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MESSAGE

                                                                 
K.UNNINARAYANAN
    SCHOOL MANAGER

I am glad to know that the little kites of our school is preparing a Digital
Magazine “AURA” on 19th January 2019.I offer my felicitations to the
students and teacher's of the school. My best wishes for the tremendous

victory for the Digital Magazine.

                   The only person you are destined to become is the person you decide to be.



                                                                         എ.കക.എ൯.എഎ.എഎ.എ.എഎ.എചച.എസച.എസച കകാട്ടുകുളഎ

                                      ആമുഖഖ 
                 

വവിസസ്മയ തുമ്പതസ്...           
കക.പ്രമമമോദസ്

      AURA                 (സകാഫച എഡഡിറ്റര)
                                                                                  

എനഡികക്കേറ്റവഎ പഡിയകപ്പെട്ടവകര,                                          
               കപകാതുവഡിദദകാഭദകാസ സഎരക്ഷണ യജച ഞതഡികന്റെ ഭകാഗമകായഡി 
കകരളതഡിലുടനനീളഎ വഡിദദകാഭദകാസരഎഗതച ഡഡിജഡിറ്റല് വഡിപ്ലവകമകാരുക്കേഡി അതഡികന്റെ 
പകകാശസ്ഫുരണങ്ങള് ലഡിറ്റഡില് കകറ്റചസച വഡിദദകാരതഡികളഡിലൂകട 
കപകാതുസമൂഹതഡികലക്കേച എതഡിച്ചുകകകാണഡിരഡിക്കുന്ന ഈ ധനദമുഹൂരതതഡില് 
കുഞ്ഞുമനസ്സുകളഡില് സരഗ്ഗസൃഷഡികള്ക്കേച ഇടഎ നല്കുന്ന  “AURA” ഡഡിജഡിറ്റല് 

മകാഗസഡിന...
              വരയഎ എഴുതഎ വകായനയകമലകാഎ ഒരു 
വഡിരല്തമഡികലതഡിനഡില്ക്കുന്ന ഇക്കേകാലതച ഡഡിജഡിറ്റല് മകാഗസഡിന എന്ന സസ്വപഎ 
ഇവഡികട ഒരു കൂട്ടഎ വഡിദദകാരതഡികളുകട  അശകാന്ത പരഡിശമതഡികന്റെ ഭകാഗമകായഡി 
സകാക്ഷകാതചകരഡിക്കേകപ്പെടുകമകാള്.കകാട്ടുകുളഎ ഹയരകസക്കേന്റെറഡി സ്കൂളഡികന്റെ “AURA”   
സുവരണ്ണകശകാഭകയകാകട ചരഡിത്രതഡില് സകാനഎ പഡിടഡിക്കുകമന്ന പതദകാശകയകാകട...
              “AURA”യഡില് പരഡിപൂരണ്ണത ഞങ്ങള് അവകകാശകപ്പെടുന്നഡില.കതറ്റുകള് 

ഉണകാവകാഎ ....ഞങ്ങകളകാടച സവഡിനയഎ ക്ഷമഡിക്കുമകലകാ...
             കഥയഎ,കവഡിതയഎ,കലഖനങ്ങളുഎ,ചഡിത്രങ്ങളുഎ എലകാഎ ഒരുക്കുന്ന 

ഡഡിജഡിറ്റല് വഡിസ്മയകലകാകകതക്കേച ...വകായനയകട കലകാകകതക്കേച ഏവകരയഎ        

ക്ഷണഡിച്ചുകകകാണച...ചകാരഡിതകാരതദകതകാകട “AURA” ഡഡിജഡിറ്റല് മകാഗസഡിന 
നഡിങ്ങള്ക്കുമുന്നഡില് തുറന്നുകവയ്ക്കകട്ട  

                         വഡിജയഎ ആസസ്വകാദദകരമകാകണകമങഡില് പയകാസങ്ങള് ആവശദമകാണച.



                   എഡഡിറററ്റോറഡിയല

     എസസ.വഡിദദ
സ്റ്റുഡനസ എഡഡിറര

സസാഹഹിതത്യതത്തെ ആദരഹിക്കുകയയും ജജീവനുതുലത്യയും സസ്നേഹഹിക്കുകയയും തചെയ്യുന്നവര്ക്കു 
സവണഹി എ.തക.എന.എയും.എയും.എ.എയും.എചച.എസച.എസച.കസാട്ടുക്കുളയും 
സമര്പഹിക്കുന്ന ഒരു മസാഗസഹിനസാണച
'' AURA''
                ഹഹതടെകച സലസാകത്തെഹിനു സവണഹി സസ്വപയും കസാണുന്ന ഓസരസാ 
വഹിദത്യസാര്തഹിയസടെയയും ശബ്ദമസാണച '' AURA'' സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദയുടടെ കറുത്ത 
വശങ്ങള് മറ്റോതത്രം കറ്റോണുന്ന റലറ്റോകത്തഡിനസ മുന്നഡില കറുത്തറമഘങ്ങള്ക്കപ്പുറമുള്ള 
നനീലറ്റോകറ്റോശടത്ത ഞങ്ങള് തുറന്നു കറ്റോട്ടുന്നു. ഇന്നതത്തെ വഹിദത്യസാര്തഹികള് വരുയും 
സലസാകത്തെഹിതന്റെ അടെഹിത്തെറയസാണച. അവരുതടെ മനസഹില് ഒളഹിഞ്ഞു കഹിടെക്കുന്ന 
സര്ഗസാത്മകതതയ പുറതത്തെടുകസാനുയും ഓജസ്സുറ്റതസാകസാനുയും "AURA” 

ലകത്യമസാക്കുന.
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കകാലതത്തിനന് മുന്പപേ നടന
വത്തിദദകാലയയം                               

കക.പേത്തി.രകാപജേഷന് 

                                               പത്തിന്സത്തിപകാള

ഗകാമമീണഭൂതകകാലതത്തികന
കഥകള
നത്തിറയുന'നത്തിരവതത്തില്ലപറമന് ' എന
സ്ഥലതന് പദശമീയതലതത്തില
വത്തിജേയതത്തികന കപേകാന്തൂവലുകള
ചകാര്തത്തി നത്തിറപശകാഭപയകാകട
നത്തിലകക്കുുന ഒരു വത്തിദദകാലയയം! 
പേകാലകകാടന് ജേത്തില്ലയത്തികല കകാട്ടുകുളകത
എ.കക.എന്.എയം.എയം.എ
കമപമകാറത്തിയല ഹയര്കസകനറത്തി
സ്കൂള.'നത്തിരവതത്തില്ലപറമന് ' കഥകളത്തിലനത്തിനയം പതഞ്ഞുമകാഞ്ഞുപപേകായ 
സ്മരണകള മകാതയം. 
          നത്തിരക്ഷരഗകാമമീണരുകട 
ചത്തിന്തകളത്തില അക്ഷരദമീപേയം 
പപകാജജ്ജ്വലത്തിപത്തികകാന് ഈ 
ഗകാമതത്തില എതത്തിയ 
നത്തിഷകാമകര്മപയകാഗത്തിയകാണന് 
കക.കക കകാനൂര്. തകന 

ഭകാരദകാപേത്തിതകാവത്തികനയുയം 
മകാതകാവത്തികനയുയം ഓര്മകളകാണന് 
വത്തിദദകാലയതത്തികന പപേരത്തില 
കതളത്തിയുനതന്. 1951 ജുണ് 1-നന് 
മൂനകുടത്തികളയം ഒരദദകാപേകനുമകായത്തി 
തുടങത്തിയ ഈ എലത്തികമനറത്തി സ്കൂള 

                          വവിജയഎ ആസസകാദകരമകാകണകമങവില് പ്രയകാസങ്ങള് ആവശശ്യമകാണച.                          1



                                                                       എ.കക.എ൯.എഎ.എഎ.എ.എഎ.എചച.എസച.എസച.കകാട്ടുകുളഎ

1957 ല ഹഹസ്കൂളകായുയം 2010 ല 
ഹയര്കസകനറത്തി സ്കൂളകായുയം 
വളര്ന.
            നകാടത്തികന ഗുരുനകാഥനകായത്തി 
പേത്തിനമീടന് അറത്തിയകപട 
വത്തി.ബകാലകൃഷ്ണന് മകാസന്ററര് 
രൂപേകപടുതത്തിയ 
പവര്തനപേഥങളത്തിലൂകട മുപനറത്തി
വത്തിദദകാലയയം എതത്തിപത്തിടത്തികകാത 
പനടങളത്തില്ല. അദദകാപേക 
അവകാര്ഡന് ശരത്തികയം     
അനജ്ജ്വര്ത്ഥമകായതന് ആ ഗുരുവരദനന് 
ലഭത്തിച്ചപപകാഴകായത്തിരുന. 
             പകരളതത്തികന 
വത്തിദദകാഭദകാസരയംഗതന് പേത്തിനമീടന് 
വനത്തിട്ടുള്ള പേല പേദതത്തികളയം 
കകാലതത്തിനുമുപമ നടപത്തിലകാകത്തിയ 
പേകാരമരദമകാണന് കകാട്ടുകുളതത്തിപനതന്. 
ഉച്ചഭക്ഷണമത്തില്ലകാകത വത്തിശനത്തിരുന 
കുടത്തികളകന് കപേകാതത്തിപച്ചകാകറന 
പസ്നേഹസകാന്തജ്ജ്വനയം വത്തിദദകാലയതത്തില
പേതത്തിറകാണ്ടുകളകമുപന തുടങത്തി-
ഉച്ചഭക്ഷണകമന സര്കകാര് 
പേദതത്തി വരുനതത്തിനന് എതപയകാ 
മുമ്പുതകന. കുടത്തികകള 
ആത്മവത്തിശജ്ജ്വകാസപതകാകട 

പപകാതകാഹത്തിപത്തികനതത്തിനന് 
പസകാളര്ഷത്തിപ്പുകളയം, 
അവകാര്ഡുകളയം, സമകാനങളയം 
ഇനന് എല്ലകായത്തിടതയം 
നത്തിര്പലകാഭമകാകണങത്തില അതന് 
കകാട്ടുകുളതത്തികന ചരത്തിതതത്തികന 
ഭകാഗമകാണന്. പേഠനപേത്തിപനകാകകാവസ്ഥ
പേരത്തിഹരത്തികനതത്തിനന് പപതദക 
പേരത്തിശമീലനങള ഇനന് 
സകാര്വ്വതത്തികമകാകണങത്തില ഒരു 
ഭരണസയംവത്തിധകാനതത്തിപനയുയം 
നത്തിര്ബന്ധമത്തില്ലകാകത 
വത്തിദദകാലയതത്തില 
എസന്.എസന്.എല.സത്തി പേരമീക്ഷ 
ആരയംഭത്തിച്ച കകാലയം മുതലപക 
അതരയം പേരത്തിശമീലനയം 
ആരയംഭത്തിച്ചത്തിരുന. പഗഡത്തിങന് 
സമ്പ്രദകായയം വരുനതത്തിനുമുമ്പുയം 
ജേത്തില്ലയത്തികല ഏറവയം മത്തികച്ച റത്തിസളടന്
സൃഷത്തികന വത്തിദദകാലയമകായത്തി 
വളര്നതത്തികന രഹസദയം 
മകറകാനല്ല. 
                ഇനന് കകാസന്മുറത്തികള 
ആധുനത്തികദൃശദമകാധദമ 
സയംവത്തിധകാനങളകകകാണന്  
ഹഹകടകന് ആയത്തിമകാറത്തികഴത്തിഞ്ഞു. 

                  ഒരകാളുകടെ മനസച പവവിത്രമകാകണന്കവില് അയകാളുകടെ ചുറ്റുപകാടഎ പവവിത്രമകായവിരവികഎ               2
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കമമ്പ്യൂടര് സയംവത്തിധകാനതത്തികന 
അനന്തസകാധദതകള മനസത്തിലകാകത്തി
25 വര്ഷങളകമുമന് 
വത്തിദദകാലയതത്തില കമമ്പ്യൂടര് 
കകാസ്സുകള ആരയംഭത്തിച്ചു എനതന് ഇനന്
അത്ഭുതമകായത്തി പതകാനയം. ആ 
വളര്ച്ചയുകട  തുടര്ച്ചയകാണന് 
8 മുതല 12 വകരയുള്ള എല്ലകാ 
കകാസന്മുറത്തികളയം പൂര്ണ്ണമകായുയം 
ഹഹകടകന് ആയ ജേത്തില്ലയത്തികല 
ആദദവത്തിദദകാലയമകായത്തി
മകാറുനതത്തിനന് കകാട്ടുകുളകത 
സഹകായത്തിച്ചതന്.
             പേരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി 
സസൗഹകാര്ദ്ദകദകാമസന് എന 
മുദകാവകാകദയം ഉയരുനതത്തിനന് 
എതപയകാമുമ്പുതകന  സ്കൂളത്തിനന് 
തണലമരങളകുടപേത്തിടത്തിച്ചുനത്തിലക
നണന്. എല്ലകാ കതകാഴത്തിലത്തിനുയം 

മഹതജ്ജ്വമുണന് എനന് കുടത്തികകള 
പേഠത്തിപത്തികണകമനന് ഇപപകാള 
പേറയുപമകാള 'യങന് ഫകാര്പമഴന് 
കബത്തികന' കകാര്ഷത്തിക 
പവര്തനങള പേഴയ 
തലമുറയുകട
 ദമീപ്തസ്മരണകളകാണന്.
         ഗകാമമീണ നന്മയുകട വഴത്തി 
ചവത്തിടത്തി വരുന കുടത്തികള ഈ 
വത്തിദദകാലയകാങണതത്തില 
പസ്നേഹതത്തികനയുയം 
തദകാഗതത്തികനയുയം വത്തിശുദത്തിയുകടയുയം 
ഗകാഥകളകാണന് തമീര്കനതന്. അവപര
മുന്പപേ നടതത്തികകാന് എനയം 
നത്തിസജ്ജ്വകാര്ത്ഥരകായ അധദകാപേകരുയം 
രക്ഷത്തിതകാകളയം നകാട്ടുകകാരുയം 
ഒപമുണന്. അവര് വലത്തിയ 
പലകാകമകാണന് കുടത്തികളകകായത്തി 
തുറനകവകനതന് 

               ഉപദദശങ്ങള് ആരവില്നവിന്നുദവണകമന്കവിലഎ സസസ്വീകരവികകാഎ പകക്ഷെ തസ്വീരുമകാനങ്ങള്                  
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സസസോപസോനന
      സ്കൂള് ററിസപസോര്ടട

                                                                                  ടട.ബബീന

                                                                               (കഹെഡച മടസ്ട്രസച)

പതറിറസോണ്ടുകളസോയറി പസോഠഠ്യപസോസഠഠ്യതര വറിഷയങ്ങളറില് മുനറിട്ടുനറില്ക്കുന 
കസോട്ടുകുളന ഹയര്സസക്കന്റററി സ്കൂളറില് യ.പറി,ഹഹസ്കൂള്,ഹയര് 
സസക്കന്റററി വറിഭസോഗങ്ങളറിലസോയറി ആയറിരതറി അഞ്ഞൂസറസോളന 
വറിദഠ്യസോര്തറികളന 67 ജജീവനക്കസോരന ഈ വറിദഠ്യസോലയതറിലുണട. 
അക്കസോദമറിക കസോരഠ്യതറില് മണസോര്ക്കസോടട വറിദഠ്യസോഭഠ്യസോസ ജറില്ലയറിലുന 
സചെര്പ്പുളസശ്ശേരറി ഉപജറില്ലയറിലുന ഒനസോന സസോനത്തുതസനയസോണട ഈ 
വറിദഠ്യസോലയന.ശജീ.സക ഉണറിനസോരസോയണന് ആണട ഇസപസോഴസത മസോസനജര് 
സ്കൂളറിസന്റ എല്ലസോ കസോരഠ്യതറിലുന അസദ്ദേഹന നസമസോസടസോപമുണട. 
യസോതസോസസൗകരഠ്യതറിനസോയറി അഞ്ചുബസ്സുകളന നമുക്കുണട.സ്കൂളറിസന്റ 
പുസരസോകതറിക്കസോയറി നസമസോസടസോപന നറില്ക്കുന ശക്തമസോയ ഒര 
പറി.ടറി.എയന സ്കൂളറിസന്റ സക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങളറില് സജജീവമസോയറി 
ഇടസപടുന പൂര്വ്വവറിദഠ്യസോര്തറികളന നമുക്കുണട. 
       വറിദഠ്യസോരനഗന,ഇനഗജീഷട ക്ലബട,ഹറിനറി ക്ലബട,മസോതടക്ലബട,സസസോഷഠ്യല് 
ക്ലബട,സയന്സട ക്ലബടഎനറിങ്ങസന വറിവറിധ ക്ലബ്ബുകള് സ്കൂളറില് 
സജജീവമസോയറി പ്രവര്തറിക്കുന്നുണട.7000 സതസോളന മറികച്ച പുസ്തകങ്ങളള
നസല്ലസോര ഹലബ്രററിയന വറിദഠ്യസോലയതറിനുണട. പൂര്വ്വ വറിദഠ്യസോര്തറികളസട 
സഹകരണസതസോസട നടക്കുന പുസ്തകസതസോടറില് പദ്ധതറി ക്ലസോസട 
ഹലബ്രററികള്സക്കസോര മുതല്ക്കൂടസോണട.
         ഇതറിനുപുറസമ ജൂനറിയര് സറഡട സകസോസട ,സസൗടട 

   ലലകാകഎ മകാറടമറയകാന് നടങ്ങള്കച ഉപലയകാഗടകകാവുന്ന ഏറവുഎ ശക്തമകായ ആയുദ്ധമകാണച വടദദകാഭദകാസഎ 4
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&ഹഗഡട,എന്.എസട.എസട സസൗഹൃദ ക്ലബട,കുടറികളസട ഐ.ടറി 
കൂടസോയ്മയസോയ ലറിററില് ഹകറടസട എനറിവ സ്കൂളറില് മറികച്ച രജീതറിയറില് 
പ്രവര്തറിക്കുന്നുണട.
          ശസോസ്ത്രനസോടക മതരതറില് സദശജീയതലതറില് പസങ്കെടുതട 
നമ്മുസട വറിദഠ്യസോലയന പലതവണ ഒനസോന സസോനവന എ സഗ്രേഡന 
സനടുകയണസോയറി. മറികച്ച നടന്,നടറി,സനവറിധസോയകന് എനറിവയ്ക്കുള 
സമസോനങ്ങളന നമള് സനടറിയറിട്ടുണട.തറിരപതറിയറില് സവച്ചുനടന 
ജൂനറിയര് നസോഷണല് മജീററില് ഹഹ ജമറില് ആകസോശട ആറസോന സസോനന 
സനടറി.സ്കൂളറിസന്റ ചെരറിതവറിജയന തസനയസോണറിതട.സനസസോന അസമചെച്വര് 
അതട ലററികട മജീററില് പസങ്കെടുത അശച്വറിന്(+2      )ഹഹജമറിലുന 
വറിമല്(+1)സപസോള്വസോള്ടറിലുന സമസോനന സനടുകയണസോയറി.സനസസോന 
ഐ.ടറി സമളയറില് Web page designing ഇല് യദു കൃഷ്ണന് എ സഗ്രേഡന 
അഞസോന സസോനവന സനടറി.  സനസസോന ഗണറിത സമളയറില് 
അലന്.എന.അരണ് ചെനന രസോജട എനറിവര് എ സഗ്രേഡട കരസമസോക്കറി. 
സനസസോന പ്രവൃതറി പരറിചെയസമളയറില് Wood carving ഇല്               
എ സഗ്രേഡട സനടറി. സനസസോന യവജസനസോതവതറില് കസോവഠ്യസകളറിയറില് 
ഹവഷ്ണവട എ സഗ്രേസഡസോസട ഒനസോന സസോനന സനടറി. സനസസോന വടനവലറി 
മതരതറില് സ്കൂളറിനട അനഗജീകസോരന സനടസോന് സസോധറിച്ചു.

