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MESSAGE

               Through 75 years  of fruitful and glorious service ,St. Antony's Girls 
HS  has raised as light house in the heart of the town. As I  stand at the 
threshold of the 75 years of it's history my memories go back to the apostolic 
Carmel sisters who sowed the seed of education here in response to the need 
and demand of the people of the locality .
        I am sure that we have imparted the value based quality education to 
girls ,upholding the vision and  mission of mother veronica and enhancing the 
tradition , culture and social status of kadathanad. 
        So it has became a great celebration of joy for us and the people around.
 On this auspicious occasion I express my sincere gratitude to God, for the 
selfless  service of the staff, PTA ,well wishes and benefactors who strived 
together to fulfil this dream come true. Let me extend my congratulation and 
prayerful support to the members of the editorial board who took immense 
trouble to collaborate the innate talents and creativity of the young and the 
old. I wish all the best and the blessings of God almighty in its journey 
towards centenary .
     
  

Sr. LILY .V .J
HEADMISTRESS
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല

കകീര്ത്തനബബി

                വവിവരസസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ അനന്തവവിഹസായസവിങലേകക്ക് പറകസാന് 
കു  ഞഞ്ഞുുചവിറകുകള്കക്ക് കരുതക്ക് പകര്ന്നുടകസാണക്ക്,കടെതനസാടെവിടന്റെ 
വവിദദ്യസാഭദ്യസാസനഭസവില് എന്നുന്നും തങ്കേനക്ഷത്രമസായവി പരവിലേസവിക്കുന്ന ടസന്റെക്ക് ആന്റെണണീസക്ക് 
ങഗേള്സക്ക് ടടഹസസ്കുൂളവിടലേ ലേവിറവില്ടടകറക്ക്സക്ക് വവിദദ്യസാര്തവികളുടടെ കൂടസായ പ്രവര്തന 
ഫലേമസാണക്ക് നവരര@വവിരല്ത്തുമവില്.com എന്ന ഡവിജവിറല് മസാഗേസവിന് .
                  സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യയുടടെ വവിസ്മയങലേസാകതവിങലേകക്ക്.....
അനന്തമസായ സസാധദ്യതകളുടടെ അപസാരതകളവിങലേകക്ക്.....കുരുന്നു പ്രതവിഭകടള കകപവിടെവിച
നയവിക്കുന്ന വലേവിയ സന്നുംരഭമസാണക്ക് ലേവിറവില് കകറക്ക്സക്ക്. വവിജസാനതവിടന്റെ 
അനന്തങമഖലേയവിങലേകക്ക് യങഥേഷന്നും കടെന്നുടചലസാനന്നും തടന്റെ സര്ഗേസൃഷവികടള 
ങലേസാകതവിടന്റെ വവിവവിധങകസാണഞ്ഞുുകളവിങലേകക്ക് എതവികസാനന്നും ഇ-വസായനയക്ക് സസാധദ്യമസാകുന്ന
ഈ കസാലേഘടതവില് ,നവരര@വവിരല്ത്തുമവില്.com  നവി ങ്ങളുടടെ സമക്ഷന്നും വവിനണീ
തമസായവി സമര്പവികടട.
 ശസാസ്ത്രതവിടന്റെയുന്നും, സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെയുന്നും വവികസാസന്നും ഒരവികലന്നും 
അവസസാനവിക്കുന്നവില. പുതവിയ ങനടങ്ങള്കക്ക് കസാങതസാര്തക്ക് സ ഞ്ചരവികസാന് 
വവിദദ്യസാര്തവികടള പ്രസാപ്തമസാകസാന് ഇതരന്നും പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ക് കഴവിയുന്നും എന്ന 
വവിശശസാസങതസാടടെ.........
                                           റസ്നേഹറതറ്റോടടെ  

എഡഡിറര
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ആന്ഫറ്റോങഡിടന്റ ഡയറഡിക്കുറഡിപ്പുകള
   -ആസസദ്യാദനക്കുറവപവ

 
ടടബബവിളവിന ങശഷന്നും കങഥേതരവവിഭസാഗേതവില് ഏറവന്നും 
കൂടുതല് വവിറഴവികടപട പുസ്തകമസാണക്ക് 
ആന്ഫസാങ്കേവിടന്റഡയറവിക്കുറവിപ്പുകള്.വലതസാകുങമ്പസാള് 
എഴുത്തുകസാരവിയസാകണന്നും എന്നു സശപനന്നും കണ ഒരു 
ടകസാച ടപണ്കുടവി.പങക്ഷ വവിടെരുന്നും മുങമ്പ അവള് 
ടകസാഴവി   ഞങപസായവി.കവിറവി എന്ന ഒസാമനങപരവിട്ടു വവിളവിച്ച 
ഈ ഡയറവിയസായവിരുന്നു ആന്ഫസാങ്കേവിടന്റ ഏറവന്നും നല 
സുഹൃ  തക്ക്.തടന്റ സശപങ്ങളുന്നും ഇണകങ്ങളുന്നും 
പവിണകങ്ങളുന്നും ങദഷദ്യവടമലസാന്നും ആന് പങ്കുവച്ചതക്ക് 
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കവിറവിങയസാടെസായവിരുന്നു.ജൂതരസായഒങടസാഫസാങ്കേക്ക്,എഡവിതക്ക് 
ഫസാങ്കേക്ക്ദമ്പതവികളുടടെ രണക്ക് ടപണ്മകളവില്ഇളയവളസായവി 
1929 ജുണക്ക് 12 നക്ക് ജര്മനവിയവിടലേ ഫസാങ്കേക്ക്ഫര്ടവില് 
ജനവിച.ഹവിറക്ക്ലേര് ജര്മന് ചസാന്സലേറസായവി 
അധവികസാരങമറങതസാടടെ ജൂതടര ങദസാഹവികസാനസായവി 
വന്നുംങശസാന്മൂലേന സവിദസാന്തന്നും നടെപസാകവി.അവര് രസാജദ്യന്നും   
വവിടക്ക് ങഹസാളണവിങലേകക്ക് ഒസാടെവി.1939 ല് ഹവിറക്ക്ലേര് ങഹസാളണക്ക്
ആക്രമവിച കണീഴടെകവി.ആ കുടുന്നുംബന്നും ദുരവിതതവിലേസായവി.
ആന്നുംസ്റ്റര് ഡസാമവിടലേ ഒരു കുടുസുമുറവിയവില് ആ കുടുന്നുംബന്നും 
ഒളവിച തസാമസവിച.അച്ഛടന ഏടറ ഇഷമുളളവളസാണക്ക് 
ആന്.പങക്ഷ അമ അവളുടടെ 
സങ്കേല്പതവിടനസാതതലസായവിരുന്നു.അമയുടടെ 
കുറങ്ങളുന്നും ടതറ്റുകളുന്നും അവള് ഡയറവിയവില് ഉടെനണീളന്നും 
എഴുതവിയവിട്ടുണക്ക്.അതവില് അവള് 
ദുദുഃഖവിക്കുന്നുമുണക്ക്.എന്നസാല് അമടയ ഏടറ 
ങസ്നേഹവിക്കുന്നവളസാണക്ക് ആനവിടന്റ മൂത സങഹസാദരവി 
മസാര്ങഗേസാടക്ക്.ആ വണീടവില് തസാമസവിച്ചവിരുന്ന മടറസാരു 
കുടുന്നുംബമസായവിരുന്നു വസാന്ഡസാന്.മവിസ്റ്റവിസക്ക് വസാന്ഡസാടന 
ആനവിനക്ക് ഇഷമലസായവിരുന്നു.എന്നുന്നും അവര് തമവില് 
കലേഹങ്ങളുണസാകുന്നും.അവരുടടെ മകന് പണീറര് ഒരു 
മടെവിയനസായവിരുന്നു.അതവിനസാല് തടന്ന അവര് തമവില് 
ഒരു ബന്ധമവിലസായവിരുന്നു. ആന് ഈ ഡയറവിയവില് 
ഒതവിരവിങപടര പരവിചയപടുത്തുന്നുണക്ക്.അവരുടടെ 
ഒളവിതസാവളതവില് പവിന്നണീടടെതവിയ ആളസായവിരുന്നു 
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ങഡസാ.ഡുസല്.ഒരു സസാഹവിതദ്യ കുടുന്നുംബമസാണക്ക് 
ആനവിങന്റതക്ക്.അതുടകസാണക്ക് അവള് വസായവിക്കുന്ന 
കഥേകടള പറവിയുന്നും കവിറവിയുമസായവി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.അച്ഛടന 
കഴവിഞക്ക് അവള്കക്ക് ഇഷന്നും അവളുടടെ   മുതശവിടയയുന്നും
മൂസക്ക്ചവി എന്ന പൂച്ചടയയുമസാണക്ക്.ഭക്ഷണതവിടന്റ 
ങപരവില് അവവിടടെ എന്നുന്നും അടെവിയുണസായവിരുന്നു.ഈ 
കലേഹങ്ങളുന്നും ബഹളങ്ങളുമസാണക്ക് അവടള പണീററുമസായവി 
അടുകസാന് കസാരണമസായതക്ക്.പണീറടറ അവള്കക്ക് 
തുടെകതവില് മനസലേസാകസാന് സസാധവിച്ചവില.പവിന്നണീടെക്ക് 
അവര് തമവില് അടുത്തു.എന്നുന്നും മരണടത മുന്നവില് 
കണസായവിരുന്നു അവള് ഒസാങരസാ ദവിവസവന്നും  
ഉറങ്ങവിയവിരുന്നതക്ക്.ങറ ഡവിങയസായവിലൂടടെ ഉള്ള 
ഭണീകരവസാര്തകള് അവടര ഭണീതവിയവിലേസാഴവി.ചവിലേങപസാള് 
ചവിലേ ആ ശശസാസവസാര്തകള് ങകള്കസാറുണസാകസാറുണക്ക്.

-അവനന്തിക
9.c
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പ്രളയകറ്റോഴ്ചകള 

വവിളവികസാത ങനരതക്ക് വടന്നസാരു 
വവിരുന്നുകസാരടന ങപസാല്,
അനന്തരന്നും വര്ഷവിച്ചൂ മഴത്തുള്ളവികള്
അധവികതുന്നുംഗേ പര്വതങ്ങള്
ഒരു തുള്ളവി പലേതുള്ളവി
പലേതുള്ളവി ടപരുടവള്ളമസായങപസാഴുന്നും
അറവിഞവില മര്തദ്യന് അതു തന്നുടടെ 
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വവിധവിടയന്നക്ക്........
ങകരന്നും തവിങ്ങവി നവിറയുന്ന നസാടെവിനക്ക്
ദുരവിത ടപരുമഴ നരടന-
വവിഴുങ്ങുങമ്പസാള്,
ഒരു വണീടെവിന, ഒരു കൂരയ്ക്കു തസാടഴ
കഴവിഞവടരടയലസാന്നും കടെലേമ
ടകസാണ്ടുങപസായങത്ര
ഒരു പവിഞ്ചു മണന്നും മറന്നുവയസാടത
സര്വവന്നും ടകസാണ്ടുങപസായവിരവിക്കുന്നു .
പുഴടയ ടകസാന്നങപസാഴുന്നും ഗേവിരവിടയ
തകര്തങപസാഴുന്നും, അമയസാന്നും ധരണവിതന്
പ്രതവികസാരഭസാവന്നും അറവിഞ മര്തദ്യന്.
അമ തന് ചൂടെവിനപ്പുറത്തുടണസാരു ങലേസാകന്നും
കണണീരക്ക് ങവദന യസാതന നണീങ്ങുന്ന ങലേസാകന്നും
ആരുമറവിയസാതവിരവികടട  ഈ മരുങലേസാകന്നും

                                         - കൃഷ viii E        
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മനസഡിടന കുളഡിരണഡിയഡിച്ച മൂനറ്റോര

