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ആശകസ

         ജജി വജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  തതാമരശശ്ശേരജിയുടട ലജിറജില് കകൈറച്ച്സച്ച് പ്രസജിദദ്ധീകൈരജിക്കുന്ന ഡജിജജിറല്
മതാഗസജിന്  e-ഞങ്ങള സദ്ധീനജില് ടതളജിയുകൈയതായജി.  നൂതന സതാശങ്കേതജികൈ വജിദദ്യയജില് വജിദദ്യതാര്ഥജികൈളുടട
സതാന്നജിദദ്യക അടയതാളടപ്പെടുത്തുന്നതജിനതായജി പഠനതാനുബന്ധ പരജിശദ്ധീലനതജിലൂടട ലജിറജിറജില് കകൈറച്ച്സച്ച്
അകഗങ്ങള  രൂപടപ്പെടുതജിയതതാണച്ച്  ഈ  മതാഗസജിന്.  ഇതജിടന്റ  പജിന്നജിടല  എലതാവജിധ
പരജിശ്രമങ്ങളക്കുക എലതാവജിധ ആശകസകൈളുക ഭതാവുകൈങ്ങളുക ശനരുന.

ഉഷ പെഴവജീട്ടഡില്
കഹഡറ്റ് മഡിസറ്റ് ട്രസറ്റ്
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ആശകസ

        തതാമരശശ്ശേരജി ജജി വജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച്  പ്രസജിദദ്ധീകൈരജിക്കുന്ന  ലജിറജില് കകൈറച്ച്സച്ച്  ഡജിജജിറല്
മതാഗസജിന്  e-ഞങ്ങള സ്കൂളജിടന്  അഭജിമതാനമതായജി  മതാറുകൈയതാണച്ച്.   പഠനതാനുബന്ധ
പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭതാഗമതായജി  ലജിറജിറജില്  കകൈറച്ച്സച്ച്  അകഗങ്ങള  രൂപടപ്പെടുതജിയതതാണച്ച്  ഈ
മതാഗസജിന്. ഇതജിടന്റ പജിന്നജില് പ്രവര്തജിച എലതാവര്ക്കുക എലതാവജിധ ആശകസകൈളുക ഭതാവുകൈങ്ങളുക
ശനരുന.

സുല്ഫജി കൈതാരതാടജി
പജി.ടജി.എ പ്രസജിഡണച്ച്
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എ  ഡജിശറതാറജിയല് ശബതാര്ഡച്ച്

 ടകൈ.വജി.അബ്ദുല് മജദ്ധീദച്ച്                                            മഹര്ഷച്ച് ലതാല്                                 റതാനജിയ            
     ചദ്ധീഫച്ച്  എഡജിറര്                                       സ്റ്റുഡന്റച്ച് എഡജിറര്                                  സ്റ്റുഡന്റച്ച് എഡജിറര്

സുമജിത ശജിവതാനന്ദന്                                 റസതാഖച്ച് മശലതാറക                                      ശശതാഭന സജി പജി 
          എഡജിറര്                                          എഡജിറര്                                               എഡജിറര്

                                                                     
                                                                           നഡിമഡിഷ എന
                                                                           കകൈറച്ച് മജിസ്ട്രസച്ച്
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തമാമരശശ്ശേരഡി കവമാശക്കേഷനല് ഹയര് കസക്കേണ്ടറഡി സ്കൂള
പ്രസഡിദജീകൈരഡിക്കുന്ന ആദത്യ സയുംരയുംഭമമാണറ്റ് 

 e -ഞങ്ങള
എന്ന ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന. 

സ്കൂളഡികല ഐ ടെഡി ക്ലബമായ
ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സഡികനറ

ആദത്യ സയുംരയുംഭവയും കൂടെഡിയമാണഡിതറ്റ്.
വഡിദത്യമാര്തഡികൈളുശടെയയും അദത്യമാപെകൈരുശടെയയും

സര്ഗ്ഗ സൃഷഡികൈള കകൈമാണ്ടറ്റ് 
സമ്പന്നമമാണഡിതറ്റ്.

വര, എഴുതറ്റ്, വര്തമമാനയും-

എലമാമുണ്ടഡിതഡില്.
പ്രഥമ സയുംരയുംഭയും എന്ന നഡിലക്കേറ്റ് 

ചഡില ശപെമാരമായറ്റ് മകൈകളമാകക്കേ
ഉണ്ടമാശയക്കേമായും.

കപെമാറുക്കുമശലമാ.
എലമാവര്ക്കുമമായഡി 

സമര്പഡിക്കുന.

ചജീഫറ്റ് എഡഡിറ്റര്
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പുതജിയ പുലരജിയുക കൈതാതച്ച്

റസതാഖച്ച് മശലതാറക1

പെറ ഞ്ഞു തജീരകട്ട, അതഡിന മുകമ്പയജീ
നഡിറഞ്ഞ വമാക്കേഡിശനമാകടെതഡിര്ത്തുരയ്കശയമാ?

കൈരഞ്ഞു തജീരകട്ട ;അതഡിന മുകമ്പയജീ
നഡിറഞ്ഞ കൈണഡികന എറഡിഞ്ഞുടെയ്കശയമാ?

