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എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ 

ബഹുമമൊനന്യരരേ ,

രലമൊകമഴനന്ന്  ആശയവഴനഴമയ  രേരംഗതന്ന്  ദ്രുതഗതഴയഴലുള

മമൊറ്റതഴമന്റെ പമൊതയഴലമൊണന്ന്  .സമസന്ന് ത രമഖലയഴലുരം മമൊറ്റരം സന്ന് പഷ്ടമമൊണന്ന്.വഴശഴഷന്യമൊ

വഴദന്യമൊഭന്യമൊസ രേരംഗരം ഡഴജഴറ്റൽ വഴപന്ന്ളവതഴമന്റെ അനന്തസമൊധന്യതകൾ ഉൾമകമൊണന്ന്

മുരനറുകയമൊണന്ന്  ,  ഒപരം  രകരേളരം  അതഴമന്റെ  മനറുകയഴലുരം  .സമഗ്ര  വന്യകഴതത

വഴകസനരം സമൊധന്യമമൊകഴയുള വഴദന്യമൊഭന്യമൊസ പുരരേമൊഗതഴയഴൽ ഒരു നമൊഴഴക കലമൊണന്ന്

ഡഴജഴറ്റലലരസഷൻ  .നമ്മുമടെ  സന്ന് കൂളഴമല  ലഴറ്റഴൽ  ലകറ്റന്ന്സഴമന്റെയുരം

വഴദന്യമൊരേരംഗതഴരന്റെയുരം  സരംയുകമൊഭഴമുഖന്യതഴൽ  മമമൊഴഴ  എന  ഡഴജഴറ്റൽ

മമൊഗസഴനഴലൂമടെ കുടഴകളുമടെ സർഗമൊത്മകതമയ മവളഴചരം കമൊട്ടുനതഴനന്ന് സഹമൊയഴച

സന്ന് കൂളഴമല  മഹതന്ന്  വന്യകഴതതങ്ങമളയുരം  മമൊർഗ്ഗദർശഴകമളയുരം  നനഴപൂർവരം

സന്ന് മരേഴച്ചുമകമൊണന്ന്  ഈ  മമൊഗസഴമന്റെ  ഒമരേമൊറ്റ  തമൊളുകമളയുരം  സമ്പുഷ്ടമമൊകഴയ

വഴദന്യമൊരേന്ന്ഥഴനഴകൾകരം ലഴറ്റഴൽ ലകറ്റന്ന്സന്ന് അരംഗങ്ങൾകരം പ്രരതന്യക അഭഴനനനങ്ങളുരം

നനഴയുരം അറഴയഴകന്നു .

എഡഴരറ്റമൊറഴയൽ രബമൊർഡന്ന്

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ആശശംസ 

ഭമൊവനമൊത്മകമമൊണന്ന്  കുടഴകളുമടെ  രലമൊകരം  .പുതഴയ  ചഴന്തകളുരം

ആശയങ്ങളുരം  ഉരുതഴരേഴയുന  കമൊലരം  .പഠനരതമൊമടെമൊപരം  തമന

വഴദന്യമൊർതഴകളുമടെ  സമൊഹഴതന്യ  വമൊസന  വളർതഴ  എടുരകണതന്ന്

അതന്യന്തമൊരപകഴതമമൊണന്ന്  .കുടഴകളുമടെ  സർഗ്ഗപരേമമൊയ  കഴഴവുകമള

പരേഴരപമൊഷഴപഴച്ചു  ഭമൊവനയുമടെ  നവരലമൊകരം  സൃഷ്ടഴകന  ഈ  ഡഴജഴറ്റൽ

മമൊഗസഴനന്ന് സർവ വഴധ ആശരംസകളുരം രനരുന്നു 

ബബിന്ദു എസസ  (പപ്രിൻസപ്രിപ്പൽ)

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ആശശംസ 

ലഴറ്റഴൽ  ലകറ്റന്ന്സന്ന്  -  ഐ  റ്റഴ   തല്പരേരേമൊയ  കുടഴകളുമടെ  ഈ

കൂടമൊയന്ന് മ  മമൊറുന  വഴദന്യമൊലയ  അന്തരേരീകങ്ങളുമടെ  പുതഴയ  മുഖമമൊണന്ന്

.പ്രളയമൊനന്തരേ  രകരേളതഴമന്റെ  പുനർ  നഴർമമൊണതഴനന്ന്  വന്യതന്യസ്തതയമൊർന

പ്രവർതനതഴലൂമടെ  ധനസമമൊഹരേണരം  നടെതഴ  മമൊതൃകയമൊയവരേമൊണന്ന്

നമ്മുമടെ  ലഴറ്റഴൽ  ലകറ്റന്ന്സന്ന്  .സഹപമൊഠഴകളുമടെ  സർഗമൊത്മക  സൃഷ്ടഴകൾ

നവസമൊരങ്കേതഴക  വഴദന്യകളുമടെ  സഹമൊയരതമൊമടെ  പുറരം  രലമൊകമത

അറഴയഴകമൊനുള അവരുമടെ ഈ പരേഴശ്രമതഴനന്ന് എലമൊവഴധ ആശരംസകളുരം ..

ശശ്രീകല സബി എസസ  (ഹഹെഡപ്രിസ്ട്രസസ്സ് )
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ഉള്ളടകശം                                                      

അമ്മ                                     6

രേമൊജന്യതഴമന്റെ കമൊവൽകമൊർ 7

രതമൊരേമൊമഴയമത ദമൊരേഴദന്യമപയന്ന്തന്ന് 8

ഓണകമൊഴന്ന്ചകൾ 9

കണണ്ണുുനരീർ 10

വമൊയന  പടുത്തുയർതഴയ  രകരേളരം 11

ആത്മഗത൦ 14

ലകവഴടെരുതന്ന്  ഈ  സഹമൊനുഭൂതഴ 16

ചഴറകുകൾ തളരേമൊതഴരേഴകമട 17

രതമൊൽകമട  കലഹരം 18

പ്രകൃതഴ 19

സമൊഫലന്യരം 20

മമൗനരം 21

മമൊലഴനന്യമുകരകരേളരം 22

മമൊതൃരസ്നേഹരം 23

പ്രകൃതഴയുമടെ രരേമൊദനരം 24

മധന്യമൊഹ്നതഴൽ  മറ ഞ്ഞ  സൂരേന്യൻ 25

മമൊമ്പഴകമൊലരം 26

തുളളൽ 27

ഒമൊർമയഴമല തുടെഴപ്പുകൾ 28

ഒരു യമൊതമൊ മമമൊഴഴ 29

IMPORTANCE   OF   SELF   CONFIDENCE 33

TEACHER 34

NATURE 35

FRIENDSHIP 36

FANTASTIC   FACTS 37

FUN FACTS 38

        धरतत कत आआसस 39

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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  അമ

                                                    ഗസസോന.എസറ്റ്.യു  , +1S.B
                                                                                                                      

അമ്മകപ്രിളപ്രിയുഹടെ  തതാരതാട്ടുപതാട്ടുഞതാൻ

ഒഹനതാഴപ്രിയതാഹതതാങ്ങു  കകേടപ്രിരപ്രികക

അമ്മഹമതാഴപ്രിയുന  നന്മതൻ  വതാകകേള

എഹന്റെ  മനസപ്രിൽ  പതപ്രിഞ്ഞകേതാലക

കേകണ്ണേ  ഹപതാകന  എന്നുവപ്രിളപ്രിഹച്ചെഹന്റെ

കൂഹടെകേളപ്രിച്ചു  നടെന  കേതാലക

കസ്നേഹെക  പകേര്ന്നുഹകേതാഹണ്ടെന്നുക  കേതാവലതായസ്സ്

ഒപ്പക  കൂഹടെ  നടെഹനനമ്മ

എനതാലപ്രിന്നുഞതാൻ  എനമ്മഹയ  ഒര

ഭതാരമതായസ്സ്  കേണ്ടെപ്രിടപ്രിറകപ്രിവപ്രിട്ടു.

കനതാടവക  മനസപ്രിൽ  കവദന  ഞതാഹനഹന്റെ

സകനതാഷമതായപ്രി  കേണ്ണേകകൂടപ്രി.

ആകരതാരമപ്രിലതാഹത  കതങ്ങുന്നു  ഞതാനപ്രികപ്പതാള

എനമ്മയപ്രിഹനനപ്രികകതാര്മ്മ  മതാതക

ശതാപമതായസ്സ്  തതീര്ഹനഹന്റെജതീവപ്രിതമപ്രികനതാളക

ശതാപമതായസ്സ്  തഹന  അവസതാനപ്രികക

ഇന്നു  ഞതാൻ  കകേണുകകേണുഹകേതാണ്ടെപ്രിരപ്രികന്നു

അമ്മഹയ  ഒര  കനതാക  കേതാണുവതാനതായസ്സ്...

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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രറ്റോജജ്യതഡിനന്റെ കറ്റോവൽകറ്റോര

അനഘ.എ.എസറ്റ് , +2.S.A

ഉറകതപ്രിഹന്റെ    അഗതാധമതായ  തതാഴസ്സ് വരയപ്രികലകപ്രിറങപ്രി  ഹചെലകവ     ഹവടെപ്രിവയസ്സ്പ്പുകേളുഹടെ
ശബ്ദവക  നപ്രിലവപ്രിളപ്രിയുകകകേടസ്സ്   രതാധപ്രികേ   ഹപഹടനസ്സ്  ഹഞടപ്രിയുണര്ന്നു.  അകയതാ   അകമ്മ  എനസ്സ്
നപ്രിലവപ്രിളപ്രിച്ചു    കേരഞ.   അവളുഹടെ   അമ്മ  ഓടെപ്രി  എതപ്രി. എനതാ  കമതാകള,  എനപ്രിനതാ  നതീ
കേരയുനതസ്സ്?  അമ്മ  ഞതാഹനതാര  ദുസസ്വപക  കേണ്ടു  രതാധപ്രികേ  പറഞ.  ജകയടഹന  ആകരതാ
ഹവടെപ്രിവയ്ക്കുനതതായപ്രി  ഞതാൻ  സസ്വപക  കേണ്ടു.  അകതതാ,  അതസ്സ്  കമതാളസ്സ്   ജയഹന്റെ  കേതാരരക  മതാതക
ഓര്ത്തു  കേപ്രിടെനതു ഹകേതാണ്ടെസ്സ്   കേണ്ടെതതാണസ്സ്.  അമ്മ  അവഹള  സമതാധതാനപ്രിപ്പപ്രിച്ചു.  അല  അകമ്മ,
ജകയടനസ്സ്  എകനതാ  ആപതസ്സ്  വരതാൻ  കപതാകുന്നു  എനസ്സ്  എഹന്റെ   മനസസ്സ്  പറയുന്നു.   ഒര
പടതാളകതാരനതായതുഹകേതാണ്ടെസ്സ്   അവരഹടെ  ജതീവപ്രിതക  വളഹര  കേഷ്ടപ്പതാടു  നപ്രിറഞ്ഞതകല   അകമ്മ?
രതാധപ്രികേ  അമ്മകയതാടെസ്സ്  കചെതാദപ്രിച്ചു.  കമതാകള,  അല  എന്നു  പറയതാൻ  ആര്കതാണു  പറ്റുനതസ്സ്.
അവരഹടെ   ജതീവപ്രിതക   തതീര്ത്തുക   കേഷ്ടപ്പതാടു   നപ്രിറഞ്ഞതുതഹനയതാണസ്സ്.  കേതാരണക   നമ്മുഹടെ
രതാജരഹത  സകരകപ്രികന  ഭടെന്മതാരതാണസ്സ്  അവര്.  അവര്  ഒനപ്രിഹനയുക  ഭയകവതാൻ  പതാടെപ്രില
എനപ്രിനസ്സ്,  മരണതപ്രിഹനകപ്പതാലക.  എഹനനതാൽ   നമ്മകളതാകരതാരതരഹടെയുക   ജതീവൻ
ഇതരതപ്രിലള്ള   ഭടെന്മതാരഹടെ   കകേകേളപ്രിലതാണസ്സ്.  അതുഹകേതാണ്ടെസ്സ്   തഹന   രതാജരതപ്രിഹന്റെ
സുരകപ്രിതതസ്വക    അവരഹടെ  കകേകേളപ്രിലതാണസ്സ്.  അവര്  ഒര  നപ്രിമപ്രിഷഹമതാന്നുറങപ്രികപ്പതായതാൽ
നതാകമതാകരതാരതരഹടെയുക   സപ്രിതപ്രി  എനതാകുക.  അതു ഹകേതാണ്ടെസ്സ്   തഹന  പടതാളകതാരഹടെ
ജതീവപ്രിതക    അതരധപ്രികേക   തരതാഗക   നപ്രിറഞ്ഞതുതഹനയതാണസ്സ്    എനതപ്രിലപരപ്രി   നതാക
മനസപ്രിലതാകകണ്ടെ   മഹറതാര   കേതാരരമുണ്ടെസ്സ്   അവരതാണസ്സ്   നമ്മുഹടെ   രതാജരമതായ   ഇനരയുഹടെ
കേതാവൽകതാര്,   അവരതാണസ്സ്   നമ്മകളതാകരതാരതരഹടെയുക   കേതാവൽകതാര്.  നമ്മുഹടെ   രതാജരതസ്സ്
കേടെന്നു വരന   ഓകരതാ  ദുഷ്ടന്മതാഹരയുക  കനരപ്രിട്ടു   കതതാൽപ്പപ്രികതാൻ  ചെങ്കുറകപ്പതാഹടെ   നപ്രിൽകന
കധരരശതാലപ്രികേളതാണസ്സ്  അവര്. അതുഹകേതാണ്ടെസ്സ്  തഹന  ഒര  പടതാളകതാരഹന്റെ   ഭതാരര  ആയതപ്രിൽ
നതീ  അഭപ്രിമതാനപ്രികണക  എനതാണസ്സ്   രതാധപ്രികേയുഹടെ   അമ്മ  അവകളതാടെസ്സ്   പറയുനതസ്സ്.

