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മുന്മമമൊഴതി…  .
        നന്മയുമട, സസൗഹൃദങ്ങളുമട, പതിമന്നെ വതിദദമൊലയ സ്മരണകളുമട ചചേര്ത
മവക്കലുകളമൊണണ് ഇവതിമട…
ചേതിന്തകളുന ഭമൊവനയുന സൂകതിച്ചവരന കമൊലതതിമന് കകമയമൊപ്പുമമൊണണ് ഇസൗ
നതിറക്കൂടണ്…
നൂതനമൊവതിഷമൊരങ്ങളുമട മമറമൊര അകരസമമൊഹമൊരന ഇവതിമട   
പതിറവതിമയടുക്കുന.. ഞങ്ങളുമട, ആശയങ്ങള,ചേതിന്തകള, നതിറമുള്ള 
സസ്വപ്നങ്ങള, അസസ്വസ്ഥതകള,എലമൊന വരന തമൊളുകളതില് ചേമൊലതിച്ചതിട്ടുണണ്. 
ചസ്നേഹതതിമന്റെയുന പങ്കുമവയ്ക്കലതിമന്റെയുന ഇസൗ അകരദജീപന ഞങ്ങള
          നതിങ്ങളതിചലക്കണ് പകരന…
                                            സസ്വജീകരതിക്കുക

 

                                              

                                                       

• LITTILE KITES MUM VHSS

                                                                                                                                           
                                                                ലലിറലില കകൈററ്റ്സറ്റ് , എഎം യു എഎം



   5                                                                                                                           അതതിജജീവനന

ആശനസ

               എന.യു.എന കഹസുകുളതിമല 'ലതിറതില് കകറണ്സണ് '
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ദപമക്കൊരതി.....................................................................19

.................................................................................20
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              ഒരചദശമപരമ 
        നജീണജ്കേതിടക്കുന്ന പറയതില പക്കൊളങൾകതിപ്പുറത്തജ് ഒരു ദദേശന അടയക്കൊളപപ്പെടുത്തുകേയക്കൊണജ്. 
അത്തറതിപന മണമുള്ള കേഥകേൾ ഒരുപക്കൊടജ് പറയക്കൊനണജ് തക്കൊപഴഅങക്കൊടതികജ്. ആര്ത്തതിരമ്പുന്ന 
തതിരമക്കൊലെകേദളക്കൊടജ്മലതിടജ്  കേചവടവന കേയറ്റുമതതിയുനപകേടതിപടുത്ത 
വജീരഗക്കൊഥകേൾ
.തുറമുകേനഗരമക്കൊയവടകേരയുപടവക്കൊണതിജന്ത്ര്യദകേന്ദ്രമക്കൊയതിരുന
തക്കൊപഴഅങക്കൊടതി.ഇയൗ ദദേശപത്ത ചുറതിപറതി

ഒരുവന്ത്ര്യവസക്കൊയകേ,ദകേന്ദ്രന തപന്ന വളര്ന്നജ് വന്നതക്കൊയതി
ചെരതിത്രദരഖകേൾ സക്കൊകന്ത്ര്യന വഹതിക്കുന. 
കേയര്ഫക്കൊക്ടറതികേൾ
,ഒക്കൊയതിലമതില്ലുകേള,കുരുമുളകേ,സനഭരണദകേന്ദ്രങൾ
,കേക്കൊലെതിക്കൊകസതിപണന ദകേന്ദ്രങൾ,ഉപ്പെജ്
സനഭരണദഗക്കൊഡയൗണുകേൾ എന്നതിവ ഇതതിന ദശഷതിപ്പുകേളക്കൊണജ്. കേചവടകക്കൊരക്കൊലവജീര്പ്പുമുട്ടുന്ന 
പക്കൊതകേൾ അന്നജ്തക്കൊപഴങക്കൊടതിയുപട സസകേക്കൊരന്ത്ര്യ അഹങ്കെക്കൊരമക്കൊയതിരുന. അതതിപന 
തതിരുദശഷതിപ്പുകേളക്കൊയതി കേടലപക്കൊലെവന ദപക്കൊര്ടജ്ഒക്കൊഫജീസുനഇനന നതിലെപകേക്കൊള്ളുന. 
തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയതിപലെ മഖക്കൊമുകേൾ വലെതിപയക്കൊരുകേക്കൊന്തകേലതിപനദപ്പെക്കൊപലെഅവപര അവതിദടയജ് 
വതിളതിച്ചുപകേക്കൊണതിരതിക്കുന. തങളുപട ജജീവതിതഭക്കൊരന ഇറകതിപവകക്കൊനന ആശസക്കൊസന 
കേപണത്തക്കൊനന ഇനനമഖക്കൊമതിദലെകജ് ദനര്ചകേളുമക്കൊയതി ഭക്തജനങൾ എത്തതിപകേക്കൊണതിരതിക്കുന. 
പചെറുസജീതതിതങളുന മഷൂര്മുലദകേക്കൊഴതങളുനതക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയുപട മനസതില ഇനനഒളതിമങക്കൊത്ത 
ഒക്കൊര്മകേളക്കൊയതി ജസലെതിചജ്പകേക്കൊണതിരതിക്കുന.ഉറപകയുള്ളപ്രക്കൊര്ത്തനകേളുന ഖുര്ആന പക്കൊരക്കൊണന 
പകേക്കൊണന മുഖരതിതമക്കൊണജ്തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയതിപലെമഖക്കൊമുകേൾ. മുതുകേതിലജജീവതിത 
ഭക്കൊരവനഹൃദേയത്തതില സനഗജീതവന നതിറച സക്കൊധക്കൊരണ മനഷന്ത്ര്യപര നമുകതിവതിപടകേക്കൊണക്കൊന 
പക്കൊടതിലകേവതിതലെയതിപ്പെതിച പതി.ടതി ഒക്കൊത്തുപള്ളതിയുനമരുഭൂതണുപ്പെതിച കേക്കൊറ്റുനഅടകന ഒടനവധതി 
ഗക്കൊനങൾ ദശക്കൊതക്കൊകൾകജ് പകേര്ന്നജ്നലകേതി. തബലെയുനഹക്കൊര്ദമക്കൊണതിയവന നരഞ്ഞുപപക്കൊന്തുന്ന
പക്കൊട്ടുമകക്കൊനയതില ഗസലുകേൾ പൂത്തുപകേക്കൊണതിരുന.തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയുപടപതരുവഗസല 
സക്കൊന്ദ്രമക്കൊകതിപകക്കൊണജ് ഒറമരദകക്കൊണതികേൾ 
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ഇറങതിവന;റക്കൊഫതിയുനതലെത്തുനഖുലെക്കൊന

അലെതിയുനപമഹജ്ദേതിഹസനന……ഇദങതലെയലമുജക്കൊബതിയുന.         

ആകേക്കൊശവക്കൊണതിയതിലൂപട പക്കൊടതിപനശജീലുകേൾ

 പനയഎന.കുഞതിമുസയുപടയുന ദവരുകേൾ 

തക്കൊപഴ അങക്കൊടതിയതില നതിന്നജ് കേപണടുകക്കൊന .                                               

മക്കൊപ്പെതിളപ്പെക്കൊടതിപന പതിനതലെമുറകക്കൊര്ഇനനനതിലെനതിര്ത്തതിദപ്പെക്കൊരുന

  അറതിവതിപനഗതി പകേര്ന്നജ് നലകേതി മനക്കൊറുലഇസക്കൊന സഭ  അതതിപന കേര്മ്മപഥത്തതില 
മുദന്നറുന്ന കേക്കൊഴ്ചസക്കൊകൂതന നമുകതിവതിപടകേക്കൊണക്കൊന. 
പമക്കൊഞ്ചുള്ളമണവക്കൊടതിമക്കൊരുപടയുനകമലെക്കൊഞതികേലന്ത്ര്യക്കൊണത്തതിപനയുന 
ഇയൗരടതികേൾകതിടയതിലപുതതിയക്കൊപ്ലസലകക്കൊരവന അപ്പെത്തരങളുനതക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയുപട 
മതികേവകേളക്കൊണജ്.നക്കൊലുപകേടതിപന അനസ്മരതിപ്പെതിക്കുന്ന ശതിലപഭനഗതിയതിലവതിരക്കൊജതിച അങക്കൊടതിയതിപലെ
തറവക്കൊടുകേൾ കൂട്ടുകുടുനബത്തതില നതിന്നജ്അണുകുടുനബങളതിദലെയജ് വഴതിമക്കൊറുന്ന കേക്കൊഴ്ചയക്കൊണജ് നക്കൊന 
കേക്കൊണുന്നതജ് . പ്രതക്കൊപകേക്കൊലെപത്ത വന്ത്ര്യവസക്കൊയതികേ പക്കൊരമരന്ത്ര്യത്തതില നതിന്നജ് ഇന്നജ്അങക്കൊടതിപയ 
സമന്നമക്കൊക്കുന്നതജ് ആനതികേജ്ദശഖരങളുപടകേലെവറയക്കൊണജ്.വതിദൂരദേതിക്കുകേളതില നതിനന 
ദപക്കൊലുനആനതികേജ്ഉലപന്നങൾ ദതടതിആളുകേൾ തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയതിലഎത്തതി 
പകക്കൊണതിരതിക്കുന.അസ്തമയസൂരന്ത്ര്യപനരശതികേദളറജ്മയങ്ങുന്ന സക്കൊനജ്ബക്കൊങ്കെസുന,അഴതിത്തലെയുന 
തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയുപട ഇയൗടുപവയ്പുകേളക്കൊണജ്. ഒദടപറസതിനതിമ പ്രവര്ത്തകേരുപട പക്കൊദേസ്പര്ശദമറ ആ 
മണലത്തരതികേൾ ഇനന ആ കേഥകേൾ പനദഞക്കൊടജ് ദചെര്ക്കുന. ഒടനവധതി പള്ളതിമുറങളുന 
മദ്രസക്കൊങ്കെണങളുനകേക്കൊവലെതിരതിക്കുന്നതക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയതിലവലെതിയജുമക്കൊഅത്തജ്പള്ളതിതലെപയടുദപ്പെക്കൊ
പട ആനചന്തന ദപറതി നതില ക്കുന.തക്കൊപഴഅങക്കൊടതിയതില വരുന്നവരക്കൊരുനവതിശന്ന വയറുമക്കൊയതി 
തതിരതിച്ചു ദപക്കൊവതില എന്നതതിപന അടയക്കൊളങളക്കൊണജ്അത്തക്കൊഴ കേമ്മതിറതിയുന റതിലെജീദഫ്കേന്ദ്രങളുന. 
ഒരക്കൊല മരന ദപക്കൊപലെ പടര്ന്നജ് പന്തലെതിചജ് നതിലക്കുന്ന തണല അഗതതിമനതിരനതക്കൊപഴഅങക്കൊടതികജ് 
പപക്കൊനതൂവല ചെക്കൊര്ത്തുന. അര്ഥഗര്ഭമക്കൊയ മയൗനന 
വഹതിച്ചുപകേക്കൊണആഴകടലെതിലമുങതികതിടക്കുന്ന മുത്തുകേൾ ദപക്കൊപലെഒരുദദേശത്തതിപനചെരതിത്രന 
പ്രദദേശവക്കൊസതികേളുപട മനസതിപന ആഴങളതില പ്രകേക്കൊശന പരത്തതി നതിലക്കുന പവറുപ്പെതിപനയുന

