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Dear Children,

I  am  very  much  happy  to  know  that  you,  the

members of  Little KITE unit  are preparing a  magazine.

You are the first batch of  Little KITEs unit of Kadambur

Higher Secondary School. You will be remembered all the

times. In this graceful occasion I wish all success in this

attempt. Also I congratulate you and your teachers who

had given you proper guidance and all  support for the

development and progress of Little KITEs unit

    P M Smitha

  Headmistresss

                   Kadambur Higher Secondary School
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ആശണസകപളയാനട

വഗ്നിവരവഗ്നിനഗ്നിമയ  സയാപങ്കേതഗ്നിക  രണഗതയ  എനണ  മയാകവപുലർതഗ്നിയ
പേയാരമ്പരണ്യമയാണയ  കടമ്പൂർ  ഹയർനസക്കന്റെറഗ്നി  സ്ക്കുളഗ്നിനുളളതയ.  വഗ്നിജയാനതഗ്നിനന്റെ
പസയാടനണ  വഗ്നിരൽ ത്തുമ്പഗ്നിനലതഗ്നിക്കയാനുണ,  അറഗ്നിവണ  വഗ്നിപനയാദവണ  അപതയാനടയാപണ
അത്ഭുതവണ  സൃഷഗ്നിക്കയാൻ  ലഗ്നിറഗ്നിൽ  കകറയസയ  അണഗങ്ങൾക്കയ  കഴഗ്നിഞഗ്നിട്ടുണയ.
അതഗ്നിനുളള  നതളഗ്നിവയാണയ  ഈ  സൃഷഗ്നി.   വഗ്നിവരവഗ്നിനഗ്നിമയ  സയാപങ്കേതഗ്നികവഗ്നിദണ്യയുനട
വഗ്നിവഗ്നിധ പമഖലകളഗ്നിൽ പുതഗ്നിയ പുതഗ്നിയ അറഗ്നിവകൾ പനടഗ്നിനയടുതതഗ്നിനന്റെ കയാഴ്ച ഈ
തയാളുകളഗ്നിൽ കയാണുന. ആയതുനകയാണതനന്നെ ഈ സണരഭതഗ്നിനയ മുതൽക്കൂട്ടയായഗ്നി
പ്രവർതഗ്നിച്ച  എലയാ  പ്രതഗ്നിഭകൾക്കുണ  അവർക്കയ  മയാർഗ്ഗനഗ്നിർപദ്ദേശണ  നൽകഗ്നിയ
അധണ്യയാപേകർക്കുണ എലയാവഗ്നിധ ആശണസകളുണ പനരുന.

ലതവീഷേയ കുമയാർ നക പേഗ്നി

എസയ. ഐ. ടഗ്നി. സഗ്നി

കടമ്പൂർ ഹയർനസക്കന്റെറഗ്നി സ്ക്കുൾ
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ആശണസ

കടമ്പൂർ  ഹയർനസക്കന്റെറഗ്നി  സ്ക്കുളഗ്നിനല   ലഗ്നിറഗ്നിൽ  കകറയസയ  അണഗങ്ങൾ,
സർഗയാത്മകതയുണ സയാപങ്കേതഗ്നികവഗ്നിദണ്യയുണ സമനസയഗ്നിപഗ്നിച്ചയ തയയാറയാക്കഗ്നിയ മയാഗസഗ്നിനയ
എലയാവഗ്നിധ ആശണസകളുണ പനരുന.

രഞഗ്നിനഗ്നി ബഗ്നി

കണ്വവീനർ

   വഗ്നിദണ്യയാരണഗണ കലയാസയാഹഗ്നിതണ്യപവദഗ്നി
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്

കകാലഘട്ടതക്ലിനന്റെ  മകാറ്റവവും  ആവശശ്യകതയവും  അറക്ലിവക  നക്ലിര്മ്മണതക്ലില

വലക്ലിയ  മകാറ്റവും  വരുതക്ലിയക്ലിരക്ലിക്കുന.  വക്ലിവരവക്ലിനക്ലിമയ  സകാങങ്കേതക്ലികവക്ലിദശ്യ  ഇതക്ലില

വലക്ലിനയകാരു  പങ്കേക  വഹക്ലിക്കുന.  ഇതക്ലിനന്റെ  ഭകാഗമകായക്ലി  സകാങങ്കേതക്ലിക  വക്ലിദശ്യയക്ലില
വവദഗകധശ്യവവും  അഭക്ലിരുചക്ലിയമുളള  ഒരു  വക്ലിദശ്യകാര്തക്ലി  സമൂഹനത

വളര്തക്ലിനയടുക്കുന്നതക്ലിനുളള ഒരു സവുംരവുംഭമകാണക വഹസ്ക്കുള് വക്ലിദശ്യകാര്തക്ലികളുനടെ ഐ. ടെക്ലി

കൂട്ടകായ്മയകായ ലക്ലിറ്റക്ലില വകറ്റകസക.  സകാങങ്കേതക്ലികരവുംഗനത അടെക്ലിസകാന വനപുണക്ലികള്

പരക്ലിചയനപ്പെടുതക്ലി, ഓങരകാ കുട്ടക്ലിക്കുവും ങയകാജക്ലിച്ച ങമഖലങയകാടെക  ആഭക്ലിമുഖശ്യവും ജനക്ലിപ്പെക്ലിക്കുന്ന
വവവക്ലിധശ്യമകാര്ന്ന പ്രവര്തനങ്ങളകാണക  ലക്ലിറ്റക്ലില വകറ്റകസക പരക്ലിശശീലന പദ്ധതക്ലിയക്ലില

ഉള്നപ്പെടുതക്ലിയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതക.

വരയനടെ  ങലകാകതക  ഏനറ  കകൗതുകമുണര്ത്തുന്ന  ആനക്ലിങമഷന,

യകക്ലിചക്ലിന്തയവും ങപ്രകാഗകാമക്ലിങക  അഭക്ലിരുചക്ലിയവും വളര്ത്തുന്ന സകാച്ചക,  നമകാവബൈല ആപ്പെക,
ഇലങകകാണക്ലികക്ലിനന്റെ  അടെക്ലിസകാന  തതത്വങ്ങളുപങയകാഗക്ലിച്ചക   ഇലങകകാണക്ലികക  ഉപകരണ

നക്ലിര്മ്മകാണവും,  ശകാസ്ത്രതക്ലിനന്റെ  നൂതന  വക്ലിപ്ലവമകായ  ങറകാങബൈകാട്ടക്ലികക,  കമമ്പ്യൂട്ടറക്ലിനന്റെ

ഉളളറകളക്ലിനലകക  കടെക്കുന്ന  ഹകാര്ഡക ങവര്,  വക്ലിവക്ലിധ  പ്രവര്തനങ്ങളുനടെ

ങഡകാകക്യുനമങന്റെഷന,  പബക്ലിഷക്ലിവുംഗക  എന്നക്ലിവയക  സഹകായകമകായ മലയകാളവും  വടെപ്പെക്ലിവുംഗക,
സുരകക്ലിതവവും ആങരകാഗശ്യകരവമകായ ഇന്റെര്നനറ്റക്ലിനന്റെ ഉപങയകാഗവും എന്നക്ലിവയകാണക  ഈ

പരക്ലിശശീലന പദ്ധതക്ലിയക്ലില ഉള്നപ്പെടുതക്ലിയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതക.

കടെമ്പൂര് ഹയര്നസകന്റെറക്ലി സ്ക്കൂള് ലക്ലിറ്റക്ലില വകറ്റകസക്ലില എട്ടകാവും കകാസക്ലില

നടെതക്ലിയ അഭക്ലിരുചക്ലി പരശീകയക്ലിലൂനടെ തക്ലിരനഞ്ഞെടുത 28 അവുംഗങ്ങളകാണുളളതക.  എലകാ
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ബുധനകാഴ്ചകളക്ലിലവും തക്ലിരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട ശനക്ലിയകാഴ്ചകളക്ലിലമകാണക ഇവര്ക്കുളള പരക്ലിശശീലനവും

നടെക്കുന്നതക. പരക്ലിശശീലനവും നലകുന്നതക്ലിനകായക്ലി അധശ്യകാപകരക്ലില നക്ലിനവും തക്ലിരനഞ്ഞെടുത

ഒരു വകറ്റക മകാസ്റ്ററവും ഒരു വകറ്റക മക്ലിസ്ട്രസവും ഉണക.

തക്ലിരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട  വകറ്റക  അവുംഗങ്ങള്കക   ആനക്ലിങമഷന,

ങപ്രകാഗകാമക്ലിവുംഗക  എന്നക്ലിവയക്ലില  സബൈക ജക്ലിലകാ  കശ്യകാമക്ലില അധക്ലിക പരക്ലിശശീലനവവും  കുട്ടക്ലി

റക്ലിങപ്പെകാര്ട്ടര്മകാര്കക ജക്ലിലകാതലതക്ലില ങഫകാങട്ടകാഗകാഫക്ലി പരക്ലിശശീലനവവും ലഭക്ലിച.

മലയയാളണ കടപഗ്നിണഗയ പേരഗ്നിശവീലനതഗ്നിനന്റെ ഭയാഗമയായുളള മയാഗസഗ്നിൻ നഗ്നിർമയാണണ

വളനര  ഉതയാഹപൂർവ്വവണ  ശ്രദയാപൂർവ്വവണ  കകറയ  അണഗങ്ങൾ  കകകയാരണ്യണ  നചയ.
ഇതഗ്നിനുപവണഗ്നി  പേരഗ്നിശ്രമഗ്നിച്ച  എലയാ  അണഗങ്ങനളയുണ  അഭഗ്നിനനഗ്നിക്കുകയുണ  തുടർനളള

പ്രവർതനങ്ങൾക്കയ  എലയാ വഗ്നിധ ആശണസകൾ പനരുകയുണ നചയ്യുന.

