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`ഡക്കിജക്കിറ്റൽ മചൊഗസക്കീൻ-2018-19
ഗവ. കഗൾസത് ഹയര് ചസകൻഡറക്കി സ്കൂൾ

ചനയചൊറ്റക്കിൻകര

കചൊഴ്ച 2018-19

ചക്കീഫത് എഡക്കിറ്റര്-ചഹഡത്മക്കിസ്ട്രസത്
സചൊഫത് എഡക്കിറ്റര്-സതക്കി എസത്.(വക്കിദദചൊരരംഗരം കണ്വക്കീനര്)

സ്റ്റുഡൻറത് എഡക്കിറ്റര്-കൃഷചൊഞ്ജന
എഡക്കികറ്റചൊറക്കിയൽ കബചൊര്ഡത് : Little kites trainers

(കമചൊളക്കി ഡക്കി.
ഷക്കീജ പക്കിൻസക്കി)

                                                    കപമലത(ഇരംഗക്കീഷത്)     
സുഷചൊ പുരുകഷചൊതമൻ(ഹക്കിനക്കി)

കല ഔട്ടത് & ഡക്കിസസനക്കിരംഗത് : ഐശശ്വരദ എസത്.കശഖര്
ദര്ശന എസത്.എസത്.

കദവനന സക്കി.വക്കി.
പചൊര്വ്വതക്കി ചക.എസത്.

ആദക്കിതദ ആര്.
അഭക്കിരചൊമക്കി ആര്.
ആരദ എസത്.എരം

അഭയ ബക്കി. എസത് 
& ലക്കിറ്റക്കിൽ സകറ്റത്സക്കിചല മറ്റു അരംഗങ്ങൾ

. 
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ഉള്കകാഴകള്ഉള്കകാഴകള്
•• സകനശരംസകനശരം

•• ആശരംസആശരംസ

•• എഡക്കികറ്റചൊറക്കിയൽഎഡക്കികറ്റചൊറക്കിയൽ

•• വക്കിദദചൊലയചരക്കിതരംവക്കിദദചൊലയചരക്കിതരം

•• സ്കൂൾ പവ൪തനങ്ങൾസ്കൂൾ പവ൪തനങ്ങൾ

••                   വക്കിദദചൊരരംഗരംവക്കിദദചൊരരംഗരം

••                   ജൂനക്കിയര് ചറഡത്കകചൊസത്ജൂനക്കിയര് ചറഡത്കകചൊസത്

••                   മലയചൊളതക്കിളകരംമലയചൊളതക്കിളകരം

••                   ലക്കിറ്റക്കിൽ സകറ്റത്സത്ലക്കിറ്റക്കിൽ സകറ്റത്സത്

••                   സഗഡക്കിരംഗത്സഗഡക്കിരംഗത്

•• ക്ലബത് പവ൪തനങ്ങൾക്ലബത് പവ൪തനങ്ങൾ

••                   സയൻസത് ക്ലബത്സയൻസത് ക്ലബത്

••                   ഗണക്കിത ക്ലബത്ഗണക്കിത ക്ലബത്

••                   കസചൊഷദൽ സയൻസത് ക്ലബത്കസചൊഷദൽ സയൻസത് ക്ലബത്

••                   ഹക്കിനക്കി ക്ലബത്ഹക്കിനക്കി ക്ലബത്

•• കകലചൊത്സവരംകകലചൊത്സവരം

•• ഹരക്കികതചൊത്സവരംഹരക്കികതചൊത്സവരം

•• വക്കിജചൊനമചൊണത് ശകക്കിവക്കിജചൊനമചൊണത് ശകക്കി

•• മറകചൊനചൊവചൊത യചൊത   മറകചൊനചൊവചൊത യചൊത   --യചൊതചൊവക്കിവരണരം              യചൊതചൊവക്കിവരണരം              

•• കടങ്കഥകൾകടങ്കഥകൾ
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•• ആആ""ചചൊരരംചചൊരരം"         - "         - കവക്കിതകവക്കിത

•• സക്കീജന്മരം പുണദജന്മരം  സക്കീജന്മരം പുണദജന്മരം  - - കഥകഥ

•• രസതനരം            രസതനരം            - - കവക്കിതകവക്കിത

•• തുള്ളൽ               തുള്ളൽ               - - കവക്കിതകവക്കിത

•• പകൃതക്കി                പകൃതക്കി                - - യചൊതചൊവക്കിവരണരംയചൊതചൊവക്കിവരണരം

•• കശ്വക്കിസത് കശ്വക്കിസത് 

•• പകൃതക്കി നലക്കിയ പചൊഠരം   പകൃതക്കി നലക്കിയ പചൊഠരം   - - കഥകഥ

•• ഞചൊനക്കീ ഭൂമക്കിക്കു ഭചൊരരം   ഞചൊനക്കീ ഭൂമക്കിക്കു ഭചൊരരം   - - കവക്കിതകവക്കിത

•• ഞചൊറ്റുകവലചചചൊല്ലുകൾ  ഞചൊറ്റുകവലചചചൊല്ലുകൾ  - - നചൊട്ടറക്കിവത്നചൊട്ടറക്കിവത്

•• ചനലത് ചനലത് - - പല ഭചൊഷകളക്കിൽപല ഭചൊഷകളക്കിൽ

•• അമ്മചയന്ന കകരളരം  അമ്മചയന്ന കകരളരം  - - കവക്കിതകവക്കിത

•• പകൃതക്കിവ൪ണ്ണനപകൃതക്കിവ൪ണ്ണന

•• വക്കീട്ടമ്മയുചട ഉപകദശരം  വക്കീട്ടമ്മയുചട ഉപകദശരം  - - കഥകഥ

•• കക്കിട്ടുവക്കിചന്റെ കക്കിസ്തുമസത് സമ്മചൊനരം കക്കിട്ടുവക്കിചന്റെ കക്കിസ്തുമസത് സമ്മചൊനരം - - കഥകഥ

•• പളയരം                  പളയരം                  - - കവക്കിതകവക്കിത

•• പതക്കിഭ                   പതക്കിഭ                   - - കവക്കിതകവക്കിത

•• Why do we need more schools in government sector?-ArticleWhy do we need more schools in government sector?-Article
•• Peace comes to you -poemPeace comes to you -poem
•• English riddles .English riddles .
••          सचचररततत         सचचररततत --  
••    कहतनन समतट कहतनन समतट--  पपमचनद पपमचनद
•• വരകൾ വര്ണ്ണങ്ങൾ           വരകൾ വര്ണ്ണങ്ങൾ           --ചക്കിതരചനചക്കിതരചന

•• ആൽബരംആൽബരം
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സനന്ദേശശസനന്ദേശശ
     വറിദദയ്യാലയങ്ങള് ഹഹമടെക്കയ്യാക്കക്കുന്നതറിമന വറിദദയ്യാലയങ്ങള് ഹഹമടെക്കയ്യാക്കക്കുന്നതറിമന 
ഭയ്യാഗമെയ്യായയ്യാണന്റ് നെമക്കുമടെ ഭയ്യാഗമെയ്യായയ്യാണന്റ് നെമക്കുമടെ വറിദദയ്യാലയതറിലക്കുലവറിദദയ്യാലയതറിലക്കുല ഒരക്കു ഡറിജറിറല്  ഒരക്കു ഡറിജറിറല് 
മെയ്യാഗസസീന് മെയ്യാഗസസീന് പ്രസറിദസീകരറിക്കക്കുന്നതന്റ്പ്രസറിദസീകരറിക്കക്കുന്നതന്റ് . . വറിദദയ്യാര്തറികളക്കുമടെവറിദദയ്യാര്തറികളക്കുമടെ  
സര്ഗസസൃഷറികള് മവളറിചല വറിതറക്കുന്ന ഈ സര്ഗസസൃഷറികള് മവളറിചല വറിതറക്കുന്ന ഈ ''കയ്യാഴന്റ്ചകയ്യാഴന്റ്ച' ' 
കണക്കുമതളറിയറിക്കക്കുന്നതയ്യാകമടകണക്കുമതളറിയറിക്കക്കുന്നതയ്യാകമട . . ഇതറിനെന്റ് പറിന്നറില് ഇതറിനെന്റ് പറിന്നറില് 
പ്രവര്തറിച പ്രവര്തറിച   Little Kites  Little Kites അലഗങ്ങള്ക്കക്കുല അലഗങ്ങള്ക്കക്കുല 
അധദയ്യാപകര്ക്കക്കുല എമന ആശലസകള്അധദയ്യാപകര്ക്കക്കുല എമന ആശലസകള്

ഹഹെഡഡ്മിസ്ട്രസസഹഹെഡഡ്മിസ്ട്രസസ

                                

ശശ്രീമതഡ്മി  പഡ്മിശശ്രീമതഡ്മി  പഡ്മി ..ടഡ്മിടഡ്മി . . ശശഡ്മികലശശഡ്മികല
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സനന്ദേശശസനന്ദേശശ
മനെയയ്യാററിന്കര ഗവമനെയയ്യാററിന്കര ഗവ..ഗഗള്സന്റ് ഹയര് ഗഗള്സന്റ് ഹയര് മസക്കന്ഡററിമസക്കന്ഡററി  

സസ്കൂളറിമല ലറിററില് ഹകറന്റ്സറിമന ആഭറിമെക്കുഖദതറില് ഒരക്കു സസ്കൂളറിമല ലറിററില് ഹകറന്റ്സറിമന ആഭറിമെക്കുഖദതറില് ഒരക്കു 
ഡറിജറിറല് മെയ്യാഗസസീന് തയയ്യാറയ്യാക്കക്കുന്നക്കുമവന്നററിഞ്ഞതറില് ഡറിജറിറല് മെയ്യാഗസസീന് തയയ്യാറയ്യാക്കക്കുന്നക്കുമവന്നററിഞ്ഞതറില് 
സഗനയ്യാഷമെക്കുണന്റ് സഗനയ്യാഷമെക്കുണന്റ് . . കക്കുടറികളക്കുമടെ സര്ഗഗശഷ റികള് കക്കുടറികളക്കുമടെ സര്ഗഗശഷ റികള് 
ഉള്മപ്പെടെക്കുതറിമകയ്യാണന്റ് പ്രസറിദസീകരറിക്കക്കുന്ന ഈ മെയ്യാഗസസീനെന്റ് ഉള്മപ്പെടെക്കുതറിമകയ്യാണന്റ് പ്രസറിദസീകരറിക്കക്കുന്ന ഈ മെയ്യാഗസസീനെന്റ് 
എമന എലയ്യാവറിധ ആശലസകളക്കുല എമന എലയ്യാവറിധ ആശലസകളക്കുല . . 

പഡ്മിന്സഡ്മിപപ്പാളപഡ്മിന്സഡ്മിപപ്പാള

..

  അനഡ്മില്കുമപ്പാര് പഡ്മിഅനഡ്മില്കുമപ്പാര് പഡ്മി
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ആശശസആശശസ
മനെയയ്യാററിന്കര ഗവണ്മമെന്റന്റ് ഗഗള്സന്റ് ഹയര് മനെയയ്യാററിന്കര ഗവണ്മമെന്റന്റ് ഗഗള്സന്റ് ഹയര് 

മസക്കന്ഡററി സസ്കൂളറിമല വറിദദയ്യാര്തറികളക്കുമടെയക്കുല മസക്കന്ഡററി സസ്കൂളറിമല വറിദദയ്യാര്തറികളക്കുമടെയക്കുല 
അധദയ്യാപകരക്കുഗടെയക്കുല സസൃഷറികള് അധദയ്യാപകരക്കുഗടെയക്കുല സസൃഷറികള് 
ഉള്മപ്പെടെക്കുതറിമക്കയ്യാണന്റ് ലറിററില് ഹകറന്റ്സറിമന ഉള്മപ്പെടെക്കുതറിമക്കയ്യാണന്റ് ലറിററില് ഹകറന്റ്സറിമന 
ഗനെതസൃതത്വതറില് തയയ്യാറയ്യാക്കക്കുന്ന ഗനെതസൃതത്വതറില് തയയ്യാറയ്യാക്കക്കുന്ന ""കയ്യാഴന്റ്ചകയ്യാഴന്റ്ച" " എന്ന എന്ന 
ഡറിജറിറല് മെയ്യാഗസസീനെന്റ് എമന എലയ്യാവറിധ ഡറിജറിറല് മെയ്യാഗസസീനെന്റ് എമന എലയ്യാവറിധ 
ആശലസകളക്കുലആശലസകളക്കുല ..

- - പപപപ..ടപടപ..എഎ. . പ്രസപഡനനപ്രസപഡനന

ശശ്രീ അനപല്കുമമാരശശ്രീ അനപല്കുമമാര
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എഡപനറമാറപയല്എഡപനറമാറപയല്
കയ്യാലല വരചറിട കയ്യാല്പ്പെനെറികഭയ്യാവങ്ങള് ഇളല മെനെസക്കുകളറിമല കയ്യാലല വരചറിട കയ്യാല്പ്പെനെറികഭയ്യാവങ്ങള് ഇളല മെനെസക്കുകളറിമല 

സര്ഗഗചതനെയന്റ് പ്രഗചയ്യാദനെമെയ്യാകക്കുഗമയ്യാള് കഥയക്കുല കവറിതയക്കുല സര്ഗഗചതനെയന്റ് പ്രഗചയ്യാദനെമെയ്യാകക്കുഗമയ്യാള് കഥയക്കുല കവറിതയക്കുല 
വരകളക്കുല വര്ണങ്ങളക്കുമെയ്യായറി അവ പക്കുനെവരകളക്കുല വര്ണങ്ങളക്കുമെയ്യായറി അവ പക്കുനെ::സസൃഷറിക്കമപ്പെടെക്കുന്നക്കു സസൃഷറിക്കമപ്പെടെക്കുന്നക്കു . . എലയ്യാഎലയ്യാ
വറിഗവചനെങ്ങമളയക്കുല മെററികടെന്നന്റ് മെനെക്കുഷദമനെ വറിഗവചനെങ്ങമളയക്കുല മെററികടെന്നന്റ് മെനെക്കുഷദമനെ 
മെനെക്കുഷത്വതത്വമെക്കുള്ളവനെയ്യാക്കറി മെയ്യാറയ്യാന് കലയക്കുല സയ്യാഹറിതദവക്കുല മെനെക്കുഷത്വതത്വമെക്കുള്ളവനെയ്യാക്കറി മെയ്യാറയ്യാന് കലയക്കുല സയ്യാഹറിതദവക്കുല 
എക്കയ്യാലവക്കുല പ്രഗചയ്യാദനെമെയ്യായറിടക്കുണന്റ് എക്കയ്യാലവക്കുല പ്രഗചയ്യാദനെമെയ്യായറിടക്കുണന്റ് . . കകൗമെയ്യാരഭയ്യാവനെകള് ചറിറകക്കു കകൗമെയ്യാരഭയ്യാവനെകള് ചറിറകക്കു 
വറിടെര്തറിയയ്യാടെക്കുന്ന വറിടെര്തറിയയ്യാടെക്കുന്ന ''കയ്യാഴന്റ്ചകയ്യാഴന്റ്ച' ' കളറിഗലക്കന്റ് സഹസൃദയകളറിഗലക്കന്റ് സഹസൃദയമരമര സയ്യാദരല  സയ്യാദരല 
ക്ഷണറിചക്കുമകയ്യാണന്റ് സമെര്പ്പെറിക്കക്കുന്നക്കു ക്ഷണറിചക്കുമകയ്യാണന്റ് സമെര്പ്പെറിക്കക്കുന്നക്കു ..

''കകാഴകകാഴ''
'Vision''Vision'

((വഡ്മിദദപ്പാരരംഗരം കണ്വശ്രീനര്വഡ്മിദദപ്പാരരംഗരം കണ്വശ്രീനര്))

ശശ്രീമതഡ്മി സതഡ്മി എസസശശ്രീമതഡ്മി സതഡ്മി എസസ . . 

9  



Digital magazine                                                                                                                         കകാഴ

വപദദമാലയചരപതശവപദദമാലയചരപതശ
വളമര പ്രശസ്തമെയ്യായ ഗസവനെപയ്യാരമരദമെക്കുള്ള പശയ്യാതലമെയ്യാണന്റ്വളമര പ്രശസ്തമെയ്യായ ഗസവനെപയ്യാരമരദമെക്കുള്ള പശയ്യാതലമെയ്യാണന്റ്

ഈ വറിദദയ്യാലയതറിനെക്കുള്ളതന്റ്ഈ വറിദദയ്യാലയതറിനെക്കുള്ളതന്റ് . . മനെയയ്യാററിമന തസീരതയ്യാണന്റ് ഗഗൾസന്റ് മനെയയ്യാററിമന തസീരതയ്യാണന്റ് ഗഗൾസന്റ് 
ഹയ൪മസക്ക൯ഡററി സസ്കൂൾ സറിതറി മചയക്കുന്നതന്റ് ഹയ൪മസക്ക൯ഡററി സസ്കൂൾ സറിതറി മചയക്കുന്നതന്റ് . . 
സത്വഗദശയ്യാഭറിമെയ്യാനെറി രയ്യാമെകസൃഷ്ണപറിള്ളയക്കുമടെ ജനല മകയ്യാണന്റ് ധനെദമെയ്യായ സത്വഗദശയ്യാഭറിമെയ്യാനെറി രയ്യാമെകസൃഷ്ണപറിള്ളയക്കുമടെ ജനല മകയ്യാണന്റ് ധനെദമെയ്യായ 
മനെയയ്യാററി൯കരയറിൽമനെയയ്യാററി൯കരയറിൽ  1961 1961 ലയ്യാണന്റ് ഈ സസ്കൂൾ ആരലഭറിചതന്റ്ലയ്യാണന്റ് ഈ സസ്കൂൾ ആരലഭറിചതന്റ് . . അന്നന്റ്അന്നന്റ്
ഈ സസ്കൂളറിമന ഗപരന്റ് ഈ സസ്കൂളറിമന ഗപരന്റ് ഇലഗസീഷന്റ്ഇലഗസീഷന്റ് ഹഹസസ്കൂൾ ഗഫയ്യാ൪ ഗബയ്യായന്റ്സന്റ്  ഹഹസസ്കൂൾ ഗഫയ്യാ൪ ഗബയ്യായന്റ്സന്റ് 
എന്നയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഎന്നയ്യായറിരക്കുന്നക്കു. 61 . 61 ൽ ൽ 4500 4500 വറിദദയ്യാ൪തസീവറിദദയ്യാ൪തറിനെറികള് വറിദദയ്യാ൪തസീവറിദദയ്യാ൪തറിനെറികള് 
ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു. . സസ്കൂളറിമന നെല നെടെതറിപ്പെറിനെയ്യായറി മെസ്കൂന്നയ്യാററിൽ സസ്കൂളറിമന നെല നെടെതറിപ്പെറിനെയ്യായറി മെസ്കൂന്നയ്യാററിൽ 
നെറിന്നന്റ് ഗഡയ്യാനെറിന്നന്റ് ഗഡയ്യാ.   .   ഗതയ്യാമെസറിമനെ പ്രഥമെയ്യാധദയ്യാപകനെയ്യായറി ഗതയ്യാമെസറിമനെ പ്രഥമെയ്യാധദയ്യാപകനെയ്യായറി 
മകയ്യാണക്കുവന്നക്കുമകയ്യാണക്കുവന്നക്കു. . അഗദ്ദേഹതറിമന ഗസവനെല പ്രശലസനെസീയമെയ്യാണന്റ്അഗദ്ദേഹതറിമന ഗസവനെല പ്രശലസനെസീയമെയ്യാണന്റ് . . 
അന്നമത വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ മെനറിയക്കുല മെക്കുഖദമെനറിയക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്ന ശസീഅന്നമത വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ മെനറിയക്കുല മെക്കുഖദമെനറിയക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്ന ശസീ . . 
പടല തയ്യാണക്കുപറിളള്ല ഈ സയ്യാപനെല രണയ്യായറി ഗവ൪പറിരറിക്കയ്യാ൯ പടല തയ്യാണക്കുപറിളള്ല ഈ സയ്യാപനെല രണയ്യായറി ഗവ൪പറിരറിക്കയ്യാ൯ 
ഉതരവറിടക്കുഉതരവറിടക്കു . . അങ്ങമനെ ഗഗൾസന്റ് അങ്ങമനെ ഗഗൾസന്റ് ,,ഗബയ്യായന്റ്സന്റ് എന്നറിങ്ങമനെ രണക്കു ഗബയ്യായന്റ്സന്റ് എന്നറിങ്ങമനെ രണക്കു 
സസ്കൂളക്കുകളയ്യായറിസസ്കൂളക്കുകളയ്യായറി ..ഇഗപ്പെയ്യാൾ ഗഗൾസന്റ് സസ്കൂൾ നെറിലനെറിൽക്കക്കുന്ന സലല ഇഗപ്പെയ്യാൾ ഗഗൾസന്റ് സസ്കൂൾ നെറിലനെറിൽക്കക്കുന്ന സലല 
അന്നന്റ് തസീപ്പെയ്യാചയ്യാ൯ കയ്യാലയ്യാപ്പെക്കുരയറിടെല എന്നയ്യാണന്റ് അന്നന്റ് തസീപ്പെയ്യാചയ്യാ൯ കയ്യാലയ്യാപ്പെക്കുരയറിടെല എന്നയ്യാണന്റ് 
അററിയമപ്പെടറിരക്കുന്നതന്റ്അററിയമപ്പെടറിരക്കുന്നതന്റ് . 4 . 4 ഏക്ക൪ ഏക്ക൪ 35 35 മസനന്റ് പക്കുരയറിടെല മസനന്റ് പക്കുരയറിടെല 1962 1962 ൽ ൽ 
സസ്കൂളറിനെയ്യായറി വയ്യാങ്ങറിസസ്കൂളറിനെയ്യായറി വയ്യാങ്ങറി. . എല ലകറി അമയ്യാൾ ആയറിരക്കുന്നക്കു ആദദ എല ലകറി അമയ്യാൾ ആയറിരക്കുന്നക്കു ആദദ 
എചന്റ്എചന്റ്..എലഎല. . ആദദ വറിദദയ്യാ൪തറിനെറി ബറിആദദ വറിദദയ്യാ൪തറിനെറി ബറി . . അലബറിക അമഅലബറിക അമ. . 
ഹരറിതഭലഗറി നെറിറഞ്ഞ വറിശയ്യാലമെയ്യായ സസ്കൂൾ അനരസീക്ഷല ഹരറിതഭലഗറി നെറിറഞ്ഞ വറിശയ്യാലമെയ്യായ സസ്കൂൾ അനരസീക്ഷല 
പഠനെപ്രവ൪തനെങ്ങൾക്കന്റ് ഏമറ അനെക്കുഗയയ്യാജദമെയ്യാണന്റ്പഠനെപ്രവ൪തനെങ്ങൾക്കന്റ് ഏമറ അനെക്കുഗയയ്യാജദമെയ്യാണന്റ് . . മെറികച മെറികച 
ഹലബ്രററിയക്കുല ആധക്കുനെറിക കയ്യാലതറിനെന്റ്   അനെക്കുഗയയ്യാജദമെയ്യായഹലബ്രററിയക്കുല ആധക്കുനെറിക കയ്യാലതറിനെന്റ്   അനെക്കുഗയയ്യാജദമെയ്യായ  
മെൾടറി മെസീഡറിയ ലയ്യാബക്കുല ഇവറിമടെ സജ്ജമെയ്യാക്കറിയറിടക്കുണന്റ്മെൾടറി മെസീഡറിയ ലയ്യാബക്കുല ഇവറിമടെ സജ്ജമെയ്യാക്കറിയറിടക്കുണന്റ് . . 
എഡദസ്കൂസയ്യാറന്റ് ഉൾമപ്പെമടെയക്കുള്ള ആധക്കുനെറിക വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ എഡദസ്കൂസയ്യാറന്റ് ഉൾമപ്പെമടെയക്കുള്ള ആധക്കുനെറിക വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ 
സഗങ്കേതങ്ങളക്കുല ഇവറിമടെ ലഭദമെയ്യാണന്റ്സഗങ്കേതങ്ങളക്കുല ഇവറിമടെ ലഭദമെയ്യാണന്റ് . . പഠനെതറിൽ മെയ്യാത്രമെലപഠനെതറിൽ മെയ്യാത്രമെല, , 
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കലയ്യാകയ്യായറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല ഇവറിടെക്കുമത കക്കുടറികൾ മെറികവക്കു കലയ്യാകയ്യായറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല ഇവറിടെക്കുമത കക്കുടറികൾ മെറികവക്കു 
പക്കുല൪തക്കുന്നക്കുപക്കുല൪തക്കുന്നക്കു. 2003-2004 . 2003-2004 ൽ നെടെന്ന സലസയ്യാനെ കലയ്യാ ൽ നെടെന്ന സലസയ്യാനെ കലയ്യാ 
മെത്സരതറിൽ ഗസീതക്കു എസന്റ്മെത്സരതറിൽ ഗസീതക്കു എസന്റ് . . എസന്റ് കലയ്യാതറിലകമെയ്യായറിടക്കുണന്റ്എസന്റ് കലയ്യാതറിലകമെയ്യായറിടക്കുണന്റ് . . ഈ ഈ 
സസ്കൂളറിൽ പഠറിച അഗനെകല വറിദദയ്യാ൪തറിനെറികൾ ഉഗദദയ്യാഗരലഗതക്കുല സസ്കൂളറിൽ പഠറിച അഗനെകല വറിദദയ്യാ൪തറിനെറികൾ ഉഗദദയ്യാഗരലഗതക്കുല 
സയ്യാലസയ്യാരറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല കലയ്യാകയ്യായറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല സയ്യാലസയ്യാരറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല കലയ്യാകയ്യായറിക രലഗങ്ങളറിലക്കുല 
വദകറിമെക്കുദ്ര പതറിപ്പെറിചറിടക്കുണന്റ്വദകറിമെക്കുദ്ര പതറിപ്പെറിചറിടക്കുണന്റ് . 2010 . 2010 ൽ മനെയയ്യാറററി൯കര ൽ മനെയയ്യാറററി൯കര 
വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ ഉപജറിലയറിൽ വറിദദയ്യാഭദയ്യാസ ഉപജറിലയറിൽ  ICT ICT ഗമെയ്യാഡൽ സസ്കൂളക്കുകളയ്യായറി ഗമെയ്യാഡൽ സസ്കൂളക്കുകളയ്യായറി 
തറിരമഞ്ഞടെക്കുത മെസ്കൂന്നന്റ് സസ്കൂളക്കുകളറിൽ ഒന്നന്റ് ഗഗൾസന്റ് തറിരമഞ്ഞടെക്കുത മെസ്കൂന്നന്റ് സസ്കൂളക്കുകളറിൽ ഒന്നന്റ് ഗഗൾസന്റ് 
ഹയ൪മസക്ക൯ഡററി സസ്കൂളയ്യാണന്റ്ഹയ൪മസക്ക൯ഡററി സസ്കൂളയ്യാണന്റ് . . ഹകരളറി ഹകരളറി ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , വറിദദയ്യാരലഗല വറിദദയ്യാരലഗല 
കലയ്യാഗവദറികലയ്യാഗവദറി , , ആ൪ടെന്റ്സന്റ് ആ൪ടെന്റ്സന്റ് ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , ഗസയ്യാ൪ടെന്റ്സന്റ് ഗസയ്യാ൪ടെന്റ്സന്റ് ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , സയ൯സന്റ് സയ൯സന്റ് ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , 
ഗസയ്യാഷദൽ സയ൯സന്റ് ഗസയ്യാഷദൽ സയ൯സന്റ് ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , ഐഐ. . ടെറി ടെറി ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , ഗണറിത ഗണറിത ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , 
സലഗസീത സലഗസീത ക്ലബന്റ്ക്ലബന്റ്, , മറഡന്റ്ഗകയ്യാസന്റ്മറഡന്റ്ഗകയ്യാസന്റ്, , ഹഗഡന്റ് തക്കുടെങ്ങറി വറിവറിധ ഹഗഡന്റ് തക്കുടെങ്ങറി വറിവറിധ 
ക്ലബക്കുകൾക്ലബക്കുകൾ ഊ൪ജ്ജസത്വലമെയ്യായറിനെടെതറിവരക്കുന്നക്കു ഊ൪ജ്ജസത്വലമെയ്യായറിനെടെതറിവരക്കുന്നക്കു. . ശസീ അനെറില് ശസീ അനെറില് 
കക്കുമെയ്യാര് ഇഗപ്പെയ്യാഴമത പ്രറി൯സറിപ്പെലക്കുലകക്കുമെയ്യാര് ഇഗപ്പെയ്യാഴമത പ്രറി൯സറിപ്പെലക്കുല , , ശസീമെതറി ശശറിശസീമെതറി ശശറികകല ല 
മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസക്കുമെയ്യാണന്റ്മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസക്കുമെയ്യാണന്റ് . . 

11  



Digital magazine                                                                                                                         കകാഴ

സ്കൂളസ്കൂള
  പ്രവർത്തനങ്ങളപ്രവർത്തനങ്ങള
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LittleLittle
KitesKites

സസ്കൂള് കക്കുടറികളക്കുമടെ സസ്കൂള് കക്കുടറികളക്കുമടെ . . . I C T. . . I C T കസ്കൂടയ്യായകസ്കൂടയ്യായ.... .... സസ്കൂള് സസ്കൂള്   IT club  IT club എന്നഎന്ന
ഗപരറില് അററിയമപ്പെടറിരക്കുന്ന ഈ ക്ലബന്റ്  സര്ക്കയ്യാരറിമന ഗപരറില് അററിയമപ്പെടറിരക്കുന്ന ഈ ക്ലബന്റ്  സര്ക്കയ്യാരറിമന 
""മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ സലരക്ഷണ യജലമപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ സലരക്ഷണ യജല" " പദതറിയക്കുമടെ പദതറിയക്കുമടെ 
ആരലഭല കക്കുററിചഗപ്പെയ്യാള് ആരലഭല കക്കുററിചഗപ്പെയ്യാള് ""ഹയ്യായന്റ് സസ്കൂള് കക്കുടറിക്കസ്കൂടലഹയ്യായന്റ് സസ്കൂള് കക്കുടറിക്കസ്കൂടല " " എന്നയ്യായറി എന്നയ്യായറി 
മെയ്യാററിമെയ്യാററി . . ഹഹമടെകന്റ് രസീതറിയറില് വറിദദയ്യാഭദയ്യാസല മമെചമപ്പെടെക്കുതറിഹഹമടെകന്റ് രസീതറിയറില് വറിദദയ്യാഭദയ്യാസല മമെചമപ്പെടെക്കുതറി , , 
മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാലയങ്ങമള സലരക്ഷറിക്കയ്യാന് സര്ക്കയ്യാര്മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാലയങ്ങമള സലരക്ഷറിക്കയ്യാന് സര്ക്കയ്യാര്, , 
ജനെപ്രതറിനെറിധറികള്ജനെപ്രതറിനെറിധറികള്, , പറിപറി . . ററിററി . . എഎ, , പസ്കൂര്വ്വവറിദദയ്യാര്തറികള്പസ്കൂര്വ്വവറിദദയ്യാര്തറികള്, , മെറന്റ് മെറന്റ് 
സയ്യാമെസ്കൂഹദസയ്യാമെസ്കൂഹദ--രയ്യാഷഷസീയ പ്രവര്തകര്  എന്നറിവ൪ കസ്കൂടയ്യായറി രയ്യാഷഷസീയ പ്രവര്തകര്  എന്നറിവ൪ കസ്കൂടയ്യായറി 
തസീരക്കുമെയ്യാനെമമെടെക്കുതഗപ്പെയ്യാള് ഇതരല പദതറികള് നെടെപ്പെയ്യാക്കയ്യാന് തസീരക്കുമെയ്യാനെമമെടെക്കുതഗപ്പെയ്യാള് ഇതരല പദതറികള് നെടെപ്പെയ്യാക്കയ്യാന് 

 KITE KITE ഉല  ഉല  (  @   ) IT School Project Ofce(  @   ) IT School Project Ofce
മെക്കുന്ഹകമയടെക്കുതക്കുമെക്കുന്ഹകമയടെക്കുതക്കു. . അങ്ങമനെ കക്കുടറിക്കസ്കൂടല ക്ലബന്റ് അങ്ങമനെ കക്കുടറിക്കസ്കൂടല ക്ലബന്റ്   Little Kite  Little Kite
എന്നന്റ് എന്നന്റ്   Registered Club  Registered Club ആയറി മെയ്യാററിആയറി മെയ്യാററി ..

