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ആശശംസകളളളോടടആശശംസകളളളോടട......

     ചചേന്ദമമംഗല്ലൂർ ഹഹൈസ്ക്കുളളിലലെ LITTLE KITELITTLE KITE വളിദദദ്യാർതളികൾ തയദ്യാറദ്യാകളിയ  MOSAIC MOSAIC മദ്യാഗസളിനന് എലദ്യാ വളിധ  
ആശമംസകളമം ചനരുന. ഇതളിചനദ്യാലടദ്യാപമം ഇതളിനു പളിനളിൽ പ്രവർതളിച്ച എലദ്യാ വളിദദദ്യാർതളികചളയമം 
അദദദ്യാപകചരേയമം അഭളിനനളിക്കുന.

                                                                                                                യ പളി മുഹൈമ്മദന് അലെളി

                                                                                                                        ചചേന്ദമമംഗല്ലൂർ HSS
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ടചെററിയ കളോരര്യങ്ങളുടട വലറിയ പുസ്തകശംടചെററിയ കളോരര്യങ്ങളുടട വലറിയ പുസ്തകശം
ചകരേള സർകദ്യാറളിലന്റെ ഹകറന് പദ്ധതളിയലട കകീഴളിൽ വളിദദദ്യാർതളികളലട സദ്യാചങ്കേതളിക പരേളിജദ്യാനമം 

വർദ്ധളിപളിക്കുവദ്യാനദ്യായളി ആരേമംഭളിച്ച പദ്ധതളിയദ്യാണന് ലെളിറളിൽ ഹകറന്. ലെളിറളിൽ ഹകറളിലന്റെ ചനതൃതത്വതളിൽ ധദ്യാരേദ്യാളമം 
പരേളിപദ്യാടളികൾ വളിദദദ്യാലെയങ്ങളളിൽ നടന വരുന. വളിദദദ്യാർതളികളളിൽ സദ്യാചങ്കേതളിക അവചബദ്യാധമം 
വർദ്ധളിപളിക്കുനതളിനന് ഇതരേമം പരേളിപദ്യാടളികൾ വളലരേചയലറ ഗുണമം ലചേയ്യുന.

        വളിദദദ്യാർതളികളലട സർഗസൃഷളികൾ പ്രദർശളിപളികദ്യാന് അവസരേലമദ്യാരുക്കുകയദ്യാണന് ലെളിറളിൽ ഹകറന് 
ഇചപദ്യാൾ. ലെളിറളിൽ ഹകറന് മദ്യാഗസളിനു ചവണളിയളിട്ടുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ ചപദ്യായ വർഷമം ആഗസന് മദ്യാസചതദ്യാലട 
തലന വളിദദദ്യാലെയങ്ങളളിൽ ആരേമംഭളിച്ചളിട്ടുണന്. സദ്യാധദ്യാരേണ ഗതളിയളിലുള്ള ചപപർ മദ്യാഗസളിനുകളളിൽ നളിനമം 
വദതദസ്തമദ്യായളി സ്കൂൾ വളികളിയമദ്യായളി ചചേർനന് ഡളിജളിറൽ മദ്യാഗസളിനദ്യാണന് ലെളിറളിൽ ഹകറളിലന്റെ ആഭളിമുഖദതളിൽ 
ചകരേളതളിലലെ അചങ്ങദ്യാളമളിചങ്ങദ്യാളമുള്ള വളിദദദ്യാലെയങ്ങൾ തയദ്യാറദ്യാകളിയളിരേളിക്കുനതന്.

        ചചേന്ദമമംഗല്ലൂർ ഹഹൈസ്കൂളമം അഭളിമദ്യാനപുരേസരേമം ഈ പരേളിപദ്യാടളിയലട ഭദ്യാഗമദ്യാവുകയദ്യാണന്. വളിദദലെയതളിലലെ 
കൂട്ടുകദ്യാർ ഒരുപദ്യാടന് പരേളിശ്രമളിച്ച "MOSAIC” എന ചപരേളിലുള്ള ഈ മദ്യാഗസളിന് തയദ്യാറദ്യാകളിയളിരേളിക്കുനതന്. ഒരുപദ്യാടന് 
ലചേറളിയ കദ്യാരേദങ്ങൾ ഉൾലപടുതളിയ വലെളിലയദ്യാരു പുസ്തകമം. അതദ്യാണന്  "MOSAIC”. ഇതളിനു പളിനളിൽ ഒരുപദ്യാടന് 
ചപരുലട അദ്ധത്വദ്യാനവുമം പരേളിശ്രമവുമം ഉണന്. ഞങ്ങൾകന് എലദ്യാ പളിന്തുണയമം നൽകളി ഞങ്ങചളദ്യാലടദ്യാപമം നളിന 
ലെളിറളിൽ ഹകറന് മദ്യാസർ അന്വർ സദ്യാലറയമം മളിസ്റ്റ്രസന് ഹൈദ്യാജറ ടകീച്ചലറയമം നന്ദളിപൂർവമം ഓർക്കുന. അചതദ്യാലടദ്യാപമം 
എലന്റെ എലദ്യാ സഹൈപ്രവർതകലരേയമം നന്ദളിപൂർവമം സ്മരേളിക്കുകയമം അഭളിനന്ദളിക്കുകയമം ലചേയ്യുന. 

        പ്രളിയലപട്ട വദ്യായനകദ്യാർകന് ഞങ്ങൾ ഈ ലകദ്യാച്ചു പുസ്തകമം സവളിനയമം സമർപളിക്കുന
                           എനന്,
                             
                                   തലെദ്യാൽ ഹൈദ്യാഷളിമം ( എഡളിറർ, MOSAIC മദ്യാഗസളിന് )
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E- Humanity 
                                                                              Aamir joicy (English Dpt.)

'Water...... water.......'
My dying grandma sent the message
through Whatsapp.

While scrolling down I just
tweeted my grandma's e-plea
on twitter

What does it mean? ? ? ? ? ? 
Discussion corners, poetry groups
Bloggers, philosophers and critics
commented deep

You see the six dots? ? ? it means.....
A young poet vomited
Water means life, She is.......
Another fellow critic's critique
I raised from my cyber tomb
Just went to the room nearby

My next Facebook post was a photo
'Dead photo of my grandma with barren lips 
No, rather, the photo of an intimate stranger
I got One Billion likes and One Million comments
INSTANTLY...! ! ! 
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അമളോടറി കണ്ണൻ
Hana Arafath N.K. IX-B

അമദ്യാടളി തനളിലലെദ്യാരുണ്ണളികളിടദ്യാവയളി
അന്ചപദ്യാലട കണ്ണന് വളരുമം കദ്യാലെമം
അലനദ്യാരു നദ്യാളണ്ണളികണ്ണന് പതുകലവ
അമ്മ മുറളിയളിൽ ലചേചനവമം ലചേദ്യാലളി
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ,ഹപതൽ തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ  ഹപതൽ
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ,  ഹപതൽ  തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ
"അചമ്മ എനളികളിചപദ്യാൾ അമ്മളിഞ്ഞ നൽചകണമംലമ്മ
അലല ൽ ഉണ്ണദ്യാനയയളില "
“അനളിയദ്യായദ്യാലുണ്ണളികമ്മളിഞ്ഞ നൽകകീടദ്യാമം
എ൯ മകചന ലപദ്യായളി കളളിച്ചു ലകദ്യാൾക"
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ  ഹപതൽ തദ്യാചലെദ്യാലെലമ്മ ഹപതൽ
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ  ഹപതൽ തദ്യാചലെദ്യാലെലമ്മ 
അനളിയദ്യാലെലമ്മ എലനദ്യാരേടയദ്യാളമം
“അനളിയലെലമ്മ എലനദ്യാരേടയദ്യാളമം"
“അനളിയദ്യായദ്യാലുണ്ണകീ കൂരേളിരുട്ടന് "
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ,ഹപതൽ തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ  ഹപതൽ
തദ്യാചലെദ്യാലെമ്മ,  ഹപതൽ  തദ്യാചലെദ്യാലെലമ്മ............
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പ്രകൃതറിയറിലൂടട

ഓരേണളിപ്പുലളിൽ കളിളഞ്ഞദ്യാടളിയദ്യാടളി
കദ്യാ൪വണ്ടു ദൂചരേകന് നകീങളി മറയന.
തദ്യാചഴക്കു തദ്യാചഴകന് നകീ തന സത്വപമം
തഴ്മലയദ്യാടണയന നളിലെമറളിയദ്യാലുമം

കറളിലന്റെ ഓളങൾ ഓമനളിചചേദ്യാലരേ
നളിതദതതളിലെലെളിയന പൂവദ്യാടളിയളിലെദ്യാലക
മദുവൂറമം ആശമംഖു നകീ൪ത്തുള്ളളി-
യദ്യാർജളിച്ചു മനതദ്യാരേളിലെദ്യാ ശമംഖു നകീരുറവ സദ്യാപളിച.

തണലെളിനു മകീലതയദ്യാണദ്യാമരേ            ഞദ്യാടളികയളിൽ
അണയദ്യാത പുലളിന് മദ്യാധുരേദമുണന്
അരേളികളിലെദ്യായന് നുകരുവദ്യാന് കഴളിയദ്യാത-
സത്വപങൾ അണയത മണ്ണളിന്-
തരേളികളദ്യാണന്

നകീലെ വനളിലലെ മദ്യാമലെചചേദ്യാട്ടളിലലെ തളിങ്കേൾ
തദ്യാരേചമദ്യാലടദ്യാഴുക്കുന വളിണ്ണളിചലെകന്
വളിണ്ണളിലുമം മണ്ണളിലുമം മദ്യാനവ മനസളിലുമം
ആത്മമദ്യാമം വളിഷദ്യാദമം വളിശദമദ്യായന് നളിലെനളി൪ത്തുന
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പ്രയളോണശം
Aswani A. IX-B

ഹ്രദയതളിലന്റെ അടളിതട്ടളിൽ നളിനതളിരേന്ന 
വകീണ മഴലപദ്യാൽ ഹദവതളിലന്റെ
കരേങ്ങളളിൽ നളിനതളിർനവകീണ ആദളിമ മനുഷദദ്യാ
നളിനക്കു വന്ദനമം
                                 കദ്യാടുമം ചമടുമം തദ്യാണളി കലലമം
                                 മുളമം ആയധമദ്യാകളി നകീത്തുടങ്ങളി
                                 ചേരേളിതതളിൽ പ്രയദ്യാണമം നകീതദ്യാലന
                                 യലലയദ്യാ നളിദദ്യാനമം ഈ മനുഷദചേരേളിതതളിനന്

മദ്യാനളിലന്റെ ലതദ്യാലു നകീ ചചേലെയദ്യാകളി
മദ്യാ൯കുഞ്ഞളിലന നകീ ലകദ്യാനതളിന.
                                 പദ്യാറലകട്ടുകൾ തന് മദ്യാവളിൽ
                                 അനളിയറങ്ങളി ലമഴുകുതളിരേളിചപദ്യാലലെ
                                 സത്വയമം നകീ ഉരുകളിലയദ്യാലെളിച്ചു മറ്റുള്ളവർകദ്യായളി .......  
                                  ആയളിരേമം ലകദ്യാലമം കടന ചപദ്യായദ്യാലുമം 
                                  ആയളിരേമം ചകദ്യാടളി മനുഷദർ ജനളിച്ചദ്യാലുമം 
                
നളിലന്റെ വരേദദ്യാനങ്ങൾകന് 
മുനളിൽ ഞദ്യാന് അർപളിക്കുന 
         ആയളിരേമം പനളിനകീർപൂകൾ ............................
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ളസ്നേഹ മഴ
            
നളിറവദ്യാർന  ചവദനയളി ൽ
നളിലനദ്യാലെളി  എനളികന്  ജകീവചനകളി
ലകദ്യാടുമം  ചൂടളിൽ  ഇരുട്ടളിന്
ദകീപലമന  ചപദ്യാലലെ  നകീ  വന.....
ഹൃദയതളിന്  പരേദ്യാതളികൾ
നളിനളിചലെകന്  കവർന  നകീ....
ഓർമ്മകൾ  മൂടുചമദ്യാൾ
തനളിച്ചലലന  മുനറളിയളിചപദ്യാലട
എനളിലകദ്യാപമം  നളിന  നകീ....
അനദലമചനദ്യാടടുക്കുചമദ്യാഴുമം
നകീ  അരേളികളിൽ  ഉണദ്യാകുലമന
വളിശത്വദ്യാസമം  എലന  ലപദ്യാതളിയന....