                            ശമതറിലസോണട ഫലപ്രസോപടതറിയറിലല്ല സനതപറി ഉളവസോകുനതട.                  5
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് :ഒരു എതലിനനനോടട

                                                                
                                                                

  എഎ.പപി ബബീന    കക.എഎ ആശ  
                                                                                        (കകറച മപിസ്ട്രസച)   

അനുദപിനഎ മകാറപികകകാണപിരപിക്കുന്ന നമ്മുകടെ സമൂഹതപില് 
വപിദദകാഭദകാസരഎഗതഎ ഒരുപകാടെച മകാറങ്ങള് 
വന്നുകകകാണണയപിരപിക്കുന്നു.പ്രവര്തനകാധപിഷപിതവഎ 
ശപിശുണകനബീകതവമകായ വപിദദഭദകാസ പ്രകപിയയപില് സകാണങ്കേതപിക 
വപിദദണയകാടുള്ള പുതുതലമുറയുകടെ ആഭപിമുഖദഎ ഉന്നപരമകായുഎ 
സര്ഗകാത്മമകായുഎ പ്രണയകാജനകപടുതന്നതപിനകാണച കപകാതുവപിദദകാഭദകാസ 
സഎരക്ഷണതപികന്റെ ഭകാഗമകായപി കഹസ്ക്കൂളപില് 'ലപിറപില് കകറചസച 'എന്ന 
ഐ.ടെപി കൂടകായ്മ നടെപപിലകാക്കുന്നതച.
'ലപിറപില് കകറചസച 'പദ്ധതപിയപില് അഎഗമകായ വപിദദകാര്തപികച 
പരപിശബീലനകകാലയളവപില് കവവപിദദമകാര്ന്ന പരപിശബീലന 
പ്രവര്തനങ്ങളപിലൂകടെ കടെന്നുണപകാകകാനുള്ള അവസരമകാണച 
ലഭപിക്കുന്നതച.ഒകാണരകാ കുടപിക്കുഎ തനപികച ണയകാജപിച ണമഖലണയകാടെച 
ആഭപിമുഖദഎ ജനപിപപിക്കുന്നതപിനുള്ള അവസരകമകാരുക്കുന്നതപിനച വപിവപിധ 
വപിഷയ ണമഖലയപികല പ്രകാണയകാഗപിക പരപിശബീലനഎ  പരപിശൂലന 
പദ്ധതപിയപില് ഉള്കപടുതപിയപിരപിക്കുന്നു.മപികവച പുലര്തന്നവര്കച സബച 
ജപില,ജപില,സഎസകാനതപില് കദകാമ്പുകളപിലകായപി കൂടുതല് ഉയര്ന്ന 
പരപിശബീലനഎ ലഭപിക്കുന്നതപിനുഎ പരപിശബീലന പദ്ധതപി 

സസൗഹൃദമകാണച നപിങ്ങളുകടെ ഏറവഎ വലപിയ ദസൗര്ബലദകമങ്കേപില് നപിങ്ങളകാണച ണലകാകതപികല ഏറവഎ വലപിയ      
ശക്തന. 
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അവസരകമകാരുക്കുന്നു.

   സ്ക്കൂള് പ്രവര്തനകത ബകാധപികകാകതയുഎ അവധപി ദപിവസങ്ങള് 
പ്രണയകാജനകപടുതപിയുഎ ചുരുങ്ങപിയതച  മകാസതപില്  4 മണപിക്കൂര് 
പരപിശബീലനഎ ലപിറപില് ക്ലബച അഎഗങ്ങള്കച  ഉറപകാക്കുഎ.

ഈ വര്ഷഎ 40 കുടപികള് അഎഗങ്ങളകായുള്ള ഒരു യൂണപിറകാണച  
നമ്മുക്കുള്ളതച.ലഹരപിവപിരുദ്ധദപിനഎ,ഫബീ ണസകാഫച കവയര് 
    കഡ,ചകാന്ദ്രദപിനഎ,തുടെങ്ങപി പ്രധകാന ദപിവസങ്ങള് വദതദസ്തമകായ ഡപിജപിറല് 
വപിഭവങ്ങള് മറ്റു കുടപികള്കച പകര്ന്നു നല്കകാന നമ്മുകടെ ലപിറപില് 
കകറചസപിനു കഴപി  ഞപിട്ടുണച ഈ വര്ഷഎ  1898 സ്ക്കൂളുകള്  ഒനപതകാഎ 
ക്ലകാസപിലഎ 58247 വപിദദകാര്തപികളകാണച  ലപിറചല് കകറചസച 
അഎഗങ്ങളകായതച.പതകാഎ ക്ലകാസപില് കുടപികള്കച ആഗസച വകര വപിവപിധ 
കപ്രകാജകച വര്ക്കുകള്  ഉണകാകുഎ.  SSLC പരബീക്ഷകച  ലപിറപില് കകറസച 
അഎഗങ്ങള്കച ണഗ്രേ ഡപിനനുസരപിചച ണഗ്രേസച മകാര്കച നല്കകാന 
സര്കകാറപിനച കകറച ശുപകാര ശ സമര്പപിചപിട്ടുണച.
 ഇന്ഫഫ്രാസ്ട്രകക്ചര് ആന്ഡക് ടടെകകഫ്രാളജജി കഫഫ്രാര് എഡഡ്യുകക്കേഷന്  
(കകറച) നടെപപിലകാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതപി രകാജദകത കുടപികളുകടെ ഏറവഎ 
വലപിയ ഐ.ടെപി കൂടകായ്മയകാണച.വപിവരവപിനപിമയ-ശകാസ്ത്ര സകാണങ്കേതപിക 
വപിദദയുകടെ വളര്ചയുഎ വദകാപനവഎ "ഉള്നകാടെന ഗ്രേകാമപ്രണദശമകായ 
കകാട്ടുകുളകത വപിദദകാര്തപികളപികലതപികകാന"ലജിറജില് കകറക്സക് 
ണപകാകലയുള്ള പദ്ധതപികള് നടെപപിലകാക്കുണമകാള് ഇവപിടുകത ഭകാവപിതലമുറ 
കൂടെപി ഉയരങ്ങളപിണലകച പറന്നുയരുന്ന വളര്ന്ന ചപിറകുകളുള്ള പടങ്ങളകാണച
....ഭകാവപിയപികല വകാഗകാനങ്ങളകാണച ..
  എന്നച ചകാരപിതകാര്തദണതകാകടെ.....

എഎ.പപി ബബീന, കക.എഎ.ആശ 

            ഒരകാളുകടെ മനസച പവപിത്രമകാകണങ്കേപില് അയകാളുകടെ ചുറ്റുപകാടുകളുഎ പവപിത്രമകായപിരപിക്കുഎ.



                                        വവിജയയയോത്സവവ 

                                          
                                                                                 

     

   സസയോതനന്ത്ര്യദവിന പരവിപയോടവികള

         

പ്രളയബയോധവിതര്കക്ക് ഒരു കകതയോങക്ക് 
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                ഡഡികക്ടെററ്റീവവ്   :    ദഡി ഭൂതത

ഒരു ദഡിവസത ടഡി.വഡി യഡില് ഒരു 
വവാര്ത്ത 
നന്യൂസവ് ററ്റീഡര് :കകൈതകവാടവ് എന്ന 
വറ്റീടഡില് മമവാഷണത . ഈ 
നഗരത്തഡികലെ പത്തവാമകത്ത 
മമവാഷണമവാണവ് 
നടക്കുന്നതവ്.മപവാലെറ്റീസഡിനവ് ഒരു 
എതത പഡിടഡിയത 
കൈഡിട്ടുന്നഡില.ഇത്തവണകയങഡിലത 
കൈണ്ടുപഡിടഡികണകമന്നവാണവ് 
പറയന്നതവ്
ഈ സമയത നമ്മുകട രവാജപ്പനത 
ശകഡിയത ബറ്റീചഡിലൂകട 
നടക്കുമമവാള് ഒരു സസ്വര്ണ്ണവഡിളകവ് 
കൈണ്ടു.രവാജപ്പനത ശകഡിയത 
കൈള്ളനവാരവാണവ്.ശകഡി ആദദത സഡി 
ഐ ഡഡി ആയഡിരുന. പഡികന്ന സഡി 
ഐ ഡഡി യഡില്നഡിനത രവാജഡികവച. 

                                   അഖഡില്
                                      VIII.F

അവര് ആ വഡിളകവ് എടുത ശകഡി 
പറഞ്ഞു 
ശകഡി: സഡി ഐ ഡഡി 
നഡിര്ത്തഡിയമതവാകടയവാണവ് കൈവാശവ് 
കുമറകൈഡിടവാന് തുടങഡിയതവ് 
രവാജപ്പന് :അതു ശരഡിയവാ , ഈ 
വഡിളകഡില് ഇത്തഡിരഡി കപവാടഡിയണവ്
,ഇങ്ങു തവാ തുടകകട .
രവാജപ്പന് അതവ് ഉരസഡിയതുത ഒരു 
ഭൂതത പ്രതദക്ഷകപ്പട്ടു. അവര് 
മപടഡിമചവാടഡി .
ഭൂതത  :ആലെമനവാ .....അവഡികട 
നഡില്ക. ഞവാന് നഡിങളുകട 
അടഡിമയവാണവ് ഗുരു.
ശകഡി :ഞവാന് ഗുരുവല എകന്റെ 
മപരവ് ശകഡിയവാണവ്.
രവാജപ്പന് : എകന്റെ മപരവ് രവാജന് . 
പകക്ഷ എലവാവരുത എകന്ന 

   നലവരുകട നഡിശബ്ദതയവാണവ് ദുഷ്ടന്മവാരുകട അക്രമങകളരഡിതത്തഡിലെവാഴ്ത്തുന്നതവ് .കവാള് മലെവാകൈകത്ത ദു       9
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രവാജപ്പവാന്നവാ വഡിളഡിക്കുകൈ.
ഭൂതത : ഞവാന് ഭൂതത. ബവാബു കതങടഡി
ഭൂതത. എകന്ന നഡിങള് ബവാബു ഭൂതത
എന്നവ് വഡിളഡിചവാല് മതഡി. ഞവാന് 
നഡിങളുകട മൂന്നവാഗ്രഹത 
സവാധഡിചതരവാത.
ശകഡി : ഇമപ്പവാള് ഒനത മവണ.
ഭൂതത : പറ്റീസവ്. എകന്ന രക്ഷഡിച 
ആളകല നഡിങള്.
അങകന ഇവര് കുമറ ദൂരത നടന. 
അമപ്പവാള് ശകഡി മചവാദഡിച.
ശകഡി : ബവാബു ഭൂതമമ ഒരു 
ആഗ്രഹത സവാധഡിച തരുമമവാ ?
ഭൂതത : എനവാ മവണതവ് ?
ശകഡി : ഞങള്കവ് ഒരു വലെഡിയ 
കകൈവാടവാരവത അവഡികട 
ബഡി.എത.ഡബഡിയ കൈവാറത മവണത.
ഭൂതത : അങകന വലെഡിയ 
ആഗ്രഹങള് എനഡികവ് 
സവാധഡികവാന് പറഡില. അകതവാകക 
എകന്റെ മുത്തശ്ശകന പറ്റുള. 
ഇമതമപവാകലെ ഒരവാള് മുത്തശ്ശമനവാടവ് 
വറ്റീടവ് നഡിറചവ് കപസ മവണത എന്നവ് 
പറഞ്ഞു.
രവാജപ്പന് : എന്നഡിടവ് ?
ഭൂതത : എന്നഡിടവ് മുത്തശ്ശന് ബവാങഡില് 

മപവായഡി മലെവാകര് കുത്തഡികപ്പവാളഡിചവ് 
കപസകയടുത്തവ് കകൈവാടുത. 
പകക്ഷ അതഡിനവ് മുത്തശ്ശന് 
ജയഡിലെഡിലെവായഡി.
രവാജപ്പന് : മുത്തശ്ശകന്റെ മപകരനവാ ?
ഭൂതത : കുങ്കു കതങടഡി ഭൂതത.
ശകഡി : അമപ്പവാള് നഡിങകളവാകക 
ഞങളുകട ഗ്രൂപ്പവാ.
ഭൂതത : എനകവചവാല് ?
ശകഡി : മമവാഷണത. ഞങളുകട 
മമവാഷണവറ്റീടഡിമലെകവ് മപവാകൈവാത. 
അങകന അവര് അവരുകട 
മമവാഷണ വറ്റീടഡികലെത്തഡി. അവഡികട 
നഡിറചവ് സസ്വര്ണവത 
കപസയമവാണവ്. നമുകവ് എകന്റെ 
മഫവാണഡില് ഒരു 
കസല്ഫഡികയടുകവാത.
രവാജപ്പന് : ബവാബുമവടനവ് 
മഫവാകണവാകകയമണവാ ?
ഭൂതത : ഉണവ്.

അവര് കസല്ഫഡി എടുത. എന്നഡിടവ് 
അവര് പുറമത്തകഡിറങഡി 
നടക്കുമമവാള് ഒരു വലെഡിയ കപടഡി 
അവഡികട കൈഡിടക്കുന്നതവ് കൈണ്ടു.
ശകഡി : ബവാബുമവടവാ, ഈ കപടഡി 

                               ശ്രമത്തഡിലെവാണവ് ഫലെപ്രവാപവ്തഡിയഡിലെല സതത്രപഡി ഉളവവാകുന്നതവ്.                           10       
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ഒന്നവ് തുറനതരുമമവാ ? ഇതവ് മലെവാകവ് 
ഇടവ് കവചതവാ.

ഭൂതത അതവ് തുറന.
ശകഡി : അകതങകനയവാ തുറന്നതവ്?
ഭൂതത : അകതവാകകയണവ്.
ആ കപടഡിയഡില് നഡിറകയ 
കപസയവാണവ്. അതവ് കൈണവ് ഇവര് 
അത്ഭുതകപ്പട്ടു. അങകന ഇവര് 
നടക്കുമമവാള് ഒരു വറ്റീടു കൈണ്ടു. 
അമപ്പവാള് ഭൂതത പറഞ്ഞു.
ഭൂതത : ഇതവ് ഒരു കപസകവാരകന്റെ 
വറ്റീടവാണവ്. ഇവഡികട മമവാഷ്ടഡിമചവാ.
ശകഡി : എങകന ?
ഭൂതത : ആലെമനവാ.....

ഭൂതത ഒരു തവാമകവാല് അവഡികട 
പ്രതദക്ഷകപ്പടുത്തഡി.
ഭൂതത : ഈ വറ്റീടഡില് ഇമപ്പവാള് ആരുത
ഇല. ഇമപ്പവാള് തകന്ന മമവാഷ്ടഡിമചവാ.
അവര് അങകന ആ വറ്റീടഡില് 
കൈയറഡി.
ശകഡി : രവാജപ്പവാ, മദ ഒരു ടറ്റീവഡി. 
അതവ് നമുകവ് മപവാരുമമവാള് 
എടുകവാത.
രവാജപ്പന് : ശരഡി.

കപകടന്നവ് വറ്റീടഡികന്റെ പുരതനഡിന്നവ് 
ആമരവാ വവാതഡില് പൂടഡിയഡിട്ടു. അതവ് 
അവര് കൈണ്ടു.
ശകഡി : എനഡിനവാ ബവാബുമവടവാ 
ഞങകള പുടഡിയതവ് ?
ബവാബു : ഞവാന് നഡിങള് വഡിചവാരഡിച 
ഭൂതകമവാനമല. ഞവാന് ഡഡികക്ടെററ്റീവവ് 
ബവാബു.
ശകഡി : അമപ്പവാള് തവാകനങകനയവാ
ആ കപടഡിതുറന്നതവ് ?
ബവാബു : എകന്റെ കപടഡി 
എനഡികലകത മവകറയവാര്കവാ 
തുറകവാന് പറ്റുകൈ ?
രവാജപ്പന് : അമപ്പവാള് ഈ വറ്റീടഡികന്റെ 
തവാമകവാമലെവാ ?
ബവാബു : എകന്റെയടുത്തവ് എകന്റെ 
വറ്റീടഡികന്റെ തവാമകവാല് ഉണവാകുത. 
ഞവാന് മപവാലെറ്റീസഡികന ഇന്മഫവാത 
കചയഡിടവാണവ് വന്നതവ്. ഇമപ്പവാള് 
വരുത. കബ കബ.
ശകഡി : രവാജപ്പവാ.
രവാജപ്പന് : ശകഡി.
ശകഡി : നമ്മള് കപട്ടു.

അവകര പഡിടഡിച മശഷത.

                                                    സമ്പൂര്ണ ശ്രമഎ സമ്പൂര്ണ വവിജയമകാകുന.                                                  
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എസവ്.പഡി : കവല്ഡണ് മഡിസ്റ്റര് 
ബവാബു.
ബവാബു : തവാങങ. ശകഡിയത 
രവാജപ്പനത വഡിളകവ് 
ഉരസഡിയമപ്പവാഴുണവായ കപവാടഡി 

വന്നമപ്പവാള് ഞവാന് ഒരു പവാറയകട 
പഡിന്നഡില്നഡിന്നവ് ചവാടഡി.

                               ശ്രമത്തഡിലെവാണവ് ഫലെപ്രവാപവ്തഡിയഡിലെല സതത്രപഡി ഉളവവാകുന്നതവ്.                           10       
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                    ഇനന്നെന്തുപററ്റി ഇനന്നെന്തുപററ്റി ??

