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       ഉത്ഭവവ
1984-ല് ആരവഭഭിച്ച പൂളമവഗലവ ZMHS സ്ക്കൂള് ഒഒാരരഒാ
വര്ഷവവ വളര്ച്ചയുടടെ പടെവകള് തഒാണ്ടുന .പ്രരദേശടത
ഏറ്റവവ പഒാവടപ്പെട്ട കുട്ടഭികളുടടെ സ്ക്കൂളഒായഭിട്ടഒാണണ് ഇതണ് കടെന
രപഒാകുന്നതണ്.എന്നഒാലവ,മഭിക്കവഒാറവ 93%മുകളഭില് SSLC

റഭിസള്ടവ,വര്ഷഒാവര്ഷങ്ങളഭില് Work experience,sports,

games,scout & guides,kite unit ഇനങ്ങളഭില് വളടരയധഭി
കവ കുട്ടഭികള് കഴഭിവ ടതളഭിയഭിച്ചു രപഒാരുന .ഇതഭിടന്റെ പഭിന്നഭി
ല് പ്രവര്തഭിക്കുന്ന ടഹെഡഒാസ്റ്റര് അനഭില് കുമഒാര് സഒാറഭിനവ
മറ്റധധഒാപകര്ക്കുവ ഞങ്ങള് കുട്ടഭികളുടടെ നനഭിയുവ കടെപ്പെഒാടവ
അറഭിയഭിക്കുന.



  

                    മഴ
       മഴ ടപടയഒാരൂഴഭിതന
       മഒാറത്തു കുഞഭിക്കഒാലടെഭികള്
       പതഭിയുന്ന,കഒാണുടന്നഒാരമ്മതന
       ടനഞഭില് ചുരരന്നഒാരമൃതവ

       കഒാലമലഒാക്കഒാലത്തു വസുധയഭില്
       
വവീടണഒാരഒാനവീത്തുളഭിയഒാഴങ്ങളഭിരലറ്റുവഒാങ്ങഭി

       രവനലഭില് ചുണഭിടലഒാരഭിറ്റു പുഞഭിരഭി
       തവീര്തതുമവീ മഴരയഒാ?
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 മഒാനത്തു നഭിന നൂലഭിഴകള് രപഒാല്
       വവീഴുമവീ മഴ കഒാണുവഒാടനന്തു ചനവ

       ഉമ്മറരക്കഒാലഒായഭിടലഒാരു
       തൂണുചഒാരഭിടയഒാരു പകല്
       മുഴുവനഭിരുന്നഒാല് ടകഒാതഭിതവീരുരമഒാ?

      ഈ മഴ കഒാണുവഒാടനന്തു ചനവ.



  

       ഗുരുദദേവവ

    വനഭിപ്പൂ നഒാവ ഗുരുവഭിടന 
നഭിതധവവ
     ഈശശ്വരടനരപ്പെഒാടല
     ആദേരഭിച്ചവീരടെണമഒാ 
മഹെഒാദദേവടത
     മഒാതഒാപഭിതഒാക്കടളരപ്പെഒാല്
     തരഭിശഒായണ് കഭിടെക്കുന്ന 
കുഞ്ഞുമനസഭിരല-

     ക്കറഭിവഭിന ടവളഭിച്ചവമഒായണ്
     അണയുന്ന 
ദദേവമഒാണരലഒാ ഗുരുനഒാഥന
     അറഭിവഭിടന്റെ വഒാരഭിധഭി 
ഗുരുനഒാഥന
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     അതഭിരറ്റ ക്ഷമരയഒാട കൂടെഭിയഒാഗുരുദദേവ-

     മറഭിവ ടചഒാരഭിയുന നമ്മഭില്
     അറഭിവഭിടന്റെ ദേഭിവധരതജസഒാവ ഗുരു തടന്ന
     ഈ മഹെഒാപഒാരഭിടല ദദേവവ.

