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 എഡഡിറററ്റോറഡിയല

             
                           അക്ഷരങ്ങളളിലൂടടെ ചളിത്രങ്ങളളിലൂടടെ 
                     ചരളിത്രതളിടന്റെ സ ുവര്ണതത്താളുകളളില് 
                      കരവളിര ുതളിടന്റെ കകടയത്താപപ്പ് ചത്താര്ത്തുക 
                      യത്താണളിവളിടടെ നവയുഗതളിടന്റെ പുതളിയ
                      പത്താതകള് തതടുതമത്താള് അതളിജജീവനതളിടന്റെ 
                      കരുതത്തായളി ഇന്നലകളുടടെ ഒത്താര്മ്മയപ്പ് 
                      ഒരു മ ുതല് ക ുടത്താക ുമളിതപ്പ് . പ്രതജീക്ഷതയത്താടടെ...........!

                                                                                      Ayisha Fida
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        എഡഡിറററ്റോറഡിയല റബറ്റോര്ഡഡ

                              

                    

         1.  Ayisha Fida         2.  Ridha Mujeeb       3.Ayisha Naja
         4.  Sumayya             5. Barza                     6.NafeesathulMisriya
         7.  Rifa Fathima        8.Jinan.E.Sabir          9.Shefin
         10.MohamedAnas
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സനന്ദേശശ

                         ഉമമ്പിചമ്പി ഹഹാജമ്പി ഹയര് സസെക്കണ്ടറമ്പി സെസ് ക്ക ൂളമ്പിസലെ ലെമ്പിറമ്പില് കകൈറസ്സെമ്പിസന്റെ       

                              "ഡമ്പിജമ്പികസെന് "എന്ന പ്രസെമ്പിദദ്ധീകൈരണതമ്പിനസ് എലഹാ ആശശംസെകൈള ശം 
                               നനര ന്ന .   വമ്പിദദഹാര്തമ്പികൈള സടെ  സെമഗ്ര പ നരഹാഗതമ്പിയശം ,കനസെര്ഗമ്പികൈ 
                               കൈഴമ്പിവുകൈസള പരമ്പിനപഹാഷമ്പിപമ്പിക്കഹാന ശം  ഉതകൈ ന്ന ഇതരശം ഉദദമങ്ങള്        

                       മഹാതൃകൈഹാപരമഹാണസ്

ജയശശ.ഒ
ഹഹെഡഡ്മമിസഡ്ട്രസഡ്
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   മുഹെമ്മദഡ്അഷഡ്റഫഡ്.ഹക
         പമി.ടമി.എ.പ്രസമിഡണഡ്

                                                     ആശശംസെ

                                  അന ദമ്പിനശം മഹാറമ്പിസക്കഹാണ്ടമ്പിരമ്പിക്ക ന്ന 
                                  നലെഹാകൈതമ്പിസലെ ഡമ്പിജമ്പിറല് യ ഗതമ്പി
                                  നലെക്കസ്  ഡമ്പിജമ്പിറല്   മഹാഗസെദ്ധീന മഹായമ്പി 
                                  മ നന്നഹാട്ട വന്ന യ.എചസ്.എചസ്.എസസ്.
                                  എസസ്  ലെമ്പിറമ്പില്  കകൈറസ്സെമ്പിസലെ വമ്പിദദഹാര്
                                  തമ്പികൈള്ക്ക ശം   അദദഹാപകൈര്ക്ക ശം 
                                  പമ്പി.ടെമ്പി.എ യ സടെ  ആശശംസെകൈള്
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ഉള്ളടെക്കശം

 നസവഡ്ദമിഏര്തഡ്...........................9

ചമിതശ...........................................10

 ചമിന............................................11

ചമിതശ..........................................12

 ജശവചരമിതശ...............................13

 ചമിതങ്ങള....................................14

 അമ്മയുഹടവവാത്സലലശ................15

 ഒരുകുടന്നഹവളമിച്ചമവായമി.............16

 കല്പവൃകശ..................................17

 ചമിതങ്ങളുഹടനലവാകശ...................18

 ചമിതശ.........................................19

  കകമിസഡ്........................................20

  കവാസഡ്റശപ്രവര്തഡ്നശ................21

  എഹന്റെചശനമിമരശ........................22

  ജശവഡ്തശ.....................................23

  തൂലമികനവാമങ്ങള........................24

  ധശരതയുഹടയഥവാര്ത്ഥസതലശ......25

  പ്രഭവാതതമിഹലകവാഴ്ചഭശഗമികള......26

  മരണതമിനഡ്മുന്പഡ്.....................27

  നലഖനശ.....................................28

  വവാസ്തവതമില്എനവാണഡ്.............29

  

    
  വമിരലുകള..................................30

  സകപഡ്നങ്ങളുഹടചമിറകഡ്.................31

   സകര്ഗതമിഹലമുതഡ്മണമികള....32

   കവമിത........................................33  

   ഒവാനുകള...................................34

   പ്രളയശ........................................35

   മുതഛഹന്റെനചവാറ്റുപവാതശ.............36

   ചമിതശ..........................................37

   ഹമഴുകുതമിരമി................................38

   വരളച്ച........................................39

   നഗളഇന്ദമിററന്.....................40

   നന്ദേമി............................................41
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      God  created  this  whole
wonderful  world.  He  made  it
beautiful,happy  and  green.  There
were  large  green  fields  with  grass
and  colourful  flowers.  Then  God
made birds  and animals  to  live in
the  meadows  and  the  fields,  the
woods  and  the  forests  .After  that
God  created  man  to  take  of  this
beautiful creations. He made man as
the most intelligent and the best of
all in his creations.

But then,God had some doubt
in his mind. He wondered ,if man
would really take good care of his
creations .So,he warned man , “you
must  keep  earth  as  green  and  as
beautiful as I have created it. Do not
commit  any  sin  when  you  go  to
earth. Or as a punishment the earth
will  lose  it's  beauty and will  turn
into a vast desert”.
Soon man forgot God's warning .He
started  stealing  ,lying  and
committing  other  sins.  So  earth
turned into a vast desert. But when
man realized his mistake ,then God
forgave him. That is  why there is
still some greenery left on the earth
yet.

SAVE THE
       Earth

Aysha Hiba.PP 8I
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Saleem
 Drawing Teacher UHHSS
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                                                                                                                                                              Sruthi
                                                                                                           Training Teacher

      “One of the very important 
        Characteristics  of a student is 
        to question. Let the students ask 
                                         questions.”

Starting a new journey,believing in one's own instincts can seem to be
daunting at first.Yet once you step forward you will be surprised to see
how it was much easier than you thought.As you sit down to study,you
feel uncomfortable for a few minutes  but if you focus your mind and
heart on a particular task, you will come in the follow and the  things
start getting easier for you .Remember, by the time you achieve your
goal,you'll not be the same person.
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Fathima Naja, 
8K12                      Uhhss,Chaliyam
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 Fathima Hidha,5E

Stephen William Hawking was a great physict known for his work 
regarding Black Holes in space. He has authored several popular 
science books .Even at an early age,Hawking showed a passion for 
science and astronomy .At the age of twenty one,While studying at 
Cambridge .He was diagnosed with a serious disease . Gradually , 
he became entirely paralysed and his life got confined to a wheel 
chair. Despite his illness ,he done ground- breaking work in physics 
and astronomy.
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Shadha

Aysha Fida

14                           Uhhss,Chaliyam



                                                                                                                                    DIGI SIGN  

                               കവവിത

അമ്മയുഹടവവാത്സലലശ

        അമ്മതന്അമ്മമിഞ്ഞപവാലമിനഡ്മധുരശ
മവായുന്നമില്ലനവാളഇതുവനരയശ.

അമ്മതന്നസ്നേഹെതമിനുമുമമില്
എന്നദഷലശഅലമിഞ്ഞമില്ലവാഹതയവാവുന.

“എതകഠമിനമവായവാലശകളശപറയനല്ല"
എന്നഡ്അമ്മഹചവാല്ലമിതരശനനരശ

കഥകളപറഞ്ഞമിടവാനുശപവാഠങ്ങളപഠമിപമിക്കുവവാനുശ
അമ്മയവാഹണനമിക്കഹന്റെആദലഹതഗുര.

