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         സനന്ദേശശ...

വവിവര വവിനവിമയ സസാനങ്കേതവിക വവിദദ്യയവിൽ തസാൽപരദ്യവശ 

വവദഗഗ്ധദ്യവമുള്ള ഒരു വവിഭസാഗശ കുടവികളളെ കളണ്ടെത്തുന്നതവിനഗ്  മുനന്നസാടവിയസായവി 
വവിദദ്യസാലയങ്ങളെവിൽ രൂപശളകസാണ്ടെ ഒരു കുടവിക്കൂടശ ആണനലസാ  ലവിറവിൽ 
വകറഗ്സഗ്. സസാനങ്കേതവികവവിദദ്യയവിളല ഘടകങ്ങളെസായ ഇൻറർളനറശ മറ 
നസസാഫഗ് ളവയറുകളശ അറവിവവിളന ളമച്ചളപ്പെടുത്തുശ വവിധശ ഉപനയസാഗവികസാനശ 
ദുരുപനയസാഗളത്തെ നവിയനവികസാനശ സഹപസാഠവികളളെ പസാപ്തരസാക്കുകയസാണഗ്  
ഇതവിളല അശഗങ്ങളളട ചുമതല. ഈ സശരശഭത്തെവിനഗ് ഒരു ളപസാൻതൂവൽ 
എന്നനവിലയവിൽ  രൂപശ ളകസാണ്ടെവിരവിക്കുന്ന ഡവിജവിറൽ   മസാഗസവിൻ കുടവികളളട   
കലസാ   വനപുണദ്യളത്തെയശ ചവിനസാനശഷവിളയയശ ഉത്തെനരസാത്തെരശ  
പരവിനപസാഷവിപ്പെവിക്കുന്നതസാണഗ്, ഇതവിലൂളട നനതൃപസാടവവശ അനനന്വേഷണതന്വേരയശ 
സന്വേസായത്തെമസാകുന്നു അനതസാളടസാപ്പെശ സഹവവിദദ്യസാർതവികൾകഗ്  ഇതവിളന്റെ 
ഗുണനമന്മ പകർന്നു നൽകസാനശ സസാധവിക്കുശ ലവിറവിൽ വകറഗ്സഗ് അശഗങ്ങളളട 
നനതൃതന്വേത്തെവിൽ ഓനരസാ വവിദദ്യസാർതവിയളടയശ  ഭസാവനസാ നശഷവിയശ സസാനങ്കേതവിക 
വനപുണവിയശ ഒത്തുനചർന്ന ഈ വസാടസാമലർ അവരുളട വരുശകസാല വവിദദ്യസാ 
നശഖരത്തെവിൽ സുഗനശ നവിറയ്ക്കളട .

 

ശശ്രീമതത.ലതസത ജജജോണ
    ഹഹെഡഡ് മതസഡ് ട്രസഡ് 
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നമ്മുളട സ്കൂളെവിളന്റെ 2018-19 വസാർഷവിക ദവിനനത്തെസാടനബനവിച്ചഗ് ലവിറവിൽ 
വകറഗ്സഗ് ഐ ടവി ക്ലബവിളന്റെ നനതൃതന്വേത്തെവിൽ ഒരു ഡവിജവിറൽ മസാഗസവിൻ 
പസവിദദ്ധീകരവിക്കുന്നു എന്നറവിയന്നതവിൽ അതവിയസായവി സനനസാഷവിക്കുന്നു.

വവിവരവവിനവിമയസസാനങ്കേതവികവവിദദ്യയവിൽ കൂടുതൽ പരവിശദ്ധീലനശ നൽകവി 
വവിദദ്യസാർതവികളളെ സജ്ജരസാക്കുക എന്നതസാണഗ് ലവിറവിൽ  വകറഗ്സഗ് ഐ ടവി ക്ലബഗ് 
കുടവികളളട ലകദ്യശ. അതവിളന്റെ ഭസാഗമസായവി എഴുത്തെവിനഗ് പകരശ ഡവിജവിറലസായവി ഈ 
മസാഗസവിൻ തയസാറസാകവിയവിരവിക്കുന്നു. 

Nurturing creativity and inspiring innovation are two of the key 
elements of a successful education എന്നു പറയസാറുണ്ടെനലസാ.

ആധുനവിക സസാനങ്കേതവികവവിദദ്യയളട നന്യൂതനമസാർഗങ്ങളെവിലൂളട വവിദദ്യസാർതവികളളട 
കവിയസാത്മകതയളട സർഗനശഷവിയശ വളെർത്തുന്ന ഒന്നസായവി ഇതഗ് തദ്ധീരളട എന്നഗ് 
P.T.A യ്ക്കഗ് നവണ്ടെവി ആശശസവിച്ചുളകസാണ്ടെഗ് വവിദദ്യസാർഥവികൾക്കുശ വകറഗ് മസാസ്റ്റർ വകറഗ് 
മവിസ്ട്രസഗ് എന്നവിവർക്കുശ അനനമസാദനങ്ങൾ നനരുന്നു.

ആശശംസകജളജോഹട....

  Rev.Fr Baby John
PTA President

ആശശംസ......
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ളപസാതുവവിദദ്യസാഭദ്യസാസ  സശരകണ   യജ്ഞത്തെവിളന്റെ  ഭസാഗമസായവി 
നകരളെത്തെവിളല വവിദദ്യസാഭദ്യസാസ സസാപനങ്ങളെവിൽ  നൂതനവശ  
കസാരദ്യകമവമസായ പല പദതവികളശ നടപ്പെവിലസാകവിവരുന്നതവിൽ 
അദദ്യസാപകരുശ വവിദദ്യസാർഥവികളശ ളപസാതുസമൂഹവശ  ഏളറ 
സന്തുഷ്ടരസാണഗ് ശസാസ്ത്രവശ സസാനങ്കേതവികവവിദദ്യകളശ അനദവിനശ 
വളെർന്നു ളകസാണ്ടെവിരവിക്കുന്ന ഈ കസാലഘടത്തെവിൽ ഭസാവവിതലമുറളയ 
സസാനങ്കേതവിക വവിദഗഗ്ധരസാകവി മസാറക എന്ന ഉനദ്ദേശനത്തെസാളട   
വവിദദ്യസാലയങ്ങളെവിൽ പവർത്തെവിച്ചുവരുളന്നസാ  ലവിറവിൽ വകറഗ്സഗ് 
എന്ന പദതവി കുടവികൾകഗ് വളെളര പനയസാജനകരമസാണഗ് നകരളെ 
ഗവൺളമന്റെവിളന്റെ ഈ പദതവി  ഇനദ്യയവിളല മറഗ്  
സശസസാനങ്ങൾക്കുശ വവികസന രസാജദ്യങ്ങൾക്കുശ മസാതൃകയസാണഗ് 
ഈ അവസരത്തെവിൽ സസാനങ്കേതവികവവിദദ്യയവിൽ ഞങ്ങൾ ഒടശ 
പവിന്നവിലല എണ്ണ ളതളെവിയവിച്ചുളകസാണ്ടെഗ് നമ്മുളട സ്കൂളെവിൽ 
തയസാറസാകവിയ ഡവിജവിറൽ മസാഗസവിളന്റെ അണവിയറയവിൽ 
പവർത്തെവിച്ച വവിദദ്യസാർതവികൾക്കുശ അവളര സജ്ജരസാകവിയ 

അധദ്യസാപകർക്കുശ എളന്റെ ഹൃദയശ നവിറഞ്ഞ അഭവിനന്ദേനങ്ങൾ.
  ആശശംസകജളജോഹട...    Elshubha T.M

   Staff Secretary

ആശശംസ......
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അറവിവവിളന്റെ നലസാകനത്തെക്കുള്ള വവിവര സസാനങ്കേതവിക 
വവിദദ്യയ ുളട അതവിനവഗപയസാണത്തെവിൽ കുടവികൾകഗ് 
പനചസാദനവശ മസാനസവിനകസാലസാസവശ നൽകവി 
പുതവിയവസാതസായനങ്ങൾ അവർക ുമ ുന്നവിൽ ത ുറന്നവിട ുന്ന 
ലവിറവിൽ വകറഗ്സഗ്.വവിദദ്യസാർതവികളെ ുളട സർഗസൃഷ്ടവികൾ 
മറള്ളവളര പരവിചയളപ്പെടുത്തുവസാൻ ഒരു അവസരശ 
കൂടവിഒരുക്കുന്നു. പ ൂളമസാടഗ് എന്നഗ് ഓമനനപ്പെരവിടവിരവിക്കുന്ന ഈ 
ഡവിജവിറൽ മസാഗസവിൻ സശരശഭത്തെവിന്നഗ് എലസാവവിധ 
ആശശസകളശ നനരുന്നു.

