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     സസ്നേഹപൂര്വവ്വം ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്
             ഞങ്ങളുടടെ ടെടീചച്ചേഴറ്റ് മലയയാളളം കടെപലിങ്ങറ്റ് പഠലിച്ചേതലിനറ്റ് ചശേഷളം ഇ-
മയാഗസലിന് തയയാറയാക്ക ണടമനറ്റ് പറഞ്ഞചപയാള് ഞങ്ങള് ആദദളം 
അതത്ര കൈയാരദമയാക്കലി ടയടു തലില.പലിനടീടെയാണറ്റ് ഇതലിടന്റെ ബുദലിമുടറ്റ് 
മനസലിലയായതറ്റ്
.ചമളയുടടെയുളം
പരടീക്ഷയുടടെയുളം
തലിരക്കുണയായലിടളം
പരമയാവധലി സമയളം
ഉപചയയാഗ ടപടുതലി
തയയാറയാക്കലിയതയാണറ്റ്
ഈ മയാഗസലിന്. ഇതറ്റ്
നലിങ്ങള്ടക്കലയാര്ക്കുളം
ഇഷ്ടടപടുടമനറ്റ്
കൈരുതുന

അളംഗങ്ങള്
കകൈററ്റ്മലിസ്ട്രസറ്റ്-ഫലിര്ദദൗസറ്റ് ബയാന.ടകൈ,റടീഷ.പലി
ലടീഡര് മുഹമ്മദറ്റ് സലിനയാന്,ഡപപ്യൂടലി ലടീഡര് ടഫബലിന ടഷരടീഫറ്റ്
മററ്റൂു അളംഗങ്ങള്: അഭലിജലിതറ്റ്, അബു ഹലിര്വയാന്,ആദളം ഇബയാഹലിളം,
ആദലികൈലിരണ, ആദലില് റഹറ്റ് മയാന്,അഹമ്മദറ്റ് നകഫല്,ആല്വലിന്
 ബയാബു, അമയാന്, ഫയാമലിദറ്റ്, ഹളംസ സലിയയാദറ്റ്,ജുകനദറ്റ്, മയാനസറ്റ്, 
മുഹമ്മദറ്റ് ബയാസലില് സമയാന്,മുഹമ്മദറ്റ് ഫയായലിസറ്റ്,മുഹമ്മദറ്റ് റമലില്,മുഹമ്മദറ്റ് 
സനയാഹറ്റ്, മുഹമ്മദറ്റ് ഷബടീബറ്റ്,മുഹമ്മദറ്റ് ഷഹബയാസറ്റ്, മുഹമ്മദറ്റ്  
ഷയാന്,മുഹമ്മദറ്റ് സലിനയാന്, മുഹമ്മദറ്റ് ഉകവസറ്റ്,  സന്ജലിതറ്റ് സലിനയാന്,  
സലിക്കന്തര് അലലി, ഉമറുല് ഫറൂഖറ്റ്, ആയലിഷ 
ഹന, ദലിയ ഫയാതലിമ, ടഫബലിന  ഷരടീഫറ്റ്, ഫയാതലിമ ഫലിദ,  ഫയാതലിമ 
ഫലിദ ടഷറലിന്,  ഫയാതലിമ ഹലിബ,  ഫയാതലിമ ലുബലി, കഹഫ ജഹയാന്, 
ഹലിബ മറലിയളം, ഖദടീജ നജറ്റ് ലലി, മയായ, റലിയയാ ഹനളം, ഷഹല ടഷറലിന്, 
ഷലിഖ, വര്ഷ.
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നമ്മുടടെ സറ്റ്ക്കൂള-2018-19

ടപയാതു വലിദദയാഭദയാസ സളംരക്ഷണയജ്ഞതലിടന്റെ ഭയാഗമയായലി സളംസയാന
ഗവണടമന്റെറ്റ്  കകൈറലിടന്റെ  ചനതൃതത്വതലില്  കഹസ്ക്കൂള്  വലിദദയാലയങ്ങളുളം
കഹടടെക്കറ്റ്  ആക്കലിയചപയാള്  ഞങ്ങളുടടെ  എലയാ  കയാസറ്റ്  മുറലികൈളുളം
കഹടടെക്കറ്റ് ആയലിമയാറലി. കയാസറ്റ് മുറലികൈളുളം ചുറ്റുപയാടുളം 
നവടീകൈരലിക്കയാന് PTA യുളം പൂര്വ്വവലിദദയാര്തലികൈളുളം,  മുന്സലി
പയായാലലിറലിയുളം ടകൈയാടുവളളലി  NRI യുടടെ ഐപയാസറ്റ്  ഗ്രൂപളം അധദയാപകൈരുളം
ഒടതയാരുമലിച്ചേറ്റ് പ്രവര്തലിച.
                     അതലിനയാല് ഈ
വര്ഷളം  സ്കൂള്  ഭദൗതലികൈ
സയാഹചരദളം  വളടരയധലികൈളം
ടമച്ചേടപടുതയാന്  പറലി.  സ്ക്കൂളലില്
ടകൈടറപള കൈണമതലില്,
ചഗറ,മുറ്റുളംഇന്റെര്ചലയാക്കലിങ്ങറ്റ്
,കുടെലിടവളപദതലി,  cctv സദൗകൈരദളം,ബയാന്ഡറ്റ്  ചമളളം  എനലിങ്ങടന
ഒചടടറ  പുതലിയ  പദതലികൈള്  സയാക്ഷയാതറ്റ്കൈരലിക്കടപട.ചകൈന്ദ്ര  ഗവണ
ടമന്റെലിടന്റെ  ധന  സഹയായചതയാടടെ  തയാമരചശ്ശേരലി  വലിദദഭദയാസ  ജലിലയലില്
തടന ആദദടത Atal Tinkering Lab സ്കൂളലില് പ്രവൃതനമയാരളംഭലിച.
അക്കയാദമലികൈ പ്രവര്തനങ്ങള്
വലിദദയാര്തലികൈളലില്  pre-test  നടെതലി  അവരുടടെ  പഠന  നലിലവയാരളം
വലിലയലിരുതലി നലിലവയാരളം ടമച്ചേടപടുതയാനള പല
പ്രവര്തനങ്ങളുളം ജൂണലില് തടന  ആരളംഭലിച
.വലിജചയയാല്സവതലിടന്റെ ആഭലിമുഖദതലില് പഠന
തയാല്പരദളംകൂടയാന്  എലയാ  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കുളം  വലിദഗറ്റ്ധരുടടെ
ചമയാടലിചവഷന്,കൂടെയാടത എലയാ രക്ഷലിതയാക്കള്ക്കുളം
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ചബയാധവതറ്റ്ക്കരണ കയാസുകൈള് സളംഘടെലിപലിച, പലിയര് ഗ്രൂപറ്റ്
ചലണലിങ്ങറ്റ്,ടഹല്പറ്റ്  ടഡസറ്റ്,  ഈവനലിങ്ങറ്റ്  കയാസുകൈള് തുടെങ്ങലിയ വലിവലിധ
പരലിപയാടെലികൈള് നടെപലിലയാക്കലി, പഠന  പലിചനയാക്കക്കയാര്ക്കറ്റ്,
മലയയാളതലിളക്കളം,ശ്രദ, പ്രതടീക്ഷ നടെനടകൈയാണലിരലിക്കുന.
പയാചഠദതരപ്രവര്തനങ്ങള്
പയാചഠദതരപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്  മലികൈച്ചേ  പ്രകൈടെനളം  കൈയാഴ്ച  ടവച്ചേ  ഒരു
വര്ഷമയാണറ്റ്2018-19.സബലിലയാതലചസയാടറ്റ്സലില്,ടഗയലിളംസലിലുളം
,അകൈത്വയാടലികലിലുളം  നമുക്കറ്റ്  ഓവചറയാള്  ടസകൈന്ററ്റ്  ചനടെയാന്
കൈഴലിഞ.ശേയാസ്ത്രചമളയലിലുളം സയന്സറ്റ്
ചമളയലിലുളം  ഐ.ടെലി  ചമളയലിലുളം
ഓവചറയാള്  ടസക്കനളം  വര്ക്കറ്റ്
എകറ്റ്പടീരലിയന്
സലിലുളം  ഓവചറയാള്  ചതഡളം
കൈരസമയാക്കലി.  കൈലയാചമളയലില്
ചതഡറ്റ്
ഓവചറയാള്  നമ്മുക്കറ്റ്  ലഭലിച.  ലലിറലില്
കകൈററ്റ്  കബലിടന്റെ  ജലിലയാ  തല
പ്രവര്തനതലില് പടങ്കെടുക്കയാന്
സന്ജലിതറ്റ്സലിനയാന്, മുഹമ്മദറ്റ്സലിനയാന് എനടീ  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്
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അവസരളം  ലഭലിച.സളംസയാനതലതലില്  വര്ക്കറ്റ്  എകറ്റ്പടീരലിയന്സലില്
മയാജലിത,  ഫര്സയാന  എന  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്   A കഗ്രൈഡറ്റ്  ലഭലിച.
ടവയലിററ്റ്  ലലിഫലിങ്ങലിനറ്റ്,കസഫലി  സലിദയാന്,ടസയലിദറ്റ്  മുഹമ്മദറ്റ്  ഫയായലിസറ്റ്
തങ്ങള്,എനലിവര്  പടങ്കെടുതറ്റ്  കഗ്രൈസറ്റ്  മയാര്ക്കറ്റ്  ചനടെലി.talent  hunt
ജലിലയാതല കൈദയാമലില് അമയാന് വലിപലി,ഫയാമലിദറ്റ്ടകൈ,ദലിയഫയാതലിമ,  എനടീ  

വലിദദയാതലികൈള്  പടങ്കെടുത.NIT  യലില്  ടവച്ചേറ്റ്  നടെന
IAS ചകൈയാച്ചേലിങ്ങലില് രണറ്റ് വലിദദയാര്തലികൈള് പടങ്കെടുത.
      വലിവലിധ വലിഷയങ്ങളുടടെ കബുകൈള് പരലിസലിതലി കബറ്റ്, എനര്ജലി കബറ്റ്,
ടഹല്തറ്റ്  കബറ്റ്,  ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  കബറ്റ്,  ജയാഗ്രൈത  സമലിതലി,  ചറയാഡറ്റ്
സുരക്ഷ  കബറ്റ്  തുടെങ്ങലിയവ  

തനതു  പ്രവര്തങ്ങള്  
നടെതന.  ടഹല്തറ്റ്  
കബലിടന്റെ  എലയാവര്ക്കുളം  
ആചരയാഗദ  പദതലി,  
പരലിസലിതലി  കബലിടന്റെ  
വടീടണടുക്കയാളം  മടപയാവറ്റ്

കൃഷലി,  എനര്ജലി  കബലിടന്റെ
കവദദ്യുതലി,
ജലവലിനലിചയയാഗവുമയായലി  ബന്ധടപട  ഒയാര്മ്മടപടുതല്,  ജയാഗ്രൈത
സമലിതലിയുടടെ  ഇടെടപടെലുകൈള്,  ചറയാഡറ്റ്  സുരക്ഷ  കബലിടന്റെ  യയാത്ര
നലിര്ചദശേങ്ങള്  ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്  കബലിടന്റെ അമ്മമയാര്ക്കുള കൈമപ്യൂടര്
സയാക്ഷരതകയാസറ്റ്,  kdy  സ്കൂള്  ചറഡലിചയയാ  മയാളംചഗയാ,   വലിദദയാരളംഗളം
കൈലയാസയാഹലിതദ  ചവദലിയുടടെ  മലയയാളപലിറവലി  ആചഘയാഷളം,ഇളംഗടീഷറ്റ്
കബലിടന്റെ ഹചലയാ ഇളംഗടീഷറ്റ് പരലിപടെലി തുടെങ്ങലിയവ ഇതലില് പ്രധയാന
ടപടതയായലിരുന. അടെല്  ടെലിങ്കെറലിങറ്റ്  ലയാബലിടന്റെ
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ചനതൃതത്വതലില് സ്കൂളലിനറ്റ്  ചുറ്റുമുള  32  സ്കൂളലിടല  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്
രണറ്റ് ദലിവസടത  ROBOTICS,  ELECTONICS കൈദയാമളം
മത്സരവുളം  ജനവരലി  മയാസതലില്  സളംഘടെലിപലിക്കുന.  ഇങ്ങടന  വലിവലിധ
ശ്രചദയമയായ  അക്കയാദമലികൈ  പദതലികൈളലിലൂടടെ  മുചനറതലിടന്റെ
പയാതയലിലയാണറ്റ് ടകൈയാടുവളലി ഗവ. ഹയര് ടസക്കന്റെറലി സ്ക്കൂള്.

സ്ക്കൂള്-2018-19 പ്രവര്തനങ്ങള്
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിലൂടടെ

                      സസാങങ്കേതതിക വതിദദ്യങയസാടുള്ള  പുതുതല മുറയുടടെ  
ആഭതിമുഖദ്യഖ്യം  ഗുണപരമസായുഖ്യം സര്ഗസാത്മകമസായുഖ്യം 
പ്രങയസാജനടപ്പെടുത്തു ന്നതതിനഖ്യംങവണതിയസാണണ്  ' ലതിറതില് കകറണ്സണ് ' 
എന്ന കുടതികളുടടെ ടഎ.ടെതി കൂടസായണ്മ കഹൈടടെകണ് 
പദ്ധതതിയതിലൂടടെ ങകരളതതിടല ടപസാതു
വതിദദ്യസാലയങ്ങളതില് നടെപ്പെതിലസാകതിയതണ് .
                   ഒസാങരസാ കുടതിയണ്കഖ്യം തനതികണ് ങയസാജതിച്ച ങമഖലങയസാടെണ് 
ആഭതിമുഖദ്യഖ്യം ജനതിപ്പെതികന്നതതിനണ് അവസരടമസാരുകന്നതതിനസായതി 
വതിവതിധ ങമഖലയതിടല പ്രസാങയസാഗതിക പരതിശശീലനഖ്യം ഈ പദ്ധതതിയതില് 
ഉള്ടപ്പെടുതതിയതിട്ടുണണ്. ഗസാഫതികണ്, ആനതിങമഷന, സണ് കസാച്ചണ്  
ങപ്രസാഗസാമതിങണ്, കപതണ് ങപ്രസാഗസാമതിങണ്, കമബല് ആപണ് 
നതിര്മസാണഖ്യം, ങറസാങബസാടതികണ്, ഇലകണ്ങടസാണതികണ്, ഹൈസാര്ഡണ് ടവയര്, 
മലയസാളഖ്യം കമമ്പ്യൂടറതിങ്ങണ്, ടഡസണ്കണ് ങടെസാപ്പെണ് പബണ്ളതിഷതിങണ്, 
ഇനറര്ടനറഖ്യം കസബര് സുരക്ഷയുഖ്യം എന്നതിങ്ങടന വതിവതിധ 
ങമഖലകളതിലസാണണ് പരതിശശീലനഖ്യം
നടെകന്നതണ്. 
    2018 ജനവരതിയതില് നടെതതിയ
പരശീക്ഷയുടടെ അടെതിസസാനതതില്
34 കുടതികടള ഉള്ടപ്പെടുതതി
ടകസാടുവള്ളതി ഗവണ്ടമനണ്
കഹൈസണ്കൂളതിടല ലതിറതില്
കകറണ്സണ് ക്ലബണ് ആരഖ്യംഭതിച.തുടെര്ന്നണ് ജൂണ് മസാസതതില് നടെതതിയ 
പരശീക്ഷയുടടെ അടെതിസസാനതതില് ആറണ് കുടതികടള കൂടെതി ക്ലബതില് 
ഉള്ടപ്പെടുതതി. തതിരടഞ്ഞെടുത കുടതികള്കണ് ലതിറതില് കകറണ്സണ് 
ക്ലബതിടന പ്രസാധസാനദ്യടത കുറതിച്ചണ് വതിവരതികന്നതതിനസായതി ടകസാടുവള്ളതി
സബണ് ജതിലസാ മസാസ്റ്റര് ടടയതിനറസായ ബതിജു സസാറതിടന ങനതൃതത്വതതില് 

GHSS Koduvally



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       19

ഒരു ദതിവസടത പ്രതിലതിമതിനറതി കദ്യസാമണ് നടെതതി. തുടെര്ന്നണ് എലസാ 
ബുധനസാഴണ്ച്ചകളതിലഖ്യം മുടതിന ക്ലസാസണ്  ആരഖ്യംഭതിച. പതിന്നശീടെണ് വതിഡശീങയസാ 
എഡതിറതിങ്ങതിടനകറതിചള്ള  ഒരു ദതിവസടത കദ്യസാമണ് അബതില് 
സലസാഖ്യം സസാറതിടന ങനതൃതത്വതതില്  ഇവതിടടെ ടവച്ചണ് നടെന.
                   ലതിറതില് കകറണ്സതിടന ഒരു ങബസാര്ഡണ് ഉണസാകതി. 
സണ്കൂള് ങഗറതിനടുതണ് സസാപ്പെതിച. കുടതികള്കള്ള ടഎഡനതിറതി 
കസാര്ഡണ് തയസാറസാകതി അഖ്യംഗങ്ങള്കണ് വതിതരണഖ്യം ടചെയണ്തു. 
                കഹൈടടെകണ് ഒസാഡതിറതിങ്ങതിനങവണതി സണ്കൂളതില് 
എതതിങചെര്ന്ന മസാസ്റ്റര് ടടയതിനര്മസാരസായ ങപസാള് സസാറഖ്യം, നനൗഫല് 
സസാറഖ്യം ങചെര്ന്നണ് ലതിറതില് കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങള്കണ്  ഒരു 
ങബസാധവല്കരണ  ക്ലസാസണ് നല്കതി. 
                     ലതിറതില് കകറണ്സണ് ക്ലബതിടന ആഭതിമുഖദ്യതതില് 
സണ്കൂളതില് ടഎ.ടെതി ങമള നടെതതി. തുടെര്ന്നണ് നടെന്ന സബണ് ജതില 
ജതിലസാതല ടഎ.ടെതി ങമളകളതില് സണ്കൂളതിടന പ്രതതിനതിധതികരതിച്ചണ് 
പടങ്കേടുകസാന ലതിറതില് കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങള്കണ് സസാധതിച. 
സബണ് ജതില, ജതിലസാതല ശസാസ്ത്രങമളകളതിലഖ്യം ലതിറതില് കകറണ്സണ് 
അഖ്യംഗങ്ങളുടടെ പങ്കേസാളതിതഖ്യം ശ്രങദ്ധയമസായതിരുന. ലതിറതില് കകറണ്സണ്
അഖ്യംഗങ്ങളസായ സനജതിതണ് സതിനസാന, ദതിയ ഫസാതതിമ എന്നതിവര് 

ജതിലസാ പഞസായത്തുഖ്യം, ഡയറഖ്യം  
സഖ്യംയുക്തമസായതി നടെത്തുന്ന  
വതിജങയസാത്സവ സതിവതില്         
സര്വശീസണ് ഒസാറതിയങനഷന 

ങപ്രസാഗസാമതില് പടങ്കേടുകന. 
ഡതിസണ്ടെതികണ്ടെണ് ടെസാലനണ് ഹൈണണ് 
ങപ്രസാഗസാമതില് വതിജയതിച്ച ലതിറതില് 
കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങളസായ ദതിയ 

ഫസാതതിമ , അമസാന, ഫസാമതിദണ് എന്നതിവര് മൂന ദതിവസടത 
റസതിഡനഷദ്യല് കദ്യസാമതില് പടങ്കേടുത്തു.
ഇവതിടടെയുള്ള ങറസാങബസാടതിസണ് ഇലകണ്ങടസാണതികണ് ലസാബണ് ആയ അടെല് 
ടെതിങ്കേറതിങണ് ലസാബതിലഖ്യം  ലതിറതില് കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങളുടടെ പ്രകടെനഖ്യം 
മതികച്ചതസാണണ്. 
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                 ഇവതിടടെ ടവച്ചണ് നടെന്ന  അനതിങമഷന ങപ്രസാഗസാമതിങ്ങണ് 
എന്നതിവയുടടെ രണണ് ദതിവസടത സബണ് ജതിലസാകദ്യസാമതില് ലതിറതില് 
കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങള് നസാലണ് ങപര് വശീതഖ്യം പടങ്കേടുത്തു. തസാമരങശ്ശേരതി 
കഹൈസണ്കൂളതില് ടവച്ചണ് നടെന്ന കദ്യസാമറ ടടയതിനതിങ്ങതില്  
തതിരടഞ്ഞെടുത നസാലണ് അഖ്യംഗങ്ങള് 
പടങ്കേടുത്തു.
                     ലതിറതില് കകറണ്സണ് ക്ലബതിടന ആഭതിമുഖദ്യതതില് 
അമ്മമസാര്കണ് ഒരു ദതിവസടത കമമ്പ്യൂടര് സസാക്ഷരത ക്ലസാസണ് 
നടെതതി. എലസാ ലതിറതില് കകറണ്സണ് അഖ്യംഗങ്ങളുഖ്യം  വളടര 
ഉത്സസാഹൈങതസാടടെ അമ്മമസാര്കണ് പതിന്തുണ നല്കതി. 
                         പുതുവത്സര ദതിനതതില് കകറണ്സണ്
അഖ്യംഗങ്ങള് ആശഖ്യംസ കസാര്ഡണ് നല്കതി ഒസാങരസാ അധദ്യസാപകര്കഖ്യം 
പുതുവത്സര ആശഖ്യംസകള് ങനര്ന. തദവസരതതില് തടന്ന 
കൂട്ടുകസാര്കണ് പുതുവത്സര സമ്മസാനമസായതി   kdy school radio 
mango അവതരതിപ്പെതിച. ഒരസാഴണ്ച്ച കകറണ്സദ്യ അഖ്യംഗങ്ങളുടടെ  
പരതിപസാടെതികള് തടന്ന നടെതതി. തുടെര്ന്നണ് അവരുടടെ ങനതൃതത്വതതില് 
മറണ് ക്ലസാസുകള്കസായതി അവസരഖ്യം നല്കതി വരുന.
                    കദ്യസാമറ പരതിശശീലനഖ്യം ലഭതിച്ച ലതിറതില് കകറണ്സണ് 
അഖ്യംഗങ്ങള് തസാല്പരദ്യമുള്ള മറണ് കുടതികള്കഖ്യം അധദ്യസാപകര്കഖ്യം 
പരതിശശീലനഖ്യം നല്കതി. അഖ്യംഗങ്ങളുടടെ പൂര്ണ പതിന്തുണങയസാടുകൂടെതി ഇ 
മസാഗസതിനണ് പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്ണമസായതി വരുന. 
                      സണ്കൂള് പതി. ടെതി.എ, മറണ് മറ സഹൈ അധദ്യസാപകര്,
രക്ഷതിതസാകള്  എന്നതിവരുടടെ  പൂര്ണ  പതിന്തുണങയസാടു  കൂടെതിയസാണണ്
ലതിററതില് കകറണ്സണ് ക്ലബണ് പ്രവര്തനങ്ങള് നടെകന്നതണ്. തുടെര്നഖ്യം
ഇങത രശീതതിയതില്  മുങന്നസാടണ് ങപസാവസാന കഴതിയുടമന്നണ് പ്രതശീക്ഷതികന.
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള-സഫഫോസസടഫോകൈള
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   വലിസനഫോദ യഫോത

പ്രകൃതതിയയയോടട് ഇടപഴകുന്നത്ര ശുദ്ധമയോയതതും യകേരളതതിൻററെ 
നതിയന്ത്രണങ്ങൾ അഴതിച്ചുവതിടുന്ന സഭയതിയലേക്കുള്ള ഒഭതിമയോനവതും
,പ്രപ്രൗഢതിയതും നതിറെഞ്ഞതതും വതിശശയോസ സയോനതും ഉള്ളതമയോയതിരുന്നു 
ആ യയോത്ര
രണ്ടു ബസ്സുകേളതിൽ ആയതിടയോയതിരുന്നു ഞങ്ങൾ യയോത്രതതിരതിച്ചതട് 
ഇവതിറട കൂട്ടുകേയോയരയോ, അദ്ധദയോപകേയരയോ എന്നതില്ല എല്ലയോവരുതും ഉറ്റ 

സുഹൃത്തുക്കളയോയതിരുന്നു ആ യയോത്രയതിൽ. എല്ലയോവയരയോടുതും നന്നയോയതി 
കൂട്ടുകൂടതി. അയന്നരറത കക്ഷീണവതും വതിശപതും ദയോഹവതും അടക്കയോൻ  
കൂട്ടുകേയോരതിൽനതിന്നുതും പങട് റവക്കുന്ന ലേഘുഭകണങ്ങളതും, 
റവള്ളവറമല്ലയോതും സഹയോയതിച്ചു.
ഇഷതും യതയോന്നതിക്കുന്നതതും കേളകേളനയോദതും പുറെറപ്പെടുവതിക്കുന്നതമയോയ 
പലേ മൃഗങ്ങളതും പകതികേളതും അടങ്ങതിയതതും സപ്രൗമദമയോയ മുഖതതിൽ 
നക്ഷീരയോടുന്ന ഉശതിയരയോറട യള്ള സയോകയോൽ പയോമ്പുകേളറടയതും 
മക്ഷീനുകേളറട യതും സയോന്നതിദ്ധദതും തളമ്പുന്ന തതിരുവനന്തപുരതും 
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മൃഗശയോലേയതിൽ ആയതിരുന്നു ആദദതും. തക്ഷീർത്തുതും സൃഷതിക്കറപ്പെടുന്ന 
വനയോന്തരക്ഷീകവതും, ശുദ്ധ വയോയവതും മനസതിറൻറെ 
സയന്തയോഷതതിറൻറെയതും, മനസമയോധയോനതതിറൻറെയതും 
പരയമയോന്നതയതിൽ എതതിക്കുതും. ഹർതയോൽ ആയതതിനയോൽ ഐ. 

എസട് .ആർ. ഓ കേയോണയോൻ കേഴതിഞ്ഞതില്ല. പതിന്നക്ഷീടട് റചെന്നതട് 
യകേരള നതിയമസഭയതിൽ. ഇയപ്പെയോഴതും അയതയോർക്കുയമയോൾ കുളതിരട് 
യകേയോരുന്നു. അതട് ആനന്ദതതിറന്റെതല്ല ! വതിസ്തൃതമയോയ സഭയതിൽ,

റകേയോത്തുപണതികേളയോൽ അലേതുംകൃതമയോയ തടതിക്കഷണങ്ങളതും, ചുണട് 
അടക്കതിപതിടതിച്ചട് സശക്ഷീകേരതിച്ച പതതിഞ്ഞ മപ്രൗനവതും അതതിറൻറെ 
റകേയോടയോര മുഖതതിനട് മയോറ്റുരയ്ക്കുയമയോൾ, ഏറതയോരു യകേരളക്ഷീയനുതും 
യതയോന്നുന്ന, ഈ മഹയോ മന്ദതിരതും തറന്റെ നയോടതിറന്റെ സശന്തമയോണയല്ലയോ 
എന്ന ചെതിന്തയതിൽ നതിന്നുള്ളതയോണട് എന്നയോൽ ശക്ഷീ 
പത്മനയോഭസശയോമതിയറട അങണതതിൽ വറര യപയോയതി വതിഗ്രഹതും 
കേയോണയോൻ കേഴതിയയോറത യപയോയതതിൽ മനതുംറനയോന. യശഷതും 
സനദയറട ചുവന്ന ആകേയോശതതിനു കേണയോടതിയയോയതി, ചുമന്നട്, 
വതിശയോലേമയോയതി തറന്റെ തതിരകേൾ നക്ഷീടതി അടതിക്കുന്ന യകേയോവളതും 
ബക്ഷീച്ചതിറലേ സുന്ദരതിറയ കേണയപ്പെയോൾ മനസട് നല്ല ആനന്ദതതിൽ 
ആയതി. വവകുയന്നരതും ചെയോയക്കയോരനതിൽ നതിന്നട് സുഹൃതട് 
വയോങ്ങതിതന്ന യകേയോഫതിയതും ആനന്ദതതിനട് മധുരതും കൂട്ടുന്നതയോണട് . 
പതിന്നക്ഷീടട് അടുതദതിവസതും കേനദയോകുമയോരതിയതിൽ ആദദതും കേണതട് 
സൂയരദയോദയതും ആയതിരുന്നു .ദൂറര വതിയവകേയോനന്ദപ്പെയോറെയതിറലേ 
യകത്രതതിനു പതിന്നതിൽ നതിന്നട് ഒരു അഗതി ജശയോലേയറട യഗയോളമയോയതി
ഉയർന്നസൂരദഭഗവയോറന ഒരു വതിധതും എല്ലയോ ജനങ്ങളതും വകേകൂപ്പെതി 
സശയോഗതതും റചെയ.  ത്രതിയവണതി ടൂറെതിസട് യഹയോമതിൽ കുളതിയതും, 
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ഭകണവതും കേഴതിഞ്ഞട്, വക്ഷീണ്ടുതും കേനദയോകുമയോരതിയതിറലേ കേടലേതിൻ 
അടുതട്. ഒരു റതരുവതിറലേ തതിരക്കുതും, സൂരദൻററെ ചൂടുതും, വരതിയതിൽ
ചുട്ടുറപയോള്ളതി നതിൽക്കയോൻ മയോത്രതും സഹയോയതിച്ചു. അങ്ങറന പതതിറയ 
പതതിറയ നക്ഷീങ്ങതി വതിയവകേയോനന്ദ പയോറെയതിയലേക്കുള്ള യബയോടട് കേയറെതി . 
ഒരു കേടൽയയോത്ര. ഇന്നട് റവള്ള യമഘങ്ങളറട കേണയോടതിയയോയതി ആ
കേടൽ നക്ഷീണ്ടു വതിശയോലേമയോയട് അലേയടതിക്കുന്നുണയോയതിരുന്നു. 