                                                                                                                                              Dhaniya Noushad P

X E
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ഒരകുടന്നഹവളമിച്ചമവായഡ്

 

                   

ഒരമിക്കല്ഒരമനുഷലന്തഹന്റെ
കൃഷമിയമിടതമില്നമിന്നഡ്അതമിമനനവാഹെരമവായ
ഒരഹവണ്ണക്കല്പ്രതമിമഹയകുഴമിഹച്ചടുത. 
സസൗന്ദേരലവസ്തുക്കഹളനസ്നേഹെമിക്കുകയുശഅവ
നശഖരമിക്കുകയുശഹചയമിരന്നഒരവാളുഹട
അടുനതക്കഡ്അയവാളഅതുമവായമിഹചന. 
അയവാളആപ്രതമിമഹയഒരവലമിയതുകയഡ്
സസൗന്ദേരലവാസകവാദകനഡ്വമിറ.
                   പണവുമവായമിവശടമിനലക്കഡ്
മടങ്ങുനമവാളഅയവാളഇങ്ങഹനചമിനമിക്കവാന്
തുടങ്ങമി.ഈപണശഎന്തുമവാതശജശവമിത
സസൗകരലങ്ങളവാണഡ്നല്കുന്നതഡ്! 
എല്ലവാവരവാലശഅവഗണമിക്കഹപടഡ്
ആയമിനതവാളശവര്ഷങ്ങളവായമിമണ്ണമിനുളമില്
പുതഞ്ഞുകമിടന്നമിരന്നഒര
മൃതശമിലവാഖണ്ഡതമിനഡ്പകരമവായമി
ഇതമവാതശപണശനല്കമി,വമിഡമിവമിലയശ
വവാങ്ങമി.
                   അനപവാളതഹന്റെറകക്കഹലതമി
നചര്ന്നപ്രതമിമയമിനലക്കഡ്നനവാക്കമി
സസൗന്ദേരലവാസകവാദകനഡ്ഇങ്ങഹന
ചമിനമിക്കുകയവായമിരന; എഹനവാരസസൗന്ദേരലശ
!എഹനവാരജശവപ്രകവാശശ!ആയമിരശ
വര്ഷങ്ങളുഹടനമിര്മ്മലമധുരമവായനമിദ്രയ
നശഷശഎഹന്റെ
റകകളമിഹലതമിനച്ചര്ന്നമിരമിക്കുന്നതഡ്ഏതഡ്
ആതവാവമിഹന്റെസകപ്നമവാണഡ്!മൃതവുശ
സകപ്നരഹെമിതവുമവായപണതമിനുപകരമവായമി
ഇതമിഹനറകമവാറവാന്ആര്ക്കുനതവാനശ!

Fathima Shadha
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കൈല്പവൃകശം

            

                                                                                                                                                                                         Shahala

                                                                                                                                                                          Vll

നകൈരങ്ങളുസടെ നഹാടെഹായതുസകൈഹാണ്ടഹാണസ് നമ്മുസടെ നഹാടെമ്പിനസ് നകൈരളശം 
എന്ന നപരുകൈമ്പിട്ടമ്പിയതസ്.നകൈരളതമ്പില് എവമ്പിസടെയശം കൈഹാണുന്ന 
ഫലെവൃകമഹാണസ് സതങ്ങസ്.ഒറതടെമ്പിയഹായമ്പി ഇതു 
വളരുന.സകൈഹാമശം,ചമ്പിലകൈളുശം ഇല.തലെയ്ക്കല് ധഹാരഹാളശം ഓലെകൈള് 
വമ്പിരമ്പിഞ്ഞു നമ്പില്കശം അവയ്ക്കമ്പിടെയമ്പില് 
നഹാളമ്പിനകൈരകലെകൈളുശം,പൂങ്കുലെകൈളുശം കൈഹാണഹാശം.
            മൂസപതഹാത നതങ്ങസയ കൈരമ്പിക്കസ് എന 
പറയന.കൈരമ്പിക്കമ്പിന് സവള്ളശം നല മധുരവുശം തണുപ്പുമുള്ള 
പഹാനദ്ധീയമഹാണസ്. പഹാകൈമഹായ നഹാളമ്പിനകൈരശം ചമ്പിരകൈമ്പിസയടുതസ് കൈറമ്പികൈളമ്പിലശം
പലെഹഹാരങ്ങളമ്പിലശം നചര്കന.നതങ്ങഹാപഹാല് നചര്ത്തു പഹായസെവുശം 
ഉണ്ടഹാകന.
             വമ്പിളഞ്ഞ നതങ്ങ ഉണക്കമ്പി സകൈഹാപ്രയഹാകശം.സകൈഹാപ്ര 
യന്ത്രതമ്പില് ആട്ടമ്പി സവളമ്പിസചണ്ണ എടുകശം.ഭകണപദഹാര്തങ്ങള് 
പഹാകൈശം സചയ്യുവഹാനശം മറ്റു പലെ ആവശദങ്ങള്കശം സവളമ്പിസചണ്ണ 
ഉപനയഹാഗമ്പികന.
             നതങ്ങയസടെ സതഹാണ്ടമ്പില് നമ്പിന ചകൈമ്പിരമ്പി 
എടുക്കഹാശം.ചകൈമ്പിരമ്പിസകൈഹാണ്ടസ് കൈയര്,പഹായ,കൈമ്പിടെക്ക എന്നമ്പിങ്ങസന 
അനവധമ്പി വസ്തുക്കള് ഉണ്ടഹാക്കഹാശം.
              ഇങ്ങസന നമുക്കസ് നവണ്ടസതലഹാശം സതങ്ങു 
തരുന.അതമ്പിനഹാല് സതങ്ങമ്പിസന കൈല്പവൃകശം എന്നസ്  വമ്പിളമ്പികന.
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ചമിതങ്ങളുഹടനലവാകശ
                              
                        കവാറ്റമിഹന്റെശയ്യയമില്നശ
                        വഴുതമിവശഴ്ത്തുനമവാള
                        ഇന്നഹലകണതല്ലഇന്നഹത
                        മനസമിഹലചമിതജവാലങ്ങള
                                                                            
                                                                         ഒരപനകനപടമിഹപടുതന്ന
                                                                         ചമിതങ്ങളവായമിരമിക്കവാശഅതുമഹല്ലങമില്
                                                                          മനനവാഹെരമവായസകര്ഗഭശഗമി
                                                                          ചമിതങ്ങളവായമിരമിക്കവാശ
                          
                                                                              
                           ഈമവായവാജവാലശഒഹന്നങമില്
                           ജശവമിഹതസുഖമമവാക്കവാശ
                           അതുമഹല്ലങമില്ആകവാശതമിഹന്റെ
                           കണ്ണുനശരവാണഡ്മഴഎന്നതുനപവാഹല

                                                                              മനുഷലരഹടകണ്ണുനശരവായമിരമിക്കവാശ
                                                                              മനനവാഹെരമവായചമിതജവാലമവായസകപ്നശ
                                                                              കണ്ണടച്ചുഇരടവാക്കമിമനസമില്
                                                                              നമിറഹയഹവളമിച്ചമവാക്കമി

                            മനസമില്പതമിയുന്ന
                            ചമിതങ്ങളഒരമിക്കലശമറക്കവാതസകപ്നങ്ങളവായമിതശരശ.                         Dhaniya Noushad P ,10E

                                                                                                                                         

കൈവമ്പിത 
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കകമിസഡ്

      1  -  ഏപ്രമ്പില് 23 നലെഹാകൈ പുസ്തകൈദമ്പിനമഹാണസ് .അതസ് ആരുസടെ ജന്മദമ്പിനമഹാണസ് ?
                    ഉ-  വമിലലശനഷകഡ്പമിയര്
                2  -   ഫമ്പിഫ നലെഹാകൈകൈപസ് ഡമ്പികസെന് സചയ്ത ശമ്പില്പമ്പി  ?
                     ഉ-    സമില്വമിനയവാ
                3  -   കൈര്ണഹാടെകൈയമ്പിനലെക്കസ് ഒഴുകുന്ന നകൈരളതമ്പിസലെ നദമ്പി ?
                     ഉ–കബനമി
                4  -     നകൈരള സെഹാഹമ്പിതദ അക്കഹാദമമ്പി അവഹാര്ഡസ് നനടെമ്പിയ ആദദ നനഹാവല് ?
                     ഉ-  ഉമ്മവാച്ചു
       5 -      സനഹസ്റു ലെമ്പിററസെമ്പി അവഹാര്ഡസ് നനടെമ്പിയ ആദദ വനമ്പിത ?
           ഉ-    മദര്ഹതനരസ

      6  - “റുപയ്യ” ഏതു രഹാജദസത നഹാണയമഹാണസ് ?
           ഉ–ഇനനവാനനഷല
          Ayisha Fidha 

        IX  A
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                                                                                                                                             DIGI SIGN