-യസാത്രസാവവിവരണന്നും-

യദ്യാത്രകളവല എനര എടന്െറ മനസവല പച്ചപവടെവച്ചു നവലക്കു
ന ഒനദ്യാണവ ഞങ്ങളുടടെ മൂനദ്യാര് യദ്യാത്ര. 
കഴവഞ്ഞതവനലവധവക്കദ്യാലതദ്യാണവ ഞദ്യാനര കുടരബവര 
മൂനദ്യാറവതലക്കവ യദ്യാത്ര തപദ്യായതവ. ഈ യദ്യാത്ര പുതവയ പുതവയ 
അനഭവങ്ങളദ്യാണവ എടന്െറ മനസവതലക്കവ തകദ്യാരവനവറച്ചതവ. 
രദ്യാവവടല 10 മണവതയദ്യാടടെ ഞങ്ങള് അവവടടെ എതവ. 
തഹദ്യാടലവല മുറവടയടതവ ഫ്രഷദ്യായവഭക്ഷണര കഴവച്ച തശഷര 
ഞങ്ങള് യദ്യാത്ര ആരരഭവച്ചു. അവവടടത ടവളളതവനവ 
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ഐസവടന്െറ തണുപദ്യായവരുന. എങവലുരആ തണുപവനര 
ഉണദ്യായവരുന അതവടന്െറതദ്യായ സുഖര. ആദദര തടന 
ഞങ്ങള് തപദ്യായതവ ചവനക്കനദ്യാല ടവളളച്ചദ്യാടര 
കദ്യാണദ്യാനദ്യായവരുന. ആ മതനദ്യാഹരക്കദ്യാഴ്ച അകടലനവനവ 
വവീക്ഷവക്കുതമദ്യാള് തടന നമ്മുടടെ മനര അറവയദ്യാടത 
അതവല ലയവച്ചവ തപദ്യാകുര. തശഷര ഞങ്ങള് ഇരവവകുളര 
നദ്യാഷണല പദ്യാ൪ക്കവ സന്ദര്ശവക്കദ്യാനദ്യാണവ തപദ്യായതവ. 
തപദ്യാകുന വഴവയവലുടെനവീളര പ്രകൃതവ രമണവീയമദ്യായ 
മലനവരകളദ്യാണവ. പ്രതതദകമദ്യായുളള വരയദ്യാടകടളയുര 
കദ്യാണദ്യാന്െ കഴവഞ. തകദ്യാടെമഞടകദ്യാണവ മൂടെവയതവനദ്യാല 
വരയദ്യാടകടള കദ്യാണദ്യാന്െ അതദതവകര 
പ്രയദ്യാസടപതടെണവവന. എകവഗവലുര മൂനദ്യാടലണ്ണതവടന
വദക്തമദ്യായവ കദ്യാണദ്യാന്െ കഴവഞ. പച്ചപവടെവച്ചു നവലക്കുന 
കുനകളുര മലടഞ്ചെരവവകളുര മൂനദ്യാറവടന കൂടതല 
മതനദ്യാഹരവയദ്യാക്കവ ആയവ എനവക്കവ തതദ്യാനവ. 
തവങ്ങവനവറഞ്ഞ തതയവലക്കദ്യാടകളദ്യാണവ എടന
ആകര്ഷവച്ച മടറദ്യാരു കദ്യാരദര. തതയവലകള്ക്കവടെയവലൂടടെ 
ഞങ്ങള് സവദ്യാരവ നടെതവ. തമവഴവ-മലയദ്യാള സരസദ്യാരര കൂടെവ
തച്ചര്ന അവവടടെ രണവ ഭഷകളവലുര സരസദ്യാരവക്കുനവരു
ണദ്യായവരുന. 
             പവനവീടെവ ഞങ്ങള് തപദ്യായതവ മദ്യാട്ടുടപടവതടെദ്യാകര 
കദ്യാണദ്യാനദ്യാണവ. തടെദ്യാകതവലൂടടെയുളള തബദ്യാടവ സവദ്യാരവയുര 
നടെതവ.അവവടെര ഇതക്കദ്യാതപദ്യായവന്െറവ കൂടെവയദ്യാണവ. വര്ഷതന്തദ്യാ
റര നവരവധവ ജനങ്ങള് ഇവവതടെക്കവ ഒഴുകവടയതദ്യാന്െ 
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കദ്യാരണര അടരയുര ആകര്ഷവക്കുന മൂനദ്യാറവടന്െറ 
വശദഭരഗവയദ്യാണവ.അവസദ്യാനമദ്യായവ ഞങ്ങള് തപദ്യായതവ 
കുറവന്െ-കുറതവമലകദ്യാണദ്യാനദ്യാണവ. അവവടടെ കണ 
കദ്യാഴ്ചകള് എടന്െറ മനസവല ഇനരനവറഞ നവലക്കുന. 
രണവ വശങ്ങളവലദ്യായവ രണവ മനഷദരൂപങ്ങള് തപദ്യാടലയുള
പദ്യാറകളദ്യാണവ നവലടകദ്യാളളുനതവ.അതവന പവനവലുളള 
ടഎതവഹദര ഞദ്യാടനടന്െറ രക്ഷവതദ്യാക്കളവലനവനരതചദ്യാദവച്ചവ 
മനസവലദ്യാക്കവ.രണവ ദവവസര നവീണ ഞങ്ങളുടടെ മൂനദ്യാര് 
യദ്യാത്രയവ വവരദ്യാമര കുറവച്ചുടകദ്യാണവ കുറവന്െ-കുറതവ മലയവല
നവനര ഞങ്ങള് മടെക്കയദ്യാത്ര ആരരഭവച്ചു. തവരവച്ചവ 
നദ്യാടവടലതവയവട്ടുര മനസവ മൂനദ്യാറവടന്െറ മണ്ണവലദ്യായവരുന. 
തവീര്ച്ചയദ്യായുര കണ്ണവനരമനസവനര കുളവര്മപകരുന 
കദ്യാഴ്ചകളദ്യാണവ മൂനദ്യാറവടന്െറ ആകര് ഷണവീയത 
അതുടകദ്യാണ്ടുതടന ആ പച്ചപവ എനര എടന്െറ മനസവല 
മദ്യായദ്യാടത നവലക്കുടമനതവ ഉറപദ്യാണവ.

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 16



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

  
അതഡിജജീവനതഡിടന്റ

നറ്റോളവഴഡികള
-കുറഡിപപ

അസസാധസാരണമസായ ഒരു ദുരന്തമുഖത്തുനവിന്നക്ക് കരകയറസാന് 
ങപസാരസാടുകയസാണക്ക് നസാന്നും. സന്നുംഹസാരരൂപന്നുംപൂടണതവിയ 
പ്രളയന്നും ശമവിച്ചവിരവിക്കുന്നു.ദ്രുതഗേതവിയവിലള്ള രക്ഷസാപ്രവര്ത- 
നവന്നും കഴവി  ഞ.ആദദ്യടത  ആഘസാതതവില് നവിന്നക്ക് നസാന്നും 
പതുടക ങമസാചവിതരസാവകയസാണക്ക്.ഒങര മനങസസാടടെ ഒങര 
ഹൃദയവവികസാരങതസാടടെയസാണക്ക് ങകരളന്നും പ്രളയപ്രവസാഹടത 
ടചറുതക്ക് അതവിജണീവവികസാനസായവി പരവിശ്രമവിക്കുന്നതക്ക്.     
           പ്രളയടത നസാന്നും തസാണവികടെടന്നങ്കേവിലന്നും നഷടത 
അതവിജണീവവികസാനന്നും കുതവിര്ന്നുങപസായ ജണീവവിത-ങ്ങടള 
പുനരുജണീവവിപവികസാനന്നും നസാന്നും പ്രസാപ്ത-രസാങകണതുണക്ക്. 
നഷങ്ങളുടടെ വദ്യസാപ്തവി പുറത്തുവന്നുടകസാണവിരവിക്കുന്നു. എലസാന്നും 
നഷടപടവടര നസാന്നും ഏടറടുങത മതവിയസാവ... പ്രളയടത 
തുടെര്ന്നക്ക് ഉയരുന്ന മഹസാമസാരവികടള തടുതവിടലങ്കേവില്   
അതവിനക്ക് നസാന്നും വലേവിയവവിലേ ടകസാടുങകണവി വരുന്നും.തകര്ന്നു  
കവിടെക്കുന്ന ടപസാതുസന്നുംവവിധസാനങ്ങടള പഴയ പടെവിയസാക്കുക 
എന്നതസാണക്ക് മടറസാരു ദദൗതദ്യന്നും. കനതമഴയവില് ങറസാഡുകളുന്നും 
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ചുരങ്ങളുന്നും പസാലേങ്ങളുന്നും തകര്ന്നവിരവിക്കുകയസാണക്ക്.ഇതക്ക്പുനര്  

നവിര്മസാണന്നും വഴവി മറ്റുസദൗകരദ്യങ്ങള് നമുകക്ക് എളുപമസാകുന്നും.  
അതവിനസായവി നവങകരള സൃഷവികസായവി എന്നമുഖദ്യമന്ത്രവിയുടടെ
ദുരവിതസാശശസാസനവിധവിയവിങലേകക്ക് കഴവിയുന്ന വവിധന്നും സന്നുംഭസാവന-
കള് നല്കണന്നും. നവങകരള സൃഷവിയവില് കുടവികളുടടെ മഹ- 
നണീയമസായ പങ്കേക്ക് ങവണന്നും.  തങ്ങളുങടെതസായ സമ്പസാദദ്യന്നും അതക്ക് 
എത്രയസായസാലന്നുംനല്കുക.സ്കൂളുകളവില് നവിന്നുന്നും പഠങനസാപക- 
രണങ്ങള് ങശഖരവിച്ചക്ക് അതക്ക് നഷടപടവര്കക്ക് എതവിച
ടകസാടുക്കുക. ടജ.ആര്.സവി,കഗേ  ഡക്ക്സക്ക് തുടെങ്ങവിയവവിദദ്യസാര്തവി
കൂടസായ്മകള് ഇതവിനക്ക് മുന്കക എടുക്കുക.ജസാതവിയുന്നും മതവന്നും 
പറഞക്ക് വഴക്കുണസാകവിയവരസാണക്ക് ങകരളണീയര്.

              
 “കദവതവിടന്റസശന്തന്നുംനസാടെക്ക്"എന്നക്ക് പറഞക്ക് 
 അഹങ്കേരവിച;ഒടുവവില് സശസാമവിവവിങവകസാനന് പറഞതു       
ങപസാടലേ ഒരു ഭസാന്തസാലേയമസായവി ങകരളന്നും മസാറവി.അടതടന്ത- 
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ങ്കേവിലമസാകടട,ഇനവിമുങന്നസാട്ടുള്ള യസാത്രയസാണക്ക്;അതവിജണീവന-
 തവിടന്റ നസാള്വഴവികള്. നന്മങയസാടുന്നും ഒടതസാരുമങയസാടുന്നും
 നവില്ക്കുക,പണകസാരടനങന്നസാ-പസാവടപടവടനങന്നസാ       
 ങവര്തവിരവിവവിലസാടത എലസാവര്ക്കുന്നും വണീടുകള് പണവിതു        
ടകസാടുക്കുക എന്നവിവയസാണക്ക് ലേക്ഷദ്യങ്ങള്.   ഭണീമമസായ 
ന ഷങ്ങളസാണക്ക്ങകരളതവിനക്ക്സന്നുംഭവവിച്ചവിട്ടുള്ളതക്ക് 
രസാജദ്യതവിനകത്തുനവിന്നു പുറത്തുനവിന്നുന്നും  സഹസായങ്ങളുന്നും 
അനതസാപവന്നും ലേഭവിക്കുന്നുടണന്നതക്ക് 
  ആഹസാദവന്നും സങന്തസാഷവന്നും നവിറയ്ക്കുന്നു.ഇനവി നസാന്നും ങനസാങക-
 ണതക്ക് മുങന്നസാടസാണക്ക്.കസാലേവിടെറസാ-ടത,മനസവിടെവിയസാടത 
മുന്നവിലള്ള ടവല്ലുവവിളവികടള ങനരവിടെസാന് നസാന്നും തയസാറസാകണന്നും. 
                                                                             

  
  അരുണ സവി

8 D
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നഷ്ടടപട്ട നജീരലറ്റോകബരഡി

              (വസായനസാക്കുറവിപക്ക്)

                   പ്രശസ്ത കഥേസാകസാരവിയുന്നും 
കവയത്രവിയുമസായ മസാധവവിക്കുടവിയുടടെ 

'നഷടപട നണീലേസാന്നുംബരവികള് ' എന്ന കഥേയസാണക്ക് ഞസാന് 
വസായവിച്ചതക്ക്. നവിതദ്യപ്രണയതവിടന്റ വ്രതനവിഷ്ഠമസായ 
സമരസാഗവിയവില് ജശലേവിചനവില്ക്കുന്ന സ്ത്രണീതശതവിടന്റ 
ടടവവവിദദ്യമസാര്ന്ന ഭസാവങ്ങടള ആവവിഷ്കരവിക്കുന്ന പതവിമൂന്നു 
കഥേകളസാണക്ക് ഇതവിലള്ളതക്ക്.ഒസാങരസാ കഥേയവിലൂടടെയുന്നും 
ഭസാഷയുടടെ നണീലേസാന്നുംബരവികള് വവിടെര്ത്തുന്ന ഭസാവതണീവ്രത 
ആസശസാദകടര സശന്തന്നും അനഭവങലേസാകങ്ങളുടടെ 
കടണതസാത പ്രങദശങ്ങളവിങലേകക്ക് ആനയവിക്കുന്നു.ഈ 
കഥേ വസായനകസാരുടടെ മനസവില് പുതവിയ ഭസാവതലേങ്ങള് 
സൃ ഷവിക്കുന്ന ഒന്നു തടന്നയസാണക്ക്.ഇതവിടലേ ഒസാങരസാ കഥേയുന്നും 
പ്രതവിപസാദക്കുന്നതക്ക് സ്ത്രണീടയക്കുറവിച്ചസാണക്ക്.അതവിടലേ ഒങരസാ 
കഥേസാപസാത്രങ്ങളുന്നും കഥേടയ കൂടുതല് മവിഴവിവറതസാക്കുന്നു.

