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സമര്പ്പണണ

''അനന്യജജീവനുതകകി സസ്വജജീവകിതത

ധനന്യമമാക്കുമമലലേ വകിലവകകികള''
കുമമാരനമാശമാന

ലപേമമാരകി പ്രളയമമായയ് പപേയകിറങകി പ്രക ൃതകിസതഹമാര
തമാണ്ഡവമമാടകിയലപമാള ജജീവനുത സസ്വതത സകലേതത നഷ്ടപപട

സലഹമാദരങളക്കുത,സസ്വനത ജജീവനലപേമാലത നഷ്ടപപടുപമന്ന 
ലബമാധമുണമായകിടത അലനകത ജജീവനുകപള

രകകികമാന കഠകിനമമായകി പേരകിശ്രമകിക്കുകയത ഇടപയ്ക്കെലപമാലഴമാ
ജജീവന നഷ്ടമമാവുകയത പചെയ പ്രകിയ സലഹമാദരങളകമായകി 

സമർപകിക്കുന..... 
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EDITORIAL

രകമാധകികമാരകി : എ . പേകി . ബമാലേകൃഷ്ണന (മമാലനജർ) 

എഡകിറകിങയ് ഇന ചെജീഫയ് : കൃഷ്ണമാനന്ദന ചെമാമപറമകിൽ (പ്രകിനസകിപമാള)

എകകികക്യൂടജീവയ് എഡകിറർ : രമ പേമാലറമാൽ ( പഹഡകിസ്ട്രസയ് ) 

സമാഫയ് എഡകിറർ : മലനമാജയ്. പേകി. പക  (മലേയമാളത)

എഡകിറർ : ഉലമാസയ്. യ. ജകി (കകറയ് മമാസർ)

: സതഗജീത. സകി. പേകി (കകറയ് മകിസ്ട്രസയ്) 

കകിലയറജീവയ് ടജീതസയ് : ടജീത ലേകിറകിൽ കകറയ്സയ് 

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 3



പൂജജജ്യം ഒനന്ന്  പൂജജജ്യം ഒനന്ന്       

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 4

തതാളുകൾ തുടങ്ങുമമതാൾ 

വകിവരസമാലങ്കേതകികവകിദന്യയപട അനന സമാധന്യതകള 

ലലേമാകപമമമാടുമുള്ള ലകമാടമാനുലകമാടകി ജനങള പ്രലയമാജനപപടുതകി. 
അനുസസ്യുതത പുലരമാഗതകിയകിലലേകയ് കുതകിക്കുന്ന ഈ കമാലേഘടതകിൽ 
ലകരളതകിപലേ പപേമാതവകിദന്യമാലേയങളകിലത അതകിപനറ 

അലേപയമാലേകികള നമ്മുകയ് കമാണുവമാന സമാധകിക്കുത. 
സമാമതകികമമായകി പേകിലന്നമാക അവസ്ഥയകിലള്ളവരത 
ഗമാമജീണലമഖലേയകിലള്ളവരമമായ കുടകികളകയ് 

വകിവരസമാലങ്കേതകികവകിദന്യ ഇന്നയ് അപ്രമാപേന്യമലമാതമായകിരകിക്കുന. ഒടമകിക 
വകിദന്യമാലേയങളകിലത കഹപടകയ് കമാസ്മുറകികള 

സജ്ജമമാകകിപകമാണകിരകിക്കുന. നമ്മുപട വകിദന്യമാലേയമമാകപട ഈ 

കമാരന്യതകിൽ അഭകിനന്ദനമാർഹമമായ ലനടത കകവരകിചകിരകിക്കുന. 

മുഴുവന കമാസയ് മുറകികളത കഹപടകയ് കമാസയ് മുറകികളമായകി 

മമാറകിയകിരകിക്കുന. ഇതരത കമാസുകളപട പേരകിപേമാലേനവുത സ്കൂള ഐ. 

ടകി. ലേമാബയ് സജ്ജജീകരണത, പേരകിപേമാലേനത, മറ്റു ഐ. ടകി അധകിഷകിത 
പ്രവർതനങള എന്നകിവ കമാരന്യകമമമായകി കകകമാരന്യത 
പചെയ്യുന്നതകിനമായകി  ലേകിറകിൽ കകറയ്സയ് എന്ന ലപേരകിൽ കുടകികളപട 

കൂടമായ്മ ഉണമാകകിയകിരകിക്കുന. ഒടനവധകി പ്രവർതനങള 
വകിജയകരമമാകകിയ ഇവരപട ഏറവുത പുതകിയ സതരതഭമമാണയ് 

ഡകിജകിറൽ മമാഗസകിന എന്നതയ്. ഈ പ്രഥമ സതരതഭതകിനയ് 
പേങ്കേമാളകികളമായവരത സഹമായങള നലകിയവരത ആയ എലമാവർക്കുത 
അഭകിനന്ദനങളത ഒപത ഈ സതരതഭത വന വകിജയമമാവപട എന്നയ് 

ആശതസകിക്കുകയത പചെയ്യുന.

എഡഡിറ്റർ 
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വകിദന്യമാഭന്യമാസതകിപലേ ഏറവുത പ്രധമാനപപട ഭമാഗത 

പേരകിവർതനത ആണയ്, അർത്ഥപൂർണ്ണവുത 
ആസസ്വമാദന്യകരവുമമായ അനുഭവത ഉണമാക്കുക എന്നതമാണയ് 

ഞങളപട പേരകിശ്രമത. സകി.ബകി. ഹയർ പസകന്ററകി സ്കൂളകിപലേ 
ഞങളപട പേരകിശ്രമത ഫലേപ്രമാപകി കണ്ടു എന്നതകിപന്റ ഒര 

ഉതലമമാദമാഹരണമമാണയ് ഈ മമാഗസകിന
കൃഷ്ണമാനന്ദന ചെമാമപറമകിൽ 

പ്രകിനസകിപൽ 

ഇന്നപത വകിദന്യമാർത്ഥകി ഒര വന്യകകിയമാണയ്, സസ്വയത 

ആദരവയ്, ഉതരവമാദകിതസ്വത സമാഹമാനുഭൂതകിയപട 

വകികമാരങളള്ള ഒര യഥമാർത്ഥ വന്യകകി. കുടകികളപട 
വന്യകകിതസ്വവുത കകിയമാത്മകതയത നവജീകരണവുത നമാത 

വകിലേമതകിക്കുന. സൃഷ്ടകിപേരമമായകി ജകിജമാസുകളമായ 
വകിദന്യമാർത്ഥകികപള ഞങള പേകിനമാങ്ങുന ഇതകിപന്റപയലമാത 

പ്രതകിഫലേനമമായകി ഈ മമാഗസകിപന കമാണുന 
രമ പേമാലറമാൽ
പഹഡകിസ്ട്രസയ് 
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ചെനന ബ്രലദഴയ് സയ് 
ഹയർ പസകന്ററകി സ്കൂള 
വള്ളകിക്കുന്നയ് 
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ഡഡിജഡിറ്റല് കകാലതത
അധധകാപനന

സസൗഹൃദസതഭമാഷണത

അധന്യമാപേകർ,  വകിദന്യമാർത്ഥകികള,  രകകിതമാകള,  ഈ  ഘടകങളപട

സസ്വരലചർചയകിലേമാണലലമാ  പപേമാതസമൂഹതകിപനറ  ഗുണലമനകള  നകിർണ്ണയകിക്കുന്നതയ്.

പുതകിയ  ഡകിജകിറൽ  ലലേമാകതകിപനറ  ആവശന്യങള  അനുസരകിചയ്  സമാധന്യതകപള

വകികസകിപകിക്കുന്നതകിൽ അധന്യമാപേകലലേമാകത സജ്ജമമാലണമാ?

രലമശന.ടകി.തയകിൽ

ഡകിജകിറൽ  ലലേമാകതകിൽ  ഒനത  മനനഃപേമാഠമമാലകണതകില.

അർത്ഥമറകിയമാപത കമാണമാപേമാഠത പേഠകിചകിരന്ന രജീതകി ശരകിയമായകിരന്നകിപലങ്കേകിൽ ലപേമാലത

പേഠകിച കമാരന്യങള പേകിന്നജീടയ്  ജജീവകിതതകിൽ പ്രലയമാജനപപടമാറുണയ്.  പേഴയ കമാർഷകിക

ജജീവകിതമാനുഭവങള അധന്യമാപേകർക്കുത കുടകികളക്കുത ആത്മ വകിശസ്വമാസത നൽകകിയകിരന.

ഇതകിപനറ അഭമാവത പുത തലേമുറപയ വഴകി പതറകിക്കുന.

സുധജീർ. ടകി

കുടകികളകിൽ കമാണുന്ന അചടകമകിലമായ്മകയ്  കമാരണത മൂലേന്യചെക്യൂതകിയമാണയ്.