വതിദദേസഷത്തതിപനയുന വതിഷപുഷ്പങൾ വളരുന്ന ഇയൗ കേക്കൊലെത്തുന സക്കൊദഹക്കൊദേരന്ത്ര്യത്തതിപനയുന 
സര്വ്വമതദസ്നേഹത്തതിപനയുന കേതിരജീടന ചൂടതിനതിലകക്കൊന എനന തക്കൊപഴഅങക്കൊടതികജ് സക്കൊധതിചതിട്ടുണജ്
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                      സ്കൂള മമൊചനജണ്മമമന്റെണ്

 

            

1927 ല ആണജ് സ്കൂൾ ആരനഭതിചതജ്, ജനക്കൊബജ് സജീതതി സക്കൊഹതിബജ്, 
ദപക്കൊകര് സക്കൊഹതിബജ് എന്നതിവരുപട പ്രദചെക്കൊദേനന ഉൾപകേക്കൊണജ് 
വടകേരയതിപലെ പ്രമുഖ മുസതിന പണതിതനമക്കൊര് മുനകകേ എടുത്തജ് 

നതിര്മ്മതിചതക്കൊണജ് ഈ സ്കൂൾ. ഇദപ്പെക്കൊൾ എന. ഐ. സഭയക്കൊണജ് സ്കൂൾ 

ഭരണന നതിര്വഹതിക്കുന്നതജ്. 

                                              മക്കൊദനജര് 

                                    പപ്രക്കൊഫ:പകേ.പകേ.മഹമ്മുദേജ് 
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                       നമുമക്കമൊരമതിച്ചതിരതിക്കമൊ൯

മുപന്ന പറ ഞവര് അരുപതന പകേക്കൊല്ലുവക്കൊന
മനസതില വതി ഷപ്പുഴ ഒഴുകേതിയ വര്ഗ്ഗദമ...
പകേ           ടതിപ്പെതിടതിച്ചുന തടതിപ്പെറതി ച്ചുന ഭുമതിപയ സസന്ത-
മക്കൊകതിയ വതിഡജ് ഢതികേൾ...
പപതകേൾ പറതിച്ചുന മരങൾ പവടതിയുന
ഭുമതി നതിരത്തതി പടണന പണതിതവര്
പദക ...
പപക്കൊറുത്തു നദമ്മക്കൊടവൾ...
രക്തപത്തയക്കൊരുന പകേക്കൊല്ലുകേയതിലദലക്കൊ...!
അഹങ്കെക്കൊരതിയക്കൊമതിവര് തുടര്ന്നവര്  പചെയത്തതികേൾ...
പ്രകൃതതിയമ്മ സഹതിപകടജ്...
ശക്കൊസതിച്ചു...
അന കേണവര് ത൯ മകദളക്കൊപടക്കൊരുമയുന
ദസ്നേഹന നതിറ പഞക്കൊഴുകുന ചെതിത്തങളുന...!
ജക്കൊതതി പറഞജ് അകേറതിനതിര്ത്തതിയതില...
മതപമന പചെക്കൊലതി തര്കതിചതിലവര്
ഒരു മുറതിയതില ഒരമ്മ പപറമകളക്കൊയജ്
കേഴതി   ഞ ദേതിനന ശുഭന..!
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 ഒര മരണന
തണുത്തുറഞ മഞതിപന ധ്രുവകേണങളുപട മൃദുവക്കൊയതി                  
പുതപ്പെജ് മൂടതിപകേക്കൊണജ് കേതിടക്കുന്ന
അരുമയക്കൊന പകേടതിടങൾ 
ധ്രുവകേണങളക്കൊല മൂടതിനതിലപക
ഇരു വശപത്തയുന മരങളുപട 
തലെയതില വജീഴുന്ന ധ്രുവങൾ 
ഇളന പവയതില പകേക്കൊണജ് ഉരുകേതി
ദപക്കൊകുന്നതതിനജ് മുമജ് അവര്
സക്കൊകതിയക്കൊവകേയക്കൊണജ് 
അനക്കൊഥമക്കൊയതി മഞജ് മൂടതികതിടക്കുന്ന
ഈ വഴതികേളുന സക്കൊകതിയക്കൊവക്കൊന 
ദപക്കൊവകേയക്കൊണജ് 
ഒരു പ്രധക്കൊന സനഭവത്തതിനജ് 
ധ്രുവ കേണതികേകേൾ പൂചപയദപ്പെക്കൊപലെ
നതിശബ്ദമക്കൊയതി ദമദലെകജ് ദപക്കൊകുന്നതതിനജ് 
മുമജ് പപടന്നതജ് സനഭവതിച്ചു
അതതിനജ് അവര് എലക്കൊവരുന സക്കൊകതിയക്കൊയതി 
അപത അതജ് സനഭവതിച്ചു 
ഒരു പൂവതിപന മരണന ! 
                                 NIMRA MARIYAM
                                   vii
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              ചകരളന കകചകമൊര്ത  പ്രളയന                       
മഴ പവളളപ്പെക്കൊചലെതിപന ദവഗതദയറതിയ ഒഴുകതില വനചെതിത്രത്തതില ആഴതിറങതിയ 
മതദഭദേങൾ ഒലെതിച്ചു ദപക്കൊയതി
ഒരുമതിചജ് കകേ ദകേക്കൊര്ത്തവൾ ജജീവപന ഉൾവലെന വലെതിച്ചു പകേടക്കൊന 
കേക്കൊണക്കൊത്ത കേക്കൊഴജ്ചകേൾ......ദതക്കൊരമഴയുപട സ്പര്ശനക്കൊദേന...ദതക്കൊരക്കൊത്തകേണ്ണു നജീര്.....തജീരക്കൊത്ത 
നഷ്ടങൾ.....എങ്ങുന ദകേരളന ഒരു ഉറകന പകേടുത്തതിയക്കൊയജ്.....ഒരു പ്രളയ ദേതിനത്തതിനക്കൊയജ് 
കേക്കൊത്തതിരതിദകണതി വന ദകേരളജീയ കേരങൾ ദകേക്കൊര്പത്തടുകക്കൊന...ദകേരളജീയന പനക്കൊമരന  
അവര് തപന്ന കേണ ...
അവര് തപന്ന ശമതിച്ചു....കദേവത്തതിന മുന്നതിപലെന്ന ദപക്കൊപലെ ഒരു പതിനതൂകവമതിലക്കൊപത 
നതിന്നവര്...
അമലെ നടപയദന്നക്കൊ പളളതിമുറപമന്നക്കൊയതിലക്കൊപത തപന ദലെക്കൊകേനക്കൊദേന്നജ് മുന്നതില ജനതിച്ചു 
കകേ കൂപ്പെതിയവര് എപനപയദന്നക്കൊ...നതിപനപയദന്നക്കൊ ഇലക്കൊപത ഒരു ശക്തതിക്കുന
തകേര്ക്കുവക്കൊനക്കൊകേക്കൊത്ത കകേ പകേട്ടുകേൾ പണതിതവര് 
കദേവത്തതിപന ഉദേക്കൊത്ത സൃഷ്ടതികേളക്കൊയതി മക്കൊറതി പ്രളയപമന്ന പകേടുതതി ദപക്കൊലുന തതിരതിപകേ 
ദപക്കൊയജ്........ആ ദകേക്കൊര്ത്ത കേരങൾകതിടയതിലൂപയ
കദേവപമ...നതിനകജ് സ്തുതതി.............
 സ്തുതതിയുപട ഒരക്കൊയതിരന പു ഷ്പജ്ങൾ അര്പ്പെതിക്കുന.
 

