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സ്കൂള് ഹഹെഡഡ്മാസ്റ്റര് സനന്ദേശശ  .
                                                                                                           

ഹപഡ്മാതു വവിദദഡ്മാഭദഡ്മാസ സശരക്ഷണ യജ്ഞതവിഹന്റെ ഭഡ്മാഗമഡ്മായവി നമ്മുഹടെ 

സശസഡ്മാനഹത 45,000 കഡ്മാസസ് മുറവികള് ഹഹെഹടെകഡ്മായവി .കഡ്മാസസ് മുറവികള് 
ഹഹെഹടെകസ് ആക്കുക എന്നതസ് ഹകഡ്മാണസ് ലക്ഷദമവിടുന്നതസ് നമ്മുഹടെ കുടവികളശ 

ഹഹെഹടെകസ് ആവുക എന്നതഡ്മാണസ്. പഠനഹത ആധുനവിക 
സഡ്മാനങ്കേതവികവവിദദയുഹടെ സഹെഡ്മായനതഡ്മാഹടെ മവികവുറ്റതഡ്മാകവി മഡ്മാറ്റഡ്മാൻ 

ഇതവിലൂഹടെ കഴവിയുശ .ഓനരഡ്മാ നവിമവിഷവുശ നലഡ്മാകഹതവവിഹടെയുശ കലഡ്മാ-



കഡ്മായവിക -ശഡ്മാസ-ആനരഡ്മാഗദ-സഡ്മാമൂഹെവിക-നമഖലകളവിൽ സശഭവവിക്കുന്ന 

പരവിണഡ്മാമങ്ങള് അറവിയഡ്മാനശ ,മനസവിലഡ്മാകഡ്മാനശ, ഉള്ഹകഡ്മാളഡ്മാനശ 

അതവിലൂഹടെ നലഡ്മാക നവിലവഡ്മാരതവിനലകസ് ഉയര്തഡ്മാനശ കഴവിയുശ . 

അതവിനനവണ ശഡ്മാകക്തീകരണശ അധദഡ്മാപകര്കസ് നൽകവി കഴവിഞ്ഞു . 
എന്നഡ്മാൽ കുടവികഹളയുശ ആ നവിലവഡ്മാരതവിനലകസ് ഉയര്ത്തുകയഡ്മാഹണങ്കേവിൽ 

മഡ്മാത്രനമ നഡ്മാശ ഉനദ്ദേശവിക്കുന്ന ലക്ഷദതവിഹലതഡ്മാൻ കഴവിയുകയുള്ളൂ . ഈ 

ലക്ഷദതവിനലകസ് എതഡ്മാൻ സഹെഡ്മായവിക്കുന്ന ഒരു കൂടഡ്മായ്മയഡ്മാണസ് ''ലവിറ്റവിൽ 

ഹകറ്റസ്സസ്'' .ലവിറ്റവിൽ ഹകറ്റസ്സവിലൂഹടെ , നമ്മുഹടെ ഹപഡ്മാതുസമൂഹെ ശ; 

ഹപഡ്മാതുവവിദദഡ്മാഭദഡ്മാസതവിലൂഹടെ ലക്ഷദമവിടുന്ന കഡ്മാരദങ്ങള്  
ഫലപഡ്മാപവിയവിഹലതവികഡ്മാൻ കഴവിയുഹമന്ന ആത്മവവിശശഡ്മാസശ  ഞഡ്മാൻ 

പകടെവിപവിക്കുന. സ്കൂള്ലവിറ്റവിൽഹകറ്റസ്സവിഹൻറ ആദദ ഹപഡ്മാതുസശരശഭമഡ്മായ 

ഡവിജവിറ്റൽ മഡ്മാഗസവിനസ് എലഡ്മാവവിധ ആശശസകളശ നനരുന..

                                                                  ശശശികുമമാര.ബശി .എസസ.
                                                      [സ്കൂള് ഹഹെഡസ മമാസസ റ്റര.]    



                                                         

                                                          .

പ്രന്സസിപപ്പാള് സനന്ദേശശ

          നമ്മുടടെ രരാജജ്യടത്തെ ഏറ്റവവും ബൃഹത്തെരായ വവിദജ്യരാര്തവി കകേനന്ദ്രീകൃതമരായ 
ഏകേന്ദ്രീകൃത കേമമ്പ്യൂട്ടര് പരവിശന്ദ്രീലനപദ്ധതവിയരാണകലരാ "ലവിറ്റവില് ടടകേറ്ററ്റ്സറ്റ്". 
ടപരാതുവവിദജ്യരാഭജ്യരാസ സവുംരക്ഷണ യജ്ഞത്തെവിലൂടടെ നരാടെവിടന്റെ മുഖമുദ്രകേളരായവി  മരാറവിയ 
ടടഹടടെകേറ്റ് വവിദജ്യരാലയങ്ങള. ഐ.ടെവി കുട്ടരായ്മയരായ ലവിറ്റവില് ടടകേറ്ററ്റ്സവിലൂടടെ, 
വവിവരസരാകങ്കേതവികേവവിദജ്യയുടടെ വലവിയ സരാധജ്യതകേളരാണറ്റ് പഠനത്തെവിലൂടടെയുവും 
പരവിശന്ദ്രീലനത്തെവിലൂടടെയുവും വവിദജ്യരാര്തവി സമൂഹത്തെവിനരാടകേ ലഭവിക്കുന്നതറ്റ് . 
രരാഷ്ട്രനവിര്മവിതവിയവില് ഇന്നടത്തെയുവും നരാളടത്തെയുവും പ്രതന്ദ്രീക്ഷകേളരായ 
വദജ്യരാര്തവികേളകറ്റ്  ടടവവവിധജ്യമരായ കമഖലകേളവില് ലഭവിക്കുന്ന കേമമ്പ്യൂട്ടര് അധവിഷവിത 
സരാകങ്കേതവികേജ്ഞരാനവും വവിവവിധ പരവിശന്ദ്രീലനപരവിപരാടെവികേളവിലൂടടെ 
ടപരാതുസമൂഹത്തെവിനരാടകേ പ്രകയരാജനടപ്പെടുന. ലവിറ്റവില് ടടകേറ്ററ്റ്സറ്റ്   I.T 
കുട്ടരായ്മയവിലൂടടെ  മവികേവവിടന്െറ കകേനയരായവിമരാറവിടകരാണവിരവിക്കുന്ന നമ്മുടടെ സ്ക്കുളവിടന്റെ 
ഈ സവുംരവുംഭത്തെവിനറ്റ് ഹൃദയവും നവിറഞ്ഞ ആശവുംസകേള

                                                      

                                                 Principal , 

 Priya S Raj

                   



ആശശംസ

          

                 പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസരശംഗശം മപൊറ്റതവിപന്റെ 
പപൊതയവിലപൊണണ. ഇരവവിപുരശം ഗവൺപമൻറണ  
പവപൊകക്കേഷണൽ ഹയർപസക്കേന്റെറവി സ്കൂളവിപല ഐടവി 
കൂടപൊയ്മയപൊയ പ്രവർതനങ്ങൾ പ്രശശംസപൊർഹമപൊണണ. 
കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുപട സപൊഹവിതദവപൊസനയണ ഒരു 
കപ്രപൊതപൊഹനശം എന്നതവിലുപരവി സപൊകങ്കേതവികരശംഗപത 
വവിപ്ലവകരമപൊയ മപൊറ്റതവിപന്റെശശംപഖപൊലവി മുഴക്കേപൊൻ  
ഡവിജവിറ്റൽ മപൊഗസവിൻ എന്ന ഈസശംരശംഭതവിനണ കഴവിയപട 
എന്നണ ഈ അവസരതവിൽ ആശശംസവിക്കുന
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സമര്പ്പണണ

                പപപൊതു വവിദദപൊഭദപൊസ സണരക്ഷണ  യജ്ഞതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി ഹഹൈപടെകക
സ്കൂളുകളവിൽ ആരണഭവിച്ചു പ്രവര്തവിച്ചുവരുന്ന ഐടെവി ക്ലബപൊണക ലവിറവിൽ ഹകറകസക.
 അനുനവിമവിഷണ വവിജ്ഞപൊനവവിസസപൊടെനണ   സപൊധദമപൊക്കുന്ന വവിവരസപൊസങ്കേതവികവവിദദപൊരണഗപത  നൂതന
സമഖലകൾ  പഠന  വവിസധയമപൊകപൊനുണ   വവിദദപൊര്തവികളവിൽ  അഭവിരുചവി  വളര്തവി   പുതവിയ
കപൊലഘട്ടതവിൻപറെ  പതപൊഴവിൽസപൊധദതകൾ   സസപൊയതമപൊകപൊനുണ  സ്കൂൾ   ലവിറവിൽ  ഹകറകസക
പരവിശശീലനണ വവിദദപൊര്തവികപള പ്രപൊപ്തരപൊക്കുന.   
           ലവിറവിൽ ഹകറകസക പ്രവര്തനങ്ങളുപടെഭപൊഗമപൊയ ഡവിജവിറൽ മപൊഗസവിൻ നവിര്മപൊണണ
സമയബനവിതമപൊയവി  പൂര്തവിയപൊകപൊൻ  സപൊധവിച്ചതവിലുള്ള  സസനപൊഷണ  ഈ  അവസരതവിൽ
പങ്കുവയ്ക്കുന.  ക്ലബവിപൻറെ  പരവിശശീലകരപൊകപൊൻ  അവസരണ  ലഭവിച്ചതവിലുള്ള  ചപൊരവിതപൊര്തദസതപൊപടെ,
ജനുവരവി  19  ബഷശീര് ദവിനതവിൽ  "നവധസനവി" ഡവിജവിറൽമപൊഗസവിൻ ഏവരുസടെയണ   മുന്നവിൽ ഞങ്ങൾ
സമര്പ്പവിക്കുന.

 (ലവിറവിൽ ഹകറകസക മവിസ്ട്രസക)  
        

         അമമ്പിളമ്പി എസസ്       ധനന്യ എസസ്
     എച്ചക എസക എ ഹൈവിനവി      എച്ച എസക എ മലയളണ

&
      സ്കൂൾ ലവിറവിൽ ഹകറകസക ടെശീണ. 

ഗവ എച്ചക എസക എസക ഇരവവിപുരണ. പകപൊലണ



എഡഡിറററ്റോറഡിയല്

സര്ഗറശേഷഡിയയുംസറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യയയുംസമനന്വയഡിക്കുന്നനൂതനസയുംരയുംഭയും,ഒരുഡഡിജഡിറല്

മറ്റോഗസഡിന്ആയഡിരൂപകല്പ്പനചചെയ്യുന. റശ്രേഷ്ഠഭറ്റോഷപദവഡിറനടഡിയ

മലയറ്റോളയുംഭറ്റോഷയഡില്തയറ്റോററ്റോകഡിയ"നവധന്വനഡി"ഡഡിജഡിറല്മറ്റോഗസഡിന്,ആസന്വറ്റോദകര്ക്കുയും
അണഡിയറയഡില്പ്രവര്തഡിച്ചവര്ക്കുയുംനറവറ്റോര്ജയുംപ്രദറ്റോനയുംചചെയ്യുചമന്ന

പ്രതതീക്ഷറയറ്റോചട,

                        

      ആസഡിയറ്റോജഹറ്റോന്

                                                                                     സ്റ്റുഡനന്റ്സന്റ്എഡഡിറര്

               നവധന്വനഡികന്റ്പഡിന്നഡില്                                                                         

         ടതീയുംലഡിറഡില്കകറന്റ്
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    മമിതത്രം                                         

ഞഞാനനും ലകക്ഷ്മിയനും,ഗഗീതയനും .ഞങ്ങള് ഒര
കഞാസസ്സ് മുറക്ഷ്മിയക്ഷ്മില് ഒര ബബെ  ഞക്ഷ്മില് ഇരനസ്സ്

പഠക്ഷ്മിക്കുന കട്ട കൂട്ടുകഞാരഞായക്ഷ്മിരന്നു .

നഞാലസ്സ് വര്ഷനും  ഞങ്ങള് അടക്ഷ്മിചസ്സ് ബപഞാളക്ഷ്മിച്ചു  .
എനഞാല് അഞഞാനും വര്ഷനും ഗഗീതബയ സ്കൂളക്ഷ്മില് നക്ഷ്മിനസ്സ് മഞാറക്ഷ്മി 

വളബര  യയബറ വക്ഷ്മിഷമമഞായക്ഷ്മി .എനഞാല് അയത വര്ഷനും 
തബന ഞങ്ങളുബട ബബെഞക്ഷ്മിയലകസ്സ് ഒര പുതക്ഷ്മിയ അതക്ഷ്മിഥക്ഷ്മി 

കടന്നുവന്നു .അനപമ .

എലഞാവരനും അവബള അന എനസ്സ് വക്ഷ്മിളക്ഷ്മിക്കുമഞായക്ഷ്മിരന്നു.

എയനഞാ?എനക്ഷ്മികസ്സ് അവബള ബപബട്ടനസ്സ് 

അനുംഗഗീകരക്ഷ്മികഞാനഞായക്ഷ്മില.

ഗഗീതയബട സഞാനനും ബകഞാടുകഞാനനും  കഴഞക്ഷ്മില .അവള് 

ഗഗീത ഇരനടതഞാണസ്സ്  ഇരക്ഷ്മിക്കുനതനും .അവയളഞാടസ്സ് എനക്ഷ്മികസ്സ്

എയനഞാ ഒരകല്ച യതഞാനക്ഷ്മി .ഞഞാന് അവബള അന എനസ്സ് 

വക്ഷ്മിളക്ഷ്മികക്ഷ്മിലഞായക്ഷ്മിരന്നു .എനഞാല് യനബര 

വക്ഷ്മിപരഗീതമഞായക്ഷ്മിട്ടഞായക്ഷ്മിരന്നു അവള്.എബന വളയര 
ഇഷ്ടമഞാണസ്സ് ഞഞാന് യചഞാദക്ഷ്മികഞാബത തബന അവള് എനക്ഷ്മികസ്സ് 

പുതക്ഷ്മിയ പുതക്ഷ്മിയ വസ്തുകബളഞാബക തരമഞായക്ഷ്മിരന്നു .
അവള് ഒര യപന വഞാങ്ങക്ഷ്മിയഞാല് ഒര യപന എനക്ഷ്മിക്കുനും 

വഞാങ്ങുമഞായക്ഷ്മിരന്നു .ഭക്ഷണനും കഴക്ഷ്മികഞാനക്ഷ്മിരനഞാല് 



എബനങക്ഷ്മിലനും  പുതക്ഷ്മിയതസ്സ് ബകഞാണ്ടു വനഞാല്  അവള് 

എനക്ഷ്മിക്കുനും തരമഞായക്ഷ്മിരന്നു .പബക്ഷ ഇബതഞാന്നുനും എനക്ഷ്മികസ്സ്  
അയങ്ങഞാട്ടസ്സ് അനുംഗഗീകരക്ഷ്മിചസ്സ് അവബള ഒര പക്ഷ്മിയ 

കൂട്ടുകഞാരക്ഷ്മിയഞായക്ഷ്മിട്ടസ്സ് കഞാണഞാനഞായക്ഷ്മില .ഗഗീത യപഞായതക്ഷ്മിനസ്സ് 

യശേഷനും ഞഞാന് ആയസ്നേഹവനും കൂടക്ഷ്മി ലകക്ഷ്മികസ്സ് ബകഞാടുത.

എനക്ഷ്മികസ്സ് അവബള വളബര ഇഷ്ടമഞായക്ഷ്മിരന്നു .

ഒര ദക്ഷ്മിവസനും സ്കൂളക്ഷ്മില് നക്ഷ്മിനസ്സ് വക്ഷ്മിയനഞാദയഞാത്രയസ്സ്  യപഞാകഞാന് 

തഗീരമഞാനക്ഷ്മിച്ചു   .ഞഞാനനും ലകക്ഷ്മിയനും അനപമയനും 
മറ്റുകുട്ടക്ഷ്മികളുനും യപരസ്സ് ബകഞാടുക്കുകയനും യപഞാകഞാന് 

തയഞാറഞാവകയനും ബചയ്തു .അങ്ങബന യഞാത്ര തക്ഷ്മിരക്ഷ്മിച്ചു.

കഞാട്ടക്ഷ്മിലൂബടബയഞാബകയള്ള  യഞാത്രയഞായക്ഷ്മിരന.

ബെസസ്സ് ഒരക്ഷ്മിടുതസ്സ് നക്ഷ്മിര്തക്ഷ്മി.ഒര കുനഞായക്ഷ്മിരന്നു  ബെസക്ഷ്മില് 

നക്ഷ്മിനസ്സ് പുറയതകസ്സ് യനഞാകക്ഷ്മിയയപഞാള്  കണ്ടതസ്സ്.
കുട്ടക്ഷ്മികബളലഞാനും പുറതക്ഷ്മിറങ്ങക്ഷ്മി ഒയരരസ്സ്തരനും ഒഞായരഞാ 
ഇടയതകസ്സ് നഗീങ്ങക്ഷ്മി കുറചസ്സ് യനരനും അവക്ഷ്മിബട ചുറക്ഷ്മി പറക്ഷ്മി 
നക്ഷ്മിനതക്ഷ്മിനസ്സ് യശേഷനും ഒര ആറക്ഷ്മിനസ്സ് അടുയതകസ്സ് നഗീങ്ങക്ഷ്മി 
അതക്ഷ്മിബന്റെ തഗീരതസ്സ് ചക്ഷ്മിനക്ഷ്മിചക്ഷ്മിതറക്ഷ്മിയ യപഞാബല ഞങ്ങള് 

പലയക്ഷ്മിടങ്ങളക്ഷ്മിലഞായസ്സ് ഇരന്നു.ഒര വനതക്ഷ്മിബന്റെ 
അനരഗീക്ഷമഞായക്ഷ്മിരന്നു  അവക്ഷ്മിബട ചുറ്റുനും വൃക്ഷങ്ങളുനും 

ബചടക്ഷ്മികളുനും ബകഞാണ്ടസ്സ് നക്ഷ്മിറഞക്ഷ്മിരന്നു,പബക്ഷ അവക്ഷ്മിബട 

ആളുകള് വരന്നു സന്ദര്ഷക്ഷ്മിക്കുന്നു .ഞഞാനനും ലകക്ഷ്മിയനും 
അവക്ഷ്മിബടയള്ള ഒര പഞാറയബട അടുതസ്സ് ബചനക്ഷ്മിരന്നു



കൂബട അനപമയനും വനക്ഷ്മിരന്നു  ഞഞാന് അയപഞാള് ലകക്ഷ്മിയബട

വലതസ്സ് ഭഞാഗയതകസ്സ്  മഞാറക്ഷ്മിയക്ഷ്മിരന്നു .
കുറചസ്സ് യനരനും സനുംസഞാരക്ഷ്മിചക്ഷ്മിരക്ഷ്മിനയപഞാഴഞാണസ്സ് ആ ശേബനും 

യകട്ടതസ്സ്  .കുറചസ്സ് യനരനും അതക്ഷ്മിയലകസ്സ്  ശ്രദക്ഷ്മിചയപഞാഴഞാണസ്സ് 

മനസക്ഷ്മിലഞായതസ്സ് അബതഞാര പഞാമക്ഷ്മിബന്റെ  ശേസ്സ്........ശേസ്സ്......

