
നനിറ നനിലലാവവ

ഗവ  .  എചവ  .  എസവ  .  എസവ കുളത്തൂര് സ്കൂളനിലല ലനിറനില് കകൈറവസവ കുടനികൈള് 
തയലാറലാകനിയ  ഡനിജനിറല്   മലാഗസനിന



സനന്ദേശശ
ലനിറനില് കകൈറവസവ കുടനികൈള് ഒരു ഡനിജനിറല് മലാഗസനിന

തയലാറലാക്കുന്നു എന്നറനിഞ്ഞതനില് വളലരെ സനനലാഷമുണവ. ഈ
സശരെശഭതനിനവ എലലാവനിധ ഭലാവുകൈങ്ങളശ നനരുന്നു.

ലഹെഡനിസ്ട്രസവ
ശശ്രീമതനി. സുലതകുമലാരെനി എസവ



ഗവ  .  എചവ  .  എസവ  .  എസവ കുളത്തൂര്



ലനിറനില് കകൈറവസവ



ലനിറനില് കകൈറവസവ പ്രവര്തനങ്ങള്
ഗലാഫനികവ

അനനിനമഷന
മലയലാളശ കൈമമ്പ്യൂടനിങവ

ഇന്റര്ലനറവ
സലാചവ

ലമലാകബൈല് ആപവ
കപൈതണ

ഇലനകലാണനികവ
നറലാനബൈലാടനികവ

ഹെലാര് ഡവ ലവയര്











എസവ  .  പൈനി  .  സനി ഉതവഘലാടനശ



ലഹെരെനി വനിരുദ്ധ പ്രതനിജ



ലഹെരെനി വനിരുദ്ധ നബൈലാധവല്കരെണശ



സ്കൂളനിലല പൂര്വ്വ വനിദദലാര്ഥനിയലായ ശശ്രീ  .   സുധലാകൈരെന
കുടനികൈള്കലായനി നടത്തുന്ന പ്രനശലാതരെനി

എലലാ ദനിവസവുശ രെലാവനിലല സ്കൂളനിലലതനി സ്കൂളനിലനക്കുറനിചശ
ശശ്രീനലാരെലായണഗുരുവനിലനക്കുറനിചശ കുടനികൈള്കവ അറനിവവ നല്കുന്നു. ആ

അറനിവുകൈലള ആധലാരെമലാകനിയുള്ള പ്രനശലാതരെനിയനില് വനിജയനികൈളലാകുന്നവര്കവ
3000 രൂപൈ പൈലാരെനിനതലാഷനികൈവുശ നല്കുന്നു.



ഉള്ളടകശ
കൈവനിത-----മനനലാഹെരെ രെലാതനി

    പൂമലാറ

               അനമ്മേ പ്രകൃതനി

            കൈഥ --- നസ്നേഹെ ബൈന്ധങ്ങള്
              കൈവനിത---നവദനനികലാതവര് 

             ജശ്രീവധലാരെ
യയാതയാവവിവരണണ-----മയാജവികക പലാനറവ

കൈവനിത ----ജശ്രീവന പവിനവിട്ട വഴവികൾ



മനനലാഹെരെ രെലാതനി

ഇരുണ്ടു കകിടക്കുന്ന വവാനതകില
മുല്ല പൂത്തു നകിലക്കുന്നുവവവാ

അതകിനകിടയകില നകിലവാവവ് പരത്തുന്ന ചന്ദ്രന
എനനവാരു ഭഭംഗകി, എനനവാരു മവനവാഹവാരകിത

ഇനകി ഒന്നുഭം വവണ
മറകവാന കഴകിയവാത കവാഴ

പ്രകൃതകിയുനട നവളകിചഭം
ജജീവകിതനത ചുറകി നന്മ പകരുന്നവപവാനല

സസ്വപ്നമവാവണവാ....

