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ആകകാശത്തട്ടുകളളിലലേകക

ലേളിററളില് കകറകസക
ഭവവ.പളി.ടളി 9B

     കടളികള്കകായുള്ള ഐ. ടളി പദ്ധതളിയകായ ലേളിറളില് കകറകസക എകകാലേതത്തും 

കഞ്ഞു മനസ്സുകളുടട ആകകാശത്തക പറന്നു നടക്കുകയകാണക. ലേളിറളില് 
കകറകസളിടന്റെ ആദവ അധവകാപളികയകായ രകാധ ടടീച്ചറുടട നളിര്ലദ്ദേശ 

പ്രകകാരമകായളിരുന്നു ഈ പദ്ധതളിയളില് അത്തുംഗമകായതക. പളിനടീടക ഇടതകാരു 

സുവര്ണകാവസരമകാടണന കകാരവത്തും മനസളിലേകാകളി. ആദവടത്ത പരടീക്ഷയളില് 

ലേളിറളില് കകറകസളിടലേ അത്തുംഗമകായളി. 

     വളിവളിധ കകാസുകളളില് പങ്കുലചേര്ന്നു. കകറകസക ആദവത്തും പറനതക അനളിലമഷന് 

ലലേകാകലത്തകകായളിരുന്നു. Tupi Tube എന ലസകാഫക ടവയറളില് അനളിലമഷന് ടചേയകാന് പഠളിച. 

വളടര രസകരകായളിരുന്നു ആ അനുഭവത്തും. പളിനടീടക അനളിലമഷന് കവകാമളിലത്തും പടങ്കെടുത. 

അക്ഷരങ്ങള്കക അനളിലമഷന് നല്കകാനുത്തും അനളിലമഷന് കഥ തയകാറകാകകാനുത്തും ഈ 

കവകാമളിലൂടട പഠളിച.  

     ഒരു കഥയുത്തും കവകാമളിടന്റെ അവസകാനലത്തകാടട തയകാറകാകളി. ശബ്ദങ്ങള്കക വളിവളിധ രൂപങ്ങള്

നല്കകാനുത്തും എലകാത്തും കകാസുകളളിലൂടട പഠളിച. അങ്ങടന ഒരുപകാടക ലനടങ്ങള് ഈപദ്ധതളിയളില് 

ലചേര്നലതകാടട സകാധളിച. പകാഠപുസ്തകങ്ങളളിലേളിലകാത്ത പലേ കകാരവങ്ങളുത്തും ഞങ്ങള്കക പഠളിപളിച 

തന്നു. കഹൈടടകക കകാസ്മുറളികളുടട സത്തുംരക്ഷണവത്തും ഉപകരണങ്ങളുടട സത്തുംരക്ഷണവടമലകാത്തും 

ഞങ്ങളുടട ചുമതലേകളകാണക. കൂടുതല് ഉയരങ്ങളളിലലേകക കടളികടള ഉയര്ത്തകാന് ഈ പദ്ധതളി 

സഹൈകായകമകായളി. 

                    ...
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                 ലലേഖനന

ശശാസസ്ത്രം ശശിക്ഷകനനശാ
അനതശാ രക്ഷകനനശാ  ?

മുഹമ്മദദ് ഫഫാസസില് .ഇ.വസി  1 0th I
                            

''ശഫാസസ്ത്രം ശസിക്ഷകനനഫാ അനതഫാ രക്ഷകനനഫാ''  ?

          ഈ നചഫാദദസ്ത്രം മനുഷദനന്റെ മുമസില് മുഴങഫാന് തുടങസിയസിട്ടു കുനറെ 
നഫാളുകളഫായസി . നനട്ടങളുനട പട്ടസിക ഉയര്തസിനകഫാണദ് ശഫാസസ്ത്രം 
വസിജയതസിനലേക്കു കുതസിച്ചു പഫായുനമഫാള് മനുഷദന് ആഹഫാദസ്ത്രം 

നകഫാള്ളുന. ശഫാസതസിനന്റെ സഹഫായനതഫാനട ജജീവസിതസ്ത്രം സുഖകരമഫാകഫാന് ശ്രമസിക്കുന
. അനത സമയസ്ത്രം ശഫാസസ്ത്രം വരുതസിനവക്കുന്ന ആപത്തുകനള കുറെസിചദ് 
ആശങ്കനപ്പെടുകയുസ്ത്രം നചയ്യുന . യഥഫാര്തസില് ശഫാസസ്ത്രം മനുഷദനു രക്ഷയഫാനണഫാ
,ശസിക്ഷയഫാനണഫാ നല്കുന്നതദ് എന്ന നചഫാദദമുയരുന്നതദ് ഇവസിനടയഫാണദ്.

            പൂര്ണമഫായ നന്മനയഫാ,തസിന്മനയഫാ നലേഫാകനതഫാരസിടത്തുസ്ത്രം കഫാണഫാന് കഴസിയസില. 
ഗുണ-നദഫാഷങളുനട സനമ്മളനമഫാണദ് എവസിനടയുസ്ത്രം ഉള്ളതദ്. നന്മകനള കനണതസി 
വളര്തഫാനുസ്ത്രം തസിന്മകനള തസിരസിചറെസിഞദ് തസിരുതഫാനുസ്ത്രം കഴസിയുനമഫാഴഫാണദ് 
മനുഷദവര്ഗതസിനുസ്ത്രം നലേഫാകതസിനുസ്ത്രം ഉപകഫാരപ്രദമഫായസിതജീരുന്നതദ്. 
ശഫാസപുനരഫാഗതസിയുനട കഫാരദതസിലസ്ത്രം ഈ തതതസ്ത്രം ബഫാധകമഫാണദ്.

           മനുഷദജജീവസിതസ്ത്രം കൂടുതല് ആയഫാസമുള്ളതുസ്ത്രം ഉലഫാസപൂര്വുമഫാകഫാന് 
ശഫാസപുനരഫാഗതസി സഹഫായസിചസിട്ടുണദ്. നനവദദശഫാസരസ്ത്രംഗത്തുണഫായ വളര്ച വളനര 
വലതഫാണദ് . ആധുനസിക ചസികസിതഫാസമ്പ്രദഫായങളുസ്ത്രം ഔഷധങളുസ്ത്രം ഏനറെ നപ്പെരുനട 
ജജീവന് നസിലേനസിര്തഫാനുസ്ത്രം സുഖസ്ത്രം നല്കഫാനുസ്ത്രം ഉപകരസികനണദ് . കമമ്പ്യൂട്ടറെസിനന്റെയുസ്ത്രം 
നറെഫാനബഫാട്ടസിനന്റെയുസ്ത്രം കണ്ടുപസിടുതസ്ത്രം മനുഷദനന്റെ അധതഫാനസ്ത്രം കുറെകഫാന് 
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കഫാരണമഫായസിട്ടുണദ്. അപകടകരമഫായ പലേ നജഫാലേസികളുസ്ത്രം നചയഫാന് യന്ത്ര മനുഷദന് 
സഫാധസിക്കുസ്ത്രം . വജീടുകളസിനലേ നവജീനനഫാപകരണങള് നജഫാലേസിഭഫാരസ്ത്രം കുറെയഫാന് 
ഉപകരസിക്കുന്നവയഫാണദ്.

            കഫാര്ഷസികരസ്ത്രംഗതദ് ശഫാസജീയ പരജീക്ഷണങളുസ്ത്രം നനട്ടങളുസ്ത്രം ഇന വലേസിയ 
മുതല്ക്കൂട്ടഫായസി മഫാറുന . വദവസഫായസിക രസ്ത്രംഗമഫാകനട്ട, ശഫാസതസിനന്റെ സഹഫായനതഫാനട 
മഫാത്രനമ നസിലേനസില്ക്കുനള്ളൂ എന്നതഫാണദ് സതദസ്ത്രം. വസിദദഫാഭദഫാസരസ്ത്രംഗത്തുസ്ത്രം വസിപ്ലവഫാത്മക
മഫാറ്റങള് വരുതഫാന് ആധുനസിക ശഫാസ സഫാനങ്കതസിക മുനന്നറ്റങള്കദ് കഴസിഞസിട്ടുണദ്. 
നടലേസിവസിഷനുസ്ത്രം കമമ്പ്യൂട്ടറുസ്ത്രം ഇന്റെര്നനറ്റുമഫാണദ് ഇന്നനത ആധുനസിക തലേമുറെയസിനലേ 
മുഖദപഠനനഫാപകരണങള്.

             ജജീവസിതതസില് വലേസിയ സഫാധദത തുറെന്നസിട്ടദ് നതഫാഴസിലേധസിഷസിത വസിദദഭദഫാസതസിനദ്
പ്രഫാധഫാനദസ്ത്രം നല്കുന്നതുസ്ത്രം പഫാഠദ-പഫാനഠതര പ്രവര്തനങനള സുഖകരമഫായുസ്ത്രം 
ഉലഫാസപൂര്ണമഫായുസ്ത്രം വസിദദഫാര്ഥസികളസിനലേതസിക്കുന്നതുമഫാണദ് ശഫാസപുനരഫാഗതസിയുനട 
ഒരദദഫായമഫായ  Hi-tech  കഫാസദ് റൂമുകള്.നനവദഗദ്-ദദസ്ത്രം നനടസിയ അദദഫാപകരുസ്ത്രം 
നസവനകര്മനസിരതരുസ്ത്രം കമമ്പ്യൂട്ടര് പഠനതസില് വസിദഗദ്-ദരഫായ Little Kites -ഉസ്ത്രം 
ഒന്നസിക്കുനമഫാള് പഠന വസിഷയങളസില് പസിന്പനസിയസില് നസില്ക്കുന്നവനര മുന്നസിനലേകദ് 
ആനയസികഫാന് സഫാധസിക്കുന. പഫാഠഭഫാഗങള് വളനര നസിമസിഷങള്കകസ്ത്രം 
മനസസിലേഫാകഫാന് സഫാധസിക്കുന്ന   Hi-tech കഫാസദ്മുറെസികള്  ശഫാസപുനരഫാഗതസിയുനട 
ഏറ്റവുസ്ത്രം മഹതഫായ ഉദഫാഹരണമഫാണദ്. 

           എന്നഫാല് ഇപ്പെറെഞനതലഫാസ്ത്രം ശഫാസതസിനന്റെ ഒരു വശസ്ത്രം മഫാത്രനമ ആകുനള്ളൂ .
ശഫാസതസിനദ് ഇരുളടഞ ഒരു മറുപുറെസ്ത്രം കൂടസിയുണദ്. നനട്ടങള് നപഫാനലേ നകഫാട്ടങളുസ്ത്രം 
എണസിനയണസി പറെയഫാനുണദ്. ഇനസിയുനമഫാരു നലേഫാക മഹഫായുദസ്ത്രം സങ്കല്പ്പെതസില് 
നപ്പെഫാലസ്ത്രം മനുഷദനന നടുക്കുന. ശഫാസതസിനന്റെ കഴസിവുകനള കസിരഫാതവുസ്ത്രം ക്രൂരവുമഫായസി 
ഉപനയഫാഗസികഫാനുള്ള സഫാധദതയഫാണദ് നനമ്മ ഭയനപ്പെടുത്തുന്നതദ് . കഴസിഞ രണ്ടു നലേഫാക
മഹഫായുദങളസില് മഫാനവരഫാശസി അതു തസിരസിചറെസിഞതഫാണദ് . ആണനവഫാര്ജവുമഫായസി 
ബന്ധനപ്പെട്ടദ് ഗുരുതരമഫായ ആപത്തുകനളപ്പെറ്റസിയുസ്ത്രം നമുകറെസിയഫാസ്ത്രം . നതഫാഴസിലേസിലഫായ്മ 
വര്ധസിപ്പെസിക്കുന്ന വസിധതസിലള്ള യന്ത്രവല്കരണവുസ്ത്രം മനറ്റഫാരു വസിപതഫാണദ് . 

            അതുനപഫാനലേ തനന്ന ഇന്നനത അതദഫാധുനസിക യുഗതസില് 
നനവദദചസികസിതഫാരജീതസികള്വളനരനയനറെ പ്രഫാധഫാനദമര്ഹസിക്കുന്നവയഫാണദ് . അര്ബുദസ്ത്രം, 
വൃകനരഫാഗസ്ത്രം, ഹൃദൃനരഫാഗസ്ത്രം, ആനരസിക-ബഫാഹദ, മഫാനസസിക-ശഫാരജീരസിക നരഫാഗങള്കദ് 
ഗനവഷകര് ആധുനസിക സഫാധദതകള് വസിനസിനയഫാഗസിക്കുന. എങ്കസിലസ്ത്രം അതസിനന്റെ 
ഭൂരസിഭഫാഗവുസ്ത്രം മനുഷദനന തനന്ന പ്രതസികൂലേമഫായസി ബഫാധസിക്കുന . വസികസിരണ ചസികസിത, 
കജീനമഫാ നതറെഫാപ്പെസി  തുടങസിയ നൂതന സഫാനങ്കതസിക വസിദദകളുസ്ത്രം മരുനകളുസ്ത്രം മനുഷദനന്റെ 
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മരണതസിനലേകദ് നയസിക്കുന . 

             അതു നപഫാനലേ തനന്ന അനരജീക്ഷ വഫായുവസിനലേ വസി ഷഫാസ്ത്രംശമഫായ 
ഫഫാകദ്ടറെസികള്, വഫാഹനങള് എന്നസിവയസില് നസിനള്ള പുകകളുസ്ത്രം മറ്റു വഫാതകങളുസ്ത്രം 
അനരജീക്ഷതസില്  ഹരസിതനഗഹവഫാതകങളുനട അളവദ് വര്ധസിപ്പെസിക്കുകയുസ്ത്രം 
തല്ഫലേമഫായസി ആനഗഫാളതഫാപനമുണഫാകുന. ആനഗഫാളതഫാപനസ്ത്രം 
മനുഷദസമൂഹതസിനന്റെ നസിലേനസില്പ്പെസിനന തനന്ന ബഫാധസിക്കുന.ശഫാസരസ്ത്രംഗനത 
വദവസഫായ വസിപ്ലവവുസ്ത്രം വഫാഹന സുഖസസൗകരദങളുമഫാണദ് ഇവയദ്  അടസിസഫാനസ്ത്രം .

             നസിരവധസി അനവധസി പ്രശ്നങള് ഇസൗ നമഖലേയസില് തുടര്ന്ന നകഫാണസിരസിക്കുന.
എന്നഫാല് ഇതസിനന്റെനയലഫാസ്ത്രം ഉതരവഫാദസിതതസ്ത്രം ശഫാസതസിനല , മനുഷദനു 
തനന്നയഫാണദ്. ശഫാസനത വളര്ത്തുന്ന മനുഷദന് തനന്ന അതസിനന യനഥഫാചസിതസ്ത്രം 
നനകകഫാരദസ്ത്രം നചയണസ്ത്രം സതഫാര്ഥ ലേഫാഭങള്ക്കു നവണസി ശഫാസ പുനരഫാഗതസിനയ  
വഴസിതസിരസിച്ചു വസിടുന്ന അധഫാര്മസികയുനട വഫാഹകരഫായ മനുഷദഫാന്മഫാരഫാണദ് ശഫാസതസിനന്റെ 
ശസിക്ഷയഫാകസി മഫാറ്റുന്നതദ് .