എന ശേബമഞാണസ്സ് യകള്ക്കുനബതനസ്സ്.ബപട്ടനസ്സ് ഞങ്ങള് 

ഇരന്നു  പഞാറയബട അരക്ഷ്മികക്ഷ്മില്  നക്ഷ്മിനസ്സ്  പഞാമസ്സ്  ഇഴഞസ്സ്

വരനതസ്സ് കണ്ടു     ഞങ്ങള്  മൂവരനും ഭയന്നു .അതസ്സ് ഇഴഞസ്സ്
അടുയതകസ്സ് വന്നു  ലകക്ഷ്മി അതസ്സ് കണ്ടസ്സ് അവക്ഷ്മിബട നക്ഷ്മിനസ്സ് 

എങ്ങബനയയഞാ ഒഞാടക്ഷ്മി .ഞഞാന്  നടുങ്ങക്ഷ്മി 
ലകക്ഷ്മി എബന തനക്ഷ്മിചഞാകക്ഷ്മിയയലഞാ എയനഞാര്തസ്സ് ഞഞാന് 
നക്ഷ്മിശ്ചലമഞായക്ഷ്മി അയപഞാഴഞാണസ്സ് ആയരഞാ കമനും 
കല്ലുബമഞാബകബയടുതസ്സ് പഞാമക്ഷ്മിബന ഒഞാടക്ഷ്മികഞാന് ശ്രമക്ഷ്മിക്കുനതസ്സ് 

കണ്ടതസ്സ് .ഞഞാന് ബഞട്ടക്ഷ്മിയപഞായക്ഷ്മി  അത്രയനും
നഞാള് ഞഞാന് ഒര കൂട്ടുകഞാരക്ഷ്മിയബട സഞാനനും 
നല്കഞാതക്ഷ്മിരനക്ഷ്മിട്ടുനും എനക്ഷ്മികസ്സ് യനബര നക്ഷ്മില്ക്കുന പഞാമക്ഷ്മിബന്റെ 
വക്ഷ്മിഷതക്ഷ്മില് നക്ഷ്മിന്നുനും എബന രക്ഷക്ഷ്മികഞാന് യവണ്ടക്ഷ്മി അനപമ 

കഷ്ടബപടുനതസ്സ് .ലകക്ഷ്മി എബന  വക്ഷ്മിട്ടക്ഷ്മിട്ടസ്സ് യപഞായതക്ഷ്മിബന്റെ  
സങടവനും ഞഞാന് വക്ഷ്മിലബകഞാടുകഞാതക്ഷ്മിരന്നു അനപമ എനക്ഷ്മികസ്സ് 

യവണ്ടക്ഷ്മി കഷ്ടബപടുനതനും കണ്ടസ്സ് ഞഞാന് സനുംഭക്ഷ്മിച്ചുയപഞായക്ഷ്മി .
അനപമ കഞാട്ടക്ഷ്മികൂട്ടക്ഷ്മിയ ബെഹളങ്ങള് ബകഞാടുവക്ഷ്മില് പഞാമസ്സ് 
മബറഞാരക്ഷ്മിടതകസ്സ് ഇഴഞ്ഞു നഗീങ്ങക്ഷ്മി എനക്ഷ്മികസ്സ് ശേശഞാസനും യനബര 

വഗീണു .ഞഞാന് മുയനഞാട്ടു നടന്നു .എബന്റെ മനസക്ഷ്മില് 

ഒടുങ്ങഞാത ചക്ഷ്മിനകളഞായക്ഷ്മി തക്ഷ്മിരക്ഷ്മിഞസ്സ് നടന്നു.



അനപമബയ യപഞായക്ഷ്മി ഒനസ്സ് ബകട്ടക്ഷ്മിപ്പുണര്നസ്സ് നന്ദക്ഷ്മി പറയഞാന് 

എബന്റെ മനസസ്സ് മനക്ഷ്മിച്ചു.ഞഞാന് തക്ഷ്മിരക്ഷ്മിഞ്ഞു യനഞാകക്ഷ്മി.അനപമ 

അവക്ഷ്മിബട തബന നക്ഷ്മിനസ്സ് എബന യനഞാക്കുന്നുണ്ടഞായക്ഷ്മിരന്നു.

എബന്റെ മനസസ്സ് മനക്ഷ്മിചതസ്സ് ഞഞാന് അവളുബട കണ്ണുകളക്ഷ്മില് 

കണ്ടു.പക്ഷ്മിബന ഞഞാന് യപഞാലമറക്ഷ്മിയഞാബത എബന്റെ കഞാലകള് 

അവളുബട അടുയതകസ്സ് ഒഞാടഞാന് തടങ്ങക്ഷ്മി.അടുതസ്സ് ബചനസ്സ്  

ഞഞാന് അവബള ബകട്ടക്ഷ്മിപക്ഷ്മിടക്ഷ്മിച്ചു.അറക്ഷ്മിയഞാബത എബന്റെ കണ്ണുകള് 

നക്ഷ്മിറഞ്ഞു.ഞഞാന് അവബള യസ്നേഹയതഞാബട അന എനസ്സ് 

വക്ഷ്മിളക്ഷ്മിച്ചു.അനസ്സ് ഞഞാന് മനസക്ഷ്മിലഞാകക്ഷ്മി ,നമ്മുബട കൂബട 
ഉണ്ടഞായക്ഷ്മിരനക്ഷ്മിട്ടുനും നഞാനും വക്ഷ്മില നല്കഞാത യസ്നേഹതക്ഷ്മിനസ്സ് ഒര 

പയക്ഷ നഞാബള നമ്മുബട ജഗീവക്ഷ്മിതനും ബകഞാണ്ടസ്സ് കടബപട്ടക്ഷ്മിരക്ഷ്മിക്കുനും .
അന്നു അന ഇലഞായക്ഷ്മിരബനങക്ഷ്മില് രണ്ടസ്സ് കഞാരര്യങ്ങള് 

മനസക്ഷ്മിലഞാകക്ഷ്മിലഞായക്ഷ്മിരന്നു.ഒനസ്സ് അനവക്ഷ്മിബന്റെ യസ്നേഹനും.

രണ്ടസ്സ് എനഞാണസ്സ് സസൗഹൃദനും എനസ്സ്.ഞഞാന് ജഗീവക്ഷ്മിതതക്ഷ്മില് 

അമ്മയയയനും അച്ഛയനയനും-
ഗുരവക്ഷ്മിനനുംയശേഷനുംഅനവക്ഷ്മിയനഞാടഞാണസ്സ് ഞഞാന് 

കടബപട്ടക്ഷ്മിരക്ഷ്മിക്കുനതസ്സ്.

ആസക്ഷ്മിയഞാജഹഞാന്.എസസ്സ്
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 ജജീവനന വവിലയവിട
ദവിവസസ  

ഒരുവർഷഷം  ആരുഷം  ഏററ്റെടുകക്കാൻ
ഇലക്കാത്ത  ഒരു  പത്തക്കാഷം  കക്കാസസിറന്റെ  ചക്കാർജജ

എനസികജ  കസിടസി.  ഇതസിനുമുമജ  രണജ
പുരുഷകകസരസികൾ   കകകക്കാരരഷം

റചയ്തകജളക്കാസക്കാണജ.  റവല്ലുവസിളസികൾ
നസിറഞ്ഞകക്കാസക്കാറണനജ  ആദരറമ

മുനറുയസിപജകസിടസിയസിരുന.  ഈ  പുരുഷ  കകസരസികൾ   ഈ  കുഞ്ഞുങ്ങളസില

ആകവക്കാളഷം വസികദദ്വേഷഷം കുത്തസി നസിറചസിരുനറയനജ പസിനന്നീടക്കാണജ മനസസിലക്കാക്കുനതജ.
അതസിറലക്കാരക്കാളക്കാകറട  തനസികജ  വസികരക്കാധമുള്ള  അധരക്കാപകറര   കുടസികറളറകക്കാണജ

കൂവസിവസിളസിചഷം,  വക്കാല  ഒടസിചഷം,  അവറര  റതറസിവസിളസിപസിചഷം  ആനനഷം

കറണത്തസിയസിരുന.  എനസിരസിനക്കാലഷം  എനക്കാലക്കാകുനവസിധഷം  കക്കാസജകകകക്കാരരഷം

റചയ്തുകപക്കാന.

വലക്കാറത  കന്നീണഷം  അനുഭവറപട  ഒരുദസിവസഷം.  ഒരു  കഡക്കാക്ടററ
റകക്കാണജ ബസിപസിയഷം റചകജ റചയ്തജ സ്കുളസിറലത്തസിയ എറന കക്കാത്തസിരുനതജ ശസിവൻ

സക്കാറസിനജ  വക്കാലജ   ഒടസിച  എന  വക്കാർത്തയക്കായസിരുന.എറന്റെ  കുടസികൾ  അത്തരഷം

പ്രവർത്തസി  റചയ്തു  എനതജ  എനസികജ  സഹസികക്കാൻകഴസി ഞ്ഞസില.  കദഷരകത്തക്കാറട

കക്കാസസില കയറസിയ ഞക്കാൻ എലക്കാവറരയഷം തലസി.  ആ സമയത്തജ കുടസികൾ ആരുഷം

തറന  ഒനഷം  പറഞ്ഞസില.  ഉചയജ  അഞക്കാഷം  പസിരന്നീഡജ  കക്കാസസില  എത്തസിയ
ഞക്കാനറസിഞ്ഞതജ  അഞജ  കുടസികൾ  പരക്കാതസിയമക്കായസി  പ്രധക്കാനക്കാധരക്കാപകറന്റെഅടുത

കപക്കായസി  എനക്കാണജ  .  എനസികജ  ഒനകൂടസി  അരസിശഷംകയറസി.    ഞക്കാൻ  കനറര

ഒക്കാഫന്നീസജറൂമസികലകജ റചന.  പകക അവസിറട റചന ഞക്കാൻ റഞടസികപക്കായസി.  ഞക്കാൻ

അടസിച എനജ അവസിറട പറഞ്ഞസിടസില.  എനസിറകതസിറര ഒരു പരക്കാതസിയമസില.  മറസിചജ
തകലനജ  അടസിച  അധരക്കാപകറനതസിറര  നടപടസി  കവണറമനക്കാണജ  അവരുറട

ആവശരഷം .

ഈ സമയഷം ഒരു മനുഷരൻ ഇറതലക്കാഷം വന്നീകസിചജ പുറത്തജ നസിലക്കുനതജ

എറന്റെ  ശ്രദ്ധയസിലറപട.  അയക്കാൾ  എനസിനക്കാണജ  ഇവസിറട  എനജ  മനസസിലക്കായസില.



ആരക്കാണജ എനജ കചക്കാദസികക്കാൻ തുടങഷംമുമജ അയക്കാൾ മുകളസികല കജളക്കാസജറൂമസികലകജ

കപക്കാകക്കാൻതുടങ്ങസി. അഷജറഫജ, (അകദ്ദേഹഷം നമ്മുറട സ്കൂളസിറല കഞ്ഞസിറവപ്പൂകക്കാരനക്കാണജ

അതസിലപരസി  നമ്മുറട  സ്കൂളസിറന്റെ  മുതലക്കാളസി  എനജ  പറയക്കാനക്കാണജ  എനസികജ  ഇഷഷം)

ഓടസിവന എകനക്കാടജ  പറഞ്ഞു  "ടന്നീചകറ അതജ ഏകതക്കാ പത്രപ്രവർത്തകൻനക്കാണജ.”

എനസികജ  അപകടഷം മണത.  ഞക്കാൻ കവഗഷം കജളക്കാസസികലകജ പക്കാഞ്ഞു.   മുകനക്കാടജ

നടനകപക്കാൾ  കക്കാസസിറല  വലസിയ  ചടമസി  എതസിറര  വരുന  .  ഞക്കാൻ  കചക്കാദസിച

"നസിങ്ങൾ  എനസിറകതസിറര  പത്രപ്രവർത്തകറര  റകക്കാണ്ടുവന  അകല?”   അവൻ

അത്ഭുതകത്തക്കാറട എറന കനക്കാകസി.

  

അവൻ ഓടസി കക്കാസസില കയറസി കൂറട ഞക്കാനുഷം  .  അകപക്കാൾ കക്കാണുനതജ
ആ മനുഷരൻ ഒരുകുടസിയറട കകയറട മുറസിഞ്ഞ ഭക്കാഗഷം പരസികശക്കാധസിക്കുകയക്കാന ഒപഷം

എറനകകയക്കാ കചക്കാദരങ്ങൾ കചക്കാദസിക്കുനമുണജ . അകപക്കാകഴക്കുഷം ചടമസി കുടസി റഹക്കാൻ

പത്രപ്രവർത്തകറന്റെ കകപസിടസിചമക്കാറ്റെസി റകക്കാണ്ടു കചക്കാദസിച "നസിങ്ങളക്കാരക്കാണജ ഇറതലക്കാഷം

കചക്കാദസികക്കാൻ?  അതസിനസിവസിറട ഞങ്ങളുറട ടന്നീചറുണജ."   "ഹഷം!  ഞങ്ങളുറട ടന്നീചർ  !

അവരറല  നസിങ്ങറള  അടസിചജറപക്കാടസിചതജ?”  അയക്കാൾ  ആകകക്കാശസിച.    "അതത

ഞങ്ങളുതടെ ടെജീച്ചർ   ചവിലപപപ്പോൾ ഞങ്ങതളെ അടെവികസ,  ചവിലപപപ്പോൾ ചവവിടസ,  ചവിലപപപ്പോൾ

ഇടെവികസ അതന തപ്പോന് അറവിപയണ്ടകപ്പോരര്യമവില?”  റഹക്കാൻ  പറഞ്ഞുതന്നീരുഷംമുമജകക്കാസസിലഷം

വരക്കാനയസിലഷം  കുടസികറള  റകക്കാണജ  നസിറഞ്ഞു.  അകപക്കാകഴക്കുഷം  മറ്റെജകജളക്കാസുകളസില

നസിനഷം സഹപ്രവർത്തകരുഷം എത്തസി.

  നസിമസിഷകനരഷംറകക്കാണജ  പത്രപ്രവർത്തനുഷം  കുടസികളുഷംതമസില  കയക്കാങ്കളസി

വറരറയത്തസി  .  എത്ര  പറഞ്ഞസിടഷം  അവർ  നസിർതനസില.  ബന്നീന  ടന്നീചർ

കൂടസികറളഅനുനയസിപസികക്കാൻ  ശ്രമസിച.   അയക്കാൾ  കുടസികറള  കൂടുതല

പ്രകകക്കാപസിചറകക്കാണസിരുന.  കുടസികൾ  അയക്കാറള  ഉപദ്രവസിക്കുറമനഘടമക്കായസി

.എങ്ങറനറയങ്കസിലഷം  അയക്കാറള  തള്ളസി  കക്കാസസിനജ  റവളയസിലക്കാകസി.  അയക്കാൾ

ആകകക്കാശസിചറകക്കാകണയസിരുന  "നസിറന ഞക്കാൻ കക്കാണസിചതരക്കാഷം.  നസിങ്ങളുറട ടന്നീചർ

അടസിചതറലഉള്ളൂ  .  നന്നീറയക്കാറക റവളസിയസില വക്കാടക്കാ  ,നസിറന കക്കാണസിചതരക്കാഷം  .അടസി

എനക്കാറണനജ  ഞക്കാൻ  കക്കാണസിചതരക്കാഷം.  "   കുടസികൾ  അയക്കാറള  കൂകസിവസിളസികക്കാൻ

തുടങ്ങസി .  ഞങ്ങൾ അധരക്കാപകർകജ അത്ഭുതകത്തക്കാറട പരസ്പരഷം കനക്കാകസിനസികക്കാറന

കഴസിഞ്ഞുള്ളൂ.  എറന്റെ  അധരക്കാപനജന്നീവസിതത്തസിറല  ഒരസികലഷം  മറകക്കാൻപറ്റെക്കാത്ത

ഒകരടക്കായസി ആ സഷംഭവഷം. 



                       Puzzle

 1. 148/296+35/10=1,what is the speciality of this ?
              Ans;  The numbers from 0-9 have been used.
2.Which is the largest number which can be made by using 1 four 
times ?
                    Ans;   11   11    
3.1one large box contain six small boxes  contain six small boxes. 
what is the total number of boxes ?
                            
                   Ans;     1+(6+[6*6]) 
                             =43 boxes . 

 Maths tricky questions 

1.Replace the ? By the correct mathematics symbols to make the 
expression true 
   
              18 ? 12 ? 4 ? 5 =59 
              ans; 18*12/4+5 = 59 

2.By using numbers 7 ,3 ,7 ,3 and with any maths signs can you 
make the number as 24 ?
                       ans;   3[3/7+3] =24. 

