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ലണ്ണീന കമമാള്
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ദകരെളയ കണ 
അപ്രതപ്രീക്ഷവിതവയ അനദദ്യാദൃശദവമദ്യായ 

പ്രളയതവില് 
ജപ്രീവന് നഷടപ്പെട സദഹദ്യാദരെപ്രീസദഹദ്യാദരെങ്ങളകട് 

ആദരെദ്യാഞ്ജലവികള അര്പ്പെവിക്കുന്നദതദ്യാടടെദ്യാപ്പെയ,
രെക്ഷദ്യാപ്രവര്തനങ്ങളവില്

 ജദ്യാതവിയുയ ,മതവയ , പ്രദ്യായവയ മറന്നട് പക ദകദ്യാര്ത
സുമനസകളകട് 

തപ്രീര്തദ്യാല് തപ്രീരെദ്യാത നനവിയുയ 
അറവിയവിച്ചുടകദ്യാണട് ഈ മദ്യാസവിക അവര്ക്കു ദവണവി

സമര്പ്പെവിക്കുന..... 
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ഉള്ളടെകയ

ആമുഖഷം
യപേയയമാഴത്തിയമായത  കേഥ
കകേരളഷം കേവത്തിത
പ്രളയഷം നല്കേത്തിയ പേമാടെഷം കലഖനഷം
പൂക്കള് കേവത്തിത
രമാജമാവഷം രത്നവഷം കേഥ
മുക്കുറ്റത്തി        കേവത്തിത
കേടെലത്തിനു നടുവത്തില് പുനരമാവത്തിഷമാരഷം കേഥ 
അമ്മയഷം അമ്മുവഷം കേണക്കുഷം       ഹമാസഷ്യഷം
സമാമൂഹഷ്യശമാസകേസ്റ്റ്ളബസ്റ്റ് പ്രവര്തനങള്    വത്തിവരണഷം
വത്തിവത്തിധ പ്രവര്തനങള്       ചത്തിതങള്
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ഞങ്ങളുടടെ വവിദദദ്യാലയയ

വദ്യാണവിയന്പദ്യാറ , കണ്ണമ്പ്ര , ഇളനദ്യാടെട് തുടെങ്ങവിയ പ്രദദശങ്ങളവിടല ജനവവിഭദ്യാഗങ്ങള
ആശ്രയവിക്കുന്ന ഏക സര്കദ്യാര് വവിദദദ്യാലയമദ്യാണട് കലവിങ്ങളപദ്യാടെയ ഹയര്ടസകന്ററവി സ്കൂള.

പ്രപ്രീ പപ്രമറവി ടതദ്യാടട് ഹയര്ടസകന്ററവി വടരെ യുള്ളതദ്യാണട് ഈ വവിദദദ്യാലയയ
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ഞങ്ങളുടടെ സദ്യാരെഥവികള.......

    

     PTA പ്രസവിഡന്റട്                        പ്രവിന്സവിപ്പെദ്യാള                      ടഹഡട് മവിസ്ട്രസട്
     ശ്രപ്രീ ബവിജു                 ശ്രപ്രീമതവി ലളവിത ടെപ്രീച്ചര്     ശ്രപ്രീമതവി മവിനവി ടെപ്രീച്ചര്

ലവിറ്റവില്  പകറ്റട്  കട്ളബട്  അയഗങ്ങളുടടെ  ദനതൃതകതവില്  അവരുടടെ  
പ്രവര്തങ്ങളുടടെ ഭദ്യാഗമദ്യായവി  തയദ്യാറദ്യാകടപ്പെടുന്ന  സ്കൂള  മദ്യാസവിക  
ഐ.ടെവി. ദമഖലയവില് അവരുടടെ മവികവ ടതളവിയവിക്കുന്ന തവിദനദ്യാടടെദ്യാപ്പെയ 
തടന്നനമ്മുടടെ  സ്കൂളവിടല  കുടവികളുടടെ  മവികവകളുയ  ഡവിജവിറ്റല്  
രൂപതവില് ദരെഖ ടപ്പെടുതടപ്പെടെദ്യാന് ഉതകുന്ന ഒരെവസരെമദ്യായവി മദ്യാറടട 
എന്നട് ആശയസവിക്കുന
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ആദദഘടതവില് ഏഴദ്യായ കട്ളദ്യാസട് വടരെ മദ്യാത്രമുണദ്യായവിരുന്ന വവിദദദ്യാലയയ പവിന്നപ്രീടെട് RMSA 

പദ്ധതവിപ്രകദ്യാരെയ പതദ്യായകട്ളദ്യാസട് വദരെയുയ പവിന്നപ്രീടെട്  ഹയര്ടസകന്ററവിവദരെയുയ ഉയര്ത 

ടപ്പെടുത്തുകയദ്യായവിരുന. 6 ബദ്യാച്ചുകള പവിന്നവിട വവിദദദ്യാലയയ 3 തവണ 100% വവിജയയ കരെസ്ഥ 

മദ്യാക്കുകയുണദ്യായവി. കളവിസ്ഥലതവിടന്റ അഭദ്യാവയ ഈ സ്കൂളവിടന്റ കദ്യായവിക മുദന്നറ്റതവിനട്  വവിലങ്ങു 

തടെവിയദ്യാടണങവിലയ , പലതവണ ഉപജവിലദ്യാതലതവില് മവികച്ചദനടങ്ങള ടകദ്യായ്ത ചരെവിത്രയ നമു 

ക്കുണട്. പുതവിയ പ്ലുസട് ടു ടകടവിടെയ പൂര്തവിയദ്യാകുന്നദതദ്യാടു കൂടെവി ഭഭൗതവിക സദ്യാഹചരെദങ്ങളവില്  വന് 

കുതവിപ്പെദ്യാണട് ഉണദ്യാവദ്യാന് ദപദ്യാകുന്നതട്.  ഇന്നട് പപ്രമറവി , പഹസ്കൂള വവിഭദ്യാഗങ്ങളവിലദ്യായവി 600  

കുടവികളുയ , ഹയര് ടസകന്ററവിയവില് 230 ഉയ ദചര്ന്നട് 830 നടുതട് വവിദദദ്യാര്തവികള പഠവിക്കു 

നണട് ഈ വവിദദദ്യാലയതവില്. ഓഫപ്രീസട്

ജപ്രീവനകദ്യാരുളടപ്പെടടെ എകദദശയ 40 ഓളയ

ജപ്രീവനകദ്യാരുയ ദസവനമനുഷവിക്കുന.

