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അക്ഷരങ്ങളുടടെ കൂട്ടുകട്ടോടര,

സസാടങ്കേതടക വടദദ്യ  വടകസടച്ചുടകട്ടോണടരടക്കുന്ന ഈ കട്ടോല ഘടതടല് കടടകളുടടെ
കഴടവച്ച്  പരടടപട്ടോഷടപടക്കുന്നതടനട്ടോയച്ച്  ഗവണ്ടമെനച്ച്  മുടന്നട്ടോട്ടുവച,  ഇന്നച്ച്  ഇനദ്യയടല്
നടലവടലുള്ള  കടടകളുടടെ  ഏറ്റവട  വലടയ  ഒരു  ഐ.ടെട  സന്നദ്ധസടഘ  ടെനയട്ടോണച്ച്
ലടറ്റടല്  കകറ്റച്ച്സച്ച്.  സച്ച്ള്  പരടപൂര്ണ്ണമെട്ടോയട  സടങ്കേതടകവല്ക്കരടക്കടപടുന്നതടന്റ
ഭട്ടോഗമെട്ടോയട  കടടകളടല്  വടവര  സട്ടോടങ്കേതടകവടദദ്യയടടെ  ഗഹനമെട്ടോയ  അറടവച്ച്  ടനടുന്ന
തടനട്ടോണച്ച്  ഈ  പദ്ധതട.  വളടര  കറ ഞ്ഞ  കട്ടോലഘടതടനുള്ളടല്  സട്ടോമൂഹടക–
സട്ടോടസട്ടോരടക–സട്ടോടങ്കേതടക ടമെഖലകളടല് ഒടനവധട സസട്ടോധധീനട ടചെലുതട്ടോന് ലടറ്റടല്
കകറ്റച്ച്സടനച്ച് സട്ടോധടചടട്ടുണച്ച്.  ലടറ്റടല് കകറ്റച്ച്സടടന്റ ടനതൃതസതടല് വടദദ്യട്ടോലയങ്ങള്
ടകനധീകരടചച്ച് നടരവധട പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതടവരുന. 2018-2019  വര്ഷങ്ങളടല്
ലടറ്റടല്  കകറ്റച്ച്സടടന്റ  ടനതൃതസതടല്  നടെതടവരുന്ന  ഏറ്റവട  പ്രധട്ടോനടപട  ഒരു
പദ്ധതടയട്ടോണച്ച്  ഡടജടറ്റല് മെട്ടോഗസടന് നടര്മട്ടോണട.   വടദദ്യട്ടോര്തടകടള  മുന്നടര്തട,
അവരുടടെ  കലട്ടോ  സട്ടോഹടതദ്യ  കഴടവകടളയട  സട്ടോടങ്കേതടക  വടദദ്യടയയട
ടകട്ടോര്തടണക്കട  ലടറ്റടല്  കകറ്റച്ച്സച്ച്  അടഗങ്ങള്   തയട്ടോറട്ടോക്കടയ  "കടടപടട"എന്ന
ഡടജടറ്റല് മെട്ടോഗസടന് ഇ-വട്ടോയനക്കട്ടോര്ക്കട്ടോയച്ച് സമെര്പടക്കുന.

       ടസ്നേഹപൂര്വട
   എഡടറ്റര്

            ശശ്രീലകക്ഷ്മിപക്ഷ്മിഎസസ
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പുഴകക്കാഴപുഴകക്കാഴ

കുനന്നിന്ചച്ചെരന്നിവന്നിലൂചടടൊഴുകുകും പുഴയന്നിചലെ 

കുഞഞടൊളങ്ങള് തഴുകുകും ശശീലെയന്നില് ഞടൊന്

കടൊതന്നിരുന്നു ചചെറു മശീനന്നിന് കന്നിടടൊങ്ങചള 

കണ്ടതന്നില്ലഞല്ലടൊ മശീന്കന്നിടടൊചവടൊനന്നിചന

ചുറകും വന്നിഷകും ചെശീറന്നിയമ്ലവര്ഷകും ചപെയയ്ത

കടൊറന്നില് കരന്നിചപെടൊടന്നി രടൊസധുമകും ചെടൊര്തന്നി

മലെചുരചനടൊഴുകുന നശീര്ച്ചെടൊലെന്നിചലെടൊചക്കെയകും

മര്തത്യന് തളന്നിച്ചെതടൊകും വന്നിഷതളളന്നികള് മടൊതകും

പുഴഞയടൊ ചവറുകും വന്നിഷലെന്നിപ്തമടൊകും നശീര്ച്ചെടൊല്

പെരന്നിശുദ്ധചമചനചന്റ സസ്വപ്നമഞല്ലടൊ!

പെന്നിചനയശീ പെടൊറചച്ചെരുവന്നിലെന്നിരുന്നു ഞടൊന്

എനന്നിനശീ മശീന് നന്നിഴല് ഞനടൊക്കെന്നിഞടണകും.

ഋഷന്നിചെനയ്
9 G
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ഒരു പു   ഞഞ്ചിരഞ്ചിയുമക്കായയഒരു പു   ഞഞ്ചിരഞ്ചിയുമക്കായയ......

 അന്നച്ച് അടതട്ടോരു ടവളളടയട്ടോഴയട്ടോയടരുന.  രട്ടോവടടല തടന്ന സ്കൂള് സട്ടോഫച്ച്റൂമെടല്
വലട്ടോടതട്ടോരു  ബഹളട.  അ ധദ്യട്ടോപക൪  മെട്ടോത്രമെല,  എനട്ടോടണന്നറടയട്ടോടത  കടടകളുട
പരടഭ്രമെടതട്ടോടടെ  എതട  ടനട്ടോക്കുനണട്ടോയടരുന.ആ  അധദ്യട്ടോപകരുടടെ  ശകട്ടോര ങ്ങ
ള്ക്കുട  അഭടപ്രട്ടോയങ്ങള്ക്കുട  നടുവടല്  തടനതട്ടോയ  ഒരു  പ്രതടകരണവട  ഇലട്ടോടത
ആന്മെരടയ  ടെധീച൪  ഇരടക്കുകയട്ടോണച്ച്.  പ്രധട്ടോനധദ്യട്ടോപകടന   കട്ടോടറട്ടോച  ടകടടപട്ടോടഴ
എലട്ടോവരുട  അതട്ടോതച്ച്  സട്ടോനതടരുന്നച്ച്  പല  ടജട്ടോലടകളടടല൪ടപട്ടു.  അടദ്ദേഹട ആ
ടബറട തൂക്കട ആന്മെരടയ ടെധീചറടടെ അടുക്കടലക്കച്ച് നടെന. “അന്ന ടെധീചടറ എടനട്ടോടക്ക
പരട്ടോതടകളട്ടോണച്ച്  ദടവസവട നട ങ്ങളുടടെ ക്ലട്ടോസടടനപറ്റട  ടകള്ക്കുന്നതച്ച്  ?  തലടതറടച
ആ പടടളളടര ഇനടയട നടലക്കച്ച് നട൪തട്ടോന് അറടയടടല" ടെധീച൪ പരടഭ്രമെടതട്ടോടടെ ആ
കടസരയടല് നടടന്നഴുടന്നറ.  അടപട്ടോഴട്ടോണച്ച് അവടടടെ കൂടെട നടന്ന വടദദ്യട്ടോ൪തടകള്ക്കച്ച്
തങ്ങടള  പറ്റടയളള  പരട്ടോതട  പറചടലട്ടോയടരുന  രട്ടോവടലടത ബഹളതടനു  കട്ടോരണ
ടമെന്നച്ച് മെനസടലട്ടോയട്ടോരുട ഉടെടനതടന്ന ഒടരട്ടോറ്റയടയട്ടോടട.

പ്രധട്ടോനട്ടോധദ്യട്ടോപകടന ടചെട്ടോദദ്യതടനുട അന്ന ടെധീച൪ മെറപടെടടയട്ടോനട പറഞ്ഞടല.
പരട്ടോതടപറചടലുട  അതടനു  പുറടമെ  ടെധീചറടടെ  മെസ്കൗനവട  കണടപട്ടോള്  ടദഷദ്യട  ഒന
കടെടചമെ൪തട അടദ്ദേഹട തടന മുറടയടടലക്കച്ച് ടപട്ടോയട.  തടരടച്ചുവന്നതച്ച് നല കടടയളള
ചൂരലുമെട്ടോയടടട്ടോയടരുന.  ഇനട  ആ  പടടളളടര  ടനടരയട്ടോക്കട്ടോന്  ഇതുടകട്ടോണ്ടു  മെട്ടോത്രടമെ
കഴടയ,ഇതട്ടോ ആ വടെട അന്നടെധീച൪ക്കച്ച് ടനടര നധീടട.  തടന ആറച്ച് വ൪ഷതടനടടെയടല്
കക  ടകട്ടോണ്ടുടപട്ടോലുട  തട്ടോന്  ഒരു  വടദദ്യട്ടോ൪തടടയ  ടനട്ടോവടചടടടല.  ഇന്നടടപട്ടോള്
ചൂരല്...  എന്തു ടചെയണടമെന്നറടയട്ടോടത ഒരു നടമെടഷട  പകച്ചുടപട്ടോയട.  പ്രതട്ടോനട്ടോധദ്യട്ടോ
പകടന വട്ടോക്കുകള് അനുസരടക്കുകയലട്ടോടത നടവ ൃതടയടല.  ജധീവടതതടലട്ടോദദ്യമെട്ടോയട
ടെധീച൪ കകയടടലക്കച്ച് ചൂരല് ഏറവട്ടോങ്ങട. തടന ടമെശപ്പുറടത സട്ടോമൂഹദ്യ ശട്ടോസ്ത്രതടടന
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പുസ്തകടമെടുതച്ച് ടെട്ടോച൪ ക്ലട്ടോസടടലക്കച്ച് നടെന.  എനട ടപട്ടോകട്ടോറളള ആ വരട്ടോനയടലൂടടെ
എന്നടതയട ടപട്ടോടല പടഞടരടച്ചുടകട്ടോണച്ച്, പടക്ഷ ഒരു ടചെറടയ മെട്ടോറ്റട ....... 