ഒര  വന്യകകിപയ  സമഗ  വളർചയകിലലേക്കുയർതമാന  പുതകിയ  വകിദന്യമാഭന്യമാസരജീതകികയ്

കഴകിയന്നകില.  മയക്കു  മരനകളപട  വലേയകിൽ  പപേടലപേമാകുന്ന  പുതകിയ  തലേമുറപയ

മൂലേന്യലബമാധത  നൽകകി  വളർതക  എന്നതയ്  അധന്യമാപേകരപട  ഉതരവമാദകിതസ്വമമാണയ്,

പേലക എനത ലചെമാദന്യത പചെയപപടുന്ന അവസ്ഥയമാണയ് ഏറവുത വലേകിയ പവല്ലുവകിളകി.

രമാജജീവയ്. പേകി.

അധന്യമാപേകരപട സങ്കേൽപതകിലള്ള കുടകികപള ലേഭകിക്കുന്നകില.  ലേഭകിചമാൽ

തപന്ന തകിരകിചറകിയമാന അധന്യമാപേകനയ് സമാധകിക്കുനമകില.  ഈലഗമായപട മൂർധനന്യതകിൽ
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നകിനത അധന്യമാപേകർ ഇറങകി വലരണതണയ്. കുടകികളമമായകി അടുതകിടപേഴുകകി തങളപട

സങ്കേൽപതകിനനുസരകിചയ്  മൂലേന്യലബമാധമുള്ള  തലേമുറപയ  വളർതമാന  അധന്യമാപേകർ

വലമാപത അധസ്വമാനകിലകണതണയ്.

രമന്യ

മൂലേന്യങള  അടകിലചൽപകികമാന  പേമാടകില.  കുടകികള  സസ്വയത

ലനടകിപയടുകണത. കുടകിയപട കമാഴ്ചപമാടകിലൂപടയള്ള അധന്യമാപേകപര കപണതമാന നമുകയ്

സമാധകികണത.  കുടകികള  വർതമമാനകമാലേതയ്  ജജീവകികപട.  മൂലേന്യചെകിന  വളർതന്ന

പുരമാണകഥകളത മറ്റുത സസ്വജീകരകികമാന കഴകിയമാത വകിധത പുതകിയ തലേമുറ അതകിലവഗത
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മമാറകിപകമാണകിരകിക്കുന.  അധന്യമാപേകർതപന്നയമാണയ്  മമാലറണതയ്.  എപനറ  വകിഷയമമായ

ബലയമാളജകി ഏറവുത ആഹമാദകരമമായകി അവതരകിപകികമാന പുതകിയ ഡകിജകിറൽ കമാസയ് റത

വളപര  പ്രലയമാജനകരമമാണയ്.  സസൗഹൃദപൂർണ്ണമമായകി  കുടകികപള  ഉളപകമാള്ളമാനുത

അതഗജീകരകികമാനുത കഴകിയന്ന വകിധതകിൽ എലമാ അർത്ഥതകിലത അധന്യമാപേകർ ഗമാമർ

ആലവണതണയ്.

മുഹമ്മദയ് ഷബജീർ

കുടകികളപട  പ്രതജീകകനുസരകിചയ്  മമാറമാന  അധയ്.ാമാപേകർ

സന്നദ്ധരമാവണത.  കുടകികളമമായകി  അടുതകിടപേഴകകി  അവരപട  യഥമാർത്ഥ  പ്രശ്നങള

മനസകിലേമാകകിയമാലലേ  അതകിനനുസരകിചയ്  പ്രവർതകികമാനമാവ.  അധന്യമാപേനത

ആഹമാദകരമമാണയ്.

മലനമാജയ്. പേകി. പക.

ഗുര  സങ്കേൽപത  നഷ്ടപപട.  മൂലേന്യത  നശകിച.  പേമാശമാതന്യ  ലലേമാകങളകിൽ

മൂലേന്യലബമാധത  വളർതന്നതകിനമായകി  പേരകിശജീലേന  ലകന്ദ്രങള  പ്രവർതകിക്കുന്നകിണയ്.

മമാതൃകമാപേരമമായ പപേരമമാറ ശജീലേങള പേഠകിപകികമാന ഇതയ് സഹമായകരമമാണയ്.

വകിലനമാദയ് കുമമാർ പക. ജകി.

നമ്മുപട തനത സതസമാരതകിൽ നകിനത  നമാത അകന ലപേമായകി.  മകികച

പുസ്തകങള,  നലടമാടകി  കലേമാരൂപേങള,  സമാഹകിതന്യങള,  ഇവ  പേരകിചെയപപടമാന

വമായനമാശജീലേത  വളർതണത.  അധന്യമാപേകരത കുടകികളത  വമായനയപട ഒര സതസമാരത

തകിരകിചപേകിടകികണത

സുനകിത

വജീടകിലത സയ് ക്കൂളകിലത കുടകികളകയ് ലസ്നേഹവുത ആശസ്വമാസവുത ലേഭകികമാത

അവസ്ഥയണയ്. ഉപേലദശങള ലകളകമാന അവർകയ് തമാതയ്പേരന്യമകില. നല പുസ്തകങള

വമായകികമാന അവസരത നൽകണത.

ജനജീഷയ് പേകി. ടകി
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അധന്യമാപേനത  ആഹമാദകരമമായ  അനുഭവമമാണയ്.  പപേമാതപവ  കുടകികളത

അധന്യമാപേകരത  അസതതൃപരമാണയ്.  രകകിതമാകളത  അധന്യമാപേകരത  ലറമാള  ലമമാഡൽ

ആകണത.  കൃതന്യനകിഷ,  അചടകത,  സഹകരണത  സമാമൂഹന്യലബമാധത  മനുഷന്യതസ്വത

ഇവപയലമാത ഇന്നയ് അധന്യമാപേകരകിൽ ഭൂരകിപേകതകിനുത കകലമമാശത വന്നകിരകിക്കുന. ഇതയ്

പേരകിഹരകിച  പകമാലണ  അധന്യമാപേകർക്കുത  രകകിതമാകളക്കുത  മമാതൃകയമാകമാന

സമാധകിക്കൂ.തജീർചയമായത  കുടകികപള  മകികവകിപനറ  ലലേമാകതകിലലേപകതകികമാന

ഒരധന്യമാപേകനയ് സമാധകിക്കുത

പ്രഭകിത പക. പേകി
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കുടകികളകയ്  അധന്യമാപേകലരമാടയ്  ആദരവകില.  വന്യതന്യസ്തരമായ  പുതതലേമുറ

കുടകികപള  നല  സമാമൂഹന്യജജീവകിയമാകകി  മമാറ്റുന്ന  വകിധതകിൽ  പേഠകിപകിക്കുക  എന്നതയ്

അധന്യമാപേകർ ലനരകിടുന്ന പവല്ലുവകിളകി.

പപേമാത  വകിദന്യമാഭന്യമാസ  സതരകണത  എന്ന  സർകമാറകിപനറ  ലേകന്യത

യമാഥമാർത്ഥന്യമമാകുനലണമാ?  പേഴയകമാലേ  കമാസയ്  പേഠനരജീതകിയകിൽ  നകിനത  പുതകിയ

പേഠനരജീതകികള വകിദന്യമാർത്ഥകി ലകന്ദ്രജീകൃതമമാലണമാ?  ഡകിജകിറൽ കമാസയ് മുറകി കുടകികളകയ്

അറകിവുത ആഹമാദവുത പേകർന നൽകുന്നതകിൽ വകിജയകിചകിടലണമാ?  മമാഗസകിനു ലവണകി

കുടകികള നടതകിയ സതഭമാഷണതകിൽ നകിനത.
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വഡിദധകാലയങ്ങളഡില്
സയന്സസ് ക്ലബ്ബകളുതട

പകാധകാനധന
വകിദന്യമാർത്ഥകികളകിൽ  ശമാസജീയ  കമാഴ്ചപമാടുത  അറകിവുത  ഉണമാകുവമാനമായയ്

വകിദന്യമാലേയങളകിൽ  ഇന്നയ്  ശമാസ  കബ്ബുകള  (science  club)  പ്രവർതകിച  വരനണയ്.

സയനസയ്  കബ്ബുകളകയ്  പുറപമ  ഗണകിതശമാസ  കബയ്,  ലസമാഷന്യൽ  സയനസയ്  കബയ്,

പേരകിസ്ഥകിതകി കബയ് എന്നകിവയത സമമാനരമമായകി പ്രവർതകിക്കുന. ശമാസ അഭകിരചെകിയത

തമാതയ്പേരന്യവുത  ഉണമാക്കുവമാന  സ്കൂള  സയനസയ്  കബ്ബുകളകയ്  വളപര  പ്രധമാനന്യമുണയ്.