ശരപ്രിയതാണകമ്മ,   ഞതാഹനതാര  പടതാളകതാരഹന്റെ  ഭതാരരയതാണസ്സ്   എനതപ്രിൽ    ഞതാൻ,
അഭപ്രിമതാനപ്രികന്നു.  എനതാൽ   എഹന്റെ   ഭര്തതാവപ്രിനസ്സ്   എഹനങപ്രിലക   സകഭവപ്രിച്ചെതാൽ  എനപ്രികസ്സ്
സഹെപ്രികതാൻ  കേഴപ്രിയുകമതാ?  അങഹനഹയതാന്നുക  സകഭവപ്രികപ്രില   കമതാഹള   കേതാരണക   അവര്
നമ്മുഹടെ   സുരകയതായപ്രി   നപ്രിൽകകേ   തഹന  ഹചെയക.  കമതാളസ്സ്   സമതാധതാനമതായപ്രി   കേപ്രിടെന്നുറങസ്സ്.
ജയൻ  അടുതതാഴ്ച വരഹമനകല   പറഞ്ഞതസ്സ്.  രതാധപ്രികേ  കേടപ്രിലപ്രിൽ  കേപ്രിടെന്നു  കദവകതതാടെസ്സ്
പതാര്തപ്രിച്ചു,  "കദവകമ   സസ്വനക   ജതീവപ്രിതക   ബലപ്രിയര്പ്പപ്രിച്ചു    നപ്രിൽകന   ഓകരതാ
കേതാവൽകതാരഹനയുക നതീ  രകപ്രികണകമ".

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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റതറ്റോരമഴയനത ദറ്റോരഡിദജ്യനപെയയ്തയ്

അശശ്വനലി.എസറ്റ് , 8.B

രതാതപ്രിമുഴുവൻ  കതതാരതാതമഴയതായപ്രിരന്നു.ധൃതപ്രിപപ്രിടെപ്രിച്ചെസ്സ്  ഒരങ്ങുന  കുടപ്രി.

അടുകളയപ്രിൽനപ്രിനസ്സ്  എഹനതാഹകകയതാ  പതാതങള  തതാഹഴവതീണുക  ഹപതാടപ്രിയുക

കപതാകുന ചെടെപടെ ശബ്ദങള.  “അകമ്മ        ഞതാൻ കപതാവൂകന!” “ശരപ്രി ഉണ്ണേപ്രി,  സൂകപ്രിച്ചു

കപതാകണ  കതതാടപ്രിലക   ഹവളളക  കേയറപ്രികപ്രിടെകകേയതാണസ്സ്.  ''  അമ്മ  പറ ഞ.''ശരപ്രി

അകമ്മ"ഉണ്ണേപ്രി മറുപടെപ്രി പറഞ്ഞപ്രിടസ്സ് സ്ക്കൂളപ്രികലകസ്സ് കപതായപ്രി. മഴ ഹചെറുതതായപ്രി ഹപയന്നുണ്ടെസ്സ്.

പകുതപ്രി വഴപ്രിയതപ്രിയകപ്പതാള ഒര ഇളകകേതാറസ്സ് വതീശപ്രി.''ഒതാ തണുകന്നു.''കുടപ്രി മനസപ്രിൽ

മനപ്രിച്ചു.  അവൻ മുകനതാടസ്സ് നടെന്നു.  മഴ ഇതു വഹര ശമപ്രിച്ചെപ്രിടപ്രില.''എഹനതാര തണുപ്പസ്സ്''.

അവൻ  കുടെപപ്രിടെപ്രിച്ചെസ്സ്  നടെകതാൻ  തുടെ ങപ്രി.  ഹപഹടനസ്സ്  ഒര  വണ്ടെപ്രി  ചെതീറപ്രിപതാഞവന്നു.

അവഹൻറ   കദഹെക  മുഴുവൻ  ഹചെളപ്രിഹകേതാണ്ടു  നപ്രിറഞ.  തണുപ്പതാൽ  അവഹന

ഹപതാതപ്രിഞ്ഞപ്രിരപ്രികന്നു.  ചൂടെപ്രിനതായവൻ അലഞനടെന്നു.  അകപ്പതാഴതാണസ്സ്  ഒര വതീടെസ്സ്  അവൻ

കേണ്ടെതസ്സ്.  വതീടപ്രിനുളളപ്രിൽ  കേയറപ്രിയകപ്പതാള  രണ്ടെസ്സ്  വൃദ്ധദമ്പതപ്രിമതാരക  ഒര  കുടപ്രിയുക

ഉണ്ടെതായപ്രിരന്നു.  തണുപ്പസ്സ്  അനുഭഹപ്പടുന്നുളളതപ്രിനതാൽ  ഒര  പുതപ്പസ്സ്  മതാതമതായപ്രിരന്നു

ആശ്രയക.  ഇതു കേണ്ടെ അവനസ്സ് മനകഹനതാന.തതാൻ വപ്രിറച്ചുനപ്രിൽ കനതസ്സ് കേതാണുനവര്

അവനുകനഹര പുതപ്പസ്സ് ഹവച്ചുനതീടപ്രി. അതപ്രിനുപകേരക അവൻ തഹൻറ കചെതാറുഹവച്ചുനതീടപ്രി. 

അവൻ  തപ്രിരപ്രിച്ചു  വതീടപ്രികലകസ്സ്  നടെന്നു.  കൂഹറ  വര്ഷങളകകശഷക  അവൻ

കേളകേസ്സ് ടെറതായപ്രി.  ഇനസ്സ്  അവൻ  പടപ്രിണപ്രിപതാവങളകസ്സ്  ഭകണക

ഹകേതാടുകന്നു.ഇനപ്രിയതാരക ദരപ്രിദരമതായപ്രിമതാറരതസ്സ് എനതാണസ്സ് അവഹൻറ ആഗ്രഹെക. 

ഒര കനരഹത  ഭകണക  ഹകേതാടുക്കൂ  !
ജതീവപ്രിതക  സഫലമതാക്കൂ........

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ഓണകറ്റോഴയ്ച്ചകള

ആവണലി.ഡലി.വലി (Xll.S.A)

പുഹനല്ലു  വപ്രിളഞ  പഴുത്തു

ഹചെറുപുഞപ്രിരപ്രി   ചുണ്ടെപ്രിൽ  വപ്രിരപ്രിഞ.

ഹകേതായസ്സ് തരപ്രിവതാള  കകേകേളപ്രികലനപ്രി

ഹപണ്ണേതാളു   വരമ്പഹതതപ്രി.

പഞ്ഞക  കപതായസ്സ്  ദൂഹര  മറഞ

ഹപതാകനതാണക  വന്നു  കേഴപ്രിഞ.

മതാകവലപ്രി  വപ്രിരന്നു  വരതാനതായസ്സ്  

ഉതതാടെ  പൂവപ്രിരപ്രിയുകന.

കേതപ്രിര്മണപ്രിയുക   ചുണ്ടെപ്രിൽഹകേതാതപ്രി

പതായുകന  പച്ചെകപ്രിളപ്രികേള.

ഹതകങതാലയപ്രികലതാലഞ്ഞതാലപ്രി

ചെതാഞതാടെപ്രി  രസപ്രികനകലതാ.

ഹപതാകനതാണ   നപ്രിലതാവഹതങ്ങുക  

തപ്രിരവതാതപ്രിര  കമളക  കകേകട.

പുലപ്രികേളപ്രിയുക  വഞപ്രിപ്പതാട്ടുക

തകേതപ്രിമപ്രി  ഹതയതാകരതാ.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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കണണ്ണുുനനീര

നസോജലില ഗമസോള് .എന.എസറ്റ് ( +2 )

      
 

തപ്രിനങപ്രിനപ്രിറഞ്ഞസ്സ്  നപ്രിഹനതാരതീ  കേതാര്കമഘക

ഹപയ്തു  കേണ്ണുനതീര്  തുള്ളപ്രിയതായപ്രി. 

ഉള്ളപ്രിഹല  ദു:ഖക  പൂഴകപ്പതാൽ  ഒഴുകേപ്രി.

ആ  പുഴകേരകേവപ്രിഹഞ്ഞതാഴപ്രികേപ്രി  നപ്രിൻ  തുടുത 

കേവപ്രിളപ്രിലൂഹടെ,

പപ്രിഹന  കചെര്ന്നു  അനനമതാക  വതായുവപ്രിൽ...

വതായുവതാൽ  ദഹെപ്രികഹപ്പട  തുള്ളപ്രിയപ്രിൽനപ്രിന്നുക,

വപ്രിരപ്രിഞ്ഞ  ഒര  ഹചെറു  പുഷ്പമതായപ്രി  

ചുണ്ടുകേളപ്രിൽ  ഒര  ഹചെറുപുഞപ്രിരപ്രി...

ആ  പുഞപ്രിരപ്രിയതാൽ  തപ്രിളങപ്രി  ഒതാകരതാ

മുഖവക  കേണ്ണേതീര്  നനവപ്രിലതാഹത,

കേതീഴടെകതീ  ഈ  കലതാകേഹത  

ആ  ഹചെറു  പുഞപ്രിരപ്രിയതാൽ.....

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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വറ്റോയന  പെടുത്തുയരതഡിയ  റകരളശം

ആരര്യശശ.വലി. എല് 7.A

ഗ്രതാമതീണതയുക   കേതാര്ഷപ്രികേ  സകസ്കൃതപ്രിയുക  ഹകേതാണ്ടെസ്സ്  സമ്പനമതാണസ്സ്  നമ്മുഹടെ

കകേരളക.   കൃഷപ്രിലധപ്രിഷപ്രിതമതായ   ഒര   സകസതാരമതാണസ്സ്   നമ്മുകടെതസ്സ്.  ഉച്ചെപ്രിയപ്രിഹല   കചെതാര

ഉള്ളകകേതാലപ്രിൽ   വരതപ്രി  വപ്രിണ്ണേപ്രിനു  തതാഹഴ  മണ്ണേപ്രികനതാടെസ്സ്  മലടെപ്രിച്ചു, അവര്  കനടെപ്രിയ  കേതാര്ഷപ്രികേ

സകസ്കൃതപ്രി  വതാകകേള  ഹകേതാണ്ടെസ്സ്  വപ്രിവരപ്രികതാനതാകുനപ്രില.  എനതാൽ  ആ ഹകേതാച്ചു  കകേരളഹത

ഇന്നു  കേതാണുക  വപ്രിധക   പടുത്തുയര്തപ്രിയതപ്രിൽ  "  വതായനയ്ക്കുക   "  മഹെതതായ   സതാനക

നൽകകേണ്ടെതുണ്ടെസ്സ്.    