അവകിശസ്വസനജീയഭം... ഈപ്രപഞ്ചതകിനന്റെ ഭഭംഗകി
ഈ കവാഴകള് കവാണവാനനനകിക്കു ഭവാഗഗഭം കകിടകിയവല്ലവാ

നനകി...ദദൈവവമ നനകി...

ജകിതകിന ചന്ദ്രന
VII



പൂമവാറ
ഇലകളകില ജന്മഭം ഉണരുന്ന ശലഭവമ
നകിനന്റെ ഭഭംഗകി സര്വജജീവജവാലങ്ങളഭം

ആസസ്വദൈകിക്കുന്നു
വര്ണചകിറകുള്ള പൂമവാവറ

പൂകളകില നകിന്നുഭം വതന നുകരുഭം
നകിനന്റെ ചകിറകകില സൂരഗന പ്രകവാശഭം

നചവാരകിയുവമവാള്
നകിനന്റെ ചനഭം എത്ര കൂടുന്നു

ഭൂമകികജീ ആനനഭം കവാഴ വയഭം
നകിനകവ് അലവായുസവാനണന്ന കവാരഗവമവാര്ക്കുവമവാള്

നകിനന്ന വകിധകിവകിഴുങ്ങവാറവാകുവമവാഴുഭം
എത്ര ഉല്ലവാസമവായകി നജീ പറക്കുന്നു

ശലഭവമ ശലഭവമ
ഈ ഭൂമകിയകില നജീ വജീണ്ടുഭം ഉണര്നന്നണജീക്കുക

ആദൈകിതവ്
VII



അനമ്മേ പ്രകൃതനി

അവമ്മേ പ്രകൃതകി നജീയവാനണനന്റെ ജജീവന
നകിന്നകില തുടങ്ങുന്നു ജജീവകിതയവാത്ര

ഞവാനനവാന്നു തളര്ന്നവാല നജീ തണവലകുഭം
ഞവാനനവാന്നു വകിശന്നവാല നജീ വകിശപ്പടക്കുഭം

ഞവാനനവാന്നു പകിടചവാല നജീ കവാറവാകുഭം
പ്രകൃതകിനയവാരു പവാഠശവാല

എല്ലവാഭം പഠകിപ്പകിക്കുഭം പവാഠശവാല
നകിനന്ന നകവാല്ലുന്ന മകള്

എന്നു പഠകിക്കുഭം നന്മതന പവാഠഭം

സുജകിഷ സുവര ഷവ്
V



നസ്നേഹെ ബൈന്ധങ്ങള്

അപ്പുവകിനന്റെ വജീടകിനല കുതകിരകവാരനവായകിരുന്നു വകവായസന. അപ്പുവകിനന്റെ 
വജീടകില കവാറു വവാങ്ങകിയവപ്പവാള് വകവായസനന വവണവാതവായകി. വപവാകവാന 
വനരഭം വകവായസന സങ്കടവതവാനട അപ്പുവകിവനവാടവ് പറഞ. "അപ്പു വളര്ന്നവ്
 വഡവാക്ടറവാകുവമവാള് എനന്റെ മകനന ദഡ്രൈവറവാകണഭം.”

വര്ഷങ്ങള് കടന്നുവപവായകി. നമഡകികലവകവാവളജവ് അഡകിഷന 
ദൈകിവസഭം. എവകിനട വനവാകകിയവാലഭം ആള്ക്കൂടഭം. അവകിനട മകികച 
വകിജയവതവാനട അഡകിഷന വനടകിയ രണ്ടുകുടകികള്. അപ്പുവഭം കുഞവാലവഭം.