കുപറയധകികത  പ്രവർതനങള  സയനസയ്  കബകിലൂപട  വകിദന്യമാലേയങളകിൽ

നടപമാകമാറുണയ്.  പേരകിസ്ഥകിതകി  കബയ്,  ലഫമാറസടജീ  കബയ്  എന്നകിവയത  സയനസയ്

കബബ്ബുമമായകി ലചെർന്നയ് പ്രവർതകിക്കുന്നവയമാണ

ഈ  അവസരങളകിൽ  സയനസയ്  കബ്ബുകളപട  പ്രധമാനന്യപത  കുറകിചയ്

ഒന്നയ് മനസകിലേമാകമാത

വകിദന്യമാർത്ഥകികളകിൽ വകിശമാലേമമായ ശമാസജീയ ചെകിനമാഗതകികളത ധമാരണകളത

രൂപേപപടുതന്നതകിനുത  അതകിലൂപട  കമാസയ്റത  പേഠനപത

യമാഥമാർത്ഥന്യവൽകരകിക്കുന്നതകിനുത സമാധകിക്കുന.

തങളകയ്  ലേഭകിച  ശമാസജീയ  അറകിവുകള  പ്രലയമാഗകികമാനുള്ള

അവസരത  കണതകയത  അതകിലൂപട  വകിദന്യമാലേയവുത  സമൂഹവുത  തമ്മകിൽ  ലചെർന്നയ്

പ്രവർതകികമാനുള്ള  അവസരങപളമാരക്കുവമാനുത  സമാധകിക്കുന.  സമൂഹതകിപനറ

ആവശന്യങളകനുസരകിചയ്  ഉണർന്നയ്  പ്രവർതകികമാനുള്ള  ഒര  സജജീവ  ഗ്രൂപകിപന

ഒരകമാന സമാധകിക്കുന.
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വകിദന്യമാർത്ഥകികളകിൽ  സസ്വയത  പേരന്യമാപമമായ  ശജീലേങള

വളർതകിപയടുകമാനുത  അതകിലൂപട  അവരപട  ചെകിനമാഗതകികപള  ശരകിയമായ  ദകിശയകിൽ

എതകികമാനുത  സമാധകിക്കുന.  പേരകിസ്ഥകിതകി  സസൗഹമാർദമമായ  കവറുകള,  ലപേനകള

എന്നകിവയപട ഉപേലയമാഗത ഉദമാഹരണങളമാണയ്.

വകിദന്യമാർത്ഥകികളകിൽ  ആലരമാഗന്യകരമമായ  മലനമാഭമാവങള  രൂപേപപടുതകി

മറ്റു വകിദന്യമാർത്ഥകികളക്കുകൂടകി  പ്രലയമാജനത പചെയ്യുന്ന പ്രവർതനങള നടപകിലേമാകമാനു

സമാധകിക്കുന.

ഉയർന്ന നകിലേവമാരമുള്ള വകിദന്യമാർത്ഥകികപള കപണതന്നതകിനുത അവരപട

ലസവനത  മറ്റു  വകിദന്യമാർത്ഥകികളക്കുത  വകിദന്യമാലേയതകിനുത  പപേമാതസമൂഹതകിനുത

ലേഭന്യമമാകമാന സമാധകിക്കുന.

വകിദന്യമാർത്ഥകികളകിൽ  സമയതകിപനറ  മൂലേന്യവുത  അവർകയ്  ലേഭകിചകിരന്ന

സമയത  കൃതന്യമമായത  ശരകിയമായത  വകിനകിലയമാഗകിലകണതകിപനറ  പ്രമാധമാനന്യത

മനസകിലേമാകകി  പ്രവർതകികമാന  സമാധകിക്കുന.  സമയബനകിതമമായകി  ഏപറടുക്കുന്ന

പ്രർതനങളകിലൂപടയള്ള  ഈ  അനുഭവത  ഭമാവകിയകിൽ  അവർകയ്  വളപര  ഗുണത

പചെയ്യുപമന്നതകിനയ് സതശയമകില.
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ചെർചകളകിലൂപടയത  പസമകിനമാറുകളകിലൂപടയത  പേലേ കണ്ടുപേകിടതങലളയത

അവയ്ക്കെയ്  പേകിന്നകിൽ  പ്രവർതകിച  മഹമാനമാപരകുറകിചള്ള  അറകിവുകള  ലേഭന്യമമാക്കുന.

സമയബനകിതമമായകി  ഏപറടുക്കുന്ന  പ്രവർതനങളകിൽ  ഏർപപലടണതകിപനറ

പ്രധമാനന്യത  അവരകിലണമാകമാന  സമാധകിക്കുന.  ഇന്നപത  സസ്വമാർത്ഥ  രജീതകിയകിലള്ള

വകിദന്യമാഭന്യമാസ  ചെകിനമാഗതകികളകിൽ  നകിനള്ള  ഒര  വന്യതകിചെലേനമമായയ്  അവരകിൽ  ഇതയ്

മമാറകിലയകമാത. ഇതകിനയ് ദകിനമാചെരങള പ്രലയമാജനപപടുതമാവുന്നതമാണയ്.

തപനറ  ചുറ്റുപേമാടുകലളയത  പേരകിസ്ഥകിതകിലയയത  കുറകിചണമാകുന്ന  അറകിവയ്

ശരകിയമായ  രജീതകിയകിൽ  കമാരന്യങപള  മനസകിലേമാകമാനുത  പ്രതകികരകികമാനുമുള്ള  ലബമാധത

സൃഷ്ടകിക്കുന.  ശമാസജീയ  രജീതകിയകിൽ  പ്രശ്നങപള  പേരകിഹരകികമാനുള്ള  ചെകിനമാരജീതകി

ഉടപലേടുക്കുന.

അശമാസജീയ  രജീതകിയകിലള്ള  കമാരന്യങപള  തകിരകിചറകിയമാനുത

ഓലരമാന്നകിപനറയത പുറകകിലള്ള ശമാസജീയ കമാരണങള മനസകിലേമാകമാനുത ശ്രമകിക്കുന.

പേഠകിച അറകിവുകള വകിലനമാദതകിനുത വകിജമാനതകിനുത പ്രലയമാജനപപടുതകി പേഠനത

എളപവുത  തമാതയ്പേരന്യമുള്ളതമമായകി  മമാറമാന  സമാധകിക്കുന.  ശമാസജീയ  കമാഴ്ചപമാടുള്ള  ഒര

സമൂഹപത വമാർപതടുകമാന സമാധകിക്കുന.

ഗ്രൂപയ്  പ്രവർതനങളകിപലേ  സജജീവ  പേങ്കേമാളകിതത  കമാരന്യങപള

വന്യകമമായത  സൃഷ്ടമമായത  അവതരകിപകികമാനുള്ള  കഴകിവയ്   വളർതകിപയടുക്കുന.

ഭമാവകിയകിൽ  മത്സര  പേരജീകകളക്കുത  അഭകിമുഖതകിനുള്ള  ഒര  തയമാപറടുലപമാടുകൂടകി

ഇതകിലൂപട  സമാധകിക്കുന.  മമാതമല  ഓലരമാ  പ്രശ്നങലളമാടുത  തലനറതമായ  കമാഴ്ചപമാടയ്

വന്യകമമായകി പേറയമാനുള്ള കജീയമാലശഷകി കൂടകി ലേഭന്യമമാവുന.

വകിദന്യമാർത്ഥകികളകയ്  ഏറവുത  പുതകിയ  കണ്ടുപേകിടുതലതയത

സയനസകിലണമായ ഏറവുത പുതകിയ വകികമാസലതയത പ്രതകിപേമാദകികമാനുള്ള അവസരത

ലേഭകിക്കുന.

മലനമാജയ് പക. ടകി.
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സസകാഷധല് മമീഡഡിയ സമയന
തകകാലഡിയകാകുസമകാള

ലലേമാകത  ഒര  വകിരൽ  തമകിലലേകയ്  ഒതങകിപകമാണകിരകിക്കുകയമാണയ്.