ഒരക്കു ശലഭല പയ്യാററിപറക്കക്കുഗമയ്യാള് പ്രകസൃതറിയറിമല ഒരക്കു ശലഭല പയ്യാററിപറക്കക്കുഗമയ്യാള് പ്രകസൃതറിയറിമല 
വര്ണയ്യാഭമെയ്യായവര്ണയ്യാഭമെയ്യായ കയ്യാഴന്റ്ചകള് കയ്യാണക്കുന്ന ഗപയ്യാമല  കയ്യാഴന്റ്ചകള് കയ്യാണക്കുന്ന ഗപയ്യാമല   Little Kites  Little Kites
അലഗങ്ങള് ആനെറിഗമെഷന്അലഗങ്ങള് ആനെറിഗമെഷന്, , മമെയ്യാഹബല് ആപ്പെന്റ്മമെയ്യാഹബല് ആപ്പെന്റ് , , Hardware, , Hardware
ഗപ്രയ്യാഗയ്യാലഗപ്രയ്യാഗയ്യാല, , ഇലഗഷകയ്യാണറികന്റ് ഇലഗഷകയ്യാണറികന്റ് / / ഗറയ്യാഗബയ്യാടറികന്റ് തക്കുടെങ്ങറി വറിവറിധ ഗറയ്യാഗബയ്യാടറികന്റ് തക്കുടെങ്ങറി വറിവറിധ 
ഗമെഖലകളറിലസ്കൂമടെ ഗമെഖലകളറിലസ്കൂമടെ ..........ദസൃശദയ്യാവറിഷയ്യാരങ്ങളറിലസ്കൂമടെദസൃശദയ്യാവറിഷയ്യാരങ്ങളറിലസ്കൂമടെ.......... .......... 
പ്രയ്യാഗയയ്യാഗറികപ്രവര്തനെങ്ങളറിലസ്കൂമടെപ്രയ്യാഗയയ്യാഗറികപ്രവര്തനെങ്ങളറിലസ്കൂമടെ ......... ......... പഠനെപക്കുഗരയ്യാഗതറി ഗനെടെറി പഠനെപക്കുഗരയ്യാഗതറി ഗനെടെറി 
ഹഹമടെകറിമന വര്ണ കയ്യാഴന്റ്ചകള് സത്വയ്യായതമെയ്യാക്കക്കുന്നക്കുഹഹമടെകറിമന വര്ണ കയ്യാഴന്റ്ചകള് സത്വയ്യായതമെയ്യാക്കക്കുന്നക്കു ..
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ഇതറില് ഏമതങ്കേറിലക്കുല ഒരക്കു ഗമെഖല അവരക്കുമടെ ഭയ്യാവറി ഇതറില് ഏമതങ്കേറിലക്കുല ഒരക്കു ഗമെഖല അവരക്കുമടെ ഭയ്യാവറി 
ജസീവറിതതറില് അവര്മക്കയ്യാരക്കു ജസീവറിഗതയ്യാപയ്യാധറിയയ്യായന്റ് മെയ്യാറയ്യാന് ജസീവറിതതറില് അവര്മക്കയ്യാരക്കു ജസീവറിഗതയ്യാപയ്യാധറിയയ്യായന്റ് മെയ്യാറയ്യാന് 
സര്ഗവ്വശത്വരന് അനെക്കുഗഹറിക്കമടമയന്നന്റ് ആതയ്യാര്തമെയ്യായറി സര്ഗവ്വശത്വരന് അനെക്കുഗഹറിക്കമടമയന്നന്റ് ആതയ്യാര്തമെയ്യായറി 

പ്രയ്യാര്തറിചക്കുമകയ്യാണന്റ് പ്രയ്യാര്തറിചക്കുമകയ്യാണന്റ്              
S.I.T.C.S.I.T.C.

ജനത ടശ്രീച്ചരജനത ടശ്രീച്ചര
                          

    ലപറപല്   കകൈറന  ട്രയപനനഴഴശ  അശഗങ്ങളശ        ലപറപല്   കകൈറന  ട്രയപനനഴഴശ  അശഗങ്ങളശ        

14  



Digital magazine                                                                                                                         കകാഴ

വപദദമാരശഗശ കൈലമാ സമാഹപതദനവദപവപദദമാരശഗശ കൈലമാ സമാഹപതദനവദപ
മെയ്യാനെക്കുഷറികമെസ്കൂലദങ്ങള് വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറില് കലകള്ക്കക്കുല മെയ്യാനെക്കുഷറികമെസ്കൂലദങ്ങള് വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറില് കലകള്ക്കക്കുല 

സയ്യാഹറിതദതറിനെക്കുല നെറിര്ണയ്യായകമെയ്യായ സയ്യാനെമെയ്യാണക്കുള്ളമതന്നന്റ് ചരറിത്രല സയ്യാഹറിതദതറിനെക്കുല നെറിര്ണയ്യായകമെയ്യായ സയ്യാനെമെയ്യാണക്കുള്ളമതന്നന്റ് ചരറിത്രല 
മതളറിയറിക്കക്കുന്നക്കുമതളറിയറിക്കക്കുന്നക്കു. . ഇതരല മെസ്കൂലദങ്ങള് വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുക എന്ന ഇതരല മെസ്കൂലദങ്ങള് വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുക എന്ന 
ഉഗദ്ദേശഗതയ്യാമടെയയ്യാണന്റ് ഉഗദ്ദേശഗതയ്യാമടെയയ്യാണന്റ് ''വറിദദയ്യാരലഗല കലയ്യാസയ്യാഹറിതദഗവദറിവറിദദയ്യാരലഗല കലയ്യാസയ്യാഹറിതദഗവദറി ' ' 
നെടെപ്പെറിലയ്യാക്കറിയറിടക്കുള്ളതന്റ്നെടെപ്പെറിലയ്യാക്കറിയറിടക്കുള്ളതന്റ് . . എലയ്യാ വറിദദയ്യാര്തറികളക്കുല ഈ ക്ലബറില് എലയ്യാ വറിദദയ്യാര്തറികളക്കുല ഈ ക്ലബറില് 
അലഗങ്ങളയ്യാണന്റ്അലഗങ്ങളയ്യാണന്റ്. . ജസ്കൂണ് ജസ്കൂണ് നെയ്യാലയ്യാലനെയ്യാലയ്യാല തസീയതറിതമന്ന ഈ ക്ലബറിനെന്റ് തക്കുടെക്കല  തസീയതറിതമന്ന ഈ ക്ലബറിനെന്റ് തക്കുടെക്കല 
കക്കുററിചക്കുകക്കുററിചക്കു . . ജസ്കൂണ് ജസ്കൂണ് 1919 നെന്റ് നെന്റ് മെക്കുന്മെക്കുന്  . . . A E O. . . A E O ആയറിരക്കുന്ന ശസീമെതറി ശയ്യാനറിപ്രമെസീള ആയറിരക്കുന്ന ശസീമെതറി ശയ്യാനറിപ്രമെസീള 
ടെസീചര് വറിദദയ്യാരലഗല കലയ്യാസയ്യാഹറിതദഗവദറിയക്കുമടെ ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെകര്മല ടെസീചര് വറിദദയ്യാരലഗല കലയ്യാസയ്യാഹറിതദഗവദറിയക്കുമടെ ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെകര്മല 
നെറിര്വ്വഹറിചക്കുനെറിര്വ്വഹറിചക്കു. . വയ്യായനെദറിനെ സഗന്ദേശല നെലക്കുകയക്കുണയ്യായറിവയ്യായനെദറിനെ സഗന്ദേശല നെലക്കുകയക്കുണയ്യായറി . . വയ്യായനെയക്കുമടെ വയ്യായനെയക്കുമടെ 
മെഹതത്വല വദകതമെയ്യാക്കക്കുന്ന ഗയ്യാനെല കക്കുടറികള് ആലപറിചക്കുമെഹതത്വല വദകതമെയ്യാക്കക്കുന്ന ഗയ്യാനെല കക്കുടറികള് ആലപറിചക്കു . . 
പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്,,മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് എന്നറിവര് ആശലസകള് അര്പ്പെറിചക്കുമഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് എന്നറിവര് ആശലസകള് അര്പ്പെറിചക്കു . . 
വയ്യായനെദറിനെ പ്രതറിജ കക്കുടറികള് വയ്യായനെദറിനെ പ്രതറിജ കക്കുടറികള് ഏറക്കുമചയ്യാലറിഏറക്കുമചയ്യാലറി. . വയ്യായനെയ്യാവയ്യാരതറില് വയ്യായനെയ്യാവയ്യാരതറില് 
വറിവറിധ രചനെയ്യാമെത്സരങ്ങളക്കുല കയ്യാവദയ്യാലയ്യാപനെ മെത്സരങ്ങളക്കുല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുവറിവറിധ രചനെയ്യാമെത്സരങ്ങളക്കുല കയ്യാവദയ്യാലയ്യാപനെ മെത്സരങ്ങളക്കുല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കു .' .' 
വയ്യായനെപതറിപ്പെന്റ് വയ്യായനെപതറിപ്പെന്റ് ''തയയ്യാറയ്യാക്കറിതയയ്യാറയ്യാക്കറി. . 

സയ്യാഹറിതദകയ്യാരനയ്യാമര ആദരറിക്കല് സയ്യാഹറിതദകയ്യാരനയ്യാമര ആദരറിക്കല് 
പക്കുസ്തകപരറിചയലപക്കുസ്തകപരറിചയല,,അനെക്കുസ്മരണങ്ങള് എന്നറിവ സയ്യാഹറിതദഗവദറിയക്കുമടെ അനെക്കുസ്മരണങ്ങള് എന്നറിവ സയ്യാഹറിതദഗവദറിയക്കുമടെ 
അഭറിമെക്കുഖദതറില് നെടെതറിവരക്കുന്നക്കുഅഭറിമെക്കുഖദതറില് നെടെതറിവരക്കുന്നക്കു. . ഗകരളപ്പെറിറവറി ഗലഭസീരമെയ്യായറി ഗകരളപ്പെറിറവറി ഗലഭസീരമെയ്യായറി 
ആഗഘയ്യാഷറിചക്കുആഗഘയ്യാഷറിചക്കു . . ഗകരളമതക്കക്കുററിചക്കുള്ള ഗയ്യാനെയ്യാലയ്യാപനെലഗകരളമതക്കക്കുററിചക്കുള്ള ഗയ്യാനെയ്യാലയ്യാപനെല,,ഭയ്യാഷയ്യാപ്രയ്യാധയ്യാനെദല ഭയ്യാഷയ്യാപ്രയ്യാധയ്യാനെദല 
വദകതമെയ്യാക്കക്കുന്ന കവറിതയ്യാലയ്യാപനെലവദകതമെയ്യാക്കക്കുന്ന കവറിതയ്യാലയ്യാപനെല ,,പ്രസലഗല എന്നറിവ നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറിപ്രസലഗല എന്നറിവ നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറി ..
അധദയ്യാപകര് ആശലസകള് ഗനെര്ന്നക്കുഅധദയ്യാപകര് ആശലസകള് ഗനെര്ന്നക്കു. ". "നെവഗകരളല എമന നെവഗകരളല എമന 
ഭയ്യാവനെയറില്ഭയ്യാവനെയറില്""എന്ന വറിഷയതറില് ചറിത്രരചനെയ്യാ മെത്സരല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുഎന്ന വറിഷയതറില് ചറിത്രരചനെയ്യാ മെത്സരല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കു . . 
വറിജയറികമള സബന്റ്ജറിലയ്യാതല മെത്സരതറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കുവറിജയറികമള സബന്റ്ജറിലയ്യാതല മെത്സരതറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കു . . വറിദദയ്യാരലഗല വറിദദയ്യാരലഗല 
കലയ്യാസയ്യാഹറിതദ ഗവദറിയക്കുമടെ പ്രവര്തനെങ്ങള് എചന്റ്കലയ്യാസയ്യാഹറിതദ ഗവദറിയക്കുമടെ പ്രവര്തനെങ്ങള് എചന്റ് . . എസന്റ്എസന്റ്, , യക്കുയക്കു. . പറി പറി 
വറിഭയ്യാഗങ്ങളറിമല ഭയ്യാഷയ്യാധദയ്യാപകരക്കുമടെ പങ്കേയ്യാളറിതഗതയ്യാമടെ സക്കുഗമെമെയ്യായറി വറിഭയ്യാഗങ്ങളറിമല ഭയ്യാഷയ്യാധദയ്യാപകരക്കുമടെ പങ്കേയ്യാളറിതഗതയ്യാമടെ സക്കുഗമെമെയ്യായറി 
നെടെന്നക്കുവരക്കുന്നക്കുനെടെന്നക്കുവരക്കുന്നക്കു.       .                   

കൈണ്വശ്രീനരകൈണ്വശ്രീനര    ,
ശശ്രീമതപ ശശ്രീമതപ സതപ എസനസതപ എസന..
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ജൂനപയര ററഡന നകമാസനജൂനപയര ററഡന നകമാസന
മെനെക്കുഷദഗസ്നേഹറികളയ്യായ ഉതമെപകൗരനയ്യാമര വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുക എന്ന മെനെക്കുഷദഗസ്നേഹറികളയ്യായ ഉതമെപകൗരനയ്യാമര വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുക എന്ന 

ലക്ഷദഗതയ്യാമടെ രസ്കൂപസീകരറിച സലഘടെനെയയ്യാണന്റ് ജസ്കൂനെറിയര് മറഡന്റ്ഗകയ്യാസന്റ്ലക്ഷദഗതയ്യാമടെ രസ്കൂപസീകരറിച സലഘടെനെയയ്യാണന്റ് ജസ്കൂനെറിയര് മറഡന്റ്ഗകയ്യാസന്റ് . . ജസീന്മഹനറി ജസീന്മഹനറി 
ഡക്കുനെനന്റ് ആണന്റ് മറഡന്റ്ഗകയ്യാസറിമന സയ്യാപകന്ഡക്കുനെനന്റ് ആണന്റ് മറഡന്റ്ഗകയ്യാസറിമന സയ്യാപകന്. ‘’. ‘’II Serve’ Serve’  എന്നതയ്യാണന്റ്  മജഎന്നതയ്യാണന്റ്  മജ. . 
ആര്ആര്..സറിസറി. . യക്കുമടെ ആദര്ശവയ്യാകദലയക്കുമടെ ആദര്ശവയ്യാകദല. . ആഗരയ്യാഗദലആഗരയ്യാഗദല ,,ഗസവനെലഗസവനെല,,മസകൗഹസൃദല എന്നറിവയയ്യാണന്റ് മസകൗഹസൃദല എന്നറിവയയ്യാണന്റ് 
പ്രധയ്യാനെ ലക്ഷദങ്ങള്പ്രധയ്യാനെ ലക്ഷദങ്ങള്. . കക്കുടറികളറില് സത്വഭയ്യാവരസ്കൂപസീകരണലകക്കുടറികളറില് സത്വഭയ്യാവരസ്കൂപസീകരണല, , ആതക്കുരശക്കുശസ്കൂഷആതക്കുരശക്കുശസ്കൂഷ, , ദയദയ, , 
ഗസ്നേഹല എന്നറിവ വളര്തയ്യാന് മജഗസ്നേഹല എന്നറിവ വളര്തയ്യാന് മജ. . ആര്ആര്. . സറിസറി. . സഹയ്യായറിക്കക്കുന്നക്കുസഹയ്യായറിക്കക്കുന്നക്കു..

        നെമക്കുമടെ സസ്കൂളറിമല മജനെമക്കുമടെ സസ്കൂളറിമല മജ..ആര്ആര്..സറിയക്കുമടെ മചയര്മെയ്യാന് മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് ശസീമെതറിസറിയക്കുമടെ മചയര്മെയ്യാന് മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് ശസീമെതറി . . 
പറിപറി . . ററിററി . . ശശറികല ടെസീചറക്കുല മജശശറികല ടെസീചറക്കുല മജ..ആര്ആര്..സറിസറി. . കകൗണ്സറിലര് ശസീമെതറി വറിഗലയ്യാലത കകൗണ്സറിലര് ശസീമെതറി വറിഗലയ്യാലത 
ടെസീചറക്കുമെയ്യാണന്റ്ടെസീചറക്കുമെയ്യാണന്റ്. , ,  A B C. , ,  A B C വറിഭയ്യാഗങ്ങളറിലയ്യായറി വറിഭയ്യാഗങ്ങളറിലയ്യായറി 60 60 മജമജ..ആര്ആര്..സറി ഗകഡറക്കുകളക്കുണന്റ്സറി ഗകഡറക്കുകളക്കുണന്റ് . . 
ശസ്കൂചസീകരണപ്രവര്തനെങ്ങള്ശസ്കൂചസീകരണപ്രവര്തനെങ്ങള്,  ,  പ്രഥമെശക്കുശസ്കൂഷപ്രഥമെശക്കുശസ്കൂഷ, , ദക്കുരറിതബയ്യാധറിതമര സഹയ്യായറിക്കല് ദക്കുരറിതബയ്യാധറിതമര സഹയ്യായറിക്കല് 
എന്നസീ കയ്യാരദങ്ങളറില് മെയ്യാതസൃകയയ്യാണന്റ്എന്നസീ കയ്യാരദങ്ങളറില് മെയ്യാതസൃകയയ്യാണന്റ് . . കദയ്യാന്സര് ഗരയ്യാഗല ബയ്യാധറിച ഒരക്കു കക്കുടറിയക്കുമടെ കദയ്യാന്സര് ഗരയ്യാഗല ബയ്യാധറിച ഒരക്കു കക്കുടറിയക്കുമടെ 
ചറികറിത്സയയ്യായറി ചറികറിത്സയയ്യായറി 80008000 രസ്കൂപ സമെയ്യാഹരറിചന്റ് നെല്കറിയതക്കുല മെമറയ്യാരക്കു കക്കുടറിയക്കു രസ്കൂപ സമെയ്യാഹരറിചന്റ് നെല്കറിയതക്കുല മെമറയ്യാരക്കു കക്കുടറിയക്കു മടെമടെ  
മചലവറിനെയ്യായറി മചലവറിനെയ്യായറി 20002000 രസ്കൂപ നെല്കറിയതക്കുല കസ്കൂടയ്യായയക്കുമടെ വറിജയമെയ്യാണന്റ്രസ്കൂപ നെല്കറിയതക്കുല കസ്കൂടയ്യായയക്കുമടെ വറിജയമെയ്യാണന്റ് . . പഠനെതറിലക്കുല പഠനെതറിലക്കുല 
അചടെക്കതറിമന കയ്യാരദതറിലക്കുല മജഅചടെക്കതറിമന കയ്യാരദതറിലക്കുല മജ..ആര്ആര്..സറി ഗകഡറക്കുകള് മെറക്കു കക്കുടറികള്ക്കന്റ് സറി ഗകഡറക്കുകള് മെറക്കു കക്കുടറികള്ക്കന്റ് 
മെയ്യാതസൃകയയ്യാണന്റ്മെയ്യാതസൃകയയ്യാണന്റ്..

കൈകൗണ്സപലരകൈകൗണ്സപലര

ശശ്രീമതപ ശശ്രീമതപ വപനലമാലതവപനലമാലത
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മലയമാളതപളകശ മലയമാളതപളകശ -2018-2018
    മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ വകക്കുപ്പെറിമന തസീരക്കുമെയ്യാനെപ്രകയ്യാരല മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ വകക്കുപ്പെറിമന തസീരക്കുമെയ്യാനെപ്രകയ്യാരല 
സലസയ്യാനെമത സസ്കൂളക്കുകളറില് നെടെതറിവന്ന ഒരക്കു സലസയ്യാനെമത സസ്കൂളക്കുകളറില് നെടെതറിവന്ന ഒരക്കു 
പഠനെപ്രവര്തനെമെയ്യാണന്റ് മെലയയ്യാളതറിളക്കലപഠനെപ്രവര്തനെമെയ്യാണന്റ് മെലയയ്യാളതറിളക്കല. . ഒന്നക്കു മെക്കുതല് ഒന്നക്കു മെക്കുതല് 
പതക്കുവമരയക്കുള്ള ക്ലയ്യാസക്കുകളറില്പതക്കുവമരയക്കുള്ള ക്ലയ്യാസക്കുകളറില്, , പഠനെനെറിലവയ്യാരല ഗമെയ്യാശമെയ്യായ പഠനെനെറിലവയ്യാരല ഗമെയ്യാശമെയ്യായ 
കക്കുടറികള്ക്കയ്യാണന്റ് ഈ പദതറി നെടെപ്പെറിലയ്യാക്കറിയറിടക്കുള്ളതന്റ്കക്കുടറികള്ക്കയ്യാണന്റ് ഈ പദതറി നെടെപ്പെറിലയ്യാക്കറിയറിടക്കുള്ളതന്റ് . . 
എല്എല്..പറിപറി ..തലലതലല, , യക്കുയക്കു..പറിപറി ..തലലതലല, , എചന്റ്എചന്റ്..എസന്റ്എസന്റ്..തലല എന്നറിങ്ങമനെ തലല എന്നറിങ്ങമനെ 
മെസ്കൂന്നക്കുവറിഭയ്യാഗങ്ങളറിലയ്യായറിടയ്യാമെസ്കൂന്നക്കുവറിഭയ്യാഗങ്ങളറിലയ്യായറിടയ്യാണന്റ്ണന്റ് മെലയയ്യാളതറിളക്കല  മെലയയ്യാളതറിളക്കല 
സലഘടെറിപ്പെറിചറിടക്കുള്ളതന്റ്സലഘടെറിപ്പെറിചറിടക്കുള്ളതന്റ് . . സസ്കൂളറിമല മെലയയ്യാളല അധദയ്യാപകഗരയ്യാമടെയ്യാപ്പെല സസ്കൂളറിമല മെലയയ്യാളല അധദയ്യാപകഗരയ്യാമടെയ്യാപ്പെല 
എലയ്യാ വറിഷയതറിലക്കുല ഉള്മപ്പെട അധദയ്യാപകരക്കുല ഇതറില് എലയ്യാ വറിഷയതറിലക്കുല ഉള്മപ്പെട അധദയ്യാപകരക്കുല ഇതറില് 
പങ്കേയ്യാളറികളയ്യാകക്കുന്നക്കുപങ്കേയ്യാളറികളയ്യാകക്കുന്നക്കു. . ക്ലയ്യാസക്കുകളറിമല കക്കുടറികളറില് നെടെതറിയ പ്രസീക്ലയ്യാസക്കുകളറിമല കക്കുടറികളറില് നെടെതറിയ പ്രസീ--
മടെസറിമന മടെസറിമന അടെറിസയ്യാനെതറിലയ്യാണന്റ് ഇതറിനെക്കുള്ളഅടെറിസയ്യാനെതറിലയ്യാണന്റ് ഇതറിനെക്കുള്ള കക്കുടറികമള  കക്കുടറികമള 
മതരമഞ്ഞടെക്കുതതന്റ്മതരമഞ്ഞടെക്കുതതന്റ്..നെമക്കുമടെ സസ്കൂളറില് എചന്റ്നെമക്കുമടെ സസ്കൂളറില് എചന്റ് ..എസന്റ്എസന്റ്..വറിഭയ്യാഗതറില് വറിഭയ്യാഗതറില് 
28 28 കക്കുടറികളക്കുല യക്കുകക്കുടറികളക്കുല യക്കു ..പറിപറി ..വറിഭയ്യാഗതറില് വറിഭയ്യാഗതറില് 25 25 കക്കുടറികളക്കുല ഇതറില് കക്കുടറികളക്കുല ഇതറില് 
പങ്കേയ്യാളറികളയ്യായറിപങ്കേയ്യാളറികളയ്യായറി ..

    തക്കുടെര്ചയയ്യായറി എടക്കുദറിവസല നെസീണക്കുനെറില്ക്കക്കുന്ന തക്കുടെര്ചയയ്യായറി എടക്കുദറിവസല നെസീണക്കുനെറില്ക്കക്കുന്ന 
പ്രവര്തനെങ്ങളയ്യാണന്റ് കക്കുടറികള്ക്കന്റ് നെല്കറിയതന്റ്പ്രവര്തനെങ്ങളയ്യാണന്റ് കക്കുടറികള്ക്കന്റ് നെല്കറിയതന്റ് . . 
ICTICTസയ്യാധദതകള് പരമെയ്യാവധറി ഉപഗയയ്യാഗറിചക്കുമകയ്യാണന്റ് കക്കുടറികളറില്സയ്യാധദതകള് പരമെയ്യാവധറി ഉപഗയയ്യാഗറിചക്കുമകയ്യാണന്റ് കക്കുടറികളറില്
മെറഞ്ഞക്കുകറിടെക്കക്കുന്ന കഴറിവക്കുകള് കമണതയ്യാന് ഈ മെറഞ്ഞക്കുകറിടെക്കക്കുന്ന കഴറിവക്കുകള് കമണതയ്യാന് ഈ 
പ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കന്റ് സയ്യാധറിചക്കുപ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കന്റ് സയ്യാധറിചക്കു ..പക്കുസ്തകങ്ങള് വയ്യായറിക്കയ്യാനെക്കുല പക്കുസ്തകങ്ങള് വയ്യായറിക്കയ്യാനെക്കുല 
സര്ഗയ്യാതക രചനെകളറില് ഏര്മപ്പെടെക്കുന്നതറിനെക്കുല വളമരയധറികല സര്ഗയ്യാതക രചനെകളറില് ഏര്മപ്പെടെക്കുന്നതറിനെക്കുല വളമരയധറികല 
സഹയ്യായറിചറിടക്കുണന്റ്സഹയ്യായറിചറിടക്കുണന്റ് ..ഈ  പ്രവര്തനെങ്ങഗളയ്യാമടെയ്യാപ്പെല ഈ  പ്രവര്തനെങ്ങഗളയ്യാമടെയ്യാപ്പെല 
രക്ഷകര്തയ്യാക്കളക്കുമടെ സലഗമെവക്കുല നെടെതറിയറിരക്കുന്നക്കുരക്ഷകര്തയ്യാക്കളക്കുമടെ സലഗമെവക്കുല നെടെതറിയറിരക്കുന്നക്കു . . അവരറില് അവരറില് 
നെറിന്നന്റ് വളമര അനെക്കുകസ്കൂലമെയ്യായ പ്രതറികരണമെയ്യാണന്റ് ലഭറിചതന്റ്നെറിന്നന്റ് വളമര അനെക്കുകസ്കൂലമെയ്യായ പ്രതറികരണമെയ്യാണന്റ് ലഭറിചതന്റ് . . 
എടക്കുദറിവസല നെസീണ പ്രവര്തനെങ്ങള്മക്കയ്യാടെക്കുവറില് എടക്കുദറിവസല നെസീണ പ്രവര്തനെങ്ങള്മക്കയ്യാടെക്കുവറില് 

17  



Digital magazine                                                                                                                         കകാഴ

വറിജഗയയ്യാത്സവല സസ്കൂള് അസലബറിയറില് നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറിവറിജഗയയ്യാത്സവല സസ്കൂള് അസലബറിയറില് നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറി . . 
. .  B R C. .  B R C യറിമല മട്രയറിനെറയ്യായ ശസീമെതറി അജറിതയക്കുമടെ യറിമല മട്രയറിനെറയ്യായ ശസീമെതറി അജറിതയക്കുമടെ 

സയ്യാന്നറിധദതറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഈ അസലബറി നെടെന്നതന്റ്സയ്യാന്നറിധദതറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഈ അസലബറി നെടെന്നതന്റ് ..
മെലയയ്യാളതറിളക്കതറിലസ്കൂമടെ പഠനെതറില് മമെചമപ്പെടെയ്യാന് മെലയയ്യാളതറിളക്കതറിലസ്കൂമടെ പഠനെതറില് മമെചമപ്പെടെയ്യാന് 

സയ്യാധറിച കക്കുടറികളയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഇതറിമല പരറിപയ്യാടെറികമളലയ്യാല സയ്യാധറിച കക്കുടറികളയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഇതറിമല പരറിപയ്യാടെറികമളലയ്യാല 
അവതരറിപ്പെറിചതന്റ്അവതരറിപ്പെറിചതന്റ് . . ഓഗരയ്യാ കക്കുടറിയക്കുല തഗനതയ്യായ കഴറിവക്കുകള് ഓഗരയ്യാ കക്കുടറിയക്കുല തഗനതയ്യായ കഴറിവക്കുകള് 
ഉമണന്നക്കുലഉമണന്നക്കുല,,അതന്റ് കമണതറി പരറിഗപയ്യാഷറിപ്പെറിചയ്യാല് അവര്ക്കക്കുല അതന്റ് കമണതറി പരറിഗപയ്യാഷറിപ്പെറിചയ്യാല് അവര്ക്കക്കുല 
സമെസ്കൂഹതറില് ഉയര്ന്ന വറിദദയ്യാഭദയ്യാസല ഗനെടെയ്യാനെയ്യാകക്കുമമെസമെസ്കൂഹതറില് ഉയര്ന്ന വറിദദയ്യാഭദയ്യാസല ഗനെടെയ്യാനെയ്യാകക്കുമമെന്നക്കുലന്നക്കുല ഈ  ഈ 
പ്രവര്തനെതറിലസ്കൂമടെ ഗബയ്യാധദമെയ്യായറിപ്രവര്തനെതറിലസ്കൂമടെ ഗബയ്യാധദമെയ്യായറി . . ഈ കക്കുടറികള്ക്കന്റ്ഈ കക്കുടറികള്ക്കന്റ്,,ഇതരല ഇതരല 
പഠനെപ്രവര്തനെങ്ങള് തക്കുടെര്ന്നക്കുല നെല്കയ്യാനെയ്യാണന്റ് സസ്കൂളറിമന പഠനെപ്രവര്തനെങ്ങള് തക്കുടെര്ന്നക്കുല നെല്കയ്യാനെയ്യാണന്റ് സസ്കൂളറിമന 
തസീരക്കുമെയ്യാനെലതസീരക്കുമെയ്യാനെല. . യക്കുയക്കു..പറിപറി ..തലതറില് ശസീതലതറില് ശസീ..അജയന് സയ്യാറക്കുല ഹഹസസ്കൂള് അജയന് സയ്യാറക്കുല ഹഹസസ്കൂള് 
തലതറില് ശസീമെതറിതലതറില് ശസീമെതറി ..രയ്യാജലരയ്യാജലകറികറി ടെസീചറക്കുമെയ്യാണന്റ് ഗനെതസൃതത്വല  ടെസീചറക്കുമെയ്യാണന്റ് ഗനെതസൃതത്വല 
നെല്കറിയമതങ്കേറിലക്കുല സസ്കൂളറിമല  നെല്കറിയമതങ്കേറിലക്കുല സസ്കൂളറിമല  . . , H M. . , H M പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്, , മെറക്കു മെറക്കു 
അധദയ്യാപകര് പറിഅധദയ്യാപകര് പറി . . ററിററി . . എഎ. . പ്രതറിനെറിധറികള് തക്കുടെങ്ങറിയവര് നെല്കറിയപ്രതറിനെറിധറികള് തക്കുടെങ്ങറിയവര് നെല്കറിയ
പറിനക്കുണയയ്യാണന്റ് ഈ സലരലഭമത വറിജയതറിമലതറിക്കയ്യാന് പറിനക്കുണയയ്യാണന്റ് ഈ സലരലഭമത വറിജയതറിമലതറിക്കയ്യാന് 
സഹയ്യായറിചതന്റ്സഹയ്യായറിചതന്റ് ..
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കഗഡപശഗനകഗഡപശഗന- - ഗവഗവ. . നഗള്സനനഗള്സന. . എച്ചനഎച്ചന..
എസനഎസന. . എസനഎസന. . റനയമാറപന്കൈരറനയമാറപന്കൈര
സകൗടന്റ് പ്രസയ്യാനെതറിമന സയ്യാപകനെയ്യായ ഗബഡന്സകൗടന്റ് പ്രസയ്യാനെതറിമന സയ്യാപകനെയ്യായ ഗബഡന്

പകൗവ്വലറിമന പകൗവ്വലറിമന ( ) BP( ) BP സഗഹയ്യാദരറി ആഗ്നസന്റ് സഗഹയ്യാദരറി ആഗ്നസന്റ് 1910-1910-ല് ആരലഭറിച ല് ആരലഭറിച 
പ്രസയ്യാനെമെയ്യാണന്റ് ഹഗഡറിലഗന്റ്പ്രസയ്യാനെമെയ്യാണന്റ് ഹഗഡറിലഗന്റ് . . തദയ്യാഗവക്കുല ഗസ്നേഹവക്കുല ഗസവനെവക്കുല തദയ്യാഗവക്കുല ഗസ്നേഹവക്കുല ഗസവനെവക്കുല 
എനറിനെക്കുല തയയ്യാറയ്യായ ഒരക്കു മെനെസക്കുമെയ്യാണന്റ് ഹഗഡറിമന മെക്കുഖമെക്കുദ്രഎനറിനെക്കുല തയയ്യാറയ്യായ ഒരക്കു മെനെസക്കുമെയ്യാണന്റ് ഹഗഡറിമന മെക്കുഖമെക്കുദ്ര . . 
സജസീവമെയ്യായറി പ്രവര്തറിക്കക്കുന്ന ഒരക്കു ട്രസ്കൂപ്പെയ്യാണന്റ് നെമെക്കുക്കക്കുള്ളതന്റ്സജസീവമെയ്യായറി പ്രവര്തറിക്കക്കുന്ന ഒരക്കു ട്രസ്കൂപ്പെയ്യാണന്റ് നെമെക്കുക്കക്കുള്ളതന്റ് . 25 . 25 
കക്കുടറികള് ഹഗഡറില് അലഗങ്ങളയ്യാണന്റ്കക്കുടറികള് ഹഗഡറില് അലഗങ്ങളയ്യാണന്റ് . . രയ്യാജദപക്കുരസയ്യാര് രയ്യാജദപക്കുരസയ്യാര് 
അവയ്യാര്ഡറിനെര്ഹരയ്യായറി ഗഗസന്റ് മെയ്യാര്ക്ക ഗനെടെറിയ അവയ്യാര്ഡറിനെര്ഹരയ്യായറി ഗഗസന്റ് മെയ്യാര്ക്ക ഗനെടെറിയ 157 157 ഓളല ഓളല 
കക്കുടറികള് സസ്കൂളറിനെന്റ് അകതക്കുല പക്കുറതക്കുല ഉണന്റ്കക്കുടറികള് സസ്കൂളറിനെന്റ് അകതക്കുല പക്കുറതക്കുല ഉണന്റ് . . എലയ്യാ എലയ്യാ 
ഗസവനെപ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കക്കുലഗസവനെപ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കക്കുല ഹഗഡന്റ് അലഗങ്ങള് സജസീവമെയ്യായറി  ഹഗഡന്റ് അലഗങ്ങള് സജസീവമെയ്യായറി 
പമങ്കേടെക്കുക്കക്കുന്നക്കുപമങ്കേടെക്കുക്കക്കുന്നക്കു.. 

