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ആമുഖഖ   
പപ്രിയ വവായനകവാരരെ ,
                   ലലവാകഖ അനുനപ്രിമപ്രിഷഖ മവാറപ്രിരകവാണപ്രിരെപ്രിക്കുന
ഈ  കവാലഘട്ടതത്  നമ്മുരടെ  വപ്രിദദവാഭദവാസ  രെരീതപ്രി  നൂതന
സവാലങ്കേതപ്രിക തലങ്ങളപ്രിലലകത്  മവാറപ്രിരകവാണപ്രിരെപ്രിക്കുകയവാണത്
ഇനത്  എലവാ  ഹഹൈസ്കൂളുകളപ്രിലഖ  ലകരെള  ഐടെപ്രി  മപ്രിഷരന
ഭവാഗമവായപ്രി  ലപ്രിറപ്രിൽ ഹകറത്സത്  അന ഒരു വപ്രിവരെ  വപ്രിനപ്രിമയ
സവാലങ്കേതപ്രിക വപ്രിദദവാർതപ്രി കൂരടെരത്തെ സൃഷപ്രിക്കുകയുണവായപ്രി 
               സ്കൂൾ പവാഠദ പലഠദതരെ  വപ്രിഷയങ്ങലളവാരടെവാപഖ
ഐടെപ്രി  ലമഖലയപ്രിൽ  പലതദകഖ  ഹനപുണദഖ  ലനടുനതപ്രിനത്
ലവണപ്രി വപ്രിദദവാർതപ്രികൾ പരെപ്രിശരീലനഖ ലനടുന. 

 ലപ്രിറപ്രിൽ ഹകറത്സത്  അതപ്രിരന
പവാഠദലമഖലയുമവായപ്രി  ഒരുക്കുന  ഡപ്രിജപ്രിറൽ  മവാഗസപ്രിൻ
ഇവപ്രിരടെ  പവർത്തെപ്രികമവാവുകയവാണത്.ഈ  ഉദദമത്തെപ്രിൽ
പങ്കേവാളപ്രികളവുന എലവാവർക്കുഖ ആശഖസകൾ ലനരുന. 

 
ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് 

കകൈരള വലിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപറ്റ്
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ആശശംസ

 

 ടലി.പ്രകൈദ്യാശറ്റ് (ഹഹെഡദ്യാസ്റ്റര് )

ചകദ്യാലകൽ ഹെയര്ഹസകൻഡറലി സ്കൂളലിഹല Little kites
2018-19 വലിദദദ്യാര്തലികൈൾ ഒരുക്കുന്ന E -മദ്യാഗസലിൻ ആധുനലികൈ
വലിദദദ്യാഭദദ്യാസ  പുകരദ്യാഗതലിയലികലക്കുള്ള  ഒരു  നദ്യാഴലികൈകലദ്യായലി
കൈരുതഹപടുന.  ഈ  ഉദദമതലിൽ  പങദ്യാളലികൈളദ്യാവുന്ന  എലദ്യാ
littile kites  വലിദദദ്യാര്തലികൈൾക്കുശം വലിദദദ്യാരശംഗശം കൈലദ്യാസദ്യാഹെലിതദ
കവദലി  അശംഗങ്ങൾക്കുശം  ലലിറലിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  മദ്യാസ്റ്റര്,  മലിസ്ട്രസറ്റ്  ,
അധദദ്യാപകൈ,  വലിദദദ്യാര്തലി,  അധദദ്യാപകകൈതര  ജജീവനകദ്യാര്ക്കുശം
ആശശംസകൈൾ കനരുന.
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THE ANGLE IN ROLE 

            Teachers are angles in society . A teachers is
person  who   teaches  and  who  performs  the  art  of
transmitting  knowledge  from  one  person  to  other.
Aristotle  once   said  ,  “teachers  are  more  important
then  parents  because  parents  only  give  birth  to
children, but teachers show the correct way of life or
teach children  how to live .  “ so it  is clear that in
every  nation  ,  teachers  have  an  eminent  role  ,  as
teachers are the nation builders ,they are the creators
of the destiny of children .
            Teaching is a noble profession . The great poet
thulasidas said , “ if god and teachers come in fornt
of  me at the same time , I will first bow to my teacher
, because he made me strong enough to see the god . “
so if we say in a sense , A teachers  is a social engineer
.  

A teacher opens the door to enlightenment ,
we should enter through it he she never teachers , but
help us study.
              Teachers play an important role in shaping
the  characters  of  children  the  role  of  teacher  in  a
society is very significant and valuable . If has a very
for  reaching  influence  which  only  the  teacher  can
make and no one other than a teacher . The children
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always  follow  the  manner  ,  etiquette  ,  style  of
conversation of teachers . They see teachers as their
best role  models . Teacher are an ideal for children.
               A  good  teacher can lead students to a great
extent  and  also  a  good  teacher  always  encourages
student , for those thing  in which the students have
taste . If means that no teacher tells a sachin tendulkar
to become a LATHAMANKESHKAR 
, IE, they act only after studying the heart of children .
In  such  a  way,a  good  teacher  is  always  a  boon  to
society and its a body of enlightenment .
              But , unfortunately , its a fact that the relation
between  teachers  and  students  has  how  become
problematic . We always come across such nasty news
through contemporary media .
              As we discussed earlier ,the profession of
teaching  is  a  noble  one  and  it  ha  many  serious
responsibility  .  So  government  or  the  concerned
should not give this vacancy to all ,  but  should be
given to the best of bests . As far as the modern world
is concerned , there are many people who claim that
they are teachers , but actually they are all doing it for
money . 
               As teacher should understand the children
first . They should study the psychology of children ,
the heart of the children; each child is a seed , a huge
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tree is hidden inside it  ; the teachers are the gardeners
who should  give  enough water  and nutrients  to  the
trees  and grow them to  trees of tomorrow . 
               On all national teachers day , we should
remenber a name , Dr . Sarvepalli radhakrishnan , who
was an iminent teacher . He was famous all over the
planet as a 'teacher' 
  
              “Let me salute the national builders , 
               Let me salute the creator of my destiny , 
               Let me salute the creator of my will,
               Let me salute the angle in role, 
               Let me salute my teachers, “  
              

            
                              Rishwa M Rasheed
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ON A SNOWY EVENING 

     Whose woods these are I think I know
     His house in the village though;
     He will not see me stopping here
     To watch his woods fill up with snow.
           
      My little horse must think it queer
      To stop without a farmhouse near
      Between the woods and frozen lake
      The darkest evening of the year.

      He gives his harness bells a shake
      To ask if there is some mistake
      The only other sound's the sweep
      Of easy wind and downy flake.
   
      The woods are lovely,dark and deep,
      But I have promises to keep,
      And miles to go before I sleep,
      And miles to go before I sleep......

                                

  AMNA SHERIN  C.K     (1X-N)
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THE  NATURE

    Nature is our mother.it was a amazing world.this is a
best gift which god gives to us.
It  was  decorated  with  beautiful  mountains,rivers,
trees,forest,and  fiowers  etc.it  was  really
colourfull.there  were  variuos  types  of  birds,animals
and etc.
But now the people was destroying the nature through
deforestation,mining,cutting trees, leveling fields and
mountains.now the  air  were  also  polluting  with  the
increasing of vehicles.the river and 
other water bodies were polluting with waste waters of
factories.throwing wastes to river is a major work of
people  .the  mountains  were  leveling  for  making
hotels.
The people were not thinking about the disasters of
nature  against  the  people  .it  was  largers  of  nature
against the people .it was larger than we done.
So SAVE NATURE FOR BRIGHT FUTURE.

AYSHA SHADI

 9 I
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ബനദ്യാന ഹെൽവ

ചചരവകൾ
1:  ഏതപഴഴ - 4 എണഴ
2: ഏലയയപപടട- 1  ടടസസ പൺ
3:  പവളഴ - I കപസ
4:  പനയസ - 1/2 കപസ
5:  പഞസയര - 1 കപസ
6 :   അണട പരപസ = 12 കപസ

 തയയറയകന വടധഴ

     അൽപഴ പനയടൽ അണട പരടപപറടഞസ വറപതടകക ഏതയ
 ഉരചസ "   പനയടൽ വയറടപയടകക '

 ഒര '      പയതതടൽ പവളവഴ പഞസയരയഴ വഴറടയ ഏതപഴഴ
 ഇടസ ചവവടകക.     പവനസ കഴടയചമയൾ ഏലയ പകപഴ

      അണടപരടപഴ ചചർതടളകക ചശഷഴ പനയസ ഒഴടചസ പയതതടൽ
  ഒഴടചസ തണകചമയൾ ഉപചയയഗടകക.
 ഹൽവ പറഡട.
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കൃതടയഴ മനുഷഷ്യനുഴ 

 കൃതടയഴ മനുഷഷ്യനുഴ പരസ്പരഴ പരകങ്ങളയണസ മനുഷഷ്യൻ 
പ്രകൃതടയടൽനടനസ അകലഴചതയറഴ അനയചരയഗഷ്യതടനസ 
വകയവയയട മയറകയയണസ പചയ്യുനതസ പ്രകൃതടചയയടടണങ്ങട 
ജടവടചകണ മനുഷഷ്യൻതപന പ്രകൃതടപയ നശടപടച്ചു 
പകയണടരടകനതസ മൂലഴ ഭൂമടയടൽ ജടവൻപറ നടലനടൽപതപന 
ഭടഷണട ചനരടട്ടുപകയണടരടകകയയണസ കണടൽ ഒരതരതടലഴ 
അലടഞ്ഞു ചചരയത പയസടകടപന അമടചതയപചയയഗഴ ഇനസ 
മണടൻപറ ഫലപുഷട കുറയ്ക്കുകയഴ മണടപന പർണമയയഴ 
മലടനമയകകയഴ ആണസ പചയ്യുനതസ പയസടകസ 
കയലപഴകഴപകയണസ തരടകളയയട മയറപമങടലഴ അവർകസ 
മണടൻപറ അഴശഴ ആയടതടരയൻ സയധടകടല്ല  ഇതസ മണടൻപറ 
_ശ_ ്്യസപത ബയധടകകയഴ അതടൻപറ ഫലഭൂയടഷത 
നശടപടകകയഴ പചയ്യുന്നു അവ ജലചസയതസ്സുകപള ശ്യസഴ 
മുടടകകയഴ അവയപട ഒഴുകടനസ തടസ്സപപടത്തുകയഴ പചയ്യുന

