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മരരിയയാപുരരം സസെനന്റ് മമരരീസെന്റ് 

ഹയര്സസെക്കണ്ടറരി സ്കൂളരിസലെ 

ലെരിറരില് കകൈറന്റ്സെന്റ് അരംഗങ്ങള് തയയാറയാക്കരിയ 

ഡരിജരിറല് മയാഗസെരിന് "ദകരിണ" 

ചരിന്തകൈളരിമലെക്കുവളര്ന്ന സെസ്വപ്നങ്ങളുമടേയരം 

ഭയാവനകൈളുമടേയരം ആവരിഷയാരമയാണന്റ്.  

കുടരികൈള് തങ്ങള് പരരിശരീലെരിച്ച ഡരിജരിറല് 

സെമങ്കേതങ്ങളുസടേ കൂമടയാസടേ വരവര്ണങ്ങള് 

വരിരരിയരിച്ചരിരരിക്കുന.  കുടരിച്ചരിന്തകൈസള 

സെര്ഗസൃഷരിയരിമലെക്കന്റ് തരിരരിച്ചുവരിടവര്ക്കുരം

 സെയാധനയസടേ സെയാഫലെല്യമറരിഞ്ഞവര്ക്കുരം 

ദകരിണക്കുരം ആശരംസെകൈള്.......... 

പരിന്സെരിപയാള്

കകുരര്യന് കക.കജെ 
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           എഡരിമറയാറരിയല്

സസ്കൂള് വക്ഷിദദയാഭദയാസ കൈയാലഘട്ടതക്ഷില് 
കൈനവപുകൈള്കറ്റ്  അകരങ്ങളപുസടെ നക്ഷിറരം പകൈര്ന്ന 
കൈപുട്ടക്ഷികൈളപുസടെ പപുഞക്ഷിരക്ഷിയയാണറ്റ്  ഈ തയാളപുകൈളക്ഷില് 

നക്ഷിറയപുന്നതറ്റ്. 
കൈണക്ഷിമേയയാസത കൈയാലസത പ്രതരീകമയയാസടെ 

മനയാകപുന്നവരപുസടെ രചനകൈള്കറ്റ് കൈയാലമമേസറ 
കൈഴക്ഷി ഞയാലപുരം മേങ്ങക്ഷിമപയാവയാനയാവയാത 

മേയായക്ഷികൈമശയാഭയപുണറ്റ്.  
മേനസക്ഷിസല രഹസദ അറകൈള്കപുളക്ഷില് 
തടെസകൈട്ടക്ഷി നക്ഷിറപുതക്ഷിയ വക്ഷികൈയാരങ്ങള് 

 അണസപയാട്ടക്ഷി ഒഴപുകൈപുകൈയയാണക്ഷിവക്ഷിസടെ .  
കൈരപുതറ്റ് പകൈര ന്നറ്റ് കൈസ്കൂസടെനക്ഷിന്ന കൈരപുതലപുള 

കൈരങ്ങള്  അനശശ്വരമേയാകക്ഷിയ  വരക്ഷികൈള് 
തയാളപുകൈള്കറ്റ് മേക്ഷികൈവറ്റ് പകൈരപുന്നപു.  

ഉളക്ഷിലപുറങ്ങക്ഷിയ കൈലയാവയാസനകൈള്കറ്റ് 
ഭയാവനയപുസടെ ചക്ഷിറകൈറ്റ് വരചപുമചര്തവസര 

മസ്നേഹപസ്കൂര്വരം സ്മരക്ഷിചപുസകൈയാണറ്റ്   

ദകക്ഷിണ  നക്ഷിങ്ങള്കയായക്ഷി സമേര്പക്ഷികപുന്നപു..........      

എയറ്റ്ഞല് മേരക്ഷിയയാ സകൈ.എസറ്റ്.    
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നരിലെയാവന്റ് 

       യദുകക്യഷ്ണന് കക.എസസ 

കചെറുകകാറററി൯  ക    ുളറി൪മയയക ുും നറിലകാവസ
മധുരസസ്വപസങ്ങള് പൂവണറിയ ുും നറിലകാവറില

ഒരൂ കചെറുപകറി അവള് തന് കൂടററിയകാകത യതങ്ങുന
ആകരയനകാ  എകന്തെയനകാ അററിയകാകത  നറി൯ക്കുന

പകറിത൯  യതങ്ങലതറിരറിച്ചററിഞ. ആ നറിലകാവസ തന്
കനഞറികല ചൂടകായറി ഒടറിയച്ചര്ത്തൂ ആവകള

നറിലകാവറിന് യസ്നേഹും അമ്മതന് യസ്നേഹമകായറി കകാണ്കക
അവളുകട യതങ്ങല അലും നറിലച.

പകാതറി ഉറക്കതറില അവള് കകാണറിച്ച വറിഷമും
നറിലകാവറിന് കുളറിര്മയകാല അവള് പരറിചെരറിച.

അമ്മയകായസ, അച്ഛനകായസ തന് കൂടപറിറപകായസ
ഒര രകാതറിയറില അവള് എലകാും എലകാമകായസ……..
ഇരടറികന യപടറിച്ചസ കരഞ്ഞ ആ കചെറു പകറിതന് 

തകാങ്ങകായറി കചെറു പ്രകകാശയമകറി തന് അമ്മ നറിലകാവസ 
പ്രഭകാതതറില കൂടുയതടറി പറന ആ കചെറുപകറി
അമ്മ നറിലകാവറിയനകാടറിങ്ങകനയയകാതറി  അമ്മതന്

യസ്നേഹും അ ജകാതവും എനകാല 
അമ്മ നറിലകാവറിന് യസ്നേഹും അചെഞലവമകാണസ……...
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ഭൂമരിയസടേ മചയാര ഊറ്റുന്ന മനുഷല്യന് 
     Aswani Santhosh

    പരറിസറിതറി  യനരറിടുന ഭഭീഷണറികകളക്കുററിച്ചസ  നറിയതക്യന  യകടും വകായറിചും അററിഞ്ഞറിടള
നമ്മള്  ആ  ഭഭീഷണറികള്ക്കസ എന്തുകകകായണകാ പരറിഹകാരും  കകണത്തുനറില  .   പരറിസറിതറി
മലറിനഭീകരണും , വനനശഭീകരണും  എലകാും തകന  മമൗനമകായറി  സഹറിക്കുകയകാണസ  പ്രകൃതറിയമ്മ
              പരറിസറിതറി  മലറിനഭീകരണ ഭഭീഷണറികയക്കുററിച്ചസ  ആധുനഭീക  മനുഷക്യന് ചെറിന്തെറിച
തുടങ്ങുന  കകാലമകാണറികതങറിലും  ഏകറയും മനുഷക്യന്  മലറിനമകാക്കറിക്കഴറിഞ  .  പരറിസറിതറി
നശറിച്ചകാല  ജഭീവജകാലങ്ങള് നശറിക്കുും  .  മനുഷക്യകന്റെ   വറികലവും  വറികൃതവമകായ  കപരമകാറും
കകകാണസ  പരറിസറിതറി  നശറിചകകകാണറിരറിക്കുന . വൃകങ്ങളുും പകറികളുും നദറികളുും പരറിസറിതറി
സുംരകണതറികന്   പ്രധകാന   ഘടകങ്ങളകാണസ  .   സസ്വകാര്ത്ഥയമകാഹറിയകായ   മനുഷക്യന്
പ്രകൃതറിയകട  കകകകാലകള്  കവടറിനശറിപറിക്കുന  കവടറിനശറിപറിച്ചവയസ  പകരും വൃകങ്ങള്
നടപറിടറിപറിക്കകാന്   ആരും  തയകാറല  .  വൃകനകാശും  മകണകാലറിപറിനസ   ഇടയകാക്കറി  .
വൃകനശഭീകരണയതകാകട  പുഴകള്  വരണ്ടു .  വൃകനകാശമകാണസ         
ഒനകാമകത കകാരണും .  പരറിസറിതറിയകട  നറിലനറിലപറികന  സകാരമകായറി  ബകാധറിക്കുന  പലതുും
മനുഷക്യന്  വരതറിച്ചവയകാണസ. 
                       വകായ , കവളും , മണസ  തുടങ്ങറിയ  കജവപ്രധകാനയമഖലകളറികലലകാും
മകാലറിനക്യും  നറിറഞ കകകാണറിരറിക്കുകയകാണസ. വകാഹനങ്ങളറില  നറിനും  പുകയകായറി  പുറന്തെള്ളുന
കകാര്ബണ്  യമകായണകാകക്സൈ ഡസ   എന  വറിഷവകാതകും  ഹൃയദകാഗതറിനസ   കകാരണമകാകുന  .
ആസ്മ  ഉണകാക്കുവകാനുും  അതറികന് കകാഠറിനക്യും  വര്ദറിപറിക്കുവകാനുും  വകാതകമലറിനഭീകരണതറിനസ
കഴറിയന.  മമൗനമകായറി നറിലക്കുന ഭൂമറിയമ്മയകട  ജഭീവന്  ഏതുഘടതറിയലക്കസ യപകാകുകമനസ
നമുക്കസ  കകാതറിരനസ  കകാണകാും.   

