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എഡഡിറററ്റോറഡിയല

           അറഡിവവ്  അദദറ്റോപകനഡില നഡിനവ്  ലഭഡിക്കുക എനതഡില
ഉപരഡിയറ്റോയഡി  സസ്വയയം  നഡിര്മഡിറക്കേണ്ടതറ്റോണണെന  തഡിരഡിച്ചറഡിവവ്
വഡിദദറ്റോഭദറ്റോസ  രയംഗണത്തെ  സറ്റോരമറ്റോയഡി  മറ്റോറഡി  മറഡിക്കേ ുന.  സറ്റോറങ്കേതഡിക
വഡിദദറയറ്റോടുള്ള  പുതുതലമുറയുണടെ  ആഭഡിമുഖദയം  പൂര്ണ്ണറതറ്റോതഡില
പ്രറയറ്റോജനണപ്പെടുത്തുനതഡിനറ്റോയഡി  ലഡിറഡില കകറവ്സവ്  എന കുടഡികളുണടെ
ഐ.റഡി.  കൂടറ്റോയ്മ റകരളത്തെഡിണല ണപറ്റോതുവഡിദദറ്റോലയങ്ങളഡില ഈ ഉറദ്ദേശ
സറ്റോകറ്റോതവ്കറ്റോരത്തെഡിനവ്  ഏണറ  യതഡിക്കുന.  ഈ  പരഡിശശീലന
സയംരയംഭത്തെഡില കവവഡിധദമറ്റോര്ന പരഡിശശീലന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളഡിലൂണടെ
കുടഡികള് കടെനറപറ്റോകുവറ്റോന് സഹറ്റോയഡിക്കുന.  ഈ സറ്റോഹചരദത്തെഡില
വല്ലന  റഡി.ണക.എയം.ആര്.എയം.വഡി.  എച്ചവ്.  എസവ്.എസവ്.  ണല  IX- ാറ്റോയം
കറ്റോസഡിണല കുടഡികള് അവരുണടെ പ്രവൃത്തെഡി പരഡിശശീലനയം മുതലറ്റോക്കേഡി ഒരു
ഡഡിജഡിറല  മറ്റോഗസശീന്  -  "പൂണമറ്റോട്ടുകള്"  എന  റപരഡില
പ്രസഡിദശീകരഡിക്കുന.  കപതൃക ഗറ്റോമമറ്റോയ ആറന്മുളറയറ്റോടെവ് റചര്നള്ള
ഈ  ഗറ്റോമ  പ്രറദശണത്തെ  കുടഡികള്  ഗറ്റോമത്തെഡിണന്റെ  സറ്റോയംസറ്റോരഡികവയം
കപതൃകവമറ്റോയ  ചഡിന്തകള്  ഇക്കേഴഡിഞ്ഞ  പ്രളയത്തെഡിണന്റെ
പശറ്റോത്തെലത്തെഡില ചഡിടണപ്പെടുത്തുവറ്റോന് ഒരു എളഡിയശ്രമയം നടെത്തുന.
കകത്തെറ്റോങ്ങു ത ന എല്ലറ്റോവര്ക്കുയം കൂപ്പുകക.
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല  റബറ്റോര്ഡവ് 
         

           ശശ്രീമതടി  അജഎം മുഹമ്മദച്ച്                         [മഹഡടിസ്ട്രസച്ച്]
           ശശ്രീമതടി ഷശ്രീല  പടി. എസച്ച്                        [സമൊഫച്ച് മസക്രട്ടറടി]
           ശശ്രീമതടി മജസടി മചെറടിയമൊന                      [എസച്ച് മഎ റടി സടി,കകറച്ച് മടിസ്ട്രസച്ച്]
           ശശ്രീമതടി പടിയ പടി. ജടി                            [ജജമൊയടിനച്ച്  എസച്ച് മഎ റടി സടി ]
           ശശ്രീമതടി വടിജയഗശ്രീത                              [കകറച്ച് മടിസ്ട്രസച്ച്]

                                                                        മമൊസര്    നജഎം         [സ്കൂള ലശ്രീഡര് ]
                                                                       കുമമൊരടി  ജരഷ്മ              [സ്കൂള ലശ്രീഡര് ]
                                                                       കുമമൊരടി ജദവടിക സടി. എസച്ച് [കടപടിഎംഗച്ച്]
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മുഖവുര

