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കറുപപ.......................................21
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സസെല്ഫഫ.

എഡഡിറററ്റോറഡിയല
         "ഒരു പറമ വഫദല്യമര്തഫകളസട 

സെമഹെഫതല്യപരവുമ കലമപരവുമ
 സെമനങ്കേതഫകപരവുമമയ കഴഫവുകളമണഫതഫല്.

 സപമതുവഫദല്യമഭല്യമസെയജ്ഞതഫസന ഭമഗമമയളള 
സ്കൂളഫസല ലഫറഫല് കകററസെറ അമഗങ്ങളസട

 സെമനങ്കേതഫക മഫകവഫസന സചറുപതഫപ്പറ.
 സെര്ഗ്ഗനചതനകള്കറ പുതന വല്യമഖല്യമനങ്ങള്....

 ആധുനഫക ജദീവഫതതഫസന നനര്കമഴ്ചകളഫലൂസട ഒരു സെഞമരമ. 

ജദീവഫതതഫസന തഫരക്കുകള്കള്കഫടയഫല്
 സെമനങ്കേതഫകവഫദല്യയഫലൂസട ആസെതമദനതഫസന പുതുഭമവങ്ങള്.....

പൂര്ണ്ണത അവകമശസപ്പടമനമവഫസലങ്കേഫലമ 
 പരഫശുദഫയസട പകഫട്ടു നഷ്ടമമവമതവയമണറ ഞങ്ങളസട 

രചനകള്. പമര്ശതവതറകരണതഫസന നനമവുകള് 
സകമണറ ഞങ്ങള് തയമറമകഫയ 
' സസെലഫഡി .' യറ മമറ്റുകുറയഫസലന്ന വഫശതമസെനതമസട....”

                                                                                     എ ഡഫറര്
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സസെല്ഫഫ.

     സസെലഫഡിക്കുപഡിനഡില......

            
                                          വഫജഫഷ്ണ .എസെറ(സ്റ്റുഡനറ എഡഫറര്)

വദീണ. സെഫ.സജ
                                          നന്ദന നമമഹെനന
                                         അഖഫല . എ.ബമബ
                                         ശല്യമമഫനഫ .പഫ.ഡഫ
                                      അമല് കൃഷ്ണ

ബഫനു പഫ എസെറ ( എസെറ ഐ ടഫ സെഫ)
                                              അബ്ദുള് സെലമമ പഫ പഫ  (കകററ മമസ്റ്റര്)
                                              ധനല്യ എസെറ ഡഫ (കകററ മഫസ്ട്രസറ)
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സസെല്ഫഫ.

"കടലഫല് നഫസന്നമരു കത്തുവന
പുഴസയ കമണമന സകമതഫസയന്നറ.
പുഴ കടലഫസനമരു സെനന്ദശമയച്ചു
കമണമന ശ്രമഫചഫരുസന്നന്നറ.......”
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സസെല്ഫഫ.

         റലേഖനക

കരഡിങ്കുറഡിയുസട ചരഡിത്രതഡിലൂസട.........

                              നലമക കപതൃകപടഫകയഫല്സപ്പടുന്ന പശഫമഘടതഫലമണറ 
കരഫങറഫ പനദശമ സഫതഫസചയ്യുന്നതറ.സെമുദ്രനഫരപ്പഫല് നഫനമ 1500 മദീററഫലധഫകമ 
ഉയരതഫലമണറ പനദശമ സഫതഫസചയ്യുന്നതറ. വഫകസെനതഫസന നപരഫലള്ള മുറഫവുകള് 
ഇനമ കമരല്യമമയഫ ഏല്കമത നകരളതഫസല അപൂര്വ്വ സലങ്ങളഫല് ഒന്നമണറ.
    പനദശതറ സെതമഭമവഫക ഉഷ്ണനമഖലമ മഴകമടറ വഫഭമഗതഫല്സപ്പടുന്ന 122  ഏകര് 
വനഭൂമഫ സഫതഫസചയ്യുനണറ.ഇഇൗ പനദശമ മലനന്തമടമ എന്ന നപരഫല് അറഫയ
സപ്പടുന.ഇഇൗടഫ,നതകറ,കുന്നഫ,പയമനഫ തുടങ്ങഫ നകമടഫകണകഫനറ വഫലമതഫക്കുന്ന 
മരങ്ങളമ  വമശനമശമ സെമഭവഫച്ചുസകമണഫരഫക്കുന്ന കമട്ടു നചന,കമട്ടുപുകയഫല
എന്നഫങ്ങസനയള്ള ഔഷധസെസെല്യങ്ങസളയമ,പകഫകളമ മൃഗങ്ങളമ ഇവഫസട 
ഉണറ.നമ്മുസട നദശദീയ പകഫയമയ മയഫലകസള ഇവഫസട ധമരമളമമയഫ കമണുന. 

