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നമ്മുടടെ വവിദദസ്വാലയതവിലലകക.....



   ശശ. എസസ. ശശിവപ്രസസാദസ 
ടഹെ ഡക മസ്വാസ്റ്റര് 

             
             ഹഹ-ടടെകക്വവിദദദ്യാലയങ്ങളവിടലകുടവികളുടടെഐ.ടെവികൂടദ്യായ്മയദ്യാണക്
''ലവിറവില്കകറക്സക്.''
ഇനദയവിടലതടന്നെകുടവികളുടടെഏറവവുംവലവിയഐ.ടെവി.കൂടദ്യായ്മയദ്യാണക്ഇതക്. 
        പദ്യാഠപുസ്തകങ്ങളവില്നവിന്നുള്ളഅറവിവവിനുപരവിയദ്യായവിആധുനവികഐ.ടെവി
അറവിവകള്എങ്ങടനപദ്യായയദ്യാഗവികജജീവവിതതവില്ഉപയുക്തമദ്യാകദ്യാവുംഎന്നെതവിടന്റെ
ടതളവിവദ്യാണക്ഈഡവിജവിറല്മദ്യാഗസവിന. നമ്മുടടെസ്കൂളവിടലലവിറവില്കകറക്സക്
ക്ലബവുംഗങ്ങളദ്യായകുടവികള്തയദ്യാറദ്യാകവിയഈമദ്യാഗസവിനവരവുംവര്ഷങ്ങളവിടല
കുടവികള്കവുംപയചദ്യാദനമദ്യാകടടഎന്നെദ്യാശവുംസവികന്നു. ക്ലദ്യാസക്മുറവികള്കഹ-ടടെകക്
ആവന്നെതവിടനദ്യാപവുംഅധദദ്യാപകരവുംകുടവികളുവുംകഹ-ടടെകക്ആവന്നുഎന്നെക്
കദ്യാണുന്നെതവില്വളടരസയനദ്യാഷമുണക്. ഈമദ്യാഗസവിടന്റെരൂപജീകരണതവിനുയവണവി
പയതവിച്ചഎലദ്യാലവിറവില്കകറക്സക്അവുംഗങ്ങള്കവുംഅധദദ്യാപകര്കവും
ആശവുംസകള്...



ശജീ. ജജ. ശശ്രീകുമമാര
    PTA  പ്രസസിഡനന

കഴവിഞ്ഞവര്ഷവുംജനുവരവിയവില്
നമ്മുടടെസ്കൂളവില്ആരവുംഭവിച്ച
ലവിറവില്കകറക്സക്യൂണവിറവിടല
കുടവികള്തയദ്യാറദ്യാകവിയലവിറവില്
ഡജീവുംസക്എന്നെഈഡവിജവിറല്മദ്യാഗസവിനഎന്തുടകദ്യാണവുംപശവുംസ
അര്ഹവികന്നു.പുതവിയകദ്യാലതവിടന്റെഅടെയദ്യാളമദ്യായ
വവിവരവവിനവിമയസദ്യായങ്കേതവികവവിദദയവില്നമ്മുടടെകുടവികള്എത്രമദ്യാത്രവും
തല്പരരദ്യാണക്എന്നെതവിടന്റെടതളവിവദ്യാണവിതക്. കഹ-ടടെകക്ക്ലദ്യാസക്മുറവികളുവും
കഹ-ടടെകക്യബദ്യാധനരജീതവികളുവുംടകദ്യാണക്യകരളതവിടല
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസരവുംഗവുംവവിപ്ലവകരമദ്യായപുയരദ്യാഗതവിയനടെവിടകദ്യാണവിരവികന്നെ
ഈകദ്യാലതക്ആമദ്യാറങ്ങള്ടകദ്യാപവുംസഞ്ചരവികദ്യാനനമ്മുടടെ
കുടവികള്കമദ്യാകടടഎന്നെദ്യാശവുംസവികന്നു....





