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ഭരതന്നൂർ 





                                                                                       
                  ഏതതതൊരു സതൊപനതത്തിനനും അതത്തിതന്റെ ഉല്പതത്തിയയേയനും വത്തികതൊസതതയനും 

സനുംബനത്തിച്ച ഒരു ചരത്തിത്രമുണതൊകനും.ഭരതന്നൂർ എന്ന ഈ ഉൾനതൊടൻ ഗതൊമതത്തിതന്റെ സരസസ്വതതീ 

നത്തിലയേമതൊയേ ഗവതണ്മെന്റെന്റ് ഹഹൈർതസക്കനന്റ്ഡറത്തി സ്കൂളത്തിനനും അതരനും ഒരു ചരത്തിത്രമുണന്റ് . 
ഇനന്ത്യൻ സസ്വതൊതനന്ത്യസമര ചരത്തിത്രതത്തിൽ ആയലഖനനും തചയ്യതപ്പെട്ട കല്ലറ - പതൊയങതൊടന്റ് 

വത്തിപ്ലവതത്തിതന്റെ പശതൊതലതത്തിൽ അതന്റ് വതൊയേത്തിതച്ചടുക്കതൊനതൊവനും 
                   പതൊയങതൊടന്റ് ഗതൊമപഞതൊയേതത്തിതല ഏക ഹൈയേർ തസക്കൻഡറത്തി വത്തിദന്ത്യതൊലമതൊയേ ഈ 

സതൊപനതത്തിനന്റ് ഒൻപതന്റ് പതത്തിറതൊണ്ടുനതീളുന്ന സ്തുതന്ത്യർഹൈമതൊയേ വത്തിദന്ത്യതൊദതൊന പതൊരമ്പരന്ത്യമുണന്റ് . 
തപൺകട്ടത്തികൾക്കു വത്തിദന്ത്യതൊഭന്ത്യതൊസനും അപതൊപന്ത്യമതൊയേത്തിരുന്ന ഒരു കതൊലഘട്ടതത്തിലതൊണന്റ് ഈ 

വത്തിദന്ത്യതൊലയേതത്തിതന്റെ ഉദയേനും . സതൊമൂഹൈത്തികമതൊയനും സതൊമ്പതത്തികമതൊയനും ഏതറ 
പതൊർശസ്വവൽക്കരത്തിക്കതപ്പെട്ട ജനവത്തിഭതൊഗങൾക്കു ഭൂരത്തിപക്ഷമുള്ള   പയദശമതൊയേത്തിരുന്നു പതൊയങതൊടന്റ് 

പതൊൻഞതൊയേതന്റ് . ഈ സതൊമുഹൈത്തികതൊവസക്കന്റ് മതൊറനും വരുതത്തി ഒരു സതൊനുംസതൊരത്തിക 

നയവതൊധതൊനതത്തിന കളതമതൊരുക്കുന്നതത്തിനന്റ് ഈ സ്കൂളത്തിതന്റെ സതൊന്നത്തിധന്ത്യനും തകതൊണന്റ് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണന്റ് . 

   ആമുഖനും



                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

ഉള്ളടക്കനുംഉള്ളടക്കനും

ചത്തിത്രങൾ...............................

തചറുകഥകൾ........................... 

കവത്തിതകൾ..............................























                                                                                 Little Kite Members



                     തഹൈയേന്റ്ദത്തിയനും തനൽക്കതത്തിരുനും
        
        ഒരരിടതന്റ് ഒരു ഗഗ്രാമതരിൽ ണഹെയന്റ്ദരി എനഗ്രാരു ണപെൺകുടരിയയും അവളുണട അച്ഛനയും    
തഗ്രാമസരിചരിരുന.ണഹെയന്റ്ദരിയണട അമ്മ  ണചെറുപ്പതരിൽ തണന മരണണപെട.പെരിണന കുഞ്ഞുനഗ്രാൾ 
മുതൽ അവളുണട കഗ്രാരര്യങ്ങണളെലന്റ്ലഗ്രായും ഭയുംഗരിയയഗ്രാണട യനഗ്രാകരിനടത്തുനതന്റ് അവളുണട 
അച്ഛനഗ്രായരിരുന.ഒരു ദരിവസയും ഏയതഗ്രാ ഒരഗ്രാൾ ണഹെയന്റ്ദരിയണട അച്ഛണന കള്ളയകസരിൽ 
കുടുകരി.അതരിൽ ണഹെയന്റ്ദരിയണട അച്ഛൻ ണതറ്റുകഗ്രാരനഗ്രാണണനന്റ്പെറഞ്ഞു അവരിടണത നര്യഗ്രായഗ്രാധരിപെൻ 
ണഹെയന്റ്ദരിയണട അച്ഛണന ജയരിലരിലരിട. ഇതറരിഞ്ഞ ണഹെയന്റ്ദരി ണപെഗ്രാടരികരഞ്ഞു.എണരിറ്റു 
നര്യഗ്രായഗ്രാധരിപെനടുയതകന്റ് ണചന. അവൾ അവളുണട അച്ഛണന രകരികണണമനന്റ് പെറഞ്ഞന്റ് 
അയദ്ദേഹെയതഗ്രാടന്റ് അയപെകരിച.അയപ്പഗ്രാൾ നര്യഗ്രായഗ്രാധരിപെൻ പെറഞ്ഞു "നരിണന അച്ഛൻ ഇപ്പന്റ്യപെഗ്രാൾ 
വലരിണയഗ്രാരു യകസരിണല കുറ്റവഗ്രാളെരിയഗ്രാണന്റ്.നരിനകന്റ് നരിണന അച്ഛണന രകരികണണമങരിൽ നനീ 1001 