                   എനന്റെ ചചീനനിമരര
2015 ലലാണണ് ഞലാന് ഈ സ്കൂളനിനല അഞലാര കലാസണ് വനിദദലാര്തനിനനിയലായനി ചുവടുനവയ്ക്കുന്നതണ്.എനന്റെ കലാസണ്
നമ്മുനടെ  ലലബ്രറനിയുനടെ  മുകളനിലലായനിരുന.ഞങ്ങളലാണണ്  ഈ സ്കൂളനിനല  ആദദനത്തെ ഇരഗചീഷണ്  മചീഡനിയര
അഞലാര കലാസണ്.  അതനിനന്റെ കുറചണ് ജലാഡനയലാനക്കെ ഞങ്ങള്ക്കുണലായനിരുന.  ലഫൈസല് സലാറലായനിരുന
ഞങ്ങളുനടെ  കലാസദദലാപകന്.ആദദ  ദനിവസര  തനന്ന  സലാര്  ഞങ്ങനളനയലലാവനരയുര  കയനിനലടുത.
അങ്ങനന എലലാവരുര പരസ്പരര പരനിചയനപ്പെട.ഞങ്ങളുനടെ കലാസണ് ഒറ്റനപ്പെടനിടലായനിരുന.ഒരു ദദചീപുപപലാനല.
ഞങ്ങള്  ചനിരനിച,  കളനിച,  പഠനിച,  ഞങ്ങളുനടെ  ദനിവസങ്ങള്  ആസദദനിച.  എന്നലാല്  മുകളനില്
ഷചീറ്റലായതുനകലാണണ്  ,  ഞങ്ങളുനടെ  കലാസനില്  ഭയങ്കര  ചൂടെലായനിരുന.  അങ്ങനന  ഞലാനര  എനന്റെ  കുറചണ്
ഫ്രണണ്സര കൂടെനി  H.M പനലാടെണ്  പരലാതനി പറഞ.ഞങ്ങള്നക്കെലാരു ഫൈലാന് പവണര അതലാണണ് ഞങ്ങളുനടെ
പരലാതനിയുനടെ ഉള്ളടെക്കെര.  ഒരു ദനിവസര ഞങ്ങളുനടെ കലാസനിപലക്കെണ്  H.M  ജയശചീ ടെചീചര് വന.  എന്നനിടണ്
ഞങ്ങളുനടെ കലാനസലലാര നലവണര നനിരചീകനിച.ഞങ്ങള് എലലാവരുര ടെചീചറനിനന്റെ മറുപടെനിയുര പ്രതചീകനിച
നനില്ക്കെകയലാണണ്.ടെചീചര് പറഞ.  "അറബനിക്കെടെലനിനന്റെ പടെനിഞലാറന് കലാറര,  ചചീനനിമരത്തെനിനന്റെ തണലര
തപലലാടെലര ; ഇനനിനയനനിനലാണണ് മക്കെപള നനിങ്ങള്ക്കെണ് ഫൈലാന്”. അതു പറഞപപ്പെലാഴലാണണ് ഞങ്ങളുനടെ ശദ
പടെര്ന്നണ് പനലനിച നനില്ക്കുന്ന ചചീനനിമരത്തെനില് ആകൃഷ്ടമലായതണ്.  കനിളനികളുനടെ മധുരമലായ ശബര അവനിനടെ
നനിന്നണ് പകള്ക്കെലാര,  പനിനന്ന ഇളങ്കലാറ്റനിനന്റെ ഗന്ധവര ഞങ്ങള് പവണ്ടുപവലാളര ആസദദനിച.  അതനിന പശഷര
ഞങ്ങള് അറബനിക്കെടെലനിനന്റെ കലാറ്റനിലര, ഞങ്ങളുനടെ ചചീനനിമരത്തെനിനന്റെ തപലലാടെലനിലര സന്തുഷ്ടരലായനി. ഞങ്ങള്
പനിനന്ന  ഫൈലാന്  എന്ന  പരലാതനിയുമലായനി  H.M  നന്റെ  അടുപത്തെക്കെണ്  പപലായനിടനില.  യഥലാര്തത്തെനില്  ആ
ചചീനനിമരര ഞങ്ങളുനടെ കലാസനിനന്റെ ഒരു ഭലാഗമലാവകയലായനിരുന.

കുറചണ് മലാസങ്ങള്ക്കു പശഷര...  ഞലാനര എനന്റെ കൂടകലാരുര ലഫൈസല് സലാറനിനന്റെ അടുപത്തെക്കെണ്
പപലായനി.  ഞലാനലായനിരുന  കലാസണ്   ലചീഡര്.  അതു നകലാണണ് തനന്ന സലാര് എപന്നലാടെണ്  പറഞ.  “ഇന
നമ്മള്  പുറത  ഗലാലറനിയനില്  ഇരുന്നനിടലാണണ്  പഠനിക്കുക.”  അതു  പകട  എനനിക്കുര  പകട  നനിന്ന  എനന്റെ
കൂടകലാര്ക്കുര  ഭയങ്കര  സപനലാഷമലായനി.  ഞലാന്  ഈ  ചൂപടെറനിയ  വലാര്ത്തെ  ചൂടെലാറലാനത  തനന്ന
കലാസനിനലത്തെനിച. ഇതറനിഞവര്  അറനിയലാത്തെവനര ഈ സപനലാവലാര്ത്തെ അറനിയനിക്കെലാനലായനി കലാസനിനന്റെ
പഡലാറനില്  തനന്ന  നനിന.  അങ്ങനന  നബലടെനിച.  പ്രലാര്തനയ്ക്കു  പശഷര  ഞങ്ങനള  എലലാവനരയുര
ഗലാലറനിയനില്  നകലാണനിരുത്തെനി.  എലലാവരുനടെയുര  മുഖത്തെണ്  എനന്നനിലലാത്തെ  സപനലാഷമുണലായനിരുന.
പുറനത്തെ  കലാഴണ്ചകള്  കണ്ടു  കൂടകലാപരലാനടെലാപ്പെര  ഇരനിയലാന്  നല  രസമലാണപലലാ.  എന്നലാല്
സപനലാഷത്തെനിനണ്  അധനികര  ആയുസ്സുണലായനിരുന്നനില.  ഗലാലറനിയനില്  ഇരുത്തെനിയതനിനന്റെ  കലാരണര
ഞങ്ങള്ക്കെണ്  തലാമസനിയലാനത  മനസനിലലായനി.ഞങ്ങളുനടെ  ചചീനനിമരനത്തെ  നകലാലലാന്  ഒരു  നകലാലയലാളനി
അപദ്ദേഹത്തെനിനന്റെ  മഴു  മൂര്ചകൂടകയലായനിരുന.  ആ  മഴു  നകലാണണ്  അയലാള്  ഞങ്ങളുനടെ  സദനര
ചചീനനിമരത്തെനിനന്റെ ഹൃദയത്തെനില് ആഞനവടനി.  'പപധലാര'  എന്ന ശബപത്തെലാടുകൂടെനി ഞങ്ങളുനടെ ചചീനനിമരര
എന്നപന്നയ്ക്കുമലായനി നനിലരപതനിച. ആ നവപടറ്റതണ് ഞങ്ങളുനടെ ഓപരലാരുത്തെരുപടെയുര ഹൃദയത്തെനിലലായനിരുന.
ഈ  ക്രൂരത  കലാണലാനലായനിരുനന്നങ്കനില്  ഞങ്ങള്ക്കെണ്  പുറത്തെനിരനിപക്കെണനിലലായനിരുന  എന്നണ്  എലലാവരുര
ആശനിച. ഇനനി കനിളനികള്ക്കെണ് നകലാഞനി കളനിക്കെലാന് ഞങ്ങളുനടെ ചചീനനിമരര ഇല. ഞങ്ങള്ക്കെണ് തണപലകലാന്
ഇനനി ആ ചചീനനിമരര ഇല. 

പനിപറ്റ  ദനിവസര,  സ്കൂളനിനലത്തെനിയപപ്പെലാള്  ഒരുപലാടെണ്  കനിളനികളുര  കലാക്കെകളുര  നവടനിമലാറ്റനിയ
ചചീനനിമരത്തെനിനന്റെ  ചുറര  കരഞനകലാണണ്  വടമനിട  പറക്കുനണലായനിരുന.  അവയണ്  ഞങ്ങനളപപ്പെലാനല
എനനലാനക്കെ നഷ്ടനപ്പെടനിടണലാവര !