• LITTILE KITES MUM VHSS



   13                                                                                                                           അതതിജജീവനന

         

            ഉണരന്നെ  യസൗവ്വനന   
നമുകറതിയക്കൊന, എലക്കൊ സമൂഹവന ആഗ്രഹതിക്കുന്നതജ് നല
യയൗവ്വനകക്കൊപരയക്കൊണജ് കേക്കൊരണന, അവരക്കൊണജ് നക്കൊളപത്ത സമൂഹപത്ത നയതിദകണതജ് 
എന്നക്കൊല എലക്കൊ മുതതിര്ന്നവരുന യയൗവ്വനകക്കൊപര  ശകേക്കൊരതിക്കുകേയക്കൊണജ്. ശകേക്കൊരതിചക്കൊല 
അവര് പതിഴച്ചു ദപക്കൊകുകേപയ പചെയ. അവര്കജ് മനസതിലെക്കൊകതി പകേക്കൊടുക്കുകേയക്കൊണജ് ദവണതജ് 
അങപനയക്കൊണജ് നല യയൗവനപത്ത ജനതിപ്പെതികക്കൊന കേഴതിയുകേ ദസ്നേഹവന കേക്കൊരുണന്ത്ര്യവന 
ഭയവപമലക്കൊന നലകുകേ. ഇതതില ഏപതങ്കെതിലുന പതിഴച്ചുദപ്പെക്കൊയക്കൊല അവരുന പതിഴച്ചു ദപക്കൊകുന 
മദേന്ത്ര്യത്തതിനന മയക്കു മരുന്നതിനന മറ്റു പലെതതിനന അവര് അടതിമകേളക്കൊവന  
  നമ്മൾ മലെയക്കൊളതികേൾകജ് ഇയൗയടുത്തജ് കേക്കൊഴ്ച പവചതജ് വന ദുരന്തമക്കൊണജ് പലെരുന ആ 
ദുരന്തത്തതില ഒലെതിച്ചു ദപക്കൊവകേയുന തപന വജീടുന, എലക്കൊന നശതിച്ചു ദപക്കൊവകേയുന പചെയതിട്ടുണജ് 
അവരതില പക്കൊവപപ്പെടവരുന,ധനതികേരുന ഉൾപപ്പെടുനണജ് ഇയൗ ദുരന്തങളുന നഷ്ടങളുന 
മറതികേടകക്കൊന സഹക്കൊയതിചതജ് നമ്മുപട മകളക്കൊണജ് യയൗവ്വനകക്കൊരക്കൊണജ് .എലക്കൊവരുന 
ഉത്സക്കൊഹദത്തക്കൊപട സഹക്കൊയതികക്കൊന തയക്കൊറക്കൊയതി .ഇങപന സഹക്കൊയതികക്കൊനളള മനസജ് 
നമ്മുപട യയൗവ്വനകക്കൊരതില പ്രകേടനമക്കൊപണങ്കെതില നമ്മൾ വതിജയതിചതിരതിക്കുന അതതിന 
ദവണതിയുളള സക്കൊഹചെരന്ത്ര്യന ഒരുദകണതജ് നമ്മളക്കൊണജ് ഉദേക്കൊഹരണത്തതിനജ് മകപള 
സക്കൊമൂഹതികേ പ്രവര്ത്തനത്തതില പ്രവര്ത്തതിക്കുവക്കൊന അയക്കുകേ അതജ് അവരുപട മനസതിപന
നന്മയന വളര്ചയന സഹക്കൊയതിക്കുന. ഏതജ് പ്രതതിസനതികേളുന എങപനയുന അവര്കജ് 
ദനരതിടക്കൊന കേഴതിയുന. എന്നക്കൊല അടതിചമര്ത്തുവക്കൊന പക്കൊടതില.
അതവര്കജ് മക്കൊനസതികേമക്കൊയതി ബക്കൊധതിക്കുന മറതിചജ് കേരുത്തുന വതിശസക്കൊസവന പകേര്ന്നജ് നലകേതി 
ഒരു നല സമൂഹപത്തയുന ഒരു നല തലെമുറപയയുന ജജീവതിപ്പെതികക്കൊന കേഴതിയണന 
അദപ്പെക്കൊഴക്കൊണജ് നക്കൊന വതിജയതിക്കുന്നതജ്. ഒരു നല ഒപത്തക്കൊരുമയുന ദസ്നേഹവന വതിശസക്കൊസവന 
ഒരു മദതതര വതിദവജനവമതിലക്കൊത്ത ഒരു നക്കൊടക്കൊയജ് മക്കൊറക്കൊന നമുകജ് കേഴതിയണന ഒരു നല 
യയൗവ്വനപത്ത വളര്ത്തതി പകേക്കൊണജ് .
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INNOVATIVE WAYS TO BE ADOPTED IN

ENGLISH CLASS ROOM

    English is the widely used language in today's global market. 

In Internet the language used is English and moreover all the resources 

and study materials are available in English. English is now viewed 

as a tool which assists educational and economic advancement; 

It is also used for international communication. Proficiency in English                MUSTAFA.M

 is needed for employees to progress in international companies and improve their technical knowledge 
and skills.

      The worldwide demand for English has created an enormous demand for quality language teaching 
and language teaching materials and resources. The traditional methods of filling up the minds of the 
children with a lot of information is useless now. The learners sitting passive in the class are not 
considered good students. Teaching-learning is a bipolar process both the teachers and the students should 
remain active. The more the activity of the students, the better is the teaching-learning process. Language 
is learnt quickly if interest is created in it. So the language teacher should make use of different types of 
aids for this purpose.

      In the new era of learning, the role of student is more important than teachers. We need to have 
interactive teaching and their changing role of education inevitable with the introduction of multi media 
technology, and the other new trends. Today the government has taken effective  steps to strengthen the 
quality of education. Innovative techniques are being applied in the classroom to make the teaching-
learning process very effective. But sad to say, all these comfortable atmosphere would be effective only if
the basic skills like listening,speaking,reading and writing are mastered well.
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പ്രളയതതിനക്കമര
മലെതിനമക്കൊയ ദകേരളന 
പപക്കൊടതി പടലെയക്കൊയ ദകേരളന
ചെജീത്ത ജനങൾ വക്കൊണതിടുന്ന 
ദുരന്തമക്കൊയ ദകേരളന.
     ജക്കൊതതി മത വതിദവചെനന
     പുലെര്ത്തതിടുന്ന ദകേരളന.
     പ്രളയപമന്ന ദുരന്തന വന
     പകേക്കൊണജ് മക്കൊറതിടുന്ന ദകേരളന 
      ജക്കൊതതി മക്കൊറതി മതന മക്കൊറതി
     ജനങൾ കൂടമക്കൊയതി നതിന്ന ദകേരളന
    പക്കൊവപപ്പെടവന പണകക്കൊരന
     ഒരുമതിച്ചു നതിന്ന ദകേരളന
     മക്കൊലെതിനന്ത്ര്യങൾ ജലെത്തതിലൂപട
     ഒഴുകതി വതിട ദകേരളന
     ജലെത്തതിലൂപട ദകേരളപത്ത 
     വതിഴുങതിയ പ്രളയവന 
    പ്രളയന വന വജീടജ് 
    ദപക്കൊയതി,പണന ദപക്കൊയതി
    ദവറതിട ദുരതിതന അനഭ
    വതിച ദകേരളന
    പ്രളയന വന ദകേരളപത്ത
     ദമക്കൊത്തമക്കൊയതി പപക്കൊടതി തടതിയ 
     കേക്കൊരന്ത്ര്യവന മറന ദപക്കൊകേരുപത ഒരതികലുന .
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പുസ്തകതമൊളുകള ചപമൊമല മറ   ഞ്ഞുചപമൊയ കമൊലന

ബക്കൊലെന്ത്ര്യകേക്കൊലെന ഇനപമനളളതില 
ഒദരക്കൊര്മ്മയക്കൊയജ്.....
അമ്മയുപട വക്കൊത്സലെന്ത്ര്യവന
അചപന ശക്കൊസനയുന
കൂടതിയതിരുന്ന എന ബക്കൊലെന്ത്ര്യകേക്കൊലെന
സ്ക്കൂൾപടതികേളതില ആദേന്ത്ര്യമക്കൊയതി
ചുവടജ് പവചദപ്പെക്കൊൾ എന
മനമുരുകേജീ....ഉമ്മയുപട
കകേവതിടജ് പതിരതിയുദമക്കൊൾ
എപന കേണ്ണുകേളതില നതിനന
കേണ്ണുനജീര് ഉറ്റുകേയക്കൊണജ്
അവതിപട  ഉണക്കൊയതിരുന്ന കുടതികേദളക്കൊടജ്
ചെങക്കൊത്തന കൂടതിയദപ്പെക്കൊൾ 
എന കേണ്ണുകേളതില നതിനന
ഉറതിയ നജീരുകേൾ വറ്റുകേയക്കൊണജ്
കേളതിച്ചുന ചെതിരതിച്ചുന നടന്ന...
ബക്കൊലെന്ത്ര്യകേക്കൊലെന ഇനപമനളളതില
ഒദരക്കൊര്മയക്കൊയജ്......
സ്ക്കൂൾ ജജീവതിതന ഒക്കൊര്ക്കുദമക്കൊൾ
എന  പനഞജ് പതിടക്കുന
വരക്കൊന്തകേളതിലൂപട കകേ പതിടതിചജ്
നടന്ന ആ കേക്കൊലെന  പഹ
ബക്കൊലെന്ത്ര്യകക്കൊലെന ഒദരക്കൊര്മ്മകക്കൊയജ്.
             