ഹകാജകരെടുതച കകാസച തുടങ്ങണണേനച 
പകരെഎ ഇനച ടടീചര് ഫുള് ടടഎ 
പത്രതത്തിലകായത്തിരുന. ണനകാടഎ ഒണരെ 
ണപജത്തിലകായത്തിരുണനകാനച സഎശയമുണച.    
ഹത്തിനത്തി പത്തിരെടീഡച ണപകാകയനച 
സമകാധകാനത്തിചത്തിരെത്തിക്കുകയകായത്തിരുന.
      അപ്പഴകാ വരെണേതച മ്മകട പത്തി.ടത്തി 
പത്തിരെടീഡച. സകാധകാരെണേ പത്തി.ടത്തികച തടസഎ 
വരുതണേ മഴകയ ഇനച കകാണേകാനത്തില. 
എനകാലഎ ഇനകാരുഎ കളത്തികകാന് 
ണപകായത്തില. എനകാനറത്തിയത്തില 
മരെരകാദയത്തിരെത്തികടകാ എനള്ള ടടീചര്മകാരുട  
മുദകാവകാകരഎ ണകകകാനത്തില.
       ശബ്ദമുണകാകണേവന് ഇകലനച 
ണതകാനന.ഇനത്തി അവന് വരുകമനഎ 
ണതകാനനത്തില.കുടത്തികള് നത്തിറഞത്തിരുന 
സ്കൂള് കകാനടീനത്തില് ഇനച 
തത്തിരെകത്തിലകായത്തിരുന.അവത്തികട ഇനച 
ആകക ഉള്ളതച 
കമഴുകുതത്തിരെത്തിയഎ,ചനനതത്തിരെത്തിയഎ 
തടീകപ്പടത്തിയമകാണേച .മകാങ്ങ എറത്തിഞ്ഞു 
വടീഴ്ത്തണേ കുടത്തികള് ഇനച ,
കയചപ്പകപറകകായത്തിരുന. കയചപ്പച നടീരെച 

                           
അലന്.എഎ.അരുണ് 

VIII F

ഉണകാകകാനകാകണേന ണതകാനന. 
കപങ്കുണടരകാകള ടലനടത്തിചച നടകണേ 
ണചടകായത്തിമകാരെചഇനച അവകന വടീടത്തിണലകാടച 
ണപകാണേ ബസത്തില് ണകറകാന് ടലനത്തില് 
നത്തില്ക്കുകയകാണേച. അവകന കകാണേകാനകാ 
അവരെച ണപകാകണേ പണക......അവനച 
അവകരെ കകാണേകാന് പറത്തില. സകാധകാരെണേ   
അസഎബത്തികച കകകാടത്തി കപകാക്കുണമകാള് 
സലല്യൂടടത്തികണേ പത്തിണള്ളരെച,ഇനച 
ടകകൂപ്പുകയകാ കചണയ...
കരെത്തികങകാടത്തിയകായതുകകകാണകാകണേനച 
ണതകാനനതച ..  
ഇനച സ്കൂളത്തിനച മുമത്തില് കവകകാന് 
കകകാണ്ടുവന ണപകാസ്റ്റര് കപകടനച 
വകായത്തിച''ആദരെകാഞ്ജലത്തികള്''....
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                     കകകോമരങ്ങള

അവള നടക്കുകയകോനന് ഇടതൂര്ന്ന 
വഴഴിയഴിലൂടട.ടതെരുവവീഥഴിയഴിലൂടട 
തെനഴിചന്.സമയയം 
ഇരുടഴിതുടങ്ങഴിയഴിരഴിക്കുന്നു .കകകോകളേജന്
വഴിട്ടുകഴഴിഞകോന് കനരകത്തേ 
വവീടഴിടലെത്തുക 
പതെഴിവകോണന്.ഇന്നടണന് എന്നുയം 
വരകോറുള്ള ബസന് 
പഝറകോയഴികഴിടക്കുകയകോണന്.ടചെറഴിയ
കപടഴി മനസഴിലുണന്.പത്രങ്ങളേഴിടലെ 
വകോര്ത്തേകളയം മറയം വകോയഴിചതെഴിന്
.....ഏയന് തെനഴിടകകോന്നുയം 
സയംഭവഴികഴില.ദൂടര അതെ 
കുറച്ചുകപര് നഴിന്ക്കുന്നു.ലെഹരഴിയുടട
വൃത്തേഴിഹവീനമകോയലെ നകോറയം 
അവഴിടടങയം പരക്കുന്നു.അവള 
മുകന്നകോടന് നടന്നു അവരുടട 
കനകോടങ്ങടളേകോന്നന്നുയം തെനഴിക്കുകനകര 
വരുന്നഴില.എകഴിലുയം 

                                   ചെന്ദന രകോജന്
                                 VIII.A

അടുടത്തേത്തേഴിയകപകോള അവളടട 
ടവഗതെ അവളേറഴിയകോടതെ 
കൂടഴി.കുറച്ചുനടന്നകപകോള പഴിന്നഴിന് 
നഴിടന്നരു കഹകോണടഴി ശബയം.ഒരു 
ഒകോകടകോ "കമകോകളേ വവകഴികയകോ?”തെടന
അടുത്തേ വവീടഴിടലെ കചെടനകോണന് 
കുഴപമഴില അവള ഒകോകടകോയഴില് 
കയറഴി.തെടന തെലെ ആടക 
പുകയുന്ന കപകോടലെ. ഒരു കടടയുടട 
മുന്നഴിന് വണഴി നഴിര്ത്തേഴി.ഇകപകോ 
വരകോയം എന്നു പറഞന് അയകോള 
പുറത്തേഴിറങ്ങഴി.ഇതെന് കനകോരകത്തേ 
കണ ആളകള ഒകോകടകോയഴില് 
കയറഴിയഴിരുന്നു
.ഇതെവരല.കണടതെലകോയം 
പുതെഴിയമുഖങ്ങളേകോയഴിരുന്നു
.പകക.................ഇവരുടട 
ചുണ്ടുകള ചുകന്നഴിരുന്നു ഇവരഴിതെകോ 
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തെനഴിക്കുകനകര തെഴിരഴിയുന്നു.ഇതെകോ 
ഒകോകടകോകകോരനയം.എതെന് 
പരഴിചയകകോരുയം അറഴിയകോതെവരുയം 
കൂടഴി തെടന്ന.ആടരയുയം 
വഴിശശ്വസഴികകോന് കഴഴിയകോതെ 
കകോലെയം.അടതെ കുടഴികകോലെയം 

തെടന്ന.ഇതെകോ കകകോമരങ്ങളേകോയഴി 
അവര് 
ടപകോങ്ങഴിവരുന്നു.
ആ...........ആ............ആ...............
ഒരു നഴിലെവഴിളേഴികയകോടട എലകോയം 
നഴിലെച്ചു.

                                ശ്രമത്തേഴിലെകോണന് ഫലെപകോപന്തെഴിയഴിലെല സയംത്രപഴി ഉളേവകോകുന്നതെന്.                             15
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മുഖഖം മൂടടമുഖഖം മൂടട

                                                                       അലന.എഖം.അരുണ

പുതടയ വവീടട, പുതടയ അന്തരവീകഖം. 
കകാണുന്ന മുഖങ്ങളളെലകാഖം 
പുതടയതകാണട; പകക അവളയലകാഖം
മുഖഖംമൂടടകളെകാകണകാ എന്ന 
സഖംശയമുണട. രണ്ടു ദടവസമകായട 
ഞകാനഖം, അമ്മയഖം അമ്മകാവളന 
വവീടടല് തകാമസടകകാന തുടങ്ങടയടടട. 
അച്ഛളനെ കണടടഖം കുകറേ 
ദടവസമകായട. അമ്മ ഇകപകാള് 
എകന്നകാടട ഒനഖം മടണകാറേടല. ഇഇൗ 
വവീടടല് നെല തടരകകാണട . കുകറേ 
കപര് അമ്മകയകാടട 
സഖംസകാരടക്കുകയഖം, അമ്മയളട 
പുറേഖം തടട ആശശ്വസടപടക്കുകയഖം 
ളചെയ്യുനണട. ഈ ആള്കകാര് 
അമ്മക്കുഖം മുഖഖം മൂടട 
ളകകാടുക്കുകയകാളണകാ ? എത്ര 

   VIII.A

ദടവസമകായട അമ്മ തനെടകട ഒരുമ്മ 
തന്നടടട, എത്ര ദടവസമകായട അമ്മ 
കഥ പറേഞട ഉറേകടയടടട, എത്ര 
ദടവസമകായട അമ്മ കചെകാറേട 
വകാരടതന്നടടട. കുറേച്ചു മകാസങ്ങള് 
അങ്ങളനെ കടനകപകായട. ഏക 
ആശശ്വകാസഖം അമ്മകായടയകാണട. ചെടല 
കനെരതട അമ്മകാവനഖം അമ്മകായടയഖം 
തമ്മടല് കശപടശ നെടകകാറുണട. 
തളന്ന കുറേടചകാളണന്നകാ 
കതകാനന്നതട. അച്ഛളന 
കവര്പകാടകാണട ഇതടളനെകാളക 
കകാരണളമന്നട പടന്നവീടട 
മനെസടലകായകപകാള് ഉടളലകാന 
വടറേച്ചു. അടുത ദടവസഖം, തകന്നയഖം
അമ്മകയയഖം അമ്മകാവന വവീടട 
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നെടന പുറേതകാകട. ഇനെടളയന്തട 
എന്ന കചെകാദദഖം അമ്മയളട 
മനെസടളനെ അലടന  കായടരുന്നടല. 
ആ നെടമടഷഖം തളന്ന അടുത്തുള്ള 
പുഴയടല് എടുത്തു ചെകാടട 
ജവീവളനെകാടുകട. എലകാഖം ക 
 ുനെടല്കകാകനെ എനെടകട 
സകാധടച്ചുള. കരയകണകാ കവ കയകാ 
എന തവീരുമകാനെടകകാന 
ശ്രമടക്കുന്നതടനെടളടയകാണട ഒരു 
മുഖഖം മൂടട ഒഴുകടവരുന്നതട ക തട. 
അതട അമ്മയകടതകായടരുന. അതു 

ഞകാന എളന മുഖതടലടട. അതടന
നെല തരുതരുപട. 
അഴടച്ചുകനെകാകടയകപകാള് ളവളുത 
എകന്തകാ ളപകാടട. അതടളനെ നെകാകടല്
ളതകാടകനെകാകട. ഉപ്പുരസഖം 
വകായയടലഖം കയട രസഖം മനെസടലഖം 
നെടറേഞ്ഞുനെടന.

                                                                                                                                                17
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                                           തതേനന്മാവവ് തതേനന്മാവവ്              
    
            
                                                                                   

അശശ്വജജിതവ്
                                                                                    V.B

തതേന്മാടജിന് കരയജിലലെ നന്മാട്ടു മന്മാവജില് 
നജിനവ് സശ്വര്ണ്ണ നജിറമുള്ള പൂക്കള് 
വജിരജിഞ.മന്മാമ്പൂ മണണ. കന്മാറജില് 
പറന.ഇതേറജി ഞ്ഞ 
അണ്ണന്മാറക്കണ്ണന് 
മന്മാവജിന്ലകന്മാമ്പലതന്മാരു ലകന്മാമ്പുവച
നന്മാട്ടുമന്മാവജിതനന്മാടവ് 
കൂട്ടുക്കൂടജി.തവനല്ക്കന്മാലെണ വന.
ഉണ്ണജിമന്മാങ്ങകള് പഴുക്കന്മാന് 
തുടങ്ങജി.മന്മാങ്ങ പഴുതവ് മണണ 
പരനതപന്മാള് ഉണ്ണജിക്കുടനണ
കൂട്ടുകന്മാരുണ മന്മാവജിന് തചന്മാടജില് കുടടണ 
തകന്മാലണ കളജിക്കന്മാന് 
തുടങ്ങജി.ഉച്ചസമയതവ്
കന്മാറവ് വടശണ.കുഞ്ഞജിക്കന്മാറവ് പലയ്യെ 
വടഴുതമ്പന്മാതഴേക്കുണ പഴുതമന്മാങ്ങ 
ലഞെടറ്റുവടഴുണ.പജിലന ഉണ്ണജി ഒറ 
ഒന്മാടമന്മാണവ്.മന്മാങ്ങ ലപറുക്കന്മാന് 
വവകുതനരണ

സഞജിനജിറലയ മന്മാങ്ങയുമന്മായജി 
ഉണ്ണജിയുണ കൂട്ടുക്കന്മാരുണ വടടജിലലെതണ. 
ഒരു ദജിവസണ
കന്മാറവ് വടശജിയജില...ഒറ മന്മാങ്ങതപന്മാലണ 
തേന്മാതഴേക്കവ് വടണടല.ഉണ്ണജി കലലടുതവ്
മന്മാവജിതലെക്കവ് എറജിയന്മാന് 
തുടങ്ങജി.ഉണ്ണജിയുലട ഏറുലകന്മാണ്ടതേവ് 
മന്മാവജിന്ലകന്മാമ്പലത 
കുഞ്ഞണ്ണന്മാലന്റെ 
തദഹതന്മാണവ്.കുഞ്ഞണ്ണന്മാന് 
കരയന്മാന് തുടങ്ങജി.കുഞ്ഞണ്ണന്മാലന്റെ 
കരച്ചജില് തകടതപന്മാള് മന്മാവജിനവ് 
സങ്കടമന്മായജി.മന്മാവവ് കുഞ്ഞണ്ണന്മാനവ് 
മന്മാമ്പഴേണ നല്കജി
കന്മാറവ് വടശജി മന്മാമ്പഴേണ 
വടണജില.തേന്മാലഴേയജിരുനവ് 
വജിഷമതതന്മാലട മന്മാവജിതലെക്കവ് 
തനന്മാക്കുന ഉണ്ണജിലയ കുഞ്ഞണ്ണന്മാന് 
സങ്കടതതന്മാലട 

                                                    പ്രവര്തത്തിക്കുക അകല്ലെങത്തില് മരത്തിക്കുക                                      18   
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തനന്മാക്കജിയജിരുന.കുഞ്ഞനണ്ണന്മാന്
മന്മാവജിതനന്മാടവ് പറഞ 
''തതേനന്മാതവ,തതേനന്മാതവ 
ഉണ്ണജിക്കജിതജിരജി മന്മാമ്പഴേണ ലകന്മാടുക്കവ് ”.
കുഞ്ഞനണ്ണന്മാലന്റെ 
തസ്നേഹതതന്മാലടയുള്ള സണസന്മാരണ 
തകടതപന്മാള് തതേനന്മാവവ് ഒതജിരജി 
മന്മാമ്പഴേണ ഉണ്ണജിക്കവ് 
വടഴജിലകന്മാടുത.കുഞ്ഞനണ്ണന്മാന് 
പറയുനലതേന്മാലക്ക ഉണ്ണജി മന്മാവജിന് 

തചന്മാടജിലെജിരുനവ് തകട്ടു.ഉണ്ണജി 
കുഞ്ഞണ്ണന്മാതനന്മാടവ് ക്ഷമ                   
പറഞ.""കുഞ്ഞനണ്ണന്മാതന...കു
ഞ്ഞനണ്ണന്മാതന അറജിയന്മാലതേ പറജിയ 
ലതേറന്മാതണ”.കുഞ്ഞനണ്ണന്മാന് 
തേന്മാതഴേക്കജിറങ്ങജി വനവ് ഉണ്ണജിയുലട 
കവജിളജിലെജി  തേതലെന്മാടജി.പഴുപഴുലതന്മാരു
മന്മാമ്പഴേണ ഉണ്ണജിക്കവ് നല്കജി.

                               
                          - 
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ഉളള്ളിലലെലചെകുതത്താന്



ലജ.ഉതര

 V.B

ആഇടവഴള്ളിയള്ളിലൂലടഅയത്താള്ബസള്ളിറങള്ളിനടന.കൃഷ്ണലനനത്തായള്ളിരുന
അയത്താളുലടപപേരര.ഇയത്താള്അവള്ളിലടയത്താര്കക്കുംഅപേരള്ളിചെള്ളിതനല.കൃഷ്ണന്
എലത്താവര്കക്കുംസുഹൃതത്താണര,വഴള്ളികത്താടള്ളിയത്താണര.വള്ളിവത്താഹതള്ളിനുമുന്പക്കും
പശേഷവക്കും
വര്ഷങള്കമുന്പള
ആദള്ളിവസക്കും,അയത്താളതര
ഓര്ലതടുത."അനത്താണര
ഞത്താനത്താതത്താലെള്ളിഅവളുലടകഴുതള്ളില
ചെത്താര്തള്ളിയതര.”അയത്താള്ആ
ദള്ളിവസലതശേപേള്ളിചക്കുംപേഴള്ളിചക്കും
വഴള്ളിയള്ളിലൂലടനടന.
സുമതള്ളി.അലത,
അതുതലനയത്താണരതലന്റെഭത്താരര്യയുലട
പപേരര.അവള്വളലര
സുന്ദരള്ളിയത്താണര.പറപമ
മത്താതക്കും,അകതളതരകറപേള്ളിടള്ളിച്ച
മനസത്താണര.....

ഭര്തത്താവള്ളിപനയുക്കുംകൂടള്ളി
പറപതകള്ളിറങ്ങുപമത്താള്അവള്
വളലരനലവളത്താണര.നലലത്താരു
മനസള്ളിനുടമയത്താണര
.വവീടള്ളിലലെതള്ളിയത്താലകഥമത്താറള്ളി.ഇവര്
തമള്ളിലവവീടള്ളിലലെനക്കും
വഴകത്താണര.അലഅടള്ളിയത്താണര.
അങലനയള്ളിരള്ളിലക
അവര്ലകത്താരുകുഞ്ഞു
പേള്ളിറന.ജവീവന്.അവനര
അമലയയത്തായള്ളിരള്ളിന
ഇഷക്കും.അച്ഛലനകണള്ളിനുമുനള്ളില
കണ്ടുകൂട.അച്ഛന്തലന്റെ
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അരള്ളികതള്ളിരള്ളികനതുപപേത്താലക്കും
ഇഷമല."

കത്താലെക്കും
കടനപപേത്തായള്ളി.ജവീവന്ഇപപത്താലഴത്താരു
യുവത്താവത്താണര.കൃഷ്ണനുക്കുംസുമതള്ളിയുക്കും
വൃദ്ധരത്തായള്ളി
കഴള്ളിഞള്ളിരള്ളികന.എങള്ളിലക്കും,ജവീവനുക്കും
സുമതള്ളികക്കുംകൃഷ്ണപനത്താടുള
ലവറുപള്ളിനരമത്താറ്റമള്ളില.അവര്
മറ്റളവരുലടമുനള്ളില
ഒളള്ളിചവച്ചള്ളിരുനവഴകരഇപപത്താള്
നത്താടള്ളിലപേത്താടത്താണര.

കൃഷ്ണനരവവീടള്ളിലലെനക്കും
അവപഹളനയത്താണര.ഭത്താരര്യയുക്കും
മകനുക്കുംഅയത്താലകപനലര
ലചെത്താരള്ളിയുനശേകത്താരവര്ഷതള്ളിനര
കണകള്ളില.ഇപപത്താഴള്ളിതത്താമകലന്റെ
പതള്ളിലയത്താരു
ഭവീഷണള്ളി.അയത്താള്കപവണ്ട
ഭക്ഷണരഅയത്താള്തലന
കണ്ടലതണലമനര.പപേസ
മുടള്ളികത്താനത്തായള്ളി
ജവീവള്ളികകയത്താണലതഅയത്താള്!

"മടുത,ഈ

ജവീവവീതക്കും,മടുത.അലത
ഞത്താനതുതലനലചെയക്കും.”വവീടള്ളിലലെ
തള്ളികവീറപേത്തായയള്ളിപലെക
ചെത്തായുപമത്താള്മനസരപേറഞ്ഞു.

