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എഡഡിറററ്റോറഡിയല   
അധധറ്റോപനവവും അധധറ്റോയനവവും റചേരുന
തറ്റോണണ് വഡിദധഭധസവും. ഒരുതലമുറയഡില നഡിനണ് അ
ടുത്ത തലമുറയഡിറലകണ് സവുംസറ്റോരവും പകര്ന്നു നല
കപപ്പെടുനതണ് വഡിദധറ്റോഭധറ്റോസത്തഡിലൂപടെയറ്റോണണ്.വഡിദധറ്റോ
ലയങ്ങള് നല്ല പപൗരനറ്റോപര വറ്റോര്പത്തടുക്കുന റക
ന്ദ്രങ്ങളറ്റോണണ്.
             ഇന്റര്പനറഡിപന്റയവും,കമമ്പ്യൂട്ടര് അടെക
മുളള സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദധകളുപടെ വരറവറ്റോപടെ പുതുതല
മുറ വറ്റോയനമരഡിക്കുന്നു...എന്നുളള മുറവഡിളഡികള് നമുകണ് 
ചുറവും മുഴങ്ങുകയറ്റോണണ്.എനറ്റോല അതു ശരഡിയല്ല വറ്റോയന 
മരഡിക്കു.നഡില്ല ,രൂപവും മറ്റോറുകയറ്റോണണ്. വറ്റോയനയറടെയവും 
എഴുത്തഡിപന്റയവും ഡഡിജഡിറല റലറ്റോകമറ്റോണഡിതണ്. 
റബറ്റോഗുകള്, ഇ മറ്റോഗസഡിനുകള്,ഇ ബുക്കുകള് 
എനഡിങ്ങപനയളള സറങ്കേതങ്ങളഡിലൂപടെ വറ്റോയന
ശക്തമറ്റോവകയറ്റോണഡിനണ്.
                S.N.G.S.H.S തയറ്റോററ്റോകഡിയ ഇ മറ്റോഗസഡിന് 
നഡിങ്ങള്കറ്റോയഡി വഡിനയറത്തറ്റോപടെയവും ആദരറവറ്റോപടെയവും 
 ഞങ്ങള് സമര്പ്പെഡിക്കുന്നു                                       
           
                                   എനണ് ,  ചേചീഫണ് എ ഡഡിറര്
                                    ആതഡിര.ബഡി
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കകൈമാലസം ജസിലയസില് കകൈമാടമാരകര യബമാകസില് കൈരശ്രീപ്ര 
പഞമായതസില്കപടുന്ന കൈടയയമാടറ്റ് വമാര്ഡസില് 

സസിതസി കചെയുന്ന സ്ക്കൂള് ആണറ്റ് ശശ്രീ നമാരമായണ ഗുരു 
സസംസ്കൃത വസിദദമാലയസം. 1964ല് ആണറ്റ് സ്കൂള് 

സമാപസിതമമായതറ്റ്. ഗമാമ വമാസസികൈളമായ 
വസിദദമാര്തസികൈളുകട വസിദദമാഭദമാസസം ലകദമമാകസി 

കൈടയയമാടറ്റ് ശശ്രീനമാരമായണന് അവര്കൈള് ആണറ്റ് ഈ 
വസിദദമാലയസം ആരസംഭസിച്ചതറ്റ്.
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എസം. നമാരമായണന് അവര്കൈള് 
സ്കൂള് സമാപകൈന്
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  ആശസംസ