കേടലേതിൻററെ സപ്രൗന്ദരദതും എനതിക്കട് വളറര ഇഷമയോണട്. യദവയോനന്ദട് 
പയോറെയതിൽ എതതി, ആഹയോ...! എത്ര വതിശയോലേമയോണക്ഷീ കേടലേമ
.വതിസ്തൃതമയോയ ഏയതയോ ശക്ഷീലേ വതിരതിച്ച യപയോറലേ, ഓയരയോ 
നക്ഷീലേനതിറെതതിൽ, അതതിറന്റെ അകരതും റവച്ചട് പയോറെകേറള 
അടതിച്ചുറകേയോണട്! സപ്രൗന്ദരദവതും, കുളതിർകേയോറ്റുതും തറന്ന കേടലേതിറന 
മറെക്കയോൻ പറ്റയോതതയോണട്. പ്രകൃതതിയറട സയോന്നതിധദതും തറന്ന ! 
മനസതിറന വതിശയോലേതയറട പരയമയോന്നതതിയതിൽ എതതിക്കുന്നു, 
കൂറട സമതശതതി റൻറെ വകയോവതും യപയോരയോളതിയമയോയതിരുന്ന സശയോമതി 
വതിയവകേയോനന്ദറന്റെ യകത്രതും. യബയോടതിൽ പതിന്നക്ഷീടട് തതിരതിച്ചു. 

എറന്തയോറക്കയയയോ വയോങ്ങതിക്കൂടയോനുതും അവതിടുന്നു കേഴതിഞ. 

നയോടതിയലേക്കട് തതിരതിക്കയോൻ തടങ്ങതി. ഇടക്കട് തതിരുവനന്തപുരറത 
മുസതിതും ജനതയറട വതിശശയോസ യകേന്ദ്രമയോയ ബക്ഷീമയോപ്പെള്ളതിയതിൽ
,അവതിറടയതും ഒന്നട് ചുറ്റതികേറെങ്ങതി . ഭകണതും കേഴതിച്ചട് നയോടതിയലേക്കട് 
തതിരതിച്ചു. ഇന്നട് രയോവതിറലേ 8.15 ഓടു കൂടതി നയോടതിറലേതതി.

 
അശശതിൻ പതിറകേ
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   കകാതത്തിരത്തിക്കുന
                     കൈണ്ണുകൈള...

        സുഹറകാ.....   ജത്തി  എവത്തിടട?  സ്കൂളത്തില്  പപകാവകാന
സമയമകായത്തി. ജത്തി എവത്തിടട പപകായത്തിരത്തികകകാ.ദകാ ഉമ്മ ഞകാന വന.
ഞകാന  പപകാടട.സൂകത്തി  ച്ചു പപകാണണം എന ഉമ്മയുടട വകാക്കുകള
അവള പതത്തിടയ പകട.സുഹറ സ്കൂളത്തിടലെതത്തി.വവകുപനരണം നല
ചകായയുണകാകത്തി കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ
സുഹറയുടട  ഉമ്മ.സ്കൂള  വത്തിടുന  പനരണം  കഴത്തി   ഞ.തടന്റെ  മകടള
കകാണുനത്തില.പ്രതതീകപയകാടട  ഉമ്മ
കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ.അപപകാഴകാണണ  വലെത്തിടയകാരു  ശബണം
വരുനതണ.ആരകാ  എനകാ  എനണ  പചകാദത്തികകാനകായത്തി  പുറതണ
ഇറങത്തിയപപകാള  വലെത്തിടയകാരു  കടത്തിയുള്ള  സകാദനണം  തടന്റെ
പദഹപതകണ  വതീഴുനതകാണണ  ഒകാര്മ്മ  ആവുനതണ.നകാടകാടക
വലെത്തിടയകാരു  ദുരനമകാണണ.കണണ  തുറനപപകാള  തകാന
ഒരകാശുപതത്തികത്തിടകയത്തിലെകാണണ.ടന്റെ  പമകാളണ  എവത്തിടട.തടന്റെ
അടുതണ നത്തില്ക്കുനവപരകാടണ ആദകണം അപനന്വേശത്തിച്ചതത്തിതകായത്തിരുന.സ്കൂള
കഴത്തിഞള്ള  ഒരു  പകാലെതത്തിലൂടടയകാണണ  അവള  വതീടത്തിപലെകണ
വരുനതണ.പപകാലെതീസുകകാരന  ആശുപതത്തിയത്തിലുണണ.ആ
പപകാലെതീസുകകാരപനകാടു  പചകാദത്തിച്ചു.ടന്റെ  പമകാളണ  സുഹറ   അവടള
എവത്തിടടടയനകത്തിലുണം  കണത്തിരുപനകാ.അടുത്തുള്ള  ജമതീലെതകാത
ഇങടന  പറയുന.നമ്മുടട  വതീടുണം  എലകാണം  നഷ്ടടപട
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പപകായത്തിരത്തിക്കുന.ഇനത്തി  നമ്മള  കകകാമത്തിപലെകകാണണ  പപകാവുനതണ
എനണ.അപപകാഴുണം  പചകാദത്തിക്കുനതണ  ഒരു  വകാകണ  മകാതമകാണണ  ടന്റെ
പമകാടളവത്തിടട.ജമതീലെതകാത  ആശന്വേസത്തിപത്തികകാനകായത്തി  ഇങടന
പറയുന.വരുന  വഴത്തിയത്തില്  എവത്തിടടടയനകത്തിലുണം   പബകാദണം  ടകടണ
കത്തിടക്കുനണകാകുടമനണ.പപകാലെതീസുകകാരന  സുഹറയുടട  ബകാഗണ
സുഹറയുടട ഉമ്മയുടടഅടുതണ  ടകകാണ്ടുടകകാടുക്കുകയകാണണ.ടചളത്തി
ടകടത്തികത്തിടക്കുനതത്തിനകാല്  ബകാഗത്തിടന്റെ  അളറ  തുറകകാന
പ്രയകാസമകായത്തിരുന.അതത്തില്   പചകാറുപകാതവുണം
ഉണകായത്തിരുന.സുഹറയണ  പരതീകയത്തില്  ഉനതവത്തിജയണം  പനടത്തിയ
പപപറുണം അതത്തിലുണകായത്തിരുന.
അടതലകാണം  കണപപകാള  തനത്തികണ  സങ്കടണം  സഹത്തികകാന
ആവകാതതകായത്തിരുന.തടന്റെ  മകള  എവത്തിടടടയനണ
പപകാലെതീസുകകാരപനകാടണ  പത്തിടനയുണം  പചകാദത്തിച്ചു.അപപകാള  ആ
പപകാലെതീസുകകാരന  പറഞ.എനത്തികണ  എങടന
അറത്തിയകാനകാ.അപപകാള തടന്റെ  കണത്തിപലെകണ ഉറ്റുപനകാക്കുന ആ സതീടയ
പപകാലെതീസുകകാരന  കണ്ടു.എപനകാ  എങനപയകാ  ആ
പപകാലെതീസുകകാരടന്റെ  കണത്തില്  നത്തിന  കണണനതീര്  ടപകാടത്തിഞ.തടന്റെ
മകള  തത്തിരത്തിച്ചണ  വരുണം  എന  പ്രതതീകപയകാടട  ആ സതീ  സുഹറടയ
കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ.കകാതത്തിരത്തിക്കുന കണ്ണുകടള നനയടല നകാഥകാ
എനപ്രകാര്ത്ഥനപയകാടട സുഹറടയ കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ. 
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               TEACHER'S DAY          
Teacher,s are symbol of  knowledge which we student achieve in our life
.Teacher  have  an  important  role  in  every  generation  of  students  .  They
reborn a new life for every single students over the world. We all students
must be proud  to have such ordinary teacher's in our life .Teacher's sets
a goal or a dream in every single students life. After all teacher's are part
of  our  life  because  at  our  life  time  we  see  our  teachers  than  our  own
mother that's why we spent more time at  school  than our own home .so
that  why  our  second mother  mother  is  teacher  and  our  second home is
school. 

Indians celebrate teacher's day on September 5 in behalf of 
Dr.S Radhakrishnan's birth day .He was the Indian first vice president and
second president of India .He was also famous in many different fields in
his carrier but he was also a teacher which was his favourite job because
the teacher is a position like god when some of the children came and told
to celebrate his birth day he was not interested in those like activities but
on behalf  of  that  they celebrated as teachers day .  All  Indians celebrate
on September  5 children wishes teachers with  fully  happy  mind  .  This
situation  is  the  most  important  occasion  which  we  remember   the
importance of teachers. The teachers have an important role in the history
of the world most famous people are not generated they are regulated by
teachers.  Engineers  ,  doctor's  all  the  professions  are  delivered  from
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teachers                                                               because they are the
hight  which  spread  knowledge  to  the  entire  world  .The  teachers  have
some different  kind of  power to make every kind of  students in the right
way  and  every  students  must  be  proud  to  have  such  amazing  and
awesome teachers in every single students life 
              We thanks to teacher for  giving education and make it a good
life way for students .Teacher is mother to me and all students .Teacher is
helping to study and carying and first teacher is our mother and teacher .
Teacher  take more effort  so we respect  our  teacher  and keep calm and
aware of  all  teacher  .Teacher  is  similar  to  god we prayer  to  god all  day
and we respect  our  when we are  doctor  or  teacher  etc.  Sree .narayana
guru said that madha ,pidha ,guru ,dhaivam and we educated when we go
any where we see a teacher who give education we do not forget it when
a student successful they will be one hand of teacher 
                     Now  a  day  more  facility  of  study  like  internet
,media,newspaper etc but do not get love of teacher .the teacher love is
forud to study today children do not respect teacher and do not know the
value of teacher the teacher is reflection of light spread to every each one
of  student  parent  and teacher  are make a  good human the presence of
teacher make our good way to live the teacher help to fly like a bird.
 So  all  the  students  respect  our  teacher  we  know  about  the  value  of
teacher  We thanks to God for giving a good teacher. I love my teacher .
I wish to my teacher a Happy teachers day.

DIYA FATHIMA
9C
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അടെല് ടെലിങ്കറലിങറ്റ് ലഫോബറ്റ്

                           ഇലകൈറ്റ്സടഫോണലികൈറ്റ്സറ്റ്,സറഫോസബഫോടലികൈറ്റ്സറ്റ്,തത്രീ ഡലി
പ്രലിന്റര്  തുടെങ്ങലിയ  സമേഖലകൈളലില്  കുടലികൈളകറ്റ്  പരലിശത്രീലനവ്വം
നല്കുന്നതലിനറ്റ്  സകൈന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റലിടന്റ  സഹഫോയത്തഫോല്
സറ്റ്കൂളുകൈളലില്  സഫോപലിക്കുന്ന  ലഫോബഫോണറ്റ്  അടെല്ടെലികറ്റ്ങ്കറലിങ്ങറ്റ്

ലഫോബറ്റ്  തഫോമേരസശ്ശേരലി വലിദദ്ധ്യഭദ്ധ്യസജലില്ലയലില്  ആദദ്ധ്യടത്ത

അടെല്ടെലിങ്കറലിങ്ങറ്റ്  ലഫോബറ്റ്  നലിര്മേലിച്ചതറ്റ്  നമ്മുടടെ  സറ്റ്കൂളലിലഫോണറ്റ്  .
പരലിശത്രീലനത്തലിനറ്റ്  പുറടമേ  കുടലികൈളലില്  ഒളലിഞ്ഞുനലില്ക്കുന്ന
കൈഴലിവുകൈള കൈണ്ടറലിഞറ്റ് ഇന്നസവറത്രീവഫോയലി  സമൂഹത്തലിനറ്റ്  ഉതകുന്ന
രത്രീതലിയലില്  നൂതന  ആശയങ്ങള  ടകൈഫോണ്ടുവരുകൈയവ്വം  അതറ്റ്

പ്രഫോവര ത്തലികൈമേഫോക്കുകൈയമേഫോണറ്റ്  ഇവലിടടെ  ടചെയ്യുന്നതറ്റ്.
ആധുനലികൈടടെകൈറ്റ്സനഫോളജലികൈഫോലഘടത്തലില് സലിലബസറ്റ് പഠനത്തലിന
പുറടമേ  ഈപഠനവ്വം  കുടലികൈളകറ്റ്  വളടര  ആനന്തകൈരവുവ്വം

ആശ്ചരദ്ധ്യകൈരവുമേഫോണറ്റ്  .ചുരുകത്തലില്  പറഞഫോല്  സറ്റ്കൂളലില്
തടന്ന  കുടലിശഫോസ്ത്രജ്ഞനഫോടരയവ്വം  എഞലിനലിയര്മേഫോടരയവ്വം

സൃഷലിക്കുകൈ എന്നതഫോണറ്റ് ഇതലിടന്റ ലകദ്ധ്യവ്വം.
                                                             അഭലിജലിത്തറ്റ് 9B
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തുടെകവ്വം  

GHSS Koduvally



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       32

സുന്ദരനഫോടെറ്റ്

   

എതമപനകാഹരമകാണണ നകാടണ
എനണ സുന്ദരമകാടണടന്റെ നകാടണ
കളകളകാരവണം ഒഴുകുന നദത്തികളണം
പച്ചപണ നത്തിറ  ഞ്ഞ പകാടങളണം
എലകാവരുണം ടഎകകതത്തില് കഴത്തിയുന
പകത്തികളടട ശബണം മുഴങ്ങുനനകാടണ
   എത സുന്ദരമകാടണടന്റെ നകാടണ

മത്തിനസ വസനബ 8c
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                 മേഴയത്തറ്റ്
     ആകസാശഖ്യം മുഖഖ്യം കറപ്പെതിച്ചണ്            
     കതിളതികള് കൂടെതിനകടതസാതുങ്ങതി
     എന തസാമരപ്പൂ മുഖതണ്
     ഒരു കുഞ്ഞുനക്ഷത്രത്തുള്ളതിവന
      തഴുകതി
           
      നൂലങപസാടല
ടപയണ്തതിറങ്ങതിയവള്
       എനള്ളതില് പ്രണയതതില്
      ടമസാടണ് വതിരതിയതിച 
      കണ്ണതു ചെതിമ്മസാന  ങതസാന്നസാടത
      അവളുടടെനൃതതതില് ഞസാന
      അലതിഞ്ഞുങചെര്ന 
      
ദതിനങമടറ
കഴതിഞ്ഞെതറതിഞ്ഞെതിലഞസാന
 ഒരു ങഗസാരശബതതില് ഞസാന ടഞ-
ടതിയുണര്ന 
ആര്പഖ്യം  വതിളതിയുഖ്യം കരച്ചതിലമസായതി 
 എന റസാണതിയസാഖ്യം അവള് 
 ഒരു യക്ഷതിടയങപ്പെസാടല 
ആടുന, എന ഉള്ളുനശീറന
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അനസരണസകടെറ്റ് ആപത്തറ്റ്
ഒരതിടെടതസാരു കുഞ്ഞെന എന്നണ് ങപരുള്ള ഒരുകുടതിയതിണസായതിരുന.

മഹൈസാവതികൃതതികസാരനഖ്യം വസാശതികസാരനമസായതിരുന കുഞ്ഞെന.ഒരു ദതി

വസഖ്യം  അവന  അവടന  അമ്മങയസാടെണ്  പറഞ്ഞു"  അങമ്മ...  എനതികണ്

അകടര കസാടതിങലകണ് ങപസാകണഖ്യം.” 

അമ്മ:കുഞ്ഞെസാനശീ  ടചെറതങല  ഇതതിരതികൂടെതി  വലതസാടട  എന്നതിടണ്  നതിനകണ്

ങപസാകസാഖ്യം.”

 കുഞ്ഞെന:  എനതികണ് ങപസാവണഖ്യം കതിട്ടുവഖ്യം ചെകരയുഖ്യം ഉണണ്.  ഞസാന ങപസാകടട

അമ്മങയസാടെണ്  വയകതിടണ്  കുഞ്ഞെന  തടന  കൂട്ടുകസാങരസാടടെസാപ്പെഖ്യം  കസാടതിങലകണ്

ങപസായയതി.  പസാവഖ്യം  കുഞ്ഞെന  അവന  അവരുടടെ  കൂഞ്ഞെന  അവന

അവരുടടെകൂടതതില്  നതിന്നണ്  അറതിയസാടത  വയതിടതറതിങപ്പെസായതി.അവന

അങ്ങടന  ടചെടന്നതതിയതണ്  വലതിടയസാരു  ആല്  മരതതിന

ചുവടതിലസാണണ്.ങനരഖ്യം കവകതിയതിരുന. അവനണ് വലസാത ഭയഖ്യം ങതസാന്നതി.അമ്മ

പറഞ്ഞെതണ്  ങകടതിരുനടവങ്കേതില് ഇങ്ങടന വരതിലസായതിരുന. അവന ചെതിനതിച.

കുഞ്ഞെടന  കസാണസാതസായ  വതിവരഖ്യം  അവര്  വശീടതില്  പറഞ്ഞു.  എലസാവരുഖ്യം

അനത്വഷണഖ്യം തുടെങ്ങതി.

അവടന  അമ്മ  വതിവരമറതിഞ്ഞു.അങപ്പെസാള്  തടന്ന  അവടന  അമ്മ

അവടന  തതിരഞ്ഞെണ്  യസാത്രയസായതി.ആല്  മരതതിന  ചുവടതില്  ഇരതികന്ന

കുഞ്ഞെടന  കണ  അമ്മ  ഒസാടെതിടച്ചന്നണ്  അവടന  മസാങറസാടെണ്  ങചെര്തണ്

പതിടെതിച.അങപ്പെസാള്  കുഞ്ഞെന  അവടന  അമ്മങയസാടെണ്  പറഞ്ഞു  ഞസാന  ഇനതി

അമ്മയുടടെ സമ്മതമതിലസാടത എങങ്ങസാട്ടുഖ്യം ങപസാകതില.

അനസരണങകടെണ് ആപതസാണണ്   എലസാവരുഖ്യം ഒസാര്കക.
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        ഇരുടലിനമുണ്ടറ്റ് 

                  പ്രകൈഫോശവ്വം

"പമകാടന  അപ്പൂ  എഴുപനല്കടകാ,പനരണം
എടരകാര്കണണണ  പവഗണം  എഴുപനല്കടകാ".രകാവത്തിടലെ
മറകകാടത  വപനക്കുമമ്മ.അമ്മയകാപണല്
പനരടതഴുപനറണ  വഴകണ  പറയകാന
തുടങ്ങുണം.സ്കൂളത്തിലെടത  പത്തിടന  പറയണ,ഏതണ  മുകണ
മൂലെയത്തില്  നത്തിനണം  എടന്റെ  ശബണം  മകാതണം  ശ്രവത്തിക്കുണം
ശരതീഫണ  സര്.സകാറത്തിടന   ചൂരല്  കണകാല്  മതത്തി  മൂതണം
ഒഴത്തികകാന,പത്തിടന  ഗതീത  ടതീ ച്ചറുണം  എടന്റെ  എലകാ
പപകാരകായ്മകളണം  ഉണകാകത്തി  കകാണുണം.ഖദതീജ  ടതീച്ചര്
മകാതമകാടണടന്റെ  ആശ്രയണം  ."എടകാ  അപ്പൂ  നതീ
എഴുപനറത്തിപല"."ഓ  തുടങത്തി"."ഹണം  കുരുതണം
ടകടവന,ഞകാന  വടത്തിടയടുതകാപലെ  അവന
ടപകാങ"."ഞകാന എഴുപനപറകാളകാപമ".
(അല്പസമയതത്തിനണ  പശഷണം)  ,"അപമ്മ   ഞകാന
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പപകാണ".”നത്തിനകണ  പമകാനകാന  ഒനണം
പവപണ?”."പവണ","പവണങ്കത്തില് പവണ,ഹണം
പടത്തികത്തില ഒടറകാനണം വതീടതീനണ  കൂര്കണംവലെത്തി
,കളത്തി,ഒരകരണം പഠത്തികത്തില എഴുപതമത്തില
പത്തിടനങത്തിടന പകാസകാകുണം "
          “സ-സകാപറ ഞകാന പകറത്തിപകകാടട അടുത
കുഴലൂത്തുകകാരനണം  എതത്തി,എനത്തിനകാടകാ  നതീടയലകാണം
സ്കൂളത്തിപലെകണ പപകാരുനതണ "  "പഠത്തികകാന
","പഠത്തികകാനകാപണല് പഠത്തിപച്ചകാളണണം പകപടകാ  ","ശരത്തി
സകാര്  ",”  ഹണം  പകറത്തിപക  ".ണത്തിണം,  ണത്തിണം  ,"ടഹകാ
ടബലടത്തിച്ചു  ഭകാഗകണം" (കകാസണ ആടക ശബണം ഉയര്ന)
"അടുത  കകാസണ  ഖദതീജ  ടതീച്ചറുപടതകാണണ ”.അതു
പകടപപകാള  അപ്പൂനണ  സമകാധകാനമകായത്തി  ."കുടത്തികപള
നമുടകകാരു  കളത്തി  കളത്തികകാണം”.(ടതീച്ചര്  വരുപമള
സപനകാഷത്തിപത്തിക്കുണം)  "ആദകണം  ബലുണ്  വതീര്പത്തികണണം
എനത്തിടണ  നത്തിലെതണ  വതീഴകാടത  തടണണം”."ഇടതനകാ
ടതീച്ചപറ  മനസത്തിലെകാവുനത്തില" ,"പതകാകണ കയറത്തി  ടവടത്തി
ടവകകാടത, അവസകാനണം ഉള്ളവനണ സമ്മകാനണം ഉണണ".
"ടതീച്ചപറ  ഒരു  നത്തിമത്തിഷണം  ഇവത്തിടട  കകായത്തികതത്തില്
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തകാല്പരകമുള്ളവര്  വരൂ”.അവരുടട  കകാസതീനണ
തത്തിരടഞ്ഞടുതവരത്തില്           അപ
ടപടത്തിരുന,ഓടമല്സരതത്തില്  ഒനകാണം  സകാനണം
സമ്മകാനമകായത്തി  വസകത്തിളണം,വതീടത്തില്  ടചനവന
അമ്മപയകാടണ  സണംഭവണം  വത്തിവരത്തിച്ചു.പഠനതത്തില്
പത്തിപനകാടകാപണലുണം പത്തിനതീടവന ഭകാവത്തിയത്തില് വലക ഒരു
പകകാച്ചകായത്തി  തതീര്ന.ദകാരത്തിദകണം  അവടന  എതത്തിച്ചതണ
വലെത്തിയ  നത്തിലെയത്തിപലെകണ,കകാസത്തില്  എലകാവരുണം
പുതുപുതന സകാധനവുമകായത്തി വരുപമകാഴുണം അപവത്തിനണ
പഴയതണ.

                          (ഗുണപകാഠണം:  ആരുണം
തകാഴണ നവനല  ഒരു  കകാലെതവരുണം  തത്തിളങ്ങുണം
,ചത്തിലെപപകാള  ബുദത്തിമുടറത്തിയകാതവര്  എവത്തിപടണം
എതത്തില  പണണം  മനഷകടന  വഴത്തി
പത്തിഴപത്തിക്കുകഴലകാടത  സഹകായത്തികത്തില  വഞത്തിക്കുണം,
പണണം  വത്തിശമതത്തിലെകായണ ത്തുണം  ദകാരത്തിദകണം
സപനകാഷതത്തിപലെകണ നയത്തിപച്ചകകാണം.)
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GLOWING SUNSET

You  like  a  star
glowing  in  sky
like  a  Red  stone
at the time of
evening.
You like a red
diamond
in the heaven like sky.
When you set down  in the sea.
Birds rlymes pause in the silent 
mode
                       
Between the leaf  the sunset
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light seen red 
moment of a sun
loving this time.....
The most beautiful scene in the 
nature
change into light
sky is a feeling angel
a shining dot in the sky.
                 muhammed sinan 9c
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Your unspoken words

Those unspoken words       
which came from your
eyes
Touched my soul
Like water flowing through
a river
It floated through my mind
making it wet
It was your unspoken
words
which gave life to my
dead mind
Like a new birth
It was your unspokenwords
which made an end to my sorrows
It was your unspoken words
which woke me un from my night more
It was your unspoken words
which really touched my soul
                                     Najiya k 10f
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അടെയഫോളവ്വം

അവനന്റെ വവാകക്കിനന്റെ വകതത
ഒരലല്പം മമൂര്ച്ച കണ്ടവര് 
പപവാടക്കിച്ചകനന്നു നക്കിനവര്
തവാന് നചെയവാന് മറനകകൃതതല്പം
അവകവാശ വവാദനമപനത,
നചെയ്തവനക്കിറങന്നുപമവാള
തവാന് വരവാന് മറനസതതല്പം
പറഞ്ഞവന് കയറന്നുപമവാള 
നക്കിങളന്നുനട മനസക്കിനന്റെ പന്നുണക്കില
നപവാറ്റയടന നനീറ്റല,
നക്കിങളന്നുനട കതന്നുന കണക്കിനന്നു പക്കിനക്കില
പകവാധതക്കിനന്റെ ഒരന്നു മടവവാള
നക്കിങളന്നുനട നവാകക്കിനന്നു തന്നുമക്കില
ഒരവായക്കിരല്പം ചെതക്കിവവാള
വവാകക്കിനവാല വധക്കികനപ്പെട്ടവനന
വനീണ്ടന്നുല്പം വവാളക്കിനവാല നന്നുറന്നുകപല
നക്കിങളന്നുനട നഖതക്കിനന്നുളക്കില
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ഉണങക്കിപ്പെറ്റക്കിയ അവനന്റെ പചെവാര
ചെന്നുരന്നുങക്കിയവാല മവായവാത
ഒരടയവാളമവാകന്നുല്പം, 
മണക്കില പടനന്നുപറ്റക്കിയ
അവനന്റെ ജനീവരകല്പം
നവാനള, മനറ്റവാരന്നുനകവാടക്കിയന്നുനട
മന്നുദ്രയവാകന്നുല്പം            സക്കിനന്നു .എല്പം
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അന്ധകൈഫോരടത്ത നശലിപലിക്കുന്നയഫോള