                                                             
മേപുതശക്ഷി

ഞങ്ങള്കകുകണണ്ടൊരകു  മകുത്തശശ
പലശലണ്ടൊകത്തണ്ടൊരകു  മകുത്തശശ
വടശയകുയും  കകുത്തശ കണ്ടൊവടശപപണ്ടൊകല
വളഞകു  നടകകുയും മകുത്തശശ
വള   ഞകു  നടകകുയും  മകുത്തശശ ( 2)   Jeethu S
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എസന പകൃതരി 
      യരവതറി കുമകാര്

എകന്റെ പ്രറിയ കൂടകകാരറി 
ഇനസ നഭീ എവറിടയയകാ 
നറികന്റെ  കൂകട  കളറിക്കകാന്
ഞകാന്  ഇതകാ വരവകായറി ...
                       എകന്റെ  അമ്മയകായറി 
                       എകന്റെ  യതകാഴറിയകായറി 
                        കൂകട  കളറിക്കകാന് 
                        വരയമകാ  നഭീ...
നറികന്റെ  വരവറിനകായറി 
ഞകാന്   കകായതകാര്ത്തു 
നറികന്റെ ചെറിലകളറില    
യചെയക്കറകാന്  ഇനസ 
ഞകാന് കകകാതറിക്കുന. . . ... 

                                
ചക്ഷിത്രങ്ങള്
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NEWSPAPER
Arya  Aneesh

The   newspaper  has  become  the  common   man's  window  to  the  events

happening  all  over  the  world.  It  also  greatly  influences   man's  political and

social  views .  In  the  modern  world  T.V   and  Radio  bring  news  to  us  faster

than  the  newspaper  But  it  is  heaper  and   fordable   apart  from providing

news.  The  newspaper   also  contain  articles  on  various  current topics

such  articles   which  educate  the  reader  is  included   in  the  editorial  page.

                                                                  
 

സചണ്ടക്കയാരന് 

         
സചണ്ടക്കയാരന്  സചണ്ടസയടുത
സചണ്ടക്കരിസടയാരു സകൈയാട്ടുസകൈയാടുത 
സകൈയാണ്ടതുമുതമലെ സചണ്ടതുടേങ്ങരി
ടേരിണ്ടകൈ……….ടേരിണ്ടകൈ……….ടേരിണ്ടകൈമതയാരം

                                                                            
                          
                                                         Aleena Thakachan
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               മലെയാകൈരം

ആമരയാരുരം വരരില്ല മനുഷല്യമര
നരിനസടേ ജരീവരിത കൈയാലെയളവരില്

ഓമരയാതരുരം നമ്മുസടേ ജരീവരിതമയാകുന്ന 
ദരീപപഭയാഗത കുറയന

പക്രതരിയസടേ  അന്തരരം കൈയാണുകൈ മനുഷല്യമര
നരിനസടേ ജരീവരിത കൈയാലെയളവരില്  നരീ സചയ്യുന്ന

നയാശങ്ങസളല്ലയാരം വരുരം തലെമുറ
 അനുഭവരിക്കുസമന്നന്റ് നരീ ഓര്ക്കുകൈ

മകൈരളനയാടേരിസന മകൈളരി അറരിഞ്ഞ മനുഷല്യരയാണന്റ്
നമള് ഓമരയാരുതരുരം ആ നയാടേരിസന ദദുഃഖമയാരം 

സെമന്തയാഷദരീപരം സകൈടുതരിയതന്റ് മനുഷല്യമര ഓര്ക്കുകൈ
നമ്മുസടേ നയാടേരിസന ദരീപരം സതളരിക്കുന്നവന് പകൃതരി

നരീ ഓര്ക്കുകൈ...

ജരീവരിതമയാസയയാരു വരിസ്മയ കൈയാഴ്ചകൈള് 
കൈയാണുന്നതുരം പകൃതരിയരില് നരിന്നമല്ലയാ മനുഷല്യമര

മനുഷല്യര് നമ്മുസടേ ജരീവരിത കൈയാലെയളവരില്
തനസടേ നയാശരം തസന്ന തരീര്ക്കുനസവനരം

മനുഷല്യരയായ നമള് ഓര്ക്കുകൈ.

പകൃതരിയസടേ നയാശമല്ല നമസളനരം ഓര്ക്കുകൈ
പച്ചപരിന് ആഴമുള്ള പകൃതരിസയ 

മണ്ണയായരി തരീര്ക്കുന്നതുരം നമള് തസന്നയമല്ല..?

എല്ലയാരം അറരിയന്നവനയാണന്റ് ഈശസ്വരസനന്നന്റ്
നരീ ഓര്ക്കുകൈ മനുഷല്യമര........

എബരിന് സെണ്ണരി 
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ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞന്

         മമയാഹരിച്ചുണ്ടയായ മകൈനയാണന്റ്. ഒമരഒരുമകൈന്. വയസ്സു പതന്റ് തരികൈഞ.

പറഞ്ഞരിസടന്തു കൈയാരല്യരം?   തള്ളവരിരലെരിസന അത്ര വലുപമമയള്ളു അവനന്റ്.  കൈണ്ണുണ്ടന്റ്  മൂക്കുണ്ടന്റ്
വയായണ്ടന്റ് കകൈയണ്ടന്റ് അവയവങ്ങസളല്ലയാരം തരികൈച്ചുമുണ്ടന്റ്.  തള്ളവരിരലെരിസന വലെരിപമുള്ള  ,  പത
വയസന്റ് തരികൈഞ്ഞ ഒരു  കുടരിസയ നരിങ്ങള് സെങ്കേല്പരിച്ചു മനയാക.  അവന് കൈയാട്ടുന്ന കുസൃതരിത്രരം
കൈയാണയാന് എന്തുരസെരം, അമല്ല? അവനന്റ് ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞന് എന്നന്റ് മപരരിട്ടു. ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞസന
അച്ചന്  കൃഷരിക്കയാരനയാണന്റ്.   രയാത്രരിസെമയരം  ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞസന  അച്ചനമമയാര്
ഉറങ്ങുകൈയയായരിരുന.  സപസടന്നന്റ്  ശകരിയയായരി  ഒരു  കൈയാറ്റൂതരി.  ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞസന   അമ
സഞെടരിയണര്ന.  പയായയരില്  തപരിമനയാക്കരി  മകൈന്  അടുതന്റ്  ഇല്ലയായരിരുന.  വരിളക്കു
കൈതരിച്ചുമനയാക്കരി. അവസന കൈണ്ടരില്ല. ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞസന അമയരം അച്ചനുരം പരക്കരം പയാഞ.

