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മുഖക്കുറധിപപ
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  വഡിവരസമാപങ്കേതഡികവഡിപ്ലവതഡിപന
   യുഗമമാണച.                                 
   ഇൻഫർപമഷൻ പടപകമാളജഡിയുപട

                                ആനനവഎം  അതത്യൽഭ ുതവമമായ                                
    സമാധത്യതകളുപട പലമാകതമാണച     
   നമാഎം ജചീവഡിക്കുനതച.                    

                കമാസചറൂമുകൾ ഡഡിജഡിറ്റൽ മുപനറ്റതഡിലൂപട   
            അന്തർ പദശചീയ നഡിലവമാരതഡിപലകച     

   മുപനറുന ഇനച                        
                 ലഡിറ്റഡിൽ ഫകറ്റചസച 'ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ'     

 തയമാറമാക്കുകയമാണച.                  
        കമാസ്സുകളഡിപല  സർഗപശഷഡിയുപട      

   സ്പനനമമാണച മമാഗസഡിനുകൾ         
 ആശങ്കേകളുഎം അകുലതകളുഎം        
 വഡിടകനച                               
 ഈ സ്പനനഎം നഡിങ്ങൾകച          
സമർപഡിക്കുന.                       

സതഡികരഡിചമാലഎം...   

                                                                              എഡഡിറ്റർ 
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പയയിമ്പ്ര ചരയിത്രവധം വർത്തമരാനവധം
     1885-ൽ പയയിമ്പ്ര കൈക്കരാട്ടുമൽ എന്ന പറമയിൽ ഇക്കണ്ടനനഴുത്തച്ഛൻ നടത്തയിനക്കരാണ്ടയിരയിക്കുന്ന 
എഴുപതുപളയികുടധം.എൽ.പയി.സ്കൂളരായയി നടത്തരാനുള അധംഗയികൈരാരധം കൈയിടയി തവയിന്നുകൈണ്ടയിയയിൽ സ്കൂൾ ആരധംഭയിച്ചു 
ഡയിസറ്റ് ടയികൈറ്റ് ടറ്റ് സബരാർഡയിനന്റെ കൈയിഴയിലരായയിരുന്നു സ്കൂളയിനന്റെ സപരറ്റ് സബരാർഡറ്റ് എലനമന്റെറയി എൽ.പയി സ്കൂൾ 
എന്നരായയിരുന്നു 1890-ൽ പയമ്പ്ര സബരാർഡറ്റ് ഹയർ എലനമന്റെറയി സ്കൂൾ നയിലവയിൽ വന്നു ആ കൈരാലഘടത്തറ്റ് 
കുരുവട്ടൂർ കൈസക്കരാടയി സചളന്നൂർ മടവൂർ നരയിക്കുനയി കൈയിഴസക്കരാത്തറ്റ് കുന്നമധംഗലധം കൈരാരന്തൂർ നചലവൂർ നവളനൂർ 
എന്നയിവയിടങളയിനല വയിദധരാർതയികൈൾക്കരാശ്രയധം ഈ മഹരാതരായ വയിദധരാലയമരായയിരുന്നു.

     പയമ്പ്ര സബരാർഡറ്റ് ഹയർ എലനമന്റെറയി സ്കൂൾ കഹസ്കൂൾ ആക്കുന്നതയിനറ്റ് 2 സ്ഥലധം നടുവയിലരാടറ്റ് വരാസുസദവൻ
മൂസ്സതറ്റ്,മഠത്തയിൽ തറവരാട്ടുകൈരാർ, മരുതരാടറ്റ് തറവരാട്ടുകൈരാർ ചയിസങരാട്ടുപുറത്തറ്റ് തറവരാട്ടുകൈരാർ സസൗജനധമരായയി 
വയിട്ടുനകൈരാടുത്തു മലയനട മുകൈളയിൽ വയിട്ടുകൈയിടയ സ്ഥലത്തറ്റ് കഹസ്കൂളയിനുസവണ്ടയി നകൈടയിടമുണ്ടരാക്കയി

     സബരാർഡറ്റ് ഹയർ എലയിനമന്റെറയി സ്കൂളയിനുസവണ്ടയി ഉണ്ടരാക്കയിയ നകൈടയിടധം 1969 ൽ സർക്കരാറയിസലക്കറ്റ് 
വയിട്ടുനകൈരാടുക്കുകൈയധം സസ്വതന്ത്ര സമരസസനരാനയി കൈരാടരായയി രരാഘവൻ നരായരുനടയധം മറധം ശ്രമധം ഫലമരായയി 
കഹസ്കൂളരായയി അധംഗയികൈരാരധം ലഭയിക്കുകൈയധംനചയ

     2001 ഡയിസധംബറയിൽ പ്ലസറ്റ് ടു സകൈരാഴയിനറ്റ് അധംഗയികൈരാരധം ലഭയിക്കുന്നതയിനറ്റ് ഭസൗതയികൈ സസൗകൈരധങൾ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയിനരായയി ജയിലരാ പഞരായത്തയിനന്റെ സഹരായസത്തരാനട 4 മുറയികൈളുള നകൈടയിടധം നയിർമയിച്ചു.2004 - 

2005 ൽ പ്ലസറ്റ് ടു തുടങരാനുള ഉത്തരവറ്റ് ലഭയിക്കുകൈയധം കരാസറ്റ് ആരധംഭയിക്കുകൈയധംനചയ