       Soniya P       Vinesh K P
    KITE Mistress      KITE Master
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എനന്റെ വവിദദദ്യാലയയഎനന്റെ വവിദദദ്യാലയയ

കടമ്പൂർ ഹയർനസക്കൻഡറഗ്നി സ്കൂളയാണയ എനന്റെ വഗ്നിദണ്യയാലയണ.ഗ്രയാമതഗ്നിനന്റെ മധുരണ
നഗ്നിറഞ ഒരു സ്കൂൾ.  ഏനറ സസൗകരണ്യങ്ങൾ നഗ്നിറഞ ഒരു സ്കൂൾ.  വലഗ്നിയ നകട്ടഗ്നിടങ്ങളുണ
പേഠന സസൗകരണ്യങ്ങൾ ഒത്തുകൂടഗ്നിയ സ്കൂൾ.  വലഗ്നിയ നകട്ടഗ്നിടങ്ങനള മൂന്നെയായഗ്നി  തഗ്നിരഗ്നിച്ചയാണയ
പേഠനപ്രവർതനണ  നടക്കുന്നെതയ.വഗ്നിസ്തൃതമയായ  സ്ഥലതയ  3  നകട്ടഗ്നിടങ്ങളഗ്നിൽ  130
റൂമുകളഗ്നിലയായഗ്നി ഒന്നെയ മുതൽ  +2  വനരയുളള കയാസ്സുകൾ പ്രവർതഗ്നിക്കുന.  വഗ്നിശയാലമയായ
കളഗ്നിസ്ഥലണ,  കലബ്രറഗ്നി,  കമ്പമ്പ്യൂട്ടർ ലയാബയ  ,  ജഗ്നിലയഗ്നിനല വഗ്നിവഗ്നിധ ഭയാഗങ്ങളഗ്നിപലക്കയ ബസയ
സസൗകരണ്യണ,  ഹയർ നസക്കന്റെറഗ്നി വഗ്നിഭയാഗതഗ്നിൽ എലയാ സസൗകരണ്യങ്ങപളയാടുണ കൂടഗ്നിയ അതഗ്നി
വഗ്നിശയാലമയായ  ലയാബുകൾ  എന്നെഗ്നിവ  സ്കൂളഗ്നിനന്റെ  പ്രപതണ്യകതയയാണയ  ഓപരയാ  കുട്ടഗ്നിയുനടയുണ
ശയാരവീരഗ്നികവണ  മയാനസഗ്നികവണ  ആപരയാഗണ്യപേരവമയായ  വളർച്ചക്കുതകുന്നെ  ഭസൗതഗ്നിക
സയാഹചരണ്യണ സ്കൂളഗ്നിൽ ഒരുക്കഗ്നിയഗ്നിട്ടുണയ.  വഗ്നിശയാലവണ വയായു സഞയാരമുള്ളതുമയായ കയളയാസയ
മുറഗ്നികളയാണയ എലയാണ. നയാലയ നഗ്നിലകളഗ്നിലുള്ള മൂന പബയാക്കുകളഗ്നിലയായഗ്നിട്ടയാണയ സ്കൂൾ നകട്ടഗ്നിടണ.
വഗ്നിശയാലമയായ കണ്യയാണപേസയ, കളഗ്നിസ്ഥലണ,കലബ്രറഗ്നി,നയാലയ സയാഫയ റൂമുകൾ, നയാനൂറഗ്നിലധഗ്നികണ
പടയായയ്ലറയകൾ  ,  സയാർട്ടയ  കയളയാസയ  റൂമുകൾ  കമ്പമ്പ്യൂട്ടർ  ലയാബുകൾ,  സുസജ്ജമയായ
സയൻസയ ലയാബുകൾ തുടങ്ങഗ്നി അനയാരയാഷ്ട്ര നഗ്നിലവയാരതഗ്നിലുള്ള സണവഗ്നിധയാനങ്ങളയാണയ
കടമ്പൂർ സ്കൂളഗ്നിൽ ഒരുക്കഗ്നിയഗ്നിട്ടുള്ളതയ.
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വർഷേങ്ങളയായഗ്നി  എടക്കയാടയ  പബയാക്കഗ്നിനല  മഗ്നികച്ച  വഗ്നിദണ്യയാലയമയായഗ്നി
നതരനഞടുക്കനപടുന്നെ  കടമ്പൂർ  ഹയർ  നസക്കണറഗ്നി  സയ കൂൾ  ഇന്നെയ
അണഗവീകയാരതഗ്നിനന്റെ  നഗ്നിറവഗ്നിലയാണയ.  SSLC,+2  പേരവീക്ഷകളഗ്നിൽ  തുടർച്ചയയായഗ്നി  100%
വഗ്നിജയണ  കക വരഗ്നിക്കുന്നെപതയാനടയാപണ  കലയാ-കയായഗ്നിക  മതരങ്ങളഗ്നിലുണ  അജയത നഗ്നില
നഗ്നിർത്തുന.കഴഗ്നിഞ  17  വർഷേമയായഗ്നി  കണ്ണൂർ  സസൗതയ  സബഗ്നിലയഗ്നിൽ  കപലയാതവ
ചയാമ്പണ്യനയാരയാണയ.  ശയാസ്ത്ര  പ്രവർതഗ്നി  പേരഗ്നിചയ  പമളകളഗ്നിൽ  സണസ്ഥയാന  പദശവീയ
തലങ്ങളഗ്നിൽ മഗ്നികച്ച അണഗവീകയാരണ  പനടഗ്നിയഗ്നിട്ടുണയ.  മഗ്നികച്ച വഗ്നിദണ്യയാലയതഗ്നിനുള്ള നഗ്നിരവധഗ്നി
പുരസയ കയാരങ്ങൾ ഈ വഗ്നിദണ്യയാലയനത പതടഗ്നി എതഗ്നിയഗ്നിട്ടുണയ. പഭയാപയാലഗ്നിൽ നവച്ച നടന്നെ
കപലയാതവതഗ്നിൽ പകരളനത പ്രതഗ്നിനഗ്നിധവീകരഗ്നിച്ചു ആദഗ്നിവയാസഗ്നി നൃത രൂപേമയായ പേയാണഗഗ്നി
അവതരഗ്നിപഗ്നിച്ചു കടമ്പൂർ ഹയർ നസക്കണറഗ്നി  സയ കൂൾ ടവീണ  പദശവീയ തലതഗ്നിൽ ഒന്നെയാണ
സ്ഥയാനണ  കരസ്ഥമയാക്കഗ്നി.  റൂനബല  വയാകഗ്നിപനഷേൻ  5300  ഓളണ  കുട്ടഗ്നികൾക്കയ  നൽകഗ്നി
ആപരയാഗണ്യ  വകുപഗ്നിനന്റെ  പ്രശണസ  ഏറ്റുവയാങ്ങഗ്നി.  2017-18 ൽ  പദശവീയ  സസചയ  വഗ്നിദണ്യയാലയ
പുരസയ കയാരണ  പനടഗ്നി.  കയായഗ്നിക മതരങ്ങളഗ്നിൽ ജഗ്നിലതലതഗ്നിലുണ  സണസ്ഥയാനതലതഗ്നിലുണ
ശ്രപദയമയായ പനട്ടണ കകവരഗ്നിച്ചുവരുന.

മഗ്നികച്ച ശുചഗ്നിതസണ പേയാലഗ്നിക്കുന്നെ വഗ്നിദണ്യയാലയമയാണയ. കയാസയ മുറഗ്നികൾ കഹജവീനയാണയ. ശുചഗ്നിതസ
മഗ്നിഷേൻ  അവയാർഡയ  ലഭഗ്നിച്ചഗ്നിട്ടുണയ.  ശുചഗ്നിതസണ  കയാസയ  മുറഗ്നികളഗ്നിൽ  മയാത്രണ  ഒതുങ്ങുന്നെഗ്നില.
വരയാനകളുണ ചുറ്റുണ പേയളയാസഗ്നികയ വഗ്നിമുക്തമയാണയ. 
യയാത്ര  സസൗകരണ്യണ  ഉള്ളതഗ്നിനയാൽ  5000 ൽ  അധഗ്നികണ  കുട്ടഗ്നികൾ  പേഠഗ്നിക്കുന്നെ  സ്കൂളഗ്നിൽ
കുട്ടഗ്നികൾ  ഇനണ  ഒഴുകഗ്നിനയത്തുന്നെതയ  മഗ്നികച്ച  അച്ചടക്കണ  നഗ്നിലനഗ്നിൽക്കുന്നെ
സ്കൂളയായതുനകയാണയാണയ. കലയാ കയായഗ്നിക രണഗതയ മഗ്നികവ പുലർത്തുന. ഇതഗ്നിൽ നഗ്നിരവധഗ്നി
അധണ്യയാപേകരുനട കകനയയാപയ കൂടഗ്നിയുണയ. 150 ൽ പേരണ അധണ്യയാപേകർ പേഠഗ്നിപഗ്നിക്കുന്നെ സ്കൂൾ
ആണയ എനന്റെ സ്ക്കൂൾ. 

അനണ ഇനണ എനണ മഗ്നികച്ച വഗ്നിജയതഗ്നിനയ ഉടമയയാണയ എനന്റെ കടമ്പൂർ സ്കൂൾ .
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ഉയർനത്തെഴഴുനനേൽപപ്പ്  ഉയർനത്തെഴഴുനനേൽപപ്പ്  

