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 മുഖക്കുറഡിപഫ് 

പ്രവിയ കൂട്ടുകൈമാഹര
 ക്ഷരമവിലമാത്തതമാണഡ് അക്ഷരഎം. 

അതഡ് അഗവി പപമാഹല മനസവിൽ പടരുന. 
കൈമാലഹത്ത അതവിജസീവവിക്കുന്നതമാണഡ് സമാഹെവിതതഎം.

ഈ ഡവിജവിറൽ മമാഗസവിന് ഇത്തരത്തവിൽ ഒരു പുതവിയ കൈമാൽഹവപമാണഡ്.
കസബര് മമാധതമമമായതഡ് ഹകൈമാണഡ് തഹന്ന പരവിസവിതവി സസൗഹൃദവഎം.

അചടവി മമാധതമങ്ങളുഹട കൈമാലത്തഡ് നവിന്നഡ് പലമാകൈഎം
വളഹരപയഹറെ മുപന്നറെവിയവിരവിക്കുന.

ഇന്നഡ് അക്ഷരങ്ങൾ മുദ്രണഎം ഹചെയമാന് വനഎം ഹവടവി നശവിപവിപക്കേണതവില. 
ആ അര്ത്ഥത്തവിൽ പ്രകൃതവിപയമാടഡ് ഏറവഎം അടുത്തഡ് നവിൽക്കുന്നതമാണഡ് 

ഡവിജവിറൽ മമാഗസവിനുകൈൾ.
ഇവവിഹട ജജ്വലവിക്കുന്ന കൈനലുകൈൾ നമാഹള പലമാകൈമറെവിയുന്ന അഗവിയമാവഹട. 

എപപമാഴഎം എങ്ങഹനയുഎം ഏതഡ് രൂപത്തവിലുഎം 
ആവവിഷഡ്ക്കേരവിക്കേമാന് സമാധവിക്കുന്നവയമാണഡ് ഡവിജവിറൽ പതവിപ്പുകൈൾ.

 അതഡ് ഹകൈമാണഡ് തഹന്ന അതഡ് കൈമാലമാതവിവര്ത്തവിയമായവിരവിക്കുകൈയുഎം ഹചെയഎം.
ഈ മമാഗസവിന് നവപലമാകൈത്തവിപലക്കുള്ള വമാതവിലമാകൈഹട!

ലവിറവിൽ കകൈറഡ്സഡ് ക്ലബഎംഗങ്ങൾക്കുഎം 
പനതൃതജ്വഎം വഹെവിച അധതമാപകൈര്ക്കേഎം ഭമാവകൈങ്ങൾ.

                                                                               - വവി.പ്രസസീദ
                                                                          ചെസീഫഡ് എഡവിറര് & ഹഹെഡഡ് മവിസഡ്ട്രസഡ് 
                                                                           ജവി.എചഡ്.എസഡ്.എസഡ് ഒതുക്കുങ്ങൽ
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''മനുഷതന്, മനുഷതന് ഞമാ-
ഹനന്നവിൽ നവിന്നമാരഎംഭവിപ
മഹെത്തമാഎം പ്രപഞ്ചത്തവിന്
ഭമാസുര സങ്കൽപങ്ങൾ !" 
                                         - വയലമാര്

മനുഷത  മനസവിഹന മഹെതജ്വഎം ഉറെഹക്കേ പ്രഖതമാപവിക്കുന്നവരമാണഡ് ബഷസീറെവിഹന കൈഥമാപമാത്രങ്ങൾ.
ജമാതവിക്കുഎം മതത്തവിനുഎം ഭമാഷക്കുഎം ഭൂപ്രപദശത്തവിനുമപ്പുറെത്തഡ് മനുഷതഹര മനുഷതരമായവി
കൈമാണുന്നവരമാണവര്.  കദവത്തവിൽ വവിശജ്വസവിക്കുപമമാഴഎം തഹന കദവഎം മമാത്രമമാണഡ്
ശരവിഹയന്നഡ് അപദ്ദേഹെഎം കൈരുതുന്നവില അപദ്ദേഹെത്തവിഹന പലമാകൈത്തവിൽ മനുഷതര്ക്കേഡ് മമാത്രമല
സകൈല ചെരമാചെരങ്ങൾക്കുഎം സമാനമുണഡ്. എലമാവരുഎം ഭൂമവിയുഹട
അവകൈമാശവികൈളമാഹണന്ന പ്രഖതമാപനത്തവിൽ ആ ദര്ശനഎം
ഉൾപചര്ന്നവിരവിക്കുന. 

തഹന വസീടുഎം പരവിസരവഎം ആണഡ് 'പമാത്തുമ്മയുഹട ആടവി'ഹന
പശമാത്തലഎം. അതവിൽ മമാനുഎംമനുഷതരുമുണഡ്.
പുരുഷനമാപരക്കേമാൾ ജസീവവിതഹത്ത മുപന്നമാടഡ് നയവിക്കുന്നതഡ്
സസീകൈളമാണഡ്. ബഷസീറെവിന്ഹറെ കുടവിക്കേമാലത്തഡ് അപദ്ദേഹെത്തവിഹന
ഉമ്മക്കേഡ്  പവിടവിഹപട അസുഖഹത്ത  തുടര്ന്നഡ് അപദ്ദേഹെഎം
പരവിസരഹത്ത സസീകൈളുഹട മുല കുടവിചമാണഡ് വളര്ന്നതഡ്.
അതവിൽ വസീട്ടുപവലക്കേഡ് വന്നവിരുന്ന നപങ്ങലവിയുഎം
ഉണമായവിരുന.  മപതതരതജ്വഎം,  മതനവിരപപക്ഷത,
മതസസൗഹെമാര്ദ്ദേഎം എന്നസീ പതയഡ്മമാനഎം വന്ന വമാക്കുകൈൾ
സജസീവമലമാതവിരുന്ന കൈമാലത്തഡ് മനുഷതനഡ് കൈമാരതമമായ വവിദതമാഭതമാസഎം ലഭവിചവിരുന്നവില. ആധുനവികൈ
വവിദതമാഭതമാസഎം പപക്ഷ നമ്മുഹട വളര്ചഹയ കൈസീഴഡ്പപമാടമാപണമാ  നയവിചഹതന്നഡ് സമകൈമാലവികൈ
സമാമൂഹെത വവികൈമാസങ്ങൾ നഹമ്മ സഎംശയവിപവിക്കുന.

ബഷസീര് വസീട്ടുവളപവിൽ നട  ചെമാമ മരഎം സഹെപമാഠവിയമായ മമാത്തഹന  വസീടവിൽനവിന്നഡ്
ഹകൈമാണ്ടുവന്നതമാണഡ്.  അവനമാകൈഹട ജമാപക്കേമാബവിയറഡ് കവിസതമാനവി കുടുഎംബത്തവിഹല അഎംഗമമാണഡ്.
ഇത്തരഎം സസൗഹൃദ സൂചെനകൈൾ പനമാവലവിലുടനസീളഎം കൈമാണമാഎം യഥമാര്ത്ഥത്തവിൽ ജസീര്ണവിച
ഹകൈമാണവിരവിക്കുന്ന ഭമാഷ  തഹന്നയമാണഡ് സമാഎംസമാരവികൈമമായ ജസീര്ണത.  ഭമാഷയ്ക്കുള്ളവിൽ മഹറമാരു
ഭമാഷ സൃഷവിചഹകൈമാണമാണഡ് എഴത്തുകൈമാരന് സമാഎംസമാരവികൈ ജസീര്ണതഹയ മറെവികൈടക്കുന്നതഡ്.
ബഷസീറഎം ഒ.വവി വവിജയനുഎം സക്കേറെവിയയുഎം സമാറെമാ പജമാസഫുഹമമാഹക്കേ പുതവിയ ഭമാഷ സൃഷവിചഡ്  ഈ
പ്രതവിസനവിഹയ മറെവികൈടന്നവരമാണഡ്.
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 ഒരു സമൂഹെഎം ദുഷവിചഡ് ഹകൈമാണവിരവിക്കുപമമാൾ ആ സമൂഹെത്തവിഹല ആളുകൈൾ തഹന്നയമാണഡ്
അതവിഹന നവസീകൈരവിക്കേമാന് അവതരവിക്കേമാറള്ളതഡ്.  സജ്വസമൂഹെത്തവിഹല അനവവിശജ്വമാസങ്ങഹളയുഎം
അനമാചെമാരങ്ങഹളയുഎം ഹവല്ലുവവിളവിചഹകൈമാണഡ് തഹന്നയമാണഡ് ബഷസീര് അതഡ് സമാധവിചതഡ്.
'ഹവളവിചത്തവിഹനഹനമാരു ഹവളവിചഎം' എന്നഡ് കുഞ പമാത്തുമ്മയഡ് ("ന്റുപപമാഹക്കേമാരമാപനണമാര്ന്നഡ് ')
പതമാന്നവിയതുഎം അതവിനമാലമാണഡ്.  ജസീര്ണവിച നമായര് തറെവമാടുകൈഹള തകൈര്ക്കേമാന് എഎം.  ടവി.ക്കുഎം
'നമ്പൂതവിരവിഹയ മനുഷതനമാ'ക്കേവിയ വവി.ടവി.ക്കുഎം ശകവി നൽകൈവിയതഡ് അപത  ഹതളവിചഎം തഹന്നയമാണഡ്. 

പമാത്തുമ്മയുഹട ആടവിഹല കുടവികൈൾ മനുഷതപരമാടഡ് മമാത്രമല കൂട്ടുകൂടുന്നതഡ്.  ആ  സസൗഹൃദത്തവിൽ
ആടവിന്കുടവികൈളുണഡ്,  പകൈമാഴവികൈളുണഡ്,  കൈവിളവികൈളുണഡ്,  പുഴഹവള്ളമുണഡ്,  ആവമാസ  വതവസയുഹട
സമാകൈലതമുണഡ്.  ഈഹയമാരു സമാഹെചെരതമമാണഡ് ബഷസീറെവിഹനയുഎം ഒരു വവിശജ്വ  മമാനവ
തലത്തവിപലക്കുയര്ത്തവിയതഡ്. 

'അനൽ ഹെഖഡ് ' എന്ന സൂഫവി വചെനവഎം 'തതജ്വമസവി' എന്ന ഭമാരതസീയ സങ്കൽപവഎം പനമാവലവിഹന

ശകമമായ അനര്ധമാരയമായവി ഭവവിചവിരവിക്കുന.  മമാനുഷതകൈത്തവിഹന ശകവി പ്രവമാഹെമമാണഡ്
ബഷസീറെവിയന് സമാഹെവിതതഎം.  സങ്കുചെവിത ചെവിനകൈളുഎം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഎം ഹകൈമാണഡ് വവിഷലവിപ്തമമായ
ഇന്നവിഹന പമമാചെവിപവിക്കേമാനുള്ള എലമാ ചെവിനകൈളുഎം അപന്ന പകൈര്ന്നഡ് ഹവച മഹെമാനമായ
മനുഷതപസ്നേഹെവിക്കേഡ് അക്ഷരമാദരങ്ങൾ.
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ലവിറവിൽ കകൈറഡ്സഡ്
കകുുഞഡിമുഹമ്മദഫ് NM

HST Arabic 

സസാങങ്കേതതികവതിദദ ഇനന ജജീവതിതതതിലല 

അവതിഭസാജദ ഘടകമസായതിരതികക്കുനക്കു. 