ആ ചൂരല് അതച്ച്  ആകകകള്ക്കച്ച്  ഒരു  പുതുമെയട്ടോയടരുന.തടന ക്ലട്ടോസടനുമുന്നട
ടലതടയടപട്ടോള്  ടെധീച൪  അമയടടെ  വട്ടോക്കുകള്  ഓ൪ത്തുടപട്ടോയട  "  പടണട്ടോടക്ക
പറയട്ടോറണച്ച്  പൂച കറടക ചെട്ടോടുന്നതച്ച്  ഒരു ദുശ്ശകനമെട്ടോടണന്നച്ച് ”അന്നച്ച്  രട്ടോവടടല തടന
സ്കൂടടക്കുമുന്നടല് ചെട്ടോടെടയ ആ കറമ്പന് പൂചടയ മെനസടലറടയട്ടോടതട്ടോന ശപടച്ചുടപട്ടോയട.
ഇലട്ടോയടരുടന്നങ്കേടല്  ഇന്നടടതട്ടോനട  സടഭവടക്കുമെട്ടോയടരുന്നടല.  വരട്ടോനയടടല  ചുമെരട
നരടകടടലക്കച്ച് കയറട.  ആദദ്യ കട്ടോല്ച്ചുവടെടല് തടന്ന ടഡസ൪ തനരടകടടലക്കച്ച് വന
വധീണ.  അതച്ച്  തനരടകടടലടക്കറടഞ്ഞ  അമെലടടന  ടനട്ടോക്കട  അന്ന  ടെധീചടറട്ടോനട
പുഞടരടച്ചു.  'ഗുഡച്ച്  ടമെട്ടോ൪ണടടഗച്ച്  '  പറയട്ടോന് നട്ടോലഞച്ച്  സസരങ്ങള് മെട്ടോത്രടമെ  ഉണട്ടോയട
രുനളള.  ഒരു  ഭട്ടോഗതച്ച്  ടപപ൪  കധീറന,  പടന്നടടല  ടബഞടലട രുന്നച്ച്  കകമുടട
കളടക്കുന.  ആടകക്കൂടടെ ഒരു ഉത്സവപറമ്പടടന  പ്രതധീകട.  അടപട്ടോഴുട  ശട്ടോനമെട്ടോയ
ഭട്ടോഷയടല്  നധീറന്ന  മെനടസട്ടോടടെ  അന്നടെധീച൪  സടസട്ടോരടച്ചു.  തടന  വട്ടോക്കുകള്  വക
ടവക്കട്ടോടത കളട  ആവ൪തടചടപട്ടോഴുട ഒരു ടനട്ടോടട  ടകട്ടോണ്ടുടപട്ടോലുട ടെധീച൪ അവടര
ടവദനടപടചടല.  അത്രയച്ച് ഇഷ്ടമെട്ടോയടരുന ആ കരുന മെനസ്സുകടള.  അവരടല് ടെധീച൪
ഒതടരട   പ്രതട്ടോക്ഷകള്  അ൪പടചടരുന.  പതുടക്ക  ശട്ടോനമെട്ടോയട  തുടെങ്ങടയടപട്ടോള്
കഴടഞ്ഞ  ദടവസട  എടുത്തുനട൪തടയതുമുതല്  പട്ടോഠട  തുടെങ്ങട.  “  ശരട്ടോശരട  തുലദ്യ
ഉയരമുളള  സലങ്ങടള  കൂടടടയട്ടോജടപടച്ചുടകട്ടോണച്ച്  വരയ്ക്കുന്ന  സങ്കേല്പക  ടരഖകളട്ടോണച്ച്
ടകണ്ടൂ൪  ടരഖകളട്ടോണച്ച് ”."ശരട്ടോശരട  ..........ടകണ്ടൂ൪  ടരഖകള്”.  പറയന്ന  ഓടരട്ടോ
കട്ടോരദ്യങ്ങളുട അവ൪ക്കുടവണട ഒരട്ടോയടരട തവണ ആവ൪തടക്കട്ടോന് ടെധീച൪ തയട്ടോറട്ടോയട
രുന.  ആരുട  ആവശദ്യടപടടടലങ്കേടല്  അവ൪ക്കട്ടോയച്ച്  ടെധീച൪  ആവ൪തടച്ചു  പറയട.
ടകട്ടോണ്ടൂ൪ ടരഖകള് വരയട്ടോന് ടബട്ടോ൪ഡടനടുടതക്കച്ച് ടചെന്നടപട്ടോടഴ പടന്നടല് നടന
വടളടയയ൪ന. “  നധീ൪ടക്കട്ടോലട ടെധീചടറ” ടമെലടഞ്ഞതടന്ന അങ്ങടന വടളടക്കുന്നതടല്
യട്ടോടതട്ടോരു  ടതറമെടല.  എങ്കേടലുടെ  ഒരധദ്യട്ടോപടക  എന്ന  പരടഗണനടയങ്കേടലുട  തനടക്കച്ച്
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തന  കൂടടെ  എന്നച്ച്  നടസഹട്ടോയതടയട്ടോടടെ  സസനട  മെനസട്ടോക്ഷടടയട്ടോടെച്ച്  ടെധീച൪
ടചെട്ടോദടക്കട്ടോറണച്ച്.ആ ഒരു വടളടക്കട്ടോയച്ച് കട്ടോതടരടക്കുന്ന എത്രടയട്ടോ നട്ടോവകള് അവടടടെയ
ണട്ടോയടരുന,  ഇങ്ങടനയട്ടോടണട്ടോ  ഞങ്ങടളട്ടോടെച്ച്  ടപരുമെട്ടോടറണതച്ച് ”  ചെടരടച്ചുടകട്ടോണച്ച്
എനട പറയട്ടോറളള വട്ടോചെകട. ഇതച്ച് തങ്ങള്ടക്കട്ടോരു പുതരടയല എന്ന പുഛ ഭട്ടോവ 

തടല്  കളടയവ൪തടക്കുന്ന  വടദദ്യട്ടോ൪തടകള്.  ഓടരട്ടോ  ടപനടയയട  ചെലടപടക്കട്ടോന്
ടെധീച൪  എത്രടയട്ടോ  കഷ്ടടപട്ടു.  എന്നടട്ടുട  പ്രതധീക്ഷകള്  കകവടടെട്ടോടത  അവടര
ടനടഞട്ടോടെച്ച് ടചെ൪ത്തു.

  
ടബലടെടക്കട്ടോയച്ച് കട്ടോതടരടക്കകയട്ടോണച്ച് വടദദ്യട്ടോ൪തടകള്.  അടപട്ടോടഴക്കുട വധീണ്ടുട

അവടടടെ ഒരു ഉത്സവപറമ്പട്ടോയട മെട്ടോറട. ആ നട്ടോല്പതഞച്ച് മെടനുട്ടുകള് അന്നടെധീച൪ ഒരു
മെടനടടടടന വടലടയ ഉണട്ടോയടരുന്നപളള.  കട്ടോരണട ഒരു ദടവസട മുഴവനുട അവടരട്ടോ
ടടെട്ടോപട ചെടലവഴടക്കട്ടോന് ടെധീച൪ തയട്ടോറട്ടോയടരുന അടുതതച്ച് എടച്ച് സധീയടലട്ടോണച്ച്.  അവട
ടടെയട  ടെധീചടറ  ടസ്നേഹടതട്ടോടടെ  സസധീകരടക്കട്ടോന്  ആരുമുണട്ടോയടടല.  അന്നച്ച്  ഉചയച്ച്
സട്ടോഫച്ച്റൂമെടലടരടക്കുടമ്പട്ടോഴുട തടന പതച്ച് സധീയടടല വടദദ്യട്ടോ൪തടകള്  മെട്ടോത്രമെട്ടോയടയിുന
മെനസടല്.  അവരടടല  മെട്ടോറ്റങ്ങള്  അതച്ച്  മെട്ടോത്രമെട്ടോണച്ച്.  ആ  മെനസടടല  ആഗ്രഹവട
പ്രതധീക്ഷയട  ഓടരട്ടോ  ദടവസവട  അവസട്ടോന  പടരധീടടെത്തുടമ്പട്ടോള്  ടെധീച൪  തടന
ക്ലട്ടോസടടലക്കച്ച് ടപട്ടോകട. “മെക്കടള , ഇടന്നടുതതച്ച് നട്ടോടള പഠടച്ചുവരണട ടടട്ടോ". എവടടടെ
ടകള്ക്കട്ടോനട്ടോണച്ച് ആ ഉത്സവപറമ്പടല് എന്തു പറഞ്ഞട്ടോലട്ടോണച്ച് ടകള്ക്കുക.  എന്നട്ടോലുട
പ്രതധീക്ഷകടള  കൂടടെ  നട൪തട  ഒനകൂടടെ  പറയട.  "മെക്കള്  ,  പഠടച്ചു  വരണട  ടടട്ടോ
"ചെടലടപട്ടോടഴട്ടോടക്ക  ഒടന്നട്ടോ  രടണട്ടോ  സസരങ്ങളടലൂടടെ  "ശരട  ടെധീചടറ"  എന്ന
മെറപടെടയയരുട.  അടന്നരട പറഞ്ഞറടയടക്കട്ടോനട്ടോവട്ടോത സടനട്ടോഷമെട്ടോണച്ച് ആ മുഖതച്ച്.
ടദശധീയ   ഗട്ടോനതടല്  ടപട്ടോലുട  ആ  52  സക്കനച്ച്  ടപട്ടോലുട  അടെങ്ങടനടല്ക്കട്ടോന്
അവ൪ക്കുകഴടയടല. 

വധീടടടലക്കച്ച് മെടെങ്ങുടമ്പട്ടോള് എനട ചെടന നട്ടോളടയ പറ്റടയട്ടോണച്ച്. നട്ടോളടയന്ന ഓടരട്ടോ
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ദടനവട  അന്ന  ടെധീച൪ക്കച്ച്  പ്രതധീക്ഷകളുടടെതട്ടോണച്ച്  പടക്ഷ  എനട  പ്രതധീക്ഷകള്  ,
നടരട്ടോശയച്ച്  മുന്നടല്  മുട്ടുകതട.   വധീടടടലതടയട്ടോല്  അമ  ടചെട്ടോദടക്കുട  "എനട്ടോയട,
അടന്ന നടടന കടടകളുടടെ കട്ടോരദ്യട"എനട മൂളല് മെട്ടോത്രമെട്ടോണച്ച്  മെറപടെട.  എടന്നങ്കേടലുട
തട്ടോന്  ആഗ്രഹടക്കുന്ന  ആ  കടടകളടടല  മെട്ടോറ്റങ്ങള്  അമടയട്ടോടടെട്ടോപട  പങ്കുവയട്ടോന്
കഴടയടമെന്ന വടശസട്ടോസതടല് ഓടരട്ടോ ദടവസവട തളളടനധീക്കുട. ടമെശക്കരടകടടല ആ 

ക ഞ്ഞു  ഡയറടയടല്  നടരട്ടോശകളുടടെ  ദടവസങ്ങളട്ടോയടരുന  .  എനട  രട്ടോവടടല
സ്കൂളടടലക്കച്ച്  പുറടപടുടമ്പട്ടോള്,  രട്ടോമെടനടടന  വധീടെടനുമുന്മ്പടല്  എതടയട്ടോല്  ഒരു
ടവവലട്ടോതടയട്ടോണച്ച്.  എന്നടതയട ടപട്ടോടല ആ കറമ്പന് പൂച കറടക ചെട്ടോടെടയട്ടോടലട്ടോ...

പടക്ഷ  ,  അന്നച്ച് ആ ടവളളടയട്ടോഴ അതുണട്ടോയടരുന്നടല.  പടക്ഷ അനട സട്ടോഫച്ച്റൂമെടല്
വലട്ടോടതട്ടോരു  ബഹളട.......  എടനന്നറടയട്ടോടത  പരടഭ്രമെടതട്ടോടടെ  ടെധീച൪  നടെന.

പടക്ഷ  അതച്ച്  പരട്ടോതടസസരടമെട്ടോ  ശകട്ടോരടമെട്ടോ  ആയടരുന്നടല.  അഭടനന്ദനങ്ങളുടടെതട്ടോ
യടരുന.  പ്രധട്ടോനട്ടോധദ്യട്ടോപകന് ടെധീച൪ക്കരടകടടലക്കച്ച്  നടെന.  ചെടരടച്ചുടകട്ടോണച്ച്  പറഞ്ഞു
"അന്ന നധീ  വടജയടച്ചു.  നടനക്കതടനച്ച്  കഴടയടമെന്നച്ച്  എനടക്കറടയട്ടോമെട്ടോയടരുന".  അതച്ച്
പൂ൪തടയട്ടോകമുടമ്പ ടെധീച൪ ഓടെട പതച്ച് സധീയടടലക്കച്ച് തടന പ്രടയടപടവ൪ക്കരടകടല്
....... '  ഗുഡച്ച് ടമെട്ടോ൪ണടടഗച്ച് ടെധീച൪'  അന്നച്ച് നട്ടോല്പടതട്ടോന്നച്ച് സസരങ്ങളുമുയ൪ന.  ഡസ൪
കകയടടലക്കച്ച് ടകട്ടോടുക്കട്ടോന് അമെല് ടെധീച൪ക്കരടകടടലക്കച്ച് വന. 12 മെട്ടോസമെട്ടോയട തട്ടോന്
കട്ടോണട്ടോനട്ടോഗ്രഹടച  രടഗട.  ആ  ഇളട  ടവയടലടല്  ജനട്ടോല  കമ്പടകളടലൂടടെ  തടന്ന
അഭടനന്ദടക്കട്ടോന് എതടയ ആ ഇളട കട്ടോറ്റടടനട്ടോടെച്ച് ടെധീച൪ ഒന്നച്ച് ചെടരടച്ചു.  പടക്ഷ അതച്ച്
എന്നടതയട  ടപട്ടോടലയട്ടോയടരുന്നടല.  ആ  മെനസടല്  ടവദനയ്ക്കു  മെറവടല്  ഒളടഞ്ഞു
കടടെന്ന   ഒരു പുഞടരട ........

