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ഗവണ്മമെനന്റ് മവവൊകക്കേഷണല് ഹയര്മസെക്കേനററി സ്കൂള്       
                            വവീരണകവൊവന്റ്
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  "നലിങ്ങളുടടെ വലിശശമാസങ്ങള് നലിങ്ങളുടടെ ചലിന്തകൈളമാകുന.  
ചലിന്തകൈള് വമാക്കുകൈളുളും  വമാക്കുകൈള് പ്രവര്തലികൈളുളും പ്രവര്തലികൈള് 
മൂലല്യങ്ങളുമമാകുന.നലിങ്ങളുടടെ മൂലല്യങ്ങളമാണറ്റ് നലിങ്ങളുടടെ 
വലിധലിയമാകുന്നതറ്റ് ”
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വവീരണകൈമാവറ്റ് 
ടവമാകക്കേഷണല് ഹയര് 
ടസക്കേന്ററലി സ്കൂളലിടല 
ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണലിറലിടല 
ചുണക്കുടലികൈളുടടെ ഇമെ എന്ന 
ഈ മമാഗസലിനറ്റ് എലമാ വലിധ 
ആശളുംസകൈളുളും കനരുന.

             ഷവീല എസെന്റ്
         മഹഡറിസ്ട്രസെന്റ്

                                   
         

പ്രവീയ വറിദദവൊര്തറികകള,

  ഒരു വദകറിയുമടെ മെനസറിമല സെതദത, സെസൗന്ദരദത, കസ്നേഹത
നന്മെ എനറിവമയലവൊത ഒത്തുകചേരുനതവൊണന്റ് സെര്ഗവൊത്മകത.
സെമൂഹവത, സെതസവൊരവത, പ്രകൃതറി പവൊഠങ്ങളത ആ പ്രകറിയയുമടെ
ഭവൊഗങ്ങളമെവൊണന്റ്. ഇമതലവൊത ഒത്തുകചേര്നന്റ് ഒനവൊയറിതവീരുന 
വദകറിതത്വ വറികസെനമെവൊണകലവൊ വറിദദവൊഭദവൊസെത. വറിദദ 
അഭദസെറിക്കുനതറിലൂമടെ ശവൊരവീരറികവത മെവൊനസെറികവമെവൊയ വറികവൊസെത 
ഒരുവനറില് സെതജവൊതമെവൊകണമമെനതന്റ് നമ്മുമടെപ്രവീയ ഗുരുനവൊഥനവൊയ 
മെഹവൊത്മവൊഗവൊനറി നല്കറിയ മെഹതവൊയസെകന്ദശമെവൊണകലവൊ. ആ 
ലകദത പ്രവൊവര്തറികമെവൊക്കേനതറിമന കമെസെതവറിധവൊനങ്ങളവൊണന്റ് 
നമ്മുമടെ പവൊഠദപദ്ധതറികളറില് ഉള്കചേര്തറിട്ടുള്ളതന്റ്. അതറിനുള്ള 

തുടെക്കേമെവൊയറിതവീരമട്ടെ ഇമെ-
                                          ആശതസെകകളവൊമടെ
                                      സൂസന് വലില്ഫ്രഡറ്റ്

പ്രലിന്സലിപമാള്       
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                          SALIM 
        S M D C CHAIRMAN
                    

              DEEPA WARRIER
    MOTHER P T A PRESIDENT
            

     എനളും കൈമാലഘടതലിനപ്പുറളും ചലിന്തലിക്കുകൈയളും പ്രവര്തലിക്കുകൈയളും ടചയ്യുന്നതറ്റ് 
ഇന്നടത തലമുറയമാണറ്റ്. ഇന്നടത കുടലികൈളമാണറ്റ് നമാളടത ഇന്തല്യ എന്ന ഉതമ 
കബമാധകതമാടടെയമാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് ഐ.റലി. കമഖല കുടലികൈളുടടെ മുന്നലില് തുറന 
ടകൈമാടുക്കുന്നതറ്റ്. ഇന്നറ്റ്ഏതറ്റ് കമഖലയളും കൈമമ്പ്യൂടര് നലിയന്ത്രണതലിലമാണറ്റ്. 
ആയതുടകൈമാണ്ടുതടന്ന നമ്മുടടെ കുടലികൈള് കൈമമ്പ്യൂടര് യഗതലിടല സമാധല്യതകൈള് 
അറലിയമാതലിരലിക്കുവമാന് പമാടെലില. എന്നമാല് കസബര് കലമാകൈതലില് ടതറലികനക്കേമാള് 
കൂടുതല് ശരലിടയ മനസലിലമാക്കേലി ടകൈമാടുക്കുന്നതലിനറ്റ് ഈ ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 
പ്രകയമാജനടപടെടട. ഇതലില് പ്രവര്തലിച്ച എലമാ വലിദല്യമാര്തലികൈള്ക്കുളും കനതൃതശളും 
നല്കൈലിയ ശവീജറവീച്ചറലിനളും,കുമമാരലി രമ റവീച്ചറലിനളും ഹൃദയളുംനലിറഞ്ഞ ആശളുംസകൈള്  
                                                                          കജവൊര്ജന്റ് ഡറി

                                                                  സ്കൂള് പറി.ററി.എ. പ്രസെറിഡനന്റ്
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L.P. SECTION TEACHERSPRE-PRIMARY SECTION

U. P. SECTION TEACHERS
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H S SECTION TEACHERS
V H S E SECTION TEACHERS

CWSN SECTION STAFF

       ചലിത്രങ്ങള്
അതുല് കൃഷ്ണ 9 എ
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Sheela S(HM) Susan 
Wilfred(Principal)

Suresh Kumar Biju E R Dr.Priyanka P U

Shine V S Bijukumar 
(VHSE)

Sreeja S Rani S

Editorial Board.............................................

Kumari Rema Adithyan U Athira L Jishnu C S

Licy R
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                ഇതന്റ്  'ഇ ' എഴുതറിമന  'ഇ'  വവൊയനയുകടെയുത കവൊലത.  
അവനവന്തമന പ്രസെവൊധനവൊകുന.  ഭവൊവനയുത സെവൊകങ്കേതറിക 
വറിധദയുത സെമെനത്വയറിപറിചന്റ് നമ്മുമടെ കുട്ടെറികളത കവൊലതറിനന്റ് മുകന 
സെഞ്ചരറിക്കുന.  ലറിററില്കകറന്റ്സെന്റ് സ്കൂള് യൂണറിററിമല കുട്ടെറികള്  'ഇ'  
മെവൊഗസെറിനറിലൂമടെ നമുക്കേന്റ് പുതറിയ കവൊലതറികലയന്റ് വഴറി കവൊട്ടെറിതരുന.  
കഥകള്, കവറിതകള്, കലഖനങ്ങള്, ചേറിത്രങ്ങള് തുടെങ്ങറിയ 
സെര്ഗവൊത്മക പ്രകടെനങ്ങളത 'ഇ'തവൊളകളറില് കുററിചറിട്ടെ നമ്മുമടെ 
കുട്ടെറികള്ക്കേന്റ് എലവൊ വറിധ ആശതസെകളത.....   'ഇ'വവൊയനയറികലയന്റ് 
കണറിച്ചുമകവൊണന്റ് ഈ മെഹതവൊയ സൃഷറിമയ നറിങ്ങള്ക്കേവൊയറി 
സെമെര്പറിക്കുന.....

                                                                                              സുകരഷന്റ് കുമെവൊര് മജ.
                                                                ചേവീഫന്റ് എഡറിറര്
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ഞങ്ങള് ഇവരരില് അഭരിമമാനരിക്കുന

പുസ്തകൈമാസശമാദനതലില് 
സളുംസമാനതല സമമാനളും 
കനടെലിയ ആരദ ററി എസെന്റ് 
ധരന്

അധല്യമാപകൈ അവമാര് ഡറ്റ് കനടെലിയ 

ശവീജ(എചന്റ്.എസന്റ്.എ. ഹറിന്ദറി)

V H S E TOPER

തമലിഴമാടലില് വച്ചുനടെന്ന നമാഷണല്
ഇന്റകഗ്രേഷന് കൈല്യമാമലില് 

സളുംസമാനടത പ്രതലിനലിധവീകൈരലിച്ച 
ടഷറലിന് സതല്യന്



   ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                                      ഇ-മമാഗസലിന് 2018-19

                                                                  -11

    അനന്തപുരലിയടടെ ദകലിണകകൈമാണലില് അഗസ്തല്യമാ൪ മലയടടെ തമാഴ്വരയലില് സലിതലി 
ടചയ്യുന്ന വവീരണകവൊവന്റ് എന്ന ഗ്രേമാമളും ഭൂമലിശമാസ്ത്രപരമമായലി മൂന്നറ്റ് മലകയമാര ഗ്രേമാമങ്ങളുടടെ 
സളുംഗമ സമാനമമാണറ്റ്. ഈ ഗ്രേമാമങ്ങളുടടെ സളുംസമാര കസമാതസമായലി നലിലടകൈമാള്ളുന്ന ഈ 
സ്കൂളലിന്നറ്റ് നൂറമാണലികലടറ പഴക്കേമുണറ്റ്. 
  ആദല്യകൈമാലതറ്റ് കൈമാഞ്ഞലിരതലിടന്റ ചുവടലില് പ്രവ൪തലിച്ചലിരുന്ന കുടെലിപളലിക്കൂടെളും 
കൈമാഞ്ഞലിരമൂടെറ്റ് കുടെലിപളലിക്കൂടെളും എന്നറലിയടപട. 19- ാമാളും നൂറമാണലിടന്റ അവസമാനതലില് 
കൈമാഞ്ഞലിരരമൂടെറ്റ് കുടെലിപളലിക്കൂടെളും കലമാവ൪ കപ്രമറലി സ്കൂളമായലി ഉയര്തടപട.
    ഉറവ വറമാത ജലകസമാതസമായ വലലിയകുളതലിടന്റ തവീരതറ്റ് സലിതലിടചയ്യുന്നതറ്റ്  
കൈമാരണളും മപരുങ്കുളത എല്.പലി.എസറ്റ് എന്ന കപരലില് അറലിയടപട. പലിന്നവീടെറ്റ് കുളതലിടല 
ടവളളും വറലിയകപമാള് പടകുളളും എന്നമായലി സലനമാമളും. ആ കൈമാലഘടതലില് അഞറ്റ് 
കൈലികലമാമവീറ൪ ചുറളവലിടല എകൈ വലിദല്യമാലയമമായലിരുന ഇതറ്റ്. 1951 ല് അപ൪ കപ്രമറലി 
സ്കൂളമായലി ഉയ൪തലി. 
    തങ്ങളുടടെ കുടലികൈള്ക്കേറ്റ് കഹസ്ക്കൂള് വലിദല്യമാഭല്യമാസതലിനറ്റ് വലിദൂരസലങ്ങളലില് 
കപമാകകൈണസലിതലി ഉണമായലിരുന്നതലിനമാല് മുന് പഞമായതറ്റ് പ്രസലിഡ൯ററ്റ് ശവീ സുകുമമാര൯ 
നമായരുടടെ അധല്യകതയലില് ഗ്രേമാമവമാസലികൈള് അപറ്റ്കഗ്രേഡലിളുംഗറ്റ് കൈമലിറലി രൂപവീകൈരലിച്ചു. 
പ്രസ്തുത കൈമലിറലിയടടെ കനതൃതശതലില് പഞമായതലില് നലിനളും ഗ്രേമാമവമാസലികൈളലില് നലിനളും 
ധനസമമാഹരണളും നടെതലി. സശരൂപലിച്ച തുകൈടകൈമാണറ്റ് കൈമാര്തലികൈ പറമലില് വവീടലില് ശവീ 
കസമാമന് നമായരുടടെ ഉടെമസതയലിലുള ഒരു ഏക്കേര് ഭൂമലി വമാങ്ങുകൈയളും അതലില് ഒരു 
ടകൈടലിടെളും പണലികൈഴലിപലിക്കുകൈയളും ടചയ. 1980-81കൈമാലഘടതലില് കഹസ്ക്കൂള് 
പ്രവര്തനമമാരളുംഭലിച്ചകതമാടടെ ഗവ :കഹസ്കൂള് വവീരണകൈമാവറ്റ് എന്നമായലി കപരറ്റ് മമാറലി. 
മമാത്രവുമല സ്കൂള് സലിതലി ടചയലിരുന്ന ടപരുളുംകുളളും വലികലജറ്റ് ടപരുളുംകുളളും, വവീരണകൈമാവറ്റ് 
എന്നവീ രണ്ടു വലികലജുകൈളമായലി തലിരലിച്ചു. 
   ഏക്കേര്കൈണക്കേലിനറ്റ് വല്യമാപലിച്ചു കൈലിടെക്കുന്ന അയ്യപന്കവൊവറില് നറിനവൊണന്റ് വവീരണകൈമാവറ്റ് എന്ന 
കപരറ്റ് ലഭലിച്ചതറ്റ്. 1990-ലമാണറ്റ് സ്കൂളലില് വലി.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.ഇ. വലിഭമാഗളും പ്രവര്തനളും 
ആരളുംഭലിച്ചതറ്റ്. സ്കൂളലിടല ഗ്രേമാമവീണ സമാഹചരല്യങ്ങല്ക്കേനസൃതമമായലി രണറ്റ് അഗ്രേലിക്കേള്ച്ചറല് 
കകൈമാഴ്സുകൈള് ആണറ്റ് ആദല്യളും നലിലവലില് വന്നതറ്റ്. 2002-03 വര്ഷളും വലി. എച്ചറ്റ്. എസറ്റ് . ഇ. 

വലിഭമാഗതലില് രണ്ടുളും മൂനളും റമാങ്കുകൈള് നമ്മുടടെ സ്കൂളലിടല ചന്ദ്രവവീണ,ഗവീതു ചന്ദ്ര എന്നവീ 
വലിദല്യമാര്തലിനലികൈള് കൈരസമമാക്കേലി. 

നവൊള്വഴറികളറിലൂമടെ.............
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     അക്കേമാദമലികൈ അനക്കേമാദമലികൈ ഇതര കമഖലകൈളലില് പ്രകൈടെമമായ മലികൈവു പുലര്ത്തുന്ന 
വലിദല്യമാലയമമാണറ്റ് നമ്മുകടെതറ്റ് . കൈമാലതലിനനസരലിച്ചറ്റ് പുതുമയടടെയളും മുലല്യങ്ങടള 
അടെലിസമാനമമാക്കേലി പഴമയടടെയളും കപതൃകൈളും കൈമാത്തു സൂകലിക്കുന്ന വലിദല്യമാലയമമാണറ്റ് 
നമ്മുകടെതറ്റ് . ഗ്രേമാമവീണ കമഖലയലില് നലിടന്നത്തുന്ന കുടലികൈള്ക്കേറ്റ് പരല്യമാപ്തമമായ രവീതലിയലില്
 സസൗകൈരല്യങ്ങള് ഒരുക്കേലിടക്കേമാടുക്കുന്നതലില് സ്കൂള് കകൈവരലിച്ച കനടളും എടുത്തു 
പറയതക്കേതമാണറ്റ്. സമ്പൂര്ണ്ണ ഗമാനലിദര്ശന് വലിദല്യമാലയളും ആയലി പ്രഖല്യമാപലിച്ചലിടള ഈ
സ്കൂള് 2016 ല് ഗമാനലിദര്ശടന്റ മൂന്നറ്റ് അവമാര്ഡുകൈള് കൈരസമമാക്കേലി. കഹടടെകൈറ്റ് കമാസറ്റ് 
റൂമുകൈള് സ്കൂളലിടന്റ ഏറവുളും പ്രധമാന മലികൈവുകൈളലിടലമാന്നമായലി നമുക്കേലിന്നറ്റ് എടുത്തുപറയമാളും.

 ആയലിരതലിലധലികൈളും വലിദല്യമാര്ഥലികൈള് പഠലിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളലില് അന്പതലിലധലികൈളും 
അധല്യമാപകൈ അനധല്യമാപകൈര് കജമാലലി ടചയ്യുന.

    അക്കേമാദമലികൈ അനബന  പ്രവര്തനങ്ങളമായ മധുരളും മലയമാളളും ,ഹകലമാ ഇളുംഗവീഷറ്റ്,
ലളലിതളും ഗണലിതളും,  ശദ,  വലിദല്യകജല്യമാതലി എന്നലിവ സജവീവമമായലി പ്രവര്തലിച്ചു വരുന.

ലലിറലില്  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണലിററ്റ്,  വലിദല്യമാരളുംഗളും  കബറ്റ്  ,ഗണലിത  കബറ്റ്  ,സയന്സറ്റ്
കബറ്റ്,കസമാഷല്യല് സയന്സറ്റ് കബറ്റ്,  ഇളുംഗവീഷറ്റ്  കബറ്റ്,  ഹലിനലി മഞറ്റ്,  കജവ കവവലിധല്യ
കബറ്റ്  ,  ഗമാനലിദര്ശന് ഇകക്കേമാ കബറ്റ്  ,സവീഡറ്റ്  കബറ്റ്,  ലഹരലി  വലിരുദ കബറ്റ്  ,ഫലിലലിളും
കബറ്റ്,  എന്നലിവ സജവീവമമായലിപ്രവര്തലിച്ചു വരുന.  ശമാസ്ത്രകമള  ,കൈമാര്ഷലികൈകമള,  ഫുഡറ്റ് 
ടഫസലിവല്,  ഫലിലലിളും  ടഫസലിവല് എന്നലിവ എലമാ വര്ഷവുളും നടെത്തുന.  ശുചവീകൈരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  സജവീവമമായലി  നടെപലിലമാക്കേലി  വരുന.  സ്കൂളലിടല  പമാസലികൈറ്റ്  മമാലലിനല്യളും
കശഖരലിച്ചറ്റ് അടുത്തുള പമാസലികൈറ്റ്  സളുംസരണ ശമാലയലില് നല്കുന.  ഫലിലലിളും കബലിടന്റ
കനതൃതശതലില്  DEMERIT  എന്ന  സലിനലിമ  വലിജയകൈരമമായലി  പൂര്തലിയമാക്കേലി.
വലി.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.  സലി  വലിഭമാഗതലിടന്റ  കനതൃതശതലില്  കൈമാര്ഷലികൈപ്രവര്തനങ്ങള്
ഭളുംഗലിയമായലി നടെന വരുന.  ഈ വര്ഷളും കൂണ് കൃഷലിയളും വലിജയകൈരമമായലി പരവീകലിച്ചു.

എന്.  സലി.  സലി.  ,  എന്.  എസറ്റ്.  എസറ്റ്.  എന്നലിവയടടെ പ്രവര്തനവുളും നലരവീതലിയലില്
നടെന വരുന.
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         കൈറ്റ്ളബറ്റ് പ്രവര്തനങ്ങള്
                എസ.എസന്റ്. കന്റ്ളബന്റ്
                                                                

          എസറ്റ്. എസറ്റ്. കൈറ്റ്ളബലിടന്റ പ്രവര്തനങ്ങള് ലറിസെറി
റവീചററിമനകനതൃതത്വതറില് എലമാ വല്യമാഴമാഴച്ചയളും 12.45 മുതല്

1.15 വടര മവീറലിളുംഗറ്റ് നടെന വരുന. ഹലികരമാഷലിമമാദലിനമാചരണളും,

പരലിസലിതലിദലിനളും, മനഷല്യമാവകൈമാശദലിനളും, ഭരണഘടെനമാദലിനളും,

മുതലമായ   ദലിനമാചരണങ്ങള് കൈറ്റ്ളബലില് നടെത്തുന. കൈശലിസറ്റ്,
ഉപനല്യമാസളും, കപമാസര് രചനമാ മത്സരങ്ങള് നടെത്തുകൈയണമായലി.

സമാമൂഹല്യശമാസ്ത്രവുമമായലിബനടപട വവീഡലികയമാകൈളുടടെ പ്രദര്ശനളും
കുടലിള്ക്കേറ്റ്   രസപ്രദവുളും വലിജമാനദമായകുവുമമാണറ്റ്.