ശശ്രീമതപ ഗശ്രീതശശ്രീമതപ ഗശ്രീത
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വണിവണിധ ക്ലബ്ബുകളവണിവണിധ ക്ലബ്ബുകള
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സയന്സന ക്ലബനസയന്സന ക്ലബന
2018-19 2018-19 അദദയനെവര്ഷതറിമല സയന്സന്റ് ക്ലബറില് യക്കുഅദദയനെവര്ഷതറിമല സയന്സന്റ് ക്ലബറില് യക്കു ..പറിപറി , , 

എചന്റ്എചന്റ്..എസന്റ് വറിഭയ്യാഗങ്ങളറില് നെറിന്നന്റ് എസന്റ് വറിഭയ്യാഗങ്ങളറില് നെറിന്നന്റ് 55 55 കക്കുടറികമള കത്വറിസന്റ് മെത്സരല കക്കുടറികമള കത്വറിസന്റ് മെത്സരല 
നെടെതറി തറിരഞമഞടെക്കുതക്കുനെടെതറി തറിരഞമഞടെക്കുതക്കു..ജസ്കൂണ് ജസ്കൂണ് 10 10 മെക്കുതല് പ്രവര്തനെങ്ങള് മെക്കുതല് പ്രവര്തനെങ്ങള് 
ആരലഭറിചക്കുആരലഭറിചക്കു ..സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് കണ്വസീനെര് സബറിത ടെസീചര് മെറക്കു സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് കണ്വസീനെര് സബറിത ടെസീചര് മെറക്കു 
സയന്സന്റ് അധദയ്യാപകരയ്യായ ഗമെയ്യാളറി ടെസീചര്സയന്സന്റ് അധദയ്യാപകരയ്യായ ഗമെയ്യാളറി ടെസീചര്, , സക്കുജ ടെസീചര്സക്കുജ ടെസീചര്, , സക്കുഗരഷന്റ്  സക്കുഗരഷന്റ്  
സയ്യാര്സയ്യാര്,,റയ്യാണറി ടെസീചര് മെറിനെറി ടെസീചര് എന്നറിവരക്കുമടെ ഗനെതസൃതത്വതറില് റയ്യാണറി ടെസീചര് മെറിനെറി ടെസീചര് എന്നറിവരക്കുമടെ ഗനെതസൃതത്വതറില് 
എലയ്യാ തറിങ്കേളയ്യാഴന്റ്ചയക്കുല സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് എലയ്യാ തറിങ്കേളയ്യാഴന്റ്ചയക്കുല സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് 
പ്രവര്തറിക്കക്കുന്നക്കുപ്രവര്തറിക്കക്കുന്നക്കു..കക്കുടറികളക്കുമടെ ലസീഡറയ്യായറി എചന്റ്കക്കുടറികളക്കുമടെ ലസീഡറയ്യായറി എചന്റ് ..എസന്റ് എസന്റ് 
വറിഭയ്യാഗതറില് നെറിന്നന്റ് ആര്ഷ പ്രസയ്യാദറിമനെയക്കുല യക്കുവറിഭയ്യാഗതറില് നെറിന്നന്റ് ആര്ഷ പ്രസയ്യാദറിമനെയക്കുല യക്കു ..പറി പറി 
വറിഭയ്യാഗതറില്നെറിന്നന്റ് ആഷറിഷ ഗമെയ്യാഹമനെയല വറിഭയ്യാഗതറില്നെറിന്നന്റ് ആഷറിഷ ഗമെയ്യാഹമനെയല 
തറിരമഞ്ഞടെക്കുതക്കുതറിരമഞ്ഞടെക്കുതക്കു..പരസീക്ഷണങ്ങള്പരസീക്ഷണങ്ങള്, , സയന്സന്റ് കത്വറിസന്റ് സയന്സന്റ് കത്വറിസന്റ് 
എന്നറിവയയ്യാണന്റ് പ്രധയ്യാനെപ്രവര്തനെങ്ങള്എന്നറിവയയ്യാണന്റ് പ്രധയ്യാനെപ്രവര്തനെങ്ങള്..സയന്സന്റ് ക്ലബറിമന സയന്സന്റ് ക്ലബറിമന 
ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെകര്മല നെറിര്വ്വഹറിചതന്റ് നെമക്കുമടെ സസ്കൂളറിമല മെക്കുന് ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെകര്മല നെറിര്വ്വഹറിചതന്റ് നെമക്കുമടെ സസ്കൂളറിമല മെക്കുന് 
അധദയ്യാപകനെയ്യായ സക്കുഗരഷക്കുമെയ്യാര് സയ്യാര് ആണന്റ്അധദയ്യാപകനെയ്യായ സക്കുഗരഷക്കുമെയ്യാര് സയ്യാര് ആണന്റ് ..ഹവവറിദദമെയ്യാര്ന്ന ഹവവറിദദമെയ്യാര്ന്ന 
ഒരക്കു ലഘക്കുപരസീക്ഷണതറിലസ്കൂമടെയയ്യാണന്റ് ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെല നെടെന്നതന്റ്ഒരക്കു ലഘക്കുപരസീക്ഷണതറിലസ്കൂമടെയയ്യാണന്റ് ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെല നെടെന്നതന്റ് ..

ജസ്കൂഹല ജസ്കൂഹല 2121 നെന്റ് ചയ്യാന്ദ്രദറിനെവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് ഒരക്കു കത്വറിസന്റ് നെന്റ് ചയ്യാന്ദ്രദറിനെവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് ഒരക്കു കത്വറിസന്റ് 
മെത്സരല നെടെതറിമെത്സരല നെടെതറി..വറിജയറികളയ്യായ ഐശത്വരദ എസന്റ്വറിജയറികളയ്യായ ഐശത്വരദ എസന്റ് ..ഗശഖര്ഗശഖര്,,ഗദവനെന്ദേഗദവനെന്ദേ
സറിസറി..ആര് എന്നറിവര്ക്കന്റ് സമയ്യാനെല നെല്കറിആര് എന്നറിവര്ക്കന്റ് സമയ്യാനെല നെല്കറി . . ഗപയ്യാസര് ഗപയ്യാസര് 
പ്രദര്ശനെവക്കുല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുപ്രദര്ശനെവക്കുല സലഘടെറിപ്പെറിചക്കു ..

മസപന്റ്റലബര് മസപന്റ്റലബര് 1616 നെന്റ് ഓഗസയ്യാണ് ദറിനെവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെട നെന്റ് ഓഗസയ്യാണ് ദറിനെവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെട 
ഗപയ്യാസര് രചനെ മെത്സരല നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറിഗപയ്യാസര് രചനെ മെത്സരല നെടെതക്കുകയക്കുണയ്യായറി . . എചന്റ്എചന്റ്..എസന്റ്എസന്റ്. . 
വറിഭയ്യാഗതറില്നെറിന്നന്റ് ഗമെഘ ഗമെയ്യാഹനെക്കുല വറിഭയ്യാഗതറില്നെറിന്നന്റ് ഗമെഘ ഗമെയ്യാഹനെക്കുല ,,യക്കുയക്കു..പറി വറിഭയ്യാഗതറില് പറി വറിഭയ്യാഗതറില് 
നെറിന്നന്റ് ആഷറിഷ ഗമെയ്യാഹനെക്കുല  ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല നെറിന്നന്റ് ആഷറിഷ ഗമെയ്യാഹനെക്കുല  ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല 
കരസമെയ്യാക്കറികരസമെയ്യാക്കറി..അസലബറിയറില് ഗപയ്യാസര് പ്രദര്ശനെല അസലബറിയറില് ഗപയ്യാസര് പ്രദര്ശനെല 
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നെടെതറിനെടെതറി..ഓഗസയ്യാണ് ദറിനെതറിമന പ്രസകറി മവളറിവയ്യാക്കക്കുന്ന ഗലഖനെല ഓഗസയ്യാണ് ദറിനെതറിമന പ്രസകറി മവളറിവയ്യാക്കക്കുന്ന ഗലഖനെല 
ഗസയ്യാണറിയ അവതരറിപ്പെറിചക്കുഗസയ്യാണറിയ അവതരറിപ്പെറിചക്കു ..പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്പ്രറിന്സറിപ്പെയ്യാള്,,സസീനെറിയര് അസറിസനന്റ്  സസീനെറിയര് അസറിസനന്റ്  
എന്നറിവര് ഓഗസയ്യാണ് വയ്യാതകല പക്കുറതക്കുവറിടെക്കുന്ന തക്കുളസറിഹതകള് എന്നറിവര് ഓഗസയ്യാണ് വയ്യാതകല പക്കുറതക്കുവറിടെക്കുന്ന തക്കുളസറിഹതകള് 
നെടക്കുപറിടെറിപ്പെറിചക്കുനെടക്കുപറിടെറിപ്പെറിചക്കു ..

സസ്കൂള്തല ശയ്യാഷസ്തഗമെള ഒഗകയ്യാബര് സസ്കൂള്തല ശയ്യാഷസ്തഗമെള ഒഗകയ്യാബര് 88 നെന്റ് നെടെന്നക്കുനെന്റ് നെടെന്നക്കു..വറിജയറികമള വറിജയറികമള 
സബന്റ്ജറില മെത്സരങ്ങളറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കുസബന്റ്ജറില മെത്സരങ്ങളറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കു ..

സബക്കില മത്സരങ്ങളക്കിൽ വക്കിജയക്കിച കുട്ടക്കികൾസബക്കില മത്സരങ്ങളക്കിൽ വക്കിജയക്കിച കുട്ടക്കികൾ     
സറില് ഗമെയ്യാഡല് സറില് ഗമെയ്യാഡല് --ഒന്നയ്യാലസയ്യാനെലഒന്നയ്യാലസയ്യാനെല,,ഗലഗ സക്കുഗരഷന്റ് ഗലഗ സക്കുഗരഷന്റ് (10 ),B(10 ),B ഗകൗരറി കസൃഷ്ണഗകൗരറി കസൃഷ്ണ

(10 ) B(10 ) B
ശയ്യാഷസ്തകത്വറിസന്റ് ശയ്യാഷസ്തകത്വറിസന്റ് --ഒന്നയ്യാലസയ്യാനെലഒന്നയ്യാലസയ്യാനെല,,ഗദവറിക ബറിഗദവറിക ബറി..ആര്ആര്
ടെയ്യാലനന്റ് എകയ്യാല ടെയ്യാലനന്റ് എകയ്യാല --ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെലഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല, , ആര്ദ്ര സജസീഷന്റ്ആര്ദ്ര സജസീഷന്റ് ..
. .    -C V Raman Essay Competition. .    -C V Raman Essay Competition രണയ്യാല സയ്യാനെലരണയ്യാല സയ്യാനെല,,ആര്ഷയ്യാ ആര്ഷയ്യാ 

പ്രസയ്യാദന്റ്പ്രസയ്യാദന്റ്
സയന്സന്റ് മസമെറിനെയ്യാര് സയന്സന്റ് മസമെറിനെയ്യാര് --രണയ്യാലസയ്യാനെലരണയ്യാലസയ്യാനെല,,ആര്ദ്ര സജസീഷന്റ്ആര്ദ്ര സജസീഷന്റ് ..
സയന്സന്റ് ഡയ്യാമെയ്യാ സയന്സന്റ് ഡയ്യാമെയ്യാ --ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല ,,ഗഗയ്യാപറിക എസന്റ്ഗഗയ്യാപറിക എസന്റ്..എസന്റ് എസന്റ് &&ടെസീലടെസീല--

10 (A10 (A ഗരവതറി എസന്റ്ഗരവതറി എസന്റ്..എസന്റ്എസന്റ്,,അപര്ണ കസൃഷ്ണഅപര്ണ കസൃഷ്ണ,,അഭറി എലഅഭറി എല..ആര്ആര്,,അനെറിഷ അനെറിഷ 
എസന്റ്എസന്റ്,,അലസീനെ ബറിഅലസീനെ ബറി,,അഫന്റ്സയ്യാനെ എസന്റ്അഫന്റ്സയ്യാനെ എസന്റ്..എഎ,,അഭറില എസന്റ്അഭറില എസന്റ്..ബറിബറി))

സബന്റ്ജറില ശയ്യാഷസ്തഗമെളയറില് ഓവഗറയ്യാള് ഗനെടെറിസബന്റ്ജറില ശയ്യാഷസ്തഗമെളയറില് ഓവഗറയ്യാള് ഗനെടെറി ..
ഒഗകയ്യാബര് ഒഗകയ്യാബര് 99 നെന്റ് മസയന്റ്സന്റ് വസീക്കക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് വറിഗനെയ്യാദയയ്യാത്ര നെന്റ് മസയന്റ്സന്റ് വസീക്കക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് വറിഗനെയ്യാദയയ്യാത്ര 

സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുസലഘടെറിപ്പെറിചക്കു . . വറിവറി ..എസന്റ്എസന്റ്..എസന്റ്എസന്റ്..സറിസറി, , പയ്യാനെഗറയ്യാററിയലപയ്യാനെഗറയ്യാററിയല , , നെറിയമെസഭയ്യാമെന്ദേറിരല നെറിയമെസഭയ്യാമെന്ദേറിരല 
എന്നസീ സങ്ങളറിഗലക്കയ്യായറിരക്കുന്നക്കു സന്ദേര്ശനെലഎന്നസീ സങ്ങളറിഗലക്കയ്യായറിരക്കുന്നക്കു സന്ദേര്ശനെല. . വളമര രസകരവക്കുല വളമര രസകരവക്കുല 
വറിജയ്യാനെപ്രദവക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ യയ്യാത്രയ്യാവറിജയ്യാനെപ്രദവക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ യയ്യാത്രയ്യാ..

വളമര മെറികവക്കുറ രസീതറിയറില് എലയ്യാ ആഴന്റ്ചകളറിലക്കുല ക്ലബറിമല കക്കുടറികള്വളമര മെറികവക്കുറ രസീതറിയറില് എലയ്യാ ആഴന്റ്ചകളറിലക്കുല ക്ലബറിമല കക്കുടറികള്
പ്രവര്തനെങ്ങള് നെടെതറിവരക്കുന്നക്കുപ്രവര്തനെങ്ങള് നെടെതറിവരക്കുന്നക്കു.  .  

                  ശശ്രീമതപശശ്രീമതപ..സബപതസബപത
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ഗണപത ക്ലബനഗണപത ക്ലബന
50 50 വറിദദയ്യാര്തറിനെറികമള ഉള്മപ്പെടെക്കുതറി വറിദദയ്യാര്തറിനെറികമള ഉള്മപ്പെടെക്കുതറി 2018-192018-19 മല മല 

ഗണറിതക്ലബറിമന ആദദഗയയ്യാഗല ഗണറിതക്ലബറിമന ആദദഗയയ്യാഗല 7-6-20187-6-2018 ല് ല് 
ഗചര്ന്നക്കുഗചര്ന്നക്കു..ഹശലടെസീചറയ്യാണന്റ് ക്ലബന്റ് കണ്വസീനെര്ഹശലടെസീചറയ്യാണന്റ് ക്ലബന്റ് കണ്വസീനെര്.10 B.10 Bയറിമല യറിമല 
ശറില്പമയ ക്ലബന്റ് ലസീഡറയ്യായറി തറിരമഞ്ഞടെക്കുതക്കുശറില്പമയ ക്ലബന്റ് ലസീഡറയ്യായറി തറിരമഞ്ഞടെക്കുതക്കു.14-6-2018 .14-6-2018 സസ്കൂള് സസ്കൂള് 
അസലബയറില് മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് ക്ലബന്റ് ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെല മചയക്കുഅസലബയറില് മഹഡന്റ്മെറിസന്റ്ട്രസന്റ് ക്ലബന്റ് ഉദന്റ്ഘയ്യാടെനെല മചയക്കു ..എലയ്യാഎലയ്യാ
മചയ്യാവ്വയ്യാഴന്റ്ചയക്കുല ഉചയന്റ് മചയ്യാവ്വയ്യാഴന്റ്ചയക്കുല ഉചയന്റ് 11 മെണറി മെക്കുതല് മെണറി മെക്കുതല് 1:30 1:30 വമര വമര 
ഗണറിതക്ലബറിമന പ്രവര്തനെല നെടെന്നക്കുവരക്കുന്നക്കുഗണറിതക്ലബറിമന പ്രവര്തനെല നെടെന്നക്കുവരക്കുന്നക്കു ..സസ്കൂള് തലതറില്സസ്കൂള് തലതറില്
ഗണറിതഗമെള സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുഗണറിതഗമെള സലഘടെറിപ്പെറിചക്കു ..വറിജയറികമള സബന്റ്ജറിലയ്യാ തലതറില് വറിജയറികമള സബന്റ്ജറിലയ്യാ തലതറില് 
പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കുപമങ്കേടെക്കുപ്പെറിചക്കു ..ഗണറിതകത്വറിസറില് മെസ്കൂന്നയ്യാല സയ്യാനെല ഗണറിതകത്വറിസറില് മെസ്കൂന്നയ്യാല സയ്യാനെല 10  C10  C യറിമല യറിമല 
മെസീനെയ്യാക്ഷറിയക്കുല മെസീനെയ്യാക്ഷറിയക്കുല   Applied construction  Applied construction ല് ല് 9  D9  D യറിമല ശക്കുതറി യറിമല ശക്കുതറി 
മെസ്കൂന്നയ്യാല സയ്യാനെവക്കുല നെമര് ചയ്യാര്ടറില് മെസ്കൂന്നയ്യാല സയ്യാനെവക്കുല നെമര് ചയ്യാര്ടറില് 9  D9  D യറിമല കയ്യാവദ ഒന്നയ്യാല യറിമല കയ്യാവദ ഒന്നയ്യാല 
സയ്യാനെവക്കുല കരസമെയ്യാക്കറിസയ്യാനെവക്കുല കരസമെയ്യാക്കറി..കയ്യാവദ ജറിലയ്യാതലതറില് കയ്യാവദ ജറിലയ്യാതലതറില് 
പമങ്കേടെക്കുതക്കുപമങ്കേടെക്കുതക്കു..ഗണറിതതറിമല മെറിടെക്കുക്കരയ്യായവമര കമണതറി ഗണറിതതറിമല മെറിടെക്കുക്കരയ്യായവമര കമണതറി 
പറിഗന്നയ്യാക്കല നെറില്ക്കക്കുന്ന കക്കുടറികള്ക്കന്റ് ക്ലയ്യാസക്കുകള് ഹകകയ്യാരദല പറിഗന്നയ്യാക്കല നെറില്ക്കക്കുന്ന കക്കുടറികള്ക്കന്റ് ക്ലയ്യാസക്കുകള് ഹകകയ്യാരദല 
മചയക്കു വരക്കുന്നക്കുമചയക്കു വരക്കുന്നക്കു..

കൈണ്വശ്രീനരകൈണ്വശ്രീനര

ശശ്രീമതപ കശലശശ്രീമതപ കശല
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നസമാഷദല് സയന്സന ക്ലബനനസമാഷദല് സയന്സന ക്ലബന
വറിദദയ്യാര്തറികളറില് സയ്യാമെസ്കൂഹദഗബയ്യാധവക്കുല പകൗരഗബയ്യാധവക്കുല വറിദദയ്യാര്തറികളറില് സയ്യാമെസ്കൂഹദഗബയ്യാധവക്കുല പകൗരഗബയ്യാധവക്കുല 

വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറിനെയ്യാണന്റ് ഗസയ്യാഷദല് സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറിനെയ്യാണന്റ് ഗസയ്യാഷദല് സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് 
പ്രയ്യാധയ്യാനെദല നെല്കറിവരക്കുന്നതന്റ്പ്രയ്യാധയ്യാനെദല നെല്കറിവരക്കുന്നതന്റ് . . ഗദശസീയഗദശസീയ,,അനര്ഗദശസീയ അനര്ഗദശസീയ 
ദറിനെയ്യാചരണങ്ങള് നെറിലവയ്യാരഗതയ്യാടെക്കുകസ്കൂടെറി നെടെതക്കുന്നക്കുദറിനെയ്യാചരണങ്ങള് നെറിലവയ്യാരഗതയ്യാടെക്കുകസ്കൂടെറി നെടെതക്കുന്നക്കു . . 
സത്വയ്യാതനദദറിനെലസത്വയ്യാതനദദറിനെല, , ററിപ്പെബറിക്കന്റ് ദറിനെല എന്നറിവ ഗസയ്യാഷദല് ററിപ്പെബറിക്കന്റ് ദറിനെല എന്നറിവ ഗസയ്യാഷദല് 
സയന്സന്റ് ക്ലബറിമന ആഭറിമെക്കുഖദതറില് പ്രകൗഢഗലഭസീരമെയ്യായറി സയന്സന്റ് ക്ലബറിമന ആഭറിമെക്കുഖദതറില് പ്രകൗഢഗലഭസീരമെയ്യായറി 
ആചരറിക്കക്കുന്നക്കുആചരറിക്കക്കുന്നക്കു. . ഹറിഗരയ്യാഷറിമെ ദറിനെഗതയ്യാടെന്റ് അനെക്കുബന്ധറിചന്റ് ഹറിഗരയ്യാഷറിമെ ദറിനെഗതയ്യാടെന്റ് അനെക്കുബന്ധറിചന്റ് 
സമെയ്യാധയ്യാനെസഗന്ദേശല പ്രചരറിപ്പെറിക്കക്കുന്നതറിനെയ്യായറി സമെയ്യാധയ്യാനെസഗന്ദേശല പ്രചരറിപ്പെറിക്കക്കുന്നതറിനെയ്യായറി 
മവളളരറിപ്രയ്യാവക്കുകമള പറപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല രകസയ്യാക്ഷറികളക്കുമടെ മവളളരറിപ്രയ്യാവക്കുകമള പറപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല രകസയ്യാക്ഷറികളക്കുമടെ 
ഓര്മയയ്യായറി പക്കുഷ്പചകല അര്പ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കുഓര്മയയ്യായറി പക്കുഷ്പചകല അര്പ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കു . . 
സസ്കൂള്തലതറില് വറിപക്കുലമെയ്യായ രസീതറിയറില് ചരറിത്ര പ്രദര്ശനെല സസ്കൂള്തലതറില് വറിപക്കുലമെയ്യായ രസീതറിയറില് ചരറിത്ര പ്രദര്ശനെല 
സലഘടെറിപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല വറിജയറികമള സബന്റ്ജറിലസലഘടെറിപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല വറിജയറികമള സബന്റ്ജറില ,,ജറിലയ്യാതല ജറിലയ്യാതല 
മെത്സരതറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കുന്നക്കുമെത്സരതറില് പമങ്കേടെക്കുപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കുന്നക്കു ..പ്രസലഗ കല പ്രസലഗ കല 
വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറിനെന്റ് പ്രസലഗമെത്സരങ്ങള് സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുല വളര്തറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നതറിനെന്റ് പ്രസലഗമെത്സരങ്ങള് സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുല 
ചരറിത്രരചനെയറില് ആഭറിമെക്കുഖദല വളര്തക്കുന്നതറിനെന്റ് ചരറിത്രരചനെ ചരറിത്രരചനെയറില് ആഭറിമെക്കുഖദല വളര്തക്കുന്നതറിനെന്റ് ചരറിത്രരചനെ 
മെത്സരങ്ങള് സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുല ഗസയ്യാഷദല് സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് മെത്സരങ്ങള് സലഘടെറിപ്പെറിചക്കുല ഗസയ്യാഷദല് സയന്സന്റ് ക്ലബന്റ് 
മെക്കുന്നെറിരയറില് പ്രവര്തറിക്കക്കുന്നക്കുമെക്കുന്നെറിരയറില് പ്രവര്തറിക്കക്കുന്നക്കു..

 

കൈണ്വശ്രീനരകൈണ്വശ്രീനര
ശശ്രീശശ്രീ..പ്രകൈമാശന കുമമാരപ്രകൈമാശന കുമമാര
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हहिन्ददी ममंच हहिन्ददी ममंच ((क्लबक्लब))
हममाररे वविदमालय ममें हर समाल ककी तरह इस समाल भभी हममाररे वविदमालय ममें हर समाल ककी तरह इस समाल भभी (2018-19) (2018-19) वहन्ददी ममंचवहन्ददी ममंच

कमा समंचलन हुआ। इस ममंच ममें करभीब तभीस वविदमाररर्थिवनयमायाँ भमाग ललए। हहर्थिददी कमा समंचलन हुआ। इस ममंच ममें करभीब तभीस वविदमाररर्थिवनयमायाँ भमाग ललए। हहर्थिददी 
अध्यमापककों कमा पपूरर्ण सहययोगअध्यमापककों कमा पपूरर्ण सहययोग, , उनकमा वनस्विमारर्ण समपर्णर मनच करे  समचमालन ममें उनकमा वनस्विमारर्ण समपर्णर मनच करे  समचमालन ममें 
सहमायक रहमा। सहमायक रहमा। 14 14 लसतमंबर कयो वहन्ददी ममंच कमा औपचमाररक उदमाटन पपूविर्ण लसतमंबर कयो वहन्ददी ममंच कमा औपचमाररक उदमाटन पपूविर्ण 
अध्यमावपकमा शभीमतभी ससुममा टदीचर दमारमा हुआ। एक प्रभमाविभी वि आकरर्णक वहन्ददी अध्यमावपकमा शभीमतभी ससुममा टदीचर दमारमा हुआ। एक प्रभमाविभी वि आकरर्णक वहन्ददी 
सभमा चलमाए। वहन्ददी ममंच ममें हममाररे वप्रनन्सपल शभी अवनल कसु ममार जभी और प्रधमान सभमा चलमाए। वहन्ददी ममंच ममें हममाररे वप्रनन्सपल शभी अवनल कसु ममार जभी और प्रधमान 
अध्यमावपकमा शलशकलमा जभी कमा पपूरर्ण सहययोग ममलमा। हर टमेंम ममें बच्चकों दमारमा अवतअध्यमावपकमा शलशकलमा जभी कमा पपूरर्ण सहययोग ममलमा। हर टमेंम ममें बच्चकों दमारमा अवत
आकरर्णक रूप ममें स्कपू ल सभमा हयोतभी हहै।रयोज़ सबरेररे स्कपू ल बयोरर्ण पर  “आकरर्णक रूप ममें स्कपू ल सभमा हयोतभी हहै।रयोज़ सबरेररे स्कपू ल बयोरर्ण पर  “आज कमा आज कमा 
वविचमारवविचमार” प्रस्तसुत करतरे हहै जजसरे कयोई दरेखरे वबनमा पढरे वबनमा नहहीं गसुज़रतरे। वहन्ददी ” प्रस्तसुत करतरे हहै जजसरे कयोई दरेखरे वबनमा पढरे वबनमा नहहीं गसुज़रतरे। वहन्ददी 
ददविस करे  उपलक्ष्य ममें वहन्ददी सप्तमाह मनमायमा गयमा। हर ककमा ममें वहन्ददी विमाचनददविस करे  उपलक्ष्य ममें वहन्ददी सप्तमाह मनमायमा गयमा। हर ककमा ममें वहन्ददी विमाचन, , 
शसुतलरेखशसुतलरेख, , शब्दकयोश जहैसहै प्रवतययोवगतमाएयाँ चलमाए। इस आययोजन दमारमा बच्चकों ममें शब्दकयोश जहैसहै प्रवतययोवगतमाएयाँ चलमाए। इस आययोजन दमारमा बच्चकों ममें 
वहन्ददी करे  प्रवत लगमाविवहन्ददी करे  प्रवत लगमावि, , उनककी कमतमा वि अविबयोध बढमानरे कमा उदरेश्य ममें हम उनककी कमतमा वि अविबयोध बढमानरे कमा उदरेश्य ममें हम 
सफल बनरे। सफल बनरे। 

शभीमवत शभीमवत ससुसु़ष्ममा पसुरुरयोत्तमनससुसु़ष्ममा पसुरुरयोत्तमन
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സ്നപമാരട്സനസ്നപമാരട്സന
കനപചൊളക്കിൽ    വച്ചു ന  ടന്ന സസൗതത് ഏഷദൻ കഡചൊപത് കറചൊ കബചൊൾ കനപചൊളക്കിൽ    വച്ചു ന  ടന്ന സസൗതത് ഏഷദൻ കഡചൊപത് കറചൊ കബചൊൾ 
ചചൊമദൻഷക്കിപക്കിൽ ചവള്ളക്കിചമഡൽ കനടക്കി നമ്മു ചട വക്കിദദചൊലയതക്കിചന്റെയുരംചചൊമദൻഷക്കിപക്കിൽ ചവള്ളക്കിചമഡൽ കനടക്കി നമ്മു ചട വക്കിദദചൊലയതക്കിചന്റെയുരം
ഇനദയുചടയുരം അഭക്കിമചൊനമചൊയക്കി മചൊറക്കിയ അവനക്കിക എസത്ഇനദയുചടയുരം അഭക്കിമചൊനമചൊയക്കി മചൊറക്കിയ അവനക്കിക എസത്..എരം എരം , , 
ഗചൊയതക്കി ടക്കിഗചൊയതക്കി ടക്കി..എസത്എസത്..
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കൈനലമാത്സവശകൈനലമാത്സവശ
വറിദദയ്യാലയങ്ങള് പഠനെതറിമന മെയ്യാത്രമെല സര്ഗയ്യാതകതയക്കുമടെ വറിദദയ്യാലയങ്ങള് പഠനെതറിമന മെയ്യാത്രമെല സര്ഗയ്യാതകതയക്കുമടെ 

വറിളനെറിലങ്ങള് കസ്കൂടെറിയയ്യാണന്റ് നെമക്കുമടെ വറിദദയ്യാലയതറില് ധയ്യാരയ്യാളല വറിളനെറിലങ്ങള് കസ്കൂടെറിയയ്യാണന്റ് നെമക്കുമടെ വറിദദയ്യാലയതറില് ധയ്യാരയ്യാളല 
വറിദദയ്യാര്തറിനെറികള് കലയ്യാസയ്യാഹറിതദരലഗങ്ങളറില് മെറികവന്റ് വറിദദയ്യാര്തറിനെറികള് കലയ്യാസയ്യാഹറിതദരലഗങ്ങളറില് മെറികവന്റ് 
പ്രകടെറിപ്പെറിക്കക്കുന്നവരയ്യാണന്റ്പ്രകടെറിപ്പെറിക്കക്കുന്നവരയ്യാണന്റ്..എലയ്യാ കഗലയ്യാത്സവങ്ങളറിലക്കുല സബന്റ്ജറില എലയ്യാ കഗലയ്യാത്സവങ്ങളറിലക്കുല സബന്റ്ജറില , , ജറിലയ്യാതലജറിലയ്യാതല
സലസയ്യാനെതലങ്ങളറില് മെറികവക്കുറ പ്രകടെനെല സലസയ്യാനെതലങ്ങളറില് മെറികവക്കുറ പ്രകടെനെല 
കയ്യാഴന്റ്ചവയക്കുന്നക്കുണന്റ്കയ്യാഴന്റ്ചവയക്കുന്നക്കുണന്റ് ..കക്കുടറികള്ക്കന്റ് ഗവണത്ര പരറിശസീലനെവക്കുല കക്കുടറികള്ക്കന്റ് ഗവണത്ര പരറിശസീലനെവക്കുല 
നെല്കറിവരക്കുന്നക്കുണന്റ്നെല്കറിവരക്കുന്നക്കുണന്റ് ..ഇക്കഴറിഞ്ഞ സബന്റ്ജറിലയ്യാതല കഗലയ്യാത്സവതറില് ഇക്കഴറിഞ്ഞ സബന്റ്ജറിലയ്യാതല കഗലയ്യാത്സവതറില് 
പമങ്കേടെക്കുത എലയ്യാ ഇനെങ്ങളറിലക്കുല ഒന്നയ്യാമെമതതയ്യാന് കഴറിഞ്ഞക്കുമവന്നതന്റ് പമങ്കേടെക്കുത എലയ്യാ ഇനെങ്ങളറിലക്കുല ഒന്നയ്യാമെമതതയ്യാന് കഴറിഞ്ഞക്കുമവന്നതന്റ് 
അഭറിമെയ്യാനെകരമെയ്യാണന്റ്അഭറിമെയ്യാനെകരമെയ്യാണന്റ്..എചന്റ്എചന്റ്..എസന്റ് വറിഭയ്യാഗല ചറിത്രരചനെഎസന്റ് വറിഭയ്യാഗല ചറിത്രരചനെ, , 
ശയ്യാഷസ്തസീയസലഗസീതശയ്യാഷസ്തസീയസലഗസീത,,ഭരതനെയ്യാടെദലഭരതനെയ്യാടെദല ,,കഥകളറിസലഗസീതലകഥകളറിസലഗസീതല, , ലളറിതഗയ്യാനെലലളറിതഗയ്യാനെല, , 
പദദപയ്യാരയ്യായണലപദദപയ്യാരയ്യായണല, , മെയ്യാപ്പെറിളപ്പെയ്യാടന്റ്മെയ്യാപ്പെറിളപ്പെയ്യാടന്റ് , , ഗറിതയ്യാര്ഗറിതയ്യാര്, , ഗദശഭകറിഗയ്യാനെലഗദശഭകറിഗയ്യാനെല,,വഞറിപ്പെയ്യാടന്റ് വഞറിപ്പെയ്യാടന്റ് 
എചന്റ്എചന്റ് ..എസന്റ്എസന്റ്..എസന്റ് വറിഭയ്യാഗല കളകളറിസലഗസീതലഎസന്റ് വറിഭയ്യാഗല കളകളറിസലഗസീതല , , തബലതബല, , പ്രസലഗലപ്രസലഗല, , 
ഉപനെദയ്യാസലഉപനെദയ്യാസല, , കവറിതയ്യാരചനെകവറിതയ്യാരചനെ, , ഇലഗസീഷന്റ് പദദലമചയ്യാലല്ഇലഗസീഷന്റ് പദദലമചയ്യാലല്, , കന്നടെ കന്നടെ 
പദദലമചയ്യാലല്പദദലമചയ്യാലല്, , മെസ്കൂകയ്യാഭറിനെയല എന്നസീ ഇനെങ്ങളറിലയ്യാണന്റ് ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല മെസ്കൂകയ്യാഭറിനെയല എന്നസീ ഇനെങ്ങളറിലയ്യാണന്റ് ഒന്നയ്യാല സയ്യാനെല 
ലഭറിചതന്റ്ലഭറിചതന്റ് . . ജറിലയ്യാതലതറിലക്കുല മെറികച പ്രകടെനെല ജറിലയ്യാതലതറിലക്കുല മെറികച പ്രകടെനെല കയ്യാഴന്റ്ചവയയ്യാന്കയ്യാഴന്റ്ചവയയ്യാന്  
കഴറിഞ്ഞറിടക്കുണന്റ്കഴറിഞ്ഞറിടക്കുണന്റ് ..

