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എഡരിമറകോറരിയല് മബകോര്ഡന്ന്

ഹഹെഡന്ന് മേകോസ്റ്റര്      :                അബന്ന്ദുല് ഗഫൂര് ഇ

പരി ടരി എ പ്രസരിഡനന്ന്   :                       സുനരില് കുമേകോര്

സ്റ്റകോഫന്ന് എഡരിറര്   :                             സഹെന്ന് ല സരി

ഷഫഫീഖന്ന് എന

സസൗജതന്ന്

സ്റ്റുഡനന്ന് എഡരിറര്      :                       ജരിത്തു മമേകോഹെന ഹക 

അഅംഗങ്ങള          :   സുമദേവന്ന്

  മുഹെമ്മദേന്ന് ഹുദദേഫന്ന്

മുഹെമ്മദേന്ന് ഷഫഫീഖന്ന്

                   മുഹെമ്മദേന്ന് സകോലരിഹെന്ന്

ലുലു ഫകോതരിമേ

നൂര് ഫരിദേ
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ഹഹെഡന്ന്മേകോസ്റ്റര് അഭരിസഅംമബകോധന  

പുതു തലമുറ സകോമങ്കേതരികവരിദേദ്യയുഹട മലകോകതന്ന് ജനരിച്ച വളര്നവരകോണന്ന് .  നമ്മള 
അവരുഹടഅതരിമനകോടുള്ളതകോതന്ന്പരദ്യഅംവളഹരകൂടുതലകോണ.ഇതന്ന്ഗുണപരമേകോയുഅംസര്ഗകോത്മകമേകോ
യുഅം പ്രമയകോജനഹപ്പെടുത്തുനതരിനു മവണരിയകോണന്ന് കുടരികളുഹട ഐ ടരി  കൂടകോയ്മയകോയ ലരിറരില് 
ദകറന്ന്സന്ന് സന്ന്കൂളരില് നടപ്പെരിലകോകരിഹകകോണരിരരിക്കുനതന്ന്.  ഈ മമേഖലയരിഹല വരിവരിധ 
തലതരിലുള്ള ദനപുണദ്യങ്കേല് വളര്തരിഹയടുക്കുനതരിമനകോഹടകോപ്പെഅം ജനകോധരിപതദ്യതരിഹന 
നകോലകോഅം തൂണകോയ മേകോധദ്യമേ രഅംഗഹത അച്ചടരി മേകോധദ്യമേങ്ങമളകകോള ഏഹറ ശക്തമേകോണന്ന് 
ഇലകന്ന്മടകോണരികന്ന് മേകോധദ്യമേഅം എന തരിരരിച്ചറരിവന്ന് വരിദേദ്യകോര്തരികളരില് ലുണകോകുനതരിനകോണന്ന് ലരിറരില്
ദകറന്ന്സന്ന് ഇതരഅം ഒരു പദ്ധതരി ആവരിഷ്കരരിച്ച നടപ്പെരിലകോക്കുനതന്ന് e -ബുക്കുഅം e-വകോയനയുഅം 
ഹഫയന്ന് സന്ന് ബുക്കുഅംവടന്ന്സകോപ്പെ.എലകോഅംഇനന്ന്ദ്രുതഗതരിയരിലകോണന്ന്ഹപകോതുഅഭരിപ്രകോയഹതസസകോധഫീനരി
ക്കുനതുഅംവകോയനഹകകോപ്പെഅം തഹന പ്രതരി കകോരണവഅം എനതകോണന്ന് സവരിമശഷത .

 മകകോഴരിമകകോടന്ന് ജരിലയരില്  കൂടുതല് കമമ്പ്യുടറുള്ള സുസജ്ജമേകോയ ലകോബുഅം മേറഅം അനുബന്ധ 
സസൗകരദ്യങ്ങളുമുള്ള സന്ന്കൂളരില് ഒനകോണന്ന് നമ്മുമടതന്ന് . 

ഈസകോധദ്യതകഹളലകോഅംഉപമയകോഗഹപ്പെടുതരി"തളരിരന്ന്"എന e മേകോഗസരിനപ്രസരിദ്ധഫീകരരിക്കുനതരിനന്ന്
പ്രകോരഅംഭഅം കുറരിച്ച വരിദേദ്യകോര്തരികഹളയുഅം അവര്കന്ന് പ്രമചകോദേനഅം നലന്ന്കരിയ അദ്ധദ്യകോപകഹരയുഅം 
എലകോ പരിന്തുണയുഅം മപ്രകോതകോഹെനവഅം നല്കരിയ രകരിതകോകമളകോടന്ന് ഹൃദേയതരിഹന ഭകോഷയരില് 
അഭരിനന്ദനഅം  അറരിയരിക്കുനതരിമനകോഹടകോപ്പെഅം, ഈ പ്രവര്തനതരിനന്ന് മനതൃതസഅം നല്കരിയ 
എലകോവമരയുഅം ആശഅംസരിക്കുന്നു .

                                                                                            അബന്ന്ദുല് ഗഫൂര്                       
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സ്റ്റകോഫന്ന് എഡരിറര്

സകോമങ്കേതരിക ശകോസഅം നകോളക്കുനകോള വളര്ന്നു ഹകകോണരിരരിക്കുന്നു.  

ദവവരിധദ്യങ്ങളുഹട ചരിത്രപണരികളകോര്ന വകോതരിലുകള ആ വരിഹെകോയസരില് നഹമ്മയുഅം 
കകോതരിരരിക്കുന്നുണന്ന്.  മലകോകഹതതകോന, മലകോകഹത അറരിയകോന സഹെകോയരിക്കുന ഒനകോണന്ന് 
സകോമങ്കേതരിക  ശകോസഅം നകോഹളയുഹട മേരിന്നുഅം പ്രകടനങ്ങളകന്ന് ചുകകോന പരിടരികകോന അതരിഹല 
അറരിവന്ന് അനരിവകോരദ്യമേകോണന്ന്.  വരിദേദ്യകോര്തരികളരില്  സകോമങ്കേതരികയുഹടഹെരരിശഫീകുറരിച്ചന്ന്അതരിലവഹര
വരിജയരികളകോകകോന ആരഅംഭരിച്ച ഒരു ക്കൂടകോയ്മയകോണന്ന് ലരിറരില് ദകറന്ന്സന്ന് എനതന്ന് .  ഈ 
കൂടകോയ്മയുഹട ആഭരിമുഖദ്യതഫീല് സകോമങ്കേതരികപരമേകോയ അറരിവരിഹന അന്തര്ധകോരയരിമലക്കുള്ള 
വരിസന്ന്മപകോടനങ്ങളുഹട തുടകമേകോയരി ഈ മേകോഗസരിന " തളരിരന്ന് " സമേര്പ്പെരിക്കുന്നു.  ഇതന്ന് പഹക 
വയറുന്തരി നരില്ക്കുന സകോഹെരിതദ്യവരരികളുഹട അനന്തവരിസന്ന്മേയഹമേകോന്നുമേല മേറരിച്ചന്ന് 
പടര്ന്നുപരിടരികകോനരിരരിക്കുന ഹവളരിച്ചതരിഹന നുറുങ്ങുഹവടഅം മേകോത്രമേകോണന്ന്.  

പുതരിയ തുടകങ്ങളകകോയന്ന്, പുതുഭകോവനകളകകോയന്ന്  "തളരിരന്ന് "മസ്നേഹെപൂര്വഅം സമേര്പ്പെരിക്കുന്നു

          

                                                                                      സഹെന്ന് ല സരി

                                                                                     ലരിറരില് ദകറന്ന്സന്ന് മേരിസന്ന്ടസന്ന്
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സ്റ്റുഡനന്ന് എഡരിറര്

   ലരിറരില്  ദകറന്ന്സന്ന്  എനതന്ന് കുടരികളരില് ഐ.ടരി  തലതരില് മേരികവന്ന് 
ഉണകകോനകഴരിയുന  ഒരു പദ്ധതരിയകോണന്ന് . ഈ  ലരിറരില് ദകറന്ന്സന്ന് എനതരിലൂഹട മേറന്ന് 
കുടരികളരില്  നരിനന്ന് മുമനറരി നരില്കകോന കഴരിയുന്നു .  ഈ  യൂണരിറലൂഹട  ഞങ്ങളകന്ന്   കുമറ  
ഇലൿറരിമറകോണരികന്ന് ഉപകരണങ്ങള   പരരിചയഹപടകോന സകോധരിച്ചു .  ഈ  പദ്ധതരിയരിലൂഹട  
ഞങ്ങളകന്ന്  " തളളിരര് "  എന  ഡരിജരിറല് മേകോഗസരിനന്ന്  മേലയകോളഅം ദടപ്പെരിങ്ങരിലൂഹട  
നരിര്മ്മരികകോന കഴരിഞ്ഞു .   ഞകോങ്ങളകന്ന്  ഈ  പദ്ധതരിയുമേകോയരി  കുഹറമയഹറ   കദ്യകോമ്പുകള 
ഉണകോവകയുഅം അതരില് പങ്കുമചരകോന സകോധരിക്കുകയുഅം  അതരിലൂഹട പുതരിയ പുതരിയ കകോരദ്യങ്ങള  
പഠരികകോന കഴരിയുകയുഅം ഹചയ്തു .  ഈ  കദ്യകോമരില്   ഞങ്ങളുഹട  സന്ന്കൂളരില്  നരിനന്ന് ആഹക  22  

കുടരികഹള ഉള്ളു എങ്കേരിലുഅം  ഞങ്ങളകന്ന് എലകോവര്ക്കുഅം നല ഇഷ്ടമേകോണന്ന്.സന്ന്കൂളരിഹലഎലകോവര്ക്കുഅം,

എലകോ  ടഫീ മച്ചഴന്ന്സരിനുഅം  നല മപ്രകോതന്ന് സകോഹെനനവഅം ആണന്ന് .  ഈഹയകോരു മേകോഗസരിന 
നരിര്മേരികകോന കഴരിഞ്ഞതരില്  ഞങ്ങളകന്ന് എലകോവര്ക്കുഅം നല  അഭരിപ്രകോയവഅം  നല 
സമന്തകോഷവഅം ഉണന്ന്.   ഇതരിലൂഹട നല  സമപ്പെകോര്ടന്ന്  രകരിതകോകളരില് നരിന്നുഅം അധദ്യകോപകരരില് 
നരിന്നുഅം  ലഭരിയക്കുന്നുമുണന്ന്  .

    

                                                       
                                                                                           ജരിത്തു മമേകോഹെന ഹക 
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ചരരിത്രഅം

അബന്ന്ദുല് ഖകോദേരിര് ഖസൂരരി

1921-ഹല മേലബകോര് കലകോപഹത തുടര്നന്ന് നരിരവധരി മേകോപ്പെരിള കുടരികള 
അനകോഥരകോയരി. ഈ കുടരികളകന്ന് അഭയവഅം വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസവഅം നല്കുനതരിനകോയരി 
പ്രമുഖ സസതന്ത്രസമേര മസനകോനരിയകോയരിരുന മുഹെമ്മദേന്ന് അബന്ന്ദുറഹെന്ന് മേകോന 
സകോഹെരിബന്ന് പഞകോബരിഹല ഒരു പ്രമുഖ ധനരിക കുടുഅംബതരിഹല കകോരണവരുഅം 
സസകോതന്ത്രദ്യസമേര മസനകോനരിയുഅം ജ അംഇയ്യഹത ദേ അവതന്ന് വ തബന്ന് ലഫീഹഗ ഇസന്ന് ലകോഅം 
(ഹജ.ഡരി.റരി ഇസന്ന് ലകോഅം) എന സഅംഘടനയുഹട സകോപകനുമേകോയ മേസൗലകോന 
അബന്ന്ദുല് ഖകോദേരിര് ഖസൂരരിയുമേകോയരി ബന്ധഹപ്പെട. അബന്ന്ദുല് ഖകോദേരിര് ഖസൂരരിയുഹട 

സഹെകോയതകോല് ആണന്ന്  1922 ല് ഹജ.ഡരി.റരി ഇസന്ന് ലകോഅം പരിറവരി ഹകകോള്ളുനതന്ന്. 
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സകോപനഅം

ഹജ.ഡരി.ടരി.ഇസന്ന് ലകോഅം അഹലങ്കേരില് ജ അംഇയ്യഹത ദേ അവതന്ന് വ തബന്ന് ലഫീഹഗ 
ഇസന്ന് ലകോഅം (Jam’iyyat Da’wa wa Tablighul Islam) മകകോഴരിമകകോടന്ന് നഗരതരിഹല പ്രധകോനഹപ്പെട 
ഒരു സകോപനമേകോണന്ന്. നഗരതരില് നരിന്നുഅം 5 കരി.മേരി.ദൂരതരില് ഹവള്ളരിമേകോടന്ന്കുനരിലകോണന്ന്  
ഇതരിഹന ആസകോനഅം. മകരളതരിഹല ഏറവഅം പഴകഅം ഹചന അനകോഥയകോലങ്ങളരില് 
ഒനകോണന്ന്  ഹജ.ഡരി.ടരി ഇസന്ന് ലകോമേരിഹന കഫീഴരിലുള്ള ഹജ.ഡരി.റരി അനകോഥകോലയഅം. മകരള 
സര്കകോരരിഹനയുഅം സഅംസകോന സര്കകോരരിഹനയുഅം അഅംഗഫീകകോരമുള്ള സകോപനമേകോണരിതന്ന് .
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                           Calamities            

                    Calamities,

      full of perils in it,

      structuring every mind, 

      mashing every sights, 

      unite, to fight

      to depend the souls

         

      selfishness fleas away

      an-greyness melted away 

      combine every lights 

      and mah it so bright

     We should be the light

     so our futures world should be bright

     you are a rainbow 

    got amazed every time 

    kept my heart melting 

    with the love beyond other

    you are the soothing star

    who fell into my eyes

    

  which never made me blind

   and I never ever turn back

   you are a sugar 

   and Iam the ant caring it

                                       NIHAD P. V                   

                                            X-A                
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 Feed up

               slice me fresh

              lost my crush,

              exam stress ,more than that 

              zesty life truly not,

              

             Drop my heart

             Pulp it fast,

             

            No more sufferings

            my brain is buffering,

            

           why this-exams

            ma brain cant download

            help me, my Load

                                               NIHAD P.V              
                                                        X-A                    
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 സ്റ്റഫീഫനമഹെകോകരിനസന്ന് 

2010 കസകോണഅം ബലതന്ത്രവഅം ആമപകരിക സരിദ്ധകോന്തവഅം
സമേനയരിപ്പെരിച്ച "ഗകോനഡന്ന് ഡരിദസന " 

2013      ആത്മകഥ  MY BRIEF HISTORY 

2014  THE THEORY OF EVERYTHING 

2018  മേകോര്ച്ചന്ന് 14  മലകോകഹത വരിസന്ന്മേയരിപ്പെരിച്ച ആ മേഹെകോ പ്രതരിഭ മേരരിച്ചു 

        

നമ്മുഹട കകോലഹത ഏറവഅം പ്രസരിദ്ധനകോയ
ശകോസജ്ഞന സ്റ്റഫീഫന മഹെകോകരിനസന്ന് അനന്തതയുഹടയുഅം , അത്ഭുതവഅം , അനുകമയുഅം
, ആദേരവഅം , പരിടരിച്ചുപറകോനുള്ള എലകോഘടകവഅം മചര്നതകോയരിരുന്നു അ ജഫീവരിതഅം 
ചക്രകമസരകളരില് ജഫീവരിതഅംതള്ളരിനഫീകരി പ്രബഞതരിഹന മേഹെകോവരിഹെകോയസരിമലകന്ന് 
പകോയുകയുഅംഹചയന്ന് മലകോകഹത അതരിശയഹപടുതരിയ ജഫീവരിതമേകോണന്ന് അമദ്ദേഹെതരിമനതന്ന്
2014 ആണന്ന്മഹെകോകരിങന്ന്മനഹതജഫീവരിതഅംആസന്ന്പദേമേകോകരി 'ദേരി തരിയറരി 
ഓഫന്ന്അവരരിതരിങന്ന്എന ചലച്ചരിത്രഅംപുറതരിറകരി. മഹെകോകരിന സന്ന്മമേകോടര് നന്യൂമറകോൺ 
മരകോഗമേകോയ അമേരിമയകോമടകോഫരികകോകന്ന്റരില് ബകോധരിച്ചരിരുന്നു. തലമച്ചകോറരിഹല  ചരില 
മകകോശങ്ങള ക്രമമേണനശരിക്കുനതകോണന്ന് മരകോഗഅം.സഅംസകോരമശഷരി,നടതഅം
,ഭകണഅംകഴരികല് തുടങ്ങരിയ പ്രവര്തരികഹള നരിയന്ത്രരിക്കുന 
മകന്ദ്രനകോഡഫീവദ്യവസയരിഹല സരിരകോമകകോശങ്ങളകോണന്ന് നശരിക്കുക . ക്രമമേണ മപശരികളുഅം . 
ഇനരി കൂടരിയകോല് രണ്ടുവര്ഷഅം മേകോത്രമേകോയരി ആയരിസുള്ളൂ എനന്ന് മഡകോകന്ന്ടര് പറഞ്ഞു
.എലകോഅം  മകട മഹെകോകരിനസന്ന് മചകോദേരിച്ചു "വകോടന്ന് എഹബസൗടന്ന് ദേരി ഹബ്രെയരിന" 1963 ല് 
ആണന്ന് അമദ്ദേഹെതരിഹന എ . ല് .സന്ന്. ബകോധരിച്ച കകോരദ്യഅം കണത്തുനതന്ന്.   മഡകോകന്ന്ടറുഹട 
പ്രവചനഅം ഹതറരി രണന്ന് വര്ഷമേല നഫീണ അനന്ന്പതരിയഞന്ന് വര്ഷഅം കൂടരി മഹെകോകരിങ്കേന്ന്സന്ന് 
എന പ്രതരിഭ  ജഫീവരിച്ചു
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           ശരഫീരഅം പൂര്ണമേകോയ തളര്നമതകോഹട വഫീല്ഹച്ചയറരിലകോയരി  ജഫീവരിതഅം 
ചുരങ്ങരി.  ഒരു വരിരല് മേകോത്രഅം ചലരിക്കുന അവസ .  അമപ്പെകോഴഅം അമദ്ദേഹെഅം 
മഡകോകന്ന്ടമറകോടന്ന് മചകോദേരിചു "ഹബ്രെയരിന" .  അഹത ഏറവഅം മേരികച്ച നരിലയരില് തഹന 
മഹെകോകരിങ്കേന്ന് ഹതളരിമച്ച തമമേകോഗര്തങ്ങളരില്നരിനന്ന്  ഒന്നുഅം പുറതന്ന് വരുനരിഹല എന 
ഹതറകോഹണന കണതലകോണന്ന് "മഹെകോകരിനസന്ന് മറഡരിമയഷന "കണതലരിമലകന്ന് 
നയരിച്ച ഒരു പഹക മഹെകോകരിനഹറ ഏറവഅം മേരികച്ച കഹണതല്. 

