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    അററിവവ് നനേടുകയയെന്നതവ് ഒരു വറിദദദ്യാര്തറിയുയടെ പരമമദ്യായെ 
ല ഷദമദ്യാണവ്. അതറിനുള്ള മദ്യാര്ഗങ്ങള് ഈ കദ്യാലഘട്ടതറില് 
ഏയറ വദതദസ്തത പുലര്ത്തുന. വദ്യാകവ്, പറയുന്നതദ്യായെദ്യാലലും 
എഴുതുന്നതദ്യായെദ്യാലലും, ജജീവന് യകദ്യാടുകദ്യാനുലും എടുകദ്യാനുലും 
കഴറിവുള്ളത്ര ശക്തമദ്യാണവ്. വദ്യായെറിക്കുന്നവരുയടെ മനേസറിയനേ 
ഏയതങറിലലും തരതറില് പ്രകദ്യാശറിപറികദ്യാന് 
കഴറിയുന്നവയെദ്യായെറിരറികണലും ഏയതദ്യാരു എഴുത്തുലും.
കുട്ടറികയളെ സലുംബനറിചറിടെനതദ്യാളെലും യതറ്റുകളെറിനലകവ് വഴുതറി 
വജീഴദ്യാനുള്ള സദ്യാധദതകള് ഏയറയെദ്യാണവ്. നേല്ലതുലും ചജീതയുലും 
വറിനവചറിചററിയെദ്യാനുള്ള കഴറിവുനനേടുകയയെന്നതവ് പ്രധദ്യാനേയപട്ട 
കദ്യാരദമദ്യാണവ്. ഇന്റര്യനേററിയന്റ ഉപനയെദ്യാഗലും ശരറിയെദ്യായെ 
വറിധതറിലല്ല, എങറില് കുട്ടറികള്കവ് അതവ് ഏയറ നദദ്യാഷലും 
യചയുലും. മുലദദ്യാധറിഷറിതമദ്യായെ വറിദദദ്യാഭദദ്യാസലും ലഭറിക്കുകവഴറി 
കുട്ടറികളുയടെ വറികലമദ്യായെ ചറിന്തകളുലും പ്രവൃതറികളുലും 
നനേര്വഴറിയകതറികദ്യാന് സദ്യാധറിക്കുലും.
യപദ്യാതുവറിദദദ്യാഭദദ്യാസതറില് ഇന്നവ് 'ഹഹൈ യടെകവ് ' 
വറിദദദ്യാഭദദ്യാസരജീതറിയെദ്യാണവ് പറിന്തുടെരുന്നതവ്. ഓനരദ്യാ സ്കുളെറിലലും 
പ്രവര്തറിക്കുന്ന' Little KITEs' യൂണറിറ്റുകള് വഴറി 
കുട്ടറികള്കവ് രസകരമദ്യായെ രജീതറിയെറില് പഠറിക്കുവദ്യാനുലും കൂട്ടുകദ്യായര 
പഠനേതറില് സഹൈദ്യായെറിക്കുവദ്യാനുലും കഴറിയുന. കദ്യാസുകളെറില് 
അധദദ്യാപകര്കവ് ഹകതദ്യാങ്ങദ്യായെറി,ഒഴറിവുസമയെങ്ങളെറില് 
കൂട്ടുകദ്യാര്കവ് നപ്രദ്യാതദ്യാഹൈനേമദ്യായെറി, നേന്മ 
ലകദമദ്യാകറിയുള്ളതദ്യായെറിരറികയട്ട നേമ്മുയടെ വറിദദദ്യാഭദദ്യാസലും.
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വവിവര സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യ ഇനന്ന് ങലസാകതത്തെ 
അതവിങവഗത്തെവിൽ മസാറവിമറവിചച്ചുതകസാണവിരവികച്ചുനച്ചു. അറവിവന്ന് 
വവിരൽത്തെച്ചുമവിൽ നവിൽകച്ചുന അനച്ചുഭവമസാണന്ന് ഇതന്ന് 
സസൃഷവിചവിരവികച്ചുനതന്ന്. എലസാവർകച്ചുക്കും അറവിവവിതന്റെ 
വവിശസാലങലസാകക്കും സസ്വന്തമസാകച്ചുവസാന് സസാങങ്കേതവിക പച്ചുങരസാഗതവി 
ഉപയച്ചുക്തമസാണന്ന്. അങ്ങതന ഒരച്ചു നസാടവിനന്ന് സസാക്കുംസസാരവികമസായ 
മച്ചുങനറക്കും കരഗതമസാകച്ചുനച്ചു. 

നല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നതമ്മെ ഉത്തെമവച്ചുക്കും വവിശസ്വസ്തവച്ചുക്കും 
സതദ്യസന്ധവച്ചുമസായ മസാർഗത്തെവിങലകന്ന് നയവികച്ചുനച്ചു, 
പകസ്വതയച്ചുള്ള മനസവിതന്റെ ഉടമകളസാകവി മസാറച്ചുനച്ചു. 
തനലവിതപസായവിൽ തസന്റെന്ന് ങജസാൺസന്ന് ഹഹൈസസ്കൂളവിതല 
മവിടച്ചുകരസായ വവിദദ്യസാർഥവികൾ ചവിട്ടതപടച്ചുത്തെവി പ്രകസാശനക്കും 
തചയച്ചുന             എന ഡവിജവിറൽ മസാഗസവിൻ അറവിവവിതന്റെ 
ങലസാകങത്തെകച്ചുള്ള നവവീനമസാതയസാരച്ചു ചച്ചുവടച്ചുതവപസാണന്ന്. 

ഇതവിതന്റെ പ്രസവിദവീകരണത്തെവിനസായവി പ്രയതവിച 
എഡവിങറസാറവിയൽ ങബസാർഡവിതനയച്ചുക്കും കടലസാസവിതന്റെ 
സഹൈസായമവിലസാതത തയസാറസാകസാൻ മച്ചുനവിട്ടവിറങ്ങവിയ ലവിറവിൽ 
ഹകറന്ന്സന്ന് പ്രതവിഭകതളയച്ചുക്കും സഹൈസായവിച അധദ്യസാപകതരയച്ചുക്കും 
അഭവിനനവികച്ചുനച്ചു. കച്ചുട്ടവികളച്ചുതട മവികവച്ചുകളച്ചുക്കും ഹനപച്ചുണവികളച്ചുക്കും 
തവിരവിചറവിയസാനച്ചുള്ള ഉപസാധവിയസായവി പ്രങയസാജനതപടസാൻ 
മഷവിത്തെണവിനന്ന് കഴവിയതട്ട എനന്ന് ആശക്കുംസവികച്ചുനച്ചു.

ങസ്നേഹൈപസ്കൂർവക്കും
സജവി ങതസാമസന്ന് പവി.
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നനനോയല് നതനോമസസ
   

10 A

ഇതനോണണെണന്െറ  പ്രകകൃതവി
സസുന്ദരവസുവും സസുലവിലവസുവും

ആയ പ്രകകൃതവി
           എണന്െറ ഈ പ്രകകൃതവി...             

   
ഞനോന്െ ജജീവവികസുന്ന പ്രകകൃതവി

എനവികനോയവി കനോതവിരവികസുന്ന പ്രകകൃതവി
മനസുഷഷ്യര് നശവിപവികസുന്ന പ്രകകൃതവി.

പ്ര കൃ തതപ്ര കൃ തത
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ഇതനോണെസ എണന്െറ പ്രകകൃതവി....
മനസുഷഷ്യണര നവിങ്ങള

എനസു ണചെയസുന്നസു ഈ പ്രകകൃതവിണയ?

നവിങ്ങള ജജീവവികസുന്ന 
ഈ പ്രകകൃതവി

നവിങ്ങള നശവിപവികരസുണത
ശ്രമവിചനോല് മരവിനകണവിവരസുവും....

ഈ പ്രകകൃതവിയവില്....
നശവിപവികരസുണത ഈ പ്രകകൃതവിണയ

കളയരസുണത ഈ പ്രകകൃതവിണയ

നമ്മള ജജീവവികസുന്ന ....
ഈ പ്രകകൃതവിണയ നമ്മള 
അമ്മയനോയവി കനോനണെണെവും....

------
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   ജജിജജജോ ജജജോസസ 
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പപയമപയ   ആ

അമ്മചച്ചികക്ക്  ഒരരേ  ഒര
മകനന
ഉണപയച്ചിരന്നുള.  ആ
മകനന്െറ  രപേരേക്ക്  ബച്ചിന
എനപയച്ചിരന്നു.  അവന്െ
കുടടുംബനമപതക്ക്
അരമരേച്ചികയച്ചില
ആയച്ചിരന്നു.  അവന്െ

അമ്മനയ  രനപകപന്െ  ഒര  സസ്ത്രീനയ
ചുമതലനപ്പെടതച്ചി.  ആ സസ്ത്രീയുനടെ രപേരേക്ക്  ഷസ്ത്രീജ
എനപയച്ചിരന്നു. 

