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പഥിന്സഥിപസാള്                    ഹഹെഡഥിസ്ട്രസസ
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           ആശഗസകളളസാഹട....

                           വവിവരവവിനവിമയ സസാങങ്കേതവിക വവിദദസാരടഗതച 
കുടവികള് സസസാഭസാവവികമസായവി പ്രകടവിപവിക്കുന്ന തസാല്പരദതത 
പരവിങപസാഷവിപവിചച, അതരട സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളട 
ങസസാഫ്റ്റുതവയറുകളട കകകസാരദട തചെയ്യുങമസാള് പസാലവിങക്കേണ്ട 
മൂലദങ്ങളട സടസസാരവട രൂപതപടുത്തുക എന്ന ലകദങതസാതട 
ങകരളസാ വവിദദസാഭദസാസ വകുപച ആവവിഷ്കരവിചവിരവിക്കുന്ന ഒരു 
പദ്ധതവിയസാണച "ലവിറവില് കകറചസച". അതവില് ഭസാഗമസാകുവസാന് ഈ 
സ്കൂളവിനച കഴവിഞ്ഞതവില് അതതീവ സങനസാഷമുണ്ടച. ലവിറവില് 
കകറചസവിതന്റെ ഭസാഗമസായവി ഒരു മസാഗസവിന് 
പ്രസവിദ്ധതീകരവിക്കുകയസാണച. അതവിനച പവിന്നവില് പ്രവര്തവിച 
എലസാവര്ക്കുട നനവി അറവിയവിക്കുന്നങതസാതടസാപട ലവിറവില് 
കകറചസവിതന്റെ ലകദട സമ്പൂര്ണ്ണ ഫലതവിതലതവിങചരുതമന്നച 
പ്രതതീകവിക്കുന....

                                                     തഹെഡവിസ്ട്രസച
                                                           തജ. സബതീന ബതീഗട
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                    ആശഗസളയസാഹട....

                            
                      ഭൂങലസാകവവിജസാനട സസാങങ്കേതവിക മവികവവിലൂതട
കരതലസാമലകട  ങപസാതല  സമകസാലവിക  ജതീവവിതതവില്
വവിരല്ത്തുമവിതലതവിയവിരവിക്കുന.സര്ഗ്ഗതതവഭവതവിതന്റെ
ങമല്തപസാടവിക്കൂടവി  ങചെരുങമസാള്  അതച  കുടവികളവില്  അറവിവവിതന്റെ
തനറുകയവിതലതസാന്സഹെസായകമസാകുന.മനുഷദജസാനട
സസാങങ്കേതവികമവികവവിലൂതട  എലസാ  കുടവികളവിലുതമതവിക്കുക  എന്ന
ലകദങതസാതട  തപസാതുവവിദദസാഭദസാസവകുപച
നടപവിലസാക്കേവിതക്കേസാണ്ടവിരവിക്കുന്ന "ലവിറവില് തതകറചസവിനച "സര്വ്വവവിധ
ആശടസകള് ങനരുന.

                                                               ഭുവങനന്ദ്രന്.സവി
                                                        വവിദദസാരടഗട കണ്വതീനര്
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               പവര്ത്തന റഥിളപസാര്ടസ                           
     ആധുനവിക സസാങങ്കേതവികവവിദദയുതട വളര്ചയ്ക്കനുസരവിചച സസ്കുൂള്
പ്രവര്തനങ്ങളവില്  കസാതലസായ  മസാറങ്ങള്  വരുങതണ്ടതച
അനവിവസാരദമസാണച.അതവിനുതകുന്ന  തരതവില്  സസ്കുുള്
പസാഠദപദ്ധതവിയവില്  വവിവരവവിനവിമയ  സസാങങ്കേതവികവവിദദ  കൂടവി
ഉള്തപടുതവിയവിട്ടുണ്ടച.എന്നസാല്  ഈ  രടഗതച  തസാല്പരദട
അഭവിരുചെവിയുമുളള  കുടവികതള  കതണ്ടത്തുകയുട
ങപ്രസാതസാഹെവിപവിക്കുകയുട  ങവണട.ഈ ലകദങതസാടുക്കൂടവി  ങകരള
ഇന്ഫസാസ്ട്രകചചെര് തടങകസാളജവി ങഫസാര് എഡഡ്യുങക്കേഷന്[KITE]തന്റെ
ങനതൃതസതവില്  സസ്കുുളകളവില്  ആരടഭവിച  തഎ.റവി.കൂടസായ്മയസാണച
'ലവിറവില് തതകറചസച '.
                     2018 ജനുവരവി മസാസതവില് 8- ാസാട കസാസവില് നവിനട
തഎ.റവിയവില്  തസാല്പരദവട  അഭവിരുചെവിയുമുളള  മതരപരതീകയുതട
അടവിസസാനതവില്  20  കുടവികതള  തവിരതഞ്ഞടുക്കുകയുട  സ്കൂള്
യൂണവിറവിനു  ങവണ്ടവി  KITE ല് അങപകവിക്കുകയുട  തചെയ.തുടര്ന്നച
LK/2018/43008  എന്ന  രജവിസ്റ്റര്  നമര്  പ്രകസാരട  യുണവിറച
അനുവദവിക്കേതപടുകയുട തചെയ.