              
          മപമൊതുവടിദദമൊഭദമൊസ സഎംരക്ഷണയജ്ഞതടിമന ഭമൊഗമമൊയടി മമഹസ്കൂളുകളടില്
രൂപശ്രീകരടിചടിട്ടുള്ള  ജകരള  ഇനഫമൊസ്ട്രകച്ച്ചെര്  ആനച്ച്  മടജകമൊളജടി
ജഫമൊര്എ   ഡഡ്യുജക്കേഷന  (കകറച്ച്)  പദ്ധതടി  രമൊജദമത  ഏറവുഎം  വലടിയ  ഐടടി
കൂട്ടമൊയ്മയമൊണച്ച്.  "ലടിറടില്  മമകറച്ച്സച്ച്  "  ക്ലബഎംഗങ്ങളമൊയടിട്ടുള്ള  ഈ  സ്കൂളടിമല  9-ാമൊഎം
സമൊനജഡര്ഡടില്  പഠടിക്കുന്ന  20  അഎംഗങ്ങളുമട  കൂട്ടമൊയ്മയച്ച്  മമൊസതടില്  നമൊല
മണടിക്കൂര് വശ്രീതഎം കകറച്ച്  മടിസ്ട്രസ്സുമമൊരമൊയ  ശശ്രീമതടി മജസടി മചെറടിയമൊന,  ശശ്രീമതടി
വടിജയ ഗശ്രീത എഎം.  ബടി  എന്നടിവര് ഐ ടടി  പരശ്രീശശ്രീലനഎം ഉറപമൊക്കുന.  വടിവടിധ
മത്സരങ്ങളക്കേച്ച് സ്കൂള തലതടിലഎം ജടില്ലമൊതലതടിലഎം കുട്ടടികള തടിരമഞ്ഞെടുക്കേമപട്ടു.
സ്കൂളടിമല  ഹമൊര്ഡച്ച്  മവയര്  പരടിപമൊലനഎം,  രക്ഷകര്തമൊക്കേളക്കുള്ള  കമമ്പ്യൂട്ടര്
സമൊക്ഷരത,  ഏകജമൊലകഎം  മഹല്പച്ച്മഡസച്ച്,  ഡടിജടിറല്മമൊപടിഎംഗച്ച്,  കസബര്
സുരക്ഷമൊപരടിജശമൊധനയഎം,  ജബമൊധവല്ക്കേരണവുഎം,   സ്കൂള  വടിക്കേടി  വടിവരങ്ങള
ജചെര്ക്കേല്  ഇവ  ഈ  കൂട്ടമൊയ്മയമട  ജനതൃതത്വതടില്  നടന വരുന  എന്നതച്ച്  ഈ
സസ്കുൂളടിനച്ച്  അഭടിമമൊനകരമമൊണച്ച്.  പതനഎംതടിട്ട  ജടില്ലയടിമല  ഉളനമൊടന  പജദശമമൊയ
വല്ലന  എന്ന  മകമൊച്ചു  ഗമൊമതടിമല  ഈ  സ്കൂളടിനച്ച്  ജവണ്ടുന്ന  കകതമൊങ്ങുകളുഎം
കരുതലകളുഎം സസൗകരദങ്ങളുഎം തരുന്ന മപമൊതു വടിദദമൊഭദമൊസ വകുപച്ച് എന്തുമകമൊണ്ടുഎം
അഭടിനന്ദനഎം  അര്ഹടിക്കുന  .  മപമൊതു  വടിദദമൊഭദമൊസ  സഎംരക്ഷണ  യജ്ഞതടിമന
ഭമൊഗമമൊയടി ഈ കുരുനകള മമൊറുന്നതടില് ഞങ്ങള അഭടിമമൊനഎം മകമൊള്ളുന. 

                                                                                             
                                                                                               മമൊജനജര് 

 
ശശ്രീ  അനവര് മുഹമ്മദച്ച് 
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i

ആശശംസകള

               ലടിറടില് കകറച്ച് ക്ലബഎംഗങ്ങളമൊയടിട്ടുള്ള ഈ സളടിമല കുട്ടടികള
മമൊസഎം നമൊലച്ച് മണടിക്കൂര് ഐ ടടി പരശ്രീശശ്രീലനഎം ഉറപമൊക്കുന. സമൂഹതടിനച്ച്
ആവശദമമൊയ  ഐ  ടടി  ജസവനങ്ങള  വടിജയകരമമൊയടി  ഈ  അഎംഗങ്ങള
നടതടിവരുന.  കകറച്ച്  മടിസ്ട്രസ്സുമമൊരമൊയ   ശശ്രീമതടി  മജസടി  മചെറടിയമൊന,
ശശ്രീമതടി  വടിജയഗശ്രീത  എഎം  ബടി  എന്നടിവര്  സ്തുതദര്ഹമമൊയടി  ഈ
യൂണടിറടിമന ചുമതല നടിര്വ്വഹടിക്കുന.  മഎ ടടി  ജസവനങ്ങള കുട്ടടികള
വഴടി  നല്കമൊന  ഇതടിലൂമട  കഴടിയന  എന്നതടില്  ഞങ്ങള
അഭടിമമൊനടിക്കുന.   ഇതടിനു  ജവണ്ടുന്ന  കകതമൊങ്ങല്  നല്കുന്ന
ബഹുമമൊനമപട്ട വടിദദമൊഭദമൊസവകുപടിനുഎം ,  മഎ ടടി  @ സ്ക്കൂള തടിരുവല്ലയഎം  ,
ജകമൊ-ഓര്ഡടിജനറര്മമൊര്ക്കുഎം  എല്ലമൊവടിധ  ആശഎംസകള  ജനരുകയഎം
കുട്ടടികളുമട  ''  ഡടിജടിറല്  മമൊഗസശ്രീന''  എന്ന  ഈ  മകമൊച്ചു  സഎംരഎംഭമത
അഭടിനന്ദടിക്കുകയഎം മചെയ്യുന.

                                                                              പടിനസടിപമൊള
                                                                  അജഎം മുഹമ്മദച്ച്
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സസ്കൂളളിനന്റെ ചരളിതത
      
       വളിദദദ്യാലയ  മമുറ്റനത്തെ  മരത്തെണലളില്  അധദദ്യാപകന
കമുടളികനള പഠളിപളികമുന്നതളിനളിടയളില് ചചദ്യാദളിചമു. 
എനദ്യാണണ് തണല്?
കമുടളികള്  അല്പചനരത  നളിശബ്ദരദ്യായളി.  പളിനന്ന  ഉത്തെരങ്ങള്
വളിരളിഞമു-

                     കമുളളിരദ്യാണണ് തണല്.
                     ആശശദ്യാസമദ്യാണണ് തണല്.
                     കമുടയദ്യാണണ് തണല്.
                     തണമുപദ്യാണണ് തണല്.

ചവറളിട  ഒരമു  ശബ്ദത  ചകടമു  -  "ഈ  മരത  ഏറ്റ  നപദ്യാളമുന്ന
നവയളിലദ്യാണണ് തണല്”. എലദ്യാവരമുത ചസ്നേഹദ്യാദരങ്ങചളദ്യാനട മരനത്തെ
ചനദ്യാകളി.  തങ്ങള് ഓചരദ്യാരമുത്തെര്കമുത ചവണളി മരത സഹളികമുന്ന
നവയളിലദ്യാണചലദ്യാ തണല്.

വലനയമുനടയമുത  ഒരമു  നദ്യാടളിനന്റെയമുത  തണല്മരമദ്യായ  ഈ
വളിദദദ്യാലയത്തെളിന്റെ ചരളിതവഴളികളളിലസ്കൂനട നമമുകണ്സഞ്ചരളികദ്യാത.    

