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Editorial

1)                                                                    e- മഷഷ
വവായനയയും വവിദദവാഭദവാസവയും

ഡവിജവിറ്റലവായവി കകവാണവിരവിക്കുന....

                              അറവിവവ് വവിദദവാര്തവികളുകടെ വവിരല്ത്തുമവികലത്തുന
                                   ഈ കവാലഘട്ടതവില് G H S S കപെരവിങ്ങളയും സ്ക്കൂളവികല

 ലവിറ്റവില് കകറ്റവ്സവ്  തയവാറവാകവിയ
                               ഈ മവാഗസവിന് വവായനകവാര്കവ് മുമവില് സമര്പവിക്കുന.
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 അജവിത.പെവി
പവിന്സവിപവാള് .GHSS PERINGOLAM



4

വരകളുയും നവിറങ്ങളുയും പെവിനന്നീടെവ് അക്ഷരമവാലയയും കകവാര്തവിണകവി സസ്വപ്നങ്ങള് 
കനയവ് കതടുത കുഞ്ഞുമനസ്സുകള്. അവകരവാകടെവാപയും സസ്വപ്നങ്ങളുയും വളര്ന കപെവാന.

നൂതന സവാകങ്കേതവിക വവിദദ അവരുകടെ കകപെവിടെവിച്ചകപവാള് ആ സസ്വപ്നയും 
സവാക്ഷവാതവ് കരവികകപടുകയവായവിരുന. അതവിരുകളവിലവാത സര്ഗഭവാവനയകടെ 

പുതുകവളവിച്ചയും വവിതറുന 'LITTLE DREAMS' എന ഡവിജവിറ്റല് മവാഗസവിനവ് 
സര്വ്വമയുംഗളങ്ങളുയും കനരുന. ഈ സസ്വപ്ന സവാക്ഷവാതവ് കവാരതവിനവ് ഒപയും നവിന ലവിറ്റവില് 
കകറ്റവ്സവ് അയുംഗങ്ങള്, വവിദദവാര്തവി പതവിഭകള്, അധദവാപെകര് എലവാവര്ക്കുയും എകന്റെ 

അഭവിനന്ദനങ്ങള്.

                                              സുനന്നീതവി ടെവി പെവി
                             കഹെഡവിസ്ട്രസവ് ,G H S S Peringolam
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                   കപെവാതുവവിദദവാഭദവാസസയുംരക്ഷണയഞ്ജതവികന്റെ ഭവാഗമവായവി സവ് ക ൂളുകളവില് 
                     നടെപവാകവിയ LITTLE KITES IT CLUB  കുട്ടവികള്കവ് വവിവരവവിനവിമയ സവാ 

                കങ്കേതവിക വവിദദയവില് കൂടുതല് അറവിവവ് കനടെവാനുള്ള അവസരയും തുറനവിരവി
                       ക്കുകയവാണവ്.ഇതവികന്റെ ഭവാഗമവായവി തയവാറവാകവിയവിരവിക്കുന LITTLE DREAM'S

                          എന ഡവിജവി മവാഗസവിനവ് മവാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശയും നല്കവാന് അവസരയും ലഭവിച്ചതവിലുള്ള
                            സകനവാഷയും ഇവവികടെ പെങ്കുകവകകട്ട.ഈMagazin തയവാറവാക്കുനതവിനവ് പെവിനവില്
                            പവര്തവിച്ച LITTLE KITES അയുംഗങ്ങകളയയും ഇതവികലകവ് രചനകള് നല്കവിയ

                              ഏവകരയയും അഭവിനന്ദവിക്കുന. ആശയുംസവിക്കുന.

                                                                                                          ഷവാജവി.വവി 
                                                                                                          കകറ്റവ് മവാസ്റ്റര്
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          കപെരവികങ്ങവാളയും കഹെസവ് കുളവികല “ ലവിറ്റവില് കകറ്റവ്സവ് ” അയുംഗങ്ങള്
                "LITTLE DREAMS”എന കപെരവില് ഡവിജവിറ്റല് മവാഗസവിന് തയവാറവാകവി 

           എനറവിയനതവില് വളകരയധവികയും സകനവാഷമുണവ് . സര്ഗ്ഗവവാസന
      കള് പെരവികപെവാഷവിപവിക്കുനതവിനുയും ലവിറ്റവില് കകറ്റസവ് അയുംഗങ്ങള് 
     അവരുകടെ കഴവിവവ് പകയവാജനകപടുത്തുന എന കവാരദയും വളകര

                സസ്വവാഗതവാര്ഹെമവാണവ്.ലവിറ്റവില് കകറ്റവ്സവ് അയുംഗങ്ങള്ക്കുയും പെരവിശന്നീലകരവായ
           അധദവാപെകര്ക്കുയും e-മവാഗസവിനുയും എലവാവവിധ ആശയുംസകളുയും കനരുന

                                                
                                                                                                                      രമണവി.വവി

                                                                                HSA ഫവിസവികവ്
                                                                                              [ സന്നീനവിയര് അസവിസ്റ്റന്റെവ് ]
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"ദൂരതവില് മവിനന തവാരകങ്ങകളകവാളുയും 
മണവില് കവിടെക്കുന പൂകകളകവാളുയും എനവികവിഷയും 

തവാരകത കനവാകവി പെവാറുയും പെട്ടകതയവാണവ്.
അതവിന് നൂല് എകപവാഴയും ഭൂമവിയവിലുണവാകുയും. "

                                      -ദൃശദ.പെവി.പെവി
                                        9.A
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ഇനവികയവാരു യദയും കവണ

        

വയുംശന്നീയ ഭവാനവികന്റയയും അധവികവാരകകവാതവിയകടെയയും കപെശവാ  ചവിതകയകടെ മൂര്തവിഭതവാവവമവായ 
നവാസവി ഭന്നീകരതയകടെ കനര്കവാഴ്ചയവാണവ് ആന്ഫവാനവ്കവികന്റ ഡയറവി.ഭയവവിഹെസ്വലമവായ ദവിവസങ്ങളവില് 
ഒളവിതവാവളതവിലവിരുനവ് ആ  കപെണ്കൂട്ടവി തകന്റെ ഡയറവിയവില് കൂറവിച്ചവിട്ടകതവാകകയയും ചരവിത്രതവികല 
അമൂലദ കരഖകളവാണവ്. ആന്ഫവാങ്കേവ് കകവാറവിയവിട്ട വരവികള് യദതവികന്റ കപെവാള്ളുന 
യവാഥവാര്തദങ്ങളവാണവ്.കുട്ടവികകളയയും സന്നീകകളയയും അടെകയും നവാസവി പെട്ടവാളകവാര് കകവാണ്സന്കട്രേഷന് 
കദവാമ്പുകളവികലകവ് വലവിച്ചവിഴച്ചവ് കകവാണ്ടു കപെവാകുനതവ് ഒളവിതവാവളതവികല  ജവാലകവവിരവിക്കുള്ളവിലൂകടെ 
തവാന് കവാണവാറുള്ളതവായവി ആന് ഡയറവിയവില് കുറവിക്കുന. 

                കുട്ടവികള് ഉള്കപകടെ ഉള്ളവര് യദതവികനതവിരവായ നവിലപെവാടെവ് സസ്വന്നീകരവികണകമനയും യദയും 
ഏകതങ്കേവിലുയും രവാജദങ്ങള് തമ്മവിലകലനയും മവാനവരവാശവികകതവിരവാകണനമുള്ള സകന്ദശയും എലവാവരവിലുയും 
എതണകമനയും ആഗ്രഹെവിച്ചു കകവാണവ് . 
                                                                               -ഷവാജവി പെവാറമ്മല്
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““THE SCIENCE OF TODAY,THE SCIENCE OF TODAY,
IS THE TECHNOLOGY OFIS THE TECHNOLOGY OF

TOMORROW.”TOMORROW.”
                                              -EDWARD TELLER-EDWARD TELLER
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നവിലവാവവികനവാടെവ്

           ഏകതവാ പെപൗര്ണമവി നവാളവില്
           നവിലവാ മവായവാന് നവില്ക്കുന കനരയും
           ഏകതവാ മവാമരകകവാമവില്
           ഒരു തവാരകകപങ്കേവിളവി കകണ
           ഭൂവവില് പുതുതവായവ്   ഞവാനുയും
           നവികന കണ്ടുതുടെങ്ങവി പെകണ..