അനഭവകുറനിപ്പെണ്

Nihala Nazmath .AV
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IX  A

              
              മൂടനിലനിഴഞര വചീണ്ടുര 

ബലാലദമലാഗ്രഹനിക്കുന്ന ലശശവര

യുവലാവലായനിട പവണര
അടെനിച നപലാളനിക്കെലാനനന്നണ് 
വലാശനിപനിടെനിക്കുന്ന ബലാലദര

കുസൃതനി നനിറഞ ബലാലദത്തെനിപലക്കെണ് 
തനിരനിച പപലായനിരുനന്നങ്കനില് 

 പ്രലാരലാബ യയൗവ്വനര

കുടനികളുനടെ കളനിചനിരനി കലാണുപമലാള് കുസൃതനിയുള്ള 
ബലാലദവര യയൗവ്വനവര തനിരനിചവന്നനിരുനന്നങ്കനിനലന്നണ് 
അതര പനിതമുള്ള വലാര്ദകദര

ഒരു നനിമനിഷനമങ്കനിലര 
പനിനനിരനിപ്പെനിചനിരുനന്നങ്കനിനലന്നണ് 
പകഴുന്ന അറ്റമനിലലാത്തെ മരണര

23                Uhhss,Chaliyam



                                                                                                                                             DIGI SIGN

                    
തൂലവികകാനകാമങ്ങള

തൂലവികകാനകാമത     യഥകാര്ത്ഥനകാമത
സഞ്ജയന്      എര.ആര്. നലായര്

 പകസരനി   എ. ബലാലകൃഷ്ണ പനിള്ള

ജനി   ജനി.ശങ്കരക്കുറനിപ്പെണ്

വനിലലാസനിനനി                 
എര.നക പമപനലാന്

നനനലാര്                   
പനി.സനി പഗലാപലാലന്

പപ്രരജനി       എര.പനി നമ്പൂതനിരനിപ്പെലാടെണ്

വനി.നക.എന്          വനി.നക നലാരലായണ നലായര്

ശനി  ലവപലലാപ്പെനിള്ളനി ശചീധര പമപനലാന്

സകുമലാര് 
എസണ്. സകുമലാര് പചലാറ്റനി

സമരഗല  ലചീല ഭടതനിരനിപ്പെലാടെണ് 

ഉറൂബണ്  പനിസനി കുടനികൃഷ്ണന്
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ടവിപ്പു സുല്തകാനന്റെ ധജീര കഥകള വകായവിച്ചു കകട്ട എനവികക്ക്  ടവിപ്പു 
സുല്തകാന് നവിര്മവിച്ച ജയവിലത,കകകാട്ടയത മറത മമസൂരവില് ഉണ്ടനക്ക് 
പറഞക്ക് കകട്ടകപകാള മുതല് മമസൂരവികലകക്ക്  കപകാകകാനുള്ള 
ആഗ്രഹവത കൂടവി.ഒടുവവില് മമസൂരവികലകക്ക് കപകാകുവകാനുള്ള അവസരത
വന.ഞങ്ങള മമസൂരവിനലതവി ,കകട്ടറവിവവികനകകാളത കകാഴക്ക്ച്ചകള 
ഞകാനവവിനട കണ. മമസൂര് പകാലസക്ക്,വകാട്ടര് കഗേറക്ക്, വകാട്ടര് ജയവില്, 

മസക്ക്ജവിദക്ക് ,സൂരര്യഘടവികകാരത, ദര്ഗ, അമ്പലത, ടവിപ്പു നവടവികയറ ു കവിടന
സ്ഥലത  അങ്ങനന കണവിനക്ക് കുളവിര്മ തരുന ഒരുപകാടക്ക് കകാഴക്ക്ച്ചകള 
കണ. കകാകവരവി നദജീതജീരതകാണക്ക് മമസൂര് സ്ഥവിതവി നചെയ്യുനതക്ക്. 
ശജീരതഗേ പട്ടണമകാണക്ക് തലസ്ഥകാന നഗേരത .മൂനക്ക് നദവികള ഒനവിക്കുന
സ്ഥലണ്ടക്ക് അതവിനക്ക് തവികവണവി സതഗേമത എനകാണക്ക് പറയനതക്ക്. 
അവവിനട നവിനവിറങ്ങവി പുഷ്പകമള കണ .പലതരത വര്ണങ്ങളള്ള 
പൂകള,അതവിലൂനട നടന നജീങതകതകാറത പൂകളനട ഭതഗേവിയത കൂടുന.
പൂകളനട സസൗന്ദരര്യത എനന്റെ നകാസകാരന്ധ്രങ്ങളകക്ക്  
സുഖന്ധദകായകമകായവി . പൂകനകാട്ടങ്ങളവിലൂനട നടന കപകാകനവ എലകാത 
അപ്രതര്യക്ഷമകായതു കപകാനല കതകാനവി.പൂകളനട ചെവിരവിയത ഭതഗേവിയത 
കണ്ടക്ക് പൂകനകാട്ടത അവസകാനവിച്ചതക്ക് അറവിഞവില . ഇതുവനര 
കനണ്ടനതലകാത ഇനവിയത കകാണണത എനക്ക്  പറഞ്ഞു മനസക്ക് കതവി 
ജജ്വലവിച്ചു നകകാണ്ടവിരുന. അകപകാഴകാണക്ക് ഞകാന് മനസവിലകാക്കുനതക്ക് 
യഥകാര്ത്ഥ സതര്യത കകട്ടറവിവവികനകകാളത കകാണുനതകാനണനക്ക്.ടവിപ്പു 
സുല്തകാനന്റെ ധജീരതകളത പൂകളനട ഭതഗേവിയത അവവിനട നചെനക്ക് 
കനരവില് കകാണുകമ്പകാഴകാണക്ക്  തവിരവിച്ചറവിയക.

ധജീരതയനട യഥകാര്ത്ഥ സതര്യതയകാ
തകാ
ഡ
യ
റവി

Dhaniya Noushad.P

X E
25         Uhhss,Chaliyam



                                                                                                                                             DIGI SIGN

Dhaniya Noushad.P

X E

26       Uhhss,Chaliyam

ഉറങ്ങവി കവിടക്കുന ഭൂമവി നമനല കണ്ണു തവിരുമവി നവളവിച്ചതവികലകക്ക് വഴുതവി 
വജീഴകാന് തുടങ്ങവി.സൂരര്യന് നവളവിച്ചതവികലകക്ക് വരുനതവിനു മുമ്പക്ക് പൂവന്കകകാഴവി 
മുകളവില് നവിനക്ക് കൂവകാന് തുടങത.ഇരുട്ടക്ക് കപകായവി വന പ്രകകാശത മുഖകതകക്ക് 
തടവകാന് തുടങ്ങവി . നമനല ഉറകതവില് നവിനക്ക് പ്രഭകാതതവിനല 
കകാഴക്ക്ച്ചകളവികലകക്ക് നകകാണകപകായവി.രകാതവികളവില് കകാണകാത പലവവിധ പൂകളത 
വവിടരകാനുത ,വവിടരകാന് നവില്ക്കുനതുമകായ പലവവിധ പൂനമകാട്ട ുകള ുത പുഞവിരവിച്ചുത 
നവില്ക്കുന . മഴകകാലമകായവിരുന.അതവിനകാല് അനനത രകാതയവിനല മഴയവില്
പൂകളനട ശവിരസവില് നല കുളവിര്മയണ്ടകായവിരുന. കറത കമഘങ്ങള നമനല 
നവളവിച്ചതവികലക്കു നകകാണ വന.പൂകള പ്രകകാശനത കപകാനല വവിടര്ന 
വന.പക്ഷവി മൃഗേങ്ങള കലപവില ശബ്ദങ്ങള ഉണ്ടകാകവി ആഹകാരതവിനക്ക് 
കപകാകുന. കൂട്ടതകൂടവി കപകാകുന ഉറമ്പുകള, വരവി നതറകാനത കപകാകുന ഒരുമയള്ള
ഉറമ്പുകള, ഏനതകാരു അരവിമണവി  കവിട്ടവിയകാലത  എലകാവരുത കൂടവി പങ്കുനവച്ചു 
നകകാണകപകാകുന.ഉറങ്ങവി കവിടക്കുന മരങ്ങള, പുഴകള , കടല്, അരുവവി 
അങ്ങനന ഉറങ്ങവി കവിടക്കുന എലകാ വസ്തുകളത വവിടര്നക്ക്  നവിനക്ക് ഒഴുകവിയത 
ആടവിയത പ്രഭകാതത അവര് കഴവിച്ചു കൂടത. രകാതവിയവില് പ്രഭകാതതവിനന്റെ 
ഗേര്ഭകാവസക്ക് ഥയവില്   മരങ്ങള ഞങ്ങളകക്ക് സമകാനമകായവി നല്കവിയ 
പഴവര്ഗങ്ങള മരചുവട്ടവില് കകാണകാത .പക്ഷവികള ഭക്ഷണത നകകാതവിനകകാണ 
കപകായവി കുഞ്ഞുങ്ങളകക്ക് നകകാണ കപകായവി നകകാടുക്കുന. ഇലകളത, 

സൂരര്യനുത,വയലകളത ,അരുവവികളത, മരങ്ങളത  എലകാത എലകാത മകാറവി മകാറവി 
പുഞവിരവിക്കുവകാന് തുടങ്ങവി .പ്രഭകാതത ഞങ്ങളകക്ക് തുലര്യതയവിലകാത ആസജ്വകാദന 
കകാഴക്ക്ച്ചകള നല്കവി ഞങ്ങനള സകനകാഷവകാനകാരകാകവി.