            മനുഷദനന്റെ എലഫാ പ്രയത്നങനളു നലേഫാകതസിനന്റെ നന്മ ലേക്ഷദസ്ത്രം 
നവചഫായസിരസികണസ്ത്രം . മനുഷദമഹതതസ്ത്രം ആദരസികഫാനുസ്ത്രം നലേഫാകതസിനന്റെ സുസസിരത 
നനകവരസികഫാനസ്ത്രം കഴസിയുന്നവസിധതസില് ശഫാസനത നയസികണസ്ത്രം . ധഫാര്മസികമഫായസി 
വളര്ന്ന മനുഷദനു ശഫാസനത നലേഫാകനന്മകഫായസി ഉപനയഫാഗസികഫാന് കഴസിയുസ്ത്രം . 
ചുരുകതസില് ശഫാസസ്ത്രം സതയസ്ത്രം ശസിക്ഷകനനഫാ  രക്ഷകനനഫാ ആകുന്നസില. മനുഷദനന്റെ 
ഇചഫാശകസിയുസ്ത്രം ധര്മ നബഫാധവുസ്ത്രം നചര്ന്നദ് ശഫാസ പുനരഫാഗതസിനയ  നന്മയ്ക്കു നവണസി 
ഉപനയഫാഗസിചഫാല് മതസി. അനപ്പെഫാള് ശഫാസസ്ത്രം രക്ഷയുനടയുസ്ത്രം വളര്ചയുനടയുസ്ത്രം 
സമഫാധഫാനതസിനന്റെയുസ്ത്രം നമഖലേയഫായസി മഫാറുസ്ത്രം.
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പടട്ടാമമ
ടട.പട രരാമന്ക ുടട  HSA

        “ഞരാനനരാരു പടരരാണണ

          പടരാമടകരാരനരാണണ 

          പട്ടുവടല്കരാന് വന്നവനരാണണ

          റരാറ...റരാറ...റരാറ...”

   പടരാമടനയെക്കുറടചണ  ഓര്ക്കുമമരാള്  ഓര്മ്മകളടല്  ഈണമടട്ടു  വരുന്നതണ

ആനരഴുതടയെനതമന്നരാ,  എനന്നഴുതടയെനതമന്നരാ  തതീര്ചയെടലരാത്ത  ഈ

നരാമടരാടടപരാടടനലെ വരടകളരാണണ.  ഒരു കരാലെത്തണ  പടരാമടയെടല് സജതീവമരായെടരുന്ന

തമടഴണ ബരാഹ്മണരുനട വസ്ത്രവവരാപരാരത്തടനന്റെ സൂചനകള് ഈ വരടകളടലുണണ. 

  പരാലെകരാടണ  ചുരറ  കടന്നണ  ഭരാരതപ്പുഴയുനട  ഓരറ  പറട  നപരാന്നരാനടവനര  നതീളുന്ന
പുരരാതനമരാനയെരാരു വരാണടജവ പരാതയുനട പടടഞരാനറ അറത്തുള്ള നചറടയെ ഒരു പടണമരാണണ

പടരാമട.  പടരാമട അങരാടട എന്നു വടളടകനപടടരുന്ന ഈ നഗരറ ഇന്നണ ജനസരാന്ദ്രതമയെറടയെ

മുന്സടപരാലെടറടയെരായെട  വളര്ന്നുകഴടഞടരടക്കുന്നു.  പരാലെറ  കടന്നണ  ഗുരുവരായൂര്,  തൃശ്ശൂര്  ഭരാഗ

ങളടമലെക്കുറ,  നതകന്  മകരളത്തടമലെക്കുറ  കടഴമകരാടണ  നചനന്നയെടമലെക്കുറ  മപരാകരാന്
കഴടയെരാനമന്നതടനരാല്  തടരമകറടയെ  ഒരു  കചവടമകന്ദ്രറ  കൂടടയെരായെട  വളര്ന്നടട്ടുണണ  പടരാമട

ഇന്നണ.

   എന്നരാല്  ഈ  വരാണടജവ  സറസരാരത്തടമനരാനടരാപറ  തനന്ന  ചടലെ  ചരടത്ര  പഴമകളുറ
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പടരാമടനയെ  പ്രശസ്തമരാക്കുന്നുണണ.  ഭരാരതപ്പുഴയുനട  തതീരത്തുള്ള  തടരുമടറമകരാടണ  മക്ഷേത്രറ,

നവഷ്ണവ  മസ്തരാത്രങളടല്  പരരാമര്ശടക്കുന്ന  "തടരുവടത്തുവമകരാടണ"  ആണണ.  മകരളതീയെ
വരാസ്തുവടദവയുനട  നവവടധവവറ  നവചടത്രവവറ  പ്രകടമരാകുന്ന  ഈ  മക്ഷേത്രത്തടനലെ
ശതീമകരാവടലുകള്  ദരാരുശടല്പങളരാലുറ  പഴകമമറടയെ  മമ്യൂറല്  ചടത്രങളരാലുറ

സമന്നമരാണണ.പതടനനടര  കവടകളടല്  പറയുന്ന  രണ്ടു  തളടമക്ഷേത്രങള്  പടരാമടയെടലുറ,

ഓങല്ലൂരടലുമരായെട സടതടനചയ്യുന്നു.  

തളടകളുറ  തളടയെരാനടരടമരാരുറ
ഉള്നപട  പഴനയെരാരു
ഭരണവവവസയുനട
സരാരകമരാണണ  ഓങല്ലൂരടനലെ

തളടമക്ഷേത്രറ.

നഗരമദവത്തടല്  സടതടനചയ്യുന്ന  പടരാമട  പള്ളടയുറ

പ്രസടദമരാണണ.  ത്രശൂര് പൂരറ മപരാനലെതനന്ന മദവമകരളത്തടനലെ

മപരുമകനടരാരു  ഉത്സവമരാണണ  പടരാമട  മനര്ച.  ടടപ്പുവടനന്റെ
പടമയെരാടകരാലെത്തണ  നടര്മടകനപട  മരുതൂരടനലെ  രരാമഗടരടമകരാട

ചരടത്രത്തടനന്റെ അന്ധകരാരനരാഴടയെടല് മറഞ്ഞുതുടങടയെടരടക്കുന്നു .

        ഭരാരതപുഴകരടനക നപരുമുടടയൂരടല് സടതട നചയടരുന്ന
പുന്നമശ്ശേരട  ഗുരുകുലെറ   മഹരാപ്രതടഭകളുനട  ഒരു

തതീര്തരാടനമകന്ദ്രമരായെടരുന്നു.  ഈ  ഗുരുകുലെത്തടല്  പഠടചവരുറ
ഇതുമരായെട ബന്ധനപടടരുന്നവരുമരായെ നടരവധട മപരുണണ വടദദരാന്

c.s.  നരായെര്  .  ഉള്ളരാടടല്  മഗരാവടന്ദന്കുടട  നരായെര് ,

വള്ളമത്തരാള്,പട.കുഞടരരാമന്  നരായെര്  ,  നക.  പട  നരാരരായെണപടഷരാരടട,  നചമ

രരാമനനഴുത്തചന് എന്നടങനന നതീളുന്നു അവരുനട പടടക. 

     ശതീ.നതീലെകണ്ഠശര്മ്മയുനട നരാമത്തടല് അറടയെനപടുന്ന പടരാമട

ഗവ:സറസ്കൃത  മകരാമളജടല്  പഠടചവരുറ  പഠടപടചവരുമരായെ  നടരവധട

സരാറസരാരടക പ്രമുഖരുണണ.  നചറുകരാടണ,  മദശമറഗലെറ  രരാമകൃഷ്ണന്,  ഡട.

വടനയെചന്ദ്രന്,  നക.ജട  ശങ്കരപടള്ള,  ആറ്റൂര്  രവടവര്മ്മ,

വടഷ്ണുനരാരരായെണന്  നമ്പൂതടരട,  സരാറരാമജരാസഫണ,  വട.പട  ശടവകുമരാര്
എന്നടവരുനടനയെരാനക  അധവരാപനറ  നടര്വ്വഹടകനപട  സരാപനറ

കൂടടയെരാണതണ.  സദരാതനവസമരചടന്തകളുമടയുറ ഇടതുപക്ഷേ പുമരരാഗമന

ചടന്തകളുമടയുറ  ഈറടലമരായെടരുന്നു  പടരാമട.  മമരാഴടക്കുന്നറ

ബഹ്മദത്തന് നമ്പൂതടരട,  ഇ.  എറ.  എസണ,  ഇ.പട മഗരാപരാലെന് തുടങടയെ ചരടത്രനരായെകനരാരുനട

പ്രവര്ത്തനമകന്ദ്രറ കൂടടയെരായെടരുന്നു പടരാമട എന്നതണ സരണതീയെമരാണണ.
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ജജീവവിതവ 
മരണവ
മവിഥന്രരകമരര്(9.B)

അനന്തമജീയരത

അവസരനമവിലരത്തയരത

എങങരടട്ടെനവിലരത്തയരത

എവവിടടെടയത്തനയരത

എന്തവിനങവണ്ടവിഈയരത

യരതയരണണ്ജജീവവിത

യരതയരണണ്മരണവ

യരതയവില്കണ്ടമട്ടെനചവിലര്

യരതയവില്ങവര്പവിരവിയനചവിലര്

യരതയണ്ക്കങവണ്ടവിജജീവവിക്കനചവിലര്

യരതയണ്ക്കങവണ്ടവിമരവിക്കനചവിലര്

യരതയവില്സഹരയവിയരകനചവിലര്

ജജീവവിതമരയരതഅനന്തമജീയരത.
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The agony The agony 

ofof  momentsmoments
                   NishaRaj

The rainbow of my soul,

Reflected in tears.

Heavy clouds hesitate to pour down

Humid moments embrace my spirit 

Shadows overpower my thoughts

Like the great sphere of light is eclipsed

Still I long for the unending realities

Entangled by the thorns of grief,

Sliding into the abyss of eternity?

The soul is surrounded by streams of mystery.

Tempting dreams create mirage

Of sparks that never blaze

A single tear drop carries the pain of naivety

Mysterious are the boundaries....

Yet I strive to make it happen 

Heartless are the impulses

Slave of a Miraculous vision

Hopes of a flightless bird

Charming are the whims that follow

Still the soul pines away...

And takes shelter in the shades of black and white.

--
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മലമടക്കുകളളിലല

ഇടുക്കളി
നനാജജിയ നസ ് റജിന.പജി   10 G 

                                                                                                            

ഇത് യനാതനാവജിവരണമനാണണനാ കഥയനാണണനാ എന്നറജിയജില.

പണക്ഷേ ഒര ു അന ുഭവക്ക ുറജിപനാണ്. 

      2001 ജ ൂണജിലലെ തണ ുപ ുള്ള ഒര ു സനായനാഹഹ.  ഇട ുക്കജിയ ുലട വജിരജിമനാറജിലെ ൂലട,  ഒര ു പജിടജി

ആള ുകലളയ ുഹ  വഹജിച്ച ുലകനാണ്  പ ുകയ ുഹ  ത ുപജി  കജിതച്ച്  കജിതച്ച്  ആ  ബസ്  മ ുണന്നനാട്

നനീങജി.മ ൂടല്മഞജിലന  വകവയ് ക്കനാലത  മലെമടക്ക ുകലള  കനീഴടക്കജിലക്കനാണ്  ആ  യനാത

ത ുടര്ന്ന ു. ലെക്ഷേകഹ 'ലനടുങ്കണഹ' എന്ന മലെണയനാരനഗരജി.

 ലനടുങ്കണഹ  അലന്നനാര ു  ലചെറജിയ  മലെണയനാരപടണമനായജിര ുന്ന ു.  മലെണയനാരവനാസജികള്ക്ക്

ആവശകമനായ  അതകനാവശക  സസൗകരകങള്  എലനാഹ  ഉണനായജിര ുന്ന  ഒര ു  ലകനാച്ച ു  പടണഹ.

സജിനജിമനാ  ടനാക്കനീസ ുഹ,  ണപനാലെനീസ്  ണസ്റ്റേഷന ുഹ,  ആശ ുപതജിയ ുഹ  ഉണനായജിര ുന്ന ു.  പള്ളജിയ ുഹ

അമ്പലെവഹ  ഉള്ള  ക ുടജിണയറ്റക്കനാര ുലട  ഒര ു  മതമമതജി  നഗരജി.  ഒട ുവജില് ബസ്  ലനട ുങ്കണഹ

ണപനാണസ്റ്റേനാഫനീസ്  കവലെയജില്  നജിര്തജി.  ഞനാന ുഹ  ഇറങജി.  സമയഹ  രനാതജി  എട ു  മണജി.
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NANDHANA 8H
Digital Painting
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 ഭമമയമലല ശശസസതയശന
 Sneha K 10A 

             

         

                ശശ      സസതയശന എനസ കകടകപശള മമഗളയശന കപശലല കതമമ

  ഉപഗഹമശണസ എനശണസ കരതമയതസ.   എനശല കടമകളമല

     ശശസസതകബശധമ വളരതക എന ലകകകതശലട ആരമഭമച ഒര

     പദതമയശണസ ശശസസതയശന എനതസ കകതകമശയമ ഏലറ ആകരഷമചതസ

  ശശസസതയശന എന കപരശണസ.     സസകളമകലകസ കവഗമ നടനസ കടമകള

   എലശവരമ കതകസമയതസ തലന എതമയമരന.     അവമലട നമനസ പമലന പദരശനമ

 നടകന കകശകളജമകലകസ.     വമവമത സമഘങള ആയമയശയമരന യശത.   ലലന ബസമല

 കയറമയശയമരന കപശയതസ.       ബസമറങമ കറച നടനകപശള കണതസ പനകശരമ നനലകണ

  ശരമയലട മകനശഹരമശയ ചമതമശണസ.     ഇരണ പശശതലതമല ഒര തലവള

     പഭകപശലയള അകദഹമ നടതമയ സശമഹമകപവരതനങളലട തലന കശഴസചയശണസ. ഒര

       കശലതസ വലമയ സശമഹമക അസമതതങള നമലനമരനകപശള പനകശരമ നനലകണ

     ശരമയലട ശമഫലമശയമ തലനയശണസ പടശമമയമല ഇതരമ വമദകശഭകശസസശപനങള

ഉടലലടതതസ.   സശരകതതശകദകതമനമ എന

   വമദകശലയമ ഇനസ വമകസമചസ S.N.G.Sഎന

 നശമതമല പസമദമശയമരമകന.  പമനനടസ,

   മലയശളലത അനശതരമശകമ തനരത സശറശ

   കജശസഫസ കപശലള വമവമധ കലശകശരമകളമ

    കലശകശരനശരമ വളരനതസ ഈ കകശകളജമന

മണമലശണസ.      ആ കകശകളജമല നടകന വലമയ

     ഈ സമരമഭതമലന ഭശഗമശകശന കഴമഞതമല ഏലറ സകനശഷമച.  വമവമധ

      വമദകശലയങളമല നമലനതമയ കടമകള കകശകളജസ അങണലത കടതല മകനശഹരമശകമ

തനരത.  പ്രദര്ശനനം  കകാണുക  എന്നുള്ളതകാണണ്  ഇനനിയുള്ള  ദദൗതതനം.  ഞങ്ങള്കണ്

മകാര്ഗദര്ശനികളകായതണ്  വര്ഷചചേചനിയുനം  ഹര്ഷചചേചനിയുനം  ആയനിരുന്നു.  ആദതനം  കയറനിയതണ്
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ലലൈബ്രറനിയനിചലൈകകായനിരുന്നു.  എഴുചതകാലൈകള്  മുതല്  2017 ലലൈ  ഇയര്ബുക്കുവലര