ഒരു  കുഞ്ഞു മയാമഴ  പ്രളയതഗ്നിലഗ്നിന നയാണ 
അറഗ്നിയയാനത മുങ്ങഗ്നിതകർനപപേയായഗ്നി
     ഒരു   ജവീവസസപ്നങ്ങനളയാരു നൂറു ചഗ്നിനകൾ
                എലയാണ മഴയഗ്നിപലയാലഗ്നിച്ചു പപേയായഗ്നി
 ഒരു  നയാടഗ്നിനയാശകനള തകഗ്നിടണ മറഗ്നിനച്ചയാരയാ
  ജലപഭരഗ്നിയഗ്നിന്നെഗ്നിതയാ  പതങ്ങലയായഗ്നി
                 അറഗ്നിയയാനതയയാപതങ്ങലലകളയായഗ്നി ജവീവനന്റെ
                  ചുടുപചയാര  മരവഗ്നിച്ച   മൂകയയായഗ്നി
അവഗ്നിനടയയാ മഴതൻനന്റെ കണ്ണുനവീർത്തുള്ളഗ്നികൾ 
ഒരു  നയാടഗ്നിനയാകപവ കണ്ണുനവീരയായയ.         
                   യുഗപലയാകമയാനക പേടുത്തുയർത്തുപന്നെയാരയാ 
                    ജനതയ്ക്കു മഴയഗ്നിന വഗ്നിങ്ങലയായഗ്നി
അവർതന്നെ ജവീവനന്റെ അമൃതമയാണ  വഗ്നിത്തുകൾ
പ്രളയതഗ്നിലഗ്നിന്നെഗ്നിതയാ ശൂനണ്യമയായഗ്നി .
        ആഴമയാണ ദദുഃഖവമയാഗധ നഗ്നിരയാശയുണ 
                   ആ  പ്രളയഭവീതഗ്നിയവർക്കു നൽകഗ്നി        
അത്ഭുതവഗ്നിസയ ഗയാഥകൾ തവീർനതയാരയാ 
നയാടഗ്നിതയായഗ്നിന സമുദ്രമയായഗ്നി.
                    കയാറഗ്നിനുണ കടലഗ്നിനുണ കയാടഗ്നിനു പമടഗ്നിനുണ
                    മരണതഗ്നിൻ നഗ്നിണബയാഷ്പ ഗന്ധമയായഗ്നി .
ഇനഗ്നിയഗ്നില ജവീവഗ്നിതനമന്നെ നഗ്നിരയാശയയാൽ 
അവരഗ്നിതയാ കണ്ണുനവീർ ലഹരഗ്നിയയാക്കഗ്നി
                     അവഗ്നിനടയയാ  കണഗ്നിർകയതഗ്നിലുണ  നഗ്നിനവഗ്നിനന്റെ 
                     ഒരു കുഞ്ഞു കഗ്നിരണവണ  ബയാക്കഗ്നിയയായഗ്നി
തകരയാ പ്രതവീക്ഷയയാൽ മനസഗ്നിനന്റെ ശക്തഗ്നിയയാൽ
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അതഗ്നിജവീവനപേയാദയയാവർ തുറന 
                      ഒരുമഗ്നിച്ചു നഗ്നിന്നെവർ കകപകയാർത്തു പചർനന്നെയാരയാ
                      പുതുപലയാകവയാതയായയാനണ തുറന .
എവഗ്നിനടയുണ പതയാൽക്കയാത  മയാനവശക്തഗ്നിയയാൽ 
പ്രളയഭവീകരതയുണ പതയാൽവഗ്നിയയായഗ്നി .
                        പേലതുള്ളഗ്നി പപേരുനവള്ളമയായയ വന്നെ പ്രളയനത 
                         ഒരുപപേയാനല   മയാനുഷേർ കവീഴടക്കഗ്നി .
ഒത്തുപേഗ്നിടഗ്നിച്ചവരുയർനതഴുപനറപപയാളയാ
മഴ സപനയാഷേ വർഷേമയായഗ്നി . 
                           ആഴക്കടലഗ്നിലുണ അഴലഗ്നിൻ നടുവഗ്നിലുണ 
                           ഒരു പുതഗ്നിയ ഗവീതണ അവർ  പേടുത്തു
ഉയരുന്നെ തഗ്നിരകനള മലർതഗ്നിയടഗ്നിനച്ചയാരയാ
കൂട്ടയായയ മ അവഗ്നിനട തരണഗമയായഗ്നി .
                           ജവീവഗ്നിതതഗ്നിണയഗ്നിൽ മരണതഗ്നിലലഗ്നിയയാനത 
                            അവരുയർപഗ്നിൻ പുതുസസപ്നമയായഗ്നി.
ഇനഗ്നിയുണ  മറക്കയാത ഓർമകൾ   നചയാല്ലുന
ഹയാ ! എത്ര  സുനരണ ആ ഉയർപയ . 
                            ഉയർനതഴുപനൽപഗ്നിനന്റെ മയാതൃകയയായവർ
                             വവീണപമ നചയാല്ലുന ഹയാ ! ഉയർപയ ...........
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ഇരഴുടവിനന്റെ മഴുമവിലഴുയ ഒരഴു നവളവിചയഇരഴുടവിനന്റെ മഴുമവിലഴുയ ഒരഴു നവളവിചയ...  ...  

ഓപരയാ ഇരുട്ടഗ്നിലുണ ഒരു നചറഗ്നിയ നവളഗ്നിച്ചമയായഗ്നി നവീ...    

ഓപരയാ സസപ്നതഗ്നിലുണ ഒരു  മഗ്നിന്നെയാമഗ്നിന്നെഗ്നിയയായഗ്നി നവീ വന...

ഒരയായഗ്നിരണ പൂപ്പുഞഗ്നിരഗ്നിതൂകഗ്നി നവീയുണ നഗ്നിനന്റെ കൂട്ടുകയാരുണ 

ഇരുട്ടഗ്നിനന്റെ മറവഗ്നിലുണ ഒരു മഹയാപലയാകമയായഗ്നി നവീ...            

ജവീവഗ്നിതനത സ്പർശഗ്നിച്ച മഹയാപലയാകമയായഗ്നി ഇരുട്ടുണ നവളഗ്നിച്ചവണ......

ഇരുട്ടഗ്നിനന്റെ മറവഗ്നിലുണ ഒന  കയാണുവയാൻ നകയാതഗ്നിക്കുന്നെ മഗ്നിന്നെയായണ.....
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  അമ്മ മദ്യാനേസയ അമ്മ മദ്യാനേസയ 

 
    ആപകയാരഗ്നിനചയാരഗ്നിയുന്നെ മഴ പപേയാനല അവളുനട കണ്ണുനവീരുണ ഒഴുകഗ്നി
തവീരുന.  ആ അമ മയാനസണ അവനള ഒന്നെയ തഴുകഗ്നി.  ഒരു ഉൾ ഗ്രയാമണ
എന്നെയാൽ എനനന്നെയ  അറഗ്നിയയാപമയാ  നമ്മുനട ഈ നയാഗരഗ്നിക  ജവീവഗ്നിതണ
പപേയാനലപയ  അല  ഗ്രയാമ  ജവീവഗ്നിതണ  പസ്നേഹവണ  സങ്കേടവണ  സപനയാഷേവണ
തമഗ്നിൽ പേങ്കേഗ്നിടുന്നെ നനയുള്ള മനുഷേണ്യരുനട പലയാകണ ആണയ ഗ്രയാമണ പേനക്ഷ
നഗരണ  ഈ പേറഞതഗ്നിൽ ഒനമല പജയാലഗ്നിയുനട പപേരഗ്നിൽ തമഗ്നിലുള്ള
അസൂയയുണ അഹങ്കേയാരവണ തഗ്നിങ്ങഗ്നി നഗ്നിറഞതയ ആണയ  നയാഗരഗ്നിക  ജവീവഗ്നിതണ.  

       ഞയാൻ പേറഞഗ്നിപല  ഒരു ഉൾ ഗ്രയാമണ  സുഖണ  പതയാന്നെഗ്നികുന്നെ  തണുത ഈറൻ
കയാറ്റുണ  ആനരയുണ  കയാണയാൻ  നകയാതഗ്നിപഗ്നിക്കുന്നെ  നനല്ലുണ  ക്തഗ്നിരുണ  നഗ്നിറഞ  വയലുണ
നതയാടഗ്നിയുണ.      അങ്ങനന ഒരു ഗ്രയാമതഗ്നിൽ ഒരമയുണ രണ മക്കളുണ തയാമസഗ്നിചഗ്നിരുന
കൃഷ്ണ എന്നെയായഗ്നിരുന മൂതവളുനട പപേരയ  അവളുനട അനഗ്നിയതഗ്നി പേഗ്നിച്ച നവച്ചു നടക്കുന്നെ
രണ  വയസു  കയാരഗ്നിയയാണയ   അവരുനട  അചൻ  കൃഷ്ണയയ  അഞ്ചു  വയസുള്ളപപയാൾ
പരയാഗബയാധഗ്നിചയ മരണനപേട്ടു അചൻ പപേയായതഗ്നിനു പശഷേണ അമയയാണയ അവർക്കയ എലയാണ
അമ വളനര കഷനപട്ടയ  ആണയ ഓപരയാ ദഗ്നിവസണ തള്ളഗ്നിനവീക്കണനചയലയ  അമ തനന്റെ
മക്കനള  ഓർതയാണയ  ജവീവഗ്നിക്കുന്നെതയ.  കൃഷ്ണ  8 ആണ  കയ ളയാസഗ്നിൽ  ആണയ  പേഠഗ്നിക്കുന്നെതയ
പേഠനതഗ്നിൽ വളനര മുൻപേഗ്നിന്നെഗ്നിലയാണയ.  സ്കൂളഗ്നിൽ നഗ്നിനണ അവൾക്കു മഗ്നിട്ടയായഗ്നി കഗ്നിട്ടഗ്നിയയാൽ
അവൾ  അമയ്ക്കുണ  അനഗ്നിയതഗ്നിക്കുണ  നകയാടുക്കയാനത  കഴഗ്നിക്കയാറഗ്നില.ഒരു  ദഗ്നിവസണ  അമ
പജയാലഗ്നി  സ്ഥലത്തു  നഗ്നിന്നെയ  കുഴഞ്ഞു  വവീണു  അവഗ്നിനടയുള്ള  ഗ്രയാമവയാസഗ്നികൾ  അമനയ
പഹയാസ്പഗ്നിറലഗ്നിൽ  നകയാണപപേയായഗ്നി  അപപയാഴയാണയ  പഡയാക്ടർ  പേറഞതയ  ഇവർ  എനന്റെ
സ്ഥഗ്നിരണ പരയാഗഗ്നിയയാണയ ഒരു  മയാരകണ ഇവനര പേഗ്നിന്തുടരുന എനണ ഉടനന തനന്നെ ഒരു
ഓപപറഷേൻ പവണണ എനണ പേറഞ്ഞു.  ഗ്രയാമവയാസഗ്നികൾ കൃഷ്ണപയയാടയ  കയാരണ്യണ  പേറഞ്ഞു
കൃഷ്ണ ആനക തളർന. എന്നെഗ്നിട്ടയ അമ എനഗ്നി ഒനണ നചപയണ എന്നെയ പേറഞ്ഞുനകയാണയ
അവർ  വവീട്ടഗ്നിപലകയ  പപേയായഗ്നി.   പേഗ്നിപറ  ദഗ്നിവസണ  അമയയ  വവീണണ  തളർച്ച  പതയാന്നെഗ്നി
പഹയാസ്പഗ്നിറലഗ്നിൽ നകയാണയ പപേയായഗ്നി അവർ ഉടനന ഓപപറഷേൻ പവണണ എന പേറഞ്ഞു
40000  രൂപേ പവണണ എനണ പേറഞ്ഞു.  ആ ഗ്രയാമതഗ്നിൽ ഇപന്നെ വനര ഇത്രയുണ രൂപേ
കണഗ്നിട്ടഗ്നില. ആ ഗ്രയാമവയാസഗ്നികൾ പേണണ കൂട്ടഗ്നിവച്ചു കൃഷ്ണ കയാത്തു സൂക്ഷഗ്നിച്ചു വച്ച ഒരു ഭന്ധയാര
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നപേട്ടഗ്നി  നപേയാട്ടഗ്നിച്ചു  എന്നെഗ്നിട്ടുണ  തഗ്നികയയാനത വന്നെപപയാൾ അവൾ ഓപരയാ  വവീട്ടഗ്നിൽ അടുക്കള
പേണഗ്നി  എടുത്തു അവസയാനണ  നഗതഗ്നിപകടു  നകയാണയ  നതരുവഗ്നിൽ ഇറങ്ങഗ്നി  പേഗ്നിച്ച എടുത്തു.
അതഗ്നിനഗ്നിടയഗ്നിൽ പേഠനവണ നഗ്നിർതഗ്നി. അമയുനട  ഓപപറഷേൻ കഴഗ്നിഞ്ഞു. പേനക്ഷ കദവണ
അവളുനട   അമനയയുണ  നകയാണപപേയായഗ്നി.  അവൾ  ഇതയ  അറഗ്നിഞഗ്നില.  ആ  നഗ്നിമഗ്നിഷേണ
അവളുണ അനഗ്നിയതഗ്നിയുണ അമ വന്നെയാൽ നകയാടുപക്കണ ഭക്ഷണവണ ആയഗ്നി കയാതഗ്നിരുന.
അപപയാഴയാണയ അവൾ വഗ്നിവരണ അറഗ്നിഞതയ തനന്റെ അമ പപേയായവീ എനള്ളതയ . അവൾ
അപമ എന്നെയ വഗ്നിളഗ്നിച്ചു നകയാണയ ഉച്ചതഗ്നിൽ കരഞ്ഞു അവളുനട അനഗ്നിയതഗ്നി അവനള
നകട്ടഗ്നിപേഗ്നിടഗ്നിച്ചു  കരഞ്ഞു.  ജവീവഗ്നിതതഗ്നിൽ  കുപറ  കഷനപട്ട  കഷപയാടുകൾക്കയ  അർതണ
ഇലയാനത ആയഗ്നി.  നചറഗ്നിയ പ്രയായതഗ്നിൽ തനന്നെ അചനനയുണ അമനയയുണ നഷനപേട്ട
മക്കൾ അവർ നപേയാട്ടഗ്നി നപേയാട്ടഗ്നി കരഞ്ഞു.           