      



  

                    IT @School-zmhs

     IT@School പദ്ധതഭി നടെപ്പെഒാക്കഭിയ 2002-03 വര്ഷവ തടന്ന 
zmhsല് ഒരു കമമ്പ്യൂട്ടര് ലഒാബണ് ഒരുക്കഒാന സഒാധഭിച്ചു.സ്ക്കൂള് മഒാരന
ജുടമനവ പഭി ടെഭി എ ഭഒാരവഒാഹെഭികളുവ അധധഒാപകരുവ രചര്ന്നണ് ക
മമ്പ്യൂട്ടറകള് വഒാങ്ങുകയുവ പഭി ടെഭി എ യുടടെ സഹെകരണരതഒാടടെ
ലഒാബണ് നടെതഒാന തവീരുമഒാനഭിക്കുകയുവ ടചയ.തുടെര്ന്നണ് ഇരന്ന
വടര സഹെകരണവ നഭിര്രലഒാഭവ ലഭഭിച്ചുവരുന.ലഒാബഭിടന്റെ തുടെ
ക്കവ മുതല് തടന്ന പല അധധഒാപകര് അതഭിടന്റെ രകഒാ-ഒഒാര്ഡഭി
രനറ്ററഒായഭി പ്രവര്തഭിച്ചുവരുന.10-ഒഒാളവ കമമ്പ്യൂട്ടറകള് ടകഒാ
ണണ് കുട്ടഭികള് ഞങ്ങളുടടെ ലഒാബഭില് അവരുടടെ കഴഭിവകള് ടത
ളഭിയഭിക്കുന. 
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                ഒഴഭിവകഒാലതഭിടന്റെ ഒഒാര്മ്മക്കഒായണ്

     ണഭിവ..ണഭിവ... സ്ക്കൂളഭില് മണഭിമുഴങ്ങഭി.കുട്ടഭികള് രചഒാറ്റു
പഒാത്രടമടരതഒാടെഒാന തുടെങ്ങഭി.വരഭിയഭില് ഏറ്റവവ മുന്നഭില്
അപ്പുവഒായഭിരുന.അതഭില് അവന അതഭിരറ്റു സരനഒാഷഭി
ച്ചു.ഭക്ഷണവ ലഭഭിച്ചതുവ അവനതുടകഒാണണ് വളടര രവഗ
തഭിരലഒാടെഭി.
     ടതരുവഭിടല ടകട്ടഭിടെങ്ങടള അതഭിരവഗവ പഭിന്നഭിലഒാ
ക്കഭി,
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ടപഒാട്ടഭിടപഒാളഭിയഒാറഒാടയഒാരു ടഷഡഭിടന്റെ മുന്നഭിടല
തഭി.വഒാതഭില് പതഭിടയതളഭി .തടന്റെ കുഞനജടനടയ
ടതണ് മടെഭിയഭില് വച്ചുടകഒാണവന ദേവീര്ഘനഭിശശ്വഒാസവ വഭി
ട.

     അനജടന്റെ വഒായഭിരലക്കണ് രചഒാറരുളടവച്ചുടവച്ചുടകഒാ
ടക്കുരമഒാള് അപ്പുവഭിടന്റെ ഹൃദേയവ  തുടെഭിച്ചു . അവനവ അന
ജനവ വഭിശപ്പെടെക്കഭിയരശഷവ ബഒാക്കഭിഭക്ഷണവ ഇലയഭില്
ടപഒാതഭിഞണ് ചുമരഭിടന്റെ ഒരു മൂലയഭില് വച്ചു .രഒാത്രഭിയടല
ങഭില് പട്ടഭിണഭിയഒാവഭിടല?



  

രഒാവഭിടലടയണവീറ്റണ് പഴയതഭിലവ ഉതഒാഹെരതഒാടടെ 
അവന സ്കൂളഭിരലരക്കഒാടെഭി.കഒാസഭിടലതഭിയരപ്പെഒാള് ആദേധ
ടത പഭിരവീഡണ് ഗണഭിതമഒായഭിരുന.പുസ്തകടമടക്കുരമഒാ
 അവന ക ഞഭിപ്പുരയഭിരലക്കുരനഒാക്കഭി .ഇന്നണ് 
പുകടയഒാനമഭിലരലഒാ ദദേവരമ .....അവന രപടെഭിച്ചുരപഒാ
യഭി.അരപ്പെഒാഴഒാണണ് ടഹെ ഡഒാസ്റ്ററഭിടന്റെ ശബവ രകട്ടതണ്.സണ്
ക്കൂള് മുഴുവന നഭിശബമഒായഭി.
     ''നഒാടള സ്ക്കൂള് അടെക്കുകയഒാണണ്.ഇനഭി രണ്ടുമഒാസതഭി
നരശഷവ ജൂണ് ഒന്നഭിനണ് സ്ക്കൂള് തുറക്കുന്നതഒായഭിരഭിക്കുവ ''.