                                                                                  ഷരിഹെകോബുദ്ധഫീന 

                                                                                  HSA PHYSICAL SCIENCE
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മേന്ത്രമേണരി
പണന്ന് പണന്ന് ഒരു നദേരി കരയരില് ഒരു മേമനകോഹെരമേകോയഗകോമേഅംഉണകോയരിരുന്നു. ഖരിആ ഗകോമേതരിലുള്ള

എലകോവരുഅം അടരിയണരിച്ച പണരി ഹചയ ജഫീവരിച്ചരിരുന്നു. ആ ഗകോമേതരില് ഒരു ദേരരിദ്രനകോയ ഒരു കൂടരി
ആടരിടയന ഉണകോയരിരുന്നു.മേമനകോഹെരമേകോയ ശബന്ന്ദേഅം ഹകകോണന്ന് അവന പ്രസരിദ്ധമേകോയരിരുന്നു.അവഹന
മപരന്ന് രകോമു. രകോമു മേമനകോഹെരമേകോയ പകോടന്ന് പകോടരിഹകകോണന്ന് അവന ആടുകഹള അടുത കകോറരില് ഹകകോണന്ന്
മപകോകുമേകോയരിരുന്നു. കകോടരിനടുഹത മേലയുഹട മുകളരില് ഒരു മേരമുണകോയരിരുന്നു.ആ മേരതരിഹന ചുവടരില്
ഇരുന്നു പകോടപകോടരിഹകകോണ്ടു ആടുകഹള മനകോക്കുഅം. മനരഅം  ദവകരിയകോല് ആടുകഹള തരിരരിഹക ഹകകോണന്ന്

വന്നു ഉടമേസഹന വഫീടരിലകോക്കുഅം .അത്രയുഅം മനരഅം  പണരിഹയടുതതരിനന്ന് ഒരു രൂപ നകോണയഅം കൂലരികരിടഅം
അവന ഒരു അനരിയനുഅം അമ്മയുഅം ഉണന്ന്. അവനു 'അമ്മ  ചമ്മന്തരിയുഅം ചപ്പെകോതരിയുഅം ഹകകോടുത്തു.

അമപ്പെകോള അനരിയന പറഞ്ഞു:ഇമടണ എന്നുഅം ചപ്പെകോതരിയകോമണകോ?അമപ്പെകോള 'അമ്മ
പറഞ്ഞു:അങ്ങഹന പറയുവകോന പകോടരില എനന്ന്. രകോമു വളഹര കഷ്ടഹപ്പെടകോണന്ന് കുടുഅംബഅം മനകോക്കുനതന്ന്
അതുഹകകോണ്ടു ഏഹതങ്കേരിലുഅം  കരിടന്നുണമലകോ എനന്ന് വരിചകോരരിച്ചു മവണഅം കഴരികകോന . അങ്ങഹന ഒരു

ദേരിവസഅം കകോടരില് അവനരിരരിക്കുന മേകോഹെകോരഅം ഒരു മേരഅം ഹവടകകോരന ഹവടന്നു .അവനു ആമേരതരിഹന
എങ്ങഹനഹയനകരിലുഅം രകരികണഅം. രകോമു പറഞ്ഞു :മചടകോ ഒനന്ന് നരില്കണഅം മേരതരിഹന ശകോപഅം
നരിങ്ങളകന്ന് അറരിയരിമല...വരന്ന്ഷങ്ങളന്ന്ക്കുമുനന്ന്പന്ന് ഒരു സനദ്യകോസരി ഈ മേകോറകോഹത ശപരിച്ചരിടണന്ന്. ഈ

മേരതരില് ഒരു മേന്ത്രവകോദേരിനരി ഉണന്ന്. ആ മേന്ത്രവകോദേരിനരി നരിങ്ങഹള ഹകകോല്ലുനതരിനു മുനപന്ന് രകഹപ്പെമടകോള .

മേരഅം ഹവടകകോരന ഒഹരകോറഓടഅം. മേരതരിഹന ആമതമ്മകോവന്ന് മനരരിട പ്രതദ്യകഹപട.രകോമുവരിമനകോടന്ന് നന്ദരി
പറഞ്ഞു. മേരഅം പറഞ്ഞു നഫീഹയഹന ജഫീവന രകരിച്ചു. മേരഅം പറഞ്ഞു. നഫീ നലവനകോണന്ന്. മേരഅം അവനു ഒരു

മേണരി ഹകകോടുത്തു.രകോമു പറഞ്ഞഏഹതകോരുസകോദേകോരണ മേകോണരി അഹല മേരഅം പറഞ്ഞു ഈ മേകോണരി
അടരിച്ചുഹകകോണ്ടു എന്തന്ന് കഴരിക്കുവകോന വരിചകോരരിച്ചകോലുഅം അധന്ന് നരിനഖന്ന് ലഭരിക്കുഅം . വളഹര നന്ദരി ഇനരി

ഞകോനുഅം കുടുഅംബവഅം വരിശകരില. രകോമു ഓര്ക്കുക ഈ മേകോണരി ഒരു ദേരിവസഅം ഒരു തവണമയ  ഹകകോടുത്തു .രകോമു
പറഞ്ഞഏഹതകോരുസകോദേകോരണ മേകോണരി അഹല മേരഅം പറഞ്ഞു ഈ മേകോണരി അടരിച്ചുഹകകോണ്ടു എന്തന്ന്

കഴരിക്കുവകോന വരിചകോരരിച്ചകോലുഅം അധന്ന് നരിനഖന്ന് ലഭരിക്കുഅം.വളഹര നന്ദരി ഇനരി ഞകോനുഅം കുടുഅംബവഅം വരിശകരില.

രകോമു ഓര്ക്കുക ഈ മേകോണരി ഒരു ദേരിവസഅം ഒരു തവണമയ  കുലുക്കുവകോന പകോടുള്ളു. രകോമു നന്ദരി പറഞ്ഞു
ഹകകോണന്ന് വഫീടരിമലകന്ന് നടന്നു. അമ്മഹയ മേണരി കകോണരിച്ചു. അവന അമ്മമയകോടുഅം അനരിയമനകോടുഅം

നടനഹതലകോഅം പറഞ്ഞു.  അനരിയന അവനരിഷ്ടഹപ്പെട ഭകണങ്ങള പറഞ്ഞു .അമപ്പെകോള ഭകണഅം
വന്നു.ഒരു ദേരിവസഅം ആടരിഹന മമേയകോന മപകോയമപ്പെകോള അവനു നലവണഅം വരിശന്നു . അവന

വഫീടരിഹലതരി ,മേനു ആദേദ്യഅം മേകോണരി അടരിച്ചരിരുന്നു. അവന മേകോണരി വഫീണ്ടുഅം മേകോണരി അടരിച്ചു ഒന്നുഅം
സഅംഭവരിച്ചരില. അടുത ദേരിവസഅം മേകോണരി അവന കുനരിന മുകളരിമലകന്ന് ഹകകോണ്ടുമപകോയരി. അമ്മയുമേകോനു
വഅം അതന്ന് കുഹറ തരിരഞ്ഞു.അവരന്ന്കന്ന് വരിശക്കുന്നുണകോയരിരുന്നു. അവര് രകോമുവരിഹനയുഅം കകോത്തു നരിന്നു .

രകോമു വന്നു അവര് രകോമുവരിമനകോടന്ന് പറഞ്ഞു, മേണരി കകോണകോനരില. രകോമു പറഞ്ഞു എഹന ദകയരില്
ഉണന്ന്'അമ്മ പറഞ്ഞു പകോവഅം മേനു അവനുഅം ഞകോനുഅം ഒന്നുഅം കഴരിച്ചരിടരില.നരിനക്കു നരിഹന വരിശപന്ന് മേകോത്രമമേ

മനകോക്കുന്നുള്ളു രകോമു പറഞ്ഞു  .

                                                                                                                    AMAN ZIYAN
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അണയകോത വരിളകന്ന് 

      ഒരു പ്രണയ മുണകോയരിരുന്നു 

     അഹത ഞകോന പഠരികകോഹത എഴതരിയ 

      പരഫീക മപകോഹലയകോണന്ന് 

      മതകോറമപകോയ കുറച്ച ഓര്മ്മകള ഉണകോയരിരുന്നു 

       അതന്ന് ണകോന അകഹല കടലരില് ഒഴകരി 

      കളഞ്ഞരിടഅം വഫീണ്ടുഅം മേഴയകോയന്ന് അതന്ന് എഹന മമേല് ഹപയന്ന്   

      പരിഹന ഉള്ളമത അലഅം മവദേനയകോണന്ന് 

      അതന്ന് അണയകോഹത "കളയകോഹത "മനകോവകോയരി "

 മേനസരില് ഇമപ്പെകോഴഅം ഹകകോണന്ന്  നടക്കുന്നു 

മുഹമ്മദസ ജൂഹമദസ          
9 H                   
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മൃഗങ്ങളുഹട മസ്നേഹെഅം 
ഈ പൂച്ചകളുഅം പടരികളുഅം ആദേദ്യമമേ ശത്രുകള ആണമലകോ ? കൂടകകോഹര 

പഹക ഈ കഥയരില് അങ്ങഹന അല ഞകോന ഈ കകോരദ്യഅം ഒന്നുഅം ഇമപ്പെകോള പറയുനരില 
നരിങ്ങള കണറരിമഞ്ഞകോള .

ഒരു ദേരിവസഅം നകോടരില് ഉള്ള പൂച്ചകള ഒരു ചര്ച്ച ഹചയ്യുക ആയരിരുന്നു .അമപ്പെകോള ഒരു 
കൂടഅം പടരികള അതുവഴരിഹയ മപകോകുക ആയരിരുന്നു അമപ്പെകോള അവരിഹട പൂച്ചകള എമന്തകോ 
ചര്ച്ച ഹചയ്യുനതകോയരി അവരന്ന്കന്ന് മേനസരിലകോയരി അങ്ങഹന എന്തകോണന്ന് കകോരദ്യഅം എനന്ന് 
മേനസരിലകോകകോന പൂച്ചകള ചര്ച്ച ഹചയ്യുന സലത്തു ഒളരിച്ചരിരുനന്ന് മകട .അമപ്പെകോള കകോരദ്യഅം 
പരിടരികരിടരി പൂച്ചകള കകോടരിമലകന്ന് സന്ദര്ശരികകോന മപകോവകയകോണന്ന് .അങ്ങഹന അടുത ദേരിവസഅം 
അതരി രകോവരിഹല തഹന പൂച്ചകളുഅം പടരികളുഅം പുറഹപ്പെട .അമപ്പെകോള കകോടരിഹലതരി അങ്ങഹന 
കകോടരിഹല ഭഅംഗരി ആസസദേരിച്ചു നരില്കുമമകോള ഹപഹടഹനകോരു അലര്ച്ച മകട .അമപ്പെകോള 
പൂച്ചകളകന്ന് ഒരു സഅംശയഅം അതന്ന് സരിഅംഹെമേകോമണകോ എനന്ന് .അങ്ങഹന അവര് ശബന്ന്ദേഅം 
ഉണകോകകോഹത പതുങ്ങരി ഒരു ഹചടരിക്കൂടതരിഹന പുറകരില് ഒളരിച്ചരിരുന്നുഹകകോണ്ടു മനകോകരി 
അമപ്പെകോള അവരിഹട സരിഅംഹെഅം തഹന പൂച്ചകളുട പുറകരില് പടരികള പരിന്തുടരുന്നുണമലകോ 
അമപ്പെകോള അവരുഅം സരിഅംഹെഹത കണ്ടു .ദധരദ്യ ശകോലരികളകോയ പടരികള പൂച്ചയുഹടഅടുതന്ന് 
ഹചനന്ന് പറഞ്ഞു :"നരിങ്ങള മപടരികണ ഞങ്ങള കൂഹട ഉണന്ന് നരിങ്ങള ഞങ്ങളുഹട പരിറകരില് 
വമനകോള "പടരികളുഹട പരിറകരില് പൂച്ചകള നടന്നു .അങ്ങഹന പടരികള വളഹര ശബന്ന്ദേതരില് 
അലര്ച്ചയരിട .അങ്ങഹന പൂച്ചകളുഅം അലര്ച്ചയരിട .അങ്ങഹന സരിഅംഹെതരിനു ഒരു അസസസത
മതകോനരി .അമപ്പെകോള സരിഅംഹെഅം കടുത മദേഷദ്യഅം പരിടരിച്ചു .അങ്ങഹന ആ സരിഅംഹെഅം അഹതലകോഅം 
സഹെരിച്ചു നരിന്നു .

പകോവഅം സരിഅംഹെഅം അതന്ന് ഉപദ്രവരികകോന ശക്തരിയരിലകോത ഒരു വയസന 
സരിഅംഹെമേകോയരിരുന്നു .അങ്ങഹന ഈ പടരികള  സരിഅംഹെഹത ഉപദ്രവരിയകോന തുടങ്ങരി അങ്ങഹന 
കുറച്ചു കഴരിഞ്ഞമപ്പെകോള അവരിടുഹത എലകോ മൃഗങ്ങളുഅം ഓടരി വന്നു .എനരിടന്ന് ബകോകരി ഉള്ളവര് 
സരിഅംഹെഹത അതരിഹന ഗുഹെയരിമലകന്ന് എടുത്തു ഹകകോണ്ടുമപകോയരി .മവദേന സഹെരിച്ചു 
ഹകകോണരിരരിക്കുമ ആയ പകോവഹത മവണ ചരികരിത എലകോഅം ഹകകോടുത്തു .എനരിടന്ന് അവരിഹട 
ഉള്ള ഒരു മുയല് മചകോദേരിച്ചു എന്തരിനകോ പടരികഹള ആ സരിഅംഹെഹത ഉപദ്രവരിച്ചതന്ന് ?പറയു 
അമപ്പെകോള നടന കകോരദ്യങ്ങള എലകോഅം മുയലരിമനകോടന്ന് പറഞ്ഞു അമപ്പെകോള മുയല് പറഞ്ഞു 
അഹതകോഹക ശരരിയകോണന്ന് പഹക ഒരകോഹള രകരികകോഅം പഹക അതന്ന് മേഹറകോരകോഹള 
കകോരദ്യമേറരിയകോഹത ഉപദ്രവരികരുതന്ന് 

അൻഷസ്ഥാ    വരി       
5 എ              
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സതരി

ഹചറകുടരിലരിഹനയറത്തുനരിന്നുള്ള

മപറ മനകോവരിഹന കതയകോരന്ന് മകളകകോന...

എഹന ഹപണ്മണരി വളര്ന്നുമവകോ

 ദകകകോല് വളര്ന്നുമവകോ

എനതരില് മേകോത്രമേകോയരി ആമമേകോദേഅം ഹകകോണയരി
അമ്മതന ഹനകോമരവഅം ആരു മകളകകോന

ആചകോര മശണരിയരില് ആമമേകോദേഅം ഹകകോള്ളുന

മധകോരണഫീ മേകോടയുഹള്ളകോരഫീ നകോടന്ന്...
സതരിയുഹട മപരരില് എന കണ്മണരി ജഫീവഹന

ഇലകോയരിമേ ഹചയ്യുന്നു ഇവരിഹടയകോമരകോ
മലകോകഹമേഹന്തന്നുഅം, മേകോനവഹരഹന്തന്നുഅം

മേകോനവരികതഹയഹന്തന്നുഅം അറരിയുഅം മുനന്ന്മപ
മവളരി യകോയന്ന് വന്നു ഈ കകോലനരിനവളുഹട

തൂകുകയറരില് ഒരറഅം പരിടരികമവപ്രകോയമേകോയന്ന്,

തന കകോന്തഹന ജഫീവനുഅം മപകോകമവ....

മനകോക്കു കുതരിയകോയരി മേകോറരിഹയകോരമ്മ ഞകോന
ജഫീവരിതഹമേഹന്തനറരിയുനതരില് മുനന്ന്മപ

പതരി തന ചരിതയരിഹലരരിഞ്ഞടങ്ങുമമകോള 

പച്ചക്കു കത്തുന ഹപൺ ജഫീവരിതഅം കകോണമവ 
മനകോക്കു കുതരിയകോയരി മേകോറരി യഫീ ഞകോന...

നരിസഹെകോയമേകോവമേഫീ അമ്മതന ഹനകോമരഅം
ആരു കകോണകോന പറയൂ ആരു കകോണകോന

ഹചറക്കുടരിലരിഹനയറത്തു നരിന്നുള്ള
മപറ മനകോവരിന കഥ ആരു മകളകകോന....

 നൃത പരി സരി        
                                                                                                              IX- A             
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ഹപരുമേഴയു പുഴയുഅം 
 

രകോത്രരി മുഴവന കനതന്ന് മേഴ 

മനരഅം ഹവളുതരിടഅം മേഴമയകോടന്ന് മേഴ തഹന. വയനകോടരില് ഉറകമേരിലകോഹത എലകോവരുഅം 
മപടരിച്ചരിരുന്നു 

വയനകോടരില് പുഴ കവരിഞ്ഞന്ന് ഹവള്ളഅം നരിരന്നു ഹകകോണരിരുന്നു വയലരില് ഒരു പുഴയുഹട മുകലരില് 
നരിലന്ന്കുനഹത മപകോഹല കുമനകോളന്ന്കന്ന് മതകോനരി  ദമേന നരിനന്ന് വരിറകുകയകോയരിരുന്നു 

ദസനബ അമപ്പെകോള മേഴ ആസസദേരിക്കുകയകോയരിരുന്നു മഫകോമടകോമേകോനഹറ കദ്യകോമേറ മേരതരില് 
ഹപകോതരില് ഒളരിപ്പെരിച്ചരിരുന അമ്മ ഉപ്പെ അമങ്കേകോഹട മപകോകകോന രുമേകോനരിച്ചു ആറുമേകോടതരില് 
നരിനന്ന് അമങ്കേകോടന്ന് രകഹപ്പെടുഹമേനന്ന് മേരിനയുട ചരിന്ത അവള മവഗഅം പഫീപ്പെരിഹയടുഹത ഊതരി 
അവളകന്ന് പകോടന്ന് വന്നു 

ചമേന്തരി ഹപകോടരി കുപ്പെഫീലന്ന് 

മേകോങ്ങകോകകോളനടുപ്പെതന്ന് 

എണ തരിളച്ചകോല് പപ്പെടഅം 

ഉണകോന മവഗഅം ഇരുമനകോഹട ...