ഇവളിനടയമുള  ഫലഭസ്കൂയളിഷ്ഠമദ്യായ  നളിലങ്ങള്  ആനകളമുനട
വളിഹദ്യാരചകന്ദ്രമദ്യായളിരമുന്നചത!.  'വലദ ആനകളമുനട നദ്യാടണ് '
ആണണ് 'വലന' യദ്യായളി മദ്യാറളിയനതന്നദ്യാണണ് പഴമകദ്യാര് പറയമുന്നതണ്.

വളിദദദ്യാഭ ദദ്യാസത്തെളില്  തതീര്ത്തെമുത  പളിചന്നദ്യാകത  നളിന്നളിരമുന്ന
വലനയളിലമുത  പരളിസരത്തെമുമമുള  ജനങ്ങള്കണ്  ഏറ്റവമുത
നമചനപടതമുത  സസൗജനദവമുമദ്യായ  വളിദദദ്യാഭദദ്യാസത  നല്കമുക  എന്ന
മഹതണ് ലകദചത്തെദ്യാനട ശതീ.  ടളി.  നക.  എത.  റദ്യാവമുത്തെര് അവര്കള്
1954-ല് അപര് പപ്രൈമറളിയദ്യായളി നമമുനട സസ്കൂളളിനണ് തമുടകമളിടമു.
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അചദ്ദേഹത്തെളിനന്റെ  പ്രൈയത്നത്തെളിനന്റെയമുത  തദദ്യാഗത്തെളിനന്റെയമുത
ഫലമദ്യായളി,  ജനങ്ങള്  സദ്യാമസ്കൂഹളികമദ്യായമുത   സദ്യാമ്പത്തെളികമദ്യായമുത
പളിചന്നദ്യാകദ്യാവസ്ഥയളില്  കഴളിഞളിരമുന്ന  ഒരമു  കദ്യാലഘടത്തെളില്
അചദ്ദേഹചത്തെദ്യാനടദ്യാപത  നളിന്ന  പമുചരദ്യാഗമചനദ്യാല്കകൃഷ്ടരദ്യായ
കരപ്രൈമദ്യാണളിമദ്യാര്  നദ്യാടളിനന്റെ  പമുനരമുദദ്യാരണത്തെളിനദ്യായളി
മമുന്നളിടളിറങ്ങളിയതളിനന്റെ ഓര്മകമുറളിപദ്യാണണ് ഈ സസ്കൂള്. 
        കദ്യാടമുപ്രൈചദശമദ്യായളികളിടന്നളിരമുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെണ് ഈ
വളിദദദ്യാലയത  വന്നതണ്,  തചദ്ദേശവദ്യാസളികള്കണ്,  പ്രൈചതദകളിചണ്
നപണ്കമുടളികള്കണ്  ഏറ്റവമുത  അനമുഗ്രഹമദ്യാനയന്നണ്  ഇചപദ്യാഴമുത
പഴമകദ്യാര് പറയമുന്നമു.  യദ്യാതദ്യാ സസൗകരകൃത്തെളിനന്റെ അഭദ്യാവത മസ്കൂലത
പഠനത  വഴളിമമുടളിനളിന്ന  ഒരമു  സമസ്കൂഹത്തെളിനണ്  മമുനപളില്
തമുറന്നമുകളിടളിയ  അനമുഗ്രഹത  തനന്നയദ്യായളിരമുന്നമു  ഈ  സസ്കൂള്.
നദ്യാനദ്യാജദ്യാതളി  മതസ്ഥരമുത,  സമസ്കൂഹത്തെളിനന്റെ  വളിവളിധ
ചശണളികളളിലമുമമുള  വളിദദദ്യാര്ഥളികള്  ഈ  വളിദദദ്യാലയത്തെളിലസ്കൂനട
അറളിവളിനന്റെ  ചലദ്യാകത്തെളിചലകണ്  കടന്നമുവന്നമു.  മതസസൗഹദ്യാര്ദ്ദേത
എത  അനചസദ്യാനട  നളിലനളില്കമുന്നമു  നമമുനട  നദ്യാടളില്
എന്നതളിനന്റെ സദ്യാകദപതമദ്യാണണ് ഈ സസ്കൂള്. 
     
    പത്തെനതതളിട,  ആലപമുഴ  ജളിലകളമുനട  അതളിര്ത്തെളിയളിലദ്യാണണ്
വലന  എന്ന  ശദ്യാനസമുന്ദരമദ്യായ  ഗ്രദ്യാമത.  നചങ്ങന്നസ്കൂരണ്-
കളിടങ്ങന്നസ്കൂര് ചറദ്യാഡമുത,  പളിഐപളി കനദ്യാലമുത സസ്കൂളളിനണ് അതളിരമുകള്
ഇടമുന്നമു.  ചലദ്യാകപ്രൈശസ്തമദ്യായ  ആറനമുള  കണദ്യാടളിയമുനടയമുത,
ഉതകൃടദ്യാതളി  വളതകളളിയമുനടയമുത  ഈറ്റളിലമദ്യായ  ആറനമുളയളിചലകണ്
ഈ  സസ്കൂളളില്നളിന്നണ്  ചകവലത  5 കളിചലദ്യാമളിറ്റര്  മദ്യാതചമയമുളമു.
ചകരളത്തെളിനല  രണദ്യാമനത്തെ  ഏറ്റവമുത  വലളിയ  ചകദ്യാളനളിയദ്യായ
എഴളികദ്യാടണ്  ഹരളിജന  ചകദ്യാളനളി  സസ്കൂളളില്  നളിന്നണ്  3  കളിചലദ്യാമതീറ്റര്
അകനല നളിലനകദ്യാളമുന്നമു. 
  
