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സെജന്ദേശശ
നൂതന സെജോജങ്കേതലികവലിദദ്യ അതലിജവഗശ

വലികസെലിച്ചുസകജോണലിരലിക്കുന്ന ഈ കജോലഘട്ടതലിൽ ലലിറ്റലിൽഹകറ്റന്റ്സെന്റ്
ജപജോസലയുളള സെശരശഭങ്ങൾ വളസര ഉചലിതമജോണന്റ്. ഈ

വലിദദ്യജോലയതലിസല ഹകറ്റന്റ് സെന്റ് അശഗങ്ങളുസടെ ജനതൃതത്വതലിൽ
തയജോറജോകലിയ  'നവമജോലലികജോ' എന്ന ഡലിജലിറ്റൽ  മജോഗസെലിനന്റ്

എലജോവലിധ മശഗളങ്ങളുശജനരുന. ഇതലിസനപലിന്നലിൽ പ്രവർതലിച
എലജോ അദദ്യപകജരയുശ വലിദദ്യജോർതലികജളയുശ അഭലിനന്ദേലിക്കുന.

ഏവർക്കുശ നന്മകൾ ജനരുന.

ജജജോർജന്റ് ഫലിലലിപന്റ്  സക

    സഹൈഡന്റ് മജോസെന്റ്ററർ
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എഡലിജറ്റജോറലിയൽ
        ഇന്നന്റ് വലിദദ്യജോഭദ്യജോസെരശഗശ മജോറ്റങ്ങളുസടെ പജോതയലിലൂസടെ

സെഞ്ചരലിച്ചു സകജോണലിരലിക്കുകയജോണജലജോ. സെജോജങ്കേതലിക വലിദദ്യയുസടെ
സെത്വജോധധീനശ അതലിസന ഒരു ഭജോഗശ മജോത്രമജോണന്റ്. ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ് സെലിനന്റ്
ഇസതജോരു അഭലിമജോന മുഹൂർതമജോണന്റ്. 'നവമജോലലിക'എന്ന ജപരലിൽ,

കൂട്ടുകജോരുസടെ വലിവലിധ രചനകൾ ജശഖരലിചന്റ് ഒരു പതലിപന്റ്
തയജോറജോകജോൻ സെജോധലിച്ചു. ഈ മജോഗസെലിൻ തയജോറജോകജോൻ ഞങ്ങസള

പലിന്തുണച സഹൈഡന്റ് മജോസെന്റ് റ്റർ, അധദ്യജോപകർ, അനധദ്യജോപകർ
തുടെങ്ങലിയ എലജോവജരയുശ നന്ദേലിജയജോസടെ ഒജോർക്കുന.

   ആസെലിഫന്റ് മുഹൈമ്മദന്റ്
ചധീഫന്റ് എഡലിറ്റർ
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വരുശ എന്ന പ്രതധീക്ഷജയജോസടെ...
വലിനയപ്രലിയ വലിജനജോദന്റ്  10 A

മകന് വരുമമന്നമടട്ടില് വരരാന്തയട്ടില്
കരാതട്ടിരട്ടിക്കുന. ഇന്നന്ന് മകമന്റെ ജന്മദട്ടിനമരാണന്ന്. തരാഴത്തുവവീടട്ടില് 
ബരാലരാമണട്ടിയമ്മയുമടെ വവവലരാതട്ടികള. എമന്റെ ഉണട്ടി ഇവപരാള 
വളര്ന്നട്ടിട്ടുണരാവവും അവന് വലട്ടിമയരാരരാളരായട്ടി. കുഞ്ഞുനരാളട്ടില്  എമന്റെ 
കകതണട്ടില് പട്ടിടെട്ടിചന്ന് മരാത്രവമ  വട്ടിദദരാലയതട്ടില് വപരാക. എമന്റെ 
കകമകരാണന്ന് ഉരുട്ടുന്ന വചരാറുരുളകള മരാത്രവമ അവന് കഴട്ടിക. മകമന്റെ 
കുസൃതട്ടികളവും ഓര്മ്മകളവും മരാത്രമരാണന്ന് ആ വൃദ്ധയരായ അമ്മമയ 
ജവീവട്ടിപട്ടിക്കുന്നതന്ന്. 'അമ്മയുമടെ ഉണട്ടി' എന്നരാണന്ന് നരാടെന്ന് അവമന വട്ടിളട്ടി ചതന്ന്.
കുറുമന്ന് കരാടട്ടി ഒരു മകരാച്ചുകുടട്ടിയരായട്ടി വളര്ന്നവന്. അവമന്റെ കക 
വളരുവന്നരാ, കരാല് വളരുവന്നരാ എന്നന്ന് മരാത്രവും അമ്മയുമടെ  വട്ടിചരാരവും. 

ജവീവട്ടിതട്ടില് അവനന്ന് എലരാവും അമ്മയരാണന്ന്. കരാലവും മരാറുകയുവും ദട്ടിവസങ്ങള
കഴട്ടിയുകയുവും മചയ. അവന് വലുതരായട്ടി.. വലട്ടിയ ഉവദദരാഗസ്ഥന്. അച്ഛമന്റെ
മരണവും അമ്മമയ തളര്തട്ടി. പമക്ഷെ മകനരാകമട ആ അമ്മമയയുവും 
നരാടെട്ടിമനയുവും മറന്നന്ന് വര്തമരാനകരാലതട്ടിമന്റെ നട്ടിറങ്ങളട്ടില് മുങ്ങട്ടി 
ജവീവട്ടികരാന് തുടെങ്ങട്ടി.

എത്രയരായരാലുവും ആ അമ്മയന്ന് ഉണട്ടി പഴയ കുസൃതട്ടികരാരന് 
തമന്നയരായട്ടിരുന. അവമന്റെ വളര്ചകമള നട്ടിരവീക്ഷെട്ടിക്കുവമരാഴവും അവമന്റെ 
ചട്ടിന്തകമള മനസട്ടിലരാകരാന് ആ അമ്മയന്ന് കഴട്ടിഞട്ടില. മകന് ഇവപരാള 
ഒരു കുടുബതട്ടിമന്റെ നരാഥനരാണന്ന്. ഭരാരദയുമടെ നട്ടിര്ബന്ധ പ്രകരാരവും 
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അമ്മമയ അനരാഥരാലയതട്ടിലരാകട്ടി അയരാള വട്ടിവദശവതയന്ന് വപരായട്ടി. 
അമ്മമയയുവും അമ്മയുമടെ വരാത്സലദമതയുവും അവന് അപരാമടെ മറന. 

ഇന്നന്ന് ഉണട്ടിയുമടെ നരാല്പതരാവും ജന്മദട്ടിനവും. അഞന്ന് വര്ഷമരായട്ടി മകന് 
അമ്മമയ അവനന്വേഷട്ടിചട്ടിമലങട്ടിലുവും അമ്മ അവമന്റെ ജന്മദട്ടിനമമലരാവും 
ഓര്ക്കുന. കദവവും തനട്ടിക്കു   തന്ന നട്ടിധട്ടിയുമടെ ദട്ടിവസമരായട്ടിയരാണന്ന് 
അവര് അതട്ടിമന കരാണുന്നതന്ന്. അമ്മ വരാങ്ങട്ടിതരുന്ന 
പുതന്വകരാടെട്ടിയണട്ടിഞന്ന് അമലതട്ടില് വപരായട്ടി "അമ്മയരായ എമന്റെ 
വദവട്ടിയുവും വദവട്ടിയരായ എമന്റെ വദവട്ടിയുവും എമന്ന അനുഗ്രഹട്ടികണവമ" 
എന്ന അവമന്റെ പ്രരാര്ത്ഥന ഇവപരാഴവും ആ വൃദ്ധയുമടെ കരാതട്ടില് 
മുഴങ്ങുനണന്ന്. ഇഇൗ ജന്മദട്ടിനതട്ടിമലങട്ടിലുവും അവന് തവന്ന അവനന്വേഷട്ടിച്ചു 
വരുമമന്നന്ന് അവര് പ്രതവീക്ഷെട്ടിക്കുന. ചുളളട്ടികമ്പുകള വപരാമലയുളള തമന്റെ
കകകളട്ടില് അവവനമറയട്ടിഷ്ടമുളള മനലട്ടികരായുവും വച്ചുമകരാണന്ന്, ഒരു 
തൂണട്ടില് ചരാരട്ടി ബരാലരാമണട്ടിയമ്മ പുറവത ഇരുളട്ടിവലയന്ന് വനരാകട്ടി 
തനട്ടിവയ അവട്ടിമടെ കരാതട്ടിരുന...
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ഗുരുവശ ശലിഷദ്യനശ
പജോർവതലി ആർ നജോയർ   9 B

