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        മമഗസസൻ കമസറസ

              ഷഹന ഷഷറസൻ ഫമതസമ ഫഫസ ജജഷസദ .       എജ സഫവമന.എജ

  

                           പസൻസ ആൻറണസ ഉഷമദദവസ.യ.
                     ലസറസൽ ഫകറസ മമസർ ലസറസൽ ഫകറസ മസസസ
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ആമുഖഖ
    ഷപമത വസദദമലയങൾ അറസവസഷന നസറകടങളമയ മമറന. അതസൽ

      ആഹമദ മതകൾ കടസ നസറയമനള യമതയസലമണ ലസറസൽ ഫകറസ.....
     ഒര വസദദമലയതസഷന മഴവൻ പവർതനങഷളയജ ഒര കബസഷന

     ഫകകടനയസൽ മദനമഹരമമയസ സകസകക എന ദദതദമമണ ഈ
   മമഗസസനസലഷട ലസറസൽ ഫകറസ ലകദമസടനത........ വസദദമലയ

ചരസതജ,വസദദമരജഗജ,പരസസസതസ,ഗണസതജ,ശമസജ,സമമഹദശമസജ,  മറ ഭമഷമ
  കബകൾ തടങസയവയഷട പവർതനങൾ,ഷജ.ആർ.സസ,എൻ.സസ.സസ
 യണസറകളഷട പകടനങൾ......   ഒപജ വസദദമർതസകളഷടയജ അധദമപകരഷടയജ

   സർഗമതക പവർതനതസദലക തറന ഷവചതമൾ
ജമലകങൾ.....     അങഷന പലതളസ ഷപരഷവളമമയ മമറമനള അശമന

 പരസശമതസലമണ ഞങൾ.     തതർചയമയജ ഈ കരന പടങൾ അറസവസഷന
      ആകമശജ ദതടസ പറകക തഷന ഷചയജ എന പതതകയണ........

 അനഗഹങൾ ദതടന.......
നസർമല.ഡസ.പസ.

 മലയമളജ അധദമപസക
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പ്രണണാമഖ.......

   വമടമനമജകറശസയസൽ ദദശമജഗലജ മന വക
    സലജ ഒര രപ പതസഫലതസന സർകമരസന

 നൽകസഷകമണ ,  അവരദടയജ നമടകമരദടയജ
 ശമഫലമമയസ 1912    ൽ ഇവസഷട ഒര ഗവ:

എൽ.   പസ സൾ സമപസതമമയസ.  എ.ഷക.ടസഷക.എജ
   വലസയ നമരമയണൻ നമതസരസപമടമണ ഈ
 സളസഷന സമപകൻ.1936  ൽ യ.  പസ ആയജ,

1958   ൽ ഫഹസൾ ആയജ,  1998   ൽ ഹയർ
   ഷസകനറസയമയജ വളർന ഈ വസദദമലയതസന

 പറയമൻ അധധമനതസദനയജ,  പതതകയദടയജ
  നതണ ചരസതജ തഷനയണ.കമദലമചസതമമയ

   പവർതന ഫശലസ ഷകമണജ മലദമധസഷസതമമയ
  വസദദമഭദമസജ ഷകമണജ അഭസമമനപർവജ
   തലയയർതസ നസൽകന ഈ വസദദമലയജ

    സമഹതസന സജഭമവന നൽകസയ വദകസകൾ അദനകമമണ.
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വവിദദദ്യാർതവികളവിൽ  വവിവര  സദ്യാങങ്കേതവിക  വവിദദങയദ്യാടട്  തദ്യാതട്പരദര
ജനവിപവിക്കുവദ്യാൻ  ലകദമവിടട്  പ്രവർതവിക്കുന്ന  ലവിറവിൽ  കകറട്സട്  കൂടദ്യായ
കഹൈടടകട്  സ്കൂൾ  കദ്യാലഘടതവിൽ  അനവിവദ്യാരദമദ്യായ  ഒന്നദ്യാണട്.  ലവിറവിൽ
കകറട്സവിടന്റെ ആഭവിമുഖദതവിൽ നടതടപടുന്ന ഡവിജവിറൽ മദ്യാഗസവിൻ ഏടറ
പ്രശരസനനീയമദ്യായ  ഒരു  ഉദദമമദ്യാണട്.  പ്രസ്തുത  ഉദദമതവിനട്  എലദ്യാവവിധ
ആശരസകളര ങനരുന.

                                  ലത .വവി ......സ്കൂൾ എചട്.എര.
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സമർപണര 
  നനീണ്ട  ഇരുപതതണാനന്ന്  വർഷതതണാളഖ  നമ്മുതടെ  വവിദദണാലയതവിൽ
കർമ്മനവിരതയണായവി  അകണാദമവികന്ന്  പ്രവർതനങ്ങൾകന്ന്  തനതൃതതഖ  നൽകവി
മവികവണാർന വവിജയതവിതന്റെ പണാതയവിൽ എതവിച്ച  ആതണാർത്ഥതയഖ കൃതദനവിഷ്ഠയഖ
കകമുതലണായ പ്രവിയ സണാമൂഹദശണാസ്ത്ര അധദണാപവിക ലളവിതണാഖബവിക ടെനീച്ചർ............
           സുദനീർഘമണായ ഇരുപതവിമൂനന്ന് വർഷകണാലഖ വണാടെണാനണാഖകുറുശവി കഹസ്കൂളവിതന്റെ
കലണാ  പ്രവർതനങ്ങതള  സജനീവമണാകവിയ   ഹൃദയമധുരമണായ  സഖഗനീതതണാൽ
ആനന്ദഭരവിതമണാകവിയ,  സഞ്ചയവികയവിലൂതടെ  വവിദദണാർത്ഥവികൾകന്ന്  സമണാദദ
ശനീലതവിതൻെറ  ആദദ  പണാഠങ്ങൾ  പകർന്നു  നൽകവിയ  സഖഗനീതണാധദണാപവിക  തശണാഭവി
ടെനീച്ചർ.............................എനവിവർകണായവി ഈ മണാഗസവിൻെ സമർപവിക്കുന്നു 

            ലളവിതണാഖബവിക ടെനീച്ചർ                                     തശണാഭവി ടെനീച്ചർ
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വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവിയുടട ഹൃദയഭദ്യാഗതദ്യായവി സവിതവി ടചെയ്യുന്ന ഒരു സർകദ്യാർ വവിദദദ്യാലയമദ്യാണട് ജവി.എചെട്.എസട്.എസട്
വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവി.1912-ൽ  സദ്യാപവിച  ഈ  വവിദദദ്യാലയര  പദ്യാലകദ്യാടട്  ജവിലയവിടല  ഏറവര  പഴകങമറവിയ
വവിദദദ്യാലയങ്ങളവിടലദ്യാന്നദ്യാണട്.എ.ടക.ടവിടക.എര വലവിയ നദ്യാരദ്യായണൻ നമ്പൂതവിരവിപദ്യാടദ്യാണട് ഈ സ്കൂളവിടന്റെ സദ്യാപകൻ.

കഹതടെകന്ന് സ്കൂൾ

ങകരള  സർകദ്യാരവിടന്റെ  ടപദ്യാതു  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  സരരകണ  പദ്ധതവിയുടട  ഭദ്യാഗമദ്യായവി  വവിഭദ്യാവനര  ടചെയ്തു  നടപദ്യാകവി
വരുന്ന കഹൈടടകട് സ്കൂൾ പദ്ധതവിയവിൽ വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവി ഹൈയർ ടസകന്റെറവി സ്കൂൾ ഉൾടപടവിട്ടുണട്.ഇതവിടന്റെ ഭദ്യാഗമദ്യായവി
3.5  ങകദ്യാടവിങയദ്യാളര  തുക  ചെവിലവഴവിചട്  കദ്യാസട്  മുറവികളര,  ലദ്യാബുകളര,  ഓഡവിങറദ്യാറവിയവര  ഉൾടപടുന്ന  ങബദ്യാകവിടന്റെ
നവിർമദ്യാണര ആരരഭവിക്കുന. ഇതവിനു പുറങമ കഹൈസ്കൂളവിൽ നവിലവവിലുള്ള 24 കദ്യാസട് മുറവികളര, ഹൈയർ ടസകന്റെറവിയവിൽ
9 കദ്യാസട് മുറവികളര കഹൈടടകട് പരവിശനീലന സരവവിധദ്യാനമുള്ളതദ്യായവി മദ്യാറവികഴവിഞ. 
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     ഒരു പ്രളയ
കണാലതന്ന്....

മഴകനനിഞ്ഞതതെനനിനന് വവേണനി.....
വകരളതത്തെ പ്രളയത്തെനിനടനിയനിലലാക്കുവേലാന് 

വേവീടുകള, വേയലുകള, എത്രതയത്ര
തകടനിടങ്ങള 

നവീ വേന്നതെനില് നശനിതചലാടുങ്ങനി
എത്രതയത്ര ജവീവേനികള , ജവീവേനിതെങ്ങള 

നനിതന്റ വേരവേനില് നശനിതചലാടുങ്ങനി 
തവേളള്ളം തെനിങ്ങനി നനില്തക്കെ എത്രവയതറ

ഷടറുകള തുറന്നനിവടണനി വേന
മനുഷഷ്യതര തവേളത്തെനിനടനിയനിലലാക്കുവേലാന്

വകരളള്ളം പ്രളയത്തെനിലലാണ്ടു വപലായന്
ചവേറുകള ശരവീരലാവേശനിഷ്ടങ്ങള പ്രകൃതെനി-

തെന് നവീതരലാഴുക്കെനില് വേന്നടനിഞ
എത്രവയലാ ജവീവേനുകള നഷ്ടപ്പടുത്തെനി

നനിതന്റ ഈ വേരവുകളനില്
പലാഠപുസ്തകങ്ങള നഷ്ടതപ്പട

പലാവേള്ളം ഒരു പനിടനി വേനിദഷ്യലാര്തനികള
നലാടനിന്നഭനിമലാനമലാവകണ വേനിദഷ്യലാര്തനികളുതട

സസ്വപ്നങ്ങള നനിതന്റ വേരവേനില് തെകര്ന്നടനിഞ
തവേളത്തെനിനടനിയനിലലായന് എത്രവയലാ നഗരങ്ങള

പ്രളയതക്കെടുതെനിയനിലലാണ്ടു വപലായന് വകരളള്ളം
                                

                                                    മുഹൈട്സവിന. ടവി
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ജവി.എച്ചന്ന്.എസന്ന്. 
വണാടെണാനണാഖകുറുശവിയവിതല 
രഹ്ന ടെനീച്ചറുതടെ ചവിത്രരചനകൾ
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ഫവിബ്രവരവി -28
ആഴകടലവിടന്റെ നനീല നവിറതവിനു

