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ആമമഖഖ
ഗവ ഹഹൈസസ് കൂള് പനന്നിപപ്പാറ ലന്നിറന്നില് ഹകൈറസ്സസ് ക്ലബസ്അഅംഗങ്ങളുടട

ഒരു  പ്രവര്ത്തനമപ്പാണസ്  ഈ  മപ്പാഗസന്നിന.31  അഅംഗങ്ങളുടട  കൂടപ്പായ
ശ്രമത്തന്നിടന്റെ  ഭപ്പാഗമപ്പായന്നി  തയപ്പാറപ്പാകന്നിയ  ഈ   മപ്പാഗസന്നിന
വന്നിദദപ്പാര്തന്നികൈള്ടകപ്പാപഅം  അധദപ്പാപകൈര്കഅം  ഏടറ  പ്രതതീക
നല്കുനതപ്പാണസ്.

ഭപ്പാവന്നിയന്നില്  കൂടുതല്  വന്നിദദപ്പാര്തന്നികൈടളെ  ലന്നിറന്നില്  ഹകൈറസ്സസ്
ക്ലബന്നിലലകസ്  ആകൈര്ഷന്നികപ്പാനഅം  കൈപ്പാലത്തന്നിടനപ്പാത്തസ്  മുലനറപ്പാനഅം  ഇത്തരഅം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സഹൈപ്പായകൈരമപ്പാകുടമനസ്  ഞങ്ങള്  പ്രതതീകന്നിക്കുന.
ലന്നിറന്നില്  ഹകൈറസ്സസ്  പദ്ധതന്നിയന്നിലലകസ്  ഞങ്ങളുടട  സ്കൂ ളെന്നിനസ്
ടതരടഞ്ഞെടുത്തതന്നില്  ലന്നിറന്നില്  ഹകൈറസ്സസ്  അധന്നികൈപ്പാരന്നികൈലളെപ്പാടുള
ആതപ്പാര്ഥതയഅം കൈടപപ്പാടുഅം ഇവന്നിടട ലരഖടപടുത്തുന.
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല
ഇതത് ഞങ്ങളുടടെ ഇ മറ്റോഗസഡിന് ടമറ്റോഴഡി

കൂടപ്പായ്മയഅം സപ്പാലങ്കേതന്നികൈ വന്നിദദയഅം ഹകൈലകൈപ്പാര്ത്തലപപ്പാള് 
പന്നിറവന്നിടയടുത്ത സര്ഗ തപ്പാളെങ്ങള്........

കൈഥകൈളുഅം കൈവന്നിതകൈളുഅം ചന്നിത്രങ്ങളുഅം ലചര്നസ് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറസ്സസ് 
പ്രതന്നിഭകൈള് അണന്നിയന്നിടചപ്പാരന്നികന്നിയ ഈ ഡന്നിജന്നിറല് മപ്പാഗസന്നിന 
പ്രതതീകയടടയഅം പ്രതദപ്പാശയടടയഅം പുതുവര്ഷങ്ങള് 
തതീര്ക്കുനണസ്....
ഇന്റെര്ടനറസ് യഗത്തന്നില് കൈപ്പാലത്തന്നിടനപ്പാത്തസ് ചലന്നികപ്പാന ഗപ്പാമതീണ 
കൈകൗമപ്പാരങ്ങള്ക്കുഅം ലഭന്നിക്കുന സുവര്ണപ്പാവസരഅം.......

ഈ മപ്പാഗസന്നിന പന്നിറവന്നിയന്നില് പങ്കേപ്പാളെന്നികൈളെപ്പായന്നി അകൈത്തളെടത്ത 
വര്ണപ്പാഭമപ്പാകപ്പാന ഞങ്ങള്കസ് ഉപലദശങ്ങള് നല്കൈന്നിയവടര 
ഇവന്നിടട സസ് ലനഹൈപൂര്വഅം സ്മരന്നിക്കുന......

വപ്പാക്കുകൈടളെപ്പാകയഅം പൂകളെപ്പാവുന ഹൃദദപ്പാനഭവഅം 
കൈപ്പാലപ്പാതതീതമപ്പാകൈടട....

കുടന്നികൈളുടട പ്രതന്നിഭപ്പാതന്നിളെകഅം ആകൈപ്പാശഅംവന്നിടസ് മടറപ്പാരു 
ആകൈപ്പാശലത്തകസ് കുതന്നികടട......

വന്നിവര സപ്പാലങ്കേതന്നികൈ വന്നിദദയടട കുടത്തപ്പാഴന്നികന്നില് നന്നിലപ്പാവസ് ടപയ്യുന 
നപ്പാട്ടുവഴന്നികൈള് തതീര്കപ്പാന ഞങ്ങള്കസ് കൈഴന്നിഞ്ഞെങ്കേന്നില് ....
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല റബറ്റോര്ഡത്

നന്നിദ ഫര്ഹൈ പന്നിടകൈ (എഡന്നിറര്)

അഅംഗങ്ങള
മന്നിസസ് രന്നിയ തസസ് നന്നി
ഫഹൈസ് മന്നിദ പന്നി
നന്ദന എഅംടകൈ
ഷപ്പാലു കൃഷസ് ണ പന്നി
ബന്നിനഷന്നിദ 
റുബസ്ഷന്നിന
റഷ
ദന്നിയലമപ്പാള്
ഹൈന്നിഷപ്പാഅം
അശശ്വനസ്
ഫന്നിദലമപ്പാള്
ഫപ്പാത്തന്നിമ ദന്നില്ഫ
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തമളമകളഴല
➢  ഇവഴടഖ ഇങമനയമണസ

➢  ഹരഴത കകരളഖ

➢  ഓരമകളമവമകമമള കകരളഖ

➢  പമലരഴ പകകമകമമള

➢   മലയമളമമണസ എമന ഭമഷ
➢ ഒരു ഗപ്പാമതീണ കൈഥ
➢ എടന മടങ്ങപ്പാടത നന്നിനവര്
➢ ഞപ്പാന വപ്പായന്നിച കൈവന്നിത
➢ ഒരു കുളെന്നിര് മഴകപ്പായന്നി
➢ ഉറകഅം
➢ കുസൃതന്നികപ്പാരന്നി
➢ മപ്പാതൃസസ് ലനഹൈഅം
➢ ലമഘങ്ങള് സപ്പാകന്നിയപ്പായന്നി
➢ കൈപ്പാഴസ്ചകൈള്
➢ ചന്നിലതസ്
➢ ശൂനദലമപ്പാ ഈ യപ്പാത്ര
➢  വന്നിദദപ്പാലയഅം
➢ ഒരു യപ്പാത്ര
➢ അറന്നിയപ്പാടത വന മഴ
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Message

    പുതതിയ അധധ്യയന വര്ഷതതില് സനനന്തോഷപൂര്വവ്വം  ലതിറതില് 
കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് അവ്വംഗങ്ങള് ഇറക്കുന്ന ഈ മന്തോഗസതിനറ്റ്,  എലന്തോ 
ആശവ്വംസകൈളവ്വം നനരുന.

                                         Sd/-
 Muhammad OC Muhammad OC
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ഇവഡി ടെഅം ഇങ്ങടനെയറ്റോണത്,
വഡിദദറ്റോലയ പ്രവര്ത്തനെങ്ങളഡിലൂടടെ

എടവണ ഗപ്പാമ  പഞപ്പായത്തന്നില്  പനന്നിപപ്പാറ  ഗപ്പാമത്തന്നില്  സന്നിതന്നി  ടചയ്യുന  ഒരു
സര്കപ്പാര് വന്നിദദപ്പാലയമപ്പാണസ്  ജഡി.എചത്.എസത്.  പനഡിപറ്റോറ.  ചപ്പാലന്നിയപ്പാറന്നിനസ്  തതീരത്തപ്പാണസ് ഈ
വന്നിദദപ്പാലയഅം  സന്നിതന്നി  ടചയ്യുനതസ്  .  1932-ല്  സപ്പാപന്നിച  ഈ  വന്നിദദപ്പാലയഅം  മലപ്പുറഅം
ജന്നില്ലയന്നിടല  ഏറവുഅം
പഴകലമറന്നിയ
വന്നിദദപ്പാലയങ്ങളെന്നിടലപ്പാനപ്പാണസ്
.ഗപ്പാമതീണ ലമഖലയന്നില് സന്നിതന്നി
ടചയ്യുന  ഈ  വന്നിദദപ്പാലയഅം
നപ്പാടന്നിടന്റെ  സപ്പാമൂഹൈന്നികൈ
,സപ്പാഅംസപ്പാരന്നികൈ  ,വന്നിദദപ്പാഭദപ്പാസ
പുലരപ്പാഗതന്നികസ്  വഴന്നിടതളെന്നിയന്നിച
ടകൈപ്പാണന്നിരന്നിക്കുന.  ജപ്പാതന്നി  മത
വര്ഗ  വര്ണ  ലഭദമലനദ
എല്ലപ്പാവലരയഅം
ലകൈപ്പാര്ത്തന്നിണക്കുന  സപ്പാമൂഹൈദ

