


സമർപ്പണണ
ഓർമ്മകൾകക്ക് മുമമ്പിൽ.....



MESSAGE

I came to know that the Little kite club of our school is releasing a 
digital magazine “Thira mozhi”as a part of their co-curricular activities.
It makes happy that this is very appreciable endeavour on their part and i 
wish this magazine may reflect thier talents. I once again wish every 
success to this “Thira mozhi”



സനന്ദേശണ

ലമ്പിറമ്പിൽ കകറക്ക്സക്ക് പുറതമ്പിറക്കുന്ന "തമ്പിര മമമൊഴമ്പി"കക്ക് എലമൊ വമ്പിധ ഭമൊവുകങ്ങളണ നനേരുന്നു 



സനന്ദേശണ 

ശമൊസമൊ സമൊനങ്കേതമ്പിക വമ്പിദദ്യ അതമ്പിനവഗണ വളർന്നു മകമൊണമ്പിരമ്പിക്കുന്ന ഈ നൂറമൊണമ്പിൽ 
വമ്പിദദ്യമൊർതമ്പികളമ്പിൽ ശമൊസമൊഭമ്പിരുചമ്പിയണ സമൊനങ്കേതമ്പിക പരമ്പിജമൊനേവുണ വമ്പികസമ്പിപ്പമ്പിക്കുന്നതമ്പിനേക്ക് 
നേമ്മുമടെ സ്കൂളമ്പിൽ നേല നേമ്പിലയമ്പിൽ പ്രവർതമ്പിച്ചു വരുന്ന ലമ്പിറമ്പിൽ കകറക്ക്സക്ക് ക്ലബക്ക് "തമ്പിര മമമൊഴമ്പി" 
എന്ന നപരമ്പിൽ പ്രസമ്പിദദ്ധീകരമ്പിക്കുന്ന മമൊഗസമ്പിനേക്ക് സർവ്വ വമ്പിധ ആശണസകളണ 
നനേരുന്നു.ഉപകമൊരപ്രദമമൊവമട്ടെ ....

വമ്പി പമ്പി സമ്പിദദ്ധീഖക്ക് 
സമൊഫക്ക്  മസക്രട്ടെറമ്പി 

പമ്പി പമ്പി എണ എചക്ക് എസക്ക് എസക്ക് മകമൊട്ടുകര



മമൊഗസമ്പിൻ സമമ്പിതമ്പി 

ചദ്ധീഫക്ക് എഡമ്പിറർ : ടെമ്പി മകഅബ്ദു റസമൊഖക്ക് 
സബക്ക് എഡമ്പിറർ : അബ്ദുസ്സമദക്ക് മക 

: ലബദ്ധീദക്ക് പറമമൊടെൻ 
: റദ്ധീനേ ടെമ്പി മക

സ്റ്റുഡനക്ക് എഡമ്പിറർ : സലൂല സമ്പി പമ്പി   
സമമ്പിതമ്പി അണഗങ്ങൾ : സഫ്ന ഷമ്പിനു 

: ജദദ്ധീദ മമ്പിന്ന
: അഭമ്പിജമ്പിതക്ക് 
: ജസക്ക് ല ഇ 
: ഫമൊതമ്പിമ ഹണനേ
: ബമൊസമ്പിണ മുഹമ്മദക്ക് 
: സഹക്ക്ൽ ടെമ്പി മക 

കവർ ഡമ്പികസൻ : ഷദ്ധീജമ്പിതക്ക് മക
കടെപ്പമ്പിണഗക്ക് : മുഹമ്മദക്ക് നേമ്പിയമൊസക്ക് 

: മുഹമ്മദക്ക് മഷമമ്പിൽ
: ആതമ്പിഫക്ക് ടെമ്പി.ടെമ്പി
: മുസഫ എണ.ടെമ്പി



അകതളണ

"തമ്പിരമമൊലകൾക്കുളമ്പിമല തമ്പിരമമമൊഴമ്പികൾ 
കമൊണമൊൻ സമുദ്രതമ്പിനലകമ്പിറങ്ങണണ.

സമുദ്രതമ്പിമന അഗമൊധകളമ്പിലമൊണക്ക് 
പവമ്പിഴമുത്തുകൾ ഒളമ്പിഞമ്പിരമ്പിക്കുന്നതക്ക്.....”

NB:പ്രതദ്ധീക്ഷകളമടെ തമ്പിരമമൊലകൾ കമൊതമ്പിരമ്പിക്കുന്നു.....



എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ 



LITTLE KITES UNIT 



OUR CAMPUS..







COMPUTERS
 WILL SOON 

   REPLACE BOOK

  Years back the book were the friends and guides for all the people. It improved our 
reading skill and it also gifter us a lot of know ledge. Each book we read. But,
now the world turned digital. Instead of books computer are fixed in a place to people to 
understand the thing and to record details. People compelety take the help of computers people 
use computer for her all needs. They stored files and they used computers to get knowledge. 
Books are completely avoided by the people as compared to the computers. Computer had 
become a part of human life. But the continuous use of computers rather than books. By avoiding 
the books people had lost a good friends and guide. As we read the books, other than getting 
knowledge our reading skill is being. Improved and reading books reduce strees. It also 
entertains us. But now instead of book. Computers are entertaining people. 
  
 Computers are hiding the values of books from the people.  
But computer is still a machine,working with the help of electricity and power. In the absence of 
power it's just a non usable machine. 

 But books cannot be non- valuable thing until it is destroyed. It guides us through the 
right way forever. Now, the Invention of computers made a change in the mind of people. They 
are depending upon computers for every purpose. There is no doubt that in the very next future 
book will be replaced by the computers.

                                                         

Sahl.tk
                                                            

 IX-P



BLACK SMOKEBLACK SMOKE

When I opened my eyes I couldn't see anything my house was surrounded black smoke When I opened my eyes I couldn't see anything my house was surrounded black smoke 
even the nature was black as a dark night.even the nature was black as a dark night.

I heard the sound of shutting door I heard the sound of shutting door 

I knew my father going out to face all the danger with sorrowful heart.I knew my father going out to face all the danger with sorrowful heart.

I prayed to god to protect him.I prayed to god to protect him.

I heard all the crashing sound of bomb cries of people,pain of children are only sound fearful I heard all the crashing sound of bomb cries of people,pain of children are only sound fearful 
night come and went.night come and went.

I wait for my father to returnI wait for my father to return

Day and night came and butDay and night came and but

clueless about my father...clueless about my father...

I listen to my heat,I heard the voice of my father.I listen to my heat,I heard the voice of my father.

He never come back home and never opened the door which was closed by him all that left He never come back home and never opened the door which was closed by him all that left 
was....was....
My father's blooded dress.My father's blooded dress.
                                                                                                                                          
                                                                                                                  

-Riya-Riya



സസൈബര് കുറ്റകൃതത്യങ്ങള

                 വവിവരസൈസാങങ്കേതവികരരംഗതത്ത് ഇനത്ത് വലവിയ മസാറ്റങ്ങള വന്നു കകസാണവിരവിക്കുന്നു. അറവിവവികന്റെ ഏതറ്റരം 
വകര ങപസാകസാനരം നവിമവിഷങ്ങള മതവി. ഇന്റെര്കനറ്റത്ത് സൈസൗകരത്യരം ങനരവിങടസാ അലസാകതങയസാ ഉപങയസാഗകപ്പെടുതസാതവര് 
ഇനത്ത് വളകര കുറവസായുരവിക്കുരം. കബബ്യൂടര്, കമസാസബല്ങഫസാണ, ടസാബുകള, ടവി.വവി തുടങ്ങവിയവ ഇലക ത്ത് ങടസാണവികത്ത് 
മസാധത്യമങ്ങളസാണത്ത്. വവിവരങശേഖരണതവിനരം വവിങനസാദതവിനമസായവി ഉപങയസാഗപ്പെടുത്തുനതത്ത്. കപസാതുജനങ്ങളവില് ചവിലര് 
വവിവരസൈസാങങ്കേതവിക വവിദത്യ ഉപങയസാഗകപ്പെടുതവിയുള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുകട എണരം വര്ധവിച്ചുവരവികയസാണത്ത്. സൈസാമൂഹവിക 
മസാധത്യമങ്ങള (social media) വത്യകവികളുകട സൈസാമൂഹവികജജീവവിതതവിലരം സൈത്യകസാരത്യ ജജീവവിതതവിലരം നവിരവധവി 
പ്രശേത്ത് നങ്ങളക്കുരം കസാരണമസായവിതജീരവിന്നുണത്ത്.

                   കരംബബ്യൂടര് അകലങ്കേവില് ശൃങ്കേലയുമസായവി ബന്ധകപ്പെട കുറ്റകൃതത്യരം. പരമ്പരസാഗത സൈസ്വഭസാവതവിലള്ള 
കുറ്റകൃതത്യങ്ങളസായ ങമസാഷണരം, വത്യസാജങരഖ ചമയ്ക്കല്, വഞ്ചന, അപകജീര്തകപ്പെടുതല് തുടങ്ങവിയവ 
കരംബബ്യൂടറുമസാങയസാ, കരംബബ്യൂടര് ശൃഖലയുമസാങയസാ ബന്ധകപ്പെടുതവി നടക്കുങമ്പസാഴസാണത്ത് അവകയ ഇപ്രകസാരരം 
വവിളവിക്കുനതത്ത്, കമസാസബല്, കത്യസാമറ തുടങ്ങവിയുള്ള ഇലക ത്ത് ങടസാണവികത്ത് ഉപകരണങ്ങളുമസായവി ബന്ധകപ്പെട 
കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുരം ഇതവികന്റെ പരവിധവിയവില്കപടുതസാറുണത്ത്.

                   ഇനത്യന് ശേവികസാനവിയമതവിനത്ത് പകരരം വവിവരവവിനവിമയസൈസാങങ്കേതവിക വവിദത്യ നവിയമതവികല വകുപ്പുകള 
പ്രകസാരമസാണത്ത് ഈ കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുമസായവി ബന്ധകപ്പെട നവിയമനടപടവികള സൈസ്വജീകരവിക്കുനതത്ത്. Indian cyber act 
നവിലവവില് വനതത്ത് 2000തവിലസാണത്ത്. 2008ല് ഇതത്ത് ങഭദഗതവി കചയ്യകപ്പെട.

                                                                                                                          

      --ശേബജീബ സൈവി പവിശേബജീബ സൈവി പവി



സൈസ്വപരം

പകലവന് പടടിഞഞ്ഞാറസ്തമടിചച
കടിഴക്കുദടിചച രഞ്ഞാവച പകലച 
മഞ്ഞാറടി വന്നു പകക്ഷേ എനന

സസ്വപ്നങ്ങള് അവസഞ്ഞാനടിപടില
  മടിഴടികള് കകീറടിവചച്ച് മനസച്ച് കുതടി-
  തുറനച്ച് അനന്തതയടികലകച്ച് പടച

  പറതടി പക്ഷേടികനളെ കപഞ്ഞാനല
    ഞഞ്ഞാന് പറനടിയര്ന്നു നകഞ്ഞാണടിരുന്നു

രുചടിയുളെളെതുച കയച്ച്കപറടിയതുമഞ്ഞായ സസ്വപ്നച
എനന കൂടുതല് ഉല്ഖണ്ഡമഞ്ഞാകടി
അതുച സസ്വര്ഗകലഞ്ഞാകതച്ച് പഞ്ഞാറടി

                                  കളെടിക്കുന മഞ്ഞാലഖനയ കപഞ്ഞാനല                                         
                                                   

 Fathima Nargees
                                                                                                                        X-BX-B



ഇന്കവര്ടര്

          ങലസാനപ്പെകന്റെ വജീടവില് ഇന്കവര്ടര് ഘടവിപ്പെവിച്ചതവികന്റെ  പവിങറ്റനസാണത്ത് അവവികട ശേകമസായ കസാറരം മ ഴയുരം 
കസാതത്ത് ഉണസായതത്ത്. അയസാളുകട റബര് മരങ്ങളവികലസാനത്ത് കപസാടവിവജീണത്ത് ഏതസാനരം വജീടുകളവിങലക്കുള്ള സവദദ്യുതവിയുകട 
ഞരമ്പറ. പരസാതവി പറഞ്ഞു വനവകരലസാരം ങലസാനപ്പെന് സൈമസാധസാനവിപ്പെവിച്ചു.