മഴലയനന്  നളിലന  വളിളളിക്കുചമദ്യാഴുമം
എലനചപദ്യാലെറളിയളിലദ്യാർക്കുമം   ആ  വദ്യാകളിന്
യഥദ്യാർത  അർതമം....!

                                              
   
                                                                                ഹൈസ്നേ  ബദ്യാനു

                                                                                         VIII  E
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വരശം

മഴലപയ്യുന മദ്യാനതന്
ചേറപറചേറപറ ലപയ്യുന 
കണ്ണളിനു കുളളിരേദ്യായന് 
മണ്ണളിനു കുളളിരേദ്യായന്
മനസളിനു കുളളിരേദ്യായന് ലപയ്യുന 
വറളിവരേലണദ്യാരു പദ്യാടതന്
കുറളികൾ കതളികരേളിയചമദ്യാൾ
ലതളളിനകീരേദ്യായന് നകീരുറവയദ്യായന് 
ദദ്യാഹൈജലെമദ്യായന് മഴലയതളി
ഹദവതളിലന്റെ സത്വനമം നദ്യാട്ടളിൽ 
ഹദവമം തലനദ്യാരു വരേദദ്യാനമം
സമംരേകളികദ്യാമം കുനകലള 
സമംരേകളികദ്യാമം വനങ്ങലള 
നദ്യാചളക്കുലള്ളദ്യാരു കരുതലെളിനദ്യായന്
മഴ മഴ എലനദ്യാരു വരേതളിനദ്യായന്
ഹകകൾ ചകദ്യാർകദ്യാമം ഒനളിച്ചന്
ലവട്ടുകയളില മരേങ്ങലള 
മദ്യാന്തുകയളില കുനകലള
നശളിപളികളില വനങ്ങലള 
മലെളിനമദ്യാകുമം പുഴകലള
വകീലണടുകദ്യാമം ഒറലകട്ടദ്യായന്
മഴ ലപയലട്ട മദ്യാനതന്
ചേറപറചേറപറ ലപയലട്ട
മണമം മനസമം കുളളിരേലട്ട

                                           ഗദ്യായതളി ജളി 
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ഭളോഗര്യശം
ശ്രകീലെകളി . ലക

ലപദ്യാട്ടളിച്ചളിരേളിക്കുമം സൂരേദചന........
നകീലയചന ലപദ്യാട്ടളിച്ചളിരേളികദ്യാതളിരേളിപ........
പൂമണമം വകീശുന കദ്യാചറ ........
നകീലയചന അരേളികളിൽ വരേദ്യാതളിരേളിപ........
മുഖമം കറപളിച്ചളിരേളിക്കുമം കദ്യാർചമഘചമ
നകീലയങ്ങു ചപദ്യാകുന ചവഗതളിൽ 
കടലെദ്യാസു ചപദ്യാലുമം എരേളിയമകീ കദ്യാലെതന് 
പൂകലളലദ്യാമം ചപദ്യായ കദ്യാലെതന് 
നദ്യാമം ജകീവളിച്ചളിരേളിപലതന്തു ഭദ്യാഗദമം !
അലതന്തു ഭദ്യാഗദമം !

CHENNAMANGALLUR HSS                                                                         



തണല് മരശംതണല് മരശം
 ലലെയളിന് ഹഫസൽ  10F

ഭൂജദ്യാതനദ്യായതുമുതൽ 
ഞദ്യാനദ്യാ മരേതണലെളിലെദ്യാണന്
അലത, എന്ലറ ആദദ കരേച്ചളിലെളിൽ
ആനന്ദമം കലണതളിയ
ആ തണൽമരേമം
ചസ്നേഹൈതളിന് കുളളിരേന് പക൪ന
ആ തണൽമരേമം.

ഒനമം തരുനളിലലനന്
അനനദ്യാളമം പരേദ്യാതളിലപട്ടചപദ്യാൾ
കദ്യായനളികൾ വകീഴളിതന
ആ തണൽമരേമം
നനവളിലദ്യാലത എങ്ങലന ജകീവളികദ്യാന്?
എന കണമം ചചേദ്യാദളിച്ചചപദ്യാൾ
തടളികളളിൽ ചശഖരേളിച്ച ജലെമം
പഴങ്ങളളിലൂലട ഊ൪നളിറകളിതന
അചത തണൽമരേമം
വൃദ്ധയദ്യാകദ്യാന് തളിടുകമം കൂട്ടളിയ
കദ്യാലെതളിലന വയസനദ്യാകളിയ
അചത തണൽമരേമം
അലത; ആ തണൽമരേമം.

ലകദ്യാടുങ്കേദ്യാറ്റു വനചപദ്യാൾ
പദ്യാറളിയളില ഞദ്യാന്
അരുണന് തലെക്കുമകീലത വനചപദ്യാൾ
ഉരുകളിയളില ഞദ്യാന്
കദ്യാ൪ചമഘങ്ങൾ തന് പടയദ്യാളളികൾ
അലമയളിട്ടുമം തുളച്ചളില;
എന്ലറ ശളിരേസന്,

കദ്യാലെങ്ങളദ്യായളി അവലരേലന പരേകീകളിച്ചചപദ്യാലഴദ്യാലകയമം
ശകളിയകമം ചനരേളിട്ട
ആ മരേമം എചനദ്യാലടദ്യാപമുണദ്യായളിരുന;
ആ തണൽമരേമം.

ഇന ഞദ്യാന് വലുതദ്യായളി.

വളിധളിചയദ്യാടന് ഉരേതളി വരേവകീണ
ആ തടളിയളിചന്മേൽ ചേദ്യാരേളിയളിരുനന്
സുപ്രഭദ്യാതതളിലലെദ്യാരേളികൽ ഞദ്യാന് കുളളി൪ കദ്യായചമദ്യാൾ
ആ മരേലമചനദ്യാടന് പറഞ:

"പട൪നന് പനലെളിച്ചന് ,
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ലകദ്യാടുങ്കേദ്യാറളിലന കുളളി൪കദ്യാറദ്യാക്കുന,
ലവയളിലെളിലന തണലെദ്യാക്കുന
മലറദ്യാരു തണൽമരേമദ്യാകുക നകീയമം നദ്യാലള" 
അലത, ആ തണൽമരേമദ്യായളിരുന
എചനദ്യാടതന് പറഞ്ഞതന്.
ആ തണൽമരേമം, അമ്മ!
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A day at school
Waking up every morning 
feeling wrecked,
Gotta go to school
what the heck?
Late a minute,gotta run
Eyes not open,still in dream
But when you see your friends
it ends
we chat,we gossip and rings the bell.
Expected to listen to the class but
all you wanna do is fool around.
Oh the boredom of listening to boring
lectures and having to sit in silence
when all you wanna do is sleep.
That's school
Countless friends,count less Jokes,
Countless laughs,countless memories
All together in a block
equals to school. 

- Isha parveen      VIII-F
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Frozen Dreams
She was busy building up cone, 
Her colourful dreams 
At the age of blossom,
She was well planned.

And that day came.
She was not ready,
But she was, For her family.
She got hitched.

And there she said No to her likes, 
She started to crack
the cone with dreams.

Those dreams haunted,
But she act as doesn't care.

And the years passed,
Well, she complained to no one.
She told her life to her junior.
And I know mamma is a survivor,
from haunting of her frozen dreams.

Now, it's my turn
And I can't let someone
Freeze mine. 
I want to fly
to the Infinity.
No matter the resistant
I have to move on, without freezing.

                                                                                      Hafa Salim X-C
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IN YOUR SHADOW
Jyothika IX-E

I feel so precious when you are by my side.
From the very first day
that I feel you, I recognize you
you keep me happy, you were there
in my sadness.

And even all the spectacular moments
that had passed away was only 
with your signature
so, for me who really are you?
A Guide, A Father, A Brother or A Friend!
Its really hard to describe you
But you are the most precious thing
that I ever had.

I know you never leave me
because you are me, myself 
Something that leads me
Something which come closer to me
you are the light that lead me 
And its you who I am. 
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'We are Friends...!'
Hasna Banu VIII EHasna Banu VIII E

Alone I can 'say' but ,
together we can 'talk'...!

alone I can 'enjoy' but,
together we can 'celebrate'...!
alone i can 'smile' but,
together we can 'laugh'...!
This is the 'beauty' 
of 'Friendship'...!

we are nothing without
each other...!
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My Shadow
Areyia S Chythaniya

      (Work education)
It has been my friend,
the best friend indeed

Has been with me,
from the start of this ride

The ride that is life,
With all its turmoil

Joyous sometimes yet sorry
sometimes

All through the ride, 
it has stayed composed

Neither did complain
nor did console

Backing me up even,
When I'm broken down

Calming me even when
I'm on the top

Wasn't that me,
the real me in me

or wasn't that yet 
just a play of my mind

Now I learnt it
Was my shadow indeed

Just a shadow nor 
my friend nor my foe.
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ROSHAN ABDULLA 9-E
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ROSHAN ABDULLA 9-E

CHENNAMANGALLUR HSS                                                                         



CHENNAMANGALLUR HSS                                                                         



ROSHAN ABDULLA 9-E
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NIDA MARIYAM RAMZAN 10-F
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MOHAMMED AFNAS 8-D
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Hana Amanulla VIII-F
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AADISH M 8-B
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ALIF NAEEM 9-E
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ROSHAN ABDULLA 9-E
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കളോതറിരറിപപ
-ഫദ്യാതളിമ നദ്യാജളിയ 8 B