സപ്പാപനമപ്പാണസ് ഞങ്ങളുടട ഈ വന്നിദദപ്പാലയഅം. 1932  ലമയന്നില് പന്നി
ടകൈ മമ്മദസ്ഹൈപ്പാജന്നി 50 ടസന്റെസ് സലത്തസ് ഒരു പ്രതീ ഹപ്രമറന്നി സ്കൂള്
എന നന്നിലയന്നിലപ്പാണസ് ഈ വന്നിദദപ്പാലയഅം സപ്പാപന്നിചതസ്. 1974 ല് യ
പന്നി  സ്കൂള്  ആയന്നിരുന  ഈ  വന്നിദദപ്പാലയഅം  2013-ല്  ഹഹൈസ്ക്കൂള്
ആയന്നി  അപസ്ലഗഡസ്  ടചയടപട്ടു  .പന്നി.ടകൈ  ബഷതീര്  MLA  യടട
ലനതൃതശ്വത്തന്നില്  RMSA  പദ്ധതന്നിയന്നില്  ഉള്ടപടുത്തന്നിയപ്പാണസ്  ഇതസ്
ഹഹൈസ്ക്കൂള് ആയന്നി ഉയര്ത്തടപടതസ്.  അലതപ്പാടു കൂടന്നി നപ്പാട്ടുകൈപ്പാരുടട
ചന്നിരകൈപ്പാല  അഭന്നിലപ്പാഷമപ്പായന്നിരുന  ഹഹൈസ്ക്കൂള്
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പ്രവര്ത്തനമപ്പാരഅംഭന്നിച. 

 ഓലരപ്പാ അധദയന വര്ഷങ്ങള് പന്നിനന്നിടുലമപ്പാഴഅം മന്നികൈവന്നിടന്റെ ലകൈന്ദ്രമപ്പായന്നി 
ലനടങ്ങളെന്നില് നന്നിന ലനടങ്ങളെന്നിലലകസ് കുതന്നിച ടകൈപ്പാണന്നിരന്നിക്കുകൈയപ്പാണസ്. മുഴവന 
കുടന്നികൈള്ക്കുഅം നന്നിറവപ്പാര്ന വന്നിദദപ്പാലയപ്പാനഭവങ്ങള് ഒട്ടുഅം ലചപ്പാരപ്പാടത നല്കുവപ്പാന 
പ്രതന്നിജപ്പാബദ്ധമപ്പാണസ് നമ്മുടട വന്നിദദപ്പാലയഅം.കൈഴന്നിഞ്ഞെ വര്ഷടത്ത ലനടങ്ങളുഅം മന്നികൈവുകൈളുഅം 
അകമന്നിട്ടു നന്നിരത്തുകൈയല്ല ഇവന്നിടട. മനസന്നില് തങ്ങന്നി നന്നില്ക്കുന ചന്നില പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ലകൈവലഅം മണന്നിടയപ്പാചയടട സമയപരന്നിമന്നിതന്നികപ്പുറഅം , ലകദലബപ്പാധലത്തപ്പാടടയഅം 
ആസൂത്രണ മന്നികൈലവപ്പാടടയഅം ടചയസ് തു നടപന്നിലപ്പാകന്നിയ കൈപ്പാരദങ്ങളുടട ടചറുലരഖ 
അഭന്നിമപ്പാനപൂര്വഅം അവതരന്നിപന്നികടട. ഒരുപപ്പാടസ് ഇല്ലപ്പായസ് മകൈളെന്നില് നന്നിനഅം 
പരപ്പാധതീനതകൈളെന്നില് നന്നിനഅം
ഉയര്ടത്തഴലനല്കപ്പാന
ശ്രമന്നിക്കുന ഈ വന്നിദദപ്പാലയഅം
പരന്നിമന്നിതമപ്പായ സകൗകൈരദങ്ങള്
ഉപലയപ്പാഗന്നിചസ് അധദപ്പാപകൈ
കൂടപ്പായസ് മ ടകൈപ്പാണപ്പാണസ്
മുലനറന്നിടകപ്പാണന്നിരന്നിക്കുനതസ്. 

ശക്തമപ്പായ  ലനതൃതശ്വഅം  ,
ലകദലബപ്പാധമുള  അധദപ്പാപകൈ
കൂടപ്പായ്മ  കൈരുലത്തറന്നിയ  പന്നി  ടന്നി  എ  എനന്നിവ  ഞങ്ങളുടട  വന്നിദദപ്പാലയടത്ത  മുലനപ്പാടസ്
നയന്നിക്കുന.  വന്നിദദപ്പാലയത്തന്നിടന്റെ  ഫതീഡന്നിഅംഗസ്  ഏരന്നിയകൈടളെ  4  ആകന്നി  തന്നിരന്നിച  ടകൈപ്പാണസ്
നടത്തന്നിയ  "നപ്പാട്ടുകൂടഅം  "  ലകൈപ്പാര്ണര്  പന്നി.ടന്നി.എകൈള്  ,  പഠന  പന്നിലനപ്പാക  ഏരന്നിയകൈള്
കൈടണത്തന്നി കുടന്നികൈള് രകന്നിതപ്പാകള്ടകപ്പാപഅം പടങ്കേടുത്തു ടകൈപ്പാണസ് നടപന്നിലപ്പാകന്നിയ "എടന്റെ
കുടന്നിലയപ്പാടടപ്പാപഅം "എന രപ്പാത്രന്നികപ്പാല പഠനവതീടുകൈള് , രകന്നിതപ്പാകള്ക്കുള ലമപ്പാടന്നിലവഷന
ക്ലപ്പാസുകൈള്  ,  വന്നിദദപ്പാര്തന്നികൈള്ക്കുള കൈകൗൺസന്നിലന്നിഅംഗസ്  ക്ലപ്പാസുകൈള്  ,  വന്നിദദപ്പാര്തന്നികൈള്കസ്
കൃഷന്നിയന്നില്  തപ്പാല്പരദഅം  ഉണപ്പാക്കുനതന്നിനഅം  വന്നിഷരഹൈന്നിത  പചകറന്നികൈള്  ഉചഭകണ
പദ്ധതന്നിലലകസ് നല്കുനതന്നിനമുള "ഹൈരന്നിതപ്പാലയഅം " പദ്ധതന്നി തുടങ്ങന്നിയവ കൈഴന്നിഞ്ഞെവര്ഷഅം
നടന.
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റനെട്ടങ്ങള,അവറ്റോര്ഡുകള 

• 2014-15 വര്ഷത്തന്നില് SSLC 100% വന്നിജയഅം . 

• 2015-16  വര്ഷത്തന്നിടല സബസ് ജന്നില്ലപ്പാ തല ടബസസ് പന്നി ടന്നി  എ അവപ്പാര്ഡസ് ലനടന്നിയ
വന്നിദദപ്പാലയഅം 

• 2016-17  വര്ഷത്തന്നിടല  ഏറനപ്പാടസ്
മണ്ഡലത്തന്നിടല  മന്നികൈവസ്
മത്സരത്തന്നില്  ഒനപ്പാഅം  സപ്പാനഅം
ലനടന്നിയ വന്നിദദപ്പാലയഅം. 

• 2017-18  വര്ഷത്തന്നില്  SSLC  100%
വന്നിജയഅം 

• 2017-18 വര്ഷത്തന്നില് 4 USS , 8 Full
A+ , 3 NMMS ,1 LSS 

• 2017-18 വര്ഷത്തന്നില് അറബന്നികൈസ് കൈലലപ്പാത്സവഅം (H S വന്നിഭപ്പാഗഅം ) 3rd ഓവലറപ്പാള് 

• വന്നിദദപ്പാലയ  ചരന്നിത്രത്തന്നില്  ആദദമപ്പായന്നി  ലസറസ്  കൈലലപ്പാത്സവത്തന്നില്  ഹഹൈസ്ക്കൂള്
അറബന്നികൈസ് പദദഅം ടചപ്പാല്ലല് മത്സരത്തന്നില് A ലഗഡസ് 

• 2017-18 നമപ്പാറസ്സസ് പരതീകയന്നില് അരതീലകപ്പാടസ് സബസ് ജന്നില്ലയന്നില് ഒനപ്പാഅം സപ്പാനവുഅം 
നപ്പാലപ്പാഅം സപ്പാനവുഅം .

സ്കൂള തനെതത് പ്രവര്ത്തനെങ്ങള

•  വവണണ മനനററണ. 

• കഞഞ

പറതൽ  (  ആനരറഗഗ
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https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%B5%E0%B5%80%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%82_%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B4%BE%E0%B4%82
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)


സണരകണണ  ). 

•   ശദജല വഞതരണ പദതഞ.

•  അകറദമഞകക സമഞറക

•  ഇടകറല പരവകകൾ. 

•  നകറർണർ പഞ  .  ടഞ  .  എകൾ .

•  ഗഹസനർശനണ  ,    നമറണഞണഗക കറസകൾ  ,

  രറതഞ കറല

 പരഞശവലന  ക്ലപ്പാസുകൈള്

• വഡിജയറഭേരഡി  ,  നെവപ്രഭേ  ,  ഹറലറ്റോ
ഇഅംഗഗ്ലീഷത് 

• NMMS , LSS , USS   പരവശവലനങൾ. 

• സമര്തരപ്പായ വന്നിദദപ്പാര്തന്നികൈള്ക്കുള   " Elite "

ക്ലപ്പാസുകൈള് . 