പ്രഭലാതത്തെനിനല
കലാഴണ്ചഭരഗനികള്
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           കവനിത

മരണതവിനന്റെ മുമ്പവില്
         ഉമ്മറനത്തെ കനിളനിവലാതനില്ക്കെല് നകലാടനി വനിളനിക്കുന്ന 
       ഒരു മലര്വലാടെനിയല മരണര.
       കലലാശ നകലാടണ് നകലാടനി പലാടെനി കളനിക്കുന്ന പപലാനലയല മരണര.
       ഞങ്ങളനിനല മരണര ആദദപമ നനിശ്ചയനിച വയ്ക്കുന്ന 
       ഒപര ഒരുവന് മലാത്രപമ ഉള.
       മരണത്തെനിനണ് മുമനില് ഏതു വലനിയവനര പതലാറ പപലാകുര
       ആദദപമ വനിശ്ചയനിച ഉറപ്പെനിക്കുന്ന ഞങ്ങളനിപല ചടെങ്ങല മരണര.
       എപപ്പെലാഴലാണണ് മരണര സരഭവനിക്കുക എന്നറനിയനില.
       മരണര ഒരു നഗയനിര പപലാനല ഞങ്ങളനിനല ലകകളനി-
       ല് തടനികളനിക്കുന്ന ഒരു മലായലാജലാലമലാണണ് ഏവനരയുര 
       അത്ഭുതനപ്പെടുതന മരണര.

      “ഈ മരണത്തെനിലലാണണ് ഏവനരയുര പവര്പലാടെനിനന്റെ വനില മനസനിലലാവക "
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കലഖനത       

വവിദര്യകാഭര്യകാസ കലകാബവികളനകതവികര 
നപകാരുതുക- മുകനറക

             ഇനനത വവിദര്യഭര്യകാസത ഒരു കച്ചവടചെരകകായവിട്ടകാണക്ക് ചെവിലര് കകാണുനതക്ക്.അതു മകാറവി മകളകക്ക് നല 
വവിദര്യഭര്യകാസത നല്കുകയകാണക്ക് കവണ്ടതക്ക്.സര്കകാര് സ്കൂളകളവില് പഠവിച്ചകാല് കുട്ടവികള കവണ്ട നവിലവകാരതവില് എതകാന് 
കഴവിയവില എനകാണക്ക് രക്ഷവിതകാകള ധരവിച്ചവിരവിക്കുനതക്ക്.അതകാണക്ക് നകാത മകാകറണ്ടതക്ക്.

കുടനികള് കണ്ടുര പകടര അറനിഞര
വളരണര ,ബുദനിമുടനി പഠനിക്കെണര

രകനിതലാക്കെളുനടെ സലാമത്തെനിക നനില 
കണറനിഞണ് വളരണര.

             സര്കകാര് അനുകൂലര്യങ്ങള കവിട്ടകാനുത അതക്ക് വകാങ്ങകാനുത മനുഷര്യര് ധൃതവികകാണവിക്കുന.അതവിനക്ക് കവണ്ടവി നപകാരവി 
നവയവിലതക്ക് വരവികക്ക് നവില്ക്കുന.എലകാവര്ക്കുത സര്കകാര് കജകാലവി കവണത .അതക്ക് ഒരു അഭവിമകാനമകായവി കകാണുന 
രക്ഷവിതകാകള മകളനട കകാരര്യതവില് ആ ശുഷകാനവി കകാണവിക്കുനവില .കച്ചവട കലകാബവികളനട ഇടയവികലകക്ക് 
ക ുര വിനവികനള ഇട്ടക്ക് നകകാടുക്കുകയകല സതര്യതവില് നചെയ്യുനതക്ക്.
              മൂനക്ക് മൂനരവയസക്ക് മുതല് കുട്ടവികള അനുഭവവിക്കുന മകാനസവിക പ്രയകാസത രക്ഷവിതകാകള കണ്ടവില എനക്ക് 
നടവിക്കുകയകാണക്ക്.ബകാഗേവില് കുഞ്ഞുങ്ങളകക്ക് തകാങ്ങകാവനതവിലമപ്പുറത പുസ്തകങ്ങള കുതവി നവിറച്ചക്ക് സ്കൂള ബസവികലകക്ക് 
തള്ളവി വവിടുന രക്ഷവിതകാകള ഒനക്ക് മനസവിലകാകകണ്ടതുണ്ടക്ക് . അവര് നല രജീതവിയവില് പഠവിക്കുനണ്ടകായവിരവികകാത
.കകാസവില് ഒനകാമനകായവിരവികകാത. പകക്ഷ പരസ്പര കസ്നേഹത അതക്ക് അവര്കക്ക് അനര്യമകായവിരവിക്കുത. അവര് വലതകായകാല് 
അവര്കക്ക് സജ്വനത രക്ഷവിതകാകള ഒരു ബകാദര്യതയകായവി മകാറ ുന ു.അവനര വൃദസദനങ്ങളവില് തള്ളുന.

             കുട്ടവികള പ്രയകാസങ്ങള കണത കകടത അറവിഞ്ഞുത വളരണത ബുദവിമുട്ടവി പഠവികണത രക്ഷവിതകാകളനട 
സകാമ്പതവിക നവില അറവിഞക്ക് വളരണത എനകാനല അവര്കക്ക് ഒരു ഉതമനകായ 
വവിദര്യകാര്ത്ഥവി,മകനകായവി,രക്ഷവിതകാവകായവി, മനുഷര്യനകായവി ജജീവവികകാന് കഴവിയ.
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Dhaniya Noushad .P

X E

ഒരു ദനിവസര ജൂഹ നടെക്കെലാനനിറങ്ങനി.നടച സമയമലായതനിനലാല് 
അയലാള്ക്കെണ് അധനികര നടെക്കെലാന് കഴനിഞനില.എനനങ്കനിലര കഴനിചനിപട
ഇനനി മുപമലാടള അയലാള് മനസനില് കരുതനി. അതലാ ! ഒരു പഹലാടല് 
അയലാള് പഹലാടല് ലകദര നവചണ് നടെന. അയലാള് പഹലാടലനില് 
കയറനി ഊണ് ആവശദനപ്പെട. ഭകണര കഴനിക്കുന്നതനിനടെക്കെണ് ഒരു 
ബഹളര പകട.പകട ഭലാവര നടെനിക്കെലാനത അയലാള് ഭകണനമലലാര 
കഴനിച. ലക കഴുകനി കലാശണ് നകലാടുക്കുര പനരര അവനിനടെ നടെന്ന 
ബഹളര എനലാനണന്നണ് തനിരക്കെനി.ഒരു യലാചകനമലായനിടലാണണ് പഹലാടല്
മുതലലാളനി തര്ക്കെനിചനിരുന്നതണ്. യലാചകന് പറഞ ഞലാന് നകലാണ്ടുവന്ന
ഭകണര ഈ തനിണയനില് നനിന്നണ് കഴനിച അതനിനണ് അയലാള് പണര 
ആവശദനപ്പെടുന.ഇതു പകട പഹലാടല് മുതലലാളനി പറഞ. ഈ 
യലാചകന് എനന്റെ പഹലാടലനിനല തനിണയനില് നനിന്നണ് ഞലാന് പലാചകര 
നചയ്യുന്നതനിനന്റെ മണര ആസദദനിച നകലാണലാണണ് ഭകണര കഴനിചതണ്
.അതു നകലാണണ് എനനിക്കെണ്  മണത്തെനിനന്റെ വനില അങ്ങണ് എനനിക്കെണ് 
അയലാളുനടെ കയനില് നനിന്നണ് വലാങ്ങനി തരണര. എലലാര പകട കഴനിഞ 
ജൂഹ പപലാക്കെറ്റനില് നനിനര ചനിലറ തുടകള് എടുത പമശപന്മേല് ഇട 
നകലാണണ് പറഞ. ഈ പണര വചീണപപ്പെലാഴുള്ള ശബര പകടവപലലാ? 
അതലാണണ് അയലാള് കഴനിച മണത്തെനിനള്ള വനില .ജൂഹയുനടെ ആ 
പ്രവൃത്തെനി എലലാവനരയുര അത്ഭുതനപ്പെടുത്തെനി.യലാചകനര 
സപനലാഷമലായനി.നലാണയ തുടകളുര നപറുക്കെനി ജൂഹ അടുത്തെ 
ലകദസലാനപത്തെക്കു നചീങ്ങനി.

വകാസ്തവതവില് എനകാണക്ക് ?