അവൾകന് കൂട്ടളിലനനചപദ്യാലലെ ചേന്ദ്രനുമം ആ രേദ്യാതളിയലട ശദ്യാനത ഹകലവടളിഞ്ഞന് തളിരേളിച്ചുചപദ്യാകദ്യാന് വളിസമ്മത
ഭദ്യാവതളിൽ ആകദ്യാശതളിൽ അനളിച്ചുനളിന. ആ വൃദ്ധസദനതളിന്ലറ ചേവളിട്ടുപടളിയളിൽ കൂനളിക്കൂടളി ഇരേളിക്കുനതന്
മദ്യാതൃതത്വതളിന്ലറ  ഈറ്റുചനദ്യാവറളിഞ്ഞ  ഒരു  പച്ചയദ്യായ  മനുഷദസകീയദ്യാണന്.  ഇനലലെ  ലപയ്തുചതദ്യാ൪ന
കുളളി൪മഴയലട സുഗനമം അവ൪ക്കു ചറ്റുമം വളിട്ടുമദ്യാറദ്യാതളിരേളിക്കുന.  ഓ൪മ്മകളലട ഭ്രമണവലെയതളിൽ അകലപട്ട
അവരുലട  കണ്ണളിൽനളിനമം  തദ്യാചഴക്കുപതളിച്ച  ചടുകണ്ണകീരേളിൽ  അവരുലട  ജകീവളിതതളിന്ലറ  എലദ്യാ
യദ്യാഥ൪തദങ്ങളമം  പ്രതളിഫലെളിച്ചളിരുന.  നളിറഞ്ഞ  ഇരുട്ടളിലന  ചഭദളിച്ചു  കടനവരുന  കദ്യാറളിന്ലറ
ഹഡവ൪സകീറളിചലെകന്  അവ൪  എതളിചനദ്യാകളി.  നളിരേദ്യാശയദ്യായളിരുന  ഫലെമം.  ഉറകതളിൽനളിനമം  ഉണ൪ന
മലറദ്യാരു  അചനവദ്യാസളിയദ്യായളിരുന  മദ്യാധവളി  അവലള  ചസ്നേഹൈചതദ്യാലട  ശദ്യാസളിച്ചു.  അവരുലട  നളി൪ബനതളിനന്
വഴങ്ങളി  കളിടകയലട  മദ്യാറളിചലെകന്  ചേദ്യാഞ.  തന്ലറ  സമകീപചതകന്  വരേദ്യാന്  മടളിക്കുന  നളിദദ്യാചദവളിയ
സ്മരേളിച്ചുലകദ്യാണന് അവ൪ കണ്ണടച്ചു.  ചനരേമം എട്ടന് മണളി ആയചപദ്യാൾ ചേദ്യായയമദ്യായളി വന മദ്യാധവളി അവരുലട മുഖമം
പളിടളിച്ചുയ൪തളി.  ഉണങ്ങദ്യാത  കണ്ണകീ൪പദ്യാടളിൽ  മൃദുവദ്യായളി  വളിരേൽത്തുമ്പുലകദ്യാണന്  സ്പ൪ശളിച്ചചപദ്യാൾ
നളിസമംഗതയദ്യാ൪ന  ഒരു  പുഞളിരേളി,  ആ  പുഞളിരേളി  ഓ൪മ്മകളളിചലെക്കുള്ള  തദ്യാചകദ്യാലെദ്യായളിരുന.  അച്ചനളിലദ്യാത
പുതലന  വള൪തദ്യാന്  ചവണളി  മലറദ്യാരു  ദദ്യാമതദജകീവളിതമം  തദജളിച്ചന്  സത്വനമം  അധത്വദ്യാനതളിലൂലട  വരുമദ്യാനമം
കലണതളിയ  തദ്യാന്  തന്ലറ  ഉള്ളമംഹകയളിലെളിട്ടന്  ലപദ്യാടളിച്ചന്  തകീ൪തതന്  ഹവധവദമം,  ദദ്യാരേളിദദമം  തുടങ്ങളിയ
പ്രതളിസനളികലളയദ്യാണന്.  ഉപരേളിപഠനതളിനദ്യായളി  കദ്യാലെളിചഫദ്യാ൪ണളിയയളിചലെകന്  പറനചപദ്യാഴുമം  കണ്ണളിൽ
എണ്ണലയദ്യാഴളിച്ചന്  കദ്യാതളിരുനതുമം  അവന്  വരുന  ദളിവസങ്ങൾ  കലെണറളിൽ  അടയദ്യാളലപടുതളിയതുമം  അവൾ
പങ്കുലവച്ചു.  മകലന പ്രതകീകയലട മുലപ ചൂടളിച്ച സത്വനമം അമ്മലയ വൃദ്ധസദനതളിൽ തള്ളളിയ മകലന കദ്യാതന്
ആ അമ്മ വൃദ്ധസദനതളിന്ലറ നകീണ ചേവളിട്ടുപടളിയളിൽ കദ്യാൽ നകീട്ടളിലവച്ചന്  കദ്യാതളിരേളിക്കുന...   സദ്യാകളിയദ്യായളി
ചവന മഷളിലകദ്യാണന് വട്ടമളിട്ട ആ കലെണറമം...
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അടയളോളങ്ങള അവളശഷറികളോടത കടന്നു ളപളോകുന്നവര
Arwa IX-E

           ഞദ്യാന് മനുഷദനദ്യാണന് എന പറഞ്ഞന് അഹൈങ്കേരേളികദ്യാന് എനളികന് അർഹൈതയളില. ഭൂമളിയളിലലെ 99 % 
മനുഷദരുമം സത്വനമം നളിലെവദ്യാരേലത അളന പറയനവരേദ്യാണന്. നദ്യാമം ഒനമം ചനടളികഴളിഞ്ഞളിട്ടളില. അതു ലകദ്യാണ്ടു 
തലനയദ്യാണന് സുഭദ്യാഷന് ചേന്ദ്രന് മനുഷദനന് ഒരു ആമുഖമം എനന് എഴുചതണളി വനതുമം. 
         ഭൂമളിയളിലലെ ജകീവജദ്യാലെങ്ങൾക്കു മുമളിൽ മനുഷദന് ഒനമല എനന് ലതളളിയളിക്കുന ഒരു കഥയണന്. ഒരു 
ദളിവസമം കുചറ ആമകൾ ഒരു കടൽതകീരേത്തു കൂടളി വരേളിവരേളിയദ്യായളി ചപദ്യാവുകയദ്യായളിരുന്നനു. വരേളിയളിലലെ മുനളിൽ 
നളിന ആമ കുറച്ചന് ചവഗതളിൽ നടന. കുചറ ദൂരേമം നടനചപദ്യാഴദ്യാണന് തദ്യാന് മുനളിലലെതളി എനന് മനസളിലെദ്യായതന്. 
മറദ്യാരുമം തലന്റെ പളിറകളിൽ ഇലലനമം. ലപലട്ടനന് ആമലയ കുറകന് പളിടളിച്ചു. പളിടളി വകീണചതദ്യാ കഴുതളിനു തലന. 
രേകലപടദ്യാന് ഒരു വഴളിയമളില. തദ്യാന് ഏതദ്യാനുമം നളിമളിഷങ്ങൾകകമം കുറകലന്റെ ഭകണമദ്യാകുലമനന് 
മനസളിലെദ്യാകളിയ ആമ തനളികന് അവസദ്യാനമദ്യായളി ഒരു ആഗ്രഹൈമുണന് എനമം അതന് ഈ മണലെളിൽ 
കളളികദ്യാനദ്യാലണനമം പറഞ. ആമയലട സൂതമദ്യാലണനന് ചതദ്യാനളിയ കുറകന് ആദദന് സമ്മതളിച്ചളില. പചക 
ആമ വകീണ്ടുമം കരേഞ പറഞ്ഞചപദ്യാൾ കുറകന് സമ്മതളിച്ചു. ആമ ആ മണ്ണളിൽ തളിരേളിഞമം മറളിഞമം കളളിച്ചു. ഒരു 
ഭ്രദ്യാനമദ്യായ ആചവശചതദ്യാടു കൂടളി കളളിച്ച ചശഷമം പറ ഞ : ഇനളി തലന ഭകണമദ്യാകദ്യാന് ആവശദലപട്ടു. 
കുറകന് സമംശയചതദ്യാലട ചചേദ്യാദളിച്ചു നകീ എനളിനദ്യാണന് മണ്ണളിൽ കുതളി മറളിഞ്ഞതന് ? ഇതന് ചകട്ടന് ആമ പറഞ 
കുറച്ചന് ചനരേമം കഴളിഞ്ഞന് എലന്റെ കൂട്ടുകദ്യാർ ഇവളിലടലയത്തുമം. അചപദ്യാചഴക്കുമം നകീലയലന ആഹൈദ്യാരേമദ്യാകളിയളിരേളിക്കുമം. 
എലന്റെ ചതദ്യാടുമം കുറച്ചന് ശരേകീരേദ്യാവശളിഷങ്ങളമം ഈ മണ്ണളിൽ ഉണദ്യാകുമം. അതളിനടുതദ്യായളി ഞദ്യാന് കളളിച്ചു മറളിഞ്ഞ 
മണലുമം അവർ കദ്യാണമം. ഇതന് കദ്യാണചമദ്യാൾ അവർ കരുതുമം ഞദ്യാനുമം നകീയമം തമ്മളിൽ ഒരുപദ്യാടന് മൽപളിടളിതമം 
നടലനനമം മരേളിക്കുനതളിനന് മുമന് ഞദ്യാന് ധകീരേമദ്യായളി ചപദ്യാരേദ്യാടളിലയനമം. 
           ചകവലെമം ഈ മണ്ണടയദ്യാളങ്ങൾ എങ്കേളിലുമം ഞദ്യാന് ജകീവളിച്ചതളിലന്റെ അടയദ്യാളമദ്യായളിരേളികണമം. എചന്റെതദ്യായളി 
ഒനമം അടയദ്യാളലപടുതദ്യാലതയല ഞദ്യാന് ചപദ്യാകുനതന് എന ആശത്വദ്യാസചതദ്യാലട എനളികന് മരേളികദ്യാമം 
എനദ്യായളിരുന ആ ആമയലട മറപടളി.
          ആമയലട ചേളിനദ്യാഗതളി ചപദ്യാലുമം ബുദ്ധളിയമം വളിചവകവുമുള്ള മനുഷദനളിലദ്യാലത ചപദ്യാകുന. തളിനദ്യാനുമം 
കുടളികദ്യാനുമം ഭൂമളിയളിലലെ ജകീവജദ്യാലെങ്ങലള നശളിപളികദ്യാചന നദ്യാമം ശ്രമളിച്ചളിട്ടുള. പണമദ്യാണന് എലദ്യാതളിലന്റെയമം 
ആധദ്യാരേലമനന് വളിശത്വസളിക്കുന നദ്യാമം പണതളിനന് ചവണളി എന്തുമം ലചേയദ്യാന് തയദ്യാറദ്യാകുന.
           ലെഹൈരേളികടളിമലപട്ടന് സത്വനമം അമ്മലയ വലരേ ലകദ്യാലന. സത്വനമം മകലള പകീഡകീപളിക്കുന. 
വദ്യാർദ്ധകദതളിൽ വകീട്ടളിൽ നളിനന് പുറമം തള്ളലപടുന മലറദ്യാരു വളിഭദ്യാഗമം. ചനദ്യാകദ്യാന് സമയമളിലദ്യാതതളിലന്റെ 
ചപരേളിൽ  ചഡ ലകയറളിൽ ബദ്യാലെദമം ചേളിലെവഴളിക്കുന കുട്ടളികൾ. ഇങ്ങലന നകീളന മനുഷദലനക്കുറളിച്ചുള്ള 
വളിവരേണങ്ങൾ.ഒരു വശമം ഇങ്ങലനലയങ്കേളിൽ മറ വശമം മലറദ്യാനദ്യാണന്. സ്നേദ്യാകമം ചബദ്യാട്ടളിലെളിലലെ ദദ്യാവകവുമം നുകർനന് 
വകീഡളിചയദ്യാ ലഗയളിമളിനുമം കമമ്പ്യൂട്ടററളിനുമം മുനളിലെളിരേളിക്കുന ബദ്യാലെദയങ്ങൾ. ഹബകളിലന്റെ സ്പകീഡളിൽ ചറദ്യാഡളിലന്റെ 
ഗട്ടറളിൽ ലപദ്യാലെളിയന യനൗവനങ്ങൾ. 
            ഒനളിനുമം സമയമളിലദ്യാലത പണതളിനു പളിറലക ഓടളി നടക്കുന മുതളിർനവർ. വൃദ്ധ സദനങ്ങളളിലുമം 
ചറദ്യാഡന് ഹസഡുകളളിലുമം നഷമദ്യായ ഭൂതകദ്യാലെതളിലന്റെ സുവർണ്ണ സത്വപങ്ങൾ ഓർതളിരേളിക്കുന വദ്യാർദ്ധകദമം. 
ഇതളിനളിടയളിൽ സത്വനമം അസളിതമം മനസളിലെദ്യാകദ്യാന് ആർകദ്യാണന് സമയമം ? 
       ഒനമം അവചശഷളിപളികദ്യാലത ഒരു നദ്യാൾ ജകീവളിച്ചളിരുലനനന് ഓർമ്മലപടുതദ്യാന് ഒരു അടയദ്യാളമം ചപദ്യാലുമം 
ലകദ്യാഴളിഞ ചപദ്യാവുകയദ്യാണന് മനുഷദജന്മേങ്ങൾ. ജകീവളിച്ചളിരുനതളിനന് ഒരു അർതമം ചവണലമങ്കേളിചലെ  നദ്യാമം 
മരേളിക്കുചമദ്യാൾ ആലരേങ്കേളിലുമം നലമ്മ ഓർതളിരേളികണമം. അടയദ്യാളങ്ങൾ അവചശഷളികദ്യാലത കടന ചപദ്യാകുനവർ 
ഭൂമളിയളിൽ ഒനമം അവചശഷളികദ്യാലത ജകീവളിച്ചു ചപദ്യായവരേദ്യാണന്. ജകീവളിതതളിനന് അർതമളിലദ്യാലത ജകീവളിച്ചു 
തകീർതവർ. >>
     >> ജകീവളിതതളിലലെ അനുഭവങ്ങൾ നലമ്മ കദ്യാണദ്യാപുറങ്ങൾ ലകദ്യാടുതളിരുന. 
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നറിറങ്ങള
സത്വദ്യാദളിക. എസന്. ഷദ്യാജളി 9 D