          “ഇനവിപ്പെയജീ കുന്നുമ്പുറങതസാടത്ത് ആരത്ത് വരസാനസാടസാ ഉങവ! നസാകളയസാടത്ത്, കരന്റെസാപ്പെജീസൈജീ വവിളവിച്ചത്ത് എനസാ 
ങവകണനത്ത് കവച്ചത്ത് കചയ്യസാ.”

          കസാശേത്ത് മുടകവി ങപസാസത്ത്നസാടവി മലമുകളവില് കരന്റെത്ത് എതവിച്ചങപ്പെസാള വള്ളവി വലവിച്ചത്ത്  ചുളവിവവില് കസാരത്യരം 
സൈസാധവിച്ചവനസാകരസാകക ഒരു രസാതവി ഇരുടതത്ത് കവിടകകടകയന്നു മനസവിങലസാര്കവികയുരം കചയത്ത് തു. ജനവിച്ചവിടത്ത് ഇങന 
വകര മവിഴവി തുറകസാന് സൈസാധവിച്ചവിടവിലസാത ബളബുകസാര്കവിതുവകര ങലസാനപ്പെനസാ രസാതവി അവസൈരരം കകസാടുത്തു. ഇരുണ 
മലമുകളവില് ഒരു പ്രകസാശേ ങഗസാപുരരം കണകക വവിടങ്ങു നവിന്നു.

          “അതസാഴതവിനവിള്ള കപ്പെയുരം ബവിഫരം ങമശേപ്പുറകതടുത്തുവച്ചങനരതത്ത് വസാതവിലവിലസാങരസാ മുടനതസായവി 
ങതസാനവി. ങലസാനപ്പെകന്റെ കപണ്ണുമ്പവിള്ള കതകു തുറന്നു.”

          “കര്തസാങവ, ഇകതനസാ ഇതുങ്ങകട സൈരംസസാന സൈങമ്മേളനങമസാ?പസാറ്റയുരം വണരം ങകസാകടരുമയുരം 
എന്നുങവണ സൈകലമസാന പ്രസാണവികളുരം ഉമ്മേറത്തു!”

           കഞടല് മസാറവി വസാതവില് വലവിച്ചടച്ചങപ്പെസാങഴക്കുരം ആരസാകണസാകകങയസാ  ഉള്ളവില് കയറവികഴവിഞവിരുന്നു. 
മഴയുകട കുളവിരുരം കനവരം ങനരകതയുറങ്ങവി. ആശുപതവിയവികല കസാഷസ്വസാലവിറ്റവിയവില് നവിന്നു ങലസാനപ്പെകന്റെ മകളുകട 
ചവിണുങ്ങവികരച്ചവില് പുലര്ച്ചക്കുരം ഉയര്ന്നു ങകട.

          “വപ്പെസാ, ങകസാകടരുമ കചവജീതകനണത്ത് ങനസാവത്ത്നത്ത് വപ്പെസാ...”
                                                                                                              

    --മുഹമ്മേദത്ത് ആര്ശേസാദത്ത്മുഹമ്മേദത്ത് ആര്ശേസാദത്ത്



Internet Safety rules

Chelsey was a 13 year old 8th grader last year .on the day of her graduation,her mother 
look her to a nail saloon. Before they left the house. Chelsey’s father gave her his credit card to 
pay, on the way to saloon, Chelsey took a picture of the credit card and posted it on her 
instagram Account with a message saying..”My dad just gave me his credit card..”

Her parents had no ideas this happened until one of Chelsey's friends saw the picture and told her 
father! He called Chelsey's : Chelsey's father called her and her mother demanding she delete the 
picture ASAP!

Post such private Information onine and with out them knowing it!Post such private Information onine and with out them knowing it!



കുടനഞ്ഞാടച്ച് യഞ്ഞാത

കഴടിഞ ഞഞ്ഞായറഞ്ഞാഴ്ച ഞഞ്ഞാനച അമ്മയുച അച്ഛനചകൂടടി കുടനഞ്ഞാടച്ച് കഞ്ഞാണഞ്ഞാന് കപഞ്ഞായടി.കബഞ്ഞാടടിലഞ്ഞാണച്ച് 
കപഞ്ഞായതച്ച്.ഞങ്ങള് ആലപ്പുഴ കബഞ്ഞാട്ടുനജെടടിയടില് നടിനച്ച് കബഞ്ഞാടടില് കയറടി.കബഞ്ഞാടടിനന മുകള് 
നടിലയടിലടിരുനഞ്ഞാണച്ച് യഞ്ഞാത നചയ്തതച്ച്.അച്ഛന്ടടികറ്റ എടുത.കബഞ്ഞാടടിനന മുകളെടിലടിരുനഞ്ഞാല് വലടിയ 
ആളുകള്കച്ച് 40 രൂപയഞ്ഞാണച്ച്.നചറടിയ കുടടിയഞ്ഞായതച്ച്നകഞ്ഞാണച്ച് എനടികച്ച് 20 രൂപമതടി.കബഞ്ഞാടടിനന ജെനലടില് 
കുകറ കഞ്ഞാഴ്ചകള് കണ.കഞ്ഞായലടില് കുകറ കബഞ്ഞാട്ടുകള് കണ.ഹഹൗസച്ച് കബഞ്ഞാടഞ്ഞാണച്ച് കൂടടിതല് കണതച്ച്.നചറടിയ 
കതഞ്ഞാണടിയടില് കുകറ ആളുകള് ഇരടികുനതച്ച് കണ.കഞ്ഞായല് കടവടില് ഒരു കുനകഞ്ഞാചകുടടിനയ 
അമ്മകുളെടിപടികുനതുച തല കതഞ്ഞാതനതുച കണ.രണ നടിലയടിലടിലള്ള ഹഹൗസ്കണതച്ച് എനടികച്ച് ഇഷ്ടനപട
ുു.കവനറഞ്ഞാരു കബഞ്ഞാടടിലച്ച്ഡ കപഞ്ഞായ കചചടി എനടികച്ച് റച്ച്ുഞ്ഞാറ്റ തന്നു.ഞഞ്ഞാന് തടിരടിച റ്റഞ്ഞാറ്റ നകഞ്ഞാടുത.ഹഹൗസച്ച് 
കബഞ്ഞാട്ടുകളെടില്കുകറ സഞ്ഞാഹടിപ്പുകഞ്ഞാനര കണ.ഞങ്ങള്നകഞ്ഞാപച കുകറ ആളുകള് ഉണഞ്ഞായടിരുന്നു.ഞഞ്ഞാന് കുകറ 
കഞ്ഞാഴ്ചകളുനട കഫഞ്ഞാകടഞ്ഞാ എടുത.കബഞ്ഞാടച്ച് കകനകരടി എന സ്ഥലതച്ച് നടിര്തടിയകപഞ്ഞാള് ഞങ്ങള് സമ്മൂസയുച 
ചഞ്ഞായയുച കുടടിച.എനടികച്ച് അച്ഛന് മടിഠഞ്ഞായടിയടിയുച വഞ്ഞാങ്ങടിതന്നു.അകത കഹഞ്ഞാടടില്തനന 
ഞങ്ങള്മടങ്ങടി.കബഞ്ഞാടച്ച് കവനറ വഴച്ച്യയു നടയഞ്ഞാണച്ച് തടിരടിച കപഞ്ഞായതച്ച് ഞങ്ങള് പുതടിയ കഞ്ഞാഴ്ചകള് കണ.എനടികച്ച് 
യഞ്ഞാതത ഇഷ്ടനപട്ടു.ഇനടിയുച ഒരു ദടിവസച കൂടടി കപഞ്ഞാകണനമനച്ച് ഞഞ്ഞാനഞ്ഞാഗ്രഹടിക്കുന്നു

                                                   

 മുഹമ്മദച്ച് ആരടിഫച്ച് പടി
                                                                                                                        10 n 10 n 





ATOM BOMB EXPLOITATION

 Unlike a atomic power plant, where a chain reaction for splitting uranium is allowed to 
run in a countryway in a atomic way, it is running at a lightning at speed and totally out of 
control. The explosion gives rise to temperature of over 10million degree celcius this strong 
heating creates an immense pressure wave. The pressure and heat wave destroy everythingin its 
surrounding. Tens of thousand of people were killed immediately when the two american atom 
bombs where thrown on hiroshima and nagasaki on 6 and 9 august 9,1945, respectively. The 
famouse 'mashroom cloud' rose upto to a height of 13km and about 20 minutes later radio active 
rain fell from this cloud on the two cities. A number of people have devoloped abnormalities 
which are the consequences of the radioactivity caused during the exploitation. the treaty on the 
non-proliferation of nuclear weapons but it's effectiveness been questioned, and political tension 
remained high in 1970's and 1980's. Modernisation of weapons continued to this day also.

                   

    Sahl.tk
                                                                                                                              lx.Dlx.D



A GIFT OF A FRIEND

Sometimes you think you be fine
By yourself-

Cause a dream is a wish that
you make it all

It is easy to feel like you
don't need help
But it is harder

to walk all your own
Your change inside when

you realize
The gift of a friendThe gift of a friend



English Rose

When tender beauty lays before me
I call her my English rose

lips red like petals and as soft 
earthen eyes I could sink into
breathless I look an captivated
It only could bathe in her scent
lay my head upon her bosom

and sleep against the softest skin

How beautiful My English rose 
How strong this feeling pines
at my thoughts into My soul

here is a beauty unlike any other 
tenderly sweet before my eye 

I could hold this picture forever
and forever love My English Rose. and forever love My English Rose. 