 "പകയാരഗ്നി നചയാരഗ്നിയുന്നെ  മഴ പപേയാനല   അവളുനട കണ്ണുനവീരുണ ഒഴുകഗ്നി തവീരുന "
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    FOR MY COUNTRY    FOR MY COUNTRY

 
                He slowly closed his eyes. The breeze slowly patted on him. He
looked at the statue of mother, Mariam. 'Mother, I am not accusing
for what happened to me. I  am proud. But there is no one for
me....Mother,  I  am  alone,  In  this  world,  full  of  wars,  full  of
diplomacies, how could I  alone'.Tears burst from his eyes.
                 'Please, Mother, Tell me all this was a dream'.He
shouted.'No, I can't loose my parents...He knelt on the knees and
wept.'Dad.....','Mom....'He lost in his thoughts.
                 It was only a few hour ago,that happened.'Mom',  we will win today,
right? He asked to Stella, his mother.
She patted his face and kissed on his cheek.
'Yes, this is the last day, we will win', Nothing will happen to you, I will pray. I“
love you mom .”
I Love you too, Arnav, And  If something happen to us, don't forget, You have a“

mother,  who you have to  care,  Our  mother  India.  Don't  get  disappointed  my
son .A tear trickled from her eyes. No,...Don't cry mom, please don't . They” “ ”
hugged each other and cried.
                His father and mother were both soldiers, who were ready to give their
life to the country. It has only been 24 days the war was started, but it took his
beloved father from him. His father shot the Pakistani leader and the Pakistanis
killed  him.  He  remembered  the  funeral  with  the  tricolour  flag  kept  above  his
father's corpse.
He looked at his mother. She was not crying. Mom  he called and hugged her“ ”
and wept. His white face became reddish and his eyes fearable.
                 Mom, call him back  he shouted at her, 'why are you not crying“ ”
mom'? He collapsed. Mom took him on her hand and said  Don't cry, he is not“
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only your father but also the son of our country. He died, but for us he is alive as
a brave soldier who defended the country. It was his duty, an Indian's duty, Don't
cry my son, I know you will not understand, but you will , he looked at his mother”
puzzling. 
                   Now the war took both of them. He lost his mom and dad. His
mother also gave her life for the country. Mom had said You will  understand“
why she didn't cry for  father .”
He gazed at the light in the church. My parents died, but my mother India is alive.
As my mom said I have to live for her, fight for her.
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വദ്യാർദ്ധകദത്തെവിനന്റെ നവദനേവദ്യാർദ്ധകദത്തെവിനന്റെ നവദനേ

ഒരു ജവീവഗ്നിതണ മയാത്രപമ എൻ ഉള്ളഗ്നിൽ 
എനണ ഒരയാശയയായയ നഗ്നിലനഗ്നിൽക്കുന
ഒരു മരണണ മയാത്രനമൻ മനസഗ്നിപലക്കയ 
ഓർത്തു ഞയാൻ നഗ്നിൽക്കപവ 
വഗ്നിട പേറയുകയയാപണയാ എൻ മക്കനള 
മനസ്സു നഗ്നിറനയ ഞയാൻ സയ പനഹഗ്നിച്ച മക്കനള 
അമയവീ ഭൂമഗ്നിയഗ്നിൽ നഗ്നിന്നെയ വഗ്നിട പേറയുകയയാ 
"അനമ അനമ " എപന്നെയാതഗ്നി വരുന്നെ 
എൻ മക്കനള കയാണുവയാൻ കഴഗ്നിയഗ്നിലപലയാ .........
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DIYA DHEERAJ
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പദ്യാവയപദ്യാവയ

             മരഗ്നിക്കുവയാൻ  പേയാടഗ്നില
            മരഗ്നിച്ചുപപേയായയാൽ  വവീണണ
            ഉയഗ്നിർനതഴുനന്നെൽപക്കണഗ്നിവപന്നെക്കയാണ
            ആട്ടഗ്നിൻപതയാലഗ്നിട്ട  നചന്നെയായകൂട്ടനത
            നയഗ്നിച്ചുമടുത്തു
            പപേയാതഗ്നിപനയാടു പവദപമയാതഗ്നിയ വഗ്നിപവകശൂനണ്യനയാണു
            ഞയാൻ 
            കഴഗ്നിയുന്നെഗ്നില  ഇനഗ്നിയുമഗ്നിവഗ്നിനട  ജവീവഗ്നിക്കയാൻ
            കുരഗ്നിപശ... പുണരൂ  എനന്നെ

            നഗ്നിനക്കു  മടുത്തുകഴഗ്നിനഞങ്കേഗ്നിലുണ
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SANIGH P K
10 A*



FRIENDSHIPFRIENDSHIP

Friendship is like a ship sailing in the sea

If it strike a rock

It will sink

Friendship is like a kite

Flying in the air

If it strikes a tree

It will tear

It doesn t care’

The feeling of friendship starts from our eyes

Like a cherry blossom in our mind

But if we try to close our eyes

The friendship will turn into Drops of tears 

and remain in our eyes

Friendship is like a dream

It can be broken at any time..........

Once it is broken. 

It would be difficult to recap though you wish to.........
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NATURENATURE

Nature is Green

Its Good to be seen

the trees and plants

and sees and Lakes

That make the Nature

As how the God has gave

us life

But what do we do

Just polluting the seas

And cutoff trees

Do you want to live with peace

Take my advice

'Save Nature', 'Save Earth','Save Life'
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കക്ലികകകക്ലികക
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എനഴു ഭയഗവിഎനഴു ഭയഗവി

പേകപലയാൻ മറയുന
പേയാടലണ പൂക്കുന
കഗ്നിളഗ്നികൾ ചഗ്നിലച്ചു പചപക്കറഗ്നിടുന
പേള്ളഗ്നി മഗ്നിനയാരങ്ങൾ
ബയാനങ്കേയാലഗ്നി തവീർക്കുന 
പ്രദവീപണ വഗ്നിളങ്ങുന പക്ഷത്ര ശഗ്നിൽപേണ
കുരുപശനഗ്നിപയയാനന
പ്രകവീർതഗ്നിച്ചഗ്നിതമമയാർ
തണ്യയാഗവഴഗ്നിപയ നടന്നെവീടുന
കയാനനവഗ്നിതയാനതഗ്നിൽ
കറുതചയായണ പതച്ചയ
നഗ്നിര വരുന നഗ്നിറഞയാടഗ്നിടുന
പേയാട്ടഗ്നിനന്റെ പേയാലയാഴഗ്നി 
തവീർക്കുന്നെ നഗ്നിർതയധരഗ്നി
പേനഗ്നിനവീരു നപേയ്യുന്നെ രയാവഗ്നിനലലയാണ
ഏഴഗ്നിലണ പേയാലകൾ
പൂത്തുലസഗ്നിക്കുന്നെ
നഗ്നിശയുണ നഗ്നിലയാവമഗ്നിനതത്ര ഭണഗഗ്നി !
വയലഗ്നിനന്റെ കയാതഗ്നിൽ
കുളഗ്നിർക്കയാറ്റു നചയാല്ലുന്നെ
പേയാട്ടുണ പേറച്ചഗ്നിലുണ എത്ര ഭണഗഗ്നി !
നന നഗ്നിറയുന്നെ
നയാടകണ പകരളണ
ഓർക്കുവയാൻ പപേയാലുമഗ്നിനതത്ര ഭണഗഗ്നി !
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VISHNUPRIYA P P
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MISTAKESMISTAKES

If God makes a mistakes
It's a fate ;
If driver make a mistakes
Its make a accident
If police make a mistakes
It's a rule
If doctor make a mistakes
It's an operation
If engineer make a mistakes
It's a new venture
If barber make a mistakes
It's a new style
If politician  make a mistakes
It's a new law
If teacher make a mistakes
It's a new theory
If student make a mistakes
It's still a 'mistake'. . . .
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  THE PAINTED SMILE  THE PAINTED SMILE    

It was a smile painted by,

Davinci, to the world of miseries.

