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     ആമഖഖ
നലമാകഖ ഇനഡ് വവിരല് തുമവിനലകഡ് ഒതുങവിയവിരവിക്കുകയമാണഡ്.

മമാറുന  നലമാകത്തെവിനനുസരവിച്ചു  നമളഖ  മമാറവികകമാണഡ്
ഇരവിക്കുനവില്ല  എങവില് കമാലത്തെവികന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെവില് നവിനഖ
പുറന്തള്ളകപടുഖ എനഡ് തജീരച്ചയമാണഡ്. 

വവിശമാലമമായ ഈ നലമാകഖ കുഞ്ഞു ഗമാമമമായവി ഒതുങ്ങുനമമാഴഖ
ഓനരമാ വവ്യകവിയഖ ഓനരമാ നലമാകമമായവി മമാറുന ഗവപരജീതവ്യഖ കൂടവി
നമാഖ കണ്ടു കകമാണവിരവിക്കുന. പരസരഖ അറവിയമാത്തെ അയല്കമാര,
സഹപ്രവരത്തെകര,സഹ പമാഠവികൾ..  അവനവന നകനജീകൃതമമായ
ഒരു നലമാകക്രമഖ രൂപകപടുനതഡ് കണവികല്ലന നടവികമാന നമുകഡ്
കഴവിയവില്ല.  മത്സരമാധവിഷവിതമമാണഡ്  ഈ നലമാകകമങവിലഖ പരസരഖ
അഖഗൈജീകരവികമാന  മനസ്സുണമാവുക  എനതമാണഡ്  ഇതവികന
പ്രതവിനരമാധവികമാന ഏറവുഖ നല്ല മമാരഗൈഖ. 

Kite  എനമാല്  പടഖ..  അനന്തമമായ  ആകമാശനജീലവിമയവില്
കുഞ്ഞു  കപമാട്ടുകൾ  നപമാകല  പമാറവിപറക്കുന  പടങൾ  ആണഡ്
കുടവികൾ.  ചരടവികന്റെ ഇനങ അറഖ ഗകവവിട്ടു നപമാവമാകത,തമാണ്ടുന
ഉയരങൾകഡ് അനുസരവിച്ചു അയച്ചു കകമാടുക്കുന വവിരല് ആവണഖ
അധവ്യമാപകരുഖ  രകവിതമാകളഖ.  അടവിച്ചമരത്തെമാനലമാ  തടഞ്ഞു
കവകനലമാ അല്ല ഇനകത്തെ കമാലഘടഖ ആവശവ്യകപടുനതഡ്. 

കഴവിവുകൾ ഇല്ലമാത്തെ ആരുമവില്ല.  ഒരു തരത്തെവില് അകല്ലങവില്
മകറമാരു തരത്തെവില് ഈ കഴവിവുകൾ വവ്യതവ്യമാസകപടവിരവിക്കുഖ എനഡ്
മമാത്രഖ.  കഥയമായഖ  കവവിതയമായഖ  അനുഭവക്കുറവിപമായഖ
ചവിത്രങളമായഖ  ഓനരമാരുത്തെരുഖ  ആതമാവവിഷഡ് കമാരഖ
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നടത്തെവിയവിരവിക്കുകയമാണഡ് ഇവവികട. 
പരവിസവിതവികഡ് നദമാഷഖ വരുത്തെമാകത ഒരു ഡവിജവിറല് മമാഗൈസവിന
ആണഡ്  "നകമസഡ്  നഡമാണ...  "എനഡ്  നപരവിടവിരവിക്കുന  ഈ
മമാഗൈസവിന.  കുടവികളകടയഖ  അധവ്യമാപകരുകടയഖ  സരഗ
സൃഷവികളകട വവിഹഗൈ വജീകണമമായഖ ഇതവികന വമായവികച്ചടുകമാഖ.
നന്മയകട,  സമമാന അനുഭവത്തെവികന്റെ,  പ്രതവിഭയകട  സ്ഫുരണങൾ
കകണത്തെമാന  നവിങൾകഡ്  കഴവിയനകണങവില്  ഞങൾ
ധനവ്യരമായവി. 

എഡവിറര
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21 ാമാഖ  നൂറമാണഡ്  വവികസവിച്ചുകകമാണവിരവിക്കുന  കമാലഘടഖ.
ആധുനവിക  വവികസന  രഖഗൈകത്തെ  മുനനറങൾ  സൃഷവിച്ച
കമാലഘടഖ.  വവിവരസമാനങതവിക വവിനവിമയ വവിദവ്യ അനുദവിനഖ
വവികസവിച്ചുകകമാണവിരവിക്കുന.
 ഐ സവി ടവി കൂടമായ്മയവിലൂകട നകരളത്തെവികല 45000 കമാസഡ്
മുറവികൾ ഗഹകടകമായവിരവിക്കുന.
           ഐ സവി ടവി കൂടമായ്മയകട പ്രവരത്തെനഫലമമായവി
പ്രമാബലവ്യത്തെവില്  വന  സഖഘടനയമാണഡ്  "ലവിറവില് 
ഗകറഡ്സഡ്'.ഇന്തവ്യയവികല  ആദവ്യകത്തെ  ഡവിജവിറല്
സഖസമാനമമായ  നകരളത്തെവില്  ഒരു  ലകനത്തെമാളഖ
വവിദവ്യമാരതവികകള അണവിനവിരത്തെവികകമാണഡ്  പ്രവരത്തെവിക്കുന
സനദ്ധ  സഖഘടനയമാണഡ്'ലവിറവില്ഗകറഡ്സഡ്'.ഇതവികന്റെ
ആഭവിമുഖവ്യ  ത്തെവില്  കുടവികളകട  കഴവിവുറ  കലമാസൃഷവികളഖ
സ്കൂളവികന്റെ  മമാതൃകമാപരമമായ  ചവില  പ്രവരത്തെനങളഖ
ഉൾകപടുത്തെവികകമാണഡ്  തയമാറമാകവിയ  'എകന്റെ  സ്കൂളവികന്റെ
ഡവിജവിറല്  മമാഗൈസവിനവികന്റെ'  തമാളകളവിനലകഡ്  ഒരു
യമാത്രയമാകമാഖ..............

സ്റ്റുഡനന്റ് എഡഡിറ്റര
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സനന്ദേശച്ചം

 ജളി.ജളി.എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക് മടപളളി,  ലേളിറ്റളില് കകറ്റളിവന സൃഷളിയമായ നകമ്പസക്ക് നഡമാണ് 
ഡളിജളിറ്റല് മമാഗസളിനച്ചം അതളിവന പളിനളില് പ്രവെര്തളിച  പ്രളിയവപട കുടളികള്ക്കുച്ചം 
അധജമാപകര്ക്കുച്ചം എലമാ നേന്മകളച്ചം നനേരുന്നു

നവിഷ.സവി.കക

പ്രവിനസവിപല്
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വെളിവെര  സമാനങ്കേതളികരച്ചംഗതക്ക്  ഏറ്റവച്ചം  നൂതനേമമായ  അറളിവെക്ക്  ലേഭജമമാക്കുന,  ലേളിറ്റളില്
കകറ്റളിവന  ആഭളിമുഖജതളില്  പ്രസളിദചീകരളിക്കുന  ഡളിജളിറ്റല്  മമാഗസളിനച്ചം  അറളിവെളിവന  പുതളിയ
വെമാതമായനേങ്ങള്  തുറകമാന്  ശ്രമളിച്ചു  വകമാണളിരളിക്കുന  പ്രളിയവപട  കുടളികള്ക്കുച്ചം  അവെര്കക്ക്
പ്രനചമാദനേനമകുന സഹെപ്രവെര്തകര്ക്കുച്ചം എലമാ ഭമാവകങ്ങളച്ചം നനേരുന്നു.