കൂടമസത കമട്ടു നകമഴഫ,കുളനകമഴഫ,തത തുടങ്ങഫയ നഫരവധഫ പകഫകളസട 
ആവമസെനകനമ കൂടഫയമണഫതറ.കമട്ടു പന്നഫ,കമട്ടു നപമതറ,സെഫമഹെവമലന 
കുരങ്ങറ,ഹെനുമമന ലമഗൂര്,മുള്ളന പന്നഫ,കദീരഫ,അണ്ണമന,മലയണ്ണമന തുടങ്ങഫയ നഫരവധഫ
ജദീവഫകസളയമ ഇവഫസട യനഥേഷ്ടമ കമണമവുന്നതമണറ.അട,കുളയട എന്നഫവനയയമ 
ധമരമളമമയഫ ഇവഫസട കമണമന സെമധഫക്കുനണറ.
                ഇന്തല്യകറ സെതമതനല്യമ ലഭഫക്കുന്നതഫനു മുനപറ കസ്പൈസെസെറ നബമര്ഡഫസന 
ഉനദല്യമഗസന ജഫന ചനഗഇൗഡര്കറ കമപ്പഫ കൃഷഫസചയ്യുന്നതഫനറ നവണഫ പമടകമരമര് 
അടഫസമനതഫല് നല്കഫയഫരുന്ന ഇഇൗ സലമ പണറ കമപ്പഫ,നതയഫല,കുരുമുളകറ,റബ്ബര്
മുതലമയവ കൃഷഫസചയ്യുന്നതഫനറ ബഫടദീഷുകമരഫല്നഫനമ പമടകമരന ഉറപ്പഫചറ 
കൃഷഫകമര് വമങ്ങുമമയഫരുന. ഇഇൗ പനദശതറസചമണ്ണറ,പശഫമണ്ണറ,കലമ ചരലമ 
കലര്ന്ന മണ്ണറ,കജവവമശമുള്ള വനമണ്ണറ എന്നഫവയമണറ പധമനമമയമ കമണസപ്പടുന്ന 
മണ്തരങ്ങള്.

              ഇവഫസട പധമന ജലസെമരകണ മമര്ഗ്ഗമമണറതടയണകള്.നതമടുകളഫനലയമ 
പുഴകളഫനലയമ സവള്ളമ അധഫകമമയഫ തടഞ്ഞുനഫര്തഫ ജലനശഖരമ ഉണമക്കുന്നതഫനുമ
അങ്ങസന ഭൂഗര്ഭ ജലനഫരപ്പറ ഉയര്ത്തുന്നതഫനുമ സെഹെമയഫക്കുന്നതമണറ തടയണകള്.
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സസെല്ഫഫ.

ഇഇൗ പനദശതറ ധമരമളമ കുളങ്ങളണമയഫരുന. എലമപമടനശഖരണങ്ങളഫലമ 
നഫറസഞമഴുകുന്ന കുളങ്ങള്, തലേകളങള എന്ന നപരഫല് സെമരകഫച്ചുവരുന. 
വയലഫനുമ കരയമ ഇടയഫല് നഫര്മഫചഫരുന്ന ഇഇൗ കുളങ്ങളഫസല സവള്ളമ ഒരഫകലമ  
വറമറഫല.കരയഫസല കൃഷഫക്കുമ സവള്ളമ ഉപനയമഗഫകമമ എന്നതമണറ ഇതഫസന 
പനതല്യകത.

                 കബനഫനദഫയസട നപമഷകനദഫകളമയ വലഫയ പുഴയമ ,സചറഫയ പുഴയമ 
കവതഫരഫയഫല് നഫനമ ഉത്ഭവഫചറ ഇഇൗ പനദശതഫസന സെമദീപത്തുകൂടഫ 
5 കഫനലമമദീറനറമളമ സെഞരഫചറ പനമരമ പുഴയഫല് എതഫനചരുന. ഇഇൗ പനദശതറ 
സുഗന്ധവല്യഞ്ജനങ്ങളമയ ഏലമ, കുരുമുളകറ, ഇഞഫ, ജമതഫക, കറുകപ്പട, ഗമമ, 

വമനഫല, മഞള് തുടങ്ങഫയവയമ നമണല്യവഫളകളമയ കമപ്പഫ,റബ്ബര്,കവുങ്ങറ ,സതങ്ങറ 
എന്നഫവയമ ഭകല്യവഫളകളമയ സനലറ,വമഴ,മരചദീനഫ,നചമറ,നചന ഇവയമ വല്യമപകമമയഫ
പചകറഫകളമ കൃഷഫസചയ്തുവരുന. 

                         വയനമടഫസല ആദഫമനഫവമസെഫകളഫല്മഫകവഫഭമഗങ്ങളമ
കമണസപ്പടുന്ന പനദശമമണറകരഫങറഫ.കുറഫചല്യര്, കുറുമര്, കമട്ടുനമയര്, പണഫയര് 
തുടങ്ങഫയവര് ധമരമളമ അധഫവസെഫക്കുന്ന പനദശമമണഫതറ.