ലസമാഷന്യൽ മജീഡകിയ എന്ന ആശയ വകിനകിമയ മമാധന്യമത ലലേമാകർകകിടയകിൽ വന്യമാപേകിച

കഴകിഞ.  ഓലരമാദകിനത  കഴകിയലനമാറുത  ലലേമാകത  മമാറകിപകമാണകിരകിക്കുന.  സമാലങ്കേതകിക

വകിദന്യയപട ഉപേകരണങളമമായകി ഗലവഷകർ വളർന്നയ്  പകമാണകിരകിക്കുന.  സമാലങ്കേതകിക

വകിദന്യയകിൽ  ഏവപരയത  ഏപറ  ആകർഷകിചലേയമാണയ്  ലഫസയ്ബുകയ്,  വമാടയ്സയ്  ആപയ്,

ടസ്വകിറർ,  സമാർടയ്  ലഫമാണ,  കമക്യൂടർ മുതലേമായവ.  ഇവ കുടകികപളയത കസൗമമാരകമാപരയത

വലയമാധകികപരയത ഒര ലപേമാപലേ ആകർഷകിചവയമാണയ്.
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ലലേമാകത  സമാലങ്കേതകിക  വകിദന്യയകിലൂപട  വകിജയത  കപണതകിപയന്നയ്

ആഹമാദകിക്കുലമമാള നമ്മുപട ആത്മജീയതയ്ക്കെയ് അതയ് ലകമാടതവരതകി. സമൂഹപതക്കുറകിചയ്

പേഠകിലകണ  കുടകികള  ടമാബ്ലറ്റുകളകിലത  സമാർടയ്  ലഫമാണുകളകിലമമാണയ്  സമയത

പചെലേവഴകിക്കുന്നതയ്ട

ഇനറർപനറയ്  നമുകയ്  ഉപേകമാരവുത  ഉപേദ്രവുത  നൽകുനണയ്.  കമാരണത

ലപ്രമാജക്ടുകള ഫയലേമാകമാനുത മറ്റു വകിഷയങള   മറ്റുള്ളവരകിലലേകയ് പമയകിൽ പചെയമാനുത

ഇനറർപനറയ്  ഉപേകരകിക്കുലമമാള,  കുടകികള  അതയ്  പനഗറജീവയ്  തലേമമാണയ്

ഉപേലയമാഗകിക്കുന്നതയ് പഗയകിമകിൽ സമയത കളയമാനുത മറ്റു അശജീലേ കസറ്റുകള തറകമാനുത

തപനറ  കമാമുകകിലയമാടയ്  ചെമാറകിതഗയ്  നടതമാനുമമാണയ്  കുടകികളകയ്  തമാതയ്പേരന്യത.

ആത്മജീയമമായകി  ഒരപേമാടയ്  നനകള  പചെലയണ  സമയമമാണകിതയ്.  ഒരകികലത

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 18



പൂജജജ്യം ഒനന്ന്  പൂജജജ്യം ഒനന്ന്       

പമമാകബലേകിൽ  ഒതങകികൂടരതയ്.  നമാത  ഒര  കമാരന്യത  മറന്നയ്  ലപേമാകരതയ്.  നമ്മുപട

ലകരളഫജീകനമാരപട  പ്രധമാനലഹമാബകിയമാണയ്  ഫുടയ്ലബമാളത  കകികറ്റുത  അതത

ലലേമാകകപയ്  ഫുടയ്ലബമാലളമാ,  ചെമാമന്യനസയ്  ലേജീഗയ്  കകികലറമാ  ആപണങ്കേകിൽ  ലകരളത

പേയനമമാർകയ്  ഉത്സവമമാണയ്.  നമ്മുപട  കുടകികളകയ്  ആധുനകിക  ഉപേകരണങള

നൽകുലമമാള  നമാത  ശ്രദ്ധകികണത.  അതയ്  അവപര  തകിനയകിലലേകമാണയ്

പകമാണ്ടുലപേമാകുന്നതയ്. 

വരത  കമാലേങളകിൽ  അധകികലപേരത  കഴുതകിപനറ  അസുഖത

മൂലേമമായകിരകിക്കുത  ലഡമാക്ടറുപട  മുമകിൽ  കക്യൂ  നകിൽക്കുക.  കമാരണത  പമമാകബലേകിലലേകയ്

ലനമാകകിയകിരന്നയ് തലേ വളഞകിടമായകിരകിക്കുത അധകികലപേരത.  ഇങപനയള്ള ഒര കമാഴ്ച

ഒരകികൽ  കമാണമാന  ഇടയമായകി.  ഒര  പ്രധമാനപപട  പറയകിൽലവലസഷനകിൽ

ലപേമായലപമാള  അത്ഭുതപപടലപേമായകി.  ലസഷനകിൽ  ഇരകിക്കുന്ന  എലമാവരലടയത  തലേ

അടകിയകിലലേകമായകിരന.  പേകിപന്നയമാണയ്  കമാരന്യത  മനസകിലേമായതയ്  എലമാവരത

പമമാകബലേകിൽ നജീകകിപകമാണകിരകിക്കുകയമാണയ് എന്നയ്. ഇതമാണയ് മനുഷന്യരപട അവസ്ഥ.
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ഈ മമാധന്യമത വന്നലതമാപട അയൽവമാസകികള തമ്മകിലള്ള സസൗഹൃദതകിനയ് വകിരമാമമകിട.

കുടുതബബനത നകിശലേമമായകി. എലമാവരത ആധുനകിക ഉപേകരണതകിനയ് അടകിമയമായകി.

ഒരകികൽ  ഒര  കുടകി  വജീടപേടകികലേകിരന  ലഫമാണകിൽ

കളകിചപകമാണകിരകിക്കുലമമാഴമാണയ് അവപന്റ മുന്നകിലൂപട ഒര മയതയ് പകമാണ്ടുലപേമാകുന്നതയ്.

അവന  വജീണ്ടുത  ലഫമാണകിൽ  മുഴുകകി.  പേകിലറ  ദകിവസത  അവനകിലലേകയ്  വന്ന  പമലസജയ്

ലനമാകകിയലപമാഴമാണയ്  തപന്റ  അയൽവമാസകിയമാണയ്  മരണപപേടപതന്നയ്  അറകിയന്നതയ്.

ഇതമാണയ്  നമ്മുപട  മകള  ആധുനകിക  ഉപേകരണങള  ഉപേലയമാഗകിലകണവർപക

നൽകമാവ. ഇപതലമാത മമാറകിവചയ് സമൂഹതകിലലേകയ് ഇറങ്ങുക, ഒരങ്ങുക, നമ്മുപട സമയത

നഷ്ടപപടുതമാപത  ഹൃദയശുദ്ധജീകരണതകിനയ്  ലവണകി  പേരകിശ്രമകിക്കുക  ഇതകിലൂപട

മമാതലമ വകിജയത കകവരകികമാനമാകൂ.

അമൃത വകിജകിതയ്.ടകി 

മൄX – F 
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ജമീവഡിതന
ജജീവകിതവജീഥകിയകിൽ മമാഞലപേമായ കമാൽപേമാടുകള

ഒരപേമാപടമാരപേമാടയ് നഷ്ട സസ്വപ്നങള

ആലരയത കമാതയ് നകിൽകമാപത

പുതകിയ നൂറമാണകിലലേലകമാടുന്ന ഘടകികമാരസൂചെകികള

ആർതടഹമാസലതമാപട, കരയകിൽ

ആഞടകിക്കുന്ന തകിരമമാലേകള

പേകകിക്കുടങളപട കളകൂജനങള

മകിന്നകിതകിളങ്ങുന്ന നകതങള

മുളങ്കേമാടകിപനയ്റ ലനർത ശബ്ദങള

കമാടകിപന ധനന്യമമാക്കുന്ന കമാടമാറുകള

ഉദയമാസ്തമയ പ്രകകിയ തടരന്ന

സൂരന്യചെന്ദ്രമാദകികള

ഓർമ്മകിക്കുവമാന, ലസ്നേഹതകിൽ ചെമാലേകിച കുലറ

നകിമകിഷങള നൽകകി.....

സസ്വപ്നങളത യമാഥമാർത്ഥന്യങളത ലകമാറകിയകിട

കുറചയ് കടലേമാസയ് കഷ്ണങള മമാതത

ബമാകകിയമാവുന.

പുതമയപട പേതകിവുകമാർ നടന നജീങ്ങുന

പേഴമയപട ഗനവുത ലപേറകി...

കഴകിഞ കമാലേത, പകമാഴകിഞ ഓർമ്മകള

മടങമാന കഴകിഞകിരപന്നങ്കേകിൽ...
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മകാപസ്...മകാപസ്...മകാപസ്
നകിപനറ പനഞ്ചുകജീറകി ഞമാന-

അഹങ്കേമാരതകിന പകമാടമാരത പകടകി

നകിപനറ മമാറകിൽ കുഴകിച ഞമാന

നജീപയമാളകിപകിച ദമാഹതകിന ഉറവ വറകിച

ആണ്ടുകളമായകി നജീയണർതകിയ കകിനമാകളത

ഹരകിതമാഭപയ ഞമാന പവടകിനുറുക്കു...

നകിപനറ ദമാഹത തജീർകമാനനുവദകിചകില ഞമാന,

നകിന്നകിന നകിറച ഞമാന ദമാർഷ്ടന്യതകിന പമാസകികയ്
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കണകുളപകിച നകിനപട ലചെലേയമാത

വയലലേലേകപള ഞമാന മണ്ണകിൽ കുളകിപകിച

നജീ പപേറ ലചെലലേറുത നകിനപട മകപള...

ലതടകിപേകിടകിച ഞമാന കമാതകിരകികയമായകി

പവടകിപകിടകിചടകകി മുലന്നമാടമായയ് ഞമാലനറുലമമാള

ഓർതകിലലതമാലരമാനത നഷ്ടപമന്നയ്...

കമാതകമാതകിരന നജീ ലകമാപേത തജീർക്കുപമന്നയ്

മമാപപനറ മമാലത, ഭൂമകി മമാലത...

