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ആമുഖക

മന്തോ൪നതന്തോമന്തോ  ഹഹെസ്കൂള  കുറഡ്മിയന്നൂരഡ്മിഹന്റെ  ലഡ്മിറഡ്മില്  ഹകേററ്റ്സറ്റ്  യൂണഡ്മിറഡ്മിഹന്റെ

ആഭഡ്മിമുഖഖ്യതഡ്മില് ഒരു ഡഡ്മിജഡ്മിറല് മന്തോഗസഡ്മിന് പ്രസഡ്മിദദ്ധീകേരഡ്മിക്കുവന്തോന് കേഴഡ്മിഞ്ഞതഡ്മില് ഉള്ള

സനനന്തോഷക അറഡ്മിയഡ്മിക്കുന.  ഇതഡ്മിനറ്റ്  പഡ്മിന്തുണ നല്കേഡ്മിയ ഹഹെഡഡ്മിസ്ട്രസറ്റ്  ,  അധഖ്യന്തോപകേ-

അനധഖ്യന്തോപകേ൪  ,  കുടഡ്മികേള ഏവ൪ക്കുക നനഡ്മി  അറഡ്മിയഡ്മിച്ചുഹകേന്തോണറ്റ്  ഡഡ്മിജഡ്മിറല് മന്തോഗസഡ്മിന്

സമ൪പഡ്മിക്കുന. 

നസ്നേഹെനതന്തോഹട

ലഡ്മിറഡ്മില് ഹകേററ്റ്സറ്റ് യൂണഡ്മിററ്റ് അകഗങ്ങള
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ഹഹെഡഡ് മമിസ്ട്രസമില് നമിനന.........

കുറമിയന്നൂര് മമര്തതമമ്മ ഹഹെസ്കൂളമിഹലെ ലെമിറമില് ഹകൈറഡ്സഡ്  യൂണമിഹന്റെ 

പ്രവര്തനങ്ങളുഹടെ ഭമഗമമയമി ഒരു ഡമിജമിറല് മമഗസമിന് പ്രസമിദദ്ധീകൈരമിക്കുന എന്നതമില്

സതനമഷമുണഡ്.കുടമികൈള് ഒടനവധമി സര്ഗ്ഗവമസനകൈളുഹടെ ഉടെമകൈളമണഡ്.അതഡ് ശരമിയമയ 

രദ്ധീതമിയമില് തപ്രമതമഹെമിപമിചമല് ജദ്ധീവമിതനമിലെവമരന ഉയര്തമനന സമൂഹെനന്മയഡ് 

പ്രതയമജനഹപടുതമനന സമധമിക്കുന.കുടമികൈളുഹടെ സജദ്ധീവവന സര്ഗ്ഗമത്മകൈവമമയ 

പങമളമിതന പഠനപ്രവര്തനങ്ങളമില് ഉറപമകമനന കുടമിയുഹടെ കൈഴമിവ തമിരമിചറമിയമനന 

അതഡ് മമികൈച നമിലെയമിതലെകഡ് ഉയര്തമനന ശ്രമമിക്കുന്നതമിഹന്റെ ഭമഗമമയമി ലെമിറമില് 

ഹകൈറഡ്സമിഹലെ കുരുന പ്രതമിഭകൈളുന ഒരു ശ്രമന നടെത്തുന. അവര്ക്കു കൈമിടമിയതന 

തനടെമിഹയടുതതമമയ  കൈഴമിവകൈള് സഹെപമഠമികൈളമിതലെകഡ് ഒരു പ്രതചമദനന ഉണമകമനന,

ഹപമതജനങ്ങളമില് സനതൃപമിയുണമകമനന സമധമിഹചങമില് ഹമഹന്റെര് എന്ന നമിലെയമില് 

അധധമപകൈരുന ധനധരമകുന. ഈ ശ്രമതമിന പമിന്നമില് പ്രവര്തമിച എലമ ലെമിറമില് 

ഹകൈറഡ്സഡ് അനഗങ്ങള്ക്കുന ഹകൈറഡ് മമിസ്ട്രസമര്ക്കുന പ്രതതധകൈന അഭമിനന്ദനന.തശമഭനമമയ 

ഒരു നമഹള പുതമിയ പുതമിയ ചമിനകൈള്കഡ് പമതഹയമരുകഹട എന്ന ആശനസകൈതളമഹടെ 

ഹഹെഡഡ് മമിസ്ട്രസഡ്

ലെദ്ധീന എന ഉമ്മന്
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FLOOD

Kerala has been changed due to the cause of flood. Flood is a type of

disaster in which when the heavy rain water comes on rivers , lakes ,

ponds they are filled full of water and the water enter in to lands .