•  കറസക ലലബറഞകൾ. 

• "  സപ്പാനശ്വനഅം   " -   സ്കൂള് സഹൈപ്പായ പദ്ധതന്നി . 

• ഇടെഅം - ആകറ്റോശവറ്റോണഡി

ഭേഡിനറശഷഡി വറ്റോരറ്റോചരണഅം

പ്രറവശറനെറ്റോത്സവഅം
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https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D_%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF_.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D_.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1_/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1_/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1_/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1_/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D_.%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/
https://schoolwiki.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B1/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%BD(%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82)


ലഡിറഡില കകറത്സത് പരഡിശഗ്ലീലനെഅം

സത് കൂള ശറ്റോസ്ത്ര റമള

11



    എസസ എസസ എലസഴ 100% വഴജയഖ
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 ഭഴനകശഷഴ വമരമചരണഖ  ഹഹസസ വഴസഴറഴഖഗസ

   പമതഴയ സസകകള

മകടഴടഖ

 

മകടഴട

ഉദസഘമടനഖ
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പ്രതഡിഭേകടള 

ആദരഡിക്കല
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ദഴനമചരണങള

 ഹരഴത കകരളഖ

പറടണ അരുവഞയണ നതറടണ
പൂവണ മരതക കറടണ 

നമലല കളകളണ പറടണ കറട്ടുനചറലയണ
മറമലനമടണ
ലവളഞപരപ്പുകൾ നപറലല -
തുളഞകളഞകണ കടലണ
പശഞമ പച്ച മലയണ-
പച്ച പറവറട നപറലല വയലണ
എലനറരു സനരമറലണന
ലകറച്ചു നകരളതഞലന്റെ കലയണ
എലറണ ഒന്നുനചർനറൽ
എലന്റെ നകരളണ എലനറരു
ഭണഗഞ.
ലദവതഞലന്റെ സസ്വനണ നറടക,
എലന്റെ നകരളലമലനറരു നറടക.
                                   

           മഹമദക ആസഞഫക . എന
                                                      9 A
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 ഓരമകളമകമകമമള കകരളഖ

പണ്ടുള്ളതതെലലല്ലാം മറന്നു മലയലളള
എനളനു വവേണമമീ തകെടളടങ്ങള?
വേയലുകെള തനെല്ലുകെള പലടങ്ങതളലതക്കെയല്ലാം
മലറളമറയന്നു എനളല് നെളന്നുല്ലാം.
പുഴകെള കെരയന്നു കുന്നുകെള ചലയന്നു
പകളകെള ഓവരലന്നുല്ലാം മറഞളടുന്നു.
വേലടലതെളരുതനലരു ഉങ്ങു മരങ്ങളല്ലാം
വേലടള തെളരുന കെലഴ്ചകെളല്ലാം.
ഓടളട വേമീടുകെള വേലര്പ്പുകെള ആകുന്നു
തതെങ്ങുല്ലാം മരങ്ങളല്ലാം ഇലലതതെയലകുന്നു . 
സുന്ദരമലകുന നെതലലരു ശശൈലളതയ 
മലറളമറളക്കുന്നു ഇന്നു നെമ്മള.
മണല്ലാം മറയന്നു സൂരര്യനുല്ലാം കെരയന്നു
അറളയലതതെ തകെലനകെള പൂക്കെലതെളരളക്കുന്നു.
മലയലള ഭലഷ മറന്നു മലയലളള
അറളയലതതെ പറയന വേലക്കുകെളല്ലാം.
അതനലരു രലതള തവേളളചല്ലാം പരത്തുമല
മളനലമളനുങ്ങുകെള വപലയള തമതല.
അതനലരല പലടത്തു  തതെനലളന് ഭല്ലാംഗളയലല്
മണല്ലാം മനുഷര്യനുല്ലാം അകെവലക്കു മറയന്നു.
                                                                               സുബളന് വദേവേവ
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                          പമലരഴ പകകമകമമള

          
                                            
ഷഷിജഷിന് . കക
                                                
9 A

പഷികന്നെയയയും കകാതയനഷില്പകായയ
ഒരയ പയലരഷികയ വവേണഷി
ഇരയടഷികന മകായയചയ കവേളഷിചവമകകാന്
നഷില്കയന്നെ നഷിനകയ വേന്ദനയും.

വേയലയകളയയും പയഴകളയയും കതകാടയ-
ണര്തഷി , നഷികന
വേഷിരലയകളകാല് നനീ തവലകാടഷിയ
ആ പയലരഷിയഷില്
നകാടയണര്ന്നെയ നകായും ഉണര്ന്നെയ.

പപൂകളഷില് നനീ പയഞഷിരഷിവയകഷി
ഞങ്ങള്കയ നനീ കവേളഷിചവമകഷി
പയഴകളഷില് നനീ നനീരകാടഷി
എന്നെയയും നഷിറഞയ നഷില്പകായയ
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നഷിന് വശകാഭയഷില്
ഒരയ പയതയ പയലരഷിയകായയ പഷിറവേഷിയകായയ 
ജനഷികകാന്
എന്നെയയും നനീ ഉണര്ന്നെയ നഷിന്നെയ

 അന്നെയയും നനീ ഉണര്ന്നെയ
വകരള നകാടഷിനകായയ.

                                           

19



മലയയാളമയാണണ് എനന്റെ ഭയാഷ

മലയകാളമകാണയ എകന ഭകാഷ
എകന ഭകാഷ എകന വേനീടകാണയ
എകന ആകകാശമകാണയ
ഞകാന് കകാണയന്നെ
നക്ഷത്രമകാണയ
എകന്നെ തഴയകയന്നെ കകാറകാണയ
എകന ദകാഹയും ശമഷിപഷികയന്നെ
കയളഷിര്കവേളളമകാണയ.
എകന അമ്മയയകട തവലകാടലയയും
ശകാസനയയമകാണയ
ഏതയ നകാടഷികലതഷിയകാലയയും 
ഞകാന് സസ്വപയും കകാണയന്നെതയ
എകന മലയകാള ഭകാഷയകാണയ
നമ്മയകട ഭകാഷ നമ്മയകട മലയകാളയും....
                                               ഫകാസഷില് സനീ. ടഷി     
                                                    9 A              
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ഒരു ഗറ്റോമഗ്ലീണ കഥഒരു ഗറ്റോമഗ്ലീണ കഥ

സുന്ദരമപ്പായ  ഒരു  ഗപ്പാമത്തന്നിലപ്പാണസ്   ഈ  കൈഥ
നടക്കുനതസ്.അരവന്നിന്ദന  എന  ടചറുപകപ്പാരടന്റെ
കൈഥയപ്പാണന്നിതസ്.അരവന്നിന്ദന  എന  ടചറുപകപ്പാരന  കുടന്നികൈടളെ
ലപപ്പാടലയപ്പാണസ്  ടപരുമപ്പാറുകൈ.   കുടന്നികൈലളെപ്പാടടപ്പാപഅം  കൈളെന്നിചഅം
രസന്നിചഅം  നടക്കുനകൈതപ്പായന്നിരുന  അവനസ്  ഇഷഅം.അവന
ജനന്നിക്കുനതന്നിനസ്  മുടമ  അച്ഛന  മരന്നിച.  അമ്മയപ്പാടണങ്കേന്നില്
അവടന  പ്രസവന്നിചയടടന  എടനലനക്കുമപ്പായന്നി
ലവര്പന്നിരന്നിഞ.കുടന്നികപ്പാലഅം  മുതടല  അവടന  വളെര്ത്തന്നിയതസ്
അവടന്റെ  ലചചന്നി  സുമനയപ്പായന്നിരുന.  അവടന
വളെര്ത്തുനതന്നിനഅം
കുടുഅംബഅം മുലനപ്പാട്ടു
ലപപ്പാകുനതന്നിന
ലവണന്നി  ലചചന്നി
തടന്റെ  പഠന്നിപസ്
നന്നിര്ത്തന്നി
.ലജപ്പാലന്നിക്കു
ലപപ്പാകൈപ്പാന തുടങ്ങന്നി.തടന്റെ അധശ്വപ്പാനഅം ടകൈപ്പാണസ് കുഞ്ഞെനജടന
വളെര്കൈത്തുകൈയഅം  പഠന്നിപന്നിക്കുകൈയഅം  ടചയ.തടന്റെ  വതീടന്നില്
ദപ്പാരന്നിദ്രമപ്പാണസ്.അവടര  സഹൈപ്പായന്നികപ്പാനപ്പായന്നി  ബന്ധുകളെപ്പായന്നി
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ആരുമന്നില്ല.പന്നിടനയളതസ്  നപ്പാട്ടുകൈപ്പാരപ്പാണസ്.അവര്
തപ്പാമസന്നിക്കുന വതീടന്നിനസ് ഹവലകപ്പാല്ടകൈപ്പാണ്ടുള ലമല്കൂരയഅം
മുളെ ടകൈടന്നികടന്നിയ ചുമരുമപ്പായന്നിരുന.