ഈണതരില് പഫീപ്പെരി  പരിഹന അ പകോടപകോടരി  

ഭകണഹമേലകോ മനകോകരിടകോഅം 

ഒമന രമണ മുമന 

എന സൂചനയുഅം പകോടരി പഫീപ്പെരി  പകോട നരിര്തരി 

മഫകോമടകോമേകോമേന പകോടന്ന് ഏറപകോടകോന  തുടര്ങ്ങരി

ദമേയരിനകോയുഅം അപ്പൂവഅം  കൂഹട പകോടരി 
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ഇതരിനരിടയരില് ദസനബകന്ന്  ആദേദ്യഅം പരിടരികരിടരിയതന്ന്  അവള ഉപ്പുപമയകോടന്ന്  കകോരദ്യഅം പറഞ്ഞു . 

അമപ്പെകോഹയക്കുഅം ദമേയരിനകോയുഅം കുഞ്ഞരിമയകോളുഅം അ വകോക്കു  ചരികഹഞ്ഞടുതരിരുന്നു .  ഉപ്പുപ്പെകോ 
ഏറുമേകോടതരിഹന പടവകള ഇറങ്ങരി. തകോഹഴ പടവകള മുങ്ങരി കഴരിഞ്ഞരിരുന്നു . അയകോള ഹവള്ള 
തരിലൂഹട നടന്നു .എലകോവരുഅം മുകളരില് ആകകോഅംഷമയകോഹട മനകോകരിനരിന്നു. കുറച്ചുകഴരിനമപകോള 
ഏറുമേകോടതരിഹന തകോഹയ ഉപ്പുപകോയകോഹത വലരിയ ചകോകടതരിലകോണന്ന് വനമത ''ഇങ്കേരിമകകോ
....ഹവള്ളഹത ഇനരിയുഅം കയറുമേതരിഹന ഹചറുകകോന കഴരിയരില അയകോള വരിളരിച്ചു അലയകോറുഅം 
ഇരങ്കേരിഹകകോ ചങ്ങകോടതരില് മപകോകകോഅം ചങ്ങകോടഅം ഹവള്ളതരില് നഫീകകോന തുടര്ക ''കുറചന്ന് മപകോയകോ 
ഹവള്ളരിയകോടരിവകോരഅം .മേല കയറരിയകോല് പരിഹന പ്രശ്നമേരില ''ഇടതകോണന്ന് പറഞന്ന് സമേയമേരില 
ഹവള്ളഅം കൂടുഅം  മുമമ മേലകരിയരണഅം ഉമുമ്മ പറഞന്ന്  കുനരിമയകോളക്കുഅം ദമേനകോകുഅം അ യകോത്ര 
രസകരമേകോയരി മതകോനരി അവള ദസനബകോയരിക്കുഅം അപ്പുവരിനുഹമേകോപ്പെഅം ദകയരില് നരിനന്ന് 
പഫീപ്പെരി വങ്കേന പറഞന്ന് അതകോ പഹറ വരുന്നു കുടരികള ഒരുമേരികന്ന് ഒഹതകോരുമേവതരി മേകോബയങ്കേല് 
പഴത്തു റകോയന്ന് വഫീണു പഹറ പരിഹനയു പഫീപ്പെ വഴരികകോണരികുഅം വകോക്കുകള കൂടരി മചര്മനകകോരദ്യഅം 
തരിരരിച്ചറരിനകോമപകോള മഫകോമടകോമേമേകോണന്ന് മുനരില് മുമന നകോലരില് നകോഹള മചര്ത ഭരിതരിയരില് 
ഹവച്ചു അതുഹകകോണന്ന് അപകടതരില് നരിഹന രകഹപട .

Muhammad ju maid              
    9 H               
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           I BELIVE......

 Realms of reality whirls round the wheel of thoughts and believes . 

 Thoughts make us to leem with life what we plan , what we at really upon this 
“THOUGHTS” straighten your strike thoughts 

it will lead to success . Fall if you must , but stay not . Where you have fallen , 
getup each time you fall and leap forward , believe you are able to strive again 
never be like. A huge burtdur fallen from a hill, but a rubber ball ,bouncing  
bouncing each time you fall . With full bloom set out into a new world of hope 
nobody can stop you , you try to set a goal that will help you to reach the 
zenith of life . A naked truth is set before as envy fails to appreciate virtues it 
will grudge and positively hate the presence of good qualities in others . 
Jealously may go further it will impute to 

the admirable traits in other presenting them as hideous and odious too. Anger 
and blame are the tool of hatred Never never be a victim to this idiotic tool . 
Lets enjoy the essence of togetherness the sweet shade of it will bring back the 
happiness . The elated heart would bounce with everlasting eustacy . The god 
gifted amusement can be always thus enlightening . Lets convince 

others in their hard ship rather than criticising and gosiping 

feel “you”are in “all” you should not be insulted , harassed ,blamed but brought
up with atmost love and care . Kind lead and flame of love and togetherness. In 
all blossom  make it bloom at every doorstep. And enhance the  pink of health 
and pleasure in our family , society, institution , and not where . Allow your 
fragrance to be spread in and out thus sprinkling enlightening

elements.

   Samsa Rahman          
                                                  (HSA : ENGLISH)     
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മനരമേരില    മനരതരിനുമപകോലുഅം
പരിടരിപ്പെതു പണരികളകരിടയരില്

ഉണകോനുഅം ഉടുകകോനുഅം ഉറങ്ങകോനുഅം

മേറന്നുമപകോയ മേകോതൃതസഅം

ജഫീവരിതതരിരകരിനരിടയരില്

പരിഞ്ചുക്കുഞ്ഞരിമനകോടന്ന് പുഞരിരരികകോനുഅം

പരിഞ്ചുവദേനതരില് ചുഅംബരികകോനുഅം

മേറന്നുമപകോയ പരിതൃതസഅം

പകോഠങ്ങള പഠരിപ്പെരിച്ചു

തഫീര്ക്കുന തരിരകരില്

കുഞ്ഞരിഹന വരിചകോരവരികകോരങ്ങള

അറരിയകോഹതമപകോയ അധദ്യകോപനഅം

മജകോലരിക്കുഅം ജഫീവരിതതരിനുമേരിട- 

യരിഹല തരിരകരിനകോല്

ബന്ധങ്ങള ബന്ധനങ്ങളകോയരി

കകോണുന കുടുഅംബബന്ധഅം

പഞസകോരക്കുഅം മു ളകരിനുഅം മവണരി

അയല്കകോരഹന പടരിവകോതരില്കല്

കകോതരിരരികകോന ഇനരിയുഹമേനരികകോവരില

ഹസകനന്ന് സൂചരി മേരിനരിറന്ന് സൂചരിമയകോടന്ന്

നരിനകന്ന് എഹന കണ്ടുപഠരിച്ചൂഹട

എഹന്തകോരു മവഗഅം

മേരിനരിറന്ന് സൂചരി മേണരിക്കൂര് സൂചരിമയകോടന്ന്

എനരികരിനരി പഴരിമകളകകോന വയ്യ

മവഗഅം നടക്കൂഅഹത,

മനരമേരിലകോത മനരത്തു

മനരമേരില മനരതരിനുമപകോലുഅം                     ROSHIK     (Dept. ARABIC)
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അസന്ന് തമേയഅം

പ്രഭകോതസൂരദ്യന ഹഞടറന്ന് വഫീണരിരരിക്കുന്നു

അകതളഅം വരികൃതമേകോയരി കകോണഹപ്പെട

പകോത്രങ്ങളുഹട സഅംഗഫീതമേരില

മുറഹത തുളസരികതരിര് തല കുമരിടന്ന് നരില്ക്കുന്നു

അടുകള തഫീവണരിയുഹട പുക ഉയരരിനരില

(എനരി അതുഅം ഹമേ ഷഫീന വതന്ന്കൃതമേകോമയകോ!)

ആ അനര്നരിമേരിഷഅം കഴരിഞ്ഞുമവകോ

പകലരിനുഅം രകോവരിനുമേരിടയരിലു ള്ള സന്ധദ്യയരില്

ആ സൂരദ്യഹന അസ്തമേയഅം എഹനമനകമേകോയരിടള്ളതകോമണകോ

ഈ സന്ധദ്യയരില് കണ്ണുനഫീരന്ന് തുടകകോഹത

ആ സൂരദ്യന അസ്തമേരിച്ചരിരരികന്നു

പകലവസകോനരിപ്പെരിച്ചന്ന് എഹനമനക്കുമേകോയ

രകോത്രരികന്ന് ആ സൂരദ്യന തുടകഅം കുറരിച്ചരിരരികന്നു

രകോത്രരി ഏഹറ ദവകരിയകോണന്ന് ഞകോനരിതന്ന് 

തരിരരിച്ചറരിഞ്ഞഹതന്നു മേകോത്രഅം!

                                                 RAMSHAD
                                              9 G
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Crush               

      You,yeah you and me 

         once you my crush

         But you crushed my heart,

        Now, I'm a broken heart

        I don’t know where to go,

        

       I wandered all days

       And mind up any where,

      

         once, you where a root 

        and the stem was you

      

      without you , I cant start

      without you, I will be alive

       You made my heart bleed

       Which I cant ever forgive.

     

                                                     NIHAD P.V                  
                                                             X-A                          
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                     കണ്ണുനഫീര്           

അഹനകോരു ഞകോറകോയന്ന്ചയകോയരിരുന്നു രകോവരിഹല 
ആയരിരുനതന്ന് ഹകകോണന്ന് മേഞ്ഞു ഹപയ്യുന്നുണകോയരിരുന്നു അമ്മകോയരിയുഹട 
വഫീടരിനന്ന് ഇപ്പെഅം ഇറങ്ങരിയതന്ന് നനകോയരി അഹലങ്കേരില് ഇഹങ്ങത്തുമമകോള 
ഉച്ചയകോമയഹന മേഞ്ഞു ഹപയ്യുനതന്ന് അവള ശദ്ധരിച്ചു ഒരു പുലരരിയരിമലകന്ന് 
ഈ മേഹഞ്ഞകോഹക അലരിഞ്ഞരിലകോതകോവരിമല? ഇതു മപകോഹലതഹനയത 
'ഹനയുഅം ജഫീവരിതഅം അവള ഓര്ത്തു ഏഴ വര്ഷഅം മുമന്ന് കകോണകോതകോയ 
ദസനുദ്ധഫീനകകോഹയ അമദ്ദേഹെതരിനു മവണരി തകോഹനത്ര എന്നു 
ഹവച്ചുകകോതരിരരിക? ഇനരി അമദ്ദേഹെ o ജഫീവരിച്ചരിരരിപ്പെരിലങ്കേരിമലകോ തനരിക്കു 
മവണ ഹമേങ്കേരിമേഹറകോരു ജഫീവരിതഅം മതടകോഅം പമക അമദ്ദേഹെതരിഹന ഓര്മേകള 
തനരില് നരിന്നുമേകോയുനരില എന വളകന്ന് മതകോനരി അവള മവഗഅം നടന്നു 
വഫീടരിഹന അ ട ക ലുള്ള അവരിയുഹട കളകളശബന്ന്ദേഅം അവളകന്ന് മതകോനരി 
ആമരകോപരിന്തുണരുഅം മപകോഹല അവള തരിരരിഞ്ഞു മനകോകരി ഓ... ആരുമേരില 
മതകോനരിയതകോയരിരരികകോഅം. അഉമ്മറത്തു തഹന ഉമ്മ ഇരരിക്കുന്നുണന്ന് അവള 
ഉമ്മയുഹട കൂഹട ചകോയ കുടരിച്ചു രകോത്രരിയകോയരി എത്ര ഹപടനകോ മനരഅം 
മപകോണതന്ന്.' എന്നുഅം അവള രകോത്രരിമയ വരമവല്കരിയരിരുനതന്ന് അവള 
ഉറങ്ങകോന കരിടന്നു പതരിവരിനു വരിപരഫീതമേകോയുള്ള ഉമ്മയുഹട വരിളരി മകടകോണന്ന് 
അവള ഉണര്നതന്ന് മമേകോമള മമേകോമള..... ഈ പത്രവകോര്ത ഒനന്ന് മനകോകരിഹക
അവള ഉമ്മയുഹട കയ്യരില് നരിനന്ന് പത്രഅം തടരിപറരിച്ചു ഹകകോണന്ന് വകോര്ത 
വകോയരിച്ചു വര്ഷങ്ങളകന്ന് മുമന്ന് കകോണകോതകോയ ;r ദസനുദ്ധഫീന എന 
യുവകോവരിഹന ഹകകോച്ചരിതുറമുഖതടുപ്പെരിച്ചകപന്ന്

FATHIMA ALIYA      -      VI     std                        
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പ്രളയവര്ഷഅം
മേലകള എഹന വരിളരിച്ചു

പരകോതരികള പറഞ്ഞു

മേനുഷദ്യഹരഹന കകോഹലകോടരിച്ചു

നഫീ അവര്ക്കുമമേല് മപമേകോരരി-

യകോയന്ന് ഹപയരിറങ്ങൂമടണഅം

പുഴകളുഅം എഹന വരിളരിച്ചു

മേനുഷദ്യഹന ഹചയരികള പറഞ്ഞു

അവര് എഹന മേകോലരിനദ്യതകോല് മൂടരിടുന

എഹന നരിറകന്ന് വര്ഷമമേ.....

എനരിടമവണഅം എനരിഹകകോന്നു 

സസതന്ത്രമേകോയരിഹടകോഴകകോന

എന്തു ഹചയ്യണഹമേനറരിയകോഹത 

ഞകോന ഭൂമേരിയരിമലകന്ന്

മപമേകോരരിയകോയന്ന് ഹപയരിറങ്ങരി

മപമേകോരരിമപകോല് ഹപയരിറങ്ങരിയ ഞകോന

ഗകോമേങ്ങള ഹതകോടന്ന് വന നഗരങ്ങള വഹര  വരിഴങ്ങരി

മേനുഷദ്യര് വന പ്രളയഹകടുതരിയരിലകോണരിമപ്പെകോള

എലകോവരുഅം എഹന പഴരിച്ചു

ഞകോഹനന്തു ഹചയരിടരിങ്ങഹനയരിവണഅം

മേലകളുഅം പുഴകളുഅം പറഞ്ഞരിടലമയകോ

ഞകോന മപമേകോരരിയകോയന്ന് ഹപയരിറങ്ങരിയതന്ന്

അമപ്പെകോള മേലകളുഅം പുഴകളുഅം

 ഒമര സസരതരില് പറഞ്ഞു

മേനുഷദ്യരമല കകോരണഅം
FATHIMA ALIYA                    

        VI
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അനകോഥയകോയരിരരിന കുടരി 

 
ഒരു ദേരിവസഅം ഒരു കൂടരി തനരിച്ചു മപകോവകയകോയരിരുന്നു. ഹപഹടനന്ന് പരിറകരില് നരിന്നുഅം ഒരു 

ശബന്ന്ദേഅം മകട  ആ കൂടരിമപടരിച്ചമപകോയരി. 

രണ്ടു ആളുകള ആ കൂടരിഹയ തടരിഹകകോണ്ടുമപകോവകോന വന്നു. അമപ്പെകോള ആ കൂടരി ഓടരി 
മപകോയരി.ഹപഹടനന്ന്ആകുടരിയുഹട തല മപകോസ്റ്റരില് ഇടരിച്ചു മചകോരവന്നു. ആ രണ്ടു മപര് മവഗഅം 
വണരി തരിരരിച്ചരിടന്ന് മപകോയരി. ഈ കൂടരിഹയ മഹെകോസന്ന്പരിറലരില് ഹകകോണന്ന് മപകോവകോന ആരുമേരില. ആ 
കൂടരി  അനകോദേയകോണന്ന്. ഒരകോള കണ്ടു ഭകോഗദ്യതരിനന്ന് അമദ്ദേഹെഅം ഒരു നല മേനുഷദ്യനകോണന്ന്. അമദേഹെഅം 
കൂടരിഹയ ഹകകോണന്ന് ആശുപത്രരിയരില് മപകോയരി. എനരിടന്ന് ചരികരില്സരിച്ചരിട മേരുനന്ന് 
വകോങ്ങരിച്ചുഹകകോടുത്തു. എനരിട മചകോദേരിച്ചു മമേകോഹന വഫീഹടവരിഹടയകോണന്ന്?അമപ്പെകോള ആ കൂടരി  
തലകുനരിച്ചു അയകോള മചകോദേരിച്ചു എന്തുപറരി? ആ കൂടരി  പറഞ്ഞു അവനു മേകോതകോപരിതകോകള ഇല.

അവള  അനകോഥയകോണന്ന്. അവളകന്ന് വഫീടരില. അദ്ദേഹെതരിനു സങ്കേടമേകോയരി. അമദ്ദേഹെഅം പറഞ്ഞു  
നരിഹന ഞകോന ഹകകോണന്ന് മപകോവകയകോണന്ന്. അമദ്ദേഹെതരിനന്ന് അവഹന ഇഷ്ടഹപ്പെട. അമദ്ദേഹെതരിനന്ന്
മേകള ഇലകോയരിരുന്നു. അമദ്ദേഹെഅം അവഹന സസന്തഅം മേകഹന മപകോഹല മനകോകരി. അവനു നല 
വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസഅം നല്കരി. ആ കൂടരി  ഒരു മഡകോകന്ന്ടര് ആയരി . ഇവര്കന്ന്  ഈ കുടരിഹയ ഹകകോണന്ന് 
അഭരിമേകോനഅം ആയരിരുന്നു ഇവര് സമന്തകോഷമതകോഹട ജഫീവരിച്ചു.