                      ലവിറവില് തതകറചസച യൂണവിറച ഫലപ്രദമസായവി
നടപവിലസാക്കുന്നതവിനച  ങനതൃതസട  നല്കുന്നതവിനച  അടഗങ്ങള്ക്കേച
പരവിശതീലനട നല്ക്കുന്നതവിനുട ങവണ്ടവി  'തതകറച മവിസ്ട്രസച  'മസാരസായവി
രശവി.പവി.എസച(എചച.എസച.ടവിങസസാഷദല്സയന്സച)  ബബവിത.ബവി
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 (എചച.എസച.ടവിഫവിസവിക്കേല്സയന്സച)എന്നതീ  അദ്ധദസാപവികമസാതര
ചുമതലതപടുതവി.
                ഏപ്രവില്,ജുണ് മസാസങ്ങളവില് അദ്ധദസാപകര് KITE തന്റെ
ങനതൃതസതവില് ഉളള പരവിശതീലനങ്ങളവില് പതങ്കേടുത്തു.

• ജുണവില് സ്കൂള്തല നവിര്വഹെണ സമവിതവി രൂപതീകരവിച.

• അടഗങ്ങള്-സ്കൂള്  പവി.ടവി.എ.പ്രസവിഡന്റെ,  എചച.എട,

എട.പവി.ടവി.എ.പ്രസവിഡന്റെച,പവി.ടവി.എ.തതവസച  പ്രസവിണ്ടന്റെച,
ലവിറവില്  തതകറസച  മവിസ്ട്രസ്സുമസാര്,എസച  തഎ  ടവി  സവി,ലവിറവില്
തതകറചസച ലതീഡര്,തഡപഡ്യുടവി ലതീഡര്

• തതകറവിതന്റെ  തനയവിടങബസാര്ഡച  സസാപവിക്കുയുട
ഐ.ഡവി.കസാര്ഡച വവിതരണട തചെയ്യുകയുട തചെയ.

• എലസാ ബുധനസാഴചചയുട തതവകുങന്നരട  3.30  മുതല് 4.30 വതര
KITE അടഗങ്ങളതട പരവിശതീലനട നടക്കുന

• ഒന്നസാടഘട പരവിശതീലനട ജുണ് മുതല് ഒസാഗസ്റ്റച വതര നടതവി
പരവിശതീലനങമഖലകള്-ഗസാഫവികച ആന്റെച അനവിങമഷന് സസാചച 

• ജുണ്  26 നച  ശതീമതവി.ശശവിപ്രഭ  ടതീചറവിതന്റെ  ങനതൃതസതവില്
അനവിങമഷന് ഇന്ങ്കേചങസ്കേപവില് കസാസച നടതവി.

• ആഗസ്റ്റച  15 നച  ഏകദവിന  കദസാമച  തതകറച  മവിസ്ട്രസ്സുമസാരുതട
ങനതൃതസതവില്  സ്കൂള്  തലതവില്  നടതവി.പരവിശതീലന
വവിഷയങ്ങള്-ഒഡസാസവിറവി,ഒസാപന്  ങഷസാടച  വതീഡവിങയസാ
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എഡവിറര്.

• തസപചറടബര് 19 നച രണ്ടസാടഘട പരവിശതീലനട ആരടഭവിച 
• വവിഷയങ്ങള്-മലയസാളട കമഡ്യുടവിടഗച ആന്റെച ഇന്റെര്തനറച, സസാചച,

തമസാതതബല് ആപച.
• അനവിങമഷന് ആന്റെ ഗസാഫവികച,  സസാചച എന്നതീ വവിഷയങ്ങളവില്

തസപചറടബര്29,30  തതീയതവികളവില്  ഗവ.എചച.എസച.എസച.
കഴക്കൂടട സ്കൂളവില് വചച നടതവിയ ഉപജവിലസാ കദസാമവില് ഈ
സ്കൂളവില് നവിനട ആറച അടഗങ്ങള് പതങ്കേടുത്തു.

