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Dear students,
I'm happy to know that the Little Kites team of

our   school   is   publishing   a   digital   magazine   in   the
academic year 20182019. The Information technology , no
doubt is changing the educational process very fastly. I
am   sure   that   this   magazine   will   showcase   the
achievements of the students in the fields of curricular as
well as cocurricular activities. I hope that this will prove
as an effective aid in widening the horizons of creativity
of the students.

My best wishes are always with you.  

SUDHAKARAN.T.M
Head Master
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ഞത്രാ  ദഗത്രാപത്രാല൯ ൯.....
ദയത്രാഗഗത സ ടമികറമിനന പമിനബലതമില നചയ തടങമിയ൪
എനന ആദേഗ ദജത്രാലമി നടപടമിക്രമങളുനട നമിര്ബന്ധതത്രാല

മത്രാതത്രം പടമഴമിച്ചുനവെയ്ക്കുന... അനപതമിയഞമിനന യുവെതത്വതമില,
നഗരതമിനല ഈ ദശ്രേഷ്ഠ വെമിദേഗത്രാലയതമിനല ഹമിനമി അദഗത്രാപനത്രം

മതമിയത്രാകമി ഞത്രാന മടങമി ദപത്രാകുന്നതത,
നമിശമിതദയത്രാഗഗത ആവെശഗമമിലത്രാതവെനനന്ന നമിലയമില എനമികത,

കത്രാട്ടുപത്രാതദപത്രാനല കഠമിനവത്രം കരമിദഞത്രാലദപത്രാനല സരളവമത്രായ
വെമിരുദദജത്രാലമികള് യയൗവെനകത്രാലത്രംമുതല കത്രാഴ്ചനവെച

ദകത്രാഴമിദകത്രാടമിനന കമിഴകന ഗത്രാമപത്രാന്തതമിദലകത്രാ     ണത.......
ലഘുവെത്രായമി തടങമി .... ധനഗമത്രായമി.....  ഗുരുവെത്രായമി.... 

കത്രാലടമികള് ദേമിശമത്രാറമി നടന തടങ്ങുകയത്രാണത ഞത്രാന.....
ഒത്രാര്മകള് നപയ്യുദമത്രാള്,കത്രാലടമികള്കമിടയമില പുതനത്രാമ്പുകള്

നനവ കത്രാത്തുകമിടക്കുന്നതത ഞത്രാനറമിയുന.
പത്രാദഥേയങള് സതമരണസുഖത്രം തനന്ന....

-ദഗത്രാപത്രാലജമി
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   കസകനഡറവി സള്    ചമ്പോലപറഖ ലഘചരവിതഖ......................................................................16

 കകമ്പോഴവിയുന ഇലകള്.....................................................................................................21
FRIENDSHIP.........................................................................................................23
തവിരവിചറവിവകള്.............................................................................................................24
FRIEND IN MY LIFE............................................................................................28
തതമ......................................................................................................................29
THE MIRROR........................................................................................................30

     എകന ജജവവിതകതപറവി ഒര കഥ......................................................................................31
MY MOTHER.........................................................................................................32
WORDS OF EARTH..............................................................................................33
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 അയപന പമമ്പോറ..........................................................................................................68
MOTHER'S LOVE.................................................................................................70
PICTURE................................................................................................................71
PICTURE................................................................................................................72

 ഒരമയുകട വവിജയഖ........................................................................................................73
മദനവവിപതയ.................................................................................................................76
MY MOM................................................................................................................78
COOL OR PAIN.....................................................................................................79
പളയതവിമലകയ...........................................................................................................80

 ദയയുളളവള് ദയ.........................................................................................................81
FAMILY RIDDLE..................................................................................................83
ALPHABETICAL RIDDLES.................................................................................84
I REMEMBER........................................................................................................85
FRIENDSHIP.........................................................................................................86
PICTURE................................................................................................................87
കഞപകവി.................................................................................................................88
TIME MANAGEMENT..........................................................................................89
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ആമഖഖആമഖഖ

മത്രാറുന്ന  തലമുറനയത്രാപത്രം  സത്രാദങ്കേതമികവെമിദേഗത്രാ  പരമിശശീലനവമത്രായമി
ലമിറമില  കകറതസത.....  വെമിദേഗത്രാര്തമികളുനട  കഴമിവെമിനന  വെത്രാദനത്രാളത്രം
ഉയര്തത്രാന  ലമിറമില  കകറതസത  മത്രാഗസമിന.....  സതക്കൂളമിനന
ചരമിതതമില  ആദേഗമത്രായമി  ഒരു  ഡമിജമിറല  മത്രാഗസമിന  ഞങള്
തയത്രാറത്രാക്കുന,  ലമിറമില  കകറതസമിലൂനട.....  ഞങള്കത
വെമിവെരവെമിനമിമയ സത്രാദങ്കേതമികവെമിദേഗയമില ലഭമിച പരമിശശീലനങളമില
നമിന്നത.....  ലമിറമില  കകറതസത  ചത്രാര്ജുളള  സുനന  ടശീചറുനടയുത്രം
ഷത്രാഹുല  സത്രാറമിനനയുത്രം  സഹത്രായദതത്രാനട  ഞങള്  തയത്രാറത്രാകമിയ
മത്രാഗസമിന നമിങള്കത മുന്നമില സമര്പമിക്കുന.....

അകമിത
സ്റ്റുഡനത എഡമിറര്   
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തലകകടവിമലയയതലകകടവിമലയയ    ..........

പുത തലമുറ..... 
പുത വെഴമികള്....

ഈ നവെകത്രാല വെത്രാങതമയങനള 
ഗ       ണപതത എന്ന സതകൂളമിനനറ ദപരമില
സമനത്വയമിപമികത്രാനുള്ള ശ്രേമമത്രാണമിതത...

എഴുതമിനനറ പുതവെഴമിയത
ദപരമിനനറ ദനര്വെഴമി...
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ഗവണകമനയ ഗണപതയ മമമ്പോഡലഗവണകമനയ ഗണപതയ മമമ്പോഡല
മഗള്സയ ഹയര മഗള്സയ ഹയര 

കസകനഡറവി സള്  കസകനഡറവി സള്  -  -  ചമ്പോലപറഖചമ്പോലപറഖ
ലഘചരവിതഖലഘചരവിതഖ

കകകോഴഴികകകോടട്  നഗരതഴില്  ചകോലപ്പുറതകോണട്  ഒരു  നൂറകോണഴികലററ
കകോലറത ചരഴിത്രമുള്ള ഈ വഴിദദകോലയയം  സഴിതഴിറചയ്യുന്നതട്.  ചകോലപ്പുറയം
രണ്ടു  ശതകോബ്ദങ്ങള്കട്  മുമ്പുതറന്ന  സകോമൂഹദമകോയയം  സകോയംസകോരഴികമകോയയം
രകോഷഷ്ട്രീയമകോയയം  പ്രബുദ്ധത  പുലര്തഴിയ  കദശമകോണട്.
സകോമൂഹഴികപുകരകോഗതഴികട്  കവണഴി  സമര്പ്പണബുദ്ധഴികയകോറട  പ്രവര്തഴിച
നഴിരവധഴി  ആളുകള്കട്  ഈ  പ്രകദശയം  ജനയംനല്കഴിയഴിട്ടുണട്.
പറതകോന്മ്പതകോയം  നൂറകോണഴിറന്റെ  ഉതരകോര്ദ്ധതഴില്  ഈ  പ്രകദശതട്
അവര്ണര്കയം  അധധഃസഴിതര്കയം  കവണഴി  വഴിദദകോലയയം  സകോപഴികകോന്
മുന്നഴിടഴിറങ്ങഴിയ  മഹകോനുഭകോവനകോയഴിരുന്നു  ഡഴി.  ഗണപതട്റകോവ.  1886  ല്
കനറഷ്ട്രീവട്  സ്ക്കൂള്  എന്ന  കപരഴില്  അകദ്ദേഹയം  ആരയംഭഴിചതകോണട്  ഈ
വഴിദദകോലയയം.
              ഗണപതട്  റകോവവഴിറന്റെ  പുത്രന്  സര്കവകോതമറകോവ
വഴിദദകോഭദകോസപ്രവര്തനതഴില് പഴിതകോവഴിറന്റെ പകോത പഴിന്തുടര്ന്നു.  പഴിന്നഷ്ട്രീടട്
ഗണപതട്  റകോവ  സ്ക്കൂളഴിറന്റെ  ഭരണച്ചുമതല  പുത്രറന  ഏല്പ്പഴികകയയം
അനന്തരയം  സുവഴിചരകോനന്ദ  എന്ന  കപരട്  സസഷ്ട്രീകരഴിചട്  സന്നദകോസജഷ്ട്രീവഴിതയം
നയഴികകയയം റചയ. 1944 ല് അകദ്ദേഹയം കഥകോവകശഷനകോയഴി. അകദ്ദേഹ 
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തഴിറന്റെ  ചഴിതകോഭസയം  ഇകപ്പകോഴയം  ചകോലപ്പുറയം  ഗവ.  ഗണപതട്  കബകോയട്സട്
ഹഹസ്കൂളഴിനു  മുമ്പഴിന്  സൂകഴിചഴിട്ടുണട്.  1928 ല്  സര്കവകോതമറകോവ
പഴിതകോവഴിറന്റെ  ഓര്മ  നഴില  നഴിര്ത്തുന്നതഴിനട്  സ്കൂളഴിറന്റെ  കപരട്  ഗണപതട്
ഹഹസ്കൂള് എന്നകോകഴി. 1957 ല് സ്കൂള് സര്കകോരഴിനു വഴിട്ടുറകകോടുത്തു.  അന്നട്
സര്കകോരുമകോയണകോകഴിയ വദവസ പ്രകകോരമകോണട് ഗണപതട് എന്ന കപരട്
സ്കൂളഴിറന്റെ കപരഴിറനകോപ്പയം നഴിലനഴിര്തഴിയഴിരഴികന്നതട്. 
                   ചകോലപ്പുറത്തുയം പരഴിസരപ്രകദശത്തുമുള്ള കുടഴികള്
പഠനതഴിനട്  പ്രധകോനമകോയയം  ആശ്രയഴിചഴിരുന്നതട്  ഈ  വഴിദദകോലയറത
ആയഴിരുന്നു.  കുടഴികളുറട  എണയം  വര്ദ്ധഴിചകപ്പകോള്
പ്രവര്തനസസൗകരദകോര്ഥയം  സ്കൂള്  ആണ-റപണ  എന്നട്
രണകോയഴിതഴിരഴികകോന്  1963 ല്  സര്കകോര്  നഴിശ്ചയഴിച്ചു.  ഇകപ്പകോള്  ഗവ.
ഗണപതട്  കബകോയട്സട്  ഹഹസ്കൂള് പ്രവര്തഴികന്ന സലതകോണട് അന്നട്
സ്കൂള്  പ്രവര്തഴിചഴിരുന്നതട്.  ആണവഴിഭകോഗയം  അവഴിറടതറന്ന
നഴിലനഴിര്ത്തുകയയം  റപണവഴിഭകോഗയം  സ്കൂളഴിറന്റെ  കളഴി  സലമകോയഴിരുന്ന
സലകതകട്  റകടഴിടയം  നഴിര്മഴിചട്  മകോറ്റുകയയം  റചയ.
1970 റഫെബ്രുവരഴിയഴിലകോയഴിരുന്നു  ഈ  മകോറയം.  ഗവ.  ഗണപതട്  കഗള്സട്
ഹഹസ്ക്കൂള് ചകോലപ്പുറയം ജങട്ഷനു സമഷ്ട്രീപയം വന്നതങ്ങറനയകോണട്.  ഗണപതട്
കബകോയട്സട്  ഹഹസ്കൂളുയം  ഗണപതട്  കഗള്സട്  ഹഹസ്കൂളുയം
സകഹകോദരസകോപനങ്ങളകോണട്. 
                റപകോതുവഴിദദകോഭദകോസവകുപ്പട്  ജഴില്ലയഴിറല  മകോതൃകകോ
റപണവഴിദദകോലയമകോയഴി  ഈ  സ്കൂളഴിനുയം  അയംഗഷ്ട്രീകകോരയം  നല്കഴിയകതകോറട
സ്കൂളഴിറന്റെ കപരഴിറനകോപ്പയം കമകോഡല് എന്നുകൂടഴി കചര്ത്തുതുടങ്ങഴി. 1997 ല് ഈ
സ്കൂള് ഹയര് റസകന്ഡറഴിയകോയഴി.  5  മുതല് ഹയര് റസകന്ഡറഴി വറര
കകോസുകളഴിലകോയഴി  2358  കുടഴികളുയം  86  അദ്ധദകോപകരുയം  5  ഓഫെഷ്ട്രീസട്
ജഷ്ട്രീവനകകോരുയം ഇവഴിറടയണട്. യ.പഴി. ഹഹസ്കൂള് വഴിഭകോഗതഴില് 
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മലയകോളവയം  ഇയംഗഷ്ട്രീഷയം  മകോധദമമകോണട്.  ഹയര്  റസകന്ഡറഴിയഴില്
സയന്സട്, ഹഹ്യുമകോനഴിറഷ്ട്രീസട്, റകകോകമഴട് എന്നഷ്ട്രീ ഗ്രൂപ്പുകളകോണുള്ളതട്. 
                പഠനതഴിലയം പകോഠകോനുബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങളഴിലയം സ്കൂള്
മഴികവട് പുലര്ത്തുന്നു. വര്ഷങ്ങളകോയഴി എസട്.എസട്.എല്.സഴി.  വഴിജയയം നൂറ
ശതമകോനമകോണട്.  1970 ല്  50  ശതമകോനമകോയഴിരുന്ന  വഴിജയയം  നഴിരന്തര
പരഴിശ്രമതഴിലൂറടയകോണട്  ഇന്നറത  നഴിലയഴിറലതഴിയതട്.  1989 ല്
എസട്.എസട്.എല്.സഴി.  പരഷ്ട്രീകയഴിറല ഒന്നകോയം റകോങട്  ഈ സ്കൂളഴിനട് ലഭഴിച്ചു.
ജഴി.  ലഴിജഴിയകോണട്  ഈ  വഴിജയയം  കനടഴിയതട്.  ലഴിജഴി  ഇകപ്പകോള്
അകമരഴികയഴില്  കയംപപ്യൂടര്  എഞഴിനഷ്ട്രീയറകോണട്.  അകത  വര്ഷയം
പതഴിറനകോന്നകോയം റകോങയം 1997 ല് പതഴിമൂന്നകോയം റകോങയം ഈ സ്കൂളഴിനട് കഴിടഴി. 1993
ല്  സയംസകോന  സ്കൂള്  യവജകനകോത്സവതഴില്  കലകോതഴിലകകഴിരഷ്ട്രീടയം  ഈ
സ്കൂളഴിറല ഭവദലകഴികട് ലഭഴിച്ചു. 
                  മലയകോള സഴിനഴിമകോരയംഗതട് പ്രശസ്ത നടഴികളകോയഴി
കശകോഭഴികന്ന  നഴിതദകോദകോസട്,  കുമകോരഴി  അമ്പഴിളഴി  എന്നഴിവര്  ഈ
വഴിദദകോലയതഴിറല  പൂര്വ്വ  വഴിദദകോര്ഥഴിനഴികളകോണട്.  സയംസകോന  പ്രവൃതഴി
പരഴിചയകമളയഴില് കകകോഴഴികകകോടട് ജഴില്ലയട് ഒടനവധഴി വര്ഷങ്ങളഴില് ഒന്നകോയം
സകോനയം  കനടഴിറകകോടുകന്നതഴില്  ഗണനഷ്ട്രീയമകോയ  പങട്  വഹഴിചതട്  ഈ
വഴിദദകോലയതഴിറല പകരതയകോയ ലകഴി ടഷ്ട്രീചറകോണട്.  ഈ സകോപനതഴിറല
വഴിദദകോര്ഥഴികളകോയഴിരുന്ന  ബഷ്ട്രീന  ഡഴി.  ഭടട്,  ശ്രഷ്ട്രീജ  എയം.  എന്നഴിവര്കട്
ദകഴികണന്തദന്  ശകോസ്ത്രകമളയഴില്  വര്കഴിങ്ങട്  കമകോഡല്  വഴിഭകോഗതഴില്
ഒന്നകോയംസകോനയം  ലഭഴിചഴിരുന്നു.  1999 ല്  ഹയര്  റസകന്ഡറഴിയഴില്
ഹഹ്യുമകോനഴിറഷ്ട്രീസട് ഗ്രൂപ്പഴിറല ഒന്നകോയം റകോങട് ഈ സ്കൂളഴിറല കുമകോരഴി എസട്. സകോയഴി
ഗഷ്ട്രീതയ്ക്കു കഴിടഴി.  ഹയര് റസകന്ഡറഴിയഴില് എല്ലകോ വഴിഷയതഴിനുയം മഴികച
വഴിജയമകോണുള്ളതട്. 
                   പ്രശസ്തകസവനതഴിനട് സയംസകോന സര്കകോര് നല്കുന്ന
അവകോര്ഡട് ഈ സകോപനതഴിറല അദ്ധദകോപകരകോയ സഴി. നകോരകോയണന് 

18
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

നകോയര്,  ടഴി.വഴി.  ലകഴി  എന്നഴിവര്  കനടഴിയഴിട്ടുണട്.  സ്കൂളഴിറന്റെ
ഭസൗതഴികസസൗകരദങ്ങള്  റമചറപ്പടുത്തുന്നതഴില്  സ്തുതദര്ഹമകോയ  പങകോണട്
പഴി.ടഴി.എ.  വഹഴികന്നതട്.  ഷകോജഴി  പുതലതകോണട്  ഇകപ്പകോള് പ്രസഴിഡന്റെട്.
ടഴി.എയം. സുധകോകരന് റഹ  ഡട് മകോസ്റ്റര് പദവഴിയയം വഹഴികന്നു.
                   രകണകര് സലതകോണട് സ്കൂള് സഴിതഴിറചയ്യുന്നതട്.
റകടഴിടങ്ങളുറടയയം സസൗകരദങ്ങളുറടയയം കുറവകോണട് ഇന്നട് സ്കൂള് കനരഴിടുന്ന
പ്രധകോന പ്രശയം. 

കകായയികതയിളക്കങ്ങള
   
കകോയഴികരയംഗതട്  ബഹുദൂരയം  മുന്നഴിലകോണഷ്ട്രീ  വഴിദദകോലയയം.  ഈ  വര്ഷയം
റതലങകോനയഴില്  നടന്ന  കദശഷ്ട്രീയ  ഭകോകരകോദസഹന  മത്സരതഴില്  ദൃശദ
സുകരഷട്   ഒന്നകോയം സകോനയം കനടഴി  രകോജദതഴിറന്റെ തറന്ന ശ്രകദ്ധയമകോയഴി.
കദശഷ്ട്രീയതലതഴിറല  മററരു  കനടമകോണട്  നഴിയകമകോള്  റകകോണ്ടു  വന്നതട്.
കഴികട്  കബകോകഴിങ്ങഴില്  കദശഷ്ട്രീയ  ചകോമ്പദനകോണട്  ഈ  വഴിദദകോര്തഴി.
കതകോകബകോളഴില് സയംസകോന ടഷ്ട്രീയംഅയംഗമകോയഴി തഴിറരറഞ്ഞെടുകറപ്പട എന്.റക
സകോയൂജദ.  ഹതകകകോണകഡകോ  സയംസകോന  തലതഴില്  പറങടുത  ലയ
ഫെകോതഴിമ  എന്നഴിവര്  സ്കൂളഴിറന്റെ  അഭഴിമകോനതകോരങ്ങളകോണട്.  ഡല്ഹഴിയഴില്
നടന്ന സ്റ്റുഡന്റെട്  ഒളഴിമ്പഴികട് തല കവകോളഴികബകോള് മത്സരതഴില് വഴിദദകോലയയം
റണറപ്പകോയതുയം ശ്രകദ്ധയയം.
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ശകാസ്ത്ര രരംഗതത നനേട്ടങ്ങള

2016 റല  കദശഷ്ട്രീയ  ബകോലശകോസ്ത്ര  കകകോണഗ്രസഴില്  ടഴി.തഷ്ട്രീര്ത,  കമഘ
കമകോഹന്,  ഷനകോന  റഷറഴിന്,  നന്ദന.ടഴി  എന്നഴിവര്  ഒന്നകോമറതതഴി.
റചഹന്നയഴില് നടന്ന ഇന്തദന് ഇന്റെര്നകോഷ്ണല് സയന്സട് കകകോണഗ്രസഴിലയം
ഈ സ്കൂള് മുന്നഴിറലതഴി.  ഈ വര്ഷയം  നടന്ന സയംസകോന സ്കൂള് അഗ്രഴി
റഫെസ്റ്റഴില്  ഓവകറകോള്  കഴിരഷ്ട്രീടവയം  നഴിരവധഴി  ഒന്നകോയം  സകോനങ്ങളുയം
കരസമകോകഴി  കദശഷ്ട്രീയതലതഴില്  ശ്രദ്ധഴികറപ്പടുന്ന  വഴിദദകോലയമകോയഴി
നഴിലറകകോള്ളുന്നു.  അശസതഴി സുധഷ്ട്രീര്,ഹഎശസരദ പഴി.സഴി  ,വര്ഷ എന്നഴിവര്
സയംസകോനതല  സയന്സട്  ആപട്റഴിടപ്യൂഡട്  കദകോമ്പഴില്  പറങടുതതകോണട്
മററകോരു കനടയം. 
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കകമ്പോഴവിയുന ഇലകള്കകമ്പോഴവിയുന ഇലകള്
കദേശീജ നമിഹത്രാല കദേശീജ നമിഹത്രാല ..നക വെമി നക വെമി 

9th  B

നകകാലകോയഴിറല  പടഴിയഴില്  ഇരുന്നട്  ഇരുകകോലകളുയം  കൂടഴിപ്പഴിടഴിചട്
ആകകോശകതക  കനകോകഴിയഴിരഴികകയകോണട്  അയകോള്.  എറന്തന്നഴില്ലകോത
ഒരു മൂകത അയകോള്കട് അനുഭവറപ്പട്ടു.  കണ്ണുനഷ്ട്രീര്ത്തുള്ളഴികള് കവഴിളഴിലൂറട
ഒഴകഴിറകകോണഴിരുന്നു.  അയകോള്  കതങ്ങുകയകോണട്.  രകോത്ര ഴിയഴിറല  തണുത
മകോരുതന്  അയകോളുറട  മുടഴിയഴിഴകറള  റചറതകോറയകോന്നട്  തഴകഴി.
ആകകോശതഴിറല  ചന്ദ്രനുയം  നകത്രങ്ങളുയം  അയകോളുറട  ദു ഖതഴില്  കൂറട
കചര്ന്നു.  തകോന് തനഴിചകോയഴി  എറന്നകോരു കതകോന്നല്.  ചുമരഴില് റവചഴിരുന്ന
വടഴിറയടുതട് അയകോള് എഴകന്നറ്റു. റപറടന്നട് അകത്തു നഴിന്നട് ഒരു കനത
ശബ്ദയം ഉയര്ന്നു. 

'വല്ലതുയം  വന്നട്  കഴഴികട്...  പടഴിണഴി  കഴിടന്നട്  വല്ലഴിടത്തുയം  വഷ്ട്രീണകോല്
എഴകന്നല്പ്പഴികകോന് കപകോലയം ആളഴില്ലകോറയന്ന ഒകോര്മ്മ കവണയം.'

 കണഷ്ട്രീര് തുടചട് അയകോള് തലയയര്തഴി മരുമകളുറട മുഖകതകട് കനകോകഴി.
'കമകോറള അച്ഛറന ഒന്നട് പഴിടഴിറചഴകന്നല്പ്പഴികകോകമകോ?... വയ...'

'വല്ലഴിടത്തുയം ഒതുങ്ങഴി കൂടകോന് പറ  ഞ്ഞെകോല് കകള്കഴില്ല.'
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അവള്  ആ  വ കയകോധഴികറന  പഴിടഴിചട്  എഴകന്നല്പ്പഴിചട്  അടുകളയഴിറല
നഴിലതട്  മൂലയഴില്  ഇരുതഴി.  ഒരു  പകോത്രതഴില്  ഭകണയം  വഴിളമ്പഴി
റകകോടുത്തു. അയകോള് മരുമകളുറട ശകകോരയം ഒഴഴിവകോകകോന് കഴഴിചതട് കപകോറല 
വരുതഴി. 

'ഞകോന് ഇവകരകോറടകോറക എന്തകോണട് റചയ്തതട് ?' അയകോള് തകന്നകോടട് 
തറന്ന കചകോദഴിച്ചു.

അയകോളുറട നകോവഴിനട് രുചഴികപകോലയം അറഴിയകോതകോയഴിരഴികന്നു.
പരഴിചഴിതയം  കയട്  മകോത്രയം.  അയകോള്  കഴഴിച  പകോത്രയം  കഴകഴി  തഴിരഴിറക
മുറഴിയഴിറലതഴി, ഉറങ്ങകോനകോയഴി കഴിടന്നു. 

'അറത  നകോറളയകോണട്  ആ  ദഴിനയം...  വൃദ്ധസദനതഴില്  കപകോകുന്ന
ദഴിനയം...  മകനുയം  മരുമകളുയം  പറയന്നതട്  കകടതകോണട്.  മകന്  അച്ഛറന
ജഷ്ട്രീവകനകോളയം കസ്നേഹഴിചഴിരുന്നു..... എന്നകോല് ഇന്നട്....'

 അയകോള്  വഴിങ്ങഴിറപ്പകോടഴി.  അവസകോനമകോയഴി  അച്ഛകോ  എന്ന  വഴിളഴി
കകള്കകോന് അയകോള് റകകോതഴികന്നു.  മകകനകോറടകോതട് കസ്നേഹഴിചട് ജഷ്ട്രീവഴിച
ആ കകോലയം തഴിരഴിറക എതകോന് അയകോള് ആശഴിച്ചു.  തറന്ന തനഴിചകോകഴിയ
പ്രഴിയതമയറട  മുഖയം  മനസഴില്  റതളഴിഞ.  ചഴിന്തകളഴില്  മുഴകഴി
നഴിദ്രയഴികലകട് അയകോള് വഴതഴി വഷ്ട്രീണു.
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FRIENDSHIPFRIENDSHIP

   S Shahala Thasnimhahala Thasnim
9th C

A real friendship never dies
A real friendship should be a one,

Who is too much caring
One with whom we feel free 

To share anything
The one who knows all our 

Feelings and emotions
The one who will be there with 

Us at all our good and bad times
And a real friendship never dies

But pertains for ever!
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തവിരവിചറവിവകള്തവിരവിചറവിവകള്

''നഷ്ട്രീ എന്തകോടകോ ഒറയഴിരുന്നട് പഴിറപഴിറകകന്ന?'' 
അപ്പു തഴിരഴിഞകനകോകഴിയകപ്പകോള് അവറന്റെ സുഹൃതകോയ കുഞ്ചു ആയഴിരുന്നു
അതട്.
''ഒന്നുമഴിറല്ലടകോ...  ഇചഴിരഴി  സങടയം  വരുകമ്പകോള്  ഞകോനകോകരകോടകോണട്
പറകയണതട്? എറന്റെ വഷ്ട്രീടഴില് എഅവറന്റെല്ലകോവരുയം കജകോലഴിയള്ളവരകോണട്.....
എറന്റെ  ഏക  ആശ്രയമകോണട്  ഈ  ആല്മരയം.  ഇതഴിറന  ചകോരഴിയഴിരുന്നു
റകകോണട് ഞകോനകോകകോശകതകോടട് സയംസകോരഴികയം.''
"ആഹകോ അതട് റകകോള്ളകോമകല്ലകോ." കുഞ്ചു പറഞ.
''അപ്പു നമുകട് മകോങ്ങ പറഴികകോന് കപകോകകോയം....?''
ശരഴി കപകോകകോയം...