ഒര  ദച്ചിവസടും  അമ്മചച്ചി  ബച്ചിനവച്ചിനന
കപണണനമനക്ക്  പേറ ഞക്ക്
വപശച്ചിപേച്ചിടെച്ചിച.അരപ്പെപള്  ഷസ്ത്രീജ  ബച്ചിനവച്ചിനന

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

കഥ

മമാതൃസസ്നേഹഹ
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രഫപണച്ചില  വച്ചിളച്ചിച  പേറഞ്ഞു  "അമ്മചച്ചി
സപറച്ചിനന  കപണണനമനക്ക്
വപശച്ചിപേച്ചിടെച്ചിക്കുന്നു.”  അരപ്പെപള്  ബച്ചിന

പേറഞ്ഞു:  എനച്ചികക്ക്  ഇവച്ചിനടെ  വലച്ചിയ
തച്ചിരേകപനണനക്ക്  നച്ചിനകക്ക്  അറച്ചിഞ്ഞുകൂരടെ
....പേച്ചിനന നസ്ത്രീ എനച്ചിനപണക്ക് എനന വച്ചിളച്ചിചക്ക്
ശലല്യനപ്പെടത്തുനതക്ക്.  എനന്െറ  അമ്മചച്ചിയുനടെ
കപരേല്യങ്ങള് രനപകപനരല്ലേ  നച്ചിനന  അവച്ചിനടെ
ശമ്പളടും  തനക്ക്  നച്ചിര്തച്ചിയച്ചിരേച്ചിക്കുനതക്ക്  എനക്ക്
പേറഞക്ക് ബച്ചിന രഫപണ് കടക്ക് നചെയ. 

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
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അവള്  ബച്ചിന  പേറഞനതല്ലേപടും  അമ്മരയപടെക്ക്
പേറഞ്ഞു. 

കുറച ദച്ചിവസടും കഴച്ചിഞരപ്പെപള്  അമ്മചച്ചി
തപമസച്ചിക്കുന  നപടച്ചിനല  വപര്ഡക്ക്  നമമ്പര്

ബച്ചിനവച്ചിരനപടെക്ക്
രഫപണച്ചില രചെപദച്ചിച .

“നച്ചിങ്ങള്  അമ്മയുനടെ
അടെകച്ചിനക്ക്  എനപ
വരേപതച്ചിരനതക്ക്.”അരപ്പെപ
ള്  ബച്ചിന  കരേഞക്ക്
പേറഞ്ഞു:  എനച്ചികക്ക്  നല്ലേ
രജപലച്ചി  തച്ചിരേകക്ക്
ഉണപയച്ചിരന്നു.  അരപ്പെപള്

വപര്ഡക്ക് നമമ്പര്  രചെപദച്ചിച. എല്ലേപ സസ്വത്തുകളടും
അമ്മയുനടെ  രപേരേച്ചിലപയച്ചിരരനപ.  അരപ്പെപള്
ബച്ചിന പേറഞ്ഞു എല്ലേപ സസ്വത്തുകളടും അമ്മയുനടെ
രപേരേച്ചിലപണക്ക്.വപര്ഡക്ക് നമമ്പര് പേറഞ്ഞു തനന്െറ
അമ്മ  മരേച്ചിക്കുനതച്ചിനമുന്െപേക്ക്  ഷസ്ത്രീജകക്ക്  എല്ലേപ
സസ്വത്തുകളടും നകപടതച്ചിരേച്ചിക്കുന്നു. അതു രകട 

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
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ബച്ചിന  രഫപണ്  കടക്ക്  നചെയക്ക്  അന്നുതനന
വച്ചിമപനതച്ചിന രപേപകപനള്ള ടെച്ചികറക്ക്  എടത്തു.
അവന്െ  അരമരേച്ചികയച്ചിലനച്ചിനക്ക്  നപടച്ചിനല
വസ്ത്രീടച്ചില  എതച്ചി.  അവന്െ  വസ്ത്രീടച്ചില  കയറച്ചി
നചെനരപ്പെപള്  ഷസ്ത്രീജനയയപണക്ക്  കണതക്ക്.
അവന്െ  ഷസ്ത്രീജരയപടെക്ക്  കുരറ  രദഷല്യനപ്പെട്ടു  .
അവച്ചിനടെ  അവരനടെ  വച്ചികപരേച്ചിയചന്െ
ഉണപയച്ചിരന്നു. 

വസ്ത്രീടച്ചിനല  റൂമച്ചില  നച്ചിനക്ക്  അമ്മ
ഇറങ്ങച്ചിവരനതുകണക്ക്  ബച്ചിന  അതച്ചിശയച്ചിച
രപേപയച്ചി.  അമ്മ പേറഞ്ഞു  :  "അമ്മ മരേച്ചിചനവനക്ക്
അറച്ചിഞക്ക് വരേപത നസ്ത്രീ എങ്ങനനയപണക്ക് എനന്െ

സസ്വത്തുകള്  വച്ചിറ്റു  എനക്ക്
അറച്ചിഞക്ക്  വനതക്ക്".
സസ്വനടും  അമ്മരയപടള്ള
രസ്നേഹടും
എത്രയുനണനറച്ചിയപന്െ
ഞപന്െ  നച്ചിനന
പേരേസ്ത്രീകച്ചിചതപണക്ക്. ഞപന്െ 

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
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ഒര കപരേല്യടും തസ്ത്രീരമപനച്ചിച.  എനന്റെ സസ്വത്തുകള്
ഷസ്ത്രീജയക്ക്  നകപടക്കുകയപണക്ക്.  എനച്ചികക്ക്
ഇങ്ങനനനയപര മകനച്ചില്ലേ.  ഈ വസ്ത്രീടച്ചില  നച്ചിനക്ക്
ഇറങ്ങച്ചി  രപേപകപടും  നച്ചിനകക്ക്.  ബച്ചിന  കപറച്ചില
കയറപന്െ  തുടെങ്ങച്ചിയരപ്പെപള്  സപരറ  എനക്ക്
വച്ചിളച്ചിചക്ക് ഷസ്ത്രീജ ഓടെച്ചിവരന്നുണപയച്ചിരന്നു.  അവള്
പേറഞ്ഞു  "എനച്ചികക്ക്  ഈ  സസ്വത്തുകള്  രവണ.
നച്ചിങ്ങള് 
സരനപഷമപയച്ചിടച്ചിരനപല മതച്ചി. സപര് ഒനക്ക്

കുമ്പസപരേച്ചിചപല  അമ്മ
സസ്വസ്ത്രീകരേച്ചിക്കുടും.”

 അങ്ങനന  കുമ്പസപരേടും
കഴച്ചിഞക്ക്  അമ്മ
അവനനസസ്വസ്ത്രീകരേച്ചിച.അങ്ങനന
അരമരേച്ചികയച്ചിനല  രജപലച്ചി
നച്ചിര്തച്ചി അവരനടെ കുടടുംബടും

നപടച്ചില വനക്ക് സരനപഷരതപനടെ ജസ്ത്രീവച്ചിച.

ലലിയ ഷഷാജലി
     9 A

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

12



ഇടറുമമെന് വവാക്കുകള്കക്കിടയക്കിലവായയ് ഞവാമനെമന
മനെവാമ്പരപ്പൂവുകള് കവാത്തുമവച.
ഇലമകവാഴക്കിഞ്ഞുമളവാരവാ വവാകതന് ചചവാടക്കിലവായയ്
ഏകവാന്തനെവാമയവാരവാതവാവക്കിരുന.

ഇനെക്കിയുമെവാകവാമലവാച്ച ചകള്കവാന്
എമന മെനെസക്കിമന ആഴതക്കിമെക്കിര്പക്കിലവാടവാന്
ജനെക്കിയതക്കി നെനീമയന് മെനെസക്കിമല മെവായവാത
മുറക്കിവക്കിമല തനക്കികള് മമെമല്ലെ മെനീടക്കി.

ഇനെക്കിയുമെക്കിമനവാരു ചനെവാക്കു കവാണവാന്
എമന്റ കണ്പനീലക്കി മമെമല്ലെ തുറനകവാണവാന്
അരുമെയവായയ് ഞവാനെവാശക്കിച്ചക്കിരുനമവങക്കിലല
എന് ചമെനെക്കി കവാണവാന് മകവാതക്കിച്ചക്കിചല്ലെ നെനീ.

പൂമുഖപന്തലക്കില് നെക്കിന  നെക്കിമന
വവാത്സലല്യ ദുഗയ് ദല നുകര്നനീടുവവാന്
ആറ്റുമനെവാമറവാരുദക്കിനെല മമെമല്ലെ നെനീങ്ങചവ
വക്കിസമ്മതക്കിമച്ചമന വക്കിലകക്കിയചല്ലെവാ......
ഈ കുഞ്ഞുജനല നെനീ വക്കിലകക്കിയക്കിചല്ലെ.....

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

കവവിത

അശശ്വനനി ഗഗഗോപഗോല് 
                  10 A 

ഒരു നനനോക്കുകനോണനോന
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

ലലേഖനന
മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

ചചിത്രകലയയും കുടചികളയും

മനുഷഷ്യനനില് അന്തര്ലലീനമമായനിരനിക്കുന്ന സസൗന്ദരഷ്യ 
ബബമാധതനിനന്െറ ബഹനിര്സസ് ഫുരണമമാണസ്ചനിത്രകല. 
ഭമാരതലീയസനിദമാന്തപ്രകമാരരം കലകള് അറുപതനി 
നമാലമാണസ്. അതനില് ഒടരം കുറവനിലമാത  സമാനമുള
ചനിത്രകല ആബമാലവ ൃദരം ജനങ്ങളരം ഒരുബപമാനല  
ആസസ്വദനിക്കുകയരം നചയ്യുന. 