ങപനയുകട ചരവിതരം

                എഴുതസാനള്ള ഉപകരണമസാണത്ത് ങചന. കടലസാസൈവികന്റെ കണപവിടവിതതവിന മുമ്പത്ത് മൃഗങതസാലവിലരം 
ഉണങ്ങവിയ ഇലകളവിലരം മറരം തൂവല് ങപനകകസാണരം മഷവിയുല് മുകവിയ ങകസാലകകസാണമസാണത്ത് പുരസാണവികള രചന 
നവിര്മവിച്ചതത്ത്. കടലസാസൈവികന്റെ കണപ്പെവിടുതങതസാകട ഒരു വശേരം കൂര്തതുരം കടലസാസൈവില്  അനസായങസൈന 
സൈഞ്ചരവിക്കുനതുമസായ ങപനകള വന്നു. 1803ല് ഉരുക്കു കുഴലകള ഘടുപ്പെവിച്ചത്ത് ങപന അതസായതത്ത് സജീല് ങപനകള 
ഉണസായവി.
                 1884ല് ലൂയുസൈത്ത് എസൈത്ത് സൈണ വസാടന് മസാന് എന അങമരവികകസാരന് ഉള്ളവില് മഷവിനവിറച്ച 
ഫസൗണയത്ത്ന് ങപനകള കണപവിടവിച്ചു.ഇകതസാകട എഴുത്തുപകരണരം എന നവിലയവില് ങപനയുകട ഉപങയസാഗരം 
സൈസാളവതവികമസായവി.മഷവി നവിറക്കുന ടബ്യൂബവിങനസാകടപ്പെരം മസാറ്റവിഘടവിപ്പെവികസാവന നവിബത്ത് നവിലവവില് വന്നു.എനസാല് 
1888-ല് ങജസാണ ലസാസൈത്ത്ബസാള ങപസായവികന്റെ ങപനകളുമസായവി രരംഗതസ്വന്നു.സൈസാധസാരണ മഷവിക്കു പകരരം 
സൈസാനത്ത്തങയറവി മഷവിയസാണത്ത് ഇതവില് ഉപങയസാഗവിക്കുനതത്ത്. വണരം കുറത ടബ്യൂബുകളവിലസാണത്ത് (റജീഫവില്) ഈ മഷവി 
നവിറക്കുനതത്ത്. അതവിലസാണത്ത് ബസാള ങപസായവികന്റെത്ത് നവിബത്ത് ഘടവിപ്പെവിക്കുനതത്ത്.ആഗ്രതവില് ഒരു കചറവിയ ങബസാള 
തവിരവിയുങമ്പസാഴസാണത്ത് ഇതവിള നവിന്നുരം മഷവി പുറങതകത്ത് വരുനതത്ത്. സൂക്ഷ്മതങയസാകട ങരഖകള വരയ്ക്കുവസാന് ബസാള 
ങപസായവികന്റെ ങപനകളകത്ത് കഴവിയുന്നു.കസ്കെച്ചത്ത് ങചനകളുരം സമങകസാദവിപ്പെത്ത് ങപനകളുരം ഇങപ്പെസാള മസാര്കറ്റവില് 
സുലഭമസാണത്ത്.

                                                           ദവില്ശേ കഷറവിന് വവി കക
                                                                                                                                                              X-JX-J



പുഞ്ചവിരവിപ്പൂവത്ത്

മഞ്ഞാനതച്ച് സൂരര്യന് ഉദടിക്കുച കനരച 
ഭൂമടിയടിനലഞ്ഞാരു പൂവച്ച് വടിരടിഞ്ഞു 

അതച്ച് സൂരര്യകഞ്ഞാന്തടിപ്പൂവഞ്ഞായടിരുന്നു.
പുലരടി മഞടില് കഞ്ഞാക കരഞകപഞ്ഞാള്

ഒരു പൂവച്ച് വടിരടിഞ്ഞു.

അതച്ച് മുലപ്പൂവഞ്ഞായടിരുന്നു.
ആലടിന്നകഞ്ഞാമടിലടിരുനച്ച് മഞകടിളെടി

പഞ്ഞാട്ടുപഞ്ഞാടടിയകപഞ്ഞാള്
ഒരു പൂവച്ച് വടിരടിഞ്ഞു

അതച്ച് കകഞ്ഞാളെഞ്ഞാമടിപ്പൂവഞ്ഞായടിരുന്നു.
പൂവഞ്ഞായ പൂനവഞ്ഞാനക കുടടിയയുനട 

കണടില് നടിറഞകപഞ്ഞാള്
ഒരു പൂവച്ച് വടിരടിഞ്ഞു....
കുടടിയുനട ചുണടിനലഞ്ഞാരു 

പുഞടിരടിപ്പൂവച്ച് !

                                                            ഫഹടിദ ജെബടിന്ഫഹടിദ ജെബടിന്



അകലരം

അരടികടില്
വരഞ്ഞാറടില….

മഞ്ഞാകറഞ്ഞാടണയഞ്ഞാറടില….
എങടിലച
ആകഞ്ഞാശച

കരയുകമഞ്ഞാനഴലഞ്ഞാച
നനയഞ്ഞാറുണച്ച്

ഭൂമടിയുനട
പഞ്ഞാവച ഹൃദയച
                   

ദടില്ശ ശറടിന്
                                



ഒരു മസാടവിങമസാണവി കഥ

തടതടിന് മറയതച്ച് ഫടിലടിച ഇറങ്ങടിയ കഞ്ഞാലച.എലഞ്ഞായടിടതച ആയടിശ എന  കപരച്ച് നടിറഞ്ഞുനടിന്നു.അനച്ച് 
സകീനതടിനന മനസടിലച തറചകയറടി"ആയടിശ...ആയടിശ"അവള്കച്ച് കതഞ്ഞാനടി എന്തുനകഞ്ഞാണച്ച് എനന കപരച്ച് 
മഞ്ഞാറ്റടി ആയടിശ എനഞ്ഞാകടിക്കൂടഞ്ഞാ?എനന ഉപചടിനന പണടിയഞ്ഞാണച്ച് എനടികച്ച് സകീനതച്ച് എനച്ച് കപരടിടതച്ച് വല 
ആയടിശ എനഞ്ഞാനണങടില് ഇനച്ച് ഞഞ്ഞാന് ഒരുപഞ്ഞാടച്ച് ഉയരങ്ങളെടിലച്ച്ഡ  എതടികയനന.ആയടിശ എന കപരച്ച് 

സഫലമഞ്ഞാകഞ്ഞാനഞ്ഞായടി അവള് മഞ്ഞാടടികമഞ്ഞാണടിയടില് ഒരു അകഹൗണച്ച് എടുത.ആയടിശ എന കപരുമടിട്ടു.അതടില് 
നടിന്നുച അവള്കച്ച് മനസടിലഞ്ഞായടി കപരടിലല കഞ്ഞാരര്യനമനച്ച്.അവനളെ ആരുച ശ്രദടികഞ്ഞാകതഞ്ഞാണച്ച് അവളുച 

ആനരയുച ശ്രദടിചടില.

അങ്ങനന മരതടിനന ഇലകള് നകഞ്ഞാഴടിയുനതുകപഞ്ഞാനല ദടിവസങ്ങളുച നകഞ്ഞാഴടിഞ്ഞുകപഞ്ഞായടി.അങ്ങനന ഒരു 
ദടിവസച അവളുനട കഫഞ്ഞാണ് കവകബ്രേറ്റച്ച് നചയ്യുന്നു.അവള് എടുത കനഞ്ഞാകടി മഞ്ഞാടടികമഞ്ഞാണടിയയടില് നടിന്നുച ഒരു 
നമകസജെച്ച് "ഹഞ്ഞായച്ച്"അവള്കച്ച് അതടിയഞ്ഞായ സകന്തഞ്ഞാഷച കതഞ്ഞാനടി.ആദര്യമഞ്ഞായടി ലഭടിച നമകസജെച്ച്.അവള് കഫഞ്ഞാകടഞ്ഞാ 

കനഞ്ഞാകടി ഒരു രക്ഷേയുമടില ഒരു ഉഗ്രന് നചകന്.ആ കഫഞ്ഞാകടഞ്ഞായടില് തനന അവള് വകീണ.അവള് ഉടനന 
തടിരടിച നമകസജെയച.അങ്ങനന അവരുനട ജെകീവടിതതച കസ്നേഹതടിനന മഞ്ഞാലഞ്ഞാഖമഞ്ഞാര് ചടിറകുകള്ക്കുള്ളടില് 

ഒളെടിപടിച.കുകറ ദടിവസങ്ങള് കടന്നുകപഞ്ഞായടി...
കസ്നേഹതടിനന മഞ്ഞാലഞ്ഞാഖമഞ്ഞാര് അവനര ഒനടിപടികഞ്ഞാന് തകീരുമഞ്ഞാനടിച.അവര് കണമുടഞ്ഞാനള്ള അവസരച 

അടുതനകഞ്ഞാണടിരുന്നു.അവരുനട ജെകീവടിതതടില് അവര് ഏറ്റവച കൂടുതല് സകന്തഞ്ഞാഷടിച 
ദടിവസമഞ്ഞായടിരുന്നു അനച്ച്.അവര് രണ കപരുച കണമുടഞ്ഞാന് കവണടി വകീടടില് നടിന്നുച പുറനപട
ുു.രണകപരുച കണമുടഞ്ഞാന് കവണടി വകീടടില് നടിന്നുച പുറനപട്ടു.രണകപരുച എനകതകഞ്ഞാളുച 

ഭചഗടിയഞ്ഞായടിട്ടുണച്ച്.അങ്ങനന അവന് പറഞതുകപഞ്ഞാനല അവള് കകഞ്ഞാഴടികകഞ്ഞാടച്ച് കടപ്പുറതച്ച് എത
ുടി.സകന്തഞ്ഞാഷച നകഞ്ഞാണഞ്ഞാകണഞ്ഞാ ഭയച നകഞ്ഞാണഞ്ഞാകണഞ്ഞാ എനറടിയടില അവളുനട കക 

വടിറക്കുന്നുണഞ്ഞായടിരുന്നു.അനതഞ്ഞാന്നുച അവള് ശ്രദടികഞ്ഞാനത അവനച്ച് കവണടി കഞ്ഞാതടിരുന്നു. 

എതയഞ്ഞായടിട്ടുച അവന് വനടില.സമയങ്ങള് കടന്നുകപഞ്ഞായടി.അവളുനട കണ്ണുകളെടില് നടിനച്ച് കണ്ണുനകീര് 
തുള്ളടികളെഞ്ഞായടി വകീഴഞ്ഞാന് തുടങ്ങടി.അവള് കഫഞ്ഞാണ് എടുതച്ച് വടിളെടിചച്ച് കനഞ്ഞാകടി.        അവന് 

എടുക്കുനടില.കുകറ കനരച വടിളെടിച.എനടിട്ടുച എടുക്കുനടില.ആളുകള്  അവനളെ ശ്രദടികഞ്ഞാന് 
തുടങ്ങടി.അവള് മനസടില് ഉറപടിച അവന് എനന കതച. അവള് ബസടില് കയറടി കസ ഡച്ച് സകീറ്റച്ച് 
തനന കടിടടി.അവള് തനന സങടച കരഞ്ഞുതകീര്ത.പടിനകീടച്ച് അവള് മനസടില് ഉറപടിച അവനച്ച് 

കവണടി ഒരടികലച ഇനടി കരയടിനലനച്ച്.അതുനകഞ്ഞാണഞ്ഞാകഞ്ഞാച അവള് പുറനത കഞ്ഞാഴ്ചകള് കണച്ച് നമനല 
അവനന മറകഞ്ഞാന് തുടങ്ങടി.അവള്കച്ച് കതഞ്ഞാനടി അവള് കണ കഞ്ഞാഴ്ചകള് തനനയഞ്ഞാണച്ച് 

കഞ്ഞാണനനതനച്ച്.അവള് പുറകതകച്ച് കനഞ്ഞാകടി.ബസച്ച് നകീങ്ങുനടില.വണടികനളെലഞ്ഞാച കബഞ്ഞാകച്ച് ആണ
ുച്ച്.കണക്ടര് പറഞ്ഞു ഈ കബഞ്ഞാകച്ച് കഴടിഞച്ച് വകീടടില് എതഞ്ഞാന് ഒരുപഞ്ഞാടച്ച് കനരച പടിടടിക്കുച  എന
ുച്ച്.അവള് ഉടനന വകീടടികലകച്ച് വടിളെടിചച്ച് പറഞ്ഞു.ഞഞ്ഞാന് വരഞ്ഞാന് കനരച കകവകുനമനച്ച് പറഞതുച  