വതീടന്നിനസ്  അപ്പുറമപ്പായന്നി
വന്നിശപ്പാലമപ്പായ പപ്പാറ,പപ്പാറയടട
മുകൈളെന്നില്  നന്നിനസ്
ലനപ്പാകന്നിയപ്പാല്  ആ  ഗപ്പാമഅം
മുഴവന
കൈപ്പാണപ്പാമപ്പായന്നിരുന.ആ ഗപ്പാമഅം
അധന്നിമലനപ്പാഹൈരമപ്പായന്നിരുന.

പചപ്പു  ടകൈണസ്  നന്നിറഞ്ഞെ  പ്രലദശഅം,പപ്പാടങ്ങളുഅം  അരുവന്നികൈളുഅം
പുഴകൈളുഅം  നന്നിറഞ്ഞെ  ആ  പ്രലദശഅം  എല്ലപ്പാഅം
തന്നികൈഞ്ഞെതപ്പായന്നിരുന.ഇവന്നിടടത്ത  പ്രഭപ്പാതമപ്പാകൈടട  കൈന്നിഴടക
ചക്രവപ്പാളെത്തന്നില്  സന്നിന്ദൂരഅം  വപ്പാരന്നിപ്പൂശന്നി  ,  പൂവന്നിടന
ചന്നിരന്നിപന്നിചടകൈപ്പാണസ്  വനണയന  പ്രഭപ്പാതഅം.ടവളെന്നിചഅം
പരത്തുന  സൂരദന  ഉദന്നിചവരുനതുകൈണപ്പാല്  ആ  ദന്നിവസഅം
മുഴവന  ശുപപ്പാപന്നി  വന്നിശശ്വപ്പാസഅം  നല്കുനതപ്പാണസ്.ഈ
പ്രലദശത്തന്നിടല  പകന്നികൈളുടട  ലതന ഒഴകുഅം  മധുരമപ്പായ  ആ
ശബഅം ലകൈള്കപ്പാന തടന എന്തു രസമപ്പാണസ്. ഇ ഗപ്പാമത്തന്നിടന്റെ
സകൗന്ദരദഅം  ഈ  ഗപ്പാമ  ജതീവന്നിതത്തന്നിടന്റെ  മപ്പാധുരദഅം
വര്ധന്നിപന്നിക്കുന.സകൗരഭദവുമപ്പായന്നി  കുളെന്നിരുള  ഇളെഅം  കൈപ്പാറസ്
തളെന്നിര്ത്തുനന്നില്ക്കുന  മരങ്ങടളെ  തഴകൈന്നിവരുലമപ്പാള്
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ഹൃദയത്തന്നിടന്റെ  ഉളറയന്നില്  പടന്നിഞ്ഞെപ്പാടറ  ചക്രവപ്പാളെടത്ത
വഹൈന്നിചസ്  തടന്റെ തന്നിരകൈളെപ്പാകുന ഹകൈകൈളെപ്പാല് തപ്പാളെഅം  പന്നിടന്നിചസ്
പപ്പാടന്നിപപ്പാടന്നി  പപ്പാറടകട്ടുകൈളെന്നിടലല്ലപ്പാഅം  തടന്നി  പലുങ്കുമണന്നി
ചന്നിതറന്നിചടകൈപ്പാണസ്  കൈപ്പാടന്നിടല  പൂലഞപ്പാലകൈള്  മന്ദമപ്പായന്നി
ഒഴകുന.എന്തുടകൈപ്പാണ്ടുഅം  ഈ  ഗപ്പാമഅം  വളെടര
വദതദസ്തമപ്പായന്നിരുന.

സുമനയലടയഅം
അരവന്നിന്ദടന്റെയഅം  ചുറ്റുപപ്പാടസ്
വളെടര  സലനപ്പാഷഅം.
പടക  സശ്വനഅം  വതീടന്നിലുഅം
മനസന്നിലുഅം  വളെടരയധന്നികൈഅം
ദദുഃഖഅം.
അരവന്നിന്ദനപ്പാടണങ്കേന്നില്  എല്ലപ്പാഅം  ഓര്ത്തസ്
നന്നിരപ്പാശയപ്പാണസ്.സശ്വനഅം പഠന്നിപസ് നന്നിര്ത്തന്നി തടന പഠന്നിപന്നിക്കുന
ലചചന്നി, ആ ലചചന്നികസ് ഇതുവടര ഒരു വളെലയപ്പാ ചപ്പാലനപ്പാ ഞപ്പാന
വപ്പാങ്ങന്നിടകപ്പാടുത്തന്നിടന്നില്ല.എല്ലപ്പാഅം തനന്നിക്കു മപ്പാത്രഅം വപ്പാങ്ങന്നിതന.
ലചചന്നികസ്  അരവന്നിന്ദടന്റെ  സലനപ്പാഷമപ്പായന്നിരുന
വലുതസ്.അരവന്നിന്ദന  തടന്റെ  കുടന്നികളെന്നി  വന്നിടസ്  പഠനത്തന്നിലപ്പായന്നി
ശ്രദ്ധ.  അവടന്റെ  സശ്വപ്നമപ്പാകൈടട  ലചചന്നിടയ  നടല്ലപ്പാരു
കുടുഅംബത്തന്നിലലകസ്  ടകൈടന്നിച  വന്നിടണഅം.  ഇതന്നിനപ്പായന്നി  അവന
തടന്റെ  ലകൈപ്പാലളെജന്നില്  മന്നികൈച  കുടന്നിക്കുള  ലസപ്പാളെര്ഷന്നിപസ്
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ലനടന്നി.ഇതന്നില്  തടന്റെ  ലചചന്നികസ്  ആനന്ദപ്പാശ്രുകൈണങ്ങള്
ടപപ്പാഴന്നിഞവതീണ.  പന്നിടന  നപ്പാളുകൈള് കൈഴന്നിഞലപപ്പായന്നി.തടന്റെ
കുടുഅംബത്തന്നിടല ദപ്പാരന്നിദ്രഅം കുറഞ വന.  അരവന്നിന്ദന ലജപ്പാലന്നി
കൈന്നിടന്നി  .  തടന്റെ സശ്വപ്നഅം ലപപ്പാടല ലചചന്നികസ് നടല്ലപ്പാരു ബനഅം
വന.  അനജനമപ്പായന്നി  ലവറന്നിട്ടു
നന്നില്ക്കുനതന്നിടനക്കുറന്നിലചപ്പാര്ത്തസ്  ലചചന്നി കൈലദപ്പാണഅം ലവണ
എന  വടര  തതീരുമപ്പാനന്നിച.ലചചന്നികസ്  നടല്ലപ്പാരു  കുടുഅംബഅം
ഉണപ്പാകൈണഅം എനവന പറഞ.

 ലചചന്നികസ്  കൈപ്പാണപ്പാന
ലതപ്പാനലമപ്പാള്       ഞപ്പാന
വരുഅം.പന്നിനതീടസ്  അരവന്നിന്ദനഅം
ലചചന്നിക്കുഅം  ഒരു
കുടുഅംബമപ്പായന്നി.പന്നിനതീടസ്  ഇവര്
സലനപ്പാഷലത്തപ്പാടട ജതീവന്നിച.

 
                                                                                                  നെഡിതദ.എന്
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കകരളഖകകരളഖ  

          1956   1956  നവവ്വംബ   ൪നവവ്വംബ   ൪ 11 നറ്റ്  നകൈരളവ്വം  എന്ന  കകൈന്തോച്ചു സവ്വംസന്തോനവ്വം  നതിലവതില്  വന നറ്റ്  നകൈരളവ്വം  എന്ന  കകൈന്തോച്ചു സവ്വംസന്തോനവ്വം  നതിലവതില്  വന 
അന്നറ്റ്   അന്നറ്റ്   5 5 ജതിലകൈള്  മന്തോത്രമന്തോയതിരുന  ഉണന്തോയതിരുനജതിലകൈള്  മന്തോത്രമന്തോയതിരുന  ഉണന്തോയതിരുന
എന്നന്തോല്  ഇന്നറ്റ്എന്നന്തോല്  ഇന്നറ്റ്14 14 ജതിലകൈളന്തോയതി  മന്തോറതിയതിരതികുനജതിലകൈളന്തോയതി  മന്തോറതിയതിരതികുന..