പണന്ന്.....വളമര പണന്ന്
ഗുരുകുലവട്ടിദദരാഭദരാസവും നട്ടിലനട്ടിന്നട്ടിരുന്ന കരാലവും. ഒരട്ടികല് ഒരു ശട്ടിഷദന് 
തമന്റെ ഗുരുവട്ടിവനരാടു വചരാദട്ടിച്ചു. ''ഗുവരരാ... ഈ വലരാകജവീവട്ടിതതട്ടില് 
മനു  ഷദമന്റെ വട്ടിലമയന്തരാണന്ന്?'' അല്പവനരമത ആവലരാചനയന്ന് വശഷവും 
ഗുരു ചമതപ്പുല്ലുവമഞ തമന്റെ ആശ്രമതട്ടിവലയന്ന് കയറട്ടിവപരായട്ടി.
''ഈശന്വേരരാ ഞരാന് വചരാദട്ടിചതന്ന് വല                                           
അപരരാധവമരായട്ടിവപരാവയരാ..?''ഇങ്ങമന ചട്ടിന്തട്ടിച്ചു നട്ടിന്ന ശട്ടി ഷദമന്റെ 
അരട്ടികട്ടിവലയന്ന് ഗുരു കടെന മചന. മചളട്ടിപുരണ്ടു കട്ടിടെന്ന ഒരു 
കരട്ടിങല്ചവീമളടുതന്ന് ശട്ടിഷദമന ഏല്പട്ടിചട്ടിടന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു. ''നവീ 
ഗ്രരാമതട്ടിമല ഒരാവരരാ കചവടെകരാരമന്റെയുവും അടുമതതട്ടിയട്ടിടന്ന് ഇതട്ടിമനന
വട്ടിലതരുമമന്നന്ന് വചരാദട്ടികണവും. എത്ര വട്ടിലപറഞരാലുവും ഈ കലന്ന് 
അവര്കന്ന്   മകരാടുകരുമതന മരാത്രവും.''

ഗുരു നലട്ടിയ കരട്ടിങല്ചവീളമരായട്ടി ശട്ടിഷദന് ഗ്രരാമതട്ടിമല 
കചവടെകരാമര സമവീപട്ടിച്ചു.  ഒരു മത്സദകചവടെകരാരമനയരായട്ടിരുന 
ആദദവും ശട്ടിഷദന് സമവീപട്ടിചതന്ന്. കലന്ന് അയരാള വരാങ്ങട്ടിവനരാകട്ടിയട്ടിടന്ന് 
പറ ഞ്ഞു മവീന് മകരാതരാന് വരുന്ന കരാകമയ എറട്ടിയരാവും. ഒരു രൂപ തരരാവും.

ശട്ടിഷദന് കല്ലുമരായട്ടി മമറരാരു കടെയട്ടിമലതട്ടി. പചകറട്ടി കചവടെവും 
നടെത്തുന്ന അയരാള ആ കല്ലുവരാങ്ങട്ടിവനരാകട്ടി ആതന്ന്  മഗതമരായട്ടി പറഞ്ഞു. 
പചകറട്ടികള മവയട്ടിലുമകരാളളരാമത മൂടെട്ടിയട്ടിടുന്ന തുണട്ടിയുമടെ ഒരു മൂലയന്ന് 
മവയരാവും. രണ്ടു രൂപ തരരാവും.

അങ്ങമന ഗ്രരാമവും മുഴവന് ചുറട്ടിസഞരട്ടിചന്ന് ഒടുവട്ടില് ഒരു 
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വജ്രവദരാപരാരട്ടിയുമടെ കടെയട്ടില് കയറട്ടി. കരട്ടിങല്ചവീള കണ അയരാളമടെ 
കണ്ണുകളട്ടില് അത്ഭുതവും. അയരാള ആ കല്ലുമരായട്ടി ഒരു മുറട്ടിക്കുളളട്ടിവലയന്ന് 
വപരായട്ടി. തട്ടിരട്ടിമക ഒരു വര്ണകടെലരാസട്ടില് ആ കരട്ടിങല്കഷണവും 
മപരാതട്ടിഞ്ഞുമകരാണ്ടുവന്നട്ടിടന്ന് പറഞ്ഞു. തല്കരാലവും രണ്ടു ലക്ഷെവും രൂപ 
തരരാവും. ശട്ടിഷദനരാവമട വദരാപരാരട്ടിയട്ടില്നട്ടിനവും കല്ലുവരാങ്ങട്ടി 
സന്ധദയരായവപരാവഴക്കുവും ഗുരുവട്ടിമന്റെ അരട്ടികട്ടിമലതട്ടി. നടെന്ന 
കരാരദങ്ങമളലരാവും ഒരാവരരാന്നരായട്ടി പരഞ്ഞു.

അവപരാള ഗുരു ശട്ടിഷദവനരാടു പറ ഞ്ഞു. മകവന ഇതരാണന്ന് 
മനുഷദമന്റെ വട്ടില. ഒരാവരരാ മനുഷദനുവും വട്ടില നട്ടിശ്ചയട്ടിക്കുക 
അസരാധദമരാണന്ന്. ഒരാവരരാരുതരുമടെയുവും നട്ടിലവരാരമനുസരട്ടിചരായട്ടിരട്ടിക്കുവും 
അവന് മറ്റുളളവമന വട്ടിലയട്ടിരുത്തുക. നവീ മകരാണ്ടുവപരായ കലന്ന് അതട്ടിനന്ന് 
നമലരാരു ഉദരാഹരണമരാണന്ന്. മറ്റുളളവമരലരാവും വകവലമമരാരു 
കലരായട്ടിട്ടുമരാത്രവും കണതന്ന് സരാക്ഷെരാല് വട്ടിലമതട്ടികരാനരാവരാത 
വജ്രകലരായട്ടിരുന. അതന്ന് തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞതരാവമട ഒരരാള മരാത്രവും.

നമ്മളമകലരാവും ഈശന്വേരന് തന്ന കഴട്ടിവകള 
വട്ടിഭട്ടിന്നവരാണന്ന്.അതന്ന് കമണതരാന് എലരാവര്ക്കുവും കഴട്ടിമഞന വരട്ടില. 
അതന്ന് കമണതട്ടി അമൂലദങ്ങളരാകുവമരാഴരാണന്ന് സതദതട്ടില് നരാവും 
വട്ടിലമതട്ടികരാനരാവരാത രത്നങ്ങളരായട്ടി മരാറുക. ഒരാവരരാ മനുഷദനട്ടിലുവും 
കദവവും നട്ടിവക്ഷെപട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന 
കഴട്ടിവകള വട്ടിഭട്ടിന്നമരാണന്ന്. അതന്ന് 
കമണത്തുവമരാള മരാത്രവമ 
നമ്മുമടെ വട്ടില നമുകന്ന് 
നട്ടിശ്ചയട്ടികരാനരാവ. അവപരാള 
ശട്ടിഷദന് ഗുരുവട്ടിമന്റെ മുമട്ടില് 
സരാഷ്ടരാഗവും പ്രണമട്ടിച്ചു.

   സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ് സെന്റ് ഹഹൈസ്കൂൾ   കുളത്തൂർ                             നവമജോലലികജോ



11

ഏകജോന്ത രജോത്രലി
ജജജോസെന്റ് മലി ജതജോമസെന്റ്   9 A

സന്ധദരാദവീപവും മറയുന മന്നട്ടില്
സരാന്ദ്രമരാവും ദദുഃഖസന്ധദ പൂത്തു
ഉലയുന കരളട്ടിമന്റെ വഘരാരമരാവും
ഗര്ജനതവീവ്രത മറയുന മന്നട്ടില്

ആ മവനരാവവര്പരാടെട്ടിന് പരാതട്ടിരരാ      
രരാത്രട്ടിതന് ദദുഃഖങ്ങമളമന്ന
വതടെട്ടിതട്ടിരയവവ....

അമ്മമയ കരാണുവരാന് മകരാതട്ടിക്കു
മന്നനമമന് മനസട്ടില്
എമന്റെയരാ അമ്മമരാത്രവും.

ആ കുഞ്ഞു കുടെട്ടിലട്ടിമന്റെ ഭട്ടിതട്ടിവമല്
തളവും മകടട്ടി നട്ടില്ക്കുന
അമ്മതന് ഗന്ധവും...വവദന
മപരുകുന മനസട്ടിമന്റെ ഭരാര
മുരുകുന വവദന വവീണ്ടുവും...
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സെസൗഹൃദശ
നജോഫലിയ സുൽതജോന   9 B

വനരരായ സഇൗഹൃദവും വനരുളളസഇൗഹൃദവും
മനഞട്ടില് മതരാട്ടുണര്ത്തുന്ന സഇൗഹൃദവും
നരാമളരാന്നട്ടില് മപരാഴട്ടിയരാത സഇൗഹൃദവും
നരാമമരാന്നരായട്ടി തവീരുന്ന സഇൗഹൃദവും

നക്ഷെത്രമരായട്ടി തട്ടിളങ്ങുന്ന സഇൗഹൃദവും
നവലരാരു സഇൗഹൃദവും
മപരാഴട്ടിയരാമത മപയന്ന് മതരാഴട്ടിയരാമത
കണ്ചട്ടിമ്മുവും എന് സഇൗഹൃദവും

എന്നട്ടിവലമകനവും ഒഴകുന്ന സഇൗഹൃദവും
എന് ജവീവനട്ടില് പടെരുന്ന സഇൗഹൃദവും
എമന്ന ഞരാനരാക്കുന്ന സഇൗഹൃദവും
പൂവരായന്ന് പുല്മകരാടെട്ടിയരായട്ടി സഇൗഹൃദവും

മഴവപരാമല മപയ്യുന്ന സഇൗഹൃദവും
നട്ടിഴലരായട്ടി ഒഴകുന്ന സഇൗഹൃദവും
സൂരദവശരാഭ മപരാഴട്ടിക്കുന്ന സഇൗഹൃദവും 
അഗന്ന് നട്ടിവപരാല് പടെരുന്ന സഇൗഹൃദവും
എന് സഇൗഹൃദവും
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വശശശ
തസെന്റ് ലധീമ സക എസെന്റ്   9 B

വകരളതട്ടില് പണ്ടു പവണ പരാര്തട്ടിരുമന്നരാരു ജനവും

പരാരട്ടിടെതട്ടില് ഹവീനരരായട്ടി ഭവമചരാരു കഥ

ഒരാര്തട്ടിടുവമരാള വഖദമുളളട്ടില് വതരാന്നട്ടിടുന്നവ

വചര്തട്ടിടെവട സന്വേന്തരരാഗതട്ടില് ചട്ടിലമതലരാവും

വകരളതട്ടിന് ചരട്ടിത്രങ്ങവളരാവരരാനവുംപരട്ടിവശരാധട്ടിച്ചു ഞരാന്
എന്വവുംശതട്ടിന് കഥകമളരാനവും വക ടട്ടിലതട്ടില്
കരാണുന്നട്ടിമലരാരക്ഷെരവവും എന്നരാല് കരാണരാവും
മറവനക വവുംശതട്ടിന് ചരട്ടിതങ്ങള

എന്വവുംശതട്ടിന് കഥ രചട്ടിചട്ടിടെരാന് പണ്ടുര്

വട്ടിയട്ടില് ഒരുവരുമട്ടിലരാമത വപരായവലരാ

ഇനട്ടി ഞരാമനഴതട്ടിത്തുടെങ്ങട്ടിടെമട മയന്

വവുംശതട്ടിന് ചരട്ടിതങ്ങമളത്രയുവും വവഗവും
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നലിധലി
ശധീജദവലി പലി എസെന്റ്   9 A

മഞട്ടിന് പുതപണട്ടിഞ ഏകരാന്തമരായ ഒരു തരാഴന്ന് വര. 

നരാലഞന്ന് കുടുബകരാര് മരാത്രവമ ആ ഗ്രരാമതട്ടില് തരാമസട്ടിക്കുനളള. 

അവട്ടിമടെ ഭരാരദയുവും ഭര്തരാവവും മരാത്രമരായട്ടി ഒറപട ഒരു കുടുബവും 

തരാമസട്ടിചട്ടിരുന. ചുറ്റുമുളളവര് അവമരക്കുറട്ടിചന്ന് കടുതലരായട്ടി 

അവനന്വേഷട്ടികരാന് തുടെങ്ങട്ടി. എന്നരാല് അവര് പരസന്ന് പരവും 

വനരാകട്ടിനട്ടിന്നതലരാമത ഒരു ഉതരവവും പറഞട്ടില. അവരുമടെ 
മപരാവന്നരാമനകു ഞട്ടിമന്റെ മരണവും അവമര അത്രമരാത്രവും 

തളര്തട്ടിയട്ടിരുന. ഇതറട്ടിഞ മറ്റുള്ളവര് അവമര ആശന്വേസട്ടിപട്ടിച്ചു. കുമറ 
നരാളകളക്കുവശഷവും ആ വവീടെട്ടിമന്റെ മുറതന്ന് ഒരു കുഞട്ടിമന്റെ കരചട്ടില് വകടന്ന്

അവര് ഒരാടെട്ടിമയതട്ടി. കദവവും തന്ന വരദരാനമരായട്ടികണന്ന് അവര് ആ 

കു ഞട്ടിമന ജവീവതതട്ടിവലകന്ന്  സന്വേവീകരട്ടിച്ചു. അവര് ആ കു ഞട്ടിനന്ന് വദവന്

എന വപരട്ടിട്ടു. തുടെര്ന്നന്ന് ആ കുടുവുംബവും സവന്തരാഷവതരാമടെ ജവീവട്ടിച്ചു .    
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ഗജോനലിജലിയുസടെ സെജന്ദേശശ
അഞന്റ് ജലലി കൃഷന്റ് ണ  9 A

എമന്റെ ജവീവട്ടിതമരാണന്ന് എമന്റെ സവന്ദേശവും എന്നരാണന്ന് നമ്മുമടെ 
രരാഷന്ന് ട്രപട്ടിതരാവരായ ഗരാന്ധട്ടിജട്ടി വരുവും തലമുറകവളരാടെന്ന് പ്രഖദരാപട്ടിചതന്ന്. 
സവന്ദേശമമമന്തന വചരാദട്ടിക്കുന്നവര് ഉവദ്ദേശട്ടിക്കുന്നതന്ന് ഉപവദശമരാമണന്നന്ന് 
പറവയണതട്ടില. ഉപവദശവും മകരാടുക്കുന്നവര് അതന്ന് മകരാടുകരാന് 
തങ്ങളകന്ന് അര്ഹതയുവണരാ എന്നന്ന് ആവലരാചട്ടികരാറട്ടില. 

പ്രസവുംഗതട്ടിമനരാത്തു പ്രവര്തട്ടിക്കുന്നവര്വക അര്ഹതയുളള. തമന്റെ 
പ്രസവുംഗതട്ടിനു  വട്ടിരുദ്ധമല പ്രവൃതട്ടി എനറപ്പുളളവര്വക ജവീവട്ടിതവും 
തമന്ന എമന്റെ സവന്ദേശമമന്നന്ന് ഉറപട്ടിച്ചു പറയരാന് കഴട്ടിയ. 