                                         ഇന്നറ്റ്
     അധംഗൻവരാടയി മുതൽ പ്ലസ്ടു വനര 1500 സറരാളധം വയിദധരാർഥയികൈൾ ഇന്നറ്റ് പയയിമ്പ്ര ഹയർ നസക്കനന്റെറയി സ്കൂളയിൽ 
അകരരാഭധരാസധം സനടുന്നു.എൽപയി,യപയി,എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്,എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ് വയിഭരാഗങളയിലരായയി 90 സറരാളധം 
അധധരാപകൈർ ഈ മഹത്തരായ വയിദധരാലയത്തയിൽ സസവനധം നടത്തുന്നു.പയയിമ്പ്രയനട മുഖച്ഛരായ 
മരാറുകൈയരാണറ്റ്.ഭസൗതയികൈസസൗകൈരധങളുനട കൈരാരധത്തയിൽ അനരാരരാഷ്ട്രനയിലവരാരത്തയിസലക്കറ്റ് നമ്മുനട സറ്റ് കൂൾ 
മുസന്നറുകൈയരാണറ്റ്.6 സകൈരാടയിയനട വയികൈസന പ്രവർത്തനങളരാണറ്റ് സറ്റ് കൂളയിൽ നടന്നുവരുന്നതറ്റ്.പയി.ടയി.എ 
പ്രസയിഡണ്ടറ്റ് ശ്രട സപ്രമരരാജനന്റെ സനതൃതസ്വത്തയിലുള പയി.ടയി.എ. കൈമയിറയിയധം നരാട്ടുകൈരാരുധം സ്കൂളയിനന്റെ മുസന്നറത്തയിൽ 
ഒരുമയിച്ചുണ്ടറ്റ്.കൈലരാകൈരായയികൈ രധംഗങളയിൽ ജയിലയയിനല മയികൈച്ച സറ്റ് കൂളരായയി മുസന്നറരാൻ നമ്മുനട ഈ സ്ഥരാപനത്തയിനറ്റ്
കൈഴയിഞയിട്ടുണ്ടറ്റ്.

     വർഷധം എസറ്റ്.എസറ്റ്.എൽ.സയി.ക്കറ്റ് 100% വയിജയധം ഉറപരാക്കരാനുള ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങളരാണറ്റ് 
നടന്നു വരുന്നതറ്റ്.സമരാടയിസവഷൻ കരാസുകൈൾ,രരാത്രയികൈരാല സകൈരാഴ്സുകൈൾ,പഠന സകൈരാഴ്സുകൈൾ പഠനസകൈരാഴ്സുകൈൾ 
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എന്നയിവനയലരാധം ആസൂത്രണധം നചയയിട്ടുണ്ടറ്റ്

                                                                                        

                                                                                        ബബാലചന്ദ്രൻ കക.കക
                                                         എചച.എസച.എ മലയബാളള
                                                                           (Little Kites Master)

                                                                  -അവലളബള 

                                                                     കുരുവട്ടൂർപഴമ - പയി.എൻ കൈരാരരാടറ്റ്  
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ടപയ്തുലതത്രാരത്രാടത
പപയ്തുപതമാരമാപത ആ മഴകമാലഎം 
ആർത്തുകരപഞമാരമാ മഴകമാലഎം

നമാടഡിപന പവള്ളതഡിലമാഴച തഡിയ ഒരു മഴ
പപയ്തുപതമാരമാപത ആ മഴകമാലഎം

ആർതഡിപയമാപടപമാപഞതഡിപയമാരമാ മഴ

പവള്ളവഎം ദുരഡിതവഎം പകമാർതഡിണകഡി മഴ 
 മമാനവ മനസഡിൽ പതഡിയുനഡിതമാ മഴ
പപയ്തു പപയഡിടഎം തചീരമാപതമാരമാമഴ 
മഴയഡിൽ മുങ്ങഡിയ ആ പകരളഎം ഇനച

ദുരഡിതതഡിൻ വകഡിൽ എതഡിപനമാക്കുന
ധമാരമാളഎം ജചീവൻപപമാലഡിപഞമാരമാപപരുമഴ 

പപയ്തുപതമാരമാപത ആ കണ്ണുനചീർ ഇനഎം 
പപയ്തുപതമാരമാപത വചീണഎം ആ മഴ 

ആർതഡിപയമാപടപമാപഞതഡിപയമാരമാമഴ  
ദുരഡിതപമപന്തന പഠഡിപഡിപചമാരമാമഴ

പപയ്തുപതമാരമാപത മലപപമാൽ പചർപതമാരമാ 
കണ്ണുനചീർ ദുരഡിതവഎം മമാതമമാണഡിനച

പപയ്തുപതമാരമാപത മനുഷത്യപന ക്രൂരതയച 
ശക്തമമായഡി തഡിരഡിചടഡിപചമഴ

മനുഷത്യപന ക്രൂരതസഹഡികമാൻ കഴഡിയമാപത
പ്രകൃതഡിതൻ കണ്ണുനചീർ മഴയമായഡിപപയ്തു

പപയ്തുപതമാരമാപത  വചീണഎം മഴപപയ്തു
പപമാടഡികരഞ്ഞു ആകമാശഎം അതച

 മനുഷത്യമനസഡിൽ ദുരഡിതമമായഡിമമാറഡി
മനുഷത്യപന ക്രൂരതമമാതമമാ കമാരണഎം 

എനഎം മനുഷത്യൻ ഓർകമാപതപപമായഡി 
മനുഷത്യപന ക്രൂരതസഹഡികമാൻ കഴഡിയമാപത 

                 പ്രകൃതഡിതൻ ശഡിക്ഷയമാണചീപകമാടഎം പ്രളയഎം                              
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അകഡിപലമാരഡികലഎം പ്രകൃതഡികഡിപകമാടഎം
ക്രൂരതകൾ സഹഡികമാൻ കഴഡിയഡില

