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ജജാലകകം 

              സെനന്ദേശശ

അറുപതതശ വതർഷവികശ ആനഘതഷവിക്കുന്ന അഞ്ചരക്കണവി ഹയർ
സസെക്കന്ററവി സ്കൂളവിസലെ ലെവിറവില് കകററ്റ്സെറ്റ് അശഗങ്ങൾ തയതറതക്കവിയ
ഇ-മതഗസെവിനറ്റ്  എലതവവിധ ആശശസെകളശ നനരുന.

                                           കവിനഷതർ വവിപവി 
                                            മതനനജർ 
...........................................................................................
അഞ്ചരക്കണവി ഹയർ സസെക്കന്ററവി സ്കൂളവിസന്റ അറുപതതശ വതർഷവി-
കശ ആനഘതഷവിക്കുന്ന ഈ നവളയവില് പ്രസെവിദദ്ധീകരവിക്കുന്ന
ലെവിറവില് കകററ്റ്സെറ്റ് മതഗസെവിസന്റ അണവിയറ ശവില്പവികൾക്കുശ 
അദദതപകർക്കുശ എഴുത്തുകതർക്കുശ വവിദദതർഥവികൾക്കുശ എലത
വവിധ ആശശസെകളശ നനരുന.

                                                        രമതനദവവി എ പവി എശ
                                                        - സഹഡറ്റ് മവിസ്ട്രസെറ്റ് 
...............................................................................................
അറുപതതശ വതർഷവികശ ആനഘതഷവിക്കുന്ന അഞ്ചരക്കണവി ഹയർ
സസെക്കന്ററവി സ്കൂളവില് ലെവിറവില് കകററ്റ്സെറ്റ് അശഗങ്ങൾ തയതറതക്കവിയ
ഇ-മതഗസെവിനറ്റ്  എലതവവിധ  ആശശസെകളശ  നനരുന.പ്രഗല്ഭരതയ
ഒനട്ടേസറ വദകവികസള വതർസത്തെടുത്തെ ഈസതപനത്തെവിനറ്റ് ഇനവിയശ
അതവിനറ്റ്  കഴവിയമതറതകസട്ടേ  എന്നറ്റ്  ഞതന്  ആതതർത്ഥമതയവി
ആഗ്രഹവിക്കുന.

                                             എശ വവി അനവില്കുമതർ       
                                            -പവി.ടവി.എ. പ്രസെവിഡന്ററ്റ്
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ജജാലകകം 

പപ്രിയരരേ 
അഞ്ചരേക്കണപ്രി ഹയർ സസെക്കണറപ്രി സെസ്കൂളപ്രിസലെ ലെപ്രിറപ്രിൽ കകൈറസ്സെസ്
അഅംഗങ്ങൾ തയയ്യാറയ്യാക്കപ്രിയ  സകൈയ്യാച്ചു സെമയ്യാഹയ്യാരേമയ്യാണപ്രിതസ്  .തതീർതഅം 
കുഞപ്രി കൈരേങ്ങളപ്രിൽ വപ്രിരേപ്രിഞ ഈ അക്ഷരേസച്ചെപപ്രിനു പരേപ്രിമപ്രിതപ്രികൈൾ
ഏസറയയ്യാണസ് .എങപ്രിലഅം സെഹൃദയരുസടെ വപ്രിലെസപട്ട 
ആസെസയ്യാദനതപ്രിനുഅം വപ്രിലെയപ്രിരുതലെപ്രിനുഅം സകൈയ്യാതപ്രിചു സകൈയ്യാണസ്  ഇതസ് 
സെമർപപ്രിക്കുകൈയയ്യാണസ് .... ............

..........................................................................
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ജജാലകകം 

1.ABC of happiness

2. Let me live    

3. Melancholy    

4. My friend    

5. My teacher and me    

6. Education is the most powerful weapon     

7. Sweet and warm    

8. The hangout     

9. അച്ഛനന്റെ സമജാനകം

10 My grand mother

10. അമണളണ

11. അമക്കണളണയകം കുഞണക്കണളണയകം

12. അമ്മുവണന്റെ അതതജാശ

14. ഇരുടച
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ജജാലകകം 

15. എന്വണദതജാലയകം

16. കനനലരണയനനജാരുപജാടതച

17. കൂട്ടുകജാര

18. കകരളകം 

19. തതീരജാനനജാമരകം 

20. കപടണച അ നണമണഷകം 

21. പ്രകൃതണയജാകം നനജാമരകം 

22. പ്രകൃതണയനട കളണനതജാടണല് 

23. പ്രണയവരണ്ണങ്ങള്  

24. പ്രളയനക്കടുതണയണല് കകരളകം   

25. ഭൂമണ   

26. ഭൂമണമജാത   

27. മരണതണനന്റെ കണടക്കകള്   
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വവിവവിധ ക്ലബുകൾ 
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 സെയന്സെറ്റ് ക്ലബറ്റ്
ശതസ്ത്രത്തെവിസന്റ നമഖലെയവില് അനുദവിനശ മതറങ്ങൾ 
വന
സകതണവിരവിക്കുന്ന ഇഇൗ കതലെത്തെറ്റ് 
സചെറുപ്രതയത്തെവില്ത്തെ
സന്ന കുട്ടേവികളവില് ശതസ്ത്രനബതധശ വളർത്തുക എന്ന 
ലെകദസത്തെതസടയതണറ്റ് സ്ക്കൂളകളവില് സെയന്സെറ്റ് 
ക്ലബവിസന്റ 
പ്രവർത്തെനങ്ങൾ . മനുഷദസന്റ എലത അറവിവുകളശ 
ശതസ്ത്രനത്തെതടറ്റ് കടസപ്പെട്ടേവിരവിക്കുന .  
അനതരതഷ്ട്രതലെത്തെവില് സെയന്സുമതയവിബന്ധസപ്പെട്ടേറ്റ് 
നടത്തുന്ന ആചെരണവർഷ
ങ്ങളവിസലെ വവിഷയങ്ങൾ അടവിസതനമതക്കവിയള്ള 
പ്രവർ
ത്തെനങ്ങൾ സ്ക്കൂളകളവില് നടത്തെതറുണറ്റ്. ഇതവിസന്റ 
ഭതഗമത
യവി മതഗസെന് തയതറക്കുകയശ പ്രകതശനശ 
നടത്തുകയശ
സചെയവിതവിട്ടുണറ്റ്. 
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വവിദദതരശഗശ 
കലെതസെതഹവിതദനവദവി

 കുട്ടേവികളവില് വതയനതശദ്ധീലെശ വളർത്തുക,അവരുസട 
ര ചെനതപരവുശ കലെതപരവുമതയ സെർഗതതകസള 
നപ്രതതതഹവിപ്പെവിക്കുക തുടങ്ങവിയ 
ലെകദനത്തെതസടയതണറ്റ് സ്ക്കൂളവില് വവിദദതരശഗശ 
കലെതസെതഹവിതദനവദവി പ്രവർത്തെനശ 
നടത്തെവിവരുന്നതറ്റ്.
        സ്ക്കൂളവിലശ ,സെബവിലതതലെ,ജവിലതതലെ 
മതരങ്ങളവിലശ പരവിസെരങ്ങളവിസലെ പ്രധതന 
സെതശസതരവിക സതപനങ്ങളസട നനതൃത്തെത്ത്വത്തെവില് 
നടക്കുന്ന കലെതസെതഹവിതദ മതരങ്ങളവിലശ
കുട്ടേവികൾക്കറ്റ് ലെഭവിച്ചുസകതണവിരവിക്കുന്ന 
അശഗദ്ധീകതരങ്ങൾക്കറ്റ്
പവിന്നവില് കലെതനവദവിയസട അശതന 
പരവിശമമതണറ്റ്. അനതത
സടതപ്പെശ സെതഹവിതദ കത്ത്വവിസറ്റ്മതരശ, ഉപനദതസെ 
രചെന, ആസെത്ത്വതദനക്കുറവിപ്പുകൾ തയതറതക്കല് 
തുടങ്ങവിയവയശ കുട്ടേവി
കസള പസങ്കെടുപ്പെവിചറ്റ് നടത്തെവിവരുന.
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സ്കൂൾ കലെബ്രറവി 
സ്കൂളവിസലെ എലത കുട്ടേവികൾക്കുശ ജൂൺ മതസെശ തസന്ന 
കലെബ്രറവി പുസ്തകശ വവിതരണശ നടത്തുകയശ , 
വതയന നപ്രതതതഹവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനതയവി വതയന 
കുറവിപ്പെറ്റ് മതരശ നടത്തുകയശ സചെയ്തു വരുന.ഈ 
വർഷശ ഒനകതബറവില് വവിപുലെമതയ കലെബ്രറവിയസട 
ഉതറ്റ് ഘതടനശ ബഹുമതനസപ്പെട്ടേ സപതതുവവിദദതഭദതസെ 
ഡയറകർ സക.വവി നമതഹന്കുമതർ അവർകൾ 
നവിർവഹവിച്ചു.കുട്ടേവികൾ പവിറന്നതൾ ദവിനത്തെവില് 
കലെബ്രറവിയവിനലെക്കറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ നല്കവി 
വരുന.കുട്ടേവികൾക്കറ്റ് കലെബ്രറവിയവില് 
ഇരുനവതയവിക്കതനതയവി വവിപുലെമതയ സെഇൗകരദശ 
ഏർസപ്പെടുത്തെവിയവിട്ടുണറ്റ് . 
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സെതമൂഹദ  ശതസ്ത്രക്ലബറ്റ്
വവിദദതർത്ഥവികളവില് സെതമൂഹദ -രതഷ്ട്രദ്ധീയ -ചെരവിത്ര 
-ഭൂമവിശതസ്ത്ര വവിഷയങ്ങളവില് കുട്ടേവികൾക്കറ്റ് 
അവനബതധശ ഉണതക്കതനുശ സെമൂഹത്തെവില് 
എങ്ങവിസന നല പഇൗരനതരതയവി തദ്ധീരതസമനമുള്ള 
ലെകറ്റ് ഷദശ മുന് നവിർത്തെവിയതണറ്റ് ക്ലബവിസന്റ 
പ്രവർത്തെനങ്ങൾ നടനവരുന്നതറ്റ്.എലത 
ദവിവസെവുശ രതവവിസലെ സെതമൂഹദ ശതസ്ത്ര ക്ലബവിസന്റ  
ആഭവിമുഖദത്തെവില് പത്ര വതർത്തെകളറ്റ് 
അവതരവിപ്പെവിച്ചു വരുന.സെത്ത്വതതനദദവിന- 

റവിപ്പെബവിക്കറ്റ് ദവിനതചെരണങ്ങളശ ,ഗതന്ധവി ജയനവി 
ആനഘതഷവുശ ക്ലബവിസന്റ  ആഭവിമുഖദത്തെവില് 
വവിപുലെമതയവി നടത്തെവിവരുന .ദവിനതചെരണങ്ങളശ 
ആയവി ബന്ധസപ്പെട്ടേ വവിവവിധ നപതസ്റ്റർ നവിർമതണ 
മതരവുശ പ്രദരറ്റ്ശനവുശ നടത്തെവി വരുന.   
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ഗണവിതശതസ്ത്രക്ലബറ്റ്
പ്രവർത്തെനതധവിഷവിതമതയശ ജദ്ധീവവിതഗന്ധവിയതയശ പഠവിക്കതന് കഴവിയന്ന ഒരു 
വവിഷയമതയട്ടുശ ഗണറ്റ്തശതസ്ത്ര പഠനശ വവിദദതർത്ഥവി
കളസടയശ രകവിതതക്കളസടയശ ഉല്ക്കണ്ഠകളദ്ധീസലെതന്നതണറ്റ്. ഇതറ്റ് 
പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനറ്റ് ഗണവിതശതസ്ത്ര ക്ലബറ്റ് ഒസട്ടേനറ  പ്രവർത്തെനങ്ങ
ൾ നടപ്പെവിലെതക്കവിയവിട്ടുണറ്റ്. കുട്ടേവികളവില് യകവിചെവിന വളർത്തുന്നതവി
നു Puzzle ലകളശ  Game കളശ ക്ലതസവില് അവതരവിപ്പെവിക്കതറുണറ്റ്. 
സെബവിലതതലെത്തെവില് എലത വർഷവുശ നടക്കുന്ന ഗണവിതശതസ്ത്ര സസെ
മവിനതറവില് നമ്മുസട സ്ക്കൂളകളവിസലെകുട്ടേവികൾ പസങ്കെടുക്കുകയശ പ്രബ
ന്ധശ അവതരവിപ്പെവിക്കുകയശ സചെയ്തുവരുന. പ്രകൃതവിയശ ഗണവിതവുശ തമവിലള്ള 
ബന്ധശ കസണത്തെതന് കുട്ടേവികളവിസള പ്രതപ്തരതക്കുവതന്
വവിവവിധ ഗണവിതചെതർട്ടുകൾ കുട്ടേവികളവിസളസക്കതണറ്റ് സചെയവിപ്പെവിക്കതറുണറ്റ്. 
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ഇശഗദ്ധീ ഷറ്റ് ക്ലബറ്റ്
സെശസതന സപതതുവവിദദതലെയങ്ങളവില് കുട്ടേവികൾ 
കുറഞ്ഞുവരുന്ന കതരണങ്ങളവിസലെത
ന്നറ്റ് നതസടങശ കൂണുകൾ നപതസലെ മുളച്ചുവരുന്ന 
സെത്ത്വകതരദ ഇശഗദ്ധീഷദ്ധീഡവിയശ സ്ക്കൂളകളതണറ്റ്. 
ഇതവിസനതരു പരവിഹതരശ നമ്മുനടതുനപതലള്ള 
സ്ക്കൂളകളവില് ഇശഗദ്ധീഷറ്റ്
ഭതഷതപഠനത്തെവിനറ്റ് പ്രനതദക പ്രതധതനദശ 
നല്കുക എന്നതതണറ്റ്. ഈ ലെകദശ 
മുന്നവിർത്തെവിയതണറ്റ് സ്ക്കൂളകളവില്  English club 

പ്രവർത്തെവിക്കുന്നതറ്റ്. Spoken Englis

h ക്ലതസ്സുകൾ തുടർന വരുന്നതവിനു പുറനമ 
എലതവവിഷയങ്ങളവിലശ കുട്ടേവികസളസക്കതണറ്റ്
English chartകളശ  English Magazineകളശ 
ഉണതക്കതറുണറ്റ്. വർഷതവസെതനശ 
നടത്തെവിവരുന്ന English fest ല് സചെറവിയ 
English drama കൾ സചെയതറുണറ്റ്.  . 



