




                   സനന്ദേശശസനന്ദേശശ
പുതതിയ കകാലതതിനന്റെ ആവശശ്യങ്ങനളെ നതിറവവറകാന് കുടതികനളെ 

പരശ്യകാപ്തമകാക്കുന്ന കകററ്റും ലതിറതില് കകററ്റ്സറ്റും,കുടതികള്കകായതി തുറന്നറ്റ് 

നകകാടുക്കുന്നതറ്റ് അനന്തമകായ സകാധശ്യതകളുനടെ വലകാകമകാണറ്റ്.
വരറ്റുംകകാലറ്റും വതിവര സകാവങ്കേതതിക വതിദശ്യയുവടെതകാകയകാല് അതതില് നതിനറ്റും 

നമ്മുനടെ കുടതികള്ക്കുറ്റും ഒടറ്റും പതിറവകകാടറ്റ് വപകാകകാന് പകാടെതില.വതിവര വതിനതിമയ 
സകാവങ്കേതതികത വലകാകവതക്കുള്ള ഒര പ്രവവശന കവകാടെമകാകനട മുക ുളെറ്റും 

  ഡതിജതിറല് മകാഗസതിന്.

              മകാഗസതിന് അണതിയതിനചകാരകതിയ എലകാ ലതിറതില് കകററ്റ്സറ്റ് 

പ്രവര്തകര്ക്കുറ്റും എലകാവതിധ ഭകാവുകങ്ങളുറ്റും വനരന.

                                                      
ഫനററോകക്ക്                                         മൂസനകറോയ പറോലതത്തിങ്ങല

15-1-2019                                                   എചക്ക്.എശ

                                                  ജത്തി.ജത്തി.വത്തി.എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്,ഫനററോകക്ക്



                                                                                                                                                           മുകുളളംമുകുളളം

                                സനന്ദേശശസനന്ദേശശ

വവിവര വവിനവിമയ സസാനങ്കേതവിക വവിദദ്യയവില് വവദഗഗ്ധദ്യവവശ സസാമമൂഹവിക 
പപ്രതവിബദ്ധതയവമവള്ളഒരവ തലമവറയയ വസാര്യത്തെടവകസാന്  നടത്തെവിയ ഈ 
സദവദദ്യമത്തെവിനഗ് എലസാ വവിജയസാശശസകളളശ നനരവനവ.

എ. അബമൂബകര് സവിദവികഗ്
പ്രവി. ടവി. എ. പപ്രസവിഡന ഗ്.

ജവി. ജവി. വവി. എചഗ്. എസഗ്.  ഫനറസാകഗ്
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                                                                             ശശ്രേയ  സസൈശറേഷ ് . വവ

കക്ലാസ്സമുററിയറിലലെമൂകപ്രണയയ

കക്ലാസൈ് മ ുറേവയവലലെ  ച ുമര വന് , അവവടുലത്തെ 

വക്ലാതവല്ലപ്പെണവശനക്ലാട ് പ്രണയമക്ലാണ്

ആലരങവലെ ുും  വര ുന്നത ുകണക്ലാല് , അവന

അവലളെ  ലനശഞക്ലാട്  ശചര്ക്ക ുും .

അവന  സൈകലെസൈമയവ ുും  അവളെ ുലട  കക്ലാതവല്-

മൂകനക്ലായവ  സൈല്ലപവച്ച ുലകക്ലാണവരവക്ക ുും .

അവലളെ  അവലന്റെയടുക്കല്നവന്ന്   തടവലയടുത്തെ് ,

അവലളെ   ഉച്ചത്തെവലെടച്ച്  ,  ശവദനവപ്പെവയക്കുന്ന

പപ്യ ൂണ്സൈക്ലാറേവലന   അവന്   ലവറുപ്പെക്ലാണ്.

പലക്ഷെ അടുത്തെ പ്രഭക്ലാതത്തെവല്-

അവള്   വവീണ ുും   അവലന്റെയട ുക്കലലെത്തെ ുും.

ആശരക്ലാട ുും   പറേയക്ലാലത  ,  നവശബ് ദമക്ലായവ

അവനവന്ന ുും   അവലളെ   പ്രണയവക്ക ുന്ന ു.

ശശ്രേയ  സസൈശറേഷ ് . വവ
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                                                                        ഫഫിദ ഷഹഹാന . എഎ.കക

മഴ നനഞ്ഞ പ്രണയഎ

                                         
ചഫിലപപഹാകഴഹാകക്കെ  എകന്റെ  ഓര്മ്മ  നഫിനഫിപലക്കെക്ക്  മഹാത്രമഹായഫി  ഒതുങഹാറുണക്ക്ചഫിലപപഹാകഴഹാകക്കെ  എകന്റെ  ഓര്മ്മ  നഫിനഫിപലക്കെക്ക്  മഹാത്രമഹായഫി  ഒതുങഹാറുണക്ക്

അപപഹാകഴഹാകക്കെ ഞഹാന് ഓര്ക്കുന്നു അതഹാവഹാഎ നനീകയകന വഫിടക്ക് പപഹായപപഹാഴഎ നമ്മുകടഅപപഹാകഴഹാകക്കെ ഞഹാന് ഓര്ക്കുന്നു അതഹാവഹാഎ നനീകയകന വഫിടക്ക് പപഹായപപഹാഴഎ നമ്മുകട

പ്രണയഎ അലഞ്ഞു നടക്കെഹാതഫിരുനതക്ക് പ്രണയഎ അലഞ്ഞു നടക്കെഹാതഫിരുനതക്ക് ............

ഇനഫിയഎ  ഓര്മ്മകളഫികല  വരഫികള്  എഴതഫി  തനീരഹാകത  വരഫികളഫിപലക്കെക്ക്  പനഹാക്കെഫിഇനഫിയഎ  ഓര്മ്മകളഫികല  വരഫികള്  എഴതഫി  തനീരഹാകത  വരഫികളഫിപലക്കെക്ക്  പനഹാക്കെഫി

ഇരുന്നു  പവഫിത്രഇരുന്നു  പവഫിത്ര.   .   പുറതക്ക്  നഫിലഹാകവഹാഴകു ുന  രഹാത്രഫിപുറതക്ക്  നഫിലഹാകവഹാഴകു ുന  രഹാത്രഫി,  ,  നഫിശ്ചലമഹാകഹാകതനഫിശ്ചലമഹാകഹാകത

ഓടഫികകഹാണഫിരഫിക്കുന  പകഹാക്കെക്ക്ഓടഫികകഹാണഫിരഫിക്കുന  പകഹാക്കെക്ക്.   .   സമയഎ  മുപമഹാടക്ക്  പപഹാകകവ  പവഫിത്ര ഓര്മ്മയകടസമയഎ  മുപമഹാടക്ക്  പപഹാകകവ  പവഫിത്ര ഓര്മ്മയകട

വരഹാന്തയഫിപലക്കെക്ക്  കഹാകലടുത്തുവചവരഹാന്തയഫിപലക്കെക്ക്  കഹാകലടുത്തുവച.  .  കല്പടവുകള് കയറഫി   പവഫിത്ര കചനക്ക്  നഫിനതക്ക്കല്പടവുകള് കയറഫി   പവഫിത്ര കചനക്ക്  നഫിനതക്ക്

ഒരു കലഹാലയ മുറ്റതഹാണക്ക്ഒരു കലഹാലയ മുറ്റതഹാണക്ക്.   .   പനഫിനനീര്പ്പൂക്കെള് ചഫിതറഫികഫിടക്കുന മുറ്റഎ പുഞഫിരഫിയഹാകലപനഫിനനീര്പ്പൂക്കെള് ചഫിതറഫികഫിടക്കുന മുറ്റഎ പുഞഫിരഫിയഹാകല

പവഫിത്രകയ വരപവറപവഫിത്രകയ വരപവറ..

““എന്തഹാ പവഫി നഫിനകക്കെഹാന്നു പനരകത വന ൂകടഎന്തഹാ പവഫി നഫിനകക്കെഹാന്നു പനരകത വന ൂകട",  ",  അര ുണഫിമ ദയയഹാകല പചഹാദഫിചഅര ുണഫിമ ദയയഹാകല പചഹാദഫിച..

പവഫിത്രയകട  ഉറ്റചങഹാതഫിയഹാണക്ക്  അര ുണഫിമപവഫിത്രയകട  ഉറ്റചങഹാതഫിയഹാണക്ക്  അര ുണഫിമ,  ,  പകഹാപളജഫില്  അവളഹായഫിരുന്നുപകഹാപളജഫില്  അവളഹായഫിരുന്നു

പവഫിത്രയകട  കൂകട  നടനഫിരുനതക്ക്പവഫിത്രയകട  കൂകട  നടനഫിരുനതക്ക്.   .   രക്തബന്ധപതക്കെഹാള്  വലുതഹാണക്ക്രക്തബന്ധപതക്കെഹാള്  വലുതഹാണക്ക്
സക്ക് പനഹബന്ധഎ  എനക്ക്  പവഫിത്ര  തഫിരഫിച്ചറഫിഞ്ഞതക്ക്  അരുണഫിമ  തകന്റെ  ജനീവഫിതതഫില്സക്ക് പനഹബന്ധഎ  എനക്ക്  പവഫിത്ര  തഫിരഫിച്ചറഫിഞ്ഞതക്ക്  അരുണഫിമ  തകന്റെ  ജനീവഫിതതഫില്

വനതഫിനു പശേഷമഹാണക്ക്വനതഫിനു പശേഷമഹാണക്ക്..

““പവഫിപവഫി.....,  .....,  നഫിനക്കെക്ക്  പവണഫിയഹാണക്ക്   അര ുണ്  കഹാത ുനഫില്ക്കെ ുനതക്ക്നഫിനക്കെക്ക്  പവണഫിയഹാണക്ക്   അര ുണ്  കഹാത ുനഫില്ക്കെ ുനതക്ക് ,  ,  പവഗഎപവഗഎ

പപഹാക ൂപപഹാക ൂ,  ,  അവന്  ലഹാബഫില്  ഉണക്ക്അവന്  ലഹാബഫില്  ഉണക്ക്"  "  അര ുണഫിമ  പവഫിത്രയകട  കകകളഫില്അര ുണഫിമ  പവഫിത്രയകട  കകകളഫില്

പഫിടഫിച്ച ുകകഹാണക്ക്  പറഞ്ഞുപഫിടഫിച്ച ുകകഹാണക്ക്  പറഞ്ഞു.   .   ഇതക്ക്  പകടക്ക്  പവഫിത്ര  ഒനക്ക്  പുഞഫിരഫിക്കുക  മഹാത്രപമഇതക്ക്  പകടക്ക്  പവഫിത്ര  ഒനക്ക്  പുഞഫിരഫിക്കുക  മഹാത്രപമ

കചകയഹാള്ള ൂകചകയഹാള്ള ൂ.  .  എന്തക്ക് പകടഹാലുഎ പവഫിത്രയകട ചഫിരഫി അതഹാണക്ക് അവളുകട സവഫിപശേഷതഎന്തക്ക് പകടഹാലുഎ പവഫിത്രയകട ചഫിരഫി അതഹാണക്ക് അവളുകട സവഫിപശേഷത..

അര ുണഫിമയകടയഎ  പവഫിത്രയകടയഎ  സഹപഹാഠഫി  അരുണക്ക്  പകഹാപളജഫികല  രഹാഷക്ക് ടനീയഅര ുണഫിമയകടയഎ  പവഫിത്രയകടയഎ  സഹപഹാഠഫി  അരുണക്ക്  പകഹാപളജഫികല  രഹാഷക്ക് ടനീയ

പനതഹാവഹാണക്ക്പനതഹാവഹാണക്ക്.   .   പവഫിത്ര  പകഹാപളജഫികല  യവ  എഴത്തുകഹാരഫിയഎ  പവഫിത്ര  പകഹാപളജഫികല  യവ  എഴത്തുകഹാരഫിയഎ  .   .   അവള്  എഴതഫിഅവള്  എഴതഫി

പകഹാപളജഫില്  പ്രസഫിദനീകരഫിച്ച  പുസ്തകമഹാണക്ക്  പകഹാപളജഫില്  പ്രസഫിദനീകരഫിച്ച  പുസ്തകമഹാണക്ക്  ''പവഫിത്രഎപവഫിത്രഎ'  .  '  .  പവഫിത്ര  എനപവഫിത്ര  എന
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പുസ്തകപ്പുഴവഫിപനഹാടക്ക്  ആദദ്യകമഹാകക്കെ  അവനക്ക്  ആരഹാധനയഹായഫിരുന്നുപുസ്തകപ്പുഴവഫിപനഹാടക്ക്  ആദദ്യകമഹാകക്കെ  അവനക്ക്  ആരഹാധനയഹായഫിരുന്നു.   .   പകഹാപളജക്ക്പകഹാപളജക്ക്
മഹാഗസഫിനഫില്  അവകളഴതഫിയ  കഥകള്  അവനഫിപലക്കെക്ക്  പ്രണയതഫികന്റെ  നഫിഴലഹായഫിമഹാഗസഫിനഫില്  അവകളഴതഫിയ  കഥകള്  അവനഫിപലക്കെക്ക്  പ്രണയതഫികന്റെ  നഫിഴലഹായഫി

ഒഴകഫിഒഴകഫി.   .   അവന്  അവകന്റെ  പസ്നേഹഎ  ഒടുവഫില്  പവഫിത്രകയ  അറഫിയഫിചഅവന്  അവകന്റെ  പസ്നേഹഎ  ഒടുവഫില്  പവഫിത്രകയ  അറഫിയഫിച,  ,  എനഹാല്എനഹാല്

മമൗനമഹായഫിരുന്നു അവളഫില്  നഫിനക്ക്  അവനക്ക്  കഫിടഫിയ  മറുപടഫിമമൗനമഹായഫിരുന്നു അവളഫില്  നഫിനക്ക്  അവനക്ക്  കഫിടഫിയ  മറുപടഫി.   .   അവളുകട  ഉറ്റചങഹാതഫിഅവളുകട  ഉറ്റചങഹാതഫി

അരുണഫിമ അരുണഫികന്റെ ഭഹാഗതഹാണക്ക്അരുണഫിമ അരുണഫികന്റെ ഭഹാഗതഹാണക്ക്.  .  അത ുകകഹാണ്ടു തകന അവനക്ക് പവണഫി അവള്അത ുകകഹാണ്ടു തകന അവനക്ക് പവണഫി അവള്

പവഫിത്രപയഹാടക്ക്  സഎസഹാരഫിചപവഫിത്രപയഹാടക്ക്  സഎസഹാരഫിച.  .  പവഫിത്ര കലബ്രറഫിയകട  മുനഫിപലക്കെക്ക്  നടന്നുപവഫിത്ര കലബ്രറഫിയകട  മുനഫിപലക്കെക്ക്  നടന്നു.   .   അവഫികടഅവഫികട

അവള്  തകന  പ്രതനീകഫിച്ചഫിരഫിക്കുന  രണ്ടു  കണ്ണ ുകള്  കണ്ടുഅവള്  തകന  പ്രതനീകഫിച്ചഫിരഫിക്കുന  രണ്ടു  കണ്ണ ുകള്  കണ്ടു.   .   അവഫികട  പതഫികയഅവഫികട  പതഫികയ

അവകന്റെ അരഫികഫിപലക്കെക്ക് നനീങഫിഅവകന്റെ അരഫികഫിപലക്കെക്ക് നനീങഫി.  .  എനഫിടക്ക് അവള് അവപനഹാടക്ക്  പറഞ്ഞുഎനഫിടക്ക് അവള് അവപനഹാടക്ക്  പറഞ്ഞു,  “  ,  “  അരുണ്അരുണ്

..........  ..........  എനഫിക്കെക്ക്  പ്രണയഎ ഇഷ്ടമഹാണക്ക്  എനഫിക്കെക്ക്  പ്രണയഎ ഇഷ്ടമഹാണക്ക്  ,  ,  ഞഹാന് പ്രണയഫിക്കുന്നു മഴകയഞഹാന് പ്രണയഫിക്കുന്നു മഴകയ,  ,  കടലഫികനകടലഫികന,,

ഇളഎ  കവയഫിലഫികനഇളഎ  കവയഫിലഫികന,  ,  ഉദയകതഉദയകത,  ,  അസ്തമയകത  അസ്തമയകത  .....  .....  ഞഹാന്  മനസ്സറഫിഞ്ഞുഞഹാന്  മനസ്സറഫിഞ്ഞു

പ്രണയഫിക്കുന്നുപ്രണയഫിക്കുന്നു. . എനഹാല്  ഒരു വദ്യക്തഫിപയഹാടക്ക് എനഫിക്കെക്ക് പ്രണയഎ പതഹാന്നുനഫിലഎനഹാല്  ഒരു വദ്യക്തഫിപയഹാടക്ക് എനഫിക്കെക്ക് പ്രണയഎ പതഹാന്നുനഫില.  .  ഇനക്ക്ഇനക്ക്
നനീ  എനഫിക്കെക്ക്  പ്രണയഎ തനഹാല് നഹാകള ഞഹാന് നഫിനഫിപലക്കെക്ക്  തരുനതക്ക്  ഒരുപപകനനീ എനഫിക്കെക്ക്  പ്രണയഎ തനഹാല് നഹാകള ഞഹാന് നഫിനഫിപലക്കെക്ക്  തരുനതക്ക്  ഒരുപപക

വഫിരഹമഹായഫിരഫിക്കുഎ  വഫിരഹമഹായഫിരഫിക്കുഎ  ,  ,  അതുകകഹാണക്ക്  നഫിനഫില്  വഫിരഫിഞ്ഞ  പ്രണയ  പൂക്കെള്  നഫിനഫില്അതുകകഹാണക്ക്  നഫിനഫില്  വഫിരഫിഞ്ഞ  പ്രണയ  പൂക്കെള്  നഫിനഫില്

തകന  കകഹാഴഫിഞ്ഞുവനീഴണഎതകന  കകഹാഴഫിഞ്ഞുവനീഴണഎ,  ,  ഇത്രയഎ  പറഞ്ഞക്ക്  പവഫിത്ര  നഫിര്തഫിഇത്രയഎ  പറഞ്ഞക്ക്  പവഫിത്ര  നഫിര്തഫി.   .   അരുണഫികന്റെഅരുണഫികന്റെ

മറുപടഫിയക്ക് മറുപടഫിയക്ക്   കഹാത ുനഫില്ക്കെഹാകത  അവള്  നടനകന്നുകഹാത ുനഫില്ക്കെഹാകത  അവള്  നടനകന്നു.  .  നടന്നു  പപഹാകപവ  ഒരുനടന്നു  പപഹാകപവ  ഒരു

നഫിമഫിഷഎ  പഫിനഫിപലക്കെക്ക്  തഫിരഫിഞ്ഞുനഫിമഫിഷഎ  പഫിനഫിപലക്കെക്ക്  തഫിരഫിഞ്ഞു,  ,  ആപരഹാകടനഫി  ലഹാകത  അവള്  അരച്ചക്ക്  തുപഫിയആപരഹാകടനഫി  ലഹാകത  അവള്  അരച്ചക്ക്  തുപഫിയ

വഹാക്കുകള്  പകടക്ക്  നഫില്ക്കുന  അരുണഫികന  അവള്  ഒരുനഫിമഫിഷഎ  പനഹാക്കെഫിവഹാക്കുകള്  പകടക്ക്  നഫില്ക്കുന  അരുണഫികന  അവള്  ഒരുനഫിമഫിഷഎ  പനഹാക്കെഫി ,  ,  വനീണ്ടുഎവനീണ്ടുഎ

നടനകന്നുനടനകന്നു.  “.  “സഹാരമഫിലസഹാരമഫില"  "  കചറഫികയഹാരു പവദന അതുപതഫികയ കഹാലഎ മഹായഎകചറഫികയഹാരു പവദന അതുപതഫികയ കഹാലഎ മഹായഎ""അവള്അവള്

ആപരഹാകടനഫിലഹാകത  മനസ്സഫില്  പറഞ്ഞുആപരഹാകടനഫിലഹാകത  മനസ്സഫില്  പറഞ്ഞു.  “.  “പവഫി  നനീ  എന്തു  പറഞ്ഞുപവഫി  നനീ  എന്തു  പറഞ്ഞു""

ആകഹാഎഷപയഹാകട അരുണഫിമ പവഫിത്രപയഹാടക്ക് പചഹാദഫിചആകഹാഎഷപയഹാകട അരുണഫിമ പവഫിത്രപയഹാടക്ക് പചഹാദഫിച,  ,  ഒരു പുഞഫിരഫി മഹാത്രമഹായഫിരുന്നുഒരു പുഞഫിരഫി മഹാത്രമഹായഫിരുന്നു

അതഫിനക്ക്  അരുണഫിമയക്ക്  കഫിടഫിയ  മറുപടഫിഅതഫിനക്ക്  അരുണഫിമയക്ക്  കഫിടഫിയ  മറുപടഫി.   .   എനഹാല്  അരുണഫിമപയഹാടക്ക്  അരുണ്എനഹാല്  അരുണഫിമപയഹാടക്ക്  അരുണ്

കഹാരദ്യങകളലഹാഎ പറഞ്ഞഫിരുന്നുകഹാരദ്യങകളലഹാഎ പറഞ്ഞഫിരുന്നു. “. “ഒരഫിക്കെല് എകന്റെ പ്രണയഎ പവഫിത്ര മനസ്സഫിലഹാക്കുഎ ഒരഫിക്കെല് എകന്റെ പ്രണയഎ പവഫിത്ര മനസ്സഫിലഹാക്കുഎ ,,

അതക്ക് വകര ഞഹാന് കഹാതഫിരഫിക്കുഎഅതക്ക് വകര ഞഹാന് കഹാതഫിരഫിക്കുഎ" , " , എനക്ക് പറഞ്ഞക്ക് അരുണ് നടനകന്നുഎനക്ക് പറഞ്ഞക്ക് അരുണ് നടനകന്നു..