ഗുരു

      
         ഇന്നണ് ടസപഖ്യംബര് 5 ,അധധധ്യാപകദദിനന. വദിദധ
 അഭധസദിക്കുന്ന ഓരരധ്യാ വദിദധധ്യാര്തദിനദിയുടടെയുന 
ജജീവദിതതദിടന്റെ ആധധ്യാരന കകകളദിരലേനദിയ നമ്മുടടെ 
പദിയടപ്പെട്ട  അധധധ്യാപകര്കധ്യായദി ഒരു 
ദദിനന. സസ്വതന്ത്ര ഇനധയുടടെ രണധ്യാമടത രധ്യാഷഷ് ട്ര 
പതദിയധ്യായദിരുന്നു രഡധ്യാ. എസഷ്. രധ്യാധകൃഷ്ണടന്റെ ജന
ദദിനമധ്യാണദിന്നഷ്. ഒരു അധധധ്യാപകന് എങ്ങടന
യധ്യായദിരദികണന, എനധ്യായദിരദികണടമന്നഷ് അരദ്ദേഹന 
നടമ്മെ പഠദിപ്പെദിച.
              വദിദധ-ധനന അറദിവദിനധ്യാല് സമ്പന്നമധ്യാണഷ്.
ഇന്നഷ് ഈ ഇനധധ്യാ മഹധ്യാരധ്യാജധതഷ് അറദിവദിനധ്യായദി വദിദധ 
അഭധസദികധ്യാത ഒരു കുഞ്ഞു രപധ്യാലന ഉണധ്യാകദില. വദിദധ 
എന്നമഹതസ്വടത അത്രരമല് 
ഉയര്തദിപദിടെദിചദിരുക്കുകമധ്യാണഷ് നമ്മുടടെ രധ്യാജധന. 
വദിദധധ്യാലേയതദില് രപധ്യായ ഒരു വധകദി കൂലപ്പെണദി
ടയടുക്കുന്നതന രവടറധ്യാരു വധകദി ഇരത വദിദധ 
അഭധസദിചഷ് ഒരു പപ്യൂണധ്യായധ്യാല്  അയധ്യാള്കധ്യായദിരദിക്കുന 
സമൂഹതദില് മുന്തൂകന. നമ്മുടടെ ജജീവദിതടമനധ്യായദി 
തജീരണടമന്നഷ് തജീരുമധ്യാനദിക്കുന്നതന അമ്മെയധ്യായ 
വദിദധമധ്യാണഷ്.
വദിദധ രനടുന്ന ഏടതധ്യാരു വധകദിക്കുന നന-തദിന
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എന്നദിവടയ രവര്തദിരദിചറദിയധ്യാന് സധ്യാധദിക്കുന.
            ഓരരധ്യാ വദിദധധ്യാര്തദിടയയുന ജജീവദിതതദിടന്റെ
മൂലേധമധ്യാര്ന്ന പടെദികടള തഴുകദി തരലേധ്യാടെദി മുകളദിരലേകഷ്
നടെന്നു നജീങ്ങധ്യാന് അച്ഛടനയുന അമ്മെടയയുന രപധ്യാടലേ 
തടന്ന ജജീവദിതതദില് അരത മൂലേധതദില്
സധ്യാനന വഹദിക്കുന്നവരധ്യാണഷ് അധധധ്യാപകന്. 
യധ്യാടതധ്യാന്നുമദിലധ്യാടത വളര്ന്നഷ് ജജീവദിതന എനദിരനധ്യാ
രവണദി മധ്യാറദിടവചവടര, പുഴടയ കകവഴദി
കളദിരലേകഷ് ഒഴുകദിവദിടുന്നത രപധ്യാടലേ ,അധധധ്യാപകര് 
അവടര രനരദിടന്റെ നടെപ്പെധ്യാത തധ്യാണദിക്കുന്നു, 
ലേക്ഷതദിടലേത്തുന്നതഷ് വടര. ജജീവദിതതദില് ''ഒരു 
പണകധ്യാരടന്റെ പട്ടദി'' യധ്യാവണടമന്ന ഒരരടയധ്യാരു 
ആഗ്രഹമധ്യായദിരുന്നു ഒരു കുട്ടദിയുടടെ മനസദില് മുഴുവന്. 
ഇതഷ് രകള്കധ്യാനദിടെയധ്യായ അധധധ്യാപകന്
''എനദികഷ് ഇനധയുടടെ  പസദിഡണധ്യാവണന" എന്നഷ് 
പറയദിപ്പെദിചടകധ്യാണഷ് ശധ്യാസദിച. ദദിവസവന ഈ 
ശസ്വധ്യാസനരയറ്റു വളര്ന്നഷ് ഇനധയുടടെ പസദിഡണധ്യായദി   
മധ്യാറദിയ ആ വധകദിടയ നമുകഷ് ഒരദികടലേങദിലന 
മറകധ്യാന് കഴദിയുരമധ്യാ?
            'ഗ' എന്നധ്യാല് ഇരുട്ടഷ്. 'രു' നശദിപ്പെദിക്കുന്ന
യധ്യാള് എന്ന വധ്യാകദിടന്റെ പതജീകന. ഇതഷ് ഒത്തു
രചേര്ന്നഷ് 'ഗരു' അന്ധകധ്യാരടത നശദിപ്പെദിക്കുന്നയധ്യാള്
എന്ന വധ്യാകദിടന്റെ മൂലേധതദിടന ഉയര്തദി പദിടെദിക്കുന്നു. 
ഏടതധ്യാരു വധകദിയുടടെ മനസദിടലേ ദുഷഷ്
ചേദിനകടള കജീറദിടപ്പെധ്യാളദിച ടകധ്യാണഷ് ടവളദിചന നദിറയ്ക്കുന്ന 
ആളധ്യാണഷ് അധധധ്യാപകന്.
            ഇതധ്യാണഷ് പധ്യാചേദിന കധ്യാഴഷ്ചപ്പെധ്യാടെഷ്. എന്നധ്യാല് 
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ആധുനദികകതയദിരലേകഷ് കടെന്നുരനധ്യാകദിയധ്യാല് വദിദധടയ 
ഒരു ധരനധ്യാപധ്യാധദിയധ്യാകദി മധ്യാറദിയ ജനടതടയയധ്യാണഷ് 
നമുകഷ് കധ്യാണധ്യാന് കഴദിയുക. അധധധ്യാപനടത ഒരു 
ജജീവദിരധധ്യാപധ്യാധദിയധ്യായദി മധ്യാത്രന കധ്യാണുന്നു.ഇതഷ് 
അധധധ്യാപനതദിടന്റെ മൂലേധടത മണദില് കുഴദിച മൂടുന്നു. 
ഈ അവസയദില് എനദിടകധ്യാരു നല 
അധധധ്യാപകനധ്യായദി മധ്യാതൃക കധ്യാണദിച ടകധ്യാടുകധ്യാന് 
എനദികഷ് വളടരയധദികന ആഗ്രഹമുണഷ്. അധധധ്യാപകര് 
എന്നധ്യാല്, ജജീവദിതതദിടന്റെ ചേലേനതദിനഷ് തധ്യാളരഭദവന 
മരനധ്യാഹധ്യാരദിതയുന നല്ക്കുന്ന വരധ്യാടണന്നുന, മനുഷധ
നനടയ വളര്തദിടയടുക്കുകയുന ടചേയ്യുന്ന
വരധ്യാടണന്നുന ഇന്നടത തലേമുറടയ  പഠദിപ്പെദിച 
ടകധ്യാടുകധ്യാന് ആഗ്രഹമുണഷ്. 
               ഈയദിടടെ നമ്മെള് പത്രതദിലൂടടെയുന മറ്റുന 
അധധധ്യാപക അവധ്യാര്ഡുകടളകുറദിചഷ് അറദിഞദിട്ടുണഷ്.
പരക്ഷ, ഞധ്യാന് മനസദിലേധ്യാക്കുന്നു അവര്കഷ് 
'ഭധ്യാരതരതഷ് നന' രപധ്യാലന ടകധ്യാടുതധ്യാല് മതദിയധ്യാവദില.
ഒധ്യാരരധ്യാ വദിദധധ്യാര്തദിയുടടെയുന മനസദില് ഒരു പരചേധ്യാദനന 
ടപധ്യാട്ടദിമുളപ്പെദികധ്യാന് അധധധ്യാപകര്ക്കു കഴദിയുന. അങ്ങടന
എത്രടയത്ര അധധധ്യാപകടരയുന അവരുടടെ 
പയതഷ്  നതധ്യാല് രലേധ്യാകന കജീഴടെകദിയ മഹധ്യാനധ്യാടര നധ്യാന 
കധ്യാണുന്നു. 
             അധധധ്യാപകര്കധ്യായദി ഒരു ദദിനന അതഷ് എത്ര 
മഹതരമധ്യാണഷ്. ഇന്നഷ് ഒധ്യാരരധ്യാ വദിദധധ്യാലേയങ്ങളദിടലേയുന 
ഒധ്യാരരധ്യാ വദിദധധ്യാര്തദികള് അവരുടടെ പദിയടപ്പെട്ട 
അധധധ്യാപകടര ആദരദിക്കുന്നു. 
ഈ ദദിവസന അവരുടടെ ജജീവദിതതദില് നമ്മുടടെ
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ജജീവദിതതദിലന നമ്മുടടെ ജജീവദിതലന നശസ്വരമധ്യായ
തധ്യായദിരദിക്കുന. ഒധ്യാരരധ്യാ അധധധ്യാപകനുന അവര്ക്കു 
നല്കധ്യാവന്നതദിലമുപരദി നമുകഷ് നല്ക്കുന്നുണഷ്. 
അതദിനഷ് നധ്യാന അവരരധ്യാടെഷ് കടെടപ്പെട്ടദിരദികണന. അവടര 
കദവമധ്യായദി, മധ്യാതധ്യാവധ്യായദി, പദിതധ്യാവധ്യായദി, കധ്യാണണന. 
ജജീവദിതതദിടന്റെ ഏത രകധ്യാണദിടലേയുന  ഇരുട്ടദിടന 
പകധ്യാശമധ്യാക്കുന്ന അവടര എടന്നന്നുന ഒധ്യാര്കണന. 
എഴുതച്ഛടന്റെ വരദികടള ഒധ്യാര്ക്കുന്നു.
       "സനസധ്യാരകധ്യാരദിണദിയധ്യാത വദിദധയുന''
       "സനസധ്യാരനധ്യാശദിനദിയധ്യായതവദിദധയുന"
ഈ വദിദധനല്ക്കുന്നവടര ഈ രലേധ്യാകന എടന്നന്നുന 
സഷ് മരദികടട്ട....                      
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അസനന്വേഷലിക്കുകൈ, കൈടണ്ടത്തഫോവ്വം

       ടതളദിഞമനരസധ്യാടടെ  എലധ്യാറദിരനയുന
ഉള്ടകധ്യാളളധ്യാവന്ന  അവസയദിലേധ്യാണഷ്  ഓരരധ്യാ
കുട്ടദിയുന  ജനദിക്കുന്നതഷ്.  കവകലേധങ്ങളുളള
കുട്ടദികളദില്രപ്പെധ്യാലന  ചേദിലേ  സവദിരശഷതകള്
കധ്യാണധ്യാമരലധ്യാ!   വളടര  ടചേറദിയ  പധ്യായതദില്
കുട്ടദികള് പലേതരന രചേധ്യാദധങ്ങള് രചേധ്യാദദികധ്യാറുണഷ്.

അവരുടടെ  ജദിജധ്യാസയുടടെഭധ്യാഗമധ്യാണഷ്.
ചുറ്റുപധ്യാടെദിലളള  കവവദിദധങ്ങടള  പുതമരയധ്യാടടെ
ഓരരധ്യാക്കുട്ടദിയുന  രനധ്യാകദികധ്യാണുന്നു.അതദില്  നദിന്നഷ്
പധ്യാഠങ്ങള് പഠദികധ്യാന് ശ്രമദിക്കുന്നു.
                പക തദിനടലധ്യാരു പധ്യാഠപുസ്തകമധ്യാണഷ്.
നദിരജീക്ഷണതദിലൂടടെ  ഒട്ടനവധദി  കധ്യാരധങ്ങള്
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പഠദികധ്യാനുന  തദിരദിചരദിയധ്യാനുന  സധ്യാധദിക്കുന.  വദിവദിധ
തരന  പക്ഷദികളുടടെ  ശബ്ദങ്ങളുന  രൂപങ്ങളുന
വദിവദിധയദിനന മ ൃഗങ്ങളുടടെ   പരതധകതകള്
 ,സസധലേതധ്യാഭദികളുടടെകവവദിധധന,വര്ണധ്യാഭമധ്യായ
കധ്യാ ഴ്ചക     ള്ടകധ്യാപ്പെന     പകൃതദിടയധ്യാരുക്കുന്ന
സനഗജീതന വടര ഇതദില് ഉള്ടപ്പെടുന്നു.
                     മലേ മുകളദില് നദിന്നുന ഉല്ഭവദിചഷ്
കളകളധ്യാ  രധ്യാഗന  മുഴകദി  പകൃതദിയുടടെ  വദിവദിധ
ആവധ്യാസവധവസകടള  തഴുകദിടയധ്യാഴുക്കുന്ന
നജീര്ത്തുളളദികളുടടെ  രരൗദ്രഭധ്യാവങ്ങളുന  ശധ്യാനതയുന
പരദിസദിതദി  സന്തുലേധ്യാവസയദില്  വഹദിക്കുന്ന
നദിസഷ്തലേ  സധ്യാനന  മനസദിലേധ്യാരകണതണഷ്,
തദിരദിചറദിരയണതണഷ്.  നമ്മുടടെ  നദിലേനദില്പ്പെദിനഷ്
ആവധ്യാസവധവസ വഹദിക്കുന്നപങഷ് തദിരദിചറദിയധ്യാന്
ഈ നദിരജീക്ഷണന അതധനധ്യാരപക്ഷദിതമധ്യാണഷ്.
                          പുഷ്പങ്ങള് എനദിടനന്ന രചേധ്യാദധന
പകൃതദിയുടടെ   അലേങധ്യാരങ്ങടളന്ന  സധ്യാഹദിതധ
ഭധ്യാഷയുന  അവ  ജജീവടന്റെ   തടെര്ചയധ്യാടണന്ന
ശധ്യാസ്ത്രവദിശദജീകരണവന   ഒരു  രപധ്യാടലേ
പധ്യാധധ്യാനസ്വമര്ഹദിക്കുന്നു.  കവവദിധധമധ്യാര്ന്ന പൂകള്
കരൗതകന  ജനദിപ്പെദിക്കുന്നതദിരനധ്യാടടെധ്യാപ്പെന
പരധ്യാഗണവന തടെര്ന്നുളള വദിത്തു
രൂപജീകരണതദിലന അതവഴദി  സസധങ്ങളുടടെ
തടെര്ച സധ്യാധധമധ്യാക്കുന്നതധ്യാടണന്നുമുളള
നദിരജീക്ഷണവന പഠനപകദിയടയ
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രസകരമധ്യാക്കുന്നു.
                                      ഓരരധ്യാ ടചേടെദിയുടടെ വദിത്തുന
കവവദിധധമധ്യാര്ന്നതധ്യാണഷ്.  അതഷ് വദിവദിധ

പശധ്യാതലേങ്ങളദില്വളര്ന്നുവരുന്നു.
പതദിസന്ധദികടള അതദിജജീവദികധ്യാനുളള
പശധ്യാതലേസരൗകരധങ്ങളുനവധതധസ്തമധ്യാണഷ്
.പതദിസന്ധദികടളഅതദിജജീവദികധ്യാനുളള  രശഷദി
സസ്വയന  ഉരുതദിരദിഞ്ഞു  വരരണതണഷ്.  അതദിനഷ്
പരസ്പര പഠനന തജീര്ചയധ്യായുന ഒരു മധ്യാതൃകയധ്യാണഷ്.
അതദിനധ്യായദി  ചുറ്റുപധ്യാടുകടള  കരൗതകരതധ്യാടടെ
നദിരജീക്ഷദികധ്യാന,
അരനസ്വഷദികധ്യാന, നമുകഷ് കടണതധ്യാന
.                                                  രഡധ്യാ. സതജീഷഷ് ടക
                                                   അദധധ്യാപകന്
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 അവന് വരുളം വരയാതലിരലിക്കലില

       സൂരദന് പുലരുന,"എടെടീ ജയാന...നടീ എവലിടടെ?" കൈണയാരന്
വലിളലിക്കയാന്  തുടെങ്ങലി."എന്തയാ  ഏടയാ".
"ഇനചലദയാടെടീ  നമ്മുടടെ  മകൈന്  വരുനതറ്റ്  ഇനതടനയചല?"
"ആ ഇനതടനയയാടണനറ്റ് ഉറപയാ ,അവന് വലിളലിച്ചേലിരുന."തടന്റെ
മകൈന്  വലിചദശേതനലിന  വരു-
നതുളം  കൈയാതലിരലിക്കുകൈയയാണറ്റ്  കൈണയാരനളം  ജയാനവുളം.  
       മകൈനയായ  ചഗയാവലിനറ്റ്  വലിചദശേടത  വലലിടയയാരു
ബലിസറ്റ് നസറ്റ് മയാനയാണറ്റ്.ഇവര്  കുടറചയടറ  കൈഷ്ടടപടലി-
ടയാണറ്റ്  ചഗയാവലിനടന  വലിചദശേചതക്കറ്റ്  അയച്ചേതറ്റ്.
സമയളം  ഉച്ചേചയയാടെടുക്കയാനയായലി.
ജയാന  മകൈനചവണലി  ഇഷ്ടമയായ  വലിഭവങ്ങള്  തയയാറയാക്കലി
കൈയാതലിരലിക്കുകൈയയാണറ്റ്.  കൈണയാരനയാകൈടട,ഒരു  ചരയാഗലി-
യയാണറ്റ്.  ആ ചലിന്തചപയാലുമലിലയാടത മകൈന് വരുന ഉത്സയാഹതലില്
തടന്റെ  ചരയാഗളം  വടര  മറനചപയായലി.
എത്രചയയാ  കൈയാലതലിന  ചശേഷമയാണറ്റ്  മകൈടന  കൈയാണുനതറ്റ്  ആ
സചന്തയാഷതലിലയാണറ്റ്  രണ്ടു  ചപരുളം.
"എടെലിചയ..ജയാന,അവടന കൈയാണുനലിചലദയാടെടീ.  അവന് വരുചമയാ!"
"അവന്  വരുടമസന,കൈണഫോസരടഫോ  അവനലിസപഫോ  മഫോറലി-
ക്കേഫോണുസമഫോ,  അതുസപഫോടല  അവടന്റെ  സന്വേഭഫോവവവ്വം?  "

"ഇടലടെലിചയ  അവന്  നമ്മുടടെ  മകൈനചല,അവന്  വരുളം.''
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അങ്ങടന  വടീണ്ടുളം  അവരുടടെ  കൈയാതലിരലിപലിനറ്റ്   വലിരയാമമലില  .
   തടന്റെ  ചപര്ക്കുള  സത്വതക്കളുടമയാടക്ക  തടന്റെ  ഒറ
മകൈനയായ  ചഗയാവലിനനറ്റ്  എഴുതലിടവയയാനള  ഏര്പയാടെലി-
ലയാണറ്റ്  കൈണയാരന്.
  ഏചതയാ ഒരു കൈയാറലിടന്റെ ശേബറ്റ് ദളം. അവര് ഉമ്മറത- ടചനചനയാക്കലി

കുടറചപര്വരുന."നലിങ്ങളചല  കൈണയാരന്."
"അടത"  "നലിങ്ങളുടടെ  മകൈനയാചണയാ  ചഗയാവലിനറ്റ്?"
"അടത""ഒരു കൈയാരദളം  പറയയാനണറ്റ്.  ഒരു വയാഹനപകൈടെതലില്
ടപടറ്റ്  നലിങ്ങളുടടെ  മകൈന്  മരലിച.''
''അചയയാ എടന്റെ മകൈടന.......''
കൈണയാരനളം  ജയാനവുളം  ഏചതയാ  വലിരഹതലിടന്റെ  ചലയാകൈതറ്റ്
എതലിയചപയാടലയാരു  അനഭവളം  അവര്ക്കറ്റ്  ചതയാനലി.
എവലിടടെടനയാടക്കചയയാ  മകൈടന്റെ  ശേബ്ദങ്ങളുളം  മകൈന്  വലിളലി
ക്കുനതുചപയാടലയുള  ചതയാനലുളം,അതറ്റ്  എനളം  അവടര
അലടലി.വലലിടയയാരു  തടീകൈണല്  അവരുടടെല  മനസലില്  
എരലിയുനചപയാടലയാരു  ചതയാനല്.  മകൈടന്റെ  മരണളം
അവടര  രണ്ടുചപടരയുളം  വലയാടത  തളര്തലിയലിരലിക്കുന.
എവലിടടെയുളം  മൂകൈതമയാത്രളം  അനഭവടപട.അചപയാഴുളം  അവടന്റെ
വലിളലികൈള്  കൈയാതലില്  മുഴങ്ങലിയലിരുന.  ജയാന
തടന്റെ  മകൈടന്റെ  മരണചതയാടടെ  മുഴുവനയായുളം  തളര്ന.
അവരുടടെ  എലയാ  സമയാദദവുളം  അവനയായലിരുന.ഏചതയാ
ഒയാര്മയലില് ജയാന''ഏടയാ, അവന് വരുളം''
''എടെടീ  ചപയായലിചല  അവന്  നടമ്മ  ഒറക്കയാക്കടീടറ്റ്.''
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''ഇല,  നമ്മുടടെ  ചഗയാവലിനറ്റ്  വരുളം  വരയാതലിരലിക്കലില''.
      ചഗയാവലിനലിടന്റെ  ഓര്മകൈള്  മയാത്രളം  ഇനലി  കൈണയാരനളം
ജയാനവലിനളം.  അവടന്റെ  ഓചരയാ  വലിളലികൈള്ക്കയായറ്റ്  അവര്
കൈയാചതയാര്തടകൈയാചണയലിരുന.  അവന്വരുളം  വരയാതലിരലി-
ക്കലില എന പ്രതടീക്ഷചയയാടുകൂടെലി അവരുടടെ ജടീവലിതളം തുടെരുന  .  
   ഇങ്ങടനയയാണറ്റ്  ജടീവലിതതലില്  അടുതലിടെപഴകുനവരുടടെ
മരണളം  ചവണടപടവടര  വലയാടത  ചവദനലിപലിക്കുളം.
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സമ്പൂര്ണ്ണ കൈഫോയലികൈ വലിദദ്ധ്യഭദ്ധ്യഫോസവ്വം

കുടത്തിയുടട സമഗ്ര വത്തികകാസതത്തിനണ വളര്ച്ചക്കുണം ആപരകാ
ഗകണം  

നത്തിര്ബന്ധമകാണണ.ആപരകാഗക കകായത്തിക  വത്തിദകഭകകാസതത്തിനണ
ഊനല് നല്കുന വത്തിദകകാലെയ  ആനരതീകമകാണണ  

ഇനള്ളതണ.  ഭകാഷയുണം ശകാസവുണം
കലെയുടമകാടകനടമ്മ യഥകാര്ത്ഥ മനഷകരകായത്തി
ഉയര്തകാനള്ളതകാണണ .
അപത പ്രകാധകാനകണം കുടത്തിയുടട വളര്ച്ചകണ കകായത്തിക വത്തി 
പനകാദങളക്കുമുണണ. കളത്തികള ടവറുണം വത്തിപനകാദണം മകാത
മല. കളത്തിക്കുമള കുടത്തികളപനടുന സഹകരണവുണം ഐ
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കകവുണം സമതന്വേവുടമകാടകയകാണണ. പ്രശ്നങടള ധതീരമകായത്തി
പനരത്തിടകാന ഉചത്തിതമകായ രതീതത്തി. കളത്തികള കുടത്തികടള പ്രകാപ
മകാകുന ചത്തിടയുണം അച്ചടകവുണം അതണ കുടത്തികളകണ 
നല്കണണം പരകാഗപ്രതത്തിപരകാധതത്തിനണം കകായത്തിക വത്തിപനകാദ
തത്തിനണം അതകകാവശകമകാണണ. വദന ദത്തിന ജതീവത്തിതതത്തി
ലുണം സമതീഹതത്തിലുണം കരുത്തുണം ആത്മനത്തിശന്വേകാസവുണംപച്ചര്
ന ആപരകാഗകണം ആവശകമകാണണ. അതണ കുടത്തികളത്തിലൂടട 
പനടത്തിടയടുകകാന കഴത്തിയുണം.കകായത്തികവത്തിപനകാദങളത്തിലുടട 
കുടത്തികളകണ ആനന്ദണം കടണതകാന കഴത്തിയുണം അതുമകാത
മല ജതീവത്തിതതത്തില് പതകാല്വത്തിഉളടകകാള്ളകാനണം 
പതകാറവടര ഉളടകകാള്ളകാനണം അവടര സന്വേകാനരത്തിപത്തികകാ
നണം ജയത്തിക്കുനവടര അണംഗതീകരത്തികകാനണം അവടര അഭത്തി
നന്ദത്തികകാനണം കുടത്തികള പഠത്തികണണം.  കുടത്തിയുടട ആപരകാഗക 
വത്തികകാസതത്തിന ഘടങടള ശകാസതീയമകായത്തി പപകാഷത്തിപത്തിക്കു
യുണം ആപരകാഗകമകായജതീവത്തിതവശലെത്തികളണംചത്തിടമകായ ജതീവത്തിത
രതീതത്തിയുണം നല മപനകാഭകാങള വളര്തുകയുണം ടചയ്യുക എന
തകാണണ  ആപരകാഗക  കകായത്തിക  പഠനതത്തിടന്റെ  പ്രധകാന
ലെകകണം.
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അധദ്ധ്യഫോപനവ്വം ഒരു മേഹതന്വേപഫോടെവവ്വം
സഡഫോ:  എസറ്റ്  രഫോധഫോകൃഷ്ണടന്റെ  ജന്മ  ദലിനവ്വം  നഫോവ്വം
അധദ്യഫോപകൈദലിനമഫോയലി  ആസഘഫോഷലിക്കുനറ്റ്അറലിവലിടന്റെ
സലഫോകൈസത്തക്കേറ്റ്  കകൈപലിടെലിച്ചുയര്ത്തഫോന്  പുതലിയ  തലമുറടയ
അക്ഷരങ്ങളുടടെ  സലഫോകൈസത്തക്കേറ്റ്  നയലിക്കേഫോന്  അധദ്യഫോപകൈന്
വലിലസയറലിയ  സവ്വംഭഫോവനകൈള  അര്പലിക്കുന.  ആദദ്യടത്ത
ഉപരഫോഷ്ട്രപതലി  എന  തലിലു  പതലി  ഒരുമലികൈവറ
അധദ്യഫോപകൈനഫോയലിരുന   സഡഫോ  :  എസറ്റ് രഫോധഫോകൃഷ്ണന്വലിദദ്യസനടെലി
അറലിവലിടന്റെ  കൈഫോവലഫോളഫോന്  ഓസരഫോ  വലിദദ്യഫോര്ത്തലിസയയുവ്വം
നയലിക്കുനതറ്റ് വലിദദ്യഫോഭദ്യഫോസമഫോണറ്റ് അധദ്യഫോപനത്തലില്നലിര്ത്തഫോന്
കൈഴലിഞ്ഞപ്രതലിഭയഫോണറ്റ് എസറ്റ് രഫോധഫോകൃഷ്ണന്.

                     'അധദ്യഫോപകൈന്'  എന സജഫോലലി മലികൈവറതഫോണറ്റ്
എനറ്റ്  പറയുസമഫോളഅതലിനറ്റ്  കൂടുതല്  അര്ഥതലങ്ങളുണറ്റ്.
മനസലിടന  വഫോയലിക്കേഫോന്  കുടലികൈളലിസലക്കേറ്റ്  കൈടെനടചലഫോന്
സഫോമൂഹദ്യമരദ്യഫോദ പഠലി
പലിക്കേഫോന്  ഒരു  പങ്കറ്റ്  നമ്മുടടെ  അധദ്യഫോപകൈര്ക്കുവ്വം  ഉണറ്റ്.
ജനീവലിതത്തലി ല് വലിജയവ്വം  വതലിച്ചവര്  ഉനത തലങ്ങളലിസലക്കേറ്റ്
എത്തലിയവര്  അവര്  ഒരലിക്കേടലങ്കലിലുവ്വം  തടന  പഠലിപലിച്ച  ആ
സമഖലയലിസലക്കേറ്റ് സപ്രരലിപലിച്ച ചലില അധദ്യഫോപകൈ
ടരങ്കലിലുമുണഫോകുവ്വം.
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                 "  വലിദദ്യടയനഫോല് സര്വധനഫോല് പ്രധഫോനവ്വം"

എനഫോണസലഫോ?  സമത്തറ്റ്  ആസരഫോഗദ്യവ്വം  തുടെങ്ങലി  എലഫോ
സഫോഹചരദ്യങ്ങളുവ്വം കുറച്ചുകൈഫോലസത്തക്കേറ്റ്  മഫോതവ്വം.  എനഫോല്  വലിദദ്യ
അറലിവറ്റ്   എലഫോകൈഫോലവവ്വം  നമ്മുടടെ ഉണഫോകുവ്വം  ആ അറലിവലിടന്റെ
ടവളച്ചത്തലിലഫോണറ്റ്  നഫോവ്വം  ജനീവലിക്കുനതറ്റ്.  ഒരലിക്കേല്  ഒരു
പണലിതന്  ടചറുപത്തലില്  നടെനസപഫോവകൈയഫോണറ്റ്.  അവന്
അവടന്റെ ഗുരുവലിനരലികൈലില്നലിനറ്റ് വലിദദ്യ അഭദ്യസലിച്ചതലിനു സശഷവ്വം
തലിരലിടകൈ വനീടലിസലക്കേറ്റ് 
തലിരലിക്കുകൈയഫോണറ്റ്.  യഫോതയുടടെ  മൂര്ധനദ്യത്തലില്  ചലില
ടകൈഫോള്ളക്കേഫോര്അവടര  ചുറ്റുന.  അസപഫോള  അവന്
പറയുന.''എടന്റെ എലഫോവ്വം നലിങ്ങള എടുസത്തഫോള.  പസക്ഷ ഞഫോന്
ഇതയുവ്വം കൈഫോലവ്വം അഭദ്യസലിച്ച എടന്റെ പഫോഠ പുസ്തകൈങ്ങള എനലിക്കേറ്റ്
തര. 
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                  എനതിനശീ ക്രൂരത
ഭൂമതിങയസാടെണ്   ?