അവര്  രണ്ടു  കപരുയം  നടന്നു  നഷ്ട്രീങ്ങഴി  മകോവഴിന്  ചുവടഴിറലതഴി.
അവര് മത്സരഴിച്ചു മകോങ്ങ പറഴികകോനുള്ള ശ്രമയം നടതഴി.  അപ്പുവഴിനട്  മകോങ്ങ
കഴിടഴി.  ഇതുകണ കുഞ്ചുവയം ശ്രമഴിച്ചു.  അതഴിനഴിടയഴില് ഒരു  മകോങ്ങ അവനട്
കഴിടഴി. പകക അതട് ആകരകോ കടഴിചതകോയഴിരുന്നു. എന്നകോല് കുഞ്ചു ആ മകോങ്ങ
കളഞ്ഞെഴില്ല.  മകോങ്ങപറഴി  മത്സരയം  നഴിര്തഴി  അവര്  വഷ്ട്രീടഴികലയട്  മടങ്ങഴി.
കുഞ്ചുവഴികനകോടട് അമ്മ കുളഴികകോന് പറഞ. 

അകപ്പകോള്  കുഞ്ചുവഴിറന്റെ  ഏടന്  കുഞ്ചു  അറഴിയകോറത  അവറന്റെ
കഷ്ട്രീശയഴില് കനകോകഴിയകപ്പകോള് പകോതഴി ആകരകോ കടഴിച മകോങ്ങ കണ്ടു.  കടഴിച
ഭകോഗയം റചതഴിയഴിട്ടു തഴിന്നകോറമന്നട് വഴിചകോരഴിച്ചു ഏടന് അറതടുത്തു.

കുളഴിച്ചു  വന്ന  കുഞ്ചു  കഷ്ട്രീശയഴില്  കനകോകഴിയകപ്പകോള്  മകോങ്ങ
കണഴില്ല.  സങടകതകോടു കൂടഴി പുറതഴിരഴികകമ്പകോഴകോണട് ഏടന് മുറഴിയഴിലൂറട
മകോങ്ങകോണഴി എറഴിഞ്ഞെതട്. കദഷദയം സഹഴികകോന് വയകോറത ഏടറന കചകോദദയം 
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റചയണറമന്നട് വഴിചകോരഴിചട് കുഞ്ചു മുറഴിയഴികലകട് നടന്നു. കുഞ്ചു വകോതഴിലഴിറന്റെ
പുറതട്  നഴിന്നട്  പഴിറപഴിറത്തു  .  അവസകോനയം  അതട്  ശകോപമകോയഴി  കുഞ്ചു
പറഞ: ''ആ മകോങ്ങ കകോരണയം നഴിനകട് എറന്തങഴിലയം വരുയം.''
 ഏടന് അതഴിനട്  വഴില കലഴിചഴില്ല.  രകോവഴിറല അമ്മ അച്ഛകനകോടട്  എകന്തകോ
പറയന്നതട്  കകടട്  കുഞ്ചു  എഴകന്നറ്റു.  ഏടന്  രകോത്രഴി  ഒന്നുയം  കഴഴിചഴില്ല
എന്നകോയഴിരുന്നു അമ്മ അച്ഛകനകോടട്  പറഞ്ഞെതട്.  അച്ഛന് വഴിളഴിചഴിട്ടുയം ഏടന്
എഴകന്നറഴില്ല.  അവസകോനയം  കതകട്  റപകോളഴിചകപ്പകോള്  .....  ഏടറന്റെ  ഹക
തണുതഴിരുന്നു.  അമ്മയറട കരചഴില് കകടകപ്പകോള് കകോരദയം മനസഴിലകോയഴി.
പഴിറന്ന  വഷ്ട്രീടഴില്  ജനപ്രവകോഹമകോയഴിരുന്നു.  അപ്പു  വന്നകപ്പകോള്
കുഞ്ചുവഴിറനയകോണട്  തഴിരകഴിയതട്.  അപ്പു  കുഞ്ചുവഴിറന  എല്ലകോയഴിടത്തുയം
റതരഞ. എങ്ങുമഴില്ല. പഴിറന്ന അപ്പു കണ്ടു കരഞ നഴില്ക്കുന്ന കുഞ്ചുവഴിറന...
അടുതട് റചന്നകപ്പകോള് കുഞ്ചു അപ്പുവഴിറന റകടഴി പഴിടഴിച്ചു കരഞ. പഴിറന്ന
നടന്നറതകോറക  അപ്പുവഴികനകോടട്  പറഞറകകോടുത്തു.  കുഞ്ചു  കരുതഴിയതട്
അവറന്റെ ശകോപയം മൂലമകോണട് ഏടന് മരഴിചറതന്നകോണട്. 

ഏടറന്റെ  മരണകോടഴിയന്തര  ചടങ്ങട്  കഴഴി ഞ്ഞെകപ്പകോള്  അപ്പു
വഷ്ട്രീടഴികലയട്  തഴിരഴിച്ചു.  ഹവകകോറത  തറന്ന  കുഞ്ചുവയം...  മകനകോവഴിഷമയം
കകോരണയം കുഞ്ചു കുളതഴില് ചകോടഴി ആത്മഹതദ റചയ എന്ന വഴിവരയം അപ്പു
അറഴിയകോനഴിടയകോയഴി.  അപ്പുവഴിനട്  കൂട്ടുകകോരന്  കപകോയ  വഴിഷമയം  തഷ്ട്രീര്തകോല്
തഷ്ട്രീരകോതതകോയഴിരുന്നു.  കുഞ്ചുവഴിറന്റെ  അമ്മയറട  രണട്  മകളുയം  കപകോയ
സങടതഴില് ആ അമ്മ മകോനസഴികമകോയഴി തളര്ന്നു.  പകക ആ വകോര്ത
കുഞ്ചുവഴിറന്റെ നകോടഴിറന നടുകഴി.  കപകോസ്റ്റട്കമകോര്ടയം റഴികപ്പകോര്ടഴില് കുഞ്ചുവഴിറന്റെ
ഏടന്  ഹവറസട്  കരകോഗയം  മൂലമകോണട്  മരഴിചതട്  എന്നട്  സഴിതഷ്ട്രീകരഴിച്ചു.
അകനസഷണയം പുകരകോഗമഴിച്ചുറകകോകണയഴിരുന്നു. ഇതഴിനഴിടയഴില് അപ്പുവഴിറന്റെ
ഏക  ആശ്രയമകോയ  ആല്  മരച്ചുവടഴില്  ഇരുന്നട്  അപ്പു  ആകകോശകതകട്
കനകോകഴി  സങടങ്ങള്  പറയകോന്  തുടങ്ങഴി.  അതഴിനഴിടയഴില്  അവറന്റെ
തലയഴില് പകോതഴി കടഴിച മകോങ്ങ വഷ്ട്രീണു. ആല്മരതഴില് മകോങ്ങ ഉണകോകുകമകോ 
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എന്ന സയംശയകതകോടുകൂടഴി  അവന് മരതഴികലകട് കനകോകഴിയകപ്പകോള് ഒരു
വവ്വകോലഴിറന കണ്ടു. അകപ്പകോള് നഷ്ട്രീയകോകണകോ മകോങ്ങ കടഴിചഴിടുകന്ന എന്ന മടഴില്
അപ്പു വവ്വകോലഴിറന കനകോകഴി. 
''തഴിന്നണറമങഴില് മുഴവന് തഴിന്നൂറട... റവററത ആര്കമഴില്ലകോത അവസ
ആകന്നു'' എന്നട്  അപ്പു  വവ്വകോലഴികനകോടട്  പറഞ  റകകോണട്  കുഞ്ചുവഴിറന്റെ
വഷ്ട്രീടഴികലയട്  കപകോയഴി.  അവഴിറട  എതഴിയകപ്പകോഴകോണട്  കപകോസ്റ്റട്കമകോര്ടയം
റഴികപ്പകോര്ടട് ലഭഴിച വഴിവരയം അപ്പു അറഴി ഞ്ഞെതട്. അതഴില് പഴയം തഴിന്ന വവ്വകോല്
കകോരണയം ഉണകോകുന്ന ഒരു ഹവറസട്  കകോരണമകോണട്  ഏടന് മരഴിചറതന്നട്
കബകോധദറപ്പട്ടു.  നഴിപ്പ  ഹവറസട്.  നകോട്ടുകകോകരകോടുയം,  വഷ്ട്രീട്ടുകകോകരകോടുയം  ജകോഗ്രതകോ
സമഴിതഴികകോരട്,  ജകോഗ്രത നഴിര്കദശയം  നല്കുന്നതട്  കകടകപ്പകോള് അപ്പുവഴിറന്റെ
റനറഞകോന്നു  പഴിടഞ.  വവ്വകോല്  കടഴിച  പഴങ്ങളഴിലൂറടയകോണട്  നഴിപ്പ
പകരുന്നറതന്നട്.  അങ്ങനറത  പഴങ്ങള്  കഴഴികരുറതന്നട്  നഴിര്കദശഴിച്ചു.
അകപ്പകോകഴയ്ക്കുയം  ഹവറസട്  അപ്പുവഴിറന്റെ  നകോടഴിറന  ഒരു  വഴിധയം
റപകോതഴിഞ്ഞെഴിട്ടുണകോയഴിരുന്നു.  പലരുയം  ആശുപത്രഴിയഴില്  ചഴികഴിത്സ  കതടഴി
തുടങ്ങഴി. അപ്പു തഴിരഴിചട് ഓടഴിയതട് ആ മകോവഴിന് ചുവടഴികലകകോയഴിരുന്നു. ഓടഴി
എതഴിയ  അപ്പു  കണതട്  മകോവഴിന്  ചുവടഴില്  നഴിററയ  കടഴിച
മകോങ്ങകളകോയഴിരുന്നു. 

   കരകോകകോകുലനകോയ  അപ്പു  വവ്വകോലഴികനകോടട്  പറഞ:  "നഷ്ട്രീ
കകോരണമകോണട്  എനഴിറകറന്റെ  സുഹൃതഴിറന  നഷ്ടമകോയതട്.  ഒരു  അമ്മയട്
അവരുറട  രണ്ടു  മകകളയയം  വഴിടപറകയണഴി  വന്നതട്.  എന്തഴിനു  ഇതട്
റചയ?”

ഇങ്ങറന  കരഞ പറയന്ന  അപ്പുവഴികനകോടട്  വവ്വകോല്
സയംസകോരഴികകയണകോയഴി.  വവ്വകോല്  സങടകതകോറട  പറഞ:  ''ഞകോന്
ഇറതകോന്നുയം  അറഴിയഴില്ലകോയഴിരുന്നു.  എറന്റെ മകനകോണട്  മകോങ്ങകള്  റവററത
കടഴിചഴിടുന്നതട്.  എറന്റെ  മകനട്  കവണഷ്ട്രീടകോണട്  ഞകോന്  മകോങ്ങകള്
പറഴികന്നതുയം. അവനട് ഒരുപകോടട് ഇഷ്ടമകോണട് അതുറകകോണകോണട്. ''
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അപ്പു വവ്വകോലഴിറന കനകോകഴിറകകോണട്  പറഞ: ''എന്നകോല് മുഴവന് തഴിന്നു
കൂറട,  ഭകണയം എന്തഴിനകോണട്  ആര്കമഴില്ലകോത അവസയഴിലകോകന്നതട്.
ഒന്നുയം കളയരുതട്..... പ്രകതദകഴിച്ചുയം ഭകദവസ്തുകള്.....''

പഴിറന്ന  അപ്പു  വവ്വകോലഴികനകോടട്  തകോന്  കകോരണയം  പഴിടഴികറപ്പട
ഹവറസഴിറന  പറഴി  പറഞ  റകകോടുത്തു.   ഇറതല്ലകോയം  കകട  വവ്വകോല്
സങടകതകോറട  കചകോദഴിച്ചു....  തകോന്  ഇനഴി  എങ്ങറന  പരഴിഹകോരയം  കകോണുയം
എന്നട് കചകോദഴികകയയം റചയ. അകപ്പകോള് അപ്പു പറ ഞ: ''ഇനഴി മകോങ്ങകള്
കടഴിചട് കഷ്ട്രീറകോറത മുഴവനുയം തഴിന്നുക''. 

ഇനഴി ശ്രദ്ധഴികചകോളകോയം എന്ന മടഴില് വവ്വകോല് അപ്പുവഴികനകോടട് യകോത്ര
പറഞ  കപകോയഴി.  അപ്പു  തഴിരഴിചട്  വഷ്ട്രീടഴില്  റചന്നകപ്പകോള്  വവ്വകോലഴിറന
റകകോറന്നകോടുകകോന്  തഷ്ട്രീരുമകോനഴിചഴിരുന്നു.  അപ്പു  കകോരദങ്ങറളല്ലകോയം  വഴിവരഴിച്ചു
റകകോടുത്തു.  ആശുപത്രഴിയഴില് തഴിരകഴിയകപ്പകോള് ററവറസട് ബകോധഴിചവരുറട
എണയം  കുറഞ  വരുന്നതകോയഴി  അറഴിഞ.  അങ്ങറന  അപ്പുവഴിറന്റെ  നകോടട്
പഴയതു  കപകോറല  ആയഴി.  എല്ലകോവരുയം  സമകോധകോനകതകോറട  ജഷ്ട്രീവഴികകോന്
തുടങ്ങഴി.  പഴികറന്നട്  അപ്പു ചകോയ കപകോലയം  കുടഴികകോറത ഒകോടഴിയതട്  മകോവഴിന്
ചുവടഴികലയകോയഴിരുന്നു.  അവഴിറട  വവ്വകോല്  എതഴിയഴിരുന്നു.  അപ്പു  എല്ലകോയം
വഴിവരഴിച്ചു.  അതുകകടട്  വവ്വകോല്  അപ്പുവഴികനകോടു  നന്ദഴി  പറഞ.  തറന്റെ
സമൂഹറത  ഇല്ലകോതകോകന്നതഴില്  നഴിന്നട്  രകഴിചതഴിനട്  അപ്പുവയം  തഴിരഴിചട്
നന്ദഴി  പറഞ  റകകോണട്  രണ്ടുകപരുയം  പഴിരഴിഞ്ഞെട്  യകോത്രയകോയഴി.  അങ്ങറന
നമ്മുറട  നകോടഴില്  നഴിപ്പ  ഹവറസട്  എന്ന  കരകോഗയം  റഴികപ്പകോര്ടട്  റചയ്യുന്നതട്
ഇല്ലകോതകോവകയയം,  കരകോഗയം  മുഴവന്  ഇല്ലകോതകോവകയയം  റചയ.  അങ്ങറന
നമ്മുറട  നകോടഴില്  ഒരു  ഭകോഗയം  കപകോലയം  റകടമകോങ്ങകകളകോ,  ഇതഴിരഴി
ചതുങ്ങഴിയകതകോ  ആയ  മകോങ്ങകള്  കപകോലയം  മനുഷദര്  തഴിന്നകോറത
വലഴിറചറഴിയകോന്  തുടങ്ങഴി.  കപടഴികയകോടുയം,  റചറഴിയ  ഒരു
സുരകയ്ക്കുകവണഴിയമകോണതട്.....
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FRIEND IN MY LIFEFRIEND IN MY LIFE

  Amina.M.PAmina.M.P
 9th E

Friends, they are the
Blooming blossoms
Which spread fragrance
Of love in our life

                Some of them are
                Beautiful thoughts
                Others fall down quickly
                It's a good boon.
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തതമതതമ
തൃഷ്ണ അജയത തൃഷ്ണ അജയത 

8th B

വകോനപ്പന്തലഴി൯  തകോഴതട്
പചപുല്കുന്നഴിന് അറതട്
കസ്നേഹനദഴിയറട തഷ്ട്രീരതട്
റനല്വയലഴിറന്റെ ഒകോരതട്

കകചരഴികുന്നഴിറന്റെ  തകോഴ്വരയഴില്,
സസപ്നങ്ങള്  റനറയ്തകോരു റകകോച്ചുവഷ്ട്രീടട്
നഴിനകകോയട്     ഞകോറനകോന്നു പടുത്തുയര്തകോ൦.
പുതരഴിറനല്ലഴിറന്റെ പതകോയ൦.
നഴിനകകോയട് ഞകോറനകോന്നട് റവകചകകോ൦.

നഴിന്നുല്ലകോസതഴിന് മന്ത്രജകോല൦
എകന്നകോറടകോന്നു റചകോല്ലഷ്ട്രീടകോകമകോ......
എന്നുല്ലകോസതഴിന്  മന്ത്രജകോല൦

 ഏറതകോന്നുമഴില്ലകോ മറചഷ്ട്രീടുവകോന്
 ഏവരുറടയ൦ ഉളളഴിറല കസ്നേഹവ൦ സതദവമകോ-

റണറന്റെ ഉല്ലകോസതഴിന് മന്ത്ര൦.

29
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

THE MIRROR THE MIRROR 

Filu,  RihaFilu,  Riha

                        9th C

I am a silver and exact . I have nee pre- 
conceptions whatever I see I swallow 
Immediately
Just as it is , unlisted by love or dislike.
I am not cruel only  truthful.

The mirror it shows the defects and proper 
Image. The beauty and scary.....!
The real and converged one .....!
The people can identify them.....!
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എകന ജജവവിതകതപറവി ഒര കഥഎകന ജജവവിതകതപറവി ഒര കഥ
ഫമ്പോതവിമ ഹനമ്പോന ഫമ്പോതവിമ ഹനമ്പോന ..കകകക..പവിപവി   

6th D

ഒരു ദഴിവസയം ഞകോന് ടഴി.വഴി  കകോണുകമ്പകോള് നല്ല മഴ.  രകോത്രഴി ആയകപ്പകോള്
എറന്റെ  അമ്മ  വന്നു  എറന്ന  വഴിളഴിച്ചു.  കമകോകള  എഴകന്നല്കട്....   ഞകോന്
എഴകന്നറട് പുറത്തു വന്നു കനകോകകമ്പകോള് റവള്ളയം എറന്റെ വഷ്ട്രീടഴിറന്റെ മുറതട്
എതഴിയഴിരഴികന്നു. ഞകോന് കപടഴിച്ചു. പഴിറന്ന രകോവഴിറല ആയകപ്പകോള് എറന്റെ
വഷ്ട്രീടഴിറന്റെ  പുറകഴിറല  അടുകളയറട  ഭകോഗത്തുയം  റവള്ളയം  എതഴി.  രകോത്രഴി
ആയകപ്പകോള് റവള്ളയം കയറഴി വരകോന് തുടങ്ങഴി.  രകോവഴിറലയയം അതുകപകോറല
തറന്ന  കയറഴിവരകോന്  തുടങ്ങഴി.  ഞകോനുയം  എറന്റെ  കുടുയംബവയം  ഞങ്ങളുറട
കുടുയംബകകോരുറട വഷ്ട്രീടഴില് കപകോയഴി നഴിന്നു. 

അകപ്പകോള് അവഴിറട എനഴികട് ഒരു സമകോധകോനവയം കഴിടഴിയഴില്ല.  എറന്റെ
കുടുയംബകകോരുറട  വഷ്ട്രീടഴിലയം  റവള്ളയം  പടഴി  വറര  എതഴി.  അകപ്പകോഴയം
ഞകോറനറന്റെ  കുടുയംബറത പറഴി ഓര്തഴിരഴികകയകോയഴിരുന്നു. 
        അതുകപകോറല തറന്ന നഴിപ്പ.  നഴിപ്പ ഞങ്ങറള കപടഴിപ്പഴിച ഒരു
അസുഖമകോയഴിരുന്നു.  കകകോഴഴികകകോടട്,  മലപ്പുറയം  അങ്ങറന  എല്ലകോയഴിടത്തുയം
നഴിപ്പ ഉണകോയഴിരുന്നു. 
        എറന്റെ ജഷ്ട്രീവഴിതയം കഷ്ടതഴിലകോണട്.  എകപ്പകോഴയം സങടയം...  കപടഴി...
പ്രളയയം  എല്ലകോവര്കയം  നഷ്ടയം  തന്ന  ഒരു  ഭഷ്ട്രീകരമകോയ  സയംഭവമകോയഴിരുന്നു.
എല്ലകോവരുറടയയം  നഷ്ടവയം  കണ്ണുനഷ്ട്രീരുയം  ഒറക  ആ  പ്രളയതഴില്
ഉണകോയഴിരുന്നു. നഴിപ്പ എല്ലകോവര്കയം സങടമുണകോകഴി. സങട നഴിപ്പ.
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MY MOTHERMY MOTHER

DIYA HANAN VP DIYA HANAN VP 

9th E

I see a weak hand,                                                   
When I touch it...                                                     
It is strong as my mother's...                                                  
Her shape is so weak              
But she is strong , by her        
Incredible love and care.        
I see that hand every where    
When I sleep, when I rise,      
When I fall, when I jump,       
Always I see that hand,           
I See that hand, with my shadow                                            
Now I search it every where....                                            
At last I find her....                                                                  
Soul of love, it is around me....                                             
And I see a weak hand                                                         
When I touch it....                                                                   
It is strong...                                                                           
Like my mother's hand.
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WORDS OF EARTHWORDS OF EARTH

I am  the mother of yours
And  you spoiled me

You abused me
Now I am a waste
I rattled you a lot

And it become absurd
Because you are manipulated me

Your mistakes not sedition
But it is not a spruce

Now I am mandate you
Don't be tardy 

Go and plant a tree.......................
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വദജനങകള കമ്പോണമ്പോനമണമ്പോവദജനങകള കമ്പോണമ്പോനമണമ്പോ    ??...??...

ദനഹ ഫത്രാതമിമ എന പമി ദനഹ ഫത്രാതമിമ എന പമി 
9th G

നേമ്മുറട  കലകോകതഴില്  മനുഷദര്  വര്ധഴിച്ചു  വരുന്നതഴിനനുസരഴിചട്
വഷ്ട്രീടുകളുറടയയം  റകടഴിടങ്ങളുറടയയം  സകോപനങ്ങളുറടയറമകോറക  വര്ധനവട്
കൂടഴിറകകോണഴിരഴികകയകോണട്.  അതഴില്  ഒന്നകോണട്  വൃദ്ധസദനങ്ങള്.
വൃദ്ധസദനങ്ങളുറട വളര്ച നറമ്മ കപകോറലയള്ളവറര കരയഴിപ്പഴികന്നു. പല
ആളുകളുയം  വൃദ്ധജനങ്ങറള  സയംരകഴികകോന്  തയകോറകോകുന്നഴില്ല.
അവറരല്ലകോവരുയം  സസന്തയം  കകോരദതഴില്  ഒത്തുതഷ്ട്രീര്പ്പകോകകോനുള്ള
തഴിരകഴിലകോണട്. ആ തഴിരകഴിനഴിടയഴില് സസന്തയം മകോതകോപഴിതകോകറള കപകോലയം
മറന്നുകപകോകുന്ന  കകോലമകോണഴിതട്.  തറന്റെ  മകോതകോപഴിതകോകള്
കഷ്ടറപ്പട്ടുണകോകഴിയതകോണട്  തകോന്  ജഷ്ട്രീവഴികന്ന  സസര്ഗറമന്നട്  അവര്
ചഴിന്തഴികന്നഴില്ല.  ഇന്നറത  മകോതകോപഴിതകോകള്കട്  അവരുറട
വകോര്ദ്ധകദകകോലതട് കരകയണ അവസയകോണഴികപ്പകോള്. മകള്കട് അവറര
പരഴിപകോലഴികകോന്  കഴഴിയകോതകോയകോല്  അവറര  വൃദ്ധസദനതഴില്  റകകോണ്ടു
റചന്നകോകന്നു.  ആര്കയം  ആ  സമയതട്  തറന്ന  കപകോറഴി  വളര്തഴിയ
മകോതകോവകോണട് എകന്നകോ തനഴികട് എല്ലകോറഴിനുയം പണയം നല്കഴിയ പഴിതകോവകോണട്
എകന്നകോ ചഴിന്തയഴില്ല. അവര്റകല്ലകോവര്കയം സുഖമകോയഴി ജഷ്ട്രീവഴികണയം എന്ന
ഒറ  ചഴിന്തകയയള.എന്നകോല്  ഇനഴി  വരുന്ന  തലമുറകള്  ഇതഴിറന
മകോതൃകയകോകകോതഴിരഴികകോന്  നമുകട്  പ്രതഴിജ്ഞ  റചയകോയം........
മൂലദകബകോധമുള്ള  തലമുററയ  വകോര്റതടുകകോയം.  കകോരണയം  കഥ  പറ ഞ
തരകോനുയം ഒകോമനഴികകോനുയം ഞങ്ങള്കവറര ആവശദമകോണട്.
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കപ   മ്പോനവിനനകതഖകപ   മ്പോനവിനനകതഖ
തൃ   ഷ്ണ അജയയതൃ   ഷ്ണ അജയയ..എഎ

8.ബവി

റപകോന്നഴിന് നകത്രയം
മഴിനുങ്ങുയം നകത്രയം

      എറന്തകോരു സുന്ദരനകത്രയം 
      എറന്തകോരു സുന്ദരനകത്രയം

      വര്ണകശകോഭയഴില് മുങ്ങഴി കുളഴിചഷ്ട്രീടുയം
      റപകോന്നഴിന് നകത്രയം
      എറന്തകോരു സുന്ദരനകത്രയം

അമ്പഴിളഴികയകോറടകോതട് റകകോഞഴി കുഴഞ്ഞെഴിടുയം
      റപകോന്നഴിന്നകത്രയം
      എറന്തകോരു സുന്ദരനകത്രയം

വഴിശസനഴിലകോവഴില്  തതഴികളഴിചഴിടുയം
റപകോന്നഴിന് നകത്രയം
എറന്തകോരു സുന്ദരനകത്രയം.
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NATURE'S HEARTNATURE'S HEART