പപയച തച പതമാരമാപത പ്രകൃതഡിതൻ കണ്ണുനചീർ
പപയ്തുപതമാരമാപത മനുഷത്യപന ദുരഡിതവഎം 

പപയ്തുപതമാരമാപത ഈ സങ്കേടങ്ങൾ 
പപയ്തുപതമാരമാപത ഈ പ്രളയഎം  

                                                                                       നനന്ദിത.കക.ടന്ദി          
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പ്രവൃതഡി പരഡിചയ പമള
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നനീലേക്കടമധിൻചത്രാടര
 കമാർമുഖഡിലഡിപന ഈണഎം പകട സഖഡിപയ

 നഡിപന അശ്രുമമായഡി വനതമാപരന പചമാല്ലുപമമാ?
നഡിൻ മനസചുരുളഡിൽ നഡിനഡിട വചീണ

പവദനയമാപണമാ ഈ കമാവത്യഎം
നഡിൻ കമാണ്ഡതഡിൽനഡിനതഡിർന മധുര

ഗമാനഎം പപമാപല 
നഡിൻ സസൗരഭത്യവഎം  എൻ പനഞഡിൽ കൂടകൂടഡി
നഡിശ്ചലമമായഡി തുടഡിക്കുഎം നഡിപന സസൗനരത്യഎം 

നഡിൻ ചുണഡിൽ മനഹമാസഎം വഡിരഡിയഡിച്ചു 
ചഡിറകറ്റു വചീഴുന പക്ഷഡിപയപപമാപല 

കമാറ്റഡിപലപങ്ങമാട ചലഡിപകണ എന വലഞഡിടന 
മമായമാപത എനഡിപലത്തുന 

പചീലഡിയടർനപപമാഴഡിഞ മഡിഴഡി പവമ്പുകയമാപണമാ 
ഈ ഈണഎം 

ജമാലകമറവഡിൽ നഡിപനമാളഡിഞ്ഞു പനമാകഡിടന
നഡിപന ഈ സസൗനരത്യഎം പകർനഡിടപമമാ നചീ 

 പശമാഭമമായച പ്രകമാശഡിക്കുന ഈ പ്രപഞതഡിൽ 
വചീണമചീടന പ്രണയഡിനഡിയമായഡി,മനഎം

കവർനഡിടഎം കമാമുകഡിയമായഡി,ഇരുടഡിപന കളഡിക്കുടകമാരഡിയമായഡി
നചീലമാമ്പൽപപമാപല വഡിരഡിയുന

                                         നചീ എന ലമാവണത്യഎം                              

                                                      ആളഷന്ദി
                                          10th A
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 പുസച തക സമമാഹരണഎം -ശചീ പഡി.എൻ കമാരമാടച
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               അച്ഛടന്റെലവർപത്രാടപ
ഉമ്മറതഡിണ്ണയഡിൽ പകമാണവച

പവള്ളപുതപചമാരു എനച്ഛൻ
സതപ്നങ്ങൾ പമമാഹങ്ങൾ ബമാകഡിയമാകഡി

ഇതഡിരഡി പസ്നേഹഎം പകർനച തനച

                                            അച്ഛപനപന തനഡിചമാകഡി അകലകയമായഡി                          
ഞമാൻ കണ ആയഡിരഎം സതപ്നങ്ങൾ

ഒരു നഡിമഡിഷഎം പകമാണച മറഞ്ഞു പപമായഡി
സപന്തമാഷഎം നഡിറഞ ഈ പകമാച്ചു വചീടഡിൽ

സങ്കേടങ്ങൾ പടഡികയറഡിവന
അമ്മയുഎം ഞമാനുഎം തനഡിചമായഡി

അച്ഛനഡിലമാത ആ പകമാച്ചു വചീടഡിൽ
മുറ്റതച ആളുകൾ വനകൂടഡി 

എൻ സങ്കേടങ്ങളഡിലവർ പങ്കുപചർന 
പൂനഡിലമാവച തൂകഡിയ ആ രമാതഡിയഡിൽ
ജചീവഡിതതഡിൽ ഞമാൻ ഏകയമായഡി

അഗഡിജതമാലകൾ എനച്ഛപന കവർപനടത്തു
അച്ഛപന പസ്നേഹവഎം കൂപട യമാതയമായഡി
അമ്മയുപട മമാറഡിൽ ചൂപടറ്റുറങ്ങുപമ്പമാൾ

അച്ഛപന ഓർമ്മകൾ കുടഡിപനത്തുഎം
അച്ഛപന പസ്നേഹഎം നഡിലച്ചുപപമായഡി

അമ്മയുപട പനമാമ്പരഎം പനഞഡിപലറ്റഡി
തകർത്തുപപയ ആ രമാതഡി മഴ

എപന കണ്ണചീരഡിപനമാപഎം ഒലഡിച്ചുപപമായഡി
കരങ്ങുതളർന ആ നഡിമഡിഷങ്ങൾ

ജചീവഡിതതഡിനച പനമാമ്പരമമായഡിരുന
അമ്മയുപട മടഡിയഡിൽ തലചമായചച ഞമാൻ 

മനസഡിൽ നഡിനച മമായമാപത അച്ഛപന മുഖഎം പതളഡിഞ്ഞുവന 
 മുറ്റപത ആളുകൾ എപങ്ങമാ പപമായഡി

തനഡിചമായഡി ഞമാപനപന പകമാച്ചുവചീടഡിൽ 
അച്ഛപനമാപടമാത്തുള്ള നഡിമഡിഷങ്ങൾ 

                                                 സപന്തമാഷഎം നഡിറഞതമായഡിരുന
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കരഞ്ഞുതളർന അമ്മയുപട മുഖഎം കണച
എപനയുള്ളഡിൽ കനപലരഡിഞ്ഞു