Mr.Sunny.CJ
    SITCആശശംസകജളജോഹട....

ആശശംസ......
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രജോജജ്യതതനഡ് മജോതൃകയജോയത സശംസജോന വതദജ്യജോലയങ്ങള് ഹപജോതുവതദജ്യജോഭജ്യജോസ 
സശംരക്ഷണ യജ്ഞതതലൂഹട ഹഹെഹടകഡ് ആകുജമജോള്വതദജ്യജോലയങ്ങളുഹട 
പരതപജോലനതതനശം ഹഹെഹടകഡ്  സശംവതധജോനങ്ങള് 
സശംരക്ഷതക്കുന്നതതനശംവതദജ്യജോര്തതകളുഹട സജോജങ്കേതതക പരതജ്ഞജോനവശം 
ഫലപ്രദമജോയത വര് ദതപതജക്കേണ്ട തുണ്ടഡ്. ഈ ലക്ഷജ്യശം 
സജോക്ഷജോതഡ്കരതക്കുന്നതതനജോയത സജോജങ്കേതതകഹവദഗഡ്ധജ്യമുള്ള ഒരു സശംഘശം 
കുടതകഹള വതദജ്യജോലയതതല്തഹന്ന
സജ്ജരജോക്കുന്നതതന്നഡ് ആരശംഭതച്ച പദതതയജോണഡ്  "ലതറതല് ഹകറഡ് ഐ.ടത 
ക ൂടജോയഡ് മ"  . ശശ്രീ.ഷറഫുദശ്രീന് ഹകറഡ് മജോസ്റ്റര് ആയശം, ശശ്രീമതത.ഷശ്രീജ എശം.വത 
ഹകറഡ് മതസഡ് ട്രസഡ് ആയശം  പ്രവര്തതക്കുന. 

ലതറതല് ഹകറഡ്സഡ് അശംഗങ്ങളുഹട ഒരു പ്രധജോന പ്രവര്തനശം 
എന്നനതലയതലജോണഡ്സ്ക ൂള് "ഡതജതറല് മജോഗസതന്"  പുറതതറക്കുന്നതഡ്. ഇതതല് 
എലജോ കജോസുകളതജലയശം കുടതകളതല്
നതന്നഡ് ലഭതച്ച സൃഷതകളജോണഡ് ഉള്ഹപടുതതയതട്ടുള്ളതഡ്. ഇതതഹന്റെ 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കേഡ് എലജോവതധ
ജപ്രജോതജോഹെനവശം സഹെജോയവശം ഹചെയഡ് തന്ന ബഹുമജോനഹപട ഹഹെഡതസഡ് ഹട്രസഡ് 
ശശ്രീമതത ലതസത ജജജോണ,  അധജ്യജോപകര്, ലതറതല് ഹകറസഡ് അശംഗങ്ങള്,മറഡ്  
വതദജ്യജോര്തതകള് എലജോവജരജോടു
മുള്ള നനത അറതയതക്കുന.

ആശശംസകജളജോഹട...Mr.Sharafudheen.P
Kite Master

Mrs.Sheeja.MV
Kite Mistress

ആശശംസ......
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സഡ് കൂള് ഐ.ടത ഭജോരവജോഹെതകള്
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Little Kites Members
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Editorial Board
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അമ്മ....................................................................24
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അഞ്ചുവതരലുകള്.........................................30-31
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        കസാണളപ്പെട വദവശ

 "അമ" എന്നവവാകക്കിനന്   രണന് അക്ഷരങ്ങളളെ ഉള്ളുളവങക്കിലലും അതക്കിനുളക്കിൽ  ഒളെക്കിഞ്ഞു 
കക്കിടക്കുന്ന അർതലും എത്രയയവാ വലതവാണന്.  ഒരു വക്കിശദദീകരണതക്കിലലും  ഒതുക്കുവവാൻ 
ആവുന്നതല്ല ഈ വവാകന്.   അവസരങ്ങളളെ ഉളലും കയക്കിൽ മുറുളക പക്കിടക്കികവാനുലും 
പ്രയവാസങ്ങളലും കരുയതവാളട അതക്കിജദീവക്കികവാനുലും ഒരവാൾ കടുപക്കിചന് കരങ്ങൾ.

 ചുട്ടുളപവാള്ളുന്ന പനക്കിയക്കിൽ   എളന്ന ഉറളക വക്കിളെക്കിച്ചു   ശുശ്രൂശക്കിചവൾ.  പരദീക്ഷയുളട 
തയലേദക്കിവസലും വക്കിറയ്ക്കുന്ന തണുപക്കിൽ   എൻളറ   തണുപകറവാനവായക്കി , പുലേർച 
പഠക്കികവാനക്കിരക്കിക്കുയമവാൾ  എനക്കികന് യസ്നേഹലും ചവാലേക്കിച  ചൂടു കട്ടൻ കുറുകക്കി തനലും 
അമയവാണന്.   അമക്കിളെക്കിമവാമളന കവാട്ടക്കി യചവാറന് വവാരക്കി തന്നതുലും, ഭൂതലും വരുളമനലും 
പറഞ്ഞു   പവാൽ കുടക്കിപക്കിചതുലും, പല്ലന് പറക്കികവാൻ യപടക്കി ആയക്കിരുന്നയപവാൾ എയന്നവാടന് 
പല്ലന് പറക്കിച്ചു പുസ്തകതക്കിൽ അടക്കിയക്കിൽ വചവാൽ മവാലേവാഖ വന സസ്വർണലും ആക്കുളമന്നന് 
പറഞ്ഞതുലും യസ്നേഹലുംളകവാണന് തളന്നയവായക്കിരുന.

                               എനലും വദീടക്കിൻളറ ളകടവാത വക്കിളെകവാണന് അമ. സസ്വനലും 
ജദീവയനകവാൾ  കുടുലുംബളത  യസ്നേഹക്കിക്കുന വവ്യകക്കിതസ്വലും. അമയുളട കകപക്കിടക്കിചന്   
ആദവ്യമവായക്കിവക്കിദവ്യവാലേയതക്കിളലേ പടക്കികൾ ചവക്കിട്ടക്കിയയപവാൾ അമയുളട  കകപക്കിടക്കിയക്കിൽ  
നക്കിനലും ഊർനയപവായ  വക്കിരൽ തുമന് യനവാകക്കി  ഏങ്ങലേടക്കിച്ചു  കരയുന്ന എൻ മുഖലും 
അന്നന് കവാസന്  മുറക്കിയുളട ജനലേക്കിലൂളട എളന്ന യനവാക്കുയമവാൾ കൺപദീലേക്കികൾ 
നനഞ്ഞക്കിരുന. എത്ര കഠക്കിനമവായ യവദനയുലും ഹൃദയതക്കിൽ ഉളക്കിളലേവാളെക്കിപക്കിച്ചു 
മറ്റുളവളര മറ്റുളവളര സയനവാഷക്കിപക്കികവാനവായക്കി ളപവാട്ടക്കിചക്കിരക്കിച്ചുലും

ജലഖനശം
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ഞജോജനജോര്ക്കുന. പറയണ്ട എന കരുതത മനസതല് ഒളതപതച 
ഹവച്ച ഹവച്ചതഡ് ഹനജോമരങ്ങഹള പറയജോഹത അറതയജോനള്ള  കഴതവഡ് 
ഹദവശം നല്കതയ വജ്യക്തത. ജനതച വശ്രീണ അന്നഡ്  അമ്മയഹട 
കണതല് ഞജോന് കണ്ട സുരക്ഷതതതത്വവശം, ജസ്നേഹെവശം, കരുതലുശം, 

വജോല്സലജ്യവശം, ഒട്ടുശം കുറയജോഹത ആ മുഖത്തുണ്ടഡ്, പ്രവര്തതയതലുശം.

