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                                     കകേരളതജലലെ ലപപൊതുവജദദ്യഭദ്യപൊസരരംഗരം അടജമുടജ മപൊറ്റതജലന്റെ 

പപൊതയജലെപൊണച. ലപപൊതുവജദദ്യപൊലെയങ്ങള് ഹഹൈലടകച ആയജ 

മപൊറജകഴജഞജരജക്കുന.വജദദ്യപൊര്തജകേള്കച വജവരസകങ്കേതജകേവജദദ്യയജല് തനതപൊയ വജകേസനരം 

സപൊദദ്യമപൊക്കുന്ന പ്രസപൊനമപൊയജ 'ലെജറ്റജല് ഹകേറ്റച സച 'എന്ന കപരജല് രുപലപ്പെടുതജയ സരംവജധപൊനരം  

അനന്തമപൊയ സപൊദദ്യതകേള് തുറന്നജരജക്കുകേയപൊണജന്നച. കകേരള സര്കപൊരുരം വജദദ്യപൊഭദ്യപൊസ വകുപരം 

നടത്തുന്ന ഇതരരം കേരുത്തുറ്റ സരംരരംഭങ്ങള് മജകേച കനടരംതലന്നയപൊണച.

                                  ഗവണ്ലമന്റെ ഹൈയര്ലസകണ്ടറജ സ്കൂള് തരുവണയജലലെ ലെജറ്റജല് ഹകേറ്റച സച
വജഭപൊഗരം ഒരു ഡജജജറ്റല് മപൊഗസജന

തയപൊറപൊക്കുന എന്നറജഞതജല് എനജകച അതജയപൊയ സകന്തപൊഷമുണ്ടച.
അതജനച പങ്കേപൊളജതരം വഹൈജക്കുന്ന കസ്നേഹൈനജധജകേളപൊയ വജദദ്യപൊറച തജകേള്
ക്കുരം കനതൃതത്വവരം പജന്തുണയരം നല്കുന്ന അദദ്യപൊപകേ സമൂഹൈതജനരം നൂറച നൂറച ആശരംസകേള് 

കനരുന.

                                             കക.സസി ആലസി
                                            പസി.ടസി.എ പ്രസസിഡനന്റ്                                          
ജസി.എചന്റ്.എസന്റ്.എസന്റ്

തരുവണ 
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കസ്നേഹൈമുളള ലെജറ്റജല് ഹകേറ്റചസച വജദദ്യപൊര്തജകേകള, 

കകേരളരം വളരുകേയപൊണച.ലപപൊതു വജദദ്യപൊഭദ്യപൊസ രരംഗതച 

സര്കപൊര് വനപദതജകേള് നല്ല രരീതജയജല്

 നടപ്പെജലെപൊകജ ലകേപൊണ്ടജരജക്കുകേയപൊണച .ലെജറ്റജല് ഹകേറ്റചസച നമ്മുലട സ്കൂളജല് നടതജവരുന്ന 

പ്രവര്തനങ്ങള്  അഭജനന്ദനപൊര്ഹൈവരം അഭജമപൊനപൊര്ഹൈവരം ആണച.

                                വജവരസപൊകങ്കേതജകേവജദദ്യപൊരരംഗതച

ഭപൊവജയജല് വന അവസരങ്ങളപൊണച കേപൊതജരജക്കുന്നതച.
അതജകലെക്കുളള മജകേച ചുവടുവയചപ്പെപൊയജ നജങ്ങള് ഇകപ്പെപൊള് 

തയപൊറപൊക്കുന്ന ഡജജജറ്റല് മപൊഗസജന ഞപൊന കേപൊണുന.

                              മപൊഗസജന തയപൊറപൊക്കുന്നതജനച പ്രവര്തജച ലെജറ്റജല് ഹകേറ്റചസച 
വജദദ്യപൊര്തജകേള്ക്കുരം കനതൃതത്വരം നല്കേജയരം പജന്തുണചരം മജകേച ഒരു പ്രവര്തനമപൊകജ മപൊറ്റജയ 

അദദ്യപൊപകേര്ക്കുരം ഭപൊവകേങ്ങള് കനരുന.

 മനനനോജന്റ് കഎ.ആര
 എചന്റ്.എഎ

  ജസി.എചന്റ്.എസന്റ്.എസന്റ് തരുവണ
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ചരരിതത

വയനപൊടച ജജല്ലയജലലെ ലവള്ളമുണ്ട പഞപൊയതജലലെ ഒരു ലകേപൊച ടടൗണപൊണച 

തരുവണ.കകേപൊഴജകകപൊട്ടുനജന്നച കുറ്റദ്യപൊടജ വഴജയരം പടജഞപൊറതറ വഴജയരം ഈ ലകേപൊച 

ടടൗണജലലെതപൊരം. ഇവജലട നജനരം മപൊനന്തവപൊടജടടൗണജകലെയച ലവറരം പത്തു കേജകലെപൊമരീറ്റര് ദൂരരം 

മപൊത്രകമയള. വളലര പുരപൊതനമപൊയ ചരജത്രമുണ്ടച ഈ ലകേപൊച ടടൗണജനച. പുരപൊതനകേപൊലെതച 
മപൊനന്തവപൊടജയജല് നജനരം ഹവതജരജയജകലെയ്ക്കുണ്ടപൊയജരുന്ന കുതജരപ്പെപൊണ്ടജ കറപൊഡജലൂലട കപപൊയജരുന്ന 

വണ്ടജകേളജല് നജന്നച ചുങ്കേരം ഈടപൊകജയജരുന്ന സലെമപൊണജതച . തര, അണ എന്നരീ രണ്ടു വപൊക്കുകേള് 

കയപൊജജചപൊണച തരുവണ എന്ന കപരുണ്ടപൊയതച. അന്നറജയലപ്പെടജരുന്നതച തരുവണചുങ്കേരം 

എന്നപൊയജരുന.

300px

അന്നച പ്രചപൊരതജലുണ്ടപൊയജരുന്ന നപൊണയമപൊണച അണ. ഏകേകദശരം ആകറകേപൊല് ഹപസ. വലെജയ 

വണ്ടജകേള്കച നപൊലെണയരം (ഇകപ്പെപൊഴലത 25 ഹപസ) ലചറജയവയച രണ്ടണയമപൊണച 

ചുമതജയജരുന്നലതന്നച പഴമകപൊര് പറയന.

തരുവണയജല് അകപൊലെതച നടകല് കകേപൊരനകുന്നന ലമപൊയ്തുഹൈപൊജജയലട വരീടജല് അകദ്ദേഹൈതജലന്റെ 
കനതൃതത്വതജല് പ്രവര്തജചജരുന്ന ഏകേപൊദദ്യപൊപകേ വജദദ്യപൊലെയരം മപൊത്രമപൊയജരുന വജദദ്യ 

കനടുന്നതജനള്ള നപൊട്ടുകേപൊരുലട ഏകേ ആശ്രയരം.പജന്നരീടച അവര് നലജയ പത്തു ലസന്റെച 

സലെതപൊയജരുന തരുവണ ഗവ.എല്.പജ. പ്രവര്തജചജരുന്നതച. തരുവണയജലലെ അന്നലത 

നകവപൊതപൊനനപൊയകേരജല് ഒരപൊളപൊയജരുന്ന ശ്രജ. സജ.എചച ലമപൊയ്തു സപൊഹൈജബച അന്നലത 

വജദദ്യപൊഭദ്യപൊസമനജയപൊയജരുന്ന സജ.എചച മുഹൈമ്മതച കകേപൊയയജല് സത്വപൊധരീനരം ലചലുതജയപൊണച 

ആവശദ്യതജനച സലെമജല്ലപൊതജരുന്നജട്ടുരം എല്. പജ. സ്കൂളജലന യ.പജ ആകജ ഉയര്തജയതച. 

അഡത്വ.:ലകേ.ലകേ.കുഞബ്ദുള്ളഹൈപൊജജ യ.പജ.സ്കൂളജനപൊയജ പതച ലസന്റെച സലെരം കൂടജ സടൗജനദ്യമപൊയജ 

നലജ.
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2005 ല് സടൗദജ അകറബദ്യയജല് കജപൊലെജ ലചയ്യുന്ന 

പ്രവപൊസജകേളപൊയസര്വ്വശ്രരീ..ടജ.സൂപ്പെജ,എ.ലകേ.ജമപൊല് ,പജ.അബ്ദുള്ള,സജ.എചച.ലമപൊയ്തു,ഹവശദ്യന 

മജരീദച,തുടങ്ങജയവര് മുനകേലയടുതച തരുവണ കസപൊഷദ്യല് ലവല്ലഫെയര് കേമ്മജറ്റജ 

രപരീകേരജച.തരുവണയജല് ഒരു ഉന്നതകേലെപൊലെയരം ഉണ്ടപൊവണലമന്ന ഉകദ്ദേശദ്യകതപൊലട 

വരജസരംഖദ്യയപൊയജ 2 ലെകരം രപ സത്വരപജച.അവര് ഈ ആവശദ്യരം ഉന്നയജചലകേപൊണ്ടച 

തരുവണയജലലെ പടൗരപ്രമുഖരപൊയ പജ.ലമപൊയ്തൂടജ , സജ.എചച. അബ്ദുള്ള,യ.അമ്മതച 

ഹൈപൊജജ,,പജ.സൂപ്പെജ,ലകേ.സജ. അലെജ, പജ.സജ.ഇബപൊഹൈജരം ,പജ.മുഹൈമ്മദച, കേമ്പ അബ്ദുള്ള എന്നജവലര 

ഒരു ഇരംഗരീഷച മരീഡജയരം സ്കൂള് തുടങ്ങുന്നതജനപൊയജ സമരീപജച. ഇതജലന്റെ അടജസപൊനതജല് വജളജച 
കചര്ത ലപപൊതുകയപൊഗരം അണ് എയചഡഡച ഇരംഗരീഷച മരീഡജയരം സ്കൂള് അല്ല നൂറവര്ഷരം പജന്നജട 