• ജനുവരവിയവില് മൂന്നസാടഘട പ്രവര്തനങ്ങള് ആരടഭവിച.

• വവിഷയങ്ങള് തതപതണ്ആന്റെച ഇലങടസാണവികച, ങറസാങബസാടവികച
,ഹെസാര് ഡച തവയര്.

                     ഈ മസാഗസവിതന്റെ നവിര്മസാണതവിനസാവശദമസായ
പ്രവര്തനങ്ങള്  തസപചറടബര്  മുതല്  ആരടഭവിച.
കുടവികളതടയുട  അധദസാപകരുതടയുട  സസാഹെവിതദ  സൃഷവികള്
സമസാഹെരവിച.അധദസാപകരുതട  സഹെസായങതസാതട  സസാഹെവിതദ
സൃഷവികള്ക്കേച  ആവശദമസായ  മസാറങ്ങള്  വരുതവി  കുടവികള്
ജവിമച,ഇങ്കേചങസ്കേപച,ലവിബര്  ഒസാഫതീസച  തതററര്  എന്നതീ
ങസസാഫ്റ്റതവയറുകളതട  സഹെസായങതസാതട  ഈ  മസാഗസതീന്
തയസാറസാക്കേവി.
                   തപസാതുവവിദദസാഭദസാസ സടരകണയജതവിതന്റെ
ഭസാഗമസായവി  തതഹെതടകച  സ്കൂളസായവി  മസാറുന്ന  കഴക്കൂടട
ഗവ.ഹെയര്തസക്കേന്റെറവി സ്കൂളവിതന്റെ പുങരസാഗതവിയവില്  കുടവികളതട
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പഠനപ്രവര്തന പുങരസാഗതവിയുട വവിളവിങചസാതുന്ന നമ്മുതട ഈ
മസാഗസവിന് ഇതവിനസാല് സമര്പവിക്കുന
                                       കണ്വതീനര്മസാര് (രശവി, ബബവിത)

                                            

                                                                                                                        

ഗവ.എചച.എസച.എസച കഴക്കൂടട                                                                 9             
                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                

ഉള്ളടകഗ
    ഇന്റര്ഹനറസ ഗുണവഗ ളദസാഷവഗ

    ഹഹദവത്തഥിഹന്റ/ കുടഥിയനസാരുഹട സസ്വനഗ നസാടസ!

   സസ്വപ്നത്തഥിഹലെ ദദ്യശദ്യഗ

    ഓര്മ്മഹച്ചെപസ

    പളയഹത്ത തകര്ത്ത വഥിജയഗ

    വസായനസാക്കുറഥിപസ

    നക്ഷത്രത്തഥിഹന്റ കകഹയസാപസ

    കഥയഥിലസാ കടല

    ഞസാന് കണ്ട ആകസാശഗ 
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ഇന്റര്ഹനറസ ഗുണവഗ ളദസാഷവഗ

ങലസാകട  മുഴുവന്  ഒരു  മമൗസച  ബടണവില്  ഇന്റെതനറവിതന്റെ
വരങവസാടച  കൂടവി  ആ  സസപട
യസാഥസാര്തദമസായവിരവിക്കുന.വവിവരസങങ്കേതവികവവിദദയുതട
ഉന്നതമസായ  സടഭസാവനകളവില്  ഒന്നസാണച
ഇന്റെര്തനറച.ആശയവവിനവിമയതവിതന്റെയുട,അറവിവവിതന്റെയുട
അപസാരമസായ  സസാദ്ധദതകള്  ജനസമകതമതവിച
വവിസ്മയകരമസായ വലക്കേണ്ണവി.