കണ്വസീനെര്കണ്വസീനെര്

ശസീ എശസീ എ. . സക്കുഗദവന്സക്കുഗദവന്
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ഹരപനതമാത്സവശഹരപനതമാത്സവശ
ഹരറിതഗകരളമെറിഷനെക്കുല മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ വകക്കുപ്പെക്കുല ഹരറിതഗകരളമെറിഷനെക്കുല മപയ്യാതക്കുവറിദദയ്യാഭദയ്യാസ വകക്കുപ്പെക്കുല 

ഗചര്ന്നന്റ് സലസയ്യാനെമത മപയ്യാ തക്കുവറിദദയ്യാലയങ്ങളറില് ഗചര്ന്നന്റ് സലസയ്യാനെമത മപയ്യാ തക്കുവറിദദയ്യാലയങ്ങളറില് 
നെടെപ്പെയ്യാക്കക്കുന്ന പരറിപയ്യാടെറിയയ്യാണന്റ് ഹരറിഗതയ്യാത്സവല നെടെപ്പെയ്യാക്കക്കുന്ന പരറിപയ്യാടെറിയയ്യാണന്റ് ഹരറിഗതയ്യാത്സവല 
2018.2018.ഇതറിമന ഭയ്യാഗമെയ്യായറി സസ്കൂളക്കുകളറില് പ്രഗതദക അസലബറിഇതറിമന ഭയ്യാഗമെയ്യായറി സസ്കൂളക്കുകളറില് പ്രഗതദക അസലബറി
നെടെതക്കുകയക്കുലനെടെതക്കുകയക്കുല ,,അധദയ്യാപകരക്കുല കക്കുടറികളക്കുല ഒതക്കുഗചര്ന്നന്റ് അധദയ്യാപകരക്കുല കക്കുടറികളക്കുല ഒതക്കുഗചര്ന്നന്റ് 
ശക്കുചറിതത്വപ്രതറിജ എടെക്കുക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കുശക്കുചറിതത്വപ്രതറിജ എടെക്കുക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കു ..തക്കുടെര് തക്കുടെര് 
പ്രവര്തനെമെയ്യായറിപ്രവര്തനെമെയ്യായറി ,,ശക്കുചസീകരണതറിമന ശക്കുചസീകരണതറിമന 
പ്രയ്യാധയ്യാനെദവക്കുലപ്രയ്യാധയ്യാനെദവക്കുല ,,മെയ്യാലറിനെദല ഉറവറിടെതറില് തമന്ന ഗവര്തറിരറിചന്റ് മെയ്യാലറിനെദല ഉറവറിടെതറില് തമന്ന ഗവര്തറിരറിചന്റ് 
പക്കുനെപക്കുനെ::ചലകമെണതറിനെന്റ് ഹകമെയ്യാഗറണതറിമന പ്രയ്യാധയ്യാനെദവക്കുല ചലകമെണതറിനെന്റ് ഹകമെയ്യാഗറണതറിമന പ്രയ്യാധയ്യാനെദവക്കുല 
മെനെസറിലയ്യാക്കക്കുന്നതറിനെയ്യാവശദമെയ്യായ ഗബയ്യാധവതന്റ്കരണ  മെനെസറിലയ്യാക്കക്കുന്നതറിനെയ്യാവശദമെയ്യായ ഗബയ്യാധവതന്റ്കരണ  
ക്ലയ്യാസന്റ് നെടെതറി ക്ലയ്യാസന്റ് നെടെതറി ..സസ്കൂള് പരറിസരങ്ങളറില് മെയ്യാലറിനെദല സസ്കൂള് പരറിസരങ്ങളറില് മെയ്യാലറിനെദല 
കയ്യാണമപ്പെട സലങ്ങള് വസൃതറിയയ്യാക്കക്കുകയക്കുലകയ്യാണമപ്പെട സലങ്ങള് വസൃതറിയയ്യാക്കക്കുകയക്കുല ,,മെയ്യാലറിനെദങ്ങമളമെയ്യാലറിനെദങ്ങമള
ഹജവമെയ്യാലറിനെദല ഹജവമെയ്യാലറിനെദല ,,അഹജവമെയ്യാലറിനെദല എന്നറിങ്ങമനെ അഹജവമെയ്യാലറിനെദല എന്നറിങ്ങമനെ 
തരലതറിരറിചന്റ് നെശറിപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കുതരലതറിരറിചന്റ് നെശറിപ്പെറിക്കക്കുകയക്കുല മചയക്കു ..സസ്കൂളറിലക്കുല സസ്കൂളറിലക്കുല 
പരറിസരതറിലക്കുല പയ്യാസറിക്കന്റ് ഉപഗയയ്യാഗല പസ്കൂര്ണമെയ്യായക്കുല പരറിസരതറിലക്കുല പയ്യാസറിക്കന്റ് ഉപഗയയ്യാഗല പസ്കൂര്ണമെയ്യായക്കുല 
ഒഴറിവയ്യാക്കയ്യാന്ഒഴറിവയ്യാക്കയ്യാന്  ഗവണ നെടെപടെറികളക്കുല ഇഗതയ്യാടെനെക്കുബന്ധറിചന്റ് ഗവണ നെടെപടെറികളക്കുല ഇഗതയ്യാടെനെക്കുബന്ധറിചന്റ് 
നെടെതക്കുന്നക്കുണന്റ്നെടെതക്കുന്നക്കുണന്റ്. .   
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വപജമാനമമാണന ശകപവപജമാനമമാണന ശകപ
വറിദദയ്യാലയതറില് നെറിന്നന്റ് ലഭറിക്കക്കുന്നഗതയ്യാ അലയ്യാമതഗയയ്യാ ഉള്ള വറിദദയ്യാലയതറില് നെറിന്നന്റ് ലഭറിക്കക്കുന്നഗതയ്യാ അലയ്യാമതഗയയ്യാ ഉള്ള 

വറിജയ്യാനെമെയ്യാണന്റ് മെനെക്കുഷദമന ഏറവക്കുല വലറിയ ശകറിവറിജയ്യാനെമെയ്യാണന്റ് മെനെക്കുഷദമന ഏറവക്കുല വലറിയ ശകറി..ശകറിക്കക്കുല ശകറിക്കക്കുല 
അധറികയ്യാരതറിനെക്കുല ഗവണറി ആഗഹറിക്കയ്യാത ആരക്കുമെറിലഅധറികയ്യാരതറിനെക്കുല ഗവണറി ആഗഹറിക്കയ്യാത ആരക്കുമെറില ..അററിവറിലയ്യാത അററിവറിലയ്യാത 
ഒരയ്യാളറിഗനെക്കയ്യാള്അററിവക്കുഗനെടെറിയ ഒരയ്യാള്ക്കന്റ് മെനെഒരയ്യാളറിഗനെക്കയ്യാള്അററിവക്കുഗനെടെറിയ ഒരയ്യാള്ക്കന്റ് മെനെ::ശകറിയക്കുല ശകറിയക്കുല 
അധറികയ്യാരഗബയ്യാധവക്കുല ഉണയ്യായറിരറിക്കക്കുലഅധറികയ്യാരഗബയ്യാധവക്കുല ഉണയ്യായറിരറിക്കക്കുല ..മെറക്കു ജസീവറികളറില് നെറിന്നന്റ് മെനെക്കുഷദമനെമെറക്കു ജസീവറികളറില് നെറിന്നന്റ് മെനെക്കുഷദമനെ
ഗവര്തറിരറിക്കക്കുന്ന പ്രഗതദകത ജനനെയ്യാ ചറിനറിക്കയ്യാന് ഗവര്തറിരറിക്കക്കുന്ന പ്രഗതദകത ജനനെയ്യാ ചറിനറിക്കയ്യാന് 
കഴറിവക്കുള്ളതക്കുമകയ്യാണയ്യാണന്റ്കഴറിവക്കുള്ളതക്കുമകയ്യാണയ്യാണന്റ്..ഈ വദതദയ്യാസമെയ്യാണന്റ് അററിവക്കുള്ളവനെക്കുല ഈ വദതദയ്യാസമെയ്യാണന്റ് അററിവക്കുള്ളവനെക്കുല 
അററിവറിലയ്യാതവനെക്കുല തമറിലക്കുളളതന്റ്അററിവറിലയ്യാതവനെക്കുല തമറിലക്കുളളതന്റ് ..ഈശത്വരസ സൃഷറിയറില് നെയ്യാല ഈശത്വരസ സൃഷറിയറില് നെയ്യാല 
സമെനയ്യാരയ്യാണന്റ്സമെനയ്യാരയ്യാണന്റ്..

ആദദകയ്യാലതന്റ് ശരസീരശകറിമകയ്യാണയ്യാണന്റ് അധറികയ്യാരല ആദദകയ്യാലതന്റ് ശരസീരശകറിമകയ്യാണയ്യാണന്റ് അധറികയ്യാരല 
സയ്യാപറിചതന്റ്സയ്യാപറിചതന്റ് ..എന്നയ്യാല് ഇന്നന്റ്   ബക്കുദറിശകറിമകയ്യാണന്റ് മെനെക്കുഷദന് എന്നയ്യാല് ഇന്നന്റ്   ബക്കുദറിശകറിമകയ്യാണന്റ് മെനെക്കുഷദന് 
അധറികയ്യാരല ഗനെടെറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നക്കുഅധറികയ്യാരല ഗനെടെറിമയടെക്കുക്കക്കുന്നക്കു. . അതറിനെക്കുദയ്യാഹരണമെയ്യാണന്റ് തസീയക്കുമടെ അതറിനെക്കുദയ്യാഹരണമെയ്യാണന്റ് തസീയക്കുമടെ 
കണക്കുപറിടെറിതല കണക്കുപറിടെറിതല ..ബക്കുദറിശകറി പ്രഗയയ്യാഗറിക്കക്കുവയ്യാന് തക്കുടെങ്ങറിയതറിലസ്കൂമടെ ബക്കുദറിശകറി പ്രഗയയ്യാഗറിക്കക്കുവയ്യാന് തക്കുടെങ്ങറിയതറിലസ്കൂമടെ 
മെഹതയ്യായമെഹതയ്യായ ആശയങ്ങളക്കുല ചറിനകളക്കുല സസൃഷറിക്കമപ്പെടക്കു ആശയങ്ങളക്കുല ചറിനകളക്കുല സസൃഷറിക്കമപ്പെടക്കു . . ഇന്നന്റ് വറിജയ്യാനെലഇന്നന്റ് വറിജയ്യാനെല
വദയ്യാപറിക്കയ്യാതരയ്യാജദങ്ങളറില് അതക്കു മകയ്യാണക്കു തമന്ന വറിജയ്യാനെതറിനെയ്യായറിവദയ്യാപറിക്കയ്യാതരയ്യാജദങ്ങളറില് അതക്കു മകയ്യാണക്കു തമന്ന വറിജയ്യാനെതറിനെയ്യായറി
മെനെക്കുഷദന് വറിദദയ്യാലയല ഗപയ്യാലക്കുള്ള സയ്യാപനെങ്ങമള ആശയറിക്കക്കുന്നക്കുമെനെക്കുഷദന് വറിദദയ്യാലയല ഗപയ്യാലക്കുള്ള സയ്യാപനെങ്ങമള ആശയറിക്കക്കുന്നക്കു . . 
പണലമകയ്യാണന്റ് എലയ്യാററിഗനെയക്കുല കസീഴടെക്കയ്യാല പണലമകയ്യാണന്റ് എലയ്യാററിഗനെയക്കുല കസീഴടെക്കയ്യാല ..എന്നയ്യാല് പണലമകയ്യാണന്റ് എന്നയ്യാല് പണലമകയ്യാണന്റ് 
വറിജയ്യാനെല ഗനെടെക്കുവയ്യാന് കഴറിയറിലവറിജയ്യാനെല ഗനെടെക്കുവയ്യാന് കഴറിയറില..വറിജയ്യാനെല ഈശത്വരമന പക്കലക്കുണന്റ് വറിജയ്യാനെല ഈശത്വരമന പക്കലക്കുണന്റ് 
അതന്റ് കരസമെയ്യാക്കക്കുന്നവരയ്യാണന്റ് ഗലയ്യാകതറിമല ഉന്നതന് അതന്റ് കരസമെയ്യാക്കക്കുന്നവരയ്യാണന്റ് ഗലയ്യാകതറിമല ഉന്നതന് ..ഏതക്കുനെറിലയക്കുള്ളഏതക്കുനെറിലയക്കുള്ള
വറിജയ്യാനെവക്കുല നെമെക്കുക്കന്റ് ശകറി നെല്കക്കുന്നക്കുവറിജയ്യാനെവക്കുല നെമെക്കുക്കന്റ് ശകറി നെല്കക്കുന്നക്കു ..അതക്കുമകയ്യാണക്കുതമന്ന അതക്കുമകയ്യാണക്കുതമന്ന 
വറിജയ്യാനെല തമന്നയയ്യാണന്റ് ഏറവക്കുല വലറിയ ശകറിവറിജയ്യാനെല തമന്നയയ്യാണന്റ് ഏറവക്കുല വലറിയ ശകറി..

കപസ്തുപ്രപയ എസനകപസ്തുപ്രപയ എസന..അനപല്അനപല്..
ക്ലമാസനക്ലമാസന: : 110 0 ഡപ ഡപ 
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മറകമാനമാവമാത യമാതമറകമാനമാവമാത യമാത
എമന പതയ്യാല ക്ലയ്യാസറിമല വറിഗനെയ്യാദയയ്യാത്രമയക്കക്കുററിചയ്യാണന്റ് ഞയ്യാനെറിവറിമടെ എമന പതയ്യാല ക്ലയ്യാസറിമല വറിഗനെയ്യാദയയ്യാത്രമയക്കക്കുററിചയ്യാണന്റ് ഞയ്യാനെറിവറിമടെ 

പങ്കേക്കുവയക്കുന്നതന്റ്പങ്കേക്കുവയക്കുന്നതന്റ്. . ഒഗകയ്യാബര് ഒഗകയ്യാബര് 10-10-ാം തസീയതറി ഹവകക്കുഗന്നരല അ ഞക്കുമെണറിഗയയ്യാമടൊം തസീയതറി ഹവകക്കുഗന്നരല അ ഞക്കുമെണറിഗയയ്യാമടെ
ഞങ്ങള് യയ്യാത്ര തറിരറിചക്കുഞങ്ങള് യയ്യാത്ര തറിരറിചക്കു . . പയ്യാടറിമനയക്കുല നെ സൃതതറിമനയക്കുല പയ്യാടറിമനയക്കുല നെ സൃതതറിമനയക്കുല 
അകമടെറിഗയയ്യാടെക്കുകസ്കൂടെറിയ  യയ്യാത്ര അതറിരസകരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅകമടെറിഗയയ്യാടെക്കുകസ്കൂടെറിയ  യയ്യാത്ര അതറിരസകരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു . . ഒരക്കു മപഗട്രയ്യാള് ഒരക്കു മപഗട്രയ്യാള് 
പമറിനെസ്കൂ സമെസീപതറിരസ്കൂന്നന്റ് ഞങ്ങള്  രയ്യാത്രറി ഭക്ഷണലകഴറിചക്കുപമറിനെസ്കൂ സമെസീപതറിരസ്കൂന്നന്റ് ഞങ്ങള്  രയ്യാത്രറി ഭക്ഷണലകഴറിചക്കു ..ബസറിലറിരക്കുന്നന്റ് ബസറിലറിരക്കുന്നന്റ് 
ഞങ്ങളക്കുല അധദയ്യാപകരക്കുല അനയ്യാക്ഷരറി കളറിചക്കുഞങ്ങളക്കുല അധദയ്യാപകരക്കുല അനയ്യാക്ഷരറി കളറിചക്കു ..വളമര ആഗവശല വളമര ആഗവശല 
നെറിറഞ്ഞതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ കളറിനെറിറഞ്ഞതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ കളറി ..പയ്യാതറി രയ്യാത്രറിയയ്യായഗപ്പെയ്യാള് ബസറില് ഒരക്കു പയ്യാതറി രയ്യാത്രറിയയ്യായഗപ്പെയ്യാള് ബസറില് ഒരക്കു 
സറിനെറിമെയറിടക്കുസറിനെറിമെയറിടക്കു ..അതക്കു കണന്റ് ഞങ്ങള് ഉറങ്ങറിഅതക്കു കണന്റ് ഞങ്ങള് ഉറങ്ങറി..ഊടറിയറിഗലക്കയ്യാണന്റ് ഞങ്ങള്ക്കന്റ് ഊടറിയറിഗലക്കയ്യാണന്റ് ഞങ്ങള്ക്കന്റ് 
ആദദല ഗപയ്യാഗകണതന്റ്ആദദല ഗപയ്യാഗകണതന്റ് ..മവളക്കുപ്പെറിനെന്റ് എഗപ്പെയ്യാഗഴയ്യാ ഞയ്യാന് മവളക്കുപ്പെറിനെന്റ് എഗപ്പെയ്യാഗഴയ്യാ ഞയ്യാന് 
മഞടറിയക്കുണര്ന്നക്കുമഞടറിയക്കുണര്ന്നക്കു..അഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ബസന്റ് ഊടറിയറിഗലക്കക്കുള്ള ഹറില് ഗസഷന് അഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ബസന്റ് ഊടറിയറിഗലക്കക്കുള്ള ഹറില് ഗസഷന് 
കയറയ്യാന് തക്കുടെങ്ങറിയറിരക്കുന്നക്കുകയറയ്യാന് തക്കുടെങ്ങറിയറിരക്കുന്നക്കു..എമന കസ്കൂടക്കുകയ്യാരറി അഗരയ്യാമെയന്റ് ഹറില് ഗസഷന് എമന കസ്കൂടക്കുകയ്യാരറി അഗരയ്യാമെയന്റ് ഹറില് ഗസഷന് 
കയറക്കുന്നതന്റ് കയ്യാണണമമെന്നന്റ് പറഞ്ഞറിരക്കുന്നക്കുകയറക്കുന്നതന്റ് കയ്യാണണമമെന്നന്റ് പറഞ്ഞറിരക്കുന്നക്കു ..അതക്കുമകയ്യാണന്റ് ഞയ്യാനെവമള അതക്കുമകയ്യാണന്റ് ഞയ്യാനെവമള 
വറിളറിചക്കുണര്തറിവറിളറിചക്കുണര്തറി..അങ്ങമനെ ഞങ്ങള് രണക്കുഗപരക്കുല പക്കുറഗതക്കന്റ് അങ്ങമനെ ഞങ്ങള് രണക്കുഗപരക്കുല പക്കുറഗതക്കന്റ് 
ഗനെയ്യാക്കറിയറിരക്കുന്നക്കുഗനെയ്യാക്കറിയറിരക്കുന്നക്കു..ജനെലറിമന ചറിലക്കുകള് തക്കുറന്നതക്കുമകയ്യാണന്റ് വളമര ജനെലറിമന ചറിലക്കുകള് തക്കുറന്നതക്കുമകയ്യാണന്റ് വളമര 
ശകറിയയ്യായറി തണക്കുത കയ്യാറന്റ് അകഗതക്കന്റ് വസീശക്കുന്നക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുശകറിയയ്യായറി തണക്കുത കയ്യാറന്റ് അകഗതക്കന്റ് വസീശക്കുന്നക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..രയ്യാവറിമല രയ്യാവറിമല 
ഏഴക്കുമെണറിഗയയ്യാമടെ ഞങ്ങള് ഊടറിയറിമലതറിഏഴക്കുമെണറിഗയയ്യാമടെ ഞങ്ങള് ഊടറിയറിമലതറി..ഗറയ്യായല് സയ്യാന്ഡന്റ് എന്ന ഗറയ്യായല് സയ്യാന്ഡന്റ് എന്ന 
ഗഹയ്യാടലറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഞങ്ങളക്കുമടെ തയ്യാമെസലഗഹയ്യാടലറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഞങ്ങളക്കുമടെ തയ്യാമെസല..അന്നക്കു തമന്ന ഞങ്ങള്ക്കന്റ് അന്നക്കു തമന്ന ഞങ്ങള്ക്കന്റ് 
സലങ്ങള് കയ്യാണയ്യാന് ഗപയ്യാഗകണതറിനെയ്യാല് മപമടന്നന്റ്സലങ്ങള് കയ്യാണയ്യാന് ഗപയ്യാഗകണതറിനെയ്യാല് മപമടന്നന്റ് , , സലങ്ങള് സലങ്ങള് 
കയ്യാണക്കുവയ്യാനെയ്യായറി ഞങ്ങള് തയയ്യാറയ്യായറികയ്യാണക്കുവയ്യാനെയ്യായറി ഞങ്ങള് തയയ്യാറയ്യായറി ..പ്രഭയ്യാതഭക്ഷണതറിനെന്റ് ഗശഷല ഞങ്ങള് പ്രഭയ്യാതഭക്ഷണതറിനെന്റ് ഗശഷല ഞങ്ങള് 
ബസറില് കയററിബസറില് കയററി ..ആദദല ഗപയ്യായതന്റ് ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ ഒരക്കു ഗതയറില ആദദല ഗപയ്യായതന്റ് ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ ഒരക്കു ഗതയറില 
ഫയ്യാകററിയറിഗലക്കയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഫയ്യാകററിയറിഗലക്കയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..അവറിമടെവചന്റ് ഗതയറിലയക്കുമടെ അവറിമടെവചന്റ് ഗതയറിലയക്കുമടെ 
ഉതന്റ്പയ്യാദനെമതക്കക്കുററിചന്റ്  ഞങ്ങള് മെനെസറിലയ്യാക്കറിഉതന്റ്പയ്യാദനെമതക്കക്കുററിചന്റ്  ഞങ്ങള് മെനെസറിലയ്യാക്കറി ..മചററിയ ഗതയ്യാതറില് ഞങ്ങള് മചററിയ ഗതയ്യാതറില് ഞങ്ങള് 
കക്കുടറികളക്കുല അധദയ്യാപകരക്കുല അവറിമടെ ഒരക്കു ഗഷയ്യാപ്പെറിങന്റ് നെടെതറി മെടെങ്ങറികക്കുടറികളക്കുല അധദയ്യാപകരക്കുല അവറിമടെ ഒരക്കു ഗഷയ്യാപ്പെറിങന്റ് നെടെതറി മെടെങ്ങറി . . ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് 
അടെക്കുതതയ്യായറി ഊടറിയറിലക്കുള്ള തടെയ്യാകല കയ്യാണക്കുവയ്യാനെയ്യായറി ഗപയ്യായറിഅടെക്കുതതയ്യായറി ഊടറിയറിലക്കുള്ള തടെയ്യാകല കയ്യാണക്കുവയ്യാനെയ്യായറി ഗപയ്യായറി ..അവറിമടെ അവറിമടെ 
നെറിന്നക്കുല കക്കുഗറ സയ്യാധനെങ്ങള് ഞങ്ങള് വയ്യാങ്ങറിനെറിന്നക്കുല കക്കുഗറ സയ്യാധനെങ്ങള് ഞങ്ങള് വയ്യാങ്ങറി..അവറിമടെ നെറിന്നന്റ് അവറിമടെ നെറിന്നന്റ് 
ഞങ്ങള്ഗപയ്യായതന്റ് ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ ഗറയ്യാസന്റ് ഞങ്ങള്ഗപയ്യായതന്റ് ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ ഗറയ്യാസന്റ് 
ഗയ്യാര്ഡനെറിഗലക്കയ്യാണന്റ്ഗയ്യാര്ഡനെറിഗലക്കയ്യാണന്റ്..അതറിമെഗനെയ്യാഹരമെയ്യായ പനെറിനെസീര്പ്പെസ്കൂക്കളക്കുമടെ ഒരക്കു അതറിമെഗനെയ്യാഹരമെയ്യായ പനെറിനെസീര്പ്പെസ്കൂക്കളക്കുമടെ ഒരക്കു 
വന്ഗശഖരല തമന്ന അവറിമടെയക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുവന്ഗശഖരല തമന്ന അവറിമടെയക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..പല നെറിറതറിലക്കുല വലറിപ്പെതറിലക്കുല പല നെറിറതറിലക്കുല വലറിപ്പെതറിലക്കുല 
ഉള്ള പനെറിനെസീര്പ്പെസ്കൂക്കള് വളമര ആകര്ഷണസീയല ആയറിരക്കുന്നക്കുഉള്ള പനെറിനെസീര്പ്പെസ്കൂക്കള് വളമര ആകര്ഷണസീയല ആയറിരക്കുന്നക്കു ..അവറിമടെനെറിന്നന്റ് അവറിമടെനെറിന്നന്റ് 
ഞങ്ങള് തറിരറിചന്റ് ഗഹയ്യാടലറിമലതറിഞങ്ങള് തറിരറിചന്റ് ഗഹയ്യാടലറിമലതറി..ഉചഭക്ഷണല കഴറിഞ്ഞന്റ് കക്കുറചക്കു വറിശമെറിച ഉചഭക്ഷണല കഴറിഞ്ഞന്റ് കക്കുറചക്കു വറിശമെറിച 
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ഗശഷല ഞങ്ങള് വസീണക്കുല യയ്യാത്ര തറിരറിചക്കുഗശഷല ഞങ്ങള് വസീണക്കുല യയ്യാത്ര തറിരറിചക്കു ..അടെക്കുതതയ്യായറി ഞങ്ങള് ഗപയ്യായതന്റ് അടെക്കുതതയ്യായറി ഞങ്ങള് ഗപയ്യായതന്റ് 
ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ മെമറയ്യാരക്കു ഗയ്യാര്ഡനെറിഗലക്കയ്യാണന്റ്ഊടറിയറിമല പ്രശസ്തമെയ്യായ മെമറയ്യാരക്കു ഗയ്യാര്ഡനെറിഗലക്കയ്യാണന്റ് ..അവറിടെവക്കുല അവറിടെവക്കുല 
അതറിമെഗനെയ്യാഹരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅതറിമെഗനെയ്യാഹരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..നെസീണക്കുനെറിവര്ന്നക്കു കറിടെക്കക്കുന്ന പക്കുല്ഗമെടെക്കുകളറില് നെസീണക്കുനെറിവര്ന്നക്കു കറിടെക്കക്കുന്ന പക്കുല്ഗമെടെക്കുകളറില് 
ഉയര്ന്നന്റ് നെറില്ക്കക്കുന്ന വന്വസൃക്ഷങ്ങള്ഉയര്ന്നന്റ് നെറില്ക്കക്കുന്ന വന്വസൃക്ഷങ്ങള്,,മകയ്യാചക്കു മകയ്യാചക്കു പസ്കൂമചടെറികള് മകയ്യാചക്കു മകയ്യാചക്കു പസ്കൂമചടെറികള് 
എന്നറിവമകയ്യാണന്റ് നെറിറഞ്ഞതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ പ്രഗദശലഎന്നറിവമകയ്യാണന്റ് നെറിറഞ്ഞതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ പ്രഗദശല ..അവറിമടെമവചന്റ് അവറിമടെമവചന്റ് 
അധദയ്യാപകരക്കുല കക്കുടറികളക്കുല ഗചര്ന്നന്റ് ഒരക്കുപയ്യാടെന്റ് കളറികള് കളറിചക്കുഅധദയ്യാപകരക്കുല കക്കുടറികളക്കുല ഗചര്ന്നന്റ് ഒരക്കുപയ്യാടെന്റ് കളറികള് കളറിചക്കു ..ഗപയ്യാരക്കുന്നതറിനെന്റ് ഗപയ്യാരക്കുന്നതറിനെന്റ് 
മെക്കുമയ്യായറി ഒരക്കു ഗസ്കൂപ്പെന്റ് ഗഫയ്യാഗടയ്യായക്കുല എടെക്കുതക്കുമെക്കുമയ്യായറി ഒരക്കു ഗസ്കൂപ്പെന്റ് ഗഫയ്യാഗടയ്യായക്കുല എടെക്കുതക്കു..തറിരറിചന്റ് ഗഹയ്യാടലറില് തറിരറിചന്റ് ഗഹയ്യാടലറില് 
എതറിയഗപ്പെയ്യാള് അവറിമടെ എതറിയഗപ്പെയ്യാള് അവറിമടെ ''കദയ്യാമന്റ് ഫയര്കദയ്യാമന്റ് ഫയര്'  '  ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..വളമര വളമര 
രസകരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ അനെക്കുഭവലരസകരമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആ അനെക്കുഭവല ..പറിഗറ ദറിവസല ഞങ്ങള്ക്കന്റ് ഗമെടക്കുപയ്യാളയല പറിഗറ ദറിവസല ഞങ്ങള്ക്കന്റ് ഗമെടക്കുപയ്യാളയല 
എന്ന സലതക്കുള്ള എന്ന സലതക്കുള്ള ''ബയ്യാക്കന്റ് തണര്ബയ്യാക്കന്റ് തണര്' ' എന്ന അമെദസ്കൂമസ്മനന്റ് പയ്യാര്ക്കയ്യാലയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഎന്ന അമെദസ്കൂമസ്മനന്റ് പയ്യാര്ക്കയ്യാലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു
ഗപയ്യാഗകണറിയറിരക്കുന്നതന്റ്ഗപയ്യാഗകണറിയറിരക്കുന്നതന്റ് ..അവറിഗടെക്കന്റ് രയ്യാവറിമല ഞങ്ങള് യയ്യാത്ര അവറിഗടെക്കന്റ് രയ്യാവറിമല ഞങ്ങള് യയ്യാത്ര 
തറിരറിചക്കുതറിരറിചക്കു ..ഗപയ്യാകക്കുന്ന വഴറിയറിമലലയ്യാല വളമരഗയമറ കക്കുരങ്ങനയ്യാമര കണക്കുഗപയ്യാകക്കുന്ന വഴറിയറിമലലയ്യാല വളമരഗയമറ കക്കുരങ്ങനയ്യാമര കണക്കു..ബയ്യാക്കന്റ് ബയ്യാക്കന്റ് 
തണററില് മചന്ന അനെക്കുഭവല വളമര രസകരവക്കുല ആഗവശഭരറിതരക്കുല തണററില് മചന്ന അനെക്കുഭവല വളമര രസകരവക്കുല ആഗവശഭരറിതരക്കുല 
ആയറിരക്കുന്നക്കുആയറിരക്കുന്നക്കു..ഹഡ ഹറഡക്കുകളറിലക്കുല വയ്യാടര് ഹറഡക്കുകളറിലക്കുല ഞങ്ങള് ഹഡ ഹറഡക്കുകളറിലക്കുല വയ്യാടര് ഹറഡക്കുകളറിലക്കുല ഞങ്ങള് 
ഓഗരയ്യാരക്കുതരക്കുല മെത്സരറിചക്കു കയററിഓഗരയ്യാരക്കുതരക്കുല മെത്സരറിചക്കു കയററി ..വളമര രസകരവക്കുലവളമര രസകരവക്കുല , , ഒരറിക്കലക്കുല ഒരറിക്കലക്കുല 
മെറക്കയ്യാതതക്കുലമെറക്കയ്യാതതക്കുല, , തറിരറിചക്കുകറിടയ്യാതതക്കുമെയ്യായ നെയ്യാളക്കുകളയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവതറിരറിചക്കുകറിടയ്യാതതക്കുമെയ്യായ നെയ്യാളക്കുകളയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവ. . ഈ ഒറ ഈ ഒറ 
യയ്യാത്രയറിലസ്കൂമടെ എനെറിക്കക്കുണയ്യായറിരക്കുന്ന കക്കുഗറ ഗപടെറികമളയ്യാമക്ക മെയ്യാററിക്കറിടറിയയ്യാത്രയറിലസ്കൂമടെ എനെറിക്കക്കുണയ്യായറിരക്കുന്ന കക്കുഗറ ഗപടെറികമളയ്യാമക്ക മെയ്യാററിക്കറിടറി ..തറിരറിചന്റ്തറിരറിചന്റ്
13-13-ാം തസീയതറി രയ്യാവറിമല അഞക്കുമെണറിഗയയ്യാമടെ ഞങ്ങള് മനെയയ്യാററിന്കരയറില് ാം തസീയതറി രയ്യാവറിമല അഞക്കുമെണറിഗയയ്യാമടെ ഞങ്ങള് മനെയയ്യാററിന്കരയറില് 
തറിരറിമചതറിതറിരറിമചതറി..ഇഗപ്പെയ്യാഴക്കുല ആ യയ്യാത്രയക്കുമടെ ഓര്മകള് എമന മെനെസറില് ഇഗപ്പെയ്യാഴക്കുല ആ യയ്യാത്രയക്കുമടെ ഓര്മകള് എമന മെനെസറില് 
മെയ്യായയ്യാമത നെറില്ക്കക്കുന്നക്കുമെയ്യായയ്യാമത നെറില്ക്കക്കുന്നക്കു..