രണ്ടുമപരുരം  ആ  സപരുമഴയതന്റ്  മുറതരിറങ്ങരി  ഉറസക്ക  വരിളരിച്ചു.    മമയാമന  ...  ഇതരിരരി
കുഞ്ഞയാ..ഇതരിരരി കുഞ്ഞയാ........  എന്തയാ?  ഒരു സകൈയാച്ചുകൈരിണ്ണതരില് ഒരു സചറരിയ കൈല്ലുസകൈയാണ്ടന്റ്
മുടരിയയാലുണ്ടയാകുന്ന  ശബരം  എവരിസടേ  നരിന്നയാണന്റ്?   അവസന  അച്ഛനമമയാര്  സചവരിമയയാര്തന്റ്
നരിന.   ഇതരിരരികുഞ്ഞയാ ഞെയാനരിവരിസടേയണ്ടന്റ് വടേമക്ക മുറതന്റ് ജനയാലെയസടേ മചയാടരിലെന്റ്,  അവര്
അമങ്ങയാമടയാടേരി   അച്ഛനുരം  അമയരം  പരരിഭ്രമരിമക്കണ്ട  കൈയാറതന്റ്  പറന്നന്റ്  മപയാകൈയാതരിരരിക്കയാന്
ഞെയാന്  നമ്മുസടേ  മവപരിന്  തയരിസന  സകൈടരിപരിടേരിച്ചരിരരിക്കയാണന്റ്.   അവര്  മവപരിന്  കതയരിസന
സെമരീപമതക്കന്റ് ഓടേരി.  അവസന വയാരരിസയടുത. പയാവരം, തണുതവരിറയ്ക്കുനണ്ടയരിരുന. തരിരരിച്ചന്റ്
മുറരിയരിസലെതരിഇതരിരരിക്കുഞ്ഞസന  കൈരിടേതരി.  തലെയരം  ഉടേലുരം  തുടേച്ചു.  അവന്  പറഞ.  ആ
ജനവയാതരില് അടേമച്ചയാള്ളു അമമ. പരിസന്ന ഒരു ദരിവസെരം അയല്വക്കസത കുഞരിയമ കൈയാരണരം
ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞനന്റ്ഒരു അപകൈടേരം പറരി.  കുഞരിയമ ധയാരയാളരം തമയാശപറഞ്ഞന്റ് ചരിരരിക്കുരം.  ഒരു
ദരിവസെരം,  തരിണ്ണയരിലെ ന്റ്  അവനുരം  കുഞരിയമയരം  തമയാശപറഞ്ഞന്റ്  ഇരരിക്കുകൈയയായരിരുന.

കുഞരിയമ ഉറസക്ക സപയാടരിച്ചരിരരിച്ചു.  അവരിസടേ ഇരുന്ന ഇതരിരരിക്കുഞ്ഞന് മറരിഞവരീണു.  ആ
ചരിരരിയസടേ  ശകരിയരില്  അവസന  കകൈയരം  കൈഴുതരം  ഉളുക്കരി.  അതരില്  പരിസന്ന  അവന്
കുഞരിയമയസടേ മുന്നരില് ഇരരിക്കയാറുമരില്ല നരില്ക്കയാറുമരില്ല.  

Angel Maria K.S
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ചരിത്രങ്ങള്                                                                         
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MOTHER'S   LOVE

There  are  time'  when  only  a  mother's  love
Can  understand  our  tears
Can  soothe  our  disappointments
And  calm  all  of  our  fears
There  are  time's  when  only  a  mother's  love
Can  share  the  joy  feel
When  something  we've  dreamed  about
Quite  suddenly  is  real  
There  are  time's  when  only  a  mother's  faith
Can  help  us  one  life's  way
And  instill  in  us  the  confidence
We  need  from  day  to  day
For  a  mother's  heart  and  a  mother's  faith
And  mother's  stead  fast  love
Were  fashioned  by  the  angels 
And  sent  from  God  about

                                                              by

             Aleena  Thankachan
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മചയാമദല്യയാതരങ്ങള് 

1. യകരളതറികല  ആദറിവകാസറി  പഞകായതസ  ഏതസ?
ഇടമലക്കുടറി

2. ഒര  തവണ  ഒരകാള്ക്കസ   ദകാനും  കചെയകാവന   രകതതറികന്റ
അളവസ?

300 മറിലറി
3. സതക്യസകായറി  ബകാബയകടസമകാധറിദറിനും?

2011  ഏപ്രറില  24

4. പകാലൂലപകാദറിപറിക്കുന പകറി?
പ്രകാവസ

5. കമന് കകാുംഫസ   ആരകട ആതമ  കഥയകാണസ?
ഹറിറസ ലറുകട

6. ഏറവും വലറിയ കണ്ണുള ജറിവറി?
കുതറിര

7. ഇന്തെക്യന് പഭീനലയകകാഡറികന്റെ ശറിലപറി
കമക്കകാകള പ്രഭ

8. ഏറവും കുടുതല യഗകാതമസ ഉലപകാദറിക്കുന  രകാജക്യും?
കചെന

9. യകരളതറില ഏറവും  കുടുതല  തകാലൂക്കസ ഉളള ജറില?

എറണകാകുളും അഖറില ദകായമകാദരന്

സടേലെരിവരിഷന്

    ആധുനറിക  കകാലഘടതറില   ഏറവും  വലറിയ  അത്ഭുതങ്ങളറില  ഒനകാണസ  കടലറിവറിഷന്
അകകല  നടക്കുന  കകാരക്യങ്ങള്യപകാലും  കകാണകാനുും  യകള്ക്കകാനുും  സഹകായറിക്കുന  ഒര
ഇലയകകാണറികസ  ഉപകരണമകാണതസ.   അതസ   ജനങ്ങകള   കുടുതല  അടുപറിക്കുകയും
യലകാകതറികന്റെ  അതറിര്തറികകള  കചെറുതകാക്കുകയും  കചെയ.

 
കടലറിവറിഷന്    മൂനസ   പ്രധകാന   കര്തവക്യങ്ങള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന  .    വറിയനകാദും  ,

വറിജകാനും , വറിവരും  എനറിവ  നലക്കുന.    കദനുംദറിനവകാര്തകള്  ചുറും എന്തെസനടക്കുന
എന  അററിവസ  നലകുന.  യഡകാകക്യൂകമന്റെററികളുും ചെര്ച്ചകളുും  വറിവരവും  നലകുന.

            യസകാര്ടസസസ ,  ഡകാന്സസ ,  സുംഗഭീതും  എനറിവ വറിയനകാദും  പകരന
                            ആരക്യ  അനഭീഷന്റ്
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ആന്മനരിയന്ത്രണമരില്ലയാത  ആമ    
                        

പണ്ടന്റ്   ഒരു   തടേയാകൈതരില്   ഒരു  ആമ   പയാര്തരിരുന  .  ഒരു
മവനല്ക്കയാലെരം  വന്നമപയാള് തടേയാകൈരം  വറരിവരളയാന്  തുടേങ്ങരി.   അതരിസലെ
മരീനുകൈസളല്ലയാരം  ചത തുടേങ്ങരി .  ആമയരം ആഹയാരരം കൈരിടയാസത  മരരിക്കുസമന്ന
സരിതരിയരിലെയായരി. 
           തടേയാകൈതരിനടുതന്റ്  രണ്ടന്റ്  സകൈയാക്കുകൈള്  തയാമസെരിച്ചരിരുന .  അവര്ക്കന്റ്  ആമസയ  
രകരിക്കണസമന്നന്റ്മതയാന്നരി  .   അവര്   ആമസയ   ധയാരയാളരം  സവള്ളമുള്ള   മസറയാരു
തടേയാകൈതരിസലെക്കന്റ്  സകൈയാണ്ടുമപയാകൈയാസമന്നന്റ് പറഞ.  മവഗതരില്  നടേക്കയാനറരിയയാത  ആമസയ
എങ്ങസന സകൈയാണ്ടുമപയാകുരം? 

                സകൈയാക്കുകൈള്  ഒരു  നരീളമുള്ള  കൈമന്റ്  സകൈയാണ്ടുവന്നരിടന്റ്  ആമമയയാടേന്റ്  അതരില്  
കൈടേരിച്ചു പരിടേരിക്കയാന്  പറ  ഞ .  ആമ  കൈമരില്  കൈടേരിച്ചു പരിടേരിച്ചു.

                                    
                                       ഞെങ്ങള്  പറയയാസത  വയായ  ഇനരി  തുറക്കരുതന്റ്  എന്നന്റ്
പറഞ സകൈയാണ്ടന്റ്  സകൈയാക്കുകൈള്  കൈമരിസന  രണ്ടു  വശതരം  കൈടേരിച്ചുപരിടേരിച്ചു  പറനയര്ന.