മഹരാതന്ന് മരാഗരാന്ധട്ടികന്ന് ആ ഉതമവട്ടിശന്വേരാസവും ഉണരായട്ടിരുന. 
പ്രവര്തട്ടിമകരാണന്ന് കരാടട്ടിമകരാടുതവയരായട്ടിരുന അവദ്ദേഹതട്ടിമന്റെ 
ഉപവദശങ്ങള. 

സൂരദനസ്തമട്ടികരാത സരാമരാജദവും അകരാലതന്ന് 
വട്ടിവശഷട്ടിപട്ടിചട്ടിരുന്ന ബട്ടിടവീഷന്ന് ആധട്ടിപതദതട്ടിമന്റെ ആയുധശകട്ടിവയരാടെന്ന് 
മപരാരുതരാന് അഹട്ടിവുംസയുമടെ മരാര്ഗമരാണന്ന് ഗരാന്ധട്ടിജട്ടി ഉപവയരാഗട്ടിചതന്ന്. 
നട്ടിരരായുധസമരതട്ടിമന്റെയുവും സതദരാഗ്രഹതട്ടിമന്റെയുവും വഴട്ടി. 
അഹട്ടിവുംസരാമരാര്ഗതട്ടിലൂമടെ ബട്ടിട്ടൂഷന്ന് സട്ടിവുംഹമത മമരുകട്ടി 
മുട്ടുകുതട്ടിക്കുന്നതട്ടില് അവദ്ദേഹവും വട്ടിജയട്ടിക്കുക തമന്ന മചയന്ന് തു. 

അഹട്ടിവുംസ, സന്വേരാതനദവും, എന്നട്ടിവ വപരാമല എളട്ടിമ. സതദവും, സമതന്വേവും, 
മതപരമരായ ഏകതമുതലരായ മൂലദങ്ങളവും അവദ്ദേഹതട്ടിമന്റെ ജവീവട്ടിതമമന്ന 
സവന്ദേശതട്ടില് ഉളമപടന. ഇന്തദയട്ടിമല വകരാടെട്ടികണകട്ടിനന്ന്നന്ുളള 
ദരട്ടിദ്രരട്ടിമലരാരുവമനവപരാമല ലളട്ടിതമരായട്ടി ജവീവട്ടിച്ചു. അവദ്ദേഹവും സ്ഥരാപട്ടിച 
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സബര്മതട്ടി ആശ്രമതട്ടിലുവും വരാര്ധയട്ടിലുവും എലരാവരുവും ലളട്ടിതജവീവട്ടിതവും 
നയട്ടികണമമനനന്നന്ന് അവദ്ദേഹവും നട്ടിഷന്ന് കര്ഷട്ടിച്ചു. 

സമൂഹതട്ടിമല തരാഴന്ന് ന്നപദവട്ടിയട്ടിവലക്കു തളളമപട 
ദളട്ടിതമര ഈശന്വേരമന്റെ മകള എന്നനട്ടിലയന്ന് കരാണന്ന് ഗരാന്ധട്ടിജട്ടി 
ഹരട്ടിജനങ്ങള എന്നന്ന് വട്ടിളട്ടിചതന്ന്. അവരുമടെ ഉന്നമനതട്ടിനുവവണട്ടി 
എനവും പ്രവര്തട്ടിച്ചു. തുലദര് എന്ന നട്ടിലയന്ന് ക്കുളള സന്ന് വനഹമതയരാണന്ന് 
അവദ്ദേഹവും കരാരുണദമരായട്ടി കണതന്ന്. എലരാ മനുഷദമരയുവും തുലദരരായട്ടി 
കരാണുനതുവപരാമല എലരാ മതങ്ങളക്കുവും തുലദമരായ പ്രരാധരാനദവവും 
മഹതന്വേവവും  കല്പട്ടിച്ചു. ഹട്ടിന-മുസന്ന്ളവീവും ലഹളയുണരാവകയുവും 
വചരാരപ്പുഴമയരാഴകുകയുവും മചയന്ന് ത പ്രവദശങ്ങളട്ടില് സഞരട്ടിചന്ന് 
മതകമത്രട്ടിയുമടെ സവന്ദേശവും പ്രചരട്ടിപട്ടിക്കുകയരാണന്ന് 
സന്വേരാതനദലബന്ന് ധട്ടിയുമടെ നരാളകളട്ടില് അവദ്ദേഹവും മചയന്ന് തതന്ന്.

ആവഘരാഷങ്ങളട്ടില് നട്ടിന്നന്ന് ഒഴട്ടിഞ്ഞുമരാറട്ടി, മനുഷദരുമടെ 
മനസട്ടില് നന്നന്ന് വട്ടിവദന്വേഷങ്ങളകറരാന് വവണട്ടി മരണവുംവമര 
ഉപവസട്ടികരാന് തവീരുമരാനട്ടിച്ചു. എലരാ മതങ്ങളമടെയുവും പ്രതട്ടിനട്ടിധട്ടികള 
ഒരുമട്ടിച്ചു നട്ടിന്നന്ന് ഉറപ്പുമകരാടുക്കുകയുവും അക്രമങ്ങള ഒടുങ്ങട്ടിമയന്നന്ന് ഉറപ്പു 
കട്ടിട്ടുകയുവും മചയന്ന് തതട്ടിനു വശഷമരാണന്ന് ഉപവരാസവും നട്ടിര്തട്ടിയതന്ന്. എന്നട്ടിട്ടുവും
മനസ്സു മരാറരാത വഗരാഡന്ന് മസയുമടെ കരങ്ങള ഉതട്ടിര്ത മവടെട്ടിയുണയരാല് 
രകന്ന് തസരാക്ഷെട്ടിയരായട്ടിതവീര്ന്ന അദ്ദേഹതട്ടിമന്റെ സവന്ദേശവും 
മറകരാനരാവതതരാണന്ന്. മതവമതരായരാലുവും നമ്മമളലരാവും ഒവര അമ്മയുമടെ 
ഇന്തദയുമടെ മകളരാണന്ന്.
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ശജോന്തസുന്ദേരമജോയ പ്രകൃതലി
ആദലിതദ്യ അനലിൽ   10 A

പ്രകൃതട്ടിതന് മ ടെട്ടിതടട്ടില് പട്ടിറന   ഞരാന്
പ്രകൃതട്ടിതന് ഒരാര്മ്മകള നട്ടിറ  മഞരാരു ജവീവട്ടിതവും
പ്രകൃതട്ടിതന് സഇൗന്ദേരദതട്ടില്മയങ്ങട്ടി ഞരാന്
പ്രകൃതട്ടിമയന് ഉളപ്പൂവട്ടില് നട്ടിറഞട്ടിരട്ടിക്കുന

മനുഷദജവീവട്ടിതട്ടിന് നട്ടിലനട്ടിലന്ന് പട്ടിവട്ടിമടെയരാണന്ന്
മനുഷദജവീവട്ടിതട്ടിന് മനടുവുംതൂണ് തമന്ന
ജവീവമന്റെ തുടെട്ടിപട്ടിമന കരാത്തുരക്ഷെട്ടിപവള
മനുഷദമന്റെ ദഷന്ന് മചയന്ന് തട്ടികള മപരാറുക്കുന്നവള

പ്രകൃതട്ടിസഇൗന്ദേരദതട്ടിമലലരാവും മറന ഞരാന്
പ്രകൃതട്ടിസഇൗന്ദേരദതട്ടിമലമന്ന മറന  ഞരാന്
പ്രകൃതവീശന്വേരട്ടിയുമടെ അനുഗ്രഹതട്ടിനരായട്ടി
മതരാഴകകകവളരാമടെ നട്ടിലന്ന് പൂ ഞരാന്
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ഹദവതലിസന സെത്വന്തശ നജോടെന്റ്
അജന്റ് ലലി സക ആർ   10 A

വകരളവും അതന്ന് കദവതട്ടിമന്റെ സന്വേന്തവും നരാടെരാണന്ന്. വകരളവും

എന വകടരാല് തമന്ന നമ്മുമടെ മനസട്ടിവലകന്ന് ഒരാടെട്ടിമയത്തുക പചപരാണന്ന്.