കരഫങറഫയഫസല മസറമരു ജനവഫഭമഗമമണറ കജനമതകമര്. 1799 വസര 
കര്ണ്ണമടകതഫസന ഭമഗമമയഫരുന്ന വയനമടഫന 1750-60 കമലയലവഫല് ജനഫച 
പമുഖനമയഫരുന ശ്രദീ ഗഇൗസെപ്പഗഇൗഡര്. ഇനദ്ദേഹെമ 1840-ല് മരണസപ്പട്ടു.അനദ്ദേഹെതഫനറ
സെമമൂതഫരഫ പനതല്യക പദവഫ നല്കഫ.ശ്രദീ ക ൃഷ്ണഗഇൗഡര് പനദശതറ കമപ്പഫ 
പചരഫപ്പഫചതഫല് വലഫയ പങവഹെഫചഫട്ടുണറ.

പമുഖ കവദല്യനമയഫരുന്ന ശ്രദീ ആണഫക്കുറഫപ്പറ ഉള്സപ്പസട നഫരവധഫ 
വല്യകഫകള് പനദശതഫസന അഭഫമമനമമയഫരുന.നഫരവധഫ നമയര്, ഇഇൗഴവകുടുമബ
ങ്ങള് ഇവഫസട  ചരഫത്രതഫല് വലഫയ പങവഹെഫചഫട്ടുണറ.വണഫയമമറ 
ആണഫക്കുറഫപ്പറ,കളതഫല് ചമത്തുക്കുടഫനമയര്,പമലൂകര ശങ്കേരന നമയര്,പമുഖ വമരല്യര്
കുടുമബമമഗമമയ ശ്രദീ നഗമപമലവമരല്യര്,കകപ്പട നപമലള്ള നഫരവധഫ ഇഇൗഴവ 
കുടുമബമമഗങ്ങള്........തുടങ്ങഫയവര് കരഫങറഫയസട ചരഫത്രസത ഏസറ 
സെതമധദീനഫചവരമണറ.  
                             വയനമടഫസല പുരമതനഗമമമമയ കരഫങറഫയഫല് 
വഫദല്യമഭല്യമസെതഫസന ആദല്യചുവടുസവപ്പമയഫരുന നകമടതറ എസെറ എ എല് പഫ 
സ്കുളഫസന ആരമഭമ. ദദീര്ഘദര്ശഫകളമയ പത്മപഭമകുടുമബമമയഫരുന ഈ വഫദല്യമലയമ 
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ആരമഭഫചതറ. എല് പഫ സ്കൂള് പഠനമ അവസെമനഫക്കുന്നനതമസട വഫദല്യമഭല്യമസെമ 
അവസെമനഫപ്പഫകമനമയഫരുന ഈ ഗമമതഫസല നഫരവധഫ തലമുറകളസട തലവഫധഫ. 
സെമമതഫകമമയമ സെമമൂഹെഫകമമയമ സമചസപ്പട രകഫതമകള് മമത്രമ തങ്ങളസട 
കുടഫകസള അയല്ഗമമങ്ങളമയ പളളഫക്കുന്നഫനലക്കുമ കണഫയമമറയഫനലക്കുമ 
കമളകമനടക്കുമ കല്പ്പറയഫനലക്കുമ സതക്കുമതറയഫനലക്കുമ മറ്റുമ 
ഉപരഫപഠനതഫനയച്ചു.  സെമമൂഹെല്യവുമ സെമമതഫകവുമ ആയഫ പഫനന്നമകമ നഫന്നഫരുന്ന 
ആദഫവമസെഫ, നതമടമ സതമഴഫലമളഫകളസടയമ മകളസട വഫദല്യമഭല്യമസെമ അവഫസട 
അവസെമനഫക്കുകയമയഫരുന. വയനമടഫസലതസന്ന ഏറവുമ അധഫകമ 
പടഫകവര്ഗ്ഗവഫഭമഗങ്ങള് തമമസെഫക്കുന്ന പനദശമ കൂടഫയമണറ കരഫങറഫ. കുറഫചല്യര്, 
പണഫയര്, കമട്ടുനമയര്, കുറുമര് തുടങ്ങഫയവര് ഈ പനദശതറ ധമരമളമമയഫ 
വസെഫക്കുനണറ. 
                                നഫരവധഫ നഫനവദനങ്ങളമ ദദീര്ഘദര്ശഫകളമയ 
രമഷദീയനനതമകനമമരുനടയമ സെമമൂഹെല്യപവര്തകരുനടയമ രകഫതമകനമമരുനടയമ 
ഊര്ജഫതശ്രമഫലമമയഫ 1983 ജൂകല മമസെതഫല് കരഫങറഫയഫസല അമഗനവമടഫ 
സകടഫടതഫല് കഹെസ്കൂളഫസന പവര്തനമ ആരമഭഫച്ചു. ഈ വഫദല്യമലയതഫസല ആദല്യ 
വഫദല്യമര്തഫ, ആദല്യസത പഫ ടഫ എ പസെഫഡനമയഫരുന്ന ശ്രദീ. വഫ ഡഫ നതമമസെഫസന 
മകന സെഫബഫ നതമമസെറആണറ. 

