


സസ്കൂള

        കകകോട്ടയയം   ജജില്ലയജിലലെ കര്ഷകരയം സകോധകോരണകകോരയം ഉള്ലപ്പെടുന്ന നനീണ്ടൂര് 

പഞകോയതജില് കകപ്പുഴ പ്രകദേശതത്ത് സജിതജി ലചെയ്യുന്ന ലസനത്ത് കജകോര്ജ്ജസത്ത് വജി എചത്ത് 

എസത്ത്  എസത്ത് സത്ത്കൂളജിനത്ത് നൂറകോണ്ടുകളുലടെ ചെരജിത്രമുണത്ത്.വജിദേദകോഭദകോസയം 

ഔപചെകോരജികമകോകണലമന്ന ആശയയം പ്രബലെമകോയകപ്പെകോള് 1890 ല് ലസനത്ത് മകോതത്യൂസത്ത് 

എല് പജി സത്ത്കൂളുയം 1892 ല് ലസനത്ത് മകോര്ഗരറത്ത് സത്ത്കൂളുയം ആരയംഭജിച്ചു 

ഭകോഗദസ്മരണര്ഹനകോയ അഭജിവനദ ചൂളപ്പെറമജില് പജിതകോവജിലന 

അനുഗ്രഹകോശയംസകകളകോലടെ 1926 ല് ലസനത്ത്കജകോര്ജ്ജസത്ത് സത്ത്കൂള് ആരയംഭജിച്ചു. ശനീ എയം

സജി ചെകോകകകോ മകോന്തുരതജില് ആദേദമകോയജി സത്ത്കൂളജിലന നയജികകോന് നജിയുക്തനകോയജി .

1926 ലമയത്ത് 17 നത്ത് പ്രജിപ്പെകററജി കകോസത്ത് ആരയംഭജിക്കുകയുയം പജിന്നനീടെത്ത് 1929 നത്ത് ഒര പൂര്ണ 

മജിഡജില് സത്ത്കൂളകോയജി ഉയര്ത്തുകയുയം ലചെയത്ത്ത.1948 ലസപയംബര് 12 നത്ത് ഈ വജിദേദകോലെയയം 

കഹസത്ത്കൂളകോയജി ഉയര്തലപ്പെട. 1949 ലമയത്ത് 30 നത്ത് മകോര് കതകോമസത്ത് തറയജില് 

വജിദേദകോലെയതജിലന ഔകദേദകോഗജിക ഉതത്ത്ഘകോടെനയം നടെതജി. ഈ സത്ത്കൂളജിലന പ്രഥമ 

പ്രധകോനകോദദകോപകന് റവ.ഫകോ.കുരദകോകകകോസത്ത് മദകോലെജില് ആയജിരന.2000   ഡജിസയംബര് 

18 നത്ത് ഇതത്ത് ലവകോകകഷണല് ഹയര് ലസകണറജി ആയജി ഉയര്തലപ്പെട.കകകോട്ടയയം 

അതജിരൂപത കകകോര്പ്പെകററത്ത് മകോകനജത്ത്ലമനജില് നജിലെനജില്ക്കുന്ന ഈ സത്ത്കൂള് 2009 ല് 

ശനീ എയം സജി ചെകോകകകോ മകോന്തുരതജിലെജിലന സ്മരണകോര്തയം പണജികഴജിപ്പെജിച ആധുനജിക 

സസൗകരദങ്ങകളകോടെകൂടെജിയ ലകട്ടജിടെ സമുചയതജില് പ്രവര്തജിക്കുന.

2018-2019 അദദയന വര്ഷയം U P,H S,വജിഭകോഗങ്ങളജില് 15 

ഡജിവജിഷനുകളകോയജി 482 വജിദേദകോര്തജികള് പഠജിക്കുന 35 അദദകോപകരയം 11 

അനദദകോപകരമകോയജി 46 സകോഫയംഗങ്ങള് പ്രജിന്സത്ത്പ്പെകോള് ശനീ കതകോമസത്ത് മകോതത, 

ലഹഡത്ത്മകോസര് ശനീ സകനകോഷത്ത് കജകോസഫത്ത് എന്നജിവര് വജിദദകോലെയലത നയജിക്കുന. 