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

 പരവിസവിതവിക്ലബറ്റ്
      
വർഷങ്ങളതയവി സ്കൂളവില് പ്രവർത്തെവിച്ചുവരുന്ന കതർഷവിക 
പരവിസവിതവിക്ലബറ്റ് കൃഷവിയവിലശ പരവിസവിതവി പ്രവർത്തെ-
നങ്ങളവിലശ കുട്ടേവികസള തല്പരരതക്കുകയശ പ്രതനദശവിക 
രശഗത്തെറ്റ് സ്തുതദർഹമതയവി പ്രവർത്തെവിച്ചു വരവികയശ 
സചെയ്യുന.

ജുൺ 5 നലെതക പരവിസവിതവിദവിനശ  എലത വർഷവുശ 
സെമുചെവിതമതയവി ആദരവിച്ചു വരുന.പരവിസവിതവിക്ലബവിസന്റ
അനുബന്ധപ്രവർത്തെനശ എന്ന നവിലെക്കതണറ്റ് കജവ 
പചക്കറവി കൃഷവി സചെയ്തുവരുന.
പരവിസെരശുചെദ്ധീകരണശ ലെകദമതക്കവി എലതക്ലതസ്സുകളവിലശ 
ശുചെദ്ധീകരണഉപകരണങ്ങൾ പരവിസവിതവിക്ലബവിസന്റ 
നനതൃത്തെത്ത്വത്തെവില് വവിതരണശ സചെയ്തു. ഏററവുശ 
മവികചരദ്ധീതവിയവില്കതസ്സുശ പരവിസെരവുശ ശുചെവിയതക്കവി 
സൂകവിക്കുന്ന ക്ലതസവിസന തവിരസഞ്ഞെടുത്തെറ്റ് സെമതനങ്ങൾ 
നല്കവിവരുന.  
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 A B C 'S  OF HAPPINESS
 
1 . Aspire  to  reach your  potential
 2.  Believe in your self
3 . Create a good  life
4 .Dream of  what you might become
5 .Exercise frequently.
6.Forgive honest mistake.
7. Glorify creative spirit. 
8. Honour yourself and other.
9. Imagine great things.
10. Joyfully live each day.
11. Kindly help others.
12. Love one another.
13. Meditate daily.
14. Nurture the environment.
15. Organise for harmonious action.
16. Praise performance well done.
17. Question most things.
18. Regulate your own  behaviour.
19. Smile often.
20. Think rationally.
21. Understand yourself.
22. Value life.
23. Work for common good .
24. X -ray examine and carefully face problems.
25. Yearn to improve .
26. Zestfully pursue happiness.

 A B C 'S  OF 
HAPPINESS
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3 . Create a good  life
4 .Dream of  what you might become
5 .Exercise frequently.
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8. Honour yourself and other.
9. Imagine great things.
10. Joyfully live each day.
11. Kindly help others.
12. Love one another.
13. Meditate daily.
14. Nurture the environment.
15. Organise for harmonious action.
16. Praise performance well done.
17. Question most things.
18. Regulate your own  behaviour.
19. Smile often.
20. Think rationally.
21. Understand yourself.
22. Value life.
23. Work for common good .
24. X -ray examine and carefully face problems.
25. Yearn to improve .
26. Zestfully pursue happiness.
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LET ME LIVE

Once i was a tiny seed
Mother nature  cared for my needs

I grew up in to shady tree
Now my age is twenty three

I have branches so many
Spreading its shade for children to play

Iam home for small creatures
And as well as for the resting birds

If i am not here,
People can't rest under my tree

They didn't  get my shade
People breath the air i give

Then why didn't people let me live
                                             

                                             -Avanitha .k
                                                    

VIII-B
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MELANCHOLY        

Never knew that shades of enternal 
going to bleak before the triumph. 
Beauty twirled the walls of blue 
And that enternal sank in the hands of blue .
Ignored her passion ,killed her triumph 
Never knowing her light was spewing in the dark 
despaired that optimsm, withdrew her dream 
Was all ready to put an end to her life.
   
That was her other half, suppressed her 
unexpected beyrayal are always the worst.
Followed her reverberaying steps, with a pile of fakenes
Ignored the boiling blood, neglected her dream 
He never knew she was the sunflower in between the 
weedsWithin the Sunflower there hide a pearl in her 
womb
But the man kind was at the grip of cruel world

All was done  ,  the heart did stop pumping ,
Her womb also decided not to from
He lost two of the things  ,  forever
That might be the eternal things  ,  forever
His heart craved for peace  ,  the impossible one
But that white dove flow for away with them.
Later he shouted for a piece of love  ,  that
had smacked forever and was all over 
He felt empathy more then guilt  ,  but
it was too late to paint over the old wounds
The broken piece of heart began wander
to an  abyss  ,  in search of cajoling solace
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MY DREAM 
I am of a world

where on one is above no one
where no one is rich or poor

where all are equal
where on one is looking down

just because of cultural descrimination
I dream of a world

where every truth is 'truth'
where sky and ocean are blue

where no one is sad lonely

      I wish one day
my dream come true

And give colour to one's life
 Forever and ever
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My teacher and me
           your speech feather touch
           your care for me much
           your walk with confidence
           you please me all sense
           yes you my teacher I respect i adore
           
          your guidance ,your advice
          you are great ,you are nice
          your teacher teaching all nourshing
          yes you my teacher respetnest time 
         I dore your laugh and sense of humour
         you understand giving favour 
        you mind my mistake  head my heart
        yes you my teacher I respect adore
        you give so much my teachers
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The memories of the school years will be there in the 
minds of the adults. It may be pleasuregiving or 
pricking according to the experiences they had in their 
schools. So it's the responsibility of the authorities to 
give children colourful and ever shining memories 
regarding schools
        The child-parent relation ship has a major 
influence on most aspects of child development. 
When optimal, parenting skills and behav -ious have a 
positive impact on children's self esteem, school 
achievement cognetive development and behaviour. 
Parenting programs can improve parent
and child interactions by helping parents to better 
anticipate their children's developmental changes, 
carry out child reading responsibilities and provide 
early learning experiences. Parenting programs can 
help them maximize their ability to do this.
         A child's learning and socialization are most 
influenced by their family since the family is the 
child's
primary social group .Child development happens 
physically, emotionally, socially and intellectually 
during this time. Family will be responsible for 
shaping a child and developing their value, skills 
socialization and security . Through this socialization 
with family a child learn how to trust ,seek friendships 
from others and find comfort with others well.
Generally e have to learn how to make and sustain 
relationships. These skills are 
started strengthened with the family. Learning how to 
face interaction is vertical in a child's development. 
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“Education is the most 
powerful weapon which 
you can use to change 

the world”
-says Nelson Mandela. Whenwe speak about our formal 
education schools ,teachers and parents,the trio play viral 
role in the development of achild schools boosts 
confidence in children's life is clearlyan to their future. It 
helps them to purse their goals and also given the belief to 
conqner  their challenge,no matter how insurmountable 
they seem. School teacher the children to establish and 
maintain friendships and helps them to learn how to work 
together as a team , which is a primary tenet of any 
succsesful society. At school a child learns good manners, 
unity, sharing and responsibility. It is very important in a 
child's mental andphycholigical growth. The memories of 
the school years will be there in the minds of the adults. It 
may be pleasure giving or pricking according to the 
experiences they had in their schools. So it's the 
responsibility of the authorities to give children colourful 
and ever shining memories regarding schools
        The child-parent relation ship has a major influence 
on most aspects of child development. When optimal, 
parenting skills and behav -ious have a positive impact on 
children's self esteem, school achievement cognetive 
development and behaviour. Parenting programs can 
improve parent

Next page
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gand child interactions by helping parents to better anticipate 
their children's developmental changes, carry out child reading 
responsibili-ties and provide early learning experiences. 
Parenting programs can help them maximize their ability to do 
this.
         A child's learning and socialization are most influenced 
by their family since the family is the child'sprimary social 
group .Child development happens physically, emotionally, 
socially and intellectually during this time. Family will be 
responsible for shaping a child and developing their value, 
skills socialization and security . Through this socialization 
with family a child learn how to trust ,seek friendships from 
others and find comfort with others well.
Generally e have to learn how to make and sustain 
relationships. These skills are 
started strengthened with the family. Learning how to face 
interaction is vertical in a child's development. By making sure 
that the family members are putting away their smart phone 
and spending time with each other .If a child continuously user 
mobile phones it will affect his natural language-says Nelson 
Mandela. When
we speak about our formal education schools ,teachers and 
parents,the trio play viralrole in the development of achild 
schools boosts confidence in children's life is clearlyan to their 
future. It helps them to purse their goals and also given the 
belief to conner  their challenge,no matter how insurmountable 
they seem. School teacher the children to establish and 
maintain friendships and helps them to learn how to work 
together as a team , which is a primary tenet of any succsesful 
society. At school a child learns good manners, unity, sharing 
and responsibility. It is very important in a child's mental and 
psychological growth. 
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By making sure that the family members are putting 
away their smart phone and spending time with each 
other .If a child continuously user mobile phones it will 
affect his natural language-says Nelson Mandela. When 
!!br0ken!! development . His be affected  
by the over usage of it. More than that it will leads, 
lacking the problem solving ability of the child. Each 
parent should make their children aware of these 
consequences a safe open home environment is vital so 
that they can grow . As a parent giving your child 
consistency and structure which helps them to develop 
feelings of security when your child feels are secure 
they are able to develop many  more skills. Security 
with in your child is a life long positive attribute. As a 
parents you are your child's first teachers. Children 
behave,react and intimate same as their parents. Parents 
 play important role in encouraging and motivating 
their kids to learn. Especialy mother provides a loving , 
nurturing and stable environment to her children good 
parental support helps child to be positive ,healthy and 
good life long . Children acquire skills at the very early 
stage of their life if the parents are responsive and 
understanding .
    Teacher is the first person from whom child learns 
his social skills in school . Teachers make him 
comfortable and guide him the early concepts and 
developmental skills of life . Teacher is the person who 
moulds the child to be a responsible and independent 
learner . Trust and mutual is the real secret of a child's 
happy learning. A good parent-teacher relationship 
leads . Child to be positive towards attending school . 
Teachers and parents should know the interacts and 
attitudes of the child.
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Each parent should make their children aware of these 
consequences a safe open home environment is vital so that 
they can grow . As a parent giving your child consistency and 
structure which helps them to develop feelings of security 
when your child feels are secure they are able to develop many 
 more skills. Security with in your child is a life long positive 
attribute. As a parents you are your child's first teachers. 
Children behave,react and intimate same as their parents. 
Parents  play important role in encouraging and motivating 
their kids to learn. Especialy mother provides a loving , 
nurturing and stable environment to her children good parental 
support helps child to be positive ,healthy and good life long . 
Children acquire skills at the very early stage of their life if the 
parents are responsive and understanding .
    Teacher is the first person from whom child learns his social 
skills in school . Teachers make him comfortable and guide 
him the early concepts and developmental skills of life . 
Teacher is the person who moulds the child to be a responsible 
and independent learner . Trust and mutual is the real secret of 
a child's happy learning. A good parent-teacher relationship 
leads . Child to be positive towards attending school . Teachers 
and parents should know the interacts and attitudes of the 
child.
             Now a days most parents are worried about how to 
manage it's a period of transition . It's the age of storm  and 
stress. Today's nuclear family and great mobility have created 
many problems for adolescents . Psychosocially children set 
them self disciplined , independent adults during adolescence . 
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It is also the period they seek role models among peers , it 
become important for parents and also teachers to don the role of 
a friend , guide and supporter giving enough freedom to win 
their trust but also reining them in successfully where and when 
it is needed. 
Practical and achievable strategies to build a positive 
relationship with your adolescent . You need knowledge and 
determination 
unconditional love and a great sense of honour for a great start to 
parent an adolescent . Try to have a good communication and 
connectivity with all members within the family .
      We all love our children . We live work hard for their future . 
It is just that we may not like their behaviour at times . As 
parents,teachers,the success of our efforts is the future of our 
country . As a mother , a loving parent an experienced teacher 
counsellor and a life skill trainer I could help children, parents 
and all clients to full fill their aims in their life . So dear 
teachers , parents if you want your children to achieve greatness 
in life, try to be good . Greatness will embrace your children 
automatically and spontaneously.

                        E. V. SEENA
                      H S T English
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SWEET AND WARM     
        Her smooth skin

Like rosy peach
This sweet lady

who some people see
Looks serious in fancy dresses

then  there's her  hair
brown and some blond 

And I suppose
the flip-flops could go

She wear them every day
still beneath

her serious  and warm side
There's generous  person inside
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THE HANGOUT
It's always my mother's lap ,

    My only hangout !
Offering dither and peace.

From where I heard my first lullaby
From where I suck the honey of my memories 

From where I feel the value of the world
From where I forget my dis-

-abilities 
From where I chant prayers
Form where I feel the divine

master ,The God!
It's the hangout ,my mother's

lap 
From where I recall the purpose of my birth .

From where I tasted the nature first 
From where a child, a young

ster and a real human emerged !
It's my mother's lap
From where I began

From where I brought up the 
wings of my dreams.

From where I started to fly
From where it always whisper into my ears.

“You are not born to beat,but
to roar” 

It is the hangout , my mother's lap .The only divine 
hangout !