വതായപ്രിച്ചു  വളരതാക ചെപ്രിനപ്രിച്ചു  വപ്രികവകേക  കനടെതാക.  അകരങഹള  പൂജപ്രിയതാക,  പുസ്തകേങഹള

കസ്നേഹെപ്രികതാക    എന്നു  ഹചെതാലപ്രി    നമ്മളപ്രിൽ  വതായനതാശതീലക   വളര്ത്തുനതപ്രിനസ്സ്   ഗ്രതാമതീണ

ഗ്രന്ഥശതാലകേളകസ്സ്മഹെതതായസതാനക   ഉണ്ടെസ്സ്.  വതായനകയതാളക   ചെപ്രിലവകുറഞ്ഞ    മഹറതാര

വപ്രികനതാകദതാപതാദപ്രികേളപ്രില.  വതായന  നമുകസ്സ്  നപ്രിതരഫലക  നൽകുക.  ആ  ഫലതപ്രിനസ്സ്  അനരക

ഇല,  അറുതപ്രി   ഇല.എനതാൽ   ഇനഹത   സമൂഹെക    വതായനയസ്സ്   അതപ്രിലപരപ്രി

വതായനശതാലകേളകസ്സ്  പുല ുവപ്രിലയതാണസ്സ്  നൽകുനതസ്സ്.ഗ്രന്ഥശതാലകേഹള  പതാഹടെ  തുടെച്ചുനതീകതാൻ

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ആഗ്രഹെപ്രികന്നു.  ഗ്രന്ഥശതാലകേഹള    കേതാണതാകനതാ   കകേളകതാകനതാ  അറപ്രിയതാകനതാ

സന്ദര്ശപ്രികതാകനതാ   ഉള്ള  അവസരങള  നഷ്ടഹപ്പടുനതു  മൂലമതാണസ്സ്  ഇനഹത  സമൂഹെക

ഗ്രന്ഥശതാലകേഹള  തുടെച്ചു  നതീകനതസ്സ്.

ഗ്രന്ഥങളുക   ഗ്രന്ഥശതാലകേളുക    വതായനയുമതാണസ്സ്   ഒരവഹന    അവനതാകപ്രി

മതാറ്റുനതസ്സ്.എനതാൽ    "ഒതാണ്കലൻ    പഠനവക   അതരതാധുനപ്രികേ  സകവപ്രിധതാനങളുമടെങപ്രിയ

സഹെതായ ഹവബസ്സ്കസറ്റുകേളുക.” മനുഷരഹന  ഗ്രന്ഥങളപ്രിൽ  നപ്രിന്നുക   ഗ്രന്ഥശതാലകേളപ്രിൽ  നപ്രിന്നുക

അതപ്രിലപരപ്രി  വതായനയപ്രിൽ   നപ്രിന്നുക   മതാറപ്രിനപ്രിര്ത്തുന്നു.കഫതാണ്   ജതീവപ്രികേളതായപ്രി   മതാറുന

സമൂഹെതപ്രിനസ്സ്  'വതായപ്രികതാൻ   സമയമപ്രില.' എനതാണസ്സ്   അവരഹടെ  വതാദക. ശരപ്രികക വതായപ്രികതാൻ

സമയമപ്രിഹലന്നു  പറയുനയതാള  ബുദ്ധപ്രിപരമതായപ്രി   ആത്മഹെതര   ഹചെയന്നു  എനസ്സ്  കതതാമസസ്സ്

കഡ്രൈവര്   പറഞ്ഞതസ്സ്   ഇനഹത   സമൂഹെതപ്രിഹന്റെ    ഹചെയപ്രികേളറപ്രിയുകമ്പതാള   ശരപ്രിഹയന്നു

കതതാന്നുന്നു.

എനതാൽ  വതായനയപ്രിഹല   കുറവസ്സ്   ഉളവതാകുന  മതാറങള  നമ്മുഹടെ  സമൂഹെതപ്രിൽ

അമപ്രിതമതായപ്രി    കേതാണുന്നു. അക്രമരഹെപ്രിതമതായപ്രിരന   സമൂഹെതപ്രിൽ  ഇന്നു  കകേളകതാനുള്ളതസ്സ്

അക്രമങളുക    ഹവട്ടുക   കുത്തുക   മതാതക  .   വതായനയുഹടെ   അഭതാവമതാണസ്സ്

ഇതപ്രിനുകേതാരണക.പണ്ടെഹത  സമൂഹെതപ്രിഹനകപ്പതാഹലയതായപ്രിരന്നു  നമ്മുഹടെ  ഇനഹത

സമൂഹെഹമങപ്രിൽ  നനസ്സ്  അനസ്സ്  വതായപ്രികതാതതതായപ്രി  ആരമുണ്ടെതായപ്രിരനപ്രില.  കേര്ഷകേര്  മുതൽ

ഉനത  ഉകദരതാഗസര്  വഹര  വതായപ്രികതാൻ  സമയക  കേഹണ്ടെത്തുമതായപ്രിരന്നു.  അനഹത

ഗ്രന്ഥശതാലകേളക  പപ്രിനപ്രിൽ  പവര്തപ്രിച്ചെപ്രിരനതസ്സ്  ഹതതാഴപ്രിലതാളപ്രി  സഖതാകൻമതാര്

ആയപ്രിരന്നു.ഗ്രന്ഥശതാലതാ പവര്തനങളപ്രിൽ സജതീവമതായപ്രിരന്നു അവര്.

ഇനഹത  സമൂഹെതപ്രിൽ  ഗ്രന്ഥശതാലകേളകകവണ്ടെപ്രി

ഉണര്ന്നു പവര്തപ്രികതാൻ കപതാലക  ആരക  തയതാറല.  ജതീവപ്രിതതാനുഭവങള മഷപ്രിപ്പതാതമതാകപ്രി

എഴുതുനവരഹടെ സൃഷ്ടപ്രികേഹള തപ്രിരപ്രിഞ കനതാകതാൻ കപതാലക  ആരരമപ്രില,  ഇനഹത സമൂഹെക

ഗ്രന്ഥശതാലകേഹള മതാതമല വതായനഹയ പൂര്ണ്ണേമതായുക ഉകപകപ്രികന്നു.

“വതായനകയതാളക  നപ്രിതരഫലക  തരന  ചെപ്രിലവകുറഞ്ഞ  മഹറതാര

വപ്രികനതാകദതാപതാധപ്രിയുക  ഇല.” എന  കലഡപ്രിയുഹടെവതാകകേള  ശരപ്രിവയ്ക്കുനവര്കസ്സ്

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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കേതാണതാനതാകുക."വതായനമഹെതതാണസ്സ്,ബൃഹെതതാണസ്സ്,വതായപ്രികതാക,വളരതാക.”  വതായന  ആണസ്സ്

ഒരവഹന്റെ  ആധതാരക.  അവഹന  അവനതാകന  സര്ടപ്രിഫപ്രികറസ്സ്.  ഇതരക  സര്ടപ്രിഫപ്രികറ്റുകേള

ലഭപ്രികനതസ്സ്  ഗ്രന്ഥശതാലകേളപ്രിൽ നപ്രിനതാണസ്സ്.  ആ ഗ്രന്ഥശതാലകേള സകരകപ്രികകണ്ടെതസ്സ്  നമ്മുഹടെ

കേടെമയതാണസ്സ്.കുഹറ വപ്രിഷയങഹളപ്പറപ്രിയുള്ള എലതാ കേതാരരങളുക എലതാ വപ്രിഷയങഹളപ്പറപ്രിയുമുള്ള

കുഹറ കേതാരരങളുക  നതാക  മനസപ്രിലതാകപ്രിയപ്രിരപ്രികണക.  എനതാൽ അതപ്രിനു ഹവറുഹത വതായപ്രിച്ചെതാൽ

കപതാര.  സദതാചെതാരകബതാധഹത  സകസരപ്രികതാനുക  ജതീവപ്രിതചെരരകേള  ക്രമതീകേരപ്രികതാനുമലതാഹത

എഹനങപ്രിലക  വതായപ്രികനതസ്സ്  ഉറങ്ങുനതപ്രിനസ്സ്  തുലരമതാണസ്സ്.അതപ്രിലക  നനസ്സ്  ഉണര്നപ്രിരനസ്സ്

വതായപ്രികനതതാണസ്സ്.  ആ  വതായന  നഹമ്മ  ഉയരങളപ്രിഹലതപ്രികക.  ഇതരതപ്രിൽ,

ഉയരങളപ്രിഹലതണഹമങപ്രിൽ  പരഹകയുള്ള  വതായന  അതരതാവശരമതാണസ്സ്.  ഈ  സന്ദര്ഭതപ്രിൽ

നമുകപകയതാഗപ്രികതാവന  വപ്രിജതാനകകേതാശമതാണസ്സ്  ഗ്രതാമതീണഗ്രന്ഥശതാലകേള.  അവപ്രിഹടെനപ്രിനസ്സ്

ലഭപ്രികതാത അറപ്രിവകേളതായപ്രി ഒന്നുക തഹന ഇല.

എനതാൽ  ഇനഹത  സമൂഹെക  ഗ്രതാമതീണഗ്രന്ഥശതാലകേഹള  ഹപതാതുകവ

അവഗണപ്രികന്നു,അവകഹെളപ്രികന്നു,അപമതാനപ്രികന്നു.  ഗ്രന്ഥശതാലകേളുഹടെ  നപ്രിലനപ്രിൽപ്പപ്രിഹന

കദതാഷകേരമതായപ്രി ബതാധപ്രികന പവര്തനങള നടെത്തുന്നു.  ഗ്രന്ഥശതാലകേളകസ്സ്  ചെവറ്റുകുടയപ്രിൽ

സതാനക  നൽകുന്നു.  അവകഹെളനങള  ഈ  സമൂഹെതപ്രിൽ  നപ്രിനസ്സ്  കനരപ്രിടുകേയതാണസ്സ്  നമ്മുഹടെ

ഗ്രന്ഥശതാലകേള. 

അവഹയ  കസ്നേഹെപ്രികകേ  സകരകപ്രികകേ.  ഗ്രതാമതീണ  ഗ്രന്ഥശതാലകേളകസ്സ്

കപതാതതാഹെനകമകേതാക  അവഹയ  പകചെതാദപ്രിപ്പപ്രികതാക.  നഹലതാര  സമൂഹെഹത  പടുത്തുയര്തതാൻ

അവഹയ തുണയതാക ഗ്രതാമതീണ ഗ്രന്ഥശതാലകേഹള പരപ്രിപതാലപ്രികതാക, പരപ്രിലതാളപ്രികതാക.....

