
LITTLE WRITES

                                                                               1



LITTLE WRITES

                                                                               2



LITTLE WRITES

കകകൊച്ചുകുടട്ടികള്കക്ക്വട്ടിവരസകൊങങ്കേതട്ടികവട്ടിദദ്യയുകടെ
വകൊതകൊയനങ്ങള്തുറന്നുകകകൊടെുകുന്നലട്ടിറട്ടില്കകറക്ക്സക്ക്എന്ന
പദ്ധതട്ടിതട്ടികച്ചുുംഅഭട്ടിനന്ദനകൊര്ഹമകൊണക്ക്.  അതക്ക്പരമകൊവധട്ടി
പ്രങയകൊജനകപ്പെടെുത്തുകഓങരകൊകുടട്ടിയുങടെയുുംകടെമയകൊണക്ക്.  ലട്ടിറട്ടില്
കകറക്ക്സട്ടിനക്ക്എകന്റെഎലകൊആശുംസകളുംങനരുന്നു

                                                        --അരുണടെടീച്ചര്--
     HM
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ആശുംസ

മമാററിയ  ലലമാകതത്ത് കമാലതറിനനമാത കുതറിപറിനത്ത് 
ലറിററില് നനകറത്ത്സത്ത് കുടറികള് വലറിയ തമാങമാണത്ത് .
വമായനയയും എഴുതയും ഇലമാതമായറിടറില, അതറിനന്റെ 
രരീതറികളറിലമാണത്ത്  മമാറയും വനറിട്ടുള്ളതത്ത് . ആ മമാറതറിനത്ത് 
നമ്മുനടെ കുടറികളുനടെ ആമുഖമമാണത്ത് ഈ ഡറിജറിറല് 
മമാഗസറിന.  എലമാ ആശയുംസകളുയും ..... 

                                      -പറിനസറിപമാള്
കബൈജുപട്ടി
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LITTLE KITES

‘Little KITEs’ IT Clubs is an unique initiative of KITE,
which feature over 1 lakh student members. The Hi-

School Kuttikootam programme, which was part of the
Public Education Rejuvenation Mission of the State

Government, through which students were given intense
training in 5 areas such as Animation, Cyber Safety,

Malayalam Computing, Hardware and Electronics, has
been structurally upgraded in Student Police Cadets
model, thus becoming ‘Little KITEs IT Clubs’. Little

KITEs is set to become the largest Student IT Network in
the Country. 

Hon. Chief Minister, Shri. Pinarayi Vijayan has launched
this unique initiative on 22nd January 2018 at

Thiruvananathapuram. In addition to the already
identified 5 Core areas, more topics have been added such
as Development of Mobile Apps, Programming, Robotics,
E-Commerce, E-Governance, Video Documentation, Web

TV etc to the activity bouquet of 'Little KITEs`.

Team Little Kites
(the Editorial Board)
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Charles Babbage
(26 December 1791– 18 October 1871) was an English 
polymath.A mathematician, philosopher, inventor and 
mechanical engineer, Babbage originated the concept of a 
digital programmable computer 

Considered by some to be a "father of computer", Babbage is 
credited with inventing the first mechanical. computer that 
eventually led to more complex electronic designs, though all 
the essential ideas of modern computers are to be found in 
Babbage's analytical engine. His varied work in other fields 
has led him to be described as "pre-eminent" among the many
polymaths of his century.

Parts of Babbage's incomplete mechanisms are on display in 
the Science Museum in London. In 1991, a functioning 
difference engine was constructed from Babbage's original 
plans. Built to tolerances achievable in the 19th century, the 
success of the finished engine indicated that Babbage's 
machine would have worked. 

Babbage's birthplace is disputed, but according to the Oxford 
Dictionary of National Biograghy he was most likely born at 
44 Crosby Row, Walworth Road, London, England. A blue 
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plaque on the junction of Larcom Street and Walworth Road 
commemorates the event.

His date of birth was given in his obituary in The Times as 26 
December 1792; but then a nephew wrote to say that Babbage 
was born one year earlier, in 1791. The parish register of St. 
Mary', Newington, London, shows that Babbage was baptised 
on 6 January 1792, supporting a birth year of 1791.

                                  

       Babbage c. 1850

Babbage was one of four children of Benjamin Babbage and 
Betsy Plumleigh Teape. His father was a banking partner of 
William Praed in founding Praed's & Co. of Fleet street, 
London, in 1801. In 1808, the Babbage family moved into the 
old Rowdens house in East Teignmouth. Around the age of 
eight, Babbage was sent to a country school in Aphingnate 
near Exeter to recover from a life-threatening fever. For a 
short time he attended King Edward VI Grammar School in 
Tottens, South Devon, but his health forced him back to 
private tutors for time.
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Babbage then joined the 30-student Holmwood Academy, in 
Baker Street, Enfield, Middlesex, under the Reverend Stephen 
Freeman. The academy had a library that prompted Babbage's 
love of mathematics. He studied with two more private tutors 
after leaving the academy. The first was a clergyman near 
Cambridge; through him Babbage encountered Charles Simeon 
and his evangelical followers, but the tuition was not what he 
needed. He was brought home, to study at the Totnes school: this
was at age 16 or 17. The second was an Oxford tutor, under 
whom Babbage reached a level in Classics sufficient to be 
accepted by Cambridge. 

(Collected by ABHIJITH 9th B)
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ങപകൊകൂദുരന്തങമ...
കകകൊടെട്ടിയങവനല്ചൂടെട്ടില്കരകയറുുംങനര-

മട്ടിതകൊനട്ടിന്ആഗമനുംവടീരദ്യങമകൊകടെ
ങകള്പ്പെതുണക്ക്നട്ടികന്നകുറട്ടിച്ചുള്ളകഥകള്
നട്ടിന്വടീരദ്യവുുംആങവശവുുംകരുത്തുും

ജലധകൊരയകൊയട്ടിവന്നു,നദട്ടിയകൊയട്ടിപുണര്ന്നു
നടീഎന്നകൊടെട്ടികനനകൊശമകൊകട്ടികടെന്നു

പ്രളയങമ,നട്ടിന്വരവട്ടികനസക്ക്മരട്ടികുങമകൊഴട്ടിങപ്പെകൊഴുും
ഉണരുന്നുആഓര്മ്മകള്എന്നട്ടിലട്ടിങപ്പെകൊഴുും
 പകയകൊയട്ടിവന്നുനടീഎന്നകൊടട്ടില്,നകൊടെട്ടികന
നകൊങശകൊന്മുഖമകൊകട്ടിതട്ടിരട്ടികകതന്നു.

ആളുകള്ആര്ത്തുകരഞ്ഞുജനങ്ങള്
ഓടെട്ടികടെന്നുകരകയറകൊന്

പട്ടിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്തന്നട്ടിലവട്ടിളട്ടിങകള്കകൊകത
വന്നുനടീകകകൊണുങപകൊയട്ടിജനങ്ങകള
നട്ടിന്നുകടെആഗമനവുുംപകയുും

കളഞ്ഞുഎന്നകൊടെട്ടില്പ്രപ്രൗഢട്ടിയുുംതനട്ടിമയുും
തകത്തുവന്കകടട്ടിടെങ്ങള്,വടീടെുകള്
തരട്ടിശകൊകട്ടിമകൊറട്ടികയന്നകൊടെട്ടികനനടീ
മകൊറട്ടിവയലുുംനകൊടെുുംപച്ചപ്പെുും
എന്നക്ക്തട്ടിരട്ടികകവരുകമന്നറട്ടിയകൊകത

ഭയമകൊണക്ക്നട്ടികന്നയുുംനട്ടിന്വരവട്ടിങനയുും
പ്രളയങമതട്ടിരട്ടികകവരകൊതട്ടിരട്ടികുകഎന്നുും
എന്നകൊലുുംമകൊറട്ടികയടെുകുുംഎന്നകൊടെട്ടികന

മകൊറുുംനടീതന്നവരദകൊനങ്ങള്
പച്ചപ്പെുുംനട്ടിറടീഞ്ഞകൊരുപുതു-

നകൊടെട്ടികനഉയര്ത്തുുംഞങ്ങള്നട്ടിന്മുന്നട്ടിലകൊയട്ടിങപ്പെകൊള്

                              --അഞക്ക്ജട്ടിമ.കക.പട്ടി-- 10th B
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''ജടീവട്ടിതത്തട്ടില്വട്ടിജയും
ങനടുന്നവകരലകൊുംപ്രങതദ്യക

കഴട്ടിവുള്ളവരകൊയട്ടിരട്ടികണകമന്നട്ടില
പലങപ്പെകൊഴുംശരകൊശരട്ടി

കഴട്ടിവുള്ളവരകൊകുുംഅവ൪.....
     എന്നകൊല്സട്ടിങരകൊതകൊഹവുും

ക്ഷമകൊശടീലവുുംഅവകര
 ആതദ്യന്തട്ടികവട്ടിജയത്തട്ടിങലകക്ക്
               നയട്ടിക്കുന......''

                                    മദ൪മദ൪കതങരസകതങരസ

''THE FUTURE BELONGS TO SCIENCE
AND THOSE WHO MAKE FRIEND 

WITH SCIENCE”
 

         --JAWAHAR LAL NEHRU--         --JAWAHAR LAL NEHRU--

(Collected by ADWAITH 9(Collected by ADWAITH 9    thth     B) B)
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സക്ക്ങനഹും
    എത്രകകൊലമകൊയക്ക്കകൊത്തട്ടിരുകന്നകൊരടീ
        കപകൊന്നുമുത്തമടീകവട്ടിളത്തക്ക്,
       ങചര്ത്തുവകച്ചകൊരകൊദടീപകമന്തട്ടിനടീ
       വട്ടിളകുകകകൊളുത്തുമടീങനരത്തക്ക്.
       കകൊലകമത്രയകൊയക്ക്ങകകൊര്കത്തകൊ-
       രുകട്ടിയടീസക്ക്ങനഹകമന്നയടീതടീരത്തക്ക്,
       ങചര്ത്തുപുഞ്ചട്ടിരട്ടിആമുഖത്തട്ടിനടീ
       എന്നുകകൊണുമകൊചുണത്തക്ക്.
        ങവകറകയകൊന്നുമട്ടിനട്ടിങവണനട്ടിക്കു-
       നടീഒപ്പെമുകള്ളകൊരടീകകൊലത്തക്ക്,
      കകൊത്തുകവച്ചട്ടിടെകൊുംനടീവരുങവകൊളുംഞകൊന്
        ഏകട്ടിടെകൊുംമുത്തുംകനറുകത്തക്ക്.

- -     അജക്ക്നഅജക്ക്ന  . .     പട്ടിപട്ടി

                                                                               12



LITTLE WRITES

പ്രളയകകടെുതട്ടി
പ്രളയകമന്നമഹയജ്ഞത്തട്ടികനകൊടുവട്ടില്ഇതകൊ,
ങകരളകമന്നകദവത്തട്ടികന്റെസസ്വന്തുംനകൊടെട്ടിന്മകള്,
ദുരട്ടിതങമറട്ടികണട്ടികരകൊഴട്ടികട്ടിയനടീര്കളുംതട്ടിര്തും,
എങുംമഹകൊപ്രളമകൊയട്ടിമനുഷദ്യര്ചകത്തകൊടുങ്ങട്ടി
                 കകൊലമകൊകുന്നപകൊമട്ടികന്റെവകൊയട്ടില്അകകപ്പെടമനുഷദ്യന്
                 എന്തക്ക്കചയ്യണകമന്നറട്ടിയകൊകതകനങടകൊടങമകൊടുകയകൊയട്ടി.
                 പട്ടിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്കതടക്ക്വലട്ടിയവന്വകര
                 എന്തക്ക്കചയ്യണകമന്നറട്ടിയകൊകതഅതട്ടില്ഇരയകൊയട്ടി......
ജകൊതട്ടിങയകൊ,മതങമകൊ, വലട്ടിയവങരകൊ, തകൊഴ്ന്നവങരകൊ......
ഒനുംങനകൊകടീടെട്ടിലഅനനകൊുംഒറകകടകൊയട്ടിഒരു
പട്ടിണരകൊയട്ടിആരുുംഎതട്ടിര്കകൊകതഅങങ്ങകൊടും
ഇങങ്ങകൊടുംരക്ഷകള്നടെത്തട്ടിടുനനകൊും
                 ങകരളകമന്നപുതട്ടിയപ്രതടീക്ഷകയ
                 ഉണര്ത്തകൊന്നകൊുംതുനട്ടിഞ്ഞട്ടിറങ്ങട്ടി
                 ഭക്ഷണുംനല്കട്ടിയുംധനസഹകൊയുംനല്കട്ടിയും
                 മനുഷദ്യരകൊയനകൊുംഇന്നക്ക്മനുഷദ്യകന്റെമഹതസ്വുംകകൊണട്ടിച
ഇനട്ടിയകള്ളകൊരുങകരളുംഎങ്ങകനകകടട്ടികപ്പെകൊകട്ടികയടുക്കുും
ഇതകൊനമ്മള്ഒറകകടകൊയട്ടിപ്രയതക്ക്നട്ടിചകകകൊണട്ടിരട്ടിക്കുും
നമ്മുകടെഉണര്വട്ടികന്റെനകൊങളകക്ക്

 വട്ടിഹസ്വലമകൊയമനസട്ടില്കനകൊമരങത്തകൊകടെ
                  നമ്മുകടെങകരളുംനമ്മുകടെസസ്വപക്ക്നുംനമ്മുകടെസസ്വന്തും
                 നമുകക്ക്ഒരുമട്ടികകൊുംഇനട്ടിപ്രകൃതട്ടിയകടെകലട്ടിയുംസങ്കേടെവുും
                  നമുകക്ക്നട്ടിയനട്ടിച്ചക്ക്നകലകൊരുനകൊങളകക്ക്പ്രയതട്ടികകൊും
                                                              --അശസ്വട്ടിനട്ടിഅനൂപക്ക്--
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           You If you judge  people,
            you have no time to love
            them then.