നകൈരളവ്വം  വളകര  മനനന്തോഹരമന്തോണറ്റ്നകൈരളവ്വം  വളകര  മനനന്തോഹരമന്തോണറ്റ്. . കദൈവതതികന്റെസസ്വനവ്വം നന്തോടറ്റ്കദൈവതതികന്റെസസ്വനവ്വം നന്തോടറ്റ്
എന്നന്തോണറ്റ്  നകൈരളവ്വംഅറതിയകപ്പെടുന്നതറ്റ്എന്നന്തോണറ്റ്  നകൈരളവ്വംഅറതിയകപ്പെടുന്നതറ്റ്. . നന്തോളതിനകൈരവ്വം നതിറഞനന്തോളതിനകൈരവ്വം നതിറഞ
നന്തോടന്തോണറ്റ് നമ്മുകട  കകൈന്തോച്ചുനകൈരളവ്വം  നദൈതികൈളവ്വം  പുഴകൈളവ്വം  കകൈന്തോണറ്റ്നന്തോടന്തോണറ്റ് നമ്മുകട  കകൈന്തോച്ചുനകൈരളവ്വം  നദൈതികൈളവ്വം  പുഴകൈളവ്വം  കകൈന്തോണറ്റ്
നതിറഞതന്തോണറ്റ്  നകൈരളവ്വംനതിറഞതന്തോണറ്റ്  നകൈരളവ്വം

            
                          by 

                                   muzammil 
9.c
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എതന  മടങ്ങലതതെ  നെളനവേന്

അവേതന്റെ  ശകെമുടല്ലാം തെലങ്ങളയളരളക്കുന്നു
അമ്മയലയ  ഭൂമളയൂ   തട അവേസലനെ നെളമളഷമളതെല         
നെമീ   തനെടുവേമീ൪വപല൪തട വേലളചളഴയന്നു
ആരുല്ലാംകെണ്ണടക്കുനളല ഇതെവ കെലണലതെളരളക്കെതെല൯
കെണ്വപലള നെളവേ൪തള മനുഷര്യനെതെല൪തെര്യനെവ വവേണളയവലല  ഭൂമള ഇതെലലല്ലാം സഹളക്കുനതെവ
സ൪വ്വചരലചരങ്ങവളയല്ലാംഭല്ലാം ഗളവയലതട  പരളപലലളകുനതെവ
ഭൂമളയളല്  മുളക്കുന  പുല്തചടള വപലലുല്ലാം മനുഷര്യനവ
തെലങ്ങുല്ലാം തെണലുമലയള മലമാുനളവലല
പല വേ൪ണങ്ങളളല് തെളളങ്ങുന വേസതുക്കെള
മനുഷര്യനെവ കെണ്നെകുളള൪ക്കെലനെലവയ….ഭൂമളയളല്
ഇതെലലല്ലാം നെല്കെളയളടല്ലാം എവന
 മനുഷര്യന് അറളയലതതെ  നെടന്നു 
അവേതന്റെ  കെഴളവല്ലാം  ശൈകളയല്ലാം  മുഴുവേനുല്ലാം അവേന് പ്രവയലഗളചതെവ
അമ്മയലയ  ഭൂമളയളല് തെതനയവല
ശൈലസ്ത്ര പുവരലഗതെളഭൂമളയതട രകല്ലാം ഊറളക്കുടളക്കുകെയവലല
തചയ്തതെവ
മനുഷര്യന്  വനെടുന  അറളവല്ലാം  ഭൂമളതക്കെതെരലയവലല സമരപളചതെവ
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മനുഷര്യതന്റെ ആവേതെളയല്ലാം  പ്രവയലഗളചളതടവന  
അവേനെവ ലലഭമലയള  വേളധളച  വേളധള
ഓരുപലടവ  തെളരളതകെ  വേളളളച്ചു  അവേതനെ കെഴളവേതുല്ലാം  അലറള
പളന്തെളരളയലന്  വേമീണ്ടുല്ലാം അനുഗ്രഹളങ്ങള
കെര  ഞ്ഞു  വചലദേളച്ചു  മലപവ  നെല്കെള
പവക  ഇതെളല്  നെളതനന്നുല്ലാം   പളന്തെളരളയന  ഭലവേല്ലാം 
വപലലുല്ലാംഅവേന്  കെലണളചവതെ ഇല
കെഴളയല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങള  മുഴുവേനുല്ലാം  നെല്കെളയളടല്ലാം
മരണതളതന്റെ  മലടളയളവലകെവ   തെല തെളരളയന്നു
മനുഷര്യന്  ഇനെളയല്ലാം തചയ്യതട  ക്രരതെകെള
ഇനെളയല്ലാം  വേളളളക്കെലന്  ഭൂമളയണലവേളതലനവ  മലതല്ലാം
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                                                                                                                                                                     BY  BY
                                                                                MUZAMMIL  V.P 9.C                                                                                MUZAMMIL  V.P 9.C

ഞന്തോന് വന്തോയതിച്ച കൈവതിതഞന്തോന് വന്തോയതിച്ച കൈവതിത
പൂപൂക്കുന്നതിതന്തോ മുലക്കുന്നതിതന്തോ മുല

പൂപൂക്കുന്നതിതന്തോ മുലക്കുന്നതിതന്തോ മുല, , പൂക്കുന്നതിലഞതിപൂക്കുന്നതിലഞതി,,
പൂക്കുന നതനന്തോവപൂക്കുന നതനന്തോവ, , പൂക്കുന്നനശന്തോകൈവ്വംപൂക്കുന്നനശന്തോകൈവ്വം;;

വന്തോയ്ക്കുന നവലതിക്കു വര്ണ്ണങ്ങള്വന്തോയ്ക്കുന നവലതിക്കു വര്ണ്ണങ്ങള്, , പൂവന്തോല്പൂവന്തോല്
നചന്തോക്കുന കൈന്തോടനതിനമഘങ്ങള്നപന്തോകലനചന്തോക്കുന കൈന്തോടനതിനമഘങ്ങള്നപന്തോകല..

എലന്തോയതിടവവ്വം പുഷ്പഗനവ്വം പരതതിഎലന്തോയതിടവവ്വം പുഷ്പഗനവ്വം പരതതി
കമകലന കതക്കുന വവീശുന വന്തോയകമകലന കതക്കുന വവീശുന വന്തോയ;;

ഉലന്തോസമവീ നവീണ ക്രകൂരവതന്തോഉലന്തോസമവീ നവീണ ക്രകൂരവതന്തോ--
കലലന്തോര്ക്കുനമകുന്നതിനത നകൈന്തോകൈതിലങ്ങള്കലലന്തോര്ക്കുനമകുന്നതിനത നകൈന്തോകൈതിലങ്ങള്..

കൈന്തോണുന്നതിതന്തോ രന്തോവതിനല പൂവ നതടതികൈന്തോണുന്നതിതന്തോ രന്തോവതിനല പൂവ നതടതി
കവീണതസ്വനമന്തോരന്തോത നതനവീച്ച കൈന്തോടതില്കവീണതസ്വനമന്തോരന്തോത നതനവീച്ച കൈന്തോടതില്

നപന്തോനണകറയതന്തോഹമുള്കകന്തോണതിവകയനപന്തോനണകറയതന്തോഹമുള്കകന്തോണതിവകയ--
നനന്തോണവ്വം കവളക്കുനഷനസന്തോയതികതലന്തോവ്വംനനന്തോണവ്വം കവളക്കുനഷനസന്തോയതികതലന്തോവ്വം??

പന്തോടങ്ങള് കപന്തോന്നതിന് നതിറ വ്വംപൂണപന്തോടങ്ങള് കപന്തോന്നതിന് നതിറ വ്വംപൂണ, , നവീകളനവീകള--
പ്പെന്തോടതിപ്പെറകന്നതതിയവീതതകയലന്തോവ്വംപ്പെന്തോടതിപ്പെറകന്നതതിയവീതതകയലന്തോവ്വം

നകൈടറ കനലതിന് കൈതതിര്കന്തോമ്പുകകൈന്തോതതിനകൈടറ കനലതിന് കൈതതിര്കന്തോമ്പുകകൈന്തോതതി--
ക്കൂടന്തോര്ന്ന ദൈതിനകന്തോര്ത്തു നപന്തോകുന വന്തോനതില്ക്കൂടന്തോര്ന്ന ദൈതിനകന്തോര്ത്തു നപന്തോകുന വന്തോനതില്..

ചനവ്വം ധരനയകറയന്തോയറ്റ് ശവീതവവ്വം നപന്തോചനവ്വം ധരനയകറയന്തോയറ്റ് ശവീതവവ്വം നപന്തോ,-,-
യനതിക്കു പൂങന്തോവതിലന്തോനളകറയന്തോയതിയനതിക്കു പൂങന്തോവതിലന്തോനളകറയന്തോയതി;;

സനനന്തോഷനമറുനസനനന്തോഷനമറുന, , നദൈവന്തോലയതതില്നദൈവന്തോലയതതില്
കപന്തോനന വന്തോദൈധ്യങ്ങള് വന വസനവ്വം—കപന്തോനന വന്തോദൈധ്യങ്ങള് വന വസനവ്വം— !!
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നന്തോകൈതതില്നതിനന്നന്തോമനനനന്തോകൈതതില്നതിനന്നന്തോമനന, , നതികന്ന വതിടവീനതികന്ന വതിടവീ
നലന്തോകൈതതിനന്തോനന്ദനമകുന്നതിതവീശന്നലന്തോകൈതതിനന്തോനന്ദനമകുന്നതിതവീശന്

ഈ കകൈന്തോലമവീ നതികന്റെ പന്തോദൈവ്വം കതന്തോഴന്തോവ്വം ഞന്തോന്ഈ കകൈന്തോലമവീ നതികന്റെ പന്തോദൈവ്വം കതന്തോഴന്തോവ്വം ഞന്തോന്
നപന്തോകകൈന്തോല നപന്തോകകൈന്തോല പൂകന്തോലനമ നവീനപന്തോകകൈന്തോല നപന്തോകകൈന്തോല പൂകന്തോലനമ നവീ!!
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  ഒരമ കമളഴര മഴകമയസ