അനനൗണ്ടസ



  

         പുഴടയഒാഴുകുന്ന വഴഭി 

മനസഭിടന്റെരനഒാവകള് അറഭിയുന്ന പുഴരയ .....

നവീ എടന്റെ സങടെങ്ങള് കഒാണുന്നഭിലരയഒാ?.....

ജവീവഭിതതഭിടന്റെ ആഴങ്ങളഭില് നവീനഭി ഞഒാന 
ഇനൗ ജനവ ഞഒാനങ്ങു ജവീവഭിച്ചു തവീര്ക്കുന 
    പുഴടയഒാഴുകുന്ന ശബവ രക്കട്ടണ് ഞഒാന 
എടന്റെ സങടെങ്ങള് ഞഒാന മറക്കുന 
എടന്റെ രനഒാവകള് കണണ് നവീ 
ഒഴുകഭിരപഒാകുന
ഞഒാന നഭിടന്ന കണണ് എടന്റെ രനഒാവകള് 
മറക്കുന . . .
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                  ഒരു സശ്വപവ രപഒാടല

     ഒരു തണുപ്പുള രഒാത്രഭി . നഭിര്തഒാടത ടപയ്യുന്ന മഴ .

അരപ്പെഒാഴഒാണണ് ഒരു ആവബുലനസണ് വവീടെഭിടന്റെ മുറ്റതണ് രബ
ക്കഭിട്ടതണ്.ശബവ രകട്ടണ് അനഒാമഭിക പുറരതക്കണ് വന .അ
രപ്പെഒാള് കണ കഒാഴണ്ച്ച അവടള ടഞട്ടഭിച്ചു .തടന്റെ പ്രഒാണ
രനക്കഒാള് രസ്നേഹെഭിക്കുന്ന അമ്മ ടവളപുതച്ച ശരവീര
രതഒാടടെ കഭിടെക്കുന .

ആ കഒാഴണ്ച്ച അവളുടടെ മനസഭിടന തളര്തഭിക്കള
ഞ്ഞു. എരപ്പെഒാഴുവ ദധരധവ തരുന്ന അമ്മയഭിതഒാ നഭി
ശ്ചലയഒായഭി കഭിടെക്കുന.
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എരപ്പെഒാഴുവ കള്ളുകുടെഭിച്ചണ് ആടെഭിയഒാടെഭിടയത്തുന്ന അ
ച്ഛന അവള്ക്കുവ അമ്മയവ ഒരു രപടെഭിസശ്വപമഒായഭിരുന .

അച്ഛന അമ്മടയ എത്രയടെഭിച്ചഒാലവ ശഒാസഭിച്ചഒാലവ അമ്മ
എലഒാവ ക്ഷമഭിക്കുവ.അമ്മരയഒാടള ഈ ടപരുമഒാറ്റവ വവീ
ട്ടഭില് പതഭിവഒായഭിരുന.

     ഒരു ദേഭിവസവ അമ്മയുടടെ തലടപഒാട്ടഭി രബഒാധവ നഷ
ടപ്പെട.രണ്ടു ദേഭിവസവ രഹെഒാസഭിറ്റലഭിലഒായഭിരുന .അരപ്പെഒാഴഒാ
ണണ് ആ വഒാര്ത  ഞങ്ങളുടടെ കഒാതഭിടലതഭിയതണ്.അച്ഛന
ഒരു ആകഭിഡന്റെഭില് മരണടപ്പെട.ആ വഒാര്ത ഞങ്ങടള



  

ദ:ഖഭിപ്പെഭിടച്ചങഭിലവ,അന ഞങ്ങള് ഒരു നരകതഭില്നഭി
നവ രമഒാചഭിതരഒാവകയഒായഭിരുന.

     അമ്മയുടടെ അനധകര്മ്മങ്ങള് കഴഭിഞ്ഞു.എലഒാവ ഒരു
സശ്വപവ രപഒാടല രതഒാനന.അമ്മയുടടെ ടഫ്രെയഭിമഭിടല 
ചഭിത്രതഭിരലക്കണ് രനഒാക്കഭി അനഒാമഭിക അതഭിടല അവ
സഒാനടത വഒാടക്കഴുതഭി.''ഞഒാനഭിന്നണ് ഇതുരപഒാടലഒാരു 
കഥഒാകഒാരഭിയഒാവഒാന അമ്മതടന്നയഒാണണ് കഒാരണവ” .