കയലക്രചമണ മലടനമയകുന ഇതരഴ ജലചസയതസ്സുകൾ 
ചരയഗങ്ങൾ പരത്തുന പ്രധയന ചകന്ദ്രങ്ങളയയ മയറന്നു 
പയസടകടപന നടർമയണതടലഴ സഴസ്കരണതടലഴ 
അപകടകരമയയ വടഷയഴശങ്ങൾ പുറത്തു വരന്നുപണനസ 
മനസ്സടലയകടയതസ പകയണയണസ മുതലയളടത രയജഷ്യങ്ങൾ പയസടകസ 
വഷ്യയവസയയടക മൂനയഴ ചലയകരയജഷ്യങ്ങളടചലകസ വഷ്യയപടപടകയൻ 
തുടങ്ങടയതസ .അതസചപയപലതപന പചറടയ കുടടകൾ കളടകന 
പസളയസസററടകസ കളടപയടങൾ കുടടകൾക കളടകയൻ വയങട 
പകയടടകന്നു ശ്യസചകയശപത  ചനരടടസ ബയധടകനതയണസ ഇവ.
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അതസ ചപയപല ദയഹശമനതടനയയട നമൾ ആശ്രയടകകയറളള 
കുപടപവളഴ വടഷമയണസ. പപപസ പവളതടൽ 
നടനയണസ40%വഴ കുപടപവളഴ ഉണയകനതസ. ഇരമസ 
പപപടലൂപടയഴ മറഴ എത്തുന കുപട പവളതടൽ നടരവധട രയസ 
വസ്തുകൾ  ഉണയവകയഴ പചയ്യുഴ. പയസടകസ കുപടകളടൽ നടന്നുഴ 
കുടടകന സടകളടൽ ഗർഭയശയ കയൻസർ ഉണയവയൻ സയധഷ്യത 
ഉപണനസ പറയന്നു .പയസടകസ കുപടയടൽ നടന്നുഴ പവളഴ കുടടകന
ഗർഭടണടകളുപട ഗർഭസ്ഥ ശടശുവടനുഴ ഭയവടയടൽ കയൻസർ 
വരയൻ സയധഷ്യത കൂടതലയണസ എന്നുഴ പഠനതടൽ ഉണസ.
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പനലിഹന   കപ്രമലിച   കകൈദ്യാഴലികകദ്യാടറ്റ്

                          പനനയൻ വളപസ എന ഗയമതടൽ നടനയണസ
    ചകയഴടചകയടടപന കയൽപനസ കളടയപട ആചവശഴ
 ആരമടകനതസ .      കുടടകൾ മുതൽ മുതടർന ആളുകൾ വപര

     ഗഗണടൽ ഇറങനതസ ആണസ നയടടപന ഉണർവസ .   കയൽ പനസ
       കളടയപട സമയഴ ആയയൽ ഓചരയ സ്ഥലങ്ങളടലഴ ഒര പനടൻ

   പുറപക ഇര ടടമുകപള കയണയഴ

         FARIS

                   9th O
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MOTHER

   

              Mother is my  life
        Which  makes me glad
        When  I am sad
        She knows me well 
        Every, every time….
        She lives for me ….
        She takes care of me….
        She loves me….
        Every, every time….
        She is my life 
        My living god….
        My playing friend…. 
        My model leader……
  

                                    FATHIMA FARISHA

                                        8  - k
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To My

Be Loved

The sweat voice of love
Is always in my ears
The bond of love between  you
And me is so strong

Such a precious gift 
She is 
She is my bliss,
She is my live,
She is my inspiration

She is my aspiration
She is with me always 
I cure her throughout my life
You are my sister my dear.....

rahana nc 9th.n
*****  
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കകൈസരലി
ചചരവകൾ
റവ – 1 കപസ
പവളഴ - 2 കപസ
പഞസയര – 2 കപസ
പനയസ - അരകപസ
ചകസരട പഗഡർ - കയൽ ടടസ്പൂൺ
കടസടസസ - 25 ഗഴ
അണടപരടപസ - 25 ഗയഴ
പയകഴ     പചയ്യുന     വടധഴ

കുറചസ പനയടൽ കടസടസഴ അണടപരടപഴ വറതസ ചകയരക. 

പനയടൽ റവ ഇടസ വറകക. റവയടൽ ചകസരട പഗഡർ 

പവളതടൽ കലകടയപതയഴടചസ പവളഴ വറനതുവപര ഇളകക. 

പവളഴ വറചമയൾ പവളവഴ പഞസയരയഴ ചചർതസ 
ഇളകടപകയണടരടകക. കുറകട വരചമയൾ ആറയമപത 

ചചരവയഴ ചയയജടപടചസ മയഴ പുരടടയ പയതതടപലയഴടചസ 
നടരത്തുക. ചൂടയറചമയൾ മുറടപചടകക.

  

കളങ്കേമപ്രിലവാരത ചപ്രിരെപ്രികവാൻ കഴപ്രിഞ്ഞതഖ 
രചറുലവദനകളപ്രിലഖ കരെയവാൻ കഴപ്രിഞ്ഞതഖ,     

നപ്രിസവാരെകവാരെദത്തെപ്രിനു പപ്രിണങ്ങവാൻ കഴപ്രിഞ്ഞതഖ,
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വളരരെ രപരട്ടനത്  ഇണങ്ങവാൻ കഴപ്രിഞ്ഞതഖ,

കുസൃതപ്രിയപ്രിൽ ചപ്രിരെപ്രി പടെർത്തെവാൻ കഴപ്രിഞ്ഞതഖ,    

നപ്രിഷ്കളങ്കേമവായ............. 

എൻബവാലദത്തെപ്രിലവായപ്രിരുന,   

ഇനപ്രിരയവാരെപ്രികലഖ തപ്രിരെപ്രിച്ചു ലഭപ്രികവാത്തെ.
മവാധുരെദത്തെപ്രിരന വസനകവാലഖ 
സുന്ദരെമവാരമരന ബവാലദകവാലഖ....... 

                                                       Fathima Febin
10-G
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ചലിലലി കകൈദ്യാവയ

ആവശദമദ്യായ സദ്യാധനങ്ങൾ:
ലകവാവയ നരീളത്തെപ്രിൽ അരെപ്രിഞ്ഞതത്  -  ഒരു കപത്
സവവാള                                    -  ഒനത്
ചപ്രിരെകപ്രിയ ലതങ്ങ                        -  രെണത് ലടെബപ്രിൾ സ്പൂണ
മഞ്ഞൾ രപവാടെപ്രി                         -  ഒരു ടെപ്രിസ്പൂണ
ഉണക മുളകത് ചതച്ചതത്                -  ഒരു സ്പൂണ
കറപ്രി ലവപപ്രില                             -  ഒരു തണത്
ഉപത് , എണ്ണ                               -  പവാകത്തെപ്രിനത്

തയദ്യാറദ്യാക്കുന്ന വലിധശം:
ചരീനച്ചട്ടപ്രിയപ്രിൽ രവളപ്രിരച്ചണ്ണ ചൂടെവാക്കുക.  ഇതപ്രിൽ മഞ്ഞരപവാടെപ്രി ഇട്ടത്
ഇളകപ്രിയ  ലശ ഷഖ  ലകവാവയ  ഇട്ടത്  മൂപപ്രിക്കുക.  ഇതപ്രിലലകത്  ചതച്ച
മുളകത്  ഇട്ടത്  ഇളകണഖ.  ഇതപ്രിൽ സവവാള അരെപ്രിഞ്ഞതഖ ലതങ്ങയുഖ
കറപ്രിലവപപ്രിലയുഖ ഇട്ടത് നനവായപ്രി രനരെപ്രിരച്ചടുക്കുക.

                 

Fathima Fidha  RC
(9 F)
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മഴവലിലറ്റ്

ആകവാശത്തെപ്രിരലവാരു വപ്രില്ലുലണ,

മഴവപ്രിലത് എന വപ്രിലവാലണ,
ആരുലടെയുഖ വപ്രിലനലവാ
ഏഴത് വർണ്ണമുള്ള വപ്രിലവാലണ,

എരനവാരു രെസമുള്ള വപ്രിലവാലണ,

ആർക്കുഖ ഇ ഷമുള്ള വപ്രിലവാലണ,

വയലറത്,ഇനപ്രിലകവാ,നരീല, പച്ച, 

മഞ്ഞ, ഒവാറഞത്, ചുവപത്, 
എന വർണങ്ങളവാണത്,
ആഹൈവാ! എരനവാരു മഴവപ്രിലത്
                                              

                                                   Fathima fidha
                                      

                  (9 f )
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പ്രഭദ്യാതശം

        ഇരുട്ടപ്രിൻരറ കണമഷപ്രി രമരല അലയവാൻ തടെങ്ങപ്രി. 
അലപവാലഴക്കുഖ കപ്രിഴകൻ മുഖരത്തെ കുങ്കുമവർണ്ണഖ പടെർന. പുൽ 
തമപ്രിരല മഞ്ഞുകണങ്ങൾ സൂരെദകപ്രിരെണ തപ്രിളങ്ങവാൻ 
തടെങ്ങപ്രിയപ്രിരെപ്രിക്കുന. കപ്രിളപ്രികളുരടെ മലനവാഹൈരെമവായ ശബഖ ലകട്ടവാണത് 
ഞവാൻ ഉണർനതത് ജനൽ പഴുതപ്രിലൂരടെ സൂരെദപകവാശഖ അകലത്തെക്കു
വന ജനവാല തറനലപവാൾ അതപ്രിമലനവാഹൈരെമവായ 
കവാഴ്ചകൾപുറത്തെപ്രിറങ്ങപ്രിയലപവാൾ എത്ര മലനവാഹൈരെമവായ പൂകൾ 
പുഞപ്രിരെപ്രിലയവാരടെ സൂരെദരന ലനവാകപ്രി നപ്രിൽക്കുന സൂരെദഗ്രഹൈണഖ 
രകവാണ്ടുലപവാകണഖ എടുത്തു കവാണുന പഭവാതത്തെപ്രിൽ തരന ലതൻ 
നുകരെവാൻ എത്തെപ്രിയ വർണഖ പകർന ചപ്രിത്രശലഭങ്ങൾ. ചപ്രില 
വൃക്ഷങ്ങളുരടെ ഇലകളുരടെ ഇടെയപ്രിലൂരടെ ഭൂമപ്രിരയ കുത്തുന 
സൂചപ്രിലപവാരല സൂരെദകപ്രിരെണഖ .ആകവാശത്തെപ്രിൽ 
കൂട്ടലത്തെവാരടെ പറന കളപ്രിക്കുന പക്ഷപ്രികൾ എത്ര മലനവാഹൈരെമരീ 
പഭവാതഖ

FATHIMA RENA K
9 :K
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ജൂഹൈയുരടെ ലലവാകഖ                                                                       
*രചറുകഥ
                                                                                                           (ഹൈവാസദഖ)

ജൂഹെ സ്കൂളലിൽ

  ജൂഹൈ  കുട്ടപ്രിയവായപ്രിരുനലപവാൾ  ഒരു  ദപ്രിവസഖ  കവാസപ്രിൽ  നപ്രിനഖ
അദദവാപകൻ പറ ഞ്ഞു: “നവാരള നപ്രിരന ഉപരയയുഖ കൂട്ടപ്രി വരെണഖ”.

ജൂഹൈ ലചവാദപ്രിച്ചു:  “സവാർ  എനപ്രിനവാണത്  ഉപരയ കൂട്ടപ്രി  വരുനതത് ”?

അലപവാൾ  അദദവാപകൻ  പറഞ്ഞു:  “നപ്രിരന  ലമവാശമവായ
കരയ്യെഴുത്തെപ്രിനത്  അലദഹൈത്തെപ്രിരന  മുമപ്രിൽ  രവച്ചത്  നപ്രിരന
ശപ്രിക്ഷപ്രികവാൻ”. അലപവാൾ ജൂഹൈ പറഞ്ഞു: “എനവാൽ സവാർ, എരന
ഉപരയ ശപ്രിക്ഷപ്രിലകണപ്രി വരുഖ.  കവാരെണഖ,  എനപ്രികത് ലഹൈവാഖവർകത്

രചയ്തു തരുനതത് ഉപയവാണത്.” അദദവാപകനവാരക രപവാനഖ വപ്രിട്ടു.

                                                                                 
                                 Fathima Safa 

                    (9 F)
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MY MOTHER

I think my mother is,
smiling by looking me.