പ്രമാകൃതരമായനിരുന്ന നമ്മുനടെ പ്രപനിതമാമഹമാനമാര് 
മുഖഷ്യ നതമാഴനിലമായ നമായമാടകഴനിഞസ് 
ഗുഹമാഭനിതനികളനില് കല ുകളരം എല ുകള ുരം 
ഉപബയമാഗനിചസ് മ ൃഗങ്ങളനടെയരം മറരം ചനിത്രങ്ങള് 
ഭമാവനയസ് ക്കനുരൂപമമായനി ബകമാറനിയനിട.
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ചചിത്രകലയുടടെ ആവചിര്ഭഭാവവം ഈ വചിധവം 
ആയചിരചിക്കുടമെനഭാണണ് നചിഗമെനവം. കലഭാകഭാരടന്െറ 
നയനങ്ങടളെ അനുഗമെചിച്ചുടകഭാണണ് പ്രതലതചില് 
കക പ്രയയഭാഗചിക്കുന അവംഗവചിയക്ഷേപമെഭാണണ് 
യരഖഭാരൂപങ്ങള് സ ൃഷചിക്കുനതണ്.ഇതരവം യരഖകടളെ 
ചചിത്രരചനയുടടെ വവഭാകരണമെഭായചി 
വചിയശേഷചിപചിക്കുന. കരവചിരുതചിടന്െറ സമെര്ത്ഥമെഭായ 
പ്രകടെനമെഭാണണ് ചചിത്രകലടയനണ് ചചിലരുവം 
കദൈവകചതനവതചിടന്െറ പ്രതചിഫലനമെഭാണചിടതനണ് 
യവടറ ചചിലരുവം പറയുന. സസൗന്ദരവ യബഭാധതചിടനഭാ 
ത്തു വസ്തുക്കടളെ രൂപഭാന്തരടപടുത്തുനതഭാണണ് 
ചചിത്രകല എടനഭാരു വഭാദൈവുമുണണ്.
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കുടട്ടികള്കക്കും ആത്മപ്രകകാശനതട്ടിനുള്ള 

കഴട്ടിവുണണ.ശട്ടിശ ുവട്ടിനന്െറ കരചട്ടിലക്കും ആക്കുംഗഗ്യങ്ങളക്കും 
ആശയവട്ടിനട്ടിമയതട്ടിനുള്ള ഉപകാധട്ടിയകാണണ.അറട്ടി
വട്ടിനനയക്കും വഗ്യകട്ടിതത്വതതയക്കും കഴട്ടിവട്ടിനനയക്കും പ്ര
കടട്ടിപട്ടികന്നവയകാണണ കുടട്ടികളനട ചട്ടിത്രങ്ങള്.
ഇതരക്കും ചട്ടിത്രങ്ങളനട പ്രതതഗ്യകത അതട്ടിരുവട്ടിതടകാ
ടുന്ന ഭകാവനകാവട്ടിലകാസവുക്കും സക്കുംശയക്കും കൂടകാനതയള്ള
ആവട്ടിഷണ കകാരവുമകാണണ ;ആത്മകാര്ത്ഥയനടയക്കും ലകാളട്ടി
തഗ്യതട്ടിനന്െറയക്കും പ്രകടനവുമകാണണ.
           കു ടട്ടികളനട ചട്ടിത്രകലയട്ടില് അറട്ടിവട്ടിനന്െറ 
പരട്ടിമട്ടിതട്ടി സണ  പഷണ ടമകാകതമകാള് തതത്വചട്ടിന്തയനട
ബബീജകാങ്കുരങ്ങളക്കും കകാണകാക്കും.ആധുനട്ടികചട്ടിത്രകലയട്ടി
ല് അറട്ടിഞ്ഞവനന്െറ ലകാളട്ടിതഗ്യപ്രകടനമകാണണ പ്രധകാ
നക്കും.യഥകാര്ത്ഥമകായ പകര്തലട്ടില് എത്രതതകാളക്കും
വട്ടിജയട്ടിചട്ടിട്ടുനണന്നണ തനകാകട്ടി ചട്ടിത്രങ്ങനളയക്കും ശട്ടില്
പങ്ങനളയക്കും മൂലഗ്യനട്ടിര്ണ്ണയക്കും നടത്തുന്നതണ കുടട്ടികള
നട ചട്ടിത്രകലനയ സക്കുംബനട്ടിചട്ടിടതതകാളനമങട്ടിലക്കും
നതറകാണണ.കുടട്ടികളനട ചട്ടിത്രങ്ങള് സത്വകാഭകാവട്ടികമകായ
ഒരകാവശഗ്യതട്ടിനന്െറ പ്രകടനമകാകയകാല് ഒരു ദ ൃശഗ്യക്കും
അവരട്ടിലണകാകട്ടിയ വവകകാരട്ടികതയനട 
ഏറകറചട്ടിലനുസരട്ടിചണ സൃഷട്ടികളക്കും വഗ്യതഗ്യസ്തമകാകകാ
ംക്കും.അവനന്െറ ഭകാഷ തപകാനല തനന്ന കലയക്കും 
അപൂര്ണ്ണവുക്കും അവഗ്യകവുക്കും സതഗ്യവട്ടിരുദക്കും തപകാലക്കും 
ആയട്ടിരട്ടികക്കും.

കുടട്ടികള്കക്കും ആത്മപ്രകകാശനതട്ടിനുള്ള കഴട്ടിവുണണ. 
ശട്ടിശ ുവട്ടിനന്െറ കരചട്ടിലക്കും ആക്കുംഗഗ്യങ്ങളക്കും 
ആശയവട്ടിനട്ടിമയതട്ടിനുള്ള ഉപകാധട്ടിയകാണണ.അറട്ടിവട്ടിനനയക്കും 
വഗ്യകട്ടിതത്വതതയക്കും കഴട്ടിവട്ടിനനയക്കും പ്രകടട്ടിപട്ടികന്നവയകാണണ 
കുടട്ടികളനട ചട്ടിത്രങ്ങള്. ഇതരക്കും ചട്ടിത്രങ്ങളനട പ്രതതഗ്യകത 
അതട്ടിരുവട്ടിതടകാടുന്ന ഭകാവനകാവട്ടിലകാസവുക്കും സക്കുംശയക്കും 
കൂടകാനതയള്ളആവട്ടിഷണ കകാരവുമകാണണ; ആത്മകാര്ത്ഥയനടയക്കും 
ലകാളട്ടിതഗ്യതട്ടിനന്െറയക്കും പ്രകടനവുമകാണണ.

കു ടട്ടികളനട ചട്ടിത്രകലയട്ടില് അറട്ടിവട്ടിനന്െറ പരട്ടിമട്ടിതട്ടി 
സണ  പഷണ ടമകാകതമകാള് തതത്വചട്ടിന്തയനട ബബീജകാങ്കുരങ്ങളക്കും 
കകാണകാക്കും.ആധുനട്ടികചട്ടിത്രകലയട്ടില് അറട്ടിഞ്ഞവനന്െറ 
ലകാളട്ടിതഗ്യപ്രകടനമകാണണ പ്രധകാനക്കും. യഥകാര്ത്ഥമകായ 
പകര്തലട്ടില് എത്രതതകാളക്കും വട്ടിജയട്ടിചട്ടിട്ടുനണന്നണ തനകാകട്ടി 
ചട്ടിത്രങ്ങനളയക്കും ശട്ടില്പങ്ങനളയക്കും മൂലഗ്യനട്ടിര്ണ്ണയക്കും 
നടത്തുന്നതണ കുടട്ടികളനട ചട്ടിത്രകലനയ 
സക്കുംബനട്ടിചട്ടിടതതകാളനമങട്ടിലക്കുംനതറകാണണ. 

കുടട്ടികളനട ചട്ടിത്രങ്ങള് സത്വകാഭകാവട്ടികമകായ 
ഒരകാവശഗ്യതട്ടിനന്െറ പ്രകടനമകാകയകാല് ഒരു ദ ൃശഗ്യക്കും 
അവരട്ടിലണകാകട്ടിയ വവകകാരട്ടികതയനട 
ഏറകറചട്ടിലനുസരട്ടിചണ സൃഷട്ടികളക്കും വഗ്യതഗ്യസ്തമകാകകാക്കും. 
അവനന്െറ ഭകാഷ തപകാനല തനന്ന കലയക്കും അപൂര്ണ്ണവുക്കും 
അവഗ്യകവുക്കും സതഗ്യവട്ടിരുദക്കും തപകാലക്കും ആയട്ടിരട്ടികക്കും.
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
മനുഷഷ്യനനിര്മനിതമമായ വസ്തുക്കള്കക്കലമാല്ലാം ഉദദ്ദേശഷ്യവല്ലാം 
ആവശഷ്യവമനുസരനിചച്ച് ആകര് ഷകമമായ രൂപങ്ങള് 
നല്കുന്നതച്ച് കലമാകമാരനമാണച്ച്. പുതുമകകമാണച്ച് 
ധനഷ്യമമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന ആധുനനിക ദലമാകകത്തെ 
കൂടുതല് ആസസമാദഷ്യമമാക്കമാന് ഏകറെ കലമാകമാരനമാകര 
പരനിശശീലനിപനികചടുക്കണല്ലാം. അതനിനമാല് 
വനിദഷ്യമാഭഷ്യമാസത്തെനില് കലമാപഠനത്തെനിനച്ച് കൂടുതല് 
പമാധമാനഷ്യല്ലാം നല്ദകണതുണച്ച്.
വമാസനമാബലമുള്ളവര്ദക്ക ചനിത്രകമാരനമാകമാന് പറ്റൂ 
എനല്ലാം എലമാവര്ക്കുല്ലാം അതനിലമാത്തെസനിതനിക്കച്ച് 
സച്ച് കൂളനില് ചനിത്രകല നനിര്ബനനിത വനിഷയ 
മമാക്കനിക്കൂകടെനല്ലാം വമാദമുണച്ച്. ഈ ധമാരണ ശരനിയല.
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

മറ്റു വവിഷയങ്ങളളെ അപപേകവിചച്ച് ജജീവവിതപതത്തോടച്ച് 
ചവിത്രകലയച്ച് കച്ച് കൂടുതല് ബന്ധമുണച്ച്.ഭത്തോഷ ,ശത്തോസസ,
കണകച്ച് എനവിവ ളകത്തോണച്ച് ബുദവിശകവിളയ 
പേരവിശജീലവിപവികസ പപേത്തോളല തളന പ്രധത്തോനമത്തോണച്ച് ചവിത്ര
കലത്തോവവിദദത്തോഭദത്തോസളമനച്ച് വവിദഗച്ച്ധര് ചൂണവികത്തോണവി 
ചവിട്ടുണച്ച്.കുടവികളളെ അവരവരുളട ഭത്തോവനകനുസരവിചച്ച് 
ചവിത്രരചനയച്ച് കച്ച് അനുവദവിപകണതത്തോണച്ച്.