              
ഈ കഥേയവില് എടന്ന ഏടറ ആകര്ഷവിച്ചതക്ക് 

'എടന്നന്നുന്നും തസാര' എന്ന കഥേയസാണക്ക്. 
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ഹരവി,ഉഷ,രസാമന്ക്കുടവി,തസാര എന്നവിവരസാണക്ക് ഇതവിടലേ 
ങകന്ദ്രകഥേസാപസാത്രങ്ങള്.ഹരവിയുന്നും തസാരയുന്നും കസാമുകണീ- 
കസാമുകന്മസാരസായവിരുന്നുടവങ്കേവിലന്നും അവര്കക്ക് പരസ്പരന്നും 
വവിവസാഹന്നും കഴവികസാനസായവില.തസാര വവിങദശവിയുന്നും 
മലേയസാളവിയുമസായ രസാമന്ക്കുടവിടയ കണങപസാള് 
അങദ്ദേഹടത വവിവസാഹന്നുംകഴവിക്കുകയസായവിരുന്നു. 
അങദ്ദേഹതവിനക്ക് യന്ത്രവസ്തുകള് നവിര്മവിക്കുന്ന 
ങജസാലേവിയസായവിരുന്നു.എന്നസാല് ഹരവി എന്ന യുവസാവക്ക് 
മടറസാരു വവിവസാഹന്നും കഴവികസാന് തയസാറസായവിരുന്നവില. 
അവന് അവള്ക്കുങവണവി കസാതവിരവിക്കുകയസായവിരുന്നു.
വര്ഷങ്ങള്ക്കുങശഷന്നും തസാരയുന്നും രസാമന്ക്കുടവിയുന്നും 
നസാടവില് വരുകയസാണക്ക്.ഹരവിയസായവിരുന്നു അവടര  
എയര്ങപസാടവില് നവിന്നുന്നും കൂടവിടകസാണ്ടുവന്നതക്ക്. 
നസാളുകള്ക്കുങശഷന്നും കസാമുകവിടയ കണ സങന്തസാഷന്നും 
ഹരവിയവിലണസായവിരുന്നു.ഹരവികക്ക് നല പ്രസായമുണക്ക്. 
എന്നസാല് തസാര പണക്ക് നസാടവില് നവിന്നക്ക്ങപസായതുങപസാടലേ
തടന്നയസായവിരുന്നു തവിരവിചവന്നതക്ക്.അവള്  
അധവികടമസാന്നുന്നും സന്നുംസസാരവിക്കുന്നുണസായവിരുന്നവില. 
എലസായക്ക്ങപസാഴുന്നും ഒങരഭസാവന്നും.ഹരവിങചസാദവിക്കുന്നതവി- 
ടനസാന്നുന്നും അവള് ഉതരന്നും പറയുന്നുണസായവിരുന്നവില. 
ഇങ്ങടന ദവിവസന്നും കടെന്നുങപസായവി.ഒരവികല് ഹരവി 
വളടര പരവിഭസാന്തനസായവി തടന്റ സുഹൃതവിടന്റ 
അടുങതങകസാടെവി.എന്നവിടക്ക് കവിതചടകസാണക്ക് 
പറഞ;തസാരയുടടെ ശരണീരതവില് ങലേസാഹന്നുംടകസാണക്ക് 
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നവിര്മവിച്ച ഒരു സവിപക്ക് ഉണക്ക്.അതു കണീങഴസാട്ടു 
വലേവിച്ചങപസാള് ആ വയറവില് നസാഴവികമണവിയുടടെ 
അകത്തു കസാണസാറുള്ള ചക്രങ്ങളുന്നും ടചറുയന്ത്രങ്ങളുന്നും 
ഹരവി കണ്ടു.അവളുടടെ കമലേവിടന്റ ചുവന്ന കലക്ക് ഒരു 
കത്തുന്ന ബള്ബസായവി.അവളവില് നവിന്നക്ക് ബവിപക്ക്,ബവിപക്ക് 
എന്ന ശബ്ദവന്നും ങകട്ടു.അതു തസാരയസായവിരുന്നവില. 
ചലേവിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രപസാവയവിരുന്നു, എന്ന സതദ്യന്നും 
ഹരവി അങപസാഴസാണക്ക് മനസവിലേസാകവിയതക്ക്.ഇങ്ങടന 
നടമ അത്ഭുതടപടുത്തുന്നതുന്നും ഭസാഷയുടടെ 
നണീലേസാന്നുംബരവികള് വവിടെര്ത്തുന്നതുമസായ കഥേകളസാണക്ക് 
മസാധവവിക്കുടവിയുടടെ 'നഷടപട നണീലേസാന്നുംബരവികള്' എന്ന 
പുസ്തകതവിലള്ളതക്ക്.

റവതുവര്ണ
ix c
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സസ്വതന്ത്ര റസറ്റോഫപ ടവയര റഡ

റപറ്റോസ്റ്ററുകള
ആര്ഷസബി

അമകീന

ഗഗായതബി
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ടനറ്റോമ്പരക
  

                  
കണവില്  കനലേസാടുന്നും  കസാട്ടുപക്ഷവി നവിടന്റ-
യുള്ളവില്  അണയസാത  സശപന്നും  ഉങണസാ?
മ   ഞവില്,  മഴയവില്  ങവനലേവില് ങപസാലന്നും
മങ്ങവിയണയസാത  നസാളമുങണസാ?
ങവദനകളവില്  ദു:ഖതവിന്  മുള്ളുകള്
കുതവിതുളയ്ക്കുന്നും  നവിന്ങമനവിയവിലന്നും
ങസ്നേഹന്നും  തുളുമ്പവിവരുന്ന  നവിലേസാവത്തുന്നും
മങ്ങവിമയങ്ങസാത   രജനവിയവിലന്നും
നവിടന്നതവിരഞ ഞസാടനങ്കേവിലന്നും നണീ-
യങപസാള്  ദൂടരടയങങ്ങസാ ങപസായക്ക് മറഞടതങന്ത

                                        -

കണീര്തന
 IX B
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റസ്നേഹസ്പരശക

         

കുടവികടളനവിങ്ങളസാരസാനടമന്നുടടെ
ചകരപുച്ചടയ  കണസാങയസാ
ഉച്ചയ്ക്കുന്നും കണണീല,കവകണീട്ടുന്നും
വന്നണീലേ,ഒറയവനങ്ങു
ങപസായസാങലേസാ പസായവി൯
ചുവടവിലന്നും ടതകവിനവിമൂലേ
ഒടകതവിരഞനടെന്നു ഞസാന്
ബവിസ്ക്കറക്ക് കഷന്നും കടെവിച  തവിന്നതവിനസാല്
അമഅവടന ശവിക്ഷവിച
ടപടടന്നവവിടടെടകസാ ഒസാടെവിങപസായവ
നങപസാള് എടന്നനവിശ്ചലേയസാകവിയങലസാ 
തവിരഞതവിര       ഞ തളര്ന്നു എന്
പസാദങ്ങള് വവിണ്ടുടപസാടസാനസായക്ക്
തുടെങ്ങവിയങലസാ
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കു ടവികടളനവിങ്ങളസാരസാനടമന്നുടടെ
ചകരപൂച്ചടയകണസാങവസാ 
പ്രവിയകൂട്ടുകസാരസായവിരുന്ന ഞങ്ങള്
ഇന്നക്ക് രണസായവി മസാറവിയങലസാ
കരഞ കരഞ തളര്ന്ന എന്
കണകളവില്നവിന്നക്ക് കണനണീര് 
ഒട്ടുന്നും മറയുന്നവില....

                       
                          ങദവപ്രവിയ 
                              IX C
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നഡിറക്കൂട്ടപ
ആര്ഷ എ ടക              ബവിങസസാണ            

 ഗേസായത്രവി                                 അമണീന



  നവരര@വവരലതമവല                    .com 27



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

റചേച്ചഡിയമ
ഒരുവസാക്കുമവിണസാടത
ഒന്നുതങലേസാ  ടെസാടത
എങ്ങുങപസായക്ക് നണീടയടന്റ
ങചച്ചവിയങമ......
ഒരു തുണ്ടുങപരയ പങ്കേവിട്ടുനലസാടത
എവവിടടെടയസാളവിച നണീ ങചച്ചവിയങമ
              
വവിദദ്യസാലേയതവിടന്റ മുററത്തുവചനണീ
ടടകവണീശവിയസാത്രപറഞതങല......
പനവിയസാണക്ക് നസാടള വരവിടലന്നക്ക് ടചസാലവി നണീ 
ആങറഴുനസാളക്ക്  മുങമ്പ ങപസായതങല.....

   
ങദവപ്രവിയ യു.ടക

IXD
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നബിലഗാവവെളബിചച  
(വറ്റോയനറ്റോക്കുറഡിപപ) 

          

നങവസാതസാന കഥേസാകൃത്തുകളവില്  പ്രമുഖനസായ  ടടവകന്നും  
മുഹമദക്ക്ബഷണീ൪ ടടവവവിധദ്യവന്നും ടടവചവിതദ്യവന്നും ഉളള 
സമ്പന്നമസായ ജണീവവിതസാനഭവങ്ങളസാണക്ക് തടന്റ 
എഴുതവിലൂടടെ ആവവിഷ്ക്കരവിക്കുന്നതക്ക്. 
മനഷദ്യടന്റവവികസാരവവിചസാരങടള 
അപഗ്രഥേനന്നുംടചയതുടകസാണസാണക്ക് അങദഹതവിടന്റ

ഒസാങരസാ രചനകളുന്നും. ജണീവവിതയസാഥേസാ൪തഥേദ്യങ്ങടള
പ്രതവിപസാദദ്യമസാക്കുന്നതവിനവിടെയവില് ഭസാവസാതമക 
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സങ്കേലക്ക്ങ്ങളുന്നും അങദ്ദേഹന്നും കഥേയക്ക് 
വവിഷയമസാകവിയവിട്ടുണക്ക്.അകൂടതവില്ടപട കഥേയസാണക്ക്  
'നവിലേസാടവളവിച്ചന്നും'.കഥേസാകൃതസായ നസായകന് രചനയുടടെ 
സദൗകരദ്യതവിനസായവി ഒരു വണീടെക്ക്  വസാടെകടയടുതക്ക് 
ജണീവവിതമസാരന്നുംഭവിച്ചങപസാള് ഉണസായ അനഭവങ്ങളസാണക്ക് 
കസാവദ്യസാത്മകകശലേവിയവില്  ഈ കഥേയവില്  
ആവവിഷ്കരവിക്കുന്നതക്ക്.  ങപ്രതമുടണന്നക്ക്  കരുതവി 
തസാമസവികസാന് ആരുന്നും  കധരദ്യടപടെസാതവിരുന്ന ഒരു 
വണീടവില് തസാമസവികസാടനതവിയ കഥേകൃതവിടന്റ

ഈ അനഭവ ആവവിഷ്ക്കസാരന്നും ങപ്രതകഥേ 
ആടണന്നക്ക് ങതസാന്നവിങയകസാന്നും.പങക്ഷ,നസാന്നും 
വസായവിച്ചറവിഞ ങപ്രതകഥേകളുമസായവി ഇതവിനക്ക്  
യസാടതസാരു സസാമദ്യവമവില.ആ വണീടവില് മുടമ്പങങ്ങസാ 
ആത്മഹതദ്യ ടചയക്ക്ത ഭസാ൪ഗേവവി എന്ന 
യുവതവിടയക്കുറവിച്ചക്ക്  നസാട്ടുകസാ൪ പറഞക്ക് പലേതുന്നും  
മനസവിലേസാകവിയ കഥേസാകൃതക്ക് പതുടകപതുടക 
അവങളസാടെക്ക് സദൗഹൃദതവിലേസായവിരുന്നു.ആ 
ഭസാ൪ഗേവവിനവിലേയതവിടലേ തസാമസന്നും മറ്റുള്ളവ൪ 
പ്രചരവിപവിച്ചതു ങപസാടലേ അസശസ്ഥജനകമസായവി 
തണീ൪ന്നവില. ആസശസാദകരമസായവി തണീരുകയുന്നും ടചയതു. 
സങ്കേലക്ക്പതവില് ടമനടഞടുത ഭസാ൪ഗേവവിങയസാടെക്ക് 
ഏകസാന്തങവളകളവില് സന്നുംഭസാഷണതവിന മുതവിരസാന് 
കഥേസാകൃതക്ക് തയസാറസാകവിയവിരുന്നു.അവയുടടെ 
സസാന്നവിധദ്യന്നും പലേങപസാഴുന്നും അനഭവടപടുകയുന്നും 
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ടചയതു.ഭണീതവിജനകമസായഅന്തരണീക്ഷതവില് 
ആരന്നുംഭവിക്കുന്ന ആടകഥേ ആത്മഹതദ്യടചയ്ത 
ടപണ്കുടവിങയസാടുളള ങസ്നേഹതവിലന്നും അനകമ്പയവിലന്നും 
എതവിയസാണവസസാനവിക്കുന്നതക്ക്. സശന്തമസായ 
അനഭവങ്ങള ലൂടടെയസാണക്ക് ഇതരന്നും ഭസാവത്മക 
കഥേകള് അവതരവിപവിക്കുന്നതക്ക് എന്നക്ക് ബഷണീര് തടന്ന 
പറയസാറുണക്ക്. ഭസാവനയുടടെ ഭൂരൂപവന്നും ഉദ സാതവമസായ 
ങമഖലേകളവിലൂടെയസാണക്ക് കഥേസാകൃതവിടന്റ മനസക്ക് 
സഞ്ചരവിച്ചവിരവിക്കുന്നതക്ക് എന്നതവിനക്ക്  സസാക്ഷദ്യപത്രമസാണക്ക്
ഈ കഥേ.ഭസാര്ഗേവവിക്കുടവികക്ക് സന്നുംഗേണീതന്നും 
ങകള്പവിചടകസാക്കുവസാന് ശ്രമവിക്കുന്ന കഥേസാകൃതവിടന്റ
ചവിത്രന്നും ബഷണീറവിനക്ക് വവിവവിധ സന്നുംഗേണീതധസാരകളവില്  
ഉണസായവിരുന്ന അഗേസാതമസായ അറവിവക്ക് 
പ്രതവിഫലേവിപവിക്കുന്നു. 