ഇകക്കേവൊ ക്ലബന്റ്  
       വര്ഷങ്ങളമായലി സ്കൂളലില് പ്രവര്തലിച്ചു വരുന്ന കബറ്റ്  ആണറ്റ് ഇകക്കേമാ കബറ്റ് . ഇതലിടന്റ 
ഭമാഗമമായലി സ്കൂളലില് പൂകന്തമാടളും നലിര്മലിക്കുകൈയളും പരലിപമാലലിച്ചു വരലികൈയളും ടചയ്യുന. 
പ്രകൃതലിയമമായലി ബനടപട എലമാ ദലിനമാചരണങ്ങളുളും സ്കൂളലില് ആകഘമാഷലിക്കുന്നതറ്റ് ഇകക്കേമാ 
കബലിടന്റ ഭമാഗമമായമാണറ്റ് .കുടലികൈള്ക്കുള പ്രകൃതലി സളുംരകണ കബമാധവല്ക്കേരണ 
പരലിപമാടെലികൈള് ഇതലിടന്റ ഭമാഗമമായലി നടെപലിലമാക്കേലി വരുന .

കജവകവവറിധദ ക്ലബന്റ്  & കജവകവവറിധദ പവൊര്ക്കേന്റ് 
2017 ല് പ്രവര്തനളും ആരളുംഭലിച്ച കബറ്റ് ആണറ്റ് കജവകവവലിധല്യ കബറ്റ് . ഇതലിടന്റ ഭമാഗമമായലി 
ഒരു കജവകവവലിധല്യ പമാര്ക്കേറ്റ് നലിര്മലിച്ചറ്റ്  സളുംരകലിച്ചു വരുന. പതമാളും കജവകവവലിധല്യ 
കകൈമാണ്ഗ്രേസലില് നമ്മുടടെ സ്കൂള് കഹസ്കൂള് വറിഭവൊഗത ചേറിത്രരചേനയറില് ഒനവൊത സവൊനവത 

മപ്രവൊജകന്റ്  അവതരണതറില് രണവൊത സവൊനവത കനടുകൈയണമായലി. അപൂര്വ്വങ്ങളമായ 
സസല്യങ്ങളുളും കുളവുളും കജവകവവലിധല്യ പമാര്ക്കേലിടന്റ പ്രകതല്യകൈതയമാണറ്റ്.വളുംശനമാശഭവീഷണലി 
കനരലിടുന്ന സസല്യങ്ങടള ഇവലിടടെ 
സളുംരകലിച്ചുവരുന.വമാനലില,വലിവലിധതരളുംഓര്ക്കേലിഡുകൈള്,ഔഷധ സസല്യങ്ങള്, 

വളുംശനമാശഭവീഷണലി കനരലിടുന്ന സസല്യങ്ങള്, ജലസസല്യങ്ങള്,കൈളലിമുള് ടചടെലികൈള് ഗമാര്ഡന് 
എന്നലിവഇതലിടന്റ പ്രകതല്യകൈതകൈള് ആണറ്റ്.
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  ഗവൊനറിദര്ശന് 
        വളടര സജവീവമമായലി ഗമാനലിദര്ശന് നടെക്കുന്ന സ്കൂള് ആണറ്റ് ഇതറ്റ് . ഈ സ്കൂളലിടന
സമ്പൂര്ണ്ണ ഗമാനലിദര്ശന് സ്കൂള് ആയലി  2016  ല്  പ്രഖല്യമാപലിച്ചു.  സ്കൂളലിടല ശുചവീകൈരണ
പ്രവര്തനതലിനറ്റ്  ആവശല്യമമായ  മുഴുവന്  കലമാഷനളും  നലിര്മലിക്കുന്നതറ്റ്  ഗമാനലിദര്ശന്
ആണറ്റ്.  2016  ല്  മലികൈച്ച  ഗമാനലിദര്ശന്  വലിദല്യമാലയതലിനള  അവമാര്ഡറ്റ്
ലഭലിക്കുകൈയണമായലി.  അകതവര്ഷളും മലികൈച്ച ഗമാനലിദര്ശന് അധല്യമാപലികൈയ്ക്കുള അവമാര്ഡുളും
മലികൈച്ച  ഗമാനലി  ആല്ബതലിനള  അവമാര്ഡുളും  ലഭലിച്ചു.  ഗമാനലിദര്ശന്  സബറ്റ്  ജലില
കൈകലമാത്സവതലില് കൈവലിതരചനയലില് യ. പലി. വലിഭമാഗതലില് ഒന്നമാളും സമാനളും ലഭലിച്ചു.
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                      ലറിററില് കകറന്റ്സന്റ്(ഐ.ററി. കന്റ്ളബന്റ്)
         
           ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിടന്റ യൂണലിററ്റ്തല ഉതറ്റ്ഘമാടെനളും സ്കൂള് പലി.റലി.എ.പ്രസലിഡന്ററ്റ്
ശവീ. മണലികൈണ്ഠന് നലിര്വ്വഹലിച്ചു.  കകൈററ്റ്സറ്റ് കപ്രമാജകറ്റ് ആഫവീസറ്റ് നടെതലിയ കയമാഗല്യതമാ 
പരവീകയടടെ അടെലിസമാനതലിലമാണറ്റ്  അളുംഗങ്ങടള ടതരടഞ്ഞടുതതറ്റ്. ഒന്പതമാളും കൈറ്റ്ളമാസലിടല
32 കുടലികൈളമാണറ്റ് ഇതലില് അളുംഗങ്ങളമായലിടളതറ്റ്. ജൂണ് മമാസളും മുതല് കൈറ്റ്ളമാസ്സുകൈള് ആരളുംഭലിച്ചു. 

എലമാ ആഴ്ചയളും ബുധനമാഴ്ച ദലിവസളും കവകുകന്നരളും 3.30 മുതല് 4.30 വടര കകൈററ്റ്സറ്റ് 
മലിസ്ട്രസ്സുമമാരുടടെ  കനതൃതശതലില് കൈറ്റ്ളമാസ്സുകൈള് നടെക്കുന.

        ജൂണ്, ജൂകല മമാസങ്ങളലില് അനലികമഷന് വലിഭമാഗതലില് പരലിശവീലനളും 
നല്കുകൈയണമായലി. കുടലികൈള് ഈ വലിഭമാഗതലില് ജലിളുംപറ്റ്, ഇങറ്റ്കസപറ്റ്, റ്റുപലി റ്റൂബറ്റ് ടഡസറ്റ്, 
ഓപണ് കഷമാടറ്റ് വവീഡലികയമാ എഡലിറര്,  എന്നലിവയലിലൂടടെ വവീഡലികയമാ എഡലിറലിളുംഗറ്റ്, കഷമാടറ്റ് 
ഫലിലലിളും നലിര്മമാണളും എന്നലിവ തയമാറമാക്കേലി. ആഗസറ്റ്മമാസളും കുടലികൈള്ക്കേറ്റ് സ്കൂള്തല കൈല്യമാളുംപറ്റ് 
അനലികമഷന് വലിഭമാഗതലില് നടെതലി. ജലിഷ. സലി.എസറ്റ്. വരച്ചറ്റ് അനലികമഷന് ടചയ 
കുഞ്ഞനുറുമത മുട്ടെനുറുമത എന്ന ഹ്രസശചലിത്രളും വളടര ശദയമാകൈര്ഷലിച്ചലിരുന. തുടെര്ന്നറ്റ് 
മലയമാളളും കൈളുംപമ്പ്യൂടലിളുംഗറ്റ്,സരമാച്ചറ്റ്, എന്നവീ വലിഭമാഗങ്ങളലില് പരലിശവീലനളും നടെത്തുകൈയണമായലി. 
ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിടന്റ സബറ്റ് ജലിലമാതല കൈല്യമാളുംപറ്റ് നടെത്തുവമാനളും നമ്മുടടെ സ്കൂളലിനറ്റ് സമാധലിച്ചു.

 സബറ്റ്   ജലിലമാതലതലില്  ജലിഷ, കറമാഷന്, ആദലിതല്യന്, സശപമാകജമായറ്റ് അനഘനന,

 അഭലിരമാമലി, കൈമാവല്യ, എന്നവീ കുടലികൈള് പടങടുക്കുകൈയണമായലി.
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മമാതൃഭൂമലി സവീഡറ്റ് കബറ്റ്  
    മമാതൃഭൂമലി  സവീഡറ്റ്  കബറ്റ്  സജവീവമമായലി  പ്രവര്തനളും  ആരളുംഭലിച്ചതറ്റ്  2018  ല്  ആണറ്റ്.
സവീഡലിടന്റ  പ്രവര്തനങ്ങളമായ  പൂമമാറകൈടള  തലിരലിച്ചറലിയല്  ,  പൂമമാറയടടെ  ജവീവലിതചകളും
നലിരവീകലിക്കേല്, ടചടെലികൈളുളും പൂമമാറകൈളുളും ആയള ബനളും, നമാടപൂക്കേടള കുറലിച്ചുള അറലിവുകൈള്,

ചക്കേടയകുറലിച്ചറ്റ്   കകൈടയഴുതറ്റ്  പത്രളും,  പമാവലിടനകുറലിച്ചുള  സര്ടവ്വ,  മമാവലിടന  കുറലിച്ചുള
സര്ടവ്വ,  കൈണലിടക്കേമാന്നയടടെ പൂവലിടെല് കൈമാലളും നലിരവീകലിക്കേല്,  നമാടമമാവലിന് കത വലിതരണളും,

മരങ്ങളുടടെ  പൂക്കേമാലളും  കരഖടപടുതല്,  പഴങ്ങടള കുറലിച്ചുള പഠനളും,  നമാടറലിവറ്റ്  കശഖരണളും,

ഭകല്യകമള,  കൈമാര്ഷലികൈകമള,  പരലിസലിതലി പഠന റലികപമാര്ടറ്റ് ,  പമാസലികൈറ്റ് നലിയന്ത്രലിത വലിദല്യമാലയളും,
ഒരു  പരലിപമാടെലിയലിലുളും  ഫ്ലകറ്റ്  ഉപകയമാഗലിക്കേമാതലിരലിക്കേല്  എന്നലിവ  വലിദല്യമാലയതലില്
നടെപലിലമാക്കേലി. നമാഷണല് ടസന്റര് കഫമാര് ബകയമാളജലിക്കേല് സയന്സറ്റ്, സവീസണ് വമാച്ചറ്റ് എന്ന
കദശവീയ  പരലിപമാടെലിയടടെ  ഭമാഗമമായലി  ഭമാരതതലിലമാകൈമമാനളും   നടെതലിയ Winter  Tree

Quest,  2018  മത്സരതലില്  നമ്മുടടെ  സ്കൂള്  മൂന്നമാളും  സമാനതറ്റ്  എതലി.   മമാതൃഭൂമലി
സവീഡലിടന്റ ഭമാഗമമായലി ചലിത്രശലഭങ്ങടള കുറലിച്ചറ്റ് ഒരു കഡമാകൈക്യുടമണറലി തയമാറമാക്കേലി വരുന .
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ഹലിനലി മഞറ്റ്
     നമ്മുടടെ രമാഷ്ട്രഭമാഷയമായ ഹലിനലിയലില് കുടലികൈള് മലികൈവറ്റ് പുലര്ത്തുന. സബലിലമാതല 
മത്സരങ്ങളലില് കുടലികൈള് മലികൈച്ച പ്രകൈടെനമമാണറ്റ് കൈമാഴ്ച വച്ചതറ്റ്.  ശവീജ റവീച്ചറമാണറ്റ് ഹലിനലി മഞലിനറ്റ് 
കനതൃതശളും നല്കുന്നതറ്റ്.

ഇളുംഗറ്റ്ളവീഷറ്റ് കൈറ്റ്ളബറ്റ്

    ഇളുംഗറ്റ്ളലിഷറ്റ് കൈറ്റ്ളബലിടന്റ കുടലികൈള് വൃദസദനളും സനര്ശലിച്ചു, വൃദസദനതലിടല 
അകന്തവമാസലികൈള്ക്കേറ്റ് ഭകണളും വലിളമകൈയളും അവകരമാടടെമാപമലിരുന്നറ്റ് ഭകണളും കൈഴലിക്കുകൈയളും 
ടചയ. ബലിജു സമാര് ഈ കൈറ്റ്ളബലിടന്റ ചുമതലകയടറടുതലിരലിക്കുന. 

എന്.സലി.സലി.

   കുടലികൈളുടടെ കദശകസ്നേഹളും വളര്ത്തുകൈ, കസനലികൈ കസവനതലിന്റളും പ്രമാധമാനല്യളും വലിളലികച്ചമാതുകൈ, 

അച്ചടെക്കേളും, ഐകൈല്യകബമാധളും തുടെങ്ങലിയ മൂലല്യങ്ങള് വളര്തലിടയടുക്കുകൈ എന്നലിവ മുന്നലില് 
കൈണ്ടുടകൈമാണറ്റ് നമടടെ സ്കൂളലിലുളും എന്.സലി.സലി. വളടര കൃതല്യതകയമാടടെ നടെറ്റ്പലിലമാക്കുന. 

പലി.ഇ.റലി. അധല്യമാകൈനമായ ശവീ കഷന് സമാറമാണറ്റ് ഇതലിടന്റ ചുമതലകയടറടുതലിരലിക്കുന്നതറ്റ്.

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.
നമ്മുടടെ സ്കൂളലില് എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. യൂണലിററ്റ് ഊര്ജ്ജസശലതകയമാടടെ പ്രവര്തലിച്ചുവരുന. 

വല്യകലിതശ വലികൈസനളും സമാമൂഹല്യകസവനതലിലൂടടെ എന്നതമാണറ്റ് എന്. എസറ്റ്.എസലിടന്റ 
ആപ്തവമാകൈല്യളും. വലി.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്. ഈ. അധല്യമാപകൈനമായ ശവീ. പ്രകമമാദറ്റ് സമാര് എന്. എസറ്റ്. 
എസറ്റ്. യൂണലിറലിടന്റ  കപ്രമാഗ്രേമാളും ആഫവീസര് ആയലി പ്രവര്തലിച്ചുവരുന.

    ഫലിലലിളും കബറ്റ് 
  2018-19 ല് ആണറ്റ് ഈ സ്കൂളലില് ഫലിലലിളും കബറ്റ് ആരളുംഭലിച്ചതറ്റ്. തലിരുവനന്തപുരളും ജലിലമാ 
പഞമായത്തുളും ഡയറ്റുളും സളുംയകമമായലി രണ്ടു വലിദല്യമാര്ഥലികൈള്ക്കുളും ഒരു അധല്യമാപലികൈയ്ക്കുളും കഷമാര്ടറ്റ് 
ഫലിലലിളും നലിര്മമാണതലിനമായലി പരലിശവീലനളും നല്കൈലി. ഫലിലലിളും കബലിടന്റ ഭമാഗമമായലി പഠന 
സഹമായതലിനറ്റ് ഉതകുളും വലിധളും ഉള സലിനലിമയടടെ ഭമാഗങ്ങളുടടെ ഒരു കശഖരളും ഡലിജലിറല് 
രൂപതലില് ലഭല്യമമായലിടണറ്റ്.ഫലിലലിളും കബലിടന്റ ഭമാഗളും ആയലി DEMERIT  എന്ന കഷമാര്ടറ്റ് 
ഫലിലലിളും നലിര്മലിച്ചു. 
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   സയന്സറ്റ് കബറ്റ് 
സ്കൂളലില് വര്ഷങ്ങളമായലി സജവീവമമായലി പ്രവര്തലിക്കുന്ന കബറ്റ് ആണറ്റ് സയന്സറ്റ് കബറ്റ്.  എലമാ
വര്ഷവുളും സ്കൂള് തലതലിടല ശമാസ്ത്ര കമള നടെക്കുന്നതറ്റ് സയന്സറ്റ് കബലിടന്റ കനതൃതശതലിലമാണറ്റ്.
സയന്സറ്റ്  കബലിടന്റ  ഭമാഗമമായലി  ഭകല്യകമള,  കൈമാര്ഷലികൈ  കമള  എന്നലിവ
സളുംഘടെലിപലിക്കുകൈയണമായലി.   ശവീമതലി.ശവീജ  റവീച്ചറമാണറ്റ്  ഇതലിടന്റ  കൈണവവീനര്  ആയലി
പ്രവര്തലിക്കുന്നതറ്റ്

    വലിദല്യമാരളുംഗളും കബറ്റ് 
    കവവലിധല്യമമായ   പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്ന  കബറ്റ്  ആണറ്റ്  വലിദല്യമാരളുംഗളും  കബറ്റ്.
ലയമാളതലിടല  എലമാ  എഴുത്തുകൈമാരുടടെയളും  പ്രധമാന  ദലിവസങ്ങള്  ഈ  കബലിടന്റ  ഭമാഗമമായലി
ആചരലിക്കേമാറുണറ്റ് .  വലിദല്യമാര്ഥലികൈള്ക്കേമായലി  എലമാ  ആഴ്ചയളും  ആസശമാദനക്കുറുപ്പു  തയമാറമാക്കുന്ന
മത്സരളും നടെതമാറുണറ്റ് . ഓണതലിനറ്റ് ഒരു കകൈടയഴുതറ്റ് മമാസലികൈ തയമാറമാക്കേലി.  ശവീമതലി.റമാണലി
റവീച്ചറമാണറ്റ് ഇതലിടന്റ കൈണവവീനര് ആയലി പ്രവര്തലിക്കുന്നതറ്റ്

   ഗണലിത കൈറ്റ്ളബറ്റ്

     ഗണലിതകൈറ്റ്ളബലിടന്റ ചുമതല വഹലിക്കുന്നതറ്റ് ശവീ സുകരന്ദ്രന് സമാര് ആണറ്റ്. സബറ്റ് ജലിലമാതല
മത്സരങ്ങളലില്നമ്മുടടെ  മലിടുക്കേരമായ  കുടലികൈള്  സമമാനങ്ങള്  കനടുകൈയണമായലി.  ജലിലമാതല
മത്സരതലില്  പതമാളും  കൈറ്റ്ളമാസലിടല  അതുല്കൃഷ്ണ  അപറ്റ്കള ഡറ്റ്  കൈണറ്റ്സ്ട്രകനറ്റ്  ബലി  കഗ്രേഡറ്റ്
കനടുകൈയണമായലി. 
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       സ്കൂള് പവൊര്ലമമെനന്റ്  2018-19
 രഹ്ന എസറ്റ്.                         ടചയര്കപഴ്സണ്
 ഗവീതൂകൃഷ്മ ആര് ജലി             കവസറ്റ്ടചയര്കപഴ്സണ്
 അഖലില് വലി ബലി                 ടസകടറലി
ഹരലികൃഷണന് ജലി എസറ്റ്   .  കജമായലിന്ററ്റ്ടസകടറലി
ജയലകലി എസറ്റ്                ആര്  ടെറ്റ്സറ്റ് കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസകടറലി     
അ                  ഞലിമ എളും എ                കജമായലിന്ററ്റ് ആര്  ടെറ്റ്സറ്റ് കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസകടറലി
പ്രലിന്സലി എസറ്റ്. അര്          കസമാര്ടെറ്റ്സറ്റ് കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസക്ട്രറലി
നന്ദു വലി                          കജമായലിന്ററ്റ് കസമാര്ടെറ്റ്സറ്റ് കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസകടറലി
ദലിയ എളും വമാരല്യര്                ലലിറററലി കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസകടറലി
അനന്തു വലി എസറ്റ്.               കജമായലിന്ററ്റ് ലലിറററലി കൈറ്റ്ളബറ്റ് ടസകടറലി
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    ലറിററില് കകറന്റ്സെന്റ് -കഹമടെക്കേന്റ് കന്റ്ളവൊസന്റ്റത സെതരകകര്

     പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സസംരക്ഷണയജ്ഞതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി ഗുണനവിലവപൊരമുള്ള 
വവിദദപൊഭദപൊസസം എലപൊകുടവികള്കസം ലഭദമപൊകന്നതവിനപൊയവി കകരളതവിപല എലപൊ 
പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസസപൊപനങ്ങളസം(ഹഹൈസസ്ക്കൂള്ഹൈയര്പസക്കന്റെറവി 
കസ്ളപൊസസ്റൂമുകള്) ഹഹൈപടെകസ്ആയവി മപൊറവിയവിരവികകയപൊണസ്.  ഈസപൊഹൈചരദതവില് 
കുടവികളപടെ ഐ.സവി.ടെവി ഹനപുണവികളസം അധവികപഠനതവിനുള്ള സപൊധദതകളസം 
വവികസവിപവിപച്ചെടുകക്കണ്ടതപൊയവിട്ടുണ്ടസ്. പപൊഠപുസ്തകതവില് ചവിടപപടുതവിയവിരവികന്ന 
കകവലമപൊയ അറവിവുകള്ക്കപ്പുറസം സപൊകങ്കേതവിക വവിദദകയപൊടുള്ള പുതവിയ തലമുറയുപടെ 
ആഭവിമുഖദസം ഗുണപരമപൊയുസംസര്ഗപൊത്മപരമപൊയുസം പ്രകയപൊജനപപടുത്തുന്നതവിനപൊയവി 
സസ്കൂള് തലതവില് ആവവിഷക്കരവിച്ചെ പദ്ധതവിയപൊണസ് ലവിറവില് ഹകറസ്സസ്. ഇതവിപന ഒര
ഐ.റവി. കൂടപൊയസ്മയപൊയുസം നമുക്കസ് വവികശേഷവിപവിക്കപൊസം.
   ഗവ.വവി.എച്ചെസ്.എസസ്. എസസ്. വവീരണകപൊവസ് ലവിറവില് ഹകറസ്സസ് യൂണവിറവില് ഒന്പതപൊസം 
സപൊന്കഡേര്ഡേവില് 32 കുടവികളപൊണസ് അസംഗങ്ങളപൊയവിട്ടുള്ളതസ്. അസംഗങ്ങള്ക്കസ് 
അനവികമഷന്, മലയപൊളസം കസംപപ്യൂടവിസംഗസ്, കപ്രപൊഗപൊമവിസംഗസ്, ഹൈപൊര് ഡേസ് പവയര്, എന്നവീ 
കമഖലകളവില് പരവിശേവീലനസം നല്കവിവരന. മലയപൊളസം കസംപപ്യൂടവിസംഗവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി 
കുടവികള്ക്കസ് നല്കവിയ പ്രവര്തനമപൊണസ് "ഇ" മപൊഗസവിന്നവിര്മപൊണസം 
ലവിബകറ ഷന് ഓഫവീസസ് ഹററര്, ജവിസംപസ്, കഡപൊ, എന്നവീകസപൊഫസ്റസ് പവയറുകളപൊണസ് 
ഈ മപൊഗസവിപന്റെ നവിര്മപൊണതവിനപൊയവി ഉപകയപൊഗവിച്ചെതസ്. സസ്കൂള് 
സമയതവിനുള്ളവിപല ഒഴവിഞ്ഞ കവളകളവിലസം സസ്കൂള് സമയതവിനസ് കശേഷമുള്ള 
സപൊധദമപൊയ സമയങ്ങളവിലമപൊണസ് കുടവികള് ഈമപൊഗസവിപന്റെ പ്രവര്തനസം 
പൂര്തവിയപൊക്കവിയതസ്. ലവിറവില്ഹകറസ്സസ് യൂണവിറവിപന്റെ ഇമ എന്ന ഈ മപൊഗസവിന് 
ഹൃദദമപൊയ ഒരഅനുഭവസം വപൊയനക്കപൊരവില് ഉണ്ടപൊകപമന്നസ് പ്രതവീക്ഷവികന.......
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    കുമെവൊരറി രമെ പറി
കകറന്റ്സെന്റ് മെറിസ്ട്രസന്റ്

   ശവീജ എസെന്റ്.
കകറന്റ്സെന്റ് മെറിസ്ട്രസന്റ്
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                        തുളലിച്ചമാടെലിയ   മവീന്കൂടളും
                        കുമലിളകൈള് തവീര്ത്തു ടവളളതലില്
                        നവില്ക്കപൊനവിതവിരവിയവിടെമവിലപൊപത 
                        ടകൈമാറലികൈള്  ചുറലി വയലലിന മവീടത .                      
മഴയളും ടകൈമാണ്ടു പമാടെത്തൂടടെ
കുളലിര്കൈമാറമാടെലിനടെക്കുന
കൈലിളലികൈള് ഇലയലില് ചൂളലിയലിരുന
മഴയലിതു കൈണ്ടു രസലിച്ചവീടുന.

                                                                   ശവീലകറി 

    ഒവൊണക്കേവൊലത
ഒമാണളും  വന..... ഒമാണളും  വന                                       ആനലി
മമാകവലലിമന്നടന  വരകവല്ക്കേമാന്
പൂമഴ പൂക്കേളളും തവീ൪ക്കുളും ഗ്രേമാമളും  
ഒമാണക്കേമാലതലിനമായലി കൈമാതലിരലിപ്പൂ

       
                       ഒമാണക്കുടെചൂ    ടെലി എതലി ടുന
                       മഹമാബലലി തമ്പുരമാ൯എതലിടുന
                       ടപമാ൯ടവയലിലുളും പൂനലിലമാവുളും
                       സകന്തമാഷളും ആരവളും തൂകൈലിടുന

ഒമാമനക്കേളമമാകുളും ടപമാന ഷസലില്
ആനനസ്മരണയലിലമാറമാടെലി
കൈസൗതുകൈമമാകുന്ന വ൪ണ്ണപ്പൂക്കേള്
പുഞലിരലികയമാടെലിതമാ നലിന്നലിടുന                                     
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   വള്ളകതവൊളറിമന നറിരൂപണങ്ങള് - ഒരു പഠനത 
                                                                              കഡവൊ: പ്രറിയങ്കേ പറി യു 

        മലയമാള  ഭമാഷയടടെ  ആതമാവുളും,  അന്തസതയളും,  ജമാനവുളും
ഉള്ടക്കേമാണ  കൈവലികശഷ്ഠനമാണറ്റ്  വളകതമാള്.  മലയമാള  കൈമാവല്യകലമാകൈടത  പൂക്കേള്
വലിതറലി  ആരമാമമമാക്കേലി മമാറലിയ മമാതൃഭമാഷമാ കസ്നേഹലിയമാണകദ്ദേഹളും.ജവീവലിത സമഗ്രേതയടടെ
ചലിത്രളും  ചമാരുതയടടെ  നലിറക്കൂടലില്  ചമാലലിടച്ചടുതതമാണറ്റ്  വളകതമാള്  കൈവലിതകൈള്.

പുരമാണ  കൃതലികൈളലിടല  അസമാമമാനല്യമമായ  ജമാനളും  ,പുരമാണ  കൈഥമാപമാത്രങ്ങളുടടെ
പുനരമാവലിഷ്കരണതലില് നമുക്കേറ്റ് ദര്ശലിക്കേമാന്  കൈഴലിയളും.  മനഷല്യതശളും എന്ന വലികൈമാരടത
കൈവലിതയലിലൂടടെ  അനനല്യസമാധമാരണമമായ  രവീതലിയലില്  ആവലിഷ്കരലിച്ച  കൈവലിതമാ  കശലലി
അകദ്ദേഹടത മനഷല്യതശതലിന്റ കൈവലിയമാക്കേലി മമാറലി.കൈവലിതമാ പ്രകമയമമായലി എന്തുളും ഏതുളും
സശവീകൈരലിച്ച അകദ്ദേഹളും നമാടെലിന്റ നന്മ ലകല്യമമാക്കേലി കൈവലിത കുറലിച്ച മഹമാതമാവമാണറ്റ്.ഏതു
ബഹുമതലിടയക്കേമാള്  പവലിത്രത  പലിറന്ന  മണ്ണലിന്റ  പ്രമുകലിക്കുടണന്നറ്റ്  അകദ്ദേഹളും
ടതളലിയലിച്ചു.  മമാതൃഭൂമലിയടടെ  പമാരതന്ത്രല്യടത  കൈവലിതടകൈമാണ്ടുളും  കൈര്മളും  ടകൈമാണ്ടുളും
പ്രതലികരമാധലിച്ച കൈവലികശഷ്ഠനമാണറ്റ് അകദ്ദേഹളും.
 “ബന്ധുര കൈമാഞന കൂടലിലമാടണങലിലുളും  ബനനളും ബനനളും തടന്ന പമാരലില്”  എന്നറ്റ്
ഉറടക്കേ പ്രഖല്യമാപലിച്ചു ടകൈമാണറ്റ് സശമാതന്ത്രല്യടത പുകൈഴലിയ കൈവലി, എലമാ ബനങ്ങളുടടെയളും
അതലിര്വരമ്പുകൈള് കഭദലിച്ചറ്റ് സര്വ്വ സശമാതന്ത്രല്യവുളും എടുതമാണറ്റ് നലിരൂപണതലിന്റ കമഖല
കൈയടെക്കേലിയതറ്റ്.  എഴുത്തുകൈമാരുടടെ  വലുപടചറുപളും  കനമാക്കേമാടത  ഉതമമമായതലിടന
പുകൈഴലിയളും  കമമാശമമായതലിടന  നലിശലിതമമായലി  വലിമര്ശലിച്ചുളും  നലിരൂപണതലില്  നൂറു
ശതമമാനളും  നവീതലി  പുലര്തലിയ  കൈവലികശഷ്ഠനമാണറ്റ്  വളകതമാള്.അകദ്ദേഹതലിന്റ
ആളുംഗകലയ  ഭമാഷയലിടല  അഗമാധമമായ  ജമാനളും  പരലിഭമാഷടപടുതലിയ  കൃതലികൈടള
നലിരൂപണളും  ടചയതലില്  നലിന്നറ്റ്  നമുക്കേറ്റ്  വമായലിടച്ചടുക്കേമാളും.മലയമാള  ഭമാഷയടടെ  മുക്കുളും
മൂലയളും ആഴതലില് ടതമാടറലിഞ്ഞതലിന്റ പ്രതലിഫലനവുളും അകദ്ദേഹതലിന്റ നലിരൂപണങ്ങളലി
ല്  സഷടെമമാണറ്റ്.സമാഹലിതല്യരചനകൈളുടടെ  നലിരൂപണഘടതലില്  ഒരു  നലിരൂപകൈന്
നലിരൂപണതലിന വലികധയമമാകക്കേണ സര്ഗമാതകൈത,  ആസശമാദല്യത,  മൂലല്യളും എന്നലിവടയ
സസൂഷ്മളും  നലിരവീകണളും  നടെതലി  നലിരൂപണവലികധയമമാക്കേലിയതമാണറ്റ്  അകദ്ദേഹതലിന്റ
എലമാ  നലിരൂപണങ്ങളുളും.മലയമാളനലിരൂപണതലിടന്റഅടെലിസമാനമമാനദണ്ഡങ്ങളമായ
സമാമൂഹല്യശമാസ്ത്രളും,  മനശമാസ്ത്രളും,  രൂപളും,ആദലിരൂപളും,  സസൗനരല്യമാതകൈ  എന്നലിവടയലമാളും
വളടര  കൈര്ക്കേശമമായലി  അകദ്ദേഹതലിന്റ  നലിരൂപണങ്ങളലില്  കൈമാണമാളും.  “കൃതലിയടടെ
സശഭമാവളും സമൂഹതലിന  നല്കുന്ന  ഗുണകദമാഷങ്ങളുടടെ  നലിഷ്കൃഷ
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പരലികശമാധനയലിലൂടടെയള  വലിലയലിരുതലമാവണളും   നലിരൂപണളും”  എന്ന  സലി  .പലി
അചക്യുതകമകനമാന്റ  അഭലിപ്രമായടത  പ്രതലിഫലലിപലിക്കുന്നതമാണറ്റ്  വളകതമാളലിന്റ
നലിരൂപണങ്ങള് 
വള്ളകതവൊളറിന  നറിരൂപണ സെവറികശഷതകള് 
നലിരൂപണതലിന വലികധയമമാക്കുന്ന കൃതലിയടടെ അകര പ്രകയമാഗളും മുതല് ഭമാഷമാശുദലി
വടര  നലിരവീകലിച്ചറ്റ്  ആശയ  സമ്പുഷതയളും  വലിലയലിരുതലിയമാണറ്റ്  വളകതമാള്
നലിരൂപണളും  നടെത്തുന്നതറ്റ്.സൂക്ഷ്മ  നലിരവീകണളും,  കൈവലിമനസലിലൂടടെയള  വമായന
തമാരതമല്യപരമമായ  നലിരൂപണളും   ,പരലിഭമാഷമാകൃതലികൈളുടടെ  നലിരൂപണതലില്  മൂലകൃതലി
മനസലിരുതലി വമായലിച്ചതലിന കശഷമുള നലിരൂപണ കശലലി,  സമാഹലിതല്യകൈമാരടന്റ ഭമാഷ
സമാഹലിതല്യ  വമാസനകൈള്  അളടന്നടുത്തുള വലിമര്ശനളും,  ആശയപരമമായ  നലിരൂപണളും,
നലിശലിത  വലിമര്ശനതലിനറ്റ്  യമാടതമാരു  മടെലിയമലിലമാത  നലിരൂപണ  കശലലി
,സമാമൂഹല്യപ്രമാധമാനല്യളും എന്നലിവയമാണറ്റ് വളകതമാളലിന്റ ടപമാതുവമായ നലിരൂപണ കശലലി .
ടപമാതുസശഭമാവതലിനപ്പുറളും ഓകരമാ കൃതലിയകടെയളും സശഭമാവളും അനസരലിച്ചറ്റ് അവടയ കവണ
വലിധളും നലിരൂപണളും നടെത്തുന്നതലിലുളും അകദ്ദേഹളും വലിജയലിച്ചലിടണറ്റ്.
 നനിരൂപണഘട്ടതനില്  ഓരരരോ  കൃതനിയയും  എത്രമരോത്രയും  സരോമൂഹനിക  പരോധരോനനയും
ഉഉള്ളതരോണണനന്ന്  വള്ളരതരോള്  പരനിരശരോധനിക്കുന്നുണന്ന്.അമ്മുവനിണന്റെ  ഭരോഗനതനില്
നരോയകന്  ആദനമരോയനി  നരോയനികരയരോടന്ന്   സയുംസരോരനിച്ച  സ്ഥലതനിന്ണറ
അകരോലഘട്ടതനിണല   സരോമൂഹനിക  പശയും  ഈ  പരനിഭരോഷയനില്  വള്ളരതരോള്  എടുത
പറയന്നുണന്ന്.നമ്മുണട സരോമൂഹന  വനവസ്ഥയന്ന്  അനനിരയരോജനമലരോത  വവരദശനികമരോയ
ചനില  സന്ദര്ഭങ്ങളയും  സസ്വഭരോവരരീതനികളയും  ഇ  ആഖനരോയനികയനില്  കടന്നു  കൂടനിയതനിന്ണറ
അണനനൌചനിതനയും  വള്ളരതരോള്  എടുത  പറയന്നു.കുട്ടനികള്കരോയനി  രചനിച്ച
പതരോപസനിയുംഹനനില് കുട്ടനികള്കന്ന് അനുരയരോജനമലരോത കഠനിനമരോയ ഭരോഷയനിലരോണന്ന് രചന
നടതനിയനിരനിക്കുനതന്ന്.കുട്ടനികരളരോടന്ന്  യരോണതരോരു  സരോമൂഹനിക  പതനിപതനിയയും  കരോട്ടരോണത
കുട്ടനികള്കന്ന്  രവണനി  രചനിച്ച  കൃതനിയരോണനിണതന്നു  വള്ളരതരോള്  വനിലയനിരുതന്നു.ശരോസ
ഗ്രന്ഥതനിനന്ന്  ഉണരോരകണ  സൂക്ഷ്മതയനിലരോണത  രചനിച്ച  ഗ്രന്ഥമരോണന്ന്  രകരളപരോണനരീയയും
എനന്ന്  വള്ളരതരോള് പറയന്നു.ഇതരതനില് നനിരൂപണയും ണചയ്ത എലരോ കൃതനികരളയയും
സമൂഹരതരോടന്ന് ബന്ധണപ്പെടുതനി നനിരൂപണയും നടതനതനില് വള്ളരതരോള് ശ്രദനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.
 വള്ളരതരോളനിണന്റെ നനിരൂപണയും വരോയനിച്ചു കഴനിഞരോല് മൂല കൃതനി വരോയനിച്ചതനിലയും അധനികയും
തൃപനി  കനിട്ടനിയ  അനുഭൂതനിയരോണന്ന്.  പദരോനുപദ  നനിരരീക്ഷണതനിലൂണടയയും  ആശയപുനര്
വനിചനിന്തനതനിലൂണടയയും  കൃതനിയണട  ആഴങ്ങളനിരലയന്ന്  ഇറങ്ങനി  ണചല്ലുനതരോണന്ന്
വള്ളരതരോളനിന്ണറ  ഓരരരോ  നനിരൂപണങ്ങളയും.  ഇത്രയയും  ഭരോഷയറനിഞന്ന്  ജരോനയും
ഉള്ണകരോണന്ന് ആതരോര്ഥമരോയനി നനിര്വഹനികണപ്പെട്ട നനിരൂപണങ്ങള് മലയരോളതനിനു കനിട്ടനിയ
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അമൂലന സമ്പതരോണന്ന് .

   

                 ഗുരു                        അഭറിരവൊമെറി   9A     കവറിത

             വലളും കകൈയമാല് ശമാസലിച്ചമാ ല് .......................       
ഇടെളും കകൈയമാല് തകലമാടുന്ന................

  ഗുരുനമാഥടയമാതലിരലി.......................…
രസ്നേഹരോര്ദ്രമരോയും നറയുംപൂക ള്.........

  ശമാന്തമമാളും വമാക്കേലിനളലി ല് ..............…
വമാത്സലല്യളും ഒളലിപലിച്ചുളും..............…
 കസ്നേഹമമാളും തകലമാടെലലില്..........

  നന്മകൈകളമാളലിപലിച്ചുളും................
   പലിഞ്ചു ബമാലല്യങ്ങള് തന് കനമാവകൈറലിടുവമാന്..................…

 കസ്നേഹ മധുരളും വലിളമ്പുന നലിതല്യവുളും .
  കസ്നേഹവുളും ആ തകലമാടെലുളും ..................
  ഒന്നനഭവലിച്ചവീടുവമാന്.....................

  എത്രകയമാ ഞമാനലിന ടകൈമാതലിച്ചലിടുന...............

  കൈരുണയളും നന്മയളും ഒന്നമായറ്റ് വലിളങ്ങുന്ന..............

കദവമാളുംശമുള ഗുരുകവ നമലിയ്ക്കൂന.

 ചലിന്തയലില് നന്മ വലിളങ്ങവീടുകമമാള്..................

 ടചയലിയളും നന്നമായറ്റ് തവീര്ന്നവീടുന...........

 വമാക്കുകൈള് നന്നമായറ്റ് പകൈര്ന്നവീടുകമമാള്...........

 വമന്മമാര് കപമാലുളും ഇണങ്ങവീടുന.