Mrs. V. Viji (Senior Assistant)

             ലവിറവില്കകറക്സക്ക്ലബവുംഗങ്ങളദ്യായകുടവികള്തയദ്യാറദ്യാകവിയ
ഈ  ഡവിജവിറല്  മദ്യാഗസവിന  വളടര  ആകര്ഷകമദ്യായവി  അനുഭവടപട.
ഡവിജവിറല്  സദ്യായങ്കേതവികവവിദദകള്  സസദ്യായതമദ്യാകന്നെതവില്  പുതവിയ
തലമുറയ്ക്കുള്ള  ഉതദ്യാഹവും  പശവുംസനജീയമദ്യാണക്.  കുടവികള്  സസനവും
രചനകള്  കൂടവിയവിണകവിടകദ്യാണക്  സസയവും  ഒര  മദ്യാഗസവിന
തയദ്യാറദ്യാകക...ഇതരവും  ഒര  അനുഭവവും  നമ്മുടടെ  സ്കൂളവില്
ആദദമദ്യായദ്യാണക്...! 'ലവിറവില്ഡജീവുംസക്''  എന്നെഈഡവിജവിറല്മദ്യാഗസവിന
തയദ്യാറദ്യാകവിയ  എലദ്യാ  ലവിറവില്  കകറക്സക്  അവുംഗങ്ങള്കവും  എടന്റെ
ആശവുംസകള്...... 



ഗഗൗരസി. ആര (സ്റ്റു ഡനന എ ഡസിറ്റര)
                കകരളതസിജലെ ഹഹജടെകന വസിദദമാലെയങ്ങളസിജലെ ഐ.ടെസി കൂടമായ്മയമാണന 
ലെസിറ്റസില്ഹകറ്റനസന. 
എടമാട്ടാംകമാസസിജലെ 31 കുടസികജളകചേരത്തുജകമാണന  2018 ജനുവരസിയസിലെമാണന നമ്മുജടെ 
സ്കൂളസില് ഈ കൂടമായ്മ ആരട്ടാംഭസിച്ചതന. അതസില് ഒരമാളമായതസില് ഞമാന് സകനമാഷസിക്കുന. 
എലമാ ബുധനമാഴ്ചയട്ടാം ഞങ്ങള് ഒത്തുകചേരുകയട്ടാം ഐ.ടെസി കലെമാകജത പുതന് 
പഠനമാനുഭവങ്ങള് സസമായതമമാക്കുകയട്ടാം ജചേയ. 
                 Desktop publishing software ആയ LibreOffice writer ല് ഒരു 
ഡസിജസിറ്റല് മമാഗസസിന് തയമാറമാക്കുവമാന് നസിരകദ്ദേശട്ടാം ലെഭസിച്ചകപമാള് ഞങ്ങള്കന 
ഉതമാഹമമായസി. ഞങ്ങളുജടെ കൂട്ടുകമാരസില് നസിനട്ടാം സരഗരചേനകള് കശഖരസിക്കുകയട്ടാം 
അവ ഡസിജസിറ്റഹലെസന ജചേയ്യുകയട്ടാം ജചേയന കുറഞ്ഞസമയട്ടാം ജകമാണന ഞങ്ങള്കമാവുന്ന 
വസിധതസില് അവ ആകരഷണശ്രീയമമാകസി നസിങ്ങള്ക്കു സമരപസിക്കുന. ഞങ്ങകളമാജടെമാപട്ടാം
നസിന്നന, ഉപകദശങ്ങള് തനട്ടാം വഴസികമാടസിയട്ടാം ഞങ്ങള്കന പ്രകചേമാദനട്ടാം നല്കസിയ എലമാ 
സുമനസ്സുകള്ക്കുട്ടാം നനസി.