The smile was closer to heart,

To bring the world with merries.

The smile was like a pearl,

Wow! The greatest smile ever.

Monalisa, the half smiled girl

Steal the heart of everyone.

The mysterious smile awaken the minds 

With joy and happiness

It was not just like a painted smile,

It hides away her loneliness

The smile is everywhere,

Which will never float down away.
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മദ്യാതതൃരദ്യാഷപ്പ്ടട്രത്തെവിനന്െറമദ്യാതതൃരദ്യാഷപ്പ്ടട്രത്തെവിനന്െറ
കദ്യാവലദ്യാളകദ്യാവലദ്യാള

  നവടഗ്നിനയയാച്ചകളുണ  പബയാണപബറുകളുണ  ആലട്ടഗ്നിയ  ആ
സസപ്നതഗ്നിൽനഗ്നിന്നെവൾ നഞട്ടഗ്നിയുണർന ടഗ്നിങയ   ....ടഗ്നിങയ ..... .ആ
പേഴയ പകയാക്കഗ്നിനൻറ നപേനൻറുലണ മണഗ്നിയടഗ്നിച്ചു.  അവൾ പേതഗ്നിപയ
കയാലുകൾ  നഗ്നിലത്തു  പേതഗ്നിപഗ്നിച്ചു  .  ഒരുപേയാടയ  വവീർപുമുട്ടലുകൾ  മനസഗ്നിൽ
പപേറുന്നെതുനകയാണയായഗ്നിരഗ്നിക്കണണ  തനൻറ  ഭയാരണ  തനന്നെ  അവൾക്കയ
തയാങ്ങയാനയാവന്നെതഗ്നിലുമപ്പുറമയായഗ്നിരുന  പേനക്ഷ  പേതഗ്നിനയ  അവൾ  നടന  നചന്നെയ  ആ
പകയാക്കഗ്നിപലനക്കയാന  കപണയാടഗ്നിച്ചു  .  സമയണ  3:00 മണഗ്നി  .  “ഇനഗ്നിയുണ  ഒന്നെയ  രണയ
മണഗ്നിക്കൂറുണപലയാ"  .  അവൾ  പേതഗ്നിനയ  ഒന്നെമയാനഗ്നിച്ചു  പമശപ്പുറതയ  വച്ചഗ്നിരുന്നെ  ഓട്ടു
പേയാതതഗ്നിൽ  നഗ്നിന്നെയ  അലണ  തണുത  നവള്ളനമടുതവൾ  വയായഗ്നിപലക്കയ  കമഴയ തഗ്നി  .
നതയാണയഗ്നിലുണ വയായഗ്നിലുണ എനനയാനക്കപയയാ സുഖങ്ങൾ അനുഭവനപട്ടു . തഗ്നിരഗ്നിച്ചയ മുറഗ്നിയഗ്നിൽ
നചന്നെവൾ കഗ്നിടന്നെപപയാൾ എത്ര ശ്രമഗ്നിച്ചഗ്നിട്ടുണ നഗ്നിദ്രനയന്നെ പേടുകുഴഗ്നിപലക്കയ ആഴയ ന്നെഗ്നിറങ്ങയാൻ
ആവന്നെഗ്നില  .  ആ  സമയണ  കുറച്ചയ  പേഴയ  ചഗ്നിനകളുനട        വയാതഗ്നിൽ തുറന്നെവൾ
അതഗ്നിപലക്കയ  മുഴുകഗ്നി  .'പമയാന......  ഓടപല......  കുറച്ചയ  ഭക്ഷണണ  കഴഗ്നിനക്കടയാ...സ്കൂളഗ്നിൽ
പപേയാപകണതപല . രയാജവീപവട്ടയാ...ഒന്നെയ പനയാക്കഗ്നിപയ ഈ നചക്കനനയാനണ കഴഗ്നിച്ചഗ്നിട്ടഗ്നിലയാന്നെയ''
സുമതഗ്നി  പേറഞ്ഞു  ."ഒന്നെയ  പപേയാപയടഗ്നി  നവീ....  ഇവഗ്നിനടകയാരണ്യമയായ  ഒന്നെയ
പനയാക്കഗ്നിനക്കയാണഗ്നിരഗ്നിക്കുപമ്പയാഴയാ അവൾനടനയയാരു...... രയാജവീവൻ മറുപേടഗ്നി നകയാടുത്തു'എനയാ
നഗ്നിങ്ങളഗ്നിങ്ങനന  പേത്രതഗ്നിൽ  പനയാക്കഗ്നിനക്കയാണഗ്നിരഗ്നിക്കുന്നെതയ  ?  സുമതഗ്നി  പചയാതഗ്നിച്ചു  .'അതയ
പേട്ടയാളതഗ്നിനൻറയുണ  പപേയാലവീസഗ്നിനൻറയുണ  നടസയ  റഗ്നിസൾട്ടയ  ഇന്നെയാനണന്നെയാണയ
പതയാനന്നെതയ  .  ആ..  ഇനതനന്നെ  ...  ഇതയാ  പേത്രതഗ്നിൽ  പനയാനക്കടവീ  '  രയാജവീവൻ
ഉതയാഹപതയാനട സുമതഗ്നിപയയാടയ  പേറഞ്ഞു  .'അതപയയാ എന്നെയാനഗ്നിങ്ങൾ പവഗണ പപേയായഗ്നി
കുളഗ്നിക്കയാൻ  പനയാക്കയ  '.  രയാജവീവനയ  പേട്ടയാളതഗ്നിൽ  ഒരു  പ്രതവീക്ഷയുമുണയായഗ്നിരുന്നെഗ്നില  .
പപേയാലവീസഗ്നിൽ പമയാശമലയാതത്ര . പേനക്ഷ അനതയാനണ ശ്രദഗ്നിക്കയാനത സുമതഗ്നി രയാജവീവനന
പപ്രയാതയാഹഗ്നിപഗ്നിച്ചു  .  പപേയാലവീസഗ്നിനൻറ  നടസയ  റഗ്നിസൾട്ടയ  പനയാക്കയാൻപപേയായ  രയാജവീവൻ
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നഗ്നിരയാശനയായഗ്നി  .  ലഗ്നിസഗ്നിലയയാളഗ്നില  .  എന്നെഗ്നിട്ടയ  പപേയാലവീസയ  ലഗ്നിസഗ്നിലഗ്നിലയാതതഗ്നിനൻറ
നഗ്നിരയാശയുണ തയാങ്ങഗ്നിപഗ്നിടഗ്നിച്ചയ ഒറു പ്രതവീക്ഷയുമഗ്നിലയാനത പേട്ടയാളതഗ്നിനൻറ ലഗ്നിസഗ്നിലുപണയാ എന്നെയ
പനയാക്കയാൻ പപേയായഗ്നി . 

 “അപ്രതവീക്ഷഗ്നിതണ  തനന്നെ  !  എനഗ്നിക്കയ  പേട്ടയാളതഗ്നിൽ  പജയാലഗ്നികഗ്നിട്ടഗ്നിനയപന്നെയാ?
വഗ്നിശസസഗ്നിക്കയാനയാവന്നെഗ്നില  ...!  ” രയാജവീവൻ  ആർപ്പുവഗ്നിളഗ്നിച്ചുനകയാണയ  വവീട്ടഗ്നിപലക്കു  നചന  .
ഭയാരണ്യയുനട  അടുത്തുപപേയായഗ്നി കയാരണ്യണ പബയാധഗ്നിപഗ്നിച്ചപപയാൾ രയാജവീവനൻറ അനത വയാക്കുകൾ
തനന്നെ സുമതഗ്നിയുണ ഉന്നെയഗ്നിച്ചു.

ഒരുപേയാടയ  ദഗ്നിനങ്ങൾ കടനപപേയായഗ്നി  .  അവസയാനണ പേഞയാബഗ്നിപലക്കയ പപേയാപകണ
തവീയതഗ്നിയടുത്തു . രയാജവീവൻ മഗ്നിലഗ്നിടഗ്നികട്ടുണ കവീൻ പഷേവണനമയാനക്ക നചയയ കുട്ടപനയായഗ്നി യയാത്ര
പേറഞ്ഞു  .  സുമതഗ്നിയുനട  ഉള്ളഗ്നിനൻറയുള്ളഗ്നിൽ  നനയാമ്പരണ  വഗ്നിതുമ്പുനനണങ്കേഗ്നിലുണ
നഗ്നിറഞമനപസയാനട അവൾ യയാത്ര അയച്ചു.... 

ടഗ്നിങയ...ടഗ്നിങയ...  പകയാക്കഗ്നിനൻറ  നപേൻറുലണ  ഒനക്കൂടഗ്നി  മുഴങ്ങഗ്നി  .  അപപയാൾ  അവൾ
ഉസൗഹഗ്നിച്ചു  സമയണ  4:00  മണഗ്നി  ആയഗ്നിരഗ്നിക്കുനമന്നെയ.  കൂടുതൽ  കയാത്തുനഗ്നിന്നെഗ്നില  അവൾ
എഴുപന്നെറയ  പജയാലഗ്നികൾ  തുടങ്ങഗ്നി  .  പവഗണപജയാലഗ്നിനയയാനക്ക  തുടങ്ങഗ്നിനയങ്കേഗ്നിലുണ   ഒരു
കയാരണ്യതഗ്നിനുണ  നഗ്നിയന്ത്രണണ  ഇലയായഗ്നിരുന  .  നചയ്യുന്നെനതലയാണ
എനനയാനക്കനയയാ....വയ്ക്കുന്നെനതലയാണ എവഗ്നിനടനയയാനക്കയാപയയാ....

