
മഷഷ



മഷഷ

ആശശംസ 

അനുദഷനശം വഷകസഷച്ചുകകകൊണഷരഷക്കുന്ന വഷദദകൊഭദകൊസമമഖലയഷൽ കുടഷകളുകടെ 
സർഗകൊത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മപ്രകൊതകൊഹഷപഷകകൊനുതകുന്ന തനതുപ്രവർത്തനമകൊണണ് 
ഡഷജഷറ്റൽ മകൊഗസഷൻ എന്ന ആശയശം. മുതുവല്ലൂർ ഗവ.ഹയർ കസകണറഷ സണ് കൂൾ ലഷറ്റഷൽ 
കകറ്റണ്സണ് തയകൊറകൊക്കുന്ന 'മഷഷ 'എന്ന  ഡഷജഷറ്റൽ മകൊഗസഷനണ് പ്രസ്തുത ലകദശം കകവരഷകകൊൻ 
സകൊധഷക്കുകമന്നതഷൽ സശംശയമഷല. ഇതഷനു മവണഷ പരഷശ്രമഷച്ച എലകൊവമരയശം 
അഭഷനനഷക്കുന്നമതകൊകടെകൊപശം മകൊഗസഷനണ് എലകൊവഷധ ആശശംസകളുശം അർപഷക്കുന.

നകൊരകൊയണൻ.എശം  
പ്രധകൊനകൊധദകൊപകൻ 



മഷഷ

ആശശംസ 

മുതുവല്ലൂർ ഗവ.ഹയർ കസകണറഷ സ്കൂളഷകല 'ലഷറ്റഷൽ കകറ്റണ്സണ്  ' വഷദദകൊർതഷകൾ 
ഒരുക്കുന്ന  'മഷഷ' എന്ന ഡഷജഷറ്റൽ മകൊഗസഷൻ വഷദദകൊർതഷകളുകടെ കഴഷവുകൾ നല രരീതഷയഷൽ 
പ്രകടെഷപഷകകൊനുള്ള ഒരു മവദഷയകൊയഷ മകൊറകട എന്നകൊശശംസഷക്കുന