                                       

                Don't treat people the ways
                                                       they treat you. Treat  people the
                                                        way. God treats you.

 The best and most beautiful
things in the world cannot be
seen or ever touched – they must
be felt with the heart.
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A.P.J.  ABDUL KALAM 

SOME THOUGHTS

. Think of all the beauty still left around you and be happy

. “If you fail, never give up, because F.A.I.L.means frist 
attempt in learing

. “Aims  will lead you to a better life”.

.'' the great star doesn't have any reliance if there are less 
great stars.”

SOME BOOKS 

.Wings of fire

. Ignited minds

. India 2020

. my journey

. Inspiring thoughts ANAGHA P

സസ്വപത്ത് നയും കമാണുക 
ആ സസ്വപത്ത് നങനളക്കുററിചത്ത്
ചറിനറിക്കുക ,ആ ചറിനകനള പവര്തറിയറിലൂനടെ

സഫലമമാക്കുക
            --എ പറി നജ അബ്ദള് കലമായും--    Jishnu
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ങവഴകൊമല്
ഒരട്ടികല്ഒരുകകൊടട്ടില്അചഎന്നങവഴകൊമലുംഅതട്ടികന്റെഇണകട്ടിളട്ടിയുും
തകൊമസട്ടിച്ചട്ടിരുന. അങ്ങകനഅവര്സങന്തകൊഷങത്തകൊകടെയും
സമകൊധകൊനങത്തകൊടെയുംജട്ടിവട്ടിച. അങ്ങകനയട്ടിരട്ടികകഒരുദട്ടിവസുംഇണകട്ടിളട്ടി
അചകട്ടിളട്ടിങയകൊടെക്ക്പറഞ്ഞു..“എനട്ടികക്ക്മുടയട്ടിടക്ക്വട്ടിരട്ടിയട്ടിപ്പെട്ടികന്സമയമകൊയട്ടി”
അചകട്ടിളട്ടിഇണകട്ടിളട്ടികയതങ്ങളകടെകൂടട്ടിനകത്തകൊകട്ടിഅചകട്ടിളട്ടിതകന്റെ
കകകൊകട്ടില്നട്ടിന്നക്ക്വരുന്നഒരുദ്രവുംഉപങയകൊഗട്ടിച്ചക്ക്കൂടെട്ടികന്റെകപകൊത്തക്ക്അടെച. 
തകന്റെകകകൊകക്ക്കടെകത്തകവട്ടിധമകൊയട്ടിരുനകൂടെടെച്ചതക്ക്. അചകട്ടിളട്ടി
ഇണകട്ടിളട്ടികട്ടിങവണട്ടിഭക്ഷണുംഅങനസ്വഷട്ടിച്ചക്ക്കകൊടെകൊയകകൊകടെലകൊുംഅലഞ്ഞു. 
അവസകൊനുംഭക്ഷണുംങശഖരട്ടിച്ചക്ക്ഇണകട്ടിളട്ടികക്ക്ആദസ്വകൊരത്തട്ടിലകടെനല്കട്ടി. 
അങ്ങകനകകൊത്തട്ടിരുന്നക്ക്മുടവട്ടിരട്ടിഞ്ഞു. ആദസ്വകൊരത്തട്ടിലകടെഒരുപ്രങതദ്യക
ശബൈക്ക്ദുംഉണകൊകട്ടിഎന്നകൊല്അചകട്ടിളട്ടിവന്നട്ടില. രണകൊുംപ്രവട്ടിശദ്യുംതടീറങതടെട്ടി
ങപകൊയആണ്കട്ടിളട്ടിചട്ടിറകകകൊടെട്ടിഞ്ഞക്ക്തകൊകഴവടീണക്ക്മരട്ടിച.അങ്ങകന
ഇണകട്ടിളട്ടിക്കുുംകുഞ്ഞട്ടിനുുംവട്ടിശപ്പെക്ക്സഹട്ടികകൊനകൊവകൊകതമരട്ടിച.

കുടുബൈത്തട്ടിനക്ക്വളകരഅധട്ടികുംപ്രകൊധകൊനദ്യുംനല്കുന്നഒരുപക്ഷട്ടിയകൊണക്ക്
ങവഴമല്.ങവഴമലട്ടിനക്ക്ഒങരകയകൊരുതുണമകൊത്രങമഉണകൊയട്ടിരട്ടിക്കുകയള്ളു..
          
                                  --ഷന ൂഖ--
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പളയയും  പഠറിപറിചതത്ത്  ....

എലനമാ അണ     ഞ്ഞ ു ലപമായ ചറിനകനള -               
കനലുകളറിടത്ത് കതറിചതത്ത്     
              - പളയമമായറിരുന-

എലമാ  അധറിനറിലവശങലളയയും,

       അതറിജരീവനതറിലൂനടെ മററികടെകമാന പഠറിപറി ചതയും,

   ഇലത പളയമമാണത്ത് -                                         
  'ഞമാന' എന ഒറ സൂചക തറില് നറിനയും            
       നരീ  എന  തരുതറിലലകത്ത്  
 വഴറിനവടറി നതളറിയറികമാന  വറിളകത്ത് കമാണറിചതയും
       ഈ പളയയും തനന
  നറിനന്റെ പണയനമനയും  വറിശപറിലനമാടെത്ത്       
മമാത്രമമായറിരുനനനത്ത് ആര്ത വറിളറിച്ചു പറ ഞ്ഞതയും
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        -പളയമലമാനത മറമാരമാണത്ത്-
 നഷ്ടങളറിലലകത്ത്  നരീനയനന                                

മുകറിതമാഴ്ത്തുലമമാഴമായറിരുന
          ഒനമറിലമാതവനന്റെ കരങനള
   ഞമാന ലസ്നേഹറികമാന പഠറിചതത്ത്
ഒറനപടെല്  എന വമാകറിനത്ത് കടെലലമാളയും തനന
ആഴമുണ്ടനത്ത് പഠറിപറിചതയും
പളയലമ നരീ മമാത്രമമാണത്ത്   
ഞമാന വറിശസ്വസറിച  നനദെെവങനളലമായും തനന
എലനകമാള്  മുനത്ത്ലപ ഒലറിച്ചുലപമായലപമാള് 
 എനന്റെ  വറിശസ്വമാസങളുയും, നരീ തടറിനയടുതത്ത്ലപമായറി
എനന്റെ  മനസമാകറിയനടെ കുമസമാരക്കൂടറില് നറിനയും 
 ഞമാനറിറങറി നടെകനട....
നരീനയനറികമായവലശഷറിപറിച
ഏലതമാ ഒരു കരയറിലലകത്ത്
വരീണയും ഒനറില് നറിനത്ത്  ഒന്നൂനടെ തടെങ്ങുവമാന
                                                                                
                                                  --ധനന്യ രതരീ ഷത്ത്--

     HST HINDI
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“ If some one feels that they had
never made a mistake in their 
life”
                                - EINSTEIN

“You must expect  great things 
from yourself before you can do 
them”
                                -michael jordan
                                  

“Do not read success stories, 
you will get only message.
Read failure stories you will get 
some ideas to get success ”

....collected by ANAMIKA
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ഹൃദയത്തട്ടില്സൂക്ഷട്ടിച്ചപൂവക്ക്

ബമാലന്യതറില്  കൂ൪തമുള്നചടെറികള്കറിടെയറില്  വറിരറിഞ്ഞുനറിന
അവളുനടെ  ചറിരറി അവ൯  തനന്റെ  ഹൃദെെയതറില്  വമാതറില്  തറന
-തറിലലകറിട്ടു

                                       *  *  *

            കകൗമമാരതറില്  നപമാള്ളുന  ലവനല്ചൂടെറില്   ഒരു  മഞ്ഞു
-തള്ളറിത൯  നനനര്മലന്യമമായത്ത്  അവനന്റെയമാതമാവറിലലകതത്ത് കറിനറി
ഞ്ഞറിറങറി.

                                          *  *  *

               യകൗവനതറില് , ആ പൂവറില്  ചറിരറിയനടെ  വശന്യമമാനയമാരു
നരീടലറിലലകത്ത്  അവ൯  മൂക്കൂകുതറിവരീഴമാറമായലപമാള് , ജരീവരീതതറി
-നന്റെ  നപമാള്ളുന  യമാഥമാര്തന്യമവനറില്  ചമാടവമാറടെറികളമായറിമമാററി.
അതറിനന്റെ  ചൂലടെറത്ത്  ഇതളുകള്  ഒമാലരമാനമായത്ത്  കരറിഞ്ഞത്ത് 
വരീണുനകമാണ്ടറിരുന

ANAMIKA
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കഴത്തട്ടില്കയറുവടീഴും
മുമക്ക്

  പശുവറിനുവറിലലപശറി
കചവടെമുറപറികമാന
നചന  ഞമാനമാവരീടറില്
നതമാടെറിയറിനല  നതങറില്
നകടറിയ  പശുവയും
ചമാനര  കളറിക്കുന  കറിടെമാവയും
പശുപമാത്രതറില്  തലയറിടത്ത്
നവള്ളയും കുടെറിക്കുലമമാള്
പുറലതനകമാഴുകറിയ
വറ്റുതറിനമാനനതറിയ  പുള്ളറിലകമാഴറികനള
തലയമാടറിലയമാടെറിക്കുന  കറിടെമാവത്ത്
പറിനനയതത്ത്  നചററിയ
വമാലുവരീശറി  നതമാടെറിയറില്
അലസമമായറി  മണതനടെന .
ഒരരണനയകണ്ടത്ത് നഞടറി
ഒനടമാരുദൂരയും  മണ്ടറി
   തറിരറിച്ചുവനത്ത്  പമാല്കുടെറിച്ചു
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അതറിനന്റെ , 
കഴുതത്ത്  നഗ്നവയും
മുഖയും  ഒമാമനതമുള്ളതയും
ശരരീരയും  അഴകുള്ളതമമായറിരുന
ക്രലമണ ,
കഴുതറില്  കയറയും
മുഖതത്ത്  വറിഷമാദെെവയും
ശരരീരയും  വറികൃതവയും
ആവനമനത്ത്  ഞമാനററി ഞ്ഞു
ലഹ , പശുകറിടെമാനവ
ആ  നചററിയ  പറമറിലുയും
നതമാഴുതറിലുയും  അതറിനത്ത്
മുനറിനല  നവള്ളപൂശറിയ
ചുമരറിലുയും  നറിനന്റെ  കമാഴ
തളകനപടുനതറിനത്ത്  മുമത്ത്
ലപമാവക നരീ , കമാണുക
പുലരറിതന  നനകകള്  തഴുകുയും
കുനറിന  നചരറിവയും
അതറില്  മമാററിനലമാഴകുയും  പുഴയയും
പുഴലയമാരതത്ത്  നടെനത്ത്  നറികമാലതമാര്ക്കുക
മുളയയും  കറിളറിയയും  പുഴയയും
ലചര്നനമാരുകറിയ

പകൃതറിതന  ഗമാനയും             ANAMIKA
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 SOME THOUGHTS OF Malala
yousafzai

    When the whole world is silent,
even onevoice becomes  
     powerfull .
                            
     
   One child,one teacher,one one book, one  pen can change 
     the world.
                       
      
     We were scared but our fear was not as strong as 
our  courage.
                        