വഴരിക്കന്റ്  ആമ  ഒരു  കമതയാനരം  കൈണ്ടു  .  അവരിസടേ  കൈളരിച്ചരിരുന്ന  കുടരികൈള്   ആമസയ
സകൈയാക്കുകൈള്  സകൈയാണ്ടുമപയാകുന്നതന്റ്  കൈണ്ടന്റ്  ആര്തവരിളരിച്ചു   അമപയാള്  ആമയന്റ്  
അവസര  ശകൈയാരരിക്കണരം  എന  മതയാന്നരി .   അതരിനയായരി   വയായ  തുറന .  അവസന
പരിടേരിതരം   വരിട്ടുമപയായരി .
                                     ആമ  തയാമഴയ്ക്കുയ്ക്കുു  വരീണു.

    ആന്മനരിയന്ത്രണമരില്ലയാതരിരുന്നയാല്   നയാരം  ആമസയമപയാസലെ 
അപകൈടേങ്ങളരില് അകൈസപടുരം.

നന്ദന സകൈ.എരം

കു     ഞ്ഞരിപ്പൂച്ച

  കകകാച്ചൂ   പൂച്ചക്കു  ഞ്ഞറികനകാരൂ 
  കകകാച്ചമളറി   പററി
  കകാച്ചറികവച്ച  ചൂടസപകാലറില
  ഓടറികച്ചനസ   നക്കറി
  കൂ ഞ്ഞൂ  നകാവൂ  കപകാളളറിയയപകാള്
  കൂഞ്ഞൂപൂച്ച  യകണ
  മക്യകാവൂ .....മക്യകാവൂ .....മക്യകാവൂ .....
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എണതറില  അല കകാരക്യും

പണസ   ഒരറിക്കല ഒര കകാടറില  കണകക്കടുപസ   നടക്കുകയകായറിരന.   ആര്ക്കകാണസ
ഏറവും   കൂടുതല   കുടറികള്   എനററിയകയകായറിരന  ലകക്യും   ഒകായരകാരതര്ക്കുും  ഉള
കുടറികളുകട  എണും  കണകക്കടുപ്പുകകാര്  യരഖകപടുതറി  . പലര്ക്കുും  വലറിയ  കുടുുംബങ്ങളകാണസ
.പത്തുും പതറിനഞും  ഇരപതുും ഒകക്കയകാണസ  .
 

ചെറിലര്കക്കകാകക്ക  ഒര  വറിടറില  തകന  നറിരവധറി
കുടറികള്   ഉണകായറിരന  .  അവസകാനും  കണകക്കടുപ്പുസമയും
  
ഒര  സറിുംഹതറികന്റെ  അടുകതതറി  . തഭീരയമനറി അവറിടുയതക്കസ 
എത  കുടറികള്  ഉണസ  ?  

                        ഒനസ  . സറിുംഹും  മറുപടറി  പറ        ഞ. എന്തെസ  ,ഒകരണും  മകാതയമകാ  ?
വറിശസ്വസറിക്കകാന്  വയ  
അകത  ,സറിുംഹും  ഗമൗരവതറില  പറഞ
പകക  , അകതകാര  സറിുംഹമകാണസ......കണകക്കടുപ്പുകകാര് പറികന  ഒനും  മറിണറിയറില. 

              (എണതറില  അല   കകാരക്യും  ഗുണതറിലകാണസ  ) 
 
                                             നന്ദന  കക. എും

പധയാന  നൃതരുപങ്ങള്

കൂടറിയകാടും
ഭരതനകാടക്യും 

ഒഡഭീസറി
കുച്ചറിപ്പുടറി
കഥകസ
യമകാഹറിനറിയകാടും

കഥകളറി 
യകഗകാനും
മണറിപ്പൂരറി 
സതറിയ  
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കൈസ്വരിസെന്റ് മകൈയാര്ണര്

1. പകാലൂട്ടൂന പകറി?
പ്രകാവസ

2. പുതറിയതകായറി നറിലവറില വന  വനറിതകാ കഹലപസ കലന് നമര്?

1091
3. ഐ-ലഭീഗസ ഫുടസയബകാള് 2014  ചെകാമക്യനകാര്?

ബകാുംഗ്ലൂര്  ടഭീും
4. കരയറികല ഏറവുംവലറിയ ജഭീവറി?

ആന
5. യലകാകതറികല ഏറവും വലറിയ വന്കര?

ഏഷക്യ
6. യലകാക ബഹറിരകാകകാശ ദറിനും?

ഒയകകാബര് 4-10

7. ഇന്തെക്യയറികല ഏറവും വലറിയ നദറി?
ഗുംഗ

8. യലകാകതറികല  ഏറവും വലറിയ നഭീളും കൂടറിയ നദറി?
കനല

9. യതനഭീച്ചക്കൂടറില മുടഇടുന പകറി?
കപകാന്മകാന്

10. വടയക്ക ഇന്തെക്യയകട യദശറിയ  നക്യതും?
കഥകസ

11. സറിഗരറസ   ലകാമ്പുകളുകട ഇന്ധനും?
ബക്യൂകടയന്

12.യകരളതറികല  ആദക്യ വനറിത  യപകാലഭീസസ  കസറഷന്?

യകകാഴറിയക്കകാടസ
13. ഇന്തെക്യയറികല  ഏറവും  വലറിയ പകാലും  ?

ചെുംബന്
14. യകരളതറികല ആദറിവകാസറി പഞകായതസ

ഇടമലക്കുടറി 

Abhinav Soman 
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ചരിത്രങ്ങള്
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കുടരികുറുമന്

           ഒരരിടേതന്റ്   ഒരു   കുസൃതരിക്കയാരനയായ  ഒരു  കുടരിയണ്ടയായരിരുന  അവസന
എല്ലയാവരുരം   കുടരിക്കുറുമന്   എന്നയാണന്റ്   വരിളരിക്കുന്നതന്റ്  .ആ   ഗയാമതരില്
അവനയായരിരുന  ഏറവരം  കുറുമന്.ഒരരിക്കല്  അവസന  വരീടരിസലെ  പശുവരിസന  അവസന
അമ  കൈറക്കുന്നതു   കൈണ്ട   അവനു  കൈറക്കയാന്   ആഗഹമയായരി   .ആരുരം  കൈയാണയാസത
പശുവരിസന  അടുതന്റ്  സചന്നന്റ്  അവന്  നരിന .പശുവരിനന്റ് മദഷല്യരം വന . അവസന പശു
ചവരിടരി. അവന്നരിലെത വരീണു. അതന്റ് അവനന്റ് ഒരു ഗുണപയാഠമയായരിരുന.

      “അതല്യയാഗഹരം ആപതന്റ്”
ഇതന്റ് ഒരു ഗുണപയാഠമയായരിരരിക്കണരം

            
            Jeethu .S  

മഴ       
നരീലെ  നരിറമയായരി  തുള്ളരി  ചയാടുന്ന മഴ 

            ഇടേരിമരിന്നലെരിന് ഗര്ജ്ജനമതയാസടേ  വരുന്നരീ മഴ.
ഇതയാണന്റ് സെസ്വപ്നമലെയാകൈസത സപരുമഴ

ജരീവഭരംഗരിതന് മസ്നേഹരം മണരിമഴ
മണരിമുതമപയാലെരീ മഴ-എന്

മസ്നേഹതരിന് തുള്ളരിയയായരി സപയ്യുന്നരീ മഴ
തകൈരയാത ജരീവരിതയാനുഭവങ്ങളരിലൂസടേ ഒഴുകുന്നരീ മഴ

മതയാരയാസത സപയ്യുന്ന ജരീവരിതയാനുഭവങ്ങള്
പറരിസച്ചടുക്കുന്നരീ മഴ...

മഴയരം ഇടേരിമരിന്നലുരം ഭയമുണ്ടയാക്കുന
ഈ ജരീവരിതതരിനന്റ് .........