    1983 ല് സ്കൂള് ആരമഭഫചനപ്പമള് ഈ വഫദല്യമലയതഫല് ഒനരഒരു 
അധല്യമപകനമണറ ഉണമയഫരുന്നതറ. മുന പഫനസെഫപ്പലമ വയനമടറ സെര്വ്വനസെവമമണ്ഡലമ
സസെക്രടറഫയമ വയനമടറ ജഫലമ കചല്ഡറ സവല്സഫയര് കമഫറഫ അമഗവുമ പമുഖ 
ഗമന്ധഫയനുമമയ നഡമ.പഫ ലക്ഷ്മണന ആയഫരുന ആ അധല്യമപകന.

   1983-84 വര്ഷതഫല് എടമമ കമസറ ആരമഭഫച സ്കൂളഫല് 1984-85
വര്ഷമ ഒമതമമ കമസ്സുമ 1985-86 വര്ഷമ ആദല്യസത പതമമ കമസറ ബമച്ചുമ 
ആരമഭഫക്കുകയമയഫരുന. ഇകമലതറ കമസ്സുകള് നടതഫയഫരുന്നതറ ശ്രദീ അനയമതറ 
കമവറ പരനദവത നകത്രതഫസന അധദീനതയഫലളള മൂനവശവുമ തുറന്ന ഒരു 
ഹെമളഫലമയഫരുന. സ്കൂളഫനലകറ ആവശല്യമമയ സബഞറ, സഡസറ, നമശ, കനസെര 
എന്നഫവസയലമമ സെമദീപവമസെഫകളസട വദീടുകളഫല്നഫനമ  സകമണ്ടുവന്നതമയഫരുന. 

   സ്കൂള് സകടഫടമ നഫര്മഫക്കുന്നതഫനുനവണഫ നകമടതറ 
പഞമയതഫല് നഫരവധഫ സലങ്ങള് അനനതഷഫസചങ്കേഫലമ സെഇൗജനല്യമമയഫ ഭൂമഫ 
ലഭഫചഫല. ആ അവസെരതഫലമണറ   മമതൃഭൂമഫ  ഡയറക്ടര് ശ്രദീ. എമ സജ 
വഫജയപത്മനമഭന മൂന്നര ഏകര് സലമ സ്കൂളഫനുനവണഫ സെഇൗജനല്യമമയഫ 
നല്കഫയതറ.സ്കൂള്നഫര്മമണകമഫറഫ പസെഫഡനമയഫരുന്ന ശ്രദീ ചനപഭ 
സ്കൂളഫനലക്കുനവണഫ മരവുമ നസലമരുസെമഖല്യ സെമഭമവനയമ നല്കഫ. വഫദല്യമലയമ 
സമപഫക്കുന്നതഫനുനവണഫ അനഹെമരമത്രമ പവര്തഫച മസറമരു മഹെതറ 
വല്യകഫയമയഫരുന അന്നസത നകമടതറ പഞമയതറ പസെഫഡനറ ശ്രദീ വഫ ഡഫ 
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നതമമസെറ. അനദ്ദേഹെമമയഫരുന സ്കൂളഫസന ആദല്യസത പഫ ടഫ എ പസെഫഡനറ. പ ഞമയതറ 
സമമറമയഫരുന്ന ശ്രദീ അമഫതരമജനുമ സ്കൂള് സമപഫക്കുന്നതഫല് വലഫയ 
പങവഹെഫചഫട്ടുണറ.1983 ജൂകല മമസെതഫല് കല്പ്പറ നഫനയമജകമണ്ഡലമ എമ എല് 
എ യമ സെമസമനസെഹെകരണവകുപ്പുമനഫയമമയഫരുന്ന ശ്രദീമതഫ എമ കമലതഫസന 
അധല്യകതയഫല് നചര്ന്ന നയമഗതഫല് അന്നസത വഫദല്യമഭല്യമസെമനഫയമയഫരുന്ന 
ശ്രദീ.ടഫ.എമ നജകബറ സ്കൂള്സകടഫടതഫസന ശഫലമസമപനമ നഫര്വഹെഫച്ചു.

                                                                      
കരഫങറഫ ഗവണ്സമനറ സ്കൂളഫല്  നഫനമ നഫരവധഫ കുടഫകള് 

സെമസമനതലതഫല് അറഫയസപ്പുട്ടു. സെമസമനകമയഫക നമളയഫല് ജമവലഫന നത്രമ, 
അസമയറ എന്നഫവയഫല് മഫകചനനടമ കകവരഫച്ചു. കലമനമളയഫല് 1997-98 
വര്ഷങ്ങളഫല് അധല്യമപകനമയഫരുന്ന ശ്രദീ നസെമഹെനലമലഫസന നനതൃതതതഫല് ടമനബമ
മത്സരതഫല് സെമസമനതലതഫല് ശ്രനദയമമയ മത്സരമ കമഴ്ചസവക്കുകയമ 
സെമമനങ്ങള് നനടുകയമ സചയ്തു. 