ങകസാടവിക്കേണക്കേവിനു കടപഡ്യുടറുകള് ഇന്റെര്തനറച വഴവി പരസ്പരട
ബന്ധതപടവിരവിക്കുന.ആശയവവിനവിമയതവിനച  ദൂരവട
സമയവട പ്രശ്നമസായവിരുന്ന കസാലഘടതവില് നവിനട മനുഷദന്
ഈ കണ്ടുപവിടവിതങതസാടച  കൂടവി  വളതര അധവികട മുങന്നസാടച
ങപസായവിരവിക്കുന.അങനകട  ഉപകരണങ്ങള്  നല്കവിയവിരുന്ന
ങസവനങ്ങള്  ഈ  ഒരു  സസാങങ്കേതവികവവിദദയുതട
സഹെസായതസാല് ഇന്നച ഒരുമവിചച സസാദ്ധദമസാണച.

                                                                              ജയകൃഷ്ണന്. യു. വവി
                                                                                              9. B
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ഹഹദവത്തഥിഹന്റ/കുടഥിയനസാരുഹട സസ്വനഗ നസാടസ!

നമ്മുതട  ങകരളട  അറവിയതപടുന്നതച  തതദവതവിതന്റെ സസനട  നസാടച
എന്നസാണച  .എന്നസാല്  അതച  കുടവിയനസാരുതട  സസനട
നസാടസായവിതക്കേസാണ്ടവിരവിക്കുന.ഇന്നതത  തലമുറയ്ക്കച  ഒരു  ഫസാഷന്
ആയവിമസാറവിതക്കേസാണ്ടവിരവിക്കുകയസാണച  മദദട.  അതച  മദദതത
ഫസാഷനവില്  തുടങ്ങവി  ഒഴവിവസാക്കേസാന്  പറസാത  അവസ  വതര
എതവിനവില്ക്കുകയസാണച.മദദട നശവിപവിക്കുന്നതച ഒരസാതളയല, മറവിചച
സമൂഹെതത  മുഴുവനസാണച.ഒരസാള്  മദദപവിക്കുന്നതച  കസാരണട  ആ
കുടുബതവിതന്റെ മുഴുവന് സങനസാഷട കൂടവിയസാണച നശവിപവിക്കുന്നതച.
                  മദദട മനുഷദതന മുഴുവനസായവി വവിഴുങ്ങുന്ന ഒരു
വവിപതസാണച.ആ  വവിപതച  ഇന്നച  വവിദദസാര്തവി  സമൂഹെതതയുട
വവിഴുങ്ങവിതക്കേസാണ്ടവിരവിക്കുന.ഈ  വവിപതവിതന  നസാട  പൂര്ണ്ണമസായുട
തുടച മസാങറണ്ടതുണ്ടച.നമ്മുതട സമൂഹെട ഒന്നസായവി നവിന്നസാല് മസാത്രങമ
അതവിനു സസാധവിക്കുകയുളള.അതസാകതട ഇനവി നമ്മുതട ലകദട!

മുഹെമദച നമൗഫല്.എന്  
9B       
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സസപതവിതല ദദശദട

അറവിയസാതത കസാണുന്ന ചെവിത്രങ്ങതള
എന് പതവിവസാര്ന്ന ദദശദങ്ങള് സസപമസാക്കു....

അറവിയസാതത നതീങ്ങുന്ന വതീചെവികള് ങപസാല്
ആരുട അറവിയസാതത ശബ്ദതരടഗമസാക്കു...

ഇതളസാര്ന്ന എന് മമൗനവതീചെവിതയ നതീ,പതവിവസായവി ങകള്ക്കേസാന്
മടവിക്കുനങവസാ?

ഒഴുകുന്ന അരയന്നമസായച നതീതയതന്ന
സദസാ,

പതവിവളള ദദശദമസായച മസാറ്റുനങവസാ.....
അറവിയസാതത കസാണസാത ചെവിത്രങ്ങതള

നവിന് പതവിവസാര്ന്ന മമൗനതത വര്ണ്ണമസാക്കു...

ആദവിതദ.എസച.എസച
ടസാലെന്റസ ക്ലബസ
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       ഒസാര്മ്മത്തസാളുകള്...
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ഓര്മ്മഹച്ചെപസ 
ഏകസാനവതീഥവിയവില് അശ്രുബവിന്ദുവസായച

ഏങതസാ നവിഴലവിതന്റെ തസാളതവില്

ഓര്മകള് തന നതീ

ഒരു നസാളവില് നതീതയതന്ന വവിട്ടുങപസായവി 

ആത്മങരസാദനതവിതന്റെ തതീ ചൂളയവില് 

 ഞസാനന്നച അഗവിക്കേവിരയസായച  തവതനരവിഞ

എത്ര ശമവിചവിട്ടുട എത്ര തതരഞ്ഞവിട്ടുട

ആനനട കവിടസാക്കേനവിയസായച മസാറവി. 