ലവകോകകഷണല് ഹയര് ലസകണറജി വജിഭകോഗതജില് A C H M (Agriculture-Crop 

Health Management,),MLT(Medical Laboratory Technology) എന്നനീ രണ്ടു 

വജിഭകോഗങ്ങളജിലെകോയജി 120 വജിദേദകോരജി തജികള്കത്ത് Mathematics Additional Subject 

ആയുയം പഠജികകോവുന്നതകോണത്ത്. അതവഴജി M B B S, Engineering, B.Sc. Agriculture, 

B.Sc.Nursing കൂടെകോലത ഏതതരയം ഡജിഗ്രജി കകകോഴത്ത്സജിലയം ഉപരജിപഠനതജിനത്ത് കയകോഗദത 



ലെഭജിക്കുയം. 6 മകോസയം കദേര്ഘദമുള്ള ഓകരകോ ലസമസര് (Module) ലതകോഴജില് പ്രവര്തന 

പരത്ത്ചെയ സര്ട്ടജിഫജികറത്ത് കകരള ഗവണ്ലമനത്ത് നല്കുന എന്ന സവജികശഷതയുയം  പ്ലസത്ത്

ടു കകകോഴത്ത്സജികനകകോള് ഒരപടെജി മുന്നജില് നജിലെത്ത്ക്കുന്ന കകകോഴത്ത്സകോയത്ത് VHSE മകോറുവകോന് 

സഹകോയകമകോയജിടണത്ത്.

                                  

ആശശംസ

        ലസനത്ത്ജ്ജസത്ത് ലവകകഷണല് ഹയര്ലസകണറജി സത്ത്കൂള് 

പ്രസജിദനീകരജിക്കുന്ന ഈ കകപുസ്തകതജിനത്ത് എല്ലകോവജിധ ആശയംസകളുയം 

അറജിയലട്ട. വജിജകോനയം ലവളജിചമകോണത്ത് വജിദേദകോലെയയം വജിജകോന ലവളജിചതജിലന 

ഉറവജിടെവുയം അറജിവജിലന പ്രകകോശവകോഹകരകോയജി ഓകരകോ വജിദദകോര്തജിയുയം 

കലെകോകതജികലെകജിറങ്ങകോന് സജ്ജമകോകലട്ട എന്നത്ത് പ്രകോര്തജിക്കുന 

ആശയംസജിക്കുന.സമഗ്രമകോയ വളര്ചയജിലൂലടെ കലെകോകതജിലന ലവളജിചമകോയജി 

പ്രകകോശജിക്കുവകോന് ഈ വജിദേദകോലെയയം കുട്ടജികള്ലകനയം 

കകോരണമകോകുനണത്ത്.ചെജിനകള് സസ്വപ്നങ്ങളജിതകലെക്കുയം കഭകോദേദങ്ങളജികലെക്കുയം 

നയജിക്കുമകോള് കുട്ടജികള് ഉന്നതമകോയ ഗര്ശനങ്ങള് ഉള്ളവരകോയജി തനീരയം 

കകവലെയം പുസ്തപപഠനയം എന്നതജിലപരജി 

ജനീവജിതവജിജയതജിനുതകുന്ന ജനീവജിത തപസദകള് സസ്വകോയതമകോകജിലകകോണത്ത് 

വനീടെജിനുയം നകോടെജിനുയം കലെകോകതജിനുയം മജികച സയംഭകോവനകള  നല്കുന്ന വജിശസ്വ 

പസൗരനകോരകോവുകകോനത്ത് എല്ലകോവജിദദകോര്തജികള്ക്കു സകോധജികലട്ട.തജിനയുലടെ 

കരങ്ങള് ശക്തജി ആര്ജജിച്ചുലകണജിരജിക്കുന്ന ആധുനജിക കകോലെഘട്ടതജിത്ത്  കണണയം 



കകോതയം മനസയം തറനവചത്ത് കോഗ്രതകയകോലടെ കനരജിലന, നനയുലടെ പകയം 

കചെരവകോന് നമ്മുലടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്കത്ത് കഴജിയലട്ട എന്നത്ത്  ആശയം സജിക്കുന.  