          Henna K.MHenna K.M  
9th G

Our Kerala is a God's own country. Many forest, hills
rivers are here. Many animals lives in Kerala. Kerala
is a natural state. All  are love Kerala. Now a days
everyone loves the beauty of nature for money. All are
wants  money.  Don’t  think  about  the  disasters  of
nature.  All  of  us  want  money.  They  are  only  think
about money. We want money for living, But not to
exploit the nature. Now a days all are disturbing the
nature  with  construct  of  buildings,  factories.  These
are polluting our earth. The careless exploitation of
nature leads to disasters. In factory many chemicals
go through and mix in the air. Its cause the depletion
of earth. Due to effects of chemicals oxygen decreases
and carbon dioxide increases. Toxic air is the reason
for  depletion  of  nature  and  living  beings.  We  are
careless  about  nature.  The  nature  will  be  careless
about as example is flood in our Kerala. It is a 
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natural  disasters  but  its  make new and fresh mind.
nature will be angry with us because all are depleting
the earth. Global warming is main reason. Forest is
the heart of nature. Due our depletion of nature flood,
landslide, earthquake are formed. If we kill the nature
the  nature  will  kill  us.  Nature  is  forgiving.  Luxury
peoples  are  build  star  hotel  factories  but  its  effect
poor peoples don’t disturb the nature. If you disturb it
the nature will be angry of you. So love the nature.
Nature is the mother for us. All are equal in earth.
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MURAL ARTMURAL ART
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മകരളതവികല കവളകപമ്പോകഖമകരളതവികല കവളകപമ്പോകഖ
          2018  ആഗസ്റ്റഴില് കകരളതഴില് സയംഭവഴിച റവള്ളറപ്പകോകയം. 2018

ജുഹല-ആഗസ്റ്റട് മകോസങ്ങളഴില് റതക പടഴിഞ്ഞെകോറന് കകോലവര് ഷയം ഉയര്ന്ന
അളവഴില് മഴ റപയ്തതഴിറന്റെ ഫെലമകോയകോണട് 2018 ല് കകരളതഴില്

റവള്ളറപ്പകോക ദുരന്തയം സയംഭവഴിചതട്. അതഴിശക്തമകോയ മഴറയ തുടര്ന്നട്
കകരളതഴിറല മഴിക ജഴില്ലകളഴിലയം റവള്ളറപ്പകോകവയം മലകയകോര

കമഖലകളഴില് ഉരുള്റപ്പകോടലമുണകോയഴി. അണറകട്ടുകളഴിറല ജലനഴിരപ്പട്
ക്രമകോതഷ്ട്രീതമകോയഴി ഉയര്ന്നകതകോറട അവയറട ഷടറകള് തുറന്നു വഴിടതട്

റവള്ളറപ്പകോകതഴിറന്റെ ആഘകോതയം വര്ദ്ധഴിപ്പഴിച്ചു. ചരഴിത്രതഴിലകോദദമകോയകോണട്
കകരളതഴിറല 54 അണറകട്ടുകളഴില് 35 എണവയം തുറകകണഴി വന്നതട്.
26 വര് ഷറത ഇടകവളയട് കശ  ഷമകോണട് റചറകതകോണഴി അണറകടഴിറന്റെ 5

ഷടറകള് തുറന്നതട്. അതഴിശക്തമകോയ മഴയഴില് വയനകോടട് ജഴില്ല പൂര്ണമകോയയം
ഒററപ്പട്ടുറവന്നട് പറയകോയം. നദഴികള്  കരകവഴിറഞ്ഞെകോഴകഴിയതട് കറകോഡട്,

ററയഴില്, കവദകോമ ഗതകോഗത കമഖലകറള പ്രതഴികൂലമകോയഴി ബകോധഴിച്ചു. 99 റല
റവള്ളറപ്പകോകയം എന്നറഴിയറപ്പടുന്ന 1924-റല പ്രളയതഴിനുകശഷയം
കകരളതഴിലണകോയ ഏറവയം വലഴിയ പ്രളയറമന്നകോണട് 2018-റല
റവള്ളറപ്പകോകയം വഴികശഷഴിപ്പഴികറപ്പടുന്നതട്. കനത മഴയഴിലയം,

പ്രളയതഴിലയം ഉരുള്റപ്പകോടലഴിലയം ഏകകദശയം 140 കപര് മരഴിചതകോയയം 14
കപറര കകോണകോതകോയതകോയയം 140 കപര് ആശുപത്രഴിയഴിലകോയതകോയയം

മുഖദമന്ത്രഴി പഴിണറകോയഴി വഴിജയന് പ്രളയകോനന്തര പ്രവര്തനങ്ങറള കുറഴിചട്
ചര്ച റചയകോന് കചര്ന്ന പ്രകതദക നഴിയമസഭകോ സകമ്മളനറത അറഴിയഴിച്ചു.
കകോലവര്ഷയം ശക്തമകോയ ഒകോഗസ്റ്റട് 21 നട് 3,9,1,494 ലകയം കുടുയംബങ്ങളഴില്

നഴിന്നകോയഴി 14,60,707 ആളുകള് ദുരഴിതകോശസകോസ കദകോമ്പുകളഴില് ജഷ്ട്രീവഴികകണ
അവസയഴിറലതഴി. കകരളതഴിറല 14 ജഴില്ലകളഴിലയം അതഷ്ട്രീവ ജകോഗ്രതകോ

മുന്നറഴിയഴിപ്പട് പ്രഖദകോപഴിച്ചു.
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മസഹഖമസഹഖ
  ശമിവെത്രാനമിശമിവെത്രാനമി

 6th C
 

              കസ്നേഹതഷ്ട്രീരങ്ങറള കോഴകഴിറയകോഴകഴി
കസ്നേഹഗഷ്ട്രീതങ്ങള് ഒഴകഴി ഒഴകഴി

കസ്നേഹ നൃതങ്ങള് ആടഴിയകോടഴി....

കസ്നേഹതഷ്ട്രീരങ്ങറള കോഴകഴിറയകോഴകഴി
കസ്നേഹ ഗഷ്ട്രീതങ്ങള് ഒഴകഴി ഒഴകഴി
കസ്നേഹ നൃതങ്ങള് ആടഴിയകോടഴി....

കസ്നേഹതഴിന് തു   ളളഴികള് 
കസ്നേഹതഴിന് മുത്തുകള് 
കസ്നേഹതഴിന് തു   ളളഴികള് 
കസ്നേഹതഴിന് മുത്തുകള്

ആടഴി പകോടഴി വരുന്നഴിതകോ...
കസ്നേഹതഴിരങ്ങറള കോഴകഴിറയകോഴകഴി
കസ്നേഹ ഗഷ്ട്രീതങ്ങള് ഒഴകഴി ഒഴകഴി
കസ്നേഹ നൃതങ്ങള് ആടഴിയകോടഴി....

ദുധഃഖറത അകറകോയം
കസ്നേഹറത നുകരകോയം...
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കലകറള ഉയര്തകോയം
കപടഴിറയ അകറകോയം

ഹധര ദറത കൂട്ടു വഴിളഴികകോയം... 
ലകോല ലകോലകോല ലകോലകോലകോ.....

കസ്നേഹതഷ്ട്രീരങ്ങറള കോഴകഴിറയകോഴകഴി
കസ്നേഹ ഗഷ്ട്രീതങ്ങള് ഒഴകഴി ഒഴകഴി
കസ്നേഹ നൃതങ്ങള് ആടഴിയകോടഴി....
കസ്നേഹ നൃതങ്ങള് ആടഴിയകോടഴി....
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എകന സനനഎകന സനന
ശശീതള് ശശീതള് ..ആര്ആര് ..നകനക

9th F

സന്ധദകോസമയയം.  ആ  സമയതട്  പ്രകൃതഴിയറട  റവളഴിചയം  അണയയം.
വഷ്ട്രീടുകളഴില്  ദഷ്ട്രീപങ്ങള്  നഴിറയയം.  സന്ധദയഴിറല  ആ  ഇരുടട്  നഴിറഞ്ഞെ
റവളഴിചയം  എറന്ന  സയംബന്ധഴിചട്  ഒററപ്പടലഴിറന്റെ  നഴിമഴി ഷങ്ങളകോണട്.
അമ്മൂമ്മയറട  വഷ്ട്രീടഴികലകള്ള  അഞട്  മഴിനഴിടട്  യകോത്ര.  രകോത്രഴിറയ  സസപ്നയം
കണ്ടുറകകോണ്ടുള്ള  യകോത്ര.  അമ്മുമ്മയറട  പലഹകോരറത  സസപ്നയം
കണ്ടുറകകോണ്ടുള്ള യകോത്ര.  ആ യകോത്രയഴില് കഴിളഴിയറട ശബ്ദയം നഴിലയ്ക്കുന്നതട്
കപകോറല  കതകോന്നുയം  എനഴികട്.  വഷ്ട്രീടുകളഴില്  നഴിന്നുള്ള  പ്രകോര്തനകള്
കകള്കകോയം.  സന്ധദ എറന്റെ  മനസഴില് അതഴിമകനകോഹരമകോണട്  എന്നകോല്
മഴറയ  ആ  ഒറകള്ള  രകോത്രഴിയഴില്  കൂട്ടുന്നതഴിനട്  എനഴികട്  തഷ്ട്രീറര
തകോല്പരദമഴില്ല.
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  GARDEN SNAKEGARDEN SNAKE
Vyshnavi.TVyshnavi.T

9th E

    I saw a snake and ran away....
     Some snakes are dangerous they say
      But mother says that kind is good
      And cats up insects for his food
     So when he wiggles in the grass
     I'll stand a side & watch him pass..
     And tell myself, there's no mistakes
    It's just a harmless garden snake.
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എകന പനവിനജര കചടവിഎകന പനവിനജര കചടവി
ഫമ്പോതവിമ നസവിന ഫമ്പോതവിമ നസവിന 

  5th E
അങണതഴിന്  അലങകോരമകോറയകോരു
റചമ്പനഷ്ട്രീര് റചടഴി നട്ടു വളര്തഴി  ഞകോന്. 
ജകോതകമകോദതഴിനുവകോസര൦
ശഷ്ട്രീതളജലധകോര പകര്ന്നു   ഞകോന്.

നകോള്കനകോളഴില് നകോമ്പുണരുന്നതുയം
കനകോകഴി കനകോകഴി മന൦ കുളഴി൪പ്പഴികവകോന്
മുട്ടുകതകോറ൦ കുളഴി൪ക൦ മുളകറള
ക്ഷുദ്രകഷ്ട്രീട൦ കരളകോറത കകോകവകോന്
 
 അങരഴിക൦ കുരുന്നഴിലയഗ്രമകോ-
 മുചഹവയഴികലറ്റു വകോടകോറത കനകോകവകോന് 
 വഴിസരഴികകോറത നഴിന്നു    ഞകോനകോ-
 പ്പുതുപുഷ്പവല്ലഴിയ്ക്കു കകോവല്  മകോലകോഖയകോയട്.
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CHILDHOODCHILDHOOD

Mini.D.KMini.D.K

Music Teacher

Everyone of you are passing through the most 
beautiful, happiest and important phase of your life.

In my childhood I am writing this article to share 
my views on the importance of having dreams in your 
life. Its our dreams that encourage us to ahead.  
“Dream, Dream, Dream,
 Dreams transform  to thoughts
 And thoughts results in actions.”
Quoting a dialogue from one of my favourite movie, 
the pursuit of happiness.
“Don’t ever let somebody tell you, You can't do 
something. If you have a dream, you have to protect it.
People can't do something, they want to tell you, you 
can't do it. If you want something, go and get it.”
I love this movie very much and suggest everyone to 
watch it because, it teaches about lot of good qualities
we must have, it tells us to walk through each failure 
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without losing passion. It reminds us that results don’t
happen over-tight and tells us to be patient-and keep 
working hard. 
It makes us remember that there will be obstacles and 
there will be mistakes. It says that,whatever happens 
in life, protecting our dream and hard working for it 
definite makes us successful, and it shows that, the 
moment of our  life.
Children, since you are the promises of the future of 
our nation, you have to 
  Dream your biggest
  Work your hardest and
  Be your greatest.
Let the gold almighty help you to achieve success.
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സജസജ
തൃഷ്ണ അജയയതൃഷ്ണ അജയയ   

8th B

സ്ത്രസ്ത്രീ എന്ന ഒറ പദതഴിനര്തയം 
മകോയകോവകോത്സലദറമന്നകോണട് ...
കസ്നേഹക  ടറലന്നകോണട് ...

അവള് അമ്മയകോണട് ....
                സകഹകോദരഴിയകോണട് .

 കദവഴിയകോണട്..
                മകഹശസരഴിയകോണട്..

 പകോര്വതഴിയകോണട്
                അവള് .. ഗുരുവമകോണട്...
56 അസഴികള് നുറങ്ങുന്ന
കവദനകട്സമമകോയ
പ്രസവകവദനറയകകോള്
വലഴിയകവദനയകോണട്
റനകോന്തുപ്രസവഴിചഷ്ട്രീടുയം
മകള് നല്കയം കദ്രകോഹതഴിന്
റനകോമ്പരയം........................
               ഈകവദനകട് നടുവഴിലയം
                പുഞഴിരഴികകമകോത്രയം
                റചയ്തഴിടുയം ആപുണദജനറത

  നകോയം വഴിളഴികന്നതഴിങ്ങറന...............
                സ്ത്രഷ്ട്രീ........................
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THE SQUIRRELSTHE SQUIRRELS

       VYSHNAVIVYSHNAVI
9th E

He wore a question make for tail
An overcoat of a grey

He sunlight up straight to eat a nut
He liked to teas end play

And if he ran around 
His trees

He went the others way.
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എനജജവവിത മഖ നസമമ്പോനങള്എനജജവവിത മഖ നസമമ്പോനങള്
ആമവിന എസയറവിനആമവിന എസയറവിന. . എ എ ..ടവിടവി   

5th C

മയഴില് പഷ്ട്രീലഴി സ്പര്ശയം കപകോറല
അമ്മയണട് തഴകകോന്
കതന്ത്തുള്ളഴി സ്പര്ശയം കപകോറല
അ ച്ഛനുണട് തകലകോടകോന്
മധുരപ്പകോട്ടുകള് പകോടഴി ഉറകകോന്
എന് അമ്മൂമ്മ
കൂറട നടകകോന് എന് അപ്പൂപ്പനുയം
കൂറട കളഴികകോന് എന് അനഴിയന്മകോരുയം
സകന്തകോഷയം പകരകോന് എന് കൂട്ടുകകോരുയം
അറഴിവട് പകരകോന് എന് അദ്ധദകോപകരുയം
സമ്മകോനമകോണഴിതട്......... സമ്മകോനമകോണഴിതട്.........
എന് ജഷ്ട്രീവഴിത മുഖദ സമ്മകോനമകോണഴിതട്.
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MYSTERY OF THE TALKING FANMYSTERY OF THE TALKING FAN

Vyshnavi.TVyshnavi.T

9th E

Once there was a talking fan
Electrical his chatter
I couldn't quiet hear what he said 
And i hope it doesn't matter
Because one day somebody oiled
His little whirling motor
And all the my story was spoiled
He can as still as water.
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EDUCATION TECHNOLOGYEDUCATION TECHNOLOGY

Ayisha Rifa.V.kAyisha Rifa.V.k

10th F

Educational  technology  is  the  study  and  ethical
practice  of  facilitating  learning  and  improving
performance  like  creating,using,and  managing
appropriate technology process and resources.

Educational  technology  is  the  use  of  the
smooth physical hardware and educational theoretic.
It  encompass  several  domains  including  learning
theory,computer  ceased  training,online  learning,and
where  mobile  technologies  are  used  in  learning.
Accordingly,there  are  several  discrete  aspects  to
describing the intellectual and technical development
of education technology.

Education  technology  as  the  theory  and
practice of educational approaches to learning.
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KERALA AND FLOODKERALA AND FLOOD

Aysha Rifa .V.K Aysha Rifa .V.K 

 9th F

From 9th August 2018, severe floods
effected the south Indian state of Kerala,
due to un usually high rainfall during the monsoon 
season it was the wrist flood in Kerala in nearly a 
century. Over 483 people died,and 14 are missing 
about a million people were evacuated mainly from 
Chengannur, Pandanad, Chalakudi, Palakkad etc..all 
14 districts of the state were placed on red alert. The 
Indian government are declared it as level 3 calamity 
or calamity of a severe nature. It is the worst flood in 
Kerala after the great flood of 99 that took place in 
1924.
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ROSEROSE

Fathima Hanna.TFathima Hanna.T

A sign of beauty
A symbol of grace
Its pride runs strong
At a very fast pace.
                                 Its wild like a wolf
                                  It's gentle like the breeze
                                  And it has a burning honour
                                  Its not eager to peace.
But carelessness pays
Its armed with thorns
It'll laugh while you're bleeding
As your skin gets turns
                             Its love world wide
                             But don't be fooled by its pose
                             it hold ancient,dark secret
                             Be bare of the crimson rose.
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പകതവി മമ്പോതമ്പോവയപകതവി മമ്പോതമ്പോവയ
ഹൃദേഗഹൃദേഗ
9th G

ചകരമകോവഴിന് റകകോമ്പതഴിരുറന്നകോരു
ഒകോമല് റപകോന്കഴിളഴി പകോടഴി.
പകോടഴിറന്റെ ഈണതഴില് ഒപ്പയം മൂളഴി 
അണകോരകണനുയം മൂളഴി... 

കതന്മകോവഴിന് റകകോമ്പറതകോരൂഞ്ഞെകോലറകടഴി
നകോടഴിറല കൂട്ടുകകോര് പകോടഴി. 
പകോടഴിറന്റെ ഈണതഴില് ഒപ്പയം കൂടഴി
ചകോടഴി കളഴിച്ചു കണന്.

കണറന്റെ കൂറടകളഴിറചകോരു
കുഞ്ഞെഴികയഴിലയം പകോടഴി.
 പകോടഴിറന്റെ വഴിത്തുകള്
പകോകഴിറയറഴിറഞ്ഞെകോരു
ഒകോമല് റതന്നല് നഷ്ട്രീയകല്ല?

ഏഴവര്ണങ്ങളുയം ചകോലഴിറചഴതഴിയ
വകോകകള് നഴിന്നുകടതകല്ല?
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ഏവര്കയം കൂടകോയഴി ഒപ്പയം കൂടഴിയ
സസൗന്ദരദ ലകഴി നഷ്ട്രീയകല്ല?
സുന്ദരകകോവദങ്ങള് ഒറതകോരുമഴിറചകോരു

കസ്നേഹതഴിന് വൃകയം നഷ്ട്രീയകല്ല? 
കലകോകതഴിന് അമ്മ നഷ്ട്രീയകല്ല? 
മൂന്നകരയം റകകോണട് കസ്നേഹയം
റചകോരഴിയന്ന കപരതു നഴിന്നുകടതകല്ല?
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FLOWERS OF WORLDFLOWERS OF WORLD

The little children become the flowers
They are the future of the world
They are caring and lovable
Ignore the  block of your way
And reach your triumph
Don't  under the dominated
Don't under the old things
They are the monitor of the world.
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SOMEBODY 'S MOTHERSOMEBODY 'S MOTHER

It was a winter day. A
very old and tired

woman waited long to
cross a busy road.

None cared her. even
the happy school

children did not come
to the old woman 's
help. At last a very
happy boy of a group who noticed the old woman

came to her help. He helped the old woman to cross
the road safely and returned to his friends. He told

them that she was somebody 's mother and somebody
would help his mother one day when her son was

away from her.  That somebody 's mother most
sincerely prayed god that night to be kind to that

noble boy who was somebody 's son. 
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തതക  ഞയ തതക  ഞയ 
ആമമിന മമിഷത വെആമമിന മമിഷത വെ . . എത്രം എത്രം 

   5th E

പുഴയറട തഷ്ട്രീരതട് ഒരു വലഴിയ ആല്മരമുണട്. അതഴില് ഒരു തതമ്മ 
കൂടുണകോകഴി തകോമസയം തുടങ്ങഴി. തതമ്മയട് ഒരു കു   ഞണട്. തതമ്മ 
പുഴയറട അകറര കതഴിരട് റപറകകോന് കപകോകുയം. മടങ്ങഴി വരുകമ്പകോള് 
കുഞ്ഞെഴിനട് കതഴിരുയം റതചഴിപ്പഴവയം റകകോണ്ടു വരുയം.അവര് സുഖമകോയഴി ജഷ്ട്രീവഴിച്ചു
കപകോന്നു. പചഴിലകകോടഴില് നഴിന്നട് ഉണഴിയ്ക്കു  ഞകോറനകോരു റതചഴിപ്പഴയം റകകോണ്ടു 
തന്നഷ്ട്രീടകോറമന്നുയം എങ്ങുയം കപകോവരുറതന്നുയം തതമ്മ, കുഞ്ഞെഴികനകോടട് പറഞ 
കപകോകുയം. ഒരു ദഴിവസയം തതമ്മ ഭകണതഴിനകോയട് കപകോയഴി. പൂവകള് 
വഴിരഴിഞനഴില്കന്നു. തണുത കകോറട് വഷ്ട്രീശുന്നു. ഇലകള് കകോറഴില് 
ആടഴികളഴികന്നു. പൂമ്പകോറകളുയം പറകന്നു. തതക ഞ്ഞെഴിനട് ഒരു ആശ 
കതകോന്നഴി. തതക  ഞ്ഞെട് പറകകോന് കനകോകഴി. കഷ്ടയം! മരറകകോമ്പഴില് നഴിന്നട് 
തകോറഴ വഷ്ട്രീണു.  അമ്മ പറഞ്ഞെതട് കകടഴിരുന്നകോല് ഇതട് 
സയംഭവഴികഴില്ലകോയഴിരുന്നുറവന്നട് തതകഞ്ഞെഴിനട് മനസഴിലകോയഴി.
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യമ്പോതമ്പോവവിവരണഖയമ്പോതമ്പോവവിവരണഖ
ഫമ്പോതവിമഫമ്പോതവിമ ..എനഎന ..വവിവവി

                                          5th E

ഞകോന്  നകോലകോയം  കകോസഴില്  പഠഴികകമ്പകോള്  ഞങ്ങളുറട  സ്കൂളഴില്  നഴിന്നട്
അധദകോപകരുയം കുടഴികളുയം അമ്മമകോരുയം കചര്ന്നട് കഫകോകറകോ ഫെകോന്റെസഴിയ എന്ന
അമപ്യൂറസന്റെട്  പകോര്കഴികലയട്  കപകോയഴി.  ഞങ്ങള്  ഇവഴിറട  നഴിന്നട്
പുററപ്പടുകമ്പകോള്  എട്ടുമണഴിയകോയഴിരുന്നു.  പത്തുമണഴിയകോയകപ്പകോകഴകയം
ഞങ്ങള് അവഴിറട എതഴി.  ബസഴില് നഴിന്നട്  ഇറങ്ങഴി ഞങ്ങള് ഭകണയം
കഴഴിച്ചു. അതഴിനുകശഷയം കഫകോറഴികലകട് നടന്നു. അവഴിറടറയതഴിയകപ്പകോള് 
ഞങ്ങള്റകല്ലകോയം വലഴിയ സകന്തകോഷമകോയഴി.  ഞങ്ങള് ആദദയം  ബകോഗട് റകകോ
ണ്ടു റവച്ചു.  പഴിറന്ന ഡ്രസട് മകോറഴിയതഴിനു കശഷയം തഴിരഴിചട് പകോര്കഴിറലതഴി.
അവഴിറട കുകറ കകോഴ്ചകള് കണ്ടു. അവഴിറട പലതരയം ഹറഡുകളഴില് കയറഴി.
കപടഴിയഴില്ലകോറത ഞങ്ങള്  എല്ലകോവരുയം  പറന്നു നടന്നു.  അതഴിനു കശഷയം
ഞങ്ങള്  അവഴിടുന്നട്  ഭകണയം  കഴഴിച്ചു.  പഴിന്നഷ്ട്രീടട്  ഞങ്ങള്  വകോടര്തഷ്ട്രീന്
പകോര്കഴില്  കപകോയഴി.  അവഴിറട  വഴിവഴിധ  ഹറഡുകളഴില്  കയറഴി.  ചഴില
ഹറഡുകള്  ഞങ്ങളഴില്  ആശ്ചരദമുളവകോകഴി.  പഴിറന്ന  സഴിനഴിമ  കണ്ടു.
റവള്ളതഴിലയം,  സസഴിമ്മഴിങട്  പൂളഴിലയം  മതഴിമറന്നട്  സകന്തകോഷഴിച്ചു.
ഹവകുകന്നരയം 6.30 ആയകപ്പകോള് ഞങ്ങള് അവഴിറടനഴിന്നട് തഴിരഴിച്ചു. വരുന്ന
വഴഴിയഴില് പകോട്ടുപ്പകോടഴിയയം, ഡകോന്സട് കളഴിച്ചുയം മതഴിമറന്നട് ഞങ്ങള് ഉല്ലസഴിച്ചു.
ടഷ്ട്രീചകറകോടുയം,  പഴിറന്ന എറന്റെ കൂട്ടുകകോകരകോടുറമകോത്തുള്ള ആ യകോത്ര എനഴികട്
മറകകോന് പറകോത ഒകോര്മ്മയകോണട്.
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മമരവിമമരവി
പമിതത്യു കൃഷ്ണപമിതത്യു കൃഷ്ണ

10 I

ഒരഴിടതട്  ഒരു  മനുഷദന്  ഉണകോയഴിരുന്നു.  അയകോളുറട  കപരട്  പപ്പന്
എന്നകോയഴിരുന്നു. അയകോള് നല്ല റവളളമടഴികകോരനുയം പുകവ ലഴികകോരനുമകോയഴി-
രുന്നു.  അയകോള് തറന്റെ രഹസദകകോരഴി ജകോനമ്മകയകോറടകോതട് കഴിടന്നുറങ്ങുയം.
ഒരു നകോള് റവള്ളറപ്പകോകതഴില് അയകോള്കട് ഒരു കു ഞമകോലകോഖറയ കഴിടഴി
അതഴിറന  കമരഴി  എന്നട്  കപരു  വഴിളഴിച്ചു.  അവള്  യസൗവനവയം  കസൗമകോരവയം
ഒറക  കടന്നു  കപകോയഴി.  അവള്  പഴിന്നഷ്ട്രീ    ടട്  അറഴിയകയണകോയഴി  അവള്
പപ്പറന്റെ മകളറല്ലന്നട്.  അതട് അവള് അറഴിയകോന് കകോരണമകോയ വര്കഴിറയ
അയകോള് ഭഷ്ട്രീഷണഴിറപ്പ  ടുത്തുകയയം തല്ലുകയയം റചയ. കകോലയം കടന്നുകപകോയതുയം
അവറള  റതകോമ്മഴിറയ  റകകോണട്  അയകോള്  റകടഴിച്ചു.  അതഴിനഴിറട  പപ്പറന
കകോണകോതകോയഴി.  അവളകോറക  വഴിളറഴി.  പഴികറന്നട്  രകോവഴിറല  അവള്  കണ്ടു,
കചകോരയഴില് കുളഴിചട് റവട്ടുയം കുത്തുകമറട് കഴിടകന്ന പപ്പറന്റെ ശരഷ്ട്രീരയം.  അവള്
നഴിലവഴിളഴിച്ചു. 