അഭവി രുചവിയുള്ളവര്കച്ച് വവിദഗ്ദപേരവിശജീലനസ 
നല്കുകയത്തോണച്ച് കലത്തോവവിദദത്തോലയങ്ങളുളട ലകദസ.കല 
രൂപേളമടുകനതച്ച് നനസര്ഗവികമത്തോയ 
വത്തോസനമൂലമത്തോണച്ച്.ചവിത്രരചനത്തോകത്തോസവില് മത്തോതൃക ളവചച്ച് 
വരയച്ച് കനതസ സസ്വനസ ഭത്തോവനളകത്തോത 
വര്ണ്ണചവിത്രരചനയുസ പേഠനസമ്പ്രദത്തോയമത്തോയവി 
സസ്വജീകരവിച്ചുവരുന.
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സസ്കൂളുകളളില് ചളിത്രകല പഠളിപളിക്കുന്നതസ്

എലല്ലാവരരേയയും കലല്ലാകല്ലാരേനല്ലാരേല്ലാകല്ലാനല ,അതളിനനല്ലാടസ്
സല്ലാധധ്യമലതല്ലാനയും. വളിദധ്യല്ലാഭധ്യല്ലാസ കല്ലാലതസ്
കലല്ലാവല്ലാസനയള്ളവര്കസ് അതസ് വളികസളിപളികല്ലാനള്ള
അവസരേവയും ആത്മധധരേധ്യവയും നല്കുകയയും മറ്റുള്ള
വര്കസ്നലതയുംചചീതയയും രവര്തളിരേളിച്ചറളിയല്ലാന് രവണ്ട
പല്ലാഥമളിക ജല്ലാനമുണ്ടല്ലാക്കുകയമല്ലാണസ് നചരയ്യേണ്ടതസ്. 
മനസളില് പതളിയന്നനതനയും ഇഷസ്ടമുള്ള രേചീതളിയളില്
വരേയസ്കല്ലാന് രപല്ലാതല്ലാഹളിപളിക്കുകയല്ലാണസ് രവണ്ടതസ്. 
ഭയയും കൂടല്ലാനത വരേകളുയും വര്ണ്ണങ്ങളുയും പരയല്ലാഗളിച്ചസ്
ആത്മപകല്ലാശനയുംനടതല്ലാന്ചളിത്രകലയസ്കസ്കഴളിയയും. 
ഇതളിനല്ലായളി സഹല്ലായളിയയും രപല്ലാല്സല്ലാഹകനമല്ലായളി
അധധ്യല്ലാപകന്വര്തളിക്കുന.

സസ്വഭല്ലാവരൂപവല്കരേണയും, ബുദളിപരേവയും
വളിദധ്യല്ലാഭധ്യല്ലാസപരേവമല്ലായ വളര്ച്ച, സസൗന്ദരേധ്യ
രബല്ലാധങ്ങളുനട വളികല്ലാസയും, സല്ലാമൂഹളികവയും
ആദര്ശപരേവമല്ലായ ഉയര്ച്ച തടങ്ങളിയവയല്ലാണസ് ചളിത്ര
കലല്ലാപഠനതളിനന്റഉരദ്ദേശധ്യങ്ങള. 

ഷഷിജഷി കക. കജ.
ചഷിത്ര കലലാദദലാ  പകന
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A smile gives a happy person   

A smile gives a happy society0

A smile gives a happy world

Smile, smile, smile . . . 

Give a smile to a sad  person

Then he will be happy

Give a smile to all

Then they become happy

Smile is a blessing of god

Smile everyday with the world

Smile, smile, smile ....

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

Poem

Smile

K.M. Sooryagayathri 
         8 A
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उपनययस

          आज कक द दननयय मम कक पययटर कय उपययग एक अभयग वसत दतय

          हह। सयरर जगह हम कक पययटर कक इसतमयल करतक हह। सकय ल ,  

           आसपतयल और अअफरस मम कक पययटर कय उपययग दकख सकतक हह ।

             सचच कहय ह तय आज कर द दननयय मम और यदग मम वह हमयरय नजनदगर

     कय भयग बन गयय हह । 

               कमपययटर कय

            ग दण और ददष
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           कक पययटर इकटरननट कक उपययग आज बचचयक कक बकच बढतक जज

             रहक हह । कक पययटर कज कन वल ग गण हक नहह बहलक बहगत दयष भक

            हयतज हह । इस ग गण और दयष कय पहचजन कर इसकक इसतमजल

           बहगत धयजन सन करनज चजहहए । नहक क तय हम न जजनन कयज-  कयज

            मगसकबत मम आ सकतक हह । कक पययटर कज उपययग हम अचछक तरककन

              सन और ब गरक तरककन सन कर सकतन हह । लनहकन हम सभक कय इसन

      हमजरज भलजई कन हलए उपययग करनज चजहहए ।

aa
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

   कक पययटर कक ग गण

           कक पययटर कक उपययग सस हम हमकरस पयकर करनस वकलयक सस ममल

  सकतस हह ,           चकहस वय मकतनक दयर हय । कक पययटर कक उपययग हमकरक

          पढनक बहगत आसकनन बनक दसतन हह । द गमनयक मम कयक-    कयक हय रहक

              हह । उन सबकन मववरण मसफफ कग छ समय सस हमकरक पकस ममल

        जकतक हह ।इस तरह इसकक ग गण बहगत हह ।

   कक पययटर कक दयष

           बहगत दसर तक कक पययटर मम ककम करनक हमकरक शरनर कक ऊजफ

            कम करतस हह ।हमकरस आआखयक कस मलए खतरनकक हय सकतन हह ।

      इसकक उपययग सस नन कद कन कममन ,       पढनस मम मदखत आमद हयतन

 हह ।

qq
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उपससहहर

            आज कक ययग मम कस पययटर कह उपययग बहयत जररर हह । ललरकन

           उसल उपययग करनल मम हम हयरशयहर रहनल चहरहए । कस पययटर कक

             महयहवलय मम अगर हम फस गई तय हम कभक भक बहहर नहक आ

            सकतल । इसरलए कस पययटर कल ग यण और दयष उसल अचछहई कल रलए

      उपययग करनल कल रलए कयरशश करम ।

Naomi M. Rose
10 A
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മഴ തന് 
ദദുഃഖഖ

മഴയയെ നനീ യപെയ്യുമമമ്പോള
എന് മനസസ്സില് ശനീയെമ്പോയെയ
എന് ചതത്വരതസ്സിനയ
ഒരു കുളസ്സിരമ്പോയെയ
നനീ നസ്സിലയമ്പോതങ്ങയന യപെയ്യുന....

നമ്പോടസ്സില് പെഞഞ്ഞം വസ്സിതറഞ്ഞം
കള്ളനമ്പോഞ്ഞം കര്ക്കടകതസ്സില്
ആണ്ടറതസ്സിയെസ്സില് 
ദദുഃഖ പ്രകടനമമ്പോയെസ്സി നനീ
കണ്ണുനനീര് യപെമ്പോഴസ്സിക്കുമമമ്പോള

കവവിത
മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
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ഓണക്കമ്പോലയത പുതനുടുപസ്സിനമ്പോയെയ
വരമവല്ക്കുന ഞങ്ങള
യപെമ്പോന് ചസ്സിങ്ങയത....

മുണ്ടകന് പെമ്പോടതയ
കതസ്സിരുയെരുമമമ്പോള
ശശൈതത്യകമ്പോലതസ്സില്
വരവറസ്സിയെസ്സിചയ രചനസ്സിയുയട
അനത്യതസ്സില് അര്ക്കയന
മപെമ്പോലുയെരുന ചസ്സിങ്ങമമ്പോസഞ്ഞം
വനീണ്ടുയമമ്പോരു മഴക്കമ്പോലയത
വരമവല്ക്കമ്പോനമ്പോയെയ
നസ്സിയന്നെ മപെമ്പോയലമ്പോരു ദദുഃഖ
പുതസ്സിയെമ്പോയെയ  ഞമ്പോനുഞ്ഞം കമ്പോതസ്സിരസ്സിക്കുന....

---------

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

ഐശശ്വരര്യ വവിജയന് 
9 B
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ഇതത്  ജജജോണണിയുടടെ  കഥയജോണത്.  ഒരണിക്കലല
ഒരമ്മടയ  മകന്  ഇത്രയുല  സത്  ജനേഹണിച്ചുകജോണണില;

അമ്മയുല.  ഇത്ര ദൃഢമജോയ സത് ജനേഹതണിനേണിടെയണിലല
ഒരമ്മയുടടെ  ജവേര്പജോടെത്
മനേസണിലണജോക്കണിയ
ആഘജോതമജോണത്  ഈ
കഥ.ജജജോണണി  ഒര
യജോഥജോസണിതണിക
കണിസത് തതജോനേണി
കുടലബതണില
ജനേണിച്ചു.അമ്മ  ജത്രസത.
ജജീവേണിതതണിടലെ  ഒജോജരജോ
വേജീഴത് ചകടളെയുല ധധൈരത
പൂര്വല  ജനേരണിടത്

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

കഥ

ജവേര്പജോടെത്ജവേര്പജോടെത്
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,ഉയര്ച്ചകള്  മജോത്രല  സസ്വന്തമജോക്കണിയവേള്.