                                 അമ്മ എന്ന പദവശം ആ പഥതതലുള്ള 
ജസ്നേഹെവശം, വജോല്സലജ്യവശം മഹറജോന്നതനശം പകരശം  ഹവക്കേജോന് 
ആകജോതതജോണഡ്. ഭൂമതയതഹല സത്വര്ഗ്ഗമജോയഡ് കുടുശംബതതന്ഹറ 
ഹൃദയത്തുടതപ്പുകള്, ജശ്രീവ  സ്പനനങ്ങള് തൃക്കുന്നതഡ് ആ  വതരല്ത്തുമഡ് 
ആണഡ്.  കുടുശംബതതഹല ഓജരജോ അശംഗങ്ങളുഹടയശം  നതഴല് മക്കേള് 
എജന്നജോ മജോലജോഖ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കേഡ് ഹദവശം നല്കതയ തന്ഹറ 
പ്രതതരൂപശം, "മക്കേളുഹട കജോണഹപട ഹദവശം".

                               Aleena K. Babu
                                                                                        9.B 
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               ശസാപ വവിത്തെഗ്

ആദവ്യമവായക്കി    യസവക്കിച   ഒരു  തുളക്കി   മദവ്യവുലും
 കരളെക്കിയലേകന് ആഞ്ഞുവലേക്കിച   പുകയുലും
 ഇത്ര   ഭയവാനകലും  ആളണന്നന് അറക്കിഞ്ഞക്കില്ല
 അത്രയമൽ എളന്ന തകർളതവാരു ശവാപ വക്കിതന്.
 
 കുഞ്ഞക്കിളെലും പല്ലവാൽ, ചക്കിരക്കിക്കുലും കപതലേക്കിനന്
 ജദീവക്കിതലും കദീറക്കിമുറക്കിചതുലും മദവ്യലും.
 ഹരക്കിശദീ എഴുതക്കി പഠക്കിളചവാരദീ
 കകകളെക്കിൽ ,കവാലേലും-.
 വക്കിലേങ്ങണക്കിയക്കിച തുലും മദവ്യലും
 ബന്ധവുലും , ബന്ധുവുലും യവരറ്റു യപവാകുന 
 യസ്നേഹവവാൽസലേവ്യലും മൺമറയുന.  കൂളട നടന്നവർ പക്കിൻ 
തക്കിരക്കിയുയമവാൾ
  ആയരവാരുമക്കില്ലവാളത  ഞവാൻ ഏകനവാകുന.
  യബവാലുംബല്ല,  വവാളെല്ല,    യതവാകല്ല, ഭദീതക്കി  
  യപയുലും,    പക്കിശവാചുലും, യപമവാരക്കിയുലുംമല്ല,
  ആന, കടുവ കരക്കിമ്പുലേക്കിയല്ല, ആട്ടക്കിൻ 
  യതവാലേക്കിട്ട ളചന്നവായയല്ല
  ലേഹരക്കിയക്കിൽ    മുങ്ങുന്ന നവാടക്കിളന യപടക്കി
  മർതവ്യളന ളകവാല്ലുന്ന ലേഹരക്കിളയ യപടക്കി
  കവാലേവാനരങ്ങളെവായക്കി തുടരുന്ന പ്രകക്കിയ
  ഇനക്കി യവണ , ഭൂമക്കിയക്കിൽ ഈ ശവാപ വക്കിതന്
  ളകവാല്ലവാളത, ളകവാല്ലുന്ന     കവാരവാളെ     ഹസ്തലും.

കവതത

Gopika K.K
9 B
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Truth 

  

 Truth should be  followed in our  everyday life. We should 
speak the truth, act  according to truth and sincere in all 
our actions  and thoughts. Truth alone wins the final  race . 
False methods and crooked ways will bring success first,but 
ends in up in big failure. A man who is   true  need not  fear 
anyone. A person speaking the truth   will be respected  and 
believed by others .Be   true to your    elders, friends and 
everyone. You will be   loved and  helped by  all.

                         Hiros Sainudeen

9B

                       

Article
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അച്ഛൻ എന്ന പ ുസ്തകശ

 അറവിവകൾ നവിറഞ്ഞ ഈ കൂടസാരത്തെവിൽ വദവശ തന്ന ഒരവികലശ  
അവസസാനവികസാത്തെ തുറന്ന  പുസ്തകമസാണഗ് എനവികഗ് എൻളറ അച്ഛൻ.  
തൻളറ അറവിവവിൻളറ അപരദ്യസാപ്തത ളകസാണ്ടെല മറവിച്ചഗ് സസാഹചരദ്യങ്ങളെസാൽ 
അറവിവവിളന കളയത്തെവിപ്പെവിടവികസാൻ കഴവിയസാളതനപസായ വദ്യകവി. അനകസാരശ 
നവിറഞ്ഞ ജദ്ധീവവിതനശസാഭ പരത്തുന്ന തസാരകശ. ഭൂമവിയവിനലകഗ് പവിറന്നുവദ്ധീഴുന്ന 
സമയത്തെഗ് ഞസാൻ  നപസാകുന്നവില, എനവികഗ് വദവശ തളന്ന അടുത്തു 
നവണളമന്നഗ് പറഞ്ഞനപ്പെസാൾ നവിളന്ന ആദദ്യശ ഏൽപ്പെവിക്കുക ഈ വകകളെവിൽ 
ആയവിരവിക്കുളമന്നഗ് വദവശ വസാക്കു തന്നവിരുന്നു ആ വസാകഗ് വദവശ പസാലവിച്ചു,  
ആദദ്യമസായവി എളന്ന ഏറവസാങ്ങവിയ കരങ്ങൾ  വദവശ പതവിരൂപമസായ  
അച്ഛൻളറതസായവിരുന്നു,ആ  ഉറച്ച  കരങ്ങളെവിൽ ഞസാൻ അനഭവവിച്ചതുശ ഇന്നുശ 
അനഭവവിക്കുന്നതുശ വദവശ ആദദ്യശ എനവികഗ്  നൽകവിയ സുരകവിതതന്വേനബസാധശ 
ആയവിരുന്നു. നനഴ്സറവിയവിൽ ആദദ്യസാകരശ നകരസാനസായഗ് എത്തെവിയ എൻളറ 
കുഞ്ഞവി കയവിൽ പുഞവിരവിനയസാളട ടദ്ധീച്ചറമ്മ ളവച്ചുനദ്ധീടവിയ വർണ്ണസാഭമസായ ആ 
പുസ്തകത്തെവിലൂളട കനണ്ണസാടവിച്ചനപ്പെസാൾ ഉണ്ടെസായ അനത കകൗതുകമസാണഗ് എൻളറ 
അച്ഛനവിൽ ഇന്നുശ കസാണുന്നതഗ്.  അച്ഛനഗ്  രസാവശ പകലശ ഇല, എലസാശ  
തദ്യജവിച്ചതഗ് കുടുശബത്തെവിനഗ് നവണ്ടെവിയസാണഗ്. പവിന്നവിയ കുപ്പെസായശ ആളണങ്കേവിലശ, 
അതുശ മസാറവി വസാങ്ങസാളത മകൾകസായവി ആ സനനസാഷവശ    പകർന്നു    
നൽകവിയവിരുന്നു. അച്ഛൻളറ വവിയർപ്പെഗ് ളകസാണ്ടെസാണഗ് ഞസാൻ   
എൻളറതഗ്എന്നഗ്  അവകസാശളപ്പെടുന്ന ഓനരസാ വസ്തുവശ

ജലഖനശം
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നതര്മ്മതച്ചതരതക്കുന്നതഡ്. ഞജോന് കണ്ട ഏറവശം വലതയ ഭര്തജോവശം,  

സുഹൃത്തുശം, ജഡജോക്ടറുശം   അങ്ങതഹന എലജോശം അച്ഛനജോണഡ്. എങ്ങഹന 
ജസ്നേഹെതക്കേണഹമനശം എങ്ങഹന സഹെജോയതക്കേണഹമനശം 
സശംസജോരതക്കേണഹമനശം എഹന്ന പഠതപതച്ചതഡ് ആ പുസ്തകമജോണഡ് 
എവതഹടജയജോ കണതല് തടഞ്ഞ ഇനശം ഹൃദയതതല് നതനശം മജോയജോഹത 
ഒരു  ജലജോകമുണ്ടഡ്'' അച്ഛന് ഒരു ഹപണകുടതയഹട ആദജ്യ പ്രണയവശം ഒരു 
മകഹന്റെ ആദജ്യ നജോയകനമജോണഡ്". സത്വപ്നങ്ങള് എന്ന ചെതത്രങ്ങള്ക്കേഡ് നതറശം 
പകരജോനള്ള  ചെജോയക്കൂട്ടുകള് എനതക്കു നല്കതയതഡ്   അച്ഛനജോണഡ്. 
കജോരുണജ്യഹമന്ന  ഭജോവഹത  മുഖതഡ്നതനശം മനസതജലക്കേഡ് പറതച 
നടുവജോന് പഠതപതച. മനസതല് ആഗ്രഹെതക്കുന്ന കജോരജ്യങ്ങഹള 
പറയന്നതതനമുമഡ് എന്ഹറ  വതരല്ത്തുമതല് എതതച്ചയജോള്. നല 
കജോരജ്യങ്ങള് മജോത്രശം പരതചെയഹപടുതതയ ഒരു പുസ്തകശം. ഒരു 
പുസ്തകതതലുശം അവസജോനതക്കേജോത വജ്യക്തതതത്വശം. നല അക്ഷരങ്ങളുശം  
നല വജോചെകങ്ങളുശം മജോത്രശം നതറഞ്ഞ ആകര്ഷണവര്ണജോഭമജോയ പുസ്തകശം.