                                                                         

                                                               കസ്നേഹപൂര്വയം

ഫകോ.മകോതത കുഴുപ്പെജിള്ളജില്
(മകോകനജര്)

സനന്ദേശശം

     ലപകോത വജിദദകോഭദകോസ കമഖലെ ഒര ഉയര്ലതഴുകന്നല്പ്പെജിലന പകോതയജിലെകോണത്ത്. 

ലപകോത വജിദദകോഭദകോസ സയംരകണ യജവുമകോയജി സര്കകോരയം ജനങ്ങളുയം 

കകകകകോര്തത്ത് മുകന്നറുകയകോണത്ത്.കുട്ടജിയുലടെ സമഗ്ര വളര്ചയജില് 

ലപതവജിദദകോലെയങ്ങളുലടെ സസ്വകോധനീനയം ആര്ക്കുയം നജികഷധജികകോകജില്ല. 

കവജത്ത് ഞകോനജികയം, കലെകോകകോയജികയം, സകോയംസകോരജികയം, ആതനീയയം, ആകരകോഗദയം, 

രകോഷനീയയം, എന്നനീ കമഖലെകളജില് എല്ലകോയം മുന്നറയം നടെത്തുവകോന് 

ലപകോതവജിദദകോലെയങ്ങള് സഹകോയജിക്കുന.എല്ലകോകുട്ടജികളയം മൂലെദ കബകോധതജിലയം 

ജനീവജിത ദേര്ശനങ്ങളജിലയം അധത്ത്ഷജിതമകോയവജിജത്ത് ഞകോനയം നുകര്ന്നത്ത് വളരലട്ട എന്നത്ത് 

പ്രകോര്തജിക്കുന. എല്ലകോവജിധ ആശയംസയുയം കനരന.

                                                                    കസ്നേഹപൂര്വയം



സകനകോഷത്ത് കജകോസഫത്ത് 
(ലഹഡത്ത്മകോസര്)

 അമമലയയളള

 കയവവയയകരരകളളൽ തയരയടരപയടളനന

 ഈണചതളചചലറളഞര ചളരളചചപയനലയരയൾ

   നഞടള തകർനര ഞയൻ ചചയദളചര

    വളടരചവയ നന എനന ജനവളത ഭയഷനയ?

  ഓലയരള ഞയരയയണവരള കയഞളരതളനന

  ചചളയളൽനവചവ നമളചര തളരളനഞയരയൾ

   ആതവയനത ചനതവരള തരറനര ചചയദളകരനര

    ഏതര കടലളൽ എറളഞര നന ഭയഷനയ?

  വനണപചവളനന ശളരസവ ചചയദളകരനര?

  പവചരമസളഗനതയതപസവ ചചയതളകചച?

  ചളതവരചയയഗതളൽ നഭസവ ചചയദളകരനര?

  നനഞവചതരകകനവചവ ചചയദളചര?

   പയടരള പളശയചവ ശപളചര ചചയദളകരനര?

 പരഷകതഴചര ചചയദളകരനര?