ലഡിറഡില കകറണ്സണ് സ്കൂള് പഎ.ടെഡി ക്ലബഡിപന്റ ഭറ്റോഗമറ്റോയഡി  
വഡിവര സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദധയഡിലൂപടെ തയറ്റോററ്റോക്കുന ഇ-
മറ്റോഗസഡിന് എന നൂതന സവുംരവുംഭവും നഡിങ്ങളുപടെ മുനഡില 
സമര്പ്പെഡിക്കുകയറ്റോണണ്. വഡിവര സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദധയഡില 
തറ്റോല്പരധമുള്ള കുട്ടഡികപള ഉള്പപ്പെടുത്തഡി തുടെങ്ങഡിയ ലഡിറഡില 
കകറണ്സണ് എന റപരഡിലുള്ള പഎ.ടെഡി ക്ലബണ് അതഡിപന്റ 
പ്രരവുംഭദഡിശയഡില തപന മുനഡിട്ടണ് നഡിലക്കുന്നു എനതണ് 
ശ്രറദ്ധേയമറ്റോണണ്. ഇ-മറ്റോഗസഡിന് യറ്റോഥറ്റോര്തധമറ്റോക്കുനതഡിനണ് 
പഡിനഡില പ്രവര്ത്തഡിച്ച എല്ലറ്റോവരുവും അഭഡിനന്ദനവും 
അര്ഹഡിക്കുന്നു. ഇനഡിയവും റവറഡിട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇവര്കണ് 
പചേയറ്റോന് കഴഡിയപട്ട എനണ് ആശവുംസഡിച്ചു പകറ്റോണണ്
                                                                    
                                   മനചീഷ.എസണ്.ആര്
                                   ടെചീച്ചര്-ഇന്-ചേറ്റോര്ജണ്
                                  എസണ്.എന് ജഡി.എസണ്.എച്ചണ്.എസണ്
                                   കടെറയറ്റോടെണ്
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            व्ययाकरण एक
          खखेल सखे ससखयाएए

   खखेलखेगया खखेलखेगया,
              लडकया फफ टबबोल  खखेलखेगया।
खखेललगखे खखेललगखे,
              लडकखे  फफ टबबोल खखेललगखे।
 खखेललगगी खखेललगगी,
               लडककययाए फफ टबबोल खखेललगगी। 
                                       अयाययार्या रयाज
                                           5.       A     
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  നവയുഗ ഭമാരതതസിനമായറ്റ്

മറ്റോനധസദസഡിനണ് വന്ദനവും, 
                                 നമ്മുപടെ പുതഡിയ തലമുറയണ് ഏപറ 
അകപലയറ്റോണണ് ഇനധന് സസറ്റോതനധസമരവും. 
ക്ലറ്റോസ്മുറഡികളഡില നഡിന്നുവും ചേരഡിത്ര പുസ്തകങ്ങളഡില നഡിന്നുവും 
അരഡിപച്ചടുക്കുന അറഡിവകള് നമ്മള് കുട്ടഡികള്കണ് 
സസറ്റോതനധസമര ചേരഡിത്രവവും റദശചീയ പ്രസറ്റോനങ്ങളുവും. 
ഒറ്റോറരറ്റോ സസറ്റോതനധദഡിനറ്റോറഘറ്റോഷവവും നപമ്മ 
സവുംബനഡിച്ചടെറത്തറ്റോളവും ഒറരറ്റോര്മ്മപപ്പെടുത്തല 
കൂടെഡിയറ്റോവന്നു.ഭറ്റോരതപത്തക്കുറഡിച്ചണ്, റദശചീയ 
പ്രസറ്റോനങ്ങപളക്കുറഡിച്ചണ് കൂടുതല അറനസഷഡികറ്റോനുവും 
അറഡിയറ്റോനുവും കൂടുതല ഉത്തരവറ്റോദഡിതസമുള്ള ഒരു പപൗരനറ്റോയഡി 
മറ്റോററ്റോനുമുള്ള ഓര്മ്മപപ്പെടുത്തല.