• LITTILE KITES MUM VHSS



   17                                                                                                                           അതതിജജീവനന

 

    സുഹൃതണ് ബനന
  എപന ഒക്കൊദരക്കൊ ചെലെനവന 
  നന്മയതിപലെത്തതിച്ചു എന സുഹൃത്തജ്
  എപന ജജീവതിത സസപന എപന  സുഹൃത്തജ്
സങ്കെടന വന്നക്കൊല കൂപട നതിലക്കുനസുഹൃത്തജ്
സദന്തക്കൊഷന വന്നക്കൊല പങ്കെതിടുന സുഹൃത്തജ്
എപന സദന്തക്കൊഷത്തതിന രഹസന്ത്ര്യന സുഹൃത്തജ്
 

 ഏറവന അടുത്ത സുഹൃത്തുക ൾ 
 എനതികജ്  ഏറവന വതിലെപപ്പെടതക്കൊണജ്
 എപന വതി ശസക്കൊസന എന സുഹൃത്തജ്
 എന ജജീവതിത പടതികേ ൾ
 സൂകതിച്ചു കേയറക്കൊന 
 പഠതിപ്പെതിച സുഹൃത്തജ്
 എന ഹൃദേയ ഭക്കൊഷയതില
 സുഹൃത്തതിനജ് നനതി
         എന പ്രതിയമുള്ള സുഹൃത്തജ്
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വലതിമച്ചറതിയമപടുന്നെവര്

കേഴതിഞകേക്കൊലെങളതിലവലെതിപചറതിയപപ്പെടതിരുന്നതജ് മക്കൊലെതിനന്ത്ര്യങളക്കൊയതിരുന
ഇന്നതിമ്മകൾ മക്കൊതക്കൊപതിതക്കൊകദളക്കൊടജ് ദേയ ഇലക്കൊപത വലെതിപചറതിയപപ്പെടുന
പതരുദവക്കൊരങളതില. എന്തതിനജീ ക്രൂരത നതിന മക്കൊതക്കൊപതിതക്കൊകദളക്കൊടജ്
അവരുപട ഒരു  മതിഴതിനജീര് കേണങൾ ഇയൗ  മണതില ഉതതിര്ന്നജ് വജീണക്കൊല 
അനഭവതിക്കുന ദമക്കൊപന നജീ  നക്കൊപള 
ഒരുപക്കൊടജ്  ശതികകേൾ ഒക്കൊര്ദത്തക്കൊളതി
നതിങളതിതജ് ഇന്നജീ  മകപള.
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ചപമമൊരതി

    വക്കൊനദമ എന്തതിന നജീ ഇരുണജ്
    കേക്കൊര്പകേടതിയതിരതിക്കുന. നതിന  
    മതിഴതികേളതില  നതിറഞതിരതിക്കുന്ന
    നജീര്  കേണങൾ  ഭുമതികജ് സമ്മക്കൊനമക്കൊയതി നലകേതി
    നതിനകജ് എന്തതിനതിത്ര
    സങ്കെടന നതിപന  പ്രതിയങ്കെരപന 
    വതിരഹത്തതിലെക്കൊപണക്കൊ  നജീ  ഭുമതികജ്
    നലകേതിയ മതിഴതിനജീരജ്  കേണങൾകജ്
    എന്തജ്  സയൗരഭന്ത്ര്യമക്കൊയതിരുന .
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 അടരമൊത ചവരകമള…
ജക്കൊതതി-മത ദവലെതി തകേര്കക്കൊന
കേരങൾ ദചെര്ന്നജ് ഇരതികക്കൊന
ഒരുമതികക്കൊന ഇനതി മുദന്നറക്കൊന
ഒദര മതന ദചെര്ന്നജ് ഒഴുകക്കൊന
ഇന്നലെകേളതിപലെ സസര്ഗന
ഇദന്നക്കൊ പവറുന ഒരു നരഗന
മതന ദചെരക്കൊന മുദന്നറക്കൊന
ദസ്നേഹ തജീരന ദതടതി…
പതിളര്ന്ന ഭുമതിദയ ഒന്നതികക്കൊന
ദസ്നേഹത്തതിന ദവരുകേൾ ദകേക്കൊര്ത്തജ്
പലെ ജക്കൊതതി ശലെഭങദള
ഇനതി ഒന്നതിച്ചു വക്കൊനന ഉയരക്കൊന
ഇന്നലെകേളതിപലെ ന ഷ്ടന
യഥക്കൊര്ത്ഥത്തതില ദനടന
മനഷന്ത്ര്യബദ്ധ ചെങലെയുപട
തതിളകമക്കൊര്ന്ന വതിജയന
അദമ്മ നതിന ദകേക്കൊപന
ഇനതി അരുപത ഇയൗ മണതില
ഒന്നതിചജ് ഉയരക്കൊന കേരങൾ
ദകേക്കൊര്കക്കൊന… ഇനതിപ്രകൃതതി സന്തക്കൊനങളക്കൊയതി
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                ടജീചനജണ്
യയൗവ്വനന എന്നജ് പറയുന്നതജ് ജജീവതിതത്തതിപലെ ഒരുപ്രദതന്ത്ര്യകേ ഘടമക്കൊണജ് . 
ജജീവതിതത്തതില ഒദരക്കൊ വഴതിത്തതിരതിവകേൾ ഉണക്കൊവന്നതജ് ഇയൗ ഒരു 
ഘടത്തതിലെക്കൊണജ്. മനസതിപന നമുകജ് കകേകേക്കൊരന്ത്ര്യന പചെയക്കൊന 
സക്കൊധതികക്കൊത്ത ഒരു പ്രക്കൊയമക്കൊണതിതജ്. ഒദരക്കൊ മക്കൊറങൾനമ്മുപട 
ജജീവതിതത്തതില സനഭവതിക്കുന്നതജ് മതികവക്കൊറുന ഇയൗ പ്രക്കൊയത്തതിലെക്കൊണജ്. 
ഒദരക്കൊ കൂട്ടുപകേട്ടുകേൾ കേക്കൊരണന ജജീവതിതന തപന്ന നഷ്ടജ്ത്തതിലെക്കൊവന്ന ഒരു 
പക്കൊടജ് ദപപര നക്കൊന കേണതിട്ടുണജ്. യയൗവ്വന പ്രക്കൊയത്തതിലുള്ളവപര ഒന്നതിനന 
പകേക്കൊള്ളക്കൊത്തവരക്കൊയതിടക്കൊണജ് നമ്മുപട സമൂഹന കേക്കൊണുന്നതജ്. യുവക്കൊകൾ 
പവറുന സക്കൊമൂഹതികേ മക്കൊധന്ത്ര്യമങളുപട ദവലെതിപകടതില തളചതിരതിക്കുകേയക്കൊണജ്.
പദക അവപര ഒന്നതിനന പകേക്കൊള്ളക്കൊത്തവരക്കൊയതികേണകക്കൊക്കുന്നതജ് 
ശരതിയല. കേക്കൊരണന നമ്മൾ ഇയൗ കേഴതിഞ ആഗസറജ് മക്കൊസത്തതില 
വളപര ഭയക്കൊനകേമക്കൊയ ഒരു പ്രതതിസനതിയതില
കൂപടയക്കൊയതിരുന സഞരതിചതിരുന്നതജ്. 
അന്നപത്ത മഹക്കൊപ്രളയത്തതിപന
രകക്കൊപ്രവര്ത്തനത്തതിനജ് ദകേരളത്തതിനജ്
അദങക്കൊളനഇദങക്കൊളന ഉള്ള യുവക്കൊകൾ ചുകക്കൊന പതിടതിചതിരതിന.
നമ്മൾ മപറക്കൊരക്കൊപള പറതി വതിലെയതിരുത്തുദമക്കൊൾ വക്കൊക്കുകേൾ സൂകതിചജ് 
ഉപദയക്കൊഗതികണന. കേക്കൊരണന നമ്മൾ കേക്കൊണുന്നതജ് മക്കൊത്രമല ശരതി. 
നമ്മൾ കേക്കൊണക്കൊത്ത മപറക്കൊരു വശന കുടതി എലക്കൊ വന്ത്ര്യക്തതികേൾക്കുന 
ഉണക്കൊവന. യുവക്കൊകളുപട കേക്കൊരന്ത്ര്യത്തതില തപന്ന ഇത്രയുന കേക്കൊലെന  സമൂഹന 
കുറപപ്പെടുത്തതിയ യുവക്കൊകളുപട ഒരു ഉയര്പത്തഴുദന്നലപ്പെക്കൊണജ് നമുകജ് ഇയൗ
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പ്രളയകേക്കൊലെത്തജ് കേക്കൊണക്കൊന സക്കൊധതിചതജ്. ഉയൗണുന ഉറകവന ഇലക്കൊപത 
രക്കൊവന പകേലുന എന്ന വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യക്കൊസന ഇലക്കൊപത  ദകേരളത്തതിപന 
അതതിജജീവനത്തതിനജ് ദവണതിയുന, സദഹക്കൊദേരങളുപട ജജീവനജ് 
ദവണതിയുന,ദപക്കൊരക്കൊടുകേയക്കൊയതിരുന. ഇതതില നതിന്നജ് നമുകജ് 
മനസതിലെക്കൊകക്കൊന സക്കൊധതിക്കുന്നതജ് ഒരക്കൊപളയുന കുറപപ്പെടുത്തക്കൊന പക്കൊടതില 
എന്നതക്കൊണജ്. അവരുപട മൂലെന്ത്ര്യനചെതിലെ പ്രദതന്ത്ര്യകേ സക്കൊഹചെരന്ത്ര്യത്തതിദലെ 
മനസതിലെകക്കൊന സക്കൊധതിക. അതക്കൊണജ് യക്കൊഥക്കൊര്ത്ഥന്ത്ര്യന മനഷന്ത്ര്യമൂലെന്ത്ര്യന 
നമ്മൾ മനസതിലെക്കൊക്കുന്നതജ് ഇതജ് ദപക്കൊപലെയുള്ള ഒദരക്കൊ സനര്ഭങളതില  
നതിന്നക്കൊണജ്. യുവക്കൊകൾ പവറുന മയക്കുമരുനന പമക്കൊകബല ദഫക്കൊണുന 
ദനക്കൊകതി സമയന കേളയുന്നവര് അല നന്യൂജനദറഷന എന്നജ് 
വതിദശശതിപ്പെതിക്കുന്ന സന്മനസ്സുള്ളവരുന കൂടതിയക്കൊണജ്. ആപരയുന ഒരു 
കേക്കൊരണത്തക്കൊല കുറപപ്പെടുത്തരുതജ്. പ്രതതിസനതികേൾ അവപര 
ഉണര്ത്തക്കൊന സഹക്കൊയതിക്കുന. തജീര്ചയക്കൊയുന നല നക്കൊദളകജ്  ദവണതി 
നമ്മുപട സമൂഹത്തതിപന കകേതക്കൊങക്കൊയതിയുവക്കൊകൾ ഉണക്കൊവന. എന്ന 
വക്കൊസ്തവന ഇയൗ മഹക്കൊപ്രളയന നപമ്മ പതളതിയതിച്ചു.
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   എലണ് മുറതിമയ
പണതിമചേയമൊല് 