        നളിലെദ്യാവന് മദ്യായകയദ്യായളിരുന . കദ്യാർചമഘതളിനന് പളിറകളിൽ  ചേന്ദ്രന് എവളിലടചയദ്യാ ഒളളിഞ്ഞളിരുന. കണ്ണകീർ 
വറദ്യാത അവളലട കടുങ്കേദ്യാപളി കണകൾ ആലരേചയദ്യാ അചനത്വഷളിക്കുനണദ്യായളിരുന.

        "കുറലപടുതദ്യാന് പദ്യാടളിലദ്യായളിരുന. അവളലട സദ്യാനതന് തദ്യാനദ്യായളിരുലനങ്കേളിലുമം ഇങ്ങലനയലക ലചേയ്തു 
ചപദ്യാകുമം.” ആചരേദ്യാലടനളിലദ്യാലത അവൾ മനളിച്ചു. വകീട്ടളിലലെ അവഗണനയയമം സ്കൂളളിൽ നളിനള്ള ചദഷദലപടലുമം 
തലന്റെ കൂട്ടുകദ്യാരേളിയലട ജകീവളിതലത ഏലറലയദ്യാലക മരേണതളിചലെകന് തള്ളളി വളിട്ടളിരുന. എനദ്യാലുമം അവളലട 
കൂലട തദ്യാനുണദ്യായളിരുനചലദ്യാ ചേളിരേളിയമം തമദ്യാശയമദ്യായളി. എനദ്യാലുമം ഇനന് ആ നളിമളിഷതളിൽ തദ്യാനുമം അവലള 
കുറലപടുതളിയളിചല ? 

        കണകൾ നളിറഞ്ഞന് തുളമളി. തുടുത കവളിളളിലൂലട കണനകീർ ചേദ്യാലെളിലട്ടദ്യാഴുകളി. ചഗദ്യാവണളിപടളികൾ നടന 
കയറളി. ഇരുണ മുറളിയളിലലെ കചസരേയളിൽ ഹകകൾ കൂട്ടളിപളിടളിച്ചന് അവൾ കരേഞ. “ ഈചശദ്യാചയ , 
അവൾലകദ്യാനമം പറളിചയകചല ". ഉറകതളിലന്റെ മടളിതട്ടളിചലെകന് ആരുമറളിയദ്യാലത അവൾ ഒഴുകളിചപദ്യായളി. 
ജകീവദുരേനങ്ങൾ ഏചതദ്യാ ബദ്യാലെദകദ്യാലെസത്വപമദ്യായളി അവളലട മുമളിൽ അണളിനളിരേന. 

        രേദ്യാവളിലലെലതദ്യാചട്ട തലന്റെ കൂട്ടുകദ്യാരേളി സങ്കേടതളിലെദ്യായളിരുന. ഒരുപദ്യാടന് ചചേദ്യാദളിച്ചചപദ്യാൾ പറഞ. " 
ലപണ്ണദ്യായളിചപദ്യായതളിലന്റെ പരേദ്യാജയമം. കഴളിഞ്ഞ പരേകീകയളിൽ എലദ്യാ വളിഷയതളിലുമം എ പ്ലസന് എനളികചല ? 
എനളിട്ടുലമനളിനദ്യാ എലനലയലദ്യാവരുമം നദ്യാശമദ്യായളി കദ്യാണചന " ?സുഹൃതളിലന്റെ വദ്യാക്കുകൾ ഏചതദ്യാ കളിറകദ്യാചയ 
ഞദ്യാനനന് പരേളിഗണളിച്ചുള. മലെയദ്യാളമം പളിരേകീഡന് ഏചതദ്യാ അഗദ്യാധമദ്യായ ചേളിനയളിലെദ്യായളിരുന അവൾ. 
ലപലട്ടനദ്യായളിരുന അവൾക്കു ചനലരേ ടകീച്ചറലട കണകൾ. "എടകീ ലപചണ്ണ, നകീചയതന് ചലെദ്യാകതദ്യാ ?” 
ലപലട്ടലനന ചപദ്യാലലെ അവളലട ഉതരേവുമം. "ലപണ്ണളിലന്റെ ചലെദ്യാകതന്".തർക്കുതരേമം പറലഞ്ഞന ചപരേളിൽ 
അവലള കദ്യാസളിൽ നളിനന് പുറതദ്യാകളി. പളിരേകീഡന് കഴളിഞ്ഞചപദ്യാൾ തദ്യാനുമവലള ഒരുപദ്യാടന് കുറലപടുതളി.  

        പളിനകീടന് എനദ്യാണന് സമംഭവളിച്ചതന് ? ആചലെദ്യാചേളികദ്യാന് ചപദ്യാലുമം പ്രയദ്യാസമം. ഉച്ച കഴളിഞ്ഞളിട്ടുമം അവലള 
കദ്യാണദ്യാഞ്ഞളിട്ടന്   ഞദ്യാന് ടകീച്ചചറദ്യാടന് പറഞ്ഞളിരുന. ആരുമതന് ശ്രദ്ധളിച്ചളില. പളിലന എലദ്യാവലരേയമം ചപദ്യാലലെ 
ഞദ്യാനുമതന് കണ്ടു. നദ്യാലെന് നളിലെ ലകട്ടളിടതളിനന് തദ്യാലഴ ആരുമളിലദ്യാത പ്രചദശതന് ഒരു ശരേകീരേമം. അവളലട കറത 
മുടളിയളിഴകൾ മുഖചതകന് പറന വകീണ. ലനറളിയളിലലെ ചേന്ദനക്കുറളി അചപദ്യാഴുമം മദ്യായദ്യാലത നളിന. പളിലന ഒരു 
മൂകതയദ്യായളിരുന. 

        ആശുപതളിയളിലലെതളിച്ചചപദ്യാൾ മരേളിച്ചളിട്ടളിലലനറളിഞ. അചപദ്യാൾ മുതലുള്ള പ്രദ്യാർതനയദ്യാണന്. 
"അവൾലകദ്യാനലമം പറളിചയകചല .”
അവളലട സദ്യാനതന് തദ്യാനദ്യായദ്യാലുമം ഇങ്ങലന ലചേയളിചല ?

        ഉറകതളിലെദ്യാലണങ്കേളിലുമം തലന്റെ ചണ്ടുകൾ വളിറച്ചു. കണകൾ തുറനന് ശബ്ദമുയരുന ടളിവളിയളിചലെകന് 
ചനദ്യാകളി. ഒരു വദ്യാർത എഴുതലപട്ടു. "ലകട്ടളിടതളിൽ നളിനന് വകീണന് ചേളികളിത്സയളിലെദ്യായളിരുന പതദ്യാമം കദ്യാസന് 
വളിദദദ്യാർതളിനളി മരേണമട ഞ.” >

      .> 'സനൗഹൃദതളിലന്റെ നളിറങ്ങൾ അവസദ്യാനളിച്ചതന് ചപദ്യാലലെ........'
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വഴറിളകടറിലളോയ സമൂഹശം 
 Haifa Muhammad P VIII- G

കൃതദവുമം ചതതവുമം ധദദ്യാപരേവുമം കടനന് കലെളിയളിലലെത്തുചമദ്യാൾ കദ്യാലെമം തപസദയളിൽ നളിനമം യജനതളിൽ  
നളിനമം ജപകകീർതനങ്ങളലട വളിശത്വദ്യാസഭൂമളിയളിലലെതുനതുമം ഇനന് ലവളളിവദ്യാണന്. കദ്യാലെമം അങ്ങലന  
ഒഴുകളിപടർനചപദ്യായളി.പുതന് തലെമുറ ഓചരേദ്യാ വദകളിലയയമം ആവദ്യാഹൈനമം ലചേയ്യുകയദ്യാണന്. മനുഷദന് കണ്ണന് 
തുറക്കുനതന് ചസ്നേഹൈതളിലന്റെയമം ലവളളിച്ചതളിലന്റെയമം ചലെദ്യാകചതകല. ക്രൂരേതയലടയമം അനകദ്യാരേതളിലന്റെയമം 
നളിശ്ചലെമദ്യായ കദ്യാലെതളിചലെകദ്യാണന് . ക്രൂരേതയലടയമം അനകദ്യാരേതളിലന്റെയമം നളിശ്ചലെമദ്യായ കദ്യാലെതളിചലെകദ്യാണന് . 
അർഥതളിചനദ്യാടുള്ള തകീരേദ്യാ ആകദ്യാനമം ഇനന് മനുഷദമനസകളളിൽ നുരേഞ ലപദ്യാന്തുന.സത്വനമം 
ഉയർച്ചക്കുചവണളി പലെതളിലനയമം ലവട്ടളിപളിടളിക്കുകയമം ഹകചയറമം ലചേയ്യുകയമം ലചേയ്യുന മനുഷദലന്റെ 
ദുഷ്പ്രവർതളികൾ ചലെദ്യാകലത നകീചേതയലട വസമം അണളിയളിക്കുന. ഗദ്യാനളിജളിയലട പടമം അതളിമചനദ്യാഹൈരേമദ്യായ 
വരേച്ചു കദ്യാട്ടളിയ കടലെദ്യാസുതുട്ടളിനു പളിനദ്യാലലെയള്ള ലനചട്ടദ്യാട്ടതളിൽ ബനങ്ങൾ അവർക്കു ബനനങ്ങളദ്യായളി 
മദ്യാറന. മനുഷദലന്റെ ഓചരേദ്യാ  നകീകവുമം ദുഷളിച്ച ചേളിനദ്യാഗതളിചയദ്യാടുകൂടളി തുടരുചമദ്യാൾ  അവരുലട ക്രൂരേമദ്യായ 
നകീചേമദ്യായ പ്രവർതളികൾ സമൂഹൈതളിൽ നദ്യാശമം വളിതയ്ക്കുനതളിലലെ വളിലനദ്യാണന്.
                         കദ്യാലെമം പൂതതളിനദ്യാൽ അഭയമം ഹകവരേളിക്കുചമദ്യാൾ ; മനുഷദന് ഉയർച്ച ചനട്ടമദ്യായമം തദ്യാഴ്ച 
ജദ്യാളദതചയദ്യാടു കൂടളിയമം അമംഗകീകരേളിക്കുന. അഹൈങ്കേദ്യാരേമം ലകദ്യാണന് തറ നളിർമളിക്കുന മനുഷദലന്റെ പ്രവർതളികൾകന് 
കതളിയലട വദ്യായ്കലെതളിലന്റെ തകീഷ്ണത.ഓചരേദ്യാ മനുഷദമനസളിലുമം ജത്വലെളിച്ചുയരുന അഹൈങ്കേദ്യാരേലത 
വളികസനമദ്യാലണനന് പറഞന് ചലെദ്യാകലത ലകദ്യാടുമം നദ്യാശതളിചലെകന് നയളിക്കുന.മനുഷദരുലട 
അതളിജകീവനതളിനദ്യായളി എലദ്യാമം ചവണലമന കദ്യാരേദമം അവർ മറക്കുന.
    