ഇടനംപനിടനിചനിരുന്നു  ലലൈബ്രറനിയനിലലൈ  അലൈമകാറകളനില്.  ജകാകക്വസണ്  ഡറനിഡ  തുടങ്ങനി  പലൈ

മഹകാനകാരുലടയുനം  വകാക്കുകള്  ചുവരുകലള  മചനകാഹരമകാകനിയനിരുന്നു.  എന്ലസചകകാപപീഡനിയ

ലസക്ഷന് നനകായനിരുന്നു. ലചേറനിയ ലലൈബ്രറനികള് മകാതനം കണ്ട      ഞങ്ങള്കണ് പുസ്തകങ്ങളുലട ആ

വനിശകാലൈചലൈകാകനം  അദണ്ഭുതമകായനിരുന്നു.  അവനിലട  നനിനണ്  മലൈയകാളനം  വനിഭകാഗകകാരുലട

പ്രദര്ശനതനിചലൈകണ്.കവനിതകളുനം  കഥകളുനം  കലൈകാരൂപങ്ങളുനം  മലൈയകാള  വനിഭകാഗകകാരുലട

പ്രദര്ശനതനില് ഇടനം പനിടനിച.  അവനിലട ചചേകാദതവനം കകാതനിരനിക്കുന്നുണ്ടകായനിരുന്നു.കടത്തു വഞനി

എന കവനിത ആലരഴുതനിയതകാണണ് എനകാണണ് എനനികണ് കനിടനിയ ചചേകാദതനം. ഭകാഗതവശകാല് എനനികണ്

അതനിലന്റെ  ഉതരനം  അറനിയനിലകായനിരുന്നു.  പുതുതകായനി  കനിടനിയ  അറനിവമകായനി  ചനചര
സനംസ്ക്രതവനിഭകാകകാരുലട പ്രദര്ശനതനിചലൈകണ് കകാളനിദകാസലന്റെ ശകാകുന്തളമകാണണ് അവനിലട ഞങ്ങലള

സക്വകാഗതനം  ലചേയ്തതണ്.  വനിവനിധതരനം  ചലൈകാഹങ്ങള്,  ദ്രവതങ്ങള്,  രത്നങ്ങള്,  എനനിവലയ

കുറനിചകായനിരുന്നു  അവനിലട  പ്രദര്ശനനം.  പനിനപീടണ്  ചപകായതണ്  ചകകാചമഴണ്  ചബകാകനിചലൈകകാണണ്

ചകകാചമഴണ്  ഡനിപകാര്ട്ടുലമന്റെണ് ഞങ്ങള്ക്കുമുമനില് അവതരനിപനിചതണ് കുറച വപീഡനിചയകാകള് ആണണ്.

G.S.T  എന  ഓമനചപരനില്  അറനിയലപടുന  ചേരക്കുചസവനനനികുതനിലയ  കുറനിചനം

സനംഘപ്രവര്തനതനിലന്റെ മഹതക്വലതക്കുറനിചനം     ഉള്ളതകായനിരുന്നു അവ.  G.S.T.എനകാല്
എലന്തന്നുനം  അതനിലന്റെ  രപീതനികളുനം  വനിശദമകായനി  മനസനിലൈകാകകാന്  ഈ  വപീഡനിചയകാ

പ്രദര്ശനതനിലൂലട  സകാധനിച.

   അവനിലട  നനിനണ്  പുതനിയ  അറനിവകള്  നകാരങ്ങകാലവള്ളതനിലനകാപനം  നുണഞണ്  സയന്സണ്

ചബകാകനിലലൈതനി. രസതന്ത്രതനിലന്റെ രസചരടുകള്  ഓചരകാനകായനി മനസനിലൈകാകകാന് അവനിടലത

പ്രദര്ശനനം  സഹകായകമകായനി.  അയഡനിനുനം  സനിങണ്  ഡസനം  ഉപചയകാഗനിചള്ള  പനിങണ്  ചസകാഗണ്

പരപീക്ഷണമകാണണ്  എനനികണ്  ഏറ്റവനം  ലൈളനിതവനം  ആകര്ഷകവമകായനി  ചതകാനനിയതണ്.എലൈനിഫന്റെണ്
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ചപസണ്  പരപീക്ഷണവനം ഇഷ്ടമകായനി.  എത മഹതരമകാണണ്  ശകാസ്ത്രതനിലന്റെ സൃഷ്ടനികള്.  പനിനപീടണ്

ചപകായതണ്  ചബകാടണനി  വനിഭകാഗതനിലന്റെ  പ്രദര്ശനതനിചലൈകകാണണ്.  ഊര്ജസനംരക്ഷണമകാണണ്

അവര്കണ് കനിടനിയനിരുന വനിഷയനം.  വളലര ഭനംഗനിയകായുനം ലൈളനിതമകായുനം അവര് അതണ് ലചേയ്തു “DO

EARTH A FAVOUR PLEASE SAVE POWER” തുടങ്ങനി വതതതസ്ത വകാചേകങ്ങള് പതനിച 

ചുവരുകള്  വനിശനിഷ്ട  അനുഭവമകായനി  ലനപന്തസണ്  എന  ഇരപനിടനിയന്  സസതലതക്കുറനിചനം

സര്ഗകാസനം ആല്ഗലയ കുറനിചനം ചചേചനി വനിവരനിചതന്നു.ചേനിതങ്ങളനില് മകാതനം കണ്ട ലനപന്തസണ്

ലചേടനി  ചനരനില്  കണ.  യൂകകാലൈനിപ്തസണ്  ഗണതനില്ലപട  മരങ്ങളുലട  വളര്ചകാഘടങ്ങളുനം

ഒരുകനിയനിരുന്നു.  പനിനപീടണ്  വനിവനിധ  പ്രകാണനി  ജന്തു  ജകാലൈങ്ങലള   കുറനിചള്ള  ബചയകാളജനി

വനിഭകാഗതനിലന്റെ   പ്രദര്ശനതനിചലൈകകായനിരുന്നു.  അവനിലട  4  മകാസനം  പ്രകായമുള്ള  ഗര്ഭസ

ശനിശുവനിലന്റെ  ശരപീരനം  കണ.  ചേനില്ലുകൂടനിനകതകായനിരുന്നു  അതണ്.  നക്ഷതമതതങ്ങളുനം  ചതളുനം

എലകാനം    ഇങ്ങലന ചേനില്ലുകൂടനിനകലത ലൈകായനിനനിയനിലൈകാകലപടനിരുന്നു. ചകകാമചസകാനം കൂടചതയുനം

യുഗപീനലയയുനം അവനിലട കണ. അവനിലട കണ്ട P.C.R ലമഷപീന് ഏലതകാരു ശകാസ്ത്രകുതുകനിയുലടയുനം

ശ്രദ്ധ ആകര്ഷനികകാന് ചപകാനതകായനിരുന്നു.  അതനിലൂലട നമുകണ് ജപീവലന സൂഷ്മ കണനികയകായ

D.N.A വര്ധനിപനികകാന് സകാധനിക്കുനം.

                  പനിനപീടണ്  ചപകായതണ്  ഫനിസനികണ് വനിഭകാഗതനിലന്റെ പ്രദര്ശനതനിചലൈകകാണണ്.അവനിലട

ഞങ്ങള് പഠനിചതുനം പഠനികകാനുള്ളതുമകായ കുലറ കകാരതങ്ങള് കണ. ലടലൈചസകാപനിലൂലട ആദതമകായനി
ചനകാകകാന്  അവസരനം  ലൈഭനിചതുനം  വനിസരണവനം  പ്രകപീര്ണനവനം  എലകാനം  അടങ്ങനിയ

പ്രകകാശപരപീക്ഷണങ്ങള് അവനിലട   ഒരുകനിയനിരുന്നു. 2d ലയ 3d ആകനിമകാറ്റുന ചഹകാചളകാഗകാഫനി

എന  വനിദത  മചനകാഹരമകായനിരുന്നു  പ്രനിസമുപചയകാഗനിചകാണണ്  ആ  മചനകാഹരവനിദത.  പകാസല്

നനിയമമുപചയകാസഗനിചണ്  പ്രവര്തനിക്കുന ബ്രനിഡണ്ജനം  അത്ഭുത കകാഴണ്ചയകായനി.  അവനിലട  നനിന്നുനം

ഇറങ്ങകാനുള്ള സമയമകായനിരുന്നു.  ഹരനിത ചകരളനം പദ്ധതനിയുലട ഭകാഗമകായുള്ള വനിത്തുകള് കനിടനി.

ലവണ്ട വനിതകാണണ് എനനികണ് കനിടനിയതണ് .

                                                           .....
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    ഹഹൈക്ക

കവവിതകള

         മമേഘ. എ. എസസ് 

         +2 science

       ന ുണ കലകക്കിയ കഞക്കിപ്പശയക്കില

മുകക്കിയയടുത്ത ചക്കില യവെള്ളവെസ്ത്രങ്ങള്  

വെവീണണ്ടും ഇരുണയകകൊമണ്ടേയക്കിരുന...

കകൊഴ്ചകള് കകൊണകൊന് 

കണ്ണുതുറകണയമേനസ് ഓര്മക്കിപ്പക്കിച്ചതസ്

അന്ധന്മേകൊരകൊയക്കിരുന.

      

           

         

         ഐശശ്വരര്യ മസതു 
+2 കമമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സസ്

  

മേനണ്ടും മേനക്കിച

വെലുകകൊകുമമകൊള് എനകൊകുണ്ടും
യചറുതകൊകണണ്ടും

കുമറ നടന

കകൊലകൂട്ടക്കിയകട്ടക്കിയമപ്പകൊഴറക്കിഞ

കറങ്ങുകയകൊയക്കിരുന.
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"പപെയയ്തിറങയ്തിയ ഓടക്കുഴല് നനാദതയ്തില്

നയ്തിന്നുതയ്തിരരും ശശ്രീരനാഗമനായയ് ഈ കലലനാത്സവരും"
എ.രനാജയ്തി, എചയ് എസയ് എ മലയനാളരും

        

         2018-19 അധധ്യയന വര്ഷതയ്തിപല സ്കൂള് കലലനാത്സവരും. പപെയയ്തിറങയ്തിയ ഓടക്കുഴല് 

നനാദതയ്തില് നയ്തിന്നുരും ഉതയ്തിര്ന്നുവശ്രീണ "ശശ്രീരനാഗ"മനായയ്..... മനസയ്തിലങപന നയ്തിറയുന്നു. നയ്തിളയുപട 
തശ്രീരങപള തഴുകയ്തിതഴുകയ്തി പെടനാമയ്തിയുപട മണയ്തിപന സ്പര്ശയ്തിചയ് ഓടയ്തിപയത്തുന്ന കനാറയ്തിനുലപെനാലരും 

കലയുലടയുരും സനാഹയ്തിതധ്യതയ്തിപന്റെയുരും ഗന്ധമുണനാകരും. ഒടനവധയ്തി സനാഹയ്തിതധ്യകനാരനനാര്കയ് 
വയ്തിതയ്തിറകനാന് പെറയ്തിയ വളക്കൂറുള്ള മണയ് കൂടയ്തിയനായയ്തിരന്നു പെടനാമയ്തിയുലടപതന്നയ് ഒര പെയ്തിന്നടതരും 

നടന്നനാല് മനസയ്തിലനാകനാരും. ഭനാരതപ്പുഴയുപട മണല്പ്പരപ്പയ്തിലൂപട മഞ്ഞള്പ്രസനാദരും ചനാര്തയ്തിയ 

'നയ്തിതധ്യകനധ്യക'പയയുരും മനസയ്തിപലനാളയ്തിപ്പയ്തിചയ് നടന്ന മഹനാകവയ്തി "പെയ്തി " പയ എങയ്തിലരും സൂചയ്തിപ്പയ്തികനാപത 

"പെടനാമയ്തി"പയ ഓര്മ്മകളയ്തില് നയ്തിന്നയ് എങപനയനാ എടുപതഴുതുക? 

     

      ജശ്രീവയ്തിതതയ്തില് മഴവയ്തില്ലഴകയ്തിപന്റെ 
വര്ണവസനരും വയ്തിടര്തയ്തിയ ഏഴയ് വര്ഷരും 
ഞനാന് നടന്നതുരും പെടനാമയ്തിയയ്തിലൂപട 

യനായയ്തിരന്നു. പെടനാമയ്തി ലകനാലളജയ്തിപന്റെ 
മണ്തരയ്തികലളനാടയ്തിതയ്തിരയ്തി സസ്വകനാരധ്യരും 

പെറഞരും, മരച്ചുവടയ്തിലയ്തിരന്നയ് 

സസൗഹ ൃദതയ്തിപന്റെയുരും , പെരയ്തിഭവതയ്തിപന്റെയുരും 

മധുരപനല്ലയ്തികകള് പെങയ്തിപടടുത്തുരും , 
പെയ്തി ജയ്തി ലബനാകയ്തിപല കനാസ്മുറയ്തിയയ്തില് ജനനാലകടുതയ് കയ്തിടക്കുന്ന ബഞയ്തിലയ്തിരന്നയ് മന്ദമനായയ്തി വശ്രീശുന്ന 

കനാറയ്തിലനനാടയ്തിഴുകയ്തിലചര്ന്നയ് ആരമറയ്തിയനാപതനാര കവയ്തിത മൂളയ്തിയുരും , സയ്തിദനാനവരും വധ്യനാകരണവരും കൂടയ്തി ഞനാലനനാ 

നശ്രീലയനാ എന്ന മടയ്തില് തര്കയ്തിക്കുലമനാള് ഓടയ്തിലപ്പനായയ് ലലബ്രറയ്തിയയ്തിലയ്തിരന്നയ് എരും ടയ്തിലയനാടുരും, ടയ്തി.പെത്മനനാഭലനനാടുരും 

ചുള്ളയ്തികനാടയ്തിലനനാടുപമനാപക ഇതയ്തിരയ്തി കയ്തിന്നനാരരും പെറഞരും...അങപനയങപന ഓര്മ്മകളയ്തില് 
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നയ്തിലനാപവളയ്തിചതയ്തിപന്റെ നൂലപകനാപണനാര പെട്ടുതൂവനാല പനയയ് പെടനാമയ്തി.! 

      വര്ഷങള്ക്കു ലശഷരും വളപര അപ്രതശ്രീകയ്തിതമനാപയനാര വരവനായയ്തിരന്നു എപന്ന സരുംബന്ധയ്തിചയ്തിടലതനാളരും 

പെടനാമയ്തി സ്കൂളയ്തിലലകയ്. അതുരും പെടനാമയ്തിപയ ഒന്നു കൂടയ്തി ലചര്ത്തുപെയ്തിടയ്തികനാനുള്ള ഒര നയ്തിലയനാഗമനായയ്തിരയ്തികനാരും. 