സുമതള്ളിയുപടയുക്കും
ജവീവലന്റെയുക്കുംകൂര്കവലെള്ളി
പകടപപത്താള്അയത്താള്വവീടള്ളിനു
ലവളവീയള്ളിപലെകള്ളിറങള്ളി
നടന.പസ്റ്റേഷനള്ളിലതവീവണ്ടള്ളി
വരുനതള്ളിലന്റെ
മുനറള്ളിയള്ളിപ്പുപകടപപത്താള്കൃഷ്ണന്
പേത്താളതള്ളിപലെകള്ളിറങള്ളി.മരണക്കും
മുനള്ളിലകണ്ടനള്ളിമള്ളിഷക്കുംവനപപത്താള്
അയത്താള്പേറഞ്ഞു"എത
നലവരത്തായത്താലക്കുംഅവരുലട
ഉളള്ളിലലെത്താരുലചെകുതത്താനുണ്ടര.”
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                                   പ്രസകകപ്രസകക      
 

                                                                                      
      ചന്ദന രരാജജ

                                                                                            VIIIA    

"ജലലം അമൂലല്യമരാണജ.അതജ പരാഴരാക്കരുതജ.ഇതജ   ഞരാനലം പ്രതതല്യകലം 
ശ്രദകക്കുന്നുണജ ". വലകയയരാരു ജരാഥയ്ക്കു തശേ ഷലം അയരാള് 
വവീടകയലതക.പപപജ തുറന്നു.മുഖയമന്നു കഴുകക.അതരാ....ശേകവയന്റെ 
തഫരാണ് വകളക.അയരാള് പപപജ നകര്തരായത തഫരാണകനടുതതതക്കരാടക.  

                                                                     

ഉദദ്ദേശവഎ ലകക്ഷ്യവമമിലകാത്ത പരമി ശ്രമവഎ ധധൈരക്ഷ്യവഎ അപൂര്ണ്ണമകാണച.22
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Maternity

Once there lived a couple in a small 
village. They belonged to a middle 
class family. After  years of 
waiting,they were blessed with a 
baby boy. The chubby and cute baby
was named Anuragh. They lovingly 
called him Anu . 
                 After some years Anu 
grew and he went to school and then
after to college. He always stood 
first in academics. The parents loved
him so much as he was a single 
child .Soon after finishing his 
studies he got a job with a good 
salary. The parents were very happy 
and he grew successful.
            After some years a miracle 
happened Father passed away due to
heart attack. This was too shocking 
for mother and son. The mother 
loses her mind and the house starts 
feeling like a graveyard. Mother 
always seems waiting for husband. 
The son compels her to go with 
him .But she doesn't listen So the 

                                Nandhana K.R
                                         X.A

son decides to stay with her in the 
village.
         Time flew and his marriage 
was fixed. The girl was sweet but 
financially low . She looked after his
mother well. His mother also loved 
her back . They lived a happy life. 
                   
                After a few days the 
attitude of the girl changes .As the 
mother grows old she becomes a 
burden to the daughter-in-law .She 
asks her husband to sent his mother 
into an old age home .Even though 
he doesn't agree at first eventually 
he agrees .

The son was going to leave his 
mother in a school. But his 
memories about his school life does 
not allow       him to leave his 
mother alone. He tries to leave her at
different places but the loving 
memories of his parents haunts him 
and he fails in his attempts to 
abandon her. But when he gets back 

                                        No one can hurt me without my permission.                          23
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home along his mother the wife 
scolds him .But he feels confused 
because he wants both his mother 
and his wife . When a huge stone is 
put in the middle of a road,the 
vehicle can't go through there. The 
son's problem is also like a huge 
stone lying in the middle of the 
road .He was totally confused.
After few days the daughter-in-law's
mother dies and after that incident 
she is only having husband and 
mother-in-law .So she starts loving 

Anuragh's mother as her own.     
                                               

-
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                                    Regret
   MEGHA NAIR

                                                                                                       IX.F

A big stone lying in the middle of 
the road, that was what I thought 
when I saw it at first. But what 
caught my eyes was its shape ,it 
resembled a tear drop . I took it 
home and kept it on the table beside 
my bed. I fell asleep as soon as I laid
down on the bed. It was a very 
tiresome but productive day. Being a
construction manager I worked 
mostly outdoors.
                    
           Mind on these thoughts I 
didn't notice that the tear shaped 
stone was morphing. I noticed it
only when I saw a beautiful
maiden sitting on my on table and
she looked very sad,her eyes were
the only thing that struck a chord
with the tear-shaped stone,And
abruptly she started talking to me
in her melodious voice. I asked her
questions but she seemed to her
nothing instead she told me ,her
whole journey till date .She was 
born in the place I  saw her for the 
first time. The only thing she saw 
was darkness but it never mattered 

as she could hear a lot of 
things...The singing of birds,the 
blowing of wind ,the joyful chatter 
of rain,the sweet nothings of 
couples....
             She was a very happy 
person but the happiness didn't last 
long. It all started changing during 
her teens ...she started hearing new 
but scary voices. The sound of 
mining ,the moving of wheels,the 
construction of mobile towers..All 
those sounds dear to her were not to 
be heard. First the sound of birds 

were lost to the sound of those 
mobile towers  soon the healing 
chatter of rain was lost to the 
scorching heat of the Sun. Soon it 

                           Change your life today. Don't gamble on the future,act now.                           25
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became a routine for her to wakeup 
to the sound of vehicles and drift to 
sleep with the metros. At this point 
of her journey she started crying and
wailing like a mad woman. I tried to 
console her ,but she was beyond 
consoling.
      She spat words at me like how a 
dragon does with venom and fire 
and I heard it all with a bowed head.
She told me to stop all those things 
that we ,the human race is doing to 
her .She told me stop cutting her 
veins down. She told me to stop 
drinking her blood. She to0ld me to 
change. And then I woke with a start
and searched for the stone and it lay 
there, all lifeless and bare. I smirked 
and thought 'she, a stone lying in the

middle of the road was telling me to 
stop and then at the moment a tear 
fell on my palm and then I saw her 
,the beautiful maiden of my dream 
.in each passing second she was 
losing her glory. She was turning 
dark and huge with the fire of 
revenge burning in her eyes. Her, 
mother nature,fragile and caring was
turning into a blood thirsty moron. 
When she spotted me she smirked 
and spat venom while burning in 
that fire , what came in my mind 
was nothing I loved ...Not my family
nor my friends. It was just raw 
regret swallowing me faster than the
fire ......                     

                                                           

 BASIC EDUCATION LINKS THE CHILDREN, WHETHER OF THE CITIES OR THE VILLAGE TO ALL 
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Rise of the sun for the
          dawn

                                                               ANJU.P KURIAN
                                                                                                    XII.BIO

              
 She went towards the moist 
window and the
ceased the clumpsy snow with the 
happy hands. It's the last day for 
winter. The sun is going to infringe 
hi's marginals with his sunny hands 
from tomorrow. She wished to say a 
goodbye for the snow peaks till they
come back for another time. 
Tomorrow, she is going to pool into 
her ultimate gift ever for her 
birthday. Yes, she is going to be 
eight the next day and to meet her 
father for the first time. She only 
had some sort of information about 
how he was like from the little 
words of the maid, who had look 
after her for these
8 long years. He's a smart, fair man 
who done with his job as a keeper in
the public park.

Her mom had flown 
away leaving her and her father 
alone to the god's grace. Her father 
was very concerned about her but he
didn't had the potential to stuff her 

hunger. He always had his pockets 
empty. He left me here with a loud 
by in his heart for a better life for 
we both. He got a job in New jersey 
for 8 years and will get settled with 
this job. As it was a good offer, he 
left me by promising to come back.

Her mother was blinking 
her eyes happily at her from the 
walls of the dark sky. Many other 
stars was betraying me by blinking 
their eyes. She was lost in her 
dreams till the call had come for 
dinner. She was watching television 
and having food. It informed that 
the release of Director Antoine 
Marker's “The widower” is 
tomorrow and she hoped to go with 
her father for this movie. She got 
back to her dreams after the dinner 
and         that the time was running 
very slow as she was eagerly 
waiting to meet her father. Does he 
has boarded from there? According 
to fight consolidation, he will have 
his flight late night from there. He 
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will be at the skies now. He will 
arrive home by 7am morning and 
make his wishes for me.   

She don't know when she
slip over to sleep last night but had 
woke up early unusually, smiling at 
the bright sun. The clock had 
reached 6:30pm and she ran to the 
door to open it for the first knock of 
her father and get the wishes. The 
maid had done with the mess in the 

kitchen for the breakfast and was 
waiting, the father with her. Time 
gone fast and the clock had made 
his whistle for 7:00am but it sanked 
infront of the scream of the live 
reporter on the crash of yesterday's 
late night flight. That bright sunrise 
was her external dawn!

 

                                              A man is the product os his thoughts.                                            28
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Realisation* 

Scene 1

(House) (Papa and John on stage)
(Papa is reading a newspaper)

John: Papa........Papa.(looking at his 
phone)
Papa: Yes John, what’s the matter? 
John: Papa. The data in my phone has 
expired.
Papa: So?
John: So would you give me some 
money to recharge my internet?
(calmly)
Papa: John, may I know something? 
What did you do with your first salary?
John: I have already spent it on a huge 
data pack.
Papa: Why the heck did you do that? I 
told you not to spend much money for 
that. You have already become a great 
addict of mobile phones. No recharge, 
nothing. Get out of here.
(Turns around and reads newspaper)
John: No recharge? Huh? (To himself)
*Won first prize in Sub district Youth Festival.

        SAURAV
                                              VIII.A
(Takes a steel flask nearby and hits 
Papa in the middle of the head. Papa 
collapses and falls down.) 
John: (laughs) How pathetic!
(Takes some money from Papa’s 
pocket)
(After that, drags him out of the stage)
John: (shows the money towards the 
audience and tells)
Now, I can recharge my phone!
(Goes out of the stage)

Scene 2

John: (John is in house looking at the 
phone with earphones on)
Ah, now as my father is in ICU, there is
some calmness in the house.
(Calling bell rings once, twice and then 
vigorously many times.
But John doesn’t pay attention.)
John: (snaps) Who is that?
(With irritation)

           Practise kindness everyday and you will realize you're already in heaven now.        29
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John: Come in.
(A man with an executive dress comes 
in.)
Boss: John! How many times did I call 
you? Why didn’t you come to the office
today?
(John doesn’t look up from his phone)
Boss: John!
(Nothing)
Boss: John! Just throw away that 
phone.
(Nothing)
Boss: Keep that phone down or I’ll 
dismiss you.
(Nothing)
Boss: (With a very loud voice, angrily) 
John!!!
(John suddenly stands up and exclaims)
John: Who the hell are you to tell me.....
(When John realises that it was his 
boss, he became bewildered)
 John: James? It was you? Oh I’m 
extremely sorry....sorry.....
I don’t know what to say.
James: Don’t say a word John, not even
a word.
(This is said sternly)
             And a very good news for you. 
No need to come to office today.
(John sighs with relief and smile)
            And also you don’t need to 
come tomorrow or day after tomorrow 
or any other day after that. 
Because.....you’re dismissed.

 (John’s smile turns to a bewildered 
expression. Boss starts to leave)
(John stops him)
John: No....James....James....I’m so 
sorry.
James: Get out of the way. I don’t need 
such an addict in my company. You 
barely come to the office.
(Pushes John away)
John: (After Boss leaves) Who needs 
such a damn job? It is better to have no 
job at all than working under such a 
dirty scoundrel. 
Rascal.... (Tells this frustratedly)
John: Whatever happens.... I have 
facebook to rely upon. (Returns to his 
phone)
(After sometime a loud noise behind the
stage.)
All people of this town attention! 
Attention! This is an urgent 
information. A great flood has affected 
Kerala. Now the water level in our town
too is rising. So dear people, please get 
out of this town as soon as possible 
with the rescue operators. 
Attention! Attention! Attention!
John: I’m not going to get out of my 
house. Why should I? First let me finish
watching the movie.... (Suddenly three 
people rush into the house)
Uncle: John, let’s get out of the house 
and this town. Let us save.... (Uncle 
looks at aunt who is holding a make-up 
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set, a laptop, a mobile, few sarees and 
sunglass.
Uncle: What are all these?
Aunty: (holds up each one by one and 
tells)
             My laptop, my make-up set, my
costly sunglass and the three sarees I 
bought just yesterday.
Uncle: Shut it! Your life is in great 
danger now and your concern is your 
stupid unvalued belongings.
Aunt: (Exclaims) Who said that they 
are unvalued? 
(Turns angrily)
Aunt: (Side of the stage)
           Molly! Molly!
(A servant comes in)
Servant: Yes, madam.
Aunt: Take all this. (Passes all things to 
her) Let’s leave from here. I don’t want 
to stay any longer with a person who 
doesn’t care even for my basic needs.
Servant: Madam, is make-up set a basic
need? And it’s raining outside! The sun 
barely peeps out. So are the sunglasses 
a basic need?
Aunt: How dare you question me? 
(Turns around)
(Servant makes mocking faces at aunt 
and when she keeps her hand on head 
like a curse, aunt turns around, 
suddenly she acts like she was 
scratching her head)

(After that uncle touches aunt’s face 
and rubs the make-up between his 
fingers.)
Uncle: Mmm.... Seems like Asian 
Paints. Or Berger, perhaps.
Mary.... You’re going to a refugee 
camp, not a fashion show.
(Aunt turns around)
Aunt: Come on, Molly. Let’s get out of 
here quick. Follow me!
(Uncle sighs with a mingled expression 
of pitiness and shock)
Uncle: (To John) By the way John. 
Let’s get out quick.
John: No uncle.... Let me finish this 
movie.
Uncle: No John, really... Are you mad?
John: Please, uncle. It is the climax.
Uncle: Stop this mess right now!
John: Whatever you say, I won’t get up.
(Suddenly an old man comes in)
Grandpa: What is the problem here? 
Why are you shouting like this?
Uncle: Look at this Dad, look at this! 
Water is going to swallow us within 
moments and still this guy is sitting still
like a stone.
“Wants to finish a movie”, he tells. 
(Mimics John’s tone)
Grandpa: Dear grandson. Come on, 
let’s go.
John: No.
Grandpa: Come on, or else you’re 
going to die.
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John: (Looking at his phone) What an 
entry! Amazing!
Grandpa: John? Are you hearing me?
(Nothing)
Grandpa: Come on. Just budge and get 
moving.
(Nothing)
Grandpa: (Angrily) John! John! 
(Again)
Grandpa: (Move angrily) John! Really 
you are getting into my nerves.
(All this time John is laughing or 
exclaiming randomly, looking to his 
phone)
(After that, Grandpa gets impatient and 
slaps John right in the face)
John looks up with a start and keeps a 
hand on his face.
Grandpa: Now are you really in here? 
John: Yes, Grandpa! When did you 
come?
(Grandpa sighs angrily)     
(Suddenly a gushing sound of water)
Uncle: Oh no! The water is rising.
(Looks at the side of the stage) 
            We are trapped.
Grandma: Quick! Call the rescue 
operators.
Uncle: You are right. (Dials a number in
his phone)
            There are times when phones 
come in handy! Really!
John: Is water rising? Then, let me take 
a selfie in front of it. I’ll get a 500 likes!

(John takes a selfie but falls to the 
water)
(Side of the stage)
Grandma: John! Oh god! Please! John! 
Oh no! 
Uncle: Let’s try to save him!
(Uncle holds out a hand and grandma 
pulls uncle towards her) (Together they 
rescue John)
(John lay unconscious)
Uncle: John! Wake up! Come on! Live! 
Live! Pushes with two hands on the 
chest. After that, beats vigorously on 
chest like taking revenge)
(Suddenly john wakes up)
Grandma:  John! John! Are you ok?
John: Yes! What happened?
Grandma: You were about to lose your 
life because of your madness and 
addiction. You fell into the water while 
taking a selfie.
(John looks down ashamed)
Grandma: Did you learn anything from 
this.
(John does not look up)
Uncle: Look up 
you....
Grandma: John! I 
asked you what you
learned from this.
John: I learnt... I 
learnt... I learnt that
life is not to be 
wasted inside this 

stupid box (holds 
up the phone)
(Uncle comes in 
front and say)
Uncle: Yes your life
is a gift of god. It is
not to be burnt 
inside this stupid 
piece of metal. 
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Your life is 
precious. Live it up 
because (pauses) 
you have only got 
one.
Grandma: 
Smartphone come 
to the world as a 
great invention but 
now it became a 
great invention only

if it is used at the 
right time and at the
right place. So take 
care, unplug this 
thing when it’s not 
needed and then 
reconnect for a 
better future.
(All characters hold
hand and raises 
them up)

                              Push harder than yesterday for a different tomorrow.                          33
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ദദീപരിയയയോടടെവനവടളെന
ഏകയോന്തമയോപ മനസരിന
പ്രശയോന്തതയോഴ്വരയരില

സ്ഫുരരിക്കുന ആ പത-
നയനങ്ങള തന 
പ്രകയോശടമയന്തടയനരില നരിന-
കന്നുയപയോയയ് ഇനരിയപ വന്നു 
യചേരുയമയോ ആ ടചേമ്പനദീര് പൂ-
തന സസൗരഭഭപ
എനരരിടകനരിന്നു ജജലരിച്ചയപയോഴപ
അറരിഞരില്ല ഞയോനയോ....
മനപ്രകയോശപ എനയോല  ഞയോന 
കണ
അകടലനരിനയോ മനസരിന 
ദദീപരി മരിടനയോളെരിയയോയയ് യദവരിയയോപ 
അവളതന  പൂര്ണ

                             ടടവഷ്ണവരി . ടക
                                       X A

ദര്ശനപ ലഭരിച്ചരിടല്ലങരിലപ   
ധനഭയയോയ
ഞയോന കണരില്ല ഞയോനരിതുവടര
മയോരരിവരില്ലരിന നരിറങ്ങളക്കു-
മപ്പുറപ  വര്ണപ്രഭ 

ടചേയോരരിടഞയോരുയദവരിതന ദര്ശനപ 
എനയോല അവള തന ദര്ശനപ
ഒരു ദരിവഭ ദര്ശനമയോയരി
എന മനസരില കുളെരിര്ക്കയോറയ് 
വദീശരിടക്കയോണരിരുന്നു നരിതഭവപ

ആ മുഖപ കണയപയോടഴെല്ലയോപ 
കടെന്നു യപയോയയ് എന
മനസരിലൂടെയോയരിരപ സസൗരഭഭ-
മയമയോപ കുളെരിര് ടതനലകള
ആ മനപ്രകയോശപ വര്ണരിക്കയോന
വയോക്കുകളെയനജഷരിടച്ചങരിലപ 
വരയവറരില്ലടയടന ഒരു

                         വവിജയഎ ആസസകാദദ്യകരമകാകണകമങവില് പ്രയകാസങ്ങള് ആവശദ്യമകാണച.                       35
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 വയോക്കുകളയപയോലപ

  അതരിനരിടടെ ഒഴകരിടയതരി
          പകരപ വക്കയോനയോവയോത 
   ടചേമ്പകതരിന സസൗരഭഭപ
           എന സസൗന്ദരഭപയപയോല
    അനരിര്വചേനദീയമയോപ ഇതുപ 
            എടനന കയോതരിയലയോതരി

സസൗരഭഭപ വദീശരിടക്കയോടണയോഴകരി
    യപയോടയടങ്ങയോ പ്രകയോശതരിന
പരതയോനടയങരിലപ എന 
മനസരില  നദീ "അക്ഷരമയോയയ്
നരിലപ്പൂ നരിതഭവപ" 
                                                    
                                                     

                         വവിജയഎ ആസസകാദദ്യകരമകാകണകമങവില് പ്രയകാസങ്ങള് ആവശദ്യമകാണച.                      36
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                            അപപകാഎ ചുടചഅപപകാഎ ചുടച

                                                                                   നനിവവേദദ് പനി.എഎ
                                                                                                           V ബനി

അവപപഎ ചുടദ്
അവടഎ ചുടദ്                                    
എവലഎ വേപടനി
പപപതനിഞ്ഞു പകെടനി 
പടടഎ കെടനദ് 
അമപവത്തേകദ്                               
                                                      
വേഴടഎ വചപയദ്
അതനിവലഎ വപപയനി 
ഇതനിവലഎ വപപയനി
അവേനിപട കെലദ് 
ഇവേനിപട മുളദ്
അവേനിപട കുറുകന
എവങപടദ് വപപണഎ?
കെളനികെനിളനി കെങനിളനി
കെനികനിളനി കെനിളനി കെനിളനി 
അവപപഎ ചുടദ്
അവടഎ ചുടദ്

എവലഎ വേപടനി 
പപപതടഎ പപപതനിഞദ്
പനിടനിയഎ കെടനദ്
അച്ഛപന്റെ വേടട്ടുകദ്
വേഴനിയഎ വചപദനിചദ് 
ഇതനിവല വപപയനി അതനിവല വപപയദ് 
കെനിളനി കെനിളനി ഇകനിളനി കെനിളനി കെനിളനി 
ഇകനിളനി 
അവപപഎ ചുട,അവടഎ ചുട 
അമപപവത്തേകദ് തനഎ വേനിട്ടു 
അതനിവല വപപയവപപ-കെയപല
ഇതനിവല വപപയവപപ-പയപല
വേളഞ്ഞു വപപയപഎ 
-കെപടപനതനിരനിഞ്ഞു വപപയപഎ 
-നപടപനമടങനിപചനപഎ - 
വേപകപണഎ
പതനിങനി പചനപഎ - വേപയപരഎ 
                             

                               ഉപദ്ദേശവഎ ലകക്ഷ്യവമമിലകാത്ത പരമിശൃമവഎ ധധൈരക്ഷ്യവഎ അപൂര്ണ്ണമകാണച.                37
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ഗുരഗുര
                                                                                 

അദൃശശ.ആര
                                                                                         VIII.F

ഞഞാനനിരനിക്കുന്നുവവെന് ഗുരുവെനിന്
 സമകക്ഷം                                      
വെനിദശയറനിയഞാവതെ വെനിരസമഞായനി          
പറയഞാനറനിയഞാവതെ                          
നനിശനിനനിതെയവണെവന്റെ ലലഞാകക്ഷം
അലസമഞായയ് നനീളുവന്നെന്-
ജനീവെനിതെതനിന് നഞാളുകള
മന്ദമഞായനി ലപഞാകുന്നു.

