടെയുള്ള സതദല്ലാം

അറതകാന്നു മകാതമകാറണന്െ ജവീവതിതല്ലാം

                                                                                 
ലതിയ മമരതി സകാന്െലതി

  

9A9A
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പൂവറ്റ്            
റമകാട്ടതിട്ടു നതി ല്ക്കുന്ന പൂമവ            
എന്തേതിനണ്  ഇതണ്റ   സമന്തേകാഷല്ലാം
റചകാലമമകാ  എന്തേതിനതിതണ്റ  സമന്തേകാഷല്ലാം
എ റന്െ  അധരങഅള ണ്   നകാറള  വതിടെരുല്ലാം
എ റന്െ  ഭല്ലാംഗതിയതി ല് എലകാല്ലാം മുങതിതകാഴുന്നു
നവീ  നകാറള വതിരതിയുമമകാ സന്ധരൃയകാല്ലാം
മനരത്തു  റമറല  റമറല  റകകാഴതിയുന്നതിതകാ
ഈ മലകാകഭല്ലാംഗതി കകാണകാത  സകടെല്ലാം
നതിന്നതില്  ആറക ആഴണ് ന്നതിറതിങതിമല
നകാറള  ഞകാന്െ  സൂരരൃറന സത്വകതല്ലാം
റചറയറന്െറ കടെമ നതിറമവ ല്ക്കുല്ലാം
റകകാഴതിയുന്ന തല മുഖദല്ലാം
റചറു സമന്തേകാഷമകാണണ് മുഖദല്ലാം
ഇനതിയുല്ലാം പലറമകാട്ടതില്
പലതകായതി വതിടെരതിക്കുുന്ന പൂകളതിലണണ് ഞകാന്െ.
എന്തേതിനു ഞകാന്െ സങടെറപടുന്നു.
ഈ ഭൂമതിയതില് ജവീവതിതല്ലാം പൂര്ണമകാകുമമകാള്
അതതിരറ്റെ സമന്തേകാഷമകാകുന്നു
ഈ ഭൂമതിയതില് ജവീവതിച്ചതതില്.
റകകാച്ചുപൂമവ എനതിക്കു
ആശരദല്ലാം മതകാന്നുന്നു
നതിന്െ റമകാഴതിയതില് 
ഈ ജനനതിയകാല്ലാം ഭൂമതിയുറടെ മകളകാണണ് നകാല്ലാം
ജനനല്ലാം നടെന്നകാല് മരണല്ലാം ഉറപണ്
ആ ജവീവതിതല്ലാം ഭൂമതിയതില്
തവീരുന്നതണ് സുഖമകായ കകാരദല്ലാം              Kavya.S    9CKavya.S    9C
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എമന്റെ ജനീവഡിതഖം
ഉമ്മകാറന മറന്നണ് നതിന്നുറടെ കൂറടെ

വരകാന്െ    ഞകാനതില

നതിറന്ന പതിരതിഞ്ഞെണ് ഇനതിമയകാരു  

ജവീവതിതല്ലാം തുടെരകാന്െ ആവതില

കണവീരതില് മുങതി നനമഞകാരു

സുനര പ്രണയല്ലാം ഇന്നതിവതിറടെ

കദനങളതില് നകായതികയകാറയന്നണ്

പ്രതിയറത നവീ ഇന്നതിലതിവതിറടെ

ഇന്നു നവീ എഴണ്തുന്ന പകാട്ടതിറന്റെ

കഥയവരറതിയുമമകാള്

ഒകാര്മ പറയുന്നു ഹൃദയല്ലാം നവീറുന്നു

    എറന്റെ റപണതിന്നുല്ലാം കണവീരകാകുന്നു

(ഉമ്മകാറന മറന്നണ്)
നകാറള നതിന്െ കലത്വകാണ രകാവതിറന്റെ
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പുതുമയതില് ഉണരുമമകാള്

വകാറവ നവീ കരയറല 

കണ്മുന്നതില് മനകാവല്ലാം വകാക്കുകളകായണ്

കകയ്യതില് നതിറ കമലകാഞ്ചതി മചകാപകാറല 

നതിറനണ്നകകാണുമകാള്

കരയുല്ലാം നതിറമതിഴതിയറല കവതിമളകാരല്ലാം

ചുടുനവീര് തുള്ളതികളകായണ്

പകാവല്ലാം റപണതിറന്റെ റതങല്

ഞകാന്െ ഒകാ  ടുവതില് മകള്ക്കുമമകാള്

എലകാല്ലാം മറകകാനകായതി മരണറത

ഞകാനുല്ലാം റതടുകയകായതി             (2)   
  