അകവരും പുറവരും കനല്കടയുമനായയ്തി ഇവയ്തിലടകയ് വരലമനാള് പെടനാമയ്തി സ്കൂളയ്തിപനക്കുറയ്തിചയ് കയ്തിടയ്തിയ ചയ്തിതരും 

ലപെടയ്തിപപ്പടുത്തുന്നതനായയ്തിരന്നു. എന്നനാല് മനാസങളരും, വര്ഷങളരും ഈ സ്കൂള്മുറതയ് പകനാഴയ്തിഞവശ്രീഴനാന് 
തുടങയ്തിയലപ്പനാള് 

        “ലസ്നേഹമനാണഖയ്തില സനാരമൂഴയ്തിയയ്തില് 

          ലസ്നേഹസനാരമയ്തിഹ സതധ്യലമകമനാരും"

 - എന്ന കവയ്തി വചനമനാണയ് മനസയ്തില്.

        ഓലരനാരതലരയുരും ആഴതയ്തിലറയ്തിയനാന് ഈ അധധ്യയനവര്ഷതയ്തിപല കലലനാത്സവവരും ഒതയ്തിരയ്തി 

സഹനായയ്തിചയ്തിട്ടുണയ്.ആരയ്തില് നയ്തിപന്നനാപകലയനാ തടയ്തിപതറയ്തിചയ് എന്നയ്തില്  അഭയരും പ്രനാപെയ്തിചതനായയ്തിരന്നു ഈ 

വര്ഷപത സ്കൂള് കലലനാത്സവരും. 

           പൂമനാറകപള ലപെനാപല പെനാറയ്തിനടക്കുന്ന
കടയ്തികള്കയ് മുന്നയ്തില് കലലനാപെനാസകനനായ ഒര
വധ്യകയ്തിപയ പെരയ്തിചയപപ്പടുത്തുക എന്ന ആഗ്രഹരും
പുല്ലനാങ്കുഴല് വയ്തിദഗയ് ദനനായ ശശ്രീ മുഹമ്മദലയ്തി
അവര്കളപട സനാന്നയ്തിധധ്യരും പകനാണയ് നയ്തിറലവറനാന്

കഴയ്തിഞ. പ്രയ്തിയഗനാനങള് പെലതുരും
പുല്ലനാങ്കുഴലയ്തിലൂപട അലദ്ദേഹരും അവതരയ്തിപ്പയ്തിചലപ്പനാള്
കടയ്തികള്ക്കുരും അധധ്യനാപെകര്ക്കുരും അതയ് ലവറയ്തിട

ഒരനുഭവരും തപന്നയനായയ്തി.വലയ്തിയ ഒരകങപളനാന്നുമയ്തില്ലനാപതയനാണയ്  ഈ വര്ഷപത കലലനാത്സവരും 
ഓടയ്തിപയതയ്തിയപതങയ്തിലരും കടയ്തികളപട ആഹനാദതയ്തിമയ്തിര്പ്പയ് സ്കൂളയ്തിപന്റെ വയ്തിവയ്തിധ ഭനാഗങളയ്തില് മനാപറനാലയ്തി പകനാള്ളുക 

തപന്ന പചയ.ഒപ്പനയുപട ഇശലകള് കണയ്തില് പമനാഞയ്തിപന്റെ പൂതയ്തിരയ്തി കതയ്തിചലതനാപടനാപ്പരും കനാതുകള്ക്കുരും 

ആനന്ദരും പെകര്ന്നു.

           ആതയ്തിരരനാവയ്തിപല പപെണ്പകനാടയ്തിമനാരപട നടനരും മനസയ്തില് പകനാളതയ്തിയതയ് ആയയ്തിരരും തയ്തിരയ്തിയയ്തിട 

തയ്തിരവനാതയ്തിര നയ്തിലവയ്തിളകയ് തപന്നയനായയ്തിരന്നു. ലളയ്തിതഗനാനതയ്തിപന്റെയുരും,മനാപ്പയ്തിളപ്പനാടയ്തിപന്റെയുരും,ഗസലയ്തിപന്റെയുരും  

ഈണവരും തനാളവരും ഇലപ്പനാഴുരും ചുണ്ടുകളയ്തില് തതയ്തികളയ്തിക്കുന്നുണയ്. വധ്യതധ്യസ്ത ഭനാവലയങള് പെകര്ന്നയ്  
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നൃതരൂപെങള് കസൗമനാരപെനാദങളയ്തിലൂപട അരങയ്തില് നയ്തിറഞ്ഞനാടയ്തിയലപ്പനാള് കൂപട മനസ ുപകനാണയ് ഞനാനുരും നൃതരും 

പചയ.അറബയ്തി സനാഹയ്തിലതധ്യനാത്സവരും,സരുംസ്ക ൃത സനാഹയ്തിലതധ്യനാത്സവവരും വളപര ഗരുംഭശ്രീരമനായയ്തി ചയ്തിടലയനാടു  കൂടയ്തി 

നടക്കുന്നതയ് കണലപ്പനാള്. “നന്ദയ്തി ആലരനാടു ഞനാന് പചനാലല്ലണ...”എപന്നനാര സരുംശയരും മനാതമനാണയ് 

മനസയ്തിലണനായതയ്.

         സ്കൂള് കലലനാത്സവതയ്തിനയ് മലനനാഹരമനായയ്തി തയ്തിരശശ്രീല വശ്രീണലപ്പനാള് സബയ് ജയ്തില്ലനാ കലലനാത്സവതയ്തിപന്റെ 

കര്ടണ് പപെനാകനാനുള്ള തയനാപറടുപ്പയ്തിലനായയ്തിരന്നു. ചുരങയ്തിയ സമയതയ്തിനുള്ളയ്തില് എല്ലനാവരപടയുരും 

സഹകരണലതനാപട പെഠയ്തിപചടുത മത്സര ഇനങളമനായയ്തി പെടനാമയ്തിയയ്തിപല കടയ്തികള് പെരതൂരരും മനാറ്റുരച്ചു. 

പെപങടുത മത്സരങളയ്തിപലല്ലനാരും എ ലഗ്രഡയ് ലനടനാന് കഴയ്തിഞ്ഞതുരും ചയ്തില ഇനങള് ജയ്തില്ലയയ്തിലലകയ് ലയനാഗധ്യത 

ലനടയ്തിയതുരും ഈ കടുരുംബതയ്തിപല  അരുംഗങളപട കൂടനായ്മ പകനാണ്ടുതപന്നയനാണയ്.അങപന ഒട്ടുരും 
ലവവലനാതയ്തികളയ്തില്ലനാപത വളപര മലനനാഹരമനായയ്തി ഈ കലലനാത്സവരും അവസനാനയ്തിപ്പയ്തിചലപ്പനാള് പെടനാമയ്തി സ്കൂളയ്തിപല 

ആലരനാപടനാപകയനാണയ് കടപപ്പടയ്തിരയ്തിക്കുന്നപതന്നയ് എനയ്തികയ് തപന്ന അറയ്തിയയ്തില്ല . 

        ഒലരനാ കനാരധ്യപതയുരും സൂക്ഷ്മമനായയ്തി നയ്തിരശ്രീകയ്തിചയ് വരനാന് ലപെനാകന്ന വയ്തിമര്ശനങളപട കൂടയ്തി പെഴുതടകനാന് 

ലപ്രരയ്തിപ്പയ്തിച ബഹുമനാനപപ്പട എചയ്.എരും ഗരുംഗനാധരന് മനാഷയ്,അവസനാനനയ്തിമയ്തിഷതയ്തിലരും ലവണ ഉപെലദശങള് 

നല്കയ്തി കൂപട നയ്തിന്ന പ്രയ്തിന്സയ്തിപ്പല് മഹനാലയ്തിരുംഗരും സര്, പെയ്തി.ടയ്തി.എ പ്രസയ്തിഡന്റെയ് ഷനാനവനാസയ് അവര്കള്, സനാഫയ് 

പസക്രടറയ്തി നസശ്രീര് മനാഷയ്, കലലനാത്സവകമ്മയ്തിറയ്തി അരുംഗങള്,  ജലജ ടശ്രീചര്, സണയ്തിമനാഷയ്................... ഇനയ്തി 

ഒലരനാരതരപടയുരും ലപെപരടുതയ് പെറഞ്ഞനാല് ആപരപയങയ്തിലരും വയ്തിട്ടുലപെനാകലമനാ എപന്നനയ്തിക്കുണയ്. കനാരണരും 

ഒലരനാരതരരും എനയ്തികത പ്രയ്തിയപപ്പടവര് . എല്ലനാറയ്തിനുമുപെരയ്തിയനായയ്തി വധ്യകയ്തിബന്ധങള്ക്കു പ്രനാധനാനധ്യരും 

പകനാടുക്കുന്നുണയ് പെടനാമയ്തി സ്കൂള് എന്നയ് അനുഭവതയ്തിപന്റെ പുസ്തകതനാളയ്തില് നയ്തിന്നയ് ഞനാന് വനായയ്തിപചടുത്തു .

         നമ്മള് കണ്ടുമുട്ടുന്നതയ് പ്രകനാശതയ്തിപന്റെ ചനാരത ഭൂമയ്തിയയ്തില് സ്പര്ശയ്തിക്കുലമനാഴലല്ല.....? അധയ്തികസമയവരും നനാരും

നടക്കുന്നതയ് ഈ മുറത്തുകൂടയ്തിയലല്ല.....? കനാണുലമനാള് നനാടധ്യങളയ്തില്ലനാപത,ആത്മനാര്ത്ഥമനായയ്തി ഉള്ളുതുറന്നയ് ഒന്നയ് 

പുഞയ്തിരയ്തിചയ്, ലസ്നേഹനാലനസ്വഷണങള് പപകമനാറയ്തി , പെരസ്പരരും ബഹുമനാനയ്തിചയ് സുഗന്ധരും പെരത്തുന്ന 

പൂകളനായയ്തിതശ്രീരണരും നമ്മുപട ''പ്രയ്തിയസസൗഹൃദങള്''.

                   ലസ്നേഹതയ്തില് നയ്തിന്നുദയ്തിക്കുന്ന ലലനാകരും 

                   ലസ്നേഹതനാല് വൃദയ്തിലതടുന്നു 

                   ലസ്നേഹരും തനാന് ശകയ്തി ജഗതയ്തില് സസ്വയരും 

                   ലസ്നേഹരും തനാന് സസൗന്ദരധ്യമനാര്ക്കുരും".

ലസ്നേഹ സങല്പ്പതയ്തിനയ് കവയ്തി നല്കയ്തിയ ഭനാഷധ്യരും ഇവയ്തിപട അര്ത്ഥവതനാണയ്..
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പ്രളയയപ്രളയയ   

നുസസൈബ സസൈനബ,

ദദേവവിക ക ൃഷ്ണ - 8 K8 K

        

          പച്ചയുടുപവിടട്ട് സൈഹഹ്യപര്വ്വത നവിരകള് കകകൊണട്ട് മൂടുപടമണവിഞട്ട് 

അറബവിക്കടലവിദനകൊടട്ട് കവിനകൊരയ പറയുകയകൊണട്ട് എകന്റെ നകൊടട്ട്.എനകൊല് 
ദകരളതവിദലക്കട്ട് ഈ കഴവിഞ ഒകൊഗസവില് ക്ഷണവിക്കകൊകത ഒരു 

അതവിഥവിവന. അതവികന്റെ ആ ഭഭീമകൊകകൊരമകൊയ രൂപതവിനു മുന്പവില് ഞങ്ങള് 

പകച്ചുദപകൊയവി. രകൊവയ പകലയ എന വകതവിരവിവവിലകൊകത അതട്ട് ഞങ്ങകള 

കവള്ളതവില് മുക്കവികക്കകൊന. ജലതകൊല് ചുറ്റകപടതുകകകൊണട്ട് രക്ഷകപടകൊന് കഴവിയകൊകത 

സൈഹകൊയതവിനകൊയവി അഭഹ്യര്തവിക്കുന ആളുകള്. മരണദതകൊടട്ട് മലവിടുന അവര് ഭയതകൊല് 

ജഭീവനുദവണവി നവില വവിളവിക്കുന. എങയ ആര്തലച്ചു കപയ്യുന മഴകയ കവല്ലുന കണഭീര് 

മഴ.തകന്റെ സൈദഹകൊദേരങ്ങളുകട ജഭീവന് രക്ഷവിക്കകൊന് അവര് പുറകപട. സൈസ്വനയ ജഭീവന് 

വകകവയകൊകത അവര് മറ്റുള്ളവകര രക്ഷവിക്കുന. തകന്റെ സൈദഹകൊദേരങ്ങള്ക്കുദവണവി അവര്  

ബലവികഴവിക്കകൊന് തയകൊറകൊയതട്ട് അവരുകട ജഭീവനകൊണട്ട്. ജകൊതവിമത ദഭദേമദനഹ്യ അവര് രക്ഷവിച്ചു, 

സൈഹകൊയവിച്ചു വവിദേഹ്യകൊലയങ്ങള് ദുരവിദേകൊശസ്വകൊസൈ ദകന്ദ്രങ്ങളകൊയവി മകൊറവി. അവവിദടയുയ അവര് 

വര്ഗഭീയദബകൊധയ ഉളവകൊക്കകൊകത അവര് പരസ്പരയ സൈഹകൊയവിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങളകൊയുയ ഭക്ഷണമകൊയുയ 
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നകൊനകൊഭകൊഗങ്ങളവിലയ സൈഹകൊയഹസ്തങ്ങള് പ്രവഹവിച്ചു. 