റരിജരിന് സജയരിരംസെന്റ് 
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കൈരടേരി പറഞ്ഞ സെസ്വകൈയാരല്യരം

            ഒരരിക്കല് ഒരു നയായയാട്ടുകൈയാരന് നയായയാടരിനു മപയാകുകൈയയായരിരുന .
അയയാള് തസന  സുഹൃതരിമനയരം കൂസടേസകൈയാണ്ടുമപയായരി . കൈയാടരില് കുമറ വഴരി സചന്നമപയാള് ഒരു
കൈരടേരി അവരുസടേ മനസര വന  .  ഉടേസന അമ്പുരം വരില്ലുരം തയാസഴയരിടന്റ്  നയായയാട്ടുക്കയാരന് അടുത
കൈണ്ട മരതരില് പരിടേരിച്ചു കൈയറരി രകസപട്ടു.
             നയായയാട്ടുകൈയാരസന സുഹൃതന്റ്  മപടേരിച്ചുസവങ്കേരിലുരം  അയയാള്  തയാസഴ  കൈമഴന്റ്  കൈരിടേന .
കൈരടേരി   അയയാളുസടേ  അടുസതതരി  .  അമപയാഴുരം  അയയാള്  അനങ്ങരിയരില്ല  .  ശസ്വയാസെരം
അടേക്കരിപരിടേരിച്ചന്റ്  കൈരിടേന  .  കൈരടേരി  അയയാളുസടേ  അടുതസച്ചന്നന്റ്  മണുതമനയാക്കരി  .  അയയാള്ക്കന്റ്
ജരീവനരിസല്ലന്നന്റ് കൈരുതരി അയയാസള ഒനരംസചയയാസത കൈരടേരി അതരിസന  വഴരിക്കുമപയായരി .
        അല്പരം കൈഴരിഞ്ഞമപയാള്  നയായയാട്ടുകൈയാരന്  മരതരില് നരിന്നന്റ്  തയാസഴയരിറങ്ങരി . എന്തയാണന്റ്
കൈരടേരി നരിമന്നയാടേന്റ് സെസ്വകൈയാരല്യമയായരി  പറഞ്ഞതന്റ്  ?''    തയാസഴ കൈമഴന്റ് കൈരിടേക്കുന്ന സുഹൃതരിമനയാടേന്റ്
നയായയാട്ടുകൈയാരന്   മചയാദരിച്ചു  .  ''സെസ്വന്തരം  രകമയാത്രരം  മനയാക്കുന്ന  സുഹൃതക്കസള
ഉമപകരിക്കണസമന്നന്റ് ''. സുഹൃതരിസന  ആ വയാക്കന്റ് മകൈടന്റ്  നയായയാട്ടുകൈയാരന് ലെജ്ജരിച്ചു.  
                                       
                                                          by 
                                                             Jomol Joy 

മതയാരയാത മഴ

മഴ മുതമപയാല് ചരിതറരി

മന്നരില് നരിന ഭൂമരിയരിമലെക്കന്റ്
ഭൂമരിയരില് നരിന്നന്റ് മസ്നേഹമലെയാകൈമതക്കന്റ്
മഴസപയ്യുമമയാള് മവനല്ക്കയാലെമയാകൈയാന്
മവനലെയാകുമമയാള് മഴസപയയാന്
       എന്തരിനരീ മലെയാകൈരം ഭയക്കുന ജരീവരിതയയാത്ര
       എത്ര മമനയാഹരമയാണന്റ് കൈയാണയാന് പളയരം
       വന സകൈയാടുരംകൈയാറടേരിച്ചു മഴസപയ്തു എന്നരിട്ടുരം
       ഈ മലെയാകൈരം മുമന്നറരി മഴ നസമ സെമനഹരിച്ചു
കൈയാറന്റ് നസമ പണയരിക്കുന
മരങ്ങള് നസമ ജരീവരിപരിക്കുന
എന്നരിട്ടുരം നയാരം പയാണവയായവരിനന്റ്
മവണ്ടരി തരിരയന........... Preethy Simon  
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LONELINESS   
Loneliness 
Awakens   ' me '  within 'me'  
It covers  me  like  a  blanket 
Lending  the  warmth  of  freedom  
I  can  decide  my  'dos' and 'don'ts' 
I  am  the  mistress  of  my  world  
It renders  me  the  key 
To operate  my  time and  space  
Loneliness  creates  kinship  
Between  me  and  the  revolving  far  above  
Between  me  and  my  four  walls, 
Closed  doors  and  the  air  within  
I  become part  of the  being  around 
Animate  or  inanimate……… 
I  love  my  loneliness  
In the dead of  the  night ,
I  stretch  myself  on  my  bed , 
I  can  see  my  yard  enveloped  in  dark  
My  closed  gate ,  my  vast  stretching  trees  
We  are  all  part  of  the  darkness …….. 
Together   we  share  the  dreamy  glaze  of  the  moon,  
The  cool  comfort  of  darkness  . 
The flowers  that blossom  with ,  
The  leaves  that  curl  up  in  fragrance.  
All commence  and  share  with  me  
The  loveliness of the  night  
And  the  glory  of  the  day. 
                                  
                                                    Aswani  Santhosh 
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മഴവരില്ലന്റ്

ഏഴുനരിറങ്ങളയാല് സനയ്തുപുടേവചുറരി
ആ നരീലെയാകൈയാശതന്റ് നരിലന്റ്തന്റ് കൈയാണയാസനന്തന്റ്മചലെയാ

മഴയന്റ് മുന്മപ നരീ എതന്നതന്റ് കൈയാണയാന്
ഒതരിരരിദൂരരം    ഞെയാന് ഒയാടേരിസയതരം 

മയാനതന്റ് എതരം മഴവരിസല്ല നരിസന്ന
കൈയാണയാന് എസന്തയാരു ചന്തമയാണന്റ്

മയാനതന്റ് വരിരരിയന്ന നരിന് ഏഴുനരിറങ്ങളുരം
കൈയാണുമമയാള് മയരിലെമ സപണ്ണരിനയാടരം
നയാണരിച്ചുനയാണരിച്ചു നൃതമയാടുമമയാള്
മയരിലെമസപണ്ണരിസനസന്തയാരു ചന്തരം,
നരിന്മമനരിതന്നരിസലെ ഏഴുനരിറങ്ങളുരം

ഒരയായരിരരം നരിറങ്ങളയായരി പൂതരിടുമമയാള്
ആഹയാ എസന്തയാരു മചലെയായരിരരിക്കുരം.

                  

                   ബരിബരിന് ര മഞ്ജേഷന്റ് 

   

ലെഡ

ലെഡ .... ലെ ഡ....ലെഡ....
മധുരമുള്ള  ലെഡ 
മുന്തരിരരിയള്ള   ലെഡ

പ ഞസെയാര  മചര്ത  ലെഡ
ലെഡ  ലെഡ  മധൂരമുള്ള  ലെഡ
ലെഡ.... ലെഡ.... ലെഡ...     Arya Aneesh
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കുറുമ്പുകൈള്

ഇരു  മലെകൈള്ക്കരിടേയരില് നരിനദരിക്കുരം
 സുരല്യനയാണമല്ലയാ

പുഞരിരരിതൂകൈരി  സകൈയാ  ഞരി  സകൈയാഞരി വരിരരിയരം സസെബരിന് സെമന്തയാഷന്റ്
 പൂക്കയാളയാണമല്ലയാ

മതന് കുടേരിക്കയാന്  പൂവരിമനയാടേന്റ് കൂട്ടു 
പൂമറകൈളയാണമല്ലയാ  

ഇവസയല്ലയാരം  പൃകൃതരിയരിസലെ 
പഭയാതകുറുമ്പുകൈളയാണമല്ലയാ

                        
                         

നവ മകൈരളരം

      മകൈരളരം ഒതമചരുന്നരിതയാ (2)

            കകൈകൈള് മകൈയാര്ത നയാരം
            ഒന്നയായരി നടേന്നരിതയാ
            മകൈരളസൃഷരിക്കയായരി നയാരം
            
            നയാരം ഒതമചരുന്നരിതയാ (2)

            മകൈരള സൃഷരിക്കയായന്റ് നയാരം
            നവമകൈരള സൃഷരിക്കയായന്റ് നയാരം
            ഒതമചര്ന നമ്മുസടേ കകൈകൈള്

            മകൈയാര്ത നവമകൈരള സൃഷരിക്കയായരി
            പുഴകൈള് മലെരിനരീകൈരണതരില് നരിനരം
            ആ സെമതരിസന സെരംരകരിക്കയാരം
            മരങ്ങള് നട്ടുവളര്തയാരം നയാടേരിനു
            നന്മകൈള് സചയയാരം  (മകൈരളരം) Isteena P Issac
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മഴ