അ  ങ്ങറന  ഒരഴികല്  അവള്  ഗര്ഭഴിണഴിയകോവകയയം
പ്രസവഴികകയയം റചയ. രണട് ആണകു ടഴികള്.  അവള് അവറര തകോഴത്തുയം
തലയഴിലയം  റവയകോറത  ഒകോമനഴിച്ചു.  7  വയസട്  പ്രകോയയം  ആയകപ്പകോള്  രണ്ടു
കുടഴികളുയം  കരകോഗബകോധഴിതരകോയഴി.  ആ  കരകോഗയം  അവളുറട  ഭര്തകോവകോയ
റതകോമ്മഴികയം പടര്ന്നുപഴിടഴിച്ചു. അവര് ജനഴിയകോയ കജകോസഫെഴിറന്റെ 
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അരഴികഴിറലതഴി.  കുറചട്  പണയം  കടയം  തരുകമകോ  എന്നട്  കകണകപകഴിച്ചു.
അയകോള്കകോറണങഴില് കമരഴിറയ പകണ ഒരു കനകോടമുണകോയഴിരുന്നു. അയകോള്
പറ ഞ.  'പണയം  തരകോയം  പകക  കമരഴി  ഒന്നട്  എറന്ന  സഹകോയഴികണയം'
അതഴില്  നഴിന്നുയം  കമരഴികട്  പഴിടഴികഴിടഴി  അയകോള്  ഉകദ്ദേശഴിച
സഹകോയറമന്തകോറണന്നട്.  അവള് പഴിറന്ന ഒരു നഴിമഴിഷയം കപകോലയം അവഴിറട
നഴില്കകോറത ഒകോടഴികപ്പകോയഴി.  അകപ്പകോകഴയ്ക്കുയം  അവളുറട  മകളുയം  ഭര്തകോവയം
മരഴിച്ചു  കഴഴിഞ്ഞെഴിരുന്നു.  അവള്  ആറക  തളര്ന്നു  കപകോയഴി.  അവള്
എകങ്ങകോറടന്നഴില്ലകോറത  തഴികഴിനഴിറഞ്ഞെ  ഒരു  മുളങകോടഴിനുള്ളഴികലകട്  നടന്നു
നഷ്ട്രീങ്ങഴി. പഴിന്നഷ്ട്രീടട് ആരുയം കമരഴിറയ കണഴിടഴില്ല.
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നമ്പോഖ ഒനമലനമ്പോഖ ഒനമല..........
ജത്രാനജത്രാന ..എഎ ..കലസതകലസത

9th E

വര്ഗഷ്ട്രീയത മുളച്ചു നഴില്കന്ന ഈ രകോജദതട് ജകോതഴി മതയം കചകോദഴികന്നതട്
സസകോഭകോവഴികയം.  അതുറകകോണട്  കചകോദദങ്ങള്  ഏതട്  യകോത്രയഴിലയം
പ്രതഷ്ട്രീകഴികകോയം  .  രകോജദതകോറണങഴില്  കചകോദദയം  ഉറപ്പട്...  കകരളതഴില്
അല്പയം  പ്രതഷ്ട്രീകയണകോയഴിരുന്നു.  പകക  ആ  പ്രതഷ്ട്രീകയയം  ഈ
യകോത്രയഴില്  തുലഞ.  ഇകപ്പകോള്  ഏകകദശയം  മനസഴിലകോയഴിട്ടുണകോവയം
എന്തകോണട്  സയംഭവയം  എന്നട്.  എറന്റെ  ഒരു  യകോത്ര.....  എന്നട്  പറയകമ്പകോള്
തഴികച്ചുയം ഒരു മത്സര ഫെലമറഴിഞ്ഞെട് തൃപഴികയകോറട ഞകോന് വരുകയകോയഴിരുന്നു.
അങ്ങറനയള്ള ഈ യകോത്ര തഷ്ട്രീവണഴിയഴിലകോണട്.  കകകോഴഴികകകോടകോയ എറന്റെ
നകോടഴികലകട്  ഞകോന്  തഴിരഴിചട്  വരുകയകോണട്.    അറഴിയകോറത  മഴിഴഴികള്
അടഞ. റപറടന്നട് ടഴിന് ടഴിന് എറന്നകോരു ശബ്ദയം എറന്റെ മഴിഴഴികള് റഞടഴി
എഴകന്നറ്റു.  ആദദയം  ഞകോന് തഴിരകഴി പഴിതകോവട്  അരഴികഴില് ഉകണകോ എന്നട്.
ഉണട്.  എറന്റെ റതകോടടുതട് ഉണട്.  ഞകോന് കചകോദഴിച്ചു എന്തകോണട് ആ ശബ്ദയം.
അകപ്പകോള് പുറതട് ററയഴില്കവ കസ്റ്റ ഷനഴില് നഴിന്നുളളതകോറണന്നട് പഴിതകോവട്
പറ ഞ. അങ്ങറന എറന്റെ മഴിഴഴികള് പ്രകൃതഴിയഴികലകട് പതഴിഞ. സൂരദന്!
സുന്ദരനകോയ  സൂരദന്  എറന്ന  ഉറ്റു  കനകോകകയകോണട്.  റപറടന്നട്  എറന്റെ
മുന്വശറത സഷ്ട്രീറഴിലഴിരുന്ന വദക്തഴി  എകന്നകോടട് കചകോദഴിച്ചു .
'എന്തകോ കപരട്'
ഞകോന് പറഞ: ജകോന.എ.ഹലസട്. 
അകദ്ദേഹയം കചകോദഴിച്ചു: കകകോഴഴികകകോടകോയഴിരഴികയം അകല്ല? 
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അച്ഛന് പറഞ: അറത. 
അങ്ങറന  ഇരഴികന്ന  സമയയം  ഒരു  സുന്ദരമകോയ  പ്രകൃതഴികകോഴ്ച

ഞകോന് കണ്ടു .  ആ കകോഴ്ച എറന്റെ കണ്ണുകറള മറച്ചു .  സുന്ദരമകോയ ആകകോശയം
എന്ന  കനദക.  അവളുറട  മുഖതട്  സുന്ദരമകോറയകോരു  സൂരദ  കുങമറപകോടട്.
അവള് സുന്ദരഴിയകോയഴി നഴില്കന്നു.  ഞകോന് റപറടന്നട് അച്ഛറന വഴിളഴിചകോ
ദൃശദയം കകോണഴിച്ചു. അകപ്പകോള് മുന്വശറത സഷ്ട്രീറഴിലഴിരുന്ന വദക്തഴി എകന്നകോടട്
പറഞ ഈ അനുഭവങ്ങള് എഴതഴി റവയണയം.  അച്ഛകനകോടട് പററഞ്ഞെകോരു
ബുറകകോറക വകോങ്ങണയം.  കകകോഴഴികകകോറട എസട്.  റക.  റയ കപകോറല ഒരു
യകോത്രകോ  വഴിവരണയം  ഒറക  എഴതണറമന്നട്.  അവഴിറട  അകദ്ദേഹയം  അച്ഛന്
എന്നട്  സൂചഴിപ്പഴിച  പദയം  എറന്ന  അതഴിശയഴിപ്പഴികന്ന  ഒന്നകോയഴിരുന്നു.
റപറടറന്നറന്റെ  പഴിതകോവഴിറന്റെ  കഫെകോണ  അടഴിച്ചു.  ഞകോറനടുത്തു  കകോരണയം
എറന്റെ  അമ്മയകോയഴിരുന്നു.  ഞകോന്  എന്തകോണട്  ഉമ്മകോ!  എന്നട്  കചകോദഴിചതട്
അയകോറളയയം  അത്ഭുതറപ്പടുതഴി.  അയകോള് എകന്നകോടട്  കചകോദഴിച്ചു  ഏതകോണട്
മതയം .  ഞകോറനകോരു നഴിമഴിഷയം ആകലകോചഴിചട് പറഞ മുസഷ്ട്രീയം എന്നട്. അകദ്ദേഹയം
ചഴിരഴിച്ചു.  അകദ്ദേഹയം  വഴിചകോരഴികണയം  ഞകോന്  ഹഴിന്ദു  ആറണന്നട്.  കകോരണയം
ഞകോന്  തലയഴില്  തടമഴിടഴില്ലകോയഴിരുന്നു.  ഒകര  മതകകോരുറട  സഴിമ്പലകള് 
മനസഴിലകോകഴിയകോണട്  മതയം  കചകോദഴികകോതഴിരഴികന്നതട്  എറന്നനഴികട്
മനസഴിലകോയഴി. അന്നട് രകോത്രഴി ഞകോന് വഷ്ട്രീടഴില് റചന്നട് ആകലകോചഴിച്ചു എന്തഴിനട്
എന്തഴിനകോണട് അകദ്ദേഹയം മതയം കചകോദഴിചതട്  മതയം അറഴിയകോനുള്ള കസൗതുകയം
മനുഷദനഴില്  ഇകപ്പകോഴയം  നഴിലനഴില്കന്നു.  മതയം  മനുഷദറന  മയകന്ന
ഒന്നകോണട്.  എന്നട്  കകോള് മകോകട്  പറഞ്ഞെതട്  ഞകോകനകോര്ത്തു.  ഇകപ്പകോഴയം  നകോയം
മനസഴിലകോകകോറത  കപകോയ  ഒരു  കകോരദയം  ശ്രഷ്ട്രീനകോരകോയണ  ഗുരു  നമ്മകളകോടട്
പറഞ്ഞെ   മതകമതകോയകോലയം  മനുഷദന്  നന്നകോയകോല്  മതഴി  എന്ന
വകോചകമകോണട്.  സയംശയറമന്തട്.  ശ്രഷ്ട്രീ നകോരകോയണ ഗുരുവഴിനുകവകോടട് ടയഴിനഴില്
കചകോദഴിച അകത അനുഭവയം എനഴികമുണകോയഴി.
               എന്തകോയകോലയം നകോയം ഒന്നകോണട്... ഒന്നകോണട് ...
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കമ്പോസയ മറവിയവികല നന ഞകമ്പോസയ മറവിയവികല നന ഞ
അനഭവഖഅനഭവഖ

റവിഷവിക കഷറവിനറവിഷവിക കഷറവിന..പവിപവി   
10th E

ജനലഴിലൂറട  മഴത്തുള്ളഴികള്  നന്നകോയഴി  മുഖകതകട്  വഷ്ട്രീഴന്നുണകോയഴിരുന്നു.
മഴയഴിറല കുളഴിരട് എനഴിയട് ഒരു വഴികനകോദമകോയതു റകകോണട് ഞകോന് ഒന്നുകൂടഴി
തല റവളഴിയഴികലയട് ഇട്ടു കനകോകകോനകോയട് തുനഴിഞ.  “ററസലന്സട്..... ഗു  ഡട്
ഈവനഴിങട്....."  കകോസഴില് ടഷ്ട്രീചര് വന്നതട് ഞകോനറഴിഞ്ഞെഴില്ല.  ഉറകയം വന്നതു
കപകോറല  കഷ്ട്രീണയം  കകോരണയം  പകോതഴി  അടഞ്ഞെ  എറന്റെ  മഴിഴഴികള്  മഴറയ
തറന്ന  തുടര്ന്നു.  ടഷ്ട്രീചര്  കകോസഴില്  ഉറണന്നട്  അനുഭവയം
എനഴികഴില്ലകോയഴിരുന്നു.  ആ  നഴിമഴിഷയം  എറന്റെ  മനസട്  മഴയറട
ഇന്ദ്രജകോലതഴില് മുഴങ്ങഴിയഴിരഴികകയകോയഴിരുന്നു. 
"യൂ സ്റ്റകോന്റെട് അപ്പട്"                
    ഞകോന് റഞടഴി ഉണര്ന്നു. മററകോരു കലകോകതകോയഴിരുന്ന ഞകോന് മററകോരു
കലകോകറതതഴി. ഉള്ളഴിറലകോരു റഞടകലകോറട എഴകന്നറ്റു നഴിന്നു. 
  നഷ്ട്രീ ഇവഴിറട ശ്രദ്ധഴികന്നഴികല്ല എന്ന ഒരു കചകോദദയം ഞകോന് പ്രതഷ്ട്രീകഴിച്ചു.
എന്നകോല് തഴികച്ചുയം വദതദസ്തമകോയ ഒരു കചകോദദയം ടഷ്ട്രീചര് എകന്നകോടട് കചകോദഴിച്ചു .
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"എത്ര മഴത്തുള്ളഴികള് നഷ്ട്രീ കണ്ടു?”.
 കകോസഴില്  എല്ലകോവര്കയം  ഒരു  തമകോശ  കപകോറല  ചഴിരഴിയയം  ആഹകോദവയം.
നഴിശബ്ദയകോയ എറന്ന കനകോകഴി ഇരഴികകോന് ടഷ്ട്രീചര് ആവശദറപ്പട്ടു. എങഴില് 
കപകോലയം  തഴിരഴിറക  വരകോനകോയട്  എറന്റെ  മനസട്  അനുവദഴിചഴില്ല.  എന്നകോല്
മഴറയ ആസസദഴികകോനുയം കപകോയഴില്ല.  എറന്റെ മനസഴില് ടഷ്ട്രീചര് കചകോദഴിച ആ
കചകോദദമകോയഴിരുന്നു.   എത്ര മഴതുള്ളഴികള് ഞകോന് കണ്ടു?...
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പകപക
ഫത്രാതമിമ റമിയഫത്രാതമിമ റമിയ

10th I

മനസഴില് ആളഴികത്തുന്ന പക.
പ്രകടഴിപ്പഴികകോന് പറകോത പകയം

അതട് സസയയം കുററപ്പടുതലകളകോയട്...
കുറകബകോധങ്ങളകോയട് ... 

എന് മഴിഴഴിയഴിലൂറട ഒഴകുകമ്പകോള്... 
അതട് റവറയം കണഷ്ട്രീരല്ല.

എന് റവറപ്പകോണട് ഈ നശഴിച 
'ജഷ്ട്രീവഴിതകതകോടട് .'
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HER LIFEHER LIFE....

Fathima Hanna.TFathima Hanna.T

9th F

The life is hers...
But the decision is others.
She want to study,
But her parents is bloody.
 
To make a fresh beginning,
She started to winning
She know they never loved
Then her mind become crowd.

She want enjoy....
Let her to go....
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അയപന പമമ്പോറഅയപന പമമ്പോറ
ശശീതള്ശശീതള് ..ആര്ആര് ..നകനക

9th F

അമ്മയറട  വഴിളഴി  കകടകോണട്  മണഴികടന്  ഉണര്ന്നതട്.  അവന്  കണട്
തഴിരുമ്മഴി കനകോകകമ്പകോകഴയ്ക്കുയം അമ്മ നടന്നഴിരുന്നു.  ഒരു ശബ്ദയം കകടകപ്പകോള്
അടുകളയഴില്  നഴിന്നട്  റപണ്ണുങ്ങളുയം  പകോത്രങ്ങളുയം  മത്സരഴികകയകോറണന്നട്
അവനട്  കതകോന്നഴി.  അകപ്പകോഴകോണട്  ചുമരലഴിറല  അയപ്പന്  പൂമ്പകോറയഴില്
അവറന്റെ  കണ്ണുടകഴിയതട്  .  മുതശഴി  പറഞ  കകടതകോണട്  കറപ്പട്  നഴിറയം
റമകോതതഴില്  വരുന്ന  പൂമ്പകോറ  അയപ്പന്  പൂമ്പകോറയകോറണന്നട്.
അങ്ങറനയകോറണങഴില് മകോല കകോണുകയഴികല്ല?  മണഴികടനട്  ഒരുസയംശയയം
കതകോന്നഴി.  അമ്മകയകോ ടട്  കചകോദഴികണയം.  അമ്മ  ഗൂഗഴിളഴില്  കനകോകഴി  കണ്ടു
പഴിടഴിച്ചു തരകോറമന്നകോണു പറഞ്ഞെതട്. സകോധകോരണ അമ്മ പഴികന്നയയം അവറന
വഴിളഴികകോന്  മുറഴിയഴില്  വകരണതകോണട്.  ഇന്നട്  അമ്മ  വകരണ  ആവശദയം
വന്നഴില്ല  .  അതഴിറന  സസന്തമകോകകോനുളള  ആഗ്രഹയം  റകകോകണകോ
അതഴികനകോടുളള  കസൗതുകയം  റകകോകണകോ  അവന്  അതഴിറന  പഴിടഴികകോന്
എഴകന്നറ്റു  .  അതട്  ജനലഴിലൂറട  പകോറഴികപ്പകോയഴി.  എത്രയയം  റപറടന്നട്
മണഴികടന്  അടുകളയഴില്  എതഴി.  എന്നഴിടട്  അമ്മകയകോടട്  അയപ്പന്
പൂമ്പകോററയകറഴിചട് വകോചകോലനകോയഴി.  അമ്മ പണഴി തഴിരകകളുറട ഇടയഴില്
തറന്ന  ശ്രദ്ധഴികന്നഴില്ല  എന്നട്  മനസഴിലകോയ  അവന്  മുറകതകഴിറങ്ങഴി
രകോവഴിലറത  തഴിരകട്  കഴഴിഞ്ഞെ  അമ്മ  അവറന  കുളഴിപ്പഴികകമ്പകോഴയം
അവറന്റെ മനസഴില് ആ പൂമ്പകോറയകോയഴിരുന്നു. രകോവഴിറല പത്രയം വകോയഴികന്ന 
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അച്ഛകനകോടട് കചകോദഴിച്ചു . അച്ഛന് പത്രയം കവഗയം വകോയഴിചതഴിനു കശഷയം പുറതട്
കപകോകകോനുളള തഴിരകഴിലകോയഴിരുന്നു.  അതഴിനകോല് അവറന്റെ കചകോദദതഴിനുളള
ഉതരയംഅച്ഛന്  ഒരു  മൂളലഴില്  ഒതുകഴി.  അങ്ങറന  അവനട്  എന്തട്
റചയ്യുകമ്പകോഴയം ആ പൂമ്പകോറയറട ചഴിന്ത .  ആഴ്ച അവസകോനയം അവന് വകോശഴി
പഴിടഴിചട്  അമ്മ  അവറന  മുതശഴിയറട  വഷ്ട്രീടഴില്  റകകോണ്ടു  കപകോയകോകഴി.
മുതശഴിറയ കണ ഉടറന അവന് മുതശഴികയകോടട് കചകോദഴിച്ചു പൂമ്പകോറകട് മകോല
ഉണകോകുകമകോ  എന്നട്.  അതഴിറന്റെ റചറഴിയ തവഴിട്ടു  നഴിറതഴിലള്ള കുതകോണട്
മകോല എന്നട് മുതശഴി പറഞ...  പഴിറന്ന ആ പൂമ്പകോററയ ഒന്നട് കകോണകോന്
അവന് കകോതഴിരുന്നു .
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MOTHER'S LOVEMOTHER'S LOVE  

Oh mother you the beam  of light     
Which swipe the darkness of  my life 
You  the teacher who thought me deep to scarify
You the first doctor of mine  
Who  treated me !
Oh mother you the face of love 
To queen the heart of love           
Hey mother my crime partner    
To be funnier than ever 
Oh mother  i missed you 
When i felt the waves 
Being a mother .                          
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PICTUREPICTURE
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PICTUREPICTURE

72
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

ഒരമയുകട വവിജയഖഒരമയുകട വവിജയഖ
കശീര്തനകശീര്തന

8th H

കര്ഷകരുറട  ആത്മഹതദകള്  റപരുകഴി  റകകോണഴിരഴികന്ന  ഒരു
കലകോകതകോണട്   നമ്മള്  ജഷ്ട്രീവഴികന്നതട്.  ഒരു  കര്ഷക  ഗ്രകോമയം,  റകകോച്ചു
റകകോച്ചു  വഷ്ട്രീടുകളുയം,  വയലകളുയം,  മരങ്ങളുറമല്ലകോയം  നഴിറഞ്ഞെഴിരഴികന്ന  ഒരു
ഗ്രകോമയം.  അവഴിറടയള്ള  കര്ഷകര്  എല്ലകോവരുയം  നനയള്ള  ആളുകളകോണട്.
അവര് നല്ല ഒറതകോരുമകയകോടു കൂടഴിയകോണട് കജകോലഴി റചയ്തഴിരുന്നതട്.
                 ആ സകന്തകോഷ നഴിമഴിഷങ്ങള് കടന്നു കപകോവന്നതഴിനഴിറടയകോണട്
റപറടന്നട് കുറച്ചു കപര്, അവര് ഇതു വറര കണഴിടഴില്ലകോത കുറചട് കപര് വന്നട്
അവഴിറടയള്ള  ഓകരകോ  കര്ഷക  വഷ്ട്രീടുകളഴിലയം  കയറഴി  ഒരു  കനകോടഷ്ട്രീസട്
റകകോടുതതട്.  അവര് അതട് അവരുറട വഴിദദകോഭദകോസമുള്ള മകറള റകകോണട്
വകോയഴിപ്പഴികകയയം  കകോരദയം  മനസഴിലകോകകയയം  റചയ.  ആ  കനകോടഷ്ട്രീസട്
മനസഴിലകോകഴിയ അവര് ചങറപകോടഴികന്ന തരതഴിലള്ള റനടുവഷ്ട്രീര്പ്പഴിട്ടു. ആ
കനകോടഷ്ട്രീസഴിനകതട്  ഒരകോഴ്ചകകയം   അവര്  ആ  വഷ്ട്രീടുയം  പരഴിസരവയം  വഴിടട്
ഒഴഴിഞ്ഞെട്  റകകോടുകണറമന്നകോയഴിരുന്നു.  ആ  സലതട്  ഒരു  വലഴിയ
മുതലകോളഴിയറട ഫകോറട് വരകോന് കപകോവകയകോണട്.  അയകോള് വഴികദശത്തുനഴിന്നുയം
ഒരകോഴ്ചകകയം  വരുയം.  അതഴിനട്  മുമ്പട്  സലയം  ഒഴഴിഞ്ഞെട്  റകകോടുകണയം
ഇതകോയഴിരുന്നു  നഴിര്കദ്ദേശയം.  അവര്കട്  കകകോകളജുകളഴിലയം  മറ്റുയം  പഠഴികന്ന
മകളകോണുള്ളതട്.  അതഴിനകോല് അവരുറട പഠനയം പൂര്തഴിയകോകുന്നതട് വറര
സമയയം  തരണറമന്നട്  ആ  കര്ഷക  ഗ്രകോമയം  അവകരകോടട്  ആവശദറപ്പട്ടു.
പകക ഇറല്ലന്നവര് ഉറപ്പഴിച്ചു പറഞ. മകോറഴിറല്ലന്നട് ഗ്രകോമവയം. ഞങ്ങള്കട് 
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കവററ  തകോമസ  സസൗകരദവയം  ഭകണവയം  കജകോലഴിയറമകോറക
ഏര്റപ്പടുതഴിയകോല് കപകോകകോയം  എന്നട്  അവര് പറഞ.  എന്നകോല്  ഒന്നുയം
തരഴിറല്ലന്നുയം    ഇവഴിറട  നഴിന്നുയം  മകോറഴിയഴിറല്ലങഴില്  ബകോങഴില്  നഴിന്നുയം
കലകോറണടുത പണയം തഴിരഴിറക തരകോതതഴിനകോല് വഷ്ട്രീടു ജപഴി റചയറമന്നുയം
അവര്  ഭഷ്ട്രീഷണഴിറപ്പടുത്തുകയണകോയഴി.  പകോവയം  കര്ഷകര്കട്  അവകരകോടട്
മത്സരഴികകോനുള്ള ഹധരദവമഴില്ലകോയഴിരുന്നു.
                  അങ്ങറന വഴിഷമഴിചഴിരഴികകമ്പകോഴകോണട് ആകരകോ വകോതഴിലഴില്
മുട്ടുന്നതട്.  വകോതഴില്  തുറന്നകപ്പകോള്  അറതകോരു  സയംഘയം
തഷ്ട്രീവ്രവകോദഴികളകോയഴിരുന്നു.  കണ്ണുകള്  മകോത്രയം  കകോണുന്ന  വഴിധയം  മുഖയം
മൂടഴിയഴിരഴികന്നു.  കയഴിലകോറണങഴില്  കതകോകയം.  അവര്  പറഞ:  നഴിങ്ങള്
വഴിഷമഴികകണ.  ഞങ്ങള്കകോവശദയം  നഴിങ്ങറളയല്ല,  അയകോറളയകോണട്.
കര്ഷകര്  ഭയകതകോറട  കചകോദഴിച്ചു;  ആറര?  നഴിങ്ങറള  ഇവഴിറട  നഴിന്നുയം
ഒഴഴിപ്പഴികകോന്  അവര്കട്  കഴഴിയഴില്ല.  ഞങ്ങളുണട്  നഴിങ്ങളുറട  കൂറട.
അയകോള്കട്  ഒന്നുയം  വഴിട്ടു  റകകോടുകരുതട്.  നഴിങ്ങളകോരകോണട്?  അവര്
കപടഴികയകോറട  കചകോദഴിച്ചു.  കപടഴികണ  ഞങ്ങള്  തഷ്ട്രീവ്രവകോദഴികറളകോന്നുമല്ല.
നഴിങ്ങറള കപകോറലയള്ള സകോധകോരണ മനുഷദരകോണട്.  ഞ  ങ്ങളുറട വഷ്ട്രീടുകളുയം
ഇതു  കപകോറല  നഷ്ടറപ്പടതകോണട്.  നഴിങ്ങള്  ഞങ്ങളുറട  കൂറട  നഴിന്നകോല്
നഴിങ്ങളുറട മണട് തഴിരഴിറക കഴിട്ടുയം ഞങ്ങള്കട് ആവശദമുള്ളതുയം കഴിട്ടുയം. 
           ആ തഷ്ട്രീവ്രവകോദഴികറള അവര് അഥഴിതഴികറള കപകോറല സസഷ്ട്രീകരഴിച്ചു.
തകോമസ  സസൗകരദയം  ഏര്റപ്പടുതഴി.  അവര്  ഒരു  കകോരദവയം  കൂറട
കര്ഷകകരകോടട് ആവശദറപ്പട്ടു. കര്ഷകരുറട കൂറടയള്ള കുറചട് കപരുയം കൂറട
ഇതു കപകോറലയള്ള വസ്ത്രയം ധരഴികണറമന്നട്.  എങഴികല ആളുകളുറട എണയം
കണട് അവര് ഭയകറമന്നുയം. അവര് സമ്മതഴിച്ചു. റകകോടുത സമയയം തഷ്ട്രീരകോന്
ഇനഴി രണ്ടു ദഴിവസങ്ങള് മകോത്രയം.  കഴഴിഞ കപകോയ ദഴിവസങ്ങളഴില് അവര്
കര്ഷക കുടുയംബങ്ങള്കട് പരഴിശഷ്ട്രീലനങ്ങള് നല്കഴി.  അവര് കകോതഴിരുന്ന
ദഴിവസറമതഴി. എന്തുയം കനരഴിടകോനുള്ള കരുകതകോറട കകോതഴിരുന്നു. 
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ഉചയകോയകപ്പകോള്  ഉകദദകോഗസന്  കര്ഷകറന്റെ  വഷ്ട്രീടഴിറലത്തുകയയം
അവഴിറടയള്ള സകോധനങ്ങറളല്ലകോയം വലഴിറചറഴിയകയയം റചയ. കര്ഷകന് 
ഒന്നുയം മഴിണഴിയഴില്ല.  റപറടന്നട് ഉകദദകോഗസറന്റെ തലയഴില് കതകോകട് കണട്
അയകോള്  കപടഴിച്ചു  കപകോയഴി.  എന്നഴിടട്  അവറര  നഴിയമതഴിറന്റെ  മുമ്പഴില്
റകകോണട് കപകോവകയയം റചയ.....
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മദനവവിപതയമദനവവിപതയ
തൃ ഷ്ണ അജയയതൃ ഷ്ണ അജയയ..എഎ  