  

         ദലകൊകതവികന്റെ വവിവവിധ ഭകൊഗങ്ങളവില് ദപകൊലയ മഴ ഒന വവിശ്രമവിക്കകൊന് തഭീരുമകൊനവിച്ചു എന

ദതകൊനന. ദേവിവസൈയ കൂടുയദതകൊറയ മഴ പവിന്വകൊങകയകൊണട്ട് പുനരധവിവകൊസൈതവിനട്ട് 

തയകൊകറടുപവിലകൊണട്ട് ദകരളയ. ഓദരകൊ പ്രദദേശങ്ങളവിലകൊയവി വവിദേഹ്യകൊലയങ്ങള് വഭീടുകള് എനവിവ 

വൃതവിയകൊക്കുന. നവ ദകരളയ പടുത്തുയര്തകൊനുള്ള തയകൊകറടുപവിലകൊണട്ട് ഞങ്ങള്. ഇദപകൊഴയ 

നവദകരളനവിര്മവിതവിയുകട പ്രവര്തനങ്ങളവിലകൊണട്ട് ദകരളയ.എങവിലയ ഇദപകൊഴയ കപയവിറങ്ങവിയ 

മഴകയക്കകൊള് ശകവിയവില് കണഭീര് മഴ ഇദപകൊഴയ നവിലനവില്ക്കുന.
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कई लछोगकाम पहैसका नदयका ।लछोगशों कछो क्यकाम्प मम रहनका पडका। सबली तरफि सके खकानका आयका।लछोगशों

कछो खकानके ककी कछोई भली कमली नहहीं रहका।अभयकातली कके न्दशों मम सकारके लछोग जकानत, पहैसका, उहाँचका यका

नलीचका सके  नभनका एक सकाथ रहका। वहकाहाँ  लछोगशों कछो अपनली द सुख नमटकानके  कके सलए गकानका और

ककायर्माक्रम चलका।अन्दजर्माल सके  ज़्यकादका अयछो अब हहअका।लछोगशों सके  मदद मकाहाँगनके  मम  आसकान

हहआ। यके सब नशौजवकानशों सके सफिल हहआ दकेश ककी मछलली पकडनके वकालली लछोगशों कका मदद

इससके कम नहहीं थके। उनककी कनठिन प्रयत्न सके लछोगशों कछो बचकायका। उसकका सहकारका नदयका।

लछोगशों ककी मसुह मम नफिर सके अपनली मसुस्कसु रकाकर वकापस लकायका।

        सबली कके रललीय जनतका नमल जसुलकर दकेश ककी रकका कके  सलए मकेहनत नकयका।कई लछोगशों

कछो अपनके जलीवन नष्ट हहआ।कसु छ असधिक नसुकसकान भली हहआ। नफिर भली हम बच गयका। हमनके

अलसतका कछो छछोड नदयका।

         इस प्रलय कके  पहलके हमकारके कके रल कके  लछोगशों नभन नभन बकातशों  सके लहलका करतका थका।

लकेनकन इसकके  बकाद सबली लछोग एक हहआ सकारली नभनतका पकानली मम बह गयका।कके रल महकाबलली कके

समय कका दकेश जहैसका लगका। अब झडठि,जकाल पसुरकेष अदली नहहीं हहै।सब लछोग खसुशली सके जलीतका हहै।

घर नष्ट हहए लछोगशों कछो घर बनकाकर नदयका।पहैसका भली नदयका।यह हहै हमकारली असलली कके रल।

समककाललीन कके रल हली कके रल कका नवननमकार्माण कर सकडहाँ गका।हम अलग नहहीं हहै। एक हहै।भकाई

बहन हहै।सब लछोगशों कके रल ककी जनतका ककी शककी और एकतका दकेखकर पठिनका चकानहए।हम

छछोटली कके रल हली दसुननयका मम पहलका हहअका। कके रल कके  लछोग अशक  नहहीं हहै।नमलकर रहके तछो

नकसली भली शककी कछो हमम हकार नहहीं सकतका।कके रल कके  उनमनत हमकारके जहैसके नशौजवकानशों कके  पकास

हहै।हमम कभली अलग नहहीं कर सकतका । एकतका हली बडका शनक हहै। इस बकात नके हमनके द सुननयका

कके  सकामनके प्रस्तसुत नकयका । यह एक बडली बकात हहै।कके रल कका नवकसन मम दकेख सकतका हह हाँ ।

और वके बडली आगके हहै।सडरज कछो भली एक नदन बकादल कके  पलीछ हछोनका हहै।पर वह अननशशचत

नहहीं।

                                            

                                             ☺
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   വര്ഷകകാലല
ഹഹേമലത വവി . എല  9-A 

തതതരതതത തപെയ ് ത ുവവീഴ ുന്ന 

ഓതരത ത ുളള്ളിയള്ളില ു

നമ്മളള്ളിറകള്ളി വച്ച വള്ളികതരങ്ങള ുതടെ 

നള്ളിശശതസമ ുണതയള്ളിര ുന്ന ു 

തനതക ൂ ....ദ  ൂതര.....

തപെയ് ത ുതകതതണയള്ളിരള്ളിക ുന്ന  ു 

ക ുതള്ളിതയതലള്ളിച്ച ുതപെതയ ഇടെവപതതള്ളിയള്ളില ൂതടെ

എത്ര ക ുടെ കണ്ണ ുനവീര ുമ ുണതയള്ളിര ുന്നള്ളിരള്ളികണ  

നമ്മതള നമ്മള് ചള്ളിലതപതള് കണ ുമ ുടള്ളില്ല 

കലങ്ങള്ളിയ കണ്ണ ുകളള്ളില ൂതടെ 

നമ്മള് യതത്ര പെറയ ുന്ന ു 

ഇവള്ളിതടെ വരച്ച ു തചര്ക ുന്നത് 

എനതതണതന്നനള്ളികറള്ളിയള്ളില്ല 

പെതക്ഷെ നതതമതതരതര ുതര ു മനസള്ളിന ുളള്ളില് 

എതനതതകതയത ഒളള്ളിച്ച ുവച്ചള്ളിര ുന്ന ു 

ഒര ുപെതടെ് നള്ളിറങ്ങള ുള 

ഒരതയള്ളിര സശപെ് നങ്ങള്.
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FLOOD IN 

OUR KERALA
 

FATHIMA HIBA .K 10th D                                                                         

             

           
 From 15th august 2018 onwards severe flood affected kerala due to 
...........high rainfall . So many people died and many people are missing . At 
least a million people were......... .... All 14 districts of the state were placed on
red alert . According  to the kerala government ........... sixth of the total 
population of kerala had been directly affected by the floods and related 

incidents.                                                                                               

   

DATE : JULY 2018 – AUGUST 2018

LOCATION: KERALA

CAUSE  :-                                  

          *  LOW PRESSURE

    *  HEAVY RAIN

                                  *  DISCHARGE   (HYDROLOGY)

    *  LAND SLIDE
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Thirty-five out of the fifty-four dams within the state were opened for the first 
time in history . Shutters of the idukki dam were opened at the same time. 
Heavy rain in wayanad and idukkihave caused  severe land slides and have 
left the hilly districts..............The situation was regularly ............. by the prime 
minister and national crisis management committee and cordinated the 
rescue and relief operations. 

              
              Though it is difficult to attribute any single event to climate change its
possible role in causing the heavy rain-fall over kerala cannot be ruled out.

              The economic times has reported that 33,000 people have been 
rescued. Over 3,274 relief camp have been opened at various locations to 
accommodate the flood victims .

               The flooding has affected hundreds of villages , destroyed an 
estimated  10,000  KM of roads and thousands of homes have been 
damaged . The government cancelled onam  celebration . On august 12 
Cochin international air port closed  .  Many schools through out the state 
have been closed.

               Due to heavy rain and rising water levels the southern railway has 
suspended train services to Thiruvananthapuram , kottayam ,Ernamkulam 
and shornur , palakkad sections

               In one of the largest rescue operations, 40 helicopters , 31 air 
crafts , 182 teams of rescue medical teams of ................. forces ,companies 
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of central armed police forces were pressed into service a long with over 500 
boats and necessary rescue equipments.  The fisher man across kerala were 
engaged in the flood rescue missious .

             
                    According to the government estimate a total of 4,531 from in the
fisher man community participated in the rescue operations with 669 fishing 
boats . They managed to rescue more than 65,000 people from various 
districts.

  Google , face book ,and e-commerce websites Amazon  ,flip kart , 
Big basket , airtel payments ,Bank , paytm and Google pay  also provided an 
option for donation..... efforts on their   respective platforms.

    Nita ambani donated 21 core ( US 2.9 Million)  
 besides relief .............. worth around 50 core  ( US 7.0 Million) 

                                     
   government officers and school teachers 

donated their one month salary
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   film actors and actresses donated to 
kerala chief minister's relief 

    United Arab Emirates ( U.A.E ) has offered
Rs 700 core for kerala

                     ...
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അറുപതത
                                       ഗഗഗോപപിക.കക 10 A

     പലര്കച്ചെ കപിളപികളുകടെ ശബബ്ദം ഗകടത അവര് ഉണര്ന. കുട്ടുവബ്ദം മുത്തുവബ്ദം. യഥഗോര്ത്ഥതപില് 

കട്ടു ഒരു അനഗോഥനഗോയപിരുന. അഞത വയസ്സുള്ളഗപഗോള് ആണത മുത്തുവപിനത കുട്ടുവപികന കപിട്ടുന്നതത. 

തതീവണപിയപില് യഗോത്ര കചെയ്തുകകഗോണപിരുന്നഗപഗോഴഗോണത അതത നടെന്നതത. എന്നപിരുന്നഗോലബ്ദം മുത്തു 

അവകന സസ്വനബ്ദം സഗഹഗോദരനഗോയപി കണത പഠപിപപിക്കുന. മുത്തുവപിനത സസ്വനമഗോയപി ഒരു കുഞ്ഞു 

വതീടുണത. കുട്ടുവപികന്റെ പഗോയതപിലള്ള ഒരനപിയതപിയബ്ദം മുത്തുവപികന്റെ അമ്മയബ്ദം മുത്തുവബ്ദം കുട്ടുവബ്ദം ആ 

കുഞ്ഞുവതീടപില് സഗനഗോഷമഗോയപി ജതീവപിച. വളകര കഷ്ടകപടപിടഗോണത കുട്ടുവപികനയബ്ദം 

അനപിയതപികയയബ്ദം പഠപിപപിക്കുന്നതത. പ ൂക്കള് ക ൃഷപികചെയത അവ വപിറഗോണത അമ്മ അതപിനുള്ള 

പണബ്ദം സമഗോദപിക്കുന്നതത. മുത്തുവപിനത അറുപതത ഗകഗോഴപികളുബ്ദം അറുപതത ചെപിനകളുബ്ദം ഉണത. അറുപതത

മുത്തുവപിനത ഏറവബ്ദം ക ൂടുതലപിഷ്ടബ്ദം അതപികനയഗോണത. ആ അക്കകത കുറപിചതകന്ന മുത്തു 

ആവര്തപിച പറഞ്ഞുകകഗോണപിരുന. 
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        കുട്ടുവബ്ദം അനപിയതപി അമ്മുവബ്ദം പഠപിച്ചെത വലതഗോയപി. അമ്മക്കത 

പഗോയമധപികമഗോയപികക്കഗോണപിരപിക്കുന.  ഇതപിഗനഗോടെകബ്ദം മുത്തു തകന്റെ അറുപതത ചെപിനകള് എന്ന 

പസ്തകബ്ദം എഴുതപി തതീര്ത്തു. ഇകതഗോരു കഥയഗോയപി പറയഗോനഗോകപില. മറപിച്ചെത മുത്തുവപികന്റെ 
സങ്കല്പഗലഗോകകത നന്മയബ്ദം യഗോഥഗോര്ത്ഥത്ഥ്യതപികല തപിന്മയകടെയബ്ദം കഥയഗോണത അകലങ്കപില് 

ചെപിനകളഗോണത. എന്നഗോല് കുട്ടുവപികന്റെ അദത്ഥ്യഗോപകര് മുത്തുവപികന്റെ പസ്തകബ്ദം പകഗോശനബ്ദം കചെയഗോന് 

തതീരുമഗോനപിച. 

പഗക...! ആ വപിചെപിത്രമഗോയ ചെപിനകള് ആരുബ്ദം വഗോയപിക്കുകമന തകന്ന കരുതുന്നപില. കഗോരണബ്ദം 

അതത അച്ചെടെപിക്കഗോന് ആരുബ്ദം സമ്മതപിച്ചെപില. ആ പസ്തകബ്ദം നപിറകയ അറുപതത ചെപിനകളഗോയപിരുന. 

ആല്ക്കപിമപിസത. ആ പസ്തകതപില് നഗോബ്ദം കണതത നമ്മള് മനസപിലഗോഗക്കണ വസ്തുതകളഗോണത. 

അതപിനത സഗോമത്ഥ്യമഗോയപി മുത്തുവപികന്റെ പസ്തകതപില് അറുപതത ചെപിനകള് നപിലനപിന. 

എന്തുകകഗോണഗോണത മുത്തു അറുപതപിഗനഗോടെത ഇത്ര അടുതതത?

      കഗോലതപികന്റെ സ ൂചെപിയകടെ ഗവഗതപില് അമ്മയകടെ മരണവബ്ദം മുത്തുവപികന്റെ വഗോര്ദകത്ഥ്യവബ്ദം 

ആരബ്ദംഭപിച്ചെപിരപിക്കുന. അമ്മയകടെ മരണബ്ദം അവകന അറുപതത എന്നതപില് നപിന്നത മഗോറപി ചെപിനപിപപിച. 

കുട്ടു ഒരു നല അധത്ഥ്യഗോപകനഗോയത പഠപിച്ചെ സ്ക ൂളപില് പഠപിപപിക്കുന. അമ്മുവബ്ദം നകലഗോരു 

ജതീവപിതതപില് പഗവശപിച. കഷ്ടപഗോടുകള് അവകര നല മനസുള്ളവരഗോക്കപിയഗോണത വളര്തപിയതത.

മറ്റുള്ളവകര സഹഗോയപിചബ്ദം ഗസ്നേഹപിചബ്ദം വതീണബ്ദം ആ നല ജതീവപിതങ്ങള് ജതീവപിച. എഗപഗോഗഴഗോ തഗോന് 

എന്തുകകഗോണഗോണത വപിവഗോഹകതപറപി ചെപിനപിക്കഗോതപിരുന്നകതന്നത മുത്തു ആഗലഗോചെപിച. കഗോരണബ്ദം 

വഗോര്ദകത്ഥ്യതപില് മുത്തു ഒറക്കഗോയപിരുന. കുട്ടുവപികന്റെ സബ്ദംരകണതപില് നപിന്നത മുത്തു മഗോറപി 

നപില്ക്കുന. എന്തുകകഗോണത? വഗോര്ദകത്ഥ്യബ്ദം ... വയസ്സുകകഗോണഗോയപിരുന്നപില, മനസ്സുകകഗോണഗോയപിരുന

മുത്തുവപികന തഗലഗോടെപിയതത. ഒരു വ ൃദകനഗപഗോകല മുത്തു കപരുമഗോറപി. അറുപതത വയസത 

തപികഞ്ഞഗപഗോള് മുത്തു തകന്റെ കണ്ണുകള് അടെച. പപിന്നതീടെത അവ തുറന്നപില. കുട്ടുവബ്ദം അമ്മുവബ്ദം 

മനസപിലഗോക്കപിയതത ഇത്രമഗോത്രബ്ദം. 

കഗോലതപികന്റെ ഞരമ്പുകള് നപികന്ന സ്പര്ശപിക്കുന്ന സമയബ്ദം നതീ  തകന്ന കകഗോല്ലുക. ഇതഗോയപിരുന 

മുത്തുവപികന്റെ വപിചെപിത്രമഗോയ പസ്തകതപികല വപിചെപിത്രമഗോയ ആദത്ഥ്യ വരപി. കുട്ടുവപിനത മനസപിലഗോയപി. 
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THE 

MOON 

LIGHT

MUHAMMED RISWAN M.K 9.C 

   Flowing into the earth 

like a milky river .

Falling in our heart.

Like a passion fruit.

Glowing in our eyes.

Like a twinkling star.

           You are our light .

           You are a beautiful sight!

The  darkening green .

Make us gloomy.

But your light,

make us merry.

Your light .the gift of nature.

Oh,our brightner,

please shine on us .

What's the need of 

hiding from us ?

Your absence, 

is our sadness.

You are our blessing !

You are our life.

                           

        ...
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പ്രകൃതതിയയെ 
നശതിപതിച്ച കുടടുംബടും

                                         ADEEBA SHANA 8-K

                                                                   

"ററീനനാ ററീനനാ എഴുനനല്കക."
ററീന നവേഗഗം നവേലകനാരരി തങ്കമണരിക്കു നനനര കകകെെ ഓങരികകെെനാണക പറഞ്ഞു 

"എനരിനനാ ഇത്ര നനരനത്തേ വേരിളരിനച്ചേ പത്തുമണരികക വേരിളരിച്ചേനാല് മതരി." 

"അനയനാ അങകന പറയകല്ലെ ററീനനാ ....
കകെെനാച്ചേമ്മ എനനനാടക പറഞ്ഞതക നമനാനള ഒമ്പതക മണരിക്കുതകന 

വേരിളരികണകമനനാണക."