അങ്ങനന  അങ്ങനന  വവീണണ  ഒരയാഴ്ചയച  കടനപപേയായഗ്നി  അപപയാപഴക്കുണ
അവളുതനന്നെ മനസഗ്നിൽ ഉറപഗ്നിച്ചഗ്നിരുന, എനനന്നെയാൽ തനന്നെ പപേയായഗ്നിട്ടപദ്ദേഹണ ഒരഗ്നിക്കൽ
വഗ്നിളഗ്നിച്ചഗ്നിലപലയ്ലയാ  .  വളനരയധഗ്നികണ  പജയാലഗ്നിയുണയാകുമയായഗ്നിരഗ്നിക്കുണ.  അതഗ്നിർതഗ്നിയഗ്നിൽ
നവടഗ്നിനവപയാണപലയാ അപദ്ദേഹതഗ്നിനയ. വലആക്രഭവീഷേണഗ്നിയുണയാകുമയായഗ്നിരഗ്നിക്കുണ. അതഗ്നിനൻറ
ഗൂഢയാപലയാചനയഗ്നിലുണ തഗ്നിരക്കഗ്നിലുനമയാനക്ക ആയഗ്നിരഗ്നിക്കുനമനന്നെയാനക്ക

അവളുനട ചഗ്നിന നതറഗ്നിയഗ്നില കുറച്ചു കവകഗ്നിയഗ്നിട്ടയാനണങ്കേഗ്നിലുണ ഒരു പകയാൾ വന .
അതയ  രയാജവീവനയായഗ്നിരുന  അവൾ  അതഗ്നിയയായ  ഉതയാഹപതയാനട  സണസയാരഗ്നിച്ചു  .
ഒരുപേയാടയ  സുഖവഗ്നിവരങ്ങൾ  അപനസഷേഗ്നിച്ചു  എന്നെഗ്നിട്ടയ  രയാജവീവൻ  പേറയുകയുണ  നചയ  .
അതയായതയ  അവഗ്നിനട  പേഞയാബഗ്നിൽ  ഒരുആക്രമണഭവീഷേണഗ്നി  പനരഗ്നിടയാനുള്ള
തയയാനറടുപയാണയ  .  നമുക്കയ  പ്രതവീക്ഷഗ്നിക്കയാവന്നെതഗ്നിലുമപ്പുറമയായഗ്നിരഗ്നിക്കുണ  ആയഗ്നിരഗ്നിക്കുണ
ആൾക്കയാർ  .  അതുനകയാണയ ഇനഗ്നി  അപങ്ങയാട്ടയ  പഫയാണ് വഗ്നിളഗ്നിക്കയാനനയാനണ പേറഗ്നിനയന്നെയ
വരഗ്നില ,എനന്നെയാനക്ക  ഒരു മടഗ്നിയുണ കൂടയാനത സുമതഗ്നി പകട്ടഗ്നിരുന . അവസയാനണ സയാരമഗ്നില
എനന്നെയാരയ വയാക്കു മൂളഗ്നി പഫയാണ് കട്ടയ നചയ . അവൾക്കയ എനനന്നെഗ്നിലയാത സപനയാഷേവണ
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അൽപേണ  സമയാധയാനവണ  അനുഭവനപട്ടു  .  ഒരുപേയാടയ  ദഗ്നിനങ്ങൾ വവീണണ  മഗ്നിന്നെഗ്നിമറഞ്ഞു  .
പേഗ്നിനന്നെപേഗ്നിനന്നെ  ഓപരയാ  ദഗ്നിവസവണ  പേഞയാബഗ്നിനല  ആ  വലഗ്നിയ  ആക്രമണനതക്കുറഗ്നിച്ചയ
പേത്രങ്ങളഗ്നിലുണ  ടഗ്നി.വഗ്നി  കളഗ്നിലുനമയാനക്ക  കണപകയാപണയഗ്നിരുന  ആ  സമയനതയാനക്ക
അവളുനട മനസഗ്നിനല ആശങ്കേ വളർനവരഗ്നികയലയാനത കുറയുന്നെഗ്നിലയായഗ്നിരുന . 

പേത്രതഗ്നിൽ  ആ  വയാർതകനളയാനക്ക  ഒന്നെയ  പേതഗ്നിനയ
നകട്ടടങ്ങയാൻതുടങ്ങുപമ്പയാഴതയാ  ഒരു  പഫയാണ്  പകയാൾ  രയാജൂവനയാനണനകരുതഗ്നി
രയാജവീവനയാനണനകരുതഗ്നി  അവൾ  ഓടഗ്നിനചന്നെയ  പഫയാണ്  എടുത്തു  ,  പേനക്ഷ  അതയ
രയാജവീവനലയായഗ്നിരുന  പേകരണ  മനറയാരയാളയാണയ  വഗ്നിളഗ്നിച്ചതയ  ,  അതുണ  പേട്ടയാളതഗ്നിൽ
ന്നെഗ്നിനതനന്നെ  .അവളുനട  സപനയാഷേണ  ഒരുനഗ്നിമഗ്നിഷേണനകയാണയ  നകട്ടടഞ്ഞു  .  ആ
മനുഷേണ്യനഗ്നിൽ നഗ്നിന്നെവന്നെ വയാക്കുകൾ ഇങ്ങനനയയായഗ്നിരുന .  അയയാൾ പേറഞ്ഞു "ഹപലയാ
മയാസണ  നഗ്നിങ്ങളുനട  ഭർതയാവഗ്നിനയ  ഒരു  അപേകടണ  പേറഗ്നി  ,കുറച്ചയ  സവീരഗ്നിയസയ  ആണയ  .
അപങ്ങയാട്ടയ  എയർ  ആബുലൻസഗ്നിൽ  അയച്ചഗ്നിട്ടുണയ  .”മുഴുവൻ  പകട്ടുകഴഗ്നിഞപപയാൾ
പുണഗ്നിൽ  നകയാള്ളഗ്നി  വയ്ക്കുന്നെതയ  പപേയാനല  സുമതഗ്നിയുനട  ഹൃദയണ  നവന്തുനവീറഗ്നി  .  ഒരുപേയാടയ
വഗ്നിങ്ങഗ്നിനപയാട്ടഗ്നിക്കരഞ്ഞു  .  പേഗ്നിനന്നെ  ചഗ്നിനഗ്നിച്ചപപയാൾ  എയർ  ആണബുലൻസയാണയ
നപേനട്ടനന്നെത്തുണ എന്നെയ മനസഗ്നിലയാക്കഗ്നി  അവൾ പവഗണ തനന്നെ പഹയാസ്പഗ്നിറൽ സസൗകരണ്യണ
ഏർപയാടയാക്കഗ്നി . അവഗ്നിനട ആ അണബുലൻനസതഗ്നിയപപയാൾ അവൾക്കയായഗ്നി കയാത്തുവച്ചതയ
ഒരു സപനയാഷേ വയർതയുണ ഒരു സങ്കേടവയാർതയുമയാണയ ആണബുലൻസഗ്നിൽഒപണ വന്നെ
സയാബു പേറഞ്ഞു "എനഗ്നിക്കയ നഗ്നിങ്ങപളയാടയ കുറച്ചയ കയാരണ്യങ്ങൾ പേറയയാനുണയ എനനന്നെയാൽ
നയങ്ങളുനട ഭർതയാവഗ്നിനയ  അതഗ്നിർതഗ്നിയഗ്നിൽ വച്ചയ  ഒരു അപേകടണ  പേറഗ്നിയതയാണയ  കുറച്ചയ
സവീരഗ്നിയസയ  ആനണന്നെയാണയ  അറഗ്നിയയാൻ  പേറഗ്നിയതയ"  അപപയാൾ  തനന്നെ  അതഗ്നിനയ
മറുപേടഗ്നിയുണ  സുമതഗ്നി  നൽകഗ്നി  "ഞയാൻ  ഈ  വയാർത  പനരനത  അറഗ്നിഞഗ്നിരുന  .
അതയാണു  പനനര  പഹയാസ്പഗ്നിറലഗ്നിപലക്കയ  എതഗ്നിയതയ  .  ” ഇതയ  പേറഞപശഷേണ  സയാബു
സുമതഗ്നിയുനട  മുഖതയ  പനയാക്കഗ്നിയപപയാൾ കയാണയാൻ കഴഗ്നിഞതയ  ആ വരണ മുഖനത
ഇടുങ്ങഗ്നിയ കണ്ണുണ്ണുുകളഗ്നിൽ നഗ്നിന്നെയ പവദനയാജനകമയായ കുറച്ചയ തുള്ളഗ്നികൾ നപേയാഴഗ്നിയുന്നെതയാണയ
.  ഒരു  നവളുത  തൂവയാല  നകയാണയ  സയാബു  സുമതഗ്നിയുനട  കണ്ണുണ്ണുുകൾ  തുടച്ചു.  എന്നെഗ്നിട്ടയ
പേറഞ്ഞു "പചച്ചഗ്നി നഗ്നിങ്ങൾ ഇപദ്ദേഹതഗ്നിനയ പേറഗ്നിയ അപേകടപതകുറഗ്നിപച്ചയാർതയ ഒരു തുള്ളഗ്നി
കണ്ണുനവീർ  നപേയാഴഗ്നിക്കരുതയ  കയാരണണ  ഏറവണ  കൂടുതൽ  ജനസണഖണ്യയുള്ള
രയാജണ്യതഗ്നിനലയാന്നെയായ  നമ്മുനട  ഇനണ്യനയ  ഒരു  വലഗ്നിയ  ആക്രമണതഗ്നിൽനഗ്നിന്നെയ
രക്ഷഗ്നിച്ചവരഗ്നിൽ ഒരയാളയായ വവീരജവയാനയാണയ  ഇന്നെഗ്നിവഗ്നിനട  മരണപതയാടയ  മലടഗ്നിക്കുന്നെതയ  .
പചച്ചഗ്നി  ഭയപക്കണ  ഹൃദയതഗ്നിൽ  കകവച്ചയ  രയാഷ്ട്രതഗ്നിനുപവണഗ്നി  നന  നചയ
ഗുരുക്കൻമയാനരയുണ  ഒരയായഗ്നിരണ  ജവയാൻമയാനരയുണ  മനസഗ്നിൽകണയ  കദവപതയാടയ
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ഉളരുകഗ്നി പ്രയാർഥഗ്നിക്കുക”.ഈ സണഭയാഷേണതഗ്നിനു പശഷേമണയ പഡയാക്ടറുനട വഗ്നിളഗ്നിവന്നെതയ
അപദ്ദേഹണ കയാരണ്യണ വഗ്നിവരഗ്നിച്ചു  നമൾ ഒരുപേയാടയ ശ്രമഗ്നിച്ചു ജവീവൻ രക്ഷഗ്നിക്കയാൻ പേറഗ്നി പേപക്ഷ.....
അപദ്ദേഹതഗ്നിനയ  അപദ്ദേഹമഗ്നിനഗ്നി  സണസയാരഗ്നിക്കഗ്നില  ഒനന്നെഴുപന്നെൽകഗ്നില  ചുരുക്കഗ്നിപേറഞയാൽ
അപദ്ദേഹമഗ്നിനഗ്നി  പകയാമയാപസജഗ്നിലയായഗ്നിരഗ്നിക്കുണ  .  ഇനഗ്നി  ഇപദ്ദേഹണ  മയാറഗ്നിവരണനനങ്കേഗ്നിൽ  ഒരു
അത്ഭുതണ  സണഭവഗ്നിക്കണണ  .  ഇത്രയുണ  പേറഞപശഷേണ  വളനര  ദൃഢമയായ  ശബ്ദതഗ്നിൽ
സുമതഗ്നി  പേറഞ്ഞു  "പേട്ടയാളക്കയാർക്കയ  അഥവയാ  രയാജണ്യതഗ്നിനൻറ  ചയാപവർപേടയയ
ഉദയാഹരണമയായഗ്നി കയാണയാൻ ഒരു ജവീവനുള്ള പ്രതഗ്നിമയയായയ കയാണയാൻ  എനൻറ ഭർതയാവ
.....,അലയാ,  ഈ  വവീര  ജവയാനുണ  ജവീവഗ്നിക്കണണ  "  ഇത്രയുണ  പേറഞപശഷേണ  ജവയാൻ
സയാബുവഗ്നിനൻറ വയാക്കുകൾ മുഴങ്ങഗ്നി 