Many people died due to the cause of flood. Many people lost their

houses. Many parents lost their kids , and many kids lost their parents

during the flood. People lost their houses. They all went to different

camps for a shelter. People from all religion and caste lived together

during this  time without any ego .  Most of the institutions such as

schools  ,  colleges  are  chosen  as  camps  for  the  people  who  are  in

trouble due to flood . Some people moved to their friends' , relatives'

houses . Government started many flood relief funds , medical camps ,

The Indian navy gave leadership for all  these .  Also the  fishermen

from various places came to the affected areas and saves people who

were in trouble. Many organizations are still now engaged in helping

these  people  in  different  ways  such  as  providing  clothes,  food  ,

medicines , books for the students who lost them during the flood. 

Pravith Prasad

IX B
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വഡ്മിശപഡ്മിഹന്റെ വഡ്മില

ഒരഡ്മിടതറ്റ്  ഒരു  കൃഷഡ്മികന്തോരനുക  കുടകബവക  ജദ്ധീവഡ്മിച്ചഡ്മിരുന.  കേശഖ്യപന്  എന്നന്തോയഡ്മിരുന

അയന്തോളുഹട നപരറ്റ്.  കൃഷഡ്മിയഡ്മില്നഡ്മിനക കേഡ്മിട്ടുന്ന തുച്ഛമന്തോയ വരുമന്തോനക ഹകേന്തോണന്തോണറ്റ് അവ൪

ജദ്ധീവഡ്മിച്ചു  നപന്തോരുന്നതറ്റ്.  എന്നന്തോല്  അയന്തോളുഹട  ഭന്തോരഖ്യ  സുമകഗലഡ്മി  ഒരു  അതഖ്യന്തോഗ്രഹെഡ്മി

ആയഡ്മിരുന.  കൃഷഡ്മിയഡ്മില് നഡ്മിനക ഉള്ള വരുമന്തോനതഡ്മില് അവള സകതൃപ്തയന്തോയഡ്മിരുന്നഡ്മില.

കൂടതല് വരുമന്തോനഹതകുറഡ്മിച്ചു ആയഡ്മിരുന എനപന്തോഴക അവളക്കു പരന്തോതഡ്മി.എത്രഹയന്തോഹക

നന്നന്തോയഡ്മി  അയന്തോള  കുടകബക  നനന്തോകഡ്മിയന്തോലക  അവളകറ്റ്  പരന്തോതഡ്മിമന്തോത്രനമ

ഉണന്തോയഡ്മിരുഹന്നന്തോള.  എന്നന്തോല്  അയന്തോളുക  മൂന  മകളുക  സന്തുഷ൪  ആയഡ്മിരുന.

അങ്ങഹനയഡ്മിരഡ്മിഹക  ആ  നദശത്തു  ഒരു  ഹവള്ളഹപന്തോകക  ഉണന്തോയഡ്മി.  അതഡ്മില്  സകേല

കൃഷഡ്മിയക നശഡ്മിച്ചുനപന്തോയഡ്മി.  കേടകബക ആഹെന്തോരക നപന്തോലമഡ്മിലന്തോഹത വഡ്മിഷമഡ്മിച്ചു.  അനപഴന്തോണറ്റ്

അവളകറ്റ്  പഴയകേന്തോലക  ഓ൪മ  വന്നതറ്റ്.  പടണഡ്മി  ഇലന്തോഹത  കേഴഡ്മിഞ്ഞകേന്തോലക  അവള

ഓ൪ത്തു.  തഹന്റെ  ഹതററ്റ്  മനസഡ്മിലന്തോകഡ്മി.  അതഖ്യന്തോഗ്രഹെക  പന്തോടഡ്മില,  ഉള്ളതറ്റ്  ഹകേന്തോണറ്റ്

തൃപ്തഡ്മിഹപടണഹമന്നറ്റ് അവള പഠഡ്മിച്ചു.

ആഷഷഡ്മി അന്ന മന്തോതത

VI
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Jobin James
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തണല്

ഹകേന്തോടക ചൂടഡ്മില് തണലഡ്മിനന്തോയറ്റ് ഹകേന്തോതഡ്മിക്കുന്ന പകഡ്മികേള ,

പകഡ്മികേളകന്തോയഡ്മി ഒരു തണല് ഒരുക്കൂ . . . 