                  Sandra .E.V
                                                                   +2
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അച്ഛസന്റ സെമതനശ
            
സുനരന്ദ്രനുശ ലെകവിക്കുശ ഒരുപതടറ്റ് നനർചയശ വഴവി -പതടുശ സകതണറ്റ് കവിട്ടേവിയ 
മകളതണറ്റ് പതർവതവി.ഇവർക്കറ്റ് ആ ഒരു മകനള ഉണതയവിരുനള്ള
ൂൂ.സുനരന്ദ്രന്ഓനട്ടേത കഡ്രൈവറതയവിരുന.പതർവതവിക്കറ്റ് ഏറവുശ 
കൂടുതല് ഇഷശ അചനനയശ അമനയയമതണറ്റ്.ഒരവിക്കല് സുനരന്ദ്രന് മകനളതടറ്റ് 
പറഞ്ഞു.''നദ്ധീ പഠവിചറ്റ്നവിനക്കറ്റ് നല നജതലെവി കവിട്ടേവിയതല് നദ്ധീഎലതവനരയശ
സെഹതയവിക്കണശ.നദ്ധീ വന്ന വഴവി ഒരവിക്കലശ മരക്കരുതറ്റ്.നദ്ധീയശ കഷ
പതടവിസന്റ നലെതകത്തു നവിന്നതണറ്റ് വന്നതറ്റ്.നമ്മുസട നലെതകത്തെറ്റ് എത്ര നപരതണറ്റ് 
ഇന്നറ്റ് ദരവിദ്രരതയവിട്ടുള്ളതറ്റ്.''അചസന്റ വതക്കുകൾ അവളസടമനസവില് 
ആഴത്തെവിലെവിറങ്ങവി സചെന. അങ്ങസന യ.എസെറ്റ്.എസെറ്റ് പരദ്ധീകകളവില് അവൾ 
ഒന്നതശ സതനശ നനടവി.''അചന് നചെതദവിച്ചു നവിനക്കറ്റ് എനറ്റ് സെമതനമതണറ്റ്
 നവണതറ്റ്''. അചസന്റ കഷപ്പെതടറ്റ് അറവിയതവുന്ന അവൾ നവണ എന്നറ്റ് 
പറസഞ്ഞെങ്കെവി- ലശ അചന് നവിർബന്ധവിച്ചു.''അചനറ്റ് കഴവിയന്ന സെമതനശ തന്നത 
മതവി.''നതസള അചന് തരതന് നപതകുന്ന സെമതനശ എനതവുശ എന്നവൾ 
ഓർത്തു.പവിനറദവിവസെശ പതർവതവി സ്കൂളവില് നപതയ സെമയത്തെറ്റ് അചനുശ അമയശ 
സെമതനശ വതങ്ങതന് നപതയവി.വതഹനശ അപകടത്തെവില് സപട്ടു.അനപ്പെതൾ 
എലതവ-രുശ കൂടവി അവസര ആശുപത്രവിയവില് എത്തെവിച്ചു. പതർവതവിസയ ചെവിലെർ 
ആശുപത്രവിയവില് എത്തെവിച്ചു.അവൾ സപതട്ടേവിക്കരഞ്ഞു.ഇനവിഅവർ കുറച്ചു നനരശ 
കൂടവിനയ ജദ്ധീവദ്ധീക്കൂകയള്ളൂഎന്നറ്റ് നഡതകർമതർ വവിധവിച്ചു.പതർവതവി അവരുസട 
അടുനത്തെനക്കതടവി.അനപ്പെതൾ വളസര ദയനദ്ധീയതവസയവില് അചന്പറഞ്ഞു.''നദ്ധീ 
കരയരുതറ്റ് നമതസള .നദ്ധീ വലതതയതല് നഡതകറതയവി എലതവസരയശ 
സെഹതയവിക്കണശ''. അചനുശ അമയശ  നലെതകനത്തെതടു വവിട പറഞ്ഞു.
നമശയവില് രകശ പുരണസെമതനസപ്പെതതവി അവൾ കണ്ടുഅവൾ ആ സപതതവി 
തുറന.അതവില് ഒരു സസെതനസതപറ്റ് ആയവിരുന.അവൾ അതറ്റ് 
സനനഞ്ചതടുനചെർത്തുപവിടവിച്ചു.അവൾ വലതതയനപ്പെതൾ നഡതകറതയവി 
എലതവസരയശ സെഹതയവിച്ചു.                          

                                       

                                                         അകയറ്റ്.ഇ
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ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

അമക്കവിളവിയശ 
കുഞ്ഞെവിക്കവിളവിയശ

   ഒരവിടത്തെറ്റ് ഒരമക്കവിളവിയശ കുഞ്ഞെവിക്കവിളവിയശ ഉണതയവിരുന്ന
ൂു.ഒരു ദവിവസെശ കുഞ്ഞെവിക്കവിളവി-
സക്കതരതഗ്രഹശ.അവൾക്കറ്റ് പറക്കണസമന്നറ്റ്. പസക അമക്കവിഴവി 
സെമതവിക്കുനമത?''നദ്ധീകുറച്ചുകൂടവി വലതതകസട്ടേ എന്നവിട്ടേറ്റ് പറക്കതശ"

അമക്കവിളവി പറഞ്ഞു. ഒരു ദവിവസെശ അമക്കവിളവി തദ്ധീറ
നതടവിനപ്പെതയവി.ഈ സെമയശ അവൾ കൂട്ടേവില് നവിന്നവിറങ്ങവി 
മരചവിലയവിനലെക്കറ്റ് നനതക്കവി. ''പറക്കതന് പറവിയ സെമയശ''അവ
ൾ ആനലെതചെവിച്ചു.കുഞ്ഞെവിക്കവിളവി പറക്കതന് തുടങ്ങവിയനപ്പെതൾ 
ആല്മരശ പറഞ്ഞു.''കുഞ്ഞെവിക്കവിളദ്ധീ നദ്ധീ പറക്കനല 
അമയവിലതത്തെ സെമയമത''അവൾ അസതതനശ നകൾക്കതസത 
പറന. പറനപറന്നറ്റ് കുനറക്കഴവിഞ്ഞെനപ്പെതൾ അവൾക്കറ്റ് 
കദ്ധീണശ നതതന്നവി.കണന്പൂച അവൾ വദ്ധീഴുന്നതുശ നനതക്കവി 
നവില്പ്പുണതയവിരുന.അവൾ തതനഴക്കു വദ്ധീണതുശ കണന്പൂച 
അവസള കഴവിക്കതന് ഒരുങ്ങവി. അവൾ നവിലെവവിളവിക്കതന് 
തുടങ്ങവി.ഇതുനകട്ടേ മററ്റ് പകവികൾ പറന വന്നറ്റ് കണന്പൂചസയ 
സകതത്തെതന് തുടങ്ങവി.നവദന സെഹവിക്കതന് കഴവിയതസത അവന് 
ഓടവിനപ്പെതയവി.പവിന്നദ്ധീടറ്റ് അവർ അവനളതടറ്റ് 
പറഞ്ഞു.''ഇനവിസയങ്കെവിലശ നദ്ധീ അമയസട വതക്കുകൾ 
ധവിക്കരവിക്കരുതറ്റ്''പവിന്നദ്ധീസടതരവിക്കലശഅവൾ അമയസട വതക്കറ്റ് 
അനുസെരവിക്കതതവിരുന്നവിട്ടേവില.

                                          അമൃത.എശ.സക
                                    VIII-A



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

അമവിളവി 
അമവിളവി അമവിളവി എനന നദ്ധീ

അന്നപതടവിന്നസലെ എത്തെത         ഞ്ഞു?
അമട നവിസന്നക്കതണതഞ്ഞെവിട്ടേറ്റ്

എമതടുശ ഞതന് ദ:ഖവിച്ചു
ഒറയവി ങ്ങസന നവില്നക്കണറ്റ്

കൂട്ടേവിനു ഞതനുശ കൂടതനമ
മുല്ലുപ്പൂവുശ ചെവിരവിക്കുന

മലവികയണ്ടു വവിളവിക്കുന
പതണന്പൂച പരുങന
ഒതടവിവരൂ നദ്ധീ മടവിയതസത 
അച്ഛന് തസന്നതരു മവി ഠതയവി
വചവിണറ്റ് വത വത വത.......

                               
 അനുഗ്രഹറ്റ്    
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ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

അമക്കവിളവിയശ 
കുഞ്ഞെവിക്കവിളവിയശ

   ഒരവിടത്തെറ്റ് ഒരമക്കവിളവിയശ കുഞ്ഞെവിക്കവിളവിയശ ഉണതയവിരുന.ഒരു 
ദവിവസെശ കുഞ്ഞെവിക്കവിളവി-
സക്കതരതഗ്രഹശ.അവൾക്കറ്റ് പറക്കണസമന്നറ്റ്. പസക അമക്കവിഴവി 
സെമതവിക്കുനമത?''നദ്ധീ
കുറച്ചുകൂടവി വലതതകസട്ടേ എന്നവിട്ടേറ്റ് പറക്കതശ"

അമക്കവിളവി പറഞ്ഞു. ഒരു ദവിവസെശ അമക്കവിളവി 
തദ്ധീറനതടവിനപ്പെതയവി.ഈ സെമയശ അവൾ 
കൂട്ടേവില് നവിന്നവിറങ്ങവി മരചവിലയവിനലെക്കറ്റ് നനതക്കവി. 
''പറക്കതന് പറവിയ സെമയശ''അവൾ ആനലെതചെവിച്ചു.കുഞ്ഞെവിക്കവിളവി 
പറക്കതന് തുടങ്ങവി-
യനപ്പെതൾ ആല്മരശ പറഞ്ഞു.''കുഞ്ഞെവിക്കവിളദ്ധീ നദ്ധീ പറക്കനല 
അമയവിലതത്തെ സെമയമത''അവൾ അസതതനശ നകൾക്കതസത പറന. 
പറന
പറന്നറ്റ് കുനറക്കഴവിഞ്ഞെനപ്പെതൾ അവൾക്കറ്റ് കദ്ധീണശ നതതന്ന
ൂവി.കണന്പൂച അവൾ 
വദ്ധീഴുന്നതുശ നനതക്കവി നവില്പ്പുണതയവിരുന.
അവൾ തതനഴക്കു വദ്ധീണതുശ കണന്പൂച അവസള കഴവിക്കതന് 
ഒരുങ്ങവി. അവൾ നവിലെവവി-
ളവിക്കതന് തുടങ്ങവി.ഇതുനകട്ടേ മററ്റ് പകവികൾ പറന വന്നറ്റ് 
കണന്പൂചസയ സകതത്തെതന് തുടങ്ങവി.നവദന സെഹവിക്കതന് 
കഴവിയതസത അവന് ഓടവിനപ്പെതയവി.പവിന്നദ്ധീടറ്റ് അവർ അവനളതടറ്റ് 
പറഞ്ഞു.''ഇനവിസയങ്കെവിലശ നദ്ധീ അമയസട വതക്കുകൾ 
ധവിക്കരവിക്കരുതറ്റ്''പവിന്നദ്ധീസടതരവിക്കലശ
അവൾ അമയസട വതക്കറ്റ് അനുസെരവിക്കതതവിരു-

ന്നവിട്ടേവില.

                               അമൃത. എശ . സക
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ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

അമ്മുവവിസന്റ  അതദതശ
    പണറ്റ് പണറ്റ് ഒരവിടത്തെറ്റ് അമ്മു എന്ന ആനയശ അവളസട അമ 
അമവിണവിയശ തതമസെവി   ചവിരുന. അമ്മുവവിനറ്റ് വളസരയധവികശ 
വവികൃതവിയതണറ്റ് എനശ നനടവിസയടുക്കുശ. അസന്നതരു കനത്തെമഴയള്ള 
ദവിവസെശ അമ്മുവവിനറ്റ് കരവിമറ്റ് തവിന്നണസമന്നറ്റ് നതതന്നവി . അവൾ അതറ്റ് 
അമനയത ടറ്റ് പറഞ്ഞു.അനപ്പെതൾ അമ പറ ഞ്ഞു.നമതസള കരവിമവിന് 
നതത  ട്ടേത്തെവിസലെത്തെണസമങ്കെവില് വമന്കതടുശ കടന്നറ്റ് കുത്തെവി ഒഴുകുശ. 

പുഴയശ കടന്നറ്റ് നവണശ നപതവതന്. കൂടതസത ഇനപ്പെതൾ നല 
മഴയമനല? അമ എങ്ങസനനപ്പെതവതനത അനപ്പെതൾ അമ്മു പറഞ്ഞു 
അസതതനശ പറഞ്ഞെതല് പറവില എനവിക്കറ്റ് ഇന്നറ്റ് തസന്ന കരവിമറ്റ് 
കഴവിക്കണശ അമ്മു വതശവിപവിടവിച്ചു.അവസെതനശ 
വതശവിസെഹവിക്കവയതസത അമവിണവി കരവിമവിന് നതതട്ടേവുശ ലെകദമവിട്ടേറ്റ്  
നടന.വമന് കതടറ്റ്എത്തെതറതയവി.അവവിസട വലെവിയ മൃഗങ്ങളതണറ്റ് 
കൂടുതല്.അവൾ നപടവിചറ്റ്  വവിറചറ്റ് ആ കതടവിനകനത്തെക്കറ്റ് കയറ
ൂവി.അവൾക്കറ്റ് വളസരനപ്പെടവിയണതയവിരുന.അനപ്പെതഴതണറ്റ് കതടവിനറ്റ് 
ഒടുവവിലെതയവി ഒരു സവളവിചശ കണതറ്റ്. അവൾസവളവിചത്തെവിനടുനത്തെ
ക്കറ്റ്നപ്പെതയവി.അപ്രതദ്ധീകവിതമതയതണറ്റ് തസന്റ ചെങ്ങതതവിയതയ ചെവിണന് 
കുറുക്കസന കണതറ്റ്. അവൾക്കറ്റ് സെനനതഷമതയവി.അവൾ ചെവിണനനതടറ്റ് 
എലതകതരദവുശ പറഞ്ഞു.അനപ്പെതഴതതണറ്റ് കതരദമനല? ചെവിണന് 
നചെതദവിച്ചു.അസത അതുതസന്ന അവൾ പറഞ്ഞു.ചെവിണസന്റ 
വദ്ധീടവിനപ്പുറത്തെതണറ്റ് കുത്തെവിസയതഴുകുന്ന പുഴ.ചെവിണസന്റ അടുത്തെറ്റ് 
നതതണവിയണതയവിരുന.ആ നതതണവി ചെവിണന് പുഴയവിനലെക്കവിറക്കവി 
അവനുശ അമവിണവിയശ നതതണവിയവില് കയറവി. ചെവിണനുശ അവളശ 
ക   ഷസപ്പെട്ടേറ്റ് നതതണവി തുഴയതന് തുടങ്ങവി. അനപ്പെതഴതണറ്റ് ഒരു മതന് കുട്ടേവി 
സവള്ളത്തെവില് മുങ്ങവിതതഴുന്നതറ്റ് കണതറ്റ്. അവ൪ നതതണവി തുഴയല് 
നവഗത്തെവിലെതക്കവി. മതന്ക്കുട്ടേവിസയ അമവിണവി വതരവിസയടുത്തു. എന്നവിട്ടേറ്റ്  
അവളസട കയവിലള്ള  നതത൪ത്തെറ്റ് സകതണറ്റ് സപതതവിഞ്ഞു. ഇനപ്പെതഴുശ 
നല മഴയതണറ്റ്. പുഴയസട ഒഴുക്കറ്റ് കുടതന് തുടങ്ങവി. അവ൪ മൂവരുശ 
മഴസയ  വകവയറ്റ് ക്കതസത കരവിമവിന് നതതട്ടേശ ലെക ദമവിട്ടേറ്റ് തുഴഞ്ഞു. 