കഹാലഎ  എപങഹാകടനഫിലഹാകത  ഓടഫിമറയകവ  പകഹാപളജക്ക്  പഠനഎ  കഴഫി ഞ്ഞക്ക്കഹാലഎ  എപങഹാകടനഫിലഹാകത  ഓടഫിമറയകവ  പകഹാപളജക്ക്  പഠനഎ  കഴഫി ഞ്ഞക്ക്

പവഫിത്രയഎ  അരുണഫിമയഎ  പവര്പഫിരഫിഞ്ഞുപവഫിത്രയഎ  അരുണഫിമയഎ  പവര്പഫിരഫിഞ്ഞു,  ,  ഇത്രയഎ  കഹാലങള്ക്കെഫിടയഫില്  തങളുകടഇത്രയഎ  കഹാലങള്ക്കെഫിടയഫില്  തങളുകട
സമൗഹൃദതഫിനക്ക്  മരണമഫികലനക്ക്  അവര്  കതഫിലൂകടയഎ  പഫഹാണഫിലൂകടയഎസമൗഹൃദതഫിനക്ക്  മരണമഫികലനക്ക്  അവര്  കതഫിലൂകടയഎ  പഫഹാണഫിലൂകടയഎ

ഉറപഫിച്ചഫിരുന്നുഉറപഫിച്ചഫിരുന്നു,  ,  വഫിടപറച്ചഫിലഫികന്റെ  പവദന  മനസ്സഫിപലറ്റഫികകഹാണക്ക്  പവഫിത്ര  തകന്റെവഫിടപറച്ചഫിലഫികന്റെ  പവദന  മനസ്സഫിപലറ്റഫികകഹാണക്ക്  പവഫിത്ര  തകന്റെ

തറവഹാടഫിപലയഹാണക്ക്  പപഹായതക്ക്  തറവഹാടഫിപലയഹാണക്ക്  പപഹായതക്ക്  .   .   അമ്മയകട  മരണപശേഷഎ  പവഫിത്രകയ  അച്ഛന്അമ്മയകട  മരണപശേഷഎ  പവഫിത്രകയ  അച്ഛന്
വഫിപദശേതക്ക്  കകഹാണ്ടുപപഹാകയങഫിലുഎ  അവള്  അവഫികട  നഫില്ക്കെഹാകത  തറവഹാടഫിപലക്കെക്ക്വഫിപദശേതക്ക്  കകഹാണ്ടുപപഹാകയങഫിലുഎ  അവള്  അവഫികട  നഫില്ക്കെഹാകത  തറവഹാടഫിപലക്കെക്ക്
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തഫിരഫിച്ചക്ക്  പപഹാന്നുതഫിരഫിച്ചക്ക്  പപഹാന്നു.  .  പണഎ  മഹാത്രമഹാണക്ക്  ജനീവഫിതഎ  എനക്ക്  വഫിചഹാരഫിച്ചക്ക്  കഴഫിയന  അച്ഛന്പണഎ  മഹാത്രമഹാണക്ക്  ജനീവഫിതഎ  എനക്ക്  വഫിചഹാരഫിച്ചക്ക്  കഴഫിയന  അച്ഛന്

അവളഫില്  അറപ്പുളവഹാക്കെഫിഅവളഫില്  അറപ്പുളവഹാക്കെഫി.   .   പകഹാപളജക്ക്  കഹാലഎ  കഴഫിഞ്ഞക്ക്  പതഫിവുപപഹാകല  അവള്പകഹാപളജക്ക്  കഹാലഎ  കഴഫിഞ്ഞക്ക്  പതഫിവുപപഹാകല  അവള്

വനീടഫികന്റെ  ഉമ്മറതക്ക്  ഇരഫിപ്പുറപഫിചവനീടഫികന്റെ  ഉമ്മറതക്ക്  ഇരഫിപ്പുറപഫിച.   .   ദനീര്ഘനഫിശേശഹാസഎ  വഫിടക്ക്  അവള്  തകന്റെ  പഴയദനീര്ഘനഫിശേശഹാസഎ  വഫിടക്ക്  അവള്  തകന്റെ  പഴയ

കഹാലങളഫിപലക്കെക്ക് പനഹാക്കെഫി നഫില്കക്കെ  കഹാലങളഫിപലക്കെക്ക് പനഹാക്കെഫി നഫില്കക്കെ  ,  “,  “പവഫിപവഫി...  ...  ഇതഹാ നഫിനക്കെക്ക് ഒരു കതക്ക്  ഇതഹാ നഫിനക്കെക്ക് ഒരു കതക്ക്  ""എനക്ക്എനക്ക്

മുതശഫിയകട  വഫിളഫിചപറയല്  പകടക്ക്  അവള്  കഞടഫിയണര്ന്നുമുതശഫിയകട  വഫിളഫിചപറയല്  പകടക്ക്  അവള്  കഞടഫിയണര്ന്നു.   .   ഇതഹാരഹായഫിരഫിക്കുഎഇതഹാരഹായഫിരഫിക്കുഎ

ഇപപഹാള്  കതക്ക്  അയക്കെഹാന്  ഇപപഹാള്  കതക്ക്  അയക്കെഹാന്  ,  ,  അച്ഛനഹായഫിരഫിക്കുപമഹാഅച്ഛനഹായഫിരഫിക്കുപമഹാ?  ?  അപദ്ദേഹമഹാകണങഫില്അപദ്ദേഹമഹാകണങഫില്

പഫിച്ചഫികനീറുകയഹാണക്ക് കചയഹാറുള്ളതക്ക് പഫിച്ചഫികനീറുകയഹാണക്ക് കചയഹാറുള്ളതക്ക് ,  ,  എനഹാല് ഈ കതഫിനക്ക് വലഫിപഎ കൂടുതലുണപലഹാഎനഹാല് ഈ കതഫിനക്ക് വലഫിപഎ കൂടുതലുണപലഹാ,,

എകനഹാകക്കെ മനസ്സഫില് വഫിചഹാരഫിച്ചക്ക് അവള് ആ കതക്ക് കപഹാടഫിച്ചക്ക് വഹായഫിചഎകനഹാകക്കെ മനസ്സഫില് വഫിചഹാരഫിച്ചക്ക് അവള് ആ കതക്ക് കപഹാടഫിച്ചക്ക് വഹായഫിച..

പസ്നേഹമഹാര്ന  പവഫിക്കെക്ക്പസ്നേഹമഹാര്ന  പവഫിക്കെക്ക്,   ,   ഞഹാന്  അരുണഫിമഞഹാന്  അരുണഫിമ,  ,  കഹാലങളഫിത്രയഹായഫിടഎ  നനീ  എനഫിയക്ക്കഹാലങളഫിത്രയഹായഫിടഎ  നനീ  എനഫിയക്ക്

കതയച്ചഫിലപലഹാകതയച്ചഫിലപലഹാ, , സഹാരമഫില നഫിനക്കെക്ക് സമയഎ കഫിടഫിയഫിട്ടുണഹാവഫില എനക്ക് എനഫിയറഫിയഹാഎസഹാരമഫില നഫിനക്കെക്ക് സമയഎ കഫിടഫിയഫിട്ടുണഹാവഫില എനക്ക് എനഫിയറഫിയഹാഎ ,,

ഞഹാന്  നഫികന  കണഫിക്കെഹാനഹാണക്ക്  ഈ  കതക്ക്ഞഹാന്  നഫികന  കണഫിക്കെഹാനഹാണക്ക്  ഈ  കതക്ക്,  ,  എകന്റെ  വഫിവഹാഹഎ  നഫിശ്ചയഫിചഎകന്റെ  വഫിവഹാഹഎ  നഫിശ്ചയഫിച,,

ആളഹാരഹാകണനക്ക്  നഫിപനഹാടക്ക്  ഞഹാന്  പറയഹാഎ  ആളഹാരഹാകണനക്ക്  നഫിപനഹാടക്ക്  ഞഹാന്  പറയഹാഎ  ,  ,  കഹാരണഎ  അവന്  നഫിനഫില്കഹാരണഎ  അവന്  നഫിനഫില്

അറപ്പുള്ളവനഹായഫിരുന്നുഅറപ്പുള്ളവനഹായഫിരുന്നു,  ,  പപരക്ക്  അരുണ്പപരക്ക്  അരുണ്.   .   ബഹാക്കെഫി  വരഫികള്  വഹായഫിക്കെഹാകത  പവഫിത്രബഹാക്കെഫി  വരഫികള്  വഹായഫിക്കെഹാകത  പവഫിത്ര

കതക്ക്  നഫിലതഫിട്ടുകതക്ക്  നഫിലതഫിട്ടു.   .   എപന്തഹാ  തഹാനവകന  പസ്നേഹഫിച്ചഫികലങഫിലുഎ  മനസ്സഫികലപന്തഹാഎപന്തഹാ  തഹാനവകന  പസ്നേഹഫിച്ചഫികലങഫിലുഎ  മനസ്സഫികലപന്തഹാ

ഉണഹായഫിരുന്നുഉണഹായഫിരുന്നു.  .  അതക്ക് പറയഹാന് മനസ്സനുവദഫിച്ചഫില എനക്ക് മഹാത്രഎഅതക്ക് പറയഹാന് മനസ്സനുവദഫിച്ചഫില എനക്ക് മഹാത്രഎ,  ,  അവള് മുറഫിയഫിപലക്കെക്ക്അവള് മുറഫിയഫിപലക്കെക്ക്

നടന്നു ജനലഴഫികളഫില് മുഖഎ പചര്ത്തുനടന്നു ജനലഴഫികളഫില് മുഖഎ പചര്ത്തു.   .   ഇളഎകഹാറ്റക്ക്  അവകള തപലഹാടഫിഇളഎകഹാറ്റക്ക്  അവകള തപലഹാടഫി.   .   പകഹാക്കെഫില്പകഹാക്കെഫില്

സമയഎ സമയഎ 3 3 മണഫി ആയതഫികന്റെ മുഴക്കെഎ പകട്ടുമണഫി ആയതഫികന്റെ മുഴക്കെഎ പകട്ടു.  .  മഴയക്ക് ശേക്തഫി കൂടഫിവന്നുമഴയക്ക് ശേക്തഫി കൂടഫിവന്നു.  .  ആ മഴയഫിലൂകടആ മഴയഫിലൂകട

വഫിദൂരതയഫിപലക്കെക്ക് പനഹാക്കെഫി അവള് ഇങകന പറഞ്ഞുവഫിദൂരതയഫിപലക്കെക്ക് പനഹാക്കെഫി അവള് ഇങകന പറഞ്ഞു, “, “പ്രണയഎ ഇഷ്ടമഹാണക്ക് പ്രണയഎ ഇഷ്ടമഹാണക്ക് , , ഞഹാന്ഞഹാന്

പ്രണയഫിക്കുന്നുണക്ക്  പ്രണയഫിക്കുന്നുണക്ക്  ,   ,   മഴകയമഴകയ,,കവയഫിലഫികനകവയഫിലഫികന,,ഉദയകതഉദയകത,  ,  അസ്ഥമയകതഅസ്ഥമയകത""പഫിനനീടക്ക്പഫിനനീടക്ക്

പവഫിത്ര പതഫികയ കണ്ണുകളടചപവഫിത്ര പതഫികയ കണ്ണുകളടച,  ,  അവളുകട  ആതഹാവക്ക്   മനഫിച  അവളുകട  ആതഹാവക്ക്   മനഫിച  "  "  നനീ  അരുണഫികനനനീ  അരുണഫികന

പ്രണയഫിക്കെണമഹായഫിരുന്നുപ്രണയഫിക്കെണമഹായഫിരുന്നു"............"............

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE 



                                                                                                                                      മുകുളളംമുകുളളം

               THE RAIN

I like to be outside, chill in the rain,
I like to play in the rain;

   Scattering water, making paper boats.                           SWANTHANA.M

8.N

And getting net in the rain. 
The rain drops play with me and

shouts when they scatter.
Thunder gives then round

Lightning gives then colour
I collected the rain drops in my plan
And  splattered  it into  thousands.

I think they are competing
who will be first,who will win

Thunder makes me scarly and lightning
Makes me astonish

As an angel of the heaven lightning falls to earth
As  a screan  of clouds thunder rounds on earth.

                        
                                                              
                                                             

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE   



                                                                                                                                                         മുകുളളമുകുളള

      ഫറററോകക്കിനന്റെ വക്കിദദറോഭദറോസ ചരക്കിതതഫറററോകക്കിനന്റെ വക്കിദദറോഭദറോസ ചരക്കിതത

                                              നറോള്വഴക്കികളക്കിലൂനടനറോള്വഴക്കികളക്കിലൂനട
                                                                                         

                                                                                                                                അനന്വയ.പക്കി.പക്കി

                                                                                                                                     10.E        

          ഒരു ജനതയുടടെ സസാമൂഹഹ്യ പപിനനസാകസാവസ്ഥ മറപികടെകസാൻ 
സസാമൂഹഹ്യപരപിഷ്കർതസാകളളും ഭരണസാധപികസാരപികളളും നചേർന്നു നടെതപിയവപിപ്ലവകരമസായ 

ഇടെടപടെലുകളസാണണ് നകരളതപിടന്റെ വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ പുനരസാഗതപിയുടടെ അടെപിതറ.നമ്മുടടെ 
സസാളുംസണ് കസാരപിക മുഖചസായ തടന മസാറപിതത്തീർത പ്രവർതങ്ങളസാണണ് വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ 

നമഖലയപിൽ പപിനത്തീടെനങ്ങസാട്ടു നടെപപിലസായതണ്. സസ്വന്തനഹ്യ പൂർവ കസാലഘട്ടതപിൽ 
സ്ഥസാപപികടപട്ട നസാട്ടുകളരപിയുളും പളപികൂടെങ്ങളളും ഓത്തുപളപികടളസാടക 
മുഖഹ്യലകഹ്യമസാകപിയതണ് വപിദഹ്യ നനടെപി മുഖഹ്യധസാരയപിടലതസാൻ ശ്രമപിക്കുന പപിനനസാക 

സമുദസായങ്ങളടടെ വപികസാസളും തടനയസാണണ്.ഇകസാലടത വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ സ്ഥസാപനങ്ങളടടെ 
ലകഹ്യങ്ങനളസാടെണ് നചേർതണ് ടവയ്ക്കുനമസാഴസാണണ് പഴയ കസാലനത വപിദഹ്യഭഹ്യസാസ സ്ഥസാപനങ്ങളടടെ 

മഹതസ്വളും നസാളും തപിരപിച്ചറപിയുനതണ് . വപിദഹ്യഭഹ്യസാസതപിലൂടടെ സസാമൂഹഹ്യ ഉനമനടമന 
ടപസാതുധസാരണയപിലൂനപിടകസാണണ്  തടനയസാണണ് നകസാഴപിനകസാടെണ് ബണ്നളസാകപിലുൾടപട്ട വപിവപിധ
പഞസായത്തുകളപിടല വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ പ്രകപിയകളളും സ്ഥസാപനങ്ങളളും രൂപളും ടകസാടണടതന്നു 

ചേരപിത്രതപിടന്റെ തലവഴപികളപിൽ ടതളപിയുന്നുണണ് .പ്രസാനദശപികവളും സസാമുദസായപികവമസായ 
വപിനമസാചേന പസാതയപിനലകണ് വഴപി തുറന വപിദഹ്യസാലയങ്ങളടടെ സസാളുംസണ് കസാരപിക ചേപിത്രമസാണണ് 

ഇവപിടടെ ചേപിട്ടടപടുത്തുനതണ്.

                          പഴയ ടതനക മലബസാറപിൽ വപിദഹ്യഭഹ്യസാസ രളുംഗതണ് മുനപിട്ടു നപിന  

പ്രനദശമസായപിരുന്നു ഫനറസാകണ് .സളുംസണ് കൃത പണപിതർ സവർണ്ണ വപിഭസാഗങ്ങളപിടല കുട്ടപികടള 
നവദങ്ങളളും ഉപനപിഷത്തുകളളും പഠപിപപിക്കുന സളുംവപിധസാനളും ഫനറസാകപിൽ പലയപിടെങ്ങളപിലസായപി 

നപിലനപിനപിരുന്നു .പളപിതറ ,മഠതപിൽപസാടെളും , കുതപിരനകസാടെണ് എനപിവ ഉദസാഹരണങ്ങൾ . 

ഇനടത പളപിതറ നകത്രളും ഏകനദശളും 800 വർഷങ്ങൾകണ് മുൻപണ് പുതലതണ് ഗുരുകൾ 
എന ബസാഹണ് മണ  വപിഭസാഗതപിൽ ടപട്ടവരസാൽ നടെതടപട്ടപിരുന ഗുരുകുല 

വപിദഹ്യസാലയമസായപിരുന്നു.ഓത്തു പളപികൂടെളും എന്നുളും അതണ്   അറപിയടപട്ടപിരുന്നു . നവദളും,വവദഹ്യളും

,നജഹ്യസാതഹ്യളും ഗണപിതളും,സസാഹപിതഹ്യളും,എനപിവയുടടെ പ്രസാഥമപിക പഠനളും സളുംസണ് കൃതതപിൽ 

നടെതപിയപിരുന്നു.  പണണ് പപിനനസാകകസാർക്കുളും ദളപിതർക്കുളും വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസളും നപിനഷധപിച്ചപിരുന്നു .