രരാജജീവന.എന.പഡി
സജീനഡിയര അസഡിസ്റ്റനന്റ്
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LITTLE KITES MEMBERS 2018-2019 
WITH HEAD MASTER, KITE MASTER AND KITE MISTRESS
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HEAD MASTER SRI.  K.P. DHANESH  
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എഡഡിററ്റരാറഡിയല് റബരാരഡന്റ്
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            ജചീവെളിത ബലൂണ്
                              നഫജീസത്തുല് മഡിസഡിരഡിയ
ജചീവെളിതച്ചം ഒരു ബലൂണ് നപമാവലേയമാണക്ക് 
വെമായുകടതളിവെളിടമാല് വെളികസളിക്കുച്ചം 
വെളിനവെകവച്ചം വെളിജമാനേവച്ചം 
ഒരു പമാതതളിലേമാകളി 
പമാസ്റ്റളികക്ക് സക്ക്പൂണ് വകമാണളിളകളി
ഉണമാകളിയ കൃതളിമ വെമായു തവന 
നവെണച്ചം നപമാലച്ചം !
     എനപമാഴച്ചം ശ്രദളിച്ചുവകമാണളിരളികണച്ചം 
      അവലങ്കേളില് കകവെളിട്ടുനപമായമാനലേമാ !
     ആരുച്ചം എടുത്തു കളയമാവത നനേമാകണച്ചം
     ചളിലേനപമാള് അവെര് തടളി കളളിചമാനലേമാ !
എലമാച്ചം കൃതളിമമമായ ഈ കമാലേതക്ക് 
വകടമാനള നൂലച്ചം നേളിര്മളികണനപമാലച്ചം !
ചളിനമാനശഷളിയുച്ചം നബമാധവച്ചം 
ഒരു നമമാള്ഡളില് വെചക്ക് ഉണകളി 
ഉണമാകളിയ  കൃതളിമ നൂല് തവന
നവെണച്ചം നപമാലച്ചം!
       കൂര്തമുനേയുള ,ഇകമാലേവത 
       സക്ക്കപകന്മമാവരനപമാവലേയുള 
       സൂചളികവള ശ്രദളികണച്ചം;
        അങ്ങവനേ പറയമാന് കഴളിയളില
        ചളിലേനപമാള് ഒരു പനക്ഷ
        പ്രമായച്ചം കൂടളിയ സൂചളികളമാവെമാച്ചം  അപകടകമാരളികള്!
എനപമാഴച്ചം സസ്വനച്ചം കകപളിടളിയളിലേമാവെണച്ചം 
അവലങ്കേളില്  ഒരു പനക്ഷ, ഈ "ജചീവെളിതബലൂണ്"
പളിടളിവെളിടക്ക്, അവെളിവടയുമളിവെളിവടയുച്ചം തടളി
ഏവതങ്കേളിലച്ചം ചളിലേനളിവെലേയളില് കുരുങ്ങളിയമാനലേമാ!!     
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മുറളിച്ചുമമാറ്റുനമ്പമാള്
ശശ്രീനനി എടചച്ചേരനി

 
മറനിച്ചു മമാറ്റുചമമാൾ
തതെഴുത്തു വരുന
കരുചതമാതട
മറ്റതത പമാഴഴ് മരഖ.
മറനിവുകളനിൽ
തമർക്കുറനിതയമാഴനിച്ചു
വളതമനഴ് കരുതെനി
വലനിതച്ചേടുത്തു..
ചുചറ്റമാടു ചുറ്റുഖ
ആണനിയടനിച്ചു
ശമാചഖമാപശമാഖകളമായനി..

ചവചരമാതട പനിഴുതതെറനിഞ
ഒരു ചവരഴ് ഒളനിച്ചു കടന..
എനമാലനിനനി...
കമാണനിച്ചേനിട്ടു തെതന!
എതന്റെ ജമാതെകഖ
കതനിച്ചേതെനിതന്റെ തവണശ്രീറഴ്
ഒരു നുളഴ്
വനിതെറനിയചതെയുള...
മരചതമാതടമാപഖ
മറ്റവുഖ, വശ്രീടുഖ
കടതലടുത്തു....
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          Signs of Blessings

                                 krishnendhu s
we are nature lovers,
love to protect flowers
and plant a small tree,
to protect the signs  of thee.
     
    We are on the way
     to let the nature stay
.     and feel the fruit that suits
      and to grow from own roots.

Golden rays of the sun
brightens the waters of the son.
The nature is always wonderful,
and stays in my mind,that's beautiful.
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  ഏകയമാണു ഞമാന്   
അമയ കൃഷന് സളി.വക  9 F

ഏകയമാണു ഞമാന
അച്ഛനവില്ലമയവില്ല 
ഏകയമാണു ഞമാന
ഇനജീ വവിജനവജീഥവിയവില് പവിറന  വജീകണനവികഡ്
 മവിത്രനമമാ ശത്രുനവമാ ആരുമവില്ല
 ഏകയമാണു ഞമാന
എകന്റെ സുഖമറവിയമാന 
നമമാഹവിച്ച ഒരുപമാടമാളണഡ് 
ഈ വവിജനവജീഥവിയവില്
വവിട്ടുതരവില്ല ഞമാകനന ഏകകയ 
        നനത്രങളവില് നവിനഡ് സൂരവ്യകവിരണമമായവി
        വറവി എനനമാരമകൾ
       പള്ളവിമുറത്തെവിന പടവി കണവിടവില്ല
       അച്ഛനമകയ കണവില്ല ഞമാന
ഗകപവിടവിച്ചുയരത്തെമാന 
ഒരു ഗകപവിടവി നപമാലമവില്ല
അനമാഥയമായ എനനമാടവിനപമാഴമുണഡ്
എകന്റെ ജജീവവിത പമാത്രത്തെവികല
മുത്തുകളമാകുന സജപ്നങൾ
      അനവ്യരുകട ഭകണത്തെവില് നവിനഡ്
      വമാരവി ഞമാന  എത്ര നമാൾ  
എന വയറവിന  കരച്ചവില് നവിലപവിക്കുഖ
എത്രനമാൾ നടന നജീങ്ങുഖ 
ഈ വവിജനവജീഥവിയവില്
എന ഹൃദയമവിടവിപഡ്
പത്തുമമാസനത്തെമാളമറവിഞഡ് 
എന അമ എകന കമാണുനമമാ        
ഇനവിയഖ എത്രനമാൾ ഏകയമായമാ 
 ഞമാനജീ വവിജനവജീഥവിയവില്...........
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വെളികസനേച്ചം
ശവിവപ്രവിയ. ആര  8.C

എന്തമാണു വവികസനഖ
കമാടവികന്റെ മരണനമമാ
കകടവിടക്കൂടനമമാ
ജജീവജമാലങളകട നമാശനഷങനളമാ
പറവകളവില്ലമാകത്തെമാരമാകമാശനമമാ
വവിഷഖ വഹവികച്ചമാഴകുന വമാഹവിനവികനളമാ
വവിദവ്യമാഭവ്യമാസഖ വവിപണവിയമാക്കുനനതമാ
വവിദവ്യയമാഭമാസമമായഡ് മമാറവിയവനരമാ
കളവിയവില്ല ചവിരവിയവില്ല
നസ്നേഹകമമാനതുമവില്ല
നഫമാണവികന്റെ നലമാകകത്തെമാതുങ്ങുനതജീ ജജീവവിതഖ
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                  RAINBOW

          -NAVANYA PRAN (9 B)
    Morning see the wonderful rainbow!
    Enjoy the beauty of it, son
      The seven colours are reflecting
      Through your face my boy
      It's just fascinating my eyes !
     If you look at it peacefully and calmly
      You can see your little face...
     See the seven colours...
     Each colour has its own meaning
     We can see our life through those colours
     Enjoy the beauty of it , son...
               My little boy, as much time you 
              Can enjoy boy  the beauty of the 
              Rainbow you keep on enjoying ......
              Because , when the rainbow vanishes 
             We will be back to our hard ships 
             Nobody helped  us in every hard ship
             Which we faced 
                  It's only the rainbow which came
                As our guest  which helped us
               To forget our tears and starvations
              While enjoying its beautifulness
Morning, rainbow is vanishing 
Now I  can't see the seven colours 
I can only see a little of it ....!
oh! it's  completely  gone......
Don't cry  my son we should be
Proud and happy that the
Rainbow came to visit us
                  Come on my little boy
          Let's go to our little heaven
          And see beautiful dreams
          About the rainbow
          Again and again!........
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                    ജസ്വമാലേ
                             സൂരവ്യ എഖ പവി ( 10 B)