അരുശത യവതത്വശമ നമാടെഡികനക്കേമാശക്കേണ്ട
കപെമാരുതഡി മരഡിശക്കേണ്ട ധജീരശരയഡിസഡിതഡി
ഇകതന്തു മമൗനമമാണഡികതന്തലയുംഭമാവ-
മഡികതന്തു ക്രൂരത ഇതഡിലമാപെതഡിക്കേശയമാ

ഇമ ചഡിമ്മുവമാന ശപെമാലുമഡിലഡിനഡി സമയമഡി
ന്നത്രയയും ഭജീതഡിതയും കൈമാലതഡിനുളതടെയും
വഡിരഡിവമാര്ന്ന മമാറുമജീ വഡിറയമാത കകൈകൈളുയും
എതഡിരമായഡിടെകട്ടയഡിന്നഡിജജീര്ണ വജീഥഡിയഡില്

തജീവ്രവമാദമാഗഡിയഡില് ഭജീകൈരക്കൂറ്റഡികനറ
മൂശകൈള നഡിതത്യയും ജനഡിക്കുന ചുറ്റഡിലുയും
ഇതഡിരഡി കനട്ടതഡിലജീയമായുംപെമാറ്റ ശപെമാല്
ഒതഡിരഡി ജനമങ്ങകളമാന്നഡികചമാടുക്കേഡിയയും

മദത്യയും മയക്കേഡികനറ ലഹരഡിക്കേടെഡികപട്ടറ്റ്
മതഡിമറക്കുയും ദൃശത്യവലയഡില് അകൈകപട്ടറ്റ്
നമാവയും കുഴഞ്ഞഡിട്ടറ്റ് തലയയും കുനഡിചഡിട്ടറ്റ്
നമാടെഡിന ശമാപെമമായറ്റ് തജീരുന ശകൈമാലങ്ങള

വഡിതയും ലഭഡിക്കേണയും പെത്തുശപെര് ചമാകൈഡിലുയും
വഡിതഡിടെമാന കമയ്യനക്കേമാകതമാരജീ യമൗവനയും
ആര്തഡിപൂണ്ടുകളമാരജീ ക്രൂര നഖങ്ങളമാല്
ശവര്കപമാഴുക്കേമാകത കൈവരുന ഭമൗതഡികൈയും

1 സ്കൂളഡികല മലയമാളയും അധത്യമാപെകൈനുയും വമാഗഡിയയും കൈമൗണ്സഡിലറുയും പുതുപമാടെഡി മശലമാറയും സത്വശദശഡിയമമാണറ്റ്.

ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ്   ജഡി വഡി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ്  തമാമരശശ്ശേരഡി                                                     8



e-ഞങ്ങള-ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

പെമാരയും തപെഡികചമാരജീപമാരഡികന ശയമാരമാകത
പ്രമായയും പെഡിടെഡികചമാരജീ മര്തത്യകരക്കേമാണമാകത
മതമാന്ധരമായറ്റ് അനത്യ മനസ്സുമമാനഡിയമാ
കതമാതുക്കേഡിശടെണശമമാ ഉദമാത ജജീവഡിതയും

ഹൃദയയും മഡിടെഡിക്കുമജീ കനഞ്ചകൈക്കൂട്ടഡില് നഡി
നദയകമടുക്കേകട്ട സുപ്രഭമാതയും
ദുരഡിതമാന്ധകൈമാരഗഡിരഡി തമാണ്ടഡിനമാകമത്തുന്ന
സുഖദമമാകമമാരു നവത്യ കപെമാന പ്രഭമാതയും...
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വജിജശയതാല്സവക(വജിജയക 2019)

ടകൈ വജി അബ്ദുല് മജദ്ധീദച്ച്

       തമാമരശശ്ശേരഡി ഗവ.  കവമാശക്കേഷനല് ഹയര് കസക്കേണ്ടറഡി സ്കൂള മലശയമാര ശമഖലയഡില്
പ്രവര്തഡിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധമാനശപെകപെട്ട  സര്ക്കേമാര്  വഡിദത്യമാലയമമാണറ്റ്.  ഏതമാണ്ടറ്റ്  10 ഏക്കേര്
സലതറ്റ്  വത്യമാപെഡിച  കൈഡിടെക്കുന്നവകൈത്യമാമ്പസഡില്  ഒന  മുതല്  പെന്ത്രണ്ടമായും  ക്ലമാസു  വകര
പെഠഡിക്കുവമാനവസരമുണ്ടറ്റ്.  കൂടെമാകത ശവമാശക്കേഷനല് ഹയര് കസക്കേണ്ടറഡി സ്കൂള,  ഐ എചറ്റ് ആര്
ഡഡി ശകൈമാശളജറ്റ് എന്നഡിവയയും ഈ കൈത്യമാമ്പസഡില് തകന്നയണ്ടറ്റ്.  എല് കകൈ ജഡി മുതല് പെഡി.ജഡി വകര
പെഠഡിക്കുവമാനുള അവസരയും നല്കുന്ന ഈ മഹതമായ സമാപെനയും തമാമരശശ്ശേരഡി-കകൈമായഡിലമാണ്ടഡി
സയുംസമാന പെമാതശയമാരതറ്റ്  ശകൈമാരങ്ങമാട്ടമാണറ്റ്    നഡിലകകൈമാള്ളുന്നതറ്റ്.  തമാമരശശ്ശേരഡി  വഡിദത്യമാഭത്യമാസ
ജഡിലയഡികല  പ്രധമാനകപട്ട  സര്ക്കേമാര്  വഡിദത്യമാലയമമാണറ്റ്  ഇതറ്റ്.  ഭഡിന്ന  ശശഷഡിക്കേമാര്ക്കുള
വഡിദത്യമാഭത്യമാസ  ജഡിലമാ  ശകൈന്ദ്രവയും  സമൗട്ടറ്റ്  &  കഗഡറ്റ്സറ്റ്  വഡിദത്യമാഭത്യമാസ  ജഡിലമാ  ശകൈന്ദ്രവയും  ഈ
കൈത്യമാമ്പസഡില് തകന്നയമാണറ്റ് നഡിലകകൈമാള്ളുന്നതറ്റ്.