   മക്കൊരതിമഴകേൾ
നനദഞപചെറു
   വയലുകേപളക്കൊപക നതിറദഞ,
   പൂടപയരുകതിപ്പെറ  ദഞ  പചെറുഞക്കൊറുകേൾ പകേടതിപയറതിദഞ
   ഒക്കൊമലെ,പചെന്തതിലെ,മക്കൊലെ പചെറു
   കേണമ്മ,കേക്കൊളതി,കേറുമതി
   വന നതിരന്നവര് നതിദന്ന പകേടതി
   ഞക്കൊപറലക്കൊന പകേടതിപ്പെകുദത്ത
   ഒപ്പെത്തതില
 നക്കൊട്ടു കേക്കൊര്ണവര്
   കുത്തതിപയടുത്തു കുനതിദഞ.
                                     by RASHID.K
                                      9th C
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അസ്തമയന
അരുപതനപചെക്കൊല്ലുവക്കൊന
അര്ഹതയതിലതിവര്കരുതക്കൊത്തപതദന്തക്കൊ
പചെയവരക്കൊണതിവര് എനന വഴക്കുന പരതിഭവന മക്കൊത്രവന
സസക്കൊര്ഥതയക്കൊയതിരുന്നതിവരുപട ശക്കൊന്തത..
സസക്കൊര്ഥമക്കൊന ചെതിന്തയതില കേണജീരു കേണതില
കേണതിരുന്നക്കൊലുമതിവര് കേണതജ് നടചതില-
ഒരു വശന സമത്തജ് മക്കൊടതിവതിളതിക്കുന
മറ്റു വശന കേണജീര്കേണങൾ വതിളതിക്കുന
എപന്തന്നതിരതിക്കുന മക്കൊനവനക്കൊണതിവര്
മനസതില വതിഷപ്പുഴയക്കൊവക്കൊന ഇവരതിലുന
കണതികക്കൊപത വപന്നക്കൊരഥതിതതിപയങ്കെതിലുന
മനഷന്ത്ര്യപര ഒന്നക്കൊയജ് ദചെര്ത്തു പതിടതിചവന
മതദമപതന്നജ്  പചെക്കൊലതി വഴകജ് പതിടതിചതില
ജക്കൊതതിദയക്കൊ കേണതക്കൊയജ് ഭക്കൊവതിചതിലതിവര്
ഒന്നക്കൊയജ് കകേപതിടതിചജ്മുദമക്കൊടജ് യക്കൊത്രയക്കൊയജ്
ദു:സസപമക്കൊയജ് കേഴതിഞകക്കൊലെപത്തയവര്
വതിദഷശതിപ്പെതിച്ചു വരുനതലെമുറകക്കൊയവര്
മുദമക്കൊടജ്...നക്കൊന ഇന്നജ് നക്കൊമക്കൊയജ് തതിരതിചജ്
വന... ക്രൂരതകേൾ ഇന്നജ് അസ്തജ്മതിച്ചു...
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പ്രളയന കവര്ന്നെ നമൊടണ്
പ്രളയന കേവര്പന്നക്കൊരു നക്കൊടജ്
എ൯ അമ്മ പതിറപന്നക്കൊരു നക്കൊടജ്
കദേവത്തതി൯ സസന്തന നക്കൊടജ്
മക്കൊനവരക്കൊശതിക്കു സസപന കേക്കൊണക്കൊ൯
വതിധതികപപ്പെപടക്കൊരു നക്കൊടജ്
ഇന്നപലെ വപന്നക്കൊരു പ്രളയന
ഇന്നതിതക്കൊ സൃഷ്ടതിചതിരതിക്കുന ഒരുമ
ദസ്നേഹത്തതി൯ ഭക്കൊഷ ഒരുമ
ഇന്നപലെ നക്കൊന കേണ നക്കൊടജ് ഒരുമയുപട
നക്കൊടജ്
നക്കൊളുകേൾ നക്കൊന തളളതി നജീകതി ഒരു കുടകജീഴതില
നക്കൊളതിതുവപര നക്കൊന കേണപതക്കൊപക പ്രളയന തന്നദതക്കൊ 
ഇതുദപക്കൊപലെപയക്കൊരു നക്കൊടതിപന
നക്കൊന പകേക്കൊതതിചപതദപ്പെക്കൊൾ 
ഇന്നതിതക്കൊ നക്കൊന കേരയുന്നതിതക്കൊ ഇന്നലെയുപട ഒക്കൊര്മകേളതില ജക്കൊതതിയതില 
മതമതില
മനഷന്ത്ര്യ൯ മക്കൊത്രമക്കൊ......മനഷന്ത്ര്യതസന മക്കൊത്രമക്കൊ...
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   പ്രളയതതില് മപമൊങ്ങതിയ പ്രണയന

എത്ര കേക്കൊലെപമന്നറതിയക്കൊപത ദവര്പതിരതി ഞ മനസ്സുദപക്കൊപലെയക്കൊന 
നക്കൊന ഇന്നജ് ഒരുമതിക്കുകേയക്കൊണതിവതിപട അവര് അറതിയക്കൊപത
ഞക്കൊ൯ സതിരകേൾ മുഴുവ൯ ചെതിന്തയക്കൊലെകേപപ്പെടതിരതികദവ...
ആരു തുണ നതിനകജീ പ്രളയദമ 
അവര് എത്തുകേയക്കൊണജീ പ്രളയത്തതില രകകേനക്കൊയതി
നക്കൊടുകേൾ ഒക്കൊദരക്കൊന്നക്കൊയതി പവളളത്തതില കേജീഴ്പടദവ
അവതിടമക്കൊന രക്കൊജന്ത്ര്യത്തതില കേരങൾ തുറന്നജീടുന
പുനര് ജജീവതികക്കൊ൯ നക്കൊന ഉണദവ അവര് ഉണണന
നക്കൊന അണതിയദവ അവര് അണതിയണന
മക്കൊപ്പു ദചെക്കൊദേതിചജീടുന നതിദന്നക്കൊടജ്  ഞക്കൊ൯ കകേകൂപ്പെതി.

• LITTILE KITES MUM VHSS



   27                                                                                                                           അതതിജജീവനന