ഭഭൂമമിയയയാം അമ്മതന
ആനന്ദക്കണണ്ണീരയയാം
മഴകളളെ നമി ങ്ങളളെവമിളട
ളപയയയ് പപയയയ് മറ ഞഞ
പകരളെളമളനയരഞ നയടമിന
പയടഞയാം മലകളെഞയാം പതയടഞയാം പഞഴകളെഞയാം
കളെ കളെളമയഴഞകഞയാം അരഞവമികളെഞയാം
കടനയ് നമിങ്ങളളെവമിളട
പപയയയ് മറഞഞ
                           
അമ്മയയ്ക്കമിപല്ലേ ആനന്ദയാം ആഹ്ലദയാം
                           ആപര പവദനമിപമിചഞ എന അമ്മളയ
                             മഴയമില്ലേയക്കയറമില്ലേയ ജലസമമൃദമിയമില്ലേയ
                             അമ്മതന ഖമിനതയഞളട
                         മഞറമിപയടഞകള്ളകയണ്ട ചഭൂടഞമയതതയാം
                        ളവറഞയാം ചഞടഞ കയറഞമയതതയാം
                       എനമിപന വമിടഞ ളകയടഞതഞ
                      ഞങ്ങള് പയപമികളളെ
                        ളകയടഞയാം പവനല് കരങ്ങളെമില്   
                          ക്ഷമമിപക്കണപമ എനയലഞയാം
                           ആനന്ദ കണണ്ണീര് ഒഴഞക്കണമമിനമിയഞയാം 
                              ഇതമിനയ് ഞങ്ങള് ആരഞമമക്കളളെനഞ പവണ്ടഞ
                              അമ്മതന മക്കള് തപസമിരമിക്കഞനഞ
                               ശയനമി സമമൃദമിയയര്ന ആദദ്യ കയലതമിനയയയ്
                                ഒനഞളപയടമിചമിരമിചഞക്കഭൂളട
                               എനമിടങ്ങമിളന ആകയശളത
                              കരയമിചഞകഭൂപട
                                ഒരഞ കഞളെമിര് മഴയയ്ക്കയയയ്................ 
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ഉറക്കഅം
 

എലന്തോമറതിഞതിടവ്വം കൈന്തോതതിരുന,
ഞന്തോനമ്മകയ...അമ്മ വന്നതിട നവണ-
കമനതികന്തോമടതിയതില് തലചന്തോയറ്റ് ച്ചുറങ്ങന്തോന്
പകണകന്ന തനലന്തോടതിയ കകൈകൈളവ്വം കൈഥകൈളവ്വം
പന്തോടകമലന്തോകമന്തോന കൂടതി നവണകമനതികറ്റ്
അന്നറ്റ്,
ഞന്തോനുണ്ണതിനയന്തോടതന്തോ മന്തോഞ്ചുവടതില്
കൈളതിക്കുനമന്തോഴന്തോയതിരുന
തൂകവളള വസറ്റ് ത്രതതികലന്നമ്മകയ
കുറച്ചന്തോളകൈള് വവീടതികലതതിച്ചതറ്റ്
അന്നറ്റ്, നനവൂറതിയ 
അച്ഛകന്റ കൈണ്ണതികലന്തോനമറതിയന്തോത
ഉണ്ണതിയകട കുസൃതതിയതിലവ്വം അമ്മയകട മുഖവ്വം കൈണ ഞന്തോന്
പതിന്നവീടറ്റ്, 
അച്ഛകനനന്നയവ്വം ഉണ്ണതികയയവ്വം മന്തോനറന്തോടണച്ചറ്റ് പറഞതറ്റ് 
ഇനതി അമ്മയവ്വം തന്തോന് തകന്നയന്തോയതിരതിക്കുകമന്നന്തോണറ്റ്
എലന്തോമറതിഞ്ഞു ഞന്തോന് അനമ്മ....
എങതിലകമന്തോരു മന്തോത്രയകലങതി
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കലന്തോരു നനന്തോകതികനങതിലവ്വം....വരതികൈ എന് അനമ്മ............
                                                                                           -ഫപ്പാബന്നി.പന്നി                                                                

9.c9.c

കമസസതഴകമരഴ
തുളളഞലകറരു കടണ കണലക ലപലയറഴഞഞ
 രറതഞ കഴഞഞ നനരണ.
ലതളഞവറർന പഭറതലത ഞറന വരനവറ നനരണ.
അപൂർവ്വമറലമറരു മഞകഞളഞലയന
കറനതറരണ വന്നു ചഞലച്ച നനരണ .
മനണ തുടഞച്ചു ഞറന ജറലകവറതഞലഞന  
പടഞയഞൽ പഞടഞച്ചു പകൃതഞലയ നനറകഞ
അവളലനറ  മഞഴഞകളഞൽ കണഞകറണഞച്ചു 
പറന്നുനപറയഞ.
നഞനതഗന വരററുള നവലലപറനറലന 
കറണുനഞലലനക ശങഞച്ചു നഞന നനരണ
കറതുകൂർപഞച്ചു ഞറന ഒറലത്തുമഞനലകക നനറകഞ.
കണഞല ഞറനവലള കസൃതഞകറരഞ.
                                            - ഷണലഞ .ലക  
                                                9.c                                                9.c
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റകരളഅം എന ഹരഡിതറമറ്റോഹനെഅം
ഒറ്റക്കണ്ണനയായ പകലവന് ഉദദിച.കകരളളം എന്ന പച്ചപദിനന്റ 
നയാടണ് പദിറന്നുനവന്നണ് എലയാവരുനടയളം കയാതദിനലതദി.കകരളളം 
എന്ന നയാടദില് മനുഷഷ്യര് ഇലയായദിരുന്നു.പകദികളളം 
മൃഗങ്ങളമയായദിരുന്നു അവദിനട വസദിച്ചദിരുന്നതണ്.എലയാവരുളം 
ഉല്സയാഹകതയാനട വയാഹനതദില് കയറദി.അവര് 
കകരളക്കരയദിനലതദി.അവരുനട മുഖനത കയാണദിക്കുന്ന 
കണ്ണയാടദി കപയാനല
ഒഴുകുന്ന
നദദികള
,കതനദിനനക്കയാളളം
പയാലദിനനക്കയാളളം
മധുരമുള
അരുവദികള
,പച്ചപരവതയാനദി
വദിരദിച്ച പര്വതങ്ങള,പുഴയദികലക്കണ് ഒന്നുകനയാക്കദിയയാല് 
തദിളങ്ങന്ന കണ്ണുകളള 
മമീനുകള,വയലുകള,മരങ്ങള,പയാറദിപറക്കുന്ന 
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പൂമയാറ്റകള,കതങ്ങകള പൂതണ് നദില്ക്കുന്ന 
നതങ്ങുകള.ഇങ്ങനനയള കകരളമയാണണ് ഇന്നണ് കയാണുന്ന 
കകരളളം.നവളംബര് 1 ലൂനട കകരളനത പുതുക്കയാളം.
                                                                                    നഫതീസത്തുല് മന്നിസസ് രന്നിയ.ടകൈ

                                                                                                            

മമാതൃസസ്നേഹഹ
  ഒരമായയിരഹ 
ചഹബനഹ നല്കയി
വമാടയി യ  പൂസപമാലല
നയില്ക്കുന്ന അമ്മലയഞമാന
സനമാകയി വയിതുമ്പുന്ന
കണമാല് ഒരമായയിരഹ
ആവര്ത്തനങ്ങളയില്
എസങ്ങമാ സപമായയി മറ                                      ഞ
രണണ്ട് കണ്ണുകള
ഏലതമാ കയിനമാവയിന
   സകമാണയില്
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  കമഘങളസമകഴയമയഴ
വന്തോനതികല  നതിഗൂഢമന്തോയ രൂപങ്ങകള നനന്തോകതി
ഞന്തോന്
നതില്കകവ......
അകതകന്ന നനന്തോകതി മവീഴതിച
ഞന്തോന് നമഘങ്ങനളന്തോടറ്റ് പറഞ്ഞു
എനന്തോ ഒന്നറ്റ് കൈരഞ്ഞൂനട.....
ഭൂമതിയതികല സര്വതവ്വം നതികന്റെ കൈണ്ണുനവീരതിനന്തോയതി
കൈന്തോതതിരതിക്കുകൈയന്തോണനലന്തോ .....
നതിന് പതിയതമയന്തോയ വയനലലകൈള് നതിനന്നന്തോടറ്റ്
യന്തോചതിച്ചതിനല......
നതികന്റെ കവളതിയതിഴകൈകള നവീ അറുത്തു മന്തോറ്റുകൈ
വന്തോനതിനലക്കുയരുന്ന  വൃകങ്ങളകട സസ്വകൈന്തോരധ്യവ്വം നവീ
നകൈള്ക്കുന്നതിനല....
നതികന്റെ തണലതില് നലന്തോകൈവ്വം മുഴുവന് ചുറ്റുന്ന പറവകൈളകട
ശബറ്റ്ദൈവ്വം നവീ നകൈള്ക്കുന്നതിനല.....
പതികന്നനയന്തോ.......
ഭൂമതിയതികല ജലന്തോവ്വംശവ്വം മുഴുവന് ഊറതികയടുതതിടനല......