                                                                 
(ഉമ്മകാറന മറന്നണ്)

ruksana  s    9A9A
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കൈലറ്റോപ്രതഡിഭകൈളകൈലറ്റോപ്രതഡിഭകൈള
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മരഖം  മചടഡിറയറ്റോമട   റചറ്റോദഡിച്ച    റചറ്റോദകഖം

ശകമകായ   കകാറ്റെതില്   വന്െമരല്ലാം   നതിലല്ലാംപതതിച്ചു  ചുറ്റുമുളള   
റചറതിയ   റചടെതികള്കണ്    ഒന്നുല്ലാം  സല്ലാംഭവതിച്ചതിലണ്   
കതിടെന്നുറകകാണണ്  മരല്ലാം   റചടെതികമളകാടു മചകാദതിച്ചു  നതിങള്  
എങറനയകാണണ്  റകകാടുല്ലാംങകാറ്റെതിറന   അതതിജവീവതിച്ചതണ് ?
റചടെതികള്  പറഞ്ഞു;നവീ  കകാറ്റെതിമനകാടു  മത്സരതികകാനുല്ലാം  
എതതിര്ത്തു  മതകാല്പതികകാനുമകാണു ശമതിച്ചതണ്   ഞങളകാകറട്ട
;   ഇളല്ലാംകകാറ്റു  വവീശതിയകാല്  മപകാലല്ലാം തല കുനതിക്കുല്ലാം  
അതതിനകാല്  ഒടെതി ഞ്ഞുവവീഴുകമയകാ  പതിഴറതറതിയപടുകമയകാ  
ഇല     
 സമരല്ലാം   റചയണ്തു  മകാത  സന്ധതി   റചയണ്തു  കുടെതിയകാണണ്  
അതതിജവീവനല്ലാം  സകാധദമകാകുന്നതണ്  എതതിര്ത്തു   
മതകാല്പതികന്നറതുല്ലാം  കവീഴടെക്കുന്നതു  മകാതല്ലാം വതിജയമകായതി   
വദകാഖകാനതികറപടുമമകാള്  നതിലനതില്പതിറന്റെ      മവരു  കള് 
മപകാലല്ലാം   അഹല്ലാംമബകാധതതിറന്റെ
വലപമല  ആത്മജഞകാനതതിറന്റെ അളവകാണണ്  
സനര്ഭങമളകാടെണ് പ്രതതികരതികകാനുളള വതിമവകല്ലാം  
നല്കുന്നതണ്    അഹകകാലല്ലാം                  ആഴണ് ന്നതിറങ്ങുന്നതണ് 
മവരുകളതിമലകകാണണ്      അതു   പതിടെതിച്ചുലയന്നതണ്  
ശതിഖരങറള   മകാതമകാകതില ;തകാമയത്വരുശണ്            
പറതിച്ചുമകാറ്റുല്ലാം   എലകാ  കവീഴടെങലല്ലാം     പരകാജയമല .    ഒന്നു   
മതകാറ്റുറകകാടുതകാല്   പലരുറടെയുല്ലാം    ആത്മകാഭതിമകാനല്ലാം   
സല്ലാംരകതികറപടുറമങതില്   ,  പല ബന്ധങളല്ലാം 
നതിലനതില്ക്കുറമങതില്,ഒരകാളറടെറയങതിലല്ലാം 

കൈകാതതകാലലിതക്കേററ്റ് എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്   പത്തനണംതലിട്ട 57



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 2018  ദര്പ്പണണം  

കണവീരുവവീഴകാതതിരതിക്കുറമങതില് മതകാല്വതിയറല നലതണ്? 
മതകാല്കകാന്െ ശവീലതിച്ചവരുറടെ മശഷത റകകാണകാണണ് 
ചതിലറരങതിലല്ലാം മനട്ടങളറടെ റനറുകയതിറലതതിയതണ്. 
ചകാഞ്ഞുറകകാടുക്കുന്ന എലകാ റചടെതികളല്ലാം കുറച്ചുകഴതിയുമമകാള് 
നതിവരുല്ലാം. 
ശഡിഖരങ്ങള മറ്റോനത്തു മുടഡിയറ്റോല് മറ്റോതഖം റപറ്റോരറ്റോശഡിഖരങ്ങള മറ്റോനത്തു മുടഡിയറ്റോല് മറ്റോതഖം റപറ്റോരറ്റോ;;റവരകൈളറവരകൈള

