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നൂററ്റാണണ്ടിനന്റെ  പറ്റാരമ്പരര്യമുള്ള  സണ്ടി
എഫഫ്  എചഫ്  എസണ്ടിനലെ  ഐ  ടണ്ടി
കൂ ടറ്റായ്മയറ്റായ  'ലെണ്ടിറണ്ടില്  കകൈറഫ്സഫ്'

വണ്ടിദര്യറ്റാര്തണ്ടികൈളണ്ടില്    വണ്ടിവരവണ്ടിനണ്ടിമയ  സറ്റാനങ്കേതണ്ടികൈവണ്ടിദര്യയുനട
പുതണ്ടിയ  ജറ്റാലെകൈങ്ങള്  തുറനണ്ടിടുകൈയറ്റാണഫ്.  ലെണ്ടിറണ്ടില്  കകൈറഫ്സണ്ടിനന്റെ
ആഭണ്ടിമുഖര്യതണ്ടില്  തയറ്റാററ്റാക്കുന  "പറനഫ്  പറനഫ്  പറനഫ്"എന
ഡണ്ടിജണ്ടിറല് മറ്റാഗസണ്ടിനഫ് എനന്റെ എലറ്റാവണ്ടിധ ആശശസകൈളശ നനരുന.

             
                                                            പയസഫ് എശ സണ്ടി 

                                                            നഹെഡഫ് മറ്റാസ്റ്റര് 



 

ആമുഖഖ 

വണ്ടിദര്യറ്റാഭര്യറ്റാസതണ്ടിനന്െറ ശറ്റാസസ്ത്രീയതയുശ കണ്ടിയറ്റാത്മകൈതയുശ അനുദണ്ടിനശ 
നവസ്ത്രീകൈരണ്ടിക്കനപ്പെടുന ആനഗറ്റാള സറ്റാഹെചരര്യമറ്റാണഫ് ഇനള്ളതഫ് . ഇതരശ
ഒരു സറ്റാഹെചരര്യതണ്ടില് വണ്ടിവരവണ്ടിനണ്ടിമയ സറ്റാനങ്കേതണ്ടികൈ വണ്ടിദര്യയുനട 
സനങ്കേതങ്ങള്ക്കുശ ഉപകൈരണങ്ങള്ക്കുശ വണ്ടിദര്യറ്റാഭര്യറ്റാസ പ്രകണ്ടിയയണ്ടില്
വലെണ്ടിയ പങ്കുവഹെണ്ടിക്കറ്റാനറ്റാകശ എന നബറ്റാധതണ്ടില് നണ്ടിനശ നപറ്റാതുവണ്ടിദര്യറ്റാ
ഭര്യറ്റാസ വകപ്പെഫ് "ലെണ്ടിറണ്ടില് കകൈറഫ്സഫ് " എന കടണ്ടികൈളനട ഐ.ടണ്ടി കൂടറ്റായ്മ
കഹെനടകൈഫ് പദ്ധതണ്ടിയണ്ടിലൂനട നകൈരളതണ്ടിനലെ എലറ്റാ വണ്ടിദര്യറ്റാലെയങ്ങളണ്ടിലു൦
നടപ്പെണ്ടിലെറ്റാക്കുനതഫ്.

                                        സറ്റാനങ്കേതണ്ടികൈ ര൦ഗനത വണ്ടിവണ്ടിധ
നമഖലെയണ്ടിലുള്ള അടണ്ടിസറ്റാന കനപുണണ്ടികൈള് പരണ്ടിചയനപ്പെടുനതണ്ടിനു൦

ഒറ്റാനരറ്റാ കടണ്ടിക്കു൦ തനണ്ടിക്കഫ് നയറ്റാജണ്ടിച നമഖലെനയറ്റാടഫ് ആഭണ്ടിമുഖര്യ൦
പുലെ൪ത്തുനതണ്ടിനു൦ ഇഇൗ പരണ്ടിശണ്ടിലെനതണ്ടിലൂനട സറ്റാധര്യമറ്റാകന.