കസ്നേഹകതമാജടെ ,
സ്റ്റുഡനന എഡസിറ്റര

ഗഗൗരസി. ആര   



LITTLE KiTes Masters' Desk
               കകരളതവിടലടപദ്യാതുവവിദദദ്യാലയങ്ങള്കഹ-ടടെകക്
ആയവിടകദ്യാണവിരവികകയദ്യാണയലദ്യാ...അതവിദ്രുതവുംമദ്യാറങ്ങള്ക
വവിയധയമദ്യായവിടകദ്യാണവിരവികന്നെകമമ്പ്യൂടര്സദ്യായങ്കേതവികവവിദദടയഅയത
യവഗതയവില്പവിന്തുടെരദ്യാടതഇനവിടയദ്യാരതലമുറയക്ഇവവിടടെനവിലനവില്പവില. അവര്
പുതുയലദ്യാകതവില്പദ്യാര്ശസവല്കരവികടപടെദ്യാവും. ഈടയദ്യാരതവിരവിച്ചറവിവദ്യാണക്
കഹ-ടടെകക്വവിദദദ്യാലയങ്ങള്എന്നെആശയതവിയലകക്നമ്മുടടെ
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസചവിനകടരടകദ്യാണടചടന്നെതവിച്ചതക്. 
കഹ-ടടെകക്യബദ്യാധനരജീതവികള്കക്സദ്യായങ്കേതവികമദ്യായുവുംകവജദ്യാനവികമദ്യായുവും
പവിന്തുണനല്കുന്നെതവിനുയവണവികുടവികളുടടെഒരഗ്രൂപവിടനതയദ്യാറദ്യാകകഎന്നെ
ലകദയതദ്യാടടെയദ്യാണക്ലവിറവില്കകറക്സക്ആരവുംഭവിച്ചതക്. അനവിയമഷന, കസബര്
സുരക, മലയദ്യാളവുംകമമ്പ്യൂടവിങക്, ഹദ്യാര്ഡക്ടവയര്, ഇലയകദ്യാണവികക്സക്എന്നെജീ
യമഖലകളവില്വവിദദദ്യാര്ഥവികള്കക്പരവിശജീലനവുംനല്കുന്നെതവിനദ്യായവിയനരടത
ആരവുംഭവിച്ചഹദ്യായക്സ്കൂള്കുടവിക്കൂടവുംഎന്നെപദ്ധതവിയദ്യാണക്പവിന്നെജീടെക്ലവിറവില്
കകറക്സക്ആയവിമദ്യാറവിയതക്. 
എടദ്യാവുംക്ലദ്യാസവിടല31 കുടവികടളയചര്ത്തുടകദ്യാണക്2018 ജനുവരവിയവിലദ്യാണക്നമ്മുടടെ
സ്കൂളവില്ലവിറവില്കകറക്സക്ആരവുംഭവിച്ചതക്. എലദ്യാബുധനദ്യാഴ്ചയുവുംകവകുയന്നെരമദ്യാണക്
പരവിശജീലനവും. പരവിശജീലനതവിലൂടടെലഭവിച്ചഅനുഭവങ്ങളുടടെപശദ്യാതലതവില്
ഒരഡവിജവിറല്മദ്യാഗസവിനതയദ്യാറദ്യാകകഎന്നെതക്കുടവികള്കള്ളAssignment 
ആയവിരന്നു. LibreOffice Writer എന്നെDTP software ഉപയയദ്യാഗവിച്ചക്സ്റ്റുഡന്റെക്എഡവിറര്
ആയഗഗൗരവി.ആര്, സനുഷസജജീവക്, ഗഗൗരവി.എവും,യദവവിക.യു.വവി. എന്നെവിവരടടെ
യനതൃതസതവിലദ്യാണക്ഈമദ്യാഗസവിനപൂര്തവിയദ്യായതക്. UP, HS വവിഭദ്യാഗവും
കുടവികളവില്നവിന്നുവുംസര്ഗരചനകള്യശഖരവികകയുവുംഅവആകര്ഷണജീയമദ്യായവി
ചവിടടപടുത്തുകയുവുംടചയ്തഇവര്തജീര്ച്ചയദ്യായുവുംഅഭവിനന്ദനമര്ഹവികന്നു. അവരടടെ
വഴവികദ്യാടവികള്എന്നെനവിലയക്ഞങ്ങള്കമുണക്അനല്പമദ്യായഅഭവിമദ്യാനവും....

   സവിനവി. ബവി.എസക്അനവില്കുമദ്യാര്. സവി
      കകറക്മവിസ്ട്രസക്കകറക്മദ്യാസ്റ്റര്



തമാളുകള് മറസിക്കുകമമാള്....
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അമ്മ             10

നസിഖസിത ഷമാജസി
IX F

ഇളളം തളളിരരായയ് മനസളില് വസളിക്കുന
 സസ്നേഹ നളിധളിയരാണണെനമ്മ .
പത്തു മരാസളം നമ്മുണടെ വരവളിനരായളി കരാതയ്,
നമ്മള് നനരാകുവരാന് ശരാസളിക്കുകയളം,തല്ലുകയളം ണചെയയ്
നമ്മണള വരാരളിപുണെരരാന് കരാത്തുനളിനവളരാണെയ് അമ്മ.

സനരാവുകളറളിയരാണത ണചെറു പരായതളില് നളിനയ്
ഇസപരാഴുള്ള ഈ നളിലവണര എതളിച്ചതരാണെയ് നമ്മുണടെ അമ്മ .

നളിണന്റെ ണചെറുപതളില് നനീ കരാട്ടുന ഓസരരാ കുസൃതളികള്ക്കുളം
ഒരു ഉമ്മ മരാതളം തനയ് നളിണന സസ്നേഹളിച്ചവള് .