തമവില് ചെവിരവിചതുട തല്ലു തകസാളവിചതുട 

രകകനസായതുട ഓര്മയസായച. 

അന്നതവിന് ങവളയവില് ഞസാന് നവിതന്റെ

കുസ്കുുഞ മനസവിതന ഓര്ത്തുങപസാകുട 

അഴലവിതന്റെ ആഴതവില് നതീനവിക്കേങരറുങമസാള്

ഞസാന് കണ്ട സസപങമസാ സതദമസായവി

നവിശസസാസവസായുവട ഉഛസസാസവസായുവട 

നവിതന്ന തനവിചസാക്കേവി എങ്ങുങപസായവി ?

ശതീജ .എസച

                                            യു. പവി. എസച. ടവി
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   ഹപെന്സഥില ളഡസായഥിങസ      .   ....................
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പളയഹത്ത തകര്ത്ത വഥിജയഗ

പടവിഞ്ഞസാറന് മസാനട കറുത്തു തുടങ്ങവി

ആകസാശതവിതന്റെ കണസ്കുുകള് നവിറതഞ്ഞസാഴുകവി

ആ കണ്ണവിതല കണനതീര് ഭുമവിയവിങലക്കേച പതവിച

അതവിനച തസാളമസായച കസാറ്റുട തതന്റെ വരവച അറവിയവിച

പവിന്നതീടച ഇവ രണ്ടുട ങചെര്ന്നച യുദ്ധതക്കേസാടുബവിരവിയസായവി മസാറവി

 

പുഴയുട,നദവിയുട,പറമട,പസാടവട

സര്വ്വതുട തവളളതസാല് മുങ്ങവി

അതസാ...വതീശുന കസാറച,അവയസാല്

മറവിക്കുന്ന മരങ്ങളട,കുടവിലുകളട

കണ്ടുനവില്ക്കേസാന് ആകസാതത മനുഷദന്

തനങടസാടമസായച,വതീടുട,നസാടുട വവിടച 

യസാത്രത്തുടങ്ങവി എങങ്ങസാടന്നവിലസാതത

അതസാ...എത്തുന അഭയമസായവി വവിദദസാലയങ്ങള്
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ഒപട തതന്ന എത്തുന

രസാജദതവിനു ങവണ്ടവി ജതീവന് സമര്പവിചച

ങസനസാഗടങ്ങളട,കസാവല്പടയസാളവികളട

മസാത്രമല കടങലസാടച മലടവിക്കുട സങഹെസാ-

ദരങ്ങളട ങതസാങളസാടച ങതസാളച

ങചെര്ന്നച പ്രവര്തവിച ഒന്നസായവി

ജതീവന് തദസാജവിചളള പരവിശ-

മതവിനവിടയവില് നഷതപട്ടു

പലതരയുട ഒടുവവില് തകസായ

വവിജയതവിന് തലങ്ങള് !

                                     ബവിസ്മവി ങമസാള് . എന്  9.B   
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 ഹെസാമവിദച ഹുതതസന് 10 c  
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വസായനസാക്കുറഥിപസ
യുറതീക്കേ  കഥകള്  എഴുതവിയതച  തപ്രസാഫ.ങകശവന്

തവളളവിക്കുളങ്ങരയസാണച.1994  നവടബര് 29-നച ത്രശ്ശൂര് ജവിലയവിതല

തനടുമസാളവില്  ജനവിച.അങദ്ദേഹെതവിതന്റെ  പ്രധസാന  ക്രതവികള്

അത്ഭുതബസാലന്,ഉങക്രനവിയന്  കഥകള്,പതവിനസാലു

ബസാലകഥകള്,അകരങതസാണവി,പവിണക്കേവട

ഇണക്കേവട,തടലവിങഫസാണവിതന്റെ കഥകള് തുടങ്ങവിയവയസാണച.യുറതീക്കേ

കഥകള്  എന്ന  പുസ്തകട  വളതര  അധവികട  ഇഷതപട്ടു.കസാരണട

എലസാ  കഥകളവിലുട  ഒങരസാ  ആശയങ്ങള്  ഉണ്ടച.ഇതവില്

എനവിക്കേവിഷപട  കഥ  ഫഡ്യുസവിതലങ്കേവില്  തതലറവിലസാ  എന്ന

കഥയസാണച.കസാരണട  അച്ഛന്  തതന്റെ  മകനച  ഫഡ്യുസവിതന  കുറവിചട

തതലറവിതന  കുറവിചട  മനസവിലസാക്കേവി  തകസാടുത്തു.പവിതന്ന  ഇഷചതപട

കഥയസാണച ഒരു സമരട ഒഴവിഞങപസായവി എന്ന കഥയസാണച.ങചെടനുട
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അനവിയനുട  തമവിതല  വഴക്കേസാണച  ഈ  കഥ.ങചെടതന്റെ