അനണ് ഉയർന ജസാതപികസാരുടടെ കുതകയസായപിരുന്നു വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസളും .
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1906 ബസാസൽ  ഇവസാഞലപികൽ മപിഷൻ ഒരു ഹയർ എലപിടമന്റെറപി സ്കൂൾ 

സ്ഥസാപപിക്കുനനതസാടു കൂടെപി ഫനറസാകണ് ആധുനപിക വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ രളുംഗനതകണ് കടെന്നു .പപിനത്തീടെണ് 

ഘട്ടളുംഘട്ടമസായപി പല സ്കൂളകളളും നപിലവപിൽ വന്നു .
സ്കൂൾ വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസതപിനണ് അധപികടമസാന്നുളും സസൗകരഹ്യങ്ങൾ ഇലസാതപിരുന കസാലതണ് 
പപിനനസാക വപിഭസാഗതപിൽ ടപട്ടവർകണ്ക്കൂടെപി പഠനസസൗകരഹ്യളും ലകഹ്യമസാകപി ഒരു 

നസവനടമന നപിലയപിൽ സ്ഥസാപപികടപട്ട ഗണപതണ് സ്കൂളകളടടെ ഭസാഗമസായസാണണ് 1927 -ൽ 

ഫനറസാകപിൽ ഒരു മപിഡപിൽ സ്കൂൾ   ആരളുംഭപിച്ചതണ് . ഇതരളും സ്കൂളകളടടെ നടെതപിപപിനസായപി 

മലബസാർ എഡഡ്യൂനകഷണൽ ടസസാവസറപി രൂപവതണ്കരപിച്ചു .ഈ ടസസാവസറപിയുടടെ 

ആദഹ്യടത ടസകട്ടറപി ഗണപതണ് റസാവവപിടന്റെ മകനസായ സർനവസാതമറസാവ ആയപിരുന്നു. 1944

കസാലത്തു ഫനറസാകണ് നമഖലയപിലുളും അതപിനുമപ്പുറവളും ഉളവർ വഹസ്കൂൾ വപിദഹ്യസാഭഹ്യസാസതപിനണ് 

നകസാഴപിനകസാട്ടു നപസാനകണപിയപിരുന്നു.കസാൽനടെയസായപിഇത്രയുളുംദൂരളുംനപസായപി                            
പഠപിനകണപിവരുനതപിലുള വപിദഹ്യസാർതപികളടടെ പ്രയസാസളും മനസപിലസാകപി മപിഡപിൽ സ്കൂളപിനണ് 

നവണപി ഫനറസാകണ് ടറയപിൽനവ നസ്റ്റേഷനണ് സമത്തീപളും 1  .23 ഏകർ സ്ഥലത്തു ഫനറസാകപിടല 
പസൗര പ്രമുഖരുളും വഹ്യവസസായ പ്രമുഖരുളും നചേർന്നു ടകട്ടപിടെങ്ങളളും ഒരു വമതസാനവളും അനണ് 

സളുംഭസാവന ടചേയ്തു .

                                              ഈ  വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് ഫനറസാകപിടന്റെ അഭപിമസാനമസായപി 

നപിലടകസാള്ളുന" ഫനറസാകണ് ഗവൺടമൻറണ് ഹയർ ടസകന്റെറപി സ്കൂൾ ". മലബസാർ 
എഡഡ്യൂനകഷണൽ ടസസാവസറപി ആരളുംഭപിച്ച ഈ  സ്കൂളപിടന്റെ ആദഹ്യടത പ്രധസാനസാധഹ്യസാപകൻ 

സർനവസാതമ മലഹ്യ മസാസ്റ്റേർ ആയപിരുന്നു .

                         പഠപികസാൻ തസാല്പരഹ്യമുണസായപിരുന ധസാരസാളളും നപർ എട്ടുളും പത്തുളും വമൽ 

ദൂരളും കസാൽനടെയസായപി സഞരപിച്ചു ഈ സ്കൂളപിൽ വനപിരുന്നു .1950 -ൽ 

പുറതപിറങ്ങപിയ സപികണ് സപിതണ് നഫസാറളും (എസണ് .എസണ് .എൽ.സപി )ആദഹ്യ ബസാച്ചപിൽ 

തടന പലരുടടെയുളും വപിജയളും ഉനത നപിലവസാരളും പുലർതപിയപിരുന്നു .1957 -ൽ 
സ്കൂൾ നടെതപിപപിനസായപി ടകട്ടപിടെങ്ങളളും വസ്തുവകകളളും ടസസാവസറപി സർകസാരപിടന 

ഏൽപപിച്ചു . അന്നുമുതൽ ഗവൺടമൻറണ് ഗണപതണ് വഹസ്കൂൾ ആയപി  മസാറപി . 

                         1 .23  ഏകറപിൽ തുടെർ വർഷങ്ങപിലുണസായ  കുട്ടപികളടടെ 

ബസാഹുലഹ്യളും നപിമപിതളും ടസഷണൽ സമ്പ്രദസായളും തുടെങ്ങപി. ഈ സസാഹചേരഹ്യതപിൽ 
സ്കൂളപിനു  കൂടുതൽ സസൗകരഹ്യങ്ങൾ കപിട്ടുനതപിനണ് നവണപി ഇനപസാഴടത 

ബസണ്റസാൻഡപിനണ് സമത്തീപളും 3 .43 ഏകർ ഭൂമപി ഗവടണ്മെന്റെണ് ഏടറടുക്കുകയുളും പുതപിയ 

ടകട്ടപിടെങ്ങൾ പണപിയുകയുളും ടചേയ്തു .അനതസാടടെ സ്കൂളപിടന്റെ പ്രവർതനളും
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രണ്ടു സ്ഥലതസായപി. ഫനറസാകണ് ടറയപിൽനവ നസ്റ്റേഷനണ് സമത്തീപളും യൂ .പപി  

വപിഭസാഗളും പ്രവർതപിച്ചുവരുന്നു .1996 -ൽ ആരളുംഭപിച്ച ഫനറസാകണ് എ .ഇ.ഒ . ഓഫത്തീസണ്

സ്കൂളപിടന്റെ നസാലു മുറപികളപിലസായപി പ്രവർതപിക്കുന്നു .ബസ്റ്റേസാന്റെപിനണ്  സമത്തീപത്തുള 

ടകട്ടപിടെങ്ങളപിലസാണണ് വഹസ്കൂൾ , ഹയർ ടസകന്റെറപി ,വപി .എച്ചണ് .എസണ്  . സപി  

വപിഭസാഗങ്ങൾ പ്രവർതപിക്കുനതണ് .

                            1984 -ൽ ഓത്തുപളപിക്കുടെമസായപി പ്രവർതപിച്ചപിരുന 

സ്ഥസാപനമസാണണ് ഇനടത ജപി . എളും .എൽ .പപി .സ്കൂൾ ഫനറസാകണ് . വസതു 

മുഹമ്മദണ് ഹസാജപിയസാണണ് ഈ സ്ഥസാപനളും ആരളുംഭപിച്ചതണ് .പപിനത്തീടെതണ് 1981 -ൽ 
ഫനറസാകണ് പ്രസാഥമപികസാനരസാഗഹ്യനകന്ദ്രതപിനു സമത്തീപമുള പുതപിയ ടകട്ടപിടെതപിനലകണ്  

മസാറപി .

                      1928 -ൽ ആരളുംഭപിച്ച വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് ജപി.എളും.എൽ .പപി .സ്കൂൾ  . 

ശ്രത്തീ .പണസാരടപട്ടപി മുഹമ്മദണ് മസാസ്റ്റേറുടടെ ഉടെമസ്ഥതയപിലുള സ്ഥലമസാണണ് അനടത

ജപി .എളും .എൽ .പപി സ്കൂളപിടന്റെ പഴയ ടകട്ടപിടെളും നപിർമ്മപികസാൻ നവണപി നൽകപിയതണ്

.സർകസാർ വസാടെക ടകസാടുത്തുണ് കുടറ വർഷങ്ങൾ ആ ടകട്ടപിടെതപിൽ സ്കൂൾ 

പ്രവർതപിച്ചു .1982 -ൽ സർകസാർ അകസ്വയർ ടചേയ്ത സ്ഥലത്തു നപിർമ്മപിച്ചതസാണണ്  

ഇനണ് സ്കൂൾ പ്രവർതപിക്കുന ടകട്ടപിടെളും .

           പഠനതപിൽ വപിമുഖത പുലർതപിയ വപിദഹ്യസാർതപികടള വത്തീട്ടപിൽ ടചേനണ് കണ്ടു

സ്കൂളപിനലകണ് കൂട്ടപിടകസാണ്ടുവരുകയുളും സ്കൂളപിനണ് നവണപി പ്രവർതപിക്കുകയുളും ടചേയ്ത ശ്രത്തീ.

കുഞപികണ്ണൻ മസാസ്റ്റേർ അവപിസ്മരണത്തീയ വഹ്യക്തതസ്വമസാണണ് .

        കരുവൻതുരുതപി  വപികസന കമ്മറപിയുടടെയുളും എളും .എൽ . എ  ആയപിരുന 

ശ്രത്തീ. എൻ .പപി . ടമസായണ് തത്തീൻ സസാഹപിബപിടന്റെയുളും പരപിശ്രമഫലമസായപി ലഭപിച്ച യു .പപി

. സ്കൂളസാണണ് ബപി .എളും .ഒ .യു .പപി .സ്കൂൾ കരുവൻതുരുതപി  

                     ഹരപിജനങ്ങൾകണ് വപിദഹ്യസാലയങ്ങളപിൽ പ്രനവശനളും നപിനഷധപിച്ചപിരുന 

കസാലതണ് പനരതനസായ ശ്രത്തീ .ചൂലസാൻ  കൃഷ്ണൻ എന മനുഷഹ്യനസ്നേഹപി 1924 -നു 
മുൻപണ് കുനണതടെതപിൽ  ഒരു വത്തീടെപിടന്റെ ചേസായണ് പപിൽ ടവറുളും ഏഴണ് കുട്ടപികടള ഇരുതപി

പഠനളും ആരളുംഭപിച്ച വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് ജപി.ഡബഡ്യൂ .എൽ .പപി. സ്കൂൾ ഫനറസാകണ് .

പൂനതരപി മസാധവൻ നസായർ ,രസാവണ്ണപി നസായർ, കുട്ടപി കൃഷ്ണൻ നസായർ
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എനപിവരുടടെ സഹസായനതസാടടെ ആണണ് ഈ സ്കൂൾ ആരളുംഭപിക്കുനതണ്ആദപി

ദസാവപിഡ സ്കൂൾ എനസായപിരുന്നു ആണണ് ഈ വപിദഹ്യസാലയതപിടന്റെ നപരണ് .സസ്വസാതനഹ്യ 
പ്രസാപപിക്കു നശഷളും ടവൽടഫയർ ഡപിപസാർടെണ്ടമന്റെപിടന്റെ കത്തീഴപിൽ വരുകയുളും ഹരപിജൻ 

ടവൽടഫയർ സ്കൂൾ ആയപി മസാറുകയുളും ടചേയ്തു .ഹരപിജനങ്ങൾ മസാത്രമസാണണ് 1972 -നു 

മുൻപണ് ഇവപിടടെ പഠപിച്ചപിരുനതണ് .പപിനത്തീടെ ടവൽടഫയർ ഡപിപസാർടെണ്ടമന്റെപിൽ നപിനണ് 

സർകസാർ ഏടറടുക്കുകയുളും ഗവടണ്മെന്റെണ് ടവൽടഫയർ എൽ .പപി.സ്കൂളസായപി 

മസാറുകയുളും ടചേയ്തു .

            

           1902 -ൽ ബസാസൽ ഇവസാഞലപികൽ മപിഷൻ സ്ഥസാപപിച്ച സ്കൂളസാണണ് ബപി

.എളും .യു .പപി . സ്കൂൾ ഫനറസാകണ്  അകസാലത്തു അവർണ്ണ സവർണ്ണ നഭദടമനനഹ്യ 

എലസാവർക്കുളും  എവപിടടെ പ്രനവശനമുണസായപിരുന്നു .

              1954 -ൽ സസാമൂഹപിക പ്രവർതകനുളും അധഹ്യസാപകനുളും പസൗര 

പ്രമുഖനുമസായ ശ്രത്തീ. എ .ടെപി . ടചേറുനചേസായപി മസാസ്റ്റേർ പ്രസപിഡന്റെസായപി രൂപത്തീകരപിച്ച 

കമ്മറപിയുടടെ നമൽനനസാട്ടതപിൽ നസാട്ടുകസാരുടടെ സഹസായസഹകരണനതസാടടെ ശ്രത്തീ. 
ടചേറുനചേസായപി  മസാസ്റ്റേർ സസൗജനഹ്യമസായപി  നൽകപിയ സ്ഥലത്തു നപിർമ്മപിച്ച 

വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് ടവസ്റ്റേണ് നല്ലൂർ ഗവടണ്മെന്റെണ് എൽ.പപി .സ്കൂൾ. ശ്രത്തീ. ദസാനമസാദരൻ 

മസാസ്റ്റേർ ഏക അദഹ്യസാപകനസായപി പ്രവർതനളും ആരളുംഭപിച്ചു .ഏതസാണണ് നൂറപിൽ പരളും 

വർഷളും  പഴകമുള വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് നല്ലൂരപിടല ജപി.ജപി .യു .പപി . സ്കൂൾ .നല്ലൂർ 
ശപിവനകത്രതപിനടുത്തുള മസാരണ്ത്തു ഭവനതപിടല കുഞപിരസാമ മസാരസാർ ആണണ് ഈ 

സ്ഥസാപനളും തുടെങ്ങപിയതണ്. പപിനത്തീടെണ് മലബസാർ എഡഡ്യൂനകഷണൽ ടസസാവസറപിടയ 
സ്ഥസാപപിച്ച വപിദഹ്യസാലയളും ടസസാവസറപി സ്ഥസാപകൻ ഗണപതണ് റസാവവപിടന്റെ 

നപരപിലസാവകയുളും പപിനത്തീടെണ് സർകസാരപിനണ് വകമസാറുകയുളും ടചേയ്തു .

        ടപരുമുഖളും പ്രനദശടത പ്രധസാന വപിദഹ്യസാലയമസാണണ് നല്ലൂർ ഈസ്റ്റേണ് എ .യു .പപി.

സ്കൂൾ .1930 -ൽ മലയപിൽ അയ്യപൻ എന ആളടടെ സഹസായ സഹകരണനതസാടടെ

തലനശ്ശേരപി നപിവസാസപി ആയ ശ്രത്തീ. കുഞസാപ്പു മസാസ്റ്റേറുടടെ മസാനനജണ് ടമന്റെപിലസാണണ് ഈ 

വപിദഹ്യസാലയളും സ്ഥസാപപിതമസായതണ് . നല്ലൂർ ഈസ്റ്റേണ് എലപിടമന്റെറപി സ്കൂൾ എനസായപിരുന്നു 

ആദഹ്യകസാലടത നപരണ് .
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എളും. ഐ.എ.എളും.എൽ.പപി.എസണ്.ടപരുമുഖളും, എ.എളും എൽ.പപി.എസണ് 

പുടറകസാടെണ് ,ജപി.എൽ.പപി എസണ് നല്ലൂർ എനപിവയുളും ഫനറസാകണ് നഗരസഭയപിടല 

വപിദഹ്യസാലയങ്ങളസാണണ് .

                                                                        അനന്വയ.പക്കി.പക്കി
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മഴയയയോടട
മഴ കകാണകാൻ കകകാതതിക്കുകനകാരു മനസസ്സ് 
മഴ പപകാകലെകയെനതിൽ കപയയ്യും മനസയ്യും
മനസതികന പതിടതിചസ്സ് കവെകകാൻ കഴതിയുനതില്ല ,
ഒരു പനർത്ത കതനലെതികന്റെ അകമ്പടതിപയെകാകട               
ഒരു ചകാറ്റൽമഴ പപകാകലെ എനതിപലെകണഞതിടസ്സ്                  ഹയോരരിസട . ഒ 

ഒരു കചറുജകാലെകത്തതിലൂകട ഏകറെപനരയ്യും പനകാകതി
ഒടുവെതികലെപപകാഴകാണസ്സ് നനീ കപയ്തു തുടങതിയെതസ്സ്?                                

ഇനതികയെനതികനീ മഴയെതിൽ നനയെണയ്യും , കുളതിരണയ്യും 
ഈ മഴയുകട തണുപയ്യും തകാളവുമകാസസ്വദതികണയ്യും 
ഇടതിയുയ്യും മതിനലയ്യും പപമകാരതിയുയ്യും കകകാടുങകാറ്റുകമല്ലകായ്യും 
ഇരകചത്തതിയെകാലമനീ മഴ പതകാരകാകത കപയ്യണയ്യും ,
ഉള്ളു തണുപതിചസ്സ് ഏകറെ നനയെതിചസ്സ് ;ഒടുവെതിലെനീ മഴ
ഉരുകതികയെകാലെതിക്കുന പവെനലെതിനു മുനതിൽ വെഴതിമകാറുയ്യും 
അനയ്യും , എനതിൽ കപയ്ത മഴപയെകാർമ്മകളുകട 
അവെസകാനകത്ത വെകാതതിലയ്യും തുറെന കകാത്തതിരതിക്കുയ്യും,

കവെയെതിപലെറ്റു വെകാടതി തളർന ഞകാൻ വെനീണു പപകാകകായ്യും 
കരതിയെതിലെ കകാറ്റുയ്യും കപകാടതിയുകമൻ കകാഴ്ചകൾ മറെകകായ്യും 
ഓർമ്മകൾ നര ബകാധതിചസ്സ് കകാലെകമകന പരനീകതികകായ്യും 

എങതിലയ്യും; കപയ്യകാൻ വെതിതുമ്പതി കകാറ്റസ്സ് ദൂപരകസ്സ് നനീകതിയെ 
മഴപമഘയ്യും തതിരതിചസ്സ് വെനീശുന കകാറ്റതിൽ മടങതികയെത്തതി
കപകയ്തകന തണുപതിക്കുകമനസ്സ് പമകാഹതിക്കുന.

ഇനതികയെകാരു മടങതി വെരവെതികല്ലനറെപതിക്കുകമകാരു 
യെകാത്ര പുറെകപടുനതു നനീകയെനതിപലെകകാവെണയ്യും, 
നകായ്യും തനീർത്ത മതതിലകൾ പഭേദതിചസ്സ് മുപനകാടസ്സ് 
പപകാകകാകനകാരുങ്ങുന സഞകാരതിയെകാവെണയ്യും ,
എകന്റെ ഇടകനഞതിനുളതിൽ ഞകാൻ നട്ടു പതിടതിപതിച 
പൂവെകാക മരങകള തളതിർപതിക്കുയ്യും മഴയെകാവെണയ്യും
ആ മരചതില്ലയെതിൽ ഞകാകനകാരുകതിയെ കൂടതിനുളതിൽ 
ചതിറെകുകകളകാതുകതി പകറുകമകാരു പകതിയെകാവെണയ്യും.
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         अपननआआससअपननआआसस

 
(अनननन---८-बन)

    इननरधननष कन सनरन ररगगर कग,
      अपनन कपडन बननकर आयन थन वग तततलन

    न मधन कग तमलनन पर
   तनरनशन हगकर चलन गयन।

       
      हगतन हह कभन कभन आआखगर सन आआसस

       जब लनल पनल ससयर जहसन ग नलमगहर कन
   एक तकरण तगर जनए।

       जब आसमनन मम चमकन तसतनरम नहन र तग ,

   लगतन हह चनआद कग,
   उसकन आआखम गनयब हह।

  तजयग यन मरग
   कहतन हह पकक तन हमसन

"    मनझन जननन हह ,    मनझन जननन हह "।

   हवन मम हह
 रगशननमम हह

   तमटठन मम हह
  जननन कन शबद।

    मनसकन रनतन हह पर भन .....