അരുണക്ഷ്മിമവക്ഷ്മിപക്ഷ്മി
 XII
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ശധീതട്ടോര എസച്ച്
VII E

ചങക്കാതഞ്ചിചങക്കാതഞ്ചി

 നനീ    തനനിചച്ച്   നനില്ക്കുന്ന   സമയതച്ച്,
 നനിനന്റെ അരനികനില്    എത്തുന്ന  ചങങ്ങാതനി
 നനിനന്റെ  കുനടെ  ,     എന്   കുനടെ  ,
 അരനികനില്  പതനിയുന്നു     ചങങ്ങാതനി.
                                                 നനിനന്റെ     നനങ്ങാവവും   നനിനന്റെ     ഉളവും    അറനിയങ്ങാന്
                                                 നനിനകങ്ങായച്ച്   വന്ന   ചങങ്ങാതനി
                                                 ചനിരനിക്കുവും, കരയുവും, പഠനിക്കുവും എന്   ചങങ്ങാതനി
                                                 എനന്റെ  ഹൃദയതനിനു ളനില്   പതനി ഞ്ഞ ചങങ്ങാതനി .                                     

 എനന്റെ കകനകങ്ങാര്ത്തു  പനിടെനിക്കുന്ന  ചങങ്ങാതനി
 നല്ല   ചങങ്ങാതനി യ  കനിട്ടണ നമങനില്  എനനികച്ച് ഒര
 ആ   ഗ്രഹമുനണ്ടെങനില്      ഒനന്ന        ഇഇൗ     ഭൂമനിയനില് ഉള 
 അതച്ച് ഒറ്റതവണനയ കനിട്ടുകയുള. എനന്റ ചങങ്ങാതനി
                               
                                               എനന്റെ ചങങ്ങാതനിയങ്ങാണച്ച്,എനന്റെ കുനടെ    
                                               എനന്ന വനിശശ്വസനിചച്ച് വരന്ന എനന്റെ ചങങ്ങാതനി..

    എനന്റെ ചങങ്ങാതനി.......................                             
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WHEN YELLOWWHEN YELLOW
LEAVES FALLLEAVES FALL

   ARATHI KRISHNALAYAM 

               10-A

Once  during  a
spring season a girl Anna walking through a footpath to her school.
Anna is  a  great  admirer  of  nature.  She  was  a  person who likely
spend her  time being  involved with  nature.  Whenever  she walks
through the way to school she observes all the trees around all the
plants  and  flowers.  She  was  not  a  person who  had much friend
because she was scared to be close to everyone for a reason that
her mother and father who loved her so much. When she was left at
an orphanage when she was five years old. She never mind being
alone. Once during a walk to school she noticed a tree she used to
see that tree daily but once she noted a thing very special or a thing
that make the tree very different from there. She wondered that I
have never seen a tree like this never in my life. She stayed at that
that for long time. Standing there for a long she realized that she
was late to school. All the way to school her mind were filled with
the thoughts of that particular trees. Thinking about that tree she
named it and the name was 'Coincidence'. She said these things to
one of her friend. Her friend was amazed of what she told and totally
confused of the name she told. Her friend asked her what kind of
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name is this. Anna told her friend that hear the speciality of that
tree  and  my  story  you  will  obviously  tell  that  this  is  name is  a
perfect name which could give. Her friend said that then okay you
tell me your story and that significance of that tree. Anna started
telling. You know something am a person who complete the shed all
my sentiments or my tension in night and try to be a new person
with full of joy and happiness in front  of my relatives in orphanage.
They never want to see me sad of simply rethinking of my past.
They want me as an agile person. And I can't be an one like they
wish and I even can't tell my worries to them. Actually I could say
that am in delema. At last i found a solution for my problems cry at
might when it is completely dark out and only a single person there
on the sky watching at us. Tell him everything our only 'moon' and
non coming to the coincidence of the tree and mine the trees leaves
blooms every morning when the red blood energetic sun rises and
bed a blooming or happiest tree in there group. But i know it has
many problems. But no one is there to understand its feeling but I
know each leaf of it falls when a lot of meaning or each leave falls
never  thus, showing its agitation towards the problems that it fall
and to stay on the tree. And I know transmit of the leaf from green
to yellow is its mood changing or the way the obstacles. And each
the leaves fall with may be completely fulfilling the wishes or may
be not even starting the wishes. So I could    completely say that it is a
Coincidence to see a thing that has similarity to my life even if that
is a tree.
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     അമൃത മെടനട്ടോജച്ച്
VII B

മക്കാമ്പഴകക്കാലലമക്കാമ്പഴകക്കാലല

നട്ടോട്ടുമെട്ടോവടന് ടചെട്ടോടടടലടന്ന
നധീ വടളടചടടല 

അന്നച്ച്
നട്ടോട്ടുമെട്ടോങ്ങ വന തടന്നട്ടോന് 

നധീ വടളടചടടല
കട്ടോറവന്നച്ച് മെട്ടോങ്ങടയലട്ടോട 

വധീണ ടപട്ടോയടപട്ടോള് 
അന്നച്ച്

എന് മെനസടല്നടന്നൂര്ന ടപട്ടോയട
ടകട്ടോച്ചു ടകട്ടോച്ചു ടതന്ത്തുള്ളടകള്....

മയഞ്ചില്പപ്പീലഞ്ചിമയഞ്ചില്പപ്പീലഞ്ചി

പുസ്തകതട്ടോളടല് ഞട്ടോന് ടപട്ടോനടപട്ടോല് സൂക്ഷടച
മെയടല്പധീലട എടങ്ങട്ടോകളഞ്ഞു ടപട്ടോയട

മെടന്നടതടളങ്ങുമെട്ടോപധീലടടയടയട്ടോര്ത്തു  ഞട്ടോന്
ഒരുപട്ടോടെച്ച് ദു:ഖടചടരടക്കയട്ടോയച്ച്

ആ നധീല വര്ണവട മെടനന്ന കണ്കളുട 
ഒട്ടോര്ത്തു കരഞ്ഞു ഞട്ടോന് ഏടറടനരട

ആ മെയടല്പധീലടടയ ഒട്ടോര്ത്തുകരഞ്ഞ ഞട്ടോന്
ദു:ഖതടല് അമടയ ഒട്ടോര്ത്തുടപട്ടോയട...
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  Dew dropsDew drops

Abhinandana
VII

Once  upon  a  time  there  lived  two
friends named sunflower and dew drop.
The dew drop will always came to the
plant,and play with them. They lived
happily. But the cloud didn't like their
friendship.  At  last  the  cloud  do  not
allow the dew drop to come down as

rain. The plants are waiting for dew drops, they think why he was
not came, they become very sad.

   Few days later a dew drop came to down and said “Hey, my dear
sunflower and friends our leader cloud announced that it is summer
season we could not come down.”

   Plants become very sad,and said that “Hey my friend it is not
summer season it was real rainy season .What can we do?”

   Plants asked then, “How did you  reach here ? I escaped from the
cloud .Dew drop said, plants became very sad. He is destroying our
friendship .Oh no!How cruel he is?”

    There was an intelligent plant .They  said the complaint to it
.Intelligent plant asked that you want to say to the cloud that “Can
you bring some water from the river” 
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     Dew drop asked “why?” 

    Listen me; intelligent plant continued he will pass it through the
mountain . Yes, How you know that. 

      Asked dew drop ,plant said “I know that”.

      You fastly go to the mountain and tell to him that when cloud
passes between you,Mountain don't give permission for cloud to pass
through the mountain and you will have to say to the cloud that to
leave us and to go near the plants and play “OK.”

    “Do you get me?” Yes !the dew drop said it to the mountain
and cloud that the intelligent plant said to the dew drops. 

     The cloud said “Hey my dew drop ,actually I don't like the
friendship between you and the plants .But you comes down in the
summer season too.”

     That is why I don't allow you to come down. The dew drop said
it to the plants what could said. 

     Plants said together to dew drops “ Yes, you don't want to
come down in  summer season.  That  will  be  a  disturbance  to  all
creatures .

       Yes , OK ,You are right . Dew drop said , “Did the cloud like 
our friendship ?” Plants asked.

       “ Yes , cloud become very good” . Dew drops replied .

     At that time clouds comes down and forgive the plants and dew
drops . Cloud also become the friend of plants and dew drops .
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    Rays Through the WoodsRays Through the Woods
  Lagesh GL
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എനന്റെ വഞ്ചിദദക്കാലയലഎനന്റെ വഞ്ചിദദക്കാലയല
പതടറ്റട്ടോണ്ടുകളുടടെ വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസചെരടത്രവമെട്ടോയട  വടെകര  വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസ  ജടലയടടല
കനമല്  ഉപജടലയടല്  പ്രവര്തടക്കുന്ന
വടടട്ടോളട  നട്ടോഷണല്  ഹയര്ടസക്കണറട  സ്കൂളടല്
യ.പട,
ടടഹസ്കൂള്,ഹയര്ടസക്കണറടവടഭട്ടോഗങ്ങളടലട്ടോയട
3000 ടതട്ടോളട  വടദദ്യട്ടോര്തടക്കള്  പഠനട
നടെത്തുന. 1951  ല് ഒരു ജനകധീയ കൂടട്ടോയ്മയടലൂടടെ
സട്ടോപടതമെട്ടോയ  ഈ  വടദദ്യട്ടോലയതടടന
ഉദച്ച്ഘട്ടോടെനട  നടെതടയതച്ച്  നട്ടോദട്ടോപുരട  മുന്സടഫച്ച്
ആയടരുന്ന ജസടസച്ച് ടക. ഭട്ടോസരടമെടനട്ടോനട്ടോണച്ച്. പ്രഥമെ മെട്ടോടനജര് ടഡട്ടോ.പട പത്മനട്ടോഭന്,
ടഹഡട്ടോസര്  ശധീ  മൂര്ടക്കട്ടോതച്ച്  ശധീനടവട്ടോസന്  തുടെങ്ങടയ  മെഹതച്ച്  പ്രതടഭകളുടടെ
ടനതൃതസതടല്  സ്കൂള്  പ്രവരച്ച് തനട  ആരടഭടച്ചു.  1955 ല്  മെദട്ടോസച്ച്  മുഖദ്യമെനട  ശധീ
കട്ടോമെരട്ടോജച്ച്  നട്ടോടെട്ടോറട  1956 ല് മെദട്ടോസച്ച്  ഗവര്ണര് ശധീ ശധീ പ്രകട്ടോശവട ടകടടടെങ്ങളുടടെ
ഉദച്ച്ഘട്ടോടെനട  നടര്വഹടചടതട്ടോടടെ  ഭസ്കൗതടകസസ്കൗകരദ്യങ്ങളുടടെ  കട്ടോരദ്യതടലുട  സ്കൂള്
മെടകവറ്റതട്ടോയട  മെട്ടോറട.  വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസ-  സട്ടോമ്പതടക  രടഗതച്ച്  ഏടറ  പടടന്നട്ടോക്കട
നടല്ക്കുന്ന  ഈ  മെലടയട്ടോര  ടമെഖലയച്ച്  ഉന്നതവടദദ്യഭദ്യട്ടോസട  എന്ന
സസപ്നസട്ടോക്ഷട്ടോതച്ച്കട്ടോരതടനച്ച്  ഈ  സട്ടോപനട  വഴടടയട്ടോരുക്കട.  പുടരട്ടോഗതടയടടെ
പതടറ്റട്ടോണ്ടുകള് പടന്നടടച്ച് 1998 ല് സ്കൂളടല് ഇടഗധീഷച്ച് മെധീഡടയട ബട്ടോച്ചുകള് ആരടഭടചതുട
2000  തടല് ഹയര് ടസക്കണറട സ്കൂളട്ടോയട ഉയര്തടയതുട വടദദ്യട്ടോലയ ചെരടത്രതടടല
അവടസ്മരണധീയ  മുഹൂര്തങ്ങളട്ടോണച്ച്.  ടപട്ടോതു  ജധീവടതതടടന  ഭടന്ന  മെണ്ഡലങ്ങളടല്