കദ്യാരണര കടണതവി സവി.വവി.രദ്യാമൻ

നനീല, വയലറട് രശവികൾ തന്നവിങല

വവിസരണമദ്യാണവിതവിൻ മുഖദങഹൈതു

ഒരു കപൽ യദ്യാത്രയവിൽ ങതദ്യാന്നവിയ കകൗതുകര

വലവിടയദ്യാരു സരഭവമദ്യായട് ഭവവിച

പ്രകദ്യാശകണങ്ങൾക്കു ദദ്യാവകതവിനുള്ളവിൽ

വദതവിയദ്യാനമുടണനര കണ്ടുവ ങലദ്യാ

രദ്യാമൻ പ്രഭദ്യാവടമങന്നദ്യാതുന ങലദ്യാകരുര

ശദ്യാസ്ത്ര ങനദ്യാങബേൽ സമദ്യാനവര ങതടവിടയതവി

ഭദ്യാരതനീയർകഭവിമദ്യാനമദ്യായന്നങലദ്യാ

ങദശനീയ ശദ്യാസ്ത്രദവിനര പവിറന

അഭവിനവ ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞർ മദ്യാതൃകയദ്യാകണര

രദ്യാമടന്റെ വവിജ്ഞദ്യാന തൃഷ്ണടയനര

                                                ങഡദ്യാ. എസട്. ജയ

                                                   ഭഭൗതെനിക ശലാസ്ത്ര അധഷ്യലാപനിക

                                                       ജനി.എചന്.എസന്.വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി  
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മുറവിവന്ന്

കദ്യാസവിലവിന്നടല ടതദ്യാപവിയണവിടഞദ്യാരദ്യാൾ-
മദ്യാറവി വയ്ക്കുവദ്യാൻ ടചെദ്യാല്ലുന ഞദ്യാനുര

ചെന്ദനക്കുറവി, പർദ്ദ രദ്യാഖവികൾ അണവിവടതദ്യാടകയുര മദ്യാറ്റുങമദ്യാ ടനീചങറ?
ടനഞവിങലടകദ്യാരു ചെദ്യാട്ടുളവി വനീണതവിൻ
നനീറലവിടപദ്യാഴര മദ്യായദ്യാടത നവിൽകങവ

പത്രവദ്യാർതകൾ കണവിൽ നവിറയുന
'മതദ്യാന്ധത തനീണവി ഒറനീസ ടയരവിയുന'

ഭനീകരദ്യാക്രമണകദ്യാരണങ്ങളദ്യാൽ
കതവിടയരവിയുന ങബേദ്യാരടബേയുര
എത്ര ബേദ്യാലദങ്ങൾ എത്രയകൗവനര

കതവിയമർന്നതനീ ക്രകൗരദ ബുദ്ധവിയവിൽ
രദ്യാഷ്ട്ര ങചെതന കദ്യാത്തു സൂകവിക്കുവദ്യാൻ

ആത്മകധരദകവചെമണവിഞ
സവിരഹൈപുത്രരുര എരവിഞമർന്നങലദ്യാ

ഗദ്യാസ അസര ഇസ്രങയൽ പലസനീൻ
എലദ്യായവിടങ്ങളര യുദ്ധകളങ്ങളദ്യാര
എൻ മുന്നവിലവിരവിക്കുന്ന കുഞവിൽ
വവിശശ്വമദ്യാനവ ചെവിത്രര നവിറയ്ക്കുവദ്യാൻ

ഏതു ങപദ്യാരവഴവി ങതടവിങടണ്ടു ഞദ്യാൻ

നസർമല.ഡസ.പസ.
 മലയമളജ സതനസയർഅധദമപസക
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പലാലക്കെലാടനിതന്റെ  മവനലാഹലാരനിതെ  വേനിളനിവചലാതുന്ന
പചപ്പലാര്ന്ന  തനല്പ്പലാടങ്ങളലാല്  ചുറ്റതപ്പട
വേനിദഷ്യലാലയള്ളം.വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി  ഗലാമത്തെനിവലക്കെന്
കടക്കുവമലാള  നമ്മുതട  ശ്രദ്ധ  ആകര്ഷനിക്കുന്ന
നനിരവേധനി വമഖലകള കലാണലാള്ളം.  അതെനില് എടുത
പറവയണ ഒന്നലാണന് വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി തറയനില്വവേ
വസ്റ്റേഷന്.  തഷലാര്ണ്ണൂര്  -  നനിലമ്പൂര്

തറയനില്പ്പലാതെയനില്  വേരുന്നതെലാണന്  ഈ  വസ്റ്റേഷന്.  പലാലക്കെലാടന്  പടലാമനി  വസ്റ്റേറ്റന്
ഹഹവവേയള്ളം  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനിയനിലൂതട  കടന  വപലാകുന.  ആരഭനി  എന്ന  വേലനിയ
ഗലാമവീണ  വേലായനശലാല  അക്ഷര  വലലാകവത്തെക്കെന്  ഈ  നലാടനിതന  ഹക  പനിടനിച
നടതന.പതെനിറ്റലാണ്ടുകളക്കു  മുന്പന്  ആരള്ളംഭനിച  ഈ  വേലായനശലാല
വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനിയവടയള്ളം  സമവീപപ്രവദശങ്ങളുവടയള്ളം  ജനങ്ങളുതട  ജവീവേനിതെതത്തെ
വേളതരവയതറ സസ്വലാധവീനനിചനിട്ടുണന്.  കളനിമൺപലാത്ര നനിര്മലാണള്ളം ഈ വമഖലയനിതല
പ്രധലാന  ഹകതത്തെലാഴനിലുകളനില്  ഒന്നലാണന്.  തചറുതുള്ളം  വേലുതുമലായ  കലാര്ഷനിക
ഉപകരണങ്ങളുതട  നനിര്മലാണ  യൂണനിറ്റുകളുള്ളം  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനിയനിലുണന്.
കലാര്ഷനികവൃത്തെനിയനിലധനിഷനിതെമലായ  ജവീവേനിതെള്ളം  നയനിക്കുന്ന  വേലനിതയലാരു  കര്ഷക
സമൂഹവുള്ളം  ഈ  നലാടനിനന്  സസ്വനള്ളം.  ഇവേര്  നലാടനിതന്റെ  തെനനിമ
നനിലനനിര്തന.അതുവപലാതല കര്ഷകതത്തെലാഴനിലലാളനികള ധലാരലാളമുള ഒരു വമഖല
കൂടനിയലാണന്  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി.  ഈ  നലാടനിതന്റെ  കലലാ-കലായനിക-സലാള്ളംസലാരനിക
മുവന്നറ്റത്തെനിനുതെകുന്ന  പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  നടതന്ന  ഒവടതറ  ക്ലബ്ബുകളുള്ളം
ഇവേനിതടയണന്.പുരലാതെനമലായ  വക്ഷത്രങ്ങള  ധലാരലാളമുള  ഈ  നലാടനില്  തചറുതുള്ളം
വേലുതുമലായ നനിരവേധനി ഉത്സവേങ്ങള നടന വേരുന. പതെനിറ്റലാണ്ടുകള മുന്വപ തെതന്ന
തെപലാല് ഓഫവീസന് ഈ നലാടനില് ആരള്ളംഭനിചനിരുന. 
  പലാലക്കെലാടന്  ജനില്ലയനിതല  ഓങ്ങല്ലൂര്  ഗലാമപഞലായത്തെനില്  സനിതെനി  തചയ്യുന്ന
വേലാടലാനലാള്ളം  കുറുശനി  വദശത്തെനിനന്  തെനതെലായ  ചരനിത്രമുണന്.  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനിയതട
യഥലാര്ത വപരന്  വേടുവേലാമനലാള്ളംകുറുശനി എന്നലാണന്.  വേടുവേലാമനലാള്ളംകുറുശനി എന്ന വപരന്
വലലാപനിചലാണന് വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി എന്ന നലാമള്ളം ഉണലായതെന്. 1912 ല് ആരള്ളംഭനിച LP
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സ്കൂള  .വദശമള്ളംഗലള്ളം  മനയനിതല  ആശ്രനിതെരുതട  മക്കെളുതട  പഠനത്തെനിനലായലാണന്
തുടങ്ങനിയതെന്.1936 ല്  ഇതെന്  ESSLC  എന്ന  ഉയര്ന്ന  ക്ലലാസ്സുകളുള  പഠന
നനിലവേലാരത്തെനിവലക്കെന് ഉയര്ന  വേന.  തുടക്കെത്തെനില് ഒരു തകടനിടള്ളം മലാത്രമലായനിരുന
ഉണലായനിരുന്നതെന്. ESSLC  വേന്നവതെലാതട  3  തകടനിടമലായനി ഉയര്ന.1958  ല് മലബലാര്
വബലാര്ഡന് ഏതറ്റടുത്തെന് ഹഹസ്ക്കൂളലായനി ഉയര്ത്തെനി. വബലാര്ഡന് ഏതറ്റടുക്കുവമലാള വേനില
വേലാങ്ങലാതതെ തവേറുതതെ നല്കലാനലായനിരുന വദശമള്ളംഗലള്ളം മനക്കെലാര് ഇഷ്ടതപ്പടനിരുന്നതെന്.
എന്നലാല്  വബലാര്ഡനിതന്റെ  നനിര്ബന്ധപ്രകലാരള്ളം  ഒരു  രൂപ  വേനിലക്കെന്  രവണമുക്കെലാല്
ഏക്കെവറലാളള്ളം  സലവുള്ളം  തകടനിടങ്ങളുള്ളം  മനവേകയലായനി  തകലാടുക്കുകയലാണുണലായതെന്.
മലബലാര് വബലാര്ഡന് ഏതറ്റടുത്തെന് ഹഹസ്കൂള ആക്കെനി ഉയര്തവമലാള കുടനികളക്കെന്
കളനിക്കെലാന്  കളനിസലള്ളം  ഉതണങനില്  മലാത്രവമ  അതെനിനന്  സലാധനിക്കുകയള്ളൂ  എന
വേന. അങ്ങതന ഏതെലാണന് ഒന്നര ഏക്കെവറലാളള്ളം കളനിസലള്ളം സ്കൂളനിനന് അലള്ളം നവീങ്ങനി
ലഭനിച.  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനിയനില്  ഒരു  ഹഹസ്കൂള  ഉണലായനി  കലാണണള്ളം  എന്നതെന്
സ്കൂളനിനന്  സലള്ളം  അനുവേദനിച  വേലനിയ  നലാരലായണന്  നമ്പൂതെനിരനിയതട  വജഷ്യഷന്
നവീലകണ്ഠന് നമ്പൂതെനിരനി വേളതരയധനികള്ളം ആഗഹനിചനിരുന.  അതെനിനലായനി അവദ്ദേഹള്ളം
നല്ലതുവപലാതല  പരനിശ്രമനിചനിട്ടുണന്.  വേലനിയ  നലാരലായണന്  നമ്പൂതെനിരനി  സ്കൂളനില്
അധഷ്യലാപകനലായനി  വസവേനള്ളം  അനുഷനിചനിട്ടുണന്,വബലാര്ഡന്  ഏതറ്റടുത്തെ  കലാലത്തെന്
സ്കൂളനിതല  വേനിജയശതെമലാനള്ളം  ഉയര്ന്ന  നനിലവേലാരമുളതെലായനിരുന.  പനിന്നവീടന്
1980 കളനില്  നനിലവേലാരള്ളം  കുറഞ്ഞു  വേന.  2010  കലാലയളവേനില്  കൂടനി  വേരനികയള്ളം
തചയ.വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി സ്കൂളനില് നനിന്നന് പഠനള്ളം പൂര്ത്തെനിയലാക്കെനി ഇവതെ പ്രവദശത്തെന്
തെതന്ന  പലാരമരഷ്യ  ഹവേദഷ്യള്ളം  നടത്തെനി  വേന്ന  പ്രഗത്ഭരലാണന്  കരനിവപ്പലാടനില്
കരുണലാകരന്  ഹവേദഷ്യര്,  പ്രഭലാകരന്  ഹവേദഷ്യര്  എന്നനിവേതരലാതക്കെ.  ഹവേദഷ്യശലാല
ഇനള്ളം  നടത്തെനിവപ്പലാരുന.  സലാഹനിതെഷ്യ  രള്ളംഗത്തെന്  പ്രഗത്ഭരലായ  ശ്രവീ  തഷലാര്ണ്ണൂര്
കലാര്ത്തെനിവകയന്  വേലാടലാനലാള്ളംകുറുശനി  സ്കൂളനില്  നനിന്നലാണന്  അറനിവേനിതന്റെ  ആദഷ്യപലാഠള്ളം
കുറനിചതെന്.  പ്രശസ്ത കവേനി ശ്രവീ.തചറുകലാടന്  മലാഷന് വേലാടലാ നലാള്ളംകുറുശനിയനിതല മലയലാളള്ളം
അധഷ്യലാപകനലായനിരുന. സ്കൂള പഠനത്തെനിനുവശഷള്ളംഇവതെ സ്കൂളനില് അധഷ്യലാപകനലായനി
ആദഷ്യള്ളം  എത്തെനിയതെന്  വേലനിയവേവീടനില് നമഷ്യലാര്  മലാസ്റ്റേറലായനിരുന.  തുടര്ന്നന്  വസവേന
കലാലള്ളം മുഴുവേന് ഇവതെ സ്കൂളനില് വജലാലനി തചയ.  ഇതു വപലാതല ഈ സ്കൂളനില് പഠനിചന്
ഇവതെ സ്കൂളനില് അധഷ്യലാപനള്ളം നടത്തെനി വേനിരമനിചവേരലാണന്  അചച്യുതെവേലാരനിയര് മലാസ്റ്റേര്,
ടനി.എള്ളം.  പതലാവേതെനി  ടവീചര്,  ഭര്ത്തെലാവേന്  കുടന്  നലായര്  മലാസ്റ്റേര്,  രുഗനിണനി  ടവീചര്,
നലാരലായണന്  മലാസ്റ്റേര്,  വകലായനിചനിറ  നലാരലായണന്  മലാസ്റ്റേര്,  ദലാക്ഷലായണനി  ടവീചര്,
വവേണുവഗലാപലാലന്  മലാസ്റ്റേര്,  മവനലാരമ  ടവീചര്,  ഉണനികൃഷ്ണന്  മലാസ്റ്റേര്,  സുവലലാചന
ടവീചര്  തുടങ്ങനിയ  പലരുള്ളം.  ഇവപ്പലാഴുള്ളം  ഇത്തെരത്തെനില്  വസവേനമനുഷനിക്കുന്ന
അധഷ്യലാപകര്  വേലാടലാനലാള്ളം  കുറുശനി  സ്കൂളനിലുണന്  .പ്രഗത്ഭ  വഡലാക്ടര്മലാരലായ
വഡലാ.രലാമകൃഷ്ണന്, വഡലാ.വേത്സല, വഡലാ.രലാമനുണനി (Late), വഡലാ. വവേണുവഗലാപലാലന്,
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വഡലാ.സുവലലാചന,  എന്നനിവേര് എടുത പറവയണവേരലാണന്.  തഡപപ്യൂടനി  കലക്ടറലായനി
വസവേനമനുഷനിച വേലാസുവദവേന് വേലാടലാനലാള്ളം  കുറുശനിയനില് അക്ഷരലാഭഷ്യലാസള്ളം വനടനിയ
മഹലാനലാണന്.അതു  വപലാതല  എടുത  പറവയണ  ഒരലാളലാണന്  കളക്ടറലായനി
വസവേനമനുഷനിച  പനി.എള്ളം.  കുഞ്ഞലാമന്.  എണനിതയടുക്കെലാന്  പറ്റലാത്തെനിടവത്തെലാളള്ളം
മഹലാപ്രഗത്ഭര് ഇനനിയള്ളം ഒടനവേധനി. 
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പ്രവർതനങ്ങൾ
ഹൈങലദ്യാ ഇരഗനീഷട് ..... യു  .പവി തലതവിൽ നടപദ്യാകവി
വരുന്ന  ഹൈങലദ്യാ  ഇരഗനീഷട്  പദ്ധതവി  നല  രനീതവിയവിൽ