             
           ഏകതവാ മുന്ജന്മപുണദയും അമവിളവി
           നവികന കവാണ്മതു ഭവാഗദയും
           ഇകനന് കന  ഞവികല ചവിലയവികല
           അമവിളവികയകങ്ങവാ മറയന
           എന് ജന്നീവന് നവിനക്കു തരവായും
           നന്നീ കപെവാവരുകതങ്ങുകമ...

ഈ ഭൂവവില് രവാവവില് വവിളകവാകവാന്
ഈ കലവാകകമങ്ങുയും കവാതന്നീടെവാന് 
ഒരു മവിനവാമവിനുങ്ങവായവി മവായവാകത
ഒരു നവിലവവിളകവായവി നന്നീ ഉണര്നന്നീട
കലവാകരക്ഷകവായവ്, രവാവവില് മവാനവരക്ഷകവായവ്..

                     അനവാമവിക.കക.ലവാല്  9 B
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രവാധ

അങ്ങകന ഒരു പുലരവിയവില് ഒരു നവിഴല് കണവ് അവള് ഉണര്ന.അവവികടെ ഒരു കദവത 
പതദക്ഷകപട.എനവിട്ടവ് കദവത പെറഞ്ഞു, മകകള നന്നീ എനവിനവാണവ് എലവാവരുകടെയയും പെണയും കട 
കകവാണ്ടു വരുനതവ് .അതവ് ഏറ്റവയും വലവിയ പെവാപെമവാണവ് , നന്നീ ഇനവിയയും വലുതവാകവണവളവാണവ്.ഇങ്ങകന 
ഒനയും കചയവാന് പെവാടെവില എനവ് മനസവിലവാക്കുക , നവികന്റെ കപെരവില് എനവാണവ് അടെങ്ങവിയവിരവിക്കുനതവ് 
എനവ് അറവിയകമവാ ? ഇല എനവികവ് അറവിയവില.നന്നീ ക ൃഷണകന്റെ രവാധയകല , ആ രവാധ ഒരവികലുയും നുണ 
പെറയവില.അതു കപെവാകല വളകര നല ഈശസ്വര കസ്നേഹെയും ഉള്ളവളവാണവ് നന്നീ. നവിനക്കുയും 
അങ്ങകനയവാകവകണ, തന്നീര്ച്ചയവായയും. എനവികവ് അങ്ങകന ആവണയും. അതവ് കകട്ടവ് കദവത 
അപതദക്ഷമവായവി.പെവിനന്നീടുള്ള കവാലയും അവള് കള്ളങ്ങള് പെറയവാകത നന്മകള് മവാത്രയും കചയ്തു ജന്നീവവിച്ചു .
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ഒരു പെവാറവാവകവാരകന്റ ദ:സസ്വപ്നങ്ങള് 

     ആകഘവാഷങ്ങകളവാനമവിലവാകത മന്നീനവാക്ഷവിയകടെ പെതവിമൂനവായും പെവിറനവാളുയും കഴവിഞ്ഞു . അച്ഛന് 
എവവികടെകനവാ ഒപവിച്ചു കകവാണ്ടുവന പെതവ് കലവാസഞര് മവിഠവായവികള് അടുതകൂടകവാര്കവ് മവാത്രയും 
നല്കവി അവള് സകനവാഷയും കകണതവി. സനദ മുതല് രവാത്രവി വകര നന്നീളുന പെവാഠപുസ്തകങ്ങളുമവായള്ള 
അഭവിമുഖതവിനു കശഷയും അവള് പെവായയവികലകവ് ചവാഞ്ഞു. എങ്കേവിലുയും ഉറകയും വനവില. ഒന മുതല് 
നൂറുവകര എണവിയവിടയും ഉറകതവിനവ് തകന കന്നീകഴ്പെടുതവാന് ഭവാവമവില എനവ് കണകപവാഴവാണവ് അവള് 
തകന്റ ഉറ്റ സുഹൃതവ് കവവിത സമ്മവാനവിച്ച ആ കചറുകഥവാ പുസ്തകയും വവായവികവാന് തന്നീരുമവാനവിച്ചതവ്. ഒരു 
കഥ മവാത്രമുള്ള കചറവിയ പുസ്തകയും. കപെരവ് "ഒരു പെവാറവാവകവാരകന്റ ദ:സസ്വപ്നങ്ങള്"

ആ പുസ്തകതവികന്റ ഭയുംഗവിയവാസസ്വദവികവാകനവാ ആ മുഖയും വവായവികവാകനവാ തുനവിയവാകത അവള് 
കഥയവികലകവ് കടെന. തണപ്പുള്ള നവയുംബറവികല ഒരു രവാത്രവി. കൃതദമവായവി പെറഞവാല് നവയുംബര് 18 . 

ഇനദകയ നടുകവിയ കനവാട നവികരവാധനയും കഴവിഞവിട്ടവ് കൃതദയും പെതവാമകത രവാത്രവി. നഗരതവികല ഒരു 
പമുഖ ബവാങ്കേവികന്റ കവാവല്കവാരനവാണവ് തവാകനന ചവിനകയവാനയും സതദകന നവയുംബര് എട്ടവായും തന്നീയതവി 
വകര ബവാധവിച്ചവിട്ടവില . എനവാല് പെവിനന്നീടെവ് അകങ്ങവാടണവായ ജനതവിരകവ് കവാരണയും അയവാള് കതല്ലു 
ഭയനവിരുന. പെല തരയും ദ:സസ്വപ്നങ്ങള് അയവാകള വരവിഞ്ഞുമുറുകവികകവാണവിരുന. കുതക 
മുതലവാളവിമവാകരലവായും നല കകവാപെതവിലവാണവ്. ബവാങ്കേവില് നവിന കപെവാകുകമവാള് പെലരുകടെയയും കണവില് 
നവിനയും വര്ഷവിച്ച കരവാഷവാഗവി അയവാളുകടെ ചങ്കുപെവിടെപവിച്ചു. തകന്റയയും മകളുകടെയയും അനമവാണന്നീ 
പെവാറവാവപെണവി. എലവാ മുതലവാളവിമവാകരയയും കചവാടെവിപവിച്ചതവ് കള്ളപണയും മവാറ്റവിതരവാന് ബവാങ്കേതവികൃതര് 
തയവാറവാവവാതതവാണവ്. പെണയും മവാറ്റവിയവിടെവാന് കവണവി മുതലവാളവിമവാര് ഒവാഫര് വച്ചതവ് ലക്ഷങ്ങളവാണത്ര. 

അതവിനുയും വഴങ്ങവാതതവിനവാല് ഇകപവാള് ആക്രമവിക്കുകമന ഭന്നീഷണവിയമവായവിട്ടവാണവ് വരവവ്
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അവകരങ്ങവാനുയും ഇതരതവില് വനവാല് കജവാലവി കപെവായവിട്ടവ്  ജന്നീവന് കപെവാലുയും തനവികവ് കവിട്ടവില  എനതവ് 
സതദനറവിയവായും. എങ്കേവിലുയും തകന്റ മകള് പെട്ടവിണവിയവരുകതന ചവിന അയവാകള കജവാലവികവ് പവാപ്തനവാക്കുന . 

കപെട്ടനവ് എ. ടെവി. എയും- ല് കക്യൂ നവിനവകരവാകക അയവാളുകടെ കനകര വരുന. ഒരുതന് കതവികയവാങ്ങവി 
"അകയവാ………..”