സറ്റാനങ്കേതണ്ടികൈ വണ്ടിദര്യയണ്ടില് കവദഗഫ്ധര്യവു൦ അഭണ്ടിരുചണ്ടിയുമുള്ള ഒരു തലെമുറനയ
രൂപനപ്പെടുതണ്ടിനയടുക്കറ്റാന്െ CFHS നലെ 'ലെണ്ടിറണ്ടില് കകൈറഫ്സഫ്' പദ്ധതണ്ടിയണ്ടിലൂനട

സറ്റാധണ്ടിച്ചു എനതണ്ടില് ഞങ്ങള് ചറ്റാരണ്ടിതറ്റാ൪ഥര്യ൦ നകൈറ്റാള്ളുന.
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മനുഷഷ്യനുഖ പ്രകൃതഡിയഖ
                                                   അനുകറ്റോര്തഡിറകയന്  -9 B

           നകൈറ്റാലശ എന അതണ്ടിമനനറ്റാഹെരമറ്റായ ഒരു ജണ്ടിലയണ്ടില്
വളനര  പണക്കറ്റാരനുശ  പ്രകൃതണ്ടിനയ  നശണ്ടിപ്പെണ്ടിക്കറ്റാന്െ
മറ്റാതശതുനണ്ടിഞണ്ടിറങ്ങണ്ടിയ  ഒരു  വര്യകണ്ടിയുണറ്റായണ്ടിരുന
.അനദ്ദേഹെശ പ്രകൃതണ്ടിയണ്ടിനലെ മരങ്ങളശ നചടണ്ടികൈളശ എലറ്റാശ നവടണ്ടി
നശണ്ടിപ്പെണ്ടിചഫ്  വലെണ്ടിയ  വലെണ്ടിയ  ഫഫ്ളറ്റാറ്റുകൈളശ  മറ്റുശ
പണണ്ടിയുകൈയറ്റാണഫ്  നചയ്യുനതഫ്.