3.Find the smallest  positive mathematical number which is spelt 
in an alphabetical order ?
                                     Ans;        40 

magic of numbers 
1.can you solve this
put any mathematical signs



2 2 2 =6
3 3 3 =6
4 4 4=6
5 5 5=6
6 6 6=6
7 7 7=6
8 8 8=6
9 9 9=6

ans;           2+2+2=6
                 3*3-3=6

                  √4+√4+√4=6
                [5/5]+5=6
                [6-6]+6=6
                 7-[7/7]=6

                3 √8+3√ 8+3 √ 8=6

               √9*√9- √9=6
The magic of 37

             37*3   = 111
             37*6   = 222
             37*9   = 333
             37*12 = 444
             37*15 = 555
             37*18 = 666
             37*21 = 777
             37*24 = 888
             37*27 = 999     Maya L,HSA Maths
                                                                           



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് സ്കൂള്  കൈകക്യാമറ്റ്



ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് സ്കൂൾതല കൈകക്യാമറ്റ്

                             2018-19 അധകക്യായന വർഷതത്തെ സ്കൂൾതല കൈകക്യാമറ്റ് 

ഓഗസറ്റ് നക്യാലക്യാലാം തതീയതലി ശനലിയക്യാഴ്ച നടത്തെലി. കകൈററ്റ് മലിസ്ട്രസറ്റ് മക്യാരക്യായ 

അമലിളലി എസലാം ധനക എസലാം RP ആയ അജലിതറ്റ് ടതീച്ചറലാം കൂടലി വളതര 

നല്ലരതീതലിയലിൽ കൈകക്യാമറ്റ് കകൈകൈക്യാരകലാം തചെയ്തു 36 അലാംഗങ്ങൾ കൈകക്യാമലിനറ്റ് 

പതങ്കെടുത്തു കൈകക്യാമലിതല ഉദറ്റ്ഘക്യാടനലാം പലിടലിഎ പ്രസലിഡണറ്റ് ശതീ. ശരതീഫറ്റ് 

കുടലി അവർകൈൾ നടത്തെലി അധകക്ഷൻ സതീനലിർ അസലിസൻററ്റ് അജലിത 

ടതീച്ചർ വവദലിയലിൽ  കകൈററ്റ് മലിസ്ട്രസറ്റ്  മക്യാരുതടയലാം മററഅധകക്യാപകൈരുതടയലാം 

സക്യാനലിധകലാം ശവദ്ധേയമക്യായലിരുന്നു .അലാംഗങ്ങൾകറ്റ് നല്ലരതീതലിയലിൽ കൈകക്യാമറ്റ് 

കകൈകൈക്യാരകലാം തചെയക്യാൻ സക്യാധലിച. അനലിവമഷൻ സലിനലിമ തയക്യാറക്യാകക്യാൻ 

അലാംഗങ്ങതള പ്രക്യാപ്തരക്യാക്കുകൈ എനതക്യായലിരുന്നു കൈകക്യാമലിതന ലക്ഷകലാം. ആദക 

തസക്ഷനലിൽ ഓപ്പൺവഷക്യാടറ്റ് വതീഡലിവയക്യാ എഡലിററലിൽ വതീഡലിവയക്യാ 

വചെർകക്യാനലാം എഡലിററ്റ് എഡലിററ്റ് തചെയക്യാനലാം പഠലിപ്പലിച .mic തസറലിലാംങലാം 

ഒഡക്യാസലിറലിയലിൽ ശബലാം നടത്തെക്യാനലാം പഠലിപ്പലിച .ഓപ്പൺവഷക്യാടറ്റ് 

വതീഡലിവയക്യാ എഡലിററലിൽ വചെർകക്യാനലാം അവ ഒരു ആനലിവമഷൻ വതീഡലിവയക്യാ

എകറ്റ്വപക്യാർടറ്റ് തചെയക്യാനലാം പഠലിപ്പലിച .വളതര നല്ല കൈകക്യാമറ്റ് ആയലിരുന്നു മററ്റ് 

കൈകക്യാമ്പുകൈതള കൈക്യാൾ നനക്യായലി കുടലികൈൾ ആസസ്വദലിച.

ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് അഗലാംങ്ങൾകറ്റ് വവണലി

അലാംജദറ്റ്.എൻ
ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് ലതീഡർ
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ചചനദദനന

      
സയൻസസ് ക്ലബദനന്റെ   ആഭദമുഖഖ്യതദൽ ചചനദദനന വളനരെ 

വദപുലമചയദ ആഘഘചഷദച. നസ്പെഷഖ്യൽ അസനബദ കൂടദ. ചചനദദന 
പ്രഭചഷണന നടതദ. 
ഇഘതചടനുബനദചസ് നടതദയ കകദസസ്
മത്സരെതദൽ തചനഴെപ്പറയുന
കുടദകൾ സമചനചർഹരെചയദ.

       1 Irfana  S   9c  

    2 Sameera S meera  9D

    3 Nejila 10A

    വദജയദകൾകസ്  അസനബദയദൽ സമചനന നൽകദ. 
ചചനദദനഘതചടനുബനദചസ് കുടദകൾ  തയചറചകദയ  
ഘപചസ്റ്ററുകൾ പ്രദർശദപ്പദച. കൂടചനത അഘത ദദവസനതനന 
നടതദയ വവീഡദഘയച പ്രദർശനന ഒനചന ക്ലചസസ് മുതൽ 
ഉള്ള കുടദകൾ  ആസകദദച.
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മദദ്യവരം പുകൈവലഡിയരം

ഒരുക്കുന്ന സുവര്ണമാവസരരം  .....

             സഘനചഷ വചർത!
                എലച മദഖ്യപചനദകൾകന
പുകവലദകചർകന ഒര
സഘനചഷവചർത.
          ഒനചന സമചനന :മരെണന
          രെണചന സമചനന  : 
കഖ്യചൻസർ                     
            മൂനചന സമചനന  :മചറചഘരെചഗങ്ങൾ

30 രൂപ മുടകദ മദഖ്യവന 3 രൂപ മുടകദ സദഗരെറന 
വചങ്ങുനവർകസ് ആശുപതദയദൽ ഒര നബഡന 5 വർഷതദനുളളദൽ 
പരെഘലചകഘതകസ്  ഘപചകചനുളള യചതയുന  സസൗജനഖ്യന....

"ലഹരെദയുന വദദഖ്യചർതദയുന ....”
          പുകയദല , പചൻമസചല  തുടങ്ങദയ ലഹരെദ വസ്തുകൾ 
ഉപഘയചഗദകനതദനചൽ ഇനഖ്യയദൽ മദനദടസ് ഇടവദടസ് ഓഘരെച വഖ്യകദയുന 
വദദഖ്യചർതദകളന കഖ്യചൻസറദനസ് അടദമയചയദ തവീരന. സ്ക്കൂളദൽ 
പഠദകന വദദഖ്യചർതദകൾ മുതൽ മുതദർന പസൗരെൻമചർ വനരെ ലഹരെദ 
വസ്തുകളദൽ ആകർഷദകനപ്പടുന. ഇതദനന്റെ ദൂഷഖ്യഫലങ്ങൾ മൂലന 
ശരെവീരെചവയവങ്ങളചയ നതചണ , ചുണദനസ് ഉൾവശന , ശകചസ ഘകചശന 
തുടങ്ങദയ സ്ഥലങ്ങളദൽ കഖ്യചൻസർ മുതലചയ ഘരെചഗങ്ങൾ ബചധദകന .
ഈ തലമുറ ലഹരെദയദൽ അടദമനപ്പട്ടു കഴെദഞ്ഞു . ഇനദയുളള 
തലമുറനയങദലന ലഹരെദ വസ്തുകളദൽ അടദമനപ്പടചതദരെദകനട .....
 
                                                          Aswani.S. Baiju 

                                                                          +2 civil
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സമാഗരരം

സസാധധ്യത തന് സസാഗരരം മമുനന്നില് കന്നിടകക
സസാധധൂകരന്നിക നനീ നന്നിനന്റെ വന്നിലസാപരം

ശസാനന്നിയന്നില് മമു ങന്നി നന്നിവരമു നനീ നമനല
ശസാനമസായന്നി നന്നിന് ചന്നിന കകൃതധ്യമസാകധൂ

സമുഖ ദമുഖഖഃമന്നിലസാതന്നിനതകനസാരമു ജനീവന്നിതരം
അരന്നിശതന്നില് അലയന്നിടചന്നിങനനങനവ
ആഴന്നിതന് ആകസാര ഭരംഗന്നിനയ ആരമുകമ
കസാണസാന് ശ്രമന്നികന്നില എന സതധ്യരം

സസ്വപ്നമസായന്നി മസാറന്നിടമുരം നന്നിനന്റെ ദമു:ഖഖഃരം
നവറമുരം ചന്നിനയസായയ് മസാറന്നിടമുരം നന്നിന് വന്നിലസാപരം
ഭരംഗന്നിയമുരം കസാനന്നിയമുരം കശസാഭയമുരം കതടധൂ നനീ 

ചന്നിനസാകമുലനസായന്നി നനീങന്നിടധൂ നനീ

കന്നിടന്നിടമുരം നന്നിന് കചസാദധ്യതന്നിന് ഉതരങള
കന്നിടസാതന്നിനതങനന കപസായന്നിടസാനസാ

നനീതന്നിയമുരം ധര്മ്മവമുരം ശസാനന്നിയമുരം സസ്വപ്നവമുരം 
വനന്നിടമുരം വനയ് നചര്നന്നിടമുരം നന്നിന്ജനീവനന്നില്

വനന്നിടമുരം വനയ് നചര്നന്നിടമുരം.

  നസനീരം.എന്  ix c                       
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വമാടറ്റ്സമാപറ്റ്  പ്രളയരം

    മഴ.......തതതോരതോത്ത മഴ

   ദദിവസങ്ങള് പലതതോയദി

  പ്രളയയ....ഡതോമുകള് തുറകയ   

  യയതലതോ അലര്ടട.....ഒതോറ ഞട അലര്ടട

  യറഡട അലര്ടയ പ്രഖഖതോപദിച.

  മുലയപ്പെരദിയതോര് ഉടന് യപതോടയ 

  പരദിസദിതദി തസ്നേഹദികളുയട 

  കവദിതതോ പ്രവതോഹയ......

  കതോരണകതോരതോരട? നമ്മള് തയന!

 ഹൃദയമുളളവനട കുറ്റതബതോധയ!

         പ്രളയയ.....അകയപ്പെടവരുയട തവദന

         എലതോയ നഷ്ടയപ്പെടവയന്റെ നദിലവദിളദി

         ജജീവനുതവണദി....യതോചദികന.

         രകതോപ്രവര്ത്തനയ...തലതോകത്തദിനു മതോതൃക

         ചങദിടദിതപ്പെതോയട കണ....

         കടലദിയന്റ മകള്....കരുത്തര്

        മുതുകട ചവദിടതോന് യകതോടുത്തതുയ 

        രകതോമതോര്ഗയ യതളദിച്ചതുയ

യടതകതോളജദിയുയട കുതദിപ്പെട
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          പ്രളയതത്തകതോള് തവഗത്തദില

          സഹതോയ ഹസ്തങ്ങള്...

          യപരുമഴയതോയട യപയദിറങ്ങദി

          എയന്റെ നതോടദിയന്റെ....നതോടകതോരുയട തസ്നേഹയ

           കണ്കുളദിര്യക കണ

           ഞതോനുയ പലതുയ തഫതോര്തവര്ഡട യചയ

            പലതപ്പെതോഴയ എയന്റെ വതോടടസതോപ്പെദില 

            ഒരു കക യകതോടുകതോന് മറനദില

            യതതോഴകകകളുയ ഉണതോയദിരുന       

പ്രളയയ മതോറദി

                പദിയന വനതു ബതോകദി പതയ

                വജീണയ കുറ്റതബതോധയ

            ഇനദി വൃത്തദിയതോകല

- പുനര് നദിര്മ്മതോണയ

           വൃത്തദിയതോകതോന് മതോനദിമതോര്

         കണതപ്പെതോള്  അലയ അഭദിമതോനയ തതതോനദി

         തവതോട യചയതദില

        സഹതോയയ സസജീകരദികല   

        ആശയകുഴപ്പെയ ......വദിവതോദയ

           നഷ്ട കണകദില 

          സഹതോയങ്ങള്.....തദികയദില

        കണടകകളുയട......പ്രളയയ കണട

        വജീണയ യഞടല.......

        ഇതദിനദിടയദില  അധഖതോപകയരച്ചൂണദി
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        റവനന്യുവകുപ്പെദിയന്റെ കുത്തട.....

       മറുപടദി ഇടതോന് യഞരദിപദിരദി യകതോണദിരദിയക

       ഒരു ഉഗ്രന് മറുപടദി തപതോസട

      സമതോധതോനയ......കണവര്യകതോയക

      തഫതോര്തവര്ഡട യചയ.....കകയയ യകതോടുത

         സതോലറദി ചലഞട.....തകടതപ്പെതോള്

           പ്രളയയ തലകട പദിടദിച

           പദിതറ്റ ദദിവസയ.......ഒപടഷന് വന

         കൂടദി കുറച്ചട....ഗുണദിച്ചട ഹരദിച്ചട

      രകയദില.......എങദിലയ

      യകതോടുത്തവര് യകതോടുകതോത്തവയരയുയ

     യകതോടുകതോത്തവര് യകതോടുത്തവയരയുയ

    ഇലഭഖരതോകന തപതോസട

    തജീയരപ്പെദിടദിച്ചദില....

 ആതലതോചദിച്ചദിരദിയക....നതോടദിതനതോടടതസ്നേഹയ

       നതോടതോതരതോടു തസ്നേഹയ....

    എയന്റെ തകരളയ....വതോടടസപ്പെട തപതോസട 

   ഒനയ ഒര്മ്മയദില..... ഒരു ഒപടഷന് സസജീകരദിച......ഒപ്പെദിട

            വജീണയ തപതോസറുകളുയട

            തജീരതോപ്രളയയ.....വതോടടസപ്പെദില

           കണദിനുയ മനസദിനുയ കുളുര്മതയകുന

         നല തപതോസറുകളുയ പ്രതജീകദിച്ചട...

        എയന്റെ വതോടടസപട പ്രളയയ....

                               ഗതോയതദി.എസട , പദി.ഡദി.ടജീച്ചര്                r     
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  ആതമാ൪ഥ സുഹൃതറ്റ്
     സുന്ദരവനയ എന ഗ്രതോമത്തദിത്തദിലതോണട അനുവയ വദിനുവയ തതോമസദിച്ചദിരുനതട . 

വദിനുവദിനു ഒരു കൂടകരനുണട മനു.നതോടകതോര്യകലതോയ അനുവദിയന ഇഷ്ടമതോയദിരുന

.കതോരണയ അവന് നല സസഭതോവമുള്ളവനുയ പതരതോപകതോരദിയുമതോയദിരുന .എനതോല  

മനുവദിയനയുയ വദിനുവദിയനയുയ നതോടകതോര്കടഇഷ്ടമതോയദിരുനദില .അവര് ആര്കയ 

നലതട യചയദില.

                                              അങ്ങയനയദിരദിയക ഒരു ദദിവസയ വദിനുവയ മനുവയ തറതോ ഡദിലയട നടന 
തപതോകുകയതോയദിരുന അതപ്പെതോള് ഒരു പടദിആ തറതോഡദിലൂയട തപതോകുനതു മനുവയ 

വദിനുവയ കണ . മനു വദിനുവദിതനതോടട പറ                                   ഞ്ഞു ആ പടദിയയ ഒരു കലട എടുത്തട 

എറദിയതോന്. ഉടയന തയന വദിനു അവദിയട കദിടന ഒരു കലട എടുത്തട ആ പടദിയയ 

എറദി                                     ഞ്ഞു. ആ പടദികട തദഷഖയ വന.ആ പടദി അവരുയട അടുതത്തകട ഒതോടദി .ആ 
പടദി അവര്കട തനയര ഒതോടദി വരുനതുകണട മനു വദിനുവദിയന തനതോകതോയത ഒതോടദി 

തപ്പെതോയദി .വദിനു പടദിയയതപ്പെടദിച്ചട ഒതോടുകയതോയദിരുന. അതപ്പെതോഴതോണട ആ ത  റതോഡദിലയട 

അനു യയസകളദിള് വരുനതട വദിനു കണതട . വദിനു ഒതോടദി അനുവദിയന്റെ

അടുത്തട യചനട നടന കതോരഖയ പറഞ്ഞു .അതപ്പെതോള് അനു പറഞ്ഞു 'തദ  പടദി വരുന

നജീ യപയടനട യയസകളദിള്കയറട  അയലങദില അതട നദിയനകടദികയ' അതപ്പെതോള്

വദിനു അവയന്റെ യയസകളദില കയറദി. അതപ്പെതോള് അനു അവയന്റെ യയസകളദിള്  

വദിനുവദിയന യകതോണതപതോയദി, പടദിയുയട കടദിയദില നദിനയ രകദിച .
വദിനുവദിയന ആപത്തദില സഹതോയദിച്ച അനു ഒരു യഥതോര്ത്ഥ സുഹൃത്തതോണട എനയ  
അനുവദിനട വദിനുവദിതനതോടട തസഹമതോണട വദിതരതോധമദിയലനയ അവനട മനസദിലതോയദി

.അതതതോയടതോപ്പെയ  തയന മനു ഒരു നല സുഹൃത്തല  എന സതഖവയ അവനട 

മനസദിലതോയദി. പദിനദിടട അനുവയ വദിനുവയ നല സുഹൃതകളതോയദി മതോറദി.

തദവദിക,  8 സദി
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പ്രളയമമാരം     ദദുഃഖരം

      കകേരളതത്തിലലെ പ്രളളായമളാമാം ദദുഃഖമാം...

        പ്രളയമാം ലകേളാണണ്ട് വന്ന  ദദുഃഖമളാമാം ദത്തിവസമാം.                          
പ്രളയമാം വന്നു എലളാ മനുഷഷ്യര്കമാം ദദുഃഖമാം വരുതത്തി.
             പ്രളയലത കനേരത്തിട്ട മനുഷഷ്യരുലടെ ദദുഃഖമാം..... 
                  കകേരളതത്തിലലെ പ്രളയതത്തില് നേഷ്ടലപെട്ട പ്രകൃതത്തിയുലടെ
ദദുഃഖമാം.....

             കകേരളലത

തളര്തത്തിലകേളാണളാണണ്ട്
ഇതുകപെളാലലെളാരു പ്രളയമാം വന്നതണ്ട്..
        പ്രളലയത കനേരത്തിട്ടകപളാള് മരത്തിച
   മനുഷഷ്യലര കേളാണുകമളാള് ളളള ദദുഃഖമാം...

കകേരളതത്തിന്ദദുഃഖമളാമാം 
ദത്തിവസമാം......

                           

 
മുഹമ്മദണ്ട് അലെത്തി s, 9C

ലഡിറ്റഡില്കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ്        ഗവ ജഡി വഡി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് ഇരവഡിപുരരം                                                                                         
9



                                            ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന് 2018-19

                                                              

                  സുന്ദരരിത്തത്ത

തത്തരിക്കളരികക്കും 
സുന്ദരരിത്തത്ത
  പച്ചയുടുപരിട്ട 
സുന്ദരരിത്തത്ത
  പപാറരിപറകക്കും 
സുന്ദരരിത്തത്ത

 ചുണ്ടുചുവനനപാര
സുന്ദരരിത്തത്ത

പുത്തന് കതരിരകള് കകപാത്തരിപറകക്കും 
           കുട്ടരികറുമരി സുന്ദരരിത്തത്ത

പട്ടുനപപാലുള്ള നരിന്പുത്തനുടുപരില
  ഒന്നുകതപാടനട്ട ഇത്തരിരരിനനരക്കും.