 ശക്തവയ പ്രവര്തനനവിരെതവമദ്യായ

 ഒരു പവി.ടെവി.എ ആണട് ഈ സ്കൂളവിടന്റ

മുതല്ക്കൂടട്. അദതദ്യാടടെദ്യാപ്പെയ സൂചവിപ്പെവിദകണ

ഒരു സദ്യാഹചരെദയ എടന്തെന്നദ്യാല് വദ്യാണവിയന്പദ്യാറ  കണ്ണമ്പ്ര ഇളനദ്യാടെട് റൂട്ടുകളവില്  നവിലനവില്ക്കുന്ന

ഗുരുതരെമദ്യായ യദ്യാത്രദ്യാപ്രശയ ഈ വവിദദദ്യാലയതവിടന്റ നവിലനവില്പ്പെവിടനതടന്ന ബദ്യാധവിക്കുന്ന 

 തരെതവില് വളര്ന്നവിരെവിക്കുന എന്നതദ്യാണട്.
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ടപടയ്തദ്യാഴവിയദ്യാടത            

    മഴകദ്യാറയ, ഇടെവിമവിന്നലയ നന്നദ്യായവിട്ടുണട്. കദ്യാറ്റട്  അതവിദലടറ.ഇറയതട് നവില്കദ്യാന് 
പറ്റവില.ഞദ്യാന് മഴയുടടെ ഭയഗവിടയ ഏടറ ദനരെയ മുറവിയവില് ഇരുന്നട് കണ.എടന്റ മനസ-നവിറടയ 
മഴയദ്യാണട്.മുറ്റതട് കുദറ ആളുകള മഴയവില് എദന്തെദ്യാ ടചയ്യുനണട്.മുറവിയുടടെ വദ്യാതവില് ഞദ്യാന് 
ടമടല തുറന. പുറത്തു-കടെന്നതുയ ഒദ്യാടെവിന് ഇടെയവിലൂടടെ ഒരു തുളളവി എടന്റ കയവില് 
വപ്രീണ.ആദരെയുയ ഉളളവില് കദ്യാണദ്യാനവില.ഞദ്യാന് ആരുയ കദ്യാണദ്യാടത ഇറയ തവിടന്റ വദ്യാതവില് 
തുറനപുറതവിറങ്ങവി. ഇറങ്ങവിയ ഉടെടന എടന്റ ദദഹ ടമലദ്യായ നനഞ.പടെവികളകട് നല 
വഴുകവണട്. അദപ്പെദ്യാഴദ്യാണട് അനന് അമ്മ പറഞ്ഞതട്  ഓര്തതട്  .വഴുകലളളവിടെതട്ദപദ്യാ 
വരുതട് ,കദ്യാലടതന്നവി വപ്രീടണനവരെദ്യായ.ഒരു ടചറവിയ കണ്ണപ്രീര് എടന്റ കണ്ണവില് നവിന വപ്രീണ. 
നനഞ്ഞതു ടകദ്യാണട്ആരുയ മനസവിലദ്യാകവിയവില. പടെവിയവില് ചവവിട്ടുന്നതവിനുമുമട് 
ദചച്ചവിയുടടെവവിളവി.ഞദ്യാന് കദ്യാല തവിരെവിടചടുത്തു."ഉണ്ണപ്രീ ഇങ്ങുവദ്യാ അഛന് വവിളവിക്കുനണട് ”. ദചച്ചവി 
പറഞ്ഞവിടട് ദകറവിദപ്പെദ്യായവി.ഞദ്യാന് നനഞ്ഞഇടെടമലദ്യായ ഒന തുടെച്ചവിടട് വപ്രീടെവിനകദതകട് ദകറവി.ഉണ്ണപ്രീ
നദ്യാടള എടന്റകൂടടെ ഒരെവിടെയ നടരെവദരെണവി വരുയ.ഞദ്യാന് സമ്മതയ മൂളവി.അമ്മടയ ഇനവി കദ്യാണദ്യാന് 
സദ്യാധവിക്കുകയവില  എന്ന  വവിഷമയ എടന്റ മനസവിനുളളവിദലകട് മവിന്നവി. ഞദ്യാന് ഒന മവിണദ്യാടത 
മുറവിയവിദലകട്തടന്ന തവിരെവിച്ചു കയറവി. കയറവി യദപ്പെദ്യാഴുയ ഒരു തുളളവി ടവളളയ എടന്റ കയവില് 
വപ്രീണവിരുന. ചനതവിരെവിയുടടെ മണയ എങ്ങടനദയദ്യാ എടന്റ മൂകവിദലകട് അറവിയദ്യാടത ദകറവി, ഞദ്യാന്
മൂക്കു ടപദ്യാതവി. എടന്റ അമ്മയുടടെ ആതദ്യാവട് എനയ സദന്തെദ്യാഷ മദ്യായവി ഇരെവികണടമ 
ന്നട്പ്രദ്യാര്തവിച്ചുടകദ്യാണട്  ഞദ്യാന് വപ്രീണയ പുറദതകട് ദനദ്യാകവി. മഴ മദ്യാറവി. ഇടെവിമ്മവിന്നലയ മദ്യാറവി. 
ഒരു ടചറവിയ സൂരെദടവളവിച്ചയ  എടന്റ ജനദ്യാലയുടടെ ഇഴകളവില് എടന്റ പകകളവിദലകട് വന. ആ
സൂരെദടവളവിച്ചതവിടന്റ  സ്പര്ശയ ഒരു മദദുലമദ്യായവി എടന്റ പകകളവില് വന്നതുദപദ്യാടല ദതദ്യാന്നവി. 
അതട് അമ്മയുടടെ സ്പര്ശമദ്യായവിരുദന്നദ്യാ?അറവിയവില. ഞദ്യാന് സൂരെദടന ദനദ്യാകദ്യാന് ശ്രമവിച്ചു, നല 
ടവളവിച്ചമുണട്. കണ്ണുകളടകദ്യാണട് ദനദ്യാകദ്യാന് പറ്റുന്നവില. ഞദ്യാന് വപ്രീണയ കടവിലവിദലകട് മുഖയ പൂഴവി.
ഞദ്യാനറവിയദ്യാടത ഞദ്യാന് കരെയുകയദ്യാണട്......രെസവിക എയ. ഐ IX.A
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ദകരെളയ 