ആപരമാരുമഡിലമാത അമ്മയച തുണയമായഡി
അച്ഛപനലമാപത പവറമാരുമഡില

ആപരമാരുഎം കമാണമാത ആ പലമാകതഡിൽ 
ഞങ്ങപള തനഡിചമാകഡി അച്ഛൻ
ദുപര.....ദുപര.....യമാതയമായഡി

അച്ഛപന വമാത്സലത്യഎം നഷ്ടമമായഡി
അമ്മയുപട പസ്നേഹഎം സങ്കേടമമായഡി

അച്ഛനഡിലമാത നഡിമഡിഷങ്ങൾ
ആകമാശതച സൂരത്യനഡിലമാതതുപപമാപലയമായഡി

അച്ഛപന പവർപമാടച എപന 
ജചീവഡിതതഡിൽ തചീരമാ പവദനയമായഡി തങ്ങഡിനഡിന 

                                                                                                            ശശ്രീരബാജന്ദി.ആർ
                                                                                                                   8th F                       
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ലഡിറ്റഡിൽ ഫകറ്റചസച -ബമാഡചജച വഡിതരണഎം
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അവമാർഡച ദമാനഎം - ജഡിലമാ പഞമായതച
പ്രസഡിഡണച ശചീ. ബമാബു പറപശ്ശേരഡി 
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അനപപറയത്രാൻമറനതപ
     സമയഎം ഏഴുമണഡി കഴഡിഞഡിടഎം അവൾ എഴുപനറ്റഡില."പമമാപള അന....എഴുപനൽകച" അമ്മ അവപള

വഡിളഡിച്ചു.ഒരനകവമഡില."കുടഡിയുപട ഒരു കമാരത്യഎം " മുതശ്ശേഡി പഡിറുപഡിറുത്തു. "നഡിങ്ങൾ ഒനചമഡിണമാതഡിരഡികച.ഇനപല
കലമാപമളയഡിൽ തകർതചനൃതഎം പചയുകയമായഡിരുനഡിപല അവൾ?" അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.സമയഎം

എടമണഡിയുഎം,ഒൻപതരയുഎം കഴഡിഞഡിടഎം അവൾ എഴുപനറ്റപതയഡില.ഇനപല രമാതഡി ഒരുമണഡിയമായഡികമാണഎം
ഉറങ്ങമാൻ കഡിടക്കുപമ്പമാൾ.കുപറ കരഞഡിടമാണച അവൾ കഡിടനതച.എന്തഡിനമാണച അവൾ കരഞപതനച

ആർക്കുമറഡിയഡില.ഇതയുഎം കമാലഎം എന്തച വഡിഷമഎം വനമാലഎം അമ്മപയമാപടമാ,മുതശ്ശേഡിപയമാപടമാ
പറയുനതമാണച.എന്തമാണച ഈ പ്രമാവശത്യഎം പറ്റഡിയപതനച ആർക്കുമറഡിയഡില."അനചകുടചീ എഴുപനൽകച,മതഡി

ഉറങ്ങഡിയതച.കുളഡികഴഡിഞഡിടമാവമാഎം ബമാകഡി ഉറകഎം".അമ്മ അവപള തപലമാടഡിവഡിളഡിച്ചു.പപക്ഷ,അവൾകച
ഒരനകവഎം ഇല.'അമ്മ ഭയന."പദ ഒനഡിപങ്ങമാട വപന"."എന്തമാ?"."പമമാളച മഡിണണഡില അച്ഛൻ
വഡിറചകയ്യുമമായഡി അവപള തമാങ്ങഡിപയടത്തു കുറചച വഡിശമാലമമായ അവരുപട ബമാൽകണഡിയഡിൽ

പകമാണകഡിടതഡി.മുഖതച പവള്ളഎം കുടഞ്ഞുപനമാകഡി.ഒനഎം മഡിണമാത തങ്ങളുപട പപമാനപമമാപള കണച അമ്മയുഎം
അച്ഛനുഎം വഡിതുമ്പഡി."പമമാപള"......പപമാടഡികരയുന അമ്മയുപട ശബച ദഎം പകടച ഓടഡി വന അവളുപട പചടൻ

മനുവഎം,പഡിപന മുതശ്ശേഡിയുഎം.ആ വചീടഡിൽ  പഡിനചീടണമായ കൂടകരചഡിൽ പകടച ഓടഡി വന നമാടകമാപരമാടച മകളുപട
മരണവഡിവരഎം പറയമാൻ കഴഡിയമാപത വചീടകമാർ.മകളുപട മൃദുലമമായ ഫകതണയഡിൽ കഡിടന കരയുന അമ്മ