            കഹസറ്റ് കൂല് വഡിഭമാഗതഡില് എസറ്റ് എസറ്റ് എല് സഡി പെരജീക്ഷക്കേറ്റ് എലമാ വര്ഷവയും ഉന്നത
വഡിജയയും ഈ സമാപെനതഡികനറ മുഖമുദ്രയമാണറ്റ്. 2018 മമാര്ചഡില് നടെന്ന എസറ്റ് എസറ്റ് എല് സഡി
പെരജീക്ഷയഡില്  19  ഫുളA+  ഉയും  98%  വഡിജയവയും ഈ വഡിദത്യമാലയതഡികനറ ശനട്ടമറ്റ്ണറ്റ്.  എലമാ
വര്ഷവയും  നടെതഡി  വരമാറുള  വഡിജശയമാല്സവയും  പെരഡിപെമാടെഡിയഡിലൂകടെ  വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈളക്കേറ്റ്  ഉന്നത
നഡിലവമാരതഡികലതമാനുള പെദതഡികൈളമാണറ്റ് പെഡി.ടെഡി.എ യകടെ സഹകൈരണശതമാകടെ ആസുത്രണയും
കചയറ്റ് വരുന്നതറ്റ്.
      ഈ വര്ഷയും വഡിജയയും 2019 എന്നമാണറ്റ്  ഈ പെദതഡിക്കേറ്റ് നമാമകൈരണയും കചയഡിട്ടുളതറ്റ്.ജൂണ്

മമാസയും  മുതല്ക്കു  തകന്ന  ഈ  പെദതഡി
നനടെപമാക്കേഡിത്തുടെങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

പദതജികൈള

ശമതാണജികഗച്ച് കതാസുകൈള

             കവളഡിയമാഴറ്റ്ച ഒഴഡികകൈയള
ദഡിവസങ്ങളഡില്  ഒമ്പതറ്റ്  മണഡി  മുതല്
ക്ലമാസമാരയുംഭഡിക്കുന്ന  ഒരു  രജീതഡിയമാണഡിതറ്റ്.

ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ്   ജഡി വഡി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ്  തമാമരശശ്ശേരഡി                                                     10



e-ഞങ്ങള-ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

രമാവഡികല  ഒരു  മണഡിക്കൂര്  അധഡികൈ  സമയയും  വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈല്ക്കേറ്റ്  ഈ  വഴഡി  ലഭഡിക്കുന.  മുന
ക്ലമാസുകൈളഡില്  പെഠഡിച  കൈമാരത്യങ്ങള  അവശലമാകൈനയും  കചയ്യുന്നതഡിനുയും  ശപെമാരമായ്മകൈള
പെരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനുയും ആണറ്റ് ഈ സമയയും ഉപെശയമാഗകപടുത്തുന്നതറ്റ്. 
 
 ഈവനജികഗച്ച്  കതാസുകൈള

     സ്കൂള  സമയതഡിനു  ശശഷയും  3-45  മുതല്  4-30  വകരയള  സമയമമാണറ്റ്
ഇതഡിനുപെശയമാഗകപടുത്തുന്നതറ്റ്. ഓശരമാ ക്ലമാസഡിലുയും ആററ്റ് പെഠനക്കൂട്ടങ്ങളക്കേറ്റ് ജൂണ് മമാസയും തകന്ന
രൂപെയും കകൈമാടുതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ക്ലമാസഡികല മഡികൈച കുട്ടഡികൈളമാണറ്റ് ഇതഡികനറ ശനതൃസമാനത്തുളതറ്റ്. ഓശരമാ
ദഡിവസവയും ഒരു വഡിഷയയും തജീരുമമാനഡിക്കുകൈയയും അധത്യമാപെകൈരുകടെ ശമല് ശനമാട്ടതഡില്  ഗ്രൂപ്പുകൈള
പെഠനയും  നടെത്തുകൈയയും  കചയ്യുന.  വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈളുകടെ  ശഗ്രേഡറ്റ്  പെടെഡിപെടെഡിയമായഡി  ഉയര്തഡികക്കേമാണ്ടു
വരമാന ഈ രജീതഡി സഹമായകൈരമമാവന.

കുടജിടദ്ധീചര്മതാര്

       വഡിജയയും  2019  കനറ മഡികൈച ഒരു പെഠന തന്ത്രമമായഡിട്ടമാണറ്റ് ഇതറ്റ് പെരജീക്ഷഡിക്കേകപട്ടതുയും
വഡിജയഡിചതുയും.  ഉച സമയകത അര മണഡിക്കൂര് സമയമമാണറ്റ് ഇതഡിനുപെശയമാഗഡിക്കുന്നതറ്റ്.  ഓശരമാ
ദഡിവസവയും  ഒരു  കുട്ടഡി  അന്നറ്റ്  ക്ലമാസഡില്  പെഠഡിച  ഒരു  വഡിഷയയുംകതക്കുറഡിചറ്റ്  ക്ലമാകസടുക്കുന്ന
രജീതഡിയമാണഡിതറ്റ്.

യൂണജിറച്ച് ടടസച്ച് / മജിഡച്ച്ശടക പരദ്ധീക

        ഒശരമാ യൂണഡിറയും തജീര്ന കൈഴഡിഞ്ഞമാല് അദത്യമാപെകൈര് തകന്ന തയമാറമാക്കേഡിയ ശചമാദത്യശപപര്
ഉപെശയമാഗഡിചറ്റ് പെരജീക്ഷ നടെത്തുന്ന രജീതഡിയമാണഡിതറ്റ്. അതുശപെമാകല വഡിവഡിധ കൈമ്പനഡികൈളഡില് നഡിനയും
ലഭത്യമമാക്കുന്ന പ്രഡിനറഡറ്റ്  ശചമാദത്യശപപര് ഉപെശയമാഗഡിചറ്റ്  മഡിഡറ്റ്  ശടെയും  പെരജീക്ഷ കുറ്റമറ്റ രജീതഡിയഡില്
നടെത്തുന.ഇതഡിലൂകടെ കുട്ടഡികൈളക്കേറ്റ് വഡിവഡിധ രജീതഡിയഡിലുള ശചമാദത്യങ്ങള പെരഡിചയകപടെമാനുയും ശടെയും
പെരജീക്ഷകൈളഡില് ഉന്നത വഡിജയയും കൈരസമമാക്കേമാനുയും കൈഴഡിയന.