     Why is it, that giving guns is so easy, but giving books is
so hard

 
    Life isn't just about taking in oxygen and giving our 
carbon dioxide
                       

collected by ANUSREE 
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കകൊറക്ക്

പഭമാതതറില് ഇളയും  നവയറിലറിനലമാരറിളയും കമാറത്ത്
തളറിരറിലകളറിളകറി  ഇളകറിയമാടെറി
ഇണകറിളറികനള  തഴുകറി
മുളയും  കമാടറില്  വരീണമരീടറി
അഴറികള്കറിടെയറിലൂനടെ  വനയമാനള  തഴുകറി.
അയമാള്  ആ കമാറനതമാഴുകറിനയമാഴുകറി
അകനലയള്ളയമാളുനടെ  വരീടെറിനുമ്മറപടെറിലമലറിരുന
മുറതമാ  ചറിരടയറില്  ലചമാറനവക്കുന മകള്
അമ്മനയ  അനുസരറിച്ചു.
നതളറിനഞ്ഞമാരമാ  പഭമാതതറില്  വറിരറിഞ്ഞുനറിന
പൂകള്  കമാറതറിളകറിയമാടെറി.
ഇളയും  കമാററിനമാലസന്യതറില്  അയനവട്ടുനപശുവറി൯
കണ്ണുകള്  പമാതറിയടെഞ്ഞു
പുതറിനയമാരുലരമാഗറിത൯  ദെെരീനലരമാദെെനമയമാനള
യമാഥമാ൪തന്യതറില്  ഇരുളറിലലനകടുനതററിഞ്ഞു
ഒരു ചൂടുള്ള മഴകമാറത്ത്  അയമാളറില്  ദ:ഖതറില്
കരറിങ്കല്  ചറിളുകള്  നറിറച്ചു
അനതമാരുകരറിലമഘമമായറി  അവറിടെയും  ഇരുളറിലമാഴറി.
തമാണുനതമാരറിളയുംകമാറത്ത്  മമാത്രയും  ബമാകറിയക്കുയവ
നപനയമാഴറിഞ്ഞലപമാള്
അയമാള്  വരീണമമാവരീടെറിനുമ്മറപടെറികലലനകമാഴുകറിനയതറി.

ANAMIKA
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 HAPPY  AND SAD 

HAPPIEST  IS  THE  BEST  MOMENT  IN  OUR   LIFE,

SADNESS  IS  THE  BAD  MOMENT IN  OUR  LIFE.

THESES  ARE  TWO  SIDES  OF  LIFE,

LIKE THE TWO SIDES OF A COIN.

I LIKE HAPPY MORE,

BUT ONLY HAPPY WILL NOT COME,

ALSO SADNESS  WILL COME.

IN HAPPY ALL WILL JOIN WITH ME,

BUT IN SADNESS ALL GO AWAY FROM ME.

                                                                      

                                               BY , 
NANDHANA.A.P
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 TAJ  MAHAL 
 
The king all broken – heart
For his loved and loving part
thought of setting up a fair tomb
with all the love for his own limb 

                                                  The white and shining tomb
                                                   fulfilled with love and sob 
                                                   stood as a memory of her
                                                  so that he could remember her

The tomb was erected by artisan
for he singing soul in mind her borne
let the whole world be wrapped to 
remember his own mate
     
                                                  The tear that rolled 
                                                  on the floor by fond 
                                                  increased the beauty of the tomb
                                                  unshering the world in mob

The monument of love unbroken
become a rare token
dearly beckoning the world

“DEATH NO LONGER CAN DIVIDE”

BY , 
FathimaRifa
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THOUGHTS of   Nelson Mandela
 
   A winner is a dreamer who never gives up.
                                        
I never lose. I eighther win or learn.
                                             
Without education.your children can never really 
meet the challenges they face .So it is vital to 
educatechildren and explain that they should play
a role in their country.
                                         
Iam not a saint,unless you think of a saint as a 
sinnerwho keeps on trying.
                                       
Education is the most powerfull weapon which 
you can use to change the world.
                                
A good head and a good heart are always a 
formidable combination
                              
                                 collected by 
                                        Shikha .P
                                                9th A
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Great Quotes
''Bombs  and pistols  do  not  make  a  revolution .
The  sword  of  revolution  is  sharpend  on  the  whetting 
- stone of  ideas''
                                              -Bhagat singh 

''Happiness is when  what  you  think  , what  you  say , and 
what  you  do  are  in  harmony''
                                                 -Mahatma Gandhi 

''I  never  loss,
I either  win  or  learn''
                                   -Nelson Mandela  

''Life  is  like  riding  a  bicycle,
Tol  keep  your  balance ,
you  must  keep  moving''
                                 -Albert  Einstein  

''It  matter
If  you  just  
don't  give  up''
                            -Stephen Hawkins   

''Freedom  is  not  given – It  is  taken''
                               -Subhash Chandra Bose                          
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''The  art of  a  people  is  a  true  mirror  to  their  minds''
-Jawaharlal Nehru  

''Forget  not  that  the  grossest  crime  is  to  compromise  
with  injustice  and  wrong. Remember  the  enternal   
law:you  must  give, if  you won't to get''

-Subhash Chandra Bose

''Failure  comes  only  when  we  forget  our  ideals  
and  objective  and  principle '' 

-Jawaharlal Nehru   

''With  out  peace,  all  other  dream  vanish  and  are
reduced  to  ashes''

-Jawaharlal Nehru 

''The  future  depend  on  what  we  do in  the  present
-Mahatma Gandi

''A  country 's  greatness   lies  in  its  unding  ideals  of  
love  and  sacrifice  that  inspire  the  mother  of  the  race''

-Sarojini Naidu 

''They  may  kill  me, but  they  cannot  kill  my  ideas  
They  can  crush  my  body  but  they  will  not  be  able  to
crush my  spirit ''

-Bhagat singh       Collected by SUVARNNA
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വരള്ച്ച
സൂരന്യതമാപതറിലറിരറിക്കുന  നകരതറില്
പലലകമാണറില്  നറിനയും  കമാകകള്  കൂടലതമാനടെ
 എനന്റെ തലയറില്  ലചലകറമാന തടെങറി
അവയനടെ പരുകന ശബ്ദവയും സസ്വഭമാവവയും
തലനവടറിനപമാളറികമാ൯  ലതമാനറി
അലപമാള്  ഭമാഗന്യതറിനത്ത് അതവഴറിവന നനദെെവയും
എനന്റെ ഹൃദെെയതറില്  തമാഴത്ത് വരയറില്
ധമാരമാളയും കമാട്ടുമരങള്  നട്ടുവളര്തറി
അവ  എനന്റെ തലയറിലലകത്ത്  വളര്ന.
ഞമാനനമാരുനറിറഞ്ഞകമാടെമായറിമമാററി
അതറില് വറിരറിഞ്ഞുനറില്ക്കുന പൂകള്
എനന  സുഗന്ധ  പൂരറിതമമാകറി
നല  ഒതകമുള്ള  പലവറിധ കമാട്ടുപകറികള്
അതറിലറിരുനത്ത് മലനമാഹരമമായത്ത്  പമാടെറി.
പനക  വരള്ച  എനറില്  എലപമാഴുയും
ആശങ്കനറിറക്കുന
കമാരണയും  എനന്റെ സറിരകളറിനല ചുടുരക്തമമാണത്ത്
എനന്റെ  മരങളുനടെ  നതളറിനരീരുറവ.

ANAMIKA
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പഴകഞ്ചകൊലുകള്പഴകഞ്ചകൊലുകള്
➢ ഇരുന്നട്ടിടുകകൊലുനടീടണും
➢ആനകയകകൊണകൊനുുംകവകള്ളഴുങത്തകൊ
➢ആനയക്ക്കുുംഅടെട്ടികതറുും
➢വട്ടിതച്ചങതകകകൊയ്യൂ
➢പലനകൊള്കള്ളന്ഒരുനകൊള്പട്ടിടെട്ടിയട്ടില്
➢കുരയ്ക്കുുംപടട്ടികടെട്ടികട്ടില
➢പലത്തുള്ളട്ടികപരുകവള്ളും
➢സൂക്ഷട്ടിച്ചകൊല്ദുുഃഖട്ടിങകണ
➢അകത്തുകത്തട്ടിയുുംപുറത്തുപത്തട്ടിയുും
➢അകകരകചന്നുങതകൊണട്ടിയുുംമുങ്ങട്ടി
➢അങ്ങകൊടെട്ടിമരുങന്നകൊപച്ചമരുങന്നകൊ
➢അങ്ങകൊടെട്ടിങതകൊറതട്ടിനമ്മങയകൊടെക്ക്
➢അടെട്ടിതടെുകകൊുംഒടെട്ടിതടെുത്തുകൂടെകൊ
➢അത്തകൊഴുംമുടെകകൊന്നടീര്ങകകൊലട്ടിമതട്ടി
➢ആടെറട്ടിയുങമകൊഅങ്ങകൊടെട്ടിവകൊണട്ടിഭും
➢ആനകമലട്ടിഞ്ഞകൊലുുംആങടെകൊളമകൊകട്ടില
➢ഈനകൊുംങപച്ചട്ടികക്ക്മരപ്പെടട്ടികൂടക്ക്
➢ഉണങചകൊറട്ടിനക്ക്ഉചട്ടിതുംകകൊടണും
➢ഉണങചകൊറട്ടില്കലട്ടിടെരുതക്ക്
➢കരയക്ക്ക്കുമട്ടിലകവള്ളത്തട്ടിലമട്ടില
➢ചകട്ടിനുകവച്ചതുകകകൊകട്ടിനുകകകൊണുBhagya-A  9A
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         HISTORY AND DEVELOPMENT OF 
UBUNTU 

Ubuntu is built on Debain's architecture and infrastructure, and
comprises Linux server, desktop and discontinued phone and 
tablet operating system versions. Ubuntu releases updated 
versions predictably every six months, and each release receives 
free support for nine months (eighteen months prior to 
13.04)with security fixes, high-impact bug fixes and 
conservative, substantially beneficial low-risk bug fixes.The first
release was in October 2004. 

Current long term-support (LTS) releases are supported for five 
years, and are released every two years. LTS releases get regular
point releases with support for new hardware and integration of 
all the updates published in that series to date.

Ubuntu packages are based on packages from Debian's unstable
branch. Both distributions use Debian's deb package format and
package management tools (e.g. APT and Ubuntu). Debian and 
Ubuntu packages are not necessarily binary compatible with 
each other, however, so packages may need to be rebuilt from 
source to be used in Ubuntu. Many Ubuntu developers are also 
maintainers of key packages within Debian. Ubuntu cooperates 
with Debian by pushing changes back to Debian, although there
has been criticism that this does not happen often enough. Ian 
Murdock, the founder of Debian, had expressed concern about 
Ubuntu packages potentially diverging too far from Debian to 
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remain compatible. Before release, packages are imported from 
Debain  unstable continuously and merged with Ubuntu-specific
modifications. One month before release, imports are forzen , 
and packagers then work to ensure that the frozen features 
interoperate well together. 

Ubuntu is currently funded by canonical Ltd. On 8 July 2005, 
Mark Shuttleworth and Canonical announced the creation of 
the Ubuntu Foundation and provided an initial funding of 
US$10 million. The purpose of the foundation is to ensure the 
support and development for all future versions of Ubuntu. 
Mark Shuttleworth describes the foundation goal as to ensure 
the continuity of the Ubuntu project.

On 12 March 2009, Ubuntu announced developer support for 
third-party cloud management platforms, such as those used at 
Amazon EC2.

GNOME3 has been the default GUI for Ubuntu Desktop since 
Ubuntu 17.10,while Unity is still the default in older versions, 
including all current LTS versions except 18.04 LTS. However, 
a community-driven fork of Unity 8, called Yunit, has been 
created to continue the development of Unity.[non-primary 
source needed] Shuttleworth wrote on 8 April 2017, "We will 
invest in Ubuntu GNOME with the intent of delivering a 
fantastic all-GNOME desktop. We're helping the Ubuntu 
GNOME team, not creating something different or competitive 
with that effort. While I am passionate about the design ideas in 
Unity, and hope GNOME may be more open to them now, I 
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think we should respect the GNOME design leadership by 
delivering GNOME the way GNOME wants it delivered. Our 
role in that, as usual, will be to make sure that upgrades, 
integration, security, performance and the full experience are 
fantastic." Shuttleworth also mentioned that Canonical will 
cease development for Ubuntu Phone, Tablet, and convergence.

32-bit i386 processors have been supported up to Ubuntu 18.04, 
but users "will not be allowed to upgrade to Ubuntu 18.10 as 
dropping support for that architecture is being evaluated".