സ്കൂളവിൽ  നടപദ്യാകവി  വരുന.  സദ്യാർടട്  കദ്യാസ്സുകൾ
പ്രങയദ്യാജനടപടുതവിയുള്ള  പരവിശനീലനവര  നടതവി

വരുനണട്  .കുടവികൾകട്  ഇരഗനീഷട്  ഭദ്യാഷ
സശ്വദ്യായതമദ്യാക്കുന്നതവിനുള്ള  എളപവഴവികൾ
മനസവിലദ്യാകവി ടകദ്യാടുതട് ഭദ്യാഷങയദ്യാടുള്ള തദ്യാതട്പരദര

വർധവിപവിക്കുവദ്യാൻ  ഇതുവഴവി  കഴവിഞവിട്ടുണട്.വവിവവിധ

കബ്ബുകൾ .... വവിവവിധ കബ്ബുകളടട പ്രവർതനങ്ങൾ

ചെവിടയദ്യായ രനീതവിയവിൽ നടനവരുന.  ഇരഗനീഷട്  കബേട്,

അറബേവികട് കബേട്, പരവിസവിതവി കബേട് ,ടഹൈൽതട് കബേട്, വവിദദദ്യാരരഗര, സയൻസട് കബേട്, ങസദ്യാഷദൽ കബേട് തുടങ്ങവിയവ

നല രനീതവിയവിൽ പ്രവർതവിക്കുന.

മലയദ്യാള തവിളകര........ കുടവികളടട മലയദ്യാള ഭദ്യാഷദ്യാ പ്രദ്യാവനീണദര ടമചടപടുത്തുവദ്യാൻ യു.പവി തലതവിൽ മലയദ്യാള

തവിളകര  നടപദ്യാകവി  വരുന.മലയദ്യാള  അകരങ്ങൾ  കുടവികൾകട്  ഹൃദവിസമദ്യാക്കുക,  മലയദ്യാള  ഭദ്യാഷദ്യാകശലവി

പരവിചെയടപടുത്തുക,  മലയദ്യാള ഭദ്യാഷടയ കുടവികളടട മനസവിൽ ഊടവിയുറപവിക്കുക തുടങ്ങവിയ ലകദങ്ങങളദ്യാടടയദ്യാണട്

പ്രവർതനര നടക്കുന്നതട്.

ശ്രദ്ധ......... വേനിവേനിധ ഭലാഷകളനിലുള്ളം വേനിഷയങ്ങളനിലുള്ളം പനിവന്നലാക്കെള്ളം 
നനില്ക്കുന്ന കുടനികതള കതണത്തെനി അവേര്ക്കെന് പ്രവതെഷ്യക പരനിശവീലനള്ളം 
ന ല്കുന്ന പരനിപലാടനിയലായ സ്കൂളനില് വേളതര കലാരഷ്യക്ഷമമലായനി 
നടപ്പലാക്കെനി

വേരുന. 

അധഷ്യലാപകരുതട തുടര്ചയലായ വമല്വനലാടത്തെനില്

കുടനികതള ഗ്രൂപ്പന് തെനിരനിചന് പരനിശവീലനള്ളം നല്കുന. 
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പ്രവർതനങ്ങൾ
വവിവവിധ കബ്ബുകൾ .... വവിവവിധ കബ്ബുകളടട പ്രവർതനങ്ങൾ ചെവിടയദ്യായ 

രനീതവിയവിൽ  നടനവരുന.  ഇരഗനീഷട്  കബേട്,

അറബേവികട്  കബേട്,  പരവിസവിതവി  കബേട്

,ടഹൈൽതട്  കബേട്,  വവിദദദ്യാരരഗര,  സയൻസട്

കബേട്,  ങസദ്യാഷദൽ  കബേട്  തുടങ്ങവിയവ  നല

രനീതവിയവിൽ പ്രവർതവിക്കുന.

കഹൈസ്കൂൾ  തലതവിൽ  നവിരവധവിയദ്യായ  പ്രവർതനങ്ങൾ  നടതവി  വരുന.  എടദ്യാര  കദ്യാസവിടല  കുടവികളടട
അകദ്യാദമവിക  മവികവട്  വർധവിപവിക്കുന്നതവിനട്  ശ്രദ്ധ  എന്ന  പരവിശനീലന  പരവിപദ്യാടവി  കൃതദമദ്യായ  ആസൂത്രണങതദ്യാടട

നടപദ്യാകവി വരുന.  ഒൻപതദ്യാര കദ്യാസവിടല കടവി കുടവികളടട അകദ്യാദമവിക മവികവട് വർധവിപവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി നവ പ്രഭ

എന്ന  പരവിശനീലന  പരവിപദ്യാടവി  നടപദ്യാകവി  വരുന.പതദ്യാര  തരതവിൽ  പഠവിക്കുന്ന  കുടവികൾകദ്യായവി  രദ്യാവവിടലയുര

കവകവിട്ടുര പ്രങതദക പരവിശനീലനര നടന വരുന'.
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      പഴമയഷട ഷപരമയമമയസ നസൽകന സളസൽ ഫവവസധദപർവമമയ ഒദടഷറ പവർതനങൾ
 നടന വരന.       സളസഷന സമമഹദ പതസബദതയജ അർപണ മദനമഭമവവജ ഇതരജ

 പവർതസകളസൽ പകടമമണ

അനുങമദ്യാദനങ്ങങളദ്യാടട.......

വേനിവേനിധ വമഖലകളനില് കഴനിവേന്
തതെളനിയനിച
വേനിദഷ്യലാര്തനികളക്കുള്ളം  പൂര്വ
വേനിദഷ്യലാര്തനികളക്കുള്ളം  സ്കൂളനില്  സള്ളംഘടനിപ്പനിച  ചടങ്ങുകളനില്  തവേചന്

പുരസലാ ങ്ങള വേനിതെരണള്ളം തചയ. 