മഴ  എസന മഴ നല്ല മഴ
മകൈയാരരിസച്ചയാരരിയരം മഴ

എന് പരിയ മഴ
മഴ  എസന  നല്ല  മഴ 

ഒരു തുള്ളരി  മകൈയാരരിസച്ചയാരരിയരം മഴ 
കുഞ  മണരിമുതമപയാലുള്ള  മഴ 

                                      
                                         Christopher Baby

Cyclonic  circulation
Law pressure
Depression
Deep depress
Deepession
Cyclonic  Storm
Severe cyclonic storm
Clonic storm
Super cyclone
Dust storm
Depression
Down scaling
Depression
Drought
Eye of a cyclone
Eye wall cyclone
Foehn
Funnel cloud
Glacier
Green houes of
Glof 
Hail
Indian ocean di nandana k.m
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എസന  ഗയാമരം          

    ഹരരിതകൈകൈയാന്തരി  പകൈര്ന്നരീടുസന്നയാരയാ
       ഹൃദല്യമയാരം  പകൃതരിയയാസണസന  ഗയാമരം
       അരുവരിയരം  പുഴകൈളുരം  മചര്സന്നയാരയാരയാത്രരി
       കുളരിര്മമയകൈരീടുന്ന  ചരയാചരങ്ങള്ക്കുരം

          ഉഷസരില്കൈരിരണങ്ങമളസറയാരയാ-

     സനല്ക്കതരിര് ആമമയാദമതയാസടേ
കുണുങ്ങരിനരിന്നരീടുന
പയാതവക്കരിലൂടുസള്ളയാരയാ ആല്മരരം

ഹസ്തങ്ങളയാടരി  മയാടേരിവരിളരിക്കുന
      കുഞങ്ങസളനരം കുതയാടേരിയരിരുസന്നയാരയാ-

   തയാമരസപയായ്കയരം ആമല്ക്കുളങ്ങളുരം
 വയാനരില് പറന്നരീടുസന്നയാരയാ വരിരഹങ്ങള്
 മൃതത്യുവയാമസ്ത്രതരില് വയാരണമരില്ലയാസത

നരിശതന് മജയാത്സനയരില് തരിളങ്ങരി-
നരിന്നരീടുസന്നയാരയാ ഇന്ദുവരിന് വദനവരം
നയാനയാമതങ്ങളുരം വസെരിച്ചരീടുസന്നയാരയാ-

നയാരകൈമയായരീടുന എസന ഗയാമരം. Jeethu  S 

                    

അമരിളരി അമയാവന്

    
 എസന കു                     ഞ അമരിളരി അമയാവന്
തയാസഴ വരുമമയാ എസന കു       സടേ
        ആടേരിയ പയാടേരിയരം ഇന്നന്റ് എസന വരിടരില് 
          കൈടേന വരുമമയാ.....

  നരിസന്ന കൈയാണയാന് എന്തു ചന്തരം 
ഏങ്ങസനയയാണന്റ് നരി സതളരി ഞ നരില്ക്കുന്നതന്റ് 
      നരീഎസന കുട്ടുകൈയാരരിയയായരി
       അരരിക്കത  വരുമമയാ Nandana k. M
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STILL  FOR  TREASURE
We  started  our  sail  in  our  own  ship  
Across  blue  and  black  faces  of  the  sea
It  moved  by  spitting  its  face  temporarily
And  reunited  as  it  went  by
We  were  five  with  the  strength  of  fifty
We  were  one  in  any  difficulty
 We  are  the  one  who first  started  this  sail  
Believe  no  one  can  cross  this  again 
Treasure  is  far  but  courage  is  ours
To  reach  the  destiny  without  any  tear
weather  was  against  as  tempest  went  
Showed  its  cruel  face  us  if  not  a favour
Which  came  as  a  comitatus   of  unfortune  
Night  was  the   black  hands  of  it
At  last  we  got the  flag  of  victory 
Yes,  we  were  good  and  safe 
Now it  was  fair  in  sail 
Reached  our  destiny  
Searched  far  treasure  everywhere
Realized  it  was  late  but  never  know  we  or  luck……..
                      
                                      Aleena Thankachan

 മുതശരി

ഒരരിടേതന്റ്   ഒരു   മുതശരി   ഉണ്ടയായരിരുന.   ആ  മുതശരിക്കന്റ്   ഒരു  മകൈനുരം  മകൈളുരം
ഉണ്ടയായരിരുന.   മുതശരിയസടേ  മകൈനുരം മകൈളുരം  മുതശരിസയപരിരരിഞ്ഞയാണന്റ്  ജരീവരിച്ചരിരുന്നതന്റ്.
അതന്റ്  മുതശരിക്കന്റ്  വലെരിയ  വരി      ഷമവമയാണന്റ്.മുതശരിക്കന്റ്    മക്കസള   പരിരരിഞ്ഞതന്റ്  മറക്കയാന്
ആകൈയാത  വരിഷമമയായരിരുന. 

                     ഇമപയാള്  എല്ലയാ വരീടുകൈളുസടേയരം  അവസ  ഇതുമപയാസലെയയാണന്റ്.  മക്കള്
ഒരുവരിധരം  വളര്ന്നയാല്  പരിസന്ന  അവരുസടേ  ഭരണമയാണന്റ്.   അവര്ക്കന്റ് ഇഷസപടേയാത  ഒരു
കൈയാരല്യരം  കൈരിടരിയയാല്   പരിസന്ന  മയാതയാപരിതയാക്കസള  ഒരു  ഭയാരമയായരികൈയാണുരം.     പരിസന്ന
അനയാഥമന്ദരിരമയായരി.  നമ്മുസടേ  ചുറ്റുരം  നടേക്കന്ന   കൈയാരല്യമയാണരിതന്റ്   ഇതന്റ്   ഇനരി  നടേക്കയാസത
മനയാക്കയാരം.

                                                                                  By  Jomol  
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മസ്നേഹജസ്വയാലെ
കൈനരിസവഴുരം  കൃപ  നല്കൈരി  കൈയാരുണല്യ  
തണമലെകൈരി  പയാപതരിന്  കൈറനരീക്കരി
എസന്ന  മയാമറയാടേന്റ്  മചര്ത
എസന  പരിയ  സസദവമമ
പയാരരില്  മസ്നേഹതരിസന  മുതകൈള്  സപയാഴരിച്ച  മയാമലെയാകൈര്ക്കന്റ്
രക നലരിയ  മയശുമവ
തല്യയാഗതരിന്  പൂര്ണതയരില്  
നരില്ക്കുന്ന  അവരിടുസത  കൃപ 
എത്രമയയാ  മശ്രേഷരം  
ഞെയാമനയാ വല്യര്ത്ഥനയായന്റ്  ഈ ഭൂവരില്അലെഞ നടേന്നരിടുന
നന്മതന് മനര്രുപങ്ങള്ഞെയാനരിനരിയരം
കൈണ്ടരില്ല അമപയാഴുരം അവരിടുസന്നസന
കുസടേയണ്ടയായരിരുന.  തയാങ്ങയായരം തണലെയായരം 
ഈ മലെയാകൈരം മരിഥല്യയയാണന്റ്
അവരിടുന മയാത്രമയാണന്റ് എസന ആശ്രേയരം
ഇനരിയരം അമങ്ങക്കയായരി  വരിളരിയരം കൈയാതന്റ്-
 ഞെയാനരീഭൂവരില് അലെഞ നടേക്കുകൈയയാണരിനരം.