തരുവണ ഗവ.യ.പജ സ്കൂളജലന ഹഹൈസ്കൂളപൊകജ ഉയര്തലെപൊണച പ്രധപൊനലമന 

തരീരുമപൊനജച.ഇതജനപൊയജ പജ.ലമപൊയ്തൂടജലചയര്മപൊനരം ലകേ.സജ. അലെജ കേണ്വരീനറമപൊയജ തരുവണ 

കസപൊഷദ്യല് ലവല്ലഫെയര് കേമ്മറ്റജ രപരീകേരജച. തരുവണയജല് ലവറരം പതജലനട്ടു ലസനറച സലെത്തു 

പ്രവര്തജചജരുന്ന തരുവണ ജജ.യ.പജ ലയ അപചകഗ്രേഡച ലചയ്യുകേലയന്നതച 

അത്രലയളുപ്പെമപൊയജരുന്നജല്ല.തുടര്ന്നച സലെലമടുപ്പെച ഒരു ലവല്ലുവജളജയപൊയജ തരുവണയജലലെ ജനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുത്തു.ഓകരപൊ വരീട്ടുകേപൊരുരം നജശജത വരജസരംഖദ്യ നലജ പത്തുലെകരം രപ സമപൊഹൈരജചച 

മൂന്നരകയക്ര സലെരം കുറഞ വജലെയ്ക്കു വപൊങ്ങജ സര്കപൊരജനച നലജ. സലെമുടമകേളപൊയ പള്ളജയപൊല് 

ലമപൊയ്തൂടജ, പള്ളജയപൊല് ഇബപൊഹൈജരം, പള്ളജയപൊല് നജസപൊര്, എന്നജവലര പ്രകതദ്യകേരം സ്മരജകകണ്ടതപൊണച

.വദ്യപൊപപൊരജ വദ്യവസപൊയജ ഏകകേപൊപനസമജതജ തരുവണയൂണജറ്റച രണ്ടുലെകരം രപ നലജ ഈ 

സദുദദ്യമതജനച പൂര്ണ്ണ പജന്തുണ പ്രഖദ്യപൊപജച. സര്കപൊരജലന്റെ നയരം പുതജയ ഹഹൈസ്കൂളുകേള് 
അനവദജക്കുന്നതജനച തടസ്സമപൊയകപ്പെപൊള് കുടജകേളുലട ബപൊഹുലെദ്യരം ലകേപൊണ്ടുരം സലെപരജമജതജകേള് 

ലകേപൊണ്ടുരം ലപപൊറതജമുടജയ ലവള്ളമുണ്ട G.M.H.S.S ലന്റെ ഘടനയ്ക്കുമപൊറ്റരം വരുതപൊലത ഒരു ബപൊഞച 

ഗവ.ഉതരവച 5164/2003 dtd 15-12 -2003 പ്രകേപൊരരം അനവദജചകപ്പെപൊള് തരുവണയജലലെ 

നപൊട്ടുകേപൊരുലട ഹഹൈസ്കൂള് എന്ന സത്വപരം ഭപൊഗജകേമപൊയജ യപൊഥപൊര്തദ്യമപൊവകേയപൊയജരുന. ഈ ഉതരവ 

പ്രകേപൊരരം 2004 ജൂണ് 4-നച അന്നലത വജദദ്യപൊഭദ്യപൊസവകുപമനജ ശ്രരീ നപൊലെകേതച സൂപ്പെജ അവര്കേള് 

ബപൊഞച ഹഹൈസ്കൂള് നപൊടജനച സമര്പ്പെജച. 
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പ്രളയത പടരിയരിറങ്ങവവ
നജനചജരജകപൊത കനരതപൊണച

ജലെമജരലചതജയതച.
മതജലുകേള്ക ുള്ളജല് തളരം ലകേടജയ ലവള്ളരം

വഴജ കേപൊണപൊലത വരീടജകലെകജരമ്പജയതച.

പടജയജറങ്ങകവ പണലപ്പെടജയലട 

തപൊകകപൊലലെടുകപൊന ഭപൊരദ്യലയ ഏല്പ്പെജചജര ുന്ന ു.
കേ ുഞ്ഞുങ്ങലള കതപൊളജലലെടുക ുകമ്പപൊള് 

'ലറയചബപൊന കേണ്ണപൊ അലെമപൊരയ്ക ു മുകേളജല്

ഭദ്രമപൊയജരുന.

'പടജയണ്ടച സൂകജക്കുകേ എലന്നഴുതജയതച 
കഗറ്റജനച മ ുകേളജല് ത ൂങ്ങജയപൊട ുനണ്ടപൊയജരുന
അയല്കപൊരലന ആദദ്യമപൊയജ കേണ്ടതച 

കബപൊടച യപൊത്രയജലെപൊയജര ുന്ന ു.
കസപൊഷദ്യലെജസതജലന്റെ ആദദ്യപപൊഠങ്ങള് 

പഠജചതച കേദ്യപൊരംപജലെപൊയജരുന.

മടങ്ങകവ പ ുതജലയപൊരു ശപഥലമടുത ു ഞപൊന

ഇനജയള്ള നപൊളുകേള് ഒര ു പുതുമന ുഷദ്യനപൊവരം.
ലവയജല് കേനതകപ്പെപൊള് വരീണ്ട ുരം ഞപൊലനലന്ന 

വരീലണ്ടടുത ു .....പഴയ മലെയപൊളജ.

                                                      Joshi K D
                                                     HSA 
                                                          English
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                       HOPE IS NOT TRUTH 

HOPE IS NOT TRUTH

BE TRUTH WITHOUT HOPE

LOVE IS A HOPE 

HOPE WILL KILL US

MAY BE YOU HAVE HOPE                 

HOPE IS IN ALL MINT                         

    MIND WILL BE BLANK WITH HOPE

HATE THE HOPE                                  

LOVING MIND IS FULL WITH HOPE

HOPE WILL CHANGE INTO LOVE

HOPEFUL MIND WILL FAIL WITHOUT LOVE 

MAKE YOUR DREAMS FULFIL WITHOUT HOPE 

ABDUL NAYEEM.P

 9thA CLASS
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THE SCHOOL LEADER
A LITTLE KITE STUDENT
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കര്ഷകന
എനന്നും പമാടതഡിലലമാഴുക്കുന നന
നഡിന വഡിയര്പച പമാണനല്ലയയമാ
നന വഡിയര്പച തുടചമാലയതമാ
ഒരു സമമാശശമാസന്നും മമാതന്നും
എലനമാരു അഭഡിവമാനന്നും നഡിനഡില്
ഇറങ്ങുന യശമാഭയുലട തഡിളകന്നും
നന ഒരു വഡിളലവടുതമാല് നഡിന-
ദമാഹതഡിന ലകമാതഡി ഞമാനമാ.

Fathima minhana    
8thA             

                                                                     15                                    E-Wings



                                                                                                        ജജ.എചച.എസച.എസച തരുവണ

മപൊടപ്പെജറപൊവച
തതജകളജചരം വരജലനല്ലച ലമലല്ല-

ലകേപൊതജ ലകേപൊറജചരം,ചജറകേജടടജചരം 
പപൊടത ു കേണരം കേരളുരം കേവര്ന്ന 
മപൊടപ്പെജറപൊകവ,വരജലകേന്റെരുകേജല്.

      വജശ ുദജയല്ലപൊലതപൊരു ചജത ചജന്ത
      വജള ഞജടപൊത ുലള്ളപൊരു നജനമനസരം
      നന ുത പൂമ്പട ുലതപൊഴുരം വപുസരം
       ലകേപൊതജക ുകമ ലകേപൊച ഹപതങ്ങള്  ഞങ്ങള്
അടുത മപൊവജല് ലചറകേ ുടജ ലകേടജ-
കുടുരംബസകമതരം പപൊര്പ്പെതജകല്ല?

കേജടപൊങ്ങളജകല്ല?ലചറപപൊഠശപൊലെ 
ലചടജപ്പെടര്കപ്പെപൊ?ഗ ുര ുവപൊരച ലചപൊല്കേ?

സഫെപൊ മറജയരം ലകേ
                                                                   8C
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OUR SCHOOL

Over The Hills And Over The Mountain
There Comes a School It's G H S S Tharuvana.
The Soul of This School Is The Principal.
The Uniforms Must Be Clean And  Neat.
Respect The Elders And Respect The Teachers
Respect All in same.
Teachers are kind
Students with Dream.
It makes The School Beauty.
Over The Hills And Over The Mountain
There Comes a School It's G H S S Tharuvana.

HANEENA SHERIN K
                                                             
                                                             8A
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       നനീറ ുന വകേരളത
കകേരളരം കകേരളരം എന കകേരളരം 
കകേരനജരകേളപൊടുരം കകേരളരം 
എന്നമ്മയപൊയ മലെയപൊളതജന കകേരളരം
ഐകേദ്യവരം സമതത്വവരം 
കചര്ന്നലയന സന്ദരഭൂമജ
ജലെ മലെ നജരകേളപൊലുരം
പചകമടുകേളപൊലുരം 
കേജലെജ കേജലെജ കേപൊഹൈളങ്ങള് 
മുഴക്കുന്ന പകജകേളപൊലുരം 
വയകലെലെകേളപൊലുരം
കകേപൊണ്ക്രജറ്റച കേപൊടുകേളപൊലുരം
സമ്പന്നമപൊലണന കകേരളരം

             പടജഞപൊറന കേപൊറരം

             കേജഴകന ഇളരം കേപൊറരം 

             തപൊഴുകുന്ന എന്നമ്മയപൊലണന കകേരളരം...

   ഈ കകേരളലത ബപൊധജച

  കരപൊഗരം കേപൊലെപൊന്തരങ്ങള് 
  കേപൊഴജഞപൊലുരം മപൊറജല്ലലന്നന 

  ഈ മനസ ലമപൊഴജയന

              പറങ്കേജപ്പെട ചവജടജ

              ലമതജച എന കകേരളരം....