കപെട്ടനവ് മന്നീനവാക്ഷവി വവായന ഒന നവിര്തവിയ കശഷയും തുടെര്ന വവായവിച്ചു . സതദന് ഉറകതവില് നവിന 
 കഞട്ടവിയണര്ന. അയവാള് വവിയര്കതവാലവിച്ചു. അയവാളുകടെ ഭന്നീതവി നവിറഞ കണ്ണുകള് ചുറ്റവികലയയും പെവാഞ്ഞു. 

ദ:സസ്വപ്നവയും ദഷവ്ചവിനകളുമവാകുന പെവാമവിനവാല് വരവിഞ്ഞു മുറുകകപട്ട അവസ്ഥയവായവിരുന അയവാള്കവ് ഒടുവവില് 
അയവാള് അനനമവായ ആകവാശകതയവ് കനവാകവി ഒരു കനടുവന്നീര്പവിട്ടവ് മവിനുടകള് എണവി തന്നീര്കവാന് തുടെങ്ങവി . 
     മന്നീനവാക്ഷവി ആ പുസ്തകയും അടെച്ചു.അവള് എകനനവിലവാകത അസസ്വസ്തയവായവി. കവാരണയും അവളുകടെ അച്ഛനുയും 
ഒരു പെവാറവാവകവാരനവായവിരുന. നഗരതവികല ഒരു പമുഖ ബവാങ്കേവികല പെവാറവാവകവാരന്.                                          

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                     മവാളവവിക.കജ പെവി
                                                                                                             9.A
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THE PAPER BOAT
                                 

                               I have a little boat
                                                              A little paper boat

                                                              I love it very much
                                                              The boat like a friend

                                                              I made it very fast
                                                              My little paper boat

                                                              I coloured with a pencil
                                                              to modify that

                                                             I put it down in a
                                                             small pure river 

                                                             I saw my paper boat
                                                             flowing in the river
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                                                        I ran with my boat
                                                        on the river's side

                                                        I saw my paper boat
                                                         it dancing with water

                                                       suddenly my boat is
                                                       crashed on a small rock
 

                                                      My boat is fell down
                                                      and I am alone

                                                      I have a little boat
                                                      a little paper boat

                                                      I love it very much 
                                                      The boat like a friend

                                                                  DINU C.M
                                                                            9.B
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ഒനവായും ജന്മദവിനകമനമ്മയവ്

                                                                                                                    അഞ്ജലവി

എ          കന്റെ കകരളയും എത്ര സുന്ദരയും. പെഴമകവാര് പെവാടെവിവവാഴവിയ ഈ കകരളയും ഇനവിയവാരവാകണയും 
ഉണര്തകപകടെണതവ്. ഇനവ് നവയുംബര് ഒനവ്, കദവതവിന്കറ സസ്വനയും നവാടെവായ കകരളതവിന്കറ 
അറുപെതവിരണവാമകത പെവിറനവാള്. ഇതവ് അറുപെതവിരണവാമകത പെവിറനവാള് ആകണങ്കേവിലുയും പെലരുയും 
ഇതവ് ഒനവാമകത പെവിറനവാളവായവാണവ് ആകഘവാഷവിക്കുനതവ്. നൂറ്റവാണ്ടുകള്കകവാടുവവില് കകരളകത 
വവിഴങ്ങവിയ ഒരു മഹെവാമവാരവി, പെരശുരവാമന് മഴകവറവിഞവ് കനടെവി എനപെറ ഞ്ഞുതരുന കകരളയും 
കകകരുത്തുയും അയുംഗബലവയും മനകരുത്തുയും ഒകതവാരുമയയും കകവാണവ് നവാമതവികന കനരവിട. 

കകരങ്ങളുയര്ന കകരളയും നവിശബ്ദമവായവി,കണ്ണുനനഞ്ഞു,കവാലവിടെറവി,കരള് തളര്ന പെകക്ഷ കകരളയും 
തകര്നവില. നമ്മുകടെ കകരളകത പുന:നവിര്മ്മവികണയും മഴ കപെയ്തു , മവാനയും കറുത്തു കകരളമവാകക 
കകവാരവിതരുത്തു മഴകവള്ളകതകവാള് മലയവാളവികണവിര് പളയജലമവായവി പെവിഞ്ചുമനങ്ങള് 
കനവാകനരവിഞ്ഞു.വവിദദവാലയങ്ങള് വവാസസ്ഥലങ്ങളവായവി. കനരവിട, കകരളയും ഒരുമവിച്ചു.പളയയും ഒരുമയവില് 
ഓടെവികയവാളവിച്ചു.മവാനയും കവളുത്തു.കകരളയും ചവിരവിച്ചു തുടെങ്ങവി.എലവാവരുയും അതവിജന്നീവനതവിനവാകയവാരുങ്ങവി.
        
        . 

   
  ഇനവികയവാരുങ്ങുന കകരളയും മറ്റുസയുംസ്ഥവാനങ്ങളവില് നവിനവ്  വദതദസ്തമവാകകട്ട. ആദദമവാറ്റയും സ്കൂളുകളവില്             
  നവിനതകനയവാകകട്ട.  കമച്ചകപട്ട  വവിദദവാഭദസസപൗകരദയും ആഴ്ചയവില് ഒരു ദവിവസകമങ്കേവിലുയും ഓകരവാരുതരുയും   
   ഓകരവാ കതകള് വന്നീതയും നടപെവിടെവിപവിക്കുക. കഹെകടെകവ് കവാസവ്റൂമുകള്  ഫലപദമവായവി വവിനവികയവാഗവിക്കുക.
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    നവകകരള സൃഷവികവായവി വവിദദവാര്ഥവികളുകടെ ആശയങ്ങള് സസ്വന്നീകരവിക്കുക വവിദദലയങ്ങള് അറവിവവികന്റ             
    കകന്ദ്രങ്ങളവാക്കുക. സ്കൂള് ഗ്രപൗണ്ടുകള് വൃതവിയവായവി സൂക്ഷവിക്കുക. പുതുകകരളതവില് ഹെരവിതകശവാഭയണവിയകട്ട     
    വവിദദവാലയപൂമുറ്റയും.

            ആശുപെത്രവികളവിലുയും മവാറ്റങ്ങള് വരുതണയും. ശുചവിതസ്വശന്നീലങ്ങള് അനവിവവാരദമവാകണയും. സസ്വകവാരദ 
ആശുപെത്രവികളുകടെ കഴതറപവ് അവസവാനവിപവികണയും.  ഏകതവാരു സവാധവാരണകവാരനുയും തവാങ്ങവാനവാവന രന്നീതവിയവില് 
പെണമവിടെപെവാടുകള് ഫലവതവാക്കുക. കഡവാക്ടര്മവാരുകടെ എണയും കൂടക.  അവരുകടെ പവര്തനങ്ങള് കവാരദക്ഷ
മമവാക്കുക. ഗവണ്കമന്റവ് ആശുപെത്രവികളുകടെ എണയും വര്ധവിപവിക്കുക. കമച്ചകപട്ട ചവികവിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

കൃതദമവായ പതവികരവാധയും ഉറപവാക്കുക. പുതുകകരളയും ആകരവാഗദപൂര്ണമവാക്കുക. 

കപെവാതുസ്ഥലങ്ങളവായ ബസവ്റ്റവാന്റവ്, കറയവില്കവകസ്റ്റഷന്, എനവിവടെങ്ങളവില് ശുചവിതസ്വയും  ഉറപവ് 
വരുത്തുക.ഇവവിടെങ്ങളവില്  കവസ്റ്റവ് ബവാസ്ക്കറ്റവ് സ്ഥവാപെവിക്കുക.കൂടെവാകത കപെവാതുകക്കൂസവ്  
സ്ഥവാപെവികക്കുക.ഇതവികനകവാള് എന്തുകകവാണ്ടുയും നലതവ് വവാഹെനങ്ങളുകടെ ഉപെകയവാഗയും കുറയക എനതവാണവ്. 
അതുവഴവി  Co

2 
ക്രമന്നീകരവികവായും.