പച്ചപ്പെമൂവക്കിരക്കിയക്കിവന്നുകന്നുനന്നുകള
ഈ പച്ചയവാല്പം നവാടക്കിനന്റെ
നന്മകളപകരളല്പം എന
മമൂനക്ഷരല്പം
നചെവാലന്നുവവാന് ഉണക്കികളകത
എപന്തേ ഇത്ര നവാണല്പം.
നവാല്പം പക്കിറന മണവാണക്കിതത
നവാല്പം പക്കിച്ചനവച്ച കവാലപവാദല്പം
പതക്കിഞ്ഞഈ
മണക്കിപനവാനടപന്തേ ഇത്ര
പദഷതല്പം
പനടവാനന്നുല്പം നവട്ടക്കിപക്കിടക്കികവാനന്നുല്പം
വവാപനവാളല്പം മന്നുനട്ട പടരവാനന്നുല്പം
കന്നുരന്നുതക്കി നകവാടന്നുകന്നുനതത
എന്തേക്കിനത ?എന്തേക്കിനത ?
നകവാതക്കിയന്നുല്പം മവാന്തേക്കിയന്നുല്പം
വയലന്നുനക്കികതക്കിയന്നുല്പം
എന്തേക്കിനനീ കമൂരത ഭമൂമക്കിപയവാടത...
സല്പംസവാരപശഷക്കിയന്നുരന്നുനനങക്കില
പറയന്നുമനീ ഭമൂമക്കി തന്
സങടങള..നകവാടന്നുല്പം കമൂരതകള      
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മനന്നുഷതനവായക്കി ജന്മനമടന്നുതമൂനവാല്പം
തന് പ്രവര്തക്കികള കവാലന് 
തന് രമൂപപനയന്നുല്പം....
ഒപന എനക്കികന്നുളളമൂ
പചെവാദക്കികവാന്..
എന്തേക്കിനനീ കമൂരത ഭമൂമക്കിപയവാടത....

ഈ ഭമൂമക്കിപയവാടത....?          
                             ഐശശ്വരത 10A
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             Mother

The true light
which burns all the time

It leads me
through the darkness

Her presence
is soothing for me
She was a friend

when I was a child
She played with me
and shared the joy
She was a guide

when I was in my teen
She showed my path

and helped me
to recognize what is good or bad

She was also my father
when I lost him at an early age

She is a real magic
with which she controls us

Now,I wonder
How can I be a mother like her!

                                    
                                                     Subaida V

               English Teacher
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               അനന്നുഭവകന്നുറക്കിപ്പെത

          നന്മയുടടെ സത്വര്ണതരലികൈളയായലി ...

സുവര്ണനഗരലി എനറലിയടപടുന ടകൈഫോടുവള്ളലിയലിടല 
ഗവണ്ടമന്റെറ്റ്  സ്കൂളലില് സജഫോലലികൈലിടലിവനസപഫോള മനസലില് 
എടനഫോടക്കേസയഫോ ആയലിരുന. പ്രഫോസദശലികൈമഫോയ സഫോഹചരദ്യങ്ങള 
മലിക്കേ കുടലികൈളുടടെയുവ്വം പഠനമലികൈവലിടന നനയലി ബഫോധലിച്ചലിരുന. 
പഠനകൈഫോരദ്യങ്ങള അങ്ങടനടയഫോടക്കേ ആയലിരുനഫോലുവ്വം  നന്മകൈള 
ടകൈഫോണറ്റ് അവര് ഏടറ മലിടുക്കേരഫോണറ്റ് എനറ്റ് അനുഭവത്തലിലൂടടെ ഞഫോന് 
മനസലിലഫോക്കേലി.
                ഈ വര്ഷവ്വം എടന്റെ കഫോസലില് രണ്ടു കുടലികൈള 
ആസരഫോഗദ്യപരമഫോയ ചലില പ്രശ്നങ്ങള ഉള്ളവരഫോയലിരുന.-ഒരു ടപണ് 
കുടലിയുവ്വം ഒരു ആണ് കുടലിയുവ്വം.  വളടര ആശങ്കകൈസളഫോടടെയഫോണറ്റ് 
അവളുടടെ മഫോതഫോപലിതഫോക്കേള സ്കൂള തുറനസപഫോള ഇവലിടടെ വനതറ്റ്. 
കഫോസലിനറ്റ് അകൈതവ്വം പുറതമഫോയലി അവളക്കേറ്റ് പലവടവ്വം 
അസുഖമുണഫോയലി. അസപഫോടഴഫോടക്കേ അവടള അസനന്വേഷലിക്കേഫോനുവ്വം 
സഹഫോയലിക്കേഫോനുവ്വം കഫോസലിടല മറ്റു ടപണ്കുടലികൈള മനസ്സുകൈഫോടലി. 
മസൗനത്തലിടന്റെ  ആയക്കേയങ്ങളലില് ഒറടപടെഫോതയുള്ള മനസ്സുമഫോയലി, ഒരു 
പരലിധലി വടര ജനീവലിതവ്വംസപഫോലുവ്വം മടുസപഫോടടെ കൈണലിരുന ആ കുടലി 
ചലിരലിക്കുന, ഉറടക്കേസവ്വംസഫോരലിക്കുന മലിടുക്കേലിയഫോയലിരലിക്കുന ഇസപഫോള.

ഇതലിനറ്റ് സസൗഹൃദസത്തക്കേഫോള നടലഫോരു മരുനറ്റ് സവടറ ഏതഫോണറ്റ്....?
                 ഒരു മഫോസവ്വം മഫോതവ്വം കഫോസലില് വനറ്റ് അസഹദ്യമഫോയ 
മുട്ടുസവദനടകൈഫോണറ്റ് സ്കൂളലില് വരഫോനഫോവഫോടതസപഫോയ കുടലിയഫോണറ്റ് 
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മടറയഫോള. പലവടവ്വം അധദ്യപകൈര് വനീടുസന്ദര്ശലിച്ചുവ്വം സഫഫോണലില്  
വലിളലിച്ചുവ്വം അവടന്റെ കൈഫോരദ്യങ്ങള അസനന്വേഷലിച്ചുടകൈഫോസണയലിരുന ഇനലി 
മുതല് ഇടെവലിട ദലിസങ്ങളലില് വരഫോന് ശ്രമലിക്കേഫോവ്വം എന 
പറടഞ്ഞങ്കലിലുവ്വം അവനറ്റ്  വരഫോന് പറലിയലില. അങ്ങടനയലിരലിടക്കേ 
അര്ദ്ധവഫോര്ഷലികൈ പരലിക്ഷക്കേറ്റ് ടതഫോടടുത്ത സമയത്തറ്റ് കഫോസലിടല 
ആണ്കുടലികൈസളഫോടെറ്റ് കൈഴലിയുടമങ്കലില് അവധലിക്കേറ്റ് അവടന കൈഫോണഫോന് 
സപഫോകൈണടമനറ്റ് ഞഫോന് പറഞ. അവന് ഒരു 
സസനഫോഷമഫോയലിസക്കേഫോടട. എനഫോയഫോലുവ്വം സ്കൂള തുറനസപഫോള കഫോസലില് 
അവനുണറ്റ്. പരനീക്ഷക്കേലിടെയലില് വന ഹര്ത്തഫോല് ദലിവസവ്വം 
കൂട്ടുകൈഫോടരലഫോവരുവ്വം കൂടെലി അവടന കൈഫോണഫോന് ടചനലിരുനവടത. 

“സവദനയുണറ്റ്, എനഫോലുവ്വം കുഴപമലില . ഇവര്വനസപഫോള 
എനലിടക്കേഫോരു കധരദ്യവ്വം കൈലിടലി” എനറ്റ് പറഞുടകൈഫോണറ്റ് ചലിരലിക്കുസമഫോള 
ആ ചലിരലിയലില് കൈഫോലലിടന്റെ സവദനടയക്കേഫോള സസൗഹൃദത്തലിടന്റെ ശകലി 
അലലിഞസചര്നലിരുന.    

                 സന്വേര്ണടത്തക്കേഫോള തലിളക്കേമുള്ള നന്മയുടടെ തരലികൈള 
നലിറ   ഞ്ഞ ഈ കുടലികൈളുടടെ ഇനലിയുടമതസയഫോ അനുഭവങ്ങള...! ഈ 
നന്മകൈള ഒരലിക്കേലുവ്വം മയഫോതലിരലിക്കേടട !

-ടസ്റ്റെലഫോ മരലിയ സതഫോമസറ്റ് .
മലയവാളല്പം അധതവാപക്കിക.
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എല്ലഫോവ്വം തലിരലിച്ചു വരുവ്വം

                              
അമ്മെയധ്യാന ഭുമദിതന് ടനഞ്ചുപദിളര്ന്നു 
കധ്യാകകള്ടകധ്യാക്കുകള് 
അങ്ങടനയങ്ങടന
 ജജീവനധ്യായുള്ളവടയലധ്യാന നഷദിക്കുതധ്യായദി
 ടവള്ളമധ്യാമധ്യാറദില് നദിറചടവടചരു 
പുഴകരഞ്ഞുതളര്ന്നങ്ങടന നദില്പ
ദദിവധ്യാകരന് തന്നുടടെ കദിരണങ്ങള് 
കുനനരപധ്യാലേങ്ങടന എറദിയുന്നുമ്മെതന് 
ടനഞദില്           
രമഘരമധ്യാ, ടവള്ളമദിലധ്യാടതയങ്ങടന
ചുങ്ങദിചുരുളദിചുരുണ്ടുരപധ്യായദി 
ഹരദിതന നദിറടഞധ്യാരു പകൃതദിയദിടലേലധ്യാന
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നഫോടെന്കൈലകൈള ഓണടപഫോടന്

മവാനവ ചെരക്കിത്രപതവാളല്പം പഴകമന്നുണ്ടത നവാടന് 
കലവാരമൂപങളകതജനനല്പം മന്നുതല മരണല്പം വനര 
ജനീവക്കിതതക്കിനന്റെ വക്കിവക്കിധ ഘട്ടങളന്നു മവായക്കി ബനനപ്പെട്ട 
തവാണതത. മക്കികകലവാരമൂപങളന്നുല്പം സമന്നുദവായക്കികമവായക്കി 
ബനനപ്പെട്ടക്കിരക്കികന്നുനന്നു. പണ്ടന്നുകവാലതത  സമന്നുദവായ 
തക്കിനനന്നുസകൃതമവായവാണത മനന്നുഷതര് നതവാഴക്കില നചെയ്തക്കിരന്നുനതത. 

അതവായതത ഓപരവാ സമന്നുദവായതക്കിനന്നുല്പം 
നക്കിര്പദ്ദേശക്കികനപ്പെട്ടക്കിട്ടന്നുളള നതവാഴക്കില മവാത്രപമ പവാടന്നുണ്ടവാ 
യക്കിരന്നുനന്നുളളമൂ.അതന്നുനകവാണ്ടത തനന കലവാരമൂപങളന്നുല്പം 
ഓപരവാ  സമന്നുദവായതക്കിനന്റെ  അചെവാരനന്നുഷവാനങളന്നുമവായക്കി
അപഭദതബനല്പം  പന്നുലര്തന്നുനന്നു.  കമൂടവാനത  പ്രവാപദശക്കികമവായ
പ്രപതതകതകളന്നുല്പം രനീതക്കികളന്നുല്പം നവാടന് രമൂപങനള ബവാധക്കികന്നുന

മനറ്റവാരമൂ

ഘടകമവാണത ഓണനപ്പെവാട്ടന്. ഇതരതക്കിലന്നുളള
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പ്രപതതകതകനളലവാല്പം  ഒതക്കിണങക്കിയ  ഒരന്നു  നവാടന്
കലവാരന്നുപമവാണത

             ഓണനപ്പെവാട്ടന്. കടതനവാടത പ്രപദശതത ഇനന്നുല്പം
സജനീവമവായക്കി  ഈകലവാരമൂപല്പം  പ്രചെവാതക്കിലന്നുണ്ടത.
ചെക്കിങമവാസതക്കിനല  ഉത്രവാടല്പം,  തക്കിരന്നുപവവാണല്പം  നവാളന്നുകളക്കില
ഓണനപ്പെവാട്ടന്  വനീടന്നുകള  പതവാറന്നുല്പം  കയറന്നുനന്നു.
തക്കിറനകട്ടക്കിയവാടന്നുനഅഞ്ഞമൂറ്റവാന്,മന്നുനന്നുറ്റവാന് വക്കിഭവാഗതക്കില 
നപ്പെട്ടവര് തങളകത ജന്മവകവാശമവായക്കി കക്കിട്ടക്കിയ പദശതത 
പവഷല്പം നകട്ടക്കി വനീടന്നുകള സന്ദര്ശക്കികന്നുല്പം. വനീട്ടന്നുകവാര് അവനര 
അരക്കിപയവാ പണപമവാ നലകക്കി സശ്വനീകരക്കികന്നുല്പം. ചെന്നുവപ്പെന്നുടന്നുതത 
മന്നുടക്കിയന്നുല്പം തവാടക്കിയന്നുല്പം മറ്റത ചെമയങളന്നുല്പം ധരക്കിച്ചത കക്കിരനീടല്പം നവച്ചത 
ഓണനപ്പെവാട്ടനന്റെ ഇടതന്നു കകയക്കില ഓലകന്നുടയന്നുല്പം വലതന്നു 
കകയക്കില മണക്കിയന്നുല്പം ഉണ്ടവാകന്നുല്പം.    സക്കിനന്നു എല്പം
                                  മലയവാളല്പം അധതവാപക്കിക.
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കൈടെങ്കഥകൈളക്കു പലിന്നലില്

               കടെങഥകള് പറയധ്യാനുന രകള്കധ്യാനുന 
ഇഷ്ടമദിലധ്യാതനരധ്യായദി ആരുണഷ്. കുട്ടദികധ്യാലേതഷ്

കടെങഥകള് ഞങ്ങള്ടകധ്യാടക ഒരു രനരരമ്പധ്യാ

കധ്യായദിരുന്നു. ഇന്നദിരപ്പെധ്യാള് സധ്യാഹചേരധങ്ങള് മധ്യാറദി. മറദി പലേ 
വദിരനധ്യാരദധ്യാപധ്യാധദികളുമധ്യായദി വന്നു.   ടെദിവദിയുരടെയുന,   ടമധ്യാകബൈല് 
രഫധ്യാണദിടന്റെയുന   മുമ്പദില്നദിന്നുന   മധ്യാറധ്യാന് കുട്ടദികള്കഷ്   സമയന   
തദികയധ്യാടതയധ്യായദി. അരതധ്യാടടെ കടെങഥ കുട്ടദികടള സനബൈന്ധദിചദിടെ

രതധ്യാളന    ഇടന്നധ്യാരു   രനരരമ്പധ്യാകഷ് അലധ്യാടതയധ്യായദി. 
കധ്യാലേതദിടനധ്യാത്തുള്ള മധ്യാറന അനദിവധ്യാരധവമധ്യാണരലധ്യാ.

         എന്നധ്യാലന കടെങഥകള് രകള്കധ്യാന് ഇന്നുന എലധ്യാവര്ക്കുന 
തധ്യാല്പരധന തടന്നയധ്യാണഷ്.

         അരപ്പെധ്യാള് എനധ്യാണഷ് കടെങഥ? കടെങഥ

പറഞധ്യാല് കടെന ടപരുകുന  എന്നധ്യായദിരുന്നു 

പഴമകധ്യാര് പറയുക. അറദിവദിടന്റെ വലേദിടയധ്യാരു ഭണധ്യാരന    
തടന്നയധ്യാണഷ്   കടെങഥകള്. പരതധകദിചന   നധ്യാട്ടറദിവകളുടടെ  
മനുഷധടന്റെ അറദിവന അനുഭവസമ്പത്തുന, യുകദിയുന 
രകധ്യാര്തദിണകദി ടചേറദിയ വധ്യാകധങ്ങളദില് രകധ്യാര്തദിണക്കുന്നു. 
ടപടട്ടധ്യാടന്നധ്യാരു  ഉതരന കണതധ്യാന് കഴദിയധ്യാതതന ഗൂഢമധ്യായ 
അര്തന

ഉള്ളതമധ്യായ ടചേറദിയ രചേധ്യാദധങ്ങളധ്യാണഷ് കടെന

കഥകള്. രചേധ്യാദധങ്ങടള അരപക്ഷദിചഷ് ഉതരന ടചേറുതധ്യായദിരദിക്കുന. 
മദികവധ്യാരുന ഏടതങദിലന ജജീവനുള്ളരതധ്യാ ഇലധ്യാതരതധ്യാ ആയ ഒരു 
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വസഷ്തവദിടന്റെ രപരധ്യായദിരദിക്കുന ഉതരന. ഇനഗജീഷദില് ഇതഷ് Riddle 
എന്നറദിയടപ്പെടുന്നു.

അല്പന   ചേദിനദിച    മധ്യാത്രന   ഉതരന സൂക്ഷമധ്യാര്തന   ഗ്രഹദികധ്യാന്   
കഴദിയുന്ന രചേധ്യാദധങ്ങരളധ്യാ   ഉതരങ്ങരളധ്യാ   ആയദി കടെങഥകള്  
രലേധ്യാകടതലധ്യായദിടെത്തുന പചേധ്യാരമുണഷ്. കടെങഥകള് ഒരു സധ്യാഹദിതധ

വദിരനധ്യാദന കൂടെദിയധ്യാണഷ്. പഴങ്ങള്, പചകറദികള്,

വജീടുകള്, ജന്തുകള്, മരങ്ങള് എന്നദിങ്ങടന എലധ്യാതദിടന കുറദിചന 
കടെങഥകളുണഷ്.

               മലേയധ്യാളതദില്   കടെങഥകള്കഷ്

കുട്ടദികളുടടെ ഇടെയദില് നലപചേധ്യാരന നല്കദിയതഷ്

കുഞ്ഞുണദിമധ്യാഷഷ് ആണഷ്. കടെങഥകളുമധ്യായദി ബൈന്ധടപ്പെട്ട നദിരവധദി 
പുസ്തകങ്ങള്ളന സമധ്യാഹര

ണങ്ങളുന അരദ്ദേഹന പസദിദജീകരചദിട്ടുണഷ്. 

കടെങഥകള്:-

1.കദികദിലക്കുന, കദിലകദിലക്കുന ഉതരതദില് ചേതദിരദിക്കുന.

2.ടഞട്ടദിലധ്യാവട്ടയദില.

3.ആനരകറധ്യാമലേ ആളുരകറധ്യാമലേ ആയദിരന കധ്യാനധ്യാരദി പൂതദിറങ്ങദി.

4.അകതറുതധ്യാല് പുറതറദിയുന. 

                                            സക്കിനന്നു എല്പം

                                     മലയവാളല്പം അധതവാപക്കിക.
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പുലരലിയലില് വലിരലിയന

പുലേരദിയദില് നദിന്നുന നധ്യാന
ഉണരുന്നു
പുലേരദി തന് അമ്മെയധ്യായദി
വദിരദിഴുന്നു
പുലേരദിയദില് കദിളദികള് പധ്യാടുന്നു
പുലേരദിയദില് മനുഷധതന്
അദസ്വധ്യാനന
പണ്ടുള്ളവര് പധ്യാടെത്തു
പണദിക്കുരപധ്യാകുന പുലേരദിയദില്
പുഴകള് കള കളന പധ്യാടുന്നു
പുലേരദിയദില്
വൃക്ഷങ്ങള് കധ്യാറടെദിക്കുന
പുലേരദിയദില്
പുലേരദിയദില് സൂരധരയധ്യാദയന
പൂ ടമധ്യാട്ടു വദിരദിഴുന്നു പുലേരദിയദില്
പുലേരദിയദില് മനുഷധന് എത്തുന്നു പുഴയദില് നജീനധ്യാന് 
പുഷ്പങ്ങടള ഉണര്ത്തുന്ന സൂരദിരയധ്യാദയന 
പഭധ്യാത കദിരണങ്ങള് തട്ടദി രതടുന്ന പുല്ടകധ്യാടെദികള്
രമഘങ്ങള് എഴുരനല്ക്കുന്നു പുലേരദിയദില്
പുലേരദിയദില് സൂരധന് വദിരദിയുന്നു മലേയദില്
പുലേരദിയദില് നധ്യാന  പധ്യാര്തദിക്കുന്നു
പഠദിക്കുന്ന പുലേരദിയദില് നധ്യാന
പുലേരദിയദില് നധ്യാന രപധ്യാകുന്ന സഷ്കൂളദില്
പുലേരദിയദില് ഭൂമദിയദില് പകരുന്ന ടവള്ളദിചന
ഭൂമദിയദില് വദിരദിഴുന്ന സസ്വപ്നങ്ങള് പുലേരദിയദില്
മനുഷധരുടടെ സസ്വപ്നങ്ങള് വദിരദിഴുന്നു പുലേരദിയദില്
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ശധ്യാസ്ത്രരമളയദിലൂടടെ
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കധ്യായദികരമളയദിലൂടടെ.......

GHSS Koduvally



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       71

സുസരദ്ധ്യഫോദയവ്വം
പുലരലി.....പുലരലി.....ലലലല്ലലഫോലഫോല  
പുലരലി വന തഴുകൈലി സനരവ്വംവ്വം....
പൂകളുനണര്ന കൈലിളലികൈള
ഉണര്ന.മേഞു പളലിയലിലൂടടെ
ഉയരുന്ന സൂരദ്ധ്യന്
സൂരദ്ധ്യന് പ്രകൈഫോശവ്വം പരുകുന
പുരലി വന തഴുകൈലി സനരവ്വം 
പൂകളുണര്ന കൈഫോറലിലഫോടുന
കൈലിളലികൈള സതടെലി അകൈലുന
 നഫോടലിടലങവ്വം ടവളലിച്ചവ്വം....
സൂരദ്ധ്യനപദലിക്കുന്ന സനരവ്വം....
മേലകൈള കൈടെന കൈടെലു കൈടെന വന്ന
സൂരദ്ധ്യന് ..... അന്തരത്രീകത്തലില് പകൈരുന്ന
പ്രകൈഫോശവ്വം.......പ്രകൈഫോശവ്വം.......
കൈലിഴക്കുദലിക്കുവ്വം സുരദ്ധ്യന്                                                           
പടെലിഞഫോര് അസ്തമേലിക്കുവ്വം
പ്രഭഫോത കൈഫോര്സമേഘവ്വം ഉണരുന്ന സനരവ്വം
സുരദ്ധ്യപ്രകൈഫോശവ്വം പകൈരുന
         കൈലിളലികൈള തത്രീറ സതടെലി അകൈലുവ്വം.....
         പൂമഫോറ സതന സതടെലിഅകൈലുന്ന സനരവ്വം.....
പുലരലി വന തഴുകൈലി സനരവ്വംവ്വം
പൂകളുണര്ന കൈലിളലികൈളുണര്ന
മേഞ്ഞു പഫോളലിയലിലൂടടെ എത്തലി സനഫോത ക്കുവ്വം

സൂരദ്ധ്യന്.................സൂരദ്ധ്യന്.................. 
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സകൈരളവ്വം
ഇന്തേതയക്കിനട നതകന്നുപടക്കിഞ്ഞവാനറയറ്റതത
അറബക്കികടലക്കിനന്നുല്പം സഹതപര്വ്വതതക്കിനന്നുല്പം
ഇടയക്കില ഒരന്നു പച്ച വരപപവാനല നനീണ്ടന്നു
കക്കിടകന്നുന പകരളല്പം ഒപട്ടനറ വതതതസ്നതകളന്നുല്പം
അപമൂര്വതകളന്നുല്പം നകവാണ്ടത ഇന്തേതയക്കിനല മറ്റന്നു
സല്പംസവാനങളക്കില
നക്കിനത പവറക്കിട്ടത
നക്കിലകന്നുനന്നു.
പപൗരവാണക്കികമവായ
ചെരക്കിത്രവന്നുല്പം
നമൂറ്റവാണ്ടന്നുകള
വഴകന്നുള വക്കിപദശ 
വതവാപവാര ബനവന്നുല്പം
കലവാ സവാഹക്കിതത
രല്പംഗങളക്കില
സന്നുദനീര്ഘമവായ പവാരമരതവന്നുല്പം
പകരളതക്കിനന്നുണ്ടത.ഇന്തേതയക്കിനല
ഏറ്റവന്നുല്പം ഉയര്ന സവാക്ഷരതയന്നുളള
പകരളല്പം സവാമമൂഹക്കികരനീത,സസക്കി 
പന്നുരന്നുഷ സമതശ്വല്പം ആപരവാഗതനക്കിലവവാരല്പം
വക്കിദതഭതവാസല്പം തന്നുടങക്കിയ രല്പംഗങളക്കിലന്നുല്പം
മന്നുനക്കില തനനയവാണത.
അനന്നുഗ്രഹനീതമവായ പ്രകകൃതക്കിയന്നുല്പം
ജലസമകൃദ്ദേക്കിയന്നുളള പകരളനത
മഴയന്നുനട സശ്വന്തേല്പം നവാടത എനന്നുല്പം വക്കിപശഷക്കിപ്പെക്കികവാല്പം

GHSS Koduvally



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       73

തകര്തന്നു നപയന്നുന ഇടവപ്പെവാതക്കി വര്ഷല്പം എനനീ
മഴകവാലതവാണത പകരളതക്കിനന്റെ ജക്കിവനവാഡക്കികള
മതസവാപഹവാദരതതക്കിനന്റെ ഇടമവായ
 പകരതക്കിലമൂനടയവാണത കകൃസന്നുമതവന്നുല്പം
ഇസവാല്പം മതവന്നുല്പം ഇന്തേതയക്കിപലനകതക്കിയതത
ഇന്തേതയക്കിനല ആദതനത കകസവ പദവവാലയവന്നുല്പം
മന്നുസക്കില്പം പദവവാലവായവന്നുല്പം
മന്നുസക്കില്പം
  പദവവാലവായവന്നുല്പം
പകരളതക്കിനല
നകവാടന്നുങലമൂരക്കിലവാണത സക്കിതക്കി
നചെയന്നുനതത.
സന്നുഗന വതഞ്ജനങളന്നുനട
കലവറ കമൂടക്കിയവാണത പകരളല്പം
സന്നുഗന ദ്രവതങള  പതടക്കിയവാണത
വക്കിപദശക്കികളവായ കച്ചവടകവാര് പകരളതക്കില
എതന്നുനതത പക്കിനനീടത .യമൂപറവാപതന്
സവാമവാജത ശകക്കികള എതക്കിയതന്നുല്പം
ഇപത പവാതയക്കിലമൂനടയവായനീരന്നുനന്നു.
വതതതസമവായ ഈ നവാടക്കിനന്റെ ഒരന്നു
യവാത്ര പപവാകവാല്പം. ഇതത നക്കിറങളന്നുനടയന്നുല്പം
രന്നുചെക്കികളന്നുനടയന്നുല്പം ഈണങളന്നുനടയന്നുല്പം
യവാത്രയവാണത സശ്വന്തേല്പം പദശനത
അറക്കിയവാനന്നുളള യവാത്ര.........
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     ങകരളഖ്യം സുന്ദരഖ്യം 

രണംഗകാര പകരളടമങരണം തലെയുയര്തതീ
നടനതത്തിടനകാരുങത്തി.... വയപലെലെകള
ഹരത്തിതകാഭ വത്തിളങ്ങുന മരുഭൂമത്തിയുണം 
പകരളണം വത്തിശന്വേടമങ്ങുണം  പകളത്തി പകളപ്പൂ

കള കള ഗകാനണം പകളപ്പൂ അരുവത്തികള തന
കത്തിളത്തികള കന സുമധുര ഗതീതങളണം 
വൃകലെതകാദത്തികള വതീടടകാരുക്കുണം 
സുന്ദരണം സുന്ദരണം എന പകരളണം 

പമകാഹന നടനമകാടുണം മയത്തിലുകളണം 
പമകാഹത്തിച്ചു പപകാകുണം എന പകരളണം 
പമകാഹന രകാഗതത്തില് ഗതീതങളണം 
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ആരുണം ടകകാതത്തിക്കുണം എന പകരളണം

കഥകളത്തി പവഷമുള്ളത്തില് മത്തിഴത്തിതുറക്കുണം 
കലെകള പകളത്തിടകകാടകാണം എന പകരളണം 
വകടകകാടത്തി പകാടുന കണ്മണത്തികള
കകാലെത്തില് ചത്തിലെങ്കടകടണം എന പകരളണം

കവത്തികള തന ഭകാവനകള 
നത്തിറഞനത്തില്ക്കു ണം
കമനതീയ സന്വേപ്നമകാണത്തിടനന പകരളണം
കല്പ വൃകങളകാല് അണത്തിയത്തിടച്ചകാരുക്കുണം
സുന്ദരണം സുന്ദരണം എന പകരളണം 

സപനകാഷണ ടക ടത്തി 
അദകകാപകന
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                            നവനീകരണല്പം   
  ഇവത്തിടണം ഇന്റെര് നകാഷണനലെകാവുന
    ഹരത്തിത ഉദകകാനണം തതീര്കകാനകായത്തി
    ടതകാടത്തിയത്തിടലെ പുടലലകാണം പറത്തിച്ചുമകാറത്തി;
    കൂടട മുക്കുറത്തിയുണം കറുകയുണം
    മുറപതകണ ചകാഞനത്തിന മരതത്തിടന്റെ ടകകാമത്തിറകത്തി
     മണത്തിടത്തിച്ചണ മുറണം നത്തിരതത്തി
      ഇറക്കുമതത്തി ടചയ്ത കടകള വത്തിരത്തിച്ചണ ഭണംഗത്തിയകാകത്തി 
      പകാസത്തികണ ചടത്തികളത്തില് പൂകള വത്തിരത്തിഞ
      (-മണ്ച്ചടത്തികള തടത്തിടപകാടത്തിയകാപലെകാ?)
    വകാര്ത്തുടവച്ച വലെത്തിയ പകകാണ്ഗ്രതീറണ കുളതത്തിടന്റെ 
    വകത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന ടകകാറത്തികളത്തിടലെകാനണ 
     മതീന പത്തിടത്തിച്ചുടകകാപണയത്തിരത്തിക്കുന 
     അതത്തിടനകാരത്തികലുണം പരകകാനകാവത്തിലപലകാ
     ഇനത്തി ശുദജലെവുണം വകായുവുണം പകായറത്തില് കത്തിടമപത!