                                                                                        

                                                
Haya fathima

 V-A
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മേതദ്യകനദ്യക
മവദേനയുഹട മവദേനയരില് ആ അലടല്

ഒരുസുഖമേകോയരി മതകോനരി

കണഫീരരിന സകോഗരതരില് നൃതഅം ഹവക്കുമമകോള

തരിരമേകോലകളുഹട സഅംഗഫീതഅം മപടരിഹപ്പെടുതരിയരില

സൂരദ്യകരിരണങ്ങളുഹട പ്രഭകോവഅം

പ്രകകോശമുണര്തകോഹത എമങ്ങകോമപകോയ്മറഞ്ഞു

അകരമുത്തുകളവഹള മനകോകരി പലരിളരിച്ചു

മേതദ്യകനദ്യകയരില് നരിന്നുഅം ആഴകന്ന് ജഡതരിമലഹകതരിയ

സന്ധദ്യഹയ നരിര്വരികകോരമതകോഹട ഒകോര്ത്തു

തരിമേരിഅംഗലങ്ങള പരിറഹക കുതരിച്ചരിരുന്നു

തരിരരിഞ്ഞു മനകോകകോഹത ഒകോടരിഹകകോണരിരരിന്നു

എങ്ങന്ന് നരിമനകോ വന ചരിരരിക്കുന  തരിമേരിഅംഗലഅം

രകകനകോയന്ന് നരിനരിരുന്നു

രകകനന്ന് ശരികകനരിമലക്കുള്ള ദൂരഅം നരിമേരിഷങ്ങള മേകോത്രഅം

സൂരദ്യനുറങ്ങമമകോള അവള മേതദ്യകനദ്യകയകോയരിരുന്നു

അവനുണര്മപ്പെകോളവള നകോറുന ഒരഴകന്ന് ജഡമേകോയന്ന്

കടഹലകോനടക്കുഅം കകോര്കരിച്ചു തുപ്പെഫീയ പത തഫീരതണരിഞ്ഞു

ആ പതയരിര് നരിന്നുഅം നഷ്കളങ്കേ മുഖതരിഹന

കുഞ്ഞന്ന് കരച്ചരില് ഒരലടലകോയരി അവളുഹട കകോതരില് മൂളരി

മവദേനയുഹട മവദേനയരില് ആ അലടല്

ഒരുസുഖമേകോയരി മതകോനരി

തഫീരതടരിയുന പത വര്ദ്ധരിച്ചു വന്നു

ആ അലടലരിഹന ഒരു ശഅംഖരിഹലകോളരിപ്പെരിച്ചന്ന്

അവളകോപതയരിര് അലരിഞ്ഞന്ന് ഇലകോതകോയരി
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MY DREAM DESTINATION

          I had a dream since my      childhood ,to go and visit any 
hevenly places,i would like to go  in jammukashmir,i heared lot 
of fascinating things about that wonderful place.The scientific 
beauty of this place is very closed to nature.The immense  
beauty of nature much   tempted to me.The inspirational and 
spiritual feelings making the person is more positive.The vital 
part of nature gives us pure water,fresh air and snowy 
climate ,so the place more attracted me ,The worship of God 
the place becomes more and more pleasentable.I belive once

I visited this place i can write more about this place. like  culture ,versatile 
food ,dress,festival etc.. My trust is . once i wil l fulfil my dream .

         

                     
           Jithu Mohan .k

                                     9 F                              
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2018 ഹന  സഅംഭകോവനകള 

ഹവള്ളഅം വരുമന ,എനന്ന് മകടരിടകോണന്ന് അനന്ന് രകോത്രരി3  നു ഞകോനുഅം എഹന കുടുഅംബവഅം 
ഉണരുനതന്ന്. എഴമനറ ദലറരിട മുമരിഹല വകോതരില് തുറന്നു മനകോക്കുമമകോള, ഒന്നുഅം കകോണുനരില.

പരിനഫീടന്ന് മടകോര്ചന്ന് എടുത്തു മനകോക്കുമമകോള ഞകോനുഅം എഹന കുടുഅംബവഅം ഹഞടരി , മനകോക്കുമമകോള 
തമല ദേരിവസഅം മുനപരിഹല വയലന്ന് വഹര  ഉണകോയരിരുന ഹവള്ളഅം എമപ്പെകോള വഫീടരിഹന മുമരില് 
വഹര എതരിയരിരരിക്കുന്നു . ഞങ്ങള ഭയമതകോഹട സകോധനങ്ങള വഫീടരിന ആവനത്ര 
ഉയരതരിമലകന്ന് ഭയമതകോഹടയുഅം മപടരിമയകോഹടയുഅം എടുത്തുഹവച്ചു . അച്ഛഹന വണരി 
സയലനസറരില് കവര്  ഹകകോണന്ന് മൂടരി ,വണരി മേഴവനകോയുഅം  ഹവള്ളതരില് മുങ്ങരിഹകകോണ്ടു  
ഹകകോണന്ന് മപകോയരി, മറകോടരിതരിഹലതരിച്ചു. മശഷഅം ഓമടകോറരിക വരിളരിപ്പെരിച്ചു. പഹക, അമപ്പെകോമഴക്കുഅം 
ഹവള്ളഅം നലവണഅം കയറരിയരിരുന്നു. അമപ്പെകോള ഓമടകോറരിക മറകോടരില് നരിറുതരി. കകോലരിനന്ന് വയ്യകോത 
അമ്മമ്മഹയ ഹവള്ളതരിലൂഹട നടപ്പെരിച്ചു. അമ്മഹയയുഅം രണര വയസകോയ അനരിയഹനയുഅം 
അമ്മകോമേഹയയുഅം ഓമടകോറരികവഴരി പറമരില്കടവരിലുള്ള ഉയര്ന പ്രമദേശത്തുള്ള  
കുടുഅംബകകോരുഹട വഫീടരിമലക്കു എതരിച്ചു ഞകോനുഅം അച്ഛനുഅം അച്ഛഹന വണരിയരില് അവരിമടക്കു 
മപകോയരി . അമപ്പെകോമഴക്കുഅം രകോവരിഹല ആവകയുഅം ഞങ്ങള നരില്ക്കുന വഫീടരിഹന മുനപരില് വരയുഅം
ഹവള്ളഅം എതരിയരിരുന്നു. അങ്ങഹന രണ്ടു  ദേരിവസഅം കഴരിഞ്ഞമപ്പെകോള ഹവള്ളഅം കുറഞ്ഞു
.അങ്ങഹന അവഹട നരിനന്ന് ഹകകോണന്ന് തഹന 'അമ്മ ഞങ്ങളുഹട വഫീടരിമലക്കു മപകോയരി വഫീടന്ന് 
ഓമരകോ ദേരിവസഅംകൂടുഅം മതകോറുഅം  നനകോകരി അങ്ങഹനഞങ്ങള  ഞങ്ങളുഹട വഫീടരിമലക്കു മപകോയരി . 
ഞങ്ങളുഹട വഫീടന്ന് ചളരിയുഅം മേണ്ണുഅം പരിടരിച്ച പകോടുഹകകോണ്ടുതഹന  ചുമേരുകള തരികച്ചുഅം ഹപകോടരി 
പരിടരിച്ചരിരുന്നു. കറണന്ന് ചുമേരരിലൂഹട നകോനകോവരിലൂഹട പകരുനതന്ന് ഹകകോണന്ന് തഹന കറണന്ന് 
ഇലകോയരിരുന്നു. രണ്ടു ആഴ്ച എടുതരിടകോണന്ന് വഫീടന്ന് പഴയമപകോഹല ആയതു. പരിഹന സന്ന്കൂളരില് 
മപകോയരി സന്ന്കൂളരില് വര വര വകോമരകോതവഅം പരരിവകോടരി ഉണകോയരിരുന്നു ഈ ഹവള്ളഹപകോകഅം 
തരികച്ചുഅം ഭയകോനകവഅം ചരിലരുഹടഹയങ്കേരിലുഅം ജഫീവഹനടുതതുഅം ആണന്ന് . 2018  എന വരന്ന്ഷഅം 
തരികച്ചുഅം ഒരു ഭഫീകരനകോയരിരുന്നു. ഹവള്ളഹപ്പെകോകഅംഹകകോണ്ടുഅം ഉരുളഹപകോടഅംഹകകോണ്ടുഅം തഹന 2018

.  

                                                                                                                 sudev.c.k
                                                                                                 9 H 
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നല ചങ്ങകോതരിമേകോര് 
             ഒരു ഗകോമേതരില് മൂനന്ന് സുഹൃത്തുകള ഉണകോയരിരുന്നു. അവര് മൂനന്ന്മപരുഅം 
നല ചങ്ങകോതരിമേകോരകോയരിരുന്നു. ഒരകോളുഹട മപരന്ന് രകോമു, രണകോമേഹന മപരന്ന് മസകോമു, മൂനകോഹന 
മപരന്ന് മവലു. അവരരില്  മൂനകോമേനകോയ മവലു ആയരിരുന്നു ബുദ്ധരിശകോലരി. അവന എന്തന്ന് 
കകോരദ്യഅംകരിടരിയകോലുഅം അവന ആദേദ്യഅം ആമലകോചരിച്ചരിടന്ന് മേകോത്രമമേ അതരിനു ഉതരഅം പറയുഅം . 

അവരരില് മൂനന്ന് മപര്ക്കുഅം ഓമരകോമരകോ കഴരിവണന്ന്. ഇവരുഹട ഈസമേര്തദ്യതരില് എലകോവര്ക്കുഅം 
ഇഷ്ടമേകോയരിരുന്നു. ആ ഗകോമേതരില് ഒരു ദുഷ്ടനകോയ ഒരു മേന്ത്രവകോദേരിനരി ഉണകോയരിരുന്നു. 

മേന്ത്രവകോദേരിനരിഹയ ആ നകോടരിലുള്ളവര്കകോര്ക്കുഅം ഇഷ്ടമേകോയരിരുനരില. മേന്ത്രവകോദേരിനരി ഓമരകോന്നുഅം 
കണ്ടുപരിടരിക്കുഅം. രകോമുവഅം മസകോമുവഅം മവലുവഅം ആ പദ്ധതരി ഹപകോടരിക്കുഅം. അങ്ങഹനയരിരരിമക ഒരു 
ദേരിവസഅം മേന്ത്രവകോദേരി ഒരു പദ്ധതരി പരിടരിച്ചു. അതന്ന് ഇവഹര മൂനന്ന് മപരയുഅം 
കുടുകകോനുള്ളതകോയരിരുന്നു. അവര് മുന്നുഅം  ഓപ്പെര മേകോയരിരുന്നുനടക്കുക . ഒരു ദേരിവസഅം ഇവര് 
മവറരിട നടക്കുഅം എന പ്രതഫീകയരിലകോയരിരുന്നു. അങ്ങഹന കകോലങ്ങള കടന്നു മപകോയരി, ഒരു 
ദേരിവസഅം രകോമു ഒറയന്ന്  നടക്കുകയകോയരിരുന്നു . അമപ്പെകോള 
ഒരുവയസകോയസരിഇരുന്നുകരയുനതുകണ.അവനഅവമരകോടുമചകോദേരിച്ചുമുതശ,മുതശരിഹയന്തരി
നകോകരയുനതു , അമപ്പെകോള ആ സരി പറഞ്ഞു:മേകമന, എനരിക ആരുമേരില അതുമേകോത്രമേല 
എനരിക നടകകോനകോകുനരില. അമയ്യകോ നരിങ്ങഹള വഫീടരില് ഹകകോണ്ടുമപകോവകോഅം  "മേകഹന നഫീ 
എഹന എങ്ങഹന ഹകകോമണകോവകോന? അവന പറഞ്ഞു :മുതശരി നരിങ്ങഹള ദസകരിളരില് 
ഹകകോണന്ന് വരിടകോഅം. അങ്ങഹന അവഹര ദസകരിളരില് അവഹര വഫീടരില് മപകോവമമകോള മുതശരി 
നരിങ്ങളുഹട വഫീടന്ന് എവരിഹടയകോ ആ മേന്ത്രവകോദേരിനരിയുഹട അടുത മമേകോഹന....ഹപഹടന്നു മുതശരി 
ഒരു മേന്ത്രവകോദേരിനരിയകോയരി മേകോറരി . അവന ഹപഹടഹനകോരു ശബന്ന് ദേമുണകോകരി അമപ്പെകോള മസകോമുവഅം 
മവലുവഅം രകോമു അപകടതരിലകോഹണനന്ന് മേനസരിലകോയരി മേന്ത്രവകോദേരിനരിഹയ മസകോമുവഅം മവലുവഅം 
മചര്നന്ന് തുരതരി അതന്ന് നല നകോടകോയരി മേകോറരി 
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  എഹന ചരിന്തകള 

                      വരരിക ...  ഇനരി നമുക കടല് 

                        തഫീമതകന്ന് മപകോകകോഅം 

                        ആശ കളുഹട തരിരമേകോലകള 

പുല്കരിയുണര്തകോഹത കടല് തഫീരതന്ന് .....

                        പ്രശ്നകളുഹട പരല് മേഫീന മപകോലുഅം 

                                    കുമനകോളകളുണര്മതന -

                          ഹതകോരു സസപഅം തഫീരഅം .

           

  അശന്ന്കകളക്കുഅം നരിരകോശകളക്കുഅം 

പരിനവരിളകവകോഹത 

                          ഏകകോന്ത തഫീരഅം ...........

            നമ്മുകകോയരി കകോതരിരരിപ്പുമട ..............

                            വയലറന്ന് പൂകളുമേകോഹയ ............

                                                                   DILAWER ASHRAF
          IX-H          
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അഞ്ചു വരിരലുകളുഹട തര്കഅം 

      ഒരരികല് ഒരു ദകയരിഹല അമഞ വരിരലുകള തമ്മരില് തര്കരിച്ചു അവരരില് ആരകോണന്ന് 
പ്രദേകോനരിഹയഹനന  തര്കഅം .തള്ള വരിരല്പറഞ്ഞു . അനഹത എടുകകോനുഅം ഏഴതന നകോന 
മവണഅം ചൂണ്ടുവരിരല് വകോദേരിച്ചു അമന്തനകോയുഅം ചുണരികകോണരികകോന ഒനകോമേതന്ന് എന്തുഅം 
സൂചരിപ്പെരികകോന നകോന മവണഅം നകോടന്ന് വരിരള  പറഞ്ഞു നഫീളതരില് നകോനകോണന്ന് ഓണമേകോണമന 
പറഞ്ഞു നഫീളതരില് ങഞകോഹനഹന ഓണമേകോണന്ന് ജന്മനകോ മനതകോവ അണരി വരിരല് 
അവകകോശഹപ്പെട വരിവകോഹെ മമേകോതരിരഅം അണരിയുനതന്ന് നകോന ആണന്ന് 

                    

 കുടുഅംബതരിനഹത കരിരഫീടവഅം മസ്നേഹെതരിനഹത പ്രതഫീകവഅം ആണന്ന് മമേകോതരിരഅം 
ഹചറുവരിരല് പറഞ്ഞു  ഏറവഅം കൂടുതല് ഓമേനതഅം എനരികന്ന്ആണന്ന് ദക ഹതകോഴമമകോള 
ഞകോനകോണന്ന് മുമരില് നരില് കുണ മനതകോവന്ന്  അവസകോനഅം ദകയുഹട ഉടമേസന പറഞ്ഞു നരിങ്കേല് 
എലകോവരുഅം എനരിക ഒരുമപകോഹലയകോണന്ന് എനരിക പ്രരിയങ്കേരവമേകോണന്ന് .  ഒറയന്ന് കന്ന് നരിനകോല് 
നരിങ്കേള നരിസഹെകോയരകോണന്ന് . എനകോല് ഒത്തു ശമേരിച്ചകോല് നരിങ്ങള എന്തുഅം ഹചയ്യകോന സകോധരിക്കുഅം 

                                                                                                              

DILAWER ASHRAF              

                                                                                                         
IX -H                    
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അണസ്ഥാ ,എടന്തസ്ഥാടക ഉണസ, വസ്റ്റീടരില് എല്ലസ്ഥാരകത സുഖത  
തടന്ന  .അണസ്ഥാ ടവകടട ;;
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ചരിറകരിലകോഹത പറകകോഅം 
പ്രരിയ സുഹൃത്തുകഹള ,

ഞകോന എലകോഅം തരികഞ്ഞമതകോ ,നരിങ്ങഹളകകോള മേരികച്ചമതകോ ആയ ഒരകോള
അല .സകോധകോരണകകോരരില് സകോധകോരണകകോരരിയകോണന്ന് .എനകോല് നരിങ്ങളരില്
ഇലകോത ഒന്നുണന്ന് എഹന കയ്യരില് ."ദധരദ്യഅം

"എഹന്തകോരു കകോരദ്യഅം ഹചയ്യകോന മപകോവമമകോഴഅം നകോഅം നമ്മുഹട ഉലമേനസരിമനകോടന്ന് ഒരകോയരിരഅം 
പ്രകോവരിശദ്യഅം മചകോദേരിക്കുന്നു .ഈ മചകോദേദ്യതരിഹന പ്രസക്തരി എന്തകോണന്ന് ?ഹവറുഅം രണ്ടു നരിമേരിഷഹത 
സമേയഅം പകോഴകോക്കുകയകോണന്ന് .ഈ രണ്ടു നരിമേരിഷഹത യകോണന്ന് കണ്ടുപരിടരിമകണതന്ന് .ഇരുടരിഹന 
അകകോദേമേകോയ മേറവരിമലകന്ന് മപകോകുന ഈ നരിമേരിഷഅം ഹവറുഹമേകോരു ഘടരികകോരതരിഹലമേരിനരിറകളുഹട
ചലനമേല .നരിങ്ങളുഹട ഉള്ളരിഹല ഭയമേകോകുനതന്ന് .ഭയഅം ഒനരിനുഅം പരരിഹെകോരഅംഅലമലകോകതരിഹല
ഒടമേരിക വരിജയഹകകോടരി കകോറരില് പറതരിയ മജതകോകളുഹട അനുഭവങ്ങളരില് കകോണകോന 
സകോധരിക്കുനത.ഉള്ളരിലുള്ളഭയഹതകകോറരില്ഓതരിപരതരിയവരകോണവര്അസകോധദ്യഹമേന്നുകരുതുന
തന്ന്  എമന്തകോ അതരിഹന സകോധദ്യമേകോകരി കഫീഴന്ന്ഹപടുത്തുനവനകോണന്ന് യഥകോര്ത വരിജയരി .