Daniya Noushad
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                                                             Fathima Banu.C V  IX.F

    ഒരനിക്കെല് ഒരു ലകയനിനല  അഞണ് വനിരലകള് തമ്മനില് തര്ക്കെനിച.
      അവരനില് ആരലാണണ് പ്രധലാനനി എന്നലായനിരുന തര്ക്കെര .
തള്ളവനിരല് പറഞ;'എന്തുര എടുക്കെലാനര എഴുതലാനര ഞലാന് പവണര'.
ചൂണ്ടുവനിരല് വലാദനിച; 'എനനിനനയുര ചൂണനിക്കെലാണനിക്കെലാനര, 'ഒന്നലാമതണ് ' 
എന സൂചനിപ്പെനിക്കെലാനര 
ഞലാന് പവണര'.നടുവനിരല് പറഞ; 
'നചീളത്തെനില് ഞലാനലാണണ് ഒന്നലാമലാന്- ജന്മേനലാ പനതലാവണ് !'.
അണനിവനിരല് അവകലാശനപ്പെട ; 'വനിവലാഹപമലാതനിരര അണനിയുന്നതണ്  
ഞലാനലാണണ്.കുടുരബത്തെനിനന്റെ കനിരചീടെവര 
പസ്നേഹത്തെനിനന്റെ പ്രതചീകവര ആണണ് പമലാതനിരര'.
 നചറുവനിരല് പറഞ ;ഏറ്റവര കൂടുതല് ഓമനത്തെര 
എനനിക്കെലാണണ്.ലക നതലാഴുപമലാള് മുമനില് നനില്ക്കുന്ന പനതലാവണ് '. 
അവസലാനര ലകയുനടെ ഉടെമസന് പറഞ
 'നനിങ്ങള് എലലാവരുര എനനിക്കെണ് പ്രധലാനവര പ്രനിയങ്കരവമലാണണ്.
ഒറ്റയണ് നനിന്നലാല് നനിങ്ങള് നനിസലാഹയരലാണണ്.എന്നലാല് ഒതശമനിചലാല്  
             നനിങ്ങള്ക്കെണ് എന്തുര നചയലാന് സലാധനിക്കുര'. 

വവിരലകള
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     കഥ

സജ്വപ്നങ്ങളനട ചെവിറകക്ക്

         

          ജചീവനിതര പലാളര നതറന്ന തചീവണനി പപലാനലയലാനണന്നണ് ഓര്മനവചകലാലര മുതല്നക്കെ അവനണ് പതലാന്നനിയനിരുന. 

         ബലാലദര കടെക്കുര മുപമ പചയലായ യലാഥലാര്തദങ്ങനള അവന് നതലാടറനിഞ. തലകുനനിക്കെലാനത ഫൈനിനനികണ് 

         പകനിനയപപ്പെലാനല അവന് പലാറനി പറന .    പഠനത്തെനില് മനികവണ്   പുലര്ത്തെലാനലായനില .     എലലാവരുനടെ 

         മുന്നനിലര രണലാരകനിടെക്കെലാരനലായനി.   നചീ  ഭൂമനിക്കെണ്   ഭലാരമലായനി കഴനിയുന്ന    നവറുര      പലാഴണ്ജന്മേലാമലാനണന്നണ് 

         പലരുര ആപകലാശനിച. ഇതനിന പനിന്നനിനലലലാര ഒരു നന്മേ ഒളനിഞ കനിടെപ്പുനണന്നണ് അവന് ഉറചണ് വനിശദസനിച. 

         ആത്മഹതദക്കു മുന്നനില് ജചീവനിതര അടെനിയറനവയലാനര  തയലാറലായനില.  ഒപരലാ നലാവര  പനിഴച  പപലായുര ,

         നപലാള്ളത്തെരത്തെനിപലക്കെണ് വനിരല് ചൂണ്ടുന്ന ആപകപങ്ങള് ഉറഞ തുള്ളനിയപപ്പെലാഴുര,അവന് പദവനിനയ 

         സദപര കണ്ടു. ആ സദപങ്ങള്ക്കെണ് ചനിറകണ് നല്കലാന് പരനിശമനിച. കലാലങ്ങള്ക്കെണ് പശഷര ഞലാനവനന 

         കണ്ടു.കണ്ണുകള്ക്കെണ് വനിശദസനിക്കെലാനലായനില. അവന് എത്രപയലാ ഉയരങ്ങളനിലലായനിരുന.ഒരുപലാടെണ് 

         ജചീവനിതങ്ങള് ഇതുപപലാനല അര്തതലങ്ങള് പതടെനിയുള്ള യലാത്രയനിലലാണണ്.

Ayisha Fidha 

IX  A
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                        കവവിത  

സദര്ഗത്തെനിനല മുതമണനികള്

                                                                 ആഹകാദ മനസവിന് എന്
                            കപമകാരവി നപയ്യുന മഴ കവവിഞ്ഞു,

                            കകാലത്തു എന് സുന്ദരവി തുള്ളവികള വനവിടത
                            മഴ തന് തണുപക്ക് ഭൂമവിയവില് തട്ടവി കുളവിര്ത്തു.

                            ഓല പവിരപവിന് തുള്ളവികള ഉറത കനരത 
                            ഞങ്ങള ഉമറത്തു നവിന കനകാക്കുത കനരത 
                            മഴയവില് പ്രകൃതവി സസൗന്ദരര്യത വനദവിച്ചു.

                            എന് മനസവില് മഴ തുള്ളവികള വനദവിച്ചു.

                            കുളവിര്കകാറത മഴകകാറത വനദവിച്ചകപകാള
                            എന് മനസക്ക് അനനരഹവിതമകായവി.

                              ആഹകാദ മനസക്ക് കുളവിര്ത്തു വന
                            സുന്ദരവി പൂ മുലനമകാടകനള കപകാനല 
                            എന് മനസവിന് കകാറ കപകാനല വനദവിക്കുത
                            സുന്ദരവി നചെറ മഴ ഭൂമവി പ്രകൃതവിയവില് 
                            സകനകാഷവകാനകായവിടുത എന് കനരത 
                            എന് മഴയക്ക് സൂചെന കകാറത,ഇടവിയത-

                            മവിനലത വനവിടുകമ്പകാള എന്
                            ഉമറത്തു നവിന ഭയനവിടത കനരത
                            മഴ എനവില് അനന രഹവിതമകാകവിയവിടുത.

                                
Dhaniya Noushad P
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                                               കവവിത

                                               കകാടുകള നജീകവി പുഴകള മണവിടമൂടവി
                            വജീടുകള നവച്ചു പകാര്ക്കുന മനുഷര്യര്
                            കകാടുകളവിലകാ പുഴകളമവിലകാനത 
                            മരുഭൂമവിയകാകുന ഈ പ്രപഞത.

                            കൃഷവികളമവില കൃഷവികകാരുമവിലകാ
                            വവിഷത കഴവിക്കുന എലകാ മനുഷര്യരുത
                            വവിഷത കകറവിയ പഴങ്ങളത പച്ചകറവികളത 
                            തവിനന മനുഷര്യര്
                            പുഴകനളകാനക മണവിടമൂടുന കനരത
                            വലവിയ വലവിയ വജീടുകള നവച്ചു പകാര്ക്കുന കനരത
                            കൃഷവികള നടതവി വവിഷമവിലകാ ഭക്ഷണത കഴവിച്ചക്ക്
                            കരകാഗേമവിലകാനത കകാത്തുസൂക്ഷവികകാത ജജീവന് .
                            ഭൂമവിനയ ക്രൂരത കകാണവിച്ചക്ക് നകകാല്ലുന കനരത 
                            സൂരര്യനന്റെ രശവികള ഭൂമവിയവികലകക്ക് കതവിനച്ചകാരവിയകമ്പകാള 
                            അസുഖത ബകാധവിച്ചു മരവിക്കുന ചെവിലര്.

                            ക്രൂരത കകാട്ടകല ഭൂമവികയകാടക്ക്
                             ഒനകായവി നവിലകാത ഭൂമവിനയ സതരക്ഷവികകാത.

Rida Mujeeb. 
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                    ശരവിക്കുത ഈ 

മനുഷര്യര് ഓന്തുകളകാണക്ക്....!
സകാഹചെരര്യതവിനനുസരവിച്ചക്ക്,
നവിറത മകാറകയത,

വകാ നകകാണ്ടക്ക് ഇരപവിടവി-
ക്കുകയത നചെയ്യുന
അസല് ഓനക്ക് !
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Hisana Nasry.A

IX C

             

                        തുരുതക്ക്
                  ജജീവവിതത,വലകാനത തളര്ത്തുന.

ഇവവിനട,

ഓകരകാകരകാ ധ്രുവങ്ങള !
ഒരറതക്ക് ഞകാനുത !
തുരുത്തുകള പലകപകാഴുത
മരുഭൂമവിയകാവന...