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ആത്മഗത൦

നനൗഫപ്രിയ എസസ്സ് , +2SA

പരതീകകതാല൦  മുനപ്രിൽ  കേണ്ടെസ്സ്  കചെതാദരകടെതാലതാസു൦  ലതാബുകേളു൦  കഹെതാ൦വര്ക൦

ഇ൦കബതാസപ്രിഷനുകേളുമതായസ്സ് നടെകന പ്ലസസ്സ് ടു സയൻസപ്രിഹല കുടപ്രികേകളതാടെസ്സ് രചെനകേള നടെതതാൻ

ആവപ്രിശരഹപ്പടുനതസ്സ്  എനവള  ഉറപ്പപ്രിച്ചു.  കയശുദതാസപ്രികനതാടെസ്സ്  നൃത൦  ഹച്ചെയതാനു൦  ഹഹമകപ്രിള

ജതാക്സകനതാടെസ്സ്  കേവപ്രിത  രചെപ്രികതാനു൦  പറയുനതസ്സ്  കപതാഹലയതാണസ്സ്  ഒരവയവതപ്രിഹൻറ   നപ്രിരനര

ഉപകയതാഗ൦ അതപ്രിലഹൻറ കമത വര്ദ്ധപ്രിപ്പപ്രികകേയു൦ അലതാതപകക അതസ്സ് ദവപ്രിച്ചുകപതാവകേയുക

ഹച്ചെയഹമന പധതാനഹപ്പട പരപ്രിണതാമ സപ്രിദ്ധതാനമതാകുകമതാ തനപ്രികണ്ടെതായപ്രിരന രചെനകവഭഹത

കേവര്നഹടുതതസ്സ്? അവള ചെപ്രിനപ്രിച്ചുഹകേതാണ്ടെയപ്രിരന്നു. ഏകതതസ്സ് കമഖലയപ്രിലതായതാല൦ ഒരതാളകളള

കവഭവ൦ അതുമതായുളളനപ്രിരനര സമ്പര്കതപ്രിലൂഹടെ  വര്ദ്ധപ്രികന്നു.  സപ്രിരമതാകയതാ,  ആലങപ്രിൽ

നപ്രിശപ്രിത ഇടെകവളകേളപ്രികലതാ എഴുതുനയതാളകസ്സ് ഉച്ചെയൂണപ്രിനസ്സ് കശഷമുളള ആദര പതീരപ്രിഡതായതാല൦

അതപ്രിമതാകനതാഹെരമതായ കേവപ്രിത രചെപ്രികതാനതാക൦. എനതാൽ ജതീവപ്രിതതപ്രിൽ ഒരപ്രികൽ കപതാല൦ ഒര

കേതാവരതാത്മകേമതായ  വരപ്രികപതാല൦  എഴുതതാതവൻ  പുലര്ഹച്ചെ  നതാലമണപ്രികസ്സ്  തഹന  ആ  യത്ന൦

തുടെര്നതാല൦ അതസ്സ് ഫലതതാവകേയപ്രില.  ഹെയര്ഹസകഹൻറപ്രി സപ്രിലമ്പസസ്സ് മുഴുവതാനതായു൦ ഇ൦ഗതീഷസ്സ്

ഏറഹടുതതാകതതാഹടെ  ഒതാകരതാ  വപ്രിദരതാര്തപ്രിക൦  മലയതാള൦  എഴുതതാനുളള  അവസരങള

കുറഞവരന്നു.  ഒര  പഹക  ചെപ്രിലരഹടെഹയങപ്രിലക  കപനയപ്രിൽനപ്രിനസ്സ്  മലയതാളഅകരങള

അടെര്ന്നുവതീഴുനതസ്സ്  മലയതാളക  പരതീകഹെതാളപ്രിൽ  മതാതമതാണസ്സ്.  വതീടപ്രിൽ  നപ്രിനസ്സ്  സ്ക്കൂളപ്രികലകക

,സ്ക്കൂളപ്രിഹല  ഗണപ്രിതമതാനപ്രികേകലതാകേത്തുക,നന്യൂടഹൻറ  ചെലനനപ്രിയമങളപ്രികലകക,ഒതാര്ഗതാനപ്രികസ്സ്

ഹകേമപ്രിസ്ട്രപ്രിയൂഹടെ  ശതാഖകേളപ്രിലൂഹടെയുക  ,  മനുഷരഹൻറയുക  മരതപ്രിഹൻറയുക  ശരതീരതപ്രിനകേകതയ്ക്കുക

വപ്രിദരതാര്തപ്രികേള അകതീണയതാത തുടെരന്നു.  ഈ യതാതകേളപ്രിഹലവപ്രിഹടെകയതാ വച്ചെവര് കേണ്ടുമുട്ടുന

പപ്രിപ്പറ്റുക കകേതാണപ്രികൽ ഫതാസക കൂടപ്രിനസ്സ്  ഹകേമപ്രിസ്ട്രപ്രിലതാബപ്രിഹൻറ അടഹെതാസങളുക  ,ഹലൻസുകേളുക

മപ്രിററുകേളുക, മതീറര് ബപ്രിഡസ്സ്ജൂകേളുക വപ്രിദരതാര്തപ്രിയൂഹടെ ഹതതാണ്ടെയപ്രിൽ കൂടുങ്ങുന്നു. നപ്രിരനരക ഇവകേഹള

മതാതക കേണ്ടുവരന വപ്രിദരതാര്തപ്രികേളുഹടെ കേണ്ണേപ്രിൽ ശൂനരതയപ്രിലപ്പുറക കേവപ്രിത കപതായപ്രിടസ്സ്  '  കേ  '

കപതാലമുണ്ടെതാകേപ്രില. മലയതാളതപ്രിഹൻറ ഉപകയതാഗക കുടപ്രികേളപ്രിൽ കുറഞവരന്നു. അവര് മലയതാളക

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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കൃതപ്രികേള  രചെപ്രികനതപ്രിൽ  നപ്രിന്നു  പപ്രിൻതപ്രിരപ്രിഞ്ഞപ്രിരപ്രികന്നു.  പദങളുഹടെ  ദതാരപ്രിദരവക

ആശയങളുഹടെ  ദതാരപ്രിദരവക  അവഹര  വലപ്രിഞമുറുകന്നു.  അകത  സമയക  എലതാവപ്രിഷയങളുക

ഇകഗതീഷപ്രിൽ  പഠപ്രികന  കുടപ്രികേകളതാടെസ്സ്  മലയതാളകേവപ്രിതയുഹടെ  ഒര  ഖണപ്രികേ  ഇകഗതീഷപ്രിൽ  ഹതറ്റു

കൂടെതാഹത  എഴുതുവതാൻ  പറഞ്ഞതാൽ   ഭൂരപ്രിഭതാഗക  കപര്കക  ഹതറ്റുക  തതീര്ച്ചെ!  ചെപ്രില  കേവപ്രികേളകസ്സ്

കേവപ്രിതഹയഹഴുതതാൻ  കേടുത  നപ്രിശബ്ദതകവണമതായപ്രിരന്നു.  അകത  സമയക  ഹഹവകക  മുഹെമ്മദസ്സ്

ബഷതീറപ്രിഹന കപതാലളളവര് തതീവണ്ടെപ്രിയുഹടെ കബതാഗപ്രികേളപ്രിഹല അനനമതായ തപ്രിരകകളകപ്രിടെയപ്രിലക

അതപ്രിമകനതാഹെരമതായ  രചെനകേള  നടെതപ്രിരന്നു.  തതാഹനനതായതാലക  ബഷതീറപ്രിഹനകപതാഹലയലനസ്സ്

തതീര്ച്ചെ. ആശയദതാരപ്രിദക ഒര വലപ്രിയ പശക തഹനയതാണസ്സ്. ഒര പഹക ഇതരതപ്രിലളള ആശയ

ദതാരപ്രിദരമതാകേണക  ഒതാകരതാ  കേവപ്രികേഹളയുക  പഴയവതീഞ്ഞസ്സ്  പുതപ്രിയ  കുപ്പപ്രിയപ്രിൽ  എന  കപതാഹല

കൃതപ്രികേള പകേര്തപ്രി എഴുതപ്രികനതസ്സ്.  സ്ക്കൂള മതാഗസപ്രിനു കവണ്ടെപ്രി എഹനങപ്രിലഹമതാര സകഭതാവതാന

നൽകതാൻ  ആകരതാനൽകേപ്രിയ  കേടെലതാസപ്രിഹല  വരപ്രികേള  തതീരതാറതായകപ്പതാള  അവള  അവളുഹടെ

ചെപ്രിനകേളകസ്സ് ഫുളകസറതാപ്പപ്രിട്ടു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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കകവഡിടരുതയ്  ഈ  സഹറ്റോനുഭൂതഡി

ആരര്യനന്ദ എസറ്റ് എസറ്റ്  , Xll.S.A

അയതാള   ദപ്രിവസവക   പതാര്കപ്രിങസ്സ്   ഗ്രണ്ടെപ്രിഹലത്തുക.സതാങൽപ്പപ്രികേമതായപ്രി   കേതാര്

പതാര്കസ്സ്  ഹചെയക.പൂടപ്രി  തതാകകതാൽ  എടുകനതതായപ്രി  ഭതാവപ്രിച്ചെസ്സ്  പുറതസ്സ്  കപതാകുക.വപ്രിചെപ്രിതമതായ

ഈ  കേതാഴ്ച     കേണ്ടുനപ്രിന  അപരപ്രിചെപ്രിതൻ   കേതാവൽകതാരകനതാടെസ്സ്  കചെതാദപ്രിച്ചു ' അയതാള  എനതാണസ്സ്

ഹചെയനതസ്സ്'?  മകനതാനപ്രില  ഹതറപ്രിയയതാളതാണസ്സ്.  എലതാ   ദപ്രിവസവക    വനസ്സ്  ഇങഹന  ഹചെയക.

കേതാവൽകതാരൻ  പറഞ.  അപരപ്രിചെപ്രിതൻ  കചെതാദപ്രിച്ചു, നപ്രിങളകതസ്സ്  പറഞ  ഹകേതാടുത്തുകൂഹടെ?

കേതാവൽകതാരഹന്റെ  മറുപടെപ്രി,  ഞതാൻ  എനപ്രിനു  പറഞ  ഹകേതാടുകണക.  അയതാള  ദപ്രിവസവക

പതാര്കപ്രിങസ്സ്  ഫതീസസ്സ്  തരക.  ആഴ്ചയപ്രിഹലതാരപ്രികൽ  കേതാര്  കേഴുകുനതപ്രിനസ്സ്  നൂറു  രൂപ  കവഹറയുക.

നപ്രിവൃതപ്രികകേടുള്ളവഹന  ചൂഷണക  ഹചെയസ്സ്  അവഹന്റെ   ശവകുടെതീരതപ്രിനു    മുകേളപ്രിൽ

സപ്രികഹെതാസനക    പണപ്രിതസ്സ്  ഇരപ്രിപ്പുറപ്പപ്രികന  അവസരവതാദപ്രികേളതാണസ്സ്   നന്മയുഹടെ  അവസതാന

കേണപ്രികേയുക  ഇലതാതതാകനതസ്സ്.   അനുകൂലമതായ  എലതാ  സതാഹെചെരരങളുക  ഉണ്ടെതായപ്രിരപ്രിഹക

അതപ്രിൽ  നപ്രിനസ്സ്  മുതഹലടുപ്പസ്സ്   നടെതതാതവരതാണസ്സ്  വപ്രിശുദ്ധര്  .  ഒര  നതാടപ്രിൽ    ഒരതാള

വപ്രിശനസ്സ്   വലകഞ്ഞതാ    കേപ്രിടെപ്പതാടെക   ഇലതാഹതകയതാ,   സമനപ്രില   നഷ്ടഹപ്പകടതാ

ചുറപ്രിതപ്രിരപ്രിയുന്നുഹണ്ടെങപ്രിൽ  അതസ്സ് ആ  നതാടെപ്രിഹന്റെ   ഹപതാതു  മകനതാഭതാവമതാണസ്സ്  വരക്തമതാകനതസ്സ്.

ഒന്നുക  തപ്രിരപ്രിച്ചെസ്സ്   തരതാൻ  കശഷപ്രിയപ്രിലതാത  ,   നന്ദപ്രിവതാകകപതാലക  പറയതാൻ  അറപ്രിയതാത

ആളുകേകളതാടെസ്സ്  കേതാണപ്രികന  സഹെതാനുഭൂതപ്രിയതാകുക  ഏറവക  വപ്രിശപ്രിഷ്ടമതായ  സൽകര്മ്മക.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ചഡിറകുകള തളരറ്റോതഡിരഡികനട

അനശശ്വര.എസറ്റ്.എ , +2 S A

ചെപ്രിനകേള പൂകന ചെപ്രിലകേളപ്രിൽ

കചെകകറുന കേപ്രിളപ്രികേകളതാടെസ്സ്

ചെപ്രിറകുകേളകസ്സ് ഭതാരമപ്രിഹലങപ്രിൽ

പറന്നുഹകേതാള്ളു ആകേതാശകതകസ്സ്

അവപ്രിഹടെ തളര്നപ്രിരപ്രികവതാൻ

മരങകളതാ ചെപ്രിലകേകളതാ ഇല

സസ്വപങളുഹടെ വപ്രിഹെതായസപ്രിൽ

പറന്നുയര്നസ്സ് ആകേതാശകഗതാപുരങള

സസ്വനമതാകപ്രി അവയപ്രിൽ കചെകകറപ്രി

വപ്രിസ്മയങളതാകവതാൻ ചെപ്രിറകുകേള

തളരതാതപ്രിരപ്രികഹട.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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 റതറ്റോൽകനട  കലഹശം

                                                           ആരര്യനന്ദ.എസറ്റ്.എസറ്റ്  Xll  S.A

    
                            വനമധരതപ്രിഹല  ഉറവയപ്രിൽനപ്രിന്നുക  ഹവളളക  കുുടെപ്രികതാൻ  സപ്രികഹെവക

കേരടെപ്രിയുക എതപ്രിയതസ്സ്  ഒകര  സമയക.  ആരതാദരക  കുടെപ്രികക?  തര്കമതായപ്രി  അടെപ്രിപപ്രിടെപ്രിയതായപ്രി

ഏഹറ   കനരഹത  കപതാരപ്രിഹനതാടുവപ്രിൽ   അവര്   തളര്നപ്രിരന്നു.  ഒര   ശബ്ദക   കകേടസ്സ്

മുകേളപ്രികലകസ്സ്കനതാകപ്രിയകപ്പതാള    അകതതാ   കേഴുന്മതാര്   വടമപ്രിടസ്സ്   പറകന്നു.   സകഭവപ്രികതാൻ

കപതാകുന  അപകേടെക   ഇരവര്കക   മനസപ്രിലതായപ്രി.   വഴകസ്സ്   നപ്രിര്തപ്രി   ഓകരതാരതരതായപ്രി

ഹവള്ളക  കുടെപ്രിച്ചെസ്സ്  ഗുഹെയപ്രികലയകസ്സ്  മടെങപ്രി.