അഗവിതന ജജമാലയമായഡ് 
അവകനനള്ളവികലരവിയനമമാൾ
അറവിയന ഞമാകനന പ്രണയത്തെവിന കമാഠ വിനവ്യഖ
മഞവിന കണങളമായഡ് അവകനനള്ളവിലവിറ്റുനമമാൾ
അലവിയന ഞമാനതവിന സൂരവ്യപ്രകമാശമമായഡ്
കമാറവികന്റെ തമാളനമമാടവകനകന തഴകുനമമാൾ
ഒഴകന ഞമാനതവില് പുഴതന  ഈണമമായഡ്
രമാവവികന്റെ കനഞവിലമായവി ചമായകനമാരമാനനരഖ
നതമാനകനനവികകകന്റെ പ്രമാണകന്റെ കനഞവിടഖ
ഓരത്തെവിടൂ കണമാ.........
കമാത്തെവിടുഖ  നവികന ഞമാന
നമ്മുകട ഇടയവികല കൂരത്തെ ശരങൾ 
പ്രണയത്തെവിന പുഷ്പമമായവി മമാറുനതുഖ വകര
ഇനകമന കണകളവില്
അനനകഖ നമഘമമായവി മമാറവി,മഴയമായഡ് കപയഡ്
എന കണജീരകണങകള കമാണുനമമാ നജീ
ഒരു വടകമങവിലഖ 
അറവിയനമമാ നജീ
ഒരു നനരകമങവിലഖ.............
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            വെജകളിതസ്വ വെളികസനേച്ചം

                             വരണ്ണന (കകൗണ്സഡിലര) 

     വവ്യകവിതജ വവികസനഖ എനതവില് ഏറവുഖ പ്രധമാനഖ നമൾ
നമകള  തകന  മനസവിലമാക്കുക  എനതമാണഡ്.  നമ്മുകട  സജഭമാവ
സവവിനശഷത  എന്തമാകണനഖ  എന്തുമമാറമാമമാണഡ്  നമളവില്
ഉണമാനകണകതനഖ  അറവിയണഖ.  തുറന  മനനമാഭമാവഖ,

സ വിനരമാല്സമാഹഖ,  വവിനയഖ,ദയ  ഇവകയല്ലമാഖ  വവ്യകവിതജത്തെവില്
ഉൾകപടുനതമാണഡ്

➔ നമ്മുകട  സജഭമാവത്തെവില്  വരുനത്തെണ  മമാറങൾ
എകന്തമാകകയമാണഡ് എനറവിയക.

➔ നമ്മുകട  കഴവിവുകകളയഖ  പരവിമവിതവികകളയഖ  അറവിയക
അനതമാകടമാപഖ പരവിമവിതവികകള എങകന മറവികടകമാഖ എനഡ്
കകണത്തുക.

➔ നമ്മുകട  മനസവിനഡ്  സനന്തമാഷഖ  തരുന
പ്രവൃത്തെവികൾഏകതമാകകകയനഡ് അറവിയക

➔ അതുനപമാകല  നമ്മുകട  സഹജജീവവികനളമാടുള്ള
കപരുമമാറവുഖ വവ്യകവിതജത്തെവില് ഉൾകപടുനതമാണഡ്...
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                     കരളിയളിലേനപമാവലേ
                                      സവഡിത പഡി.കക (അധധരാപഡിക)

        സമയഖ നമാലരയമായവിട്ടുഖ ഈ കുടവി എന്തമാ വരമാത്തെതഡ്? കമാസഡ് 
കഴവിഞമാല് തറയവിട മമാവവിന ചുവടവില് വന നവില്കണകമനഡ് അവൾ 
പറഞവിടമാ,

ഞമാന.......................

        അകല്ലങവില് ഇനപമാൾ കുകറ നമാളമായവിടഡ് അവകളകനനയമാ 
ഞമാനവളനയമാ കത്തുനവിനഡ് സമയഖ കളയമാറവില്ല. ഹമാവ... വരുനണഡ്. 
അകകല നവിനഡ് ഓടവി വരുന രൂപഖ ഞമാന കപകടനഡ് തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞു.

        ''നചച്ചവി നനരനത്തെ എത്തെവിനയമാ? കബല്ലടവിച്ചവിട്ടുഖ സമാര വവിടവില്ല 
നചച്ചവി......''- കവിതച്ചുകകമാണഡ് ഗവകവിയതവിനഡ് കമമാപണഖ നപമാകലയവൾ
പറഞ്ഞു.

           ''നജീകയന്തമാ പറയമാനുകണനഡ് പറ ഞതഡ്?'' വമാക്കുകളവില് ഞമാന 
തവിടുകഖ നചരത്തു.

          ''നമ്മുകവിവവികടയവിരവികമാഖ നചച്ചവി......കവറുഖ പത്തുമവിനവിടഡ്.........''
അവൾ യമാചവിച്ചു.

             ''നജീ പറ ...''ഞമാന വവിണ്ടുഖ ദൃതവി കൂടവികയങവിലഖ 
അവൾ മമാവവിന തറയവില് ഇരുന കഴവിഞവിരുന.പവിറകക ഞമാനുഖ.

      ''നചച്ചജീ...ഞമാന പറഞവികല്ല ഒരു നബമാകര നവിരന്തരഖ വജീടവില്
വരുനകണനഡ്?...''

   ''ഉഖ..... ശരവിയമാനയമാ?-സസസഞമാന അകമയമായവി. നല്ല കമാറുള്ള ഈ
ഗവകുനനരഖ  അവൾ  വല്ലമാകത  വവിയരക്കുന.ഉരുണ്ടുകൂടവിവന  ഒരു
ഭമാലരഖ അവളകട മുഖത്തെഡ് തങവി നവിന .
  ''എടജീ  കലവ്യമാണഖ  ശരവിയമാനയമാ?  എവവികടയമാ?''  ഞമാന
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നചമാദവ്യങളമാവരത്തെവിക്കുനതല്ലമാ
കത മറുപടവിയവില്ല. ''കുഞ്ഞു....നനരഖ സനവ്യയമാവുന....

നജീ എകന്തങവിലകമമാനഡ് പറ... എവവികടയമാ നവികന്റെ കലവ്യമാണകചകന?''

     ''അതവിനു കലവ്യമാണഖ എനവികല്ല നചച്ചജീ...''
''പവികന?-'' അവൾ യമാകതമാരു ഭമാവനഭദവവുമവില്ലമാകത നവില്ക്കുകയമാണഡ്!
''കലവ്യമാണഖ പവികന ആരകമാ കുഞ......?  

ജവിജമാസ അടകമാനമാവമാകത അല്പഖ  ശബ്ദമുയരത്തെവി  ഞമാന നചമാദവിച്ചു.

അവളകട മുഖഖ ചുവന വന. കണനപമാളകൾക്കുള്ളവികലവവികടനയമാ നവിനഡ്
കണജീര  വവിടരന  കണവിലൂകട  കവവിളവിനലക്കുരുണ്ടു  വജീണു.കഴത്തെവില്
ഞരമ്പുകൾ വലവിഞ്ഞുമുറുകവി. 
ഞമാന വജീണ്ടുഖ നചമാദവിച്ചു.    ''നവിനകകല്ലങവില് ആരകമാ കലവ്യമാണഖ ?''