വവിജനതയനട,

ഉഷ്ണതവിനന്റെ !

നവിനനകപകാനല
                      പകല് എകപകാഴുത

ഒച്ചനവച്ചുനകകാണ്ടകാ..

എനനകപകാനല.

രകാതവി നവിശബ്ദമകാണക്ക്
തലകക്ക് മകയ്യുത നവച്ചക്ക്
എകപകാഴുത എകനകാ ചെവിനവിച്ചവിരവിയത.

എനനകപകാനല..

ഞകാന് രകാവത പകലത
കടത നകകാണ്ടവളകാണക്ക്....
നവിനനകപകാനല !
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പ്രളയത

                     വകാര്തകളവില് പ്രളയത...

കണജീരവിനന്റെ പ്രളയത...

മഴ മദവങ്ങള കനവിഞ...

പ്രളയത,

എങവിലത ദദുഃഖത !
ഓര്മകള മറഞ്ഞു...

പ്രളയതവില്,

സജ്വപ്നങ്ങള ഒഴുകജീ 
പ്രളയതവില്.

ഒടുവവില് വന
പതവകാര്തയവില് 
ഒരു കടലവിരവിമ്പല്!

വകാര്തയനട ഉള്ളവിലവിങ്ങനന-

“ഞകാന് കകാതവിരവിക്കുകയകാണക്ക്
നജീ തവിരവിച്ചുവരുനമന
പ്രതജീക്ഷയവില്.”

പ്രളയത...!

ഹൃദയതവിലത,

വകാര്തയവിലത..!

Sumayath. 
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മുത്തെച്ഛനണ് പ്രലായപമനറയലായനി. കലാഴണ്ച ശകനി കുറഞ. നടെക്കുപമലാള് കലാലകള് വനിറയ്ക്കുര. പനിടെനിക്കുപമലാള്  ലകകളുര 
വനിറയ്ക്കുര. എന്നലാലര മുത്തെച്ഛനണ് കൂടകൂടെലാന് ഇഷ്ടമലാണണ്. ആരുനടെനയങ്കനിലര കൂനടെയനിരനിന്നണ് കഥ പറയുപമലാഴുര, ഒന്നനിചനിരുന
ഭകണര കഴനിക്കുപമലാഴുനമലാനക്കെയലാണണ് മുത്തെച്ഛനന്റെ മുഖത്തെണ് സപനലാഷര പ്രകടെമലാകുന്നതണ്.

കുടന് ഇനതലലാര മനസനിലലാക്കെനിയനിടണണ്. കുടന മുത്തെച്ഛനന എനണ് ഇഷ്ടമലാനണപന്നലാ !അതനിനലാല് സമയര 
കനിടപമലാനഴലാനക്കെ അവന് മുത്തെച്ഛനണ് അരനികനിനലതര. പല കലാരദങ്ങളുര പചലാദനിക്കുര. എലലാ പചലാദദങ്ങള്ക്കുര മുത്തെച്ഛനണ് 
മറുപടെനിയുണലാവര. ഇത്രയുര കലാലനത്തെ അനഭവങ്ങളുണപലലാ മുത്തെച്ഛനണ്. ഗതകലാല കഥകള് പലതുര പറയുര മുത്തെച്ഛന്. 
അതു പകടനിരനിക്കെലാന് നല രസമലാണണ്. 

എന്നലാല് കുടന് മുത്തെച്ഛപനലാനടെലാപ്പെമനിരനിക്കുന്നതണ് അമ്മയനിഷ്ടമല. അതു കലാണുപമലാള് അമ്മ പറയുര കുടനന 
മുത്തെച്ഛന് ലലാളനിച വഷളലാക്കുനമന്നണ് ! അച്ഛനന കണലാല് പറയുര; “മുത്തെച്ഛനന ശലദനപ്പെടുത്തെലാനത പഠനിനക്കെടെലാ" എന്നണ്. 
തനനിനക്കെലാരു ശലദവമനിനലന്നണ് മുത്തെച്ഛന് പറഞലാനലലാനര അച്ഛന് വനിടെനില. സങ്കടെപത്തെലാനടെയലാവര അവന് എഴുപന്നറ 
പപലാവക. കുടന് എഴുപന്നറ പപലായലാല് മുത്തെച്ഛനന്റെ മുഖര വലാടുര. 

ഒരു ദനിവസര വചീടനില് കുപറ അതനിഥനികള് വന. അമ്മ വനിഭവസമൃദമലായ ഭകണനമലാരുക്കെനി. പമശപ്പുറത്തെണ് 
ഭകണസലാധനങ്ങള് നനിരത്തെനിയപപ്പെലാള് മുത്തെചനര കൂനടെ വന്നനിരുന. എലലാവപരലാനടെലാപ്പെര ഭകണര കഴനിക്കുന്നതലാണണ് 
മുത്തെച്ഛനനിഷ്ടര. ഭകണര കഴനിക്കുന്നതനിനനിനടെ യലാദൃച്ഛനികമലായനി മുത്തെച്ഛനന്റെ നകലായനില് നനിനര പലാത്രര തലാനഴ വചീണു.അതു 
പല കഷ്ണങ്ങളലായനി ചനിതറനി. പമശപ്പുറതര കപസരയനിലര അടുത്തെനിരുന്ന അതനിഥനികളുനടെ വസ്ത്രങ്ങളനിലനമലാനക്കെ ഭകണര 
നതറനിച വചീണു. അമ്മയ്ക്കുര അച്ഛനര പദഷദര പനിടെനിച. അതനിഥനികളുനടെ മുമനില് നവച തനന്റെ മുത്തെച്ഛനന അവര് ആപകപനിച
സരസലാരനിച പലാവര മുത്തെച്ഛന് ! മനപ്പൂര്വ്വര നചയ്തതലപലലാ ഇനതലാനര. കണചീര് നപലാഴനിചനകലാണലാണണ് മുത്തെച്ഛന് 
അവനിനടെ നനിന്നണ്  എഴുപന്നറ്റണ് പപലായതണ് . വനിറചണ് വനിറചണ് നകലാണണ് മുത്തെച്ഛന് തനന്റെ മുറനിയനില് പപലായനി വലാതനിലടെച കനിടെന. 
അതനിഥനികള് പപലായനി കഴനിഞപപ്പെലാള്  അച്ഛന് മുത്തെച്ഛപനലാടെണ് പറഞ : “അച്ഛനനന്തു വൃത്തെനിപകടെലാണനി കലാണനിചതണ് ? 
ആര്ത്തെനി പനിടെനിചണ് അച്ഛന് എനന്ന എനന്റെ അതനിഥനികള്ക്കു മുന്നനില് അപമലാനനിച കളഞപലലാ ! അച്ഛന് ഇനനി 
ഊണ്പമശയനിലനിരുന്നണ് ഞങ്ങപളലാനടെലാപ്പെര ഭകണര കഴനിപക്കെണ. ഈ മുറനിയനില് ഇരുന്നലാല് മതനി. ഭകണര ഇവനിനടെ 
നകലാണ്ടുവന തരുര. തലാനഴ വചീണലാല് നപലാടലാത്തെ ഒരു പലാത്രവര വലാങ്ങനിത്തെരലാര". 
അതുപകടണ് അച്ഛനന്റെ മുഖപത്തെക്കെണ് പനലാക്കെനി കണചീര് നപലാഴനിക്കെലാപന മുത്തെച്ഛന കഴനിഞള. കുടനര സങ്കടെര പതലാന്നനി. 
പപക എനനങ്കനിലര പറഞലാല് അച്ഛന് പദഷദനപ്പെടുനമന്നണ് കരുതനി അവന് മനിണനിയനില. അന തനന്ന അച്ഛന് ഒരു 
പലാസനികണ് പലാത്രര വലാങ്ങനി നകലാണ്ടു വന. ഭകണ സമയമലായപപ്പെലാള് അമ്മ അതനില് ഭകണര വനിളമനി മുത്തെച്ഛനന്റെ 
മുറനിയനിനലത്തെനിക്കുര. പപക അതു കഴനിക്കെലാന് മുത്തെച്ഛനനലാടര ഇഷ്ടമുണലായനിരുന്നനില. കഴനിക്കെലാതനിരുന്നലാല് അമ്മ വഴക്കു 
പറയുര. അച്ഛന് പദഷദനപ്പെടുര. അപപ്പെലാള് ഒപന്നലാ രപണലാ പനിടെനി കഴനിചലാലലായനി. ഭകണര കഴനിക്കുപമലാള് മുത്തെച്ഛനന്റെ 
കണ്ണുകള് നനിറനഞലാഴുകുനണലാകുര. അതു കലാണുപമലാള് കുടനന്റെ കണ്ണുര നനിറയുര.