വകരവും തട്ടിങ്ങുന്ന നരാടെരാണന്ന് വകരളവും. വകരളതട്ടിമന്റെ മവനരാഹരാരട്ടിത 

അവര്ണനവീയമരാണന്ന്. മരാവവലട്ടിമന്നമന്റെ കരാലതന്ന് വകരളവും സമതന്വേവും 

നട്ടിറഞതുവും സവന്തരാഷവും നട്ടിറഞതുമരായട്ടിരുന. കള്ളവമരാ ചതട്ടിവയരാ 

അനവീതട്ടിവയരാ അക്രമവമരാ അന്നട്ടിലരായട്ടിരുന. പൂകളവും മരങ്ങളവും 

ഔഷധമചടെട്ടികളവും ഭക്ഷെദവട്ടിളകളവും ഉത്സവങ്ങളവും തട്ടിങ്ങട്ടിനട്ടിറഞ നരാടെന്ന്. 
പണന്ന് മൂന ജട്ടിലകളട്ടിലരായട്ടിരുന്ന  വകരളമത ഭരാഷരാടെട്ടിസ്ഥരാനതട്ടില് 

1956 നവവുംബര് 1 നന്ന് പതട്ടിന്നരാലന്ന് ജട്ടിലകളള്ള സവുംസ്ഥരാനമരായട്ടി 

രൂപവീകരട്ടിച്ചു. അവതരാമടെ വകരളതട്ടിമന്റെ ഭവുംഗട്ടി അലന്ന് പവുംകടെട്ടി കടെട്ടി. വകരളവും

കടുതല് മവനരാഹരട്ടിയരായട്ടി... എന്നരാല് ആ അവസ്ഥ മരാറട്ടി. കരാലവും 

മരാറട്ടിയവപരാള വകരാലവവും മരാറട്ടി.

മനുഷദന് തങ്ങളവടെതരായ സന്വേപന്ന് നങ്ങളക്കുവവണട്ടി 

മരാതൃഭൂമട്ടിമയ മകരാനമകരാണട്ടിരട്ടിക്കുന. മനുഷദര് ആ മരാതൃഭൂമട്ടിമയ 

അവരുവടെതു മരാത്രമരായട്ടി കണ്ടു. വകരളതട്ടിമന്റെ പചപ്പുമരാറട്ടി അതന്ന് 

മരുഭൂമട്ടിയരായട്ടിമകരാണട്ടിരട്ടിക്കുന. മനുഷദമന്റെ   അഹങരാരവവും 

അതദരാഗ്രഹവവും മൂലവുംപ്രകൃതട്ടിവപരാലുവുംപ്രതട്ടികരട്ടിച്ചുതുടെങ്ങട്ടി. പ്രകൃതട്ടിയുമടെ 
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വരരാക്ഷെവുംപ്രകൃതട്ടിദരന്തമരായട്ടിമരാറട്ടി..പ്രകൃതട്ടിതമന്റെവദഷദമതപ്രളയരൂപ

തട്ടില്പ്രതട്ടിഫലട്ടിപട്ടിച്ചു..ആമഹരാദരന്തവുംമൂലവുംവകരളതട്ടിനന്ന്പലതുവുംനഷ്ട

മപട്ടുഅവനകരായട്ടിരവുംവപര് മരട്ടിക്കുകയുവും ഭവനരഹട്ടിതരരാകുകയുവും മചയന്ന് തു. 

ദരാരട്ടിദ്രദവവും മതരാഴട്ടിലട്ടിലരായ്മയുവും വര്ദ്ധട്ടിച്ചു. പ്രകൃതട്ടിക്കുതമന്ന മരാറങ്ങള 

സവുംഭവട്ടിച്ചു. വകരളതട്ടിമന്റെ പുവരരാഗതട്ടിയുമടെയുവും 

വട്ടികസനപദ്ധതട്ടികളമടെയുവും തരാളവും മതറട്ടി. 

ആ മഹരാദരന്തതട്ടില് നട്ടിനവും വകരളമത കരകയറരാന് 

ജനങ്ങമളലരാവും കകവകരാര്തന്ന് മുവന്നറട്ടി. വകരള-വകന്ദ്രസര്കരാരുവും  
സന്നദ്ധസവുംഘടെനകളവും  വട്ടിവട്ടിധ വട്ടിഭരാഗങ്ങളവും യുവജനങ്ങളവും 

ഒറമകടരായട്ടി ഇറങ്ങട്ടിതട്ടിരട്ടിച്ചു. മരാവവലട്ടിമന്നന് ആഗ്രഹട്ടിചതുവപരാമല, 

ദരട്ടിതരാശന്വേരാസകദരാമട്ടില് യരാമതരാരു വഭദവമട്ടിലരാമത ജനവും ഒന്നട്ടിച്ചു 

കഴട്ടിഞ്ഞു. ആ സഹകരണവും പ്രളയമത വതരാല്പട്ടിച്ചു. ഒവര സമയവും അതന്ന്

വകരളതട്ടിനന്ന് അഭട്ടിമരാനകരമരായ ഒരു മുഹൂര്തവും കടെട്ടിയരായട്ടിരുന. 

സമതന്വേമരാണന്ന് ഐകദവകരളതട്ടിമന്റെ നന്മ. പ്രളയരാന്തരനവവകരളവും   

തട്ടികച്ചുവും അവനകരായട്ടിരവും കരങ്ങളമടെ സവുംഭരാവനയരാണന്ന്. ഇനട്ടിയുവും 
നൂറരാണ്ടുകവളരാളവും വകരളവും സമതന്വേതട്ടില് വരാഴമമന്നന്ന് നമുകന്ന് 

പ്രതദരാശട്ടികരാവും. അതട്ടിമനരാരു പരാഠമരാകമട ബരാകട്ടിവയതുവും....
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നവജകരളശ
ഷലിജലിത എശ എസെന്റ്    10 A

നവവകരളസൃഷ്ടട്ടിയന്ന് കരായട്ടി നമുമകരാന്നരായട്ടി മുവന്നറരാവും
ഒമതരാരുമട്ടിച്ചുവകരളമത പഴയതുവപരാലരാകവീടെരാവും
ആയട്ടിരവും വറരാസപ്പൂവവപരാമല ആയട്ടിരവും പൂര്ണചന്ദ്രന്മരാര് 
വപരാമല, വട്ടിടെരമട നമ്മുമടെ നവവകരളവും

മണരാണന്ന് ജവീവന്, മണട്ടിലരാണന്ന് ജവീവന്
ഈ മണട്ടില്നട്ടിമന്നരാരു പുതുവദശവും നട്ടിര്മ്മട്ടികരാവും
മമറരാന്നട്ടിനുവും തകര്കരാനരാവമതരാരു
നവവകരളവും വളരവട വവീണ്ടുവും

ഇന്നമല മപയന്ന് വതരാരു മഴമയ 
ഇന്നട്ടിമന്റെ നന്മയന്ന് കരായട്ടി മരാറവീടെരാവും
ഐകദവതരാമടെ മുവന്നറരാവും ഈ വദശമത
മമറരാരു മരാവവലട്ടിനരാടെരാകട്ടി മരാറരാവും
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പ്രളയജോനന്തര നവജകരളശ
സെജജജോ വർഗധീസെന്റ്  8 B

നമ്മുമടെ നരാടെരായ വകരളവും പ്രളയതട്ടില് അകമപട്ടു 

വലഞകുമറ നരാളകള നരാവും കണ്ടു കഴട്ടിഞ്ഞു. ചട്ടിന്തരാവശ ഷട്ടി നഷന്ന് ടെമപട 

കുമറ മനുഷദരുമടെ പ്രവര്തനങ്ങളരാണന്ന് ഇതട്ടിനു കരാരണവും. 