ജജീവതിതതതിലല സമസനത ങമഖലകളതിലക്കുല 

ഏലതങ്കേതിലക്കുല ഒരക്കു തരതതിൽ 

സസാങങ്കേതതികവതിദദയക്കുലട സനപർഷല 

പപകടമസാണന . നമക്കുലട വതിദദസാലയങ്ങളളല 

ഇനന വതിദദസാഭദസാസ സസാങങ്കേതതിക രലഗതന 

വലതിയ മക്കുങനറ്റമസാണന

നടതതിലകസാണതിരതികക്കുനതന. 

വതിദദസാലയങ്ങൾ ഹഹൈലടകന 

സലവതിധസാനതതിങലകന മസാറക്കുങമസാൾ 

അവയക്കുലട ശരതിയസായ പരതിപസാലനതതിനക്കുല 

ഹഹൈലടകന സലവതിധസാനങ്ങൾ 

സലരകതികക്കുനതതിനക്കുല വതിദദസാർതതികളളലട 

സസാങങ്കേതതിക പരതിജസാനവക്കുല 

ഫലപപദമസായതി വർധതിപതിങകണതന 

അനതിവസാരദമസാണന. ഇതന 

സസാകസാതനകരതികക്കുനതതിനക്കുങവണതി 

സസാങങ്കേതതിക ഹവദഗനധദമക്കുള്ള ഒരക്കു വതിഭസാഗല 

വതിദദസാർതതികലള വതിദദസാലയതതിൽ തലന 

സജ്ജരസാകക്കുനതതിനന ങവണതി 

ആരലഭതിച്ചതസാണന ലതിറ്റതിൽ ഹകറ്റനസന. ങകരള 

ഇൻപഫസാസനപടകനചർ ആൻഡന ലടകനങനസാളജതി 

ങഫസാർ എഡദഡ്യൂങകഷൻ അഥവസാ KITEനന 

കജീഴതിൽ 2018 ജനക്കുവരതി 22നന 

ബഹൈക്കുമസാനലപട ങകരള മക്കുഖദമപനതി പശജീ 

പതിണറസായതി വതിജയൻ ഇതതിലന ഉദനഘസാടനല 

നതിർവഹൈതിച്ചള.

വതിദദസാലയ അടതിസസാനതതിൽ 

നടതലപടക്കുന ഹദനലദതിന 
പഠനപപവർതനങ്ങളളലട 

ആസസൂപതണതതിലക്കുല നടതതിപതിലക്കുല 

സസാങങ്കേതതിക സസൗകരദങ്ങളളലട 

പപങയസാഗതതിലക്കുല വതിദദസാർതതികൾ കസൂടതി 

സമക്കുചതിതമസായതി പങ്കേസാളതികളസാകക്കുനതന ആ 

പപവർതനങ്ങളളലട ഫലപപദവക്കുല 

വതിജയകരമസായ നടതതിപതിനന അനക്കുങപക 

ണജീയമസാണന. ഹഹൈലടകന സലവതിധസാനതതിൽ 

പഠനപപവർതനങ്ങൾ കസൂടക്കുതൽ 

സസാങങ്കേതതികധതിഷനഠതിതല ആകക്കുനങതസാലട 

അധദസാപകർലകസാപല ഇകസാരദതതിൽ 

വതിദദസാർതതികളളല പങ്കേസാളതികളസാകക്കുനതന 

ഉചതിതമസായതിരതികക്കുല.

അതന സസാധദമസാകണലമങ്കേതിൽ 

ഉപകരണങ്ങളളലട സജ്ജജീകരണതതിലക്കുല 

വതിഭവങ്ങളളലട നതിർമസാണതതിലക്കുല 

സസാങങ്കേതതിക ഹവദഗനധദമക്കുള്ള ഒരക്കുസലഘല 

വതിദദസാലയതതിൽ നതിനന തലന ഉയർനന 

വങരണതക്കുണന. ങകരളതതിലല പക്കുതതിയ 

തലമക്കുറയതിൽ വലതിയ ഒരക്കു വതിഭസാഗല
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 വതിവരവതിനതിമയ ഉപകരണങ്ങൾ 

ഉപങയസാഗതികക്കുനവരസാലണങ്കേതിൽ 

തസാല്പരദമക്കുള്ളവലര പപങതദക 

പരതിങശസാധനയതിലസൂലട കലണതക്കുകയക്കുല 

ങപപസാതസാഹൈതിപതികക്കുകയക്കുല ലചയളകയസാണന 

ലതിറ്റതിൽ ഹകറ്റനസന ലചയളനതന

പപ്രധധാന ലകക്ഷ്യങ്ങൾ

വതിവരവതിനതിമയ സസാങങ്കേതതിക വതിദദ 

ആഴതതിലക്കുല പരപതിലക്കുല 

സസസായതമസാകസാനക്കുള്ള സസാഹൈചരദല 

ഒരക്കുകക്കുക, വതിദദസാലയതതിലല സസാങങ്കേതതിക 

ഉപകരണങ്ങളളലട ഉപങയസാഗവക്കുല 

പരതിപസാലനവക്കുല കസാരദകമമസാകക്കുനതതിൽ 

വതിദദസാർതതികലള പങ്കേസാളതികളസാകക്കുക, 

പഠനപപവർതനങ്ങളളലട മതികവന കസൂടളക 

ഉപകരണങ്ങൾകന ഉണസാകസാവക്കുന ലചറതിയ 

സസാങങ്കേതതിക പപശനനങ്ങൾ പരതിഹൈരതികസാൻ 

പപസാപനതരസാകക്കുക, സക്കുരകതിതവക്കുല 

മസാനദവക്കുമസായ ഇൻറർലനറ്റന ഉപങയസാഗല 

ഹസബർ കക്കുറ്റകകൃതദങ്ങൾ 

എനതിവലയകക്കുറതിച്ചന 

ങബസാധവസാനസാരസാകക്കുക, ഭസാഷസാ കമദഡ്യൂടതിലഗന 

പപവർതനങ്ങൾ ഏലറ്റടക്കുതന നടതസാൻ 

അവസരല ലഭദമസാകക്കുക , പക്കുതക്കുതലമക്കുറ 

സസാങങ്കേതതിക ഉപകരണങ്ങൾ 

പരതിചയലപടസാനക്കുല അവ ഉപങയസാഗതിച്ചന 

നതിർമസാണ പപവർതനങ്ങളതിൽ 

പങ്കേസാളതിയസാകസാനക്കുല അവസരങ്ങൾ 

സകൃഷനടതികക്കുക, സനകസൂൾ വതികതി ഐടതി ങമള, 

വതികനങടഴനസന ചസാനൽ പരതിപസാടതികൾ 

തക്കുടങ്ങതിയവയതിൽ പങ്കേസാളതിതല 

ഉറപളവരക്കുതക്കുക മക്കുതലസായവയസാണന 

പപധസാനമസായക്കുല ലകദല ലവകക്കുനതന.

ഹകറ്റന നതിർങദ്ദേശതികക്കുന ലമസാഡദഡ്യൂൾ 

പപകസാരല മസാസതതിൽ നസാലന മണതികസൂർ 

പരതിശജീലനവക്കുല സനകസൂൾ സബനജതില്ല ജതില്ലസാതല 

കദസാമക്കുകളളല വതിദദസാർതതിക ളളലട 

പരതിശജീലനതതിനക്കു ങവണതി നടകക്കുനക്കു. 

സനകസൂൾതല പരതിശജീലനങ്ങ ളതിൽ 

പങ്കേസാളതിതല, പപവർതന മതികവന, 

കദസാമക്കുകളതിലല പങ്കേസാളതിതല, അഹസൻ 

ലമൻറന പസൂർതജീകരണല, ങപപസാജകനടക്കുക 

ളളലട പസൂർതജീകരണല എനതിവയതിലല മസൂലദ 

നതിർണയതതിലന അടതിസസാനതതിൽ 

അലഗങ്ങൾകന പപങതദക ങപഗഡന നൽകക്കുനക്കു.

ഭസാഷസാകമദഡ്യൂടതിങന സങങ്കേതങ്ങൾ, 

പഗസാഫതികനസന, മൾടതിമജീഡതിയ ങസസാഫനറ്റന  

ലവയറക്കുകളളല അവയക്കുലട നതിർമസാ 

ണങ്ങളളല, ങഡസാകദളലമങനഷൻ, 

ആനതിങമഷൻ, ഇലകനങപടസാണതികനസന,  

ങപപസാപഗസാമതിലഗന, ലമസാഹബൽ ആപന 

നതിർമസാണല  തക്കുടങ്ങതിയവയസാണന 

പരതിശജീലനതതിനന ഭസാഗമസായതി നടകക്കുനതന.