കദ്യാരുണദസ്പർശര.... അവേയവേ  മലാറ്റ  ശസ്ത്രകനിയക്കെന്  ഉളതപ്പതട  വേനിവേനിധ  ആവേശഷ്യങ്ങളക്കെലായനി  സഹലായ
അഭഷ്യര്തനയമലായനി  സ്കൂളനിതന  സമവീപനിചവേര്ക്കെന്  കരുതെലനിതന്റെ
വസ്നേഹഹസ്തള്ളം  നവീടനി  സ്കൂള  അവേര്തക്കെലാപ്പള്ളം

നനിലതകലാണ്ടു.അതെനിനലായനി  കുടനികളുള്ളം,  അധഷ്യലാപകരുള്ളം

ആതലാര്തമലായ പ്രവേര്ത്തെനങ്ങളലാണന് നടത്തെനിയതെന്. 
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ങബേദ്യാധവതട്കരണ കദ്യാസ്സുകൾ ......

സ്കൂൾ  കഹൈടടകട്  പ്രവർതനര................... അധഷ്യലാപകരുവടയള്ളം  പനി.ടനി.എ.യവടയള്ളം  സള്ളംയക

പരനിശ്രമഫലമലായനി  സ്കൂള  ഹഹതടക്കെന്  നവേവീകരണ  പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  നടന.  2  ലക്ഷവത്തെലാളള്ളം  രൂപ

പനിരനിതചടുത്തെന് സ്കൂളനിതല 19 ക്ലലാസന് റൂമുകള നവേവീകരനിക്കുവേലാന് അധഷ്യലാപകര് മുന്ഹക എടുത എന്നതെന് എടുത

പറവയണതെലാണന്. 
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Oh What A Mysterious Life
When I love all my hopes

They say “Have confidence”

When I have confidence

They say “ Don't be over confident”

When I am sad

They say “take it easy”

When I take easy

They say “Be serious”

When I take rest

They say “Don't waste your time”

When I score less

They say”that is not enough”

All the I say is the world 

Is shadow of mystery

                                                                                      Fathima Nehrin Fathima Nehrin

                                                                                      IX B                                                                                      IX B
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വേലായനലാദനിന അസള്ളംബനി
                                                                        പരനിസനിതെനിദനിനലാചരണള്ളം

അവേലാര്ഡന് വേനിതെരണള്ളം

ക്ലബന് ഉദന്ഘലാടനള്ളം

                    ലനിറ്റനില് ഹകറ്റന്സന് പരനിശവീലനള്ളം                 പരനിസനിതെനിദനിനലാചരണള്ളം

    പചക്കെറനി വേനിത്തെന് വേനിതെരണള്ളം  

                                                                                  അനുവമലാദന വപലാസ്റ്റേര് 
 

സസ്വലാതെനഷ്യ
ദനിനലാവഘലാഷള്ളം 

കര്ക്കെനിടക സദഷ്യ തെയലാറലാക്കെല് 
                                                                           അധഷ്യലാപക പരനിശവീലനള്ളം

       യദ്ധവേനിരുദ്ധ റലാലനി

മനികവുത്സവേള്ളം  
 
തചണവമളള്ളം അരവങ്ങറ്റള്ളം           കരലാതട പരനിശവീലനള്ളം
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ലവിറവിൽകകറന്ന്സന്ന്

കുടവികളവിൽ  ഐ.ടവി  ആധുനവിക  സദ്യാങങ്കേതവിക  വവിദദങയദ്യാടട്
തദ്യാതട്പരദര  ജനവിപവിക്കുക,  വവിവവിധ  ങസദ്യാഫട്  ടവയറുകൾ
ഉപങയദ്യാഗവിചട്  പരവിശനീലനര  നൽകുക,  ങറദ്യാങബേദ്യാടവികട്,
ഇലങകദ്യാണവികട്,  ആനവിങമഷൻ,  മലയദ്യാളര  കടപവിരഗട്

തുടങ്ങവിയവയവിൽ പ്രദ്യാവനീണദമുള്ളവരദ്യാക്കുക എന്നവിവയദ്യാണട് ലവിറവിൽ കകറട്സവിടന്റെ ഉങദ്ദശലകദങ്ങൾ
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THE WATER OF LIFE
     A king had three sons. Once when he fells ill,the sons were
anxious to cure him. An old man advised them ,”search for water
of life....it will cure the ailment”..The sons set out in search of
water.  On their  way they met  a  dwarf.  Where are  you going?
asked  the  dwarf.  The  first  two  princes  went  away  without
answering him. But the youngest prince told the dwarf that they
were  searching  for  the  water  of  life.  The  dwarf  instructed
him,”strike.....,open the door of the castle with this magic wand.
But beware of your brothers or they shall harm you”.The prince
did as he was told and found the cup of water .The prince met his
brothers and told them about the water of life. They came across
a kingdom plaghed with war and famine. The prince warred his
magic  band  and  peace  returned  to  the  kingdom  at  once.  The
brothers  were  jealous  and  at  night,when  the  prince  fell
asleep,they exchanged the water with some sea water. Then they
took the water of life to their father and his condition improved.
They also influenced him to believe that the youngest prince had
planned to kill him. He was thrown out of the country. One day
the people of peaceful kingdom came searching for the prince to
thank him. When the king heard the truth,he wept for his mistake.
He sent out armies to search for his son and soon was reunited.
He banished the elder brothers.

                                                                                          Fathima Nehrin.P
                                                                                                   IX B
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എന് സനി സനി യൂണനിറ്റന്

ഗ്രന്ഥശണാല
ങനദ്യാവൽ,  ടചെറുകഥ,  ബേദ്യാലസദ്യാഹൈവിതദര,  ശദ്യാസ്ത്രര,  ശദ്യാസ്ത്രസദ്യാഹൈവിതദര,

അറബേവികട്  സദ്യാഹൈവിതദര,  മദ്യാസവികകൾ  തുടങ്ങവി  നദ്യാലദ്യായവിരതവിലധവികര

വദതദസങ്ങളദ്യായ പുസകങ്ങൾ.  വവിവവിധ സദ്യാഹൈവിതദരൂപങ്ങൾ പ്രദർശവിപവിച

ടഷൽഫുകൾ  കലബ്രറവി  കദ്യാർഡട്,  ഇഷഷ്യൂ  ടറജവിസ്റ്റർ,  കദ്യാസട്  രജവിസ്റ്റർ,

പ്രങതദക കലബ്രറവി പവിരവിയഡട്  ,വദ്യായനദ്യാ ടബേഞട്,  വവിദദദ്യാരരഗര മദ്യാസവിക,

വവിവവിധ  ഭദ്യാഷദ്യാ  പത്രങ്ങൾ,  മദ്യാതൃഭൂമവി  ആഴ്ചപതവിപട്,  ബേദ്യാലരമ,  കദ്യാസട്
കലങബ്രറവിയൻ  ങസവനര  എന്നവിവ  പ്രധദ്യാനടപട  പ്രവർതനങ്ങളവിൽ

ടപടുന..കലബ്രറവിയവിൽ  ഇരുന  വദ്യായവിക്കുന്നതവിനട്  പ്രങതദകര

ക്രമനീകരണങ്ങൾ  ഏർടപടുതവിയവിട്ടുണട്.സ്കൂളവിടല  സനീനവിയർ  മലയദ്യാളര

അധദദ്യാപവികയദ്യായ ഡവി.പവി നവിർമല ടനീചർകദ്യാണട് കലബ്രറവിയുടട ചുമതല

നൽകവിയവിരവിക്കുന്നതട്. 

                                 ജൂനവിയർ ടറഡട് ങക്രദ്യാസട്
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സതദമദ്യാണട് അമ

അമ തെന് വേലാതകന സതെഷ്യള്ളം
അമ തെന് വേലാക്കെനിലതുണ്ടു സതെഷ്യള്ളം

അമ തെന് ഉണനിതയത്തെലാരലാട്ടു വേലാനമ
വേലാവേലാവവേലാ പലാടനിയറക്കുള്ളം അമ

ഭൂമനിതെന് സള്ളംഗവീതെമലാണമ
പൂക്കെളനില് നനിറയന്ന ഗന്ധമമ
നദനികളനില് ഒഴുകുന്ന ശബ്ദമമ

ഒരു കുഞ്ഞു കലാറ്റലായനി തെഴുകുമമ
അമ തെന് ആദഷ്യലാക്ഷരമവല്ലലാ

അമ തെന് വേലാക്കുകളലാണു സതെഷ്യള്ളം
നദനികളനില് നനിറയന്ന ജലധലാര അമ

അമ തെന് വേലാതകന സതെഷ്യള്ളം

വവിസയ എൻ.പവി. 10 D
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എതന്റെ ബണാലദകണാലഖ
ഒരു കലാലമുതണനനിതക്കെലാരു കലാലമുതണനനി -

വക്കെലാര്മകളടുക്കുന്ന ബലാലഷ്യകലാലള്ളം

അമതെന് ഹകകളനില് ഹക
വകലാര്ത പനിടനിതചതന്ന പനിച വേയലാന്

പഠനിപ്പനിച കലാലള്ളം

ഹക നനിറതയ മടനി നനിറതയ മധുരള്ളം തുളുമ്പുന്ന
വതെന് നവീരുറവേകള ഒഴുകനിടുവമലാള

വേനിദഷ്യതെന് അക്ഷരതചപ്പുകള എന് മുന്പനില്
തവേച നവീടനിതെന്ന തകലാച ബലാലഷ്യള്ളം

ഒരു കലാലമുതണനനിതക്കെലാരു കലാലമുതണനനി -
വക്കെലാര്ത്തെനിരനിക്കെലാനലായനി എല് ബലാലഷ്യകലാലള്ളം

ഭദ. പവി 8B
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മൂടെവി തകടവിയ ആകണാശഖ
മൂടനി തകടനിയ ആകലാശള്ളം
പറവേകളുള ആകലാശള്ളം

മവനലാഹരമലായ ആകലാശള്ളം
നവീല നനിറമുള ആകലാശള്ളം
മൂടനി തകടനിയ ആകലാശള്ളം
മൂടനി തകടനിയ ആകലാശള്ളം
വമഘങ്ങളുള ആകലാശള്ളം
മഴ വേര്ഷനിക്കുള്ളം ആകലാശള്ളം
നക്ഷത്രങ്ങളുള ആകലാശള്ളം

സൂരഷ്യനുള്ളം ചന്ദ്രനുള്ളം എല്ലലാമുള
മവനലാഹരമലാള്ളം ആകലാശള്ളം
മൂടനി തകടനിയ ആകലാശള്ളം

ഫദ്യാതവിമ നുകഷഫ .സവി 9 F
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സമയമവിലണാ...... സഞ്ചണാരഖ
ഒറ്റയനിരുന്നന് മന്ദഹലാസള്ളം തൂകുമവീ

വചടനുള്ളം വചചനിയമനിന്നന്

വഫസന് ബുക്കെനില് ചലാറ്റനിങ്ങുള്ളം,

വപലാസ്റ്റേനിങ്ങുള്ളം

ഹലക്കെനിങ്ങുമലായനി തെതന്ന!