ജനീവളിതതളിണല ഓസരരാ വളിരഹവുളം മനസളിലടെകളി
നളിണന നനരായളി പരളിപരാലളിച്ചവള് ..... 



വളിരഹളം          11

                               ഗഗൗരളി. ആര
                              IX   F

വസിരഹമമാട്ടാം നസിഴലുകള് വന കപമാകുട്ടാം ;
ജകമാടട്ടാം ചൂടെസിലെമാ യകലമാ മരതദന സസജശ്രീവസിതട്ടാം .
വസിരഹതസിന് കവദന അറസിയന  ഞമാന് ,
ഈ നസിമസി ഷമമാട്ടാം ചുരുളഴസിയസില് .
മരണതസിന് വകസില് എതസി നസില്ക്കുന ഞമാന് ഇതമാ ...
ജശ്രീവസിതതസിന് മൂലെദത എന്നസില് നഷ്ടജപടസിരസിക്കുനകവമാ ?..

കനലെമായസി എരസിയന ഈ ജശ്രീവസിതട്ടാം ,
കടെലെമായസി ഒഴുകുന എന് കണ്ണുനശ്രീര .
ഇനസി ഈ ജശ്രീവസിതട്ടാം എത്രനമാള് ?
ജശ്രീവനുകവണസി പസിടെയന്ന മനുഷദരസില് 
ജശ്രീവന് തദജസിച്ചു വമാഴമാന് ഞമാകനകന് ...

എന്നന ?....
എകപമാള് ?....
എവസിജടെ ?.....
എങ്ങജന എജന ജശ്രീവസിതട്ടാം ?.....



Rahul's presence of mind     12

                        Sanusha Sajeev
                          IX F 

            Rahul was alone at home .
He  was  watching  a  movie  in  the
television, suddenly the phone rang.
He  stood  up  and  picked  up  the
receiver and  said,  ''Hello'' but there
was  no  response  from  the  other
end.He  disconnected  the  call  and
continued  watching  movie.  A  few
minutes later the phone rang again.

At first  he hesitated to attend the call.  But the call  kept
going, then he picked the receiver and said ''Hello''.  He
heard an uncanny voice from the other end. It was a male
voice. The man was asking about his father and whether
he  was  alone  at  home.  He  disconnected  the  call  and
continued watching the movie. 

                    After ten minutes he heard a knocking sound
from his front  door.  He rushed to the door and peeped
through the key hole. He saw a tall weird looking man. He
felt a bit frightened. He rushed to his room and took the 
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phone and called his uncle,  who resides nearby.  Rahul
related the incident to his uncle. He asked him not panic
and promised that he will come soon. A few minutes later
his uncle came with his friends and his pet dog. The dog
rushed to the man and bit his leg. The man struggle hard
to escape but uncle and his friends subdued him and tied
him in a tree and call the police. 
                        
                      Soon, the police came and busted him and
took him to the police station. Everyone there appreciated
Rahul for his presence of mind.



എണന്റെ സകരളളം
അഭവിരദ്യാമവി. എസക്.ബവി

5E

കകരങ്ങള് തസിങ്ങുന്ന കകരളകമ...
കകളസിജകമാട്ടുയരുന്ന കകരളകമ...
കകമാമള നമാജടെന കവസികള് പുകഴന തസിയ
ഭമാരഗ്ഗവരമാമജന കകരളകമ..

                          തുള്ളല് , കഥകളസി , കൂടെസിയമാടട്ടാം , കലെ
                          നസിതദട്ടാം വസസി നല നമാകടെ....

     സമല് സമൃദസിയട്ടാം സരവമാഭസിവൃദസിയട്ടാം
     നസിതദട്ടാം വസിളങ്ങുന്ന പുണദ നമാകടെ....

മമാതൃകയമായസി മറ്റു കദശങ്ങള്ജകനട്ടാം 
മഹസിതയമായന സമാനട്ടാം അലെങ്കരസിക...



Poem               MY MOTHER                       

           

         Aswathy.V.S
                  V  E

To my mother 
For my mother
My loving mother
My caring mother
My friend is mother
My God is mother

To my mother
                          For my mother

                           My blood is mother
My life is mother

My teacher is mother 
My truth is mother



Poem      House of Gold

   Goury. R

    IX F

She asked ,''son... when I grow old  
will you buy me a house of gold?
And when your father turns to soil
will you take care of me?''