As a star she comes in sky
for looking how am I

I thought all the stars are,
The parents of somebody

I thought as a wonder
how beautiful they are

oh! my mother lost her
my faithful, lovely mother

she gives me all want 
she loves me as a diamond

but I lost my mother
my lovely faithful mother

my mother comes at all night 
with a wonderful brighting light

  
I think my mother is saying 

I miss my daughter
I thin she is crying 

by not getting the kiss from me
HANNA N.C ( IX .N)
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കയരറസ     ഹൽവ
ചചൾരവകൾ
ഉരപചടത കയരറസ-2 കപസ
പയൽ-2 കപസ
പമദ-2 ചടബടൾ സ്പൂൺ
അണടപരടപസ നുറകടയതസ-2 ചടബടൾ സ്പൂൺ
പഞസയര-1 കപസ
പനയസ-3 ചടബടൾ സ്പൂൺ
പയകഴ     പചയടന     വടധഴ

പയൽ ഒര പയതതടപലയഴടചസ പമദയടടസ ഇളകക. കുറചസ 
കഴടഞസ പഞസയരയഴ കയരറഴ ചചർതസ അടടയടൽ പടടടകയപത 

ഇളകക. പനയടൽ വറത അണടപരടപസ ഏലകയപപയടടയഴ 
ചചർതസ ഇളകക. കയടൽ ഒടയത പരടവതടൽ പനയസ പുരടടയ 

പയതതടൽ നടരത്തുക. ആറചമയൾ മുറടപചടകക.
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TIGER

Tiger tiger burning bright
in the forests of the night 
what immortalhand or eye
could frame thy fearful symmetry

in what distand deeps or skies
burnt thefire of thene eye
on what wings darethe aspire
what the hand dare seize the first

and what shoulder and what art
could twistthe sinews of thy heart
and when they heart began beat 
what dread hand and what dread feet
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what the hammer what the chain
in what furnaswas thy brain 
what the anvil what dread grasp
dare its deadly terrors clasp

when the stars stars threw  down their spears
and water'd heaven with their tears 
did he smilehis work to see
did he who made the lamp make thee

tiger tiger buning brigt
in the forests of the night 
what immortal hand or eye 
dare frame thy fearful symmetry

  JANNA FATHIMA
9 E
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പദ്യാവ 

    "ജരീവപ്രിത യവാത്രയപ്രിൽ ആലരെവാ കരീ രകവാടുക്കുന രവറുരമവാരു 
പവാവ..... 
തവാളത്തെപ്രിൽ ചലപ്രിച്ചപ്രിടുലനവാരു പവാവരയ ലപവാരല ഞവാൻ ഈ 
മണ്ണപ്രിൽ..... 

മറുരത്തെവാരു വവാക്കുഖ മപ്രിണവാരത പവാവരയ ലപവാരല ഞവാനുഖ 
ചലപ്രിച്ചരീടുന ഭൂമപ്രിയപ്രിൽ..... 

എൻ ഹൃദയഖ മനപ്രിക്കുന നരീയുഖ രവറുരമവാരു പവാവ......... 

ജരീവപ്രിത ഭവാരെങ്ങൾ ഒരു പവാവരയ ലപവാരല ആടെപ്രിത്തെപ്രിമപ്രിർക്കുലമവാൾ 
നഷരപടുനരതവാകയുഖ നപ്രിനകത് മവാത്രഖ...... 

ബന്ധങ്ങളുരടെ രകട്ടുകൾ ബന്ധനങ്ങൾ ആകുലമവാൾ നരീയുഖ 
ചപ്രിരെപ്രിച്ചപ്രിടുന ഒരു പവാവരയ ലപവാരല....... 

ജരീവപ്രിത യവാത്രയപ്രിൽ നരീ ലനരെപ്രിടുന പതപ്രിസന്ധപ്രികൾ എലവാഖ 
നപ്രിനകത് മവാത്രമവായപ്രി തരീർനപ്രിടുലമവാൾ ചവാരെമവായപ്രി  മവാറപ്രിടുഖ നപ്രിൻ 
സസ്വപ്നങ്ങൾ എലവാഖ......

തപ്രിരെശരീലയപ്രിൽ ആടെപ്രിത്തെരീരുലമവാൾ നപ്രിലയഖ നപ്രിൻ 
ശസ്വവാസവുഖ.........."

                             jareesh is
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ചദ്യാൾസറ്റ്ബദ്യാകബജറ്റ്

ഡപ്രിസഖബർ  1791  -  18  ഒലകവാബർ  1871)  ഒരു
ഗണപ്രിതശവാസ്ത്രജ്ഞൻ,  തത്തെസ്വചപ്രിനകൻ,  കണ്ടുപപ്രിടെപ്രിച്ചയവാൾ,

രമകവാനപ്രികൽ  എൻജപ്രിനപ്രിയർ,  എരനലവാഖ  അറപ്രിയരപടുന.
ഡപ്രിജപ്രിറൽ  ലപവാഗ്രവാമബപ്രിൾ  കമമ്പ്യൂട്ടർ  എന  ആശയഖ  ബവാലബജത്
തടെങ്ങപ്രി.

ചവാൾസത് ബവാലബജത്

1791 ഡപ്രിസഖബർ 26 നത് ജനപ്രിച്ചു(ലണൻ )

1871 ഒലകവാബർ 18 (മരെണഖ 79)

(ലമരെപ്രിരലലബവാണ, ലണൻ, യുരക)

"കമമ്പ്യൂട്ടറപ്രിരന  പപ്രിതവാവത്"എനറപ്രിയരപടുന.  ആദദകവാല
രമകവാനപ്രികൽ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകൾ  കണ്ടുപപ്രിടെപ്രികവാൻ  ബവാലബജത്
പണപ്രിരയടുക്കുനതത്കൂടുതൽ  സങ്കേരീർണ്ണമവായ  ഇലലകവാണപ്രികത്
ഡപ്രിഹസനുകൾകത്  ഇടെയവാകപ്രി.  ബവാലബജപ്രിരന  അനലപ്രിറപ്രികൽ
എൻജപ്രിനപ്രിലവാണു കമമ്പ്യൂട്ടറുകൾ. മറ്റു ലമഖലകളപ്രിൽ അലദഹൈഖ രചയ
പല  പവർത്തെനങ്ങളുഖ  ഇലദഹൈത്തെപ്രിനു  നൂറവാണപ്രിരന  പല
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ബഹുവപ്രിധപ്രികലകളപ്രിൽ  നപ്രിനഖ  "പരീ-ഐഡപ്രിയ"  എനത്
വപ്രിലശഷപ്രിപപ്രികരപട്ടു.
ബവാലബജപ്രിരന  അപൂർവ്വ  സഖവപ്രിധവാനത്തെപ്രിരന  ഭവാഗങ്ങൾ
ലണനപ്രിലള്ള  സയൻസത്  മമ്പ്യൂസപ്രിയത്തെപ്രിൽ  പദർശപ്രിപപ്രിച്ചപ്രിരെപ്രിക്കുന.

1991 ൽ ബവാലബജപ്രിരന യഥവാർത പദ്ധതപ്രികളപ്രിൽ നപ്രിനത് നപ്രിർമപ്രിച്ച
ഒരു  വദതപ്രിരെപ്രിക്ത  വദതപ്രിയവാനഖ  എൻജപ്രിനവാസത്  ആണത്.
പരത്തെവാൻപതവാഖ  നൂറവാണപ്രിൽ  ലടെവാൾസൻസവാവപ്രിവലകളപ്രിൽ
പണപ്രിതതത്,  ഫപ്രിനപ്രിഷത്ഡത്  എഞപ്രിനുകളുരടെ വപ്രിജയഖ ബവാലബജപ്രിരന
രമഷരീൻ പവർത്തെപ്രിച്ചപ്രിരുനതവായപ്രി സൂചപ്രിപപ്രിക്കുന.

ബവാലബജപ്രിരന  ജന്മസ്ഥലമവാണത്  തകർകരപടുനതത്,  പലക്ഷ,
ലദശരീയ  ജരീവചരെപ്രിത്രത്തെപ്രിരല  ഓകത്ലഫവാർഡത്  നപ്രിഘണ്ടു  പകവാരെഖ
ഇഖഗ്ലണപ്രിരല  ഇഖഗ്ലണപ്രിരല  വവാൽവർതത്  ലറവാഡപ്രിലള്ള  44

ലകവാസത്ബപ്രി  ലറവാ  എന  സ്ഥലത്തെവാണത്  അലദഹൈഖ  ജനപ്രിച്ചതത്.
ലവാർലകവാഖ  സരീറത്  ജഖഗത്ഷനപ്രിൽ  നരീല  നപ്രിറത്തെപ്രിലള്ള  പവാകത്,
വവാൽവർതത് ലറവാഡത് ഇവനത് അനുസ്മരെപ്രിക്കുന.

അലദഹൈത്തെപ്രിരന  ജനനത്തെരീയതപ്രി  1792  ഡപ്രിസഖബർ  26-നവാണത്
"ഹടെഖസത്"  ദപ്രിനപത്രത്തെപ്രിൽ  ലരെഖരപടുത്തെപ്രിയപ്രിരുനതത്.  എനവാൽ
1791  ൽ  ബവാലബജത്  ഒരു  വർഷഖ  മുൻപത്  ജനപ്രിച്ചതവായപ്രി  ഒരു
മരുമകൻ എഴുതകയുണവായപ്രി. 1792  ജനുവരെപ്രി  6-നത് ജനപ്രിച്ച വർഷഖ
ബവാലബജത് സവാപനലമറതവാരണനത് സൂചപ്രിപപ്രിക്കുനണത്.
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രബഞമപ്രിൻ  ബവാലബ്ബേജപ്രിരല  നവാലത്  കുട്ടപ്രികളപ്രിൽ  ഒരെവാളവായപ്രിരുന
ബവാലബജത്,  രബറത്സപ്രി പഖരല ടെരീലപ.  1801-ൽ ലണനപ്രിരല ഫരീറത്
സരീറപ്രിരന രപയത്ഡത്സത് & amp; കമപ്രിയുരടെ സ്ഥവാപകനവായ വപ്രിലദഖ
രപയത്ദപ്രിരന ബവാങ്കേപ്രിങ്ങത് പങ്കേവാളപ്രിയവാണത് അയവാളുരടെ പപ്രിതവാവത്. 1808-
ൽ ബവാലബജത്  കുടുഖബഖ  കപ്രിഴകൻ രടെരഗ്മെൻറത്  എന സ്ഥലരത്തെ
പഴയ  ററൗഡൻസത്  ഭവനഖ  മവാറപ്രി.  എട്ടു  വയസ്സുള്ളലപവാലഴക്കുഖ,
എരബറർകടുത്തുള്ള  അൽഫപ്രിലപ്രിഖഗപ്രിരല  ഒരു  സ്കൂളപ്രിലലയത്
ബവാലബജത്  ലചർന.  കുറച്ചുകവാലലത്തെകത്  അലദഹൈഖ  ദക്ഷപ്രിണ
രഡവണപ്രിരല ലടെവാട്ടനപ്രിരല എലഡസ്വർഡത് ആറവാമൻ ഗ്രവാഖ സ്കൂൾ കപ്രിഖഗത്
സ്കൂളപ്രിൽ പരങ്കേടുത്തു. എനവാൽ അലദഹൈത്തെപ്രിരന ആലരെവാഗദഖ വരീണ്ടുഖ
ഒരു സസ്വകവാരെദ ടെമ്പ്യൂട്ടറപ്രിലലകത് അലദഹൈരത്തെ നപ്രിർബന്ധപ്രിച്ചു.