ജജജോണണിയുടടെ  ഉറ്റ  സുഹൃതജോണത്  കജീറ്റസത്.  ഒര
പജോവേല  ടപജോങ്ങച്ചക്കജോരന്.  അമ്മ ജമരണി.  അലപല
ടപജോങ്ങച്ചക്കജോരണി.  ''വേണിത്തുഗുണല  പതത്
''എനജോണജലജോ?  ജജജോണണിയുല  കജീറ്റസുല  ഒര
ടബഞണില  അടതടതത്  ഇരനത്  പഠണിക്കുനവേര്.

പജക,  ജജജോണണി  എജപജോഴല  ഫസത് റ്റത്.ഉറ്റ
ചങ്ങജോതണിമജോരജോയണിടല ആ വേണിജയല കജോണജോന്മജോത്രല
കജീറ്റസത്  ഇഷത് ടെടപടണിരനണില.  എങണിലല  അതവേന്
പ്രകടെണിപണിച്ചണില.  കൂടകജോരടന്റ  വേണിജയതണില
പങ്കുജച്ചര്ന.  അച്ഛടന്റ  മരണജശേഷല  തടന
കഷത് ടെടപടജോണത്  അമ്മ  വേളെര്തണിയടതനത്
ജജജോണണിക്കറണിയജോല.  അതുടകജോണത്  തടന  അവേന്
ജജീവേണിതതണില  ഒരണിടെത്തുല  ജതജോറ്റുടകജോടതണില.
അമ്മ  അവേനേത്  എനല  പ്രജോര്ത്ഥനേയുല  നേല  നേല
കഥകളല  പറഞ്ഞുടകജോടക്കജോറുണജോയണിരന.
അമ്മയുടടെ സത് ജനേ ഹല അവേനേത് ജജീവേണിതതണില ഒര
പ്രജചജോദനേല തടനയജോയണിരന.

മഷഷിത്തണണ
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ഒരണിക്കല അമ്മയത് വേണിടമജോറജോത പനേണിയുല ചുമയുല
വേന.  അവേനേതത്  സഹണിക്കജോന്  കഴണിഞണില.  അവേന്
അമ്മടയയുല  ടകജോണത്  ആശുപത്രണിയണിടലെതണി.
പജക,  അമ്മയത്  ആശുപത്രണിയണില  ജപജോകജോന്
സമ്മതമജോയണിരനണില.  കജോരണല ഇനത്  ജജജോണണിയുടടെ
സത് കൂളെണില  ഉപനേതജോസരചനേജോ  മത്സരമജോണത്.  അവേനേത്
സത് കൂളെണിടലെതജോന്  സമയല  ജപജോകുജമജോ  എന
ജപടെണിയജോണത്  അമ്മയത്.  തടന്റ  മകന്  എലജോ
ജമഖലെയണിലല  മുമണിലെജോയണിരണിക്കണടമനത്  അമ്മ
ആഗ്രഹണിച്ചു.  അമ്മടയ  ആശുപത്രണിയണില  ആക്കണിയ

മഷഷിത്തണണ
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ജശേഷല  അമ്മയുടടെ  നേണിര്ബന്ധതജോല  അവേന്
സത് കൂളെണിടലെതണി.  പജക,അമ്മയത് ക്കത് പനേണിയുല ചുമയുല
കലെശേലെജോയണി. എനജോലല മകടനേ അറണിയണിക്കജോന് അമ്മ
ശ്രമണിച്ചണില. 

ഇതവേണ  ജജജോണണിടയ  ജതജോലപണിക്കണടമന
ആഗ്രഹവുമജോയജോണത്  കജീറ്റസത്  സത് കൂളെണിടലെതണിയതത്.
മത്സരല  തുടെങ്ങണി.''ആധുനേണിക  സലസജോരവുല
ജജീവേണിതരജീതണികളല''എനതജോയണിരന  വേണിഷയല.

മഷഷിത്തണണ
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മത്സരല  കഴണിഞ്ഞു.  കജീറ്റസത്  റണിസലടണിനേജോയണി
കജോത്തുനണിന.  തജോന്  ഒനജോല  സജോനേവുല  വേജോങ്ങണി
ജജജോണണിയുടടെ  മുനണിലൂടടെ  ടഞെളെണിഞ്ഞു  നേടെക്കുനതുല
കണത്  കജീറ്റസത്  അവേണിടെങ്ങടനേ  നേണിന.എനജോല
ജജജോണണിയുടടെ  ചണിന്ത  അമ്മടയ  ക്കുറണിച്ചജോയണിരന.
അവേന്  റണിസലടണിനേജോയണി  കജോത്തുനേണിലക്കജോടത
ആശുപത്രണിയണിജലെജയജോടെണി.  പടക,അവേണിടടെ  അവേനേത്
അമ്മടയ  കജോണജോന്  കഴണി ഞണില.  ഒജോടെണിക്കണിതച്ചത്
വേജീടണിടലെതണിയജപജോള്  അതജോ  അവേണിടടെ  വേലെണിടയജോര
ആള്ക്കൂടല.  അവേരടടെ  ദയനേജീയമജോയ  ജനേജോടല
അവേടനേ  അജലെജോസരല  ടകജോളണിച്ചു.  വേജീടെണിടന്റ
പടെണികള്  ജവേച്ചത്  ജവേച്ചത്  കയറണി
ഉമ്മറടതതണിയജപജോള്  അവേന്  കണതത്
ടവേളപുതപണിച്ചത്  മജോലെജോഖടയജപജോടലെ  കണിടെക്കുന
അമ്മടയയജോണത്.               ഒരനേണിമണിഷല  അവേന്
നേണി ശ്ചലെനേജോയണി.  തനണിലനേണിടനടന്തലജോജമജോ
ടകജോഴണിഞ്ഞു ജപജോയതുജപജോടലെ അവേനുജതജോനണി.  ഒനത്
ടപജോടണിക്കരയജോന്  വേജോക്കുകള്  കണിടജോടത  അവേന്

മഷഷിത്തണണ
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കുഴങ്ങണി.  കണണിലെജോടക ഇരടത് പടെരനതജോയണി അവേനേത്
ജതജോനണി.  തടന്റ  ജജീവേണിതതണില  തജോന്  ഇനേണി
തനേണിച്ചജോജണജോ  എന  ചണിന്ത  അവേടനേ  ജവേടയജോടെജോന്
തുടെങ്ങണി.  അവേണിടടെ  കണ  കജസരയണില  അവേന്
ഇരന. 

ആതജോവേത്  ജപജോയ   ശേരജീരല  ജപജോടലെ.  അവേണിടടെ
അവേടനേ ആശേസ്വസണിപണിക്കജോനേജോയണി കജീറ്റസണിടന്റ അമ്മ

s
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ജമരണി ഉണജോയണിരന.  ടപജോങ്ങച്ചക്കജോരണി യജോടണങണിലല
ജസ്നേഹണിക്കജോനുള  നേല  മനേസത്   ആ  അമ്മയത്
ഉണജോയണിരന.  ധവേകുജനരല അമ്മയുടടെ ജചദനേയറ്റ
ശേരജീരവുമജോയണി  ടസമണിജതരണിയണിടലെതണി.
പ്രജോര്ത്ഥനേക്കുജശേ ഷല  അമ്മടയ  നേണിറകണ്ണുകജളെജോടടെ
ഒര ജനേജോക്കു കണജശേഷല അവേന് ജമരണിയുടടെ മജോറണില
ചജോ                 ഞ്ഞുകണിടെനത് കരഞ്ഞു.

                                        
                              

ജസജോണണിയ ബണിജ
10 B
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സമ്പന്നതയയിലലും  സമൃദയിയയിലലും
പരയിഷഷ്കാരതയിലലും  മുനന്നറയികകഷ്കാണയി
രയിക്കുന്ന മലയഷ്കാളയികളുകടെ സലുംസഷ്കാരതയിനലും
ജജീവയിത  ശശൈലയിയയിലലും  വളകരയധയികലും
മഷ്കാറ്റങ്ങൾ  ഇഇൗ  അടുത  കഷ്കാലതത
സലുംഭവയിചയിട്ടുണത.

സുഖനഭഷ്കാഗങ്ങൾ  നയിറ                                 ഞ്ഞ  ആഡലുംബര
ജജീവയിതമഷ്കാണത  പലരലും  ആഗ്രഹയിക്കുന്നതലും
ഇഷ്ടകപ്പെടുന്നതലും  .  അതയിനഷ്കായയിടഷ്കാണത  നഷ്കാലും
തയിരക്കു കൂട്ടുന്നതലും കടെന്ഷനടെയിക്കുന്നതലും.