കരുണയയും കനനിവയും പവൃതനിയരോകനി...............
വവരനികള്ണകരോതനിരനിനന്മണചയയും......................
ഈകലരോലയതനിണന്റെനന്മയരോയ...............
ഗരുണവ നമനിയന്നു……………………………
വക കൂപ്പെനിടുന്നു .............................
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ലവിറവില് ഹകറസ്സസ്

അഭലിരമാമലി ടജഅഭലിജലിതറ്റ് ബലി എല് അഭലിനനറ്റ് പലി ആര് അഭലികഷകൈറ്റ് എസറ്റ് പലി

അജലിന ബലി എല്ആദലിതല്യന് യൂആദലിതല്യന് എ എസറ്റ് അകയറ്റ് ബലി എ

അമല് ടകൈ അമൃത ടനല്സണ് അനഘനന ടജ ബലി ആനലി എ ബലി

അപര്ണ്ണ എ അശശകസ്നേഹ എ ജലി അശശതലി ചന്ദ്രന് എസറ്റ് ആതലിര എളും
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ജലിന്സലി കജമായറ്റ് ബലികനമായറ്റ്

ജലിഷ സലി എസറ്റ് കൈമാവല്യ ടജ എസറ്റ് മവീന വലി ബലി

നയന കരഷ്മ രമാജന് കറമാഷന് പലി എസറ്റ് സളുംഗവീത

സശപ വലി കജമായറ്റ് വലിഷ വമാരല്യര്

കഗമാപലികൈ ടജ എളും ഹരലികഗമാവലിനറ്റ്

വലിനയന് വലിശവീലക്ഷ്മലി

ലവിറവില് ഹകറസ്സസ്

കജമായല് വലി സമാളും
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ലറിററില് കകറവൊയ ജറിഷ്ണു സെറി എസെറിമന ചേറിത്രങ്ങള്

ജലിഷ സലി എസറ്റ് ശല്യമാളുംജലിതറ്റ് 8 A
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                                             മെനുഷദതത്വത                              കഥ

                                                              ദൃശല്യ. എളും വമാരല്യര്  10 A
 കവകുകന്നരളും.  സൂരല്യന് പടെലിഞ്ഞമാകറ  അരലികു  കചര്ന്നറ്റ്  മയങ്ങമാന് തുടെങ്ങലി.  അകൈടത മുറലിയലിടല
ജനലരലികൈലില് ദകലിണമായന കൈമാലതറ്റ്  കനരടത ഇരുടറ്റ് പരക്കുന്നതറ്റ് കനമാക്കേലി അവള് നലിന. മുറതറ്റ് 
ആരുടടെടയമാടക്കേകയമാ  അവല്യകമമായ  സളുംസമാരളും.  അചടന്റ  സളുംസമാരളും  മമാത്രളും   ഉച്ചതലില്
കകൈള്ക്കുന.അകപമാഴമാണറ്റ്  മുറതറ്റ്  നലിന്നറ്റ്  ഒരു  എലളും  കതമാലുമമായ  ഒരു  പതലിടനടകൈമാരന്  കൈരഞ്ഞു
ടകൈമാണറ്റ് അവള് നലിന്ന ജനരലികൈലിടല വഴലിയലിലൂടടെ നടെന കപമാകുന 
“മനഷല്യതശളും  ഇലമാത മനഷല്യര്  .ഇവരുടടെ ഇടെയലില് ജവീവലിക്കുന്നതലികനക്കേമാള് നലതറ്റ്  മരണമമാണറ്റ്.
അവന് പലിറുപലിറുത്തു ടകൈമാണറ്റ് തമാടഴ നവീണ്ടു നലിവര്ന കൈലിടെക്കുന്ന വഴലിയലികലയ്ക്കു നടെന കപമാകുന്നതറ്റ്
അവള് കനമാക്കേലി നലിന.അവടന കൈണകപമാള് വലമാത ദയനവീയത കതമാന്നലി.കൈമാരല്യളും എന്തമാടണന്നറ്റ്
അവള്ക്കു മനസലിലമായലില.അവള് മുറകതയലിറങ്ങലിയകപമാള് അചനളും അയലടത  കപ്രമ കചച്ചലിയളും
അമയളും  നലില്പ്പുണറ്റ്.ഒപളും  അകദ്ദേഹവുമുണറ്റ്.അചന്  എടന്തമാടക്കേകയമാ  ഉറടക്കേ  ആടരകയമാ  ചവീത
പറയന.അവള്ക്കേറ്റ്  ഒനളും മനസലിലമായലില.
   “സനല്യയറ്റ്  അവന് പമാഞ്ഞു വന്നലിരലിക്കുന ഇവടനടയമാടക്കേ എങ്ങടന വലിശശസലിക്കുളും  എന്തലിനമാണറ്റ്
വരുന്നടതന്നറ്റ് ആര്ക്കേറലിയമാളും” എന്നറ്റ് അചന് അകദ്ദേഹതലിന്ടറ മുഖതറ്റ് കനമാക്കേലി പറഞ്ഞു ടകൈമാണറ്റ്
പറമലികലക്കേറ്റ്  കപമായലി  അകപമാഴമാണറ്റ്  കപ്രമ  കചച്ചലി  അവളുടടെ  അടുകതയറ്റ്  വലിഷമകതമാടടെ
വന്നതറ്റ്.അവള്  കചച്ചലിയടടെ മുഖകതയ്ക്കു കനമാക്കേലി 
“മമാകയ  ....................ഒരു പയന്, ടനയമാറലിന്കൈരയലില് ബലി ബലി എ യറ്റ് പഠലിയ്ക്കുന്ന കുടലി.അവന് അവന്റ
പഠനതലിന്ടറ  ഭമാഗമമായലി  സമാധനങ്ങള്  വലില്ക്കേമാന്  വന്നതമാ.  അവനറ്റ്  ഇന്നടത  ഹമാജര്  കൈലിടലി
മലിനലിമളും മമാര്ക്കേലിടലതന് ഇനലി  2  കപമായലിന്റു കവണളും.അതലിന കവണലിയമാ അവനറ്റ് ഈ ത്രലിസനല്യ
കനരതറ്റ്  ഓടെലി  വന്നതറ്റ്.  ഒരുപമാടെറ്റ്  സലതറ്റ്  അലഞ്ഞു  തലിരലിഞ്ഞു  നടെന്നലിടളും  ആരുളും  ഒനളും
വമാങ്ങലിയലില.മമായയടടെ അചന് അവടന ഒതലിരലി വഴക്കേറ്റ് പറഞ്ഞു  .അവന്ടറ ടനഞ്ചു ടപമാടലിയമാണറ്റ്
അവന് ഇവലിടടെ നലിന്നലിറങ്ങലിയതറ്റ്. പമാവളും അവന്” കപ്രമ കചച്ചലി വലിഷമകതമാടടെ പറഞ്ഞു

 അകപമാഴമാണറ്റ്   അവന്ടറ ടനഞ്ചു തകൈര്നള ആ കപമാക്കേറ്റ്  അവള് ഓര്തതറ്റ്  അവളുടടെ ടനഞറ്റ്
വലമാടത പലിടെഞ്ഞു. ഈ സമാനതറ്റ് തന്ടറ മകൈനമായലിരുടന്നങലികലമാ  എന്നറ്റ് അവള് ഓര്ത്തുകപമായലി.
സലിടറസൗടലില് കവദനകയമാടടെ  അവള് ആ നലില്പറ്റ്  നലിന്നറ്റ്.  മടറമാരമാളുടടെ  വവീട  മുടത്തു എത്തുകമമാള്
ആടലിപമായലിയ്ക്കുളുംകബമാഴുള വലിഷമളും എത്ര വലുതമാണറ്റ്  അവള് ഓര്ത്തു.  സശന്തളും അഭലിമമാനടത അതറ്റ്
തകൈര്ത്തു കൈലയളും   അതുളും പടെനമാവറ്റ്ഴറ്റ്ശല്യതലിന എതലിയകപമാള്.

 “ഇവന്മമാടരമാടക്കേ ആരമാടണന്നറ്റ് ആര്ക്കേറലിയമാളും എന്നറ്റ് പലിററ്റ് പലിറുത്തു ടകൈമാണറ്റ് അകദ്ദേഹളും അകൈകതയറ്റ്
കപമായലി”.
“മമാകയ  അവന്  തലിരലിടകൈ  വരുടകൈയമാടനങലില്  നവീ  ഏടതങലിലുളും  സമാധനളും  വമാങ്ങണളും.  നലിനക്കേറ്റ്
കവടണങലില്  അതറ്റ്  ഞമാന്  പലിന്നവീടെറ്റ്  കൈമാശറ്റ്  തടന്നടുകതമാലമാളും  ഇകപമാള്  എന്ടറ  കൈയലില്
കൈമാശലില.അവളുളും  അതറ്റ്  മനസലില്  ഉറപലിച്ചതമാണറ്റ്.അകപമാഴമാണറ്റ്  അവന്  കപമായ  വഴലിയലില്  നലിന്നറ്റ്
അവളുടടെ വലലിയമയടടെ മകൈള് സുജമാത വവീടെലിടലയറ്റ് കൈയറലി വന്നതറ്റ്. 
“അവലിടടെ ഒരു പയന് തമാടഴ നലിന്നറ്റ് കൈരയന. പഠനതലിന്ടറ ഭമാഗമമായലി ടനയമാറലിന്കൈരയലില് നലിന്നറ്റ്
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വന്നതമാ” സുജമാത കചച്ചലി പറഞ്ഞു.മുനറ്റ്കപമാരലിയള് ഇതറ്റ് കപമാടല ഒരു ടപണ്കുടലി വന വവീട മുത്തു
തളര്ന്നലിരുന.പഠനതലിന്ടറ  ഭമാഗമമായലി  ഇവടരന്തലിനമാ  കുടലികൈടള  ഇങ്ങടന  കൈഷടപടുത്തുന്നതറ്റ്.
സുജമാത കചച്ചലി തന്ടറ ഓര്മയലിടല കൈമാരല്യളും പറഞ്ഞു
അകപമാഴമാണറ്റ്  അവന് ടവച്ചറ്റ് ടവച്ചറ്റ് കപമായ വഴലിടയ നമ്നഷലിരസ്ക്കനമായലി തലിരലിച്ചു കപമാകൈകണമാ കവണകയമാ
എന്നറ്റ് ആകലമാചലിച്ചറ്റ് തലിരലിടകൈ വരുന്നതറ്റ് അവള് കൈണതറ്റ് 
“കപ്രമകചച്ചലി അവടന വലിളലിയ്ക്കൂ” ..................അവള് യമാന്ത്രലികൈമമായലി പറഞ്ഞു.
കപ്രമകച്ചച്ചലി അവടന വലിളലിച്ചു “കമമാടന വമാ” ......................................
അവന് അവലിടടെ നലിന്നറ്റ് കൈയറണകമമാ കവണകയമാ എന്നമാകലമാചലിച്ചറ്റ് 
എന്നലിടറ്റ് കപടെലിച്ചു കപടെലിച്ചു മുറകതയറ്റ് വന. മലിണമാടത നലിന. 
“നലിന്ടറ ഐഡന്റലിറലി കൈമാര്ഡറ്റ്  എടുക്കേറ്റ്.”
  അകൈത്തു നലിന്നറ്റ് അകദ്ദേഹളും അവകനമാടു പറഞ്ഞു ടകൈമാണറ്റ് പുറത്തു വന 
“സര്  എനലിടയതലിടര  പരമാതലി  ടകൈമാടുക്കേമാനമാകണമാ”  അവന്    ഐഡന്റലിറലി  കൈമാര്ഡറ്റ്  ടകൈമാടുക്കേമാന്
മടെലിച്ചു.അകദ്ദേഹളും ഒന്നറ്റ് കൂടടെ കചമാദലിച്ചു അവന് മടെലിചറ്റ് മടെലിച്ചു ടകൈമാടുത്തു.    
 ഐഡന്റലിറലി കൈമാര്ഡറ്റ്  വമാങ്ങലി കനമാക്കേലി ത്രലിപ്തലിയമായ കശഷളും “നലിന്ടറ കൈയലില് കൈമാശുടണങലില് നവീ
വമാങ്ങറ്റ് ” അവകളമാടെറ്റ്  പറഞ്ഞലിടറ്റ്  എന്നറ്റ് പറഞ്ഞു അകൈത്തു കപമായലി.
അകപമാള്  അവന  ആരുളും  ഒനളും  വമാങ്ങണളും  എന്നലിലമായലിരുന.നലിസളുംഗഭമാവളും.ആടകൈ  അവന്ടറ
കൈയലില് ഉളതറ്റ് കതയലില ടപമാടെലിയളും കസമാപറ്റ്  ടപമാടെലിയളും ഫുഡറ്റ് കൈണയ്നരുളും മമാത്രമമായലിരുന  .ഒനളും
അവള്ക്കു ആവശല്യളും ഇലമായലിരുന  അവള് ടതയലിലടപമാടെലി വമാങ്ങലി .2 കബമാടലില് ഇരലിപ്പുണറ്റ് എങലിലുളും
അവന്ടറ ഒരു മമാര്ക്കേലിന കവണലി അവളതു വമാങ്ങലി.
ഇനലി ഒരു മമാര്ക്കേറ്റ് അവന് പലിരുപലിരുതറ്റ് ടകൈമാണറ്റ് എഴുകന്നല്ക്കേമാന് തുടെങ്ങലി
.ആ ഒരു മമാര്ക്കേറ്റ് കൂടടെ ഞമാന് തരമാളും ആ കസമാപറ്റ് ടപമാടെലി കൂടടെ തരൂ. അവടന്റ മുഖളും വലിടെര്ന എങലിലുളും
അവടന്റ മുഖതറ്റ് ചലിരലി പടെര്ന്നലില 
“എന്തുളും കൈച്ചവടെ വസ്തു ആകുന്ന ഈ കലമാകൈതറ്റ് കൈച്ചവടെ തന്ത്രളും അറലിയമാതവന് വലിഡലി.അവന ഈ
കൈമാലതറ്റ്  ജവീവലിയമാന്  കൈഴലിയലില.  ടസന്റലിടമന്സു  കപമാലുളും  വലില്പനതന്ത്രമമാക്കുന്ന  ഈ  കൈമാലമമാണറ്റ്
നമ്മുടടെ മുന്നലിടല ടവലവലിളലി.” അവള് അവകനമാടെറ്റ് പറഞ്ഞു 
കസമാപറ്റ്  കപമാടെവീ  എന്ടറ കനര്ക്കേറ്റ്  നവീടലിയലിടറ്റ്  അവന് അവകളമാടെറ്റ്   പറഞ്ഞു ഇന്നറ്റ്  കൈഴലിച്ചതറ്റ്  ടവറുളും
ഡലിങറ്റ്സുളും പപളും ആണറ്റ്. എങലിലുളും ഇകപമാള് വയറു നലിറഞ്ഞു.എന്ടറ മനസുളും. ചലിലകപമാള് ഈശശരന്
മുന്നലില് വരുന്നതറ്റ് മനഷല്യരൂപതലില് ആടണന്നറ്റ് കകൈടലിടണറ്റ്. ഇകപമാള് ഞമാനതറ്റ് അനഭവലിച്ചു. 
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നനാളളേയയ്ക്കു ളവേണണ്ടിടടനാരു തുളണ്ടി 
                                                                        കവേണ്ടിത

 
 നമള്പക്കപൊരങ്ങവീടെപൊസം നപൊകളയ്ക്കുകവണ്ടവിയവീ
  ജലമൃദ്ധവിക്കപൊയവിപടപൊത്തു കചരപൊസം 
  നപൊകളയ്ക്കു കവണ്ടവിയവീ കപപൊരപൊടഭൂമവിയവില് 
   ജല സമൃദ്ധവിക്കപൊയവി സസംഘടെവിയപൊസം 
                                
                മപൊലവിനദ നവികക്ഷപസം വവീഥവിയവിപലങസം 
                 കപൊണപൊസം നമുക്കവിന്നവീ രമദഭൂവവില്
                  അനനൄപന്റെ ഭൂമവിയവില് മപൊലവിനദ വര്ജ്ജനസം 
                 ധറസ്മമപൊയസ് മപൊറവികയപൊ മപൊനുഷദര്ക്കസ്
ഇന നപൊസം കപൊണുന്ന കതപൊടുസം പുഴകളസം 
നപൊള്ക നപൊകളപറ വലവിഞ്ഞുവകലപൊ 
മണ്ണുമവീ പവള്ളവുസം മപൊലവിനദ നവികക്ഷപ
കകന്ദ്രങ്ങളപൊക്കവി നപൊസം മപൊറവീടുന 

                 നപൊളപത ജനതപയ  ശേപൊസസം പഠവിപവികസം
                  പ്രകൃതവിപയ പകപൊല്ലുന്ന മനുഷദര് നമള്
                  കുറകബപൊധതവിപന്റെ വസസം ധരവിച്ചെവിട്ടു
                  പശപൊതപവിച്ചെവിട്ടു കപൊരനൄപമകന്തേ 
   ഇന നപൊസം കപൊണുന്ന കതപൊടുസം പുഴകളസം 
നപൊപളയവീ ഭൂമവിയവില് കപൊണുകവില 
നപൊളപത മപൊനുഷദര്ക്കജസ് ഞപൊതമപൊയവിടുസം 
കതപൊടുസം പുഴകളസം,ഒപൊര്കക നപൊസം 
   
               കുനകള്, പപൊറകള്, പപൊടെങ്ങള്, കപൊടുകള് 
               എലപൊസം നശേവിപവിച്ചു സസൗഖനൄസം കപൊത്തു 
               മുകന്നറവീടുപന്നപൊര മപൊനവര് നപൊമവിന 
               നപൊമവിരവികപപൊപര മരസം മുറവിപ.
എവവിപടെതവിരവിഞ്ഞപൊലസം മലവിനജലപൊശേയസം 
അതവിമലവിനസം തപന്നയവീ ഭൂമവിയുസം 
നപൊമവിന പചയ്യുന്ന ക്രൂര പ്രവര്തവികള് 
നമള്ക്കസ് നപൊപള വവിനയപൊയവിടുസം 
              ഇന്നവീ മനുഷദര്  നപൊപമപൊര തുള്ളവി നവീരവിനപൊയവി 
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              അകങ്ങപൊട്ടുമവികങ്ങപൊട്ടുസം ഒപൊടെവിടുന 
               മപൊലവിനദനവികക്ഷപ കകന്ദ്രങ്ങളപൊക്കവിയ 
              പുഴകപള കണ്ടവിടെപൊപമങപമങസം.              
              
ഭൂമവിപയ പകപൊല്ലുന്ന മപൊനമപൊ , ജവീവപന്റെ-
യുത്ഭവസം ഭൂമവിയപൊപണന്നറവിയൂ 
മപൊലവിനദ നവിര്മപൊര്ജ്ജനസം സസ്വയമപൊയവികലല് 
മപൊലവിനദമപൊയവിടുസം മണവില് നമള് 
          
  നമള്പക്കപൊരങ്ങവീടെപൊസം നപൊകളയ്ക്കു കവണ്ടവിയവീ 
   മണവില് ജലസം കപൊക്കപൊപനപൊത്തുകചരപൊസം 
   നപലപൊര നപൊകളയപൊയസ് പുണദമവീ         
  ഭൂമവിയവില് തണവീര് സമൃദ്ധവിക്കപൊയസ് സസംഘടെവിക്കപൊസം
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                                സ്മൃതറി                        കവറിത

ആത്മപൊവവിന് ആരപൊമ വവീഥവിയവിപലകന്നപൊ
മവിന്നവിമപൊ പഞ്ഞപൊരപൊ സസ്വപ്നതവിന്
കതരവികലറവി  ഞപൊന് എന്തേവികനപൊ
പവറുപത പപൊറവിപറപന്നതവി
എന് കമപൊഹൈമപൊസ്മരവികതയവില് നവിന്നസ്
ഉതവിര്ന വവീഴസം പപൊഴസ്കവിനപൊകവപൊ!

ആതവിര പതന്നലവില് ആകശ്ലേഷസം
അപന്നന് മനതപൊരവിലപൊകരപൊ
എന്നപൊത്മപനപൊമ്പര വവീണമവീടവി
കതടുകയപൊയവിരന   ഞപൊപനപൊര മപൊണവികദവവീണപയ
ശ്രുതവിമവീടവിപയന് ഹൃതടെസം പുല്കപവ!