മഷഷ

മമാനന്ത്രിക വടന്ത്രി
ഫകൊത്തഷമ റഷദ 
6 ബഷ 

ഒരു കകകൊച്ചു ഗകൊമത്തഷൽ മജകൊണ് എന്നണ് മപരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണകൊയഷരുന അവകന
കചെറുപശം മുതലുള്ള ആഗഹമകൊയഷരുന മലകൊകശം ചുറ്റുക എന്നതണ് കകൊലങ്ങൾ കടെനമപകൊയഷ 
അവൻ വലുതകൊയഷ .ഒരു ദഷവസശം അവൻ ആമരകൊടശം പറയകൊകത മലകൊകശം ചുറ്റഷകകൊണകൊൻ 
വരീടവഷട്ടു ഇറങ്ങഷ.ഒരുപകൊട യകൊത്രകചെയണ്  അവൻ കരീണഷതനകൊയഷ ഒരു കകൊടെഷനു നടവഷൽ 
തനഷച്ചു നഷൽകക ,കപടന്നണ് അവകനകൊരു കകൊഴ്ചകണ്ടു അത്ഭുതമത്തകൊകടെ അവൻ പറഞ്ഞു 
ആരകൊണണ്ഈ കകൊടെഷനു നടവഷൽ  ഒരു കകകൊടകൊരശം പണഷതതണ്  ഒന കയറഷമനകൊകകകൊ 
ആരങഷലുശം ഉണങഷമലകൊ ?
അവൻ കകകൊടകൊരത്തഷമലകണ് കയറഷ വഷളഷച്ചു കൂവഷ അകത്തണ് ആകരങഷലുശം 
ഉമണകൊ......പകക ഒരു ശബ്ദവുശം മകടഷല ആരുശം ഇല എന്ന കധരദത്തഷൽ അവൻ 
അവഷകടെ കഷടെന ഉറങ്ങഷമപകൊയഷ കുറച്ചണ് കഴഷഞ്ഞമപകൊ പകൊതഷ ഉറകത്തഷൽ എമനകൊ ശബ്ദശം
മകട്ടു രണകൊളുകൾ തമഷൽ സശംസകൊരഷക്കുന അവൻ കകൊമതകൊർത്തഷരുന അവർ എമനകൊ 
ശവകപടഷ കപകൊളഷക്കുന്ന കകൊരദമകൊണണ് പറയന്നതണ് കപടന്നണ് അവൻ എണരീറ്റണ് നഷന്നണ് ഉറകക
മചെകൊദഷച്ചു എനഷനകൊണണ് നഷങ്ങൾ ഈ ശവകപടഷ കപകൊളഷക്കുന്നതണ് . അവർ പറ   ഞ്ഞ മറുപടെഷ 
ഇതഷനകത്തു കഷടെക്കുന്നയകൊൾ ഞങ്ങൾകണ് 25 സസ്വർണ്ണ നകൊണയങ്ങൾ  തരകൊകതയകൊണണ് 
മരഷച്ചു കഷണ്ടെകുന്നതണ്  അതുകകകൊണകൊ .സുഹൃകത്ത നഷങ്ങൾ കചെയ്യുന്നതണ് കതറ്റകൊണണ് 
നഷങ്ങൾകണ് സസ്വർണ്ണനകൊണയശം ഞകൊൻ തരകൊശം അങ്ങകന അവകന കയഷകല നകൊണയങ്ങൾ 
അവർകണ് നൽകഷ  മജകൊണ് ആ കകകൊടകൊരകമകൊകക ചുറ്റഷനടെനകകകൊണഷരഷകക ഒരു 
മുറഷകുള്ളഷൽ ഒരു രകൊജകുമകൊരഷകയ കണ്ടു അതഷസുനരഷയകൊണവൾ അവകള കണതുശം 
മജകൊണ് അത്ഭുതകപട്ടു  കകൊരണശം അവൻ കണ സസ്വപ്നത്തഷകല അമത കപണ്കു ടഷ.
പമക രകൊജകുമകൊരഷകയ വഷവകൊഹശം കഴഷകണകമങഷൽ രകൊജകുമകൊരഷയകടെ ശകൊപശം തരീരണശം
മജകൊണഷനു ഇകതകൊനശം അറഷയഷലകൊയഷരുന അവകള കണതുശം അവൻ ഓടെഷകച്ചന്നണ് 
അവഷകടെ വകൊതഷലഷനരഷകഷലുണകൊയഷരുന്ന മറകൊസകൊകചെടെഷയഷൽ നഷന്നണ് ഒരുപൂകവടത്തണ് 
രകൊജകുമകൊരഷയകടെ മദഹമത്തകണ് എറഷഞ്ഞു കപടന്നണ് അവഷടെമകൊകക പ്രകകൊശശം പരന 
അങ്ങകന മജകൊണ് രകൊജകുമകൊരഷയകടെ അരഷകഷൽ കചെനനഷന പറഞ്ഞു മലകൊകശം 
ചുറ്റഷകകൊണകൊൻ വന്നതകൊണണ് ഞകൊൻ എകന കൂ കടെ മപകൊരുമന്നകൊ രകൊജകുമകൊരഷ. ഇതുമകടതുശം 
രകൊജകുമകൊരഷ അവകന കൂകടെ യകൊത്രതഷരഷച്ചു.   



മഷഷ

പുതുവര്ഷഷ

ശ്രരീതുമമകൊൾ 
8 എ 

ഓമരകൊ രകൊവുശം വഷടെവകൊങ്ങഷയ 
ആ രകൊവുകൾ ഇനഷകകൊണകൊനകൊവുമമകൊ
മഞ്ഞഷൽ പുതഞ്ഞരകൊവുകൾ ഇനഷ 

ഓർമയഷൽ മകൊത്രശം
ഓമരകൊ ദഷനവുശം വഷടെവകൊങ്ങുമമകൊഴശം 
ഓമരകൊ പകലുശം പുനർജനഷക്കുന
ആയസഷകന കണക്കുബുകഷൽ 

തകൊളുകൾ ഇനഷയശം നഷശ്ചലശം
ഇമപകൊഴഷതകൊ ഒരു വർഷശം കൂടെഷ
കകകൊഴഷഞ്ഞുമപകൊയഷരഷക്കുന

ആരറഷഞ്ഞു .....
അടത്ത പുതുവർഷകത്ത വരമവൽകകൊൻ

ഇനഷ നമളഷൽ ചെഷലർമകൊത്രശം ബകൊകഷയകൊവുന.