പുസ്തകള്ളം തകലാണലാറലായനിരള്ളം
കഥകള പറയമവീ അച്ഛനുള്ളം

അമയമനിന്നന്

സമയമനില്ലലാ........ സഞലാരള്ളം

എന്നന് പറതഞ്ഞലാരു യലാത്ര......!

അവയലാ! പലാവേമവീ ഞലാനനിന്നന് പുസ്തകള്ളം

തകലാതണലാരു യലാത്രലാ .....!

                                         തസവിമ നസട്റവിൻ.ടക.എ. 8 B
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MY LOVING MOTHER

My Loving Mother

I Love  her with all my might

She is a symbol of eternal love and

Kindness,silent and loving

She is a supporting pillar

She is my world

I thank her with all my heart

She is an inspiration

She is the loving gift of God

Thy love is immortal

Beauty and Grace

Through her expressions of faith

She helps calm my fears

She is always my loving mother

Love and life,she is always my guide

My loving mother

I love her with all my might

She is a symbol of eternal love and kindness

                                                                             Sandra M......XA
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അഞ്ജന എള്ളം 9 B  യതട ചനിത്രരചനലാ പ്രദര്ശനത്തെനില് നനിന്നന്......
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വവിദദണാരഖഗ ഖ
വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗത്തെനിതന്റെ  പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  വേനിദഷ്യലാര്തനികളുതട  ഹനസര്ഗനികമലായ  വേലാസനകതള

പരനിവപലാഷനിപ്പനിക്കുന്നതെനിനുള്ളം കുടനികളനില് വേലായനലാശവീലള്ളം ആഴതപ്പടുന്നതെനിനുള്ളം ഉതെകുന.  വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗള്ളം യൂണനിറ്റന്

ഒവടതറ  പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  തചയ്യുന  എന്നതെന്  അഭനിമലാനകരമലായ  വനടള്ളം  തെതന്നയലാണന്.വേനിദഷ്യലാര്തനികളനില്
സലാഹനിതെഷ്യലാഭനിരുചനി  വേളര്തന്നതെനിനുള്ളം  പരനിവപലാഷനിപ്പനിക്കുന്നതെനിനുമലാണന്  വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗള്ളം  സലാഹനിതെഷ്യ  വവേദനി

പ്രലാധലാനഷ്യള്ളം  തകലാടുക്കുന്നതെന്.  വേനിവേനിധ  സലാഹനിതെഷ്യ  രൂപങ്ങള  പരനിചയതപ്പടലാനുള്ളം  ആശയങ്ങള  ചര്ച

തചയ്യുന്നതെനിനുമുള അവേസരങ്ങള ഒരുക്കെനിതക്കെലാടുക്കെകയലാണന് വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗത്തെനിതന്റെ ഉവദ്ദേശഷ്യലക്ഷഷ്യങ്ങള. 

ജൂലദ്യായട്  5  -ബേഷനീർ  ദവിനര -  ബഷവീര്  എന്ന  സലാഹനിതെഷ്യകലാരതന  കൃതെനികളനിലൂതട  പരനിചയതപ്പടുതന്ന

പഠനപ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  ക്ലലാസന്  തെലത്തെനില്  സള്ളംഘടനിപ്പനിചന്  മനികചവേ  പ്രദര്ശനത്തെനിതനലാരുക്കുകയള്ളം  തചയ.

പലാതമയതട  ആടന്  എന്ന  കൃതെനിയനിതല  ഒരു  സന്ദര്ഭതത്തെ  വേരയനിലൂതട  ആവേനിഷ്ക്കരനിചന്  അവേ

പ്രദര്ശനിപ്പനിച.ബഷവീര്  കൃതെനികളുതട  പ്രദര്ശനള്ളം,കസ്വനിസന്,നലാs കലാവേതെരണള്ളം  എന്നനിവേ  നടത്തെനി.

ജൂൺ 19-  വദ്യായനദ്യാദവിനര.-  വേലായനലാദനിനവത്തെലാടനുബന്ധനിചന് സ്ക്കൂള അസള്ളംബനിയനില് കവേനിതെലാവേതെരണള്ളം നടത്തെനി.

ഓവരലാ ക്ലലാസനിലുള്ളം ഹലബ്രറനി തുടങ്ങനി.  ഹലവബ്രറനിയതന കതണത്തെനി  .വേലായനിച പുസ്തകങ്ങതളക്കുറനിചന് പതെനിപ്പു

തെയലാറലാക്കെനി പ്രകലാശനള്ളം നടത്തെനി.
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ടചെറുകദ്യാടട് വയലദ്യാർ അനുസരണര- പ്രശസ്ത കവേനി വേയലലാറനിതനയള്ളം വനലാവേലനിസ്റ്റേന്, തചറുകഥലാകൃത്തെന്, നലാടകകൃത്തെന് 

എന്നവീ നനിലകളനില് പ്രശസ്തനലായ തചറുകലാടനിതനയള്ളം അനുസ്മരനിച.വേലാടലാനലാള്ളംകുറനിശനിയനിതല മണ്ണുമലായനി അവഭദഷ്യ 

ബന്ധമുണലായനിരുന്ന തചറുകലാടനിതന്റെ കൃതെനികളക്കെന് ആസസ്വലാദനക്കുറനിപ്പന് തെയലാറലാക്കെനി സലാഹനിതെഷ്യസദസന് 

ഒരുക്കെനി.വേയലലാര് ഗലാനങ്ങളുതട അവേതെരണവുള്ളം ഹൃദഷ്യമലായനി .

ചെവിങ്ങര ഒന്നട് - കർഷക ദവിനര- കര്ഷക ദനിനവത്തെലാടനുബന്ധനിച പഴമകളനിവലയന് കൂടനിതക്കെലാണ്ടു വപലാകുന്ന 

ഉപകരണങ്ങളുതട പ്രദര്ശനള്ളം നടത്തെനി.ചെവിത്രപ്രദർശനര- സ്ക്കൂളനിതല ഒമതെലാള്ളം ക്ലലാസന് വേനിദഷ്യലാര്തനിയലായ അഞ്ജന 

എള്ളം.പനി.യതട ചനിത്രപ്രദര്ശനള്ളം വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗള്ളം ക്ലബനിതന്റെ ആഭനിമുഖഷ്യത്തെനില് നടത്തെനി. വേരകളുതട വേര്ണ 

പ്രപഞത്തെനിവലക്കെന് കൂടനിതക്കെലാണ്ടുവപലായ പ്രദര്ശനള്ളം എള്ളം.എല്.എ.മുഹമദന് മുഹന്സനിതന്റെ സലാന്നനിധഷ്യത്തെലാല് 

അനുഗഹവീതെമലായനി.

കഥകളവി  ആസശ്വദ്യാദനകളരവി-  വേനിദഷ്യലാരള്ളംഗള്ളം  കലലാസലാഹനിതെഷ്യ  വവേദനിയള്ളം  സനിക്കെന്  മലാകനിതന്റെയള്ളം  സഹലായവത്തെലാതട

കഥകളനി എന്ന കലലാരൂപതത്തെ അടുത്തെറനിയലാന് അവേസരതമലാരുക്കെനി. ആള്ളംഗവീകലാവേലാ ചവീക, ആഹലാരഷ്യ, സലാതെസ്വനിക
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ഘടകങ്ങതള  വവേര്ത്തെനിരനിചള  അവേതെരണകമള്ളം  കുടനികളനില്  നവേഷ്യലാനുഭവേമലായനി.തുടര്ന്നന്  നളചരനിതെള്ളം

കഥകളനിയതട അവേതെരണവുള്ളം നടന.

നങ്ങദദ്യാർ കൂതട് അവതരണര- കലലാമണ്ഡലള്ളം പ്രസന്ന ടവീചറുള്ളം ശനിഷഷ്യരുള്ളം നങ്ങഷ്യലാര് കൂത്തെന് അവേതെരണള്ളം നടത്തെനി.
കള്ളംസവേധള്ളം എന്ന കഥ അവേതെരണത്തെനിനു മുവന്നലാടനിയലായനി മുദ്രകളുതട പ്രലാധലാനഷ്യള്ളം വേഷ്യകമലാക്കുന്ന ക്ലലാസ്സുള്ളം 

നടന. 

ങസദ്യാഷദൽ സയൻസട് കബട്

വവിദദദ്യാർതവികളടട  അകദ്യാദമവിക  മവികവട്  വർദ്ധവിപവിക്കുവദ്യാൻ  നവിരവധവിയദ്യായ

പ്രവർതനങ്ങൾ  സ്കൂളവിൽ  നടതവി  വരുന.  ങസദ്യാഷദൽ  സയൻസട്
കബട്പ്രവർതനങ്ങൾ  വവിദദദ്യാർതവികളടട  സദ്യാമൂഹൈദങബേദ്യാധര

പരവിങപദ്യാഷവിപവിക്കുന്നതവിനുര  ആഴടപടുന്നതവിനുര  ഉതകുന.  ങസദ്യാഷദൽ
സയൻസട്  കബട്  യൂണവിറട്  ഒങടടറ  പ്രവർതനങ്ങൾ  ടചെയ്യുന  എന്നതട്
അഭവിമദ്യാനകരമദ്യായ  ങനടര  തടന്നയദ്യാണട്  
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EVERLASTING  MEMORIES

                    Like an angel my mother faces

                  filled with empathy

                  she cares and shares my sorrows

                             consoles me by saying

                                  “THIS IS LIFE”

She comes in my dreams

Takes me away from this painful world

To the heights of heaven

From there amidst the infinite stars

Gazing over the lonely ocean

Faces which were once in my heart

Eluded into world of memories

                                                       Manjusha teacher

                                                         GHS VADANAMKURUSSI
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സയൻസട് കബേട്

കുടവികളവിൽ ശദ്യാസ്ത്ര അവങബേദ്യാധര വളർതവിടയടുക്കുന്നതവിനട്  ഉതകുന്ന ഒങടടറ പ്രവർതനങ്ങൾ സയൻസട് കബേട്

നടതവി  വരുന.  പരവിസവിതവി  ദവിനദ്യാചെരണര.....  2018 ടല  പരവിസവിതവി

ദവിനദ്യാചെരണര  വവിവവിധ  പരവിപദ്യാടവികങളദ്യാടട  നടതടപട്ടു.  പരവിസവിതവി  കശ്വവിസട്,

പരവിസവിതവി  ടസമവിനദ്യാർ,  വനീഡവിങയദ്യാ  പ്രദർശനര,  പരവിസവിതവി  ശുചെനീകരണര

തുടങ്ങവി  നവിരവധവി  പ്രവർതനങ്ങൾ  നടതടപട്ടു.  