ഈ സെമയശ അമവിണവിസയ കതണതസത അമ്മു വവിഷമവിച്ചു. തസന്റ 
അതദത൪ത്തെവിയതണറ്റ് തസന്റ അമസയ ഇങ്ങസന കഷസപ്പെടുത്തുന്നതറ്റ്. 
എന്നറ്റ് അവൾ മനസവിലെതക്കവി. 
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അവൾ തസന്റ അമസയ കതണതസത വവിങ്ങവിസപ്പെതട്ടേവി കരഞ്ഞു. അനപ്പെതനഴക്കുശ 
മൂവരുശ കരവിമവിന് നതതട്ടേവിത്തെവിസലെത്തെവിയവിരുന.മതന്കുട്ടേവി കരവിമവിന് 
നതതടത്തെവിനുള്ളവിലള്ള തസന്റ വദ്ധീട്ടേവിനകനത്തെക്കറ്റ് യതത്രയതയവി. ഈ   സെമയശ 
ചെവിണനുശ അമവിണവിയശ കഷസപ്പെട്ടേറ്റ് 5-10കരവിമറ്റ്പറവിസചടുത്തു. എന്നവിട്ടേറ്റ് 
തവിരവിചറ്റ് യതത്രയതയവി. കുത്തെവിസയതഴുകുന പുഴകടന്നറ്റ്ചെവിണനുശ അമവിണവിയശ 
ചെവിണസന്റ വവിട്ടേവിസലെത്തെവി.അനപ്പെതനഴക്കുശ ചെവിണസന്റ ഭതരദ രണ്ടു നപ൪ക്കുശ 
നല ചൂടറ്റ് ചെതയ തയതറതക്കവി വചവിരുന. ചെവിണന് പറഞ്ഞു അമവിണവി 
ചെതയകുടവിചറ്റ് മഴ അല്പ്പെശ ശമവിചതവിനുനശഷശ വദ്ധീട്ടേവിനലെക്കു മടങ്ങതശ. 

അനപ്പെതൾ അമവിണവി പറഞ്ഞു അതുപറവില.കതരണശ അമ്മു വദ്ധീട്ടേവില് 
ഒറയതണറ്റ്.പവിസന്നതരു ദവിവസെശ ഞതനുശ അവളശ ഇനങ്ങതട്ടേറ്റ് വരത
ൂശ.വദ്ധീടുമനസവിലെതയസനലത?ശരവി ഞതന്നപതവുന.ചെവിണനുശ ഭതരദയശ 
അവസള യതത്രയതക്കവി.അമ്മു അനപ്പെതനഴക്കുശ കര ഞ്ഞെറ്റ് കരഞ്ഞെറ്റ് അമസയ 
നത്തെടവി വരുനണതയവിരുന.അമസയ കണ സെനനതഷത്തെവില് അമ്മു 
അമവിണവിസയ ഒതടവിനപ്പെതയവി സകട്ടേവിപ്പെവിടവിച്ചു.അമ്മുവവിസന അമവിണവി 
വതരവിപ്പുണ൪ന.നമതനള ഇതത  നവിനക്കറ്റ് ഇഷറ്റ്മുള്ള മധുര കരവിമറ്റ്.നവണനമ 
നവണ എനവിസക്കസന്റ അമസയ മതവി. ഞതന് കതരണമനല അമയദ്ധീ 
ഗതവിവന്നതറ്റ്.അങ്ങസന പറയരുതറ്റ് നമതസള.നമതളറ്റ് ഈ മധുരക്കരവിമറ്റ് കഴവിക്കറ്റ് 
എങ്കെവില് അമയശ കഴവിക്കറ്റ്.അമ്മുവുശ അമവിണവിയശ സെനനതഷനത്തെതസട 
കരവിമറ്റ് കഴവിക്കതന് തുടങ്ങവി.ഇനതതസട അമ്മുവവിനറ്റ് ഒരു കതരദശ 
മനസവിലെതയവി.''അതദതഗ്രഹശ ആപത്തെറ്റ്''. എന്നറ്റ്.അമ്മു പവിന്നദ്ധീടറ്റ് അമസയ 
കഷസപ്പെടുത്തെതസത നലവളതയവി ജദ്ധീവവിച്ചു.

       

                                 -അനനദ സുനവില്കുമതർ
                                            IX-E
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ഇരുട്ടേറ്റ്

ജനനശ മുതല് മരണശ വസര
ഇരുട്ടുത്തെന്ന കദവശ

നസ്നേഹശ തരുന്ന അമസയ കതണതന്
അനുവദവിചവില ആ ഇരുട്ടേറ്റ്

നനയശ തവിനയശ തരുന്ന മനുഷദസര
കതണതന് കഴവിയവില എനവിക്കറ്റ്

സവളവിചശ നുകരതത്തെ ഇരുട്ടു തന
ഞതന് എനറ്റ് സതറ്റു സചെയ്തതതണറ്റ്
എനവിക്കറ്റ് ഏതവിനറ്റ് ഇരുട്ടേറ്റ് തന
എനവിക്കറ്റ് ഇരുട്ടേവിസന ഭയമതണറ്റ്
ജനനശ മുതല് മരണശ വസര

തന്നതനല ഈ ഇരുട്ടേറ്റ്
എനവിക്കറ്റ് സവളവിചശ എന്നറ്റ് കവിട്ടുശ

ഭയമതണറ്റ് ഇരുട്ടേറ്റ്

                                                     ശദ്ധീയക 
                                  VI-A
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  ഇരുട്ടേറ്റ്
ജനനശ മുതല് മരണശ വസര

ഇരുട്ടുത്തെന്ന കദവശ
നസ്നേഹശ തരുന്ന അമസയ കതണതന്

അനുവദവിചവില ആ ഇരുട്ടേറ്റ്
നനയശ തവിനയശ തരുന്ന മനുഷദസര

കതണതന് കഴവിയവില എനവിക്കറ്റ്
സവളവിചശ നുകരതത്തെ ഇരുട്ടു തന
ഞതന് എനറ്റ് സതറ്റു സചെയ്തതതണറ്റ്
എനവിക്കറ്റ് ഏതവിനറ്റ് ഇരുട്ടേറ്റ് തന
എനവിക്കറ്റ് ഇരുട്ടേവിസന ഭയമതണറ്റ്
ജനനശ മുതല് മരണശ വസര

തന്നതനല ഈ ഇരുട്ടേറ്റ്
എനവിക്കറ്റ് സവളവിചശ എന്നറ്റ് കവിട്ടുശ

ഭയമതണറ്റ് ഇരുട്ടേറ്റ്

                                                     ശദ്ധീയക 
VII-A
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ഒരു നല നതനളക്കുനവണവി   

ഒരു തണല് കവി  ട്ടേതതലെഞ- ഞതനവിന്നറ്റ്
മരണവതയ    ശത്ത്വസെവിചദ്ധീ   ടുനമതൾ
ഒരു കതററ്റ് മണവില് വദ്ധീണവിരുസന്നങ്കെവില്
നമ്മുസട ഭൂമവി പുണദഭൂമവി
പത്തെതയവുശ നപതയറ്റ് കലെപ്പെയശ നപതയവിന്നറ്റ്
യനമത നമ്മു സട നകരളത്തെവില്
വതഹന ങ്ങള സട പുക ശത്ത്വസെവിക്കുന്ന
വതയവുശ ഇനപ്പെതൾ കഷറ്റ് ടത്തെവിലെത
പണസത്തെ കതലെപ്പെവിറവവികൾ ഓർക്കുന്ന
ഭൂമവിക്കറ്റ് ഇന്നറ്റ് ഓർമയതയവി
ഭൂമദ്ധീസട ഐശത്ത്വരദമതയ മരങ്ങൾ
സകട്ടേവിടമതയവി മതറദ്ധീടുന
എസന്റയദ്ധീ സകതച്ചു മനസ്സു പറയന
വൃകകത്തെകൾ മുറവിചദ്ധീടനല

                                          -ഗശഗ രതദ്ധീഷറ്റ്
VI-C
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കനസലെരവിയസന്നതരുപതടത്തെറ്റ്

കനസലെരവിയസന്നതരു പതടത്തെറ്റ്
മനസവിസന്റ മൂലെയറ്റ് 

ആശകളവിലതസത്തെതരു
മനുഷദസന്റ ഗതനമവിതത........

ദദുഃഖവദ്ധീണമദ്ധീട്ടേവി ഞതന് നശതകഗതനശ മൂളവിഞതന്
കലെങ്ങവിയ മവിഴവികൾ തതന് ഇടയവിലൂസടതഴുകുന്ന 

അശ്രു ബവിശബമതണു ഞതന് 
കഥനങ്ങളവിലതസത പുഴയവിലൂസടത-
ഴുകുന്ന പതയറ്റ് വഞ്ചവിയതണുഞതന്

കനസലെരവിയസന്നതരു പതടത്തെറ്റ്
മനസവിസന്റ മൂലെയറ്റ്

ആശകളവിലതസത്തെതരു 
മനുഷദസന്റ ഗതനമവിതത.......

ആദവിനയത അവസെതനനമത ഇലതത്തെ
ജദ്ധീവവിതഭതരശ ചുമന്നവനതണുഞതന്....
ജനനവുമവിലതത്തെ മരണവുമവിലതത്തെ

ചെവിനകളതണു ഞതന്.........
കനസലെരവിയസന്നതരു പതടത്തെറ്റ്

മനസവിസന്റ മൂലെയറ്റ്
ആശകളവിലതസത്തെതരു

മനുഷദന്റ ഗതനമവിതത...........
   

  ശദ്ധീനന്ദേറ്റ്.ടവി
IX-A
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അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

 കൂട്ടുകതർ
ജദ്ധീവവിതശ അലനയത അസെത്ത്വദവിക്കുനമതനഴ

നനർവഴവി കതട്ടേവിയ കൂട്ടുകതരന്
കൂട്ടുകതനരതസടതപ്പെശ കളവിക്കുനമതസഴസപ്പെതനഴത

അറവിയതസത ഞതനതറ്റ് ആസെത്ത്വദവിച്ചു.
കൂട്ടുകതനരതസടതത്തെറ്റ് ചെവിലെവഴവിക്കുനമതനഴ
അതതണറ്റ് സെത്ത്വർഗസമന്നറ്റ് നതതന്നവിനപ്പെതയവി.

കൂട്ടുകതനരതസടതത്തെറ്റ് കുസൃതവി കതണവിചനപ്പെതൾ
അതവിനുള്ള ശവികനയത എത്ര കഠവിനശ.

എങ്കെവിലശ ആ ശവിക നവദനവിചവില
ആ നസ്നേഹമതണറ്റ് കൂട്ടുസകട്ടേറ്റ്....

                                         

                                               അകയറ്റ്.ഇ
VIII-B
        



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

നകരളശ
അമയതയ നകരളത്തെവിസന്റ 

നപ്പെതഴുള്ള അവസനയത
പ്രകൃതവിയസട നകതപത്തെവിനവിരയവി.

കതലെനതയവി വസന്നതരു പ്രളയസക്കടുതവിയവില്
എലതസമലതശ നശവിച്ചു നപതയവി.