കറഷന്കടെകള് പൂര്ണമവായയും സപൗജനദകസവനയും നടെതണയും. സമനര് ഉള്കപടുന   B. P. L കവാര്ഡയും ദരവിദ്രര് 
ഉള്കപടുന A. P. L കവാര്ഡയും കൃതദമവായവി കവര്തവിരവികണയും. കറവാഡകളവികലലവായും കവസ്റ്റവ് ബവാസ്ക്കറ്റുകള് 
സ്ഥവാപെവികണയും. സന്നീബ്ര കക്രവാസ്സുകള്  നവിര്ബനമവാകണയും , ട്രേവാഫവികവ് അയലന്റെവ് സ്ഥവാപെവിക്കുക , ട്രേവാഫവികവ് 
നവിയമങ്ങള് പെവാലവിക്കുക.

 ഇതവികലലവായും ഉപെരവിയവായവി കറവാഡരവികവില് ഉകപെക്ഷവിതരവായ വൃദജനങ്ങകളയയും കുട്ടവികകളയയും സയുംരക്ഷവിക്കുക .

എകന്റെ കകരളയും എകന്റെ അമ്മയവാണവ്. എകന്റെ അമ്മ എകന്റെ കകരളവയും. നവകകരളതവിനവായവി തകരവാത 
കരുത്തുയും ശകവിയമവായവി ഒത്തുകചരവായും.

ഇനവികയവാരു പളയയും കവകണ....... കവണ                    
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മവാതതസ്വയും

അറവികവന മൂനക്ഷരയും കകവാണ്ടുഞവാന്
അറവിയകനനമ്മതന് കസ്നേഹെയും

അമ്മയവാകണന് ജന്നീവന്കറയവാധവാരയും
നന്നീരുറവകള് കപെവാകല

വറ്റവാകതയവാകണന്കറ അമ്മതന് കസ്നേഹെയും
ഞവാനുരുവവിട്ട ഓകരവാ വവാകവിലുയും അമ്മകയന
രണക്ഷരയും പെലകപവാഴവായവ് ആവര്തവിക്കുന

അമ്മയകടെ കസ്നേഹെതവിനുപെകരയും 
എനവാണ നല്കകണകതകനനവികറവിയവില

ഇതുവകര

                                               ജുബവിന കബജു
                                               9.B
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ഓര്മ്മകള്

ഓര്മ്മകള് ഉണരുന
പുലകരവാളവി വനണയകമവാള്
ഓര്മ്മകള് കൂകടെയണരുന

മധുരവിക്കുയും ഓര്മ്മകള്
ദദഖമവായും ഓര്മ്മകള്

എലവായും എനവികവി ഇനവ് ഓര്മ്മയണവ്
എകനനകമകതനമറവിയവാത 

കവാലതവ്
 ഞവാന്പെണവ് കചയ്ത കുറുമ്പുകള്
എലവാകമനവികവ് ഓര്മ്മയണവ്
ഓര്ക്കുവവാനവായവി ജന്നീവവിതയും

വന്നീണ്ടുകമത്തുനവിതവാ എകന്റെ മുനവില്
ഓര്മ്മയകണലവായും എനവികവ്

ഓര്മ്മയണവ്

ശന്നീഭദ്ര.പെവി
9.B
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വന്നീകണടുകവായും കകരളകത
 

               ഇനവ് നകവബര് 1 കകരളപവിറവവി ദവിനയും.ഇതവണ കകരളതവിനവ് മവാധുരദയും ഏകറയവാണവ്, ഒപയും 
ചവില ചവര്പവ് രുചവികളുയും.ദരനങ്ങളുകടെയയും കവര്പെവാടെവികന്റെ വര്ഷമവാണവ് 2018ഒപയും ഒത്തുകചരലവികന്റെയയും.

                1924 കല അഥവവാ 99 കല കവള്ളകപവാകതവിനു കശഷയും 2018 കല  പളയയും നവായും കണ്ടു. 

ഒരവികലുയും കവള്ളയും കകറവില എന കരുതവിയ സ്ഥലത്തുവകര കവള്ളയും പെവാകഞതവി. കുനകള് ഇടെവിഞ്ഞു, 

കറവാഡകള് തകര്ന. വന്നീടുകള് നഷമവായവര് എത്രകയവാ. കവരവി പവിരവിഞവര് എലവായും നഷകപട്ടവര് 
അങ്ങകന എകനലവായും നഷങ്ങള് നവായും ഈ രണവ് കണ്ണുകള് കകവാണവ് കണ്ടു. 

                 ജനങ്ങളുയും സര്കവാരുയും ഒത്തുനവിനവ് നവകകരളയും പെണവിതുയര്ത്തുകയവാണവ്.മുഖദമനവിയകടെ 
സവാലറവി ചലഞവ് ഏകറ്റടുതതവ് എത്രകയവാ ലക്ഷയും കപെരവാണവ്. അതവിനര്തയും അവര്ക്കുയും ആഗ്രഹെമുണവ് 
കകരളയും പെണവിതുയര്തവാന്.

                  ഇനവി കറവാഡകളുയും വന്നീടുകളുയും പെണവിതവാല് പെവികനയയും നവായും എന്തുകചയയും .

നമ്മുകടെ അധസ്വവാനയും പെവാഴവാകവികല. അകപവാള് പളയതവിനവ് മുന്കരുതകലകനവാണയും പളയകത കനരവിടെവാന് 
പെവാകതവിലുള്ളവ നവിര്മവികണയും.

                   നവായും പളയകകടുതവില് വലഞകപവാള് മവാതഭൂമവി ദവിനപെത്രതവില് വന 
ഒരു കലഖനയും ഉണവ്.പളയകത തടെയന തരതവിലുള്ള കകട്ടവിടെയും എങ്ങകന ആയവിരവികണയും 
എനതവികനക്കുറവിച്ചവ് .അതവ് നമുകവ് നമ്മുകടെ കകരളതവില് പചരവിപവികവാന് സവാധവികണയും ന.മ്മള് 
മവാതകയവാകകണതവ് ജപവാനവികനയവാണവ്. 
അവര് വലവിയ അധസ്വവാനവികളവാണവ്. ജപവാനവില് എകപവാഴയും സുനവാമവികയവാകക വരുനവിടെമവാണവ്. പെകക്ഷ 
അവര്കതത്ര ഏശവാറവില. അതുകപെവാകലയവാകണയും നമുകവ് നമ്മുകടെ കകരളകത.  മലമുകളവില് ഫവ്ളവാറ്റവ് 
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നവിര്മവികവാന്.വന്നീടെവ് നവിര്മവിച്ചവാലുയും എനവിനവാണവ് ഒരവാള് നന്നീളമുള്ള മതവില് നവിര്മവിക്കുനതവ് ?പളയയും വന 
സമയതവ് നമുകവ് നമ്മുകടെ അയല്കവാരന് ആരവാകണനവ് അറവിയവാന് സവാധവിച്ചവില . കവാരണയും മതവിലവാണവ്.
പളയയും വനകപവാള് നമുകവ് ജവാതവിയവില,മതമവില,വവികവചനമവില .മനു ഷദന് മനുഷദകന മനസവിലവാകവാന് 
കൂടെവിയവാണവ് പകൃതവി ഈ പളയകത നമ്മുകവ് സമ്മവാനവിച്ചതവ്.
                  കദവാമ്പുകളവില് കഴവി ഞകപവാള് ഒരു ധനവികകനകനവാ പെവാവകപട്ടവകനകനവാ ഉണവായവിരു
നവില.ഏവരുയും സകനവാഷകതവാകടെ അവര്കവ് എലവാ സഹെവായങ്ങളുയും നല്കവി വവികദശത്തുനവിനവ് പെണയും 
പെറകനതവി. സ്തന്നീകയയയും പുരുഷകനയയും ഒരുകപെവാകല കവാണന കകരളമവാണവ് നമുകവ് കവണതവ്.
ബലവാല്ത്സയുംഗവയും പെന്നീഢനവയും ഇലവാത കകരളമവാണവ് നമുകവ് കവണതവ്.പുരുഷകനയയും സ്തന്നീകയയയും കപെവാകല 
ട്രേവാന്സവ്കജന്ഡറവ്കനയയും കസ്നേഹെവിക്കുന കകരളമവാണവ് നമുകവ് കവണതവ്.
                     സുസ്ഥവിര വവികസനമവാണവ് കകരളതവിനവ് കവണതവ്. കസവാവ്ളവാര് സയുംവവിധവാനമുള്ള ട്രേവാഫവികവ് 
സവിഗലുകള് ഇനവ് നമുക്കുണവ്.എനവാലുയും അതവ് ഒരവികല് കൂടെവി പുകരവാഗമവികണയും,കറവാഡകള് 4 വരവിയയും 6 

വരവിയമവാകണയും,അകപവാള് അപെകടെവയും കുറയവായും.കപെവാതുവവിദദവാലയങ്ങള് സയുംരക്ഷവികവായും കഹെകടെകവ് ആകവായും 
എലവാ കവ്ളവാസവ് മുറവികളുയും. എനവിട്ടവ് പെണയും എനവ് ആര്തവിയള്ള അണ് എയവ്ഡഡവ് സൂളുകള് തുടെച്ചവ് നന്നീകവായും.