 മസാനക്കുഷതിക മസൂലദങ്ങൾലകസാപല 

സസാങങ്കേതതികവതിദദയതിലക്കുല മതികച്ച നതിലവസാരല 

പക്കുലർതക്കുന വതിദദസാലയതതിനക്കുല 

സമസൂഹൈതതിനക്കുല തസാങ്ങസാകക്കുന ഒരക്കു തലമക്കുറ 

വളർനന വരസാൻ ഈ സലരലഭല 

സഹൈസായകരമസാകക്കുലമനന  പപതദസാശതികസാല.
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 ابتسم للدنيا  ابتسم للدنيا 

(مدرس اللغة العربية)   محمد كوتي سي في

!الدنيا  كالمرأة                                                  

!ابتسم لها تبتسم لك

! مؤكد لن يرتفع سعر البتسام، ولن تنخفض قيمته ;

!ابتسم الن ، فقد ل تقدر على ذلك غدا 

!البتسامة تضيئ العقل وتدفئ القلب 

!إذالم تستطع أن تبتسم فحاول أن تقلد الذين يفعلون ذلك 

!من يبستم للناس،ل يلتفتون الى ملبسه القديمة

!اذا كان قلبك باسما، ظهر ذلك على وجهك

!عضلة لكي تتجهم ٢٦ عضلة لكي تبتسم و٢٦أنت تحتاج إلى تحريك 

)ابتسام  كلمة أولها أب وآخرها أم )
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      पदससरर सस कववतम ससचन और लसखन कमरर  ।

मसरतनम ऎम.जस
                                                                                जज. ऎच.  ऎस. ऎस ऒततुक्कतु ङ्ङल

ललेखन     कमरर   

प्रकक तत कक रकक; हमकरर ससुरकक

पकक वत हममरत ममम हह, पशतु पकत हममरले सहचर भत। हममरत ममम जहसत पकक तत हमम अपनले-बलेटट
कले  सममन समझकर सब दलेतत हह। वफिर भत हम अनकक सवरनमश कर रहले हह। रह हममरत स्वमरर- पसवतर
कले जलए हह। हम अपनत स्वमरर- पसवतर कले जलए पकक वत सले अवनरयवत्रित हस्तकलेप कर रहले हह। रह हम ममनव
कम नमश बतुलम लमएगम । हम जयगल कम नमश करतले हह ललेवकन जयगल हममरम पतुरमनम घर हह। वहमम हमम
ससयस दलेनले वमलले, फिल फिस ल दलेनलेवमलले और छमरम दलेनलेवमलले पलेड-पपौधले हह। मधतुर गतत सतुनमनले वमलले वचवडरमम
और पकत हह। हम नमलले-नमवदरमम तमलमब,  समगर,  सब हममरले कतु ड-कचरले सले भरतले हह। वहमम भत इममरले
प्रमस बतुझमनले वमलले पमनत और पमनत मम मछलतरमम भत हह। वफिर भत हमम उसले नमश कर रहले हह। रह ठतक
नहत हह, इसजलए हमम पकक वत कक रकम करनम हह।
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कववतम

प्रकक तत ममम

प्रकक तत ममम हम सब कक ममम
पशतु- पकत हम सब कले  सहचर ।
ससरज-वपतम हम सब कले  वपतम
पलेड-पपौधले हममरम समस और छमरम ।

ऋतएम  हममरम वरदमन हह ।
इसमसय वसयत रमजम हह...।
गतष्म अपौर वशवशर सदर हह,
वरमर सले पमनत वमलतम हह।

नवद-नमलले ,तमलमब अपौर समगर,

इन सब सयभल रखनम हह...।
जयगल नहह कमटनम हह वह…
हममरम पतुरमनम घर हत हह ।

फिल-फिस ल सब दलेनलेवमलले पलेड-

हममरम अन-दमतम हह...।
इन सब कक रकम हममरत सतुरकम,
इन सब कम नमश हममरम सवरनमश ।

इसजलए सब ममनव स्वमरर-छछॊडछॊ,
वनस्वमरर सछॊवम सले जतवन वबतमऒ
पदसरण सले पकक वत कछॊ बचमओ,

हम हत हम सबकछॊ बचमऒ...।
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                       കത്രാവവകത്രാവവഗഗഗഗതധിതധി
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സസ്നേഹഹിതൻസസ്നേഹഹിതൻ
ജമമന ജമസസൻ കക 9 E

അന്നഡ്
നസീഹയന് ഹൃദയത്തവിൽ
 പസ്നേഹെത്തവിന് വവിത്തഡ് വവിതക്കേഹവ
 പസ്നേഹെഎം മഴയമായഡ്
 ഞമാന് ഒരു മരമമായഡ്

ശവിഖരങ്ങളുഹട മുകൈളവിൽ 
പക്ഷവികൈൾ കൂടണഞ
കൈമാറവിപനമാടവര് കൈവിന്നമാരപമമാതവി
പൂവകൈൾ തമാരങ്ങപളമാഹടമാപഎം 
നൃത്തചവടുകൈളമാടവി
ആ സസൗന്ദരത ലഹെരവിയവിൽ
ഞമാന് പൂണഡ് നവിനപപമായവി

ഇന്നഡ് 
നസീഹയന് നഷസജ്വപ്നങ്ങളവിൽ 
മധുരവിക്കുഎം ഓര്മ്മയമായവി 
നുകൈര്നഎം പകൈര്നഎം
നസീയുഎം ഞമാനുഎം നമ്മൾ രണ്ടുഎം
ചെവിറെകൈറ വസീണു പപമായവി
അങ്ങഹന നസീഹയന് 
ഹവറഎം സജ്വപ്നമമായവി 
നസീഹയനള്ളവിൽ അലവിഞ 
പചെര്ന്നവിരുന എന് 
പ്രവിയ പസ്നേഹെവിതമാ.....
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BED  IN SUMMER

      In winter I get up at night
     And dress by yellow candle light

 ,    In summer quit the other way
       I just go to bed cursing the day

       I have to go to bed and see
      ,The birds still hopping on the tree

    ' Or hear the grown ups feet
      Still going pass me in the street

       ,And does it not seem hard to you
       When all the sky is clear and blue

       ,And I would love so much to play
      .Then happily would I end my day

                                    Sajna  9 I
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ഒരു പ്രണയതധിനന്റെ ഓര്മ്മയയ

  നദ ഫഫതതമ എഎ.  കക (10 J)

മഴ മഴ പുതുമഴ
എന് മനസവിൽ പതമാരമാമഴ
 ഞമാന് പമാടുഎം പമാടവിന് രമാഗമമായഡ് നസീ
 ഞമാന് മൂളുഎം രമാഗത്തവിന് തമാളലയമമായഡ് നസീ
ഒനഎം പറെയമാഹത നസീ പപമായഡ് മറെഞ
എലമാഎം അറെവിയമാഹത ഞമാനറെവിഞ
ഇനവിയുമുണഡ് പറെയമാത്ത വമാക്കുകൈളുഎം
പമാടമാത്ത പമാട്ടുകൈളുഎം 
എനഎം ഞമാന് പതടുഎം കുളവിര്ഹതന്നപല
അറെവിയമാഹത കൈളവിപറെയുഎം മണവിഹത്തന്നപല
കൈമാത്തവിരവിപ്പുണഡ് എന് പ്രവിയ അങ്കണത്തവിൽ
നമ്മുഹട വവിദതമാലയ അങ്കണത്തവിൽ
രമാവഡ് അണയുഎം മുപമ നസീ വന്നണഞമാൽ
പമാടണഎം നസീ ഹകൈമാതവിച വരവികൈൾ
എന് ജസീവവിത അനശജ്വര പ്രണയഗമാനഎം .
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FIRST SHOWERFIRST SHOWER

Shibli KK   8D
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            As I return from my work place
          Cool drops kissed my parched face
          Soon the first shower caught me un a wares
          And soaked me, soothing my frayed nerves-
          The weary lines did it promptly earse-
          Of day long heat and fatigue from my visage
          Wet clothes clung to my body like an infant
          To its mother's bosom; unsteady my gait
          The dusty trees stood bather in an infant
          Dressed in washed green looked magnificent
          The scented earth resplendent in clambered glory-
          Sucked in dust giving respite to the travellers weary-
          To thank the rain God I looked up in the sky-
          More drops drenched me on the sky
          Marvelling at this wonderful gift of nature-
          I hurried home wading through the gurgling water
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MOTHERMOTHER
                                                                          
                                                                                                                                                                                    JASLA KP 9 E              
Mother is a world
'Mother' this word
So sacred in  the whole world
Mother is a best person
And perfect one

Mother gives us birth
She protects me all times
Mother is a role  model
She takes our life
It makes me happy

Mother  is like an angel
She solves every matters
Mother  is better than
Others and others

Mother is my first teacher
She is a doctor
And she is the nurse
She is the one who does things well.               
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My lovely parentsMy lovely parents

 Linsha TC  9 D
                                         
Did you ever  walked with hold-
Your fathers hand......?
Did  you  ever  slept  in  your-
Mother's lap......?
That is a greatest feel for me.....!
                                              

                             
My parents,   
Lamp in my heart....   
My own guide light....

                                                
                                               

                       I thank to god for giving me-   
A father like him...     
My mother,the greatest gift -

                      Given by god...   
They are not only my parents.....! 
But my friends,my god,my all...

                                                 
                                                                  
                                               
                                             Their happiness is my happiness...!
                                             Still,I am like the small baby of them....
                                             The same naughty,breaking,Jokes.....
                                              No changes...!
                                           A control less  life...!

                    
                                                        I can be the best daughter in the world.....
                                                        Because.....
                                                        You are the best   parents  in the world.
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വധിത ുമ്പുന്ന ത ുളധികള

ജസഫ് ല കക.പഡി. 9 E

മഴടയ, നജീ ടപടയപാഴറി  ഞ്ഞ തുളറികള
എടന്റെ നറിനവറിടല കണജീരപാകസവ
എന കുളറിരപായറ്റ് നറിന തുളറികള
എന ഹൃദയടത സറ്റ് പര്ശറിച.

എന്നറിടല മൂകമപായ സവദനയറിൽ ലയറിചറ്റ്
കണജീരു തൂകറിയതറ്റ് നജീയപായറിരുന.
എസന്നപാടടെപാപടും കരഞ്ഞ ആ നപാളുകള
എടന്റെ മനസറിടന ക ുളറിരണറിയറിച.

വറിതുമപാന കഴറിയപാടതസപപാൽ ടതപാണയറിൽ
മഇൗനടും മപാത്രമപാടയങറിലടും 
ആര്ത്തുലഞ്ഞു ടപയ റ്റ് തു വജീണ നറിന തുളറികള...
മണറിടന്റെ മപാററിൽ നനവപായറ്റ് 

നറിൽക്കുസമപാ തുളറികടളനടും,

ആര്ദ്രതസയററിയതപായറിരുടന്നന നഷറ്റ് ടെ ടനപാമരടും..
ജജീവറിതടമന്ന ഈ മൂന്നക്ഷര സലപാകതറ്റ് 
ഞപാടനന്ന നറിഴൽ തനറിചപായ സപപാൽ....
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MIRROR, MIRROR

SHAHLA SHERI  9 I

Mirror, mirror
Don't display my eyes,
Don't display my hair,
Don't display my teeth.