                                            ചദവളിക സളി എസണ്
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അമ്മ
ആരരരോരുമമിലരോത്ത  പപെണ്കമിടരോരവേ നന-

അമ്മപയെ രതേടുന്നു ഇന്നു നനയയും 
അറമിവേമിനരോയെമി അക്ഷരയും പചരോലമിത്തരുന-

രനരമിപന്റെ വേഴമികരോടമിയെരോകരോനയും
 ആരുണണ്ട് ഇവേള്കമിനമി ആരുണണ്ട്-
ഒരു തുളമികണ്ണുനനര് ഇറമിറണ്ട് വേനഴുന്നു

സങ്കടയും പകരോണണ്ട് കകത്തരോങരോയെമി-
ഒരു വേരോകണ്ട് പചരോലമി പെറഞ്ഞുതേരരോന് 
ആരുണണ്ട് ഇവേള്കമിനമി ആരുണണ്ട്
രസ്നേഹയും എപന്തെനറമിയെരോപതേ ഒരു-

പെറയും കുടമികള് രകഴുന്നു 
പെച്ചപുതേപമിന്  മടമിത്തടമിലരോയെമി-
അമ്മപയെ രതേടുന്നു നനയയും 

ആരരരോരുമമിലരോത്ത പപെണ്കമിടരോപവേ നന-
അമ്മപയെ രതേടുന്നു ഇന്നുനനയയും 

      
                                                                         
                                                                 ആദമിതേത

                                                                  കരോസണ്ട്  IX
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ആതമൊവച്ച്
      അജമരടിക്കേ എന്ന രമൊജദതടിമല ഹൂസണ് എന്ന സ്ഥലതടില്
ആരുഎം  പജവശടിക്കേമൊത ഒരു  ജതമൊട്ടമുണമൊയടിരുന.  കമൊടുജപമൊമല
പന്തലടിച്ചുനടില്ക്കുന്ന മരങ്ങള.  ഇതടിമനമയല്ലമൊഎം നടുവടിലമൊയടി ഒരു
ബഎംഗമൊവച്ച്.  അങ്ങമനയടിരടിമക്കേ  ഒരു  ദടിവസഎം  മസൗറശ്രീസച്ച്  ജഗമൊസച്ച്
എന്ന ഒരു മനുഷദന അവടിമട സന്ദര്ശടിക്കേമൊന എതടി.  മസൗറശ്രീസച്ച്
ഒന ശദ്ധടിച്ചു ജനമൊക്കേടി.അതമൊ ഒരു ബഎംഗമൊവച്ച്.  ഇന്നടിവടിമട തങ്ങമൊഎം
എന്നച്ച്  അയമൊള  വടിചെമൊരടിച്ചു.അയമൊള  ബഎംഗമൊവടിമന  ഉള്ളടിജലക്കേച്ച്
കടന.  ഒരു  വലടിയ  ഹമൊള.  മുകളടിജലക്കേച്ച്  പടടികള.  അയമൊള
മുകളടില്  ഒരു  മുറടിയടില്  കടിടന.പമൊതടിരമൊതടി  കഴടിഞ.  എങ്ങുഎം
നടിശബ്ദത.  മപമട്ടന്നമൊണച്ച്  ഒരു  അലര്ച  ജകട്ടതച്ച്.മുകളടിമല
അരമനയടില്  നടിന്നമൊണച്ച്  അലര്ച.  അയമൊള  അരമനയടിജലക്കേച്ച്
നടന. അരമന പതടിമയ തുറന. മപമട്ടന്നച്ച് വവ്വമൊലകള പറക്കേമൊന
തുടങ്ങടി.  മചെന്നമൊയളുമട  ഓരടിയടിടലഎം  തുടങ്ങടി.  അയമൊള  മഞട്ടടി
വടിറചച്ച് അരമനയടിജലക്കേച്ച് കയറടി.  തമൊജഴക്കേച്ച് ഒരു തുരങ്കേഎം ജപമൊമല.

അയമൊള  തുരങ്കേഎം  തുറന്നജപമൊള  തമൊജഴക്കേച്ച്  പടടികള.  അയമൊള
പടടികള  ഇറങ്ങമൊന  തുടങ്ങടി.  തമൊമഴ  എതടിയജപമൊള  അയമൊള
ഉറമക്കേ അലറടി. 
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ഒരു മപണ്കുട്ടടി കയറടില് മകട്ടടി തൂങ്ങടിക്കേടിടക്കുന.  മപമട്ടന്നച്ച് ആ
മപണ്കുട്ടടി ചെമൊടടി അയമൊളുമട ജനര്ക്കേച്ച് വന.  പമൊലടിമന നടിറമുള്ള
മുഖഎം.  മചെന്നമൊയളുമട  കണ്ണുകള  ജപമൊമല  ചുവന്ന  കണ്ണുകള.രണച്ച്
പല്ലുകള  മവളടിയടിജലക്കേച്ച്  കൂര്തടിരടിക്കുന.അയമൊളുമട  ജനര്ക്കേച്ച്
വന.  അയമൊള  അലറടിമക്കേമൊണച്ച്  ചെമൊടടിമയഴുജന്നറ.  അജപമൊഴമൊണച്ച്
അറടിയന്നതച്ച്  തമൊന  കണമതമൊരു  സത്വപ്നമമൊമണന്നച്ച്.  മസൗറശ്രീസച്ച്
ജനമൊക്കേടിയജപമൊള ജനരഎം മവളുത.  അയമൊള ഒട്ടുഎം തമൊമസടിയമൊമത
ആ ബഎംഗമൊവടില് നടിന്നച്ച് പുറമപട്ടു.  ആ ബഎംഗമൊവടില് ശരടിക്കുഎം ഒരു
മപണ്കുട്ടടിയമട  ആതമൊവച്ച്  ഉണച്ച്.  എന്നമൊല്  ഇനവമര  ആരുഎം
ബഎംഗമൊവടില്  മചെന്നടിട്ടടില്ല.  എന്നമൊല്  ഇനഎം  അവടിമട  ആ
ബഎംഗമൊവടില്  മപണ്കുട്ടടിയമട ആതമൊവച്ച് ജശ്രീവടിക്കുന.  ആമരജയമൊ
ജതടടിമക്കേമൊണച്ച്.......... 