പവവിത്ര ടക
IX D

       
  

 

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 31



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

ദുരഡിതടപയപ
പ്രകൃതവിതന് ചുടെലേനൃതന്നും
പസാരവിതവിന് ദുരവിതനര്തനന്നും

മസാനവര്തന് ങരസാദനന്നും ഉയരുന്നു
ടപയക്ക് ടതസാഴവിയസാത ഗേഗേനതവില്
ഉയരങ്ങളവില്;

ങകട്ടു ആ ങരസാധനന്നും ഏങതസാ
ഹൃദയന്നും അവര് കടെലേവിന്
മകള്;

ധണീരഹസ്തക്ക്ങ്ങളസാല് കരകയറവി അവര്
ആയവിരങ്ങള്തന് സ ശപങ്ങളുന്നും,
പ്രതണീക്ഷകളുന്നും

അവര് കടെലേവിടന്റെ ആഴമറവിഞവര്
കടെലേവിന് ഹൃദയമറവിഞവര്
അവരസാണക്ക് ധണീരനസായകര് .
                                          -ശ്രുതവിപ്രവിയ.എസക്ക്.എസക്ക് 
                                                     IX A
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എടന്റ സസ്വപക

-സവിയ ഷന്നുംസണീര്
8.c
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ദുരഡിതടപയപ

                                                    അമണീനടഷരവിന്
IX C

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 34



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

ഭജീതഡിതന് വജീഥഡികള
                                                                                  -കവഡിത

മസാനടത നണീലേപരവതസാനവി
എന്തവിനക്ക്
മുഖന്നും കറുപവിച്ചവിരവികസാന്.
  ഞസാടനസാന്നു
ങനസാകവിച്ചവിടുങമ്പസാള്
എന്തവിനസാണ നണീ
ങതങ്ങവിടുങന്ന      !
നവിങന്നസാടുകൂടവില ഞനവിന്നുങമ എടന്റ
വസാതവിലേസാങരസാ മുടവി വവിളവിക്കുന്ന ങതസാന്നലേവിന് 
ഞസാനങ്ങു വസാതവില് തുറന്ന ങനരന്നും
മുഖതസാടക ടവള്ളന്നും ചവിതറുകയസായവിന്നു മവിന്നലേസായവി
മുറങതങകസാടെവി ഞസാന് നവിന്ന ങനരന്നും
വണീടെസാകമറന്നും  ടവള്ളന്നും നവിറഞവിരുന്നു
ഭണീതവിതന് കരവി നവിഴല്പസാടുകള് ചുറവിലന്നും
അടഹസാസമസായവി  ടയടന്ന വള  ഞവിടുന്നു
ഒസാടെവി ഞസാന് ടചടന്നന് കളവിപ്പുരയവില
ടകസാച പസാവകളത്രയുന്നും നനഞവിരുന്നു
ജണീവടന്റെ ജണീവനസാന്നും ആ കുഞപസാവകള്
ഇടന്നടന്റെ  കണക്ക് നനച്ചവിടുന്നു
ങചലേ കഴുകസാന് ങപസായ എന്നമതന്
ചണീഞ ങദഹമസാണവിടന്നന് കസാല്ചുവടവില്
ടപസാടവികരയസാന് ശ്രമവിടച്ചങ്കേവിലന്നും

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 35



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

ശബ്ദടമസാന്നുന്നും പുറടതതവിയവില
ങചതനയറ ജണീവന് പകര്തസാന്
കസാമറകണകള് ചുറ്റുന്നും നവിറഞവിരുന്നു
അവരുടടെ കകപവിടെവിചനടെന്ന
 ഞസാന് കണങതസാ 
ഭണീതവി നവിറടഞസാരസാ വണീഥേവികളുന്നും
മണവിനടെവിയവിലേസായവി വണീണറങ്ങവിങപസായ
ആളുകളത്രയുന്നും
ങതസാണവി തുഴ ഞവിതസാ ങറസാഡുകളവിലൂ-
ടെസാളുകള് സര്വരുന്നും ങപസായവിടുന്നു
ഹരവിതസാഭഭൂമവിയവിതവിന് രദൗദഭസാവങ്ങള്കക്ക്
ആരുണവിന്നുങമ സസാക്ഷവിയസാവസാന്
എന് ങചസാദദ്യതവിനതരന്നും നല്കസാന്
ആരുമവിലേവിനവി  ഞസാന് ഏകയസാണക്ക്
ബസാലേദ്യതവിന് വര്ണങലേസാകന്നും ടനടയ്തടുകസാന്
എന് സശപങ്ങള് മസാത്രമസാണവിന്നു ഭൂവവില്ആരുങമ കൂടവില

  
                 ആര്ഷ

                       9A
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ഞഗാന്മലഗാല
         -വറ്റോയനകുറഡിപപ

           മലേസാലേ യ സ്കുൂസഫക്ക് സസായക്ക് എഴുതവിയ
ആത്മകഥേയസാണക്ക് "I AM MALALA'' അതവിടന്റ മലേയസാളന്നും 
പരവിഭസാഷയസാണക്ക് "ഞസാനസാണക്ക് മലേസാലേ.''ങലേസാകന്നും മുഴുവന് 
ടഞടങലേസാടടെ
ങനസാകവിയവിരുന്ന പസാഷക്ക്ത്തൂണ്കസാരവിയസായവിരുന്നു മലേസാലേ. 17
 വര് ഷതവിനവിടെയക്ക്  അവങളറക്ക്
വസാങ്ങവിയ ങവദനകളുന്നും യസാദനകളുന്നും തണീരസാദു:ഖങ്ങളുന്നും 
അതവിനവിടെയവിടലേ ഒരുപവിടെവി സങന്തസാഷങ്ങളുന്നും നവിറഞതസാണക്ക് 
കൃതവി.  തലയയ  നസാന്നും ചവിന്തവിക്കുന്നതവിലന്നും ദയനണീയമസായസാണക്ക് 
തസാലേവിബസാന്കസാരുടടെ അവസ്ഥടയന്നക്ക് ഈ കൃതവിയവിലൂടടെ മലേസാലേ 
നമുകക്ക് മനസവിലേസാകവിതരുന്നു. 

ജനവിച്ചങപസാള് തടന്ന ടപണ്കുഞസാടണന്ന ങപരവില് 
അവഗേണവികടപട്ടു. വവിദദ്യഭദ്യസടത ഏടറ ങസ്നേഹവിച്ചവിരുന്നു 
അവള്. അതവിനക്ക് മസാതസാപവിതസാകളുടടെ പൂര്ണ പവിന്തുണ 
അവള്ക്കുണസായവിരുന്നു.വവിദദ്യസാഭദ്യസാസ സമ്പന്നനസായ ഒരച്ഛടന്റ 
പുത്രവിയസായവിരുന്നു അവള്. അവടള സ്കൂളവില്വവിടുന്നതവിങലേസാ മുഖന്നും 
മറയസാടത പുറതക്ക്ങപസാകുന്നതവിങലേസാ മസാതസാപവിതസാകള്കക്ക് 
യസാടതസാരു പരസാതവിയുമുണസായവിരുന്നവില.പവിന്നണീടെക്ക് പസാകവിസ്തസാനവിടലേ 
സസാതക്ക്തസാഴ്വര തസാലേവിബസാന് നവിയന്ത്രണതവിലേസാകവിയങപസാള്, 
മലേസാലേ എന്ന ഒരു ടപണ്കുടവിടയ സന്നുംബന്ധവിച്ചടുങതസാളന്നും 
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വവിദദ്യസാഭദ്യസന്നും എന്ന അധദ്യയന്നും അടെയുകയസായവിരുന്നു. എന്നസാല് 
അവള് അതവിടനതവിടര ങപസാരസാടെവി. തസാലേവിബസാടനതവിടര 
കരുതസാര്ജവിച്ച ഒരു ടപണ് ശബ്ദമസായവി അവള് മസാറവി. 
എലസാവങരയുന്നും ങപസാടലേ നവിശബ്ദമസായവിരുന്നക്ക്അവരുടടെ ആജകള്
അനസരവികസാന് അവള് മടെവിച. വവിദദ്യഭദ്യസടമന്ന സശതവിനസായവി 
അവള് ങപസാരസാടെവിടകസാങണയവിരുന്നു,എന്നസാല് പവിന്നണീടെക്ക്,അതസായതക്ക്
2012 ഒങകസാബര് 9ാസാന്നും തവിയതവി ടചസാവസാഴ്ച അവളതവിനക്ക് വലേവിയ 
വവിലേടകസാടുങകണവി വന്നു. സ്കൂളവില് നവിന്നുന്നും മടെബടെവിയുണ 
മലേസാലേയ്ക്കുന്നും മറക്ക് രണക്ക് ടവടെവിയുണകള് അവളുടടെ 
കൂട്ടുകസാരവികള്ക്കുങനടരയുന്നും പസാഞടുത്തു. തലയയ  നസാന്നും 
ചവിന്തവിക്കുന്നതവിലന്നും ദയനണീയമസായസാണക്ക് തസാലേവിബസാന്കസാരുടടെ 
അവസ്ഥടയന്നക്ക് ഈ കൃതവിയവിലൂടടെ മലേസാലേ നമുകക്ക് 
മനസവിലേസാകവിതരുന്നു. !!!ടവടെവിങയറ മലേസാലേ ജണീവവിതതവിങലേകക്ക് 
തവിരവിചവരുടമന്നക്ക് ആരുന്നും പ്രതണീക്ഷവിച്ചവിരുന്നവില. എന്നസാല് 
ഏടറകസാലേടത ആശുപത്രവിജണീവവിതതവിനങശ ഷന്നും അവള് 
ങലേസാകതവിനമുന്നവില് പ്രതദ്യക്ഷദ്യമസായവി. അവടള ങതടെവി ങനസാങബല് 
സമസാനവന്നും എതവി. ഈ സമസാനന്നും ലേഭവിക്കുന്ന ഏറവന്നും പ്രസായന്നും 
കുറഞ വദ്യകവിയസായവിരുന്നു മലേസാലേ. അചഛനന്നും അമയുന്നും 
രണക്ക് സങഹസാദരങ്ങളുന്നും അടെങ്ങവിയ ഒരു കുടുന്നുംബതവിടലേ 
അന്നുംഗേമസായവിജനവിച്ചക്ക് വവിദദ്യസാഭദ്യസാസതവിനന്നും നണീതവിക്കുന്നും ങവണവി 
ങപസാരസാടെവിയ മലേസാലേ സമൂഹതവിനക്ക് ഉതമമസാതൃകയസാണക്ക്. എങപസാഴുന്നും
എകസാലേവന്നും ജശലേവിചനവില്ക്കുന്ന ദണീപമസാണക്ക് മലേസാലേ. ഭണീകരതയസാല്
പവിഴുടതറവിയടപട ഒരു കുടുന്നുംബതവിടന്റ കഥേയസാണക്ക് ഞസാന് 
മലേസാലേ. കൂടെസാടത ഇതക്ക് ടപണ്കുടവികളുടടെ വവിദദ്യസാഭദ്യസാസതവിടന്റ 
ങപസാരസാടതവിടന്റ കഥേയുമസാണക്ക്.                   അനനന-9E
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കുറഡിടപന്സഡി ല
സന്നുംഗേണീത                             അമയ ടെവി

   നനന യു                            നവിയ രസാജക്ക്        
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 STEPHEN    HAWKING
 - profile

Stephen hawking was the
famous British theoretical
physicist, cosmologist and
author. He was born on
January 8 1942 in Oxford,
united kingdom. He has been
hounded with awards like presidential medal of 
freedom ,Copley medal,wolf prize in physics etc. He has
his BA degree from university of oxford and PHD from 
university of cambridge. He was the director of research 
at the centre for theoritical cosmology within the 
university of cambridge. In early 1968 ,just shy of his 
birthday,hawking was diagnosed with motor neuron 
disease more commonly known as amyotrophic lateral 
sclerosis,which has gradually paralised him over 
decades. He works in the field of general relativity and 
quantum gravity. His book, A brief history of time  “ ”
was a best seller.   
                                                                                             GOURI NANDA