സെത്ത്വർഗമതയവി നവിസന്നതരു നകരളമതണറ്റ്
എന്നതല് ഇന്നറ്റ് നരഗതുലെദശ

ദതഹവിച്ചുവരണപുല് നമടവിസനനപ്പെതസലെ 
എത്ര ജദ്ധീവനതണറ്റ് നപതയസതന്നറ്റ്

           

അകയറ്റ്.ഇ
  8B       

            

       
                                                                                



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

   തദ്ധീരതസനതമരശ
പ്രഭതതസൂരദന് ആകതശത്തെറ്റ് മഞ്ഞെപ്പെട്ടേറ്റ് വവിരവിച്ചു 
കഴവിഞ്ഞെവിരുന. വദ്ധീട്ടേവിസന്റ മുറത്തുനവിന്നറ്റ് പകവിക
ൾ കലെപവിലെ ശബശ ഉണതക്കുനണതയവിരുന.എ
ന്നവിട്ടുശ അമ്മു എഴുനന്നറവിരുന്നവില .
 അവൾ ഒരു നദ്ധീണ സെത്ത്വപ്നത്തെവിലെതയവിരുന. 
അവളസട മുത്തെശവിയതയവിരുന അവൾ സെത്ത്വപ്നശ കണതറ്റ്. 
മുത്തെശവിനയതസടതപ്പെമുള്ള കളവിയശ ചെവിരവിയശ. അതവിനവിസട 
ഒരു ദവിവസെശ അവർ രണ്ടുനപരുശ കുളക്കരയവില്
കുളവിക്കതന് നപതവുകയതയവിരുന.അമ്മു പടവികൾ
തള്ളവിയവിറങ്ങവി മുത്തെശവി അവനളതടറ്റ് പറഞ്ഞു 
നമതസള നവിലെങ്ങൾ വഴുതുനണറ്റ് .സമസലയവിറങ്ങത
ന്.അമ്മു പനക അതറ്റ് കതരദമതയവി എടുത്തെവില.
മുത്തെശവി അവസള പവിടവിക്കതന് ഒതടവിയനപ്പെതൾ മു
ത്തെശവിയസട ഒരു കതല് പടവിയവില് നവിന്നറ്റ് വഴുതവി
കുളത്തെവിനലെക്കറ്റ് വദ്ധീണു. അവൾ മുത്തെശദ്ധീ ..മുത്തെ
ശദ്ധീ.... വവിളവിച്ചുസകതണ്ടുണർന. അനപ്പെതഴതണറ്റ് അ
വളസട അമ എത്തെവിയതറ്റ്. എന്നവിട്ടേറ്റ് അവനളതടറ്റ്
കുനറ നചെതദദങ്ങൾ ഉന്നയവിച്ചു. മുത്തെശവിനയത? എ
നവിനത മുത്തെശവിസയ വവിളവിനച? അങ്ങസന പലെ
തുശ അതവിസനതനശ ഉത്തെരശ പറയതസത അവൾ
മുറസത്തെ മതവവിന് നചെതട്ടേവിലെവിരുന. അനപ്പെതൾ അ
മ അവളസട അടുത്തെറ്റ് വദ്ധീണ്ടുശ എത്തെവി. എന്നവിട്ടു
പറഞ്ഞു നമതളസട മുത്തെശവിമരവിച്ചു. കുളത്തെവില് വദ്ധീ
ണു മരവിച്ചു. നമതൾ അന്നറ്റ് സചെറുതതയവിരുന. 
അതത ഒതർമയവിലതത്തെതറ്റ്. അമ അടുക്കളയവില്
നപതയവി. അമ്മു അവവിസട നവിന്നറ്റ് സപതട്ടേവിക്കരഞ്ഞു.
ഞതന് കതരണമനല മുത്തെശവി മരവിചതറ്റ്. എന 
സതറതണവിതറ്റ് . അവൾ ഇങ്ങസന പറഞ്ഞുസകത
ണവിരുന . അനപ്പെതൾ ഒരു കതറ്റുവന്നവസള തഴു
കവി . തദ്ധീരതസനതമരമതയവിരുന മുത്തെശവി. 
                                 

 കൃഷ്ണനവണവി
                         VI-A



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

നപടവിച ആ നവിമവിഷശ
           
             നപരതവൂരവിസലെ പട്ടേണത്തെവിലെതണറ്റ് ഞതന് ജനവിചതറ്റ്.അസന്റ നപരറ്റ് 
അലെവി.അനക്കറ്റ് ജദ്ധീന്സെറ്റ് നപന്ററ്റ് ഇഷമലതയവിരുന.ഉമ നവിർബന്ധവിചവിട്ടേത 
ജദ്ധീന്സെറ്റ് നപന്ററ്റ് ഇട്ടേതറ്റ്.അപ്പെർസത്തെ സപതനരനപ്പെതയനപ്പെതൾ അവവിടസത്തെ ഏചവി 
നചെതദവിച്ചു.''എനതടതപതവിവവിലതസത ജദ്ധീന്സെവിട്ടേറ്റ്.''അനപ്പെതൾ ഞതന് 
പറഞ്ഞു.''സപതനരസലെ ടഇൗസെറവിസനതസക്ക ഓട്ടേയത.''ഏചവി അനക്കറ്റ് ടവിവവി വച്ചു 
തന.ഏചവി പറഞ്ഞു
''നദ്ധീ ടദ്ധീവവി കതണറ്റ് ഞതന് അലെക്കസട്ടേ''.അവവിസട 10-22  വയസ്സുള്ള 
ഒനരട്ടേനുണതയവിരുന.ഏട്ടേന് അപ്പെർസത്തെയകത്തെറ്റ് നവിന്നറ്റ് 
പഠവിക്കുകയതണറ്റ്.ഞതന് ടവിവവിയവില് സെവിനവിമ കതണുകയതണറ്റ്.സെവിനവിമയവില് 
നകതമഡവി കണറ്റ് ചെവിരവിക്കുന്ന സെമയ- ത്തെതണറ്റ് എനനത ഒന്നറ്റ് ശബമുണതക്കവി 
അകനത്തെ-

ക്കറ്റ് പതഞ്ഞുകയറവിയതറ്റ്.ശബശ നകട്ടേറ്റ് ഞതന് കനസെരയവില് നവിന്നറ്റ് 
എഴുനന്നറ്റു.ഏട്ടേന് പഠവിക്കുന്നടുത്തു നവിനശ ഏചവി അലെക്കുന്നടുത്തെ ു നവിനശ 
ഓടവി വന.അനപ്പെതഴതണറ്റ് അതറ്റ് കദ്ധീരവിയതസണന്നറ്റ് മനസവിലെതയതറ്റ്.കദ്ധീരവി 
അവവിസട ഇട്ടേവിരവിക്കുന്ന നസെതഫയസട ഉള്ളവില് കയറവി.ഞതനുശ ഏട്ടേനുശ 
പുറത്തുനവിന.

ഏചവി വടവിസയടുത്തു കദ്ധീരവിസയ അടവിച്ചു.കദ്ധീരവി പുറനത്തെക്കു ഓടവി.പുറത്തു നവിന്ന 
അസന്റ  കതലെവിനലെക്കറ്റ് ചെതടവിക്കയറവി.ഞതന് നപടവിചറ്റ് വരതനയവില് നവിന്നറ്റ് 
നതരത പതരത ഓടവി.ശബശനകട്ടേറ്റ് ഉപ്പെ ഓടവി വന.ഉപ്പെ കദ്ധീരവിയസട വതല് പവിടവിചറ്റ് 
ഒറനയററ്റ്.കദ്ധീരവി ജദ്ധീവനുശ സകതനണതടവി.ജദ്ധീന്സെറ്റ് നപന്ററ്റ് കദ്ധീറവിനപ്പെതയ
ൂവി.കദ്ധീരവിയസട പലവിസന്റ കലെ കതലെവില് ബതക്കവിയതയവി.അനപ്പെതൾ തസന്ന 
ആശുപത്രവിയവില് സകതണ്ടുനപതയവി. അനപ്പെതൾ എനവിക്കറ്റ് നതതന്നവി നവിക്കററ്റ് 
കദ്ധീറവിയതറ്റ് ഭതഗദശ.

                 അകയറ്റ്.ഇ
VIII-B



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

  പ്രകൃതവിയതശ സനതമരശ
    
   നതസളയതശ യതത്രയവില് കുളവിനരതടുശ  മനസവില്
പ്രതദ്ധീകയതശ സുഗന്ധശ എന് മനസവില്
പ്രകൃതവിയതശ മരതകകതട്ടേവില് നവിനയരുന്ന
കതറവിന് സുഗന്ധനമ എങനപതയവി 
മനസവില് ഇളകവിയതടുന്ന പ്രകൃതവിയതശ കതറവില് 
ഒരു കുഞ്ഞുപുലവിനുശ സതനമവില
മവിന്നതമവിനുങ്ങവിസന്റ സവട്ടേത്തെവില് തവിരയന നതശ
ആ മണവിന് പുതുമണശ എങനപതയവി
മനസവിസന്റ മടവിത്തെട്ടേവില് അറവിയതസത സൂകവിച
പ്രകൃതവിതന് ഗതനശ എങനപതയവി
നമഘസെത്ത്വരൂപമതയറ്റ് മഴയസട കതസലെതച
എരവിയന തദ്ധീനതളമതയറ്റ് എന് മനസവില്
ഹൃദയത്തെവിന് തനവിയവില് ഓടവിസയതളവിക്കുന്ന 
കവിളവിനതദശ നകൾക്കതനതയറ്റ് സകതതവിക്കുന നതശ
പ്രകൃതവിതന് ചെവിരവിസയ കുത്തെവിനനതവവിക്കതസത
ഒരു പുഷ്പമതയറ്റ് സൂകവിക്കൂ നവിന് മനസവില്
                                                                                 

 കതനവരവിമുരളദ്ധീധരന്
IX-A



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

പ്രകൃതവിയസട  
കളവിസത്തെതട്ടേവില്

  
              ഞതന് പവിറസന്നതരദ്ധീ പ്രകൃതവിയതസണ

പവിച വചതവിന് മണവിലെതസണ
അറവിവവിന് കവതടശ തുറസന്നതരദ്ധീ പ്രകൃതവി

സുന്ദേരമതസണന് പ്രകൃതവി
ഓനരതനരത ജദ്ധീവദ്ധീസട ജദ്ധീവന് നവിലെനവിർത്തുശ

അമയതകുന്നതദ്ധീ പ്രകൃതവി
മലെകളശ നദവികളശ വൃകങ്ങളശ 

നചെർന കവിടക്കുന്നതതണദ്ധീ പ്രകൃതവി
നദവികൾക്കു മദ്ധീസത പതയന്ന സതങകൾ 

നദ്ധീസള കവിടക്കുന്ന വയലകൾ
തണലകൾ നല്കുന്ന വൃകങ്ങൾ
കവിളവികൾക്കു കൂടുകൾ നല്കവിടുന

എസന്റ ജദ്ധീവനതണദ്ധീ പ്രകൃതവി
സെശരകവിക്കതശ എസന്നനശ

                   കതനവരവിമുരളദ്ധീധരന്
IX-A

                                                                    
ഗശഗതരതദ്ധീഷറ്റ്
  ഗശഗതരതദ്ധീഷറ്റ്  ഗശഗതരനനതദ്ധീറ്റ്റ്റ്റ്റ്വിനനൂതവിനൂവിവിറ്റ്വിറ്റ്നൂവിഷറ്റ് 
ഗശഗതരതദ്ധീഷറ്റ്ഗശഗഹഗഗലെകരലെവിറ്റ്വപലെരലെകസെത,തഗഗക



ജജാലകകം 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച

 
പ്രണയവർണങ്ങൾ
വവിരഹമതശ പ്രണയശ വവിരഹസമന് പ്രണയശ
നമതഹത്തെവിന് പ്രണയശ സെത്ത്വപ്നസമന് പ്രണയശ
മതയതത്തെ മനസെവിസന്റ കുളവിരതണറ്റ് പ്രണയശ

ഏഴുവർണങ്ങളശ തൂവുന്ന മലെരതണറ്റ് പ്രണയശ
ഉയവിരവിസന്റ തൂലെവികയവില് നവിറയന്ന കനവതണറ്റ് പ്രണയശ        

ഈറന് നമഘശ ചെതയശ ചെവിരവിയവില് നവിന് പ്രണയശ
ഉരുകുസമന് നവിശത്ത്വതസെമതയറ്റ് പതടുന്ന പ്രണയശ
മഇൗനത്തെവിന് സെശഗദ്ധീത രതഗമതയറ്റ് പ്രണയശ

മലെർമഞ്ഞു മഞ്ചവിമ നപതസലെ തഴുകുസമന് പ്രണയശ
കണദ്ധീരവില്മുങ്ങവി നനസഞ്ഞെതരു സുന്ദേര പ്രണയശ

നവിന് ഹൃദയശ ഞതന് നുകർസന്നടുനത്തെതസട്ടേ
കതണത ദൂരശ നതടവിനപ്പെതകുശ സപതന്നരയന്നങ്ങളതശ

                                                നമൾ
ഇതൾമതസഞ്ഞെതനരതർമയതശ ദദുഃഖത്തെവിന് പ്രണയശ

പ്രണയശ...  പ്രണയശ...  പ്രണയശ...            

                                     