     അനദ്ദേഹെതണ്ടിനന്െറ നപരറ്റാണഫ് അഭണ്ടിനഷകൈഫ് .അനദ്ദേഹെശ



പറ്റാവനപ്പെടവരുനട  കൃഷണ്ടിനതറ്റാടങ്ങള്  അവരണ്ടില്  നണ്ടിനഫ്
തടണ്ടിനയടുക്കുകൈയുശ  അവണ്ടിനട  വലെണ്ടിയ  വണ്ടിലകൈളശ  മറ്റുശ
പണണ്ടിയുകൈയറ്റാണഫ് നചയ്യുനതഫ്.പറ്റാവനപ്പെടവര്ക്കഫ് യറ്റാനതറ്റാനശ
നകൈറ്റാടുക്കുകൈയുശ  ഇല  .പനക്ഷെ  അനതനറ്റാടണ്ടില്  നല
പ്രകൃതണ്ടിനസ്നേഹെമുള്ള  ഒരറ്റാള്  ഉണറ്റായണ്ടിരുന  അനനനത
ആ             ഹെറ്റാരതണ്ടിനുനവണണ്ടി  നവദനണ്ടിക്കുനവരുനട  മനസ്സറണ്ടിയറ്റാന്െ
കൈഴണ്ടിവുള്ള  ഒരറ്റാള്  ഉണറ്റായണ്ടിരുന  .അനദ്ദേഹെതണ്ടിനന്െറ
നപരറ്റാണഫ്  അരുണ് .അരുണണ്ടിനഫ് ധറ്റാരറ്റാളശ കൃഷണ്ടിസലെങ്ങളശ
നതറ്റാടങ്ങളശ പറ്റാടങ്ങളശ ഒനക്കയുണഫ്.അനപ്പെറ്റാഴറ്റാണഫ്  അരുണ്
തനന്െറ  നറ്റാടണ്ടില്  തനന്െറ  കൈര്ഷകൈരുനട  പറ്റാടങ്ങള്
നകൈറ്റാളളപലെണ്ടിശയയ്ക്കുുവറ്റാങ്ങുന  ഒരറ്റാനളക്കുറണ്ടിചഫ്  അറണ്ടിഞതഫ്.
അതണ്ടിനനതണ്ടിനര  അവന്െ  പ്രതണ്ടികൈരണ്ടിക്കറ്റാന്െ
തുനണ്ടിഞണ്ടിറങ്ങുകൈയുശ തനന്െറ നറ്റാടണ്ടിനുശ വസ്ത്രീട്ടുകൈറ്റാര്ക്കുശ നവണണ്ടി
നപറ്റാരറ്റാടറ്റാന്െ  തസ്ത്രീരുമറ്റാനണ്ടിക്കുകൈയുശ  നചയ്യുകൈയറ്റായണ്ടിരുന
.അങ്ങനനഈ  പ്രകൃതണ്ടിനയ  സശരക്ഷെണ്ടിക്കറ്റാന്െ  നവണണ്ടി
തനന്െറവയലുശ  ,നതറ്റാടങ്ങളശ  തണ്ടിരണ്ടിനകൈനവണനമനഫ്
ആവണ്ടിശര്യനപ്പെടുകൈയുശ  അതണ്ടിനുനവണണ്ടി  നപറ്റാരറ്റാടുകൈയുശ
നചയ്യുകൈയറ്റാണഫ്   ഇവര്  .  ഈ  സലെങ്ങളണ്ടില്  വലെണ്ടിയ
ഫറ്റാക്ടറണ്ടികൈളശ  മറ്റുശ   പണണ്ടിയുകൈയുശ
പ്രവര്തനമറ്റാരശഭണ്ടിക്കുകൈയുശ  നചയ.  പനക്ഷെ  ഈ
കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ്  ലെഭണ്ടിക്കറ്റാന്െ  ആവശര്യമറ്റായയറ്റാനതറ്റാനശ
നകൈറ്റാടുക്കറ്റാനത അതണ്ടിഗശഭസ്ത്രീര പ്രഇൗഡണ്ടിയുളള വസ്ത്രീടുകൈളശ ഒനക്ക
പണണ്ടിയുകൈയുശ  മറ്റുശ   നചയ്യുകൈയറ്റാണഫ്  .  ആ  നറ്റാടണ്ടില്
നണ്ടിര്തറ്റാനത മഴ നപയഫ്തു.  ആ നറ്റാടണ്ടിനലെ ഡറ്റാശ നണ്ടിറയുകൈയുശ



നചയ.  അങ്ങനന  ഡറ്റാമണ്ടിനലെ  ഷടര്  തുറനനപ്പെറ്റാള്  നവളളശ
കൈയറണ്ടി  ആ നറ്റാടണ്ടിനന  മുഴുവന്െ വസ്ത്രീഴുത്തുകൈയറ്റായണ്ടിരുന.  ആ
നറ്റാടഫ് പ്രളയതണ്ടില് മുങ്ങറ്റാന്െ നപറ്റാവുകൈയറ്റായണ്ടിരുന. അനപ്പെറ്റാള്
ആ കൈര്ഷകൈനുശ കറ  ച്ചുനറ്റാട്ടുകൈറ്റാരുശ കൂടണ്ടി നചര്നഫ് വസ്ത്രീടുകൈളണ്ടിലുശ
ഫഫ്ളറ്റാറ്റുകൈളണ്ടിലുശ  ഉളളവനര  രക്ഷെണ്ടിക്കുകൈയുശ  ഇതു  കൈണഫ്
കറച്ചുനറ്റാട്ടുകൈറ്റാര് ഇവരുനട കൂനട നചരുകൈയുശ നചയ.  തനന്െറ
നറ്റാടണ്ടില് ഒരറ്റാപത്തുവരുനമ്പറ്റാള്  ഒനണ്ടിച്ചു നപറ്റാരുതണശ  എനഫ്
പറഞ്ഞു നകൈറ്റാടുക്കുകൈയറ്റായണ്ടിരുന അരുണ് .അഭണ്ടിനഷകൈണ്ടിനന്െറ
ഫറ്റാക്ടറണ്ടികൈളശ  ,ബണ്ടില്ഡണ്ടിങ്ങുകൈളശ  എലറ്റാശ  നവള്ളതണ്ടില്
മുങ്ങണ്ടിനപ്പെറ്റായണ്ടി .