I will make you queen of everything you see
I will put you on the map
I will cure you of disease
We will make pretend that you and me 

        Lived ever after happily

Oh!since we know that dreams are dead
And life turns plans up on their head
I will make you happier 
Will you take care of me

She asked, ''son... when I grow old
Will you buy me a house of gold?
When your father turns to stone 
Will you take care of me ?''



An Absent Minded Professor
17

Sanusha Sajeev
IX F

(Once a professor was travelling by train , the ticket     
examiner came)
    Examiner : Shall I see your Ticket?
    Professor : (searching everywhere) 
    Examiner : shall I see it on my next round?
(Examiner came again)
    Examiner : Ticket?
    Professor : Searched,can't find the Ticket.
    Examiner : Doesn't matter...
    Professor :  It doesn't matter, but I must know where 
                I am going to.....!!  



LITTLE ANIMALS

 Aswathy.V.S

I am a little bird 
KU KU KU
I am a little goat
MA MA MA
I am a little snake 
SI  SI  SI
I am a little elephant
TRUMPET TRUMPET TRUMPET

                          I am a dragonfly
SHE SHE SHE 
I am a little Dog 

BOW BOW BOW
I am little cat

MEW MEW MEW

18



നരാണള തന് നന്മയരായയ് ...

Abhirami. S.B
V-E

വ   രരക വരരക കടരര
 നനളളതന നനയനയയ
 വരദദരതടര വരളവരതടര

 രലനകളമങങ രപനയരടനങ

                       മനസറച വരരക നന
                    വരജയരബനധരമനളട നന
                    നനളളതന പഭനതവങ
                    നമളടതനളണരനനരക നന .......
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ഇനളി വരുസമരാ ആ സസ്നേഹളം?

Goury.R
        കകമാരവിടച്ചദ്യാരവിയുന്നെ  മഴ.  കുടെ  യപദ്യാലവും ഇലദ്യാടത  ഒര സജീ
നനഞ്ഞുവരന്നു.യജദ്യാലവികഴവിഞ്ഞുള്ളവരവദ്യാണക്.ആസജീഒര
അമ്മയദ്യാണക്.  ഒയരടയദ്യാരമകനദ്യാണക്അവര്കള്ളതക്.  അവരടടെവജീടവില്
ആ അമ്മയുവും  മകനുവും  മദ്യാത്രവും.  വളടര  ദദ്യാരവിദദമദ്യായവിരന്നു അവര്കക്.
എങ്കേവിലവുംആഅമ്മമകടനഒരകുറവവുംവരദ്യാടതയദ്യാണക്വളര്തവിയതക്.
മകനക്നദ്യാലക്വയസ്സുള്ളയപദ്യാള്അവടന്റെഅച്ഛനഇവടരരണയപയരയുവും
ഈഭൂമവിയവില്തനവിച്ചദ്യാകവിഅകടലമറഞ്ഞു.

                   ഈഅമ്മകഷ്ടടപടക്തടന്റെമകടനപഠവിപവിച്ചുവളര്തവി.
എന്നുവും  ക്ലദ്യാസവില്  ഒന്നെദ്യാമനദ്യാണക്.  അമ്മ  അവടന  ഉണവി  എന്നെദ്യാണക്
വവിളവിച്ചവിരന്നെതക്. ആമകനദ്യായവിരന്നുആഅമ്മയുടടെപതജീക. ഒരവികല്
ഒര  തവിരയവദ്യാണനദ്യാളവില്  ഉണവി  മുറത്തു  കളവികകയദ്യായവിരന്നു.

അവടരലദ്യാവും  അയല്  പകടത  കുടവികളദ്യാണക്.ഒദ്യാണമദ്യായതവിനദ്യാല്
അവടരലദ്യാവും പുതനയകദ്യാടെവി ധരവിച്ചവിരന്നു.  ഉണവി  മദ്യാത്രവും  ഒര പഴയ
ഷര്ടവും,ടഗൗസറവും.  അവരടടെലജീലകള്കവിടെയവില്ഉണവിയയദ്യാടടെദ്യാരകുടവി
യചദ്യാദവിച്ചുടെദ്യാ ഉണജീ....  നവിനകക് പുതനഉടുപക് വദ്യാങ്ങവിയവിയല?അവടന്റെ
അയമ്മടടെകയവില്