               കതനവരവിമുരളദ്ധീധരന്
IX-A                 
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പ്രളയസക്കടുതവിയവില് നകരളശ
കദവത്തെവിസന്റ സെത്ത്വനശ നതടതയ നകരളത്തെവില് കണതവില്വചറ്റ് 
ഏറവുശശകവിനയറവിയ ഒരു പ്രളയമതണറ്റ്2018വർഷത്തെവില് സെശഭവവിചതറ്റ്. 
ഈ അതവിഭദ്ധീകരമതയ പ്രളയത്തെവില് നകരള-
ത്തെവിസലെ എലത വസ്തുക്കളശ ഒലെവിച്ചുനപതസയങ്കെവിലശ മനുഷദമനസവില് 
മനുഷത്ത്വത്തെത്ത്വമുണർത്തെവിയഒരു മഹതപ്രളയമതയവിരുന.മുസദ്ധീശ 
പ്രവതചെകനതരവില് ഒരതളതയ നൂഹറ്റ് നബവിയസട കതലെത്തെറ്റ്
നടന്ന പ്രളയതനത്തെതടറ്റ് സെതമദമുണതയവിരുന ഇതവിനറ്റ്. മനുഷദനുശ 
ജദ്ധീവജതലെങ്ങളശ വദ്ധീടുശ മരങ്ങളശ ഒസക്ക ഒലെവിച്ചുനപതകുന്ന ഒരു കതഴ്ചയതണറ്റ് 
നമുക്കറ്റ് സെമൂഹമതധദമങ്ങളവിലൂസട കതണതന് സെത-
ധവിചതറ്റ് . ഒരു വശത്തെറ്റ് മനുഷദരുശ മറുവശത്തെറ്റ്നകരളമണശ ഈ 
അതവിഭദ്ധീകര പ്രളയത്തെവിനറ്റ് സെതകവിയതനകണവി വന. നകരളശ മുഴുവനുശ 
സവള്ളത്തെവില് മുങ്ങവി. പസക ,നകരളവിയരുസട 
നവിശ്ചയ ദതർഢദസത്തെ നതതല്പ്പെവിക്കതന്  ഈ പ്രളയത്തെവിനറ്റ് സെതധവിചവില. 
ഈ പ്രളയത്തെവിലൂസട നകരളദ്ധീയർ ജതതവി-മത ചെവിന 
മുഴുവനതയശസവടവിഞ്ഞു. അവർ ഒരുമവിചറ്റ് ഒതണവുശ സപരുന്നതളശ 
സചെറവിയനതതതവില് ആനഘതഷവിച്ചു. കദവത്തെവിസന്റ ശവികനപതസലെ 
എത്തെവിനചർന്ന പ്രളയശ മതനവരതശവിസയ മുഴുവന് ഒന വവിറപ്പെവി
സചങ്കെവിലശ മനുഷദത്തെത്ത്വസത്തെ ഉണർത്തെതന്സെഹതയവിച്ചു. 
നകരലെത്തെവിനറ്റ് നൂറുനകതടവിയവിലെധവികശ നഷശ വരുത്തെവിവചതണറ്റ് പ്രളയശ 
അരസങ്ങതഴവിഞ്ഞെതറ്റ് . നകരളത്തെവിസലെ എലതജനവവിഭതഗങ്ങൾക്കുശ ഈ 
പ്രളയശ നതശശ വരുത്തെവിവച്ചു .വവിദദതർത്ഥവികളസട പഠനശ മുടങ്ങ
ൂവി,ആളകൾക്കത്ത്വദ്ധീടുകളശ ബന്ധുക്കസളയശ നഷസപ്പെട്ടു. കുനറ നപർക്കറ്റ് 
ജദ്ധീവന് നഷസപ്പെട്ടു അതവിനലെസറ പതവശമവിണതപ്രതണവികസളയശ ഇതറ്റ് 
അതവിഭദ്ധീകരമതയവിബതധവിച്ചു. ഈ പ്രളയശ ഒരുമഹതവവിപത്തെതയവി
നകരളത്തെവില് വന പതവിച്ചു. സമലെവിഞ്ഞുണങ്ങവിയഭതരതപ്പുഴ 
നവിറസഞ്ഞെതഴുകവി. ഇടുക്കവി മുലസപ്പെരവിയതർ തുടങ്ങവിയ ജലെസെശഭരണവികൾ 
നവിറഞ്ഞുകവവിഞ്ഞു.നകരളദ്ധീയർ പ്രതദ്ധീകവിക്കതസത വന്നണഞ്ഞെ ഈ 
മഹതപ്രളയശ നകരളത്തെവിസന്റനസട്ടേല്ലു തസന്ന ഒടവിച്ചുകളഞ്ഞു . 
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സെമൂഹമതധദമങ്ങളവിലൂസട അതവിഭദ്ധീകരമതയ കതഴറ്റ്ചകളതണറ്റ്
നതശ ഒതനരത ദവിവസെവുശകണ്ടുസക്കതണവിരുന്നതറ്റ്.എത്ര 
പവിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളതണറ്റ് മണവിനടവിയവില് സപട്ടേറ്റ് മണവിനലെക്കറ്റ് 
അലെവിഞ്ഞെതറ്റ്. കദവത്തെവിസന്റസെത്ത്വനശ നതടറ്റ് എന്നറവിയസപ്പെടുന്ന ഈ 
സകതച്ചുനകരളത്തെവില് ഭകദകതമവുശ കുടവിസവള്ളകതമവുമുണതയവി. 
ചുറ്റുശ സവള്ളമുണതയവിട്ടുശ കുടവിസവള്ളശ ഇലതത്തെ അവസ എത്ര 
നശതചെനദ്ധീയനതണറ്റ്.പതവസപ്പെട്ടേവരുശ പണക്കതരുസമതസക്ക ഒരു 
കുടക്കദ്ധീഴവില് നവിന്ന കതഴ്ചയതണറ്റ് കതണതന് കഴവിഞ്ഞെതറ്റ് മനുഷദർ 
ഭൂമവിനയതടറ്റ് സചെയ്ത ക്രൂരതകൾക്കറ്റ് കദവശ സകതടുത്തെ ശവികയതണറ്റ് 
ഈ പ്രളയശ. തതന്തതന് സചെയ്യുന്ന കർമങ്ങളസട ഫലെശ തതന് 
തതന് അനുഭവവിനക്കണവി വരുശ എന്നറ്റ് ഭൂമവി നമുക്കറ്റ്കതണവിച്ചുതന. 
ഭൂമവിയസട പ്രതവികതരമതയതണറ്റ്നകരളജനത ഈ പ്രളയസത്തെ 
കതനണണതറ്റ്. നകരളത്തെവിനറ്റ് വലെവിയ നതശനഷങ്ങള
ണതക്കവിയതണറ്റ് ഈപ്രളയശമടങ്ങവിയസതങ്കെവിലശപുനദുഃനവിർ
മവിക്കതനുള്ള ശമത്തെവിലെതണറ്റ് നകരളദ്ധീയർ. വലെവിയ മഹതപ്രള
യസത്തെ അതവിജദ്ധീവവിക്കതന് നകരളസത്തെ സെതഹതയവിചതറ്റ് 
ഇവവിടുസത്തെ ജനങ്ങളസട ആതവവിശത്ത്വതസെവുശ ഐകദവുശ പരസ്പര 
സെഹകരണവുസമതസക്കയതണറ്റ് നകരളത്തെവിസന്റ നവിലെനവില്പ്പെ വിനറ്റ് 
തസന്ന നചെതദദചെവിഹ്നമതയവിവന്ന പ്രളയശ അവസെതനശ ശതനനതയവി 
നപതവുകയതണറ്റ് കദവശ നകരളസത്തെ വദ്ധീണ്ടുശ സെഹതയവിച്ചു . 
അങ്ങസന നകരളശ കദവത്തെവിസന്റ നതടറ്റ് എന്ന കദ്ധീർത്തെവി 
അർത്ഥവത്തെതയവിമതറവി.

           ഹനദ്ധീന് ജനനത്തെറ്റ് പർവദ്ധീന്
X-F
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സമഴുകുതവിരവി
ഞങ്ങൾ എത്തുനമതനഴക്കുശ ഉച കഴവിഞ്ഞെവിരുന.ഞതന് 
പ്രതദ്ധീകവി ചതവിലശ കൂടുതല് ചുളവി ഞ്ഞെ മുഖങ്ങളശ 
വതർധകദത്തെവിനറ്റ് കദ്ധീഴടങ്ങവിയവരുമുണതയവിരുന.എങ്കെവിലശ 
ഞതന് മനസവിസന കധരദസപ്പെടുത്തെവി.തളരവില.മങ്ങവി യ 
കണകസളലതശ ഞങ്ങസള ആകതശകതഭരവിതരതയവി 
നനതക്കുനണറ്റ്.തങ്ങസള സകതണ്ടുനപതകതന് വന്ന 
മക്കളതസണന്നറ്റ് കരുതവിയതയവിരവിക്കുനമത? അടുനത്തെക്കറ്റ് 
 സചെല്ലുശനതതറുശ അവരുസട ജവിജതസെ കുടുന്നതറ്റ് നപതസലെ 
നതതന്നവി.ഞങ്ങളതസരന്നറ്റ് പരവിചെയസപ്പെടുത്തുന്നതവിനറ്റ് മുനന്ന 
ആ പടുവൃദ തസന്റ  വവിനശഷങ്ങൾ പറ ഞ്ഞു തുടങ്ങ
ൂവി.പതട്ടുപതടവിത്തുടങ്ങവി. എനവിക്കറ്റ് മതവിയതയവി.ഇനവിയശ 
വവിനശഷങ്ങൾ നകൾക്കതനുള്ള പ്രതപ്തവിയവിസലന്നറ്റ് ഞതന് 
അനദ്ദേഹനത്തെതടറ്റ് പറഞ്ഞു.പുഞ്ചവിരവിക്കുന്ന ആ 
പ്രകതശഭരവിതമതയ ആ വൃദജനങ്ങസളസയലതശ ഒനകൂടവി 
നനതക്കവിസക്കതണറ്റ് ഞങ്ങൾ അവവിടുന്നവിറങ്ങവി.അനപ്പെതഴുശ 
അവരവില് കുനറനപർക്കറ്റ് എസനസക്കനയത 
പറയതനുള്ളതുനപതസലെ.പവിന്നദ്ധീടറ്റ് വരതശ എന പറഞ്ഞെവിട്ടുശ 
ആ മുത്തെശവി വവിടതത്തെതറ്റ് തസന്റ മക്കളസട സെതന്നവിധദശ 
ഞങ്ങളവില് നവിനശ കവിട്ടേവിയവിട്ടുണതവുശ.കതറവിസന്റ 
നവഗതയവിലൂസട അനദ്ദേഹത്തെവിസന്റ ഉള്ളവില് അരവിശവുശ 
നവദനയശ ഉണതയവിസക്കതണവിരവിക്കുനസണന്നറ്റ് എനവിക്കറ്റ് 
മനസവിലെതയവി.കണനദ്ധീരവിസന ഞതന് പവിടവിചടക്കവിസയങ്കെവിലശ 
ഹൃദയസത്തെ എനവിക്കറ്റ് കദ്ധീഴടക്കതനതയവില.ഓനരത  ചെവിനകൾ 
മവിന്നവി മറയനമതഴുശവദ്ധീട്ടേവിസലെത്തെവിയവിരുനകവിടനസവങ്കെവിലശ 
ഉറക്കശ വന്നവില.അനദ്ദേഹശ ഉറങ്ങവിയവിട്ടുണതവുനമത? 

അസലങ്കെവില് തസന്ന എങ്ങസന ഉണതയവിട്ടുണതവതനത..... 

ആണുശ സപണമതയവി ഒനന്ന ഉള്ളൂവസത്ര. 
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അവസന തതനലെതലെവിച ുശ അവസന്റസയലത വതശവിക്കുശ ഉത്തെരശ 
നല്കവിയമതണസത്ര അവസന നപതറവിയതറ്റ്.അവനറ്റ് നവണവി ആ 
മതതതപവിതതക്കൾ സചെയതത്തെ വവിട്ടുവദ്ധീഴ്ചകളവിലത്ര
സൂ.നജതലെവിത്തെവിരക്കുണതയവിട്ടുശ നരതഗശ കദ്ധീഴസപ്പെടുത്തെതന് അവസര 
നനതക്കുനമതഴുശ മകനറ്റ് നവണവി ഒരു നജതലെവിക്കതരവിസയ 
സവക്കത  ഞ്ഞെതറ്റ് എനശ അവസനസന്റ നസ്നേഹശ 
നുകർന്നറ്റ്കഴവിയണസമനള്ളതുസകതണതണറ്റ്അവസന്റ 
വളർചയവിനലെതനരത നവിമവിഷവുശ അവനറ്റ് നവണവി എസനതസക്ക 
സചെയതന് പറ്റുനമത അസതതസക്ക സചെയ്തു.....ഒടുവവില് തതന് നസ്നേഹവിച 
സപണവിസന തസന്ന തനവിക്കറ്റ് ജദ്ധീവവിതപങ്കെതളവിയതയവി നവണസമന്നറ്റ് 
പറഞ്ഞെനപ്പെതഴുശ അവർ തടസശ നവിന്നവിട്ടേവില.സുന്ദേരവിയശ 
സെല്സെത്ത്വഭതവവിയമതയവൾ.മകന് തസന്റ പ്രണയവിനവിനയതടുകൂടവി 
തനവിചറ്റ് ജദ്ധീവവിക്കണസമന്നറ്റ് വതശവിപവിടവിചനപ്പെതൾ അവൾ 
അതുനപതലസമതവിർസത്തെങ്കെവിലശ അവനതറ്റ് നടത്തെവി.കതത്തെറ്റ് കതത്തെറ്റ് 
അവസന കവിട്ടുനമതനഴക്കുശ ആ മതതതപവിതതക്കൾ യഇൗവ്വനത്തെവിസന്റ 
അവസെതനത്തെവിനലെക്കറ്റ് നദ്ധീങ്ങവിയവിരുന.തസന്റ പ്രവിയപുത്രസന്റ 
വവിവതഹസമത്തുനമതനഴക്കുശ അവർ വതർധകദത്തെവിനലെക്കറ്റ് 
ചെത    ഞ്ഞു.മകന് അവസെരശ കളഞ്ഞെവില.അവസര 
വൃദനകന്ദ്രത്തെവിലെതക്കവിയവിനല.എന്നവിട്ടുശ ആ      അച്ഛനമമതർ 
എനസകതനണത തസന്റ മക്കസള പ്രതദ്ധീകവിക്കുന.രതത്രവിയവിസലെ 
ഇരുളവിമയസട മുഖമതയവിട്ടേല.പകലെവിസന്റ പ്രകതശവുമതയവിട്ടേറ്റ്.ഓനരത 
ദവിവസെവുശ പ്രതദ്ധീകവിക്കുന തസന്ന സകതണ്ടുനപതവുനമത 
എസന്നതസരതറ ചെവിനയവില്.അവർസക്കനന പരതതവിയവിലതത്തെതറ്റ്?
ഒരു നദഷദവുമവിലതത്തെതറ്റ്അതതയവിരവിക്കുമനല                
ശരവിയതയ മതതൃതത്ത്വശ.

                        
                              ഹവിഫതമുഹമദറ്റ് 

                   X-G       
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ശരദ്ധീരശ
 നവിലെതവുസപയ്യുന്ന രതത്രവിയസട നവിശബതയവിലശ അവളസട 
ഹൃദയമവിടവിപ്പെറ്റ് ഒതനരത നവിമവിഷവുശ കൂടുകയതണറ്റ്.ഭയത്തെവിസന്റ 
തവിരമതലെകൾ അവളസട നമല് ആ ഞ്ഞെടവിക്കുകയതണറ്റ്.തസന്റ 
കകകളവിസലെ നചെതര പുരണ കത്തെവി, അതറ്റ് അവളസട ഭയത്തെവിനറ്റ് 
ശകവികൂട്ടുകയതണറ്റ്. തസന്റ  അടുത്തെറ്റ് തസന്നയള്ള നചെതരവത൪ന 
കവിടക്കുന്ന ആ ശരദ്ധീരത്തെവിനലെക്കു നനതക്കവി അവൾ ഒത൪മകളസട 
കൂമതരത്തെവിനലെക്കറ്റ് ഒന്നറ്റ് കനണതടവിച്ചു.