   रगतन हह तदल सन।
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      तदल कन ददर कग बदलनन हह म नशतकल,

     बनतरश जहसन आआसस चसम लनतन हह
    पयनसन तमटठन कन गनलगर मम।

   अतहसतनअतहसतन चलनजनतन हह

  पनड कग छगडकर,

  पपधगर कग छगडकर,

  हवन कग छगडकर,

   दसर दसर बहनत दसर.....
  जननन कन तलए
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                        UAE യയിലലെ ഒരു എയർപപപോർടട്  സമയയം പുലെർലച്ചെ 6 മണയി 

“Flight No;144 UAE to INDIA is landed on the second     platform”

അനനൗൺസട് ലമനട്  പകേട്ടപപപോപഴേകയം  ആളുകേളുലട  ആരവങ്ങൾ  .വർഷങ്ങളപോയട്
കേപോണപോതയിരുന്ന  തങ്ങളുലട  ബന്ധുക്കലള  ഒരു  പനപോക്കട്  കേപോണപോനുള്ള  ആപവശയം

ഫഫ്ലൈറയിപലെക  വരുന്നവരുലടയയം  പപപോകുന്നവരുലടയയം  തയിരകകേൾ  .  ആളുകേൾ

കേയറയിത്തുടങ്ങയി.  രപോജജീവനു   വയിനട്പഡപോ  സജീറട്  ആയയിരുന്നു   ലെഭയിച്ചെതട്  .ചുറ്റുമുള്ള
കേപോഴേട്ചട്കേൾ  എലപോയം  കേണ്ടുലകേപോണ്ടുള്ള  ഇ  യപോത്ര  അയപോൾ  ഏലറ
ഇഷ്ടലപട്ടയിരുലന്നങയിലയം  ഈ  യപോത്ര  അയപോൾക്കട്  അത്ര

തപോതട്പരര്യമുള്ളതപോയയിരുന്നയില .

           രണ്ടുദയിവസയം മുമപോണട്  'അമ്മ മരയിച്ചെതട്  .ഇന്നപോണട്  ലെജീവട്  ലെഭയിച്ചെതട്
സയംസപോരയം  കേഴേയിഞ്ഞ  ഉടൻ  തലന്ന  തയിരയിച്ചു  പപപോവണയം  അപമരയിക്കയയിലള്ള

മൂത്തപചച്ചെയി  വരയിലര്യപോപത്ര  .ഭപോരര്യലയയയംമക്കലളയയംപയിരയിഞ്ഞുആദര്യമപോയപോണട്

യപോത്രഅനപോവശര്യമപോയ  ചടങ്ങുകേൾ  .ചയിനയിച്ചു  നയിലപോൻ  സമയയം  കേയിട്ടയിയയില

,അരമണയിക്കൂർ  ലകേപോണട്  വയിമപോനയം  കേരയിപ്പൂരയിലലെത്തയി  .പത്തു  വർഷത്തയിനട്

പശഷമപോണു പകേരളത്തയിൽ.നപോടപോലകേ മപോറയിയയിരയികലന്നന്നട്  അയപോൾ അറയിയപോലത

ഓർത്തു  .പഴേയ  ലകേട്ടയിടങ്ങലളപോന്നുയം  അവയിലട  ഇല  .കേരയിപ്പൂരയിൽ  നയിന്നുയം  ടപോകയി

പയിടയിചട് പകേപോഴേയിപക്കപോട്ടുള്ള വജീട്ടയിപലെക്കട്;, ലപലട്ടലന്നപോരു ദുർഗനയം .മൂലക്കത്ര  അടച്ചു

പയിടയിക്കപോൻ ശ്രമയിച്ചെയിട്ടുയം ആ ദുർഗനയം അവയിലട തങ്ങയി നയിന്നു ."ലഞെളയിയൻ പറമട്
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എത്തയിയപലപോഫഡ്രൈവലറ"എന്നറയിയപോലത  പറഞ്ഞു  പപപോയയി  .പത്തു
വർഷയം കേഴേയിഞ്ഞയിട്ടുയം ഒരു   മപോറവയം  കൂടപോലത നയികന്ന ഭുമയിയയിലലെ നരകേലത്ത

ഓർത്തു  അയപോൾ  പരയിതപയിച്ചു  .പയിലന്ന  ഏതു  സസ്വർഗ്ഗത്തയിലയം  പമപോശമപോയതട്

എലനങയിലയം  ഉണപോവമപലപോ  എപന്നപോർത്തു  സമപോധപോനയിച്ചു  .രപോവയിലലെ

എട്ടുമണയിപയപോലട  വജീട്ടയിലലെത്തയി.  അധയികേയം  ആളുയം  ആരവലമപോന്നുയം  ഇലപോയയിരുന്നു

.നടുമുറത്തു ഫജീസറയിൽ അമ്മയലട ശരജീരയം ലമലെയിഞ്ഞുണങ്ങയി  ഒരു ചുള്ളയിക്കമപോയയി 

മപോറയിയയിരുന്നു  അതട്  .കുഴേയിനട്ഹു  നയിൽകന്ന  ഫദനര്യതയപോർന്ന  ആ  കേണ്ണുകേൾ

എലനപോലക്കപയപോ  പറയപോൻ  ശ്രമയികന്നതപോയയി  പതപോന്നയി  .അധയികേയം

കേണ്ടുനയിൽക്കപോൻ അയപോൾക്കട് കേഴേയിഞ്ഞയില .അമ്മയലട ഓർമ്മകേൾ അയപോൾ തലന

മനസയിൽ  തയിരഞ്ഞു  ലകേപോണയിരുന്നു  .ആ  തയിരച്ചെയിൽ  നയിഷ്ഫലെമപോയയിരുന്നു

.അമ്മയപോരപോയയിരുന്നു?എങ്ങലനയപോയയിരുന്നു?എന്നറയിയപോനുള്ള  ആകേപോയംക്ഷയയിൽ

അയപോൾ  വജീടട്  മുഴുവനുയം  തയിരഞ്ഞു  .പൂമുഖത്തു  തലന്ന  അച്ഛലന  ചപോരുകേപസര

.അതയിലെയിപപപോഴുയം അച്ഛൻ ഇരയികന്നതു പപപോലലെ പതപോന്നുയം  .അയപോൾ അകേപത്തക

കേടന്നു.ഉള്ളയിൽ  അച്ഛലന  ലചരുപട്  ,ഊന്നുവടയി  ,വപോച്ചു  ,  എലപോയം  ഭദ്രമപോയയി

സൂക്ഷയിച്ചെയിരയികന്നു.  അച്ഛനയിപപപോഴുയം  അവയിലട  ജജീവസുറ്റു  നയിൽകന്നു.  അമ്മയലട

ശബ്ദത്തയിലന പ്രതയിധസ്വനയി  പപപോലയംഅവയിലടലയങ്ങുയം ഉണപോയയിരുന്നയില  .അയപോളുലട

ഭൂതകേപോലെയം ഒരു ബപോക്കട്  &ഫവറട് ചയിത്രയം പപപോലലെ കേൺമുമയിൽ ലതളയിഞ്ഞു വന്നു .
അച്ഛലന കേപോലെടയികേൾക കേജീലഴേ ആയയിരുന്നു ഇപപപോഴുയം അമ്മയലട ശബ്ദയം 
അച്ഛലന  മനസയിൽ  അമ്മയലട  ആഗ്രഹങ്ങൾകയം  അവകേപോശങ്ങൾകയം
സപോനമയിലപോയയിരുന്നു അമ്മക്കട് അങ്ങയിലന എലനങയിലയം ഉണപോയയിരുപന്നപോ എന്നട്

പപപോലയം  ആർകയം  അറയിയയിലപോയയിരുന്നു  .അങ്ങയിലനയപോണട്  അമ്മ  മനൗനത്തയിലന
മുഖയം മൂടയി അണയിയപോൻ തുടങ്ങയിയതട് പയിലന്ന പയിലന്ന മക്കളുയം അച്ഛലന മപോത്രമപോയയി

.അമ്മ  ഒരു  അധയികേപറപോയയി  .  അച്ഛലന  മരണത്തയിനട്  പശഷമപോണു  അമ്മയലട

ശബ്ദയം ഉയരപോൻ തുടങ്ങയിയതട്  .തയിരയിലച്ചെലനങയിലയം പറയപോൻ അയപോളുലട ഈപഗപോ

അനുവദയിച്ചെദുമയില.

അവയിടുലത്ത മടുപട് ഒഴേയിവപോക്കപോനപോണു  UAE  യയിപലെക്കട്  പപപോയതട്  .    പയിലന്ന

അവയിലട കുടുയംബമപോയയി കുട്ടയികേളപോയയി .അതയിനയിടക്കട് അമ്മലയ വപന്നപോന്നു കേപോണപോൻ
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അയപോൾക്കട്  പതപോന്നയിയയിരുന്നയില  .അമ്മലയ  കുറയിച്ചുള്ള  ഓർമ്മകേൾ

അയപോളുലട  മനസയിൽ  നയിന്നട്    മപോഞ്ഞു  പപപോയയിരുന്നു  .പ്രതജീക്ഷ  ഫകേവയിടപോലത

അയപോൾ അടുക്കളയയിപലെക്കട് പപപോയയി .ഇവയിലട  അമ്മയലട ഓർമ്മകേളുലട സുഗനയം
നയിറഞ്ഞയിരയികലമന്നു  അയപോൾകറപ്പുണപോയയിരുന്നു  അടുക്കളയലട  ഉമ്മറപടയി

തടഞ്ഞു വജീഴേപോൻ പപപോയ അയപോലള ഏപതപോ ഒരു അദൃശര്യശകയി തപോങ്ങയിലയടുത്തു .
അവയിലട ആദര്യമപോയയി അയപോൾക്കട് അമ്മയലട സപോമജീപര്യയം അനുഭവലപട്ടു അമ്മയലട
ശബ്ദയം  അടുക്കളയയിലലെ  മയികയി  ആയയം  ഫകേകേൾ  സ്പൂണുകേളപോയയം

പരയിണമയിച്ചെയിരുന്നുലവന്നട്  അയപോൾ  നയിശബ്ദനപോയയി  മനസയിലെപോക്കയി  .അടുക്കളയലട
ഒരു  വശത്തു  ആധുനയികേതയലട  അധയിനയിപവശലത്ത  തടുക്കനപോവപോത്ത  ആരപോലയം

തഴേയലപട്ട ഒരു അമ്മയിക്കല്ലു ഉണപോയയിരുന്നു .കേപോലെപഴേക്കയം ലകേപോണട് അതട് പതഞ്ഞു

പതഞ്ഞു  തജീരപോറപോയയിരുന്നു  .അതട്  തലന  അമ്മ  തന്ന  ആലണന്നട്  അയപോൾ

സയംശയയിച്ചു  .ഫഫ്ലൈറയിനു  സമയമപോയയി  എന്നുള്ള  ആരുലടപയപോ   വയിളയി  അയപോലള

ചയിനയയിൽ  നയിന്നുണർത്തയി.ലെപഗജട്  എടുക്കപോൻ  വന്ന  സഹപോയയിപയപോടട്  ആ

അമ്മയിക്കല്ലു കുടയിലയടുക്കപോൻ അയപോൾ പറഞ്ഞു .     

                                                        ആരര .വമ്മി 
                                                                                       9.D 
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                          പരരിസരിതരിദരിന ക്ലബബ                            
          

               ജ ുണ് ആദദ്യ ആഴബ ചയരില് പരരിസരിതരി ദരിനതതത്തോടനുബനരിചബ വനനം ജ ുണ് ആദദ്യ ആഴബ ചയരില് പരരിസരിതരി ദരിനതതത്തോടനുബനരിചബ വനനം 

വക ുപബ നല്കരിയ വ  ൃക്ഷതതകള് വരിതരണനം ചചയ ബത  ു വക ുപബ നല്കരിയ വ  ൃക്ഷതതകള് വരിതരണനം ചചയ ബത  ു ..സബ ക്ക ൂളരിന്റ തജവ  തവലരി സബ ക്ക ൂളരിന്റ തജവ  തവലരി 

നരിര്മരിച്ചു നരിര്മരിച്ചു . . കത്തോര്ഷരിക വക ുപബ നല്കരിയ പചക്കറരി വരിത ുകള് ചചയബ ത ു കത്തോര്ഷരിക വക ുപബ നല്കരിയ പചക്കറരി വരിത ുകള് ചചയബ ത ു . . സബ ക ുള് സബ ക ുള് 

പരരിസരനം ആകര്ഷരികമത്തോക  ുന്നതരിനബ പ ൂചചടരികള് നട്ട ു പരരിസരനം ആകര്ഷരികമത്തോക  ുന്നതരിനബ പ ൂചചടരികള് നട്ട ു ..ചകരള വനനം വനദ്യജജീവരി ചകരള വനനം വനദ്യജജീവരി 

വക ുപബ സനംഘടരിപരിച ഏകദരിന പഠനകദ്യത്തോമരില് ഈ സബ ക ുളരില് നരിന്ന ുനം വക ുപബ സനംഘടരിപരിച ഏകദരിന പഠനകദ്യത്തോമരില് ഈ സബ ക ുളരില് നരിന്ന ുനം 49 49 

ക ുട്ടരികള ുനം ക ുട്ടരികള ുനം 4 4 അധദ്യത്തോപകര ുനം പചങ്കെട ുത ു അധദ്യത്തോപകര ുനം പചങ്കെട ുത ു ..

                          ക ുട്ടരികചള ഗ്ര ുപത്തോയരി തരിരരിച സബ ക ുള് പരരിസരനം വ ൃതരിയത്തോയരി ക ുട്ടരികചള ഗ്ര ുപത്തോയരി തരിരരിച സബ ക ുള് പരരിസരനം വ ൃതരിയത്തോയരി 

സ ൂക്ഷരിക ുന്നതരിനബ തവണ്ട നരിര്തദ്ദേശനം നല്കരി സ ൂക്ഷരിക ുന്നതരിനബ തവണ്ട നരിര്തദ്ദേശനം നല്കരി .         .         

              പത്തോസരികബ നരിര്മത്തോണതരിചന്റ ഭത്തോഗമത്തോയരി ക ുട്ടരികള്  പത്തോസരികബ ഉല്പന്നങ്ങള് പത്തോസരികബ നരിര്മത്തോണതരിചന്റ ഭത്തോഗമത്തോയരി ക ുട്ടരികള്  പത്തോസരികബ ഉല്പന്നങ്ങള് 

ഉപതയത്തോഗരിക ുന്ന നരിര ുതത്തോഹചപട ുത ുകയ ുനം മഷരിചപന ഉപതയത്തോഗരിക ുന്ന നരിര ുതത്തോഹചപട ുത ുകയ ുനം മഷരിചപന , , സ ജീല് തബത്തോട്ടരില ുകള് സ ജീല് തബത്തോട്ടരില ുകള് 

എന്നരിവ ഉപതയത്തോഗരിക്കത്തോന് തപ്രേരരിപരിക്കകയ ുനം ചചയബ ത ു വര ുന്ന ു എന്നരിവ ഉപതയത്തോഗരിക്കത്തോന് തപ്രേരരിപരിക്കകയ ുനം ചചയബ ത ു വര ുന്ന ു . . ആഴ്ചയരിചലത്തോരരിക്കല് ആഴ്ചയരിചലത്തോരരിക്കല് 

പരരിസരിതരി ക്ലബബ  അനംഗങ്ങള് സബ ക ുള് പരരിസരിതരി ക്ലബബ  അനംഗങ്ങള് സബ ക ുള് പരരിസരനം വ ൃതരിയത്തോക്ക ുന്ന ുപരരിസരനം വ ൃതരിയത്തോക്ക ുന്ന ു    ..
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An Unstudied Lesson

Naughty always, my life

Sometimes pleasant, yet

Harsh mostly, still easy

       Something followed me                             

           

            Hiba Parveen.    8M

Always, It hugged me when

I slept on the street.

It kept my thoughts alive

Leading my mind

Afterwards

Life taught me lot

Except this one thing

 At last a grass blade

Said it to me

You have to study about life

As I go deep

It began to eat me

Piece by piece

At the end, a little piece

Remained in my soul,
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                                                    ശശ്രേഷ്ഠ  മലയയാളള                     ശശ്രീലകക്ഷ്മി വക്ഷ്മിജയൻ 

                              9E

എത്ര മധുരമമാണണെണന്റെ ഭമാഷ 
ണകമാച്ചു കക്ഷ്മിളക്ഷ്മിണപെൺ പെട്ടുപപെമാണല 
ഒഴുകുന്ന പുഴതൻ നമാദദം പപെമാണല 
പുലരക്ഷ്മി മഞക്ഷ്മിണന്റെ കുളക്ഷ്മിരുപപെമാണല 
എത്ര മഹതമായ കമാവവ്യങ്ങളമാൽ 

പുളകമണെക്ഷ്മിയക്ഷ്മിച്ചു മലയമാളദം ,
ഇതക്ഷ്മിരക്ഷ്മിപപെമാണന്നമാരു  ണകമാച്ചു നമാടക്ഷ്മിണന 

ഈ പലമാകമമാണക വളർതക്ഷ്മിയ ഭമാഷ 
പവണക്ഷ്മിനക്ഷ്മി പവണക്ഷ്മിനക്ഷ്മി മറ്റുഭമാഷ 

നമ്മൾ തൻ ഭമാഷ 'അമ്മ മലയമാളദം 

ശ്രേശ്രീലകക്ഷ്മി വക്ഷ്മിജയൻ 

9E
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                  ഓർമ്മകൾ             
                                                                                                      ശക്ഷ്മിഖ . എള

പനമാവക്ഷ്മിൻ പെരതക്ഷ്മിയ മധുരമമാദം ഓർമ്മകൾ 
മഞ്ഞുതുളക്ഷ്മി പപെമാൽ ഉരുകുന്നു 

ഇരുളക്ഷ്മിൽ തനക്ഷ്മിണയ ഇരക്ഷ്മിക്കുന്ന പനരത്തു 
ണതളക്ഷ്മിയുന്നു എന്നക്ഷ്മിണല ഓർമ്മകൾ 

കമാലതക്ഷ്മിണന്റെ വഴക്ഷ്മികളക്ഷ്മിൽ 
ഒറ്റണപ്പെണടമാരു മനദം എൻ ഉളക്ഷ്മിലുണണ്ട് 

വക്ഷ്മിതുമ്പുന്ന മനസക്ഷ്മിനണ്ട് ഉളക്ഷ്മിലുണണ്ട് 
ബമാലവ്യതക്ഷ്മിൻ ഓർമ്മകൾ നമാവക്ഷ്മിൻ 

തുമക്ഷ്മിൽ മധുവമായണ്ട് നുകരുന്നു  ഞമാൻ 
മണ്ണപ്പെദം ചുടതുദം പമാവക്ഷ്മില ണകമാണണ്ട് ഞമാൻ 

ണതമാപ്പെക്ഷ്മിയുണമാകക്ഷ്മിയതുദം ഇണന്നൻ  ബമാലവ്യകമാല ഓർമ്മകൾ 
മമാവക്ഷ്മിൻ ചുവടക്ഷ്മിണല ഉഞമാലക്ഷ്മിലമാടുപമമാൾ

ആറ്റുവമാൻ എന്നുണമൻ കൂട്ടുകമാരൻ  
ബമാലവ്യതക്ഷ്മിനണ്ട് നുറുങ്ങു  കവക്ഷ്മിതകൾ ണചമാലക്ഷ്മിപ്പെമാടക്ഷ്മി 

എന്നക്ഷ്മിലൂണട കടന്നുപപെമാണയൻ ബമാലവ്യദം 

എൻ ഓർമകളക്ഷ്മിണല സസ്വർഗദം .  
     ശക്ഷ്മിഖ . എള 
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                     ससभभषषतभषन।  

                                                                            

                                                                                            

1.                           षवदभधनन शशररषटधन तनममषलमतरदनमश ।
                                                          दभनरन वधरतर षनतयन न भभरभय न षनयतर ।।
                                                                                           अषसवन ओ           

2.   रपययवनसमपननभ षवशलकस लसमभवभ:                           ।   IX A         

       षवदभहहनभ न शशभनतर षनररनधभ इव षकन श सकभ :।।

3.    मभतभ शतशर:       षपतभ ववरह यरन बभलश न पभषठतत ।
      न शशभतर सभभमधयर हनसमधयर बकश यथभ ।।

 4.      आपषरतशषभषदद सषभन न सभध स मनयर पयशरषवजभनन ।
        बलवदषप षशषकतभनभन आतमनयपतययन चरत :।।

 5.             धनन धनन नवव मतन ब सधभनभन षवधयवव षवतन मतमषसत तरषभमश ।
                 चयरश न यभन चशरषयत सन समथशर भमपश पहत सर न च यभन समथर:।।

 6 .            षवदतवन च ननपतवन च नवव त सलयन कदभचन ।
           सवदरशर पमजयतर रभजभ षवदनश सवरतशर पमजयतर ।।

7.      षवदभनवर षवजभनभषत षवदजजन पषरशशरमम ।
           नषह वनधयभ षवजभनभषत र सवर पसववरदभनभमश ।।

8.            सतयन तपशजभनमषहनसभ च षवदतपशरणभममश च ससशहलतभ च ।
               एतभषन यश धभरयतर स षवदभनश न कर वलन यत पठनरन षवदभनश।।
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9.            न चशरहभयर न च रभजहभयरमश न भशरभतनभभजयन न च भरकभषर |

              वययर कन तर वधरतर एव षनतयमश षवदभधनन सवरधनभतश पधभनमश ।।

10. अपमवर:       कशषप कशशशयन षवदतर तव भभरषत |

            वययतश वनषदमभयभषत कयमभयभतह सञजयभतश ।।
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                                                                        മുഹമ്മദദ് ഷഷാനനിബദ്.പനി.എ

                വനിജയതനിനദ് എളുപ്പവഴനികളനില

പരന്ന  വവായന  ഓരരവാ  വവിദദവാര്തവികക്കും  ഉണവായവിരവിക്കണക്കും.മനസവിനന്റെ  വദവായവാമമവാണണ

വവായന.വദവായവാമമവിലവാത്ത  മനസണ  എങ്ങനന  വളരക്കും.വവായനയവിലൂനടെ  വളരവാത്തവര്  മൃഗതുലദമവാണണ

എന്നവാണണ  രഷേകണപവിയര്  പറഞവിട്ടുള്ളതണ.ഓരരവാ  പുസ്കകക്കും  വവായവികരമവാഴക്കും  അതവിനനകറവിചണ  കുറവിപണ

എഴതവിനവക്കണക്കും.