                                                                                                                       
                                    

                                             

                                                      

Gayathri C.B
9B
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     നമൾ പ്രകൃതക്കിളയ ളകവാല്ല ലും

വദവത്തെവിൻളറ സന്വേനശ നസാടഗ് എന്നഗ് അറവിയളപ്പെടുന്ന നകരളെശ  ഓണത്തെവിനഗ് മുമഗ് 
പളെയശ ളകസാണ്ടെഗ് വലഞ്ഞ നമ്മുളട നകരളെശ ഇനപ്പെസാഴുശ പഴയ സവിതവിയവിളലത്തെവിടവില. 

എന്നസാൽ അന്നഗ് പളെയശ കസാരണശ ഒരുപസാടഗ് ജദ്ധീവനകൾ എടുത്തു. അതവിനഗ് ഏറവശ 
വലവിയ കസാരണശ നമ്മൾ മനഷദ്യർ മസാത്രമസാണഗ്.  മനഷദ്യർ  പകൃതവിളയ ളകസാല്ലുന്ന 
രദ്ധീതവിയവിലള്ള പവർത്തെനങ്ങളെസാണഗ് ഇന്നഗ് മനഷദ്യൻളറ ഭസാഗത്തുനവിന്നഗ് ഉണ്ടെസാകുന്നതഗ്. 
പണ്ടെഗ് നമ്മുളട നകരളെശ കുന്നുകളശ കസാടുകളശ നവിറഞ്ഞ ഒരു വലവിയ പനദശമസായവിരുന്നു. 

എന്നസാൽ ഇന്നഗ് ളകടവിടങ്ങളളട കൂമസാരമസാണഗ്.

       പുഴകൾ നവികത്തെവിയശ വയലകൾ നശവിപ്പെവിച്ചുശ കുന്നുകൾ ഇടവിച്ചു മനഷദ്യർതളന്ന 
ആവശദ്യങ്ങൾ നവിറനവറന്നു.പടണത്തെവിൽ ഉള്ളവർ അവരുളട മസാലവിനദ്യങ്ങൾ 
ഗസാമങ്ങളെവിനലകഗ് തള്ളവിവവിടുകയസാണഗ് ളചയ്യുന്നതഗ്. അനപ്പെസാഴസാണഗ് നമ്മുളട ഗസാമങ്ങളശ 
പടണങ്ങളശ ഒരുമവിച്ചഗ് നശവിക ളപ്പെടുന്നു.  ഇനപ്പെസാൾ നമ്മുളട നഗരങ്ങളെവിനലകഗ് 
പനവശവിക്കുനമസാൾ ഒരു മരശ നപസാലശ കസാണുന്നവില എന്നതസാണഗ് അത്ഭുതശ.  എത്ര 
കവിടവിയസാലശ പഠവികസാത്തെ മനഷദ്യർ ആണഗ്  കസാരണശ. ഇത്രയശ അനഭവങ്ങൾ നമുകഗ് 
ഉണ്ടെസായവിടശ പകൃതവിളയ നമ്മൾ നശവിപ്പെവികസാൻ ഇരുന്നു. മരങ്ങൾ ളവടവിയശ കുന്നുകൾ 
ഇടവിച്ചു എത്രകസാലശ നമ്മളെവിങ്ങളന ജദ്ധീവവിക്കുശ.

Muhammed 
Riswan JR

     9A

ജലഖനശം
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      അറവിവവിളന്റെ പസാധസാനദ്യശ

എൻളറ മനസസാകുന്ന കസാണസാ വപങ്കേവിളെവി

 ഇന്നതവിൻ ഉള്ളശ തുറന്നു പസാടുന്നു

 എൻളറ മനസവിൽ അറവിവ നവിറയശ

 അളതനന ഭസാവവിയവിൽ ളവളെവിച്ചശ പകരുശ

              എൻളറ മനസവിൽ കുടവിളകസാളശ ശകവിളയ

             അന്നു ഞസാൻ പുറളത്തെടുക്കുശ                                                

             എൻളറ മനസവിൽ കുടവിളകസാളശ നന്മളയ

             അന്നു ഞസാൻ തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞ                                              

                                               

 എൻളറ മനസവിൽ മസാധുരദ്യശ അന്നു ഞസാൻ

 ഒറയ്ക്കഗ് ഞസാൻ നണഞ്ഞ തവിന്നുശ

 അകസാലശ അന്നു ഞസാൻ  പരവിപൂർണമസാവശ

 അണ്ണൻ അറവിവഗ് പൂർണമസാകുശ

                              

                       

കവതത

Anashwara A.M
9B
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  " ഏടസാ വവിശന്നവിടഗ് വയ'' തസാമര മധുവവിനനസാടഗ് ഇടറവിയ ശബ്ദത്തെവിൽ മനവിച്ചു. അവൾ 
കസാടവിളന          മകളെസാണഗ്ആധുനവികരുളട     ഭസാഷയവിൽ ആദവിവസാസവി 
.അത്രളപളടളന്നസാന്നുശ തളെരസാത്തെ പകൃതശ     പനക അവളശ മനഷദ്യനനല,ഇന്നഗ് 
അവൾ തളെർന്നു മൂന്നുദവിവസമസായവി വദ്ധീടവിൽ അടുപ്പെഗ് പുകഞ്ഞവിടഗ് . അവസസാനമസായവി വച്ച 
വറവിലസാത്തെകഞ്ഞവി തളെർവസാതശ പവിടവിച്ച അപ്പെനശ അമ്മയശ ളതസാണ്ടെ നനയ്ക്കസാൻ 
തവികഞ്ഞവില. അന്നഗ്നവിനകഗ് നവനണ്ടെ നമസാളളെ എന്നഗ് നചസാദവിച്ചനപ്പെസാൾ ഉള്ളവിലള്ളളതലസാശ  
ഒരു ളകസാച്ചു പുഞവിരവിയവിൽ മറച്ചുളവച്ചഗ് അവളളെനന്നസാടഗ് എനവികഗ് വവിശക്കുന്നവില ഏടസാ 
എന്നു പറഞ്ഞവിരുന്നു അന്നഗ്         മറുളത്തെസാന്നുശ പറയസാതവിരുന്നതഗ് മളറസാന്നു കുടവിയവിൽ 
ഇലസാഞ്ഞവിടസായവിരുന്നു .

 അവൻ പതവിളയ ആ ളപസാളന്ന ളനറവിയവിൽ കയമർത്തെവി ഒഴുകവിവന്ന മവിഴവിനദ്ധീർ  അവൻ 
തുടച്ചു അവനശ വവിശപ്പുണ്ടെസായവിരുന്നു എന്നസാൽ  അവൻ ആണനല വവിശപ്പുശ കരച്ചവിലശ 
ആണുങ്ങൾകഗ് നചർന്നതലനലസാ, അതുളകസാണ്ടെവൻ മുണ്ടുമുറുകവി പതവിഞ്ഞ 
കസാൽളവപ്പുകനളെസാളട പുറനത്തെകഗ് നടന്നു  ശബ്ദശ  ഉണ്ടെസാകവിയവിരുന്നവില എങ്കേവിലശ തസാമര 
അതറവിഞ്ഞു അവൾ എനങ്ങസാടസാളണന്ന  ഭസാവത്തെവിൽ അവളന നനസാകവി 'ഇന്നഗ് നമസാൾകഗ് 
വയറുനവിറളയ നചസാറഗ് തരസാനടസാ' അവൻ ഉറളക പറഞ്ഞു അവളളെ വസാൽസലദ്യനത്തെസാളട 
നനസാകവി പതദ്ധീകയളട  ളനയവിരവികൾ അവളളട കണ്ണവിൽ ളതളെവിഞ്ഞു കണ്ടെവിരുന്നു.