അവസറ്റാനശ അയറ്റാളനട സമ്പറ്റാദര്യശ മുഴുവന്െ പ്രകൃതണ്ടി 

നശണ്ടിപ്പെണ്ടിക്കുകൈയുശ  നചയ  .പണ്ടിനന  അയറ്റാനള  രക്ഷെണ്ടിക്കുവറ്റാന്െ

അയറ്റാളനട  ശത്രു  തനന  നവണണ്ടി  വന  .  തനന്െറ
പ്രണ്ടിയസുഹൃത്തുകൈനളയുശ  നറ്റാട്ടുകൈറ്റാനരയുശ  രക്ഷെണ്ടിക്കറ്റാന്െ

നമറ്റാനടറ്റാര് നബറ്റാട്ടുകൈള് വലെണ്ടിയ വലെണ്ടിയ  നലെറ്റാറണ്ടികൈള് ഇറക്കണ്ടി  .

ഇതണ്ടിലൂനട നമ്മുക്കഫ്  കൈണ്ടിട്ടുന സനന്ദേശശ  .പ്രകൃതണ്ടിനയ നമ്മള്
നശണ്ടിപ്പെണ്ടിക്കറ്റാന്െ നനറ്റാക്കണ്ടിയറ്റാല്    പ്രകൃതണ്ടി നനമ്മ നശണ്ടിപ്പെണ്ടിക്കുശ

.  പണ്ടിനന   നമ്മുക്കഫ്സനന്ദേശശ  ഒത്തുപണ്ടിടണ്ടിചറ്റാല്  എലറ്റാശ

സസ്വന്തമറ്റാക്കറ്റാശ.                    

_____________________



 മഴതളളയടട മമനടനനമരര

   ആദഷ്യഖ ഞറ്റോന് കടലഡില് കഡിടന
   പഡിനന്നെ ഞറ്റോന് മണഡില് കഡിടന
   മണഡിലഡിറങഡി ഞറ്റോന് കഡിണറഡില്
കഡിടന
   മനുഷഷ്യന് എനന്നെ എടുതഡ               
    കുപഡികളഡിലറ്റോകഡി

പഡിനന്നെ എനന്നെ മനുഷഷ്യന് അടഡിമയറ്റോകഡി
മനുഷഷ്യന് എനന്നെ കളഞ്ഞു ശശീലമറ്റോകഡി
ആയഡിരഖ വ൪ഷങള് മുമഡ ഞറ്റോന് രറ്റോജറ്റോവഡിന് - 
കറ്റോലുകളഡില് നതറ്റോട്ടുവണങഡി
എന്നെഡിട്ടുഖ എനഡികശീ അവസ്ത എങനനയണറ്റോയഡി

ആനര വണങഡിയറ്റോലുഖ ആനര നതറ്റോടറ്റോലുഖ
വഡിലയഡിലറ്റോത പഞ്ചഭൂതമറ്റോയഡി  ഞറ്റോനുഖ
തശീയഡിലഡിട്ടു നപറ്റോള്ളഡിച്ചു അഴുകഡിലഡിട്ടു റതച്ച ഡ
മനുഷഷ്യറന്റ വറ്റോയഡിറലകഡ ഞറ്റോനുഖ

എന്തുനചെയറ്റോലുഖ എനഖ മലഡിനമറ്റോകുന്നെ -
തുള്ളഡികള് ഞങള്
എന്തുനചെയറ്റോലുഖ എനഖ മലഡിനമറ്റോകുന്നെ -
തുള്ളഡികള്  ഞങള്