മഷഷ

സസൗഹൃദഷ
മശ്രയ 
6 ബഷ 

ഉതഷനൂർ ഗകൊമത്തഷൽ ഒരു വലഷയ കകകൊടകൊരമുണകൊയഷരുന അവഷകടെ വഷദദകൊധര എന്നണ്
മപരുള്ള രകൊജകൊവുണകൊയഷരുന അയകൊൾ ക്രൂരനുശം ദയയഷലകൊത്തവനുമകൊയഷരുന ആരണ് 
എനണ് കതറ്റണ് കചെയകൊലുശം വധശഷകയകൊണണ് വഷധഷക്കുന്നതണ് .ഒരഷകൽ രകൊമൻ എന 
മപരുള്ള ഒരകൊൾ ദകൊഹഷച്ചമപകൊൾ കകകൊടകൊരത്തഷകല കഷണറ്റഷകല കവള്ളശം 
കുടെഷക്കുകയകൊയഷരുന കപടന്നണ് രകൊജകൊവഷകന ഭടെൻമകൊർ അയകൊകള 
പഷടെഷച്ചുകകകൊണ്ടുമപകൊയഷ രകൊജകൊവഷകന മുന്നഷൽ നഷർത്തഷ രകൊജകൊവണ് മചെകൊദഷച്ചു 
എനഷനകൊണണ് നരീ എകന കഷണറ്റഷൽ നഷന്നണ് കവള്ളശം കുടെഷച്ചതണ് അതുശം ഞകൊനറഷയകൊകത
.കമഷകണശം പ്രമഭകൊ ദകൊഹഷച്ചമപകൊൾ ഒരു തുള്ളഷ കവള്ളശം കുടെഷച്ചതകൊ എമന്നകൊടെണ് 
കമഷച്ചകൊലുശം പ്രമഭകൊ. ഈ കഷണറ്റഷൽ ഞകൊൻ കുടെഷച്ചതഷൽ കുടതൽ കവള്ളശം ഉണകലകൊ 
അങ്ങയണ് കുടെഷകകൊൻ എന്നണ് രകൊമൻ പറഞ്ഞു .അതു മകടതുശം രകൊജകൊവണ് എകന്ന 
ധഷകരഷകകൊൻ മകൊത്രമകൊമയകൊ ,കസനഷകമര.......ഇയകൊകള കകകൊണ്ടുമപകൊയഷ 
തടെവറയഷൽ ഇടൂ രകൊജകൊവണ് ഉത്തരവഷട്ടു. വധശഷകയണ് മുമണ് നഷകന അവസകൊന 
ആഗഹശം പറയൂ ഒരു ഭടെൻ മചെകൊദഷച്ചു .രകൊമൻ മകട്ടുടെകന പറഞ്ഞു എനഷകണ് എകന 
കുടശംബത്തഷകന കകൊണണശം അമപകൊ ഭടെൻ പറഞ്ഞു നഷനകണ് വരീടഷൽ മപകൊകകൊശം 
പകരശം നഷകന വഷലകപടകതകൊന്നണ് ഇവഷകടെ വച്ചഷട്ടു മപകൊകണശം വരുമമകൊൾ 
എടത്തുകകകൊണ്ടുമപകൊകകൊശം .രകൊമൻ തകന ഇണപഷരഷയകൊനകൊവകൊത്ത കളഷകൂട്ടുകകൊരകന 
അവഷകടെ നഷർത്തഷ യകൊത്ര തഷരഷച്ചു .കുറച്ചു ദഷവസശം കഴഷഞ്ഞു വധശഷകയകടെ 
സമയമടത്തു രകൊമകന കകൊണകൊത്തതുകകകൊണണ് കൂട്ടുകകൊരകന ശഷകയണ് വഷധഷച്ചു . അല്പ 
സമയശം കഴഷഞ്ഞമപകൊ രകൊമൻ തഷരഷച്ചുവന രകൊജകൊവണ് അത്ഭുതമത്തകൊകടെ പറഞ്ഞു 
ഇവഷകടെ നഷന മപകൊയവരകൊരുശം പഷമന്ന തഷരഷച്ചു വന്നഷടഷല. രകൊമൻ പറഞ്ഞു 
പ്രമഭകൊ,അങ്ങണ് വഷചെകൊരഷക്കുന്നതുമപകൊകലയല കകൊരദങ്ങൾ എന സുഹൃത്തഷകന ഇവഷകടെ
നഷർത്തഷ മപകൊയ ഞകൊൻ തഷരഷച്ചു വന്നഷകലങഷൽ എകന സുഹൃത്തഷകന 
വഞഷക്കുന്നതഷനു തുലദമകൊവഷകല.  ഇമപകൊ ഞകൊൻ വന്നഷകല ഇനഷ എകന്ന വധഷകകൊശം 
എകന സുഹൃത്തഷകന വഷടയകണശം പ്രമഭകൊ..ഇകതലകൊശം മകട്ടുകകകൊണഷരുന്ന രകൊജകൊവണ് 
പറഞ്ഞു രകൊമകൊ.... നഷങ്ങളുകടെ ഈ സസൗഹൃദത്തഷകന  മുന്നഷൽ ഞകൊൻ മതകൊറ്റു മപകൊയഷ 
ഞകൊൻ നഷങ്ങകള വഷടയക്കുന.. ഓമരകൊ സസൗഹൃദത്തഷകന മുന്നഷലുശം തലതകൊഴണ് ത്തഷ 
നഷമല്കേണ്ടു വരകമന്നണ് രകൊജകൊവഷനു മനസഷലകൊയഷ. ഇതകൊണണ്  യഥകൊർത സസൗഹകൊർദശം..