ടസല മറത്തിയ പതകാമസണ
അധകകാപത്തിക       
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      പസരഫോപകൈഫോരവ്വം പ്രകൃതലിയലിലൂടടെ

ഒരു രസാത്രതി
രസാത്രതിയുടടെ ഇരുടതിനണ് കനഖ്യം കൂടെതിയ
ഒരു രസാത്രതി, ങകരളടമന്ന നസാടെതിടന 
വതിഴുങ്ങുവസാന മസാത്രഖ്യം ങപസാന്നവ 
ശുഭദതിനതതിനണ് ങവണതി
ചുഖ്യംബനങ്ങളര്പ്പെതിച്ച ഉറകതതിങലകണ്
വശീണ പതി   ഞ്ചുകുടതികള്,

ഒരു ഇടെതിനസാദഖ്യം
ടവള്ളതതിടന ഇരതിമതിനകൂടടെ
ജനങ്ങളുടടെ ആര്തതിരമല്
ജശീവനങവണതി, ജശീവനങവണതി മസാത്രഖ്യം
എങങ്ങസാടടന്നതിലസാടത 
എനതിടനന്നറതിയസാടത ഒസാടുന

ടവള്ളതസാല് ചുറടപ്പെട ജനങ്ങള് 
പ്രസാണജലതതിനസായതി യസാചെതികന
കദനതതിടന സത്വനഖ്യം നസാടെതിടന
കദനഖ്യം കകനതിടടന്ന ങതസാന്നല്
എലസാഖ്യം തതികഞ്ഞെ മനഷദ്യന
ഒനമലസാടത, ടവറഖ്യം അസതികൂടെങ്ങളസായതി
കദവടത ഒസാര്കസാന, ഒരു സന്ദര്ഭഖ്യം
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സങനഹൈങതസാടടെ നമ്മതിങലടകതതിയ ചെസാറല്മഴ
ഒരതികല്, അതതതിടന രനൗദ്രഭസാവഖ്യം പ്രകടെതിപ്പെതിച
ചെരതിത്രതതില്, ങരഖടപ്പെടുങതണ
എകസാലവഖ്യം മനഷദ്യന ഒസാര്ങകണ
ഒരു പസാഠഖ്യം നറകണ് പ്രളയഖ്യം തന

ജശീവതിതതതില് സത്വരുകൂടതിയ സര്ടതിഫതികറകള്
വതിലപതിടെതിച്ച ങരഖകള്, എണ്ണതിതശീര്കസാന
പറസാത പണങ്ങള്
വതിലയതിലസാടത, കരതിയതിലങപസാടല
കസാരുണദ്യമതിലസാടത ടവള്ളതതിങലകണ്
ഒലതിചങപസാകുന്ന നതിമതിഷങ്ങള്
മനഷദ്യടന അനസാസകള്
പ്രകൃതതിങയസാടുള്ള മങനസാഭസാവഖ്യം
പ്രകൃതതിതടന്ന നറകണ് നല്കതി
കൂരതിരുടതില് കുടറ മനഷദ്യരൂപങ്ങള്
പ്രസാണരക്ഷസാര്തഖ്യം ഒസാടുന
പ്രസാണനകതിടതിയ ആശത്വസാസതതില് മറള്ള
വരതില്നതിന്നണ് കതിട്ടുന്നതതില് ജശീവതികന്നവര്,
മഴയുടടെ തശീവ്രത മനഷദ്യടന ജശീവതിതഖ്യം
ഒടസാടക മസാറതിമറതിച്ച നതിമതിഷങ്ങള്
മഴടവള്ളഖ്യം കുടെതിടവള്ളമസാകതിയവര്
മഴ.... ങതസാരസാമഴ ദുരതിതതതിലസാകതിയത
മനഷദ്യടര മസാത്രമല, പക്ഷതികടള
ജന്തുകടള, പ്രകൃതതിയതിടല 
സര്വചെരസാചെരങ്ങടളയുഖ്യം
ഇനതി നറകണ് പ്രകൃതതിടയ സങനഹൈതികസാഖ്യം
പുതത്തിയ ജതീവത്തിതടത ടകടത്തിപപകാകകാണം
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പുലരലി ഭവ്വംഗലി

പുലരതിയതില് പസാടുന്ന കതിളതിഗശീതങ്ങള്
പുലരതിടയ ഉണര്ത്തുന്ന ഭഖ്യംഗതിപ്രകസാശഖ്യം
ഇലകള്കള്ളതിലൂടടെ കടെന 
വരുടന്നസാരു സൂരദ്യപ്രകസാശ മസാഖ്യം
നതിതദ്യപ്രകസാശഖ്യം
പുലരതിയതില് പൂത്തുനതില്കന്ന പൂകള്
പൂടമസാട്ടു ങപസാലഖ്യം വതിര്ന ങപസായതി
പ്രഭസാത ഭക്ഷണഖ്യം
പുലരതിയതില് വശീഴണ് തതിയ
ആ സുഗന്ധമസാഖ്യം നതിതദ്യപ്രകസാശഖ്യം
പുലരതിടയ വസാഴണ് ത്തുന്ന നതിതദ്യടവളതിച്ചഖ്യം
അദതിമങനസാഹൈര ചെതിത്രഭഖ്യംഗതി
കതിളതിഗശീതങ്ങളതില് മുഴങ്ങതിങപ്പെസാടയസാരു
നതിതദ്യപ്രകസാശ മസാഖ്യം പുലരതി   ഈ പുലരതി
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പ്രവൃത്തലി പരലിചെയ വലിദദ്ധ്യഫോഭദ്ധ്യഫോസവ്വം

                   ചദശേടീയ വലിദദയാഭദയാസ നയരൂപചരഖയുളം 
ചകൈയാതയാരലി കൈമ്മടീഷന് റലിചപയാര്ടളം വലിഭയാവന ടചയ്യുന 
ടതയാഴലിലധലിഷ്ടലിത വലിദദയാഭദയാസ പരലിപയാടെലിയുടടെ ഭയാഗമയായലി 
സളംസയാനടത എലയാ സറ്റ് കൂളുകൈളലിലുളം സയാമയാനദ 
വലിദദയാഭദയാസചതയാടടെയാപളം   ടതയാഴലില് പരലിശേടീലനവുളം എന 
തതത്വതലില് ആരളംഭലിച്ചേതയാണറ്റ് സ്കൂള് പ്രവൃതലി പരലിചയ 
പരലിപയാടെലി.
                    പുസ്തകൈ ചകൈന്ദ്രടീകൃതവുളം ഒദൗപചയാരലികൈ
പരടീക്ഷകൈളലില് ഒതുങ്ങലി നലില്ക്കുനതുമയായ ഇനടത 
വലിദദയാഭദയാസ സമ്പ്രദയായളം വലിദദയാസമനറലില് രൂക്ഷമയായ 
ടതയാഴലിലലിലയായ്മ സൃഷ്ടലിക്കുന സലിതലിവലിചശേഷതലിചലക്കറ്റ് 
നയലിച ടകൈയാണലിരലിക്കുന. കൈചലയാചലിതമയായ വലിദദയാഭദയാസ 
പരലിഷ്കരണങ്ങളുളം ടതയാഴലിതധലിഷലിത വലിദദയാഭദയാസതലിടന്റെ 
പ്രയാധയാനദവുളം ഇതരുണതലില് പ്രചതദകൈ
പരലിഗണനയര്ഹലിക്കുന.
                      വലിദദയാര്തലികൈളുടടെല വലിജ്ഞയാനവുളം 
കൈരവലിരുതളം വളര്തലിടയടുതറ്റ് കലിയയാതറ്റ് മകൈ പ്രവര്ത
നങ്ങളലിലൂടടെ തലിരലിചവലിടറ്റ് വലിദദയാഭദയാസ കൈയാലഘടതലില് 
തടന ടതയാഴലിലലിചനയാടെറ്റ് ആഭലിമുഖദളം വളര്തകൈയുളം 
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ഏടതങ്കെലിലുളം ഒരു ടതയാഴലില് ടചയ്യുനതലിനചവണ പ്രയാഥമലികൈ  
അറലിവറ്റ് പകൈര്ന ടകൈയാടുക്കുകൈയുളം ടചയ്യുനചതയാടടെയാപളം 
ടതയാഴലിലലിടന്റെ മയാഹയാതദടതപറലി
ചബയാധവയാന്മയാരയാക്കലി ടതയാഴലില് ടചയ്യുനവചരയാടെറ്റ് 
ബഹുമയാനമുളവരയായലിരലിക്കയാന് പരലിശേടീലനളം ടകൈയാടുക്കുകൈയുളം 
ടചയ്യുകൈ എനതയാണറ്റ് സ്കൂള് പ്രവൃതലി പരലിചയതലിടന്റെ 
പരമമയായ ലക്ഷദളം. 
                    പ്രവര്തലി പരലിചയ പരലിപയാടെലിയുടടെ 
സമഗ്രൈമയായ പ്രചയാരണതലിനളം പരലിപയാടെലിചയയാടെറ്റ് 
വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കുള സമടീപനളം ഊര്ജലിത
ടപടുതയാനളം സമര്തരയായ കൂടലികൈള്ക്കറ്റ് പ്രചചയാദനളം 
നല്കൈയാനളം വലിദദയാഭദയാസ ഉപജലില, വലിദദയാഭദയാസ ജലില, 
സളംസയാന തലങ്ങളലില് ചമളകൈളുളം തത്സമയ നലിര്മ്മയാണ 
മത്സരങ്ങളുളം പ്രദര്ശേന മത്സരങ്ങളുളം ടസമലിനയാറുകൈളുളം  
ഉള്ടപടുതലി എലയാവര്ഷവുളം ചമളകൈള് സളംഘടെലിപലിച
വരുന.                                      

                                           നതിര്മല. വതിഎന
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             പ്രളയല്പം
അടക്കിച്ചന്നുകയറക്കിയ
നവളളപ്പെവാച്ചക്കിലക്കില
മന്നുറ്റപതവാര്മകള
വക്കിതറക്കിയമണത
നക്കിറനഞ്ഞവാഴന്നുകക്കി
എന്തേന്നുനച്ചണനമന
റക്കിയവാനത
മവാനന്നുഷബനങള
മന്നുറക്കിഞ്ഞന്നു ഒഴന്നുകക്കി
വലകണക്കികള
അടര്നന്നുപപവായതത
വകൃഥകളവാല കന്നുതക്കിര്ന
പ്രതനീക്ഷകള...
ജവാതക്കിമതനമനന്നുപനവാകവാനത
ജനീവന് നലകക്കി രക്ഷക്കിച്ചവര്
എത്ര പപരന്നുനണ്ടനറക്കിയവാപമവാമവാനന്നുഷപമ.....
ആര്തക്കിരമക്കിയ നക്കിലവക്കിളക്കികളകക്കിടയക്കില
പകട്ടന്നു നക്കിന് സശ്വരല്പം
നക്കിശ്ചലമവായ നക്കിനക്കില കണ്മറഞ്ഞന്നുപപ്പെവായക്കി ഞവാന്
വനീശക്കി പറതക്കിയ കവാറ്റക്കില കക്കിനവാവന്നുകള
കണ്ട കണക്കിനന കരക്കിയക്കിപ്പെക്കിച്ചന്നു നനീ......
കന്നുടന്നുല്പംബപമ വക്കിട, രവാജതപമ വക്കിട, സമവാദതപമ വക്കിട
അങനന എത്ര പപരന്നുപണ്ടവാ കദവപമ.....
നക്കിന് പകല സപന്തേവാഷമവായക്കി......
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മേകൈസനഫോടെറ്റ്
മകങന, നശീ അറതിയുക 
നടെതികഖ്യം ങലസാകതതിടന 
ങസസാദരടന ഒറഖ്യം മനഷദ്യടന
ടപസാള്ളയസാഖ്യം ചെതിരതിയുടടെ 
പതിന്നതിടല രക്തചുവപ്പെതിടന....
മകങന, നശീ കസാണുക
വര്ണങ്ങടള, കറപ്പെതിടന, ടവളുപ്പെതിടന.
മകങന, നശീ ടകസാള്ളുക നന്മടയ
തള്ളുക  തതിന്മടയ
അറതിയുക ങനരതിടന, 
ടവടെതിയുക പസാപടത.
കസാണുക, അറതിയുക, ങകള്കക
മകങന, നശീ കണ്ണുനശീരസാഖ്യം സണ് ങനഹൈടത. 
ങനസാകതിലഖ്യം വസാകതിലഖ്യം ചെതിനയതിലഖ്യം 
നന്മവതിരുന മസാത്രഖ്യം നശീയൂട്ടുക.
ടതളതികക ങനരതിടന
ഒരു ടപസാന തരതി ടവടടമങ്കേതിലഖ്യം....
                                                      റശീഷ.പതി
                                                അധദ്യസാപതിക
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എടന്റ അമ
കതിങ്ങതിണതി കസാടതിടല തസാമസകസാരനസാണണ്കതിങ്ങതിണതി കസാടതിടല തസാമസകസാരനസാണണ്
മതിന മുയലമ്മ അവള്കണ്മതിന മുയലമ്മ അവള്കണ്
ര           ണണ് മകളുണണ് ഒന്നസാമനര           ണണ് മകളുണണ് ഒന്നസാമന
മശീനവഖ്യം രണസാമനമശീനവഖ്യം രണസാമന
ചെതിനവഖ്യംചെതിനവഖ്യം. . മശീനവതിനണ്മശീനവതിനണ്
അമ്മങയസാടെണ് ഒരുഅമ്മങയസാടെണ് ഒരു
ങസ്നേഹൈവമതിലസായതിരുനങസ്നേഹൈവമതിലസായതിരുന
..മറതിച്ചണ് ചെതിനവതിനണ്മറതിച്ചണ് ചെതിനവതിനണ്
അമ്മങയസാടെണ് നലഅമ്മങയസാടെണ് നല
ങസ്നേബഹൈമസായതിരതിനങസ്നേബഹൈമസായതിരതിന..ഒരുഒരു
ദതിവസഖ്യം ചെതിനവഖ്യം അമ്മയുഖ്യംദതിവസഖ്യം ചെതിനവഖ്യം അമ്മയുഖ്യം
തതിറങതടെസാനതതിറങതടെസാന
ങപസാവകയസായതിരതിനങപസാവകയസായതിരതിന
വഴതിയതില് നതിന്നണ് മശീനവതിടനവഴതിയതില് നതിന്നണ് മശീനവതിടന
കണ്ടു അവന കളതിചകണ്ടു അവന കളതിച
നടെകകയസായതിരുനനടെകകയസായതിരുന
അങപ്പെസാള് മശീനമുയലമ്മഅങപ്പെസാള് മശീനമുയലമ്മ
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു
മതിന   മതിന   ::ങമസാടനങമസാടന....മശീന കളതിച്ചണ് നടെകന്ന സമയഖ്യം ടകസാണണ് മശീന കളതിച്ചണ് നടെകന്ന സമയഖ്യം ടകസാണണ് 
നതിനകണ് ഞങ്ങളുടടെ കൂടടെ തശീറങതടെസാന വന കൂടടെനതിനകണ് ഞങ്ങളുടടെ കൂടടെ തശീറങതടെസാന വന കൂടടെ
മശീന  മശീന  ::അയ ഞസാനതില വല മുള്ളുങലസാ കസാല ടകസാണസാല് മുറതിവണ്അയ ഞസാനതില വല മുള്ളുങലസാ കസാല ടകസാണസാല് മുറതിവണ്
പറഖ്യംപറഖ്യം
ചെതിന  ചെതിന  ::അവനണ് വലതിയ ജസാഡയസാണണ് അങമ്മ ഞസാന അവനണ് വലതിയ ജസാഡയസാണണ് അങമ്മ ഞസാന 
സഹൈസായതികസാഖ്യംസഹൈസായതികസാഖ്യം
  എന പറഞ്ഞെണ് ചെതിന അമ്മയുടടെ കൂടടെ ങപസായതി കുടറ എന പറഞ്ഞെണ് ചെതിന അമ്മയുടടെ കൂടടെ ങപസായതി കുടറ 
കയതിഞ്ഞെങപ്പെസാള് തശീറ കതിടതി മതിനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം അവതിടടെ നതിന്നണ്കയതിഞ്ഞെങപ്പെസാള് തശീറ കതിടതി മതിനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം അവതിടടെ നതിന്നണ്
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കയതിച മശീന വതിനള്ള പങ്കേണ്അവതിടടെ നതിന്നണ് എടുതണ് ടകസാണ്ടു കയതിച മശീന വതിനള്ള പങ്കേണ്അവതിടടെ നതിന്നണ് എടുതണ് ടകസാണ്ടു 
ങപസായതി വഴതിയതില് നതിന്നണ് മശീനവതിടന കണങപ്പെസാല് അതണ് ങപസായതി വഴതിയതില് നതിന്നണ് മശീനവതിടന കണങപ്പെസാല് അതണ് 
അവനണ് ടകസാടുത്തു മുവരുഖ്യം വശീടതിങലകണ് ങപസായതി പതിങറന്നണ് അവനണ് ടകസാടുത്തു മുവരുഖ്യം വശീടതിങലകണ് ങപസായതി പതിങറന്നണ് 
മശീനവതിനണ് വലസാത പനതി അങപ്പെസാള് മതിന പറഞ്ഞു മശീനവതിനണ് വലസാത പനതി അങപ്പെസാള് മതിന പറഞ്ഞു 
മതിന   മതിന   ::മകടള ഇന്നണ് അമ്മയണ്കണ് വലസാത സുഖമതില മകടള ഇന്നണ് അമ്മയണ്കണ് വലസാത സുഖമതില 
നതിങ്ങളതിടലസാരസാള് ങപസായതി അമ്മയണ്കണ് തശീറ ടകസാണ്ടുവസാ നതിങ്ങളതിടലസാരസാള് ങപസായതി അമ്മയണ്കണ് തശീറ ടകസാണ്ടുവസാ 
ഞസാന  ഇവതിടടെ ഇരതികസാഖ്യംഞസാന  ഇവതിടടെ ഇരതികസാഖ്യം
മശീന   മശീന   ::ഞസാന അമ്മടയയുഖ്യം ങനസാകതി ഇവതിടടെ ഇരതിക ങപസായതി ഞസാന അമ്മടയയുഖ്യം ങനസാകതി ഇവതിടടെ ഇരതിക ങപസായതി 
ആഹൈസാരഖ്യം ടകസാണ്ടുവസാ ആഹൈസാരഖ്യം ടകസാണ്ടുവസാ 
ചെതിന   ചെതിന   : : ശരതി ഞസാന ടകസാണ്ടു തരസാഖ്യംശരതി ഞസാന ടകസാണ്ടു തരസാഖ്യം
  ചെതിന ങപസായതകഖ്യം ങനസാകതി മശീന സലഖ്യം വതിട്ടു ചെതിന ചെതിന ങപസായതകഖ്യം ങനസാകതി മശീന സലഖ്യം വതിട്ടു ചെതിന 
വരുന്നതണ് കവകുങന്നരമസാണണ് അതുവടര ഇവതിടടെയതിരുന വരുന്നതണ് കവകുങന്നരമസാണണ് അതുവടര ഇവതിടടെയതിരുന 
കളതികസാഖ്യം കവകുങന്നരമസായങപ്പെസാള് വശീടതിടലതതി കളതികസാഖ്യം കവകുങന്നരമസായങപ്പെസാള് വശീടതിടലതതി ..രസാത്രതി രസാത്രതി 
ഭക്ഷണഖ്യം എലസാഖ്യം കഴതിഞ്ഞെണ് കതിടെനഭക്ഷണഖ്യം എലസാഖ്യം കഴതിഞ്ഞെണ് കതിടെന. . പതിങറന്നണ് മതിന വതിടന പതിങറന്നണ് മതിന വതിടന 
അസുഖഖ്യം മസാറതി മശീനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം തശീറങതടെസാന ങപ്പെസായതി മശീന അസുഖഖ്യം മസാറതി മശീനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം തശീറങതടെസാന ങപ്പെസായതി മശീന 
അവതിടടെ നതിന്നണ് കളതിച മശീന ഒസാടെതിച്ചസാടെതി കളതിചനടെന അവതിടടെ നതിന്നണ് കളതിച മശീന ഒസാടെതിച്ചസാടെതി കളതിചനടെന 
അങപ്പെസാള് ഒരു കുഴതിയതില് വശീണു ങപസായതി രക്ഷതികസാന അരുഖ്യം അങപ്പെസാള് ഒരു കുഴതിയതില് വശീണു ങപസായതി രക്ഷതികസാന അരുഖ്യം 
വരതില എന്നറതിഞ്ഞെ മശീന അവതിടടെ ഇരുന കവകുങന്നരഖ്യം വരതില എന്നറതിഞ്ഞെ മശീന അവതിടടെ ഇരുന കവകുങന്നരഖ്യം 
ആയങപ്പെസാള് മതിനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം വന്നങപ്പെസാള് മശീനവതിടന ആയങപ്പെസാള് മതിനവഖ്യം ചെതിനവഖ്യം വന്നങപ്പെസാള് മശീനവതിടന 
കരച്ചതില് ങപസായങപ്പെസാളസാണണ് ഈകസാഴണ്ച്ച കണങപ്പെസാള് കരച്ചതില് ങപസായങപ്പെസാളസാണണ് ഈകസാഴണ്ച്ച കണങപ്പെസാള് 
അവടനഅവടന  എങ്ങടനങയസാരക്ഷടപ്പെടുതതി അങപ്പെസാള് മതിന എങ്ങടനങയസാരക്ഷടപ്പെടുതതി അങപ്പെസാള് മതിന 
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു 

മതിന  മതിന  ::ങമസാടന അമ്മ പറഞ്ഞെതണ് ങകള് കസാഞ്ഞെതിടടല ങമസാടന അമ്മ പറഞ്ഞെതണ് ങകള് കസാഞ്ഞെതിടടല 
ഇങ്ങടന പറതിയതണ് ഇങ്ങടന പറതിയതണ് 

മശീന   മശീന   ::ക്ഷമതികങമ്മ ഇനതി ഞസാന അമ്മ പറയുന്നങത ക്ഷമതികങമ്മ ഇനതി ഞസാന അമ്മ പറയുന്നങത 
ങകള്ക്കൂ ഞസാന ഇനതി നന്നസായതിടകസാള്ളസാഖ്യംങകള്ക്കൂ ഞസാന ഇനതി നന്നസായതിടകസാള്ളസാഖ്യം
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മേഴസതടെലി
പക്ഷതികളുടടെ ദസാഹൈമകറസാന ഒസാടെതിവരുന്ന മഴങയ 
കുടതികളുടടെ നവകുടെകളതില് വശീഴുന്ന ചെസാറല് മഴങയ..

ങപമസാരതിങയസാടടെസാതണ് നൃതഖ്യം ടവച്ചണ് വരുന്ന നൃത 
മഴങയ 

ങവനലതില് പ്രകൃതതിയുടടെ വരണ ടതസാണടയ 
നനയണ്കസാന വരുന്ന ദസാഹൈമസാറതി മഴങയ

മസാനടത കുളതിര്പ്പെതികസാന ഇടെതിങയസാടടെസാപ്പെഖ്യം വരുന്ന 
കുളതിര് മഴങയ

നതിടന വരവ കസാതതിതസാ ഞങ്ങള് ജനങ്ങള് അമല 
ജലതതിനസായതി ങതടുന നതിടന അവസസാനതതില് മുഖഖ്യം 
വതിടെകതസാനതിരതികന്ന വര്ണ്ണപുശണ്പങ്ങള് 
ങവഴസാമലതിടന പ്രതശീക്ഷയസായതി 
നശീമസാറതിയതിരതികകയസാണണ് വര്ഷങമ....

നശീ വന്നണ് ഞങ്ങള്കണ് അമല ജലഖ്യം തരുടമന്ന 
പ്രതശീക്ഷയതിലസാണണ് നമ്മള് ഇനതിയുഖ്യം നതിടന്ന 
പ്രതശീക്ഷതികന ഇനതിയുഖ്യം നതിടന്ന ങതടെതി 
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സസൗഹൃദവ്വം
ഓര്മ്മകള ഓതന്നുല്പം വഴക്കിയക്കില
ഈ നല കവാലല്പം ചെക്കിറകക്കില
ഓര്മ്മകള നനയന്നുല്പം ഈ

ചെന്നുമരന്നുകളവായക്കി........
ഞങള ഈ ഞങള

ഞങള ഈ ഞങള.....
നകവാച്ചന്നു നകവാച്ചന്നു കഥകള

നനയവാന്.....
ഞങള ഈ ഞങള...

ഒരന്നുമക്കികന്നുപമവാ......
ഞങള ഇനക്കി ഒരന്നുമക്കികന്നുപമവാ...?

അതക്കിരന്നുകളക്കിലവാ സപൗഹകൃദല്പം
ഈ മനസക്കിന് ഉളക്കില

കപൗതന്നുകല്പം.
മറകക്കില ഞങള ഇനക്കി

ഒരന്നു നവാളന്നുല്പം....
ഓരന്നുമ്മക്കികന്നുവവാനവായക്കി തന

ഒരന്നു സപൗഹകൃദല്പം......
മറകക്കില ഞങള ഈ സപൗഹകൃദകവാലല്പം.....

ഓര്കവാന് നകവാതക്കിച്ചന്നു ഈ 
സപൗഹകൃദങള....