                                                                                                        പടിയങ്കേ
                                                                                                        ക്ലമൊസച്ച്  IX
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                                    ആറന്മുള

              ജകരളതടിമല പതനഎംതടിട്ട ജടില്ലയടില് സ്ഥടിതടിമചെയ്യുന്ന കപതൃകഎം 
തുളുമടി നടില്ക്കുന്ന ഗമൊമമമൊണച്ച് ആറന്മുള.

                                 ഭമൊരതതടിമല 108 കവഷ്ണവ ജക്ഷതങ്ങളടില് പസടിദ്ധമമൊണച്ച്
ആറന്മുളയടിമല  പമൊര്ത്ഥസമൊരഥടി ജക്ഷതഎം. പമമൊനദടിയമട മജനമൊഹമൊരടിതയടില് 
പമമൊനദടിയമട തശ്രീരതച്ച്  ആറന്മുള ശശ്രീ പമൊര്ത്ഥസമൊരഥടി ജക്ഷതഎം. 

തടിരുവമൊറന്മുളയപമന  പതടിഷമൊസങ്കേല്പഎം ചെതുര്ബമൊഹുവമൊയ മഹമൊവടിഷ്ണുവമൊണച്ച്.
                         ആറന്മുളയച്ച് ആറന്മുള എന്ന ജപരു കടിട്ടമൊന കമൊരണഎം മഹമൊഭമൊരത 
യദ്ധസമയതച്ച് ശശ്രീകൃഷ്ണന ആറന്മുളയടില് വരുകയഎം  ഇജപമൊള ആറന്മുള ജക്ഷതഎം 
നടിലമകമൊള്ളുന്ന സ്ഥലജതക്കേച്ച് ജപമൊകമൊന ജവണടി പമമൊ നദടിയടില്ക്കൂടടി ആറച്ച് മുള 
മകമൊണച്ച് ഒരു ചെങ്ങമൊടഎം മകട്ടടി വന എന്നമൊണച്ച് ഐതശ്രീഹദഎം. അങ്ങമന ആറച്ച് 
മുളയടില് നടിന്നമൊണച്ച് ആറന്മുള എന്ന ജപരച്ച് പടിറന്നമതന്നച്ച് വടിശത്വസടിക്കുന.

                                                                                അല് അമശ്രീന

                                                              ക്ലമൊസച്ച്  IX 
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ഒരുമയമട ജനത
      അപ്പു തജലദടിവസഎം സ്കൂളടിമല സത്വമൊതനദദടിനപരടിപമൊടടികള സത്വപ്നഎം
കണച്ച്  ഉറങ്ങുകയമൊയടിരുന.  അങ്ങമന  അപ്പു  പഭമൊതതടില്  ജനരമത
ഉണരുകയഎം മചെയ. അജപമൊള കുമറയമൊളുകള അലര്ചകളുഎം വടിളടികളുമമൊയടി
ഓടുന്നതച്ച് അപ്പു കണ്ടു.ആ സമയതമൊണച്ച് അപ്പുവടിമന  അയല്ക്കേമൊരനമൊയ
ശങസ്കുൂണടിജചട്ടന ഓടടിവരുന്നതച്ച് അപ്പുകണതച്ച്.  അപ്പുജചെമൊദടിച്ചു 
എന്തമൊ മകമൊജചട്ടമൊ എല്ലമൊവരുഎം ഓടുന്നതച്ച്?  
നശ്രീ  അറടിഞ്ഞെടില്ലജയമൊ  അപ്പുറമത  കരയടില്  ശങ്കേരനകുട്ടടി  ജചെട്ടമന
പറമടിലഎം,വയലടിലഎം എല്ലമൊഎം മവള്ളഎം കയറുന. 
അജപമൊള  അപ്പുവടിമന  ഹൃദയഎം  ഒന്നച്ച്  നടുങ്ങടി  തനടിക്കേച്ച്  ഇന്നച്ച്  സ്കൂളടില്
സത്വമൊതനദദടിനഎം ആജഘമൊ ഷടിക്കേമൊന ജപമൊകമൊന കഴടിയടില്ല.  അപ്പുവടിഷമടിച്ചു.
മമൊനഎം  കറുതച്ച്  കമൊര്ജമഘങ്ങള  മൂടടിമക്കേട്ടടി  മഴ  കനതച്ച്
മപയ്യുനണമൊയടിരുന.  അങ്ങുമടിങ്ങുമമമൊമക്കേ  ആളുകളുമട  അലയഎം,  മറ
മൃഗങ്ങളുമട  ശബ്ദജകമൊലമൊഹലങ്ങളുഎം  ജകളക്കേമൊന  കഴടിഞ.  പമക്ഷ
അപ്പുവടിമന വശ്രീട്ടടില് ആരുഎം തമന വശ്രീടച്ച്  മവള്ളമപമൊക്കേതടില് ഇടടിഞ
ജപമൊയടി എന്നച്ച് അറടിഞ്ഞെടില്ല.  അജപമൊള തമന്ന അപ്പു വശ്രീട്ടടിജലക്കേച്ച്  ഒമൊടടി.
പമക്ഷ വഴടികള മവള്ളതമൊല് വലയഎം മചെയടിരുന. അപ്പു അവടിമട നടിന്നച്ച്
അലറടിക്കേരഞ.  ആ  സമയതമൊണച്ച്  മുക്കുവന  ഖമൊദര്  ആ  ശബ്ദഎം
ജകട്ടുമകമൊണച്ച് വള്ളതടില് വന്നതച്ച്. 
എന്തുവമൊ അപ്പുക്കുട്ടമൊ കരയന്നതച്ച്? 

അപ്പു വടിറങ്ങലടിച ശബ്ദതമൊല് പറഞ. 

ഖമൊദറടിക്കേമൊ എമന വശ്രീടച്ച് മുങ്ങടി. 
എമന പടചവമന അപ്പുവടിമന വശ്രീടച്ച് മുങ്ങടിജയമൊ? 