     

  ഹലദിമ ആര്

    പദി. ഡദി.ടജീച്ചര്, 

 ഗവ.വദി.എച്ചട.എസട.എസട.ഇരവദിപുരയ
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ററമാസറ്റ് മല
കതക്കന് നകരളത്തരികലെ തമരിഴക്കനത്തപാടട് നചേര്നട് കരിടകന ആരര്യന്കപാവട്
എന സ്ഥലെത്തുനരിന്നു 12 കരികലെപാമമീറ്റര് വനത്തരിലുകട സഞ്ചരരിച്ചപാല നറപാസട് 
മലെ എന കകപാച്ചു  ഗ്രമത്തരില എത്തപാക്കും . ഇനര്യയരികലെ ആദര്യകത്ത 
വനര്യ  ജരിവരി സനങ്കേതമപായ കതന്മലെയുകട ഭപാഗമയതരിനപാല ധപാരപാളക്കും 
വരിനനപാദസഞ്ചരരികള് ഇവരിടക്കും സന്ദര്ശരിക്കപാന് എത്തുന്നുണട്. ധപാരപാളക്കും 
അരവരികളക്കും കവളളച്ചപാട്ടങ്ങളക്കും സരിക്കുംഹവപാലെന്  കുരങ്ങുകളക്കും മലെമുഴക്കരി 
നവഴപാമലുക്കും മറ്റു വനര്യജരിവരികളക്കും കകപാണട് സമനമപാണട് ഈ ഗ്രപാമക്കും. 
മകറ്റവരികടയുക്കും കപാണപാത്ത തരക്കും കുറരി ഞരി മരങ്ങള് ഉളളതരിനപാല 
കശന്തുരണരി വനര്യജമീവരിസനങ്കേതക്കും എന്നുക്കും ഇവരിടക്കും അറരിയകപടുന്നുണട്.
      ഇവരികട എകനദശക്കും 2000 എക്കര് ജനവപാസ നകന്ദ്രമപാണട് . 200 ല
അധരികക്കും   കുടുബങ്ങള്  ഇവരികട
തപാമസരികന്നു  . ആരര്യങ്കേപാവരില നരിന്നുക്കും
നറപാസട് മലെയരിനലെകള്ള പപാത വളകര
നമപാശക്കും  ആയതരിനപാല   യപാത
വളകര  ബുദരിമുട്ടപാണട്  .  രപാവരികലെയുക്കും
വവകരിട്ടുക്കും  കക.എസട്.ആര്.ടരി.സരി
ബസട്  സര്വരിസട്  നടത്തുന്നു.  കതന്മലെ
പരപപാര് അണകക്കട്ടരികന്റെ  ഒര ഭപാഗമപാണരിവരിടക്കും  .  ഇവരികടയുള്ള വവ്യുവരിങ്ങട്
ടവറരില നരിനട്  നനപാക്കരിയപാല പരപപാര് അണകക്കട്ടരികന്റെ ഭപാഗക്കും  കപാണപാക്കും.
ഇവരികട  ഒര  യു.പരി  സസ്ക്കൂള്  സ്ഥരിതരികചേയുന്നു.  ധപാരപാളക്കും  ജമീപ്പുകള്  ടരിപട്
നടത്തുനതരിനപാല  യപാതക്കപാര്ക്കട്  എളപമപാവുന്നു.  അതരിസുന്ദരമപായ   ഈ
സ്ഥലെക്കും നറപാസട് മലെ എനട് അറരിയകപടുന്നു.
     ആസത്തികേണ്ട് മുഹമ്മദണ്ട്,     8.ബത്തി   
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         വവ്യതവ്യത്യാസങ്ങള
                                 ഞത്യാന് ഒരു കുടട്ടിയത്യായട്ടിരുന്ന സമയതത്ത് എനന്ന 
നനത്യാകത്യാന് ഒരുപത്യാടത്ത് ആളുകള ഉണത്യായട്ടിരുന. പനക്ഷേ ഞത്യാന് വളര്ന. എനന്ന 
നനത്യാകത്യാന് ആളുകള കുറഞ. എനട്ടികത്ത് ഒരുപത്യാടത്ത് ആഗ്രഹങ്ങള ഉണത്ത്. ഞത്യാന് 
അനതത്യാനക സത്യാധവ്യമത്യാകക. എനന്റെ  ഒന്നത്യാമനത ആഗ്രഹക നനലത്യാരു നജത്യാലട്ടി 
വത്യാങ്ങണക.പട്ടിനന്ന സസ്വനക നചെലവട്ടില് വത്യാപ്പനയയക ഉമ്മനയയക നനത്യാകണക.

                               ഒരു പനക്ഷേ
ഞത്യാന് പ്രതതീക്ഷേട്ടിച്ചതട്ടിനുമപ്പുറമത്യാണത്ത് ഇന്നനത
സ്കൂള വട്ടിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസക. പനണത്യാനക എലത്യാ
ജനങ്ങളകക വട്ടിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസസത്യാധവ്യത
കുറവത്യായട്ടിരുന .സ്കൂളുകളട്ടില് കമമ്പ്യൂടനറത്യാ
മറ്റുപകരണങ്ങനളത്യാ ഇലത്യായട്ടിരുന.
എന്നത്യാല് ഇനന്നത്യാ??  ഒത്യാനരത്യാ സ്കൂളുകളട്ടിലക
ആവശവ്യതട്ടിനത്ത് കമമ്പ്യൂടറുകളുക അനതത്യാനടത്യാപ്പമുള്ള പരട്ടിശതീലനവക കുടട്ടികളകത്ത് 
ലഭവ്യമത്യാകുന. ഭഭൗതട്ടികമത്യായ വട്ടിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസക നമ്മുനട സ്കൂസ്കൂൂളുകളട്ടില്
ലഭട്ടികന. എനന്റെ ആഗ്രഹക എലത്യാവര്കക ഉയര്ന്ന വട്ടിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസമത്യാണത്ത്
കട്ടിടണതത്ത്. ആര്കക ദത്യാരട്ടിദക മൂലക അവരുനട വട്ടിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസക നഷ്ടനപ്പടത്യാന് പത്യാടട്ടില. 
ചചെല് ഡത്ത് ചററത്ത്സത്ത് മത്യാത്രമല,കുടട്ടികളട്ടില് കര്തവവ്യനബത്യാധവക നവണക.എനന്റെ 
മനറത്യാരു ആഗ്രഹമത്യാണത്ത് നനലത്യാരു കുടകബജതീവട്ടിതക . ഇന്നനത 
കുടകബജതീവട്ടിതങ്ങളനകത്യാനക ഒരു നകട്ടുറപ്പട്ടില. എലത്യാ കുടകബങ്ങളട്ടിലക
കലഹവക ചഡനവത്യാഴഴ്സുമത്യായട്ടി നത്യാശതട്ടിനന്റെ വകട്ടില് നട്ടില്കുകയത്യാണത്ത്.
നസ്നേഹനതത്യാടക സമൃദട്ടിനയത്യാടക കഴട്ടിയന്ന കുറച്ചത്ത് കുടകബങ്ങള മത്യാത്രക
അവനശഷട്ടികന.എനനങട്ടിലനമത്യാനക കത്യാരണക നകത്യാണത്ത് ഇലത്യാതത്യാകുന. 
അതട്ടിനനത്യാരു നട്ടിയന്ത്രണക വരുതണക.
                     പനണത്യാനക കുടട്ടികള മരവ്യത്യാദയക അച്ചടകവമുള്ളവരത്യായട്ടിരുന. 
എന്നത്യാല് ഇന്നനത കുടട്ടികളസസ്വനക മത്യാതത്യാപട്ടിതത്യാകനള നപത്യാലക അനുസരട്ടികന്നട്ടില.  
ഇതട്ടിനനത്യാനക എന്നത്ത് മത്യാറക വരുനമത്യാ എനനത്യാ????
                                                                   
                                                                 നസയ്ദലട്ടി .എസത്ത്
                                                                         ix c 
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((( SHE....

                          THE  ULTIMATE

                                  POWER)))....

 Behind  every  successful  man  there  is

a  Woman. All great men have acknowledged  this

fact  in  their  autobiography.  Yet  it  is  surprising  to

note that there is little change in the crippled attitude

of the society towards women. This is the reason why

the atrocities against women continue to take place

even  today in this so called modern educated and

developed society.

             woman are the fulcrums around which the

family  revolve.  Nature  has  gifted  them  special

attributes so that the human race would continue to

grow and prosper. Women play a crucial role in life.

Mary Mother of Jesus was an instrumental behind

the first   miracle  of  Jesus  at  the  wedding feast  in

Canan.  The  former  American  president  Barack

Obama,  a  popular  media  figure  was  always  seen

with his wife and daughter. Many a times he  himself

has admitted   that his wife is his strength and that he
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use  to  take  the  opinion  of  official  affairs.  Even

Abraham  Lincoln, the great American president who

abolished slavery, is indented to his mother for all

his success.

There was a time in India when women 

were deprived of their basic rights and shut up within

the fourwall of the kitchen. But the situation has  

changed a lot today. Woman are even venturing into 

new fields that were still recently considered to be 

the exclusive domains of male  like aviation, defence 

and even space. History gives us evidence of  many  

great woman who managed to get their names 

written in the golden pages of history Mrs. Indira 

Gandhi , St. Teresa of Culcutta [Mother Teresa]. 

Helen Keller, Rani of Jhansi, Malala, Florence 

Nightingale and the like....

                However , they constitute only a minority 

of the women of the world. There are many,who are 

suppressed living in a gang in the different corners of

the world. As Malala said in her UN speech-

Education is the solution to all these problems. 

Women should be educated of there basic rights 

and men should educated to respect a family. The 

hand that rocks the  cradle rules the world                 

                                      അശസനദി.എസട ,[+2civil]         
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              പ്രളയയ

ഒരു പ്രളയയ വനട നമ്മുയട നതോടട തകരറതോയദിതല......

ഇനദി ഒരു ജദിവദിതയ എങ്ങയനയണട അറദിയദില....

സമ്പത്തട മുഴവന് നഷ്ടമതോയദി എലതോവര്കയ....

ഒരുപതോടട ആളുകള് തലതോകയ വദിടതപതോയദി

ഇനദി നമുകട ആരതോണട രക?

അറദിയദില യയദവതമ ഞങ്ങള്കട......

                               റമജീസജഹതോയഗജീര്, 5 ബദി

            

             പൂമളാറ്റകേള്

പൂമളാറ്റ പൂമളാറ്റ കതന്
കടെത്തികമാം പൂമളാറ്റ
 പെളാറത്തിനേടെകമാം പൂമളാറ്റ
മൂളത്തിനേടെകമാം പൂമളാറ്റ
പൂലമളാടെത്തി പെരതുമാം പൂമളാറ്റ
ഒളാകരളാകരളാ പൂവത്തിനുമാം ഉമ്മലകേളാടുത്തു പൂമളാറ്റ
പൂവത്തിന് കേളാതത്തില് ലകേളാഞത്തിപളാടെത്തി പൂമളാറ്റ
പുളത്തിയുടുപത്തിടെണ്ട് പുഞത്തിരത്തികയളാലടെ വരുമാം പൂമളാറ്റ
കസ്നേഹമാം പെകേര്തത്തി പൂമളാറ്റ
മഴവത്തില് നേത്തിറമളായത്തി പൂമളാറ്റ     അല്സളാബത്തിതണ്ട്,5 ബത്തി 
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അപ്പുവഡിനന്റെ റസ്നേഹരം

ഒരദിടത്തട ഒരദിടത്തട  അപ്പു എന ഒരു കുടദിയുണതോയദിരുന. അവയന്റെ
മതോതതോപദിതതോകള് വദിതദശതത്തകട തപതോയദി അവയന്റെ വദിദഖതോഭതോസത്തദിനു

തവണദി മുത്തച്ഛന്റെ അടുത്തട നദിര്ത്തദി . മുത്തച്ഛന് അവയന നനതോയദി

വളര്ത്തദി.

 തസ്നേഹദികതോനുയ ബഹുമതോനദികതോനുയ നല  കരഖങ്ങളുയ പഠദിപ്പെച.  ഒരു

ദദിവസയ വദിദഖതോലയത്തദിതലക തപതോകുകയതോയദിയദിരുന. ഒരു വൃദ്ധന്

ആഹതോരത്തദിനു തവണദി യകഞ്ചുനതുകണ. അവന്റെ കണ്ണുകള്  നദിറ ഞ്ഞു.

അവയന്റെ തചതോറ്റു പതോതയമടുത്തട യകതോടുത അങ്ങയന കുതറ ദദിവസയ

ഇങ്ങയന യകതോടുത .അയതോളുയ അപ്പുവയ  കുടകതോരതോയദി. 

ഒരു  ദദിവസയ  രതോവദിയല  അവന്   വനതനതോകതമ്പതോള്   അയതോള്

മരദിച്ചദിരദികനതു കണ  .  അവനട  വളയര സങടമതോയദി.  അതദ്ദേഹത്തയന്റെ
മൃതതദഹമടകദിയദിരദികന  സലത്തട   അവന്  ഏറ്റവയ  ഇഷ്ടമുളള

തറതോസതോപ്പൂവട  വയ്ക്കുമതോയദിരുന.  യപയടനട  അവയന്റെ   മതോതതോ  പദിതതോകള്

വദിതദശത്തട നദിനട വനട അവയന യകതോണതപതോയദി . എങദിലയ അവധദികട
വനട മുത്തശ്ശതനയുയ കണട  ആ മനുഷഖയന്റെ കലറയദില  തറതോസതോപ്പൂവയ

വയ്ക്കുമതോയദിരുന.നമ്മള് എലതോവയരയുയ തസ്നേഹദികുക തസ്നേഹത്തദിയനകതോള്

വലതതോയട ഒനമദില .... 

                                                     

 ഫതോത്തദിമ എന്

V A
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   പരരിസ്ഥരിതരിദരിനപാനഘപാഷക്കും   

 ജൺ 5 പരെദസ്ഥദതദദദന
 പരെദപചടദകൾ വളനരെ
 ഗനഭവീരെമചയദ ആഘഘചഷദച. 
  നസ്പെഷഖ്യൽ അസനബദ കുടദ. 
 പരെദസ്ഥദതദ ദദനതദൻനറ
 പ്രചധചനഖ്യന വദശദവീകരെദച

.  കസൗൺസദലർ ശവീമതദ
സജയുനട

  സചനദധഖ്യതദലചയദരന പരെദസ്ഥദതദദദനചഘഘചഷന .   കർഷകശവീ
      ശവീ ശങരെൻ നചയനരെ ഈ ചടങ്ങദൽ ആദരെദച. പചകറദകളനട

നടവീൽ,     മദകദങ്ങസ് എനദവനയകറദചസ് അഘദഹന വദശദവീകരെദച.
സൾപചകറദഘതചടന

     കചർഷദക ക്ലബദനന്റെ ഘനതതകതദൽ ഘലചക പരെദസ്ഥദതദ
   ദദനഘതചടനുബനദചസ് സൾ പചകറദഘതചടതദനന്റെ

 രൂപകൽപനയുനട മുനനചരകമചയദ.   മുൻകൂടദ തയചറചകദ
 നവചദരന 20  ഘഗചബചഗകളദൽ പചമുളകസ്,വഴതന,നവണ, 

തകചളദ,       ചവീരെ തുടങ്ങദയ പചകറദ തതകൾ നട്ടു പദടദപ്പദകക
ഉണചയദ.  
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       പ്രദൻസദപ്പചൾ ശവീമതദ പ്രദയ എസസ് രെചജസ് ,  സവീനദയർ
അസദസ്റ്റൻറസ്അജദത,SMC,PTA,MPTA    അനഗങ്ങളന കചർഷദക

       ക്ലബസ് അനഗങ്ങളന ഉദസ്ഘചടന പരെദപചടദകസ് ഘനതതകന നൽകദ . 
   പചകറദതതകൾ നട്ടുപദടദപ്പദകകയുന നചയ. കുടദകൾകസ്,മചവസ്,

പചവസ്തുടങ്ങദയവയുനടതതകൾവദതരെണനനചയ.നദശദതകചലയളവദൽ
   പചകറദകളനട വദളനവടുപ്പസ്നടതകയുന ഉചഭകണതദൽ
 ഉൾനപ്പടുതകയുന നചയവരന.

സ്കൂൾ  ഔഷധറതമാടരം

സ്കൂള്  ഔഷധതത്തതോടത്തദിയന്റെ   നദിര്മ്മതോണവയ,പരദിപതോലനവയ  

പരദിസദിതദി കടളബദിയന്റെ ആഭദിമുഖഖത്തദില നടന വരുന. പൂച്ചടദികളദിലയ

തഗ്രതോബതോഗുകളദിലമതോയദി കറ്റതോര്വതോഴ, മഞ്ഞള് , ആടതലതോടകയ, കതച്ചതോലയ, 

തദിപ്പെലദി,ഞവര,യനലദി  തുടങ്ങദി ഔഷധസസഖങ്ങളുയട ഒരു വലദിയ 
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കളകന് തയന നമുകണട.

തജവതവവദധഖ്യകസ്ളബസ്

   അവളനരെ സജവീവമചയദ പ്രവർതദകന തജവതവവദധഖ്യകസ്ളബചണസ്
 നമനട സളദനുള്ളതസ്.   തജവതവവദധഖ്യപചർകദനന്റെ നദർമണന

വസചനഘടതദലചണസ്.   പചർകദനന്റെ ഭചഗമചയദ പടദതകളവന, 
 പുൽഘമടുന നദർമദചദരെദകന.    വദവദധതരെന സസഖ്യങ്ങനളനകചണസ്

   നമനട സളദനന തജവസമനമചകചൻ കസ്ളബദനസ്സചധദച.

പചകറദഘതചടന,ഔഷധഘതചടന,  തജവതവവദധഖ്യപചർകസ്
  എനദവയുനട നദർമചണതദലന പരെദപചലനതദലന, 

കുടദകഘളചടുന-  അധഖ്യചപകഘരെചടുനമചപ്പന അനധഖ്യചപകരനടയുന
  പങസ് എടുത-  പറഘയണ ഒനചണസ്.
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                            क्यय  ?

मम पपूछतती हह हूं क्यय?

 ऐससा क्यय?

 उस पर हती क्यय ?