വയനമടഫസല ഏസറ പഫന്നമകമമയ ഈ ഗമമതഫല് 
നഫനമ ധമരമളമ വഫദല്യമര്തഫകള് സെര്കമര് സെര്വ്വദീസെഫസലതഫ. വഫദല്യമഭല്യമസെമ, 
എകക്സൈസെറ, റവനന, നപമലദീസെറ തുടങ്ങഫ നഫരവധഫ വകുപ്പുകളഫല് നജമലഫസചയ്യുന്ന പലരുമ
ഈ സ്കൂളഫസല പൂര്വ്വവഫദല്യമര്തഫകളമയഫരുന. കൂടമസത സെതകമരല്യനമഖലയഫലമ വഫനദശ 
രമജല്യങ്ങളഫലമ നജമലഫസചയ്യുന്നവരുമ നഫരവധഫയണറ. 

എസെറ എസെറ എല് സെഫ വഫജയശതമമനതഫസന 
കമരല്യതഫലമ കരഫങറഫ സ്കൂള് വയനമടഫല് മുനപന്തഫയഫല് നഫല്ക്കുന. 2011-12 
വര്ഷങ്ങളഫല് 94 ശതമമനമ വഫജയവുമ 2012-13,2013-14, 2014-15 വര്ഷങ്ങളഫല് 100 
ശതമമനമ വഫജയവുമ നനടമന വഫദല്യമലയതഫനു സെമധഫച്ചു. 

2006 ല് കരഫങറഫ ഗവണ്സമനറ സ്കൂളഫല് 
സവമനകഷണല് ഹെയര്സസെകനഡറഫ അനുവദഫച്ചു. കലവറ നസ്റ്റമകറ മമനനജറസമനറ  
സമഡഫകല് ലമബറ സടകദീഷല്യന എന്നദീ ഐഛഫകവഫഷയങ്ങളമണറ ഇവഫസട 
നഫലവഫലളളതറ. ഇനതമടുകൂടഫ ഹെയര്സസെകനഡറഫ വസരയളള വഫദല്യമഭല്യമസെമ ഈ 
ഗമമതഫനറ പമപല്യമമവുകയമയഫരുന.

പഗല്ഭരമയ നഫരവധഫ സഹെഡമസ്റ്ററുനടയമ 
അധല്യമപകരുനടയമ രകഫതമകളനടയമ നനതൃതതതഫല് കരഫങറഫ സ്കൂള് വളര്ചയസട 
പടവുകള് കയറുകയമയഫരുന.

                                                            നസെമഷല്യല് സെയനസെറ കബ്ബറ 
   ജഫ വഫ എചറ എസെറഎസെറ കരഫങറഫ
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                                                                                             കവഫത

                   സെങ്കേടമ മമറഫയ മരമ
സെങ്കേട യമമഫനഫയമല് എന്നരഫസക വന,

ദ:ഖതമല് വഫങ്ങഫ വഫങ്ങഫ കരഞതുമ
എന ദലമര്മരതമല് അവളസട
ചുണ്ടുകളഫല് ചഫരഫതൂകഫ നഫന.

ചഫരഫതൂകഫയ ചുണ്ടുകള് വദീണ്ടുമ
വദീണ്ടുമ വഫതുമമന തുടങ്ങഫ.
ദലങ്ങളമല് പുഷ്പങ്ങള് 
സപമഴഫചഫടുമ നനരമ.

പഫസന്നയമ സപമഴഫഞ ചഫരഫയമല്
എന മഫഴഫകളടഞഫരഫസക

എന്നരഫസകവസന്നമരു മുതമ തന
ഇരുവരുമ സുഹൃതമയഫമമറഫ
രമവുമ പകലമ കടനനപമയഫ

അവളസട ചഫന്തയവഫസടതസന്ന.             

                   
ശകറ്റോമഡിനഡി.പഡി.ഡഡി

          
IX A
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സസെല്ഫഫ.

കഥ

                                          ആശങ്ക
                          

                              ശഡിരസഡില നുരയ്ക്കുന സെമ്മര്ദ്ദങളുമറ്റോയഡി സപറ്റോരുതസപട്ടു 
വരുറമറ്റോഴറ്റോണപ റബ്രേകഡിങപ നന്യൂസെപ......
                     ...........പറ്റോല, പത്രക, വഡിവറ്റോഹൈക, ആശുപത്രഡി എനഡിവ തടസസപടഡില. 
റകട്ടപറ്റോതഡി റകളകറ്റോതപറ്റോതഡി നഗരക ബഡിവററജഡിറലേകപ ഒഴുകഡി....ബഡിവററജപ 
നഗരഗറ്റോമവകതകറ്റോസെമഡിലറ്റോസത കുതഡിസയറ്റോലേഡിച. 
                       സചക്കുറപറ്റോസ്റ്റുകളഡില കുടുങഡികഡിടന പറ്റോണഡിറലേറ്റോറഡികളഡിസലേ 
റകറ്റോഴഡികളുസട ആയുസഡിറലേക്കുളള ദൂരക സപറ്റോടുനസന കുറ ഞ...... കുതസന ഇടഡിഞ.
                  ഏറവുക അധഡികക ഹലേകപ കഡിട്ടഡിയതപ കുട്ടഡികളഡില നഡിനറ്റോണപ . തങളുസട 
ജജീവഡിതതഡിസലേ ഒരു സുപ്രധറ്റോനദഡിനക നഷ്ടസപടുനതഡിസലേ ആശങ്കകളഡിലറ്റോസത, 
വകറ്റോകുലേസപടറ്റോസത അവര് കമന്റു സചയ്തു    "സപറ്റോളഡി..."
                  നഗരതഡിസലേ തഡിരക്കുകളകഡിടയഡിലൂസട നടന്നുനജീങ്ങുറമറ്റോള, 
ആകസഡികമറ്റോയഡി വജീണുകഡിട്ടഡിയ അവധഡിയുസട ആഹറ്റോദക കടന്നുറപറ്റോകുന ഓറരറ്റോ 
മുഖതക അയറ്റോള കണ. നഗരമധകതഡിസലേ ഗറ്റോനഡിപ്രതഡിമയുസട ശഡിരസപ പഡിസനയുക 
കുനഡിറഞറ്റോ....? എനയറ്റോള സെകശയഡിച.