ഓര്കവാനത പപവായ ആ...
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നനവാമരങള....
ഞങളകക്കിടയക്കില ഈ
ഞങളകക്കിടയക്കില.....(2)

പസ്നഹല്പം വക്കിരക്കിയന്നുല്പം നമവാട്ടവായക്കി.
പ്രണയല്പം വക്കിരക്കിയന്നുല്പം പമൂവവായനീ....

നകവാഴക്കിയന്നുല്പം ഇലകള നനവാമരമവായക്കി..
പപവാകന്നുനന്നു ഞങള പപവാകന്നുനന്നു...
പപവാകന്നുനന്നു ഞങള പപവാകന്നുനന്നു...

തക്കിരക്കിനച്ചതന്നുപമവാ...  ഞങള
ഇനക്കി തക്കിരക്കിനച്ചതന്നുപമവാ...
പസ്നഹല്പം നക്കിറഞ്ഞ ഈ
കലവാലയതക്കില.....(2)

                    ഐശതരത,10A
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''സമേകര് കമേന്ഡറ്റ്  2k19''

ടകൈയാടുവളലി  ഗവ  ഹയര്ടസക്കന്റെറലി  സ്കൂളലിടല  അടെല്  ടെലിങ്കെറലിങ്ങറ്റ്
ലയാബലില്  ടവച്ചേറ്റ്  16,  17  തടീയതലികൈളലില്  സ്കൂള്
വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കയായലി  നടെന  ദത്വലിദലിന  ചറയാചബയാടലിസറ്റ്,
ഇലചകയാണലികറ്റ്  കൈദയാമറ്റ്   ''ചമക്കര്  കമന്ഡറ്റ്  2k19''   വളടര
വലിജയകൈരമയായ  രടീതലിയലില്  നടെന.  തയാമരചശ്ശേരലി  വലിദദയാഭദയാസ
ജലിലയലില്  നലിനള  32 സ്കൂളലിടല  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കയാണറ്റ്  ഈ
കൈദയാമറ്റ്  സളംഘടെലിപലിച്ചേതറ്റ്.  ഓചരയാ  വലിദദയാലയതലില്  നലിനളം
ഹയര്ടസക്കന്റെറലി,  കഹസ്കൂള്,  യുപലി തലതലിലയായലി         2
കുടലികൈള്  വടീതളം  അടെങ്ങുന  ടെടീമയായലിടയാണറ്റ്  ഈ  കൈദയാമലില്
പടങ്കെടുതതറ്റ്.  ടകൈയാടുവളലി സ്കൂളലിടല അടെല് ടെലിങ്കെറലിങ്ങറ്റ് ലയാബറ്റ്,  മറ്റു
വലിദദയാലയതലിടല  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കുളം  അവസരളം  നല്കുകൈ
എന  ഉചദ്ദേശേദചതയാടടെയയാണറ്റ്  ഈ  കൈദയാമറ്റ്  സളംഘടെലിപലിച്ചേതറ്റ്.
യുപലിയലില് നലിനളം 16 ടെടീമുകൈളുളം,  കഹസ്കൂളലില് നലിനളം 8 ടെടീമുകൈളുളം,
ഹയര്ടസക്കന്റെറലില് നലിനളം  3  ടെടീമുകൈളുളം  കൈദയാമലില് പടങ്കെടുത.
ലയാബലിടന്റെ  ടവന്റെര്മയാരയായ  എജപ്യൂടക്കറ്റ്  ചറയാടകൈറ്റ്  കൈമനലിയുടടെ
കട്രൈനര്മയാരയാണറ്റ് കയാസലിനറ്റ് ചനതൃതത്വളം നല്കൈലിയതറ്റ്.  ആദദദലിവസളം
ഉദറ്റ്ഘയാടെന ചടെങ്ങലില് പ്രലിന്സലിപയാള് അബ്ദുല് മജടീദറ്റ്  സത്വയാഗതവുളം
പലിടെലിഎ പ്രസലിഡണറ്റ്  അധദക്ഷസയാനവുളം വഹലിച  .NIT  യലിടല
ഫലിസലികറ്റ്  ഡലിപയാര്ടറ്റ്  ടമന്റെലിടല  പ്രഫ.  ചന്ദ്രചശേഖരന്  കൈദയാമറ്റ്
ഉദറ്റ്ഘയാടെനളം ടചയ.  ടഹഡറ്റ് മയാസ്റ്റര് വയാസുചദവന് അതലിഥലികൈള്ക്കറ്റ്
ലയാബലിടന  പരലിചയടപടുതലി.  ഹയര്ടസക്കന്റെറലി  സടീനലിയര്
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അസലിസ്റ്റന്റെറ്റ്  വലിജയന്  കഹസ്കൂള്  ഡപപ്യൂടലി  എച്ചേറ്റ്.എളം  ഇ  സലി
മുഹമ്മദറ്റ്,  പലി  ടെലി  എകലികൈപ്യൂടലിവറ്റ്  അളംഗളം  അഷറ്റ്റഫറ്റ്,  സ്റ്റയാഫറ്റ്
ടസകടറലിമയാരയായ  നസടീളം,  വല്സന്   എനലിവര്  ആശേളംസകൈള്
ചനര്ന.  അടെല്  ഇന്  ചയാര്ജറ്റ്  ഫലിര്ദദൗസറ്റ്  ബയാന  നനലിയുളം
പറഞ.  ആദദ  ദലിവസളം  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്  ചറയാചബയാടലികറ്റ്,
ഇലചകയാണലികറ്റ് പരലിശേടീലനമയാണറ്റ് നല്കൈലിയതറ്റ്.  ഇതലിനറ്റ്  Edutec
ടട്രൈയ്നര് മയാരയായ ആകൈയാശേറ്റ്,സവയാദറ്റ്,  റലിയയാസറ്റ്,  ശ്രടീജലിഷ എനലിവര്
ചനത  ൃതത്വളം  നല്കൈലി.  ആദദദലിവസളം  തടന  വലിദദയാര്തലികൈള്
സത്വന്തമയായലി  ഇടനയാവടീറയായ   പല  വര്ക്കലിങ്ങറ്റ്  ചമയാഡലുകൈളുളം
തയയാറയാക്കലി.  കുടലികൈളുടടെ  ഉളലില്  ഒളലിഞ്ഞലിരലിക്കുന  ഭയാവനകൈളുളം
കൈഴലിവുകൈളുളം  പുറതറ്റ്  ടകൈയാണ്ടുവരുന   ഒരു  അവസരമയായലിരുന
ഈ കൈദയാമറ്റ്.
                 രണയാളം ദലിവസളം ഓചരയാ കൈയാറഗറലിയലില് നലിനളം മൂനറ്റ്
ടെടീമലിടന  അവരുടടെ  സൃഷ്ടലികൈള്വലിലയലിരുതലി
തലിരടഞ്ഞടുത.അതലിനറ്റ്  ചശേഷളം  അവര്ക്കറ്റ്  പുതലിയ  മത്സരളം
ആരളംഭലിച.അതലില് യു പലി  വലിഭയാഗതലില് ടകൈടമയാ കഹസ്ക്കൂളലിടല
ശേയാദലിന് ഇദയാസന്,അദലിചദവറ്റ്.കഹസക്കഡറലി
വലിഭയാഗതലില് ജലി എച്ചേറ്റ്സറ്റ് കൈരുവന്ടമയായലില് സ്ക്കൂളലിടല മുഹമ്മദറ്റ്
ഫസടീഹറ്റ്,ഹുകദഫറ്റ്.എച്ചേറ്റ് സറ്റ് സറ്റ് ടെലി വലിഭയാഗതലില് ചക്കയാലക്കല് 

എച്ചേസറ്റ്      സ്ക്കൂളലിടലമുഹമ്മദറ്റ് സയാബലിതറ്റ്,അന്സല്
ഫയാരലിസറ്റ്.ഒനയാളം  സയാനളം  കൈരസമയാക്കലി.കുടലികൈള്ക്കറ്റ്  രണറ്റ്
ദലിവസവുളം  ഭക്ഷണ സദൗകൈരദവുളം  സ്ക്കൂളലില് ഏര്ടപടുതലി.  നയാലര
മണലിക്കറ്റ് നടെന സമയാപന സചമ്മളനളം  ടഹഡയാസ്റ്റര് ഉദറ്റ്ഘയാടെനളം
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ടചയ.
പലി  ടെലി  എ  പ്രസലിഡണറ്റ്  മുഹമ്മദറ്റ്  കുണ്ടുങ്ങര  അധദക്ഷനയായലിരുന.
ടകൈയാടുവളലി മുന്സലിപയാലലിറലി ടചയര്ചപഴറ്റ് സണ ശേരടീഫ കൈണയാടെലിടപയായലില്
ഉദറ്റ്ഘയാടെനളം  ടചയ.    മുന്സലിപയാലലിറലി  കൈദൗണ  സലിലര്  ശേലിവദയാസന്
വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്  എകലന്സലി  സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്  നല്കൈലി.പ്രലിന്പലിള്
അബ്ദുല് മജടീദറ്റ്  എലയാ  വലിദദയാര്തലികൈള് സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്  നല്കൈലി.പലി  ടെലിഎ
പ്രസലിഡണറ്റ്  സുനലി,പലി  ടെലി  എ  എകലികൈപ്യൂടലി  അളംഗളം  സജറ്റ്ന,  എനലിവര്
പ്രസളംഗലിച.അടെല്  ഇന്  ചയാര്ജറ്റ്  മുഹമ്മദറ്റ്  ബഷടീര്  നനലിയുളം
പറഞ.വലിജയലികൈളയായ  വലിദദയാര്തലികൈള്ക്കറ്റ്  ടഫബ്രുവരലിയലില്
ചകൈയാഴലിചക്കയാടെറ്റ്  കൈയാലലിക്കററ്റ്  ചഗള്സലില്  ടവച്ചേറ്റ്  നടെക്കുന  ജലിലയാതല
മത്സരതലില് പടങ്കെടുക്കയാളം.

ചഫയാചടയായലിലൂടടെ.............
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    എടന്റ യഫോത

എറന്റെ പതയോതുംകയോസതിറലേ ഏറ്റവതും നല്ല ഒരു യയോത്രയതിരുന്നു ഇതട്. 
മയോത്രവമല്ല എൻററെ ഈ സ്കൂളതിറലേ അവസയോന യയോത്രയതും. അതട് 
ഭതുംഗതിയയോയതിതറന്ന നടന്നു. 16-11-2018 റവള്ളതിയയോഴ്ച രയോത്രതി 9.45

നയോണട് ഞങ്ങൾ യയോത്രതതിരതിച്ചതട്.  തതിരുവനന്തപുരതും 
കേനദയോകുമയോരതിയതിയലേക്കട് ആയതിരുന്നു യയോത്ര .രണ്ടുദതിവസറത 
യയോത്രയയോയതിരുന്നു അതട്. ഞങ്ങൾ പതയോതുംകയോസട് മയോത്രയമ 
ഉണയോയതിരുന്നുള. യയോത്ര യപയോകുന്നതതിനുമുമയോയതി ശദ്ധതിയക്കണ 
കേയോരദങ്ങൾ എല്ലയോതും സർ പറെഞതന്നതിരുന്നു. 2 ബസതിൽ ആയയോണട് 
യയോത്രയപയോയതട്. ബസതിൽ കേയറെതി കുറെച്ചു കേഴതിഞ്ഞതതും പയോട്ടുവച്ചു. 

എല്ലയോവരുതും ഡയോൻസട് കേളതിച്ചു അടതിച്ചുറപയോളതിച്ചു. പതിറന്ന കുറെച്ചു 
കേഴതിഞ്ഞതതും അവരവർ റകേയോണ്ടുവന്ന പലേഹയോരങ്ങൾ പുറെറതടുത്തു. 

എല്ലയോവരുതും പങ്കുവച്ചു കേഴതിച്ചു. അൽപസമയതും കേഴതിഞ്ഞട് സതിനതിമയതിട്ടു. 

അതട് പകുതതിയയയോളതും കേണ്ടു. പതിന്നക്ഷീടട് കുറെച്ചു ഉറെങ്ങുകേയതും റചെയ. ഒന്നട് 
രണ്ടു സലേങ്ങളതിൽ ബയോതട്റൂമതിൽ യപയോകേയോൻ യവണതി വണതി നതിർതതി . 
അതറകേയോണ്ടുതറന്ന വവകേതിയയോണട് തതിരുവനന്തപുരതട് എതയോൻ 
കേഴതിഞ്ഞതട്.
രയോവതിറലേ 7 നട് 45 നു തതിരുവനന്തപുരതട് ഒരു സ്കൂൾ യഹയോസലേതിൽ 
എതതി. അവതിടന്നയോണട് ഫ്രഷട് ആയതട്. ഭകണവതും അവതിടുന്നുതറന്ന. 

കുറെച്ചു കേഴതിഞ്ഞയപ്പെയോഴയോണട് അവതിറട ഹർതയോലേയോറണന്നട് പറെഞ. 

എന്നയോൽ ഞങ്ങളറട യയോത്ര തടർന്നു. ആദദമയോയതി യപയോയതട് 
ഐഎസട്ആർഒ യതിയലേക്കയോണട്. അവതിറട എതതിയയപ്പെയോഴയോണട് 
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അറെതിയന്നതട് അവതിറട എയന്തയോ പ്രശതും കേയോരണതും പ്രയവശനതും 
നതിയഷധതിച്ചതയോണട്. അതറകേയോണട് ഞങ്ങൾ മൃഗശയോലേയതിയലേക്കട് യപയോയതി. 
ഞങ്ങൾറക്കല്ലയോവർക്കുതും സയോററെയോരു നക്ഷീലേ റതയോപ്പെതി തന്നതിരുന്നു. കൂടതുംറതറ്റതി 
യപയോകേയോതതിരതിക്കയോനുതും കൂടതതിലുള്ള ആറള റപറടന്നട് 
തതിരതിച്ചറെതിയയോനുമയോയതിരുന്നു അതട് തന്നതട്. മൃഗശയോലേയതിയലേക്കട് യഫയോൺ 
എടുക്കയോൻ അനുവയോദതും ഉണയോയതിരുന്നതില്ല. അഥവയോ എടുക്കുകേയയോറണങതിൽ 
10 രൂപ റകേയോടുക്കണതും. യഫയോൺ എടുക്കയോതതതിനയോൽ യഫയോയടയോ 
എടുക്കയോൻ കേഴതിഞ്ഞതില്ല. ആ മൃഗശയോലേ കേയോണയോൻ നല്ല 
ഭതുംഗതിയണയോയതിരുന്നു. ഞങ്ങറളല്ലയോവരുതും ഒരുമതിച്ചയോയതിരുന്നു 
നടന്നതിരുന്നതട്. മൃഗശയോലേ കേഴതിഞ്ഞട് ഞങ്ങൾ യപയോയതട് 
നതിയമസഭയതിയലേക്കട് ആണട്.നതിയമസഭയറട ഉള്ളതിയലേക്കട് കേയറെതിയതതും 
ഒരു റകേയോടയോരതതിനകേയതക്കട് കേയറെതിയത യപയോറലേ യതയോന്നതി.. അതതിനട് 
നല്ല വലേതിപ്പെമുണയോയതിരുന്നു. അവതിറട ഡഡ്യൂടതിയതിൽ ഉണയോയതിരുന്ന ഒരയോൾ 
ഞങ്ങൾക്കട് അവതിടുറത കേയോരദങ്ങറളക്കുറെതിറച്ചല്ലയോതും പറെഞതന്നു 
മന്ത്രതിമയോരുറട സയോനതും റമമർമയോർ ഇരതിക്കുന്ന സലേതും യവയോടട് റചെയ്യുന്ന 
രക്ഷീതതി, സഭ എത്ര യനരതും വറര ഉണയോകുതും തടങ്ങതിയവറയക്കുറെതിറച്ചല്ലയോതും 
അവർ പറെഞതന്നു. പതിറന്ന ഉച്ചയട് ഭകണതും കേഴതിക്കയോനയോയതി യനരറത
അടുത സലേയതക്കട് യപയോയതി.
ഭകണതും കേഴതിച്ചതതിനു യശഷതും ഞങ്ങൾ പത്മനയോഭസശയോമതി 
യകത്രതതിയലേക്കട് യപയോയതി. പ്രയവശതിക്കണറമങതിൽ പുരുഷനയോരുതും സക്ഷീകേളതും
മുണ്ടുടുക്കണതും. ഞയോനുതും എറന്റെ കൂട്ടുകേയോരുതും മതിഡതി ആയതിരുന്നു 
ഉടുതതിരുന്നതട്. അതറകേയോണട് മയോയറ്റണആവശദതും ഉണയോയതില്ല. ഞയോൻ 
അമലേതതിൽ കേയറെതി. ഞങ്ങളറട കൂറടയണയോയതിരുന്ന ടക്ഷീച്ചറതും 
അമലേതതിൽ കേയറെതിയതിരുന്നു .കുറെച്ചു കുടതികേളതും കൂറട കേയറെതിയതിരുന്നു. 

അതതിൽനതിന്നുതും പ്രയോർതതിച്ചു മനസതിനട് ഒരയോശശയോസതും കേതിടതി.6 മണതിക്കട് 
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ഞങ്ങൾ യകേയോവളതും ബക്ഷീച്ചതിൽ എത്തുന്നു. അവതിടുന്നട് പതിറന്ന ഏഴട് 
മണതിക്കയോണട് ഞങ്ങൾ വണതി തതിരതിച്ചതട്.
കേനദയോകുമയോരതിയതിൽ 11.10 നട് ഞങ്ങറളതതി അവതിറട ഞങ്ങൾ ഒരു 
യഹയോടലേതിൽ മുറെതിറയടുത്തു. വതിസ്മയ ,ദതിൽന,നന്ദന,അഞ്ജലേതി പതിറന്ന 
ഞയോനുതും. ഞങ്ങൾ ഒയര മുറെതിയതിലേയോണട് കേതിടന്നതട്. യശഷതും ഭകണതും കേഴതിച്ചു
പതിറന്ന ഞങ്ങറളല്ലയോതും ഉറെങ്ങയോൻ കേതിടന്നു. രയോവതിറലേ നയോലേട് അമതതിനട് 
ഞങ്ങറളല്ലയോവരുതും സൂയരദയോദയതും കേയോണയോനയോയതി എഴയന്നറ്റു.

സൂയരദയോദയതും കേഴതിഞ്ഞട് 8 30 നട് ഞങ്ങറളല്ലയോവരുതും ഭകണതും കേഴതിച്ചു. 9 

30 ഞങ്ങറളല്ലയോവരുതും യബയോടതിങ്ങതിനട് യപയോയതി. വലേതിയ ററെയതിൽയവ പയോലേതും
യപയോറലേ നക്ഷീണ്ടു കേതിടക്കുന്ന വരതിയയോയതിരുന്നു ഉണയോയതിരുന്നതട്. എങതിലുതും 
എങ്ങറനയയയോ ഒടുവതിൽ ഒരു യബയോടതിങ്ങതിനട് യപയോയതി. കേടലേതിറന്റെനടുക്കയോയതി 
വതിയവകേയോനന്ദപ്പെയോറെയതിൽ എതതി. അവതിടുന്നട് ഞങ്ങൾ യഫയോയടയോ 
എടുതതതിനുയശഷതും യഷയോപ്പെതിങ്ങതിനു യപയോയതി. യഷയോപ്പെതിങട് കേഴതിഞ്ഞ രണ്ടു 
മണതിക്കയോണട് തതിരതിച്ചട് റൂമതിറലേതതിയതട് അവതിടുന്നട് ഉച്ച ഭകണതും 
കേഴതിച്ചതതിനുയശഷതും ഞങ്ങൾ യനറര ബക്ഷീമ പള്ളതിയതിയലേക്കയോണട് യപയോയതട്. 
അവതിറട 7 മണതിക്കട് എതതി. അവതിറടന്നുതും യഷയോപ്പെതിതുംഗട് ഉണയോയതിരുന്നു 
പള്ളതിയറട അടുത്തു നതിന്നുതും ഭകണതും ഉണയോക്കതി കേഴതിച്ചു. രയോത്രതി ഒൻപതട് 
മുപ്പെയതയോറട കൂടതി ഞങ്ങൾ നയോടതിയലേക്കട് തതിരതിച്ചു. ബസതിൽ പയോറടയോറക്ക 
റവച്ചതിരുന്നു. കക്ഷീണതും കേയോരണതും എല്ലയോവരുതും ഉറെങ്ങതി. രയോവതിറലേ 8 30 
ഓടുകൂടതി സ്കൂളതിൽ എത്തുകേയതും അവതിടുന്നട് അച്ഛൻ വന്നട് എറന്ന 
കൂടതിറക്കയോണ്ടു യപയോവകേയതും റചെയ.

എൻററെ അനുഭവതതിൽ ഒരു നല്ല റ്റൂറെയോയതിരുന്നു ഇതട്. മറെക്കയോൻ പറ്റയോത
ഓർമയയോയതി എൻററെ മനസതിലുണയോകേറട എന്നു ഞയോൻ ആഗ്രഹതിക്കുന്നു.
ഈ ടൂർ യപയോകേയോൻ കേയോരണമയോയ ടക്ഷീച്ചറെതിറനയതും ടൂർ മയനയോഹരമയോക്കതി 
തക്ഷീർത കൂട്ടുകേയോയരയോടുതും ഞയോൻ നന്ദതി അറെതിയതിക്കുന്നു 
                                                         നന്ദന എസട് റകേ

GHSS Koduvally
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ഭലിനസശഷലിഭലിനസശഷലി
ഡലിസവ്വംബര് ഡലിസവ്വംബര് 3 3 സലഫോകൈ ഭലിനസശഷലി ദലിനവ്വംസലഫോകൈ ഭലിനസശഷലി ദലിനവ്വം

നവവ്വംബര് നവവ്വംബര് 27 27 മുതല് മുതല് ഡലിസവ്വംബര് ഡലിസവ്വംബര് 3 3 വടരസലഫോകൈ ഭലിനസശഷലിവടരസലഫോകൈ ഭലിനസശഷലി
ദലിനമഫോയലി ഒരഫോയ്ചക്കേഫോലവ്വം ആചരലിക്കുന  ദലിനമഫോയലി ഒരഫോയ്ചക്കേഫോലവ്വം ആചരലിക്കുന  

1995 1995 ല്ല്ഭലിനസശഷലി ക്കുടലികൈളക്കേഫോയലി ഒരു സവ്വംഘടെന ഭലിനസശഷലി ക്കുടലികൈളക്കേഫോയലി ഒരു സവ്വംഘടെന P W DP W D
Act (Person with Disability Act) Act (Person with Disability Act) സഫോപലിച്ചുസഫോപലിച്ചു

77 സരഫോഗങ്ങള ഇതലിലുളടപടുത്തലി എനഫോല് സരഫോഗങ്ങള ഇതലിലുളടപടുത്തലി എനഫോല് 20162016 ടല പുതുക്കേലിയടല പുതുക്കേലിയ
Act Act പ്രകൈഫോരവ്വം പ്രകൈഫോരവ്വം 14 14 സരഫോഗങ്ങള കൂടടെ ഉളടപടുത്തലിസരഫോഗങ്ങള കൂടടെ ഉളടപടുത്തലി

നലിലവലില് നലിലവലില് 21 21 സരഫോഗങ്ങള ആണറ്റ് സരഫോഗങ്ങള ആണറ്റ് P W DP W D

Act Act ല്ല്  ഇസപഫോള ഇസപഫോള 
ഉള്ളകതന്വേകൈലദ്യങ്ങളഉള്ളകതന്വേകൈലദ്യങ്ങള
ജന്മനഫോഉള്ളകവകൈലദ്യവ്വംജന്മനഫോഉള്ളകവകൈലദ്യവ്വം
      അപകൈടെങ്ങളലിലൂടടെയുള്ളകവകൈലദ്യവ്വംഅപകൈടെങ്ങളലിലൂടടെയുള്ളകവകൈലദ്യവ്വം

കവക്കേവ്വം വലിജയലകലികവക്കേവ്വം വലിജയലകലി
ഒചകയാബര് ഒചകയാബര് 77 നറ്റ് ജനലിച കവക്കളം വലിജയലകലി ചകൈരളതലില്നറ്റ് ജനലിച കവക്കളം വലിജയലകലി ചകൈരളതലില്

നലിനള പലിനണലി ഗയായലികൈയയാണറ്റ്നലിനള പലിനണലി ഗയായലികൈയയാണറ്റ്

GHSS Koduvally

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must 
keep moving.”

-Albert Einstein 
ജത്രീവലിതവ്വം ഒരു കസകലിള സവഫോരലി സപഫോടലയഫോണറ്റ്. നലിങ്ങളുടടെ
തുലശകലി നലിലനലിര്ത്തഫോന്, നലിങ്ങള ചെലലിക്കുന്നതറ്റ് 
തുടെരണവ്വം.”

-ആല്സബര്ടറ്റ് ഐന്സലിന്
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2018

    ചലിന്തകൈളുടടെയുളം  കൈര്മ്മങ്ങളുടടെയുളം  സയാക്ഷദമയാണറ്റ്  ഓചരയാ
ദലിനങ്ങളുളം.  കൈടെന  ചപയാകുന  ദലിനങ്ങള്  ആ  ചലിന്തകൈളുടടെ
കൈണടക്കടുപറ്റ്  കൂടെലിയയാണറ്റ്.  നന്മയുടടെയുളം  സതദതലിടന്റെയുളം
സയാക്ഷലികൈളയാകൈയാന്  പ്രയാപലി  നല്കുനതറ്റ്  എചപയാഴുളം  നല
ചലിന്തകൈളയാണറ്റ്. 
അതരളം ചലിന്തകൈള് ഉത്ഭവളം ടകൈയാള്ളുനതറ്റ് നല വയായനകൈളലില്  

നലിനയാണറ്റ്. നഷ്ട  ചബയാധങ്ങളുടടെയുളം
ലയാഭചചതങ്ങളുടടെയുളം  കൈണക്കുകൈളുമയായലി  ആചരയാഗദവുളം  ആയുസളം
സമയവുളം  മയാഞളം  മറഞളം  ടകൈയാചണയലിരലിക്കുന.  എന
ടകൈയാടുതയാലുളം  പകൈരളം  തലിരലിചതരയാനയാവയാത  സമയളം  നടീങ്ങലി
നലിങ്ങലി  ചപയാകുചമയാള്  ആയുസലില്  നലിനറ്റ്  ഒരലളം  കൂടെലി
കുറഞടവനളം  ജടീവലിതയയാത്രയുടടെ  ദൂരളം  തയാണയാന്  ഇനലി
അധലികൈടമയാനളം  ഇടലനമുള  മുനറലിയലിപകൂടെലി  നമ്മലിചലക്കറ്റ്
വരുകൈയയാണറ്റ്.

                                       ഹവ്വ ഇബറ്റ്റയാഹടീളം
                                                10 A

GHSS Koduvally
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نناَء]                                                            نث مم  م نع ]
نلا      ععــ ييـــ نو نمكــة نمــ ني ححــ نضــوا حن عرآ يقــ علــ ا حي عد نهــ نناء نثــ نمم نعــ

نلاَ نعـَ هـه  يـيـَ نلـَ نعـَ ءءاً  يـو نضـَ هـم  نلـَ مظـَ ظ هـفـَيـ اًلـَ يـواً  نر نتـَ يـم  ههـَ نو هـه  يـيـَ نلـَ نعـَ
نلاَ      يـعـَ هيـُ نو مكـَةـ  م نمـَ نيـ  هـحـَ نضـَواً هـن  يـرآْ هقـَ يـلـَ هـي اً يـد نهـَ نناَء نثـَ مم  م نعـَ

ءناَ هـديـَ نفـَىـ  نطـَ يـصـَ همـَ يـلـَ هل اً هسـَو مر م ننـَىـ اًلـَ نبـَ       
ءناَ يـتـَ نمـُ هـب  نتاَ هـكـَ يـلـُ هـن اً يـسـَ هحـَ نل  هـمـَيـَ نجـَ      
دـد يـهـَ هز نء     نماَ ننـُ دـد     يـحـَ نو نل     نماَ نكـَ      

نناَء] نث مم  م نع نعاَ    ـَ      [ يـمـَ نجـَ يـم    ههـَ نفـَ ملـَ م أأ      

GHSS Koduvally
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Angel

Angel, I am waiting for you........
          to wipe out
               my tears
               my pains
               my despair and
               my sorrows
                      From my heart........