നമനിക്കുവന്നെന് ഗുരുവെനിവന
ഞഞാന് പറയഞാവതെ
പഠനിപനിക്കുന്നെ പഞാഠങ്ങള

ബഹുമഞാനശനഞായനി തെഞാങ്കള 
വെനിദശഞാനക്ഷം സരവ്വധതെനയ്
പ്രധഞാനക്ഷം , എന്നെയ് നനീ പഠനിപനിച
മന്ത്രമഞാവണെന് സനിരകളനിവലഞാഴ-
കുവന്നെന്നുന്നെതെനി..
നനീ തെന്നെയനീ ജനീവെനനില
പഠനിപനിച പഞാഠങ്ങളുക്ഷം ലമഞാഹനിച 
സസ്വപ്നങ്ങളുക്ഷം
തുടനിക്കുവന്നെന് ഹൃദയക്ഷം
നനിങ്ങവള കഞാണ്മഞാനഞായയ്
പറയൂ ഗുരുവവെഞാ അങ്ങയ് 
എവെനിവടയഞാണെയ് എവെനിവടയഞാണെയ്.....
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നനാളളേകകനാരു സളന്ദേശശനനാളളേകകനാരു സളന്ദേശശ

കരയുന്ന ഭുമമിയുടടെ കണണ്ണീര
തുടെകക്കാന് ഒരുങക്കാത്ത മകടള.....
                                                                                      വമിഷ്ണു .ടെമി
ഈ ഭൂമമിതന് രരക്കാദനനം                                                       IX.ബമി        
രകള്ക്കുന്നു ഞക്കാനമിന്നന്ന് 

മരണമക്കാനം രവദനരയക്കാടടെ 
ഭൂമമി പമിളരുന്നു 
കണണ്ണീര ടപക്കാഴണ്ണീക്കുന്നു 

തക്കാടെകടയന്നരപക്കാല് 
വരത്തമിക്കുനം മനുഷഷക്കാ നണ്ണീ
ഒക്കാരക്കുക .....

ജണ്ണീവന് തുടെമിപ്പുള
ഭൂമമിയക്കാനം രദവമിടയ 
രവദനമിപമിചക്കാല് നമിന് 
നക്കാശനം സുനമിശമിതനം
അനുഭവമിക്കുനം നണ്ണീ  ഒരുനക്കാള്....
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             പ്രളയകക്കെടുതതപ്രളയകക്കെടുതത

                                                                             അദൃശശ.ആര
                                                                                    viii E
ചചചൊലചൊല്ലാം ഇനനിചയചൊരു കഥചയചൊരു 
പറയചൊല്ലാം
പണചൊണണേ കഥയനിതു പണചൊണണേ
മചൊനവര കചൊടല്ലാം പചൊപങ്ങള്കചൊയയ്     
ഭൂമനി ചകചൊടുചതചൊരു പണേനിയചൊണണേ   

വവീരശല്ലാം പലതുല്ലാം കചൊണേനിച്ചു അവര      
സചൊഹസല്ലാം കചൊടനി നടന്നൂണപചൊയയ്
ഒടുവനില് പ്രളയല്ലാം വന്നു ഭവനിച്ചു 
പനിചന്നെ കണതയ് ജലമചൊണണേ 

നചൊടുല്ലാം ണപചൊയനി വവീടുല്ലാം ണപചൊയനി 
വവീടുകള് ണതചൊറല്ലാം ജലമചൊണണേ
പചൊമല്ലാം

ണചമല്ലാം വന്നുകഴനി ഞ്ഞു 
പനിന്നുണചൊയതു ണനരചൊണണേ

ക്രൂരങ്ങള് ഇനനി ചചയനിചലചൊ
ഇനനി പചൊപനികളചൊയയ് നടകനില
ണദചൊ  ഷങ്ങള് ഇനനി പറയനില
എചന്നെചൊന്നെചൊയയ് നനിന്നു പറഞനിചല
പുതനിചയചൊരു നചൊടു പണേനിഞവീടുല്ലാം 
പുതനിചയചൊരു ജനതചയ വചൊരതവീടുല്ലാം
ഒന്നെനിചചചൊന്നെചൊയയ് നനിന്നെവീടുല്ലാം 
എന്നുല്ലാം ണകരളല്ലാം കചൊതവീടുല്ലാം              

                                     കുറ്റബബകാധമുള്ള മനസതകന സഎശയഎ ബവേട്ടയകാടുന.                                       40
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സസാഗരര

                                                                                   
വവവെെഷ്ണവെെവി . വക

                                                                                           X.A

നവിന് അനന്തതയയസാര്ത
     നവിന്നു ഞസാന് പലയപസാഴര
തഴകയലസാടു കടന്നുയപസായ
     ആയവിരര ദവിനരസാത്രങ്ങള
വെെര്ണണദദീപങ്ങള തവിര്തയവെെ 
      നവിവയനവിലവിന്നുര എന്
അനന്തതസസാഗരയമ
   സസ്യയര തഴകയലസാടുകടന്നു
യപസായയ് ആയവിരര കുളവിര്
    വതനലുകള വയനവിലൂവട
    പ്രകസാശമസായയ്  
  ഇരുടവിന് മടവിത്തടവിയലക
കൂരവിരുളയയകവി നവിഗകളര

ആയരസാവയഴതവിയ പ്രകൃതവി
     തന് പ്രതവിഭസാസങ്ങളയപസാല
കടന്നുയപസാവെെയസാ നവിങ്ങളര
      തലവിയര തയലസാടവിയര
മസാറവിമറവിയന രൂപഭസാവെെങ്ങള

     
കണ്ടുകണദീടങ്ങു ഞസാന്

അലവിഞ്ഞു തദീരയവെെ തഴകവി-
      യണര്ത്തവി നദീഅരുളവിയവിവല
'' ഇതസാണു ഞസാവനനയ്''  

നവിമവിഷര പ്രതവികണദീലയയസാ
    മുഖങ്ങയളവറ  ചവിതറവി
വെെദീണുഭസാവെെങ്ങയളവറ പുഞവിരവി
    ത്തൂകവി കടന്നുയപസായയ്
പൂക്കയളവറ എന് മമൗനത്തവില
     പ്രശസാന്തതസാഴ്വരയവില

ആയവെെശരവക്കസാളവിച്ച നദീവയ-
    നവില  നവിന് ആഗമനത്തവില
 പ്രഭ ദര്ശവിക്കസാനസായയ്    
അക്ഷമനസായയ് ഞസാന്
 നവിതസ്യവര എങവിലുര ഉശവക്കസായണന്

                          വവിജയഎ ആസസകാദദ്യകരമകാകണകമങവില് പ്രയകാസങ്ങള് ആവശദ്യമകാണച.                     41
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ഈ കസാത്തവിരവിന് സുഖമവി-
ലതവിവനനയ് ഒരു നവിമവിഷര
വകസാണ്ടുമവിനവിമറവിയര യവെെളവയ-
ങവിലുര ഓര്കയന്തസാറര
മധുമയമസാണുനവിന് ആഗമനര

ഒരു യവെെളയവില വെെന്നുയപരവിലയയസാ
പ്രകസാശര പരത്തവിലയയസാ
നദീവെെന്നുയചരുവമന് കകകളവിവല
ങവിലുര പവിവനയര കസാലങ്ങള
പസാഞവിടുര അതവിയവെെഗത്തവില

നവിന് പ്രകസാശര പറനവിടുര

യവെെളയവില പറനകനവിടുര
ഞസാനുമദീ ഭൂമവിയവിലനവിനതവി-
യവെെഗയമയതസാ യലസാകയത്തക്കയ്

ഇന്നു കഠവിനമസായയ് യതസാനദീടു
വവെെങവിലുര ആരുര അന്നു
സയന്തസാഷയത്തസാടു പവിന്ത്തവിരവി-
ഞ്ഞുയനസാക്കദീടുര നവിവന

''ജദീവെെവിതയമ അനന്തസസാഗരയമ.''

               പരകാജയഎ എന്നതച നവിങ്ങള്കച കൂടുതല് കരുതതകാകടെ തവിരവിച്ചുവരകാനുള്ള അവസരമകാണച.        42
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Alone in the frozen life

                                                                                                
     Anju P Kurian

                                                                                               XII.Biology

Let the frozen minds flow;
 above thedarken mountains.
Make a light of chill in dark,
nor a drop of tears any more.
Oh my mother,you were my angel
Don't fly alone; I am lonely here
You was a precious blue moon for me                   
the ever shining sun; eternal glowing                     
Now I'm a broken twig floating in the vast river
the entire loneliness, let me go with mom to the grave                                
I ain't wish to dive alone, in the sea of life.                           
You was my life mom; please wake up 
Wake up from your eternal sleep 
you lead me on my ways 
you made me joyful;never refraining once
Now, in the valley of life, I am alone .
Almighty! Give her back to me
she made the sharp thorns soft petals for me 
let her step back from death; come back to life
OH creeping the , stay calm to let her be...
         Make my wish come true ...

come and save me before I fall.... 
                                                

                               Culture is the widening of the mind and of the spirit.                               43  
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BONDING ALONG
CHEMISTRY 

The change of school
Bought me alive into 
The void I felt but stood 
 I strong thinking that
friends are a waste of time

Within each bell, each changing 
subject
Felt I my misery increasing 
Then she came with the 
che-‘mistry’                                   
Text and thought I of the next 
misery                                            

She started off with  the some 
elements                              

                            
Megha.Nair

      IX.F

But I was in great quest of 
elements alone                     
Just trying to listen, I heard 
A word which shook off my mind
Was that what I
 heard .........BONDING?
And she taught us 
Different ways of bonding
For all, it was regular lecture 
But for me it was a lifetime 
 Caught I strong and picked up 
her words 

The most abundant most precious
Each of those confident atoms
each they needed someone to 

              Keep your feet on the ground and your thoughts at               
lofty heights.                                         44
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 stand up straight and fight with 
life

Bonding can be done 
With all fervour and love
Giving a part of me to 
The needy friends
Yeah my friends and I felt 
A lot more happy

It can also be done
By sharing a bit of me and 

Taking a bit of the friend
Not that firm
But yeah bonded along them

At the end of the bonding,
I also bonded along some 
Laughed some, fought some 
And most, gratefully thanked
Science for all of its life formulas 
                                             

                                                  

                                            Do good,Be good.                                          45
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THE FRAYED STITCH 

                                                                                                     Sourav.S
      VIII.A

In the puddle of untidy attachment, 
sourced from the sticky monsoon mud ;
rest s the third sized soccer ball
sun-baked and rain-drenched in long brawl 

It hasn’t been moved an inch 
it hasn't soared through the cool air 
towards the keeper brawny and stout
for almost a year of solid solitude

Against the rustic iron gate
between the rusted roes of tense,
bean the bodies of dilemma♣ strewn youths
awaiting their star player to come

But the ball in the sludge knows so well
its each frayed stitch is stiffening to tell 
that the fair lad in the mansion would never again 
flash through the lawn to grab the rustic gate 
“cause his parents had gifted him 
with the deadliest gift a man can gift:
a smart phone lustrous newly forged 
                                                                                      
                                                                                             

♣A difficult situation

Our biggest fear is not in expressing the truth but that we will be attacked or be belittled because 
of  our truth.                                                                                                                                46
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HIDDEN WORTHHIDDEN WORTH

              Arunima.S.Nair
                                                                                                IX.E

Each day is a new beginning
Giving us chance to try again
The glorious rays of the rising sun 
Give us hope to have a great gain
Think fresh thoughts and observe 
Yourself in the freshness of the day
For then you would be tight with a knot                 
And can relish yourself in the arms of the bay.              
Never let down your heart because
It indicates the sign of your defeat.
Be careful for you are a beginner and
Take your steps slow and with care
For, then you will be able to attend your
Destiny with a bit of stress and pain.
For later you will enjoy, relish, and regain
Your lost glory! 

                                             
                                                         -
            

                                           Beauty is not in the face ,It's in the heart                                47
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  MOON LIGHT

Sunlight’s crimson splendour
is heard of everywhere
but have you ever seen the
Moonlight’s pearly glow -

That glow which has
got to tell tales of 
millions and millions....

I feel that the moon 
with her pearly glow
and royal gown and
the glittering stars
Is a queen 
 A queen who looks after her
people
 
Not a queen for show
But a warrior queen
For her scars tells the 
Tales of her wars
Moonlight is something pure
When I see it I feel 

MEGHA NAIR*

                                          IX.F 

That the Moon is trying to show 
us 
Something special that 
can’t be seen with bare eyes 
in darkness and thus the
light herself help into a 
nearly chandelier and waits for us
She guides us to the crimson 
splendour 
and tells us to take it on from 
here... 

*Participated in the STATE YOUTH 
FESTIVAL 2018-19 held at Alappuzha.

If you judge people,you have no time to love them.                   48
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                           हवव

                                                   अरुणणिमव एस नवयर

झझूम-झझूमकर,

नवच-नवचकर, 

कणलिययों ससंग इठलिवतती हहैं  

हलिकती-फफ लिकती

नटरवट चसंचलि,

सबकक  घर घफस जवतती हह,

ठफमक-ठफमककर 

मटक -मटककर

                                         IX.E

नदती लिहरव ससंग बलि स्ववतती हह

जसंगलि,पवरत,खकत,गगसंव ममें 

गतीत नयक णलिख जवतती हहैं 

णचणडिययों कक  बच्चयों कक,

गकद णलिए दफलिवरतती हहैं

सफबह सवकरक,

आकर हममें नगवतती हह

                          

                                                  पछतकवक सक अचछक हह ककशशश करकक हकर जकनक |                                        49          
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                 सटससनदरतक

ससुन्दर मसुखडडा ककौन  
नहही जजो गजोरडा हजो,यडा कडालडा हजो
ससुन्दर मसुखडडा वहहीं            
सत्य कक  जजसमक तकज ननरडालडा हजो 
ससुन्दर आआआॉंखकआॉं ककौन 
नहही जजो बडक रहकआॉं,यडा छजोटही हजो, 
ससुन्दर आआआॉंखकआॉं वहही 

                          
अरुनणिमडा एस नडायर

                           .IX E

प्यडार कजो जजो छछ  सकतही चजोटही हजो,
ससुन्दर बडातकआॉं ककौन 
नहहीं जजो ससुननक मक लगतही प्यडारही
ससुन्दर बडातकआॉं वहहीं 
जजो नक हजो सचमसुच हही नहतकडारही
ससुन्दर नफिर हहै ककौन 
नहहीं जजो ससुन्दर यडा बदसछरत हजो
ससुन्दर सचमसुच वहहीं 
नक जजो ससुन्दर कडाममों ककी मछरत हजो  
                                          

                                                आगक बढनक कक ललए हमकशक अपनक बनकयक रकसततस कत च टनतस|                                    50
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       പപപൊതു വവിദദപൊഭദപൊസ സസംരക  

 
   ആര്ദ.പക

                                IX.F

നവകകരള മവിഷപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി 
വവിദദപൊഭദപൊസ സപൊപനങ്ങപള 
ശകവിപപ്പെടുത്തുക,സ്കൂളുകപള 
അനപൊരപൊഷ്ട്ര നവിലവപൊരതവികലകക്ക് 
ഉയര്ത്തുക എനന്നീ ലകദങ്ങകളപൊപട
കകരള സര്കപൊര് നടപ്പെവിലപൊക്കുന 
പദ്ധതവിയപൊണക്ക് പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ 
സസംരകണ യജസം.കുടവികളുപട 
കഴവിവുകപള അടവിസപൊനമപൊകവി 
പഠനരന്നീതവി പരവിഷ്ക്കരവിക്കുന 
സമഗ്രവവിദദപൊഭദപൊസ നവന്നീകരണ 
പദ്ധതവിയന്നീമവിതക്ക്.2017 ജനുവരവി 27-

നപൊണക്ക് പദ്ദതവി തുടകസം 
കുറവിച്ചതക്ക്.ഒന്നു മുതല് പന്ത്രണക്ക് 
വപരയുള്ള കപൊസ്സുകളവിപല എലപൊ 
കുടവികള്ക്കുകസം ഒപൊകരപൊ കപൊസവിലസം 
കകവരവികകണ കശഷവികളുസം 
ധപൊരണകളുസം കനടവി അനര്കദശന്നീയ 
നവിലവപൊരതവില് സ്ക്കൂള് പഠനസം 
പൂര്തവിയപൊക്കുനതവിനുള്ള 
സസംവവിധപൊനസം അഞ്ചുവര്ഷതവിനകസം
പപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളവില് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എനതപൊണക്ക് 
പദ്ധതവിയുപട പ്രധപൊന ലകദസം. 