അപപമാഴമാണച അതച ശദഡിചതച.അവൾകച ഏറ്റവഎം പ്രഡിയപപടതമായഡിരുന അവളുപട മുതച്ഛൻ
വമാങ്ങഡിച്ചുപകമാടത പമമാതഡിരഎം കമാണമാനഡില.അമ്മയുപട മനസഡിൽ സഎംശയങ്ങൾ പമമാടഡിട.അപപമാഴമാണച

അപ്രതചീക്ഷഡിതമമായഡി ആ മരണവചീടഡിപലകച അനുവഡിപന പ്രഡിയപപട കൂടകമാരഡി അമ്മു വരുനതച.അവഡിപട കൂടഡിയ
ജനക്കൂടപത കണച അവൾ പഞടഡി.തമാപഴകച വരുന അനുവഡിപന അമ്മപയ കണച അവൾ ആനഡി എനച

വഡിളഡിചച അടപതകച പചന."എന്തമാ ആനഡി ഇവഡിപട ഇപതഎം ആളുകൾ?".അലഎം ഭയനച വഡിഷമപതമാടകൂടഡി
അമ്മ പറയമാൻ തുടങ്ങഡി."അതച....അതച...പമമാപള...."ങ അപതമാപകപപമാപട.അനുവഡിപന കളഞ്ഞുപപമായ
പമമാതഡിരഎം തരമാനമാ ഞമാൻ വനതച.ഇനപല ഞമാൻ ആനഡിപയ പഫമാണഡിൽ ഫട്രൈ പചയച തഡിരുന പപക്ഷ
കഡിടഡിയഡില.ഇതമാ..."മകളുപട പമമാതഡിരഎം കണച അമ്മ ആർതലചച പപമാടഡികരയമാൻ തുടങ്ങഡി.അപപമാൾ

മമാതമമാണച ബമാൽകണഡിയുപട വമാതഡിൽകൽ കൂടഡി നഡിനവപര അവൾ കണതച.അവൾ അപങ്ങമാടച പചന.തപന
പ്രഡിയപപട കൂടകമാരഡിയുപട ചലനമറ്റ ശരചീരഎം കണച എന്തുപചയണപമനറഡിയമാപത അവൾ

തളർനപപമായഡി.ഇനപല രമാതഡി ഒരുമഡിചച നൃതഎം പചയവരമാണച.എനഡിടച ഇപപമാൾ തുളഡിചമാടഡിനടനഡിരുന തപന
പ്രഡിയപപട കൂടകമാരഡിപയ കമാണമാൻ വയമാപത ആപരമാടഎം പറയമാപത അവൾ 

അവഡിപട നഡിനഎം പടഡിയഡിറങ്ങഡി                                                                                           
                                                                                               കൃഷ.കക.ടന്ദി
                                                                                                  8th c
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പുതഡിയ പകടഡിടഎം - തറകലഡിടൽ
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തുറക്കത്രാത്തകണ്ണുകൾ
     ഓപരമാ ദഡിവസവഎം രമാതഡി കഡിടകമാൻ പനരതച അമ്മ ഏടപന പഫമാപടമാഎടത്തുപനമാക്കുഎം.ഏടപന പുഞഡിരഡി

നഡിറഞമുഖഎം അമ്മയുപട കണ്ണചീരമാൽ കണ്ണമാടഡിപപമാലള്ള കണ്ണഡിൽ പ്രതഡിഫലഡിക്കുഎം.ഹൃദയഎം പപമാടന
കമാഴ്ചയമാണതച.ആ കണനചീർ അലപനരപതകച മമാതമമാണച,ഏടൻ എപനങ്കേഡിലഎം തഡിരഡിച്ചുവരുപമന വഡിശതമാസഎം

അമ്മപയ പതഡിപയ ആ വഡിഷമതഡിൽനഡിനച കരകയറ്റുഎം.കടനപപമായ
     അനച ഏടൻ വചീടഡിപലകച വനകയറുപമ്പമാപഴ മുഖഎം വമാടഡിയഡിരുന.അപ്രതചീക്ഷഡിതമമായഡി മമാറഡിയ മുഖഭമാവഎം

എപന വഡിഷമഡിപഡിച്ചു സമാധമാരണ പചമാദഡികമാറുള്ള സ്കൂൾകമാരത്യങ്ങപളമാനഎം എപനമാടച പചമാദഡിചഡില.ഏപതമാ വലഡിയ
വഡിഷമഎം ഏടപന മനസഡിൽ അലയടഡിക്കുനപവനച പതമാനഡി.വഡിളമ്പഡിപവച ഭക്ഷണതഡിനു ഞമാനുഎം ഏടനുഎം
ഇരുന.ഭക്ഷണഎം മുഴുവനുഎം കഴഡികമാപത ഏടൻ മുറ്റപതകഡിറങ്ങഡി .അമ്മനഡിർബനഡിചഡില.ഭക്ഷണഎം കഴഡിച ു
കഴഡിഞച പുറതഡിറങ്ങഡിയ ഞമാൻ തഡിണ്ണയഡിൽ തലകുമ്പഡിടഡിരഡിക്കുന ഏടപനയമാണച കമാണനതച.എന്തഡിപനമാ

അമ്മ വഡിളഡിചപപമാൾ അകത്തു അകത്തു പപമായഡി തഡിരഡിച്ചുവനപപമാൾ ഏടപന കമാണനഡില.അനച കണതമാണച
അവസമാനമമായഡി.ഇരുപതഡിരണച വർഷഎം. 