            ശബ്ദഖ തമാഴവി സജയഖ നവിയനവിച്ചുകകമാണഡ്  ആരനകമാ നവണവി
മറുപടവി- അച്ഛനഡ് 
   ഇനപമാൾ കഞടവിയതഡ് ഞമാനമാണഡ്.അവളകട അമയകട മരണഖ ഇനകല
കഴവിഞതുനപമാകല  മനസവിനലകകത്തെവി.  ശരജീരമമാകക  കപമാള്ളനലറഡ്
ആശുപത്രവിയവിനലക്കു  കകമാണ്ടു  നപമാകുനമമാൾ
നബമാധമുണമായവിരുന.നചമാദവിക്കുനതവികനമാകക  പതവിഞ  ശബ്ദത്തെവില്
മറുപടവി  പറയനണമായവിരുന.  അവളകട  മനസവിലഖ  ഇനപമാൾ  അകത
കമാഴ്ചയമായവിരുനവിരവികണഖ.  “നചച്ചജീ......നചച്ചവി  കണവിരുനനമാ  അമകയ
എടുത്തെഡ്  കമാറവിനലകഡ്  കയറുനമമാൾ  മമാഖസഖ  അടരനഡ്  രമാഘനവടകന്റെ
ഗകത്തെണയവിനലകഡ് വജീണതഡ് ?  

         ഭജീതവിദമമായ ആ കമാഴ്ച അവവികട കൂടവിയ എല്ലമാവരുഖ കണതമാണഡ്.
രമാഘനവടന ഗക കുടഞ്ഞു കളയകയമായവിരുന.  എനവികവനളമാടഡ് ഒനഖ
പറയമാനുണമായവിരുനവില്ല.  അമ  മരവിച്ചഡ്  ആറു  മമാസഖ  തവികയഖ  മുമഡ്
മകറമാരു വവിവമാഹത്തെവിനഡ്  തയമാറമാവുന അച്ഛകനക്കുറവിച്ചഡ്  വവ്യമാകുലകപടുന
എനനകമാൾ  മൂന  വയസ്സു  മമാത്രഖ  കുറവുള്ള  ഒരു  കപണകുടവിയകട
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മമാനസവികമാവസ  എനവിക്കു  മനസവിലമാകുഖ.  അതു  കകമാണമാണഡ്  സങടഖ
സഹവികമാതമാകുനമമാൾ അവൾ എകന വവിളവിക്കുനതഡ്. 
           ഇനവികപമാ.....  ഞമാകനന്തമാണവനളമാടഡ്
പറനയണതഡ്?.എങകനയമാണഡ് അവകള സമമാധമാനവിപവിനകണതഡ്?
         അകതമാരു  ആതഹതവ്യയമാകണന  നതമാനല്  അനന
എല്ലമാവരക്കുമുണമായവിരുന.  പകക  അവളകട  അമ  കകമാടുത്തെതഡ്
അടുപവില്  തജീ  കൂട്ടുനമമാൾ  മകണണ  ശരജീരത്തെവിനലകഡ്  മറവിഞ്ഞു  വജീണു
എനമാണഡ്.
          ആനലമാചവിച്ചവിരവിക്കുന എകന തടവി വവിളവിച്ചു കകമാണഡ് അവൾ
നചമാദവിച്ചു.

            ''എകന്റെ അമ മരവിച്ചകതങകനയമാകണനഡ് നചച്ചവികറവിയനമമാ? ''

          കപമാള്ളനലറതമാകണനഡ് എല്ലമാവരക്കുമറവിയമാഖ. ഈ നചമാദവ്യത്തെവില്
അവൾ മകറനന്തമാ പറയമാന ശ്രമവിക്കുകയമാകണനഡ് വവ്യകഖ,  ഞമാന ഒനഖ
മവിണമാതവിരവിനവിട്ടുഖ  അവൾ  തുടരന.    അകതമാരപകടമമായവിരുനവിനല്ല
നചച്ചജീ....ഒരു വലവിയ ഒരു ചുമടഡ്  ഇറകവിവച്ച ആശജമാസനത്തെമാകട അവൾ
പറഞ്ഞു.

    '' അമയഡ് ഒരു മനനമാനരമാഗൈവുഖ ഉണമായവിരുനവില്ല.''

  പകക അകതനവികഡ് അവവിശജസനജീയമമായവിരുന. നമാടവില് എല്ലമാവരക്കുഖ
അവരുകട നരമാഗൈകത്തെക്കുറവിച്ചഡ്  അറവിയമാമമായവിരുന.രമാവവികല ഉണരനമാല്
ഒരുഖ പണവിയഖ കചയമാകത ഒനര ഇരവിപഡ്.നഗൈമാപമാനലടകന്റെ കടയവില്നവിന
വമാങ്ങുന  കവള്ളയപനമമാ  പുനടമാ  കഴവിച്ചഡ്  കുഞ്ഞു  സ്കൂളവിനലക്കുഖ  അച്ചന
കടയവിനലക്കുഖ  നപമായവികഴവിഞമാല്  വല്ലതുഖ  കഴവികച്ചന  വരുത്തെവി  ഒറ
കവിടപഡ്.  ഒരു  കമാരവ്യവുഖ  ശ്രദ്ധവികമാകത  പകല്  മുഴവന  കവിടനറങ്ങുഖ.

ആനരമാടുഖ മവിണമാകത...... ചവിരവികമാകത...
ഭജീകരമമായ  ഒരന്തരമുഖഖ  ഏനതമാ  മമാനസവികനരമാഗൈഖ  അവകര
ബമാധവിച്ചതമായവി അയല്കമാരുഖ ബന്ധുകളഖ അറവിഞ്ഞു തുടങവി.
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എകന്റെ  അവവിശജസനജീയമമായ  നനമാടവുഖ  ആനലമാചനയഖ
മനസവിലമാകവിയമായവിരവികണഖ അവൾ പറഞ്ഞു.

  രണ്ടു വരഷഖ മുമ്പുവകര അമയമാണഡ്  എല്ലമാഖ  കചയവിരുനതഡ്.  വജീടവില്
ഭകണമുണമാക്കുനതുഖ  അലക്കുനതുകമല്ലമാഖ..........എകന്റെ  സ്കൂളവില്
പവി.ടവി.എ  മജീറവിഖഗൈവിനുവരമാന  അമകയന്തവിഷമമായവിരുന.അച്ഛന  കടപൂടവി
വരമാന ഗവകുനമമാൾ അമ ഭകണവുമമായവി 
കമാത്തെവിരുന.ആ ഗവകല് അച്ഛന പതവിവമാകവിയനപമാ
ൾ അമ ചവിലതു പറഞ്ഞു തുടങവി. അടകവിപവിടവിച്ച പറച്ചവിലകൾ. ക്രനമണ
ശബ്ദഖ  കപമാങവി  തുടങവി.ഒടുവവില്  കരച്ചവിലവില്  അവസമാനവിച്ചു.

പവികനപവികന  അമ  കരയമാത്തെ  ദവിവസങളവില്ലമാതമായവി.  കയരത്തു
പറയനതവിനവിടയവില്  ഒരു  സജീയകട  നപരഡ്  പലനപമാഴഖ
കടനവന.അച്ചനനമാടുള്ള പ്രതവികമാരനമമാ
അകല്ലങവില്  സങടഖ  സഹവികമാനുള്ള  ഉപമായനമമാ  ആയവിരുനവിരവികണഖ
നചച്ചജീ  അമയകട  കവിടപഡ്.  രമാത്രവിയവില്  കരഞഡ്  കരഞഡ്  ഉറങമാകത
കവിടക്കുനതവിനമാല് പകല് അമയ്ക്കുറങമാനുള്ളതവിനമായവി
''മനനമാനരമാഗൈവി''  എനഡ്  അമകയ  ആദവ്യഖ  വവിളവിച്ചതഡ്  അച്ഛമാനമാണഡ്.  ആ
വവിനശഷണഖ അമയഖ സജജീകരവിച്ചു.
അച്ഛകന്റെ  സഖനബമാധനയഖ  അമയകട  സജയഖ  നവിരനദ്ധശവുഖ  നചരനഡ്
വളകര  നവഗൈത്തെവില്  അമയകട  മനസഡ്  മനനമാനരമാഗൈത്തെവികന്റെ  അവസ
സജജീകരവിക്കുകയമായവിരുന. 