                                                     
                                                     എന് സക ഹൈരജീഷപ കുമറ്റോര്
                                                     എചപ എസെപ എ റസെറ്റോഷകല സെയന്സെപ
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സസെല്ഫഫ.

                 പഴസഞറ്റോല്ലുകള
                                                                                 സെമറ്റോദനക:മയൂഖ പ്രദജീപപ  V A

* അരയനമമള് സതകഫടഫയമല് കഴഫക്കുനമമള് ഛര്ദ്ദേഫക്കുമ
* ആണയമല് ചുണനവണമ സപണ്ണമയമല് നമണമ നവണമ
* അണ്ണമറകണ്ണനുമ തന്നമലമയതറ
* അനുഭവമ ആദല്യഗുരു
* അച്ഛന വദീടഫലമഫല കഫണറഫലമഫല
* അമമവഫയമ മരുമകളമ ഒന്നമകുമ കമലമ കമഞഫരതഫല് പഴമ നതനമയഫമമറുമ
* അങ്ങമടഫയഫല് നതമറതഫനറ അമനയമടറ
* അരഫസയത്ര പയറഞമഴഫ
* അചഫകഫലമത കുന്തമ  നമയര്സകന്തഫനമ
* അയലസത  മണ്ണമസനകമള് അടുത്തുള്ള കലമണറ കൂടുതല് ഉപകമരഫ
* അനങ്ങമട്ടുസണങ്കേഫസല ഇനങ്ങമട്ടുമുള
* അങ്കേവുമ കമണമമ തമളഫയസമമടഫകമമ
* അളമുടഫയമല് നചരയമ കടഫക്കുമ 
* അകസര നഫന്നമല് ഇകസരപ്പച
*അമമവന ചമവുകയമഫല കടഫസലമഴഫയകയമഫല
* അരചതറ വദീണ്ടുമരചമല് മുഖത്തു സതറഫക്കുമ
* അരുകഫല് വന്ന ശത്രുവഫസന നനരഫടമന അകസല നഫല്ക്കുന്ന മഫത്രസത വഫളഫകരുതറ
* അരമന രഹെസെല്യമ അങ്ങമടഫയഫല് പമടറ
* അണയമറമയ ദദീപമ നപമസല
* അടയ ആയമല് മടഫയഫല് വയമമ കവുങ്ങമയമനലമ...?

* അമയമ മകളമ സപണ്ണുതസന്ന
* അപ്പുറതറ നതങ്ങ തഫരുവുനമമള് ഇപ്പുറതറ ചഫരടസയങ്കേഫലമ തഫരുവസണ
*  അതമഴമ മുടങ്ങമന നദീര്നകമലഫ കടഫചമല് മതഫ
* അടസയപഫടഫച്ചു സമതയഫല് കഫടതഫയമല് കഫടക്കുകയഫല
* അണ്ണമന വയസമയമലമ മരമ നകറമ മറകഫല
* അമമയഫ ഉടചതറ മണ്കുടമ മരുമകള് ഉടചതറ സപമനകുടമ                                 
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സസെല്ഫഫ.

റലേഖനക

                സ്കൂളുകള ഹഹൈസടകറ്റോകുറമറ്റോള.....
   നജല്യമതഫക - സ്കൂള് ലദീഡര്- X A     

                                    പമശമതല്യമമതൃകകളഫല് നകരളതഫസല സ്കൂളകളമ 
കഹെസടകമയഫ മമറഫസകമണഫരഫക്കുകയമണറ. ഇന്തല്യയസട വഫദല്യമഭല്യമസെ ചരഫത്രതഫല് 
തസന്ന നകരളമ മമതൃകയമയഫ തദീര്ന്നഫരഫക്കുന. നമ്മുസട സെര്കമരഫസന 
കര്മപരഫപമടഫകളഫല് ഒന്നമയഫ സപമതുവഫദല്യമഭല്യമസെയജ്ഞമ നമമ ഏസറടുത്തു. 
അതഫസന ഭമഗമമയഫ സെമസമനസത വഫദല്യമഭല്യമസെ നമഖല സെമമനതകളഫലമത 
കുതഫച്ചുചമടമ നടതഫ. വഫദല്യമഭല്യമസെമ നമടഫസന വഫകസെനതഫസന നസടലമസണന്ന 
കമരല്യതഫല് തര്കമഫല. നമനടമടുനമമള് നടുനവ ഓടണമ എന്നമണനലമ സചമലറ. 
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സസെല്ഫഫ.