                                                                                               
       ദകരെളയ 

                 ഇതട്    ദകരെളയ
                പദവതവിന്   നദ്യാടെട്.
                  പച്ചവവിരെവിച്ചട്   നവില്ക്കുന്ന നദ്യാടെട്.
                    പല  പല  പൂകളനവിറ ടഞ്ഞദ്യാരു  നദ്യാടെട്.
                     പര്വ്വതങ്ങള  നവിറടഞ്ഞദ്യാരു നദ്യാടെട്.
                      മനുഷദതദതവിന്  ഉറവവിടെനദ്യാടെട്
                      ടതങ്ങുകള   നവിറടഞ്ഞദ്യാരു ടചറ നദ്യാടെട്.
                       ദസ്നേഹയ ടകദ്യാടണദ്യാരുവലനദ്യാടെട്.

            മനസകള പരെസ്പരെയ അറവിയുന്ന നദ്യാടെട്.
                          മതസഭൗഹ്രദതവിടനദ്യാടതദ്യാരു നദ്യാടെട്.
                          ദു:ഖവയ സദന്തെദ്യാഷവയ  
                            കലര്ടന്നദ്യാരു  നദ്യാടെട്.
                            ദവര്പദ്യാടെവിന്  ടനദ്യാമരെയ  

                 അറവിയുന്ന നദ്യാടെട്.
                              മനുഷദരുയ  ജപ്രീവവികളുയ  വദ്യാഴുന്ന നദ്യാടെട്.
                                ഈശദരെനട്  തുലദമദ്യായ  നദ്യാടെട്.
                                  ഇതട്  പദവതവിന്  നദ്യാടെട്.
                                  ഇതട്  പദവതവിന്  നദ്യാടെട്
                                   ഇതട്  പദവതവിന്  നദ്യാടെട്
                                   ദകരെളയ.....

            ദകരെളയ.          RAGHI-9B 
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പ്രളയയ നല്കവിയ പദ്യാഠയ

  ഈ വര്ഷഷം ആഗസസ്റ്റ് മമാസതത്തില് വലത്തിയയമാരു പ്രളയതത്തിനസ്റ്റ് കകേരളക്കര സമാകത്തിയമായത്തി 
മഹമാമമാരത്തികേള്മൂലഷം കകേരളതത്തിയല ജത്തില്ലകേയളല്ലമാഷം യവള്ളതത്തില്മുങത്തി.ഒകട്ടേയറെ കപേര്ക്കസ്റ്റ് 
തങളുയടെ എല്ലമാഷംനഷ്ടയപ്പെട.ഒരമാഴ്ചയത്തില് കൂടുതല് നത്തിലനത്തിന്ന ഇഇൗ പ്രളയഷം മലയമാളത്തികേയള 
കേണണ്ണീരത്തിലമാഴത്തി.എങത്തിലഷം എല്ലമാവരുകടെയഷംഒറ്റയക്കട്ടേമായ പ്രവര്തനതത്തിലൂയടെ ഈ ദുരത്തിതയത 
നമാഷം അതത്തിജണ്ണീവത്തിച.യതക്കു പേടെത്തി  ഞമാറെന് മണ്സൂണ് കേമാലതസ്റ്റ് അന്തരണ്ണീക തത്തിലണമായ 
കമഘവത്തികസമാടെനങളുഷം യവള്ളഷം നത്തിറെ ഞ ഡമാമുകേള് യഥമാസമയഷം തുറെന്നു വത്തിടെമാതതുയമല്ലമാഷം

ഈ പ്രളയതത്തിനസ്റ്റ് കേമാരണങളത്തില് ചുരുക്കഷം ചത്തിലതുമമാതഷം.എന്നമാല് ഈ പ്രളയയത 
തുടെര്ന്നസ്റ്റ് കകേരളതത്തിയല  പ്രധമാന ഡമാമുകേളുയടെ ഷട്ടേറുകേയളല്ലമാഷം തുറെന്നു. 200-ല് ലധത്തികേഷം 
മനുഷഷ്യജണ്ണീവനുകേളുഷം ഈ ദുരത്തിതഷംഅപേഹരത്തിച.മനുഷഷ്യന് മമാതമല്ല അകനകേഷം ജണ്ണീവത്തികേളുഷം 
പ്രകതഷ്യകേത്തിചസ്റ്റ് കേന്നു കേമാലത്തികേളുഷംനശത്തിച.കറെമാഡുകേളുഷം പേമാലങളുഷം യകേട്ടേത്തിടെങളുയമല്ലമാഷം 

തമാറുമമാറെമായത്തി.അകനകേഷം നമാശനഷ്ടങള്ക്കസ്റ്റ് ജലപ്രളയഷം വഴത്തിയതളത്തിച. 