 എവളനട എവളനട

സഹവയപരതവരളമലയയളള

 എവളനട എവളനട

സവചനഹപചരവണമയലയയളള

 എവളനട എവളനട

അമമലയയളള

 സരഖവരള ദരദഖവരള



  നളതവയ സരഖള ഞയനയഗവരഹളകരനളലവല

നളതവയദരദഖവരളആഗവരഹളകരനളലവല

  സരഖദരദഖങൾ തൻ കണരനപയതളകളള

   ചലകവ ജനവളതമരഗള നയള തരറകരനര

  സരഖദരദഖങൾ തൻ മധരരസമയഗമതയലള

 ജനവളനത പരളപചർണമലവചലയ

  ചമഘതയൽ മറയരന ചനവരനരള

   പളനന ചനവരനയൽ മറയരന ചമഘവരള

  അതളദരദഖതയൽ ചലയകള വളഷമളകരനര

 അതളസരഖതയൽ വളഷമളകരനര

 മനരഷവയജനവളതള പങരനവയവകരചമ

 സരഖദരദഖങൾസരഖതയൽ

  നളരതറസരഖള ചവദനയജനകള

 നളരനരദരകവരള ചവദനയജനകള

  സരഖദരദഖങൾ തൻ രയപകലരകളളൽ

ഉറങളയരണരരനനചലയകജനവളതള

   ഏതവ പവരഭയത സനവയയരനട മരറള

വളഹയരസമയഹയരതളനയലളളഗനതളൽ

 നളതവയസവചമരവരള കണനരരനളറഞ

  വധയനമയണന മയനരഷയജനവളതതളനരളതവ

നയറയണതരപവരയനൻ



 നയറയണതര പവരയനനവ

നയറയണതരണയയളരരനര

 നലവനലയരര പയർനതയണവ

 നലവല കയനലയനരചളയൻ

മനരകയയനലയനരചളയൻ

മയതരകയലരനണനടകരള

 എനളനനനതനയണനരള ചചയദളചയനലയപവരയനയ

 ഓർതലയവകളരരതയലവ ചവണവനരള

അതൽനലവലതയനണങളൽ

നയമതരകൾചപയലരചമ

ധയരയളമയനണനരമരതനടരള

  കയലളനരനമതരള തലയവകര പവരയനരള

  വരനനനയണവ കയരണളനമനര ചചയദളകരകളൽ

  കയലളനരപവരയനരള തലയവകരനമനതരള വര

തയകരവയനയനണനരനമയതതനയളടരള

 നയറയണതരണയയ പവരയനനവ

 നലവനലയരരപവരയനൻ പഴപവരയനൻ

 നലവനലയരരപവരയതയണവ നപരരപവരയനൻ

പരസകള



 അകരതരമളനലയനവ എതളചനയകള

 ഞയനറളവളനനആഴതളചലകളറങള

പരസകതയളളൽമയങരന

 സതവയമയളഈ

 അകരങൾ പതളചളടരനര

 അറളവയണവ ചലയകള

അറളവയണരഭയഷ

  ഈപരസകങൾ പകർനളടരനര

 ചലയകതളനവ സതവയള

 അറളവളൻനളറങളരളഈ

 പരസകങൾ പകർനളടരനര

 ഓചരയചരയ തയളളലരള

  അറളവളനന നളറവയയഈ

 പരസകങൾ നളറഞളടരനര

 അറളവളനന നൽകള

 ചസഹവരള നൽകള

  ഉയർചയരള നൽകള നന

വനളടരനര

  ഈചദവചലയകള വളർനളടരനര

  ഈചദവചലയകള വളർനളടരനനര

പൂ നപപോലലെ പൂമപോറ



പൂവുകള്കതകോറുയം പറജിനടെക്കുയം
സുനരജിയകോലയകോര പൂമകോറ

കചെകലെറുന്നനീ വര്ണ്ണചെജിറകുകള്
എങ്ങലനകജിട്ടജി പറയകോകമകോ?

പവജിഴക്കൂട്ടജിനുളളജില് ചുമകോ
കജിടെനറങ്ങജി പലെനകോള് ഞകോന്!
ആകരകോ കകോണകോ വജിരലകളകോകലെ
ചെജിറകുകള് തന്നജിതന്നതകല്ലകോ

മഴവജില്ലകോകണകോ പൂവുകളകോകണകോ
അറജിയകോനത്ത് പകോടെജിലല്ലന്നകോലയം

എലന്നകണകോല് പൂവജില്നജിനയം
പറനകപകോകുയം പൂ കപകോലലെ!