ദനിവസങ്ങള് കഴനിഞപപ്പെലാള് മുത്തെച്ഛന് കൂടുതല് കചീണനിതനലായനി. എഴുപന്നല്ക്കെലാന് കഴനിയലാനത ശയയനില് 
തനന്ന കനിടെപ്പെലായനി. ഒടുവനില് മുത്തെച്ഛന് മരനിച. കുടന് സ്കൂളനില് നനിന വന്നപപ്പെലാള് നനിലത്തെണ് നവള്ള പുതപ്പെനിച കനിടെത്തെനിയ 
മുത്തെച്ഛനന്റെ ജഢമലാണണ് കണതണ്. അതണ് കണ്ടു കുടന് കരഞ. മറ്റലാര്ക്കുമവനിനടെ കുടപനലാളര ദദുഃഖമുണലായനിരുന്നനില.

മരണലാനനര കനിയകള്ക്കു പശഷര മുത്തെച്ഛന് കനിടെന്ന മുറനി വൃത്തെനിയലാക്കുപമലാള് അമ്മ ആ പലാസനികണ് 
പലാത്രനമടുത്തെണ് ചവറകുടയനിലനിട. അതു കണണ് കുടന് ഓടെനിനചന്നണ് അനതടുത്തെണ് മുറനിയനില് നകലാണണ് പപലായനി നവച.

“എനനിനലാടെലാ നനിനക്കെണ് ആ പലാത്രര ? പദഷദപത്തെലാനടെ അമ്മ ആരലാഞ. “ഇനതനനിക്കുര പവണര ഞലാനനിതു 
സൂകനിചനവയ്ക്കുര". കുടന് പറഞ. അതു പകടണ് അച്ഛന് ക്ഷുഭനിതനലായനി പറഞ : “എന്തു വൃത്തെനിപകടെലാണണ് നചീയചീ 
കലാണനിക്കുന്നതണ്. ചവറ കുടയനിനലറനിഞ പലാത്രനമടുത സൂകനിക്കുകപയലാ ? അതണ് കളപഞക്കെണ്. നനിനക്കെണ് കളനിക്കെലാന് 
പവണനമങ്കനില് നനലലാരു പലാത്രര അച്ഛന് വലാങ്ങനിത്തെരലാര.” കുടന് പറഞ: പവണ എനനിക്കെനിതു തനന്ന മതനി. നമ്മുനടെ 
മുത്തെച്ഛന് ഇതനിലപല ഭകണര കഴനിചതണ്. കുപറ കഴനിയുപമലാള് അച്ഛനര അമ്മയ്ക്കുര വയസലാവര. വയസലായലാല് ലക 
വനിറയല് കലാരണര നല പലാത്രങ്ങള് ലകയനില് നനിന വചീണു പപലാപയക്കുര. അപപ്പെലാള് ഭകണര തരലാന് ഈ പലാത്രര 
തനന്ന മതനിയപലലാ.” 

കുടനന്റെ വലാക്കുകള് പകടണ് അച്ഛനമ്മയുര സരഭരലായനി നനിന പപലായനി.

മുതച്ഛനന്റെ കചെകാറപകാതത
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നമഴുകുതവിരവി
ഞകാനനകാരു മഴയകായക്ക് നപയ
തുടങകമ്പകാള നജീനയകപകാഴുത
കുട നകകാനണ്ടനന തുടത്തു നവിര്തവി.

നവയവിലത്തുരുകവിനയകാലവിച്ചകപകാള,

നജീ തണല് മരങ്ങളകവിടയവിനലകാളവിച്ചു.

അസ്തമനത നവിനന ഇരുട്ടവിലകാക്കുനമനക്ക് 
കരുതവി പകക്ഷ, നജീനയകപകാഴുത നവളവിച്ച-

ങ്ങളകകായവി പരകത പകായനതക്ക് കണ.

ഞകാനനനത മനറകാരു നമഴുകുതവിരവിയകായക്ക്,
നവിനക്കുചുറവിലത പ്രഭകാ പൂരവിതമകാകവി.

നജീനയകാനമകാ നവട്ടതവിനലലകാത കണ,

ഉരുകവിനയകാലവിച്ചു നകകാണ്ടവിരവിക്കുന
എനനനയകാഴവിനക !

Hisana Nasry. A

IX C

38               Uhhss,Chaliyam



                                                                                                                                             DIGI SIGN

വരളച്ച
മനസവിനന വരളച്ച
വലകാനത ചുടനജീറവിക്കുന.

മണല് പരപ്പുകള കകാലകനള
നവന്തു നജീറവിക്കുന.

തണല് കഗേഹങ്ങള
അസ്ഥവികളകാവന.

തുരുത്തുകളവില് പലതുത തനവിച്ചകാവന.

കവനല് വള്ളവികള പടര്ന പവിടവിച്ച
കുടജീരങ്ങളവില് നജീരുറവ
ഓര്മയകാവന.....

ശകാപത കപറവിയ ജനങ്ങള,

നകകാഞനത കുതനപടുന.

Hisana Nasry.A

IX C
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A GIRL IN THE RAIN
The sky was cloudy it  cold breeze was blowing languidly. The trees on both sides of the country road were
swaying gently in the wind ‘Lily ,it is going to rain you with growly’ Baby said painting to the girl from the
poomanglam family their rich neighbouers what about you? Lily asked him ‘l’ll run baby started running .The
raindrops started falling one,two,four… the rain quickened lily also ran holding her state and books against her
chest she felt the rain lashing her face .she placed the state over her book even if the raindrops fell on the state
nothing would happen it would not get spoiled ‘grracy ,can hoo? Lily begged and tried to get in under gracy’s
umbrella but gracy moved away form lily .gracy neat the swear made of fine silk but lily was clad in quite old
tarn clothes gracy please lily umbrella ‘gracy said stabbornly lily could not control her tears she wept bitterly.
The rain also was quite cruelto her .it came down heavily on her lily ran on andon thoroughly wet.heavily drops
of rain fell on her face like pebbles falling from the sky .muddy water ran against her little feel. Lily took shelter
in the verandan of a small shap on the country road her clothes and books were wet .what realy up set her was
her books getting wet standing in a corner of the verandan she started sobbing she saw gracy passing by with her
umbrella .The raindrops flowing down from lily’s hairy blurred her eyes as they mixed her tears the better cold
made her shelter and her teeth started to chatter her dress was now completely drenched in the rain she placed
her slate and books on the floor .she squeezed the edges of her skirt to wring water from it the edges of the skirt
split it was a very old skirt, the only one she haid at home she always had to change into a both to well lily and
her brother baby had lost both their parent their father died there years ago  and their mother about a year ago
they now lived with their own their mother’s elder sister .The fat dark and with a flat nose was a fifty year old
window she had a son in the army who sent her twenty rupees every month she was know to be a fight finish
women she lived in a hat on a plotwed by the pooman glam family for women she worked as a maid the money
sent by her son was deposite in a private bank but after a few months the bank collapsed .The lose of money was
unbeareble to her and she started showing sings of in sanity she took out all her anger on her niece lily she
behaved like adevil to her niece and nephew and often beat them up she hated the children going to school she
ordered them to draw water from well wash clothes and do all cooking baby was eleven years old and was
studying in class four lily three years younger was in class two they were per haps the poorest children in their
school. Lily sighed the second bell rang at school .The rain showed no sing of stopping or slowing down the cold
wind was still blowing if she was take for the class her teacher would scolder at time she would beat her too. Lily
started running to school .The rain drenched her clothes again she held her books and slate close to her chest
suddenly she slipped and fell on the road her skirt was soiled and got torn her knee were bruised and blood ooze
doue .still she felt no pain a page of her books was torn her state was booken as well . she stood in the rain and
cried when she reached school some children began laughing at her the teacher benged the cane on the table and
every body became silent the teacher glared at lily why did you come drenched in the rain don’t you have an
umberlla no teacher , said lily wiping her tear with her hand go and stand in the verandan lily saw gracy
giygling her heart sank the rain had stopped but tears still rolied out of her cheeks                         

                            Fathima naja.k

                             VIII.K
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      ഏതതാനുംചചിലതതാളകളചില്ഒതങ്ങന്നതല
പചിയകക്കൂട്ടകതാരടടെകരവചിരതചികളുംസര്ഗ്ഗവവഭവ
ങ്ങളും   എങചിലും  ഇന്നടലകളടടെ നന്മയചിലലകക
ഒടന്നതചിലനതാകതാന്  ഇതക  സഹതായകമതാകടമന്നക
പതതീക്ഷയണക
എഴതുംചചിത്രങ്ങളുംനചിങ്ങളലടെതതാണക!!!
പലചതാദനവുംനചിങ്ങളതാണക!!!
നനചി.....നനചി.....നനചി...
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