ഈ സസധ്യവര്ഗവവ്വം നതികന്ന പഴതിക്കുന്നതറ്റ്
ഇകതലന്തോവ്വം നതിനന്നന്തോടറ്റ് പറയനമന്തോകഴനതിനന്തോകണന്
ഹൃദൈയവ്വം മതിടതിക്കുന്നതതിങ്ങകന
ഒരു കകൈന്തോച്ചു കൈതിരണമന്തോയറ്റ് ഈ നലന്തോകൈവ്വം കൈന്തോണന്തോന്
 ശ്രമതിച്ചു  ഞന്തോന്
 കൈണനതന്തോ.....
ചതിലനതി വല കനയ്യുകൈയന്തോണറ്റ്
ചതതിയകട മണമുള കവളതിനൂലതിഴകൈള്
നവീ നപടതിക്കുന്നതവീ മന്തോനവ വര്ഗ്ഗനമന്തോ......?

പറയവന്തോന് അര്ഹയമല ഞന്തോന്  നതിനന്നന്തോടറ്റ്
നവീ നതികന്റെ വശതതില് നതില്ക്കുകൈ തകന്ന കചയ്യുകൈ
മനുഷധ്യന് ഇനതിയവ്വം കചയ്യകട ക്രൂരതകൈല്
ഇനതിയവ്വം വതിളതികന്തോന് ഭുമതിയണന്തോവതികലന്നറ്റ് മന്തോത്രവ്വം.
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The Cap-Seller and The MonkeysThe Cap-Seller and The Monkeys . . 

Once, there was a cap-seller in a town. OnOnce, there was a cap-seller in a town. On
one fine day, he was selling caps. one fine day, he was selling caps. 

“Caps, caps, caps….Five rupees caps, ten“Caps, caps, caps….Five rupees caps, ten
rupees caps…." rupees caps…." 

After he made few sales of caps, heAfter he made few sales of caps, he
became very tired. He decided to sit underbecame very tired. He decided to sit under
a big tree to take rest for a while. Soon,a big tree to take rest for a while. Soon,

he slept off. he slept off. 

There were many monkeys on the bigThere were many monkeys on the big
tree. They saw the cap-seller wastree. They saw the cap-seller was

sleeping under the tree. The monkeyssleeping under the tree. The monkeys
were sitting on the top of the tree. Thewere sitting on the top of the tree. The
monkeys came down, took the capsmonkeys came down, took the caps

from the cap-seller-bag and wore them.from the cap-seller-bag and wore them.
Then they climbed the tree again. Then they climbed the tree again. 

When the cap seller woke up, he wasWhen the cap seller woke up, he was
shocked to see his basket empty. Heshocked to see his basket empty. He

searched for his caps. To his surprise,searched for his caps. To his surprise,
he saw the monkeys he saw the monkeys 
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were wearing were wearing 

them. He foundthem. He found
that monkeysthat monkeys
were imitatingwere imitating

him. So, hehim. So, he
started throwingstarted throwing

his cap down and the monkeys also did so. The cap-seller collected all thehis cap down and the monkeys also did so. The cap-seller collected all the
caps, put them back in his basket and went away happily. caps, put them back in his basket and went away happily. 
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കമഴസചകള

ആകൈപ്പാശത്തസ്  പറനസ് നടക്കുഅം
കുഞ്ഞെന്നിക്കുരുവന്നി  പറഞ്ഞെലല്ലപ്പാ 
പച പുതച കൈന്നിടക്കുഅം  ഭൂമന്നിടയ
കൈപ്പാണപ്പാടനടനപ്പാരു രസമപ്പാണസ്.

വലന്നിടയപ്പാരു മലയടമനടട കൈണന്നില്
ടചറന്നിടയപ്പാരു കൂരടയലപപ്പാടലനപ്പാല്

വലന്നിടയപ്പാരു നദന്നിലയപ്പാടമനടട മുനന്നില്
ടവളെളെന്നിയരഞ്ഞെപ്പാൺലപപ്പാടലലല്ലപ്പാ.

കൈടലന്നിനമുകൈളെന്നില് പപ്പാറന്നിനടനപ്പാല്
കൈപ്പാഴ്ചകൈള് പലതുഅം കൈപ്പാണപ്പാലലപ്പാ?
നതീലപ്പാകൈപ്പാശത്തലഞ നടക്കുഅം
പറവകൈടളെലപപ്പാല് വളെളെങ്ങള്.

ഇരുളുപരനപ്പാല് ഭൂമന്നിടയ കൈപ്പാണപ്പാന
കൈകൗതുകൈലമറുഅം എന കുലഞ്ഞെ
ഇരളെന്നിടന തടന്നിയകൈറ്റുഅം മന്നിനപ്പാ

മന്നിനന്നികൈളെലല്ലപ്പാ ദതീപങ്ങള്
                                                        

                                                      നന്നിദ ഫപ്പാത്തന്നിമ.പന്നി.ടകൈ

                                     9.c                                     9.c
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കകാലതത്തിനന്െ ഒകാര്മമകള
 

   പക    കപമമല പമകതമരമ കമലഖ

ആ    കമലതമഞമന കകട രമഗഖ

ആ    രമഗതഴലഞമന കണ തമളഖ

ആ  തമളമമമണനഴമല വരഷകമലഖ

കമ  ലങളഴങമന നനണമനഴലമക

ഒ    രമവടഖ പമകതമരന പമകള കപമമല

കകമ  രഴകചമരഴയമന വരഷകമലഖ

ചഴ   തലരഴകമന ഒമരമമകള മമതമമന
അ   കതളതഴലഎരഴയമനസസകനഹമമയസ

ഒമ   രകമനമ ഞമനമ കപമനകഴനമവസ........

കപമ   ടഴമതറഴകമനഎന ചഴനയഴല

കതഴജസ്വ  ലഴകമനസകരസകരഖയമയസ

ഒമ   രകകനമ ഞമനമ കമലങമള

നന    റകകമമരമകള വഴരഴയമന കമലങമള .

                                                                                      By   AFNAN.P    

                                                                                           9C

                                                                                                 

39



ചഴലതസ

സസ്വന  മമനമ കതമനഴപഴചമ

കമടഴയഴറകമന

ചഴ  ല മതരമവമകളമണസ;
ഉ  ളമകപകഴചമ ഉടല

ഒഴഴയമനഴടങള.

തഴരസമരതഴമന

ഉപമഭരണഴയഴകലകമ

എ  റഴയമപടമന ചഴല

ജനങളമണസ

വഴ  ളരതമഖ കമയസചമഖ

കനമവമപരലമകമമവ.

'ജനവഴതഖ'  എനസ

കപ  രമള ചഴല

മ  രണങള കപമകല.

                                             BY AFNAN P
                          
                                               9C
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ശൂനഗനമറ  ഈയറത.  .  .  .  .  .  .  ?

സസ്വപങള് ആയന്നിരഅം
സശ്വടനടമലനപ്പാതുന
സസ്വസഥ      തയന്നില്ല ഭുമുഖത്തസ്
                    
                       
                          കൈര്മങ്ങള് പലതഴസ്
                        ഒപ്പാര്ലത്തപ്പാര്ത്തന്നിരന്നിപ  ടവ
                         ഒപ്പാടത്തന്നിനഅം എലങ്ങപ്പാടസ്?

ജതീവന്നിതഅം മൂഴൂവനപ്പായസ്
ജതീവന്നിച്ചൂ തന്നിര്ക്കുവപ്പാന
ജതീവന്നിച്ചൂ തന്നിര്ക്കുവപ്പാന
ജതീവന്നിത മന്നിനന്നിയ ബപ്പാകന്നി തടന

                        ഭപ്പാവന്നിതന ചന്നിഞകൈള് ഭപ്പാവന്നിചന്നിരന്നികടവ
                         ഭപ്പാരമപ്പായസ് തന്നിരുലമപ്പാ 
                          ഭുമന്നിക്കു ഞപ്പാന..  ..  ..  ..  .  ?

                                                           :  safeena   misry.k
                                                               
                                                                 9A
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വതിദൈധ്യന്തോലയവ്വം

വഞദഗറലയലമന   കമഞമ ശലഭമമ........

കമ   ഴസചകമല കടകലമ ലമപമമതസ.......
ലകറച്ചു പുഞഞരഞയണ ചൂരൽകഷ റയവണ
അധഗ   പകരമകനമഖ ഒനമ തമന......

വകനമളമ.....വകനമളമ......

വഴദഗറലയ
തഴനമണഴ

ല

കകണമളമ.....

കകണമളമ.....
.
നല്ല
നന......

എനപ്പാലുഅം....

...എനപ്പാലുഅം.