കതാസച്ച് പജി.ടജി.എ

        മഡിഡറ്റ്ശടെയും, ശടെയും പെരജീക്ഷകൈള
കൈഴഡിയശമ്പമാള
രക്ഷമാകൈര്തമാക്കേളുകടെ  ക്ലമാസറ്റ്
തല  ശയമാഗയും  വഡിളഡിച  ശചര്തറ്റ്
കുട്ടഡികൈളുകടെ  പെഠന  നഡിലവമാരയും
ശബമാധത്യകപടുതമാന  ഇതുമൂലയും
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സമാധഡിക്കുന.  അവരുകടെ മുമ്പഡില് വചറ്റ് മഡികൈച വഡിജയയും ശനടെഡിയ കുട്ടഡികൈളക്കേറ്റ് ഉപെഹമാരയും നല്കൈഡി
ആദരഡിക്കുകൈയയും കചയ്യുന.ഈ ശയമാഗങ്ങളഡില് നഡിനയും ഉരുതഡിരഡിഞ്ഞു വരുന്ന നഡിര്ശദ്ദേശങ്ങള
പുതഡിയ പെദതഡികൈള ആസൂത്രണയും കചയ്യമാന ഞങ്ങളക്കേറ്റ് ശപ്രരണ നല്കുകൈയയും കചയ്യുന. ക്ലമാസറ്റ്
തല  ശയമാഗയും  കൈഴഡിഞ്ഞമാല്  രക്ഷമാകൈര്തമാക്കേകള  ഒന്നഡിചഡിരുതഡി  ശമമാട്ടഡിശവഷന  ക്ലമാസുകൈളുയും
നല്കൈമാറുണ്ടറ്റ്.

കനറച്ച് കതാസുകൈള

       ഓശരമാ  പെജീക്ഷ  കൈഴഡിയശമ്പമാഴുയും  മഡികൈച  കുട്ടഡികൈകള  കൈകണ്ടതഡി  അവകര  മുഴുവന  എ
പ്ലസഡിശലക്കേറ്റ്  എതഡിക്കുവമാനുളഅള  ഒരു  പെദതഡിയമാണഡിതറ്റ്.  പ്ലമാറ്റഡിനയും  ഗ്രൂപറ്റ്  എന്നമാണറ്റ്  ഇതറ്റ്
അറഡിയകപടുന്നതറ്റ്.  കവകുശന്നരയും  4-30  മതല് രമാത്രഡി  8  മണഡിവകരയമാണറ്റ് ക്ലമാസറ്റ് നടെക്കുന്നതറ്റ്.
സ്കൂളഡികല  അദത്യമാപെകൈര്ക്കേറ്റ്  പുറകമ  മറ  വഡിദഗറ്റ്ധരമായ  അധത്യമാപെകൈരുകടെ  ക്ലമാസുയും  കുട്ടഡികൈല്ക്കേറ്റ്
ലഭഡിക്കുന.  രക്ഷഡിതമാക്കേളുകടെ  നഡിസജീമമമായ സഹകൈരണയും ഈ പെദതഡിക്കുണ്ടറ്റ്.തുടെര്ന്ന വരുന്ന
പെരജീക്ഷകൈളഡില്  ഇതഡികനറ  പ്രതഡിഫലനയും  കൈണ്ടുവരുനണ്ടറ്റ്.  വളകര  പെഡിന്നമാക്കേക്കേമാരമായ
കുട്ടഡികൈളക്കുയും  ഈ  രജീതഡി  നടെപഡിലമാക്കേഡി
വരുനണ്ടറ്റ്.

വജിജയക 2019 കൈദ്യതാമച്ച്

       അര്ദ വമാര്ഷഡികൈപരജീക്ഷക്കു ശശഷയും
ജനുവരഡി മമാസയും മുതല് നടെപമാക്കേഡി വരുന്ന ഒരു
പെദതഡിയമാണഡിതറ്റ്.  നഡിലവഡില്  പെതമായും
കൈറ്റ്ളമാസഡില്  എട്ടറ്റ്  ഡഡിവഡിഷനുകൈളമാണുളതറ്റ്.
വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈളക്കേറ്റ്  പെരജീക്ഷക്കേറ്റ്  ലഭഡിച
മമാര്ക്കേഡികനറ അടെഡിസമാനതഡില് വഡിവഡിധ ശഗ്രേഡുകൈളമാക്കേഡിതഡിരഡിക്കുകൈയയും അതഡിനനുശയമാജത്യമമായ
രജീതഡിയഡില്  ക്ലമാസുകൈല്  നല്കുകൈയയും  കചയ്യുന.   തമാഴ്ന്ന  ശഗ്രേഡുകൈളഡിലുള  കുട്ടഡികൈകള  ഉയര്ന്ന
ശഗ്രേഡഡികലതഡിക്കേമാന ഇതരയും രജീതഡി കകൈമാണ്ടറ്റ് കൈഴഡിയന.  രമാവഡികല 8-30 മുതല് കവകുശന്നരയും
3-30  വകര  4  പെഡിരജീഡുകൈളമായമാണറ്റ്  ക്ലമാസുകൈള  നടെക്കുന്നതറ്റ്.  അദത്യമാപെകൈര്ക്കേറ്റ്  ക്ലമാസുകൈള
കകൈകൈമാരത്യയും കചയ്യമാന കൂടുതല് സമയയും ഇതുമൂലയും ലഭഡിക്കുന. വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈളക്കേറ്റ് പെത്തു മണഡിക്കേ
പ്രഭമാത ഭക്ഷമവയും നല്കൈഡി വരുനണ്ടറ്റ്.ഓശരമാ ദഡിവസവയും ഒരു ക്ലമാസഡില് നഡിനയും രക്ഷഡിതമാക്കേള
പെകങ്കെടുതറ്റ് ഭക്ഷണയും പെമാകൈയും കചയ്യുന്നതഡിനുയും വഡിതരണയും കചയ്യുന്നതഡിനുയും സഹമായഡിക്കുന. 