പപ്രിനരീടെത്  ബവാലബജത്,  രറവറനത്  സരീഫൻ  ഫരീമവാരന  കരീഴപ്രിൽ  30
വയസ്സുള്ളലപവാൾ ലഹൈവാൽവുഡത് അകവാദമപ്രിയപ്രിൽ ലബകർ സരീറപ്രിൽ
എൻഫരീൽഡത്  മപ്രിഡപ്രിൽരസകപ്രിൽ  ലചർന.  അകവാഡമപ്രികത്
ബവാലബജപ്രിനത്ഗണപ്രിതശവാസ്ത്രരത്തെ  ഇഷരപടുന  ഒരു  ഹലബ്രറപ്രി
ഉണവായപ്രിരുന.  അകവാഡമപ്രി  വപ്രിട്ടലശഷഖ  രെണ്ടു  സസ്വകവാരെദ
ടെമ്പ്യൂട്ടറുകളുമവായപ്രി അലദഹൈഖ പഠപ്രിച്ചു.  ആദദലത്തെതത് ലകഖബ്രപ്രിഡത്ജപ്രിരല
ഒരു പുലരെവാഹൈപ്രിതനവായപ്രിരുന.  വഴപ്രി  വഴപ്രിയപ്രിൽ ബവാലബജത്  ചവാൾസത്
ശപ്രിമലയവാണപ്രിരനയുഖ  അവരന  സുവപ്രിലശഷപവർത്തെപ്രികരളയുഖ
കണ്ടുമുട്ടപ്രി,  പലക്ഷ  ടെമ്പ്യൂഷൻ  അലദഹൈത്തെപ്രിനത്
ആവശദമവായപ്രിരുനപ്രില.ലടെവാട്ടൻസത്  സ്കൂളപ്രിൽ  പഠപ്രികവാൻ  അലദഹൈഖ
വരീട്ടപ്രിലലക്കു  രകവാണ്ടുവനപ്രിരുന:  ഇതത്  16  അരലങ്കേപ്രിൽ  17

വയസവായപ്രിരുന.  രെണവാമലത്തെതത്  ഒരു  ഓകത്ലഫവാർഡത്
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അധദവാപകനവായപ്രിരുന.  ലകഖബ്രപ്രിഡത്ജപ്രിൽ  ബവാലബജത്
കവാസപ്രിക്കുകളപ്രിരലവാതങ്ങവാരത ഒരു തലത്തെപ്രിൽ എത്തെപ്രിലച്ചർന.

ലകഖബ്രപ്രിഡത്ജത് സർവകലവാശവാലയപ്രിൽ

1810  ഒലകവാബറപ്രിൽ ലകഖബ്രപ്രിഡത്ജപ്രിരല ടപ്രിനപ്രിറപ്രി  ലകവാരളജപ്രിലവാണത്
ബവാലബജത് എത്തെപ്രിയതത്.  അകവാലത്തെത് ഗണപ്രിതശവാസ്ത്രത്തെപ്രിരന ചപ്രില
ഭവാഗങ്ങളപ്രിൽ  സസ്വയഖ  പഠപ്രിപപ്രിച്ചപ്രിരുന.  അലദഹൈഖ  ലറവാബർട്ടത്
വുഡത്ഹൈറൗസത്,  ലജവാസഫത് ലൂയപ്രി ലഗ്രവാഞത്,  മരെപ്രി അലഗ്നേനപ്രി എനപ്രിവ
വവായപ്രിച്ചു.  തതത്ഫലമവായപ്രി,  സർവ്വകലവാശവാലയപ്രിൽ  ലഭദമവായ
സവാൻലഡർഡത്  ഗണപ്രിതശവാസ്ത്ര  നപ്രിർലദശത്തെപ്രിൽ  അലദഹൈഖ
നപ്രിരെവാശരപട്ടു.

ബവാലബജത്,  ലജവാണ  രഹൈർഷൽ,  ലജവാർജത്  പരീലകവാകത്  തടെങ്ങപ്രിയ
അലനകഖ സുഹൃത്തുകൾ  1812-ൽ അനലപ്രിറപ്രികൽ രസവാഹസറപ്രി
രൂപവതത്കരെപ്രിച്ചു.  അവർ എലഡസ്വർഡത് റയവാരന അടുത്തെത് തവാമസപ്രിച്ചു.

ഒരു  വപ്രിദദവാർതപ്രി  എന  നപ്രിലയപ്രിൽ,  ബവാലബ്ബേജത്  മറ്റു
സഖഘടെനകളപ്രിൽ അഖഗമവായപ്രിരുന.  ലഗവാസത്  കബ്ബേത്,  അമവാനുഷപ്രിക
പതപ്രിഭവാസങ്ങരള  അലനസ്വഷണത്തെപ്രിലവാഴ്ത്തുന,  കൂടെവാരത
മനവവാദത്തെപ്രിൽ  നപ്രിനത്  അഖഗങ്ങരള  വപ്രിലമവാചപ്രിപപ്രിക്കുനതപ്രിനത്
സമർപപ്രികരപട്ട എകത്ടവാകർ കബ്ബേത് തടെങ്ങപ്രിയവയപ്രിൽ￼.

ചവാൾസത്  ബവാലബജപ്രിരന  മസപ്രിഷ്കഖ  ദപ്രി  സയൻസത്  മമ്പ്യൂസപ്രിയത്തെപ്രിൽ
പദർശപ്രിപപ്രിച്ചപ്രിരെപ്രിക്കുന
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1871 ഒലകവാബർ 18-നത്, 79  വയസ്സുള്ളലപവാൾ മരെപ്രിയബലബവാണ 1
ലഡവാർരസറത്  സരീറപ്രിൽ,  ബവാലബജത്  മരെണരപട്ടു.  ലണനപ്രിരല
കൻസൽ ഗ്രരീൻ രസമപ്രിലത്തെരെപ്രിയപ്രിൽ സഖസ്കരെപ്രികരപട്ടു.  ബവാലബജത്
"വൃകകളപ്രിരല  അപരെദവാപ്തത,  "  എന  മവാരെകമവായ  ലരെവാഗഖ
ഉള്ളയവാളവായപ്രിരുന  എനത്ഹൈവാർസപ്രി  അഭപ്രിപവായരപട്ടപ്രിരുന.  ഒരു
ഹനറത്ഹുഡഖ  ബവാർട്ടറരീസുഖ  അലദഹൈഖ  നപ്രിരെസപ്രിച്ചു.
ജരീവജവാലങ്ങൾകത് പകരെഖ അനനരെവാവകവാശപ്രികൾക്കുഖ എതപ്രിരെവായപ്രി
വവാദപ്രിച്ചു,

KHALEEL USMAN

9 E
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REAL BROTHERLY LOVE   

  A long long time ago,there lived two brothers in a 
village.They were both very poor. The older boy had a little 
more than the other one: however , he had a larger family to
support than the younger brother .
   One autumn , they harvested their grain, but the older one 
worried about this younger brother ,so at night he took 
some grain and secretly put in  the place where his brother 
stored his grain. 
   
   The next day , even though he had done this, his own 
grain supply was not reduced . The next night he did the the
same thing , and again the next day . Still , his grain suooly 
was not diminished.
It stayed the same . He thought it was strange , so he hid in 
the field to see what happen.

   A few hours later , he saw a person approaching . He went
out to see who it was. The stranger was  his brother who 
was also worried about his older brother. Each night he had 
been taking grain to his older brother to help him.
     
     This was true brotherly love . After that, thy lived 
happily the rest of their lives......

                                                                          minha
mansoor(9th h)
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പദ്യാചകൈശം

രചമരീൻ സമൂസ

ആവശദമവായ സവാധനങ്ങൾ:-

1: രചമരീൻ (വലതത്) 1/2 കപ്രിലലവാ
2: പച്ചമുളകത് രപവാടെപ്രിയവായപ്രി അരെപ്രിഞ്ഞതത് 10  എണ്ണഖ
3: സവവാള (വലതത്) 3 എണ്ണഖ
4: ഇഞപ്രി രവളുത്തുള്ളപ്രി ലപസത് 1/2 കപത്
5:  മലപ്രിരപവാടെപ്രി ഒരു ടെരീസ്പൂണ
6: കുരുമുളകത് ചതച്ചതത് 10 എണ്ണഖ
7: രപരുഖജരീരെകഖ ഒരു ടെരീസ്പൂണ
8: മഞ്ഞൾരപവാടെപ്രി കവാൽ ടെരീസ്പൂണ
9: മലപ്രിയപ്രില നുറുകപ്രിയതത് ഒരു പപ്രിടെപ്രി
10: ഹമദ കവാൽ കപ്രിലലവാ
: ഉപത് ആവശദത്തെപ്രിനത്
: രവളപ്രിരച്ചണ്ണ ആവശദത്തെപ്രിനത്

പവാചകഖ രചയ്യുന വപ്രിധഖ:
രചമരീൻ രപവാടെപ്രിയുഖ മഞ്ഞൾ രപവാടെപ്രിയുഖ ലചർത്തെത് നനവായപ്രി 
ലവവപ്രിച്ചു രവക്കുക സവവാള രപവാടെപ്രിയവായപ്രി അരെപ്രിഞ്ഞത് പച്ചമുളകുഖ 
ലചർത്തെത് എണ്ണയപ്രിൽ നനവായപ്രി വഴറപ്രിയതപ്രിനു ലശഷഖ,4 മുതൽ 9 

വരരെയുള്ള ലചരുവകളുഖ ലചർത്തെത് വരീണ്ടുഖ നനവായപ്രി വഴറ്റുക. 
ഇതപ്രിൽ ലവവപ്രിച്ചുരവച്ചപ്രിരെപ്രിക്കുന രചമരീനുഖ ലചർത്തെത് 
ലയവാജപ്രിപപ്രിക്കുക അതപ്രിനുലശഷഖ രവള്ളഖ തപ്രിളപപ്രിച്ചത് ഹമദയുഖ ഉപഖ 
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ലചർത്തെത് നനവായപ്രി കുഴച്ചത് രചറുനവാരെങ്ങവാവലപത്തെപ്രിൽ മവാരവടുത്തെത് 
ലനർമയപ്രിൽ പരെത്തെപ്രി അതപ്രിൻരറ നടുവപ്രിൽ രചമരീൻ കൂട്ടപ്രിരവച്ചത് 
രെണറവുഖ ഒനപ്രിച്ചവാകപ്രി രവള്ളഖ ലചർത്തെത് ഒട്ടപ്രിച്ചത് രവളപ്രിരച്ചണ്ണയപ്രിൽ 
വറുരത്തെടുക്കുക.

Muhammed Arshad CP
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SOULMATES

On in a moon light day
Filled with friends
dreams are waiting
in the glass castle
i break the window
and bought them out
in the wonderland
of magical mirror
i light a candle
the candle is burning
stars are twinkling
on sky of love
our minds are attracted
not our body
touch with icy pinder
it fill me with courage
our souls are changed
soulmates are attracted

Muhammed Muqsith     9.k
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നമ്മുഹട ജനനലി

മനുഷദർ തൻ ദുഷത്രചയപ്രികൾ കവാരെണഖ,

ഭൂമപ്രികസഹൈദമവായത് മവാറപ്രിടുന..

രവയപ്രിലഖ മഴയുഖ ചൂടുഖ തണുപഖ,

ശപ്രിക്ഷയവായത് അവപ്രിടുനത് മവാറപ്രിടുന..