ആഹപൊദചവിതയപൊയസ് മപൊറവിപയപൊരപൊ നവിമവിഷസം
മണ്ചവിരപൊതവില് നവിറയുസം പപപൊന്കനകമപൊ
പൂത്തുല ഞ്ഞു പരവിമളസം പരതപവ
പപൊരവിജപൊതതവിന് കചപൊടവിപലതവീ നവീ,
എന് മനമ ഞ്ചതവില് നവികവദദസം നവികവദവിക്ക
ആര്ദ്രമവീ ആഷപൊ ഢ രപൊവുകള് എത്രകയപൊ മപൊ  ഞ്ഞുകപപൊയസ്

ആര്ദ്രമവീ കസ്നേഹൈതവിന് ആരപൊമവവീഥവിയവില്,
ആവണവിപൂക്കളപൊയവി പകപൊഴവിഞ്ഞസ് വവീപണപൊരപൊ ഇതളകള്
കകപൊര്പതടുത്തു ഞപൊന് സസ്മൃതവി തരസംഗമപൊയവി
ഹഹ്രൃതമപൊപക അര്പവിച്ചു പൂജപൊപുഷ്പമപൊയവി
എന് മണവിച്ചെവിമവിഴവില് കത്തുസം ദവീപമപൊയസ്
ഏകതപൊ കകപൊണവിപലനസം മപൊയപൊപത ത ങ്ങവി നവില്പ.

വവിറയപൊര്ന്ന വവീണ തന് ശ്രുതവി ഇടെറകവ
രപൊവവിന് രപൊഗമപൊലയപൊയവി പതളവിയകവ
തപൊളസം പവിഴയകവ ജവീവചക്രതവിന് ക്രവീഡേകള്
ഒപൊര്മകള് ഒപൊളമപൊയസ് പപയവിറങ്ങകവ!

കവകഗന സ്പനവിപ നവിമവിഷവുസം ചവിതസം
വവിധവി തന് വവിപഞ്ചവിയവില് വവീണുലയകവ
ആകപൊശേനവീലവിമകകപൊലമവീ സനദയവില്
ആ ദവീനകരപൊദനമവിന്നപൊര കകള്പ.......?
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ഖവിന്നതയപൊരസ്പന്നപൊരപൊ നവിമവിഷതവിന് കനപൊവുകള്
മറവവിയപൊസം ഔഷധകമപൊ മുറവിവുണക്കകവ

  മപൊധുരദകമറുമവീ പവീയൂഷകമപൊ ഇലപൊതവിരപന്നങ്കേവില്......!                              
ജവീവവിതപമനസം നരകതുലദസം സകഖ                                  
സന്തേപൊപ സകന്തേപൊഷ സമവിശ്ര ജവീവവിതസം
 ധനദസം വവിചവിത്രസം അനന്തേ സപൊഗരസം.         

                                                                               ശ്രവീജ എസസ്.പക
                                                                         എച്ചെസ്. എസസ് . എ. ഹൈവിനവി      
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                     കമറിളറി നവൊരങ്ങ                         കഥ 
കഡേപൊ. പ്രവീയങ്കേ പവി യൂ
                                                                                      
    പമപൊഹബല് ശേബവിച്ചെകപപൊള് കപൊസവില്
ആയതവിനപൊല് എടുക്കണ്ട എന്നപൊണു
കരതവിയപതങ്കേവിലസം നമ്പരവികലയസ് ഒന്നസ് കനപൊക്കവി
ഈശേസ്വരപൊ കമപൊപന്റെ സസ്കൂളവില് നവിന്നപൊണകലപൊ പനഞ്ചവിപലപൊര ആളവിക്കതല് 
അവന് വവീണവിട്ടുണ്ടപൊകുകമപൊ ?അകതപൊ പനവിപയങ്ങപൊനുസം ...പനഞ്ചവിടെവിപസ് 
കൂടെവി...........................
അവവിപടെ ടെവീച്ചെര് എന്നതവിലപരവി എപന്റെ മപൊതൃതസ്വസം എപന്ന ഉണര്തവി. ഞപൊന് 
പപപടന്നസ് കഫപൊണ് എടുത്തു.കഫപൊണവിപന്റെ  മറുതലയല് കമപൊപന്റെ  
നഴസ്സറവിയവിപല ആയ അമവിണവി കചച്ചെവിയുപടെ ശേബസം. ടെവീച്ചെര് ഇന്നസ് കമപൊപന്റെ  
കയവില് എന്തേപൊ പകപൊടുത്തു വവിടതസ് അവര് കചപൊദവിച്ചു പ്രകതദകവിച്ചെസ് ഒനസം  
പകപൊടുത്തു വവിടവില ഞപൊന് പറഞ്ഞു ഇല അവപന്റെ  കയവില് ഒര കമ്പവിളവി 
നപൊരങ്ങ ഉണ്ടപൊയവിരന അകപപൊഴപൊണസ്  ഞപൊനുസം കമപൊനുസം കൂപടെ രപൊവവിപല  
കമ്പവിളവി നപൊരങ്ങ പറവിക്കപൊന് കപപൊയ കപൊരദസം ഞപൊന് ഓര്തതസ്  . രണ്ടസ് കമ്പവിളവി 
നപൊരങ്ങ ഞപൊന്പറവിപച്ചെടുത്തു. സസ്കൂളവികലയസ് ഇറങ്ങപൊന് കനരതസ്  ഒപരണസം 
എടുത്തു ഞപൊന് എപന്റെ   ബപൊഗവില് വച്ചെകപപൊള് അവന് കചപൊദവിച്ചു എന്തേവിനപൊ 
അകമ   ഇതസ് ബപൊഗവില് വച്ചെപതന്നസ്.ഞപൊന് പറഞ്ഞു നവീതു ടെവീച്ചെറവിനസ് 
പകപൊടുക്കപൊനപൊപണന്നസ്.
അകപപൊള് അവന് വവീണസം കചപൊദവിച്ചു എന്തേവിനപൊ അമ നവീതു ടെവീച്ചെര്ക്കസ് കമ്പവിളവി 
നപൊരങ്ങ പകപൊടുകന്നതസ് ടെവീച്ചെപറ എനവിക്കസ് ഇഷ്ടമപൊയതുപകപൊണ്ടസ് ഞപൊന് 
പറഞ്ഞു 
സമയമപൊയതു പകപൊണ്ടസ് ഞപൊന് പവിപന്ന സസ്കൂളവികലയസ് കപപൊകപൊന്  ഇറങകയുസം 
പചയസ്തു.  ഇത്രയുസം സസംഭവമപൊണസ് രപൊവവിപല നടെന്നപതന്നസ് ഞപൊന് ഓര്ത്തു.
അകപപൊഴപൊണസ്  അമവിണവി കചച്ചെവി മടെവിച്ചു മടെവിച്ചു ഒര കപൊരദസം പറഞ്ഞതസ് 
കമപൊന് ഒന്നസ് വവീണു .എപന്റെ  ഊഹൈസം ശേരവിയപൊയവി പനഞ്ചവിടെവിപസ് കൂടെവി 
സപൊരമവില ചുണ്ടസ് പചറുതപൊയവി ഒന്നസ് പപപൊടവിയകത ഉള്ളൂ 
എങ്ങപനയപൊ കമപൊന് വവീണതസ്  ഞപൊന് കചപൊദവിച്ചു ഞപൊന് പറയപൊസം അമവിണവി കചച്ചെവി
തുടെര്ന അവന് കമ്പവിളവി നപൊരങ്ങ ബപൊഗവിലവിടസ് കുറുക്കവില് തൂക്കവിയവിരന ആ 
ഭപൊരസം കപൊരണസം അവനസ് നടെക്കപൊന് കഴവിയപൊപത പചരപസ് തടവി വവീണതപൊണസ്.
വവീണകപപൊള് ഞപൊന് ഓടെവികപപൊപയടുത്തു നലകരച്ചെവിലപൊയവിരന കരച്ചെവിപലപൊന്നസ് 
ശേമവിച്ചെകപപൊള് ബപൊഗസ് തുറന അവന് കമ്പവിളവി നപൊരങ്ങ എപന്റെ  കനര്ക്കസ്  നവീടവി 
എന്നവിടസ് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളവര്ക്കസ് പകപൊടുക്കപൊനുള്ളതപൊണസ് കമ്പവിളവി നപൊരങ്ങ 
എന്നസ് അമ പറഞ്ഞു എനവിക്കസ് ഇഷ്ടസം അമവിണവി ആന്റെവിപയ ആണസ് .ഇത്രയുസം 
പറഞ്ഞു അമവിണവി കചച്ചെവി കഫപൊണ് വച്ചു  അകപപൊള് എപന്റെ  ഉപള്ളപൊന 
പവിടെയുകയുസം ഒപസം  സകന്തേപൊഷവികകയുസം പചയസ്തു. പങ്കുവയലവിപന്റെ 
ആദദപപൊഠങ്ങള് അവന് മനസവിലപൊക്കവി എകന്നപൊര്ത്തു ഞപൊന് സകന്തേപൊഷവിച്ചു . 
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പപക്ഷ അധദപൊപന ജവീവവിതതവിനവിടെയവില് ഞപൊന് അവനസ് നഷ്ടമപൊകന്ന  മപൊതൃ 
വപൊലസ്സലദസം അമവിണവി കചച്ചെവിയവില് കപണ്ടതപൊന് ശ്രമവിച്ചെതപൊപണന്ന സതദസം 
എപന്റെ  മനസവിപന  പനപൊമ്പരപപടുതവി പകപൊകണ്ടയവിരന .

  വവൊയന                   മെവീനു വറി ബറി.

കപജലില് മഷലിനനവു വമായന
അറലിവു കനടെലി വളരുവമാന് വമായന       
മറവലികരമാഗങ്ങള്ക്കു മരുന വമായന
ചലിന്തകൈള്ക്കു ചന്തകമകുളും വമായന
ചലിറകുനല്കൈലി വരകമകുളും വമായന
ദദുഃഖങ്ങളകൈറലിടുന വമായന
പലിരലിമുറുക്കേളും മമാറ്റുന വമായന
ലകല്യകബമാധളും നല്കൈലിടുന വമായന
ജവീവലിരകയമായലി മമാറുന വമായന
കൈടെലമാസലിനഴകൈമാണറ്റ് വമായന

         എഴുതച്ഛ൯
                                                                               

    ഇകദ്ദേഹടത ആധുനലികൈ മലയമാള ഭമാ ഷയടടെപലിതമാവറ്റ് എന്നറ്റ് വലിളലിക്കുന.  ടപമാന്നമാനലി
തമാലൂക്കേലില്   തൃക്കേണലിയൂ൪  ശലിവകകത്രതലിന  പടെലിഞ്ഞമാറുള  തുഞതറ്റ്  തറവമാടലിലമാണറ്റ്
ജനലിച്ചടതന്നറ്റ്  വലിശശസലിക്കുന.  സളുംസ്കൃതളും,കവദമാന്തളും,തമലിഴറ്റ്  തു ടെങ്ങലിയവ  അഭല്യസലിച്ചു.

എ.ഡലി.16- ാമാളും ശതകൈതലില് ജവീവലിച്ചലിരുന്നതമായലി കൈരുതുന. 

      അധല്യമാതരമാമമായണളുംകൈലിളലിപമാടറ്റ്, ഭമാരതളും, ഭമാഗവതളും കൈലിളലിപമാടറ്റ് ,ചലിന്തമാരതളും, 

കകൈവലല്യനവനവീളും,  ഉതരരമാമമായണളും, ഹരലിനമാമകൈവീ൪തനളും തുടെങ്ങലി ഒകടടറ കൃതലികൈള് 
എഴുതചകന്റതമാടണന്നറ്റ് വലിശശസലിക്കേടപടുന. സളുംസ്കൃതപദങ്ങള് ഇടെകൈല൪ന്നടതങലിലുളും
 ലളലിതഭമാഷയലിലൂടടെ നമാടെ൯ വൃതങ്ങളലിലൂടടെ മലയമാള സമാഹലിതല്യതലിനളും ഭമാഷയ്ക്കുളും  
സമായലിതശളും നല്കൈലിയതറ്റ് ഇകദ്ദേഹമമാണറ്റ്.
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                                                                                               ജറിന്സെറി എസെന്റ്

ഒനാര്മകളേണ്ടില്  എടന്റെ  വേണ്ടിദദനാലയയ

              
കസ്നേഹൈതവിന് കചപൊലയവില് കളവിവവീണമവീട്ടുന്ന
പ്രവിയമുളള എന് കളവിക്കൂട്ടുകപൊരവി
അക സ്ഷ രപടെവിവപൊതവില് തപൊഴസ് വരകളവില് വന
നവീ ഇന്നവീ മുറപത കളവിക്കൂട്ടുകപൊരവി...........
മപൊധുരദ കമറുപന്നപൊരപൊദദപൊക്ഷരസം
പുസ്തകതപൊളവില് നുകര്ന്നവീലകയപൊ......
ഗുരവവിന് കളരവിയവില് മപൊര്ഗപൊക്ഷരസം 
പവളവിച്ചെമപൊയസ് എന്നവിന് വളര്ന്നവീലകയപൊ
സസൗഹൃദതണല് കമഞ്ഞ ആനപൊളകള്
വവിസ്മയകൂടെവിപന്റ ഒപൊര്മകളപൊയസ്.........
കരതപൊര്ന്ന കസ്നേഹൈതകലപൊടെലമപൊയസ്
കൂപടെ ആ  കൂടവില് വളര്ന്നവീലകയപൊ?
വവിരള്ത്തുമ്പവില് കളവിയപൊടെവി ആദവിന ങ്ങള്
പടെവുകള് തങ്ങവി മറഞ്ഞുകപപൊയവി
പുഞ്ചവിരവിതങ്ങവിയ ആ ഒപൊര്മകള്
പടെവിക്കപല കണവീര് കണങ്ങളപൊയവി
കരള്ക്കപൊമ്പു നവീറുന്ന കവദനയപൊലവിന
പടെവി ഇറങന നപൊമവീ കളരവി
കഴവിഞ്ഞു കപപൊകുസം കപൊലതവിന് ഓര്മകപള
തനവിച്ചെപൊക്കവി നപൊമവിന കപപൊയസ്മറകയ
ഓര്മകളപൊയവി ആ കളവിചവിരവികള്
മപൊയപൊതമങ്ങപൊത ദവീപങ്ങളപൊയസ്..........
മപൊയപൊതമങ്ങപൊത ദവീപങ്ങളപൊയസ്..........

           അനുപമ അനവില്  10 എ
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                  പഥറികന്

കനമാവുളും മധുരവുളും നണഞ്ഞുടകൈമാടണകന്തമാ
കതടെലിയലയടന്നമാരവീയമാത്രയലില്

വര്തമമാനതലിടന്റയമാഴലിയലിടലതലികയമാര്
എത്രകയമാസൂകരല്യമാദയങ്ങള്ടകൈമാഴലിഞ്ഞുകപമായറ്റ്

എത്ര വസന്തക്കേരങ്ങള് ടതമാടമാകരമാ
തടലിയണര്തമാനടുതണടഞ്ഞങലിലുളും

കൂരലിരുടലില്നമാമലികപമാഴുളും തപ്പുന.
ടകൈമാക്കേലിടലമാതുങ്ങമാതടതമാടക്കേയളും

ടകൈമാതലിവലിഴുങ്ങലിക്കേലിതക്കുകവമാര്
നഷകബമാധതലിടന്റ പടടെയ്ക്കുളലില്-

          ക്കേലിടെന്നലികപമാഴുളും പലിടെയ്ക്കുന.

        രകകൈടനകതടെലിയലയകവമാര്ക്കേറലിയലില,

     നമള്തന് രകകൈന് മടറമാരമാളടലന്ന സതല്യളും...
 സുകരഷസ് കുമപൊര് പജ  

 മലയപൊളസം അധദപൊപകന്
           

.
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     ചേറിങ്ങപ്പൂവറിളറി                                   വറിഷ്ണു വവൊരദര്    9 c

ചലിങ്ങപ്പൂവലിളലി    ടപമാങ്ങുന
മങ്ങലിയ  മമാനളും  ടതളലി  യന
ടപമാകന്നമാണളും   പമാ  ടുന
ടപമാകന്നമാണളും   വന്നണ  യന
            അലലിപ്പുവലില്    ചമാ ഞമാ ടളും
                മുലക്കുടെലിലലിന   കൈളലിയമാടളും
                 മമാമല കമടെലിന    മയലിലമാ  ടളും
              കൈമാ  ടുളും  കമടുളും  പൂതകലമാ 
കൈണ്ണലില് കൈവലിതവലിരലിഞ്ഞകലമാ 
പൂക്കേള്ടക്കേലമാളും ടപമാകന്നമാണളും
പൂമമാറയ്ക്കുളും    ടപമാകന്നമാണളും
              ഉത്രമാടെകൈമാടറത്തുന
                  ഉത്സവകഘമാഷളും കപമാങ്ങുന
                തലിടതയറ്റ് തലിടതയറ്റ് തലിരുകവമാണളും      
                തവിപതയസ് എകന്നപൊര  തവിരകവപൊണസം     

പപടെത

പരതറിപറഞ്ഞവൊല് പപടെത

  ഒതുക്കേലിപറഞ്ഞമാല് പപ    ടെളും
  കവഗളും പറഞ്ഞല് പപ    ടെളും
 അതറ്റ് ചുടടടുടതമാന്നമര്തലിയമാല് പപ    ടെളും
  ജവീവലിതളും ടപമാടെലിടപമാടെലിക്കേമാന്  പപടെളും
ഒമാണളും വന്നമാലുളുംഉണ്ണലി പലിറന്നമാലുളും പപടെളും

                    എണ്ണയലിലലിടമാല്  വവീര്ക്കുളും  
                      നമാവലില്വച്ചമാല് അലലിയളും
                       അമലിളലിമമാമന്റ ചന്തവുളും 

                       അമയടടെ കസ്നേഹതലിന് മധുരവുളും

  ഒണതപനറ്റ് പപടെളും

                                                      പടെപടെമാന്നലിരലിക്കേണ പപടെളും          ശ്രുതലി     8c
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  ഐതവീഹൈദ കഥ                                      സസ്വപ്നപൊ കജപൊയസ്  9B
     വപൊമനപുരസം  എന്ന  രപൊജദപത  രപൊജപൊവപൊണസ്  മഹൈപൊബലവി  .അകദ്ദേഹൈസം
ഭരവിച്ചെവിരന്ന  കപൊലസം  ആ  നപൊടവില്  ആര്കസം  ഒന്നവിനുസം  കുറവവില,  കള്ളമവില,
ചതവിയവില,  പകപൊലയവില  അത്രയ്ക്കു  നല  രവീതവിയവിലപൊണസ്  രപൊജദസം  ഭരവിച്ചെവിരന്നതസ്.
അകദ്ദേഹൈസം ഒര വലവിയ ദപൊനശേവീലനപൊണസ്. 