ആഴങ്ങള    മതറ്റോടുകൈയുഖം  റവണഖം    കൈറ്റോറ്റുകൈമളആഴങ്ങള    മതറ്റോടുകൈയുഖം  റവണഖം    കൈറ്റോറ്റുകൈമള
അതനീജഡിവഡിക്കുന്ന    എല്ലറ്റോവര്ക്കുഖം    ആരഖം    കൈറ്റോണറ്റോതഅതനീജഡിവഡിക്കുന്ന    എല്ലറ്റോവര്ക്കുഖം    ആരഖം    കൈറ്റോണറ്റോത

ചഡില    തറ്റോറയശരകൈളുണറ്റോകുഖം   അവഡിമടചഡില    തറ്റോറയശരകൈളുണറ്റോകുഖം   അവഡിമട
അനുര                                ഞഡനതഡിമന്റെയുഖം    വഡിട്ടുവനീഴ്ചയുമടമയുഖം    മവളവഖംഅനുര                                ഞഡനതഡിമന്റെയുഖം    വഡിട്ടുവനീഴ്ചയുമടമയുഖം    മവളവഖം

വളവഖം   പറഡിപ്പഡിടഡിച്ചഡിരഡിപ്പുണറ്റോകുഖം        വളവഖം   പറഡിപ്പഡിടഡിച്ചഡിരഡിപ്പുണറ്റോകുഖം        
നന്ദേന റമറ്റോഹന്നന്ദേന റമറ്റോഹന്

9B9B
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ദദ്രൗപതഡി വഡിജയന്ദദ്രൗപതഡി വഡിജയന്
9A9A
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എന് പ്രനീയ കൂട്ടുകൈറ്റോരഡികൈള

എനണം വലിടര്ന നലില്കണം പുഷണം തപകാമല
സസൗഹൃദത്തലിന്െ ഗനണം ഉയര്ത്തലി 
എന്െ മനസലിലന്െ പടലിവകാതലില്ക്കേതലക കൈടനവന്ന
എന്െ പറ്റ്റലിയ കൂട്ടുകൈകാരലികൈള

ചുണലില്തുമചലിരലിയുമകായലി തപടമകാമനന്നതപകാല്
മലിഴലിയലില് തലിളക്കേവുമകായലി
മുടലിയലില് ഇളണംകൈകാറലില്മന്ദേണം മന്ദേണം
കൈവലിളലിണയലില് തട്ടലിത്തതലകാടലി

വലിരസമകായലി ഇരലികമമന്െ അടുക്കേതലക
തസ്നേഹകാര്ദ്രമകായ പുഞലിരലി തൂകൈലി
തസ്നേഹത്തലിന്െ തുണയകായലി എന്െ 
അടുക്കേതലക വമന്നന്െ 
പ്രജീയ കൂട്ടുകൈകാരലികൈള

ബകാലകത്തലില് കൈളലിത്തട്ടറ്റ് മുതതല-
ഒന്നലിചലിരുന്നറ്റ് ഒന്നലിച്ചുറങ്ങലി
കൈസൗമകാരത്തലിന്െ പടലിവകാതലിന്െക്കേതലക്കേറ്റ് ഒന്നലിചറ്റ്
കൈകാമലടുത്ത വചറ്റ് മന്ദേണം മന്ദേമലിഴഞ്ഞു നജീങ്ങലി

തസ്നേഹത്തലില് അഗകാധമകായ കൈയത്തലില്
മുങ്ങലിത്തകാഴുതമകാഴുണം മനസലിമലനണം
വൃണമുണകാകണം
തവര്പകാടലില് ചെലിന

കൈകാലമകാകുന്ന ചെക്രത്തലില് ഉരുളുകൈള
തതഞ്ഞ വഴലിയലിലൂമട നജീങ്ങുതമകാള
എന്െ മനസലിതലക ഓടലിമയത്തുണം
എന്െ പ്രജീയ കൂട്ടുകൈകാരലികൈള
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വലിരഹത്തലിന്െ തവദന കൈടലിചമര്ത്തലി 
തവര്മപട്ടുതപകാകുമമന്െ കൂട്ടുകൈകാരലികൈളക്കേറ്റ്
ഒരലിക്കേലണം മറക്കേലിമലന്ന വകാക്കേറ്റ്
മകൈകാടുത്തറ്റ് വലിട പറഞ്ഞു ഞകാന്െ.........

                                                        അനഘ . എസറ്റ്
                                                        9A
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ആദഡിതക പ്രവനീണ് ആദഡിതക പ്രവനീണ് 9A9A
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നന്ദേഡി
  ഈ മറ്റോഗസഡിനു റവണഡിഈ മറ്റോഗസഡിനു റവണഡി

സഹകൈരഡിച്ചഏവര്ക്കുഖം നന്ദേഡിസഹകൈരഡിച്ചഏവര്ക്കുഖം നന്ദേഡി
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