                          വഫവരസെമനങ്കേതഫകവഫദല്യ വഫരല്തുമഫല് ഒതുങ്ങുനമമള് 
വഫദല്യമഭല്യമസെരമഗവുമ അനുദഫനമ പരഫഷ്കരഫകസപ്പട്ടുസകമണഫരഫകണമ. 
സെമനങ്കേതഫകവഫദല്യസയ  സെമധമരണകമരഫസലതഫക്കുവമനുളള ഒരു സുവര്ണ്ണമവസെരമ 
തസന്നയമണറ കഹെസടകറ വഫദല്യമലയങ്ങള്. വഫദല്യമഭല്യമസെമ മഫകവുളളതമകണമ 
ഏതുകമലത്തുമ. ഒരു കമലതറ വനരണല്യ വര്ഗ്ഗതഫനനസതന നമമ കരുതഫയ 
സെമനങ്കേതഫകവഫദല്യസയ ഏസതമരു സെമധമരണകമരനുമ പനയമജനസപ്പടുതമനുമ 
നഫര്ഭയതതനതമസട സെമദീപഫകമനുമുളള അവസെരമമണറ സ്കൂളകള് കഹെസടകമയഫ 
മമറുന്നനതമസട ലഭല്യമമവുന്നതറ. സ്കൂള് മമത്രമല വഫദല്യമര്തഫകളമ പഠനമുറഫയമ, 
പഠനമന്തരദീകവുമ അധല്യമപകരുമ ജദീവനകമരുമ പഫ റഫ എ യമ എന്തഫനനസറ ഒരു 
പനദശമ മുഴുവന കഹെസടകമയഫ മമറുകയമണറ സ്കൂള് കഹെസടകമവുന്നതഫലൂസട. 
                                കമസറ മുറഫയഫല് നഫന്നറ പമഠപുസ്തകങ്ങളമ എഴുതറ 
ഉപകരണങ്ങളമ പുറന്തളളസപ്പടുകയമ സ്കൂളകള് പൂര്ണമമയമ ഡഫജഫറകലനസെഷസന 
ഭമഗമമയഫതദീരുകയമ സചയ്യുന്നകമലമ വഫദൂരമല. 
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സസെല്ഫഫ.

                                                                                  കവഡിത          
കറുപപ

കുടഫക്കു നഫറമഫലനപമലമ
കറുതഫടമണറ
കറുസപ്പമരു നഫറമസലന നപമലമ 
പലരുമ പറഞ്ഞു.
കറുപ്പഫനനമസടനമ
എനഫക്കു പണയമമയഫരുന.

കറുപ്പറ 
കറുതവസന അടയമളമമണു നപമലമ..........

കറുപ്പഫസന പുണരമന 
ഞമന പലനപ്പമഴുമ സവമഫ.........
കറുപ്പറ സെതയമ പഫനവമങ്ങഫ..........
കറുപ്പഫസന കമഠഫനല്യമ 
ബന്ധങ്ങളസട ദൃഢതയമയഫ 
ഞമന കരുതഫ.
പനക കറുപ്പഫസന 
സെഇൗഹൃദകൂടങ്ങളഫല് 
അവന സവളപ്പഫസന അകറഫ നഫര്തഫ.............
ഏനതമ അധദീശതതതതഫസന 
തമന നപമരഫമയസട 
അഹെന്ത എനഫക്കു ചമര്തഫ.
ഒടുവഫല് ഞമന കൂടഫവച 
സെതപ്നങ്ങളഫല് നഫന്നറ .........
സെഇൗഹൃദങ്ങളഫല് നഫന്നറ 
എസന്ന നപമല് 
എസന ബന്ധങ്ങളമ 
വഫളറഫ സവളത്തു നപമയഫരുന.......

                                                        ധനല്യ എസെറ ഡഫ - എചറ എസെറ എ  മലയമളമ

GVHSS KARIMKUTTY                                       21



സസെല്ഫഫ.

   
      കവഡിത

    വറ്റോകപ
                           അബ്ദുള സെലേറ്റോക പറമഡില പജീടഡിക

കുററ വറ്റോക്കുകള സപറുകഡി
ഞറ്റോന്
സവയഡിലേതഡിട്ടു.
ഉണങഡിയഡിട്ടു റവണക
അഭഡിപ്രറ്റോയക പറയറ്റോന്...
സവയഡില  സവന്തതുസകറ്റോണറ്റോവുക,
വറ്റോക്കുകളസകറ്റോന്നുക 
പണസത ഉറപഡില.
എനറ്റോലക
പററഞകറ്റോക...രണവറ്റോകപ.
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സസെല്ഫഫ.

कववितत

यतददें ..... वबिननु पपी एस

बिपीतपी बितततों कपी यतददें 

हह .. हर वकसपी कक  मन मदें ...
 

व जजि़न्दगपी वसखत दकतपी हह यतददें ..