( ABHIJITH 9th B)
HELPING HANDS

   It was Friday night. Mithun was relaxing in a chair. He was watching his
favourite TV show. His mother was in the kitchen cleaning dishes, pots and
pans. Feeling tired, she decided to take rest for some time. Mithun noticed 
his mother going to bed early.
 He asked, 'Are you alright, mom?' 
'I'm okay, but I need to take rest for a while,' she replied. Mithun felt a bit 
sorry. 'I should've helped Mother,' he thought. He felt very  guilty . He got 
up and went to the kitchen. He cleaned every pan  and pot. He washed all 
the dishes and scrubbed every little  spot. The kitchen looked very clean 
and seemed to sparkle. Mithun was really happy since he had made a   
difference. 
After a while, when Mithun's mother woke up and went to the kitchen to 
finish the rest of the work, she was really surprised. She could not believe 
her eyes. The kitchen was so clean. She was very happy that her son had 
helped her. She went to Mithun's bed and hugged him 'Thank you my dear 
for caring me so much. You are really a nice child. Mithun understood 
then that helping other makes themhappy and it makes one happy too. 
                                                                 By Ardra 9.C
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കശലട്ടികള്കശലട്ടികള്
➔ അടെട്ടികതകൊടക്ക്മുടെട്ടിവകര-മുഴുവന്
➔ അടെട്ടിയറപറയട്ടിക്കുക-പരകൊജയുംസമ്മതട്ടികുക
➔ അലകുുംപട്ടിടെട്ടിയുംമകൊറുക-മുഴുവനുുംമകൊറുക
➔ അഴകട്ടിയരകൊവണനകൊകുക-ആടെയകൊഭരണങ്ങള്
അണട്ടിഞ്ഞക്ക്സപ്രൗന്ദരദ്യുംഉണകൊക്കുക

➔ ഉരുളക്കുങപ്പെരട്ടി-തകമറുപടെട്ടി
➔ ഊഴട്ടിയുംനടെതക-ങപരട്ടിനുുംവലതുുംകചയ്യുക
➔ ഏടെുകകടുക-പഠട്ടിത്തുംമതട്ടിയകൊകുക
➔ കരണുംമറട്ടിയുക-ഒഴട്ടിഞ്ഞുമകൊറുക
➔ കണകുതടീര്കുക-കകകൊലുക
➔ കണട്ടില്മണട്ടിടെുക-ചതട്ടികുക
➔ കച്ചകകടുക-തുനട്ടിയുക
➔ കലകൊശട്ടികുക-അവസകൊനടീകുക
➔ കകൊപ്പെുകകടുക-ഒരുങ്ങുക
➔ കുളുംങകകൊരുക-നശട്ടിപ്പെട്ടികുക
➔ കുഴട്ടിയട്ടില്ചകൊടെട്ടികുക-ചതട്ടികുക
➔ തലയട്ടില്കകടട്ടികവയക്ക്കുക-പട്ടിടെട്ടിങച്ചല്പ്പെട്ടികുക
➔ ഇരുതലയുുംകൂടട്ടിമുടട്ടികുക-വരവുുംകചലവുും
സമമകൊകുക

➔ ഇരയട്ടിടുമടീന്പട്ടിടെട്ടികുക-അലക്ക്പുംചട്ടിലവകൊകട്ടി
വന്ലകൊഭുംങനടെുക
                                          BHAGYA-A   9 A
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Richard Matthew Stallman 
(born March 16, 1953), often known by his initials, RMS,
is  an  American  free  software  movement   activist  and
programmer. He campaigns for software to be distributed
in a manner such that its users receive the freedoms to
use, study, distribute and modify that software. Software
that  ensures  these  freedoms  is  termed  free  software  .
Stallman launched the GNU project ,  founded the Free
Software  Foundation  ,  developed  the  CNU  Complier
Collection and GNU Emacs , and wrote the GNU General
Public licnce . 

Stallman launched the GNU Project in September 1983 to
create a Unix-like computer operating systems composed
entirely of free software. With this, he also launched the
free software movement . He has been the GNU project's
lead architect and organizer, and developed a number of
pieces  of  widely  used  GNU software  including,  among
others, the GNU Compiler Collection, the GNU Debugger
and  the  GNU  Emacs  text  editor.  In  October  1985he
founded the Free Software Foundation. 

Stallman pioneered the concept of copyleft , which uses
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the principles of copyright law to preserve the right to use,
modify  and  distribute  free  software,  and  is  the  main
author  of  free  software  licenses  which  describe  those
terms,  most  notably  the  GNU  General  Public  License
(GPL), the most widely used free software license

In  1989,  he  co-founded  the  League  for  programming
Freedom . Since the mid-1990s, Stallman had spent most
of  his  time  advocating  for  free  software,  as  well  as
campaigning  against  software  patents,  digital  right
management (which he referred to as digital restrictions
management, calling the more common term misleading),
and other legal and technical systems which he sees as
taking away users' freedoms. This has included software
licence agreements, non-disclosure agreement, activation
keys,  dongles,  copy  restriction,  proprietary  formats  and
binary executables  without source code. 

Stallman was born March 16, 1953, in New York City, to a
family of Jewish heritage. His parents are Alice Lippman,
a school teacher, and Daniel Stallman, a printing press
broker.  Stallman  had  a  difficult  relationship  with  his
parents, as his father had a drinking habit and verbally
abused  his  stepmother.  He  later  came  to  describe  his
parents as "tyrants". He was interested in computers at a
young age; when Stallman was a pre-teen at a summer
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camp, he read manuals for the IB

Main  article GNU

Project

Stallman announced  the
plan  for  the  GNU
operating  system in
September  1983  on
several  ARPANET
mailing  lists  and
USENET. He started the
project  on  his  own  and  describes:  "As  an  operating
system developer,  I  had the right  skills  for  this  job.  So
even  though  I  could  not  take  success  for  granted,  I
realized that I was elected to do the job. I chose to make
the  system  compatible  with  Unix  so  that  it  would  be
portable, and so that Unix users could easily switch to it."

Stallman in 2003 at the opening ceremony of NIXAL (a
GLUG) at Netaji Subhash Engineering College, Calcutta,
India

In 1985, Stallman published the  GNU Manifesto, which
outlined  his  motivation  for  creating  a  free  operating
system  called  GNU,  which  would  be  compatible  with
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Unix. The name GNU is a recursive acronym for "GNU's
Not Unix". 

Stallman  was  responsible  for  contributing  many
necessary tools, including a text editor (Emacs), compiler
(GCC),  debugger (GNU  Debugger),  and  a  build
automator (GNU make).  

In  1991,  Linus
torvald, a

Finnish  student,
used  the  GNU's
development  tools
to produce the free
monolithic   Linux
kernal.  The
existing  programs
from the GNU project were readily ported to run on the
resultant platform. Most sources use the name Linux to
refer  to  the  general-purpose  operating  system  thus
formed, while Stallman and the FSF call it GNU/Linux.
This has been a longstanding naming Controversy in the
free software community. Stallman argues that not using
GNU  in  the  name  of  the  operating  system  unfairly
disparages the value of the GNU project and harms the
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sustainability of the free software movement by breaking
the  link  between  the  software  and  the  free  software
philosophy of the GNU project. 

Cover  picture  for  O'RealliyMedia's  book  Free  as  in
freedom

Stallman's influences on hacker culture include the name
POSIX  and the Emacs editor.  On Unix systems,  GNU
Emacs's  popularity  rivaled  that  of  another  editor  vi  ,
spawning an editor war . Stallman's take on this was to
canonize  himself  as  St.  IGNUcius  of  the  Church  of
Emacs and acknowledge that "vi vi vi is the edictor of the
beast", while "using a free version of vi is not a sin; it is a
penance". On his homepage Stallman explains what a life
in  the  Church  of  Emacs  means  to  its  members:
"Sainthood in the Church of Emacs requires living a life
of  purity—but  in  the  Church  of  Emacs,  this  does  not
require celibacy (a sigh of relief is heard)".

In 1992, developers at Lucid Inc. doing their own work on
Emacs clashed with Stallman and ultimately forked the
software  into  what  would  become  XEmacs.The
technology journalist Andrew Leornard has characterized
what he sees as Stallman's uncompromising stubbornness
as common among elite computer programmers: 
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There's  something  comforting  about  Stallman's
intransigence.  Win  or  lose,  Stallman  will  never
give up. He'll be the stubbornest mule on the farm
until the day he dies. Call it fixity of purpose, or
just  plain  cussedness,  his  single-minded
commitment and brutal honesty are refreshing in a
world  of  spin-meisters  and  multimillion-dollar
marketing campaigns.

                                   
                                                        BY
                                                          ABHIJITH
                                                                9th B

 

  Infrastructure development in India

India is home to 1.21 billion people which is about 17.4% of the global 
population. However it accords for only 2.4% of the world GDP in us   
doubler term and 5.5% in purchasing power party terms. As a result in
only 15 year per capita income doubled again by 2006 and 2007. if the 
current place of growth is maintained India's per capita income could 
further doubled by 2017,2018 in next 5 years. While acceleration in   
India's resent income growth is not to maintaining the place no doubt 
will be challenging India's economy is big and bigger. Liberalisation 
of government regulation on the part of Indian government to promote
infrastructure  

                                                         Anamika.p  9.c
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-----------------------------------------------------------------
Developer                                  Canonical Ltd.,
                                                   Ubuntu community
-----------------------------------------------------------------
OS family                                   Linux
-----------------------------------------------------------------
Working state                             Current 
-----------------------------------------------------------------
Source model                             Open source 
-----------------------------------------------------------------
Initial release                             20 October 2004
-----------------------------------------------------------------
Latest release                             Ubuntu 18.10/
                                                    18 October2018
-----------------------------------------------------------------
Marketing target                        Personal computers,
                                                    Servers,cloud 
                                                    Computing,loT
-----------------------------------------------------------------
Available in                                More than 55
                                                    languages by LoCos
-----------------------------------------------------------------

LITTLE WRITES

UBUNTU
Ubuntu is a free and open - source Linux distribution based on 
Debian Ubuntu is offered in three official editions: Ubuntu 
Desktop for personal computer, Ubuntu Server for servers and 
the cloud, and Ubuntu Core for internet of things devices and 
robots. New releases of Ubuntu occur every 6  months, while 
long - term support (LTS) releases occur in every 2 years. The 
latest release is most recent long – term support release 18.04 
LTS (Bionic Beaver), is supported for 10 years
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Update method                         APT(Software
                                                 Updater,GNOME                          
                                  Software)
-------------------------------------------------------------------
Package manager                    dpkg, Snappy
-------------------------------------------------------------------
Platforms                                 IA-32,AMD64;ARMhf   
                                                 (ARMv7+VFPv3-
                                                 D16),ARM64;and
                                                 Only for servers:
                                                 POWER8 (ppc641e),
                                                 s390x
-------------------------------------------------------------------
Kernel type                              Monolithic(Linux)
-------------------------------------------------------------------
Userland                                  GNU
-------------------------------------------------------------------
Default user interface             GNOME, Ubuntu Unity
                                                 (from version 11.04 to
                                                  17.04)
-------------------------------------------------------------------
License                                     Free software
                                                  Licenses
                                                  (mainly GPL) 
-------------------------------------------------------------------
Official website                        www.ubuntu.com                          
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Ubuntu is produce by Canonical and the developer community, 
under a meritocratic governance model. Canonical provides free
guaranteed security updates and support for each Ubuntu 
release, starting from the release date and until the release 
reaches its predesignated end-of-life (EOL) date. Canonical 
generates revenue through the sale of premium services related 
to Ubuntu
.

Ubuntu is named after the Southern African philosophy of 
Ubuntu (literally, 'human-ness'), which Canonical suggests can 
be loosely translated as "humanity to others" or "I am what I 
am because of who we all are".

Ubuntu is the most popular operating system for the cloud, and 
is the reference operating system for Open stacks

 

 (collected by ABHIJITH 9th B)
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സസ്വപക്ക്നത്തട്ടികലപുഴ

പകണകന്റെസസ്വപക്ക്നത്തട്ടില്കണകൊടെട്ടി
ങപകൊകലകൊരു
പുഴമന്ദുംമന്ദുംഒഴകട്ടി
കകൊണുവകൊന്കകകൊതട്ടിചുഞകൊന്സുന്ദരമടീകകൊഴക്ക്ച
ജടീവട്ടിതയകൊത്രയട്ടില്എകന്നങ്കേട്ടിലും
കകൊനനഭുംഗട്ടികള്അതട്ടിരട്ടിടെുുംപുഴ
പട്ടികന്നയുംപലരകൊത്രട്ടികൂടട്ടികനത്തട്ടി
വര്ഷങ്ങള്ങപകൊകങവഇന്നട്ടിതകൊഇപ്രൗപുഴ
ദുുഃസസ്വപ്നമകൊകയകന്റെമുന്നട്ടില്നട്ടില്പ
കണകൊടെട്ടിങപകൊലള്ളകവള്ളമട്ടില
കവറുകമകൊരുകരട്ടിമഷട്ടിചകൊലമകൊത്രും
ഒകൊരത്തുകകൊനനഛകൊയയട്ടില
തലങപകൊയവൃക്ഷകുറട്ടിമകൊത്രും
സുന്ദരട്ടിയകൊകയകൊരുപുഴങയകൊഇന്നട്ടിതകൊ
ഒഴകുന്നുമരണകയത്തട്ടിങലകക്ക്
ഇനട്ടിവരുുംതലമുറയക്ക്ങകകൊര്ക്കുവകൊകനങ്കേട്ടിലും
ഈപുഴഇന്നക്ക്മരട്ടികകൊതട്ടിരുകന്നങ്കേട്ടില്
സസ്വപ്നത്തട്ടില്കകണകൊരുപുഴയകൊയട്ടിമകൊറ്റുവകൊന്
യതക്ക്നട്ടിക്കുുംഞകൊകനകന്റെജട്ടിവട്ടിതത്തട്ടില്

                                                      NANDHANA.A.P    9th B
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അവസമാനനത   ലജമാലറി
ഹമടെന  എന രമാജമാവറിനന്റെ നകമാ   ടമാരതറില് 
സഹമായതറിനത്ത്  ഒര ു  ഭ ൂതതമാന ുണ്ടത്ത്-ഹലയമാടെന .  
       എന ു മലമററിക  ുന പണറിയ ുയും ഹലയമാടെനഭ ൂതയും 
നചയ  ു നകടെ ുക ുയും. നകമാടമാരയും  ആനകള്കള് വലലരമാഗവ ുയും 
വനമാല് നപമാകറിനയടെ ുതത്ത് നനവദെെന്യനന്റെ  
അടെ ുനതതറിക ുക, നകമാടമാരതറിനല വമന സദെെന്യകള്കത്ത് 
പടെ ുക  ൂറനപമാത്രങള്    അടെ ുകളയറില്  എത റിക ുക... 
ഇതരയും കടെ ുകടറി  ലജമാലറികനളലമായും  നചയ്യ ുനതത്ത്    
ഹലയമാടെനമാണത്ത്. അങനനയറിരറിനക  ഭ ൂതതമാനത്ത്   
നകമാ   ടമാരതറിനല   ലജമാലറിമടെ ുത ു. ഹലയമാടെന രമാജമാവറിനന  
മ ുഖയുംകമാണറിച ു.പലഭമാ,അടെറിയന രമാജറിവയ്ക്ക ുകയമാ.രമാജമാവത്ത്  
എത്ര  നറിര്ബന്ധറിചറിട്ടുയും  ഹലയമാടെനന്റെ   മനസ്സ ു  മമാററിയറില.  