മമാപയ്... മമാപയ്...മമാപയ്....

ആർഷ. പേകി Xമൄ-A
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ഓര്മ്മയഡിതലനന 

നമീ മകാതന....
സുന്ദരമമാത നകിനപട ഓർമ്മകളകിൽ

ഏകമാകകിയമായയ് ഞമാന നകിൽകപവ

മനസകിൽ ലസ്നേഹതകിന വർണ്ണക്കൂട-

കപളറകിഞ നജീ ലപേമാകലയമാ

പേള്ളകിക്കൂടതകിന പേടകിവമാതകിലേകിലൂപട

കരങള ലകമാർത നമാത ലപേമായതത

കമാപലേമാന്നകിടറുലമമാള എനകിക്കു

തമാങമായകി നജീ നകിന്നതത

ഇന  ഞമാനമായ ചെകിലകിലൂപട ഞമാന കമാണുന

ഞമാനമായകി എന്നകിലേമായയ് എപനറ കൂപടയമായയ്

നടന്ന നകിപന്നയലപമാപഴനകിക്കു നഷ്ടമമായയ്

നമാപമന്ന ലപേര ലകട നമാവകിൽ

ഞമാപനന്ന മനത മമാതമമായകി....

ശകില. സകി  X- J

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 24



പൂജജജ്യം ഒനന്ന്  പൂജജജ്യം ഒനന്ന്       

സചകാദധന സതടുന്ന ഉതരന

ഉതരപമമാരങമാപനമാര

ലചെമാദന്യത ലവണത

ലചെമാദന്യമുതകിർകമാപനമാര

കർതമാവുത

രണ്ടുപമമാരങകിയമാൽ

ലകളവകികമായയ് ജനത ലവണത

ലചെമാദന്യവുമുതരവുത

അകവുത പുറവുമമാകമാന

പേമാകതപയപന്നമാര

ലദവതയത ലവണത

അനലേ കൃഷ്ണന , മൄX - A
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സമ്മകാനതപകാതഡി
അവപനതലമമാലഴക്കുത എലമാത കഴകിഞകിരകിക്കുന....

അവസമാനപതപേകിടചകിൽ അവപനറ മടകിതട ലതടകിയലപേമാപലേ കകതലേത

നജീടകിപകിടകിചകിരന.

ആ മരവകിച കകതലേതകിൽ തലലേമാടകി തനകികമായകി കമാതനകിന്ന അവളപട

പനറുകയകിൽ ഒര ചുതബനത നൽകമാന അവശപനങ്കേകിലത അവന ആഗഹകിച.

അവസമാനലതതയ്

ഏറവുത അവസമാനലതതയ്...

അവള ആഗഹകിച ലപേമാപലേ ലചെതനയകിലമാത അവപള കതകിചകളയരതയ്.
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കുടകികള കജീറകിമുറകിച പേഠകികപട എന അവള പപേമാടകിചകിരകിചതയ് അവപനയ്റ കമാതകിൽ

വന്നലേച.

എപനങ്കേകിലത പചെയണത അവന അവളപട കകപതകികടുത കുഴഞകിരന.

സൂരന്യകമാനകിപമാടങളക്കു നടുവകിൽപവച അവളപട നുണക്കുഴകിയകിൽ ചുതബകിചതയ്

അവനയ് ഓർമ വന. അലത ചൂലടമാപട അവസമാനചുതബനവുത തരണപമന്നയ് അവള കളകി

പേറഞകിരന

വകിറക്കുന്ന വറകിയ അധരങലളമാപട അവന അവളപട മുഖത തകിരഞ.

കൂടകി നകിന്നവർ അലേമുറയകിട കരയനണമായകിരന.

അവളപട മുഖത ഉടലേകിൽ കമാണമാപത അവന പേരകിഭമാനരമായകി.

അവളകിലമാത അവളപട ശകിഷ്ടഭമാഗങള ഉറവർ പകമാണ്ടുലപേമാകുന്നതയ്.

അവന ആരമലമാതവനമായകി ലനമാകകിനകിന. ഹൃദയങപളഴുതകിയ ഉടമടകി പേരസന്യത 

പചെയ്യുന്നപതനകിനയ് എന്ന അവളപട കുസൃതകി അവപന ആഴതകിൽ നുള്ളകിയ ലപേമാപലേ 

അവന പേകിടഞ അവപളപന്റതമാണയ് എന്ന അവപന്റ അലേർച ആകമാശതകിപന്റ 

പേമാളകികളകിൽ തടകി പ്രതകിധസ്വനകിച അവള അവനമായകി കരതകിയ സമ്മമാനപപമാതകി 

ഉടലേകിൽ നകിന ലവർപപേട തലേകരകികകിൽ 

പചെളകിയകിൽ കകിടന്നതയ് ആരത കണകില.
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ഒരു ജനനകൂടഡി

സുഗനമകിലമാത പേനകിനജീർപമമാടയ്

എപനറ ലപേരകിൽ സ്പന്ദനമറകിഞ നമാള

തളകിർത സസ്വപ്നങളത പ്രതജീകകളത

പവള്ളതള്ളകി നകിനകയ് ജജീവലനകകി

കമാറ്റുനകിപന്ന തലലേമാടകി

സൂരന്യന കവചെലമകകി

എനകിപകമാപത ഭൂമകിയത നകിനകമായയ് കമാതനകിന

ജജീവന കമാർന തകിന്നമാന ഒര പുഴുവമായയ്,

വകിധകിപയതകിയലപമാള....

എപനറയടൽ ലനമാകമാപത നകിപന്നയതയ് കവർന

ലലേമാകത കമാണമാപത

എനകികയ് പൂർണത നൽകമാപത

കണ്ണു നകിറപയ കമാണമാന എപന്ന അനുവദകികമാപത

നജീ യമാതയമായകി

നകിപനറ ലലേമാകലതകയ്...

ലരഷ. എ , Xമൄമൄ - B
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മരണന തകകാണസ് വരഡിക്കണന

ഒര യമാത ലപേമാകണത

രമാമപനറ യമാത ലപേമാപലേയല

മുനപേകിലത പേകിനപേകിലത

ബന്ദങളകിലമാപത തകികചത

ലവഷങളകിലമാപത തകികചത

ലവഷങപളലമാത ഊരകിപയറകിഞകിട

ഒരജമാത യമാത

കടതകിണ്ണകളപട

സസ്വമാതനന്യതകിൽ കകിടന്നയ്

ബമാകകിപവച ഉറകത

തകിരകിപക പേകിടകികണത

വഴകിലചമാറയ് വമാങകി സമൃദ്ധകിയപട പേമാപേത

ഉണ്ടു തജീർകണത

ആളക്കുടതകിൽ തനകിചകിരന്നയ്.

പനയ സസ്വപ്നങപള സസ്വമാതനന്യമമാകണത, പേകിപന്ന

കമാപേടന്യങപള തറന കമാടമാന

വഴകിയരകികകിപലേപനറ മരണത

വരച പവകണത
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ആത്മതനകാമരന

തന്നമാധകിപേതന്യമമാ ചെന്ദ്രപനലയൽപകിചയ്

ആദകിതന്യനകിനത മടങയമാലയമാ

പനറകിയകിൽ കുങ്കുമത ചെമാർതകിയ സനന്യതന,

പനമാമരത ആരണറകിഞജീടുവമാന

പചെന്നകിറത തന്നകിൽ പേകർനപകമാപണമാഴകിയത

 സനന്യതന പനമാമരത പേങ്കേകിടുലമമാള,

അറകിയകിന സലനന്യ...

ഞമാനുത നകിന ഉളതടതകിൽ

പേതകിയന്ന നകിന പനമാമരങള...

അറകിയലമമാ, ഞമാനുത നകിലന്നമാപപമാപലേമാര ദനഃഖപുതകി

ഒര ലപേന തൂമമാലേകി കടലേമാസുതണകിൽ

കുറകിക്കുവമാനമാവകില നകിന കദനഭമാരത...

എങ്കേകിലത ഞമാപനമാര പേമാഴയ്ശ്രമത പചെയ്യുന

നകിന പനമാമരപത പേകർതവമാനമായയ്...

കഴകിയകിലപയങ്കേകിലത എനകിനമാലവമാ...
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വഡിദധ
മനസകിപനറ പൂലനമാപകിൽ മധുരമമാണയ് വകിദന്യ

അമ്മതന വമാകകിന തലലേമാടലേമായകി എന-

മനസകിൽ നകിറയത വരകിയമായകി

മകിന്നമാമകിന്നകി പവടത ലപേമാൽ പവളകിചമമായകി-

മനസകിൽ എലങമാ ഒഴുകുന നജീ

നകിന്നകിലലേകതമാനമായകി ദൂരങള തമാണകി-

ഞമാന ഒടുവകിൽ നകിന്നകിലലേകമായലേകിഞ ഞമാന

നകിപന്ന കണറകിഞ ഞമാന ലലേമാകതകിൽ-

വലേകിയവനമാകുലമമാള നകിന്നകിൽ ഞമാനഭകിമമാനകിതനമാകുന

സരണ തന ദൂരസമാഗരത ലതടുത

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 31

അഭകിഷ. പേകി , XI-D



പൂജജജ്യം ഒനന്ന്  പൂജജജ്യം ഒനന്ന്       

മനുഷധന്
തനകിചകിരകിക്കുലമമാള അതമാ അവകിപട അങയ് ദൂപര ഒര ലതങൽ ലകളക്കുനലണമാ....