                                     ഇനധ സസതനമറ്റോയ 
ദഡിവസവും, ജവഹര്ലറ്റോല പനഹണ്റുവഡിപന്റ പ്രശസ്തമറ്റോയ 
പ്രസവുംഗത്തഡിപല ചേഡില കറ്റോരധങ്ങള് കൂട്ടുകറ്റോറരറ്റോടെണ്  ഞറ്റോന് 
പറയറ്റോവും. സസറ്റോതനധവവും അധഡികറ്റോരവവും 
ഉത്തരവറ്റോദഡിതസപത്ത പകറ്റോണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ 
ജവഹര്ലറ്റോല പനഹണ്റു ഇനധപയ റസവഡിക്കുക 
എനതഡിപന്റ അര്ഥവും ദുരഡിതമനുഭവഡിക്കുന ദശലക്ഷങ്ങള്
റസവഡിക്കുക എനതറ്റോപണന്നുവും പറഞ.
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ഇനധ സസതനയറ്റോയഡി ഇത്രയവും വര്ഷങ്ങള് 
പഡിനഡിടുറമറ്റോഴുവും ഇനയപടെ പ്രഥമ പ്രധറ്റോനമനഡിയപടെ 
ആദധ സസറ്റോതനധദഡിന പ്രസവുംഗത്തഡിപല വറ്റോക്കുകള് 
ഇന്നുവും ലക്ഷധവും കറ്റോണറ്റോപത നഡിലക്കുകയറ്റോണണ്. അറഡിവവും 
വഡിറവകവമുള്ള സമൂഹത്തഡിനു മറ്റോത്രറമ 
സവുംഘര്ഷങ്ങപള തടെയറ്റോന് കഴഡിയ. നമുകണ് നമ്മുപടെ 
ക്ലറ്റോസണ് മുറഡികളഡില നഡിനണ്തപന നമ്മുപടെ 
റദശചീയറനതറ്റോകള് സസപവും കണ 
സമറ്റോധറ്റോനപൂര്ണ്ണമറ്റോയ ഭറ്റോരതത്തഡിനണ് റവണഡി 
ചേഡിനഡികറ്റോവും പ്രവര്ത്തഡികറ്റോവും.
                                                                       
                  നന്ദഡി, നമസറ്റോരവും
                                                    ജയണ്ഹഡിന്ദണ്
                                                  സൂരധസുറര  ഷണ്
                                                         10.A
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मखेरया भयारत
    भयारत  मखेरया प्ययारया  दखेशया,
   सब दखेशशों  सखे  न्ययारया दखेशया।
   कहिन्दफ  ममुससलम  भयाई  भयाई,

   कमलकर  रहितखे  ससख  ईसयाई।
                             

   अयाययार्या रयाज
             5.     A
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കവണ്കകൈമാടസി  തന്  വഴസി
ജചീവഡിത വഴഡിയഡില സസറ്റോതനത്തഡിന് 

പവണ്പകറ്റോടെഡി പറ്റോറുന്നു......
സതധറ്റോഗ്രഹമറ്റോവും മറ്റോ൪ഗത്തഡില നറ്റോവും 

സസതനധരറ്റോവന......
വ൪ണവഡിറവചേന ,ജറ്റോതഡിവഡിറവചേന 

വ൪ഗവഡിറവചേനമഡില്ലറ്റോപത
ഒനറ്റോയണ് വറ്റോഴുന......

നറ്റോവും ഒനറ്റോയണ് വറ്റോഴുന......
  ജചീവഡിതവഴഡിയഡില ഞങ്ങള്കറ്റോയണ്

 റചേറ്റോരപപറ്റോഴഡിച്ചവപര......
 ശഡിരസ്സു കുനഡിക്കുന......

 ഞങ്ങള് കകകൂപ്പെഡിടുന......
ചേചീറഡിപ്പെറ്റോയവും തഡിരയണ് മുനഡില

പവള്ളകറ്റോരഡിപടെ കയറഡിനു മുനഡില
റലറ്റോകത്തഡിപന്റ മനസഡിനുളളഡില

ധചീരത കറ്റോറട്ടസറ്റോറര......
 പവണ്പകറ്റോടെഡി പറ്റോറുന......
നറ്റോവും ഒനറ്റോയണ് വറ്റോഴുന......
ശഡിരസ്സു കുനഡിക്കുന......