പ്രമുഖരവായ  വദകവികള്  ഉപരയവാഗവിച  വവാകദങ്ങള്  പകര്ത്തവിനവക്കണക്കും.പുതവിനയവാര  വവാക്കണ  കണവാല

അതണ മവാതക്കും പഠവിചവാല രപവാര.ആ വവാചകക്കും എങ്ങനന കടെന്നുവന്നു എന്നുകൂടെവി മനസവിലവാക്കണക്കും.

      ഗുരമുഖത്തണ നവിന്നണ ഇരപത്തവിയഞണ ശതമവാനക്കും അറവിരവ ലഭവികന്നുള.ഇരപത്തവിയഞണ ശതമവാനക്കും

ഒരവാള് സസ്വനക്കും പ്രതവിഭ നകവാണണ സസ്വവായത്തമവാരക്കണതവാണണ.പകുതവിയവിലധവികവക്കും സമൂഹത്തവിലനവിന്നവാണണ
ലഭവികന്നതണ

അതുനകവാണണ സഹപവാഠവികളവിലനവിന്നുക്കും രസ്നേഹവിതനവാരവിലനവിന്നുക്കും നകവാടുതക്കും വവാങ്ങവിയക്കും പഠവിക്കണക്കും.

      മഹവാനവാരനടെ ജജീചരവിതങ്ങള് വവായവിക്കണക്കും.ജജീവവിതത്തവിനല പ്രതവിസനവികനള അവര് എങ്ങനന

നജീനവിക്കടെന്നുനവന്നണ  മനസവിലവാക്കണക്കും.ഓരരവാ  ഘട്ടത്തവിലക്കും  അവര്  നചയ്തു  എന്നതവിനനകറവിചണ

ചവിനവിക്കണക്കും.

അതവിനന ഉള്നക്കവാള്ളണക്കും.രലവാകത്തവിനല പത്തണ മഹവാനവാരനടെ ജജീവവിതത്തവില നവിന്നണ നമുക്കണ രലവാകനത്ത

മുഴവന് പഠവിക്കവാക്കും എന്നവാണണ പറയവാറണ.വവിഷേമമുള്ള പവാഠഭവാഗരമവാ വവിഷേയരമവാ വവിഷേമമവാനണന്നണ പറഞണ

ഒരവിക്കലക്കും  മവാറവിനവക്കരതണ.അതവിനന  ഉള്നക്കവാള്ളവാനുള്ള  കഠവിനപരവിശ്രമത്തവില

ഏര്നപണക്കും.വവിദദവാര്തവികള്  ഓരരവാ  സമയവക്കും  പഠവിക്കവാനുള്ള  തവാതണപരദക്കും

വളര്ത്തവിനക്കവാണവിരവിക്കണക്കും.വവിദദവാഭദവാസക്കവാലക്കും  സ്ക്കൂളവില  രപവാകുന്ന  കവാലക്കും  മവാതമല.ഇന്നനത്ത

വവിദദവാര്തവികള് നവാളനത്ത ഭരണകര്ത്തവാക്കളവാണണ.അരപവാള് ഇന്നനത്ത ഭരണകര്ത്തവാക്കളക്കും കവാരദങ്ങള്

പഠവിചണ നകവാരണയവിരവിക്കണക്കും.അതുനകവാണണമഹവാനവാരനടെ പവാത നമുക്കണ മവാര്ഗ്ഗദജീപങ്ങളവാണണ.

       വവിജയത്തവിരലക്കണ  കുറുകവഴവികളവില.കഠവിനപ്രയതക്കും  മവാതക്കും.സവിരരവാതവാഹക്കും  മവാതക്കും  മതവി

കകമുതലവായവി.

ബവാക്കവി എലവാക്കും പവിന്നവാനല വരക്കും.                                                            
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                      ममरर ननररशर
                                                                                      (  करजल कक मररर--  १० बर)

मम ननिरराशरा हह हूँ इसललिए निहह

क्ययों नकि मम अकिके लिरा दददुःखखी हह हूँ।

शरायद ययों मकेरखी नकिसमत किरा खकेलि हह

जजो ममनिके ऐसखी लजजन्दगखी पराई।

         रहतके हह सब मकेरके सराथ मम,

         मकेरके अरास मम,

        मकेरके सराजस मम,

        मकेरखी लजन्दगखी किकी हर एकि मदकिरानियों मम।

जब बराहर सके आतरा हह हूँ

परापरा पपूछतके हम नकितनिके किमरायरा?

नबबखी पपूछतखी हह नकितनिके बचरायरा?

बच्चके पपूछतके हम क्यरा लिरायरा?

लिकेनकिनि पपूछतखी थखी मराहूँ मदझसके क्यरा खरायरा?

               मकेरखी लजन्दगखी सवरारखी हह मकेरखी मराहूँ निके

                 मदझकिजो गलिके लिगकिके  अपनिखी लजन्दगखी बनिराई।

         मराहूँ किकी ददअयों किरा असर हखी हह 

                   जजो आज मम यहराहूँ हह हूँ।

मकेरखी हर ररास्तयों मम मराहूँ किकी ददआए शनमलि हह

मम अकिके लिरा निहह क्यम मकेरखी मराहूँ मकेरखी सराथ हम।

सरामनिके नि सहखी मकेरखी नदलि किकी हर एकि धडकिनि मम हह।

आज मकेरके सरामनिके जजो हह वह मकेरखी नदलि मम निहह

        जजो मकेरखी नदलि मम हह वजो सरामनिके निहह।

        नि लसरर  ममनिके अपनिके मराहूँ किजो खजोयरा

         खजोयरा हह अपनिखी लजन्दगखी ।
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 അമ്മയയും ഓര്മ്മകളയും മമാതയും

                                                                                                അനമാമമിക അനമാമമിക . . സമിസമി

                                                                                                                10.C10.C

എങയും  കൂരമിര ുടട,  ററമാസമി  തനന്റെ  വവീട്ടുപടമിക്കല്  നമിനട  എറനമാ

ആറലമാചമിച്ചുനകമാണമിരമിക്കുകയമാണട, അവള് തനന്റെ പഴയകമാലതമിറലക്കട വഴുതമിവവീണ.  ടകട

.........  ടകട.......  ആറരമാ  വമാതമില് മുട്ടുന.  ററമാസമി  നമനല്ലെ  കമാല്പമാദങ്ങള്  നമിലതട  വചട

നടന തുടങ്ങമി, വമാതമില് തുറനതുയും അവള് അമ്പരനറപമായമി, തനന്റെ മകന് തനന കമാണമാന്

വനമിരമിക്കുന.  ററമാസമിയനട കണ്ണ ുകളമില് നമിനയും  ധമാരയമായമി കണ്ണ ുനമിര് ഒഴുകമാന് തുടങ്ങമി.

കമാരണയും  വളനര കമാലങ്ങള്ക്കു റശേഷമമാണട  അവനള കമാണമാന് തനന്റെ മകന് വരുനതട.

വവീടമില് ഒറ്റയമായ ററമാസമിക്കു തുണയമായമി  ആരുമമില്ലെമായമിരുന.   മകന് കുറ്ററബമാധറതമാനട

തലതമാഴട തമി നമിനനകമാണട അമ്മറയമാടട റചമാദമിച്ചു, “അമ്മയട ക്കട സുഖമറല്ലെ.......”  അവര്ക്കട

തനന്റെ മകറനമാടട  സയുംസമാരമിക്കമാന്  സമാധമിചമില്ലെ  ,  അവള് തലയമാട്ടുകമമാതയും നചയ,   മകന്

പറഞ്ഞുതുടങ്ങമി  ,  “  അറമ്മ...,   അമ്മ ഞങ്ങളനട ക ൂനട  ബമായുംഗ്ല ൂരമിറലയട  വനമാല് എനന്റെ

ഭമാരര്യയനട റജമാലമിഭമാരയും കുററഞ്ഞേനന........” അവരുനട ആവശേര്യതമിനു റവണമിയമാണട തനന
ബമായുംഗ്ല ൂരമിറലയട  ക്ഷണമിചനതങമിലയും  ററമാസമിയമ്മയട ക്കട  ആ  വമാക്കുകള്  വല്ലെമാണങ്ങട

ഇഷ്ടമമായമി.  ററമാസമി ബമായുംഗ്ല ൂരമിറലക്കട റപമായമില്ലെ.  അവള്ക്കട നമാടയും വവീടയും ഉറപക്ഷമിക്കമാന് b

റതമാനമിയമില്ലെ.

ററമാസമി പതമിനയ ഓര്മ്മകള്ക്കട വമിടനല്കമിനക്കമാണട ഇരുളമിറലക്കട റനമാക്കമി.   അവള്ക്കട

വല്ലെമാനത റപടമിറതമാനമി.   ററമാസമി വമാതമില് പടമിക്കലമില് നമിനയും എഴുറനറ്റട  തനന്റെ മകനന

റഫമാണമില് വമിളമിക്കമാന് ശ്രമമിച്ചു. എനമാല് കമിടമിയമില്ലെ.

റഫമാണ് റമിങ്ങട നചയ്യുനശേബയും റകടട അമ്മയനട റകമാള് ആനണനട  മനസമിലമാക്കമിയ

ററമാസമിയനട  മകന്  അതട  ഓഫമാക്കമിയമിട്ടു.   അമ്മ  കുനറ  റനരയും  മകനന  വമിളമിക്കമാന്

ശ്രമമിനചങമിലയും  സമാധമിചമില്ലെ.   ററമാസമിയമ്മ  വവീണയും  വമാതമില്  പടമിക്കറലക്കട  വന.

അറപമാഴതമാ നമനല്ലെ ഇരുണ ആകമാശേത്തുനമിനയും മഴനപയ്യുന.  അറനരയും ററമാസമിയനട മകന്

മഴയതട കളമിക്കുനതമായയും ,  കളമി കഴമിഞ്ഞേട തനന വനട നകടമിപമിടമിക്കുനതമായയും റതമാനമി.

അവള് വല്ലെമാനത വമിഷമമിച്ചു, തനന്റെ മകനന ഒരു റനമാക്കു കമാണമാനമായമി അവള്

ആഗ്രഹമിച്ചുനവങമിലയും കഴമിഞ്ഞേമില്ലെ.  പമിനവീടള്ള കമാലയും അവരുനട ജവീവമിതതമില് ആ മകനന്റെ

ഓര്മ്മകള് മമാതറമ ഉണമായമിരുനള.



                                                                                                                                                                                 മ ുക ുളളം മ ുക ുളളം 

      GOD THE CREATORGOD THE CREATOR

                                                           

                                                

DEVIKA MOHAN

                                                                                                                         8.K 

               Lord is  a great artist                                          

      He creats  something                                                                           

 Only possible for

 Him.

His creations makes us

 wonder, and thoughtful

It encourages us to

 do some marvellous things.

Sometimes it take you-

 to another world

 and He is the trust-

 of all and the prayer-

 to Him is like the 

Speaking of truth to

 truth.

                                                                               

LITLLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE 
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                                                                                                                                                        Muhammed Shameer

                                                                                                                                                     8.H    

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE  



                                                                                                          മുകുളളമുകുളള

        

                           

                                                    NAMITHA 10-C 

                                                                          

 

powerisoftwokinds.Oneis“

obtainedbythefearofpunishmentandtheotherbyarts

oflove.Powerbasedonloveisathousandtimesmore

efffectiveandpermanentthantheonederivedfromfear

ofpunishment”

                                                                                                                                    

                                                                    

                                                                                                                                           



                                                                                                                                                           മുകുളളമുകുളള

دلن                                            فتھما
                                                                                  8A

ہے   کیلئے سب
 

ہے       کیلئے سب جنگل بد  یہ
ہے      کیلئے سب پیڈ کے  جنگلے

ہے       کیلئے سب ہی بل کا پرواتھ
ہے      کیلئے سب جنگلے بد  یہ

ہے      کیلئے سب پرنٹھے کے جنگلے
ہے       کیلئے سب بی جانور کے  جنگلے

ہے      کیلئے سب جنگلے بد  یہ
ہے       کیلئے سب پانی کا ندی یہ

ہے        کیلئے سب بی محمد کی  پانی
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                                                                                                                                                              മുകുളളമുകുളള

                                                                                         വൃന്ദ .ടടി 

                                                                                          8.M

  സഖഖേ ,നടിനകക്കായയ....   

മണണ്ണിനന്റെ  മണമുള്ള  മഴയുള്ള  രരാവണ്ണിനല
നണ്ണിനന്നെയുയും  കരാത്തുഞരാനനനറെ  നണ്ണിന,
ഒരുനനരാക്കു കരാണണയും  എന്നെതരാണരാഗൃഹയും
കൂടുതനലരാനയും  നണ്ണിനചണ്ണില്ല  ഞരാന്  ...
നകടണ്ണിരുന്നെണ്ണില്ല  നണ്ണിന്  കരാനലരാച്ചയുയും ,
ഗരാഭഭീരര്യമുനള്ളരാരരാ  വരാക്കുകളയും ...
കരാണരാറെണ്ണില്ല     ഞരാന്  ആ  കണ്ണുകളയും ,
എനന്നെനയേനറെ  നകരാതണ്ണിപണ്ണിച്ച  പു ഞണ്ണിരണ്ണിയുയും ...
ആ  ചണ്ണിരണ്ണിയേരായേണ്ണിരുനന്നെനന്റെയേരാത്മധധൈരര്യയും
ഒരു  നചമ്പനഭീര്  പൂവണ്ണിനന്റെ  നശരാഭനപരാനല ...
നഭീയേരായേണ്ണിരുനനനന്റെ  ഇച്ഛയുയും  ഞരാന്  കണ
സസ്വപ്നനലരാകനത്തെ  കുളണ്ണിര്മഴയുയും ...
ഇന  ഞരാന്  നണ്ണിന്നെണ്ണിനലനക്കേനറെയേടുക്കുനമ്പരാള
ഒരു  കുനന്നെരാളയും  നണ്ണിരരാശ  ബരാക്കേണ്ണിയേരായേണ്ണി .
നവനലണ്ണിന്  ചൂടണ്ണില്  ഞരാന്  നണ്ണിനരുകണ്ണി ,
പല  പൂക്കേരാലവയും  എനണ്ണിക്കേനര്യമരായേണ്ണി ...
എനമണ്ണിനലങണ്ണിലയും ,  എനന്നെ  ആ  കരാഴ ്ച
എന്  ഹൃത്തെണ്ണിലരാഴത്തെണ്ണില്  പതണ്ണിഞണ്ണിരുന .
വണ്ണിടരരാന്  വണ്ണിതുമ്പുനമന്  പപൃണയേമുനല്ല ,
മറെക്കേണ്ണിനല്ലരാരണ്ണിക്കേലയും ,  മരണ്ണിക്കുയും  വനര ...
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ജജീവവിതതവിലലും മരണതവിലലും

കകൈവവിടടാതത 

                                                                     പുണണ. എലും  8c 

2018  ൽ   കകേരളമമാകകേ  നടുങങ്ങി  .മനുഷഷ്യർ  ജജീവനുനും  കകേമാണണ്ട്  ഓടങ്ങികപമായങ്ങി

.മരണകവപമാളനും  കകേമാണണ്ട്  ആർത്തു  വങ്ങിളങ്ങിക്കുന്ന  മൃഗങകള  ആരനും  തങ്ങിരങ്ങിഞ

കനമാകങ്ങിയങ്ങില്ല  .കകേമാഴങ്ങികകമാടണ്ട്  ജങ്ങില്ലയങ്ങിൽ  ഫകറമാകണ്ട്  എന്ന  സ്ഥലകത്തെ  എടമാനും

കമാസണ്ട്  വങ്ങിദഷ്യമാർതങ്ങിനങ്ങിയമാണണ്ട്  ഞമാൻ  .എകന്റെ  സസ്വനനും  അനുഭവമമാണണ്ട്  ഇനങ്ങി

പറയമാൻ കപമാകുന്നതണ്ട് .

എകന്റെ വജീടങ്ങിനടുത്തു ഒര കതമാടണ്ട് ഉണമായങ്ങിരന്നു . പളയനും കേമാരണനും അതണ്ട് കേവങ്ങിഞ

ഒഴുകേങ്ങി  ,സമയനും  കപമാവുകനമാറനും  ജലനും  ഉയർന്നുവന്നു  .വജീടങ്ങിൽ  പകുതങ്ങി  കവളനും

നങ്ങിറഞ  എകന്റെ  അച്ഛമ്മകയ  അച്ഛകന്റെ  അനങ്ങിയൻ  കകേമാണ്ടുകപമായങ്ങി

.വഞങ്ങിയങ്ങിലമായങ്ങിരന്നു  കകേമാണ്ടു   കപമായതണ്ട്  .  ഉച്ചസമയമമായകപമാൾ  കവളനും

അകേകത്തെക്കു  കേയറമാൻ  തുടങങ്ങി.  വജീടങ്ങികന്റെ  പങ്ങിൻവശത്തു  മൃഗങളുകട  കേരച്ചങ്ങിൽ

കകേൾക്കുന്നുണമായങ്ങിരന്നു  .  എകന്റെ  അച്ഛൻ  കടറസങ്ങികന്റെ  മുകേളങ്ങികലകണ്ട്   ആടങ്ങികന

കേയറങ്ങി  .ഞമാനുനും  എകന്റെ  സകഹമാദരങ്ങികേളുനും  എകന്റെ  അമ്മയുകട  വജീടങ്ങിൽ  കപമായങ്ങി.