സനൗഹൃദങള   രൂപഹപ്പകടെണ്ടെതസ്സ്   കേര്മ്മവതീഥപ്രിയപ്രിലൂഹടെ

ഹതളപ്രിയപ്രികഹപ്പകടെണ്ടെതസ്സ്  പതതീകകേളപ്രിലൂകടെയതാണസ്സ്.  അഹെകകബതാധവക  ആദര്ശകവരധരങളുക

കൂടപ്രി  മുട്ടുനപ്രിടെതസ്സ്  തനതു  നപ്രിലപതാടെസ്സ്   പസക്തമതാകുക.   ഒരതാളുഹടെ   ഇഷ്ടസ്സ്ക   മഹറതാരതാളുഹടെ

അനപ്രിഷ്ടമതാകനപ്രിടെത്തുക   വതാഗസ്വതാദങള   ഉടെഹലടുകക.   ഭപ്രിനതകേളകപ്രിടെയപ്രിലക   ഒരമപ്രിച്ചു

നപ്രിൽകതാൻ  കേഴപ്രിയുനഹപതാതുകേതാരണഹത   വപ്രിളപ്രികകണ്ടെ  കപരതാണസ്സ്  സനൗഹൃദക.  അന്ധമതായ

ബന്ധങള  അന്ധമതായ   ശത്രുതയപ്രിൽ  അവസതാനപ്രികക.   അനുദപ്രിന  കേര്മങളപ്രിൽനപ്രിന്നുക

നപ്രിരനര  സമ്പര്കങളപ്രിൽ   നപ്രിന്നുക   രൂപഹപ്പുന   ചെങതാതങളക   ദതീര്ഘതായുസസ്സ്

ഉണ്ടെതാകുഹമനപ്രില.  കേര്മകപൂര്തപ്രിയതാകകമ്പതാകഴതാ  അവ    ഇലതാതതാകുക.ഹപതാതുശത്രുവപ്രിനസ്സ് ഒര

ഗുണമുണ്ടെസ്സ്,    അതസ്സ്  പലശത്രുകഹളയുക   ഒരമപ്രിപ്പപ്രികക.   കപതാരടെപ്രിച്ചെസ്സ്   വതീഴുനതസ്സ്   കേതാണതാൻ

കേതാതപ്രിരപ്രികന  ശവക  തതീനപ്രികേള  ഒര  സതാധതാരണ  കേതാഴ്ചയതാണസ്സ്. അപരഹന്റെ   കതതാൽവപ്രിയുഹടെ

അടെപ്രിതറയപ്രിൽ  നപ്രിനസ്സ്   സസ്വനക   സൽകപരസ്സ്   പണപ്രിതുയര്തതാൻ   ശ്രമപ്രികനവഹരകറപ്രിച്ചെസ്സ്

ജതാഗ്രതയുണ്ടെതാകേണക.

കേലഹെപ്രിച്ചെസ്സ്   കതതാൽകതാൻ   കവണ്ടെപ്രി  മതാതമതായപ്രി,  അനുദപ്രിന

പവര്തപ്രികേള    മതാറതാതപ്രിരപ്രികഹട.  ആവശരമുള്ളതപ്രിനു    കവണ്ടെപ്രി    മതാതക   പടെഹവട്ടുകേ.

അലതാതവഹയ  അവഗണപ്രികകേ.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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പ്രകൃതഡി
അനനര്യ എ എസസ്സ്  ,+2.S.A

 ഒര  ഹചെറുപ്പൂവപ്രിഹന  കപതാഹല

പുഞപ്രിരപ്രിച്ചു   നപ്രിൽകക  പകൃതപ്രിയതാക.

മതാതതാവസ്സ്  ഒര  സുന്ദരപ്രി

കേതാടെപ്രിഹന്റെ  മകളതാക  കേതാടതാളൻമതാര്.

കവഹളതാര  അമ്മയതാക  പകൃതപ്രി

നമ്മപ്രിൽ   ജതീവതാകശമതായപ്രി  തഴുകുക  മതാതതാവതാക  അവള.

നതാക  ഓകരതാ  മനു   ഷരനുക  ചൂഷണക

ഹചെയന  മതാതതാവതാക  അവള.

എനപ്രിട്ടുക  നകമ്മതാടെസ്സ്  പതപ്രികേരപ്രികതാഹത

നഹമ്മ  തഴുകുമതാക  മതാതതാവസ്സ്.

ഇനപ്രിഹയത നതാള  നതാക  നമ്മുഹടെമതാതതാവപ്രിഹന  കേതാണുക.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 



മമമൊഴഴ 20

സറ്റോഫലജ്യശം

കൈസോർതലികൈ ആർ എസറ്റ് , Xl.S.B

നപ്രിൻ  മനസപ്രിൻ  ചെപ്രിലഹയതാനപ്രിൻ

കൂടെണയുക  ഹപതാൻനപ്രിലതാഹവ 

നപ്രിനപ്രിനപ്രിയുക   നപ്രിൽപ്പുനപ്രിനപ്രിൽ

കസ്നേഹെനതാളമതായപ്രി  നതീ  ഹതളപ്രികയണകമ

എന്നുമപ്രിനപ്രി  നതീ  എനപ്രിൽ 

നതീര്മണപ്രിയതായപ്രി  തുളുകമ്പണകമ

നപ്രിൻ  മനസപ്രിൽ  ചെപ്രിലയപ്രിൽ

നപ്രിന്നു  ഞതാനതാ  നപ്രിലതാഹവളപ്രിച്ചെക  കേണ്ടുനപ്രിൽകക

നപ്രിൻ  നതീലവതാനപ്രിൽ

ഹപതാൻതതാരകേമതായപ്രി  ഞതാനപ്രിതതാ വന്നുനപ്രിൽപ്പൂ.....

ഇനപ്രിയുക  പൂവണപ്രിയതാൻ

ഞതാനപ്രിതതാ  നപ്രിൻ  കേതാൽപ്പതാദക  കതടുന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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മമൗനശം
ഷലിഫ.എന.എസറ്റ് , Xll.S.A

എനപ്രിനുക  ഉതരക  മനൗനഹമങപ്രിൽ

നപ്രിൻ  മനക  ചെപ്രിനകേളതാൽ   മുഴുകേപ്രികപ്രിടെന്നു.

വതാകകേള  നപ്രിൻഹമതാഴപ്രിയപ്രിൽ   നപ്രിന്നുക  അകേലന്നു

നപ്രിൻ മനക  മനൗനകത  ഉണര്തതീടുന്നു.

ആര്കതാണു  മനൗനക  നപ്രിനകകതാ  അകതതാ,

നപ്രിൻ  ഉള്ളപ്രിഹല  ഭതാനമതാക  ചെപ്രിനകേളകകതാ

മനൗനക  നഹമ്മ  മൂടുകമ്പതാള.  

സുന്ദരമതാക  സസ്വപങള   തളപ്രിര്കന്നു

പറയതാൻ  അറപ്രിയതാത  ഉതരങള.

മനൗനഹത  ഉണര്തതീടുന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 



മമമൊഴഴ 22

മറ്റോലഡിനജ്യമുക്തറകരളശം

തശർത്ഥ ആർ നസോയർ , +1 SB

മതാലപ്രിനരക എഹനതാര കപരകകേടതാൽ

മതാലപ്രിനരമുക്തകബതാധവക നതാക.

മതാലപ്രിനരമുക്തകബതാധരതാഹയനകേതാരരക

മതാനവര്തൻ മതാലപ്രിനരക മതാകറണക നതാക.

മതാനവര് തൻമതാലപ്രിനരക മതാറ്റുവതാനതായപ്രി

മതാനവരതായപ്രിറകങണക നതാക. 

മതാനവരതായപ്രിറങതീടുവതാൻ

മതാനവമതാഹനതാസനതായപ്രിഹടെണക.

മതാനവമനസസ്സ് ഒനതായപ്രിടുവതാൻ.

മതാനവരതായ നതാക പതപ്രിജ ഹചെയതാക.

മതാറതാക ഭൂമപ്രിഹയ മതാറപ്രികയകതാക.

മതാലപ്രിനര മുക്തമതാഹയന്നുഹമന്നുക.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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മറ്റോതൃറസ്നേഹശം

                                                            സൂരര്യ .s ,  +2 SA

                                                           

ആറുവ൪ഷങളക കശഷക  നതാടപ്രികലകള്ള  എഹന്റെ  യതാത  മനസപ്രിഹനവലതാഹത

അസസ്വസനതാകന്നു  .  കുറകബതാധമതാകണതാ   അകതതാ  സസ്വയക  തകനതാ    ടുതഹനകതതാന്നുന

ഹവറുപ്പതാകണതാ?   സതാഹെചെരരങളുകഅതപ്രിഹന്റെ   ഹടെ  പപ്രിടെപ്രിമുറുകങളുഹമലതാക   വപ്രിധപ്രിയുഹടെ

വപ്രിളയതാടമതായപ്രിരതാകതാക  എന  തപ്രിരപ്രിച്ചെറപ്രിവതാകുക.  ഉതരക  കേപ്രിടതാത  കചെതാദരതപ്രിനു മുനപ്രിൽ

പകേച്ചുനപ്രിനകപ്പതാഴുക   തപ്രിരപ്രിഹകേകപതാകേതാൻ  അനുവദപ്രികതാതതസ്സ്.   കേതാലങള

എതകയതാകേടെന്നുകപതായപ്രി.  എങപ്രിലക   കേതാഴ്ചകേഹളതാന്നുക   എനപ്രികസ്സ്  അപരപ്രിചെപ്രിതമതായപ്രിരനപ്രില.

പകക  ഒതാകരതാ കേതാഴ്ചയുക  എഹന്റെ  ഹൃദയതപ്രിഹന്റെ  ചുമരകേളപ്രിൽ  ഒതാകരതാ സതരങള  കുറപ്രിച്ചു.

കേഴ്ചകേളുഹടെ  അതപ്രിര്വരമ്പുകേളപ്രിൽ നപ്രിന്നുക  ഉത്ഭവപ്രിച്ചെ  ആ ശബ്ദ൦  എഹന്റെ  കേതാതുകേഹള  കേരപ്രിമ്പപ്രിരപ്രി

ഹകേതാള്ളപ്രിച്ചു.   എവപ്രിടെകയതാ കകേട്ടുമറന  ആശബ്ദക എനപ്രികലകടുതകപ്പതാള  ഹൃദയക ഹകേതാണ്ടെസ്സ്

ഞതാൻ  ഹതതാടറപ്രിഞ  ആ  സതാമപ്രിപരക.എഹന്റെ  ചുണ്ടുകേള  വപ്രിങപ്രി  കേണ്ണുകേള  വപ്രിതുമ്പപ്രി.  കേണ്ണേപ്രിൽ

ഇരടസ്സ്  പടെര്ന്നു.

                                  അന്ധകേതാരതപ്രിഹന്റെ   അഗതാധതയപ്രിൽ  നപ്രിന്നുക  തപ്രിരപ്രിഹച്ചെതപ്രി

യകപ്പതാള  എലതാക അവരക്തമതായപ്രികതതാനപ്രി. “സതാര്  തറവതാഹടെതപ്രി ".  കഡ്രൈവറപ്രിഹന്റെ വതാകകേള

എഹന്റെ  കേണ്ണേപ്രിൽ  ആകേതാകഷയുഹടെ  ഓര  വലയമണസ്സ്  തതീര്തതസ്സ്.പപ്രിടെപ്രിവതാശപ്രികതാരനതായ  ആ

ബതാലഹന്റെ  കേതാതുകേളപ്രിൽ  തതാരതാട്ടുപതാടപ്രിഹന്റെ  ഈണക മുഴങപ്രി.