             ജപൊതജ മത വര്ണ്ണ

             വജകവചനങ്ങള്കധജത

             മപൊയജരുന്ന എന കകേരളരം 

             നജലന്നലയപൊര്ലതന മനസ-

             പജടയന...............

              അറജയജല്ലന്തജനജലതന്നറജയജല്ല.....

എന്തു ഭപൊവജച നജനലകന 

കകേരളകമ...........
നജലന്നയജ ദുഷച മപൊനഷദ്യര് 
ലകേപൊല്ലുനകവപൊ

ഒന്നപൊര്ത്തു കേരഞ്ഞൂലട.....
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എന്തുലകേപൊണ്ടു നജ

നജന വജകേപൊരങ്ങള് മനസ്സജ-
ലലെപൊളജപ്പെജക്കുന
എന്തജനൂ നജ ഉള്ളരം

കതങ്ങജ കതങ്ങജ കേരയന?.......

                                 

    Augnas Mathew          
10thA

Guide Student

                                                                     19                                    E-Wings



                                                                                                        ജജ.എചച.എസച.എസച തരുവണ

       LOOK AT ME 

          LOOK AT ME 

         IF YOU ARE GOING TO HATE ME

        DON’T DO THAT I WILL BE BURNING CANDLE

        YOU ARE  LOOK  LIKE A GORGEOUS     

      HELP ME WHEN I GET FIRE                                              

DO YOU KNOW YOU  READINGS ARE BURNING ME     

SO,DON'T STOP BURNING ME                                                    

THERE IS ONLY ONE WAY TO  DON'T STOP BURNING ME   
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       IT'S YOUR TEAR 

      YOU ARE ONLY MAINTAINING ME

     LOVE ARE ONLY LOOKING AS A POEM 

     GIVE A RESPECT  TOWARD ME AND HELP ME  

               

ABDUL NAYEEM.P

 9thA CLASS

THE SCHOOL LEADER

A LITTLE KITE STUDENT
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കേകാല്പനരിലലെ വരിസസ് മയത

ഫുടചകബപൊള് എന്നതച പ്രശസവരം തപൊല്പരദ്യ പ്രധവമപൊയ ഒരു 

ലഗയജമപൊണച.ഇന്നലത കേപൊലെതച ഫുടചകബപൊള് എന്നച പറഞപൊല് 

വജകേസനകമറജയതപൊണച ഫുടചകബപൊള് എന്ന ലഗയജമജല് നജന്നച നമ്മുകചഒരുപപൊടച രപൊജദ്യലത പറ്റജയരം 
ക്ലബുകേലള പറ്റജയരം ഉള്ള 

അറജവകേള് നമ്മുകച ലെഭജകുന ഫുടചകബപൊള് എന്ന രസകേരമപൊയ 

ലഗയജരം കേണ്ടുപജടജചതച ഇരംഗണ്ടപൊണച ഫുടചകബപൊളജലന്റെ പജതപൊവച 

വപൊലെചറ്റര് ചനസജ കേരംബച എന്ന അളപൊണച.ചജലെയപൊള് തലന്റെ 

ദുദുഃഖതജല് നജന്നച ഒഴജ            ഞ്ഞുമപൊറപൊന കവണ്ടജ ഫുടചകബള് കേളജകുന

നമ്മുളജല് പലെരുരം പലെ ടജമുകേളുലട ആരപൊധകേരപൊയജരജക്കുരം നമ്മളജല് 

പലെരുരം പലെ കേളജകപൊരുലട യരം.ഇതജന്നച കേപൊരണരം നമ്മുലട മനസ്സജലന്റെ

ലവതദ്യസ ചജന്തകള് ഉള്ള വരണച.നമ്മുലട മനസ്സജലന ഒരപൊലളപൊ 

അലലെകജല് ഒരു ടജകമപൊ ആകേര്ശജചജറുണ്ടപൊവരം ആകപ്പെപൊള് നപൊരം 

അയപൊളുലട അളപൊക്കുരം എല്ലപൊടജമുകള്ക്കുരം കേളജയറജയപൊരം.പജലന്ന,

കേളജ എന്നച പറയന്നതച വജദജ കപപൊലലെയജരജക്കുരം ഇങ്ങലനയപൊണച

നപൊരം ചജന്തജകകേണ്ടതച അകല്ലപൊലത തലന്റെ ടജരം പുറതപൊയതജലന്റെ 

കമല് അത്മഹൈതദ്യ പ്രവര്തജചവര്.ജജവലനലത വജഡജതമപൊണച

നമ്മളജല് അരുരം അ  ലങ്ങലനലത വജഡജകേളജള് ഉള്ലപടരുതച.      

                                                                     22                                    E-Wings



                                                                                                        ജജ.എചച.എസച.എസച തരുവണ

                                                                             Muhammed Rafi C.P
                                                                             9thA
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എലന്റെ നകാടസ്

                                       എലന്റെ ഭപൊഷ മലെയപൊളമപൊണച.ഇന്നച നപൊരം 62ാപൊരം- മതച  കകേരളപജറവജ 

ആകഘപൊഷജക്കുകേയപൊണച. നമ്മുലട കകേരളരം നമ്മുലട അമ്മയപൊണച. എലന്റെ ഭപൊഷ മലെയപൊളമപൊണച. എലന്റെ 

ഭപൊഷ അമ്മയപൊണച എലന്റെ ഭപൊ ഷ കകേരളമപൊണച.നപൊരം വളലര അധജകേരം കസ്നേഹൈജകകണ്ടതുരം മുനപന്തജയജല്

കേപൊകണണ്ടതുരം മലെയപൊള ഭപൊഷലയയരം കകേരളലതയമപൊണച.

                        ഇന്നലത തലെമുറയരം പണ്ടലത തലെമുറലയയരം തപൊരതമദ്യരം ലചയ്യുകേയപൊലണങ്കേജല്

ഒരുപപൊടച വദ്യതദ്യപൊസലപ്പെടജരജക്കുന.ഇകപ്പെപൊള് എല്ലപൊവരുരം മലെയപൊളകതകപൊള് മുകേളജലെപൊയജ ഇരംഗരീഷച 

ഭപൊഷകയയപൊണച കേപൊണുന്നതച.നപൊരം ഒരജകലുരം നമ്മുലട ഭപൊഷലയ പജന്തജപ്പെജകപൊന പപൊടജല്ല.

                                        വരുരം തലെമുറകേള് നമ്മുലട കകേരളലതയരം ഭപൊഷലയയരം 

ഇല്ലപൊതപൊക്കുകേയപൊണച ലചയ്യുന്നതച.ഇതജലന്റെ വജഷമരം നമുകച പജന്നരീടച അനഭവജക്കുകേ.ഒരുപപൊടച 

മഹൈപൊനപൊര് കസ്നേഹൈജചതച നമ്മുലട മലെയപൊളഭപൊഷകയയപൊണച.അവര് നമുകച ഒരുപപൊടച നല്ല 

സകന്ദശങ്ങപപൊഠങ്ങള് പഠജപ്പെജച തന.

                        എന്നപൊല് നപൊരം അലതല്ലപൊരം മറന്നജരജക്കുകേയപൊണച. ആദദ്യമപൊയജ ശ്രരീ.നപൊരപൊയണഗുരു

നമ്മുലട കകേരളതജല് വന.അകദ്ദേഹൈതജനച ഒരുപപൊടച ദപൊഹൈരം അനഭവലപ്പെട്ടു. അകപ്പെപൊള് അകദ്ദേഹൈരം 

ലവളളതജനച ആവശദ്യലപ്പെട്ടു.ലവള-

ളരം ലകേപൊടുകപൊന ലചന്നയപൊള് അകദ്ദേഹൈതജകനപൊടച കചപൊദജചതച "തപൊങ്കേള് ഏതച മതമപൊലണന്നച.”ഈ 

കേപൊരദ്യതപൊലെപൊണച വലെജയ മഹൈപൊനപൊയ ശ്രരീ.നപൊരപൊയണഗുരു    

കകേരളലത ഭപൊന്തപൊലെയരം എന്നച വജളജചതച.
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                      അകദ്ദേഹൈലത കപപൊകലെപൊത ഒരുപപൊടച മഹൈപൊനപൊരുരം പണജതനപൊരുമപൊണച നമ്മുലട 

കകേരളലത കകേരളമപൊകജലയടുതതച.ആദദ്യരം നമ്മുലട ഭപൊഷയച ഒരുപപൊടച കപരുകേള് 

ഉണ്ടപൊയജരുന.പജന്നരീടപൊണച അതച മലെയപൊളരം എന്നച വന്നതച.മലെയപൊളരം നമ്മുലട 

മപൊതൃഭപൊഷയപൊണച.കലെപൊകേതജലന്റെ ഏതച മുകജല് കപപൊയജ അകനത്വഷജചപൊലുരം മലെയപൊള ഭപൊഷ അറജയന്ന 
ഏലതങ്കേജലുരം  

കുറചച ആളുകേള് ഉണ്ടപൊകുരം .

അത്രയ്ക്കുരം വദ്യപൊപജചജരജക്കുകേയപൊണച നമ്മുലട മപൊതൃഭപൊഷ.

                                             1956 നവരംബര് 1 നപൊണച കകേരളരം പജറന്നതച    

എന്നതച ലകേപൊണ്ടച ഉകദ്ദേശജക്കുന്നതച ഒരു മതതജലന ജപൊതജലയയരം കവറജടച കേപൊണപൊലത എല്ലപൊവരുരം നല്ല

സടൗഹൃദതജലുരം ഇണകതജലുരം ജരീവജകപൊന തുടങ്ങജയതച.കകേരളലത കപപൊലലെ സകന്തപൊഷകതപൊലട 
ജരീവജക്കുന്ന കവലറ ഒരു  

സരംസപൊനരം കപപൊലുരം ഉണ്ടപൊവജല്ല.