ജജീവലനമാപട കുഴകിച മൂടകിയ ഒര ലചെമാരകുഞകിപനറ ലതങൽ

വകിശപയ് തളർതകി തളർതകി പകമാനകളഞ ഒര പതരവകിപനറ ലതങൽ...

കപേട വമാക്കുകളപട പുറതയ് പ്രണയത പനഞകിലലേറകി മരകിചയ് ഒര പപേണകുടകിയപട 

ലതങൽ....

ഇല നകിങള ലകളക്കുന്നകില...

മറ്റുള്ളവരപട ദനഃഖങള കമാണമാപത ലപേമായതത...

കരയന്ന മനസ്സു ലനമാകകി നജീ ചെകിരകിചതത...

ആർഷ.പേകി  , Xമൄ-D
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കവഡിത 
അനകിമയങ്ങുത ലനരതയ്

ചെനപമഴുന്നത മമാനതയ്

പേമാറുത കുരവജീ നജീ എവകിപട

പേമാറകി പേമാറകി ലപേമാകുന

കൂടകിൽ മകള രണയ്

കൂടകിനു മപറമാര കകിളകിയണയ്

അലങമാടലലമാ പേമാറുന

അവകിപട ഉറങമാന ലപേമാകുന

C.B.H.S.S. VALLIKUNNU 33

അനുശ്രജീ. പക. വകി., XI-D



പൂജജജ്യം ഒനന്ന്  പൂജജജ്യം ഒനന്ന്       

കരഡിന ഭൂതന 
(ലപ്രതമാനുഭവങള)

കരകിയമാതന  കമാവകിപനറ  കഥകള  ലകടയ്  വളരമാത  ഒര  കുടകിയത  എപനറ

നമാടകിലണമായകിരന്നകില.  ഇലേഞകിയത  പേമാലേയത  കരകിമനയത  വള്ളകിപേടർപ്പുകളമമായള്ള

വകിശമാലേമമായ  പേറമകിലേമാണയ്  കമാവുത  അതമലേവുത  മരകിചവരപട  ലപ്രതമാത്മകളത

കുടകിചമാതനുമമാണയ്  കമാവകിനുള്ളകിപലേ  മൂർതകികള.പതമാടടുത  അമലേതകിൽ

ഭദ്രകമാളകിയത  ,  വഴകിപേമാടു മറന്നമാൽ ദർമരണത,  അശുദ്ധമമായകി പ്രലവശകിചമാൽ അപേകടത

അങകിപന  ഒരപേമാടയ്  വകിശസ്വമാസങള!  രമാതകിയമായമാൽ  ലപ്രതമാത്മമാകള  കസസ്വരന്യ

വകിഹമാരത  നടതന്ന  സമയതയ്  അലങമാലടകയ്  എതകിലനമാകമാനലപേമാലത  പേമാടകില.

നമാരമാണകിയമ്മ  ഭമാനകിയമായതയ്ശുദ്ധകിയകിലമാപത  അമലേതകിൽ

ലപേമായതപകമാണമാണലത.......കൃഷ്ണകുറുപയ്  കമാവകിപന  കുറകിചയ്  എപനമാ  കളകിയമാകകി

പേറഞ.  പേകിലറന്നയ്  ആ  ലനരമമാവുലമലഴക്കുത  കുഴഞയ്  വജീണയ്  മരകിച.  അങകിപന

എപനലമാത കഥകള!!

ലറമാഡയ് പതമാടയ് വകിശമാലേമമായ പേറമകിലേമാണയ് കമാവുത അമലേവുത, പതമാടടുതയ്

ഒര  വജീടയ്  ലപേമാലത  ഇല.ലറമാഡകിൽ  നകിനത  അകപലേയമായകിടമാണയ്  കമാവുത  അമലേവുത.

എന്നമാൽ കരകിമന ഇലേഞകിമരങള ലറമാഡകിലനമാടയ്  ലചെർന്ന പേറമകിൽ തപന്നയണയ്.
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സ്കൂളകിലലേകയ് ലപേമാകുന്ന കുടകികള ഒറകമാപണങ്കേകിൽ ആപരങ്കേകിലത വരന്ന വപര കമാത

നകിൽക്കുത.  അപലങ്കേകിൽ  തലേ  തകിരകിചകിടയ്  ഒര  ഓടത  പവക്കുത.  കമാവകിൽ  രണയ്

കുരങനമമാരണയ്.  പേലക അവപയ കണ്ടു കകിടമാന  വളപര  പ്രയമാസമമാണയ്.  ഒരകികൽ

സ്ക്കൂളകിലലേകയ് നടനലപേമാകുലമമാള അവ രണ്ടുത കൂടകി ഇലേഞകി മരതകിലേകിരകിക്കുന.........!

ഞമാന അപതപനറ കൂടകമാരനു കമാണകിച പകമാടുത.

എടമാ.................!കമാവകിപന  ലനമാകകി  കക  ചൂണമാന  പേമാടകില.....!  അവന

പേറഞ.

ഞമാനതകിനയ്  കുരങപനലല  ചൂണകിയതയ്...എന്നമാലത  കവകിപനറ  ലനപര

ചൂണകിയമാൽ ഒനകകിൽ വകിരൽ കടകിചയ് ലവദനകിപകികണത... അപലങ്കേകിൽ ചെമാണകപവള്ളത

കമാലേകിൽ ഒഴകികണത.....

കൂടകമാരന  ഭയലതമാപട  പേറഞ.  ഹത  ...!  എനകികതമാണലലമാ  പേണകി

ഞമാന  പേരകിഹസകിച.  എന്നമാ  ലനമാകകിലകമാ....!!  പേകിപന്ന  സയ്  ക്കൂളകിപലേതന്നത  വപര

വമാദപ്രതകിവമാദങളമായകിരന.  ഉചകയ്  വകിവരത  അറകി ഞ  മറ്റു  കൂടകമാർ  എപന്ന

രകകികമാനമായകി  അവർ  തപന്ന ചെമാണകപവള്ളത കലേകകി  പകമാണ്ടു തരമാപമന വപര

പേറഞലനമാകകി.  പേലക ഞമാന സമ്മതകിചകില.  കവകുലന്നരത  വജീടകിപലേതകിയലപമാള

അച്ഛന ഒര കതയ് കൂടകമാരനു പകമാടുക്കുവമാന അമ്മപയ ഏൽപകിചകിടണമായകിരന. അതയ്

ഞങളപട  സയ്  ക്കൂളകിൽ  നകിന്നയ്  പേകിപന്ന  ലപേമാവമാനുണമായകിരന.  കുറച  കഴകിഞയ്

ലപേമാവമാത എന്നയ് പേറ ഞയ് കളകിക്കുവമാന ലപേമായകി. കളകിയകിൽ മുഴുകകിയലപമാള കതകിപനറ

കമാരന്യത  തപന്ന  മറനയ്ായ്  ലപേമായകി.  ഓർമ്മ  വന്നലപമാലഴക്കുത  സമയത  ഏപറ

കവകകിയകിടണമായകിരന. അച്ഛലനമാടയ് ചെജീത ലകളക്കുപമന്നയ് ഭയന്നയ് ഉടന കതമമായകി

പേറപേറന.  ലറമാഡകിപലേതകിയലപമാള  ഭമാഗന്യ......!  സയ്  ക്കൂളകിനടുതയ്  കചവടത  പചെയ്യുന്ന

മമ്മദയ്ക കസകകിളമമായകി  ലപേമാവുനണമായകിരന.  ഉടന അയമാളപട കസകകിളകിപനറ

പുറകകിൽ കയറകി കൂടകി.  ലപേമാകുന്ന വഴകിയകിൽ എപനലമാലമമാ കഥകള പേറഞയ് പകമാണയ്

കരകിയമാതന കമാവയ് കഴകി ഞതയ് അറകിഞകില.  സ്കൂളകിപനറ അടുതയ് നകിന്നയ് പേകിലന്നയത

ഒര  കകിലലേമാമകിറലറമാളത  ദൂരത  ലപേമാവണത  നവതബർ  മമാസമമാണയ്.  പേലക  മഴകമാലേത
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ലപേമാപലേ   പപേപടന്നയ്  മമാനത  കറുത  നന്നമായകി  കമാറ്റു  വജീശകി  തടങകി.  പേരമമാവധകി

ലവഗതകിൽ നടനത ഓടകിയത ഞമാന മുലന്നമാടയ് നജീങകി.  മഴ തള്ളകിയകിൽ ഇറകിറയ് വജീഴമാന

തടങകിയകിരകിക്കുന.  മഴ  പപേയ്യുപമന്നയ്  ഉറപകിച.  എനയ്  പചെയ്യുത?  കുടയത  ലടമാർചത

എടുതകിടകിലലലമാ.  ഞമാന  എലന്നമാടു  തപന്ന  ലചെമാദകിച.  പപേപടന്നയ്  ദൂപര  നകിനത  മഴ

ആർതകിരമകി വരന്ന ശബ്ദത ലകട.  പേരമമാവധകി ലവഗതകിൽ ഓടകി,  പതമാടയ്  പതമാടകില

എന്ന രജീതകിയകിൽ മഴയപട ശബ്ദത പുലറയത. അച്ഛപനറ കൂടകമാരപനറ ഉമ്മറതയ് കയറലത

മഴ കനതയ് പപേയ്യുവമാന തടങകി. ശകമമായ കമാറ്റുത പചെകകിടടകിപകിക്കുന്ന ഇടകിയത മകിന്നലത

! ആപക ലപേടകിയമായകി എങകിപന ലപേമാവുത? നന്നമായകി ഇരടമായകിരകിക്കുന.