        വതിക്രുവുന ദുര്ബലനന
അങ്കെതിൾ അറതിദഞക്കൊ?വതിക്കുണതികജ് സസജീകേരണ ന!
ദങ! അപതന്തതിനക്കൊ?
എദന്തക്കൊ ധജീരത കേക്കൊടതിയതതിനജ്.
അവന ഭജീരുവക്കൊ,എദന്തക്കൊന്നജ് ധജീരത കേക്കൊടക്കൊനക്കൊ?
ആ  എനതികറതിയതില
അറതിഞതിദല....വതിക്കുണതിപയ ആദേരതിക്കുന!
എന്തതിനക്കൊ ആദേരതിക്കുന്നതജ്?
തക്കൊപനവടുത്തുകേക്കൊരനക്കൊ! അവന പുഴയതില വജീണ ഒരു മുയല കുഞതിപന 
രകതിചതിദല...
അങപനപയക്കൊരു സനഭവമുണക്കൊദയക്കൊ?
ഇതജ്  ഞക്കൊദനപറടുക്കുന!
ഹതി! ഹതി! ഇതജ് കേലെക്കുന
അകപര നതിന്നജ്  വതിക്കുണതിയങ്കെതിൾ
പക്കൊട്ടു പക്കൊടതി...അതു ദകേടജ് പുഴയതില വജീണതക്കൊ!
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             ഒരമയുമട കുടക്കജീഴതില് 
ഇന്നപലെ വപര   ഞക്കൊന കേണതതിലക്കൊപത്തക്കൊരക്കൊ
മതിഴതികേപള      ഞക്കൊനതിന്ന   ു കേണ ദപക്കൊയതി
പട്ടുപമത്തയതിലെതിനവപരയന്തതിയുറങതിയ
ഞക്കൊനതിന നക്കൊലുചുമര്പകട്ടുകേൾക്കുള്ളതില
കേക്കൊതുകേളതിലെന ഗനര്വഗക്കൊനപമങ്കെതിലുമതിന
പകേക്കൊതുകേതിന മൂളലുകേൾ.
അമ്മതന തക്കൊരക്കൊട്ടു ദകേട്ടുറങതി ദനരന പുലെ
രക്കൊന ദനരമതിപങത്തുന്നതതിന മുമജ്
ദദേദവന്ദ്രദനത്രങൾ നതിറപഞക്കൊഴുകേതി ഭുമതി
പയക്കൊന്നക്കൊകേയക്കൊ കേണജീനജീരതില മുങതി.
ഉദേയ സൂരന്ത്ര്യനയരുന്നതതിന മുമജ്പതന്നപയ
ന്നമ്മതന ശസക്കൊസന നതിലെച്ചു ദപക്കൊയതി
കേണ്ണുനജീരതില പപക്കൊങതികതിടക്കുന്നപയപന്ന ആ മജീനകേക്കൊരന 
പമപലപ്പെതിടതിച്ചുയര്ത്തതി  
പുതതിപയക്കൊരുദലെക്കൊകേപമനതികുമുന്നതിലെതിനജീചുവരുകേൾക്കുള്ളതില 
മതമതില ജക്കൊതതിയതിലക്കൊപ്പെണകക്കൊരന്നതിലക്കൊ ദേരതിദ്രനതില.
എലക്കൊ മനഷന്ത്ര്യരുമതിന്നജീ സസ്കുൂളതിന മുറതികേളതില
ഒരുമദയക്കൊടതിന്നജീകുടകജീഴതിലെക്കൊയജ്..............
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          സസ്വമൊതനദദതിനമൊചഘമൊഷങ്ങള
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    സഹവമൊസ കദമൊമണ്
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                 ശതിശു ദതിനന 
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  കമൊസ്സണ് കലബ്രറതി
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 കമൊയതിചകമൊത്സവന
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       ചകരള പതിറവതി ദതിനന
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ലതിറതില് കകറണ്സണ് സബണ് ജതിലയതില്

പമങ്കെടുതവര്
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            ലഹരതിചക്കതതിമര…
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          ക്രതിസ്തുമസണ് ആചഘമൊഷങ്ങള

        

 ലതിറതില് കകറണ്സണ് സബണ് ജതില കദമൊമതില്പമങ്കെടുതവര്
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     സനസ്ഥമൊന ശമൊചസമൊത്സവതതില് വതിജയതികള   
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                ചകരള ക്രതിക്കറണ് അചസമൊസതിചയഷന് 

                 ചകമൊഴതിചക്കമൊടണ് ജതില രണമൊന സ്ഥമൊനന 
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                                                                                                                                  അബ്ദുറഹതിമക്കൊന.പതി.പകേ

പടന ചപമൊമല പറക്കമട

'

ലെതിറതില കകേറജ്സജ് 'കൂട്ടുകേക്കൊര് ഒരു ഡതിജതിറല മക്കൊഗസതിന കുറഞ   സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില 
അണതിയതിപചക്കൊരുകതിപയന്നറതിഞജ് വളപര സദന്തക്കൊഷന.വതിഭവങൾ പമചപപ്പെടതജ് തപന്ന. 
കുടതികേളക്കൊണജ്
 അതതിപന കേക്കൊരന്ത്ര്യങൾ പുര്ണമക്കൊയുന പചെയതജ്.
പചെറതിയ ഒരു കകേത്തക്കൊങജ് മക്കൊത്രദമ അധന്ത്ര്യക്കൊപകേര് നലകേതിയതിട്ടുള.ഭക്കൊവതിയുപട 
വക്കൊഗക്കൊനങളക്കൊണതിവര്.                                                                                    
മക്കൊഗസതിന മറതിച്ചു ദനക്കൊകതിയക്കൊല നമുകറതിയക്കൊന എത്രദത്തക്കൊളന കേഴതിവള്ളവരക്കൊണവപരന്നജ്
.ഇപതക്കൊരു തുടകന മക്കൊത്രന.പരതിചെയസമന്നത കൂടതി വരുദമക്കൊൾ വളപര മതികേച ഒരു 
മക്കൊഗസതിന 

അവര് തയക്കൊറക്കൊക്കുന തജീര്ച.എലക്കൊ ഭക്കൊവകേങളുന ദനരുന.                                            
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സനഗജീതതതിമല ദറജപ
           സനഗജീതത്തതിനജ്

അദനകേക്കൊയതിരവഴതികേളുണജ്.വളഞ്ഞുന,

            പുളഞ്ഞുന ദദേ ശങൾ തക്കൊണതിയുന,ഒഴുകേതിപയക്കൊഴുകേതി
അവസക്കൊനന

           ആസസക്കൊദേകേപന ഹൃദേയത്തതില അവ തളന

പകേടതികതിടക്കുന.

           സക്കൊധന്ത്ര്യതകേളുപട ഒരു വലെതിയ ദതക്കൊടമക്കൊണതജ്.എണമറ വര്ണങൾ,

           അര്പ്പെണത്തതിദനയുന,സമര്പ്പെണത്തതിപനയുന വതിശക്കൊലെമക്കൊയഭുമതികേ,                                  

അവതിപട നതിന്നക്കൊണജ് പക്കൊടജ് നതിര്മ്മതികപപ്പെടുന്നതജ്.

സൃ  ഷ്ടതികപപ്പെട പക്കൊട്ടുകേളതില ഊറതികടതിയകേണജീരുണക്കൊവക്കൊന.                 

നജീറതിപതളതിഞ കേനലുമുണക്കൊവക്കൊന.വസന്തവന;ഗ്രജീഷ്മവന അകകേതവ

മക്കൊയതി അനഭവതിപ്പെതികക്കൊന കേഴതിയുദമക്കൊൾ ഒരു പക്കൊട്ടുകേക്കൊരന ജയതിക്കുന.

മുസകയുപട രചെയതിദലെക്കൊ, സനഗജീതത്തതിദലെക്കൊ;പക്കൊടതിയ പക്കൊടതിദലെക്കൊ ഏറതി

യുന;കുറഞ്ഞുന ഇദദ്ദേഹത്തതിപന ജജീവതിതക്കൊനഭവങൾ ഇഴകേലെര്ന്നതിട്ടു

ണക്കൊവന.ശക്കൊസ്ത്രജീയമക്കൊയതി സനഗജീതന അഭന്ത്ര്യസതികക്കൊത്ത ഇദദ്ദേഹന പരതിമതി

തതികേളുപട പപടക്കൊപക്കൊടതില നതിന്നജ് നൂറുകേണകതിനജ് പക്കൊട്ടുകേൾകജ് സനഗജീ

തന നലകുവക്കൊനന;സസന്തമക്കൊയതി ആലെപതികക്കൊനനസക്കൊധതിചു.കുഞ്ഞുനക്കൊളതി

  ദലെ പക്കൊടതിപന ദസ്നേഹതിപചങ്കെതിലുന ചുമടജ് പതക്കൊഴതിലെക്കൊളതിയക്കൊയതി ജജീവതിതന
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തള്ളതി നജീക്കുകേയക്കൊയതിരുന.

            ദലെക്കൊഡജ് കേയറ്റുകേദയക്കൊ;ഇറക്കുകേദയക്കൊ പചെയജ് അവസക്കൊനന

ദചെക്കൊര തുപ്പെതി കുരചെജ് തതിദരണ ജജീവതിതന…. ആ ഇടുങതിയ ജജീവതിത പരതിസരപത്ത വതിശക്കൊലെമക്കൊയ 
ഒരക്കൊകേക്കൊശമക്കൊക വളര്ത്തതിയതജ്  ഇദദ്ദേഹത്തതിപലെ സനഗജീതമക്കൊയതിരുനപവന്നജ് ഞങൾ 

അദനസഷതിചജ് മനസതിലെക്കൊകതിട്ടുണജ്.

                        *സനഗജീത വഴതിയതില എങപനയക്കൊയതിരുന തുടകന?

1957 ല തലെദശ്ശേരതി വക്കൊദേന്ത്ര്യക്കൊര് പജീടതികേകജ് സമജീപന ഒരക്കൊൾക്കുടന. ആദരക്കൊ വതിളതിചജ് പറഞ്ഞു 

     ഞമ്മപള രക്കൊഘവനമക്കൊഷജ് ;കേതിനല ചെക്കൊകജ് ചുമന്നജ് അവശനക്കൊയ ഞക്കൊന രക്കൊഘവന മക്കൊഷുപട 

അടുത്തജ് ഓടതിപയടുത്തു.വക്കൊരതികേയതിപലെക്കൊപക ദഫക്കൊദടക്കൊ കേക്കൊണക്കൊറുണജ്. രക്കൊഘവന മക്കൊഷപല ഞക്കൊന 

ദചെക്കൊദേതിച്ചു.ശരതി;എന്തക്കൊ?രക്കൊഘവന മക്കൊഷജ് ദചെക്കൊദേതിച്ചു….