കുടവികളവിൽ ശദ്യാസ്ത്ര അവങബേദ്യാധര വളർതവിടയടുക്കുന്നതവിനട്
ഉതകുന്ന  ഒങടടറ  പ്രവർതനങ്ങൾ  സയൻസട്  കബേട്

നടതവി വരുന.  പരവിസവിതവി ദവിനദ്യാചെരണര..... 2018 ടല
പരവിസവിതവി  ദവിനദ്യാചെരണര  വവിവവിധ  പരവിപദ്യാടവികങളദ്യാടട

നടതടപട്ടു. പരവിസവിതവി കശ്വവിസട്, പരവിസവിതവി ടസമവിനദ്യാർ,

വനീഡവിങയദ്യാ പ്രദർശനര,  പരവിസവിതവി ശുചെനീകരണര തുടങ്ങവി

നവിരവധവി പ്രവർതനങ്ങൾ നടതടപട്ടു. 
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ഗണവിത കബേട്

കണക്കെനിതന്റെ വേഴനികളനിലൂതടയള യലാത്ര രസകരമലാക്കുന്നതെനിനന് ഉതെകുന്ന 

ഒവടതറ പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള ഗണനിതെ ക്ലബന് തചയ്യുന.ഗണനിതെ വകലാര്ണര്, 

ഗണനിതെ കസ്വനിസന്, പ്രവശലാത്തെരനി, ഗണനിതെ മലാഗസനിന്, ഗണനിതെ വമളക്കെന് 
കുടനികതള തെയലാറലാക്കെല് തുടങ്ങനി നനിരവേധനിയലായ പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള തചയ 

വേരുന. 

കുടവികളവിൽ ഗണവിതപരമദ്യായ കഴവിവകടള  പുഷവിടപടുത്തുക,ചെവിനദ്യാങശഷവി  വളർത്തുക,  കണകവിടന്റെ സൂത്രവഴവികൾ
പരവിചെയടപടുത്തുക,  ഈ  വവിഷയങതദ്യാടട്  കുടവികളവിൽ  കദ്യാണദ്യാറുള്ള  നവിങഷധദ്യാത്മക  സമനീപനര  മദ്യാറവിടയടുക്കുക,
ങമളകളവിൽ  കുടവികടള  ഒരുകവിടയടുതട്  കണകവിങനദ്യാടട്  അഭവിരുചെവി  വളർത്തുക,,,,ഇടതലദ്യാര  ഗണവിത  കബേട്
പ്രവർതനങ്ങളവിൽ ടപടുന 
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പരവിസവിതവി ക്ലബന്ന്
വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവി  സ്കൂൾ  പരവിസവിതവി  കബട്  വർഷങ്ങളദ്യായവി  സ്തുതദർഹൈമദ്യായ  പ്രവർതനങ്ങൾ

നടപവിലദ്യാകവി  വരുന.  അങനകര  വവിദദദ്യാർതവികൾ  പരവിസവിതവി  ങസവകരദ്യായവി  തുടർനര

പ്രവർതവിചവരുന്നതട്  കബട്  പ്രവർതനങ്ങളടട  ങനടമദ്യായവി  കണകദ്യാകദ്യാര.  ഇന  സ്കൂളവിൽ

കദ്യാണുന്ന മരങ്ങൾ വവിവവിധ വർഷങ്ങളവിൽ കബട് പ്രവർതകർ നട്ടുപവിടവിപവിചതദ്യാണട്. പചകറവി കൃഷവി
ങപ്രദ്യാതദ്യാഹൈവിപവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി സ്കൂളവിടന്റെ ഒഴവിഞ ഭദ്യാഗങ്ങളവിൽ വവിവവിധ ഇനര പചകറവികൾ കൃഷവി

ടചെയ്തു  വരുന  .അതവിൽ  നവിനര  ലഭവിക്കുന്ന  പചകറവികൾ  സ്കൂൾ  ഭകണര  തയദ്യാറദ്യാക്കുവദ്യാൻ

ഉപങയദ്യാഗവിക്കുന..ങഗദ്യാ ബേദ്യാഗുകളവിലുര പചകറവികൾ നട്ടു വളർത്തുനണട്.

ലകദവര പ്രവർതനവര

• പരവിസവിതവിടയ ങനരവിടട് അറവിയുക എന്നതട് ലകദമവിടട്...... എല്ലലാ വേര്ഷവുള്ളം ഒവക്ടലാബര് നവേള്ളംബര് 

മലാസങ്ങളനില് പരനിസനിതെനി കഷ്യലാമ്പുകള സള്ളംഘടനിപ്പനിക്കെലാറുണന്.വകരളത്തെനിതല ഏതതെങനിലുള്ളം വേനഷ്യജവീവേനി 

സവങതെത്തെനിലലാണന് കഷ്യലാള്ളംമന് സള്ളംഘടനിപ്പനിക്കുന്നതെന്. ബന്ധതപ്പട വഫലാറസ്റ്റേന് ഓഫവീസറുതട അനുമതെനി 

വനടനിയ വശഷള്ളം പരനിസനിതെനി ക്ലബനിതല തതെതരതഞ്ഞടുക്കെതപ്പടുന്ന 30 അള്ളംഗങ്ങളുള്ളം അധഷ്യലാപകരുള്ളം 3 

ദനിവേസള്ളം അവേനിതട തെങ്ങനി പരനിസനിതെനിതയ അടുത്തെറനിയന.വേനത്തെനിലൂതടയള യലാത്ര ഒരു നവേഷ്യലാനുഭവേള്ളം 

നല്കുന.

• പരവിസവിതവി മലവിനനീകരണര തടയൽ, പുഴ സരരകണര 

എന്നവിവ ലകദമവിടട് ....... എല്ലലാ വേര്ഷവുള്ളം പരനിസനിതെനി 
ക്ലബനിതന്റെ ആഭനിമുഖഷ്യത്തെനില് തഷലാര്ണ്ണൂര് തറയനില്വവേ 
വസ്റ്റേഷവനലാടു വചര്നള ഭലാരതെപ്പുഴയതട തെവീരങ്ങളനില് 
കുടനികളുതട വനതൃതെസ്വത്തെനില് മലാലനിനഷ്യ നനിര്മലാര്ജ്ജന 

പ്രവേര്ത്തെനള്ളം നടതന. .

• നടനീൽ ഉതവവര ,ടകദ്യായ്ത്തുതവവര നദ്യാടവിടന്റെ പഴമയുര 
തനവിമയുര അറവിയുവദ്യാൻ കുടവികടള 

സഹൈദ്യായവിക്കുന.........സ്കൂളനിനു സമവീപമുള 2 ഏക്കെര് പലാടള്ളം 

പലാടത്തെനിതനടുത്തെന് ഹജവേകൃഷനി നടത്തെനി 

വേരുന.യലാതതെലാരു കവീടനലാശനിനനിയള്ളം, 

രലാസവേളങ്ങളുള്ളം ഉപവയലാഗനിക്കെലാതതെ 
പൂര്ണമലായള്ളം ഹജവേ വേളങ്ങതള മലാത്രള്ളം 
ആശ്രയനിചള കൃഷനിരവീതെനിയലാണന് 

ഇവേനിതട അവേലള്ളംബനിക്കുന്നതെന്.മലായള്ളം 
കലര്ന്നതുള്ളം കവീടനലാശനിനനികള 

വചര്ന്നതുമലായ ഭക്ഷണള്ളം നമ്മുതട ആവരലാഗഷ്യള്ളം നശനിപ്പനിക്കുന്ന ഈ കലാലത്തെന്ഹജവേകൃഷനിയനിലൂതട 
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ആവരലാഗഷ്യള്ളം വേവീതണടുക്കെലാള്ളം എന്ന അവേവബലാധള്ളം കുടനികളക്കെന് ലഭനിക്കുന.

• ഔഷധ സസദങ്ങൾ ശരനീരപുഷവി കട് ..... എല്ലലാ 
വേര്ഷവുള്ളം പരനിസനിതെനി ക്ലബനിതന്റെ 
വനതൃതെസ്വത്തെനില് കര്ക്കെനിടക മലാസത്തെനില് 
പത്തെനിലക്കെറനി തെയലാറലാക്കെനി കുടനികളക്കെന് 

നല്കുന.ഔഷധ സസഷ്യങ്ങളുതട പ്രലാധലാനഷ്യള്ളം 

മനസനിലലാക്കുവേലാന് കുടനികതള സഹലായനിക്കുന.

• ഔഷധ സസദ പ്രദർശനര, ഔഷധങതദ്യാട 

പരവിപദ്യാലനര .... ഔഷധ സസഷ്യങ്ങളുതട 
പ്രലാധലാനഷ്യള്ളം കുടനികതള 

വബലാധഷ്യതപ്പടുതന്നതെനിനലായനി 
പരനിസനിതെനി ക്ലബനിതന്റെ 
ആഭനിമുഖഷ്യത്തെനില് എല്ലലാവേര്ഷവുള്ളം 
ഔഷധസസഷ്യ പ്രദര്ശനള്ളം സ്കൂളനില് 

സള്ളംഘടനിപ്പനിക്കുന. വേനിവേനിധ ഔഷധ 

സസഷ്യങ്ങളുള്ളം അവേയതട ശലാസ്ത്രവീയ നലാമങ്ങളുള്ളം കുടനികതള പരനിചയതപ്പടുതന .പരനിസനിതെനി ക്ലബനിതന്റെ 

ആഭനിമുഖഷ്യത്തെനില് വേനിവേനിധയനിനള്ളം ഔഷധ സസഷ്യങ്ങള വേനിതെരണള്ളം തചയ്യുന.ഇതെനിനു പുറവമ സ്കൂളനില് ഒരു

ഔഷധവതെലാടള്ളം പരനിപലാലനിച വേരുന. 

• പരവിസവിതവി ദവിനദ്യാചെരണര ....... വലലാക 
പരനിസനിതെനി ദനിനത്തെനില് പരനിസനിതെനി
ക്ലബന് നനിരവേധനി പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള 

നടത്തെനി വേരുന. പരനിസനിതെനി കസ്വനിസന്,

പരനിസനിതെനി തസമനിനലാര്, 

പരനിസനിതെനി സള്ളംരക്ഷണ പ്രതെനിജ, 

പരനിസനിതെനിവപലാസ്റ്റേര് നനിര്മലാണള്ളം, 

പരനിസനിതെനി വബലാധവേല്ക്കെരണള്ളം തുടങ്ങനിയ വേനിവേനിധങ്ങളലായ പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള തചയ വേരുന. 

• സ്കൂൾ സകൗന്ദരദവതട്കരണര ........ വേനിവേനിധ ഇനള്ളം ഇലതചടനികള ചടനികളനില് തവേചപനിടനിപ്പനിചന് സ്കൂള 

സഭൗന്ദരഷ്യവേതെന്ക്കെരണത്തെനിനന് വനതൃതെസ്വള്ളം നല്കുന. സസഷ്യ പരനിപലാലനള്ളം എന്നതെനിവലക്കെന് ഇതെന് കുടനികതള

കൂടുതെല് അടുപ്പനിക്കുന.
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ആർടെന്ന് സന്ന് ക്ലബന്ന്

കുടവികളവിടല  കലദ്യാവദ്യാസനകടള

ഉദദ്യാതമദ്യാക്കുന്നതവിൽ ആർടട്സട് കബേവിനട് പ്രമുഖ സദ്യാനമുണട്.  വവിവവിധ ഇനര
കലദ്യാരൂപങ്ങളടട  ഈറവിലമദ്യായ  ങകരളതവിൽ  ആർടട്സട്  കബേവിനട്  സ്കൂളവിൽ

പ്രമുഖ സദ്യാനമുണട്.  കുടവികളവിടല കലദ്യാഅഭവിരുചെവികടള കടണതവി അവടയ

പരവിങപദ്യാഷവിപവിക്കുകയദ്യാണട് ആർടട്സട് കബേവിടന്റെ ചുമതല. 