ശമതാടജിശവഷന് കതാസുകൈള
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         വഡിദത്യമാര്ഥഡികൈളക്കേറ്റ്   ജൂണ് മമാസതഡിലുയും  പെഡിന്നജീടെറ്റ്  ഓശരമാ  ശടെയും  പെരജീക്ഷക്കേറ്റ്  മുമയും
വഡിദഗറ്റ്ധകര  ഉപെശയമാഗകപടുതഡി  ശമമാട്ടഡിശവഷനക്ലമാസുകൈള  സയുംഘടെഡിപഡിച  വരുന.
രക്ഷഡിതമാക്കേളക്കുയും  പെഡിന്നമാക്കേക്കേമാരമായ  കുട്ടഡികൈളുകടെ  രക്ഷഡിതമാക്കേളക്കേറ്റ്  പ്രതത്യകൈഡിചയും  ഇതരയും
ക്ലമാസുകൈള  നടെതഡിവരുനണ്ടറ്റ്.  അതുശപെമാകല  പെഠന  പെഡിന്നമാക്കേമാവസയഡിലുള  കുട്ടഡികൈളക്കേറ്റ്
പ്രശതത്യകൈ കൈമൗണ്സഡിലഡിയുംഗയും നല്കുന്നതറ്റ് അവരുകടെ പെഠനമാന്തരജീക്ഷയും കമചകപടുത്തുന..

ഗൃഹ സന്ദര്ശനക

        ആഗസറ്റ് മമാസശതമാടുകൂടെഡി ക്ലമാസധത്യമാപെകൈര് കുട്ടഡികൈളുകടെ ഗൃഹ സന്ദര്ശനയും ആരയുംഭഡിക്കുകൈയയും
ഓശരമാ  കുട്ടഡിശയയയും  വത്യകഡിപെരമമായഡി  പെഠഡിക്കുക്കേയയും  കചയ്യുന.അതു  കൂടെമാകത  ജനുവരഡി,
കഫബ്രുവരഡി മമാസങ്ങളഡില് അധത്യമാപെകൈരുകടെ സയുംഘയും ഗൃഹസന്ദര്ശനയും നടെത്തുകൈയയും കുട്ടഡികൈളുകടെ
പെഠനമാന്തരജീക്ഷയും കമചകപടുതമാന നഡിര്ശദ്ദേശഡിക്കുകൈയയും കചയ്യുന.

വജിജയലകദ്യക 100%

        വഡിജയയും  2019  എസറ്റ് എസറ്റ് എല് സഡി പെരജീക്ഷയഡില് ഈ വര്ഷയും നൂററ്റ് ശതമമാനയും
വഡിജയമമാണറ്റ്  പ്രതജീക്ഷഡിക്കുന്നതറ്റ്.  അതഡിനുള  എലമാ  മകന്നമാരുക്കേങ്ങളുയും  നടെതഡിയഡിട്ടുകണ്ടന്നറ്റ്
ഞങ്ങള ഉറചറ്റ് വറ്റ്ശത്വസഡിക്കുന.  പ്രധമാനമാധത്യമാപെഡികൈ, അധത്യമാപെകൈര്,  കുട്ടഡികൈള ,  രക്ഷഡിതമാക്കേള പെഡി
ടെഡി  എ-  എലമാവരുയും  ഇതഡിനമായറ്റ്   ശതമാശളമാടു  ശതമാള  ശചര്ന്നറ്റ്  പെരഡിശ്രമഡിച  വരുന.  എലമാ
വഡിദത്യമാരറ്റ്ഥഡികൈളക്കുയും വഡിജയമാശയുംസകൈള ശനരുന.
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ടപണച്ച്

അഞ്ജനതാ ശമതാഹന് 9 എ

കപെണറ്റ് എന്ന വര്ഗ്ഗയും
കൂട്ടഡിലടെയ്കകപടുന
ശവദനകൈള കൈടെഡിചമര്തഡി
ജജീവഡിക്കുന്നവള
എവഡിശടെയയും ഭജീതഡിതന പ്രവൃതഡികൈള
പെകൈലഡികന, രമാത്രഡികയ ശപെടെഡിക്കുന്നവള
കചറു ഇലയനക്കേകത ശപെടെഡിക്കുന്നവള
സത്വതന്ത്രമമായറ്റ് ജജീവഡിക്കേമാന
കകൈമാതഡിക്കുന മമാനസയും.

കൈളഡിയഡില....... ചഡിരഡിയഡില ......
എലമായും ആണഡിനു സത്വന്തയും.
ഇന്നവള പ്രമാപ്തയമാണറ്റ് ശലമാകൈയും ചുറ്റമാന
നകലമാരു നമാശളക്കേമായറ്റ് ഉയര്തമായും
അവളുകടെ അന്തസഡികന
അഭഡിമമാനകത
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പ്രളയയും 2018

ഗമൗരഡി പ്രഡിയ 10 എ
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നവ ശകൈരള സൃഷജി- എന്ടറ ഭതാവനയജില്

ആദജിതദ്യ 10 ബജി

     1956 നവയുംബര് ഒന്നഡിനറ്റ് ശകൈരളയും പെഡിറവഡികയടുത്തു. എത്ര സുന്ദരമമാണറ്റ്
നമ്മുകടെ ശകൈരളയും.  മലയമാളതനഡിമശയമാടു കൂടെഡിയ മനഷത്യര്.  ഇതഡിനഡിടെയഡില്
ദുരന്തമമാകയതഡിയ  പ്രളയയും.  സമൃദഡിയകടെ  ഒമാണക്കേമാലമമായഡിരുന്നശലമാ
അന്നറ്റ്.  വളകരശയകറ  പ്രയമാസതഡിലമായഡിരുന്ന  ഒരു  കൂട്ടയുംജനങ്ങള-  ആ
കൈമാരത്യങ്ങകളലമായും ഏവര്ക്കുയും അറഡിയമാമശലമാ. എന്നമാലഡിശപമാള ഒരു പുതഡിയ
ശകൈറളകതയമാണറ്റ് നമായും സത്വപയും കൈമാണുന്നതറ്റ്. ശകൈരളതഡില് ജനഡിച വളര്നഎന പെറയന്നതഡില്
തകന്ന അഭഡിമമാനമുണ്ടമാവമശലമാ ഒമാശരമാ മലയമാളഡിക്കുയും.