വൃകങ്ങള ഹവട്ടുന്ന കേന്തോടന്തോളഹന നഡ്മിങ്ങള ,

ഹചെയ്യുന്ന പന്തോപക അഹതത്ര ക്രൂരക.

ഇന ഹവട്ടുന്ന വൃകങ്ങഹള നന്തോഹള ,

നമുകറ്റ് ലഭഡ്മികഡ്മില അനതന്തോ൪കണക നഡ്മിങ്ങള.

കേന്തോടഡ്മിഹല തണല് മന്തോറഡ്മി ഹകേന്തോടക നവനലന്തോയറ്റ് ,

പകഡ്മികേളുക മൃഗങ്ങളുക ദൂഹരനപന്തോയഡ്മി.

മുറഹത മന്തോവഡ്മില് മന്തോമ്പഴതഡ്മിനന്തോയറ്റ് ,

എത്തുന്ന കേഡ്മിളഡ്മികേള നഡ്മിരന്തോശരന്തോയറ്റ്.

വൃകങ്ങള നശഡ്മിക്കുന്ന കേന്തോലതറ്റ് ,

തണല് കേഡ്മിടന്തോഹത മരഡ്മിക്കുക മനുഷഖ്യ൪.

ഹവട്ടുന്ന വൃകതഡ്മിഹന്റെ സന്തോനതറ്റ് ,

മഹറന്തോന നടൂ കൂടനര . . .

ആഷഷഡ്മി അന്ന മന്തോതത

VI
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പ്രളയക സൃഷഡ്മിച്ച ആഘന്തോതക

നകേരളക  അനുഭവഡ്മിച്ച  ഏറവക  വലഡ്മിയ  ദുരനക.  മനുഷഖ്യന്  ഹചെയ്ത  ക്രൂരതകേളക്കുറ്റ്  ഭൂമഡ്മി

നല്കേഡ്മിയ പ്രളയക.  2018  ഹല പ്രളയക  മനുഷഖ്യജദ്ധീവഡ്മിതക  തന്തോറുമന്തോറന്തോകഡ്മി.   ആഹെന്തോരവക

വസ്ത്രവക  ഇലന്തോഹത  ജനങ്ങള  വലഞ.ബന്ധുവദ്ധീടകേളഡ്മിനലക്കുക  ദുരഡ്മിതന്തോശശന്തോസ

കേഖ്യന്തോമ്പുകേളഡ്മിനലക്കുക  ആളുകേള  മന്തോറഡ്മി.  രകന്തോപ്രവ൪തകേരുക  മതഖ്യഹതന്തോഴഡ്മിലന്തോളഡ്മികേളുക

അകദ്ധീണക  പ്രയതഡ്മിച്ചു.  നദഡ്മിയഡ്മിനലക്കു  ജനങ്ങള  വലഡ്മിഹച്ചറഡ്മിഞ്ഞ  മന്തോലഡ്മിനഖ്യങ്ങള

കേലഡ്മിതുള്ളഡ്മിയ  നദഡ്മി  കേരകേളഡ്മിനലകറ്റ്  തഡ്മിരഡ്മിച്ചു  നല്കേഡ്മി.  ജന്തോതഡ്മിമതനഭദഹമഹനഖ്യ  ഒരു

പന്തോത്രതഡ്മില്  ഉണക  ഉറങ്ങഡ്മിയക  കേഴഡ്മിഞ.  സമ്പന്നന്  ,  ദരഡ്മിദ്രന്  എന്ന  വഖ്യതഖ്യന്തോസക

ഇലന്തോഹത അനഖ്യസകസന്തോനങ്ങളഡ്മില് നഡ്മിനള്ള പച്ചകറഡ്മികേളുക മറക ഉനപകഡ്മിച്ചറ്റ് സശനക

പുരയഡ്മിടതഡ്മില് നഡ്മിനക ഉള്ളവ ഉപനയന്തോഗഡ്മികന്തോന് പ്രളയക നഹമ പഠഡ്മിപഡ്മിച്ചു.  മന്തോസങ്ങള

കേഴഡ്മിഞ്ഞഡ്മിട്ടുക  ഇതഡ്മില്  നഡ്മിനക  പൂ൪ണ്ണമന്തോയഡ്മി  കേരനകേറന്തോഹത  ജനക  ഇനക  വലയന.