Oh, Angel, can you hear me,      
                 I can waiting for you......
       to light a lamp of 
                   love,
                   kindness, 
                   peace,
                   sympathy and
                   courage
Then only I can spread it

                   through the  world.
                                   Reesha.P,Teacher

GHSS Koduvally
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    तततलल और बबटल

   तततलल रयनल आ जय
   तततलल रयनल आ जय

  मबरब बगलचब मम.....   अपनब बगलचब मम

     रसग तबरसगब पसख उठयकर आ जय
     रसग तबरसगब फभ ल तखलब हब आजय

        तततलल रयनल आ जय तततलल रयनल आ जय
     मबरब बगलचब मम अपनब बगलचब मम

      तसमहब दबख कब फभ ल म ससकयतब हह

GHSS Koduvally
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    कतलयआआ दबखख तसर तहलयतल हब
  मबरब बगलचब मम.....   अपनब बगलचब मम

      मधभ पलनब कख जलदल हह त स आजय
     मबरय मन ललचयतब हह त स आजय

         तततलल रयनल आ जय तततलल रयनल आ जय
     मबरब बगलचब मम अपनब बगलचब मम
     मबरब ससग खबलनब कख तभ आजय
   मबरब मन बहलयनब

         तततलल रयनल आ जय तततलल रयनल आ जय    मबरब बगलचब मम
              अपनब बगलचब मम ससतखश अधययपक

GHSS Koduvally

Live as if you were to die tomorrow. “
Learn as if you were to live forever.  ”

-Mahatma 
Gandhi

"നലിങ്ങള നഫോടള മേരലിക്കുടമേന്നസപഫോടല 
ജത്രീവലിക്കുകൈ. നലിങ്ങള എസന്നക്കുവ്വം 
ജത്രീവലിച്ചലിരലിസകണ്ടതു സപഫോടല പഠലിക്കുകൈ"

-മേഹഫോതഫോ 
ഗഫോന്ധലി
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نرى      نو ععلــ ا نن عيــ نبــ نما نســ نما نســ يء نضا عو نمضــ الــ نر ند نبا نتــ

نوىَ ـ  نجـ يـلـ هـن اً نعـَ نحاَ   نمـَ نحاَ  نمـَ هـت  نراً يـيـَ نخـَ يـلـَ نر اً ند نغاَ ٢نتـَ
مناَ م هـمـَ نهاَ  هـمد نسـَ هـبـَ هر  نياَ يـخـَ أأ يـل نم اً نو نناَ نتـَ نم ـ  نو نناَ نتـَ

نناَ    يـيـَ نلـَ نعـَ مداً  د نر هد  نباَ يـكـَ أأ يـل نم   اً نو نلاَ نتـَ
نناَ [تباَدر] هـهـَ نهاَ  هـمد نحـَ نن  نياَ يـتـَ هـفـَ نناَ  نلـَ يـل  نه نو
نماَ هـبـَ نناَ  هـمـَ يـو نقـَ هـبـَ دـة  نر يـهـَ هشـَ نب  نياَ هـثـَ همـواً  هـمد نهـَ

نوىَ نهـَ نماَ  هـمل  هكـَ هـل  يـيـَ ننـَ هـلـَ يـم  هه نفـَ ند نهـَ هرواً  ميـَ م نصـَ
يـم نناَ أأ يـل نلىَ اً نع نناَ  مسـَ م هـلـَلـَ يـم  هك ند يـهـَ هجـَ هغواً  هـبـَ يـسـَ أأ

يـم  ـ   نماَ نتـَ هـبـَ نناَ  هـنـَ يـر آْ  هقـَ هـر  هنـَو هـبـَ هرواً  هـمو ٢ننـَ
نماَ يـَ هـو ند هـد  يـلـَ هخـَ يـلـَ هت اً مناَ م نجـَ ءداً نغـَ نناَ نلـَ نناَ ـ  نلـَ نناَ  نلـَ

نماَ يـَ هـو نقـَ مر  هـ هـبـَ يـلـَ هء اً نواً هـجـَ نناَ ههـَ نهاَ نو
ءماَ [تباَدر] هـديـَ همـَ هـمر  مد ظ هةـ اًلـَ نعـَ يـمـَ نلـَ نناَ  هـبـَ نناَ  هـفـَ
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هـه هـبـَ ند أأ هـبـَ ند  مد م نحـَ همـَ هـم  هـلـَيـَ نحـَ يـلـَ هةـ اً نلـَ يـبـَ هق
هـه هـبـَ نهاَ  ند نفاَ أأ يـن  هـم هـلـَ نةـ  نسـَ هـفـَيـَ ننـَ نة  نر هـخـَيـَ نذ

نهاَ هـبـَ نماَ هـبـَ نة  نر نجـَ نفـَ نرة  نسـَ يـيـَ نمـَ نو نرة  نطـَ يـيـَ نسـَ
يـم  ـ هكـَ هـتـَ نذاً هـبـَ هرواً  هـميـَ نخـَ نةـ  نمـَ يـكـَ هـحـَ نهاَ  همـَ ند ٢نعـَ
ننىَ هـغـَ يـلـَ نواً مر  هـ هـبـَ يـلـَ هح اً نواً يـر أأ نناَ  هـبـَ نناَ  نلـَ نناَ ـ  نلـَ نناَ  نلـَ

نناَ يـيـَ نلـَ نعـَ هـه  مل م هن اًل نواً يـضـَ هـر مناَ  م هـمـَ هعـَواً  نو
نناَ [تباَدر] هـهـَ نلاَ إإ يـن  هـمـَ يميـ  هـتـَ أأ نمـَ نناَ  هحـَ نلاَ نفـَ
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“If you want to shine like a sun, first burn like a sun .”
-A. P. J. Abdul Kalam

"ഒരു സൂരദ്ധ്യടനസപഫോടല പ്രകൈഫോശലികഫോന് നലിങ്ങള ആഗ്രഹലിക്കുടന്നങ്കലില് 
ആദദ്ധ്യവ്വം സൂരദ്ധ്യടനസപഫോടല കൈത്തലിജന്വേലലിക്കുകൈ"

-എ. പലി. ടജ അബ്ദുളകൈലഫോവ്വം
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      अधययपक तदन

                  हमयरय तजदगल कय एक मभलय कथयपयततर हह अधययपक.  हम
      सपटमपर पयआच कख अधययपक तदन मनयतल हह .    बचचखस अधययपक सब

  तमलकर मनयतल हह.          बचचखस अधययपक कक सममयन दबतल हह और उनकक ख सश
 करतब हह.    सब तमलकर मनयतल हह.

                    अधययपक हमब हमयरब तजसगल मम सबकब तलए मखकय दबतल हह . हमयरय
    तजसदगल कख रखशनल भनयतल हह .        अधययपक कब तबनय बचचखस तजसगल कस छ नहल

हह.
          तजगल कख अचछय और सससदर बनयनबकय ततरसवय हमब अधययपक बनयतल हह .

                      सबकख तजसदगल मम एक नई सखज और एक नई रयसतय तदकयतल हह . 
           यह अधययपक तदन हम एस रयथयकत रशणन कब जनम तदन हम अधययपक
  तदन मनयतल हह.       उसनब कई मखगल मम कयम करतय थय.    तफर भल उसमम

उसकख
     पससथ कय कयम अधययपक कय हह .       कयखस कल अधययपक कय मतलब उतनल
 अचछल हब.        अधययपक हमम एक उनमलत सतयर पर पहभ आचयतल हह.   जसदगखस मम जयन
       पतरयपत करनब कय एक बडय सय पसग हह .       इस तलए सब अधययपक कख हमयरब
     तजसदगल मम उततल सतयन हखनय चयतहए.    उनकख बहसमयन करनय चयतहए. 
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        हम भभमल स ससदर भभमल

    तनकलनय तयरय स ससदर धरतल हह
    हब नललय खतरल सब आसमयन
     रसग पलरसग कय धरतल नब हम
   एक सससदर धरतल हह

 
     भभमल मयतय कल बचचखस मम हम

      हम मयतय धरतल हम वरतयन हह
    चललस ब सलय तचतडययआ नललय

   आसमयन उडनय हम

     वलवलत जयतल मत सससकयर वयतकतययआ
 इतर हह
   सससदर फभ लखस नतदययआ हह

     हम भभमल मयतय कय बचचखस हह

    नललय धरतल नब पबड परवत
    सससदर पकक तल हम वरतयन हम
    सससदर सससदर भभमल नब
    सससदर सससदर हतरत पकक तल हह

  दबवब कय भभमल
   हम जलवन कय भभतम
   ससख दसदख वरतयन

     हम भभमल एक सससदर भभमल हह
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   भभमल कय डतसरयत

   एक सदबश धरतल हह
    आदमल कय खयल भभमल हह

   हम पतरयण भभमल हह
    पतरयण कय बरयबर भभमल हह

   मबरय पतरवयर भभमल हह
    भभमल कय इससत हरल हह

    भलयई कय बरननय भभमल हह
     जयनवर तचतडयय कय बरननय भभमल हह

    हमम भभमल कय बचचय हह
    सकस ट म सकयबलय करनय भभमल हह
     जयतल मतय वलवलट गयआव भभमल हह
   सससदर सससदर भभमल ह
     सभरज तनकलनय तयरय बरननय भभमल हह
   पडखसल और तनरसदर पतरतदमयस

   सयकल कख भभमल हह
    तवतवद दहव भभमल हह

   ससदर ससदर भभमल हह
     बयतरश और हभब कख पतरतदभयस मबरय
    धरतल ससदर ससदर भभमल हह
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    बयतरश

                   एक तदन तमलभ चलख सकभ ल.       तमलभ और चयलभ चलख कययनब वह
    एक बडयड कययनब हह. 
 तमलभ :चयलभ.....   मखसम कयय करखस

चयलभ:       मखसम और बयतरश कय बडय पतरशण हह.      घर नशड करखस और तकसयन
    कय घयरयल नशड करखस

तमलभ:हय
चयलभ:     मबरब घर मम पयस हह,      मम सखरज मखतलर कय पयस हह ,    मम वह पयसय

  कययनब हह
तमलभ:          हय लडकल अचचय लडतकयखस चलखस घर तमलभ घर मम मयतयजल,  तपतयजल

   और एक चकडय बयय
मयतयजल:    तमलभ कयय तमलभ

 तमलभ :      अयज चयलभ पयस कय कययनब हह
मयतयजल:   अचचय लडकल

 तमलभ :      चयलभ मयतर मम अचचय लडकल ?
मयतयजल:           हय तमलभ त समयरब अचचय लडकल चयलभ कय अचचय लडकल कय पयस

 कययनब हह
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बयतरश

*     बयदल दयनल बयदल दयनल,    कस भ चमयचम बरसब पयनल
*    ए मखसम कल बयतरश
*      बयतरश नहल स कयआम जलवन नषट हह
*      बयतरश नहल स हह बयसकर चसड हह
*     बयतरश तचतडययआ मन सष ससतखष हह
*  बयतरश जलदल,  नररत हह
*  बयतरश जलदल,   लडकय और लडकल,  सनसदखष हह
*  बयतरश जलदल,       लडकय और लडकल जल और कतलककस म हह
*  बयतरश जलदल,    और मब कतलककस म हह
*    बयतरश म सचब इषड हह
*        बयतरश जल और छतलल एडसत मब जलदल हह
*        बयतरश जल और नदल कय बरनब लकब हह
*      नदल कल मछलल कल बरनब हह
*         घर ग सआ पयनल और घर मम नयश नषड हह
*      तकसयन कख दयरयल नषड हह
*     बयतरश कय बडय परषन हह
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          സവര്പഫോടെറ്റ് 

എങ്ങുനലിചനയാ വന
അറലിടയയായങ്ങു അലലിഞചപയായലി    
ഹൃദയതലിചലറലി ഞയാന്
വയാരലിപണരുന നലിമലിഷളം                     
              ചചരുന നലിറമയായറ്റ് നലിറഞ
              ചസ്നേഹമയായറ്റ് ടനഞലിലലലിഞ
              നടീലക്കലിളലിമകൈളയായലിപറന
              അലയടെലിചയരുന പ്രണയളം
കൈണടനചപയാടലയാടതയാരയകൈറ്റ്
ഗയാന്ധവദഗയാനളം പയാടെലി
മലിഴലികൈള് രണ്ടുളം അലലിഞ
പലിനടീടടെചങ്ങയാ ചപയായറ്റ് മറഞ
             കൈതലിയയായറ്റ് വടനയാരു
              വയാക്കലിന് നലിമലിഷളം
             ദലിവസങ്ങചളയാചരയാനറലിഞ
             മദൗനമയാചയയാചരയാ ടമയാഴലികൈള്
             മദൗനങ്ങളലില് തുണയയായലി...
അഴകുള ചറയാസലിന്ദളങ്ങള് ചപയാടല
ആരുമറലിയയാതടെര്ന ചപയായലി
കൂടയായലിനലിറ ഞ്ഞചരയാര്മകൈള്
അറലിയയാടത ഞയാടനയാന ചതങ്ങലി....
              അലടഞ്ഞയാറലിയയാടയയാരു പ്രണയളം
              അതു ചതങ്ങലലിന് പദനലിസത്വരങ്ങള്
              അതറ്റ് ചതങ്ങലലിന് ടമയാഴലിസയാഗരങ്ങള്.....
                                                      മയായ,9 B
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                 ഗണലിതവ്വം ചെരലിതത്തലിലൂടടെ
ഗണലിതളം  കൈയാലയാകൈയാലങ്ങളലില്  വദതദസ്ത  സളംസയാരങ്ങളലിലൂടടെ
വലിവലിധഭയാഷകൈളലിലൂടടെ  മനഷദടന്റ  നലിരന്തര
ഇടെടപടെലുകൈളലിലൂടടെയുളം  പ്രയത്നങ്ങളലിലൂടടെയുളം  രൂപടപട
ശേയാസ്ത്രശേയാഖയയാണറ്റ്.4000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പറ്റ് ഉപചയയാഗലിച്ചേലിരുന
ഗണലിതയാശേയങ്ങള് ചപയാലുളം  ഇനളം  നലിലവലിലുണറ്റ്.എനലിരുനയാലുളം
സ്കുള്  തലതലില്  പഠലിപലിക്കുന  ഗണലിതതലിനറ്റ്  ടവറുളം
200 വര്ഷചതളളം  പഴക്കളം  മയാത്രചമയുള.
ബയാബലിചലയാണലിയ,ഗ്രൈടീക്കറ്റ്,അറബലി  തുടെങ്ങലിയ  നലിരവധലി
സളംസയാരങ്ങള്  ഗണലിതയാശേയങ്ങള്  നലിതദ  ജടീവലിതതലില്
ഉപചയയാഗലിച്ചേലിടണറ്റ്  ആദദ  കൈയാലതറ്റ്  വയാനനലിരടീക്ഷണതലിടന്റെയുളം
ഭയാഗമയായലിരുന ഗണലിതളം.19ായാളം  നൂറയാചണയാടുകൂടെലിയയാണറ്റ്  പ്രചതദകൈ
വലിഷയമയായലി രൂപടപടതറ്റ്.
തുടെക്കതലില്  യൂചറയാപലില്നലിനളം
കചന,ഇചന്തയാചനഷദ,അചമരലിക്കന്  ഭൂകൈണ്ഡങ്ങളലിചലക്കുള
നയാവലികൈയയാത്രകൈളലില്  വഴലികൈയാടലിയതറ്റ്  ഗണലിതതലിടന്റെ
അദൃശേദകൈണലിയയായലിരുന  .മനഷദസളംസയാരതലിടന്റെ  ആരളംഭളം
ഗണലിതതലിടന്റെ  ആരളംഭളം  കൂടെലിയയാണറ്റ്  .സയാധനങ്ങള്
എണലിതലിടടപടുതയാന്  മനഷദന്  മൃഗങ്ങളുടടെ  എല്ലുകൈള്
ഉപചയയാഗലിച്ചേലിരുന.ഇതറ്റ്  പലിനടീടെറ്റ്  റയാലലി  അടെയയാളതലിചലക്കുളം
അങ്ങടന ചലിഹ്നങ്ങളലിചലക്കുളം കൈടെനതറ്റ്  വലിവലിധ സളംസയാരങ്ങളുടടെ
അവശേലിഷ്ടങ്ങള്  ചരഖടപടുതന.ഓചരയാ  കൈയാലഘടതലിലുളം
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സളംഖദകൈള്  സൂചലിപലിക്കയാന്  വലിവലിധ  ചലിഹ്നങ്ങള്
ഉപചയയാഗലിടച്ചേങ്കെലിലുളം  നലിലവലിലുള
1,2,3.......സളംഖദയാസമ്പ്രദയായളം,ഇചന്തയാ  -അറബലിക്കറ്റ്  സളംഖദകൈള്
എനറലിയടപടുന.
                കൈച്ചേവടെതലിടല ലയാഭ  നഷറ്റ് ടെ  കൈണക്കുകൈള്
സൂചലിപലിക്കയാന്  മരക്കരഷണങ്ങള്  പ്രചതദകൈരടീതലിയലില്  ചചര്തറ്റ്
ടവച്ചേറ്റ്   ചരഖടപടുതലിയലിരുന.ഇതറ്റ്  നപ്യൂനസളംഖദകൈള്
,അധലിസളംഖദകൈള്  എനലിവയുടടെ  ആവശേദകൈതയലിചലക്കുളം
എതലിച.
          ചലിഹ്നങ്ങള് ചലിത്രങ്ങളലിചലക്കുളം പലിനടീടെറ്റ്   ജയാമലിതടീയ
രൂപങ്ങളലിചലക്കുളം  കൈടെന.രൂപങ്ങള്  കതദമയായ  ഘടെനയലിചലക്കറ്റ്
എതലിയതറ്റ്  500  BC  ചയയാടെറ്റ്അടുതറ്റ്  യൂകൈറ്റ്ളലി   ഡലിടന്റെ
കൈയാലതയാണറ്റ്.ത്രലിചകൈയാണങ്ങളലിടല  കതദതയയാര്ന
സൂത്രവയാകൈദങ്ങള്  ആദദകൈയാലതറ്റ്  കപതചഗയാറസലിടന്റെ
സളംഭയാവനയയായലിരുന.1  യൂണലിററ്റ്  വശേനടീളമുള സമചതുരതലിടന്റെ
വലികൈര്ണതലിടന്റ  നടീളളം√2 ആടണനതുളം  ഈ
കൈയാലഘടതലിടന്റ  സുപ്രധയാന  സളംഭയാവനയയാണറ്റ്.ഇതയാണറ്റ്
പലിനടീടെറ്റ്  അഭലിനകൈ  സളംഖദകൈള്  എന സളംഖദയാഗണളം  എന
ആശേയതലില് എതലിച്ചേതറ്റ്.
           പുരയാതനക്കയാലത തടന ബയാബലിചലയാണലിയന് വളംശേജര്
അക്കങ്ങള്ക്കറ്റ്  പകൈരളം  അക്ഷരങ്ങള്  ചചര്തടവച്ചേറ്റ്
സളംങ്കെടീര്ണമയായ  പ്രശേറ്റ്ണങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഉതരളം  കൈണതലിയലിരുന.
ഇതറ്റ്  തടനയയാണറ്റ്  ബടീജഗണലിതളം  എന  അതലിബൃഹതയായ
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ഗണലിതചമഖലയുടടെ  തുടെക്കളം.  സമവയാക്കദങ്ങള്  രൂപടീകൈരലിച്ചേറ്റ്
അറലിയയാത  വലില  ബടീജഗണലിതതലില്  കൈയാണുന  രടീതലി  ഇനളം
ഗണലിതതലിടന്റ സുപ്രധയാന ഭയാഗമയാണറ്റ്.
 20 ായാളംനൂറയാചണയാടുകൂടെലി  ഗണലിതളംഅതദധലികൈളം  വലിശേയാലമയായലി.
ത്രലിചകൈയാണമലിതലി,കൈലനളം,സ്റ്റയാറലിസ്റ്റലികറ്റ്,സയാധദത........തുടെങ്ങലി
അചനകൈളം ശേയാഖകൈളയായലി  ഗണലിതളം വലികൈയാസളം പ്രയാപലിച.  കൈണക്കു
കൂടയാന്  സഹയായലിക്കുന  കൈമപ്യൂടറലിടന്റ  അടെലിസയാനളം
കൈണക്കയാടണനതുളം ശ്രചന്ധയമയാണറ്റ്.
                 ഗണലിതതലിടന്റെ സുദടീര്ഘമയായ ചരലിത്രതലിടന്റെ
ഏടുകൈള്  അനവധലിയയാണറ്റ്  .പ്രധയാന  പ്രചചയാദനങ്ങള്  മുനലിലുള
യഥയാര്ഥ  ചലയാകൈവുളം  മനഷദടന്റെ  ഭയാവനയുമയായലിരുന
.അതുടകൈയാണ്ടു തടന കൂടലിചച്ചേര്ക്കലുകൈളുളം കൈടണതലുകൈളുമയായലി
ഗണലിതതലിടന്റെ സുവര്ണകൈയാലളം മുനലിലുണറ്റ്.

                                                                               നമലിത
                                                  ഗണലിതശേയാസ്ത്ര അധദയാപലികൈ
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കൂട്ടുകൈഫോര്
                         
ഇതറ്റ് വളടര പണറ്റ് നടെന ഒരു കൈഥയയാണറ്റ്.  ഇതറ്റ് ഒരു മയാളുവലിടന്റയുളം
അമ്മലിണലിയുടടെയുളം കൈഥയയാണറ്റ്.  അവര് വളടര ന ല കൂടകൈയാരയാണറ്റ്  .പണറ്റ്
പണറ്റ്  ഒരു  ഗ്രൈയാമതലിടല  ഒടരയാറ  കൂടകൈയാരയായലിരുന  മയാളുവുളം
അമ്മലിണലിയുളം.അവര്  സര്ക്കയാര്  യു.പലിസ്ക്കൂളലില്  നല
പഠലിപലികൈളയായലിരുന.അവരുടടെ  സദൗഹൃദളം  സ്ക്കൂളലില്  അറലിയയാമയായലിരുന.
സടീതയയാലിരുന അവരുടടെ കയാസലില് ഇവടര
ടതറലിക്കയാന് നടെനലിരുനതറ്റ്.  അവരുടടെ സദൗഹൃദവുളം പഠലിക്കലുളം അവടള
വളടര ചരയാഷയാകുലരയാക്കലിയലിരുന. സടീത അവളുടടെ എലയാ
തന്ത്രങ്ങളുളം ഉപചയയാഗലിച ചനയാക്കലി യയാടതയാരു മയാറവുളം കൈയാണയാടത
ഇരുനചപയാള്  അവള്  പുതലിയ തന്ത്രളം ഇറക്കലി . സടീത മയാളുവലിടന
കൂടലി    അമ്മലിണലിടയ     കുറലിചളം    മയാളുവലിടനക്കുറലിചളം  അചങ്ങയാടളം
ഇചങ്ങയാടളം  കുറളം  പറയയാന്   തുടെങ്ങലി .  അവര്  പലിരലിയുളം   വടര
അവര്  ടചറുതയായലി അകൈന. അതു  സടീതയ്ക്കൂ   സചന്തയാഷരയാവുകൈള്
പകൈര്ന.   ഇടതലയാളംകൈയാണുനണയായലിരുന  അമല   ഇവടര  വടീണ്ടുളം
ഒരുമലിപലിക്കയാന് ശ്രമലിച.    നല     സദൗഹൃദമയായതുടകൈയാണറ്റ്
അവര്   ചവഗളം   ഇണങ്ങലി .   അമ്മലിണലിക്കുളം  മയാളുവലിനളം  കൈയാരദളം 
മനസലിലയായലി . അവരുടടെ നല മനസുകൈയാരണളം  അവര്  സടീതടയ
വലിളലിച അടുക്കല് ഇരുതലി അവടളയുളം കൈയാരദളം പറഞ മനസലിലയാക്കലി.
അചപയാള്  സടീത  പറഞ,  ഞയാന്  എടന്റ  ടതറ്റു  മനസലിലയാക്കലി.
അങ്ങടന വടീണ്ടുറ്റൂു അവര് ഒനലിച .
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پرچھائی                                کالی کی خواب

سے                صورتی خوب زیادہ گھر وہ سے چراغوں کی قسم مختلف
کی        ہوےءتھے۔مہندی جمع وہاں پڑوسی اور گیاتھا۔رشتادار سجایا

اپنی          نے تھی۔کچھ  عورتوں آتی ابھر کےہاتھوںپر بچوں خوشبو
کراتی           تعجب کو دوسروں کہ کہیں سے آوازوں بلند شیخیاں اپنی

تھی۔         آچکی میں وجود رنگینی کی شادی میں ہیں۔گھر
کی                 فکر کسی فاتمہ عورت بوڑھی ایک میں کونے ایک کے گھر

سارے             کے بوڑاپن اور پن دبل کے ہے۔بوڑھی کھڑی کر ڈوب میں دنیا
سارےنشانوں           نے خوشی کی دل کے ان ظاہرتھے۔لیکن پر چہرے آثار

بیٹی              میری ۔کل گئیں گزر باتیں بہت سے دل کے تھا۔ان کیا دور کو
کی            ہے۔شوہر خوب بڑا کا زندگی اپنی شادی ہے۔یہ شادی کی ساحرہ
ان           آج دیکھا؛لیکں مسکراہٹنہیں کبھی میں ہونڈوں وہ بعد کے جدائی

کی         تھی۔ہمدردوں ہوئی ظاہر روشنی کی مسکراہٹ میں ہونڈوں
کےلیےبہت          گی۔پیسہ چلے شادی کی بیٹی پیاری اپنی سے سخاوت

نے             اس پڑیں۔لیکں پر اس نگاہین بری بہت ، پکڑے پاوں کے لوگوں
ماضی             میں خوشی کی کرنے حاصل کو خواب بڑے کے زندگی اپنی اب

کیا۔      پسند زیادہ بھولنا برےواقعات کے
          ''     ! ہے۔ " ڈھونڈتی کوئی کو آپ ماں ،،ماں

خوب             وہ اسکی کہا۔ نے ساحرہ لگاکر مہندی میں دونوںہاتھوں
مہل            خواب اپنے نے مان چھوڑکر آنگھین دم ایک میں لباس صورت

جاگے۔  سے
وعدہ                کا آنے سویرے کھاکرکل کھانے نے داروں رشتہ اور پڑوسیوں

کو           سوئے۔ماں اندر کے کھر لوگ ماندہ گئے۔باقی سے گھر دیکے
آئی۔    نہیں نیند جلدی

GHSS Koduvally



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       115

   മേടറഫോരു മുഖവ്വം

ഉരുണ്ടു കൈറുത കൈയാര്ചമഖചമ....
നലിടന്റെയയാതനമയാളം ചസ്നേഹതളലികൈള്
എടന ഞയാനറലിയയാടത
വയാരലിപണര്നചവയാ....
എന് ടനജറ്റ്കൈതളം വലിദതലില് ദദുഃഖമയായലി
നടീ
വനചവയാ.....
നലിടന്റെ ചകൈയാപളം നലിടന
കൈഴുകൈനയാക്കലിമയാറലിചയയാ....
അതലിനത്രയുളം നലിനക്കറ്റ് കൈഴലിഞചവയാ..
നലിടന്റെ രകളം പുരണ കൈഠയാര
സൂരദനലില് വലിഷമമുണയാക്കലിയചതയാ....
അചതയാ നടീ നശേലിപലിച്ചേചതയാ
അങ്ങടന നലിനക്കറ്റ് കൈഴലിഞചവയാ...
നലിടന്റെ സുഹൃതലിടന മയാറയാന്
എങ്ങടന നലിനക്കറ്റ് കൈഴലിഞനലിടന്റെ              
ഹൃദയമലിടുപതടീര്ക്കയാന്...