പ്രതടഭ  ടതളടയടച  ഒടടടറ  പൂര്വ  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്എനട  ഈ
വടദദ്യട്ടോലയതടടന  അക്ഷയ  സമ്പതട്ടോയട  നടലനടല്ക്കുന.
ഭസ്കൗതടക  സസ്കൗകരദ്യങ്ങള്  ടകട്ടോണ്ടുട  പട്ടോഠദ്യ-പട്ടോടഠദ്യതര
പ്രവര്തനങ്ങളടടല  മെടകവ  ടകട്ടോണ്ടുട  ശടദ്ധയമെട്ടോയ  ഈ
വടദദ്യട്ടോലയട  കലട്ടോ-കട്ടോയടക-  ശട്ടോസ്ത്ര-സട്ടോടസട്ടോരടക  ടമെഖലകളടല്
സടസട്ടോനതലതടലുട  ടദശധീയ  തലതടലുട  നടരവധട
അടഗധീകട്ടോരങ്ങള്  ടനടെടയടട്ടുണച്ച്.  അടനസഷടക്കുക,  അധസട്ടോനടക്കുക,

ആര്ജടക്കുക  എന്ന  തതസട  മെനസടല്  സൂക്ഷടച്ചുടകട്ടോണച്ച്  ആത്മട്ടോര്തതയട
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അര്പണടബട്ടോധവമുള്ള  ഒരു  തലമുറടയ  സൃഷ്ടടക്കലട്ടോണച്ച്  ഈ  വടദദ്യട്ടോലയതടടന
ലക്ഷദ്യട.

   സന്നദ്ധസസംഘടനകള

എന്.സട,സട,  സ്റ്റുഡനച്ച്  ടപട്ടോലധീസച്ച്,   സസ്കൗടച്ച്  & കഗഡച്ച്സച്ച്,  ടജ.ആര്.സട,  എന്.
എസച്ച്.  എസച്ച്  തുടെങ്ങടയ വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസ ടമെഖലയടല് പ്രവര്തടക്കുന്ന എലട്ടോ സന്നദ്ധ
സടഘടെനക ളുടടെയട യണടറ്റച്ച് ഈ വടദദ്യട്ടോലയതടലുണച്ച്.

  എന .സക്ഷ്മി .സക്ഷ്മി

രട്ടോജദ്യതടടന പ്രതടടരട്ടോധ ടസനയടടെ ഭട്ടോഗവട്ടോക്കട്ടോനുട കടടകളടല് ടദശധീയടബട്ടോധവട
അചടെക്കവട വളര്തടടയടുക്കട്ടോനുമുതക്കുന്ന 30 KERALA BN NCC-188 JD എന്.സട.സട
യണടറ്റച്ച്  സ്കൂളടല്  56  വര്ഷമെട്ടോയട  പ്രവര്തടച്ചുവരുന.  100 അടഗങ്ങളുള്ള  ഈ
ടസനയടല് 33% ടപണ്കടടകള്ക്കച്ച് സടവരണട ടചെയടട്ടുണച്ച്.

  സ്റ്റുഡനസപപസാലശ്രീസസ

പസ്കൗരടബട്ടോധവട  ടദശടസ്നേഹവട  അചടെക്കവട  നടയമെടബട്ടോധവമുള്ള  ഒരു  യവ  തലമു
റടയ വട്ടോര്ടതടുക്കുക എന്ന ലക്ഷദ്യടതട്ടോടടെ ടകരള സടസട്ടോന ആഭദ്യനര വകപടടന
കധീഴടല് സടഘടെന പ്രവര്തടക്കുന. 44 ആണ്കടടകളുട 44 ടപണ്കടടകളുമെട്ടോണച്ച് ഈ
സന്നദ്ധ ടസനയടലുള്ളതച്ച്.

  സസ്കൗടസ &ഗഗൈഡസസസ

കടടകളടല് സന്നദ്ധ ടസവനമെടനട്ടോഭട്ടോവവട സഹടഷ്ണുതയട വളര്ത്തുന്ന വടശസസട്ടോടഹട്ടോ
ദരദ്യ പ്രസട്ടോനമെട്ടോയ ഭട്ടോരതച്ച് സസ്കൗടച്ച്&കഗഡച്ച്സച്ച് യണടറ്റച്ച് സ്കൂളടല് പ്രവര്തടച്ചു വരുന.
സസ്കൗടച്ച്  വടഭട്ടോഗതടല്  32  അടഗങ്ങളുട  കഗഡച്ച്സച്ച്  വടഭട്ടോഗതടല്  64 ടകഡറകളുട
പ്രവര്തടക്കുന.
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  ടജ .ആര .സക്ഷ്മി

ആടരട്ടോഗദ്യട,ടസവനട,  സസ്കൗഹൃദട എന്നച്ച് മുദട്ടോവട്ടോകദ്യമുയര്തടപടടെടച്ചുടകട്ടോണച്ച്  ടസവന
നടരതമെട്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങളുമെട്ടോയട  ടജ.ആര്.സട  ഈ  വടദദ്യട്ടോലയതടല്  പ്രവര്തട
ക്കുന.  കഹസ്കൂള് വടഭട്ടോഗതടല്  50  വധീതട അടഗങ്ങളുള്ള രണ്ടു യണടറകളുട യ.പട
വടഭട്ടോഗതടല് 30 അടഗങ്ങളുള്ള ഒരു യണടറട ഈ സന്നദ്ധ സടഘടെനയടടെ ഭട്ടോഗമെട്ടോയട
പ്രവര്തടക്കുന.

  ലക്ഷ്മിറക്ഷ്മില്ഗകറസസസ

സ്കൂള് പരടപൂര്ണ്ണമെട്ടോയട സട്ടോടങ്കേതടകവല്കരടക്കടപടുന്നതടടന ഭട്ടോഗമെട്ടോയട കടടകളടല്
വടവര സട്ടോടങ്കേതടക വടദദ്യയടല് ഗഹനമെട്ടോയ അറടവച്ച്  ടനടുന്നതടനച്ച്  എടട്ടോട ക്ലട്ടോസടടല
തടരടഞ്ഞടുക്കടപട 40 കടടകള്ക്കട്ടോയള്ള സന്നദ്ധസടഘടെന 'ലടറ്റടല് കകറ്റച്ച്സച്ച്' 2017
മുതല് പ്രവര്തനമെട്ടോരടഭടച്ചു.

   പഠനപ്രവരത്തനങ്ങള

5 മുതല് 10 വടരയള്ള ക്ലട്ടോസുകളടല് അധദ്യട്ടോപകരുടടെ ടനതൃതസതടല് വടജടയട്ടോത്സവട
പദ്ധതട  നടെനവരുന.  പഠനപടടന്നട്ടോക്കട  നടല്ക്കുന്ന  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കച്ച്  സച്ച് ടപ
ഷദ്യല് ടകട്ടോചടടഗച്ച്, ടമെട്ടോണടടഗച്ച്-ഈവനടടഗച്ച് ക്ലട്ടോസ്സുകള്, അവധടദടന ക്ലട്ടോസ്സുകള്, പടയര്
ഗ്രൂപച്ച്  പഠനവടകസന ക്ലട്ടോസുകള് കസ്കൗണ്സലടടഗച്ച്  കരടയര്  കഗഡന്സച്ച്  ക്ലട്ടോസുകള്
പഠനമെടകവടനുള്ള  ടസട്ടോളര്ഷടപ്പുകള്  തുടെങ്ങടയവ  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കച്ച്   ആത്മ
വടശസട്ടോസട പകരുനണച്ച്.

   ജസാഗ്രതസാസമക്ഷ്മിതക്ഷ്മി

 നട്ടോലു ബടടഗഡടയന്മെട്ടോരുള്ള ക്ലട്ടോസ്തല ജട്ടോഗ്രതട്ടോസമെടതട  സ്കൂളടടന അചടെക്കതടനുട
കടടകളുടടെ സുരക്ഷടതതസതടനുട ഏടറ  സഹട്ടോയകകരമെട്ടോണച്ച്.ക്ലബച്ച് പ്രവര്തനങ്ങള് 
ശട്ടോസ്ത്ര,  ഗണടതശട്ടോസ്ത്ര,  പ്രവൃതടപരടചെയ,  സട്ടോമൂഹദ്യശട്ടോസ്ത്ര,  ഐ.ടെട  ക്ലബ്ബുകള്  ക്ലട്ടോസച്ച്
തലതടലുട  സകൂള്  തലതടലുട  പ്രവര്തടച്ചുവരുന.  ഈ  ക്ലബ്ബുകളുടടെ  ടനതൃതസ
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തടല് വര്ഷട ടതട്ടോറട നടെതടവരുന്ന സ്കൂള് ശട്ടോസ്ത്രടമെള, ഉപജടലട്ടോ, ജടലട്ടോ, സടസട്ടോന
ടമെളകള്ക്കച്ച്  പ്രടചെട്ടോദനമെട്ടോകട്ടോറണച്ച്.  കടടകളടല്  പരടസടതട  അവടബട്ടോധട
വളര്തട്ടോനുതകന്ന  കവവടധദ്യമെട്ടോയ പരടപട്ടോടെടകളുമെട്ടോയട  ഒരു ഹരടതടസന സ്കൂളടല്
പ്രവര്തടക്കുന.  ഗട്ടോനട ദര്ശന്,  ടഹല്തച്ച് ക്ലബ,  ഫടലടടക്ലബച്ച്,  ഇടഗധീഷച്ച് ലടറ്റററട
ക്ലബച്ച്,  കരട്ടോടട  ക്ലബച്ച്,  ഭട്ടോഷട്ടോടവദട,  ടൂര്  ക്ലബച്ച്,  മെധീഡടയ  ക്ലബച്ച്  തുടെങ്ങടയവ  സ്കൂള്
പ്രവര്തനതടനച്ച് ഊര്ജട പകകരുനണച്ച്.

   വക്ഷ്മിദദസാരസംഗൈസംകലസാസസാഹക്ഷ്മിതദപവദക്ഷ്മി

കടടകളടല്  സട്ടോഹടതദ്യട്ടോഭടരുചെട  വളര്ത്തുന്നതടനുട  സര്ഗ്ഗടശഷട  ഉണര്ത്തുന്നതടനുട
നമ്മുടടെ സ്കൂളടല് വടദദ്യട്ടോരടഗട കലട്ടോസട്ടോഹടതദ്യടവദട പ്രവര്തടച്ചു വരുന.  നട്ടോഷണല്
പത്രട,  നട്ടോഷണല് ടബട്ടോഗച്ച്,  ക്ലട്ടോസച്ച്  മെട്ടോഗസടന്  ,  കലട്ടോമെത്സരങ്ങള്എന്നടവ ഇതടടന
കധീഴടലട്ടോണച്ച് നടെക്കട്ടോറള്ളതച്ച്. 