വതശപതഹന്റെ രക്തസജോക്ഷതകള്
കഥ
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നനഞ്ഞ ചെപതലകള് ക്കേഡ് മുകളതല് ഉറച്ച കജോല്ഹവപ്പുകജളജോഹട 
ചെതലതഹകജോമ്പുകള് വകഞ്ഞുമജോറത കജോടഡ്പതന്നതട്ടു.

 ഉജദ്ദേശതച്ച സലജതക്കേഡ് കജോലുകള് അവഹന  ഹകജോഹണ്ടതതക്കുക 
യജോയതരുന. മങ്ങതയ ഹവടതതല് പകുതത തുരുമതച്ച ജബജോര്ഡഡ്  അവന് 
വജോയതച  ''ജറഷന് കട''. പുച്ഛശം നതറഞ്ഞ അവന്ഹറ ഹപജോടതച്ചതരതയതല് 
ചെതതലരതച്ച കട ഒന്നജോഹക ഇളകത. കൂര്ത കല്ലുകള് ഇരുമ്പു  പൂട്ടുകള് 
തകര്ഹതറതയജമജോള്  അവന്ഹറ ഹകകള് വതറ ച്ചതല കജോരണശം ആരുഹടയശം 
ഔദജോരജ്യമല അവന്ഹറ അവകജോശമജോഹണന്നഡ് അവന് തതരതച്ചറതഞ്ഞതരുന ഒരു 
ഹകജോച ചെജോക്കേഡ് അരത എല്ലുനതയ പുറജതറത അവന് നടന . കുടതലതല് 
എതതയ അവന് ചെജോക്കേഡ് ഉമ്മറതതണയതല് വച്ചഡ് തജോമരഹയ വതളതഹച്ചങ്കേതലുശം 
ആരുശം വതളത ജകടതല വജോതതലതന പകരമജോയത വച്ചഡ് മരപലക മജോറത 
അകജതക്കേഡ് കയറതയജപജോള് കജോലതല് എജനജോ പശതമ. ചുമച രക്തശം തുപതയ 
 അപന് തളര്ന കതടക്കുനണ്ടജോയതരുന. രക്തശം കണ്ടഡ് അറപ്പു മജോറതയതതനജോല് 
അവന്നഡ്ഒനശം ജതജോന്നതയതല. അനതയതതയഹട അടുക്കേഹലതത കുഞ്ഞു  
മുഖതഡ് ഒരു ഉമ്മ ഹകജോടുതജപജോള്  അവന്ഹറ   ചുണ്ടുകള് ഹപജോള്ളത.  ചൂടഡ്  
അത്രയ്ക്കുണ്ടജോയതരുന.   ജചെജോലയതല് ജപജോയത അരത കഴുകത കലതതലതടഡ് അടുപ്പു 
കതതച്ചജപജോജഴക്കുശം  ജനരശം പുലര്ന്നതരുന.

അരത ജവവജവജോളശം  തളര്ച്ചഹയന മജോറജോനജോയത മണതല് തലവച്ചഡ് അവന് 
കതടന .നതര്തജോഹത   ജകട മുട്ടുകളതല്

 കുടതല് ഒന്നജോഹക കുലുങ്ങത. ഹഞടതഹയഴുജന്നറ  മധു  ചെതതലരതച്ച  മരപലക 
മജോറത പുറജതക്കേഡ് ജനജോക്കേത ആജകജോശങ്ങളുശം ശകജോരങ്ങളുശം ആയത ഒരു കൂടശം 
ആളുകള് അവനജനഹര പജോഞ്ഞടുത്തു . ആയധങ്ങളുശം  കജോലുകളുശം   
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ആ എലതച്ച  ശരശ്രീരതതല് ചെതവകളുശം പജോടുകളുശം ജകജോറതയതട്ടു 
വതശപഡ് തളര്തതയ മധുവതനഡ് ഒരു വജോക്കുജപജോലുശം 
മറുത്തുപറയജോന് കഴതഞ്ഞതല അവന്ഹറ ശരശ്രീരശം ആ 
ഉപദ്രവങ്ങഹള എതതര്ത്തുമതല .   കുടതലതഹല മൂലക്കുള്ള 
അരതച്ചജോക്കേഡ് തലയതജലറത ആ ഭജോനനജോര് കജോടതറങ്ങുന്നതതന 
മുമഡ്    അരത കലശം തടത മറതച്ചതരുന  ഹവന്തുകഴതഞ്ഞ അരത   
മധുവതന്ഹറ മുഖഹത രക്തതതല് പറത ജചെര്ന്നഡ് കതടന ഒരു 
വറഡ് ജചെജോറഡ്  രുചെതചജനജോക്കേത കൂഹട എന്ന അവ അവജനജോടഡ് 
ജചെജോദതക്കുനണ്ടജോയതരുന. പതജറന്നഡ് പുലര്ഹച്ച ഹവള്ള പുതച്ച 
മൂന്നഡ്  ശവശരശ്രീരങ്ങള് നതലശംഹപജോതതയ കുടതലതന മുന്പതല് 
നതരതത ഹവച്ചതരുന്ന അവയഡ് മുകളതല് രക്തശം ഹകജോണ്ടുള്ള  
ഒരു ലതഖതതശം  "വതശപതന്ഹറ രക്തസജോക്ഷതകള്".

                         Leen Mariyam 

                                   9B
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                        അമ്മ

അമ്മ എന്നു പറയന്നതു  തളന്ന നസ്നേഹത്തെവിൻളറ  നവിറകുടമസാണഗ്, എന്തു ളതറ ളചയസാലശ 
അതലസാശ കമവികസാൻ കഴവിയന്ന ഒളരസാറ വദ്യകവി അതഗ് അമ്മ  മസാത്രമസാണഗ്.  സന്വേനശ  മകനളെസാ 
മകനനസാ വദ്ധീടവിൽ നവിന്നവിറങ്ങവിയസാൽ തവിരവിളച്ചത്തുന്നതുവളര ആ ളനഞവിൽ തദ്ധീയസാണഗ്.  മകനളെസാടഗ് 
ളപസാറുത്തെഗ് പവിന്നദ്ധീടഗ് ആരുശ കസാണസാളത   മകൾ ളചയ്യുന്ന ളതറകളളെ ഓർത്തെഗ് കരയശ. 
അതസാണഗ് അമ്മ, ആ മനസു കസാണസാൻ ആരുശ ശ്രമവികവില അതവിനഗ് കഴവിയകയമവില.  

എലസാവരുശ  മറസാളരകസാളശ അമ്മയ്ക്കസാണഗ് പസാധസാനദ്യശ നൽകുന്നതഗ്. അമ്മയസാണഗ് നമ്മുളട 
ജദ്ധീവവിതത്തെവിനഗ് സർവ്വവശ.  അമ്മയ ുളട നസ്നേഹത്തെവിന മുമവിൽ നതസാറനപസാകുശ ആരസാളണങ്കേവിലശ. 
വലവിയ വലവിയ  ഉയരങ്ങളെവിൽ എത്തെവിയവർക്കുശ വളര അവരുളട വവിജയത്തെവിന പവിന്നവിൽ 
അമ്മളയന്ന മഹസാവദ്യകവിതളന്ന ആയവിരവിക്കുശ. ഏളതസാരു  കസാരദ്യത്തെവിനശ നസാശ ആദദ്യശ  
അനവസാദശ നചസാദവിക്കുന്നതഗ് അമ്മനയസാടസാണഗ്. അമ്മയളട നസ്നേഹത്തെവിന മുമവിൽ മളറസാരസാൾക്കുശ 
ഒരു സസാനവമവില. അമ്മ എന്ന വസാകഗ് അതസാണഗ് നലസാകത്തെവിനലറവശ മഹത്തെസായ വസാകഗ്. 
അമ്മളയ മറന്നു ജദ്ധീവവികസാൻ പസാടവില. അതഗ് മരവിക്കുന്നതവിന തുലദ്യമസാണഗ്.