 കപകട്ടെനനാണക നഗ്രേസരിയുകട വേരിളരി "ററീനനാ നവേഗഗം എഴുനനറക ബ്രഷക കചെയക ". "അനയനാ നമനാനള 
ററീനനാ മമ്മരി പറഞ്ഞതക നകെെട്ടെരികല്ലെ മമ്മരികയ നരിനകറരിയനാനലനാ ഒരു എസസ്ക്യൂസുമരില്ലെ നവേഗഗം ബ്രഷക 

കചെനയ........"

        നകെെള്നകണ തനാമസഗം ററീന ബ്രഷക കചെയ. ബ്രഷക കചെയ്യുനമ്പനാഴനാണക നഗ്രേസരി ററീനയുകട 
അടുത്തുവേനക ഇങകന പറഞ്ഞതക 

" ററീനനാ ഇന്നു നമ്മള് സ്കൂള് മനാറുകെെയനാണക. "

ററീന നചെനാദരിച്ചു "ഏതക സ്കൂളരിനലകക "നഗ്രേസരിയുകട മറുപടരി "ഇന്റര്നനാഷണല് സ്കൂള് ഡല്ഹരി 

"എനനായരിരുന്നു. എനരിട്ടെക പുതരിയ യൂണരിനഫനാഗം നല്കെെരി നഗ്രേസരി ററീനനയനാടക പറഞ്ഞു  "നവേഗഗം 

കുളരികച്ചേനാരുങരി ഇതക ഇട്ടു വേനാ അഡരിഷന് ഞനാന് വേനാങരിച്ചേരിട്ടുണക."

 ററീന നവേഗഗം ഒരുങരി . അവേര് തനാമസരിക്കുന ഡല്ഹരിയരികല ആ വേലരിയ നഹനാട്ടെലരില്നരിന്നുഗം 

അവേര് ഇറങരി. 

        പുതരിയ സ്കൂളരിനലകക നപനാകെെണഗം എന്നുകണങ്കരില് പപ്പയുകട ഓഫറീസരിനു മുനരിലൂകട 

നപനാകെെണഗം. പനക്ഷേ അപ്രതറീക്ഷേരിതമനായരി ഒന്നുണനായരി. പപ്പ ഓഫറീസരിനുമുനരില് അതനാ 

കെെനാത്തുനരില്ക്കുന്നു പപ്പ എകനയുഗം മമ്മരികയയുഗം വേരിളരിച്ചു. ഞങള് അനങനാട്ടു കചെന്നു . അനപ്പനാല്

പപ്പ മമ്മരിയുകട കചെവേരിയരില് ഒരു സസ്വകെെനാരരഗം പറഞ്ഞു. അനപ്പനാല് ഞനാന് വേരിചെനാരരിച്ചേതനാ ഇനകത്തേ

സ്കൂള് മനാറഗം കെെനാന്സല്ആക്കുഗം എനക. തനാമസരികനാകത വേരിചെനാരരിച്ചേനപനാകല നടക്കുകെെയുഗം കചെയ 
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പനക്ഷേ ഞങള് നവേനറകയനാരുസ്ഥലനത്തേകക നപനാകുകെെയനാണനത്ര. എകന്റ നനാട്ടെരിനലകക.........

        ററീന നനാലനാഗം കനാസക വേരിദരനാര്തരിനരിയനാണക.
അവേള് ജനരിച്ചേതഗം വേളര്നതഗം പഠരിച്ചേതഗം ഡല്ഹരിയരിലനായതകകെെനാണക അവേള് 

ഇന്നുവേകരയനായരിട്ടുഗം നനാട്ടെരിനലകക നപനായരിട്ടുണനായരിരുനരില്ലെ.അവേള്കക ഡല്ഹരിയുകട 

സഗംസനാരമനാണുള്ളതക. 

        ലറീനയുഗം നഗ്രേസരിയുഗം സസമണുഗം{ലറീനയുകട പപ്പ  } ഫ്ലയകറക കെെയറരി നനനര 

നകെെരളഭുമരിയരിനലകക. അവേര് ഇറങരിയതക എറണനാങ്കുളത്തേനാണക. അവേര് ഒരു ദരിവേസനത്തേകക 

ഫ്ലനാറരില് തനാമസരിച്ചു.

        ററീന ഫ്ലനാറരില് നരിന്നുഗം മമ്മരിനയനാടക കുനറ സഗംശയഗം നചെനാദരിച്ചു. മമ്മരി ഇനരിയനാകരനാകക 

വേറീട്ടെരിലുണനാകുഗം? നഗ്രേസരി പറഞ്ഞു"ഒരു തള്ളയുണനാകുഗം അത്ര തകന അനയനാ എന്നുഗം പറഞ്ഞക 
ററീന മൂകത്തേക വേരിരല് കവേച്ചു സസമണ് ഇവേള്കക പഠരിപ്പരിച്ചുകകെെനാടുത്തേ ചെരില കെെനാരരങള് 
സസമണുഗം നഗ്രേസരിയുഗം കൂടരി അവേകള അടുത്തേരിരുത്തേരി എനരിട്ടെക പറഞ്ഞു നമനാനള ററീന നറീ എകന 

പപ്പ എനക നനാട്ടെരില് എത്തേരിയനാല് വേരിളരികരുതക അച്ഛന് എനക വേരിളരിച്ചേനാല് മതരി. പരികന മമ്മരികയ

അമ്മ എന്നുഗം.നരിങള് അത്രക്കുഗം കെെര്ശനമനായരിട്ടെനാനണനാ അങകന പറയുനതക 

നഗ്രേസരി:കയസക ഞങള് സറീരരിയസനാണക 

ററീന:ok എനനാല് ഞനാന് അങകന വേരിളരിനച്ചേനാളനാഗം 

പത്തുമണരികക അവേര് കെെരിടന്നുറങരി. അവേരുകട നനാട്ടെരികല ചെരില ചെരിട്ടെകെെള്അവേകര പഠരിപ്പരിച്ചു 

ചെരിലകതനാകക ഇങകനയനാണക നഗ്രേസരിയുകട യഥനാര്ത നനാമഗം "കെെമലനാക്ഷേരികയന്നുഗം"നരികന്റ നപരക

"കെെനാര്ത്തേരികെെ "എന്നുഗം സസമണ്കന്റ നപരക കുട്ടെരികൃഷ്ണന് എന്നുമനാണക. പരിനറ ദരിവേസമനായരി 

ഇനനാണക അവേര്കക നനാട്ടെരിനപനാനകെെണതക.നനാട്ടെരില് നപനാകെെനാനനായരി ലരിപക സരിക്കുഗം നമനാഡല്  ഡ്രസഗം 

ഇടനാന് നരിന ററീനകയ കെെമലനാക്ഷേരി തടഞ്ഞു. എനരിട്ടെക അവേള്ക്കുനനകര പട്ടുപനാവേനാട നറീട്ടെരി.അവേള് 

ആദരമയരിട്ടെനാണക പട്ടുപനാവേനാട ഇടുനതക. ഒരു വേരിധത്തേരില് അവേള് കെെഷ്ടകപ്പട്ടെക പട്ടുപനാവേനാട ധരരിച്ചു. 

ധരരിച്ചേക വേനനപ്പനാഴനാണക അമ്മ സനാരരിചുറരിനരില്ക്കുന്നു. ആദരമനായരിട്ടെനാണക അമ്മ സനാരരിചുറ്റുനതക 

കെെനാണുനതക . അകല്ലെങ്കരില് അമ്മ എനപ്പനാഴുഗം ജറീന്സുഗം നടനാപഗം ലഗരിന്സുഗം ഷര്ട്ടുഗം മനാത്രനമ 

ഇടനാറുള. അച്ഛനനാകണങ്കരിനലനാ ഒരു ഷര്ട്ടുഗം പനാനഗം ഇട്ടെരിരരിക്കുന്നു.അവേരുകട നനാടനായ 

"മയൂരഗരിരരിയരിനലകക" അവേര് നപനായരി . 

...............മയൂരഗരിരരിയരില് ഇളഗം കെെനാറരിലനാടുന പൂവേള്ളരികെെളനാണക അവേകര ആനയരിച്ചേതക. ചുറ്റുഗം 

പച്ചേപ്പക,കുന്നുകെെള്, പൂവേള്ളരിയുള്ള ആ പ്രനദശത്തേരികന്റ ഇരു പുറത്തുഗം കെെളകെെളഗം ഒഴുകുന രണക 

അരുവേരികെെളനാണുള്ളതക.കെെനാര്ത്തേരികെെ അരുവേരിയരില് കെെനാലുകെെളരിറകരി.''എന്തു തണുപ്പക, കുളരിര്മ". 

എനരിട്ടെവേര് നടന്നു. അവേരുകട വേറീട്ടെരിനലകക നപനാകുന വേഴരിയരില് അവേര്കകനാരു വേയല് 

കെെടകനാനുണക. കെെനാര്ത്തേരികെെ വേലരിയ സനാഹസരികെെത കെെനാട്ടുന നപനാകല വേരമ്പരിലൂകട രണക കെെയ്യുഗം 

വേറീടര്ത്തേരി ആട്ടെരി ആട്ടെരി നടകനാന് തടങരി .കുറച്ചേപറത്തേക വേയലരിനനനാടക നചെര്നക കുനറ 

കതങ്ങുകെെള്. അതരികന്റ അടരിയരില് തരു തരനാ വേറീടുകെെള്.ഇകതല്ലെനാഗം വേയലരികന്റ ഇടതവേശത്തേനാണക. 

അവേരികടയുള്ള കുട്ടെരികൃഷ്ണകന്റ വേരിശസ്വസ്തകന്റ വേറീട്ടെരില് നരിന്നുഗം പനാന്റരിനു പകെെരഗം തണരികയടുത്തു. 

എനരിട്ടെ വേയലരികന്റ വേലതവേശത്തുള്ള സസ്വനഗം വേറീട്ടെരിനലകക നപനായരി.കെെനാര്ത്തേരികെെയനാണക മുനരില് 
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നപനായതക.വേറീടരികന്റ മുനരില് അവേള് നരിന്നു എനരിട്ടെക അച്ഛനുഗം അമ്മയുഗം വേനനപ്പനാള് 

അവേള്തള്ളരിച്ചേനാടരി പറഞ്ഞു. “ഞനാന് എത്തേരിയ വേറീടക ശരരിയനാനണ.....”. അവേള് കുനറനനരഗം 

നകെെനാളരിഗംങകകബെല് തരിരഞ്ഞു. 

കെെമലനാക്ഷേരിയുഗം കുട്ടെരികൃഷ്ണനുഗം സഗംസനാരരിക്കുനതരിനരിടയരില് അവേള് തരിരയുനതക 

കെെണരില്ലെ.കപകട്ടെനക പരിനരില്നരിനക ഒരലമുറ. “നമനാനള കെെനാ കെെനാ കെെനാ കെെനാര്ത........."ഏനതനാ 

വേയസനായസറീയുകട ശബഗം. തരിരരിഞ്ഞു നനനാകരിയനപ്പനാനഴക്കുഗം കെെമലനാക്ഷേരിയുകട വേനായരില് നരിന്നുഗം 

പലതഗം വേരുന്നുണക. “എകന്റ മുനരില് നരിന്നുഗം മനാറരിനകനാ തനള്ള അകല്ലെങ്കരില് നരിങള് എകന്റ 

വേനാനയനക പലതഗം നകെെള്ക്കുഗം. പനാവേഗം വേഴരിമനാറരികകനാടുത്തു. കെെടുനല്ലു കുത്തേരിയ മുഖവുമനായരി ആ 

കകെെനാച്ചുവേറീട്ടെരിനലകക കെെമലനാക്ഷേരിയുഗം കുട്ടെരികൃനഷ്ണട്ടെനുഗം കെെയറരി നപനായരി.കെെനാര്ത്തേരികെെ കെെയറനാന് 

നപനാകുനമ്പനാനഴക്കുഗം തള്ള കെെനാര്ത്തേരികെെയുകട സകെെ പരിടരിച്ചു. കെെനാര്ത്തേരികെെ നപടരിച്ചേക അമ്മയുകട 
അടുനത്തേനകനാടരി കെെനാര്ത്തേരികെെയുകട അടുനത്തേകക ആ മുതരിര്ന സറീ നപനായരി എനരിട്ടെക പറഞ്ഞു 

"വേനാ നമനാനള കെെഥ പറഞ്ഞുതരനാഗം" 

"കെെഥനയനാ അകതനനാ? "

ആ മുതരിര്ന സറീ പറഞ്ഞു 

"വേനാനയനാ ഞനാന് പറഞ്ഞുതരനാഗം".

കെെമലനാക്ഷേരി എടുത്തുചെനാടരി 

"തനള്ള നരിങളനാണക എല്ലെനാവേനരയുഗം വേഷളനാക്കുനതക ഇനരി എകന്റ നമനാനളഗം കൂടരിനയ 

വേഷളനാകനാത്തുള ". 

ഒന്നുഗം പറയനാകത ആ പനാവേഗം നപനായരി.

 കെെനാര്ത്തേരികെെ കെെമലനാക്ഷേരിനയനാടക നചെനാദരിച്ചു

"അനമ്മ ഈ കെെഥകയനനാണക? അവേര് എനരികക കെെഥപറഞ്ഞക തരുമനായരിരുനനാല് ". കെെമലനാക്ഷേരി 

അലറരി .നപടരിച്ചേക കെെനാര്ത്തേരികെെ ഓടരി .അവേള് എത്തേരിയതക ആ വേയസരിയുകട അടുകലനാണക. 
കെെനാര്ത്തേരികെെകയ കെെണനപ്പനാള് ആ വേയസരി തകന്റ വേരണ സകെെകകെെനാണക തനലനാടരി ആ മനസരില് 
നസ്നേഹമുണനായരിരുനതരിനനാല്  ആ സകെെ കെെനാര്ത്തേരികെെയുകട കെെവേരിളരില് എത്തേരിനച്ചേരുനമ്പനാള് 

മൃദുലമനാര്നതനായരി. ആ മൃദുലമനാര്ന സകെെ തഴുകെെരിയതരിലൂകട കെെനാര്ത്തേരികെെ അറരിയനാകത ആ 

വേയസരികയ നസ്നേഹരിച്ചു.ഒന്നുഗം പറയനാകത അത്ഭുതമനാര്ന കെെണ്ണുമനായരി തറരിച്ചുനരില്ക്കുന 

കെെനാര്ത്തേരികെെനയനാടക ആ പനാവേഗം പറഞ്ഞു "എകന്റ കെെനാര്ത്തു.."  "ചെരിരട്ടെ പനാറയരില്"ഉരയ്ക്കുന ആ 

പനാവേത്തേരികന്റ ശബഗം നകെെട്ടെക അവേള് മരിഴരികെെള് ചെരിമ്മരികകെെനാണക പറഞ്ഞു "ഈ ശബഗം 
നസ്നേഹത്തേരികന്റ ശബമനാണക തനാങ്കള്കകവേരികട നരിനനാണക ഈ മധുര പുറകപ്പടുവേരിപ്പരികനാന് 

കെെഴരിയുനതക?"

"എല്ലെനാത്തേരിനുഗം ഉത്തേരഗം ഞനാന് പറയനാഗം, നമനാളുനപനായരി കുളരിച്ചേക സനരനാദറീപഗം കകെെനാളുത്തേരി വേനാ..."

ചെടുപരികട അവേളുഗം ആ പനാവേവുഗം അടുത്തുണനായരിരുന നതനാട്ടെരിനലകക നപനായരി. കെെനാര്ത്തേരികെെ കുളരിച്ചു. 