  

വസനകഒാലവ 

വഒാസനയുടളഒാരു രറഒാസഒാപ്പൂ
വഒാരഭിടയടക്കുവ മുലപ്പൂ

മഞനഭിറതഭില് ടകഒാന്നപ്പൂ
കണ്മഭിഴഭിരപഒാടലഒാരു കളഭിപ്പൂ
ടവണ്നഭിറമഒാര്ടന്നഒാരു തുമപ്പൂ

ടചറതഒാണരലഒാ കറകപ്പൂ 
ആഹെഒാ!നടലഒാരു പൂക്കഒാലവ .

എത്ര നല പൂക്കഒാലവ 
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                ദേഒാഹെജലതഭിനഒായണ് ഒരു യഒാത്ര....

     കഭിങ്ങഭിണഭിക്കുരുവഭിരയഒാടെണ് അമ്മ പറഞ്ഞു , “പുറരത
ടക്കഒാനവ രപഒാകരുതണ്. നല രവനല്ക്കഒാലമഒാണണ്,അമ്മ
തവീറ്റയുമഒായഭി തഭിരഭിടക എത്തുരമഒാള് രമഒാള്ക്കണ് തരഒാവ ..”

അമ്മ കൂട്ടഭില് നഭിന്നഭിറങ്ങഭി .

     ദദേവരമ..... രമഒാടള സമഒാധഒാനഭിപ്പെഭിച്ചഒാണണ് ഇറങ്ങഭി
യടതങഭിലവ എവഭിടടെ നഭിടന്നങഭിലവ ഒരു തുളഭി ദേഒാഹെ
ജലവ കഭിട്ടഭിയഒാല് മതഭിയഒായഭിരുന . എനഭിക്കഒായഭി എനവ
മുറ്റത്തുവ പറമഭിലവ ടവളവ വച്ചുതരഒാറള കുമഒാരനരച
ട്ടന കഴഭിഞ ആഴ്ചയഒാണരലഒാ മരണതഭിനണ് കവീഴടെങ്ങഭി
യതണ്.

ഹെഒാനഭിയ.9:A



  

രചട്ടനളരപ്പെഒാള് ഞങ്ങടളരപ്പെഒാലള എലഒാ പ
ക്ഷഭികള്ക്കുവ സുഖമഒായഭിരുന. ദേഒാഹെജലവ മഒാത്രമല, 

ഭക്ഷണവവ രചട്ടന ഞങ്ങള്ക്കണ് രവണഭി ഒരുക്കഭിയഭി
രുന. രചട്ടടന്റെ മരണരശഷവ ടതമ്മഒാടെഭികളഒായ മക്ക
ളഒാണണ് അവഭിടടെ തഒാമസഭിക്കുന്നതണ്. അവര് ജവീവജഒാല
ങ്ങടള ഉപദ്രവഭിക്കുന. അതഭിനഒാല് ആരുവ തടന്ന അ
വഭിരടെക്കണ് ഇരപ്പെഒാള് രപഒാകഒാറഭില .

ചൂടെണ് കൂടെഭിക്കൂടെഭി വരുന്നരലഒാ .. ഇരപ്പെഒാഴുവ ഒനവ കഭി
ട്ടഭിയഭിട്ടഭില. ഇനഭി കുറച്ചുദൂരവ രപഒാലവ എനഭിക്കണ് പറക്കഒാ
നഒാവഭില. ചഭിറകുകള് തളരുന, എനഭിക്കണ് എടന്നത
ടന്ന നഭിയനഭിക്കഒാന കഴഭിയുന്നഭിലരലഒാ ... അവള് തഒാ
ടഴ വവീണു.



  

 ഒരു നഭിമഭിഷവ മകളുടടെ മുഖവ മനസഭിലൂടടെ
കടെനരപഒായഭി . പഒാവവ , അമ്മ ഭക്ഷണവ ടകഒാണ്ടു വ
രുന്നതുവ കഒാതഭിരഭിക്കുകയഒാണണ്, ഞഒാനഭിരപ്പെഒാള് മരഭി
ക്കുവ. എടന്റെ മകള് ഇനഭി എങ്ങടന ജവീവഭിക്കുവ? അ
വളുടടെ രബഒാധവ മറയഒാന തുടെങ്ങഭി .