ആ  രണ്ടുകുടകികളവായകിരുന്നുഅന്നനത വവാര്തകളകില നകിറഞ നകിന്നതവ്. 
അവകിനട കകിഞവാല പറഞതവ് ഇങ്ങനനയവായകിരുന്നു. “എനന്റെ അച്ഛന 
എവന്നവാടവ് പറഞതവ്  നജീ പണമകില്ലവാതവനന്റെ മകനവാണവ്.അതുനകവാണവ്
നകിനകവായകി ഞവാനനവാരു വജവാലകി ഏര്നപ്പടുതകിയകിട്ടുണവ്. അന്നവ് ഞവാന 
പറഞ. അച്ഛവാ ഞവാന കഷ്ടനപ്പട്ടു പഠകിക്കുഭം. എന്നവാല പവാവനപ്പട 
കുടകികള്കവ് ഒരു പ്രവചവാദൈനമവാവഭം. അച്ഛന തനന്നയവല്ല  പറയുന്നതവ് 
മറ്റുള്ളവര്കവ് നല്ലതു വരുതണനമന്നവ്. ആ അച്ഛനന്റെ മകനവാണു ഞവാന. 
അന്നവ് ഞവാന ആ വജവാലകിക്കു വപവായകിരുനന്നങ്കകില ഇന്നവ് ഞവാന ഈ 
നകിലയകിനലതകില്ലവായകിരുന്ന. അന്നു മുതല അപ്പുവഭം കുഞവാലവഭം 
കൂട്ടുകവാരവായകി.



പഠകിച്ചുകഴകിഞവപ്പവാവഴക്കുഭം അവര് പകിരകിയവാത ചങ്ങവാതകിമവാരവായകി. 
പരജീക്ഷ കഴകിഞ ദൈകിവസഭംകുഞവാല പറഞ. “നമ്മേള് ഇനകി ചകിലവപ്പവാള് 
കനണന്നു വരകില്ല നജീ എനന്റെ വജീടവ് കണകിടകില്ലവല്ലവാ " "ശരകി  ഇന്നവ് നമുകവ് 
നകിനന്റെ വജീടകിവലക്കു വപവാകവാഭം " അപ്പു പറഞ  അവര് കുഞവാലവകിനന്റെ 
വജീടകിനലതകി . ഓല വമഞ ഒരു നകവാച്ചു വജീടവ്. അതകിനകത്തു ഒരു 
മനുഷഗന ഇരകിക്കുന്നു. കുഞവാലവ് പറഞ . അതവാനണനന്റെ അച്ഛന. 

അയവാള് മുഖമുയര്തകി. അപ്പുവകിനന്റെ നതവാണയകില നകിന്നവ് ഇടറകിയ ഒരു 
ശബ്ദമുയര്ന്നു വകവായസന അയവാളനട ചുണ്ടുകള് മനകിച്ചു അപ്പു എത്രനവാള് 
കഴകിഞവാലഭം പരകിശുദ്ധമവായ വസ്നേഹ ബന്ധങ്ങള് മവായകില്ല "

കൃഷ്ണജകിതവ്
V



നവദനനികലാതവര് 
പുഴ കരഞകില്ല 

മറുകജീറകിരക്തമൂറകിനയടുതവപ്പവാഴുഭം 
ജലനമവാഴകിഞ മണലതകിടയവായവപ്പവാഴുഭം 

പുഴ കരഞകില്ല 
മല വകിതുമകിയകില്ല 

കൂറന വലവാഹദകകള് കഷണങ്ങളവാകകി 
വവാരകിക്കൂടകി യവപ്പവാഴുഭം 

മല വകിതുമകിയകില്ല 
മരഭം വതങ്ങകിയകില്ല 

കൂനടപ്പകിറന്നവര് ഓവരവാരുതരവായകി 
ഒന്നകിനുവമനലവാന്നവായകി മരകിച്ചു നകിരന്നു 

കകിടന്നവപ്പവാഴുഭം മരഭം വതങ്ങകിയകില്ല 
കകിളകി പവാടവാതകിരുന്നകില്ല 

കവാറതവാടുന്ന കൂടകിനുള്ളകില 
കുഞങ്ങള് വകിശന്നു കവാറുവമവാഴുഭം 
മൂടവ് ദ്രവകിച മരതകിനനകവാമകില 