എനതികജ് ആകേക്കൊശവക്കൊണതിയതില പക്കൊടണന. സനഗജീതന പഠതിചതിട്ടുദണക്കൊ?

മക്കൊഷതിപന ദചെക്കൊദേന്ത്ര്യന…...ഞക്കൊന പറഞ്ഞു ഇല. ഏതക്കൊയക്കൊലുന ആകേക്കൊശവക്കൊണതിയതിദലെകജ് 

കേത്തയക..വതിളതിചക്കൊല ദപക്കൊയതി പക്കൊടുകേ…

മക്കൊഷജ് പറഞ പ്രകേക്കൊരന കേത്തയച്ചു.ഉടനതപന്ന മറുപടതിയുന വന.

എനതികജ് വലക്കൊപത്തക്കൊരു സദന്തക്കൊഷനഅതതിദനകക്കൊൾ ഏപറ ദപടതിയുന. പടലെതിവതിഷന ഇലക്കൊത്ത

കേക്കൊലെന.ജനലെകങൾ ദറഡതിദയക്കൊവതിനജ് കേക്കൊദതക്കൊര്ക്കുന്ന കേക്കൊലെന.സനഗജീത രനഗപത്ത മൂന്നജ് പണജ് 

ഡതിതന്മരക്കൊയതിരുന ജഡജ്ജതിമക്കൊര്.ശ്രുതതിപയപന്തദന്നക്കൊ….മധന്ത്ര്യമദമപതദന്നക്കൊ അറതിയക്കൊത്ത

ഞക്കൊന  കദേവപത്ത ധന്ത്ര്യക്കൊനതിചജ് പക്കൊടതി.ഒ.വതി.അബ്ദുജ്ള്ള എഴുതതിയ "ഭക്കൊവനയതില കേക്കൊണുന നതിപന

ദകേക്കൊമള വദേനന"എന്ന ഗക്കൊനന ആദേന്ത്ര്യവന;എസജ്.വതി.ഉസ്മക്കൊന എഴുതതി ഞക്കൊന തപന്ന സനഗജീതന 

നലകേതിയ "ഇന്നപലെ രക്കൊവതിപലെന മക്കൊറത്തുറങതിയ പപക്കൊനമണതി പൂങ്കുയതിപലെവതിപട..."എന്ന 
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ലെളതിതഗക്കൊനവന പക്കൊടതി.ആകേക്കൊശവക്കൊണതി അധതികൃതര് വതിവരന അറതിയതികക്കൊപമന്നജ് പറഞജ് എപന്ന 

വതിട്ടു.അങപന രണക്കൊഴ്ച കേത്തജ് വന.ലെളതിതഗക്കൊനന ആലെപതികക്കൊന 

പതരഞ്ഞുടുകപപ്പെട്ടുഎന്നതക്കൊണജ് കേത്തതിപലെ ഉള്ളടകന.സനഗജീതരനഗത്തജ് എപന പ്രശസ്തതിയുപട 

തുടകമക്കൊയതിരുന ഇതജ്.   *മക്കൊപ്പെതിളപ്പെക്കൊടതിപന സനഗജീതസനവതിധക്കൊയകേനക്കൊയക്കൊദണക്കൊ 

തതിളങതിയതിട്ടുള്ളതജ് ?

                            അല….മഹക്കൊന്മക്കൊരക്കൊയ കേവതികേളുപട നൂറുകേണകതിനജ് 

കേവതിതകേൾക്കുന;ലെളതിതഗക്കൊനങൾക്കുന ഇയൗണന പകേര്ന്നതിട്ടുണജ്. ധക്കൊരക്കൊളന  മക്കൊപ്പെതിളപ്പെട്ടുകേൾക്കുന 

സനഗജീതസനവതിതക്കൊനന നതിര്വ്വഹതിചതിട്ടുണജ്.

                                      *ആരുപടപയക്കൊപക കേവതിതകേളക്കൊണജ് നതിങൾ സനഗജീതന 

നതിര്വഹതിചതുന...ആകേക്കൊശവക്കൊണതിയതില പക്കൊടതിയതുന. പതി.കുഞതിരക്കൊമന നക്കൊയര്, 

എന.എന.കേകക്കൊടജ്,ജതി.ശങ്കെരക്കുറുപ്പെജ്,രവജീന്ദ്രനക്കൊഥ 

ടക്കൊദഗക്കൊര്,പതി.ഭക്കൊസ്കരന,വതി.ടതി.കുമക്കൊരന,തതിദകേക്കൊടതിയന,അകതിത്തന,പൂവ്വചല ഖക്കൊദേര്,തുടങതി 
നതിരവധതി കേവതികേളുപടയുന ഗക്കൊനരചെയതിതക്കൊകളുപടയുന വരതികേൾകജ് സനഗജീതന നതിര്വ്വഹതിക്കുവക്കൊനന

ആകേക്കൊശവക്കൊണതിയതില പക്കൊടക്കൊനന  അവസരന ലെഭതിചതിട്ടുണജ്. മക്കൊത്രമല  എന.എന.കേകക്കൊടതിപന  
ഞക്കൊന പക്കൊടതിയ ഉണരൂ കേവതിമക്കൊപത എന്ന ഗക്കൊനന ആറുവര്ഷന നതിറുത്തക്കൊപത ആകേക്കൊശവക്കൊണതി  

പ്രദകപണന പചെയതജ് ഞക്കൊന ഇദപ്പെക്കൊഴുന ഒക്കൊര്ക്കുന. 

               *അങജ് എത്ര മക്കൊപ്പെതിളപ്പെക്കൊട്ടുകേൾകജ് സനഗജീതന നലകേതിയതിട്ടുണജ് ?എണന ഒക്കൊര്ക്കുനതില. 

ധക്കൊരക്കൊളന മക്കൊപ്പെതിളപ്പെക്കൊട്ടുകേൾകജ് സനഗജീതന നലകുകേയുന,രചെന നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുന പചെയതിട്ടുണജ്.
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അധദമൊപനതതിമന്റെ കമൊവദനജീതതി
സഹസക്കൊബ്ദങൾ പതിന്നതിടുന്ന                                                                                         സഹസക്കൊബ്ദങൾ പതിന്നതിടുന്ന                                                                                         

ഗുരു ശതിഷന്ത്ര്യ മുഖക്കൊമുഖത്തതിനമപ്പുറനഗുരു ശതിഷന്ത്ര്യ മുഖക്കൊമുഖത്തതിനമപ്പുറന
നൂറക്കൊണകേൾകജ് ദേര്ശനദമകേതിയനൂറക്കൊണകേൾകജ് ദേര്ശനദമകേതിയ
കക്കൊസ്സുമുറതി പക്കൊഠങൾക്കുന മുമജ് മനഷന്ത്ര്യനന മനഷന്ത്ര്യനന                                                            കക്കൊസ്സുമുറതി പക്കൊഠങൾക്കുന മുമജ് മനഷന്ത്ര്യനന മനഷന്ത്ര്യനന                                                            
ആദേന്ത്ര്യമക്കൊയതി കേണ മുടതിയദപ്പെക്കൊൾആദേന്ത്ര്യമക്കൊയതി കേണ മുടതിയദപ്പെക്കൊൾ
തുടങതിയതക്കൊവക്കൊന അധന്ത്ര്യക്കൊപനനതുടങതിയതക്കൊവക്കൊന അധന്ത്ര്യക്കൊപനന.                                                                                         .                                                                                         

                                                                                                                                                                    
അധന്ത്ര്യക്കൊപനത്തതിപന ഏടുകേളതില ഹക്കൊബതിലെതിപന ജഢന അധന്ത്ര്യക്കൊപനത്തതിപന ഏടുകേളതില ഹക്കൊബതിലെതിപന ജഢന 
ആദേന മറമക്കൊടുന്നതജ് കേക്കൊകപയ മക്കൊതൃകേയക്കൊകതിയക്കൊണജ്ആദേന മറമക്കൊടുന്നതജ് കേക്കൊകപയ മക്കൊതൃകേയക്കൊകതിയക്കൊണജ്
എന്നതജ് പ്രകൃതതിയുപട ആദേന്ത്ര്യപക്കൊഠന ആവക്കൊന  എന്നതജ് പ്രകൃതതിയുപട ആദേന്ത്ര്യപക്കൊഠന ആവക്കൊന  

ഉല്പത്തതിയതില തപന്ന കദേവത്തതിപന അധന്ത്ര്യക്കൊപന ഏടുകേൾ                                                  ഉല്പത്തതിയതില തപന്ന കദേവത്തതിപന അധന്ത്ര്യക്കൊപന ഏടുകേൾ                                                  ഹമജീദണ് വതിലങ്ങതില്ഹമജീദണ് വതിലങ്ങതില്
മനഷന്ത്ര്യന ഏപറടുത്തുപവന്നക്കൊണജ്                                                                            മനഷന്ത്ര്യന ഏപറടുത്തുപവന്നക്കൊണജ്                                                                            
കബബതിൾകബബതിൾ- - ഖുര്ആന പ്രമക്കൊണങൾ പവളതിപപ്പെടുത്തുന്നതജ്ഖുര്ആന പ്രമക്കൊണങൾ പവളതിപപ്പെടുത്തുന്നതജ്. . 
''വചെനമക്കൊദണക്കൊ ആദേന്ത്ര്യനവചെനമക്കൊദണക്കൊ ആദേന്ത്ര്യന' ' എന്ന അടതിസക്കൊന ദചെക്കൊദേന്ത്ര്യന                                      എന്ന അടതിസക്കൊന ദചെക്കൊദേന്ത്ര്യന                                      
  ഉത്തരന ദതടുന്നതുനഉത്തരന ദതടുന്നതുന
ജക്കൊന മക്കൊര്ഗത്തതിപന ഉൾകേരുത്തതിപന ജക്കൊന മക്കൊര്ഗത്തതിപന ഉൾകേരുത്തതിപന 
പ്രതതിഫലെതിപ്പെതിച്ചു പകേക്കൊണക്കൊണജ്പ്രതതിഫലെതിപ്പെതിച്ചു പകേക്കൊണക്കൊണജ്..