                                 

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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പ്രകൃതഡിയുനട റരറ്റോദനശം
അനഘ ശശലിധരന , 8B

           

ചുഹടരപ്രിച്ചെപ്രികല നപ്രിങള ചുഹടരപ്രിച്ചെപ്രികല

എഹന്റെ സസ്വപങഹളലതാക ചുഹടരപ്രിച്ചെപ്രികല

അകഹര കുനപ്രിൻ ഹനറുകേയപ്രിലഹള്ളതാര

ഹകേതാച്ചു കതൻമതാവപ്രിൻ ഹകേതാമ്പപ്രിലപ്രിരഹനതാര

തത കകേഴുനതുക കകേളകനപ്രികല

ഇകഹര പുഴയുഹടെ ഒതാരതപ്രിരഹനതാര

തവള കകേഴുനതുക കകേളകനപ്രികല

തതാളപ്പപ്രിഴകേളകപ്രിടെയപ്രിലക ഞതാൻ

പതാടുന്നു എൻമനക ഹനതാനഹകേതാണ്ടെസ്സ്

അര്ത ശൂനരമതായപ്രി എൻ ജതീവപ്രിതക

ജതീവപ്രിതതപ്രിഹന്റെ തതാളപ്പപ്രിഴകേഹള

ഞതാനപ്രിതതാ പതാടുന്നു ഹവമ്പകലതാഹടെ

തതീരന്നു എൻ ജതീവപ്രിതക

തപ്രിരയുന്നു  ഞതാൻ ഒര സസ്വര്ഗ്ഗജതീവപ്രിതക 

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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മധജ്യറ്റോഹ്നതഡിൽ  മറ ഞ്ഞ  സൂരജ്യന

അപർണ.ബലി.ആർ , +1.S.B

സകഗതീത  പണയപ്രികേളുഹടെ  ഹൃദയതനപ്രികേളപ്രിൽ   കനതാവപ്രിഹന്റെ  ശ്രുതപ്രിമതീടപ്രി   ആ

അതുലര   പതപ്രിഭ   വപ്രിടെവതാങപ്രി.  വപ്രിശസ്വസപ്രികതാനതാകുനപ്രില.  ആ   വയലപ്രിൻ  സകഗതീതക  നപ്രിലച്ചു

എനസ്സ്.ബതാലഭതാസര്,  ഞങളുഹടെ   പപ്രിയഹപ്പട   ബതാലകച്ചെടൻ.   സപ്രിദ്ധപ്രിഹകേതാണ്ടെസ്സ്   വയലപ്രിനപ്രിൽ

തനതതാഹയതാര  വതാദനകശലപ്രികസ്സ്   ഇങഹന  ഒര   അവസതാനക  ആരക  പതതീകപ്രിച്ചെപ്രിരനപ്രില.

തഹന്റെ  മതാനപ്രികേ  വപ്രിരലകേള ഹകേതാണ്ടെസ്സ്  ജനമനസുകേഹള  കേതീഴടെകതാൻ  അകദ്ദേഹെതപ്രിനസ്സ്

നപ്രിഷസ്സ് പയതാസക   കേഴപ്രിഞ.  സകഗതീതതപ്രിഹന്റെ   എലതാക   കൂടപ്രികയതാജപ്രിപ്പപ്രിഹച്ചെതാര    ജനപപ്രിയ

സകഗതീതമതായപ്രിരന്നു    അകദ്ദേഹെതപ്രികന്റെതസ്സ്.   കതാസപ്രികൽ   ഫന്യൂഷനസ്സ്   നവരമതാഹയതാര

തലമുണ്ടെതാകപ്രിയകതതാഹടെ   അകദ്ദേഹെമുള്ളടെകതകസ്സ്   ആരതാധകേര്   ഒഴുകേപ്രിഹയതപ്രി.   അങഹന

ബതാലകച്ചെടനുക   ആരതാധകേര്കക  ഇടെയപ്രിൽ   അകേലക  ഇലതാഹതയതായപ്രി.  സകഗതീതതപ്രിഹന്റെ

സതാകങതപ്രികേതയപ്രിൽ  നപ്രിന്നുഹകേതാണ്ടെസ്സ്   ആത്മതാവസ്സ്  നഷ്ടഹപ്പടുതതാഹത   തഹന്റെ   സകഗതീതഹത

അകദ്ദേഹെക  കേതാതസ്സ്കപതാന്നു.

കനതാവപ്രിഹന്റെ  ഈണക   ബതാകപ്രിയതാകപ്രി    ബതാലഭതാസ്ക്കര്  മടെങപ്രിഹയന

വതാര്ത    ഒര   ഹഞടകലതാഹടെയതാണസ്സ്    കലതാകേക   ഏറ്റുവതാങപ്രിയതസ്സ്.കദശതീയപതാതയപ്രിഹല

പള്ളപ്രിപ്പുറക    സപ്രി.ആര്.പപ്രി.എഫസ്സ്  കേരതാമ്പസ്സ്   ജങസ്സ്ഷനുക   ഹസപസ്സ്റകബര്   25-ഉക   പുലര്ഹച്ചെ

നതാലമണപ്രിയുക    എലതാക   ജതീവപ്രിതതപ്രിഹല    കവദനപ്രിപ്പപ്രികന   ഓര്മകേളതായപ്രി    എന്നുക

അവകശഷപ്രികക.  വയലപ്രിൻ   ഹനകഞടെസ്സ്    കചെര്ത്തുപപ്രിടെപ്രിച്ചെസ്സ്    അകദ്ദേഹെതപ്രിഹന്റെ    ശരതീരക

അഗപ്രിനതാളങള  ഏറസ്സ്  വതാങപ്രിയകപ്പതാള  "  ഭൂമപ്രിയപ്രിൽ  ശബ്ദമുള്ളടെകതതാളക   അകദ്ദേഹെതപ്രിനസ്സ്

മരണമപ്രില   "എന  ധസ്വനപ്രി  എങ്ങുക   മുഴങപ്രികകട്ടു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 



മമമൊഴഴ 26

മറ്റോമ്പഴകറ്റോലശം

സബശന.കകൈ.എസറ്റ് ,+2.S.A

എൻ മനസപ്രിഹന്റെ  വതീണയപ്രിൽ

ശ്രുതപ്രികേള  മതീട്ടുകമ്പതാള   ഒര

മധുര സകഗതീതമതായസ്സ്   എൻ  മനസസ്സ്  പതാടുന്നു.

മതാമ്പഴകതാലതപ്രിൻ  മതാധുരരക  നപ്രിറഞ്ഞ  ഒതാര്മകേള.

മധര  കവനലവധപ്രിയപ്രിൽ   ആടെപ്രിപ്പതാടെപ്രി  നടെകകമ്പതാള

രചെപ്രിയറപ്രിഞ്ഞസ്സ്  നുകേര്നസ്സ്  തപ്രിന്നുവതാൻ  

ഒര  കൂടതായപ്രി  മതാങയുക  മതാമ്പഴവക.

അണ്ണേതാറകണ്ണേനുക   പച്ചെപ്പനനതകപ്രിളപ്രിയുക

പതാതപ്രി  തപ്രിഹനറപ്രിഞ്ഞ   മതാമ്പഴവക.

മതാവപ്രിൻ  ചുവടപ്രിൽ   നതീഹള  കേപ്രിടെകനകതാഴസ്സ്ച്ചെ

മതാമ്പഴകതാലതപ്രിൽ   എനരസക.

കദശതാടെനകപ്രിളപ്രികേഹള   വരകവൽകവതാൻ

അവര്കസ്സ്  മധുരകമറുവതാൻ  ഒതാകരതാ  

മതാമ്പഴവക  ആര്ത്തുപ്രികയതാഹടെ   കേതാതസ്സ് നപ്രിൽകക.

വപ്രിഷുദപ്രിനതപ്രിൽ  കൃഷ്ണഹന 

കേണപ്രികേണ്ടുണരകമ്പതാള   ഒര  കേണ്ണേപ്രിയതായ  മതാമ്പഴവക.

ഇങഹനഹയതകയതാ   മതാമ്പഴകതാലതപ്രിൻ

മതാധുരരക   നപ്രിറഞ്ഞ  ഒതാര്മകേള  എൻ  മനസപ്രിഹന്റെ

വതീണയപ്രിൽ   ശ്രുതപ്രികേള   മതീട്ടുന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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തുളളൽ

ശലിവനന്ദ.എസറ്റ്. ഡലി , 8B

എനതാര കേഷ്ടക കകേരളനതാടപ്രിൽ

അകയതാ വകയ പറയതാതപ്രിരപ്രികതാൻ

മലയപ്രിലപ്രിരപ്രികക കദവതാ നപ്രിന്നുഹടെ

കപരപ്രിൽ പലവപ്രിധ കേലഹെക തഹന

ഹപതാൻമലകകേറക കേഷ്ടക തഹന

കപതായതാൽ പപ്രിഹന  കേലഹെക തഹന

ഭക്തന്മതാര് ഇവരതാകണതാ പറയൂ

തല്ലുക അടെപ്രിപപ്രിടെപ്രി കേലഹെക തഹന

നതാരപ്രികേള കകേറുകേ നനതാഹണന്നുക

നതാരപ്രികേള കകേറുകേ നഹനലന്നുക

ഇങഹന പലവപ്രിധ ചെര്ച്ചെകേഹളലതാക

കകേരളനതാടപ്രിൽ ഹകേതാടെപ്രികയറുന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ഒറ്റോരമയഡിനല തുടഡിപ്പുകള

 ഗജസോതലികൈ കജ നസോയർ , +2

ചെക്രവതാളതപ്രിഹലവപ്രിഹടെകയതാ കതങ്ങുന ഒരകേപ്രിളപ്രികപതാഹല കേരയുന ഭൂമപ്രിമതാതതാവപ്രിനസ്സ്

ജതീവകനതാ,  ജതീവപ്രികേകളതാ  നപ്രിലനപ്രിര്തതാനുളള  കേഴപ്രിവസ്സ്  നഷ്ടഹപ്പടപ്രിരപ്രികന്നു.  ഭൂമപ്രിയപ്രിഹയ

നശപ്രിപ്പപ്രികതാനതായപ്രി  ശ്രമപ്രിച്ചുഹകേതാകണ്ടെയപ്രിരപ്രികന്നു.  ഭൂമപ്രി  നമ്മകളയു൦  സര്വ

സസൃജനജതാലങകളയു൦  നപ്രിലനപ്രിര്തപ്രി  അവയതാവശസ്വമതായഹതലതാ൦  നൽകുന്നു.  എനതാൽ

നമ്മകളതാ ഇഹതതാര വലപ്രിയ കചെതാദരചെപ്രിഹ്നമതായപ്രി  ഉയരന്നു.  കേവപ്രികേള നകമ്മതാടെസ്സ്  കേവപ്രിതയപ്രിലൂഹടെ

ഒരപ്പതാടെസ്സ്  ആശയങള  പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.  എനതാൽ  നമ്മള  ലതാഘവകതതാഹടെയതാണസ്സ്

കനതാകപ്രികേതാണുനതസ്സ്.  ഒരമതാനു ഷപ്രികേ  സസ്വഭതാവ൦  പരപ്രിഗണനയു൦  നൽകേതാഹത    നമ്മള   ഭൂമപ്രി

മതാതതാവപ്രിഹന  നശപ്രിപ്പപ്രികന്നു.  മഴകതായപ്രി  ഹകേതാതപ്രികന  കവഴതാമ്പലപ്രിഹന  കപതാഹല  മഴ

കേതാതപ്രിരപ്രികന  കേതാതപ്രിരപ്രികനനമ്മള, കുന്നു൦ മലകേളു൦ എലതാ൦ നശപ്രിപ്പപ്രികന്നു.  