പ്രവർതനങ്ങൾ  .....  സ്കൂൾ  തലസദ്യാഹൈവിതദ-കലദ്യാ-ചെവിത്രരചെനദ്യാ  -  സരഗനീത
മതരങ്ങൾ  സരഘടവിപവിചട്  വവിജയവികടള  കടണത്തുന

.യുവജങനദ്യാതവതവിൽ  മവികവട്  ങനടദ്യാൻ  പരവിശനീലനര  നൽകുന.  ജവിലദ്യാ
പഞദ്യായതവിടന്റെ സഹൈദ്യായങതദ്യാടട സ്കൂളവിൽ ടചെണങമളര ട്രൂപട് തുടങ്ങുകയുര

അരങങ്ങറര  കുറവിക്കുകയുര  ടചെയ്തു.  
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പുസകവവിചെദ്യാരര.........

യദ്യാത്രയവിലൂടട വഴവിങതടുന്നവർയദ്യാത്രയവിലൂടട വഴവിങതടുന്നവർ
       മനുഷദടന്റെ ആദവിമകദ്യാലര മുതൽക്കു തടന്ന
അവനു കൂടദ്യായവി യദ്യാത്രകളണട്.  യദ്യാത്രയവിൽ നവിന്നട്
ആർജവിടചടുക്കുന്ന  നവഊർജടത
വർതമദ്യാനകദ്യാല ജനീവവിതതവിങലകട് ഉൾങചർതട്

ഭദ്യാവവിയവിങലക്കുള്ള യദ്യാത്ര തുടർന ടകദ്യാങണയവിരവിക്കുന.  പചയുര ചുകപര സവിഗ്നലുകൾകവിടയവിൽ
ങസ്റ്റഷനുകൾകവിടയവിലുള്ള ഇടങവളകളവിൽ കൂകവിപദ്യായുന്ന തനീവണവിടയ ജനീവവിത സന്ദർഭങ്ങളമദ്യായവി
കണവിങചർകദ്യാനദ്യാണട്  ഡദ്യാനവിയൽ  പവി.ജയവിരസട്  സമദ്യാഹൈരണര  നവിർവ്വഹൈവിച  ഒരു  തനീവണവി
പുസകതവിലൂടട  ശ്രമവിക്കുന്നതട്.  കഥ,കവവിത,യദ്യാത്ര  എന്ന  വവിഭജനതവിലൂടട  മലയദ്യാള
സദ്യാഹൈവിതദടത തനീവണവി പ്രങമയമദ്യായവി വരുന്ന കൃതവികളടട സമദ്യാകൃത രൂപമദ്യാണട് ഈ കൃതവി.
          സകറവിയ,എര.മുകുന്ദൻ, പുനതവിൽ കുഞബ്ദുള്ള, സവി.വവി ബേദ്യാലകൃഷ്ണൻ, പവി.വതല എന്നനീ
മലയദ്യാളതവിടല മുൻതലമുറയവിൽ നവിന തുടങ്ങവി സലനീര അയങനതട്,  വവി.ജയങദവട്,  ദനീപ.പവി.എര.
എന്നനീ  നവ  എഴത്തുകദ്യാർ  വടര  നനീണ്ടു  നവിൽക്കുന്ന  കഥദ്യാകൃത്തുകടള  ആദദ  ഭദ്യാഗതട്
അടയദ്യാളടപടുത്തുന.  ഒ.എൻ.വവി,  ടക.ജവി  ശങ്കേരപവിള്ള,  എ.അയപൻ,  പവി.രദ്യാമൻ  എന്നനീ
കവവികളവിലൂടട ങഷർളവി സലനീര, ശദ്യാലവിനവി സദ്യാരരഗട്, മദ്യാധവവി ങമങനദ്യാൻ എന്നവിവരവിങലകട് കവവിതയുടട
ങവരുകൾ ആഴവിറങ്ങുന.  യദ്യാത്ര എന്ന മൂന്നദ്യാര ഖണര ചെന്ദ്രമതവി,  തസുജ എസട് ഭടതവിരവി,  സജയട്
എന്നവിവരവിലൂടട  ആരരഭവിചട്  ഹൈരവിദദ്യാസട്  എചദ്യാൽ,  ഹൈദ്യാരവിസട്  ടവി.ടക,  യമുനദ്യാ  കദവതദ്യാൾ
എന്നവിവരവിടലതവി നവിൽക്കുന.  അറര കദ്യാണദ്യാത യദ്യാത്രകളടട അറര ങതടലദ്യായവി ഓങരദ്യാ ഭദ്യാഗവര
പുതവിയ ങലദ്യാകതട് സദ്യാനമുറപവിക്കുന്നതദ്യായവി ഓങരദ്യാ വദ്യായനദ്യാനുഭവവര മതരവിക്കുനണട്.
     വഴവിയമ്പലതവിൽ  കണ്ടു  മുട്ടുന്ന  യദ്യാത്രകദ്യാടരങപദ്യാടല  ഓങരദ്യാ  കമ്പദ്യാർട്ടുടമൻറവിലുര
കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ തമവിലുള്ള ആത്മബേന്ധങതയുര ,വദതവിരവിക്ത വദക്തവിതശ്വങ്ങങളയുര തനീവണവി എന്ന
ഒറ  ബേവിന്ദുവവിൽ  സരങയദ്യാജവിപവികദ്യാനുള്ള  ശ്രമമദ്യാണട്  ഈ  സമദ്യാഹൈദ്യാരതവിങന്റെതട്.  കൂകവിപദ്യായുന്ന
തനീവണവിടയങപദ്യാടല  ജനീവവിതതവിൽ  രണറങ്ങളര  കൂടവിമുടവികദ്യാൻ  വദഗത  കദ്യാട്ടുന്ന
കഥദ്യാപദ്യാത്രങ്ങടളടകദ്യാണട് സമ്പുഷമദ്യാണട് ഈ സമദ്യാഹൈദ്യാരതവിടല ഓങരദ്യാ കഥകളര .

                                 ഉഷമദദവസ.യ.
         മലയമളജ അധദമപസക

      ജവി.എചട്.എസട് വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവി
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 ദസമർടസ കബ
   
ആവരലാഗഷ്യമുള  ശരവീരത്തെനിവല  ആവരലാഗഷ്യമുള  മനസ്സുണലാകൂ  ....  ആവരലാഗഷ്യമുള  മനസ്സുതണങനിവല
പഠനള്ളം ഫലപ്രദമലാകൂ...

വപമലാരനിയതട നനിഴലനില് നടത്തെതപ്പട ഈ വേര്ഷതത്തെ സസ്വലാതെനഷ്യദനിനലാവഘലാഷള്ളം ഏതറ തവേല്ലുവേനിളനികള
നല്കനിതയങനിലുള്ളം  സമുചനിതെമലായനി  ആവഘലാഷനിച.  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെന്,  സ്കൂള
പ്രനിന്സനിപ്പള,എചന്.എള്ളം,എസന്.എള്ളം.സനിതചയര്മലാന്തുടങ്ങനിയവേര്സള്ളംബന്ധനിച......
വദശഭകനിഗലാനലാലലാപനവത്തെലാതട തുടങ്ങനിയ പരനിപലാടനി യനില് പനി.ടനി.എ പ്രസനിഡന്റെന് പതെലാക ഉയര്ത്തെനി.
തുടര്ന്നന് സ്കൂള പ്രനിന്സനിപ്പല് പലാര്വതെനി ടവീചര് സവന്ദശള്ളം നല്കനി. എന്.സനി.സനി, തജ.ആര്.സനി കുടനികള
മലാര്ചന് പലാസ്റ്റേനിനന് വനതൃതെസ്വള്ളം നല്കനി.

ഹനിവരലാഷനിമ,  നലാഗസലാക്കെനി  ദനിനലാചരണങ്ങള  സ്കൂളനില്  വേനിവേനിധ  പരനിപലാടനികവളലാതട  ആചരനിച.

യദ്ധവേനിരുദ്ധ  റലാലനി  സള്ളംഘടനിപ്പനിക്കുകയള്ളം,  തുടര്ന്നന്  യദ്ധവേനിരുദ്ധ

പ്രതെനിജ  എടുക്കുകയള്ളം  തചയ.  സ്കൂള  തെലത്തെനില്  തകലാളലാഷന്

നനിര്മലാണ  മത്സരള്ളം  സള്ളംഘടനിപ്പനിച.  വേനിജയനികളക്കെന്  സമലാനള്ളം

വേനിതെരണള്ളം  തചയ.  "വലലാകസമലാധലാനള്ളം  മലാനവേനിക  പുവരലാഗതെനിക്കെന്  "
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എന്ന വേനിഷയത്തെനില് തസമനിനലാര് സള്ളംഘടനിപ്പനിച. 

2018-19  അക്കെലാദമനിക  വേര്ഷതത്തെ  ക്ലബന്  പ്രവേര്ത്തെനങ്ങള  പ്രശസ്ത  വസലാപലാന  സള്ളംഗവീതെജന്

ഉദന്ഘലാടനള്ളം തചയ.തെതന്റെ കലലാവേലാസനകള കുടനികളക്കെന് മുന്പനില് തെന്മയത്തെവത്തെലാതട അവേതെരനിപ്പനിചന്

ശ്രവദ്ധയനലായനി എന്നതെന് പറയലാതതെ വേയ.. "വേനിദഷ്യലാഭഷ്യലാസ ശലാകവീകരണള്ളം ക്ലബന് പ്രവേര്ത്തെനത്തെനിലൂതട"

എന്ന വേനിഷയത്തെനിലധനിഷനിതെമലായനി നടത്തെതപ്പട തസമനിനലാര് ഏവേരുവടയള്ളം ശ്രദ്ധയലാകര്ഷനിച. 
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MY BEST FRIEND

My best Friend

Its my Dad

I can share my all matters to my Dad

As my friend

He is very friendly with me

Sometimes we will fight together

Sometimes we will play together

When I cry he will make me
laugh

He likes to give me surprises

Sometimes he will help me to do my home works 

Always he is with me as my Best Friend

                                                                                       Assiya Dilshana.K.P

                                                                                                    XA

                                                                           46



MOM
Its Only a three letter

But the greatest creation of God....

And the reflection of WOW

My Mom is my Best teacher,Best friend,Best doctor,

Best lawyer...........

She teaches me that a teacher can't.......