     ഇനഎം നന്റുപമമാൻ ആ പഫമാപടമാപയടത്തുപകമാണവനച പചമാദഡിക്കുഎം ഇതമാരമാപണനച അവപന നഡിഷ്കളങ്കേമമായ
പചമാദത്യതഡിനുമുമ്പഡിൽ ഞമാൻ പലപപമാഴുഎം പതറഡിപപമായഡിടണച

     നന്ദുവഡിപന കരചഡിൽ പകടമാണച ഉണർനതച.എന്തഡിപനമാ വമാശഡിപഡിടഡിച്ചുകരയുകയമാണവൻ.ഇനവനച
സ്കൂളഡില.മഴയമായതഡിനമാൽ അവധഡി പ്രഖത്യമാപഡിചഡിടണച.രണമൂനച ദഡിവസമമായഡി നല മഴയമാണച.ഇപപമാഴുഎം

പതമാർനഡിടഡില.
     കുറച്ചുനമാളമായഡി ഭമാരത്യ അവപള അവളുപട വചീടഡിൽ പകമാണമാകണപമനച ആവശത്യപപടന കഴഡിഞ

വഡിഷുവഡിനമാണച അവസമാനമമായഡി പപമായതച അവളുപട ആവശത്യഎം നഡിറപവറ്റമാനുള്ള സനർഭഎം ഇതമാപണനചപതമാനഡി
     ബരാഗയിൽ വസ്ത്രങളുമരായയി അവർ ഒരുങയി വന്നു അമസയരാടറ്റ് യരാത്ര   സചരാദയിച്ചു. നന്ദു ഉമനകൈരാടുക്കരാനുധം

മറന്നയില

 മഴ  തുടരുന്നുണ്ടരായയിരുന്നു കൈരാറയിനടുസത്തക്കറ്റ്  നടന്നസതയള്ളൂ തുടർന്നു നനഞ്ഞു കുതയിർന്നു

     വഴയിയയിനല  ഓടകൈളുധം  സതരാടുകൈളുധം നയിറനഞരാഴുകുന്നുണ്ടറ്റ് ചയിലതറ്റ് കൈവയിഞറ്റ് സറരാഡയിസലക്കറ്റ് കൈയറുകൈയധം

നചയ്യുന്നുണ്ടറ്റ്. സപരാകുന്ന വഴയിനയലരാധം നന്ദു "മഴ..... മഴ.....”   എന്ന പരാടയിനക്കരാണ്ടയിരയിക്കുന്നു. അവനര  അവയിനട

നകൈരാണ്ടരാക്കയി തയിരയിച്ചുവരുകൈയരായയിരുന്നു   മഴ അൽപധം ശമയിനച്ചന്നുപറയരാധം.വയലുകൈളയിനലലരാധം നവളധം

നയിറഞയിരയിക്കുന്നു.തരാഴറ്റ് ന്ന പ്രസദശങളയിൽ ചയിലയയിടങളയിനലലരാധം നവളധം കൈയറയിയയിരുന്നു.ചയിലയയിടങളയിൽ

സറരാഡയിസലക്കറ്റ് നവളധം കൈയറയിയയിരുന്നു. ആ കൈരാഴ്ചകൈളയിലൂനട കൈടന്നുവരുസമരാഴരായയിരുന്നു.ആ

സഫരാൺകൈരാൾ...സജരാർജരാണറ്റ്.വളനര അതധരാവശധഘടങളയിനല അവൻ വയിളയിക്കരാറുള.സഫരാൺ എടുത്തു.പയിനന്ന

എനയിനക്കനന്റെ ഓർമ ഇലരാതരായയി.മനസ്സറ്റ് ഇരുപത്തയിരണ്ടറ്റ് വർഷധം പയിറസകൈരാട്ടുസപരായയി.ഏടനന

കൈനണ്ടത്തയിയയിരയിക്കുന്നു  ഗുജറരാത്തയിനല ഒരു ഗ്രരാമത്തയിനല നയിന്നറ്റ്.ഈ വരാർത്ത എത്രയധം നപടന്നറ്റ് അമനയ
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അറയിയയിക്കണധം സഫരാനണടുത്തു അപ്പുറനത്ത വടടയിനല കൈലധരാണയിസയടത്തയിനയ വയിളയിച്ചു.അവർ സഫരാനണടുക്കുന്നയില

സനരയിടറ്റ് പറയരാധം എന്നുവയിചരാരയിച്ചു വണ്ടയിനയടുത്തു.നവളധം കൈയറയിയ വഴയികൈളയിലൂനട പരാഞ്ഞു.ചയിലയയിടങളയിൽ ടയർ

മുങധം.അനതരാന്നുധം എനന്ന പയിടയിച്ചുനയിർത്തരാൻ കൈഴയിഞയില.മരണത്തയിനുമുൻപറ്റ് അമ അറയിസയണ്ട

ഏകൈവരാർത്ത............

                                                                         ഋതതന്ദികച പറമ്പതച 
                                 10 th A
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A FRIEND LIKE YOU

You are my best friend
because

You're there whenever I am sad
and never get tried of listening to me

You help me up when I fall
and let me be me

You know exactly what I am thinking
and make me feel like I am worth  something

You make my hard times easier
and love me when I forgot to love myself.

You believe in  me not in rumours
and are like a soothing balm in my bad times

You deny silly promises
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and help me see old things in new ways.