അനഘനന്ദേഅനഘനന്ദേ..പപപപ..ആരആര
ക്ലമാസന ക്ലമാസന :10 B   :10 B   

31  



Digital magazine                                                                                                                         കകാഴ

കൈടങ്കഥകൈള്കൈടങ്കഥകൈള്
1.1. ഇതറിരറിമെക്കുറതന്റ്  അഞക്കുകയ്യാവല്ക്കയ്യാര് ഇതറിരറിമെക്കുറതന്റ്  അഞക്കുകയ്യാവല്ക്കയ്യാര് 
2.2. ഇരക്കുടക്കുപക്കുരയറില് കക്കുടറിയയ്യാനെ ഇരക്കുടക്കുപക്കുരയറില് കക്കുടറിയയ്യാനെ 
3.3. ഉരക്കുടയ്യാല പറിരടയ്യാല എടെക്കുക്കയ്യാന് പററില ഉരക്കുടയ്യാല പറിരടയ്യാല എടെക്കുക്കയ്യാന് പററില 
4.4. എമടമലന് കക്കുടപ്പെമനെയ്യാറക്കയ്യാലന് എമടമലന് കക്കുടപ്പെമനെയ്യാറക്കയ്യാലന് 
5.5. അടെറിക്കയ്യാത മെക്കുറഗമെതന്റ് അടെറിക്കയ്യാത മെക്കുറഗമെതന്റ് 
6.6. അടെറിപയ്യാറഅടെറിപയ്യാറ,,നെടെക്കുവടെറിനെടെക്കുവടെറി ,,മെസീമതക്കക്കുടെ മെസീമതക്കക്കുടെ 
7.7. മകയ്യാണക്കുഗപയ്യാകയ്യാന് സയ്യാധറിക്കറില                 മകയ്യാണക്കുഗപയ്യാകയ്യാന് സയ്യാധറിക്കറില                 
8.8. അലറക്കുല വയ്യായറില   അലറക്കുല വയ്യായറില                                           
9.9. കണയ്യാല് തസീവണറികണയ്യാല് തസീവണറി, , മതയ്യാടയ്യാല് ചകല            മതയ്യാടയ്യാല് ചകല            
10.10. കടെകതറിചക്കുകടെകതറിചക്കു, , തലകക്കുതറിചക്കു   തലകക്കുതറിചക്കു                                         

11.11. കയറില് കയററി മമെയറില് ഒളറിചക്കു                     കയറില് കയററി മമെയറില് ഒളറിചക്കു                     സക്കുജറിനെ എസന്റ്സക്കുജറിനെ എസന്റ്..
12.12. കററിക്കക്കു മെക്കുമന് ഇലയക്കു പറിമന്                           കററിക്കക്കു മെക്കുമന് ഇലയക്കു പറിമന്                             8 B8 B
13.13. കയ്യാ കറക്കുപ്പെക്കുല മെസ്കൂക്കയ്യാ ഗചയ്യാപ്പെക്കുല കയ്യാ കറക്കുപ്പെക്കുല മെസ്കൂക്കയ്യാ ഗചയ്യാപ്പെക്കുല 
14.14. ചതയ്യാഗല മെറിണക്കുള്ളസ്കൂ ചങ്കേക്കുചയ്യാരന്റ് ചതയ്യാഗല മെറിണക്കുള്ളസ്കൂ ചങ്കേക്കുചയ്യാരന്റ് 
15.15. ചക്കുവന്നവന് പറിമന്ന കറക്കുതവനെയ്യാകക്കുല ചക്കുവന്നവന് പറിമന്ന കറക്കുതവനെയ്യാകക്കുല 
16.16. മവള്ളല കക്കുടെറിചയ്യാല് ചതക്കുഗപയ്യാകക്കുലമവള്ളല കക്കുടെറിചയ്യാല് ചതക്കുഗപയ്യാകക്കുല

17.   17.   എത്ര കതറിയയ്യാലക്കുല അണയയ്യാത വറിളക്കന്റ്  എത്ര കതറിയയ്യാലക്കുല അണയയ്യാത വറിളക്കന്റ്          
  ഉഉ    തരങ്ങള്തരങ്ങള്    

1.1.    ഹകവറിരല്  ഹകവറിരല്      2.2.    പതയ്യായല പതയ്യായല     3.3.    കണന്റ് കണന്റ്     4.4.    കക്കുടെ കക്കുടെ     5.5.    ആകയ്യാശല ആകയ്യാശല     6.6.    ഗചനെ ഗചനെ     
7.7.    കറിണര് കറിണര്     8.8.    ഗമെഘല ഗമെഘല     9.9.    ഗതരട ഗതരട     10.10.    മനെലന്റ് മനെലന്റ്     11.11.    ഗചയ്യാറക്കുരക്കുള ഗചയ്യാറക്കുരക്കുള     12.12.    കററിഗവപ്പെറില  കററിഗവപ്പെറില      
13.13.    കക്കുന്നറിക്കക്കുരക്കു കക്കുന്നറിക്കക്കുരക്കു     14.14.    ശലഖന്റ് ശലഖന്റ്     15.15.    മെണ്കലല മെണ്കലല     16.16.    തസീ തസീ     17.17.    സസ്കൂരദന്സസ്കൂരദന്    
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 ആ ആ ""ചചരരചചരര"    "    കവവതകവവത

    നെസീ  ആചയ്യാരതസീയറിൽ ചയ്യാരമെയ്യായവൾ നെസീ  ആചയ്യാരതസീയറിൽ ചയ്യാരമെയ്യായവൾ 
    നെറിനെക്കയ്യായന്റ് ശബറിക്കയ്യാമനെയ്യാരയ്യാചയ്യാരദനെക്കുമെറില     നെറിനെക്കയ്യായന്റ് ശബറിക്കയ്യാമനെയ്യാരയ്യാചയ്യാരദനെക്കുമെറില     ശശ്രീമതപ സതപ എസനശശ്രീമതപ സതപ എസന..
    ജനപക്കുണദമെയ്യായ ആദദയ്യാർതവലജനപക്കുണദമെയ്യായ ആദദയ്യാർതവല
    ഗപക്കറിനെയ്യാവക്കുകൾ മെയ്യാത്രല നെൽകറി              ഗപക്കറിനെയ്യാവക്കുകൾ മെയ്യാത്രല നെൽകറി              
    ബയ്യാലദല മെയ്യാറയ്യാത പ്രയ്യായതറിൽ               ബയ്യാലദല മെയ്യാറയ്യാത പ്രയ്യായതറിൽ               
    ആചയ്യാരക്കക്കുടെറിലറിൽ ഏകയയ്യാക്കറി ആചയ്യാരക്കക്കുടെറിലറിൽ ഏകയയ്യാക്കറി 
    നെറിൻമറ നെറിലവറിളറി ആചയ്യാരലലഘനെമെയ്യായറി നെറിൻമറ നെറിലവറിളറി ആചയ്യാരലലഘനെമെയ്യായറി 
    ഗമെയ്യാഹങ്ങളക്കുല സത്വപ്നങ്ങളക്കുല ഗമെയ്യാഹങ്ങളക്കുല സത്വപ്നങ്ങളക്കുല 
    തകർന്നടെറിഞ്ഞക്കു തകർന്നടെറിഞ്ഞക്കു ..അല അല ,,തകർതക്കു തകർതക്കു 
    കരൾപറിളർക്കക്കുന്ന ഗതങ്ങലറിൽ കരൾപറിളർക്കക്കുന്ന ഗതങ്ങലറിൽ 
    മെനെമെലറിഞ്ഞതന്റ് മെനെമെലറിഞ്ഞതന്റ് ' ' ഗജ ഗജ ''യന്റ് മെയ്യാത്രല യന്റ് മെയ്യാത്രല 
    ആചയ്യാരങ്ങളനെക്കുഷന്റ് ഠറിച സ്രഷയ്യാക്കൾ ആചയ്യാരങ്ങളനെക്കുഷന്റ് ഠറിച സ്രഷയ്യാക്കൾ 
  '  'മെരദയ്യാദപക്കുരക്കുഷനെക്കുലമെരദയ്യാദപക്കുരക്കുഷനെക്കുല ''കക്കുലഷസ്തസീയക്കുമെയ്യായറികക്കുലഷസ്തസീയക്കുമെയ്യായറി ''വയ്യാഴമട വയ്യാഴമട !!
    നെസീ നെസീ ''വറിജയവറിജയ' ' ആചയ്യാരമമെന്ന ഓമെനെഗപ്പെരറിമലആചയ്യാരമമെന്ന ഓമെനെഗപ്പെരറിമല
    അനെയ്യാചയ്യാരമത ജയറിചവൾ അനെയ്യാചയ്യാരമത ജയറിചവൾ ..
    കയ്യാലല നെറിനെക്കന്റ് മെക്കുന്നറിൽ തലകക്കുനെറിയമടകയ്യാലല നെറിനെക്കന്റ് മെക്കുന്നറിൽ തലകക്കുനെറിയമട! ! 
    കയ്യാറയ്യായക്കുല മെഴയയ്യായക്കുല ഈശത്വരൻ വന്നറിടക്കുല കയ്യാറയ്യായക്കുല മെഴയയ്യായക്കുല ഈശത്വരൻ വന്നറിടക്കുല 
    മെനെക്കുഷദൻമറ കമണഗന തക്കുറന്നറിലമെനെക്കുഷദൻമറ കമണഗന തക്കുറന്നറില? ? 
    ഇനെറിമയത്ര ഗപമെയ്യാരറിയക്കുല എത്ര മകയ്യാടെക്കുലകയ്യാറക്കുല ഇനെറിമയത്ര ഗപമെയ്യാരറിയക്കുല എത്ര മകയ്യാടെക്കുലകയ്യാറക്കുല 
  എത്രപ്രളയവക്കുല ഗവണറിവരക്കുല എത്രപ്രളയവക്കുല ഗവണറിവരക്കുല 
  മെനെക്കുഷദയ്യാ നെസീ ഗനെരയ്യായക്കുല മനെററിയയ്യായക്കുല മെയ്യാറയ്യാൻ മെനെക്കുഷദയ്യാ നെസീ ഗനെരയ്യായക്കുല മനെററിയയ്യായക്കുല മെയ്യാറയ്യാൻ 
  മെകമള ഈ ചയ്യാരതറിൽനെറിമന്നയ്യാരക്കു മെകമള ഈ ചയ്യാരതറിൽനെറിമന്നയ്യാരക്കു 
  നെറിലയ്യാപ്പെക്ഷറിയയ്യായന്റ് ഉയറിർമതഴക്കുഗന്നൽക്കക്കുക നെറിലയ്യാപ്പെക്ഷറിയയ്യായന്റ് ഉയറിർമതഴക്കുഗന്നൽക്കക്കുക 
  തറിമെറിരലബയ്യാധറിച ഗതറിമകട ഉലകതറിൽ തറിമെറിരലബയ്യാധറിച ഗതറിമകട ഉലകതറിൽ 
  മവളറിചല പകരക്കുന്ന വറിളക്കയ്യായറി മെയ്യാറക്കുകമവളറിചല പകരക്കുന്ന വറിളക്കയ്യായറി മെയ്യാറക്കുക. . 
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സശ്രീജനശ പുണദജനശസശ്രീജനശ പുണദജനശ
ഒരക്കു മകയ്യാചക്കു ഗയ്യാമെലഒരക്കു മകയ്യാചക്കു ഗയ്യാമെല..അവറിമടെ ഒരക്കു വസീടറില് അമയക്കുല അച്ഛനെക്കുല അവറിമടെ ഒരക്കു വസീടറില് അമയക്കുല അച്ഛനെക്കുല 

അവരക്കുമടെ മെകളക്കുല മെകനെക്കുല ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅവരക്കുമടെ മെകളക്കുല മെകനെക്കുല ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..മെകളക്കുമടെ ഗപരന്റ് ആരദ എന്നക്കുല മെകളക്കുമടെ ഗപരന്റ് ആരദ എന്നക്കുല 
മെകമന ഗപരന്റ് വറിഷ്ണക്കു എന്നക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കുമെകമന ഗപരന്റ് വറിഷ്ണക്കു എന്നക്കുമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..ആരദയക്കുമടെ ഗജഷ്ഠനെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ആരദയക്കുമടെ ഗജഷ്ഠനെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു 
വറിഷ്ണക്കുവറിഷ്ണക്കു. . ആരദ ആരദ 5-5-ലക്കുല വറിഷ്ണക്കു ലക്കുല വറിഷ്ണക്കു 10-10-ലക്കുല ആയറിരക്കുന്നക്കു പഠറിചറിരക്കുന്നതന്റ്ലക്കുല ആയറിരക്കുന്നക്കു പഠറിചറിരക്കുന്നതന്റ് ..

ഒരക്കു സക്കുപ്രഭയ്യാതതറില് അവര് വലക്കുതയ്യായറിഒരക്കു സക്കുപ്രഭയ്യാതതറില് അവര് വലക്കുതയ്യായറി ..അച്ഛന് ഒരക്കു കയ്യാര് അച്ഛന് ഒരക്കു കയ്യാര് 
അപകടെതറില് മെരറിചക്കുഅപകടെതറില് മെരറിചക്കു . . അഗതയ്യാമടെ ആ മകയ്യാചക്കുവസീടറിമല സഗനയ്യാഷല അഗതയ്യാമടെ ആ മകയ്യാചക്കുവസീടറിമല സഗനയ്യാഷല 
നെഷമപ്പെടക്കുനെഷമപ്പെടക്കു . . കഠറിനെദയ്യാരറിദ്രദലകഠറിനെദയ്യാരറിദ്രദല . . ആരദയക്കുമടെ കലദയ്യാണല കഴറിഞ്ഞക്കുആരദയക്കുമടെ കലദയ്യാണല കഴറിഞ്ഞക്കു..ആരദയന്റ് ആആരദയന്റ് ആ
വറിടെക്കുവറിടക്കു ഗപയ്യാഗവണറിവന്നക്കുവറിടെക്കുവറിടക്കു ഗപയ്യാഗവണറിവന്നക്കു. . വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഗജയ്യാലറിയക്കുമെറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കുവറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഗജയ്യാലറിയക്കുമെറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..എന്നറിടക്കുല എന്നറിടക്കുല 
അവമന കലദയ്യാണല കഴറിഞ്ഞക്കുഅവമന കലദയ്യാണല കഴറിഞ്ഞക്കു..വറിഷ്ണക്കുവറിമന ഭയ്യാരദയക്കുമടെ ഗപരന്റ് വറിഷ്ണക്കുവറിമന ഭയ്യാരദയക്കുമടെ ഗപരന്റ് 
അനെനെദമയന്നയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅനെനെദമയന്നയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..ആ ഷസ്തസീ ഒരക്കു ആ ഷസ്തസീ ഒരക്കു 
അഹങ്കേയ്യാരറിയയ്യായറിരസ്കൂന്നസ്കൂഅഹങ്കേയ്യാരറിയയ്യായറിരസ്കൂന്നസ്കൂ..വറിഷ്ണക്കുവറിമന അമമയ ഒടക്കുല തമന്ന വറിഷ്ണക്കുവറിമന അമമയ ഒടക്കുല തമന്ന 
ഇഷമെലഇഷമെല..വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഗജയ്യാലറി ഇലയ്യാതതറിനെയ്യാല്വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഗജയ്യാലറി ഇലയ്യാതതറിനെയ്യാല്,,അമ ഒരക്കു വസീടറില് അമ ഒരക്കു വസീടറില് 
ഗജയ്യാലറിക്കക്കുഗപയ്യായറിഗജയ്യാലറിക്കക്കുഗപയ്യായറി ..അവറിടെക്കുന്നക്കു കറിടറിയ തക്കുച്ഛമെയ്യായ വരക്കുമെയ്യാനെലമകയ്യാണന്റ്  അവറിടെക്കുന്നക്കു കറിടറിയ തക്കുച്ഛമെയ്യായ വരക്കുമെയ്യാനെലമകയ്യാണന്റ്  
വസീടറിമല മചലവക്കുകള് ആ അമ ഒതക്കുക്കറിവസീടറിമല മചലവക്കുകള് ആ അമ ഒതക്കുക്കറി ..അവര് ഒരറിക്കലക്കുല അമയക്കുമടെ അവര് ഒരറിക്കലക്കുല അമയക്കുമടെ 
കഷപ്പെയ്യാടെറിമനെക്കക്കുററിചന്റ് ആഗലയ്യാചറിചറിരക്കുന്നറിലകഷപ്പെയ്യാടെറിമനെക്കക്കുററിചന്റ് ആഗലയ്യാചറിചറിരക്കുന്നറില . .. .വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഹവതസൃകയ്യാമത വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് ഹവതസൃകയ്യാമത 
ഒരക്കു ഗജയ്യാലറി കറിടറിഒരക്കു ഗജയ്യാലറി കറിടറി ..അനെനെദയക്കുമടെ നെറിര്ബന്ധപ്രകയ്യാരലവറിഷണക്കുവക്കുല അനെനെദയക്കുമടെ നെറിര്ബന്ധപ്രകയ്യാരലവറിഷണക്കുവക്കുല 
അനെനെദയക്കുല വസീടെക്കുമെയ്യാററിഅനെനെദയക്കുല വസീടെക്കുമെയ്യാററി ..അമയക്കുമടെ മെനെസറിഗലറ ഏറവക്കുല വലറിയ മെക്കുററിവന്റ് അമയക്കുമടെ മെനെസറിഗലറ ഏറവക്കുല വലറിയ മെക്കുററിവന്റ് 
അതയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..അമ ആ മകയ്യാചക്കു വസീടറില് ഒറയയ്യായറിഅമ ആ മകയ്യാചക്കു വസീടറില് ഒറയയ്യായറി ..എങ്കേറിലക്കുല വറിഷ്ണക്കു എങ്കേറിലക്കുല വറിഷ്ണക്കു 
ചറിനറിചക്കു ചറിനറിചക്കു ""ഇത്രയക്കുല കയ്യാലല അമയയ്യാണന്റ് വസീടറിമല മചലവക്കുകള് ഇത്രയക്കുല കയ്യാലല അമയയ്യാണന്റ് വസീടറിമല മചലവക്കുകള് 
ഗനെയ്യാക്കറിയതന്റ്ഗനെയ്യാക്കറിയതന്റ് ,,ഇനെറി ഞയ്യാന് ഈ പണറി എടെക്കുക്കറിന്നതന്റ് എത്ര ഇനെറി ഞയ്യാന് ഈ പണറി എടെക്കുക്കറിന്നതന്റ് എത്ര 
കഠറിനെമെയ്യാണന്റ്കഠറിനെമെയ്യാണന്റ് ..അമമയ വറിടക്കു വരണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഅമമയ വറിടക്കു വരണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ..അമയന്റ് സങ്കേടെമെയ്യായറി അമയന്റ് സങ്കേടെമെയ്യായറി 
കയ്യാണക്കുലകയ്യാണക്കുല.”.”അവന് അഗപ്പെയ്യാള് തറിരറിചററിഞ്ഞക്കു എത്ര കഠറിനെമെയ്യാണന്റ് ഗജയ്യാലറി അവന് അഗപ്പെയ്യാള് തറിരറിചററിഞ്ഞക്കു എത്ര കഠറിനെമെയ്യാണന്റ് ഗജയ്യാലറി 
എടെക്കുക്കക്കുന്നമതന്നന്റ്എടെക്കുക്കക്കുന്നമതന്നന്റ്..ഇതറിനെറിടെയറില് അസക്കുഖല ബയ്യാധറിചന്റ് അമ മെരറിചക്കുഇതറിനെറിടെയറില് അസക്കുഖല ബയ്യാധറിചന്റ് അമ മെരറിചക്കു . . ഇതന്റ്ഇതന്റ്
വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് തയ്യാങ്ങയ്യാനെയ്യായറിലവറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് തയ്യാങ്ങയ്യാനെയ്യായറില..അവന് ആഗലയ്യാചറിചക്കു അവന് ആഗലയ്യാചറിചക്കു ""എനമയന്റ് എനമയന്റ് 
മെരറിക്കക്കുന്നതറിനെക്കുമെക്കുമന്റ് ഞയ്യാന് ഒരക്കു സഗനയ്യാഷവക്കുലനെല്കറിയറിലമെരറിക്കക്കുന്നതറിനെക്കുമെക്കുമന്റ് ഞയ്യാന് ഒരക്കു സഗനയ്യാഷവക്കുലനെല്കറിയറില ..പയ്യാവല പയ്യാവല 
ഞയ്യാന് അമമയവറിടക്കു പറിരറിഞ്ഞഗപ്പെയ്യാള് അമ എനക്കു മെയ്യാത്രല ഞയ്യാന് അമമയവറിടക്കു പറിരറിഞ്ഞഗപ്പെയ്യാള് അമ എനക്കു മെയ്യാത്രല 
വറിഷമെറിചക്കുകയ്യാണക്കുലവറിഷമെറിചക്കുകയ്യാണക്കുല . . എനക്കുമെയ്യാത്രല ഞയ്യാന് ഗദ്രയ്യാഹറിചക്കുഎനക്കുമെയ്യാത്രല ഞയ്യാന് ഗദ്രയ്യാഹറിചക്കു ..ഇനെറി ഇനെറി 
ഗഖദറിചറിമടനക്കുകയ്യാരദലഗഖദറിചറിമടനക്കുകയ്യാരദല . . മെരറിക്കക്കുന്നതറിനെക്കുമെക്കുമന്റ് ഞയ്യാന് അമമയ ഒരക്കു മെരറിക്കക്കുന്നതറിനെക്കുമെക്കുമന്റ് ഞയ്യാന് അമമയ ഒരക്കു 
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ഗനെയ്യാക്കക്കു ഗപയ്യാലക്കുല കണറിലഗനെയ്യാക്കക്കു ഗപയ്യാലക്കുല കണറില.”.”വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് അഗപ്പെയ്യാഴയ്യാണന്റ് അമയക്കുമടെ വറിഷ്ണക്കുവറിനെന്റ് അഗപ്പെയ്യാഴയ്യാണന്റ് അമയക്കുമടെ 
ഗസ്നേഹവക്കുല വയ്യാത്സലദവക്കുല മെനെസറിലയ്യായതന്റ്ഗസ്നേഹവക്കുല വയ്യാത്സലദവക്കുല മെനെസറിലയ്യായതന്റ് ..ഗക്കുണപയ്യാഠലഗക്കുണപയ്യാഠല::പതക്കുമെയ്യാസല പതക്കുമെയ്യാസല 
മനെയ്യാനക്കുപ്രസവറിചതയ്യാണന്റ് അമമനെയ്യാനക്കുപ്രസവറിചതയ്യാണന്റ് അമ..അമയയ്യാണന്റ് ഹദവലഅമയയ്യാണന്റ് ഹദവല,,അമയയ്യാണന്റ് അമയയ്യാണന്റ് 
എലയ്യാലഎലയ്യാല..അതന്റ് ആരക്കുല മെറക്കരക്കുതന്റ്അതന്റ് ആരക്കുല മെറക്കരക്കുതന്റ് . . അമ കഴറിഗഞ്ഞ ഈ ഗലയ്യാകതന്റ് അമ കഴറിഗഞ്ഞ ഈ ഗലയ്യാകതന്റ് 
മെമറനറിനെക്കുല സയ്യാനെമെക്കുള്ളസ്കൂമെമറനറിനെക്കുല സയ്യാനെമെക്കുള്ളസ്കൂ..മെയ്യാതയ്യാമെയ്യാതയ്യാ,,പറിതയ്യാപറിതയ്യാ,,ഗക്കുരക്കുഗക്കുരക്കു ,,ഹദവലഹദവല..അമ കഴറിഗഞ്ഞ അമ കഴറിഗഞ്ഞ 
മെമറനക്കുല നെമക്കുമടെ മെനെസക്കുകളറില് കയ്യാണയ്യാവസ്കൂമെമറനക്കുല നെമക്കുമടെ മെനെസക്കുകളറില് കയ്യാണയ്യാവസ്കൂ . . അമയയ്യാണന്റ് ഹദവലഅമയയ്യാണന്റ് ഹദവല..അമഅമ
,,അതന്റ് ഒരക്കു മകടെയ്യാവറിളക്കയ്യാണന്റ്അതന്റ് ഒരക്കു മകടെയ്യാവറിളക്കയ്യാണന്റ്.. ഷസ്തസീജനല പക്കുണദജനലഷസ്തസീജനല പക്കുണദജനല.         .         