क्ययककि वह औरत हहै।

ववे किहहगवे - "वह किवे वल औरत हहै"

ससोचतती हह हूं क्यसा किमती हहै उसमह?

किमती ? किमती तसो हहै उसमह।

लवेककिन हर किमती किवे  पतीछवे ववे हम।

ववे यह किभती न मसानहगवे - पसाररवसाररकि बहूंधन सवे

ससामसाजजिकि बहूंधनय किवे  चहूंगगुल मह फहूं स किर 

पररवसार किसो खगुश दवेखनवे 

समसाजि किसो खगुश दवेखन

वह अपनवे व्यकक्तित्व किसो अपनवे मह हती जसमट दवेतती हहै    ।

यहती उसकिकी कवडहूंबनसा हहै।

वहती सच हहै इसकिसा अरर यह नहहीं 

ककि उसकिसा किसोई व्यकक्तित्व नहहीं ।

उनसवे  ज्यसादसा हहै क्ययककि पररवसार किवे  जलए

 समसाजि किवे  जलए अपनवे आप किसो किगु बसारन किरतती हहै वह।



 गगौर सवे दवेखसो तसो उसमह बगुकद्धि हहै

 शकक्ति हहै, धहैयर हहै, 

  और दम हहै 

लवेककिन पदर किवे  पतीछवे ।

पहनतती हहै पदसार किभती-किभती, 

पहनसातती हहै पदसार किभती-किभती, 

पहननसा पड़तसा हहै उसवे पदसार किभती किभती;

 जिसो भती हसो वह पदर किवे  पतीछवे ।

अगर उसनवे पदर किवे  आगवे आनवे किकी किसोकशश किकी 

तसो समझसो 

उसवे मसानजसकि रूप सवे परसास्त किर कदयसा जिसाएगसा ।

यह तसो सच हहै, किगु छ

  इन पदर हूं किसो फसाश किर आगवे आनवे मह सक्षम कनकिलती।

 उससवे ज्यसादसा बहहत हहै इस दगुकनयसा मह,

पदसारफसाश किरनवे किकी क्षमतसा न रखनसावसालती।

पररवसार सवे डरतती हहै , समसाजि सवे डरतती हम,

किसाश , यह दगुकनयसा उसवे उनकिकी  तरह दवेखतसा

यह दगुकनयसा उसकिकी हहै । 

 AMBILI S

 HSA HINDI

 ,GVHSS ERAVIPURAM KOLLAM
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സ്കൂൾ കൈറലമാത്സവരം   2018              

സ്കൂള് കതലതോത്സവയ   2018 -19 

ബഹുമതോനയപ്പെട ശജീ

നനൗഷതോദടഎയ  .  എല  .  എ ഉദടഘതോടനയ

യചയ   .  പദിടദിഎ പ്രസദിഡറ്റട

അധഖകത വഹദിച  .   പദി  .  ടദി  .  എ  . 

യമയതബര്സട   ,  മദര് പദി  .  ടദി  .  എ

യമമ്പര്  ,   സ്കൂള്ലജീഡര് ഫതോത്തദിമ എനദിവര് 

സനദിഹദിതരതോയദിരുന  .   യൂത്തട യഫസദിവല കണ്വജീനറതോയ 
ശജീനദിവതോസന് സതോര് കതലതോലസവ പരദിപതോടദികള്കട 

തനതൃതസയ നലകദി  .   ബഹുമതോനയപ്പെട  എച്ചട  .   എയ ശജീ  . 

ശശദികുമതോര് സതോര് സസതോഗതമതോശയസദിച  ,   വദിവദിധ 

കലതോമത്സരങ്ങള് നടന  .  വദിജയദികള്കട സമ്മതോനയ നലകദി 

ആദരദിച  .

   റപ്രരംചനറ്റ് ദഡിനരം                                                          
ഹദിന്ദദി ക്ലബദിന്യറ ആഭദിമുഖഖത്തദില തപ്രയചന്ദട ജയനദി 

ആതഘതോഷദിച  .   അതദിതനതോടനുബനദിച്ചട പ്രബനരചനതോ 

മത്സരയ  ,   കസദിസട മത്സരയ എനദിവ നടത്തദി  .   വദിജയദികള്കട 

സമ്മതോനയ നലകുകയുയ യചയ   ,  അകതോദമദിക മതോസര് പതോന് 

ലഡിറ്റഡില്കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ്        ഗവ ജഡി വഡി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് ഇരവഡിപുരരം                                                                                         
20



                                            ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന് 2018-19

അനുസരദിച്ചട ഹദിന്ദദിയദില കുടദികള്കട 
ആശയവദിനദിമയതശഷദി ഉണതോകദിയയടുകക എന 

ലകഖതത്തതോയട ഹദിന്ദദി തകതോര്ണര് സജജീകരദിച  .

WORLD CONSERVATION DAY

                നപചതു വദദഖ്യചലയങ്ങൾ ഹരെദത വദദഖ്യചലയങ്ങളചകദ
      മചറക എന ലകഖ്യഘതചനട നപചതു വദദഖ്യചഭഖ്യചസ വകുപ്പസ്

   സനഘടദപ്പദകന ഹരെദഘതചത്സവ പരെദപചടദയുനട4  ാ ഉത്സവമചയ
     ഘലചക പ്രകതദ സനരെകണ ദദനചചരെണന G V H S S   ൽ

ആചരെദകകയുണചയദ.     ഇതദനന്റെ ഭചഗമചയദ സൾ അസനബദയദൽ
പ്രസനഗമുണചയദരന.    കുടദകൾ പ്രചഘദശദക പ്രശങ്ങൾ

   മുൻനദർതദ പ്രകതദയുനട സനലദതചവസ്ഥനയ
  കചതസകദഘകണതദനന്റെ ആവശഖ്യകത
   ഘബചധഖ്യനപ്പടുതനതദനുതകുന തരെതദലള്ള ചചർട്ടുകൾ

പ്രദർശദപ്പദച.  ഘശഷന'  സഹതദനനചര കറദഘവപ്പസ്'   എന ഘപരെദൽ
  കറദഘവപ്പദൻ തതകൾ തകമചറദ.    സളദനല ഏറവന പ്രചയന നചന
     വകമചയ അരെയചലദനന മുതശദ മരെമചയദ അനഗദകരെദചസ്

 നപചനചടയണദയദചസ് ആദരെദച.    ഘശഷന കുടദകൾ ശവീ
  സഗതകുമചരെദ ടവീചരെറുനട'   ഒര തത നടചന', ഒരപചടd 

പദനനയുന,     ഇ ഞദകചടസ് ബചലചനനന്റെ ഇനദ വരനനചര
   തലമുറയസ് എനവീ ഗചനങ്ങൾ ആലപദച.   കദളദകൾകസ് കുളദകചനുന

    കുടദകചനുമചയദ മൺപചതങ്ങളദലന പചളയദലന നവള്ളന
നവച.    മുതുമുതശദനയ വണങ്ങദ പരെദപചടദ അവസചനദപ്പദച.
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 അധദ്യമാപകൈദഡിനരം -നസപറ്റ്റ്റരംബര്    5                                                

യസപടറ്റയബര് 5 അധഖതോപക ദദിനമതോയദി ആതഘതോഷദിച. 

കുടദികള് ഗുരുവന്ദനയ നടത്തദി .യസ്പെഷഖല അസയബദി കൂടദി

.കുടദികള് വദിവദിധ ക്ലതോസുകളദില ക്ലതോയസടുത

.അധഖതോപകദദിന പ്രതോധതോനഖയത്തകറദിച്ചട പ്രസകദിയയ 

കുറദിചയ ചര്ച്ചകള് സയഘടദിപ്പെദിച.

ററമാഡറ്റ് സുരക്ഷ  സറനശരം                           
      ഘറചഡസ് സരെക സഘനശവമചയദ കനഖ്യചകുമചരെദയദൽ
  നദനന കചശവീരെദഘലകസ് യചതനചയന,   ശവീ സബഹണഖ്യ
      ഘകരെള ഘസ്റ്ററസ് ഭചരെതസ് ഇരെവദപുരെന തടചമല യണദറദനന്റെ

    ഘനതതകതദൽ സൾ അങണതദൽ ഊഷളമചയ
  സകവീകരെണന നൽകദ.    ഘറചഡസ് സരെകനയ കുറദചസ്

   നപചതുസമൂഹതദനസ് ഉപകചരെപ്രദമചയ രെവീതദയദൽ
 ഘബചധവൽകരെണസഘനശവന നൽകദ.   അഘദഹന യചത

തുടർന.        ചടങ്ങദൽ എസസ് ജദ ജദലച നസകടറദ ശവീ
   അഘസചസദഘയഷൻ നസകടറദ ശവീ നമയദൻസസ്,   ലവീഡർ

വദനവീത,  മറസ് അധഖ്യചപകർ,   കുടദകൾ എനദവർ
സനബനദച.    ചടങ്ങദൽ യചതകചരെചയ കുടദകൾകചയദ

  റദഫകർ വദതരെണന നചയ.
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ഗമാനഡിജയനഡി റഫമാറടമാ എകഡിബഡിഷന്                   

                 ഇനഗവീഷസ്-    ഘസചഷഖ്യൽ സയൻസസ് ക്ലബകളനട
 ആഭദമുഖഖ്യതദൽ10- 10- 2018   നസ് ഗചനദജയനദ

   ഘഫചഘടച എകദബദഷൻ ഉദസ്ഘചടനന നചയ.  ക്ലചസസ് ടവീചറുനട
    ഘനതതകതദൽ കുടദകൾ പ്രദർശനന കണ.  ഗചനദജദയുനട

ജവീവദതത്തദിയല    വദവദധ ഘമഖലകൾ ഉൾനകചളന

    ഘഫചഘടചയുന ഗചനദജദയുനട ജവീവദത സഘനശന
    വദളദഘചചതുന ചദതങ്ങൾ എനദവ പ്രദർശനതദനസ്

 ആകർഷണമചയദരന.

         

           ഇനഗവീഷസ് ടവീചർ സുലഭ ടജീച്ചറുയ മദിനദി ടജീച്ചറുയ 
തസതോഷഖലസയന്സട അധഖതോപദികമതോരതോയ ശജീമതദി ഷജീജതോ 

കുമതോരദി ,ശജീമതദി കഷലജ, യു.പദി വദിഭതോഗത്തദിയല ഗതോയതദി

ടജീച്ചര് ,എല.പദി വദിഭതോഗത്തദിയല ദജീപദി ടജീച്ചര് എനദിവര് 

എകദിബദിഷനട തനതൃതസയ നലകദി. ഉച്ചയ്ക്കുതശഷയ സ്കൂള് 
ഗ്രനൗണട വദിവദിധ തസതോണുകളതോയദി കുടദികള് വൃത്തദിയതോകയുയ

യചയ.
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ദദൈവതത്തെ കണ്ട നനിമനിഷഷ
                 പപ്രായമപ്രായ അമ്മതയ കപ്രാണപ്രാൻ മക്കളഷ മകളഷ 
അമമരനിക്കയനിൽനനിന്നു വന്നതനിതന്റെ 
സമനപ്രാഷത്തെനിലപ്രായനിരുന്നു ആ അമ്മുമ്മ. ഒരു വലനിയ 
വവീടനിൽ ഒറ്റക്കപ്രായനിരുന്നു ഇത്രയഷ നപ്രാൾ. ദൈനിവസവഷ 
അതുവഴനി വരുന്ന മവീൻകപ്രാരനി മമരനി മപ്രാത്രമമ ആ 
വവീടനിനുളനിൽ കയറനിയനിരുന്നുള. ദൈനിവസവഷ മമരനിക്കക്ക് 
പഭപ്രാതഭക്ഷണഷ ആ അമ്മ നൽകനിയനിരുന്നു .അത്രയഷ 
മസ്നേഹമപ്രായനിരുന്നു മമരനിമയപ്രാടക്ക്. അന്നുഷ പഭപ്രാതഭക്ഷണഷ 
അമ്മ മമരനിക്കക്ക് തകപ്രാടുത. ഇതു കണ്ട മകൾ, മമരനി 
മപപ്രായതനിനുമശേഷഷ അമ്മതയ ഒരുപപ്രാടക്ക് വഴക്കുപറഞ. 
"എനനിനപ്രാണക്ക് അമമ്മ ഇവതരതയപ്രാതക്ക വവീടനിനകത്തെനിരുത്തെനി
ആഹപ്രാരഷ തകപ്രാടുക്കുന്നതക്ക്?".
അമപപ്രാൾ അമ്മ ഒന്നുഷ പറഞനില. രണ്ടുദൈനിവസഷ കഴനിഞക്ക് 
മകളഷ മക്കളഷ അമമരനിക്കയനിമലക്കക്ക് തനിരനിചക്ക് മപപ്രായനി. 
ഒരുമപ്രാസത്തെനിനുമശേഷഷ അവനിതട തവളതപപ്രാക്കഷ ഉണ്ടപ്രായനി 
മറ്റുളവരുതട വവീടുമപപ്രാതല അമ്മയതട വവീടനിലഷ തവളഷ 
കയറപ്രാൻ തുടങനി. മകൾ അമമരനിക്കയനിൽനനിന്നുഷ മഫപ്രാൺ 
തചെയ്യുന്നുണ്ടക്ക്. എങതനതയങനിലഷ അമ്മ രക്ഷതപട. പമക്ഷ
അമപപ്രാമഴക്കുഷ തവളഷ തപപ്രാങനിതടങനി. അമ്മയക്ക്  
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മനസനിലപ്രായനി, ഇനനി തതന്നയപ്രാര്ക്കുഷ രക്ഷനിക്കപ്രാൻ പറ്റനില; 
ദദൈവത്തെനിനലപ്രാതത. 
       അമ്മ മനതര പൂജപ്രാമുറനിയനിൽ മപപ്രായനി. ദദൈവമത്തെപ്രാടക്ക് 
പപ്രാര്ത്ഥന തുടങനി. എതന്ന രക്ഷതപടുത ദദൈവമമ....... 
തവളഷ ആ അമ്മയതട കഴുത്തെനിനക്ക്തപപ്രാക്കത്തെനിമലക്കക്ക് 
വന്നുതകപ്രാണ്ടനിരുന്നു. അമ്മ പപ്രാര്ത്ഥന നനിര്ത്തെനിയനില . ഇനനി
മരണഷ തതന്ന  . അമപപ്രാഴപ്രാണക്ക് അത്ഭുതഷ എന്നക്ക് 
പറയതട, തതന്റെ മതപ്രാളനിൽ ആമരപ്രാ ദകതവച. " വപ്രാ 
അമമ്മ, ഞപ്രാൻ മബപ്രാടനിൽ തകപ്രാണ്ടുമപപ്രാകപ്രാഷ" അമ്മയക്ക്  
വനിശേശ്വസനിക്കപ്രാൻ പറ്റനിയനില. "കുമഞ നവീ എങതന അറനിഞ
ഈ വവീടനിൽ ഞപ്രാൻ ഉതണ്ടന്നക്ക്? " അവര് അത്ഭുതമത്തെപ്രാതട 
അവമനപ്രാടക്ക് മചെപ്രാദൈനിച . എതന്റെ അമ്മ എന്നുഷ ഇവനിതട മവീൻ
വനിൽക്കപ്രാൻ വരുഷ,മമരനി എന്നപ്രാണക്ക് അമ്മയതട മപരക്ക്". 
അവൻ മറുപടനി നൽകനി" എതന്റെ മമരനിയതട മകനപ്രാമണപ്രാ 
നവീ ?........!"

Krishna anilkumar
V B
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പ്രളയദുരനന
പ്രളയതത്തെ നമ്മള

നനരരിടരിരുന...

പ്രളയന നലലോകമലോതക

പടര്ന....

         നമ്മുതട നകരളന

മുങരിമറഞ... 

      നകരളന മുഴുവന് തഞെടരിവരിറച....

     നമ്മുതട നലോടരിതല കൃഷരിയരിടങതളലലോന..

പ്രളയന തകലോണണ്ട് നലോശനഷന വരിതച....

പ്രളയത്തെരില് തപട നമ്മതള രകരികലോന്..

പലോവന മ  തത്സ്യതത്തെലോഴരിലലോളരികള തതന

ഇറങരി.............

                                          നലോദരിര്ഷ എന്    ,    IX D      
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മഴവഡിലറ്റ്

         മമാനത്തുണണമാരു മഴവഡിലറ്റ്

        കൈമാണമാന് നണലമാരു മഴവഡിലറ്റ്

        ഒന്നു ണതമാടടട്ടേ മഴവഡിടല                                   
ഒന്നുവരമാടമമാ മഴവഡിടല                  
അരഡികൈഡില് വനമാല് മമായരുടത

"റ" ടപമാണലമാരു മഴവഡിലറ്റ്

 ഏഴു നഡിറതഡില് മഴവഡിലറ്റ്

  മഴ...മഴ...മഴ...മഴ...മഴവഡിലറ്റ്.

                                         
saidali.T.S

                                                II A
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ശമാസ്ത്രഗടവഷണതഡില്  കൂട്ടേമായ്മയുണട  വഡിജയരം          

          ശശാസ്ത്രഗവവേഷണരരംഗതത്ത്  ഏററെ  അത്ഭുതങ്ങള
നടന്നുറകശാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന്ന കശാലഘട്ടമശാണത്ത് ഇതത്ത്  .കൂട്ടശായരം രശാജജ-വദേശ-ഭശാ ഷശാ
വഭദേമണ്ടിലശാറതയരം നടന്നുറകശാണണ്ടിരണ്ടിക്കുന്ന ഒവട്ടററെ ഗവവേഷണ കൂട്ടശായ്മകളുറട
ശ്രമഫലമശായണ്ടി ഏററെ നമ്മള മുവന്നശാട്ടത്ത് വപശായണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നു. 20-ാം നൂറശാണണ്ടില
ശശാസ്ത്ര രരംഗത്തുണശായ ശ്രവദ്ധേയമശായ സണ്ടിദ്ധേശാന്തമശായണ്ടിരുന്നു ആലബര്ട്ടത്ത്
ഐന്സസ്റ്റീറന്റെ  (ആവപകണ്ടികതശാ  സണ്ടിദ്ധേശാന്തരം  )  സൂരജന്  ഉളറപ്പെറടയള
നകത്രങ്ങളണ്ടില  നണ്ടിന്നുള  ഊര്ജരം,  ആറരംവബശാരംബത്ത്,  ഹഹൈ    ഡ്രജന്
വബശാരംബത്ത് എന്നണ്ടിവേയറടറയലശാരം ഊര്ജ വസശാതസ്സുകള തുടങ്ങണ്ടിയവേ ഈ
സണ്ടിദ്ധേശാന്തതണ്ടിറന്റെ റവേളണ്ടിച്ചതണ്ടില റതളണ്ടിയണ്ടിക്കറപ്പെട. ഭഭൗതണ്ടിക ശശാസ്ത്രതണ്ടിറല
ഏറവരം  മവനശാഹൈരവരം  ഭശാവേനശാത്മകവമശായ  സണ്ടിദ്ധേശാന്തമശാണണ്ടിറതന്നത്ത്
വേണ്ടിവശഷണ്ടിപ്പെണ്ടിക്കറപ്പെടുവമശാഴരം അതണ്ടില ഉളറപ്പെട്ടണ്ടിരണ്ടിക്കുന്ന ഗുരുതത്വ തരരംഗങ്ങള
വേണ്ടികണ്ടിരണങ്ങളുറട  അദൃശജസശാന്നണ്ടിദ്ധേജരം  റതളണ്ടിയണ്ടിക്കറപ്പെടശാറത
അവേവശഷണ്ടിക്കുകയശായണ്ടിരുന്നു.
           