8th B    
ഒരഴികല്  ഒരഴിടതട്  ഒരു  കുടുയംബയം  തകോമസഴിചഴിരുന്നു.  അച്ഛനുയം  അമ്മയയം
മകനുയം  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  റകകോച്ചു  കുടുയംബയം.വലഴിയ
സമ്പന്നറരകോന്നുമല്ലകോതഴിരുന്നഴിട്ടുയം  ഉള്ളതു  റകകോണട്  സകന്തകോഷഴികന്ന  ഒരു
സന്തുഷ്ട  കുടുയംബയം.അവര്  അങ്ങറന  ജഷ്ട്രീവഴിച്ചു  കപകോന്നു.  വല്ലകപ്പകോഴയം
കൂട്ടുകകോകരകോറടകോതട് കചരുകമ്പകോഴയം വല്ലകോത മനപ്രയകോസമുള്ളകപ്പകോഴയം മകോത്രയം
അച്ഛന് മദദപഴിചഴിരുന്നു.  പതഴിറയ പതഴിറയ അതട് വര്ദ്ധഴിച്ചുവരുന്നതട് ആ
പകോവങ്ങള്  അറഴിഞ്ഞെഴിരുന്നഴില്ല.......  പതഴിറയ  പതഴിറയ  അതട്
നഴിതദശഷ്ട്രീലമകോയഴി.വഷ്ട്രീടഴില്  മദദപഴിച്ചുവരുന്ന  അച്ഛന്  അമ്മറയ
ഉപദ്രവഴികന്നതുയം  അമ്മ  കരയന്നതുയം  നഴിതദസയംഭവമകോയഴി.  അച്ഛറന്റെ
ഉപദ്രവങ്ങളഴില്നഴിന്നട് അമ്മ മകറന ഒഴഴിവകോകകോന് ശ്രദ്ധഴിച്ചു.  കൂലഴികഴിട്ടുന്ന
തുക  മുഴവനുയം  അച്ഛന്  കളഞകുടഴിചട്  വരുകമ്പകോള്  വഷ്ട്രീടഴില്  ഒന്നുയം
ഉണകോവകയഴില്ല.  മകറന  പടഴിണഴികഴിടകോന്  മനസ്സുവരകോറത  ആ  അമ്മ
വഷ്ട്രീട്ടുകജകോലഴിയട്  കപകോയഴി.  പഴിറന്ന പഴിറന്ന അച്ഛന് മദദപഴികകോനുള്ള കകോശട്
അമ്മകയകോടട്  വകോങ്ങകോന് തുടങ്ങഴി.  ഒരഴികല് മകന് സ്കൂള് വഴിടട്  വരുകമ്പകോള്
കണതട്  അമ്മറയ  മദദലഹരഴിയഴില്  കുതഴിമലര്തഴി  ഇരഴികന്ന
അച്ഛറനയകോണട്.  ആ  പഴിഞ്ചുമനസട്  ഒരു  നഴിമഴിഷകതയട്  നഴിലച്ചുകപകോയഴി.
കചകോര  ഒഴകുന്ന  അമ്മറയ  കനകോകഴി  അവന്  കരഞ്ഞെഴില്ല.  ഇത്ര
റചറപ്പതഴിറല അമ്മയറട ചഴിതയട് തഷ്ട്രീ റകകോളുകതണഴിവന്ന ആ പഴിഞ്ചു 
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ബകോലറന്റെ കണഴില് നഴിന്നട് കണഷ്ട്രീര്റപകോഴഴി  ഞ്ഞെഴില്ല.......... അച്ഛറന്റെ മുന്നഴില് 
അവന് പ്രതദകറപ്പടഴില്ല.അവന് ഇന്നട് അമ്മയറട അകന്ന ബന്ധുവഴിറന്റെ
വഷ്ട്രീടഴിലകോണട്.  അവന്  അച്ഛറന  ജയഴിലഴില്  റചന്നട്  കകോണുക  കപകോലയം
റചയ്തഴില്ല.  അങ്ങറന അച്ഛന് ജയഴിലഴില്നഴിന്നട്  ഇറങ്ങഴി.  അവന് അച്ഛറന
കകോണകോന് മടഴിച്ചു. അച്ഛന് അവകനകോടട് കണഷ്ട്രീകരകോറട മകോപ്പട് പറഞ. എന്നഴിടട്
എന്തകോ  എറന്റെ  കമകോനട്  കവണതട്  എന്നട്  കചകോദഴിച്ചു.ഒരു  നഴിമഴിഷയം  അവനട്
ശബ്ദമഴില്ല. പഴിറന്ന അവന് കചകോദഴിച്ചു....നഴിങ്ങള്കട് എറന്റെ അമ്മറയ തഴിരഴിച്ചു
തരകോന്  പറ്റുകമകോ?........കപകോറട  .....  അതട്  കഴഴിഞള്ള  നകോളുകള്  തഴിരഴിചട്
തരകോന്  പറ്റുകമകോ.....  ആ  മുടഴി ഞ്ഞെ  കുടഴിയഴിലൂറട  നഴിങ്ങള്  എന്തു  കനടഴി....
കണഷ്ട്രീരല്ലകോറത......  മകറന്റെ  ആ  കചകോദദതഴിനട്  മുന്നഴില്  അച്ഛന്  പകച്ചു
നഴിന്നു.
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MY   MOMMY   MOM
  

  I have a Mom
I have a Mom of happiness

I have a loving Mom
I have a caring Mom
I have a beauty Mom

She was lucky
She was beauty

I was a lucky child
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COOL OR PAINCOOL OR PAIN

NUHA FIROZ.AKNUHA FIROZ.AK

9th E

                             
    If I can stop one heart,

     From breaking 
      I shall not live in vain;

     If I can ease of life,
    That aching,

     Or cool one pain
    Or help one fainting robin

    Unto his nest again,
     I shall not live in vain.
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പളയതവിമലകയപളയതവിമലകയ    ..........

അമജഖ തസവിനഅമജഖ തസവിന. . വവി വവി 
 9th G

മകനകോഹരമകോയ ഭൂപ്രകൃതഴി.  സുഖകരമകോയ കകോലകോവസ. സമകോധകോനപരമകോയ
ജഷ്ട്രീവഴിതകോന്തരഷ്ട്രീകയം.  ഇറതല്ലകോയം  ഒതഴിണങ്ങഴിയ  ഹദവതഴിറന്റെ  സസന്തയം
നകോടകോയഴിരുന്നു കകരളയം. മറ്റു പല രകോജദങ്ങളഴില് നഴിന്നുയം ഇന്തദയഴിറല തറന്ന
മറ്റു സയംസകോനങ്ങളഴില് നഴിന്നുയം ഭഷ്ട്രീകരമകോയ പ്രകൃതഴി ദുരന്തങ്ങളുറട വകോര്ത
വരുകമ്പകോള് അതഴില് നഴിറന്നല്ലകോയം അനദമകോയ പ്രകദശമകോണട് കകരളറമന്നട്
നകോയം അഹങരഴിചഴിരുന്നു.  എന്നകോല് ഇന്നട് കഥറയല്ലകോയം മകോറഴി.  മനുഷദരുറട
അവഴികവകപൂര്ണവയം  ആര്തഴിനഴിറഞ്ഞെതുമകോയ  പ്രവൃതഴികള്  മൂലയം
കകടറഴിവ  മകോത്രമകോയഴിരുന്ന  ആ  ദുരന്തങ്ങറള  നമ്മുറട  പടഴിവകോതഴില്കല്
എതഴിചഴിരഴികന്നു. ഈ അവസയഴില് നഴിന്നുയം സയംരകഴിതമകോയ നകോളറയ
നകോയം  തഴിരഴിച്ചുപഴിടഴികകണതകോയണട്.  ഇതഴിനകോയഴി  നമുകട്  എല്ലകോവര്കയം
ഒരുമഴിചട് പ്രയതഴികകോയം......
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ദയയുളളവള് ദയദയയുളളവള് ദയ
അദമയഅദമയ ..വെമിവെമി

8th D

          അന്നട് ദയയറട ജഴിവഴിതതഴിറല നഴിര്ണകോയക ദഴിനമകോയഴിരുന്നു.
അവളുറട  സ്കൂളഴിറല  ഒരു  പ്രധകോന  മത്സരമകോയഴിരുന്നു  നഷ്ട്രീന്തല്.  ഒരു
വര്ഷറത  കകോതഴിരഴിപ്പഴിനു  കശഷയം  അവള്കമുന്നഴില്  വറന്നതഴി.
അതഴിറനകകോള് അവറള സകന്തകോഷറപ്പടുതഴിയതട് തറന്റെ ജനനകതകോറട
ശരഷ്ട്രീരമകോസകലയം  തളര്ന്നു  കപകോയ  അവളുറട  അമ്മ  തറന്റെ  ദഷ്ട്രീനയം  മകോറഴി
മകളുറട  പരഴിപകോടഴി  കകോണകോനകോദദമകോയഴി  സ്കൂളഴികലകട്  വന്നു.
ഇതഴിറന്റെറയകോറക  സകന്തകോഷതഴില്  തുളളഴിചകോടഴി  നടകന്ന  ദയറയ
പ്രധകോനകോധദകോപകന് വഴിളഴിച്ചു: ദയ ഇവഴിറട വരൂ.....
            അവള് പ്രധകോനകോധദകോപകറന്റെ അരഴികഴില് റചന്നു.  അകദ്ദേഹയം
പറഞ സ്റ്റകോഫെട് റൂമഴില് റചന്നട് മത്സരകോര്തഴികകളകോടട് കസ്റ്റഡഴിയതഴികലകട്
വരകോന് അനസൗണസട് റചയ. അവള് അതട് കകടതഴിറന്റെ സകന്തകോഷതഴിലയം
മത്സരയം തുടങ്ങകോനകോയഴി എന്ന സകന്തകോഷതഴിലയം ആകകോയംഷയഴിലയം സ്റ്റകോഫെട്
റൂമഴില്  റചന്നു.സ്റ്റകോഫെട്  റൂമഴിറന്റെ  വകോതഴില്കല്  റചന്നകപ്പകോഴകോണട്  അവള്
മനസഴിറന  കഷ്ട്രീറഴിമുറഴികന്ന  കകോരദയം  അവള്  ഒകോര്തതട്.  അവള്
ഒരൂമയകോറണന്നട്.  റപറടന്നവള്  ഒരു  ശബ്ദയം  കകട്ടു  ദയ  നഷ്ട്രീ
കസ്റ്റഡഴിയതഴികലകട്  റചല്ലട്...  ഞകോന്  അനസൗണസട്  റചയകോയം.  തഴിരഴിഞ
കനകോകഴിയകപ്പകോള് അവള് കണതട്  അവളുറട അമ്മറയയകോണട്.  അവള്കട്
സങടമഴിറല്ലന്നട് കബകോധദറപ്പടുതകോനകോയഴി തറന്റെ നഴിറഞ്ഞെ കണ്ണുകള് 
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തുടചവള്  പു  ഞഴിരഴിച്ചു.  കശഷയം  റമറല്ല  നടന്നകന്നു.  അവളുറട  സ്റ്റകോഫെട്
റൂമഴികലകട്  കടന്നു.  അവഴിറട   ഇരഴികന്നവകരകോടട്  കകോരദയം  പറഞ
അനസൗണസട്  റചയണയം  ആരുയം  അവറര  ശ്രദ്ധഴിചതു  കപകോലമഴില്ല.
അവഴിറടയളള  സകോധനതഴില്  ഹമകട്  എറന്തന്നട്  അവര്കട്
അറഴിയമകോയഴിരുന്നഴില്ല.  കുററ  കകോലയം  കഴിടപ്പഴിലകോയഴിരുന്നകല്ലകോ   അവഴിറട
മുന്നഴില്  കണതട്  റടലഴികഫെകോണ  ആയഴിരുന്നു.  അതട്  ഹമകകോറണന്നട്
റതറഴിദ്ധരഴിചട്  അവര്  അറതടുത്തു  പറഞ  മത്സരകോര്തഴികള്
കസ്റ്റഡഴിയതഴില് എകതണതട് . അവഴിറടയളള എല്ലകോവരുയം റപകോടഴിചഴിരഴിച്ചു
അതട് കണഴിറല്ലന്ന മടഴില്  അവര് പുറകതകഴിറങ്ങഴി.  മത്സരയം ആരയംഭഴിച്ചു.
ദയയടകയം  ആറ  കപരകോണട്  മത്സരതഴില്  ഹഫെനലഴില്  എതഴിയതട്.
ഹഫെനല്  ആരയംഭഴിച്ചു  ആറഴില്  നകോലകപര്  പകുതഴി  റവച്ചു  പഴിന്മകോറഴി  .
പഴിറന്ന  ദയയയം  അനുവയം  തമ്മഴിലകോയഴി  മത്സരയം.  രണ്ടുകപരുയം  ഒകര
കവഗതയഴില്.  റപറടന്നട്  എകന്തകോ  കകോരണതകോല്  അനു  റവള്ളതഴില്
മുങ്ങഴികപ്പകോയഴി.  ഇതു ശ്രദ്ധയഴില്റപ്പട ദയ തറന്റെ ആഗ്രഹയം കപകോലയം മറന്നട്
അനുവഴിറന രകഴിച്ചു.
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FAMILY RIDDLEFAMILY RIDDLE

HAIFA SHERINHAIFA SHERIN

IX. G

1:Almost everyone needs it,asks for it ,gives it, what
is it?

Ans: Advise

2:what always comes into a house through the key
hole?

Ans:A key

3:What belongs to you, but it used more by others?
Ans:Your name

4:What gets wet when drying?
Ans: A towelZ
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ALPHABETICAL RIDDLESALPHABETICAL RIDDLES

HAIFA SHERINHAIFA SHERIN

IX. G

1:Which letter wears spectacles?
Ans: I [eye] 

2:Which letter ask questions?
Ans:Y [Why]

3:Which letter is full of water?
Ans:C [Sea]

4:Which letter is a drink?
Ans:T [Tea]

5:Which letter is a insect?
Ans:B [Bee]

6:Which letter is a pronoun? 
Ans:U [You]

7:Which letter is a Vegetables?
Ans:P [Pea]
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I REMEMBERI REMEMBER

HAIFA SHERINHAIFA SHERIN

IX. G

I Remember 
I was thinking about you

for a very long time

And now
I cant even remember
how that felt for me

then,

I think I've finally found
the peace

I've been searching for
all this time
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FRIENDSHIPFRIENDSHIP

 FATHIMA DILSHA FATHIMA DILSHA

9th G

  FRIENDSHIP:IS not crying,but laughing
   FRIENDSHIP:IS not expecting,but accepting
   FRIENDSHIP:IS not dividing,but sharing
   FRIENDSHIP:IS not cheating,but trusting
   FRIENDSHIP:IS not excusing,but helping
   FRIENDSHIP:IS not leaving,but holding
   FRIENDSHIP:IS not losing,but finding
   FRIENDSHIP:IS not betraying, but loving
   FRIENDSHIP:IS not hoping,but wishing
   FRIENDSHIP:IS not dying,but living
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PICTUREPICTURE

NAVYA.KNAVYA.K

8th G
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കഞപകവികഞപകവി
അഫഅഫ ..നക എത്രംനക എത്രം

5th E

കുഞ കുഞ പകഴി
റമറല്ല റമറല്ല പറഞ
ഞകോനുയം പറകറമന്നട്...
ഹകോ ഞകോനുയം പറകറമന്നട്...
    
അമ്മ പകഴി പറഞ
കവണ കവണ കുകഞ്ഞെ...
പറന്നഷ്ട്രീടകല്ല റമറല്ല
ആപതഴിങ്ങു വന്നഴിടുയം.

കറകറത പകഴി
പറപറന്നട് വന്നു.
റവളുറവളുത കചകോറട്
ചറപറകോന്നട് തഴിന്നു.
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TIME MANAGEMENTTIME MANAGEMENT

SNEHA SNEHA 

Time Management is the process of organizing and
planing how to divide your time between specific
activities. Good time management enables  you to

work smarter-not harder. So that you get more done in
less time is tight and pressures are high failing to

manage your time damages your effectiveness and
causes streets.

One of the most effective skills you can have in life is
powerful and effective time management. If you are
managing your time well you can easily reach your

goals .So every day let us our time achieve your goals.
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ബമ്പോലനകമ്പോലഖബമ്പോലനകമ്പോലഖ

വഷ്ട്രീട്ടുമുററത  മകോവഴിന്ചുവടഴില്  മകോങ്ങകള്  തുരുതുറര  വഷ്ട്രീണകപ്പകോള്
അകദ്ദേഹതഴിറന്റെ  ബകോലദകകോലയം  അകദ്ദേഹതഴിനട്  ഓര്മവന്നു.
എന്തുറകകോകണകോ  എന്നറഴിയഴില്ല.  റപറടന്നട്  ആ സുന്ദരമകോയ  ബകോലദകകോലയം
അകദ്ദേഹതഴിറന്റെ  ഒകോര്മ്മയഴില്  തടഴി.  ഓര്മ്മയറട  ആഴതഴികലയട്
ഇറങ്ങഴിയതുയം അകദ്ദേഹതഴിറന ഒരു തണുത കകോറട് തഴകഴി.  ആ കകോലതട്
മകോങ്ങകകോലമകോയകോല്  ഒകരകോടമകോണട്.  പറമ്പഴിറല  മകോങ്ങകള്  കല്ലു  റകകോണട്
ഉന്നയം  റവചതുയം  ആ  മകോങ്ങ  സ്കൂളഴികലകട്  റകകോണ്ടുകപകോയഴി  പങറവചതുയം
അകദ്ദേഹതഴിനട്  ഓര്മ്മ  വന്നു.  എല്ലകോ  കുടഴികള്കറമകോപ്പയം  വയലഴികലക
കപകോയതുയം  പല  കളഴികള്  കളഴിചതുയം.  അച്ഛന്  ഞങ്ങറള
പതകോയപ്പുരയഴികലകട്  കയറകോന്  സമ്മതഴികഴില്ല.  ഒരു  ദഴിവസയം  ഞങ്ങള്
കുടഴികള് പതകോയപ്പുരയഴികലയട് കയറഴി.  ഒരു മരപകോളഴി തുറന്നകോല് നഴിററയ
റനല്ലകോണട്. ഞങ്ങളുറട ശബ്ദയം കകടട് അച്ഛന് വന്നു.... എന്തകോണഴിവഴിറട?...
ഞങ്ങളുറട കകോല് വഴിറച്ചു. അന്നട് അച്ഛറന്റെ കയഴില് നഴിന്നട് നല്ല തല്ലട് കഴിടഴി.

ബകോലദകകോലതട്  മറകകോന്  കഴഴിയകോത  ഒരനുഭവമകോണട്
ഓണകകോലയം.  അന്നട്  കനരറത  എഴകന്നല്കകോന്  അമ്മ   പറയയം.
അനഴിയതഴിമകോരുയം കൂട്ടുകകോരുയം എല്ലകോവരുമുണകോകുയം പൂകള് കശഖരഴികകോന്.
വഷ്ട്രീടഴിറലത്തുകമ്പകോകഴയ്ക്കുയം  എല്ലകോവരുറടയയം  റചറഴിയ  റചറഴിയ  റകകോടകളഴില്
പല  പൂകളകോല്  നഴിറഞ്ഞെഴിരഴികയം.  അന്നട്  വലഴിയ  കചടന്മകോരുറടയയം
കചചഴിമകോരുറടയയം  നഴിര്കദ്ദേശപ്രകകോരയം  ആ  പൂകളയം  തയകോറകോകഴിയകോല്
ഞങ്ങള് എല്ലകോവരുയം ഊഞ്ഞെകോലകോടഴി കളഴികയം. കൂടകോറത ഓണസദദയയം 

90
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

കഴഴികയം.  എല്ലകോയം  കഴഴിച്ചു  കഴഴിയകമ്പകോള് പകോലട  പകോയസവയം.  ഇന്നട്  ആ
ഓര്മ്മകളഴികലകട്  കപകോകുകമ്പകോള്  സങടമകോണട്.  പണറത  കപകോറലയല്ല
ഇന്നറത  ഓണയം  മകളകോറണങഴില്  പൂവഴിടകോന്  കപകോലയം  വരഴില്ല.
പൂകറളല്ലകോയം വകോങ്ങുകയകോണട്. ഇന്നട് സദദയകോറണങഴില് ഓര്ഡര് റചയകോകന
പറ... കകോലയം കപകോയകപകോകക... അകദ്ദേഹയം ഓര്മ്മകളഴികലകട് വഴതഴി.....
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Not Require Emotions In Our LifeNot Require Emotions In Our Life

Fathima Najla.KFathima Najla.K

9th G

We want to create 
Our life by successing our needs
Because their we having happiness and joy
Just think our sad is creating 
From falling our success
Don't be sad when falling our success
Be confident and smart to success our needs
Be vote that the success key is 
In our hands
Keep it carefully and use it
Love Our Life And Need Our Success
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SCHOOL LIFESCHOOL LIFE

AMINA ALA.NAMINA ALA.N

9th G

     “school life is the best life.”
     It all about learning something 
     innovation phrase says that life.
     School gives us better education
     Joyful experience, careless about
     everything. It is the essential part
     of human life. It is the freedom
    from the care and great happiness
                 for the students.
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ആഗസവികന കകയമ്പോപയആഗസവികന കകയമ്പോപയ
നമിര ഞ്ജനനമിര ഞ്ജന ..ബമിബമി ..എ൦എ൦

9TH C
കകര  നഴിരകളകോടുന്ന   കകരളതഴികലയട്  ചഴിന്നഴിചകോറഴി  കകോലവര്ഷ൦
പതഴിവറതറഴികകോറത  അന്നു൦  എതഴി.  പതഴിവകോയഴി  ചഴിന്നഴിചകോറന്ന  മഴ.
പതഴിവകോയഴി  കൂടഴിറനത്തുന്ന  ഇടഴിയറട  സസരകമള൦.  പതഴിവകോയഴി  മകോനതട്
റവളളഴിനൂല്  വഴിതറഴി  മഴിന്നല്.  പകക  പതഴിവഴില്ലകോത  കക്രകോധ൦  പൂണ്ടു
പതഴിറയ  മഴ  ശക്തയകോയഴി.  കണഴിമറവടകോന്  കനരമഴില്ലകോറത  പ്രകൃതഴി
ഉരുള്റപകോടലഴികന്റെയ൦, കുറതകോഴകഴികന്റെയ൦, കപമകോരഴിയകടയ൦ രൂപതഴില്
സ൦ഹകോരതകോണ്ഡവ൦  ആര൦ഭഴിച്ചു.  ഒടുവഴില്  മഹകോപ്രളയ൦   പഴിന്നഷ്ട്രീറടകോരു
റനകടകോടമകോയഴിരുന്നു.  റപകോലഴി ഞ്ഞെ  ജഷ്ട്രീവറന്റെ  കണക  കതടകോറത
റപകോലഴിയകോതഴിരഴികറട  ഒരു  ജഷ്ട്രീവനു൦  എന്നുറപ്പഴിചട്  ജകോതഴി-മത-വര്ഗ-
ലഴിയംഗകഭദമഴില്ലകോറത  ഏവരു൦  ഒറതകോരുമഴിച്ചു  കപകോരകോടഴി.  ഉറവറരയ൦
ഉടയവറരയ൦ പകോ൪പ്പഴിടവ൦ നഷ്ടറപ്പടവ൪കകോയഴി നകോറടങ്ങു൦ ദുരഴിതകോശസകോസ
കദകോമ്പുകള് തുറന്നു.

ഈ  മഹകോദുര  ന്ത൦  നമുറകകോരു
പകോഠപുസ്തകമകോയഴിരുന്നു.  അതഴില്  പ്രധകോന  പകോഠമകോയഴിരുന്നു  ആറരയ൦
വഴിലകറഴിച്ചു  കകോണരുറതന്നതട്.  സമൂഹതഴില്  നഴിന്നു൦  നകോ൦
മകോറഴിനഴിര്തഴിയ  മത്സദറതകോഴഴിലകോളഴികളുറട  കകോരുണദ  ഹസ്തതഴിനകോയഴി
നകോ൦  കകോതഴിരുന്നു.  എത്ര  വലഴിയവനു൦  നഴിമഴിഷകനര൦  റകകോണട്
ശൂനദതയഴിലകോണ്ടു.  അഹങരഴികകോന്  നമ്മുറട  കയഴില്  ഒന്നുമഴിറല്ലന്ന
യകോഥകോര്തദ൦  നകോ൦  തഴിരഴിചറഴി ഞ.  ജകോതഴി-മത-വ൪ഗ  കഭദതഴിറന്റെ
തുരുമ്പഴിച ചങ്ങല റപകോടഴിറചറഴി ഞ്ഞെട് ഏവരു൦ ഒരു പകോയയഴില് ഉണ്ടുറങ്ങഴി. 
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എല്ലകോ ആരകോധനകോലയങ്ങളഴില൦ കയറഴിയഴിറങ്ങഴിയതട്  ഒകര ജലമകോയഴിരുന്നു.
ദഴിശമകോറഴി  ഒഴകഴിയ പുഴറയ ശകോന്തമകോകകോന് പണതഴികനകോ,  മതതഴികനകോ,
റകടഴിടങ്ങള്കകകോ  കഴഴി ഞ്ഞെഴില്ല.  കകരളതഴിറന്റെ  കലകോകരകോഷങ്ങള്
എതഴികനകോകഴിയ  ഐകദമകോണട്  നറമ്മ  കര  കയറഴിയതട്.  ഇടുകഴികയകോ
റചറകതകോണഴികയകോ എന്ന കവ൪തഴിരഴിവഴില്ലകോറത സ൪വ്വ അണറകട്ടുകളു൦
തുറന്നകപ്പകോള്  അവ  നകമ്മകോടട്  പറ  ഞ  'മനുഷദകോ  ഇതു  നഴിനകള്ള
പ്രതഴിഫെലമകോറണന്നട്.