   "മപടരിച്ചകോല് ഒളരികകോന കകോടരില "എനന്ന് മുതശരിമേകോര് പറയകോറുണമലകോ വളഹര ശരരിയകോണന്ന്
.മഷകന്ന്സന്ന്പരിയര് പറയുനതുമപകോഹല "ഭഫീരുകള മേരണതരിനു മുനപന്ന് പലവടഅം മേരരിക്കുന്നു
.ധഫീരന്മകോര് ഒരരികമല മേരരിക്കുന്നുള്ളു " തഫീര്ച്ചയകോയുഅം ഇതന്ന് ശരരിയമല ? നരിങ്ങള നരിങ്ങളുഹട 
തഹന സസന്തഅം മേനസകോകരിമയകോടന്ന് ഒനന്ന് മചകോദേരിച്ചു മനകോകന്ന് .ഇതുവഹര നരിങ്ങളക്കുപറരിയ 
പകോളരിച്ചകഹളയുഅം വഫീഴ്ചകഹളയുഅം മേറക്കുക .അവസകോനമേകോയരി എവരിഹട നരിനന്ന് വഫീമണകോ അവരിഹട 
നരിന്നുഅം ഉയരുക .ഒരരികല് വരികലഅംകകോര്ക്കുള്ള  ഒരു ഒളരിമരികന്ന്സന്ന് നടക്കുകയകോണന്ന് .100 മേഫീറര് 
ഓടമേകോകുനതന്ന് ടകോകരില് ഒനപതു മപര് ബുധരിമേദ്ധദ്യഅം വനവരകോണന്ന് ഓടതരിനരിടയരില് ഒരു കുടരി 
വഫീണുമുനന്ന്മപകോടഓടരിയ 8 കുടരികളുഅംപരിനമപകോടഓടരിവഫീണകുടരിയുഹടദകപരിടരിച്ചുയര്തരി.മുമനകോട
നയരിച്ചു .ഒനന്ന്പതുമപരുഅം ഒപ്പെഅം ടകോകന്ന് പൂര്തരിയകോകരി .ഇതരില് നരിന്നുഅം എഹന കൂടകകോര്ക്കുള്ള 
പകോഠഅം ,വരിജയതരിനന്ന് പരിനകോഹല ഉള്ള നട പകോച്ചരിലരില് കൂഹട ഉള്ളവഹര ദകവരിടരുതന്ന്
.എനകോണന്ന് 1000 മപഹര വധരിക്കുനവന ധഫീരന എനകോല് ഒരു ജഫീവന രകരിക്കുനവന 
ഈശസരനന്ന് സമേമേകോണന്ന് .ധഫീരനകോയരിഹകകോണ്ടു വരിജയഅം മനടുനതരിലകോമണകോ ഈശസരമനകോടന്ന് തുലദ്യഅം 
വരിജയഅം മനടുനമതകോ ഹമേച്ചഅം ?.

അസസാധധധ്യം എനന്ന് ഒരരിക്കലധ്യം ചരിനരിക്കരുതന്ന് .ഒരുകസാരധധ്യം നടകധ്യം എനന്ന് മനസരിൽ ഉറപരിചസാൽ അതന്ന് 
നടനരിരരികധ്യം പകക്ഷെ വരിശശസാസധ്യം വവണധ്യം .അവനവനരിൽ വരിശശസാസധ്യം വവണധ്യം .അധധസാപകരരിൽ
,മസാതസാപരിതസാക്കളരിൽ ,സർവവസാപരരി സവരശശശരനരിൽ വരിശശസാസധ്യം വവണധ്യം .പരസാജയ ഭഭീതരി ഉവപക്ഷെരികക 
റററന്ന് സവഹസാദരനസാർ പറഞ്ഞതന്ന് വപസാകലെ "പക്ഷെരികൾക്കന്ന് പസാറക്കകമങരിൽ നമുകധ്യം അതരിനു കഴരിയധ്യം 
"പറക്കസാനുള്ള ചരിറകുകൾ വരിടർത്തുക .അതന്ന് എത്രവതസാളധ്യം ഉയർതണകമന്നുള്ളതന്ന്ഹൃദയതരിൽ 
കണ്ടുകകസാണ്ടു ഈശശരനന്ന് നൽകുക ,"ഉണർനരിരരികവമസാൾ സശപനധ്യം കസാണസാൻ പഠരികക "   

ഫസാതരിമഅഫ്ര  (10D)      
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    നഷ്ടഹപ്പെടുതരുതന്ന് ബകോലദ്യതരിഹന കസൗതുകങ്ങള...

പുസ്തകങ്ങളകരിടയരില് ഒളരിപ്പെരിച്ചു ഹവച്ച മേയരില് പഫീലരി തുണ്ടുകളക്കു കുടരിക്കൂറ 
പസൗഡറരിഹന മേണമേകോയരിരുന്നു ഹവളരിച്ചഅം കകോണകോഹത സൂകരിച്ചു ഹവക്കുന മേയരില് പഫീലരി ഹപറ 
ഹപരുകകോന കകോതരിരുന ദേരിവസങ്ങള. പകോട വരമതന്ന് നരിനന്ന് കൂടകകോരന ഹതറരിപ്പെരിച്ച ഹചളരി 
പറരി നരിറഅം മേകോറരിയ കുപ്പെകോയവമേകോയരി കയറരിഹച്ചല്ലുമമകോള വഴക്കു പറയുന അമ്മഹയ കുറരിച്ചുള്ള 
ആധരി. എലകോവര്ക്കുഅം കകോണുഅം, ഒതരിരരി വളഹപ്പെകോടകള സമ്മകോനരിച്ച ബകോലദ്യ കസൗതുകങ്ങള. 

ഓര്മേയരില് നരിധരി മപകോഹല സൂകരിച്ചു ഹവക്കുന അനുഭവങ്ങള. മസ്നേഹെതരിഹന മേകോധുരദ്യവഅം 
സസൗഹൃദേതരിഹന കുസൃതരിയുഅം അലരിഞ്ഞു മചര്ന നരിമേരിഷങ്ങള.      

ഇനഹത കുടരികളകന്ന് ഇതരഅം കസൗതുകങ്ങള നഷ്ടഹപടുന്നുഹവന ആശങ്കേ പങ്കു 
ഹവക്കുന പലരുമുണന്ന്.   കകോലതരിനനുസരരിച്ചു മകകോലവഅം മേകോമറണ എനന്ന് ചരിന്തരിക്കുനവരുഅം 
ധകോരകോളഅം. എന്തകോയകോലുഅം ഒരു കകോരദ്യഅം തഫീര്ച്ചയകോണന്ന്. നമ്മുഹട കുഞ്ഞുങ്ങളകന്ന് അവരറരിമഞ്ഞകോ 
അറരിയകോഹതമയകോനഷ്ടഹപടമപകോകുനപലതുണ.സഹൃദേതരിഹനമസ്നേഹെസന്ന്പര്ശഅംആസസദേരികകോ
ന കഴരിയകോഹത തുരുത്തുകളരില് ഒറഹപട മപകോകുന കുടരികള മുതരിര്ന്നു വരുമമകോള പച്ചയകോയ 
ജഫീവരിത യകോഥകോര്ഥദ്യങ്ങളക്കു മുനരില് പകച്ചു നരിലന്ന്കുനതന്ന് സസകോഭകോവരികഅം മേകോത്രഅം .     

നമ്മുഹടകുടുഅംബബന്ധങ്ങളരില്വനമേകോറഅംഏഹറയുഅംസസകോധഫീനരിച്ചതകുടരികഹളയകോണന്ന് . 
കൂടകുടുഅംബങ്ങളരില് നരിന്നുഅം അണുകുടുഅംബങ്ങളരിമലകന്ന് നകോഅം മേകോറരിയമപ്പെകോള പരരിഭവങ്ങളുഅം 
ആകുലതകളുഅം പങ്കുഹവകകോനുള്ള ഇടമേകോണന്ന് ഇലകോതകോയതന്ന്. സമേപ്രകോയകകോമരകോഹടകോത്തുള്ള 
ഇടഹപടലുകളകന്ന് അവസരഅം കുറഞ്ഞമപ്പെകോളജഫീവരിത പരരിസരങ്ങളരില് നരിനന്ന്ആര്ജ്ജരിമകണ
ദനപുണരികളുഅംമശഷരികളുഅംകുടരികളകന്ന്ദകമമേകോശഅംവരരികയകോയരിരുന.പരസന്ന്പരമസ്നേഹെതരി
ഹനയുഅം  കകോരുണദ്യതരിഹനയുഅം വകോതരിലുകളകോണന്ന് അവര്ക്കു മുനരില് അടഞ്ഞു മപകോയതന്ന് . 

      അനുദരിനധ്യം നഗരവതന്ന് കരരിച്ചു കകസാണരിരരികന ഗസാമങ്ങൾ  ഈ മസാറതരിനന്ന് ആക്കധ്യം 
കൂട്ടുകയസായരിരുന്നു. നസാടരിൻ പുറകത കളരികളരിൽ നരിന്നുധ്യം വഭീഡരിവയസാ ഗസാമുകളരിവലെക്കന്ന് കളധ്യം മസാറരിയവപസാൾ 
പുതരിയ തലെമുറ സസാവങതരിക വരിദധയരിൽ മുവനറുകയസാകണന്നു പലെരുധ്യം കതറരിദ്ധരരിച്ചു. അയൽവസാസരിയകട 
റദനധതകൾക്കപ്പുറതന്ന്  സസാമൂഹധ മസാധധമതരിൽ പരരിചയകപട സുഹൃതരികന്റെ കധസാകമന്റുകൾക വവണരി 
കസാതരിരരികകയസായരിരുന്നു അവർ. വരിദേദ്യകോലയങ്ങളക്കുഅം കകോസന്ന്  മുറരികളക്കുഅം ഇതരില് വലരിയ മേകോറഅം 
വരുതകോന സകോധരിക്കുഅം എനതരില് തര്കഅം ഇല. നരിശബന്ന്ദേമേകോയ കകോസന്ന്  മുറരികളല  പുതരിയ 
വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസ സമ്പ്രദേകോയഅം മുമനകോടന്ന് ഹവക്കുനതന്ന്. ആശയങ്ങളുഅം അനുഭവങ്ങളുഅം പങ്കുഹവക്കുന 
ഇടങ്ങളകോയരി  കകോസന്ന് മുറരികള മേകോമറണതുണന്ന്.  അഭരിപ്രകോയ പ്രകടനതരിനുഅം  ചര്ച്ചകളരില് 
പഹങ്കേടുത്തു നരിഗമേങ്ങള രൂപഫീകരരിക്കുനതരിനുഅം അവര്കന്ന് സകോധരികണഅം.  

നഷ്ടഹപ്പെടഹകകോണരിരരിക്കുന മേകോനവരിക മൂലദ്യങ്ങള  തരിരരിച്ചു പരിടരികകോനുള്ള.ഇടങ്ങളകോണന്ന്  
കകോസന്ന്മുറരികള. അവകകോശങ്ങമളകോഹടകോപ്പെഅം. കടമേകള കൂടരി തരിരരിച്ചറരിയുന ഒരു തലമുറഹയ 
സൃഷ്ടരിക്കുമമകോഴകോണന്ന് വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസഅം സകോര്തമേകോകുനതന്ന്.

സുദബര് (HSA Malayalam)

Jdt islam



 E magazine                                                        35                                                              "തളളിരര് ”

ദഹെകു. 

ജപ്പെകോനഫീസന്ന് കവരിതകോ രൂപമേകോണന്ന് ദഹെകു. ജപ്പെകോനകകോരുഹട പകോരമരദ്യഅം, മേനസന്ന്,
സസൗന്ദരദ്യമബകോധഅം എനരിവയരിലൂഹടയകോണന്ന് ദഹെകു ഉടഹലടുതതുഅം വളര്നതുഅം .

ഇനരിതന്ന് ജപ്പെകോനഫീസന്ന് സകോഹെരിതദ്യതരിഹന അതരിര്വരമ്പുകള കടനന്ന് മലകോക
സകോഹെരിതദ്യതരിഹന നരിധരിയകോയരി തഫീര്നരിരരിക്കുകയകോണന്ന്.

ഹചറരിയ വകോക്കുകളരില് വലരിയ ആശയങ്ങള അതകോണന്ന് ദഹെകുവരിഹന സവരിമശഷത)

 *അറരിവരിലകോയ്മ* അറരിയരിഹലനരിഹകകോന്നു മേഫീശസരകോ

അറരിയരിഹലന കകോരദ്യഅം 

  *നരിഴലരിമനകോടന്ന്*

ഏവരുഅം വരിമടച്ചന്ന് മപകോയ ഈ എഹന നഫീ മേകോത്രഹമേന്തരിനനുഗമേരിക്കുന്നു.

*വരിറകന്ന് അഥവകോ തദ്യകോഗഅം*

മേര്തദ്യനു ജഫീവരിച്ചു തഫീര്തരിടകോനകോയന്ന്

സസയഅം ഹവന്തുമേരരിക്കുനഹതഹന ധര്മേഅം.

( മേനുഷദ്യനലകോത ഒരു ജഫീവരിയുഅം മവവരിച്ച ആഹെകോരഅം കഴരിക്കുനരില)

*കണന്ന്*അഥവകോ *നരിസഹെകോയത*

കകോണകോഹമേനരിഹകലകോഅം

പമക കകോണരിഹലനരിഹകഹന.

  *പടരിണരി* അഥവകോ *വരിമരകോധകോഭകോസഅം*

ജഫീവരിച്ചരിരരിഹകതരിരരിഞ്ഞന്ന്

മനകോകകോമതകോര്

ചത്തു കരിടഹക

കകോണകോന വന്നു.

 *രകോഷഫീയഅം*

നഫീതരികന്ന് മവണരി ഉറഹക

കരഞ്ഞമപ്പെകോള

കയ്യരിഹലകോരു ഹകകോടരി ഹകകോടുത്തു

പരിഹനഹയകോരു വടരി ഹകകോടുത്തു

പരിഹനഹയകോരു വടരിവകോളുഅം.
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സമ്മതരിദേകോനകോവകകോശഅം ഇ-മവകോടരിങ്ങരിലൂഹട
ജനകോധരിപതദ്യ  മബകോധഅം  കുടരികളരില് വളര്തരിഹയടുക്കുക എന ഉമദ്ദേശമതകോടുകൂടരിയകോണന്ന്

jdtislam  ദഹെസന്ന്കൂളരില്  2018-2019  സന്ന്കൂളപകോര്ലരിഹമേനന്ന്  election  നടതരിയത.  ഏഹറ
ആകകോഅംകമയകോടുകൂടരിയകോണന്ന്  ഓമരകോ  വരിദേദ്യകോര്തരിയുഅം  തഹന  സമ്മതരിദേകോനകോവകകോശഅം
ഉപമയകോഗരിച്ചതന്ന്. 

മവകോടര്മേകോഹര  നരിയന്ത്രരികകോനുഅം  election  പ്രക്രരിയ  സുഗമേമേകോകകോനുഅം  സന്ന്കൂളരിഹല
സ്റ്റുഡനസന്ന്  മപകോലഫീസന്ന്  മകഡറന്ന്  ncc  സന്ന്കസൗടന്ന്  എനരിവഹര  ചുമേതലഹപ്പെടുതരി.  ജനകോധരിപതദ്യ
രഫീതരിയരിലകോണന്ന്  ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന്  നടനതന്ന്.  നകോമേനരിര്മദ്ദേശ പത്രരിക സമേര്പ്പെണഅം,  നകോമേനരിര്മദ്ദേശ
പത്രരിക പരിനവലരികല്, സൂഷന്ന്മേ പരരിമശകോധന, ചരിനന്ന്ഹെഅംഅനുവദേരികല്, പ്രചകോരണഅം മുതലകോയ
മേകോനദേണങ്ങള പകോലരിച്ചകോണന്ന് ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന് നടനതന്ന്. 

കുടരികളരില്നരിനന്ന് ഹതരഹഞ്ഞടുത മുഖദ്യ ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന് കമ്മരിഷണര് രണന്ന് അസരിസ്റ്റനന്ന്
കമ്മരിഷണര്  എനരിവരുഹട  മനതൃതസതരിലകോണന്ന്  ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന്  ഭഅംഗരിയകോയരി  നടന്നു .

ജനകോധരിപതദ്യ  മേകോനദേണങ്ങള പകോലരിച്ചകോണന്ന് ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന് നടനതന്ന്. 

കകോസന്ന്  ലഫീഡര് സകോനമതകന്ന് 123 സകോനകോര്തരികളുഅം സന്ന്കൂള ലഫീഡര്  സകോനമതകന്ന് 2
മേതരകോരന്ന്ഥരികളുഅം മേതരരിച്ചു. 1347 മവകോടര്മേകോരകോണന്ന് ആഹക മവകോടന്ന് ഹചയതന്ന്. 

കകോസന്ന് ലഫീഡര്മേകോരകോണന്ന്  സന്ന്കൂള  ലഫീഡഹറയുഅം  സന്ന് പഫീകഹറയുഅം  വരിവരിധ  മേന്ത്രരിമേകോഹരയുഅം
ഹതരഹഞ്ഞടുതതന്ന്.  ഇലകന്ന്മടകോണരികന്ന്  മവകോടരിഅംഗന്ന്  ഹമേഷഫീന  ഉപമയകോഗരിച്ചകോണന്ന്  ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പെന്ന്
നടതരിയതന്ന്. 

ഇതരിനുള്ള സജ്ജഫീകരണങ്ങള it co ordinator മേകോരകോയ ശഫീമേതരി സഹെല ടഫീച്ചര് ശഫീമേതരി
സസൗജതന്ന്  ടഫീച്ചര്  എനരിവര്  സജ്ജമേകോകരി.  അന്നുതഹന  സന്ന്കൂള  പകോര്ലഹമേനരിഹന
രൂപഫീകരണവഅം നടന്നു.
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ശകോസകുറരിപ്പുകള
പക്കാസളികര് തളിന്നുന എൻസസസൈം 

2016  ല്  ജപ്പെകോനരിഹല  ഒരു  ചവറരിടതരില്  അവരിചകോരരിതമേകോയകോണന്ന്  പകോസ്റ്റരികന്ന്  തരിന്നുന
ബകോകന്ന്റഫീരരിയഹയ കഹണതരിയതന്ന് .ആ  ബകോകന്ന്റഫീരരിയ എങ്ങരിഹനയകോണന്ന് പരരിണമേരിച്ചുണകോയതന്ന്
എനറരിയകോന  ശകോസജ്ഞര്  അതരിഹന  എനദസമേരിഹന  കുറച്ചുമേകോറരി  അത്ഭുദേഅം
എന്നുപറയഹട  ,പകോസ്റ്റരികന്ന്   തരിനകോനുള്ള  ബകോകന്ന്റഫീരരിയയുഹട  കഴരിവന്ന്  പതരിന  മേടങ്ങു
വരന്ന്ധരിച്ചതകോയരിഅവര് കഹണതരി  "  ഞങ്ങള അത്ഭുതഹപ്പെട മപകോയരി  ,  സതദ്യമേകോയുഅം അഹതകോരു
വലരിയ കണ്ടുപരിടരിതമേകോയരിരുന്നു." എനന്ന്  സഅംഘതരിഹന തലവന അഭരിപ്രകോയഹപ്പെട .