2015 റസപത്ത്റരംബര്14-നത്ത്  ഗുരുതത്വതരരംഗങ്ങളുറട  സശാന്നണ്ടിദ്ധേജരം
ആദേജമശായണ്ടി  വരഖറപ്പെടുതശാന്  സശാധണ്ടിച്ചതത്ത്   ഈ  വേണ്ടിഷയതണ്ടിലുണശായ
ഏറവരം  വേലണ്ടിയമുവന്നറ  മശായണ്ടിരുന്നു.  സമസ്റ്റീപകശാലതത്ത്
ഭഭൗതണ്ടികശശാസ്ത്രതണ്ടിലുണശായ സുപ്രധശാന കറണതലശായണ്ടിരുന്നു ഇതത്ത്. 2017-
ല  ഭഭൗതണ്ടികശശാസ്ത്രതണ്ടിറല  വനശാബല  സമ്മശാനരം  ഈ  ഗുരുതത്വതരരംഗ
പരസ്റ്റീകണങ്ങളക്കശായണ്ടിരുന്നു.  വലസര് ഇന്ഫര്വമശാമസ്റ്റീറര് ഗശാവേണ്ടിവറഷണല
വവേവേത്ത്ഒബ്സര്വവേററെണ്ടി  എന്ന ഭസ്റ്റീമന് പരസ്റ്റീകണവകനരം ഉപവയശാഗണ്ടിച്ചത്ത്  വേണ്ടിവേണ്ടിധ
രശാജജങ്ങളണ്ടില  നണ്ടിന്നുളള  ശശാസ്ത്രജ്ഞരുറട  കൂട്ടശായ്മയറട  വേണ്ടിജയമശായണ്ടിരുന്നു
ഇതത്ത്.ഹറെനര്വേസ്റ്റീസത്ത്,കണ്ടിപത്ത്.എസത്ത്.വതശാണ,ബശാരണ്ടിബശാരണ്ടി ഷത്ത്എന്നസ്റ്റീ
അവമരണ്ടിക്കന്ശശാസ്ത്രജ്ഞന്മശാര്ക്കശായണ്ടിരുന്നു2017-റല
ഭഭൗതണ്ടികശശാസ്ത്രതണ്ടിറല വനശാബല സമ്മശാനരം,  ഗുരുതത്വതരരംഗങ്ങളുറട കണ
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പണ്ടിടണ്ടിതതണ്ടിനത്ത് ലഭണ്ടിച്ചതത്ത്.

                

ഏതശാനരം  ചണ്ടില  ഒബ്സര്വവേററെണ്ടികളണ്ടില  മശാത്രരം  പതണ്ടിയന്ന
അദൃശജ   വറെഡണ്ടിവയഷനകറളക്കുറെണ്ടിച്ചത്ത് കഭൗതുകപൂര്ണ്ണമശായ പഠനരം നടതണ്ടി
ഇവേറയ  കറണതശാനശാവറമന്ന  ഉറെച്ച  വേണ്ടിശത്വശാസമുളവേരശായണ്ടിരുന്നു  ആ
ശശാസ്ത്ര ജ്ഞര്.  ആദേജ  ഘട്ടങ്ങളണ്ടില  പരശാജയരം  വനരണ്ടിറട്ടങണ്ടിലുരം  2004  ല
ആരരംഭണ്ടിച്ച രണശാരം ഘട്ടതണ്ടില വേണ്ടിജയരം ഹകവേരച.  നമ്മുറട സമസ്റ്റീപത്തുള
സൂരജറന്റെ  30  മടങ്ങണ്ടിവലററെ  ഭശാരമുള  മരണ്ടിച്ച  നകത്രങ്ങള
തവമശാഗര്തങ്ങള  കൂടണ്ടിവച്ചര്ന്നതുവേഴണ്ടി  രൂപറപ്പെട്ടതശാണത്ത്  ഈ
തരരംഗങ്ങറളന്നത്ത് സരംശയമവനജ റതളണ്ടിയണ്ടിക്കറപ്പെട.1.3 ബണ്ടിലജണ വേര് ഷങ്ങള
സഞ്ചരണ്ടിച്ചശാണത്ത്  ഈ  തരരംഗങ്ങള  ഹലവഗശായണ്ടിറല  ഡണ്ടിറക്ടറുകളണ്ടില
എതണ്ടിയതത്ത്.പ്രപ ഞ്ചതണ്ടില  വകശാടണ്ടിക്കണക്കണ്ടിനത്ത്  തവമശാഗര്തങ്ങള
ഉളളതശായണ്ടി വേണ്ടിശത്വസണ്ടിക്കറപ്പെടുന്നു.2017  ആഗസണ്ടിലടക്കരം   മൂന്നുതവേണകൂടണ്ടി
ഈഗുരുതത്വതരരംഗങ്ങളുറടസശാന്നണ്ടിദ്ധേജരംവരഖറപ്പെടുത്തുകയണശായണ്ടി
.ഐന്സസ്റ്റീറന്റെ  ആവപകണ്ടികതശാ  സണ്ടിദ്ധേശാന്തരം  ഒരണ്ടിക്കലക്കൂടണ്ടി
റതളണ്ടിയണ്ടിക്കറപ്പെടറവേന്നു  മശാത്രമല  തവമശാഗര്തങ്ങളുറട  [black
holes]സശാന്നണ്ടിദ്ധേജരം  വനരണ്ടിട  വബശാദ്ധേജപ്പെട.  ഹശശവേദേശയണ്ടിലുളള
പ്രപഞ്ചതണ്ടിറന്റെ  അവേസ്ഥറയക്കുറെണ്ടിച്ചത്ത്  പഠണ്ടിക്കശാന്  മഹൈശാവേണ്ടിവസശാടന
സമയതത്ത്  രൂപറപ്പെട്ട  ഗുരുതത്വതരരംഗങ്ങള  സഹൈശായകമശാകുറമന്നത്ത്
കരുതറപ്പെടുന്നു.പ്രപഞ്ചറതക്കുറെണ്ടിചളള  മനഷജറന്റെ  പരണ്ടിമണ്ടിതമശായ
അറെണ്ടിവകറള  വേണ്ടിപുലറപ്പെടുതശാന്  ഗുരുതത്വതരരംഗങ്ങളുറട  കണപണ്ടിടണ്ടിതരം
സഹൈശായകമശാകുറമന്നത്ത്കരുതറപ്പെടുന്നു.
   

BINDHU P.L
HSA( P.S)
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  -WIFS programme  എനന്തിനന  ?

എനന്താണന    ? ''    WIFS programme weekly iron folic acid
'' supplimentation എനന്താണന ഇതന്തിനന്റെ പപൂര്ണ- 

രരുപപ.എനന്താണന ഈ പദ്ധതന്തിയരുനടെ ഉദദ്ദേശശപ? ഇതന സപൂളരുകളന്തില് 
നടെപന്തിലന്താകന്തിയതന്തിനന്റെ അവശശകതനയനന്താണന?
ഈ പദ്ധതന്തിയരുനടെ പന്താധന്താനശനത്തെകരുറന്തിചന നമരുനകന്താനന 
മനസന്തിലന്താകന്താപ..

                           കകൗമന്താരകന്താരന്തായ അണ്കരുടന്തികളന്തിലരുപ 
നപണ്കരുടന്തികളന്തിലരുപ കണരുവരന്താറരുള്ള ഒരരു ഗരുരരുതരമന്തായ 
പശ്നമന്താണന അനനീമന്തിയ (വന്തിളര്ച). ഇതന്തിനരുള്ള  കന്താരണ ങ്ങളന്തില് 
ഒനന്താണന  ശരനീരത്തെന്തിനല ഇരരുമന്തിനന്റെ അഭന്താവപ. ഇതന്തിനരുള്ള 
പരന്തിഹന്താരമന്താര്ഗങ്ങളന്താണന ഇരരുമന അടെങ്ങന്തിയ ഭകശവസരുകള് 
കഴന്തികരുക ,അയണ്ഗരുളന്തികകള് കഴന്തികരുക എനവ.

                       കകൗമന്താരപന്തായകന്താരന്തില് കണരുവരരുന 
അനനീമന്തിയ (വന്തിളര്ച) തടെയരുനതന്തിനന്തായന്തി ആദരന്താഗശവകരുപന 
ആരപഭന്തിച  പദ്ധതന്തിയന്താണന  . WIFS programme ഈ 
പദ്ധതന്തിയരുനടെ ഭന്താഗമന്തായന്തി 6 മരുതല് 12ാം കന്താസന വനരയരുള്ള 
കരുടന്തികള്കന്തായന്തി ആഴനചയന്തില് എലന്താ തന്തിങ്കളന്താഴനചകളന്തിലരുപ ഒന്താദരന്താ 
അയണ്ഗരുളന്തിക വനീതപ നല്കന്തി വരരുനരു. ഇതരുവഴന്തി ഒരരു 
പരന്തിധന്തിവനര അനനീമന്തിയ (വന്തിളര്ച) നമരുകന തടെയന്താന് സന്താധന്തികരുപ. 
അതന്തിനന്താല് ഈ പദ്ധതന്തിയരുനടെ പന്താധന്താനശപ മനസന്തിലന്താകന്തി 
എലന്താവരരുപ നന്തിര്ബന്ധമന്തായരുപ ഈ പദ്ധതന്തിയന്തില് പങ്കന 
നകന്താള്ളണനമനന അഭശര്തന്തികരുനരു...

                                              സസിന്ധു കക.
                                                            എചച്ച് എസച്ച് എ
                                                        (നനാചച്യുറല് സയന്സച്ച്)
                                                      കഹെല്തച്ച് ക്ലബച്ച് കണ്വവീനര
                                                          ജസി വസി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് 



  

  തതിരനനനോടട
         (നഫനോനടനോ ഗഗനോലറതി)



































INNOVATION IN EDUCATION

Innovation in education means doing what's best for all 

students. The biggest challenge for any teacher is capturing each student's 

attention and conveying ideas effectively enough to create a lasting 

impression. As a teacher to tackle this challenge effectively,we should 

implement innovative ideas that make the classroom experience much 

more lovable for our students. We have to give them lots that will make 

them productive in their future carrer. The dynamics between a teacher and

students define the essence of a classroom.

 Innovation in the classroom

Education in the foundation of our economy. What we learn in 

school determines who we become as individuals and our success through 

out our lives. It informs how we solve problems? how we work with 

others? and how we look at the world around us? In today's innovation 

economy education becomes even more important for developing the next 

generation of innovators and creative thinkers.

Our great Education Protection mission (“pothuvidyabhysa 

Samrakshna yajnam”) is an effective steps in the field of innovation . At 

aims to make Kerala, a fully digitalised state in education sector. The 

Government would facilitate necessary physical, academic and digital 

contents which are required for implementing this programme. Now we 

can remember the words of the great poet William Butler Yeats-  

“Education should not be the filling of a pail

but the lighting of a fire”

The innovative teaching methods ignites a person for learning 

and provides students with the tools that need to succeed in the innovation 

economy.

Sulabha S

HSA English



ചവിത്രശലഭസം

   ഒരു പൂകനക്കാടത്തസില പുറകസിലക്കായസി ഒരു വന്നീടുണക്കായസിരുന.  ആ

വന്നീടസില ഒരു അമയഷം ഒരു റപൺകുടസിയഷം തക്കാമസസിചസിരുന  .ആ
റപൺകുടസി  സസൗനരരത്തസില  മക്കാത്രഷം  ശ്രദ്ധസിക്കുനവളക്കായസിരുന

.അതുറകക്കാണ്ടുതറന അമയജ ഒരു സഹക്കായവഷം റചയ്തു റകക്കാടുകസില .

അമ ഒരു ദസിവസഷം പറഞ്ഞു "നന്നീ കപക്കായസി കുറച പൂപറസിചജ റകക്കാണജ

വക്കാ  ."  ആദരറമക്കാനമടസിച  എങ്കസിലഷം  പസിനന്നീടവൾകപക്കാകക്കാൻ

തയക്കാറക്കായസി.

അവസിറട  അവൾ  സുനരസികളക്കായ  ഒരുപക്കാടജ  ചസിത്രശലഭങ്ങറള

കണ്ടു  .അതസില വരതരസ്തമക്കായ ഒത്തസിരസി ചസിത്രശലഭങ്ങറള അവൾ

കണ്ടുപസിടസിച  .അകപക്കാളതക്കാ  അതസിസുനരസിയക്കായ  ഒരു  ചസിത്രശലഭഷം

പറനവരുന.  ചസിത്രശലഭഷം  അവളുറട  അടുതള്ള പൂവസില കതൻ

നുകരക്കാൻ  വന  .  അവൾ  ചസിത്രശലഭകത്തക്കാടു  കചക്കാദസിച

"ചസിത്രശലഭകമ നസിനകജ ഇത്രയഷം സസൗനരരഷം എവസിറട നസിനമക്കാണജ

കസിടസിയതജ?" ശലഭഷംഷംപറഞ്ഞു "ഞങ്ങളുറട കലക്കാകത്തജ ഒരു മക്കാനസിക

കുളമുണജ  ."  "മക്കാനസിക  കുളകമക്കാ..!?"അവൾ  അത്ഭുതകത്തക്കാറട

കചക്കാദസിച . "അകത മക്കാനസിക കുളഷം .അതസില ഒരു തവണ കുളസിചക്കാല

അതസി  സുനരസിയക്കായസിമക്കാറക്കാഷം.”   "അതകയക്കാ  ?”  അവളുറട

ആകക്കാഷംഷഒനകൂടസി  വർദ്ധസിച.ശവഭഷം  തുടർന  -  "പകക  ഒരു

പ്രശ്നമുണജ  രണക്കാമതജ  മുങ്ങസിയക്കാല  അപകടമക്കാണജ.  "  "എനജ

അപകടഷം ?" അവളക്കാരക്കാഞ്ഞു. "അറതനസികജ അറസിയസില, ഞങ്ങളുറട

നസിടസിലക്കാരുഷം  അങ്ങറന  റചയ്തസിടസില."  ശലഭഷം  മറുപടസി  പറഞ്ഞു.

"എറന കൂടസി  അകങ്ങക്കാടജ  റകക്കാണജ കപക്കാകക്കാകമക്കാ"  എന അവൾ



കചക്കാദസിച.

   

"  റകക്കാണ്ടുകപക്കാകക്കാഷം  ,  പകക ഞക്കാൻ
പറഞ്ഞതജ 

മറകരുതജ  ."  ചസിത്രശലഭഷം   ഒനകൂടസി

ഓർമറപടുത്തസി.  അവർ  അതത്ര

കക്കാരരമക്കാകസിയസില  .  അവർ  അകങ്ങക്കാടജ

യക്കാത്രയക്കായജ.   അവസിറട  അവൾ

മകനക്കാഹരമക്കായ ആ മക്കാത്രസികകുളഷംകണ്ടു.

അതസില  ഇറങ്ങസി  ഒരു  തവണ  മുങ്ങസി

നസിവർന.  അവൾകജ  വസിശദ്വേസസികക്കാൻ

കഴസിഞ്ഞസില.  അവളുറട  സസൗനരരഷം  ഇരടസിച.

അകപക്കാളവൾറകക്കാരക്കാഗ്രഹഷം  ഒനകൂടസി  മുങ്ങസിനസിവരണറമനജ

.അതരക്കാഗ്രഹഷം  കക്കാരണഷം  അവൾ  ഒനകുടസി  മുങ്ങസി.  അവൾ  ഒരു

സുനരസിയക്കായ മതരമക്കായസി .

 കൃഷക്കാഅനസിലകുമക്കാർ

V B



                                                                     BIOLOGY  

                                                                    

                                                               

                                                                 പ്രകകാശസസംശശ്ലേഷണസം 

                                         (PHOTOSYNTHESIS)

 

ജയകുമമാരര.ബര.കക

                                                                                       HSA (N.S)           

    )

           

 ഈ ഭൂമമിയമില് സര്വ്വ ജജീവജകാലങ്ങളുടടെയസം ജജീവന് നമിലനമിര്ത്തുന്ന ഒര

 പ്രധകാന പ്രവര്ത്തനമകാണണ് പ്രകകാശസസംശശ്ലേഷണസം . സസസ്യങ്ങളമില്

ആഹകാര  നമിര്മകാണസം നടെക്കുന്നതണ് ഈ രകാസപ്രവര്ത്തനത്തമിലൂടടെയകാണണ്.

Glucose+ O2 ഉണകാകുന.

                            സൂരസ്യപ്രകകാശസം

ie.6CO2+6H2O----------------> 6O2+C6H12O6  ( Hexose sugar Glucose)

                              സസസ്യങ്ങള

ഹരമിതസസസ്യങ്ങളമില് സൂരസ്യപ്രകകാശസം,ഹരമിതകസം എന്നമിവയടടെ

സകാന്നമിധസ്യത്തമില് ജലസം,കകാര്ബണ്ഡഡൈഒകാഡകണ്ഡൈണ് എന്നമിവടയ കൂടമി

ശച്ചേര്ത്തണ് ഗ്ലൂശകകാസണ് നമിര്മമിക്കുന. 