      ''നജീകയകന്തമാകകയമാ  കുഞ  പറയനതഡ്?-ഒരു
മനശമാസജകയനപമാകല .....? ''

           ''അകത നചച്ചജീ ...... ഞമാന വമായവിച്ചവിട്ടുണഡ്.
നമൾ  കകമാടുക്കുന  നവിരനദ്ധശങൾ  നമ്മുകട  മനസഡ്  സജജീകരവിക്കുഖ.
സഖസമാരവികമാനുഖ  ചവിരവികമാനുഖ  മനുഷവ്യനഡ്  പ്രതജീക  നവണഖ
നചച്ചജീ...സജയഖ  ഒരു  കരവിയവിലയമാവുടനവിടത്തെഡ്  അകതമാനമുണമാവവില്ല.

അമഎല്ലമാഖ സഹവിച്ചു.
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''അമകയ മനനമാനരമാഗൈവികയനഡ് മനസവിലമാകവിയവരമാരുഖ അമ എങകന
അങകനയമാകയനഡ് ചവിന്തവി
ച്ചനതയവില്ല. അനഖ അവരു തമവില് ഉയരന ശബ്ദത്തെവി
ല്  തരകമുണമായവിരുന.  ''ഞമാന  മരവിച്ചുകളയകമനഡ്''  അമ
പറഞവിരുന.  ''അതമാ നല്ലതഡ്  ഭൂമവിക്കു ഭമാരഖ  കുറയഖ  ''  എനഡ്  അച്ഛന
പ്രത്സമാഹവിപവിച്ചു.മകണണകയമാഴവി
ച്ചവിട്ടുഖ തജീ കകമാളത്തെമാകത അമ കമാത്തു നവിനവിട്ടുണമാവുഖ
അച്ഛന  കചനഡ്  തവിരവികക  വവിളവിക്കുകമനഡ്.കത്തെവിച്ചവിട്ടുഖ
ശരജീരത്തെവിനലകവിടമാകത  മമാറവിയവിട്ടു  കകടുത്തെവിയ  കകമാള്ളവികൾ
നകമാണവിച്ചുവടവില് അമനതമാളഖ ഉണമായവിരുന.
ഏറവുഖ ഒടുവവിലകത്തെ കകമാള്ളവി കത്തെവിക്കുഖ വകര അമ അച്ഛകന കമാത്തു
നവിന.  ഗവകവി  വന അച്ഛന സുഖമമായറങവി.  അച്ഛകന്റെ കൂരകഖ വലവി
അവഗൈണനയകട 
അന്തവിമ  രൂപമമായവിരുന.  അനമാഥകപട്ടുനപമായ ഒരു മനസഡ്  ഇതവിലപ്പുറഖ
എങകന പ്രതവികരവിക്കുഖ നചച്ചജീ...''
          ഏങലടവിച്ചു  കകമാണമാണവൾ  പറഞ്ഞുനവിരത്തെവിയതഡ്.  ആ
ഏങലടവി  ക്രമത്തെവില് നവിലവവിളവിയമായവി.നവിലവവിളവിച്ചുകകമാണഡ്  ഇരുടവിലൂകട
ഓടുന  അവകള  നനമാകവി  ഞമാന  നവിന.  എന്തു  കചയണകമനഡ്
എനവികറവിയവില്ലമായവിരുന.
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വതരുവ പടളിവകമാപച്ചം

ഷശ്രീബ.വനി.  തക (അധധമാപനിക)
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പ്രളയതചീരവത നരമാദനേച്ചം
                                 മരാനസ എക

മറക്കുനമമാ.....നജീ  ജനനജീ
മറക്കുവമാന കഴവിയനമമാ
വൃഷവിതന രരൗദ്രനമമാ.......

മനുഷവ്യനതന ക്രൂരകരമങനളമാ...

പ്രസുനജീ കമവികണഖ 
കലവിതുള്ളവിയവിറങവിവന 
ആഴവിനയ നജീ കമവിക്കുക
ജലമമായവി വന കരബൂരന
കകമാണ്ടു നപമായകതമാരുപമാടഡ് നദഹവിയനല്ല....
ബമാകവിയമായതഡ് ജനനവിതന നനത്രമാഖബുമമാത്രഖ
എല്ലമായവിടത്തുഖ ജലത്തെവിന 
കവിരമാതന്മമാര കണനഖ കചയവിടുന

അശ്രു ബമാകവിയമായവി വനവിടുന
എങ്ങുഖ ഉയരനകപമാങ്ങുന രുദവിരഖ
ആഗൈമാരഖ ഇടവിഞ്ഞുതകരന

കവിടപ്പൂ അനന്തതയവില്...
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     THOSE   SUNNY   DAYS
                           NANDANA.R(10 B)
      
  Amazing  ! You are still alive
      I saw you with bleeding heart
      Not others but your children 
      Shed blood , made you blind
     
         No one felt the sweetness and bitterness
         Power of construction and destruction
         They become deaf to you
         Those scary night wiped your beauty
 How wonderful  those days were
 Dew drops  hid among the veeds
Cool breeze kissed the leaves 
Snow flakes hugged the trees
    All vanished in those nights
    Yet we wait , blooming -
    New shoots of hope
    Wipe out  the tears and hold my hand
    I “ll let you gleam    
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              പരളിഷമാരളി
                           -ആദവിതവ്യ കക.ടവി.കക(10 G)

        
     പതവിവു നപമാകല തകന സൂരവ്യന ഉണരനവിരുന. അതവികനമാരവികലഖ 
കമാലതമാമസഖ ഉണ മാവമാറവില്ല. പകക എനഖ നനരഖ ഗവകവികയണജീക്കുന
മവിസ്റ്റര നഗൈമാപവികഡ് പവിനജീടഡ്  കനനടമാടമമാണഡ്. രമാവവികല എണജീറതു മുതല് 
അടുകളകമാരവ്യഖ . അതു കഴവിഞഡ് നനകര ഒമാഫജീസവിനലകഡ്.ഇകതമാകക 
പറയനമമാൾ നവിങല് വവിചമാരവിക്കുനണമാവണഖ അയമാൾ അണമമാരജീഡഡ്  
ആകണനഡ്. പകക അതു തവികച്ചുഖ അസതവ്യഖ. ഭമാരവ്യകയനമാല്  ആ 
നമാടവികല ഏറവുഖ പ്രമമാണവിയകട  മകളമാണഡ്. മകളകട 
ഇഷങൾകനുസരവിച്ചഡ് ശവിങമാരവിനമളഖ തുള്ളുന 
അച്ഛനമമമാരുഖ.എനപമാഴമാണഡ് അവൾ തകന്റെ ജജീവവിതത്തെവിനലകഡ് 
വനകതനറവിയവില്ല. പകക കഡല്ലയകട വരനവമാകട ജജീവവിതത്തെവില് 
ഒരുപമാടഡ് മമാറങൾ സഖഭവവിച്ചു
നനരകത്തെ 5 മണവികഡ് വജീടവികലത്തെവിയനപമാൾ ഇനപമാൾ 7
മണവി, ഭകണഖ രണഡ് മടങമായവി വരധവിച്ചു , അധജമാനഭമാരഖ കൂടവി. എന്തവിനഡ്
നഗൈമാപവികഡ് തകന്റെ സജഭമാവഖ എകന്തനഡ് നപമാലഖ മറനഡ്  നപമായവിരവിക്കുന.  

                        കഡല്ല ഇനപമാഴഖ എഴനനറവിറവില്ല, എകന്തങവിലഖ ശബ്ദഖ 
നകടഡ് എണജീറമാല് അവളകട  രൂപഖ എന്തമായവിരവിക്കുകമനഡ്  ആരക്കുഖ 
പറയമാന സമാധവികവില്ല ; ഗദവത്തെവിനു നപമാലഖ. എല്ലമാഖ തയമാറമാകവി 
അയമാൾ വജീടവില്   
നവിനഖ  പുറത്തെവിറങവി. കതരുവഡ് വജീഥവികളവിലൂകട നടന . പവിനജീടഡ് 
തവിരവിഞഡ് വവിജനമമായ ഒരു ഇടവഴവിയവിലൂകട . എനഖ നഗൈമാപവി 
ഇതവികലയമാണഡ് നപമാകമാറഡ് .ചവിന്തവികമാന എകന്തങവിലഖ ഉകണങവില്ല 
അതഡ് വജീടുഖ, ഒമാഫജീസുഖ തമവിലള്ള ഇടനമാഴവികളവില് മമാത്രഖ.  എനപമാഴഖ 
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ചവിന്തവികമാറഡ് ഒനരകയമാരു കമാരവ്യമമാണഡ് "ഞമാകനങകന ഇങകനയമായവി ? 