     നമ്മുകടെ ശകൈരളയും പെണ്ടകത ശകൈരളതഡില് നഡിനയും വളകര വത്യതത്യമാസകപട്ടഡിരഡിക്കുന എന്നറ്റ്
നമുശക്കേമാശരമാരുതര്ക്കുയും  അറഡിയമാമശലമാ.  ഏതു  കൈമാരത്യതഡിലുയും  നമായും  വഡികൈസഡിത
രമാജത്യങ്ങശളമാകടെമാപമമാണുളതറ്റ്.  ശകൈരളയും വളകര മമാറഡിയഡിരഡിക്കുന. ഹരഡിത ശകൈരളകത ഇശപമാള
മലഡിന ശകൈരളമമാക്കേഡിയഡിരഡിക്കുന ക്രൂരനമമാരമായ ചഡിലമനുഷത്യര്. വയല് നഡികൈതല്, കുന്നഡിടെഡിക്കേല്,
പുഴകൈളഡിലുയും  ശതമാടുകൈളഡിലുയും  മമാലഡിനത്യയും  നഡിശക്ഷപെഡിക്കേല്,  വന  നശജീകൈരണയും-  തുടെങ്ങഡിയ
പ്രവര്തനങ്ങളഡിലൂകടെ  ഹരഡിതശകൈരളയും  നശഡിചകകൈമാണ്ടഡിരഡിക്കുകൈയമാണറ്റ്.  നമായും  തകന്നയമാണറ്റ്
ഇതഡികനമാകക്കേ ഉതരവമാദഡികൈള.  ഹരഡിത ശകൈരളകത സയുംരക്ഷഡിശക്കേണ്ടതറ്റ്  നമായും  തകന്നയമാണറ്റ്
എന്ന ശബമാധയും നമുശക്കേമാശരമാരുതര്ക്കുയും ഉണ്ടമാവണയും.

      എകനറ ശകൈരളയും  ഹരഡിത ശകൈരളമമാണറ്റ്.  ഉറവ വറ്റമാത ധമാരമാളയും ശതമാടുകൈളുയും പുഴകൈളുയും,
കനല് വയലുകൈളുയും, ഇടെതൂര്ന്ന വനങ്ങളുയും, പെചപ്പുള ഗ്രേമാമങ്ങളുയും, മമാലഡിനത്യ മുകമമായ പെരഡിസരവയും
ഉള  ശകൈരളയും.  മനുഷത്യ  നഡിര്മഡിതമമായ  ഒരു  ശകൈരളമല  നമുക്കു  ശവണ്ടതറ്റ്.  സത്വമാഭമാവഡികൈവയും
സുന്ദരവമമായ ശകൈരളമമാണറ്റ് എകനറ സത്വപയും.

ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ്   ജഡി വഡി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ്  തമാമരശശ്ശേരഡി                                                     16



e-ഞങ്ങള-ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

ഒടരതാറ ജനത

അബജിന ബജി എസച്ച്  9 എ

കപെയ്യുറ്റ്ന്നൂ മഴ, കൈരയന ശകൈരളയും
കപെയ്യകട്ട മഴ, പെഠഡിക്കേകട്ട ശകൈരളയും
കകൈകൈമാലഡിട്ടടെഡിക്കുന കവളതഡില്
ഒരു കപെതശല ശപമാകല
അമഡിഞ്ഞ തഡിരയന്ന കുഞ്ഞഡികനശപമാകല
കകൈകൈള തഡിരയന്ന മനുഷത്യകന

ചലഡിക്കുകൈയമായറ്റ് കകൈകൈള രക്ഷക്കേമായറ്റ്
തുടെഡിക്കുകൈയമായമാ ഹൃദയയും നനക്കേമായറ്റ്
അവര് അനത്യരല, അവര് അനത്യരല
ഒശര രകശമമാടുന സഡിരകൈളഡില്

ഒശര രകയും .... ഒശര ജലയും
ഒശര ഭമാഷ ..... ഒശര ശവഷയും
ഒശര നമാമയും ..... ശകൈരളജീയര്
പെഡികന്നനതഡിനറ്റ് വഡിഭജനയും
പെണക്കേമാരനുയും പെമാവകപട്ടവനുയും
എലമാമറഡിഞ്ഞു
എലമായും പെഠഡിപഡിച പ്രകൃതഡി

ശവദനഡിപഡിച്ചൂ നമായും പ്രകൃതഡികയ
അവള സഹഡിച്ചൂ ഭൂമഡിശയമാളയും
അമശയമാളയും

അടെഡിച്ചൂ തഡിരഡിചടെഡിച്ചൂ
ആ ഒകരമാറ്റടെഡിയഡില് വജീണുശപെമായറ്റ്
ഒരു ജനത -ശകൈരള ജനത

അഞ്ചറ്റ് ദഡിനരമാത്രങ്ങളഡില്
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ശകൈരളയും അറഡിഞ്ഞു  
എന്തമാണറ്റ് മനുഷത്യതത്വയും
എന്തമാണറ്റ് നനമ
രണ്ടു കൈരങ്ങള രതഡിനമായഡിരയും 
ധജീര ഹസങ്ങളമായറ്റ് മമാറഡി
നനയകടെ പൂക്കേള വഡിരഡിഞ്ഞു
ആ ഹസങ്ങളഡില് പെഡിടെഡിച
ഒമാശരമാ ജജീവനുയും ശസ്നേഹകമകന്തന്നറഡിഞ്ഞു

