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കൈവലിത

 എൻററെ സസ്വനര നയാടറ്റ്

 നമുക്കുങവണ്ടലി നമ്മളയാൽ പലിറെവലിറയടുറതയാരു നയാടയാങണ
 നമ്മുറട സസ്വനര ങകൈരളമയാ    അഭലിമയാനലികയാര കൂടങര

 പരശുരയാമൻ മഴവലിൽ തശ്രീർറതയാരു ഭരഗലിങയറെലിയ നയാടയാങണ
 പഴമകയാരയാമവറരലയാര നമുക്കു ങവണ്ടലി ങപയാരയാടലി

 അഴലിമതലിക്കുര അക്രമതലിനര നമ്മുറട നയാടറ്റ് റകൈയാടുകങല
 കുരുന നയാവലിൽ  കുറെലിചലിടയാനയായലി നമുക്കുമുണ്ടറ്റ് നറലയാരു നയാടറ്റ് 

പഠലിചലിറെങ്ങലിയ  ആയലിരമയായലിരര അറെലിവലിൻ ഗണങ്ങൾ ഇവലിറട ഉണ്ടറ്റ്
 ജശ്രീവലിതറമറനനറ്റ് എലയാറരയുര പഠലിപ്പലിക്കുറനയാരു  ഡലിജലിറൽ

നയാടയാങണ
 എനലിനങമതലിനര നമുക്കു തുണയയായലി  നമ്മുറട സസ്വനര   നയാടുങണ്ട

 എനലിക്കുമുങണ്ട പറെയയാനയായലി സുന്ദരമയാറമയാരു ങകൈരളര
 ഇതു നമ്മുറട  സസ്വനര നയാടയാങണ   

 നമുക്കുങവണ്ടലി നമ്മളറ്റ് തറന പടുത്തുയർതലിയ നയാടയാങണ

 പയാർവതലി പ്രസനൻ 10
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സസ്വർണ്ണ പകക 

"ഒരരിടതത്ത് ഒരു സസ്വർണ്ണ പകരി ഉണണ്ടായരിരുന. ഒരുദരിവസസം 

അതത്ത് തതീറ്റ തതടുകയണ്ടായരിരുന .ഈ പകരിയയ സസ്വർണ്ണ 
പകരി എനത്ത് വരിളരികണ്ടാൻ കണ്ടാരണസം അതരിൻയറെ നരിറെസം 

തഗണ്ടാതമത്ത് മണരികളയട നരിറെമണ്ടായരിരുന”. ഇങ്ങയന കടയരിൽ 
ഇരുന രണ്ടു വഴരിതപണ്ടാകർ പറെയുനതത്ത് ഒരു കർഷകൻ 

തകട. കർഷകൻയറെ മനസരിൽ ഒരു ആശയസം ഉണണ്ടായരി. 
കർഷകൻ ഒരുദരിവസസം ആ പകരിയയ യകണരിയവചത്ത് പരിടരിച

.അയണ്ടാൾ അതരിയന കൂടരിൽ ഇട വളർതരി .അതരിനത്ത് 
ആഹണ്ടാരതമണ്ടാ യവള്ളതമണ്ടാ ഒനസം യകണ്ടാടുകണ്ടായത അതരിയന 

പടരിണരികരിട. ഒരുദരിവസസം കർഷകൻ അതരിയന വരിൽക്കുവണ്ടാൻ

തവണരി ചന്തയരിൽ തപണ്ടായരി. അയണ്ടാൾ ആ പകരിയയ 

കചവടകണ്ടാരൻ കയരിതലേകത്ത് യകണ്ടാടുത്തു . അയണ്ടാൾ അതരിയന 
എടുതത്ത് തൂകരി തനണ്ടാകരിയതപണ്ടാൾ അതരിനത്ത് ഒടസം ഭണ്ടാരസം
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 ഉണണ്ടായരിരുനരില്ല . അതുയകണ്ടാണത്ത് അയണ്ടാൾ അതരിയന 

പറെതരിവരിട. അതപണ്ടാൾ ആ പകരി മരതരിൽ പറെന 

തപണ്ടായരിരുന. യപയടനതയന ആ പകരി ഒരു 

തദവതയണ്ടായരിമണ്ടാറെരി. ആ കർഷകനത്ത് തദവത നല്ല ശരിക 

യകണ്ടാടുത്തു അയണ്ടായള ഒരു മരസം ആകരിമണ്ടാറ്റരി. എനണ്ടാതണണ്ടാ 
അയണ്ടാൾ ഒരു പകരിയയ ആ മരതരിൽ കൂടുകൂടണ്ടാൻ 
സമ്മതരിക്കുനതത്ത് അനയണ്ടാൾ ഈ ശരികയരിൽനരിനത്ത് 

തമണ്ടാചരിതനണ്ടാകസം. ഇത്രയുസം പറെഞ്ഞു തദവത ആകണ്ടാശതതകത്ത് 
പറെനതപണ്ടായരി 

അഭരിജരിത യറെജരി 
കണ്ടാസത്ത്8 
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കവരിത