                             ഉണരുക എഴുനന്നേല്ക്കുക ലകകഎ നനേടുന്നേതുവനരേ പ്രയതത്നിക്കുക.       52
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തകദ്ദശ സപൊപനങ്ങള്, 
പൂര്വ്വവവിദദപൊര്തവി 
സസംഘടനകള്,പവി.ടവി.എ 
കള്,പ്രവപൊസവികള്,കമ്പനവികളുപട 
സപൊമൂഹവിക  പ്രതവിബദ്ധതപൊ- 
ഫണ്ടുകള് എനവിവപയപൊപക 
സമനന്വയവിപ്പെവിച്ചക്ക് വവിദദപൊഭദപൊസ 
നവന്നീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ക് 
അധവികമൂലധനസം 
സമപൊഹരവികപൊനുള്ള 
പ്രവര്തനങ്ങലപൊണക്ക് നടത്തുക.

കഹപടകക്ക് സ്ക്കൂള്

പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സസംരകണ 
യജതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി 
പപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങപള 
അനര്കദശന്നീയ 
നവിലവപൊരതവികലക്കുയര്ത്തുനതവി
നപൊയവി 8 മുതല് 12 വപരയുള്ള 
സര്കപൊര്/എയക്ക്ഡഡക്ക് സ്ക്കൂളുകളവിപല 
ഏകകദശസം 45000 കപൊസക്ക്മുറവികള് 
കഹപടകക്ക് 
നവിലവപൊരതവിപലതവിക്കുനതവിനുള്ള 
പദ്ധതവിയപൊണക്ക് കഹപടകക്ക് സ്ക്കൂള്.ഈ

പ്രവര്തങ്ങളുപട 
നവിര്വഹണങ്ങളുപട ആദദ ഘടസം 
കപലറക്ക് പദ്ധതവിയപൊയവി 2016 
പസപക്ക്റസംബര് മുതല് 
ആലപ്പുഴ,പുതുകപൊടക്ക്
,തളവിപ്പെറമ്പക്ക്,കകപൊഴവികകപൊടക്ക് കനപൊര്തക്ക്
നവികയപൊജകമണലങ്ങളവില് 
ആരസംഭവിച.ഐ.ടവി   സ്ക്കൂളപൊണക്ക് 
പദ്ധതവി നടപ്പെവിലപൊക്കുനതക്ക് 
ഡവിജവിറല് ഇന്റെറപൊകന്നീവക്ക് 
പപൊഠപുസ്തകസം,എലപൊ 
വവിഷയങ്ങളുപടയുസം 
പപൊഠദപഠനതവിനു 
സഹപൊയകമപൊകുന ഡവിജവിറല് 
ഉള്ളടക കശഖരസം,എലപൊവര്ക്കുസം 
മുഴുവന് സമയപഠനപൊനരന്നീകസം 
ഉറപ്പെപൊക്കുന 
സമഗ്രകപപൊര്ടല്,ഇ.കലണവിങ്ങക്ക്/എസം
കലണവിങ്ങക്ക്/കലണവിങ്ങക്ക് മപൊകനജക്ക്മന്റെക്ക് 
സസംവവിധപൊനസം,മൂലദനവിര്ണയ 
സസംവവിധപൊനങ്ങള് തുടങ്ങവിയവ 
പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ 
സസംരകണയജതവിപന്റെ 
ഭപൊഗമപൊയവി നടപ്പെവിലപൊക്കുനവയപൊണക്ക്.
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                       ആരരാണണ് ഗരാനന്ധിജന്ധി 
 

                                                                                
                                                                                        സരാന.പന്ധി
                                                                                            V.ബന്ധി

"അചരാ എനന്ധിനരാണണീ 
പത്തുരൂപരാനനരാടന്ധില് ഒരു 
വയസരായ ആളുടടെ പടെടം 
വരചന്ധിരന്ധിക്കുന്നതണ് “?
"അനയരാ നമരാനന..... അതണ് നമ്മുടടെ 
ഗരാനന്ധിയപ്പൂപ്പനനല....?
ഗരാനന്ധിയപ്പൂപ്പനനരാ, അതരാരരാ”?
ഗരാനന്ധിജന്ധിയരാരരാടണന്നുനപരാലണ് 
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയരാത്ത 
സമൂഹത്തന്ധിലരാണനലരാ തരാന് 
ജണീവന്ധിക്കുന്നടതനന്നരാര്ത്തണ് 
അനദ്ദേഹത്തന്ധിനണ് ആത്മനന്ധിന്ദനതരാന്നന്ധി.
പത്തുരൂപമുതല് 200 രൂപ 
വടരയുള നനരാടന്ധില് ചന്ധിത്രമരായുടം, 
ചുരുകടം ചന്ധിലയന്ധിടെങ്ങളന്ധില് 
സരാരകമരായുടം, എടം.ജന്ധി.നറരാടെരായുടം, 
ഒരു അവധന്ധി ദന്ധിനമരായുടം, കരാക 
കള്ക്കുടം വന്ധിശ്രമനമകുന്ന 

പ്രതന്ധിമയരായുടം ,എനന്ധിനണ് 
ജനരാലകര്ടണന്ധിടല ചന്ധിത്രമരായുടം 
ജണീവന്ധിക്കുന്ന സരാധു .
        ജണീവന്ധിതത്തന്ധില് ഒരന്ധികലടം 
കളടം പറയരാത്ത അനദ്ദേഹത്തന്ധിടന്റെ 
ചന്ധിത്രമന്ധിന്നണ് കളനനരാട്ടുകളന്ധില് 
പുനര്ജണീവന്ധിക്കുന്നു. ചന്ധിലനപ്പരാള് 
കളപ്പണമരായുടം .....”
        രരാഷന്ധിയകരാര്കണ് 
തരാടഴെത്തടന്ധില് പത്തന്ധിടന്റെ ഒരു ടകടണ്
ഗരാനന്ധി മതന്ധി. അ  തടം നൂറുമരായന്ധി 
വളര്ന്നണ് സടംസരാനത്തന്ധില് 
അഞ്ഞൂറന്ധിടന്റെ ഗരാനന്ധിയരായന്ധി മരാറുടം. 
നദശണീയതലത്തന്ധില് ഗരാനന്ധിടയ 
ആയന്ധിരത്തന്ധിടന്റെ ടകട്ടുകളരായന്ധി നകരാഴെ
നല്കുടം.

              നകാഎ അനുഭവവികകാത്ത ജജീവവിതങ്ങകളലകാഎ നമ്മുകച കവറഎ കകടുകഥകള് മകാത്രമകാണച            54
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   പ്രളയയം  നല്കുന്ന പപാഠയം

ഇക്കഴഴിഞ്ഞ 2018 ആഗസസ്റ്റ് 
മപാസതഴില് 
അതഴിഗയംഭഭീരമപായ,നമ്മുടടെ 
കകേരളടത ഒടപാടകേ നശഴിപഴിക്കപാന് 
ഇടെയപായ ഒരു പ്രളയയം 
വരഴികേയുണപായഴി.അതഴില് 
മഴ,ഉരുള്ടപപാടല്,മണഴിടെഴിചഴില് 
എന്നഴിവ ശക്തമപായഴി ഉണപായഴിരുന.
ഇതഴിടനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ് പല 
കുടയംബങ്ങളയം ഒറ്റടപടക്കയുയം 
പലരുടടെയുയം ജഭീവന് 
നഷസ്റ്റ്ടെടപടകേയുയം
,വഭീടകേളയം
,സപാധനങ്ങളയം
,കൃഷഴിയുയം,വളപ്പുടമലപായം 
നഷസ്റ്റ്ടെടപടകേയുമുണപായഴി. 
ചഴിലരുടടെടയലപായം വഭീടഴില് ഒരു 
തുണസ്റ്റ് തുണഴികപപാലയം നഴില്ക്കപാടത 
പ്രളയതഴില് 

                                അക്ഷയ. പഴി
VII.A

ഒലഴിച്ചുകപപായഴി.ചഴിലരുടടെടയപാക്ക 
ശവയം മണഴിടന്റെ അടെഴിയഴില്നഴിന്നപാണസ്റ്റ്
എടത്തുടകേപാണ്ടുകപപായഴിരുന്നതസ്റ്റ് 
.രക്ഷപാപ്രവതകേര് ഇവടര 
മപാറ്റഴിപപാര്പഴിക്കുവപാന് 
സഹപായഴിക്കുകേയുയം  
ദുരഴിതപാശശപാസകേകപാമഴികലക്കസ്റ്റ് 
എതഴിക്കുകേയുയം ടചയ.ഈ 
പ്രളയതഴില് നമ്മടളടയലപായം 
രക്ഷപാപ്രവര്തകേര് ഒരുപപാടെസ്റ്റ് 
സഹപായഴിചഴിട്ടുണസ്റ്റ്.ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് 
പുറതഴിറങ്ങപാകനപാ രപാതഴിയഴില് 
കേഴിടെനറങ്ങപാകനപാ 
കപടെഴിയപായഴിരുന
.ചഴിലവര്ടക്കപാടക്കല ഭക്ഷണങ്ങള്
മുകേളഴില് നഴിന്നസ്റ്റ് 
എറഴിഞ്ഞുടകേപാടക്കുകേയപായഴിരുന
.ഇകപപാഴയം പല കുടയംബങ്ങളയം 
ഒറ്റടപട 

സസൗഹൃദമകാണച നനിങ്ങളുകടെ ഏറ്റവഎ വലനിയ ദസൗര്ബലല്യകമങനില് നനിങ്ങളകാണച ലലകാകതനികല ഏറ്റവഎ വലനിയ 
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നഴിലയഴിലപാണസ്റ്റ്.ദുരഴിതപാശശപാസ 
കേകപാമ്പുകേളഴിലയം മറ്റു 
സ്ഥലങ്ങളഴിലമപായപാണസ്റ്റ് ചഴില 
ആളകേള് പപാര്ക്കുന്നതസ്റ്റ് അലപാടത 
അവര്ക്കു രക്ഷടയപാന
ഈ പ്രളയതഴിനു നപായം മനുഷകര് 
തടന്നയപാണസ്റ്റ് ,കേപാരണയം 
കേടെലഴിലയം,പുഴയഴിലയം എലപായം 
പപാസഴിക്കഴിടകേയുയം മണല് വപാരലയം 
കുന്നഴിടെഴിക്കലയം പപാടെയം 
നഴികേതലയം,മരങ്ങള് ടവടഴി കേപാടയം 
വനവയം നശഴിപഴിക്കലയം എലപായം 
മനുഷകര് ടചയ്യുന്ന ടതറ്റപായ 
പ്രവര്തഴികേളപാണസ്റ്റ്
.ഇങ്ങടനടയപാടക്ക ടചയ്യുകമപാള് 
പഴിടന്നങ്ങടനയപാണസ്റ്റ് പ്രളയയം 
വരപാതഴിരഴിക്കുകേ. മനുഷകടന്റെ ഈ 
ടതറ്റപായ പ്രവൃതഴികേള്ടകേപാണസ്റ്റ് 
ദദൈവയം നമുക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നസ്റ്റ് 
പപാഠമപാണസ്റ്റ് ഇഇൗ പ്രളയടക്കടതഴി . 
ഈ പ്രളയയം നമ്മുടടെടയലപായം 
മനസഴില് ഒരു 
മന:പപാഠമപായഴിതടന്ന കേഴിടെക്കുയം. 
ഇതസ്റ്റ് കകേരളതഴിടല 
മനുഷകര്ക്കുമപാതമല മറ്റു 
സയംസ്ഥപാനങ്ങളഴിടല മനുഷകര്ക്കുയം 

ബപാധകേമപാണസ്റ്റ്.എനഴിനസ്റ്റ്,
കേടെലഴിലയം നദൈഴിയഴിലയം മപാലഴിനകങ്ങള് 
ഇടന. ഈ കകേരളയം ടമപാതയം 
എവഴിടടെ കനപാക്കഴിയപാലയം ഒരു 
പപാസഴിക്കുതുടണങഴിലയം 
കേപാണപാതഴിരഴിക്കഴില. കകേരളയം തടന്ന 
മപാലഴിനകക്കൂമപാരതഴില് 
മുങ്ങഴിയഴിരഴിക്കുകേയപാണസ്റ്റ്. ഈ 
പ്രളയടക്കടതഴി വന്നകപപാള് 
എലപാവരുകടെയുയം പ്രപാര്ത്ഥന 
ഇതപായഴിരുന'ഞങ്ങടള 
അതഴിജഭീവഴിപഴിക്കകണ ദദൈവകമ' .    
ദദൈവയം അവരുടടെ പ്രപാര്ത്ഥന 
കകേടഴിട്ടുണപാവപായംഅവടകേപാണപാണസ്റ്റ് 
കകേരളയം ഇലപാവപാവപാതഴിരുന്നതസ്റ്റ്. 
ഒനയം ടചയപാന് പറ്റപാടത ഇരഴിക്കുന്ന
വയസപായവര്ക്കു രപാമനപാമയം 
ജപഴിച്ചുടകേപാണഴിരഴിക്കുകേയലപാടത 
കവടറ വഴഴിടയപാനമുണപായഴിരുന്നഴില.
'ഒത്തു പഴിടെഴിചപാല് മലയുയം കപപാരുയം
  ഒതഴിടലങഴില് മലര്ന വഭീഴയം' 
എന്ന മുന്ടപയുള്ളവരുടടെ 
പഴടഞപാലകപപാടലയപായഴി ഈ 
പ്രളയയം. ഒത്തുപഴിടെഴിചഴിടലങഴില് ഈ
കകേരളയം തടന്ന ഇലപാതപായഴിരുന.
കകേരളയം എന്ന സയംസ്ഥപാനടത 

                    ടവറുപഴിടന ഒരഴിക്കലയം ടവറുപഴിനപാല് ഇലപാതപാക്കപാന് കേഴഴിയല                56
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അതഴിജഭീവഴിപഴിക്കപാന് 
നമ്മടളലപാവരുയം 
ദുരഴിതപാശശപാസകേകപാമഴികലക്കസ്റ്റ് ദപസ
പഴിരഴിച്ചുടകേപാടത്തു. പഴിടന്ന 
അതുകപപാടല രക്ഷപാപ്രവര്തകേര് 
തടന്റെ ജഭീവന് കപപായപാല് കപപാടട 
എന്ന രഭീതഴിയഴില് പ്രയതഴിച്ചു. 
                നമ്മുടടെ കകേരളടത 
മപാലഴിനകങ്ങളടടെ 
കൂടെപാരമപാക്കപാതഴിരഴിക്കുക്കുുകേ. 
മനുഷകര്ക്കസ്റ്റ് ഇടതപാരു 
പപാഠമപായഴിതടന്ന മനസഴില് 

കേഴിടെക്കടട. കകേരളമക്കള്ക്കസ്റ്റ് ഒരു 
വലഴിയ വലഴിയ പ്രളയപപാഠമപാണഴിതസ്റ്റ്.
ഇനഴി ഇങ്ങടനടയപാരു 
പ്രളയമുണപാകേപാതഴിരഴിക്കടട എന്നസ്റ്റ് 
പ്രപാര്ത്ഥഴിക്കുന.

                                    കസ്നേഹതപാല് ടവറുപഴിടന ഇലപാതപാക്കപാന് കേഴഴിയുയം. 
                                                                                 57



                                                                      എ.കക.എ൯.എഎ.എഎ.എ.എഎ.എചച.എസച.എസച.കകാട്ടുകുളഎ

      നശശിച്ചുകകകൊണശിരശിക്കുന
മകൊതൃഭകൊഷ

അനഘ.എസസ
IX.B

ഭകൊഷ അമ്മയകൊണസ. നമ്മുകടെ 
ഏവരുടടെയയും  ജജീവശിതതശില് 
പകൊധകൊനന്യമര്ഹശിക്കൂന സകൊനയും 
ഭകൊഷക്കൂണസ . ഒരു വന്യകശിയകടെ 
ചശിന്ത വശികസശിക്കുനതസ 
മകൊതൃഭകൊ ഷയശിലൂകടെയകൊണസ. മകൊതൃഭകൊഷ
സയുംസകൊരശിക്കുനതശിലൂകടെ  പലര്ക്കുയും 
നകൊണടക്കേടെസ അനുഭവകപ്പെടുന്നുണസ 
എനസ ഓര്തകൊല് ലജശിതമകൊവുന്നു.
നമ്മള് മലയകൊളശികള് മകൊതൃഭകൊഷകയ
ഇത്രടയകറെ കവറുക്കേരുതസ. 
എന്തശിനകൊണസ മറസ  എലകൊ 
സയുംസകൊനങ്ങളയും , രകൊജന്യങ്ങളയും 
പശസശി ആര്ജശിക്കുനതസ 
മകൊതൃഭകൊഷയശിലൂകടെയകൊണസ . എനകൊല്
നമ്മള് മലയകൊളശികളകൊകകകട്ടെെ 
അടതകൊര്ത്തു ലജശിക്കുന്നു. സസ്വന്തയും 
ഭകൊ ഷകയ കവറുക്കുന നമ്മുകടെ 
തലമുറെ എടങ്ങകൊട്ടെെകൊണസ 

സഞ്ചരശിക്കുനതസ. മകൊതൃഭകൊഷകയ 
അമ്മകയടപ്പെകൊകല കണസ 
അതശിഷ്ടകപ്പെട്ടെെസ  പഠശിടക്കേണതകൊണസ. 
മകൊതൃഭകൊഷ പഠശിക്കുനതുകകകൊണസ 
പടതന്യക പടയകൊജനകമകൊന്നുമശില 
എന്നു കരുതുന ഒരു വശിഭകൊഗയും 
ടപകൊലയും ഇടപ്പെകൊള് ഉണസ 
എനടതകൊര്ക്കേണയും. ഒരു വന്യകശി 
ജജീവശിക്കുന  സമൂഹതശികന്റെ 
ആശയവശിനശിമടയകൊപകൊധശിയകൊണസ 
മകൊതൃഭകൊഷ.അതശികന അതശികന്റെ 
ഗഗൗരവടതകൊടുയും കൂടെശി കണസ 
പഠശിക്കുക തകന ടവണയും. മലയകൊള 
ഭകൊഷകയക്കുറെശിചസ  നമ്മള് 
കൂടുതലറെശിടയണതുണസ.മലയകൊള 
കവശികകളയയും,കവശിയത്രശികകളയയും 
നമ്മുക്കേസ കൂടുതലറെശിയകൊയും. സസ്വന്തയും 
ഭകൊഷകയ അത്രകയകറെ ടസ്നേഹശിച്ചു 
കകകൊണകൊണസ അവര് ഒകൊടരകൊ 

                            ഉദദ്ദേശവഎ ലകക്ഷ്യവമമിലകാത്ത പരമിശ്രമവഎ ധധൈരക്ഷ്യവഎ അപൂര്ണമകാണച.                  58
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കവശിതകളയും, 
കഥകളയും,ടനകൊവലകളയും എലകൊയും 
എഴുതുനതസ. അതശിനകൊല് നകൊയും 
സസ്വന്തയും ഭകൊഷയകൊക്കുന 
സയുംസകൊരകത കുറെശിചസ 
കൂടുതലറെശിഞ്ഞ അതശിടലക്കേസ 
കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കചലതശി നകൊയും 
മുടനടറെണതുണസ അതശിനകൊയശി നകൊയും 

ഒകൊടരകൊരുതരുയും മകൊതൃഭകൊഷകയ 
ടസ്നേഹശിക്കേണയും. നമ്മുകടെ 
ഭകൊഷകയയയും നമ്മുക്കേസ ടലകൊകയും 
മുഴുവന് അറെശിയശിക്കേണയും. 
അതശിനകൊയശി നമ്മുക്കേസ എലകൊവര്ക്കുയും 
ഭകൊഷയകടെ വശികസനതശിനകൊയശി 
ഒനശിക്കേകൊയും.     