കഡല്ല എന്തഡ് കണവിടമാണഡ് എകന കല്ലവ്യമാണഖ കഴവിച്ചതഡ് ?”
ഉത്തെരഖ കവിടമാത്തെ ഈ നചമാദവ്യങൾ ആനലമാചവിക്കുനമമാനഴക്കുഖ അയമാൾ 
ഓഫജീസവിനലകഡ് എത്തെവിയവിട്ടുണമാവുഖ. 

       പനക ഇനഡ് ആ ചവിന്ത മുഴപവിക്കുനതവിനഡ് മുമഡ്  ഇടവഴവിയവില് 
നവിനഖ , ഒരു ശബ്ദഖ നകട്ടു . അകതമാരു വൃദ്ധകന്റെ ശബ്ദമമായവിരുന. കതമാണ
കപമാടവികജീറുന ശബ്ദനത്തെമാകട ആ വൃദ്ധന , ഒരു കൂരയവില് നവിനഖ  
ചുമയ്ക്കുകയമാണഡ് .  "ആരമായവിരവിക്കുഖ അയമാൾ ?” നഗൈമാപവികഡ് സഖശയമമായവി
. " നപമായവി നനമാകനണമാ ? ഇനവി നപമായവി നനമാകവിയമാല് തലയവിലമാകുനമമാ
?ഒനഖ നവണ , ഇനവികയങമാന ഞമാനവിവവികട ഇവവികട ഇങകന 
നവില്ക്കുനതങമാനുഖ ആകരങവിലഖ കണമാല് , കമാണമാകകമാലയഡ്  ഞമാന 
കമാരണകമാരനമാകുഖ ".അയമാൾ മുനനമാനടയഡ് നടന.

       പകക ഓഫജീസവികലത്തെവിയവിട്ടുഖ , വജീടവികലത്തെവിയവിട്ടുഖ ആ ശബ്ദഖ 
കമാതുകളവില് തകന മുഴങവിനകട്ടു . ഗകയവികല നചമാറുരുള വമായവിനലകഡ് 
നപമാവമാകത കണ കഡല്ല എനനമാടഡ് നചമാദവിച്ചു  "നഹയഡ് വമാടഡ് ആര യ 
ഡൂയവിങഡ്  "എനഡ് .അനപമാൾ ഞമാന കഞടവിത്തെരവിച്ചു നപമായവി . "നത്തെവിങഡ്  
"എന ഞമാനുഖ . അനഡ് രമാത്രവി ഞമാന ആ കൂരയഖ അതവിനുള്ളവികല 
വൃദ്ധനനയഖ കുറവിനച്ചമാരത്തു. ഒകരത്തുഖ പവിടവിയഖ കവിട്ടുനവില്ല . പവിനജീടഡ് 
മയകത്തെവിനലകമാണ്ടു . 
                   കൂരയവികല ഞരകഖ ഇനപമാഴഖ ഉണമായവിരുന. അനമാണഡ്  
ആ   വൃദ്ധന ആ കൂരയവില് എത്തെവികപടതഡ്. കമാരവ്യമമായ എനന്തമാ ഒനഡ് 
ഉണമായവിരവികണഖ . പതവിവഡ് നപമാകല ദവിന ചരവ്യകൾ നഗൈമാപവിയകട 
വജീടവിലഖ നടന. അനയമാൾ   ആ കൂരയവിനലകഡ് തുറവിച്ചു നനമാകവി. പകക 
വവിറങലവിച്ച ഓലയകട ചജീളകൾ മമാത്രനമ കമാണുനള.അനഡ് 
എകന്തമാകകനയമാ മനസവില് ആണവി തറച്ചതുനപമാകല .നഗൈമാപവി എനമാല് 
കലവ്യമാണത്തെവിനഡ് എല്ലമാവരുകടയഖ കമാരുണവ്യത്തെവികന്റെ 
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നവിറകുടമമായവിരുന.അതഡ് 
കുടവികളമായമാലഖ,മുതവിരനവരമായമാലഖ,വൃദ്ധരമായമാലഖ,ആരുചകടയഖ 
ആഖബുലനസമായവിരുന നഗൈമാപവി ,പകക ഈ വൃദ്ധകന്റെ അവസ നകടവിട്ടുഖ
നഗൈമാപവികകമാനഖ കചയമാന കഴവിഞവില്ല. ഇരുമഴവിക്കുള്ളവികല 
തടവുപുള്ളവികയനപമാകല നവിസഹമായനമായവിരുന നഗൈമാപവി. അങകന 
ദവിവസങൾ കടനനപമായവി.നഗൈമാപവി എനപമാകഴല്ലമാനമമാ ആ 
ഇടവഴവിയവിലൂകട കടനനപമായതഡ് അനപമാകഴല്ലമാഖ ആ വൃദ്ധകന്റെ ഞരകഖ 
നകടവിരുന. അനപമാകഴല്ലമാഖ നഗൈമാപവികഡ് സഹമായവികകണനണമായവിരുന 
പകക ....
               അങകനകയമാരു ദവിവസഖ ഇടവഴവിയവിലൂകട നഗൈമാപവിനടന 
നജീങ്ങുനമമാൾ ഗൈഢമമായ നവിശബ്ദതയഖഒപഖ ഭയവുഖ നതമാനവി
.അനപമാഴമാണഡ്  നഗൈമാപവി ആ ഒഴവിവഡ് ശ്രദ്ധവിച്ചതഡ്. വൃദ്ധകന്റെ ഞരകഖ, 

അതവില്ലമായവിരുന. അനവനഡ് എന്തമാണഅ സഖഭവവിച്ചകതനറവിയമാകത 
തവിരവിഞ്ഞു നടകമാന കഴവിഞവില്ല. കുറവികചടവികളവിലൂകട ഓനരമാ 
കമാല്കവയഡ്പ്പുഖ ആ കൂരയ്ക്കുനനകര എടുത്തുവച്ചു. കൂരനയമാടടുക്കുഖ നതമാറുഖ 
നഗൈമാപവിയകട മനസഡ്പവിടഞ്ഞു. നശഷഖ പതുകക ഓലവമാതവില് തുറനഡ് 
അകനത്തെകഡ് കയറവിയനപമാൾ അയമാൾകണതഡ് അരദ്ധനഗനമായ, 

തമാടവിയഖ,മുടവിയഖ വളരന ,വൃത്തെവിഹജീനനമായ ,ഒരു വൃദ്ധന.                    

                                              കൂര നവിറച്ചുഖ
മലവുഖ മൂത്രവുഖ ആയവിരുന. അവനഡ് മൂകഡ് കപമാത്തെമാതവിരവികമാന 
കഴഞവില്ല അതു കണവന  പുറനത്തെകഡ് ചമാടവി .പവിനജീടമാണഡ് അവന ആ 
രൂപഖ മുഴവനമായവി വവിശദജീകരവിച്ചഡ് ഓരകത്തെടുത്തെതഡ്. അതഡ്
മറമാരുമമായവിരുനവില്ല തന്റെ സജന്തഖ അച്ഛനമായവിരുന.
വയറവില് നവിനമുള്ള തജീ കനഞവിനലക്കുഖ അതഡ് ഭമാഷ്പമമായവി
കണവിലൂകടയഖ നവിറകഞമാഴകവി.
                  കഡല്ലകയ കല്ലവ്യമാണഖ കഴവിച്ചതവിനഡ് നശഷഖ
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ആ പരവിഷമാരവിയമായവൾ തകന്റെ അച്ഛകനയഖ,അമകയയഖ
പുറത്തെമാകവി  അനഡ് തമാന.ഒരു കപണനകമാന്തനമായവിനപമായവി.
അതു നപമാകല പണത്തെവിന്റെ പ്രരൗഢവിയഖ അവകന്റെ കണവികന 
മയകവികളഞ്ഞു.  ഇനവനഡ് തകന്റെ അച്ഛകന്റെ ശവ ശരജീരത്തെവിനടുനത്തെകഡ് 
നപമാകമാന നതമാനനവില്ല. അതമാണഡ് അവകന്റെ സജഭമാവഖ . നല്ല മനസഡ് 
അത്രയഡ് വൃത്തെവിഹജീനമമായവിരവിക്കുന. ഇനവി ആകകയള്ളതഡ്  അവകന്റെ 
അമകയവവികട എനള്ളതമാണഡ്. പക അവവികട നഗൈമാപവിയകട 
കണ്ണുകളവില് നവിനഖ അണകപമാടവിയ കണ്ണുനജീര ഒലവികച്ചമാഴകുകയഖ , 
അവന വമാവവിടഡ് കരയകയഖ കചയ്തു .  അമകയ എവവികട അനനജഷവികമാന
! . അതമായവിരുന, തകന്റെ മകന ഇടവഴവിയവിലൂകട നപമാകുനകവനറവിഞഡ് 
അച്ഛന
കുരയ്ക്കുകയഖ അവസമാനമമായവി  അച്ഛകന്റെ ഹൃദയഖ പറയമാന ആഗഹവിച്ചതുഖ 
മകകന അമ,മകകന അമ.......,