                           Miranda  Thomas
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   TO ALL MY FRIENDS

First we were strangers 
Sitting on the same bench
Talking in different ranges
During the breaks for lunch
Then, we helped each other
In little problems
By helping, caring and enjoying
And weeping sometimes;
We really had enjoyed
All our free time
This is explicable;'
''who come as our friends''
It is really unpredictable
Not according to trends
Even though bidding fare well
We can recall verv well ever
Moment of friendship making
Sorry for somting and thankfull
For evryhing 
So good bay good bay
''May you reach very higt
All the very best friends''
       
                       
                            Jeethu  S
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ചരിന്തരിക്കയാന്  ഒരുപയാടുളള ഒരു  സകൈയാച്ചുകൈഥ

                                            ഹമലെയാ   മഡയാക്ടറമല്ല
അസത ആരയാ
                                      എസന്ന  മനസെരിലെയായരിമല്ല
                                ഞെയാന് സസെബയാസല്യനയാണന്റ്
സസെബയാസല്യമനയാ
മനസെലെയായരില്ല
                          സെയാര്  കൈഴരി ഞ്ഞ ദരിവസെരം അമസയ
                          സകൈയാണ്ടു വന്നയാക്കരിയരിമല്ല .ആ 
                        വ  ൃദ്ധസെദനതരിസലെ വയാര് ഡ   നയാണന്റ്
ങയാ മനസരിലെയായരി ....മനസരിലെയായരി
എന്തയാ  കൈയാരല്യരം 
                            തയാങ്കേളുസടേ വരീടരിസലെ  പടരി                     
                           ഇവരിസടേയണ്ടന്റ് .അമയസടേ 
                          അടുതന്റ്....വനസകൈയാണ്ടു
                           സപയാമയയാളൂ 

ഒയാമഹയാ അവനവരിസടേസയതരിമയയാ
നയാലെഞന്റ് ദരിവസെമയായരി അവസന
കൈയാണയാതയായരിടന്റ് .  വരീടരിസലെല്ലയാരുരം 
വലെരിയ വരിഷമതരിലെയായരിരുന.

പത്രതരിലുരം  പരസെല്യരം സകൈയാടുതരിരുന.
എന്തയായയാലുരം കൈരിടരിയമല്ലയാ  തയാങ്കേങ്ക്യൂ 
സസെബയാസല്യന് .   ഞെയാന്  ഇനതസന്ന
വന്നന്റ്  സകൈയാണ്ടു സപയാമയയാളയാരം
 
    സുജരിതന്റ് സെജരി 
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The value of discipline

''Theirs not to make reply
  Theirs not to reason why
  Theirs not to do and die ''

           These  famous lines by lord Alfred tennyson emphasize the piace of discipline
in the army . It is that obvious that no army can function and no dattle can be fought
successfully if every soldier wants to know the reason behind his superior's ordeers
or if he argues with him about the necessity of his order . 
          Discipline is necessary not only in the army but also  in every malk of life, in
every activity . In order to understand why discipline is necessary, we must first
understand what discipline is . 
        For any work that is to be done, an individual has to have before him some
goal, some purpose. One may or may not be conscious of this goal or purpose. This
goal can be achieved, if the work is done in the most efficient way, with complete
concentration. One has to devote all the available time, energy and other resource
to the activity. For this , the doer must observe  certain rules. Strict observation of
necessary rule for any work or activity is called discipline. 
        Since adults are supposed to have self control and maturity, they observe the
necessary rule of work of activity. But children are not in a position to understand
the necessity of observing certain rules or even if they do understand, they may be
immediate or unimportant. So discipline has to be included in them. Childern must
accept the authority of their parents and teachers obey their orders or instructions 
         Disciplie needs a great deal of self control. It never restricts or reduces one's
freedom. On the contrary,  it  makes freedom all  the more meaningful.  Discipline
makes it possible for the individual in better way, to achieve and desired result. It
makes all differences  between success and failure, progress  and stagnation. 
          Discipline is the very foundation on which success in any activity or work is
based.
        The great writer edmund spencer has said ''A stern discipline pervades all
nature,which is a little cruel that it may be very kind''.

                                  Jeethu  S 
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               അകൈലുന്ന കൈയാഴ്ചകൈള്

ഒയാ എന്തു  സെരംഭവരിക്കുരം  എന്നന്റ്  വരിചയാരരിച്ചന്റ്  ഞെയാന്
നരില്ക്കണരം.  സവടേരിസപയാടരിക്കുന്ന  ശബരംമപയാസലെ  പചയാരണറയാലെരികൈള്,

ദയാരരിദല്യനരിര്മയാര്ജന,  സെയാമൂഹരികൈഐകൈല്യരം,  അങ്ങസന  വയാഗയാനങ്ങള്
ഏസറ.

തസന തയാലരല്യങ്ങളരില് മുഴുകൈരിയരിരരിക്കുന്ന പലെതരരം വല്യകരികൈള്. 
വരീടരിമലെക്കുള്ള  ബസെരിസന  കൈയാഴ്ചയരില്  ഒരു സനടുവരീര്മപയാസടേ  അവരുസടേ  കദനല്യതസയ
ഏകൈയാകൈരിയയാക്കരി  തലര  വല്യകരികൈള്  അവരുസടേ  ഓമരയാ  ദരിവസെവരം  ഒയാമരയാ  മണരികറുരം
ഒയാമരയാന്നരിനയായരി  മയാറരിവയസപടുകൈയയാണന്റ്.  പലെതുരം  നയാരം  അറരിയന,  അനുഭവരിക്കുന,

സെരംഭവരിക്കുന.  ആ കൈയാഴ്ച  എന്നരില് പതരിഞ.  ഒരു സ്ത്രരീയരം  കുടരിയരം  ആധുനരികൈ പയാതയരില്
നരിലെനരില്ക്കുന്ന ഒരു തട്ടുകൈടേയന്റ് മുന്പരില് ഭകണതരിനുമവണ്ടരി യയാചരിക്കുകൈയയാണന്റ്.  മറ്റുള്ളവര്
എന്തു വരിചയാരരിക്കുരം എന്നന്റ് ഒയാര്തന്റ് ഞെയാനുരം അവരുസടേ കുസടേമപയായരി.   ആ അമയരം കുഞരം
അവരുസടേ വഴരികൈളരിലൂസടേ അകൈമലെക്കന്റ് സെഞരരിക്കുന.  അവസെയാനരം ആ തട്ടുകൈടേക്കയാരന് മയാത്രരം
അവമശഷരിക്കുന.  കൈയാരണരം  ഇനരിയരം  ഭകണസപയാതരികൈള്  സെമയാനരിക്കയാന്  അമദ്ദേഹരം
ബയാധല്യസനയാണന്റ്.

    കൈയാഴ്ചകൈള് അസ്തമരിക്കുന്നരില്ല. ആ യയാത്രകൈള്ക്കന്റ്  ഇടേയരിലൂസടേ എസന കൈയാഴ്ചകൈള് അകൈന
മയാറുകൈയയായരിരുന. ദൂമരക്കന്റ്.....

അമഡയാണ് സെജരി 
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    The Scholarship Jacket     
                                       
          The small Texas School That I  went to had a tradition carried  out every

year darind the eighthgrade gruduation a beautiful gold and  green jacket was

awarded to the class valedictorian the student who hadmaint ained the highest

jrades for eight gears the  scholarship jiackethad a big  goid s on the ieft front a

big gold 's' on the left front side and your name written in goid letters on the

pocket . My oldest sister ,  rosie had won the jacket a few years back and in fully

expected to also l was fourteen and in the eighth grade .  In been a straight a

student since the first grade and this last year had looked forward.

 Revathi Kumar     
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                                                A  DOLF

 When we wete children our father often worked  on the night  shift one
sunny morning  we  were all  sitting  at the table when  we heard    father's  heavy
slyrring  walk up the entry .  He loved  his long walk through  the dewy fields
in the first daybreak after his night shiftat the pit we became uneasy his was 
always a disturbing  presence  trammeling  directly be came  into the  kitchen
give me a drink he said . 
                                                 My mother hastily  poured out his tea he went
to pour it out into the saacer  But  in stead  of  drinking , he suddenly  put
something on the table, among  the tea-cups a tiny brownn 
                                                                                         
                                                                                    Revathi Kumar 

പരിന്നരിലെയാവന്റ്

പരിന്നരിലെയാവന്റ് വയാനലെരിഭരിയരില്
മസ്നേഹസമഴുതരിയ കൈവരിതകൈള്
മരിഴരികൈളയാലെതു കൈരളരിസലെഴുതരി
നരീ  അഴസകൈ......................(2)

   മസ്നേഹമയായതരിന്  മധുരമയായന്റ്
നരി സനഞരിസലെ സചറു ചരിരരിയമയായന്റ്
നരി അകൈസലെയരിസന്നയാരു പൂ
നരിലെയാവഴമകൈ..................