ആല്ലക്കെമമിസമിലലെ ലമപോഴമിമുത്തുകള

1. സഫലെമകോകകോന് തകവണ്ണമുലള്ളകോര സസ്വപ്നയം       
മനസജിലണകോകുകമകോലഴ ഝനീവജിതയം അര്ഥപൂര്ണമകോകൂ.

2. ഒരകോളത്ത് ആകരകോ എകനകോ ആകലട്ട,എലനങജിലയംലമകോന്നത്ത് 
പൂര്ണമനകസകോലടെ തനീവ്രമകോയജി ആഗ്രഹജിക്കുനലവങജില്.

3 മനുഷദര്ലകന്തുയം കനടെകോനകോകുയം.ണനസജില് അത്രയയം 
ഉതത്ത്കടെമകോയ കമകോഹയം കവണലമനമകോത്രയം.

4.കലെകോകതജില് എല്ലകോവരത്ത്ക്കുയം ഒരകപകോലലെ മനസജിലെകോകകോന് 
കഴജിയുലന്നകോരഭകോഷയുണ.ഉതകോഹതജിന,കസ്നേഹതജിന,ഉകദശശ
ദജിയുലടെ ഭകോഷ.

5. ഓകരകോ ദേജിവസതജിനുമുണത്ത് അതജികനതകോയ വജിസ്മയങ്ങള്.

6. ആതകധരത കകമുതലെകോയവര്കക പ്രകൃതജിയുലടെ 
മനസറജിയകോന് കഴജിയ.

7. സ്നേഹയം മനുഷദനജിലലെ നനലയ ഉകതജജിപ്പെജിക്കുന

ഈ ജനീവജിതകഥ പറയകോന് 



ലവറുലമകോര പജിടെജി
വകോക്കുകള് മകോത്രയം

ഈ സകോഗര നനീലെജിമയകോലക
കകകോരജിലയടുകകോന്

 കുറജിലയകോരളുക്കുകള് മകോത്രയം
ഇലതപൂര്ണ്ണതലയന്നറജിയുകമകോഴുയം

മജിയസസ്വസത
അകഥ പറയകോന് വകോക്കുകള് കതടെജി
അകടെല് നനീലെജിമ കകകോരജിപ്പെകരകോന്

ലചെപ്പുകള് കതടെജി
സര്ഗസപരദയജില് മുഴുകുലമകോരസസ്വ

സതയജില്
ഞകോലനന് സസ്വസത കതടുന

                                             

                                                        (കതകോന്നദകരങ്ങള്) ഒ.എന് വജി കുറുപ്പെത്ത്



ആകവകോ എനജികറജിയജില്ല

       ഏകതകോ കലെകോകതത്ത് ഉറങ്ങജികജിടെക്കുന്ന നമള് കകോണുന്ന  സസ്വപ്നമകോകണകോ 

ഈ ഭുമജിയജിലലെ നമ്മുലടെ ജജിവജിതയം. ആകവകോ എനജികറജിയജില്ല ? ആ കലെകോകയം 

സസ്വര്ഗമകോയജിരജിക്കുകമകോ ? അതയം എനജികറജിയജില്ല. കകോറയം മഴയുയം ഇടെജിയുയം മജിന്നലയം 

ഉളള രകോത്രജികളുയം ലതളജിഞ്ഞ പകലകളുയം ഒലക സസ്വപ്നമകോകണകോ ? എലന അമ 

പറഞ്ഞുതന്ന കഥകള് കകട്ടത്ത് ഞകോന് ഉറങ്ങജിയകതകോ, അതയം സസ്വപ്നകമകോ? 