I am so privileged to call you my friend
               

                                                  SUBHAGA
                                                                    HSA ENGLISH
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സസ്നേഹത്തയിനന്റെ കകൈത്തരാങറ്റ്......
ഫരാത്തയിമ ബയിസറ്റ് മയിയധം അനുഗ്രഹ ധം
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അധധരാപകൈ ദയിനധം
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    ഒമാർമ്മ       
അമ്മപയന വമാകഡിനച രണക്ഷരപമയുളളു

എനമാൽ ഈ പലമാകതഡിപല വചച
ഇതൃയുഎം മപനമാഹരമമായ ഒനച പവറയഡില
ഈ പ്രകൃതഡിയഡിപല എലമാ വസ്തുകള ച  ക്കുഎം

അറഡിയമാഎം അമ്മപയന സതത്യപത
എനമാൽ നമ്മുകച മമാതഎം അറഡിയഡില.

അമ്മപയന വമാകഡിപന വഡിലയറഡിയമാതവർ
അമ്മപയ ഒമാർകമാപത പപമാവനവർ

മറന പപമാവന നമാപള നമ്മളുഎം
ഒരു അമ്മപയമാ അച്ഛപനമാ ആവപമന സതത്യഎം

ഫകക്കു ഞമായഡിപഡിറന കമാലഎം മുതൽ
നമ്മപള പപമാറ്റഡി വളർതഡിയ അമ്മ.

ഒരു കഷ്ടപമാടഎം അറഡിയമാപത
വളർതഡിയ അച്ഛൻ

ഈ പലമാകതഡിപല എറ്റവഎം 
വലയിയ സതധമരാണറ്റ് ഇവർ
എന്നയിട്ടുധം നമൾ അവനര

ഓർക്കരാനത സപരാകുന്നു

                                       മമഘചന.ഇ

                              9.C
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ഭകധ സമള
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പടർന പന്തലഡിച പസ്നേഹഎം
പകരളമമായ എപന മമാതമാപവ

 ഞമാൻ നമഡിക്കുന നഡിപന മുനഡിൽ

മമാനസപുതഡിയമായഡി വളർന
ഞമാൻ നഡിൻ മടഡിതടഡിൽ

മരണപമന യമാഥമാർതത്യതഡിലഎം
ഞമാൻ മയങ്ങുഎം നഡിൻ മടഡിതടഡിൽ

എൻ മനസഡിൽ
നഡിൻ സമാനഎം ഫദവതുലത്യമപലമാ.....

  പ്രണയവഎം സസൗഹൃദവഎം
എൻ അമ്മപയകമാൾ

അത ഉയരതഡിലപലമാ.....
നഡിൻ ഭൂഗർഭതഡിൽ ഞമാൻ ജനഡിചനമാൾ

മുതൽ ഞമാൻ നഡിൻ പസ്നേഹഎം 
നുകരുകയപലമാ

ഒരു വൃക്ഷപത പപമാപല വളർനന്തലഡിചമാലഎം അലപയമാ മമാതമാപവ
നയിൻ സസ്നേഹധം എനയിക്കറ്റ് നയിധയിയസലരാ.....

                                                                      മസ്നേഹ.കക.പന്ദി 
                                                                    9th A
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പച്ചക്കറയി വയിളനവടുപറ്റ്
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എസറ്റ്.എസറ്റ്.എൽ.സയി സമരാടയിസവഷൻ ;
സുകഹൽ അരടസക്കരാടറ്റ്
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അപരരാധധം

പനരഡിയ ജലകണഡികയമായച പകഴുഎം
എപന മുഖതച വനതഡിർന മഴ....
ആസതദഡിചചീടപവ എൻ മനപമമാരു

കുളഡിർമഴയമായഡി മമാറഡിയ മഴ....
കനഡിമഴയുപട  ആഹമാദതഡിമർപ്പുകൾ

മണ്ണഡിലഎം വഡിണ്ണഡിലഎം പുലഡിലഎം പുൽപകമാടഡിയഡിലഎം
നവനസവരാസന്മേഷ സപന്ദങളുതയിർക്കസവ...

എലമാഎം തകർപതറഡി ഞച തഡിമർതമാടന
പരമാഷമാഗഡിയമായച ആവൾ ജതലഡികപവ....

ആവതഡില-ആയഡില-തടയുവമാൻ
അവൻ തൻ തമാണ്ഡവഎം.

തമായ തൻ സതത്യഎം ജതലഡിക്കുപബമാൾ
തനയർ തൻ പകമാലചതഡി തുറപനഴുതമായച-

തനഡിമയമായച-തചീപന്തമമായഡി-സർവഎംചമാബലമാക്കുന.

ശക്തമല-ശക്തഡിയഡില മകൾ തൽ കരങ്ങൾകച
തടയുവമാൻ,കമാഴ്ചകമാരനമാവമാനലമാപത...

കഴഡിപഞമാ?..മർതത്യ..നഡിനകച?
അമ്മ തൻ സതത്യഎം തഡിരഡിചറഡിയമാൻ മറന നഡിനകച?

'തമാഴ്മതമാനഭഭ്യുനതഡി'-പയന പചമാലഡി പതഡിഞ
നമാഖുകൾ...എഴുതഡി പതഡിഞ നഡിൻ കരങ്ങ ൾ

ധൂബരസകൽപഎംതഡിൽ മമായയഡിൽ മൂലത്യപശമാഷണഎം സഎംഭവഡിചഡിപല ?
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നചീ തഡിരഡിചറഡിപഞമാ ? പനടങ്ങപളലമാഎം
നഷ്ടങ്ങളമായ ആ ദഡിനരമാതങ്ങപള ?