                 " ഭയാരതയ മയാതയാ കവീ.....ജയയ
                  ഭയാരതയ മയാതയാ കവീ....ജയയ "
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ഭയമവിലദ്യാനത ഭയമവിലദ്യാനത 

ഒരഴുപദ്യാട്രപ്പ് ജജീവവികഴുനഴുഒരഴുപദ്യാട്രപ്പ് ജജീവവികഴുനഴു

മരഗ്നിക്കുനമന്നെറഗ്നിഞഗ്നിട്ടുണ നയാണ ജവീവഗ്നിക്കുന ,
ഒട്ടുണ ഭയമഗ്നിലയാനത . . .
വരഗ്നിലയാനയന്നെറഗ്നിഞഗ്നിട്ടുണ നയാണ പ്രതവീക്ഷഗ്നിക്കുന ,
ചഗ്നിലനര ഒരുപേയാടയ . . .
വഗ്നിധഗ്നി നനമ ചുരുട്ടഗ്നിവലഗ്നിക്കുനമന്നെറഗ്നിഞഗ്നിട്ടുണ
നയാണ ജവീവഗ്നിക്കുന . . .
അനത നയാണ ഭയമഗ്നിലയാനത ഒരുപേയാടയ 
ജവീവഗ്നിക്കുന . . .
ആർക്കു പവണഗ്നിപയയാ , എനഗ്നിനുപവണഗ്നിപയയാ !
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FALLEN LEAVESFALLEN LEAVES

One is Orange

Two are Brown

Three look Yellow

On the ground

Three are green

Two bright Red

One just feel

Upon my head
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ജലതദ്യാണ്ഡവയജലതദ്യാണ്ഡവയ

ഒരു കുഞ്ഞു ജവീവൻ തൻ കകക്കുമ്പഗ്നിളഗ്നിൽ 
മറു ജവീവൻ രക്ഷഗ്നിക്കയാൻ പേയാഞഗ്നിടുന 
ആപരയാടുണ പേറയയാനത ആരുമറഗ്നിയയാനത 
പേയാഞ്ഞുവരുനന്നെയാരയാ പ്രളയകയാലണ
കുന്നെഗ്നില ,മരമഗ്നില, പേയാടമഗ്നില
തൻ വവീടയ നപേയാൻവവീടയ കുഞ്ഞുമഗ്നില
ഉടുതുണഗ്നിക്കപ്പുറണ മറുതുണഗ്നിയുമഗ്നില 
സമ്പന്നെകയാലണ വഴഗ്നിപഗ്നിടഗ്നിച്ചു
ഉറവർ ഉടയവർ നഷയമയായഗ്നി 
ഇനഗ്നിനയന്നെടുക്കഗ്നിനവച്ചുണയാകണണ 
ഒത്തുപേഗ്നിടഗ്നിക്കയാണ എൻ കൂട്ടനര വയാ
നവപകരളതഗ്നിനൻറ ഭയാവഗ്നികയാലണ 
ഒരു പുതുജവീവഗ്നിത മയാർഗതഗ്നിനയായയ 
ഒരു പുതുഭയാവഗ്നിക്കയ കൂടഗ്നിനയനണ
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   TRUE FRIEND TRUE FRIEND
            

   A friend is like a star that twinkles and glows

   Or may be like the ocean that gently flows

   A friend is like gold that you should keep as a treasure

    And take care of forever and ever

    A friend is like an angle that is there to guide you

    A friend is someone you can truest out of a few

    A friend is more than one in a million

    They are one in a Ca-Zillion  and you, my friend, are very special

     and so it is official   
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SISTERSSISTERS

My sister and I

Always lighting, punching

And thumping scratching

And biting

I tear up her books

She jumps on my doll

But we laugh

And gigle and sing

We play together and share everything

Like other sisters

We do disagree

But really

Wr re the greatest pals, you see......!’
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കദ്യാലത്തെവിനനേദ്യാരഴു കനയദ്യാപപ്പ്കദ്യാലത്തെവിനനേദ്യാരഴു കനയദ്യാപപ്പ്
 

ഞയാനന വച്ച കയാലടഗ്നികൾ ഇനന്നെനഗ്നിക്കു
ഓർമകൾ   മയാത്രണ 
എന്നെഗ്നിനക്കനന്റെ   ജഗദവീശസരൻ തന്നെ
സസപ്ന   ദണ്യഷയാനണ പപേയാൽ
അനതപനയാ     മയാഞ്ഞു പപേയായഗ്നി
മയാഞ ആ  കയാലനത
ഓർമക്കുറഗ്നിപ്പു പപേയാൽ  ഞയാൻ
ഞയാൻ മയാത്രണ    ഇന്നെവപശഷേഗ്നിക്കുന
എനഗ്നിനക്കയാന കൂനട   പപേയാവണണ
 എനന്റെ യയാ  തുടഗ്നിപ്പുകൾ     വവീനണടുക്കയാൻ
വരുപമയാ  ? പ്രതയാപേപമ
പ്രപേഞപമ  ഒനകൂനട
ആ കയാലതഗ്നിപലനക്കനന്നെ
യയാത്രയയാക്കയാൻ  !
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MOONMOON

Moon is white 

It s beautiful in night, ’

The star near the moon 

It s good to see as father and son’

When the sun rises, 

They disappear 

I wonder where they go
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പപൂനനദ്യാടയപപൂനനദ്യാടയ
   
  

    പൂപനയാട്ടണ,പൂപനയാട്ടണ
    പൂക്കൾ  വഗ്നിരഗ്നിയുന്നെ പൂപനയാട്ടണ
    പൂക്കളുണ നചടഗ്നികളുണ മരങ്ങളുണ
    നഗ്നിറഞ്ഞുനഗ്നില്ക്കുന്നെ പൂപനയാട്ടണ
    പൂക്കളഗ്നിനല പതൻ നുകരയാൻ
    പൂമ്പയാറകൾ  വന
    മരച്ചഗ്നിലയഗ്നിൽ  കുട്ടഗ്നിക്കുരുവഗ്നി
    ആടഗ്നിപയാടുന
    സൂരണ്യനന പനയാക്കഗ്നി നഗ്നിൽക്കുന്നെ
    സൂരണ്യകയാനഗ്നിയുനട 
    പേയാലുപപേയാനല നവളുത
    മുലപ്പുവപണ..........       ..
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WHAT IS DREAM???WHAT IS DREAM???

Dream is like a bubble

It can break at my time

When we burst with alarm

Entire dream will be lost

Dream is like a sea

It matches with the waves

new thoughts will arise 

One day to be washed off

Everyone dreams, it also dream

But making it real 

Makes the dream clear

What if no one dream

The entire sea will be stuck

and form a question mark

That is the dream, what

I had seen 

Giving me an answer

What to dream is to live“ ”
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VIRTUAL GAMES: A  BOON  OR  VIRTUAL GAMES: A  BOON  OR  
    A  BANE ?A  BANE ?  

            This is the era of technologies. Everything is there within our
finger tips. Today's generation has been fascinated and is under the
magical  influence of virtual games. The crucial problem discussed
due to  the negative influence of  virtual  games is  also  significant.
Various types of games are increasing day by day.

               Virtual games are gaining popular support from all over the world.
Pubg, the most popular game of 2018 and Blue Whale, the suicide challenge of
2017 are examples of debated issues of the previous years based on the virtual
games. Once you are in front of your gadget with your fingertips, ready to knock
down your opponent, you are no longer living in the realistic reality of life, but is
carried away into the world of your own admiration and imagination. Virtual games
adversely affect the youth.

                Many youngsters from different part of the world has committed
suicide by being addicted to the Blue Whale challenge. In the daily news reports,
the reports about the alarming rate of increase in deaths due to the influence of
virtual games has turned up to be a casual phenomena.

                A few decades back, virtual games had no room in the minds of
people.  However  the  recent  situations  are  the  result  of  changes  in  the  living
standards of the people. Today, be it a toddler, teenager or a widower can easily
be fascinated by the virtual happiness offered by the virtual games. In the gone
days, physical activities was given utmost importance. The children used to run,
jump and walk and fly high without falling prey to the traps of the loose society
bonds.

                 With the advancement of technology,  people became more and more
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lazy  and  thus  they  were  accompanied  by  a  handful  of  diseases.  'Health  Is
Wealth'.However the recent context, man became busy and was running behind
wealth. Finally at the end he is bedridden and has to spent his income that he had
saved during his entire life time to pay his entire hospital debts. 

                  The major issue that we face is how to combat the negative
influence of virtual games in today's generation. This question has become an
urgent need of the hour since these virtual games are strong enough to influence
the sense organs and mindset of the individuals. 

                 Surely, the families also play an important role in moulding today's
youth. The main reason why today's youth are getting into their  own world is
because of the lack of communication between family members. Families must
find time to get together and to express their thoughts. The second reason is that
today both the mother and father have jobs and are busy in their own way. So in
order to stop children from disturbing them they just gave these mobile phones to
their children at a very young age. This is dangerous, because once they get
addicted to these games it will be difficult to withdraw them from it.