 ജന്തു ലലക്കാകതളിലല അത്ഭുതസൈം 

തുരപ്പെഹനലരികള  (mole rats )ജന്തു  മലകോകതരിഹല  അത്ഭുതഅം  ആണന്ന്  .അവകന്ന്  കകോനസര്
മരകോഗഅം വരരില .18 മേരിനരിമടകോളഅം ഓകന്ന്സരിജന ശസസരികകോഹത കഴരികകോഅം  .പലതരഅം മവദേനകളുഅം
അവഹയ  ബകോധരികരില  .എനകോല്  അവയുഹട  മേഹറകോരു  അത്ഭുദേഅം  അവ  ദേഫീര്ഘ  കകോലഅം
ജഫീവരിക്കുന്നു  എനകോണന്ന് .സകോധകോരണ എലരികള 

നകോലു വര്ഷഅം ജഫീവരിക്കുഹമേങ്കേരില് തുരപ്പെഹനലരികള മുപ്പെതു വര്ഷതരിലധരികഅം ജഫീവരിക്കുന്നു എനന്ന്
കഹണതരിയരിരരിക്കുന്നു  .അവയുഹട ശരഫീരതരില് ഡരി  .എന  .എ പ്രശ്നങ്ങള പരരിഹെരരിക്കുന
സഅംവരിധകോനങ്ങള  മപ്രകോടഫീനുകഹള  മവണ  വരിധതരില്  മേടക്കുന  "മപ്രകോടഫീന
പണരികരുഅം"ഉഹണന്നുഅം  അവ  തുരപ്പെഹനലരിയുഹട  ശരഫീരതരില്  തകര്നടരിഞ്ഞ  ദജവ
കണങ്ങഹള പുറഅം തള്ളകോന സഹെകോയരിക്കുന്നു എന്നുഅം കഹണതരിയരിരരിക്കുന്നു

ഡക്കാനളി എന ലപെൺകുടളി 

നമ്മുഹട പൂര്വരികഹര മതടരിയുള്ള അമനസഷണഅം ഇനരിയുഅം അവസകോനരിച്ചരിടരില  .മേകോത്രമേല  ,ആ
അമനസഷണഅം  ഇടയരിഹട  നമുകന്ന്  അത്ഭുദേങ്ങള  സമ്മകോനരിക്കുന്നുണന്ന്  .  കഴരിഞ്ഞ  വരന്ന്ഷഅം
കഹണതരിയ "ഹഡനരി '  എന ഹപൺകുടരി അതരിഹലകോനകോണന്ന്  . ഹഡനരി ഹയ പൂര്ണമേകോയുഅം
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കരിടരിയരിടരില  .കരിടരിയതന്ന്  കകോലരിഹന  ഒരു  കഷഅം  മേകോത്രഅം.  പഹക  ആ  എലരില്  നരിന്നുഅം  ലഭരിച്ച
മകകോശതരിഹല  ഡരി  എന  എ  വരിമശ്ലേഷണഅം  ഹചയമപ്പെകോള   'ഹഡനരി  യുഹട  'അമ്മ
നരിയകോണര്തകോല്  മേനുഷദ്യനുഅം  അച്ഛന  മേനുഷദ്യരുഹട  മേഹറകോരു   പൂര്വരികനകോയ
ഹഡനരിമസകോവകോന മേനുഷദ്യനുഅം ആഹണനന്ന് കഹണതരിയരിരരിക്കുന്നു .മേനുഷദ്യ ചരരിത്രഅം തരിരുതരി
എഴതരിമയകകോവന ഒരു കണ്ടുപരിടരിതമേകോണരിതന്ന്.

 

ഒളരിഞ്ഞു കരിടെകന്ന ഭസ്റ്റീമൻ ഗരത്തത

നമുകരിമപ്പെകോഴഅം  നമ്മുഹട  ഭൂമേരിഹയ  കുറരിച്ചു  പലതുഅം  അറരിയരില  .അതരിഹലകോനകോണന്ന്  ഗഫീന
ലകോനഡരില്  ഒരു  കരിമലകോമേഫീറമറകോളഅം  കനതരില്  ഐസന്ന്  ഹകകോണന്ന്  മൂടഹപ്പെട  കരിടക്കുന  ഒരു
ഭഫീമേന  ഗര്തഅം  .ഹെരിമേകോവകോത  ഗര്തഅം  എന  ഇതന്ന്  ഭൂമേരിയരിഹല  25  വലരിയ  ഗര്തങ്ങളരില്
ഹപടുഅം  .കഴരിഞ്ഞ  നവഅംബറരില്  വരിമേകോന  റഡകോറുകളകോണന്ന്  ഇതന്ന്  കണ്ടുപരിടരിച്ചതന്ന്  .ഏറവഅം
അത്ഭുതകോവഹെകമേകോയ കകോരദ്യഅം ഈ ഗര്തഅം ഒരു ചരിന ഗഹെഅം വനരിടരിചരിടണകോയതകോഹണന്നുഅം
അതന്ന് ഹവറുഅം 13000 വര്ഷഅം മുനപന്ന് മേകോത്രഅം സഅംഭവരിച്ചതകോഹണന്നുമേകോണന്ന് .

ജനരിതക മരുന്നസ 
ടകോനസ്തരിരടരില്  അദമേമലകോമഡകോസരിസന്ന്  എനതന്ന്  ഹൃദേയഹതയുഅം  ഞരമ്പുകഹളയുഅം
ബകോധരിക്കുന ഒരു മരകോഗമേകോണന്ന്  .ഹതറകോയരി മേടകരിയ ഒരു മപ്രകോടഫീന  (അമേരിമനകോ ആസരിഡുകള
മചര്ത്തുണകോകരിയ മപകോളരിമേറുകള ശരരിയകോയ രഫീതരിയരില് മേടകരി ഉണകോകരിയ മപ്രകോടഫീനമേകോത്രമമേ
ശരരികന്ന്  പ്രവര്തരിക്കു  .)കകോരണമേകോണന്ന്   ഈ  മരകോഗഅം  ഉണകോവനതന്ന്  .എനകോല്  ജഫീനരിഹന
നരിശബന്ന്ദേമേകോക്കുന  (പ്രവൃതരിപ്പെരികകോത  )ഒരു  ജനരിതക  മേരുനരിനു  അമമേരരികന  ആമരകോഗദ്യ
സഅംഘടന  അനുമേതരി  നല്കരിയമതകോഹട  ഈ  മരകോഗതരിനന്ന്  അറുതരിയകോയരിരരിക്കുന്നു  .ഇതന്ന്
ജനരിതക  ഘടനയുഹട  ഭകോഗമേകോയ  ആര്  .എന  .എ  ഹയ  ആസന്ന്പദേമേകോകരി  ഉണകോകരിയ
രണകോമേഹത  മേരുനകോണന്ന്  .രണ്ടു  മേരുന്നുകളുഅം  ജനരിതക  മരകോഗ  ചരികരിതയരിഹല  നകോഴരിക
കല്ലുകളകോയരി മേകോറുഅം .
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ജളിൻ എഡളിറളിങസൈം ഡളിസസനർ കുടളികളസൈം 

ഭ്രൂണവസയരില്  മകകോശങ്ങളരിഹല  ഡരി  എന  എ  യരില്  മേകോറഅം   വരുതരി  ഉണകോക്കുന
ജഫീവരികളുഹടമയകോ മേനുഷദ്യരുഹടമയകോ കുടരികഹളയകോണരിദസനര് കുടരികള  (Designer babies )

എന്നുപറയുനതന്ന് .ദചനയരിഹല ശകോസജ്ഞനകോയ ഹെരിജരിയകോന കസരി ഇതരതരില് ഡരി എന
എ  യരില്  ക്രരിപന്ന്സരിര്  സകോമങ്കേതരിക  വരിദേദ്യ  ഉപമയകോഗരിച്ചു   എയന്ന് ഡന്ന് സന്ന്  മരകോഗമതകോടന്ന്  പ്രകൃതദ്യകോ
പ്രതരിമരകോധമുള്ള  ലൂലു,  നകോനകോ  എന്നു  മപരുള്ള  രണന്ന്  കുടരികഹള  ഉണകോകരിയതകോയരി
അവകകോശഹപ്പെടരിടണന്ന് . 2018 ഹല ഏറവഅം പ്രധകോന ശകോസവകോര്തയകോയരിരുന്നു ഇതന്ന് .
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സന്ന്ക്കൂള പ്രവര്തനങ്ങള

പ്രവവശവനസാൽവധ്യം

രണന്ന്  പ്രമവശമനകോതവഅം  ഹജ.ഡരി.റരി  ഒരുകരിയതന്ന്  മസ്നേഹെവരിരുനന്ന്  2018  -

ഹജ.ഡരി.റരിയുഹട  ചരരിത്രതരിഹലനകോഴരികകലകോയരിരുന്നു.അഹത,അധദ്യയനവര്ഷകോരഅംഭതരിലുഅം
പ്രളയകോനന്തരവഅം  രണന്ന്  പ്രമവശമനകോതവങ്ങള  ഒരുകരിയ  വര്ഷഅം.  അധദ്യയന
വര്ഷകോരഅംഭതരില്   നടന   പ്രമവശമനകോതവഅം   പ്രശസ്ത  ഹകകോമമേഡരിയനുഅം  ഫരിലരിഅം
ആര്ടരിസ്റ്റുമേകോയ  മേമഹെഷന്ന്  പകോലകോഴരി  ഉദേന്ന്ഘകോടനഅം  ഹചയ്തു ...  PTA  പ്രസരി..  അബന്ന്ദുല്  ജബകോര്
അധദ്യകനകോയരിരുന്നു.  ഹഹെഡന്ന്മേകോസ്റ്റര് അബന്ന്ദുല് ഗഫൂര് സസകോഗതഅം പറഞ്ഞു . ഹജ.ഡരി.റരി പ്രസരി:
സരി.പരി കുഞ്ഞരിമുഹെമ്മദേന്ന് മുഖദ്യ പ്രഭകോഷണഅം നടതരി.

മേമഹെഷന്ന്  പകോലകോഴരിയുഹട  സര്ഗ  വരിരുനരിനന്ന്  മശഷഅം  ദഹെസന്ന്കൂളരില്  പുതുതകോയരി
പ്രമവശനഅം  മനടരിയ  കുടരികഹള  ആകര്ഷകമേകോയ  സമ്മകോനങ്ങള  നല്കരി  സസഫീകരരിച്ചു .  PTA

പ്രതരിനരിധരികളുഅം  അധദ്യകോപകരുഅം  മനതൃതസഅം  നല്കരി.  പതകോഅം  കകോസരില്  എലകോ
നന്യൂവരിഷയങ്ങളക്കുഅം  A+  മനടരിയ  മേരിടുകഹര  സദേസരില്  ആദേരരിച്ചു.  വകോര്ഡന്ന്  കസൗൺസരിലര്
ബരിജുലകോല്   വരിജയരികഹള  അനുമമേകോദേരിച്ചു.  സന്ന്കസൗടന്ന്,  SPC,  NCC  എനഫീ  വരിഭകോഗങ്ങളരിഹല
ഹബസ്റ്റന്ന്മകഡറന്ന് അവകോര്ഡുകള സന്ന്കൂള മേകോമനജര് മഡകോ. പരി.സരി. അനവര് വരിതരണഅം ഹചയ്തു. 

നമ്മുഹട  നകോടരിഹന  ദുരരിതതരിലകോഴന്ന്തരിയ  പ്രളയഹകടുതരിയുഹട  ഇരകളകോയരിരുന
ഹജഡരിറരിയരിഹല  ഇരുമനകോമറകോളഅം  വരുന  കുടരികളകകോയരി  നടതരിയ  രണകോഅം
പ്രമവശമനകോതവഅം സഅംസകോനതന്ന് തഹന അപൂര്വ സഅംഭവമേകോയരി മേകോറരി . സകോജരിദേന്ന് മചകോലയുഹട
മനതൃതസതരില് PTA ഒരുകരിയ മസ്നേഹെവരിരുനരില് തുടങ്ങരിയ രണകോഅം പ്രമവശമനകോതവഅം ഏഹറ
പ്രകോധകോനദ്യമതകോഹടയകോണന്ന് വരിവരിധ ചകോനലുകള റരിമപ്പെകോര്ടന്ന് ഹചയതന്ന്.

ഓണവഅം ഹപരുനകോളുഅം രണന്ന് ദേരിവസങ്ങളരിലകോയരി സന്ന്കൂളരില് ആമഘകോഷരിച്ചു . PTA പ്രസരി.
സുനരില് ഉദേന്ന്ഘകോടനഅം നരിര്വഹെരിച്ചു.  പ്രളയ ബകോധരിതര്കന്ന് യൂനരിമഫകോഅം,  ബകോഗന്ന്,  മനകോടന്ന്  ബുക്കുകള
എനരിവ  കൂടരി  നല്കരിയകോണന്ന്  രണകോഅം  പ്രമവശമനകോതവഅം  ആമഘകോഷരിച്ചതന്ന് .  വഫീടുകളകന്ന്
അറകുറ പണരികളകകോയരി ധനസഹെകോയഅം നല്കരി.  അധദ്യകോപകരകോയ സുദബര്,  ശരിഹെകോബുദ്ദേഫീന,

ഷഫഫീഖന്ന്, സഅംസകോ ബഫീഗഅം, ജമേഫീല എനരിവര് വരിവരിധ പദ്ധതരികളകന്ന് മനതൃതസഅം നല്കരി.
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പരരിസരിതരി ക്ലബരികന്റെ 2018-2019 വർഷകത പ്രവർതനങ്ങൾ    (മസ്തഫ -വസസാഷധൽ)

June 5 പരരിസരിതരി ദേരിനതരില് പരരിസരിതരിയുമേകോയരി ബന്ധഹപ്പെട വരിവരിധ മേതരങ്ങള 
സഅംഘടരിപ്പെരിച്ചു.(മപകോസ്റ്റര് രചന, കസരിസന്ന്,  ഉപനദ്യകോസഅം ചുമേര് പത്രരിക പ്രവര്തനങ്ങമളകോഹട 
കുടരികളരില് പരരിസരിതരി അവമബകോധഅം സൃഷ്ടരികകോന കഴരിഞ്ഞു. 500 ഓളഅം പകോവരിനദതകള 
(സന്ന്ക്കൂളരില് മുളപ്പെരിച്ചന്ന് ) വരിതരണഅം ഹചയ്തു.കൂടകോഹത forest department ല് നരിന്നുഅം 350 ഓളഅം 
ഫലവൃക ദതകള മശഖരരിച്ചന്ന് വരിതരണഅം ഹചയ്തു.

പരരിസരിതരി അവമബകോധഅം വളര്തകോന ഹസമേരിനകോറുകള സഅംഘടരിപ്പെരിച്ചു  വയനകോടരിഹല 
ലകരിടരിയരില് വര്ഷഅം മതകോറുഅം സഅംഘടരിപ്പെരികകോറുളള മേഴ നടതതരില് 50 കുടരികളുഅം 3 

അധദ്യകോപകരുഅം പഹങ്കേടുത്തു.

 December 5 മേണന്ന് ദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ചന്ന് കുടരികളകന്ന് ഹസമേരിനകോര് സഅംഘടരിപ്പെരിച്ചു. 

മേകോതൃഭൂമേരി seed പ്രവര്തകനകോയ പ്രമമേകോദേന്ന് കുമേകോര് സകോര് ആണന്ന് one day ഹസമേരിനകോറരിനന്ന് 
മനതൃതസഅം നല്കരിയതന്ന് -January 5 മദേശഫീയപകരി ദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ചന്ന് പകരി നരിരഫീകണ 
കകോസുഅം CD പ്രദേര്ശനവഅം നടതരി. കുടരികള സസന്തമേകോയരി പകരി നരിരഫീകണഅം നടതരി കബരില് 
അവതരരിപ്പെരിച്ചു.പകോസ്റ്റരികന്ന് ഉപമയകോഗഅം കുറക്കുഹമേനന്ന് കുടരികള പ്രതരിജ്ഞ എടുത്തു.അമേരിത 
പകോസ്റ്റരികന്ന് ഉപമയകോഗതരിഹന ദൂഷദ്യവശങ്ങഹളക്കുറരിച്ചന്ന് പ്ര പ്രമതദ്യകരിച്ചന്ന് Dispossible Plastic 

ഹനക്കുറരിച്ചന്ന് കബന്ന് അഅംഗങ്ങള മേറള്ളവര്കന്ന് മബകോധവതന്ന്കരണഅം നടതരി.

ഏറവഅം കൂടുതല് oxygen പുറത്തുവരിടുന സസദ്യഅം ആയതുഹകകോണ്ടുഅം മേഴഹവള്ളഹത 
കൂടുതല് മേണരിമലകന്ന് ഇറകകോന കഴരിവള്ളതന്ന് ഹകകോണ്ടുഅം jdt കദ്യകോമസരില് 100 മുള ദതകള ഈ 
അധദ്യയന വര്ഷഅം ഹവച്ചന്ന് പരിടരിപ്പെരിച്ചു. ഇമകകോകബന്ന്  കൺവഫീനര് മുസ്തഫ മേകോസ്റ്ററുഹട 
മനതൃതസതരില് NGC യുഹട കഫീഴരില് നടന പകോസ്റ്റരികന്ന് ഇതര പ്രകൃതരിദേത ഉതന്ന്പനങ്ങള 
നരിര്മ്മകോണതനഫീ കുറരിച്ചന്ന്  നടതരിയ ശരിലശകോലയരില് കുടരികഹള പഹങ്കേടുപ്പെരിച്ചു . 

ഇമകകോ കബരിഹന  മനതൃതസതരില് നരിരവധരി പദ്ധതരികള ആസൂത്രണഅം ഹചയ്തു വരുന്നു .
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സയൻസന്ന് ക്ലബന്ന്

ശകോസന്ന് ത്രരഅംഗഅം ഉദേന്ന്ഘകോടനഅം 09-11-2018 ഹജ.ഡരി.റരി .വരി .എച്ചന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന് 
അദ്ധദ്യകോപരിക ശഫീമേതരി. മറകോസന്ന് മമേരരി ഉദേന്ന്ഘകോടനഅം ഹചയ്തു, ഹസമേരിനകോര് അവതരണവഅം നടതരി. 
പരരിപ്പെകോടരികന്ന് സയനസന്ന് കബന്ന് കൺവഫീനര് ദഫസ ടഫീച്ചര്  സസകോഗതഅം ആശഅംസരിച്ചു . ഹഡപ്പെന്യൂടരി 
ഹഹെഡന്ന്മേകോസ്റ്റര് അദ്ധദ്യകപ്രഭകോഷണഅം നടതരി തുടര്നന്ന് അദ്ധദ്യകോപകന ശഫീ .യൂസഫരിഹന 
നന്ദരിപ്രഭകോഷണഅം പരരിപ്പെകോടരി അവസകോനരിച്ചു

ശകോസന്ന് ത്രരഅംഗഅം അനുബന്ധരിച്ചന്ന് നടതരിയ ഉപനദ്യകോസ മേതരതരില് ജന ഹഷറരിന (XA) എന
വരിദേദ്യര്തരി ഒനകോഅം സകോനഅം മനടരി.
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ഉറുദുക്ലബന്ന്

1984  ല്  ബഹെരിരകോകകോശ സഞകോരഅം നടതരി വന ഇന്തദ്യന ബഹെരിരകോകകോശ 
സഞകോരരിയകോയ രകോമകഷന്ന് ശര്മേമയകോടന്ന് അനഹത പ്രധകോനമേന്ത്രരി ശഫീമേതരി ഇന്ദരിരകോഗകോന്ധരി 
മചകോദേരിച്ചു ."ബഹെരിരകോകകോശത്തു നരിന്നു മനകോക്കുമമകോള എങ്ങഹന ഉണന്ന് എഹന ഇന്തദ്യ "രകോമകഷന്ന് 
ശര്മേയുഹട മേറുപടരി ഹപടനകോയരിരുന്നു "സകോഹര ജഹെകോന ഹസ  അച്ഛകോ "ഇനമഡകോ ആരദ്യന 
ഭകോഷ മഗകോത്രതരിഹല പ്രധകോന ഭകോഷകളരില് ഒനകോണന്ന് ഉര്ദു .