ഞങ്ങള് കകകൂപ്പെഡിടുന......
                                                        നന്ദന.ജഡി
                                                          VIII. C
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वयाक्य कपिरकमड
              
   समुनयातगी हिहै।

      मगीठखे रयाग समुनयातगी हिहै।
            बयाएसमुरगी मगीठखे रयाग समुनयातगी हिहै।

        प्ययारगी बयाएसमुरगी मगीठखे रयाग समुनयातगी हिहै। 
                                       आययार्या रयाज
                                           5.A
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 കൈവസിത

സസൗഹൃദതസിന് യവദന
എപന റപറ്റോപല നചീ

നഡിപന റപറ്റോപല ഞറ്റോന്
സസര്ഗവും തചീര്ത്തചീടുവും

നഡിലറ്റോവഡിന് പവണ്മ റപറ്റോല
റദവസൂരധനറ്റോവും

നഡിലറ്റോവഡിന് ചേന്ദ്രനറ്റോവും
ആറരറ്റോമലുണ്ണഡിയറ്റോവും

അഴറക …..അഴറക….
എനഡിനചീ പഡിണകവും?
എനഡിനചീ പരഡിഭവവും?

കൂപടെ നടെനഡിറല്ല
കൂട്ടഡിനണ് അടുത്തഡിറല്ല 

അലസനറ്റോകരുറത നചീ
അകറഡി നഡിര്ത്തരുറത

അറഡിയഡികപല്ല നചീ
സപൗഹൃദത്തഡിന് റവദനപയ

ഒറരപയറ്റോരുത്തരമറ്റോ
ഒറരപയറ്റോരുത്തരമറ്റോ

ഉത്തരവും എപനനറ്റോല
നചീ... നചീ... നചീ…

                              
                                                      നന്ദന. ജസി
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കൈവസിത

സസറ്റോതനധവും
സസറ്റോതനധത്തഡിപന്റ  നറ്റോളുരകപളത്തഡി
ഭറ്റോരതറ്റോവുംബയപടെ  റമറ്റോചേനപമത്തഡി. 
രറ്റോ ഷ്ട്രപഡിതറ്റോവഡിന്  കഠഡിന  പ്രയതവും
നമ്മുപടെ  ജചീവഡിതവും  സസനങ്ങളറ്റോയഡി.
അടെഡിമകളറ്റോയഡി കഴഡിഞ്ഞ  നമ്മള് 

 ഒരുനറ്റോളഡില  സസനരറ്റോയഡി.
ജനനവും  മുതല  മരണവും വപര

നമ്മുപടെ  കൂപടെ  ബറ്റോബൂജഡി  നഡിന്നു.
 ഒരുനറ്റോള്  ഇനധ  ദുരഡിതത്തഡിലറ്റോയഡി 
 ഒരുനറ്റോള്  ഇനധ  സസതനമറ്റോയഡി.
സസറ്റോതനധത്തഡിന്  നറ്റോളുകപളത്തഡി 

ഭറ്റോരതറ്റോവുംബയപടെ  റമറ്റോചേനപമത്തഡി.   

                          അമല. എ
                                10.A
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                 TRUE   FREEDOM
    