ജജീവനനമാകടയണഡ്..... പകക ആ ഹൃദയവമാക്കുകൾ
മനസവിലമാകമാന മകനഡ് സമാധവിച്ചവില്ല ആ ഹൃദയകത്തെ വമായവികച്ചടുകമാന 
ശ്രമവിച്ചവില്ല.......
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                 വെളിശസ്വമാസപ്രളയച്ചം
              - രമാജവിവഡ് കുമമാര എന കക (അദ്ധവ്യമാപകന)   
    വെനേവെഴളിയളിവലേ ,
    വെഴതുന ഉറവണരുന 
    ഉരുളന്  കല്ലുകളളില് കമാലേളിടറളി-
    യവെള് കദവെനതമാടക്ക് യമാചളിച്ചു.
    "കരച്ചം തനക്ക് കരുതമാനമമാ ?”
    പ്രമാര്ത്ഥനേയുവട ആരവെങ്ങളളില്
    കദവെച്ചം തളിരകളി 
   "നേളിനേവകത വെയസമായളി ?  ”
   " വെളിശസ്വമാസതളിനേക്ക് പ്രമായമുനണമാ ?  ”
     എനവെള്
   "നേളിനനതക്ക് വെളിശസ്വമാസനമമാ ?
   വെളിപവെനമമാ ?  “ എനമായളി കദവെച്ചം
   "നലേമാകമുനനറ്റതളില് വെളിശസ്വമാസനതകമാള്
   വെളിപവെവമനവെളച്ചം " വെളിടളില
   സകലേച്ചം തകര്വതറളിഞ്ഞ വവെളപമാചളിനലേമാര്തക്ക്
   നേളിശ്ശബക്ക്ദമമായ കദവെനതമാടമായളി അവെള് വെചീണച്ചം
   "ആര്തവെരകച്ചം സചീയക്ക്  വതവറ്റങ്കേളില്
   അങ്ങയുവട ശമാപമചീജന്മച്ചംനപറമാച്ചം  ഞമാന് "
   എനമാവലേമാനനമാര്ക്കുക 
   പ്രളയജലേച്ചംനപമാവലേമാഴകുച്ചം മനഷജ സമാഗരച്ചം 
   നേമാവള 
അങ്ങയനളിതളിരളി വവെയമാനേമാളളി-
ലമാവതമാരു മരുപറമ്പമായചീടമാച്ചം..... 
ഉതരമളിലമാ നചമാദജതളിനതരമമായമാ-
നേനവെമാത്ഥമാനേ നേമായളികവയ കദവെ-
മളിരുകകകളളില്  വമനയമാടുനചര്ത്തുനേളിര്തളി.
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പ്രനവെശനനേമാത്സവെച്ചം 

ഈവരഷകത്തെ  വഡിദധരാഭധരാസ  ജഡിലരാതല  സ്കൂള്  പ്രറവശറനരാത്സവക  വരണരാഭമരായ
ചടങ്ങുകറളരാകട  ഞങ്ങളുകട  വഡിദധരാലയത്തെഡില്  കവചന്റ്  നടന.  ജഡിലരാ  പഞരായത്തെന്റ്  പ്രസഡിഡണന്റ്
ബരാബു  പററശ്ശേരഡി  ഉദന്റ്ഘരാടനക  കചയ്ത  ചടങ്ങഡില്  ജഡിലരാ  പഞരായത്തെന്റ്  കമമ്പര  രരാജന  മരാസ്റ്റര
അധധകക വഹഡിച. ജഡിലരാ  വഡിദധരാഭധരാസ ഓഫജീസര സഡി.മറനരാജന്റ് കുമരാര മുഖധ പ്രഭരാഷണക നടത്തെഡി .
യ.  എല്  എഡഡ്യുറകഷന   ഫകൗറണഷന  ഡയറക്ടര  ടഡി.പഡി.  റസതുമരാധവന,  യ.
എല്.സഡി.സഡി.എസന്റ്  കചയരമരാന  രറമശന  പരാറലരഡി  ,പഡി.ടഡി.എ  ഭരാരവരാഹഡികളരായ
സഡി.കക.വഡിജയന,  സറനരാഷന്റ്,  പ്രഡിനസഡിപ്പല്  സഡി.കക.നഡിഷ,  കഹഡന്റ്  മരാസ്റ്റര  കക.പഡി.ധറനഷന്റ്
തുടങ്ങഡിയവര സകസരാരഡിച.

ഉന്നത  വഡിജയക  റനടഡിയ  വഡിജയഡികള്ക്കുള്ള  അനുറമരാദനവക  ഉപഹരാര  സമരപ്പണവക
നടന.  പഡി.ടഡി.എ പ്രതഡിനഡിധഡികളുക  വഡിദധരാരതഡിനഡികളുക  റചരന്നന്റ്  ഒരുകഡിയ മറനരാഹരമരായ കലരാ
പരഡിപരാടഡികളുക  ഉചയന്റ്  റശഷക  നടന്ന  കരഡിയര  ഗഗൈഡനസന്റ്  കരാസക  അന്നകത്തെ  ദഡിവസക
അവഡിസ്മരണജീയമരാകഡി..
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ജഡിലരാ  വഡിദധരാഭധരാസ ഓഫജീസര സഡി.മറനരാജന്റ് കുമരാര

യ. എല് എഡഡ്യുറകഷന  ഫകൗറണഷന ഡയറക്ടര ടഡി.പഡി. റസതുമരാധവന
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വെജകളിതസ്വ വെളികസനേ ശളില്പശമാലേകള്
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വധകഡിതത്വ വഡികസന ,ലഹരഡി വഡിരുദ്ധ പ്രഭരാഷണത്തെഡിലൂകട 
റലരാകപ്രശസ്തയരായ ആനഡി റഡിബു റജരാഷഡി എന്ന വഡിസ്മയഡിപ്പഡിക്കുന്ന 
കപണ്കുടഡി, മൂവരായഡിരറത്തെരാളക വരുന്ന സദസഡികന തകന വരാകന്റ് 
ചരാതുരഡിയഡിലൂകട മൂന മണഡിക്കൂര പഡിടഡിച നഡിരത്തെഡി.
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   വമമാഴളിമുത്തുകള് 

അപവമാദ പ്രചരണത്തെവിനുള്ള ഏറവുഖ വലവിയ   മറുപടവി മരൗനമമാണഡ്
                               വമാഷവിഖങഡ്ടണ

കചകനത്തുനതഡ് എവവികടയമമാകകട.സതവ്യകത്തെ തകന പവിന്തുടരുക 
ഭജീരുതജവുഖ കമാപടവ്യവുഖ ദൂകര 
കളയക
                                 വവിനവകമാനന്ദേന