     ബവ...അവളുടടെ വഒായഭിരലക്കണ് ഒരു തുളഭി ജലവ
വനവവീണു . അവള് പതഭിടയ കണ്ണുതുറന . ഹെഒാ
യണ്...! മഴ ...! മഴ...! ഇതണ് സശ്വപമഒാരണഒാ? അവള്
ചഭിറകുകള് ടകഒാണണ് കണണ് തഭിരുമ്മഭി . അല...സ
തധവ തടന്ന ... അവള് ആരവഒാളവ ടവളവ കുടെഭി
ച്ചു. ടപടട്ടന്നണ് അവള് തടന്റെ കൂടെഭിനടരതക്കണ് 
പറന .



  

കഭിങ്ങഭിണഭിക്കുരുവഭിയുടടെ ചഭിറകണ് പഭിടെഭിച്ചണ് അ
മ്മ അവടള മഴയഭില് ധഒാരഒാളവ ടവളവ കുടെഭിപ്പെഭി
ച്ചു. ആ മഴയഭില് ഉണങ്ങഭിയ ഇലകള് നൃതവ 
ടചയ്യുന്നതണ് അവള് കണ്ടു.

                                                             
ഫഒാതഭിമ ഹെഒാനഭിയ



  

മറവഒാടക്കഒാനരമഒാതഒാടത

ഹെഒാ ! സുനഭിരഭി  ടവണക്കരല...

നഭിനടക്കത്ര ഭവഗഭി 
നഭിനമഭിഴഭികടളത്ര സുനരവ 
മറവഒാടക്കഒാനരമഒാതഒാടത അവള് 

നവീടയത്ര സുനരഭി 
നവീടയഒാരു ജവീവല്പ്രതഭിമയഒാവ
എങഭില് ഞഒാന വര്ണഭിപ്പെഭിന നഭിന- മരനഒാഹെഒാരഭിത
മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടതയവള്
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നഭിനക്കുടണഒാ മഒാതഒാപഭിതഒാക്കള് 
ആരണ് നഭിര്മ്മഭിച്ചു നഭിന്നഭിങ്ങടന 
നഭിന പടെച്ചവനഒാരണ് ടചഒാല്ലുക 
മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള്

നഭിടന്ന രയതു ടവണക്കലഭില് തവീര്ത്തു
നഭിടന്ന ഞഒാന രമടെഭിച്ചടതനഭിടനന -    സുനരഭി
നഭിന ആകര്ഷകമഭിഴഭികളഒാരലഒാ  ?
മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള്
നഭിടയഒാരു ജവീവസവീയഒായഭിരുടന്നങഭില്
നൃതവ പടെഭിച്ചവീടരമഒാ ......



  

ഗഒാനരകഒാകഭിലയഒായഭി മഒാറവീടരമഒാ 
മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള്

നഭിന്നകഒാര വടെഭിടവന്ന രമഒാഹെഭിക്കടപ്പെട്ട
നഭിടന്ന ഞഒാന വഭിവഒാഹെവ കഴഭിച്ചവീടെഒാവ
നവീ സമ്മതവ മൂളു എടന്റെ ടപണ്ണുമഒായഭി
മറപടെഭിടയഒാനവ പറയഒാടതയവള്

നഭിനടക്കഒാരു ചഭിറകുണഒായഭിരുടന്ന -

ങഭിരലഒാ പഒാറഭിനടെപ്പെക നവീയവീ -

ആകഒാശസവീമയഭിലങ്ങു മഭിങ്ങുവ .

മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള് 



  

നവീടയഒാരു രഒാജഭിയഒായഭിരുടങന്നഭില് 
നവീടയടന്ന രഒാജഒാവഒാക്കവീടരമഒാ  ?

രഒാജഭിയഒായഭി രഒാജധവ ആടെഭിയുലക്കുരമഒാ  ?

മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള് 

നവീ ഒരു ദേഒാരഭിദ്രയഒായഭിരുടന്നങഭില്
മഒാതഒാപഭിതഒാക്കളുടടെ പ്രഭിയപുത്രഭിയഒാകുരമഒാ ?

നയ ഭരഭിതയഒായഭിടരമഒാ സുനരഭി ? 

മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള്

എനഒാ മണക്കല് സുനരഭി 
നവീയഭിത്ര മൂകയഒായണ് ഏകഒാനയഒായണ് 



  

നഭിന തുണക്കഒായവീ ഞഒാന
മറവഒാടക്കഒാന രമഒാതഒാടത യവള്
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