ജജീവഡിതണ എന അമ
ജതീവരിതമണ്ടാണത്ത് എൻയറെ അമ്മ
എൻയറെ അമ്മയണ്ടാണത്ത് എൻയറെ ജതീവനസം
അനരണ്ടാഗതരിലസം എൻ അമ്മയുണത്ത്
ദദുഃഖതരിലസം എൻ അമ്മയുണത്ത്
ജതീവരിതസം എയന പഠരിപരിച അമ്മ
എനസം എനയമൻ കൂയടയുണത്ത് എൻയറെ അമ്മ
തസ്നേഹ നരിധരിയണ്ടാണത്ത് എൻയറെ അമ്മ
കരുണണ്ടാനരിധരിയണ്ടാണത്ത് എൻയറെ അമ്മ
അനരണ്ടാഗ തരിലസം അമ്മയുണത്ത്
ദദുഃഖതരിലസം എൻ അമ്മയുണത്ത്
തസ്നേഹസം എയന പഠരിപരിച അമ്മ
എനയമൻ കൂയടയുണത്ത് എൻയറെ അമ്മ
അനരണ്ടാഗ മറെരിഞ്ഞു .... ദദുഃഖസം അറെരിഞ്ഞു....

കണ്ണതീർ..... എയന്തനറെരിഞ്ഞു
വരുതമണ്ടാ എൻയറെ കൂയട ഇനരി യുസം
നണ്ടാളകൾ ഏയറെയുസം ഇങ്ങയന തൻ
ജതീവരിതമണ്ടാണത്ത് എൻയറെ അമ്മ....

എൻയറെ അമ്മയണ്ടാണത്ത് എൻയറെ ജതീവനസം. 
                                                                                      

വവഷ്ണവരി

കണ്ടാസത്ത് 8
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കവരിത

മമാതൃസസ്നേഹഹ

യപണ്ടാകരിൾയകണ്ടാടരി അറ്റുതപണ്ടാകസം തനരസം
നരിലേയ്ക്കുനതയല്ലനസം മണ്ടാതൃതസ്നേഹസം
നരിൻ അധരതരിൽ കരിടന പുഞരിരരിതൂകതവ
നരിർവൃതരിതയണ്ടായട നതീ പുഞരിരരിപ
ആദദ്യമണ്ടായരി കണതത്ത് നരിൻ മുഖസം മണ്ടാത്രമണ്ടാ
അന്തദ്യസം വരയരിനത്ത് മണ്ടായ്കയരില്ല
നരിൻ മരിഴരി നതീരത്ത് ഞണ്ടാൻ വതീഴ്ത്തുകരില്ല
നരിൻ ദദുഃഖസം കണ്ടാണുവണ്ടാൻ കഴരിയുകരില്ല
തനരസം യവളക്കുതമണ്ടാൾ ഓടരി എത്തുസം എൻ
അമ്മ എനയട ജതീവൻയറെ ജതീവനണ്ടാണത്ത്
എൻ മുഖസം വണ്ടാടുതമണ്ടാൾ സണ്ടാന്തസ്വനമണ്ടായരി
എനയട അരരികരിൽ എത്തുകരിതല്ല
അച്ഛൻ വഴക്കു പറെയണ തനരതത്ത്
എയന തതലേണ്ടാടണ്ടാൻ നതീ ഒപസം ഇതല്ല
ആർക്കുസം കഴരിയരില്ല നരിയനണ്ടാപയമത്തുവണ്ടാൻ
ആയരയുസം അങ്ങയന കണ്ടാണുകരില്ല
അമ്മ കഴരിഞ്ഞുള്ളൂ മയറ്റനസം ഇയനനരികത്ത്
മരണസം വയരയതു മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്
മരണതരിനസം മണ്ടായണ്ടാൻ കഴരികയരില്ല

എനയട ജതീവൻയറെ സ്പന്ദനമണ്ടാണത്ത്
തദവരികത്ത് തുലേദ്യമണ്ടായണൻയറെ അമ്മ
തദവരിയണ്ടായരി നരിയന ഞണ്ടാൻ കണ്ടാണ്കയതല്ല                    വവഷ്ണവരി
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ചമാന്ദ്രദവിനമാസഘമാഷതം
                                                      
   

    ചണ്ടാന്ദ്രമനഷദ്യൻ കടരികളയട സസംശയങ്ങൾകത്ത് മറുപടരി 
നൽകന    
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പരഡിസഡിതഡി കക്ളബക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
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ഇടപ്പരഡിയയാരര10



എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര11



 സ്കൂൾ കൃഷരിതതണ്ടാടതരിയലേ അപൂർവ ദൃശദ്യസം

എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര12



വമാഴക്കുല!  മുകളഡിലലത്തഡി വഡിരഡിയമാന തമാല്പരര്യമഡില

എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര13



ചരിത്രരചന                അഭരിറെണ്ടാസം തഗണ്ടാപൻ 9

എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര14



നന്ദരി

എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര15



എസസ് എന്   ഡഡി പഡി എചസ് എസസ്
ഇടപ്പരഡിയയാരര16