                                                    IX A
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സ്കൂളവിനന്റെ നനട്ടങ്ങള 

2018-2019

വടെകര ടസന്റെക്ക് ആന്റണണീസക്ക്  ങഗേള്സക്ക് കഹ സ്കൂള് ഈ 
വര്ഷന്നും കലേസാ- കസായവിക-ശസാസ്ത്ര ങമളകളവില് ഉന്നത വവിജയന്നും 
കരസ്ഥമസാകവി. ശസാസ്ത്ര-ഗേണവിതശസാസ്ത്ര-ഐടെവി ങമളകളവിലന്നും 
ഉന്നത വവിജയന്നും ങനടെവി സ്കൂള് അഭവിമസാന തസാരമസായവി. കൂടെസാടത 
എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സവി,യു.എസക്ക്.എസക്ക്,എന്.എന്നും.എന്നും.എസക്ക്
എന്നണീ പരണീക്ഷകളവിലന്നും അഭവിമസാനകരമസായ വവിജയമസാണക്ക് 
ഉണസായതക്ക്. എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സവി പരണീക്ഷയവില് 100% 

വവിജയവന്നും, 76 ങപര്കക്ക് മുഴുവന് വവിഷയങ്ങളവില് A+ ഉന്നും 
യു.എസക്ക്.എസക്ക് പരണീക്ഷയവില്  19 ങപര്കക്ക് വന് വവിജയവന്നും 
ലേഭവിചടകസാണക്ക് സബക്ക് ജവിലയവിടലേ ഉയര്ന്ന വവിജയവന്നും ഇവര്
കരസ്ഥമസാകവി. സന്നുംസ്ഥസാന സബക്ക് ജൂനവിയര് ബസാസ്കറക്ക് 
ങബസാള്     ചസാമ്പദ്യന് ഷവിപവില് ഒന്നസാന്നും സ്ഥസാനവന്നും 
ങദശഭകവിഗേസാനതവിനക്ക് സന്നുംസ്ഥസാനതലേതവില്  A 

ങഗ്രങഡസാടടെ ഒന്നസാന്നും സ്ഥസാനവന്നും ലേഭവിച. കൂടെസാടത വയലേവിന് 
ടവങസ്റ്റണവിനക്ക് A ങഗ്രങഡസാടടെ  ശ്രയയുന്നും നസാങടെസാടെവി 
നൃതതവിനക്ക്  2nt  A ങഗ്രങഡസാടടെ  ങമധമയൂരവിയുന്നും 
വവിജയവികളസായവി. വവിവവിധ  ങമളകളവില് 
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കഴവിവടതളവിയവിച്ച വവിദദ്യസാര്തവിനവികള്കക്ക്  സ്കൂളവില്  
അനങമസാദന ചടെങ്ങക്ക് നടെതവി.ഇതവില് എലസാവരുന്നും 
പങ്കേസാളവികളസാവകയുന്നും സ്കൂള് ടഹഡവിസ്ട്രസക്ക് സവിസ്റ്റര് ങരഖ,  
കവസക്ക് പ്രസവിഡണക്ക് ശ്രണീ സുങരഷക്ക് എന്നവിവര് 
സമസാനദസാനന്നും  നവിര്വഹവിക്കുകയുന്നും ടചയ.
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ശ്രദ.ടക.പഡി   

അനറ്റോമഡിക .പഡി ആര      അശസ്വതഡി.ഇ

 

അഞ്ജന .എസപ   റദേവനന്ദ .എസപ
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ങലേസാകല് ഹവിസ്റ്ററവി കററവിങ്ങക്ക്   A grade

സന്നുംസ്ഥസാനതലേ ങസസാഷദ്യല് സയന്സക്ക് വര്കവിങ്ങക്ക് ങമസാഡല്  A grade

സന്നുംസ്ഥസാനതലേ സയന്സക്ക് സ്റ്റവില് ങമസാഡല് A grade    



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

ങകരള സബ്ജുനവിയര് ബസാസ്കറക്ക്ങബസാള്                          സന്നുംസ്ഥസാന മവിനവി ങവസാളവിങബസാള് ടെണീന്നും  
ടെണീന്നും അന്നുംഗേന്നും:ഗേദൗരവി കൃഷ                                              അന്നുംഗേന്നും: കണീര്തന  ടക.വവി    

                              

സന്നുംസ്ഥസാന സള് Thaikonde                                        സന്നുംസ്ഥസാന ജൂനവിയര്ങടെബവിള്
രണസാന്നും സ്ഥസാനന്നും: അനനദ്യ ലേജവിതക്ക്                                   ടടെന്നണീസക്ക് :  സസാനവിയ.എ
                                                                           
                                                                                                                          

സന്നുംസ്ഥസാന സള് ങസസാഫക്ക്ങബസാള് ടെണീന്നും അന്നുംഗേങ്ങള്: അനനന
ശവിവസാനവി കൃഷ
കൃഷനന.ടക
മൃദുലേ.ടക.ടെവി
നനന.ടജ.പവി
ങശ്രയ.എസക്ക്.ബസാബ
അമനദ്യ.എന്നും.ടക
ആരദ്യനന
സന്നുംസ്ഥസാന ജൂനവിയര് ങത്രസാങബസാളവിനക്ക് വവിജയന്നും
                                             
സന്നുംസ്ഥസാന  സ്കൂള്  ങത്രസാങബസാള്  ടെണീന്നും  അന്നുംഗേങ്ങള്: 
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                               ആദവിതദ്യ       ങസസാന     

സന്നുംസ്ഥസാന സബക്ക് ജൂനവിയര്   Thaikonde : 
                                                    
     

                                                                                                                          
അനനദ്യ       ശ്രുതവി       ഭസാഗേദ്യലേകവി         

  

സന്നുംസ്ഥസാന മവിനവി ങവസാളവിങബസാള്  ടെണീന്നും അന്നുംഗേങ്ങള്: 
                                                കൃഷപ്രവിയ                    ശ്രണീലേകവി 
                                               

സന്നുംസ്ഥസാന ജൂനവിയര്സ്കൂള്  

Thaikonde :ഗേസായത്രവിനന

 

സന്നുംസ്ഥസാന ജൂനവിയര്സ്കൂള് Thaikonde :
                        അവവിഷ അജവിതക്ക്
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 സചസഗാനതലസദേശഭകബിഗഗാനചഒനഗാചസഗാനചA Grade

സന്നുംസ്ഥസാനതലേ നസാങടെസാടെവിനൃതന്നും-ങമധ മയൂരവി(2nd A grade)

  

സന്നുംസ്ഥസാനതലേ
വയലഡിന് ടവറസ്റ്റണA 
Grade :റശ്രയ എക
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 സന്നുംസ്ഥസാനതലേ ഹവിനവി കവവിത രചന A Grade:ജയലേകവി
    
                                   
മസാതൃഭുമവി സന്നുംസ്ഥസാനതലേ ഉപനദ്യസാസ 
രചനയവില് മവികച്ചവവിദദ്യസാര്തവി
:ങദവവിക ടക പവി

സന്നുംസ്ഥ സാനതലേ stuffed
toy's 
നവിര്മസാണന്നും:പ്രവിയന്നുംവദ
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ഉറവ

- വന്തില്സന്തി(അധധധ്യാപന്തിക)

യദ്യാത്ര
മുപതുടവള്ളവികസാശവി ന് കവിലകന്നും
പസാതവിരസാങകസാഴവിയുടടെ കൂവല്
ചസാടവസാറടെവികളുടടെ ങരസാദനന്നും
മനസവിടന്റ ടനടുവണീര്പ്പുകള്
കരവിയവിലേകള്വണീണ ഇടെവഴവികള്,
കസാല്വരവിക്കുന്നവിങലേകവിനവിയുന്നും
ബഹുദൂരമുണങത്ര...........
മരക്കുരവിശുന്നും മു     ള്കവിരണീടെവന്നും.
മൂന്നസാണവിയുന്നും ഒരു കുന്തവന്നും
അല്പന്നും കഴവിപ്പുനണീരുന്നും ചുമന്നുടകസാണക്ക്
അപരടനസാരുവന് മുന്പവില്
കവിതചടകസാങണസാടെവിയതക്ക്,
ങഹസാമബലേവികസായവിരുന്നുവങത്ര...........
നവിണമണവിഞകസാലേടെവിപസാടുകള്
ഒരമയുടടെ കണണീരവില് കുതവിര്ന്നതുന്നും
ഒരു കുഞസാടെവിന് നവിലേവവിളവികള്
ഇടെവഴവിയവിടലേ കരവിങ്കേലവിടനങപസാലന്നും
കനവിവവിടന്റ ഉറവസാകവിയതുന്നും
കരളലേവിയവിക്കുന്നും കസാഴ്ചയസായവി മസാറവി...........
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വഴവിയരവികവില് ഓശസാനപ്പൂകള്,
ആര്പ്പുവവിളവികളസായവി വവിരവിഞതുന്നും
കുരവിശക്ക് പങ്കേവിടടടുതതുന്നും
ടവങറസാനവിക തവിരുമുഖന്നും തുടെച്ചതുന്നും,
ങവറവിടടസാരു കസാഴ്ചയസായവി.........
വഴവിമങധദ്യ, മനസവിടെവിഞ,
ഗുരുവണീണങപസായവി 
ഒന്നല മൂന്നുപ്രസാവശദ്യന്നും 
ങലേസാകപസാപതവിന് ചുമടുകള് തസാങ്ങവി
ഗുരുവവിടന്റ ടന          ഞ്ചകന്നും പവിളര്ന്നങപസാള്,
പങത്രസാങസസാ ടവറുന്നും കസാഴ്ചകസാരനസായവി.....
രകചുന്നുംബനതസാല് ഗുരുവവിടന
ഒററവിടകസാടുത യൂദസാസക്ക്,,
പസാതങയസാരതക്ക് ഭസാന്തനസായവി,
ഒരുചസാണ് കയറവില് പവിടെയുങമ്പസാള്,
കകനണീടവി ഗുരുചസാടരടയതവിടയങ്കേവിലന്നും,
രക്ഷങനടെസാനവന കഴവിഞതുമവില.......
ശത്രവവിടനങപസാലന്നും ങസ്നേഹവിച്ചവിടുന്നും.
ഗുരുവവിന് നവിശശസാസങ്ങള്

പസാതയവിലടെനണീളന്നും മര്മരമസായവി,
അവടന്റ നവിലേവവിളവി മുളന്നുംതണവില്,
ഈണമസായവി,രസാഗേമസായവി,
കരളലേവിയവിപവിച്ചവിടുന്നും നവിതദ്യസതദ്യമസായവി
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ആരവങ്ങള്ടകസാടുവവില്
ഗുരുസശയന്നും കുരവിശസായവി മസാറവി,
സഹനവന്നും ങസ്നേഹവന്നും സതദ്യവന്നും,
കുരവിശവില് വവിരവി    ഞവിടുന്നും രകകുസുമമസായക്ക്,
പസാപവന്നും മരണവന്നും ശവിക്ഷയുടമലസാന്നും,
പസാതസാളതവില് ങപസായക്ക് മറഞ.

മടെക്കയദ്യാത്ര........
കസാഴ്ചയുടടെ ഗേവിരവിശന്നുംഗേങ്ങളവില്,
ഇനവി ഒളവിചനവില്കസാനസാവവില,
തസാഴ്വസാരങ്ങളവിങലേകക്ക് പടെവിയവിറങ്ങസാന്നും,
പസാതയവില് ദണീപമസായക്ക്,
ദവിവദ്യകസാരുണദ്യ ങസ്നേഹമസായവി,
ങലേസാകസാന്തദ്യന്നും വടര ഗുരു കൂടടെയുണക്ക്.......
ഇനവി,
ഗുരുവവിടന നവിതദ്യന്നും പ്രണയവിച്ചണീടെസാന്നും,
ങകസാഴവികൂവവിയ പസാതവിരസാത്രവിടയ മറന്നവിടെസാന്നും,
ഒടുവവിലേടത ചുന്നുംബനങ്ങള് ടപസാറുകസാന്നും
ങസ്നേഹതവിന് വസന്തമസായവി മസാറസാന്നും,
ഒസാങരസാ നവിഴലേവിലന്നും ഗുരുവവിടനടതസാടവിടെസാന്നും.
അഞ്ചുമുറവിവസായവി മസാറവിടെസാന്നും നവിതദ്യവന്നും.....
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സ്റ്ററ്റോഫപ-  ടസന്റപ ആന്റണജീസപ ജഡി
എച്ചപ എസപ
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ലഡിറഡില കകറപസപ ടെജീക

+
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THE RIVER IN THE 

        COURTYARD 

               
   The harsh thunder
and lightning make
me awake at night. Like pebbles rain drops 
touched my parched face through the holes 
of the roof. It rolled down on my cheeks like 
tears of heaven.
                     I could hear the cry of my little 
brother who is yet an infant crying for milk. 
My grandmother was saying this naughty “

of rain is increasing. Oh god! please stop 
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playing tricks on us she said. By saying this”

she began to curse the rain. I was hearing 
all these things by laying on my bed. 
Soon,the sleeping mother had captured me 
and I was laid into a wonderland.
                 It was a dark cloudy day . Usually
I used to wake up by the welcome song of 
the sun. But it was entirely different on this 
day. Still it was raining.
                  I slowly get down from my bed. I 
was shocked and said Oh my god! What is“

this? I was really surprised and shocked at ”

seeing the pitiful condition of my house. 
Water was gushing quickly. And now it is 
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reaching up to the height of my bed. I cried 
Oh god!Mom .Mom! Where are you?“ …

Please save me .Soon I heard a voice. It ”

was my grandmother. She said Hey “

prithee,we are here. I slowly get down from 
my bed. Water was up to my knee. I slowly 
walked towards the kitchen. It was really 
hard to walk through the water. I felt very 
sad. All the household things were floating 
on rain water. My grandmother was trying to 
collect them. My mother sitting near the 
cupboard of my kitchen with my brother on 
her lap. He was sleeping without knowing 
anything. My mother was sobbing and trying
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to contact my father who is working in 
abroad. But it may be due to the heavy 
storm and rain the tower systems might be 
destroyed.
                Soon it spark into my mind that it 
was time for me to go to school. I quickly 
went to my room. I could see that all my 
books were drenched in the rain. Pages 
were floating here  and there. By seeing 
this,I felt immense pity and sorrow had turn 
me to great depression and I began to cry.
          My mother was calling Prithvi,were “

are you she said. I quickly wipe my tears. I ”

said Mom I am here .I was in a great “ ”

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 56



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

pathetic situation. I lost all my books;and 
when I goes to school teacher  would punish
me and moreover onam examination is on 
next week. How will I study?Who will help 
me?
                Suddenly my grandmother was 
calling Prithvi  go and call meenakshi “

aunty,she might help us .I soon went ”

towards my courtyard. I cried Oh my god!“

What is this .”