മകമൊഴപമടില്ല ജമമൊജന. 
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എല്ലമൊഎം  പടജചമൊനശരടിയമൊക്കുഎം  എന  പറഞ  മകമൊണച്ച്  രണ്ടുജപരുഎം
അവമന  വശ്രീട്ടടിജലക്കേച്ച്  ജപമൊയടി.  അജപമൊജഴക്കുഎം  അപ്പുവടിമന  വശ്രീടടിമന
ജമല്ക്കൂര  ഭ സ്കുൂമടിയടില്  പതടിചടിരുന.  അപ്പുജതമൊരമൊത  കണ്ണുകളമൊല്
ആകമൊശഎം  ജനമൊക്കേടിയടിരുന.  അജപമൊഴുഎം  മഴ  തകര്തച്ച്
മപയ്യുനണമൊയടിരുന.  അങ്ങമന  ആ  വര്ഷമത  വര്ഷഎം  ജകരളമത
ഒഴുക്കേടി കളഞ്ഞെടിരുന.

                                                      

                                                                        ജടിഷ്ണു  വടി എചച്ച് 
                                                                               ക്ലമൊസച്ച് IX 
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കണെഡിക്കേറ്റോണത വന അതഡിഥഡി

എന്തടിനമൊണു നശ്രീ വന്നതച്ച് മചെമൊല്ല ുവടിന
എന്തടിനമൊണു നശ്രീ വന്നതച്ച് മചെമൊല്ല ുവടിന 
നടിമന്ന യമൊരടിവടിമട വടിളടിചതച്ച് മചെമൊല്ല ുവടിന 
നടിമന്ന യമൊരടിവടിമട വടിളടിചതച്ച് മചെമൊല്ല ുവടിന........

ഓണമമതഎം ജനരതച്ച് മുജമ
ഓണ പ്പൂക്കേള  വടിടരുഎം മുജമ 
ഓണ തമടികള പമൊറുഎം മുജമ
എന്തടിനമൊണു നശ്രീ വന്നതച്ച് മുജമ........

ഓണതപന വന്നടില്ല
ഓണപമൊട്ടുഎം പമൊടശ്രീല്ല
ഓണക്കേളടികള കളടിചടില്ല
ഓണ സദദയമുണടില്ല

വടക്കുഎം കടിഴക്കുഎം നടില്ക്കേജവ
നടുവടിലള്ള ഈ തമൊഴ്ന്നവമര 
എന്തടിനമൊണു നശ്രീ മര്ദടിചതച്ച്
എന്തടിനമൊണു നശ്രീ മര്ദടിചതച്ച്

കനത മഴയഎം മകമൊടുഎംങ്കേമൊറഎം 
ഡമൊമുകള തുറന്നച്ച് മവള്ളമപമൊക്കേഎം വന്നജല്ലമൊ
വശ്രീടുകമളല്ലമൊഎം ജപമൊയജല്ലമൊ
നമൊടുകമളല്ലമൊഎം നശടിചജല്ലമൊ

വടിത ുകള വടിതറടിയ പമൊടതച്ച്
മരണഎം മപമൊങ്ങടി വന്നജല്ലമൊ
ടമൊറുകളടിട്ട ജറമൊഡുകളടില്
മമൊലടിനദങ്ങള അടടിഞ്ഞെജല്ലമൊ   



പൂമമമൊട്ടുകള ലടിറടില് കകറച്ച്സച്ച്

                                                  
ജമൊതടിയമടില്ല  മതവുമടില്ല
കറുതവനടില്ല മവളുതവനടില്ല
മചെറടിയവനടില്ല വലടിയവനടില്ല
ഐകദമതദമുണമൊയടിവടിമടല്ലമൊഎം

നദടിമയമൊഴുകുഎം വഴടികമളല്ലമൊഎം തടഞഎം
പുഴമയമൊഴുകുഎം വഴടികമളല്ലമൊഎം തടഞഎം 
സഞമൊരജയമൊഗദമമൊഎം വഴടികമളല്ലമൊഎം അടഞഎം  
മഴയമട അവതമൊരമമൊയടി എതടിയ പളയജമ

മമൊജവലടി മന്നമന വമൊമനന ചെവടിട്ടടിതമൊഴച്ച് തടി
മമൊജവലടിനമൊടടിമന പളയഎം ചെവടിട്ടടിതമൊഴച്ച് തടി
കുറച്ചുനമൊമള നശ്രീ യണമൊയടിരുനള്ളു
എങ്കേടിലഎം പളയജമ നടിമന്ന ഞമൊന ഓര്മ്മടിക്കുഎം 
അവസമൊനശത്വമൊസഎംവജരയച്ച് ക്കുഎം.........

     
    

                                                 അനുപമ മക എസച്ച്
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വഡിവര സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദ

             വടിവരസമൊജങ്കേതടികവടിദദമൊ ജലമൊകഎം വളമര വടിശമൊലമമൊണച്ച്. അതടില് ധമൊരമൊളഎം
ജമഖലകള  ഉളമപടുന.  പക്രടിയകള,  കമമ്പ്യൂട്ടര്  ജസമൊഫച്ച് മവയര്,  കമമ്പ്യൂട്ടര്
ഹമൊര്ഡച്ച് മവയര്,  ജപമൊഗമൊമടിങ്ങച്ച്  ഭമൊഷകള,  ഡമൊറ  കണ്സ്ട്രക്ടുകള  മുതലമൊയവ
ഇതടില്മപടുഎം.  എന്നമൊല് ആ ജലമൊകഎം ഇതടില് മമൊതഎം പരടിമടിതമല്ല.  ചുരുക്കേതടില്
ഡമൊറമയ  സഎംബനടിക്കുന്നമതല്ലമൊഎം,  വടിവരങ്ങജളമൊ  (Information)  അറടിജവമൊ
(Knowledge),  ദൃഷടിജഗമൊചെരമമൊയജതമൊ  (Visual),  ശബ്ദ-ചെടിത-ചെലചടിത
മടിശടിതമമൊയജതമൊ  (Multimedia)  എല്ലമൊഎം  തമന്ന  വടിവരസമൊജങ്കേതടികവടിദദമയന്ന
പവൃതടിമണ്ഡലതടില്  (Domain)  ഉളമപടുന.  ശമൊഖകള  വളമര  വടിശമൊലമമൊയ
ഈ ശമൊസ്ത്രതടിമന ചെടില പധമൊനമപട്ട ശമൊഖകള ചുവമട ജചെര്തടിരടിക്കുന