കമയമാണഡ് ഏറവുഖ വലവിയ പ്രമാരതന
                                ശ്രജീബുദ്ധന

ഗദവസ്മരണയവില് നവിരതരമായവരുഖ അല്ലമാത്തെവരുഖ, തമവില് 
ജജീവവിച്ചവിരവിക്കുനവരുഖ മരവിച്ചവരുഖ തമവിലള്ള വവ്യതവ്യമാസമുണഡ്.
                               മുഹമദഡ് നബവി

വവിജയഖ ആസജമാദകരമമാകണങവില് പ്രയമാസങൾ
ആവശവ്യമമാണഡ്.
                           എ.പവി.കജ അബ്ദുൾകലമാഖ

നമാഖ ആരമാകണനഡ് നമ്മുകഡ് അറവിയമാകുകമങവിലഖ ആരമാനയക്കുകമനഡ് 
അറവിയകയവില്ല
                              റഷകന്റ്പഡിയര
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സക്ക്കൂള് കഗഡക്ക്സക്ക് യൂണളിറ്റക്ക്
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സക്ക്കൂള് വജ.ആര്.സളി യൂണളിറ്റക്ക്
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ലേളിറ്റളില് കകറ്റക്ക് ഏകദളിനേ ശളില്പശമാലേ
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വെമാര്തമാ നേളിര്മമാണപരളിശചീലേനേച്ചം

ലഡിറ്റഡില് ഗകറ്റന്റ് വഡിദധരാരതഡികള്കരായഡി നടത്തെഡിയ വരാരത്തെരാ 
നഡിരമരാണ പരഡിശജീലനത്തെഡില് പകങ്കെടുത്തെവര
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കളരളിപയറ്റക്ക് പരളിശചീലേനേച്ചം
തനചമാളളി ഒനതനേവനയുച്ചം ഉണളിയമാര്ചയുവടയുച്ചം വെചീരഗമാഥകള് ഉണര്ത്തുപമാടമായളി 
വകമാണനേടക്കുന നേമാടമാണക്ക് കടതനേമാടക്ക്. വെളിദജമാര്ത്ഥളികളവട ശമാരചീരളികവച്ചം മമാനേസളികവമമായ 
വെളര്ചയക്ക് ഏറ്റവച്ചം ഉചളിതമമായ വെജമായമാമ രചീതളി എന നേളിലേയളില്  വെളിദജമാലേയങ്ങളളില് കളരളി 
നേളിര്ബനളിത പമാഠജ വെളിഷയമമാകമാനള ശ്രമച്ചം സര്കമാരളിവന ഭമാഗത്തു നേളിന്നുച്ചം ആസൂതണച്ചം 
വചയ്യുന്നുണക്ക്. അതളിനേക്ക് ഒരു ചുവെടു മുനമ്പ   ഞങ്ങളവട വെളിദജമാലേയതളില് കളരളി പഠനേച്ചം 
ആരച്ചംഭളിചളിരളിക്കുന്നു. തവന ജചീവെളിതച്ചം മുഴവെന് കളരളിക്കു നവെണളി സമര്പളിചതളിനേക്ക് രമാജജച്ചം 
പത്മശ്രചീ നേല്കളി ആദരളിച നലേമാകപ്രശസ്തയമായ പത്മശ്രചീ മചീനേമാക്ഷളി ഗുരുകളമാണക്ക് കുടളികള്കക്ക് 
കളരളിപയറ്റക്ക് അഭജസളിപളിക്കുനതക്ക്. യു. എല് എഡഡ്യുനകഷന്  ഫഫൗനണഷവന മമാപളിള് 
പദതളിയുവട ഭമാഗമമായമാണക്ക് ഈ അസുലേഭ അവെസരച്ചം വെളിദജമാലേയതളിനേക്ക് കകവെനതക്ക്..
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ദുരളിതമാശസ്വമാസച്ചം ... കകതമാങ്ങക്ക്
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വപയളിന് & പമാലേളിനയറ്റചീവെക്ക് ധനേസഹെമായച്ചം

48



കജവെ പചകറളി വെളിളവവെടുപക്ക്
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ഹെളിനരമാഷളിമ ദളിനേമാചരണച്ചം
ഈ വെര്ഷവത ഹെളിനരമാഷളിമ ദളിനേച്ചം കവെവെളിധജമമാര്ന പരളിപമാടളികനളമാവട 
ആചരളിച്ചു.പ്രശസ്ത ചളിതകമാരനച്ചം പരളിസളിതളി പ്രവെര്തകനമമായ ശ്രചീനേളി പമാനലേരളി 
ഉദക്ക്ഘമാടനേച്ചം വചയ
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ഓനസമാണ് ദളിനേമാചരണച്ചം

സയന്സക്ക് ക്ലബക്ക് അച്ചംഗങ്ങള് അവെതരളിപളിച നേമാടകച്ചം
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എയളിഡക്ക്സക്ക് ദളിനേമാചരണച്ചം
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സക്ക്നപമാര്ടക്ക്സക്ക് ദളിനേച്ചം
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സക്ക്കൂള് കനലേമാത്സവെച്ചം
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നചമാമ്പമാലേ ഉപജളില കനലേമാത്സവെച്ചം
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ഗണളിതച്ചം മധുരച്ചം

ജഡി.ജഡി.  എചന്റ്.എസന്റ്  മടപ്പള്ളഡിയഡികല  ഗൈണഡിത  ശരാസ്ത്ര  കബഡികന
ആഭഡിമുഖധത്തെഡില് ഗൈണഡിതക കുടഡികളുകട ഇഷ്ട വഡിഷയമരാക്കുക എന്ന
ലകധറത്തെരാകട  ഗൈണഡിതശരാസ്ത്രത്തെഡികല  വധതധസ്ത  കഡിയകള്
ലളഡിതമരായഡി  കചയരാനുള്ള  ഏകദഡിന  ഗൈണഡിത  വഡിസ്മയ  പഠനകരാസന്റ്
നടന.  യ.പഡി.വഡിഭരാഗൈക വഡിദധരാരതഡിനഡികള്ക്കുള്ള പ്രസ്തുത പരഡിശജീലന
കരാസന്റ്  നല്കഡിയതന്റ്  പ്രശസ്ത  ഗൈണഡിതശരാസ്ത്ര  അധധരാപകനരായ  ശജീ
സഹറദവന മരാസ്റ്ററരാണന്റ്.
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മളികവകള്
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സകസരാന സ്കൂള് കറലരാത്സവത്തെഡില്
കുചപ്പുടഡി എ റഗ്രേഡന്റ് റനടഡിയ
റദവഡിക.യ.ആര
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കമറ്റല് എനറഗ്രേവഡികഗൈന്റ്   ഗൈരായതഡി.എന.ആര
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ഡഡിജഡിറ്റല് കപയഡിനഡിങന്റ്  -- റദവപ്രഡിയ 

ഡഡിജഡിറ്റല് കപയഡിനഡിങന്റ്  -- റശയ സുജഡില് 

ഡഡിജഡിറ്റല് കപയഡിനഡിങന്റ്  -- റശയ സുജഡില് 
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ലേഹെരളി വെളിരുദ പരളിപമാടളി
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ചളിതകലേ       
  Haridas N.K  Drawing Teacher
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8 A class  Art
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ഒഡചീസളി നൃതച്ചം
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KITE MEMBERS
115878  HENNA FATHIMA

215887  NANDHANA. P.

315908  DEVI CHANDANA.P

415910  HARSHA PRIYA.M

515911  AMAYA KRISHNAN.C.K

615912  NIRANJANA .C. K

715917  ANANTHIKA V.

815921  KRISHNA MATHATH
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116194  GOURI M.P

116197  SANDRA SANTOSH

116201  KRISHNA PRIYA .U

216202  SREELAKSHMI.U

216218  ANUSMAYA.M

216233  PRINSHA.V.V

216241  NANDANA. M. P

216251  ALKA P K

216350  AVANI.O.V

216367  SHIBILA JASMIN .P. K

216814  ADITHYA B K

216870  ANANYA RAJAN

216871  ANUNANDA ANAND

316872  ALNA.P

316899  TEESTA P

316909  FATHIMA.M.K

316923   SANIYA .P. K

317198   KRISHNENDHU. S

317201   FATHIMATHUL FIDHA 

317252  NAVANYA PRAN.V
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