   ഗലബ്രറക്ഷ്മി &റശ്രീഡക്ഷ്മിസംഗൈസറസം

പതടനട്ടോയടരടതട്ടോളട  പുസ്തകങ്ങളുട  നടരവധട  ആനുകട്ടോലടക  പ്രസടദ്ധധീകരണങ്ങളുട,
ദടനപത്രങ്ങളുട,  റഫറന്സച്ച്  ഗ്രന്ഥങ്ങളുട  സ്കൂസ്കൂൂള്  കലബറടടയ  ആകര്ഷകമെട്ടോക്കുന,
ക്ലട്ടോസച്ച്  തലതടലുട  അധടക  വട്ടോയനക്കട്ടോയട  കലബറടയടല്  നടന്നച്ച്  ടനരടട്ടുട  കടട
കള്ക്കച്ച്  പുസ്തകങ്ങള്  ലഭദ്യമെട്ടോക്കുനണച്ച്.  സ്കൂസ്കൂൂളടടന  വടവടധ  ഭട്ടോഗങ്ങളടല്  പ്രവര്തട
ക്കുന്ന റധീഡടടഗച്ച്  ടകട്ടോര്ണറകളുട  ക്ലട്ടോസച്ച്  തല വട്ടോയന മുസ്കൂൂലകളുട  കടടകള്ക്കച്ച്  ഏടറ
വടജട്ടോനപ്രദമെട്ടോണച്ച്.
   കസായക്ഷ്മികസം

വടശട്ടോലമെട്ടോയ ഒരു ഗ്രസ്കൗണച്ച് ഈ സ്കൂളടടന അനുഗ്രഹമെട്ടോണച്ച്.  ബട്ടോസ്ക്കറ്റച്ച് ടബട്ടോളച്ച്  ,  ടവട്ടോളട
ടബട്ടോള്,  ഫുടെച്ച്ടബട്ടോള്,  കടക്കറ്റച്ച്  തുടെങ്ങടയവ  ടഗയടടസച്ച്  ഇനങ്ങളടലുട  അതച്ച് ലറ്റടക്കച്ച്
ഇനങ്ങളടലുട നടടതദ്യന പരടശധീലനട നല്ക്കുനണച്ച്.  സടസട്ടോന ടദശധീയ തലതടല്
ശടദ്ധയരട്ടോയ ഒടടടറ കട്ടോയടക തട്ടോരങ്ങടളുയട നടരവധട കട്ടോയടക അധദ്യട്ടോപകടരയട
സടഭട്ടോവന ടചെയട്ടോന് ഈ വടദദ്യട്ടോലയതടനച്ച് കഴടഞ്ഞടട്ടുണച്ച്.
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   ലസാബസപ്രവരത്തനങ്ങള

യ.പട  കഹസ്കൂള്  വടഭട്ടോഗങ്ങള്ക്കട്ടോയട  കവ.കഫ  സടവടധട്ടോനടതട്ടോടുകൂടെടയ  മൂന
കമ്പമ്പ്യൂടരച്ച്   ലട്ടോബുകളുട  150 ഓളട  കടടകള്ക്കച്ച്  ഇരടക്കട്ടോവന്ന  സ്മട്ടോര്ടച്ച്  റൂമുട  മെടകച
സയന്സച്ച് ലട്ടോബുട വടദദ്യട്ടോര്തടകളുടടെ പഠനട അനട്ടോയട്ടോസകരമെട്ടോക്കുന. 

   കല

ഉപജടല,  സടസട്ടോന കടലട്ടോത്സവങ്ങളടല് വടജയടകളട്ടോയ ഒടടടറ കലട്ടോ പ്രതടഭകടള
സൃഷ്ടടക്കട്ടോന് സ്കൂള് കടലട്ടോത്സവട ടവദടയട്ടോകട്ടോറണച്ച്.  ഉപജടലട്ടോ  തലതടല് നടരവധട
തവണ കടരധീടെട  ടനടുകയട ജടലട്ടോ സടസട്ടോന തലതടല് മെടകവ ടതളടയടക്കുകയട
ടചെയടട്ടുണച്ച്.

   പക്ഷ്മി .ടക്ഷ്മി.എ

സ്കൂസ്കൂൂളടടന കദനടദടന പ്രവര്തനങ്ങല് സുഖമെട്ടോക്കുന്നതടനച്ച്  പട.ടെട.എ യടടെ സജധീവ
മെട്ടോയ പങ്കേട്ടോളടതട ഒരു മുതല്ക്കൂടട്ടോയട.  മെദര് പട.ടെട.എ,  ക്ലട്ടോസച്ച് പട.ടെട.എ സ്കൂള് ടപ്രട്ടോട
ക്ഷന് ഗ്രൂപച്ച് എന്നടവ ഇതടടന ഭട്ടോഗമെട്ടോയട പ്രവര്തടക്കുന. 

   സ്കൂളജനസാധക്ഷ്മിപതദപവദക്ഷ്മി ,കസാസസസഭ

കടടകളടല്  ജനട്ടോധടപതദ്യ  ടബട്ടോധട  വളര്ത്തുന്നതടനച്ച്  ടവണട  ടപട്ടോതു  വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസ
വകപടടന നടര്ടദ്ദേശ പ്രകട്ടോരട സ്കൂള് ജനട്ടോധടപതദ്യ ടവദടയട ക്ലട്ടോസച്ച് സഭയട പ്രവര്തട
ക്കുന. ക്ലട്ടോസച്ച് തലതടല് നടെത്തുന്ന ക്ലട്ടോസച്ച് സഭകള് ഭസ്കൗതടക സസ്കൗകരദ്യങ്ങളുട പട്ടോഠദ്യ
വടഷയങ്ങളുട വടശദമെട്ടോയട ചെര്ച ടചെയച്ച് നടെപടലട്ടോക്കട്ടോന് ശമെടക്കട്ടോറണച്ച്.

   പസസാളരഷക്ഷ്മിപസ

പഠനതടല് മെടകവ പുലര്ത്തുന്ന വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കട്ടോയട  സ്കൂള് തലതടല് ടപ്രട്ടോഫട  ഷന്സട
വടതരണട ടചെയ്യുന.  കൂടെട്ടോടത വടവടധ രധീതടയടലുള്ള എന്ടഡട്ടോവച്ച്ടമെനച്ച് ടസട്ടോളര്ഷടപ്പുകളുട മെറ്റച്ച്
ടപ്രട്ടോത്സട്ടോഹനങ്ങളുട കടടകളുടടെ പഠന നടലവട്ടോരടത മെടകചതട്ടോക്കുന.
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                                                                                               നട്ടോസര് കക്കടടല്

പരഞ്ചിണക്കാമലപരഞ്ചിണക്കാമല

ഡസാര്വടന് മെസ്കൗനടയട്ടോയടതടന്ന നടന.
'നൂറ്റട്ടോണ്ടുകള് കഴടഞ്ഞടലട്ടോ. എനട്ടോണച്ച് നടങ്ങളുടടെ സടദ്ധട്ടോനതടടന ബട്ടോക്കട  
പത്രട? മെനുഷദ്യന് അടത നടല്പച്ച് തുടെരുകയട്ടോണച്ച്..!'   
ജടെ പടടെടച മുഖമുയര്തട ഡട്ടോര്വടന് പറഞ്ഞു :
'പുതടടയട്ടോരു കടണതലടലട്ടോണച്ച് ഞട്ടോനടടപട്ടോള്'
'എനട്ടോണടതച്ച്?'
അയട്ടോള് ആകട്ടോടക്ഷടയട്ടോടടെ തടരക്കട.
'ആരു പറഞ്ഞു മെനുഷദ്യന് അടത നടല്പച്ച് തുടെരുകയട്ടോടണന്നച്ച്?'
ഇത്രയട കട്ടോലട മെനുഷദ്യടന നടരധീക്ഷടച്ചുവരടകയട്ടോയടരുന. ഞട്ടോന് ശദ്ധടച്ചു, 
അവടന നഖങ്ങള് അനുദടനടവളര്ന വരുന . മുഖത്തുട ടദഹത്തുടമെട്ടോടക്ക 
ടരട്ടോമെങ്ങള് മുളച്ചുടപട്ടോന്തുന. അവടന ടതട്ടോലടക്കച്ച്കടടകൂടുന. നട്ടോവടനച്ച് നധീളവട 
പല്ലുക്കള്ക്കടടെയടല്നടനട രണ്ടുടതറ്റകള് പുറടതക്കച്ച് വളരുന. 
കണ്ണുകളടല്നടന്നച്ച് ആര്ദത മെട്ടോഞ്ഞച്ച് ക്രുരതനടഴലടക്കുന.... 
പടടന്ന അച്ഛന്, അമ, സടഹട്ടോദരട, സടഹട്ടോദരന്...
ഇവടരടപട്ടോലുട തടചയറടയട്ടോനട്ടോവട്ടോടത...'
'തട്ടോങ്കേടളനട്ടോണധീ പറഞ്ഞുവരുന്നതച്ച്. എനടടക്കട്ടോനട മെനസടലട്ടോവന്നടലടലട്ടോ?'
അയട്ടോള് ടചെട്ടോദടച്ചു ടപട്ടോവകയട്ടോയടരുന.
അടത എടന സടദ്ധട്ടോനതടടന ബട്ടോക്കടപത്രമെടതട്ടോണച്ച്
ചെടല മെനുഷദ്യര് രൂപട്ടോനരട പ്രട്ടോപടചട്ടോണച്ച് മൃഗങ്ങള് ഉണട്ടോകന്നടതന്നച്ച്...
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അമഅമ
അഭടരട്ടോമെട ടെട ടക

 VII B  
ആദ  ദ്യമെട്ടോയട  വധീണതച്ച് അമതന് മെടെടയടല്
ആദദ്യമെട്ടോയട തട്ടോങ്ങട നടര്തടയതുട അമ തടന്ന.....
ആദദ്യമെട്ടോയട  പട്ടോല് പകര്നതന്നതുട അമ 
ആദദ്യമെട്ടോയട വട്ടോക്കു പഠടപടച്ചുതന്നതുട അമ
ആദദ്യമെട്ടോയട ടചെട്ടോലടയ വട്ടോക്കുട അമ
ആദദ്യമെട്ടോയട കണതുട അമടയ തടന്ന
ഇസ്കൗ ടലട്ടോകതടല് സൃ ഷ്ടട്ടോവട അമ തടന്ന
മെട്ടോതൃടസ്നേഹടടപട്ടോല് ടവടറട്ടോരു ടസ്നേഹവട
ഈ ടലട്ടോകത്തുമെടലതട്ടോനുട ..............
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സസ്നേഹചഞ്ചിത്രങളസസ്നേഹചഞ്ചിത്രങള

           Sita Lakshmi
   IX H
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AyshaRimna
XF
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നജനജ..ആരആര..സഞ്ചിസഞ്ചി
വടടട്ടോളട:  നട്ടോഷണല് ഹയര്ടസക്കനറട സ്കൂളടടല ടജ ആര് സട കട്ടോഡറകള്