                           
കദ്യാലെതളിലന്റെ ഒഴുകളിനു ചവഗത കൂടുമം ചതദ്യാറമം മനുഷദ മനസളിൽ ജത്വലെളിച്ചുയരുന അഹൈങ്കേദ്യാരേതളിലന്റെ അളവളിൽ 
പളിനമം സത്വമംഭവളിക്കുനളില. ജകീവളിതമം എന പദ്യാതയളിൽ പദ്യാതളിചയദ്യാളമം തലന്റെ ഉയർച്ചയദ്യായളി മനുഷദർ 
ചപദ്യാരേദ്യാടുന.മനുഷദർ ക്രൂരേതയ്ക്കുമം തളിന്മേകൾക്കുമം സദ്യാകദമം വഹൈളിക്കുചമദ്യാൾ നന്മേയമം ചസ്നേഹൈവുമം ഭൂഗർഭതളിചലെക്കു 
ബകീജമദ്യായളി. മനുഷദ മനസകളളിൽ ക്രൂരേതയലട ജദ്യാളദത കവളിലഞ്ഞദ്യാഴുകുന വൃകമം വളർന ഉറപണളിഞ്ഞചപദ്യാൾ 
പ്രകൃതളി മരേണലത രുചേളിച്ചതളിനു തുലെദമം. 
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മലയളോളറി മറന്ന മലയളോളശം
ദളിൽദളിയ 8-G

        നമുകറളിയദ്യാമം ചലെദ്യാകശ്രദ്ധ ചനടളിയ ഭദ്യാഷകളളിൽ ഒനദ്യാണന് മലെയദ്യാളമം. വളലരേ ലചേറളിയ ഒരു പ്രചദശതന് 
വളലരേ കുറച്ചന് മനുഷദർ മദ്യാതമം സമംസദ്യാരേളിക്കുന മലെയദ്യാളമം ചലെദ്യാകശ്രദ്ധ ചനടദ്യാന് കദ്യാരേണലമലനനന് നദ്യാമം 
ചേന്നളിചകണളിയളിരേളിക്കുന. മറ്റു ഭദ്യാഷകളദ്യാണന് ഏലറ മദ്യാധുരേദമം എന കരുതളി നടക്കുന മലെയദ്യാളളികൾക്കു ചപദ്യാലുമം 
അതളിലന്റെ മദ്യാധുകദമം ആസത്വദളികദ്യാന് കഴളിഞ്ഞളില എനദ്യാണന് വദ്യാസ്തവമം. ഒരു മലെയദ്യാള മണ്ണളിൽ പളിറന കുഞ്ഞന് 
ആദദമം ഉച്ചരേളിക്കുനതന് അമ്മ എനദ്യാണന്. പളിച്ച ലവച്ച നദ്യാളകളളിൽ ഒന വഴുതളിയദ്യാൽ നദ്യാമം പറഞ്ഞളിരുനതന് 
അചയദ്യാ എനദ്യായളിരുന. അലദ്യാലത ഓ ഹമ ചഗദ്യാഡന് എനല. മറ്റുള്ള ഭദ്യാഷകൾ ചകവലെമം ദദ്യാതളിമദ്യാർ , 
                                മർതദന ലപറമ്മ തന് ഭദ്യാഷ തന് എന കുമദ്യാരേനദ്യാശദ്യാലന്റെ വരേളികൾ മലെയദ്യാളളികൾ 
ഏലറ മനസളിലെദ്യാചകണളിയളിരേളിക്കുന. 

        കുഞ നദ്യാൾ മുതൽ പറഞ നടനളിരുന മലെയദ്യാള ഭദ്യാഷലയ എന്തു ലകദ്യാണദ്യാണന് മനുഷദന് പുച്ഛചതദ്യാലട 
ചനദ്യാക്കുനതന് എന ചചേദ്യാദദതളിനന് ഒരുതരേചമ ഉള . അവർകന് ആ ഭദ്യാഷയലട സനൗന്ദരേദമം തളിരേളിച്ചറളിയദ്യാന് 
ഇചപദ്യാഴുമം സദ്യാധളിക്കുനളില. 

        മറ്റുള്ള ഭദ്യാഷകൾ പഠളികണമം. പചക മലെയദ്യാളമം മറന ലകദ്യാണല. ശങ്കേരേദ്യാചേദ്യാരേദരുലട ഭദ്യാഷ എന 
നളിലെയളിലുമം മലെയദ്യാള ഭദ്യാഷയലട കകീർതളി അനരേകീകതളിൽ പരേക്കുചമദ്യാൾ ആ സനൗന്ദരേദമം ആസത്വദളികദ്യാനുമം, 

എലന്റെ ഭദ്യാഷ എലന്റെ അഭളിമദ്യാനമദ്യായളി കദ്യാണവദ്യാനുമം ഓചരേദ്യാ മലെയദ്യാളളിക്കുമം സദ്യാധളികചട്ട എനന് പ്രദ്യാർതളിക്കുന.    
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നളോണയത്തുടപ 
Safa Naurin E.P VII-D