പ്രകൃതഡ്മിനയന്തോടള്ള  ക്രൂരതനഡ്മി൪തഡ്മി  പ്രകൃതഡ്മി  നസ്നേഹെഡ്മികേളന്തോയഡ്മി  ജദ്ധീവഡ്മികന്തോന്  ഇനഡ്മി

വരുന്നതലമുറ എങഡ്മിലക ശ്രമഡ്മിച്ചന്തോല് നന്നറ്റ് . അങ്ങഹന ഒരു നവനകേരള നഡ്മി൪മഡ്മിതഡ്മികന്തോയഡ്മി

നമുകറ്റ് അണഡ്മിനചെരന്തോക . . . . .

പ്രഡ്മിയ പ്രസന്തോദറ്റ്

IX B
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ഒരു അവധഡ്മി ദഡ്മിവസക

അന്നറ്റ്  ഒരു അവധഡ്മി  ദഡ്മിവസക  ആയഡ്മിരുന.  അവധഡ്മി  ദഡ്മിവസനതക്കുള്ള  പരഡ്മിപന്തോടഡ്മികേള

ആനലന്തോചെഡ്മിച്ചറ്റ്  ഇരുന്ന എനഡ്മികറ്റ് അമ ഒരു ചെന്തോയ തന.  അനപന്തോനഴക്കുക എഹന്ന നതടഡ്മി

കൂട്ടുകേന്തോ൪ എതഡ്മി. ഞങ്ങള ഒന്നഡ്മിച്ചു കേളഡ്മികന്തോനന്തോയഡ്മി നപന്തോയഡ്മി. വഡ്മിശന്തോലമന്തോയ ഒരു സലക ,

അവഡ്മിഹട  ഞങ്ങള  കേളഡ്മികന്തോന്  തുടങ്ങഡ്മി.  ഞന്തോന്  എണ്ണന്തോന്  തുടങ്ങഡ്മിയനപള  കൂട്ടുകേന്തോ൪

ഒളഡ്മികന്തോന്  നപന്തോയഡ്മി.  അതഡ്മിനടതന്തോയഡ്മി  ഒരു  കേന്തോടറ്റ്  ഉണന്തോയഡ്മിരുന.  അതഡ്മിനുള്ളഡ്മില്  ഒരു

അപകേടക നഡ്മിറഞ്ഞ കുഴഡ്മി ഉള്ളതഡ്മിനന്തോല് അവഡ്മിഹട നപന്തോകേരുതറ്റ് എന്ന അമയഹട വഡ്മിലകറ്റ്

മറഹന്നന്നറ്റ് നടഡ്മിച്ചറ്റ്  ഞന്തോന് കേന്തോടഡ്മിനുള്ളഡ്മിനലകറ്റ് നപന്തോയഡ്മി.  അതഡ്മിനല നടന്ന ഞന്തോന് ഹചെന

വദ്ധീണനതന്തോ  ആ കുഴഡ്മിയഡ്മില്.  അവഡ്മിഹട  കേഡ്മിടന്നറ്റ്  നഡ്മിലവഡ്മിളഡ്മിച്ച  എഹന്റെ  ശബക  പുറനതകറ്റ്

നകേടഡ്മില.  കുഹറ നനരക ആയഡ്മിട്ടുക എഹന്ന കേന്തോണന്തോഹത ആയനപന്തോള കൂട്ടുകേന്തോ൪ അനനശഷഡ്മിച്ചറ്റ്

എതഡ്മി, ഞന്തോന് ആ കുഴഡ്മിയഡ്മില് ഉഹണന്നറ്റ് മനസഡ്മിലന്തോകഡ്മിയ അവ൪ നഡ്മിലവഡ്മിളഡ്മിച്ചു. ഇതറ്റ് നകേടറ്റ്

വഡ്മിറകേറ്റ് ഹവട്ടുകേന്തോ൪ ഓടഡ്മി എതഡ്മി. അവ൪ എനഡ്മികറ്റ് ഒരു കേയ൪ ഇട്ടു തന , ഞന്തോന് അതഡ്മില്

പഡ്മിടഡ്മിച്ചറ്റ്  വലഡ്മിഞ  നകേറഡ്മി.  അതഡ്മില്  നഡ്മിനക  ഞങ്ങള  ഒരു  പന്തോഠക  പഠഡ്മിച്ചു.”  മൂതവ൪

ഹചെന്തോലക മുതുഹനലഡ്മിക ആദഖ്യക കേയക പഡ്മിഹന്ന മധുരഡ്മിക്കുക” .

നദ്ധീതു ഷഡ്മിജ
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