മത്സദകതവാഴവിലവാളവികകള സയുംരക്ഷവികവായും.അവര്കവ് വന്നീടുകള് നവിര്മവികവായും.കപെവാലന്നീസവ് കസ്റ്റഷനുകള് പെണവിയവായും.

നല ടെന്നീച്ചര്മവാകര നവിയമവികവായും.എലവാവര്ക്കുയും കജവാലവി ഉറപവാകവായും.നല പെച്ചകറവികള് കൃഷവി കചയവായും.കജവ 
പെച്ചകറവികള് ആകരവാഗദവയും സയുംരക്ഷവിക്കുന.പെവികന പകൃതവികയ സയുംരക്ഷവികവായും പുഴകളുയും കവായലുകളുയും 
മവാലവിനദമുകമവാകവായും.

സമുച്ചയയും ഉണവാക്കുനതവ് നവിര്ത്തുക.സമതലതവിലുയും അത്ര കവണ. 2 ആളുകള് ഉള്ള കുടുയുംബതവിനവ് 
2നവില  വന്നീടെവ് ചുറ്റവിലുയും മതവില്. ഇതവാണവ് നമ്മുകടെ കുഴപയും. അയുംഗങ്ങള്കവ് അനുസരവിച്ചവ് കവണയും വന്നീടെവ്
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   ഇനവി ഇകതവാകക നടെപവാകവാന് നമ്മുകടെ കയവില് പെണമവില.അതവിനവ് ആദദയും എലവാവര്ക്കുയും കതവാഴവില് 
ഉറപവാകണയും.കതവാഴവിലവിനവ് വവിദദവാഭദവാസയും കവണയും കുട്ടവികള്കവ് നല വവിദദവാഭദവാസയും നല്കവായും .അവരവാകുയും 
ഭവാവവി കകരളതവികന്റെ കപെവാന്ചവിറകുകള്.കൂടുതല് ഉല്പനങ്ങള് നവ്ര്മവിച്ചവ് വവികദശകതകവ് 
കയറ്റവിയയകവായും. ഇങ്ങകന കവിടന പെണവയും പെവികന tax ഉയും നമ്മുകടെ കകരളകത പെടുത്തുയര്തവാന് 
സധവിക്കുയും.പെണതവിനവ് എനവാലുയും തടെസമുണവ്.എനവിരുനവാലുയും കകരളതവില് ജനങ്ങള് ഉള്ള 
കവാലകതവാളയും കകരളകത പെടുത്തുയര്തവാന് ഞങ്ങള് ജനയും  ശമവിക്കുയും.

                                                                                കജനവി മവികലവ
                                                                                         9 A
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ദദഖയും

എനവിനന്നീ ജന്നീവവിതയും ദദഖയുംമയമവാവകവില്
ജന്നീവവിപകനനവികന ഞവാന്?

കകവാടുയും ക്രൂരമവായവ് ഭൂവവില്
സൃഷവ്ടെവിച്ചകതനവികനന്-

ശവാപെങ്ങള്  ഞവാകനനവ് കചയ?

ഒറ്റയവിരവിക്കുകമവാള് ഒവാര്മ്മകള് ഒടുവവികലന്
ശവാനവികയ കവാര്ന തവിനകലവാ.

നശവിപവിക്കുവവാന് കവണവി വനവര്
 എനകടെ കണവികല മഴകയ വറ്റവിച്ചു.

കണന്നീരു കപെയന എനകടെ കണവികല 
രകയും കുടെവിച്ചു മനുഷദര്
ഞവാകനന്തു കചകയ്തകന്റെ 

ജന്നീവവിതയും ഇതരയും ദദഖമവായവ് തന്നീ-
രുവവാന് കവണവി?

ഞവാകനന്തുകചകയ്തകന്റെ ജന്നീവവിതയും
ഇതരയും ദദഖമവായവ് തന്നീരു-

വവാന് കവണവി?
                                                                                 നന്ദന ആര്

                                                                                           9  B



53

ജനസയുംഖദ ഒരു ശവാപെകമവാ?
ഉപെനദവാസയും

ഇനവ് സമൂഹെതവില് ഏകറ ചര്ച്ചയവാകകപട്ട ഒരു വവിഷയമവാണവ് ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ്.സമൂഹെയും ഈ 
വവി ഷയതവിനവ് ഏകറ പവാധവാനദയും നല്കുനണവ്.ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ്  എന വവിഷയകത 
ആസ്പദമവാകവി ചര്ച്ചകള്,സയുംവവാദങ്ങള് എനവിവ ഇനവ് ഈ കലവാകത്തുടെനന്നീളയും തകൃതവിയവായവ് നടെക്കുന. 

ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ് രവാഷ്ട്രതവികന്റെ വളര്ച്ചയവ് ഉപെകവാരപദകമവാ അലകയവാ?

                 കലവാകത്തുടെനന്നീളയും 700 കകവാടെവി ജനങ്ങളവാണള്ളതവ്.അതവില് ഏറ്റവയും കൂടുതല് 
കചനയവിലവാണവ്.ജനസയുംഖദനവിരകവില് രണവായുംസ്ഥവാനമവാണവ് നമ്മുകടെ രവാജദമവായ ഇനദയവ്. എനവാല് 
ഇനദയയും കചനയയും തമ്മവില് വദതദവാസമുണവ്.കചന ഒരു വവിസ്തൃതമവായ രവാജദമവാണവ്. എനവാല് ഇനദ 
കചനകയയയും മറ്റു പെല രവാജദങ്ങകളയയും അകപെക്ഷവിച്ചവ് കചറുതവാണവ്.എങ്കേവിലുയും ഇനദയവികല ജനസയുംഖദ 
കചനകയവാടെടുത്തുതകന.