മുതശകീ... മുതശകീ ... മുതശകീ എവളിലടയദ്യാ ? . സ്ക്കൂൾ കഴളിഞ്ഞന് വകീട്ടളിലലെതളിയചപദ്യാചഴക്കുമം
അർച്ചന ആദമം തലന മുതശകീലയയദ്യാണന്  ചചേദ്യാദളിച്ചതന്. മുതശകീലയ എവളിലടയമം കദ്യാണദ്യാനളില . അവൾ സ്ക്കൂൾ 
കഴളിഞ്ഞന്  വകീട്ടളിലലെതളിയദ്യാൽ മുതശകീയദ്യാണന്  അവലള ആദമം സത്വകീകരേളിക്കൂക. പചക അമ്മചയദ്യാടന് 
ചചേദ്യാദളിച്ചചപദ്യാൾ  അമ്മകന്  മനൗനമം തരേദ്യാനദ്യായളിരുന സചനദ്യാഷമം. ഏചതദ്യാ ഒരു ഭദ്യാരേമം ഇറകളിലവച്ച 
ചപദ്യാലലെയദ്യായളിരുന അമ്മയലട മുഖഭദ്യാവമം. അമ്മലയ കുചറ ചനരേമം അർച്ചന വകീർപ്പു മുട്ടളിച്ചു  ലകദ്യാചണയളിരുന. ഒരു
കണകളിൽ അമ്മ പറഞ: “  മുതശകീ ഒരു ബന്ധു വകീട്ടളിൽ ചപദ്യായളിരേളിക്കുന. കുറച്ചു നദ്യാൾ അവളിലട നളിൽകദ്യാന് 
മുതശകീകന്  നളിർബനമദ്യായളിരുന.
അതുലകദ്യാണന് കുറച്ചു കഴളിയമം വരേദ്യാന് " എനന് പറഞ്ഞന് അമ്മ ശദ്യാസമം വളിട്ടു. ആരുലട വകീട്ടളിലെദ്യാണന് എനന് 
ചചേദ്യാദളിക്കുനതളിനുമം അർച്ചനകന്  തദ്യാമസമുണദ്യായളിരുനളില. പചക അമ്മയലട രേനൗദഭദ്യാവതളിനന് അവൾകന് 
സദ്യാകളിയദ്യാചകണളി വന.
                                         അർച്ചനയലട ജകീവനദ്യാണന്  അവളലട മുതശളി . ലചേറപമം മുതചലെ അവൾക്കു 
കൂട്ടദ്യായളി നളിന മുതശളിലയ ഒരു ദളിവസതളിൽ കൂടുതൽ പളിരേളിഞ നളിൽക്കുനതന് അർച്ചനയന് തളികച്ചുമം 
പ്രയദ്യായദ്യാസകരേമദ്യാണന് . ഇതുവലരേ അവൾ അവളലട മുതശളിലയ ഇങ്ങലന പളിരേളിഞ നളിനളിട്ടളില. അതുലകദ്യാണന് 
തലന അച്ഛന് വനദ്യാലുടന് മതശളിലയ കൂടളി ലകദ്യാണന് വരേണലമന വദ്യാശളിയളിലെദ്യായളി. 
                                      രേദ്യാതളിയലട ഇരുട്ടന് കൂടളിക്കൂടളി വരുന സമയതതദ്യാണന് അവളലട അച്ഛന് വകീട്ടളിൽ 
എതളിയതന്.അച്ഛന് വനചപദ്യാചഴക്കുമം സങ്കേടതളിലന്റെ മുഖവുചമനളിയദ്യാണന് അവൾ ചചേദ്യാദളിച്ചതന് " അഛദ്യാ നമുകന് 
ചവഗമം മുതസളിനളിലയ കൂട്ടളി ലകദ്യാണന് വരേണലമനന് " ഒരു ആശ്ചരേദമുഖമദ്യാണന് അർച്ചന കണലതങ്കേളിലുമം 
അടുകളയളിൽ നളിനള്ള കലെദ്യാചേളിലെ ശ്രദ്ദയളിലെദ്യാണന് അവൾ ഏലറ ലശ്രദ്ദളിച്ചതന്. കളിതച്ചു ലകദ്യാണന് തലന അമ്മയലട
വരേവളിലനയമം അവൾ ശ്രദ്ദളിച്ചളിരുന. " അച്ഛന് വനളിചട്ടയള.മുതശളി വളിളളിക്കുചമദ്യാൾ നമുകന് കൂടളി ലകദ്യാണന് 
വരേദ്യാമം " എന പറച്ചളിലെളിലൂലട 'അമ്മ അടുകളയളിചലെക്കു തലന ചപദ്യാവദ്യാലനദ്യാരുങ്ങളി. " അതളിനു മുതശളികന് 
വളിളളികദ്യാന് ചഫദ്യാൺ ഇലചലദ്യാ " അർച്ചന ചചേദ്യാദളിച്ചു."അതളിനു ആലരേങ്കേളിലുമം അവളിടുനന് വളിളളിക്കുകയളിചല എനമം 
പറഞ അമ്മയലട ഒരു ചവന ശനൗരേദ മുഖമം അവൾക്കു ഒനന് ലൂഡളി കദ്യാചണണളി വന. 
അച്ഛനദ്യാലണങ്കേളിൽ ഒരു മളിണദ്യാപൂച്ചലയ ചപദ്യാലലെ അച്ഛലന്റെ കദ്യാരേദവുമം ചനദ്യാകളി ചപദ്യായളി. വളിഷമചതദ്യാലടയദ്യാണന് 
അവൾ ആ മറപടളി സത്വകീകരേളിച്ചലതങ്കേളിലുമം ലതലലദ്യാരു ആശത്വദ്യാസമം അവൾ കണ്ടുപളിടളിച്ചു.
                                          പളിചറനന് രേദ്യാവളിലലെ ചനരേലത എഴുചനറ്റു ചഫദ്യാൺ വളിളളികൂനതുമം കദ്യാത്തു നളിനന് 
ലകദ്യാചണയളിരുന . സ്കൂളളിൽ ചപദ്യാകദ്യാന് തലന അവൾ വളലരേ വളിഷമമം പളിടളിച്ചളിരുന. മനസളില 
മനചസദ്യാലടയദ്യാണന് അർച്ചന സ്കൂളളിൽ ചപദ്യായലതങ്കേളിലുമം സ്കൂളളിൽ നളിനന് വനതന് വളലരേ 
ഉത്സദ്യാഹൈചതദ്യാലടയദ്യായളിരുന. കദ്യാരേണമം അവളലട മുതശളി വളിളളിച്ചളിട്ടുണദ്യാവുലമന ചപ്രതകീകയളിൽ. വകീട്ടളിൽ 
എതളി അമ്മചയദ്യാടന് ചഫദ്യാൺ വളിളളിലയ കുറളിച്ചന് തളിരേകളിയചപദ്യാൾ ഉതരേമം മലറദ്യാനദ്യായളിരുന.അമ്മയലട 
രേനൗദഭദ്യാവമം അവലള കുറചച്ചദ്യാനമം അല ഭയലപടുതളിയതന്. അതന് ലകദ്യാണന് തലന അമ്മചയദ്യാടന് സമംസദ്യാരേളിക്കുനതന്
തലന ചരുകമദ്യായളി. ആരുമം ഈ കദ്യാരേദലത കുറളിച്ചന് പറയദ്യാതതന് ലകദ്യാണ്ടുമം മുതശളിയലട വരേവന് കദ്യാണദ്യാതതന് 
ലകദ്യാണ്ടുമം അവൾ ആചരേദ്യാടുമം ഇതന് ചചേദ്യാദളികദ്യാന് ചപദ്യായളില.
                               അങ്ങലന ഒരു ചഫദ്യാൺ വളിളളിയലട കദ്യാതളിരേളിപ്പു എലദ്യാമം അർച്ചനയന് ദുരേളിത ദളിവസങ്ങൾ 
ആചകണളി വന. ഒടുവളിൽ മുതശളിയലട വരേവളിലന അവൾ മറകദ്യാനദ്യാഗ്രഹൈളിച്ചു. വകീട്ടളിലുള്ള എലവചരേദ്യാടുമം 
മുതശളിചയദ്യാടന് വലരേ അവൾക്കു ലവറപന് ചതദ്യാനളി.അങ്ങലന കുലറ ദളിവസങ്ങൾ തള്ളളി നകീകളി ലകദ്യാണളിരുന.
                                        വളിഷമങ്ങൾ കൂടളി ലകദ്യാണളിരുന അർച്ചനയലട ജകീവളിതമം..... ഒരു ദളിവസമം 
സ്കൂളളിചലെകന് ചപദ്യാകുന നടപദ്യാതയളിൽ ഒരു വൃദ്ധ,കദ്യാണദ്യാന് അറപ്പുമം ചദഷദവുമം ചതദ്യാനന വൃദ്ധ വഴളിയരേളികളിൽ ഒരു
പതവുമം നകീട്ടളിലകദ്യാണ്ടു ഇരേളിക്കുന. ആരുമം ചനദ്യാകദ്യാന് തലന മടളിക്കുന ആ മുഖത്തു , എചനദ്യാ അർച്ചനയന് 
അവചരേദ്യാടു സഹൈതദ്യാപമം ചതദ്യാനളി. തലന്റെ സത്വനമം മുതശളിചയദ്യാടന് ഉള്ളളിൽ  ഒരു തുമ്പു ചസ്നേഹൈമം ലവച്ചന് ആ വൃദ്ധയലട
അടുതന് ലചേനന് ആ പദ്യാതതളിചലെകന് അർച്ചനയലട കയളിലുണദ്യായളിരുന കുറച്ചു നദ്യാണയത്തുട്ടുകലളടുത്തു 
അതളിചലെക്കു ഇട്ടു.നദ്യാണയത്തുട്ടുകളലട ശബ്ദമം ചകട്ടന് ആ വൃദ്ധ അർച്ചനയലട മുഖചതകന് ചനദ്യാകളി.അവലളദ്യാരു 
പുഞളിരേളി ലകദ്യാടുത്തു. പളിലന അവളലട യദ്യാത തുടർന.പലക വൃദ്ധയലട മളിഴളികളളിൽ നളിനമം ചടു കണ്ണൂനകീർ 
നദ്യാണയത്തുട്ടുകളളിചലെക്കു ഉറളി വകീണ. തലന്റെ ചപരേക്കുട്ടളിയദ്യാണന് അതന് എന അറളിചവദ്യാലട....................
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ഓ൪മ്മകളള... പ്രണളോമശം
മളിന്ഹൈ എമം 8-B

അനുഭവക്കുറളിപന്
ഓണദളിവസമം, സ്കൂളളിചലെകന് പ്രചവശളിച്ചതുമം എന്ലറ കണ്ണന് ചനലരേ തളിരേളി ഞ്ഞതന് അചങ്ങദ്യാട്ടദ്യായളിരുന. ഒരു നകീണ 
വരേളിയളിചലെകദ്യായളിരുന. ഒരു ഊഞ്ഞദ്യാലെളിചലെകന്... ഞദ്യാന്  അചങ്ങദ്യാട്ടന് ചപദ്യായളി.അവളിടുനന് കുട്ടളികൾ,(സ്കൂളളിചലെകന് 
വനവലരേലദ്യാമം) സ്കൂളളിൽ ആദദമദ്യായളി ഊഞ്ഞദ്യാലെളിട്ടചലദ്യാ എനന് പറയനതദ്യായളി ഞദ്യാന് ചകട്ടു. ഊഞ്ഞദ്യാലെദ്യാടദ്യാന് 
ഞദ്യാന് കദ്യാത്തുനളിന. പലക ഇചപദ്യാലഴദ്യാനമം എനളികന് ഊഞ്ഞദ്യാലെദ്യാടദ്യാന് ഞദ്യാന് കഴളിയളില എനന് എനളികന് 
മനസളിലെദ്യായളി. ഞദ്യാന് നളിരേദ്യാശചയദ്യാലട അവളിലട നളിനന് മടങ്ങളി. കുറച്ചു കഴളിഞ്ഞന് ഞദ്യാന് വനചനദ്യാകളി. 
തളിരേക്കുചണദ്യാ കുറയന. ഞദ്യാന് ബദ്യാകളി പരേളിപദ്യാടളികലളലദ്യാമം കദ്യാണദ്യാന് ചപദ്യായളി. പലക എന്ലറ ഒരു കണ്ണന് 
അചപദ്യാഴുമം ഊഞ്ഞദ്യാലെളിലെദ്യായളിരുന. ഊഞ്ഞദ്യാലെളിൽ ആടുനവ൪ മദ്യാറളിലയങ്കേളിലുമം തളിരേകളിൽ ഒരു 
മദ്യാറവുമുണദ്യായളിരുനളില. ഞദ്യാന് അങ്ങലന ഞങ്ങളലട സ്കൂളളിലലെ അദ്ധദദ്യാപകനദ്യായ ഷളിജളി മദ്യാഷളിന്ലറ അടുചതകന്
ഓടളി. അവളിലട എന്ലറ കുറച്ചന് കൂട്ടുകദ്യാരുമം ഇചത പരേദ്യാതളിയമദ്യായളി എതയളിരുന. മദ്യാഷന് തളിരേലകദ്യാഴളിയചമദ്യാൾ 
ആടദ്യാലമനന് പറഞ. പലക ആ മറപടളി എനളിലകദ്യാട്ടുമം സചനദ്യാഷമം തനളില. നളിരേദ്യാശ തലന ആയളിരുന 
ഫലെമം! മദ്യാ ഷളിനുമം അങ്ങലന പറയദ്യാചന കഴളിയ... കദ്യാരേണമം ആദദമദ്യായള്ള ഊഞ്ഞദ്യാൽ എലദ്യാവരുലടയമം 
സത്വനമദ്യായള്ള ചപദ്യാലലെയദ്യായളിരുനന. ആരുമം അതളിലന മറ്റുള്ളവ൪കന് നൽകദ്യാന് ഇഷന്ടലപട്ടളിരുനളില. എത 
കദ്യാത്തുനളിനളിട്ടുമം തളിരേകളിനന് കുറവുമളില!

ഹവകുചനരേമം എലദ്യാ കുട്ടളികളമം ചപദ്യായളി. കുറച്ചു കുട്ടളികൾ മദ്യാതമം!ഊഞ്ഞദ്യാലെളിന്ലറ അടുതന് 
കൂട്ടളിനദ്യാരുമളില. കൂട്ടുകദ്യാരേളിലദ്യാഞ്ഞളിട്ടന് ഊഞ്ഞദ്യാൽ എലന മദ്യാടളിവളിളളിക്കുനതുചപദ്യാലലെ എനളികന് ചതദ്യാനളി.ഞദ്യാന് 
ഊഞ്ഞദ്യാലെളിന്ലറ ചേദ്യാരേചതകന് ഓടളി. അചപദ്യാഴതദ്യാ ഷളിജളി മദ്യാഷന് വരുന. മദ്യാഷന് പറഞ.”ആടളിചകദ്യാ 
ആടളിചകദ്യാ...”. ഞദ്യാന് സചനദ്യാഷമം ലകദ്യാണന് തുള്ളളിച്ചദ്യാടളി അചപദ്യാൾ എന്ലറ രേണന് കൂട്ടുകദ്യാ൪ ഇചങ്ങദ്യാട്ടന് വന... 
ഞദ്യാന് മനസളിലദ്യാമനചസദ്യാലട അവ൪കന് ഊഞ്ഞദ്യാൽ ലകദ്യാടുത്തു.