         മഹൈപൊബലവിയുപടെ  ഭരണസം  കണ്ടസ്  കദവകലപൊകപത  രപൊജപൊക്ക൯മപൊര്
അസൂയ  പൂണ.  അങ്ങപന  രപൊജപൊക്കനപൊര്   മഹൈപൊവവിഷ്ണുവവികനപൊടെസ്  പരപൊതവി
പറ  ഞ്ഞു.  മഹൈപൊവവി ഷ്ണു  അവപര  സമപൊധപൊനവിപവിച്ചു.  ഈ  കപൊരണങ്ങള്ക്കസ്
പരവിഹൈപൊരമപൊയവി  മഹൈപൊവവിഷ്ണു  വപൊമന൯  എന്ന   മൂന്നപൊമപത  അവതപൊരമപൊയവി
ഭൂമവിയവില്  അവതരവിച്ചു.  വപൊമന൯  ഉടെപന  വപൊമനപുരപതതവി.  രപൊജപൊവവിപന
മുഖസം  കപൊണവിച്ചെസ്  തനവിക  തപസ്സു  പചയപൊ൯  മൂന്നടെവി  മണസ്  വരസം  കചപൊദവിച്ചു.
അങ്ങപന  ആവപട  എന്നസ്  മഹൈപൊബലവി  പറഞ്ഞു.  അകപപൊള്  വപൊമന൯  ഒര
അതവിശേയപന്റെ  രൂപസം  പൂണ.  എലപൊവരസം  അയപൊപള  അതവിശേയകതപൊപടെ
കനപൊക്കവി.  വപൊമന൯  ആദദസം  അളന്നതസ്  ആകപൊശേവുസം  സസ്വര്ഗ്ഗവുസം  ആണസ്.
രണ്ടപൊമതപൊയവി ഭൂമവിയുസം പപൊതപൊളവുസം അളപന്നടുത്തു.  മുന്നപൊമപത അടെവിവയപൊ൯
ഇടെമവില എന കപൊണവിച്ചെസ് വപൊമന൯  മഹൈപൊബലവികയപൊടു പറഞ്ഞു. ഒനസം രണസം അടെവി
അളപന്നടുതസ്  മൂന്നപൊമപത  അടെവിവയപൊ൯  സലമവില.  അതു  കകടസ്  മഹൈപൊബലവി
തപന്റ കവിരവീടെസം  ഊരവിവച്ചെസ്  വപൊമനപന്റെ മുമ്പവില് തലകുനവിച്ചു പകപൊടുതവിട്ടു പറ  ഞ്ഞു.
മൂന്നപൊമപത  അടെവി  എപന്റ  തലയവില്  ചവവിടവി  തപൊഴസ്തവിപക്കപൊള്ളൂ.  പകക്ഷ  വര്ഷസം
കതപൊറുസം എപന്റ പ്രജകപള കപൊണപൊ൯ അനുവദവിക്കണസം.  ആ അകപക്ഷ വപൊമന൯
സപൊധവിച്ചു പകപൊടുത്തു. 
   ഇക്കപൊരണതപൊല്  വര്ഷസം  കതപൊറുസം   ചവിങ്ങമപൊസതവില്  മഹൈപൊബലവി  പ്രജകപള
കപൊണപൊന്  കകരളനപൊടവില്  വരന്ന  ദവിവസമപൊണസ്  മലയപൊളവികള്  ഓണമപൊയവി
ആകഘപൊഷവികന്നതസ്
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മുക്കുററിപുവന്റ്                   ലറിസെറി ആര്

                                                                                    എസറ്റ്.എസറ്റ് അധല്യമാപലികൈ
കുഞ്ഞലിലകൈള്ക്കേലിടെയലിലമാടയമാരു
കുഞ്ഞു തുളലി കപമാടലമാരു 
മുക്കുറലി പൂ വലിടെരുകൈയമായറ്റ്......
           കുഞ്ഞുടെന് കുടെഞ്ഞുടെന്
           മഞ്ഞു തുളലി ടതറലിയകപല്
           മുക്കുറലി പൂ വലിടെരുകൈയമായറ്റ്........
ആര്ഭമാടെമലിലമാടത
ആരവമലിലമാടത
മുക്കുറലി പൂ വലിടെരുകൈയമായറ്റ്
           ടപമാനടെലുലയമാടത
           തന് തലടമടലയയര്തലിയമാ
            മുക്കുറലി പൂ വലിടെരുകൈയമായറ്റ്......
ടചറുകൈമാറലിലയതമാ
മഞ്ഞയടെയമാടെയലയകവ
വലയകൈയമായറ്റ്........
             തമാപകൈലിരണങ്ങളറലിതമാ
             പൂ വുടെല് വലയന
             മുക്കുറലി പൂ തളരുകൈയമായറ്റ്...........
ടവയലില് മങ്ങലിയകൈലകവ
ടവയലികലററ്റ് വമാടെലിടയമാരമാ
മുകറവി പൂ വണയുകയപൊയസ്............
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                                  അമ്മ               കഥ

ഒരവിക്കല്  ഒരവിടെതസ്  പചവവികള്  ഇലപൊപത  ഒരകുഞ്ഞസ്
ജനവിച്ചു.  ഒര  ആണ്  കുഞ്ഞസ്.   കപൊതുകളവിപലങ്കേവിലസം
അവനസ് കകള്വവിയസ് കുഴപമവിലപൊയവിരന.അവന്
വളര്ന  വലതപൊയവി.  കസ്ളപൊസവില്  ഒന്നപൊമതപൊയവി.
എന്നപൊലസം  പചവവികളപടെ  അപപൊകത  അവപന്റെ
മനസവിപന  അലടവിപക്കപൊണ്ടവിരന.  കൂട്ടുകപൊരപടെ
പരവി  ഹൈപൊസസം  കകടസ്  സഹൈവിയവിലപൊപത  അവന്  ഒര
ദവിവസസം  ഹവകുകന്നരസം  വവീടവില്  വന്നവിരന്നസ്  ഒരപപൊടു
കരഞ്ഞു.

     അവന് അച്ഛകനപൊടെപൊയവി പറഞ്ഞു; ''അച്ഛപൊ എനവിയ്ക്കു
പചവവികള് കവണസം.  എപന്റെ കൂട്ടുകപൊര് എപന്ന പരവിഹൈസവിയ്ക്കുന''  അവപന്റെ  വവിഷമസം
കകടസ് സഹൈവിയവിലപൊപത ഒര ദവിവസസം അവപന്റ അച്ഛന് അവപന ആശുപത്രവിയവില്
പകപൊണകപപൊയവി.  കഡേപൊകസ്ടെര്പറഞ്ഞു;''നവിങ്ങള്  എവവിപടെ  നവിപന്നങ്കേവിലസം  രണ്ടസ്
കപൊതുകള്  സസംഘടെവിപവിക്കൂ.  എന്നപൊല്  ഞപൊന്  തുന്നവികച്ചെര്ക്കപൊസം''   അങ്ങപന
ദവിവസങ്ങളപടെ  കപൊതവിരപവിനു  കശേഷസം  അവനു  കവണ്ടവി  ആകരപൊ  കപൊതുകള്
നലസ്കപൊപമന പറഞ്ഞു. അങ്ങപന അനതപന്ന ആശുപത്രവിയവില് പകപൊണകപപൊയവി.
ഓപകറഷന് വളപര വവിജയകരമപൊയവിനടെന.

       അ ങ്ങപന വര്ഷങ്ങള് ക ഴവിഞ്ഞുകപപൊയവി. അവന് വലതപൊയവി. വലവിയനവിലയവി-
പലതവി.  ഒര ദവിവസസം തപന്റ അച്ഛകനപൊടെപൊയവികചപൊദവിച്ചു.  അച്ഛപൊ,  എനവിയസ് ആരപൊണസ്
അന്നസ് കപൊതുകള് നല്കവിയതസ്. അച്ഛന് ആദദപമപൊപക്ക വവിസമതവിപച്ചെങ്കേവിലസം
അവസപൊനസം  അവപന്റെ  നവിര്ബനതവിനസ്  വഴങ്ങവി.  അവപന  ഒര  മുറവിയവികലയ്ക്കു
കൂടവിപക്കപൊണ  കപപൊയവി  അവവിപടെ  അവപന്റെ  അമ  ഇരവിപ്പുണ്ടപൊയവിരന.  അച്ഛന്
അമയുപടെ  മുടെവിയവിഴകള്  പപയ  പുറകവികലക്കസ്  എടുതവിട്ടു  അകപപൊഴപൊണസ്  അവന്
ശ്രദ്ധവിച്ചെതസ്  അമയസ്  പചവവികള്  ഇല....അവപന്റെഹൃദയസം  പപപൊടെവിയുന്നതസ്  കപപൊപല
കതപൊന്നവി  കപൊരണസം  ഒരവിയല്  കപപൊലസം  അവന്  അവപന്റെ  അമപയശ്രദ്ധവിച്ചെവിടവില.
അവനസ് അതവിയപൊയ പശപൊതപൊപസം കതപൊന്നവി.  അവന് അമയുപടെ കപൊലകള്പവിടെവി  ച്ചെസ്
കരഞ്ഞു.  അമ  അവപന  എഴകന്നല്പവിച്ചെസ്  നവിര്തവി  അവപന  സമപൊധപൊനവിപവിച്ചു.
അവന്  അമകയപൊടെസ്  കചപൊദവിച്ചു.  ''എന്തേവിനുകവണ്ടവി  അമ  എനവിക്കസ്  ഈ  പചവവികള്
തന.?''അകപപൊള് അവപന്റെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു, അതസ് നവിപന്റെ അമയപൊയതുപകപൊണ്ടസ്
.........................................
                                                                                    
                                                                              അമൃത പനല്സണ്  
                                                                                                   9 സവി

                                                                  -45



   ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                                      ഇ-മമാഗസലിന് 2018-19

                                                                                      
                                                                                   ഒര അനുഭവകറവിപസ്

                   ആ യവൊത്ര 
 തവിരവനന്തേപുരതസ്  നവിനള്ള  മടെക്ക  യപൊത്രയവില്  ബസവിപന്റെ  മുന്വശേപത
സവീറസ്  ആണസ്  കവിടവിയതസ്.അതുപകപൊണ്ടസ്  തപന്ന  പഹൈഡേസ്  പസറവില്  നവിനസം
വരന്ന  പപൊടസ്  വദക്തമപൊയവി  കകള്ക്കപൊന്  പറപൊപത  വവിഷമതവിലപൊയവിരന
ഞപൊന്. എങ്കേവിലസം ജവീവവിതതവില് ഏപറ ആഗഹൈവിച്ചെപതകന്തേപൊ കവിടവിയതവിപന്റെ തൃപവി
മനസവിപന എകപപൊഴസം കുളവിരണവിയവിപവിച്ചു പകപൊണ്ടവിരന.പപൊടവിപന്റെ തപൊളതവിലസം
ആ സകന്തേപൊഷതവിലസം ഞപൊന് ഒനറങ്ങവി.
“എടെപൊ  എപന്റെ  കമപൊപന്റെ  പ്രയമവികലടെപൊ  നവിനകള്ളൂ’  എന്ന  ഒര  സവീയുപടെ
ആകക്രപൊശേസം കകടസ് പകപൊണ്ടപൊണസ്  ഞപൊന് പഞടവിയുണര്ന്നതസ്  . 
എന്നവിട്ടുസം നവീ എപന്ന ശേലദസം പചയകലപൊടെപൊ?
പകപൊച്ചു കുടവിയകല എന്നസ് കരതവിയപൊണസ്  നവീ ഇരവിയപട എന്നസ് കചപൊദവിച്ചെകപപൊള്
ഞപൊന് ഇരതവിയതസ്.
എന്നവിടസ് ഞപൊന് ഒന്നസ് മയങ്ങവിയകപപൊള് നവീ ...................................
എന്തേപൊപണന്നറവിയപൊന് ഞപൊന് അവവികടെയസ് എതവി കനപൊക്കവി 
എപന്റെ  ഉപള്ളപൊന  പവിടെഞ്ഞു  അവനകല  അതസ്?  കഴവിഞ്ഞ  വര്ഷസം  എപന്റെ
കപൊസവില്  പഠവിച്ചെ  കയവില്  കറുത  മറുകുള്ള  അഭവിലപൊഷസ്.  കഴവിഞ്ഞ  വര്ഷസം
പതപൊസം കപൊസസ് ജയവിച്ചു കപപൊയവന്.
അവനപൊണസ് പ്രതവി. എവവിപടെ വച്ചുസം എപന്ന കണ ഓടെവിപയത്തുന്നവന്.
അവപനപന്ന കപൊണപൊതവിരവിയപൊന് ഞപൊന് തല പവിന്നവികലയസ് വലവിച്ചു.
ഭപൊഗദസം  അവപനപന്ന  കണ്ടവില  .ആദദമപൊയപൊണസ്  പഠവിപവിച്ചെ  ഒര  കുടവി  തപന്ന
കണപൊതവിരവിക്കപൊന് തല പവിന്വലവിച്ചെതസ്. 
അവന് എപന്ന കണ ടെവീച്ചെര് എന്നസ് വവിളവിച്ചെവിരപന്നങ്കേവില്................................
അവവിപടെ കൂടെവി നവിന്നവര് കചപൊദവിക്കവികല ............................
നവിങ്ങള് ഇതപൊകണപൊ അവപന സസ്കൂളവില് പഠവിപവിച്ചെപതന 
ഞപൊന് സമൂഹൈകതപൊടെസ് എന്തേസ് പറയുമപൊയവിരന..
അവന് കപൊണപൊത ആശേസ്വപൊസതവില്  ഞപൊന് തലകുനവിച്ചെവിരന.
എങ്കേവിലസം മനസവിപലവവിപടെകയപൊ കുറകബപൊധതവിപന്റെ എതവികനപൊടങ്ങള്.  നവീണ്ട
മൂന വര്ഷസം ഞപൊനവപന പഠവിപവിച്ചെവിട്ടുസം സവീകപള ബഹുമപൊനവിക്കപൊന് അവപന
പഠവിപവിക്കപൊന് കഴവിയപൊതതസ്   എപന്റെ  പരപൊജയമപൊപണന്ന കബപൊധസം എപന്ന
വലപൊപത കവദനവിപവിച്ചു.
അകപപൊള് പുരഷനപൊരസം സവീകയപൊപടെപൊപസം കചര്ന .................
സവീ അകപപൊഴസം അവപന വഴക്കസ് പറയുകയപൊയവിരന 
പപപടന്നസ് ഒര പുരഷപന്റെ പരപൊമര്ശേസം എപന്ന അതവിശേയവിപവിച്ചു.
നവിങ്ങളവപന  അടുതവിരതവിയവിടകല  അവന്  നവിങ്ങകളപൊടെസ്  കമപൊശേമപൊയവി

                                                                  -46



   ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                                      ഇ-മമാഗസലിന് 2018-19

പപരമപൊറവിയതസ്.
വപൊദവി പ്രതവിയപൊകയപൊ ഈശേസ്വരപൊ ?
ഇതപൊണസ് സമൂഹൈസം 
ഇകപപൊഴസം അവപന്റെ മറുപടെവിപയപൊനസം കകള്ക്കപൊനവില .
ഒന്നസ് തല പപപൊക്കവി അവവികടെയസ് കനപൊക്കപൊനുള്ള ഹധരദസം എനവിക്കവില   
അവന്  എങ്ങപൊന്  എപന്ന  കണ ടെവീച്ചെര്  എന്നസ്  വവിളവിച്ചെപൊല്  അവവിപടെ  തവീര്ന
എലപൊസം അവപരലപൊസം എപന്റെ കനപര തവിരവിയുസം തവീര്ച്ചെ.
സമൂഹൈസം മുഴവന് എപന്ന കുറപപടുത്തുസം.......................
കപൊടപൊക്കടെയവില് ഞപൊന് ബസസ്  ഇറങ്ങവിയകപപൊള് ആണസ് ശേസ്വപൊസസം കനപര വവിടതസ്.
എങ്കേവിലസം എനവിയസ് തലകുനവികക്കണ്ടവി വന്നതസ് എപന്റെ കഴവിവസ് കകടു തപന്ന ....
ഞപൊന് എ . ടെവി എമവില് കപപൊയവി ശേമ്പളപമടുതകപപൊള് മനപസപൊന നവീറവി.
അര്ഹൈതയവിലപൊതതപൊകണപൊ എന്നസ് സസ്വയസം കചപൊദവിച്ചു.
വവീടവികലയസ് നടെകകമ്പപൊഴസം തല ഉയര്തവി നടെക്കപൊന് എനവിക്കസ് കഴവിഞ്ഞവില.  

                                                                                      ശശ്രീജ ഏസയ്

സസനാതനദദണ്ടിനനാളഘനാഷതണ്ടിനയ് പതനാക
ഉയര്ത്തുന
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കയവൊഗവൊ ദറിനത

വവീരണകവൊവന്റ് പബന്റ്ളറിക്കേന്റ് മസെനററിമല 
കഡവൊക്ടററിമന കഡവൊകക്ടഴന്റ് ദറിനതറില്        

ആദരറിക്കുന

വറി.എചന്റ്.എസന്റ്.സെറി വറിഭവൊഗതറിമല കുട്ടെറികള്ക്കേവൊയറി എന്.എസ
്ന്റ്.എസന്റ്, ആഫറിസെര് ശവീ. പ്രകമെവൊദന്റ് സെവൊററിമന കനതൃതത്വതറില് 
നടെതറിയ  കൂണ്കൃഷറി
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                      മെഞ്ഞപ്പൂക്കേള്                                          
                                                                                           സയഗശ്രീത 9 d

                                                                              കഥ
ആരുമണ്ടിളല്ലേ  എന്ന  നശ്രീടണ്ടിയ  വേണ്ടിളേണ്ടി  ളകടനാണയ്     ഉമ്മറടതകയ്  ഞനാന്  ളപനായതയ്.
എനണ്ടിയയ്കയ് മുന്ളപ ളമനാള് എതണ്ടിയണ്ടിരുന.
കണ്ടു  പരണ്ടിചണ്ടിതമനായ  മുഖയ.  അന്പതണ്ടിടന്റെ  എതണ്ടി  ളനനാടയ  ആ  മുഖതയ്
മങ്ങളലല്പണ്ടിചണ്ടിരണ്ടിക്കുന.  ചണ്ടിരണ്ടി  വേരനാത മുഖതയ് ചണ്ടിരണ്ടി  വേണ്ടിടര്തണ്ടി ടകനാണയ് അവേര്
കയണ്ടിലണ്ടിരുന്ന  സഞണ്ടി  തനാളഴേയയ്കയ്  വേച.  അതണ്ടിടലനനാടണന്നയ്  ഞനാന്
ആകനായക്ഷളയനാടട ളനനാകണ്ടി
  അവേര്  ഒരു  കുല  മഞ്ഞ  പനാസണ്ടികയ്  പൂകള്  പുറളതയയ്കയ്  എടുത്തു.  ആ
മഞ്ഞപ്പൂകള്  കണളപനാള്  ഞനാന്  ടപടടന്നയ്  ഓര്തതയ്  അവേരുടട  പഴേയ
സുന്ദരമനായ മുഖമനായണ്ടിരുന.  ഉടുടതനാരുങ്ങണ്ടി ശരശ്രീരയ വേണ്ടില്കനാന് ഇറങ്ങണ്ടിയണ്ടിരുന്ന
അവേര്കയ്  ഈ  മഞ്ഞപ്പൂകടളേളപനാടല  ഒരു  ചനമുണനായണ്ടിരുന.  ളമനാടളേ  ഞനാന്
രനാവേണ്ടിടല ഇറങ്ങണ്ടിയതനാ.  ഈ പൂകളയ ടകനാണയ്.  ആരുയ ഒന്നയ് തണ്ടിരണ്ടിഞ്ഞു ളനനാക്കുക
ളപനാലയ ടചയയ്തണ്ടില്ലേ. എടന്റെ ശരശ്രീരതണ്ടിനു ളവേണണ്ടി എടന്റെ അടുതയ് വേന്ന പല പകല്
മനാനദനനാരുയ  എടന്ന  മുടത്തു.  കണളപനാളഴേ  ആടണ്ടി  പനായണ്ടിച.ഇതനാണയ്  ളമനാടളേ
സമൂഹയ.മനാനദമനായണ്ടി ഒരു ടതനാഴേണ്ടില് ടചയയ്തു ജശ്രീവേണ്ടികനാടമന കരുതണ്ടിയതയ്  എടന്റെ
ളമനാടളേ  ഓര്തതനാണയ്.അതണ്ടിനുയ  ആരുയ  സമ്മതണ്ടികണ്ടില്ലേ  ളമനാടളേ.അവേളയ  എടന്ന
ളപനാടല  ...............അതയ്  ഓര്കനാന്  എനണ്ടികയ്  വേയ   ഇതണ്ടില്  ഒടരണയ
വേണ്ടിറണ്ടിരുടന്നങണ്ടില് എനണ്ടികയ് ആഹനാരതണ്ടിനുള വേക കണ്ടിട്ടുമനായണ്ടിരുന. 
  ഞനാന്  പപസടയടുകനാന്  ളവേണണ്ടി  പൂവയ  വേനാങ്ങണ്ടി  അകളതയയ്കയ്  ളപനാകനാന്
തുടങ്ങണ്ടിയളപനാള്  നൂറു  രൂപയയ  നശ്രീടണ്ടി  പണ്ടിടണ്ടിച  ടകനാണയ്  എടന്റെ  മകള്
നണ്ടില്പ്പുണനായണ്ടിരുന.
ളമനാടളേ  ഇതയ്  നണ്ടിനകയ്  ബനാര്ബണ്ടി  ളഡനാളേണ്ടിടന്റെ  സണ്ടികര്  വേനാങ്ങനാന്  നശ്രീ  ഏടറ
ആഗ്രഹണ്ടിച കൂടണ്ടി  വേച പണമളല്ലേ അതയ്  വേടചയയ്ക്കൂ ഞനാന് ടകനാടുകനായ  ളമനാടളേ.
ഇല്ലേളമ്മ ഇതയ് ആ അമ്മയടട ളമനാടളേ ബനാര്ബണ്ടി ളഡനാള് ആകനാന് ഞനാന് ആ
അമ്മയയ്കയ് നല്കുന്ന സമ്മനാനമനാണയ്.
അവേള്  ആ  മഞ്ഞ  പൂകള്  അവേളടട  ളമശപ്പുറത്തു  വേച.പണ്ടിന്നശ്രീടടനാരണ്ടികലയ
ബനാര്ബണ്ടി ളഡനാളേണ്ടിടന്റെ സണ്ടികര് വേനാങ്ങനാന് അവേള് വേനാശണ്ടി പണ്ടിടണ്ടിചണ്ടിളട ഇല്ലേ. 
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                   മണന്ന്                                                               

പഞ്ചഭൂതങ്ങളനിണലരോനരോയ-
മണരോണന്ന് ജരീവണന്റെ നരോഭനി

ചവനിട്ടനിനരോമരീ അകലങ്ങള് തരോണ്ടുരമ്പരോള് 
അനയും തരുനതയും മണന്ന്.