ततो कभपी खतोजि़ततपी हह ... व जजि़न्दगपी कपी यतददें.... 
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സസെല്ഫഫ.

                                                                         കവഫത

                       

                  ഉണങഡിറപറ്റോകുന  വൃക്ഷങള

    വൃകങ്ങള് എനമ എനഫസകസന സെതന്തമ
    ജദീവസന സ്പൈന്ദനമമസയമരു ഗനമ
    തമങ്ങമന കഴഫയമത മമലഫനല്യമ നമമ
    നറമഡഫനരഫകഫല് നഫനകപഫക്കുന!

                                          എത്രനയമ കുഞഫസചടഫകള്-

     മനസെമകഫ ഉള്ളവര് നടഫടുന
     നസ്നേഹെമഫലമത മനുഷല്യര്
     വൃകങ്ങസളലമമ സവടഫടുന!

        മഴയമ സവയഫലമ നപമയഞ്ഞു
      വളര്ചകസളമസക വന്നടുത്തു
       ഇനഫസയന സചയ്യുമമ ദഷ്ടമനുഷല്യര്
       ഭൂമഫസയ സമമതമമയഫ നശഫപ്പഫക്കുനമമ?

                                               സസെല്ഫഫകള് എടുതറ കലക്കുകള്
           കഫടമന മരമ നടഫടുന

            നസമ നപമസല പമവമ മനുഷല്യര്
             വനങ്ങസളസയനമ നസ്നേഹെഫക്കുന.
                                          
                                                                           
                                                                            വഡിജഡിഷ്ണ എസെപ
                                                                                   IX A
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സസെല്ഫഫ.

     അഭഡിമറ്റോനമുഹൂര്തക

നവദജീപപ ചന്ദ്രന്
      ഹൈഡിനഡി പദകക സചറ്റോലലേഡില തുടര്ചയറ്റോയഡി മൂനറ്റോമതുക 

സെകസറ്റോന വഡിജയഡി.
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സസെല്ഫഫ.

മഡികവുകള

കറ്റോസപ ഹലേബ്രേറഡി ഉദപഘറ്റോടനക
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സസെല്ഫഫ.
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സസെല്ഫഫ.

                     വറ്റോയനറ്റോദഡിനറ്റോറഘറ്റോഷക

                        വഡിജറയറ്റോത്സവക
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സസെല്ഫഫ.

                         ഹൈറലേറ്റോ ഇകഗജീഷപ

                          കറ്റോയഡിക ദഡിനക
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സസെല്ഫഫ.

                      ഭക്ഷകദഡിനറ്റോറഘറ്റോഷക
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സസെല്ഫഫ.

                                                                       
 സ്കൂള കറലേറ്റോത്സവക
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സസെല്ഫഫ.

                    തപറ്റോല ദഡിനറ്റോറഘറ്റോഷക
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സസെല്ഫഫ.

 
                  പ്രറ്റോറദശഡിക പഠനഗ്രൂപപ
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സസെല്ഫഫ.

             സെഹൈപറ്റോഠഡിസകറ്റോരു റസ്നേഹൈവജീടപ  
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സസെല്ഫഫ.

 

 ആനുകറ്റോലേഡിക കശഡിസപ
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സസെല്ഫഫ.

                ദുരഡിതറ്റോശശറ്റോസെ കകറ്റോമഡില നഡിനപ...
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സസെല്ഫഫ.
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സസെല്ഫഫ.

 നനഡിറയറ്റോസട......

സകറ്റോരുതസവച വറ്റോക്കുകളകപ 
കരുത കുറവറ്റോയഡിരഡികറ്റോക.
പറക്ഷ ജജീവഡിതറ്റോനുഭവങളുസട
തജീച്ചൂളയഡില
ഉയഡിര്സകറ്റോണ പന്തങളറ്റോണവ.....
ഭറ്റോഷയുക അധജീശശതശവുക 
അടകഡിവറ്റോണ ഒരു വര്ഗ്ഗതഡിസന്റെ 
റരറ്റോദനങളറ്റോണപ.....
മറതതരതശവുക മറ്റോനവഡികതയുക 
മനുഷകതശവുക മരവഡിച
കറ്റോലേഘട്ടതഡില
മതക മനുഷകസന ബറ്റോധഡിച
രറ്റോഷജീയ ഇചറ്റോശകഡിയറ്റോയഡി 
തജീരുറമറ്റോള
വറ്റോക്കുകളസകറ്റോണപ 
അതഡിസന പ്രതഡിറരറ്റോധഡികറ്റോന്
ഞ ങള നടതഡിയ എളഡിസയറ്റോരു ശ്രമക.
ഇതഡിനു പഡിനഡില പ്രവര്തഡിച

  കരഡിങ്കുറഡി ഹഹൈസ്കൂളഡിസലേ
ലേഡിറഡില ഹകറപസെപ  റനതൃതശതഡിനുക 
കൂട്ടുകറ്റോര്ക്കുക റപ്രറ്റോലസെറ്റോഹൈഡിപഡിചവര്ക്കുക
പഡിന്തുണചവര്ക്കുക നനഡി.....

                                 എഡഡിറര്
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