       നസ്നേഹവിക്കതന് മതത്രമറവിയന്ന വൃദദമതവികളസട 
ദത്തുപുത്രവി.അവ൪ അവസള ഒരുപത ടറ്റ്   ലെതളവി  ച്ചു, നസ്നേഹവിക്കുകയശ 
സചെയ്തു. സെനനതഷവുശ നസ്നേഹവുശ മതത്രശ കളവിയതടവിയവിരുന്ന ആ 
കുട ുശബത്തെവിനലെക്കറ്റ് ദ:ഖത്തെവിസന്റ കറുത്തെ കത൪നമഘങ്ങൾ 
ഇരുണ്ടുകൂടതന് തുടങ്ങവി. അയല് വദ്ധീട്ടേവിസലെ പുതവിയ 
തതമസെക്കതരസന്റ രുപത്തെവിലെതയവിരുന അവ. സുന്ദേരനുശ 
സുമുഖനുമതയവിരുന്ന ഒരു സചെറുപ്പെക്കതരനതയവിരുന അടുത്തെ 
വദ്ധീട്ടേവിസലെ ഒഴവി   ഞ്ഞുകവിടക്കുന്ന മുറവിയവിസലെ പുതവിയ തതമസെക്കതരന്. 
മുതവി൪ന്നവനരതടുള്ള അവസന്റ സപരുമതറശ അവളവില് അവനനതടറ്റ് 
ആരതധനയശ ബഹുമതനവുശ നതതന്നവിച്ചു.അവന്മറ്റുള്ളവസര 
കതണുന്നതുനപതസലെയല തസന്നകതണുന്നതറ്റ് എന്നറ്റ് അവൾക്കറ്റ് 
മനസവിലെതയവി. ഒരു പുരുഷസന്റ ചെവിരവിക്കറ്റ് ഇത്രനയസറ 
കതനവികശകവി ഉസണന്നറ്റ് അവൾ അന്നതദദമതയവി 
മനസവിലെതക്കവി. പവിന്നദ്ധീസടനപ്പെതനഴത അവനനതടുള്ള ആരതധന 
നസ്നേഹമതയവി മതറവി. അവസനക്കതണുനമതസഴതസക്ക അവളസട 
മുഖശ നകത്രസത്തെനപ്പെതസലെ തവിളങ്ങവി. അവൾ അസന്നതസക്ക 
കരുതവി, തതന് ഈ നലെതകത്തെവില് ഏറവുശ ഭതഗദവതവിയതസണന്നറ്റ് 
തസന്ന. തതന് നസ്നേഹവിക്കുന്ന പുരുഷന് മറ്റുള്ളവസരനപ്പെതസലെയല 
എന്നവൾതസന്റ മനസവിലള്ള കതരദങ്ങൾ അവനനതടറ്റ് 
പറയന്നതവിനുമുമറ്റ് അവന് അവനളതടറ്റ് അവന്റ ഇഷശ പറഞ്ഞു.
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അവൾ അനപ്പെതസഴതസക്ക സെനനതഷത്തെവിസന്റ മതയതനനലെതതകത്തെത
യവിരുന. എന്നതല് അവളസട വദ്ധീട്ടേവില് നവിന്നറ്റ് ഇങ്ങസനസയതരു 
ബന്ധത്തെവിനറ്റ് ഒരവിക്കലശ സെമതശ ലെഭവിക്കവിസലന്ന സെതദശ ഒതനരത 
നവിമവിഷവുശ അവസള അലെട്ടേവിസക്കതണവിരുന.മതതതപവിതതക്കസള 
നവദനവിപ്പെവിക്കതന്അവൾസക്കതരവിക്കലശധവിക്കുമതയവിരുന്നവില.കതര
ണശ തതന് ഇന്നറ്റ് ജദ്ധീവനനതസട നവില്ക്കുന്നതറ്റ് തസന്ന അവ൪ 
കതരണമതണറ്റ്.സതരുവവിസന്റ വവിജനതയവില് ഒറയവിരുന്നറ്റ് കര ഞ്ഞെ 
ആ സകതച്ചുസപൺകുട്ടേവിസയ അവ൪ സെഇൗഭതഗദങ്ങളസട നവിറമുള്ള 
നലെതകനത്തെക്കറ്റ് കൂട്ടേവിസക്കതണ്ടുവന. എന്നതല് പ്രതയത്തെവിസന്റ 
പകത്ത്വതയവിലതയ്മയശ അവനനതടുള്ള പവിരവിയതനതവതത്തെ നസ്നേഹവുശ 
അവസള ഒരു ഒളവിനചതട്ടേത്തെവിനറ്റ് നവി൪ബന്ധവിതയതക്കവി.അവസന്റ 
നസ്നേഹശ സവറുശ കനമവിഷവികശ   മതത്രമതസണന്നറ്റ് മനസവിലെതക്കതന് 
അവൾ കവകവിനപ്പെതയവി.അവന് നസ്നേഹവിചതുശ ആഗ്രഹവിചതുശ 
തസന്റശരദ്ധീരസത്തെ മതത്രമതയവിരുനസവന്നറ്റ് അവൾതവിരവിചറവി ഞ്ഞു
.അവന് സവറുശ ആട്ടേവിന് നതതലെവിട്ടേ ഒരു സചെന്നതയയതയവിരുന്ന
ൂു.അവനനതടുള്ള അടക്കതനതകതത്തെ നദഷദശ അവസള ഇസന്നതരു 
സകതലെയതളവിയതക്കവി.സപട്ടേന്നറ്റ് അവൾ ഒതർമകളവില്നവിനണർന. 
തസന്റ മതതതപവിതതക്കളസട നവിലെവവിളവിമതത്രമതയവിരുന 
അവളവില്.ഇനപ്പെതൾ തതന് ഉപനയതഗശൂനദമതയ ഒരു ശരദ്ധീരശ 
മതത്രമതസണന്നറ്റ് അവൾ മനസവിലെതക്കവി. സപസട്ടേന്നറ്റ് അവൾ 
അവവിസടനവിസന്നഴുസന്നറ്റു . തസന്റ ശരദ്ധീരസത്തെ നസ്നേഹവിച തസന്റ 
കതമുകസന അവൾ ഒരവിക്കല്ക്കൂടവി നനതക്കവി . 
ജദ്ധീവവിതഭതരങ്ങളവില്നവിനശ അവൾ മസലയവിറങ്ങവി നടന..........    
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എന് വവിദദതലെയശ
നന്മകൾ പൂക്കുസമന് വവിദദതലെയശ ......
തവിനകൾ അകറ്റുസമന് വവിദദതലെയശ .......
ആദദതകരശ നുകരുസമന് വവിദദതലെയശ.....

“അമ” സയനള്ള രണകരങ്ങ ൾ
ഉരുവുടുശ ഞതസനന് കലെതലെയത്തെവില്........

ഒതടവിക്കളവിചതുശ , ചെതടവിക്കളവിചതുശ 
ഞതസനസന്റ സകതച്ചു കലെതലെയത്തെവില്........
സെഇൗഹൃദശ പങ്കെവിട്ടേതുശ നസ്നേഹശ നുകർന്നവിട്ടുശ
ദദ്ധീപമതയറ്റ് സതളവിയസമന് വവിദദതലെയശ.......

ഹൃദയത്തെവിനതഴത്തെവില് വവിദദതലെയശ 
കത്തെവിജത്ത്വലെവിക്കുന്ന സൂരദസനനപ്പെതല്...

ഇനവി വരുശ തലെമുറയവില്  വവിദദതലെയമവില.......

ഇനവി വരുശ തലെമുറയവില് നസ്നേഹ ബന്ധമവില...
വവിദദതലെയശ എന്ന നതലെകര ഇനവി
മുഷവിചുരുട്ടേവി ഉയർത്തെവി പറയവതന്

ആർക്കതണറ്റ് കഴവിയസമന് കൂട്ടുകതനര.......
വവിദദതലെയത്തെവിന് പടവിച്ചുവട്ടേവില്

ഇനവിയതർക്കതണറ്റ് കതല്സവയതന് സെതധവിക്കുക..

ഇനവിസയനശ ഒതർമയവില്.........

ഇനവിസയനശ സെത്ത്വപ്നത്തെവില്........

രതത്രമതസണനസമന് വവിദദതലെയശ.....

                

 റവിയ ഫതത്തെവിമ
                                IX F
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ഭൂമവി
എസന്റ ഭൂമവിസയ 

എനവിനത സകതല്ലുന്നതറ്റ്
വയല നവികത്തെവിയശ
പുഴയശ നവികത്തെവിയശ

എസന്റ ഭൂമവിസയ 
എനവിനത സകതല്ലുന്നതറ്റ്

പൂക്കളശ ഇലവിന്നറ്റ്
സചെടവികളശ ഇലവിന്നറ്റ്

എലതശ മറയന
കതലെവുമതയറ്റ്..........

പഴയകതലെത്തെവിന് ഒതർമപുതുക്കുന്ന
വദ്ധീടുകസളതസക്ക ഇസന്നവവിസടനപ്പെതയറ്റ്.......

മതളവികനപതലള്ള ഫതറ്റുകളണവിന്നറ്റ്
സെമയമവിലതത്തെ നലെതകത്തെവിനു

മദ്ധീസത പറക്കുന്ന ധതരതളശ പകവികളശ 
പ്രളയവുശ തന 

ഇനവിസയന നതസള ?
                            

 നന്ദേന . സെവി
                  IX F
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മരണതണനന്റെ കണടക്കകള്
ഒരു പകവിക്കുഞ്ഞെറ്റ് . അതവിസന ഒതമനവിച്ചു വളർത്തുന്ന സെതനു!

സെശയക എന്നതണറ്റ് ശരവിക്കുള്ള നപരറ്റ് . അവൾസക്കതരു 
ഏട്ടേനുണറ്റ്  . അ പകവിക്കറ്റ് സെതനുവവിസന വളസര ഇഷമതണറ്റ് . 
തസന്ന പതലശ പഴവുശ തന്നറ്റ് നപതറവിവളർത്തുന്ന സെതനുവവിസന 
എങ്ങസന ഇഷസപ്പെടതതവിരവിക്കുശ . പനക കുറച്ചുനതളതയവി 
സെതനുവവിസന പകവി കുറച്ചുനതളതയവി കതണുന്നവില ! പകവി 
പറന്നതല് ഒരു തൂവസലെങ്കെവിലശ അവനശഷവിക്കുശ . പക! 

ഇതതുമല . ഒരുദവിവസെശ സെതനുവവിന്റ ഏട്ടേന കലെങ്ങവിയക 
ണമതയവി വരുന അവസള നചെതദവിച്ചു .  എന്നതല് പകവികളസട 
ഭതഷ അറവിയവില. ഏട്ടേന് പകവിസയ തതനനതടവി കടനനപതയവി. 
പകവിക്കറ്റ് ഒനശ മനസെവിലെതയവില . പകവി ഒർത്തു തനവിക്കറ്റ് 
ഭകണശ നവണ, സവള്ളശ നവണ, സെതനുവവിസന ഒരുനനതക്കറ്റ് 
കണതല് മതവി . സെതനു എന്നവിട്ടുശ വന്നവില . ആ കുഞ്ഞുപകവി
ക്കറ്റ് സെങ്കെടശ സെഹവിക്കതന് വയ . സെതനു വരുനനണത 
എന്നറവിയതന് അതറ്റ് കൂടവിനു നവളവിയവില് കതത്തുനവിന. പനക  
വവിധവിസയ തടുക്കതന് ആർക്ക ുശ ആവവിലസലത . അനപ്പെതസഴക്കുശ 
അതവിസന നനതട്ടേശ വച പൂച അതവിനശ പവിടവിച്ചു . ആ കുഞ്ഞു 
പകവി അവസന്റ വതയയവില് കവിടന്നറ്റ് മരവിച്ചു . മരണകട്ടേവില് 
കവിടന പവിടയനമതൾ സെതനുവവിസന്റ ബന്ധുക്കല് പറയന്നതറ്റ് 
നകട്ടു , “എസന്റ കുഞ്ഞു പകവി നവിനക്കദ്ധീ ഗതവി വന്നനലത എസന്റ 
സെതനുനപതയവി അവളസട ഒതർമയതയള്ള നദ്ധീയശ നപതയവി ” 
എന്നറ്റ് . അവർ എലതശ വതവവിട്ടുകരയന്നതു മതത്രശ നകട്ടു . ആ 
കുഞ്ഞുപകവിയസട കണടഞ്ഞു,എസന്നനന്നക്കുമത
യവി .                           

                                     ലെതമവിയ . എസെവി
                                   V  B
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ക്ലബസ്
പവർതനങ്ങൾ 

റപ്രിരപയ്യാർട്ടസ് 

അഞ്ചരക്കണണ.എചച.എസച.എസച



          കളളിയൂഞഞ്ഞാൽ   "  പ്രതളിഭഞ്ഞാ പപഞ്ഞാഷണ പരളിപഞ്ഞാടളി    2018

മമാസസം നനീണ്ടു നനിൽക്കുന്ന  വനിജമാനവസം വനിനനമാദവസം കൂടനിനച്ചേരുന്ന  പ്രതനിഭ നപമാഷണ പരനിപമാടനി സസംഘടനിപനിച
.ഈ വനിദദമാലയതനിലലയസം സമനീപ വനിദദമാലയങ്ങളനിലലയസം നചേർതത്ത് 100 കുടനികൾ ഒരു മമാസലത പരനിപമാടനിൽ
പലങ്കെടുത.കണ്ണൂർ ret ഡനി ഡനി ഇ കരുണമാകരൻ മമാസ്റ്റർ ,പരനിപമാടനി ഉദത്ത്ഘമാടനസം ലചേയ്തു .ചേനിത്രരചേനമാ കമാസത്ത്
,പ്രവൃതനിപരനിചേയ ശനില്പശമാല ,കവനിത ശനില്പശമാല ,ലപമാതു വനിജമാന കത്ത് ളമാസ്സുകൾ,സസംഗനീത ശനില്പശമാല 
നസമാക്കൺ  ഇസംഗനീഷത്ത് എന്നനിവ നടന്നു .

പ്രവശപനഞ്ഞാത്സവവം   june 1



ചക്ക മപഹഞ്ഞാത്സവവം കകഞ്ഞാതളിയൂറുന്ന കഞ്ഞാഴ്ച      july 6

അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കണറനി സ്കൂൾ പരനിസനിതനി കബനിലന്റെ ആഭനിമുഖദതനിൽ ചേക്ക മനഹമാത്സവസം അപൂർവ

കമാഴ്ചയമായനി. ചേക്ക ലകമാണത്ത് രുചേനിയൂറുന്ന മനികച്ചേ വനിഭവങ്ങൾ തയമാറമാക്കനി കുടനികൾ പ്രദർശനിപനിച .ചേക്ക 

നതമാരൻ,പ്രഥമൻ,ഹൽവ,ഉനപരനി 

,ജമാ൦,പമായസസം,തുടങ്ങനി ലകമാതനി പനിടനിപനിക്കുന്ന
വനിഭവങ്ങളുലട കലവറ തലന്ന കുടനികൾ ഒരുക്കനി

.മനികച്ചേ വനിഭവങ്ങൾ തയമാറമാക്കനിയ കുടനികൾക്കത്ത്

സമമാനസം നൽകനി ..