                   Sports and games have it's own advantages when compared to
virtual games. Sports and games helps to develop a healthy and active lifestyle
among the people. It helps to enculcate civic virtues, as a result it promotes the
development of good citizens for a nation. Engaging in physical activities helps to
boost  our  skills  and  concentration  level.  Thus  it  helps  in  promoting  academic
learning among the students.

                    As 'Prevention is better than cure', just let the children play outside
instead of diverting them into virtual games. It is important that we make use of
their  productive  skill  for  future  development.  We  need  to  see  them  striding
forward with flying colours. Today there are many sports school running with the
aim to recall children in such physical games. Let the children run, walk and fly high
without being in trap of such games. Let's all join hands in the initiative to curb the
influence of virtual games at least to a certain extent. So let's mould the children's
character better for a bright future.
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മരണമഴുഖയമരണമഴുഖയ

വഗ്നിദണ്യയാലയതഗ്നിൽ പേടഗ്നിയഗ്നിറങ്ങഗ്നി കപണയാ
ഒരയാൾക്കൂട്ടണ വവീട്ടുമുന്നെഗ്നിൽ
മൂകരയായയ, നഗ്നിശബ്ദരയായയ വഗ്നിഷേമഗ്നിതരയായയ 
ഏവരുണ ആർത്തു കരയുന
ചഗ്നിനഗ്നിച്ചു ഞയാനനയാന്നെയ എനയാപവയാ കയാരണണ? 
സണശയഭവീതഗ്നിയഗ്നിൽ
ഞയാൻ നഗ്നിന !
എന്തു നചയണനമന്നെറഗ്നിയയാനത
ഞയാൻ നഗ്നിശ്ചലനയായങ്ങു നഗ്നിന പപേയായഗ്നി
മുപന്നെയാട്ടയ കുതഗ്നിച്ചയ പപേയായ ഞയാൻ
കണപതയാ മരണണ വഗ്നിഴുങ്ങഗ്നിയ മുതചനന
മനനസയാനന്നെയാന്നെയായയ വഗ്നിങ്ങഗ്നി തുടങ്ങഗ്നി
ഞയാനുണ കരയയാൻ തുടങ്ങഗ്നി
പസ്നേഹവയാതലണ്യങ്ങളയാൽ ജവീവഗ്നിതണ
നഗ്നിറച്ച മുതശ്ശപനയാടുള്ള ഇഷണ
കണവീരയായയ നപേയാഴഗ്നിഞഗ്നിറങ്ങുന്നെഗ്നിതയാ
ആഴക്കടൽപപേയാനല ആഴങ്ങളുണയാക്കഗ്നി
ആഴതഗ്നിലയാണ പപേയായഗ്നി....... പഹയാ  !
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സസൗഹതൃദയ സസൗഹതൃദയ 

മഗ്നിഴഗ്നികൾ  നനയയാനത 
നമയാഴഗ്നികൾ വഗ്നിതുമ്പയാനത 
പസ്നേഹണ പതയാരയാനത 
എനണ കൂട്ടയായഗ്നി നയാണ.....

   വയാടുണ മുഖണ മറക്കയാനത 
   പസ്നേഹണ ഒതുക്കയാനത 
   പനയാവഗ്നിൻ ചലനങ്ങൾ 
   ജവീവഗ്നിത സയായയാഹണ........ !

ഒരു  മറുപുറണ മയായയാനത 
ജവീവഗ്നിതണ തുടങ്ങുകയയായഗ്നി 
എങ്കേഗ്നിലുണ പസ്നേഹഗ്നിക്കുണ 
സുഹൃതയ എനന്നെനണ 

പസ്നേഹമതയഅമൃനതങ്കേഗ്നിൽ 
അതയ പേവഗ്നിത്രമയാണയ 
മറക്കഗ്നില മനസഗ്നിൽ തട്ടഗ്നിയ 
ഓപരയാ സസൗഹൃദവണ മുറഗ്നിവണ 
അതയാണയ സസൗഹൃദണ
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THE STRANGERTHE STRANGER

           He sees miseries, lose and destructions around him. But he
is not at all disappointed. He looks on the light of the church. On the
top of the church, he sees, the wide sky which has nothing in it, as
his mind. He was on the church to get some relief. But the loneliness
made  him  more  sad  than  before.  Became  unable  to  bear  the
atmosphere, he went to his home in California. 

            The stars fade it's white light as they don't want him to go back to his
home. When he was on the courtyard the heart touching memories and moments
that he had with his parents withdrew him to take the first step. When he started
to take the first step, he heard someone's yell.

    Hey, young fellow, who are you?“ ”

He turned back with admiration to know who is.

     I am John Richer.“ ”

     John Richer!!“ ”

His great admiration made John, the young lad to realize that there is something
special in him. Without stopping his admiration he again asked:

     You still survive?!!“ ”

John realized that he knew something about his life.

      Hey, lad come here“ ”

At first he refused the words. In fact, he was afraid of his terrible appearance. His
thick beard and the many years old clothes made him to think him as a nightmare.
Without much interest he went towards the terrible stranger. The severe fog hid
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the old man's face from John's view. As he was close to him, he seemed some
familiarity in his face. The cold wind patted his each hairs. It made him a cool
feeling of his dad's hand. The sweet memories of his life took him to a sweet
world. But suddenly he returns to the current moment as there was something
horrible in his memories, It was the incident that he cursed many times in which he
lost  his  parents  and  his  little  sister  Mericca.  The  accident  was  not  such  a
common one. He knew that. But he is not enough to find its root or the master
head. The life that he had left after the incident was unexplicable to anyone. The
thorns and the ways that he had to pass through were not easy. But he will made
him to survive the world. 

            The sun began to peep out from the shade of clouds. The stranger
touched him with a lot of love. John woke up from his memories. Now, the fog
gave him a chance to see the strange face.

       Oh! My God!  My Dad!!“ ”
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THE GREEDY MANTHE GREEDY MAN

Trees the supplier of oxygen

Trees the supplier of food

Trees the supplier of shade

Why ............. why I am destroying the trees ?

I need future . 

I need malls .

I need huge halls .

I am not greedy .

But............ I need everything

I need money 

For what I will do 

Whatever I can

Other stupid fellows

Doesn't need anything

All the humans need

We are the king

And they are prisoner's

Where is the oxygen ?

Where is the water ?

  46

കക്ലികകകക്ലികക

GAYATHRI S M
8 P*



Where is the meat  ?

We can't live

Where are you ?

'O' sorry ............... please 

Come back 

'O' I came 

so greedy  ................

sorry ....................

please come back
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  ആകഴുലമദ്യായവി  ജജീവവിതയആകഴുലമദ്യായവി  ജജീവവിതയ

    അനർഘമയാമവീ  ജവീവഗ്നിതതഗ്നിനലന്നെനരണ
    ഗയാനരതഗ്നിനല  കയാഞനമണഗ്നികളയായഗ്നിരുന-
    ഹയാരഗ്നിയയാണ  പേയാരഗ്നിനല  മയാതൃപസ്നേഹതഗ്നിനൻറ
    മയാതൃകയയാണു  നവീനയനണ
    ഇടറുന്നെ  ശബ്ദപമയാനടനന്നെ  നവീയന്നെയ  തയാരയാ-
    ട്ടുപേയാട്ടഗ്നിൽ  ലയഗ്നിപഗ്നിച്ചഗ്നിരുന്നെഗ്നിപല
    കയാലങ്ങനളത്രപയയാ  മ യാഞ്ഞുപപേയാനയന്നെയാലുണ
    ഈണവണ  തയാളവണ  കകപകയാർതഗ്നിരുനന്നെനണ
    ഒരു  നയാനളപന്നെയാടു  പേറയയാനത  ഗയാഢമയാണ  സുഷുപഗ്നി-
    യഗ്നിലയാണനവീനയപങ്ങയാ  പേറന്നെകന്നെവീലപയയാ
    എൻ  ചുടുകണവീർ  കണങ്ങൾ  പനർത
    പസ്നേഹപ്രവയാഹമയായയ  കുതഗ്നിനച്ചയാഴുകപവ
    പനയാവന്നെനന ഞഗ്നിനല സയാനസനമയാരഗ്നിയയാനണനണ
    നഗ്നിൻ  തയാരയാട്ടഗ്നിൻ  മണഗ്നികഗ്നിലുക്കണ
    അജൻ  തൻ  പലയാകപതനക്കയാരു  പേറവയയായയ
    നവീനയനന്നെ  തനഗ്നിച്ചയാക്കഗ്നി,മറഞകന്നെഗ്നില......
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നനനനനന
ഭയാവനകളുനട അനനമയായ പലയാകതയ നഗ്നിന്നെയഭയാവനകളുനട അനനമയായ പലയാകതയ നഗ്നിന്നെയ

പേഗ്നിറവഗ്നിനയടുത സൃ ഷഗ്നികൾ സണഭയാവന നചയ കൂട്ടുകയാർക്കുണപേഗ്നിറവഗ്നിനയടുത സൃ ഷഗ്നികൾ സണഭയാവന നചയ കൂട്ടുകയാർക്കുണ

അവനയ സയാപങ്കേതഗ്നിക വഗ്നിദണ്യയുനട സഹയായപതയാനടഅവനയ സയാപങ്കേതഗ്നിക വഗ്നിദണ്യയുനട സഹയായപതയാനട

ഡഗ്നിജഗ്നിറൽ മയാഗസഗ്നിനയാക്കഗ്നി മയാറഗ്നിനയടുക്കുവയാൻ സഹയായഗ്നിച്ചഡഗ്നിജഗ്നിറൽ മയാഗസഗ്നിനയാക്കഗ്നി മയാറഗ്നിനയടുക്കുവയാൻ സഹയായഗ്നിച്ച

ലഗ്നിറഗ്നിൽ കകറയസയ  കൂട്ടുകയാർക്കുണ ഇതഗ്നിനനലയാണലഗ്നിറഗ്നിൽ കകറയസയ  കൂട്ടുകയാർക്കുണ ഇതഗ്നിനനലയാണ

പ്രപചയാദനമയായ ഗുരുക്കനയാർക്കുണ ഹൃദയതഗ്നിനന്റെപ്രപചയാദനമയായ ഗുരുക്കനയാർക്കുണ ഹൃദയതഗ്നിനന്റെ

കകനയയാപയായ നനഗ്നികകനയയാപയായ നനഗ്നി
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