                                          എന്നപൊല് ഇന്നലത കകേരളരം മുമ്പുളള കകേരളകതകപൊള് ഒരുപപൊടച 

വദ്യതദ്യപൊലപ്പെടജരജക്കുന.കകേരളരം കകേരളമല്ലപൊലത ആയജലകേപൊണ്ടജരജക്കുന്ന ഒരു അവസയപൊണച. നപൊരം 

ഇന്നച അനഭവജചച ലകേപൊണ്ടജരജക്കുന്നതച.നമുകച ഒരു പ്രളയരം അനഭവലപ്പെടകപ്പെപൊള് എല്ലപൊവരുരം   

ഒരുമജച നജന.ജപൊതജ മത വര്ഗ്ഗതജല് വദ്യതദ്യപൊസരം കേപൊണജകപൊലത എല്ലപൊവരുരം സടൗഹൃദതജല് 

നജന.നമ്മുലട കകേരളലത നപൊരം രകജച.

                                         എന്നപൊലുരം ചജലെര് നമ്മുലട കകേരളലത ഇല്ലപൊതപൊകപൊന 

കേളജക്കുകേയപൊണച.കകേരളലത പറ്റജയരം നമ്മുലട അമ്മയപൊകുന്ന മപൊതൃ ഭപൊഷലയ പറ്റജയരം വരുരം തലെമുറകച

നപൊരം പറഞ്ഞു ലകേപൊടുക്കുകേ.നമ്മുലട പഴയ കകേരളലത നപൊരം തജരജലകേ ലകേപൊണ്ടു വരുകേ.നമ്മുലട 
മപൊതൃഭപൊഷയപൊയ മലെയപൊള ഭപൊഷലയ മുനപന്തജയജല് എതജക്കുകേയരം അതജലന കസ്നേഹൈജക്കുകേയരം    

ലചയ്യുകേ.മപൊതൃഭപൊഷലയ കേപൊതച സൂകജചച വരുരം തലെമുറക അതച പകേര്ന്നച നല്കേജ നമ്മുലട 

കകേരളകതയരം മപൊതൃഭപൊഷകയയരം ഒന്നപൊരം നജലെയജല് എതജക്കുകേ.മഹൈപൊനപൊര് നമുകച പഠപ്പെജചച തന്ന 
സകന്ദഷങ്ങള് വരുരം തലെമുറയച  

പകേര്ന്നച നല്കുകേ.
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Arshidha

9thB
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         മലെയകാളരിയത വകേരളവത

         കേതജകരപൊലെകേള് തലെ ലപപൊകജയപൊടുന

         മലെലഞരുവകേള് കേതജര്കപൊറ്റച വരീശുന

         മലെയപൊളജകയപൊ അതജലന നജരസജക്കുന

                                 വയലുകേള് ഇല്ല, പചപ്പെജല്ല,

                                 പുതു കകേരളരം ഇന്നച ഹകേ ലകേപൊളന.........

                                 കേവജ പപൊടജയ കകേരളരം................

                                 എവജലട ഹൈരജതവരം പുഴകേളുരം..............

                                 കേളകേളമപൊടുരം പുഴകേളുരം......................

                                 കൂവജളജ കൂക്കുരം പകജകേളുരം...............

                                 ഇന്നജവജലട കേപൊണുവപൊനജല്ലപൊ...........

        ഉയര്ന്ന ലകേടജടകമപൊകരപൊന്നപൊയജ

        മലെയപൊളജയലട മനസജല് ലകേടജടുന

        അമ്മയപൊയ മലെയപൊളരം രണ്ടപൊരം കേജടയപൊവന

        എല്ലപൊരം ഇന്നജവജലട ബഹൈജഷച കേരണരം

                               ഹദവതജലന്റെ നപൊകടപൊകരപൊന്നപൊയജ

                               എല്ലപൊവരുരം നശജപ്പെജകപൊലനപൊരുങ്ങുന,

                              അപൂര്വങ്ങളജലെപൂര്വമപൊയജ മലെയപൊളജയരം 

                              തലെലപപൊക്കുന്ന ഫപൊറകേള് മപൊളുകേള് 

      അറജയപൊനണ്ടച ഇനജയരം മലെയപൊളജ 

      കകേരമപൊടുരം കകേപൊരളലത ഇനജയരം പഠജകപൊനണ്ടച

      ഉയരണരം കകേരളരം 

      അറജയണരം മലെയപൊളരം

      മലെയപൊളജ മപൊറണരം. 

Afreeda
9thD
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        ഒനരിചസ്   പണരിതരിടകാത
                            പുതജലയപൊരു കകേരളരം ഉയര്ലതഴുകന്നല്ക്കുന

                            പുതജലയപൊരു ജരീവജതരം തുടങ്ങുന ഞങ്ങള്

                      പ്രകൃതജതന വജപതജലന മറജകേടക്കുരം  ഞങ്ങള്

                            നവ കകേരളരം സന്തരമപൊയജ ഒരുക്കുന നപൊരം 

   മനസജന കുളജകരകേപൊന ലപയച തു മഴത്തുള്ളജകേള്

   പകക, അലതപൊരു കേലെജമഴയപൊയച തരീരുലമന്നച ഞപൊനറജഞജല്ല

   പ്രകൃതജ തന രകഭപൊവരം എന 

   കകേരളലമപൊടപൊലകേ തകേര്ത്തുലകേപൊണ്ടു കപപൊയജ

                            മഴയലട ഭപൊവരം ശമജചകപ്പെപൊള്

                            ഞങ്ങള് ഒരുങ്ങജ ഒലതപൊരുമജചജറങ്ങജ

                      ഒരു നവകകേരളരം പണജലതടുകപൊന

                            ഇന്നച ഞങ്ങള് പണജതജടുന 

                            ഒരു കകേരളലത , നവ കകേരളലത

   വര ഒന്നജച കേരകകേറജടപൊരം 

   വര ഒന്നജച പണജതജടപൊരം 

   ഹദവ സത്വന്തനപൊടച കകേരളലത

   ഒന്നജചച നമുകച പണജതജടപൊരം

                           പചയപൊരം വയകലെലെകേളുരം സഖ-

                           സന്തരമപൊയ പ്രകൃതജയരം ഒന്നജച

                           നമ്മള് പണജലതടുകപൊരം 

                           ലനപൊന്തജരജക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങള്കച

                            ശത്വപൊസകമകേപൊന നമുകച ഒന്നജചജടപൊരം.
കകേരളരം എന്ന സന്ദരജലപണ്ണജലന
ശത്വപൊസകമകേജ നമുകച പജടജചജടപൊരം

ഒന്നപൊയജ നമുകച പണജതജടപൊരം.
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Gloria George

8thB
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        നവവകേരളത 
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                കകേരളരം അറജയലപ്പെടുന്നതച ഹദവതജലന്റെ സത്വന്തരം നപൊടച എന്ന കപരജലെപൊണച. കകേരളരം 

ആദദ്യരം മലെനപൊടച, ഇടനപൊടച എന്നജ കപരജലെപൊയജരുന അറജയലപ്പെടജരുന്നതച. ഇത്രയരം 

കേപൊലെങ്ങള്കജടയജല് എത്രമപൊത്രരം കകേരളരം വജകേസജച. ഇന്നച കകേരളരം എവജലടയപൊണച നജല്ക്കുന്നതച 
എന്നച നപൊരം ചജന്തജകകണ്ടതുണ്ടച

                                                         യകരളന്നും നവയകരളന്നും, ഹരഡിതമമാണച യകരളന്നും ഇതഡില് 

നഡിനച മനസഡിലമാക്കുനതച യകരളന്നും ഹരഡിതന്നും നഡിറഞ്ഞ നമാടമാണച. യകരളന്നും മലകളന്നും, കമാടുകളന്നും എല്ലമാന്നും 

ലകമാണച ഹരഡിതമമാണച. പചപഡിലന്റെ ഹരഡിതഭന്നുംഗഡി വമായനമാളന്നും ഉയര്ത്തുന. യകരളലത കുറഡിചച പറയമാന 

തുടങഡിയമാല് അതച അവസമാനഡികഡില്ല. കമാരണന്നും അതയുന്നും ഗുണയമനമകള് യകരളതഡിനുണച 

                      1956 നവന്നുംബര് 1 നമാണച യകരളന്നും എന ഹരഡിത മയനമാഹര നമാടച രുപന്നും ലകമാണതച. 
നമ്മള് യകരളനയമാരമാണച എനച പറയുയമമാള് അഭഡിമമാനന്നും ലകമാള്ളുന നഡിമഡിഷങള് ഇതഡിലനമാലക കമാരണന്നും

പചപച നഡിറഞ്ഞ മയനമാഹരമമായ യകരളമമാണച. വമാസച യകമാഡഡിഗമാമ കമാലച കുതഡിയയപമാലമാണച യകരളന്നും 

രൂപലപട്ടതച.

                 സശമാമഡി വഡിയവകമാനന്ദന യകരളതഡില് വനച ലവളന്നും യചമാദഡിചയപമാള് യകരളഡിയര് ജമാതഡി 

എതമാലണനച യചമാദഡിച. അയപമാള് അയദ്ദേഹന്നും ഒനന്നും മഡിണഡിയഡില്ല. അയദ്ദേഹതഡിനച ലവളന്നും ലകമാടുകമാന 

വഡിസമ്മദഡിച, അയപമാള് അയദ്ദേഹന്നും പറഞ്ഞു യകരളന്നും ഒരു ഭമാനലയമമാണച. അതഡിനുയശഷന്നും യകരളന്നും 

ഒരുപമാടച വഡികസഡിച. പഡിലന  എല്ലമാവരുലടയുന്നും മനസഡിലല ഒരന്നുംഗമമായഡി മമാറഡി യകരളന്നും എന സന്നുംസമാനന്നും 

                      

       പണച യകരളതഡില് ജമാതഡി വഡിയവങ്കതഡിലന്റെ യപരഡില് അടഡിയുണമാകഡിയവര് ഉണമായഡിരുന. പലക്ഷെ 

ഇനച യകരളന്നും ഒലതമാരുയയമാടുന്നും സയനമാഷയതമാടുന്നും ആണച ജനവഡിക്കുനതച.  യകരളന്നും   ഇനച ഒരു ടൂറഡിസച 

യകന്ദ്രങളഡില് ഒനമാണച. യകരളന്നും നമ്മുലട അമ്മയമാണച, മലയമാളന്നും നമ്മുലട മമാതൃഭമാഷയമാണച. നമാന്നും 

മലയമാളലത  അഭഡിമനയതമാലട കമാണണന്നും.നമാന്നും യകരളതഡില് ജനഡിചവരമാണച എനച പറഞ്ഞച 
അഭഡിമമാനന്നും ലകമായളണവരമാണച

     Adhila farsana
                 10thA                               
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കേണകരിലലെ കേളരികേള 

1:-തുടര്ചയപൊയജ ഒരു നമ്പര് ഇ  ടജട്ടുള്ള 5 രുപ കനപൊടജലന്റെ ഒരു ലകേടജല് 

     ആദദ്യലത നമ്പര് 3200 ആണച. അവസപൊനലത നമ്പര് 3300 

      ഉുരം എങ്കേജല് ആ ലകേടജല് ആലകേ എത്ര രുപയണ്ടച ?