ബസച്ച് നമനല കപഞ്ഞാവഞ്ഞാന് തുടങ്ങടി.അവള് ആ കഞ്ഞാഴ്ച കണ.കഫഞ്ഞാണ് നടിലത വകീണ.എങ്ങുച 
നടിശബ്ദത.കണ്ണുകള് കലങ്ങടി.ശരകീരമഞ്ഞാനക മരവടിച.ഒനടിനച കഴടിയുനടില .മരണതടിനന പകുതടി 

വഞ്ഞാതടില് എതടിനയനനഞ്ഞാരു കതഞ്ഞാനല് മഞ്ഞാതച……
സമയങ്ങള് വടിലനപടതഞ്ഞായതു നകഞ്ഞാണച്ച് അതച്ച് മുകനഞ്ഞാടച്ച് നകീങ്ങടികകഞ്ഞാണടിരടിക്കുകമഞ്ഞാള് അവളുനട



കണ്ണുകള് നമനല തുറനകപഞ്ഞാള് അവള് ആശുപതടിയടിലഞ്ഞാനണനച്ച് അവള്കച്ച് കതഞ്ഞാനടി നവള്ള സഞ്ഞാരടിയുടുതച്ച് 
സകീകള് അകങ്ങഞ്ഞാട്ടുമടിട്ടുച ഓടുന്നു.അവനന ജെകീവന് രക്ഷേടികഞ്ഞാനള്ള തടിരകടിലഞ്ഞായടിരുന്നു എലഞ്ഞാവരുച"ഒരു 
നവള്ളസഞ്ഞാരടി അവളുനട അടുതച്ച് വനച്ച് പറഞ്ഞു.ഇതവനന കബഗഞ്ഞാണച്ച് വഞ്ഞാങ്ങടികചഞ്ഞാള".നപനടനച്ച് ഒന്നുച 

അവളുനട നചവടിയടില് കയറടിയടിരുനടില.മുമടിനലലഞ്ഞാച ഒരു കപടടിയുനട മറയഞ്ഞായടിരുന്നു.അവള് ആ കബഗച്ച് 
വഞ്ഞാങ്ങടി മുറുനക പടിടടിചടിരടിക്കുകമഞ്ഞാള് അപ്രതകീക്ഷേടിതമഞ്ഞായടി ഒരു കഫഞ്ഞാണ്.ആ ബഞ്ഞാഗച്ച് അവള് തുറനച്ച് കഫഞ്ഞാണ് 
എടുതകപഞ്ഞാകഴക്കുച അതച്ച് കടഞ്ഞായടി.അവള്കച്ച് തടിരടിചവടിളെടികഞ്ഞാനള്ള കപടടി നകഞ്ഞാണച്ച് അവള് വടിളെടിചടില.ആ 

ബഞ്ഞാഗടിനള്ളടിനല ഒരു പുസ്തകച അവനളെ വലഞ്ഞാനത ആകര്ഷടിച.അവളെതച്ച് തുറന്നു കനഞ്ഞാകടി.അവനന 
 ഡയറടിയഞ്ഞായടിരുന്നു അതച്ച്.അവള് അതച്ച് വഞ്ഞായടിചകപഞ്ഞാള് നഞടടികപഞ്ഞാനയങടിലച ഒരു സമഞ്ഞാധഞ്ഞാനച കതഞ്ഞാന

ുടി.അവകളെഞ്ഞാടച്ച് പറഞ കപരച്ച് ശഞ്ഞാറൂകച്ച് എനഞ്ഞായടിരുന്നു പകക്ഷേ ശരടിക്കുള്ള കപരച്ച് സല്മഞ്ഞാന് എനഞ്ഞായടിരുന
ുു.അതച്ച് അവനളെ അത കവദനടിപടിചടില കഞ്ഞാരണച അവളുച കപരച്ച് മഞ്ഞാറ്റടിയഞ്ഞായടിരുന്നു.ഇനച്ച് കവണച എലഞ്ഞാച 

തുറനച്ച്പറയഞ്ഞാന് എനച്ച് കരുതടിയടിരടിക്കുകമഞ്ഞാഴഞ്ഞാണച്ച്..പടകചഞ്ഞാന് ആ വഴടികനളെലഞ്ഞാച മഞ്ഞാറ്റടിമറടിചതച്ച്.അവള് ആ 
 ഡയറടിയടില് മുഴുകടിനകഞ്ഞാണടിരടിക്കുകമഞ്ഞാഴഞ്ഞാണച്ച് അവള് അതച്ച് അറടിഞതച്ച്.അവന് അവനളെ അത 

കസ്നേഹടിചടിരുനടില.എലഞ്ഞാ വഴടികളെടിലൂനട കനഞ്ഞാക്കുകയഞ്ഞാനണങടിലച അവന് അവനളെ ചതടിക്കുകയഞ്ഞായടിരുന
ുു.ഇനനത കഞ്ഞാണഞ്ഞാന് വരവച്ച് കപഞ്ഞാലച ഒരു     ചതടിയഞ്ഞായടിരുന്നു.അതച്ച് വഞ്ഞായടിചച്ച് അവളുനട കണ്ണുകള് 

നടിറഞ്ഞു.മനസച്ച് കവവലഞ്ഞാതടിനപട്ടു.ആരുച കഞ്ഞാണഞ്ഞാനത അവള് നമനല കണ്ണുനകീര് തുടചച്ച് അവടിനട നടിന്നുച 
ശൂനര്യമഞ്ഞായടി.ആ ഡയറടിയടില് അവളുനട ജെകീവടിതച അവള് കണ.

അര മണടിക്കൂറടിനച്ച് കശഷച അവന് കണച്ച് തുറന്നു.ആദര്യച കചഞ്ഞാദടിചതച്ച് അവള് എവടിനടയഞ്ഞാനണനഞ്ഞാണച്ച്.നവള്ള 
സഞ്ഞാരടിയുടുത കനര്സച്ച് പറഞ:"അവള് ആ നബഞടില് ഇരുനച്ച് കരയുന്നുണഞ്ഞായടിരുന്നു.കുറചകനരച 

കഴടി  ഞകപഞ്ഞാള് അവനളെ കഞ്ഞാണഞ്ഞാനടില”.അവന് കവവലഞ്ഞാതടിനപട്ടു.അവന്കച്ച് അതറടിയഞ്ഞാനള്ള കവവലഞ്ഞാതടി 
കഞ്ഞാരണച അവന് കൂട്ടുകഞ്ഞാരകനഞ്ഞാടച്ച് കചഞ്ഞാദടിച.അവനന മുഖതച്ച്                                                                
വലഞ്ഞാത ഭയവച സങടവമുണഞ്ഞായടിരുന്നു.അവന് പറഞ്ഞു"നകീ എകനഞ്ഞാടച്ച് ക്ഷേമടികണച,ഞഞ്ഞാന് കഞ്ഞാരണമഞ്ഞാണച്ച് 
അവള് കപഞ്ഞായതച്ച്,അവള് എനന ഡയറടിയഞ്ഞാണച്ച് വഞ്ഞായടിചതച്ച്,അവള് കരുതടിയതച്ച് നടികനതഞ്ഞാണച്ച് എനഞ്ഞാണച്ച്,നകീ 

കപടടികണഞ്ഞാ ഞഞ്ഞാന് ശരടിയഞ്ഞാകടിതരഞ്ഞാച,നടിങ്ങളുകടതച്ച് പഴയതുകപഞ്ഞാനലയഞ്ഞാകുച,നടിനന  കൂട്ടുകഞ്ഞാരനന 
വഞ്ഞാകഞ്ഞാണച്ച് ഇതച്ച്,അതടില് ഒരു മഞ്ഞാറ്റവമടില”.അവന് പറഞ്ഞു:"കവണ നകീ കപഞ്ഞാവണ,ഇതയുള്ളൂ അവളുനട 
കസ്നേഹച,ഇതയുച കഞ്ഞാലച ഞഞ്ഞാന് അവനളെ ജെകീവനതുലര്യച കസ്നേഹടിചടിടച്ച് ഒരു പുസ്തകച വഞ്ഞായടിചകപഞ്ഞാകഴക്കുച 

അവള് എലഞ്ഞാച മറന്നു.കവണ എനടികവള് കവണ,ഞഞ്ഞാന് ഇനടി മുതല് അവനളെ മറകഞ്ഞാന് തുടങ്ങുകയഞ്ഞാണച്ച്"
                                                                                                                                          (ഇതടിനല 

ഗുണപഞ്ഞാഠച എനന്തനഞ്ഞാല് കപ്രമടിക്കുനവകര,നടിങ്ങള് സൂക്ഷേടിക്കുക,നടിങ്ങള് വടിചഞ്ഞാരടിക്കുച നടിങ്ങള്കച്ച് 
സകന്തഞ്ഞാഷമഞ്ഞായടി ജെകീവടികഞ്ഞാനമനച്ച് അനതഞ്ഞാരടികലച നടകഞ്ഞാത സസ്വപ്നച മഞ്ഞാതച.നടിങ്ങള് എകപഞ്ഞായുച 

സചശയതടിനന മുകടിലഞ്ഞായടിരടിക്കുച)

  FATHIMA MIRSHANA.T.PFATHIMA MIRSHANA.T.P



HONESTY IS BEST POLICYHONESTY IS BEST POLICY

                                  A milk man became very wealthy. Through dishonest means. He had to cross a river A milk man became very wealthy. Through dishonest means. He had to cross a river 
daily to reach the city where his customers lived. He mixed the water of generously with milk daily to reach the city where his customers lived. He mixed the water of generously with milk 
that he sold for a good profit. One day he went around   collecting the dues in order to celebrate that he sold for a good profit. One day he went around   collecting the dues in order to celebrate 
the wedding of his son with the large amount thus collected he purchase plenty of rich clothes the wedding of his son with the large amount thus collected he purchase plenty of rich clothes 
and glittering gold ornaments. But while crossing the river the boat cap sized and all his costly and glittering gold ornaments. But while crossing the river the boat cap sized and all his costly 
purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time 
he heard a voice that came from the river.”don't weep. What you have lost is only the little gains he heard a voice that came from the river.”don't weep. What you have lost is only the little gains 
you earned through cheating your customers.you earned through cheating your customers.

                                                                                                                            

-Shilna Rilvan-Shilna Rilvan



പുനര് ജനവി

     "അകലലച ഇനനത കഞ്ഞാലനത നപമടിള്ളഞ്ഞാനരഞ്ഞാനക അങ്ങനന തനനയഞ്ഞാ" രഞ്ഞാജെമ്മകചചടി 
തുടങ്ങടി.അകലലച ഈ സടികള് അവരുനട പരദൂഷണനപടടിതുറനഞ്ഞാല് പടിനന കലഞ്ഞാകമഞ്ഞായ കലഞ്ഞാകതമുള്ള 
മുഴുവന് കപനരക്കുറടിചച്ച് പറഞഞ്ഞാലച അവര്കച്ച്  മടുകടിലകലഞ്ഞാ.