ഒടെ ുവറില്  രമാജമാവത്ത്   പറ ഞ്ഞ ു:
          "ഹലയമാടെമാ,നപമാലയ്ക്കമാള ൂ.പലക,മറമാര്ക ുയും പറമാത  
എനനങ്കറില ുയും  ഒര ു  ലജമാലറിക ൂടെറി നചയ  റിട ു ലവണയും 
ലപമാകമാന.”

  അതത്ത് ഹലയമാടെന  സമ്മതറിച ു.  ഹമടെന   ലവഗയും  
മനറിനയ  വറിളറിച ു. 
   "മനറി,മറമാക ുയും  നചയ്യ മാന പറമാത ഒര ു ലജമാലറി 
ഹലയമാടെന ു  നകമാടെ ുക ൂ.”              ക ുലറ  
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ആലലമാചറിച റിടമാണത്ത്  മനറികത്ത് ഒര ു നഎഡറിയ കറിടറിയതത്ത്  
മനറി   ഹലയമാടെനന്റെ  അടെ ുലതകത്ത്  ഒമാടെറി.  
  അലയും  കഴറി       ഞ്ഞത്ത്  മനറി തറിരറിനചതറി രമാജമാവറിനന 
അററിയറിച്ചു." പലഭമാ, മറമാര്ക ുയും നചയ്യ മാനമാകമാത ഒര ു 
ലജമാലറി ഹലയമാടെനന  ഏല്പറിചറിട ുണ്ടത്ത്.ഉടെനന അത 
നചലയമാളുയും.

    "എന്തു ലജമാലറിയമാ?"ഹമടെന ലചമാദെെറിച്ചു.മനറി 
അഭറിമമാനലതമാനടെ പറഞ്ഞു:

        "കടുതലവനല്കമാലമലല?. നവയറിലടെറിചത്ത്  നകമാടമാരയും  
ച ുട ു നപമാളള ുന ു. 
അതനകമാണ്ടത്ത്,പകല്സമതത്ത് നകമാ   ടമാരയും മ ുഴ ുവന ഒര ു 
പടെ ുക  ൂറന കലയുംനകമാണ്ടത്ത്  മ ൂടെറിവയ്ക്കമാന  ഹലയമാടെലന മാടെ ു  
പറ ഞ്ഞ ു.  ഹ...ഹ...” 

                "ലങ,എനറിടത്ത് അവനത ു നചലയമാ?അതവനന്റെ  
അവസമാനനത ലജമാലറിയമാ! നനവക ുലനരയും  കലയും ആരത്ത്  
എടെ ുത ുമമാറ ുയും?”

          നപനടനത്ത്  മ ുററിയമാനക  ഇര  ുട ുവന ുമ ൂടെറി. ഹലയമാടെന
നകമാടമാരയും   കലയുംനകമാണ്ട ു  മ ൂടെറികഴറിഞ്ഞറിര ുന ു!
          അവസമാനനത ലജമാലറി നചയ  സലനമാഷതറില്  
ഹലയമാടെന ആ     നമാടെ ുവറിട ു                              

                                                                                BY
                                                                      ARYA.K    9.C                          
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                   SING, LITTLE BIRDIE
 
 Sing, little birdie, sing 
 On topmost branches high!
 And when thou spreadst thy airy wings,
 Let not the sweet notes die.

 But longer, louder be, 
 Until the echoes ring 

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

 Methinks that I could stay
 Forever with thee here, 
 And list thy strain the livelong day, 
 Forgetting sorrow's tear. 
                  
                                             -ARDRA .E  9.C
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ചരട്ടിത്രത്തട്ടിലൂകടെഗകൊനട്ടി
ഗ ുജറമാതറിനല  ലപമാര്ബനററിലമായറിര ുന ു  ലമമാഹനദെെമാസത്ത്
കരയുംചനത്ത്  ഗമാന്ധറിയ ുനടെ  ജനനയും.  രമാജത്ത്ലകമാടറിനല
ദെെറിവമാനമായറിര ുന ു  അചന  കരയുംചനത്ത്  ഗമാന്ധറി.  അമ്മ
പ ുതത്ത് ലറിബമായത്ത്.  ലമമാഹനദെെമാസറിനന്റെ  ജനനലശഷയും
ഗമാന്ധറിക ുടെ ുയുംബയും  രമാജത്ത്ലകമാടറിലലകത്ത്തമാമസയും  മമാററി.
രമാജത്ത്ലകമാടത്ത്  ഹഹസത്ത് ക ൂളറിലമാണത്ത്  ലമമാഹനദെെമാസത്ത്
സത്ത് ക ൂള്പഠനയും പ ൂര്തറിയമാകറിയതത്ത്.
             അകമാലതത്ത്  ഇനന്യയറില് ഹശശവ വറിവമാഹയും
പതറിവമായറിര ുന ു.  വറിവമാഹയും നറിശ്ചയറിക ുനതത്ത്  കളറിയ ുയും
ചറിരറിയ ുമമായറി  കഴറിയ ുന ക ുടറികള്  അററിയമാററില.
പതറിമ ൂനമായും  വയസ്സറിലമായറിര ുന ു  ലമമാഹനദെെമാസറിനന്റെ
വറിവമാഹയും.  തലനകമാള്  അല്പയും  പമായക ൂടെ ുതല ുള്ള
കസത്ത് ത ൂര്ബമാലയയമാണത്ത്  ലമമാഹനദെെമാസത്ത്  വറിവമാഹയും
നചയത്ത് തതത്ത്.  സത്ത് ക ൂള്പഠനയും പ ൂര്തറിയമാകറിയതറിന ു ലശഷയും
ലണ്ടനറിനല ഇനര് നടെമറിള് ലകമാളജറില് നറിയമപഠനതറിന ു
ലചര്ന ു.
             തറിക ഞ്ഞ സസന്യമാഹമാരറിയമായറിര ുന ലമമാഹനദെെമാസത്ത്
ഗമാന്ധറി  ലണ്ടനറിനല  നവജറിലറററിയന നസമാഹസററിയ ുമമായറി
അടെ ുപറിച ു.  ഗമാന്ധറിയറില്  മതപരമമായ  ധമാരണകള്

                                                                               63



LITTLE WRITES

ര ുപനപടെ ുനതത്ത് ഇകമാലതമാണത്ത്.
               നറിയമപഠനയും പ ൂര്തറിയമാകറി 1891 ല് ഗമാന്ധറി
ഇനന്യയറിലലകത്ത്  മടെങറി.  ആദെെന്യനമമാന ുയും  വകരീനലന
നറിലയറില്  ലശമാഭകമാന  ഗമാന്ധറികമായറില.  1893 ല്  ഒര ു
ലകസത്ത്  വമാദെെറികമാന  ദെെകറിണമാഫറികയറിനലതറിയതത്ത്  എലമാ
അര്ഥതറില ുയും  ഗമാന്ധറിയ ുനടെ  ജരീവറിതതറില്
വഴറിതറിരറിവമായറി.
            ദെെകറിണമാഫറികയറിനല  ഇനന്യമാകമാര ുനടെ
ദെെയനരീയമാവസ്ഥ  ലനരറില്  കണ്ട  ഗമാന്ധറി  അവര്കത്ത്
നറിയമപരമമായറി  ലഭറിലകണ്ട  ആവശന്യങള്കമായറി
ഇടെനപടെമാന ത ുടെങറി. ലകസത്ത് പ ൂര്തറിയമായറി ഇനന്യയറിലലകത്ത്
മടെങറിയ  ഗമാന്ധറി,  ക ുടെ ുയുംബലതമാലടെമാപയും
ദെെകറിണമാഫറികയറിനലതറി.  ഈ  യമാത്രയറില്  ഗമാന്ധറികത്ത്
നവള്ളകമാര ുനടെ  ശക്തമമായ  എതറിര്പത്ത്  ലനരറിലടെണ്ടറി  വന ു.
നപമാത ുപവര്തകന,  ജനലനതമാവത്ത്,  രമാഷത്ത് ടരീയ  ചറിനകന
എനരീ  നറിലകളറില ുള്ള  ഗമാന്ധറിയ ുനടെ  വളര്ച  ഇവറിനടെ
നവചമാണത്ത് ത ുടെങ ുനതത്ത് .
                  പശസത്ത് ത റഷന്യന എഴ ുത ുകമാരനമായ
ലടെമാള്സത്ത് ലറമായറിയ ുമമായറി  ഗമാന്ധറി  കതറിടെപമാടെ ുകള്
നടെതറിയറിര ുന ു.  ലടെമാള്സത്ത് ലറമായറിയ ുനടെ  'ഹദെെവതറിനന്റെ
സമാമമാദെെജന്യയും നറിനന്റെ ഉള്ളറില് തനനയമാണത്ത്  (The kingdom
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of god is within you) എന പ ുസത്ത് തകയും ഗമാന്ധറിനയ ഏനറ
സസ്വമാധരീനറിചറിര ുന ു.  ദെെകറിണമാഫറികയറില്  ഗമാന്ധറി
സ്ഥമാപറിച  ഫമാമ ുകളറില്  ഒനറിനത്ത്  ലടെമാള്സത്ത് ലറമായറിയ ുനടെ
ലപരമാണത്ത് നല്കറിയറിര ുനതത്ത്.
                 നഹനററി ലഡവറിഡത്ത് ലതമാലറമാ (Henry David