ഈ ദളിവസമം എന്ലറ ഓ൪മ്മലച്ചപളിലലെ ഒരു മദ്യായദ്യാത അനുഭവമദ്യാണന്.
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മുനനീററിടന്റെ ബറിയളോത്തു
-FAMNA THAJ

ഞദ്യാന് കണ ബളിയദ്യാത്തു അചലനൂ അതന്? പണന് പറങ്കേളിമദ്യാങ്ങ പറളികദ്യാന് ചപദ്യാചമദ്യാ പദ്യാമളിലന ചേവളിട്ടളിയതന് 
ഓർമണദ്യാചവദ്യാ ഓൾക? നദ്യാരേങ്ങമളിഠദ്യായളിക്കുമം ചവണളി ഹസനൂതദ്യാചനദ്യാടന് കള്ളമം പറഞ്ഞന് ലന്റെ കൂലട ചപദ്യാന 
ബളിയദ്യാത്തു ആചണദ്യാ അതന്...അചതദ്യാ!!
                    ഒരു വലെളിയ മദ്യാവളിന്ചചേദ്യാട്ടളിൽനളിനന് മുനകീറളിലന്റെ ആചലെദ്യാചേനയളിലൂലടയദ്യാണന് നമ്മളന് ഇപമം 
ചപദ്യാണതന്..ആ ആചലെദ്യാചേന ശരേളിയദ്യായളിരുചനദ്യാ?? നമുലകദ്യാലനതളി ചനദ്യാകദ്യാമം... 
                     “ഞദ്യാചനതദ്യായദ്യാലുമം ഓലളലയദ്യാനന് കദ്യാണദ്യാന് ചപദ്യാവദ്യാ...” എനന് മനസളിൽ ഉറപളിച്ചന് മുനകീർ 
അവളലട അടുചതകന് ചപദ്യായളി..
                                 എനളിലട്ടനദ്യായളിരേളിക്കുമം സമംഭവളിച്ചതന്? ഓലളനദ്യായളിരേളിക്കുമം പ്രതളികരേളിച്ചതന്?
                ഓലള മുമളിൽ ചപദ്യായളിനളിനന് ഒനന് ചേളിരേളിച്ചന് ചനദ്യാകളിയചപദ്യാചഴദ്യാ...മനസളിൽ ഭൂകമമം വന ചപദ്യാലലെ 
ആ ചചേദ്യാദദമം...ആരേദ്യാ? പണന് തലന്റെ കൂലട മദ്യാതചമ പള്ളളിക്കൂടതളിൽ ചപദ്യാവദ്യാറമം ലപട്ടളിപകീടളികനന് 
ഒണകപഴലമദ്യാരേളി കഴളികലുമം ഊഞ്ഞദ്യാലെദ്യാടലുമം എലദ്യാമം..
                              ബളിയദ്യാത്തു..ഇതന് ഞദ്യാനദ്യാണന് നളിലന്റെ മുനകീർ...മുനകീർ ആകദ്യാമംകചയദ്യാലട പറഞ.
                         മുനകീചറദ്യാ...അതദ്യാരേദ്യാ..? എനളികന് അങ്ങനദ്യാചരേമം ഇതുവലരേ അറളിയളിലദ്യാചലദ്യാ...ലഞട്ടളിചപദ്യായളി 
മുനകീർ...തലന്റെ ബദ്യാലെദകദ്യാലെസുഹൃതന് ഇചപദ്യാൾ തചനദ്യാടദ്യാദദമദ്യായദ്യാണന് ഇങ്ങലന ചചേദ്യാദളിക്കുനതന്...
            ഇതദ്യാരേദ്യാണന്...? ലന്റെ മദ്യാതമം ബളിയദ്യാത്തു അചല ഇതന്? അചതദ്യാ,കൂട്ടുകദ്യാരേളിയലട മുമളിൽ സദ്യാറസളിനു 
ചയദ്യാജളികദ്യാത എലന്റെ സഖളിയദ്യായളിരുലനനന് പറയനതന് നദ്യാണചകടദ്യാചണദ്യാ ഓൾകന്...? അലലങഅകളിൽ 
ഓൾലട സത്വനമദ്യായളിരുന എലന ഓൾ മറനന് ചപദ്യാചയദ്യാ..?
              പളിലന ഒരു നളിമളിഷമം നളിനളില...കണകളളിൽ നളിനമം ലവള്ളമം കുലെമംകുതളിലയദ്യാഴുകദ്യാന് 
കദ്യാതളിരേളിക്കുകയദ്യാണന്...ആ ലതറദ്യായ ബളിയദ്യാത്തുവളിലന കദ്യാണളിച്ചുതന കണകൾ...അവലള കദ്യാചണണ എനന് 
മനസളിൽ പറഞ്ഞന് തളിരേളിച്ചന് ആ മദ്യാവളിന്ചവട്ടളിചലെക്കു തലന മുനകീർ ചപദ്യായളിനളിന.
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എളന്നളോടപ ക്ഷമറികറിളല്ലേ നനീ

ആ ലതരുവളിൽ ഞദ്യാന് തനളിച്ചദ്യായതു ചപദ്യാലലെ എനളികന് ചതദ്യാനളി. അനന് അമ്മ പുറതദ്യാകളിയചപദ്യാൾ ചപദ്യാലുമം 
ചതദ്യാനദ്യാത ഒലരേദ്യാറലപടലെദ്യാണന് ആ ചനരേമം ചതദ്യാനളിയതന്.
ഈ ചബദ്യാമംചബ ലതരുവളിൽ ഞദ്യാന് സഞരേളികദ്യാന് തുടങ്ങളിയളിട്ടന് മദ്യാസമം പതന് തളികയദ്യാനദ്യായളിരേളിക്കുന. ഇനളി 
എലന്റെ ഹകയളിൽ ചകളിച്ചുളളിഞ്ഞ മുപതന് രൂപ മദ്യാതമം...വലദ്യാലത വളിഷക്കുനണന്. ഭകണമം വദ്യാങ്ങദ്യാന് എചനദ്യാടന് 
തലന ഞദ്യാന് ഒരു നൂറ പ്രദ്യാവശദമദ്യായളി പറയന. പലക ഹകയളിലലെ അവസദ്യാന സമതന് കളയദ്യാലനനളികന് 
സദ്യാധളിക്കുനളില.
          അങ്ങലന എലന്റെ കണ്ണളിൽഇരുട്ടു കയറളിലകദ്യാണളിരേളിക്കുചമദ്യാളദ്യാണന് ഒരു വളിളളി...വളിജയദ്യാ....ഞദ്യാന് ഒനന് 
ലഞട്ടളിതരേളിത്തു ഈ ചബദ്യാമംചബ ലതരുവളിൽ ആരേദ്യാലണലന ഇത പരേളിജയതളിലലെലന വളിളളികദ്യാന്....കഴളിഞ്ഞ 
പത്തു മദ്യാസമദ്യായളി ഞദ്യാന് വളിളളിച്ചുചകൾകദ്യാന് ആഗ്രഹൈളിക്കുന ഒരു വളിളളി. ഞദ്യാന് അമരേന ചപദ്യായളി..ഹൈമകീദന് 
ആയളിരുന അതന്...ഒറ ഭദ്യാവതളിൽ മനസളിലെദ്യാകദ്യാന് സദ്യാധളിച്ചളിലലങ്കേളിലുമം എനളികന് ഹൈമകീദളിലന 
മനസളിലെദ്യായളി...എലന്റെ ഈ ദുരേളിദദ്യാവസ കണന് അവന് എനദ്യാടദ്യാ പറളിയതന് എനന് ചചേദ്യാതളികദ്യാന് മടളിയദ്യായതു 
ലകദ്യാണദ്യാവദ്യാമം...അവന് എചനദ്യാടു പറഞ... വദ്യാ...നകീ കദ്യാറളിൽ കയറന്...ഞദ്യാന് നദ്യാട്ടളിചലെകദ്യാലണനന്...എചനദ്യാ 
എനളിക്കുമം സദ്യാധളിച്ചളില അവചനദ്യാലടദ്യാനന് മളിണദ്യാന് ചപദ്യാലുമം...
            കദ്യാറളിലന്റെ മുന് സകീറളിലെളിരുന ഞദ്യാന് എലന്റെ പഴയ ചേകീളകളളിചലെകന് അറളിയദ്യാലത ചപദ്യായളി...ഒരേളികലുമം 
ആഗ്രഹൈളികരുതന് എനന് ഞദ്യാന് മനസളിൽ കുറളിച്ചളിട്ട ഓർമകളദ്യാണവ...എനളിക്കു തദ്യാലഴ ഒരു പനണന് 
വയസകദ്യാരേളി...എലന്റെ സത്വനമം മദ്യാള, അമ്മ,അച്ഛന്,പളിലന ഞദ്യാന്...സന്തുഷ കുടുമംബമം.... 
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Walks to heaven
Ayisha Rida VIII-D

The thundering storms approached as the clouds started grey, whole the houses and 
villages sunken into dark. All faces of my cousins turned dull. All gathered around 
veranda to just share our deep grief. All of our sorrows was one,only one. And that we,
planned to say those sadness to our parents. I peeped through the kitchen door to see 
my mum, she was busy at working. I hung up on her apron as she turned her face 
towards me, I stared at her and said me sorrow ones. She stopped those desires in 
just one word “no”, “ you cant, I never care you sadness for that such reason. Now go 
and watch some TV  with your cousins. When its time for such, just set one your table 
to eat”. I went to my cousins they were Habil,Manna,Ezra and lovely sister Alina. They
shouted on me to beg upon my mom’s leg or dad's. I nodded my head “I just did my 
best on mum but I wouldn't do it on dad cause he is actually a pretty monster. We 
thought a lot at last some thing light on my mind.” I have an idea “we decided an 
suggested my idea as the best one.  I Went to mum “mum, we are going for a cycle 
ride to our play ground , my friends are waiting down at the street, and I am taking 
Alina, I will take care of her”and mum advised as to be care full while riding but she 
knew what all I expressed in front of her was a lie,we decided to conquer our dreams, 
step out the road the darkness faded away there bright the whole village. We took 
short cut to our destination. It means place where we actually want to go, its too far. 
We went too many ways. At last I thought the brightly sun had fooled me. I was 
bathed in sweat. Not only me my sisters too. I felt sorry on her, but she made it by a 
smile. My legs started shivering. My sister fall on the way saying she is tired. She cant 
move a step forward. She was just 6 years old. She cried for water. Our screams for 
water me and Habil searched everywhere. I cried “My little sister, please forgive me, 
what I am doing is completely mad”. “Could you please bear it until you reach there”. 
“Yes” she nodded her head. All that made me sad too. We walked under the burning 
hot sun until we reached there. I went near it and cried “hold my tears towards my 
hands like bowls for prayer and love”. Tears flowed through our each eyes. “grandpa, 
hope you are fine  under this dark grave. May god please your sin,give you a wide place
in your grave. I will try my best to be with you we could definitely hold our hands and 
happily ride our journey to heaven. We went back home on the way we saw a church 
we entered the god sisters gave us water we thankfully drank it and continued our way
we reached home it was silent. I entered the house then what i saw was my monster. 
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THE DARK AGE 
Nida Fathima VIII-G

A beautiful morning. The school as closed for summer vacation . Everyone's 
mind was filled with plans to do on their vacation. But Appu's mind was full of 
updating his story, status on Facebook, Instagram and twitter .

When  she was walking to her home she kept her friend asked her what was her 
plans for the vacation. Appu didn't say anything she just smiled at him and walked 
silently to her home.

When she reached her home she kept her bag in her room and got freshed . Her 
mother made dishes for her. She was checking her account of the phone which her 
parents gave her. Since she got that phone she was attached to that and was silent 
and didn't talk to her friends that much. She was always looking on the phone. Even 
when she was walking, eating and doing any other activity. Even thought the pictures 
she posted online were smiling, inside she was lonely and sad. She had only company 
with her best friend who lived next door. But she stopped friendship with her as she 
don't have any account in any social media website.

So now she has a friend in Facebook, her name is Sara. She is from Germany. 
While she was eating and chatting with, her mother scolded her for using that phone 
every time and saying that her eyesight will be less. Her mother later told that they 
were going to their Aunt's house as it was vacation and she had cousins there.

Appu was not at all interested in going because network connection was less 
there. She tried to confess her mother by saying she didn't want to go there and had 
many assignments and homework. Her mother told that she can take her assignments 
and writing equipments with her, so that she could write from there.

Appu was not at all happy with this.