         ഇവടിനട രരഞ്ഞാജെമ്മ കചചടി പറഞതച്ച് ആനരക്കുറടിചഞ്ഞാനണനറടിയനണ അവളെഞ്ഞാണച്ച് അമ. ഈ 
കഥയടിനല നഞ്ഞായടിക കതഞ്ഞാടച നതഞ്ഞാഴടിലഞ്ഞാളെടികളെഞ്ഞായ  കഗഞ്ഞാവടിന്ദനനയുച മകീനഞ്ഞാക്ഷേടിയുനടയുച മൂത മകള് അവള്കച്ച് 
തഞ്ഞാനഴ ഒരു അനജെതടിയുച ഒരു അനജെനച.എലഞ്ഞാവരുനട പ്രടിയനപടവളെഞ്ഞായടിരുന്നു അവള് മഞ്ഞാതവമല 
പഠനതടില് മടിടുമടിടുകടിയുച.ആരച്ച് എന്തച്ച് പറഞഞ്ഞാലച  അതച്ച് നപനടനച്ച് ഉള്നകഞ്ഞാള്ളുന 
സസ്വഭഞ്ഞാവകഞ്ഞാരടിയുമഞ്ഞായടിരുന്നു അവള്.
         അവളുനട ഏറ്റവച വലടിയ ഒരഞ്ഞാഗ്രഹമഞ്ഞായടിരുന്നു ഒരു നല കഡഞ്ഞാക്ടറഞ്ഞാകണനമന്നുച നഞ്ഞാടടിനച 
സമൂഹതടിനച ഗുണച നചയ്യണനമന്നുച . എലഞ്ഞാവര്കച ഇതയധടികച പ്രടിയനപടവളെഞ്ഞായടിരുന 
അമവടിനനങ്ങനന എലഞ്ഞാവര്ക്കുച നവദകനപടവളെഞ്ഞായടി തകീര്ന്നു? എന്തടിനഞ്ഞാണച്ച് രഞ്ഞാജെമ്മ കചചടി അമവടിനന 
കുറടിചച്ച് അങ്ങനന പറഞതച്ച്? അനതഞ്ഞാരു കഥയഞ്ഞാണച്ച് ഇനനത തലമുറഅറടിഞടിരടികകണ കഥ.

      അമ എന്ടന്സച്ച് പരകീക്ഷേയടില് ഉയര്ന റഞ്ഞാകങഞ്ഞാടുകൂടടി പഞ്ഞാസഞ്ഞായടി. ഒരു നല കകഞ്ഞാകളെജെടില് എച.ബ
ുടി.ബടി.എസച്ച് നച്ച് പ്രകവശനവച കടിടടി.എനഞ്ഞാല് അവളുനട കഹഞ്ഞാസ്റ്റല് ഫകീസടകഞ്ഞാന്കപഞ്ഞാലച തടികയടിനലനച്ച് 
മനസടിലഞ്ഞാകടിയ അചന് ആരുനടനയഞ്ഞാനകകയഞ്ഞാ കകയടില് നടിന്നുച പണച കടച വഞ്ഞാങ്ങടി.എനഞ്ഞാല് 
ഇകഞ്ഞാരര്യങ്ങനളെന്നുച അമ അറടിഞടിരുനടില.അങ്ങനന അവള് കകഞ്ഞാകളെഘജെടികലകച്ച് തടിരടിച.സസ്വന്തച 
കുടുചബനത വടിടച്ച് ആദര്യമഞ്ഞായടിടഞ്ഞായടിരുന്നു
അവള് മഞ്ഞാറടിനടില്ക്കുനതച്ച്.പരടിചയമടിലഞ്ഞാത ഒരുപഞ്ഞാടച്ച് മുഖങ്ങള് പടിനന സകീനടികഴയച്ച്സച്ച് തഗടിചങച്ച് ഇനതലഞ്ഞാച 
ആദര്യച അലനളെ വടിശമടിപടിചനവങടിലച പതടിനയ പതടിനയ അവളെ  എലഞ്ഞാതടികനഞ്ഞാടുച നപഞ്ഞാരുതനപട
ുു.അവള്കച്ച് ഒരു കൂട്ടുകഞ്ഞാരടിനയ കടിടടി ആരര്യ.അവള്മയക്കു മരുന്നുകള് അടടിമനപടടിരടിക്കുന കഞ്ഞാരര്യച അമ 
മനസടിലഞ്ഞാകടി.
               ഒരടികല് അമ അനകളെഞ്ഞാടച്ച് കചഞ്ഞാദടിച
               എന്തടിനഞ്ഞാണച്ച് ആരര്യ തകീ നടിനന ജെകീവടിതച നശടിപടികനതച്ച് ഇതച്ച് നടിനകച്ച് എന്തച്ച് സകന്തഞ്ഞാഷമഞ്ഞാണച്ച് 
നല്ക്കുനതച്ച്

  തനന കയ്യടിനല സടിറടിഞച്ച് നടിലതച്ച് വചടിടച്ച്  
ആരര്യപറഞ്ഞുതുടങ്ങടി 
ഞഞ്ഞാന് അവനന ജെകീവനതുലര്യച കസ്നേഹടിചടിരുന്നു അവനകവണടി ഞഞ്ഞാന് എനന പ്രടിയനപടവനരനയലഞ്ഞാച 
ഉകപക്ഷേടികഞ്ഞാന് തയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞായടിരുന്നു.എനഞ്ഞാല് അവനച്ച് എനടില് നടിനച്ച് കവണടിടിരുനതച്ച് മനസടിലഞ്ഞാകഞ്ഞാന് ഞഞ്ഞാന് 
ഒരുപഞ്ഞാടച്ച് സങടമഞ്ഞായടി.പടിനകീനടരടികലച അവര് തമ്മടില് അങ്ങനന ഒരു സചസഞ്ഞാരച നടനടിടടില.

അമപഠടിതതടില് കൂടുതല് ശ്രദടികഞ്ഞാനതയഞ്ഞായടി മഞ്ഞാറടി. അങ്ങനന രണഞ്ഞാച വര്ഷപരകീക്ഷേയുനട കപപര് 
കടിടടിയതുച അവളുനട കണ്ണുകള് ഇനറനണടിഞ്ഞു.അവള്കച്ച് എന്തച്ച് നചയ്യണനമനച്ച് ഒന്നുച മനസടിലഞ്ഞായടില 
.എങ്ങനന ഇകഞ്ഞാരര്യനമലഞ്ഞാച തനന അചനമ്മമഞ്ഞാനര അറടിയടിക്കുച എനതഞ്ഞായടിരുന്നു അവളുനട കപടടി 
.അമവടിനന കപടടിയുച നടന്ഷനച കണച്ച് ആരര്യ നടിര്ബനടിചച്ച് അവളു സടിറടിഞച്ച് അമവടിനച്ച് നല്കടി 
ആദര്യമഞ്ഞാമഞ്ഞാദര്യച അത തഞ്ഞാല്പരര്യനപടടിരുനടില എങടിലച പടിനകീടച്ച് അമവച അതടിനച്ച് അടടിമയഞ്ഞായടി മഞ്ഞാറ
ുടി.അവള് വകീടടികലകച്ച് വടിളെടികഞ്ഞാനതയഞ്ഞായടി അവധടികച്ച് വകീടടില് കപഞ്ഞാകഞ്ഞാനതയഞ്ഞായടി.അവളുനട അച്ഛനമ്മമഞ്ഞാര് 
ആനകകപടടിച ഒരു ദടിവസച അവളുനട കകഞ്ഞാകളെജെടില്നടിന്നുചഒരുകകഞ്ഞാള്വന്നു.അവടിടനത നസകക്യൂരടിറ്റടി 
ആയടിരുന്നു അയഞ്ഞാള് അമവടിനന ദുശഞ്ഞാലങ്ങനളെ ക്കുറടിചച സസ്വഭഞ്ഞാവ മഞ്ഞാറ്റനത ക്കുറടിചനമലഞ്ഞാച വകീട്ടുകഞ്ഞാകരഞ്ഞാടച്ച് 
പറഞ്ഞു. കകടമഞ്ഞാതയടില് തനന അചനച അമ്മയുച കകഞ്ഞാകളെജെടികലകച്ച് തടിരടിച.സസ്വന്തച അചനമ്മമഞ്ഞാനര 
കണടിട്ടു കപഞ്ഞാലച അവള്കച്ച് ഒരു



ഭഞ്ഞാവ വര്യതര്യഞ്ഞാസവച ഉണഞ്ഞായടില അവര് അവകരഞ്ഞാടുച വളെനര കമഞ്ഞാശമഞ്ഞായടി നപരുമഞ്ഞാറടി.എലഞ്ഞാവരുച 
കചര്നച്ച് അവനളെ ഒരു പുനരധടിവഞ്ഞാസ കകന്ദ്രതടിലഞ്ഞാകടി.വകീടടില് തടിരടിനചതടിയ അമ്മയുനട വടിശമച കണച്ച് 
അയയല്പകകഞ്ഞാരടി ജെഞ്ഞാന്ദകചചടി കഞ്ഞാരര്യമകനര്യഞ്ഞാഷടിച ആദര്യച തുറന്നു പറയഞ്ഞാന് മടടികഞ്ഞാണടിചനവങടിലച 
അവരുനട നടിര്ബനതടിനച്ച് വയങ്ങടി അമ്മ അതച്ച് അവകരഞ്ഞാടച്ച് പറഞ്ഞു. 

പടിനന അവരുനട വഞ്ഞായടില് നടിന്നുച അതച്ച് നഞ്ഞാടുമുഴുവന് പഞ്ഞാടഞ്ഞായടി ചടിലര് ആസചഭവനത വളെനചഞ്ഞാടടിച.

    നഞ്ഞാണകകടു നകഞ്ഞാണച്ച് ആ കുടുചബതടിനച്ച് നഞ്ഞാടടിലടിറങ്ങടി നടകഞ്ഞാന് പറ്റഞ്ഞാകതയഞ്ഞായടി.പടിനന പണച 
കടചവഞ്ഞാങ്ങടിയവര്
പണച തടിരടിച കചഞ്ഞാദടിചതുടങ്ങടി.നഞ്ഞാടടികലകടിറങ്ങടിയഞ്ഞാല് നഞ്ഞാട്ടുകഞ്ഞാരുനട പരടിഹഞ്ഞാസവച കുതവഞ്ഞാക്കുകളുച 
സഹടികനവയ്യഞ്ഞാനത അമവടിനന അച്ഛന് ജെകീവനനഞ്ഞാടുകടി.അച്ഛനന വടികയഞ്ഞാഗതടില് മനചനഞ്ഞാന്തച്ച് അമ്മയുച 
ആത്മഹതര്യകച്ച് ശ്രമടിച.മഞ്ഞാസങ്ങള്കച്ച്കശഷച അവള് ലഹരടിയടില്നടിന്നു മുക്തയഞ്ഞായടി തനന 
നഞ്ഞാടടിനലതടിയകപഞ്ഞാഴഞ്ഞാണച്ച് അവളുനട  അച്ഛന്നറ വടികയഞ്ഞാഗവച അതടികനഞ്ഞാടനബനടിചച്ച് നടന സചഭവങ്ങളുച 
അവളെറടിഞതച്ച് കുറച കനരച തരടിചച്ച് നടിന അവകളെഞ്ഞാടച്ച് ആനരഞ്ഞാനകകയഞ്ഞാ പറഞ്ഞു.

എടകീ നപകണ നകീ നടിനന കുടുചബച കുളെച കതഞ്ഞാണടിയകലഞ്ഞാ.നടിനന വകീടടിനച്ച് ജെപടിയഞ്ഞാ നടിനന സകഹഞ്ഞാദരങ്ങള്... 