My courtyard was filled with water on all 
sides. It was like river in the courtyard .!…

I was totally confused. Everything had 
changed in seconds of time. Now all my 
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hopes are in vain. I don't know what to do.
           Soon my grandmother came 
struggling to walk in water. She shouted at 
seeing our courtyard. She shouted Oh my “

god!what is this!Is this our end...Who will 
help us?Please save us.”
       My mother was silent .But I knew that 
she was crying in her mind without showing 
her fear.
      Two days without water our food we 
lived. Without any sign of hope .My 
grandmother was cursing the rain with all 
her harsh words. My mother too lose all her 
hope. She was trying to consolidate my 
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brother .Water level was rising in seconds.
At that moment we heard a sound of 
some mens .It was a group of 3 
fisherman. they took us from our house 
to their boats .We were all rescued and 
it was our survival. Their helping hand 
had given a new ray of hope to our 
life.Itchanged our miseries in a little 
way. A hope to live once again in this 
mother earth sparked in my family and 
even in the soul of my life. It was indeed
a second life for me. 

                -Nanditha V Anil & GouriNanda
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 കൂട്ടുകദ്യാര്
-കവവത

എങന്നസാടടെസാപന്നും ഇലസായവിരുന്നവര്
എങന്നസാ എന്നവിടലേ ഞസാനസായവി മസാറവിയവര്
എടന്റെ കണണീരുപസായവി എങന്നസാ അവര് മസാറവി
എന് പുഞ്ചവിരവിതന് മസാധുരദ്യന്നും നകരസാന്
അവര് ഒരു പൂമ്പസാറയസായവി
എന്നുന്നും നവിഴലേസായവി എന് കൂടടെ 
ഉണസാവടമന്നവിറപ്പുളവര്
ആകസാ ശ സണീമകള് 
തസാണവിയസാലന്നും
എന് ഹൃദയങകസാണവില് 
തവിളങ്ങുന്നും
തണീരസാടവടമസായവി അവര്
എന് കൂട്ടുകസാര്.....
                                 

                                              -ആയവിഷ അനന്
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JUVENILE CRIMES
The crimes done by children below 14
years  of  age  are  juvenile  crimes.

Juvenile crimes is a big social problem.
Those are known as juvenile offenders.
The major problems that leads children
to crimes :

➔ Deflects in family relations.
➔ Use of intoxicants.
➔ Misuse of media.
➔ Deterioration of social values. 

It is our duty to prevent the impulse of
children  to  do  such  crimes.  Many
institutions work for this:

 Child guidance clinic.
 Counselling centre.
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So we must take the preventive measures
to avoid  juvenile crimes because children
are the wealth of the nation . Withdrawal
of  our  responsibility  would  hardly  effect
the future of nation and society.
                                

- GouriNanda
IX A
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SONG OF DREAM

SAROJININAIDU  
The Nightingale of India,
SarojiniNaidu  famous poem is
'Song of
Dream'.She was an activist of
freedom movement in India. She
wrote the poem during the
period were no independence
and only violence .So there was no love,peace and truth .She had a 
land in her dreams.  SarojiniNaidu was expressing how her mother 
land was .She was standing in a magical wood. The poet compared 
with spirit of love,truth and peace stream,birds and stars. She takes 
us to a magical wood .we really feels the presents of the magical 
wood because of many visual images that the poet uses throughout 
the poem. This poem is very interesting.

                                                   Malavika K V-9 D
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TO TELL YOU HI… 

 ...  .SAY YOU SAY ME…

  SAY IT TOGETHER

NATURALLY

  SAY IT ALWAYS…

..TOGETHER…

 ...  SAY YOU SAY ME…

      BEHIND THE WALLS THE BOYS WERE

..CRYING……

     WHEN ALL LEAVES WERE RUSTLING

       ..WHEN ALL BIRDS LEAVES THE SKY…
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       .I WILL BE THERE TO TELL YOU HI………

                                            
 -GOURINANDA

         9 A
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  LIFE A TIME
OF  

                    CHANGES…
There are opportunities 
which never waits for anyone
It's a time
to show all our unique potentials
which is given by the almighty

                   Life is a time
         which can be transformed

even by me
                     It's a time 
                that waits for none
         but can transform by anyone            
 

It's our will
our spirit of ambition 
our soul of love 
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towards the eternal 
soul of our life …….

                  So make use of it
                   As far as possible
                  we don't know 

                   about our life span.
             So each and every second 
                   Is valuable
              So make use of it……..

                                   DIYA K P-VIII A
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PYRAMIDS
The civilization of Ancient Egypt lasted for
more than 3000 years , which is longer     
than any other civilization known to us. 
Let us take a look at what we learn from 
this great
civilization .

Pyramids are royal
tombs that are built
for Egyptian
Pharaohs and high-ranking officials. The 
ancient Egyptian pyramids are some of 
the most impressive structures built by 
human in early times.

The Egyptian believed that if the Pharaohs
body  was mummified , the Pharaoh would
live forever . The tombs were designed to 
protect the Pharaoh 's body and his 
belongings.  
                                 -GouriNanda
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BIRTHDAY
It was a day that gives me an immense 
pleasure……..
All things seem to be more fabulous 
than usual…..
Cool drops of
dew touched my
parched face…
The smell of the
cake that arrive
from the kitchen
conquered me….
And watered gush my mouth..
The candles that blew
The smiling face of balloons…
In my sisters hand
Like gratitude of affection the presents
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spark into the heart of my soul…
It was my birthday ….
The unforgettable day in my life……
                               

-ANAGHA LAKSHMI-8 A
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ഒരു പുനരവഡിചേഡിന്തനക
             -കവവിത

തുലേസാവര്ഷന്നും  വടന്നതണീടെസാന്
ഇനവിയുന്നും തസാമസങന്ത ശവിവശവിവ
ആര്തവിമുഴുത മനഷദ്യര്കസാടണ
ങകസാപ്രസായങ്ങള്കറുതവിയുമവില
കസാടുകള്ടവടവി മണലകള് വസാരവി
കുന്നുനവിരതവി വയലനവികതവി
ങതസാടുകള് വറവി പുഴകള് വറവി
കുളവന്നും വറവി കവിണറുന്നും വറവി
മരതകപട്ടുപുത  ടച്ചസാരു നസാടെക്ക്
മണലേസാരണദ്യമസായക്ക് മസാറുകയസാങണസാ?
നസാല്പതവിനസാലേക്ക് നദവികള് വസാഴുന്നും
നസാടെവിന് ദുദുഃഖന്നും നണീരണീലസായ്മ
പ്രകൃതവിങസ്നേഹന്നും പസാടെവിനടെക്കുന്നും
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പ്രകൃതവി ചൂഷണമുള്ളവില് നടെത്തുന്നും
കുടെവിടവള്ളടത കുപവിയവിലേസാകവി
ങകസാടെവികള് ങനടെസാനസാശസാങകണ
മറ്റുള്ളവരുടടെ ടതസാണയുണകവി
നസാടുമുടെവിക്കുന്നും കൂടരുങവണ
കണീശനവിറകസാനസാദര്ശടത
പണയന്നും ടവക്കുന്നവരുന്നും ങവണ
ജനനസായകടര ഇനവിയുമവിടതസാന്നുന്നും
കണവിടലന്നക്ക് നടെവിച്ചണീടെങല
ജനങസവനമസാന്നും പസാവനകര്മന്നും
പണങസവനമസായക്ക് മസാറണീടെങല
മരണന്നും വന്നു വവിളവിക്കുന്നുംങനരന്നും
പണവന്നും പദവവിയുടമസാപന്നും വരുങമസാ?
ജന്മസാന്ത സ  ഞ്ചവിതകര്മഫലേസാല്
ജന്മമവിടതസാന്നു ലേഭവിച നരയസായക്ക്
ദുഷ്കര്മതസാല് സുകൃതക്ഷയമസായക്ക്
നരകന്നും തന്നവില് നവിപതവികങല?
ഇനവി നസാടമസാറടകടസായക്ക് നവിന്നണീ
ഊഷരഭൂമവിടയ ഉര്വരയസാകസാന്നും
കസാടുന്നും മലേയുന്നും ങതസാടുന്നും പുഴയുന്നും
ങപസാങയസാകസാടത രക്ഷവിച്ചണീടെസാന്നും
മഴടവള്ളന്നും നസാന്നും പസാഴസാകരുതക്ക്
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മവിതങഭസാഗേന്നും നസാന്നും ശണീലേവിങകണന്നും
നസാടെവിന് നന്മയ്ക്കുതകുന്നുംവണന്നും
നലവരസായക്ക് നസാന്നും ജവിവവിങകണന്നും.

സുമനസാങദവവി
(അധദ്യസാപവിക)
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തചമടന്െറ തുടെവ
-വസായനക്കുറവിപക്ക്

പ്രശസ്ത കര്ണസാടെക കഥേസാകൃതക്ക് ശവിവരസാമകസാറന്തവിടന്റ 
സസാമകസാലേവികപ്രസകവിയുള്ള കൃതവിയസാണക്ക്ങചമടന്റ 
തുടെവി.ഉയര്ന്ന ജസാതവിയവില് ജനവിച്ചവിട്ടുന്നും സമൂഹതവില് 
അവകസാശങ്ങളുന്നും അര്ഹതയുന്നും ലേഭവികസാത 
പുലേയര്കവിടെയവിങലേകസാണക്ക് അങദ്ദേഹതവിടന്റ  
കണപതവിച്ചതക്ക്. ഏറവന്നും തസാഴ്ന്ന ജസാതവിയസാണക്ക് പുലേയര് എന്നക്ക് 
മുദകുതടപട കസാലേമസായവിരുന്നു അതക്ക്.
            ങഭസാഗേഗ്രസാമന്നും എന്ന സ്ഥലേതസാണക്ക് കഥേ 
ആരന്നുംഭവിക്കുന്നതക്ക്.തുടെവി ങകസാട്ടുന്ന പുലേയടന്റ കഥേ 
മനഷദ്യമനസസാക്ഷവിടയ ങനസാമ്പരടപടുത്തുന്നു.ടബളളവിയുന്നും
നണീലേനന്നും,ഗേറുവനടമലസാന്നും കഥേടയ വവികസാരഭരവിതമസാക്കുന്നു.
ജന്മവിമസാരുടടെ പസാടെത്തുന്നും വണീടവിലന്നും മരണപണവിടയടുക്കുന്ന 
പുലേയന്മസാരുടടെ കദനദ്യത നസാന്നുംങനരവിട്ടുകസാണന്നു. 
വവിശപ്പുമസാത്രന്നും കകവശമുളള അവര് ജണീവവിതതവിടന്റ 
യഥേസാര്ഥേ അര്തമറവിഞവരസാണക്ക്. 
            നവിശബ്ദമസായ രസാത്രവിയവില് തുടെങ്ങുന്ന കഥേ 
അവസസാനവിക്കുന്നതക്ക് മങറസാരു വവികസാരപൂര്ണമസായ 
അവസ്ഥയവിലേസാണക്ക്.മകങളസാങരസാന്നസായക്ക് തന്നവില്- 
നവിന്നകലന്നതക്ക് അച്ഛടനന്ന നവിലേയവില് ങചസാമടന ഏടറ
സങ്കേടെടപടുത്തുന്നു.കഥേയുടടെ ഒടുകന്നും ങചസാമടന്റയുന്നും 
അന്തദ്യമസാണക്ക്.ടബളളവികക്ക് സമൂഹതവില് ങനരവിങടെണവിവ-
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രുന്ന ചൂഷണങ്ങള്ടകതവിടര കഥേസാകൃതക്ക് വവിരല് 
ചൂണ്ടുന്നുണക്ക്.
          അടെവിച്ചമര്തടപട പുലേയവര്ഗേതവിടന്റ അവസ്ഥ  
കഥേസാകൃതക്ക് വസാക്കുകളവിലൂടടെ വരച്ചവിടുകയസാണക്ക്.
                                             സന്നുംഘമവിത്ര.എസക്ക്
                                                 (9 th B)
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My ways
(poem)