മനുഷദറന്റെ ചൂഷണതഴിനട് വഴികധയയകോയ
പ്രകൃതഴിയറട  റചറ  പ്രതഴികകോരമകോണട്  ഈ  മഹകോപ്രളയ൦.  കകരളതഴിറന്റെ
ഹൃദയതഴില്  തുളച്ചു  കയറഴിയ  അസ്ത്രമകോണട്  ഈ  പ്രളയ൦.  കകരള൦
നവകകരള  നഴി൪മഴിതഴിയഴിലകോണട്.  2018  കകരളതഴിനട്  സമ്മകോനഴിചതട്
കകയറഴിയ  മഹതകോയ  പകോഠമകോണട്.  നൂറകോണ്ടു   കണ  മഹകോപ്രളയറത
കവച്ചുവയകോന് ഇനഴിറയകോരു ദുര  ന്ത൦ അതുണകോകകോതഴിരഴികറട....................
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പണതവികന വവിലപണതവികന വവില
രവെത്രാ  വെമി൯രവെത്രാ  വെമി൯

6th D

ഒരഴിടതട്  ഒരഴിടതട്  ഒരു  വയസകോയ  അമ്മൂമ്മ  തകോമസഴിചഴിരുന്നു.
അപ്പൂപ്പനുയം  ഉണകോയഴിരുന്നു.  അമ്മൂമ്മയറട  കപരട്  ലഴിസഴി  എന്നകോയഴിരുന്നു.
അപ്പൂപ്പറന്റെ കപരട് വല്സന് എന്നകോയഴിരുന്നു. വല്സന് റകകോണ്ടുവരുന്ന മഷ്ട്രീ    ന്
വഴിറ്റു കഴിട്ടുന്ന പണയം റകകോണകോണട് അവര് ജഷ്ട്രീവഴിചഴിരുന്നതട്. ഇതഴിരഴി അവ ര്
ഭകഴിചഴിരഴിന്നു.  അവര്  പുഴയറട  അരഴികഴിലകോണട്  തകോമസഴിചഴിരുന്നതട്.
അവരുറട അയല്കകോര് ദുഷ്ടമകോരകോയഴിരുന്നു.  അവര് പണകകോര് ആയഴിരുന്നു.
പ   കക  അവര്  സന്തുഷ്ടരകോയഴിരുന്നഴില്ല.  ലഴിസയയം  വല്സനുയം
സകന്തകോഷഴികന്നതട് അവര്കട് ഇഷ്ടമല്ലകോയഴിരുന്നു.  ഒരു ദഴിവസയം വല്സന്
മഷ്ട്രീന് വഴില്കകോന് ഇറങ്ങഴിയകപ്പകോള് അയല്കകോരന് കചകോദഴിച്ചു:'  'നഷ്ട്രീ  ഇനഴി
മഷ്ട്രീന് വഴില്കകണ.  എറന്റെ ഒപ്പയം കൂടുകന്നകോ?''  ഇസൗ വയസകോയ   ഞകോന് മഷ്ട്രീന്
വഴിറ്റു  നടകന്നകോളകോയം''  എന്നു  പറ       ഞ  നടകകോന്  തുടങ്ങഴി.  നടന്നു  നടന്നട്
എവഴിറടകയകോ  എതഴി.  വഴഴി  മറന്നു  കപകോയഴി.  അകപ്പകോഴകോണട്  മററകോരു
അയല്വകോസഴി അതുവഴഴി വന്നതട്.  അകപ്പകോള് വല്സന് കചകോദഴിച്ചു. എനഴികട്
വഴഴി റതറഴി കപകോയഴി. എറന്ന ഒന്നട് സഹകോയഴികകോകമകോ?
സഹകോയഴികകോയം.  പകക  100  രൂപ  തരണയം.  ഒരു  ദഴിവസയം  മുഴവന്
അധസകോനഴിചട്  കഴിടഴിയ  പണമകോണട്  ആവശദറപ്പടറതങഴിലയം,  ഒരു  ദഴിവസയം
പടഴിണഴി കഴിടകണറമങഴിലയം അതട് പ്രശമറല്ലന്നട് മനസഴിലകോകഴി നൂറട് രൂപ 
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തരകോയം  എന്നട്  പറ ഞ.  അവരുറട  കയഴില് ഒന്നുമഴില്ലകോയഴിരുന്നു.  എന്നഴിട്ടുയം
അവര്  സന്തുഷ്ടരകോയഴിരുന്നു.  അതുകണട്  അയല്വകോസഴിയട്  കദഷദയം  വന്നു.
ഒരു  നഴിമഴിഷയം  അയല്വകോസഴി  ചഴിന്തഴിച്ചു  തനഴികട്  എത്ര  പണമുണട്...
അവര്കകകോ?... പണറമകോരഴികലയം സകന്തകോഷയം തരഴില്ല.
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പഴയ തലമറയുഖപഴയ തലമറയുഖ
പതവിയതലമറയുഖ തമവിലളളപതവിയതലമറയുഖ തമവിലളള

വനതനമ്പോസഖവനതനമ്പോസഖ
ആദദ  കകോലങ്ങളഴില്  ജഷ്ട്രീവഴിതയം  കൂട്ടുകുടുയംബമകോയഴിരുന്നു.  എല്ലകോവരുയം
ഒറതകോരുമഴിച്ചു  കഴഴി ഞ.  അവഴിറട  കസ്നേഹതഴിനട്  പ്രകോധകോനദമുണകോയഴിരുന്നു.
എല്ലകോവരുയം  തമ്മഴില്  കസ്നേഹഴിച്ചു.  ദകോരഴിദ്രദമകോറണങഴിലയം  അതഴിലയം  സകന്തകോഷയം
നഴിലറകകോളളുമകോയഴിരുന്നു  .  അന്നട്  ജകോതഴി-മത  കഭദമഴില്ലകോറത  സഹകോയഴികകോനുയം
ഉളള മനസട് മനുഷദനട് പണട് ഉണകോയഴിരുന്നു . മറ്റുള്ളവരുറട മനസട് കകോണകോനുയം
കഴഴിവളളവരകോണട്.  അന്നറത  ആളുകള്  അധസകോനഴികകോനുയം
മടഴിയഴില്ലകോതവരകോണട്.  അപകടയം  വന്നകോല്  സഹകോയഴികകോന്  ഒകോടഴി
എത്തുന്നവരകോണട്.  ആദദ  കകോലഘടതഴില്  പകരകോപകകോരതഴിനട്
പ്രസക്തഴിയണകോയഴിരുന്നു.  പ്രകോയമകോയവറര  ബഹുമകോനവയം.  വൃദ്ധസദനങ്ങറള
കുറഴിചട്  അറഴിയകോതവരകോയഴിരുന്നു.  ഹദവറത  കപടഴിചട്
ജഷ്ട്രീവഴികന്നവരകോയഴിരുന്നു.  പണട്  നന  റചയ്യുന്നവരകോയഴിരുന്നു.  ഇന്നറത
കകോലഘടങ്ങളഴില്  ആളുകള്കട്  സമയയം  കുറവകോണട്.  തമ്മഴില്  കനകോകകോന്
കപകോലയം  സമയയം  തഴികയകോത  ഒകോടയം.  കസ്നേഹയം  ദൂകരകട്  മറയന്ന  കകോലയം.
മതതഴിറന്റെ  രകോഷഷ്ട്രീയതഴിറന്റെ  കപരഴില്  തമ്മഴില്  തല്ലഴി  തഷ്ട്രീരുന്നകകോലയം.
സകഹകോദര  കസ്നേഹമഴില്ല.  മകോതകോപഴിതകോകളുറട  കകോരദയം  കനകോകകോന്  കപകോലയം
സമയയം  കഴിടകോത  ഈ  കകോലഘടയം  എകങ്ങകോടകോണട്  കപകോകുന്നതട്.  ഒരകോറള
സഹകോയഴിചകോല്  തനഴികട്  തറന്ന  വഴിനയകോയഴി  മകോറന്ന  ഈ  സകോഹചരദയം
അതഴിജഷ്ട്രീവഴികകോന്  ഈ  കകോലഘടതഴിനട്  സകോധഴികകമകോ?  സമ്പകോദഴികകോനുളള
ഈ  പരകയം  പകോചഴിലഴില്  ആര്റകങഴിലയം  കവദനഴികന്നുകണകോ,  അവറര
മറകന്നകോ എന്നു ചഴിന്തഴികകോറത വകോരഴി കൂടകോന് റകകോല്ലുയം റകകോലയയം.....
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Mother is the bestMother is the best

My mom is really great;
she's sweet as she can be ;

when I need some help, I know she's always 
there for me .

Mom loves me all the time ,
Even when I' m pest ;

She always takes good care of me;
My mother is the best .
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മമ്പോവവികന ബദവിമമ്പോവവികന ബദവി
റമിഫ ഫത്രാതമിമറമിഫ ഫത്രാതമിമ

6 C
ചഴിങന് എന്നട് കപരുളള ഒരു കുടഴികരങ്ങന് ഉണകോയഴിരുന്നു.  അവന് മഹകോ
വഴികൃതഴികകോരനകോയഴിരുന്നു.  കകോടഴില്  ചകരമകോവഴിറന്റെ  റകകോമ്പഴിലകോയഴിരുന്നു
അവറന്റെ  തകോമസയം.  എങഴിലയം  ചഴിങന്  എകപ്പകോഴയം  ചകരമകോവഴികനകോടട്
വഴകണകോകയം. ഒരു ദഴിവസയം ചഴിങന് കകോടഴിലൂറട നടകകമ്പകോള് കുകറ മരയം
റവട്ടുകകോറര കണ്ടു. ചകരമകോവഴിറന പകോ  ഠയം പഠഴിപ്പഴികണയം . അതഴിനട് പറഴിയ
അവസരമകോണട്  ഇകപ്പകോള്  കഴിടഴിയതട്  എന്നട്  എന്നട്  ചഴിങന്  വഴിചകോരഴിച്ചു.
അവന് കവഗയം മരയം റവട്ടുകകോരുറട അടുറതതഴി. 
നഴിങ്ങള് എറന്റെ കൂറട വന്നകോല് നറല്ലകോരു മരയം കകോണഴിച്ചു തരകോയം..... 

ചഴിങന്  മരയം  റവട്ടുകകോറര  വഴിളഴിച്ചു.  അതുകകടട്  മരയം  റവട്ടുകകോര്
സകന്തകോഷകതകോറട  ചഴിങറന്റെ  പഴിന്നകോറല  കപകോയഴി.  ചഴിങന്  അവറരയയം
റകകോണട്  ചകര  മകോവഴിറന്റെ  അടുകതകകോണട്  കപകോയതട്.  കദ......  ഇതകോണട്
ഞകോന് പറഞ്ഞെ മരയം.  ചകരമകോവഴിറന ചൂണഴി കകോണഴിച്ചു റകകോണട് ചഴിങന്
പറഞ.  മരയംറവട്ടുകകോര്  കകകോടകോലഴിറയടുതട്  ചകരമകോവഴിറന  മുറഴികകോന്
ഒരുങ്ങഴി.  റപറടന്നട്  ചകരമകോവഴിനട്  ഒരു  സൂത്രയം  കതകോന്നഴി.  ചകരമകോവട്
റകകോമ്പട് കുലകഴി മകോമ്പഴയം വഷ്ട്രീഴഴി. മരയം റവട്ടുകകോര് പറഞ... 
മകോമ്പഴയം കഴഴികകോന് തരുന്ന ഈ മകോവഴിറന റവകടണ.... മറ്റുളളവര്
പറഞ അതട്  ശരഴിയകോണട്.  ഈ മകോവട്  കകോടഴിനട്  തറന്ന റഎശസരദമകോണട്.
മറ്റുളളവര്  അതട്  സമ്മതഴിച്ചു.  ഇതു  കകടകപ്പകോള്  ചകരമകോവഴിനട്
സകന്തകോഷമകോയഴി.  ചഴിങന്കരങ്ങന് നകോണഴിച്ചു ആ കകോടഴില് നഴിന്നു സലയം
വഴിടുകയയം റചയ....
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വവിദനമ്പോഭനമ്പോസഖവവിദനമ്പോഭനമ്പോസഖ
നശീതനശീത

  
ഒകോകരകോ  വദക്തഴിയറടയയം  വഴികസനതഴിനുള്ളതുയം  രകോഷയം  ഒന്നകോറക
പടുത്തുയര്ത്തുന്നതുമകോയ  അടഴിതറയകോണട്  പ്രകോഥമഴിക  വഴിദദകോഭദകോസയം.
നമ്മുറട  സകോമ്പതഴിക  വളര്ചയട്  പ്രധകോന  സയംഭകോവന  നല്കഴിയ
ഘടകങ്ങളഴില് ഒന്നകോയഴി പലകപ്പകോഴയം ഇന്തദയറട റമചറപ്പട വഴിദദകോഭദകോസ
സയംവഴിധകോനയം എടുതട് കകോണഴികന്നു.  വഴിവര സകോകങതഴികവഴിദദയറട ഈ
കകോലഘടതഴില്  റഎ.സഴി.ടഴി   വഴിദദകോഭദകോസ  കമഖലയഴില്   റചയകോന്
സകോധഴികന്നവയയം  അല്ലകോതവയമകോയ  തമ്മഴിറല  അന്തരയം
ഇല്ലകോതകോകന്നതഴിനട്  ഗ്രകോമഷ്ട്രീണ  ഭകോരതതഴില്  സ്തുതദര്ഹമകോയ  ഭകോഗയം
വഹഴികന്നു. ഇന്തദയഴില് 300 കകകോടഴിയഴില് അധഴികയം കുടഴികളഴില് കുടുതലയം
സകോമൂഹഴികവയം  സകോമ്പതഴികവമകോയ  ചുറ്റുപകോടുകളഴില്  ജഷ്ട്രീവഴികന്നതഴിനട്
കകോരണയം  അവരുറട  ശകോരഷ്ട്രീരഴികവയം  മകോനസഴികവമകോയ   കഴഴിവകള്
വഴികസഴികന്നതഴിനട്  ഒരു  പരഴിധഴി  വറര  വഴിഘകോതമകോവന്നു  എന്ന  വസ്തുത
പരമകോര്തമകോണട്.  ഒകോകരകോ വദക്തഴിയറടയയം വഴികസനതഴിനുളളതുതയം രകോഷയം
ഒന്നകോറക പടുത്തുയര്തഴിയഴിരഴികന്നതുമകോയ അടഴിതറയകോണട്  പ്രകോഥമഴിക
വഴിദദകോഭദകോസയം.

വഴിദദകോഭദകോസയം,  സയംസകോരയം,  ററചത്രയം  എന്നഴിവയറട  വഴിവഴിധ
വഷ്ട്രീകണങ്ങറള  കുറഴിചട്  പഠഴികവകോന്  ആരയംഭഴികന്ന  ഉപകയകോക്തകോകറള
യകോണട് കുടഴികളുറട കമഖല ലകദമഴിടുന്നതട്. എന്തകോണട് 
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വഴിദദകോഭദകോസറമന്നതട് റപകോതു ജനങ്ങള്കട് യകോറതകോരു രൂപവയം ഇല്ലകോതതട്
ആണട്  യഥകോര്ത  ബുദ്ധഴിമുടട്.  നകോയം  വഴിദദകോഭദകോസതഴിറന്റെ  മൂലദറത
നഴിര്ണയഴികന്നതട്  കപകോറലകയകോ  അറല്ലങഴില്  കസകോകട്  എകട്  കസജട്
മകോര്കറഴില്  നഴിര്ണയഴികന്നതു കപകോറലകയകോ ആണട്.
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USELESSUSELESS

FATHIMA RIYAFATHIMA RIYA

10th I

I am not a beautiful person,
And I don't have an attractive personality

I am not hard working either.
All I have is a heart filled with a mixture of Good and

bad emotions!
So,

Are these kind of people termed as Useless?
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TIMETIME

1: Time is free,but its priceless. you cant own it,but
you can use it. You cant keep it,but you cant spend it.

Once you have lost it it you can never get it back.

2: The greatest gift you can give to some one is your
time because when you give some one your time,you

are giving a portion of your life that you will never get
back.

3: Time is like a river. you cannot touch the same
water twice, because the flow that has passed will

never pass again. Enjoy every moment in life. 

4: Every thing comes to you at the right time, ''BE
PATIENT''
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The Magic of MusicThe Magic of Music

MINI.D.K.MINI.D.K.

MUSIC TEACHER

"Music should strike fire from heart of man and
bring  tears  from the  eyes  of  woman."   These  are  the
words  of  the  great  German composer,  pianist  Ludwig
Van Beethoven. Music is changing widely between times
and places. All kinds of people even the most isolated
tribal groups have a music form. Since like other arts,
music also feeds the soul and it plays in ones memory. It
holds the power to calm us down in our adversities and
even to pump us up with utmost strength. I think music in
itself is healing. I'll share an incident from my real life.

I  was  judging  a  music  competition  for
differently  abled  children.  They  was  showing  their
happiness by actions and expressions in singing. Then,
one boy came with his parents and teachers. He couldn't
even  walk  properly  with  his  weak  body and swinging
legs and hands. Teacher then took a chair and kept it at
the mic point. He sat on the chair. I looked at his face, he
had no expressions and was looking far somewhere.  I
lost my mind...felt sad about him and got myself ready to
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listen to him. Every audience was waiting to hear him.
The  playback  started....  What  then  came  was  just
astonishing.

He started to sing a beautiful song with his
soothing, heart touching voice with all elements of music
without  any single  mistake.  The progressions,  timings,
pitches, everything else was perfect.
Audience  was  at  utmost  silence  till  he  finished.
Everyone's eyes was filled with tears. Everyone cheered
at  him  and  clapped  their  hands.  What  I  experienced
there was simply the magic of music.
I  realised  that  only  music  can  convey  the  deepest
emotions in life.

It's  not  just  combination  of  words  or
compositions, by it's healing power it can get your eyes
wet  and even give  you goose  bumps.  Its  an explosive
expression  of  humanity  and  something  we  are  all
touched by Music  is  a language that  doesn’t  speak in
particular  words.  It  speaks  in  emotions,  Where  words
fail, music speaks.
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വരണങളകട മഴവരണങളകട മഴ
നവെനമിക നവെനമിക ..എഎ

സകോവഴിത്രഴികടഴി  വരകോന്തയഴിലൂറട  റമറല്ല  നടകകയകോയഴിരുന്നു.  അകപ്പകോള്
ഒരു  പരുകന്  ശബ്ദയം  കകട്ടു.  അതട്  അമ്മകോവന്  ആറണന്നട്  കതകോന്നുന്നു.
വഴക പറയകോനകോറണന്നട് അവള് ഊഹഴിറചടുത്തു. അവള് തപ്പഴിതടഞ്ഞെട്
നടന്നു.  കണ്ണുകകോണകോതതട് റകകോണട് ജകോഗ്രതകയകോറട ഇരഴികണറമന്നകോണട്
അമ്മകോവറന്റെ നഴിര്കദശയം.  എവഴിറടറയങഴിലയം കകോലറതറഴിവഷ്ട്രീണകോല് പഴിറന്ന
അതഴിറന്റെ റചലവയം കൂടഴി  കനകോകകണ?.....എന്നു വഴിചകോരഴിചഴിടകോയഴിരഴികകോയം.
റചറപ്പതഴില് അവള് അച്ഛറന്റെ കൂറട കപകോയകപ്പകോള് ഒരു വകോഹനകോപകട
തഴില്റപ്പടട്  അവളുറട  കണഴിറന്റെ കകോഴ്ച  നഷ്ടറപ്പടതകോറണന്നട്  വലഴിയവര്
പറയന്നതട് അവള് കകള്കകോറണട്. അതഴിറന്റെ ഇടയഴില് അമ്മകോയഴി അവറള
റകകോണ്ടുള്ള  റചലവയം  സൂചഴിപ്പഴികയം.  കണഴിനട്  ഒകോപ്പകറഷന്  കവണറമന്നട്
അവള്കട് ആഗ്രഹമുണട്.  പകക അമ്മകോവകനകോടട്  പറ യകോന് കപടഴിയകോണട്.
ഇരുണ  ജഷ്ട്രീവഴിതതഴില്  കഴഴിയന്ന  അവള്കട്  ജഷ്ട്രീവഴിതകതകോടകോ  തറന്ന
മടുപ്പകോണട്.  അവളുറട  ജഷ്ട്രീവഴിതതഴില്  റവളഴിചയം  പകര്ന്നു  തരുന്നതട്
മഴയകോണട്. മഴ അവള്കട് അമ്മറയ കപകോറലയകോണട്. മഴയറട ചകോറല് വന്നട്
തഴകുമ്പകോള് അമ്മ വന്നട് തഴകുന്നതട് കപകോറലയകോണട്.  മഴറകകോപ്പയം തകോളയം
പഴിടഴിച്ചുവരുന്ന കകോറ്റുയം കകോറഴിറന്റെ തകോളതഴില് നര്തനയം റചയ്യുന്ന മഴയകോയഴി
അവള്കട് കതകോന്നകോറണട്. അമ്മ റചറപ്പതഴിറല മരഴിച്ചുകപകോയഴി. മഴ അവറള
തകലകോടുകമ്പകോള് അമ്മയറട ഒകോര്മ്മ നഴിരകോശറപ്പടുത്തുന്നു. മഴ കപകോകുകമ്പകോള്
അമ്മ കപകോകുന്നതഴിനട് തുലദമകോറണന്നട് അവള്കട് കതകോന്നുയം. മഴറയ ഒന്നട് 
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കകോണകോന്  അവള്കട്  ആഗ്രഹമുണട്.  പകക  അതഴിനട്  കഴഴിയഴില്ല.
അമ്മകോവനുയം  അമ്മകോയഴിയയം  അവറളറയകോരു  ശലദമകോയഴിടകോണട്
കകോണുന്നതട്.അവള്കട്  പഠഴികകോന്  നല്ല  ആഗ്രഹമുണട്.  പകക  അതഴിനട്
അവര് അനുവദഴികഴില്ല.പതറഴിറകകോണട് അവള് ഒരഴികല് അമ്മകോവകനകോടട്
സൂചഴിപ്പഴിച്ചു.  ഇരുടഴില്  ജഷ്ട്രീവഴികന്ന  നഴിനകട്  എന്തഴിനകോണട്  വഴിദദകോഭദകോസയം
എന്നകോയഴിരുന്നു  മറപടഴി.  ദഴിവസവയം  അവള്  ഇതട്  തറന്റ
വഴിധഴിയകോയഴിരഴികയം എന്നു കരുതഴി സമകോധകോനഴികകോറകോണട്.
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PICTUREPICTURE
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മജഡജയയുകട സസമ്പോധജനഖമജഡജയയുകട സസമ്പോധജനഖ
കടവികളവിലകടവികളവില

ഷത്രാദരത്രാണ് വെമിഷത്രാദരത്രാണ് വെമി ..പമിപമി
നല്ല പുസ്തകങ്ങളഴിലൂറടയ൦ പത്രങ്ങളഴിലൂറടയ൦ കറഡഴികയകോയഴിലൂറടയ൦ 
സഞരഴിച  ഒരു പഴയ തലമുറ നമുകണകോയഴിരുന്നു. കനരകോയ വഴിദദകനടഴി, 
കനരകോയ പകോതയഴില് സഞരഴിചട് ശരഴിയകോയ ലകദതഴിറലതഴികചരുന്ന ആ
പഴയ തലമുറ ഇന്നട് ഇല്ലകോതകോയഴിരഴികന്നു. മകോറഴിമകോറഴി വരുന്ന റടലഴിവഴിഷന് 
ചകോനലകളുറട കകോലവ൦ കടന്നട് ആധുനഴിക ഹഹറടകട് സ൦വഴിധകോനങ്ങള് 
ഉള്ള മകോധദമസ൦സകോരതഴികലകട് നകോയം എതഴിയഴിരഴികന്നു. ഇന്നറത 
പുതുതലമുറയറട ഈ കുതഴിച്ചു ചകോട൦ എകങ്ങകോടകോണട് ? നകോ൦ 
ചഴി ന്തഴികകണഴിയഴിരഴികന്നു. അകലങ്ങറള ഇല്ലകോതകോകന്ന ബന്ധങ്ങള് 
വള൪തഴിറയടുകന്ന  റമകോഹബല് കഫെകോണ ഇന്നട് ഒഴഴിച്ചു കൂടകോനകോവകോത 
ഒന്നകോയട് തഷ്ട്രീ൪ന്നഴിരഴികന്നു. കദകോമറ, ഇന്റെ൪റനുറട്, ജഴി.പഴി.എസട് 
സ൦വഴിധകോന൦ ഇവറയല്ലകോ൦ ഇന്നട് റസല്കഫെകോണുകളഴില് ലഭദമകോണട്. 
യകോത്രയഴില് ഉപകയകോഗഴികകോ൦ എന്ന നഴിലയഴില് അതഴിറന്റെ ഉപകയകോഗ൦ 
നല്ലതകോണട്. എന്നകോല് വഴിദദകോ൪തഴികറള വഴഴി റതറഴികന്നതഴില് 
റമകോഹബല് കഫെകോണുകള് മുന്നഴിലകോണട് എന്നതട് യകോഥകോ൪തദമകോണട്. 
ആക൪ഷഴികന്നറതന്തു൦ സസന്തമകോകകോനുള്ള കമകോഹ൦ ഉള്ളഴില് വളരുന്ന 
കസൗമകോരപ്രകോയകകോറര ഇതഴിറന്റെ ഉപകയകോഗ൦ വഴഴി റതറഴികന്നു. ഇന്നട് 
നമ്മുറട കുടു൦ബകോയംഗങ്ങളുറട ഹട൦ കടബഴിള് തഷ്ട്രീരുമകോനഴികന്നതട് 
റഴിയകോലഴിറഴികഷകോകളു൦ അവസകോനമഴില്ലകോത സഷ്ട്രീരഴിയലകളുമകോണട്. മനുഷദറന്റെ 
മനസഴിറന സസകോധഷ്ട്രീനഴികകോ൯ ഇതര൦ പരഴിപകോടഴികള്കട് സകോധഴികന്നു. 
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ടഴി.വഴി നല്ലതകോണട്. നല്ല രഷ്ട്രീതഴിയഴില് ഉപകയകോഗഴിചകോല്..... വഴിജ്ഞകോനപ്രദമകോയ
പല ചകോനലകളു൦ ഇന്നുണട്. ഇറമയഴില൦ ചകോറഴിങ്ങുറമകോറക ഇന്നു നമ്മുറട 
റകകോച്ചു കുടഴികറള കപകോല൦ സസകോധഷ്ട്രീനഴിചഴിരഴികന്നു. കഫെസട്ബുകട് 
അ൦ഗതസമഴില്ലകോതവ൪ ഇന്നട് സ്കുള്വഴിദദകോ൪തഴികളഴില് വളറര 
കുറവകോണട്.പരസ്പര൦ കണട് ചകോറഴി൦ഗട് നടത്തുന്നതു൦ ഇന്നട് ശഷ്ട്രീലമകോയഴി 
മകോറഴികഴഴിഞ. ഇസൗ സസൗകരദങ്ങറളല്ലകോ൦ ആധുനഴിക സകോകങതഴികവഴിദദ 
എത്രമകോത്ര൦ വഴികസഴിചഴിരഴികന്നു എന്നതഴിറന്റെ ചൂണ്ടുപലകകളകോണട്. എല്ലകോ൦
നല്ലതു തറന്ന. നനകകോയഴി ഉപകയകോഗഴി ചകോല് മകോത്ര൦. ആധുനഴിക 
മകോധദമങ്ങള് സൃഷ്ടഴികന്ന ചതഴികഴഴികള് നകോ൦ തഴിരഴിചറഴിയണ൦. നമ്മുറട 
മകോധദമങ്ങളു൦ സകോകങതഴികവഴിദദകളു൦ നല്ല രഷ്ട്രീതഴിയഴില് ഉപകയകോഗഴിചട്  
വഴിജ്ഞകോന൦ ആ൪ജഴികകോ൯ നമ്മുറട പുതുതലമുററയ നകോ൦ 
പ്രകോപരകോകണ൦.
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FLOODFLOOD

19-aug2018 the canals of the town have 
started to over flow and flood water ..... to Alappuzha 
town following the as canal over flowing
28-aug2018 motorboat moves past a row of empty 
houseboats in a tributary of  the pamba river following
floods in alappuzha districtin 16-august-2018.the 
flood situation in alappuzha district turned worse on....
an indian navy helicopter has been pressed into action 
to... 21-july-2018 alappuzha:a central teamled by 
union minister of star for home.... the central team 
visited kuttanad by helicopter.
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PICTUREPICTURE
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വവിനയഖ വവിജയതവികന വഴവിവവിനയഖ വവിജയതവികന വഴവി
ബഷശീര് മത്രാസ്റ്റര് ബഷശീര് മത്രാസ്റ്റര് 