    ഉതരരം:505 രുപ
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2:- 12 വയസള്ള കേരരീമജനച തലന സകഹൈപൊദരലന്റെ നസറജകനകപൊല് മൂന്നജരടജ 

വയസണ്ടച.എകപ്പെപൊഴപൊണ്ണച നപൊസറജനച കേരരീമജലന്റെ വയസ്സജലന 

പകൂതജയപൊകൂന്നകേതച ?

ഉതരരം:4 വര്ഷതജനച  കശഷരം

3:-ഏതപൊനരം സരീകേള് യപൊത്രപൂറലപ്പെട്ടു. അവരജല് രണ്ടച ഉമ്മമപൊര് രണ്ടച 

      പൂത്രജമപൊര്, ഒരു വല്ലുമ്മ,കപരക്കുടജ എന്നജവരപൊണച. ചുരുങ്ങജയതച 

      എത്ര കപരുണ്ടപൊവരം?

ഉതരരം:3 കപര്  
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       രണസ് മരിനരികഥകേള

ലസല്ഫരി

   കറപൊഡജലൂലട വപൊഹൈനങ്ങള് ചരീറജപ്പെപൊയന. കറപൊഡജലന്റെ ഒരുവശതച ഒരു വപൊഹൈനപകേടരം.ചുറരം 

ആളുകേള്  തജങ്ങജ കൂടജയജരജക്കുന.

 കചപൊരയജല് കുളജച കേജടക്കുന്ന യവപൊവച ജരീവജതകതപൊടച മല്ലടജക്കുന. അതജനജടയജല് ന്നജനരം ഒരു 
ലചറപ്പെകപൊരന മുകന്നപൊടച വന്നച ലസല്ഫെജ

എടുത്തു , അയപമാള് തലന FB യഡില് യപമാസന്നും കുറഡിചഡിട,  “today's

click.”

 
നരിഴല്

    എകന്നകപൊള് വലുതപൊയജ മുന്നജലുരം പജന്നജലുരം നരീ വന നജന്നകപ്പെപൊള് 

ഞപൊന ഒനരം പറഞജല്ല. കേപൊരണരം എനജകറജയപൊമപൊയജരുന എലന്നങ്കേജലുരം ഒരു നപൊള് നരീ എന്നജല് 

ഒതുങ്ങുലമന്നച.

                                        
      

Ayisha Rahila
  9thA
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       LOOK AT ME 

                LOOK AT ME 

               IF YOU ARE GOING TO HATE ME

              DON’T DO THAT I WILL BE BURNING CANDLE

               YOU ARE  LOOK  LIKE A GORGEOUS     

      

          
HELP ME WHEN I GET FIRE                                              

DO YOU KNOW YOU  READINGS ARE BURNING ME     

SO,DON'T STOP BURNING ME                                                    

THERE IS ONLY ONE WAY TO  DON'T STOP BURNING ME   
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          IT'S YOUR TEAR 

          YOU ARE ONLY MAINTAINING ME

          LOVE ARE ONLY LOOKING AS A POEM 

          GIVE A RESPECT  TOWARD ME AND HELP ME  
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വകേര നകാടസ്
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1956 നവരംബര് 1 നച കകേരളരം എന്ന ഹൈരജതമകനപൊഹൈരമപൊയ സരംസപൊനരം 

പജറവജലകേപൊണ്ടു.വപൊസച കകേപൊടഗപൊമ കേപൊലുക്കുതജയ ആ കേപൊപ്പെപൊടുരം, പഴശജരപൊജലയ കപപൊലലെ ഒടനവധജ 

മഹൈപൊവരീരനപൊര് ജനജച വളര്ന്നതുരം ഈ സന്ദര ലകേപൊച കകേരളതജ ലെപൊണച. ഭപൊഷപൊടജസതജല് ഒകരപൊ 
സരംസനങ്ങളുരം രപലപ്പെടുതജയകപ്പെപൊള് മലെയപൊളരം  സരംസപൊരജക്കുന്നവര്കപൊയജ കകേരളരം 

രപജകേരജകലപ്പെട്ടു.

                        പരസച പ്പെര ഐകേദ്യകതപൊടുരം സഹൈപൊയസഹൈകേരണങ്ങകളപൊടുക്കൂടജയരം മലെയപൊളജകേള് 

ജരീവജച. തങ്ങളുലട  സരംസച കേപൊരതജനരം കേലെകേള്ക്കുരം കകേപൊടരം വരുതപൊലത, സത്വന്തരം ഭപൊഷലയ 

സച കനഹൈജചച  നമ്മള് ജരീവജച. കകേര നജരകേളപൊലുരം,സന്ദരകേപൊയലുകേളപൊലുരം പചപ്പെജനപൊലുരം 
സമൃദമപൊയജരുന ഈ കകേരളരം പകക ഇതജനതരീതമപൊയജ കകേരള തനജമയരം പചപരം 

നശജക്കുകേയപൊണച. എന്തജലന ഏലറ പറയന മനഷദ്യ ഐകേദ്യരം തജകേചരം  നഷച ടലപ്പെടജരജക്കുകേയപൊണച. 
ലചറജയ പ്രശച നങ്ങള്കപൊയജ കപപൊലുരം പരസച പ്പെരരം ലകേപൊലെലപ്പെടുത്തുകേയപൊണച ഇന്നച 

മലെയപൊളജകേള്,മനഷദ്യമനസ്സജലലെ കസ്നേഹൈരം എന്ന കേണ്ണജയപൊറകപപൊയതപൊകണപൊ? അറജയജല്ല. ജപൊതജയരം, 

മതവരം, രപൊഷച ടരീയവരം മനഷദ്യമനസകേലള ചജലെരരീതജയജല് ദുഷച കരമപൊകജ.

                          പകക, കകേരളരം ഐകേദ്യകതപൊലട സഹൈവര്തജച ഒരു ദുരന്തമപൊയജരുന പ്രളയരം

ഉയര്ച, തപൊഴച ചയജല്ലപൊലത ജപൊതജമത വജകവചനമജല്ലപൊലത അവര് ആ പ്രളയലത സന്ദരമപൊയജ കനരജട്ടു.

കുറച കേപൊലെരം മുമ്പച കകേരളതജല് എതജയ സത്വപൊമജവജകവകേപൊനന്ദന, കകേരളലത വജകശഷജപ്പെജചതച ഒരു

ദ്രന്തപൊലെയപൊമപൊണച. ഈ പ്രസച തപൊവന മലെയപൊളജകേള് തജരുതജലയഴുതജ.ഹദവതജലന്റെ സത്വന്തരം 

നപൊടപൊകജ അവര് കകേരളലത മപൊറ്റജകുറജച.

               പകക യവതലെമുറയലട സഞപൊരരം കകേരളതജലന്റെ തനജമ 

നശജപ്പെജചലകേപൊണ്ടജരജക്കുകേയപൊണച. ഭപൊന്തപൊലെയരം എന്ന വജശഷണരം കകേരളതജനച ലെഭജക്കുരം തകവജധരം

യവജനപ്രവര്തനങ്ങള് നരീങ്ങജലകേപൊണ്ടജരജക്കുകേയപൊണച, നപൊരം ചജന്തജച പ്രവര്തകകണ്ടതുണ്ടച. 

നലല്ലപൊരു നപൊലളലയ നമ്മുകച എനരം നജലെനജര്തപൊരം......ഇനജയള്ള തലെമുറകപൊയജ. 

 Fahmitha

   10thA
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സതഖഖകാ - സസൗന്ദരഖത

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 =9876

12345 x 8 + 5 =98765
123456 x 8 + 6 =987654

1234567 x 8 + 7 =9876543
12345678 x 8 + 8 =98765432

123456789 x 8 + 9 =0987654321

Nasla.E

8thA
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സഫലെമകായ ആഗ്രഹവത വകേരളവത

          വഴജകച വചച കേഴജകപൊനള്ള ലപപൊതജകചപൊറമപൊയജ ഞപൊന കനരലതയജറങ്ങജ.പുതജയ 
ഷര്ട്ടുരം പപൊനരം ധരജചച എലന്റെ കുകറ നപൊളുകേളപൊയള്ള ആഗ്രേഹൈരം തരീര്കപൊന കവണ്ടജയപൊണച    ഞപൊന
കപപൊകുന്നതച .കകേരളരം, കകേരളമപൊലണലന്റെ ലെകദ്യരം  .

            ഫപൊറ്റജലുള്ള എല്ലപൊവരുരം പറയരം കകേരളരം അതജമകനപൊഹൈരമപൊലണന്നച .....!     

അവരുലട ഉള്ളജല് നജനരം വരുന്ന കകേരളലതക്കുറജചള്ള വര്ണ്ണനകേളുരം അഭജപ്രപൊയങ്ങളുരം കകേടച 

എലന്റെ മനസജല് മുളചച വന്ന കകേരളരം ,ഇകപ്പെപൊള് എലന്റെ മനസജല് കകേരളരം മപൊത്രമപൊണുള്ളതച.