അതപ്രിമൂലദമവാഖ വൃക്ഷരത്തെ മനു ഷദർ,

സസ്വ ഇഷപകവാരെഖ മുറപ്രിച്ചപ്രിടുന..

ലതവാടുകൾ മലപ്രിനരപടുത്തുന..

ലറവാഡകൾ മലപ്രിനരപടുത്തുന..

കുനകൾ നപ്രിരെപവാകവാടുന..

മവാനുഷദതർ തൻ ദുഷത്രചയപ്രികൾ പലതരെഖ,

എണ്ണപ്രിയവാരലവാടുങ്ങവാത്തെത്ര തരെഖ..

പളയഖ മുതൽ വരെൾച്ച വരരെ,

ഭൂമപ്രിതൻ പതപ്രിലഷധഖ മറരീച്ചപ്രിടുന..

രകവാലരുലത, അരുലത നമ്മുരടെ ഭൂമപ്രിരയ,

അമയവായത് കവാകവാഖ..

വരുഖ തലമുറകവായത് കവാകവാഖ..

നമ്മുരടെ ജനനപ്രിരയ !                                                                  
                                                             By
                                               Muhammed Rishan.T (9 M)
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പറഞ്ഞുതജീരദ്യാത വലിദദദ്യാലയശം

            ഞവാനവാദദമവായപ്രി കണ ആ വപ്രിദദവാലയചുമരെപ്രിലലകത് വരീണ്ടുഖ 
ഞവാൻ രചനലനവാകവാൻ തടെങ്ങപ്രിയലപവാൾ..........
പകവാശഖ നപ്രിറഞ്ഞ ലകവാണപ്രിപടെപ്രികളപ്രിലൂരടെ ഒനത് പതപ്രിരയ 
നരീങ്ങപ്രിയലപവാൾ വപ്രിടെ൪ന കണമപ്രിഴപ്രിയപ്രിലൂരടെ നപ്രിറരഞ്ഞവാഴുകുന ആ
കണ്ണുനരീ൪ രതവാട്ടുനനച്ചുരകവാണത് ആ വപ്രിദദവാലയരത്തെ ഞവാൻ 
കണ്ടുതടെങ്ങപ്രി.............
കൂട്ടുകൂടെവാൻ ആരരെവാരകലയവാ ഉണവായപ്രിരുനലപവാൾ 
മറനരവച്ചരതലനവാ പുതകപ്രി രകട്ടപ്രി. പല പപ്രിണകങ്ങളപ്രിലഖ 
ചവ൪പവായപ്രി മവാറപ്രിയ കവാലഘട്ടഖ.......
സറൗഹൃദഖ രകവാണത് മറനരവച്ച ആ നപ്രിറക്കൂട്ടത് തപ്രിരെപ്രിരക നൽകവാൻ 
മടെപ്രിയവായലപവാൾ പതപ്രിരയ നടെന നരീങ്ങുന ഹകകൾ പതപ്രിരയ 
വപ്രിട്ടത് ഞവാൻ തപ്രിരെപ്രിച്ചുവന വപ്രിദദവാലയഖ കണലപവാൾ പറഞ്ഞു 
തരീരെവാത്തെ പവാഠങ്ങളുഖ കഥയവായപ്രി തരീരുന വപ്രിദദവാലയവുഖ ഒനവായപ്രി 
മവാറപ്രിയലപവാൾ.......

  അറപ്രിഞ്ഞപ്രിരുനപ്രില,
എലനവാ ബവാകപ്രിയവാകപ്രിരകവാണവാണത് ഞവാൻ മടെങ്ങപ്രിയരതനത് ഒരു 
നപ്രിറഞ്ഞ ഒഴുകപ്രിലലകവായപ്രിരുന ഞവാൻ മറരഞ്ഞരതനഖ.....
വരീണ്ടുഖ വപ്രിണ്ടുഖ കണ്ണുനപ്രിറയപ്രിച്ചു ആ ഒഴുകത് തവാങ്ങവാവുന എരന 
വപ്രിരെഹൈരത്തെയുഖ ഒരുമപ്രിച്ചു ആഴത്തെപ്രിലലകത് രകവാണ്ടു നരീകപ്രിയലപവാൾ
അറപ്രിഞ്ഞപ്രില,
പറഞ്ഞു തരീരെവാത്തെ കഥകളവാണത് തടെകഖ കുറപ്രിക്കുന ഈ 
വപ്രിദദവാലയരമനത്................ 
                       Naja fathima     9L
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വലിദദദ്യാലയശം
ആദദമവാരയവാരെക്ഷരെഖ 
പകർന ആ വപ്രിദദവാലയഖ
സറൗഹൃദഖ നുണരഞ്ഞവാരു 
വപ്രിദദവാലയഖ
കളപ്രിക്കൂട്ടുകവാർ ഒനപ്രിച്ചത് 
കളപ്രിച്ചു നടെന മുറഖ
ഒവാർമപ്രിക്കുലമവാൾ സലനവാഷഖ 
തരുന ഒവാർമകൾ
ആദദക്ഷരെഖ പകർന 
അധദവാപകർ
ഒരെപ്രികലഖ മറകപ്രിലവാ
ഞവാനവാ വപ്രിദദവാലയഖ
കൂട്ടുകവാർ ജനപ്രിച്ച വപ്രിദദവാലയഖ
സസ്വപ്നനഖ കവാണവാൻ പഠപ്രിപപ്രിച്ച
വപ്രിദദവാലയഖ 
സസ്വപ്നഖ നപ്രിറലവറവാൻ പഠപ്രിപപ്രിച്ച
വപ്രിദദവാലയഖ
                                             By
                                                Naja fathima vp
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المومة   

    .       . الحمل   أيام وفي لولدها كثيرة مشقات الم تتحمل حنونة الم
تشعر      .        الحمل الوضع ساعة في و كثيرة ليالي تسھر و باللم تشعر
 .           . الشديد  اللم ھذا تشعر من الرض ھذا في احد من ل الشديد باللم

ھذا   الم  تشعر
    .     . كثيرة  مشقات الم تحملة أشھر عشرة أولدھا الم ترضع فقط اللم
بحنان   .          و بحب طيبا شرابا للولد الم أرضعت سعادة و بفرح

كم .   و  كثيرة
كره       بل الطفل أذى الم تنظف !....مرة

السرة     لرعاية كثيرا تعمل  . الم
الخت             و البنة، و ، زوجة و البيت، ربة و الم، أحسن ........ھي

لولدھا     جليلة خدمات الم .تقدم
العالم    فى محبوبة .الم

Nilva
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മലിനലികൈഥ

1.   വമ്പ്യൂ ലപവായനത്

കവാടുഖ  കവാഴ്ചയുഖ കവാണവാനവാണത് അവർ 
വമ്പ്യൂ ലപവായനപ്രിൽ വവാഹൈനഖ
നപ്രിർത്തെപ്രിയപ്രിറങ്ങപ്രിയതത്.
കണലതവാ ഒരു ലലവാഡത് 
പവാസപ്രികത് കുപപ്രികളുഖ.

2.            റരീത്തെത്

വവാഷപ്രിഖഗത് ടെണപ്രിരല ഫവാറപ്രിലപ്രിരുനത് ലഫവാരണടുത്തെത് അവൾ രനറപ്രിൽ 
കയറപ്രി ഓണഹലൻ പർലച്ചസത് രചയ്തു.

ഒരു റരീത്തെത് .........
മരെപ്രിച്ച അമയുരടെ ലദഹൈത്തെത് രവകവാൻ ലഹൈവാഖ
നഴപ്രിരന ഏൽപപ്രികവാൻ....

3.        പളയഖ

പളയത്തെപ്രിനത് മുമത് 
അതപ്രിരുഖ മതപ്രിലഖ കവാണവാമവായപ്രിരുന.

പളയലത്തെവാരടെ എലവാഖ ഒലരെ  നപ്രിരെപപ്രിൽ.....
ഒരു നല പളയ പവാഠഖ

 NILVA FATHIMA K (9 M)
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MOTHER

My mom is my world
She is my life
If there is no mom   
Our life is blank paper
In our life  mom 
Have a important role
                 Mother is a sweat world
                 It is a beautifull world
                 She is a world of knowledge
                  She is a gift of god
                  She is really a god

nithasha 9th l
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യദ്യാത്ര വലിവരണശം

ഇതത്  എനപ്രികത്  വളരരെയധപ്രികഖ  ഇഷരപട്ട ഒരു യവാത്രയവായപ്രിരുന.
ഞവാൻ സ്കൂളപ്രിൽ നപ്രിനഖ എരന കൂട്ടുകവാലരെവാരടെവാപഖ മലമ്പുഴ ഫവാനസപ്രി
പവാർകപ്രിൽ ലപവായപ്രിരുന.  ഞങ്ങൾ അതപ്രിരെവാവപ്രിരല സ്കൂളപ്രിൽ നപ്രിനഖ
പുറരപട്ടു.  ബസപ്രിലവായപ്രിരുന  ലപവായതത്.  ബസപ്രിൽ  നപ്രിനത്  പവാട്ടത്
പവാടെപ്രിയുഖ ഡവാൻസത് കളപ്രിച്ചുഖ ഉലസപ്രിച്ചപ്രിരുന. കുറച്ചു കഴപ്രിഞ്ഞലപവാൾ
ഞങ്ങൾ  മലമ്പുഴ  ഫവാനസപ്രി  പവാർകപ്രിൽ  എത്തെപ്രി.  അവപ്രിരടെ
അതപ്രിമലനവാഹൈരെമവായ കവാഴത്ച്ചകൾ കണ്ടു. ധവാരെവാളഖ സമയഖ അവപ്രിരടെ
ചപ്രിലവഴപ്രിച്ചു.  ഉച്ച ഭക്ഷണഖ കഴപ്രിച്ച ലശഷഖ ഞങ്ങൾ ഇടുകപ്രി ഡവാഖ
സന്ദർശപ്രിച്ചു.  അവപ്രിരടെ  കവാറവാടെപ്രി  ,  ലബവാട്ടപ്രിങത്  അതലപവാരല  മറ്റു
അതപ്രിമലനവാഹൈരെമവായ കവാഴത്ച്ചകളുഖ ഞങ്ങൾ കണ്ടു.  അവപ്രിരടെ നപ്രിനത്
ഞങ്ങൾ  രെവാത്രപ്രിയവാണത്  പുറരപട്ടതത്.  വരീണ്ടുഖ  ഞങ്ങൾ  ബസപ്രിൽ
കയറപ്രി  പവാട്ടത്  പവാടെപ്രിയുഖ  ഡവാൻസത്  കളപ്രിച്ചുഖ  ഉലസപ്രിച്ചപ്രിരുന.  രെവാത്രപ്രി
പത്തെത് മണപ്രി ആയലപവാൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളപ്രിരലത്തെപ്രി.  ഇതത് എനപ്രികത്
മറകവാൻ കഴപ്രിയവാത്തെ ഒരു അനുഭവമവാണത്. 
                                                                                          By 
                                                                                             Sahla op