യതമാണ്ണൂറ്റത്തിയയട്ടേത്തിയല യവള്ളയപ്പെമാക്കതത്തിനസ്റ്റ് കശഷഷം കകേരളഷം കേണ ഏറ്റവഷം 
ഭണ്ണീകേരമമായ ജലപ്രളയ മമായത്തിരുന്നു ഇതസ്റ്റ്.ജമാതത്തി,മത,വര്ഗ,വര്ണ 
കഭദമത്തില്ലമായത ഏവരുഷം ഒന്നത്തിചനത്തിന്നു യകേമാണസ്റ്റ് നടെതത്തിയ രകമാപ്രവര്തന 

തത്തിലൂയടെയമാണസ്റ്റ് ഏവരുഷം ഈ ദുരത്തിതയത  അതത്തിജണ്ണീവത്തിചതസ്റ്റ്.കേരകസനയഷം 
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കവഷ്യമാമകസനയഷം നമാവത്തികേകസനയഷം എന്തത്തിനു പേറെയന്നു മതഷ്യയതമാഴത്തിലമാളത്തികേളുഷം 

രകമാപ്രവര്തനതത്തില്പേങമാളത്തികേളമായത്തി.ഒകട്ടേയറെ കപേര് ദുരത്തിതമാശശമാസ കേഷ്യമാമ്പുകേളത്തിലമായത്തി. 
ആളുകേയള സഹമായത്തി ക്കമാനമായത്തി കകേരളതത്തില് അകങമാളമത്തികങമാളമുള്ള ഏവരുഷം 
ഹസ്തവമമായയതത്തി.ഒകട്ടേയറെ കപേര് ഉദമാരമമായത്തി സഷംഭമാവനനല്കേത്തി.രകമാപ്രവര്തനങളുയടെ 
കവറെത്തിട്ടേ മുഖങള് സമൂഹ മമാധഷ്യമ ങളത്തിലൂയടെ നമാഷം ദര്ശത്തിച.മനുഷഷ്യയന്റെ യചയത്തികേള്ക്കസ്റ്റ് 
പ്രകൃതത്തി നല്കേത്തിയ ചുട്ടേ മറുപേടെത്തിയമാണസ്റ്റ് ഈ പ്രളയഷം.പേമാടെങള് നത്തികേതത്തി  യകേട്ടേത്തിടെ 
സമുചയങള് പേടുത്തുയര്തത്തിയഷം 

  അശമാസണ്ണീയമമായത്തി ഭൂവത്തിനത്തികയമാഗഷം നടെതത്തിയഷം മറഷം മനുഷഷ്യര് ഭൂമത്തിയയ ചൂഷണഷം യചയ.    
പുഴകേളത്തില് നത്തിന്നസ്റ്റ് അടെത്തി ഞ്ഞുകൂടെത്തിയ പമാസത്തിക്കസ്റ്റ് മമാലത്തിനഷ്യങള് പുറെതസ്റ്റ് വന്നതസ്റ്റ് ഇതത്തിനസ്റ്റ് 
ഉദമാഹരണമമാണസ്റ്റ്.ഭൂമത്തിയയ ചൂഷണഷം യചയമാല് അതു നമ്മുയടെ നമാശതത്തിനു തയന്ന വഴത്തി 
യതളത്തിക്കുഷം അതമാണസ്റ്റ് നമാഷം ഇതത്തില് നത്തിന്നുഷം  പേഠത്തിച പേമാഠഷം.ദുരത്തിതതത്തിനു കശഷഷം നമ്മുയടെ 
നമാടെസ്റ്റ് ഒരു ഫത്തിനത്തികസ്റ്റ് പേകത്തിയയ കപേമായല ചത്തിറെകേടെത്തിചയര്ന്നു.എല്ലമാഷം നഷ്ടയപ്പെട്ടേസ്റ്റ് ഒന്നു   

മത്തില്ലമാതമായത്തി തണ്ണീര്ന്നവര്ക്കസ്റ്റ് തമാങഷം തണലമമായത്തി മറള്ളവര് എതത്തി. 
പ്രളയമുഖതത്തിനസ്റ്റ് ദുരത്തിതങള് മമാതമല്ല കസ്നേഹവഷം ദര്ശത്തിക്കമാന് സമാധത്തിച 
    പ്രകൃതത്തി നല്കേത്തിയ ഈ മറുപേടെത്തിയത്തിലൂയടെയയങത്തിലഷം മനുഷഷ്യര് പേമാഠഷം 

          പേടെത്തിചമാല് മതത്തി.                  യക്ലെയര് മരത്തിയ ആന്റെണത്തി X A 
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                                                                പൂകള