          കറപൊഡജലുള്ള ഒരു ടപൊകജ വജളജചച ഞപൊലനലന്റെ യപൊത്ര ആരരംഭജച.

ഹഡ്രൈവര് കചപൊദജച "എകങ്ങപൊടപൊണച  കപപൊകകേണ്ടതച".

          “ലറയജല്കവ കസ്റ്റേഷനജല്   ,കവഗരം കപപൊകേണരം”  ഞപൊന ആകേപൊരംഷപൊഭരജതനപൊയജ 
പറഞ്ഞു.

           “എകങ്ങപൊടപൊണച ഇത്ര ആകേപൊരംകഭരജതനപൊയജ കപപൊകുന്നതച.”

“ഞപൊന കകേരളരം കേപൊണപൊന കപപൊകുന.”

“കകേരളരം കേപൊണപൊകനപൊ ?”

അലത ,എന്തപൊ............!

പജന്നരീടയപൊളജല് നജനരം വന്ന വപൊക്കുകേള് എലന്റെ മനസജലന ആകേപൊരംകപൊഭരജതനപൊകജ.ടപൊകജ 

കസ്റ്റേഷനജലലെതജ .ഞപൊന കേപൊറജല് നജനരം ഇറങ്ങജ ടജകലറ്റടുതച ലടയജന വരപൊന 

കേപൊതജരുന.പതജനഞ്ചു മജനറ്റച കേഴജഞ്ഞു ലടയജന വന.

എകന്റെതച ഫെസ്റ്റേച ക്ലപൊസച കബപൊഗജയപൊയജരുന. അതജല് കേയറജ ഞപൊന എലന്റെ സരീറ്റജലെജരുന. ലടയജന 

ഇളകേപൊന തുടങ്ങജ .ഞപൊന ലചറതപൊലയപൊന്നച മയങ്ങജ.
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രണ്ടര മണജക്കൂര് കവണരം കകേരളതജലലെതപൊന..

മയകരം കേഴജഞച ഉണര്ന്നകപ്പെപൊള് കേര്ണപൊടകേ-കകേരള അതജര്തജയജലലെതപൊന കവണ്ടജ 
ലടയജന കുതജക്കുന.ജനപൊലെയജലൂലട പുറകതകച തലെയജടകപ്പെപൊള് നല്ല  തണുത 
കുളജര്കപൊറ്റച.......നറലനല്ലജലന്റെ ഗനരം ... നപൊളജകകേരതജലന്റെ സഗനരം .

              ലഷപൊര്ണൂരജല്  ലടയജന നജര്തജ .           തജരുവനന്തപുരകതകപൊയജരുന ടജകറ്റച

.പകക ഞപൊനജവജലട ഇറങ്ങജ.

കസ്റ്റേഷന വജടച ഞപൊന പുറകതകജറങ്ങജ. പച പജടജച ഒരു സത്വര്ഗകലെപൊകേമപൊണച 

ഞപൊനകേണ്ടതച. എവജലട കനപൊകജയപൊലുരം പചവജരജചതച കപപൊലലെ ലനല്പപൊടങ്ങള്...മരുഭൂമജയജലലെ 
മുള്ലചടജകേള് കേപൊണുന്നതച കപപൊലലെ ലപപൊങ്ങജ

നജല്ക്കുന്ന ലതങ്ങുകേള്....ഇത്രയരം കേപൊലെരം ഞപൊന വരപൊതജരുന്നതച എലന്റെ 

ജരീവജതതജലലെ ഒരു വലെജയ നഷ്ടമപൊയജരുന.

                         കകേരളതജലലെ വജവജധ ഭപൊഗങ്ങളജല് ഞപൊന സഞരജച.

എത്രലയത്ര ടൂറജസ്റ്റേച ലപ്ലെയചസകേള്... ധപൊരപൊളരം കേവജകേളുരം കേഥപൊകൃത്തുകേളുരം 

ജരീവജച നപൊടപൊണച കകേരളരം. 

                           കുറചപൊളുകേളുമപൊയജ ഞപൊന പരജചയലപ്പെട്ടു.അവരജല് നജനരം 

എനജലകപൊരു കേപൊരദ്യരം മനസജലെപൊയജ.  മലെയപൊളജകേള്കച മലെയപൊളരം ഹദവതുലെദ്യരം

ആലണന്നച. കുനകേളുരം മലെകേളുരം കുടജലുകേളുരം വയലുകേലുരം ഹദവവരീടപൊണച.

മലെയപൊളജകേള് കകേരളലതയരം മലെയപൊളലതയരം കസ്നേഹൈജക്കുന.എല്ലപൊ 
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സ്കൂളുകേളജലുരം മലെയപൊളരം ഫെസ്റ്റേച ലെപൊനകഗത്വജപൊയജ പഠജക്കുന.

                                                     