                                                             അഞ്ജനകൃഷ്ണ എശഅഞ്ജനകൃഷ്ണ എശ..
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രസതനശരസതനശ
കവറിതകവറിത

നപ്രമലത എസനനപ്രമലത എസന..ആരആര..
പയ്യാചകവയ്യാതകതറിമന പയ്യാചകവയ്യാതകതറിമന 
അതറിസസ്കൂകകണങ്ങള്അതറിസസ്കൂകകണങ്ങള്
ശത്വയ്യാസഗകയ്യാശതറിമന ശത്വയ്യാസഗകയ്യാശതറിമന 
ഗനെര്ത രകകണങ്ങളറില്ഗനെര്ത രകകണങ്ങളറില്
പടെരക്കുഗമയ്യാഴറിയറിരറിക്കക്കുലപടെരക്കുഗമയ്യാഴറിയറിരറിക്കക്കുല
ചറിലഗപ്പെയ്യാള് കവറിതചറിലഗപ്പെയ്യാള് കവറിത
വന്നന്റ് തക്കുളക്കുമക്കുകവന്നന്റ് തക്കുളക്കുമക്കുക..
മവളക്കുത ഗപപ്പെര് തക്കുണക്കുകളറില്മവളക്കുത ഗപപ്പെര് തക്കുണക്കുകളറില്
കക്കുനെക്കുകക്കുമനെകക്കുനെക്കുകക്കുമനെ
പടെര്ന്ന അക്ഷരങ്ങമളക്കയ്യാള്പടെര്ന്ന അക്ഷരങ്ങമളക്കയ്യാള്
ശത്വയ്യാസല മെക്കുടറി മെരറിചമതത്രഗയയ്യാശത്വയ്യാസല മെക്കുടറി മെരറിചമതത്രഗയയ്യാ
കയ്യാവദബറിലബങ്ങള്കയ്യാവദബറിലബങ്ങള്..
മപയ്യാരറിച മപയ്യാരറിച 
മപയ്യാടറിമതററികള്മപയ്യാടറിമതററികള്
ചയ്യായല ഗതച ചക്കുമെരറില് ചയ്യായല ഗതച ചക്കുമെരറില് 
ഗരഖയ്യാചറിത്രല വരയക്കുഗമയ്യാള്ഗരഖയ്യാചറിത്രല വരയക്കുഗമയ്യാള്
ഹസൃദയല ആശങ്കേകള് മകയ്യാണന്റ് നെറിറയക്കുലഹസൃദയല ആശങ്കേകള് മകയ്യാണന്റ് നെറിറയക്കുല ..
ചക്കുവന്നക്കുള്ളറി ചസീരയറില്ചക്കുവന്നക്കുള്ളറി ചസീരയറില്
ചക്കുലബറിക്കക്കുഗമയ്യാള് ചക്കുലബറിക്കക്കുഗമയ്യാള് 
ചക്കുവപ്പെന്ചക്കുവപ്പെന്
പ്രണയവറിപവങ്ങള്പ്രണയവറിപവങ്ങള്
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അവളക്കുമടെ കണക്കുകള്നെറിറയറിക്കക്കുലഅവളക്കുമടെ കണക്കുകള്നെറിറയറിക്കക്കുല ..
പയ്യാചകപയ്യാത്രതറിമനപയ്യാചകപയ്യാത്രതറിമന
നെനെക്കുത നെസീരയ്യാവറി നെനെക്കുത നെസീരയ്യാവറി 
പക്കുകഞ്ഞക്കു പക്കുറതന്റ്പക്കുകഞ്ഞക്കു പക്കുറതന്റ്
ചയ്യാടെക്കുഗമയ്യാള്ചയ്യാടെക്കുഗമയ്യാള്
ഗകയ്യാടെമെഞ്ഞറിമനഗകയ്യാടെമെഞ്ഞറിമന
തയ്യാഴന്റ് വരയറിലസ്കൂമടെതയ്യാഴന്റ് വരയറിലസ്കൂമടെ
അവള് പറന്നക്കുനെടെക്കക്കുകയയ്യാവയ്യാലഅവള് പറന്നക്കുനെടെക്കക്കുകയയ്യാവയ്യാല ..
ചസ്കൂലന്റ് മകയ്യാണന്റ് തസ്കൂതന്റ് വയ്യാരറിക്കളയക്കുന്നചസ്കൂലന്റ് മകയ്യാണന്റ് തസ്കൂതന്റ് വയ്യാരറിക്കളയക്കുന്ന
കയ്യാവദബറിലബങ്ങള് അവമള ഗനെയ്യാക്കറികയ്യാവദബറിലബങ്ങള് അവമള ഗനെയ്യാക്കറി
പരറിഹസറിക്കയ്യാറക്കുണന്റ്പരറിഹസറിക്കയ്യാറക്കുണന്റ്..
ചപ്പെക്കുചവറക്കുകള്മകയ്യാണന്റ്ചപ്പെക്കുചവറക്കുകള്മകയ്യാണന്റ്
വസീര്പ്പെക്കുമെക്കുടറിയ ഭസ്കൂമെറിവസീര്പ്പെക്കുമെക്കുടറിയ ഭസ്കൂമെറി
ഹര്ഗഷയ്യാനയ്യാദലമപയ്യാഴറിക്കക്കുഗമയ്യാള്ഹര്ഗഷയ്യാനയ്യാദലമപയ്യാഴറിക്കക്കുഗമയ്യാള്
അവമളങ്ങമനെ തടെയക്കുലഅവമളങ്ങമനെ തടെയക്കുല??
ഗലയ്യാഷനെക്കുലഗലയ്യാഷനെക്കുല
ബസീചറിലഗന്റ് പകൗഡറക്കുലബസീചറിലഗന്റ് പകൗഡറക്കുല
സമെയജസീവയ്യാണക്കുക്കമള സമെയജസീവയ്യാണക്കുക്കമള 
നെറിഷരക്കുണലനെറിഷരക്കുണല
മകയ്യാമന്നയ്യാടെക്കുക്കക്കുഗമയ്യാള്മകയ്യാമന്നയ്യാടെക്കുക്കക്കുഗമയ്യാള്
പയ്യാടെക്കുവമതങ്ങറിമനെപയ്യാടെക്കുവമതങ്ങറിമനെ??
അടെചക്കുവച ശസീതറികരണറിയറില്അടെചക്കുവച ശസീതറികരണറിയറില്
അവള് കവറിതമയഅവള് കവറിതമയ
സസ്കൂക്ഷറിക്കയ്യാഗനെല്പ്പെറിക്കക്കുന്നക്കുസസ്കൂക്ഷറിക്കയ്യാഗനെല്പ്പെറിക്കക്കുന്നക്കു..
പറിമന്ന എടെക്കുക്കയ്യാമമെനെനെന്റ്പറിമന്ന എടെക്കുക്കയ്യാമമെനെനെന്റ്
വദയ്യാഗമെയ്യാഹഗതയ്യാമടെവദയ്യാഗമെയ്യാഹഗതയ്യാമടെ..
പഗക്ഷ അവ തണക്കുതക്കുറഞ്ഞന്റ് പഗക്ഷ അവ തണക്കുതക്കുറഞ്ഞന്റ് 
ജസീവയ്യാണക്കുക്കളക്കുല നെശറിചന്റ്ജസീവയ്യാണക്കുക്കളക്കുല നെശറിചന്റ്
അവമള ഗനെയ്യാക്കറി പലറിളറിക്കക്കുന്നക്കുഅവമള ഗനെയ്യാക്കറി പലറിളറിക്കക്കുന്നക്കു..
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തുള്ളല്പമാടനതുള്ളല്പമാടന
ശബരറിമെലയറില് നെയ്യാരറികള്ക്കന്റ്ശബരറിമെലയറില് നെയ്യാരറികള്ക്കന്റ്
പ്രഗവശനെഗമെകറി സക്കുപ്രസീലഗകയ്യാടെതറിപ്രഗവശനെഗമെകറി സക്കുപ്രസീലഗകയ്യാടെതറി(2)(2)
ഗദശമമെങ്ങക്കുല തസീമപ്പെയ്യാരറി വറിതററിഗദശമമെങ്ങക്കുല തസീമപ്പെയ്യാരറി വറിതററി
ഗകയ്യാടെതറിവറിധറിഗയയ്യാ മതരക്കുവറിലക്കുമെയ്യായറിഗകയ്യാടെതറിവറിധറിഗയയ്യാ മതരക്കുവറിലക്കുമെയ്യായറി
ചയ്യാനെലക്കുകയ്യാരയ്യാ വറിധറിമയതമന്നചയ്യാനെലക്കുകയ്യാരയ്യാ വറിധറിമയതമന്ന
ആഗഘയ്യാഷറിക്കയ്യാന് മെത്സരമെയ്യായറി ആഗഘയ്യാഷറിക്കയ്യാന് മെത്സരമെയ്യായറി (2)(2)
അപ്പെയ്യാ ജയ ജയ അപ്പെയ്യാ ജയ ജയ (2)(2)
അയപ്പെയ്യാ ജയ ജയ അയപ്പെയ്യാ ജയ ജയ (2)(2)
വറിണക്കുല മെണക്കുല തറിരറിചററിയയ്യാതവറിണക്കുല മെണക്കുല തറിരറിചററിയയ്യാത
നെരനയ്യാര്ഗക്കയ്യാ അതന്റ് ഉത്സവമെയ്യായറി നെരനയ്യാര്ഗക്കയ്യാ അതന്റ് ഉത്സവമെയ്യായറി (2) (2) 
നെയ്യാരറികഗളയ്യാ ഇതക്കുഗകടയക്കുടെമനെനെയ്യാരറികഗളയ്യാ ഇതക്കുഗകടയക്കുടെമനെ
ഇരക്കുപക്ഷതയ്യായറി ഗചരറി തറിരറിഞ്ഞക്കു ഇരക്കുപക്ഷതയ്യായറി ഗചരറി തറിരറിഞ്ഞക്കു (2)(2)
അഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ഗസയ്യാഷദല് മെസീഡറിയഅഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ഗസയ്യാഷദല് മെസീഡറിയ
ഗഡയ്യാളക്കുകള്മകയ്യാണക്കു നെറിറയക്കുകയയ്യായറി ഗഡയ്യാളക്കുകള്മകയ്യാണക്കു നെറിറയക്കുകയയ്യായറി (2)(2)
അപ്പെയ്യാ ജയഅപ്പെയ്യാ ജയ... (2)... (2)
ഒന്നയ്യാല പക്ഷല ഒന്നയ്യാല പക്ഷല 50-1050-10 നെറിടെയറില്തമന്നനെറിടെയറില്തമന്ന
രണയ്യാല പക്ഷല എലയ്യാ ഷസ്തസീകളക്കുലരണയ്യാല പക്ഷല എലയ്യാ ഷസ്തസീകളക്കുല
മെലയറില് കയറണമമെഗന്ന തമന്ന മെലയറില് കയറണമമെഗന്ന തമന്ന (2)(2)
പറിമന്നയ്യാരക്കു പക്ഷല ചസ്കൂണറിക്കയ്യാടറിപറിമന്നയ്യാരക്കു പക്ഷല ചസ്കൂണറിക്കയ്യാടറി
തറിരക്കക്കുള്ളറിടെതന്റ് ഷസ്തസീകള് ഗവണ തറിരക്കക്കുള്ളറിടെതന്റ് ഷസ്തസീകള് ഗവണ (2)(2)
ഇതറിമനെ തക്കുടെര്ന്നന്റ് ചയ്യാനെലക്കുകളറില്ഇതറിമനെ തക്കുടെര്ന്നന്റ് ചയ്യാനെലക്കുകളറില്
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അടെറിയക്കുല വഴക്കക്കുല നെറിരനരമെയ്യായറി അടെറിയക്കുല വഴക്കക്കുല നെറിരനരമെയ്യായറി (2)(2)
മെലയറില് കയററി പ്രശസ്തയയ്യാകയ്യാന്മെലയറില് കയററി പ്രശസ്തയയ്യാകയ്യാന്
യക്കുവനെയ്യാരറികളക്കുല മെക്കുഗന്നമയതറി യക്കുവനെയ്യാരറികളക്കുല മെക്കുഗന്നമയതറി (2)(2)
ഇസയ്യാമെറില ഹകസ്തവമെറിലഇസയ്യാമെറില ഹകസ്തവമെറില
എനയ്യായയ്യാലക്കുല ഗപയ്യാഗയ തസീരസ്കൂഎനയ്യായയ്യാലക്കുല ഗപയ്യാഗയ തസീരസ്കൂ
മെലകയറയ്യാനെയ്യായന്റ് വന്നവര്ഗക്കയ്യാമെലകയറയ്യാനെയ്യായന്റ് വന്നവര്ഗക്കയ്യാ
ഗപയ്യാലസീസന്റ് ഒന്നയ്യായറി കയ്യാവല് നെല്കറി ഗപയ്യാലസീസന്റ് ഒന്നയ്യായറി കയ്യാവല് നെല്കറി (2)(2)
അപ്പെയ്യാഅപ്പെയ്യാ... (2)... (2)
മെലകയറക്കുഗമയ്യാള് ഏഗറല്ക്കയ്യാമതമെലകയറക്കുഗമയ്യാള് ഏഗറല്ക്കയ്യാമത
ഏമെയ്യാനയ്യാരക്കുമടെ വഷസ്തമെണറിഞ്ഞക്കു ഏമെയ്യാനയ്യാരക്കുമടെ വഷസ്തമെണറിഞ്ഞക്കു (2)(2)
ലക്ഷദല കയ്യാണയ്യാന് ആഗഹറിചവര്ലക്ഷദല കയ്യാണയ്യാന് ആഗഹറിചവര്
ലക്ഷദല കയ്യാണയ്യാതങ്ങമനെ തറിരറിചറിറങ്ങറിലക്ഷദല കയ്യാണയ്യാതങ്ങമനെ തറിരറിചറിറങ്ങറി
പ്രതറിഗഷധവക്കുല നെയ്യാമെവക്കുമെയ്യായറി പ്രതറിഗഷധവക്കുല നെയ്യാമെവക്കുമെയ്യായറി 
പല പക്കുരക്കുഷനയ്യാര് രലഗമതതറി പല പക്കുരക്കുഷനയ്യാര് രലഗമതതറി (2)(2)
അപ്പെയ്യാഅപ്പെയ്യാ... (2)... (2)
അങ്ങമനെ ഇങ്ങമനെ ഷസ്തസീപ്രഗവശനെലഅങ്ങമനെ ഇങ്ങമനെ ഷസ്തസീപ്രഗവശനെല
അങ്ങക്കുമെറിങ്ങക്കുലഅങ്ങക്കുമെറിങ്ങക്കുല എതയ്യാതയ്യായറി എതയ്യാതയ്യായറി.        .                                                                        

അലശ്രീന സുനപല്  അലശ്രീന സുനപല്  
ക്ലമാസന ക്ലമാസന ::എടന സപഎടന സപ
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പ്രകൃതപപ്രകൃതപ
ഞയ്യാനെക്കുല അച്ഛനെക്കുല അമയക്കുല അനെക്കുജനെക്കുല കസ്കൂടെറി ഞയ്യാനെക്കുല അച്ഛനെക്കുല അമയക്കുല അനെക്കുജനെക്കുല കസ്കൂടെറി 

കനെദയ്യാകക്കുമെയ്യാരറിയറിഗലക്കക്കു ഗപയ്യായറികനെദയ്യാകക്കുമെയ്യാരറിയറിഗലക്കക്കു ഗപയ്യായറി ..സക്കുന്ദേരമെയ്യായ തണക്കുപ്പെറില് സക്കുന്ദേരമെയ്യായ തണക്കുപ്പെറില് 
കക്കുളറിഗരയ്യാമടെയയ്യാണന്റ് ഞങ്ങള് ഗപയ്യായതന്റ്കക്കുളറിഗരയ്യാമടെയയ്യാണന്റ് ഞങ്ങള് ഗപയ്യായതന്റ് ..നെല ഭലഗറിയക്കുള്ള പയ്യാടെങ്ങള്നെല ഭലഗറിയക്കുള്ള പയ്യാടെങ്ങള്,,നെദറികള്നെദറികള്
എന്നറിങ്ങമനെ പലതക്കുല ഞങ്ങള് കണക്കുഎന്നറിങ്ങമനെ പലതക്കുല ഞങ്ങള് കണക്കു..ഞങ്ങള് രയ്യാവറിമലയയ്യാണന്റ് ഞങ്ങള് രയ്യാവറിമലയയ്യാണന്റ് 
ഗപയ്യായതന്റ്ഗപയ്യായതന്റ് ..മട്രയറിനെറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു യയ്യാത്രമട്രയറിനെറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു യയ്യാത്ര..എനെറിക്കതന്റ് വളമരയധറികല എനെറിക്കതന്റ് വളമരയധറികല 
ഇഷമെയ്യായറിഇഷമെയ്യായറി..ഞയ്യാന് ജനെയ്യാലയക്കുമടെ അരറികറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഇരക്കുന്നതന്റ്ഞയ്യാന് ജനെയ്യാലയക്കുമടെ അരറികറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഇരക്കുന്നതന്റ് ..അങ്ങമനെ അങ്ങമനെ 
ഉചയയ്യായഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ഞങ്ങള് അവറിമടെമയതറിഉചയയ്യായഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല ഞങ്ങള് അവറിമടെമയതറി..നെല ചസ്കൂടെക്കുള്ള നെല ചസ്കൂടെക്കുള്ള 
മെണലയ്യായറിരക്കുന്നക്കുമെണലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..കയ്യാലക്കുകളറില് നെന്നയ്യായറി ചസ്കൂടെന്റ് അനെക്കുഭവമപ്പെടക്കുകയ്യാലക്കുകളറില് നെന്നയ്യായറി ചസ്കൂടെന്റ് അനെക്കുഭവമപ്പെടക്കു ..എനെറിക്കന്റ് എനെറിക്കന്റ് 
തറിരകമള വളമരയധറികല ഗപടെറിയയ്യാണന്റ്തറിരകമള വളമരയധറികല ഗപടെറിയയ്യാണന്റ് ..അതക്കുമകയ്യാണന്റ് ഞയ്യാന് കസ്കൂടെക്കുതല് അതക്കുമകയ്യാണന്റ് ഞയ്യാന് കസ്കൂടെക്കുതല് 
തയ്യാഗഴക്കറിറങ്ങറിയറിലതയ്യാഗഴക്കറിറങ്ങറിയറില. . കയ്യാററിമനെയ്യാപ്പെമെയ്യാണന്റ് തറിരകള് കസ്കൂടെക്കുന്നമതന്നന്റ് കയ്യാററിമനെയ്യാപ്പെമെയ്യാണന്റ് തറിരകള് കസ്കൂടെക്കുന്നമതന്നന്റ് 
എനെറിക്കന്റ് മെനെസറിലയ്യായറിഎനെറിക്കന്റ് മെനെസറിലയ്യായറി . . ഞങ്ങള് ഒരക്കു കക്കുപ്പെറിയറില് കടെല്മവള്ളല എടെക്കുതക്കുഞങ്ങള് ഒരക്കു കക്കുപ്പെറിയറില് കടെല്മവള്ളല എടെക്കുതക്കു..
പറിമന്ന ശലഖക്കുല ഒരക്കുപയ്യാമടെടെക്കുതക്കുപറിമന്ന ശലഖക്കുല ഒരക്കുപയ്യാമടെടെക്കുതക്കു..ആ അനെക്കുഭവല എമന മെനെസറില് ആ അനെക്കുഭവല എമന മെനെസറില് 
സഗനയ്യാഷമെക്കുണര്തറിസഗനയ്യാഷമെക്കുണര്തറി..ഞങ്ങള് അസ്തമെയവക്കുല കണറിടയ്യാണന്റ് പറിഗറ ദറിവസല ഞങ്ങള് അസ്തമെയവക്കുല കണറിടയ്യാണന്റ് പറിഗറ ദറിവസല 
തറിരറിമചതറിയതന്റ്തറിരറിമചതറിയതന്റ് ..എനെറിക്കന്റ് വരയ്യാന് തസീമര മെനെസറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഎനെറിക്കന്റ് വരയ്യാന് തസീമര മെനെസറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു . . അന്നയ്യാണന്റ്അന്നയ്യാണന്റ്
ഞയ്യാന് പ്രകസൃതറിമയ ഏമറ മെനെസറിലയ്യാക്കറിയതന്റ്ഞയ്യാന് പ്രകസൃതറിമയ ഏമറ മെനെസറിലയ്യാക്കറിയതന്റ് . . അവറിമടെ നെല അവറിമടെ നെല 
കയ്യാറക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുകയ്യാറക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു..ഞയ്യാന് നെലതക്കുഗപയ്യാമല ആസത്വദറിചക്കുഞയ്യാന് നെലതക്കുഗപയ്യാമല ആസത്വദറിചക്കു ..പറിമന്ന ഞങ്ങള് പറിമന്ന ഞങ്ങള് 
ഐഷസസീല കക്കുടെറിചക്കുഐഷസസീല കക്കുടെറിചക്കു ..നെല സത്വയ്യാദക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഐഷസസീമെറിനെന്റ്നെല സത്വയ്യാദക്കുണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഐഷസസീമെറിനെന്റ് ..പറിമന്ന പറിമന്ന 
ഗചയ്യാളവക്കുല കഴറിചക്കുഗചയ്യാളവക്കുല കഴറിചക്കു ..ആ യയ്യാത്ര എമന മെനെസറില് മെയ്യായയ്യാമത കറിടെക്കക്കുലആ യയ്യാത്ര എമന മെനെസറില് മെയ്യായയ്യാമത കറിടെക്കക്കുല .   .     

അഭപരമാമപ എഅഭപരമാമപ എ.  .  
ക്ലമാസനക്ലമാസന: : എടന ബപഎടന ബപ
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  കൈകപസനകൈകപസന
1, 1, നെറിയമെനെ കക്കുലഭഗകയ്യാണവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് വയ്യാര്തയ്യാ നെറിയമെനെ കക്കുലഭഗകയ്യാണവക്കുമെയ്യായറി ബന്ധമപ്പെടന്റ് വയ്യാര്തയ്യാ 

പ്രയ്യാധയ്യാനെദല  ഗനെടെറിയ മെധദപ്രഗദശറിമല മപ്രയ്യാഫഷണല് പ്രയ്യാധയ്യാനെദല  ഗനെടെറിയ മെധദപ്രഗദശറിമല മപ്രയ്യാഫഷണല് 
എകയ്യാമെറിഗനെഷന് ഗബയ്യാര്ഡയ്യായ എകയ്യാമെറിഗനെഷന് ഗബയ്യാര്ഡയ്യായ ''വദയ്യാപവദയ്യാപ''തറിമന പസ്കൂര്ണരസ്കൂപലതറിമന പസ്കൂര്ണരസ്കൂപല??

വദയ്യാവസയ്യായറിക പരസീക്ഷയ്യാമെണ്ഡല്വദയ്യാവസയ്യായറിക പരസീക്ഷയ്യാമെണ്ഡല്
2,2,മെഹയ്യാഭയ്യാരതല രചറിചതയ്യാരന്റ്മെഹയ്യാഭയ്യാരതല രചറിചതയ്യാരന്റ്??

ഗവദവദയ്യാസന്ഗവദവദയ്യാസന്
3,3,ഏറവക്കുമെധറികല തവണ ബഹറിരയ്യാകയ്യാശതന്റ് നെടെന്ന വനെറിതഏറവക്കുമെധറികല തവണ ബഹറിരയ്യാകയ്യാശതന്റ് നെടെന്ന വനെറിത??

സക്കുനെറിതയ്യാവറിലദലസന്റ് സക്കുനെറിതയ്യാവറിലദലസന്റ് (7)     (7)     
4,4,ബ്രറികന്റ് വറികസനെ ബയ്യാങ്കേറിമന മചയ൪മെയ്യാന് ബ്രറികന്റ് വറികസനെ ബയ്യാങ്കേറിമന മചയ൪മെയ്യാന് ??

മകമക. . വറി വറി ..കയ്യാമെതന്റ്കയ്യാമെതന്റ്
5,5,ഏകദറിനെ കറിക്കററില് ഏകദറിനെ കറിക്കററില് 100 100 ജയങ്ങള് സത്വനമെയ്യാക്കറിയ ആദദ ജയങ്ങള് സത്വനമെയ്യാക്കറിയ ആദദ 

ഇനദന് കദയ്യാപന്റ്റന്ഇനദന് കദയ്യാപന്റ്റന്??
മെഗഹന്ദ്രസറിലഗന്റ്മെഗഹന്ദ്രസറിലഗന്റ് ..ഗധയ്യാണറിഗധയ്യാണറി

6, 6, ആന്ധ്രപ്രഗദശറിമന പക്കുതക്കുതയ്യായറി രസ്കൂപലമകയ്യാള്ളക്കുന്ന ആന്ധ്രപ്രഗദശറിമന പക്കുതക്കുതയ്യായറി രസ്കൂപലമകയ്യാള്ളക്കുന്ന 
തലസയ്യാനെലതലസയ്യാനെല??

അമെരയ്യാവതറിഅമെരയ്യാവതറി..
7,7,മകമക..ആര്ആര്..ഗകൗരറിയമയക്കുമടെ ആതകഥഗകൗരറിയമയക്കുമടെ ആതകഥ??

മെധക്കുരറിക്കക്കുല ഓര്മകള്മെധക്കുരറിക്കക്കുല ഓര്മകള്
8,8,ആദദമത രയ്യാഷഷസീയ നെയ്യാടെകലആദദമത രയ്യാഷഷസീയ നെയ്യാടെകല?  ?  

പയ്യാടബയ്യാക്കറിപയ്യാടബയ്യാക്കറി((മകമക..ദയ്യാഗമെയ്യാദരന്ദയ്യാഗമെയ്യാദരന്))
9,9,ഗകരളതറില് ഗവര്ണറയ്യായറിരറിമക്ക അനരറിച വദകറിഗകരളതറില് ഗവര്ണറയ്യായറിരറിമക്ക അനരറിച വദകറി??

സറിക്കന്ദേര് ഭകന്റ്സറിക്കന്ദേര് ഭകന്റ്
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10,10,ആദറികയ്യാവദല എന്നന്റ് വറിഗശഷറിക്കമപ്പെടെക്കുന്നതന്റ് ഏതക്കു ആദറികയ്യാവദല എന്നന്റ് വറിഗശഷറിക്കമപ്പെടെക്കുന്നതന്റ് ഏതക്കു 
കസൃതറിയയ്യാണന്റ് കസൃതറിയയ്യാണന്റ് ??

രയ്യാമെയ്യായണലരയ്യാമെയ്യായണല
11,11,ഒരക്കു ഹസൃദയസന്ദേനെതറിമന സമെയല എത്രഒരക്കു ഹസൃദയസന്ദേനെതറിമന സമെയല എത്ര??

0.850.85 മസക്കനന്റ്മസക്കനന്റ്
12,12,സചറിന് മടെണക്കുല്ക്കര് ഏകദറിനെതറില്നെറിന്നന്റ് സചറിന് മടെണക്കുല്ക്കര് ഏകദറിനെതറില്നെറിന്നന്റ് 

വറിരമെറിചമതന്നന്റ് വറിരമെറിചമതന്നന്റ് ??
2012 2012 ഡറിസലബര് ഡറിസലബര് 2323

13,13,നെറിയമെസലഘനെപ്രസയ്യാനെതറിനെന്റ് തക്കുടെക്കല കക്കുററിച നെറിയമെസലഘനെപ്രസയ്യാനെതറിനെന്റ് തക്കുടെക്കല കക്കുററിച 
സതദയ്യാഗഹലസതദയ്യാഗഹല??

ഉപ്പെക്കുസതദയ്യാഗഹലഉപ്പെക്കുസതദയ്യാഗഹല..
14,14,ഗലയ്യാകപക്കുസ്തകദറിനെല എന്നയ്യാണന്റ് ഗലയ്യാകപക്കുസ്തകദറിനെല എന്നയ്യാണന്റ് ??

ഏപ്രറില് ഏപ്രറില് 2323
15,'15,'ആല ആദന്റ്മെറിആല ആദന്റ്മെറി ''പയ്യാര്ടറിയക്കുമടെ സയ്യാപകന്പയ്യാര്ടറിയക്കുമടെ സയ്യാപകന്??

അരവറിന്ദേന്റ് മകജരറിവയ്യാള്അരവറിന്ദേന്റ് മകജരറിവയ്യാള്

ഐശകരദ എസനഐശകരദ എസന. . വപവപ..

ക്ലമാസന ക്ലമാസന :8 D:8 D
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പ്രകൃതപ നല്കൈപയ പമാഠശപ്രകൃതപ നല്കൈപയ പമാഠശ
““നെയ്യാല പ്രകസൃതറിഗയയ്യാടെന്റ് കസ്കൂരത കയ്യാണറിചയ്യാല് നെയ്യാല പ്രകസൃതറിഗയയ്യാടെന്റ് കസ്കൂരത കയ്യാണറിചയ്യാല് , , പ്രകസൃതറി പ്രകസൃതറി 

നെഗമയ്യാടെക്കുല കസ്കൂരത കയ്യാണറിക്കക്കുലനെഗമയ്യാടെക്കുല കസ്കൂരത കയ്യാണറിക്കക്കുല" " എന്ന ഗക്കുണപയ്യാഠമെയ്യാണന്റ് എന്ന ഗക്കുണപയ്യാഠമെയ്യാണന്റ് 
ഈ കഥ നെമെക്കുക്കന്റ് നെല്കക്കുന്നതന്റ് ഈ കഥ നെമെക്കുക്കന്റ് നെല്കക്കുന്നതന്റ് ..

ഒരറിടെഗതയ്യാരക്കു ഗയ്യാമെതറില് ലക്ഷമെറി എന്ന ഒരക്കു ഒരറിടെഗതയ്യാരക്കു ഗയ്യാമെതറില് ലക്ഷമെറി എന്ന ഒരക്കു 
മപണ്കക്കുടറിയക്കുല അവളക്കുമടെ കക്കുടെക്കുബവക്കുല തയ്യാമെസറിചറിരക്കുന്നക്കുമപണ്കക്കുടറിയക്കുല അവളക്കുമടെ കക്കുടെക്കുബവക്കുല തയ്യാമെസറിചറിരക്കുന്നക്കു . . 
അച്ഛനെക്കുല അമയക്കുല അനെറിയനെക്കുല അപ്പെക്കുപ്പെനെക്കുല അടെങ്ങക്കുന്ന അച്ഛനെക്കുല അമയക്കുല അനെറിയനെക്കുല അപ്പെക്കുപ്പെനെക്കുല അടെങ്ങക്കുന്ന 
ഒരക്കു മചററിയ കക്കുടെക്കുബമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവളക്കുഗടെതന്റ്ഒരക്കു മചററിയ കക്കുടെക്കുബമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവളക്കുഗടെതന്റ് . . ലക്ഷമെറി ലക്ഷമെറി 
ഒരക്കു അഞയ്യാല ക്ലയ്യാസന്റ് വറിദദയ്യാര്തറിനെറിയയ്യാണന്റ്ഒരക്കു അഞയ്യാല ക്ലയ്യാസന്റ് വറിദദയ്യാര്തറിനെറിയയ്യാണന്റ് . . അവളക്കുമടെ അവളക്കുമടെ 
അച്ഛനെന്റ് ഗയ്യാമെതറിനെന്റ് അപ്പെക്കുറമെക്കുള്ള ഒരക്കു അച്ഛനെന്റ് ഗയ്യാമെതറിനെന്റ് അപ്പെക്കുറമെക്കുള്ള ഒരക്കു 
ഫയ്യാഷകറിയറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഗജയ്യാലറിഫയ്യാഷകറിയറിലയ്യായറിരക്കുന്നക്കു ഗജയ്യാലറി . . അങ്ങമനെയറിരറിമക്ക ഫയ്യാകഅങ്ങമനെയറിരറിമക്ക ഫയ്യാകററിററി
മെക്കുതലയ്യാളറി  ലക്ഷമെറിയക്കുമടെ അച്ഛഗനെയ്യാടെന്റ്മെക്കുതലയ്യാളറി  ലക്ഷമെറിയക്കുമടെ അച്ഛഗനെയ്യാടെന്റ് , , ഗയ്യാമെതറില് ഒരക്കു ഗയ്യാമെതറില് ഒരക്കു 
ഫയ്യാഷകറി വന്നയ്യാല് ഗയ്യാമെവയ്യാസറികള്ക്കന്റ് എലയ്യാവര്ക്കക്കുല ഫയ്യാഷകറി വന്നയ്യാല് ഗയ്യാമെവയ്യാസറികള്ക്കന്റ് എലയ്യാവര്ക്കക്കുല 
ഗജയ്യാലറി മകയ്യാടെക്കുക്കയ്യാമമെന്നന്റ് പറഞ്ഞക്കുഗജയ്യാലറി മകയ്യാടെക്കുക്കയ്യാമമെന്നന്റ് പറഞ്ഞക്കു..അതറിനെയ്യായന്റ് അതറിനെയ്യായന്റ് 
അവറിമടെയക്കുള്ള മെരങ്ങമളയ്യാമക്ക മവടമമെന്നക്കുല അവറിമടെയക്കുള്ള മെരങ്ങമളയ്യാമക്ക മവടമമെന്നക്കുല 
നെറിര്ഗദശറിചക്കുനെറിര്ഗദശറിചക്കു ..അഗദ്ദേഹല ആദദമമെയ്യാമക്ക വറിസമതല അഗദ്ദേഹല ആദദമമെയ്യാമക്ക വറിസമതല 
മെസ്കൂളറിമയങ്കേറിലക്കുല പറിമന്ന സമതറിചക്കുമെസ്കൂളറിമയങ്കേറിലക്കുല പറിമന്ന സമതറിചക്കു ..അഗദ്ദേഹല അഗദ്ദേഹല 
ഗയ്യാമെവയ്യാസറികഗളയ്യാടെന്റ് ഇക്കയ്യാരദല അററിയറിചക്കുഗയ്യാമെവയ്യാസറികഗളയ്യാടെന്റ് ഇക്കയ്യാരദല അററിയറിചക്കു ,,അവരയ്യാരക്കുല അവരയ്യാരക്കുല 
യയ്യാമതയ്യാരക്കു എതറിര്പ്പെക്കുല ഇലയ്യാമത ഈ കസ്കൂരതയന്റ് യയ്യാമതയ്യാരക്കു എതറിര്പ്പെക്കുല ഇലയ്യാമത ഈ കസ്കൂരതയന്റ് 
കസ്കൂടക്കുനെറിന്നക്കുകസ്കൂടക്കുനെറിന്നക്കു..എലയ്യാവരക്കുല ഇക്കയ്യാരദല എലയ്യാവരക്കുല ഇക്കയ്യാരദല 
സമതറിമചങ്കേറിലക്കുലസമതറിമചങ്കേറിലക്കുല ,,ലകറിയക്കുല അനെളക്കുമടെ അപ്പെസ്കൂപ്പെനെക്കുല ലകറിയക്കുല അനെളക്കുമടെ അപ്പെസ്കൂപ്പെനെക്കുല 
ഇതറിമനെ എതറിര്തക്കുഇതറിമനെ എതറിര്തക്കു..പഗക്ഷപഗക്ഷ,,അവരക്കുമടെ വയ്യാക്കന്റ് ആരക്കു അവരക്കുമടെ വയ്യാക്കന്റ് ആരക്കു 
ഗകടറിലഗകടറില..അങ്ങമനെ പതറിമയ പതറിമയ അവറിമടെമയയ്യാരക്കു അങ്ങമനെ പതറിമയ പതറിമയ അവറിമടെമയയ്യാരക്കു 
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ഫയ്യാകററി രസ്കൂപറികരറിക്കമപ്പെടക്കുഫയ്യാകററി രസ്കൂപറികരറിക്കമപ്പെടക്കു . . അങ്ങമനെ കയ്യാലല കഴറിയക്കുല അങ്ങമനെ കയ്യാലല കഴറിയക്കുല 
ഗതയ്യാറക്കുല ഫയ്യാകററിയറിമല മെയ്യാലറിനെദല മകയ്യാണന്റ് പക്കുഴ നെറിറഞ്ഞക്കുഗതയ്യാറക്കുല ഫയ്യാകററിയറിമല മെയ്യാലറിനെദല മകയ്യാണന്റ് പക്കുഴ നെറിറഞ്ഞക്കു. . 
അങ്ങമനെ അതന്റ് വളമര മെയ്യാലറിനെദവക്കുലഅങ്ങമനെ അതന്റ് വളമര മെയ്യാലറിനെദവക്കുല ,,ഉപഗയയ്യാഗ ശസ്കൂനെദവക്കുല ഉപഗയയ്യാഗ ശസ്കൂനെദവക്കുല 
ആയറി തസീര്ന്നക്കുആയറി തസീര്ന്നക്കു..അവറിമടെയക്കുള്ള മെരങ്ങമളലയ്യാല അവറിമടെയക്കുള്ള മെരങ്ങമളലയ്യാല 
മവടറിനെശറിപ്പെറിചതറിനെയ്യാല് അവര്ക്കന്റ് തണല് ഗപയ്യാലക്കുല മവടറിനെശറിപ്പെറിചതറിനെയ്യാല് അവര്ക്കന്റ് തണല് ഗപയ്യാലക്കുല 
നെറിഗഷധറിക്കമപ്പെടക്കുനെറിഗഷധറിക്കമപ്പെടക്കു . . മവള്ളതറിനെക്കുള്ള ആമക മവള്ളതറിനെക്കുള്ള ആമക 
ആശയമെയ്യായറിരക്കുന്ന പക്കുഴ നെശറിചഗതയ്യാമടെ ആളക്കുകള് ആശയമെയ്യായറിരക്കുന്ന പക്കുഴ നെശറിചഗതയ്യാമടെ ആളക്കുകള് 
വലഞ്ഞക്കുവലഞ്ഞക്കു..പലരക്കുല ഒരക്കു തക്കുള്ളറി മവള്ളല കറിടയ്യാമത പലരക്കുല ഒരക്കു തക്കുള്ളറി മവള്ളല കറിടയ്യാമത 
മെരറിക്കയ്യാനെറിടെയയ്യായറിമെരറിക്കയ്യാനെറിടെയയ്യായറി ..ഈ ദക്കുരറിതല നെയ്യാടെയ്യാമക പടെര്ന്നഗപ്പെയ്യാള് ഈ ദക്കുരറിതല നെയ്യാടെയ്യാമക പടെര്ന്നഗപ്പെയ്യാള് 
അവര് തങ്ങളക്കുമടെ മതറന്റ് മെനെസറിലയ്യാക്കറിഅവര് തങ്ങളക്കുമടെ മതറന്റ് മെനെസറിലയ്യാക്കറി ..അവര് അവര് 
ഒതക്കുഗചര്ന്നന്റ് ആ ഫയ്യാകററി പസ്കൂടറിക്കയ്യാന് ഒതക്കുഗചര്ന്നന്റ് ആ ഫയ്യാകററി പസ്കൂടറിക്കയ്യാന് 
തസീരക്കുമെയ്യാനെറിചക്കുതസീരക്കുമെയ്യാനെറിചക്കു ..അങ്ങമനെ ഗയ്യാമെവയ്യാസറികള് അവരക്കുമടെ അങ്ങമനെ ഗയ്യാമെവയ്യാസറികള് അവരക്കുമടെ 
ഗയ്യാമെതറിമനെ തറിരറിചക്കുമകയ്യാണക്കുവന്നക്കുഗയ്യാമെതറിമനെ തറിരറിചക്കുമകയ്യാണക്കുവന്നക്കു. . അതറിനെക്കുഗശഷല അതറിനെക്കുഗശഷല 
അവറിമടെയക്കുള്ള  ഒറ മെനെക്കുഷദരക്കുല പ്രകസൃതറിഗയയ്യാടെന്റ് ഒരക്കു അവറിമടെയക്കുള്ള  ഒറ മെനെക്കുഷദരക്കുല പ്രകസൃതറിഗയയ്യാടെന്റ് ഒരക്കു 
കസ്കൂരതയക്കുല കയ്യാണറിചറിടറിലകസ്കൂരതയക്കുല കയ്യാണറിചറിടറില . . അവര് അതറിനെക്കുഗശഷല അവര് അതറിനെക്കുഗശഷല 
ഒമതയ്യാരക്കുമെഗയയ്യാടെക്കു സഗനയ്യാഷഗതയ്യാടെക്കുല ജസീവറിചക്കുഒമതയ്യാരക്കുമെഗയയ്യാടെക്കു സഗനയ്യാഷഗതയ്യാടെക്കുല ജസീവറിചക്കു ..