                 പരകാജയകമന്നതച നമിങ്ങള്കച കൂടുതല് കരുദത്തകാകടെ തമിരമിച്ചുവരകാനുള്ള അവസരമകാണച.       59
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         സൂരര്യനനും ഭൂമമിയനും പമിനന്നെ നമ്മളനും

സൂരര്യനനില് നനിനന്നാണണ് ഭൂമനികണ് ചൂടടും 
വവെളനിച്ചവടും കനിട്ടുനതണ് എനണ് 
അറനിയന്നാമലലന്നാ?...........ആവെശര്യതനി
ലധനികമുള്ള ചൂടണ് ഭൂമനിയുവട 
അന്തരരീക്ഷതനില് നനിനണ് 
ബഹനിരന്നാകന്നാശലതകണ് 
ലപന്നാവകയന്നാമണ് വചെയ്യുക.എനന്നാല് 
ഈ ചൂടണ് പുറത്തു ലപന്നാകന്നാവത 
അന്തരരീക്ഷതനില് തങനി നനിനന്നാല് 
അന്തരരീക്ഷതന്നാപനനില 
ക്രമന്നാതരീതമന്നായനി ഉയരടും. 

ഇതനിവന ആലഗന്നാളതന്നാപനടും എന്നു 
വെനിളനിക്കുന്നു.
മനുഷര്യരന്നാശനി ഭൂമനിലയന്നാടടും 
പ്രകൃതനിലയന്നാടടും കന്നാണനിച്ചുക്കൂടനിയ 
സകല വകന്നാള്ളരതന്നായ്മകളുവടയുടും 
ആവകത്തുകയന്നാണണ് 
ആലഗന്നാളതന്നാപനടും. ശന്നാസ്ത്ര ലലന്നാകടും 

  ആര്ദ.വക
                                  IX.എഫണ്

എവന്തന്നാവക നനിര്വെചെനടും 
വകന്നാടതന്നാലടും ഈ 
വെനിലശഷണമന്നാണണ് 
ആലഗന്നാളതന്നാപനതനിനണ് ഏറ്റവടും 
ലചെരക.കന്നാരണടും ലലന്നാകടും ഇനണ് 
ലനരനിട്ടുവകന്നാണനിരനിക്കുന ഈ 
പ്രധന്നാന പ്രശ്നതനിനണ് കന്നാരണകന്നാര് 
മറ്റന്നാരമല മനുഷര്യര് തവന!

അന്തരരീക്ഷതനിവല ചൂട 
കൂടനതുവകന്നാണണ് ഉണന്നാകുന 
പ്രധന്നാന പ്രശ്നമന്നാണണ് 
കന്നാലന്നാവെസന്നാമന്നാറ്റടും.ലകന്നാടന്നാനുലകന്നാടനി 
നക്ഷത്രങളുടും 
ഗ്രഹങളുവമന്നാവകയുള്ള നമ്മുവട 
പ്രപഞടും.ജരീവെന് നനിലനനില്ക്കുന 
ഏക ഗ്രഹടും ഭൂമനിയന്നാവണനണ് 
നമുകറനിയന്നാടും.
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ഭൂമനിയനിവല ജലതനിവന്റെ 
സന്നാനനിദര്യവടും സുഖകരമന്നായ 
കന്നാലന്നാവെസയുടും 
വവെള്ളവവമന്നാവകയണണ് ഇതനിനണ് 
കന്നാരണടും.അദൃശര്യമന്നായ ഒര 
കമനിളനി പ്പുതപ്പുലപന്നാവല ഭൂമനിവയ 
വപന്നാതനിഞ്ഞുനനില്ക്കുന 
അന്തരരീക്ഷമണണ് ഈ സുഖമുള്ള 
കന്നാലന്നാവെസ ഒരക്കുനതണ്.
സൂരര്യനുടും
,സമുദങളുടുംമഴയുടും
,മഞ്ഞുമലകളുടും
,കന്നാറടും,മരഭൂമനിയുടും,കരയുവട 

വെനങളുവമന്നാവക കന്നാലന്നാവെസയുവട
സടുംതുലനന്നാവെസ നനിലനനിര്തന്നാന് 
കൃതര്യമന്നായ പങ്കുവെഹനിക്കുന്നുണണ്.ചൂടണ് 
കൂടനലതന്നാവട കന്നാലന്നാവെസയനിവല 
ഈ തന്നാളടും മുഴുവെന് വതറന്നു.
ഫലലമന്നാ? മ ഞ്ഞുമലകള് 
ഉരകുടും,സമുദനനിരപ്പുയരടും,കന്നാറ്റനിവന്റെ
ചൂടണ് വെര്ധനിക്കുടും,മരഭൂമനികള് 
വെര്യന്നാപനിക്കുനതനിലൂവട മഴയുവട 
കന്നാലടും വതറടും.മനുഷര്യനണ് 
പരനിചെനിതമലന്നാത ദുരന്തങളന്നാണണ് 
ഇതണ് വെരതനിവെക്കുക.

          സസ്വനഎ കഴറിവറിലുള്ള വറിശസ്വകാസമകാണച വറിജയതറിനലക്കുള്ള    ആദര്യ ചുവടച.                                    61 
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സയന്സസ് ക്ലബസ്  -   പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ജുണ് 5 ലലകാക പരരിസരിതരിദരിനഎ വരിവരിധ കകാരര്യപരരിപകാടരികലളകാകട സമുചരിതമകായരി
ആലഘകാഷരിച്ചു .ബഹരിരകാകകാശഎ, ഊറച ജഎ എനന്നീ വരിഭകാഗങ്ങകള 
അടരിസകാനമകാകരിയുളള ഒരു കകരിസച മത്സരഎ സഎഘടരിപരിച്ചു. വരിജയരികള്കച 
സഎമകാനങ്ങള് നല്കരി. സയന്സച ക്ലബ്ബ അഎഗങ്ങലളയുഎ, കണ്വന്നീനര്മകാലരയുഎ, 

ലജകായരിന്റ കണ്വന്നീനര്മകാലറയുഎ തരിരകഞ്ഞെടുത്തു  യ.പരി.,ഹഹസകുള് 
വരിദകാഗതരില് ശകാസ്ത്രലമള സഎഘടരിപരിച്ചു . വളകര മരികച രന്നീതരിയരില് തകന 
കുടരികള് പരന്നീഷണങ്ങള് നടതരികകാണരിക്കുകയുഎ ശകാസ്ത്രതതകഎ ആവരിഷ്കരരിക്കുകയുഎ
കചയത. എലകാവര്ക്കുഎ വളകര ലളതമകായരി ശകാസ്ത്രതതകങ്ങള് മനസരിലകാകകാനഎ 
ഇതവഴരി സകാധരിച്ചു. സരി. വരി രകാമന് അനസ്മരണലതകാടനബനരിചച വരിലകകാറരിയ 
ലകകാലളജരികല ദദൗതരികശകാസ്ത്രവരിദകാഗഎ കപകാഫസര് സുനരിത ഗലണ ഷരികന 
സ്ക്കൂളരിലലകച കകകാണ്ടു വന. കുടരികളുകട സഎശയങ്ങള് ദൂരന്നീകരരികകാനഎ ഉയര്ന 
ശകാസ്ത്രന്നീയ കകാഴചചപകാടുകളരിലലകച അവകര  
നയരികകാനഎ ഇലദ്ദേഹതരിന്റ ക്ലകാസച വഴരി സകാധരിച്ചു.         

ലലകാകഎ മകാറരിമറയകാന് നരിങ്ങള്കച ഉപലയകാഗരികകാവുന ഏറവുഎ ശക്തമകായ ആയുദ്ധമകാണച വരിദര്യകാഭര്യകാസഎ .62



                                                                      എ.കക.എ൯.എഎ.എഎ.എ.എഎ.എചച.എസച.എസച.കകാട്ടുകുളഎ

   

            പ്രകൃതതിയുടടെ തതിരതിച്ചടെതി

                                                                                    ലകക്ഷ്മി .എഎ.ജക്ഷ്മി
                                                                                            IX.A 

പ്രകൃതക്ഷ്മിയയയോടട് ഇണങക്ഷ്മി ജജീവക്ഷ്മിക്കുക അതയോയക്ഷ്മിരുന്നുപ്രകൃതക്ഷ്മിനക്ഷ്മിയമഎ. 
കയോലക്രയമണ ഇഇൗ നക്ഷ്മിയമഎ
കയോറക്ഷ്മില് പറതക്ഷ്മി പ്രകൃതക്ഷ്മിയയ
ചൂഷണഎ യചെയട് ജജീവക്ഷ്മികയോന
മനുഷഷ്യയന്റെ സസയോര്ത്ഥത
യപ്രരക്ഷ്മിപക്ഷ്മിച.കയോടക്ഷ്മില് മൃഗങയള
യവടയയോടക്ഷ്മിയഎ ഫലങള
കഴക്ഷ്മിചഎ ജജീവക്ഷ്മിച്ച മനു ഷഷ്യന
കൃ ഷക്ഷ്മി ആരഎഭക്ഷ്മിച. 
ജജീവക്ഷ്മിതനക്ഷ്മിലവയോരഎ ഉയര്തക്ഷ്മി കണ്ടുപക്ഷ്മിടക്ഷ്മിതങള അവയന്റെ ജജീവക്ഷ്മിതഎ 
സുന്ദരവഎ സുഖകരവമയോകക്ഷ്മി.
                                     വനസമ്പതട് ചൂ ഷണഎ യചെയയോന മനുഷഷ്യന 
ആരഎഭക്ഷ്മിച. കയോടട് യവടക്ഷ്മിയഎ, പയോടങള നക്ഷ്മികതക്ഷ്മിയഎ,ജലയസയോതസ്സുകള 
മയോലക്ഷ്മിനഷ്യങള തളക്ഷ്മിയഎ, മണലൂറക്ഷ്മിയഎ......
അടുത തലമുറകട് ഒന്നുഎ  കരുതക്ഷ്മിവകയോയത സസനഎ
സുഖയലയോലുപതകട് ഉപയയയോഗക്ഷ്മിച.പ്രകൃതക്ഷ്മിമയോതയോവക്ഷ്മിയന്റെ  
സന്തൂലക്ഷ്മിതയോവസ്ഥ നക്ഷ്മിലനക്ഷ്മിര്യതണ്ട മയോനവ സമൂഹഎ 
മണ്ണുമയോനക്ഷ്മിയഎ,കുഴല് കക്ഷ്മിണറുകള കുഴക്ഷ്മിചഎ,പയോറയപയോടക്ഷ്മിചഎ,ഫയോറട് 
യകടക്ഷ്മിയപയോകക്ഷ്മിയഎ,മണലൂറക്ഷ്മിയഎ ജജവസമ്പത്തുകളഎ 

                 ശത്രുവവികനെ പപകാലഎ സുഹൃതകാകവി മകാറകാനുള്ള        ശകവി പസ്നേഹതവിനു മകാത്രപമ ഉള്ളു       63



                                                                      എ.കക.എ൯.എഎ.എഎ.എ.എഎ.എചച.എസച.എസച.കകാട്ടുകുളഎ

നക്ഷ്മിതഷ്യഹരക്ഷ്മിതവനങളഎ നയോമയോവയശേ ഷമയോകയോന ശ്രമക്ഷ്മിച.
ഏയതയോരു കര്മ്മതക്ഷ്മിനുഎ പ്രതക്ഷ്മിപ്രവര്തനഎ ഉളതുയപയോയല 
പ്രകൃതക്ഷ്മിയയട തക്ഷ്മിരക്ഷ്മിച്ചടക്ഷ്മി തയോങയോനയോവയോയത മനുഷഷ്യര് പകച 
നക്ഷ്മില്ക്കുന്നതുഎ,രക്ഷയപടയോനയോവയോയത എലയോഎ നഷ്ടയപട്ടു 
യകഴുന്നതുഎ,നമ്മുയട മനസക്ഷ്മിയന മുറക്ഷ്മിയവല്പക്ഷ്മിക്കുന്നതുമയോയ 
കയോഴട്ച്ചകളയോണട് നയോഎ കണ്ടതട്.
നമ്മുയടഭരണകൂടഎ,കരയസന,നയോവക്ഷ്മികയസന,യവഷ്യയോമയസന 
പ്രവര്തനങയള ഏയകയോപക്ഷ്മിപക്ഷ്മിച്ചട് നമ്മയള സഎരക്ഷക്ഷ്മിച.പ്രകൃതക്ഷ്മിയയട  
യചെറക്ഷ്മിയ തക്ഷ്മിരക്ഷ്മിച്ചടക്ഷ്മി തയോങയോന നമ്മുകട് കഴക്ഷ്മിയന്നക്ഷ്മില. എത്ര വര്ഷങളയട 
പ്രവര്തനഫലമയോണട് ഒറയടക്ഷ്മികട് ഇലയോതയോയതട് . ഇതുയപയോയല ഇനക്ഷ്മി 
ഒരു ദുരനഎ നമ്മുകട് തയോങയോന ആവക്ഷ്മില എന്നു നമ്മള 
മനസക്ഷ്മിലയോകക്ഷ്മി.മനുഷഷ്യയന്റെ ജജീവക്ഷ്മിതലക്ഷഷ്യങള മയോറുകയയോണട്. അവന 
നന്മയയട പ്രതജീകമയോയക്ഷ്മി ഒരുമയയയോയട ജജീവക്ഷ്മികയോന ഈ ദുരനഎ 
വഴക്ഷ്മിതക്ഷ്മിരക്ഷ്മിവയോകുഎ എന്നട് നമ്മള പ്രതജീക്ഷക്ഷ്മികയോഎ.ഒയോയരയോ ദുരനങളഎ 
കടന്നുയപയോകുയമ്പയോള പ്രകൃതക്ഷ്മിയയ യസ്നേഹക്ഷ്മിക്കുകയഎ പവക്ഷ്മിത്രതയയയോയട 
സഎരക്ഷക്ഷ്മിക്കുകയഎ യചെയയണ്ടതട് നമ്മുയട കടമയയോണട്  
എയന്നയോര്മ്മയപടുത്തുന്നു .നവയകരളഎ സൃഷ്ടക്ഷ്മികയോന നമ്മുക്കുണര്ന്നട് 
പ്രവര്തക്ഷ്മികയോഎ.

                                

ഒരു കുകുുടവി,ഒരുകുു അദദകാപവിക,ഒരു പുസ്തകഎ പവികന്നെകയകാരു കപന്നെച, ഇവകച ഈ പലകാകഎ മകാറവിമറകകാന് 
സകാധവികഎ                                                                                                             64
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Children -Wealth of theChildren -Wealth of the
nation nation 

                                                                           

  Nandhana.K.R 
                             

                       

                                                    
Children are the wealth of the nation. Children are needed for the 
development of a nation. Children   makes the family  happy and bring 
joy. Children respect their parents teachers and elders. The behaviour of a
child is developed from the family. A child has both good and bad 
qualities. The behaviour and attitude of a child get us know  their family 
background. 
               In olden days, there exist 
joint families ,the children loved 
their grandparents , parents and 
others living with them. So during 
that time the children were very 
close to the elders and had good 
qualities. They were not involved in 
any kind of crimes. At that time, the 
children play in the fields,read 
books and engage in agricultural 
activities during leisure time. As the 
result the children were fit and 
healthy. They didn't have any  
diseases and they didn't consume 
fast food. 
               Nowadays,the science and 
technology grew and  as a result the 

lifestyle of the people especially the 
children changes. Because of the 
existence of nuclear families the 
communication of children with 
others became low and the love and 
caring towards others also 
becamless. In a nuclear family ,the 
character of the children are totally 
different from the children lived 
during olden days. In the house , the
parents are engaged with their 
works and the children go to and 
after they comeback spent their time
in mobile phones.
                    Mobile phones have 
become ubiquitous in our society. In
our day to day life ,we can't live 
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without a single mobile phone. 
Mobile phones are used be even 
children and adults. There are both 
positive and negative impacts of 
social media. As the technology 
grew, various social medias also 
emerged. 
                     The children of all ages
use mobile phones. They use social 
medias like whatsapp , facebook 
etc..Using of this media is good but 

misusing leads to negative impacts. 
Through this the children get into 
crimes. Nowadays,75%of the crimes
are done by children and the crimes 
are mostly related to social media 
.this happens because  of the bad 
family background and lack od 
respecting others . The children are 
not obeying their parents because of 
the main reason behind the crimes 
are the family background.

                                      Don't make excuses make improvements                                          66
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WHY DOUBTSWHY DOUBTS

On hearing the heading you may 
think what is it, why need a 
question like this is. Am I right? 
This is also a doubt. Now just tell,
why doubts arises? What are 
they? Why need a topic like this. 

Before answering 
you to all the above questions, let 
me tell you, I am not talking 
about the doubts that arise in any 
relationships. This is all about the 
curiosity of things happening in 
the world or  about any topic ever
found or not yet found, first of all,
everyone knows about Issac 
Newton: The one who proved the 
existence of Gravitational Force, 
what if he hadn’t had the doubt 
“Why an apple falls down instead
of going up?” Will there be 
anything related to gravitation be 
existing; 
What if Faraday didn’t find 
Electro Magnetism. Like that in 
this world most of the things have

                        VISHNUPRASAD
                                      XII.CS

came out of doubts regarding one 
or the other. 

Another thing is 
logic may take you from A to B 
but imagination takes you 
everywhere. If you’ve ever got 
any doubts try to find the answer 
yourselves. We don’t need tuition 
(i.e., getting knowledge from 
someone else) instead we need 
intuition (self-finding). When we 
were small, we were having a lot 
of questions, doubts but once we 
are big we don’t have any. Why is
it so? 

The answer is that, 
we are lacking the imagination, 
power to imagine. How many of 
the students (elders, teachers) are 
finding applications in their daily 
life throwing a ball, long jump, 
etc. (for students) trying to do in 
parabolic way. May be less. 
Why?... Learn- practice- ask 
questions- learn. This cycle 
continues. I am a person who 
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usually asks questions, have a lot 
of doubts. The most interesting 
fact about asking doubts is that 
you will never forget the answer 
of a question you asked. It will be
there in the front of your memory.
When you stop having doubts, it’s
not that you have learned 
everything, know everything, but 
it’s all about you try not to learn 
anything new. Moreover a person 
stops learning when he stops 
asking questions.

Success and failure
comes and goes but doubts should
never end. Your doubts are not 
just what make yours clear, but 
also the person who clears your 
doubts learns a new thing too. 

Nowadays many 
teachers are not trying to hear to 
the doubts of children but telling 
its not necessary foryou now. That
should be changed; to all, the 
teachers should be known to solve
the doubts whatever any child 
have.