നമാപള അപരമാധപബമാധതമാൽ
അമ്മയമാഎം[പ്രകൃതഡി] കൂടവഡിടച

നഷ്ടപബമാധതഡിപന മമാറമാപ്പുമമായച
പതരുവഡിലഡിറങ്ങുപബമാൾ......

പതരുവഎം പപമാലഎം നഡിനകഡിലമാത
ശൂനത്യതപയ....

                                              ബശ്രീന പ്രഭ
                                                                  എചച.എസച.എ.മലയബാളള 
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ടടധം ലയിറയിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് 
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സറ്റ് കൂൾ കൈസലരാത്സവധം ഉദറ്റ്ഘരാടനധം -
ശ്രട ഷയിബു മുത്തരാടറ്റ് 
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പുസറ്റ് തസകൈരാത്സവധം സമരാപനധം
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  പുസറ്റ് തകൈ സമരാഹരണധം 
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വടകണധംപത്രധം സമർപണധം - ശ്രട
സുബ്രമണധൻ
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  പുസറ്റ് തകൈ സമരാഹരണധം
ഉദഘരാടനധം ശ്രട നകൈ. ചന്ദ്രൻ മരാസ്റ്റർ

ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 
   2018 – 19
                  ജഡി.എചച.എസച.എസച .പയമ                                             38



pages39
Ghss Payambra

ശയിശു ദയിനരാസഘരാഷധം
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ലയിറയിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്
എനറ്റ് ?എനയിനറ്റ്?

                                               ഘടന
                       ഈ പദതഡിയഡിൽ അഎംഗങ്ങളമായ വഡിദത്യമാർതഡികപള 'ലഡിറ്റഡിൽ ഫകറ്റചസച' എനച 
നമാമകരണഎം   പചയപപടഡിരഡിക്കുന.ഒരു സ്കൂൾ യൂണഡിറ്റഡിൽ 20 മുതൽ 40 വപര ലഡിറ്റഡിൽ ഫകറ്റചസച
ആണച ഉണമായഡിരഡികഡിക.

മഡിക്സഡച സ്കൂളുകളഡിൽ ഇരുവഡിഭമാഗതഡിനുഎം പ്രമാധഡിനഡിതത്യഎം ഉണമായഡിരഡിക്കുഎം. യൂണഡിറ്റച അഎംഗങ്ങളുപട 
ആപക എണ്ണതഡിൽ വത്യതഡിയമാസഎം വരുതഡി യൂണഡിറ്റമാനുവദഡിപകണ പ്രപതത്യക 
സമാഹചരത്യമുണമായമാൽ,ജഡിലയഡിപല എലമാ മമാസർപട്രൈയഡിനഡിർമമാരുപടയുഎം പയമാഗതഡിപന 
മഡിനഡിറ്റചസച സഹഡിതഎം ഫകറ്റച സഎംസമാന ഓഫചീസഡിപലകച അപപക്ഷ സമർപഡിചമാൽ ആയതച 
പരഡിപശമാധഡിചച അനുമതഡി നൽകുനതമാണച.

പഠനലമഖലേകൾ                   
* ഫഹപടകച ഉപകരണങ്ങളുപട ശരഡിയമായ ഉപപയമാഗരചീതഡിയുഎം പരഡിപമാലനവഎം.

* ഭമാഷമാകമ്പമ്പ്യൂടഡിങച.
* ഗമാഫഡിക്സച,മുൾടചീമചീഡഡിയ പസമാഫച പവറുകളുഎം അവയുപട ഉൽപനകളുഎം. 

* പഡമാകമ്പ്യൂപമനഷൻ.

* കമ്പമ്പ്യൂടർ പപ്രമാഗമാമഡിങച.  
* ഇലപകമാണഡിക്സച.
* പമമാഫബൽ ആപച നഡിർമമാണഎം. 

* ഇനർപനറ്റച. 
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                                                                 മമാനുഷഡിക മൂലത്യങ്ങപളമാപടമാപഎം സമാപങ്കേതഡിക വഡിദത്യയഡിലഎം
മഡികച നഡിലവമാരഎം പുലർത്തുന ഒരു തലമുറപയ വമാർപതടക്കുനതഡിനു 'ലഡിറ്റഡിൽ ഫകറ്റഡിനച 
'കഴഡിയുഎം എന കമാരത്യതഡിൽ ഒരു സഎംശയവമഡില.

                                                                                         സരഡിത.പക
                                                                           എചച.എസച.എ ഗണഡിതഎം
                                                                                              (Little Kites Mistress)
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  നനധി
                                                    ഈ
                                                     സ്പനനഎം
                                                     ഇവഡിപട അവസമാനഡിക്കുനഡില
                                                     ഇതച ഒരു
                                                     തുടകഎം മമാതഎം
                                                     വരുഎം വർഷങ്ങളഡിൽ
                                                     തമാളുകൾ ഇനഡിയുഎം
                                                     കൂടഡിപകമാപണയഡിരഡിക്കുഎം
                                                     പരഡിമഡിതഡികൾ ഒടനവധഡിയമായഡിരുന.

                                                     മലയമാളഎം ഫടപഡിഎംഗച,എഡഡിറ്റഡിഎംഗച
                                                     എലമാഎം
                                                     വഴഡികമാടഡിയവർ
                                                     സഹപമാഠഡികൾ
                                                     അധത്യമാപകർ
                                                     എലമാവപരമാടഎം
                                                     നനഡി അറഡിയഡിക്കുന.

                                                                                    എഡഡിറ്റർ  

ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 
   2018 – 19
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