വട്ടിശന്വേസങ്ങളവും ആചരാരങ്ങളവും മതരുവട്ടില് വലട്ടിച്ചുകവീറമപടുന്ന ഒരു 

അവസ്ഥയുവും ഇന്നന്ന് ദര്ശട്ടികരാവും. പലതട്ടിമന്റെയുവും മുമട്ടില് ഒരു 
വനരാക്കുകുതട്ടി വപരാമല നട്ടിലന്ന് വകണട്ടി വരുന്നതരാണന്ന് 

സരാധരാരണകരാരമന്റെ അവസ്ഥ. നമുകന്ന് നമ്മുമടെ വകരളവും പ്രളയതട്ടിനു 

മുവമ നഷന്ന് ച ടെമപട്ടു എനവവണവും കരുതരാന്. പ്രളയവും അതട്ടിനന്ന് ഒരു 

ഉദരാഹരണവും മരാത്രവും.

ഈ പ്രളയവും മനുഷദമന്റെ അതദരാര്തട്ടിയുവും സന്വേര്ത്ഥതയുവും

മൂലമരാണന്ന് ഉണരായതന്ന്. പ്രകൃതട്ടിമയ നശട്ടിപട്ടികരാന് ശ്രമട്ടിച മലയരാളട്ടിക്കു 

ലഭട്ടിച ഏറവവും വലട്ടിയ തട്ടിരട്ടിചടെട്ടിയരായട്ടിരുന അതന്ന്. പരമരാവധട്ടി 
സവുംഭരണവശഷട്ടിവമര നട്ടിറഞ ഡരാമുകള ഒരുമട്ടിചന്ന് തുറനവട്ടിടവപരാള 

മവള്ളതട്ടിനന്ന് ഭൂമട്ടിയട്ടില് തരാഴരാനുളള, ഒഴകട്ടിവപരാകരാനുള്ള സ്ഥലമട്ടിലരാമത 

വന. പരാടെവശഖരങ്ങള നട്ടികതട്ടി മകടട്ടിടെങ്ങള പണട്ടിതതുവും നദട്ടികളവും 

വതരാടുകളവും കവയ്യേറട്ടിയതുവും ഒരു പരട്ടിധട്ടിവമര ഇതട്ടിനു കരാരണമരായട്ടി. 
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പ്രളയവും മൂലവും വകരളതട്ടിമന്റെ പചപട്ടിനുവും ശരാലവീനതയന്ന് കുവും വകരാടവും തടട്ടി. 

ഇനട്ടി വരുന്ന തലമുറയന്ന്, കദവതട്ടിമന്റെ സന്വേന്തവും നരാടെന്ന് എന്നറട്ടിയമപടുന്ന 

വകരളവും പചപ്പു നട്ടിറഞ, വകരവൃക്ഷെങ്ങളരാലുവും നദട്ടികളരാലുവും വതരാടുകളരാലുവും

എലരാവുംമകരാണ്ടുവും സമന്നമരായ നരാടെന്ന് ഒരു കടെങഥ മരാത്രമരായട്ടിരട്ടിക്കുവും. 

മനുഷദമന്റെ അതദരാര്തട്ടി മൂലമുണരായ ഈ പ്രളയമതയുവും ഇവപരാഴമത 
അവമന്റെ ചട്ടിന്തരാഗതട്ടികമളയുവും കടട്ടിവരായട്ടിചരാല്  വകരളവും ഒരു 

ഭരാന്തരാലയമരാണന്ന്' എന്ന സന്വേരാമട്ടി വട്ടിവവകരാനന്ദേമന്റെ വരാക്കുകള 

അനന്വേര്ത്ഥമരാണന്ന്.

പ്രളയതട്ടില് അകമപട്ടുവപരായ നമ്മുമടെ വകരളമത 

തട്ടിരട്ടിമക മകരാണ്ടുവരരാന്, നരാവും കഠട്ടിനമരായട്ടി പ്രയതന്ന് നട്ടിക്കുകതമന്ന 

വവണവും. വകരളമത തട്ടിരട്ടിച്ചു പട്ടിടെട്ടിക്കുക എന്നതന്ന് നമ്മുമടെ 

കര്തവദമരാണന്ന്. പ്രതട്ടികരണവശഷട്ടി നഷന്ന് ടെമപട നമ്മുമടെ 

അസ്ഥട്ടിതന്വേമത വവണവും നരാവും ആദദവും തട്ടിരട്ടിച്ചുപട്ടിടെട്ടിവകണതന്ന്. 

മുന്തലമുറകരാര് ജവീവട്ടിചതുവപരാമല, പരസന്ന് പര സന്ന് നഹതട്ടിലുവും 

ഐകദതട്ടിലുവും നമുകന്ന് മുവന്നറരാവും. പ്രകൃതട്ടിയുമരായട്ടി ഒരു ആതന്ന് മബന്ധവും 

സൃഷന്ന് ടെട്ടികരാന് നമുകന്ന് സരാധട്ടികണവും. പ്രകൃതട്ടിവയരാടെന്ന് ഇണങ്ങട്ടി 

ജവീവട്ടികരാന് അടുത തലമുറമയ പരട്ടിശവീലട്ടിപട്ടികണവും. 

വട്ടിദദരാഭദരാസവതരാമടെരാപവും പ്രകൃതട്ടിസന്ന് വനഹവവും അവരട്ടില് നട്ടിറയമട. 

എലരാവരുമടെയുവും നന്മ നട്ടിറഞ മനസ്സുകള മകരാണ്ടുളള ഒരു നവവകരളവും 

നമുകന്ന് വരാര്മതടുകരാവും. 
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ഏവര്ക്കുവും ഒമതരാരുമട്ടിച്ചു നട്ടി ന്നന്ന്ശദരാമസുന്ദേരവകരവകദരാര ഭൂമട്ടിമയ 

തട്ടിരട്ടിമക മകരാണ്ടുവരരാവും. ഈ മഹരാദരന്തതട്ടില് നട്ടിന്നന്ന് നമമ്മ 

കരകയറരാന് സഹരായട്ടിച എലരാവവരയുവും നന്ദേട്ടിവയരാമടെ സന്ന് മരട്ടികരാവും.
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തജോങ്ങജോകുവജോൻ
ജജജോസലി ജതജോമസെന്റ്   9 A

വകരളവമ നട്ടിന് മരാറട്ടില് എനവും നട്ടിനകരായട്ടി
ചരായുന വകഴന ഞങ്ങള
നട്ടിന് ജവീവശന്വേരാസതട്ടില് മങ്ങവലല്ക്കുന
പ്രളയവും വട്ടിഴങ്ങുന വവീണ്ടുവും

കനട്ടിവട്ടിന് കരങ്ങമള വതടുന നവീ
മനുഷദമകമള തരാങ്ങുന നവീ...
മനവുംമനരാന്തകരാഴ്ചയട്ടില് മനടുവവീര്പ്പുമരായട്ടി
എലരാവും തകരുന വവീണ്ടുവും...

കകവകരാര്ക്കുന ഞങ്ങള
നട്ടിമന്ന തുണയന്ന് കുവരാന്
വകരളവും നവമരാക്കുവരാന്...

ഉദട്ടിക്കുന വവീണ്ടുവും...

പുതുജന്മ വവീഥട്ടിയട്ടില് ദട്ടിവദമരാവും പുതുവകരളവും
സതദവും ജയട്ടിക്കുന, മന്നട്ടിന് വട്ടിളകരായ
സൂരദന് വവീണ്ടുവും ഉദട്ടിക്കുന...
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തതത്വചലിന്തകൾ
ജശഹൈരണശ -സെജജജോ വർഗധീസെന്റ്

 അറട്ടിവട്ടിവനകരാള പ്രരാധരാനദവും
ഭരാവനയന്ന് കരാണന്ന്

ആൽബർട്ടന്റ് ഐസെന്റ് റ്റധീൻ

 പ്രരാര്ത്ഥട്ടിക്കുന്നതന്ന് മറ്റുളളവമര കരാണട്ടികരാന് വവണട്ടി ആകരുതന്ന്

ഹബബലിൾ

 ശരട്ടിയരാമണന്നറട്ടിയുന്നതന്ന് മചയ്യേരാതട്ടിരട്ടിക്കുന്നതട്ടിനന്ന് 

ഒരുകരാരണവമയുളള, ഭവീരുതന്വേവും

കണ്ഫഫ്യൂഷദ്യസെന്റ്

 സവുംഘടെനമകരാണന്ന് ശകരരാകുക വട്ടിദദമകരാണ്ടു പ്രബുദ്ധരരാകുക

ശധീ നജോരജോയണഗുരു

 ആര്ക്കുവും ചരട്ടിത്രവും സൃഷന്ന് ടെട്ടികരാവും ഒരു മഹരാനുമരാത്രവമ അതന്ന് 
എഴതരാനരാവ