PEACE
                                         subin kumar .s

peace comes in light and darkness

It is the calm state of heart

it comes from thedeep depth of heart

It is song .It is the song of soul 

It lives unsung 

It is the goal of life

It shed tear drops

It spread smiling 

Peace is the goal of life

It is not only sorrow 

But also joy 

It is not only night

But also morrow



പ്രകൃതഡി

നസ്ത്രീലെ പന്തലെണ്ടിട്ടു  നസ്ത്രീനള
പുതു രറ്റാവണ്ടിന്െ നമഘങ്ങള്

നമഘങ്ങള്ക്കഫ് വ൪ണ്ണനമകൈറ്റാന്െ
വ൪ണ്ണരറ്റാജണ്ടി വണ്ടിരണ്ടിച്ചു സൂരര്യന്െ

സൂരര്യനഫ് നസ്മേരശ പകൈരറ്റാന്െ
കൈണ്ടിളണ്ടികൈള് ഈണതണ്ടില് പറ്റാടണ്ടി

ഇതു നകൈട്ടു രസണ്ടിച്ചു പൂക്കള് 
പൂക്കള് വണ്ടിട൪നതു കൈണ്ടു൦
നകൈട്ടു൦ പുളകൈമണണ്ടി ഞ്ഞു ഭൂമണ്ടി
അങ്ങനന ആനന്ദേനൃത൦

തുടരുന പ്രകൃതണ്ടി 

                                                            -അമല് ഉദയന്െ



നവള്ളനപറ്റോകതഡില്
ഒരു പ്രഭറ്റാതതണ്ടില് ആലെപ്പുഴ 
ജണ്ടിലയണ്ടില് നവള്ളനപ്പെറ്റാക്കശ 
ഉണറ്റായണ്ടി.
ആ നവള്ളനപ്പെറ്റാക്കതണ്ടില് 
വണ്ടിനുവണ്ടിനന്െറ വസ്ത്രീടഫ് ഒലെണ്ടിച്ചുനപറ്റായണ്ടി. 
വളനര
പറ്റാവനപ്പെട കടുശബതണ്ടിനലെ ഒരു 
അശഗമറ്റാണഫ് വണ്ടിനു. ഓലെ നമടഞ 

വസ്ത്രീടറ്റാണഫ് വണ്ടിനുവണ്ടിനന്െറതഫ്. അച്ഛന്െ കൃഷണ്ടിക്കറ്റാരന്െ , അമ്മ നവലെക്ക റ്റാരണ്ടിയുശ.