                                                                                

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Delna Jiji
9B

ജലഖനശം
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 കുഞ്ഞുകുരുവവികഗ്ളചയസാനസായതഗ്

                          ഒരവികൽ കസാടവിൽ ഒരു തദ്ധീപവിടുത്തെമുണ്ടെസായവി.അതവിൽ നവിന്നുശ രകളപ്പെടസാനസായവി 
പകവിമൃഗസാദവികളളെലസാശ ഓടുകയസാണഗ്. അവരവിൽ മുതവിർന്ന മൂങ്ങയളട വസാകഗ് നകൾകസാളത 
ഇടയ്ക്കഗ്  വച്ചഗ് ഒരു കുരുവവി തവിരവിച്ചുപറന്നു.കുരുവവി എന്തു ളചയ്യുളമന്ന ആകസാശകയവിൽ  
മൂങ്ങയശ പവിന്നസാളല പറന്നു. കുരുവവി അവവിളടയണ്ടെസായവിരുന്ന ളചറവിയ അരുവവിയവിൽ നവിന്നഗ് 
തളൻറ കുു ഞ്ഞുചുണ്ടെവിൽ ളവള്ളശ നകസാരവി ആ ആളെവികത്തുന്ന തദ്ധീയവിനലകഗ് ഒഴവിക്കുന്ന 
കസാഴഗ്ചയസാണഗ് മൂങ്ങ കണ്ടെതഗ്.''ഇത്രയശ വലവിയ തദ്ധീയവിനലകഗ് നവിളൻറ കുഞ്ഞുചുണ്ടുളകസാണ്ടെഗ് 
ളവള്ളശ നകസാരവി ഒഴവിച്ചസാൽ ആ തദ്ധീയണകസാൻ കഴവിയനമസാ?''-മൂങ്ങ വദ്ധീണ്ടുശ നചസാദവിച്ചു.കുുരുവവി 
മറുപടവി പറഞ്ഞു;എനവിക്കു കഴവിയന്നതവിളൻറ പരമസാവധവി ഞസാൻ ളചയ്യുശ.അലനയസാ മൂങ്ങച്ചസാ 
എനവിളകസാരു ഉപകസാരശ ളചയ്യുനമസാ?മൂങ്ങ നചസാദവിച്ചു എനസാണഗ് ? ഈ കസാടവിലള്ള സകല 
പകവി മൃഗസാധവികനളെസാടുശ ഇവവിളട വന്നഗ് തന്നസാലസാവശവവിധശ ളവള്ളളമടുത്തെഗ് ഈ കസാണുന്ന 
തദ്ധീ അണകസാൻ പറഞ്ഞസാലശ മൂങ്ങ എലസാവനരയശ വവിളെവിച്ചഗ് കസാരദ്യങ്ങൾ അറവിയവിച്ച
ുു,എലസാവരുശ സഹകരവിച്ചഗ് തദ്ധീ അണച്ചു.

                             ഇതവിലൂളട നസാശ മനസവിലസാക്കുന്നതഗ് നസാശ എന്തു ളചയസാലശ 
ആത്മസാർതനയസാളട ളചയണശ. പരസ്പരശ സഹകരവിച്ചസാൽ നസാശ എത്രവലവിയ പയതശ 
ളചയസാലശ അതു സഫലമസാകുശ. എന്തു കസാരദ്യവശ ആത്മസാർതനയസാളട ളചയണശ 
അതവിനസാൽ നസാശ നമ്മുളട കഴവിവവിളന പരമസാവധവി ഉപനയസാഗളപ്പെടുത്തെണശ .                     
                              

                                                                             

  

Sneha Santhosh
9G

കഥ



26

 ചവിണുങ്ങവി ചവിണുങ്ങവി ളപയവൾ

 ചവിണുങ്ങവി ചവിണുങ്ങവി ളപയവിടുശ സുന്ദേരവി
 എനന ഈ ആണ്ടെവിൽ കലവിതുള്ളവി ളപയ്തുനവസാ?
 പല ജദ്ധീവൻ ളപസാലവിച്ചുകളെഞ്ഞഗ് നദ്ധീ
 വദവത്തെവിൻ നസാടവിളന  മുകവികളെഞ്ഞുനവസാ

മുങ്ങവിത്തെസാണവിടശ എൻ നസാടവിനനവക തന്നു
കരകയറവി തദ്ധീരത്തെവിൻ മകൾ
 അവരസാണഗ്  ഇവവിടുളത്തെ നസായകർ തൻ
വവിജയവിച്ചു ഞങ്ങളെദ്ധീ പളെയളത്തെ ഇന്നഗ്

                                                                        
 ഒനരളയസാരു ലകദ്യശ ഇനവി ഞങ്ങളെവിൽ
 നശവിച്ചുനപസായ തൻ നസാടവിളന
 പടുത്തുയർത്തുശ ഞങ്ങൾ വസാശവിനയസാളട
 നവിർമവിക്കുശ ഞങ്ങൾ നവ നകരളെളത്തെ  

Akthar.A
9.G

കവതത
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         നകരവൃകങ്ങൾ

നകരളെത്തെവിൻ അരുമ കവിടസാങ്ങൾ നവിങ്ങൾ

  നകരവൃകങ്ങളളെ....

 നതസാളെവിൽ നസാളെവിനകരങ്ങളശ തസാങ്ങവി

  വരൂശകസാലത്തെവിളന്റെ യസാതനകൾ അറവിയസാളത...

 മയവിൽ പദ്ധീലവി വവിടർത്തുനമസാൽ നദ്ധീ

 തൻ ഓലകൾ വവിടർത്തെവി ഇളെശ കസാ-

 റവിൽ മന്ദേശ മന്ദേശ ആനന്ദേവിക്കുന്നു......

 നവനൽചൂടവിൽ കുളെവിരു പകർത്തെവി,

 ആളകൾ നതസാറുശ മഴകൾ വളെർത്തെവി,

 മസാനത്തെഗ് ഉടനദ്ധീളെശ  പശസ്തവി ഉയർത്തെവി

 മസാതൃഭൂമവിളയ വസാനവശ വളര വളെർത്തെവി-

 പഭയസാൽ  മവിന്നുശ നകര തരുകനളെ......

 നവിങ്ങൾ തളന്ന നസാടവിൻളറ വവിജയകവിരണങ്ങൾ 

                            

Rifa Nasrin
9C

കവതത
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 ലവിലവി അപ്പുവവിളന സഹസായവിച്ച ു

ഒരുദവിവസശ ലവിലവി എന്ന ചവിത്രശലഭവശ അപ്പു എന്ന ആനക്കുടവി യശ കൂടവി 
പൂനനസാടത്തെവിൽ കളെവിക്കുകയസായവിരുന്നു. അടുത്തുണ്ടെസായവിരുന്ന പഗ്ളെശ മരശപവിടവിച്ചു 
കുലക്കുക യസായവിരുന്നു. കുലക്കുശ അതവിളനസാപ്പെശ തളന്ന തസാളഴവദ്ധീഴുന്ന 
ളകസാണ്ടെവിരവിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ പവിടവികസാനശ അപ്പു ശ്രമവിച്ചു. ആ സമയശ ലവിലവി അടുത്തുള്ള 
പൂവവിൽ നവിന്നുശ പൂളമസാടവി നശഖരവിക്കുകയസായവിരുന്നു. അനപ്പെസാൾ അപ്പുു പസാടസാൻ 
തുടങ്ങവി..

പശ ,പശ,പശ

എനവികഗ് പശ ഇഷ്ടമസാണഗ് 

എനവികഗ് ഒരു പശ തരൂ

എനവികഗ് രണ്ടെഗ് പശ തരൂ....

അതുകണ്ടെഗ് ലവിലവി ളപസാടവിചവിരവിച്ചു ളപളടന്നഗ് ഒരു പശ അപ്പുവവിളന്റെ തുമവികയ്യുളട 
ഉള്ളവിൽ വദ്ധീണു. അപ്പു തുമവിവക കുടഞ്ഞു നനസാകവി. പനക പശ പുറത്തുവന്നവില. 

അനയസാ ഞസാൻ ഇനവി എങ്ങളന ളവള്ളശ കുടവിക്കുശ. അപ്പു കരഞ്ഞു. അനപ്പെസാൾ ലവിലവി 
അപ്പുവവിളന പൂകള അടുനത്തെയ്ക്കഗ് ളകസാണ്ടുനപസായവി. അവവിളട ധസാരസാളെശ പൂകൾ 
ഉണ്ടെസായവിരുന്നു .  ലവിലവി അപ്പുവവിനനസാടഗ് ആപ്പുകൾ മണകസാൻ പറഞ്ഞു.  അപ്പു 
തൻളറ  തുമവിവകളകസാണ്ടെഗ് പൂകളളട വസാസന പവിടവിച്ചു.  അപ്പു പൂകളളട മണശ  
പവിടവിച്ചനപ്പെസാൾ പൂവവിളല പൂളമസാടവി മൂകവിൻളറ ഉള്ളവിൽ കയറവി. അനതസാളട അപ്പുവവിനഗ്   
  തുമ്മസാൻ വന്നു. ആ... ആ...  ആച്ചവി .  അപ്പൂ തൂ മ്മവിയനപ്പെസാൾ പശ  പുറത്തുവന്നു.  