ഇനകിനയനവ് എവന്നവാര്തകിരകിക്കുവമവാഴുഭം 
കകിളകി പവാടവാതകിരുന്നകില്ല 

പൂവവ് പകിടഞകില്ല 
കവാറവ് കകിതചകില്ല 

കുളകിരകില്ലവാനത തഴുകകിയകിട്ടുഭം 
മണ മകില്ലവാനത പവാറകിയകിട്ടുഭം 

പൂനമവാടകിയകില്ലവാനത  പുലകകിയകിട്ടുഭം 
കവാറവ് കകിതചകില്ല 



ഭൂമകി നനഞ്ചതടകിച്ചു നകിലവകിളകിചകില്ല 
എല്ലവാഭം നഷ്ടമവായകിട്ടുഭം മകള് നപരുവഴകി -

യകിലവപക്ഷകിചകിട്ടുഭം 
വചവാരനയവാലകിക്കുന്ന വ്രണങ്ങള് 

നജീരുനകവാണവ് വകിങ്ങുവമവാഴുഭം 
അടുതവ് വരുന്ന മരണഭം മുഖഭം 

നപവാതകി ചകിരകിക്കുവമവാഴുഭം 
ഭൂമകി നനഞ്ചതടകിച്ചു നകിലവകിളകിചകില്ല 

പകരഭം ചുണ്ടുകള് മനകിച്ചു 
സര്വനവാശനമത്തുഭം മുവമ 

മകനള തകിരകിഞ വനവാകകിന 
ഒരുകുഞ ദത ദുനര ചകിരകിച്ചു 

നകിലക്കുന്നതുഭം 
ഒരു കകിളകികുഞ കുഞകിചകിറകു 

കുടയുന്നതുഭം 
ഒരു തുമപ്പൂവകിനന്റെ കണകിനല പ്രകവാശവഭം 

ഒരു  മഴവകില്ലകിനന്റെ മനഹവാസവഭം 
ഒനതവാരുമകിക്കുവകിന ഒന്നകിച്ചു പവാടുവകിന 
ദക വകിടനതല്ലവാഭം തകിരകിച്ചു വനടജീടുവവാന 

ദവകവാനത നമ്മുനട കവാലടകിവചവാടകിലൂടൂര്ന്നു 
വപവാകുഭം മര്തഗ ജജീവകിതഭം നശസ്വരഭം 

ബൈനിനു ടശ്രീചര് 
യു പൈനി എസവഎ 



 ജജീവധയാര
           ഒരരു  മയവിൽ പജീലവിപപയാൽ          ഒരരു  മയവിൽ പജീലവിപപയാൽ          
                                        എപനയരുവനരുപപയായക           എപനയരുവനരുപപയായക           
                                    ആപലയാലമയായവിടരുണ ബയാലലണ         ആപലയാലമയായവിടരുണ ബയാലലണ         

                                          കളവിവഞവിയയയാഴരുകവിനയാണ           കളവിവഞവിയയയാഴരുകവിനയാണ           
                                      അടവിമരുടവിനനഞജീടരുണ          അടവിമരുടവിനനഞജീടരുണ          

                                  കടലയായക നമരുയടബയാലലണ        കടലയായക നമരുയടബയാലലണ        
                              അതവിലലവിവയായകഉണർനവിബയാലലണ       അതവിലലവിവയായകഉണർനവിബയാലലണ       

                                      കകൗമയാരമജീഥവികൾതരുറനജീടരുണപനരണ         കകൗമയാരമജീഥവികൾതരുറനജീടരുണപനരണ         
                                      സലയാപമയായവിഅലഞജീടരുണപനരണ         സലയാപമയായവിഅലഞജീടരുണപനരണ         
                                      ഒഴരുകരുനരു ജജീവധയാര പപയായല         ഒഴരുകരുനരു ജജീവധയാര പപയായല         