• കമമ്പ്യൂട്ടര് ശമൊസ്ത്രഎം

• ജവളഡച്ച്  കവഡച്ച്  മവബച്ച്  

• ഇനര്മനറച്ച് 

• ഡടിജടിറല് കലബ്രറടി

• കമമ്പ്യൂട്ടര് ജപമൊഗമൊമടിങ്ങച്ച്

• ജഡറമൊ ജപമൊസസടിങ്ങച്ച് 

• ജഡറമൊജബസച്ച്  സമൊജങ്കേതടിക വടിദദ

• ക്രടിപച്ച് ജറമൊഗമൊഫടി

ഈ പട്ടടിക അവസമൊനടിക്കുന്നടില്ല. ദടിനഎം പതടി വളരുന്ന ഈ ശമൊസ്ത്രശമൊഖയമട 

സമൊദ്ധദതകള അനന്തമമൊണച്ച് . 
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                              പ്രളയയം......പ്രണെയയം

പല വഴടി  ഇതു വഴടി
ഒഴുകടിയ  ജലകണഎം
ഒരുമടിമചമൊരു  പുഴയമൊയടി

നമൊടടിമന  ജശ്രീവന  പുഴയടിലമൊയടി
ജലകണജവഗഎം മൂജടമൊടറുത
മനവുഎം  ജശ്രീവനുമമടുത
  മടിണമൊതവര്  ഒരുമടിചടിരുന

       നശ്രീയമൊണച്ച്  പളയഎം
       നശ്രീയമൊണച്ച്   പണയഎം

                                                    മസഫടിന പകമൊശച്ച്
                                                           ക്ലമൊസച്ച്  IX
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ആറന്മുളകണ്ണറ്റോടെഡി 
       ജകരളതടിമല  പതനഎംതടിട്ട  ജടില്ലയടിമല  ആറന്മുള  എന്ന  പശസ്തമമൊയ
ഗമൊമതടില് പരമരമൊഗതമമൊയടി നടിര്മ്മടിച്ചു വരുന്നകണമൊടടിയമൊണച്ച് ആറന്മുള കണമൊടടി.
രസഎം ഉപജയമൊഗടിച്ചുണമൊക്കുന്ന ദര്പണങ്ങളടില് നടിന്നച്ച് വദതദസ്തമമൊയ സ്ഫടടികതടിനു
പകരഎം   പജതദക  ജലമൊഹക്കൂട്ടടില്  ആണച്ച്  ആറന്മുള  കണമൊടടി  നടിര്മ്മടിക്കുന്നതച്ച്.
ജകരളതടിമന കപതൃകബടിഎംബങ്ങളടില് ഒന്നമൊയടി ഇതടിമന കമൊണുനണച്ച്.  മമറമൊരു
പജതദകത,  ഇതടിമന  സ്ഫടടിക  പതലമമൊണച്ച്  പതടിഫലടിക്കുന്നതച്ച്  എന്നതമൊണച്ച്.
പുരമൊതനമമൊയ ആറന്മുളജക്ഷതവുഎം  ചെരടിതപസടിദ്ധമമൊയ ആറന്മുള വള്ളഎം കളടിയഎം
ആറന്മുളയമട  കലമൊസമൊഎംസമൊരടിക  രഎംഗതള്ള  പമൊധമൊനദഎം  നടിലനടിര്തജമമൊള
ഏതമൊണച്ച്  നമൊലച്ച്  ശതമൊബ്ദജതമൊളഎം  പഴക്കേമുള്ള  കരകസൗശലകവദഗദതടിമന
ഏറവുഎം വലടിയ ഉദമൊഹരണമമൊണച്ച് ആറന്മുള കണമൊടടി. ആറന്മുള കണമൊടടിക്കേച്ച്  ഹമൊരപ
ജമമൊഹനജദമൊജരമൊയടില്നടിനഎം1922 ല്കുഴടിമചടുക്കേമപട്ടതുമമൊയജലമൊഹകണമൊടടികളു
മമൊയടി  പരസ്പരബനമുള്ളതമൊയടികമൊണുന.  4000 വര്ഷങ്ങളക്കുജശഷഎം
ജലമൊകതടില്  എവടിമടമയങ്കേടിലഎം  ഈ  ജലമൊഹക്കേണമൊടടിയമട  നടിര്മ്മമൊണഎം
നടിലനടില്ക്കുനമവങ്കേടില്  അതച്ച്  ആറന്മുളയടില്  മമൊതജമയള്ളു.  മചെമഎം
മവളുതശ്രീയവുഎം  ഒരു  പതദക  അനുപമൊതതടില്  ജചെര്തണമൊക്കേടിയ  കൂട്ടു
ജലമൊഹമമൊണച്ച്   ആറന്മുള  കണമൊടടിയമട  നടിര്മ്മമൊണതടിനച്ച്  ഉപജയമൊഗടിക്കുന്നതച്ച്.
ഏതമൊനുഎം  വടിശത്വകര്മ്മതറവമൊടുകളുമട  പമൊവനസത്വതമൊയടിതച്ച്  ഇനഎം  സൂക്ഷടിചച്ച്
ജപമൊരുന.ഈ  ജലമൊഹകണമൊടടിയമട  ഉത്ഭവുമമൊയടി  ബനമപട്ട  പല  കഥകളുഎം
നടിലവടില്  ഉമണങ്കേടിലഎം   ഒരു  കഥ  ഇങ്ങമന  പറയമപടുന.  ഏകജദശഎം
ശതമൊബ്ദങ്ങളക്കുമുനമച്ച്  ആറന്മുള  ജക്ഷതതടിമന  നടിര്മ്മമൊണ  പക്രടിയകളക്കുഎം
ജക്ഷതതടിമല ദടിവസവുമുള്ള മറ കമൊരദങ്ങളക്കുഎം ജവണടിയള്ള പൂജമൊ വടിളക്കുകള,