വസാശവിക്കുക്കേസാരണട അനവിയന് പറഞ മതണ്ണണ്ണ തവളളതതവില്

തപസാങ്ങവി കവിടക്കുട എനട ങചെടന് ങനതര തവിരവിചട പറഞ.പങക

ഈ  വഴക്കേവില്  ജയവിചതച  അനവിയനസാണച.പസാവട  ങചെടതന്റെ  മുഖട

അങപസാള്   മങ്ങവി  ഇതസാണച  കഥ.1976 തമയച  മുതല്  23  മസാസട

പ്രസാഫ.ങകശവല്  തവളളവിക്കുളങ്ങര  യുറതീക്കേയുതട

പത്രസാധവിപരസായവിരുന.

യുറതീക്കേയുതട  ചുമതല  ങകരള  ശസാസ്ത്രസസാഹെവിതദ  പരതീഷതവിതന്റെ

വസാര്ഷവിക  ങയസാഗതവില്  തവചച  വവിശസസാസപൂര്വ്വട  അങദ്ദേഹെതത

ഏല്പവിച.1966  മുതല്  മസാലദങ്കേര  എസച.എന്.എട  ങകസാങളജവില്

അദ്ധദസാപകനസായവിരുന്ന 

                                                    നഫഥിയ.ബഥി.എന് 

                                                              6 B
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നക്ഷത്രത്തഥിഹന്റ കകഹയസാപസ
ആകസാശതവിതന്റെ സവിന്ദൂരതപസാടച മഴയവില് ഒലവിചങപസായവി. എങ്ങുട ഇരുട്ടുമൂടവി,

തതരുങവസാരങ്ങള് അനസാഥരസായവി, ശബ്ദങ്ങള് അടഞ, തചെറവിയ ചെതീറലുട 

ഒചയുട മസാത്രട. നകത്രങ്ങള് നവിറഞ്ഞ വസാനതച എതന്ന 

ങനസാക്കേവിയവിരവിക്കുന്നതു കണ്ടവിങല. 

അമ്മുങമ; ഇന ഞസാന് പളവിക്കൂടതവില് ങപസാങകണ്ടവിയവിരുന്നവില. 

എനവിനസാ എങന്നസാടച ങപസാകസാന് പറങഞ്ഞ, എതന്റെ ചെങ്ങസാതവി ലവിലവി 

എങന്നസാടച പവിണങ്ങവി.

എനവിനസാന ങചെസാദവിക്കുന്നവിങല ?

എനസാന വചസാല് ഞങ്ങള് സടസസാരവിക്കുന്നതവിനവിടയവില് അവള് അവളതട

മുതശവിതയ കവിഴവവിതയനട, ഒരുപസാടച ങമസാശമസായവി മറ്റുപലതുട പറഞ. 

അവളതു പറഞ്ഞങപസാള് എനവിതക്കേതന്റെ പസാവട അമ്മൂമതയക്കുറവിചസാ 

ഓര്മ വന്നതച. ഞസാനവതള ഒതവിരവി വഴക്കുപറഞ. അതവില് അവള് 

പരവിഭവട പ്രകടവിപവിക്കുകയുട തചെയ. 

അതലങ്കേവിലുട ഞസാതനനവിനസാ വഴക്കേവിടസാന് ങപസായതച, എതന്ന ഒറയ്ക്കസാക്കേവി 
ങപസായ അച്ഛതന്റെയുട അമയുതടയുട അടുങതയ്ക്കച എതന്ന തനവിചസാക്കേവി 

തതദവതവിതന്റെ അടുതസാതണനട പറഞ്ഞച ങപസായതങല?

       എങന്നസാടച ആരുട മവിണ്ടണ്ട.
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ഞസാന് ഇനവി,നസാതള സ്കൂളവില് ങപസാകങണസാ?

എനസാ അമ്മൂങമ, ചുമസാ മസാനതച നവിന എതന്ന ങനസാക്കേവിതക്കേസാണ്ടു 

നവിക്കേണതലസാതത ഒനട പറയുന്നവിലങലസാ.