സനരനാദറീപഗം കകെെനാളുനത്തേണ വേരിധവുഗം പറഞ്ഞുകകെെനാടുത്തു . അവേള് അങകന കചെയ. 

എനരിട്ടെവേള് നവേഗഗം വേയസരിയുകട അടുനത്തേകക നപനായരി.

എനരിട്ടെക നചെനാദരിച്ചു "എകന്റ ഉത്തേരകമവേരികട?"

മുത്തേശരി: “നസ്നേഹഗം അതനാകണകന്റ ഉത്തേരഗം.
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കെെനാര്ത്തേരികെെ നചെനാദരഗം തടര്ന്നു: "നരിങള് ആരനാണക "

ആ പനാവേഗം മധുര സസ്വരത്തേരില് ഉത്തേരഗം തടര്ന്നു"മുത്തേശരിയനാണു ഞനാന് നരികന്റ പ്രരിയകപ്പട്ടെ 

മുത്തേശരി"

"മുത്തേശരിനയനാ അകതനനാ, അനയനാ അനതനാ ഗ്രേനാന്റകമ്മ അതരിനക അവേകരനാകക 

വൃദ്ധസദനത്തേരിലനല്ലെ ഉണനാവുകെെ പരികനനനാ മുത്തേശരി ഇവേരികട "

"അത തകനയനാ കുട്ടെരി ഞനാന് ആനലനാചെരിക്കുനതക നരിങളുകട സനനനാഷവുഗം സമനാധനാനവുഗം 

ഇല്ലെനാണനാകനാന് ഞനാന് എനരിനനാ ഇവേരികട നരിനക നരിങകള ബുദ്ധരിമുട്ടെരിപ്പരിക്കുനതക?"

"അല്ലെ മുത്തേശരി അങകന പറയരുതക ഞനാന് മുത്തേ ശരികയ നനനാകരികകെെനാള്ളനാഗം മുത്തേശരി 

നപടരിനകണ "

      ഒരനാഴ്ചക്കുള്ളരില് മുത്തേശരിയുഗം കെെനാര്ത്തുവുഗം ചെങനാതത്തേരിലനായരി ഇവേരുകട ആത്മബെനഗം 
തരിരരിച്ചേറരിഞ്ഞ കെെമലനാക്ഷേരിയുഗം കുട്ടെരികൃഷ്ണനുഗം ഇവേകര തമ്മരില് അകെെറനാന് നവേണരി കെെനാര്ത്തുവേരികന 

തൃശൂരരിലുള്ള നഹനാസലരില് നരിര്ത്തേരി പഠരിപ്പരികനാന് തറീരുമനാനരിച്ചു.........

      നനാട്ടെരിന് പുറമനായ മയൂരപുരത്തേരികലത്തേരിയതരില് കെെനാര്ത്തുവേരിനക അതരിയനായ സനനനാഷ 

മുണനായരി.പനക്ഷേ ആ സനനനാഷഗം അധരികെെഗം നറീണരില്ലെ. അവേള് കഞട്ടെരി അവേരികട ഒരു നബെനാര്ഡരി 

ലതനാകയഴുതരിയരിരരിക്കുന്നു മനഹന്ദ്ര നഗറരിനലകക സസ്വനാഗതഗം. കെെനാര്ത്തുവേരികന അസഹനറീയമനായ 

ദുര്ഗനമനാണക   സസ്വറീകെെരരിച്ചേതക. രണ്ടു പുറകത്തേ അരുവേരികെെളുഗം നവേസരിനനാല് മൂടരികരിടക്കുന്നു. 

പച്ചേപ്പരില്ലെ ,കുനരില്ലെ കവേറുഗം തരരിശുഭൂമരി അവേള് വേറീട്ടെരിനലകക കുതരിച്ചു.അവേള് നചെനാദരിച്ചു "ഇവേരികട 
ഉണനായരിരുന വേയകലവേരികട കതങ്ങുകെെകളവേരികട ചുറ്റുഗം ബെരില്ഡരിങ്ങുകെെളനാണക അവേള് വേറീട്ടെരിനലകക 

നടന്നു ഒരു വേലരിയ ബെഗംഗനാവേനായരിരുന്നു വേറീടക . പഴയ വേറീകടവേരികട അവേള് കെെരഞ്ഞു. 

"എനരിനനാ നമനാളക കെെരയുനതക നരിനകക സനനനാഷമനല്ലെ ഉണനാനവേണതക? നരികന്റ പഴയ      ഡല്ഹരി 

നപനാകലത്തേകന കകെെട്ടെരിടങളുഗം മറ്റുഗം പുനരനാഗമനങളുഗം വേനരിനല്ലെ?" കെെമലനാക്ഷേരി നചെനാദരിച്ചു.

നതങരികകെെനാണക കെെനാര്ത്തു പറഞ്ഞു:

"എകന്റ മുത്തേശരികയവേരികട ?"

        ആ പനാവേത്തേരിനനകയങ്കരിലുഗം കവേറുകതവേരിട്ടെരിരരിക്കുമനല്ലെനാ ?അവേള് മുത്തേശറീ എന്നു വേരിളരിച്ചേക 
വേറീട്ടെരിലനാകകെെ തരിരഞ്ഞു കപട്ടെനവേള് കഞട്ടെരി തകന്റ മുത്തേശരിയുകട നഫനാനട്ടെനാ അതരിനന്മേല് 

പൂമനാലകെെള്. അവേള് കപനാട്ടെരികരഞ്ഞു.

        കപകട്ടെനക കെെമലനാക്ഷേരിയുഗം കുട്ടെരികൃഷ്ണനുഗം അവേരികടകയത്തേരി. കെെനാര്ത്തേരികെെ നദഷരനത്തേനാകട 

നചെനാദരിച്ചു"എന്തുകകെെനാണക നരിങള് ഇകതകന അറരിയരിച്ചേരില്ലെ!"

"നരികന്റ പഠരിപ്പരികന ബെനാധരിക്കുഗം എന്നു കെെരുതരിയതകകെെനാണനാണക "

        കെെനാര്ത്തേരികെെ കെെരഞ്ഞു പരിനരില് നരിന്നുഗം ആനരനാ വേരിളരിക്കുനതനപനാകല അവേള്കക നതനാനരി. 

ഒരു ദരിവേസഗം അവേകള അവേളുകട മുത്തേശരി,അവേള് തരിരരിഞ്ഞുനനനാകരി പനക്ഷേ അതക അവേളുകട 

കൂട്ടുകെെനാരരികെെളനായരിരുന്നു.

                                                                   ...                                
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പ്രകൃതതിയയെ 
യതതൊട്ടറതിഞഞ്ഞ് 
ഒരു യെതൊത്ര              HARIDASAN . HSA

          

     പട്ടതൊമതി ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള് മലയെതൊള വതിഭതൊഗതതിയന്റെ നനേതൃതത്വതതില് പഠനേയെതൊത്ര 

സസംഘടതിപതിച. വതിവതിധ കതൊസ്സുകളതില് നേതിനതൊയെതി 64 കുട്ടതികളസം 7 അധധതൊപകരുസം 

പഠനേയെതൊത്രയെതില് പയങ്കെടുത. യചെറുതുരുതതി നകരള കലതൊമണ്ഡലതതിലതൊണഞ്ഞ് ആദധസം 

എതതിയെതഞ്ഞ് . നകരളതതിയന്റെ കലകളയട സസംഗമഭൂമതിയെതൊയെ കലതൊമണ്ഡലതതിയന്റെ 

വതിവതിധ കളരതികള്  ഉണര്നതിരുന. കഥകളതി , നമതൊഹൈതിനേതിയെതൊട്ടസം, യചെണ്ട തുടങതി 

ധതൊരതൊളസം കലതൊരൂപങയള നനേരതിട്ടു മനേസതിലതൊകതൊന് ഈ യെതൊത്ര സഹൈതൊയെതിച .തുടര്നഞ്ഞ് വള്ളനതതൊള് 
മധ ൂസതിയെതതില് എതതിയയെങ്കെതിലസം അവതിയട സന്ദര്ശതികതൊനേതൊയെതിഹലത്വദദ്യുതതി മുടങതിയെതതൊയെതിരുന 

കതൊരണസം .

       ഉച്ചനയെതൊയട ലകതിടതിയെതിയല കുഞ്ചന്നേമധതൊര് സതൊരക മന്ദതിരതതിയലതതി . തുള്ളലതിയന്റെ പതിതതൊവഞ്ഞ് 

കുഞ്ചന് നേമധതൊയരക്കുറതിചസം തുള്ളല് കൃതതികയളക്കുറതിചസം മനേസതിലതൊകതി . ഓട്ടന്തുള്ളല്, 

ശശീതങ്കെന്തുള്ളല്,പറയെന്തുള്ളല് എനശീ വധതധസ്ത തുള്ളല് നവ  ഷങളസം അവയുയട പ്രനതധകതയുസം 
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എനന
ബബാലലല
 രമമ. പപി 10  A

     

     

     ഓര്ക്ക ുവവാനനവാതപിരപി ഓര്മ്മയ ുണണ

അതപില് ഓര്തപി ട ുും 

ഞവാനനനന്റെ ബവാലമ കവാലും.

ആദമമവായക്ഷരും കുറപിച്ച ു തന്ന ു

പപിനന്ന അറപിവ ുകള് നനടവാനവായണ

അട ുത ു നപിന്ന

അച്ഛനവാനണെനന്റെയവാദമ ഗ ുര ു.

ഒര ുപവാട ു സണ നനഹനതവാനട 

പ ുഞപിരപിത ൂകപി നപില്ക്ക ുും

നന്മ നപിറനഞവാര ു അമ്മയ ുണണ

ഇണെങപിയ ുും പപിണെങപിയ ുും

കഥ പറഞപിരപിക്ക ുവവാന ുും

ക ൂടപപിറപ ുകനളേനറയ ുണണ

പഠനതപിനപിടയണ കണ ുമ ുടപിയ

ഒര ുപവാടണ അധമവാപകര ുും

ക ൂട ുകവാര ുമ ുണണ

അതപില് ഓര്തത്തീട ുും

ഞവാനനനന്റെ ബവാലമ കവാലും.

             ...
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STARS
LIFNA.R.M  10 H

 HOW COUNTLESSLY THEY CONGREGATE

OVER OUR TUMULTUOUS SNOW

WHICH FLOWS IN SHAPES AS TALL AS TREES

WHEN WINTRY WINDS DO BLOW \

AS IF WITH KEENNESS FOR OUR FATE ,

OUR FALTERING FEW STEPS ON

TO WHITE REST , AND A PLACE OF REST 

INVISIBLE AT DAWN-

AND YET WITH NEITHER LOVE NOR HATE 

THOSE STARS LIKE SAME SNOW WHITE

MINERVA'S  SNOW -WHITE MARBLE EYES

WITHOUT THE GIFT OF SIGHT.

                   ...
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ക  ഥ  ക  ളള 
സസസോദസോഹരണ കസോസസ
HARIDASAN . HSA

    

      സകന  സര്കസോരളനന്റെ സ ്വചസ ഭസോരതസ ശ ുചളത്വമളഷനന്റെ പ്രസത ത്യേക 
പരളപസോടളയ ുനട ഭസോഗമസോയള സസ ക ൂള് ഒസോഫസ കഥകളള ആന്റെസ നപര്സഫസോമളങസ 

ആര്ടസസസ നചറ ുത ുര ുതളയ ുനട  സനേത ൃത ്വതളല്  സ്കൂളളല് 2018 ഒകസ സടസോബര് 

15 നേ സ തളരസനേസോടട്ടം കഥകളള സസസോദസോഹരണ 

കസോസസ / കഥകളള അവതരണട്ടം സട്ടംഘടളപളച്ച ു കലസോമണ്ഡലട്ടം ശളവദസോസസ,കലസോമണ്ഡലട്ടം 

സഗസോപസോലകൃ ഷസ ണന് ത ുടങള 16 കലസോകസോരന്മസോര് പരളപസോടളകസ സനേത ൃത്വട്ടം നേല്കള. 
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കഥകളളയുനട ചരളതട്ടം,സവഷട്ടം,അഭളനേയ രരീതളകള്, ചടങ ുകള് , വസോസ ദത്യേസോപകരണങള്, 

ആടകഥ എനളവനയക ുറളച്ചസ ക ൃതത്യേമസോയ അറളവ ുനേല്കസോന് ഈ പരളപസോടളമൂലട്ടം സസോധളച്ച ു.

         

          പതസോട്ടം കസോസളനല പസോഠഭസോഗമസോയ നേളചരളതട്ടം രണസോട്ടം ദളവസനത ഒര ു ഭസോഗമസോയ 

പ്ര സലസോഭനേട്ടം സവഷസതസോട ു ക ൂടള രട്ടംഗതസ അവതരളപളച്ച ു. പരളപസോടളയ ുനട ഉദസ ഘസോടനേട്ടം 

കളളവളളകസ നകസോള ുതള പ്രളന്സളപല് ശരീ.മഹസോലളട്ടംഗട്ടം നേളര്വ്വഹളച്ച ു. പള.ഹരളദസോസന് 

മസോസസററര് സ്വസോഗതട്ടം പറഞ്ഞ സയസോഗതളല് HM ശരീ.പള. ഗട്ടംഗസോധരന്  അധത്യേക്ഷനേസോയളര ുന ു. 

കഥകളളനയക ുറളച്ചസ അറളയസോനേ ുട്ടം,തസോല്പരത്യേട്ടം വളര്തസോനേ ുട്ടം ഈ പരളപസോടളക ു സസോധളച്ച ു.
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   അരുതത
        ഫസ്നഫഫററിന്ഫക.ടറി10.J

ഓര്മ്മകളറിലലാദദദ്യംഫതളറിഞ്ഞുനറില്കദ്യം

നന്മകള്നറിറയുന്നനലാടറിന്പുറദ്യം

തകരവൃക്ഷങ്ങള്തലയലാടറിനറില്കന്ന

മലാമരക്കൂടദ്യംതണല്നല്കറിവറിളറികന്ന

മലയുദ്യംവയലദ്യംപുഴയുഫമലലാദ്യം

കകതകലാര്ത്തുനറില്കന്നനലാടറിന്പുറദ്യം.

ഇഫന്നഫന്റെഗലാമത്തനറിമതപലായറി,

പുഴയുദ്യംഫവയറിലദ്യംഅകന്നുതപലായറി.

കറിളറികള്തന്ഫകലാഞ്ചലദ്യംനറിന്നുതപലായറി,

മരതകപ്പച്ചകള്മലാഞ്ഞുതപലായറി.

ഫനലുവറിളഫഞലാരലാവയതലലയറില്,

വരവവീണ,വറിള്ളലറില്നനവുവററി.

ഉറവകള്വററിയപുഴതന്നരഞലാണദ്യം,

എതപ്പലാതഴലാതചലാരന്കവര്ഫന്നടുത്തു.