Mirror, mirror
Display my courage
Display my knowledge
Display my voyage
Display my message
Display my passage

ബത്രാകധി എനയബത്രാകധി എനയ
ജുമസ്റ്റാനജുമസ്റ്റാന  ജസ്റ്റാസഫ്മഡിൻജസ്റ്റാസഫ്മഡിൻ  കകകക  9 E9 E

  

നമാളഹത്തനമാളഹത്ത  തലമുറെക്കുപവണവിതലമുറെക്കുപവണവി
നമാഎംനമാഎം  ഭൂമവിയവിഹലനഡ്ഭൂമവിയവിഹലനഡ്  ബമാക്കേവി ഹവചബമാക്കേവി ഹവച  

വയലുഎംവയലുഎം  പുഴകൈളുഎംപുഴകൈളുഎം  മലനവിരകൈളുഎംമലനവിരകൈളുഎം
ഇഹന്നവവിഹടപപമായവിഇഹന്നവവിഹടപപമായവി  മറെഞമറെഞ  

            ജസീവജമാലങ്ങളുഎംജസീവജമാലങ്ങളുഎം  പ്രകൃതവിയുഎംപ്രകൃതവിയുഎം
              ഒരുഒരു  തുള്ളവിതുള്ളവി  പ്രമാണനമായവിപ്രമാണനമായവി  

        തമാണുതമാണു  പകൈണുപകൈണു  വണങ്ങുനവണങ്ങുന..
      പവിഹന്നപവിഹന്ന  അവസമാനഅവസമാന  ശജ്വമാസവമമായവിശജ്വമാസവമമായവി  

  കൈൺമുന്നവിൽകൈൺമുന്നവിൽ  പവിടയുനപവിടയുന

നമാളഹത്തനമാളഹത്ത  തലമുറെക്കു പവണവിതലമുറെക്കു പവണവി  
നമാഎം നമാഎം ഭൂമവിയവിൽഭൂമവിയവിൽ  എനഡ്എനഡ്  ബമാക്കേവി ഹവചബമാക്കേവി ഹവച
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                                       മഴ
 

                                         ഷളിഞന  ടഷറളിന  9 I

മഴ, എടന്റെ ജജീവന തളറിരറിട ഓര്മ്മകളറിൽ
മഴനപാരറ്റ് മണറിമ  ഞ്ചൽ ടനടയന മനസപാനരതറിൽ 
തണുത കപാറപായറ്റ് കുളറിരപായറ്റ് ഊര്ന്നറിറങ്ങുസമപാള,
ഹനദയടും മഴനപാരറിനപാൽ  ടനടയ്ത്തെടത ഒരു ചെറിത്രമപായറി 
പതറിയുടും മഴ,ഒറയപായുടും ടകട്ടുപറിണങറിയുടും അടെര്ന 
വറിഴുന്ന മഴത്തുളളറികളറികളറിൽ പഴമയുടടെ ഒപാര്മ്മ പുതുക്കുന.
മണ് തടെതറിൽ മുതമറിട്ടു അതറിൽ അലഞ്ഞുസചെരുസമപാള 
മഴത്തുളളറിയുടടെ കുളറിരറിൽ ചെപാ  ഞ്ചപാടന്ന ഇലകള 
നഷ്ടടപടടസമപാള മഴയറിൽ ആനന്ദമപാടന്ന അമ്മകറിളറികള
ഇനകളറിൽ മഴയുടടെ പുതുമയുണര്ത്തുന 
മഴ ബദവതറിടന്റെയുടും സസനഹതറിടന്റെയുടും കപാരുണനതറിടന്റെയുടും 
ടപപാലറിവപാര്ന്ന സമ്മപാനടും.          
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Shahla Sheri MT  9 I

So early it still almost dark out.
I'm near the window with coffee,
And the usual early morning stuff
That passes for thought

When I see the boy and his friend
Walked up the road
To deliver the newspaper.

They wear caps and sweaters
And one boy has bag over his shoulders.
They are so happy

It's early in the morning,
And they are doing this thing together.

They come on slowly.
The sky is taking on light,
Though the moon still hangs pale over water
Such beauty that for a minute.

I Wrote Myself 
a Letter
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I wrote myself a letter
I mailed it right away
And,sure enough the carries
Delivered it today.

I couldn't wait to get it
I nearly had to shout.
I quickly tore the envelop
And pulled the letter out

I anxiously unfolded it
But now I must concede,
I'm clueless as to what it says.
I haven't learned to read

HAPPINESSHAPPINESS
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മഴമഴ

ഭൂമറിതന മപാററിൽ 
രക്തചവയുളള കണ്ണുനജീര് 

കുതറിടയപാലറിച സപപാകുന്ന-

പപാന്ഥരുടടെ പപാസഥേയമജീ മഴ. 
തറിളയുടടെ  സനര്ത

വ്രണങടളയുണക്കുമജീ മഴ.

രപാത്രറിയുടടെ യപാമതറിടല 
പപാപകറകളുടടെ മുകളറിലജീ മഴ
വററിവര ണ പപാടെടമപാടവറിൽ - 

കപാതറിരുന കറിടെന കറിടറിയ മഴ
ഒടവറിൽ ഒരു ജജപാലയപായറ്റ് 

തപാണ്ഡവമപാടെജീ ഭൂമറിതന മപാററിലവള.

ഫപാതറിമതറ്റ് ഹന്ന ടക.സറി  8 D
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   Sing, Little birdie

      

      Sing,little  birdie,sing...
      on topmost branches high;

      And when the spreading thy airy wing 
      Let not the sweat notes die.......

          
         But longer ,louder be,
         until the echoes ring

         That hide away where none may see,
         But only hear them sing ....

         
        Me thinks that I could slay....

        Forever with thee here 
        And list they strain the livelong day,

        Forgetting sorrow's deep ....
  

                                                   
 SAJNA  TC   9 I

                                                          

ബബൈററ്റ്സറ്റ് 2019                                                      25



Little Kites                                                                                                                                              

നധിശത്രാശലഭഭ

പപാതറിരപാ,പുസ്തകതപാളറിലറിരറിക്കുന
പപാതറിയുറങറി നറിശപാശലഭടും.

സപജു മററികപാടത ഞപാനറിരറിപപാണത ു,
സപടെറിച പപാററി അകലമസലപാ.

   ജനൽപടെറിസന്മേൽ ടവളുതപൂടവപാന ടവ-

 ടചടന്ന വറിളറിക്കുകയപാണറ്റ് മുലറ്റ്.
ആടകതണുത വറിവൂകത,ഞപാടന-

ടന്റെ സലപാകതറിസലകയപാസയപാരതറിരറിടക.

കടറിയറിരുടറിന കഠറിന നറിശ്ശബൈറ്റ് ദത,

ടപപാടറിരളറിന്നതറിളകറിമപാററി.
ഒറക്കുപപാതറിരപാപ്പൂക്കുയറിൽ ടപടടന,

ടപടടന കൂകറിത്തുടെങറിയുചടും!

ചെറില്ലുടെയുടും സപപാൽ ഇരുടടെഞ്ഞു,

ചുറ്റുടമലപാടും ഉണര്ന!ചെലനമ-

രന.പുസ്തകതപാളറിലനങപാ-

തറിരുടന്നപാരപാ ചെറിത്രശലഭടും തപസ്സുണര്ന.

ഒനയര്ടന്നസനപാ നറിനചടപപാടന്നടന,

വന്ന വഴറിക്കു പറന്നകന!

അപസഴ പപാടറ്റ് നറിര്തറി കുയറിൽ;രപാവ-

ചുററിലടും നറിശ്ശബൈറ്റ് ദമപായറി വജീണടും.

കടറിയറിരുടറിന കനടും ടപപാതറിഞ്ഞു കപാവന-

പുസ്തകടും തപാസനയുലഞ്ഞടെഞ്ഞു...

എന മടെറിതടറിലറിരുനറങറിസപപായ,

കുഞ്ഞറിചറിറകറിനപായറി മപാത്രമസലപാ.

സപപാകുക സവഗടും!ചെതറിക്കുമറിവടരന,

സപടെറിയപാകജീടെവപാര് മപാത്രമസലപാ.

പപാതറിരപാവറിന കുയറിസല,വറിളറിച നജീ
പപാടെറിയടതന ഞപാന ശകടകപാളവൂ...

മഡിൻഹ. പഡി  8 A
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 My Mother's Love 

I Love you my mother
My sweet mother
I can understand her shadow
I can understand her love

My mother…
You are the gift of my God
I can understand you

  You are the light of our home
You are my best friend

I request you all
Love your mother
Respect your mother
Appreciate mother’s love

Jisma Poonthiruthi 8 J
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      കഥത്രാപ്രപഞഭകഥത്രാപ്രപഞഭ
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ഡയമണണ്ട് നനെക്ലസണ്ട് 
 ജുമപാന ജപാസറിന ടക 9 E

ഒരവിടത്തഡ് ലളവിതജസീവവിതഎം നയവിചവിരുന്നവര് ആയവിരുന ലൂസവിഫയുഎം ഭര്ത്തമാവഡ് പജമാൺസനുഎം.
പഹക്ഷ  ലൂസവിഫയുഹട  മനസവിൽ  വളഹരയധവികൈഎം  ആഡഎംബരപത്തമാഹട  ഉള്ള
ജസീവവിതമമായവിരുന.  ഒരവിക്കേൽ  ആസവിഫയുഹട  കൈയവിൽ  ഒരു  ക്ഷണക്കേത്തഡ്  കൈവിടവി.
ഓഫസീസവിൽനവിന്നഡ്  ഭര്ത്തമാവഡ്  ഹകൈമാണ്ടുവന്നതമായവിരുന  അതഡ്.  എന്നമാൽ  ആ  കൈത്തഡ്
ലൂസവിഫഹയ സങ്കടഹപടുത്തവി.  കൈമാരണഎം അവൾക്കേഡ് പമാര്ടവിക്കേഡ് ആവശതമമായ വസവഎം മറഎം
സജ്വനമമായവി  ഇലമായവിരുന.  ഒരു  പതമാക്കേഡ്  വമാങ്ങമാനമായവി  സൂക്ഷവിചവിരുന്ന  തുകൈ  വസഎം
വമാങ്ങമാന്  ഭര്ത്തമാവഡ്  ലൂസവിഫക്കേഡ്  നൽകൈവി.  കൂടമാഹത  ധനവികൈയമായ  ദവിയ  പതമാഎംസണവിഹന
ഹനക്ലസഡ്  കൈടഎം  വമാങ്ങവി  പമാര്ടവിയവിൽ  ലൂസവിഫയുഎം  പജമാൺസണുഎം  സപനമാഷപൂര്വഎം
പഹങ്കടുത്തു.

വസീടവിൽ തവിരവിഹചത്തവി വസഎം മമാറന്നതവിനു മുമഡ് ഒരവിക്കേൽക്കൂടവി ലൂസവിഫ കൈണമാടവിക്കു മുമവിൽ
നവിന. ഈശജ്വരമാ.... ഹനക്ലസഡ് നഷഹപട യമാഥമാര്ത്ഥതഎം ലൂസവിഫക്കേഡ് തമാങ്ങമാനമായവില. വസീടവിഹല
മുക്കേഡ്  മുലകൈൾ  പരതവിപനമാക്കേവി.  പജമാൺസൺ  അടുത്തുള്ള  പപമാലസീസഡ്  പസ്റ്റഷനവിൽ  പരമാതവി
നൽകൈവി.  സനതയമായവി.  ഭര്ത്തമാവഡ്  പരമാജവിതനമായവി  വസീടവിൽ  തവിരവിഹചത്തവി.  പവിന്നസീടഡ്  ഒരു
ആഭരണ  ശമാലയവിൽനവിന്നഡ്  നഷഹപട്ടു  പപമായ  ഹനക്കേക്ക്ലസഡ്  പപമാഹല  ഒരു  മമാല  അവര്
സഎംഘടവിപവിച  ഇതവിനുപവണവി  സജ്വനഎം  സജ്വത്തഡ്  വവിൽക്കുകൈയുഎം  കൈവിടമാവന്നവിടത്തുനവിന്നഡ്  കൈടഎം
വമാങ്ങുകൈയുഎം ഹചെയഡ്തു. ഒരു ഹചെറെവിയ മുറെവിയവിപലക്കേഡ് തമാമസഎം മമാറവിയ അവര് പത്തുവര്ഷഹത്ത
ദുരവിതത്തവിനു പശഷഎം കൈടങ്ങഹളലമാഎം വസീടവി.