ആ വജീടകിൽ ഒരമ്മയത രണയ് ലചെചകിമമാരത ആയകിരന ഉണമായകിരന്നതയ്.

അവർ ലസ്നേഹലതമാപട ചെമായയത പേലേഹമാരവുത തന. രണയ് മണകിക്കൂലറമാളത മഴയത കമാറ്റുത

തകർതയ് പപേയലശഷത മഴ അൽപേത വകിടലപമാള ഞമാന ലപേമാവമാന തകിരകയ് കൂടകി. അവർ

ഒര കുടയത ലടമാർചത തന. ലറമാഡകിലേമാപക മഴപവള്ളത കുതകിപയമാലേകിക്കുന. മമാവകിപനറ

പകമാമ്പുകള കവുങയ് ലറമാഡകിൽ വജീണു കകിടക്കുന. അമ്മ ശരകിക്കുത ലപേടകിച കമാണുത! മഴ

പവള്ളത കമാരണത ലവഗതകിൽ നടകമാനുത കഴകിയന്നകില.  സ്കൂളകിനടതയ് എതകിയലപമാള

ഒര മകിന്നൽ പേകിണർ ലപേമാപലേ രമാവകിലേപത കമാരന്യങള ഓർമ്മ വന്നതയ്.  സമയത  9

മണകിലയമാടടുതയ്  കമാണുത.  നല ഇരടയ്  ലറമാഡയ്  വകിജനമമായകിരകിക്കുന.  തവളകളലടയത

ചെജീവകിടകിലന്റയത  നകിലേയ്ക്കെമാത  ശബ്ദത.  മഴ  ഏതമാണയ്  ലചെമാർന്നയ്  കഴകിഞ.  പേലക

മരങളകിൽ നകിന്നയ് മഴതള്ളകികള ഇറകിറയ് വജീഴുന്ന ശബ്ദത നകിലേചകിരന്നകില. കരകിയമാതന

കമാവയ് ഒര പഞടലലേമാപട ഓർത. ഭൂത ലപ്രതങളള്ള കമാവകിപന അപേമമാനകിചമാൽ അവർ

എനമായമാലത  നകിലന്നമാടയ്  പ്രതകികമാരത  പചെയ്യുത!  രമാവകിലേപത കൂടകമാരപനറ ആത്മഗദത

ഓർമ്മ വന. പപേപടനള്ള ഒര കതത അപ്രതജീകകിതമമായ മഴയത.. ഒറകമാകകി എപന്ന

വകിളകിച വരതകി ലചെമാര കുടകികമാനുള്ള തനമമായകിരകിക്കുലമമാ?  ഒര പഞടൽ!  അവകിപട

എതകിയമാൽ ഓടമാത.. അമ്മ ലപേടകിക്കുനണമാവുത ഞമാന മുലന്നമാടയ് നടന. ഓടകിയകിടയ് ഒര

കമാരന്യവുത  ഇല.  കമാവകിപനറ  ഉള്ളകിൽ  നകിനത  ഒര  കക  നജീണ്ടു  വരത...  എന്നകിടയ്

കളകിയമാകകിയവപര കഴുതകിനയ് പേകിടകിചയ് കമാവകിലലേകയ് പകമാണ്ടു ലപേമായകി... ലചെമാര കുടകിക്കുത
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മപറമാര കൂടകമാരന പേറഞതയ് മനസകിലലേപകതകി.

അമലേപേറമയ്  തടങമാറമായകി.  നല  ഇരടയ്  ചെജീവകിടുകള ലപേടകിപടുതന്ന

രജീതകിയകിൽ  ശബ്ദമുണമാക്കുന.  കഥകള  വലമാപത  കജീഴയ്പപേടുതകിയകിരകിക്കുന.  അടുത

നകിമകിഷത എലനമാ സതഭവകികമാന ലപേമാവുനപവന്നയ് മനസയ് ഉറപകിച പേറഞ. ഏതമാനുത

അടകി മുലന്നമാടയ് നടന്നയ് ഓടമാന തയമാറമായലപമാള ...കമാവകിൽ നകിനത ഒര അടഹമാസത .

ങയ് റകി....! ങയ് റകി....! ഹകി...ഹജീ ...!!!

സകലേ നമാഡജീ ഞരമ്പുകളത സ്തതഭകിച ലപേമായകി.  ശരജീരമമാപക ഒര വകിറയൽ  ...  ലപേടകിചയ്

ശബ്ദത  വന്ന  ഭമാഗലതകയ്  ലനമാകകി.  കരകിമനയമാപക  ഇളകകിയമാടുന.  അവകിപടനകിന്നയ്

നകിരവധകി  ലപ്രതങളപട  കണ്ണുകള...  തകിളങ്ങുന.ശരജീരമമാപക  മരവകിപയ്...  അലപമാള

എലമാത....  സതന്യമമായകിരന...!!!  ഇനകി  എനകികയ്  ഏതമാനത  നകിമകിഷങലളയള്ളു  ....

ലപ്രതങളപട  കറുത  കകകള  കരകിമനയപട  മുകളകിലലേപകടുക്കുവമാന  ...ഏത

നകിമകിഷവുത  നജീണ്ടു  വരത  ....!!!  ശസ്വമാസത  നകിലേക്കുന്നതയ്  ലപേമാപലേ  ങയ്  റകി....!  ങയ്  റകി....!

ഹകി...ഹജീ ...!!!  അടഹമാസത നകിർതമാപത തടർന ....  പേനയപട കുലേകള ....  യകകിയപട

നജീണ മുടകിലപേമാപലേ ഇളകകിയമാടുനണമായകിരന  ...!  പേപക നകിമകിഷങള അറകിയമാപത

മുലന്നമാട നജീങകി  ....!  ഭയതകിപന്റ തജീവ്രതയകിൽ ഞമാന എലനമാ  ശബ്ദത ഉണമാകകി  ...

ലടമാർചയ് കരകിമനയപട ലനപര നജീടകി അടകിച.

പേനയപട  കുലേകളകകിടയകിൽ  നകിരവധകി  പേനപമരകള  ...!!!  അവ

പേനങ്കേമായ കഴകികമാന വന്നലപമാള ഉണമാകകിയ കടകിപേകിടകി ശബ്ദമമാണയ് അടഹമാസമമായകി

ലതമാന്നകിയതയ്  ...!!  "നകിലേമാവയ് കൂടകി ഉണമായകിരപനങ്കേകിൽ  !...  പേനയകിൽ നകിന്നയ് യകകി മുടകി

അഴകിചകിടയ് അടഹസകിക്കുത." എന്നയ് കഥകളകിൽ വമായകിചതയ് എത സതന്യത. ശസ്വമാസത ലനപര

വജീണു.  ലപ്രതകങപള കകലയമാപട പേകിടകിചതകിപന്റ ആലവശത മനസയ് നകിറപയ നമാപള

കൂടകമാലരമാടയ്  പേറയമാന  ഒരപേമാടയ്  കഥകളണലലമാ,  എന്ന  സലനമാഷലതമാപട

സമാവകമാശത വജീടകിലലേക്കു നടന.