അപ്പുവവിനഗ് സനനസാഷമസായവി. അപ്പു വദ്ധീണ്ടുശ പശ  മരശ കുലകസാൻ ആരശഭവിച്ചു. 

അനപ്പെസാൾ ലവിലവി പറഞ്ഞു,  നദ്ധീ  ഒരു സമയത്തെഗ് ഒരു കസാരദ്യശ ളചയഗ്,  ഒളന്നങ്കേവിൽ  
മരശ കുലകഗ് അളലങ്കേവിൽ തസാളഴ വദ്ധീണ പഴശ എടുത്തു  കഴവികഗ്. 

കഥ
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ലതലത നശ്രീ പറഞ്ഞതഡ് ശരതയജോണഡ്.  അപ്പൂ അങ്ങഹന 
പശം  മരശം  കുലുക്കുന്നതഡ് നതര്തത.  തജോഹഴ വശ്രീണപശം  
തതന്നജോന് തുടങ്ങത. അങ്ങഹന അവര് 
സജനജോഷജതജോഹട ജശ്രീവതച.

                     Navaneeth.A    

                     5.A     
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മസാനശ നവടകസാരന ുശ

ധസാരസാളെശ ചകകൾ ഉള്ള ഒരു കസാടവിൽ ചക പഴശ തവിന്നസാൽ മസാനകൾ 
എത്തുമസായവിരുന്നു ഒരവികൽ മസാനകളളെ പവിടവികസാൻ നവടകസാരൻ ഒരു 
അത്തെവിമരത്തെവിളല മുകളെവിൽ കയറവിനവിന്നു ഈ സമയശ മസാൻ ആ വഴവി വന്നു 
അത്തെവിമരത്തെവിളല മുകളെവിൽ ഇരവിക്കുന്ന നവടകസാരളന അവൻ ദൂളരനവിന്നഗ് കണ്ടു. 
നവടകസാരളന ഒരു പസാഠശ പഠവിപ്പെവികണശ മസാൻ അടുത്തുള്ള അത്തെവിമരത്തെവിളല 
ചുവടവിനലകഗ് നപസായവി. മസാനവിളന കൂടകസാരനസായവി നവടകസാരൻ കയവിൽ കരുതവി 
ചകപ്പെഴശ അതവിന എറവിഞ്ഞുളകസാടുത്തു. അത്തെവിമരത്തെവിളല മുകളെവിൽനവിന്നഗ് 
ചകപ്പെഴശ വദ്ധീഴുന്നു മസാലവിനദ്യ നചസാദദ്യശ നകടഗ് അബദശ മനസവിലസായ നവടകസാരൻ 
നവഗശ അത്തെവി കസായ പറവിച്ചവിട. അനപ്പെസാൾ മസാൻ പറഞ്ഞു; അപ്പെവി മരനമ ആദദ്യശ നദ്ധീ 
ചകപ്പെഴശ തന്നു. പവിളന്ന എനവികഗ് അത്തെവിപ്പെഴശ തന്നു. ഇതു രണ്ടുശ മനഷദ്യൻളറ 
സന്വേഭസാവമസാണഗ് മസാൻ നവഗശ ഓടവിനപ്പെസായവി മസാൻ ഓടവി നപസാകുന്നതഗ് കണ്ടു 
നവടകസാരൻ വവില്ലുളകസാണ്ടെഗ് എറവിഞ്ഞു. അതഗ് മസാനവിളന്റെ നദഹത്തു ളകസാണ്ടു. മസാൻ 
നവിലളത്തെ വദ്ധീണു. അതഗ് കണ്ടു ആ വഴവി ഒരു വവദദ്യർ വന്നു  മസാനവിളന്റെ നദഹത്തെഗ് 
പരവികഗ് പറവിയതഗ് വവദദ്യർ കണ്ടു. വവദദ്യർ   പച്ചമരുന്നഗ് അരച്ചഗ്  അതവിൻളറ 
നദഹത്തെഗ് നതച്ചു ളകസാടുത്തു. അതവിന നവദന മസാറവി  അതഗ് എഴുനന്നറ. കുറച്ചു 
കഴവിഞ്ഞു മസാനവിളന്റെ  അമ്മ വന്നു . മസാനവിനഗ് ഇതഗ് സശഭവവിച്ച നവടകസാരനഗ് നല 
പണവി ളകസാടുകണശ എന്ന അമ്മ തദ്ധീരുമസാനവിച്ചു. കസാടവിൽ നപസായവി കുുനറ മസാനവിളന 
കൂടവിളകസാണ്ടെഗ് വന്നു നവടകസാരൻളറ

അടുത്തെഗ്ളചന്നു . നവടകസാരളന കുളറനനരശ ഓടവിപ്പെവിച്ചു. മസാനവിനഗ് 
സനനസാഷമസായവി, പവിളന്ന അമ്മ മസാനശ കുഞ്ഞുമസാനശ സനനസാഷനത്തെസാളട മടങ്ങവി.

                                                          

കഥ

Gouri Krishna
      8.G
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          അഞ്ചു വവിരലകൾ

ഒരവികൽ ഒരു കയവിളല അഞ്ചുവവിരലകൽ തമ്മവിൽ തർകവിച്ചു.അവരവിൽ 
ആരസാണഗ് പധസാനവി എന്നസായവിരുന്നു തർകശ.തള്ളവവിരൽ പരഞ്ഞു

എന്തുശ എടുകസാനശ എഴുതസാനശ ഞസാൻ നവണശ .ചൂണ്ടുവവിരൽ വസാതവിച്ചു.

നവിനനയശ ചൂണ്ടെവി കസാണവിക്കുവസാനശ, ഒന്നസാമതഗ് എന്നഗ് സൂചവിപ്പെവികസാനശ

ഞസാൻ നവണശ.നടുവവിരൽ പറഞ്ഞു. നദ്ധീളെത്തെവിൽ ഞസാനസാണഗ് ഒന്നസാമൻ.

ജന്മനസാനനതസാവഗ്. അണവിവവിരൽ അവകസാശളപ്പെട,വവിവസാഹനമസാതവിരശ 

അണവിയന്നതഗ് ഞസാനസാണഗ് .കുടുമത്തെവിളന്റെ നസ്നേഹത്തെവിന്റെ പതദ്ധീകവശ

ആണഗ് നമസാതവിരശ.

  ളചറുവവിരൽ പറഞ്ഞു,ഏറവശ കൂടുതൽ ഓമനത്തെശ എനവികസാണഗ് 
,വകളതസാഴുനമസാൾ ഞസാനസാണഗ് മുമവിൽ നവിൽ ക്കുന്ന 

നനതസാവഗ്. അവസസാനശ വകയളട ഉടമസൻ പറഞ്ഞു,

 “നവിങ്ങളളെലസാവരുശ എനവികഗ് ഒരുനപസാളല പധസാനവശ പവിയങ്കേരവശ

ആണഗ്. ഒറകഗ് നവിന്നസാൽ നവിങ്ങൾ നവിസഹസായരസാണഗ്.എന്നസാൽ ഒത്തു

ശ്രമവിച്ചസാൽ നവിങ്ങൾകഗ് എന ുശ ളചയസാൻ സസാധവിക്കുശ"

                                                Shalu Febin
          9B

കഥ
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Nature Beauty

I dream of rain

I  dream of gardens

in the desert sand

I  wake in pain

I  dream of love as

time runs

through my hand.

           Muhammed Riswan JR

        9A

Poem
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              മയവിൽ

 മയവിളല മയവിളല പൂമയവിളല
 പദ്ധീലവി വവിടർത്തെവി ആടസാനമസാ?
 കസാർനമഘങ്ങൾ വന്നണയനമസാൾ
 പദ്ധീലവിവവിടർത്തെവി  തുള്ളസാനമസാ?

   മയവിൽ ആടങ്ങൾ കസാണസാനസായവി
    വന്നണയന്നു എലസാരുശ
   മയവിളല മയവിനല പൂമയവിളല
    പദ്ധീലവി വവിടർത്തെവി ആടസാനമസാ?