ഇനറിയുമവീപ്രകൃതറിഫയഫകലാലരുതത.
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കകാലലം 

തതെളളിയളിച്ച സതെതലം
വര്ഷ.എഎ.പപി 10C

മനുഷഷഷ്യാ നനീയല്ല നപിന് വലപിയ ശത  
നപിന് നഷ്യാകഷ്യാണണ് നപിനന്റെ ശത 
നപിന് നഷ്യാവപില്നപിനഎ നപഷ്യാഴപിയുന

ഓരരഷ്യാ വഷ്യാക്കുമഷ്യാണണ്...നനമ
നമപില്നപിനഎ അകറ്റുനതണ്

ക്ഷണരനരനത്തെ അഹന്ത പല
രപഷ്യാഴഎ വന്വപിനഷ്യാശത്തെപിനണ് തപിരപി

നതളപിയപിക്കുന...

യുദ്ധത്തെപിനല പടനഷ്യായകന് അനമ്പെയ
നതണ് രപഷ്യാനല വഷ്യാവപിട്ട വഷ്യാക്കുകള

നമുകണ് തപിരപിനച്ചെയുകഷ്യാനഷ്യാവപില്ല!

അതപിനഷ്യാല് ഓരരഷ്യാ നപിമപിഷരത്തെയുഎ

വഷ്യാക്കുഎ പ്രവ ൃത്തെപിയുഎ സൂക്ഷപിച്ചെണ്!

   ...
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തണല് 
ചചായ  മരര
 shafna p.t (10.E)

പച്ചക്ക ടപപചാല്  വവിരവിഞ്ഞ  നവില്ക്ക 

തണലചാണണനന്ന് മരങ്ങള.....

കചാറന്ന് ണചനന്ന് വവിളവിച്ചച്ചീട പമചാള

ച ഞ്ചലമചാട  ചവില്ലകള പതചാറ 

പറവകള  ചവിത്രശലഭവ മചായവിരവിണക്ക....

          അബരക്കണവില് നവിനന്ന് കണച്ചീര

വചാരന  വ ച്ചീഴ  പതചാറ .......

പ     ഞ്ചവിരവി ത ൂകവി തലണയചാനചാടച്ചീട  മര

എന്ത  രസമചാണചാ കചാഴന്ന് ച രസച്ചീച്ച ച്ചീട വചാന

ഇണനവവിണടയചാണവര എവവിപടക്ക 

മചാഞ്ഞ  പപചായവര.......

മ ൂരച്ചക ൂട വിത്ത വിളങ പകചാടചാലവിയചാല്

ണവടവിനശവിപവിച്ച  മരങ്ങണള.....

പ്രകൃതവി കനവിഞ്ഞ പ ണണ്യവരണണത്ത

എന്തവിന  മചായ്ക്കണ നചാ....

അ ര ണന ഉദവിക്ക  മ നപപ 

പവലയ്ക്കന്ന് പപചായച്ചീട  അമ്മണയ പപചാല്........

കചാണചാണത  പപചായച്ചീട ന  മരങ്ങണള.....

അലറ കയചാണന്ന് മരങ്ങള അ ര പത....

ണകചാല്ലര പത...എനന്ന്.....ണചചാല്ല ച്ചീ.....

                          ...
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EYE ARE 

GREAT LOVERS
MUHAMMED RISWAN M.K   9.C

When the sun shone bright and

gave a lot of light 

sight of two little eyes woke up my heart 

which would other wise die . 

Two sparkling eyes from a crowd 

which looked it's been to proud,

left a deep imprint in my heart, 

because I took those eyes 

deep into my heart.

Massage passed from eyes to eyes .

eyes are great travellers!

I wish to see that face,

at least once but face to face

I wish to talk to that heart ,

at least  once but heart to heart

I wish to see those eyes forever 

eyes are great lovers...!!! 
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പ്രകകാശശിക്കുന്ന   
കകകള
ഷഹഹ്മഷഷിറഷിന്8G


ഇരുടഷിനന്റെവഴഷികളഷില
ഞഞാന്സഞ്ചരഷിക്കനവ

സസ്വര്ഗലലഞാകതഷിലനഷിന്നു

ഒരുകകവനന്നനന്നപുണര്ന്നു

പലലപഞാനഴുഞഞാന്തടഷിക്കളഞ്ഞകകകള

ഞഞാന്അറഷിയഞാന്കവകഷിയഷിരുന്നു

ആകകകളക്കുള

പ്രകഞാശതഷിനന്റെഅളനവത്രനയന്നഹ്

ഞഞാനനനന്റെഇന്നലകളഷില

ഒരഷിക്കലുമനസഷിലഞാക്കഞാന്ശ്രമഷിചഷിരുന്നഷില...

ആഅനുഗൃഹഹീതനതളഷിദഹീപനത.

ഞഞാനഷിന്നലതഞാര്തഹ്പശഞാതപഷിക്കുന

ഞഞാന്മനസഷിലഞാക്കഞാന്കവകഷിലപഞായ

എനന്റെഅമഎന്നയഞാഥഞാര്ത്ഥ.
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   അച്ചു ആദദ്യമമായയ
  മുറ്റതത്തേകക്ക് ഇറങയയതപമാള
  കണ കമാഴ്ചകള
     സസസ്വാതതി കൃഷ.കകെ 5.B

                                 

     ഒരതിക്കല് അച

മുറ്റതത്തേക്കക്ക് ഇറങതിയതപസ്വാള
അവള കുകറ      
കചെടതികെളള, മരങളള , 

പകതികെളള, പൂമസ്വാറ്റകെളള

കെണ. 

ആദദള കെണ്ടതക്ക് വസ്വാഴയസ്വായതിരുന്നു അതതികന്റെ ഒരു ഇല അവള പതിടതിചവലതികചസ്വാടതിച
    പതികന്നെ അവള നടന്നുതപസ്വായതപസ്വാള കവതറ ഒരു കചെടതികെണ 

അതതികന്റെ തപരസ്വാണക്ക് തറസ്വാസക്ക്കചെടതി അതതികന്റെ മുകെളതില് തറസ്വാസക്ക് പൂവക്ക്
ഉണ്ടസ്വായതിരുന്നു അതക്ക് കപസ്വാടതിക്കസ്വാന് തപസ്വായതപസ്വാള  അചവതികന്റെ കകകെയതില്  മുള്ളുകുത്തേതി. 

അതപസ്വാള അവള കെര         ഞ. 

    കെണ്ണുതതിരുമതികകെസ്വാണ്ടസ്വാണക്ക് നടന്നു തപസ്വായതക്ക് കുറകചത്തേതിയതപസ്വാള അവള 

തതിരുമതികകെസ്വാണ്ടതിരുന്നെ കകകെകെള മസ്വാറ്റതി  മസ്വാവതികന്റെ മുകെളതിതലക്കക്ക് തനസ്വാക്കതി അച ഒരു പകതിക്കൂടക്ക് 
കെണ. അതതില് ഉണ്ടസ്വായതിരുന്നെ പകതിയുകട തപരസ്വാണക്ക് പ  ഞ്ചവര്ണ്ണകെതിളതി.അതതികന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് 

മരത്തേതില് പരുനക്ക്  ഉണ്ടസ്വായതിരുന്നു അതക്ക് പ  ഞ്ചവര്ണ്ണകെതിളതികയ റസ്വാഞ്ചതികക്കസ്വാണതപസ്വായതി 
അചതമസ്വാള തനസ്വാക്കതിനതിന്നു...

     ഞസ്വാന് സസപ്നത്തേതില് നതിന്നെക്ക് ഉണരുതമസ്വാള എകന്റെ കു ഞ്ഞനുജത്തേതി അചടതി 

സുഖനതിദ്രയതിലസ്വായതിരുന്നു .

                ...
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ററിപപപ്പോര്ടറിട്ടിംഗഗ് പമേഖലയറിപലകഗ്
അശശ്വതത,ആദതല. സത  9B

  

 

    അവധതകക്കാലലം    പ്രയയക്കാജന പപ്പെടുതത
പകക്കാണണ്ട് കുടതകള്കണ്ട് സബണ്ട് ജതലക്കാ കകക്കാമറ 

പട്രെയണ്ട് നതലംഗണ്ട് കകക്കാമണ്ട് പടക്കാമത ഗവ:ഹയര് 
പസകണറത സണ്ട് ക്കൂളതല് പവചണ്ട് 

ഡതസലംബര് 28,29 തതയ്യതതകളതലക്കായത നടന. 

കുടതകപള റതയപ്പെക്കാര്ടതലംഗണ്ട് യമഖലയതയലകണ്ട് 
ഉയര്തതപകക്കാണ്ടു വരക്കാന് കൂടതയക്കായതരുന ഈ 

കകക്കാമണ്ട്. വതവതധ വതദകക്കാലയങ്ങളതല് നതനക്കായത ഇരുപതതരയണക്കാളലം വതദകക്കാര്തതകളുപട 

സക്കാനതധകലം ഈ സലംരലംഭതതനണ്ട് കരുയതകത. ഐ.ടത യമഖലയതപലവതദഗണ്ട്ധ അധകക്കാപകരക്കായ 

സതലംരക്കാജണ്ട് സര്, രക്കാജജീവണ്ട് സര് എനതവരക്കാണണ്ട് വതദകക്കാര്തതകള്കണ്ട് രണണ്ട് ദതവസപത 

പരതശജീലനങ്ങള് നല്കതയതണ്ട്. ഓയരക്കാ വതദകക്കാലതതല് നതനലം വരുന വതദകക്കാര്തതകള്കണ്ട് രണ്ടു
യപര്കണ്ട് ഒരു ലക്കാപണ്ട് യടക്കാപണ്ട് വജീതവലം സര്കക്കാര് നല്കതയ വതലയയറതയ കകക്കാമറയലം ടട്രെയപ്പെക്കാഡലം 

പരതശജീലനതതനക്കായത അധകക്കാപകര് നല്കത. ഈ കകക്കാമതലൂപട കകക്കാമറപയ അടുതറതയക്കാനലം, 

ഷൂടതലംഗതപന്റെ ബക്കാലപക്കാഠങ്ങള് പഠതകക്കാനലം സക്കാധതച. 

       രണണ്ട് ദതവസലം നജീണ്ടുനതന കകക്കാമതല് ഒനക്കാലം ദതവസലം കുടതകപള വതവതധ കളതകളതലൂപടയലം 

തമക്കാശകളതലൂപടയലം പരസ്പരലം പരതചയപപ്പെടുതത. ഇതതലൂപട കുടതകളുപട ഉളതപല ഭയലം 

മക്കാറതപയടുകക്കാന് സക്കാധതച.  കകക്കാമറപയ ഉപയയക്കാഗതയകണ രജീതതയലം, ടട്രെയപ്പെക്കാ ഡലം കകക്കാമറയലം 

യയക്കാജതപ്പെതയകണ രൂപവലം, ഉപയയക്കാഗതക്കുയമക്കാള് ശ്രദതയകണ കക്കാരകങ്ങളുലം 

വതശദജീകരതചതന. പത്രവക്കാര്ത പചയ്യുനതതപന്റെ നതരവധത ഉദക്കാഹരണങ്ങള് വതദകക്കാഭകക്കാസ 

ചക്കാനലക്കായ വതയക്ടേഴണ്ട് സതലൂപട കക്കാണതച തരുകയലം പചയ. 

      ആദകആഞ്ചു മതനതറണ്ട് പുറതണ്ട് യപക്കായത വക്കാര്ത കണ്ടുപതടതചവരക്കാനലം കകക്കാമറയലം 

ടട്രെയപ്പെക്കാ ഡലം തനണ്ട് യഷക്കാര്ട്ടുകള് എടുതണ്ട് വരക്കാനലം പറഞ. ഇതതനതടയതല് ഒരു 
വതദകക്കാലയതതല് നതനപമടുത ഒരു വക്കാര്ത കക്കാണതചതരുകയലം ഒരു വക്കാര്തയതല് 

അടങ്ങതയതരതയകണ കക്കാരകങ്ങളുലം ഉയപകതയകണ കക്കാരകങ്ങളുലം വതശദജീകരതച തന. ഷൂടതലംഗണ്ട് 

കഴതഞ്ഞയപ്പെക്കാള് ഉചയക്കായതരുന.രണണ്ട് ദതവസവ ലം എലക്കാ വതദകക്കാര്തത കള്ക ലം ഭകണലം 

സ്കൂളതല് നതനലം തപന ലഭതചതരുന. 

     ഉചകണ്ട് യശഷലം ഷൂടതലംഗണ്ട് പചയ്തതതനണ്ട് അനയയക്കാജകമക്കായ ശബ്ദങ്ങള ഒ ഡക്കാസതറത എന യസക്കാഫണ്ട്

പവയറതലൂപട പചയ്യുനതതപന്റെ രൂപലം അധകക്കാപകന് വതശദജീകരതച തന. ഒഡക്കാസതറത എന 

യസക്കാഫണ്ട് പവയറതലൂപട വകതകസ്ത ശബ്ദ അത്ഭുതങ്ങള് നല്കക്കാന്  പറ്റുപമനണ്ട് മനസതലക്കാകത. 
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      രണക്കാലം ദതവസലം വജീഡതയയക്കാ KDENLIVE എന വജീഡതയയക്കാ എഡതറതലംഗണ്ട് 

യസക്കാഫണ്ട് പവയറതലൂപട പചയ്യുനതണ്ട് രക്കാജജീവണ്ട് സര്  പഠതപ്പെതചതന.  Open Shot എന വജീഡതയയക്കാ 

എഡതറതലംഗണ്ട് യസക്കാഫപവയറതയനകക്കാള് എളുപ്പെമക്കാണണ്ട് KDENLIVE എന യസക്കാഫണ്ട് പവയര്. 

        
നന്യൂസണ്ട് റതയപ്പെക്കാര്ടണ്ട് വജീഡതയയക്കാകള്കണ്ട് യലക്കായഗക്കാ പകക്കാടുകക്കാനലം ഇന്റെര്വന്യൂ പചയ്തവരുപട യപരണ്ട് 

തക്കാപഴ പകക്കാടുകക്കാനലം, ആനതയമഷന്, ടടറതല് പകക്കാടുകക്കാനലം പഠതപ്പെതച. ഉചകണ്ട് രണ്ടുമണതകണ്ട് 

മുമ്പു തപന എലക്കാ വതദകക്കാര്തതകളുലം നന്യൂസണ്ട് റതയപ്പെക്കാര്ടണ്ട്പൂര്തതയക്കാക്കുകയലം, അതണ്ട് എലക്കാലം 

 പ്രദര്ശതപ്പെതക്കുകയലം പചയ. 

       Chroma Key എന പുതതയ ഒരു പഠന മക്കാര്ഗലം ഞങ്ങള്ക്കു മുനതല് പരതചയപപ്പെടുതത. 

പതറക്കായ നന്യൂസുകളുലം ഇങ്ങപനയക്കാണണ്ട് ഉണക്കാകുനതണ്ട് എനണ്ട് മനസതലക്കായത. ഒരു പച Background

ല് വരുന ഏപതക്കാരു പ്രവര്തനതതയനയലം  Background മക്കാറത നമുകണ്ട് ഇഷ്ടപപ്പെട  

Background യലകണ്ട് മക്കാറക്കാന് കഴതയപമനതക്കാണണ്ട് ഇതതപന്റെ സവതയശഷത. ബക്കാഹുബലത 

യപക്കാപലയള സതനതമകളതലുള  Chroma Key യപട ഉപയയക്കാഗവലം Google ലൂപട കക്കാണതച. 

ടവകുയനരലം നക്കാലണ്ട് മണതയക്കായയപ്പെക്കാള് പുതതയ സുഹൃത്തുകപളയലം പുതതയ അധകക്കാപകപരയലം 
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