ശകൈരളയും നഡിന കധരത്യ സശമതയും
ഒരുമശയമാകടെ അതഡിജജീവനതഡിനമായറ്റ്
പെതറമാകത
നമുക്കേറ്റ് മുശന്നമാട്ടറ്റ് കുതഡിക്കേണയും
ജമാതഡി മത വര്ണ വത്യതത്യമാസമഡിലമാകത
ഹഡിന്ദുശവമാ കൃഡിസത്യമാനഡിശയമാ മുസല്മമാശനമാ
ഉളവശനമാ ഇലമാതവശനമാ 
എന്ന വത്യതത്യമാസമഡിലമാകത
ഒരുമഡിചറ്റ്
ഒരു പുതന ശകൈരളതഡിനമായറ്റ്
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കൈവജിത

സജി പജി എസച്ച്

കവട്ടഡിയയും തഡിരുതഡിയയും
പെലകുറഡി

എഴുതഡിയകതമാകക്കേയയും
നഡിനഡികന്നക്കുറഡിചമായഡിരുന

പെമാവമാടെ കഞമാറഡികൈളഡില്
പ്രമാസവയും

പെമാദസര കൈഡിലുക്കേതഡില്
നഡികനറ

പെദഭയുംഗഡിയയും
വടെഡികവമാത
ലഡിപെഡികൈളുകടെ
ശമനഡിയഴകുയും
ഞമാകനമാന

കതമാട്ടമാല്
വഡിരഡിയന

തമാളവയും
വഡിശപഡിനു വറ്ററ്റ്

കൈഡിടെക്കേമാനുരഡിമണറ്റ്
തഡിരയന്ന ശബമാധയും

എന്നഡിട്ടുകമശന്ത
സമയമമായഡികലന

പ്രസമാധകൈര്
തഡിരഡിചയക്കുന 

നഡിതത്യവയും.
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കൈണദ്ധീര് മഴ

അഞ്ജന ശമതാഹന്

മഡിഴഡികൈള നനയകവ
അടെരുയും മമാനസയും
കൈനവമായഡി നഡിനവമായഡി
പെറയമാകത നജീ ശപെമായഡിശല
അനന്ത സമാഗരയും ശപെമാല്
കൈണജീര് ഒഴുകൈകവ
കൈണജീര് മഴയഡില്
എനയും ഒറ്റക്കേമായഡിരുന്ന  ഞമാന
സമൗഹൃദ വലയങ്ങളഡിലമാ ജജീവഡിതയും
സശന്തമാഷമഡിലമാ ജജീവഡിതയും
അകൈറ്റഡി എകന്ന പെലതഡില് നഡിനയും
ക്ഷമഡിച ഞമാന പെലവട്ടയും
കൈലഡിചഡിരഡിയഡിലമാകത
ഗഡിനങ്ങള അകൈന ശപെമായറ്റ്
ആ ഒമാര്മയഡില്
എനയും കൈണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേളമായറ്റ്
ദുഖങ്ങളഡില് ശവദനയഡിലമാകത
വജീഴ്ചയഡില് പെതറമാകത
എനയും ഉറച നഡിന്നൂ ഞമാന
മടുത്തു ജജീവഡിതയും
മരണയും പെടെഡിവമാതഡില്ക്കേല്
മനസഡിതമാ മന്ത്രഡിക്കുന
അരുതറ്റ് മക്കേശള അരുതറ്റ്
ജജീവഡിതമമാകുന്ന കവളക്കുമഡിളകൈള
അനശത്വരമമായജീരുന
നശത്വരയും നശത്വരയും ജജീവഡിതയും
ജജീവഡിതയും കൈണജീര് മഴയമായഡിരുന
ശതമാരമാത മഴ
തമാളമഡിലമാ രമാഗമഡിലമാ
മൂകൈമമായും ജജീവഡിതയും
കൈഡിനമാവകൈള പെലതുയും കൈമജീരമായറ്റ്
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പെറയമാകത നജീ ശപെമായഡിശല
ഒരു വമാക്കുമഡിണ്ടമാകത
പെറയൂ സഖജീ
എന കൈഡിനമാവഡികനറ അര്തയും
അകൈലുശമ്പമാള ശസ്നേഹഡിക്കുന്ന ഞമാശനകറ
അടുക്കേശമ്പമാഴുയും
മനസമാകുന്ന ആഴങ്ങളഡില്
കൈമറ്റ്ണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേളമായഡി
മമാനസയും എരഡിയന
ശസ്നേഹതഡിനമായറ്റ്
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മഴ വര്ണങ്ങള

ഫതാതജിമ നജിയ 7 എ

ഈ മഴ വര്ണങ്ങളഡില്
തുളുമ്പഡിടുയും തുളഡികൈള
നനയവമാന കകൈമാതഡി ശതമാന്നഡിടുയും
വറ്റഡി വരണ്ട ശവനലഡില് 
മഴ കപെയഡിറങ്ങുശമ്പമാള
ആ സുഗന്ധയും അതഡി മശനമാഹരയും

ഈ തണുത മഴയഡില്
കുളഡിര്ക്കേമാറ്ററ്റ് വജീശഡിപറക്കുയും
ഭയകപടുത്തുന്ന ഇടെഡിമഡിന്നലുകൈള
പുഴകൈളുയും ശതമാടുകൈളുയും വയലുകൈളുയും
നഡിറഞ്ഞഡിടുമജീ മഴയഡില്
ശതമാണഡികൈളുണ്ടമാക്കേഡി
അതഡിനു പെഡിന്നമാകല ഒമാടുയും കുട്ടഡികൈള
എനഡിക്കുയും ശമമാഹയും
മഴയതറ്റ് നൃതചവടുകൈള
വയമാന.
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വജിധജിയുടട വജിളയതാടങ്ങല്

ഫജിനു ഫതാതജിമ വജി ടകൈ (9 A)

ജജീവഡിതതഡികനറ ഒമാര്മകൈളഡിള എനഡിക്കേറ്റ് കൈണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേള മമാത്രയും
ആശരമാടുയും പെറയമാകത ആ കൈണജീര് കൈഡിനമാക്കേളക്കേറ്റ്
എകനറ ജജീവഡിതതഡികനറ വഡിലയണ്ടറ്റ്
എന്നമാല് ചഡില കൈഡിനമാക്കേള എനയും മമായമാകത
എകനറ ഉളഡില് ഇനയും ജത്വലഡിക്കുന. 