                              
                        Fathimathu Safana.K     

                     9.B         

കവതത
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            ഓർമ്മയവിൽ

 കലവിതുള്ളവി  വരുന്നു  നപമസാരവി

 മരണത്തെവിൻളറ     ഇരമൽ

 നകട  ഞസാൻ

 ഭൂമവി   രണ്ടെസായവി   പവിളെർന്നുനവസാ

                മകളളെ   കൂടവിപവിടവിച്ചു  ഞസാൻ

                ഓടവി  മറയസാൻ  മറന്നുനപസായവി

                ഞങ്ങൾ  ആ  മണ്ണവിനടവിയവിലസായവി

                ഞങ്ങൾ  നവിങ്ങളെവിൽ  ഓർമ്മയസായവി
                            

                          Ramya T.R

                              10.G

കവതത
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                 പഭസാധമസായവി

നകത്ര പടഗ്  പുടവയശ 
അമവിളെവി തവിലകവശ
മവിന്നസാമവിന്നവി പൂമസാലയമസായവി
ആകസാശശ ആമൽ ആളകനളെസാളടസാത്തു

ളപസാൻപുലരവികസായവി  കസാത്തെവിരുന്നു......
നസാണത്തെസാൽ ചുവന്നുതുടുത്തു
ളചല പൂങ്കേസാറവിനനസാളടസാത്തു
മന്ദേമണഞ്ഞ  പുലരവിയളട

സദ്ധീമന നരഖയവിൽ
സൂരദ്യ തവിലകശ ചസാർത്തെവി
ആകസാശശ അവളളെ സുമശഗലവിയസാകവി

Shalu Febin
          9B

കവതത
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           വസാർമഴവവിനല...

വസാർമഴവവിനല വന്നസാലശ
വസാനവിൻ മടവിയവിലവിരുന്നസാല
കൺ കുളെവിരുന്നു കസാണുനമസാൾ
കരൾ നനസാവന്നു മസായനമസാൾ

 ആരു നവിനകദ്ധീ നവില നൽകവി ?

 എളന്നക്കൂടവി വവിളെവികസാനമസാ?

 നവിങ്ങളളട അരവികവിലവിരുത്തെസാനമസാ?

 തസാഴനത്തെക്കു വരുന്നവില?

 തളന്ന ഇരുന്നസാൽ മുഷവിയവിളല

 ആനരസാ നവിനളകസാരു കഥ പറയസാൻ? 

 ആരുണ്ടെഗ് അവവിളടനവിന്നഗ് ഒരു ഉമ്മ തരസാൻ
 വന്നുകളെവിപ്പെസാൻ ളകസാതവിനതസാന്നുശ 

 വസാർമഴവവിനല മസായനല
 അഴനക നദ്ധീ നപസാകനല

                          
                          Nadiya Sherin

9B

കവതത
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          പളെയളനസാമരശ

അന്നു നദ്ധീ തളന്നസാരു നനസാവവിളന്റെ  
കടലവിലസായഗ് എന്നുശ
നദ്ധീറവി നദ്ധീറവി കഴവിയന്നു ഞങ്ങൾ
അന്നു നദ്ധീ വളന്നസാരു രസാവവിൽ
പകലവിളന്റെ ഓർ മകൾ 
ഉള്ളവിളലസാതുകവി കഴവിയന്നു ഞങ്ങൾ 
അറവിയസാളത മണ്ണവിലലവിഞ്ഞഗ് നപസാനയസാർകഗ്
തുലദ്യമസായഗ് 
പതവികസാരനമസാളട പടുത്തുയർത്തുശ
ഞങ്ങളെദ്ധീ നകരളെശ
ഇനവിയമദ്ധീ നകരളെമണ്ണവിൻ അരുമ-
കവിടസാങ്ങളെസായഗ് മസാറുരകയസാണഗ്
പളെയനമ ഞങ്ങൾ

Jannathul Farveen 
      9B

കവതത
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            സകൗഹൃദശ

സകൗഹൃദ ളചപ്പു  തുറക്കുനമസാൾ
നദ്ധീളയനവിക്കു സമ്മസാനവിച്ച
ളചമനദ്ധീർ പൂവവിൻ ഗസാനളമന്നു  
നസ്നേഹസാർദ്രമസായവി തഴുകുന്നു
നശന്വേരമസാമവി മലരുണങ്ങസാശ

 നവിമവി ഷങ്ങളെവിൽ ഇതൾ
ളകസാഴവിയന്നജദ്ധീവവിതത്തെവിൽ
പവവിത്രമസാശ ഹൃദയബനത്തെസാൽ
നമ്മളെവിൽ തളെവിർത്തെ
വസനരസാമത്തെവിൻ
വസാസന പൂകൾ

അനശന്വേരളമന്നറവിയക..

                                                            

Shahana
       9B

കവതത
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      മഹസാത്മസാഗസാനവി

അടവിമത്തെത്തെവിളനതവിരസായവി ആയധമവിലസാളത

നപസാരസാടവിയ മഹതഗ് വദ്യകവിയസാണഗ് ഗസാനവിജവി.....

നന്മകൾ പൂക്കുശ വഴവിയവിൽ നളമ്മ  നയവിച്ചു...

നമുക്കു നവിതദ്യ സന്വേരസാജദ്യശ പകുത്തു തന്നു....

മഹസാത്മസാഗസാനവി കദ്ധീ ജയഗ്... ഭസാരതഗ് മസാതസാ കദ്ധീ ജയഗ്...

             ശസാനവി നമുക്കു പകർന്നു തന്നു....

            അഹവിശസ എന്ന ആയധശ മുറുളകപ്പെവിടവിച്ചു..

            രസാഷ്ട്രപവിതസാവഗ് ഗസാനവി

 ജയഗ് ജയഗ് ഗസാനവി...  ജയഗ് ജയഗ് 
 ഭസാരതഗ് മസാതസാ കവി ജയഗ് ജയഗ്

                         
                    

Rifa Nasrin
9C

കവതത



40

സബഡ് ജതല പ്രവൃതത പരതചെയജമളയതല് H.S  

വതഭജോഗശം ഓവജറജോള് ജട്രജോഫത കരസമജോക്കേത..
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സബഡ് ജതലജോ സജോമൂഹെജ്യശജോസഡ് ത്ര ജമളയതല്  എടജോശംതവണയശം 
H.S വതഭജോഗശം ഓവജറജോള് കരസമജോക്കേത 
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കണ
ക ളതര്പതക്കേ

 ന്ന
 

ന റുങ്ങ
 ക

ള്
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ക ൂട കജോരഹനജോരു ക ൂഹടജോര ക്കേജോന് എശം.ജത.എമ്മതഹല 
സഹെപജോഠതകളുശം അധജ്യജോപകരുശം
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മലയജോളതതളക്കേശം
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വവിജനയസാത്സവത്തെവിളന്റെ 
ഭസാഗമസായവി ഭവനസന്ദേർശനശ
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 പധസാന അധദ്യസാപവികയളട നനതൃതന്വേത്തെവിൽ നടത്തെവിയ 
ശുചദ്ധീകരണ പവർത്തെനങ്ങളെവിലൂളട
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നല പസാഠശ

ചെതകതത സഹെജോയശം കരതജഞജോല മല 
ദുരതതജോശത്വജോസ ഫണ്ടഡ്

കുടനജോടതഹല കുടതകള്ക്കേഡ് ഒരു ഹകതജോങ്ങഡ്
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കസായവികശ

വടശം വലത ടശ്രീശം

വടശം വലത 
ജ ൂനതയര് ടശ്രീശം

ജയജോഗ
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Night Class for 10th Class Students



50

ലവിറവിൽ വകറഗ്സഗ് 
പവർത്തെനങ്ങളെവിലൂളട
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തമവിഴഗ് നസാടവിൽ ളവച്ചഗ്നടന്ന വടശവലവി മത്സരത്തെവിൽ 
സന്വേർണ്ണ ളമഡൽ നനടവിയ നകരളെസാ ടദ്ധീശ അശഗങ്ങളെസായ 
ആർദ്ര എസഗ്.സൂസനശ സനയശ
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അധജ്യജോപക ദതനജോചെരണങ്ങളതലൂഹട..
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ലവിറവിൽ വകറഗ്സഗ് കദ്യസാമഗ് 
ഉദഗ്ഘസാടനശ
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നകരളെപ്പെവിറവവി ആനഘസാഷത്തെവിൽ നവിന്നുശ..
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THANK YOU....
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