എകന്റെ അച്ഛൻ മമാതനും വജീടങ്ങിൽ ഉണമായങ്ങിരന്നു . നമാലു പശുകളുകട മുകടമാളനും കവളനും

ഉണമായങ്ങിരന്നു രണ്ടു ദങ്ങിവസനും അങങ്ങികന കേഴങ്ങിഞ കൂടങ്ങി . കേടങ്ങിലങ്ങികന്റെ ഭമാഗങ്ങികേമമായങ്ങി

കവളനും  ഉണമായങ്ങിരന്നു  .അവങ്ങികടയമായങ്ങിരന്നു  എകന്റെ  അച്ഛൻ  രണ്ടു  ദങ്ങിവസനും

കേഴങ്ങിഞ്ഞതണ്ട്   "തകന്നകമാൾ  കസ്നേഹങ്ങിക്കുന്ന  മൃഗങളുകട  കൂകട  മരങ്ങിച്ചമാലുനും

ജജീവങ്ങിച്ചമാലുനും  ഒരമങ്ങിച്ചണ്ട്  "പളയമങ്ങിറങങ്ങിയകപമാൾ  എല്ലമാവകരമാടുമമായങ്ങി  അമ്മ

പറഞ്ഞതണ്ട് ഇന്നുനും ഞമാൻ ഓർക്കുന്നു .
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                                                                        സുകനന

സമയമമിലല്ലാത്ത ഓര്മ്മകള

ഓടമിക്കളമിചച്ചും മണ്ണപച്ചും ചുടച്ചും,
മരത്തമിൽ വലമിഞ്ഞു കയറമിയച്ചും ,

മല്ലാവമിലലറമിഞ്ഞുച്ചും നടലനല്ലാലരന് ബല്ലാലനച്ചും,
അറമിഞ്ഞതതേയമില  ഞല്ലാന്
ഇത്രതമൽ മല്ലാധുരനതമറച്ചും 

കല്ലാലങ്ങളല്ലാണണ് പമിതനല്ലാതടല്ലാടുനലതേനണ് ,
മുതനല്ലാതടല്ലാടമിയ വഴമികളമിലൂലട 

ഒറ്റക്കണ് നടകച്ചും തനരച്ചും 
കുടമികൂടങ്ങലള കല്ലാണുന്നു ഞല്ലാന്

എനല്ലാൽ മരത്തമിന് ചമിലയമിലവരല്ലാരുമമില
കുടമിയച്ചും തകല്ലാലച്ചും കളമികന്നുമമില 

എനല്ലാതലല്ലാ എലല്ലാരുച്ചും കളമികന്നുമുണണ്
കക നമിവര്ത്തമി തേലകുനമിച 

ലചവമിയമിൽ വയറച്ചും കുത്തമിതക്കറ്റമി

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE 



                                                                                                                                                                            മുകുളളമുകുളള

തതേല്ലാണമി കളമികന്നുണവര് 
നന്യൂ ജനതറഷന് കളമി,
കഥകള പറയല്ലാന് 

മുത്തശമിയച്ചും മുത്തശനച്ചും ഇല 
പകരച്ചും ഗല്ലാന്ഡണ് മദറച്ചും ഗല്ലാന്ഡണ് ഫല്ലാദറച്ചും

ഇവരല്ലാലണങമിതലല്ലാ 
വൃദ്ധസദനത്തമിലച്ചും,

സമയലമല്ലാടച്ചും തേമികയനമിലല്ലാര്കമമിനണ്,
ലനതടല്ലാടതമല്ലാടമിടുച്ചും ജജീവമിതേങ്ങള ,

ഓര്മ്മതേന് ഭല്ലാണ്ഡത്തമിലല 
മല്ലാധുരനച്ചും നണഞ്ഞു  ഞല്ലാന് 

അല്പദൂരച്ചും ഒറ്റക്കണ് നടനമിടലട .........
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    اجنیفر                                                              

                                            10 P

پانی                              

ہے    تھھفف انمول  پانی

نہیم     جان تھو نہیں  پانی

ہے    نیامٹہ ہداککی  پانی

نہیم      بھی ہم تھو نہیم  پانی

ہے      رہا ہو برباد پانی   آجکل
                                  

                                 

                                   

 گگوھسس                                
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                                                   ചചിറകക് മുളയയ്ക്കാത്ത പകചി         ഹരചിപചിയ.കക 
                                                                                                                        IX .K

ശശാരരികയുടടെ കണ്ണുകൾ ആൾക്കൂട്ടതരിടലെ ആരവങ്ങൾകരിടെയരിൽ അവടനെ പരതുകയശായരിരുന.

അവളുടടെ  ദദീപുവരിടനെ.ശശാരരിയുയും  മനുവയും  കശാട്ടശാളതരിനെരിരതത്ത്  വരശാൻ  തുടെങ്ങരിയതത്ത്  മുതൽ  കടെലെ

വശാങ്ങരി ടകശാറരി ചരിരുന്നതത്ത് ആ ബശാലെനെരിൽ നെരിന്നശായരിരുന.കദീറരിപരിഞരിയ 
വസത്ത് ത്രങ്ങളുയും അങ്ങരിങ്ങശായരി പശാറരികരിടെക്കുന്ന എണ്ണ തതകശാത ടചെമരിച മുടെരിയുമുള്ള അവൻ തടന

പശായതരിലുള്ള കുട്ടരികടള കശാണുതമശാൾ അവടര കകൗതുകതതശാടടെ തനെശാകരി നെരിൽക്കുയും.

   ഇന്നത്ത്  എന്തു  പറരി  ശശാരരികത്ത്  ?ഒരു  ഉതന്മേഷവയും  ഇല്ലതല്ലശാ!  മനുതവട്ടൻ  അവതളശാടെത്ത്

എടനശാഹടതതയശാ  തചെശാദരിക്കുന.പടക്ഷെ  ആ  നെദീറുന്ന  മനെസത്ത്  ഇവരിടടെടയശാനമല്ല.അഴരികൾ

ടപശാട്ടരിചത്ത് മനെസത്ത് അകതലെയത്ത് പറക്കുകയശായരിരുന.

     കടെലെ...ചുട്ടുകടെലെശാ....ആ വരിളരി എവരിടടെനെരിനയും തകൾക്കുന്നരില്ല.എല്ലശാ ഒഴരിവത്ത് ദരിവസങ്ങളുയും അവർ
രണത്ത്  തപരുയും  കടെലെരിടന  നെരിലെയശാത  ഹൃദയത്തുടെരിപത്ത്  കശാണശാൻ  അവരിടടെടയത്തുയും  അധരികയും

സയുംസശാരരികശാത  കൂട്ടതരിലെശായരിരുന  ശശാരരിക.പടക്ഷെ  ദദീപുവരിടനെ  അവൾകത്ത്  ഏടറ

ഇഷ്ടമശാണത്ത്.അവരുടടെ  വദീട്ടരിടലെ  തജശാലെരികശാരരി  പശാറുവമ്മയുടടെ  മകനെശാണത്ത്  ദദീപു.അച്ഛടന
മരണതതശാടടെ കുടയുംബഭശാരയും അവടന തലെയരിലെശായരി 

 പത്തുവയസ്സുകശാരനെശായ  ദദീപുവരിടന  തണലെശായ  അമ്മ  -പശാറുവമ്മകത്ത്  തളർവശാതയും

പരിടെരിടപടകയശായരിരുന.കുടയുംബയും  തപശാറശാൻ  ദദീപു  കടണതരിയ  മശാർഗമശായരിരുന  കടെലെ

വരില്പനെ.കടെലെ  വരിറത്ത്  കരിട്ടുന്ന  കശാശശായരിരുന  പരിന്നദീടെത്ത്  ജദീവരിതതരിടലെ  ഒതരടയശാരു

വരുമശാനെയും.ഇതുടകശാടണല്ലശായും എങ്ങരിടനെ പട്ടരിണരിയരിൽനെരിനയും തമശാചെരിതനെശാവയും?

ഇന്നടലെയുയും 'മരരിക്കുകയതല്ല തഭദടമന്നത്ത്'-അവൾ പറഞതത്ത് അവതളശാർത്തു.  ടപശാടന്നടനെ അസ്തമയ

സൂരര്യൻ കടെലെരിൽ ചെശായുന്നതത്ത് അവളുടടെ ദൃഷ്ടരിയരിൽടപട്ടു.

   "ശശാരദീ,നെരിനെടകന്തുപറരി  ?ദദീപുവരിടന  തചെശാദര്യയും  അവടള  ഉണർതരി.ദദീപുവരിടന

വരിഷശാദമുഖമശായരിരുന അവടന ഉള്ളരിലുയും.ഒരു പത്തുവയസ്സുകശാരൻ ചുമലെരിതലെതറണരിവന്ന 

ജദീവരിതഭശാരയും....എടനങരിലുയും കടയുംകക...?!ശശാരരിയുടടെ മനെസത്ത് അറരിയശാടത തതങ്ങുകയശായരിരുന.

   അമർഷയും പൂണ ഒരു തരിര ഉയരതരിൽ ടപശാങ്ങരിചരിതറരി ടതറരിച.ശശാരരിയുടടെ മനെസരിലുയും അതരിടന

അലെടയശാലെരികൾ പടെർതന്നറുകയശായരിരുന.

ഉതരയും കരിട്ടശാത മനെസ്സുമശായരി ശശാരരിയുയും  മനുവയും തദീരതത്ത് നെരിനയും എഴുതന്നറ.അതപശാഴുയും കടെലെരിൽ

അലെകൾ നെരിലെചരിട്ടുണശായരിരുന്നരില്ല.
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 സസകള കകയയകമമള
      2018-19 വര് ഷതത്തെ സസ് ക്കൂള്കകായയികമമേള ഒകസ് മടകാ ബര് 4,5  തതീയ്യതയികളയിലകായയി നല്ല ൂര് 

മേയിനയിമസ്റ്റേഡയിയത്തെയില് തവചസ് സസ് ക്ക ൂളയിതല പ്രധകാനധധകാപകനകായ മൂസമക്കകായ പകാലത്തെയിങ്കല് 

ഉദസ്ഘകാടനനം തചെയസ് ത . ഈ കകായയികമമേളയയില് 

1200 ക ടയികള്ഗ്ര ൂപ്പ ളകായയിതയിരയിഞഞയിവയിധമേത്സരങ്ങളയില്പതങ്കട ത്തെകകായയികമമേളമയകാടകാന ടബ

നയിച സ് അധധകാപകര്ക്കകായയിപ്രമതധകമേത്സരങ്ങള നംസനംഘടയിപ്പയിക്ക കയനംഉണകായയി. 

പങ്കകാളയിത്തെഞനംതകകാണനംസനംഘകാടനനംതകകാണ നംഎല്ലകാഅര്ത്ഥത്തെയിലനം2 ദയിവസങ്ങളയിലകായയി

വളതര  ഭനംഗയിയകായയി മേത്സരങ്ങള്  സനംഘടയിപ്പയിക്കുകയണകായയി. വയിദധകാര്ത്ഥയികള നം അധധകാപകര നം 

ഈ കകായയികമമേളതയ ആമവശപ ൂര്വ്വമേകായയി ഏതറ്റെടുത്തെസ് ഒര  വന്വയി  ജയമേകാക്കയി തതീര്ത്തെ 

സബസ്ജയില്ല , ജയില്ല , സനംസകാന , മദശതീയ മേത്സരങ്ങളയിതല മനടങ്ങള്

1. അനഘ                 :- മദശതീയമബകാകസ് സയിങസ് ചെകാമധന്ഷയിപ്പയില് തവങ്കലതമേഡല് 

കരസമേകാക്കയി.

2. അര ുണണിമ              :- മദശയിയ സ്റ്റേ ഡന്സസ് ഒളയിപയികസ് സയില് 4x100 മേതീറ്റെര് റതീതല 

,മലകാങസ്ജമയില് സഞര്ണവനം തവളയിയനം കരസമേകാക്കയി.

3. ആര്ഷ.സണി            :- മദശയിയ സ്റ്റേ ഡന്സസ് ഒളയിപയികസ് സയില് 4x100 മേതീറ്റെര് റയിതലയയില              

200 മേതീറ്റെറയില നം സഞര്ണവ നം തവളയിയ കരസമേകാക്കയി.

4. ആതണിര എഎം എസസ   :-സ നംസകാന സ്ക ൂള് തതമകകാമണകാ

                  മേത്സരത്തെയില് തവങ്കലതമേഡല്.

5.  നണിഹഹാന്                  :-സ നംസകാന സ്ക ൂള് തതമകകാമണകാ മേത്സരത്തെയില് 

തവങ്കലതമേഡല്. 

6. അനഘ ആര്            :-സ നംസകാന സസ് ക ൂള് കരകാമടമേത്സരത്തെയില് തവങ്കലതമേ ഡല്.

7.      സബസ്ജയില്ല , ജയില്ല , സസ് ക്ക ൂള്സസ് തഗയയിനംസയില് മബകാള്ബകാഡസ് മേയിന്റന് ചെകാമധന്മേകാര്.

8.      സബസ്ജയില്ല സസ് ക്ക ൂള്സസ് സസ് മപകാടസ്സയില് ഒകാവ്വമറകാള് വയിഭകാഗത്തെയില് മേ ൂനകാനംസകാനനം.

9       സബസ്ജയില്ല സസ് ക്ക ൂള്സസ് കബഡയിമേത്സരത്തെയില് ആണ്ക്ക ടയിക ള മടയ നം                            

തപണ്ക്ക ടയികള മടയ നം വയിഭകാഗത്തെയില് ഒനകാനം സകാനനം.

10.             സബസ്ജയില്ല സസ് ക്ക ൂള്സസ് ഗ സസ് തയി മേത്സരത്തെയില് ചെകാമധന്മേകാര്.

11.      പ്രയിന്സസ് , വയിഷസ് ണ  എനതീ വയിദധകാര്ത്ഥയികള്  ജയില്ല സസ് ക്ക ൂള്സസ് ഫ ടസ് മബകാള് ടതീമേയില് 

അനംഗങ്ങളകായയി.
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  गगतत उदयकक मतर

 ज़ज़नदगग
                           सपनने मम आकर ककससी नने ममुझसने पपूछछ-कज़िन्दगसी मम

          तपूनने क्यछ ककोई खछस बछत ककयछ?

ककोई खछस बछत ससीखसी?

    ममुझने हहँससी आयसी,खछस बछत?

                                      ममनने सकोचछ-ऐससी खछस बछत हहै क्यछ वह तको मनेरसी कज़िन्दगसी मम?

 जवछब तको ममुझने कमलछ नहहीं।

         सपनने कने  व्यकक्ति हहँसकर चलछ गयछ 

         दनेखतने समय ऐसछ दनेखतछ थछ कक-

                                                  ऐसने कह रहछ थछ कक इतनने सछल जसीकर, मपूखर...तपू कमु छ भसी नहहीं ससीखछ?

                   जसीयछ मम?कब?ककससी आवछज़ि सने नहींद उठसी,

                    पछस ककोई नहहीं,ससरर  मम।लनेककन ममुझसने उठकर

             उस वक्ति,पतछ नहहीं ककोन हहै चलछ गयछ।

          वह मनेरसी छछयछ जहैससी थसी-मनेरसी छछयछ।

                हछहँ, कदल तड़पतछ हहै,

                                       कहतछ हहै- कज़िन्दगसी......कज़िन्दगसी छछयछ हहै-

                                  ददर,गम,ख़मुशसी,अकने लछपन,धकोखछ,सपनम

                         जहैसने...जहैसने...करर भसी जसीनछ हहै।

                       समझतछ हह हँ कक यने सब नहहीं तको

          कज़िन्दगसी भसी नहहीं।

                             छछयछ हकोनने सने दनेख भसी नहहीं सकतछ।

               लनेककन महसपूस करमगने,

                       कज़िन्दगसी ज़िरूर महसपूस करछएगसी।

  यह कज़िन्दगसी

             सझलकमल तछररों जहैससी...

             नसीलने आसमछन जहैसने....

                बच्चरों ककी ममुस्करछहट-ससी

            हछ! ककतनछ अमछनत हहै

               यह कज़िन्दगसी।छछयछ बनकर

    हमनेशछ सछथ......
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പ്രകൃതതിയതില്അലതിഞ
പ്രണയയ

                                                                        ഗഗഗോപതികവതിഗഗഗോപതികവതി

                                                                                               8 M                                                                                               8 M

സൂരര്യകതിരണങ്ങൾതതഗോട്ടുണർത്തുന്നപുലർഗവളയതില്

മധുരമഗോയകതിളതിയുതടെനഗോദയവതിളതിപ.....................................

പുണരുന്നുപകലതിൻതവളതിചയ

ഒരുയതിർതത്തെഴുഗന്നലതിതന്റെശഗോനതിഗയഗോതടെ

മനസഗോതകനതിറഞ്ഞുണരുഗമഗോൾഗകൾക്കുന്ന

നഗോദത്തെതില്അലതിഞ്ഞുഞഗോൻനടെപ്പൂ..................

കഗോഴ്ചയഗോണണ്എതന്റെപ്രകൃതതി.......

തൂമഞ്ഞുനല്കുന്നവതിറയഗോർന്നകുളതിരുയ

സൂരര്യൻനല്കുന്നതചെറുചൂടയ

ഇളയകഗോറതില്തകഗോഴതിയുന്നഇലകളയ

എതന്നതതഗോട്ടുതഗലഗോടെതിഒഴതികതിടന്ന

മഞ്ഞുതപയ്യുതന്നഗോരഗോവശര്യതയതില്

മണതിപ്പൂതകഗോഴതിയുന്നസഗോയഗോഹ്നത്തെതില്

അവതനതന്റെകണതില്പതതിഞ്ഞു....

അറതിയഗോതതഎൻമുഖത്തു

ഒരുതചെറുപുഞതിരതിവതിടെർന്നു

അകലുകയഗോയതിരുന്നുഎന്നതില്നതിതന്നന്നറതിയഗോതത

അവതനഎന്നുയഗസ്നേഹതിപ്പൂഞഗോൻ

അകലുതന്നഗോരഗോനതിമതിഷയ

വതിരഹയതതഗോട്ടുവതിളതിക്കുതന്നഗോരഗോനതിമതിഷയ

ഞഗോൻഉണർന്നുഎൻസസ്വപ്നത്തെതില്നതിന്നണ്
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اٹھی   بارش
ردرا                                                                                
                                                                                                                                              8 A          

اٹھی    بارش اٹھی ...................بارش
سنی    خطہ دمجام  دمجام

گئی      بلبل کر بیت پر ...پیٹ
اٹھی    بارش دمجام ..........دمجام
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ഓർമ്മകൾ 
                                

                                                                                                                                       ശശിഖ . എഎം   

                                                                                                                                              9P

നനനോവവിൻ പരതവിയ മധുരമനോമാം ഓർമ്മകൾ 

മഞ്ഞുതുളവി നപനോൽ ഉരുകുന്നു 

ഇരുളവിൽ തനവിയയ ഇരവിക്കുന്ന നനരത്തു 

യതളവിയുന്നു എന്നവിയലെ ഓർമ്മകൾ 

കനോലെതവിയന്റെ വഴവികളവിൽ 

ഒറ്റയപ്പെയടനോരു മനമാം എൻ ഉളവിലുണണ്ട് 

വവിതുമ്പുന്ന മനസവിനണ്ട് ഉളവിലുണണ്ട് 

ബനോലെല്യതവിൻ ഓർമ്മകൾ നനോവവിൻ 

തുമവിൽ മധുവനോയണ്ട് നുകരുന്നു  ഞനോൻ 

മണ്ണപ്പെമാം ചുടതുമാം പനോവവിലെ യകനോണണ്ട് ഞനോൻ 

യതനോപ്പെവിയുണനോകവിയതുമാം ഇയന്നൻ  ബനോലെല്യകനോലെ ഓർമ്മകൾ 

മനോവവിൻ ചുവടവിയലെ ഉഞനോലെവിലെനോടുനമനോൾ

ആറ്റുവനോൻ എന്നുയമൻ കൂട്ടുകനോരൻ  

ബനോലെല്യതവിനണ്ട് നുറുങ്ങു  കവവിതകൾ യചനോലവിപ്പെനോടവി 

എന്നവിലൂയട കടന്നുനപനോയയൻ ബനോലെല്യമാം 

എൻ ഓർമകളവിയലെ സസ്വർഗമാം .  
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ഇരുടട്ടിനനെ പ്രണയട്ടിച്ച നപെൺകുടട്ടി 

ഏകകാന്തതയയിൽഎനയികക്ക്

കൂടകായഇരുടയിനനയകാനണെനയികയിഷള

എനയിനലെഭയനത്തെ അഭഭിരരാമഭി  പഭി

പ്രണെയമകായയിമകാറയിയഇരുടയിനനയകാനണെനയികയിഷള 9.p

ആരുനനീഎനറയിയകാനതഞകാൻ

നയിനനപ്രണെയയിച്ചു

എൻദദുഃഖത്തെയിൽനവെളയിച്ചമകായയിരുന്നു,നനീ

നയിൻമമൗനളഎൻഏകകാന്തതതൻസളഗനീതമകായയിരുന്നു.
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അവസസാന നസാളളിലലഅവസസാന നസാളളിലല

പ്രണയയപ്രണയയ....  ....                    