           സൂരസ്യപ്രകകാശസം പച്ചേമിലകളമില് പതമിക്കുകയസം മണമില് നമിന്നണ് ജലസം
ശവരകളമിലൂടടെ ഇലകളമില് എത്തുകയസം ടചെയകാല് ഉടെടനതടന്ന

ആഹകാരമുണകാകകാനകായമി പ്രക്രതമിയടടെ ഈ അടുകള

പ്രവര്ത്തനനമിരതമകാകുസം. ഇതമിനകാവശസ്യമകായ ജലസം ടകകാണ്ടു വരന്നതമിനണ്
കകാര്ബണ്ഡഡൈഒകാഡകണ്ഡൈമിടന സസജീകരമിക്കുന്നതമിനസം ഒകാകമിജടന

പുറശത്തകണ് വമിടുന്നതമിനമകായമി ഇലകളമില് നമിരവധമി കുഴലുകളുണണ് .
ഇലയടടെ ശകകാശങ്ങളമിലകായമി ഒഴുകമിനടെക്കുന്ന ബടണകാകസ്യതമിയമിയമിലുള

പച്ചേനമിറമുള കണങ്ങളകാണണ് ശകകാശറകാപകാസ്റ്റുകള അഥവകാ

ഹരമിതകണങ്ങള. ശകകാശറകാപകാസമിടല ശകകാശറകാഫമിലമിടന്റെ അഥവകാ

ഹരമിതകണത്തമിടന്റെ തന്മകാത്രകള സൂരസ്യരശമിടയ ആഗമിരണസം ടചെയ്യുന.



ഈ ഊര്ജടത്ത വകായവമിടല കകാര്ബണ്ഡഡൈഓഡകഡൈണ്, ഡഹഡ്രജന്
എന്നമിവയടടെ ആറ്റങ്ങളുമകായമി ശചെര്ന്നകാണണ് ജജീവശലകാകത്തമിനണ്

അതസ്യനകാശപകമിതമകായ ഗ്ലൂശകകാസണ് തന്മകാത്രകളകായമി രപടപ്പെടുന്നതണ്.
സൂരസ്യനമില്നമിനള പ്രകകാശശകാര്ജസം രകാശസകാര്ജമകായമി ഗ്ലൂശകകാസമില്

സസംഭരമികടപ്പെടുന.ഇങ്ങടന സൂരസ്യപ്രകകാശത്തമിടന്റെ സകാന്നമിധസ്യത്തമില്
കകാര്ബണ്ഡഡൈഓഡകഡൈമിശലയസം ജലത്തമിശലയസം ഘടെകങ്ങടള തമമില്

സസംശയകാജമിപ്പെമിച്ചു നടെത്തുന്ന സസംശശ്ലേഷണപ്രക്രമിയകായതമിനകാലകാണണ് ഇതമിടന

പ്രകകാശസസംശശ്ലേഷണസം എന പറയന്നതണ്.
സസസ്യങ്ങള സസംശശ്ലേഷണസം ടചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂശകകാസമില് ഒര ഭകാഗസം അതമിടന്റെ

ജജീവല്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുസം വളര്ച്ചേയയസം ഉപശയകാഗമികടപ്പെടുന.

ബകാകമിയളതണ് മകാസംസസ്യസം,ടകകാഴുപ്പെണ്,അന്നജസം എന്നമിവ ഉളടകകാള്ളുന്ന

ഊര്ജ്ജപകായ്ക്കറ്റുകളകായമി പഴങ്ങളമിലുസം,വമിത്തുകളമിലുസം,കമിഴങ്ങുകളമിലുസം

മറ്റുമകായമി സസംഭരമികടപ്പെടുന.ഈ ഊര്ജ്രപകായ്ക്കറ്റുകളടെങ്ങമിയ
സസസ്യഭകാഗങ്ങടളയകാണണ് എലകാ ജജീവജകാലങ്ങളുസം ആഹകാരത്തമിനകായമി

ആശ്രയമിക്കുന്നതണ്.
പ്രകകാശസസംശശ്ലേഷണസം ജജീവശലകാകത്തമിടന്റെ നമിലനമില്പ്പെമിനകാധകാരമകായ രണ്ടു

വമിവരങ്ങള നല്കുന. ശസസനത്തമിനകാവശസ്യമകായ ഓകമിജനസം ഭകണവസം.

പ്രകകാശസസംശശ്ലേഷണത്തമിടന്റെ രകാസപ്രവര്ത്തനങ്ങടള ഇങ്ങടന

സസംഗ്രഹമികകാസം.

                                      സൂരര്യപ്രകമാശശ

6CO2         +         6H2O  -----------------> 6O2+C6H12O6 +6O2+ഊര്ജസം
കകാര്ബണ്ഡഡൈഒകാഡകണ്ഡൈണ്     ജലസം               കകമാകറമാഫരല്                     കകാര്ശബകാഡഹശഡ്രറ്റണ് (ആഹകാരസം)

(അനരജീകത്തമില് നമിനസം)  ( മണമില് നമിനസം) 

                                                                             

 



കജീരമി 

ഉനകാദത്തമിനസം നകത്രത്തമിനസം 
ഇടെയമിലുശളളകാരൂഞകാലമില്

അങ്ങടന 

മഞ്ജരജീവൃത്തത്തമില് പകായകയകാണണ് ഞകാന് ...

"അല അതു ബകാഹ്മണരടടെ വജീടെല 

ഞകാന് ശപകായതവമിടടെയടല"ന 
പറടഞകാര കജീരമി ചെമിലയമില് നമിന 

ചെമിലയമിടലയ്ക്കണ് ചെകാടെമിപ്പെറയന 
അശങ്ങയറ്റമമിശങ്ങയറ്റടമന ചെകാടെമിപ്പെറയന 

അവര്കണ് ഭകണസം ശപകാടല ജകാതമിയമനസ്യടമന 
പശക മനഷസ്യ മനസ്സുകള സസയസം പകുത്ത 

ദുരനകകാലത്തമിലവരടടെ നനടയന് പകുതമിടയ 

സസര്ണമകാകമിടയന്നറമിയക '..?

ആഹകാ അങ്ങടനശയകാ ?
ചെരമിത്രത്തമിലൂടടെ അങ്ങടന ആടുകയകാണണ് ഞകാന് 

ആടുന്ന വരമികളമില് അശബകാധസ്മൃതമി 
മുടയമിടകാട്ടുന ടചെറുശശ്ശേരമി 

കകാലനകാഗടത്തശയകാര്മമിപ്പെമിചു ടകകാണണ്  
വജീഴകാടത ശനകാക്കൂ എടന്നഴുത്തച്ചേന് 

ഈണമമിട്ടു മലയകാളസം കൂടടെയണണ് ..
മലമുകളമില് തമമിഴമിടന്റെ തമിരയമിളകസം 
വമിനസ്യടന ഉണര്ത്തരടതന്നഗസസ്യന് 

മലമുകളമില് ദമിക്കുടതറ്റമിയ ശരണുക .

മൂന ശലകാകവസം ടപകായണ്ശപ്പെകായ,

മുത്തുക്കുടെ നഷ്ടടപ്പെട മഹകാബലമി 
അഗസസ്യടന്റെ ഉദരത്തമില് ലയമിച്ചേ ഉലൂപമി
കുടെല് മകാല പുറത്തു ഞകാത്തമിയ ഹമിരണസ്യ

കശമിപു 
കണ്ണുടപകാടമിയ ശുക്രകാചെകാരസ്യര് 
മരസം മുറമിക്കുന്ന പരശുരകാമന് 
ഒളമികണമിട്ടു ടകകാണകാടരശയകാ

വമിവരമറമിയമിക്കുന പ്രഹകാദന് 
തകാമരടപ്പെകായ്കയമില് മുതലപമിടെമിടച്ചേകാരകാന 
തുമമി ശപകാകമിയകാടരശയകാ പ്രകാര്ഥമിക്കുന 

'ഉന്തുന്തു' പറഞ്ഞു ടകകാണകായസംതരന സൂരസ്യന് 



കകാടമിലുശപകമികടപ്പെടടകാര പൂര്ണ ഗര്ഭമിണമി 
ഒര പമിതകാവമിടന കടണടുക്കുശമകാള 
ഒര കവമിത ആദസ്യമകായമി ജനമിക്കുന 
ആകകാശത്തമില് ശമിബമിയടടെ പ്രകാവണ് 

ജജീവമിതകാര്ത്തമി മൂത്തണ് മകടന്റെ 
ടയയൌവനസം കടെസം വകാങ്ങുന്ന യയകാതമി 

വകാര്ധകസ്യസം സസയടമല്ക്കുന്ന പുര. 

വമിരല് മുറമിച്ചു വകാങ്ങുടന്നകാരധസ്യകാപകന് 
ചെരമിത്രടത്ത അപമകാനമിക്കുശമകാള 

വജീണ്ടുസം കവമിത ജനമിക്കുന 
അഞ്ചുശപര് ശഭകാഗമിടച്ചേറമിടഞകാര ടപണണ് 

മഹകായദ്ധത്തമിടന്റെ ശങണ്ഖു മുഴക്കുന. 

അമയടപകമിടച്ചേകാര മകന് 
വമിടെര്ത്തുന്ന ശസ്നേഹശവനല് 

ഹൃദയസം പകുത്തു സുഹ്രത്തമിനണ് നല്കുന്ന വമിമതന് 
ചെക്രവവ്യൂഹത്തമില് നമിന്നണ് ടകകാണണ് രക്തത്തമില് 

'ശദകാഹദസം 'തജീര്ക്കുന്ന പതമിനകാറുകകാരന് 
പടെച്ചേടയണമിഞ്ഞുടകകാണണ് രനമിശദവടന്റെ നകായ്ക്കള 

പഴമിശകട്ടു തളര്ന്ന യധമിഷ്ടണ്ടെമിരന് 
വകാര്ധകസ്യസം സസയടമല്ക്കുന്ന പുര 
ടസയൌഖസ്യങ്ങടളലകാമുരമിടഞരമിഞ്ഞു 

ഭമികകാപകാത്രടമടുക്കുന്ന സമിദ്ധകാര്ത്ഥന് 
അധമികകാരസം എന്ന അച്ഛടനടകകാന

രകാജസ്യരകശയല്ക്കുന്ന അജകാത ശത്രു 
മുറമിശവല്പ്പെമിച്ചേ പുല്ലുകടളലകാസം 
പമിഴുടതറമിയടന്നകാരധസ്യകാപകന് 
ശമില്പ്പെമിയടടെ ഡകടവടമിമകാറ്റമി 

ചുവപ്പെമിടന ടവളുപ്പെകാകമി ഷകാജഹകാന് 
മലടഞ്ചെരമിവമില് നമിനടകകാണണ് ആനകടള 

തകാശഴകണ്  കുത്തമി ശനകാവമിടച്ചേറമിഞ്ഞു 
രസമിക്കുന്ന ഔരസംഗസജീബണ് 

ടപകാടെമിപുരണ രത്നകൂമകാരങ്ങളകരമികമില് 
ചുമച്ചേമിരന തുനന്ന ഡനസകാസം 

അര്ദ്ധ നഗ്നനകാടയകാരകാള ആടുമകായലയന്ന 
നമിരകാഹകാര സത്രങ്ങള 

പുസകങ്ങള തമിനടന്നകാരകാടെണ് 
ഒനടമകാനസം വലമിയ ഒടന്നന ടചെകാലമി 

ശലകാകസം കജീഴടെക്കുന 
നകാമസംനഷ്ടണ്ടെടപ്പെടടകാര മഹകാ മനഷസ്യന് 

ഒര സസതത്രരകാജസ്യത്തമിടന്റെ പമിതകാവകാകുന 
പമിതൃനകാമസം ശപകാലുസം നഷ്ടണ്ടെടപ്പെട മകള 



ആത്മഹതസ്യ ടചെയ്യുന .
ഭയസം ടകകാണണ് നമിലച്ചേ തകമികള 

ചുവന്ന സനസ്യകളുടടെ ടതരവമില് .
മനഷസ്യമകാസത്തമിടന്റെ ഗനസം 

രകാജസ്യധമനമികളുടടെ തജീവണമിയമില് .
മുറമിഞ ലമിസംഗങ്ങളുസം ഹമിന്ദുത്തലകളുസം 

മനഷസ്യ സകാഗരത്തമിന മുകളമില് 
ഒര ടവളുത്ത തല ലണന് 

ലകസ്യമകാകമിപ്പെകച്ചു നജീന്തുന 
ഉപ്പുകടെലമിന നനയ്ക്കകാന് കഴമിയകാത്ത 

രത്നങ്ങള അയകാളുടടെ ഭകാണസം നമിറടയ 
ഉത്തരസം മുടമിക്കുന്ന പൂണൂല് വമിരമിക്കുന്ന 
ചുവന്ന പരവതകാനമി ദകമിണത്തമില് 

ഉത്തരത്തമില് പമിടെയന്ന ഭസ്മമുറമിവകള 
തൃശൂലത്തമില് പൂശത്തകാഴുകുന്ന മലമിനഗസംഗകള 

ഒര രകാഷ്ട്രത്തമിനകാടക വകായ നഷ്ടടപടുന 
മുടെമിമുറമിച്ചുകളഞ യകമി സൂരസ്യടന മറയ്ക്കുന 

ദമിലമിയമില് പകയടടെ വകാകകള പുഷമിച്ചേ 
കരമിസംകകാളമി തന്ചുടുനകാവതമിര്ത്ത രക്തസം 
നമിഗൂഡൈ ടമയൌനസം തകര്ത്ത പുഷകത്തമില് 
ടപ്പെകാലമിയന്ന ടകകാടുസം രകാഷ്ട്രതന്ത്രപുത്രന് 

തലയ്ക്കടെമിശയറ്റു വജീണ ഒര സ്മകാരകസം രകാഷ്ട്രത്തമിടന്റെ 
സമിരകളമിലൂടടെ വമിലപമിച്ചു ടകകാശണകാടെമി നടെക്കുന 

ആരസം ശകളകകാശത്തകാര ടകടമിടെത്തമിടന്റെ വമിലകാപസം 
രകാവകടള സസപ്നരഹമിതമകാക്കുന 

നകാസം തമിരകമിലകാകുന .
മൂത്രടമകാഴമികകാന് ശപകായവരടടെ മകള 

ജനകാധമിപതസ്യടത്ത വമിവകാഹസം കഴമിക്കുന 
ചുവന്ന പതകാകകള ഡദവടത്ത കകാണുന 
ശകാസസം ടമഴുകുതമിരമികളമില് ഉരകമി വജീഴുന 

ശകത്രങ്ങളമില് ശയനപ്രദകമിണസം ടചെയ്യുന 

പളമിമുറ്റങ്ങളമില് ബകാങണ് വമിളമിക്കുന .
കമവ്യൂടറുകളകമിടെയമിലൂടടെ കടെന വന 

ടമയൌസുകടള ഉമവച്ചു ടകകാടണകാര 

കജീരമി ,പകുതമി ശരജീരസം
സസര്ണനമിറമുടളകാര 

കജീരമി...
തടന്റെ പകുതമി ശരജീരസം ശനകാകമി 

വസ്യകാസടന വമിളമിക്കുന .



എടന്റെ മറു പകുതമിയമിശപ്പെകാഴുസം 

സസര്ണമകായമിലശലകാ ....

വസ്യകാസടന്റെ നമര്?

....... ഇശപ്പെകാള നമിലവമിലമിലടത്ര !!!
ചെരമിത്രത്തമിലൂടടെ അങ്ങടന ആടുകയകാണണ് ഞകാന്

ഊഞകാലമില് നമിന്നടെര്ന വജീഴുന്ന ശബകാധസം 
ഇശപ്പെകാള ഞകാന് തകാടഴയസം കജീരമി ഊഞകാലമിലുസം 
സതസ്യമമിടപ്പെകാഴുസം സതസ്യസം ശതടെമി ചെരമിത്രത്തമിടന്റെ 

ഊഞകാലമിലകാടുന ...പുറസം മുഴുവന് സസര്ണമകാകകാന് 
ശവണമി ഞകാനസം എടന്റെ രകാജസ്യവസം കുഞ്ഞുങ്ങശളകാടടെകാപ്പെസം 

ഊഞകാലുകളകണ്പമിറടക അങ്ങടന പകായകയകാണണ് ...

അടുത്ത തകാളത്തമിലകാടമി നജീട്ടുവകാന് വരന്നതകാശരകാരകാള ?

സച്ചേമിദകാനന്ദടന്റെ മലയകാളസം ?

കുരജീപ്പുഴയടടെ അമ മലയകാളസം ?

ചെങ്ങമ്പുഴയടടെ കകാവസ്യനര്ത്തകമി?

പജീയടടെ ലഹരമികണണ് ?

ഡവശലകാപ്പെമിളമിയടടെ കന്നമിടകകായണ് ?

തമിരനല്ലൂരമിടന്റെ കകായല് കണണ് ?

അഴജീശകകാടെമിടന്റെ ശവദകണണ്?

ടക പജീ അപ്പെടന്റെ തടെകാകകണണ് ?

ചുളമികകാടെമിടന്റെ ബുദ്ധകണണ് ?

മകാധവമിക്കുടമിയടടെ പ്രണയകണണ് ?

വമിജയടന്റെ നമിഗൂഡൈകണണ്ണ് ?

ഊഞകാലമില് ഇശപ്പെകാള കജീരമിശയകാടടെകാപ്പെസം 

ദസശയവണ്സമി.... മയടകകാവമിസമിയടടെ 

ഒര കവമിതശയകാടടെകാപ്പെസം ആടുകയകാണണ് ..

“mother your son is marvellously ill 

his heart is on fire 

tell his sisters that their brother 

can not escape from this consuming pyre .......”

കജീരമിയടടെ വകാലമില് നമിന പുളമി ശരകാമങ്ങള 
പമിഴുടതടുത്തണ്  ഒര ചെമിത്രസം വരയ്ക്കകാനള 

തൂലമിക പടെയ്ക്കുകയകാണണ് ഞകാന് ....

അനജീഷണ് .ഡൈമി
                   HSA MALAYALAM



മഴയരല്ല ഭൂമരയരല് കവെള്ളമരല്ല 

മഴയരല്ല ഭൂമരയരല് കവെള്ളമരല്ല .
കവെള്ളമരല്ല ഒരരററ്റ് ദമാഹമടകമാന
ഭൂമരയരല് കവെള്ളശ കരടമാകതെ തെകന
കൃഷരകള് മുഴരവെനശ നശരച്ചുകപമായര

കവെള്ളമരകല്ലങരല് ഭൂമരയരല് കൃഷരയരല്ല .
കവെള്ളവശ ഭക്ഷണവശ ഇല്ലമാകതെ
മനഷര്യജരവെന കപമാലശ അപകടതരല്
മഴവെനമാല് മനഷര്യര്കറ്റ് സകനമാഷശ
മമാനതറ്റ്  ഇരുട്ടുവെവീണകപമാള്

എല്ലമാവെരരലശ സകനമാഷശ നരറഞ്ഞു .
ആ കരരങമാറു കപടന്നു തെകന
കപമായകപള് എന്നുകരട്ടുശ ഭൂമരയരല് മഴ
കവെള്ളശ ദമാഹമടകമാന 
കവെള്ളശ കപന്നുതെകന
ഇനരകയങരലശ പമാഴമാകമാകതെ സൂക്ഷരകറ്റ്

കവെള്ളശ ഭൂമരയുകട സമ്പതറ്റ് .