Then it was the day for them to go. As you know she took selfie and photos and 
updating her Facebook, Instagram account. She told each and every detail to her 
friend Sara even though she haven't seen her in her life.
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Finally they reached there. Before getting out of the car her mother warned her 
not to play in the phone. Then they greeted their cousins, Aunt and Uncle.

Her cousins were also had accounts in social media. But they were aware about 
strangers and traps that can happened in social media.

One day as they were playing cards, one of her cousin asked if she chatted to 
any stranger in Facebook. Appu said no. Then one of her cousin asked her, “Not even 
to Sara?”. Appu was speechless. She came with some lame excuses. Then she asked 
how'd they know Sara. Her cousins burst into laughter and explained to her that they 
were the one who was chatting to her as Sara. Her cousins said that they came up with
this idea because they are not that company to Appu and they know how Appu is 
addicted to the phone and social media. They have done this because to teach her how
social media can be dangerous. Appu said sorry,

From that day onwards Appu was totally changed and was active and company 
with everyone.
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പ്രഭളോതശം 
ചദവളിക . പളി

വളലരേ മചനദ്യാഹൈരേളിയദ്യാണന് പ്രകൃതളി. എത വർണ്ണളിച്ചദ്യാലുമം മതളി വരേദ്യാത പ്രകൃതളിസനൗന്ദരേദതളിൽ എനളികന് 
ഏറവുമം ഇഷലപട്ട ഒരു ദൃശദമദ്യാണന് പ്രഭദ്യാതമം. 

          സൂരേദന് കളിഴകന് ചേകവദ്യാളതളിൽ ഉദളിച്ചുയർനന് എങ്ങുമം പ്രകദ്യാശമം നളിറക്കുന ആ നളിമളിഷമം എനളികന് 
വളലരേയധളികമം ഇഷമദ്യാണന്. ആകദ്യാശതളിൽ രേകവർണ്ണമം ചേദ്യാർതളിയദ്യാണന് സൂർയന് ആഗമളിക്കുനതന്.

           പ്രഭദ്യാതമദ്യായളികഴളിഞ്ഞദ്യാൽ പൂകലളലദ്യാമം ചേളിരേളിച്ചന് ലകദ്യാണന് കണ്ണന് തുറക്കുമം. ഒപമം പകളികളലടലയലദ്യാമം 
മധുരേമദ്യായ നദ്യാദവുമം ചകൾകദ്യാന് നല രേസമദ്യാണന്. പകളികലളലദ്യാമം അവരുലട നളിദ വളിട്ടന് വയലുകളളിചലെക്കുമം 
വരേമ്പുകളളിചലെക്കുമം പദ്യാറളി നടന ലകദ്യാണന് പഴങ്ങൾ ചശഖരേളികദ്യാന് വലനത്തുന.

         ഓചരേദ്യാ ആളകളമം അവരുലട ദളിവസമം സചനദ്യാഷചതദ്യാലട പ്രതകീകചയദ്യാലട ആരേമംഭളിക്കുചമദ്യാൾ 
സൂരേദരേശളികൾ ഭൂമളിലയദ്യാനദ്യാലക ലവളളിച്ചമം വളിതറളി വളിനദസളിക്കുന. 

       പ്രഭദ്യാതതളിൽ ഇരുട്ടളിൽ നളിനമം ലവളളിച്ചതളിചലെകന് കുതളിക്കുന ഈ പ്രപഞമം ഒരേത്ഭുതമദ്യാണന് എനമം. 

      ഏലതദ്യാരു മൃഗതളിനുമം സത്വനമം സമുദദ്യായതളിലുള്ളവരുമദ്യായളിട്ടുള്ള ഐകദവുമം ചസ്നേഹൈവുമം വളലരേ വലുതദ്യാണന്. 
എനദ്യാൽ മതതളിലന്റെ ചപരേളിലുമം മറ്റു പലെതുമദ്യായമം മനുഷദർകളിടയളിൽ ഐകദവുമം ചസ്നേഹൈവുമം കുറഞ 
വരേളികയദ്യാണന്. ഏവർക്കുമളിടയളിൽ ചസ്നേഹൈവുമം വളിശത്വദ്യാസവുമം ഉണദ്യാവണമം. എനദ്യാചലെ മദ്യാനവ ഐകദമം എന 
സത്വപമം സദ്യാകദ്യാതന്കരേളികലപടുകയള.

       ഒരു ജദ്യാതളി, ഒരു മതമം, ഒരു ഹദവമം മനുഷദനന് എന ശ്രകീനദ്യാരേദ്യായണ ഗുരുവളിലന്റെ വചേനമം ഏവർക്കുലമദ്യാരു 
പ്രചചേദ്യാദനമദ്യാകണമം. നദ്യാനദ്യാമതങ്ങൾ നദ്യാനദ്യാചദശങ്ങളമദ്യായളി നമ്മുലട ചലെദ്യാകത്തുണന്. മതമം മനുഷദലന്റെ 
ജകീവളിതതളിലലെ ഒരു ഘടകമം മദ്യാതമദ്യാണന്. 

      മതചമതദ്യായദ്യാലുമം മനു ഷദന് നനദ്യായദ്യാൽ മതളിലയനദ്യാണചലദ്യാ. ഈ തതത്വലത ഏവരുമം എനമം മനസളിൽ 
കരുചതണമം. ഈ ലെകദമം പൂർണ്ണമദ്യാകചട്ട എനന് ആശമംസളിച്ചു ലകദ്യാണന് ഞദ്യാലനലന്റെ വദ്യാക്കുകൾ നളിർത്തുന. നന്ദളി
, നമസദ്യാരേമം.
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ALAPPAD THE ABSCONDING BOON!
ASEEL MOHAMMED IX-E (ft finger maddies)

Yes,we were hearing the name for a while actually what is happening on alappad?why 
is the strike for?let me explain it,the problem of alappad is mining, The mining in 
alappad is continuing for decades(british men started it),in starting the land was 8km 
wide,and there were many beautiful villages, now in 2019 many of the villages had 
vanished a village called ponmudi completely washed out ,the people migrated,the 
schools destructed,one of the temple in alappad is at SEA!,The amazing thing is that 
our government is doing that!,and now in some places the land is only 15 meters wide!

What will happen if the sea and back water merge?(other side of alappad is 
backwaters)

It is upper kuttanad on the other side,it is below sea level so the sea water will flow to 
backwaters of alappey,the water will become saline and the consequences will be 
dangerous!
So lets hold our hands together to save alappad,Save Alappad, Stop Mining.
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SCIENTIFIC FACT ABOUT CRYING
-Azin ahammed  IX E

We all know that we cry when we are sad but most of them don't know that crying is 
good for the health of our eyes. It is said that the dust particles which are already 
entered into our eyes are removed when one cries. So it is good for crying at least in a 
week.The tear we all humans shed are 78% of dust and 22% water content. This fact 
was recently found in 2010 by unpopular canadian scientist named reddrick joseph.
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Media and society
Farha Banna X-C

Now our world is in the mouth of media. The whole people are using medias. The most 
we use is social medias. Media is a world. There are so many types of media.

In television we can see news channels. It is helping us to know what is happening our 
world. The crimes, rapes and good things also. But now our media is focusing bad 
things. Thats what our society want. We are happy with bearing crimes, rapes, 
robberies like that things. Today our newspapers are filled with crimes and rapes. 
Especially in our Kerala. Our Kerala is know as God's own country. But it is devil's own 
country now. In our Kerala small children are being raped. Even 8 months child and 70
year old lady. What is our world's situation.

And there is so many social medias. Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, etc. 
Now there are having very importance in our life. We are using these to communicate 
each other. But the reality is these have more bad qualities than goods. In our society,
there are so many girls who are being cheated with this social medias. So many girls 
are committing suicide because of this problem. So many people misusing our medias.

But our medias have so many good qualities. It helps us to study, now in our schools 
also we are using internet. We can see all we need in it. 'Google' is a big source for it. 
And if we want to buy anything we can buy it through 'Amazon', 'Flipkart' etc. We are 
in modern age. We have to use it but remember,

Not negatively!!!

Medias are really helpful if we read newspapers, watch news channels we are 
travelling through the world. We can understand the world's sorrows, happiness, 
problems. We can also participate in it. That's a good thing.

Use medias, and don't misuse.
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Why the nature goes crazy?
ASEEL MOHAMMED (FINGER MADDIES)

Yes,nowadays most of the people are blaming nature for disasters happened few days 
ago,actually why did nature killed our brothers and sisters we are the reason for it, we
people used nature above the limits so she become bad,she had done everything she 
can at last this was her last choice so please don’t blame nature for the problems we 
have done so today onwards we can work and pray for a bright future,
because only money or your grate positions cant drive the world but the nature can 
the world will become good at a point when the humans realise the value and use of 
nature until the disasters(humans)will attack the world of peace,so i repeat if you 
need a bright future or your next generation needs please realise the people who tries 
to kill the innocent world!
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INSPIRING THOUGHTS
-Ayash abdulla IX-E

The journey of thousand miles begins with one step                                         
- Lao tzu

If you want to make your dream come true the first thing you have to do is wake up
      -J.M Powers

Do not let what you cannot do interfere with what you can do           
-John wooden

A successful  man is one who can lay a firm foundation with the bricks that others
throw at him                              

-green berg
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit

-Aristotle

If you can't do great things, do small things in great way            
-Napoleon  Hill

When the world says ''give up'' hope whispers, ''try it one more time'      
-Iz'han
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വയനളോടപ  സന്ദരശനശം

കഴളിഞ്ഞ ഡളിസമംബർ 10 നന് ഞദ്യായറദ്യാഴ്ച ദളിവസമം എലന്റെ വളിദദദ്യാലെതളിലലെ ഏതദ്യാനുമം കുട്ടളികലളദ്യാനളിച്ചന് വയനദ്യാടന് 
സന്ദർശളികദ്യാന് സനൗകരേദലപട്ടു.  ഞങ്ങൾ ഒരു ബലസടുതളിട്ടദ്യാണന് ചപദ്യായതന്. എലദ്യാ കുട്ടളികളമം ഉച്ചഭകണമം 
കരുതളിയളിരുന. ഗ്രൂപന് ലെകീഡറദ്യായളി ചജദ്യാൺസനുമം  ഞദ്യാനുമം ലതരേലഞ്ഞടുകലപട്ടതു ലകദ്യാണന് എനളിക്കു നല 
ചമതലെയദ്യായളിരുന. ചരേമം കയറളിയദ്യായളിരുന യദ്യാത. ഈ ചരേമം കയറളിചപദ്യാകുചമദ്യാൾ 18 ഓളമം ലഹൈയർപളിന് 
വളവുകളണന്. മൂടൽ മഞണദ്യായളിരുന. മുകളളിലലെതളിയചപദ്യാൾ നല തണപ്പുണദ്യായളിരുന. കൽപറ, 
മദ്യാനനവദ്യാടളി, സുൽതദ്യാന് ബചതരേളി, തുടങ്ങളിയ സലെങ്ങലലെലദ്യാമം ഞങ്ങൾ സന്ദർശളിച്ചു. ഭയങ്കേരേ വനപ്രചദശമം. 
ഓചരേദ്യാ കദ്യാരേദലതപറളിയമം പറയകയദ്യാലണങ്കേളിൽ ധദ്യാരേദ്യാളമം എഴുതദ്യാനുണന്. പ്രകൃതളിഭമംഗളി തലന 
അതദദ്യാകർഷകമദ്യാണന്. പചക, വളിവരേളികദ്യാന് നളിവർതളി ഇലദ്യാതതു ലകദ്യാണന് ഇവളിലട ചരുക്കുന. 

ആർദ . പളി
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