പുഴകള് തണുപ്പെനിച്ച രമനനിയരോണക 
ചുടുരചരോരതള്ളനിയരോല് കുതനിര്ന്നുരപരോയനി.

കരനിയനിലപ്പുതപ്പെനിട്ട രമനനിയരോണക 
പരോസനികന്ന്  പുതച്ചന്ന് മലനിനമരോയനി.

ചുട്ടുണപരോള്ളുണനരോരര്കരശനിയരോല് 
ണവന്തന്ന് ഞരോന് ണവന്തന്ന് ഞരോന് ണവണരീറരോയനി 

രരോസവളങ്ങളരോല് രമനനി ണപരോള്ളുരമ്പരോള് 
ണവള്ളമനിലരോണത ഞരോന് വനിണ്ടു കരീറന്നു 

മണരോയന്ന് മരോരറണരോതരോയനിട്ടുമനിന്നു 
മണനില് ചവനിട്ടരോന് മര്തനന് മടനിയന്നു 

നനവനിലരോ മണരോയന്ന് ഞരോന് ഊഷരമരോകുന്നു ..........
ശസ്വരോസമനിലരോണത ഞരോന് നനിശ്ചലമരോകുന്നു
പുതമഴയനിണലണന്റെ ഗന്ധയും മറന്നു ഞരോന് 

ഒഴുകരോയനി മരോറനി സരോഗരമരോകുന്നു 
 മണരോയ ഞരോനനിനന്ന് മണലരോയനി മരോറന്നു 

പൂഴനിയരോയന്ന് ഞരോനനിനന്ന് പറന്നുയരുന്നു .

                                                 ബരോലശങ്കര് 10 A
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                      കസൗതുകവവൊര്ത  - വവൊഖവൊന് ഇടെനവൊഴറി

അഫന്ന്ഗരോനനിസ്ഥരോണന്റെ കനിഴരക അറ്റതന്ന്, ഒരു നരോടരപരോണല
വചനയനിരലകന്ന് നരീണ്ടു കനിടക്കുന ഭൂഭരോഗമരോണന്ന് വഖരോന് ഇടനരോഴനി

(WakhanCorridor).  പരോമരീര് പര്വ്വതണകട്ടനിലരോയനി 4,293 മരീറ്റര്
ഉയരതനിലരോയരോണന്ന് വരോഖരോന് ഇടനരോഴനിയണട സ്ഥരോനയും . വടകന്ന് തജനികനിസ്ഥരോന് , ണതകന്ന്
കശരീര് , കനിഴകന്ന് വചന എനനിങ്ങണനയരോണന്ന്  ഇടനരോഴനിയണട അതനിരുകള് . ഏകരദശയും

210 കനിരലരോമരീറ്റര് നരീളവയും 20 കനിരലരോമരീറ്ററനിനുയും 60 കനിരലരോമരീറ്ററനിനുയും ഇടയനിലള്ള
വരീതനിയമുണന്ന് വരോഖരോന് ഇടനരോഴനികന്ന് വന് കളനിയണട സമരോപനണമരനരോണയും , റഷനയയും

ബനിട്ടരീഷന്ന് ഇന്തനയയും തമനില് 1873-ല് അയുംഗരീകരനിച്ച ഒരു കരരോറനിണന്റെ ഫലമരോയരോണന്ന്,
അഫന്ന്ഗരോനനിസരോനനിരലകന്ന് വഖരോന് ഇടനരോഴനി എന ഒരു നരോടരപരോണയയള്ള പരദശയും
കൂട്ടനിരച്ചര്കണപ്പെട്ടതന്ന് . ഇരു സരോമരോജനങ്ങളയും തമനില് രനരനിട്ടന്ന് അതനിര്തനി പങ്കനിടരോണത

അഫന്ന്ഗരോനനിസ്ഥരോണന തങ്ങള്കനിടയനിലയനിണല ഒരു നനിഷ്പക്ഷഭൂമനിയരോക്കുനതനിണന്റെ
ഭരോഗമരോയനിരുന്നു ഇതന്ന്.

സമയവനതനരോസയും

രലരോകതനിണല ഏണതങ്കനിലയും രണന്ന് രരോജനങ്ങളണട അതനിര്തനികള് തമനില് ഏറ്റവയും വലനിയ
സമയവനതനരോസയും ഉള്ളതയും വരോഖരോന് ഇടനരോഴനിയനിലരോണന്ന്.  
      അതനിര്തനികനിരുവശതമുള്ള വചന പരദശവയും വരോഖരോന് ഇടനരോഴനിയയും തമനില് 
മൂനര മണനിക്കൂര് സമയ വനതനരോസയും നനിശ്ചയനിച്ചനിരനിക്കുന്നു . അതരോയതന്ന് വചന പരദശതന്ന് 
രരോവനിണല സമയയും എട്ടു കണകരോക്കുരമ്പരോള് ണതരോട്ടടുത വരോഖരോന് ഇടനരോഴനിയനില് സമയയും 
രരോവനിണല 4.30 മരോത്രമരോരയ കണകരോക്കുന്നുള.
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           എനറിനു    മെഴയവീക്രൂരത.........                  കവഷ്ണവറി 8B

 
മഴകൈമാത്തു   ഞമാടനടന്റ  വവീടപടെലിക്കേല്
കചമാദ ൄങ്ങളുമമായറ്റ്  കൈമാതലിരുന
എകന്തമകഴ  നവീ  കവകുന  ഇതറ്റ്റയളും
മണ്ണലില്  പതലിക്കേമാ൯  കമമാഹമലികല

                                  ടപടടടന്നമാരലിളളും  കൈമാററ്റ്  വനതകലമാടെലി 
                                   മഴവന മണ്ണലില് പതലിച്ചകപമാള്
                                 കൈളകൈളനമാദമുയര്നകൂടടെ   
                                   മഴക്കേലിളലി വമാനലില് പറന                                                          

കൈമാറ്റുളും മഴയളും ഇടെലിമലിന്നലുകൈളുളും
ടതമാട പുറകകൈ ഒമാടെലിടയതലി
 ടഞടലി വലിറച്ചു  ഞമാ൯ വവീടലിനളലികലകക്കേമാടെലി
ഒമാടെലിടയമാളലിച്ചു പുതപലിനളലില്
                                         
                                      പലിടന്നയളും പലിടന്നയളും കചമാദല്യങ്ങള്
                                      മുളടപമാടലി എടങ്ങടനയണമാക്കുന
                                                                    ഇടതലമാളും
                                    കൈമാറ്റുളും മഴയളും ഇടെലിമലിന്നലുകൈളുളും
                                     എന്നലില് നലിനളും അകൈനകപമായലി

ടചടെലികൈളുളും മരങ്ങളുളും മണ്ണലില് തലകുതലി
കൈലിടെക്കുന്ന കൈമാഴ്ചകൈള് ദയനവീയമമാളും
എന്തലിനവീ ക്രൂരത ടചയ്യുന മഴടയന 
  ഞമാനറലിയമാടത ചലിന്തലിച്ചു കപമായലി.
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                      കവഴവൊമല് പകറികള്                     അനഘ നന്ദ  9 A

 കൈണ്ടു ഞമാന് നഗര മദല്യതലില് ഒരു കകൈമാണലില് 
 വൃദമനലിരതലിനളലിടലമാരു രൂപളും 

 ദയനവീയമമായലി രണ്ടു കൈണ്ണുകൈള് മസൗനമമായറ്റ് 
 എകന്തമാ തലിരയന്നമാര്തലികയമാടടെകപമാഴുളും 

 ഉറ്റു കനമാക്കുന പലിന്നയടതടന്നയളും 
 എന്തലികനമാ കകൈകൈള് രണ്ടുമമായറ്റ് നവീടന 

അറലിയമാടത ഞമാടനന്ടറ കകൈകൈളമാ കകൈകൈളലിലര്പലിച്ചറ്റ് 
 സ്തബ്ദയമായലി നലിനകപമായറ്റ് ഏടറ കനരളും 

കസ്നേഹമാര്ദ്രമമാടയമാരു സര്ശന ശമാന്തലികയമാ?

നഷസശപങ്ങളുടടെ ബമാക്കേലിപത്രങ്ങകളമാ?

 ഉടെടനയമാ മസൗനസളുംഗമളും കഭദലിച്ചറ്റ് രണ്ടുകപര് 
 സുഗന സൂനങ്ങളമായറ്റ് എത്തുന ടമടല 

 നലിറപകൈലിടമാര്ന നലിറഞ്ഞറ്റ് തലിളക്കേതമാല് 
 വൃദകനമാടെടുക്കുടന്നമാരമാണളും ടപണ്ണുളും
 മക്കേളമാണലിവടരന വലിളലികച്ചമാതുമമാററ്റ് 
 രൂപ സമാദൃശല്യടമത്രകയമാ അതലിശയളും 

 ആര്തലികയമാടെമാ വൃദ ആശ്രുബലിന്ദുക്കേളമാല്
 ഓടെലിയമാ മകൈളുടടെയടുത്തു കപമായലി 

 “ ഒന കപമാകൂ ഒന്നലിതലിരലി ദൂകരയറ്റ് ’
 എന്ന മകൈളുടടെ വമാകക്കേററ്റ് 

 വൃദ തന് നവീടലിയ കകൈകൈള് തമാണറ്റ് കപമായലി 
 കൈണ്ണലിന്ടറ ദവീനത പുകൈ മറയ്ക്കുന

  അകൈന കപമാകുന്ന തന് മക്കേടള കനമാക്കേലി 
 ജവീവദമാതമാവലിതമാ കൈണ്ണുനവീര് വമാര്ക്കുന 

 ഒന്നറ്റ് സര്ശലിയ്ക്കുവമാന് 
 ഒന തകലമാടെവീടുവമാന് 

 ഏടറയമായറ്റ്  ആ വൃദ ടകൈമാതലിച്ചലിരുന 
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 ജനലലിലൂടെമാ വൃദ എതലി കനമാക്കുന 
 കകൈകൈളമാ അഴലികൈളലില് പലിടെലിച്ചു ടകൈമാണവള് 

 കപമാകുന എന്നറ്റ് ടചമാലലി നലില്ക്കുന
 ആര്തലികയമാടെമാ വൃദ ഓടെലിടയതലിയമാ 
 മകൈളുടടെ കകൈകൈള് ടതമാട കനമാക്കുന 

 ടഛെ .........................................................
 എന ടചമാലലി മകൈള് കകൈ പലിന്വലലിച്ചകപമാള് 
 അമടയകന്നമാതലി തന് കകൈ കൈവരുടന്നമാരു 

 ടകൈമാച്ചു ബമാലലികൈടയയമാ വൃദ ഓര്ത്തുകപമായലി 
 വലിറയമാര്ന്ന കകൈകൈള് മമാകറമാടെറ്റ് കചര്തറ്റ് 

 വലിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകൈള് ടമടല പറഞ്ഞു 
 “ഇന ഞമാടനങലികലമാ നമാടള നവീയമായലിടുളും"     

                                                                  -55

സവീഡറ്റ്കൈറ്റ്ളബളും 
സവീസണ്വമാച്ചുളും



   ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                                      ഇ-മമാഗസലിന് 2018-19

       മപണ്കുട്ടെറി                  ലറിസെറി ആര്

                                            (സമാമൂഹല്യശമാസ്ത്രളും അ ധല്യമാപലികൈ)
വവീണ്ടുടമമാരു ടപണ്കുഞ്ഞുകൂടെലി
ഉദയസൂരല്യടന്റ കൈലിരണകമറ്റുവമാങ്ങലി
അമതന് മടെലിതടലിലമായവമാലു
തമാരമാടകകൈടറ്റ് സുഖസ ൃ   ഷൃപ്തലിയമാണ്ടു.....

                         അമലിഞ്ഞയമ പകൈര്നനല്കൈലി.....
                         കുഞ്ഞലിക്കേവലിളലില് മുതമലിട
                         പലിടന്നയവള് പതലിടയ പലിച്ചവച്ചു 
                      തമാരമാടറ്റ് പമാടകങ്ങമാ അലലിഞ്ഞുകപമായലി
അമടയ അവള് പലിടന്ന കൈണതലില
കുഞ്ഞലി കൈണ്കൈളലില് നവീര് നലിറഞ്ഞു
അമടയകയമാര്തവള് നലിലവലിളലിച്ചു.............

                        ആകരമാ പറഞ്ഞവള് കൈമാതലില് കകൈട........ 

                        അമയമാകരമാകടെമാടയമാപളും കപമായതടത്ര     
                        അര്ഥമവള് ഗ്രേഹലിച്ചതലില
പലിടന്നയളും ഒമാര്തവള് കതങ്ങലി
അമടയ കൈമാണമാനവള് ശഠലിച്ചു
അചടന്റ ചമാരതവള് ഉറങ്ങലി 
                      പറവകൈള് പറന്നകൈനകപമായറ്റ്    
                      കദശമാടെനകൈലിളലി കപമായറ്റ് മറഞ്ഞു.........

                      അമടയ അവള് മറവലിയമാക്കേലി
                      കൈത്തുന്ന കനമാവറ്റ് ഉളലിലമാക്കേലി
                      അചടന്റ ശമാസന മുഴങ്ങലിനലിന
                      ബന്ധുക്കേള് ശമാസനകയറ്റു പമാടെലി
കൈണ്മഷലി കൈണ്ണലിടനയലങരലിച്ചു
ചുണതറ്റ് പുഞലിരലിടയതലി കനമാക്കേലി
കൈണ്ണലിടല കശമാകൈളും മമാഞ്ഞു കപമായലി
ഉളലിലമായലി ദമാനളും ഒളലിച്ചു നലിന............ 

                    നഷമമാടയമാരമാ മമാത ൃ കസ്നേഹളും
                    വലിങ്ങലമായറ്റ് ഉളലില് തങ്ങലി നലിന
                    കസ്നേഹതലിനമായലി ദമാനകമറലി
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            പ്രമായമതലിടനമാരു രൂപകമകൈലി......
എകന്നമാ എകങ്ങമാ പല കൈണ്കൈളുടെക്കേലി നലിന......

കസ്നേഹതലിന് ഛെമായയവള്ക്കു കതമാന്നലി........
ഒന്നല രണല ആയലിരമമായറ്റ്.........
കസ്നേഹതലിനമായവള് ആര്തലിപൂണ്ടു........

                    ശമാസനടയമാടക്കേയളും ആവലിയമായലി
                    ദമാനമതലിടനമാരു കവദലിയമായലി
                    വവീണ്ടുടമമാരു ടപണ് കുടലി കൂടെലി
                    കൈനവലിടന്റ കൈനലലില് കൈമാലു ടപമാളലി.............
                    അസ്തമയ സൂരല്യന് ചുമന തമാണ.............
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 A  DAUGHTER'S  WISH

                                                                             Sandra B.S   
Father  inherited our house
From his father
And everyone says he'll
leave it to the brother
But what about me and my mother?
To except a share in my father's home,
Is not very womanly, I am told.
But I really want a place of my own,
Not dowry of silk and gold.

                                                                  
                                          
           BOOK , MY FRIENDBOOK , MY FRIEND

   A book is a collection of knowledge and wisdom.    A book is a collection of knowledge and wisdom. 
I love to make books my     friends.They give us  lot ofI love to make books my     friends.They give us  lot of
information. They tell us what is good and what is information. They tell us what is good and what is 
wrong. wrong. 
In other words good books are our best friends.In other words good books are our best friends.
We always think of getting success. Reading We always think of getting success. Reading 
a good book helps to succeed in life. Through books we a good book helps to succeed in life. Through books we 
will come to know how others succeed in their life.will come to know how others succeed in their life.
   Reading makes a man perfect .We all wantto be    Reading makes a man perfect .We all wantto be 
perfect. So the best way is to make books your friends.perfect. So the best way is to make books your friends.
                                                                                                  

                                                                                                                                                                   Abhirami.J IX A   Abhirami.J IX A         
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 TEACHER            

       A teacher is an important person in a student's life.
Teacher is a person who makes a student's life better and brighter. Teacher
is like a candle which is used to find the right  way in darkness. A teacher
can change the student's  life.  A good teacher can make good students.
According to a student, school is a home and teachers are their parents.
Teaching  is one of the best jobs in the world. Teacher can increase the
knowledge of a student.  A good teacher must be a good role model for a
student.  A good teacher is like a good entertainer .He must first get his
audience's attention,then they can teach their lessons. Good teachers know
how to bring out the best in students. True teachers are those who help us
to think for ourselves. A good teacher is a determined person.
A good teacher teaches not only from the books but also from their heart.
Dedication is the important quality of a teacher. A teacher can change a
student's character. Teacher must be a good friend and also a good guide
for a student. Respecting teachers is one of the best qualities of a student.
According to a student blessings of the teachers is the big treasure to their
life .According to a good student teacher is equal to God and parents. So,
teachers are the very big personality in a student's life. Don't give pains to
them. It is not right.
So,
                                                                        
' LOVE THEM , RESPECT THEM ''
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 PROVERBS                     PROVERBS                    Anjima. A.S

1.A  rolling stone gathers on moss.
2.All that glitters is not gold.

3.A friend in need is a friend indeed.
4.A bird in the hand is worth two in 

   the bush .
5.A bad work man quarrels with his 

   tools    .
6.As you sow,so you reap .

7.A little knowledge is a dangerous 
   thing.

8.An idle man's head is the devil's 
   workshop.

9.After a storm comes calm
10.Cut not the bough you sit 

     upon .
11.Child is the father of man .

12.Charity begins at home 
13.Barking dogs seldom bite. 

14.Birds of the same feather flock together.
15.Borrowed garments never fit.

16.Blessed are the merciful.
17.A bow too much bent will break .

18.An old thief will one day be 
     caught .

19.A long tongue has a short hand .
20.A lame man is a hero on a cripple. 

21.A honey tongue with a heart of 
     gall.

22.A crying child gets milk .
23.An old dog will learn no tricks

                  24. A drowning man will catch a  straw.
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       FEELING BEAUTY                       Anupama Anil

        Shining stars and 

                Blooming flowers. 
                Dancing trees and
                Singing birds 
                Swimming fishes and
                Jumping frogs 
                What a beauty
                Like a picture!
                                                                                
                                

JUST FOR A FUNJUST FOR A FUN
1, RAHUL: WHY DOES YOUR BOOK SO OLD?

RAJA: THIS IS MY HISTORY NOTE BOOK ! RAHUL.

2, SMITHA: SUMITH, WHERE, WHEN YOU WERE BORN?
 SUMITH: I WAS BORN IN A  HOSPITAL ON MY BIRTHDAY.

3, NIMMY:I WANT TO BE A GIRAFFE IN MY NEXT LIFE.
PINKY:A GIRAFFE? WHY?
 NIMMY:SO NOBODY CAN SLAP ME!