പൂദവ  പൂദവ  ടകദ്യാഴവിയദല  

പൂടന്തെന്നലവന    വവിളവിച്ചദ്യാല്   ദപദ്യാവദല

പുലരെവിപുതുമഴയവില്  ഇതളു   ടപദ്യാഴവിയ്ക്കദല 

ഒരെവിതളുയ നപ്രീ.....ടപദ്യാഴവിയ്ക്കദല......പൂദവ

പുതുമണ്ണവിനു    ചൂടെദ്യാടനദ്യാരു  പൂവവിതളുയ   നല്കദല

ഈറന്  മുടെവിയവില്  ചൂടെദ്യാടനദ്യാരു   പൂവവിതളുയ   നല്കദല

ടവള്ളവിനവിലദ്യാവവിലലവിഞ്ഞവി  പു ഞവിരെവി  മദ്യായ്ക്കദല

പൂവണവിന്  പ്രണയയ  ടപദ്യാള്ളദ്യാദണ 

നവിദന്നദ്യാടുള്ള പൂവണവിന്  പ്രണയയ  ടപദ്യാള്ളദ്യാദണ

അതട്  പൂദന്തെനുണ്ണദ്യാനയുപതദ്യാദണ   

പൂദവനവിടന്ന  കദ്യാണദ്യാടനനയ  ടകദ്യാതവിയദ്യാദണ

എനവിക്കു നവിടന്ന കദ്യാണദ്യാടനനയ  ടകദ്യാതവിയദ്യാദണ.    

Alona.MS 6B 
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രെദ്യാജദ്യാവയ രെത്നവയ

                പണട് ഒരു നദ്യാടവില് രെദ്യാജദ്യാവയ അദദ്ദേഹതവിടന്റ രെണ മകളുയ തദ്യാമസവിച്ചവിരുന.

അങ്ങടനയവിരെവിടക  രെദ്യാജദ്യാവവിനട്  പ്രദ്യായമദ്യായവി,  അടുത  രെദ്യാജദ്യാവവിടന  തവിരെടഞ്ഞ  ടുദകണ

സമയമദ്യായവി.  ഒരു  ദവിവസയ  രെദ്യാജദ്യാവവിടന്റ  രെണ  മകടളയുയ  വവിളവിച്ചുപറഞ.  “രെദ്യാജദ്യാവവിടന്റ

രെത്നമദ്യാല  കദ്യാണദ്യാനവില.  ആ  മദ്യാല  രെണ  ദവിവസതവിനകയ  കണപവിടെവിച്ചു  വരുന്നവരെദ്യായവിരെവിക്കുയ

അടുത  രെദ്യാജദ്യാവട്.”അങ്ങടന  രെണ  ദപരു  യദ്യാത്രതവിരെവിച്ചു.  രെണ  ദവിവസയ  കഴവിഞ്ഞട്  അവര്

തവിരെവിടച്ചതവി. രെദ്യാജദ്യാവട് അവദരെദ്യാടെട് ദചദ്യാദവിച്ചു. “ആ മദ്യാല കവിടവിദയദ്യാ?” അദപ്പെദ്യാള രെദ്യാജദ്യാവവിടന്റ

 രെണദ്യാമടത മകന് പറഞ.  “ഞദ്യാന് ഈ നദ്യാടുമഴുവന് നടെന അച്ഛദ്യാ ആമദ്യാല എനവികട്

കവിടവിയവില.” അദപ്പെദ്യാള വലവിയ മകന് പറഞ. “മദ്യാല എനവികട് കവിടവി.” രെദ്യാജദ്യാവട് പ്രജദളദ്യാടെദ്യായവി 

പറഞ. “ഞദ്യാന് പുതവിയ രെദ്യാജദ്യാവവിടന  തവിരെടഞ്ഞടുത്തു കഴവിഞ. “എടന്റ രെണദ്യാമടത 

മകനദ്യാണട്  പുതവിയ രെദ്യാജദ്യാവട്.”  എലദ്യാവരുയ അന്തെയ വവിട്ടു.  രെദ്യാജദ്യാവട്  ചവിരെവിച്ചുടകദ്യാണട്  പറഞ.

“മദ്യാല  എവവിദടെയുയ  ദപദ്യായവിടവില.  എടന്റ  പകയവില്  തടന്ന  ഉണട്.”  രെദ്യാജദ്യാവട്  തടന്റ  വലവിയ

മകദനദ്യാടെദ്യായവി പറഞ.  “നവിനകട് നദ്യാല കവിടദ്യാടത വന്നദപ്പെദ്യാള നപ്രീ ദവഗയ ദപദ്യായവി പുതവിയതട്

ഉണദ്യാകവിടകദ്യാണവന,  എന്നദ്യാല് അവന് തനവികട്  അതട്  ലഭവിച്ചവില എന്ന സതദയ പറഞ.

ഇതദ്യാണട് എനവികട് അവടന രെദ്യാജദ്യാവദ്യാകദ്യാനുളള വവിശകദ്യാസയ തന്നതട്.”

അതദഗഹയ പദ്യാഠവില                      Aadhima.S.Dravid
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മുക്കുറ്റവി

 മുറ്റത്തുയണമാരു മുക്കുറ്റത്തി
 മ ഞനത്തിറെമുള്ള മുക്കുറ്റത്തി
 കേമാറ്റതമാടുഷം മുക്കുറ്റത്തി
 പൂക്കള് നത്തിറെയഞമാരു മുക്കുറ്റത്തി