  അലവി;ഒരുപസാടച ങനരസായങലസാ മസാനങതസാടച മവിഴവിച നവില്ക്കേസാന് 

തുടങ്ങവിയവിടച,അമസായവി പരവിഭസാനയസായവി ഒചതയടുത്തു.

           അമസായതീ, ഞസാന് വരുന.

സൂരദകവിരണങ്ങള്, പകവികളതട കലപവിലകള്, പ്രഭസാതതവിതന്റെ ങമസാടവി 

കൂടവി. 

അവള് രസാവവിതല സ്കൂളവിങലക്കേച പുറതപട്ടു . 

അലതീ, സ്കൂളവില് പുതവിയ മതരപരതീകയുതട ങഫസാട വന്നവിട്ടുണ്ടച നതീ 

അതവിതനക്കുറവിചച അറവിഞ്ഞവിങല ?

നസാതള ഈ ങഫസാട പൂരവിപവിചതകസാണ്ടുവരണട. ഒപട രജവിങസ്ട്രഷന് ഫതീസട. 

ടതീചര് നസാതള തതന്ന ഞസാന് ങഫസാട പൂരവിപവിചതരസാട, അമസായവി കപസ 

തരുട എന്നച എനവിക്കേച വവിശസസാസമുണ്ടച അവള് വതീടവില് തചെന. 

അമസായവിങയസാടച കസാരദടപറ   ഞ.

         അമസായവി  വവിസമതവിക്കുകയസാണച.അവങളസാടവി  സസനട
മുറവിയവിങലക്കുകയറവി.(അവള് രസാത്രവിവതര കര ഞ)

  ജനലവിലൂതട  അവള്  ആകസാശതവിതന്റെ  കറുത  മതവിലുകളവില്
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ങനസാക്കുകയസായവിരുന  അവള്ക്കേച  പ്രകസാശമസായവി  ഒനട  തതന്ന
കസാണുന്നവിലസായവിരുന.  അവള് തടറസവില്ങലക്കേച ഒസാടവി.  ആകസാശതച ഒരൂ
നകത്രട  മസാത്രങമ  കണ്ടുള.  അതച  സസനട  അമ്മുമയസാണച  എന്നച
വവിശസസവിക്കുന.  അവള്  കണകള്  ഒരു  ചെഞ്ചലനവിമവിഷങതക്കേച  അടച.
കണതുറന്നതുട  അവളതട  കണകളവില്  നകത്രതവിതന്റെ  പ്രകസാശമസാണച
കണ്ടതച.  അവള്  വവിശസസാസങതസാതട  മുറവിയവിങലക്കേച  ങപസായവി  ങഫസാട
ങനസാക്കുകയസാണച. 
പവിങറ  ദവിവസട  കഴവിഞ്ഞദവിവസതത  കസാരദങ്ങള്  ഒനട  നടന്നവിടവില
എന്നതുങപസാതല അമസായവിതയ ങനസാക്കേവി നവിന
(സ്കൂളവിങലക്കേച)
ടതീചര് ങഫസാട ആവശദതപടുന. എലസാ കുടവികളട ങഫസാട തകസാടുക്കുന. 

ടതീചര്,  അലവി  കരയുന്നതച  എനവിനസാതണന്നച  ലവിലവിയവില്  നവിന്നച
അങനസഷവിചറവിഞ. 

അലവിതയ സ്റ്റസാഫച വന്നച തഹെഡസാസ്റ്ററവിതന്റെ റൂമവിങലക്കേച കൂടവിതകസാണ്ടുങപസായവി.
അലവി വവിഷമങതസാതട നവിന. “ അലവിതയനസാ ങഫസാട പൂരവിപവിക്കേസാതതച ”
എന്ന തഹെഡസാസ്റ്ററവിതന്റെ ങചെസാദദതവിനച ഉതരമസായവി ടതീചര് പ്രതദകതപട്ടു.