                                                                                              (9 I)
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പൂകനദ്യാടശം

സലനവാഷഖ തരുരനവാരു പൂലനവാട്ടഖ
ലതനരീച്ചകളുരടെ സസ്വർഗഖ പൂലനവാട്ടഖ
ലതൻ നുകരുരനവാരു പൂലനവാട്ടഖ
പൂലനവാട്ടത്തെപ്രിരനവാരു പൂമവാറ
പല വർണ്ണമുള്ള പൂമവാറ
ചപ്രിറകപ്രിരനരനവാരു അഴകവാണത്
പൂകൾ നപ്രിറയുഖ പൂലനവാട്ടഖ
സുഗന്ധഖ പരുക്കുഖ പൂലനവാട്ടഖ
മനസപ്രിനത് കുളപ്രിലരെകുഖ പൂലനവാട്ടഖ
ആർക്കുഖ ലപവാവവാൻ ഇ ഷത്രപടുന
ഒരു ഭൂമപ്രിയപ്രിരല സസ്വർഗഖ
                                                 by
                                                   Sana.A
                                                         (9i)
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യദ്യാത്ര വലിവരണശം

  ഞവാനുഖ എരന കുടുഖബവുഖ സ്കൂൾ രവലക  ഷനപ്രിൽ ടൂർ ലപവായതപ്രിരന
യവാത്രവാ  വപ്രിവരെണമവാണത് ഞവാൻ ഇവപ്രിരടെ വപ്രിവരെപ്രിക്കുനതത്.  ഞങ്ങൾ
ഹമസൂരെപ്രിലലകവായപ്രിരുന ടൂർ ലപവായതത്. ഞങ്ങൾ ബസപ്രിലവായപ്രിരുന
ലപവായതത്.  ബസപ്രിൽ  നപ്രിനത്  ഞങ്ങൾ  ഒരുപവാടെത്  പവാട്ടത്  പവാടെപ്രിയുഖ
 ഡവാൻസത്  കളപ്രിച്ചുഖ  ഉലസപ്രിച്ചപ്രിരുന.  ഹമസൂരെപ്രിൽ എത്തെപ്രിയ ഉടെരന
ഞങ്ങൾ  ലഹൈവാട്ടലപ്രിൽ  റഖ  എടുത്തു.  അവപ്രിരടെ  നപ്രിനത്  എലവാവരുഖ
ഫ ഷത്  ആയതപ്രിനത്  ലശ   ഷഖ  മ്രഗശവാലയപ്രിലഖ  ,  പവാലസപ്രിലഖ
എനപ്രിങ്ങരന  ഒരുപവാടെത്  സ്ഥലങ്ങളപ്രിൽ  ചുറപ്രികറങ്ങപ്രിയപ്രിരുന.
മ്രഗശവാലയപ്രിൽ നപ്രിനത് ഞങ്ങൾ കവാണവാത്തെ ഒരുപവാടെത് മ്രഗങ്ങരളയുഖ
,  പക്ഷപ്രികരളയുഖ  കണ്ടു.  അരതലവാഖ  വളരരെ  മലനവാഹൈരെമവായ  ഒരു
കവാഴത്ച്ച  ആയപ്രിരുന.  ഈ  അനുഭവഖ  എരന   മനസപ്രിൽ  നപ്രിനത്
മറകവാൻ കഴപ്രിയപ്രില.
                 
                                                                                         By
                                                                                              Sana fathima a.p 
                                                                                                       (9.M)
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ഏടൻ

എരന ഏട്ടനവാരണന എനപ്രിക്കു തണ
എരന ജരീവനവായത്  കരുതന ഏട്ടനവാണത്
സസ്വനഖ എനത് പറയവാൻ എനപ്രിലകട്ടൻ മവാത്രഖ
എരന ഭവാഗദമവാരണനരമൻ ഏട്ടൻ
എരനച്ഛനുഖ അമയുഖ ഏട്ടനവാണത്
അമരയ ലപവാരല ലസഹൈപ്രിച്ചപ്രിടുഖ
അച്ഛരന ലപവാരല ശവാസപ്രിച്ചപ്രിടുഖ
ഏട്ടൻ എനപ്രിരകവാരു പവാഠപുസകഖ
ഏട്ടൻ എന ഒവാർമ ഒരെപ്രികലഖ മവായപ്രില
എരന ഏട്ടനവാരണനപ്രിരകലവാഖ

                                                by
                                                   shahana sherin o c     

9th H
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ബഷജീര് സദ്യാഹെലിബറ്റ്

                     ചബപർ സൽതയൻ എനറടയപപടന ചകയഴടചകയടടപന
  സ്നഴ ബഷടർ .    ജനനഴ പവകതസ ആയടരപനങടലഴ

    ചകയഴടചകയടസ കയരൻ ആയട ജടവടച്ചു .  എട്ടുകയലട മമഞസ,  മണൻ
മുതപയ,    പപയൻ കുരടശസ ചതയമയ ,    തുരപൻ അവറയൻ തുടങ്ങട

     വയയനകയരനസ എന്നുഴ ഓർമയടൽ നടൽകന കഥയപയതങ്ങളുഴ
      നർമ പ്രധയനമയയ കഥകളുഴ രചടചസ ആരയധകപര ചനടയനുഴ

 അചദഹതടനസ കയടഞ്ഞു 

ZIYA RAZVIN

9th O
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കൂട്ടുകൈദ്യാരന്റ സഹെദ്യായശം

ഒരു  ദപ്രിവസഖ  അണ്ണവാരെകണ്ണനുഖ  കൂട്ടുകവാരുഖ  കണ്ണത്
രപവാത്തെപ്രികളപ്രിക്കുകയവായപ്രിരുന.  അലപവാൾ അത വഴപ്രി  കപ്രിട്ടു മുയൽ
വന.  ഹൈവായത്  കൂട്ടുകവാരരെ  നപ്രിങ്ങൾ  എന്തു  രചയ്യുകയവാണത്  ?  കപ്രിട്ടു
പറഞ്ഞു  :  ഞങ്ങൾ  കണ്ണു  രപവാത്തെപ്രി  കളപ്രിക്കുകയവാണത്.  നരീയുഖ
കൂടുലനവാ ഞങ്ങലളവാരടെവാപഖ. അരത ഞവാനുമുണത് കളപ്രികവാൻ. അവർ
കളപ്രി  ആരെഖഭപ്രിച്ചു.  കുറച്ചു  കഴപ്രിഞ്ഞലപവാൾ  കവാറ്റുഖ  മഴയുഖ  വന.
എലവാവരുഖ  ലവഗഖ  തരന  അടുത്തുരള്ളവാരു  ഗുഹൈയപ്രിൽ
കയറപ്രിയപ്രിരുന.  രപട്ടനവാണത്  ഗുഹൈക്കുള്ളപ്രിൽ  വലപ്രിരയവാരു
കവാൽപവാദഖ  കണതത്.  അവർ  ലപടെപ്രിച്ചു  ലപവായപ്രി.  അലപവായതവാ
ഗുഹൈക്കുള്ളപ്രിൽ  നപ്രിനത്  അവരുരടെ  സുഹ്രത്തെവായ  രകവാമനവാന
വരുനതത് കണ്ടു.  അവർകത് ആശസ്വവാസമവായപ്രി.  കുരെച്ചത്  കഴപ്രിഞ്ഞത് മഴ
ലചവാർന.  അലപവാഴവാണത്  കവാടെപ്രിന  അറലത്തെകത്  എലവാവരുഖ
ഒവാടുനതത്  അവർ കണതത്.  എനപ്രിനവാണത് എലവാവരുഖ ഒവാടുനതത്  ?
ആർരകനത്കപ്രിലഖ വല ആപത്തുഖ സമവപ്രിലച്ചവാ  ?  കപ്രിട്ടു ലചവാദപ്രിച്ചു:

അലപവാൾ  ഒവാട്ടത്തെപ്രിനപ്രിരടെ  പുള്ളപ്രിമവാൻ  പറഞ്ഞു:  അവപ്രിരടെ  കവാട്ടു
രപവായ്കകടുത്തെത്  ലതന്മവാവപ്രിരല  കറുമപ്രിയുരടെ  കൂടെത്  കവാറപ്രിൽ  വരീണു.

“അലയ്യെവാ കഷമവായലലവാ ” നമുക്കുഖ അലങ്ങവാട്ടത് ലപവാകവാഖ. കപ്രിട്ടു മുയൽ
പറഞ്ഞു:  എലവാവരുഖ അലങ്ങവാലട്ടവാടെപ്രി.  അലപവാൾ കറുമപ്രി അവപ്രിരടെ
ഇരുനത്  കരെയുനണവായപ്രിരുന.  വപ്രിഷമപ്രിലകണ  കൂട്ടുകവാരരെ...  കൂടെത്
നമുക്കുണവാകവാഖ.കറുമപ്രി  കരെച്ചപ്രിൽ  നപ്രിർത്തെപ്രി.  അണ്ണവാരെകണ്ണരന
ലനവാകപ്രി.ചുള്ളപ്രികമത്  രകവാമനവാന  രകവാണ്ടുവന.  നവാരുഖ  പൂകളുഖ
അണ്ണവാരെകണ്ണനുഖരകവാണ്ടുവന.  ചുള്ളപ്രികമ്പുഖ നവാരുകളുഖ ലചർത്തെത്
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ഭഖഗപ്രിയുള്ള ഒരു കൂടുണവാകപ്രി. പൂകൾ രകവാണത് ഒരു മവാലയുണവാകപ്രി.
കറുമപ്രിയുരടെ  കഴുത്തെപ്രിലപ്രിട്ടത്  രകവാടുത്തു.  കറുമപ്രിയുരടെ  കഴുത്തെപ്രിലപ്രിട്ടത്
രകവാടുത്തു.  കറുമപ്രികത്  സലനവാഷമവായപ്രി.  ലതന്മവാവത്  എലവാവർക്കുഖ
പഴുത്തെ  മവാമഴഖ  നൽകപ്രി.  കറുമപ്രി  എലവാവർക്കുഖ  നന്ദപ്രി  പറഞ്ഞു.

എലവാവരുഖ സലനവാഷലത്തെവാരടെ തപ്രിരെപ്രിച്ചുലപവായപ്രി.
                                                             By
                                                                 Muhammed Irfan.v
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I AM THE EARTH

I am the river flowing
I am the desert dry 
I am the four wind blowing
I am the sunset sky

I am the forest breathing
I am the ocean wide
I am the storm dead gathering
I am the mountain high