4, TEACHER:TODAY SCHOOL WILL BE ONLY FOR HALF DAY TILL LUNCH TIME , 
CHILDREN.
CHILDREN:YIPEEE...........
TEACHER:AND THEN AFTER LUNCH,WE WILL HAVE THE OTHER HALF DAY.

5,JINU: WHY DO NOT YOU PRAY BEFORE YOU EAT?
SINU:I DO NOT NEED , BECAUSE  MOTHER IS A GOOD COOK      
                                                        
                                                 DRISHYA M WARRIER 10 A  
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WINGS OF THOUGHT

“Don't take rest after your first victory 
because if you fail in second,more lips 
are waiting to say that your first victory 
was just luck.”
“One of the Important and characteristics
 of a student is to question,let the student's
ask questions.”

“Life is a difficult game. You can Win it only by retaining your birth right to be 
a person.”

“If we are not free,no one well respect.”
“As a child of God,I am greater than anything that can happen to me.”

“Man needs difficulties in life  because 
they are necessary to enjoy the success” 

“Let not thy winged days be spent in vain. When once gone  no gold can buy
them back agin .”

“Failure will never over take me if
defenition  to succeed  is strong enough.”

“Once your mind stretches to a new level 
it never goes back to its original dimension.”  

“All birds find shelter during a rain .
But eagle avoids rain by flying above the clouds” 

“Problems are common,but attitude makes
the difference.”

“Suffering  is the essence of success.”
“Thinking is the capital, enterprise is the 
way, hard work is the solution”         Aiswarya Ani A.S       IX A
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  READING LEADS TOREADING LEADS TO

                 DREAM  OUR SELF

                                             Anakha Nanda.J.B   IX A

    Reading books leads us to sucess. The reading hobby mainly 
increases our knowledge. We consider books as  friends. We 
make a friendship with them. Reading is the best hobby for our 
life. All can read ,there is no age limit.
  When reading  started,we are interested to read more books 
.We start reading small books and we can develop it into bigger 
books like autobiography, novels,etc. From our birth to the death 
we get the opportunity to read . Learning is a continuous 
process. Book reading increases our learning,reading has no 
limits. If we take the life of important , successful  personalities 
we can find that reading is a common factor in their life.
  Thus the reading becomes a part of our life. So we can't avoid 
that hobby.  Reading give way to dream ourselves.
 Through reading we have to achieve our aim. The dream or an 
aim changes our life. We have to face many problems for 
achieving our aim . Then we study about our aim. we  start to 
search about our aim. We fix a role model for our aim without the 
help of others. Through this way we can achieve our dream. 
Reading is a candle for light in the darkness.
                  Today reading gave way to internet searching. Most of
the people especially students are avoiding books and 
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concentrating to internet searching. 
Internet searching doesn't  lead us for achieving a dream. 
Through internet we get all the details in a short period of time.
    Internet searching and reading books have many differences. 
They have both advantages and also disadvantages. For example
the advantage and attraction of Internet searching is it is done 
by a short period of time. We don't loss more time in searching a 
topic. But their is a disadvantage in internet searching. When we 
read books we read through different pages and it arouses our 
curiosity and imagination. We don't get  any benefits through this
type of reading through Internet. Through reading we also 
improve our knowledge and language. So friends , learning is 
book reading not Internet searching .
Don't forget it !
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IT QUIZ
1.In IT terminology failure in the kernel is called
as-  Gash

2.In binary code ,the number 7 is written as-

                         111

3. 'ALU' STANDS FOR?

                      Arithmetic and logical units

4. The term 'Pentium' is related to-

                      Microprocessor

5. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was

called-        Analytical Engine

6. The main system board of a computer is called-

                    Mother board

7. Which one is the first web browser invented in 1990-  Nexus

8.First computer was known as - Eniac

9. Worm was made up of -One programme

10. The ------- key will launch the start buttons.

                      Window                                Anusha. P.Y    IX A
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   THE  BROKEN  LOVE

     Oh !my angel.
   Your love is precious to me
    Like an angel you  came to my dream.
    And now stays a part of me
    My love is true and pure
    That gives you more
    Let us share our dreams
    the love for ever 
    In my dreams
    I feel your presence
    Like a glowing bulb you will
   Glow in my heart.
                                
                                        Arun. S.R. IX A

   INTERNATIONAL DAY OF PEACE

THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE IS CELEBRATED ON
SEPTEMBER  21  ST  EVERY  YEAR.THE  DAY,WHICH  WAS
FIRST CELEBRATED IN 1982,PROVIDES 
FOR INDIVIDUALS AND NATIONS TO CREATE PRACTICAL
ACTS OF PEACE ON
A SHARED DATA. IT ALSO SERVES TO STRING THEN THE
IDEALS  OF  PEACE  ,BOTH  WITHIN  AND  AMONG  ALL
NATIONS AND PEOPLE.THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE
RECOGNIZES THE EFFORT OF THOSE WHO HAVE WORKED
HARD  TO  PROMOTE  PEACE.  SPECIAL  ACTIVITIES  AND
CELEBRATIONS TAKE PEACE ALL ACROSS THE WORLD ON
THIS DAY.
                                   
                   ARUN SR           IX A
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          THE THREE FRIENDS

     Meethu mouse, Pinku porcupine and rabbit were neighbours. One day,
Meethu  and  Pinku  went  out  to  look  for  food.  They  walked  a  long
distance,but couldn't find any food. They came home sadly.
On their way to home,they met Ruby rabbit, I have got a big carrot.''Let's
share it'',Ruby said ''it's too small for the three of us. You eat it .We will
find some other food,''  Ruby insisted. Meethu cut the carrot  into three
pieces. The friends ate their pieces together then they set out again to hunt
for food .
    Soon, Pinku and Meethu found an apple. Pinku said, ''we should invite
Ruby too'', Meethu said ''that's true'', Pinku agreed. They called out Ruby's
name. Ruby ate their  apples.''Hurray!we can eat  ripe and juicy apple'',
Ruby  said  ''you  are  kind  enough  to  share  your  small  carrot  with  us.
Then,how could we forget you?'' Meethu asked,they took the apples and
feasted together happily.
                                                                            
                              Athira .J.S
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 IF TREES COULD SPEAK       
                                                                       Balasankar p. S   10 A
  J.C Bose the  great Indian scientist,has proved that trees have life as do
the animals and humans. They feel  and react but have language or tongue
to  express  their  feelings.  Only  if  they  had  the  power  of  speech,  they
would express  in much the same way as we do. Leaves would say how
they hate winter that heralds their impending death.
   Tree  trunks  would  boast  to  one  another  of  their  advanced age  and
experience.  Fruits  would  tell  stories  about  their  childhood.  Branches
would talk about the visits had from their insect, bird, and animal friends.
The spring would have sweet songs of welcome from them.
   The trees would have also tell us things that would shock us. They
would say 'Ouch', if the leaves on their were pricked. Their flowers would
cry piteously, when they were plucked off, and so would every leaf on
each  tree,  if  smoke  from  a  nearby  chemical  factory  were  to  blow
continously across it . There is no doubt that after being blessed with the
power of speech, the trees  would talk of the joys of the summer and the
thrill they feel as cool breeze blows through them. 
    Most of all , trees would complain about their bitter-enemy -man. “Isn't
he  involved  the  countless  murders  of  our  kith  and  kin?”they  would
angrily complain. They would never forgive him for refusing to treat them
with due consideration and regard.
            Even if trees cannot speak,their agony and bitterness has been
forcefully expressed by a number of poets and environmentalists. It is for
us  to  give  the  trees  their  due  value  and  by  saving  the  save  the  very
survival of the earth. If trees are gone, our mother earth would not have
any trace of life, what so ever.
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                               LOSS OF PRIDE
                                 Long long ago in a village a poor 
girl  lived. Her name was Hima. She was the smart
girl in her village. In the morning ,she was 
going to school and in the evening she went to 
city market and sold flower bouquets. Her mother 
was a weak lady. In her class there was rich girl
named Prinzy. Hima's best friend is Veena.       
One day Prinzy told Hima,''Let's bet. Who will 
loss the competition should obey the other 
one.''Veena gave one week to give an answer to 
her bet. Hima and Prinzy agreed .On the way to 
house Prinzy told  Hima,”I will win the 
competition.”Time passed. Next week Veena asked 
some social brilliant questions. Hima answered 
the questions and Prinzy lost the game. Hima said
to Prinzy “you should sell 50 flower bouquets,but
she could not sell any bouquets.
Moral 
“ First think deeply and take  a decision”
     
                                          
               Devinandana s.s     X A
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        HOW BEAUTIFUL THE NATURE!HOW BEAUTIFUL THE NATURE!
                                                                                                                                    
                               Gayakirshnan P.S  X A

Stars twinkle in the sky 
The wavy blue rivers 
Green covered earth
How beautiful the nature is!
The dew on the butter cups
The goats are gazing on the foots of
mountain
The dancing roses also 
Make the nature beautiful 
Who is the creator of all these?
It is very great and wonderful 
We are very lucky to here in a
Beautiful place like this!
                                                                                                 
                                       
VOCABULARYVOCABULARY
          Vocabulary is the wealth of words that exist in a language.No 
other language come close to English in a count of general 
vocabulary. English is an extraordinary well-endowed with words. 
The English vocabulary is the degree of precision and the range of 
choices it allows. Webster's Third New International Dictionary 
contains 4,76,000 words and these do not include the many technical
terms that appear only in specialized dictionaries.
       Lexicologists and Language educators failed to pay adequate 
attention to vocabulary. Lexis is the term used to describe the 
vocabulary of a language                   . Gaya krishnan    X A
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INDEDPENDANCE  DAY

 India celebrates it's Independence Day
on August 15. It is celebrated to
remember the day that we got freedom
from the British in 1947.India was in
the hands of foreigners. But the
courageous leaders fought against them. Thus we became 
free on August 15,1947.
     
      Independence Day celebrations should make us more 
patriotic. In other words these celebrations should increase 
our love for the nation.    

     It is also on occassion to remember  the great sacrifices
of the freedom fighters.
     Why did the freedom suffer because of their love to 
motherland.
     We have to love our motherland just as the love to our 
mother.

                                                                          
Krishna Suresh   IX B
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                 HISTORY OF FRIDAY

Gandhiji was born on Friday.
Jesus Christ crucified on a Friday.
Gandhiji was shot on a  Friday.
JK Kennedy was shot on a Friday.
Abraham Lincon was shot on a 
Friday.
Second world war was started on 
Friday.
India got independence on Friday.
Sardar Val labhai Patel died on a 
Friday.
Al l new films are released on 
Friday.                     Kiran S R  IX A 
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SIGNIFICANCE OF NATIONAL ANTHEM

1 JANA-PEOPLE
2 GANA-GROUP
3 MANA-MIND
4 ABHINAYAKA-LEADER
5 JAYA HE-VICTORY
6 BHARATA-INDIA
7 BHAGYA-DESTINY
8 VIDHATHA-DISPOSER
9 PUNJAB-PANJAB
10 SINDHU-INDUS
11 GUJARATH-GUJARATH
12 MARATHA- MARATHI
13 DRAVIDA-SOUTH
14 UTKALA-ORISSA 
15 BANGA-BENGAL
16 VINDHYA-
17 HIMACHALA HIMALAYAN
18 YAMUNA-YAMUNA
19 GANGA-GANGAS
20 UCHCHALA-MOVING21 JALADHI-OCEAN22 TARANGA-WAVES
23 JANA-YOUR
24 SUBHA- AUSPICIOUS
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25 NAMA-NAME
26 JAYE -AWAKEN
27 TAVA- YOUR
28 SUBHA- AUSPECIOUS
29 ASISA-BLESSING
30 MAYE- SING
31 GAHE -SONG
32 TAVA- YOUR
33 JAYA- VICTORY
34 GATHA- SONG
35 JANA-PEOPLE36 GANA -GROUP
37 MANGALA -FORTUNE
38 DAYAKA-GIVES
39 JAYA HE-VICTORY
40 BHARATA- INDIA
41 BHAGYA- DESTINY
42 VIDHATHA-DISPOSER
43 JAYA HE, JAYA HE JAYA HE JAYA JAYA JAYA  JAYA HE
VICTORY,VICTORY,VICTORY,VICTORY FOR EVER
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       COMPUTER
Computer is an electronic machine. It needs electricity to work. It helps us in 
different ways. The five main parts of the computer are Monitor,C P U,Keyboard 
,Mouse and Speaker. The brain of the computer is CPU. The full form of CPU is 
Central Processing Unit. Charles Babbage is the father of computer.
     1, Monitor

              Monitor looks like the television at home. It displays all instructions given 

to the computer and their results.          

 2, C PU(Central processing unit)

        CPU helps you to do all the things that you ask to do and remember them 
forever. CPU controls all other parts of the computer and makes them work together 
is called CPU.

3, Speaker
        Helps to listen sound effects and music from a computer. Some speakers are 
inbuilt while others are plugged into a computer. 

                                                 Panchami. A    IX B
   Kitty Gail Ferguson
   Kitty  Goil Ferguson is an American science writer,lecturer and  

former professional musician. She has authored numerous science
books including books on biographical facts. 
  Ferguson's works are recognized for their degree of details and 
accuracy.She is known for her ability to explain very complicated  
scientific concepts.          
                                                       Adhithya   9 A
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    WHO AM I ?WHO AM I ?

1. I AM VERY HOT1. I AM VERY HOT
         WHO AM I?         WHO AM I?
2. I LIVE UNDER THE SOIL2. I LIVE UNDER THE SOIL
   MY NAME START WITH “B”   MY NAME START WITH “B”
            WHO AM I?            WHO AM I?
3. I CAN MAKE YOU CRY3. I CAN MAKE YOU CRY
MY NAME START WITH “O” MY NAME START WITH “O” 
           WHO AM I?           WHO AM I?
4. I AM RED AND ROUND4. I AM RED AND ROUND
             WHO AM I?             WHO AM I?
5. I AM ORANGE IN COLOUR5. I AM ORANGE IN COLOUR
   MY NAME START WITH “C”   MY NAME START WITH “C”
             WHO AM I?             WHO AM I?
                                                                                  
answers answers                                       SWAPNA JOYSWAPNA JOY
1.sun                              IX B1.sun                              IX B
2.beetroot2.beetroot
3.onion3.onion
4.tomato4.tomato
5.carrot5.carrot
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                                       Friendship

Friendship is a valuable  gift  that cannot be boughtor 
sold but its value is greater than the
mountain full of gold. Painting  is an
art,that never stops. Face is a book, try
to read it. Love is valuable, be ready to
sacrifice. Friend is like a mirror ,never
breaks it.
        So when  you  ask  God for a gift, be   thankful 
if  he sends,  not  diamonds, pearlsrubies or riches, but 
the love  of  a  true  friend.
                                                 By
                                         Arun.s.r
                                            9  A
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                                  ममतत कहतनन

          एक गतडडव मम एक दमपतत थज ।वज
      ससततनहनन थज। पतत कत नतम शससकर और

            उसकन पतनन रतजजशवरन थर ।शसकर कक एक भतई थत और उस भतई
              कक एक बचचत भन थत । उसकत नतम अतनद थत ।शकर हमजशत इस

         बचचज कक अपनत बचचत मतन उसज पयतर करतत थत,    पर रतजजशवरन कक
            अपनज पतत कक तकसन और कज बचचज कक पयतर करतज दजखकर ग दससत

 अततन थन,              और एक मतड नहन बन सकनर कज कतरण वह सदत समय
            परजशतन थन । बहदत सतरन पपरतथन कन लजकनन उसज एक बचचत नहन

             तमलत ।रततजजशवरन अतनद कज बतरज मज शकर सज झगडत करतन थन पर
             शकर यज सब मतनतत भन नहन थत । रततजजशवरन कर मन मम अतनसद

  कज तलए पयतर थत,          लजतकन जब वह अपनज सससततनहननतत कज बतरज मज
              सकचतज वकत उसकत पयतर खदद सज चलत जततत थत । रतजजशवरन कक

        एक मतपड बननज कत ससभतगय पपरतपत नहनप स हदअत थत,   लजकनन उनकज हदय
             मजपस एक मतड जजसन ममतत पयतर थन । एक मतड कत हदय उसमम

  असतरतनतहत थत ,          पर उन ग दणकस कक पतलन पकषण करनज कज तलए ककइ
            नहन स थत । इसन कतरण सज वह बचचकस सज नफरत करतन थन ।

        एक तदन ससधयत समय रतजजशवरन छत पर बजठन थन,    अतननद भन वहतस
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   खजल रहत थत ,       वह गरसद सज खजल रहत थत ,     वह अतकर रतजजशवरन कक

   खजलनज कज तलए ब दलतयत ,        रतजजशवरन कत मसन दजखकर उसनज कहत तक

     मम ततऊ सज कहकर त दमहम तपटवतयजगज,      यह सदनकर रतमजशवरन कक

 गदससत अतयत,      अतनसद खजलनज कज तलए तफर गयत ,     गमद खजलनज कज समय
             रतजजशवरन कज तसर पर पतस हन कर नततरयल सर पतत तगरत और वह

            बजहकश हक गयत । सब लकग उसर उठतयत और असपततल लर गयत , 
      वहतड पर डतडकटर नज उनकत खदन मतडगत,       तकसन कज पतस उनकत खदन
             नहन स थत पर अतनसद नज खखन तदयत कयकसतक उन दकनकस कत खदन एक

           थतअतनसदकज इस तयतग सज रतजजशवरन कर मन कन ममतत गखसज उठन ,  उस
             तदन कज बतद वज ख दशन सज रहनज लगज और रतजजशवरन नज अतनसद कक

       अपनबरटजरर कन तरह पतलत ।            आतदतयत 10 b               
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             डतडड.ए.पन.जज.    अबददल कलतम कन जनवनन

    डत.ए.पन.जज.       अबददल कलतम कत पखरत नतम अबद दल पतकर
       जजन दल अबददल कलतम हज।वज भतरत कज पखवर रतषटपरपतन

          जतनजमतनज वजजततनक अतजर इसतजननयर कज रप मम पपरम दख थर।जनतत कज रतषटपरपतत,  तमसतइल मजन
       कज नतम सज जतनत जततत हज।कलतम जन 15  अकतखबर 1931        मम ततमलनतडद कज छकटज सज गतडव मम

               जनम तलयत थत।उसकज तपतत कत नतम जजन दल अबदनन मरकयर असर मततत कत नतम अतशन
            अममत अबदनन मरकयर हज।कलतम जन भतरत कज असतरनक अजर तमसतइल तवकतस कतयरकप रम

              कज सतथ भन जदडज थज।तजसकन वजह सज उनहम तमसतइल मजन कहत गयत।कलतमजन एक लजखक
     भन थत।उसकत पपरम दख पदसतक हज '   अतगन कन उडतन'       ।उनकन कहतवतम द दतनयत मम पपरतसद

हज।
     ''          सपनज वक नहन स हज जक अतप ननदस मम दजखतर हक
              सपनज वक हज जक अतपकक ननदस हन नहन स अतनज दज''
     ''        यतद अतप सखयर कन तरह चमकनत चतहतज हम 
             तक पहलज सखरज कन तरह चलतअक खदद कक''

   कलतमजन कन ममतय द 27  जखलतई 2015       मरस तशलकसग कज मजधतलय मम हदई थन।

                      पपररमचनद
        पपररमचनद कत जनम १८८० जखलतई ३१ उतऱपपररदरररश कर

            लमहन नतमक गतडव मज हदअत थत।उनहकनर तहनदन कर उपनयतस समपरतट ऎवसस कहतनन
              समपरतट हम।उनहकसनर पपरतरभस मरस उदखर मम तलखनत शदर तकयत अतजर बतद मम तहनदन मम
       तलखनत शदर तकयत।उनकन कहततनयतड पपरतसद हम ।

              उनकन कहततनयस मम अपनन जनवन म दखतरत हह उठतत हम।वर ऎरक यथतथमवतदन
            कलतकतर थर उनकन कहतननयकस मम उतर भतरत कर सतमततजक जनवन सतकर हह उठत

हज।

                                    अरण.ऎस. अतर   9 A
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