വൃക്ഷകത  നട്ടുടകട്ടോണച്ച് പരടസടതട ദടനട ആചെരടച്ചു. പ്രളയബട്ടോധടത ദുരടതട്ടോശസട്ടോസ
കദ്യട്ടോമ്പുകളടടലക്കച്ച്  ടനട്ടോട്ടുബുക്കച്ച്,  ബട്ടോഗച്ച്,  ടപന്,  തുടെങ്ങടയ  പഠടനട്ടോരകരണങ്ങള്
ടശഖരടചച്ച്  നല്കട.  അദ്ധദ്യട്ടോപകദടനതടല്  അദ്ധദ്യട്ടോപകടര  ആദരടച്ചു.
പൂര്വട്ടോദ്ധദ്യട്ടോപകയട്ടോയ  ശടമെതട  സടരട്ടോജടനട  ടെധീചടറ  ആദരടച്ചു.പ്രടന്സടപല്  എ
കൃഷ്ണന് മെട്ടോസടറ ആദരടച്ചു. മെടനട ആയ്യൂര്ടവദ ഔഷധശട്ടോല സന്ദര്ശടച്ചു. ഭടന്നടശഷട
ദടനട ആചെരടച്ചു.ആഗസ്തച്ച് 8-നച്ച് ഹടടരട്ടോഷടമെദടനട  ആചെരടച്ചു.
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  ആകക്കാശങള സതടഞ്ചി ലഞ്ചിറഞ്ചില് കകറയസയആകക്കാശങള സതടഞ്ചി ലഞ്ചിറഞ്ചില് കകറയസയ
വടടട്ടോളട: സ്കൂളുകള് സട്ടോടങ്കേതടകവതച്ച്കരടക്കുന്നതടന ഭട്ടോഗമെട്ടോയട കടടകളടല് വടവര

സട്ടോടങ്കേതടക വടദദ്യ  വളര്ത്തുന്നതടനട്ടോയച്ച്  വടദദ്യട്ടോഭദ്യട്ടോസ വകപച്ച്  മുടന്നട്ടോട്ടുടവച ഐ    .ടെട.
സന്നദ്ധസടഘടെനയട്ടോണച്ച് ലടറ്റടല് കകറ്റച്ച്സച്ച്. 27/6/2018-നച്ച് കകറ്റച്ച് റധീജദ്യണല് ഡയറ
ക്ടറട്ടോയ ടക.കഞ്ഞടകണട്ടോരന് മെട്ടോസറട,ജയടദവന്മെട്ടോസറട നട്ടോഷണല് ഹയര് ടസക്ക
ന്ഡറട സ്കൂളടടല ലടറ്റടല് കകറ്റച്ച്സച്ച് യണടറ്റടടന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് തുടെക്കട കറടച്ചു.
കകറ്റച്ച് മെട്ടോസറടടെയട മെടസ്ട്രസടടനയട ടനതൃതസതടല് എലട്ടോ ബുധനട്ടോഴച്ച്ചകളടലുട ക്ലട്ടോസച്ച്
നടെതടവരുന.  ആനടടമെഷന്  നടര്മട്ടോണട,  മെലയട്ടോളട  കമ്പമ്പ്യൂടടങച്ച്  ,സട്ടോചച്ച്  എന്നടവ
യടടെ ക്ലട്ടോസ്സുകള് നല്കട.  15/1/2019  മുതല് ടറട്ടോടബട്ടോടടകച്ച്  പരടശധീലനവട ഇലടകട്ടോ
ണടകച്ച് പരടശധീലനവട തുടെങ്ങട.4/8/2018-നച്ച് യണടറ്റച്ച് കദ്യട്ടോമ്പച്ച് നടെതട സട.പട.സജടത
അവര്കള്  ഉദച്ച്ഘട്ടോടെനട  നടര്വഹടച്ചു.ടക.പട  ശശടധരന്  മെട്ടോസര്,  എന്.വട.ചെനന്,

പട.റധീജ, ടക.പട.രജധീഷച്ച്, കകറ്റച്ച് മെട്ടോസര് പ്രജധീഷച്ച്, കകറ്റച്ച് മെടസ്ട്രസച്ച് ടക.ടരഖഎന്നടവര്
പരടപട്ടോടെടയടല്  പങ്കേട്ടോളടകളട്ടോയട.  ടസപച്ച്റ്റടബര്  5  അധദ്യട്ടോപകദടനതടല്  ലടറ്റടല്
കകറ്റച്ച്സച്ച്  അടഗങ്ങളട്ടോയ ആശട്ടോലകട,  അടബടക എന്നടവര്  പത്രവട്ടോയന നടെതട.
കകറ്റച്ച് മെട്ടോസര് ടട്രെയ്നര് ടക.പട.സുടരഷച്ച് മെട്ടോസര്,  ഐ.ടെട.@ സ്കൂള് അനുവദടച ഉപകര
ണങ്ങള് കട്ടോരദ്യക്ഷമെമെട്ടോയട പ്രവര്തടക്കുനടണട്ടോ എന്നച്ച് പരടടശട്ടോധന നടെതട.  അന്നച്ച്
കവകധീടച്ച്  ഔടച്ച്  ടഡട്ടോര് പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഭട്ടോഗമെട്ടോയച്ച്  പുറത്തുടപട്ടോയട ഗ്രൂപച്ച്  തടരടചച്ച്
നട്ടോടെന്  കളടകള്  കളടച്ചു.18/9/18-നച്ച്  സബച്ച്  ജടലട്ടോ  കദ്യട്ടോമ്പച്ച്  ടസലക്ഷന്  നടെതട.
കകറ്റച്ച്സടല്  നടനട  എട്ടുടപടര  ടസലക്ടച്ച്  ടചെയ.  കട്ടോളടദട്ടോസന്,  സുര്ജടതച്ച്,അമെയ
ചെനന്, ശധീലകട, എന്നടവടര ടപ്രട്ടോഗ്രട്ടോമെടങ്ങടടലക്കുട തധീര്ത, കവഷ്ണ, ദടനടജദ്യട്ടോതച്ച്,
അനടരുദ്ധച്ച് എന്നടവടര ആനടടമെഷനടടലക്കുട തടരടഞ്ഞടുത്തു. 1/11/18-നച്ച് നട്ടോഷണല്
ഹയര്  ടസക്കന്ഡറടയടല്  കകറ്റച്ച്സച്ച്  ടഹല്പച്ച്  ടഡസച്ച്  പ്രവര്തടച്ചു.15/11/18-നച്ച്
ഭടന്നടശഷട സടരക്ഷണ റട്ടോലടയട കവവടധദ്യമെട്ടോര്ന്ന ഐ.ടെട. പരടപട്ടോടെടകളുട നടെതട.
17/11/18-നച്ച് പഠന പടടന്നട്ടോക്കട നടല്ക്കുന്ന കടടകള്ക്കുടവണട അഭടനയക്കളരടയട,

ചെടത്രരചെനട്ടോ മെത്സരവട നടെതട. 27,28 തടയതടകളടല് ഡടജടറ്റല് മെട്ടോഗസധീനടനുടവണട
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പ്രടതദ്യക  കദ്യട്ടോമ്പച്ച്  നടെതട.  27,28 തടയതടകളടല്  ആശട്ടോലകട,  ശടവചെന്ദന,
കട്ടോളടദട്ടോസന്, ടഷര്ലടന്, എന്നടവര് വട്ടോര്തട്ടോനടര്മട്ടോണ കദ്യട്ടോമ്പടല് പങ്കേട്ടോളടകളട്ടോയട.
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                              എസയ പഞ്ചി സഞ്ചിഎസയ പഞ്ചി സഞ്ചി
        

പസ്കൗരടബട്ടോധവട  ടദശടസ്നേഹവട  അചടെക്കവട  നടയമെടബട്ടോധവമുളള  ഒരു  യവ
തലമുറടയ വട്ടോര്ടതടുക്കുക എന്ന ലക്ഷദ്യടതട്ടോടടെ  ടകരള  സടസട്ടോന ആഭദ്യനര
വകപടടന  കധീഴടല്  ഈ  സടഘടെന  പ്രവര്തടക്കുന.  44  ആണ്കടടകളുമെട്ടോണച്ച്
44 ടപണ്കടട കളുമെട്ടോണച്ച് ഈ സന്നദ്ധ ടസനയടലുളളതച്ച്.  2018  ടല  SPC  നമ്മുടടെ
സ്കൂളടല് ഒരുപട്ടോടെച്ച് പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതടയടട്ടുണച്ച്. നമ്മുടടെ ടകരളടത തളര്തടയ
ദുരനമെട്ടോയടരുന  പ്രളയട.  അതടടനട്ടോരു  കകതട്ടോങ്ങുമെട്ടോയട  SPC കടടകള്
മുടന്നട്ടോട്ടുവന.  പ്രളയ  ദുരടതട്ടോ  ശസട്ടോസതടനച്ച്  അവര്  ഫണച്ച്  സസധീകരടച്ചു.

അതടഗടഭധീരമെട്ടോയ  പരടശധീലനങ്ങളടലൂടടെ  SPC വടദദ്യട്ടോര്തടകളുടടെ  മെടകവച്ച്  കൂടുതല്
വട്ടോര്ടതടുക്കുകയട്ടോണച്ച് ടചെയച്ച് തതച്ച്. രട്ടോവട ലടത ടയട്ടോഗട്ടോ ക്ലട്ടോസുട കവകടന്നരടത
പടരഡട  SPC  വടദദ്യര്തടകളടല് കൂടെതല് ഊര്ജട പകര്ന.  ടക.വട  റടനധീഷച്ച്
കമെട്ടോര്,  സുനടത,  ക    ഞ്ഞു ടമെട്ടോള്,  നട്ടോണ കട്ടോപ്പുമല് തുടെങ്ങടയവരുടടെ ടനത്രതതടല്
SPC  വടദദ്യട്ടോര്തടകള് വടടട്ടോളട  കനട്ടോല് പട്ടോലതടടന ഇരുവശങ്ങളടടലയട കട്ടോടെച്ച്
ടവടടടതളടച്ചു. 2018 ല് ടഡട്ടോ. സുധധീഷച്ച് വദ്യകടതസ വടകസന ക്ലട്ടോസച്ച് നല്കട. ടകരളട
ഇടപട്ടോള്  ടനരടട്ടുടകട്ടോണടരടക്കുന്ന  ഏറ്റവട  വലടയ  പ്രശച്ച് നമെട്ടോണച്ച്  പട്ടോസച്ച് റ്റടകച്ച്
മെട്ടോലടനദ്യട.  അതടടനതടടര  SPC  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്  ഒരു  ചെടത്രരചെന  മെത്സരട
സടഘടെടപടച്ചു.  ശടശുദടനതടല്  അവര്  കടടകടളട്ടോടടെട്ടോപട  ആടഘട്ടോഷടക്കട്ടോന്
മെറന്നടല.  കസച്ച് തൂര്ബട്ടോ  അടഗനവട്ടോടെടയടടല  കടടകടളട്ടോടടെട്ടോപമെട്ടോയടരുന  അവര്
ശടശുദടനട  ആടഘട്ടോ  ഷടചടരുന്നതച്ച്.  ടകരളതടല്  എടന്നനട  അശട്ടോനട
നടലനടന്നടരുന.  ഇതടടനതടടര  SPC  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്  ടതരുവടല്  ഇറങ്ങട.
പ്രകതടടയ  എടന്നനട  സടരക്ഷടക്ക  ണടമെനട  അതച്ച്  നമ്മുടടെ
ജധീവശസട്ടോസമെട്ടോടണനട എലട്ടോവടരയട ടബട്ടോധദ്യടപടുതട്ടോന് അവര് മുന്നടല് നടന.
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അവര്ക്കച്ച്  സഹട്ടോയവമെട്ടോയട  നമ്മുടടെ  അധദ്യട്ടോപകര് അവരുടടെ  കൂടടെ  ഉണട്ടോയടരുന.