ലലേഖനന
ആഹഹാരരം തനന്നെ ഔഷധരം
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പഴയ  അദദഷ്കാന  ശൈജീലവലും
ആഹഷ്കാരക്രമവലും  എലഷ്കാലും  മറന്നത
മലയഷ്കാളയികളുകടെ  ഭക്ഷ ണശൈജീലങ്ങളയിലലും
രജീതയികളയിലലും  ഒട്ടുവളകര  നകഷ്കാടങ്ങളുലും
മഷ്കാറ്റങ്ങളുലും  ഉണഷ്കായയി.  പരമ്പരഷ്കാഗതമഷ്കായയി
നമ്മൾ  ഉപനയഷ്കാഗയിച്ചു  വന്നയിരന്ന
ക  ഞ്ഞയിയലും പയറലും നചേനയലും നചേമ്പുകമലഷ്കാലും
ഇന്നത  മലയഷ്കാളയികളുകടെ   ഊണ
നമശൈകളയില്  ഇല.  ചുറലും  തട്ടുകടെകളുലും
തട്ടുകടെസലുംസഷ്കാരവലും വളര്ന്നു വരന്നു.

ശചേനജീസത  റനസഷ്കാറന്റുകളുലും  ബഷ്കാര്
നഹഷ്കാടലകളുലും  കചേറപടണങ്ങളയില് നപഷ്കാലലും
ഉയര്ന്നു  വന്നു.  കരയികയിന്  നജീരലും
കരയിമ്പയിന് നജീരലും നഷ്കാരങ്ങഷ്കാ കവളളവലും മറലും
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നകഷ്കാകനകഷ്കാളയലും കപപത സയിക്കുലും വഴയിമഷ്കാറയി.
ഒര  ജങത  ഫുഡത  സലുംസഷ്കാരലും  നമ്മുകടെ
ഇടെയയില് വളര്ന്നുവന്നു.                       

ഈ  മഷ്കാറ്റങ്ങൾ  നമുകത  സമ്മഷ്കാനയിചതത
നയിരവധയി നരഷ്കാഗങ്ങളഷ്കാണത .അമയിത വണ്ണവലും,
ഷുഗറലും,  കകഷ്കാളസത നടഷ്കാളുലും കപ്രെഷറലും എലഷ്കാലും
നയിനതത്യേന വര്ധയിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണപഷ്കാനജീയങ്ങളയില്  ര ുചേയിക്കുലും
ആകര്ഷണജീയതയലും  മറമഷ്കായയി  നചേര്ക്കുന്ന
ക ൃതയിമ  നയിറക്കൂട്ടുകളുകടെയലും  മറ
പദഷ്കാര്ത്ഥങ്ങളുകടെയലും  ഉപനയഷ്കാഗലും  നമ്മുകടെ
ഹൃദയതയികന്റെ  പ്രെവര്തനകത  തഷ്കാളലും
കതറ്റയിക്കുന്നു.

നലഷ്കാകഷ്കാനരഷ്കാഗത്യേ  സലുംഘടെന  (WHO)
പറയന്നതത  ആനരഷ്കാഗത്യേകമന്നതത  ഒര
വത്യേകയിയകടെ  ശൈഷ്കാരജീരയികവലും  മഷ്കാനസയികവലും
സഷ്കാമൂഹത്യേവമഷ്കായ  നക്ഷമ
സലുംവയിധഷ്കാനമഷ്കാകണന്നഷ്കാണത.  ഇതത
സഷ്കാധത്യേമഷ്കാകണകമങയില്  നഷ്കാലും  മഷ്കാറയി
ചേയിനയിനകണതണത .
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നല  ജജീവയിതശശൈലയികൾ  നഷ്കാലും
പഷ്കാലയികണലും.  അതയിനഷ്കായയി  നമ്മുകടെ
പ്രെവര്തയികകള  നമുകത  നയിയനയികഷ്കാന്

കഴയിയണലും.  ഉളള  നരഷ്കാഗങ്ങൾ
ഇലഷ്കാതഷ്കാകഷ്കാനലും  പുതയിയ  നരഷ്കാഗങ്ങൾ
വരഷ്കാതയിരയികഷ്കാനലും  ആഹഷ്കാരലും,  വത്യേഷ്കായഷ്കാമലും  ,
ഉറകലും  എന്നയിവ  നഷ്കാലും  ചേയിടകപ്പെടുതണലും.
നയിനതത്യേന  വളരകയലും  നശൈയിക്കുകയലും
കചേയ്യുന്ന  നകഷ്കാശൈങ്ങളുകടെ  പ്രെവര്തനങ്ങൾ
ചേലനഷ്കാത്മകമഷ്കാകഷ്കാന് അത കൂടെയിനയ തജീര ു.  

ഒര  നകഷ്കാശൈവലും  നനമ്മഷ്കാകടെഷ്കാപ്പെലും   120
നഷ്കാളുകൾകപ്പുറലും  സഞ്ചരയിക്കുന്നയില.
ഭക്ഷണതയികല  ജജീവകങ്ങനളഷ്കാ  ഔഷധ
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ഗുണനമഷ്കാ  ഗണത്യേമഷ്കായയി  കുറയനമ്പഷ്കാൾ
മനഷത്യേന്  നരഷ്കാഗങ്ങൾകത  അടെയിമകപ്പെടുന്നു,
ആയസു  കുറയന്നു.  ഏതത  ജജീവജഷ്കാലതയില്
നയിന്നുലും  പ്രെക ൃതയി  പ്രെതജീക്ഷയിക്കുന്നത
പ്രെജനനവലും  കര്മ്മവമഷ്കാകണന്നത  അറയിയക.
വരലും  തലമുറയത ക്കു  ജനലും
നലത കുന്നനതഷ്കാകടെഷ്കാപ്പെലും  പല  കര്മ്മങ്ങളുലും
നമുകത  കചേയത ത  തജീര്നകണതണത.
പ്രെസന്നമഷ്കായ   ബുദയി  കകഷ്കാണലും  മനസ്സ ു
കകഷ്കാണലും നമ്മുകടെ നജഷ്കാലയികൾ നഷ്കാലും കചേയ തത
തജീര്ക്കുക തകന്ന നവണലും . 

അതയിനഷ്കാല്  നമുകത
ഒര തയിരയിച്ചുനപഷ്കാകത
ആവശൈത്യേമഷ്കാണത,
ആഹഷ്കാര

ക്രമതയിലലും  ജജീവയിത  ചേരത്യേയയിലലും
ആവശൈത്യേമഷ്കായ പചകറയികളുലും പഴവര്ഗങ്ങളുലും
നമുകത  ഉണഷ്കാക്കുവഷ്കാനലും  അതത
ഉപനയഷ്കാഗയിക്കുവഷ്കാനലും   പുതയിയ  തലമുറകയ
ശൈജീലയിപ്പെയിക്കുകയലും നവണലും.
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 ചുരകയിപ്പെറഞ്ഞഷ്കാല് നല ജജീവയിത ശശൈലയി
എനഷ്കാകണന്നു  പറഞ്ഞു  കകഷ്കാടുക്കുവഷ്കാനലും
പഠയിപ്പെയികഷ്കാനലും  പ്രെഷ്കാവര്തയികമഷ്കാകഷ്കാനലും
നവണയി നമ്മുകടെ വയിദത്യേഷ്കാഭത്യേഷ്കാസ സമൂഹകത,

ആനരഷ്കാഗത്യേ  നമഖലകയ
പരയിഷരയിചതകകഷ്കാനണ  ആനരഷ്കാഗത്യേലും
എലഷ്കാവര്ക്കുലും  എന്ന  സദപലും
സഷ്കാക്ഷഷ്കാതതകരയികഷ്കാനഷ്കാവ.

നസഷ്കാജയി നജഷ്കാസത
H.S.A. Natural Scie.
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ആദദദ്യാക്ഷര വനനിയനില
കദ്യാലനിടറവവ
മദ്യാധുരദവമറനിയ വവദന
പകര്ന്ന ഗുരുവരദര്കക....

ഓര്മ്മയനിലുരുളുന്ന
കണനിമദ്യാങ്ങയദ്യായക പൂവനിട
സകകകുൂള് മുറ്റതത
മുതശനി മദ്യാവനിനക....

വസ്നേഹഹം നനീടനിയ പുഞനിരനി
വസ്നേഹതമന്നറനിയദ്യാതത
ചവനിടനിയരച
പദ്യാവഹം പ്രണയനിനനികക....
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ഒരദ്യാതണ്ടെതന്െറ ഭദ്യാരഹം വപറനി
കളനിപദ്യാടമദ്യായനി
കളനിക്കൂട്ടുകദ്യാരനദ്യാവദ്യാന്െ
വൃതതമടുത തബെഞനിനക....

പുസ്തകഭദ്യാരഹം വപറനി
തയന്ന ചദ്യാരനി നടന്ന
എന്െ സന്തത സഹചദ്യാരനി
വതദ്യാള് സഞനികക....

ദദുഃഖതനില ആശശദ്യാസവഹം
സവന്തദ്യാഷതനില ആശഹംസയഹം
പകരദ്യാന്െ കൂതടതനിയ
സഹപദ്യാഠനികള്കക....

തളര്ചയറനിയദ്യാതത ഓടനികളനിച
അറനിവനിതന്െറ ജദ്യാലകഹം തുറന്ന
തയന്െ അറനിവനിന്െ വഗദ്യാപുരതനിന
വവദനവയദ്യാതട തചദ്യാല്ലുന്നു വനിട. 