....
നമമ ള് അറന്നിഞ്ഞെന്നില്ല
ഹദവടത്ത ആറന്നിഞ്ഞെന്നില്ല

                                                                    
ഹദവത്തന്നിന അനഗഹൈഅം
വന്നിദദപ്പാഭദപ്പാസഅം........................
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    ഒരു യറ്റോത
    
           തനന്റെ കുടടുംബതതത്തോനടത്തോതത്ത് ഒരു യത്തോത!ഇടകക്കിയുനട വനഭടുംഗക്കി ആസസ്വദക്കികത്തോന് ഒരു മൂനത്ത് ദക്കിവസനത കകത്തോമത്ത്.
  ഇടകക്കി! എനക്കികത്ത് ഇടകക്കി അപരക്കിചക്കിതമല.ഇതക്കിനുമുമടും ഞങ്ങള് ഇതുവഴക്കി തപത്തോയക്കിട്ടുണത്ത്.പനക,അനനത്തോനടും കത്തോണത്തോത മറ
കത്തോഴത്ത്ച്ചകളടും  ഇനത്ത്
കണതുതപത്തോനലെയുള്ള  തപത്തോകുന
വഴക്കിയക്കില്  ഇരുഭത്തോഗതടും
തതയക്കിലെതതത്തോട്ടങ്ങള്,ഉയര്നടും
തത്തോഴത്ത്നടും  കുനകളടും
,അവനയനപത്തോതക്കിഞത്ത്
തത്തോഴത്ത്നക്കിറങ്ങക്കിയ
തകത്തോടമഞക്കിനന്റെ  തനര്ത
തണുപത്ത്  എനക്കിവ  യത്തോതയുനട
ഭടുംഗക്കി കൂട്ടക്കി.
        തകരളതക്കിനലെ
മതനത്തോഹരമത്തോയ  ജക്കിലയത്തോണത്ത്
ഇടകക്കി.മലെനക്കിരകളടും  വനങ്ങളടും
നക്കിറഞ  ജക്കില.  ഇടകക്കി
തകരളതക്കിലെത്തോനണങക്കിലടും
മലെയത്തോളടും  മത്തോതമല  അവക്കിനട
സടുംസത്തോരക്കികനതത്ത്.തമക്കിഴടും സടുംസത്തോരക്കിക്കുനതത്തോയക്കി കത്തോണത്തോടും..
ഇടകക്കി ഡത്തോടും  .
     ഏഷകയക്കിനലെ തനന ഉയരടും കൂടക്കിയ ഡത്തോമുകളക്കിനലെത്തോനത്തോണത്ത് നപരക്കിയത്തോര് നദക്കിയക്കിനലെ ഇടകക്കി ഡത്തോടും.വവദദ്യുതക്കി ഉല്പത്തോദനടും എന
ലെകകതത്തോല്  1969  ഏപക്കില്  30  നത്ത്  പണക്കി ആരടുംഭക്കിച്ച ഡത്തോടും പവര്തക്കിച്ചതത്ത്  1975  ഒതകത്തോബര്  4  നത്ത്  ആണത്ത്.  മൂലെമറടും
വഹതഡത്തോ പമര് തസ്റ്റേഷനക്കില് ഡത്തോമക്കിലള്ള support 78 MW ഒത്തോളടും വരുടും. 168.91 cm(554 ft)ഉയരവടും 365 .85 (1200
ft)നനീളമുള്ള  ഡത്തോമക്കിനന  അത്ഭുതതക്കിലെധക്കികടും  ഭയവടും
ആയക്കി. ഈ ഭത്തോഗതത്ത് ധത്തോരത്തോളടും ആദക്കിവത്തോസക്കികള് ഉണത്ത്.ഡത്തോടും
അവരുനട ജനീവക്കിത മത്തോര്ഗടും കൂടക്കിയത്തോണത്ത്.
   64  നക്കിലെയുള്ള നകട്ടക്കിടങ്ങള് മുങ്ങക്കി തപത്തോകല് മത്തോതടും
നവള്ളടും  ഈ  ഡത്തോമക്കില്  ഉണത്ത്.ഇതുതകര്നത്തോല്  മൂനത്ത്
ജക്കിലകള്  പൂര്മത്തോയക്കി  മുങടും  എനതത്ത്  ഭനീതക്കിയുയര്തന
വത്തോര്തയത്തോണത്ത്.ഇങ്ങനന ഇടകക്കിയുനട മണക്കിലൂനട മൂനത്ത് ദക്കിവസ കകത്തോമക്കില് ഞത്തോന് ധത്തോരത്തോളടും കത്തോരത്തോയങ്ങള് മനസക്കിലെത്തോകക്കി.ഈ ഒരു
തക്കിരക്കിച്ചറക്കിവത്ത് ഉള്ളതു നകത്തോണ്ടു തനന യത്തോത എനന്റെ മനസക്കിനത്ത് പക്കിയമുള്ളതത്തോകക്കി

-സഫതീന മന്നിസന്നി.  9 A
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വഡിദദറ്റോര്തഡിയുടടെ പ്രധറ്റോനെ
   ലകദഅം പഠനെമറ്റോണത്

         പഠനഹ വവ്യതയിചലയികമാന ഒരുപമാടണ്ട് കമാരണങ്ങളുണണ്ട്.മയിക വയിദവ്യമാര്തയികളുഹ സമൂഹത്തയിലഹ
കുടഹബത്തയിലഹ  അഹഗഗീകമാരഹ  ലകമാതയിക്കുന്നവരമാണണ്ട്.പലക്ഷെ  അതണ്ട്  തഴയലപ്പെടന്നസതമാലട  ആ
അഹഗഗീകമാരഹ  ലഭയികമാനുള്ള  വഴയി  സതടന.അതണ്ട്  വയിദവ്യമാര്തയിലയ  ലകമാലണത്തയിക്കുന്നതണ്ട്
കുടഹബത്തയിലന്റെയഹ സമൂഹത്തയിലന്റെയഹ സനണ്ട്കഗീര്ണമമായ ഉള്ളറകളയിസലകമാണണ്ട്.തുടര്ന്നണ്ട് പഠനത്തയിനുള്ള
ശ്രദ്ധ കുറയമാന ഇലതമാരു കമാരണമമാകുന.
         ചയില വയിദവ്യമാര്തയികള
ദൃശവ്യമമാധവ്യമങ്ങളയിലൂലട  കമാണുന്ന
വയിദവ്യമാര്തയി  ജഗീവയിതലത്ത
അനുകരയികമാന ശ്രമയിക്കുന.തുടര്ന്നണ്ട്
തലന്റെ  വയിദവ്യമാലയലത്ത  കുറയിചണ്ട്
ഒരുപമാടണ്ട്  മയിഥവ്യമാധമാരണകളകണ്ട്
മനസയില്  രൂപഹ
ലകമാടക്കുന.അതുവലര
പഠനത്തയിലന്റെ  സലമാകത്തണ്ട്  മമാതഹ
ഒരുങ്ങയിയയിരയിക്കുന്ന  വയിതവ്യമാര്തയി
ററൗഡയിസലത്തക്കുറയിചഹ പ്രണയലത്ത
കുറയിചഹ ചയിനയിചണ്ട് തുടങ്ങുന.
        ജഗീവയിതഹ  ഒരയികല്  മമാതമമാണണ്ട്.ദദവഹ  സുഖങ്ങളുഹ  ദദുഃഖങ്ങളുഹ  ഒരുസപമാലല

നല്കുഹ.ഇരുദകകളുഹ നഗീടയി  സസഗീകരയിക്കുക.പ്രശ്നങ്ങലള
ഉറച  മനസസമാടകൂടയി  സനരയിടണഹ.മനുഷവ്യനമാലണനണ്ട്കയില്
ജഗീവയിതപ്രശ്നങ്ങള  ഉണമായയിരയിക്കുഹ.അതയിലന
അതയിജഗീവയികമാനുള്ള കഴയിവണ്ട് നല്കുന്നതമാണണ്ട് ശക്തമമായ
നയിദവ്യമാഭവ്യമാസഹ.ഒസന്നമാര്ക്കുക....അറയിലവന്ന  സമ്പത്തണ്ട്
എവയിലടയഹ ആര്കണ്ട് മുന്നയിലഹ അവസമാനയിക്കുന്നയില.
                                      

-ഫപ്പാബന്നി.പന്നി 9c
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  അറഴയമമത വന മഴ

ഒരന്നികലുഅം ഒപ്പാര്ത്തന്നില്ല മഴ
അറന്നിയപ്പാടത ടപടടന വന മഴ
പുഴകൈളുഅം തടപ്പാകൈങ്ങളുഅം പപ്പാടങ്ങളുഅം
നന്നിറഞ്ഞെ മഴ...........
എല്ലപ്പാവരുലടയഅം  കൈണ്ണുനതീര് ടകൈപ്പാണ്ടുലപപ്പായ മഴ
ടപടടന നന്നിടനപ്പാരതീ മഴ
ഒരന്നികലുഅം ഒപ്പാര്ത്തന്നില്ല ടവയന്നില്
നപ്പാടപ്പാടകൈ മരുഭൂമന്നിയപ്പാകന്നി ടവയന്നില്
പുഴകൈളുഅം തടപ്പാകൈങ്ങളുഅം ലതപ്പാടുകൈളുഅം 
വറന്നിചടകൈപ്പാണ്ടുലപപ്പായ ടവയന്നില്
ഹൈപ്പാ....എനപ്പാണസ് കൈപ്പാലപ്പാവസ...!
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മുഹൈമ്മദസ് യപ്പാസതീന 7 ബന്നി
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 ഹൈന്നിഷപ്പാഅം 10 എ
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ഹൈന്നിഷപ്പാഅം 10 എ

48



49



നന്ദന്നി
മപ്പാഗസന്നിന നന്നിര്മപ്പാണത്തന്നിന സഹൈകൈരന്നിച എല്ലപ്പാവര്ക്കുഅം.....
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