ആ നവള്ളനപ്പെറ്റാക്കതണ്ടില് വണ്ടിനുവണ്ടിനഫ് വളനര വണ്ടിഷമശ നതറ്റാനണ്ടി . നവള്ളനപ്പെറ്റാ
ക്കതണ്ടില് നണ്ടിനഫ്  അവനര രക്ഷെണ്ടിക്കറ്റാന്െ രക്ഷെറ്റാനസനകൈനളറ്റാനശ അതുവനര 
എതണ്ടിയണ്ടിടണ്ടില . കവകനനരശ ആയനപ്പെറ്റാള് നസനകൈള് വന 
അതുവനരനവള്ളതണ്ടിലെറ്റായണ്ടിരുന അവര് . വണ്ടിനുവുശ കടുശബവുശ നഹെലെണ്ടിനക്കറ്റാപഫ്ററണ്ടില്
കൈയറണ്ടി പറനനപറ്റായണ്ടി . പനക്ഷെ അവര്ക്കഫ് നതറണ്ടി; അതഫ് നസനയുനട 
നഹെലെണ്ടിനക്കറ്റാപഫ്റ൪ ആയണ്ടിരുനണ്ടില ! അതഫ് അനര്യരറ്റാജര്യത്തു നണ്ടിനഫ് വന യുദ്ധ 
നഹെലെണ്ടിനക്കറ്റാപഫ്റററ്റായണ്ടിരുന. വണ്ടിനു നനറ്റായണ്ടി നപടണ്ടിച്ചു . അവ൪ അവനന്െറ 
കടുബനത
 ഭസ്ത്രീക്ഷെണണ്ടിനപ്പെടുതണ്ടി . അവ൪ നചറ്റാദണ്ടിച്ചു "നവഗശ നണ്ടിങ്ങളനട കകൈയണ്ടിനലെ പണനമലറ്റാശ
എടുക്കൂ ". അവരുനട കകൈയണ്ടില് പണമണ്ടിലറ്റായണ്ടിരുന . വണ്ടിനു അനപ്പെറ്റാള് തനന
പറഞ്ഞു "രറ്റാജര്യതണ്ടിനന്െറ സസ്വതഫ് എടുക്കറ്റാന്െ ശ്രമണ്ടിക്കണ ". അനപ്പെറ്റാള് അവ൪ 
ആ കടുബനത നഹെലെണ്ടിനക്കറ്റാപഫ്ററണ്ടില് നണ്ടിനശ തറ്റാനഴക്കഫ് വലെണ്ടിനചറണ്ടി  ഞ്ഞു .
അനപ്പെറ്റാനഴക്കുശ ഇടുക്കണ്ടി ജണ്ടിലയണ്ടില് എതണ്ടിയണ്ടിരുന . നഹെലെണ്ടിനക്കറ്റാപഫ്റ൪ ഇടുക്കണ്ടി
യണ്ടിനലെ നവള്ളശ നകൈടണ്ടികൈണ്ടിടക്കുന സലെതഫ് എതണ്ടി . തറ്റാനഴക്കഫ് ആ കടുശബശ 
വസ്ത്രീണതഫ് ആ നവള്ളതണ്ടിലെറ്റായണ്ടിരുന . അതു നകൈറ്റാണഫ് രക്ഷെനപ്പെട്ടു .നകൈരളതണ്ടിനലെ
മതര്യനതറ്റാഴണ്ടിലെറ്റാളണ്ടികൈള് അവനര രക്ഷെണ്ടിച്ചു . നവള്ളനപ്പെറ്റാക്കശ കൈഴണ്ടിഞനപ്പെറ്റാള് 
ഗവണ്മന്റെഫ് അഞഫ് ലെക്ഷെശ രൂപനകൈറ്റാണഫ് അവ൪ക്കഫ് വസ്ത്രീടു വചഫ് നകൈറ്റാടുത്തു. അച്ഛനഫ്
നല നജറ്റാലെണ്ടിയുശ കൈണ്ടിടണ്ടി . അങ്ങനന അവ൪ ജസ്ത്രീവണ്ടിച്ചു .

                                                                 -റണ്ടിനനറ്റാ നഗറ്റാഡഫ്സണ്



സഡിദറ്റോ൪ത്ഥ മറ്റോനസ൦
           യനശറ്റാധ നതറ്റാറതഫ്
           സണ്ടിദ്ധറ്റാ൪തനനറ്റാനടറ്റാ
           ശര്യറ്റാമബുദ്ധനനറ്റാനടറ്റാ  
           പ്രണയനതറ്റാനടറ്റാ
            നണ്ടിയതണ്ടിയുനട, ദണ്ടിവ്രമറ്റാ൦ 
            നണ്ടിനയറ്റാഗനതറ്റാനടറ്റാ!

                                 പണ്ടിന്െവണ്ടിളണ്ടിയണ്ടില്
                                 പ്രനലെറ്റാഭനതണ്ടില് 
                                 പ്രവറ്റാഹെതണ്ടില്
                                 നണ്ടിലെറ്റാവണ്ടില്
                                 നപറ്റാരണ്ടിനവയണ്ടിലെണ്ടില്
                                 ബുദ്ധന്െ തര്യജണ്ടിചതു൦
                                 യനശറ്റാധര നതടണ്ടിയതു൦

                            സണ്ടിദ്ധറ്റാ൪തനനയറ്റായണ്ടിരുന 
കൈറ്റാ൪തണ്ടികൈഫ്.ആ൪-



Sweet father
                                              -subin kumar

He works hard for my famili 
What all I wand or I request

hewould 
 Bring it before my eyes 
 My father is intelligend 
I wish to return all hi had 

Done for me
Hold his hand over my shoulders

He cares, he loves 
My father is god for me

 I love my father verymuch.                 



പ്രളയകറ്റോലഖ 
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ഗറ്റോമവഡിശുദഡി
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RINO GODSON---V B



BADARINATH V B---IX B

ABHISHEK M S-----X B



IJAS N---V B

NITHIN P-----VII B
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