-----------  
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കഥ
വവിശശശ്വാസസ

ഒരരിടതത്ത് ഒരു ഗഗ്രാമതരില് ഒരു കൂടട്ടം ജനങ്ങള് 
തഗ്രാമസരിചരിരുന. അവരിടട ഒരു വരിദദഗ്രാലയവട്ടം ഉണത്ത്. ആ 
ഗഗ്രാമതരിടല കുടരികള് പഠരിക്കുന്നതത്ത് ഈ 
വരിദദഗ്രാലയതരിലഗ്രാണത്ത്. അങ്ങടന ഒരു ദരിവസട്ടം 
പതരിവപപഗ്രാടല കുടരികള് സ്കൂളരില് പപഗ്രാകുട്ടം വഴരി അവര് 
ഇതുവടര കഗ്രാണഗ്രാത രണ്ടു പപര്. അവര് ആദദട്ടം 
പപടരിടചങരിലട്ടം അതുപനഗ്രാകഗ്രാടത കടനപപഗ്രായരി.
 പലനഗ്രാള് അവടര കണ്ടുടവങരിലട്ടം ഒരു ദരിവസട്ടം 
ഇവരുമഗ്രായരി കുടരികള് സട്ടംഭഗ്രാഷണതരില് ഏര്ടപ്പെട. പടക്ഷെ 
കുടരികള് അറരിഞരിരുന്നരില്ല അവര് ടതറരിപലകത്ത് 
പപഗ്രാകുന്നകഗ്രാരദട്ടം. കുടരികള് ഇവരുമഗ്രായരി ചങ്ങഗ്രാതതരില് 
ഏര്ടപ്പെടുകയട്ടം നല്ല ചങ്ങഗ്രാതരിമഗ്രാരഗ്രാവകയട്ടം ടചയ. ഇവര് 
എനട്ടം പലഹഗ്രാരങ്ങള് നല്കുന്നതുട്ടം അതത്ത് വഗ്രാങ്ങരി 
തരിനന്നതുട്ടം കുടരികള്കത്ത് ശശീലമഗ്രായരി.
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
അങ്ങനനെ ഇരരിനക്കെ ഈ കുടരികളുനടെ കൂടതരിനലെ ഒരരാള് 
അപ്രതതീകരിതമരായരി മരരിച. പനക ഇവര്ക്കെക്ക് കരാരണണം 
അറരിയരില. അങ്ങനനെ പലെ ദരിവസങ്ങളരായരി കുടരികള് 
മരരിക്കെരാന് തുടെങ്ങരി. ഇതരിലൂനടെ വതീട്ടുകരാര്ക്കെക്ക്  സണംശയണം 
തതരാനരി. കുടരികള് ഇവതരരാടെക്ക് പറഞരിട്ടുള്ള ചങ്ങരാതരിമരാനര 
ഒന്നു കരാണരാന് തതീരുമരാനെരിച. ഇതക്ക് അറരിഞ ഇരുവരുണം 
അവരിനടെ നെരിനക്ക് സ്ഥലെണം വരിടുകയണം നചയ. ഇതരിലൂനടെ 
വതീട്ടുകരാര്ക്കെക്ക്,തങ്ങളുനടെ മക്കെനള ഇവര് കബളരിപരിനച്ചെനക്ക് 
മനെസരിലെരായരി.   വതീടരില് മടെങ്ങരിനയതരിയ അവര് തനന്റ 
കുടരികതളരാടെക്ക് പറഞ്ഞു ആനരയണം ഈ തലെരാകതക്ക് കണ്ണടെച്ചെക്ക് 
വരിശശ്വസരിക്കെരുതക്ക്. വരിശശ്വസരിച്ചെരാല് ഫലെണം അണംഗതീകരരിക്കെരാന് 
പറരാതവരിധമരാണക്ക്. പരിനതീടെക്ക് ആ ഗരാമതരിലുള്ളവര് 
സതനരാഷതതരാടുണം സമരാധരാനെതതരാടുണം കൂടെരി ജതീവരിക്കെരാന് 
തുടെങ്ങരി. അവര്ക്കെക്ക് നെഷ്ടമരായ സതനരാഷണം തരിരരിച കരിടരി. 
എനരാലുണം  തനന്റ മക്കെള് വരിട്ടുപരിരരിഞതരില് അവര്ക്കെക്ക് 
ദദുഃഖമുണരായരിരുന്നു. ആനരയണം ഒരരിക്കെലുണം കണ്ണടെച്ചെക്ക് 
വരിശശ്വസരിക്കെരുതക്ക്, കണ്ണടെച്ചെക്ക് വരിശശ്വസരിക്കുനതക്ക് 
ആപതരാണക്ക്. ചരിലെര് അതക്ക് മുതലെരാക്കുണം.

അലലീന ജജജോസഫഫ
9 A
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എനന്െറ അമ്മ എന്െ
വവീടടിനു നകെടടാവടിളകക
അമ്മയുനട കെണടില് നടിനക
തുളടികെള് വവീഴുമമടാള്
തകെര്ന്നു മപടാകുനതക
എനന്െറ ഹൃദയമടാണക.

എന്െ ജനനനം മുതല് എന്െ അമ്മ
എന്െ അരടികത്തു തനന നടില്പ
ആ കകെകെള് നകെടാണക എനന
തമലടാടുമമടാള് ഞടാന്െ അറടിയടാനത
ലയടിച്ചു മപടായടി.

 അമ്മ മനസസ

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ
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ആ അമ്മ മനസടിനന ഞടാന്െ
മവദനടിപടിനച്ചെങടിലനം 
പരടിഭവവനം, പടിണകവനം
കൂ ടടാനത പടിനനയുനം 
പടിനനയുനം എനടികക 
ആശശടാസമടായക, തണലടായക
നടില്പ.

അമ്മ എന രണക്ഷരനം 
ആണക ഞടാന്െ ആദദ്യമടായടി
വടിളടിച്ചെനതമനടാര്ക്കുമമടാള്
എന്െ മനനം നടിറഞക
തുളുമ്പുന്നു
അമ്മ എന്െ വവീടടിന്നു നകെടടാവടിളകക.

----------

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

നനനോയല് നതനോമസസ
   10 A

45



കണ്ണൂര്  ജജില്ലയജിലലെ  ഏരുവവേശജി  എന
ലകകൊച്ചു  ഗകൊമമ.  ആ ഗകൊമതജിലലെ  ഇടതരമ
കുടമബതജിലലെ  കര്ഷകരകൊയ  വജകൊസഫജിനമ
വമരജികമ  ലതെവരസ  എന  ഒരു
മകളുണകൊയജിരുന.  നകൊട്ടുകകൊരുലടയമ
വേവീട്ടുകകൊരുലടയമ  കണ്ണജിലുണ്ണജിയകൊയജിരുന
ലതെവരസ.  ലതെവരസയയ്ക്ക്  അച്ഛനമ,  അമ്മയമ
അല്ലകൊലതെ  മറ്റു  ബന്ധുക്കവളകൊ  കുടമബക്കകൊവരകൊ
ഇല്ലകൊയജിരുന.നലല്ലകൊരു  ലകകൊച്ചുമജിടക്കജിയകൊയജി
അവേള്  വേളര്ന.  ലതെവരസ  പഠനതജിലുമ,
കലെകൊരമഗതമ, സയ്ക്ക്വപകൊര്ടയ്ക്ക്സയ്ക്ക്രമഗതമമജികവേയ്ക്ക്
വനടജിയലപണ്കുടജിയകൊയജിരുന.  അതുലക്കകൊണയ്ക്ക്
അവേലള  എല്ലകൊവേര്കമ  വേലെജിയ
കകൊരര്യമകൊയജിരുന.

മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

കഥ
സസ്വര്ഗതത്തിലലേകകക്കൊരരു 

മക്കൊലേക്കൊഖ
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ലതെവരസനകൊലെകൊമകകൊസജില്പഠജികനസമയമ. ആ
വേര്ഷലത  കജിസയ്ക്ക്മസയ്ക്ക്  അവേധജിക്കയ്ക്ക്  അവേര്  ഒരു  യകൊത
പുറലപ്പെട്ടു.  ലകകൊചജിയജിലെകൊയജിരുനആയകൊത.  യകൊതകൊമവദര്യ
അവേര്  സഞ്ചരജിചജിരുന  കകൊറജിവലെക്കയ്ക്ക്  വവേലറ  ഒരുവേണജി

പകൊഞ്ഞു  വകറജി.  ആ
കുടമബലത  തെകജിടമ
മറജിച  ഒരു
അപകടമകൊയജിരുന
അതെയ്ക്ക്.  ആ
അപകടതജില്
അവേള്ക്കയ്ക്ക്  നഷ്ടമകൊയതെയ്ക്ക്
അവേളുലട  എല്ലകൊമ
എല്ലകൊമകൊയജിരുന
അച്ഛവനയമ
അമ്മവയയമകൊണയ്ക്ക്.  

ആരുമജില്ലകൊത  ആ
നജിസഹകൊയ

അവേസ്ഥയജില് അവേലള ആഇടവേകയജിലലെ  മഠതജിവലെക്കയ്ക്ക്
കനര്യകൊസയ്ക്ക്തവീമകൊര് ലകകൊണ്ടുവപകൊയജി.  അവേവരകൊടയ്ക്ക് അടക്കകൊന
അവേള്അല്പ്പെമവവേകജിലയങജിലുമഅവേലളഅവേര്ലപകൊന
വപകൊലലെ  വനകൊക്കജി.  അവേള്  അവേജിലട
സവനകൊഷവതകൊലടകഴജിഞ്ഞു. 
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ഇടക്കജിടക്കയ്ക്ക്  അവേള്ക്കയ്ക്ക്  തെലെകറക്കമ  ഉണകൊവുനതെയ്ക്ക്
പതെജിവേകൊയജിരുന.  അങ്ങലന  രണയ്ക്ക്  വേര്ഷമ
കഴജിഞജിരജികന.  അവേള്  ആറകൊമ  കകൊസജില്

പഠജികവമകൊള്  സയ്ക്ക്കൂള്
വേജിടയ്ക്ക്  വേനയ്ക്ക്  മഠതജിനയ്ക്ക്
മുനജിലെജിരുനയ്ക്ക്  കളജിച്ചു
ലകകൊണജിരജികവമകൊള്
വചകൊര  ചര്ദജികകയമ
മൂക്കജിലൂലട  വചകൊര
വേരുകയമ  ലചയയ്ക്ക്തു.