ആ കുടടികനളെ ഇനടി ആരച്ച് കനഞ്ഞാക്കുച. അവള് വകീടടികലകച്ച് ഒഞ്ഞാടടി അകപഞ്ഞാകഴക്കുച ജെപടി കഴടിഞടിരുന്നു അവള് 
അടുതള്ളഉകദര്യഞ്ഞാഗസ്ഥനനകഞ്ഞാല പടിടടിച കരഞ്ഞു.
സഞ്ഞാനറ എനടികച്ച് ഒരടിതടിരടിസമയച കവണച ഞഞ്ഞാന് എവടിടുനനങടിലച പണച നകണവരഞ്ഞാച
കമഞ്ഞാനളെ ഇതച്ച് എനന മഞ്ഞാതച തകീരുമഞ്ഞാനമല ബഞ്ഞാങടിനന തഞ്ഞാരുമഞ്ഞാനമഞ്ഞാണച്ച് അടുതആഴ്ച ഈ വകീടുച പറമച 
ഞങ്ങള് കലലതടിനച്ച് നവക്കുന്നുണച്ച് അനച്ച് കമഞ്ഞാള് വഞ്ഞാങ്ങടികചഞ്ഞാ..
അവള് ആനക വടിശമതടിലഞ്ഞായടി ദടിവസങ്ങളുച മണടിക്കൂരുകളുച നനഞ്ഞാടടിയടിടയടില് കടന്നുകപഞ്ഞായടി കലലതടിനന 
ദടിവസമഞ്ഞായടി പണച കടിടഞ്ഞാതതുനകഞ്ഞാണച്ച്  തനന അവള് കലലതടിനച്ച് കപഞ്ഞായടില.ആ ദടിവസച മുഴുവന് അവള് 
കരഞ്ഞു തകീര്ത.പടികറ്റ ദടിവസച അവള് തനന സകഹഞ്ഞാദരങ്ങനളെ കഞ്ഞാണഞ്ഞാന് അമ്മഞ്ഞാവനന വകീടടികലകച്ച് 
കപഞ്ഞാകുുച വഴടി അനതഞ്ഞാനകകയഞ്ഞാ പറയുനതവള് കകട്ടു.അവളുനട വകീടച്ച് ഏനതഞ്ഞാ ഒരഞ്ഞാള് കലലച വടിളെടിചച്ച് 
വഞ്ഞാങ്ങടിയടിട്ടുണച്ച് എനച്ച് അവള് അമ്മഞ്ഞാവനന വകീടടില് നചനച്ച് തനന സകഹഞ്ഞാദരങ്ങനളെ നകടടിപടിടടിചച്ച് കരഞ്ഞു 
അവകരഞ്ഞാടച്ച് മഞ്ഞാവച്ച് കചഞ്ഞാദടിച. നപടനഞ്ഞാണച്ച് അവള് ആ  ശബ്ദച കകടതച്ച്. ആകരഞ്ഞാ അവനളെ വടിളെടിക്കുനതച്ച് കപഞ്ഞാനല. 

അതച്ച് അര്ജുന് ആയടിരുന്നു.ആരര്യയുനട കചടന്. അയഞ്ഞാള് ആണച്ച് അമവടിനന
വകീടച്ച് വഞ്ഞാങ്ങടിയതച്ച് .“അമ നകീ ആരര്യകയഞ്ഞാടച്ച് ക്ഷേമടികണച .അറടിഞ്ഞുനകഞ്ഞാനണങടിലച അവളെഞ്ഞാണച്ച് നടിനന ഈ 
അവസ്ഥകച്ച് ഉതരവഞ്ഞാദടി എനച്ച് എനനടികറടിയഞ്ഞാച.ഞഞ്ഞാന് എനന്തഞ്ഞാനക നചയ്തു തനഞ്ഞാലച നടിനകച്ച് 
നഷ്ടനപടതടിനച്ച് തുലര്യമഞ്ഞാകടില.എനച്ച് എനടികറടിയഞ്ഞാച.അതുനകഞ്ഞാണഞ്ഞാണച്ച് ഞഞ്ഞാന് ഈ വകീടച്ച് നടിനകച്ച് കവണടി 
കലലതടിനച്ച് വഞ്ഞാങ്ങടിയതച്ച്.”
   അര്ജുന് നടിര്ബനടിചച്ച് അവനളെ തുടര്പഠനതടിനഞ്ഞായടി വകീണച കകഞ്ഞാകളെകജെയകച്ച് പറഞയച.കുറചച്ച് 
വര്ഷങ്ങള്കച്ച് കശഷച അവള് ഒരു ആകലഞ്ഞാപതടി കഡഞ്ഞാക്ടറഞ്ഞായടി.അവള് അവളുനട സകഹഞ്ഞാദരങ്ങനളെ നല 
രകീതടിയടില് കനഞ്ഞാകടി വളെര്തടി.പടിനകീടച്ച് അര്ജുന് അമവടിനന കലര്യഞ്ഞാണച കഴടിചച്ച് സകന്തഞ്ഞാഷകതഞ്ഞാനട 
ജെകീവടിച.

സകന്തഷച :-
 പ്രടിയനപട കൂട്ടുകഞ്ഞാകര നഞ്ഞാച ഒഞ്ഞാകരഞ്ഞാ പ്രഞ്ഞാവശര്യച ലഹരടി ഉപകയഞ്ഞാഗടിക്കുനതച്ച് നമനട ആനന്ദങ്ങള്കച്ച് 
കവണടിയഞ്ഞാണച്ച്.എനഞ്ഞാല് ഓര്ക്കുക ഈ അനന്തങ്ങനളെലഞ്ഞാച കനമടിശടികച മഞ്ഞാതമഞ്ഞാണച്ച്.അതച്ച് നമുകച്ച് നഷ്ടങ്ങള് 
മഞ്ഞാതകമ വരുതകയുള്ളൂ.ഓര്ക്കുക ഒരടികല് നമുകച്ച് നഷ്ടനപടതച്ച് പടിനകീടച്ച് കഖദടിചതച്ച് നകഞ്ഞാണച്ച് 
തടിരടിചകടിടടില.

     മദര്യവച മയക്കുമരുന്നു ഉകപക്ഷേടിക്കുക.നമനട പ്രടിയനപടവരുനട സകന്തഞ്ഞാഷച കഞ്ഞാത സൂക്ഷേടിക്കുക.

                                               മടിന്ഹഞ്ഞാ എ , ഷഹഞ്ഞാനഞ്ഞാ പടി
                                                                                                                            X-JX-J



DIGITAL WORLD

  Digital world is stylistic expression to highlight the importance and hegemony of Digital world is stylistic expression to highlight the importance and hegemony of 
digital systems and technology in the contemporary society. People are always digital systems and technology in the contemporary society. People are always 
surrounded by images and links related to staying connected and other devices. surrounded by images and links related to staying connected and other devices. 
Young people of this generation(millennial generation) are known as the digital native Young people of this generation(millennial generation) are known as the digital native 
due to their heavy reliance and use of the internet and digital technology This new due to their heavy reliance and use of the internet and digital technology This new 
digital world is the result of a confluence of many innovations and technology digital world is the result of a confluence of many innovations and technology 
advances. The advancements in the technology made it possible for any one to work advances. The advancements in the technology made it possible for any one to work 
for a company based in London Yet live in spain, acquire whole new person and sets for a company based in London Yet live in spain, acquire whole new person and sets 
of friends online overnight and reach out to a global audience. The digital world is the of friends online overnight and reach out to a global audience. The digital world is the 
availability and use of digital tools to communicate on the internet,digital availability and use of digital tools to communicate on the internet,digital 
devices,smart devices and other technologies. Adults needs to work to work on devices,smart devices and other technologies. Adults needs to work to work on 
finding ways to help teens navigate the social dilemma of a digital world advantages finding ways to help teens navigate the social dilemma of a digital world advantages 
of technology first the evolution of technology is beneficial to humans for several of technology first the evolution of technology is beneficial to humans for several 
reasons. The major disadvantages is  are Data security,Digital technology means that reasons. The major disadvantages is  are Data security,Digital technology means that 
vast amounts of data can be collected and stored, crime and terrorism,complexity vast amounts of data can be collected and stored, crime and terrorism,complexity 
etc.., and alters the entire universe to skip into a magical digital world.etc.., and alters the entire universe to skip into a magical digital world.



ALL THINGS  BRIGHT AND BEAUTIFUL

All thing bright and and beautiful,
all creatures great and small.

All things wise and wonder full 
the lord god made them all.

Each little flower that opens,
each little birds that sings

he made their glowing colours 
he made their tiny wings 

The purple-headed mountain
the river running by 

the sunset and the morning 
that brightness up the sky

the cloud wind in the winter
the pleasant summer sun 

the ripe fruits in the garden 
he made them everyone.

He gave us eyes to see them 
and lips that we might tell 
how great is god almighty 

 who has made all things well.

-RIYA
 IX-L



ALONE

Alone never make us happy 
But sadness

  Neither
Being alone can't help us 

Nor lead us
Being alone doesn't make us

really me
Being alone can't give any help

We couldn't reach 
any were in life.

We could be helpless in our life
We couldn't understand 

'what is life'?
Why we are here in this world

BY\
SAHL.TK

                                IX.DIX.D



പപിനന്നെയയുംആര്തപിരമപിന്നെ കടല.'മമമോനള..നനീ ഇങങ്ങ് മപമോരങ്ങ്.'ദമോവരപിന്നെമമ'

അവള് കകൈതുടചച്ച് അമ്മയയയോടടയോപപ്പം എവവിയടയകയോ മറഞഅവള് കകൈതുടചച്ച് അമ്മയയയോടടയോപപ്പം എവവിയടയകയോ മറഞ ..അയതേ കൈടല് അയതേ കൈടല് 
ആര്തവിറനവിനആര്തവിറനവിന..കൈടല് കൈയോയറയോടവിവനകൈടല് കൈയോയറയോടവിവന ..അവടളെ ആയശ്ശേഷവിച്ചുടകൈയോണച്ച്കൈടനയപയോയവിഅവടളെ ആയശ്ശേഷവിച്ചുടകൈയോണച്ച്കൈടനയപയോയവി ..തേവിരമയോലകൈള് തേവിരമയോലകൈള് 
യയോദങ്ങളെവിലുമ്മവച്ചുയയോദങ്ങളെവിലുമ്മവച്ചു..അവള് ഓര്ക്കുകൈയയോയവിരുനഅവള് ഓര്ക്കുകൈയയോയവിരുന ..ഇനവി തേടന്നെ തേവിരവിടകൈ വവിളെവികയോന് ആരുപ്പം തേടന്നെ ഇനവി തേടന്നെ തേവിരവിടകൈ വവിളെവികയോന് ആരുപ്പം തേടന്നെ 
ഇലഇല..ഓര്മകൈള് യവദനവിപവിക്കുകൈയയോടണെന്നെച്ച്ഓര്മകൈള് യവദനവിപവിക്കുകൈയയോടണെന്നെച്ച്..അവള്കച്ച് യതേയോന്നെവിഅവള്കച്ച് യതേയോന്നെവി ..നഷ്ടടപട്ടതേവിടനയയര്തച്ച്നഷ്ടടപട്ടതേവിടനയയര്തച്ച്

  ദദ::ഖവികയോതേവിരവികഖവികയോതേവിരവിക ..ജജീവവിക്കുകൈയലയോടതേ മടറയോനപ്പം ടചെയയോനവില എന്നെച്ച് എടന്റെ കൈയോതുകൈളെവില് ആയരയോ ജജീവവിക്കുകൈയലയോടതേ മടറയോനപ്പം ടചെയയോനവില എന്നെച്ച് എടന്റെ കൈയോതുകൈളെവില് ആയരയോ 
മനവികുന്നെതേയോയവി അവള്കച്ച് യതേയോന്നെവിമനവികുന്നെതേയോയവി അവള്കച്ച് യതേയോന്നെവി..സൂരര്യടന്റെ മുഖപ്പം ചുവന്നെവിരുന മങ്ങവിയ നവിലയോവവില് തേടന്റെ നവിഴല് സൂരര്യടന്റെ മുഖപ്പം ചുവന്നെവിരുന മങ്ങവിയ നവിലയോവവില് തേടന്റെ നവിഴല് 
യനയോകവിടകൈയോണച്ച് അവള് നടന്നെകൈനയനയോകവിടകൈയോണച്ച് അവള് നടന്നെകൈന ..കൈയോലചെകപ്പം പവിടന്നെയപ്പം കൈറങ്ങവികൈയോലചെകപ്പം പവിടന്നെയപ്പം കൈറങ്ങവി ..അവളുടട യവണടപട്ടതേഅവളുടട യവണടപട്ടതേ
്ച്ച്്ച്ച്..തേട്ടവിപറവിച്ചു ടകൈയോണച്ച് പവിടന്നെയപ്പംതേട്ടവിപറവിച്ചു ടകൈയോണച്ച് പവിടന്നെയപ്പം ......