GHSS Koduvally

“Life is the art of drawing without an eraser”
- John W. Gardner

"മേഫോയ്ചു കൈളയഫോന് പറഫോത്ത ഒരു ചെലിതകൈലയഫോണറ്റ് ജത്രീവലിതവ്വം"

-സജഫോണ് ഡബബ. ഗഫോര്ഡറ്റ്നര്
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മേത്രീനക്കുടലിയവ്വം അണ്ണഫോരകണ്ണനവ്വം
                  ഒരുസയാധുകുടുളംബതലില് ടപട കുടലിയയായലിരുനമടീന.മടീനവലിടന്റെ 
ടചറുപതലില്തടന അവളുടടെ അച്ചേന് മരലിചചപയായലി.അവളുടടെ പടെലിപളം 
വടീടടചലവുളം അവളുടടെ അമ്മ കൂലലിപണലിക്കറ്റ് ചപയായലിടയാണറ്റ് ചനയാക്കലിയതറ്റ്.
പഠലിക്കയാന് നല മലിടുക്കലിയയായലിരുന മടീന.അവരുടടെ സ്കൂളലില് ആരുളം തടന 
ഇതുവടര എസറ്റ്.എസറ്റ്.എല്.സലി പയാസയായലിടലില.അവളലിലയാണറ്റ് വടീടകൈയാരു-
ചടെയുളം സ്കൂള് അതലികൃതരുചടെയലിളം പ്രതടീക്ഷ.അങ്ങടന ഒരു ദലിവസളം അവള്
സ്കൂള് വലിടറ്റ് വരുളംചമയാള് ഒരു അണയാരക്കണന് മരച്ചേലിലയലിലൂടടെ ചയാടെലിക്കളലി-
ക്കളലിക്കുനതറ്റ് കൈണ്ടു.ആ അണയാരക്കണടന അവള് നലിരന്തരളം കൈയാണയാന്
തുടെങ്ങലി.ഒരു ദലിവസളം ആ അണയാരക്കണന് മരതലില് നലിനളം തയാടയ വടീ-
ണു.മടീനക്കുടലി ഒയാടെലിചപയായലി അതലിടന എടുത.അതലിടന അവള്വടീടലില്
ടകൈയാണ്ടുചപയായലി.അതലിടന അവള് വടീടലില് ടകൈയാണ്ടുചപയായലി.ജലിളംഗന് എനറ്റ്
അതലിനറ്റ് ടപരലിട.പലിനടീടെറ്റ് അവള് അതലിടന്റെ കൂടടെയയായലി.പഠലിക്കണളം എന
ചലിന്ത അവളലില് നലിനളം നഷ്ടടപടലിരലിക്കുന.ഒരു ദലിവസളം ജലിളംഗടന കൈയാ-
ണയാതയായലി.എലയായലിടെതളംതലിരഞ.അവടന എങ്ങുളം കൈണലില.കുചറ ദലിവ-സളം 
കൈഴലിഞ്ഞചപയാള് അവളതലിടന മറന.പരടീക്ഷയലില് വന് വലിജയളം ചന-ടെലി.അങ്ങടന
ഇരലിടക്ക ഒരു ദലിവസളം വടീടെലിടന്റെ പുറതറ്റ് നലിനറ്റ് ഒരു ശേബ്ദളം
ചകൈട.അതറ്റ് ജലിളംഗനയായലിരുന.അവളതലിടന വയാരലിപണര്ന.അവളതലിടന-
നനയായലി വളര്തലി.പഠനതലില് നനയായലി ശ്രദലിക്കുകൈയുളം ടചയ.
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حفي         يبـوب عحـ نمـ علـ ا حدي نتا عس يأ نها نبـ نتـ نكـ ـــ عم نلـ نعا علـ ا يل نوا عحـ نأ

يه            ينـ نزا عو نأ ـــ يزوء عجـ نمـ علـ ا ـــ حمـل علـكا ا حر عحـ نبـ

يـن هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ يـن  هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ يـن  هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ يـن  هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ يـن  هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ يـن  هلـ هـعـ نفاَ نتـ همـ
نس يـيـ نلـ نو نناَ  هكـ هـسـ نناَ نمـ يـت  نفـ هعـ نضـ دـةـ                   نيـ يـد همـ هـبـ نرىَ    هقـ يـلـ نواً هن    إئئـ نداً نمـ يـت    نبـ هر نقـ

هء نماَ ننـ
نواًء ند نلاَ  ءوىَ  يـثـ نمـ نرىَ  ننـ نس  يـيـ نلـ نو نناَ  نلـ نو دـع                  هـظـ نفاَ دـب    هلـو هقـ يـن   هـمـ هن    هـس نحاَ نمـ يـت  أأ نن نو
هت يـو نمـ يـلـ نواً هم  يـ هـو يـق نتـ دـئىَ  هـر يـبـ همـَ هـلـ نو يـت                 ند هـمد هحـ نو هـق  يـلـ نخـ هـن  يـيـ نبـ هـبـ هش  نعاَ نم يـت   نم هـس هق

هء نواً نسـَ
هـء نماَ يـيـ نهـ يـلـُ نكاَ هء   نماَ نر هعـ يـلـُ هر  اً مخـ م نز نتـ نتـَ يـت                  ننـَ هـممـ هثـَ نو نناَ   هـضـُ يـر أأ هد   هـر نواً نمـَ يـت   نعـَ هـنـ همـ
هء نقاَ ننـ هـبـ نهاَ   نلـ نماَ   نو هـد  هـديـ نحـ يـلـُ ظأ اً ند نصـ نماَ                  منـَ م إإ نف ند   هـديـ نحـَ يـت   نسـ هـبـ نلـَ نماَ   نلـَ نطاَ نلـَ نو
هء نراً نبـ نغـ يـم   هـهـ إئئـَ نكاَ نذ هـبـ يـت   نقـ هـهـ يـر ظأ نل نو دـة                  نر نضاَ نحـ نب  يـو نثـ هن  نياَ يـتـ هـفـ يـلـ نسىَ  اً نتـ يـكـ هـد اً نقـ نلـ

نةـ نس يـ هـر نفـ هعـواً نقـ نو هعواً  مبـ م نسـ نتـ نو  دـف                  هـتـ نهاَ نع  نم دـة  نر نقاَ نو هـن     هدو هـبـَ همـواً   نز نلـَ  
نباَء نو يـلـَ هـباَ

هء نكاَ هبـ يـل هـه اً هـتـ ملـ م نشـ هـء  نلاَ نمـ هز يـن  هـمـ نن  نكاَ نو أأ هـأ                   مسـَ ظ نفـ نتـ متـ م هـلـلـ هق   هسو نتـَ هـص   يـ هـر نحـ يـلـ هه  اً نر نشـ
نفاَء هـمش هـلـل هب  هـر نقاَ أأ يـل نل اً هب مس ظ هب اًل مل م نط نتـ نتـ يـم                   هـهـ هـقـ نماَ هـعـ هـبـ دـةـ    نقـ نماَ نحـ هـء    يـو نسـ هـبـ يـت   نطـ هـبـ هر

هـةـ نش ند يـر ند هــ ءطاَ ل نمـ ننـ هلـواً  ممـ م نكـ نتـ نو دـب                   نسـ يــَ نوت هـبـ نو يـن    ييـُ نو هلـو هـبـ نل   نياَ نلـَ هرواً  نهـ نسـ  
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نفاَء نو يـلـ اً
هء نباَ نر هقـ يـم  هـهـ ييـ يـعـ ننـ هـبـ نو يـم   هه نلـ يـت  نك نبـ نو هرواً                   نح يـنـ نن  اً هـسيـ يـمـ نخـ هـت  نباَ نقـ نعـ نهاَ   نلـ هرواً نبـ نعـ
هء نلاَ نط هعـ يـلـ نك  اً مر  هـ نشـ هـبـ نت   يـنـ أأ نف ند  نلـ نو نتىَ                    نفـ نياَ  هه    نلـُ نقاَ هن   نماَ نز أأ يـت   نكـ نحـ نضاَ نتـ نفـ
هء نباَ نهـ نو نناَ   هـنـ يـو نكـ هـق   هـلـ نخاَ هـت  نماَ نحـ نر يـن                   هـمـ هـت   نماَ نعـ هـمنـُ هق اًلـ مو م نذ نتـ ننـ نماَ   مل   ظ هكـ نلـَ نو

نهاَ هـملـُ هـحـ هـلـَ نك   نذاً نن   هدو هـبـُ نو هحـواً                    هـلـ يـصـ هتـ نفـ هـه    نلاَ هـاَ يـل نق  اً هر هط هنـواً   هـميـ ند نتـ نتـ  
هء نواً ند

نك نماَ ند نقـ يـن   نم نتـ يـخـ هتـ نلـ نو نلاَ                   نذ يـبـ هتـ نك   هر يـمـ هعـ نف  يـيـ نكـ هل  نئـ يـسـ هتـ هـم   يـو نيـ هـلـ نو
هء نضاَ يـعـ أأ يـل نواً

نك نماَ ند نقـ يـن   نم نتـ يـخـ هتـ نلـ نو نلاَ                   نذ يـبـ هتـ نك   هر يـمـ هعـ نف  يـيـ نكـ هل  نئـ يـسـ هتـ هـم   يـو نيـ هـلـ نو
هء نضاَ يـعـ أأ يـل نواً
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نت  عن نأ ير حه نما ......

مياَ د هـبـَ نر نعـَ ءناَ   يـر آْ  هقـُ هه    نناَ يـلـُ نز يـنـُ أأ مناَ    م إإ
يـن  هلـَو هـقـَ يـعـَ نتـَ يـم  هكـَ ملـَ م نعـَ نلـَ

هـفـيـ نت   يـنـ ناً هـلـيـ  ـ   نعاَ يـم  ـ   نلاَ نس نت   يـنـ ناً هر   هـهـ نماَ
يـن نكـَ نمـ هـمل   هكـ

هـن نساَ يـنـَ هح   نر نفـَ ءماَ  ـ    يـو ند هـن  ـ    يـرآْ هقـ يـلـَ هةـ  اً نغـ هلـ عحإل 

هـن     يـيـَ نر نداً هـفـيـ   نقىَ   ـ    يـب نت هـن  ـ   يـيـَ نرحـ نفـَ نناَ    يـثـَ هـاً
نناَ نشـ هـيـ نعاَ نمـ مو   م همـ هنـ نج   يـهـ ننـ يـم   هـملـ نس يـم   هـمو نقـ يـم   هـمو ند

نناَ ـ [ نياَ يـنـ هد هـبـ نر   همـو ظأ نل   هبـ هسـ يـم   هـمنـَ نر يـر   هـمبـَ ند يـل   هـمهـ نسـ
٢[

نناَ ـ هـتـ نو يـد هقـ نة    نجاَ ننـ نناَ  ـ    هـتـ نر نضاَ نحـ نةـ   نغـ هلـ
نناَ ـ هـتـ مز م هـعـ هل   نلاَ نجـ يـق ،  هـطـ يـنـ نمـ هل   نماَ نكـ يـن ،  همـو يـض نمـ هل   نماَ ٢نجـ

نت......] يـن أأ هر  هـه نماَ ]
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يـم هلـو هعـ مل   م هكـ هل   نناَ ننـ دـد   يـهـ هجـ هـمل   هكـ هـبـ ءباَ   نباَ هح    نتـ يـفـ ننـ
نناَ ـ  هـتـ ند يـو نجـ هـح   نلاَ هـسـ هـبـ هـت   نياَ هـمد نحـ متـ م من  اًلـ م نقـ هـبـ نساَ    ٢هنـ

نناَ هـتـ نو يـد هقـ نة   نجاَ ننـ نناَ  ـ    هـتـ نر نضاَ نحـ نةـ   نغـ هلـ
نناَ ـ هـتـ مز م هـعـ هل   نلاَ نجـ يـق ،  هـطـ يـنـ نمـ هل   نماَ نكـ يـن ،   همـو يـضـ نمـ هل   نماَ ٢نجـ

نناَ نشـ هـيـ نعاَ نمـ مو   م همـ هنـ نج   يـهـ ننـ يـم   هـملـ نس يـم   هـمو نقـ يـم   هـمو ند
نناَ ـ [ نياَ يـنـ هد هـبـ نر   همـو ظأ نل   هبـ هسـ يـم   هـمنـَ نر يـر   هـمبـَ ند يـل   هـمهـ ]٢نسـ

نت......] يـن أأ هر  هـه نماَ ]
يـم نلـ نعاَ يـلـ هـم  اً مد ظ نقـ نتـ نلـىـ   إإ نناَ   هـمـ هجـو ههـ هـبـ من   م نلـ هـصـ نواً هنـ

يـم  ـ [ نواً ند هـةـ   نغـ هلـ هـق   نماَ هـعـ يـن   هـمـ نئ   هـلـ ملآَّ م من  اً م نر نذ نباَ ]٢هنـ
نناَ   هـتـ ممـ م هـهـ نل   نواً ننـ مناَ  ـ   م هـمـ ند   مهـ ظ نعـ نتـ

نناَ ـ هـتـ مز م هـعـ هل   نلاَ نجـ يـق ،  هـطـ يـنـ نمـ هل   نماَ نكـ يـن ،   همـو يـضـ نمـ هل   نماَ ٢نجـ
نناَ  ـ نشـ هـيـ نعاَ نمـ مو   م همـ هنـ نج   يـهـ ننـ يـم   هـملـ نس يـم   هـمو نقـ يـم   هـمو ند

نناَ  ـ  [ نياَ يـنـ هد هـبـ نر   همـو ظأ نل   هبـ هسـ يـم   هـمنـَ نر يـر   هـمبـَ ند يـل   هـمهـ ٢نسـ

نت......] يـن أأ هر  هـه نماَ ]
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ശഫോസ്ത്രത്തലിടന്റ അത്ഭുതങ്ങള 

        നലിനലിടെത നലിനളം
അനങ്ങയാടത കൈണടെച തുറക്കുളം
മുചമ അനദ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളലിലുളം
ആകൈയാശേ ചഗയാളങ്ങളലിലുടമയാടക്ക
എതലി ചച്ചേരുകൈ, 
സത്വന്തളംപകൈര്പകൈടള
സൃഷ്ടലിക്കുകൈ, കടെളംടമഷടീനലില്
ഭൂതകൈയാലതലിചലക്കുളം ഭയാവലി
കൈയാലതലിചലക്കുളം
സഞരലിക്കുകൈ, 
അദൃശേദരയാവുകൈ..... ഇതരളം അത്ഭുതങ്ങള്      
യയാഥയാര്ഥദമയായയാല് എങ്ങടനയലിരലിക്കുളം ? നടമ്മ 
അമരലിപലിക്കുന ഇതരളം ഇന്ദ്രജയാലങ്ങള് 
സലിനലിമകൈളലിലുളം ടെലി.വലി യലിലുളം പലരുളം കൈണലിരലിക്കുളം. 
ഇടതയാടക്ക എനലിക്കുളം സയാധലിച്ചേലിരുടനങ്കെലില് എനറ്റ് ഒരു 
വടടമങ്കെലിലുളം ആഗ്രൈഹലിക്കയാത മനഷദരുണയാവലില. 
വലിഷമലിചക്കണ, ഈ അതലി മയാനഷവലിദദകൈള് 
യഥയാര്ഥദമയാകൈയാന് ഇനലി അധലികൈകൈയാലടമയാനളം ചവണ. 
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ചലയാകൈടമമയാടുമുള ഗചവഷണ ശേയാലയലില്നലിനള 
റലിചപയാര്ടകൈള് നല്ക്കുന സൂചന  അതയാണറ്റ്. 
                  സയാധയാരണ മനഷദന ടചയയാന് 
സയാധലിക്കയാത കൈയാരദങ്ങള് ടചയയാനള ആഗ്രൈഹളം 
എലയാവര്ക്കുമുണറ്റ്. ശേയാസറ്റ് ത്രകൈഥകൈളലിടലയുളം 
സലിനലിമകൈളലിടലയുളം മററ്റ് അതലിമയാനഷകൈഥയാ പയാത്രങ്ങള് 
നമ്മുടടെ ഇഷ്ട കൈഥയാപയാത്രങ്ങളയായലി 
മയാറുനതറ്റ്അതുടകൈയാണയാണറ്റ്.     
                                       ഹവ്വ ഇബയാഹടീളം, 10A   
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 അഭലിമുഖവ്വം  

           സബറ്റ് ജലിലയാ ശേയാസ്ത്രചമളയലില് അവതരലിപലിക്കുനതലിനറ്റ്
ചവണലി തയയാറയാക്കലിയ 

''  ഇ-ചവസ്റ്ററ്റ്  പ്രശേനങ്ങളുളം  പരലിഹയാര  മയാര്ഗങ്ങളുളം  ''  എന
ടപ്രയാജകലിടന്റെ  ഭയാഗമയായലി  ടകൈയാടുവളലി  മുന്സലിപയാലലിറലിയലിടല
ടഡപപ്യൂടലി  ടഹല്തറ്റ് ഇന്സറ്റ് ടപകര് ശ്രടീ.  അബറ്റ് ദല് മുനടീറുമയായലി
വലിദദയാര്തലികൈളയായ നലിമ ടഫമലിന്,  ഫസലിഅറ്റ് എനലിവര് നടെതലിയ
അഭലിമുഖളം.  

  അഭലിമുഖതലിടല പ്രധയാന   ഭയാഗങ്ങള്
 നലിമ : സയാര്,തയാങ്ങളുടടെ ചപരറ്റ്, ചജയാലലി  എന്തയാണറ്റ്?
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ഇന്സറ്റ് ടപകര്:  ഞയാന്  അബ്ദുല്  മുനടീര്,   ഡപപ്യൂടലി  ടഹല്തറ്റ്
ഇന്സറ്റ് ടപകര്,  HI  ഇനറ്റ്  ലടീവയാണറ്റ്.  ഞങ്ങളയാണറ്റ്  Waste
management കകൈകൈയാരദളം ടചയ്യുനതറ്റ്. 
ഫസലിഅറ്റ്: ഞങ്ങള് ഗവണടമന്റെറ്റ് എച്ചേറ്റ്.  എസറ്റ്.  എസറ്റ് ടകൈയാടുവളലി
വലിദദയാര്തലികൈളയാണറ്റ്  ഇ-  ചവസ്റ്ററ്റ്  എന  ടപ്രയാജകലിടന്റെ  ഭയാഗമയായലി
മുന്സലിപയാലലിറലി ഇ-ചവസ്റ്ററ്റ്  മയാചനജറ്റ്ടമന്റെലിനറ്റ് എന്തയാണറ്റ് ടചയ്യുന
ടതനറലിയയാനയാണറ്റ് ഞങ്ങള് വനതറ്റ്? 
ഇന്സറ്റ് ടപകര്:  മുനസലിപയാലലിറലി  ചവസ്റ്ററ്റ്  മയാചനജറ്റ്ടമന്റെറ്റ്
''ഹരലിതകൈര്മ്മചസന"  എന ഒരു സളംഘടെന രൂപടീകൈരലിച്ചേലിടണറ്റ്.
ഇചപയാള് അതലില് പയാസ്റ്റലികൈറ്റ് ചവസ്റ്ററ്റ് ആണറ്റ് ചശേഖരലിക്കുനതറ്റ്.  ഒരു
ചയാക്കലിനറ്റ്  50 രൂപ  നലിരക്കലില്  ചശേഖരലിക്കുളം  അതറ്റ്  റടീകസക്കലിള്
ടചയയാനള  പയാനളം   ഞങ്ങള്  നലിര്മ്മലിക്കുളം.  ഇചപയാള്  അതറ്റ്
ചശേഖരലിച്ചേറ്റ് ഒരു 
സലതറ്റ് കൂടലിയലിടലിരലിക്കുകൈയയാണറ്റ്. 
    ഈ-ചവസ്റ്ററ്റ്   ചശേഖരലിച്ചേറ്റ്  തുടെങ്ങലിയലിടലില.  അതറ്റ്   ഇതലിടന്റെ
ഭയാഗമയായലി  തുടെങ്ങുനതയാണറ്റ്.  ഇവലിടടെ   പൂനൂര് പുഴ  വൃതലിയയാക്കലി
ചലയാഡറ്റ് കൈണകൈലിനറ്റ് പയാസ്റ്റലിക്കുകൈള് ഞങ്ങള് ചശേഖരലിച 
 നലിമ : ജനങ്ങളുടടെ സഹകൈരണളം എത്രചതയാളമുണറ്റ് ?
ഇന്സറ്റ് ടപകര്:  ജനങ്ങള്  സലതലിടന്റെ   Area
കൂടുതലുളതലിനയാല്    അതറ്റ്  അവരുടടെ  പറമലില്  തടന
കുഴലിച്ചേലിടുകൈയുളം കൈതലിച്ചേറ്റ് കൈളയുകൈയുമയാണറ്റ് ടചയ്യുനതറ്റ് അടലങ്കെലില്
ചവസ്റ്ററ്റ് ചതയാടലിലുളം പുഴയലിലുളം ഒഴുക്കലി കൈളയുന.  സത്വന്തളം ശേരടീരവുളം
പരലിസരവുളം വൃതലിയയാക്കുകൈ മയാത്രമയാണറ്റ് ജനങ്ങളുടടെ ലക്ഷദളം  
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പരലിസലിതലിക്കറ്റ്  ഹയാനലികൈരമയാവുന  ടതയാനളം  അവര്
ചലിന്തലിക്കുനലില.
ഫസലിഅറ്റ്:കൈടെകൈളലില് പയാസ്റ്റലിക്കറ്റ് കൈവര് നലിചരയാധലിക്കയാന് പറലിചല?
ഇന്സറ്റ് ടപകര്:കൈടെകൈളലില്  കൈടലികുറഞ്ഞ  പയാസ്റ്റലികൈറ്റ്  നലില്ക്കുനതറ്റ്
നലിചരധലിച്ചേലിടണറ്റ്.  കൈയാലകചമണ  പയാസ്റ്റലിക്കലില്  സയാധനങ്ങള്
ടകൈയാടുക്കുനതറ്റ് വലിലക്കുളം.  
നലിമ: ഈ-ചവസ്റ്ററ്റ് നലിര്മയാര്ജനളം ടചയയാന് പദതലി വരുചമയാ?
ഇന്സറ്റ് ടപകര്: ഈ-ചവസ്റ്ററ്റ് കൂടുതലയായലി  കുമലിഞ കൂടുനതുളം
അതലിടന്റെ പ്രശേറ്റ് നങ്ങളുളം ശ്രദയലില് ടപടലിടലില .  
അതറ്റ്  നല വലില  കൈലിടനതലിനയാല് ജനങ്ങള് ആകലി  കൈടെക്കയാര്ക്കറ്റ്
വലില്ക്കുകൈയയാണറ്റ് പതലിവറ്റ്.    
ഫസലിഅറ്റ്: ''ഹരലിതകൈര്മ്മചസന" എന ഒരു സളംഘടെനയറ്റ് ചവണലി
ഞങ്ങള് എന്തറ്റ് സഹയായമയാണറ്റ് ടചചയണതറ്റ്?    
ഇന്സറ്റ് ടപകര്:  ഓചരയാ വലിദദയാര്തലിയുളം ഒരു
കുടുളംബമയാണറ്റ്.അതലിനയാല് നലിങ്ങള്ക്കറ്റ്സമൂഹതലിടന്റെ
കൈയാഴ്ചപയാടെലില് വലലിയ ഒരു മയാറളം വരുതയാന് കൈഴലിയുളം
നലിമ:സയാറലിടന്റെ  വയാക്കുകൈള്  വളടര  വലിലടപടതയാണറ്റ്.
''ഹരലിതകൈര്മ്മചസന"  എനസളംഘടെനയറ്റ്  ചവണലി  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്
കൈഴലിയുന  എലയാ  സഹയായവുളം  സയാറലിനറ്റ്  പ്രതടീക്ഷലിക്കയാളം.സയാറലിനറ്റ്
ഞങ്ങളുടടെയുളം സ്കൂളലിടന്റെയുളം ചപരലില് നനലി അറലിയലിക്കുന
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വലിദദ്ധ്യ

'അ'യലില് തുടെങ്ങുന ഭയാഷതന്
മയാധുരദളം നകൈരയാന് എന സുഖളം

ആ വലിദദതന് മയാഹയാതദളം
എത്ര മയാത്രടമചനയാര്ക്കുകൈ

വലിദദതന് സുഖങ്ങള് അത്രയുളം
രുചലിടച്ചേയാരയാമനഷദന്
തന് പ്രശേസ്തലിയലില്

ആണ്ടു നലില്ക്കുനചവയാളളം
പ്രശേസ്തലിയുളം പദവലിയുളം ചവണളം
സമതളം ധനവുളം ചവണളം
എനയാല് നമുക്കതു ചവണളം
വലിദദ ,വലിദദന്  രുചലികൈള്

                      
                     മയായ, 9 A

GHSS Koduvally

“Only I can change my life, no one can do it for me”
- Carol Burnett

എനലികറ്റ് മേഫോതസമേ എടന്റ ജത്രീവലിതവ്വം മേഫോറഫോന് 
കൈഴലിയകൈയള, ആരുവ്വം എടന്ന സഹഫോയലികഫോന് 
കൈഴലിയലില്ല

 -കൈസരഫോള ബര്ണററ്റ്



ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                       127

മേന്ദമേഫോരുതന്
ടമടല ടമടല  വന

ഇലകൈടള ചുളംബലിച........
ഇലകൈളറലിയയാതലലി        ഞചപയായലി
ആ  കൈയാറലിന് മര്മ്മരതലില്

പലിനടീടെലിതയാ മയാരുതന് സളംഗടീതതലില്
നൃതളം  വച്ചേടീടുന ഇലകൈള്

തയാളതലിടനയാതറ്റ് ആടുടനയാരയാ
ഇലകൈടള കൈയാണയാടതചപയായടീടുചമയാ മയാരുതന്

മനമയായലി വനറ്റ് സത്വയാനനലിപലിച്ചേടീടുന
മയാരുതയാ നലിന് മര്മ്മരങ്ങള്

ആസത്വദലിക്കുന ഞങ്ങടളലയാളം നലിന്
നന്മകൈള്  ഓര്ത രസലിക്കുന  ഞങ്ങടളലയാളം

                    മയായ,9 A
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ഒറടപടത്രീടുന      ഞഫോന്
നടീറുടമന് ഹൃദയളം 

എന് കുടുളംമബടതചയയാര്തറ്റ്
ആരുമലിലയാടയനലിക്കയാരുമലില

ഈ ഭ്രമമയാകുന വലിജനതയലില്

നലിരുചന്മഷമയാടയന് ജടീവന്
ആരുളം തയാരയാടപയാടെയാനലിലയാടത

ചവദനയയാല് നലിറയുന
എന് അന്തരയാളംഗളം

എന് ജടീവടീതതലിന്
സുഖചഭയാഗങ്ങചളയാര്തറ്റ്

എന്തലിടനനറലിയയാടത ചതങ്ങടീടുന
അവടയ ഒനകൂടെലികൈയാണയാന് ടകൈയാതലിച്ചേടീടുന

വലിശ്രയാന്തലി ടകൈയാളളയാനയായടീടുന
എങ്ങുളം ഇരുളടീടുന

എന് ഹൃദയളം വലിളറടീടുന  സന്ദനതും നതിലേച്ചക്ഷീടുന്നു

മയോയ 9 , B
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കുടലികൈളുടടെ വരയലിലൂടടെ......
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നന്ദലി
     ഫറ്റ്ളയാഷറ്റ്-2K19 എന ഈ മയാഗസലിന് ഞങ്ങളുടടെ സ്കൂളലില് 
തടന ഒരു നൂതന ആശേയമയാണറ്റ്. ഇതറ്റ് തയയാറയാക്കയാന് ഞങ്ങടള 
ചപ്രരലിപലിക്കുകൈയുളം ഊര്ജളം പകൈരുകൈയുളം ടചയ്ത ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 
മലിസ്ട്രസുമയാരയായ ഫലിര്ദദൗസറ്റ് ബയാനടെടീച്ചേറലിനളം റടീഷടെടീച്ചേര്ക്കുളം 
ഞങ്ങള് ആദദചമ നനലി പറയുന. 
ഒഴലിവറ്റ് ദലിനങ്ങളലിലുളം സ്കൂള് ഇടെചവളകൈളലില് ചപയാലുളം മയാഗസലിനറ്റ് 
ചവണലി രചന ടചയ്യുകൈയുളം ചലിത്രങ്ങള് തയയാറയാക്കുകൈയുളം ടചയ്ത 
ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അളംഗങ്ങള്ക്കുളം നനലി പറയുന 

     ഈ മയോഗസതിനതിയലേക്കട്  രചെനകേൾ സതുംഭയോവന റചെയ
എല്ലയോ അദ്ധദയോപകേർക്കുതും ഇതതിറന്റെ പതിന്നതിൽ പ്രവർതതിച്ച

മററ്റല്ലയോവർക്കുതും ലേതിറ്റതിൽ വകേറ്റട്സതിറന്റെ യപരതിലുതും  സ്കൂളതിറന്റെ
യപരതിലുതും ഞങ്ങൾ നന്ദതി പറെയന്നു
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