അനുദേരിനഅം വരികസരിച്ചുഹകകോണരിരരിക്കുന സഅംഗഫീത സുന്ദര ഭകോഷയകോയ ഉര്ദു 
ഗസലുകളുഹടയുഅം ഖവകോലരികളുഹടയുഅം ,ഹെരിദേന്ന്സകോനരി സഅംഗഫീതതരിഹനയുഅം അന്തര് ധകോരയകോണന്ന്
.സകോഹെരിതദ്യ സമനമേകോയ ഈ ഭകോഷ മേരിര്സ ഗകോലരിബരിഹനയുഅം ,മുനഷരി മപ്രഅംചന്ദരിഹനയുഅം 
അലകോമേകോ മുഹെമ്മദേന്ന് ഇകന്ന്ബകോലരിഹനയുഅം മലകോകതരിനു സഅംഭകോവന ഹചയ്തു .സകോഅംസന്ന് കകോരരിക 
സമേനസയതരിഹനയുഅം ,മേകോനവ സകോമഹെകോദേരദ്യതരിഹനയുഅം മുദ്രകോവകോകദ്യഅം ഉയര്തരി പരിടരിക്കുന 
ഭകോഷയകോണന്ന് ഉര്ദു .

മേകോതൃഭകോഷ സഅംസകോരരിക്കുനവരുഹട എണതരില് ഇരുപതകോഅം സകോനത്തുള്ള ഉര്ദു ഭകോഷ
,അതരിഹന മേകോധുരദ്യതകോല് ഇനന്ന് മലകോക ഭകോഷകളരില് ദചനഫീസന്ന് ,ഇഅംഗഫീഷന്ന് ഭകോഷകളകന്ന് മശഷഅം 
ഏറവഅം കൂടുതല് ആളുകള സഅംസകോരരിക്കുന മലകോകഹത മൂനകോമേഹത ഭകോഷയകോയരി വളര്ന്നു 
പന്തലരിച്ചരിരരിക്കുന്നു.വദ്യകോകരണതരിലുഅം അര്ത വദ്യകോപരിയരിലുഅം ശബന്ന്ദേതരിലുഅം ഹെരിന്ദരി 
ഭകോഷയുമേകോയരി ഏഹറ സകോമേദ്യമുള്ള ഉര്ദു അന്തര് മദേശഫീയ നരിലവകോരഅം പുലര്ത്തുന ഏക ഇന്തദ്യന
ഭകോഷയകോണന്ന് .ഇന്തദ്യയുഹട ആദേദ്യഹത പ്രധകോനമേന്ത്രരി പണരിറന്ന് ജവഹെര്ലകോല് ഹനഹുറുവരിഹന 
മേകോതൃഭകോഷ ഉര്ദു ആയരിരുന്നു .ഇന്തദ്യയുഹട ആദേദ്യഹത വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസ മേന്ത്രരി മേസൗലകോനകോ 
അബന്ന്ദുളകലകോഅം ആസകോദേന്ന് പ്രശസ്ത ഉറുദു കവരി ആയരിരുന്നു .

മബകോളരിവഡന്ന് ഹെരിന്ദരി സരിനരിമേ മലകോകതരിഹന വളര്ച്ചകന്ന് മുഖദ്യ കകോരണഅം ഉര്ദു ഭകോഷയുഅം 
സകോഹെരിതദ്യവമേകോണന്ന് .ഇന്തദ്യയുഹട തത എനറരിയഹപ്പെടുന അമേഫീര് ഗുശ്രു ഉര്ദു കവരിയകോയരിരുന്നു
.ഇന്തദ്യ ഭരരിച്ച മേരിക മുഗള ചക്രവര്തരിമേകോരുഅം നല ഉര്ദു കവരികള ആയരിരുന്നു .ഇന്തദ്യയുഹട 
രകോഷ പരിതകോവന്ന് മേഹെകോത്മകോ ഗകോന്ധരി ഏഹറ ഇഷ്ടഹപടതുഅം ,പഠരിച്ചതുഅം ആയ ഭകോഷ ഉര്ദു 
ആയരിരുന്നു ഗകോന്ധരിജരി ഉര്ദുവരില് എഴതരിയ കത്തുകള ഇന്നുഅം പ്രശസ്തമേകോണന്ന് ബ്രെരിടഫീഷന്ന് 
ഇന്തദ്യയുഹട ഔമദേദ്യകോഗരിക ഭകോഷ ഉര്ദു ആയരിരുന്നു."ജയന്ന് ജവകോന ജയന്ന് കരിസകോന " , "ജയന്ന് 
ഹെരിന്ദന്ന് ", "ഇനകസരിലകോബന്ന് സരിന്ദകോബകോദേന്ന് " തുടങ്ങരിയ വരിപവ മുദ്രകോവകോകദ്യങ്ങള ഇന്തദ്യക്കു 
സമ്മകോനരിച്ചതന്ന് ഉര്ദു ഭകോഷയകോണന്ന് . 
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    1921 -ഹല മേകോപ്പെരിള ലഹെള മേലബകോര് ചരരിത്രതരിഹല റകോണകോജരിത സമുദ്രമേകോയരി 
എന്നുഅം നരിലഹകകോള്ളുഅം .മുസരിങ്ങഹള ക്രൂരമേകോയരി മേര്ദേരിച്ചു ഹകകോല്ലുനതരില് ബ്രെരിടഫീഷുകകോര് ആനന്ദഅം 
കഹണതരി .ദുഖകരമേകോയ ഈ അവസയരില് മേനഅംഹനകോന്തന്ന് പഞകോബരിഹല ധനകോഢദ്യനകോയരിരുന 
"മേസൗലകോനകോ അബന്ന്ദുല് ഖകോദേരിര് ഖസൂരരി "ജകോമേദ്യതു ദേഅവത്തു തബഫീഹഗ  ഇസകോമേരിഹന 
മമേല്മനകോടതരില് മകകോഴരിമകകോടന്ന് ഒരു അനകോഥകോലയഅം സകോപരിച്ചു .ഹജ ഡരി ടരി ഇസകോഅം 
ഓര്ഫമനജന്ന്  ആണന്ന് മകരളതരിഹല ആദേദ്യഹത അനകോഥകോലയഅം .

അകകോലത്തു തുടങ്ങരിയ ഉര്ദു പഠനമേകോണന്ന് ഇനഹത തലമുറ വഹര ഹജ ഡരി ടരി ഇസകോഅം 
ദഹെസന്ന്കൂളരില് നരിലനരില്ക്കുനതന്ന് .യഥകോര്തതരില് പറഞ്ഞകോല് ഉര്ദു ഭകോഷയകോണന്ന് ഹജ ഡരി 
ടരി യുഹട തുടകഹമേനന്ന് തഹന പറയകോഅം .ഇനന്ന് വരിദേദ്യകോഭദ്യകോസ മമേഖലയരില് വളര്ന്നു പന്തലരിച്ചു 
നരിലഹകകോള്ളുന ഹജ ഡരി ടരി ഇസകോഅം ദഹെസന്ന്കൂളരിലൂഹട ഉര്ദു ഭകോഷ ഇനരിയുഅം 
അതരിയുനതങ്ങളരിലന്ന് ആകകോശഅം മുഹട പറക്കുഅം എനതരില് സഅംശയഅം ഇല .

ഹഷമേഫീനബകോനു .എസന്ന് 

HSA URDU
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ഹരിനരി ക്ലബന്ന് 

 

ജൂദല _ 31   ഉപനദ്യകോസ സമകോടന്ന് മപ്രമേന്ന് ചകോന്ദന്ന് ഗകോയന്തരിമയകോടനുബന്ധരിമച്ച ഹെരിന്ദരി 
കബരിഹല അല അഅംഗങ്ങള ഈ  മേതരതരില് പങ്കേടുത്തു മേതരതരിഹല 

വരിജയ്കളകന്ന് സമ്മകോനഅം നല്കരി അനുമമേകോദേരിച്ചു 

ഹസപന്ന് _ 14  ഹെരിന്ദരി ദേരിനഅം :

                                      ഹെരിന്ദരി നമ്മുഹട രകോഷഭകോഷയകോണന്ന് . അതരിഹകകോമണ തകോഹന ഹെരിന്ദരി 
ബകോഷകോയന്ന്  നമ്മള പ്രദേകോനഅം ഹകകോടുകണഅം 

ഹെരിന്ദരി ദേരിന മതകോടനുബന്ധരിമച്ച നടന ഉപനദ്യകോസ മേതരതരില് പമതകോളഅം വരിദേദ്യകോര്ഥരികള 
പങ്കേടുത്തു . ഹെരിന്ദരി ഭകോഷഹയ കുറരിച്ച കൂടുതല് അറരിയകോനുഅം . ഭകോഷഹയ അഹതഹന മുഖദ്യ 
ദേയറകോയരില് എതരികകോനുഅം മവണരി വരിദേദ്യകോര്തരികള വളഹരയധരികഅം പരദ്യകോശമേരിച്ചു . രമണ മപരന്ന്
മേതരതരില് വരിജയരിച്ചു .

ഒകന്ന്മടകോബര് _ 2      ഗകോന്ധരി ജയന്ധരി : 

             നമ്മുഹട രകോഷ പരിതകോവകോയ ഗകോന്ധരിജരി ജന്മദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ച  ഗകോന്ധരിജരിഹയ 
കുറരിച്ച ഒരു ഓര്മേ പുതുകല് സങ്കേടരിപ്പെരിച്ചു

നവഅംബര് _ 14           ശരിശുദേരിനഅം :

മുന പ്രധകോന മേന്ത്രരി  പണരിറന്ന് ജവഹെര് ലകോല് ഹനഹെന്ന് റു ജന്മദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ച നടന 
ഉപനദ്യകോസ മേതരതരില് ദേകോരകോളഅം വരിദേദ്യകോര്ഥരികള പങ്കേടുത്തു . ഇനഹത കുടരികള  നകോളഹത 
പസൗരന്മകോര് .ഈ വരിഷയതരില് കുറരിച്ചകോയരിരുന്നു മേതരഅം . കുടരികള എലകോവരുഅം നല രഫീതരിയരില്
ഈ മേതരതരില് പങ്കേടുത്തു . വരിജയരികഹള സമ്മകോനഅം നല്കരി അനുമമേകോദേരിച്ചു 
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     ഇധ്യംഗഭീഷന്ന് ക്ലബന്ന്

                     English club has conducted various programes during the 
year 2018-19 .   June-19 reading day .We conducted a book review competition of 
observe reading day . Winners were Lulu Fathima (1st) 9b Adnam semi (IX_A 2st) and 
Ananthu .p (IX-A 3st) on 6thA ug and 9th Aaug we observed Hiroshima and Nagasaki 
day . We conducted slogan  writing competition in mordertor still anti-war thoughts in 
childrens  FADIN KOLASSERY(IXD)1s,t IHTHISHAM ALI (X-D) 2nd , RANNA NASRIN (x-
c) 3st were the winners . We celebrated teachers day on Sept 5 with various 
programmes the first period of each class was handled by student  Teachers .An essay 
writting competition also was conducted FATHIMA AFRAH X-D (1ST) FIZZA M A 8B 
(2ND) ANOODA HANAN 9C (3ND) EMERGED AS A WINNER .  Greeting card making 
competition was also conducted .The club conducted a one day work shop on creative 
writing . The programme was inaugurated by our HM sri ABDUL GAFOOR the work shop
was divided in to three sections . The first session was dealth by subair He dealt with 
creative writing in general .
The second session was handled vishnu an upcoming Head received various  awards in 
the littering field . He dealt with writing of stories The third sessions was handed by 
sujin manual 

who dealt with writing of poetry . All the sessions included various activities and 
interactive discourtions .TOWARDS the end articles were collected from the student 
and it was evaluated 

The programme was ended up by 4.00pm 

                                       spell Bee

spell bee school leuel competition was conducted on 25-10-18. 33 students are 
promoted to inter school . Leue / competition 

                                       word game 

aAword game competition was conducted 4 th january 2019 to find out king word
/queen of word for 8th ,9th students .
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സസാമൂഹധ ശസാസ്ത്ര ക്ലബന്ന് 

സകോമൂഹെദ്യ ശകോസതരില് അഭരിരുചരി വളര്ത്തുക എന ലഷദ്യമതകോഹട സകോമൂഹെദ്യ ശകോസ 
കബന്ന് പ്രവര്തനഅം തുടങ്ങരി വരിദേദ്യകോലയതരില് നടക്കുന വരിവരിധ ദേരിനകോചരണകളരില് മേറ 
കബുകളുമേകോയന്ന് ഒനരിച്ച പ്രവര്തരികരുഹട ആദേദ്യമേകോയന്ന് ജൂൺ 5 പരരിസരിതരി ദേരിനഅം ആചരരിച്ചു 
ദത വരിതരണഅം ഹചയ്തു . ഹെരിമരകോഷരിമേ ദേരിനഅം യുദേവരിരുദ്ദേ യുദേവരിരുദ്ദേ ദേരിനതരിഹന പ്രദേകോനഅം 
വരിദേദ്യകോര്തരികളരില് എതരിച്ചു.  

ഉപനദ്യകോസഅം രചന മേതരഅം എനരിവ നടതരി സസകോതന്ദ്രദ്യ ദേരിനവമേകോയരി ബന്ധഹപ്പെട കസരിസന്ന് 
മേതരഅം നടതരി               

  സബന്ന് ജരിലകോ ശകോസ മമേളയരില് അനുബന്ധരിമച്ച നടതരിയ കസരിസന്ന് മേതരഅം , 
പ്രസതകോമേതരഅം എനരിവയരില് വരിദേദ്യകോര്തരികഹള പങ്കേടരിപ്പെരിച്ചു ഡരിസഅം 5  മലകോക മേണ 
സഅംരകണ ദേരിനഅം ആചരരിച്ചു . മപകോസ്റ്റര് മേതരഅം രചനകോമേതരഅം നടതരി .മേരികച്ച മപകോസ്റ്ററുകള
പ്രദേര്ശരിപ്പെരിച്ചു           ഇതരതരില് വരിവരിധ ദേരിനകളന്ന് ഹമേയന്ന് ബന്ധഹപട വരിവരിധ 
പരരിപകോടരികള നടതരി വരുകയകോണന്ന്
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വരിദധസാർതരി വപസാലെഭീസന്ന് വസന (STUDENT POLICE CADET)

2010-11 വര്ഷതരിലകോണന്ന് മകരളതരില് ആദേദ്യമേകോയരി SPC നരിലവരില്വനതന്ന് . ആ 
വര്ഷഅം തഹന നമ്മുഹട സന്ന്കൂളരിലുഅം SPC യൂണരിറന്ന് നരിലവരില്വന്നു .

ആവര്ഷഹത 8 -തരതരിഹല 22 ആൺകുടരികഹളയുഅം 22 ഹപൺകുടരികഹളയുഅം 
ഹവച്ചകോണന്ന്ആദേദ്യ യൂണരിറന്ന് ആരഅംഭരിച്ചതന്ന്.

"learn  മടകോ serve  others " എന  SPC യുഹട ആപ വകോകദ്യഅം ഓമരകോ മകഡറരിഹനയുഅം 
ജഫീവരിതതരില്പ്രമയകോഗരികമേകോകരി ഓമരകോ cadet -അവഹന സമൂഹെതരിഹല ഉതമേപസൗരനകോകരി 
മേകോറക ലകദ്യമതകോഹട തുടങ്ങരിയ SPC  യുഹട 9 -ബകോച്ചകോണന്ന് എനന്ന് JDT യരില് ഉള്ളതന്ന് . 2011 

-12 മുതല് ഈ അധദ്യയനവര്ഷഅം അതകോയതന്ന് 2018 -19 വഹര ആയരി . ഓമരകോവര്ഷതരിലുഅം  
88 കുടരികളുള്ള യൂണരിറകോണന്ന് നമ്മുമടതന്ന് .തുടങ്ങരിയ വരന്ന്ഷഅം fund ഇലകോതതരിനകോല് മുഴവന 
ചരിലവകളുഅം JDT മേകോമനജഹമേനന്ന് ആയരിരുന്നു വഹെരിച്ചതന്ന് .പരിനഫീടുള്ള വര്ഷങ്ങളരില് 
ഗവസൗഹണ്മനരിഹന സഹെകോയമതകോഹട  c p  o - അഹെഹമേദേന്ന് സര് ഹന മനതൃതതരില് 
ജരിലയരിഹല ഏറവഅം മേരികച്ച SPC  യൂണരിറകളരിഹലകോനകോയരി വരിജയകരമേകോയരിപ്രവര്തരിച്ചു 
വരുന്നു .
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വകരളസാ വസ്റ്റേറന്ന് ഭസാരതന്ന് സസ്കൗടന്ന് ആന്റെന്ന് റഗഡന്ന്സന്ന് - 29th KZD JDT ISLAM SG

2015 ല് ശഫീ ഹസയന്ന്ഫുദ്ദേഫീന മേകോസ്റ്ററുഹട മനതൃതസതരില്
ആരഅംഭരിച്ച മകരളകോ മസ്റ്ററന്ന് ഭകോരതന്ന് സന്ന്കസൗട ആനന്ന് ദഗഡന്ന്സരിഹന പുതരിയ
യൂനരിറകോണന്ന് 29th KZD SG. വരിവരിധ  പ്രവര്തനങ്ങളകോല് മകകോഴരിമകകോടന്ന് ജരിലയരിഹല
ശമദ്ധയമേകോയ യൂനരിറകോണന്ന് ഇനന്ന് ഈ യുനരിറന്ന്. സബന്ന് ജരിലകോതലതരിലുഅം, ജരിലകോ
തലതരിലുഅം, സഅംസകോനതലതരിലുഅം, മദേശഫീയ തലതരിലുഅം വരിവരിധ സഹെവകോസ കദ്യകോമ്പുകളരില് 
കുടരികഹള പഹങ്കേടുപ്പെരിച്ചു. ഹകകോല്കതയരില് ഹവച്ചന്ന് നടന നകോഷനല് കളച്ചറല് എകന്ന്സമചഞന്ന്
മപ്രകോഗകോഅം, ദമേസൂരരില് ഹവച്ചന്ന് നടന നകോഷല് ജകോഅംമബകോരരി എനരിവ ഇതരില് ഹപടുഅം. 