My Sad Story

I never talk to my dad. The same my father does. We never fun time each 
other, like other children have. I have use to be always heart broken. He never talk to me, 
even I, I always wished to asked him why he don't, and were was my mother. I did hate 

him because he never been a father me but like a stranger. I use to treat my friend father as 
mine. When I grew, I thought that I could make my dream come to. So, one day. I asked 
my father, why he had never been like a father, my father cried and wrote something in a 
paper. But his reply give me heart broken feeling, he wrote in a paper that he was 'DEAF 

and DUMP'
                             
 

  -Hisana. P





E-Waste

 The mercury in electrical and Electronic Appliances and the poisonous gaseous emerging 
while burning condensers,PCB etc.. in incinerators highly pollute the air.
            When e-wastes got mixed with the earth dangerous chemicals like 
dioxins,Acids,mercury,Fur ans etc.. produce highly harmful effects on earth and hence in water.
           Even in developed countries the recycling and discard of e-wastes causes major health 
hazards for the labourers such harmful e-wastes should be handled with almost caution.
                

    We have to ensure that modern technology is used for the benefit of the We have to ensure that modern technology is used for the benefit of the 
society. It is the mission of new generation to make sure that it does not have society. It is the mission of new generation to make sure that it does not have 
any after effects that may harm to mankindany after effects that may harm to mankind



DARKNESS

I flow in the absence of light
As a feeling of horror

To break the beautiful sight
of all as error!

Light is the only my enemy
Who makes me blind?

But people see me enemy
Who makes them blind?

Children welcome me by crying
As they love light

But night bell comes me by wishing
Makes me to clear light

I flow for seeing my friends
But you feel me as an enemy
Who breaks your friendship
But I flow to see my beloved

It is my dear light
Whom I didn't point.Whom I didn't point.



EXAMINATIONEXAMINATION

  OH.....ITS EXAMINATIONOH.....ITS EXAMINATION
WHAT A BOTHERATIONWHAT A BOTHERATION

FOR OUR YOUNG GENERATIONFOR OUR YOUNG GENERATION
WORKING FOR THE NATIONWORKING FOR THE NATION

MUST WE STUDY WITH CONCENTRATION?MUST WE STUDY WITH CONCENTRATION?
QUR'AN AND ITS RECITATIONQUR'AN AND ITS RECITATION

ENGLISH AND ITS COMPOSITIONSENGLISH AND ITS COMPOSITIONS
MATHS WITH ITS CALCULATIONSMATHS WITH ITS CALCULATIONS
CHEMISTRY WITH ITS EQUATIONSCHEMISTRY WITH ITS EQUATIONS

PHYSICS WITH TS DEFINITIONSPHYSICS WITH TS DEFINITIONS
BIOLOGY WITH ITS CLASSIFICATIONSBIOLOGY WITH ITS CLASSIFICATIONS
GEOGRAPHY WITH ITS POPULATIONSGEOGRAPHY WITH ITS POPULATIONS

AND THERE IS NO TIME FOR RELAXATIONS....AND THERE IS NO TIME FOR RELAXATIONS....
                                                        

                                                                                              -FAYIZA P-FAYIZA P



മഹമോതമോവപിനന്റെ മുന്നെറപിയപിപങ്ങ്

ഗയോനവിയന് ആശയങ്ങളുടട പയോയയയോഗവികൈതേടയ പറവി വവിചെയോരവപ്പം പുനര് വവിചെയോരവപ്പം വവിലയവിരുതലുകൈളുപ്പം 
ഒയട്ടടറ നടന.ഇയപയോഴവിതേയോ ഐകൈര്യരയോ ഷ്ട്ര സപ്പംഘടന ഗയോനവിജവിയടട ജനദവിനമയോയ ഒയകയോബര് 2 യലയോകൈ 
അഹവിപ്പംസ ദവിനമയോയവി ആചെരവിക്കുന.ഗയോനവിജവിടയ പറവി ഐന്സജീന് പറഞ്ഞതേച്ച് ഒരു
 പവചെനമയോയവിരുന.പുറയമ,അധവികൈയോരതവിടന്റെയപ്പം പവിന്തുണെയവിലയോത യനതേയോവച്ച്, സയോയങ്കേതേവികൈമയോയ 
തേനങ്ങയളെയോ കൈകൗശലങ്ങയളെയോ ഇലയോടതേ വവിശശയോസതേയള്ള യകൈയോവല വര്യകവി പഭയോവതവില് മയോതപ്പം ഊന്നെവി 
നവിന്നെച്ച് വവിജയപ്പം വരവിച രയോഷ്ട്രജീയ പവര്തകൈന്.അകമതവിടന്റെ മയോര്ഗപ്പം ഉയപകവിച യപയോരയോളെവി, ഈ 
നവിലകൈളെവില് എയപയോഴപ്പം അയദ്ദേഹപ്പം ഉന്നെതേ ശജീര്ഷനയോയവി നവിലടകൈയോണ.ഇങ്ങടനടയയോരു വര്യകവി ഭൂമുഖതച്ച് 
ജജീവവിചവിരുനടവന്നെച്ച് വരുപ്പം തേലമുറകൈള്കച്ച് വവിശശസവികയോന് കൈഴവിയവില.
             വവിഭവയോധവിഷവിതേമയോയ വവികൈസനതവിലൂടട ഭകൗതേവികൈ പുയരയോഗതേവി യനടയോനുള്ള പരകപ്പം പയോചവിലവില് 
മനുഷര്യ വപ്പംശപ്പം യനരവിടയോന് യപയോകുന്നെ വവിപത്തുകൈടളെ കുറവിച്ചുള്ള മുന്നെറവിയവിപയോയവിരുന ഹവിനച്ച് സശരയോജവിടല 
ഗയോനവിജവിയടട വവിശകൈലനങ്ങള്. നമ്മുടട ഭയോന്തമയോയ പരകപ്പം പയോചവിലവില് ഈ മുന്നെറവിയവിപ്പുകൈടളെകലയോപ്പം 
വനയരയോദനങ്ങളെയോയവി മയോറവിയവിരവിക്കുന.

                                                    

Rinsha O  IX J





അഭയമോര്തപികളുനട റപിപബപികങ്ങ്
ഒറ്റ മുറപി വനീടപിനന്റെയപിറുടപില 
ചുമചയും കപിതചയും ഇരപിപ്പുണങ്ങ്

മപരുകളപിലമോത ഒരു രമോജജയും

ദമോരപിദജയും, നതമോഴപിലപിലയങ്ങ് മ
വശപങ്ങ്, മരമോഗങള് 

മഭദപിചകടകമോനമോവമോത നമോലതപിരുകള്.

ഭയയും, നപിസഹമോയത
അനനീതപി, നവറുപങ്ങ്....

ആമുഖയും മവണമോത ഭരണഘടന

കടലമോസുകള് തപിരഞങ്ങ്
വപിരലുകള് മതഞങ്ങ് മപമോയ
മവരുകളപിലമോത ജനത.

                                                

  ശഹമോന കമോവുങലശഹമോന കമോവുങല



അമ്മഅമ്മ

മകളെയോയച്ച് നയോലുയപരുടണങ്കേവിലുപ്പം
അമ്മ ഏകൈയയോയണെകൈയയോണെജീ ഊഴവിയവില്..
അഛന് മറടഞ്ഞയോരു കൈയോലപ്പം മുതേല്കമ്മ
ഭയോരമയോയച്ച് തേജീര്നയവയോ നയോലുയപര്ക്കുപ്പം?

നയോഴൂരവിമണപ്പം പകുടതടുതച്ച് മകള്
നയോലുവഴവികയോയച്ച് പവിരവിഞ യപയോയച്ച്

അഛടന്റെ ആതയോവറങ്ങുന്നെ
മണവിടലന്നെന്തവിതവിരവി കൈണ്തുറന്നെതേവില

ഉജപ്പം തുളുമ്പുന്നെയരയോര്മ്മകൈള്
യനയോവവിടന്റെ ആഴപ്പം ടപരുകവിചവിതേടയരവിച്ചു

ദശ്ശേകുനപ്പം യപയോടല അമ്മടയകടണയോരയോ
മകള് നടന മറയന്നെതുപ്പം യനയോകവി
ടനഞ്ചു യപയോളെവിഞ്ഞമ്മ നജീറവിനവിന
യപരകവിടയോയവയോടവി വന്നെ യനരപ്പം 

ശയോസവിച്ചു നവിര്തവി മരുമകടളെങ്കേവിലുപ്പം
മുതശ്ശേവിടകയോപടമയോയന്നെയോടവിടയതയോന്

യനരമവിലമ്മടയ യനയോക്കുവയോടനന്നെയലയോ
മകളുടമയോന്നെയോയച്ച് പറടഞ്ഞങ്കേവിലുപ്പം

നയോല്വരവിലയോടരങ്കേവിലുപ്പം വന
കകൈപവിടവിടചയോപപ്പം നടക്കുടമന്നെയോശവിച്ചു യപയോയച്ച്...

പതേവികവിയയയോയച്ച് വന കൂട്ടവിയയോലുപ്പം
തേജീരുയമയോ മകയളെ നവിങ്ങടളെ യപയോറവിയ

ടപറവയറവിടന്റെ തേജീരയോകടപ്പം..?

- - ഷഫ്ന ജഹമോനഷഫ്ന ജഹമോന



സമോറയനട മണതരയും

ഒരവിടതച്ച് സുനരവിയയോയ ഒരു ടപണ് കുട്ടവി ഉണയോയവിരുന.അവളെയോണെച്ച് സയോറയോ.ആരുപ്പം തേടന്നെ അവടളെ അത 
ശ്രദവികയോറുണയോയവിരുന്നെവില.അയപയോള്

അവള് വവിചെയോരവിച്ചു:അവള് വവിരൂപവിയപ്പം ഭപ്പംഗവി ഇലയോതവളുമയോടണെന്നെച്ച്.അവള്കച്ച് വളെടരയധവികൈപ്പം സങ്കേടവപ്പം 
നവിരയോശയപ്പം വന.അങ്ങടനയവിരവിടക ദൂടര ഒരു മനവയോദവിയടണനപ്പം അവള് തേനവികച്ച് സകൗനരര്യപ്പം 

വര്ദവിപവിച്ചു തേരുടമനപ്പം അവള് അറവിഞ.യഥയോര്ത്ഥതവില് അവള് സുനരവിയയോടണെന്നെച്ച് 
അവള്കറവിയവില യോയവിരുന.അവള് കൈയോട്ടവിലൂടട സഞ്ചരവിചച്ച് മനവയോദവിയടട അടുതച്ച് യപയോവയോന് തേജീരുമയോനവിച്ചു.