I am the earth 
I am the earth 
I am the earth
I am the earth

 
fidha mariyam 

                                                                                      I
X N

                                ***************
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കൈടൽകരയലിൽ തനലിചറ്റ്  ...

തപ്രിരെമവാലകൾ  ചപ്രിനപ്രിച്ചപ്രിതറുന  കടെൽ  തരീരെത്തെത്  അവൾ  തനപ്രിരയ
ഇരുന.ആലരെവാരടെവാരകലയവാ വവാശപ്രി  തരീർക്കുനതത്  ലപവാരല കടെൽ
ആർത്തെപ്രിരെമപ്രി.ഉപരെസഖ  തളഖ  രകട്ടപ്രി  നപ്രിൽക്കുന
മണൽത്തെരെപ്രികളപ്രിൽ  കണ്ണുനരീർ  തള്ളപ്രികൾ  ജസ്വലപ്രിക്കുന.  മുശപ്രി    ഞ്ഞ
വസ്ത്രങ്ങളുഖ പവാറപ്രിപറക്കുന രചമപ്രിച്ച തലമുടെപ്രിയവായപ്രി അവൾ കടെൽ
കരെയപ്രിൽ  ഏരറ  ലനരെമവായപ്രി  നപ്രിൽക്കുന.  കടെൽ  കവാകകളുരടെ
കരെച്ചപ്രിലകൾകപ്രിടെയപ്രിൽ  അവളുരടെ  ലതങ്ങലകൾ  തപ്രിരെമവാലകളുരടെ
ശബത്തെപ്രിൽ  ലയപ്രിച്ചു.  അകരല  കടെലപ്രിലലകത്  തവാഴപ്രിറങ്ങുന
ക്ഷരീണപ്രിച്ച  സൂരെദരന  അവൾ  ലനവാകപ്രി.  ഈ  ഹദതദതയവാർന
സന്ധദക്കു അവരള ആശസ്വസപ്രിപപ്രികവാൻ കഴപ്രിയുമവായപ്രിരുനപ്രില.കടെൽ
ഇരെമപ്രി  മറയുകയവാണത്.ആ  കടെലവാണത്  എരന
ഒറരപടുത്തെപ്രിയത്.അമയുരടെ  ജരീവരനടുത്തെ  കടെലപ്രിലനവാടെത്  അവൾകത്
ആദദമവായപ്രി  രവറുപത്  ലതവാനപ്രി.  എത്ര നവാൾ ഈ കടെൽകരെയപ്രിൽ
പപ്രിടെപ്രിച്ചത്  നപ്രിൽകവാൻ  ആവുരമനത്  അവൾകറപ്രിയപ്രില.  വപ്രിശസ്വസപ്രിച്ചത്
കയറപ്രിരച്ചലവാൻ  ഒരെപ്രിടെമപ്രില.കഴപ്രിഞ്ഞു  ലപവായ  ആ  നല  നവാളുകൾ
അവലളവാർത്തു.അമയുഖ  കടെലഖ  മതദങ്ങളുമടെങ്ങുന  ഒരു  കുഞ്ഞു
ലലവാകരത്തെ  രെവാജകുമവാരെപ്രി  ആയപ്രിരുന.അവൾ  രനറപ്രിയപ്രിൽ  ഒരു
മുത്തെഖ  നൽകപ്രി  മറത്  സത്രരീകലളവാരടെവാപഖ  അമ  ലതവാണപ്രിയപ്രിൽ
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കയറപ്രിലപവാകുന  ദൃശദഖ  ഇലപവായുഖ  മനസപ്രിൽ  നപ്രിനത്
മവാഞ്ഞപ്രിട്ടപ്രില.തവാനുഖ  വരെരട്ട  എനത്  വവാശപ്രി  പപ്രിടെപ്രിച്ചലലപവാൾ
വപ്രിലകപ്രിയരതനപ്രിനവായപ്രിരുന.എനത്  അവൾ  ഒവാർത്തു.
ആരുമപ്രിലവാരത  ഈ  കടെൽ  കരെയപ്രിൽ  അവരള  തനപ്രിച്ചവാകപ്രി
ഒരെപ്രികലഖ  തപ്രിരെപ്രിച്ചത്  വരെവാരത  കടെലപ്രിരന  ആഴങ്ങളപ്രിലലകത്  അമ
ലതവാണപ്രി തഴഞ്ഞുലപവായപ്രി.കടെൽകരെയപ്രിൽ രമരല ഇരുട്ടത്  പരെകൻ
തടെങ്ങപ്രി അവൾ വരീണ്ടുഖ ലതങ്ങപ്രി കരെഞ്ഞു.  അച്ഛരന മുഖഖ ലപവാലഖ

അവളുരടെ ഒവാർമയപ്രിലപ്രില.അച്ഛരന കുറപ്രിച

ലചവാദപ്രിച്ചലപവാരയവാരക അമ അനനമവായപ്രി കടെലപ്രിലലകത്  വപ്രിരെൽ
ചൂണ്ടുമവായപ്രിരുന.അവൾ  രമരല  എഴുലനറ്റു.പപ്രിനരീടെത്  ഏരറ  ലനരെഖ
അവൾ  കടെലപ്രിരന  തരന  ലനവാകപ്രി  നപ്രിന.ആർത്തെപ്രിരെമ്പുന
കടെലപ്രിരന അവൾ വഹൈപ്രിച്ചപ്രില. അവളത്  ഇതത്റയുഖ കവാലഖ വപ്രിശസ്വസപ്രിച്ച
കടെൽ  ഇനപ്രിഒരെപ്രികൽ കൂടെപ്രി തരന ചതപ്രികപ്രില.അവൽ കണ്ണുനരീർ
തടെച്ചു..കരെ  കവാണവാത്തെ  കടെലപ്രിരന  വപ്രിദൂരെതയപ്രിലലകത്
നപ്രിശസ്വദവാറത് തദലത്തെവാരടെ  കണ്ണുകൾ  വവായപ്രിച്ചു.ഒരു  ഹദരെദഖ  രപട്ടനത്
അവളുരടെ  സപ്രിരെകളപ്രിൽ  പടെറത് ന.ഈ  കടെലകൾകപറത്തെത്  തരന
ക്ഷണപ്രിക്കു  ന  ഒരു  പുതപ്രിയ  ലലവാകമുണത്.വപ്രിധപ്രിരയ  ലതവാൽപപ്രിച്ചത്
അവപ്രിരടെ  എത്തെണരമനത്  അവൾ  ഉറച്ചു.പരെന  കപ്രിടെക്കുന

ആകവാശത്തെപ്രിൽ ഒരു നക്ഷത്രഖ അവരള ലനവാകപ്രി രവട്ടപ്രി തപ്രിളങ്ങപ്രി.

By
Habeeba.p
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ചലിതലരലികദ്യാത ചലിനകൈൾ

രപയ്തു തരീരെവാത്തെ ചവാറൽ മഴ എരന 
ജവാലകപ്പൂട്ടു രപവാളപ്രിച്ചത് , വരീശപ്രിതടെങ്ങുന കുളപ്രിർകവാറത്...
രകവാഴപ്രിഞ്ഞു ലപവാകുന രവളുത്തെതലമുടെപ്രി തവാരുകൾ...

അരെപ്രികപ്രിൽ തവാങ്ങുഖ തണലമവായത് ചവാരെവടെപ്രി,
പപ്രിരന കഴപ്രികവാൻ ഉപഖ പഞസവാരെയുഖ,

എരെപ്രിവുഖ പുളപ്രിയുഖ ഇലവാത്തെ പല വർണ്ണ ഗുളപ്രികകൾ !
വവാക്കുകൾക്കുമപറരത്തെ വപ്രികവാരെഖ,

എരന കുട്ടപ്രികവാലഖ യറൗവ്വനഖ...തനപ്രിക്കൂട്ടപ്രിയ 
കുപവായകരീശ, വർ  ഷഖ ലതവാറുഖ ചുരുങ്ങപ്രി രചറുതവാകുന
ടറൗസർ, പവാതപ്രി രപവാട്ടപ്രിയ ലസറ്റുഖ മഷപ്രിത്തുഖ, 

വപ്രിളക്കുമുത്തെപ്രിനു ലചവാട്ടപ്രിരല മപ്രിനവാമപ്രിനപ്രി,രവട്ടവുഖ
 ഒപഖ ചപ്രിരെപ്രികവാൻ മവാത്രമറപ്രിയുന കൂട്ടുകവാർ..

ലസഹൈപ്രികവാൻ മവാത്രമറപ്രിയുന അമ..എരന ഹ്രദയ
മപ്രിടുപപ്രിരന ലവഗത,രസതസത് ലകവാപപ്രിലവാരത മറപ്രിയുനവൾ.

ശകവാരെങ്ങൾക്കുമപറരത്തെ ഒരു,മഹൈവാ മനസപ്രിനുമ അച്ഛൻ!

മുറത്തെത് ഒവാടെപ്രി കളപ്രിക്കുന,ലകവാഴപ്രിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ,തവാറവാവുകൾ.

കൂട്ടപ്രിരല സസ്വതനനവായ തത്തെ- ഒവാട്ടകരീശയപ്രിൽ
നുള്ളപ്രിരപറുകപ്രിയ മഞവാടെപ്രിക്കുരുകൾ..

പച്ച മവാത്രഖ വപ്രിരെപ്രിച്ച കലർപപ്രിലവാത്തെ ഭൂമപ്രി,വരെപ്രിയപ്രിൽ
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ലചർത്തുരവകവാനവാകവാത്തെ കുരറ,രനവാമരെങ്ങൾ...

പപ്രിരന ലപമപ്രികവാൻ മവാത്രമറപ്രിയുരനവാരു കവാലഖ,

യറൗവ്വനഖ... ഊണപ്രിലഖ ഉറകപ്രിലഖ നപ്രിശസ്വവാസത്തെപ്രിലഖ
അപവാരെമവായ ലപമത്തെപ്രിരന വരീർപമുട്ടൽ, ചപ്രിനകൾക്കു
പതരീകഖ പവാറപ്രിനടെക്കുന വർണ്ണച്ചപ്രിറകുള്ള പറവകൾ,

മരീശ മുളച്ചലപവാരഴ ഉള്ളപ്രിരല തരീരെവാദവാഹൈഖ അവരള ,
അറപ്രിയപ്രിച്ചു അവൾകത് സമദക്കുറവപ്രില.

പപ്രിനരീടെലങ്ങവാട്ടത് പണയത്തെപ്രിരന, കവാമത്തെപ്രിരന നപ്രിരെവാച്ചൂടെത്
രപവാള്ളുന നപ്രിശസ്വവാസഖ... വവാരെപ്രി വപ്രിതറപ്രിയ കവപ്രിതകളപ്രിൽ
ഒരെവായപ്രിരെഖ പണയലലഖനങ്ങൾ, എലവാഖ മറനള്ള ,
ഹകമവാറഖ...ഇടെയവപ്രിടെലയവാരവച്ചത് ലചവാരെ തപ്രിളച്ചു മറപ്രി ഞ്ഞു
രചരകവാടെപ്രി ചനത്കപ്രിൽ തറച്ചു , ലചവാരെ പൂരെ വവാക്കുകൾ
രനഞപ്രിലലറപ്രി കത്തുന ആദർശഖ രന ഞപ്രിരല,

അണയവാത്തെ അഗ്നേപ്രികുണവാരെത്തെപ്രിലപ്രിട്ടുരുകപ്രി,
അങ്ങരന ടുജപ്രിയുഖ കൽകരെപ്രിപവാടെവുഖ, ഒളപ്രിമപ്രികഖ
ഒനമപ്രിലത്തെ ഒരു അഴപ്രിമതപ്രി രെഹൈപ്രിത സവാമ്രവാജദഖ, സസ്വപ്നഖ
കു പവാവരപട്ടവരന കണ്ണരീരെപ്രിലലപ്രിഞ്ഞത് ,വപ്രിയർപപ്രിരന
ഉപത് രുചപ്രിച്ചറപ്രിഞ്ഞത് അടെപ്രിച്ചമർത്തെരപട്ടവയപ്രിൽ നപ്രിനള്ള,

ഒരു ഉയപ്രിർരത്തെഴുലനൽപപ്രിനവായപ്രി എരന രെക്തഖ ദവാനഖ ചയ്തു.