അലവി  പരതീക  ങഫസാട  പൂരവിപവിചതവനട,  അവളതട  കപസ  ടതീചര്
തരുന്നതുമസാതണന്നച  അറവിയവിച.  അലവി  സങനസാഷങതസാതട,  പ്ര
തതീകങയസാതട പരതീകതയഴുതസാതനസാരുങ്ങവി.
(വതീടവില്)  എന്നങതയുടങപസാതല  അവള്  അമ്മൂമതയ  കസാണസാന്
പുറതവിറങ്ങവി;  ആകസാശതവിതല  നകത്രതവിതന്റെ  പ്രകസാശട   അവളതട
ടതീചറവില് കണ്ടതസായവി അവള്ക്കുങതസാന്നവി
                                                                           

                                                                             ആര്ച. എ. 10. B
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കഥയഥിലസാ കടല
ഒരു കടല്

സങ്കേട കടല്

അലമസാലകളവില

എലസാട ശസാനട, പങക

കസാങതസാര്തസാല് ങകള്ക്കേസാട

കടലസാഴങ്ങളവില് ആര്തലക്കുട

ങനസാവവിതന്റെ ആരവട 

പലയവിടങ്ങളവില്  പവിറന്നച

പലതസായച ഒഴുകവി 

കഥയവിലസാ തുളവികള്

കഥയറവിയസാ തുളവികള്

ഒന്നസായച നവിറതഞ്ഞസാരതീ

ങനസാവസാര്ന്നവിരമട

കണ്ണതീര് കടല്. 

വതീണ്ടുതമസാരുനസാള്, 

അല പലനസാള്

കണ്ണതീരവിന് കഥ ങതടവി
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പവിറവവിതന് തപസാരുള് ങതടവി

കരവിങമഘ തുണ്ടസായച പവിറന്നച 

പറനയര്ന്നച, പലതസായച പവിരവിഞ്ഞച

പലനസാളലഞ്ഞച, ഒടുവവില് 

മഴയസായച തപസാഴവിഞ്ഞച

കഥയവിലസാതവരസായച

കഥയറവിയസാതവരസായച

വതീണ്ടുതമത്തുന

കണ്ണതീരുപച നവിറതഞ്ഞസാരതീ 

കഥയവിലസാ കടലവില്

സങ്കേട കടലവില്

                                                                       -മങനസാജച. വവി 

                                                                    യു. പവി. എസച. ടവി

                                                                                                                        

ഗവ.എചച.എസച.എസച കഴക്കൂടട                                                                 32             
                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                

ഞസാന് കണ്ട ആകസാശഗ

ഈ നകത്രങ്ങള് ഞസാന് കണ്ടങപസാള് 
മൂന്നച നകത്രങ്ങള് ങനര്ങരഖയവില് സവിതവി-

തചയ്യുന. ങനര്ങരഖയവില് സവിതവിതചയ്യുന്ന മൂന്നച
നകത്രങ്ങതളക്കേസാളട ചുറ്റുട കൂടവിനവില്ക്കുന്ന

നകത്രങ്ങള് മവിന്നവിതവിളങ്ങുന്ന കണ്ടു. അകലട 
പസാലവിചസാണച അവ നവില്ക്കുന്നതച.അവ ഭൂമവിങയസാടച അടുതസാണച

സവിതവിതചയ്യുന്നതച.

                 ഗസായത്രവി 
             6.B
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അണഥിയറയഥില

   ജയകൃഷ്ണന്. യ. വഥി

   ബഥിസഥി ളമസാള്. എന്

   ജഥിഷ. വഥിജയന്

   ശസാലെഥിനഥി. ഡഥി

   സുമഥി. ജബസാര്

   മഥിളഷല. ഏന്ജലെ. കൂരദ്യന്

    ശബീഹെര്ഷസ. എഗ. വഥി
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വവായയിക... 
                 വളര...
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എസസ.പയി.സയി കകേഡറസസസ
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എന.സയി.സയി കകേഡറസസസ
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              കേടപവാടസ

വയിസസമയത്തുമ്പതസ എന്ന ഡയിജയിറല് മവാഗസയിന
യവാഥവാര്തത്ഥ്യമവാകവാന അണയിയറയയില് പ്രവര്തയിച
എലവാവര്കക്കും ഹൃദയതയിനന്റെ ഭവാഷയയില് നനയി 
കരേഖനപടുത്തുന..... 

                                                     എഡയിറര്
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          വയിസസമയത്തുമ്പതസ

                                                                                                                        

ഗവ.എചച.എസച.എസച കഴക്കൂടട                                                                 45             
                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                

                

                                                  

                                                                                                                        

ഗവ.എചച.എസച.എസച കഴക്കൂടട                                                                 46             
                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                

                                           

                                                                                                                        

ഗവ.എചച.എസച.എസച കഴക്കൂടട                                                                 47             
                                                                                                                                        