പൂജമൊ  പമൊതങ്ങള,  ഓടു   മകമൊണ്ടുള്ള  മറച്ച്  പമൊതങ്ങള  എന്നടിവയമട
നടിര്മ്മമൊണതടിനച്ച് ജവണടി തമടിഴച്ച് നമൊട്ടടിമല ശങ്കേര ജകമൊവടില് എന്ന സ്ഥലതനടിനഎം
ഏതമൊനുഎം  വടിശത്വകര്മ്മ  കുടുഎംബങ്ങമള  ആറന്മുളയടില്  വടിളടിച്ചുവരുതടി  തമൊമസ
സസൗകരദഎം അടക്കേഎം എല്ലമൊ ആനുകൂലദവുഎം നല്കടി. 
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കമൊലക്രജമണ ജജമൊലടിയടില് അലസരമൊയടി  തശ്രീര്ന്ന ഇവരടില് രമൊജമൊവടിനു  നശ്രീരസഎം
ജതമൊനകയഎം അവര്ക്കേച്ച്  നല്കടിജപമൊന്നടിരുന്ന ആനുകൂലദങ്ങള പടിനവലടിക്കുകയഎം
മചെയ.   രമൊജമൊവടിമന  പശ്രീതടിമപടുതമൊന  ജവണടി,  അവരടിമലമൊരമൊള  കടിരശ്രീടഎം
നടിര്മ്മടിച്ചു  അജദഹതടിനു  സമ്മമൊനടിക്കുവമൊന  തശ്രീരുമമൊനടിച്ചു.  കടിരശ്രീടതടിമന
അവസമൊന  മടിനുക്കു  പണടികള  നടതടി  വരുജമമൊള  അതടിനുപതടിഫലനജശഷടി
കമൊണമപട്ടു.പടിന്നശ്രീടുള്ള  നടിരന്തരമമൊയ  പവര്തനതമൊലഎം,  തടിരുവമൊറന്മുളയപമന
അനുഗഹതമൊലഎം,  കമൊരുണദതമൊലഎം  കണമൊടടി  നടിര്മ്മമൊണതടിനുള്ള  അനുപമൊതഎം
കണ്ടുപടിടടിച്ചു.  രമൊജമൊവടിമന  പതദകനടിര്ജദശമൊനുസരണഎം  അന്നമത
തടിരുവടിതമൊഎംകൂര് മഹമൊരമൊജമൊവടിനച്ച്  ഉപഹമൊരമമൊയടി കണമൊടടി നടിര്മ്മടിച്ചു നല്കടി.  ആ
കമൊലങ്ങളടില്  കുങമ  മചെപടിലമൊയടിരുന  കണമൊടടി  നടിര്മ്മടിചടിരുന്നതച്ച്.  പടിന്നശ്രീടച്ച്
വമൊല്ക്കേണമൊടടിയമട രൂപതടിലഎം, ഭടിതടിയടില് തൂക്കേടിയടിടമൊവുന്ന രശ്രീതടിയടിലഎംഅതടിനു
ജശഷഎം  സമൊനടിലള്ള  ഫയടിമുകളടിലഎം,  പശ്രീഠതടിലള്ള  ഫയടിമുകളടിലഎം  കണമൊടടി
നടിര്മ്മടിക്കേമപട്ടു.  എട്ടു  പൂജമൊ  സമൊധനങ്ങളടിമലമൊന്നമൊയടി  അഷമഎംഗലദതടിനമൊയടി
വമൊല്ക്കേണമൊടടി  ഉപജയമൊഗടിച്ചുവരുന.  ഇന്നച്ച്  മടിക്കേ വശ്രീടുകളടിലഎം  ആറന്മുള കണമൊടടി
കമൊണമൊഎം. 

                                                            
മുഹമ്മദച്ച് നജഎം 
                                                            
ക്ലമൊസച്ച് IX
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നന്ദടി
           കുട്ടടികളടിമല സര്ഗവമൊസനകമള ജപമൊത്സമൊഹടിപടിക്കുകയഎം സമൊജങ്കേതടിക രഎംഗമത
വടിവടിധ  ജമഖലകളടിലള്ള  അടടിസ്ഥമൊന  കനപുണടികള  പരടിചെയമപടുന്നതടിനുഎം  ഓജരമൊ
കുട്ടടിക്കുഎം തനടിക്കേച്ച് ജയമൊജടിച ജമഖലജയമൊടച്ച് ആഭടിമുഖദഎം ജനടിപടിക്കുന്നതടിനുമുള്ള അവസരഎം
ഒരുക്കേടിയ ബഹുമമൊനമപട്ട കവസച്ച് മചെയര്മമൊനുഎം എകടികമ്പ്യൂട്ടശ്രീവച്ച്ഡയറക്ടറുമമൊയ
മക അനവര്സമൊദതച്ച് സമൊറടിനുഎം,  നടിരന്തര ജപമൊത്സമൊഹനഎം നല്കുന്ന തടിരുവല്ല മഎ ടടി
@  സ്കൂള  ജകമൊര്ഡടിജനജറഴടിനുഎം,  റടി  മക  എഎം  ആര്  എഎം  വടി  എചച്ച്  എസച്ച്  സ്കൂളടിമല
മമൊജനജമമനടിനുഎം,  പടി  ടടി  എ  പതടിനടിധടികളക്കുഎം  പടിനസടിപമൊള  അ ജഎം  ടശ്രീചറടിനുഎം
കകറച്ച്  മടിസ്ട്രസ്സുമമൊരമൊയ  മജസടി  ടശ്രീചര്ക്കുഎം  വടിജയഗശ്രീത  ടശ്രീചര്ക്കുഎം  സ്കൂളടിമല  മമറല്ലമൊ
അധദമൊപക-അനധദമൊപകര്ക്കുഎം ഈ സ്കൂളടിമല  ലടിറടില് കകറച്ച്സച്ച് കൂട്ടമൊയ്മയമട ഒരമൊയടിരഎം

നന്ദടി.......................................
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