  അധന്ത്ര്യക്കൊപനന ആയതിരതികക്കൊന മനഷന്ത്ര്യ ജന്മനതിദയക്കൊഗനഅധന്ത്ര്യക്കൊപനന ആയതിരതികക്കൊന മനഷന്ത്ര്യ ജന്മനതിദയക്കൊഗന. . 

ഏദതക്കൊരു പതക്കൊഴതിലെതിപനയുന ആതക്കൊനശന ഏദതക്കൊരു പതക്കൊഴതിലെതിപനയുന ആതക്കൊനശന 
അധന്ത്ര്യക്കൊപനത്തതില അന്തര്ലെജീനമക്കൊണജ് അധന്ത്ര്യക്കൊപനത്തതില അന്തര്ലെജീനമക്കൊണജ് ..
ചുമട്ടുകേക്കൊരപന ഭക്കൊരവന ചുമട്ടുകേക്കൊരപന ഭക്കൊരവന 
കവദേന്ത്ര്യപന ചെതികേതിത്സയുന കവദേന്ത്ര്യപന ചെതികേതിത്സയുന 
ദപക്കൊലെതിസതിപന കമസമക്കൊധക്കൊനവനദപക്കൊലെതിസതിപന കമസമക്കൊധക്കൊനവന
ജഡജ്ജതിയുപട നജീതതിദബക്കൊധവന ജഡജ്ജതിയുപട നജീതതിദബക്കൊധവന 
പടക്കൊളകക്കൊരപന ചെതിടയുന ജക്കൊഗ്രതയുന പടക്കൊളകക്കൊരപന ചെതിടയുന ജക്കൊഗ്രതയുന 
കേചവടകക്കൊരപനകേണതിശതയുനകേചവടകക്കൊരപനകേണതിശതയുന
  ദനഴതിപന  ശുശ്രൂഷയുന ദനഴതിപന  ശുശ്രൂഷയുന 
എനജതിനജീയറുപട സക്കൊപങ്കെതതികേതയുന എനജതിനജീയറുപട സക്കൊപങ്കെതതികേതയുന 
ശക്കൊസ്ത്രജപനശക്കൊസ്ത്രജപന
അദനസഷണക്കൊതക്തയുന അദനസഷണക്കൊതക്തയുന 
കേലെകേക്കൊരപന സര്ഗപരതയുനകേലെകേക്കൊരപന സര്ഗപരതയുന
  സമജസമക്കൊയതി സദമ്മളതിക്കുദമക്കൊൾ സമജസമക്കൊയതി സദമ്മളതിക്കുദമക്കൊൾ 
അധദമൊപനന ഒര കമൊവദ നജീതതിയമൊയതി  സമൊകമൊല്ക്കരതിക്കുനഅധദമൊപനന ഒര കമൊവദ നജീതതിയമൊയതി  സമൊകമൊല്ക്കരതിക്കുന
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INFLUENCE OF SOCIAL
MEDIA 
To day I would like to write aboutTo day I would like to write about
the topic influence of socialthe topic influence of social
media.First I have to tell that what ismedia.First I have to tell that what is
social media? social media? 
        I think the word social media refers to the world. Many medias are         I think the word social media refers to the world. Many medias are 
there in the world. A big suitable example is mobile phone its very useful there in the world. A big suitable example is mobile phone its very useful 
and at the same time dangerous for us. But many thing in the mobile phoneand at the same time dangerous for us. But many thing in the mobile phone
is useful to this generation . I think its useful to the world very much. But is useful to this generation . I think its useful to the world very much. But 
this new generation this new generation 
students are not thinking about any thing. So their brain is not working as students are not thinking about any thing. So their brain is not working as 
before.before.
Present society is very much influenced by media. In old generation there Present society is very much influenced by media. In old generation there 
were nowere no
internet,  google anything else to their help. Only the news paper todays internet,  google anything else to their help. Only the news paper todays 
life we are very lucky for this social influences that we have too old life we are very lucky for this social influences that we have too old 
generation people generation people 
knew news by the news paper only. And the mass media like radio knew news by the news paper only. And the mass media like radio 
television is useful,through radio also the people heard the news report .television is useful,through radio also the people heard the news report .
            Thorough the films many small students lose their life, because of             Thorough the films many small students lose their life, because of 
the problem of the alcohollove failure and many things that they are seeingthe problem of the alcohollove failure and many things that they are seeing
in the television. Others social media .in the television. Others social media .
        In this world if there is no social media it will be difficult for us to live         In this world if there is no social media it will be difficult for us to live 
is this world. New generation students use this internet is dangerous way is this world. New generation students use this internet is dangerous way 
also also 
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   I think it is because of the peoples way of thinking they think very    I think it is because of the peoples way of thinking they think very 
dangerous shy they watch many films and see the bad scenes is those dangerous shy they watch many films and see the bad scenes is those 
films. That effect the films. That effect the 
peoples behavior. Do not thing wrongly. Where they have any problem peoples behavior. Do not thing wrongly. Where they have any problem 
they solve they solve 
with internet. Even the small babys know what is the setting of a mobile with internet. Even the small babys know what is the setting of a mobile 
phone when they eat the food they want the mobile phone.    It is also phone when they eat the food they want the mobile phone.    It is also 
helpful us?helpful us?
      We know many information by the internet.  Internet is the main mass       We know many information by the internet.  Internet is the main mass 
media.I think internet helpful us very much. What we wanted that  internet  media.I think internet helpful us very much. What we wanted that  internet  
will give. In google we search anything on the spot we get that. So the will give. In google we search anything on the spot we get that. So the 
socialmedia is good and bad our health and life.                       socialmedia is good and bad our health and life.                       
BURAIDHA.A.K 9BURAIDHA.A.K 9thth B B
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THANK YOU GOD
                                I am enjoying

                   Journey through the sea

                   With my friends

                    And relatives.

                     I am going

                     Through the sea

                     I am looking 

                     To a large shark.

                      Oh sea! 

                       What a Beautiful you are!

                        The colourful plauts are 

                         Changing you to a princess

                          Oh God

                           I am thankful to you!

                          For making one

                    As aa fish

                       In this sea!

                       BY SHAHDHA.N.V            8th B
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A JOURNEY THROUGH THE SEA 
Now i am in the bus 

Peeping out in the window 

I can hear the songs

That sea singing for me

By waves....

How sweet was that song

It's stolen my leaden  heart

Crabs,fishes are welcoming me

But I am not allow to sun to go 

But it has gone 

The crabs and fishers are   crawling to the sea 

I request them to don't go

But it has gone

The corals,the garden of sea Are smiling at me

I smiled too

Suddenly it became very less shining

Oh now it is disappeared

 So it also has gone

Now i am lovely 

 I am lovely

             BY MINHA MUSTHAFA    7th A
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Little KITE                 MEMBERS
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നനതി പൂര്വ്വന 

പപക്കൊതുവതിദേന്ത്ര്യക്കൊഭന്ത്ര്യക്കൊസ രനഗത്തജ് ദകേരളന എനന ഇന്തന്ത്ര്യകജ് 
മക്കൊതൃകേയക്കൊയതിരുന നവ സദങ്കെതതികേ വതിദേന്ത്ര്യ  പൂര്ണക്കൊമക്കൊയുന 
ഉപദയക്കൊഗതിചജ് പഠനവന അധന്ത്ര്യക്കൊപനവന കേക്കൊരന്ത്ര്യകമമക്കൊകക്കൊന 
കേഴതിയുന എന്നജ് ദബക്കൊധന്ത്ര്യമക്കൊകുന്ന ഘടത്തതില 'അതജീജജീവനന' 

നതിങൾകക്കൊയതി സമര്പ്പെതിക്കുന. വതിവരസദങ്കെതതികേ വതിദേന്ത്ര്യയുപട 
വതിഹക്കൊയസതിദലെകജ് പറനയരുന്ന നമ്മുപട കുടതികേപള 
അനഗ്രഹതിക്കുകേ ദപ്രക്കൊത്സക്കൊഹതിപ്പെതിക്കുകേ.  ഐ.ടതി ദമഖലെയതില 
അവര് സസയക്കൊത്തമക്കൊകതിയ   വതിജക്കൊനന പരതിമതിധതികേൾക്കുളതില 
നതിന പകേക്കൊണജ് ഉപദയക്കൊഗപപ്പെടുത്തതിട്ടുണജ്.അഭതിപ്രക്കൊയങളുന 
നതിര്ദദ്ദേശങളുന സസക്കൊഗതന  പചെയുന.പ്രതതികദയക്കൊപട... 

                                                                                    
                                                      

                                                 

                                                                                  

സജതിന .എന.ടതി                                          നസൗഫല്.വതി.മക   

  (കകറണ് മതിസറസണ്)                                           (കകറണ് മമൊസര്) 
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