എയന്റെ കൂയടെ കേളത്തിക്കമാകമമാ ?
                   മഴ വന്നമാല് സകന്തമാഷഷം
                              യവയത്തില വന്നമാല് തളര്ന്നുനത്തില്ക്കുഷം
                              സുന്ദരത്തിയമായ മുക്കുറ്റത്തി.
                    എയന്റെ സശന്തഷം മുക്കുറ്റത്തി.             RUTH ELDHO
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                                    കടെലവിനുനടുവവില് സുഹദതദ്യായവി 
പണട് അദമരെവികയവിദലകട് വന്നതദ്യാണട് മദ്യാര്ടെവിയുയ അദദ്ദേഹതവിടന്റ ഭദ്യാരെദ ദമദ്യാളവിയുയ. അവര്കട് 
ഒരു മകനുമുണട് ദപരെട് ദടെദ്യാമവി. കുറച്ചു കദ്യാലങ്ങള കഴവിഞ്ഞദപ്പെദ്യാള മദ്യാര്ടെവിയുയ ദമദ്യാളവിയുയ മരെവിച്ചു. 
ദടെദ്യാമവി വലതദ്യായവി. അവന്  ലണനവിലളള അവടന്റ ആന്റവിയുടടെ അടുതട് ദപദ്യാകുവദ്യാന് 
തപ്രീരുമദ്യാനവിച്ചു. അദമരെവികയവിടല മദ്യാന്ടെട്ദഗദ്യാമരെവി എന്ന സ്ഥലതട് മടറ്റദ്യാരു കുടുയബയ 
തദ്യാമസവിച്ചവിരുന.ടജയട്യസുയ ഭദ്യാരെദ ആനവിസുയ അവരുടടെ മകനദ്യായ ജദ്യാക്കുയ. അവര് 
അദമരെവികയവിദലകട് നദ്യാടുവവിട്ടുവന്നതദ്യാണട്. അവരുടടെ നദ്യാടെട് ലണനവിലദ്യാണട്. അവര് രെണദപരുയ 
ലണനവിദലകട് ദപദ്യാകുന്നതട് ഒദരെ കപ്പെലവിലദ്യാണട്. 
നദ്യാടളയദ്യാണട്  അവര്കട് ദപദ്യാദകണ കപ്പെല്  വരുക.
ജദ്യാക്കുയ ദടെദ്യാമവിയുയ തടന്റ സദ്യാധനങ്ങള
ടപടവിയവിലദ്യാകവി . പവിദറ്റ ദവിവസയ  അവര് കപ്പെലവിനടുത്തു
വന്നട് കദ്യാര്ഡു കദ്യാണവിച്ചു അകത്തു കയറവി. അവര്
അവരുടടെ മുറവിയവില് ടചന്നട് വസ്ത്രങ്ങള മദ്യാറ്റവി. അവര്
കപ്പെലവിനകത്തുളള ഭക്ഷണയ കഴവിക്കുന്ന മുറവിയവിദലകട്
വന. അവവിടടെ അവര് രെണ ദപരുയ ഒദ്യാഡര്
ടചയട്തവിരുന്നതട് ഒരു ടലമണ് ജജ്യൂസദ്യായവിരുന. 
അവവിടടെയുളള ആള സദ്യാര് എന വവിളവിച്ചദപ്പെദ്യാള അവര് രെണദപ്പെരുയ ഒരുമവിതട് 
തവിരെവിഞദനദ്യാകവി. അവര് അതട് വദ്യാങ്ങുവദ്യാന് ദപദ്യായവി പടക്ഷ വദ്യാങ്ങവിയവില. അവര് അവവിടടെ വച്ചട് 
പരെവിജയടപ്പെട്ടു. ദടെദ്യാമവികട് അച്ഛനുയ അമ്മയുയ ഇല എന്നട് അറവിഞ്ഞദപ്പെദ്യാള ജദ്യാകവിനട് 
വളടരെയധവികയ സങടെമദ്യായവി. അവര് പരെസ്പരെയ അവരുടടെ കദ്യാരെദങ്ങള പറഞ ടകദ്യാണവിരുന. 
അന്നദ്യാണട് അവര് രെണദപ്പെരുടടെ മുഖത്തുയ സദന്തെദ്യാഷയ കണതട്. 