വയലദ്യാവുംയവയണ. ഒരപരവിഹദ്യാസരജീതവിയവില്മടറദ്യാര
കുടവിപറഞ്ഞു.ഉണവികക്  വളടര  വവിഷമമദ്യായവി.  ഇതക്  അവടന്റെ  അമ്മ
യകള്കദ്യാന  ഇടെയദ്യായവി.  അവടന്റെ  അമ്മയക്  അവടന  ഒര  യഡദ്യാക്ടര്
ആകണടമന്നെദ്യായവിരന്നുആഗ്രഹവും.  അതവിനദ്യായവി തദ്യാനയജദ്യാലവി ടചയ്തക്
ടകദ്യാണവരന്നെതവിടന്റെഒരപങ്കേക്അവര്ഒരടകദ്യാച്ചുമണ്കുടുകയവില്
സൂകവിച്ചവിരന്നു. അവടനപഠവിപവികദ്യാനയവണവിയദ്യായവിരന്നുഅതക്. 
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അവടന്റെമുഖടതവവിഷദ്യാദവും കണക്അമ്മയുടടെമനസക് യവദനടകദ്യാണക്
പുളഞ്ഞു.  അമ്മയുടടെ  കണക്  അറവിയദ്യാടത  ഈറനണവിഞ്ഞുയപദ്യായവി.ആ
പണവും  നവിറച്ച  കുടുക  അമ്മടയടുതക്  ടപദ്യാടവിച്ചക്,  അതവിടല  പണവും
എണ്ണുകയദ്യായവിരന്നു. ഏകയദശവുംനദ്യാന്നൂറക്രപഉണക്.ആകപസഅവര്
കയവില് എടുത്തു.  ഉണജീ,  വദ്യാ  യമദ്യായന നവിനകക്,  ഒദ്യാണമദ്യായവിടക്  യകദ്യാടെവി
എടുതവിലയലദ്യാ?അമ്മ  യചദ്യാദവിച്ചു.ഉണവിയുടടെ  മുഖതക്  ഒര  പുഞ്ചവിരവി
വവിടെര്ന്നു.കുറച്ചുയനരവുംഅവനഎയനദ്യാആയലദ്യാചനയവിലദ്യാണയപദ്യായവി.
ടപടടന്നെക്  എയനദ്യാ  ഒദ്യാര്തതുയപദ്യാടല  അവന  തുടെര്ന്നു.  യവണയമ്മ
അടലങ്കേവില്  തടന്നെ  ബുദ്ധവിമുടദ്യാണക്  അതവിനവിടെയവില് ....  നമ്മള്
പദ്യാവടപടവര്കക്  യകദ്യാടെവിയുടുകദ്യാന  വവിധവിയവിടലന്നെക്  ഞദ്യാന
കരതവിയകദ്യാളദ്യാവും.  വവിഷമവുംമറച്ചക്അവനചവിരവികദ്യാനശമവിച്ചതക്അമ്മയക്
മനസവിലദ്യായവി.  അമ്മ  അവടന  നവിര്ബനവിച്ചക്  കടെയവിയലകക്
കൂടവിടകദ്യാണയപദ്യായവി.ഉച്ചസമയമദ്യായതവിനദ്യാല്  കവലയവില്
തവിരകവിലദ്യായവിരന്നു.  യകദ്യാടെവിവദ്യാങ്ങവിയുള്ള  മടെകയദ്യാത്രയവില്  ഉണവി
തുള്ളവിച്ചദ്യാടെവി  കളവിച്ചക്,  രസവിച്ചക്  മുന്നെവിലവും ,ഓടെയല  ഉണജീ  എന്നെ
ശദ്യാസനയയദ്യാടടെ  അമ്മ  പവിന്നെവിലവും.ടപടടന്നെദ്യായവിരന്നു  ആ  ദുരനവും.
ചജീറവിപദ്യാഞ്ഞക്ഉണവിയുടടെയനയരവരന്നെഒരവണവിടയകണക്അമ്മയുടടെ
ഉള്ളവുംപവിടെഞ്ഞു. അവര്ഓടെവിവന്നെക്മകടനയറദ്യാഡവിടനതവിര്വശയതകക്
തള്ളവിമദ്യാറവിയതുവുംആവണവിഅമ്മടയഇടെവിച്ചവിട കടെന്നുകഴവിഞ്ഞവിരന്നു.

യചദ്യാരയവില്മുങ്ങവികവിടെകന്നെഅമ്മടയകണക്മകടന്റെസമനവിലടതറവി.
അവന  അയമ്മ  എന്നെക്  നവിലവവിളവികദ്യാന  തുടെങ്ങവി.  അടുതക്
എതവിയയപദ്യായഴകവുംഅമ്മയുടടെശസദ്യാസവുംനവിലച്ചു. 