രലമശന ടകി തയകിൽ  H.A.S. English
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You are special
     ,You are so special to me

  The best friend

 '       I don t know what I do without you

        !I just realized how amazing you really are

     : I just love everything about you

      The secret smile you only show me

     The mischievous sparkle in your eyes

     You are really special to me

 '        !I don t know how much you mean to me

      Well I will never break you heart

     Please forgive if I hurt you

 '       I don t mean to hurt you any way

,     Well I truely care for you

  ...always Love you

  ...always Love you

    ...I will always Love you

     You are really special to me

     !You are my best friend forever

. .Raniya M P
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Beauty of the Rain
     !The day begins what a rain

    .It is a beautiful day

       The fowers and trees are showing their happiness

      The rain drops are falling in the

    .Petals of fowers and leaves

      The water is fowing throughout the

   channels of the trees

     !it gives a beautiful scenary

   ,    The soil is wet it gives a smell

        ,The rain is falling with lots of hopes andwishes

   .it continues whole day

  When night comes

       The moon is covered with the rain clouds

     .the day is going to end

   , I hope tomorrow also

    .begins with the same atmosphere

 , -Vismaya Raj XI E
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ShatteringThoughts
     I wake up from the bed

    From darkness to shining sun

      Lot of thoughts come to my mind

  ?What to speak

    Past and Present fashes through

     But still I am in confusion

  ?What to speak

, , , , Love Care Trust Power Politics

, , ;Discipline Tolerance Unity

    Topics come in a fash

     .Suddently some forces pull me back

 '     I can t utter a single word

,   !Yes I forget everything

      Still I live my dream to speak

     .And not to leave it alone

. . , Rajmohan P T HSST
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Last day
        !Stop the clocks and let the time stand still

 '      ,We don t want the day to end

      ,So tell the sun to stop setting

    We will make endlesss memories

  -  .in the orange golden sky

     ,The air is flled with pain

       But we will laugh to cover it up

    ,Everything is so beautifully painful

 '     .We don t want to say goodbye

   ,We had our laughs

   '  they felt like summer s breeze

   .We had our fghts

   .They were like hurricanes

  ,And we loved

        .It was like watching an orchid foating on water

      ,But now all we do is cry

   , 'We hate to Say goodbyes

       ,So we will just live in this moment

       ,freeze it and lock it in our hearts

        .we will hold every word we tell each other

      .We will be together in our dreams

    It is the last day

     the last day to say hello

     '  the last day to say goodbyes

       ,It will former be imprinted in our hearts

 !This day

, -Fahmida XII C
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Black lole; Site of
mystery

       Since the beginning of our time here on

,       earth Man has always expressed fascination and

        .interest in the sky above us and everything beyond

         ,We look out to the unknown in times of awe

,   .    happiness sadness and confusion It is only recently

        that our study and understanding of the universe has

       begun to increase almost exponentially both in pace

 .     and possibilities Whenever he was attracted towards

      the deeply miraculous space his imaginations few

    .     around it like a bird Black Holes are considered as

        -one of the recent discovery in the almost age old

   .study of our universe

       -A black hole is a region of space time

     exhibiting such strong gravitational efects that

     nothing not even particles and electromagnetic

        . radiation such as light can escape from inside it The

       theory of general relativity predicts that a sufciently

    -    compact mass can deform space time to form a

 .black hole

       The concept of black holes has been around

      1700' ,   in loose theory since the late s when the French

      Mathematician Pierre Simon wrote about black stars

    .    that he called dark bodies The more commonly used
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      -     term these days is black hole a result of more

       ,recent work by the American scientist John Wheeler

 .  -   among others Stephen Hawking The science master

 21 of st         century has also done a great amount of work

     1960' .   on black holes since the s His contributions to

       .science will be always kept as a gemstone

      -  .A star is defned as a self illuminating body

      ,  .    When a star runs out of light it dies A dead star may

       .   do one of many things after its demise It may shrink

      (      until it is a white dwarf only a few thousand miles or

 -      ),   so across about the size of the earth it may shrink

          until it is smaller than a white dwarf and become a

 -   20    (  neutron star about miles across neutron stars

  ,      have incredible density about a million tons per

 ). ,       square inch Or a dead star may continue to shrink

          .until it is simply a point in space with infnite density

    .     This is a black hole A star shrinks because gravity

          tries to pull the particles in the star together to make

 .          it collapse If the star is less than two or three solar

,        masses it usually means that there is enough

      expulsion principle repulsion to support the star

    .     against the pull of gravity Stars that have masses

  3       ,   greater than times the mass of the sun on the

 ,       .other hand will most likely turn into black holes

        :There are two basic parts to a black hole

     .   the singularity and the event horizon The event

   "    "   horizon is the point of no return around the black

.       ,    hole It is not a physical surface but a sphere

       surrounding the black hole that marks where the

        . escape velocity is equal to the speed of light Within

       ,   the gravitational force of a body in space it takes a

       certain speed of an object propelled outward from
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        ,    that body for it to be able to escape at what is

   .   ,   called the escape velocity On earth the escape

   24    -  ,velocity is about thousand miles per hour that is

      (   )the relative speed that any object say a baseball

         ,would need to reach so that the ever famous saying

        what goes up must come down again would no

 .         longer apply If the escape velocity of a star is

      (  300,000greater than the speed of light approximately

  )  ,    ,kilometers per second then nothing not even light it

    .can escape from the star

       -The limits of anything within a black hole

    ,      .the point of no return is called the Event Horizon

       Black Holes only suck in everything within this

    .   certain distance from its center Anything outside this

 , ,     horizon would however be perfectly safe and could

        orbit the black hole quite successfully without fear of

  .      being sucked in That means they are not attracted

         (to its centre and is possible to return back Actually

       )getting near to it is imaginary for us

    ,   Aside from the event horizon the other

         .   major feature of a black hole is in the center It is the

  .     point of singularity Stephen Hawking says that falling

          into a black hole would bring you to a region of

      .   infnite density and the end of time Singularity is a

        point where all the known and understood laws of

   .     nature cease to exist Scientists believe that black

        holes do strange things to the time and space

 .        around them Outside of a black hole the warping of

      .     space causes time it to slow down If you were to

        ,   watch a clock fall in to a black hole the passing of

          seconds on that clock would slow down as it fell until

    ,    it passes the event horizon where you would
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   .  ,  ,    essentially see time stop If however a person fell

   ,      into a black hole they would not notice any passing

      of time because literally everything slows down

  -   '  ,  ,within this area the persons breathing thoughts

.perception

    Black holes are commonly classifed

   .     according to their masses They are super massive

(10blackhole 5 1010 ), -   (10MSun intermediate mass black hole

 ),  (10   )   M Sun Stellar blackhole M Sun and micro

(   ).blackhole up to Mmoon

       It seems that with all this information on

 ,      .black holes we should understand them with clarity

 ,       And yet full comprehension of black holes has

 ,      eluded us as has much other knowledge concerning

    .    the vastness that surrounds us Some people think

   ,    black holes are frightening while others think them

.       marvelous Some believe black holes contain the

    -  ,  ultimate fate of the universe that is that everything
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        will eventually end up being swallowed by a black

,        hole while still others believe that the radiation

        leakage from a black hole will eventually allow them

    .   , ,to spread out and disappear Keep in mind though

         that the disappearance of a black hole is not the

   ,     disappearance of the matter it is simply the matter

    ,   .  in a much less compressed dense form The

       possibilities that come with black holes and the

    .  relevant theoretical implications are inspiring Much

          .of it is the stuf of science fction novels and movies

        They bring us a little closer to understanding the

   , !makeup of our universe

     The movie Interstellar by Christopher Nolan

   .     explains about worm hole A wormhole is a

      specialized structure linking separate points in space

,          time and is based on a solution of the Einstein feld

.        equations A wormhole can be visualized as a tunnel

  ,       .with two ends each at separate points in space time

       .According to the movie time travel is possible

       According to Hawking time travel is a futuristic

,          dilemma that we can go forward in time but never to

.        past The calculations of time and predictions are as

       much complex as that of solving Standard Model

.        Lagrangian In the book Brief history of time Stephen

      Hawking explains the phenomena time and about

  .Black holes briefy

       As well as when we are presented with

   -   ,difcult questions about time a phenomenon which

   ,      in a deep understanding seems to always be just a

   .      little beyond our grasp I am left wondering things

,    ?     ?like what exactly is time Do black holes last forever

     ?  Do they eventually collapse on themselves Can one
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   ?    black hole swallow another What would the physical

   ?     implications of that be Or would they simply mold

    ?      into one big black hole Or will it be another space

?magic

      While we may not know everything about

 ,       .  black holes what we do know is encouraging As a

,        race we have embarked on a mission to understand

 .    ,   our environments The more we learn the more our

       knowledge expands and contributes to new levels of

.        comprehension And while science has led us to

   ,     many of these discoveries and even broken down

   .    countless boundaries for us The journey of scientifc

          expeditions will go on and soon we will be able to

       .realize the truth behind the origin of universe

       One of my colleagues asked me how the

     .   universe can be form from nothing There should be

 (    )  . something He actually meant someone behind it It
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    ;      -might seem to be true there might may be some x

     .  factor behind the formation of universe But modern

   .    ,   science is neglecting that Like big bang there are

       .many theories evolving about the origin of universe

         One thing is true that reveling the properties of black

       . hole is like revealing the properties of universe

       Until that when someone ask why does the

 ?      '   universe exist We may answer like maybe it just

'.does

 Romeo Pallikkara

XI
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