                                          നനയരുന വയാർമഴവവിലരുപപയായല          നനയരുന വയാർമഴവവിലരുപപയായല          
                                        യരുയനവനയാകരുലമയാകരുണപനരണ         യരുയനവനയാകരുലമയാകരുണപനരണ         

                                      ആയരപയയാഓർകരുനപനരണ        ആയരപയയാഓർകരുനപനരണ        
            ഒരുജനശലഒരുജനശലകലകലലമലലാശലമലലാശപനടരുനപനരണപനടരുനപനരണ

                                                        പയാരയാബ്ദയമലയാമവിറകവിയവചക                 പയാരയാബ്ദയമലയാമവിറകവിയവചക                 
    നയാണപയാരവിൽ നവിനരുയരരുനകയാലണനയാണപയാരവിൽ നവിനരുയരരുനകയാലണ

    വയാർദ്ധകലകയാലയമയാരശരജീരവിപപയാൽവയാർദ്ധകലകയാലയമയാരശരജീരവിപപയാൽ
    മയാറരുനരുനയാണ ഒരരു പയാഴകചവിപവിപപയായലമയാറരുനരുനയാണ ഒരരു പയാഴകചവിപവിപപയായല

  ഒരരുങജീടരുയനയാരരുപയാവയയപപയായലഒരരുങജീടരുയനയാരരുപയാവയയപപയായല
  യപയരുതജീരയാനകയാർപമഘങളയായകയപയരുതജീരയാനകയാർപമഘങളയായക

  യകയായയയാഴവിഞയപയാൻപയാടങളയായകയകയായയയാഴവിഞയപയാൻപയാടങളയായക
  നയാണതവിരരുസനവിധവിയവിപലകകഒഴരുകരുനവിതയാനയാണതവിരരുസനവിധവിയവിപലകകഒഴരുകരുനവിതയാ

  ഒരരുമരുത്തശവികഥപപയായലമയാറരുനവിതഒരരുമരുത്തശവികഥപപയായലമയാറരുനവിത
  ഒഴരുകവിത്തജീ൪നനദവിപപയായലഒഴരുകവിത്തജീ൪നനദവിപപയായല

  മയാനവജനണഅണയരുകയയായകമയാനവജനണഅണയരുകയയായക
ആര്ദ്ര സരുപരഷകആര്ദ്ര സരുപരഷക



സ്കൂള് അനവാരവാഷ്ട്ര നകിലവവാരതകിവലകവ്

മയാജവികക പവാനറവ്
ഞയാൻ മയാജവികക പയാനറക കയാണയാൻ പപയായതക സസ്കൂളവിൽ

നവിനയാണക.ഞങൾ എലയാരരു൦ രയാവവിയല 8-മണവി
ആയപപയാൾ സസ്കൂളവിയലത്തവി.പവിയന ഞങയള എലയായരയരു൦

5 ഗസ്കൂപയാകവിതവിരവിചരു.എനവിട്ടക എലയാരരു൦ ബസവിൽ
കയറവിയവവിയടയയത്തവി.പയാട്ടരു൦ ബഹളവരുമയായവി ഞങൾ
ഒരരുമവിചക ആഹയാദവിചരു.പവിയന കരുറചരു മണവികസ്കൂറരുകൾ

കടനപപയാൾ ഞങൾ അവവിയടയയത്തവി.ഞങൾ ബസവിൽ
നവിനക ഇറങവിയപപയാൾ തയന കവിളവികളരുയട നയാദ൦

പകട്ടവിരരുനരു.അവവിയട നവിറയയ
പചപരുലരുകളയായവിരരുനരു.മപനയാഹരമയായ പസ്കൂകയള ഞങൾ



അവവിയട കണരു.നമൾ പവിയന മയാജവികക കയാണയാ൯ പവണവി
അകത്തരുകയറവി.അവവിയട ഞങൾ മപനയാഹരമയായവി