                ജനസയുംഖദ ഒരു ശവാപെമവാകണവാ?ഒരവികലുമല.പെകക്ഷ,ജനസയുംഖദ ഒരു പെരവിധവിയവില് 
കവവിയകമവാള് അതവ് രവാഷ്ട്രതവികന്റെ നവിലനവില്പവികന ബവാധവിക്കുയും.പകതദകവിച്ചവ് വവിസ്തൃതമലവാത 
ഇനദകയകപവാലയള്ള രവാഷ്ട്രങ്ങകള.ജനസയുംഖദ കൂടുകമവാള് രവാജദയും സവാമതവികമവായവി ഉയര്ച്ച 
കനടുകമങ്കേവിലുയും ഇത്രയയും ആളുകള്ക്കുള്ള സപൗകരദങ്ങള് രവാജദയും കചയ്തുകകവാടുകകണതുണവ്.
ജനസയുംഖദകൂടുകമവാള് പെലപശ്നങ്ങളുമുണവാകുന.ജനസയുംഖദ മലവിനന്നീകരണതവികന്റെ കതവാതവ് 
ഉയര്ത്തുന.ഇത്രയയും കപെര് ഉപെകയവാഗവിക്കുന വസ്തുകള് വലവികച്ചറവിയകമവാള് അതവ് കൂടുതല് 
പശ്നങ്ങളവികലകവാണവ് നന്നീങ്ങുനതവ്.ഒരു നവാട്ടവില് ഒരുപെവാടെവ് ആളുകള് വനവ് തവാമസവിക്കുകമവാള് അവവികടെ 
വന്നീടുകളുകടെ എണയും ക്രമവാതന്നീതമവായവ് ഉയരുന. ഇതരതവില് വന്നീടുകളുകടെ എണതവിലുണവാകുന 
ഉയര്ച്ച പെരവിസരമലവിനന്നീകരണതവിനുയും അതവിനുപെരവിയവായവ് കരവാഗസവാധദതയയും കൂടന
ുു.സ്ഥലപെരവിമവിതവി മൂലയും കകട്ടവിടെങ്ങള് നവിര്മക്കുകമവാള് പെവാലവികകണ അടെവിസ്ഥവാന മവാനദണ്ഡങ്ങള് 
പെവാലവികകപടുനവില. അടെവിസ്ഥവാന സപൗകരദങ്ങള് കപെവാലുയും കൃതദമവാകുനവില.
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   ഇതരതവില് ജനസയുംഖദ കുടുകമവാള് ആളുകള് ഉപെകയവാഗവിക്കുന വസ്തുകളുകടെ എണയും കൂടുയും 
,എനവാല് ഇതുയും ഒരു വവിധയും ക്രമന്നീകരവികവായും.പെകക്ഷ, ഈ ക്രമന്നീകരണതവിനുള്ള ഒരു പെരവിമവിതവിയവാണവ് 
അണകുടുയുംബങ്ങളവായള്ള തവാമസയും. ഇകതലവായും പെരവിഹെരവിച്ചവാല് ജനസയുംഖദവാവര്ദനവണവാക്കുന 
ആഘവാതങ്ങള് കുറയവായും.ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ് കുറയവാന് കചന കകണതവിയ മവാര്ഗമവാണവ് ഒരു 
കുടുയുംബതവില് ഒരുകുട്ടവി എന രന്നീതവി.കൃതദമവായ ഒരു കുടുയുംബവാസൂത്രണയും ക്രമവാതന്നീതമവായ 
ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ് തടെയയും.ജനസയുംഖദവാവര്ദനവവ് രവാജദതവിന്കറ പുകരവാഗതവികവാവശദമവായ 
സവാമതവികസഹെവായയും നല്കുകമങ്കേവിലുയും ഇനകത ജനങ്ങളുകടെ ജന്നീവവിതരന്നീതവി രവാജദഭരണകത 
അകലങ്കേവില് ആവവാസവദവസ്ഥകയ തവാറുമവാറവാക്കുയും.

                                                          
                                                                              മവാളവവിക കജ. പെവി
                                                                                                   9.A
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കുടുയുംബയും          
കസ്നേഹെയും പെകരുകനവാരമ്മയകണനവികവ്
 സയുംരക്ഷണയും നല്കുമഛനുകണനവികവ് 
കലഹെവിക്കുവവാനുയും കസ്നേഹെവിക്കുവവാനുയും 
കചച്ചവിയയും ഉകണനവികവ് 
ഇവരവാകുന  എകന്റെ കുടുയുംബയും 
കദവമവായവിതന്നീരുകനനവികകകന്റെ അമ്മയയും അഛനുയും 
അമലയും തകനന്  കുടുയുംബകമനവികവ്
ഈ  പുണദന ദവിയവില് നന്നീനവിത്തുടെവിക്കുവവാന്-

മല്സദ ങ്ങകളകപവാകല       ഞവാനുമുണവ്
കവള്ളരവിപവാകള് പെറക്കുനവികനകന്റെ മുമവില്
           ഞങ്ങള് വവിതറുന കനന്മണവി കകവാത്തുവവാന്-

കവള്ളരവിപവാകകളത്തുന ഇനവ്
ഈ പുണദനദവിയവില് നന്നീനവിത്തുടെവിയവവാന്
അടുത ജന്മകമനവികവ് ഭവാഗദമുണവാകുകമവാ?

                                                                           ആരതവി വവി . പെവി
                                                                                     9 B
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മവാതവാവവ്

എനവാണവ് അമ്മ? ആരവാണവ് അമ്മ?

അമ്മ ഇലവായവിരുകനകങ്കേല് നമുകവ് ഇനവ് ഈ കലവാകകത കവാണവാന് സവാധവികവിലവായവിരുന .

മരണതവികന്റെ പെടെവി വകര കചനവിട്ടവാണവ് ഒവാകരവാ അമ്മയയും തകന്റെ കുഞവിനവ് ജന്മയും നല്കുനതവ്.ഒകരവാ 
കുഞവികനയയും കസ്നേഹെവിച്ചുയും ലവാളവിച്ചുയും കനകഞവാടെവ് കചര്തവാണവ് അമ്മ വളര്ത്തുനതവ്.അമ്മയകടെ 
കനഞവികല ചൂകടെറ്റവാണവ് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉറങ്ങുനതവ് കപെവാലുയും.അമ്മ വളര്ത്തുനതവികന്റെ ഗുണങ്ങള് മരണയും 
വകര മകളവില് കവാണകയയും കചയയും.കലവാകതവില് ഏറ്റവയും കൂടുതല് നകമ്മ കസ്നേഹെവിക്കുനതവ് 
അമ്മയവാണവ്.ആ കസ്നേഹെയും വവിലമതവികവാനവാവവാതതവാണവ്.എത്ര വവിലകകവാടുതവാലുയും അതവ് മതവിയവാകുയയും 
ഇല.അമ്മ ഒരു സസ്വര്ഗമവാണവ്.ആ സസ്വര്ഗതവില് ജന്നീവവിക്കുക എനതവ് നമ്മുകടെ ഭവാഗദമവാണവ്.ആ ഭവാഗദയും 
നഷവ്ടെകപടകപെവായ ഒരുപെവാടെവ് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇനയും ഈ കലവാകതവ് ഉണവ്.അവര്കവ് മവാത്രകമ 
അമ്മയവിലവാതതവികന്റെ കവദന മനസവിലവാകൂ.അതവിനവാല് നവായും നമുകവ് കവിട്ടവിയ അമ്മ എന സപൗഭവാഗദകത 
നഷവ്കപടുതവാകത സയുംരക്ഷവിക്കുക.

 കഗവാപെവിക എയും
                                                                                                                                             9 B
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മഴ

കര്കവിടെക മവാസതവികല സനദവാ-

സമയതവ്, എന്വവാതവില്കല് 
വന മുടയും സുന്ദരമവായ മഴകയ.

എനവിനന്നീ നവിനകവിത്ര വദ-
കുലത,ചന്ദകമറവിയ നവിനകവിത്ര 

സപൗന്ദരദ പെവിണകയും.

തകര്ത്തു കപെയന നന്നീ എകപവാഴയും 
എകന്റ യവാത്രകള് മുടെകവാറുണവ് 
എനവാലുയും നവിന് വരവവ് എനവികവ് 

ആനന്ദമവാണവ്,നന്നീ കരയകമവാള് എ-

ലവാവരുയും സകനവാഷവിക്കുന,

നവികന്റ മപൗനയും      ഞങ്ങകള സങ്കേ-

ടെതവിലവാക്കുന .
എകന നവിനകവിത്ര പെരവിഭവയും

എന് സുന്ദര മഴകയ.  