ണപെഗ്രാൻപെണയും തരണയും".അവൾ ണകഗ്രാചകുടരിയഗ്രാണന്റ് ഒനന്റ് ഓർത്തുയനഗ്രാക. അവണളെണകഗ്രാണന്റ് 
എങ്ങണനയഗ്രാ അതരിന കഴരിയനതന്റ്. അവൾ ദദുഃഖയതഗ്രാണട പുഴകരയരിൽ ഇരരിക്കുയമഗ്രാൾ ഒരു 
ണനൽകതരിർ ഒഴുകരി ണചെണനതരി.അവളെതന്റ് എടുത്തു.എനരിട ആയലഗ്രാചെരികഗ്രാൻ 



തുടങ്ങരി.എനരിനഗ്രാണന്റ് ഈ ണനൽകതരിർ എണന അരരികരിൽ  ഒഴുകരിവണനതരിയതന്റ്.

        ചെരിലയപ്പഗ്രാൾ ദദവയും എണന അച്ഛണന രകരികഗ്രാൻ കഗ്രാടരിതന ഉപെഗ്രായയും ആയരിരരിക്കുയും 
ഇതന്റ്.അവൾ ആയലഗ്രാചെരിചരിടന്റ് ണപെടനന്റ് തണന അവൾണകഗ്രാരു ഉപെഗ്രായയും യതഗ്രാനരി. ഈ ണനൽകതരിർ
നടഗ്രായും ഇതന്റ് വളെർനന്റ് ണനലഗ്രാക്കുയമഗ്രാ അതന്റ് കടയരിൽ ണകഗ്രാണ്ടുയപെഗ്രായരി വരിൽകഗ്രായും.അയപ്പഗ്രാൾ 
എനരികന്റ് ധഗ്രാരഗ്രാളെയും പെണയും കരിടമയലഗ്രാ? ഒരു പെഗ്രാടുനഗ്രാൾ യവണരി വരുയും. എനഗ്രാലയും അതന്റ് ഞഗ്രാൻ 
ഉണഗ്രാക്കുന പെണയും അണല ദരിവസങ്ങൾ കഴരിഞ്ഞു യപെഗ്രായരി. ണഹെയന്റ്ദരി ആഗഹെരിചതു യപെഗ്രാണല 
ണനൽകതരിർ വളെർനന്റ് സസ്വർണ മണരികളെഗ്രായരി ണനല്ലുകൾ വരിളെയഗ്രാൻ തുടങ്ങരി. അവളെതു ണകഗ്രായന്റ് 
ണമതരിച കടയരിൽ ണകഗ്രാണന്റ് യപെഗ്രായരി വരിറ്റു.അവൾക്കു അവളുണട അച്ഛണന രകരികഗ്രാൻ ഉള്ള പെണയും 
കരിടരി. പെരിനനീടന്റ് ഉള്ള കഗ്രാലയും അവർ സുഖമഗ്രായരി ജനീവരിച.