          Muhammed Ashique

             10thC              

 കകേരളരം എലന്റെ ഭപൊവനയജല്
                                   മലയമാളന്നും നമ്മുലട ഭമാഷ. ആ 
മലയമാളതഡിനച ഒരു പയതത്യേക പദവഡി ഈ ഭമാരതതഡിലുണച. യകവലന്നും
മറ്റു ഭമാഷകള്കദഡിതമമായഡി മലയമാളഡി എന യപര കഡിട്ടഡിയതഡില് 
ഒമായരമാരുതര്ക്കുന്നും അഭഡിമമാനന്നുംലകമാളമാന 
അധഡികമാരമുണച.യലമാകതഡിലല ഏറ്റവന്നും കഠഡിനമമായഭമാഷയഡില് 
രണമാന്നുംസമാനമമാണച നമ്മക്കുളതച അതുലകമാണച നമുകച 
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ഒനഡിചമാല്എനഡിനുന്നും കഴഡിയുന്നും. അതഡിനുദമാഹരണമമാണച  നമ്മുലട 
പൂര്വഡികര് 1956 നവന്നുംബര് 1 നച യകരളന്നും എന സന്നുംസനതഡിനച 
ഇനത്യേന സന്നുംസമാനങളഡില് ഒരഡിടന്നും യനടഡിയതച.1947 ഒഗസച 15 
ഇനത്യേകച സശമാതനന്നും കഡിട്ടഡി അതഡിനച മുമച  കൂലറ സമരങളന്നും 
മറ്റചകമാരത്യേങളന്നും നടനഡിട്ടഡിണച.അതഡിലലല്ലമാന്നും ധമാരമാളന്നും മലയമാളഡികള്    
പലങ്കടുതഡിരുന കുഞ്ഞമാലഡിമരകമാര്,ആയഡിമുസച ലഡിയമാര് തുടങഡിയ 
ധനരനമാര്. 
                 യകരളന്നും മകളള ഒരമ്മമാണച. അതഡിനച  മുമച  യകരളന്നും 
മൂനച വഡിഭമാഗമമായഡിരുന. ലകമാചഡി, തഡിരുവഡിതമാന്നുംകൂര് ,മലബമാര് എനന 
മൂനച വഡിഭമാഗമമായഡി മമാറഡി അതഡിനു മുമന്നും യകരളതഡില് ധമാരമാളന്നും 
നമാടരമാജത്യേങള് നഡിലനഡിനഡിരുന.സശമാമഡി വഡിയവകമാനന്ദന 
'ഭമാനമാലയന്നും' എന പദവഡി ലകമാണച യകരളലത വഡിമര്ശഡിചയപമാള് 
നമ്മള് യകരളലത ദദവതഡിലന്റെ സശനന്നും നമാടമായഡി മമാറഡി 
അങനയുള യകരളന്നും വയലുകള്ലകമാണന്നും, പുഴകള്ലകമാണന്നും, 
മലകള്ലകമാണന്നും നഡിറഞ്ഞുനഡിനച best tourist place ല് ഒരഡിടന്നും 
യനടഡി.
                   അങലനയുളള യകരളന്നും ഇനച ധമാരമാളന്നും പശ്നങള് 
അഭഡിമുഖനകരഡിക്കുനണച.
അങലനയുളള  പശ്നങള് ഇല്ലമാതമാകമാന നമാന്നും പവര്തഡികണന്നും 
അതഡിനധഡികന്നും കഴഡിവളളതച കുട്ടഡികള്കമാണച.പളയന്നും എന യരമാഗന്നും 
ബമാധഡിച യകരളതഡിനച ധമാരമാളന്നും നഷ്ടങള് ഉണച ആ നഷ്ടന്നും 
തഡിരഡിലചടുകമാന നമാന്നും ശ്രമഡികണന്നും.മമാനസഡികമമായുന്നും ശമാരനരഡികമമായുന്നും 
ജമാതഡി-മത-വര്ഗ-വര്ണങള്കതനതമമായഡി നമ്മുലട പൂര്വഡികള് 
ഒനഡിചച പരഡിശ്രമഡിചതച ലകമാണമാണച നമ്മള് യകരളതഡില് 
ജനവഡിക്കുനതച.അവര് പരഡിശ്രമഡിചതച യപമാലല നമുക്കുന്നും 
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പരഡിശ്രമഡികമാന്നുംയ.അതഡിനച ധമാരമാളന്നും മമാര്ഗ്ഗങള് ഉണച പഠനതഡിലൂലട
മറ്റു മമാനസഡികമമായ ചഡിനകളഡിലൂലട നമുകച യകരളലത 
വമായനമാളമുയര്തമാന്നും അങലന ഉയര്തഡിയവരമാണച കവഡികളന്നും 
കഥമാകൃത്തുമമാരുന്നും നടനമാരുന്നും മറ്റുന്നും.അതുയപമാലല  കഴഡിവളള കുട്ടഡികള് 
നമ്മുലട ചുറ്റുവട്ടത്തുമുണമാകുന്നും.അവലര നമുകച കണപഡിടഡിച അവര്കച 
യവണ കമാരത്യേങള് ലചയച അവലര യപമാതമാഹഡിപഡികമാന്നും.മലറ്റമാരു 
മമാര്ഗന്നും ശമാരനരഡികമമായമാണച അതച എല്ലമാവര്ക്കുമറഡിയുനതമാണച.
                                     യകരളതഡിലല ആദത്യേ തഡിര  ലഞ്ഞടുപഡില് 
വഡിജയഡിച  ഇ.എന്നും.എസച നമ്പൂതഡിരഡിപമാടച അയദ്ദേഹന്നും 
മനുഷത്യേനമാണച.അയദ്ദേഹന്നും ജമാതഡി മതന്നും യനമാകമാലത ജനങളലട 
യക്ഷെമതഡിനച യവണഡി പവര്തഡിചഡിടളള ഒരു മുഖത്യേമനഡിയമാണച. 
അയദ്ദേഹന്നും കര്ഷകരുലട യക്ഷെമതഡിനച യവണഡിയുന്നും ജനഡിസതഡിനച 
എതഡിരമായുന്നും വളലരയധഡിക കമാലന്നും പവര്തഡിചഡിടണച. 
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                   കണനര് മണഡിമുതച മമായമാലത
                        അനച ആ ഇളന്നും ലവയഡിലഡില് സനത്യേലയ ചുന്നുംബഡിച 
ലകമാണച പമാതഡിരമാ ചന്ദ്രന ലമലല്ല ലമലല്ല കടനവനഡിരഡിക്കുകയമാണച.
ലപലട്ടനള കലപഡില ശബ്ദങലള കനറഡിമുറഡിച  ലകമാണള ആ ഇടഡിയുന്നും
മഡിനലുന്നും എല്ലമാവയരയുന്നും ലഞട്ടഡിക്കുനതമായഡിരുന.ആയഡിസമ്മമായഡി മകള് 
നസനബലയ നനട്ടഡി വഡിളഡിച. "നസനബമാ....ഒനച യവഗന്നും വമാ......"ഉമ്മയുലട 
ലപലട്ടനള വഡിളഡി യകടലകമാണമാണച ഞമാന ഓടഡികഡിപചച മുന 
വശലതതഡിയതച."എനമാ ഉമ്മമാ, ഇജച ഈ യകകണഡിയല്ല ഇടഡി 
ലപമാടനലതമാനന്നും യവഗന്നും തുണഡി എടുത്തു ലവകച ”.   "ഓ.. 
അതഡിനമായഡിരുയനമാ,
ഞമാന കരുതഡി ഇങകച വല്ലതുന്നും സന്നുംഭവഡിച്ചൂനച ,എലന യപടഡിപഡിചച 
കളഞ്ഞയല്ലമാ".
"ഇനച യമമാനഡികച എനമായമാലുന്നും നല്ല മഴകച സമാധത്യേതയുണച.”മൂത്തുമ്മയമാണച
അതച പറഞ്ഞതച.വനടഡിലന്റെ തഡിണയമല് ഇരുനച മുറുകമാന മുറുക്കുകയമാണച
മൂത്തുമ്മ.  മൂത്തുമ്മ  പറഞ്ഞച  കഴഡിഞ്ഞഡില്ല  അതമാ  യമഘന്നും  തലന
തരുണനമണഡികളമായ  ലവളമുത്തുകള്  ഭൂമഡിയഡിയലകച  ഇറ്റഡിറ്റു
വനഴുകയമാണച.എല്ലമാ
വരുന്നും വനടഡിനുളഡില് ഓടഡികയറഡി."ഇങനലത മഴയമായണലച ഞമ്മലള വനടുന്നും
തകരുവയല്ലമാ,അളമാ ഇഞ്ഞച കമാകയണ....” മൂത്തുമ്മ ദുആ ലചയ്യുകയമാണച.
"യനരന്നും  ലകമായറ  ദവകഡിയയല്ലമാ  ഉസമാലനനമാ  എതമാലത”.മൂത്തുമ്മ
യചമാദഡിച."ഇകമാലന്റെ പണഡി കഴഡിഞ്ഞഡിട്ടഡില്ലമായഡിരഡിക്കുന്നും ഉമ്മമാ, അതമാ വരമാതതച.
ഉമ്മ യപടഡികണ.”"എനമാ ആയഡിസ ഇജച ഒനച ലമമാദബലഡില് വഡിളഡികച.”
"നസനബമാ ഇഞ്ഞച ഉപമാലന വഡിളഡികച.”  "ഞമാന വഡിളഡിചതമാ യഫമാണ് സശഡിചച
ഓഫമാ”.
ഞമാന  പറഞ്ഞച  കഴഡിഞ്ഞതുന്നും  പടഡിവമാതഡിലഡില്  നനഞ്ഞച  കുതഡിര്ന
നഡില്ക്കുകയമാണച  ഉപ.ഉമ്മ യവഗന്നും യതമാര്തച എടുതച ലകമാടുത്തു.ഉപ തല 
യതമാര്തഡി  അകയതകച  കയറഡി.  "ഡമാമഡില്ലവളന്നും  നഡിറഞ്ഞൂനമാ
യകട്ടതച.മഡികവമാറുന്നും ഡമാന്നും ഇനച തുറക്കുന്നും.”ഉപ പറഞ്ഞു.
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"ഏയച അറഡിയഡികമാലണമാനന്നും ഡമാന്നും തുറക്കൂല.”ഉമ്മ ഉപയയമാടച പറഞ്ഞു.
അതമാഴന്നും  കഴഡിഞ്ഞച  കഡിടക്കുയമമാഴുന്നും  മവ  നഡിര്തമാലത  തഡിമഡിര്ത്തു
ലപയ്യുകയമാണച.മഴയുലട ഈ ഭനകരമമായ ശബ്ദന്നും ഉറകഡിലന തടയുകയമാണച.
എങലനയമാണച  ഉറകച  എലന  ചുന്നുംബഡിചതച  എനച  അറഡിഞ്ഞഡില്ല."എലന്റെ
റയബ്ബേ” 
എന  അലര്ച  യകട്ടച  ഞമാന  ലഞട്ടഡി  ഉണര്ന.  കട്ടഡിലഡില്  നഡിനച  കമാല്
നഡിലതച  കുതഡിയയപമാള് ശരനരമമാസകലന്നും ഒനച  വഡിറചച  യപമായഡി.  അതകച
തണുപ്പുണമായഡിരുന  ആ  ലവളതഡിനച.ദലറ്റച  ഓണ്  ലചയയപമാഴമാണച
ധമാരുണമമായ ആ കമാഴചച ഞമാന കമാണുനതച,  ഞമാലനമാഴഡിചച  എലന്റെ വനടുന്നും
ഉറ്റ
വരുന്നും  മുങഡിതമാഴുന.ഇയപമാള്   ഞങളലട  വനടഡിലന്റെ  ഒരു  ഭമാഗന്നും
മമാതമമാണുളതച.  അതമാ  ഉമ്മയുലട  കയ്യുന്നും  ലവളതഡില്  തമാണു.  ഞമാന
ഉറലക കരഞ്ഞു. പയക്ഷെ, ആരുന്നും എലന്റെ കരചഡില് യകട്ടഡില്ല. എനഡികച എല്ലമാന്നും
നഷ്ടലപട.  ഇനഡി  കുറചച  സമയന്നും  കൂടഡി  കഴഡിഞ്ഞമാല്  ഞമാനുന്നും  ആ  ഭനകര
ലവളതഡില് തമാഴുന്നും  ഞമാന ചഡിനഡിച,  അലല്ല    ലുന്നും ഇനഡി ജനവഡിചഡിലട്ടനമാ
കമാരത്യേന്നും,  എനഡികമാരുമഡില്ല.അവരഡില്ലമാത യലമാകതച എനഡിക്കുന്നും ജനവഡിയകണ.
അതുന്നും  പറഞ്ഞച  ഞമാന  കട്ടഡിലഡില്  തലന  കഡിടന.ഞമാനുന്നും  മരഡികമാന
യപമാവകയമാണച.എങലനയയമാ  എലന്റെ  ഉറകച  ലതളഡി ഞ്ഞയപമാള്  ഞമാന
ആരുയടയയമാ  യതമാളഡിലമാണച  ഉളതച.  കുയറ  യപര്  എലന  തലന
യനമാക്കുകയമാണച.ഞമാന മരഡിചഡിയല്ല...! ഞമാന സശപന്നും കമാണുകയമായണമാ?ഇല്ല
ഞമാന മരഡിചഡിട്ടഡില്ല .ഇവര് എനഡിനമാ എലന രക്ഷെഡിചതച എലന്റെ ഉറ്റവരഡില്ലമാത
യലമാകന്നും  എനഡികച  ലവറുപമാണച.  ഞമാന  കണഡിലല്ലനചകഡില്  ഇവളന്നും
ലവളതഡില് 
ഒലഡിചച  യപമാകുമമായഡിരുന,  ആയരമാ  പറഞ്ഞു.  ഇവര്  ആരമാണച  ?
എനഡിലനലന
രക്ഷെഡിച? ഞമാന എയനമാടു തലന യചമാദഡിച.
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അടുതതമാരച
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          ദദവതഡിലന്റെ  നമാടച
                   ദദവതഡിലന്റെ സശനന്നും നമാടമായ യകരളന്നും നനയുലട