പവിന്നസീഹടമാരവിക്കേൽ ലൂസവിഫഹയ ദവിയ പതമാഎംസൺ കൈമാണമാനവിടയമായവി.  എന്നമാൽ അവര്ക്കേഡ്
ലൂസവിഫഹയ  മനസവിലമായവിരുന്നവില.  ലൂസവിഫയമാകൈഹട  സജ്വനഎം  ദുരവിതത്തവിനു  മുഴവന്
കൈമാരണക്കേമാരവി ആ സസീ ആഹണന്നഡ് പറെഞ. ദവിയ പതമാഎംസൺ ലൂസവിഫയുഹട കൈഥ മുഴവന്
പകൈട അവര്ക്കേഡ് സങ്കടഎം സഹെവിക്കേമാന് കൈഴവിഞവില  .  കൈമാരണഎം അവര് അന്നഡ് ലൂസവിഫക്കേഡ്
ഹകൈമാടുത്തതഡ് ഒരു സമാധമാ ഹനക്ലസഡ് ആയവിരുന. ഡയമണഡ് ആയവിരുന്നവില.
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   മമ പപ ത ര മമമ ഈ പമ പസ കപ   മമ പപ ത ര മമമ ഈ പമ പസ കപ
                                                                                     ഷതാന പളി  9 I

"ഓ ആ തള ചെസതപാ? മരണപാനനര 
ചെടെങ്ങുകളക്കുള കപാശറ്റ് എത്ര സവണറി വരുടമന്നറ്റ് 
പറഞ്ഞപാൽ മതറി, ഞപാനവറിടടെ എതറികപാടും”. 
"സുഹപാനപാ, ആരപാടെജീ  സഫപാണറിൽ?”. "അതപാ 
വൃദ്ധസദനതറിൽ നറിന്നപാ”.  "എനപാണറ്റ് 
സപ്രപാബടും?”. 
"അതറ്റ് ഉമ്മ ഇന്നറ്റ് ഉചകറ്റ് മരറിച സപപാലടും" അവള 
അതറ്റ് വളടര കൂളപായറി പറഞ്ഞു. "എങടന 
കഴറിയുന ഇത്ര കൂളപായറിടറ്റ് ഇതറ്റ് പറയപാന”.
"സനപാകറ്റ് മുടുംതപാസറ്റ്, എടന്റെ കപാരനതറിൽ തല 
ഇടെപാന നജീ വസരണ”.

ഇതറ്റ് സഡപാക്ടര് സുഹപാന. 
അവസളപാടടെപാപമളതറ്റ് അവളുടടെ കൂടടെ വര്കറ്റ് 
ടചെയ്യുന്ന സഡപാക്ടര് മുടുംതപാസറ്റ്. ഇന്നടത ഡഡ്യൂടറി 
കഴറിഞ്ഞറ്റ് വജീടറിടലതറിയ സുഹപാനകറ്റ് 
വൃദ്ധസദനതറിൽ നറിന്നറ്റ് ഒരു ടകപാററിയര് വന. 
ഒരു ടലറര് ആയറിരുന അതറ്റ്. സുഹപാന 
സസപാഫയറിലറിരുന്നറ്റ് അതറ്റ് വപായറികപാന തുടെങറി.

"എടന്റെ പ്രറിയടപട സുഹപാന സമപാളകറ്റ്,

 സമപാടള, ഇതറ്റ് ഞപാനപാണറ്റ്  നറിടന്റെ ഉമ്മ 
ഷകജീല. ഈ കതറ്റ്  കയറിൽ കറിട്ടുസമപാള ഒരു 
പസക്ഷ ഞപാന ഈ സലപാകതറ്റ് ഉണപാടയന 
വരറില. സമപാസള, നറിടന്റെ ജജീവറിതതറിൽ 
അററിയപാത ഒരു വലറിയ രഹസനമുണറ്റ്.  അതറ്റ് നജീ 
അററിയണടും. ഒരുപപാടെറ്റ് വര്ഷങളകറ്റ് മുമ്പുള 
സടുംഭവമപാണറ്റ്.

അന്നറ്റ് എനറികറ്റ് വയസറ്റ് 25. 
ടസയറിൽസറ്റ്സഗളപായറി ഒരു ടടെകറ്റ്ബറൽസറിൽ 
സജപാലറി ടചെയ്യുകയപായറിരുന ഞപാന. ഒരു ദറിവസടും 
ഏടറ ബവകറിയപായറിരുന ഞപാന കടെയറിൽ നറിന്നറ്റ് 
പുറടപടതറ്റ്. ബൈസറിറങറി

ഒരു വറിജനമപായ സ്ഥലത്തൂ ടടെ യപാത്ര ടചെയ്തു 
സവണടും വജീടറിടലതപാന. അതറിലൂടടെ തനറിചറ്റ്  
അതുടും ഈ രപാത്രറി സമയതറ്റ് സപപാകപാന 
നസന്ന സപടെറിചറിരുന. ടപടടന്നപാണറ്റ് ഒരു 
കുടറിയുടടെ ശബടും  എടന്റെ കപാതറിൽ 
മുഴങറിയതറ്റ്. ഞപാന കപാസതപാര്തസപപാള 
അതറ്റ് ഒരു കുപടതപാടറിയറിൽ 
നറിന്നപായറിരുന. ഞപാന അതറിനടസതകറ്റ്  
ടചെന്നസപപാള സചെപാരയറിൽ കുളറിചറ്റ് കറിടെക്കുന്ന 
ഒരു ടപപാടെറിക്കുഞ്ഞറിടനയപാണറ്റ് കണതറ്റ്.  
ആരപാണറ്റ് ഈ ബപതലറിടന  ഇവറിടടെ 
ഉസപക്ഷറിച സപപായതറ്റ്, ചുുറ്റുടും ആരുമറില. ആ 
കഞ്ഞറിടന അവറിടടെ ഇസടചറ്റ്  സപപാകപാന 
എനറികറ്റ് സതപാന്നറിയറില.  ആ കുഞ്ഞറിടന 
ബകകളറിൽ എടതറ്റ്  നറിലപാടവളറിചതറിൽ 
എടന്റെ വജീടറിസലകറ്റ് നടെന.

എനറികറ്റ് ഉമ്മയറില, ഉപ 
മപാത്രസമയുളള. ഉമ്മ ടചെറുപതറിടല മരറിചറ്റ് 
സപപായതപാ. ഒരു ബകകുഞ്ഞുമപായറി 
വജീടറിസലകറ്റ്  ടചെന്ന എടന്ന കണറ്റ് ഉപ 
ടഞടറി. ഞപാനുപസയപാടടെലപാടും പറഞ്ഞു.  ആ 
കുഞ്ഞറിടന കറിടറിയ സ്ഥലതറ്റ് തടന്ന 
ഉസപക്ഷറികപാന  എസന്നപാടെറ്റ് പറഞ്ഞു.  
എനറികതറിനറ്റ് കഴറിഞ്ഞറില. അവസപാനടും 
എടന്റെ നറിര്ബൈന്ധതറിനറ്റ് വഴങറി അതറിടന 
വളര്തപാന ഉപകറ്റ് സമ്മതറിസകണറി വന. 
പറിന്നജീടെറ്റ് ആ കുഞ്ഞറിനു സവണറി മപാത്രമപായറി 
ഞപാന ജജീവറിച. എനറികറ്റ് വന്ന 
വറിവപാഹങടളലപാടും മുടെങറി. ഉമ്മടയ 
സജജീകരറികപാടും, പടക്ഷ കുുടറിടയ...... 
ഇതപായറിരുന പലരുടും പറഞ്ഞതറ്റ്. അസപപാഴുടും 
ഉപ ആ കു ഞ്ഞറിടന ഉസപക്ഷറികപാന 
പറഞ്ഞു. ഞപാനതറ്റ്  ടചെയറില.



Little Kites                                                                                                                                              

ബബൈററ്റ്സറ്റ് 2019                                                      31

 എടന്ന ടകപാണതറിനറ്റ് കഴറിഞ്ഞറില. ഒരു 
പപാടെറ്റ് കഷ്ടടപടപാണറ്റ് അവടള വളര്തറിയതുടും. 
അങടന അവടള അവളുടടെ ആഗ്രഹടും സപപാടല 
സഡപാക്ടര് ആകറി. ടചെറുപടും മുതസല എസന്നപാടെവള 
സചെപാദറിക്കുന്ന ഒരു സചെപാദനമുണറ്റ്,  ആരപാടണടന്റെ 
ഉപ? എവറിടടെയപാണുപ? നറിനകറ്റ് ഒരു 
വയസപാകുടും മുസമ ഒരു ആകറിഡന്റെറിൽ ടപടറ്റ് 
മരറിച സപപായറി, ഞപാനവസളപാടെറ്റ് അങടനയപാണറ്റ് 
പറഞ്ഞറിരുന്നതറ്റ്. അവള ഒരു സഡപാക്ടര് 
ആയസപപാള ഞപാനവളടകപാരു ഭപാരമപായറി മപാററി. 
എടന്ന അവള വൃദ്ധ സദനതറിൽ ടകപാണറ്റ് 
ടചെന്നപാകറി. അവളുടടെ ജജീവറിത പങപാളറിടയ 
അവള തടന്ന കടണതറി. അതുടും സഡപാകറ്റ്ര്. 
കലനപാണതറിനു സപപാലടും അവള എടന്ന 
ക്ഷണറിചറില.