                                                                                                                                                                        ഹഹംനഹഹംന

                                                                                      8 I                                                                                      8 I

ആനന്ദമമാണണ്  പ്രണയയ....  ആദദ്യമമാദദ്യയ  ഒരു  നനരയനപമാകമായയിരുന്നു  നന

ഞങ്ങള്കണ്.

ഇതയിനയിടയയില് സസൗഹൃദതയിനയ ഇടമുണമായയിരുന്നു.ജനവയിതതയില് ഏറ്റവയ കൂടുതല്

ചയിരയിച്ചതയ,കര ഞ്ഞതയ,പഠയിച്ചതയ,പ്രണയവയ  സസൗഹൃദവയ

കൂടയിനച്ചര്നമായയിരുന്നു.ആദദ്യയ നനരയനപമാകമായമാലയ പയിനന നയിനനമാടണ് അടങ്ങമാത

പ്രണയമമായയിരുന്നു.ഒരുപനക്ഷെ  പയിനനടണ്  നയിനന  നഷണ്നപടുനമമാ  എന്നുള

ഭയമമായയിരുന്നു.  പല ഇഷങ്ങളയ അങ്ങനനയമാണണ് നഷണ്നപ്പെടമാന് നപമാകുനമമാഴമാണണ്

നമ്മള് തയിപയിച്ചറയിയ......

എടമായ  കമാസണ്  തടകതയില്  ഇനതമാന്നു  തനര്ന്നു  കയിടയിയുരുനനങയില്

എനമായയിരുന്നു.അവസമാന നമാളകളയില് അടുകയ നതമാറയ നയിനന വയിട്ടുപയിരയിയമാന്

 ഞങ്ങള്കണ്  കഴയിയയിലമായയിരുന്നു.ഇതയിനനമാനടമാപ്പെയ  തനന  ഞങ്ങള്  ഞങ്ങളനട

നസ്നേഹയ  തളമ്പുന  സസൗഹൃദനതയുയ  കൂനട  കൂടയി.  സസൗഹൃദനമന  വമാകണ്  തനന

മനസയിനണ് ഒരു വയികമാരമമാണണ്......

പനക്ഷെ  ഞമാന്,അല,  ഞങ്ങള്  പ്രണയയിച്ചതണ്  ഞങ്ങനള  പ്രണയയികമാന്  പഠയിച്ച

ഞങ്ങളനട സണ്ളയില്നയിന്നു തനനയമായയിരുന്നു.  കമാരണയ ഞങ്ങളനട ജനവയിതതയില്

ഒരയികയിലയ മറകമാന് പറ്റമാത ഒരയിടമമായയിരുന്നു അതണ്.                                       

                                                                                                          

                                                      
                                                

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE                                                  



                                                                                                                                                                                                                                        മുകുളളമുകുളള

                                                                                                                                                                    Abhinav V.K     

                                                                                                                                         10.J              

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE  



                                                                                                                                                          മുകുളളമുകുളള

  झझझसस कस रझनस

      ररई थस तत अपनस पलकरझ कर छछपझकर
  आझसत न थस,    बछलक दसनतझ भरस थस।

   बझर बझर करतस थस,करछशश
   खखद खड़ड़ रहनड़ कस

    लड़छकन वयथर थझ सब कख छ-

   अपनस आझसत कस तरह।
      ददर सड़ भरस तड़रस ददनयतझ कर दड़खकर

     कठरर छदलवझलड़ भस छपघल जझतड़ हद।
    सझमनड़ पड़स थझलस कर दड़खकर

       खझनड़ कस करछशश भस बझर बझर करतस रहस।
     दड़ख न सकझ म खझड़ तड़रस हझलत
       चलतस हद तत बझर बझर छगरतस हद तत।

      बसच मम आयस थस कख तड़ कस झझझट
      छकसस तरह सड़ ततनड़ वहझह सड़ बचस।

 दसनतझ भरस,   तड़रस यह हझलत।
     अचझनक वहझह सड़ आयस थस तड़रस

मयझऊ-    मयझऊ ररनड़ कस आवझज़
भझग-    भझगकर आयस थस मम

    तखमहम एक नज़र दड़खनड़ कड़ छलए
    झझछड़यरझ कड़ बसच लड़टकर ततनड़

     इसस दसनतझ कड़ सझथ ररनड़ लगस।
   छफर ममनड़ सरचतस रहस
   कद सड़ मम बचझऊझ त खझड़।

     थरड़स छदनरझ सड़ त खझड़ मझलतम हखई
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    मम त खझड़ ददर सड़ बचझनड़वझलस।
    आछहसतझ आछहसतझ तत चलनड़ लगस

      तड़रस हझलत भस धसरड़ धसरड़ बदलनड़ लगस।
     अब तर हमझरस दसवझनस हद तत
    हमझरस छपपरय झझझसस कस रझनस।

                                                                                                          

                                                                                                         गखझमरझ.पस
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                                                                                                                                                        Devipriya.E

                                                                                                                                          8.E

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE     



                                                                                             മ ുക ുളളമ ുക ുളള

 

 

  

   "അനന്യജജീവനുതകകിസസ്വജജീവകിതതം

     ധനന്യമമാക്കുമമലലേവകിലവകകികള"



                                                                                                                                                                                                              മുകുളളമുകുളള

         സ്റ്റുഡനന്റ്പപപോലലീസന്റ്പകേഡറന്റ്(എസന്റ്.പപ.സപ)

സ്റ്റുഡനന്റ്പപപോലലീസന്റ്പകേഡനന്റ്എനന്റ്?

    

       ജപോഗരൂകേവുുംസമപോധപോനവുുംവവികേസപനപോന്മുഖവുമപോയ

ഒുരുസമൂഹസൃഷ്ടവികപോയവിഅച്ചടകും

ഉത്തരവപോദവിത്തപബപോധുംസമൂഹഹ്യപ്രതവിബദ്ധതപസവന

സന്നദ്ധതുടങവിയലകഹ്യങള്മുന്നവിര്ത്തവി

പ്രവര്ത്തവികുന്നഒരുവവിദഹ്യപോര്തവി- കേര്മ്മപസനയപോണന്റ്

സ്റ്റുഡനന്റ്പപപോലലീസന്റ്പകേഡറന്റ്.

സ്റ്റുഡനന്റ്പപപോലലീസന്റ്പകേഡനന്റ്എനവിനന്റ്?

    

     കേുടവികേള്കന്റ്ലകഹ്യപബപോധവുുംഗുണപമന്മയുുംഉള്ള

വവിദഹ്യപോഭഹ്യപോസുംനല്കേവിഅവരുടടകേര്മ്മപശേഷവിവവികേസവിപവിച്ചന്റ്

സപോമൂഹഹ്യവവികേസനത്തവിനന്റ്ഉപയുക്തമപോകേുന്നതവില്

രകപോകേര്ത്തപോകള്കുുംസര്കപോറവിനുുംഒരുപപപോടല

ബപോധഹ്യതയുണന്റ്. വവജപോനവികേപമഖലയവില്

ഉണപോയവിടകപോണവിരവികുന്നസന്റ്പഫപോടനപോത്മകേമപോയ

പരവിവര്ത്തനങളുുംതദദപോരസപോപങ്കേതവികേ

വവിദഹ്യയവിലുണപോകേുന്നവവികേപോസവുുംവവിദഹ്യപോഭഹ്യപോസത്തവിടന

പകേരളത്തവിടനവവിദഹ്യപോര്തവിസമൂഹടത്തകേൂടുതല്
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ചടുലമപോകപോന്ഈമപോറങള്വഴവിടതളവിച്ചവിടുണന്റ്.എന്നപോല്

വസദ്ധപോനവികേമപോയഅറവിവന്റ്പനടവിയതുടകേപോണന്റ്മപോതും

സപോമൂഹഹ്യപബപോധമുള്ളപപൗരന്മപോരപോയവിവവിദഹ്യപോര്തവികേള്

വളര്ന്നുടകേപോള്ളണടമന്നവില. പ്രപതഹ്യകേവിച്ചുുംസദപോര്ത

തപോതന്റ്പരഹ്യങളവില്അധവിഷ്ടവിതമപോയകേപമപോളസുംസപോരും

നമ്മുടടസമൂഹടത്തടപപോതുവവിലുുംയുവജനങടള

പ്രപതഹ്യകേവിച്ചുുംകേലീഴടകവിടകപോണവിരവികുന്നഈകേപോലത്തന്റ്

അതവിനപോല്പപോഠഹ്യപദ്ധതവിപയപോടടപോപുംപപൗരപബപോധവുും

ലകപബപോധവുുംസപോമൂഹഹ്യപ്രതവിബദ്ധതയുുംപസവന

സന്നദ്ധതയുുംഒരുസമൂഹമപോയവിവവിദഹ്യപോര്തവികേടള

വളര്ത്തവിടയടുകണടമങ്കേവില്പബപോധപൂര്വ്വമപോയപരവിശ്രമും

ആവശേഹ്യമപോണന്റ്.

സുംസപോനതലത്തവില്എസന്റ്പവിസവിപപ്രപോജകന്റ്ആരുംഭവിച്ച

2010-11 അധഹ്യയനവര്ഷുംമുതല്നമ്മുടട

വവിദഹ്യപോലയത്തവിലുുംഎസന്റ്പവിസവിപ്രവര്ത്തനങള്നടന്നു

വരുന്നു. 8,9 കപോസ്സുകേളവിടല44 വവിദഹ്യപോര്തവികേള്വലീതമുള്ള

രണുബപോച്ചുകേളപോണന്റ്ഓപരപോവര്ഷവുുംപ്രവര്ത്തവികുന്നതന്റ്. 

ആഴ്ചയവില്രണുദവിവസങളവിലപോയവി(ബുധന്,ശേനവി)പപരഡന്റ്,

കേപോയവികേപരവിശേലീലനുംവവിവവിധവവിഷയങളുമപോയവി

ബന്ധടപടകപോസ്സുകേള്എന്നവിവനടകുന്നു. കേൂടപോടത

അവധവികപോലകേഹ്യപോമുകേള്, നവിയമസപോകരതപോകേഹ്യപോമുകേള്, 
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പ്രകേൃതവികേഹ്യപോമുകേള്എന്നവിവയുുംനടത്തുന്നുണന്റ്. 

വവിദഹ്യപോലയത്തവിടലഎസന്റ്പവിസവിപ്രവര്ത്തനങള്കന്റ്

പനതൃതദുംവഹവികുന്നതന്റ്കേമ്മഹ്യൂണവിറവിപപപോലലീസന്റ്

ഓഫലീസര്മപോരപോയശ്രലീപദവവിയമ്മ.എസന്റ്അലകന്റ്.എസന്റ്എന്നലീ

അധഹ്യപോപകേരപോണന്റ്.
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                                                                J R C                   
      

    അന്തർദദേശശിയ ററെഡഡ് ദകക്രോസഡ്  റസക്രോസസറശിയുറടെ ഉദേക്രോത്തമക്രോയ ലകക്ഷ്യങ്ങൾ 
സക്രോകക്രോതഡ്കരശിക്കുന്നതശിനനും യുവതലമുറെയശിൽ ദസവന സന്നദ്ധത സസ്വഭക്രോവ 

രൂപപീകരണനും ദേയ ,ദസ്നേഹനും ,ആതുര ശുശ്രുഷ ,വശിദേക്ഷ്യക്രോഭക്ഷ്യക്രോസ പ്രചരണനും എന്നപീ 
ഉതഡ്കൃഷ്ടദേക്രോർശങ്ങൾ രൂഢമൂലമക്രോകുന്നതശിനനും ദവണശി രൂപപീകരശിച്ച ഒരു 

സനുംഘടെനയക്രോണഡ് ജൂനശിയർ ററെഡഡ് ദകക്രോസഡ് . മഹക്രോനക്രോയ ജപീൻ റഹൻറെശി ഡുനക്രോനശിന

ദസക്രോൾഫറെശിദനക്രോയക്രോണഡ് ററെഡഡ് ദകക്രോസശിനഡ് രൂപനും നൽകശിയതഡ്.

 ഉപജശിലക്രോ ഭക്രോരവക്രോഹശികൾ സ്കൂൾ റഹഡഡ് മക്രോസ്റ്റർ എന്നശിവരുറടെ ദനതൃതസ്വത്തശിൽ 

JRC  യൂണശിറശിറന ഉതഡ് ഘക്രോടെനനും 3/09 / 2018  ൽ റഹഡക്രോസ്റ്റർ നശിർവഹശിച.ആ 

ദേശിവസനും 40  ദകഡറ്റുകൾ പ്രതശിജ്ഞ എടുത്തഡ് ജൂനശിയർ ററെഡഡ് ദകക്രോസശിൽ 

അനുംഗമക്രോയശി തപീർന്നു .അടുത്ത ദേശിവസനും അനുംഗങ്ങളുറടെ ദയക്രോഗനും വശിളശിച്ച ദചർത്തഡ് 

റസറകട്ടറെശി ദജക്രോയശിനഡ് റസകട്ടറെശി എന്നശിവറര തശിരറഞ്ഞെടുത.നമ്മുറടെ സ്കൂളശിൽ 

രണഡ് JRC യൂണശിറ്റുകൾ പ്രവർത്തശിച വരുന്നുണഡ് ഒരു യൂണശിറശിൽ 20  കുട്ടശികൾ .A 

റലവലനും ബ B റലവലനും C റലവലനും.  മറ്റു കഡ്ളബുകളുമക്രോയശി  ദചർന്നു J R 

C പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടെന്നു വരുന്നു .

  സ്കൂൾ പരശിസരനും വൃത്തശിയക്രോക്കൽ, റചടെശികൾ റവചപശിടെശിപശിക്കൽ ,എന്നശിവ 
കുട്ടശികൾ റചയ്തു വരുന്നു 

ജുൺ  26  ന അന്തക്രോരക്രോഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്നു വശിരുദ്ധദേശിനത്തശിൽ JRC അനുംഗങ്ങൾ 

ലഹരശി വശിരുദ്ധ പ്രതശിജ്ഞ എടുത .

                         സ്കൂളശിറല എലക്രോ പ്രവർത്തനങ്ങളശിലനും J RC റമദമ്പേർസഡ്  വളറര 

സജപീവമക്രോയശിപ്രവർത്തശിച  വരുന്നു .സ്കൂളശിറല എലക്രോ പ്രവർത്തനങ്ങളശിലനും ജഴഡ് സശി 

റമദമ്പേർസഡ്  വളറര സജപീവമക്രോയശിപ്രവർത്തശിച  വരുന്നു . മറ്റുള്ളവരുറടെയുനും 
ആദരക്രോഗക്ഷ്യനും സനുംരകശിക്കുറമന്നുനും ദരക്രോഗശികറളയുനും അവശറരയുനും പ്രദതക്ഷ്യകശിച്ചഡ് 
കുട്ടശികറളയുനും സഹക്രോയശിക്കുറമന്നുനും ദലക്രോകത്തകമക്രോനമുള്ള ബക്രോലശിക ബക്രോലനക്രോറര 

എറന ആത്മ സുഹൃതക്കളക്രോയശി കക്രോണനും എന്നുനും എന്ന പ്രതശിജ്ഞയശിൽ   I 

SERVE  എന്നദേർശ വക്രോകക്ഷ്യത്തശിൽ ഉറെച JRC മുദന്നറുന്നു ...
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                                                                                         ഗഗീത  ഉദയക  ുമമാര

ശുഭയമാത
          ഓർമ്മകളളിൽ നളിറവസനന്തം നൽകളി

          മമാഞ്ഞുപപമായ സസൗഹൃദങ്ങളന്തം,
          കണളിൽ പ്രളയന്തം സമ്മമാനളിച്ചകന

          പ്രളിയതരമമായ ബന്ധങ്ങളന്തം
          മറവളിയുടടെ മമാറമാല നനീകളി പതുടക
          ഹൃദയ കവമാടെതളിനരളികളിടലത്തുന.
          ഏടതലമാന്തം തനീരങ്ങളന്തം,തളിരമമാലകളന്തം

          ഇതളിനകന്തം എത്ര ചളിത്രങ്ങൾ വരച്ചളിരളിക്കുന.
          ടപട്ടനന്ന് മമാഞ്ഞുപപമാകുനവ,

          നളിറങ്ങളള്ളതുന്തം,ഇലമാതതുന്തം.വളിജനമമായ ദളികളിലൂടടെ
          ഏകമാകളിയമായന്ന് പതമാണളി തുഴയുന

          തുഴകമാരനമാകുന പലപപമാഴന്തം.
          യമാത്രകമാരളില,ആരവങ്ങളളില

          പകവലന്തം നളിശ്ശബ്ദമമായന്ന് ടതനളിമമാറുന കുപഞമാളങ്ങൾ മമാത്രന്തം.
          മളിഴളിപകമാണുകളളിൽ പ്രതനീക്ഷയുന്തം,

          ടചമാടെളികളളിൽ പസ്നേഹമന്ത്രണങ്ങളന്തം തളിരുകളികയറളിയുള്ള യമാത്ര.
          അതളിനളിടെയളിൽ ശകളിയമായ കമാറന്തം,
          കടുത പപമമാരളിയുന്തം,പ്രകമ്പനങ്ങളന്തം

          യമാത്രടയ തടെസ്സടപടുതളി.
          പടക്ഷ,അപപമാഴന്തം അകകമാമ്പളിൽ തളളിരളിട്ടന്ന്
          ഇലകളന്തം,പൂകളന്തം ഉണമായളിടകമാണളിരുന.

          വർണപുഷ്പങ്ങളളിടലലമാന്തം
          മഴവളിലളിടന്റെ അഴകുന്തം,കുളളിരുന്തംനളിറഞ്ഞുടകമാണളിരുന.

          യമാത്ര അവസമാനളിക്കുപമ്പമാൾ
          അണയുന തനീരന്തം മപനമാഹരമമായളിരളിക്കുന്തം.