 ജദ്യാകവിടന്റ അച്ഛനുയ അമ്മക്കുയ ദടെദ്യാമവിടയ ഇഷമലദ്യായവിരുന. എന്തു കദ്യാരെണതദ്യാലദ്യാണട്
നവിങ്ങളകട് ദടെദ്യാമവിടയ ഇഷമലദ്യാതതട് എന്നട് ജദ്യാകട് തടന്റ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകദളദ്യാടെട് ദചദ്യാദവിച്ചു. അവര്
മറപടെവി പറഞ. “അവനട് അച്ഛനുയ അമ്മയുയ ഇല അതുടകദ്യാണട് നപ്രീ അവടന്റ കൂടടെ നടെന്നദ്യാല് 
നപ്രീയുയ ചപ്രീതയദ്യാകുയ.” അദപ്പെദ്യാള ജദ്യാകട് പറഞ.“നവിങ്ങളുടടെ ചവിന്തെയദ്യാണട് എടന്ന 
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ചപ്രീതയദ്യാക്കുന്നതട്.” ഇടതലദ്യായ ദകട്ടുടകദ്യാണട് ദടെദ്യാമവി വന. ദടെദ്യാമവി ജദ്യാകവിദനദ്യാടെട് പറഞ. 
“നവിടന്റ അച്ഛനുയ അമ്മയയ നപ്രീ എടന്റ കൂടടെ നടെക്കുന്നതട് ഇഷമല. അതുടകദ്യാണട് തടന്ന നപ്രീ 
എടന്റ കൂടടെ നടെദകണ.” ജദ്യാകട് പറ ഞ. “രെദ്യാവവിടല കൂട്ടുകൂടെവി രെദ്യാത്രവി പവിരെവിയുന്നതല 
സുഹദത്തുകള. ഞദ്യാന് നവിടന്റ സുഹദതദ്യാവദ്യാനദ്യാണട് നവിദന്നദ്യാടെട് കൂട്ടുകൂടെവിയതട്. അതുടകദ്യാണട് 
തടന്ന നമ്മള ഒരെവികലയ പവിരെവിയവില.” അങ്ങടന ആ ദവിവസയ കഴവിഞ. പവിദറ്റ ദവിവസയ അവര് 
ഒരുമവിച്ചട് ഭക്ഷണയ കഴവിഞ്ഞട് അവരുടടെ കൂടടെ വന്ന ഒരു ചവിത്ര രെചനകദ്യാരെടന ടകദ്യാണട്  ഒരു 
സപ്രീല് ടപ്ലെയട്റ്റവില് അവരുടടെ ചവിത്രയ വരെപ്പെവിച്ചു. 
കുറച്ചുകഴവിഞ്ഞദപ്പെദ്യാള കപ്പെലവിനുപ്പുറത്തുളളവര്
അകദതകട് കയറവി. മഞ്ഞവിടന്റ  മലനവിരെ
കളകവിടെയവിലൂടടെ ദപദ്യാകു ദമദ്യാളഅവവിടടെ
കപ്പെല് തടവി കപ്പെലവിടന്റ അടെവി ഭദ്യാഗയ തകര്ന.
കപ്പെലവിടന്റ എഞവിന് ശബയ നവിന. 
അടെവിയവിലൂടടെ പതുടക പതുടക ടവളളയ
കയറവിത്തുടെങ്ങവി. അതവിലളള ദപദ്യാലപ്രീസുകദ്യാര്
എലദ്യാവദരെയുയ മുകളവിദലക്കുയ പുറദതക്കുയ
ടകദ്യാണവന. അവര്കട് പലഫട്
ജദ്യാകറ്റുകള ടകദ്യാടുത്തു. കടെലവിടന്റ നടുവവില്
ടവച്ചദ്യായവിരുന ഇതട് സയഭവവിച്ചതട്. 
കപ്പെല് ടമടല ടമടല ടചരെവിഞതുടെങ്ങവി. അദപ്പെദ്യാദഴക്കുയ രെക്ഷകദ്യായവി പല ദബദ്യാട്ടുകളുയ 
അവവിദടെടകതവി. അവര് രെണദപരുയ രെണ ദബദ്യാട്ടുകളവിലദ്യായവി കയറവിദപ്പെദ്യായവി. പവിന്നപ്രീടെട് അവര് 
തമ്മവില് കണമുടവിയവിടവില. വര്ഷങ്ങളക്കു ദശഷയ ഒരു ഹവിസറവി കണപവിടുതകദ്യാര് ഇവരുടടെ 
സപ്രീല് ടപ്ലെയട്റ്റവില് വരെച്ച ചവിത്രയ കണട്  ടെവി വവിയവില് പ്രദര്ഷവിപ്പെവിച്ചു. ജദ്യാകവിതട് ഇറ്റലവിയവില് 
ഇരുനടകദ്യാണട് കണ അങ്ങടന അവന് ലണനവി ടലത്തു കയുയ ദടെദ്യാമവിടയ കണപ്പെവിടെവിക്കുകയുയ 
ടചയ. അങ്ങടന അവര് ദലദ്യാകമറവിയുന്ന നക്ഷത്ര ങ്ങളദ്യായവി മദ്യാറവി. അവര് ഒരുമവിച്ചട് ലണനവില് 
തടന്നജപ്രീവവിച്ചു. അവരുടടെ ആ ചവിത്രയ തലമുറകള പവിന്നവിട്ടു.          Hadhiya.K.H  VI A
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അമ്മയുയ അമ്മുവയ കണക്കുയ

അമ്മു  :   അദമ്മ  എനവികട് കണകട് ഇഷടപ്പെടുന്നവിലദ്യാദടദ്യാ.....
അമ്മ  :   എന്തെദ്യാ ദമദ്യാടള ഇഷടപ്പെടെദ്യാതതട് ?
അമ്മു  :    അദമ്മ മവിലവി   ഞ്ഞദ്യാന്നട് സദ്യാര് പറഞ

              ഏഴുയ മൂനയ പതദ്യാടണന്നട്.
ഇന്നടല പറയുകയദ്യാണട് അഞയ അഞയ പടതന്നട്.
ഇന്നട് പറയുകയദ്യാണട് എട്ടുയ രെണമദ്യാണട് പടതന്നട് ....
ഇതദ്യാണട് എനവികട് കണകട്  ഇഷമലദ്യാതതട്.....
സദ്യാറവിദന ഉറപ്പെവില.......
അമ്മ   :  ദങ്ങ!.....

                                           സമദ്യാധക : പവവിത്ര  7A
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സദ്യാമൂഹദശദ്യാസ്ത്രകട്ളബട് പ്രവര്തനങ്ങള

ജനുവരെവി  25 : ദദശവിയ സമ്മതവിദദ്യായക , റവിപ്പെബവികട് ദവിനദ്യാദഘദ്യാഷങ്ങള
 ആനുകദ്യാലവിക ദവിനപത്ര കകവിസട്. ഇന്തെദയവിടല സയസ്ഥദ്യാനങ്ങളുടടെ അടെവിസ്ഥദ്യാന പ്രദര്ശനയ. 
റവിപ്പെബവികട് ദവിനതവില് - ദദശവിയഗദ്യാന മത്സരെയ, ലഘുനദ്യാടെകയ, വവിവവിധ കലദ്യാപരെവിപദ്യാടെവികള, 
മധുരെയ വവിതരെണയ, പ്രസയഗയ എന്നവി പ്രവര്തനങ്ങള ടചയ്യുകയുണദ്യായവി.പവി.ടെവി.എ പ്രസവിഡന്റട്, 
എച്ചട്.എയ എന്നവിവര് സദനശയ നല്കുകയുയ ബഹുമദ്യാനടപ്പെട പ്രവിന്സവിപ്പെദ്യാള ലളവിത ടെപ്രീച്ചര് 
ദദശപ്രീയ പതദ്യാക ഉയര്ത്തുകയുയ സദനശയ പകമദ്യാറകയുയ ടചയട്തു.