പഞ്ഞാവക്ക മപഹഞ്ഞാത്സവവം         aug3

അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിൽ പ്രവൃതനിപരനിചേയ club ലന്റെ ആഭനിമുഖദതനിൽ പമാവക്ക 

മനഹമാൽസവസം നടതനി.8 k കത്ത്ളമാസനിലല കുടനികളമാണത്ത് അപൂർവമമായ ഈ ഭകദനമള ഒരുക്കനിയതത്ത്.പുതനിയ 
തലമുറയനിലല കുടനികൾ പമാവക്ക ഇഷ്ടലപടുന്നനിലല്ലെന്ന തനിരനിച്ചേറനിവമാണത്ത് ഈ നമള സസംഘടനിപനിക്കുന്നന്നതനിനത്ത് 

പ്രനചേമാദനമമായതത്ത്.കയ്പക്ക നതമാരൻ ,കറനി,തനീയൽ,ലകമാണമാടസം,അച്ചേമാർ,ചേമനനി ,പച്ചേടനി തുടങ്ങനി 

ഇരുപതനിലധനികസം വനിഭവങ്ങൾ കുടനികൾ തയമാറമാക്കനി.പമാവക്ക(കയ്പക്ക)യലട ഒഒൗഷധഗുണവസം ,സസമാദസം 
കുടനികൾക്കത്ത് ഉൾലക്കമാളമാൻ നമള ലകമാണത്ത് സമാധനിച



ആടളിപവടന്   aug 7
അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിൽ വനിദദമാരസംഗസം കലമാസമാഹനിതദനവദനിയലട ആഭനിമുഖദതനിൽ കലയസം 
ആചേമാരവസം കൂടനിനച്ചേരുന്ന നവടൻ അവതരനിപനിച്ചേതത്ത് കുടനികൾക്കത്ത് നവദമാനുഭവമമായനി.
ആടനി നവടലന്റെ പുരമാവൃതസം നതമാറ്റങ്ങളനിലൂലട കുടനികൾ നകടറനിഞ.സ്കൂളനിലല ഏഴമാസം തരസം വനിദദമാർതനിനനി 

സനിൻഷ,ലതയസം കലമാകമാരനമായ രമാജനീവൻ 
പണനിക്കർ എന്നനിവരമാണത്ത് ആടനിനവടൻമമാരമായനി
സ്കൂളനിൽ എതനിയതത്ത്.ആടനി മമാസലകടുതനികളനിൽ
നനിന്നത്ത് എല്ലെമാവർക്കുസം ആശസമാസസം നനർന്നുസം 
എല്ലെമാവർക്കുസം അനുഗ്രഹസം നലനിയസം 
ആടനിനവടൻ പടനിയനിറങ്ങനി.

വളിദദഞ്ഞാർതളികൾകവം
രകളിതഞ്ഞാക്കൾകവം ആപരഞ്ഞാഗദ
പബഞ്ഞാധവതത്ക്കരണ കഞ്ഞാസത് നടതളി   
oct 1
അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂൾ ആനരമാഗദ - പരനിസനിതനി - 
സയൻസത്ത് കബ്ബുകളുലട
സസംയകമാഭനിമുഖദതനിൽ
വനിദദമാർതനികൾക്കുസം
രകനിതമാക്കൾക്കുസം ആനരമാഗദ
നബമാധവതത്ത്ക്കരണ കമാസത്ത് നടതനി
.സ്റ്റമാഫത്ത് ലസക്രടറനി ശനീമതനി
എൻ.പനി പ്രശനീല
സസമാഗതമമാശസംസനിച.പനി.ടനി.എ. പ്രസനിഡന്റെത്ത് ശനീ അനനിൽ കുമമാറനിലന്റെ അധദകതയനിൽ വമാർഡലമമ്പർ ശനീമതനി 
ശനീലത കമാസത്ത് ഉദത്ത്ഘമാടനസം ലചേയ്തു. Jr.ലഹൽതത്ത് ഇൻലസക്റ്റർ ശനീ അരുൺകുമമാർ കഒൗമമാര നപമാഷണസം, 

നപമാഷകമാഹമാരതനിലന്റെ പ്രമാധമാനദസം, വദകനി ശുചേനിതസസം, പരനിസര ശുചേനിതസസം എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചേത്ത് 
വനിജമാനപ്രദമമായ കമാസത്ത് നടതനി.തുടർന്നത്ത്JPHN ശനീമതനി സജനിത
 ആർതവ ശുചേനിതസതനിലന്റെ പ്രമാധമാനദലതക്കുറനിച്ചേത്ത് നബമാധവൽക്കരണ കമാസത്ത് നടതനി.
                           
         



ലഹരളി വളിരുദ്ധ നഞ്ഞാടകവം   :  കവയളിൽ  "  അവതരളിപളിച  .
nov 10

 കുടനികളനിൽ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപനയമാഗസം
കൂടുന്നതനിലന്റെ സമാഹചേരദതനിൽ പനി ടനി എ യലട
നനതൃതസതനിൽ ലഹരനി വനിരുദ്ധ നമാടകസം
:ലവയനിൽ"അവതരനിപനിച.രകനിതമാക്കളുസം കുടനികളുസം
നചേർന്ന മൂവമായനിരനതമാളസം നപർ നമാടകസം ആസസദനിച
.സമൂഹതനിൽ ലഹരനി വനിരുദ്ധ മനനമാഭമാവസം
ഉണമാക്കുന്നതനിനു നമാടകസം പ്രനചേമാദകമമായനി 

ആപരഞ്ഞാഗദ പബഞ്ഞാധവൽക്കരണവം nov 16

 നനിപ വവറമാസത്ത്  നബമാധവൽക്കരണസം ,കണ്ണൂർ ലമഡനിക്കൽനകമാനളജത്ത് മമായനി സഹകരനിച നനത്രപരനിനശമാധന
,ദന പരനിനശമാധന എന്നനീ പരനിപമാടനികൾ ആനരമാഗദനമഖലയനിലുള കുടനികളുലട അവനബമാധസം ഊടനി 
ഉറപനിക്കുന്നവ ആയനിരുന്നു.

സസൈക്കളിൾ സൈവംഭഞ്ഞാവന കചയ്തു  
മനിഡമാവനിനലമാഡത്ത് അസംഗൻവമാടനിയനിലല കുടനികൾക്കത്ത് ൨ വസക്കനിളുകൾ സസംഭമാവന ലചേയ്തു..സ്കൂൾ മമാനനജർ 
പലങ്കെടുത .പ്രയദരനവമമായനി ബന്ധലപടത്ത് സമാധനങ്ങളുസം ,തുകയസം സമമാഹരനിച മമാതൃകമാപരമമായ  പ്രവർതനസം 
കമാഴ്ചലവച. ഹയർ ലസക്കണറനി വനിഭമാഗതനിൽ സഒൗടത്ത് വഗഡത്ത്സത്ത് യൂണനിറ്റത്ത് പ്രവർതനമമാരസംഭനിച.

എൻ എസത്ത് എസത്ത് യൂണനിറ്റത്ത് ലന്റെ നനതൃതസതനിൽ കമാസത്ത് വലബ്രറനികൾ ശകനിലപടുതനി .



പറഞ്ഞാപബഞ്ഞാടളികത് വർക്കത്
പഷഞ്ഞാപത് സൈവംഘടളിപളിച 
nov 23
അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ
ലസക്കണറനി സ്കൂൾ
അറുപതമാസം

വമാർഷനികമാനഘമാഷതനിലന്റെ ഭമാഗമമായനി സ്കൂളനിൽ നറമാനബമാടനികത്ത് വർക്കത്ത് നഷമാപത്ത് സസംഘടനിപനിച .തൃശൂർ 
ആസമാനമമായള ഇൻലകർ 
നറമാനബമാടനികത്ത് കമ്പനനി വനികസനിപനിലച്ചേടുത നറമാനബമാട്ടുകളുലട പ്രവർതനസം കുടനികൾക്കത്ത് കഒൗതുകമമായനി .
നറമാനബമാട്ടു കളുലടയസം നഡമാണുകളുലടയസം മമാതൃകകൾ പ്രദർശനിപനിക്കുകയസം പ്രവർതന തതസങ്ങൾ 
വനിശദനീകരനിക്കുകയസം ലചേയ്തു.നറമാനബമാടനികത്ത് എഞ്ചനിനനിയർ രമാഹുൽ പനി ബനി class വകകമാരദസം ലചേയ

ചളിത്രരചന മത്സരവം പുസ്തക കളിറത് വളിതരണവം    nov 22
വലബ്രറനി ശമാകനീകരണവമമായനി ബന്ധലപടത്ത് സമനീപ വനിദദമാലയങ്ങളനിലല യപനി എചേത്ത്  ,എസത്ത് വനിഭമാഗസം 
കുടനികൾക്കത്ത് ചേനിത്രരചേന മത്സരസം നടതനി സ്കൂളുകൾക്കത്ത് സഒൗജനദ പുസ്തക കനിറ്റത്ത് വനിതരണസം നടതനി. നവനീകരനിച്ചേ 
സ്കൂൾ ഉദത്ത്ഘമാടന ചേടങ്ങനിൽ ലവച്ചേത്ത് മത്സരവനിജയനികൾക്കത്ത് സമമാനങ്ങളുസം ,കനിറസം  വനിതരണസം ലചേയ്തു   



നവവീകരളിച്ച സലബ്രറളി ഉദത്ഘഞ്ഞാടനവവം പമഞ്ഞാഹന് കുമഞ്ഞാർ ഐ എ എസൈത് കന ആദരളിക്കലവം    nov 24
നകരള ലപമാതു വനിദദമാഭദമാസ ഡയറക്ടറുസം 2018 ലല വയലമാർ അവമാർഡത്ത് നജതമാവമമായ ശനീ ലക വനി 
നമമാഹൻകുമമാർ ഐ എ എസത്ത് അവർകലള   അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിൽ  വച്ചേത്ത് ആദരനിച  . 

അനദ്ദേഹതനിനുള ആദര 
സമർപണവസം, വമായനയലട 
അഭഒൗമ നലമാകസം കുടനികൾക്കത്ത് 
തുറന്നു  ലകമാടുക്കുന്ന വലബ്രറനി 
ശമാകനീകരണവമമായനി ബന്ധലപട്ടു 
നവനീകരനിച്ചേ സ്കൂൾ വലബ്രറനിയലട 
ഉദത്ത്ഘമാടനവസം   സ്കൂളനിൽ നടന്നു 
.നവനീകരനിച്ചേ വലബ്രറനി യലട 
ഉദത്ത്ഘമാടനസം ലക വനി നമമാഹൻ 
കുമമാർ ഐ എ എസത്ത് നനിർവഹനിച
.നകരളതനിലല തലന്ന മനികച്ചേ 
വലബ്രറനി ആണത്ത് ഈ 
വനിദദമാലയതനിനലതത്ത്എന്നുസം 
,വമായന നലമ ഏതു ഉയർന്ന 
നനിലയനിൽ എതനിക്കുന്നതനിനുസം 
പ്രമാപ്തമമാക്കുസം  എന്നുസം അനദ്ദേഹസം 

പറഞ.കണ്ണൂർ ജനില്ലെമാ പഞ്ചമായതത്ത് വനിദദമാഭദമാസ ആനരമാഗദ സ്റ്റമാൻഡനിങത്ത് കമനിറ്റനി ലചേയർമമാൻ ശനീ ലക പനി  
ജയപമാലൻ  മമാസ്റ്റർ  നമമാഹൻ കുമമാറനിനത്ത് ഉപഹമാരസം സമർപനിച  .

പഫഞ്ഞാപടഞ്ഞാകളുകടയവം സഞ്ഞാമ്പുകളുകളുകടയവം പ്രദർശനവം   dec 6
അഞ്ചരക്കണനി ഹയർ ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലന്റെ 60ാമാസം വമാർഷനികതനിലന്റെ ഭമാഗമമായനി സമാമൂഹദശമാസ്ത്ര 
കത്ത്ളബനിലന്റെ,നനതൃതസതനിൽ ഗമാന്ധനിജനിയലട ജനീവനിതവമമായനി ബന്ധലഫ്പെട വമാർതകളുലടയസം നഫമാനടമാകളുലടയസം 
സ്റ്റമാമ്പുകളുകളുലടയസം പ്രദർശനസം സ്കൂളനിൽ നടന്നു .ഗമാന്ധനിയനുസം ഗമാന്ധനിജനിയലട ജനീവനിത ചേരനിത്ര നരഖകളുലട 
അമൂലദ,നശഖരതനിലന്റെ ഉടമയമമായ ശനീ ഗബ്രനിനയൽ ദമാസമാണത്ത് പ്രദർശനസം ഒരുക്കനിയതത്ത്.



ജളിലഞ്ഞാതല കകളിസൈത്   ,  ചളിത്രരചന മത്സരങ്ങൾ നടതളി     dec 22

യ  പനി, എചേത്ത് എസത്ത്, എച്ചേത്ത്  എസത്ത് എസത്ത് വനിഭമാഗസം വനിദദമാർതനികൾക്കുള ചേനിത്രരചേന ,ജലഛമായസം 
ലപമാതുവനിജമാന കസനിസത്ത് എന്നനീ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു.പ്രശസ്ത       ചേനിത്രകമാരൻ നഗമാവനിന്ദൻ കണ്ണപുരസം 
ഉദത്ത്ഘമാടനസം ലചേയ്തു 

 
Magic show Jan 17
Aids പരഞ്ഞാഗ പബഞ്ഞാധവൽക്കരണവമഞ്ഞായളി 
ബന്ധകപടത് രഞ്ഞാജവീവന് പമമുണ്ട നടതളിയ Magic Show യളിൽ നളിന്നത്