ഒരു  വദക്തഴിയറട  സസഭകോവ  രൂപഷ്ട്രീകരണതഴില്  അവറന്റെ,  അവളുറട
മനസഴിനു  തറന്നയകോണട്  സസകോധഷ്ട്രീനയം.  അതകോയതട്  ആ  വദക്തഴിയഴില്
കുടഴിറകകോള്ളുന്നതട്  അവറന്റെ  വഴികകോരങ്ങളുയം  ലകദങ്ങളുയം  പ്രവൃതഴിയയം
ഒറകയകോണട്.  കുടഴികകോലയം  മുതല്  വദക്തഴി  അനുവര്തഴിച്ചു  വന്ന
ശഷ്ട്രീലങ്ങളകോണട് ഏറതകോരകോറളയയം ഉന്നതഴിയഴിറലതഴികന്നതട്  .  ആകയകോല്
നഴിങ്ങള്കയംഅടഴിസകോനമകോയഴി  കവണതഴിതു  തറന്നയകോണട്.
മകോതകോപഴിതകോകളുറടയയം  ഗുരുജനങ്ങളുറടയയം  കവണറപ്പടവരുകടയയം
അയംഗഷ്ട്രീകകോരവയം  കസ്നേഹവയം  വകോത്സല ദവയം  വഴിനയതഴിലതധഴിഷഴിതമകോയ
റപരുമകോറയം   വഴഴികയ കനടഴിറയടുകകോന് കഴഴിയകയളള.  മറ്റുളളവര് നറമ്മ
ഇഷ്ടറപ്പടണറമങഴില്,  അയംഗഷ്ട്രീകരഴികണറമങഴില്  അതഴിനനുസരഴിച
റപരുമകോറയം  നമ്മഴില്  നഴിന്നട്  ഉണകോകണയം.  നല്ല  ശഷ്ട്രീലങ്ങളുയം  വഴിനയവയം
തറന്നയകോണഴിതഴില്  പ്രധകോനയം.  ധഴികകോരവയം  ഗര്വയം  അനുസരണകകടുയം
കകോണഴികന്നവറര ആരുയം ഇഷ്ടറപ്പടുകയഴില്ല.
                           വഴികദസഷയം, അസൂയ, അഹങകോരയം, കകകോപയം, ദുര്കമകോഹയം
തുടങ്ങഴിയവ  നമ്മുറട  സസഭകോവറത  ദുഷഴിപ്പഴികന്ന  ദുര്വഴികകോരങ്ങളകോണട്  .
ഇവറയ  അതഴിജഷ്ട്രീവഴിചട്  വഴിനയയം  സസന്തമകോകകോന്  നഴിങ്ങള്കട്
കഴഴിയറമങഴില്...  ഒട്ടുയം  സയംശയഴികകണ  ആരുയം  നഴിങ്ങറള  ഇഷ്ടറപ്പടുയം.
മറററന്തല്ലകോയം  കനടങ്ങളുയം  സകോനമകോനങ്ങളുയം  ഉണകോയകോലയം
വഴിനയമഴില്ലകോതവറര  ആരുയം  ഇ  ഷ്ടറപ്പടഴില്ല.  അയംഗഷ്ട്രീകരഴികകകയകോ
ആദരഴികകകയകോ ഇല്ല. അതുറകകോണട് സതദയം, ധര്മ്മയം, അഹഴിയംസ, കസ്നേഹയം
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തുടങ്ങഴിയ സദട്ഗുണങ്ങള് കപകോറല തറന്ന പ്രഷ്ട്രീതഴികകോയഴി വഴിനയയം എന്ന
സല്ഗുണവയം ശഷ്ട്രീലമകോകഴിറയടുകകണതകോണട്.
                    എന്തകോണട് വഴിനയയം എന്നു പറയന്നതട്  ?  അതഴിറന്റെ
സവഴികശഷതറയന്തകോണട്?  ചഴിലറരങഴിലയം  കചകോദഴികചകകോയം.  പ്രതഴിപക
ബഹുമകോനമകോണട് വഴിനയതഴിറന്റെ അടഴിസകോനതതസയം.  അചടകയം,  മരദകോദ,
എളഴിമ  എറന്നകോറക  കവണറമങഴില്  അതഴിറന  വഴികശ ഷഴിപ്പഴികകോയം.
മറ്റുളളവറര  ബഹുമകോനഴികകോനുയം  അവരുറട  ഇയംഗഴിതങ്ങള്കട്  വഴിഘകോതയം
സൃഷ്ടഴികകോനുയം  തയകോറകോകക,  തകോന്കപകോരഴിമ  കകോണഴികകോതഴിരഴികക,
ആചകോരമരദകോദകള്  പകോലഴികകോതഴിരഴികക  തുടങ്ങഴിയവ  ഒരഴികലയം
വഴിനയതഴിറന്റെ  ലകണമല്ല.  ചഴിന്തകോശൂനദമകോയ  ഇതരയം  പ്രവൃതഴികള്
മററളളവരുറട അവകഹളനതഴിനട് ഇടയകോകയം. 
                    എളഴിമറകകോണട് മറ്റുളളവരുറട കസ്നേഹകോദരവകളകോണട്
ലഭഴികന്നതട്.  മറ്റുളളവര്കട്  ആശസകോസവയം  സമകോധകോനവയം  നല്കുന്ന
കസവനമകനകോഭകോവമകോയഴിരഴികയം  വഴിനയമുളളവരുറട  ഹക  മുതല്.
വഴിനയമുളള  വദക്തഴിയ്ക്കു  കമയയം  ഉണകോയഴിരഴികയം.  അപരഴിചഴിതരുമകോയഴി
ഇടറപ്പടുക,  അതഴിഥഴികറള  സസഷ്ട്രീകരഴികക,  റപകോതുകവദഴികളഴില്
പ്രതദകറപ്പടുക  എന്നഷ്ട്രീ  സന്ദര്ഭങ്ങളഴിറലകോറക  വഴിനയയം
നഷ്ടറപ്പടകോതഴിരഴികണറമങഴില് കമ ഹക മുതലകോയഴി  കവണയം.  കകോരണയം
പല  സസഭകോവകകോരുമകോയഴിടകോണഴിവഴിറട  ഇടറപകടണതകോയഴി  വരുന്നതട്.
കമയഴില്ലകോതവരകോണട്  അവഴികവകയം  പ്രവൃതഴികന്നതുയം  അനകോവശദമകോയഴി
സയംസകോരഴികന്നതുയം.  ഇതട്  അഹങകോരതഴിറന്റെ  ലകണമകോണട്  .വദക്തഴിതസ
ഹവകലദതഴിറന്റെ കപരഴില് ഇക്കൂടറര ആരുയം ഇഷ്ടറപ്പടഴിറല്ലന്നു മകോത്രമല്ല
ശലദകകോറരന്നു  കരുതഴി  എല്ലകോ  രയംഗത്തു  നഴിന്നുയം  ഒഴഴിവകോകകോനകോയഴി
ശ്രമഴികകയയം  റചയ്യുയം.  അതുകപകോറല  ഇങ്ങറനയളള  ഒരകോള്കട്  നല്ല
ഭകോവഴിയണകോകുന്നതഴികനകോ  ഒരകോപത്തു  വന്നകോല്  സഹകോയഴികന്നതഴികനകോ
ആരുയം ആഹ്രഹഴിറചന്നു വരഴില്ല. 
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എല്ലകോവരുറടയയം  മതഴിപ്പഴിനുയം  കപ്രകോല്സകോഹനതഴിനുയം
പകോത്രമകോകണറമങഴില്  വഴിനയവയം  പ്രതഷ്ട്രീകയയം  ബഹുമകോനവയം
ശഷ്ട്രീലമകോകഴിറയടുകണയം.  മകോതകോപഴിതകോകകളകോടുയം  ഗുരുസകോനഷ്ട്രീയകരകോടുയം
മകോത്രമല്ല  നഴിങ്ങറളകകോള്  പ്രകോയമുളള  ആകരകോടുയം  വഴിനയകതകോടു  കുടഴി
റപരുമകോറകോന്  ശ്രദ്ധഴികക.  വഷ്ട്രീടഴിലയം  റപകോതുസലത്തുറമകോറക
റപരുമകോറകോന് ഇതട്  ഒകോര്കണയം.  ബഹുമകോനഴികകണവറര എണഷ്ട്രീറ്റു നഴിന്നട്
ആദരഴികക,  ശബ്ദയം തകോഴഴി  സയംസകോരഴികക,  സകന്തകോഷയം പ്രകടഴിപ്പഴികക,
കകമകോകനസഷണയം  നടത്തുക  തുടങ്ങഴിയവ  വഴിനയതഴിറന്റെ
ബകോഹദപ്രകടനങ്ങളകോണട്.
                      എന്നകോല് അതഴിറന്റെ പഴിന്നഴില് ആത്മകോര്തത കൂറട
ഉണകോയഴിരഴികണറമന്നട്  പ്രകതദകയം  ഒകോര്കക.  സയംസകോരതഴിലയം
റപരുമകോറതഴിലയം  പ്രവൃതഴിയഴിലറമല്ലകോയം  വഴിനയയം  നഴിലനഴിര്തകോന്
കഴഴിയന്നതഴിലകോണട്  വഴിജയയം  കുടഴിറകകോളളുന്നതട്.  ഇതരകകോര്കട്
ജഷ്ട്രീവഴിതതഴില്  സകന്തകോഷവയം  സമകോധകോനവയം  സയംതൃപഴിയയം
ഉണകോകുറമന്നതഴില് സയംശയമഴില്ല.

116
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

HOW DO TO OURHOW DO TO OUR
NEIGHBOURHOODNEIGHBOURHOOD
CLEAN AND GREENCLEAN AND GREEN

Fathima Najla KFathima Najla K
9G

When you see rubbish such as old 
newspaper,deadleaves,plasticbags,cartons,and other 
garbage lying on the ground,pick up and putit inthe 
dustbin.
Gather all your neighbours and dedicate a day to just 
cleaning your nieghbourhood. more the number of 
hands,more the fun .
Have a community garden located a vacant lot in 
your neighbourhood.let every neighbour hood have a 
little patch of their own where there can grow what 
they wanall the neighbours can work together to grow
vegtables fruits and flowers.......
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സമ്പോറയുകട മണതരഖസമ്പോറയുകട മണതരഖ
സഫമിയസഫമിയ

അങ്ങകറല വര്കസരഴിയ എറന്നകോരു ഗ്രകോമതഴില് 
അതഴിമകനകോഹരമകോയ റപണകടഴിയണകോയഴിരുന്നു. അവളകോയഴിരുന്നു സകോറ . 
അതഴിമകനകോഹരമകോയഴിട്ടുയം അവള് ഒരഴികലയം തറന്റെ രൂപയം കണഴിരുന്നഴില്ല. 
അവറളയകോരുയം സുന്ദരഴി എന്നട് വഴിളഴിചതുയം ഇല്ല. അങ്ങറനയറളളകോരു 
അസയഴിലകോണട് അവള് വളര്ന്നു വന്നതട്. തകോന് ഒരു വഴിരൂപഴിയകോറണന്നുയം 
തറന്ന എല്ലകോവരുയം റവറകന്നു എന്നട് അവള് കരുതഴി. അതുകകോരണയം 
ദുഖഴിചഴിരഴികകമ്പകോഴകോണട് അവള്റകകോരു ബുദ്ധഴി കതകോന്നഴിയതട്. എറന്റെ 
ഗ്രകോമതഴില് നഴിന്നട് വളറരയകറല മഴിര്ളഴിയ എറന്നകോരു 
മന്ത്രവകോദഴിയണട്.അവര് തനഴികട് നറല്ലകോരു രൂപയം തരുറമന്നട് കരുതഴി. 
മന്ത്രവകോദഴിറയ കതടഴി യകോത്രയകോയഴി. കകോട്ടുപഴങ്ങള് ഭകഴിച്ചുയം അരുവഴിയഴിറല 
റവളളയം കുടഴിച്ചുയം അവളുറട യകോത്ര.മലകളുയം കുന്നുകളുയം കയറഴിയഴിറങ്ങഴി രണട് 
രകോവയം പകലയം യകോത്ര റചയ്തട് തകോന് വഴിചകോരഴിച സലതട് എതഴികചര്ന്നു. 
വഴഴിയഴില് കണ കുടഴികകളകോടട് വഴഴി കചകോദഴിചട് മന്ത്രവകോദഴിയറട 
കകകോടയഴികലകട് നടന്നു. അതഴിനഴിടയഴില് കുടഴികള് തറന്ന 
സൂകഴിച്ചുകലകോകന്നതട് അവള് കണ്ടു.ഇത്രയയം കനകോകകോന് എന്നഴില് 
എന്തകോണുളളറതന്നട് അവള് അത്ഭുതറപ്പട്ടു. ഒടുവഴില് അവള് 
കകകോടയഴിറലതഴി. വളറര മകനകോഹരമകോയഴിരുന്നു അവഴിടയം കകോണകോന്. 
യകോത്രയറട കഷ്ട്രീണമുറണങഴിലയം തനഴികട് ലഭഴികറമന്നതഴില് അവള് 
സകന്തകോഷവതഴിയകോയഴിരുന്നു. അവള് കകകോടകളളഴില് കടന്നു. മന്ത്രവകോദഴിനഴി 
തറന്റെ മന്ത്രകൂടതഴില് വളറര വഴിചഴിത്രമകോയ കകോരദങ്ങള് 
റചയ്യുകയകോയഴിരുന്നു. എന്തഴിനകോണട് വന്നറതന്നട്        മന്ത്രവകോദഴിനഴി 
ഗസൗരവകതകോറട കചകോദഴിചകപ്പകോള് എറന്റെ വൃതഴിറകട രൂപയം മകോറഴി 
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സുന്ദരഴിയകോകഴിതരണയം എന്നട് അവള് പറഞ. അകപ്പകോഴകോണട് 
മന്ത്രവകോദഴിനഴി ശരഴികയം അവറള ശ്രദ്ധഴികന്നട്. ചുവന്ന ചുണ്ടുയം കടുയം പച 
നഴിറവയം നല്ലനഴിറമുളള ഇവറളങ്ങറന വഴിരൂപഴിയകോകുയം? നഴികടകോരകോണട് നഷ്ട്രീ  
വഴിരൂപഴിയകോറണന്നട് പറഞ്ഞെട് ? അവര് കചകോദഴിച്ചു . 

എറന്നയകോരുയം സുന്ദരഴിറയന്നട് വഴിളഴികകോറഴില്ല. അതഴില് നഴിന്നു 
ഞകോന് മനസഴിലകോകഴിയതകോണട് അവള് പറഞ. അകപ്പകോഴകോണട് 
മന്ത്രവകോദഴിനഴിയട് കകോരദയം പഴിടഴികഴിടഴിയതട്. അകപ്പകോള് തറന്ന മന്ത്രവകോദഴിനഴി 
ഒരു കണകോടഴിറയടുതട് ഈ രൂപയം മതഴികയകോറയന്നട് കചകോദഴിച്ചു. അവള് 
സകന്തകോഷകതകോറട മതഴിറയന്നു പറഞ.

എടഷ്ട്രീ... മണഴി റപറണ....... നഴിറന്റെ രൂപയം തറന്നയകോ   ണഴിതട്. 
നഴിനകഴില്ലകോത സസൗന്ദരദമകോയഴിരുന്നു ആത്മവഴിശസകോസയം. ഹദവയം ഇത്രയയം 
സസൗന്ദരദയം തന്ന നഷ്ട്രീ സകന്തകോഷവതഴിയകോകകണതട് മറ്റു ള്ളവ  ര് സുന്ദരഴിറയന്നു
വഴിളഴികന്നതഴിലല്ല സസൗന്ദരദയം ആത്മവഴിശസകോസതഴിലകോണട് സസൗന്ദരദയം ഇനഴി
റപകോകകകോള മന്ത്രവകോദഴിനഴി പറഞ. ആത്മവഴിശസകോസകതകോറട സകോറ 
മടങ്ങഴി.
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പനവിനജര പവയപനവിനജര പവയ
അകനനഅകനന ..പമിപമി ..

എറന്റെ സുന്ദരഴിപൂകവ,
പനഴിനഷ്ട്രീര് പൂകവ
നഷ്ട്രീറയത്ര സുന്ദരഴി 
 നഴിന്നുറട സസൗന്ദരദയം
എനഴികട് കഴിട്ടുറമന്നട്   ഞകോന് കരുതഴി
അററതടുതട് മുടഴിയഴില് ചൂടഴി
നഴിറയറത്ര സുന്ദരഴി ആ-
റചടഴിയഴില് നഴില്കകമ്പകോള്
കണ്ടു മതഴിവരുന്നഴില്ല എനഴികട്
നഴിറന്ന..............
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PICTUREPICTURE
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HEAVENHEAVEN
Fathima riyaFathima riya

10 I
Being with you the person who knows you

deep inside,
who loves you truly,

with whom you connect and share every bit  
of your emotions and feelings ,

who loves and cares for you a lot more than 
she care for herself,who can understand

what's inside you with no words as 
mediators is the real heaven 

of this world!
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TRUE FRIENDSHIPTRUE FRIENDSHIP  

    
     The feelings friendship from the start 
Is that special feeling in your  heart 
A feeling from deep down inside 
Afeeling that no one  should hide 
A friend is there through good  and bad 
They make you happy when  you 're sad
They brighten up your darkest day
Just by the simple things they say

  Now friendship can't be bought or sold                     
It may get taminshed and may get old
You can over come your greatest fear 
Just look around and it is there now friendship one 
and only coast is to make  
Sure that it's never lost.
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ആഗഹഖആഗഹഖ
അകലഘ എഅകലഘ എ ..

6D  
ഒരഴിടതട് അപ്പു എന്ന ഒരു കുടഴിയണകോയഴിരുന്നു.
അപ്പുവഴിറന്റെ അമ്മയറട കപരട് കരവതഴിറയന്നുയം അച്ഛറന്റെ കപരട് സഴിദ്ധകോര്ഥന്
എന്നുമകോയഴിരുന്നു.  അവറന്റെ അച്ഛനുയം അമ്മയയം തമ്മഴില് റതറഴിലകോയഴിരുന്നു.
അതുറകകോണവന് അച്ഛറന കകോണകോറഴില്ല. ഒരു ദഴിവസയം അവറന്റെ കൂട്ടുകകോരന്
കചകോദഴിച്ചു:"നഴിനകട് അച്ഛനഴികല്ല?” 
ഉണട്... അപ്പു പറഞ.
എന്നഴിടട്      ഞകോന് കണഴിടഴില്ലകല്ലകോ? കൂട്ടുകകോരന്  കചകോദഴിച്ചു.
"അതട്....അതട്......" അപ്പു പതറഴി.
"എന്തകോ  അപ്പു  നഴിനകട്  പറയകോന്  ഒരു  മടഴി....."  കൂട്ടുകകോരന്   കചകോദഴിച്ചു.
അകപ്പകോള് അപ്പു പറഞ "അതട്..എറന്റെ അച്ഛനുയം അമ്മയയം റതറഴിലകോണട് ”.
"ആകണകോ...നഷ്ട്രീ വഴിഷമഴികണ ഞകോനഴിതകോകരകോടുയം പറയഴില്ല"  
കൂട്ടുകകോരന്  പറ ഞ.  എന്നകോല്  പഴികറ  ദഴിവസയം  അപ്പുവഴിറന  കനകോകഴി
എല്ലകോരുയം ചഴിരഴികകോന് തുടങ്ങഴി.  അപ്പു കവഗയം വഷ്ട്രീടഴികലകകകോടഴി.  അകപ്പകോള്
അമ്മ  കചകോദഴിച്ചു  "എന്തകോ  കമകോറന  നഴിനകട്  പറഴിയതട് ”.അകപ്പകോള്  അപ്പു
പറഞ  "അകമ്മ....അമ്മയയം  അച്ഛനുയം  റതറഴിലകോറണന്നട്  പറഞ്ഞെഴിടട്
എല്ലകോവരുയം എറന്ന കളഴിയകോകഴി”.  അകപ്പകോള് അമ്മയട്  കതകോന്നഴി അവറന്റെ
അച്ഛനുമകോറയകോന്നട് സയംസകോരഴികണയം.
അമ്മ  പറഞ.  "അപ്പൂ..നഷ്ട്രീ  ഇന്നട്  തറന്ന  അച്ഛനുമകോറയകോന്നു
സയംസകോരഴികണയം”.
അങ്ങറന അവന് അച്ഛറന്റെ അടുകതകട് കപകോയഴി.
അപ്പു പറഞ "അച്ഛകോ....അച്ഛനുയം അമ്മയയം ഒന്നു മനസ്സുതുറന്നു 
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സയംസകോരഴിച്ഛകോല് തഷ്ട്രീരകോവന്ന പ്രശങ്ങകള ഉള........."അകപ്പകോള് അമ്മ വന്നു.
അപ്പുവഴിറന്റെ അച്ഛനുയം അമ്മയയം മനസ്സു തുറന്നു.
ആ ഒരു സയംസകോരതഴി ല് അവര് ഒന്നകോയഴി.
പഴികറന്നട് അവകരയയം കൂടഴി അപ്പു സ്കൂളഴികലയ്ക്കു കപകോയഴി.
"ഇതകോടകോ....എറന്റെ അച്ഛനുയം അമ്മയയം..ഇവര് റതറഴില്ലല്ല..”
അവന്  ചങ്കൂറകതകോറട  പറഞ.അങ്ങറന  അവറന്റെ  ആഗ്രഹയം
സഫെലമകോയഴി.
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A TRIBUTE  TO TEACHERSA TRIBUTE  TO TEACHERS

Hinana T.kHinana T.k

“ THE LIGHT BEARERS OF WISDOM
AND KNOWLEDGE “

Teachers, the light bearers 
Bearers of wisdom and knowledge 
The immortal messenger of god.
We, the candles, we are 
Teachers, ignite us with knowledge
And lot expose our on hands talents,
where everything was dark 
with ingnorence, is now
Brighter with reality and truth,
with wisdom, we speak,
with morality,we live,
They,they only  help us to live 
and to live better 
can we ever repay the
Debt to our teachers.
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I AMI AM

Thrishna AjayThrishna Ajay  

8th B

I am lovely and I am kind...
I love you all...
              But,

I always cry in my heart...
              But,

Outside I always smile...
             Then...

Just say... who am I....?
Don't you know????

I am a 'Mother'
          Yes...

I am your Mother...
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BROKEN HEARTBROKEN HEART

Fathima riyaFathima riya

10 I
I am broken,not just because of a silly boy!

I am broken, yeah! Just because of everyone around
me!

My circumstances,my loneliness,over thinking,all the
flaws I have mentally and physically, broke me out in

to pieces.
I hate the half of me,and I love the other half of mine.
Whenever,I loose myself in to the trauma of loneliness

I try to fix my broken heart by saying 
'someone is there for you'

And fill it with expectations.
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വവിസയ പതവിഭവവിസയ പതവിഭ
രത്രാദഗഷത ഐ ജമിരത്രാദഗഷത ഐ ജമി

സരംഗസ്ത്രീതകാധധകാപകന

''നകോദതന്ത്രഴികറള പതഴിറയ തകലകോടഴി ആ പ്രണയതഴില് ജഷ്ട്രീവഴിതകോവസകോനയം
വറര  കഴഴിയക.''  അതുതറന്നയകോയഴിരുന്നു  അകദ്ദേഹതഴിറന്റെ  കമകോഹയം.
റവള്ളഴിതഴിരയറട  മകോസരഴികകലകോകയം  കകോതഴിരുന്നഴിട്ടുയം  വയലഴിന്  എന്ന
സയംഗഷ്ട്രീത  ഉപകരണതഴിറന്റെ  സകോധദതകള്  കതടഴി  നടകകയകോയഴിരുന്നു
അകദ്ദേഹയം.  ഓകരകോ  തവണ  വയലഴിന്  ഹകയഴിറലടുകകമ്പകോഴയം  അകദ്ദേഹയം
സയംഗഷ്ട്രീതകപ്രമഴികറള അതഴില് ലയഴിപ്പഴിച്ചു.  ചഴിരഴിച്ചുയം കര ഞയം അവര് ആ
സയംഗഷ്ട്രീത സകോഗരതഴില് ആറകോടഴി.  മൂന്നകോയം  വയസഴില് ഹകയഴില് കഴിടഴിയ
വയലഴിന്  എന്ന  കളഴിപ്പകോടറത  ഒരകോയസ്സു  മുഴവന്  അകദ്ദേഹയം  കചര്ത്തു
നഴിര്തഴി.  ഒടുവഴില്  ഇകപ്പകോളഴിതകോ  ആ  വകോകകറളല്ലകോയം
സയംഗഷ്ട്രീതതഴിനപ്പുറമുളള സതദതഴികലയട്.....

വഴിരലകള് റകകോണട് ഇന്ദ്രജകോലയം തഷ്ട്രീര്കന്ന കവറഴിട പ്രതഴിഭയറട
ഉദയസൂരദന്...  അതുതറന്നയകോയഴിരുന്നു  ബകോലഭകോസര്.  ഇലകഴികട്
വയലഴിനഴിലൂറട  പുതഴിയ  തലമുററയ   ഉനതരകോകകോനുയം  ശകോസ്ത്രഷ്ട്രീയ
സയംഗഷ്ട്രീതകകചരഴികളഴില്  ശുദ്ധസയംഗഷ്ട്രീതതഴിറനകോപ്പയം  നഴില്കകോനുയം
അകദ്ദേഹതഴിനു  കഴഴിഞ.  ഫെപ്യൂഷന്  സയംഗഷ്ട്രീതതഴില്  നഴിയമതഴിറന്റെ
പ്രശങ്ങളഴില്ല.  സസകോതന്ത്രദമുണട്.  എന്നകോല് സസകോതന്ത്രദയം കൂടുതറലടുതകോലയം
പ്രശങ്ങളുണട്. അതുറകകോണട് സസകോതന്ത്രദയം അനുഭവഴിച്ചു റകകോണ്ടുതറന്ന 
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സയംഗഷ്ട്രീതതഴിറന്റെ  അപകോര  അനുഭവയം  പങറവയകോനകോണട്  അകദ്ദേഹയം
ശ്രമഴിചതട്.  സയംഗഷ്ട്രീതകകചരഴികള്കയം നഴിയതമകോറയകോരു രൂപമുണട്.അതഴില്
നഴിന്നട്  വദതഴിചലഴികകോനുയം  പകോടഴില്ല.  എത്ര  തഴിരകഴിലകോറണങഴിലയം  എല്ലകോ
ദഴിവസവയം  സകോധകയം  അകദ്ദേഹയം  മുടകമകോയഴിരുന്നഴില്ല.  തറന്റെ  ഗുരുവയം
അമ്മകോവനുമകോയ പ്രശസ്ത വയലഴിന് വഴിദസകോന് ബഴി.  ശശഴികുമകോറഴിനു മുന്നഴില്
അചടകകതകോറട  ഇരഴികമകോയഴിരുന്നു.  ഏറതകോരു  റചറഴിയ
പരഴിപകോടഴിയകോയകോല് കപകോലയം റഴികഹഴല് നഴിര്ബന്ധയം.