കസ്നേഹെതപ്രിഹൻറയു൦  സതാമതാധതാനതപ്രിഹൻറയു൦  പതതീകേമതായ  ഭൂമപ്രികദവപ്രി  കമയുഹടെ

ഹനലപ്രിപലകേ കേണ്ടെപ്രിരപ്രികന്നു. നമ്മള ഭൂമപ്രിഹയ നപ്രിലനപ്രിര്ത്തുകേ. ഭൂമപ്രിഹയ നപ്രിലനപ്രിര്ത്തുകേ. ഭൂമപ്രിഹയ

കസ്നേഹെപ്രികകേ. ഭുമപ്രിഹയ ഒര ഒതാര്മമതാതമതാകപ്രി മതാറതാഹത നപ്രിലനപ്രിര്ത്തുന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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ഒരു യമൊതമൊ മമമൊഴഴ 

രമസോ ശശകൈസോനറ്റ് (അധര്യസോപലികൈ)

ഇനസ്സ്        അപതതീകപ്രിതമതായപ്രിടതാണസ്സ്  ആ യതാതയതാകേൽ  എഹന്റെ  കേണ്ണേപ്രില

ഹപടതസ്സ്  ,  വളഹര ലളപ്രിതമതായ ഒര ഒഴപ്രിഞകപതാകേൽ  അവര് വളഹര കുറച്ചു  അകഗങകള ഉള

ഒര പഴയ നതീല വണ്ടെപ്രിയപ്രിലതായപ്രിരന്നു അവരഹടെ സര്വ സസ്വത്തുമതായപ്രി  അവര് യതാതയതായതസ്സ് .

രണ്ടു പപ്രിഞ്ചു കുഞങള , അയതാള , ഭതാരര  അതകയ ഉള  അവരഹടെ കുടുകബക .

അയതാളസ്സ് എലതാ സതാധനങളുക ചുമന്നു കേതാറപ്രിൽ കേയറപ്രിയതസ്സ് .  അതഹകതാന്നുക ഉണ്ടെതായപ്രിരനപ്രില ,

മുഷപ്രിഞ്ഞ കുഹറ പുതപ്പുക കേമ്പപ്രിളപ്രിയുക  , പഴയ ബതാഗുകേള  അകതയുള .

അവഹര യതാതയതാകതാൻ ആരക ഉണ്ടെതായപ്രിരനപ്രില അങഹന അവര് യതാതയതായപ്രി .

എഹന്റെ ജനതാലയൽ എന്നുക മുറഹതറതാഹത വപ്രിരന്നു വരന  കേതാട്ടുപകപ്രി കേകളതാടെസ്സ്

എനപ്രികള്ള അകത സനൗഹൃദക തഹനയതാണസ്സ് എനപ്രികപ്രിവകരതാടുക  ഞങള തതാമസപ്രികന ബപ്രിൽ

ഡപ്രി ങപ്രിഹന്റെ  കനകര എതപ്രിര്വശത്തുള്ള ഹകേടപ്രിടെതപ്രിൽ   ഉള്ള പല ഫതാറ്റുകേളപ്രിൽ  ഞങളകസ്സ്

അഭപ്രിമുഖമതായ  ഫതാറപ്രിലതായപ്രിരന്നു  ഇവര്  .  എഹന്റെ  അടുകളയപ്രിഹല ജനതാല തുറനതാൽ ഞതാൻ

കേതാണുനതു ഇവരഹടെ ഫതാറസ്സ് ആണസ്സ് .

ഭര്തതാവക   മകേനുക ഞതാനുക  അടെങ്ങുന  ഞങളുഹടെ  ഹചെറപ്രിയ കുടുകബക  ഈ

വതീടപ്രിൽ തതാമസമതാകപ്രിയപ്രിടസ്സ്   ഏകേകദശക രണ്ടുവര്ഷക കേഴപ്രിഞ . പവതാസജതീവപ്രിതതപ്രിഹല  ഈ

കേതാലയളവപ്രിൽ   പല  പല  അപ്പതാര്ടസ്സ്  ഹമന്റെസ്സ്  കേളപ്രിൽ  മതാറപ്രി  മതാറപ്രി  തതാമസപ്രിഹച്ചെങപ്രിലക   ഈ

പതാര്പ്പപ്രിടെകതതാടെതാണസ്സ്  എനപ്രികകഹറ മമത കതതാനപ്രിയതസ്സ് .

കേതാരണക മഹറതാന്നുമല ,  ഈ തുറനകലതാകേതസ്സ്  കേണ്ണുകേളുക  തുറന്നു ഞതാൻ കേണ്ടെ

ജതീവപ്രിതഹതകതാള  അടെച്ചെപ്രിട  ഈ വതീടപ്രിഹല അൽപ്പക തുറന  ജനതാലയുഹടെ വപ്രിടെവപ്രിലൂഹടെ  കേണ്ടെ

തുറനകലതാകേക   അതതാഹണഹന   ആകേര്ഷപ്രികനതസ്സ്  .  ജതീവപ്രിതക   ഞതാൻ  അതപ്രിലൂഹടെ

കനതാകപ്രികതാണുന്നു .

പുറകതകസ്സ് തുറകന ജനതാലകേള , അതപ്രിനപ്പുറഹത കേതാഴ്ചകേള , പല നപ്രിറകതാരക

ഭതാഷതാകതാരമതായ  മനുഷരര്ഹകതാപ്പക  എഹന്റെ ചെങതാതപ്രിമതാരതായ കേപ്രിളപ്രികേളുക .

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 
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അവര്കസ്സ് ഞതാൻ മുടെങതാഹത ഹകേതാടുകന ധതാനരമണപ്രികേള  ഒരൽപ്പക തതാമസപ്രിച്ചെതാൽ  എഹന

തപ്രിരഞള്ള അവയുഹടെ പരകക പതാച്ചെപ്രിൽ ,  അവയുഹടെ  ശബ്ദങളപ്രിഹലയുക ചെപ്രിറകേടെപ്രി കേളപ്രിഹലയുക

ഉൽകേണ്ഠ എനപ്രിക മനസപ്രിലതാകുക . എലതാക കൂടെപ്രി എഹന്റെ പവതാസ ജതീവപ്രിതഹത ഉകന്മഷ ഭരപ്രിതക

ആകകമ്പതാഴതാണസ്സ്   ഒര  ദപ്രിവസക  ഹപതാടുനഹന   രണ്ടു  പുതപ്രിയ  ആളകതാര്  എഹന്റെ

ശ്രദ്ധയപ്രിൽഹപ്പടുനതസ്സ്.  പതപ്രിവകപതാഹല  അന്നുക  ഞതാൻ  എഹന്റെ   കൂട്ടുകേതാരതായ  കേപ്രിളപ്രികേളകസ്സ്

ഭകണക  നലപ്രി  അവ  അതസ്സ്  ഹകേതാതപ്രി  ഹപ്പറു  കനതുക  കനതാകപ്രി  ജനതാലകരകേപ്രിൽ

നപ്രിൽകകമ്പതാള   എതപ്രിര്വശഹത  ഫതാറപ്രിഹല  ജനതാലയപ്രിൽ  നപ്രിന്നുക  രണ്ടു  കുഞ്ഞപ്രികകകേള

എഹന മതാടെപ്രി വപ്രിളപ്രികന്നു ,ആ കകേകേളകസ്സ് പപ്രിനപ്രിൽ  മുതപ്രിര്ന ആരഹടെകയതാ നപ്രിഴലതാടക കേണ്ടെ

ഞതാൻ കവഗക  ജനതാല അടെച്ചു  . കേതാരണക  ഈ മണൽ പ്പരപ്പപ്രിഹല  കകേതാണ് ക്രതീറസ്സ് വനതപ്രിൽ

സതീ  സസ്വതാതനരക അനരമതാഹനന സതരക ഞതാൻ ഓര്മ്മപ്രിച്ചു  .  സസ്വതസ്വഹത   ഹനഞപ്രിനുള്ളപ്രിൽ

അടെകപ്രി   മൃതത്യുവപ്രിഹന്റെ  നപ്രിറതപ്രിൽ  ഹപതാതപ്രിഞ   പുഞപ്രിരപ്രികതാൻ  മറനവര്  .   അനന

വപ്രിഹെതായസപ്രിൽ    പതാറപ്രിപ്പറന്നു  ജതീവപ്രിതക   നുകേരതാൻ  അനുഗ്രഹെപ്രികഹപ്പട  അൽപ്പതായുസ്സുക

ളതായ പകപ്രികേളുഹടെ  സസ്വതാതനരക കപതാലമപ്രിലതാത  മനുഷര ജന്മങള .

പപ്രിനതീടെകങതാടസ്സ്  എലതാ ദപ്രിവസവക ഞതാൻ ജനതാലകരപ്രികേപ്രിഹലതപ്രി പകപ്രികേളകസ്സ്

ആഹെതാരക  ഹകേതാടുകന  സമയക   എഹന്റെ  കുഞ  കൂട്ടുകേതാരതാൻ  എഹനകനതാകപ്രി   ചെപ്രിരപ്രിച്ചു

കകേയപ്രിളകപ്രി  അഭപ്രിവതാദരക ഹചെയക .  പകക ഒരപ്രികൽഹപ്പതാലക  എനപ്രികവഹര  പതരഭപ്രിവതാദരക

ഹചെയതാനതായപ്രിടപ്രില   .  കേതാരണക   അവരഹടെ  പപ്രിനപ്രിഹല  ആ   വലപ്രിയ  നപ്രിഴലതാടഹത  ഞതാൻ

ഭയനപ്രിരന്നു  .   എഹന വലയക ഹചെയ പതാരതനരതപ്രിഹന്റെ മുളമുന  എഹന്റെ നതാല ചുറപ്രിനുക

എഹന വലയക ഹചെയപ്രിരപ്രികന്നു .

ദപ്രിവസങളുക   മതാസങളുക  പപ്രിനപ്രിടെകവ  അവര്  ജനതാലകേള   ഒരപ്രികലക

അടെകതാഹതയതായപ്രി  .  എഹന്റെ  തപ്രിരകകേളകപ്രിടെയപ്രിൽ  അപൂര്വമതാകയ   എനപ്രികവഹര

ശ്രദ്ധപ്രികനുമതായുള  .  അങഹന   കുകറ  നതാളുകേള  കേഴപ്രിഞ്ഞകപ്പതാള   ഒര  ഹവള്ളപ്രിയതാഴ്ച

പഭതാതതപ്രിലതാണസ്സ്  ഹചെറു  ചൂകടെതാഹടെ   ചെതായ  കമതാതപ്രികടെപ്രിച്ചുഹകേതാണ്ടെസ്സ്  ഞതാൻ  ജനതാലകരപ്രികേപ്രിൽ

നപ്രിൽകകമ്പതാള   അവരഹടെ  വതീടെപ്രിഹന്റെ  കഗറസ്സ്  തുറന്നു  എഹന്റെ  കുഞചെങതാതപ്രിമതാര്

പുറകതകപ്രിറങപ്രി   ,  അവരഹടെ  പുറകകേ മതാതതാപപ്രിതതാകളുക  .  അഹതതാര സപ്രിറപ്രിയൻ കുടുകബക

ലലിറലില് കകൈററ്റ് സറ്റ്  @ ഗവ.ഗഗള്സറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മലിതൃമ്മല 



മമമൊഴഴ 31

ആയപ്രിരന്നു .നല ചെനമുള്ള അച്ഛനുക അമ്മയുക . ആദരമതായതാണസ്സ്  ആ കുടുകബക ഒനപ്രിച്ചു എനപ്രിക

ദൃഷ്ടപ്രി  കഗതാചെതാരമതാവനതസ്സ്  .  അവധപ്രി  ദപ്രിനങള  ആകഘതാഷപ്രികവനതായപ്രി  അവര്  എകങതാകടതാ

യതാതയവനതുക കനതാകപ്രി ഞതാൻ നപ്രിന്നു .

ഇകപ്പതാള  ദപ്രിവസങഹളതാന്നുക  മുമ്പഹതകപ്പതാഹല  എനപ്രിക  ആവര്തന

വപ്രിരസങള ആകുനപ്രില  എന്നുക ഓകരതാ  പുതുകതാഴ്ചകേള  ,  സകഭവങള  .  കജതാലപ്രി  കേഴപ്രിഞ

മടെങപ്രിഹയത്തുന ഭര്തതാവപ്രികനതാടെസ്സ് പറയതാൻ എന്നുക ഓകരതാ സകഭവങളുണ്ടെതായപ്രിരന്നു .