എലവാഖ തപ്രികഞ്ഞവരന സമവാധവാനഖ... ലപമപ്രിച്ച രപണ്ണുഖ,

ലസഹൈപ്രിച്ച നവാടുഖ, ഹകവപ്രിട്ടതത് ഞവാനറപ്രിഞ്ഞപ്രില,

അവർ ചുഖബപ്രിച്ച കവപ്രിൾ തടെഖ ചുളപ്രിഞ്ഞതഖ ഞവാനറപ്രിഞ്ഞപ്രില,
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ആ ഇരുട്ടപ്രിൽ അലയുന എരന ഹ്രദയത്തെപ്രിനുഖ, സതദഖ 
ന ഷരപട്ട എരന ആതവാവപ്രിനുഖ, കൂട്ടപ്രിന ഒരു പപ്രിടെപ്രി മധുരെ
സ്മരെണകൾ ! അവസവാനപ്രികവാത്തെ എരന ഈ കവപ്രിതയ്കത്
അർത്തെരമന ലപവാരല !
                                                              by

                                           Shafeeda

                                                        (x th  G)
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പയഠചഭദങ്ങൾ  

                                             

      ഇരടടപന തളട നടകട പകയണള സരഷ്യപന വരവടപന സ്ടകരടച്ചു

      പകയണള പകടകളു കപടല ശബഴ ചകട്ടുപകയണയണസ ഞയൻ

ഉണർനതസ.     പകടകളുപട ശബഴ എവടപട നടനയപണനസ

   അറടയയനുള ആകയഴഷചയയപട ഇരനചപയയയണസ

 അറടയടപമണട മുഴങ്ങടയതസ. " നരടയ......    നട എണടറട ആരയ

  വപനനസ ചനയകടചയ ..."     അമ അടകളയടൽ നടനസ വടളടച്ചു

പറഞ്ഞു.      ഉറകഴ ശരടയയയടപല്ലങടലഴ അമയപട വയകസ ചകടസ

  ഞയൻ ചകയലയയടചലകസ നടന്നു.   ഞയൻ ചനയകടയചപയൾ

   പയൽകയരൻ രയമു ചചടനയയടരന്നു അതസ. "അചപനവടപട, മയന. 

     രയ മടൻ വനടട്ടുപണനസ ചപയയട പയ ''.    എപന മറപടട ഒന്നുഴ

    ചകൾകയതതസ പകയണയവയഴ അമ ആരയനസ വടചയരടച്ചു.  ഒനസ

 യയണസ വനതസ. " al ചട,  ഇതസ ഞയനയണസ.   കഴടഞ മയസപത

 പയലടപന ..."      ഗയവടനസ ഏടൻ ഈ അവണ കുറച്ചു

കഷതടലയയടരന്നു.  അചതയണയടയ രയവകടയ, "

    ഇതുഴ പറഞതയയട റടപസസ എടത്തു പകയടത്തു.    ഗയവടട ൻ എപന

അചനയചണയ,     അപൻ അപപയർ മതയട കൃഷടയടൽ
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 ചപപരടതതറവയടയയടരന്നു ഞങ്ങളുടതസ.   പുലർപച പയയതസ

    പയയയൽ സനഷ്യയപട പതയടസ മുൻപയണസ അചടങ്ങടവരക. 

      ഇതടനടടയടൽ ഞയനുഴ ചടനുഴ അചപന പരയതടയഴ ഉഗണഴ

  പകയണസ പകയട കടഴ.    ആസമയങ്ങളടൽ ഞങ്ങൾ അചപന

സഹയയടകടഴ.     ചചടപന ആഗഹപ്രകയരഴ പയനഴ കഴടഞതടനു

     ചശഷഴ ചചടൻ നഗരതടചലകസ ചജയലട അചന്ഷടച്ചു ചപയയട. 

   എനയൽ അചനസ അമയയടയമയനമയ യട

ചതയനടയടല്ല.  കയരണഴ മപറയന്നുമല്ല.     ചചടനസ നയടടൽ തമന ഒര

  ചജയലട കടടണപമനയ യടരന്നു

       ആദഷ്യപത ആറ മയസഴ ചചടൻ കതയ ചടകയഴ ഇടകടപട

 നയടടൽ വന്നുചപയവകയഴ

യ്യുമയയടരന്നു.    പടപന പടപന വരവഴ കയയഴകുറഞ്ഞുവന്നു. പടനടടസ

 അതുഴ നടലച്ചു.

      അതു എപന അചനുഴ അതുഴ പതടക വൻ എനടലയയടരന്നു. 
       ഞയൻ പതയഴ കയസസ ഉയർന മയർകസ വയയട വടജയടചതസ

  അവരപട പ്രതട വർധടപടച്ചു. PRE-DEGREE   കസ ചശഷഴ
   ചഹയസലടൽ നടനയയടരന്നു എപന ഫയനഴ,   അവധട കടട്ടുചമയൾ

     എല്ലയഴ ഞയൻ തചപനയഴ തലയഴ അടതസ ചപയകുമയയടരന്നു. 
     അവർകസ എനടലള പ്രതടക പകടടയയതടരടകയൻ ഞയൻ
      പലചപയഴുഴ പരടരമടചടരന്നു ആയടടകസ ഒര തവണ നയടടൽ

      ചപയയചപയൾ അചനസ വയയതതസ കയരണഴ രണസ ചജയലടകയപര

Page 57



LK E-MAGAZINE

    പയടടകസ നടയമടച ചശഷമയണസ ഞയൻ മടങ്ങടയതസ.

      ഒര ദടവസഴ ചഹയമടകസ ഒര ചഫയണസ കയൾ വന്നു.

      ചഹയസലടൽ മുഖഷ്യ ചനയകട നടതടപകയരനയയ ബയലൻ ചചടൻ

 ആയടരന്നു ചഫയൺ

"ഹചലയ,  ആരയ ??" "   ഞയൻ അനനവടപന അമയയണസ. 

       അവപന കയടൽ ചഫയചണയനസ കയട വയ അയയ ഇചപയൾ

      പകയടകയൻ കഴടയടല്ലചല്ലയ അവൻ ഇചപയൾ പരടക മുറടയടലയണസ

      ഒരതഷ്യയവടശഷ്യ കയരഷ്യഴ പറയയനയണസ അവർ എപനയനസ ചഫയണട

 ഒപകയടകട വ i       ്യ നടങ്ങൾ പറയനതസ ചപയപല അവൻ ഇചപയൾ

  വടളടകയൻ കഴടയടല്ല .    വളപര പ്രധയനപപട ഒര പരടകയയണവൻ

എനതസ,     അവനടലയണസ ഞങ്ങളുപട മുഴുവൻ പ്രദടകയഴ ,  എങടൽ

     ഞയൻ പറയനതസ നടങ്ങൾ അവനയടസ പറയണഴ .  അവപന

       അചൻ സഖമടല്ല കയ്യുന ചവഗതടൽ അവചനയടസ വരയൻ പയൽ

 മയറട ,      പരടക കഴടഞ വരട ചതയഷചതയപട റമടചലകസ

      ചപയകുചമയൾ പടറകടൽ നടന അവരയ വടളടകനസ ചപയപല

    ചതയനട തടരടഞസ ചനയകടയചപയൾ ബയരലടനയയടരന്നു വടളടചതസ

.   എനയ ബയചലടയ ??     എന ചചയദടചചപയൾ ബയചലടപന മറപടട

 നതയയടന്നു .."       മയചന നടപന വടടടൽ നടനസ വടളടചടരന്നു നടചനയടസ

     പപപടനസ തപന വടചടരടകസ പയൻ പറഞടട്ടുണസ .   ചകട പയതട

       ചകൾകയത പയതട ഞയൻ ശടതടയടൽ ബഹമ ടത വടടടചലകസ
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ചപയയട.     ഞയൻ അങ്ങയടടയടൽ ബസ്സടറങ്ങട ഇടവഴടയടലൂപട

     വടടടചലകസ നടന്നു വലടകരടകടൽ എതടയചപയൾ വലടയ

    ആൾകടവഴ നടലവടളടയമയണസ ഞയൻ ചകടതസ .   ഞയൻ കയടൽ

      നടനസ ബയഗസ നടലതടടസ ചവഗതടൽ നടനചപയൾ അമയവൻ

 പറഞ്ഞു "        നട വരയൻ കുറച കടചപയയട ഞയൻ അകചതകസ ഓടട

      പചനചപയൾ കണതസ തളർനസ കടടകന അയയഴ മരടച്ചു

      കടടകന അചപനയമയണസ എപന ഹദയഴ തകരനതസ ചപയപല

     ചതയനട അചപന മരണയനനര ചടങകൾകസ ചശഷഴ

    ബനകമല്ലയവരഴ അവരവരപട വടടടചലകസ മടങ്ങടചപയയട . 

       ഞയനുഴ അമയഴ വടടടൽ തനടചയയട അചൻ ഞങ്ങപള വടടസ

   ചപയപയനസ ഞങ്ങൾകടതുവപര വടശ്സടകയൻ കഴടഞടല

     കുറച്ചു ദടവസങ്ങൾക ചശഷഴ അമയപട നടർബനപ്രകയരഴ

       ഞയൻ വടണഴ ചഹയമടകസ ചപയയട ഞയൻ ചപയയതടപന പടചറ

   ദടവസമയയടരന പരടകയപട ഫലഴ വനതസ.  എനടകയണസ ഒനയഴ

  രഴഗസ കടടടയതസ .     അധഷ്യയപകരഴ എപന സഹപയഠടകളുഴ എപന

       അഭടനനടച ഈ സചനശതയൽ ഞയൻ അമയ കയരഷ്യഴ വടളടചസ

     പറഞ്ഞു അമകസ വളപര അധടകഴ സചനയഷമയയട .  അതടനു

       ചശഷഴ ഞയൻ ചപയയ ആദഷ്യപത ഇനർവവയടൽ തപന എനടകസ

       ചജയലട കടടട ഇതസ പറയയൻ ഞയൻ അമപയ വടളടച്ചു . ഞയപനപന

  കയരഷ്യഴ പറയനതടനസ മുചമ'     അമ എചനയടസ ഏടൻ അചപന

      മരണ വയർത പതടലഴ അറടഞസ നയടടചലകസ വനതുഴ അചപന

Page 59



LK E-MAGAZINE

     ചപരടലള മുഴുവൻ സ്ത്തുകളുഴ അവപന ചപരടലയകടയതുഴ

 പറഞ്ഞു .      ഇതസ ചകടചപയൾ എനടകസ സങടഴ ചതയനടപയങടലഴ

      അമചയയടസ ഞയൻ അപതയന്നുഴ പറയയത എനടകസ ചജയലട

    കടടടയതസ ഞയൻ സചനയഷ പർവഴ അറടയടച്ചു.  അമയപട

   വയകകളടൽ സചനയഷമുണയയടരപനങടലഴ ഉളടൽ

  സങടമുപണനസ എനടകസ മനസ്സടലയയട.

       കുറച്ചു ദടവസങ്ങൾക ചശഷഴ ലടവസ ശരടയയകട ഞയൻ നയടടചലകസ

ചപയയട.      വടടടപലതടയചപയൾ ഉമയ ണ തപന ഏടൻ

ഉണയയടരന്നു.    ഏടൻ എപന കണഴ 4 ചയരടച്ചു. "  സ്തടപന

    വടഹടതഴ കടടയൻ ചവണട വനതയചണയ ?".   ഇതസ കഴടചയൽ

  എനടകസ ചദഷഷ്യഴ വന്നു.   ഞയൻ പറഞ്ഞു : "   ഞയൻ നടങ്ങളുപട

   സ്ത്തുഴ പണവപമയന്നുഴ ആഗഹടചടടസ വനതസ.   എപന അമപയ

   ഞയൻ തയമസടകനടടചതകസ കയരയകയനയണസ ".  ഇപതയപക

   ചകട്ടുപകയണസ വയതടലടപന പടറകടൽ നടനയയടരന്നു.  അമയപട

   കണകൾ നടലവചപയപല ഒഴുകുന്നുണയയടരന്നു ......

* Shana Fathima .K.T

* Raniya Sherin .A

• Ziya Razw in .K

    IX-O 
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