SPC  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കച്ച് ഊര്ജജവട കരുതട്ടോയട അവര്ടക്കട്ടോപട എനട  SPC

മെട്ടോസറട്ടോയ റടനധീഷച്ച് സട്ടോറട SPC മെടസടസട്ടോയ സുനടത ടെധീചറട ഒപമുണട്ടോ യടരുന.
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എനഎന..സഞ്ചിസഞ്ചി..സഞ്ചി കയ സുവരണ്ണ തഞ്ചിളകലസഞ്ചി കയ സുവരണ്ണ തഞ്ചിളകല

വടടട്ടോളട:  കമെട്ടോനടടങ്ങച്ച്  ഓഫധീസര് ടകണല് ജയദധീപച്ച്  ശര്മ സ്കൂളടല് എതട.  ഈ
വര്ഷടത  എന്.സട.സട.  ടകഡറകടള  തടരടഞ്ഞടുത്തു.  ടസപച്ച്റ്റടബര്  29-നച്ച്
സര്ജടക്കല് കസ്ട്രക്കച്ച് ടഡ ആചെരടച്ചു. ടകഡറകള്ക്കച്ച് 30-ടകരള ബറ്റട്ടോലടയനടടല P-

A  സട്ടോഫച്ച് സ്കൂളടല് എതട,  ഇനദ്യ നടെതടയ സര്ജടക്കല് കസ്ട്രക്കടടന വധീഡടടയട്ടോ
പ്രദര്ശനവട  അതുമെട്ടോയട  ബനടപട  കട്ടോരദ്യങ്ങള്  വടശദധീകരടക്കൂകയട  ടചെയ.

ഗട്ടോനടജയനട ദടനതടടന സസച്ഛ ഭട്ടോരതച്ച് മെടഷന് സ്കൂളടടല എന്.സട.സട കട്ടോഡറകള്
സ്കൂള് വൃതടയട്ടോക്കട ടകട്ടോണച്ച് ആചെരടച്ചു.  ഇതുമെട്ടോയട ബനടപടച്ച്  ക്ലട്ടോസച്ച്റൂമെടല് നടനട
ടവസച്ച് ടപന് ടശഖരണട നടെതട.  9-H  ടല അനുപ്രടയ.ടെട.അടശട്ടോകച്ച് ഡല്ഹടയടല്
വചച്ച് നടെത തല്സയടനടക്കച്ച് കദ്യട്ടോമ്പടല് ടകരളടത പ്രതടനടധധീകരടചച്ച് എന്.സട.സട
യടടെ  അഭടമെട്ടോനമെട്ടോയ.ടദവനന്ദടനട  അനധീഷട,  നയനട്ടോ.ജട.സുനടലുട  പയന്നൂര്  വചച്ച്
നടെന്ന"  ഏക ഭട്ടോരതച്ച്-ടശഷ്ഠ  ഭട്ടോരതച്ച്"  മെഹട്ടോരട്ടോഷ്ട്ര  യട  ടകരളവട  ഒന്നടചച്ച്  നടെതടയ
കദ്യട്ടോമ്പടല് പടങ്കേടുത്തു.
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സസ്കൗടയ സസ്കൗടയ & & കഗൈഡ്സയകഗൈഡ്സയ

  ജൂകല ആഗസച്ച് മെട്ടോസതടല് ടനരടടടെണട വന്ന മെഹട്ടോ പ്രളയതടല് സടഭവടച
നട്ടോശനഷ്ടങ്ങള്  നടകതട്ടോന്  guide-സടടന  ആഭടമുഖദ്യതടല്  ദുരടതട്ടോശസട്ടോസ
നടധടയടടലക്കച്ച് ഒരു തുക സടഭട്ടോവന ടചെയ. 2018  നവടബര് 7  മുതല് നവടബര് 14

വടര ദട ടകരള ടസറ്റച്ച് ഭട്ടോരതച്ച് സസ്കൗടെച്ച്& കഗഡച്ച്സച്ച് വടെകര ജടലട്ടോ അടസട്ടോസടടയഷന്
പ്രകൃതട  സസ്കൗഹൃദ  കസക്കടള്  റട്ടോലട  സടഘടെടപടച്ചു.  വടജയ  കമെട്ടോര്  മെട്ടോസര്  ഈ
പരടപട്ടോടെട  ഫട്ടോഗച്ച്  ഓഫച്ച്  ടചെയച്ച്  ഉദച്ച്ഘട്ടോടെനട  ടചെയ.Scout&Guides  ടന ആഭടമുഖദ്യ
തടല്  സ്കൂളടനുടവണട  ടനല്ടകട്ടോയച്ച്  നടെതട.  Guides-ടനതൃതസട  നല്കട  സ്കൂള്
പരടസരട വൃതടയട്ടോക്കട.
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എനല തഞ്ചികട്ടുന്ന കടുക കഫഎനല തഞ്ചികട്ടുന്ന കടുക കഫ  

                                                                                                                                                       പ്രജജീഷഷ് എ. തളജീക്കര

കകകഴഴികക്കകടഷ് കമകഡൽ സ്കൂളഴിൽ മമയഷ് 25 മുതൽ 28 വമര ഐ ടഴി ഡഴി ആർ ജഴി
മട്രെയഴിനഴിനിംഗഷ്  നടന്നു  വരഴികയകണഷ്.  കുററകടഴി  യഴിൽ  നഴിന്നുനിം  സർവ്വശജീ  സുകരഷഷ്   ,
ജയകദേവൻ,  മകഹേഷഷ് ,അസ്സൻകകകയ എനജീ മകസ്റ്റർ മട്രെയഴിനർ മകരുമട കൂമട ഒനര
മണഴിക്കൂർ എ സഴി കകർ യകത്ര ഗകനകയഴി കപകവുകയകണഷ്.  നഴിലവഴിട്ട ചർച്ചകൾ ഉപ്പൂറഴി
മുതൽ  മൂർദകവഷ്  വമര  കതഴിക്കയറകറുണഷ്,  ചഴിലകപകൾ  കതഴിയമരകറുണഷ്.  ദൂമര
നഴിന്നുനിം  വരുനതു  മകകണകയഴിരഴിക്കകനിം  കുറച്ചഷ്  വവകഴിയകലനിം  ആർ  പഴി  മകരകയ
രകകജന്ദ്രൻ മകഷനിം കമകഹേനകൃഷ്ണൻ മകഷനിം കണ്ണുരുട്ടകമത കണ്ണു ചഴിമ്മുനതകയഴി കതകന്നുനിം.

ഇടകവളകളഴിൽ  മുനജീറുനിം  സുരകജുമമകതഷ്  മസകല  ചകയ,  മഴിൽക്കഷ്  സർബതഷ്,
രസഗുള  ,  പകരഗണഴിൽ ബജീഫനിം മപകകറകട്ടയനിം. 12000 തഴിമന ബഡഴിനൺ റകക്കറ
മകനന്വേഷഴിച്ചഷ് മകനകനിംചഴിറയനിം ചുറഴി കഴിഡഷ്സൺ കകകർണറഴിലൂമട ഒയകസഴിസഷ് കകകമമ്പൗണഴി
മല ആഫഴി കസ്റ്റകർ വമരയനിം കസ്റ്റഡഴിയ തഴിമല കയകനകഷ് വമരയനിം മമറകരു ദേഴിവസനിം
ബഴി ഇ എനിം ചർച്ചഴിനടുത്തുള്ള മകകച്ചഴിൻ കബക്കറഴിയഴിലനിം വഴിടഷ്കകക യഴിലമമകമക്ക ഞങ്ങൾ
കറങ്ങഴി നടന്നു.   ദേഴിവസനിം  250  കഴിട്ടുനഴിടതഷ്  500  മന മചലവഷ്.  കസക കകകൾഡഷ്
സ്റ്റകകനഡഷ്  കളഴിമകത്രനിം.  മട്രെയഴിനഴിങ്ങഴിമന  അവസകന  ദേഴിവസനിം  മബ്രെയഴിനഷ്  ചകയ
കുടഴിക്കകനഴിറങ്ങഴിയകപകൾ  ,കവണ  മഴിൽകഷ്  സർബതഷ്  കുടഴിക്കകമമനഷ്  പറഞ്ഞതഷ്
സുരകജുനിം  മുനജീറുമകണഷ്.  പകരഗൺ  കഹേകട്ടലഴിനഷ്  എതഴിർവശനിം  വളമര  ദേരഴിദ്രമകയ
അന്തരജീക്ഷതഴിൽ  സർബതഷ്  കച്ചവടനിം  മപകടഴിമപകടഴിക്കുകയകണഷ്.  തഴിരക്കഴിനഴിടയഴിൽ
ഒരു കകൽ വരകന്തയഴിൽ തഴിരുകഴിക്കയറഴി മഴിൽകഷ് സർബതഷ് മഴികഴിനിംഗഷ് കകണുകയകണഷ്.
രണ്ടു വകയനിം നജീട്ടഴി രണഷ് തണുത തൂമവള്ള ഗകസഷ് വകങ്ങഴിക്കഴഴിച്ചഷ് ഞകനനിം സുരകജുനിം
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കറകഡഴിലഴിറങ്ങഴി. ഒരു യകചക സജീ വനഷ് വക നജീട്ടഴിയകപകൾ, കലശനിം മപകളഴിവകമണന്നു
പറഞ്ഞഷ് അവമര സ്റ്റകകനഡകമയകനകട്ടഴിപറഞ്ഞയച. തണുപഴിലകതതുനിം കഴഴിച്ചഷ് മുനജീർ
വന്നു.  മതഴിയകവഴില  എന  കതകനലഴിൽ  പകരഗണഴിമന  സകകഷ്  കബകകഴി
കലമക്കകമരതഴികനകട്ടനിം, കവണ അടുത കബക്കറഴിയഴിൽ നഴിന്നുനിം മൂനഷ് വമസൂർ പകക്കഷ് ;
മുപതഷ് രൂപ.

ഡഴി  ആർ  ജഴി  കകസഴിൽ  നകലകനിം  ദേഴിവസവുനിം  സമഗ  കതഴിക്കയറഴി.  exe  യനിം
Javahotpotato യമമകമക്ക  കബകറഡഴിപഴിച.  ഇൻകനിംടകകഷ്  കകനജീനഴിമല  ഭക്ഷണനിം
കഴഴിക്കകമമനഷ്  പറഞ്ഞ  കമകഹേനകൃഷ്ണൻ  മകസ്റ്റമറ  തഴിരസ്കരഴിച്ചഷ്  ഞങ്ങമളലകവരുനിം
ഒനരക്കഷ് പകരഗണഴികലക്കഷ് . പജീകഷ് വടമഴിൽ കലറകണ വജീട്ടഴിൽ കപകയതുകപകമല ഓകരക
സജീറഴിന പഴിനഴിലനിം ഒന്നുനിം രണ്ടുനിം കപർ കക. സുരകജകണഷ് പറഞ്ഞതഷ് നമുക്കഷ് ഏ സഴി യഴിൽ
കയറകനിം എനഷ്. കറകഡഴിലഴിറങ്ങഴി ഏ സഴി യഴികലക്കഷ്,  രക്ഷയഴില അവഴിമടയനിം അന്തനിംവഴിട്ട
തഴിരക്കഷ്!  പുറതഴിറങ്ങഴി  വജീണ്ടുനിം  കനകൺ ഏ സഴി  യഴികലക്കഷ്  .  ലക്കഴിലഴി  വഴി  കഗകട്ടഷ്  എ
കടബഴിൾ  !  മജീൽസുനിം കടുക്ക വഫ്രൈയനിം ഓഡർ മചയ്തതഷ് മുനജീറകണഷ്.  വലതുഭകഗമത
ജകലകതഴിലൂമട പുറകതക്കഷ് കനകക്കഴിയകപകൾ മഞട്ടഴിപഴിക്കുന ഒരു കകഴ.  മതകട്ടടുത
ഓവർ ബ്രെഴിഡഷ്ജഴിന ചുവട്ടഴിൽ ചുവന മഹേൽമമറനിം വടയനിം ധരഴിച്ചഷ് വബക്കഴിമലതഴിയ
ഒരു  മചറുപക്കകരൻ,  ഞങ്ങൾ  സർബതഷ്  കുടഴിക്കകൻ  മചനകപകൾ  ആട്ടഴിയകറഴിയ
ഏകകദേശനിം  എഴുപതഴിയഞഷ്  വയസഷ്  പ്രകയനിം  കതകനഴിക്കുന  ആ  യകചക  സജീയമട
വകയഴിൽ ശകഴിയകയഴി പഴിടഴിച്ചഷ് വലഴിച്ചഷ് നടക്കുന്നു. സജീ പഴികനകട്ടഷ് വലഴിയനതു കപകമല
കതകന്നുന്നുണഷ്.  കൺകകകണഴികലക്കഷ്  ചുളഴിവു  ബകധഴിച്ച  ആ  മുഖതഷ്  കരച്ചഴിലകകണക?
കറുപ്പുചട്ടക്കണ്ണട മവച്ച കറുത തകടഴിയള്ള ആ കറുത യവകവഷ്  മവളുത തലമുടഴിയനിം
മൂക്കുതഴിയനിം  മറുവകയഴിൽ  ഒരു  പകസ്റ്റഴികഷ്  സഞഴിയമുള്ള  സജീമയ  പഴിടഴിവഴിടകമത
കഹേകട്ടലഴികലക്കഷ്  കയറഴി  വന്നു.  അവർ  ചഴിരഴിക്കുന്നു!  വളമര  ആധഴികകരഴികമകയഴി  ആ
മചറുപക്കകരൻ ഒഴഴിഞ്ഞ രണ്ടു സജീറകളഴിമലകനഴിൽ പകതഴി നഴിറച്ച പകസ്റ്റഴികഷ് സഞഴിയനിം
അടുതതഴിൽ തമന ചുവന മഹേൽമമറനിം മവച്ചഷ് വക കഴുകഴി വനഴിരുന്നു.  ആളുകൾ
പലരുനിം അവരുമട വവരുദറകത്മക രസതനനിം ശദഴിക്കുന്നുണകയഴിരുന്നു.
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ഞകനകമക  അസന്വേസ്ഥനകയഴി.  ആ  മചറുപക്കകരൻ  ആ  മതരുവഴിമന
കറുതമ്മയ്ക്കുകവണഴി  ബഴിരഴിയകണഴി  ഓഡർ  മചയകൻ  വഴിഫലശമനിം  നടത്തുകമകൾ
അതുവമര  എമന  ആമകശയമത  തഴുകഴിയഴിറങ്ങഴിയ  കടുക്ക  വഫ്രൈ  മഴിൽക്കഷ്
സർബതഴിൽ  നരഞ്ഞുമപകങ്ങഴി  ആട്ടഴിയ  മതകണയഴിൽ  തഴികട്ടഴി  തഴികട്ടഴി
വരുന്നുണകയഴിരുന്നു.  പകുതഴിയകയഴികപകയകലക  മുനജീകറ  എന്നു  പറഞ്ഞകപകൾ,