She treat me as a Doctor,when I was ill but not with

medicines,with her care and love

I can share her all as my friend 

She stand by my sideand argue for me when

my dad scolds me

More than a mother she handles many roles

in front of me

My mom is the best story teller to me

She had told me many stories when I was
small

She had become my best cook by cooking my favourites

If she is with me I don't need alarm,remainder.....

If I fall anywhere in my life she gives me strength 

to get up from there

More than a mother she is my all

                                                                                                Navya........     XA 
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MOTHER

Memories of Mother

How sweet like a flower

She chatters like a flower

that flow for ever

Her mind is like a metal

But her heart is like a petal

Her words are like thunder

When heard we used to wonder

She acts like a keystone

She cares me a lot

She is the best MOM.........

                                            Sreelakshmi Suresh.......10A
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LIFE......
Life, a single word

combining of four letter

Someone says,it was a journey

From birth to death

It teaches me all lessons

like love,friends,parents.........

in each lessons I know 

Each emotions

What is Life?

It was also a question mark

someone says,Life is impossible

Only I Know,It was a magic

Gift from God to me

Hope, a four letter word

It guides me to live

I am always flowing

With the hope of life

I want to live in more beautiful 

But,how?

Also,I know,I can't copy

Others Life..............

                                                                           Fathima Roufan .M.V..........X A

                                                                           49



വദ്യാർതകൾ വദ്യായവിക്കുന്നതട്

മണ്ണൂർകരവിയവിടല പ്രഭദ്യാതര

ഇങപദ്യാഴര പഴയതുങപദ്യാടല

ചെദ്യായപനീടവികയവിടല ചെരവിഞ ടബേഞവിലവിരുന്നട്

എസപദ്യാൻ

പത്രര മലർടക തുറന്നട്

ഉറടക വദ്യായവിക്കുര.

ബേനീഡവിപകങയദ്യാടടദ്യാപര വദ്യാർതകൾ

സശ്വതന്ത്ര മദ്യാനസങ്ങളവിടലത്തുര

വരദ്യാനയവിൽ

വരവിവരവിയദ്യായവി കദ്യാതുകൂർപവിക്കുന്നവർക്കു മുന്നവിലൂടട

ഇരുപുറവര ടവന വദ്യാർതകൾ ടകദ്യാതവിപവിക്കുര

വള്ളകദ്യാടരയുര വലകദ്യാടരയുര വണവികദ്യാടരയുര

അവ ങതടവിടചല്ലുര

കദ്യാലവിചദ്യായങയദ്യാ കലതപതവിങനദ്യാ തരദ്യാൻ കഴവിയദ്യാത നവിർവൃതവി

വദ്യായനയവിലൂടട

എസപദ്യാൻ തരുര

പുറരകടലവിൽ കദ്യാണദ്യാതദ്യായവടര

വനീടുവവിട്ടുങപദ്യായവടര

കടലുണവിയുര ടപരുമണുര മദ്യായവിച കളഞവടര

വദ്യായവിച കഴവിഞ കടണടുക്കുര

എസപദ്യാൻ ഉറടക വദ്യായവിക്കുങമ്പദ്യാൾ
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മണ്ണൂർകരയവിൽ അചതണ്ടുറപവിചട് ഭൂമവി

ഒരവികൽക്കൂടവി തവിരവിയുര

വരശനദ്യാശര വന്നവിടലങ്കേവിൽ

അടുത നൂറദ്യാണവിലുര

പനീടവികയവിടല വരദ്യാനയവിലുണദ്യാവമയദ്യാൾ

വദ്യായനയട് ടവറുങത കവിടവിയ ഒരു കദ്യാലവിചദ്യായങയദ്യാടടദ്യാപര

                                        ഡദ്യാനവിങയൽ പവി ടജയവിരസട്

                                      ജനീവശദ്യാസ്ത്ര അധദദ്യാപകൻ,ജവി.എചട്.എസട് വദ്യാടദ്യാനദ്യാരകുറുശവി

                                         

                                          

                                                                           51



എടന്റെ ബേദ്യാലദകദ്യാലര

ഒരു കലാലമുതണനനിതക്കെലാരു കലാലമു-

തണനനിവക്കെലാര്മകളടുക്കുന്ന
ബലാലഷ്യകലാലള്ളം

അമതെന് ഹകകളനില് ഹകവകലാര്ത

പനിടനിതചതന്ന പനിചവേയലാന് പഠനിപ്പനിച കലാലള്ളം

ഹകനനിറതയ മടനിനനിറതയ മധുരള്ളം തുളുമ്പുന്ന

വതെന് നവീരുറവേകള ഒഴുകനിടുവമലാള

വേനിദഷ്യതെന് അക്ഷരതചപ്പുകള എന് മുന്നനില്

വേചനവീടനിത്തെന്ന തകലാചബലാലഷ്യള്ളം

ഒരു കലാലമുതണനനിതക്കെലാരു കലാലമു-

തണനനിവക്കെലാര്ത്തെനിരനിക്കെലാനലായനി എതന്റെ ബലാലഷ്യകലാലള്ളം! ......

ഭദ്ര.പനി .... 8B
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നദ്യാളകൾകപറര

നലാളുകളക്കെപ്പുറള്ളം,

പത്രത്തെനില് പുതെനിതയലാരു തെലാള

വചര്ത്തെനിരനിക്കുന.

“ചരമ" വേലാര്ത്തെകള തക്കെന്ന വപലാല്

“പവീഢന" വേലാര്ത്തെകളക്കെലായന്

അതെനില്,

വവേഷള്ളം വനലാക്കെനി

നലാടു വനലാക്കെനി

ഭലാഷ വനലാക്കെനി

മതെള്ളം വനലാക്കെനി

ജലാതെനി വനലാക്കെനി 

വേലാര്ത്തെകള വവേര്തെനിരനിചനിരനിക്കുന.

ചുവേന്ന വേരകളലാല് വവേര്തെനിരനിക്കെതപ്പട

ഇരുണ വകലാളങ്ങള!
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ഒലാവരലാന്നനിലുള്ളം

മുറനിപ്പലാടുകളുള്ളം നനിലവേനിളനികളുള്ളം,ഒപ്പള്ളം,

കറുത്തെ മുഖള്ളംമൂടനികളലാല് മറക്കെതപ്പട

പ്രതെനികളുള്ളം,

തകലാഴനിഞ്ഞ പനനിനവീര് പൂക്കെളലായന് വേനിളനിക്കെതപ്പട

ഇരകളുള്ളം.

മലാറുന്ന മുഖങ്ങളക്കുള്ളം കലാലത്തെനിനുതമലാപ്പള്ളം

മലാറലാത്തെതെലായന് ഒന മലാത്രള്ളം 

“കണ്ണു മൂടനിതക്കെടനിയ നവീതെനി വദവേതെ!"

                             ജള്ളംഷനിതെ.എള്ളം ...........9A
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പ്രളയര തന്ന വവിധവി
കലാറ്റുവപലാലുള്ളം അടക്കെനിപ്പനിടനിച-

തകലാണലാടനിയല    ഞ്ഞു വേവീശനിടുന.

പുഴതെതന്റെ തഞരമനിലൂതടലാ-

ഴുകുന്ന നവീരുറവേയനില് അലനിയന്ന

ജലതത്തെ പതുതക്കെ ഒഴുക്കെനിടുന

അവമ.... പ്രകൃതെനിമലാതെലാവവേ

നവീ വകളക്കുനണലാകണള്ളം

ഞങ്ങള പുഴയലാണന്,കലാറ്റലാണന്.

ജവീവേനലാണന്,അമതെന് മക്കെളലാണന്.

അമ വരലാക്ഷലാഗനിയലായന്  മലാറുവമലാഴുള്ളം

ഉളനില് വേനിങ്ങനി നവീറുവമലാഴുള്ളം

മനുഷഷ്യതന്റ ചനിനകള ഒനമലാത്രള്ളം

വേനികസനള്ളം വേനികസനള്ളം എന മലാത്രള്ളം

ഫലാറ്റുകള,വറലാഡുകള,പലാലങ്ങളുള്ളം

കലാറുകള, മറ്റു വേലാഹനങ്ങള

വേനികസനത്തെനിന് മന്ത്രമലായന്

മതെനിലുകള മലാനുഷര് 

 ഉയര്ത്തെനിടുന.

അമ വരലാക്ഷയലായന്,വകലാപലാഗനിയലായനി

പലാഠമലായന് തെലാക്കെവീതെലായന്
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മഴയലായന്,ഇടനിയലായനി,മനിന്നലലായനി

മലയലായന് ഉരുളതപലാടലലായനി.

പുഴ വകലാപത്തെലാല് കുത്തെനിതയലാലനി-

ക്കുവമലാള,മല തെതന്റ മതെള്ളം

തപലാടനിതെകരുവമലാള അമ

പലാഠമലായന് തെലാക്കെവീതെലായന്

മഴയലായന്,ഇടനിയലായനി,മനിന്നലലായന് പതെനിക്കുന

പലാലമനില്ല,വറലാഡനില്ല,കലാറനില്ല

ഫലാറ്റനില്ല മരങ്ങളുമനില്ല ബലാക്കെനിയലായന്

കുന്നനിടനിച തെകര്ത നനിര്-

മനിതചലാരലായനിരക്കെണക്കെനിനു വേവീടുമനില്ല.

പുഴവറലാഡനിതന വേനിഴുങ്ങനി-

തക്കെലാവണലാടുവമലാള,

മല വേവീടുകള മണനിട്ടു മൂടുവമലാള,

തവേളതമല്ലലാള്ളം ഇരമനിക്കെയറുവമലാള,

മരതമല്ലലാള്ളം ഒടനിഞ്ഞുതെകരുവമലാള,

ഒലാര്ക്കെണമലായനിരുന മനുഷഷ്യവര

ഒലാര്ത്തെനിരനിവക്കെണതെലായനിരുന ഞങ്ങതള

പുഴവയയള്ളം,മലവയയള്ളം,മണനിതനയള്ളം

പ്രക ൃതെനിയലാള്ളം നമളതെന് മലാതെലാവേനിതനയള്ളം

ഇതു നനിങ്ങളനില് പതെനിഞ്ഞനിടവട

ഇതു തെലാക്കെവീതെലായന് മലാറനിടവട

പലാഠള്ളം പഠനിചവീടുള്ളം നനിങ്ങള ഞങ്ങളനിലൂതട
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ഇനനിയള്ളം നവീ മനുഷഷ്യലാ അമയലാള്ളം-

ഭൂമനിതയ വകലാപലാഗനിയലാക്കെനിയലാല്,

ഇടനിമനിന്നലല്ല, പ്രളയമല്ലനി -

തെനിനു മറുപടനിയലായനി

ഞലാന് വേരുള്ളം തകലാടുള്ളം വേരളചയലായന് .......      
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മദ്യാഗസവിൻ പ്രവർതനങ്ങളമദ്യായവി ............

..........സഹൈകരവിച ഏവർക്കുര

നന്ദവി
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