Look deep into 
nature you will find everything 
beautiful, she never rushes yet 
everything is accomplished. So 
never rush in life, ask questions to
anyone, if the doubt is little 
childish, someone may make fun 

of you, it will do nothing harm to 
you. So be ready to ask questions.
Learning stops when doubts 
stops. So have doubts on what 
you find doubts. A doubt can 
teach you what a teacher or book 
can’t. Don’t believe what books 
say, imagine in your brain if you 
feel is true get going else ask 
doubts because doubts are 
necessary for the development. 
Have ideas, have knowledge, 
have doubts because without this 
life cannot exist, if it exist...its 
waste.

Hope you have 
some ideas why we need doubts. 
Try to solve it if you can. If can’t 
ask someone. There are few thing 
which we knew we are not 
capable of finding answer, it is a 
sign that our knowledge to it is 
very small, and not having doubt 
is like having a candle with you 
and not lighting it. Instead of 
cursing the darkness light the 
candles.

Your mind is like a
parachute, it works only when it 
is opened. So, find a lot of things. 
At least know why a spider 
doesn’t get trapped in its own 
web.                  
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                                 पररोपककार

                                                                     
   ममेघघ.नघयर

                                                                                    IX एफ
एक व्यककक्ति ममे हरोनमेवकालली सबसमे बडली ममूल्य हह 

पररोपककार I पररोपककार कका अरर्थ दमूसररों कका 

उपककार करनका हह  I पररोपककारली व्यकक्तिली करो 

हममेशका उन्नकक्ति हरोक्तिका हह  I पररोपककार करनमे समे सब

महक्तिव्यककक्ति हरोक्तिमे हह  I जब हम आपक्ति कमे  समय 

दमूसरमे कमे  मदद करक्तिमे हह क्तिब हम उनकमे  कलए 

ईश्वरक्तितुल्य हरोक्तिमे हह  I हमकारमे जलीवन दमूसररों कमे कलए 

कबक्तिकाकर, उनकमे  मदद करकमे  जलीनका एक 

महत्त्वपमूपू़रर्थ ककायर्थ हह  I दमूसरर कली मदद करनमे समे 

हममे कतु छ दरोष नहहीं हरोक्तिली  I पररोपकघर करनमे समे 

करनमेवकालमे कली भली लकाभ हरोक्तिका हह  I पररोपकघररी 
जनतघ एक दमेश ककी बडरी ससपतरी हहै  I जब  
हम ककसरी कमे  मदद करतमे हहै, ततो वमे हमघरमे 
भरी कररगमे  I परतोपकघर कमे  महत्त्व बचपन समे 
हरी सरीखनघ चघकहए  I ददसरमे कमे  मदद करकमे  

जरीनघ हरी मननुष्य कघ धमर हहै  I परतोपकघर कमे  
महत्त्व कमे  बघरमे मर बहहतत् सघरमे ललिखन, ककव 
और कहघनरी ललिखरी गई हहै  I इन सब कघ 
उदमेश मघनव मर परतोपकघर ककी सतोच बडनघ हहै
 I एक परतोपकघरर व्यकक्ति कघ जरीवन मर हममेशघ
उन्नकत हतो हतोतरी हहै  I एक परतोपकघररी व्यकक्ति 
सबकतो कप्रिय हतोतमे हहै  I परतोपकघरर व्यकक्ति 
हममेशघ ददसरमे कतो अपनमे  हरी समझतघ हहै  I
परतोपकघरर हतोनघ एक ककी व्यकक्ति कघ कहस्सघ 
हहै  I परतोपकघरर करनघ एक मननुष्य अपनघ 
घर,और समदह समे सरीखतघ हहै I
पर झर नई पठरी मम परतोपकघररीव्यकक्ति बहहत 
कम हतोतघ हहै  I आज ककी समदह मम सब अपनमे
अपनमे कघम मर व्यस्थ हहै  I ककसरी कमे  पघस 
ददसररों कमे ललिए समय नहहीं हतोतरी  I यनुवघ परीठरी 
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लसफर  अपनमे प्रिगतरी कमे  बघर ममे सतोचतमे हहै  I वमे 
अपनमे मघतघ-कपतघ कमे  बघरमे मर भरी नहहीं 
सतोचतमे  I इस परीठरी कमे  लितोगरों ममे मनुल्य नहरी हहै
 I यह समदह कमे  बहहत बनुररी अवस्थघ कतो 

रमेखघसककत करतरी हहै  I
ऐक परतोपकघरर व्यकक्ति कभरी भरी ददसरतो कमे  
बनुरघई नहरी चघहतमे  I वह हममेशघ अपनरी उन्नकत
कमे

 सघथ-सघथ अपनमे सघलथयरों कमे  उन्नकत भरी चघहतमे हहै  I एक समदह कतो परतोपकघरर व्यकक्ति 
ककी ज़रूरत हहै  I परतोपकघर करनमे ममे हरी उनककी खनुशरी  I
एक परतोपकघररी जनतघ कमे  कनमघरण करनघ कवदघलिय समे हरी शनुरु हतोतमे हहै  I एकपरतोपकघरर 
कपठरी कघ कनमघरण समदह कघ सबसरी बडरी उत्तरदघकयत्व हहै I
परतोपकघर ककी सघमकघललिक अननुभव हमर कमे रलि समे कमलितरी हहै ।जब कघरलि कष्टतघ समे गनुज़र
रहरी थरी तब दमेश ककी हर जगह समे सहघय आतघ रहतघ थघ ।उस परतोपकघर ककी महत्त्व 
समझ आई ।
हर एक मर परतोपकघर ककी कचसतघ जगघनघ चघकहए ।परतोपकघर करनमे समे जरीवन मर ससतनुष्टरी और
ससततृपरी कमलितरी हहै ।ददसररों कमे  उपकघर करनघ हरी हमघरघ लिक्ष्य हतोनघ चघकहयमे ।
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अकक ललापन 

                                                                                       रम्यला.पपी 

X.सपी

लडकपी कको अपहससत कऱतक हहए पहसलस 

आसफिसऱ नक कहतक हह सक तहझक कह सक रलात मम

अकक लक ऐक सडक सक यलातला करनक कपी 

मनकोबल समलला?  पहसलस आसफिसऱ सक 

अपनक सलए नपीसत ममांगमक कक  सलए आई उस 

लडकपी कक  मन कको उस  आसफिसऱ कक  

वचननों सनरसहलाय बनला सदियला। उसकक  

आखनों भर गयला। यह दिकखकर आसफिसऱ  

नक बलासक आफिपीसरनों सक कहला दिकखको दिकखको मकरक

इस वचननों सक हपी उसकक  आखनों भर गयला। 

ऐसपी यह लडकपी कह सक एक सडक रलात मम 

अकक लक चलनक कपी मनकोभल समलला?

 उसनक लडकपी सक पपूछला सक तहम्हलारपी 

सशिकलायत सच हहॆ  न?  आसफिसऱ अअौर 

बलासक लकोगनों इसपर अपहसनक लगक। 

आसफिसर नक सवचलार करतला थला सक एकसक 

उस लडकपी अपहससत करतक करतक 

उसकला मनकोबल कम हकोगला। मगर एकसला 

नहहीं हहआ। वह अपनला आआंसपू कको भपूलकर 

आसफिसऱ कको तकज़ सकसे् दिकखनक लगपी। तब भपी

आसफिसऱ नक उसकको पसरहससत करनक  

लगको। 

” दिकखको उसकक  आआंखक महझक डर लगतक हहैं। 

वह अट्टह-ससत करनला लगला।

               आआंखनों कक  बलारक मम कहनक पर

वह यलादिनों कक  सलागर मम स्वयआं खको गयपी। 

उसकपी नलाम अनहग्रहला हह। वलास्तव मम वह 

अनहग्रसहत थला। ईशिवर कक  अनहग्रह हह 

कलला। उसमम कलला कपी अनहग्रह सआंपनला 

थला। वह भरतनलाटय सनपहण थपी। यह मलात 

                                              पछतकवक सक अचछक हह ककशशश करकक हकर जकनक |                                                 71



                                                                                                  ए.कक .एन.एम.एम.ए.एम.एच.एस.  एस ककटटकट लम

नहहीं वह सशिकला मम भपी आगक थला। उसमम 

सदिमलाग सआंबआंधपी ञलान और हहदिय सआंबआंधपी 

कलला दिकोननों कक  सहपी रूप कला सम्मक-लन 

थला। ऐसक सआंदिभ मम वह सहकट कललात्सब 

नहतय मम भलाग लकतक थक। 

उसक भरतनलाटथ मम पहलला स्थलान समलला। 

कलको त्थव वह पढनकवलालपी स्कह ल मम थला। 

तको वह रलात मम सम्मलान समलनक कक  बलादि घर 

लअौलौ़टनक कको सनसशिचत सकयला। बडपी भपीड कक

सलामनक उसकक  नलाम उदिछकोसषित सकयला। तब

उसकको मन आनआंदि सक भर गयला। वह 

सबकक  सलामनक सम्मलासनत हको गयला। उस 

समय वह अपनक ममां बलाप कक  बलारक मम सकोच 

गयला। यह खबर जलाननक पर उसकक  मन भपी

पहलसकत हकोगला। एकसक भरपी मन सक वह घर 

लअौलौ़टनक लगक। आधला रलास्तक मम पहहआंचनक पर 

कह छ लकोग गलाडपी मम आकर उससक स्कह ल 

कक  रलास्तला पपूछला। वह उसकको स्कपू ल कक  

रलास्तला कह दिकतक हहैं। इस सआंदिभर मम वक 

अनहग्रहला कको पकडकर गलाडपी कक  अआंदिर लकतक

हहैं अअौर उसकको सहलारक करनकवलालपी उस 

लडकहीं कको उपद्रव करतक हह। अब 

आसफिसर कक  रलाय मम सबपी गलत   
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                  അനുഭവക്കുററിപപ

ഡറിസസംബര് മമാസതറിലലെ ഒരു 
പ്രഭമാതസം . ലകമാടസം തണുപറില് നറിനപ 
ഒരമാശശ്വസമമായറി ഒരു ഇളസം ചൂടപ 
കമാ ലറ്റെതറി. ജനല്ത്തൂണറില്
തടറി പ്രതറിധശ്വനറിക്കുന 
സൂരര്യകറിരണങ്ങള് എലന്റെ 
കണ്ണുകളറില് വന്നുതലലെമാടറി. ഭൂമറിലയ 
ലതമാട്ടുരുമറി നറില്ക്കുന മഞറിലന്റെ 
ഇടയറിലൂലട എതറിയ 
സൂരര്യകറിരണങ്ങള് എലന വനപ 
തലലെമാടറിയലപമാള്  ഞമാന് ലപമാലസം 
അററിയമാലത എലന്റെ കണ്ണുകള് 
അവയപ പ്രതത്യുതരസം നല്കറിലകമാണപ
പതറിലയ തുറന്നു. പ്രകൃതറി മമാധുരര്യസം 
നുണ ഞറിരറിക്കുന എലന്റെ 
മുനറിലലെകപ സലനമാഷകരമമായ 
പുതറിലയമാരു ദറിനസം കടന്നുവന്നു. 
അനലത പ്രകൃതറി സസൗന്ദരര്യസം 
എലന്റെ കണറിനപ 

 
                           ററിനു.ലജമാണ്സന് 

               IX.A        
                                            
അവറിസ്മരണണീയമമായറിരറിന്നു. 
മഞറിലന്റെ ഇടയറിലൂലട എത്തുന 
സൂരര്യകറിരണങ്ങള് ഭൂമറിയറില് 
പുതറിലയമാരു മഴവറിലപ സറിഷറിച. ആ 
പ്രകൃതറിഭസംഗറിലയ കൂടതല് 
മലനമാഹരമമാകമാന് പകറികളസം കൂട്ടു 
കൂടറി. കലെപറിലെശബ്ദങ്ങള്
എലന് 
ഹൃദയതറിലലെതറിയലപമാ ലഴക്കുസം 
അതപ മമാധുരര്യമുലളമാരു സസംഗണീതമമായപ
മമാററി. പകറികളലട ഈ സസംഗണീതസം 
ലകടറിരുനലപമാള് ഇനലെകലലട 
സങ്കടങ്ങലളലമാസം മറനപ 
വരമാന്ലപമാകുന സലനമാഷതറിലന്റെ
നമാളകളറിലലെകപ ഞമാന്
അററിയമാലത കടന്നുലചെന്നു.
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         അലങങ്കാരവസ്തു നനിര്മങ്കാണണ   

പപെന് സങ്കാനന
ആവശശ്യമങ്കായ സങ്കാധനങ്ങള് 
-പപെപ്പര്  
ഗങ്കാസന,പെശ,ആവശശ്യമനിലങ്കാത്ത 
ബട്ടണ,ടൂത്തനപെനികന               

 
പ്രവര്ത്തനരരീതനി 

            പപെപ്പര് ഗങ്കാസന വൃത്തനിയങ്കായനി 
തുടക്കുക പശഷ ണ മപനങ്കാഹരമങ്കായ 
വര്ണണ നല്കുക.അതനിനുപശഷണ 
ടൂത്തനപെനികന ഒരു ബട്ടണ ഇടവനിട്ടന 
ഒട്ടനിക്കുക.ടൂത്തനപെനികനിനുണ പ്രപതശ്യകണ 
നനിറണ പകങ്കാടുകങ്കാന് 
മറകരുതന.പശഷണ ബട്ടണ ഒട്ടനിചന 
മപനങ്കാഹരമങ്കാകങ്കാണ.

ലലറന സങ്കാനന പെങ്കാവ 
അവശശ്യമങ്കായ സങ്കാധനങ്ങള്: 
ലലറന സങ്കാനന 

                                        
ഐസരീണപബങ്കാള്
 പെശ
 പപെയനന

പ്രവര്ത്തനരരീതനി

                   
                                  അക്ഷയ 
                                   IX.F

ലലറന സങ്കാനന കുത്തനി 
നനിര്ത്തുക.മുകളനിലങ്കായനി പബങ്കാള് 
പെനിടനിപ്പനിക്കുക.പശഷണ 
പെങ്കാവയങ്കാവശശ്യമങ്കായ കണണ മൂക്കുണ 
വരയ്ക്കുക പശഷണ  സങ്കാനനില് 
പെങ്കാവയുപട ഉടുപ്പന വരചന 
സുന്ദരമങ്കാകങ്കാണ  

പവസനകപ്പന പെങ്കാവ നനിര്മങ്കാണണ
ആവശശ്യമങ്കായ സങ്കാധനങ്ങള്: 
കപ്പന 

                                      കതനിക 
                                      പെശ
                                      പപെയനിനന

നനിര്മങ്കാണ രരീതനി
കപ്പുകള് എടുക്കുക,അടനിവശണ 
പചേര്ത്തന ഒട്ടനിക്കുക.ഒരു കപ്പന 
1 സനി.മനി നരീളത്തനില് വനിരല് 
രൂപെത്തനില് പവട്ടുക.പവട്ടനിയ കപ്പന 
ഒരു കപ്പനിപന മുകളനിലങ്കായനി ഒട്ടനിക്കുക 
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പശ ഷണ മുകളനിപല കപ്പനില് കണണ 
മൂക്കുണ വരച്ചു 
പചേര്ക്കുക,മപനങ്കാഹരമങ്കായനി 
പവട്ടനിപയടുത്ത ലകയണ കങ്കാലണ 

ഒട്ടനിക്കുക.                                  
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                                                                                  A.K.N.M.M.A.M HSS KATTUKULAM

                  FUN FACTS

                                         Gopika.P
                                                                                      IX.E

 A person born on February 29 may be known as a leaping.
 Astronauts wear nappies during launch and re- entry (because

they can’t stop what they’re doing should they need to answer
the call of nature!)

 Boomerang bullets were invented in USA and designed to fire
in a cure line.  The danger was they travelled in  a complete
circle they could kill the person who fired them.

 Cows give more milk when they listen to music.
 The oldest playable musicable instrument n the world is a flute

carved from a bird’s wing bone more than 9000 years ago.
 A chimpanzee  can learn  to  recognize  itself  in  a  mirror,  but

monkeys can’t.
 Many movie theatres make a greater profit from popcorn than

they do from ticket sales 
  A male kangaroo is called a boomer.
 Alexander the great discovered the banana in 327BC when he

conquered India.
 Pumpkin was recommended for removing frickles and curing

snake bites.
 The vocabulary of an average person consist of 5000 to6000

words.
 A cow gives nearly 200,000 glasses of milk in her lifetime.

                 The only person you are destined to become is the person you decide to be.      77
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 Silent Night, Holy Night is sung in more than 180 languages
by millions of people.

   It is calculated that since the creation of man about 60 billion
people have died.

 The average person walks the equivalent of twice around the
world in a lifetime.

 Unproperousness, 16 letters long is the longest word in which
each letter occurs at least twice.

 A green diamond is the rarest diamond.
 The machine that takes a space shuttle to the launching pad is

called a crawler. It moves at 3kmpht.
 The first  trademarked  product  in  the  world  was  beer.British

beer Bass Pale Ale received its trademark in 1876.

                         Never give up,Miracles happen everyday.                                       78
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Science corner

                                                                                                     Sourav
    VIII.A

Here are some gadgets and technologies of which you will be amazed. 

Smell messaging
The newest dimension in 
communication has arrived . 
Scientist go beyond sight and 
sound. Now they are in the 
lane of smell. Sensory 
engineers have developed the 
'O phone' , a device that 
enables smell messaging . 
Even an olfactory social media
app is going to be released 
soon . 

Control  through tongue:
Tongue driver system 
(TDS)
It is a tongue operated 
technology which provides 
ability to disabled to control 
various machines. The sensor 
catcher neurosignals  from the 
tongue sends it to a  
microchip .

Footstep phone charger
An innovative energy 
harvesting and storage 
technology developed by the 
university Wisconsin-
Madison .Mechanical 
engineers could charge phone 
with our footsteps . This is 
system is installed in the sole 
of the shoes

Instant language 
translator (ILI)

The device called “ILI” can 
translate languages in just 0.2 
seconds without any internet 
connection . It is the ultimate 
friend of travellers . You tell 
your word to the device and it 
translates the word to the 
language the hearer knows(to 
desired language).
                                                  

                                      SUFFERING  IS THE ESSENCE OF    SUCCESS                                                   79
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                 Fascinating Facts

'I am ' is the shortest complete 
sentence in english .

'The quick brown fox jumps 
over the lazy dog 'is a 
panagram because it contains 
all the letters in english .

There are ghost words in 
english means nothing .

The shortest,oldest and most 
commonly used word is 'I'.

A new word is added to the 
dictionary every 2 hours.

All pilots have to identify 
themselves and speak in 
english while flying regardless
of their origin. So english is 
basically the 'language of air'.

The word girl is used to mean 
girl or a small boy.

                               SAURAV
                                   VIII.A

When you transport something
by car it is 'shipment' but when
it is by a ship it is cargo!

In old english there were 
around 

30,000 thousand words. But in
modern English there are far 
more than 6,00,000 words.

70% of English is from other 
languages.30% is pure 
English.                                    

'E' is the most commonly used 
letter in English.

  

                          Life is really generous to those who pursue their personal legend                   80
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