                                   

                                 വവെഷ്ണവെര .എസറ്റ് .കുമമാര്

                                          7.D  



തതരശശഷതപപ

 

ധനന.എസപ
HSA MALAYALAM

            സസധസരണ എൻൻറ ശഫസൺ സസഭസഷണങൻള
  വവടതൽ ആരസ തടസൻപടതസറതലസതതസണപ.  വവടകസരൻട

    സഗമമസയ ജവവതതചരനയപ എൻൻറ ശഫസൺവതളതയൻട
   ദദരഘനസ തടസമസകരൻതന നതരബനവസ

 എനതകൻണനതസണപ വസസവസ.   ശഫസൺ സസഭസഷണസ
    സസകതപതതയതൽ എഡതറപ ൻചയപ അവതരതപതകനതതൽ
    ഗരസസനവയസയ പതയ സഹതതശനസടള

സസഭസഷമശധന....എൻറശമ.... 

      പനതപതടതചതതനസൽ ലവൻവടതപ വവടതൽ കതടന ഒര ദതവസസ
    സനനസശനരതപ സഹതമസയത ശഫസണതൽ സസസസരതകന

ശനരതസണപ,   അനൻത ഉശദനസഗസ കഴതഞപ-”  മനസതത
  ”രണസസ സസരകകനസയത പറഞ -   എൻൻറ ഗഹനസഥൻ

എതതശചരനതപ.  അമതളത ടവചറതശനസടപ,  ഡതജതറൽ
   മസഗസനതൽ അടതയനതരമസയത പരതതയസശകണ കസരനങളൻട

  കരടപ രപൻപടതന സമയമസയതതനസൽ;പമഖവസതതൽകൽ
  പഞതരതതകത നതൽകസൻനസനസ തനതഞതല;  മറതയതലതരനപ

 വതളത തടരന.      ആഗതൻ ശനശര ശവഷസ മസറസനസയത മകളതൽ
 ഡസതസഗപറമതശലകപ ശപസയത.   കണൻ സളവതശശഷങളമസയത

പതനസൻലയസ.
        ശഫസൺ സസഭസഷണസ പരതണസമഗപതയതൽ എതന

 സമയതപ മകളതൽനതനസ, 'അമസ...  അചൻ വതളതകന'

      എന ശമസൻൻറ ഭയനസ ആവരതതചമള വതളതയതൽ
 ശഫസൺവതളത നതന.    പടതകള ഇറങന കസലടതശബസ
  അടതടതപ വന നതശലമസയത.   ശസന ഗസഭവരമസയ



    മഖതപ ശദഷനവസ എതതശരൽകസതതതലള അമരഷവസ
 കണകളതൽ ജജലതചനതന. 

      വവടതൻല സമസധസന അനരവകസ അനനസ നതനപശപസയതടപ
 ദതവസസ നസലഞസയത.    അമയൻട സശഹസദരൻ കതടതകൽ

   അവസയതൽ ൻമഡതകൽ ശകസശളജതൽ കതടകകയസണപ. 
    പസരതനകളസ കണനവരസ തളസ ൻകടതനതൽകന

ഗഹസനരവകസ.   രണദതവസൻത ൻമഡതകൽശകസശളജപ
    സനരശനസ മനസതൻനയസ ശരവരൻതയസ

തളരതതകളഞ.      പനത പതടതച കതടന ആളതശനസടപ ആണപ
 ഈ കണരടൽ.    കസരനൻമൻനനപ അശനജഷതകനതതനപ

മൻശപ, "   മകളതൽ മഴവനസ ശചസരകളസ,   പതതയ മണതലസ
   ”കണൻൻറ ഡസതൽ അപടത ശചസര .  ശകടപസതത

     ശകളകസതപസതത ഞസൻ മകളതശലകപ കതതച പതനസൻല
കണനസ.      പറൻത ദലറതടപ കതകപ തറനപ പറതതറങത

      അവതടമസൻക ശപസലവസപ സജസഡതൻന ൻവലന അശനജഷണ
 തജരശയസൻട പരതത.    അങതങസയത ഉണങത കതടകന

  കണതൻകസനയതലകളലസൻത മൻറസനസ കൻണതസനസയതല.
           മന വയസപ തതകഞ പതതയ വവടതനളതൽ

    കശറനസളകളസയത എലതകള പസരപസകത ദസജരവതഹസരസ
     നടതതയതതനസൽ രണദതവസസ മൻപസണപ കരമന
     സപരമസരകറതൽ നതനസ വസങതയ ഹതറപ വചപ

ൻകണതൻയസരകതയതപ.   അഞപപവസപ അങതങസയത
    വചതരനതതൽ രൻണണസ ഒഴതൻക അവനസര

അകതസകതയതരന.

           എലതശലനസ തടങതയ സമയതപ ഞസൻ
 പറഞതസണപനമകപഇവൻയഉനലനസശസ ൻചയണൻമനപ. 

    പശക ഒനതൻനയസ ശദസഹതകസത എൻൻറ മഹസനഭസവൻൻറ
 കണകളതൽ ൻതളതഞതപ,   എലതകളസ ഭമതയൻട

  അവകസശതകളസൻണന ബഷവറതയൻ ദരശനശമസ; 
  ഗസനതജതയൻട അഹതസസസദരശനശമസ

എനപതതരതചറതയസനസകസൻതനതന.  എലതപനതൻയകറതചള
  ഭയസ മസതമസയതരന മനസതൽ.



      രസവതൻല പസതസ കഴകന സമയതപ -  സരനൻ
   ഉദതകനതതനമൻപസ അസമതകനതതന ശശഷവമള

 മഞമടതയ കസഴ!എൻനസരഭസഗതയസണപ-  ഞസനസ
    മകനതമലയസ മകപണയസ ദകമസറന അവസരതതലസണപ

       ഒര മഷതകൻന ൻകസകതൽ തകത കസക പറന ശപസകനതപ
കണതപ. ആശജസസസ;   അല ഉളതൻലസര
വതങൽ,  ഭകനശസഖലശയസരതപ ആശജസസതച.

         മകളതലൻത മറതയതൽ ൻതരചതൽ നടതശമസഴസ
 ഉളതൽ ഭയമസയതരന.   കഴതഞവരഷമസണപ ആ

 സനരശനസ നടനതപ.   ഒരതൻ നമൻട പരവതകൻ, 
   മകനതമലയതൽ മനഷനൻ വസസമറപതചശപസള

     പസരശജവൽകരതകൻപടപ നസടതശലകപ വസലസ ചരടത വന
വസനരൻ-   ഹനമസൻ ലങസദഹനസ നടതതയതശപസൻല- 

    അയൽവവടകളതൻല ൻടറസപ കഷതയതടങളതലസ മരദനസ നടതത
    അജയനസയത വനപ പരശഗസളയതലതരനപ തസശഴകപഉറശനസകത

 ഞങൻളൻയലസവശരയസ ഭയൻപടതതയതരന. 

     

            മൻറസരതകൽ മരപടതയസ അടകളയതൽ കയറത
 ഞങൻള ഭയൻപടതത.     ഓടതച വതടസൻ അനപ ഏൻറ

പയസസൻപടതസണശലസ.     ഇനത ഇവറകള വല പണതയസ
 ഒപതചതപ ആയതരതകശമസ???അല,   അതതനപ പറശതകള

 വസതതലകള തറനതടസറതലശലസ! 

         ചതനകളകപ നസലശപജപ ദദരഘനമതല. 
   ശചസരകളസ തതരയനതതനളതൽ ചതനകള കസടകയറത. 

"ശമസശന,  ശടസരചപ എടതൻകസണവസ.....”  ൻകസചപ
   തസശഴശകസടനതതന മൻപപ ദകസകത മനതൽ, "  പറതല

”റമതലസൻണനപ .  
          മകളതലൻത മറതയതൽ യസൻതസര ശബവസ
ശകടതരനതല.   മറതകളതശലകപ ഓടതൻചന,  ശരതയസണപ



   തറയതൽ അങതങസയത ചവന പസടകള.  രകതതൻൻറ
 കറതപസടകളല അവ.     ഇളസചവപപ നതറസ മസതസ. 
    ബകപൻഷൽഫതനപ പതനതൽനതനസ തടരനപ തറയതൽ

  അങതങസയത പസടകള കണ.   സസൻറതൽ മടകതയതട പതതയ
   മണതലസ മറസ ചവന പസടകള.   ബസതപറമതൻൻറ വസതതൽ

   വൻര അങതങസയത ൻചറതസവലതമസയ പസടകള. 

        കടതലതനടതയതശലകപ ശനസകത ശനനസ;  ൻമത ൻപസകത
 ശനസകത നതശനനസ.      ഇനത ശകകപ കഴതചപ മഷതകൻമസര ശചസര

ഛരദതചപ.....   ശഹയപ അങൻന വരസനതടയതല.  ഇനത
 കതകതനതടയതൽൻപട ഗഗളതയസയതരതകശമസ?  മൻറസനസ എൻൻറ

 മസതഷതതൽ ൻതളതഞവനതല;   കസരണസ കൻണതസൻ
 ശമതകസൻത '    അശയസ എൻൻറ പതതയ മണപആണപ'  എന

     ആവരതനവതരസത കസതതൽ വനലചശപസള ഞസൻ
    ഭയവസ ദയനവയതയസ അതതലപരത അമരഷശതസൻടയസ

പറഞ; "    ഒന സമസധസനൻപട ശകവലൻമസര മണശല, 
 ശപസൻയങതൽ അതങശപസൻട,  എതമണപ ശവണസ;  ഇനത

     ഇങൻന പറഞൻകസണപ എൻൻറ ദസജരസ ൻകടതതയസൽ
      ആ മണൻകസണപ എൻന പതപതചപ കതടശതണത വരസ

ഓരശതസ!”-   ഭയനപ മരതചശപസയ എതശയസശപരണപ!- 
  പനത പതടതച കതടനശപസള,  ആശപതതകസഴകളസണപ

    നതൻനവവഴതകളഞതപ എനപ രസവതൻലപറഞപ എൻൻറ
    പശസ കൻണതതയ മനഷനനസണപ ഇശപസള ഇങൻന.    

   

      എങതലസ ഈ പസടകള ഇനത....?  കസഫഫസ
     കളറതസഗമസയത നടകന ൻകസചതൻന ശനസകത

"നവയശലടസ...”    ശചസദതച തവരനതതന മൻശപ
"ഞസനലമസ,   ”ഞസനതശങസടപ അൻതസനസ ൻകസണവരസറതല .

   സതനസ സമരതതചൻകസണള നതഷളങമസയ മറപടത. 
    ശരതയസണപ ഇശപസഴസ അവൻയലസസ ഉറങശമസള തലയതണയ

   സമവപസ സകതചവയന കടതതസ ഞസശനസരത. 

    



           പശക മനപ പവസകള കഴതചപ മഷതകനസര
എവതൻടൻയസളതച?    എനസയസലസ അവതൻടമസൻക പരതതയതടസ

 യസൻതസനസ കൻണതസനസയതല.    ഇനത മഷതഞ തണതകള
      ഇടന കട നസൻള പറതൻകസണശപസയത ശനസകസസ എനപ
 അമ പറഞ.     അശപസള അതപ ൻതരയസനള ശശഷത

എനതകണസയതരനതല.      

      പതശറദതവസസ പലരൻച ആറരശയസൻട സളതശലകപ
     പറൻപടശമസള അമൻയ ഓരമതപതകസൻ മറനതല തനതചപ

  ആ മറതയതശലകപ കയശറണ;    ഞങള വനതടപ എൻനങതലസ
ൻചയസസ.      എങതലസ ആ നതറപസടകള ആശങകള മസതസ

 മനസതൽ അവശശഷതപതച...   തതരതൻക വവടതൻലതതയതടപ
   ശവണസ തതരശശഷതപകളൻട ഉറവശതടൽ....

    

          **************



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
ഉപ  -  ജലിലല്ലാതല കൈകല്ലാമറ്റ്

2018-19 അദദ്ധായന വര്ഷതത്തെ ഉപജജിലദ്ധാതല കകദ്ധാമമ്പ് 
ഒകകദ്ധാബര് 26 ഉഉഉും 27 ശനജിയദ്ധാഴമ്പ്ച്ചയഉും ഞദ്ധായറദ്ധാഴമ്പ്ച്ചയഉും ഗവ. 
വജി. എച്ചമ്പ്. എസമ്പ്. എസമ്പ് ഇരവജിപുരഉും സ്ക്കൂളജില് വച്ചമ്പ് നടത്തെജി.
RP മദ്ധാരദ്ധായസുനജില് സദ്ധാറഉും സുരദ്ധാജമ്പ് സദ്ധാറഉും 
കചേര്നമ്പ് കദ്ധാസമ്പ് എടുത. 6 വജിവജിധ സ്ക്കൂളുകളജില് നജിനമ്പ് 8 
കപര് വവീതഉും 48 കപര് പതങ്കെടുത. കകദ്ധാമജിതന്റെ ഔകദകദ്ധാദജിക 
ഉദമ്പ്ഘദ്ധാടനഉും ബഹ. H. M ശവീ. ശശജി കുമദ്ധാര് .ബജി.എസമ്പ്  
നജിര്വഹജിച. പജി.ടജി.എ തമമഴമ്പ് കകറമ്പ് മജിസ്ട്രസുമദ്ധാര് 
എനജിവരുതട സദ്ധാനജിധകമുണദ്ധായജിരുന. ആദകഉും ജനറല് 
തസഷനദ്ധായജിരുന. അതജില് എലദ്ധാ അഗഉുംങ്ങളുഉും 
കചേര്നദ്ധായജിരുന. അതജില് GIMP Image Editor ഉപകയദ്ധാഗജിച്ചമ്പ് 
എഡജിറജിങ്ങമ്പ് നടത്തെദ്ധാനഉും എഡജിറജിങ്ങമ്പ് മൂലമുള്ള കസബര് 
ക്രയ്മുകളുഉും മറമ്പ് Internet Banking മൂലമള്ളതഉും അലദ്ധാതതഉുംമദ്ധായ 
കസബര് ക്രയ്മുഉും വളതര ലളതമദ്ധായ രവീതജിയജില് 
പരജിതചേയതപടുത്തെജി തന. Hand Break -തന്റെ  ഉപകയദ്ധാഗവഉും 
വളതര സുപരജിചേജിതമദ്ധാകജി. കശഷഉും അനജികമഷനഉും 
പ്രഗദ്ധാമജിങഉും തവകവ്വേതറ കദ്ധാസുകളജികലകമ്പ് മദ്ധാറജി. 

അനജികമഷന

                   അനജികമഷതന്റെ കദ്ധാസമ്പ് കകകദ്ധാരകഉും 
തചേയ്യുനതമ്പ് RP യദ്ധായ സുനജില് സദ്ധാര് ആയജിരുന.





ഒകരദ്ധാസ്ക്കൂളുകളജില് നജിനമ്പ് 4 കപര് വവീതഉും 24 കപര് 
അനജികമഷനമ്പ് പതങ്കെടുത. ആദകഉും പകജി പറകനതജിതന്റെ 
അനജികമഷന നജിര്മജിക്കുവദ്ധാനദ്ധായജിരുന.കുടജികള് എലദ്ധാവരുഉും
തതന അതമ്പ് വളതര എളുപ്പത്തെജില് അതമ്പ് തചേയ. പജിതന ഒരു 
കുടജി ഓടജി വനജിടമ്പ് തജിരജിച്ചമ്പ് കപദ്ധാകുനതദ്ധായജിരുന അതമ്പ് 
കുടജികള്കമ്പ് തചേറജിയ രവീതജിയജിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമുണദ്ധാകജി 
എങ്കെജിലുഉും അവര് മനസജിലദ്ധാകജിതയടുത പജിതന ആമയഉും 
മുയലുഉും എന കഥയതട തചേറ അനജികമഷന സജിനജിമ 
തയദ്ധാറദ്ധാകദ്ധാനദ്ധായജിരുന എലദ്ധാവരുഉും അതമ്പ് നല രവീതജിയജില് 
പൂര്ത്തെവീകരജിച ഈ തസഷനജില് എലദ്ധാഉും tupi tube desk 
തന്റെയഉും ഓപ്പൺകഷദ്ധാടമ്പ് വവീഡജികയദ്ധാ എഡജിററജിതന്റെയഉും കുതറ 
ആവശകങ്ങള് കുടജികള് മനസജിലദ്ധാകജി .അടുത്തെ പ്രവര്ത്തെനഉും
തബ്ലെനഡറജില് തജിഡജി അനജികമഷന തയദ്ധാറദ്ധാക്കുക 
എനതദ്ധായജിരുന തചേറജിയ തചേറജിയ പ്രശ്നങ്ങള് 
ഉണദ്ധാതയങ്കെജിലുഉും കുടജികള് അതമ്പ് പരജിഹരജിച്ചമ്പ് എടുത 
പജിതനഅടുത്തെ പ്രവര്ത്തെനഉും thirsty crow എന 
തചേറകഥയതട അനജികമഷന സജിനജിമ 
തയദ്ധാറദ്ധാക്കുകയദ്ധായജിരുന . എലദ്ധാവരുഉും എലദ്ധാ 
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുഉും സമയബനജിതമദ്ധായജി പൂര്ത്തെജിയദ്ധാകജി.

അഉുംജദമ്പ്.എന
ലജിറജില് കകറമ്പ്സമ്പ് ലവീഡര്



നനന്ദി  നനന്ദി  

 ഐടന്ദി പഠനരരംഗതത്തെ എലല്ലാ പ്രവർത്തെനങ്ങൾകരം
ആതല്ലാർപ്പണതത്തെല്ലാതട വന്ദിദഗഗ്ധ പരന്ദിശശീലനരം നൽകന്ദിവരുന്ന മല്ലാസ്റ്റർ

തട്രെയഗ്നർമല്ലാർകരം  മല്ലാഗസന്ദിനഗ് രചനകൾ നൽകന്ദിയ എലല്ലാ
സുമനസ്സുകൾകരം  നനന്ദി.