                                   അപെര്ണ .കക
                                                      9 B 
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MR   FINGERTIPS

In the 19th century ,a man called sir Francis  Galton   discovered that everyone in the world has 
a unique setof fingerprints. No two people have the same patterns of line and these patterns 
never change throughout our lives. Today we are all familiar with the use of fingerprinting.
It is a very important aid in fighting crime. But not many people know that it was in India  that 
fingerprint were first used for catching criminals. This method was first developed in the 1890s 
by an Englishman. He was Edward henry, an inspector general of the Indian police.
Before henry's discovery, the characteristics of criminals were registered using a different 
system developed by the Frenchman, Alphonse Bertillon. According to Bertillon's method, the 
criminal's arms and legs were  measured and the figures were recorded. Photographs of the 
criminals were taken from the front and sides. Edward Henry became interested in fingerprints. 
He instructed his police officers to take impressions of criminals' left thumbs. He believed that 
as most people are right-handed the ridges on the left thumb would be less worn. They would, 
therefore, be sharper and would show up more clearly in a photograph. It would then easier 
to read the fingerprint. Henry then went on to invent a system based on the pattern of prints 
that was adopted in India.His revolutionary ideas attracted interest. He went back to england 
and in 1901 he was put in charge of the criminal investigation department at Scotland yard. 
There he set up the first fingerprint branch. Within six months of its establishment, the branch 
had more than a hundred  successful identifications.Henry later became commissioner of the 
metropolitan police. He retired in 1918, but he was always known as ' Mr fingertips'.
                                                                                       
                                                                                                   Muhammed Shahul.C
                                                                                                                9.B 
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കവനല്

   കരയന കപെണവികന്റ                 
കണവികല കണന്നീരുകപെവാലുയും വറ്റവി........

മണവില് കകവാത്തുനവകന്റ
കനറ്റവിയവികല വവിയര്പ്പു കപെവാലുയും വറ്റവി

പൂവവികല കതനുയും കവായവികല നന്നീരുയും 
ഇലയവികല നനവയും വറ്റവികപെവായവി

നവാടെവാകക വറ്റവി വരണ്ടു
പകൃതവിയവാകക തല കുനവിച്ചു 

കവനകല............

നന്നീ ജയവിച്ചു കകവാണവിരവിക്കുന...

                                               
                                                            അസ്നേ ഖലന്നീല് .കക

                                                                      9 A
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ممى   عع ما مأل منا ما

 
ةة          مر ققى مف ةة مر عس أ مك منا هه ةر قغى مص ةت عى مب ةة مى عر ق قفى من قفى. مممممممكا        

منة     محا عر عمف ما مه هم عس قا ةة مر قغى مص ةهت ت ق عنــ قب قت عىــ عالب مذا هس.مه قل عج مت
مها   .  قت ـ عـى بــــ مم مما أ ةم ـ عـو مىـــ .

مفال     عط مال ع  هت عو مص ممع عس هطهطىور.                      مت وال قار مه عألز و قة قبىع مطط عم ل عن مع عم هه مع مم هم مطل مك مت مت مى قه مو تنا ما عحى أ

مها.    عى مد قل موا م  مرى مى ممان مع قم مط قس ططا ة مطن  مال
ةر                     هنو مها عى من عى مع قل مس عى مل ممى عع ما مها مطن ما قل مها مل قطع مت عس مت أل عن قك ممل مو   

. ممى         عع ما عنقت ما ممم  هقوهل مى مو هح مز عم مى عقةتمو مو مطل هكــ هر مخ عـسـ مىـــ ةر مجا ـا مـه ممملـــ  
ممى       عع ما قت عن ا تدا طى ق مج هس هر عد مت عن ما هع قطى مت عس مت  أل
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എകന്റെ  നവാടെവ്
മകരമവാസതവികല മഞവില് പൂക്കുന 
പൂകകള സപൗന്ദരദയും നുകരവാന് എന്തു ഭയുംഗവി!
കലപെവില ശബ്ദമവായവി ഉറകമുണര്ത്തുന കവിളവികകള കവാണവവാന് എന്തുഭയുംഗവി
കുനയും നവിരകളുയും വയലുകളുമുള്ള സുന്ദരമവാകണകന്റെ കകവാച്ചു ഗ്രവാമയും
ഇടെവഴവികള് തവാണ്ടുന കവാല്നടെയയും
മകണണ വവിളകവിന് കവളവിച്ചവമവായവി
നവിദ്രയണര്ന ഞവാന് കനകര നടെന
ആ കകവാച്ചു പുഴയകടെ തന്നീരങ്ങളവില്
മകരമവാസതവികന്റെ മഞവിന് മുത്തുകള്
തഴകവിയണര്തവിയ പുല്നവാമ്പുകള്
പെവാട്ടവികന്റെ തവാളതവില് ഞവാറുപെറവിക്കുന
കപെണവിന് കൂട്ടങ്ങളുണകലവാ വയലുകളവില്
കകവായ്ത്തുപെവാട്ടവികന്റെ തവാളതവില് അറവിയവാകത
ഞവാനുയും ലയവിച്ചു കപെവായവി.
പെളളവിക്കൂടെതവിന് അവധവികള് വനവാല്
കുട്ടവികകളത്തുയും വയലുകളവില്
കുട്ടവികള് ഒനവായവി നവിരന
ഗ്രമതവിന് സപൗന്ദരദയും വവിരവിഞ്ഞുതുമവികയ പെവിടെവിച്ചതുയും കചളവിയവില് കളവിച്ചതുയും
എനയും ഒകരവാര്മയവായവി മവാറവിയകലവാ
പുളവിയയും മവാങ്ങയയും  പെങ്കേവിടതവിനതുയും 
ബവാലദകവാലതവികന്റെ ഓര്മ്മകള്തകന
കുനകല മരമവില പെവാടെങ്ങളവികലനവ് 
ഉഴതുമറവിയവില പെവാടമവില.
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ഗ്രവാമതവില് കഎശസ്വരദ ദന്നീപെമവായവ് നവിന
ബവാലവിക ബവാലന്മവാര് എങ്ങുമവില
കവാലവികള് നവില്ക്കുയും കതവാഴത്തുകള് 
കപെവാലുമവികനവാലയവില് അകശഷമവില
കര്ഷകപെവാട്ടവില കര്ഷകകരയവില
എകനവാരന്നീ ദര്വവിധവി കലവാകനവാഥവാ....

കവദദ്യുതവി ഉണവിനവ് കകബവിളുയും കഫവാണയും
കുട്ടവികഫവാണവികന്റെ ടെവാറുകളുയും
സപൗഭവാഗദമവിങ്ങകന കചര്നനവിനവിടുയും 
എകന ഇനവാര്ക്കുയും സമയമവില.

എകന ഇനവാര്ക്കുയും സമയമവില.....

എകന ... ഇനവാര്ക്കുയും സമയമവില.                                 കഗവാപെവിക എയും 9 B
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അമ്മ

അമ്മ എനവികകവാരു പെവാ  ഠമവാണവ്.
അമ്മ എനവികകനയും സസ്വനമവാണവ്.

അമ്മതന് നവിഴലുകള് എകനനമവായവ്
എനകടെ         കന             ഞവില് നവിനലതള്ളവിടുയും

ഒരുനവാള്  മവാവവില് ചുവട്ടവില് കളവിക്കുകമവാള് 
എവവികടെ നവികനകങ്ങവാ അലറവിടുന.

     ഞവാനന  കചനങ്ങു കനവാകവിയകപവാള്
വന്നീട്ടവിലവായവ് ആള്ക്കൂട്ടകമവാത്തുകചര്ന.

 അലമുറയവിട  കര  ഞവിടുന    
എനകടെ അചഛനുയും കചച്ചവിമവാരുയും .
 ഒനമറവിയവാകത   ഞവാനവിരുനകപവാള്

 പെവികനകയനമ്മകയ കണതവില
 ഭവിതവിയവില് ചവിത്രങ്ങള് തൂങ്ങവിനവിന

  അന ഞവാനങ്ങു കര ഞ്ഞുകപെവായവി
  പെവികനകയനമ്മകയവാരു സസ്വപ്നമവായവി.