അടന്നനറികറ്റ് കുപടതപാടറിയറിൽ നറിനടും 
ലഭറിച സചെപാരക്കുഞ്ഞപാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് സഡപാക്ടര് 
സുഹപാന എന്ന നജീ എന്ന സതനടും നജീ 
തറിരറിചററിയണടും, ഇനറിടയങറിലടും. 
                                                      എന്നറ്റ് 
 ഉമ്മ
                                                   ഷകജീല" 
                                                                         
               ഇത്രയുടും വപായറിചസപപാസഴക്കുടും സുഹപാന 
ടപപാടറികരഞ്ഞറ്റ് ഇരുന അസപപാള ഞപാന.... 
എടന്ന നറിങളകറ്റ് കുപടതപാടറിയറിൽ നറിനടും 
കറിടറിയതപാസണപാ? ഞപാന നറിങളുടടെ സമപാളസല.... 
എടന്ന വളര്തപാന സവണറി നറിങളുടടെ ജജീവറിതടും 
നശറിപറിചസവപാ... ഒരു അനപാഥേയപായറി 
വളസരണവളപായറിരുന്നറിസല ഞപാന എസന്നപാടെറ്റ് 
ടപപാറുകറിസല റസബ... ഞപാടനടനപാരു 
പപാപറിയപാണറ്റ്.... എടന്ന വളര്തപാന സവണറി 
സജനടും ജജീവറിതടതക്കുററിചറ്റ് ചെറിനറികപാത 
സസ്നേഹതറിന നറിറകുടെടത ആണസലപാ 
വൃദ്ധസദനനതറിൽ തളറിയതറ്റ്. ബവകറിസപപായറി. 
ഒരവസരടുംകൂടെറി തന്നറിരുടന്നങറിൽ... എസന്നപാടെറ്റ് 
ടപപാറുകണടും ആസരപാടടെന്നറിലപാടത പറഞ്ഞു 
ടകപാണറ്റ്  സുഹപാന ടപപാടറികരഞ്ഞു.

 "എന്തുപററി എനറിനപാണറ്റ് 
കരയുന്നതറ്റ്?". "നറിഹപാൽ" സുഹപാന അവളുടടെ 
ഭര്തപാവറിടന ടകടറിപറിടെറിചറ്റ് ടപപാടറികരഞ്ഞു. 
പപാപറിയപാണറ്റ് ഞപാന, ഈ മഹപാപപാപങള 
എവറിടടെ ഞപാന കഴുകറികളയുടും. നജീ 
ഇടതടനപാടകയപാണറ്റ് പറയുന്നതറ്റ് സുഹപാന 
അവടള മപാററി ടകപാണറ്റ് സചെപാദറിച. അയപാള ആ 
കതറ്റ് മുഴുവന വപായറിചസശഷടും പറഞ്ഞു,  
നമുകറ്റ് ഒരു സ്ഥലടും വടര സപപാകപാടും. 

അവര് ടചെടന്നതറിയതറ്റ് ആ ഉമ്മ  
നറിതനനറിദ്ര ടകപാള്ളുന്ന 
പളറികപാടറിസലകപായറിരുന. അവള ആ 
ഖബൈററിനരറികറിൽ മുട്ടുകുതറിയറിരുന്നറ്റ് 
ടപപാടറികരഞ്ഞു. മപാപര്ഹറിക്കുന്നറില 
എങറിലടും സചെപാദറിക്കുന: മപാപറ്റ് തരുസമപാ ഈ 
പപാപറികറ്റ്?                                                   
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The wise sparrowThe wise sparrow
Fidha T  8 D

A mother sparrow and her three young ones lived in  a  cozy nest in  a  wide

field. One day there farmer visited the field and said ," the crop is ready ,

Tomorrow I will send my relatives to reap the crops".

The young ones got scared But the mother sparrow confirmed them. she said: we

will stay here. "No one will come to reap the crop. The following day farmers

relatives  didn't  turn  up  to  help  him.  The  farmer  said,  "Tomorrow  my

neighbors will come and reap the Corps. Again the mother sparrow comforted

her young ones.

The next day the neighbors did not come to reap the crop. There farmer now

said: Tomorrow I will reap the crop myself".

The mother sparrow said: "We must fly away to another seiner, immediately.

The farmer is not depending on anyone now. The crop will certainly be reaped

tomorrow". The mother sparrow and her young ones flew away to another field.
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Elephant And The Tailor
 Fathima fidha. K  8  D

An elephant walked daily to the river to have a bath. On the way it always stopped at 
a tailoring shop. The tailor used to give the elephant a few bananas. 
One day as usual the elephant stopped at the stop and put out its trunk for the 
bananas. The tailor poked the elephant's trunk with a needle. The elephant cried out 
and walked away to the river for its  bath. 
The elephant did not forget what the tailor did. As it walked back after its bath, its 
stopped at the tailor's shop, lifted its trunk and splashed water all over the tailor and 
his shop.
Animals are our friends. We should not harm and tease them.                       

Mouse And Frog  

Shahla sherin 8D 
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       A  mouse and a  frog were friends. 
Every morning   the frog would  hop out of 
his pond and go to   t his  friend who lived  
in a hole in the hide  of a tree to would 
return home at noon the mouse delighted in 
his friends company and were that the friend 
 was slowly turning in to an enemy the 
reason?  The frog  felt slighted  the mouse 
on his part hed never made an at tempt to 
visit him.
     
 One day he felt he  had been  humiliated  
enough  when it was time for him  to take 
leave of  the mouse he tied one and of a 
string around his owmleg  tried the other 

end to the mound tail and away drying the 
helpless  Mouse behind him the frog dived 
deep in to the pond the mouse  tried to free 
him self but couldn't and soon drowned his 
bloated body flouted to the step
 
           A hawk saw the mouse floating on 
the ponds surface he swooped down and  
grabbing the mouse in his tatons  flew  to 
the  branch of nearby tree the frog of course 
was nouled out of the water too he 
desperately tried to free him self  but 
couldn't and the hawk soon put and end to 
his struggles  slighted  to   treat somebody 
rudely without  respect.                     
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                      അലധിയുനടെ അലധിയുനടെ 
                                                                              ജഗവധിതഭജഗവധിതഭ
       

         അലറി ഒരു പപാവടപടവനപായറിരുന. അവനറ്റ് ഉപ  ഉണപായറിരുന്നറില.  അവടന
വളര്തറിയറിരുന്നതറ്റ് അവടന്റെ ഉമ്മയപായറിരുന. അവടന്റെ ഉപ അവന 
ജനറിക്കുന്നതറിനു രണറ്റ് മപാസടും മുമപാണറ്റ് മരറിചതറ്റ്. അതറിടന്റെ സങടെടും തജീര്കപാന 
കഴറിയപാതറിരറിക്കുകയപായറിരുന്നസപപാഴപാണറ്റ് അലറി ജനറിചതറ്റ്. പസക്ഷ അവടന്റെ 
സസനപാഷടും നജീണ നറിന്നറില. അവന മൂന്നറ്റ് വയസപായസപപാള അവടന്റെ ഉമ്മയുടും 
മരറിച ു. അവനറ്റ് ആരുടും തുണയറിലപാതപായറി. അവടന്റെ എളപാപ അവടന സനപാകപാന 
തജീരുമപാനറിച. അവടന്റെ എളപാപ അവടന സസ്നേഹസതപാടടെയുടും വപാത്സലനസതപാടടെയുടും
വളര്തറി. പസക്ഷ അവടന എങടനടയങറിലടും ഇവറിടടെ നറിന്നറ്റ് പുറതപാണടും 
എന്നപായറിരുന എളപാമയുടടെ ആഗ്രഹടും.

         ഒരു ദറിവസടും അവടന്റെ കൂട്ടുകപാരന അനവര് അവടന്റെ വജീടറിടലതറി അവടന 
വറിളറിചറ്റ് അവടന്റെ ടചെവറിയറിൽ സചെപാദറിച, നജീ കളറികപാനുസണപാ എന്നറ്റ്. അവന 
പറഞ്ഞു: ഞപാന ഉണറ്റ്, നജീ നടെകറ്റ്, ഞപാന വരപാടും. ഇടതലപാടും എളപാമ 
കപാണുനണപായറിരുന. ഇഇൗ തകടും സനപാകറിയറിരറിക്കുകയപായറിരുന്ന എളപാമ അലറി 
അകസതക്കു വന്നസപപാള എളപാപയുടടെ മുന്നറിൽ ടവചറ്റ് എളപാമ അവസനപാടെറ്റ് സചെപാദറിച 
"അവടനനപാണു നറിസന്നപാടെറ്റ് പറഞ്ഞതറ്റ്".  അലറി പറഞ്ഞു "അവന എടന്ന 
കളറികപാന വറിളറിചതപാണറ്റ് എളപാമപാ" എന്നറ്റ് അവന പല പ്രപാവശനടും പറഞ്ഞു. പസക്ഷ 
എളപാമ പറഞ്ഞു "ഇത്രയുടും നറിസപാര കപാരനടും ടചെവറിയറിൽ പറയുന്നതറ്റ് എനറിനറ്റ്. നജീ 
ഞങളറിൽ നറിന്നറ്റ് എസനപാ മറക്കുന”. അസപപാള അവന പറഞ്ഞു "ഇല, ഞപാന 
സതനമപാണു പറയുന്നതറ്റ്. അവന എസന്നപാടെറ്റ് അതറ്റ് തടന്നയപാണു പറഞ്ഞതറ്റ് ”. എത്ര 
പറഞ്ഞറിട്ടുടും എളപാമ പറിനമപാററിയറില. ഇതറ്റ് സകടറ്റ് എളപാപപാക്കുടും സടുംശയടും സതപാന്നറി. 
എളപാപ അവടന തലറി. അവടന അവറിടടെ നറിനടും പുറതപാകറി. എളപാമകറ്റ് 
സസനപാഷമപായറി. പസക്ഷ അലറി, അവന അലഞ്ഞു തറിരറിഞ്ഞറ്റ് അങപാടെറിയറിൽ ഒടക 

നടെകപാനതുടെങറി. അലറിയുടടെ ജജീവറിതടും ഇരുടറിലപായറി. 
"ഇങടനയുള ജജീവറിതടും പടെചവന സലപാകതറ്റ് ഒരപാളക്കുടും 

നൽകപാതറിരറികസട.”

ഫതാതളിമ മുർശളിദ. ടെളി  8 H  
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നനവപാര്ന്ന ഓര്മ്മകളനനവപാര്ന്ന ഓര്മ്മകള

  
കടെലറിടല തറിരമപാലകളകറ്റ് മരണമറില. അതു സപപാടല ഓര്മ്മകളക്കുടും. എത്ര മറകപാന 
ശ്രമറിചപാലടും അതറ്റ് നടമ്മ സവടയപാടെറിടകപാണറിരറിക്കുടും. ഒരറികലടും ഓര് മ്മകളറിൽ നറിന്നറ്റ് 
ഒളറിസചപാടെപാന സപാധറികറില. വര്         ഷതറിൽ ഒരു ടകപാടങപാടറന്ന സപപാടല പപാടഞ്ഞത്തുടും 
വസനതറിൽ ഇളടുംകപാററിൽ സുഗന്ധടും വറിരറിയറിക്കുന, ശറിശറിരതറിൽ തണുസപറുന്ന 
പ്രഭപാതതറിനറ്റ് ആശജപാസമപാകുന്ന ഓര്മ്മകള. ഒരറികലടും തറിരറിച കറിടപാത സസ്നേഹടതക്കുററിചറ്റ്, 
വനക്തറികടളക്കുററിചറ്റ്, സപപായ കപാലങടള കുററിചള ഒരുതരടും ടനപാമരമപാണറ്റ് ഓര് മ്മകള. 
സന്ധനപാ സമയതറ്റ് സൂരനന മപായുസമപാള ചെന്ദ്രപൂര് ണമറിയുടടെ നറിലപാ ടവളറിചടും സപപാടല 
പ്രകപാശറിക്കുന്ന ഒപാര്മ്മകള. ഇല ടപപാഴറിഞ്ഞു ടകപാണറിരറിക്കുന്ന പപാതയറിൽ സനപാകറി വറിതുമ്പുന്ന 
ഒപാര്മ്മകള. സശഷടും അതു പതുടക മപാഞ്ഞുടകപാണറിരറിക്കുടും.  ഒരു ഇളടും കപാററിൽ അലയുന്ന 
ഭപാനമപായ ഒപാര്മ്മകളപായറി മപാറുന ഇരുളറിൽ വജീണ പ്രഭപാതടും സപപാടല ..........