Thoreau)  യ ുനടെ  സറിവറില്  ഡറിസത്ത്ഒബരീഡറിയനസത്ത്  എന
ആശയയും  ഗമാന്ധറിനയ  ഏനറ  സസ്വമാധരീനറിച  ഒനമാണത്ത്.   ഈ
ആശയനതയമാണത്ത്  ഗമാന്ധറി  സതന്യഗ്രഹമമായറി
വറികസറിപറിചതത്ത്.  സതന്യഗ്രഹതറിനന്റെ ആദെെന്യ പരരീകണങള്
നടെനതത്ത് ദെെകറിണമാഫറികയറിലമായറിര ുന ു.
            ലജമാണ് റസത്ത് കറിനന്റെ 'അണ്ടെ ു ദെെറിസത്ത് ലമാസത്ത് '  എന
പ ുസ്തകയും  ,  തനന മനറമാര ു  മന ുഷന്യനമാകറി മമാററിതരീര്ത ു
എനത്ത്  ഗമാന്ധറി  തനന  പറയ ുകയ ുണ്ടമായറി.  'സര്ലവമാദെെയയും'
എന  ലപരറില്  ഈ  പ ുസ്തകയും  ഗമാന്ധറി  ഗ ുജറമാതറിലലകത്ത്
പരറിഭമാഷനപടെ ുതറിയറിട ുണ്ടത്ത്.
            ദെെകറിണമാഫറികയറിലുണ്ടമായറിര ുന കമാലതത്ത്
അവറിടെനത  നവള്ളകമാര ുനടെ  വര്ണവറിലവചനനയയും
ലപമാല ുള്ള  നരീചമമായ  നറിയമങള ുനടെ  നകടെ ുതറികള്  പല
തവണ  ഗമാന്ധറികത്ത്  അന ുഭവറിലകണ്ടറി  വനറിട ുണ്ടത്ത്  .
തരീവണ്ടറിയറിനല  ഒനമായും  കമാസ്സറില്  കയററിയതറിനത്ത്  ഒര ു
നവള്ളകമാരന  ഗമാന്ധറിനയ  നടയറിനറില്  നറിനത്ത്  തള്ളറി
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തമാനഴയറിടറിട ുണ്ടത്ത്.  പരീറര് മററിറത്ത്സത്ത് ബര്ഗത്ത് എന ലസഷനറില്
ഒര ു  രമാത്രറി  മ ുഴ ുവന  ഗമാന്ധറികത്ത്  അടെ ുത  നടയറിന
കമാതറിരത്ത്ലകണ്ടറി വന ു.
                  ലഗമാപമാലക ൃഷത്ത് ണലഗമാഖനലയ ുനടെ
ആവശന്യപകമാരമമാണത്ത്  1915 ല്  ഗമാന്ധറി  ഇനന്യയറിലലകത്ത്
മടെങറി  ഇനന്യന  നമാഷണല്  ലകമാണ്ഗ്രസ്സറില്
സജരീവമമാക ുനതത്ത്.  ലഗമാഖലനയ തനന്റെ രമാഷത്ത് ടരീയ ഗ ുര ുനമാ
ഥന എനമാണത്ത് ഗമാന്ധറി വറിലശഷറിപറിചറിട ുള്ളതത്ത് .
               ലഗമാഖനലയ ുനടെ ഉപലദെെശമന ുസരറിചമാണത്ത്
ഇനന്യയറിനല ഗ്രമാമങള് ലനരറില് കമാണമാന ഗമാന്ധറി യമാത്ര
ത ുടെങറിയതത്ത്.  ഈ  യമാത്രയറില്  ഇനന്യകമാരന ുഭവറിക ുന
ദെെ ുരറിതതറിനന്റെ  വലറിപയും  ഗമാന്ധറികത്ത്  ലബമാധന്യമമായറി.  ഈ
യമാത്രനയ ത ുടെര്നമാണത്ത് ഗമാന്ധറി തരീര്ത ുയും ലളറിതമമായ വസ
ധമാരണ  രരീതറിയറിലലകത്ത്  മമാററിയതത്ത്.  1918 ല്  ബരീഹമാററിനല
ചമമാരനറില് നരീലയും ക ൃഷറികമാര ുനടെ സമരതറിനത്ത് ലനത ൃതസ്വയും
നല്കറിനകമാണ്ടമാണത്ത്  ഗമാന്ധറി  ഇനന്യയറില്  ഒര ു  ജനകരീയ
സമരതറിലലകത്ത് ആദെെന്യമമായറി കമാല്നവക ുനതത്ത്.
               1919 ഏപരീല് 13 നമാണത്ത് ജമാലറിയനവമാലമാബമാഗത്ത്
ക ൂടനകമാല  നടെനതത്ത്.  ജനങലളമാടെത്ത്  സമമാധമാനയും
പമാലറികമാന ുയും  നപമാത ുമ ുതല്  നശറിപറികമാതറിരറികമാന ുയും
ഗമാന്ധറി  ആവശന്യനപട ു.  ബറിടരീഷ ുകമാര്  നടെത ുന
അലനസ്വഷണതറില്  നറിനത്ത്  നരീതറി  ലഭറികറിനലന ുയും
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അത ുമമായറി  സഹകരറികറിനലന ുയും  ഗമാന്ധറി  പഖന്യമാപറിച ു.
ഗമാന്ധറിയ ുനടെ  ആഹസ്വമാനമന ുസരറിചത്ത്  പമ ുഖ  വന്യക്തറികള്
ബറിടരീഷത്ത്  ഗവണ്നമന്റെററില്  നറിനത്ത്  ലഭറിച  ബഹ ുമതറികള്
പതറിലഷധസ ൂചകമമായറി തറിരറിച ുനല്കറി.
               ഇനന്യകമാര ുനടെ  സഹകരണമറിലമാനത
ബറിടരീഷ ുകമാര്കത്ത്  ഇനന്യ  ഭരറികമാനമാകറില  എനതറിനമാല്
ബറിടരീഷത്ത്  ഭരണവ ുമമായറി  നറിസ്സഹകരറികമാന  ഗമാന്ധറി
ജനങലളമാടെത്ത്  പറ ഞ്ഞ ു.  സസ്വരമാജത്ത്  എന ആവശന്യയും  ഗമാന്ധറി
മ ുലനമാടത്ത് നവച ു. 1922 ല് ഗമാന്ധറിനയ അറസത്ത് നചയ ു.1924
ല് ജയറിലറില് നറിന ു പ ുറതറിറങറിയ ഗമാന്ധറി ലകമാണ്ഗ്രസത്ത്
അതരീവ  ദെെ ുര്ബലമമായ  അവസ്ഥയറിലമാനണന ു  കണ്ട ു.
സ ുഭമാഷത്ത്  ച നലബമാസത്ത്,  ഭഗതത്ത്  സറിങത്ത്  എനറിവര്
ഗമാന്ധറിയ ുനടെ അഹറിയുംസമാ സറിദമാനനത ലചമാദെെന്യയും നചയ്യമാന
ത ുടെങറി.  പ ൂര്ണ്ണസസ്വമാതനന്യതറിന ു  ലവണ്ടറിയ ുള്ള
ആവശന്യമ ുയര്ന  ു.  ബറിടരീഷത്ത്  ഉതത്ത്പനങള്
ബഹറിഷ്കരറിക ുനതറിനന്റെ ഭമാഗമമായമാണത്ത് ഗമാന്ധറി, ഖമാദെെറി എന
ആശയയും ര ൂപനപടെ ുതറിയതത്ത്. ചര്കയറില് ന ൂനറടെ ുത ന ൂല്
നകമാണ്ടത്ത്  നനയത്ത് നതടെ ുക ുന  വസങള്  ലദെെശരീയതയ ുനടെ
അടെയമാളമമായറി  മമാററി.  ന ൂല്ന ൂല്പ ുയും  ഖമാദെെറി  പചരണവ ുയും
സസ്വമാതനന്യസമര പവര്തനങള ുനടെ ഭമാഗമമായറി.
               1929 ല് ലമാലഹമാററില് നവചത്ത് നടെന ലകമാണ്ഗ്രസത്ത്
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സലമ്മളനയും  പ ൂര്ണ്ണസസ്വമാതനന്യ  പലമയയും  അയുംഗരീകരറിച ു.
1930  ജന ുവരറി  30  സസ്വമാതനന്യദെെറിനമമായറി
പഖന്യമാപറിക ുകയ ുയും  നചയത്ത് ത ു.  ബറിടരീഷത്ത്ഭരണയും
ഇനന്യകമാനര  വലറിയ  ലതമാതറില്  വരറിഞ്ഞത്ത്  മ ുറ ുക ുന
നറിയമങള് പമാസമാകറി.  ഉപറിനത്ത്  ച ുമതറിയ നറിക ുതറി  ഒര ു
ആയ ുധമമാകമാന  ഗമാന്ധറി  തരീര ുമമാനറിച ു.  ഉപത്ത്  നറിയമയും
ലയുംഘറികമാന  ലകമാണ്ഗ്രസറിനന്റെ  ലനത ൃതസ്വതറില്
നമാടറിനലങ ുയും  ഒര ുകയും  നടെന ു.  ഇനന്യ  മ ുഴ ുവന
ആലവശമ ുയര്തറിയ  സമരമമായറി  അതത്ത്  മമാററി.  60,000
ലതമാളയും  ലപനര  ഈ  സമരതറിനന്റെ  ഭമാഗമമായറി  അറസത്ത്
നചയത്ത് ത ു.  പലയറിടെത ുയും  ക്ര ൂരമര്ദെെനങള് നടെന ു.  ദെെമാണറി
കടെപ ുറലതക ുള്ള യമാത്ര ഐതറിഹമാസറികമമായ സമരമമായറി
മമാററി. 1930 മമാര്ചത്ത് 22 നത്ത് സബര്മതറി ആശ്രമതറില് നറിനത്ത്
പ ുറനപട  മമാര്ചത്ത്  388 കറി.മരീറര്  യമാത്ര  നചയത്ത്  ഏപരീല്  6
നമാണത്ത്  ദെെമാണറി  കടെപ ുറതത്ത്  എതറിയതത്ത്.  ഇര്വറിന  പഭ ു
മ ുനകനയ്യടെ ുതത്ത്  നടെതറിയ  ചര്ചനയത ുടെര്നത്ത്  ഗമാന്ധറി
നറിസഹകരണ  സമരയും  നറിര്തറിനവച ു.  ഗമാന്ധറിനയ
ലണ്ടനറില്  നടെക ുന  വടലമശ  സലമ്മളനതറിലലകത്ത്
കണറിച ു.  ഇനന്യകത്ത്  സസ്വമാതനന്യയും  നല്ക ുന  വറിഷയയും
ചര്ചയറില്  വനറില.  പ ുതറിയ  ഹവലസമായറി  നവലറിങത്ത്ടെണ്
കടെ ുത നറിലപമാടെത്ത് ഹകനകമാണ്ട ു. 
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              ഇനന്യകമാലരമാടെമാലലമാചറികമാനത  രണ്ടമായും
ലലമാകയ ുദതറില്  ഇനന്യനയ  പങ്കമാളറികളമാകമാന
തരീര ുമമാനറിചതറില്  പതറിലഷധറിചത്ത്  ബറിടരീഷത്ത്
ഭരണതറിനനതറിനര  അനറിമ  ലപമാരമാടതറിനറിറങമാന
ഗമാന്ധറി തനന്റെ എഴ ുപതറിമ ൂനമായും വയസ്സറില് തരീര ുമമാനറിച ു.
ബറിടരീഷ ുകമാര്  ഇനന്യ  വറിടെ ുക  എന  ആവശന്യമ ുയര്തറി.
ഗമാന്ധറി  ഉള്നപനടെയ ുള്ള  ലകമാണ്ഗ്രസത്ത്  ലനതമാകള്
തടെവറിലമായറി.  ജനങള്  സമരയും  ഏനറടെ ുത ു.
സമമാനതകളറിലമാത  ലപമാരമാടതറിനത്ത്  രമാജന്യയും  സമാകന്യയും
വഹറിച ു.  രണ്ടമായും  ലലമാകയ ുദനത  ത ുടെര്നത്ത്  ബറിടനറില്
അധറികമാരതറില്  വന  കമന്റെത്ത്  ആറത്ത്ലറി  ഇനന്യയ ുനടെ
സസ്വമാതനന്യയും  തതസ്വതറില്  അയുംഗരീകരറിച ു.  അധറികമാര
ഹകമമാറതറിനന്റെ  വറിശദെെമായുംശങള്  തയ്യമാറമാകമാന  മകൗണ്ടത്ത്
ബമാറന പഭ ുവറിനന ഹവലസമായറി ആയറി നറിയമറിച ു.
           ഇനന്യമാവറിഭജനയും ഗമാന്ധറിനയ ഏനറ ലവദെെനറിപറിച
സയുംഭവമമാണത്ത്.  അധറികമാര  ഹകമമാറതറില്  പങ്കത്ത്  ലചരമാനത
വറിഭജനതറിനന്റെ  മ ുററിവ ുണക ുന  പവര്തനങളറിലമാണത്ത്
ഗമാന്ധറി  മ ുഴ ുകറി യതത്ത്.  സമാമ ുദെെമായറിക  ലഹളകള്
നപമാടറിപ ുറനപട  സ്ഥലങളറില്  ഒറയമാള്  പടമാളയും  ലപമാനല
സമമാധമാനയും പ ുനസ്ഥമാപറികമാന അലദ്ദേഹയും വറിശ്രമമറിലമാനത
പവര്തറിച ു.  മതഹമത്രറികത്ത്  ലവണ്ടറിയ ുളള  വറിട ു
വരീഴത്ത് ചയറിലമാത  ഗമാന്ധറിയ ുനടെ  നറിലപമാടെത്ത്
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ചറിലര ുനടെനയങ്കറില ുയും  വറിലരമാധയും  കണറിച ു  വര ുതറി.
നമാഥ ുറമായും  ലഗമാഡത്ത്നസ  അവര ുനടെ  ഉപകരണമമായറി  മമാററി.
അഹറിയുംസയ ുനടെ  പവമാചകനമായറിര ുന
എഴ ുപതറിനയമാമത ുകമാരനമായ  ഒര ു  വ ൃദനന
നവടെറിയ ുണ്ടകറിരയമാകറിനകമാണ്ടമാണത്ത്  അവര്  തങള ുനടെ
ഭരീര ുതസ്വയും ലലമാകനത അററിയറിചതത്ത്.