                                                                                                          
                                                                                                    കൃഷ്ണപ്രപയആരകൃഷ്ണപ്രപയആര..പപ  പപ  
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ഞമാനശ്രീ ഭൂമപക്കു ഭമാരശ ഞമാനശ്രീ ഭൂമപക്കു ഭമാരശ ......
കണക്കുഞയ്യാന് ആദദമെയ്യായന്റ്കണക്കുഞയ്യാന് ആദദമെയ്യായന്റ്
വസൃദസദനെതറി൯ വസൃദസദനെതറി൯ പടെറിവയ്യാതറിലറില്പടെറിവയ്യാതറിലറില്
എന് മെക്കളറിമന്നമന്ന ഉഗപക്ഷറിചക്കുഎന് മെക്കളറിമന്നമന്ന ഉഗപക്ഷറിചക്കു
ഇവറിമടെഇവറിമടെ......
നെയ്യാഴറിയസ്കൂരറി മെണക്കുല പകക്കുമതടെക്കുതന്റ്നെയ്യാഴറിയസ്കൂരറി മെണക്കുല പകക്കുമതടെക്കുതന്റ്
മെക്കള് നെയ്യാലക്കുവഴറിക്കയ്യായറി പറിരറിഞ്ഞക്കുഗപയ്യായറിമെക്കള് നെയ്യാലക്കുവഴറിക്കയ്യായറി പറിരറിഞ്ഞക്കുഗപയ്യായറി
അച്ഛന് മെറഗഞ്ഞയ്യാരക്കു കയ്യാലല മെക്കുതല്അച്ഛന് മെറഗഞ്ഞയ്യാരക്കു കയ്യാലല മെക്കുതല്--
ക്കമ ഏകയയ്യാഗണകയയ്യാണസീ ഭസ്കൂമെറിയറില്ക്കമ ഏകയയ്യാഗണകയയ്യാണസീ ഭസ്കൂമെറിയറില്
എമന്ന ഏകയയ്യാക്കറിഎമന്ന ഏകയയ്യാക്കറി
പറിരറിഞ്ഞക്കുഗപയ്യായറി എന് നെയ്യാലക്കുമെക്കള്പറിരറിഞ്ഞക്കുഗപയ്യായറി എന് നെയ്യാലക്കുമെക്കള്......
ഞയ്യാന് എനക്കു പയ്യാപല മചയക്കുഞയ്യാന് എനക്കു പയ്യാപല മചയക്കു
എന് മെക്കമള നെറിങ്ങമളഗന്നയ്യാടെസീഎന് മെക്കമള നെറിങ്ങമളഗന്നയ്യാടെസീ
കസ്കൂരത മചയക്കുകസ്കൂരത മചയക്കു
ഞയ്യാന് എന് മെക്കള്ക്കക്കുല ഭയ്യാരലഞയ്യാന് എന് മെക്കള്ക്കക്കുല ഭയ്യാരല
ഞയ്യാന് ഈ ഭസ്കൂമെറിക്കക്കുല ഭയ്യാരലഞയ്യാന് ഈ ഭസ്കൂമെറിക്കക്കുല ഭയ്യാരല

അഞ്ജനകൃഷ്ണമാ എശഅഞ്ജനകൃഷ്ണമാ എശ..
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ഞമാറ്റുനവലറച്ചമാല്ലുകൈള്ഞമാറ്റുനവലറച്ചമാല്ലുകൈള്
ഭസ്കൂമെറി സസ്കൂരദമനെ ചക്കുറക്കുന്ന വഴറിമയ ഭയ്യാഗങ്ങളയ്യാക്കറി അതറില്            

ഓഗരയ്യാ ഭയ്യാഗവക്കുല ഞയ്യാറക്കുഗവല എന്നന്റ് പറയമപ്പെടെക്കുന്നക്കു.
.ഗചയ്യാതറിവര്ഷറിചയ്യാല് ഗചയ്യാററിനെക്കുപഞ്ഞമെറില.
.അശത്വതറിയറിലറിട വറിതക്കുല ഭരണറിയറിലറിട മെയ്യാങ്ങയക്കുല ഗകടെക്കുവരറില.
.പസ്കൂയതറില്മെഴ മപയയ്യാല് പക്കുലക്കുലമനെലന്റ്.
.ആയറിലദതറില്പയ്യാകറിയയ്യാല് അതതറില് പററിചക്കുനെടെയ്യാല.
.ആയറിലദക്കള്ളന് അകഗതയ്യാ-പക്കുറഗതയ്യാ?

റനലനലറനലനല--പലഭമാഷകൈളപല്പലഭമാഷകൈളപല്
മെലയയ്യാളലമെലയയ്യാളല--മനെലന്റ്മനെലന്റ്
തമെറിഴന്റ്തമെറിഴന്റ്--അരറിസറിഅരറിസറി         
അറബറിഅറബറി--ആല്റസ്കൂസന്റ്ആല്റസ്കൂസന്റ്
സയ്യാനെറിഷന്റ്സയ്യാനെറിഷന്റ്--അഗരയ്യാസന്റ്അഗരയ്യാസന്റ്
ഗസീക്കന്റ്ഗസീക്കന്റ്--ഒഹറസഒഹറസ
ഇലഗസീഷന്റ്ഇലഗസീഷന്റ്--ഹറസന്റ്ഹറസന്റ്
ഫ്രഞന്റ്ഫ്രഞന്റ്--റസീസന്റ്റസീസന്റ്
സലസസൃതലസലസസൃതല--വസൃതറിവസൃതറി
ഹറിന്ദേറിഹറിന്ദേറി--ചയ്യാവല്ചയ്യാവല്

നസമാന   നസമാന   
ക്ലമാസന ക്ലമാസന :10 E:10 E
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അമ്മറയന്ന നകൈരളശഅമ്മറയന്ന നകൈരളശ
അമമയന്ന ഗകരളലഅമമയന്ന ഗകരളല
ഞയ്യാന്പറിറന്ന ഗകരളലഞയ്യാന്പറിറന്ന ഗകരളല
വയ്യാത്സലദതറിന് മെക്കുതക്കുകള് വറിതററിയ  ഗകരളലവയ്യാത്സലദതറിന് മെക്കുതക്കുകള് വറിതററിയ  ഗകരളല
ഗകരളതറിന് ഭലഗറി പക്കുകഴക്കുലഗകരളതറിന് ഭലഗറി പക്കുകഴക്കുല
മെലയയ്യാളമമെമന്നമന ഭയ്യാഷമെലയയ്യാളമമെമന്നമന ഭയ്യാഷ
ഗകരവസൃക്ഷങ്ങള് തഴക്കുകറിയക്കുണര്തക്കുലഗകരവസൃക്ഷങ്ങള് തഴക്കുകറിയക്കുണര്തക്കുല
അതറിസക്കുന്ധരമെയ്യാമണമന നെയ്യാടെന്റ്അതറിസക്കുന്ധരമെയ്യാമണമന നെയ്യാടെന്റ്
പചപടക്കുടെക്കുതന്റ് ചയ്യാഞയ്യാടെക്കുന്ന വയഗലലകള്പചപടക്കുടെക്കുതന്റ് ചയ്യാഞയ്യാടെക്കുന്ന വയഗലലകള്
കളനെയ്യാദല മെക്കുഴക്കറിമയയ്യാഴക്കുകക്കുലനെദറികള്കളനെയ്യാദല മെക്കുഴക്കറിമയയ്യാഴക്കുകക്കുലനെദറികള്
വഞറിപ്പെയ്യാടറിന് ഈണല മനെയ്യാമറയ്യാരക്കുവഞറിപ്പെയ്യാടറിന് ഈണല മനെയ്യാമറയ്യാരക്കു
നെയ്യാടെയ്യാമണമന ഗകരളലനെയ്യാടെയ്യാമണമന ഗകരളല
സക്കുന്ദേരഗകരളല സക്കുരഭറിലഗകരളലസക്കുന്ദേരഗകരളല സക്കുരഭറിലഗകരളല ..

അപരണ ആരഅപരണ ആര. . ബപബപ. . 
ക്ലമാസന ക്ലമാസന ::6C6C
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പ്രകൃതപവരണ്ണനപ്രകൃതപവരണ്ണന
രയ്യാവറിമല പക്ഷറികളക്കുമടെ മെധക്കുരമെയ്യായ ഗയ്യാനെങ്ങള് ഗകടയ്യാണന്റ് ഞയ്യാന് രയ്യാവറിമല പക്ഷറികളക്കുമടെ മെധക്കുരമെയ്യായ ഗയ്യാനെങ്ങള് ഗകടയ്യാണന്റ് ഞയ്യാന് 

ഉണരക്കുന്നതന്റ്ഉണരക്കുന്നതന്റ് ..അഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല സസ്കൂരദന് സത്വര്ണഗഗയ്യാപക്കുരലഗപയ്യാമല അഗപ്പെയ്യാഗഴക്കക്കുല സസ്കൂരദന് സത്വര്ണഗഗയ്യാപക്കുരലഗപയ്യാമല 
ഉദറിചക്കുയരക്കുന്നക്കുണയ്യായറിരറിക്കക്കുലഉദറിചക്കുയരക്കുന്നക്കുണയ്യായറിരറിക്കക്കുല ..മചടെറികളറില് മെഞ്ഞക്കുതക്കുള്ളറി പററി മചടെറികളറില് മെഞ്ഞക്കുതക്കുള്ളറി പററി 
പറിടെറിചറിരറിക്കക്കുഗമയ്യാള് സസ്കൂരദന് അതറില് തറിളങ്ങക്കുന്നതക്കു കയ്യാണയ്യാലപറിടെറിചറിരറിക്കക്കുഗമയ്യാള് സസ്കൂരദന് അതറില് തറിളങ്ങക്കുന്നതക്കു കയ്യാണയ്യാല ..ശരറിക്കക്കുല ശരറിക്കക്കുല 
സസ്കൂരദന് അടെക്കുതക്കുനെറിന്നന്റ് തറിളങ്ങക്കുന്നതക്കുഗപയ്യാമല ഗതയ്യാന്നക്കുലസസ്കൂരദന് അടെക്കുതക്കുനെറിന്നന്റ് തറിളങ്ങക്കുന്നതക്കുഗപയ്യാമല ഗതയ്യാന്നക്കുല ..രയ്യാവറിമല രയ്യാവറിമല 
പ്രകസൃതറിമയ കയ്യാണയ്യാന് അതറിസക്കുന്ദേരമെയ്യാണന്റ്പ്രകസൃതറിമയ കയ്യാണയ്യാന് അതറിസക്കുന്ദേരമെയ്യാണന്റ് ..വറിവറിധ പക്ഷറികളക്കുമടെ ശബല വറിവറിധ പക്ഷറികളക്കുമടെ ശബല 
കയ്യാരണല പ്രകസൃതറി ശബമെക്കുഖരറിതമെയ്യായറിതസീരക്കുലകയ്യാരണല പ്രകസൃതറി ശബമെക്കുഖരറിതമെയ്യായറിതസീരക്കുല . . വര്ണയ്യാഭമെയ്യായ വര്ണയ്യാഭമെയ്യായ 
പസ്കൂമയ്യാറകള് പസ്കൂവക്കുകളറില് നെറിന്നന്റ് ഗതന് നെക്കുകരക്കുഗമയ്യാള് ഞയ്യാന് പസ്കൂമയ്യാറകള് പസ്കൂവക്കുകളറില് നെറിന്നന്റ് ഗതന് നെക്കുകരക്കുഗമയ്യാള് ഞയ്യാന് 
കയ്യാഴന്റ്ചയറില് മെയങ്ങറി വസീഴക്കുലകയ്യാഴന്റ്ചയറില് മെയങ്ങറി വസീഴക്കുല ..പ്രകസൃതറിയറിമല എലയ്യാ ജസീവജയ്യാലങ്ങള്ക്കക്കുല പ്രകസൃതറിയറിമല എലയ്യാ ജസീവജയ്യാലങ്ങള്ക്കക്കുല 
എത്രമയത്ര സകൗന്ദേരദസങ്കേല്പ്പെങ്ങളയ്യാണന്റ് ഹദവല നെല്കറിയറിരറിക്കക്കുന്നതന്റ് എത്രമയത്ര സകൗന്ദേരദസങ്കേല്പ്പെങ്ങളയ്യാണന്റ് ഹദവല നെല്കറിയറിരറിക്കക്കുന്നതന്റ് ! ! 
ശരറിക്കക്കുല പറഞ്ഞയ്യാല് പ്രകസൃതറി ഒരക്കു അമ തമന്നയയ്യാണന്റ്ശരറിക്കക്കുല പറഞ്ഞയ്യാല് പ്രകസൃതറി ഒരക്കു അമ തമന്നയയ്യാണന്റ് ..

             
                                                  ദരശന എസനദരശന എസന..എസനഎസന

ക്ലമാസന ക്ലമാസന : 9: 9
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  വശ്രീടമ്മയുറട ഉപനദശശവശ്രീടമ്മയുറട ഉപനദശശ
ഒരറിടെതന്റ് ഒരറിടെതന്റ് ഒരക്കു കക്കുഞ്ഞന്റ് പസ്കൂച ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഒരറിടെതന്റ് ഒരറിടെതന്റ് ഒരക്കു കക്കുഞ്ഞന്റ് പസ്കൂച ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു . . ആ പസ്കൂച ആ പസ്കൂച 

ജനെറിചക്കു കഴറിഞ്ഞഗപ്പെയ്യാള് കക്കുഞ്ഞറിമന അമയക്കുല അച്ഛനെക്കുല ചതക്കു ജനെറിചക്കു കഴറിഞ്ഞഗപ്പെയ്യാള് കക്കുഞ്ഞറിമന അമയക്കുല അച്ഛനെക്കുല ചതക്കു 
ഗപയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഗപയ്യായറിരക്കുന്നക്കു. . ഒരക്കു ദറിവസല പസ്കൂചക്കക്കുടറി ഗറയ്യാഡറിലസ്കൂമടെ ഒരക്കു ദറിവസല പസ്കൂചക്കക്കുടറി ഗറയ്യാഡറിലസ്കൂമടെ 
നെടെന്നക്കുവരറികയയ്യായറിരക്കുന്നക്കുനെടെന്നക്കുവരറികയയ്യായറിരക്കുന്നക്കു.  .  അഗപ്പെയ്യാള് അതയ്യാ ഒരക്കു വലറിയ ഗലയ്യാററി അഗപ്പെയ്യാള് അതയ്യാ ഒരക്കു വലറിയ ഗലയ്യാററി 
വരക്കുന്നക്കുവരക്കുന്നക്കു. . പസ്കൂച മപടന്നന്റ് വഴറി മെയ്യാററിപസ്കൂച മപടന്നന്റ് വഴറി മെയ്യാററി . . ഹയ്യാവസ്കൂ രക്ഷമപ്പെടക്കുഹയ്യാവസ്കൂ രക്ഷമപ്പെടക്കു . . ഏഗതയ്യാ വസീടറില് ഏഗതയ്യാ വസീടറില് 
മെസീന് കററിയക്കുമടെ മെണല പസ്കൂച മെണതക്കുഗനെയ്യാക്കറിമെസീന് കററിയക്കുമടെ മെണല പസ്കൂച മെണതക്കുഗനെയ്യാക്കറി . . പസ്കൂച ജനെയ്യാലയറിലസ്കൂമടെ പസ്കൂച ജനെയ്യാലയറിലസ്കൂമടെ 
ഗനെയ്യാക്കറിയഗപ്പെയ്യാള് വസീടക്കുകയ്യാര് അടെക്കുക്കളയറില് നെറില്ക്കക്കുന്നതക്കു കണക്കുഗനെയ്യാക്കറിയഗപ്പെയ്യാള് വസീടക്കുകയ്യാര് അടെക്കുക്കളയറില് നെറില്ക്കക്കുന്നതക്കു കണക്കു . . ആ ആ 
കക്കുഞ്ഞന്റ് പസ്കൂച കക്കുറചന്റ് ഗനെരല ചക്കുററി കറങ്ങറി നെറിന്നക്കുകക്കുഞ്ഞന്റ് പസ്കൂച കക്കുറചന്റ് ഗനെരല ചക്കുററി കറങ്ങറി നെറിന്നക്കു . . അഗപ്പെയ്യാള് അതയ്യാ അഗപ്പെയ്യാള് അതയ്യാ 
ഗവമര പസ്കൂച വരക്കുന്നക്കുഗവമര പസ്കൂച വരക്കുന്നക്കു. . പറിമന്ന അവര് രണന്റ് ഗപരക്കുല കസ്കൂടക്കുകയ്യാരയ്യായറിപറിമന്ന അവര് രണന്റ് ഗപരക്കുല കസ്കൂടക്കുകയ്യാരയ്യായറി . . 
അങ്ങമനെ മെസീന് ഗമെയ്യാഷറിക്കയ്യാന് സസ്കൂത്രങ്ങള് ആഗലയ്യാചറിചക്കുഅങ്ങമനെ മെസീന് ഗമെയ്യാഷറിക്കയ്യാന് സസ്കൂത്രങ്ങള് ആഗലയ്യാചറിചക്കു . . അങ്ങമനെ അങ്ങമനെ 
അവര് രണന്റ് ഗപരക്കുല അടെക്കുക്കളയറില് കയററിഅവര് രണന്റ് ഗപരക്കുല അടെക്കുക്കളയറില് കയററി . . പയ്യാത്രല തറയറില് വസീണക്കുപയ്യാത്രല തറയറില് വസീണക്കു. . 
ശബല ഗകടന്റ് വസീടമ അടെക്കുക്കളയറില് വന്നക്കു പറഞ്ഞക്കു എനെറിക്കന്റ് മെക്കളറില ശബല ഗകടന്റ് വസീടമ അടെക്കുക്കളയറില് വന്നക്കു പറഞ്ഞക്കു എനെറിക്കന്റ് മെക്കളറില 
ഈ എലയ്യാ മെസീനെക്കുല ഞയ്യാന് കഴറിക്കറിലഈ എലയ്യാ മെസീനെക്കുല ഞയ്യാന് കഴറിക്കറില. . നെറിങ്ങള്ക്കന്റ് പകക്കുതറി തരയ്യാലനെറിങ്ങള്ക്കന്റ് പകക്കുതറി തരയ്യാല . . എന്നറിടന്റ് എന്നറിടന്റ് 
ഇനെറിമെക്കുതല് ഗമെയ്യാഷറിക്കരക്കുതന്റ് എന്നന്റ് വയ്യാക്കന്റ് തരയ്യാനെക്കുല പറഞ്ഞക്കുഇനെറിമെക്കുതല് ഗമെയ്യാഷറിക്കരക്കുതന്റ് എന്നന്റ് വയ്യാക്കന്റ് തരയ്യാനെക്കുല പറഞ്ഞക്കു. . അങ്ങമനെ അങ്ങമനെ 
അവര് രണക്കു ഗപരക്കുല ആ വസീടമയക്കുമടെ വസീടറില് ജസീവറിതകയ്യാലല മെക്കുഴക്കുവന് അവര് രണക്കു ഗപരക്കുല ആ വസീടമയക്കുമടെ വസീടറില് ജസീവറിതകയ്യാലല മെക്കുഴക്കുവന് 
ജസീവറിചക്കുജസീവറിചക്കു . . 

                                                                                             

 അരച്ചന എസനഅരച്ചന എസന..ബപബപ..
ക്ലമാസന ക്ലമാസന : 7 A: 7 A
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കൈപട്ടുവപറന കപസ്തുമസനകൈപട്ടുവപറന കപസ്തുമസന
സമ്മമാനശസമ്മമാനശ

ഒരറിടെതന്റ് ഒരക്കു വസീടറില് കറിടക്കു എന്നന്റ് ഗപരക്കുള്ള ഒരക്കു നെയ്യായക്കുടന് ഒരറിടെതന്റ് ഒരക്കു വസീടറില് കറിടക്കു എന്നന്റ് ഗപരക്കുള്ള ഒരക്കു നെയ്യായക്കുടന് 
ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു. . അവമന യജമെയ്യാനെനെയ്യാണന്റ് കറിചക്കുഅവമന യജമെയ്യാനെനെയ്യാണന്റ് കറിചക്കു . . കറിചക്കുവറിനെന്റ് കറിചക്കുവറിനെന്റ് 
കറിടക്കുവറിമനെ വളമര ഇഷമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കുകറിടക്കുവറിമനെ വളമര ഇഷമെയ്യായറിരക്കുന്നക്കു . . ഒരക്കു ദറിവസല അവമന ഒരക്കു ദറിവസല അവമന 
വസീടറില് ഒരക്കു പയ്യാര്ടക്കു ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കുവസീടറില് ഒരക്കു പയ്യാര്ടക്കു ഉണയ്യായറിരക്കുന്നക്കു . . പയ്യാര്ടറിയറില് അഗനെകലഗപര് പയ്യാര്ടറിയറില് അഗനെകലഗപര് 
പമങ്കേടെക്കുതക്കുപമങ്കേടെക്കുതക്കു.  .  അവമന യജമെയ്യാനെനെയ്യായ കറിചക്കുവറിനെന്റ് എലയ്യാവരക്കുല അവമന യജമെയ്യാനെനെയ്യായ കറിചക്കുവറിനെന്റ് എലയ്യാവരക്കുല 
കറിസ്മസന്റ് സമയ്യാനെല നെല്കറികറിസ്മസന്റ് സമയ്യാനെല നെല്കറി . . അതന്റ് അവനെന്റ് അളമര വറിഷമെമെയ്യായറിഅതന്റ് അവനെന്റ് അളമര വറിഷമെമെയ്യായറി . . 
അവനെയ്യാരക്കുല സമയ്യാനെല നെല്കറിയറില എന്നതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവമന അവനെയ്യാരക്കുല സമയ്യാനെല നെല്കറിയറില എന്നതയ്യായറിരക്കുന്നക്കു അവമന 
വറിഷമെലവറിഷമെല. . അവന് തമന കസ്കൂതറില് മചന്നന്റ് കറിടെന്നക്കു അററിയയ്യാമത അവന് തമന കസ്കൂതറില് മചന്നന്റ് കറിടെന്നക്കു അററിയയ്യാമത 
ഉറങ്ങറിഗപ്പെയ്യായറിഉറങ്ങറിഗപ്പെയ്യായറി .  .  അവന് ഒരക്കു സത്വപ്നല കണക്കുഅവന് ഒരക്കു സത്വപ്നല കണക്കു. . സയ്യാനയ്യാഗക്ലയ്യാസന്റ് സയ്യാനയ്യാഗക്ലയ്യാസന്റ് 
വണറിയറില് നെറിന്നന്റ് അവനെന്റ് സമയ്യാനെങ്ങള് തയ്യാഗഴക്കന്റ് വണറിയറില് നെറിന്നന്റ് അവനെന്റ് സമയ്യാനെങ്ങള് തയ്യാഗഴക്കന്റ് 
ഇടക്കുമകയ്യാടെക്കുതക്കുഇടക്കുമകയ്യാടെക്കുതക്കു. . അവന് ഉറക്കല ഉണര്ന്നന്റ് ഗനെയ്യാക്കറിയഗപ്പെയ്യാള് അവന് ഉറക്കല ഉണര്ന്നന്റ് ഗനെയ്യാക്കറിയഗപ്പെയ്യാള് 
അവമന ചക്കുറക്കുല കക്കുഗറ സമയ്യാനെങ്ങള്അവമന ചക്കുറക്കുല കക്കുഗറ സമയ്യാനെങ്ങള്. . അവനെന്റ് സഗനയ്യാഷമെയ്യായറിഅവനെന്റ് സഗനയ്യാഷമെയ്യായറി . . 
അവന് എലയ്യാവഗരയ്യാടെക്കുല കസ്കൂമടെ കറിസ്മസന്റ് ആഗഘയ്യാഷറിചക്കുഅവന് എലയ്യാവഗരയ്യാടെക്കുല കസ്കൂമടെ കറിസ്മസന്റ് ആഗഘയ്യാഷറിചക്കു . . 

ആശപഷ നമമാഹന് എആശപഷ നമമാഹന് എ. . എല്എല്. . 
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പ്രളയശപ്രളയശ  
അമമയ്യാഅമമയ്യാ! ! എമനയ്യാരക്കു മെഴയറിതക്കു കമണയ്യാഎമനയ്യാരക്കു മെഴയറിതക്കു കമണയ്യാ
കക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  മപയക്കുന്നക്കുഗണകക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  കക്കുടെക്കു  മപയക്കുന്നക്കുഗണ
ഗതയ്യാടെക്കുല പക്കുഴയക്കുല ആറക്കുല കറിണറക്കുലഗതയ്യാടെക്കുല പക്കുഴയക്കുല ആറക്കുല കറിണറക്കുല
മപയ്യാങ്ങറി മപയ്യാങ്ങറി വരക്കുന്നക്കുണയമപയ്യാങ്ങറി മപയ്യാങ്ങറി വരക്കുന്നക്കുണയ..........

കക്കുതറിചക്കു മെററിഞ്ഞക്കു കടെന്നക്കു വരക്കുന്നക്കുകക്കുതറിചക്കു മെററിഞ്ഞക്കു കടെന്നക്കു വരക്കുന്നക്കു
എമനയ്യാരക്കു മെഴയറിതക്കു അഗയയ്യാ അഗയയ്യാഎമനയ്യാരക്കു മെഴയറിതക്കു അഗയയ്യാ അഗയയ്യാ
കയററി ഒളറിചക്കു വസീടറിന് ഉളളറില്കയററി ഒളറിചക്കു വസീടറിന് ഉളളറില്
ഡയ്യാമെക്കുകള് തളളറി തക്കുറന്നക്കു വരക്കുമന്നഡയ്യാമെക്കുകള് തളളറി തക്കുറന്നക്കു വരക്കുമന്ന

ഇകൗശത്വര കയ്യാക്കമണ നെസീതമന്ന കയ്യാക്കമണ ഇകൗശത്വര കയ്യാക്കമണ നെസീതമന്ന കയ്യാക്കമണ (2)(2)

ആറക്കുല ഗതയ്യാടെക്കുല നെറിറ ഞ്ഞക്കു വരക്കുന്നക്കുആറക്കുല ഗതയ്യാടെക്കുല നെറിറ ഞ്ഞക്കു വരക്കുന്നക്കു
എമനയ്യാരക്കു കഷല എമനയ്യാരക്കു കഷല എമനയ്യാരക്കു കഷല എമനയ്യാരക്കു കഷല 
രക്ഷയ്യാഹസനെദല പയ്യാഞ്ഞക്കുവരക്കുന്നക്കുരക്ഷയ്യാഹസനെദല പയ്യാഞ്ഞക്കുവരക്കുന്നക്കു
ഹയ്യാവസ്കൂ എമനയ്യാരക്കു സമെയ്യാധയ്യാനെലഹയ്യാവസ്കൂ എമനയ്യാരക്കു സമെയ്യാധയ്യാനെല
                             [                             [ഇകൗശത്വരഇകൗശത്വര]]
വയ്യാര്പ്പെറില് ഇരക്കുന്നന്റ് ഒഴക്കുകറിവരക്കുന്നക്കുവയ്യാര്പ്പെറില് ഇരക്കുന്നന്റ് ഒഴക്കുകറിവരക്കുന്നക്കു
ആരയ്യാ എനയ്യാ അററിയറിലഗലയ്യാആരയ്യാ എനയ്യാ അററിയറിലഗലയ്യാ
നെയ്യാടെററിയക്കുല ജനെല ആരയ്യാണറിവമരന്നന്റ്നെയ്യാടെററിയക്കുല ജനെല ആരയ്യാണറിവമരന്നന്റ്
പസൃഥത്വസീരയ്യാജറിന് അമയഗലയ്യാപസൃഥത്വസീരയ്യാജറിന് അമയഗലയ്യാ[[ഈശത്വര കയ്യാക്കമണഈശത്വര കയ്യാക്കമണ]]

സക്കുളറിലക്കുമമെലയ്യാല മചളറിയക്കുല കയററിസക്കുളറിലക്കുമമെലയ്യാല മചളറിയക്കുല കയററി
വസീടറിലക്കുമമെലയ്യാല പയ്യാമക്കുലകയററിവസീടറിലക്കുമമെലയ്യാല പയ്യാമക്കുലകയററി
ഗപടെറിയയ്യാകക്കുമന്നനക്കുമചയയ്യാന്ഗപടെറിയയ്യാകക്കുമന്നനക്കുമചയയ്യാന്
അഗയയ്യാ ജസീവന് തകര്തക്കുവഗലയ്യാഅഗയയ്യാ ജസീവന് തകര്തക്കുവഗലയ്യാ........     