ഫകൊദറമ,  സജിസ്റ്റര്മകൊരുമ
കൂടജി  അവേലള

ആശുപതജിയജില് എതജിച്ചു.  വഡകൊക്ടര് ആ  ദദുഃഖവേകൊര്ത
അവേളുലടപജിയലപ്പെടസജിസയ്ക്ക്റ്റര്ഇസലബല്ലവയകൊടയ്ക്ക്പറഞ്ഞു:

അവേള്ക്കയ്ക്ക്"Blood Cancer'' ആണയ്ക്ക്. ഒരുനകൊള്
ലതെവരസഅതെറജിയകൊനജിടയകൊയജി.  അവേള്കരഞ്ഞുലകകൊണയ്ക്ക്
ഒകൊടജി  അവേളുലട  പപ്പെയലടയമ  അമ്മയലടയമ
കല്ലറയയ്ക്ക്ക്കവല്ലക്കയ്ക്ക്  വപകൊയജി.  എനജിടയ്ക്ക്  അവേള് അവേവരകൊടയ്ക്ക്
പറഞ്ഞു:''പപ്പെ ,  അമ്മഞകൊനഉടലനതെലനനജിങ്ങളുലട
അടവതക്കയ്ക്ക്വേരുമ''.  ഇതയമപറഞതെജിനവശേഷമഅവേള്
ലപകൊടജിക്കരഞ്ഞു.  സജിസയ്ക്ക്റ്റര് അവേളുലട അടവതക്കയ്ക്ക് വേന.
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അവേവളകൊടയ്ക്ക്  പറഞ്ഞു :''ഇല്ല  ലതെവരസ,  അങ്ങലന
സമഭവേജിക്കജില്ല''.  ലതെവരസ  സജിസയ്ക്ക്റ്ററലട  മടജിയജിവലെക്കയ്ക്ക്
ചകൊഞ്ഞു.  എനജിടയ്ക്ക്  പറഞ്ഞു:''സജിസയ്ക്ക്റ്റര്  എനജിക്കയ്ക്ക്  ഒരു
ആഗഹമഉണയ്ക്ക്,ഞകൊനമരജിച്ചുകഴജിഞകൊല്എലനറകണ്ണയ്ക്ക്
ദകൊനമലചയ്യണമ''. സജിസയ്ക്ക്റ്റര്ഒനമപറഞജില്ല. പജിലനയമ
ഒരുപകൊടയ്ക്ക് പകൊവേശേര്യമമൂക്കജിലൂലടവചകൊരവേരജികയമ ,വചകൊര
ചര്ദജികകയമ  ലചയയ്ക്ക്തു.  അങ്ങലന  എടകൊമ  കകൊസജില്
പഠജികവമകൊള്  അസുഖമ  കൂടതെലെകൊയജി.  അവേള്
ആശുപതജിയജിലെകൊയജി.  അവേളുലടആഗഹങ്ങളുമആശേകളുമ
ബകൊക്കജി  വേചയ്ക്ക് അവേള് ഈ  വലെകൊകതജില്  നജിനമ  വേജിട
പറഞ്ഞു. 

അവേളുലട  ശേവേസമസയ്ക്ക്കകൊരചടങ്ങജിന  വശേഷമ,  പജിവറ്റ
ദജിവേസമ സജിസയ്ക്ക്റ്റര്  ഇസലബല്ല  ഒരു  വറകൊസകൊ  പൂവുമകൊയജി
അവേളുലട  കല്ലറക്കല് എതജി.  ലപകൊടജിക്കരഞ്ഞുലകകൊണയ്ക്ക്
സജിസ്റ്റര്പറഞ്ഞു:  ലതെവരസഎനജിക്കയ്ക്ക് നജിലനറആഗഹമ
സകൊധജിച്ചുതെരകൊന  പറ്റജില്ല.  വവേലറ  ഒനമ  ലകകൊണ്ടുമ  അല്ല
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ലതെവരസഞകൊനഅതെയ്ക്ക്സകൊധജിചയ്ക്ക്തെരകൊതതെയ്ക്ക്. ''കകക്യാന്സര

ഉള്ള  വകകക്തിയുടടെ  കണണ്ണ്  ദക്യാനനം  ടചെയക്യാന്  പക്യാടെക്തില''.
സജിസയ്ക്ക്റ്റര്  ഇതയമ  പറഞ്ഞുലകകൊണയ്ക്ക്  ആ  കല്ലറയലട
ചുവേടജില്നജിനമഎണവീറ്റയ്ക്ക്മഠതജിവലെക്കയ്ക്ക്നടന. 

ആ  മകൊലെകൊഖ  കുടജി  സുരകജിതെയകൊണയ്ക്ക്.  അവേളുലട
അച്ഛലനറയമഅമ്മയലടയമഅടതയ്ക്ക്സസ്വര്ഗതജില്.

                                                                

അനനിഷ പനി. മമമോനനിച്ചന
9 B
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മഷഷിത്തണണമഷഷിത്തണണ

കവവിത

മഞ്ഞുരുകകി മലയകിറങങ
മരതകകക്കാടുകള
മയകില്പങലകി നങര്തകിടുട
മലയക്കാളമമ.....എനന്െറ
മലയക്കാളമമ.....

കക്കായമലക്കാളങളകില് 
വഞകികമളക്കാടങടുട
പുഞവയലുകള
നകക്കാഞകിപറഞങടുട
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നുകവവ, കലപ്പയവ
കകകോരനന്െറകകോളകളവ
മണണ്ണിനന്െറമകോറണ്ണില
നൃതവചവണ്ണിടട്ടീടവ
മലയകോളകമ....എനന്െറ
മലയകോളകമ......

മുതശണ്ണികഥകളറങട്ടീടവ
കറയറ്റകസ്നേഹബന്ധങള
വളര്നട്ടീടവപകോരമ്പരര്യസവസകോര
മൂടണ്ണിവളര്തട്ടീടവ....
മലയകോളകമ....എനന്െറ
മലയകോളകമ.....

തുഞ്ചന്െപറമ്പണ്ണിനല
തതകളനകകോഞ്ചട്ടീടവ
തകോളണ്ണികയകോലകളണ്ണിനല
ഗ്രന്ഥങളപറഞണ്ണിടവ
കളരണ്ണിപ്പയറ്റണ്ണിനന്െറ
കകോഹളവമുഴങട്ടീടവ
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മലയയാളമമ.... എനന്െറ
മലയയാളമമ......

കഥകളളി പദങ്ങളയാടടീടട
തളിരുവയാതളിരമുറ്റതത
കകനകയാടളിപയാടടീടട
മമവലളി വന്നതളില
പൂക്കളട തടീര്തളിടട 
മലയയാളമമ....എനന്െറ
മലയയാളമമ.....

നയാട്ടുവഴളികളട
നടവരമ്പുകളട   
മുക്കുറ്റളിപൂക്കളട
തുമ്പയട, തുളസളിയട
കുടമുല്ലയട പൂത
തുമ്പളി തുളളിപയാടട
മലയയാളമമ....എനന്െറ
മലയയാളമമ.....

ജജജോബബി ജജജോസഫഫ
10 C
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ഏററെനനാൾ നനീണ്ട ഒരു കൂടനായ 
പ്രവർത്തനത്തത്തിറന്റെ ഫലലം ഇവത്തിറടെ 
കനാണുകയനാണണ. ലത്തിറത്തിൽ കകറണസണ യൂണത്തിറത്തിറല 
കുടത്തികളുറടെ ശ്രമഫലമനായത്തി ഇതനാ ഒരു ഡത്തിജത്തിറൽ 
മനാഗസത്തിൻ തയനാറെനായത്തിരത്തിക്കുന. ഇതത്തിനനായത്തി  
പ്രയതത്തിച്ച എലനാ ലത്തിറത്തിൽ കകറണസണ 
അലംഗങ്ങറളെയലം, തനാളുകൾ തയനാറെനാകത്തിയ 
എഡത്തിററനാറെത്തിയൽ റബനാർഡണ അലംഗങ്ങറളെയലം 
നനത്തിറയനാറടെ സണമരത്തിക്കുന. 

ഞങ്ങൾകണ വത്തിലറപ്പെട ഉപറദേശങ്ങൾ 
നൽകത്തിയ പ്രത്തിയറപ്പെട റഹെഡണമനാസ്റ്റർ സജത്തി 
സനാറെത്തിനലം ഞങ്ങളുറടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾകണ 
റനതൃതതലം നൽകത്തിയ ലത്തിറത്തിൽ കകറണസണ 
മത്തിസണട്രസണമനാരനായ റെനീജ ടെനീച്ചർക്കുലം ജയ ടെനീച്ചർക്കുലം, 
സണകൂൾ റഎ.ടെത്തി. റകനാഡത്തിറനറർ വത്തിൻസന്റെണ 
സനാറെത്തിനലം ഹൃദേയപൂർവലം നനത്തി അറെത്തിയത്തിക്കുന.

...

എഡഡിറ്റര

റസ്നേഹെപൂർവലം

നനത്തിനനത്തി......

റനലത്തിറപ്പെനായത്തിൽ
19 ജനവരത്തി 2019