''ഇന്നലറത എറന്നകകോളുയം ഇന്നു  ഞകോന് എങ്ങറനയകോവണയം,
നന്നകോവണയം  എന്ന  ചഴിന്തയഴില്  ഓകരകോ  ദഴിവസവയം  എകന്നകോടുതറന്ന
മത്സരഴികകയകോണട്    ഞകോന്.  ഇന്നലകതതട്  കമകോശമകോണട്  എന്ന
അര്തതഴില് ഇന്നട് എങ്ങറന കൂടുതല് നന്നകോകകോയം എന്ന ചഴിന്തയകോണട്
എനഴിയട്.  അതുറകകോണ്ടു  തറന്ന  നഴിരന്തരയം  സകോധകയം  റചയ്യുന്നു.''
അകദ്ദേഹതഴിറന്റെ ഈ വകോകകള് തറന്നയകോണട്  അകദ്ദേഹയം  നമുകട്  തന്ന
സകന്ദശവയം.
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FLOODED DAYSFLOODED DAYS

   Anjali k    Anjali k 

9th E
&

 Aswathy.G.kumar  Aswathy.G.kumar 

9th D

 From 9 August 2018, severe floods affected the south
India state of Kerala, due to unusually high rainfall
during the monsoon season. It was the worst flood in
Kerala  in nearly a century over 483 people died and
14 are missing about a million people were evaluated
mainly  from  Chengannur,  Pandnad,  Edanad,
Ayiroor ,Raanu etc........... of state were placed on red
alert . According to Kerala government one third of
the  total  population  of  Kerala  had  been  directly
affected by the flood and elated incidents. The Indian
government  and  declared  it  a  level3  calamity  or
calamity  of  severe  nature.  It  is  the  worst  flood  in
Kerala after the great flood of 99 that took place in
1924.
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SMILESMILE

Smile is all
your smile is the key to
unlock my heart
it is the one way to the life
give smile and  receive smile
smile is the way to laugh in our life
smiling lips don't know the wet of the eyes
smile is the gift of god 
it is the art of divine
smile is all.............................................................
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നതചവടകള്നതചവടകള്
തൃഷ ബമിജുതൃഷ ബമിജു ..സമിസമി ..പമിപമി ..

10th F

ഗുരുവകോയൂരപ്പറന്റെ മുന്നഴില് അഴഴിച്ചുറവച ചഴിലങ എറന്ന ഇകപ്പകോഴയം കനകോകഴി
പു ഞഴിരഴികകോറണട്.....പകക അറതടുതണഴിയകോനുള്ള  ശക്തഴി എനഴികഴില്ലകോ
റത കപകോയഴി..........

     ഞകോന് ഒന്നകോയം കകോസഴില് പഠഴികകമ്പകോകഴ നൃതയം എന്നു റവചകോല്
എനഴിക  ജഷ്ട്രീവനകോയഴിരുന്നു.  അതുറകകോണട്  അമ്മ  പലകപ്പകോഴയം  ടഴിവഴിയഴില്
കകോസഴികല്  ഡകോന്സട്  കണകോല്  എനഴിക  റവച്ചു  തരകോറണട്.  അമ്മയറട
മുന്നഴില്  ഞകോന്  കറണടുകകോറത  ടഴിവഴിയഴില്  തറന്ന  കനകോകഴി
നൃതചുവടുകള്  ശ്രദ്ധഴികകോറകോണട്  പതഴിവട്.  എന്നകോല്  അമ്മ
അടുകളയഴികലകട്  കപകോയഴി  കഴഴിഞ്ഞെകോല്  മറകോരുയം  എറന്റെ  അരഴികഴില്
ഇറല്ലങഴില്    ഞകോന്  ടഴിവഴി  കനകോകഴി  അതഴില്  കളഴികന്നതു  കപകോറല
കളഴികകോറണട്.  ഇതട്  പതഴിവകോയഴിരുന്നു...  പകക  ഒരഴികല്  അമ്മ  അതട്
പഴിടഴിച്ചു. ഞകോന് കളഴികന്നതട് അമ്മ കണ്ടു. അച്ഛകനകോടട് പറയകയയം റചയ.

വഴിജയദശമഴി  അടുത്തു  വരഴികയകോയഴിരുന്നു.  പുസ്തകയം  എടുതട്
കഴഴിഞ്ഞെട് അമ്മ എറന്നയയം കൂടഴി കവഗയം വഷ്ട്രീടഴികലയട് നടന്നു. 
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എന്തഴിനകോറണന്നട്  എനഴികട്  മനസഴിലകോയഴില്ല.  എറന്റെ  വഷ്ട്രീടഴിനു  കനറര
മുന്പഴില്  തറന്ന  ഒരു  ഡകോന്സട്  കകോസട്  ഉണകോയഴിരുന്നു.  കുടഴികള്
കപകോകുന്നതട്  പലകപ്പകോഴയം  ഞകോന്  കനകോകഴി  നഴില്കകോറണകോയഴിരുന്നു.
എന്നകോല് എനഴികയം ഡകോന്സട് പഠഴികണറമന്നട് അച്ഛകനകോടുയം അമ്മകയകോടുയം
പറയകോന്  എനഴികട്  എറന്തന്നഴില്ലകോറതകോരു  മടഴി  കതകോന്നഴി.  അതുറകകോണ്ടു
ഞകോന്  പറയകോറത  നടന്നു.  എന്നകോല്  അന്നട്  അമ്മ  എറന്ന  റഞടഴിച്ചു
കളഞ.  അമ്മ  എറന്നയയം  കൂടഴി  അന്നട്  കപകോയതട്  ഡകോന്സട്
കകോസഴികലയകോയഴിരുന്നു.  എറന്ന  അവഴിറട  കചര്തകോന്.  അകങ്ങകോടകോണട്
കപകോകുന്നറതന്നറഴിഞ്ഞെകപ്പകോള് എനഴികട് അതഴിയകോയ സകന്തകോഷയം കതകോന്നഴി.
അറതങ്ങറനയകോണട്  പ്രകടമകോകക  എറന്നനഴികട്  അറഴിയഴില്ലകോയഴിരുന്നു.
അവഴിടറത  സകോര്  എനഴിറകകോരു  റസ്റ്റപ്പട്  കകോണഴിച്ചുതന്നു.  ഒരു  റചറഴിയ
റസ്റ്റപ്പട്.  അതട്  ഞകോന് അതുകപകോറല കകോണഴിച്ചു.  അകപ്പകോള് സകോര് പറഞ
നന്നകോയഴി  കളഴികന്നുറണന്നട്.  എകന്ത  കചരുവകോന്  ഹവകഴിയറതന്നുയം
കചകോദഴിച്ചു.  എനഴികന്നട്  വല്ലകോറതകോരു  സകന്തകോഷമകോയഴിരുന്നു.  അങ്ങറന്ന
ഓകരകോ  ശനഴിയകോഴ്ചയയം  ഞകോന് ഡകോന്സട്  പഠഴികകോനകോയഴി  കപകോയഴി.  പുതഴിയ
യൂനഴികഫെകോറമകോറക ഇടട് ഞകോന് കുളസകോകഴിയകോയഴിരുന്നു ഡകോന്സട് കകോസഴില്
കപകോകകോറട്.  വഷ്ട്രീടഴില്  തഴിരഴിചട്  വന്നട്  ചകോയ  കുടഴിചട്  യൂനഴികഫെകോയം
ഊരഴിറവകകോറത തറന്ന എറന്റെ തറവകോടഴികലകയം കപകോകുമകോയഴിരുന്നു. 

എറന്റെ  വഷ്ട്രീടഴിനടുതകോയഴിരുന്നു  തറവകോടട്.  പകോപ്പന്  കജകോലഴി
കഴഴിഞ്ഞെട് വരുന്ന സമയതകോയഴിരുന്നു ഞകോന് കപകോകകോറട്. പകോപ്പറന്റെ മുന്നഴിലയം
അച്ഛമ്മയറട മുന്നഴിലറമകോറക ഞകോന് അതുമഴിടട് അകങ്ങകോട്ടുയം ഇകങ്ങകോട്ടുയം 
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നടകയം.  പകോപ്പന് എറന്ന  "ശഴില്പ്പകോ  റഷടഴി"  എന്നകോയഴിരുന്നു വഴിളഴികകോറട്.
ഇകപ്പകോഴയം  അറത.  കകോരണയം  ഞകോന്  ഹകയഴില്ലകോതതുയം  ഇറകയം
കുറഞ്ഞെതുമകോയ  ഡ്രസ്സുകളകോയഴിരുന്നു  കുഞ്ഞെഴിലഴിടഴിരുന്നതട്.  അതുറകകോണട്
ചുരഴിദകോര് ഇടട് കണകപ്പകോള് പകോപ്പന് എറന്ന വല്ലകോറത കളഴിയകോകഴി.  പകക
ഞകോനറതകോന്നുയം  കകോരദമകോകഴിയഴില്ല.  എറന്റെ  സ്കൂള്  യൂനഴികഫെകോയം
ഇടുന്നതഴിറനകകോള് എനഴികഴിഷ്ടയം ഡകോന്സട് യൂനഴികഫെകോയം ആണട്.  എകപ്പകോഴയം
ഞകോന്  ശനഴിയകോഴ്ചയകോകകോന്  കകോതഴിരഴികമകോയഴിരുന്നു.  ഞകോന്  നന്നകോയഴി
ഡകോന്സട്  കളഴികന്നുറണന്നട്  സകോര്  പറയമകോയഴിരുന്നു.  ഒരു  ശനഴിയകോഴ്ച
എനഴികട്  പനഴിയകോയതു  റകകോണട്  കകോസഴില്  കപകോകകോന്  കഴഴിഞ്ഞെഴില്ല.
എനഴികട്  തഷ്ട്രീറര  വയകോയഴിരുന്നു.  അടുത  ശനഴിയകോഴട്ചട്   ഞകോന്  ഡകോന്സട്
കകോസഴില് കപകോയഴി.  പകക കുററ  പുതഴിയ റസ്റ്റപ്പുകള് സകോര് കഴഴി     ഞ്ഞെകോഴ്ച
എടുതഴിരുന്നു.  എനഴികറതകോന്നുയം  അറഴിയഴില്ലകോയഴിരുന്നു.  എന്നകോലയം  ഞകോന്
എല്ലകോവരുയം കളഴികന്നതു കണട് കൂറട കളഴിച്ചു. എനഴികറഴിയകോതതു റകകോണട്
കുററ ഇ    ടങ്ങളഴില്     ഞകോന് റതറഴിച്ചു. അതഴിനട് എറന്ന സകോര് നന്നകോയഴി  വഴക
പറ ഞ.  കു  ഞ്ഞെഴില്   ഞകോന്  കവഗയം  കരയമകോയഴിരുന്നു.  സകോര്  ചഷ്ട്രീത
പറ ഞ്ഞെകപ്പകോള്  എനഴികട്  സങടയം  ഒതുകകോന്  കഴഴിഞ്ഞെഴില്ല.
    ഞകോകനകോടഴികപ്പകോയഴി  അമ്മറയ  റകടഴിപ്പഴിടഴിച്ചു  കര  ഞ.  പകക  കുറച്ചു
കഴഴി ഞ്ഞെട് സകോര് എറന്ന സമകോധകോനഴിപ്പഴിച്ചു.  പഴിന്നഷ്ട്രീടട് പനഴിയകോയകോലയം   ഞകോന്
കപകോകുമകോയഴിരുന്നു.               

ഡകോന്സട്  കകോസഴില്  കപകോയഴിതുട  ങ്ങഴിയഴിടട്  ഇകപ്പകോള്  ഒരു
വര്ഷമകോയഴി. എറന്റെ ബകോചട് കഴഴി ഞ്ഞെട് കചചഴിമകോരുറട ബകോച്ചുണട്... അവരുറട

135
              Govt. Ganapath Model Girls Higher Secondary School



GGA 
EN-PATH N-PATH                                                               

  LITTLE KITES DIGITAL MAGAZINELITTLE KITES DIGITAL MAGAZINE

   

അരകങ്ങറയം  ആവകോറകോയഴിരുന്നു.  അവര്കട്  സകോര്  ചഴിലങ  റകകോണ്ടു
വന്നഴിരുന്നു.  അവര്  അതണഴി ഞ  കളഴിച്ചു.  അതട്  എനഴികയം  തരുറമന്നട്
വഴിചകോരഴിചട്  സകന്തകോഷഴിച്ചു.  സകോര്  അതണഴിയകോന്  ആയഴിറല്ലന്നു  പറഞ.
എന്നകോല് എറന്റ കചചഴി  അവളുയം  ഡകോന്സട്  കകോസഴില് കചര്ന്നു.പഴിന്നഷ്ട്രീടട്
 ഞങ്ങള്  ഒരുമഴിചകോയഴിരുന്നു  കപകോകകോറട്.  ഒരഴികല്  എനഴികയം  എറന്റെ
കചചഴിയ്ക്കുയം  ഡകോന്സട് കകോസഴില് കപകോകകോന് മടഴിയകോയഴി.  അതുറകകോണട് അന്നട്
കപകോകകറണന്നട്  തഷ്ട്രീരുമകോനഴിച്ചു.  ഞകോനന്നു  രകോവഴിറല  മുതല്  കചചഴിയറട
വഷ്ട്രീടഴിലകോയഴിരുന്നു.  2  മണഴികകോണട്  ഡകോന്സട്  കകോസട്  തുടങ്ങുക.  പകക
ഞങ്ങള്കട് 3 മണഴികകോണട്.... ഞങ്ങള് 1 മണഴിയകോയകപ്പകോള് തറവകോടഴികലയട്
 കപകോയഴി.  എങ്ങകോനുയം  സകോറഴിറന്റെ  മുന്നഴില്  റപടകോകലകോ  എന്നട്  കപടഴിചകോണട്
കപകോയതട്. പകക ഭകോഗദതഴിനട് സകോറട് ഞങ്ങറള കണഴില്ല. 

 ആ ഭകോഗദയം  അധഴികകനരയം  ഉണകോയഴില്ല.  തറവകോടഴില്   റവചട്
അടുകളയഴികലയ്ക്കുള്ള  സകോധനങ്ങള്  വകോങ്ങകോന്  ഇറങ്ങഴി.  കനറര  റചന്നു
റപടതട് സകോറഴിറന്റെ മുന്നഴിലയം. “മൂന്നു മണഴിയകോകകോറകോയഴികടകോ" എന്നട് പറഞ്ഞെഴിടട്
സകോറട്  കപകോയഴി.  അതുറകകോണട്  അന്നട്  ഞങ്ങള്  കകോസഴിനു  കപകോയഴി.
പഴിന്നഷ്ട്രീടകങ്ങകോടട്  മടഴിപഴിടഴിചട്  ലഷ്ട്രീറവടുകണറമന്ന  വഴിചകോരയം  വന്നകതയഴില്ല.
എറന്തങഴിലയം  വന്നട്  അതട്  റപകോളഴികറമന്നട്  ഞങ്ങള്കറഴിയകോമകോയഴിരുന്നു.
അങ്ങറന തടഴിയയം മുടഴിയയം ഞങ്ങളുറട ഡകോന്സട് ജഷ്ട്രീവഴിതയം മുകന്നകോട്ടു നഷ്ട്രീങ്ങഴി.
പഴിന്നറത വഴിജയദശമഴികട് എനഴികട് ചഴിലങ കഴിടഴി. എറന്റെ മകോത്രയം ചഴിലങ.
അതട് കഴിടഴിയ സകന്തകോഷയം മററകോന്നഴിനുമഴില്ല എന്നു ഞകോന് മനസഴിലകോകഴി.
ഞകോനുയം എറന്റെ കചചഴിയയം വദതദസ്ത ബകോച്ചുകളഴിലകോയഴിരുന്നു. ഞങ്ങള്കട് 
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ഒരുമഴിചട്  കസ്റ്റജഴില്  കളഴികണറമന്നട്  ആഗ്രഹമുണകോയഴിരുന്നു.  അതട്
നടകകോതതഴില്  അതഴിയകോയ  സങടവമുണകോയഴിരുന്നു.  ഒരുപകോടട്...  പകക
ഞങ്ങറളകോരു  കകോരദയം  തഷ്ട്രീരുമകോനഴിച്ചു.  ഞങ്ങറട  വഷ്ട്രീടഴിനടുത്തുളള
മുരഴിങ്ങത്തുകകോവഴിറല ഉത്സവതഴിനട് ഞങ്ങള് ഒരുമഴിചട്  ഡകോന്സട് കളഴിക
റമന്നട്.  എറന്റെ  അരകങ്ങറതഴില്  എകന്നകകോള്  ആകവ  ശവയം
സകന്തകോഷവറമല്ലകോയം  എറന്റെ  കചചഴിയകോയഴിരുന്നു.  അതുറകകോണട്
പ്രകോകഷ്ട്രീസഴിറനല്ലകോയം കചചഴി എറന്റെ കൂറട വരുമകോയഴിരുന്നു. 

അങ്ങറന  ആ  ദഴിനയം  എതഴി.  എറന്റെ  അരകങ്ങറയം.  എറന്റെ
അരകങ്ങറയം  എനഴികട്  മുഴവനകോയഴി  പറയവകോന്  കഴഴിയന്നഴില്ല.  കണ്ണു
നഴിറയന്നു.  എന്നകോല്  അന്നട്  കലകോകതഴില്  റവചട്  ഏറവയം  കൂടുതല്
സകന്തകോഷഴിച വദക്തഴി ഞകോനുയം എറന്റെ അച്ഛനുയം,  അമ്മയയം,  പഴിറന്ന എറന്റെ
കചചഴിയയം  ആയഴിരുന്നു.  എറന്റെ  ഏടനുയം,  കമമയറട  മകളുയം  മകോമറന്റെ
മകളുറമകോറക  ഉണകോയഴിരുന്നു.  എന്നകോല്  അവര്കട്  കകോസഴികല്
ഡകോന്സഴിറന പറഴി ഒന്നുയം അറഴിയഴില്ലകോയഴിരുന്നു. 

അന്നട് 10 മണഴികകോയഴിരുന്നു ഞങ്ങളുകടതട്. 3 മണഴികട്  ഞങ്ങള് 
ഗുരുവകോയൂരഴിറലതഴി.  കണറന  കണ്ടു  റതകോഴകോന്  എനഴികട്  സമയയം
ഉണകോയഴിരുന്നഴില്ല. കവഗയം കമകപ്പട് റൂമഴികലകട് കപകോയഴി. ഭരതനകോടദതഴിറന്റെ 
കവഷതഴില്  എറന്ന  കണന്  കണകോല്  മതഴിറയന്നട്  ഞകോന്  വഴിചകോരഴിച്ചു.
എറന്റെ കമകപ്പട് കഴഴിഞ്ഞെട് ഞകോനഴിരഴികകയകോയഴിരുന്നു. അച്ഛന് വന്നകപ്പകോള്
എറന്ന  തഴിരകഴി.  "എറന്റെ  കമകോറളവഴിറടറയന്നട്"  അമ്മകയകോടട്  കചകോദഴിച്ചു.
എന്നകോല് ഞകോന് അച്ഛറന്റെ മുന്നഴില് തറന്ന ഉണകോയഴിരുന്നു എറന്ന കണഴിടട്
അച്ഛനട് മനസഴിലകോയകതയഴില്ല. അങ്ങറന 10 മണഴിയകോകകോറകോയകപ്പകോള് 
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ഞങ്ങള് കമല്പ്പത്തൂര്  ഒകോഡഴികറകോറഴിയതഴികലയട്  നടന്നു.  കണറന കണട്
റതകോഴകോന്  കവണഴി  ഞങ്ങള്  കപകോയകപ്പകോള്  നട  അടചഴിരുന്നു.  റതകോഴകോന്
കഴഴിഞ്ഞെഴില്ല.  ഞകോന്  കനരറത  വന്നട്  റതകോഴകോതതഴിലളള
പഴിണകമകോയഴിരഴികയം കണനട്  എന്നട്   ഞകോന് വഴിചകോരഴിച്ചു.  പറക എല്ലകോയം
മറന്നട്  ഞകോന് കസ്റ്റജഴില് കയറഴി  കളഴിച്ചു.  നന്നകോയഴി  തറന്ന.  പകക ചഴില
ഇടങ്ങളഴില്  റതറഴി  കപകോയഴി.  അതഴില്  എനഴികട്  നല്ല
സങടമുണകോയഴി.എന്നകോലയം  ഞകോന്  അതുയം  മറന്നട്  നൃതശഴില്പയം
റതറഴികകോറത  വൃതഴിയകോയഴി  കളഴിച്ചു.  അതഴില്  അവസകോന  ഭകോഗയം  തറന്റെ
വഴിശസരൂപയം  എന്തകോറണന്നട്  എല്ലകോവരുറടയയം  മുന്നഴില്  കകോണഴികന്ന
കണനകോയഴിരുന്നു.  കണന്  ഒകോടകഴലയം  പഴിടഴിചട്  തറന്റെ  മയഴില്  പഷ്ട്രീലഴിറയ
കകോറഴില് ആടറകകോണട് കളള ചഴിരഴിയമകോയഴി തഴിരഴിയന്ന ആ സമയയം തറന്ന നട
തുറന്നു  മണഴിയടഴിച്ചു.  ആ  ഒരു  നഴിമഴിഷയം  ഞങ്ങറളയയം  മററല്ലകോവറരയയം
കരകോമകോഞയം റകകോളളഴിച്ചു.  എല്ലകോവരുയം സകന്തകോഷകതകോറട മടങ്ങഴി.  എനഴികട് ആ
വസ്ത്രങ്ങളുയം,  ആഭരണങ്ങളുയം,  കമകപ്പുയം അഴഴികകോകന കതകോന്നഴിയഴില്ല.  എന്നകോലയം
അഴഴിചറല്ല  മതഴിയകോകൂ.  കുച്ചുപ്പുടഴിയഴികലയട്  കകോറലടുത്തു  റവചകോയഴിരുന്നു
എല്ലകോവറരയയം  ഗുരുവകോയൂരഴികലയട്  വഴിടതട്.  ഞകോനുയം  അങ്ങറന
തറന്നയകോയഴിരുന്നു വഴിചകോരഴിചതട്. എന്നകോല് എനഴികട് മകോത്രയം ഹദവയം വഴിധഴിചതട്
കവററകോരു വഴിധഴിയകോയഴിരുന്നു.  ആരുയം കകോരണമല്ല ഞകോന് കകോരണയം തറന്ന.  ആ
മഹകോസമുദ്രറത  റതകോടറഴിയയം  മുന്കപ  കരകയകറണഴി വന്നു.  ഒരഴികലയം
ആഗ്രഹഴിചതല്ല.  നകോകമകോകരകോരുതരുറടയയം  ഉളളഴില്  നനയയം  തഴിനയയം  ഉണട്.
അതഴില്  നനയകോണട്  എനഴികട്  ആ  മഹകോസമുദ്രറത  എനഴികട്  കകോണഴിച്ചു
തന്നതട്.  തഴിനയകോണട് എറന്ന അതഴില്  നഴിന്നുയം അകറഴിയതട്.  കണനു മുന്പഴില്
കമല്പ്പത്തൂര്  ഒകോഡഴികറകോറഴിയതഴില്  ഞകോറനറന്റെ  ആദദകതതുയം
അവസകോനകതതുമകോയ  കകോല്ചുവടുകള്  റവച്ചു.  എറന്റെ  ചഴിലങ  എറന്ന
പലകപ്പകോഴയം കണ്ണു നഴിറയഴിപ്പഴികകോറണട്.  അന്നുയം ഇന്നുയം...  ഇനഴി ഞകോന് കണനു
മുമ്പഴില്  നഴിര്തഴിവച  ചുവടുകള്  മുരഴിങ്ങണമ്മയറട  മുമ്പഴില്   ഞകോനുയം  എറന്റെ
കചചഴിയയം ഒരുമഴിചട് തുടകമഴിടുയം.
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ഈ വമ്പോകകള് ശദവികഈ വമ്പോകകള് ശദവിക ........

മനഹ ഫമ്പോതവിമ എനമനഹ ഫമ്പോതവിമ എന ..പവിപവി

                                              9th G

അപ്രഴിയ ചഴിന്തകള് ഉള്ളഴില് കശഷഴികകവകോളയം കക്രകോധയം മനസഴിറന 

വഴിറടകോഴഴിയഴില്ല. -ശസ്ത്രീ ബുദ്ധന
അഹഴിയംസയട് ഒരു ഇരടവഴിശസകോസയം ആവശദമകോണട്; ഈശസരനഴിലയം 

മന തഷദനഴിലമുള്ള വഴിശസകോസയം.    -മഹകാതകാഗകാനയി
                                         
സഹജഷ്ട്രീവഴികകളകോറടകോതട് ശകോന്തഴികയകോറട പുലരുന്നവരഴിലകോണട്
ശരഴിയകോയ ആനന്ദയം വന്നണയന്നതട്. -ശസ്ത്രീ ബുദ്ധന

                                          
മനുഷദന് മരഴികന്നതട് റകകോണട് ജഷ്ട്രീവഴിതയം അതഴിറന്റെ തമകോശ 
അവസകോനഴിപ്പഴികന്നഴില്ല. മനുഷദന് ചഴിരഴികന്നതട് റകകോണട് അതട് അതഴിറന്റെ
ഗസൗരവയം അവസകോനഴിപ്പഴികകോറമഴില്ല. -നജകാര്ജജ് ബര്ണകാഡജ് ഷകാ
                                          
സകോതസഴികവയം വഴിശുദ്ധവയം ആര്ദ്രവമകോയ ഹൃദയമുള്ളവര് അനുഗ്രഹങ്ങളുറട 
സസര്ഗ്ഗതഴില് പ്രകവശഴികന്നു. -മുഹമ്മദജ് നേബയി
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SPORTS PUZZLESPORTS PUZZLE
S P S H A N U E E H B E T S N I T E B
O R T T K Y O R T F O O D B A T O WA
L T I T E M C I R C U C F O D A L H O
L H E P O U R T E V T T H I K R O U M
A T N K R U C T B T U J P A N C H A I
B H I A C C N O A N U M O O K U E V N
T T K H E I T U H E M C S E H A S A T
E T U V Y H R T H M A WY T H T A N I
K G R A P U E C T T L A B I G S T D O
S H O P Y M K I C L L A B Y E L L O N
A B Y L H U E R A B E O R Y T H A U U
B E A R F N O B T S T H A T U B U P E
I N G T H T T H A L L A B Y E L L O V
I S WO N O F U H D T N E L Y T U H V
D E R T O N V E A E U E E U O T A T A
F U L F H T O N M T L M N T E N N I S
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DO YOU FIND THESE WORDS?

1.CRICKET
2.FOOT BALL
3.BASKET BALL
4.HOCKEY
5.GOLF
6.TENNIS
7.VOLLEY BALL
8.BADMINTON

Prepared by 
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സള് പചകറവിമതമ്പോടതവിമലയയസള് പചകറവിമതമ്പോടതവിമലയയ    ..........
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നനവിനനവി
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