One day I'll rise and fly away
Because I want to chase my dream
One day I want to eat
the piece of the sweet moon
One day the heaven calls my name
then I walk with fairies
I walk in my own ways

_Ameena sherin 
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വളരുന റകരളവക 

തളരുന മൂലല്യങ്ങളക
വവകസന കുതവപവടന്െറ സ്പന്ദനര
ടന  തഞ്ചെദ്യാടെവ തചര്തവച്ചവ പുതരദ്യാഗതവയുടടെ
പുതുഗദ്യാഥകള് രചവക്കുകയദ്യാണവതകരളര. 
വദദ്യാവസദ്യായവക ഉനമനതവടന്െറ പുതവയ വദ്യാതദ്യായന ങ്ങളവ-
തലക്കവചവറകടെവച്ചുയരുന എമര്ജവങ്ങവ തകരളയുര 
തവരതക്കറവയ  ജവീവവതവനവ കൂടദ്യാടയതന 
ടമതടദ്യാടറയവലടവയുര ഓള- പരപവടന തഭദവച്ചുടകദ്യാണവ 
പുതന്െ പദ്യാതകള് തദ്യാണ്ടുന വവഴവഞ്ഞര പദ്ധതവയുര, 
അശരണര്ക്കവ ആശസദ്യാസതമകുന
സദ്യാന്തസനപദ്ധതവകളുര ഈ മുതനറതവനവ വഴവടയദ്യാരുക്കവ
ടകദ്യാണവ സമഗ്രമദ്യായ ഒരു മദ്യാറതവതലക്കവതകരളജനതടയ 
നയവച്ചുടകദ്യാണവരവക്കുകയദ്യാണവ. 
                      പടക്ഷ, ഭഭൗതവകമദ്യായ ഇതരര മദ്യാറങ്ങള്
മദ്യാത്രമദ്യാതണദ്യാ പുതരദ്യാഗതവയുടടെ
അടെവസദ്യാനഘടെകങ്ങള്?
പപതൃകതവനര സദ്യാരസദ്യാരവക
സമനതയര മൂലദതതസ
തബദ്യാധങ്ങള്ക്കുര ഒരു നദ്യാടെവടന്െറ
വളര്ച്ചയവല സവവതശഷമദ്യായ
പങ്കുണവ. നൂറദ്യാണ്ടുകളുടടെ പഴമയവല മദ്യാറ്റുരക്കടപട
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 മഹതദ്യായ ഒരു പപതൃകര നമുക്കവകദ്യാശടപടെദ്യാനണവ.
ഹവമസദ്യാനമുതല തസതുവടര അലയടെവക്കുന 
മദ്യാഹദ്യാതദടത
അതവടന്െറ യഥദ്യാര്ത്ഥമദ്യായ രവീതവയവല 
ഉള്ടക്കദ്യാളളണടമങവല ദശദ്യാബ്ദങ്ങള്ക്കുമ്പുളള തകരള 
നദ്യാടവതലക്കുളള ഒരു തവരവച്ചു തപദ്യാക്കവ, ഗതകദ്യാല 
സ്മരണകളവലൂടടെയുളള തവരവച്ചറവവവടന്െറ യദ്യാത്ര 
ആവശദമദ്യാണവ.
                 തകരളര,ഭദ്യാര്ഗവരദ്യാമടന്െറ 
തകദ്യാപദ്യാഗവയവലടപട്ടുഴ
റവയ സമുദ്രഭൂവവല നവനര ഉരുതവരവഞവന "പദവതവ
ടന്െറ സസന്തര നദ്യാടെവ"ടഎതവഹദങ്ങളവലുര 
കദ്യാണദ്യാര.നവഗൂഢതയു
ടടെയുര അതവശതയദ്യാക്തവയുടടെയുര സമനമദ്യായ 
മദ്യാനവകസ്പര്
ശര. തുടെ൪നവ അസരഖദര നദ്യാട്ടുരദ്യാജദ്യാക്കനദ്യാരുടടെ 
വദ്യാഴ്ചയവലൂടടെ
ഛവനഭവനമദ്യായ തകരളര. പറയദ്യാനണവ 
രക്തടച്ചദ്യാരവച്ചവലുകളുടടെ
കണ്ണവീരവടന്െറ നനവളള കഥകള്. ചുരവകതലപവനദ്യാല 
അങ
തടവടന്െറ മുള്മുനയവല നവര്തവച്ച ധവീരതയദ്യാദ്ധദ്യാക്കളുടടെ 
കഥ.
സദ്യാഹവതദതവടന്െറ മദ്യാസ്മരവകതയദ്യാല മദ്യായദ്യാപ്രപഞ്ചെങ്ങള് 
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സൃഷവച്ച അനഗ്രഹവീത കവവകളുടടെ, ജദ്യാതവീയ ചവന്തകളുടടെ,
മതവലടക്കട്ടുകളവല വവീര്പ്പുമുടവയ, ഉച്ചനവീചത ങ്ങളുടടെ 
കനല-
ച്ചടവയവല ടവന്തുനവീറവയ അതനകര ജവീവവതങ്ങളുടടെ കഥകള്.
ഇതരതവല കദ്യാലദ്യാതവീതമദ്യായ വവശസദ്യാസങ്ങളവലൂടടെയുര
സദ്യാമ്പ്രദദ്യായവക ക്രമങ്ങളവലൂടടെയുര ആവവഷ്കരവക്കടപട ഒരു 
മൂലദ
സരഹവതയുര, പകതമദ്യാശരവനതപദ്യാകദ്യാത പ്രകൃതവ 
സമതര
നമുക്കുണദ്യായവരുന.
 വശദമദ്യായ ഈ
പ്രകൃതവ
സഭൗന്ദരദടത
തടന്െറ
തൂലവകതമവനദ്യാല
അനവദ്യാചക
ഹൃദയങ്ങളവതലക്കവ
പകരദ്യാതവരുന
കവവകളവല. 
അറബവക്കടെല നൂപുരര ചദ്യാര്തന ഈ മതനദ്യാഹരതവീരതവ 
ഇനവടയദ്യാരു ജനര കൂടെവ ആവശദടപട്ടുടകദ്യാണവ വയലദ്യാറര 
പവ.ഭദ്യാസരനര ആശദ്യാനര
ഉളളൂരുര വളളതതദ്യാളുര രചവച്ചകദ്യാവദങ്ങള് ഈ 
പ്രകൃതവഭരഗവടയ തലദ്യാകതവനമുമവല 
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വരച്ചുകദ്യാട്ടുകയദ്യാണവടചയ്യുനതവ.സമൃ ദ്ധവയുടടെ 
ഹരവതദ്യാഭയണവഞ്ഞ വയതലലകളുര സപ്തവര്ണദ്യാഞ്ചെവതമദ്യാ- 
യ പൂക്കളുര ഗഗനഭൂവവലടതദ്യാട്ടു ടതദ്യാട്ടുനവലക്കുന   
മലനവരകളുര
,നവലദ്യാവവടന്െറശുഭ്രതയവലഞദ്യാറ്റുപദ്യാടവടന്െറഈണതവലദ്യാണ
നവശവീഥവനവകളുരഈനദ്യാടെവടന
,മടറദ്യാരുസസര്ഗമദ്യാക്കവതവീര്ക്കുകയദ്യായവരുന.
               കദ്യാലചക്രതവടന്െറ ഗതവയവല ആധുനവകതക്കു 
പവറതക കുതവക്കദ്യാന്െ ടവമല ടകദ്യാള്ളുന നദ്യാര ഈ 
സഭൗന്ദരദടത തൃണവലക്കരവച്ചു ടകദ്യാണവ തടന്െറ 
സസദ്യാര്ത്ഥ തദ്യാലപരദങ്ങളുടടെ പൂര്തവീകരണതവനദ്യായവ 
ദുരുപതയദ്യാഗര ടചയ്യുന എനതവ ദുദുഃഖകരമദ്യായ 
ഒരുസതദമദ്യാണവ.                                           
            ''യതത ഭൂമവ വവഘനദ്യാമവ
            ക്ഷവപ്രര തദപവ തരദ്യാഹവതു
            മദ്യാ തത മര്മ്മ വവമ ൃഗസരവ
            മദ്യാ തത ഹൃദയ മര്പവതര"
എന ഭദ്യാരതവീയ ദര്ശനര ഇനവ പ്രസക്തമദ്യായവരവക്കുന. 
കുനകള് ഇടെവച്ചു നവരതവയുര കദ്യാവകള് ഇടെവച്ചു നവരതവയുര 
നദ്യാര നമ്മുടടെ അസവവദ്യാരര തതദ്യാണ്ടുകയദ്യാടണന മറക്കരുതവ.
            "അമ്മയദ്യാര   തസ്നേഹദ്യാബവതന്െ 
             മദ്യാറവടെതവടല തസ്നേഹമദ്യാര മുലപദ്യാല
             നകര്നവടര പപതല തപദ്യാല 
             മദ്യാതൃഭദ്യാഷയദ്യാര പദ്യാല നകര്നവടെദ്യാര''
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എന കവവവദ്യാകദര തപദ്യാടല മദ്യാതൃനദ്യാടെവതനയുര ഭദ്യാഷതയയുര 
നമുക്കവ മുറടകപവടെവക്കദ്യാര……………….

സുമനദദേവന്തി
(അധധധ്യാപന്തിക)
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THE SOUL OF OUR LIFE

                                      -NANDHITHA V           
In the midst of the town parlance
three friends   named as Angit , Ishana 
and Parthiv. They  were considered as 
there persons with one heart . They were 
intimate friends from childhood.
One day Ishana went for a picnic  with   
her  friends in school .It was a tour in 
forest. All students were carefully taken by
the teachers while passing through the 
deep forest . Meanwhile,Ishana saw a 
beautiful flower it was an  orchid. She 
remembered that her friends Angit and 
Parthiv were fond of orchids ,.She decided 
to take the orchids .from the eyes of her 
teachers she escaped for plucking the 
orchids. She was sure about that if she 
ask them they will not allow her because 
it was near a stream. She thought “If I ask
my teachers,she will say no so better  I  
must pluck it and then show. Angit and 
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parthiv will be very happy”.She carefully 
plucked the orchids .But fate she slipped 
and fall into the streams.”Oh god! Please 
help me”she cried aloud .But the stream 
was very shallow and  the water is 
gushing her along with it .No one hear her.
             Meanwhile, the missing news of 
Ishana spread among the students and 
finally in the ears of teachers. They all 
searched for her. But could not find 
.Finally they informed her parents .Her 
parents were shocked while hearing this. 
Finally Angit and parthiv hear the missing 
news .they ran towards the picnic spot 
.They saw police officers and Ishana's 
parents .The police officers did not allow 
them to enter inside the forest. But 
nothing could stop Angit and Parthiv 
because their friend was missing .It was a 
feeling that they forget themselves. Tears 
were rolling from their cheeks .Police 
officers and Ishana's parents ran behind 
them .Angit called aloud”Ishana were are 
you”he said .Parthiv shout aloud”You don't
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worry we're here for you”he said. They 

ran about 10 kilometres .Police officers 

and Ishana's parents were tired .But those

two hearts were searching for their 
intimate friend who was the rhythm for 
their heart .Soon they reach near a river 
side .There they saw Ishana. They ran 
towards her. While running Angit fall down
and his knee was bruised with blood. But 
he felt no pain because he got his friend 
.Ishana was lying on the grass near the 
river. They take her head towards their lap
and called aloud”Ishana open your 
eyes”they said .But....Ishana did not6 
open her eyes .Parthiv notice the orchid. 
Which was kept near her heart .He 
remembered the day in which he fight 
with Ishana. Angit and Parthiv loved a girl 
named Jhaanvi.To succeed Jhanvi's love 
Parthiv decided to present her with his 
favourite flower the orchids. But without 
knowing this Ishana took the orchids and 
give to a girl Poornima for a flower 
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exhibition .Knowing this,Parthiv was very 
angry with her and he told Ishana that she
must not come before him;and he hate 
her too .Hearing this she cried and beg 
him telling sorry more than hundred times
.But he was not ready to forgive her 
because he was attracted for love .Those 
memories sink in his mind. Parthiv cried 
aloud.”Oh my friend,I didn't understand 
you”he said .Parthiv continued “No one in 
my life is as special than you. Your my 
friend my soul. I can't live without you 
.Without you we're nothing .I  love you my
friend. Her eyes was half opened .Her 
hand was shivering .Parthiv and Angit 
looked at her anxiously .Ishana give the 
orchid slowly to parthiv's hand and she 
said “You are my soul. If your not with me 
I am not complete. As a budding flower of 
friendship without blooming she leaved 
this world. Ishana's hand was hold by 
Parthiv. As a dry leaf it fallen by the hands
of the wind it falls down over the orchid.
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വയനറ്റോടെഡിടന്റ കുളഡിരഡിറലകപ
യറ്റോതറ്റോവഡിവരണക

ഒരു യസാത്രസാവവിവരണടതകുറവിച്ചക്ക് ഒസാര്തങപസാള് 
കുടുന്നുംബസങമതന്നും നടെതവിയ വയനസാടെക്ക് യസാത്രയസാണക്ക് 
ഒസാര്മവരുന്നതക്ക്. ഭൂമവിടകന്നുന്നും കുളവിങരകുന്ന ആ 
വനഭൂമവിങയക്കുറവിങച്ചസാര്ക്കുങമ്പസാള് മനസവിടലേന്നുന്നും 
കുളവിരസാണക്ക്. 
ജനവരവി മസാസന്നും 13 തവിയതവി രസാവവിടലേ 5.30 നക്ക് ഞങ്ങള് 
യസാത്ര തവിരവിച. 