പകുതഴിയല... ഇലകണകയഴികപകയഴി... എനവനനിം. 

ഭക്ഷണനിം  എനഴിക്കഷ്  മുഴുമഴിപഴിക്കകനകയഴില.  മനസകനഴിദറനിം  വജീമണടുതഷ്
പ്രകയഛഴിതനിം മചയകൻ,  അവരുമട ബഴിലടയകൻ കമ്പൗണറഴിൽ മചനകപകകഴക്കുനിം ആ
യവതന്വേതഴിമന കവഗത എമന മവല്ലുനതകയഴിരുന്നു.  കവഗനിം  പുറതഴിറങ്ങഴി  അവമര
കകത്തു നഴിന്നു. ചുവന മഹേൽമമറനിം ധരഴിച്ചഷ് ആ അമ്മയമട വകയനിം പഴിടഴിച്ചഷ് അകദ്ദേഹേനിം
പുറകതക്കഷ്.  പരഴിചയമപട്ടു,  ദേജീപകഷ്,  കകകഴഴികക്കകടഷ്  മകയനകടു  നഴിനഷ്  -  കമ്പൗശൽ
കകന്ദ്രയഴിൽ മട്രെയഴിനർ.  അമ്മ കറുതകയഷ്  കസലത്തു നഴിന്നുനിം എകപകകഴക പകളയതഷ്
വനതകണഷ്.  തനഴിച്ചഷ്  അവഴിമട  എവഴിമടകയക  തകമസനിം.  ‘അദന്വേകനഴിച്ചഷ്  ജജീവഴിക്കുന
അമ്മയകണഷ്.’ ദേജീപകഴിമന കരുത്തുറ വകക്കുകൾ. 

ആ അമ്മ ഞങ്ങളുമട  അടുതഷ്  ഇനഷ്  ചുളഴിവകർന വകകൾ നഴിവർതഴിയതഷ്
വയകയ്ക മകകണകയഴിരഴിക്കുനിം. പുറതഷ് അത്രയഷ് ചുട്ടുമപകള്ളുകയകണഷ്. അകനിം പതഴിന്മടങ്ങഷ്
കവവുകയകണഷ്.  അറഴിയകമത  രണ്ടു  കപരുമടയനിം  വക  പഴിടഴിച  കപകയഴി.  എമന
മമകവബൽ കറകമറയ്ക്കു മുനഴിൽ മകട്ടഴിപഴിടഴിമച്ചകരു കപകസഷ്.  ഈ മകകടുനിം ചൂടഴിലനിം എമന
മനസ്സഷ് മരവഴിച തമന. ദേജീപകഷ്…. കറുതമ്മക…. കുമഴിട്ടു നമഴിക്കുന്നു…... കടുക്ക വഫ്രൈ
തഴികട്ടഴിമക്കകകണയഴിരുന്നു…...
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സ്കൂള കസലക്കാത്സവല സ്കൂള കസലക്കാത്സവല 

2018-19
സ്കൂള് കടലട്ടോത്സവട  HS/UP  വടഭട്ടോഗങ്ങളടല് നട്ടോലച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകളട്ടോയട തടരടചച്ച്  എലട്ടോ

കടടക  ള്ക്കുട അവസരട  നല്കട  വളടര  ഭടഗടയട്ടോയട  നടെതട്ടോന് സട്ടോധടച്ചു.  ക്ലട്ടോസച്ച്
സമെയട  നഷ്ടടപടുതട്ടോത  രധീതടയടല്  ഒഴടവ  ദടവസങ്ങള്  പ്രടയട്ടോജനടപടുതട
ടസജടടതതര  മെത്സരങ്ങളുട,  ടസജച്ച്  മെത്സരങ്ങള്  4  ടവദടകളടലട്ടോയട  ഒരു  ദടവസട
ടകട്ടോണച്ച് സമെയബനട തമെട്ടോയട നടെതട്ടോനുട സട്ടോധടച്ചു.  UP  വടഭട്ടോഗതടനച്ച് സ്കൂള് തല
മെത്സരട മെട്ടോത്രടമെ ഉണട്ടോയട രുന.   ഇതു എന്നതടനട്ടോല് എലട്ടോ വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കുട,

അവസരട നല്കന്ന രധീതടയടല് offstage മെത്സരങ്ങളുട, വദ്യകടഗത ഇനങ്ങളുട, ഒപന,

തടരുവട്ടോതടര,  സടഘഗട്ടോനട,  തുടെങ്ങടയ  ഗ്രൂപച്ച്  മെത്സരങ്ങളുട  നടെതട.  ഇതടല്  1,2,3
സട്ടോനട  ടനടെടയ  വടദദ്യട്ടോര്തടകള്  ക്കുള്ള  സര്ടടഫടക്കറക്കള്  എലട്ടോ  ആഴ്തകളടലുട
നടെതടവരുന്ന അസടബടയടല് വചച്ച് വടതരണട ടചെയച്ച് വരുന. 

നമ്മുടടെ  സ്കൂളടല്  വചച്ച്  ഒടക്ടട്ടോബര്  31,  നവടബര്  1  തധീയതടകളടല്  നടെന്ന
ഉപജടലട്ടോ കടലട്ടോത്സവതടല് HSS വടഭട്ടോഗതടല് 82 മെത്സര ഇനങ്ങളടല് നടന്നച്ച് 202

കലട്ടോപ്രതട ഭകള് മെത്സരടക്കുകയണട്ടോയട. അതടല് 30 മെത്സര ഇനങ്ങളടല് 1st A Grade

കരസ  മെട്ടോക്കട  ജടലട്ടോ  മെത്സരതടടലക്കച്ച്  ടയട്ടോഗദ്യത  ടനടെടയടപട്ടോള്  ,  18  മെത്സര
ഇനങ്ങള്  2nd A  Grade  ലഭടച്ചു.  വളടര  പ്രശടസട്ടോര്ഹമെട്ടോയ  ടനടമെട്ടോണച്ച്.  5

മെത്സരഇനങ്ങള് 3rd A Grade ടനടെട.

നവടബര് 21,22,23  ദടവസങ്ങളടല് വചച്ച് നടെന്ന ജടലട്ടോ കടലട്ടോത്സവതടല് 106

പ്രതടഭകള്  മെത്സരടക്കുകയണട്ടോയട.  അതടല്  ടപണ്കടടകളുടടെ  ലളടതഗട്ടോന
മെത്സരതടല്  8.K   പഠടക്കുന്ന  ഗസ്കൗരടകൃഷ്ണ  1st A  Grade  കരസമെട്ടോക്കട
സടസട്ടോനതലതടടലക്കച്ച്  ടയട്ടോഗദ്യത  ടനടെട  എനള്ളതച്ച്  നടമ
സടബനടചടടെടതട്ടോളട വളടര ആഹച്ച്ളട്ടോദകരമെട്ടോയ ഒന്നട്ടോണച്ച്.   ഈ അവസരതടല്
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ഗസ്കൗരട കൃഷ്ണടയ പ്രടതദ്യക അഭടനന്ദനങ്ങള് അറടയയടക്കുന.കൂടെട്ടോടത  ,  കട്ടോവദ്യടകളട,
അടെടക്കുറടപച്ച്,  ടമെട്ടോടണട്ടോആക്ടച്ച്  എന്നധീ  മെത്സര  ഇനങ്ങള്ക്കച്ച്  2nd A  Grade

ടനടെടയടപട്ടോള്.  16 മെത്സര  ഇനങ്ങള്  A Grade  സസനമെട്ടോക്കട  എനള്ളതുട  നമ്മുക്കച്ച്
ഏടറ അഭടമെട്ടോനടക്കട്ടോന് വകയള്ളതട്ടോക്കുന.

കലട്ടോടമെളയടല് പടങ്കേടുത എലട്ടോ പ്രടയ വടദദ്യട്ടോര്തടകള്ക്കുട,  മെടകച വടജയട
ടനടെടയ  എലട്ടോ  കലട്ടോ  പ്രതടഭകള്ക്കുട  എലട്ടോവടധ  അഭടനന്ദനങ്ങള്
അറടയടക്കുന്നടതട്ടോടടെട്ടോപട,  പടന്നടല്  പ്രവര്തടച  എലട്ടോ  അധദ്യട്ടോപക,
അധദ്യട്ടോപടകമെട്ടോര്ക്കുട,  ഞങ്ങള്  മെട്ടോര്ഗ്ഗനടര്ടദ്ദേശട  നല്കടയ  H.M  In  Charge  റധീജ
ടെധീചര്ക്കുട , P.T.A  ഭട്ടോരവട്ടോഹടകള്ക്കുട നന്ദടയട, കടെപട്ടോടുട അറടയടക്കുന.
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വഞ്ചിജയരഥതഞ്ചിസലറഞ്ചിവഞ്ചിജയരഥതഞ്ചിസലറഞ്ചി
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ക്ലബയ സഞ്ചിലഫണഞ്ചിക്ലബയ സഞ്ചിലഫണഞ്ചി
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          എനന്റെ വപ്പീടയഎനന്റെ വപ്പീടയ
    അമെല് ആര്

                                                                                                    V E
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വക്കാരതകളഞ്ചില്വക്കാരതകളഞ്ചില്
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സ്നേക്കാപ്സഷക്കാടയസയസ്നേക്കാപ്സഷക്കാടയസയ
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