മഷഷ

പ്രകൃതന്ത്രി തനന്നെ വരഷ
രനദ രകൊജണ്

    6 ബഷ 

മുത്തുപൂകമകൊടെഷ നഷറഞ്ഞ പൂവുകൾ
ചെകൊമര, മഴവഷലഷന്മകൾ കചെറുപൂമകൊറ്റ
പച്ചപഷടെഷച്ച പുൽത്തകഷടകളകൊൽ 
ഒത്തുമചെർന സുരഭഷല മണശം 

പച്ചവഷരഷച്ച മമനകൊഹര വയലുകൾ
മകൊറഷ മകൊറഷ പുഞഷരഷ തൂകഷ

ഒത്തുമചെരുശം വള്ളഷപടെർപ്പുകൾ 
സമനകൊഷമകൊശം നൃത്തമകൊടശം 

പുലരഷ വഷരഷച്ച സൂരദകഷരണങ്ങൾ 
ഒന്മകൊദഗരീതങ്ങൾ നുകരുന്ന പകഷകൾ

കതങ്ങഷൻമതകൊപഷകല മർമരമകൊടന്ന മകരവൃകശം 
കളശം കളശം പകൊടന്ന പുഴകൾതൻ 

മധുരമകൊശം മതൻരുചെഷകൾ
മസ്നേഹവകൊരഷധയകൊശം പ്രകൃതഷ വരശം
മസ്നേഹവകൊരഷധയകൊശം പ്രകൃതഷ വരശം