യുനരിറരിഹല 16 വരിദേദ്യകോര്തരികളകന്ന് ഇതുവഹരയകോയരി രകോജദ്യപുരസന്ന്കകോര് അവകോര്ഡന്ന് ലഭരിച്ചു. 

ട്രൂപ്പെരിലൂഹട കടന്നു മപകോകുന മുഴവന സന്ന്കസൗടകളുമേകോയരി ആശയ സഅംമവദേനതരിനകോയരി 
തയ്യകോറകോകരിയ ഒരു മബകോഗന്ന്  www.scoutsjdtihs.blogspot.in  ഈ ട്രൂപ്പെരിനകോയുണന്ന്.

29th KZD SG, 2018-2019 അധദ്യയന വര്ഷഹത ഇതുവഹര നടതരിയ പ്രധകോന 
പ്രവര്തനങ്ങള ചുവഹട ഹകകോടുക്കുന്നു.

1) മലകോക പരരിസരിതരി ദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ചന്ന് ഒരു സന്ന്കസൗടന്ന് അ ഞന്ന് ഫലവൃകദത പദ്ധതരി 
സന്ന്കൂളരിനന്ന് സമേര്പ്പെരിച്ചു.  സകൂളരിഹല ഓമരകോ സന്ന്ഹകകോടഅം സസന്തമേകോയരി വഫീടന്ന് വളപ്പെരില് മുളപ്പെരിച്ച 
പപ്പെകോയ, മപരക, മേകോവന്ന്, വഴതരിന, ഹവണ,കറരിമവപ്പെരില, ആരരിമവപ്പെന്ന് എനരിവയുഹട 
150 ദതകള കദ്യകോമസരില് വരിതരണഅം ഹചയ്തു.

2) മലകോകത്തുള്ള മുഴവന സന്ന്കസൗടകളുഅം പ്രസകോനതരിഹന പ്രതരിജ്ഞ പുതുകരിഹകകോണന്ന് സസയഅം 
സന്ന്കകോര്ഫന്ന് അണരിയുകയുഅം, മേറള്ളവഹര സന്ന്കകോര്ഫന്ന് അണരിയരിക്കുകയുഅം ഹചയ്യുന ഈ 
സന്ദര്ഭതരില് ഹജ.ഡരി.റരി ഇസകോഅം സന്ന്കസൗടന്ന് യൂനരിറന്ന് *ഉമ്മമ്മഹകകോരുമ്മ* എന മപരരില് 
വരിതദ്യസ പരരിപകോടരികമളകോഹട സന്ന്കകോര്ഫന്ന് ദേരിനഅം ആചരരിച്ചു. യൂണരിറരിഹല മുഴവന അഅംഗങ്ങളുഅം 
തഹന മുതശരിഹയ സന്ന്കകോര്ഫന്ന് അണരിയരിച്ചന്ന് ഉമ്മ ഹവച്ചുഹകകോണകോണന്ന് ഈ ദേരിനകോചരണഅം 
ആരഅംഭരിച്ചതന്ന്. തുടര്നന്ന് സന്ന്കൂളരിഹല അധദ്യകോപകഹര സന്ന്കകോര്ഫന്ന് അണരിയരിച്ചു. പ്രസ്തുത 
പരരിപകോടരികന്ന് സന്ന്കസൗടന്ന് മേകോസ്റ്റര് ഹസയന്ന്ഫുദ്ദേഫീന മനതൃതസഅം നലന്ന്കരി .

3) സഅംസകോനതരിഹല പ്രളയമതകോടനുബന്ധരിച്ചു നടന ദുരരിതകോശസകോസ പ്രവര്തനതരില് 
യൂനരിറന്ന് പങ്കേകോളരിയകോയരി. യൂനരിറരിഹല സന്ന്കസൗടന്ന്  അഅംങ്ങള പണഅം, വസഅം, പടമനകോമപകോകരണഅം 
എനരിവ  മശഖരരിച്ചന്ന് ജരിലകോ അമസകോസരിമയഷഹന ഏലരിച്ചു. ജരിലകോ അമസകോസരിമയഷഹന 
മനതൃതസതരില് നടന ശുചഫീകരണ പ്രവര്തനതരില് പങ്കേകോളരിയകോയരി. പ്രളയതരില് മനകോടന്ന് 
ബുക്കുകള നഷ്ടഹപ്പെട സന്ന്കൂളരിഹല സഹെപകോഠരികളകന്ന് പുതരിയ മനകോടന്ന്ബുകരില് എഴതരി നലന്ന്കരി 
സഹെകോയരിച്ചു.
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4) ഗകോന്ധരിജയന്തരിമയകോടനുബന്ധരിച്ചു മകകോര്പ്പെമറഷനുഅം ലയൺസന്ന് കബ്ബു സഅംയുക്തമേകോയരി 
സഅംഘടരിപ്പെരിച്ച സസഛതകോ മസവകോ പരരിപകോടരിയരില് നമ്മുഹട യൂനരിറരിഹല അഅംങ്ങള മകകോഴരിമകകോടന്ന് 
ബഫീച്ചരിഹല പകോസ്റ്റരികന്ന് മേകോലരിനദ്യഅം ഹപറുകരി വൃതരിയകോക്കുന പ്രവര്തനതരില് പഹങ്കേടുത്തു .

5) ഒകന്ന്മടകോബര് 17 നന്ന് രകോജദ്യപുരസന്ന്കകോര് സന്ന്കസൗടകള ദബസരികരിള ടകരിങ്ങന്ന് നടതരി.  അമന
ദേരിവസഅം എന ജരി ഒ മകസകോമടര്സന്ന് ഫയര് സ്റ്റഷനരില് നടന ഡരിസകോസ്റ്റര് മേകോമനജന്ന്ഹമേനന്ന് 
ദടനരിങ്ങരില് പഹങ്കേടുത്തു.

6)  October 20 നന്ന് സരി എഅം എഅം ഹെയര് ഹസകനറരി സന്ന്കുകുൂളരില് നടന മദേശഫീയ ജകോഅംമബകോരരി 
JOTA JOTI യരില് നമ്മുഹട 7 സന്ന്കസൗടകള പഹങ്കേടുത്തു.

7) Novmer1 മകരളപരിറവരി ദേരിനതരില് സന്ന്കൂളരിഹല ഹഗകോണരിനന്ന് വശങ്ങളരില് തണല് 
വൃകദതകള നട. പരരിപകോടരി സന്ന്കൂള ഹഹെഡന്ന്മേകോസ്റ്റര് ഉതന്ന്ഘകോടനഅം ഹചയ്തു .

8) November 7 നന്ന് മലകോക സന്ന്കസൗടന്ന് ദേരിനഅം സമുചരിതമേകോയരി ആമഘകോഷരിച്ചു . സന്ന്കൂളരില് നടന 
ഹസമേരിനകോറരില് സന്ന്കസൗടന്ന്ഹെകോദേരി മുഹെമ്മദേന്ന് പ്രബന്ധമേവതരരിപ്പെരിച്ചു. ട്രൂപ്പെന്ന് ലഫീ ഡര് അഭരിനവന്ന് മേധുര 
പലഹെകോരഅം വരിതരണഅം ഹചയ്തു

9) Nov 14 ശരിശു ദേരിനമതകോടനുബന്ധരിച്ചു വരിവരിധ പരരിപകോടരികളകോണന്ന് യൂനരിറരിഹന മനതൃതസതരിലന്ന്
നടനതന്ന്. കുടരികളകകോയരി ഹനഹെറു ഹതകോപ്പെരി, പനരിനഫീര്പൂവന്ന് എനരിവയുഹട നരിര്മ്മകോണ 
ശരിലശകോല സഅംഘടരിപ്പെരിച്ചു. മകകോഴരിമകകോടന്ന് മേകോനകോഞരിറയരില് സന്ന്കൂള ക്രമയകോൺസന്ന് കബ്ബുമേകോയരി 
മചര്നന്ന് അശരണര്കന്ന് മവണരിയുള്ള ചരിത്ര നരിര്മ്മകോണ വരിലനയരില് പഹങ്കേടുത്തു . പരരിപകോടരി 
പ്രസന്ന് കബന്ന് സരിക്രടറരി കമേകോല് വരദൂര് ഉതന്ന്ഘകോടനഅം ഹചയ്തു. യൂനരിറരിഹല അഅംഗങ്ങള എല് പരി 
സന്ന്കൂളരില് ഹചനന്ന് കബന്ന് ബളബുള സമഹെകോദേരങ്ങളകന്ന് ശരിശുദേരിന സമന്ദശഅം ദകമേകോറരി . ഹകകോച്ചു 
കൂടകകോര്കന്ന്  സന്ന്കസൗടകള തഹന നരിര്മ്മരിച്ച ഹനഹ്രു ഹതകോപ്പെരി, പനരിനഫീര് പൂവന്ന് എനരിവയുഅം 
മേരിഠകോയരിയുഅം സമ്മകോനരിച്ചു.
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ലസയര്ഫുദ്ദൂൻ  ലക എസൈം      
 (HSA MATHEMATICS)       
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NATIONAL CADET CORPS(NCC)

* ഹജഡരിറരി  ഇസകോഅം എനസരിസരി യൂണരിറന്ന് 1968 _ ല്  രൂപഫീകരരിച്ചു 

* ഓമരകോ വര്ഷവഅം 50 കകോഡരിമഡറകള ncc A സര്ടരിഫരികറന്ന് ലഭരിച്ച പകോസകോകുന്നു 

* 2015_ 16 , 2016_ 17 , 2017_ 18 , 2018_ 19 കകോലയളവരില് മകരളഹത പ്രതരിനരിതരികരരിമച്ച 
ncc കകോഡറകള ഡല്ഹെരിയരില് വചന്ന് നടക്കുന ദസനരികന്ന് കദ്യകോഅംപരില് പകടുത ഹമേഡലുകള 
മനടരി 

* കര്മ്മ 2018 എന  മപരരില് ഹജറന്ന് യരില് NCC യൂണരിറരിഹന 50 വകോര്ഷരികഅം മകകോഴരിമകകോടന്ന് 
ഹവചന്ന് നടന്നു

ഈ വര്ഷഅം നടതരിയ NCC പരരിപകോടരികള 

A ) വൃദ്ധസദേന സന്ദര്ശനഅം 

B ) പരരിസരിതരി ദേരിനകോമഘകോഷഅം 

C ) ബഡന്ന് ഹഡകോമനഷന കദ്യകോഅംപന്ന് 

D )ലഹെരരി വരിരുദ്ദേ കകോമയന 

E )ഗകോന്ധരി ജയന്ധരി ആമഘകോഷഅം 

F ) സസച്ചത ഹെരി മസവകോ                                         

G ) സസച്ഛന്ന് ഭകോരതന്ന് 

H ) ബഫീച്ചരിഹല മരകോഗരികളകന്ന് ഭകണവരിതരണ 

I )സസതന്ത്ര ദേരിനകോമഘകോഷഅം 

ജസ്റ്റരികന്ന് കുരദ്യന മജകോസഫന്ന് , മേന്ത്രരി  ഹക ഡരി  ജലഫീല് , മേന്ത്രരി  ദഷലജ ടഫീച്ചര് , കലകന്ന്റര് 
സകോമശരിവറകോയന്ന് എനരിവര്  ഈ വര്ഷഅം .

ncc വരിദേദ്യകോര്ഥരികള ഗകോര്ഡന്ന് ഓഫന്ന് ഓണര് നല്കരി .
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    ഈ വര്ഷഅം ncc യുഹട . വരിവരിധ പരരിപകോടരികളരില് പകടുതവര് 

 1 )ജസ്റ്റരിസന്ന് കുരദ്യന മജകോസഫന്ന് 

     (ബഹുമേകോനഹപട  സന്ന് മപ്രയരിഅം മകകോഹടതരി jastic )

 2 )മേന്ത്രരി ദശലജ ടഫീച്ചര് 

       (ആമരകോഗദ്യ വകുപ്പെ മേന്ത്രരി )

3 )ഹക ഡരി ജലഫീല് (മേന്ത്രരി ) 

    തമദ്ദേശ സസയഅം ഭരണ വകുപ്പെ  

4 )സകോമ ശരിവരവന്ന് 

    (കളകന്ന്ടര് മകകോഴരിമകകോട )

5 )പ്രദേഫീപന്ന് കുമേകോര് (എഅം ല് എ )

6 )ബരിജുലകോല് ( കസൗൺസരിലര്  )

7 )കസൗൺസരിലര് ) ജയന്ന്ദേഫീപന്ന് ശര്മ്മ 

8 )ശരിവ ദേകോസന ( A C . 30 K  B N )
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സക്കാദളിഖര് പെളി ലക
(HSA SOCIAL)
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വകസാവയസാൺസന്ന് ആർടന്ന്ക്ലബന്ന് 

                                                                            (സസാജന്ന്ദന്ന്- Drawing teacher)

  

വരിദേദ്യകോര്തരികളുഹട കകോലകോഭരിരുചരികഹള വളര്ത്തുക  ലകദ്യമതകോഹടയകോണന്ന്  
ക്രമയകോൺസന്ന്ആര്ടന്ന്കന്ന്ളബരിഹന
പ്രവര്തനഅംനടക്കുനതന്ന്.വരിദേദ്യകോലയതരില് നടക്കുന ഒടമേരികദേരിനകോചരണകോനകളരിലുഅം 
ക്രമയകോൺസന്ന് ആര്ടന്ന്കബു മേറ കബുകളുഅം സഅംയുക്തമേകോയരിടകോണന്ന് പ്രവര്തന ങ്ങള 
നടതകോറുള്ളതന്ന് . പ്രളയഹത തുടര്ന്നു 
അവധരിതഫീര്ന്നുസന്ന്കൂളതുറനസമേയഅംചരിത്രങ്ങളവരച്ചുഅം
,മേരിടകോയരികളഹകകോടുത്തുഅംവരിദേദ്യകോര്തരികഹള വരമവല്കകോന രണകോഅംപ്രമവശമനകോതവഅം

നടതരിയുഅം പ്രളയതരില് വഫീടുകള നഷ്ടന്ന്ടഹപട വരിദേദ്യകോര്തരികഹള
സഹെകോയരികകോന മകകോഴരിമകകോടന്ന് ബഫീച്ചരില് വര വര വരമവകോതവഅം
നകോമേതരില് വരിദേദ്യകോര്തരികള ചരിത്രഅംവരച്ചു ഹഫ്രെയരിമു ഹചയ ചരിത്രങ്ങന്ന്ള
വരിലനനടത്തുകയുഅം സസരൂപരിച്ച സഘദ്യ വഫീടന്ന് നരിര്മേകോണതരിനന്ന്
ഹകകോടുക്കുകയുഅം ഹചയ്തു .ഇതു മേഫീഡരിയകളരിലുഅം ,പത്രങ്ങളരിലുഅം എലകോഅം
നരിറഞ്ഞു നരിന വകോര്ത ആയരിരുന്നു ശരിശുദേരിനമതകോടന്ന് അനുബന്ധരിച്ച 
മകകോഴരിമകകോടന്ന്ജനമേധദ്യതരില് വരിദേദ്യകോര്തരികള ഹനഹ്രുഹതകോപ്പെരിയണരിഞന്ന് ചരിത്രങ്ങളവരച്ചുഅം 
ചരിത്രങ്ങള ഹഫ്രെയരിമേരി d d e  ഓഫഫീസരിമലക്കുഅം d e  o  യരിമലക്കുഅം ദകമേകോറുകയുഅം ഹചയ്തു 
ഇതരതരിലുള്ള വരിവരിധ തരതരിലുള്ള ആകര്ഷണമേകോയ പരരിപകോടരികള ഹകകോണന്ന് 
ശദ്ധയകോകര്ഷരിച്ച കബകോണന്ന് ഹജഡരി ടരി ഇസകോഅം ക്രമയകോൺസന്ന് കബന്ന് .
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ഡരിജരിറല് ഛകോയഅം

FADIN KOLASSERI
IX D

GOURI NANDA
IX B
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LULU FATHIMA 
IX B

MUHAMMED SHAFEEQ
IX G

Jdt islam



 E magazine                                                        59                                                              "തളളിരര് ”

 

                    ഹലകരിടെസ കമ്മന്റെരിടസ വലവസ്റ്റീശുന്ന പുതു തലമുറ   
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 ലരിറല് ദകറന്ന്സന്ന്  മേകോസ്റ്റര്

തളരിര് എന ഈ ലരിറല് ദകറന്ന്സന്ന് ഡരിജരിറല് മേകോഗസരിന ലരിറല് ദകറന്ന്സന്ന് 
അഅംഗങ്ങളുഹട ഐ . ടരി  പ്രതരിഭ വരിളരിമച്ചകോടുന ഒരുസഅംഭരഅംഭമേകോണന്ന് പൂര്ണ മേകോയുഅം ലരിറല് 
ദകറസന്ന്അഅംഗങ്ങളുഹടസകോമങ്കേതരിക തരികവന്ന് ഉപമയകോഗരിചന്ന് മേകോത്രഅം നരിര്മേരിച്ച ഈ ഡരിജരിറല് 
മേകോഗസഫീനരിമലകന്ന് സൃഷ്ടരികള അയച്ചുതന എലകോവര്ക്കുഅം സഹെപ്രവര്തകര്ക്കുഅം ഈ  
മേകോഗസരിന ഔമദേദ്യകോഗരികമേകോയരി അഭരിസഅംമബകോദേനഹചയ്യുന ഹഹെഡന്ന് മേകോസ്റ്റര് ഇ .അബന്ന്ദുല് ഗഫൂര്
സറരിനുഅം സന്ന് മനഹെപുര്വഅം നന്ദരി അറരിയരിക്കുന്നു

നനഡി
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ലഡിറഡില് ഹകൈറരസര അാംഗങ്ങള
1 MUHAMMED HUDAIF T T

2 JITHU MOHAN

3 SUDEV C K

4 MUHAMMED AQIL

5 MUHAMMED SIYAD K

6 MUHAMMED SALIH A K

7 NIHAL A

8 MUHAMMED SHAFEEQ A K

9 ABDUL HADI

10 RAMSHAD K

11 RISWAN M P

12 DILAWER ASHEAF E 

13 LULU FATHIMA 

14 FARZIN C P

15 RISHAL P P

16 NOOR FIDHA T

17 RAHIL SARDAR

18 MUHAMMED NIJAZ

19 AMEEKHA AHMMED

20 MUHAMMED JUMAID V P

21 KADEEJA NESHA

22 RISHAL ALI
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