ഒജോസെന്റ് കജോർ ഹവൽഡന്റ്

 ഒരരായട്ടിരവുംവപമര ഒരരായട്ടിരവും യുദ്ധതട്ടില് ജയട്ടിക്കുന്നതട്ടിവനകരാള 
സന്വേയവും ജയട്ടിക്കുന്നതരാണന്ന് ഏറവവും വലട്ടിയ ജയവും

ശധീബുദൻ
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 അധന്വേരാനവും കടെരാമത ആഹരാരവും കഴട്ടിക്കുന്നവന് വമരാഷന്ന് ടെട്ടിച 
ഭക്ഷെണമരാണന്ന് കഴട്ടിക്കുന്നതന്ന് 

ഭഗവതന്റ് ഗധീത

 ജവീവട്ടിതതട്ടില് സൂക്ഷെമതയുളളവര്ക്കു കണക്കു വനരാവകണ 
ബരാധദതയട്ടില

ഖുർ ആൻ
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തധീരശ ജതടെലി
ആർദ്ര സക അപ്പുക്കുട്ടൻ   9 A

 അച്ഛനുവും അമ്മയന്ന് കുവും വചടനുമമരാപവും ഉലസട്ടിച്ചു നടെന്ന 
കുടട്ടികരാലവും. സുഖദദുഃഖസമ്മട്ടിശ്രമരായ ആ നട്ടിമട്ടിഷങ്ങളകന്ന് എമന്റെ 
ശ്രദ്ധക്കുറവമൂലവും ഏറക്കുറചട്ടിലുകള വനമകരാണട്ടിരുന. സന്ന് കളട്ടിമല 
എമന്റെ നല സുഹൃതന്ന് ഉണട്ടിയരായട്ടിരുന. ഞങ്ങളമടെ കമടെ പഠട്ടിക്കുന്ന 
രുദ്രന് ഒരു ദട്ടിവസവും എനട്ടികന്ന് എവന്തരാ ഒന്നന്ന് കഴട്ടികരാന് തന. രുചട്ടിയുമടെ
ആ വമളവും എമന്ന ഏവതരാ മരായട്ടികവലരാകതന്ന് എതട്ടിച്ചു. ഉണട്ടിയുമരായട്ടി 
വഴകട്ടിട്ടു പട്ടിരട്ടിഞ്ഞു. പട്ടിന്നവീമടെവപരാവഴരാ വവീടട്ടിലുള്ളവവരരാടുവും കലമട്ടിച്ചു 
തുടെങ്ങട്ടി.

 വബരാധരാവബരാധങ്ങളമടെ ഇടെയട്ടില് നൂലുമപരാടട്ടിയ പടവും 
വപരാമല പരാറട്ടിനടെന്നട്ടിരുന്ന എമന്നവയരാര്തന്ന്, എലരാവരുവും 
വട്ടിഷമട്ടികരാത ഒരു ദട്ടിവസവും വപരാലുവും  ഇലരായട്ടിരട്ടിന. ചട്ടികട്ടിത്സട്ടിചന്ന് 
വഭദമരാകരാനുളള അവരുമടെ തത്രപരാടുകള എനവും വട്ടിഫലമരായട്ടിരുന. 
ഒരട്ടികല് മുകളട്ടിലമത നട്ടിലയട്ടില് വബരാധരഹട്ടിതനരായട്ടി കട്ടിടെന്ന എമന്ന 
അമ്മവട്ടിളട്ടിച്ചുണര്തട്ടി...ഇല!..ഇന്നമതരാനവും ഒരാര്ക്കുന്നതട്ടിവന 
കഴട്ടിയുന്നട്ടില...മയകവും വട്ടിട്ടുണര്ന്ന ഞരാന്...ഏവതരാ ഭരാന്തട്ടിമന്റെ 
വട്ടിസന്ന് മൃതട്ടിയട്ടില്...അമ്മയുമടെ തലയ്ക്കടന്ന് ഒരു അടെട്ടി അടെട്ടിച്ചു...സമവീപതന്ന് 
കട്ടിടെന്ന ചുറട്ടികയരായട്ടിരുന ആയുധവും....
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അമ്മയുമടെ മരണവതരാമടെ വവീട്ടുകരാര് എമന്ന 
ഉവപക്ഷെട്ടിച്ചു...ഭരാന്തരാലയതട്ടിമന്റെ ഇരുമഴട്ടിക്കുളളട്ടില് ഏകനരായട്ടി ഞരാന് 
ചുറട്ടിതട്ടിരട്ടിഞ്ഞു...ഏതരാനുവും വര്ഷങ്ങളക്കു വശഷവും പുറവുംവലരാകതട്ടിമന്റെ 
ചലനങ്ങള ഞരാന് തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയരാന് തുടെങ്ങട്ടി...പുറതട്ടിറങ്ങട്ടിയ ഞരാന് 
വവീടട്ടിവലയന്ന് ക്കുളള വഴട്ടിവപരാലുവും മറന്നട്ടിരുന... എമന്ന ആരുവും 
അവനന്വേഷട്ടിചന്ന് വന്നതുമട്ടില...മുന്നട്ടില്കണ പരാതയട്ടിലൂമടെ ഏവതരാ 
യനമമന്നവപരാമല ഞരാന് ചലട്ടിച്ചുമകരാവണയട്ടിരുന....ശരാശന്വേതമരായ 
ശരാന്തട്ടിയുമടെ ഏവതരാ തവീരവും വതടെട്ടി...
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CARNIVAL
THASNI K SALAM  9 B

Once I went to a carnival
which had took me to another
I stood in wonder
on seeing the carnival
shops rides and many other things
that took me to a world of joy
shops with ornaments 
rides with bikes
I felt I was in a magical world.
The shops were colourful
like a rainbow
while walking through the middle of the shops
I felt I was walking through the magical land.
There were shops and shows 
that were attracting me  to them
like a magnet
walking through there
my eyes caught a sight of a flower show
it  gave my eyes a joyful sight
It made my day a pleasureful one
enjoying that beautiful  sight
I don't think about the time then it was time for me  to leave
but my mind was not allowing me to leave
it was a carnival
that I have ever seen my life.
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COMPUTER QUIZ
Compiled by ANDREA SEBASTIAN

1. What is the full form of CPU?

2. Micro chips are being used in  -----.

3. Program written using binary code is called-------. 

4. What is ROM?

5. What is RAM?

6. The hard ware is also called--------

7. The personal computer industry was started by -----

8. A set of 8 bits is called--------

9. A set of 4 bites is called-------

10. What is full form of E N I A C?

11. Who is father of computer?

12. Who invented WWW?

13. Who launched face book?

14. When was face book launched?

15. When was WWW invented?
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ANSWERS

1. Central Processing Unit

2. 4th generation Computer 

3. Machine language

4. Read Only Memory

5. Random Access memory

6. Winchester drive

7. Apple

8. Byte

9. Nibble

10. Electronic Numerical Integrator and computer

11. Charles Babbage

12. Tumberners  Lee

13. Mark Zucherberg

14. 2004

15. 1989
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TRUE FRIENDSHIP

IRINE MARY REGI  9 B

Friendship is one of the purest forms of relation 

that exits on this earth. Getting a sincere and loving friend is perhaps the 

best gift from God, which only lucky few get. Human being always  

tends to long for emotional support and a social life. They  craze for love 

and compassion everywhere. 