പച്ചെപുതച്ചു നപ്രിൽകന എഹന്റെ നതാടുകപതാഹലയല ഈ മണലതാരണരക  .  ഋതുകള

അതപ്രിഹന്റെ പരമകേതാഷ്ടയപ്രിൽ തതാണവമതാടുന്നു .  മജയുക മതാകസവക ഉരകന , രക്തക തപ്രിളപ്പപ്രിച്ചു

ആവപ്രിയതാകന കേടുത  കവനൽകതാലക എതപ്രി . എഹന്റെ പകപ്രികേഹളലതാക നതാകടെതാഴപ്രിഞ അനര

ദപ്രികപ്രികലക പതാണരകതാര്തക പലതായനക ഹചെയ്തു . ഞതാനുക എഹന്റെ ജനതാല തുറകഹതയതായപ്രി .

അതകക അസഹെനതീയമതായപ്രിരന്നു പുറഹത കേതാലതാവസ . കവനൽകതാലങളപ്രിൽ

ഞതാൻ പൂര്വതാധപ്രികേക  ഭകഗപ്രിയതായപ്രി  എഹന്റെ കയതാഗയുക നൃതതാ ഭരതാസവക  ഉഷതാറതാകപ്രി  സമയക

ഹകേതാന്നു  .  അസഹെരമതായ ചൂടെപ്രിൽ പുറതപ്രിറങ്ങുന കേതാരരക ആകലതാചെപ്രികതാകന വയതാ  .  അങഹന

അഞ്ചുമതാസഹത ഹകേതാടുക  കവനലപ്രിനു അവധപ്രിപറഞ്ഞ ശതാന സുന്ദരമതായ ഒര പഭതാതതപ്രിൽ

ഞതാൻ ചെതായ ഉണ്ടെതാകതാനുള്ള വടക കൂട്ടുകേയതായപ്രിരന്നു  . അകപ്പതാള എഹന്റെ പപ്രിനപ്രിൽ ജനതാലകൽ

ടെപ്പസ്സ് ടെപ്പസ്സ് ടെപ്പസ്സ്  എന്നു ഒര ശബ്ദക , തുടെര്ന്നു  കേപ്രിളപ്രികേളുഹടെ  ശബ്ദവക . ഞതാൻ തപ്രിരപ്രിഞ കനതാകപ്രി .

എനപ്രിക  സകനതാഷമതായപ്രി  . മകകള ..............., ഞതാൻ അറപ്രിയതാഹത വപ്രിളപ്രിച്ചുകപതായപ്രി   എലതാരക

എതപ്രികയതാ ? കദശതാടെനതപ്രിനുകപതായ എഹന്റെ കൂട്ടുകേതാര് എലതാവരക മടെങപ്രിഹയതപ്രിയപ്രിരപ്രികന്നു .

വര്ദ്ധപ്രിച്ചെ സകനതാഷകതതാഹടെ  ആവറകേളകതായപ്രി  ഞതാൻ കേരതപ്രിവച്ചെപ്രിരപ്രികന ധതാനരക  നപ്രിറച്ചെ

പതാതക  എടുത്തു   ജനതാലതുറനസ്സ്   ആഹെതാരക  നൽകേപ്രി  അവഹയ  സസ്വതീകേരപ്രിച്ചു  .  അവയപ്രിൽ

ഒരകേതാലപ്രിലതാത   കേതാട്ടുപതാവപ്രിഹന  കേതാണതാ  ഞ്ഞതസ്സ്   എഹന്റെ   ഹൃദയതപ്രിൽ  ഒര  മുള്ളുതറച്ചെ

കവദനയതാകപ്രി .

ഹപടന്നു എഹന്റെ കേണ്ണുകേള അപ്പുറഹത ജനതാലയപ്രികലകസ്സ് പതാഞ  ,  എഹനയുക

കേതാത്തു ആ രണ്ടു കുരന്നുകേള അവപ്രിഹടെ ഉണ്ടെതായപ്രിരന്നു  .  ദപ്രിവസങളസ്സ് പലതു കേഴപ്രിഞ വതീണ്ടുക

ഋതുമതാറക ഉണ്ടെതായപ്രി  .  കേഴപ്രിഞ്ഞ ഒരതാഴ്ച ആയപ്രി അവര് ജനതാല അടെകമതായപ്രിരനപ്രില  .  അതപ്രിഹന്റെ

കേതാരണക എനപ്രികപ്രികപ്പതാളതാണസ്സ് മനസപ്രിലതായതസ്സ്  .
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പതപ്രിവകപതാഹല ഞതാൻ എഹന്റെ ജനതാലകരപ്രികേപ്രിൽ നപ്രിൽകകമ്പതാള ആ ഹചെറുപ്പകതാരൻ ഒതപ്രിരപ്രി

ബതാഗുകേള അയതാളുഹടെ കേതാറപ്രികലകസ്സ് കേയറ്റുന്നു  ,  കൂഹടെ കുഞങളുക ഭതാരരയുക ഉണ്ടെസ്സ്  .  ആ ഒര

കേതാറപ്രിൽ കേയറതാവന സതാധനങള മതാതകമ അവര് ഹകേതാണ്ടുകപതായുള  .  എലതാ ലകഗ്ഗജ്ജുകേളുക

വണ്ടെപ്രിയപ്രിലതാകപ്രി   യതാതയതാകുക  മുകന അവര് നതാലകപരക ഒരനപ്രിമപ്രിഷക   നപ്രിര്നപ്രികമഷരതായപ്രി

എഹന്റെ ജനലകകലകസ്സ് എഹന കനതാകപ്രി നപ്രിന്നു  .  പപ്രിഹന സതാവകേതാശക വതാഹെനതപ്രിൽ കേയറപ്രി

യതാതയതായപ്രി . അകപ്പതാള മതാതമതാണസ്സ്  ആ കവദനപ്രിപ്പപ്രികന സതരക ഞതാനറപ്രിഞ്ഞതസ്സ് . ഒരപ്രികലക

സകസതാരപ്രികകേകയതാ  മകറതാ ഹചെയപ്രിടപ്രിഹലങപ്രിലക ആ കുടുകബവക ഞതാനുക തമ്മപ്രിൽ ഒര കനര്ത

നൂലപ്രിൽ കകേതാര്ത ബന്ധക  ഉണ്ടെതായപ്രിരന്നു എനതസ്സ് .

സതാവകേതാശക   നതീങ്ങുന  കേതാര്  കനതാകപ്രി   നപ്രിൽഹക   എനപ്രിക  കേണ്ണേതീ

ഹരതാതുകനതായപ്രില . കതങകലതാഹടെ ഞതാൻ കകേവതീശപ്രി അവര്കസ്സ് യതാതതാഹമതാഴപ്രി കനര്ന്നു . എഹന്റെ

ജനതാലയുഹടെ തതാഹഴ പൂത്തുലഞ നപ്രിന കബതാഗണ്വപ്രിലകേള പൂകള നപ്രിറഞ്ഞ  ചെപ്രിലകേള ഇളകപ്രി

അവഹര യതാതയതാകപ്രി  . അവയപ്രിലപ്രിരന ഹചെറുകേപ്രിളപ്രികേള അവര്ക യതാതതാ മകഗളങള പതാടെപ്രി .
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IMPORTANCE   OF   SELF   CONFIDENCE 

Gouri , +2SA

          In   our  life , these  are  so  many  adverse        situations  that  we

need  to  face. One  has  to  be  self   confident   enough  to  face   adverse

atmosphere. We  should  trust  over  selves  and  we  must  not  try  to

depress  those  who  loves  us. We  have  very  short  duration  to  lead  our

life,it  should  be in  a  happier  way. 'Self-confidence'  is  the  quality  one

can achieve  alone. We  must  regard  confidence  as  a  powerful  weapon

to  fight  against  our enemies. We  must  choose  a  better  path  in  the  life

for  the  successful  career. A  lot  of  problems  may  block  our  path  but  we

should  posses  enough  courage  to  face  them. Being  confident  is  the

thing  a  bit  difficult  to  us  but  once  it  is  achieved  will  last  for  a  long

time. We  experience  a  lot  of  problems  in  our  life   that  gives  us

confidence. We  have  a  lot  commitments  and  duties  in  our  life. We

should  be  confident  to  choose  our  career  and  a  good  job. The  lessons

we  have  learned  is  all  about  the  confidence  and  it's  growth  in  us. May

the  supreme  power  the  almighty  gives  strength  to  lead  our  journey. We

can  hope  that  no  obstacle  ever  stops  our  path. We  can make  our  life

in  these  beautiful planet  earth  an  enjoyable  one. These  is  one  life  for

all  and  we  can  make  it  pleasant. These  are  so  many  examples  in  front

of  us  which  makes  us  more  brilliant  and  boost  up  the  energy. So  may

the  confidence  helps  to  enjoy  our  life.
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TEACHER

SUPRIYA.S ,  +2  S  A

Everyday  you  come  before  us  with 

A  beautiful  smile.

You makes us happy,even  if

you have  pain  inside.

I t's  not  for  the  money,  you do

But  for  the  love  you have  inside.

You built  me  with  confidence and

Goodness  which  are  more  in  you.

What  we  will  be  tomorrow  is

Only  because  of you.

So  we  like  teacher's  

Very much  inside  our  heart's.
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NATURE

Supriya.s , +2.S.A

Nature   the  only  medicine  to

Get  relife  from  the   tension.

Our  mind  fills  with   happiness

When  we  enjoy  the  nature's  beauty.

The  world  will  be  a   tomb

Without  the  presence  of   nature.

When  we  see  the  rainbow,

Our  mind   slides  over  it.

If  we  see  the  waterfall

We  feel  fresh  inside  us.

God  is  so  creative,

So  he  created  the  nature.

Nothing  is  precious

In front  of  our   nature.

The  sights  and  sounds  of  the  nature's

Cannot  be  compared  to  anything.
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FRIENDSHIP 

  ABHIRAMI S ,  +1 SB

My eyes are blinking 

and  struck at the stars.

The stars are twinkling

like sporty in Mars

The earth is rounding 

But i, and she at waiting 

For those thing to happen

In door beauty cutie life

My words  are dancing

My heart too during 

As she is struggling has breath

To be with last

My dear washed her face

My tears washed her face 

My words preyed to god

as i need her bands

to live long in earth.
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FANTASTIC   FACTS

SHIBINA S.S , +2SA

1)   Most  dinosaurs  were  plant  eaters  not   meat  eaters.

2) Most  spiders   have  eight  eyes.  Some  have  no  eyes  and  other  
have  as many  as  12  eyes.

3) A  cat's  whisker  are  so  sensitive  that  they  can  detect  the   
slightest  directional   change  in  a breeze.

4) A  caterpillar  grows  to  about  27000  time  a  the  size  it  was  
when  it first  emerged   from  its egg. 

5) The  bird  eating  spiders of the  Amazon  rainforest  can  grow  as  big
as  a dinner  plate.
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FUN FACTS

SUPRIYA.S , +2 S.A

• The number 'four' is the only number that as the same number of  

alphabets or letters.

•  Did you know  kangaroos  cannot walk backwards.

• Did you know that rabbits and parrots can see what is behind them with

out turning their heads.

• Australia is the only continent in the world that has no volcanoes.

• The eight tower will be taller turning summer.

• 20% of earth oxygen is produced by the amazon rain forest.

• The average time it takes for plastic to decompose is 450 years and 

glass takes   4000 years.     

• Octopuses have three hearts ,isn't that a strange fact.

• The strawberry is the only fruit that bears its seeds outside,(about 200 

seeds).

• Apple is 25% of air, that is why it floats on water.

An ostrich's eye is bigger than its brain.
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        धरतत कत आआसस l

   अलफफ जज एस , +1  एस .  बत

        खखशत सत आई वषफष,

          धतरज सत आई वषफष l

       सबकफ मन कक खखशत,

        मनफकर आयफ हह वषफष l

        धतरज सत बफढ हखआ वषफष,

            सबकफ जतवन छतनललयफ वषफष l

         धरतत कत आआआसस हहह,

     मजरत पयफरत वरष l

    वषफष कत हफथकआ,

       सबकक रक लदयफ l

      धतरज सज आयफ वषफष,

             धतरज सज बफढ बनफ वषफष l

            धतरज सज धरतत कत आआसस आई,

            धतरज सज सबकफ जफन सज

       चलत गई वषफष l
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