ഇരുളളും മമാറളും

[ണചെറുകഥ]   

അവളുണട യപെരന്റ് മഗ്രാളു. ണചെറുപ്പതരിയല മഗ്രാതഗ്രാപെരിതഗ്രാകൾ മരരിച അവൾകന്റ് എനയും ഇരുടയും വനീടുയും
മഗ്രാത്രമഗ്രായരിരുന കൂടന്റ്. ഇരുടരിണന അവൾ ഭയണപ്പടരിരുനരില കഗ്രാരണയും അവളുണട കൂണടപ്പരിറപ്പരിണന

യപെഗ്രാണലയഗ്രാണന്റ് അവൾ ഇരുടരിണന കണരിരുനതന്റ്. ഒരു ദരിവസയും അവൾ നടക്കുകയഗ്രായരിരുന യജഗ്രാലരി
കഴരിഞ്ഞു വനീടരിയലകന്റ്. അയപ്പഗ്രാൾ അവരിണട ഒരു ണപെൺകുടരി മഗ്രാല വരിൽക്കുന പെല നരിറങ്ങളെരിലമുള്ള

മഗ്രാലകൾ. മഗ്രാളു ആ കുടരിണയ കണന്റ് സയുംസഗ്രാരരിച ആ കുടരി അന്ധയഗ്രായരിരുന. എനരിടയും തണന കൂണടയള്ള
ഇരുടരിണന അകറ്റരി അവൾ മനസരിണന ണവളെരിചമഗ്രാകരി ജനീവരിയതഗ്രാപെഗ്രായയും കണണത്തുന.അവളുയും

അനഗ്രാഥയഗ്രാണന്റ്. അവളുണട ജനീവരിത സഗ്രാഹെചെരര്യ തടസങ്ങണളെ മറരികടകഗ്രാനഗ്രാണന്റ് ആ കുടരി ജനീവരിക്കുനതന്റ്.
മഗ്രാളു ആ കുടരിയയയയും അവയളെഗ്രാണടഗ്രാപ്പയും കൂടരി. അവർ രണ്ടുയപെരുയും കൂടരി ഇരുടരിണന ജനീവരിതതരിൽ നരിനയും

പെതരിണയ അകറ്റരി ണവളെരിചണത യതടരിണകഗ്രായണയരിരുന.

                                                                  യമഘ s.s
                                                                 IX A



  THE SHINING MOON

SHINING SHINING SHINING MOON 
YOU ARE SHINING IN THE SKY

YOU SOMETIMES HALF
YOU SOMETIMES FULL

BUT YOU ARE VERY BEAUTIFUL
MOON MOON MOON DAILY SOON

YOU COMING IN NIGHT



TO GIVE THE LIGHT 

YOU ARE VERY BRIGHT
YOU ARE VERY BEAUTIFUL

MOON MOON MOON SHINING MOON 

                                                                                             BY
                                                                                                                     NASNA.S

                                                                                                                       VIII - A     



പഴഞഞമാല്ലുകൈൾ 

1 .   അങ്ങഗ്രാടരിയരിൽ യതഗ്രാറ്റഗ്രാൽ അമ്മയന്റ് കുറ്റയും 
2 .  അകണര നരിനഗ്രാൽ ഇകരപ്പച : ഇകണര നരിനഗ്രാൽ അകണര പെച 
3 .  അതരിബുദരികന്റ് അലഗ്രായസന്റ് 
4 .  അതഗ്രാഴയും മുടകഗ്രാൻ നനീർയകഗ്രാലരി മതരി 
5 .  അതയും കറുതഗ്രാൽ ഓണയും ണവളുക്കുയും 
6 .  അടരി ണതറ്റരിയഗ്രാൽ ആനയയും വനീഴുയും 
7 .  അണ കടന ണവള്ളയും യനഗ്രാകരി അലചരിട കഗ്രാരര്യമരില 
8 .  അധരികമഗ്രായഗ്രാൽ അമൃതുയും  വരിഷയും 
9 .  അപ്പയും തരിനഗ്രാൽ മതരി കുഴരി എയണ്ണേണ 
10 .  അഹെങരരിചഗ്രാൽ മുഖയും കറുക്കുയും 
11 .   അഴകുള്ള ചെകയരിൽ ചുളെയരില 
12 .  ഇരയരിട മനീൻ പെരിടരിക്കുക 
13 .  എലഗ്രായും അറരിഞ്ഞവനരില : ഒനമറരിയഗ്രാതവനമരില 



14 .  ഏച  ണകടരിയഗ്രാൽ മുഴചരിരരിക്കുയും 
15 .  ഓണതരിനരിടകന്റ് പുട കചവടയും 
16 .  കഗ്രാക കുളെരിചഗ്രാൽ ണകഗ്രാകഗ്രാകുയമഗ്രാ ?
17 .  കള്ളണന കയരിൽ തഗ്രായകഗ്രായലലന്റ്പെരിക്കുക 
18 .  കഗ്രാകകടരിൽ കണലറരിയരുതന്റ് 
19 .  കഗ്രാലയും യകടഗ്രാൽ യകഗ്രാലയും ണകടുയും 
20 .  ണകഗ്രാതരിചണതഗ്രാനന്റ് . വരിധരിചതന്റ് മണറ്റഗ്രാനന്റ് 
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                                                                                   Anzala J.Kalam
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