സമാനഡിധത്യേമമായ എല്ലമാ നമാടുകളഡില് നഡിനച വത്യേതത്യേസമമായഡി നഡിലലകമാള്ളുന.
മലയമാള ഭമാഷയുലട നഡിറമയമാല് എങ്ങുന്നും പചപമാല് നഡിലനഡില്ക്കുന. 
                 1956  നവന്നുംബര് 1 നച യകരളന്നും നഡിലവഡില് വനയപമാള് യകരള 
സന്നുംസമാനന്നും തനതമായ ഒരു പമാരമരത്യേവന്നും സന്നുംസമാരവന്നും 
രൂപലപടുകയുണമായഡി. പല ഭമാഷമാദശലഡിയുന്നും പല സന്നുംസമാരങളന്നും 
ജമാതഡിമതവലമല്ലമാമമാലണനകഡിലുന്നും യകരളന്നും ഒലതമാരുമയയമാലട 
നഡിലനഡില്ക്കുന.
               എനമാല് യകരളന്നും ലചകുതമാലന്റെ നമാടമായഡി 
മമാറഡിലകമാണഡിരഡിക്കുകയമാണച. ജമാതഡിയുലട മതതഡിലന്റെ യപരഡില് അങ്ങുമഡിങ്ങുന്നും 
പല യപമാരമാട്ടങളന്നും നടക്കുന. യകരളതഡിലന്റെ പചപഡിലന പഡിഴുലതറഡിഞ്ഞു 
ലകമാണള അക്രമവലമല്ലമാന്നും നടക്കുന. യകരളന്നും 
രൂപലപട്ടയപമാഴുണമായഡിരുനതഡില് നഡിനന്നും തഡികചന്നും വത്യേതത്യേസ്തമമാണച 62 
വര്ഷങള്കച യശ ഷന്നും .
            പല യകരളനയ യനതമാകളന്നും 1947 ലല സശമാതനതഡിനു യശഷന്നും 
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ഭമാഷമാടഡിസമാനതഡിലുള ഒരു സന്നുംസമാനതഡിനു യവണഡി പയതഡിച യശഷന്നും 
ഒരുപമാചച പയതങളയടയുന്നും കഷ്ടപമാടുകള്ക്കുന്നും യശഷന്നും നഡിലവഡില് വന 
യകരളലത സശമാമഡി വഡിയവകമാനന്ദന യകരളതഡിലല 
ജമാതഡിമതസന്നുംഘര്ഷങള് കണച യകരളലത ഒരു ഭമാനമാലയലമനച  
വഡിയശഷഡിപഡിക്കുകയമാണുണമായതച . 
             സതത്യേതഡില് സശമാമഡി വഡിയവകമാനന്ദലന്റെ വമാക്കുകള് ഇയപമാഴമാണച 
നവയകരളതഡില് വമാസ്തവമമായഡിതനരുനതച. ജമാതഡിമതതഡിലന്റെ യപരഡില് 
പലയഡിടത്തുന്നും സന്നുംഘര്ഷങള് നടക്കുകയമാണച. യകരള മകള് തമ്മഡില് 
തമ്മഡില് കലഹഡിചലകമാണച യകരളലത നമാശതഡിയലകച 
വഴഡിതഡിരഡിചവഡിടുകയമാണച. ലചറുപകമാരുലട പല പവര്തഡികളന്നും തലന 
യകരള നമാടഡിലന ദയനനയതയഡിയലകച തളഡിവഡിടുകയമാണച.
             എനകഡിലുന്നും സന്നുംസമാനലത മുഴുവന നടുകഡിയ പളയന്നും യകരള 
സമൂഹതഡിലന്റെ യഥമാര്ത്ഥ മുഖന്നും നമുകച കമാണഡിച തരഡികയമാമച ലചയതച. 
ജമാതഡിമതവര്ണവര്ഗ്ഗവഡിയവചനമഡില്ലമാലത എല്ലമാവരുന്നും ഒരുമഡിചച 
പവര്തഡിക്കുകയമാണുണമായതച. എല്ലമാവരുന്നും സമാര്ട്ടച യലമാകതഡില് 
ജനവഡിക്കുകയമാണച എനച പറഞ്ഞഡിരുന ലചറുപകമാര് യപമാലുന്നും അതഡിനച 
മുനഡിട്ടഡിറങ്ങുകയമാണുണമായതച.
               യകരളനയ കലയമായഡി വഡിയശ ഷഡിപഡികലപടുന കഥകളഡി 
യകരളതഡിലന്റെ തനതമായ ഒരു സന്നുംസമാരവന്നും പണമുതല് തുടര്നവന ഒരു 
പമാരമരത്യേതഡിലന്റെ മഹഡിമയുന്നും എടുത്തു കമാണഡിക്കുകയമാണച .എനകഡിലുന്നും ആ 
യകരളനയ കലയപമാലുമറഡിയമാതവരുന്നും നമ്മുലട യകരളതഡിലുലണനതമാണച 
സതത്യേന്നും.
           മലയമാള ഭമാഷ സന്നുംസമാരഡിക്കുനതു യപമാലുന്നും തരന്നുംതമാഴ്ന്നരനതഡിയമായഡി 
കമാണുനവരമാണച പലരുന്നും എനകഡിലുന്നും യകരള ഭമാഷലയ, നമാടഡിലന 
മറനയപമാകമാലത ദകയകമാര്ത്തു പഡിടഡിക്കുനവര് ഈ നവയകരളതഡിലുണച 
മലയമാള നമാടഡിലന അമ്മയമായുന്നും നനയമായുന്നും കമാണുനവര്.
             വഡികസനലമന യപരഡില് മലയമാളനമാടഡിലന്റെ പചപഡിലന 
വലഡിലചറഡിയുനവര്കച പകൃതഡി നലഡിയ വലഡിയ പമാഠമമാണച പളയലമന മഹമാ
ദുരനന്നും.മലയമാള നമാടഡിലന്റെ മമാഹമാതത്യേലതക്കുറഡിചച പമാടഡി പുകഴഡിയ 
സമാഹഡിതത്യേകമാരനമാലരക്കുറഡിചച  നമാന്നും മനസഡിലമാകഡിയഡിരഡിയകണതച 
അതത്യേമാവശത്യേമമാണച.
              സശര്ഗതഡിലന്റെ മുഖമമായഡി മമാറുവമാന നമാന്നും ഒനകൂടഡി 
ദകയകമാര്യകണഡിയഡിരഡിക്കുന.നമാലളയുലട വമാഗമാനങളമായ ഇനലത 
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തലമുറയുലട ഹൃദയമഡിടഡിപമായഡി യകരളലത മമാറ്റുവമാന 
നമുയകമായരമാരുതര്ക്കുന്നും ദകയകമാര്ത്തു മുയനറമാന്നും.

                                              

    ABOUT THE AUTHOR
Anilit Johnson
 10thA  

J R C Student    

                      
                      

                                 

                    നവ യകരളന്നും എലന്റെ ഭമാവനയഡില് 

     മലയമാളന്നും എന ഭമാ  ഷലയ അടഡിസമാനമമാകഡി 1956 നവന്നുംബര് 1 യകരളന്നും

എന സന്നുംസമാനന്നും പഡിറവഡി ലകമാണ. നൂറ്റമാണകള്കച മുയമ  രമാജത്യേഭരണന്നും  
ആരന്നുംഭഡിച തഡിരുവഡിതമാന്നുംകൂര്, ലകമാചഡി ,മദമാസഡിലന്റെ ഭമാഗമമായ മലബമാര് 
എനഡിവ ഏയകമാപഡിചച യകരളന്നും എന സന്നുംസമാനന്നും രൂപന്നും ലകമാണ .1956 ല്
ഉള യകരളന്നും അല്ല   2018 ല് ഉള യകരളന്നും. മനുഷത്യേരുലട ചഡിനമാഗതഡിക്കുന്നും 
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ഭമാവനക്കുന്നും അധനതമമായ നവ യകരളന്നും എന ആശയന്നും രൂപലപട.
മലയമാള ഭമാഷ അടഡിസമാനമമാകഡി യവര്തഡിരഡിചതമാലണനകഡിലുന്നും ജമാതഡി-മത-
വഡിയവചനന്നും അനന്നും നടനഡിരുന. അതഡില് നഡിലനമാലക വഡിഭഡിനമമായഡി  നവ
യകരളന്നും മമാറഡിയഡിരഡിക്കുന. മലകളന്നും കുനകളന്നും ഉള അതഡിമയനമാഹരമമായ
ദദവതഡിലന്റെ സശനന്നും നമാടച എനച വഡിയശഷഡിപഡിക്കുന യകരളന്നും ഹരഡിത
മയനമാഹരമമായഡി ഇനന്നും നഡിലലകമാള്ളുന. നവന്നുംബര് 1 ഏലതമാരു 
മലയമാളഡികള്ക്കുന്നും ആയഘമാഷമമാകഡി മമാറുന ഒരു ദഡിവസന്നും തലനയമാണച.
മലയമാള ഭമാഷയുലട പസകഡി കൂടഡി ഇതഡില് നഡിനച മനസഡിലമാകമാന്നും.
അമ്മയമായ മമാതൃഭമാഷലയ യസ്നേഹഡിക്കുന ഏലതമാരു മലയമാളഡിയഡിലുന്നും 
യകരളന്നും എനതച ഒരു വഡികമാരമമാണച. കമാടുന്നും,പുഴയുന്നും,മലകളന്നും,മരങളന്നും 
നഡിറഞ്ഞ യകരളന്നും ഇനച വഴഡിമമാറഡിയഡിരഡിക്കുന. യകരളന്നും കണ ഏറ്റവന്നും വലഡിയ
പതഡിസനഡിയമാണച ഇകഴഡിഞ്ഞ പളയന്നും. ഇലതമാലക യകരളതഡിലന്റെ യമന
നഷ്ടലപടുത്തുനതമാലണമനകഡിലുന്നും ഇതഡിലനമാലക വഴഡിലയമാരുക്കുനതച 
മനുഷത്യേലന്റെ ദുഷ്ടമനസമാണച. മരങള് ലവട്ടഡി നശഡിപഡിക്കുകയുന്നും കുനകള്
ഇടഡിക്കുകയുന്നും ലചയ. പയക്ഷെ,യകരളതഡിലന്റെ ഒരുമ ഈ സന്നുംഭവതഡില്
നഡിനച മനസഡിലമാകമാന്നും.പതഡിസനഡികള് വരുയമമാള് ജമാതഡി-മത-യഭദമയനത്യേ
വര്ഗ്ഗ വഡിയവചനങള് ഇല്ലമാലത ഒറ്റലകട്ടമായഡി ഏലതമാരു പതഡിസനഡിയയയുന്നും
യനരഡിടമാന കഴഡിയുന്നും എന പമാഠമമാണച യകരളനയര് ഇകഴഡിഞ്ഞ കമാലന്നും 
ലതളഡിയഡിചതച.

  

Najath Muhammed
 10thA
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