             എനവികക്ക് സുഖകരമസായ  ഇരവിപവിടെന്നും തടന്ന കവിടവി. 
രസാവവിടലേ ആയതവിനസാല് നല  തണപ്പുണസായവിരുന്നു. വണവി 
കുതടന മലേ കയറുകയസാണക്ക്. ഒരു വശതക്ക് അഗേസാധമസായ 
ടകസാകകളസാടണന്ന ങബസാധന്നും അല്പന്നും 
ങപടെവിതരസാതവിരുന്നവില. ഞങ്ങള് 8.30 യക്ക് ങതസാല്ടപടവി 

  നവരര@വവരലതമവല                    .com 86



Digital Magazine-St.Antonys GHS Vatkara

വനദ്യജണീവവിസങങ്കേതതവിങലേകക്ക് യസാത്ര തവിരവിച. 

അന്തരണീക്ഷമസാടക മഞമൂടെവിയവിരുന്നു. എലസാവരുന്നും കമ്പവിളവി 
വസ്ത്രങ്ങള് ധരവിച്ചവിരുന്നു. ഇടെതൂര്ന്ന വനങ്ങളവിലൂടടെ 
സൂരദ്യപ്രകസാശന്നും അരവിച്ചവിറങ്ങുന്നു. കസാടുകളവില് ധസാരസാളന്നും 
ഏലേടച്ചടെവികള് തഴച വളരുന്നു. വഴവിയവില് കുരങ്ങന്മസാരുടടെ  
വവികൃതവിയുന്നും സങന്തഷന്നും പകര്ന്നു.
                      ഞങ്ങള് 10.30 ങയസാടടെ  
ബസാണസാസുരസസാഗേറവില് എതവിങച്ചര്ന്നു. അവവിടടെയുള്ള 
പടെവികള് കയറവി ഞങ്ങള് തളര്ന്നവിരുന്നു. അതവിടന്റ 
മുകളവില്  എതവിയങപസാള് അതവിസുനരന്നും. ശസാന്തമസായവി  
ഒഴുകുന്ന ടവള്ളന്നും . അവവിടടെ ഞങ്ങള്  കുങറ സമയന്നും 
ഊഞസാല് ആടെവി . എന്തക്ക് രസമസായവിരുന്നു അതക്ക്. 
മണഞ്ഞുുടകസാണക്ക് നവിര്മവിച്ച ആ ഡസാന്നും  കദൗതുകന്നും പകര്ന്നു. 
ഒഴുകുന്ന ങസസാളസാര് പസാനല് അതവിങലേടറ കദൗതുകന്നും 
പകര്തവി.

   ശശ്രീനന.ടന്തി.കക
X D
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ടബനല്യറ്റോമഡിടന്റെആടുജജീവഡിതക

                   - വറ്റോയനക്കുറഡിപപ

            പ്രശസ്ത കഥേസാകൃതക്ക് ടബനദ്യസാമവിടന്റ ആടുജണീവവിതന്നും
എന്ന കൃതവിയസാണക്ക്    ഞസാന് വസായവിച്ചതക്ക്. നജണീമക്ക്, 
ഹകണീമക്ക്,ദവസാബക്ക്,കുഞവിക,കസന എന്നവിവരസാണക്ക് ഈ 
കഥേയവിടലേ പ്രധസാന കഥേസാപസാത്രങ്ങള്. നസാടവില് ങജസാലേവി 
ടചയ്യുന്ന നജണീമക്ക് എന്ന യുവസാവക്ക് ഒരു ബന്ധുവവിടന്റ 
സുഹൃതക്ക്
വഴവിയസാണക്ക്  സദൗദവി
അങറബദ്യയവിങലേകക്ക്
ങപസാകുന്നതക്ക്. അങറബദ്യന്
ജണീവവിതതവിടന്റ
ബദവിമുട്ടുകള് കഥേസാകൃതക്ക്
തനതസായ രണീതവിയവില്
അവതരവിപവിക്കുകയസാണക്ക്
ഈ കഥേയവിലൂടടെ. നജണീമക്ക്
എന്ന യുവസാവവിനക്ക്
അനഭവവിങകണവിവന്ന
കഷപസാടുകളുന്നും
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ങനരവിങടെണവിവന്ന പ്രതവിസന്ധവികളുമസാണക്ക് ഈ കഥേയവില് 
നവിറഞനവില്ക്കുന്നതക്ക്. നജണീമവിങനസാടെക്ക് സദൗദവി 
അങറബദ്യയവിങലേകക്ക് യസാത്ര ടചയ്ത സഹയസാത്രവികനസായവിരുന്നു 
ഹകണീന്നും. ഒരുപസാടെക്ക് പ്രതണീക്ഷകങളസാടുന്നും 
സങന്തസാഷങതസാടടെയുമസാണക്ക്  നജണീമക്ക് സദൗദവി 
അങറബദ്യയവിങലേകക്ക് യസാത്ര ടചയ്യുന്നതക്ക്. എന്നസാല് കൃതദ്യമസായ
ഭസാഷ അറവിയസാതതവിനസാല് ഹകണീമുന്നും ,നജണീമുന്നും തങ്ങടള 
ടകസാണ്ടുങപസാകസാന് വന്ന അറബവിയസാടണന്നക്ക് ടതറവിദരവിച്ചക്ക് 
മടറസാരു അറബവിങയസാടെപന്നും യസാത്ര ടചയ്യുന്നു. ങജസാലേവി 
സ്ഥലേടതതവിയങപസാഴസാണക്ക് നജണീമക്ക് മനസവിലേസാകവിയതക്ക്. 
ഏകസാന്തമസായ ആ മരുഭൂമവിയവില് കഠവിനമസായ ചൂടെവിടന 
അവഗേണവിച്ചക്ക് ഏടറ കഷതകള് സഹവിചങവണന്നും തങ്ങളുടടെ 
ങജസാലേവി ടചയസാന്. വവിശ്രമമവിലസാത  നജണീമവിടന്റ ങജസാലേവി 
അങദഹടത മടറസാരു രൂപതവില് എതവിക്കുന്നു. 
ടദസാവസാബവിടന്റ നവിരന്തരമസായ മര്ദനന്നും നജണീമവിടന അവവിടടെ
നവിന്നക്ക് ഒസാടെവിരക്ഷടപടെസാന് പ്രരവിപവിക്കുന്നു.പവിന്നണീടെക്ക് 
നജണീമവിടന സഹസായവിച്ചതക്ക് 
കുഞവികയസാണക്ക്.മനഷദ്യതശതവിടന്റ തരവികള്  ഇന്നുന്നും 
മനഷനവില് നവിലേനവില്ക്കുന്നുണക്ക് എന്നതവിനക്ക് ടതളവിവസാണക്ക് 
ഇങദ്ദേഹന്നും. പസാങസ്പസാര്ടക്ക്  നഷടപട നജണീമക്ക് ഇന്തദ്യന് 
എബസവിയുടടെ സഹസായതസാലേസാണക്ക് പവിന്നണീടെക്ക് 
നസാടവിങലേയക്ക് വരുന്നതക്ക്. ജണീവവിതതവില് ഉടെനണീളന്നും 
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ഉണസായവിരുന്ന പ്രതണീക്ഷയസാണക്ക് നജണീമവിടന സങ്കേടെങ്ങളവില് 
നവിന്നക്ക് ഉയര്ടന്നഴുങന്നല്കസാന് ങപ്രരവിപവിച്ചതക്ക്. കഥേസാകൃതക്ക് 
സസാധസാരണകസാര്കക്ക് മനസവിലേസാകുന്ന ലേളവിതമസായ 
ഭസാഷയസാണക്ക്  
ഉപങയസാഗേവിച്ചവിരവിക്കുന്നതക്ക്.ഏടറ വദ്യതദ്യസ്തതയുള്ള 
ആടുജണീവവിതന്നും എന്ന ശണീര്ഷകന്നും വസായനകസാടര 
ആകര്ഷകമസാക്കുന്നു. നജണീമവിടന്റ കഷതകള് 
വസായനയവിലൂടടെ നമുക്കുന്നും പ്രതണീതമസാകുന്നു. ജണീവവിതതവില് 
നടമ കകപവിടെവിച്ചക്ക് നടെത്തുന്നതക്ക് പ്രതണീക്ഷയസാടണന്ന 
അവങബസാധവന്നും നല്കുന്ന വളടര നടലസാരു കഥേയസാണക്ക് 
ആടുജണീവവിതന്നും.

കണീര്തന (9 D)
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മരക
ആങരസാ കുഴവിച്ചവിടതസാകസാന്നും
അരുമയസായവി 
ഭൂമവിതന് മസാറവില്
ഒരു നസാളവിടലേന്നയുന്നും
അലങ്കേവിങലേങതസാ മരതവിടന്റ
വവിത്തുവണീടണ-
ങന്നസാമുളച്ച പടുമുള  യസായവിടെസാന്നും
എങന്നസാമുളച്ച പടുമുള  യസായവിടെസാന്നും.

എന്തസാകവിലന്നും , ഞസാങനകുന്നവിവര്കവിടന്നടന്റ-

ഹൃദയതവില്  ങസ്നേഹതണലകള്.
ആങരസാരുമവിലസാത വളര്ന്ന 
എനവികവിന്നക്ക്  കൂട്ടുകസാരസായവിതസാ
പക്ഷവികളുന്നും മറ്റുന്നും.

തണലേസായുന്നും വസാസസ്ഥലേമസായുമവി-
വര്കവിന്നക്ക് എടന്റ  സദൗഹൃദന്നും
ഞസാന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
സകലേജണീവജസാലേങ്ങള്ക്കുമവിന്നു ഞസാന് 
ഏടറ  ആശശസാസന്നും  പകര്ന്നണീടുന്നു വങലസാ
എന്നുന്നും  ഇവര്കസാശശസാസമസായവിതസാ  ഞസാടനന്
ജണീവവിതന്നും സഫലേമസാകണീടുന്നു.
                                   ങദവപ്രവിയ (9 D)
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സ്കൂള അസകബഡി
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നന്ദഡിപൂരവക
                                                          സഡിയറ്റോ    ഷകസജീര
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നന്ദഡിപൂരവക........
സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ ങതസാളവിങലേറവി ഞങ്ങടള 
വവിജസാനതവിടന്റെ ങലേസാകതവിങലേകക്ക് കകപവിടെവിച്ചക്ക് കയറവി 
ടകസാണവിരവിക്കുന്ന ലേവിറവില്കകറക്ക്...... അതവിടന്റെ ങനടങ്ങളവില്
ഒരു  ടപസാന്തൂവല് കൂടെവി ങചര്കസാന് ഈ ഡവിജവിറല് 
മസാഗേസവിനക്ക് സസാധവിച്ചവിട്ടുടണങ്കേവില് അതവിടന്റെ അണവിയറയവില് 
പ്രവര്തവിച്ചവരുടടെ കഴവിവക്ക് ഒന്നു ടകസാണക്ക് മസാത്രമസാണക്ക്. ഈ 
ഉദദ്യമതവില്         ഞങ്ങങളസാടെക്ക് ഒപന്നും നവിന്ന ടഹഡവിസ്ട്രസക്ക് 
സവി.ങരഖ,കകറക്ക് മവിസ്ട്രസ്മസാരസായ ശ്രണീമതവി.സവിന്ധു 
ങജസായക്ക്,ശ്രണീമതവി.ശ്രണീജ.എന് എന്നവിവടര നനവിങയസാടടെ  
ഒസാര്ക്കുന്നു.സൃ ഷവികള് തന്നക്ക് ഞങ്ങടള  സഹസായവിച്ച 
വവിദദ്യസാര്തവിനവികള്,അധദ്യസാപവികമസാര്, ഒരുമ ടകസാണക്ക് എന്തുന്നും
ങനടെസാന് സസാധവിക്കുന്നും എന്നക്ക് ടതളവിയവിച്ച ലേവിറവില്  കകറക്ക് 
യൂണവിറവിടലേ ഓങരസാ  അന്നുംഗേങ്ങള്ക്കുന്നും  ഒരസായവിരന്നും നനവി....
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ങസ്നേഹപൂര്വന്നും
little KITES
ST.ANTONY'S GHS VATAKARA
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