  പ്രകൃതവിദത ശപ്രീതളപദ്യാനപ്രീയ വവിതരെണയ
              കലവിങല്പ്പെദ്യാടെയ ദവലദയദ്യാടെനുബനവിച്ചട് പ്രകൃതവിദത ശപ്രീതളപദ്യാനപ്രീയ വവിതരെണയ 
നടെതവി. തണ്ണവിമതന് ഉപദയദ്യാഗവിച്ചുളള പദ്യാനപ്രീയ വവിതരെണയ ബഹുമദ്യാനടപ്പെട പവി.ടെവി.എ 
പ്രവിസവി ഡന്റട് ഉദട്ഘദ്യാടെനയ ടചയ്യുകയുയ നവിരെവധവിദപ ര് എതവിദച്ചരുകയുയ ടചയ. രെദ്യാസ 
മദ്യാലവിനദങ്ങള നവിറഞ്ഞപദ്യാനവിയങ്ങളഉപദയദ്യാഗവിക്കുന്നവരെവില് ഒരു പുതവിയ അവദബദ്യാധയ 
സൃഷട്ടെവിക്കുകയുണദ്യായവി.

ജൂണ് -5 പരെവിസ്ഥവിതവി ദവിനദ്യാദഘദ്യാഷയ
എലദ്യാ വവിദദദ്യാര്തവികളക്കുയ വൃക്ഷപത വവിതരെണയനടെതവി.ബഹുമദ്യാനടപ്പെട കണ്ണമ്പ്ര 
ഗദ്യാമപഞദ്യായതട് പ്രസവിഡന്റട് ശ്രപ്രീ.ടെവി രെജവിദമദ്യാന് ഉദട്ഘദ്യാടെനയ ടചയ.P.T.A പ്രസവിഡന്റട്, 
പ്രവിന്സവിപ്പെദ്യാള,എച്ചട്.എയ എന്നവിവര് പരെവിസ്ഥവിതവി ദവിന സദനശയനല്കുകയുണദ്യായവി.കുടവികളുടടെ 
പരെവിസ്ഥവിതവി ദവിന പ്രസഗയങ്ങള,ചദ്യാര്ട്ടുനവിര്മ്മദ്യാണയ,പ്ലെകദ്യാര്ഡട്,ബദ്യാഡട്ജട് എന്നവിവ തയദ്യാറദ്യാകവി.

ആഗസ -15:സകദ്യാതനദദവിനദ്യാദഘദ്യാഷയ
പ്രളയടകടുതവി മൂലയ ആദഘദ്യാഷയ ഇടലങവിലയ ബഹുമദ്യാനടപ്പെട പ്രവിന്സവിപ്പെദ്യാള,H.M എന്നവിവര് 
ദചര്ന്നട് ദദശപ്രീയ പതദ്യാക ഉയര്ത്തുകയുണദ്യായവി.P.T.A പ്രസവിഡന്റട് സനശയ 
പകമദ്യാറകയുയടചയ.പവിന്നപ്രീടെട് കുടവികളുടടെ ദദശഭക്തവിഗദ്യാനയ,പ്രസയഗയ എന്നവിവ നടെതവി.
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ആയവിരെയ സദ്യാന്തെകനയ

ദദവഷം പേരണ്ണീകത്തിപ്പൂ നയമ്മ
പ്രളയദുരന്തഷം തന്ന  അതത്തില് സര്വരുമുണസ്റ്റ്
പ്രകൃതത്തിതന് ദുരന്തതത്തില് നഷ്ടയപ്പെട പേല ജണ്ണീവനുഷം
മകണമാടു കചര്ന്നു കേത്തിടെക്കുന്നു , നമാകമമാര്തത്തില്ലകയയതമാന്നുഷം
ഇനത്തി ഓര്കക്കണ പേഴയയതമാന്നുഷം,

ഓര്തത്തിയട്ടേന്നമാല് കേരഷ്യവമത്തില്ല
കസമാദയര ഉണരൂ നമുയക്കമാന്നമായസ്റ്റ്  
പേണത്തിതുയര്തമാഷം ആശശസതത്തിന്
ആയത്തിരഷം കേവമാടെങള്
പ്രളയതത്തികന്നമാര്മ്മകേള് തുടെചമമാറ്റമാഷം
അല്ലകയമാ മനുജമാ , പ്രകൃതത്തിയമാഷം അമ്മ
കേനത്തിഞ്ഞുനലത്തിയ
മഴയയ നമായമമാരത്തിക്കലഷം പേഴത്തിചമാരരുയത

തളരരുയത കസമാദരമാ , നമുയക്കമാരുമത്തിക്കമാഷം
നയല്ലമാരു നമായളക്കമായസ്റ്റ് ദകേകകേമാര്തത്തിടെമാഷം
പ്രര്തത്തിക്കഷം ദദവയതമാടെസ്റ്റ്, ഇരക്കമാഷം മനുഷഷ്യകരമാടെസ്റ്റ്,
ആശശമാസതത്തിന്നമായത്തിരഷം കേവമാടെങളമായത്തിമമാറെത്തിടെമാഷം.

Rubeena.S +2 science
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 വവിവവിധ പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ചവിത്രങ്ങള
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സയസ്ഥദ്യാന 
ദയദ്യാഗ 
ചദ്യാമദന്ഷവിപ്പെവില് 
ഒന്നദ്യായ സ്ഥദ്യാനയ 
ദനടെവിയ 
അബവിന് മുരെളവി(+1)യുടടെ 
പ്രകടെനയ
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