മഷഷ

നപമാഴന്ത്രിയുന്നെ ഇലകള
മഗകൊപഷക 
8  ബഷ 

എനഷകണ് പ്രകൃതഷമയകൊടെഷണങ്ങഷ ജരീവഷകകൊനകൊണഷഷശം പമക  ഇമപകൊഴകത്ത മനുഷദർ 
മരങമളയശം ,ആവകൊസവദവസ്ഥകമളയശം നശഷപഷക്കുകയകൊണണ് ഇങ്ങമന മനുഷരുകടെ ഉപദ്രവശം 
സപഷകകൊനകൊവകൊകത അവസകൊനശം പ്രകൃതഷയശം തഷരഷച്ചടെഷച്ചു. 2018 ൽമകരളശം കണ ഏറ്റവുശം 
വലഷയ പ്രളയശം കഴഷഞ്ഞു ,തണുപ്പുകകൊലവുശം      വന മപകൊയഷ ഇമപകൊഴഷതകൊ മവനൽകകൊലശം 
വന്നഷരഷക്കുന .സ്കൂൾ വഷട്ടുവന്നകൊൽ മുറ്റമടെഷമകണ മജകൊലഷ എനഷകകൊണണ് വരീടഷകലത്തഷയതുശം ഒരു 
കകൊറ്റണ് വരീശഷ വകൊനൽകകൊലശം ആയതഷനകൊൽ കരഷയഷലകകളലകൊശം വരീട്ടുമുറ്റത്തണ് നഷറമഞ്ഞകൊളുശം
അതു കകൊണുമമകൊൾ തകന്ന എനഷകണ് കലഷ കയറുശം .പഷകന്ന മുറ്റമകൊകക കവള്ളശം തളഷച്ചണ് 
പണഷതുടെങ്ങുശം .ഒരു ഭകൊഗശം അടെഷച്ചുനരീക്കുമമകൊമഴക്കുശം കകൊറ്റണ് വരീശഷ അവഷകടെകയലകൊശം ഇലകളകൊൽ 
നഷറഞ്ഞഷരഷക്കുശം .നനകന കസകഷൾ കകകൊണ് മവകറകൊരു അഭദകൊസശം .അങ്ങകന അങ്ങകന 
കഷകപടങഷലുശം ഞകൊനകൊമുറ്റശം വൃത്തഷയകൊകഷ മുറ്റത്തഷകന തഷണ്ണയഷൽ ഇരഷകക കകൊറ്റണ് വരീശഷ 
വരീണ്ടുശം കരഷയഷല നഷറഞ്ഞു ഞകൊൻ പതുകക എണരീറ്റു ഉമറത്തഷരുന അമകയ വഷളഷച്ചു ചെകൊയ 
കകകൊണ്ടുവരകൊൻ പറഞ്ഞു അമ ചെകൊയയമകൊയഷ വന മുറ്റമത്തകണ് മനകൊകഷകകകൊണ്ടു പറഞ്ഞു നരീ 
എനകൊടെരീ മമകൊകള മുറ്റമടെഷച്ചഷകല ? ഞകൊൻ അടെഷച്ചുവകൊരഷയതകൊണകമ ,എന്നഷടകൊമണകൊ ഈ മുറ്റശം 
ഇങ്ങകന കരഷയഷല നഷറഞ്ഞഷരഷക്കുന്നതണ് . ഈ നശഷച്ച കകൊറ്റണ് കകൊരണശം അമയകടെ വഴക്കുശം 
മകൾമകണഷ വന്നകലകൊ.ഒരു ദഷവസശം സ്കൂളഷൽ നഷന്നണ് പഠനയകൊത്ര മപകൊയഷ ഒരുപകൊടെണ് 
നടെകകൊനുണകൊയഷരുന നടെന കരീണഷച്ച ഞകൊൻ ഒരു കലഷകന മുകളഷൽ ഇരുന കപടന്നണ് 
നകലകൊരു കകൊറ്റണ് വരീശഷ ആ കകൊറ്റണ് എകന്ന തമലകൊടന്ന മപകൊകല എനഷക്കുമതകൊന്നഷ. മുറ്റമടെഷകകൊൻ 
മടെഷയകൊയതുകകകൊണണ് കകൊറ്റഷകന പഴഷപറഞ്ഞു എന്നകൊമലകൊ ഞകൊൻ കരീണഷച്ച സമയശം എനഷകതണ് 
ആശസ്വകൊസമമകഷ. ഇതകൊണണ് നമ്മുകടെപ്രകൃതഷ മനുഷദർ നശഷപഷക്കുന്നതുശം ഇതുതമന്ന...നമുകണ് 
നലതു തരുന്ന പ്രകൃതഷകയ നശഷപഷകകൊതഷരഷക്കുക............



മഷഷ

സസ്നേഹകവമാടഷ

മഗകൊപഷക . വഷ.എസണ് 
10 എ 

ഒഴകുന്ന പുഴമപകൊൽ കവഷയന
മസ്നേഹശം,അമതൻ കമകൊഴഷയഷലുശം മഷഴഷയഷലുശം

വകൊക്കുകൾ കകകൊണ്ടുനകൊകമതഷമരറ്റ യദ്ധത്തഷൽ 
കകത്തമലകൊടെലഷലനദശം കുറഷകച്ചകൊരകൊ യകൊമങ്ങൾ

മധുവൂറുശം സ്മരണയഷൽ ബകൊലദത്തഷൽ കനറുകയഷൽ
എന്നമതൻ കകകയകൊപണ് മചെർന്നഷരുന

കണ്കളഷൽ അശ്രു മഴയകൊയണ് കപകൊഴഷയവകൊൻ
കകൊലകമനകമകൊരു കകൊലനകൊയണ്

അമമകൊറഷൽ മയങ്ങഷടമമകൊൾ,തുറക്കുന
അമ തൻ നഷർമദശകവകൊടെശം

മസ്നേഹകൊർദ്രമന്ത്രകവകൊടെശം.



മഷഷ

അനര്ഘനന്ത്രിമന്ത്രിഷങ്ങള 
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നനഷ 