രയ്യാഹറിത എരയ്യാഹറിത എ..ആര്ആര്
ക്ലയ്യാസന്റ് ക്ലയ്യാസന്റ് :8 D:8 D
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പ്രതപഭപ്രതപഭ
പസ്കൂനടമെയ്യാല വറിദദയ്യാലയങ്ങളറില് അററിവറിന് ഗതന് നെക്കുകരയ്യാന്    പസ്കൂനടമെയ്യാല വറിദദയ്യാലയങ്ങളറില് അററിവറിന് ഗതന് നെക്കുകരയ്യാന്    

വരക്കുന്നവരക്കുന്ന
ഗതനെസീചകളയ്യാല വറിദദയ്യാര്തറികള് അററിവറിന് മനെല്പ്പെയ്യാടെതറില് ഗതനെസീചകളയ്യാല വറിദദയ്യാര്തറികള് അററിവറിന് മനെല്പ്പെയ്യാടെതറില് 
ഗക്കുരക്കുനെയ്യാഥന് പകര്തക്കുല വറിദദയ്യാഗജദയ്യാതറിയറില് ഗക്കുരക്കുനെയ്യാഥന് പകര്തക്കുല വറിദദയ്യാഗജദയ്യാതറിയറില് 
മപയ്യാന്പ്രതറിഭകളയ്യായറി മെറിന്നയ്യാല നെയ്യാമളയക്കുമടെ നെല് മപയ്യാന്പ്രതറിഭകളയ്യായറി മെറിന്നയ്യാല നെയ്യാമളയക്കുമടെ നെല് 

പ്രതറിഭകളയ്യാകയ്യാലപ്രതറിഭകളയ്യാകയ്യാല
ആകയ്യാശതറില് മെറിന്നറിതറിളങ്ങക്കുല വറിളക്കക്കുകളയ്യാല ആകയ്യാശതറില് മെറിന്നറിതറിളങ്ങക്കുല വറിളക്കക്കുകളയ്യാല 

നെക്ഷത്രങ്ങളയ്യായറിനെക്ഷത്രങ്ങളയ്യായറി
തറിളങ്ങയ്യാല മെറിന്നറിതറിളങ്ങയ്യാല നെയ്യാമളയക്കുമടെ നെമലയ്യാരക്കു തറിളങ്ങയ്യാല മെറിന്നറിതറിളങ്ങയ്യാല നെയ്യാമളയക്കുമടെ നെമലയ്യാരക്കു 

തയ്യാരമെയ്യാകയ്യാല പ്രതറിഭയയ്യാകയ്യാലതയ്യാരമെയ്യാകയ്യാല പ്രതറിഭയയ്യാകയ്യാല

എലപസബതന എഎലപസബതന എ..എസനഎസന..

ക്ലമാസന ക്ലമാസന :7 A:7 A
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Why do we need more schoolsWhy do we need more schools
in government sector ?in government sector ?

                               
“Education has to be privatised; only private 

sector can  provide quality and government 
schools drain public  exchequer.” In the 
past,clamour regarding this had been on the up 
and many parents   fell prey to such argument. 
But the trend is changing now and many now 
prefer government schools to private schools. Why
do they do it or rather why should they do it ? 
The reasons are quite obvious. In fact, 
government schools should be supported and 
promoted and government involvement and  
spending in education should be enhanced 
obviously for three reasons:
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       1) To uphold the secular  fabric of our 
nation.

       2)To provide affordable quality education.
       3)To have a greater say in the system for 

all the stakeholders parents,pupils and teachers. 
                 India is a sovereign,socialist
secular,democratic republic and our founding 

fathers wanted our education system to hold the 
principles firmly. But with the advent of ‘private
players’ or serious blemishes have crept  into the 
system. Of course,there are private institutions 
that seriously put in efforts to inculcate secular 
values, they are only a few. Barring these ,most 
of the private institutions which are run by 
casteist /communal organisations,covertly or 
overtly, undermine the secular spirit that is the 
basis of our constitution. From admission to 
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appointment,such private players consider only  
the caste/communal colour or money power rather
than merit making the institutions communal 
parlours or banking institutions rather than 
schools. Materialism and sectarianism rule the 
roost in such schools. In consequence, the children
who come out of such institutions have a highly 
polarised mind and narrow outlook and fail to 
blend into the secular atmosphere of the society.  
Such degeneration,undoubtedly,adversely affect 
the unity in diversity of our nation.                     
In short, private institutions defy. What they 
pledge to uphold. But in government schools, 
teachers and pupils come from all walks of life 
and blend harmoniously with everyone. We can 
see a cross section of real society in government 
schools without any bias on on the basis of caste, 
creed, colour or community. It truly proves that 
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the existence of our nation as a 'Secular 
democratic republic' lies in Government Schools. 
Upholding government schools is upholding our 
nation.

                                 A nation that has passed
the historical 'Right to Education Act' is also 
duty bound to ensure that quality education is 
provided at affordable rate. If education is left to
the private players, it will become an expensive 
commodity quite beyond the reach of many as they
aim at profit only. Although development is the 
Key word,a large section of the society is still 
under privileged and underdeveloped. They need 
to be brought into the mainstream. Government 
can control and effectively intervene for the well
being and  development of society only if 
education is under government control. In private
schools, the poor are left out whereas the rich are 
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taken care of. In government schools, the poor as 
well as the rich are taken care of in equal terms, 
and also affordable quality education is provided.
Most of the government schools, in Fact,all 
schools have become hitech in tunc with modern 
trends,making our pupils tech   savvy .Many 
government schools now boast of facilities which 
the private players can only dream of. Moreover, 
studies after studies have revealed that qualified 
and competent teachers are more in Govt. schools 
than in private. Therefore affordable quality 
education, in the real sense, materialises only in 
government schools.  

                               Constructive parental 
interference always helps to enhance the quality 
of education. Private managements always create 
iron barricades and never allow parents to have a 
greater role in the running of the institution.  
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PTA are only for namesakes. But in Govt. Schools
Parent Teacher Association and School 
Management Committee have the right to 
interfere and make constructive suggestions. A 
creative and constructive PTA and  SMC always 
have a greater say in the daytoday affairs of 
Govt. Schools. Pupils are allowed to air their 
opinions and they are given due importance. Thus 
a government school is run by a body of parents, 
pupils and teachers, unlike in private schools 
where the diktats of the management reigns 
supreme. Democracy functions in Govt. Schools 
whereas it doesn't in private.

                                   India, the largest 
democracy in the world, boasts of its secular 
principles, affordable quality education and 
democratic functioning of her institutions. If it 
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has to remain so, without an iota of doubt, we 
can say that education should be through 
government schools, more schools should be 
opened in Govt. sector and education should be 
under 'Government' control. Kofi Annan states 
“Knowledge is power,Information is liberating. 
Education is the premise of progress, in every 
society, in every family.” Let us remember, that a 
progressive society walks out of Govt. Schools 
after the necessary empowerment in all sectors  

       Sri  O. K.  Haridas      Sri  O. K.  Haridas
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Peace Comes To YouPeace Comes To You
When you enjoy raindropsWhen you enjoy raindrops
peace comes to you peace comes to you 
when you hear birds songwhen you hear birds song
peace comes to youpeace comes to you
when you see fish swimwhen you see fish swim
in clean waterin clean water
peace comes to you peace comes to you 
when you hear children laughwhen you hear children laugh
peace comes to youpeace comes to you
And when you humble while walking inAnd when you humble while walking in
the woodthe wood
peace comes to youpeace comes to you
And when you sit qualityAnd when you sit quality
watching the sun sits and riseswatching the sun sits and rises
Listening to the waves singListening to the waves sing
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Then peace comes to youThen peace comes to you
let peace comes to you inlet peace comes to you in
different waysdifferent ways
Let peace be with us allLet peace be with us all

Anuja S. S. Anuja S. S. 
Std.8BStd.8B
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   English RiddlesEnglish Riddles
1) What 5 letter words becomes shorter when you add two 1) What 5 letter words becomes shorter when you add two 

letters to it?letters to it?
                                 Short                                 Short

2)What never asks question but is often answered?2)What never asks question but is often answered?
                                 Door bell                                 Door bell

3) What belongs to you but other people say it more than 3) What belongs to you but other people say it more than 
you?you?

                                Your name                                Your name

4) I have a large money box, 48cm square and 42cm tall. 4) I have a large money box, 48cm square and 42cm tall. 
Roughly how many coins can I place in my empty money box?Roughly how many coins can I place in my empty money box?

                                        Just one, after which it will no                                         Just one, after which it will no 
longer be empty.longer be empty.

 5)What does this mean ?I RIGHT I 5)What does this mean ?I RIGHT I
                                    Right between eyes.                                    Right between eyes.

6)What's full of holes but still holds water?6)What's full of holes but still holds water?
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                                   Sponge                                   Sponge

7)If an electric train is going east at 60 miles an hour and 7)If an electric train is going east at 60 miles an hour and 
there is a strong westerly wind, which way does the smoke from there is a strong westerly wind, which way does the smoke from 
the driff? the driff? 

                                    There is no smoke coming from                                     There is no smoke coming from 
electric train.electric train.

8)Say race car backwards.8)Say race car backwards.
     Race car backwards.     Race car backwards.
9)What do the numbers 11,60 and 88 all have in common?9)What do the numbers 11,60 and 88 all have in common?
                They read the same upside down.                They read the same upside down.

10)How can you throw a ball as hard as you can, to only 10)How can you throw a ball as hard as you can, to only 
have it come back to you, even if it doesn't bounce off anything?have it come back to you, even if it doesn't bounce off anything?

                                                  Throw the ball straight up in the air. Throw the ball straight up in the air.
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Oscar WildOscar Wild
 

Oscar wild  was an Irish poet fiction writer and 
essayist. He is considered as a central figure in aesthetic 
writing and a master short story writer. He was a staunch 
advocate of the art for art's sake. His major plays include 
A Women of No Importance , An Ideal Husband and The 
Importance of Being Earnest and the novel The Picture of 
Dorian Gray. In 1888, he wrote Poems , and published The
happy prince and other Tales, a collection of children's 
story. Later he published a collection of essays arguing the 
tenets of aestheticism.

By By 
Hannah Jose JHannah Jose J

VIII BVIII B
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सच्चहरित्रततसच्चहरित्रतत
आज कत ययग अरर  पधतन ययग हहै।मनयष्य ककी शपष्ठतत उसककी धन पर मतपतप हहै।मनयष्य धनआज कत ययग अरर  पधतन ययग हहै।मनयष्य ककी शपष्ठतत उसककी धन पर मतपतप हहै।मनयष्य धन

कप  पनछप  पतगल रहतत हहै।लपककन उससप भन ज़्यतदत महत्व स्वतस्थ्य कको दपनत हहै।स्वतस्थ्य कप  पनछप  पतगल रहतत हहै।लपककन उससप भन ज़्यतदत महत्व स्वतस्थ्य कको दपनत हहै।स्वतस्थ्य 
अचछत हकोनप सप धन कमतयत जततत हहै।धन सप स्वतस्थ्य नहहीं खरनदत जततत।लपककन इन सब मम अचछत हकोनप सप धन कमतयत जततत हहै।धन सप स्वतस्थ्य नहहीं खरनदत जततत।लपककन इन सब मम 
सप बडत सचचररत हहै।सचचररत सप धनन मनयष्य जनवन मम आदर पततत हहै।ममृत्यय उपरतनत भन वहसप बडत सचचररत हहै।सचचररत सप धनन मनयष्य जनवन मम आदर पततत हहै।ममृत्यय उपरतनत भन वह
अमर रहतत हहै।अअगपजन मम एक कहतवत हहैअमर रहतत हहै।अअगपजन मम एक कहतवत हहै--

                            If wealth is lost, Nothing is lostIf wealth is lost, Nothing is lost
              If health is lost, Something is lost              If health is lost, Something is lost
              If character is lost, Everything is lost.              If character is lost, Everything is lost.

अरतरततअरतरतत
                            धन जको गयतधन जको गयत , , गयत कय छ नहहींगयत कय छ नहहीं
                            स्वतस्थ्य गयतस्वतस्थ्य गयत , , तको कय छ जततत हहैतको कय छ जततत हहै
                            सदतचतर जको गयत मनयष्य कतसदतचतर जको गयत मनयष्य कत , , सवरस्व हन ललूट जततत हहै।सवरस्व हन ललूट जततत हहै।
चररत एक महतशककचररत एक महतशकक- - बटरल ललखतप हहबटरल ललखतप हह- - चररत एक ऐसत हनरत हहैचररत एक ऐसत हनरत हहै , , जको हर ककसन पत्रर ककोजको हर ककसन पत्रर कको

कघिस सकतत हहै।चररत एक शकक हन नहहींकघिस सकतत हहै।चररत एक शकक हन नहहीं , , सब शककययों पर छत जतनपवतलन महतशकक हहै।चररत सब शककययों पर छत जतनपवतलन महतशकक हहै।चररत 
रूपन धन हकोनपवतलप पर सअसतर भर ककी कवभलूकतयतयाँ सअपलत्तियतयाँ और सयखरूपन धन हकोनपवतलप पर सअसतर भर ककी कवभलूकतयतयाँ सअपलत्तियतयाँ और सयख--सयकवधतएयाँ  घियटनप टपक सयकवधतएयाँ  घियटनप टपक 
दपकत हहै।चररत कत अरर  हहैदपकत हहै।चररत कत अरर  हहै- - आचरण यत चतल चलन।अरतरतत आचरण यतनप सद्गयणयों कत आचरण यत चतल चलन।अरतरतत आचरण यतनप सद्गयणयों कत 
समयचचय। चररतवतन व्यकक मम सत्यसमयचचय। चररतवतन व्यकक मम सत्य , , नयतयनयतय , , पपमपपम , , मतनवततमतनवतत , , करुणतकरुणत , , दयतदयत , , अकहअसतअकहअसत , , त्यतग आकद त्यतग आकद 
गयण समयनवय हकोतत हहै। लजनमम यप गयण कत अभतव हहै उसप चररतहनन कहलततप हह।गतयाँधनजन कत गयण समयनवय हकोतत हहै। लजनमम यप गयण कत अभतव हहै उसप चररतहनन कहलततप हह।गतयाँधनजन कत 
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उदतहरण लनलजए वप पकतभत मम अत्यनत सतमतनय रप। परअतय सत्यउदतहरण लनलजए वप पकतभत मम अत्यनत सतमतनय रप। परअतय सत्य , , अकहअसतअकहअसत , , नयतय आकद कप  जकोनयतय आकद कप  जको
गयण अपनप सतयाँचप मम ढलप उसकप  पररणतम उनहम उज्ज्वल चररत कमलत लजसकत पकतरत कवश्व भर गयण अपनप सतयाँचप मम ढलप उसकप  पररणतम उनहम उज्ज्वल चररत कमलत लजसकत पकतरत कवश्व भर 
वम उज्ज्वललत हहआ।इसललए बकोररमहैन ललखतप हहवम उज्ज्वललत हहआ।इसललए बकोररमहैन ललखतप हह--

          "          "कमर  कको बकोओ और आदत ककी फसल कतटकोकमर  कको बकोओ और आदत ककी फसल कतटको ;;
                      आदत कको बकोओ और चररत ककी फसल कतटकोआदत कको बकोओ और चररत ककी फसल कतटको ;;
                      चररत कको बकोओ और भतग्य ककी फसल कतटको।चररत कको बकोओ और भतग्य ककी फसल कतटको।""

स्पपनसर नप ललखतस्पपनसर नप ललखत- “- “मनयष्य ककी सबसप बडन आवश्यकतत कशकत नहहीं चररत हहै और यहनमनयष्य ककी सबसप बडन आवश्यकतत कशकत नहहीं चररत हहै और यहन
उसकत  सबसप  बडत  रकक हहै।उसकत  सबसप  बडत  रकक हहै।""एमसरन  महकोदय  कहतप  हहएमसरन  महकोदय  कहतप  हह- “- “यकद  तयम  सच बकोलकोगप  तको  सतरनयकद  तयम  सच बकोलकोगप  तको  सतरन
पकमृ कत और सब जनव तयम्हतरन सहतयतत करमगप।चररत हन मनयष्य ककी पलूयाँजन हहै।पकमृ कत और सब जनव तयम्हतरन सहतयतत करमगप।चररत हन मनयष्य ककी पलूयाँजन हहै।""चररतवतन अपनपचररतवतन अपनप
कको धनयकको धनय ,,सफल महसलूस करतत हहै।सअसतर ककी सतरन खयकशयतयाँ उसकप  चतरयों और घिलूमतत हहै।उसकपसफल महसलूस करतत हहै।सअसतर ककी सतरन खयकशयतयाँ उसकप  चतरयों और घिलूमतत हहै।उसकप
पर मम कमलप कतयाँटप  भन फलू ल बन जततप हह।सलूलन पर चढ़कर भगतलसअह कको गगौरव कमलतपर मम कमलप कतयाँटप  भन फलू ल बन जततप हह।सलूलन पर चढ़कर भगतलसअह कको गगौरव कमलत ,,गतयाँधन ककोगतयाँधन कको
गकोलन खतकर अमरत्व कमलतगकोलन खतकर अमरत्व कमलत ,,ईसत मसनहत सलूलन पर चढ़कर जन जन कप  हृदय मम  बस गए।ईसत मसनहत सलूलन पर चढ़कर जन जन कप  हृदय मम  बस गए।
आवश्यक नहहीं  कक सचररत  व्यकक कको  सफलतत  कमलप  परनतय जब तक वह जनकवत हहैआवश्यक नहहीं  कक सचररत  व्यकक कको  सफलतत  कमलप  परनतय जब तक वह जनकवत हहै ,,वहवह
सअतयष्ट  रहतत  हहैसअतयष्ट  रहतत  हहै ,,छततन  ततनकरछततन  ततनकर ,,नजरम  उठतकर  शतन  सप  जनतत  हहै।वह  जमतनप  कप  इशतरप  परनजरम  उठतकर  शतन  सप  जनतत  हहै।वह  जमतनप  कप  इशतरप  पर

नहहींनहहीं ,,जमतनत उसकप  इशतरयों पर चलतत हहैजमतनत उसकप  इशतरयों पर चलतत हहै।

ससुष्मत पदीससुष्मत पदी ..
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कहितनदी समतट कहितनदी समतट ::

पप्रेमचन्दपप्रेमचन्द
पलूरत नतम पलूरत नतम : : धनपतरतय शनवतस्तवधनपतरतय शनवतस्तव

उपनतम उपनतम : : पपमचनदपपमचनद

जनम जनम : 1880 : 1880 गतम लमहनगतम लमहन ,,वतरणतसनवतरणतसन ,,उत्तिर पदपशउत्तिर पदपश ,,भतरतभतरत

ममृत्यय ममृत्यय : 1936: 1936 वतरणतसनवतरणतसन ,,उत्तिर पदपशउत्तिर पदपश ,,भतरतभतरत

कतयरकपत कतयरकपत : : अध्यतपकअध्यतपक ,,लपखकलपखक ,,पतकतरपतकतर ,,सअपतदकसअपतदक

रतष्टष नयतत रतष्टष नयतत : : भतरतनयभतरतनय

भतषत भतषत : : कहनदनकहनदन
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कतल कतल : : आधयकनक कतलआधयकनक कतल

कवधत कवधत : : कहतननकहतनन ,,उपनयतसउपनयतस ,,नतटकनतटक ,,कनबअधकनबअध ,,अनयवतदअनयवतद

कवषय कवषय : : सतमतलजकसतमतलजक

पमयखकमृ कतयतयाँ पमयखकमृ कतयतयाँ : : सपवतसदन सपवतसदन , , पपमतशम पपमतशम , , रअगभलूकम रअगभलूकम , , कतयतकल्प कतयतकल्प , , कनमरलत कनमरलत , , गबन गबन , , 

कमरभलूकम कमरभलूकम , , गकोदतन गकोदतन ,                                                     ,                                                     

                                                गलसलूत गलसलूत , , सप्तसरकोज सप्तसरकोज , , नवकनधन नवकनधन ,  ,  पपमपलूकणरमत पपमपलूकणरमत , , पपमपपम--पचनसन पचनसन , , पपमपपम--

पकतमत पकतमत , , पपमदतदशन पपमदतदशन , , 

                                                समरयततत समरयततत , , मतनसरकोवरमअमतनसरकोवरमअ

                              पपमचनद आधयकनक कहनदन कहतनन कप  कपततमह मतनप जततप हह।पपमचनद आधयकनक कहनदन कहतनन कप  कपततमह मतनप जततप हह।1901 1901 मम मम 
उनकत सतकहतत्यक जनवन कत आरअभ हहआ।उनककी पहलन कहनदन कहतनन उनकत सतकहतत्यक जनवन कत आरअभ हहआ।उनककी पहलन कहनदन कहतनन 1915 1915 मम सगौत मम सगौत 
नतम सप सरस्वतन पकतकत कप  कदसअबर अअक मम पकतकशत हहई।नतम सप सरस्वतन पकतकत कप  कदसअबर अअक मम पकतकशत हहई।1936 1936 मम अअकतम कहतनन मम अअकतम कहतनन 
कफन नतम सप पकतकशत हहई।बनस वषर अ कप  इस अवलध मम उनहयोंनप कई तरह ककी कफन नतम सप पकतकशत हहई।बनस वषर अ कप  इस अवलध मम उनहयोंनप कई तरह ककी 
कहतकनयतयाँ ललखन।उनसप पहलप कहनदन मम कतल्पकनककहतकनयतयाँ ललखन।उनसप पहलप कहनदन मम कतल्पकनक ,,पगौरतकणक और धतकमरक रचनतएयाँ  हन पगौरतकणक और धतकमरक रचनतएयाँ  हन 
ककी जततप रप।पपमचनद नप कहनदन मम यरतररवतद ककी शयरूआत ककयत।ककी जततप रप।पपमचनद नप कहनदन मम यरतररवतद ककी शयरूआत ककयत।

               "               "भतरतनय सतकहत्य कत बहहत सत कवमशर  जको बतद मम पमयखतत सप उभरत भतरतनय सतकहत्य कत बहहत सत कवमशर  जको बतद मम पमयखतत सप उभरत 
चतहप वह दललत सतकहत्य हको यत नतरन सतकहत्य उसककी जरप कहन गहरप पपमचअद कप  चतहप वह दललत सतकहत्य हको यत नतरन सतकहत्य उसककी जरप कहन गहरप पपमचअद कप  
सतकहत्य मम कदखतई दपतन हहैसतकहत्य मम कदखतई दपतन हहै""।उनकत पहलत उपलब्ध लपखन उनकत उदलूर  उपनयतस ।उनकत पहलत उपलब्ध लपखन उनकत उदलूर  उपनयतस 
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''असरतरप मआकबदअसरतरप मआकबद ' ' हहै।हहै। ''हमखयमतर व हमसवतबहमखयमतर व हमसवतब ' ' उनकत दलूसरत उपनयतस हहै।इसकत कहअदन उनकत दलूसरत उपनयतस हहै।इसकत कहअदन 
रूपतअतरण रूपतअतरण ''पपमतपपमत ' ' नतम सप नतम सप 1907 1907 मम पकतकशत हहआ।उनकत पहलत कहतनन सअगह मम पकतकशत हहआ।उनकत पहलत कहतनन सअगह ''सकोजपसकोजप--
वतनवतन ' ' नतम सप नतम सप 1908 1908 मम पकतकशत हहआ।सकोजपमम पकतकशत हहआ।सकोजप --वतन यतनन दपश कत ददर ।इसमम दपशभकक वतन यतनन दपश कत ददर ।इसमम दपशभकक 
ककी भतवनत रन।इसललए अअगपजन सरकतर नप इस पर रकोक लगत और उसकप  लपखक कको ककी भतवनत रन।इसललए अअगपजन सरकतर नप इस पर रकोक लगत और उसकप  लपखक कको 
भकवष्य मम इस पकतर कप  लपखन न करनप ककी चपततवनन कदयत।इसकप  कतरण उनकको नतम भकवष्य मम इस पकतर कप  लपखन न करनप ककी चपततवनन कदयत।इसकप  कतरण उनकको नतम 
बदलकर ललखनत पडत।बदलकर ललखनत पडत।

                              उनकत असलन नतम धनपतरतय शनवतस्तव रत।उनकत असलन नतम धनपतरतय शनवतस्तव रत। ''पपमचनदपपमचनद ' ' नतम सप ललखतनतम सप ललखत
उनककी पहलन कहतनन उनककी पहलन कहतनन ''बडप घिर ककी बपटनबडप घिर ककी बपटन ' ' जमतनत पकतकत कप  जमतनत पकतकत कप  1910 1910 कप  कदसअबर अअक मम कप  कदसअबर अअक मम 
पकतकशत हहई।पकतकशत हहई।उनककी ममृत्यय कप  बतद उनककी कहतकनयतयाँ मतनसरकोवर नतम सप उनककी ममृत्यय कप  बतद उनककी कहतकनयतयाँ मतनसरकोवर नतम सप 8 8 खअरयों मम खअरयों मम 
पकतकशत ककयत।करत समतट पपमचनद कत कहनत हहै कक सतकहत्यकतर दपशभकक और पकतकशत ककयत।करत समतट पपमचनद कत कहनत हहै कक सतकहत्यकतर दपशभकक और 
रतजननकत कप  पनछप  चलनपवतलन सचचतई नहहीं बतल्क उसकप  आगप मश्ल कदखततन हहई रतजननकत कप  पनछप  चलनपवतलन सचचतई नहहीं बतल्क उसकप  आगप मश्ल कदखततन हहई 
चलनपवतलन सचचतई हहै।यह कहतवत उनकप  सतकहत्य मम भन उजतगर हहै।चलनपवतलन सचचतई हहै।यह कहतवत उनकप  सतकहत्य मम भन उजतगर हहै।

               1921                1921 मम उनहयोंनप महतत्मत गतयाँधन कप  पभतव सप अपनन नगौकरन छकोर कदयत।मम उनहयोंनप महतत्मत गतयाँधन कप  पभतव सप अपनन नगौकरन छकोर कदयत।
उनहयोंनप कय छ महननप तक उनहयोंनप कय छ महननप तक ''मयतरदतमयतरदत' ' पकतकत कप  सअपतदन ककयत और छह सतल तक पकतकत कप  सअपतदन ककयत और छह सतल तक 
''मतधयरनमतधयरन ' ' नतमक पकतकत कप  सअपतदन ककयत।नतमक पकतकत कप  सअपतदन ककयत।1930 1930 मम बनतरस सप उनहयोंनप अपनप मतलसक मम बनतरस सप उनहयोंनप अपनप मतलसक 
पत पत ''हअसहअस ' ' कत शयरूआत ककयत।उनहयोंनप कत शयरूआत ककयत।उनहयोंनप 1932 1932 कप  आरअभ मम ‘जतगरण’ नतमक एक कप  आरअभ मम ‘जतगरण’ नतमक एक 
सतप्ततकहक भन कनकलत।सतप्ततकहक भन कनकलत।1936 1936 मम उनहयोंनप लखनऊ मम सतम्मललत अलखल भतरतनय मम उनहयोंनप लखनऊ मम सतम्मललत अलखल भतरतनय 
पगकतशनल लपखक सअघि कप  सम्मपलन ककी अध्यकतत ककयत।उनहयोंनप मकोहन दयतरतम पगकतशनल लपखक सअघि कप  सम्मपलन ककी अध्यकतत ककयत।उनहयोंनप मकोहन दयतरतम 
भवनतनन ककी अजअतत लसनपटकोन कअ पनन मम कहतनन लपखक ककी नगौकरन भन ककयत।भवनतनन ककी अजअतत लसनपटकोन कअ पनन मम कहतनन लपखक ककी नगौकरन भन ककयत।1934 1934 मम मम 
पदकशरत पदकशरत ''मजदलूरमजदलूर' ' नतमक लसनपमत ककी करत ललखन।कअ टष पक्ट ककी सतल भर ककी अवलध पलूरननतमक लसनपमत ककी करत ललखन।कअ टष पक्ट ककी सतल भर ककी अवलध पलूरन
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ककयप कबनत हन दको महननप कत वपतन छकोडकर बनतरस भतग आयप क्ययोंकक बअबई कत और ककयप कबनत हन दको महननप कत वपतन छकोडकर बनतरस भतग आयप क्ययोंकक बअबई कत और 
उससप भन ज़्यतदत वहतयाँ ककी कफल्मन द यकनयत कत हवतउससप भन ज़्यतदत वहतयाँ ककी कफल्मन द यकनयत कत हवत --पतनन उनहम रतस नहहीं आयत।पतनन उनहम रतस नहहीं आयत।

                              उनहयोंनप मलूल रूप मम उनहयोंनप मलूल रूप मम 1915 1915 सप कहतकनयतयाँ ललखनत शयरू ककयत और सप कहतकनयतयाँ ललखनत शयरू ककयत और 1918 1918 

सप उपनयतस ललखनत आरअभ ककयत।पपमचअद नप करनब तनन सगौ कहतकनयतयाँसप उपनयतस ललखनत आरअभ ककयत।पपमचअद नप करनब तनन सगौ कहतकनयतयाँ,,उपनयतसउपनयतस ,,और और 
कई लपख ललखप।उनहयोंनप कय छ नतटक भन ललखप और कय छ अनयवतद भन ककयत।पपमचअद नप कई लपख ललखप।उनहयोंनप कय छ नतटक भन ललखप और कय छ अनयवतद भन ककयत।पपमचअद नप 
कई सतकहतत्यक कमृ कतययों कको अअगपजनकई सतकहतत्यक कमृ कतययों कको अअगपजन ,,रूसनरूसन ,,जमरन आकद अनपक भतषतओअ मम अनयवतद जमरन आकद अनपक भतषतओअ मम अनयवतद 
ककयत।ककयत। ''गकोदतनगकोदतन ' ' उनककी कतलजयन रचनत हहै।उनककी कतलजयन रचनत हहै। ''कफनकफन ' ' उनककी अअकतम कहतनन मतनन जततन उनककी अअकतम कहतनन मतनन जततन 
हहै।हहै।

                              उनहयोंनप कहनदन और उदलूर  मम कई महत्वपलूणर  कमृ कतयतयाँ ललखन हहै।उनहयोंनप कहनदन और उदलूर  मम कई महत्वपलूणर  कमृ कतयतयाँ ललखन हहै।33 33 वषर अ ककी वषर अ ककी 
रचनतत्मक जनवन मम वप सतकहत्य ककी ऐसन कवरतसत सगौप गए जको गयणयों ककी दृकष्ट सप रचनतत्मक जनवन मम वप सतकहत्य ककी ऐसन कवरतसत सगौप गए जको गयणयों ककी दृकष्ट सप 
अमलूल्य हहै और आकतर ककी दृकष्ट सप असनकमत।अमलूल्य हहै और आकतर ककी दृकष्ट सप असनकमत।

    ऐश्वरर्या ऐश्वरर्या एएसस. . शप्रेखरिशप्रेखरि

9 9 AA
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വരകൈള് വരണ്ണങ്ങള്വരകൈള് വരണ്ണങ്ങള്
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ആല്ബശആല്ബശ
ശമാസനമള വപജയപകൈള്ശമാസനമള വപജയപകൈള്

  
സ്നപമാരടനസ്നപമാരടനസനസന ക്ലബന ക്ലബന
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എന് എന് ..സപസപ..സപസപ..

  
ജുനപയര ററഡന നകമാസനജുനപയര ററഡന നകമാസന
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കഗഡനകഗഡന

മമ്യൂസപകൈന ഗ്രൂപനമമ്യൂസപകൈന ഗ്രൂപന
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കപസ്തുമസന ആനഘമാഷങ്ങള്കപസ്തുമസന ആനഘമാഷങ്ങള്
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കൈനലമാത്സവശകൈനലമാത്സവശ
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