    Everybody  wants  to  be free,  freedom  
includes  the  right  to  choose  and  the  ability  
to  exercise  the  same  right. The  idea  of free  
varies  from  person  to  person. For  a  student  
it  could  be  in  the  choice of disciplines to 
pursue, or for a commoner it would be the  
ability to live in a safe and just society striving 
for a contented livelihood. In other 
words,freedom is in  the ability to determine 
ones destiny in a responsible way. Individual 
freedom presupposes a system governed by 
commonly agreed laws and customs that 
ensure equal rights and oppertunities of 
individuals .The constitution of India is the 
fundamental source of our freedom and right to 
exercise 
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Freedom would also mean the possibility of 
chasing one's dreams. Dreams are the 
expressions of one's aspirations and desires 
about future .The gave passion ,spirit and 
energy to strive and succeed .The same is 
applicable to any community , culture and 
nation.
                  Freedom becomes precious and the 
most desired  
when it is denied. That is why a pet dog when 
caged becomes violent or a person when 
enslaved becomes rebllios . Freedom and exits 
only in a culture of report and love. As Tagore 
sang”In to that heaven of freedom,my father,let 
my country awake”
                                                             
                                                                            

                        ATHIRA.A.P
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ഭമാരതസം              കൈവസിത

ഭറ്റോരതവും പവഡിത്രവും
ഭറ്റോരതഭൂമഡി പവഡിത്രഭൂമഡി
പറ്റോരഡില  ചേരഡിത്രപമഴൂതഡിയഭൂമഡി 
മറതതരതസവും മലരറ്റോയണ് വഡിടെ൪ന
പുണധ പുരറ്റോതന ഭൂമഡി
ഇവഡിപടെ പുലരുവും ജനറ്റോധഡിപതധവും 
സമതസ സറ്റോറഹറ്റോദരധവും
 അഹഡിവുംസ തന്നുപടെ അ൪ഥമറഡിഞ
മഹറ്റോത്മഗറ്റോനഡിയഡിലൂപടെ 
അതഡിപന്റ ശക്തഡിയഡിലടെരറ്റോടെചീ നറ്റോവും
റനടെചീ സസറ്റോതനധവും
ഉയ൪ന്നുയ൪ന്നു പറകപട്ടയഡിനഡി
ത്രഡിവ൪ണപതറ്റോകകള് മറനറ്റോജ
ത്രഡിവ൪ണപതറ്റോകകള് 
 സഡിന്ധുനദഡിയപടെ തടെങ്ങളഡില നഡി-
ന്നുയ൪ നതഡി സവുംസറ്റോരവും
അതഡിപന്റ യറ്റോത്മറ്റോവണ൪ന്നു പറ്റോട്ടറ്റോയണ് 
യഗങ്ങള് തറ്റോണ ുന്നു
ഉയ൪ന്നുയ൪ന്നു മുഴങ്ങപട്ട യചീ
നറ്റോടെഡിന് ശവുംപഖറ്റോലഡികള്,  ഭറ്റോരത
നറ്റോടെഡിന് ശവുംപഖറ്റോലഡികള്.         
                                           റശ്രയ.എസണ് 
                                                   5.B
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                                          കൈവസിത

നഷ്ടമമായ ബമാലദസം

പൂവഡിതള് പകറ്റോഴഡിയന റപറ്റോപല
പന്റ ബറ്റോലധവവും കണ്ണുനചീര് തുള്ളഡി
യറ്റോയഡി പപയഡിറങ്ങഡി ഇനഡിപയനറ്റോ

പൂവഡിതള്തഡിരഡിപകപയതവും അപന
 പന്റ ബറ്റോലധവവും തഡിരഡി തഡിരഡിപകപയതവും

 രറ്റോത്രഡിയപടെ യറ്റോമങ്ങളഡില കണ്ണടെ
യറ്റോപത ബറ്റോലധത്തഡിനറ്റോയഡി ഞറ്റോന് 
കറ്റോത്തഡിരുന്നു ഇനഡിഎപനപന്റ 

ബറ്റോലധവും തഡിരഡിപകപയതവും അപനപന്റ
സറനറ്റോഷവും തഡിരഡിപകപയതവും

 ബറ്റോലധത്തഡിനറ്റോയഡി ഞറ്റോന് ജചീവറ്റോനധ
നഡിമഡിഷങ്ങളഡില കറ്റോത്തഡിരഡിക്കുന്നു

 സറനറ്റോഷറമകുവും മഴവഡില്ലുറപറ്റോല…..
                             പ്രണവറ്റ്. പസി.ആര്