                                                       HALA .P.A
                                                              9.A
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    ഭൂമട്ടിസനകൊഥയകൊണക്ക്

പ്രപഞ്ചങഗകൊപുരവകൊതട്ടില്തുറന്നു
പണുമനുഷദ്യന്വന്നു

ആദട്ടിയട്ടിലകൊകകൊശങ്ങളട്ടില്നട്ടികന്നകൊരു
നകൊദതരുംഗുംങപകൊകല

കകൊലത്തട്ടികന്റശട്ടിരസട്ടിലട്ടിരുകന്നകൊരു
പടീലട്ടിത്തട്ടിരുമുടെട്ടിങപകൊകല

സസ്വപ്നുംകകൊണുുംതട്ടിരുമട്ടിഴട്ടികള്കകകൊരു
സസ്വകൊഗതഗകൊനവുമകൊയട്ടി

നക്ഷത്രകതട്ടിര്നടുവള൪ത്തട്ടികയകൊ-
രക്ഷയപകൊത്രവുമകൊയട്ടി

പ്രപഞ്ചങഗകൊപുരവകൊതട്ടില്തുറന്നു
പണുമനുഷദ്യന്വന്നൂ

വട്ടിശസ്വപ്രകൃതട്ടികവറുുംകകകയകൊകടെ
വട്ടിരുന്നുനല്കകൊന്നട്ടിന്നൂ

അന്നുമനുഷദ്യന്തടീ൪ത്തൂഭൂമട്ടിയട്ടി-
ലകൊയട്ടിരമുജസ്വലശട്ടില്പങ്ങള്

അളകകൊപുരട്ടികള്, മഥുരകൊപുരട്ടികള്
കലയുകടെയമരകൊവതട്ടികള്

അകഷക്ക്ടെശസ്വരദ്യസമൃദ്ധട്ടികള്ചൂടെട്ടി-
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യനശസ്വരയകൊയടീഭൂമട്ടി
സങ്കേല്പത്തട്ടിനുചട്ടിറകുകള്കട്ടിടട്ടി

സനകൊഥയകൊയട്ടിഭൂമട്ടി(by Ardra E   9.c)

  കട്ടിടുമുയലുുംകുടെുുംബൈവുും

                       കുറട്ടിഞ്ഞട്ടിമലകകൊടട്ടിലകൊയട്ടിരുന്നുകട്ടിടുമുയല്
തകൊമസട്ടിച്ചട്ടിരുന്നതക്ക്.കട്ടിടുമുയലട്ടികന്റെവടീടട്ടില്അഛനുുംഅമ്മയുുംഒരു
കകകൊച്ചനുജനുമകൊയട്ടിരുന്നുഉണകൊയട്ടിരുന്നതക്ക്.വളകരഅധട്ടികും
സങന്തകൊഷത്തട്ടിലകൊയട്ടിരുന്നുകട്ടിടുവുുംകുടെുബൈവുും
തകൊമസട്ടിച്ചട്ടിരുന്നതക്ക്.പങരകൊപകകൊരട്ടിയകൊയകട്ടിടുവട്ടികനകകൊടട്ടികലമറു
മൃഗങ്ങള്കകലകൊുംവളകരഇഷക്ക്ടെമകൊയട്ടിരുന്നു.നകൊടട്ടികല
മനുഷദ്യകരകകൊള്കൂടെുതല്ഒകത്തകൊരുമയട്ടിലകൊയട്ടിരുന്നുകട്ടിടുവുും
കൂടരുുംകഴട്ടിഞ്ഞട്ടിരുന്നതക്ക്.
             ഒരുദട്ടിവസുംകകൊടട്ടില്അസകൊധകൊരണമകൊയഎങന്തകൊഒന്നക്ക്
കട്ടിടുവട്ടിനനുഭവകപ്പെടു.അരുതകൊത്തഎങന്തകൊഒന്നുസുംഭവട്ടികകൊന്
ങപകൊകുന്നുകവന്നക്ക്കട്ടിടുവട്ടിനക്ക്ങതകൊന്നട്ടി. അകത,കകൊടട്ടില്മനുഷദ്യര്
നകൊയകൊടട്ടികനത്തട്ടിയട്ടിരുന്നു.കകൊടട്ടികലമൃഗങ്ങകളലകൊുംജടീവനുുംകകകൊ
ങണകൊടെകൊന്തുടെങ്ങട്ടി. കട്ടിളട്ടികള്പറന്നകന്നു.കട്ടിടുതകന്റെകുടെുുംബൈ
ത്തട്ടിനടെുങത്തകക്ക്ഒകൊടെട്ടികച്ചന്നു.പകക്ഷകട്ടിടുവട്ടിനക്ക്തകന്റെകുടെുുംബൈ
കത്തനഷക്ക്ടെകപ്പെടട്ടിരുന്നു.മനുഷദ്യകന്റെകറുത്തകകകള്കട്ടിടുവട്ടി
കന്റെകുടെുുംബൈത്തട്ടിനുങനകരനടീണുകഴട്ടിഞ്ഞട്ടിരുനു.

                 *                *                 *                *
                                                                       ഹവഷത്ത് ണ.വറി 
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                                                                           9-എ

 A   Broken Promise

Long,long ago children were playing at a seaside when they found
turtle. They began to bully the turtle. After a while a young man 
came and said to them “ stop it” the children went away then.
  
“I really appreciate  your kindness. I really would like to invite 
you to a wonderful palace now”the turtle said. As soon as the 
young man got on the back of the turtle, he was taken to a secret 
palace in the sea. When he arrived at the palace in the sea he was 
surprised and said to the turtle “what a nice palace!”.

The palace was very beautiful,and the king of the turtles gave a 
feast for him and he met many people. He had never seen such a 
good feast. He received a warm welcome there,and he was very 
satisfied with everything. He thought there was no other place 
nicer than that one. He said to the turtle “thank you,I am glad to 
have met you”

When he left the turtle said “I am going to give you two boxes,but 
you can only open one of them. You must not open both Don't 
forget!” 

“All right i will open only one”he promised. A large crowd of 
people said goodbye to him,and he went back to his land. After he 
got home,he opened the bigger of the two boxes. To his 
amazement,there was a great deal of gold in the box.
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“Heavens!”he said loudly. He was rich now. He thought, “the 
other one must also be full of money.” He could not stand not 
opening the box,so he broke his promise and opened it.

As soon as he opened the box,he became an old man. His hair 
turned white and his face was full of wrinkles. He looked like an 
old man over 80 years old. It all happened in a moment after that 
he regretted what he did. “Just because I broke the promise......”He
said,but it was too late.                                        

                                                                    FATHIMA  RIFA.C
                                                                    IX.B

wisdom outweighs any wealth   -Sophocles 

All men by nature desire knowledge   -Aristotle

knowledge is power   -  sir Francis bacon 

The only good is knowledge and the only evil is ignorance   -socretes

To fly,we have to have resistance   -Maya Lin

Yesterday I dared to struggle. Today I dare to win -  Bernadette Delvin

there is no gain without pain -  Benjamin Franklin

 
 
                                                               ANAMIKA .P            9.C
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ഇനട്ടികയന്തട്ടിനുജടീവട്ടിങകണുഞകൊന്

കകൊലത്തട്ടിന്ചക്രത്തട്ടിരട്ടിവട്ടികനകൊടെുവട്ടില്
ഇന്നട്ടിതകൊഞകൊനുങമകയകൊയക്ക്
കണട്ടികലകൃഷക്ക്ണമണട്ടിങപകൊകലസക്ക്ങനഹട്ടിച്ച
മകളുുംപറയുന്നുഇവകരങവകണന്നക്ക്
കൂകടെനടെത്തുവകൊങനകറപ്രയകൊസമകൊയക്ക്
ആഹകൊരുംനല്കുവകൊന്കതലലങദഷദ്യവുും
സക്ക്ങനഹട്ടിച്ചുലകൊളട്ടിച്ചുവളര്ത്തട്ടികയന്
മകള്തന്ശകൊപവുമട്ടിന്നക്ക്
ഏറുവകൊങ്ങണുഞകൊന്.

ഏകറകകകൊതട്ടികുന്നുഞകൊനട്ടികന്നകൊന്നകൊയക്ക്
ഇവട്ടികടെനട്ടിന്നട്ടിുംങവഗകമകൊന്നട്ടികലട്ടിവകൊന്
അനകൊഥമകൊവുമടീവകൊര്ദ്ധകദ്യകത്തയുും
ഞകൊനറട്ടിയുന്നകകൊലത്തട്ടിന്മകൊറകത്ത.

തകര്കുന്നുഎന്ഹൃദയും
കൂര്ത്തവകൊകുകള്കകകൊണട്ടിന്നക്ക്
ക്ഷയട്ടികുന്നുഎന്മനും
വട്ടിഷമങ്ങള്കകകൊണട്ടിന്നക്ക്.

എന്ജടീവട്ടിതുംഒതുങ്ങുന്നടീ
മുറട്ടികുള്ളട്ടിലകൊയക്ക്
കകകൊതട്ടികുന്നഎന്മനുംകകൊഴക്ക്ച്ചകള്
കകൊണുവകൊന്......................
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ഇനട്ടികയത്രകകൊലുംഞകൊനട്ടിനട്ടികയന്തട്ടിനുജടീവട്ടിങകണുഞകൊന്

കകൊലത്തട്ടിന്ചക്രത്തട്ടിരട്ടിവട്ടികനകൊടെുവട്ടില്
ഇന്നട്ടിതകൊഞകൊനുങമകയകൊയക്ക്
കണട്ടികലകൃഷക്ക്ണമണട്ടിങപകൊകലസക്ക്ങനഹട്ടിച്ച
മകളുുംപറയുന്നുഇവകരങവകണന്നക്ക്
കൂകടെനടെത്തുവകൊങനകറപ്രയകൊസമകൊയക്ക്
ആഹകൊരുംനല്കുവകൊന്കതലലങദഷദ്യവുും
സക്ക്ങനഹട്ടിച്ചുലകൊളട്ടിച്ചുവളര്ത്തട്ടികയന്
മകള്തന്ശകൊപവുമട്ടിന്നക്ക്
ഏറുവകൊങ്ങണുഞകൊന്.

ഏകറകകകൊതട്ടികുന്നുഞകൊനട്ടികന്നകൊന്നകൊയക്ക്
ഇവട്ടികടെനട്ടിന്നട്ടിുംങവഗകമകൊന്നട്ടികലട്ടിവകൊന്
അനകൊഥമകൊവുമടീവകൊര്ദ്ധകദ്യകത്തയുും
ഞകൊനറട്ടിയുന്നകകൊലത്തട്ടിന്മകൊറകത്ത.

തകര്കുന്നുഎന്ഹൃദയും
കൂര്ത്തവകൊകുകള്കകകൊണട്ടിന്നക്ക്
ക്ഷയട്ടികുന്നുഎന്മനും
വട്ടിഷമങ്ങള്കകകൊണട്ടിന്നക്ക്.

എന്ജടീവട്ടിതുംഒതുങ്ങുന്നടീ
മുറട്ടികുള്ളട്ടിലകൊയക്ക്
കകകൊതട്ടികുന്നഎന്മനുംകകൊഴക്ക്ച്ചകള്
കകൊണുവകൊന്......................
ഇനട്ടികയത്രകകൊലുംഞകൊന്
ജടീവട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിങകണുകടീടട്ടിലടെട്ടിച്ചട്ടികടകൊരു.
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ഞകൊനട്ടിനട്ടികയന്തട്ടിനുങമകയകൊയക്ക്
ഞകൊനട്ടിനട്ടികയന്നട്ടികമകൊരുകൂടെുതലകൊയക്ക്
ആര്കുുംങവണകൊകത
ഈഭൂമട്ടിതന്ഭകൊരമകൊയക്ക്
ഇനട്ടികയന്തട്ടിനുജടീവട്ടിങകണുഞകൊന്.
                                                                ആരദ്യനന്ദ.എ.വട്ടി
  

      THOUGHTS FOR A DAY
• SHORT CUTS ARE LONG CUTS 
• A LITTLE EDUCATION IS A GREAT DANGER
• TEACHERS ARE LIGHT OF LIFE
• DREAM BIGGER,DO BIGGER
• BUTTERFLIES ARE SELF PROPELLED FLOWERS
• ROOTS OF EDUCATION IS BITTER BUT THE FRUIT IS 

SWEET
• NEVER,EVER STOP ASKING QUESTION
•  IT IS VERY EASY TO DEFEAT SOME BUT IT IS VERY 

HARD TI WIN SOME ONE
• LIFE IS A DRAMA WE ALL ARE ACTORS, GOD IS THE 

DIRECTOR ,WORLD IS THE STAGE
• WHEN YOU CANNOT FIND A SUNSHINE BE THE 

SUNSHINE
• ONE OF THE BEST FEELING IN THE WORLD IS 

KNOWING THAT SOMEONE IS HAPPY BECAUSE OF 
YOU
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                                                           FATHIMA RIFA.C
                                                           IX.B                                
                                    വരു൦കകൊല൦

തണങലകകൊ൯മരമട്ടില
ജനങമകകൊ൯പുഴയട്ടില

തണങലകകൊ൯മരമട്ടില

ജലങമകകൊ൯പുഴയട്ടില

ഇനട്ടികയകൊരുകകൊലങത്തകകകൊരു

ജടീവ൯നല്കുവകൊ൯

ഈനകൊടട്ടില്ഇകന്നനട്ടികകകൊനമട്ടില

ഇനട്ടികയകൊരുകകൊലങത്തകക്ക്

ഈനകൊടെട്ടിനട്ടിന്നട്ടിഞകൊ൯

ഇനസമര്പ്പെട്ടിപ്പെതട്ടിത്രമകൊത്ര൦

ഇനട്ടികയകൊരുകകൊലങത്തകട്ടി

പുഴകയ്ക്കകൊയട്ടിഞകൊ൯

ഇനസമര്പ്പെട്ടിപ്പെതട്ടിത്രമകൊത്ര൦

മകൊപ്പുപറയകൊ൯അവകകൊശമട്ടികലനട്ടികക്ക്

അത്രയ൦ക്രൂരതകചയ്തുതടീര്ത

മകൊപ്പുപറയകൊ൯അവകകൊശമട്ടികലനട്ടികക്ക്അത്രയ൦പുഴഞകൊ൯കകടടുത
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           വട്ടില്കകൊത്ത
                           മുത്തുമകൊല

ചമന്ലകൊലട്ടിനക്ക്കടെല്ത്തടീരത്തക്ക്മുത്തുമകൊലവട്ടില്പ്പെനയകൊ
ണക്ക്ങജകൊലട്ടി. എന്നുുംഅയകൊള്ഒരുമകൊലമകൊത്രും
വട്ടില്കകൊകതമകൊറട്ടിവയ്ക്കുും. 