                                                  രശഫ്മഡിക എഅം 9A
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Books
Books are permanent store houses of knowledge and information . We can read and 

re-read books. Where as the TV and radio do not allow this to happen . Books open 

up our imagination . Books is our magic box. It gives us perfect views and ideas. 

Surely Book are an ideal thing.

 Jasna KP 9E
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     പ്ര തറി ഭകള
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രമമമനുജനുനും 
കണകനും

ആധുനറിക ഇനന കണ ഏറവ൦ 
പ്രഗത്ഭനപായ ഗണറിത 
ശപാസ്ത്രജ്ഞനപായറിരുന  രപാമപാനുജന. 
തമറിഴറ്റ് നപാടറിടല 
കുടുംഭസകപാണതറിനടത്തുളള ഈസറപാഡറിൽ 
1887ൽ ഡറിസ൦ബൈര് 22നറ്റ് ജനറിച 
അസദഹതറിടന്റെ 125-ാപാടും ജന്മേ 
ദറിനപാസഘപാഷതറിലപാണറ്റ് ഇനന. ആ 
പ്രതറിഭക്കുള അടുംഗജീകപാരമപായറി 
ഡറിസടുംബൈര് 22 സദശറിയ ഗണറിത ശപാസ്ത്ര 
ദറിനമപായറി ആചെരറിക്കുന. ദരറിദ്ര 
കുടബൈതറിടല ഒരു അ൦ഗമപായറിരുന 
അസദഹ൦. ഒരറികൽ സസ്നേഹറിതനമപാര് 
രപാമനുജടന്റെ വജീടറിൽ ടചെന്നസപപാള 
അസദഹ൦ കടറിലറിനടെറിയറിൽ ഒളറിഞ്ഞറിരുന്നറ്റ് 
കണകറ്റ് ടചെയ്യുകയപായറിരുന. വജീട്ടുകപാര് 
ചെജീത പറയുടമന്നറ്റ് സപടെറിചപായറിരുന 
അങടന ടചെയതറ്റ്. കൂടകപാര് സചെപാദറിച, 
നറിനകറ്റ് കടെലപാസറിൽ കണകറ്റ് ടചെയ്തു 
കൂടടെ...എനപാണറ്റ് സസ്ലേററിൽ കണകറ്റ് 
ടചെയ്യുന്നതറ്റ്? അസപപാള രപാമപാനുജന 
പറഞ്ഞു:-ഭക്ഷണതറിനു സപപാല൦ 
പണമറിലപാത എനറികറ്റ് കടെലപാസറ്റ് 

വപാങപാന എങടന പണ൦?  
 ഫതാതളിമ റളിയ.ടക 9 C

 ആര്ക്കേവിഹമഡവിസഡ് 
(287 BC-212 BC)

ഗണറിതശപാസ്ത്രജ്ഞന, ഭഇൗതറിക ശപാസ്ത്ര 
ജ്ഞന, എഞ്ചറിനറിയര്, സജനപാതറി 
ശപാസ്ത്രജ്ഞന, ബഹസഡപാസറ്റ് റപാററികറ്റ്, 
ടമകപാനറികറ്റ്  എന്നജീ വറിഷയങളറിൽ  
ധപാരപാളടും സുപ്രധപാന കണപറിടതങള 
നടെതറിയ  പുരപാതന  ഗ്രജീകറ്റ് ഗണറിത 
ശപാസത്രജ്ഞന.  അസദ്ദേഹടും  (pi) π യുടടെ 
വറില നറിര്ണയറിക്കുകയുടും അതറിടന്റെ 
ഫലമപായറി വക്ര രൂപങളുടടെ 
വറിസ്തജീര്ണവടും വറിവറിധ ഖര വസ്തുകളുടടെ 
വനപാപ്തവടും കണപറിടെറികപാന 
സപാധറിക്കുകയുടും ടചെയ്തു. ആര്കറിടമഡറിസറ്റ് 
തതജടും എന്ന സ്ഥപാനചെലനതതജതറിലൂടടെ 

അസദ്ദേഹടും സുപ്രസറിദ്ധനപായറി.   
 മുഹമ്മദദ് ശതാമളില് എഞ 9 C
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 ഗണറിത ശപാസത്രജ്ഞനുടും സ്ഥറിതറി 
ഗണറിത സറിദ്ധപാന (statistics) 
ശപാസ്ത്രജ്ഞനുമപായ ഇനനകപാരന. 1920ൽ 
ആന്ധ്രപ്രസദശറിൽ ജനറിച. സകടുംബറിഡറ്റ്ജറ്റ് 
സര്വ്വകലപാശപാലയറിൽ നറിന്നറ്റ് സഡപാക്ടസറററ്റ് 
സനടെറി . 1949 മുതൽ 1964 വടര ററിസര്ചറ്റ് 
ടട്രെയറ്റ് നറിങറ്റ് ടസന്റെററിടന്റെ 
ഡയറക്ടറപായറിരുന. 1963 ൽ ശപാനറി 
സജരൂപറ്റ് ഭടെറ്റ്നപാഗര് 
അവപാര്ഡറിനര്ഹനപായറി. 1967ൽ സറപായൽ 
ടസപാബസററിയറിടല അടുംഗമപായറി. ധപാരപാളടും 
ഗസവഷണ സലഖനങളുടടെയുടും 
കര്തപാവപാണറ്റ് അസദ്ദേഹടും.

കസ്റ്റാളകസ്റ്റാള  ഗഗൗസഫ്ഗഗൗസഫ്

 
ജർമ്മൻ ഗണസതശമസ്ത്രജ്ഞൻ, ഊർജ 
തന്ത്രജ്ഞൻ, മജജമതസശമസ്ത്ര പണസതൻ 
എനന നസലകളസൽ ഇമദ്ദേഹനും 
അറസയകപടുന.  ബഹസരമകമശ 
വസ്തുകളുകട ഭ്രമണപഥനും 
തസട്ടകപടുത്തുനതസനള പുതസയ വഴസകൾ 
അമദ്ദേഹനും വസകസസപസകച്ചെടുത്തു വസഷമ ഭസന 
സനുംഖജകൾ എന ആശയനും വസപുലനകരസച്ചെപ 
ബനജഗണസതതസൽ അടസസമന 
സസദമനനും ഉണമകസ. മക്ഷേത 
ഗണസതതസലനും അമദഹതസനപ 
തമൽപരജമുണമയസരന.

മുഹമ്മദദ് ശതാമളില് എഞ  (9 C)

വഡിഷഫ്വഡിഷഫ്ണു നസ്റ്റാരസ്റ്റായണൻണു നസ്റ്റാരസ്റ്റായണൻ
  നമ്പൂതഡിരഡി  നമ്പൂതഡിരഡി

 

   മലയപാളതറിടല പ്രശസ്ത കവറി, 
പണ്ഡറിതന, വപാഗറി, ചെറിനകന എന്നജീ 
നറിലകളറിൽ പ്രശസ്തന. തറിരുവലയറിൽ  
ജനറിച. സകപാസളജറ്റ് അധനപാപകനപായറിരുന. 
സകരള ഭപാഷപാ ഇനസറിറളടറ്റ് , സകരള 
സപാഹറിതന അകപാദമറി, പ്രകൃതറി സടുംരക്ഷണ 
സമറിതറി, സകരള കലപാമണ്ഡലടും 
എന്നറിവറിടെങളറിൽ പ്രവര്തറിചറിട്ടുണറ്റ്. . 
സജപാതനനടതക്കുററിചറ്റ് ഒരു ഗജീതടും, 
ഭൂമറിഗജീതങള, അതറിര്തറിയറിസലകറ്റ് ഒരു 
യപാത്ര, അപരപാജറിത, ആരണനകടും, 
കവറിതയടടെ ഡറി.എന.എ., പ്രണയ 
ഗജീതങള,ഇനനടയന്ന വറികപാരടും, 
മുഖടമവറിടടെ, അപരപാജറിത തുടെങറിയ 
കൃതറികള.
സകന്ദ്ര സപാഹറിതന അകപാദമറി 
അവപാര്ഡറ്റ്(1994), സകരള സപാഹറിതന 
അകപാദമറി അവപാര്ഡറ്റ്(1979), എഴുതച്ഛന 
പുരസപാരടും(2014), പത്മശ്രജീ(2014),  വയലപാര് 
പുരസപാരടും(2010), വളസതപാള 
പുരസപാരടും(2010)  തുടെങറിയ പുരസപാരങള 
ലഭറിചറിട്ടുണറ്റ്.  

റളിനഷളിദ 9 I 

സഡി ആരസഡി ആര..റസ്റ്റാവറസ്റ്റാവ

    

)



Little Kites                                                                                                                                              

ഹസ സമ ന .വസ    9E

കചെമങമ ട്ട

പതറിസനഴപാടും  നൂറപാണറിൽ ചുവരുകളുടടെ നഗരടും എന്നററിയടപടന്ന പഴയ ഡൽഹറിയറിൽ മുഗള
ഭരണപാധറികപാരറിയപായറിരുന്ന  ഷപാജഹപാന  ചെക്രവര്തറി  പണറി  കഴറിപറിച  വറിസറ്റ് തൃതമപായ  ഒരു
സകപാടയപാണറ്റ് ചുവപറ്റ് സകപാട (ടചെസങപാട). രണറ്റ് കറിസലപാമജീറര് ചുറളവറിലപാണറ്റ് ഇതറ്റ് നറിര്മറിചറിട്ടുളളതറ്റ്.
ഇനനയുടടെ  തലസ്ഥപാനമപായ  ഡൽഹറിയറിലപാണറ്റ്  ഇതറ്റ്  സ്ഥറിതറി  ടചെയ്യുന്നതറ്റ്.  പതറിസനഴപാടും
നൂറപാണറിൽ മുഗള ഭരണപാധറികപാരറികള തപാമസറിചറിരുന്നതുടും ഈ സകപാടയറിലപാണറ്റ് .