മയാജവികക യചയരുന മജജീഷലയന കണരു.ഞങൾ
അപദ്ദേഹയത്ത പരവിചയപട്ടരു.ഞയാ൯ ഇനരുവയര കയാണയാത്ത

പല മയാജവികരുകളരു൦ അനയത്ത ദവിവസ൦കണരു.
അവവിയട കരുട്ടവികൾകക

പഠവികയാനരു൦,കളവികയാനരു൦,അബയാകസക,പസറവി൦ഗക
മരുതലയായ അപനക൦ കയാരലങൾ ഉണയായവിരരുനരു.ഞയാ൯
ഒരരുപയാടക മയാജവികരുകൾ കണരു.എനവികക അവവിയട നവിനക

വരയാപന പതയാനവിയവില.കണ മയാജവികരുകൾ തയന വജീണരു൦
വജീണരു൦ കയാണയാ൯ ഞയാ൯ ആഗഹവിചവിരരുനരു.ആ

മജജീഷലയന ഞങൾ എലയാവരരു൦ മനസകയകയാണക ഒനരു
വണങവിപപയായവി.കയാരണ൦ അപദ്ദേഹ൦ അതയരു൦ ഞങയള
സപനയാഷവിപവിചരു.എയന്റെ ഒരരു ദവിന൦ നലതയാകവി തനതക
തയന അപദ്ദേഹമയാണക.ഞയാ൯ ഒരവികൽ കസ്കൂടവി പപയാകയാ൯
ആഗകറഹവിചരുപപയായവി.പവിയന ഞങൾ തവിരവിചരുവരയാൻ

പവണവി തയയാറയായവി.എലയാവ൪കരു൦ അപപയാൾ ഒരരു വവിഷമ൦
പപയായലയയായവിരരുനരു.പവിയന കണ കയാഴകചകൾ എലയാ൦

ഓർത്തക നമൾ സപനയാഷവിചരു.ഏതയാണക 5
മണവിയയായപപയാൾ തവിരവിചരു പരുറയപട്ടരു.പവിയന ഞങൾ

സസ്കൂളവിൽ എത്തവിയവിട്ടക പനയര വജീട്ടവിപലകക
പപയായവി.ഇതയാണകഎനവികക മറകയാൻ കഴവിയയാത്ത എയന്റെ

നവിറണപകരരുന യയാത.

                                      നഫജീസത്തരുൽ മവിസവിയ



ജജീവന പവിനവിട്ട വഴവികൾ

കടലവിൽ നവിനരുയരരുന ജജീവൻ
ആഴകടലവിയന്റെ മയാറവിൽ അലവിഞരു.
 ഒരരു പനവിനജീരവിൻ നറരു ഗനണതസ്കൂകവി

അണയയായത വനരു നജീ.
ഗവിരവിനവിരകൾതങവിവരരുണയതനലയായവി
കകൃഷ്ണയയായക,യമരുനപപയാൽ ഗണഗയവിൽ
അലഞരു അലഞരു വരരുന നജീ

ഒരരുനദവിയയാണരു നജീ മയായയാനദവിയയാണരുനജീ
ആരരു നവിനകരു തനരു.

ആരരുകനവിഞരു നവിയന്റെ മകൗനണ..
എവവിപടപയയാമറയരുനപപയാൽ

ആരരുയടകണവിൽനവിനകലരുനപപയാൽ
തജീരയാപവദന യനഞവിൽ പപറവി

അലയരുന നജീ ഒരരുമയായയാനദവിപപയായല.
ശജീജവിത്തക എ എസക

10 എ



നനവി

ഈ ഡവിജവിറല് മയാഗസവിന് നവിര്മയാണത്തവില് 
പങയാളവികളയായ എലയാവര്കരുണ ലവിറവില് കകറകസക 
അണഗങളരുയട നനവി അറവിയവികരുനരു.