Grand Parents
Sanusha Sajeev

IX F

Grand parent's love,
It seems only like yesterday
Our lives were just beggining 
Your love for us never failed,
Our hearts continually mending.
           It's strange to watch time fly.
           Before our very eyes,   
           Which reminds me of the blessing

That we have you in our lives.
To have yet to feel the touch
That's as gentle as your hand
The closeness of our family.
One could never understand

As each of our lives ,continues to change,
Reflections of your love in each of us remain,
You have pointed out the path.
And led as along the way;

The wisdom you have planted 
We each still hold today      



കുടവികവവിതഅമ്മുവളിണന്റെ തത 
അഭവിരദ്യാമവി. എസക്.ബവി
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അമ്മുവളിനുണണരാരു തത
പരാലുകുടെളിക്കുളം തത
പരാട്ടുകള് പരാടളം തത
കഥകള് പറയളം തത
അമ്മുവളിണനരാപളം എനളം 
പരാറളിനടെക്കുളം തത

              ണനന്മണെളി ണകരാത്തുളം തത
അമ്മുവളിണനരാപളം വയസലലകളളില്
പരാറളി നടെക്കുളം തത
അമ്മുവളിനുണണരാരു തത
അമ്മുവളിണന്റെ സസ്വനളം തത
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ഇനളി എത നരാള്

കദവസിക.ബസി.എസന.പസിള്ള

VII A

             

        ''     അരമഞനന ഒരആഗഹങ പറയളട''  അവന പറഞ. 
"  രമനന പറരഞന"  അമ പറഞ. "   എളനസളരളല

 പരരളരളകലനങ സസകരളണയ.   എനരകങ രവണങ
”അരമ ..."ഒന...   ഇതനരണന കനരദങ ,  ഞനന രനനകളട",

   അങളന കരറ നനള കഴരഞ."     അരമഞനനഎത നനളനയര
പറയന,   ”എനരകയ സസകരള രവണളമനയ ..."  വനങരതരനങ

”രമനളന ..."    ഇങളനഎരപനഴങ ഒഴരവകഴരവ പറയങ. ഉങ...  ഞനന
 ”സളരരലകയ രപനവന ...    അവന വരഷമരതനളട സളരല രപനയര. 

തരരരച   വനരപനള മറളതനരസസകരള...! അവനയ 
സരനനഷമനയര."  അരമളടസകയരലസപസയണരലന
...      പരളനനരനന അമസസകരള വനങനന മടരചതയ...?” അമ



    ളപളടനയ എരനന ഒര നരമരഷങ ആരലനചരച,  എനരടയ
പറഞ," ”ഒനമരല ...    അവന പരരറനയ സരനനഷരതനളട

  സസകരളമനയര സളരരലകയ രപനയര.   വളളര തരരകള
രറനഡയ.      ളപളടനയ ഒര കനര വനയ അവളന ഇടരച.  അവരടങ

 ആളകബഹളമയമനയര.    ആവനരതരകടരതനളട അവളന
   അമ ചങളപനടര കരയനന തടങര. ആശപതരയരളലതര. 

കരറനനളകഴരഞ.      ഒര ദരവസങആ കടര അമരയനടയ രചനദരച, 
"      അമഇതളകനണനരണന എനരകയ സസകരള വനങനന
മടരചതയ?”         “  അളത രമനളന...   രമനന ഇടയയ
രചനദരകനറരരല,   എളനഅചനഎവരളടയനനയ...   നരളനഅചന

  ”ഇതരപനളലനരഅപകടതരലനണയ മരരചതയ ...   ളപളടനയ ആ
 അമനരശബയനയര. "      ഇനര എത നനള നമള ഇങളന

വരഷമരകങ...      വരഷമരകണഅരമ നമളളസദവങ
കനരതനളങ",      അവര ഇരവരങ ളകടരപരടരചയ ആനനകണനര
ളപനഴരച.
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പളയണത സനരളിട്ട സകരളളം
അശസതവി. പവി.എസക്

V E
            

        സകരളളം സനരളിട്ട ഒരു വലളിയ  ദുരനമരായളിരുന പളയളം
എനയ്നളിങ്ങള്കയ്അറളിയരാമസലരാ...ഈ
ദുരനതളിനുകരാരണെളംനമ്മള്തണനയരാണെയ്.മലകളളം
കുനകളളംപുഴകളളം കുനകളളംപുഴകളളം എലരാളം
നശളിപളിച്ചതളിണന്റെതളിരളിച്ചടെളിയരായളിട്ടരാണെയ്പളയളം
ഉണരായതയ്.കുറച്ചുസപരണതറയ്ണചെയതളിണന്റെഫലമരായളിട്ടരാണെയ്
എലരാവരുളംശളിക്ഷഅനുഭവളിസകണളിവനതയ്. 26