                                       IX A
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                                കൈവസിത
മമാസപമാടറ്റ് 

തഡിരുറവറ്റോണകറ്റോഴചേയറ്റോയണ് ചേഡിങ്ങപമത്തഡി 
ഹരഡിശ്രചീ   കുറഡിപ്പെഡികറ്റോ൯കനഡിപയത്തഡി                   
ദചീപപ്രഭതൂകുവും ദചീപറ്റോവലഡിയമറ്റോയണ്                            
പഡിപന  തുലറ്റോപമത്തഡി  റമറ്റോടെഡിറയറ്റോപടെ                      
 വ്രതകറ്റോലവവും പകറ്റോണണ് വൃശഡികവവും                        
 തഡിരുവറ്റോതഡിരയമറ്റോയണ്  ധനുവപമത്തഡി  
മകരമറ്റോസവും  നലകുവും മഞ്ഞഡി൯കുളഡിര്  മറ്റോററ്റോ൯           
റവനലുമറ്റോയങ്ങു  കുവുംഭപമത്തഡി                                
മറ്റോമഴവും വചീഴ്ത്തുവറ്റോന് മചീനപമത്തഡി                             
പപറ്റോനഡിന് കണഡിയമറ്റോയണ് റമടെപമത്തഡി  
ഇടെഡിയവും മഴയമറ്റോയണ് ഇടെവപമത്തഡി -മൂലവും  
വള്ളവുംകളഡിയമറ്റോയണ് മഡിഥുനപമത്തഡി 
പഴമകറ്റോര് പചേറ്റോല്ലുന പഞ്ഞവമറ്റോയണ്
ഒടുവഡിലറ്റോയണ്  കര്കഡിടെകവപമത്തഡി.                          
                                       
                             സമാന്ദ്ര .ബസി .എസറ്റ് 
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                മനുഷദനുസം   പ്രകൃതസിയുസം    ഉപനദമാസസം

മനുഷധനണ് പപദവവും നലകഡിയ വരദറ്റോനവും ആണണ് 
പ്രകൃതഡി. പ്രകൃതഡി സവുംരക്ഷഡിക്കുക എനതണ് ഒറരറ്റോ 
വധക്തഡികളുപടെയവും കടെമയറ്റോണണ്.ഇനണ് പ്രകൃതഡി 
റനരഡിടുന ഒരു വലഡിയപ്രശ്നമറ്റോണണ് കുനഡിടെഡികല, 
വയല നഡികത്തല,മരങ്ങള് മുറഡികല എനഡിവ. 
മരങ്ങള് മുറഡിക്കുനതുവഴഡി മഴകുറയകയവും ശുദ്ധേമറ്റോയ 
വറ്റോയ ലഭഡികറ്റോപതവരുകയവും പചേയ്യുന്നു. അറപ്പെറ്റോള് 
മനുഷധര് ശുദ്ധേവറ്റോയവഡിനുവും മഴയവും(കുടെഡിപവള്ളവും) 
എനഡിവപയറ്റോപക എവഡിപടെ റപറ്റോകുവും? ഒരു മരവും 
മുറഡിച്ചറ്റോല അതഡിപന്റ സറ്റോനത്തണ് പത്തണ് മരങ്ങള്വച്ചു 
പഡിടെഡിപ്പെഡികണവും. മരവും ഒരു വരവും മരവും സവുംരക്ഷഡിക്കുക, 
ജചീവന് സവുംരക്ഷഡിക്കുക.
         പ്രകൃതഡി സവുംരക്ഷഡിക്കുക, ജചീവന് 
സവുംരക്ഷഡിക്കുക.

                                                                     
                                               മചീനു.ബഡി.എസണ്  
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