       
                                                                                നന്ദന.ആര്

                                                                                    9.B
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മവാറുന കവാലതവിനവ് ഒരു മവാറ്റയും 
  ഇനകത കവാലതവ് പവാസ്റ്റവികവ് ഉപെകയവാഗയും അനുദവിനയും വര്ധവിച്ചു വരവികയവാണവ്. നവായും നവികതദന 

ഉപെകയവാഗവിക്കുന   വസ്തുകകളലവായും പവാസ്റ്റവികവ് കകവാണവാണവ് നവിര്മവിച്ചവിരവിക്കുനതവ്. നമുകറവിയവായും പവാസ്റ്റവികവ് മണവില് 

ലയവിച്ചു     കചരവികലനയും , പവാസ്റ്റവികവ് ഉപെകയവാഗയും കവാന്സര് കപെവാലുള്ള ആകരവാഗദ പശ്നങ്ങള് ഉണവാക്കുകമനയും , 
പുനരുപെകയവാഗവികവാന് പെറ്റവാത പവാസ്റ്റവികവ് പകൃതവിയവില് , മണവില് അടെവി  ഞ്ഞു കൂടുനതു മൂലയും മഴകവള്ളയും 

മണവികലകവ്  ഇറങ്ങവാകത വരവികയയും,വരള്ച്ച,ജലദപൗര്ലഭദയും എനവിവ ഉണവാകുന. പെണകത 

കവാലതവ് മന്നീന് വവാങ്ങുനതവ്  കതകവിന് ഇല ഉപെകയവാഗവിച്ചവായവിരുന , കവള്ളയും കുടെവിച്ചവിരുനതവ് സ്റ്റന്നീല്   

ഗവാസവിലവായവിരുന .പെകക്ഷ ഇനവ് അതവികനലവായും  പവാസ്റ്റവികവ് വസ്തുകളവാണവ് ഉപെകയവാഗവിക്കുനതവ് .
             നമ്മള് ഇനവ് ഉപെകയവാഗവിക്കുനതവ് പവാസ്റ്റവികവ് കബവാള് കപെന് ആണവ് .ഈ കബവാള് കപെനവിനവ് പെകരയും 

മഷവി കപെന ഉപെകയവാഗവിക്കുനതവ് വഴവി നമുകവ് പവാസ്റ്റവികവ് ഉപെകയവാഗയും സവ് കൂളവില് പെരമവാവധവി കുറയവാന് കഴവിയയും .
                 ഇതവ് സമൂഹെതവിനവ്  ഒരു പുതവിയ  തുടെകയും.

                                                                                          അഗ്രന്.ടെവി.എയും
                                                                                                                   9.B
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MY LITTLE PRINCESS
                                      

Oh!my little princess
 Your are very beautiful
  Your smile like a pearl

and Your dress is very nice
                            

  I love you so much
   I love your blue eyes

  Your curly hair like a bird's nest
  Your dance is very well

 Could you please come with me
  to shining in the world

  You are the sign of peace 
  I love you my princess

  ********
                                                                              9.B

                                                                        STUDENTS
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കപെമവാരവി
വന്നീടമുറ്റകത ഉമ്മറതവിണയവി-

ലവിരുന കകവാണവ് മുതശവി കചവാദവിച്ചു.

എകന ഇനവിയയും ഇപൗ മഴ വരവാത്തു.

മുറ്റകതവാടെവി കളവിക്കുന ഉണവി പെറ    ഞ്ഞു
ചൂടെവ് സഹെവിക വയവാ

അടുകളയവില് നവിനമ്മ പെവിറുപെവിറുത്തു
കുടെവികവാന് കതളവിനന്നീരവില

 അകനരയും ബവാല്കണവിയവിലവിരുന
കകവാണവ്  ഞവാന് പെറ ഞ്ഞു,

ഇതവാണകമ്മ ... നക്യൂജനകറഷന്
വരുനതുയും കപെവാകുനതുമറവിയവികലനവാലുയും

കപെരവിനു കപെയ്തവിട കപെവാകുയും
അമ്മ അടുകളയവില് നവികനതവി

കനവാകവികകവാണവ് പെറഞ്ഞു
ഇപൗ കപെമവാരവികയവാന തകര്ത്തു കപെയ്തവിരുകനങ്കേവില്.

അകപവാള് ഉണവിയയും മുതശവിയയും
ഒപയും പെറഞ്ഞു ഇതവാണവ് നക്യൂജനകറഷന് കപെമവാരവി

                                                                                  അനുശവി .കക
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ബവാലദതവികല ഓര്മ്മകള്
                

ഏകതവാ വഴവിതവാരയവില് പൂമുഖയും കവാണവാത സസ്വപ്നങ്ങളവായവ്
മവായമന്നീ പൂകള്

പെടെരുമന്നീ സവാന്ദ്രമവായും ചവിറകടെവികള്
ഉണരുമന്നീ പെക്ഷവികള്

പുതു തുടെകമവായവ് അലയന കപെവാകനവാളങ്ങള്
കവാറ്റവിന് ഗനതവിലവാഴവ് ന കപെവായവി ഈ മഴത്തുള്ളവികള്

അറവിവവികന്റ നവാളമവായവ് നന്നീലവാകവാശമവായവ്
പു ഞവിരവി തൂകുന പൂമലരുയും

ജനലഴവിയവികല സപൗഹൃദ ജന്നീവവിതവയും
ഉള്ളവികന്റ ഉള്ളവികല ദദഖതവിന് കവര്പവാടെവിന്

അലയന മപൗനതവിന് കണ്ണുകളുയും
ഓടെവികയതവി ഓടെവികയതന്നീ ഇപൗ ബവാലദതവില്

കകണവാരു മവായവാജവാലയും
വന്നീണ്ടുയും കവാണയും നവായും വന്നീണ്ടുയും കവാണയും നവായും

ഓര്മ്മകകളവാകടെ തവാമരപൂവവായവി
കകണവാരു നവാളവികല ആനന്ദരവാവവില്

തൂമലര് വന്നീശവിയന്നീ കനവാമരങ്ങള്
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കനവാവവിന് കചവാരവിഞവ് ഓര്മ്മകളുയും സസ്വപെനങ്ങളുയും
തവിരവികക വരുകനവാരു ബവാലദ കവാലയും
ഓര്ക്കുന നവായും ആ ബവാലദ കവാലയും

ഓര്ക്കുന നവായും ആ ബവാലദ കവാലയും    

                                                              ശന്നീഭദ്ര .പെവി
                                                                           9 B
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മവാത ഭവാഷമവാത ഭവാഷ
                                                                                                                                                                      

      
നകമ്മ ഉണര്ത്തുകനവാരന്നീ ഭവാഷനകമ്മ ഉണര്ത്തുകനവാരന്നീ ഭവാഷ

മവാതഭവാഷമവാതഭവാഷ..
മലയവാളഭവാഷതന് കഎശസ്വരദയുംമലയവാളഭവാഷതന് കഎശസ്വരദയും

മവാറവില് ചവാര്തവിയന്നീ മലയവാളവികള്മവാറവില് ചവാര്തവിയന്നീ മലയവാളവികള് ..

മലയവാളമവാകണകന്റ മവാതഭവാഷമലയവാളമവാകണകന്റ മവാതഭവാഷ
അമ്മകയകനഴതുകനവാരന്നീ ഭവാഷ മവാതഭവാഷഅമ്മകയകനഴതുകനവാരന്നീ ഭവാഷ മവാതഭവാഷ

ആദദവാക്ഷരയും കചവാലവി പെഠവിക്കുന ഭവാഷമവാതഭവാഷആദദവാക്ഷരയും കചവാലവി പെഠവിക്കുന ഭവാഷമവാതഭവാഷ

അച്ചടെവി ഭവാഷതന് മലയവാളയുംഅച്ചടെവി ഭവാഷതന് മലയവാളയും

        നകമ്മ ഉണര്ത്തുകനവാരന്നീ ഭവാഷ മവാതഭവാഷനകമ്മ ഉണര്ത്തുകനവാരന്നീ ഭവാഷ മവാതഭവാഷ ..

                                                                                                          ഹെരവികൃഷ്ണ ശവിവരവാമന്ഹെരവികൃഷ്ണ ശവിവരവാമന്
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70

THANK YOU
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