            ജലളം  സസ്വരാഭരാവളികമരായളി  ഒഴുകളിണകരാണളിരുന
നനീരച്ചരാലുകളളം മറളം നളികതണപട്ടതളിണന്റെ ഫലമരായളി നദളികളളിണല
ജലളം നരാടെരാണക നളിറഞ.  ഡരാമുകള് ഒനളിച്ചു തുറസകണളിവനതയ്
ദുരനതളിണന്റെ തനീവ്രത വരധളിപളിച്ചു.
             എങളിലുളം മലയരാളളികള് ആണെയ് നമ്മള് എനതളില്
നമുകയ്  അഭളിമരാനളികരാളം.  കരാരണെളം  ജരാതളിമത-സമ്പന  ദരളിദ
വവ്യതവ്യരാസമളിലരാണത  നമ്മുണടെ  സസഹരാദരളി  സസഹരാദരന്മരാണരയളം
കുഞങ്ങണളയളം  സഹരായളികരാന്  നരാളംഒനളിച്ചു.
നണമ്മണകരാണരാവുന വളിധതളില് ആഹരാരവുളം വസ്ത്രവുളം മരുനളം
പഠസനരാപകരണെങ്ങളളം എലരാളം സശഖരളിച്ചുനല്കളി.
                ഇനളി ഇങ്ങണന ഒരു ദുരനളം ഉണരാകരാണതയളിരളികരാന്
സവണളി  നമ്മള്  കരുതണലടകണെളം.  പകൃതളിണയ  ഒരുതരതളിലുളം
സദരാഹളികരുതയ്.  മഴയളം  മണളം  കരാടളം  പുഴയളം  ഉള്ള  സകരളണത
നമുകയ്  പുനരജനളിപളികരാളം.  മരങ്ങള്  നട്ടുപളിടെളിപളിച്ചുളം  പുഴകളളം
കരാടളം  സളംരക്ഷളിച്ചുളം  നമുകയ്  മരാതൃകയരാവരാളം.  അങ്ങണന  നമ്മുണടെ
സകരളണത  വനീണളം  ഹരളിതമസനരാഹരമരായ  ദദവതളിണന്റെ
നരാടെരായളി മരാറളിണയടകരാളം.
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   സകരളളം
                             
                        അഭവിരദ്യാമവി. എസക്.ബവി
 V E

ഭസാരതതശിനന്റെ നതകക ഭസാഗത്തുള ഒരു നചെറശിയ സസംസസാനസം അണസ
കകേരളസം. പതശിനസാലു ജശിലകേള് മസാതസം ഉള ഒരു നചെറശിയ സസംസസാനമസാണസ
കകേരളസം. തശിരുവശിതസാസംകൂര, നകേസാചശി എനശ നസാട്ടുരസാജജ്യങ്ങളസം മലബസാറസം
കചെരനതസാണസ കകേരളസം. 1956-ല് നവസംബര-1-നസാണസ കകേരളസം 
രൂപനപ്പെടുനതസ. കകേരളതശിനന്റെ ഔദജ്യഗശികേ മൃഗസം- ആന. ഔദജ്യഗശികേ മതജ്യസം-
കേരശിമശന, ഔദജ്യഗശികേ പകശി-മലമുഴകശികവഴസാമ്പല്, ഔദജ്യഗശികേ പുഷസം-
കേണശിനകസാന. തലസസാനസം- തശിരുവനന്തപുരസം. 44 നദശികേള് 
കകേരളതശിലൂനടെ ഒഴുകുന.

               ഇരുപതശിനയസാനപതസ സസംസസാനങ്ങളള ഇന്തജ്യയശില് ഏഴസ 
സസാരടസസശിറശികേളണസ. അതശില് ഏഴസാമകതതസ നമനടെ സസ്വന്തസം നകേസാചശി. 2016
നവസംബര 1 നസ കകേരളതശിനസ 60 വയസസ തശികേഞ. കകേരളനത 
വശികശഷശിപ്പെശിക്കുനതസ ഇന്തജ്യയുനടെ സുഗനവജ്യഞ്ജനകതസാടസം എനസാണസ. 
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