 1857  ൽ അന്നടത മുഗള ഭരണപാധറികപാരറിയറിരുന്ന ബൈഹദൂര്  ഷപാ സഫററിൽ നറിന്നറ്റ് ബറിടജീഷറ്റ്
ഭപാരത  സര്കപാര്  ടചെസങപാട  പറിടെറിടചടക്കുന്നതറ്റ്  വടര  ഇതറ്റ്  മുഗള  രപാജവടുംശതറിടന്റെ
തലസ്ഥപാനമപായറി നറില ടകപാണറിരുന  . 2007  ൽ യുനസസപാ സവളഡറ്റ് ടഹററിസറഡറ്റ് ബസററിൽ
ടചെസങപാടയുടടെ സപരുടും സരഖടപടതറിയറിരുന .

ചെമർമസനമർ

ഹഹദരമബമദസൽനസനപ ഫമ എത പമതയസൽനസനമപ്ലേഗപ നസർമ്മമർജനനും കചെയ്തതസൻകറ
ഓർമ്മകമയസ 1951 ൽ  നസർമ്മസച്ചെ ഇനജയസകല സമരകമമണ ചെമർമസനമർ. 2012 ഈ സമരകനും
മലമകഭൂപടതസൽ സമനനും മനടസ.  ചെമർമസനമർ എനമൽ 4  മസനമരനും ഉള പളസ
എനമണർതനും.  കുതബപ ഷമഹസ രമജവനുംശതസകല സുൽതമൻ മുഹമ്മദപ ഷമഫസ കുതബപ
ഷമ ആണപ ഈ സമരകനും സമപസച്ചെതപ.  സുൽതമൻ തൻകറ തലസമന നഗരസ
മഗമൾകകമണയസൽനസനപ ഹഹദരമബമദസമലകപ മമറസയ മശഷമമണപ ചെമർമസനമർ നസർമ്മമണനും
തുടങസയതപ.  ഗമഹനറപ,  ചുണമമപ കലപ,  കരസങലപ എനസവ കകമണമണപ ചെമർമസനമർ
നസർമ്മസച്ചെസരസകനതപ.  ചെമർമസനമറസകന ഓമരമ വശതസനുനും 20  മനറർ നനളനും ആണുളതപ.
ഹഹദരമബമദസൽ നഗരതസകന മധജഭമഗതമയസ മപർഷജൻ നസർമ്മമണ രനതസകൾ
ഉപമയമഗസച്ചെമണപ ഈ സമരകനും നസർമ്മസച്ചെസട്ടുളതപ.             
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സമത്രാധത്രാനതധിനന്റെ മത്രാലത്രാഖ 
ഗത്രാനധിജധി

നധിദ.എന് 8 C

സമപാധപാനതറിനുള സനപാസബൈൽ സമ്മപാനടും ലഭറിസകണ വനക്തറിയപായറിരുന  
ഇനനന രപാഷറ്റ് ട്രെപറിതപാവറ്റ് മഹപാത്മപാ ഗപാന്ധറി. എന്നപാൽ എന്തുടകപാണറ്റ് 
ഗപാന്ധറിജറി തടെയടപട്ടു എന്ന സചെപാദനതറിനു ക ൃതനമപായ ഉതരങളറില. 
അഹറിടുംസ സമര മപാര്ഗ്ഗമപായറി സജജീകരറിചറ്റ് എലപാവരറിൽ നറിന 
വനതനസറ്റ് തനപാവകയപായറിരുന അസദ്ദേഹടും. സമപാധപാന പുരസപാരടും 
നറിശ്ചയറിക്കുന്ന സനപാര്വജീജറിയന കമ്മറിററികറ്റ് തങളുടടെ രപാജനവടും 
ബറിടനുമപായുള ബൈന്ധടും ഗപാന്ധറിജറിടയ തഴയപാന ഒരു കപാരണമപായറി എന്നറ്റ് 
പറയുന്നവരുമുണറ്റ്.
അഹറിടുംസ ജജീവറിത സസന്ദശമപായറി കണറ്റ് ജജീവറിതതറിൽ പകര്തറിയ 
മഹപാത്മജറിയുടടെ സസന്ദശങള പ്രപാസയപാഗറിക തലതറിൽ ടകപാണവന്നപാൽ 
സലപാകതറ്റ് സമപാധപാനതറിടന്റെ  ടവളരറിപപപാവകള പറക്കുടും.

എനന്റെ  ഇനവ
                                           ശത്രാന പധി  9I

ഞപാന ഇനനടയക്കുററിചറ്റ് ചെറിനറിക്കുസമപാള പല കപാരനങടളയുടും ഒപാര്ക്കുന. 
നറിരവധറി ടകപാച ഗ്രപാമങളപായ പുളറിക്കുത്തുകള പതറി ഞ്ഞ വറിശപാലമപായ 
വയലകള;   ഞപാന സന്ദര്ശറിചറിട്ടുള പടണങളുടും നഗരങളുടും;  ഉണങറി വരണ 
ഭൂമറിയറിൽ ജജീവന പകരുകയുടും അതറിടന ടപടടന്നറ്റ് സഇൗന്ദരനതറിടന്റെയുടും 
പചപറിടന്റെയുടും തറിളങ്ങുന്ന വറിശപാലതയപായറി മപാറ്റുകയുടും ടചെയ്യുന്ന മഴകപാലതറിടന്റെ 
ഇന്ദ്രജപാലടും; മഹപാനദറികള; ഒഴുകുന്ന ടവളടും ; ആ നറിശ്ശൂനനമപായ പരറിസരങസളപാട 
കൂടെറിയ ബഖബൈര് ചുരടും ;ഇനനയുടടെ ടതടക മുനമറ്റ്; ആളുകള ഒറയടും കൂടപായുടും 
സര്സവപാപരറി മഞ്ഞറിന ടതപാപറിയണറിഞ്ഞ ഹറിമപാലയടും ; അഥേവപാ പുതുപൂകള 
ടകപാണറ്റ് മൂടെറികറിടെക്കുന്ന വസനപാരടുംഭതറിടല ഒരു കപാശജീര് മല   ടഞ്ചരറിവറിലടും നുരച 
പതഞ്ഞു കളകള ശബസതപാടടെ പപാഞ്ഞുസപപാകുന്ന അതറിടല ടകപാചരുവറികള 
ഇവടയക്കുററിടചപാടക ഞപാന ചെറിനറിക്കുടും. നമുകറിഷ്ടടപട ചെറിത്രങളപാണറ്റ് നപാടും 
വരക്കുകയുടും സൂക്ഷറിക്കുകയുടും ടചെയ്യുന്നതറ്റ്.  
                                                   (ഇനനടയ കടണതൽ /നഹറ്റ് റു)
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ഇലകയടട ത്രാ നനഗറധിവധിറധി
ലഗീനസദ് പപതാളളിങദ്  [1901-1994]

   ഹെസഡ് ലഹെ. 9 C

        സഹസനുംമയമജക  ബന്ധനതസൽ  പങ്കുകവകകപട്ട  ഇലമക മണ്  മജമഡസകകള
രണമറങളുനും  ആകർഷസകമമലമ.  സഹസനുംമയമജക  ബന്ധതസൽ  ഏർകപട്ട
രണമറങൾകസടയസലള  ബന്ധസത  ഇലമക മണുകകള  ആകർഷസകമനുള  അതതപ
ആറതസകന കഴസവമണപ ഇലമക മ കനഗറസവസറസ.
        മൂലകങളുകട ഇലമകമ കനഗറസവസറസ തമരതമജനും കചെയ്യുനതസനമയസ വജതജസപ ത ഇലമകമ
കനഗറസവസറസ കസ്കെയസലകൾ ആവസഷ്കരസച്ചെസട്ടുണപ. ഇവയസൽ ലസനസപ മപമളസങപ എന അമമരസകൽ
ശമസപ തജ്ഞൻ  ആവസഷപ കരസച്ചെ  ഇലമകമ  കനഗറസവസറസ  കസ്കെയസൽ  ആണപ.  പൂജജതസനുനും
നമലസനുനും ഇടയസലള സനുംഖജകളമണപ ഇതസൽ മൂലകങളുകട ഇലമകമ കനഗറസവസറസ വസലകളമയസ
നൽകസയസട്ടുളതപ.  ഈ  കസ്കെയസലസൽ ഇലമകമ കനഗറസവസറസ  ഏറവനും ക ൂടസയ മൂലകനും ഫപ ളൂറസൻ
ആണപ.

അറളിയടപടെതാതതളിപലക്കുളള
 ഒരു യതാതയതാണദ് ഇഇൗ ജഗീവളിതഞ

രശഡ് മവികൈ M 9A

അറസയകപടമതതസമലകളള യമത മമനമഹരമമണപ.  അറസവപ  മസ്നേഹമമണപ.  അറസവസനപ
മസ്നേഹതസകന  ആഴനും  കൂട്ടമനും.  വസശദനകരണനും  നൽകമൻ  കഴസയസല.  ആഴങളസൽ  നമനും
മസ്നേഹമമകുന.  പുറമതകകമഴുകമൻ  കവമ്പുന  യഥമർത  മസ്നേഹനും  കമമട്ടസൽ  നസനനും
പൂവമയസ ഇതൾ വസരസയുന.  എനസട്ടുനും നസരവധസ തവണ പ്ലേമസസകപ കപമതസയസൽ  അടകനും
കചെയ്തതു  മപമകല  ആവരണങളുനും  തടസ്സങളുനും  സുഗന്ധനും  പകരനതസനപ
വസഘമതമമകുന.  ഹദവസക  മസ്നേഹസുഗന്ധ നും  എവസകടയുനും  നസറയുവമൻ  അനുവദസക.
ചെസനകൾ മപമകല, ജനവസതനും മപമകല ആനുഭവസച്ചു മമതനും അറസയമൻ കഴസയുന ഒനമണപ
മസ്നേഹനും. ഈ ഗഹതസകല സർവവനും നമനും  കമണുന. ജനവൻ ഉളളതുകകമണ്ടു മമതനും.
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ചധിതത്രാ ഞ്ജലധിചധിതത്രാ ഞ്ജലധി
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അൻഷഡിഫഫ്  K  9 B
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അൻഷഡിഫഫ്  K  9 B
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ലഡിൻഷ  ടഡി. സഡി  9 D
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ചലനങ്ങളചലനങ്ങള
ചത്രാലകശകധികളചത്രാലകശകധികള
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 ആകഫ്ടചീവഫ്  ലഡിറ്റഡില് കകറ്റഫ്സഫ് 
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Live Clubs
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"വര! നഡിനഡില് നഡിനഅം
കകസ്റ്റാളുത്തകട, പത്തല,

നൂറകലസ്റ്റാരസ്റ്റായഡിരഅം പന്തങ്ങ-
കളെൻ പഡിൻമുറകസ്റ്റാര"
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