          പക്ഷളികളടടെ കൂജനങ്ങളന്തം,ഇളന്തംകമാറന്തം
          അവളിടടെ സസമാഗതന്തം ടചയമാനമായളി

          പരവതമാനളി വളിരളിച്ചളിരളിക്കുന്തം.
          യമാത്ര പൂർണമമാവമാൻ,

          പുതളിയ തനീരതണയമാൻ
          മളിഴളിപ്പൂകളളിൽ നളിറടയ
          സുന്ദര സസപ്നങ്ങളമമായളി
         ആഞ്ഞു തുഴയുപമ്പമാൾ

         ആതമാവളിലുറഞ്ഞു കൂടെളിയടതലമാന്തം
         ഒരു സങനീർതനന്തം പപമാടല,

         മൃദുവമാർന തപലമാടെൽ പപമാടല
         കമാല്പനളികതയുടടെ പുറന്തംപതമാടെളിൽ നളിനന്തം

         പുറപതകന്ന് വമാർടനമാഴകുപമ്പമാൾ
         എലമാന്തം സുഖദമമായളി പരര്യവസമാനളിക്കുന.

         അടത,സുന്ദരമമായ യമാത്ര-
         ശുഭകരമമായ യമാത്ര, ഈ ജനീവളിതയമാത്ര

         സസർഗനീയമമായളിതനീരുന.
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                                                                                      ററത കഷ എഎ പപ

                             സസഹദഎ IX F

സസ്വപ്നസുന്ദരരം സസൗഹൃദരം
സസ്നേഹസുന്ദരരം സസൗഹൃദരം
വവാര്മഴവവിലലവാന്നണവിയരം സസ്നേഹ ലനവാമ്പരരം......
ഏഴു നവിറമവിതു സസൗഹൃദരം
സസ്നേഹജസ്വവാലയവില് മുങവിക്കുളവിലചവാര
സനര്ത്ത ഹവിമകണമവായവിന്നന്നീ സസൗഹൃദരം
പുലരവിലയ പുല്കുന്ന സൂരര്യലന സപവാലല
നവിദ്രലയ പുല്കുന്ന നവിലവാവു സപവാലല
മനസവിലന പുല്കുന്ന ലവണ്തവാരമവാണന്നീ 
സസൗഹൃദരം......
മഴവവിലവിന് നവിറസമകുരം മനസവിലന്റെ കണവാടവി
നന്മതന് കരങളവാല് ലതളവിഞ്ഞടലവ
മനസവിലന്റെ മുറവിവവിലന ഉമ്മവച്ചുമ്മവചച
മവായ്ചു കളയമന്നീ സസൗഹൃദത്തൂവല്
ലവണ്മയവാല് സശവാഭവിക്കുരം നവാളലത്ത തവാരങള
സസൗഹൃദ മഴയവിലല സനര്ത്ത മ  ഞ്ഞുതുളവി......
സസൗഹൃദരം ഇരളവിലന മവായ്ക്കുന്ന തവിരകളവാണച
ഓസരവാ മതവിലവിനരം ഓസരവാ ചുവരവിനരം
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ലചവാല്ലുവവാനണ്ടു ഒരവായവിരരം കഥകള
ലവളവിചങളലകവാണച കറുത്ത ചുവരവില് എഴുതുയതുരം
മനസവിലന്റെ ഏടുകളവില് ഒളവിപവിചച വചതുരം
സസൗഹൃദരം മവാത്രമവാണച.
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                                                                                               ലകക്ഷ്മി ശ്രുതക്ഷ്മി ലകക്ഷ്മി ശ്രുതക്ഷ്മി . . ഡക്ഷ്മിഡക്ഷ്മി

                അമ്മയയും മമാതൃഭമാഷയയുംഅമ്മയയും മമാതൃഭമാഷയയും         

                                                                                       

അമ്മ പകരരും 

സസ്നേഹരും സപപോലലെ 

മധുരമപോണണ് മപോതൃഭപോഷ 

അമ്മ എനപോണണ് 

ആദദ്യ വപോകണ് ; നമ്മുലടെ 

പുസ്തകതത്തിലരും 

അതത്തിലപരത്തി നമ്മുലടെ മനസത്തിലരും 

അമ്മയപോകുന 

മപോതൃഭപോഷയരും 

അമ്മയലടെ സസ്നേഹവരും 

മപോതൃഭപോഷയലടെ 

മപോധുരദ്യരും ഒന്നുതലന 
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                                                         സൂരജജ് പപ

                           കകാഴജ് ച                    9.K

             

  മൂന്നു  നനിരത്തുകൾ ചചേരുന്ന കവലയയാണണ് .എനന്റെ വവീടനിനു 
മുൻവശത്തുഅപ്പുറവള  ഇപ്പുറവമയായനി  മൂന്നണ്ബസണ് ചസയാപണ്കൾ
ഉണണ്.
ഇവനയ ചുറനി  പറനി  നചേറുതള  വലുതമയായ കുനറ കടകൾ ഉണണ്
.എചപയാഴള  
ആൾതനിരകണ് ആണണ് .വവകുചന്നരള നടകയാനനിറങ്ങുചമയാ 
 ഞയാൻ എന്നുള ഒരു കയാഴ്ച കയാണള .ഒരു നപടനി കടകയാരൻ 
തനന്റെ  കടയനിൽ നനിന്നനിറങനി  ചറയാഡണ്  മുറനിച്ചു  കടന്നു  ഇപ്പുറത്തു
വന്നു 
അവനിനട  ബസനിറങനിയ  ആനള  വകപനിടനിച്ചു  കടതനി
അപ്പുറനതതനിച്ചു
 അവനിനട ഉള്ള ബചസയാപനിൽ നചേന്നണ്  നനിന്നണ് അയയാനള 
മനറയാരു ബസനിൽ കയറനി വനിടുന്ന കയാഴണ് ചേ .അയയാളുനട കടയുനട
മുന്നനിൽ പലതള 
വയാങയാൻ പലരുള കതണ് നനിൽചക ആണണ് ഇതണ് .
സണ്കൂനള   കണനിടനിലയാത  ഒരയാളയാണണ്  ഇ  കച്ചവടകയാരൻ
.ചേനിലറ കണക്കു കൂടയാൻ
  അറനിയയാനമങനിലുള എഴത്തുള വയായനയുള  അറനിയനില .
പയാറനിപറക്കുന്ന  മുടനി,  കയാടുപനിടനിച്ച  കുറനിതയാടനി  ,മുഷനിഞ

LITTLE KITES G.G.V.H.S.S FEROKE



                                                                                            മ ുക ുളളമ ുക ുളള

മുണണ്, ഷനിർടനിടയാത ചദേഹള ,
ഒത നവീളവള വണ്ണവള , പരുപരുത പ്രകൃതള.
അങനിനന  ഇരനിനക  ഒരു  ദേനിവസള  ഞയാൻ  അയയാചളയാടണ്
ചചേയാദേനിച്ചു 
"ആരയാണണ്  നനിങൾ  എന്നുള  സഹയായനിക്കുന്ന  ആൾ  "?
അറനിയനിനലന്ന 
 ഭയാവതനിൽ വക മലർതനി കയാണനിച്ചു  .  ഞയാൻ തരനിച്ചു നനിന്നണ്
ചപയായനി ,
കയാരണള  എത്രചയയാ  പഠനിപ്പുള്ള  ആളുകൾ  ഉള്ളനിടതയാണണ്
ഒന്നുള 
പഠനികയാത ഒരയാൾ ഈ  ചസവനള നടത്തുന്നതണ്. 
അറനിവള  പരനിചേയവള  ഇലയാത  ഒരയാൾകണ്  ചവണനി
എനനിനയാണണ് ദേനിവചസന ഇത്രയുള 
കഷ്ടനപടുന്നനതന്നു  കൂടനി  ഞയാൻ  ചചേയാദേനിച്ചു.  അതണ്  ഞയാൻ
ആയനിരുനന്നങനിൽ 
എന്നണ് ആചലയാചേനിച്ച ചപയാവന്നതണ് നകയാണണ് അയയാൾ പറഞ്ഞു 
നമ്മുനട  എലയാവരുനടയുള  ആദേദ്യനത  ചേനിന
അതയായനിരുനന്നങനിൽ ...      
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                                  ററിഫ.ഇ

                                                                                          8  m

സസൗഹൃദസസൗഹൃദ

സസൗഹൃദങ്ങള് ഹ ൃദയതത്തില് തതീജജജ്വാലകളജ്വാകുമമജ്വാള്

ജജ്വാതത്തി മതതത്തിനന്റെ മവേലത്തിപ്പടര്പ്പത്തില

നത്തിനയന്ന ഞജ്വാനനന്ന ഭജ്വാവേമത്തില.

 ജജ്വാതത്തിമത വേര്ഗങ്ങനള തുടച്ചു നതീക്കനട

നമുക്കക്ക് ഉള്നച്ചെപ്പുകളത്തില് നനമ്മെപ്പറത്തിപറയജ്വായ....

സസൗഹൃദമമ നത്തിനയനത്തിക്കക്ക് അത്രമമല്

ഹ ൃദയ സ്പര്ശത്തിയജ്വായ സ്പന്ദനമജ്വാണക്ക്.

ഒനരജ്വാറ പ്രപ ഞ്ചതത്തില് കതീഴത്തില്

ഒരു മനമസജ്വാനട നമുക്കക്ക് കകമക്കജ്വാര്ക്കജ്വായ

നജ്വാനളയുനട നന്മക്കജ്വായത്തി.
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                                                                                                                                             മുഹമ്മദദ്ഷഷാനനിബദ്ആർ

പുണണ്യമമീ ജനന്മം      9.K

വവിദദ്യ തനന്നാലയയം വവിദദ്യന്നാലയയം 
വവിജന്നാനമമേകുന പുണദ്യതതീരയം 
ഞന്നാനനന നതീനയന നമ്മൾ എന 
മവർതവിരവിവവിലന്നാത്ത ശന്നാനവി തതീരയം 
മേതവിലവില, മേതമേവില ,ജന്നാതവിയവില 
മേന്നാനനമേന്നാനന്നായയ് വന്നാഴുന സയ് മനഹതതീരയം 
എത്ര കുരുന്നുകൾക്കറവിവവിനന്റെ നവിറദതീപയം 
നതളവിയവിക്കന്നാനന്നായയ് തൻ പുണദ്യ ജനയം 
എത്ര കുസൃതവി തൻ വവികൃതവികൾനക്കന്നാപയം 
എത്ര ചവിണുങ്ങുന  ചവിനകൾനക്കന്നാപയം 
എത്രമയന്നാ നവിർമ്മല ഹൃദയങ്ങൾനക്കന്നാപയം 
എത്രമയന്നാ തപ്ത നവിശശന്നാസങ്ങൾനക്കന്നാപയം 
എത്രനന്നാൾ നതീനവിതുടവിചന്നാലയം 
തതീരത്തണയുവന്നാൻ മതന്നാന്നുകവില 
ഒടയം കവിതക്കവില ഒടയം മേടുക്കവില 
ഈ മസ്നേഹവഞവി കുതവിക്കുനമേന്നുയം 
ഒരുവന്നാക്കവിൽ ഒരു മനന്നാക്കവിൽ സന്നാനശനമമേകുവന്നാൻ 
ഒരുപന്നാടയ് മമേന്നാഹയം  ബന്നാക്കവിയുണയ് 
ഒരു നകന്നാച്ചു ഹൃദയത്തവിൽ തവിരവിനവട്ടമേന്നാകുവന്നാൻ 
എനവിനല അഗവി തവിളങ്ങുനമേന്നുയം 
അടവിനവച്ചുയരുവന്നാൻ നവിങ്ങൾക്കന്നാകനട്ട 
എങവിൽ ധനദ്യമേതീ  ജനയം പുണദ്യമേതീ ജനയം 

                                               മുഹമ്മദദ്ഷഷാനനിബദ്ആർ
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വവിദദദ്യാലയയ

എത്ര സുന്ദരമമെമന്റെ വവിദദദ്യാലയയ

അക്ഷരമുറ്റതവിന് മചദ്യാരവിമെണലവിലദ്യാദദമെദ്യായവി               അഭവിജവിതത.K

 ഞദ്യാന് ഓടവി നടന്ന വവിദദദ്യാലയയ                                   IX.K

അറവിവവിമന്റെ മുത്തുകള് മപെറുകവിമയടുതതയ

സല് മപെരുമെദ്യാറ്റയ പെഠവിച്ചു വളര്ന്നതയ

ഗുരുനദ്യാഥ സസ്നേഹയ ഹൃദയതവിലറവിഞ്ഞതയ

അറവിവവിമന്റെ പുസ്തകതദ്യാളുകള് തറന്നതയ

ഇതവിരവി തണലവിലദ്യായവിരുന്നുവസലദ്യാ

എന്നുമമെന്നുയ ആദരവിക്കുന്നു   ഞദ്യാന്

ഭയഗവിയദ്യാര്യദ്യാര്ന്ന എന് വവിദദദ്യാലയമത

എന്നുമമെന്നുയ ബഹുമെദ്യാനവിക്കുന്നു  ഞദ്യാന്

നന്മയദ്യാര്ന്ന എമന്റെ വവിദദദ്യാലയമത

കുതകമെദ്യാര്ന്ന എമന്റെ വവിദദദ്യാലയമത...
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  ആ   ഡഡിസസംബര്   രരാതഡി

ത ുടര ുന്ന ു..........                 

                                            ശശ്രേയസസ് സസശറേഷസ്.വഡി

         

കുന്നുകള്തന്തലപ്പതതത്തൊരുഭത്തൊരമത്തൊയയ

പടര്ന്നുപന്തലലിചയകത്തൊടുപലിടലിചയകലിചന്ന

സകലതലിനനേയുളവടലിശരലിതപ്പടുതലി

സസ്വതനരത്തൊകലിയമനേുഷഷ്യര്എത്രനേല്ലവര്

തവറുതതകളകളശബയദനകത്തൊലത്തൊഹല-

മുണത്തൊകലിതയത്തൊഴുകലിയപുഴകതള

കൂള്ഡലിങയസയകുപ്പലിയലിലത്തൊകലിമറ്റു

ജജീവജത്തൊലങ്ങളുതടതലനവദനേതയത്തൊഴലിവത്തൊകലിയ

മത്തൊനേവര്എത്രസന്മസ്സുള്ളവര്.

തചളലിയുളനചറുളപുതചയമടലിപലിടലിചയ

കലിടന്നഫലഭൂഷലിതമത്തൊളതനേല്പ്പത്തൊടങ്ങതള

മണലിടുനേലികതലിയതലിവലിതട

നകത്തൊണ്ക്രജീറ്റയതകടലിടങ്ങള്സമൂഹതലി-

ന്നത്തൊവശഷ്യര്തളനേലിര്മലിച

പുരുഷതനേത്രസമര്തന്

ആഡലിസളബര്രത്തൊത്രലിവജീണുളഅഭലി-
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മത്തൊനേനതത്തൊതടതുടരുന്നു

ഈവരുന്നപുതുവത്സരതലില്

ഭൂമലിതയഹലിന്ദുവത്തൊയലിശരണളവലിളലിപ്പലികനണത്തൊ

  മുസജീമത്തൊയലിസുന്നതയകഴലിപ്പലികനണത്തൊ

ക്രലിസയതഷ്യത്തൊനേലിയത്തൊയലിമത്തൊനമത്തൊദജീസമുകനണത്തൊ

എന്നയതജീരുമത്തൊനേതമടുകുള .

അതത!നേലിങ്ങള്മനേുഷഷ്യര്ദദവതലിതന-

ഏറ്റവുളമഹതരമത്തൊയസൃഷലിയത്തൊണയ.
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                           തതെററ്റും ശരരിയറ്റും 
                                                                        

അറരിയയാതതയാരരിഷറ്റും അവതളയാടട് 

തതെയാനരിതയതനയാരുതവള ഓതെരിയതെട്                     ഷബയാന .തകെ .തകെ

നരിതന്റെ തതെറട്.......

കെണണ്ണീർ മഴയതകെതപ്പെട്ടവതളനരിൻ

കുടകെണ്ണീഴരിൽ നരിർതരിയതെട് 

നരിതന്റെ തതെറട് 

ചരിറതകെയാടരിഞവളുതട സസ്വപ്നങ്ങതളതതെയാ 

ചരിറകെരിനയാൽ തുനരിയതെട് 

നരിതന്റെ തതെറട് 

ഏകെയാന്തതനരതട് കൂട്ടയായട്  തചനട് 

മനസയാർദ്രമയാകരിയതെട് 

നരിതന്റെ തതെറട് 

അവതളയറ്റും തചർത നണ്ണീ തനതയയാരയാ 

കെനവുകെൾ അവതളയാടയായട്   തചയാനതുറ്റും 

നരിതന്റെ തതെറട് 

ഇടതെടവരിലയാതതെ നരിസസ്വയാർത്ഥമയായരി നണ്ണീ 

അവതള തകെട്ടതുറ്റും 

നരിതന്റെ തതെറട് 

അകെതലെയയായരിടറ്റും ഹൃതടതരിതലെന്നു -

മരരികെരിലെയായട് നരിർതരിയതെട് 

നരിതന്റെ തതെറട് 

കെനൽ ചൂടുരുകെരിയയാ  ഖൽബരിതലെകെട് 

കുളരിർ മഴ ചയാറരിയതെട് 

നരിതന്റെ തതെറട് 

നരിതന്റെയണ്ണീ തതെറകെൾ ഏതറ  പരിയമുള്ള 

ശരരികെളയായരി തെണ്ണീർതതെയാണവൾ -

തെൻ തതെറട് .
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                  ഭഭാവവിയവിലലെകക്ക് മവിഴവി പഭാര്തവിരവിപ്പ ുണക്ക് ........
 

അവസഭാനവിപ്പവിക  ുകയഭാണക്ക് 

ഞങ്ങള് നലടഭാരരീ കമവില

വവിരവിഞ്ഞ മ ുക ുളങ്ങള്

എലഭാല്ലാം തവികവഭാര്ന്നതഭാലണന്നക്ക് 

അവകഭാശലപ്പട ുന്നവില 

നവിലെലമഭാര ുകവി 

കമക്ക് നഭാടവി എന്നതക്ക് തലന്ന വലെവിയ കഭാരരല്ലാം

ലപഭാടവിയ മ ുക ുളങ്ങള് 

പ ൂവഭായക്ക് തരീരണലമന്നക്ക് തലന്നയഭാണക്ക് 

ഞങ്ങള് ആഗ്രഹവിക ുന്നത ുല്ലാം 

അട ുത വസന്തതവില 

പ ൂവഭായവിതരീരഭാന് 

ഭഭാവവിയവിലലെകക്ക് മവിഴവിവഭാര്തവിരവിപ്പ ുണക്ക് 

ഒരഭായവിരല്ലാം ലമഭാട ുകള്

ഇതവില ക ുറലച്ചെങവിലെ ുല്ലാം വവിരവിഞ്ഞക്ക് 

മവിഴവിയ ുള്ളവര്കക്ക് ലനഭാകവി നവിലഭാനഭായവി

വവിടര്ന്നക്ക് പരവിലെസവിച്ചെങ്ങലന 

നവില ുലമന്നക്ക് ഞങ്ങള് ഉറച്ചെക്ക് വവിശശ്വസവിക ുന്ന ു.

കഭാലെമവിനവിയ ുമ ുര ുള ുല്ലാം വവിഷ ു വര ുല്ലാം വര്ഷല്ലാം വര ുല്ലാം 

തവിര ുലവഭാണല്ലാം വര ുല്ലാം പവിലന്നലയഭാലരഭാതളവിരവിന ുല്ലാം 

ഇലെ വര ുല്ലാം പ ൂവ ര ുല്ലാം കഭായക്ക് വര ുല്ലാം 

എന്നഭാണലലഭാ കവവി വഭാകരല്ലാം.

                  നവിറ ുതലട.

                                                                                               ലസ്നേഹലതഭാലട 

                                                                                   -ലെവിറവില കകറക്ക്സക്ക് പ്രവര്തകര്-
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         നനന
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