 ഒരുവലട്ടിയപണകകൊരന്ചമന്ലകൊലട്ടികന
ശ്രദ്ധട്ടികുന്നുണകൊയട്ടിരുന്നു. ഒരുദട്ടിവസുംഅയകൊള്
പറഞ്ഞു"നട്ടിങ്ങളുകടെസകൊനത്തക്ക്ഞകൊനകൊയട്ടിരു

കന്നകട്ടില്ആമകൊലകൂടെട്ടിവട്ടിറക്ക്ലകൊഭുംകൂടുമകൊയട്ടിരുന്നു...”
പങക്ഷ, ചമന്ലകൊല്ഒന്നുുംമട്ടിണട്ടിയട്ടില. അല്പും
കഴട്ടിഞ്ഞങപ്പെകൊള്ഒരമ്മയുുംകുടട്ടിയുുംകടെല്

കകൊണകൊകനത്തട്ടി. പകൊവകപ്പെടവരകൊകണന്നക്ക്കണകൊകല
അറട്ടിയകൊും. വട്ടിലകൊകതമകൊറട്ടിവച്ചആമകൊലചമന്ലകൊല്
വട്ടിലകയകൊന്നുുംവകൊങ്ങകൊകതആകുടട്ടികുകകകൊടെുത്തു.

                  ചമന്ലകൊല്പണകകൊരങനകൊടെുപറഞ്ഞു:  
“പകൊവകപ്പെടകുഞ്ഞുങ്ങള്തരുന്നആചട്ടിരട്ടിയകൊണക്ക്

എനട്ടികക്ക്ലകൊഭും”

BY ARDRA 9.C
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ചകൊറല്മഴ

മുറതവന കളറിയമാടെറി നറിനനമാരു

ചമാറല് മഴ ലനമാകറി നറിന      ഞമാനുയും(2)

എന വറിരല് നതമാട്ടു തലലമാടെറിയമാ മഴതളളറി

എനനറ ഹൃദെെയയും  പു ളകറിതമമായത്ത്

ഒന ു ഞമാന നകമാഞറി ചറിരറിച ുനറിന ു

പലക എലങമാ മറഞ്ഞ ുലപമായത്ത് പ ുഞറിരറി

വറിണ്ട ുമതമാ വന നറില്കയമായത്ത് പു          

തകറിനയമാരര്കന ുയും ക ുളറിര്നതനലുയും

എലനമാ നമമാഴറിയവമാനുണ്ടന ലപമാനലനയന

മ ുടെറിയറിഴ തഴുകറി അകനലപമായറി

മുറത ുവന കളറിയമാടെറി നറിനനമാര ു 

ചമാറല്മഴ ലനമാകറി നറിന        ഞമാനുയും                                                    

  
                           by Nandhana.a.p  9 . B                                 
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മഹതക്ക്വചനങ്ങള്

ആല്ബൈര്ടക്ക്ഐന്സട്ടിന്
*ജടീവട്ടിതുംഒരുകസകട്ടിള്സവകൊരട്ടിയകൊണക്ക്.വടീഴകൊതട്ടിരട്ടികകൊ-
 ന്നടീങ്ങട്ടികകകൊങണയട്ടിരട്ടികണും.
*യകൊഥകൊര്തദ്യുംഒരുമകൊയയകൊണക്ക്.സകൊയട്ടിയകൊയമകൊയഎങന്ന-
 യുള്ളൂ.
*മട്ടിടെുകന്പ്രശക്ക്നങ്ങള്പരട്ടിഹരട്ടികുന്നു.ജ്ഞകൊനട്ടികള്
 പ്രശക്ക്നങ്ങള്ഒഴട്ടിവകൊകുന്നു.
*മതുംഇലകൊത്തശകൊസുംമുടെന്തനുും,ശകൊസമട്ടിലകൊത്തമതും
അനനുമകൊണക്ക്.

എ .  പട്ടി .  കജഅബൈക്ക്ദുള്കലകൊും
*നട്ടിങ്ങള്ചട്ടിറകുകങളകൊകടെജനട്ടിച്ചവരകൊണക്ക്.അതട്ടിനകൊല്
ചട്ടിറകുകള്ഇഴയരുതക്ക്,ചട്ടിറകുകള്ഉപങയകൊഗട്ടികുക
പറകകൊന്പഠട്ടികുക.
*ഉറകത്തട്ടില്കകൊണുന്നതലസസ്വപ്നും.നമ്മുകടെഉറകും
കകടെുത്തുന്നതകൊണക്ക്സസ്വപ്നും.
*വട്ടിജയട്ടികളുകടെകഥകള്വകൊയട്ടികരുതക്ക്.അതട്ടില്നട്ടിന്നുും
നട്ടിങ്ങള്കക്ക്സങന്ദശുംമകൊത്രങമലഭട്ടികുകയുള്ളൂ.
*സസ്വപ്നുംകകൊണുക,ആസസ്വപക്ക്നങ്ങകളകുറട്ടിച്ചക്ക്ചട്ടിന്തട്ടികുക,ആ
ചട്ടിന്തകകളപ്രവര്ത്തട്ടിയട്ടിലൂകടെസഫലമകൊകുക
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*ജടീവട്ടിതുംആസസ്വകൊദദ്യകരമകൊകണകമങ്കേട്ടില്പ്രയകൊസങ്ങള്
ആവശദ്യമകൊണക്ക്.

കമകലകൊഞ്ജങലകൊ
*കകകകകൊണലതലകകകൊണുങവണുംചട്ടിത്രകമഴുതകൊന്.
*മനുഷദ്യകനസസ്വര്ഗ്ഗത്തട്ടികലത്തട്ടികുന്നരണുചട്ടിറകുകളകൊണക്ക്
പ്രണയവുുംമരണവുും.
*പ്രതട്ടിഭഎന്നകൊല്ഒടെുങ്ങകൊത്തക്ഷമതകന്ന.

രവടീന്ദ്രനകൊഥക്ക്ടെകൊങഗകൊര്
*സക്ക്ങനഹുംആരുകടെഭകൊഗത്തുനട്ടിന്നുണകൊയകൊലുുംശരട്ടിഅതു
ആദരട്ടിങകണുന്നവട്ടികകൊരുംതകന്നയകൊണക്ക്.
*വട്ടിളകട്ടികന്റെപ്രകകൊശത്തട്ടിനുനന്ദട്ടിപറയുക;എന്നകൊല്
നട്ടിഴലട്ടില്ക്ഷമങയകൊകടെവട്ടിളകുപട്ടിടെട്ടിച്ചുനട്ടില്കുന്നആകള
മറകകൊതട്ടിരട്ടികുകയുുംകചയ്യുക.
*പക്ഷട്ടികള്കക്ക്ചട്ടിറകുകട്ടിടട്ടിയകൊല്അകതകൊരട്ടികലുും
ആകകൊശത്തക്ക്പറകുകയട്ടില.
*നമ്മുകടെവട്ടിനയുംവലുതകൊകുുംങതകൊറുുംനകൊുംവലട്ടിപ്പെങത്തകൊടെക്ക്
അടെുത്തക്ക്വരട്ടികയകൊണക്ക്.
                                                vyshna.v
                                                      9.A
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ങപകൊസക്ക്റര്
  കവള്ളുംപ്രകൃതട്ടിയുകടെകവള്ളുംപ്രകൃതട്ടിയുകടെ

                വരദകൊനുംവരദകൊനും!!
അതുപകൊഴകൊകരുതഅതുപകൊഴകൊകരുത

                                      ജലമട്ടികലങ്കേട്ടില്നകൊമട്ടിലജലമട്ടികലങ്കേട്ടില്നകൊമട്ടില!!
ജലുംഒരുവരുംജലുംഒരുവരും

                                                ജലരക്ഷനകൊടെട്ടിന്രക്ഷജലരക്ഷനകൊടെട്ടിന്രക്ഷ

                                                                                        
ജലത്തട്ടികന്റെഗുണമറട്ടിയൂജലത്തട്ടികന്റെഗുണമറട്ടിയൂ

          ജലത്തട്ടികന്റെവട്ടിലയറട്ടിയൂജലത്തട്ടികന്റെവട്ടിലയറട്ടിയൂ

                        
                                                                  കവള്ളുംകവള്ളും

                                                                  അമൃതപകൊനടീയുംഅമൃതപകൊനടീയും

                                                                
                                                              BHAGYA-A  BHAGYA-A                                          

                                      9 A9 A
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                                                    NICK VUJICIC
Vujicic was born in Melbourne, Australia, in 1982 to dusanka and 
Borislav Vujičić, Serbian immigrants from yugoslavia.

He was born with tetra-amelia without fully formed limbs. According 
to his autobiography, his mother refused to see him or hold him when 
the nurse held him in front of her, but she and her husband eventually 
accepted the condition and understood it as "God's plan for their 
son."

vujicic has two small and deformed feet, one of which he calls his 
"chicken drumstick" because of its shape.

Originally, he was born with the toes of 
that foot fused. An operation was 
performed to separate the toes so that he 
could use them as fingers to grab, turn a 
page, or do other things. He has been able 
to use his foot to operate an electric 
wheelchair, a computer and a mobile 
phone. Vujicic attempted suicide but notes 
that he had an "amazingly normal 
childhood."

vugicic thrived in his teenage and young

adult years despite being bullied. ----

ADWAITH
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മഴങയ..........

മകൊനത്തക്ക്കകൊര്മുകട്ടില്നട്ടിറയുകയകൊയക്ക്
         കൃഷ്ണവര്ണങമഘമകൊ...........
മയട്ടിലകള്തന്പടീലട്ടിവട്ടിടെര്ത്തുകയകൊയക്ക്
         നൃത്തമകൊടെകൊന്തുടെങകയകൊയക്ക്.......
പച്ചട്ടിലകള്കുളട്ടിര്കകൊറട്ടില്ആടെുകയകൊയക്ക്
 കട്ടിളട്ടികള്കൂടട്ടില്തന്കുഞ്ഞുമകൊയട്ടി
        ആനന്ദനൃത്തമകൊടുകയകൊണക്ക്......
                                                                                                                           കൂരട്ടിരുടകൊയക്ക്....ഉതഹമകൊയക്ക്.......
മഴത്തുളളട്ടികള്കപകൊഴട്ടിയുകയകൊയക്ക്
       മനുംനട്ടിറങയആനന്ദമകൊയക്ക്.....
എന്മനുംതകൊളുംതുളളകയകൊണക്ക്
ഒകൊടെട്ടിയകൊമഴയട്ടില്നനയകൊന്
ആകുളട്ടിരട്ടില്മുങ്ങകൊനകൊയക്ക്
ഞകൊന്പലവടുംകകകൊതട്ടിചങപകൊയക്ക്
            ആവര്ഷപുഴയട്ടില്........
ഒരുനപ്രൗകയകൊയട്ടിഞകൊന്
മകൊനത്തക്ക്കകൊര്മുകട്ടില്നടീങകയകൊയക്ക്
           കൃഷ്ണണവര്ണങമഘമകൊ....
മകൊനുംതന്കണടീര്ങപകൊരുകയകൊയക്ക്
 കട്ടിളട്ടികള്ആടെട്ടിപറകുകയകൊയക്ക്....
     BY ABHINAV NATH

9th B                   
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നനറിനനറി

ടെരീയും ലറിററില് ഹകറത്ത്സത്ത്ടെരീയും ലറിററില് ഹകറത്ത്സത്ത്
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