                                        
മസ്നേഹമയായന്റ് നരി എന്  സനഞരില്
പയാല്തണലെയായന്റ്  നരിസന  മതന്
മഴയരില് കുളരിരരുവരിയയായരി ഞെയാന്
സന ഞരിസലെ നരിന് സനഞരിസലെ

സപയാന്   ആമലെയായരി ഞെയാന്
കൈയാണുവയാന് ഒന കൈയാണുവയാന്
സകൈയാതരിമയയാസടേ ഈ  വഴരികൈയാത നരിന്നഴസകൈ........... Jomol  joy 
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കൈസ്വരിസെന്റ് മകൈയാര്ണര് 

1. ഏലെരം ഉല്പയാദതരില് മുന്നരില് നരില്ക്കുന്ന  സെരംസയാനരം ?   

മകൈരളരം
2. മതനരീച്ചകടരില് മുടയരിടുന്ന പകരി ?

സപയാന്മയാന്
3. ചുവന്ന വരിയര്പ്പുകൈണങ്ങളുള്ള ജരീവരി?

ഹരിമപയാസപയാടയാമസെന്റ്
4. ഇന്തല്യയരില് ജയരിലുകൈളരില്ലയാത ഏകൈ സെരംസയാനരം ?

അരുണയാജല് പമദശന്റ്
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5. ഏറവരം ഭയാരരം കുറഞ്ഞ മൂലെകൈരം ഏതന്റ്?
കഹഡ്രജന്

6. ആദല്യ മലെയാക്സഭയാ സരീക്കര് ആരന്റ്?
ജരി.വരി. മയാവന്റ് ലെങ്കേയാര്

7. കൈയാല്വരിരലെരില്വച്ചന്റ് മുടവരിരരിയരിക്കുന്ന പകരി
സപന്ഗസ്വരിന്

8. ബുദ്ധമതതരിസന വരിശുദ്ധ ഗനരം ഏതന്റ്?
ത്രരീപരീടേരികൈ

9. റബറരിസന ജന്മമദശരം ഏതന്റ്?
ബ്രസെരീല്

10.അടേരിമവരംശസയാപകൈന് ആരന്റ്?
കുതന്റ്ബുദ്ദേരീന് ഐബക്കന്റ്

   മകൈരളരം

  പരിറന്ന മണ്ണരില്
ഞെയാന് സെമന്തയാഷരം നരിറയന

മലെയാകൈ ദരീപരം സതളരിഞ്ഞന്റ് മണ്ണരില്
മകൈരളരംഒയാണരം വന്നന്റ് നരിറയന്ന രവരിസലെ

പൂവ  സമയാട്ടൂകൈള് നരിറയന
പച്ചപരിന് സെസൗന്ദരല്യരം കൈണുന

പച്ചമരങ്ങള് കൈയാറരില് അടുന
മഴതുള്ളരികൈള് വരിഴുന്ന പകൈല്യതരിയരില്

നരിശയരം വരുന ഭുമരിയരില്

Alby Sunny
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THE STREAM
In a village there was a beautiful stream that flows 
through the village. There was a school student her 
name was Delna. She was a brilliant student. After 
some year there started a big factory on that village.
The factory dumped waste on the clear water of the  RONY VARGHESE RAJU
stream. Stream became polluted by the waste and 
chemicals. The fishes died while the water is polluted. 
One day Delna  saw the polluted stream. She
became very sad. She shared this issue with her mother.
Her mother give her an idea to share this matter to the 
head of the village. The officer said: We can gather a 
meeting to discuss this matter. All the villagers gather 
on the office. They take a decision  to protect the 
stream and clean it. They made banners and posters 
for protest against the factory. They made a decision
between the owner of the factory to maintain the stream 
clean. The factory authority will help to clean the stream.
So the villager decision  not to pollute the stream 
                         

പണയരം

എന് മനസരിസലെ തയാമര-

മപയാസലെ നരിന് ചരിരരി 
എന്നരില് വരിടേരുന്ന പൂക്കള് 
മപയാസലെസയന് പരിമയ
 എന് ഹൃദയതരില്
വസന്നയാരു മയാലെയാഖയയാണു-

നരീ, എന് ഹൃദയതരില് മസ്നേഹ-

വരിതകൈള് വരിതച്ച മയാലെയാഖ നരീ
എന് പരിയ മയാനസെരി നരിസന്ന -

കൈയാണയാന് എത്രനയാളയായന്റ് 
കൈയാതരിരരിപ്പൂ ഞെയാന്

എമന്നയാമലെയാസള

വര്ഷങ്ങള് മയാറരി ദരിവസെ-

ങ്ങള് മയാറരി എമപയാള് -
വരുരം എന് പരിമയ നരീ

എമപയാള് വരുരം എന് പരിമയ നരീ        മഡയാണ് മജയാണ് ബയാബു
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അച്ഛന് 

പതന്റ് മയാസെരം ചുമന്നരില്ല പതന്റ് മയാസെരം ചുമന്നരില്ല ,,സനയാന്തുസപറരില്ലസനയാന്തുസപറരില്ല

പയാലൂടരിയരില്ല പയാലൂടരിയരില്ല , , എങ്കേരിലുരം മസ്നേഹമതരിസല്ലഎങ്കേരിലുരം മസ്നേഹമതരിസല്ല--

ന വരുമമയാന വരുമമയാ, , അദ്ധസ്വയാനരം മയാത്രമയായരിസടത്രഅദ്ധസ്വയാനരം മയാത്രമയായരിസടത്ര-- ജരിമസ്മയാന് മബബരിജരിമസ്മയാന് മബബരി
കൈയാലെവരം  മപയാറരിവളര്തരികൈയാലെവരം  മപയാറരിവളര്തരി

കുടുരംബതരിനയായന്റ് തന് ജരീവരിതരം മയാറരിമയയാന്കുടുരംബതരിനയായന്റ് തന് ജരീവരിതരം മയാറരിമയയാന്,,

മചയാരയരം നരീരയാക്കരി അധസ്വയാനരിക്കുന്നവന്മചയാരയരം നരീരയാക്കരി അധസ്വയാനരിക്കുന്നവന്,,

മസ്നേഹമയായന്റ് മയാറരിമയയാന്മസ്നേഹമയായന്റ് മയാറരിമയയാന്, , മസ്നേഹരം നരിറ ഞ്ഞവന്മസ്നേഹരം നരിറ ഞ്ഞവന്,,

മക്കള്ക്കു മവണ്ടരിതന് ജരീവനുരം നല്കുമന്നയാന്മക്കള്ക്കു മവണ്ടരിതന് ജരീവനുരം നല്കുമന്നയാന്,,
എസന്നനരം മക്കള്ക്കു മയാതൃകൈയയാമകൈമണ്ടയാന്എസന്നനരം മക്കള്ക്കു മയാതൃകൈയയാമകൈമണ്ടയാന്

കുടുരംബതരിനയായന്റ് തന് മമയാഹരം മറക്കുമന്നയാന്കുടുരംബതരിനയായന്റ് തന് മമയാഹരം മറക്കുമന്നയാന്

ആ മപരരിനുള്ളതു മൂന്നകരരം മയാത്രരം ആ മപരരിനുള്ളതു മൂന്നകരരം മയാത്രരം ''അച്ഛന്അച്ഛന്''
വൃദ്ധസെദനതരിമലെയാ സതരുവരീഥരികൈളരിമലെയാ തന്വൃദ്ധസെദനതരിമലെയാ സതരുവരീഥരികൈളരിമലെയാ തന്
ജരീവരിതയാവസെയാനരം ചരിലെവഴരിച്ചരീടുമവയാന്ജരീവരിതയാവസെയാനരം ചരിലെവഴരിച്ചരീടുമവയാന്
ആ മപരരിനരിള്ളതന്റ് മൂന്നകരരം മയാത്രരംആ മപരരിനരിള്ളതന്റ് മൂന്നകരരം മയാത്രരം
അച്ഛന്അച്ഛന്,,അച്ഛന്അച്ഛന്,,അച്ഛന്അച്ഛന്....................
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