ഞമാന വളര്തഡികയടുത എകനറ സത്വപങ്ങകളലമായും
കവറുയും കൈണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേളമായറ്റ് മമാറഡി
ആ കൈണജീര്മഴയഡില് എനയും ഒറ്റക്കേമായഡിരുന
ഞമാന....

എലമായും സഹഡിക്കേമാന ഞമാന മമാത്രയും
പെശക്ഷ നജീ എകനറ കൂകടെയണ്ടമാവകമന കൈരുതഡി
വഡിധഡി നഡികന്നയയും കകൈമാണ്ടു ശപെമായറ്റ്
എകന്ന തനഡിചമാക്കേഡി എകന്ന മമാത്രയും .....

വഡിധഡികയ തടുക്കേമാന കൈഴഡിയഡികലന്നറഡിഞ്ഞഡിട്ടുയും 
നഡിനക്കേറ്റ് ശവണ്ടഡി ഞമാന വഡിധഡിശയമാടു കപെമാരുതഡി
നജീയകണ്ടങ്കെഡില് എകനറ കനമാമ്പരതഡില്
പെങ്കു ശചരമാകനമാരമാളുണ്ടമാകുമമായഡിരുന
നജീ ശപെമായശപമാള ബമാക്കേഡി കൈണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേള
കവറുയും കൈണജീര്ക്കേഡിനമാക്കേള മമാത്രയും.
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വജിഷതാദമദ്ധീ മനസച്ച്

വജിസ്മയ സുശരഷച്ച് (8C)

പെഡിരഡിയന്ന കൂട്ടുകൈമാര് നമള
പെഡിരഡിയമാത നനശയമാകടെ
കനമാമ്പരങ്ങളുയും കൈണഡിമ 
ശതടുയും കൈണജീര്പ്പൂക്കേളുയും

കൈണജീര്പ്പൂക്കേളമാല് എകന്നത-
ശലമാടുശമ്പമാള സത്വപതഡില്
വകന്നശന്നമാടു കചമാല്ലുന്ന
ശസ്നേഹമമായും വമാല്സലത്യമമാകണന്നമ.

സന്തമാനമഡിലമാത ദു :ഖതഡിനഡിടെയഡില്
ഞമാന എന്നമകയക്കേമാണമാന ജനഡിച
അമയകടെ കൈരഡിമഡിഴഡിയമായറ്റ് വളരുയും മുകമ്പയമാ
ആര്ത സത്വരയും ഞമാന ശകൈട്ടു.

ഇനഡികയമാരഡിക്കേലുയും കൈമാണമാന
കൈഴഡിയഡികലങ്കെഡിലുയും കനമാമ്പരക്കേമാഴ്ചയഡില്
കൈമാണുന്ന കൈഡിനമാവകൈള
അലഡികഞ്ഞമാഴുകൈഡികയമാലഡിക്കുയും നഡിരമാശ

കൈമാലകക്കേടുതഡി വര്ഷതഡില്
കപെയ്യുന്നകതന അമയകടെ
കൈണജീശരമാ കപെമാട്ടഡിചഡിരഡിശയമാ
അശതമാ പെരകനറ പെരജീക്ഷണശമമാ.

വഡിസ്മയക്കേമാഴ്ചകൈള കൈമാണുശമ്പമാഴുയും
എരഡിതജീയഡില് എണകയമാഴഡിക്കുയും ശപെമാകല
എന മഡിഴഡികൈള നഡിറയന
കൈലമാലയ മുറ്റകത സയുംഗജീതമമായറ്റ്.
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പുനര് ജനക

സുമജിത ശജിവതാനന്ദന്

കൈടെന ശപെമായ ബമാലത്യതഡികനറ ഇടെവഴഡികൈള
വഡിജനമമായറ്റ് കൈഡിടെക്കുന.
അലസമമായറ്റ് മണഡില് ശചര്ന കൈഡിടെക്കുന
നന്തത്യമാര്വട്ട പൂക്കേളഡിലമാകത
കകൈശകൈമാര്കതമാരുമഡിച നടെക്കേമാന
നജീയയും ഞമാനുമഡിലമാകത
ഇന്നകലകൈള മമാത്രയും നഡിറയന്ന ചഡിന്തകൈള
നമാകളകയന്ന സത്വപമഡിലമാകത
നമാകളയ്കറ്റ് ഒരു ജനമതഡികനറ ദൂരമുണ്ടറ്റ്
പുനര്ജനതഡില് 
നമുക്കേറ്റ് വജീണ്ടുയും നമളമായറ്റ് പെഡിറക്കേമായും
ചഡിതറഡിയ സത്വപങ്ങകള കപെറുക്കേഡികയടുക്കേമായും
നനഞ്ഞ വയല്വരമ്പഡിലൂകടെ
തുമ്പഡികൈകളശപമാകല പെറക്കേമായും
തണുത അമ്പലമുറ്റകത വലയും കവചറ്റ്
നമുക്കേറ്റ് വജീണ്ടുകമമാന്നമായഡിരഡിക്കേമായും
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                2018-19 ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ് അയുംഗങ്ങള
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