A true  friend may criticize you so that you may 

come out of  your short coming. He may guide like tunnel of light, when 

you take a wrong path. Friendship is a divine word. Treasure it! craze for 

it in life if you don't have one. Try to search  out one.
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MAN AND ENVIRONMENT

ANDREA SEBASTIAN  9 B

The creator created the earth and decorated it with 

everything that man needed and gave him for his pleasure. Thus this 

earth was blessed with natural resources, thick forest, number of rivers, 

high mountains, pasters and plains. All animals including man enjoyed it 

varied resources. But now for the sake of or in the name of development, 

they are being  exploited in careless and selfish manner. One side, the 

mighty people encroaches the forest trees are being cut down. On the 

other side greedy people grab land and building resorts. Thus, those who 

are supposed to be The protector of the environment become destroyer of

it. Are we not duty bound to protect our environment?

 Environment means all that surrounds us. It consists of 

the climate, geography, geology and all the natural resources that nature 

has been bestowed upon us. Life is there because of our peculiar 

biosphere and ecosystem.

 Our life depends on healthy and balanced environment 

conditions. Our health, working habits, lifestyle and behaviour etc. are 
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closely linked with all that surrounds us. The climate is an integral part 

of the environment. The same way forests play an important role in 

controlling the climatic conditions. The varied climatic conditions on our

planet have been responsible for all that we have in our culture, clothing, 

food, festival and social customs. 

There is a direct correlation between environmental 

conditions and human physiological functions, preservation and 

protection of environment means to keep the nature intact. But the rapid 

growth in human population had adversely affected our land, forests, 

water and atmosphere. 

It is imperative that we soon strike a balance between 

our environment and industrial development. Many of our power and 

industrial projects based on coal, should be far away from cities, lakes 

and coastal area and there should be installation of all necessary 

pollution control mechanism and devices for the treatment of waste 

products. It is our duty to keep our environment as good as we can. It is 

our responsibility to save  our mother earth from pollutions. Here, it is 

apt to remember the words of the great writer O N V Kurup, “there are 

germs everywhere in the path we walk, in the water we drink and in the 

air we breathe in. Living on this earth is the eighth wonder of the world.”

Is our Earth degraded to that extend?  Our over exploitation of gifts of 

nature has created an unprecedented chaos in the environment. The level 
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of groundwater is going down because of too much indiscriminate 

pumping of water. Let's keep in mind that this earth does not belong to 

man but the man belongs to this earth.
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EXAM A CRICKET MATCH

JEEVA THOMAS   9 B

I feel my exam like an IPL match

I feel the pen as Bat and 

Questions are Ball

I feel the wrong answer s are Stump

I feel the exam hall as Stadium

And the students as Players

I feel the back ground as Audience

And my answer sheet as Pitch

I feel my teacher as Umpire and the

Wall of exam hall as Boundary

So I pray to God for getting Centuries For all my Matches.
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OLYMPICSOLYMPICS

    Compiled by
    ANDREA SEBASTIAN   9 B 

OLYMPIAD YEAR CITY COUNTRY DATES

I 1896 Athens Greece April 6 to 15 

II 1900 Paris France May 14 to October 28

III 1904 St. Louis United States July 1 to November 23

IV 1908 London United Kingdom April 27 to October 31

V 1912 Stockholm Sweden May 5 to July 22

VI 1916 Berlin Germany Cancelled due to WW I

VII 1920 Antwerp Belgium April 20 to September 12

VIII 1924 Paris France May  to July 27

IX 1928 Amsterdam Netherlands May 17 to August 12

X 1932 Los Angeles United States July 30 to August 14

XI 1936 Berlin Nazi Germany August 1 to 16

XII 1940
Tokyo 
Helsinki

Empire of Japan
Finland

Cancelled due to WW II

XIII 1944 London United Kingdom July 23 to August 13

XIV 1948 London United Kingdom July 29 August 14

XV 1952 Helsinki Finland July 19 to August 3

XVI 1956
Melbourne
Stockholm

Australia
Sweden

June 10 to 17

XVII 1960 Rome Italy August 25 to September 11

XVIII 1964 Tokyo Japan October 10 to 24

XIX 1968 Mexico City Mexico October 12 to 27
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XX 1972 Munich West Germany August 26 to September 11

XXI 1976 Montreal Canada July 17 to August 1

XXII 1980 Moscow Soviet Union July 19 to August 3

XXIII 1984 Los Angeles United States July 28 to August 12

XXIV 1988 Seoul South Korea September 17 to October 2

XXV 1992 Barcelona Spain July 25 to August 9

XXVI 1996 Atlanta United States July 19 to August 4

XXVII 2000 Sydney Australia September 15 to October 1

XXVIII 2004 Athens Greece August 13 to 29

XXIX 2008 Beijing China August 8 to 24

XXX 2012 London United Kingdom July 27 to August 12

XXXI 2016
Rio de 
Janeiro

Brazil August 5 to 21

XXXII 2020 Tokyo Japan July 24 to August 9

XXXIII 2024 Paris France July 26 to August 11

XXXIV 2028 Los Angeles United States July 21 to August 6

XXXV 2032 ..................... .................................. ...........................................
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ASIAN GAMES
 Compiled by
 ANDREA SEBASTIAN

ASIAN
GAMES

YEAR CITY COUNTRY DATES

I 1951  New Delhi  India March 4th to 11th 

II 1954 Manila  Philippines May 1st to 9th 

III 1958 Tokyo  Japan May 24th to June 1st

IV 1962 Jakarta  Indonesia August 24th to September 4th 

V 1966 Bangkok  Thailand December 9th to 20th 

VI 1970 Bangkok  Thailand December 9th to 20th 

VII 1974 Tehran  Iran September 1st to 16th 

VIII 1978 Bangkok  Thailand December 9th to 20th 

IX 1982 New Delhi  India November 9th to December 4th 

X 1986 Seoul  South Korea September 20th October 5th   

XI 1990 Beijing  China September 22nd  October 7th   

XII 1994 Hiroshima  Japan October 2nd to 16th 

XIII 1998 Bangkok  Thailand December 6th to 20th 

XIV 2002 Busan  South Korea September 29th to October 14th 

XV 2006 Doha  Qatar December 1st to 15th 

XVI 2010 Guangzhou  China November 12th to 27th 

XVII 2014 Incheon  South Korea September 19th to October 4th 

XVIII 2018
Jakarta-
Palembang

 Indonesia August 18th to September 2nd 

XIX 2022 Hangzhou  China September 10th to 25th 

XX 2026 Nagoya  Japan September 19th to October 4th 

XXI 2030 ................... ..................... ..................................
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കുട്ടലി ആർട്ടലിസ്റ്റുകൾ

      ജജജോസെന്റ് മലി ജതജോമസെന്റ്   9 A           അമധീന ഷലിഹൈജോജുദധീൻ  9 B

     മജോതത്യു സസെബജോസദ്യൻ   5 B
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 ജജജോസെന്റ് ന ജതജോമസെന്റ്   6 A

    ആസെലിഫന്റ് മുഹൈമ്മദന്റ്   9 B
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ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ്സെലിസന ചലില പ്രവർതനങ്ങൾ ...

    ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ്സെലിസന ഉതന്റ് ഘജോടെനശ

  വലിദഗ്ദ്ധർ കജോസസ്സെടുക്കുന

ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ്സെന്റ്   
ഫജോമലിലലി
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സെന്റ് കൂൾ കദ്യജോമന്റ്

       അനലിജമഷൻ കജോസെന്റ്

ജസെജോണൽ
കദ്യജോമലിസല
പങ്കേജോളലിതശ
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അണലിയറയലിൽ ...
  ചധീഫന്റ് എഡലിറ്റർ:  ആസെലിഫന്റ് മുഹൈമ്മദന്റ്
സെബന്റ് എഡലിജറ്റഴന്റ്: ആൻഡലിയ സസെബജോസദ്യൻ

പജോർവതലി ആർ നജോയർ 
ആർദ്ര സക അപ്പുക്കുട്ടൻ
സഷബലിൻ ബലിജു

അദദ്യജോപക സെഹൈജോയലികൾ:
സസെബജോസദ്യൻ എശ പലി  (ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ്സെന്റ് മജോസർ) 

      എലലിസെബതന്റ് മജോതത്യു   (ലലിറ്റലിൽ ഹകറ്റന്റ്സെന്റ് മലിസ്ട്രസെന്റ്)
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