കകോസുകളജില് മതരജിച്ചുപഠജിചതയം ഒഴജിവുസമയങ്ങളജില് ലസകോറ പറഞ്ഞതയം 

കവകുകന്നരയം അവജിടെവജിലടെ ലവയജില് ലവട്ടയം വനീണ വഴജിയജിലൂലടെ നടെന്നത്ത് 

വനീടെണഞ്ഞതയം ഒലകയുയം സസ്വപ്നമകോലണങജില് ഞകോനകോരകോണത്ത് 

ഇലതവജിലടെയകോണത്ത്?  ആകവകോ എനജികറജിയജില്ലത്ത്. 

കഥ



 ഈ ജനീവജിതകഥ പറയകോന്

ലവറുലമകോരപജിടെജി

വകോക്കുകള് മകോത്രയം

ഈ സകോഗരനനീലെജിമയകോലക

കകകോരജിലയടുകകോന്

കുറജിലയകോരളക്കുകള് മകോത്രയം

ഇലതനപൂര്ണതലയന്നറജിയുകമകോഴു

മജിയസസ്വസത

അകഥ പറയകോന് വകോക്കുകള് കതടെജി

സര്ഗസപരദജില് മുഴുകുലമകോരസസ്വ

സതയജില്

ഞകോലനന് സസ്വസതകതടുന. 

Taj Mahal

You knew emperor of India, Shah Jahan,

That life, youth, wealth, renown



All float away down the stream of time

Your only dream!

Was to preserve forever your heart's pain

The harsh thunder of imperial power

Would fade into sleep!

Like a sunset's crimson splendour

But it was your hope!

That at least a single, eternally-heaved-sigh would stay

to grieve the sky.

Though emeralds, rubies, pearls are all!

But as the glitter of rainbow tricking out empty air

And must pass away

Yet still one solitary tear

Would hang on the cheek of time

In the form

Of this white and gleaming Taj Mahal.

Two Funny,Little Red Apples

Two funny,little red apples

Fell from a tree one day



Both small apples rolled and rolled

Till they got far away

They rolled into a big green yard

Right past three white dogs

They rolled right past a cold blue lake

And over four brown logs

They didn't stop they kept ongoing

Fast as a  speeding train

Until they felt some small wet drops

Fell from the dark sky as rain

They rolled into a pretty new house

Where a kind lady made them dry

Then she put the two clean re apple s

Into her fruit salad!!!

NATIONAL EMBLEMS

Country Emblem

Australia Kangaroo



Canada White lily

Denmark Beach

England Rose

France Lily

Germany Cornflower

India Lioned Capital

Iran Rose

Ireland Shamrock

Italy White lily

Japan Chrysanthemum

Pakistan Crescent

U S A Golden Rod

MALAYALAM POETS AND WRITERS

      Vallathol narayanamenon (1878-1958),also known as kerala 

vaalneeki vallathol was considered as the National Poet.Afollower of 

Gandhiji,he composed many sturggles.He was honoured by the name 



aasthaanakavi kavithilakam patmavinhushan etc..His famous poems 

included chithrayogham Achanum makkalum,shishyanum 

maknum,Ganapathi etc.Vallathol was the founder of kerala 

kalmandalam.

           Uloor S parameshwarayyar (1877-1949),more than a poet he 

was a literacyhistorian and a researcher. He was also a Sanskrit 

Scholar.He was honoured with degrees and awardsby the kings of 

Travancore and Kochi.Umakeralam,Bhakthi Deepika etc were his 

famous works.

TRICKY CAT

This is that cat,

This is is cat.



This is how cat,

This is to cat.

This is keep cat,

This is an cat.

This is idiot cat,

This is busy cat.

This is for cat,

This is fourty cat.

This is seconds cat,

This is my cat.

WE ARE THE WORLD

There comes a time when we head a certain call

When the world must come together as one

There are people dying



And it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all

We can't go no pretending day on day

That someone somewhere will soon make a change

We all are a part of the gods great big family

And the truth,you know

Love is all we need

When you are down and out,there seems no hope at all

But if you just believe there is no way we can fall

Well...well...well...

Let's realise that a change can only come

when we stand together as one



THE ENDTHE END