മരതവിടല പഴങ്ങളുപ്പം അരുവവിയവിടല ടവള്ളവപ്പം കൈഴവിചച്ച് അവള് കൈയോട്ടവിലൂടട യയോത ആരപ്പംഭവിച്ചു.അവസയോനപ്പം 
അവള് മനവയോദവിയടട അടുടതതവി.

മനവയോദവിയയയോടച്ച് അവള് പറഞ:"ഞയോന് വളെടര വവിരൂപവിയയോണെച്ച്,എടന്നെ ഒന്നെച്ച്  
സുനരവിയയോകവിതരണെപ്പം”.അയപയോള് മനവയോദവി അവടളെ ഒന യനയോകവി.സുനരമയോയ മുഖവപ്പം കൈടുപ്പം പച നവിറമുള്ള 

കൃഷ്ണമണെവിയപ്പം ചുവന്നെ ചുണപ്പം   നല നവിറവമുള്ള ഇവടളെങ്ങടന വവിരൂപവിയയോകുപ്പം:മനവയോദവി അതേവിശയവിച്ചു.

“നവിയന്നെയോടയോരയോണെച്ച് നജീ വവിരൂപവിയയോടണെന്നെച്ച് പറഞ്ഞതേച്ച്"?അവര് യചെയോദവിച്ചു."എടന്നെ ആരുപ്പം ശ്രദവികയോറവില 
,അതേവില് നവിന്നെച്ച് ഞയോന് മനസവിലയോകവിയതേയോണെച്ച് ”.അവള് പറഞ.

അയപയോഴയോണെച്ച് മനവയോദവിനവികച്ച് കൈയോരര്യപ്പം പവിടവികൈവിട്ടവിയതേച്ച്.മനവയോദവി ഒരു കൈണയോടവിടയടുതച്ച് സയോറടയ 
കൈയോണെവിച്ചു."ഈ രൂപപ്പം മതേവിയയയോ നവിനകച്ച്"എന്നെച്ച് യചെയോദവിച്ചു.അവള് മതേവിടയന്നെച്ച് പറഞ."എടജീ മണവിടപയണ 

ഇതേച്ച് നവിടന്റെ രൂപപ്പം തേടന്നെയയോണെച്ച്,നവിനകവിലയോത സകൗനരര്യപ്പം ആതവവിശശയോസമയോണെച്ച്,കദവപ്പം ഇതയപ്പം 
സകൗനരര്യപ്പം തേന്നെ നജീ സയന്തയോഷവതേവിയയോകൂ,മറ്റുള്ളവര് ശ്രദവിക്കുന്നെതേവിലല സകൗനരര്യപ്പം 

ആതവവിശശയോസതവിലയോണെച്ച് സകൗനരര്യപ്പം,ഇനവി നവിനകച്ച് യപയോവയോപ്പം"മനവയോദവിനവി പറഞ്ഞ
്ു.ആതവവിശശയോസയതയോടട സയോറ മടങ്ങവി.



EQIUPMENTS AND ITS INVENTION

Telephone - Alaxander grahambell

Television - Jhon logi baid

Barometer - Toriselli

press - Jhon guttenberg

Computer - Chals babbage

car - Kal bens

pendulam clock - Cristian higens 

Aeroplane - Right brothers 

Electric bulb - Thomas alva edison

Electric battery- Alexandra volta

Radio - Marconi

Rfrigerator - J. Harison & O.ivandes

Electro magnet - Villiam stergian

Safety pin - Valter hunt 

Cycle - Cripatric makmillan

Gramaphone - Thomas alva edison

Celcius thermometer-Celcius 



 

FEEL THE SUCCESS      

Success is something we all share
    Just like oxygen in  air

The way we live is, its up to us…
   With a negetive or with a plus,

Success is something ,We should cherish..
   Never know, When we'll perish

    
    Success is something, We've to earn

    Choice is yours, use your turn..
Follow your passion, and you'll be fine,
with the right attitude, you will shine,

SAHL.TK
IX.D



Friends

Oh! my friends
I don't know when

I will meet you again
I miss you a lot

I want very much
you are the one

Who helped me everything
You are the one

Who inspired me 
You are the one

Who realize my feeling
\You are the one

Who helped me in helpless situation
you are not only my guide

But you are my all
We are friends..

We will be friends..
Love you ever...



ജലകമോമയും

              ഇന്നെച്ച് യലയോകൈപ്പം യനരവിടുന്നെ ഏറവപ്പം വലവിയ പശ്നമണെച്ച് ജലകയോമപ്പം.ഇന്നെച്ച് യകൈരളെതവിലുപ്പം മറ്റു 
സപ്പംസയോനങ്ങളെവിലുമുള്ള ജനങ്ങള് വളെടരയയടറ അനുഭവവിക്കുനണച്ച്.പണച്ച് കൈയോലങ്ങളെവില് യവനല്കൈയോലതച്ച് 
യപയോലുപ്പം കയോമപ്പം യനരവിടയോത നയോടയോയവിരുന യകൈരളെപ്പം.എന്നെയോല് ഇയപയോഴടത അവസ എന്തയോണെച്ച് ?
സുനരമയോയ യകൈരളെതവിടന്റെ ഭപ്പംഗവി യപയോലുപ്പം ഈ കൈയോലഘട്ടതവില് അകൈന യപയോവകൈയയോണെച്ച്.ഒരുപയോടച്ച് സസര്യ 
ജന്തു ജയോലങ്ങളുപ്പം മനുഷര്യരുപ്പം ജലകയോമപ്പം അനുഭവവിക്കുനണച്ച്.കയോമപ്പം പവിടവിടപട്ടച്ച് ടകൈയോണച്ച് നമ്മുടട മുഖചയോയ 
തേടന്നെ ഇന്നെച്ച് മയോറവിടകയോണവിരവിക്കുകൈയയോണെച്ച്.ജനങ്ങള് ഒരു തുള്ളവി ടവള്ളപ്പം ലഭവികയോന് യവണവി 
അയല്നയോട്ടവിയലകച്ച് അലയകൈയയോണെച്ച്.ഒരു യനരടത ഭകണെപ്പം ലഭവികയോതവര്,  ഒരു യനരടത ടവള്ളതവിനച്ച് 
യവണവിയയോണെച്ച് അലയന്നെതേച്ച്.ഇതേവിടനലയോപ്പം കൈയോരണെപ്പം നമ്മള് പകൃതേവിയയയോടച്ച് കൈയോണെവിക്കുന്നെ ക്രൂരതേയയോണെച്ച്.ഒരു
 മനുഷര്യന് മടറയോരു മനുഷര്യടന ടകൈയോല്ലുന്നെതേച്ച്യപയോടല മനുഷര്യന് മരങ്ങയളെയോടുപ്പം പകൃതേവിയയയോടുപ്പം ക്രൂരമയോയവി 
ടപരുമയോറുകൈയയോണെച്ച്.പയോടവപ്പം വയലുടമലയോപ്പം മണവിട്ടച്ച് നവിരത്തുകൈയയോണെച്ച്.എങ്ങടനയയോണെച്ച് കയോമപ്പം 
യനരവിടയോതേവിരവിക്കുകൈ.ഇനവി വരുന്നെ യദപ്പം ജലതവിനച്ച് യവണവിയയോയവിരവിക്കുപ്പം….

                                                        

സഫശയോന.ടകൈ



അവകമോശയും

ക്രൂരനനീ മനൂഷജന,ക്രരന
പച്ചമമോയുംസയും ലജ്ജയപിലമോനത

പപിടപിചപറപിക്കുമനീ മനുഷജ-
നനന്തു ക്രൂരന!

തലകുനപിക്കുമനീ ഡലഹപിയയും
സൂരജനനലയയും ആമലമോ

ആവനുയും ദദവസൃഷപി ആമതമോ മലനുഷജ ഉടലപിനല പപിശമോമചമോ
ഇലമയമോ അവനമനപങള് ?

നനീതപി ദമോഹപിക്കുമനീ നമോരപികള്കപിലമയമോ
അവകമോശയും ?

                  

ശഹബമോന പപി.പപി
        



അറപിവപിന വസനയും

വസലന്തകൈയോലപ്പം വന നവില്കടവ
പൂമയോറകൈള് പറന കൈളെവിക്കുന
പൂവവിടന്റെ നറുമണെപ്പം യപയോടല

അറവിവവിടന്റെ നവിറപ്പംകുടപ്പം വടന്നെതവി
   വവിടര്ന നവില്ക്കുന്നെ യറയോസയോപ്പൂടപയോടല

   ചെവിരവിച്ചു നവില്ക്കുന്നെ മുലപ്പൂയപയോടല
   തുടുത്തു നവില്ക്കുന തൂമപയപയോടല

   ചുകൈന നവില്ക്കുന ടചെതവിപ്പൂടപയോടല                                           
അറവിവവിടന്റെ നറുമണെപ്പം നയോടയോടകൈ വവിരവിഞ്ഞച്ച്

സുഗനപ്പം എങ്ങുപ്പം പരതവിയപയോയച്ച്
അറവിവച്ച് നുകൈരയോന് പൂമയോറകൈള്

അറവിവവിടന്റെ നവിറപ്പംകുടപ്പം യതേടവിയപയോയച്ച്
                                                         -Fathima Nargees

                                                                     X-B



നതരുവങ്ങ്

          “മചടമോ വരുമമമോള് അരപിയയും സമോമമോനങളുയും വമോങമോന മറകരുമത....”
  “ഉയും.. ശരപി.”
          ഭമോരജക്കു മറുപടപി നലകപിയ മശഷയും ഞമോന മഫമോണ് മപമോകറ്റപിലപിട്ടു പുറതപിറങപി. ഇമപമോള് കുറച ദൂരയും 
കഴപിഞപിട്ടുണങ്ങ് . ഇനപി ഒരു സങ്ങ് കൂള്  നതരുവങ്ങ് കടന്നെങ്ങ് മപമോകണയും. 
  “എടമോ...”
   “നനീയനയും വമന്നെമോ... മമമോഷണയും നപിര്തപിയപിനലടമോ... നപിനകങ്ങ് ഞമോന കമോണപിച തരമോയും...”
          ഒരമോള് അലറുനണങ്ങ്. കമോഴങ്ങ് ച വജക്തമല. കുറചകൂടപി നടന്നെടുമകണപി വന. അലറുന്നെയമോള് സങ്ങ് കൂളപില 
വമോചങ്ങ്മമനമോനണനമനസപിലമോയപി. അടുതങ്ങ് സങ്ങ് കൂടര് നപിറുതപിയപിട്ടുണങ്ങ് അപ്പുറതങ്ങ് ഗഗ്രൗണപില സങ്ങ് കൂള് കുടപികള് 
കളപിക്കുന. ഒറ്റമനമോടതപില കുടപി നതരുവുബമോലന ആനണനയും മനസപിലമോയപി. വസയും കനീറപിപറ ഞപിരപിക്കുന. മുടപി 
എണ്ണ നതമോടപിട്ടുയും ഇല. മദസകലയും അഴുകങ്ങ് പുരണപിരപിക്കുന. കുട്ടുകനള മമമോഷങ്ങ് ടപികമോന വന്നെപിരപിക്കുനനവന്നെ 
മപരപിലമോണയമോള് അവനന അടപികമോന കപിടപിയ കമോഞപിരനകമ്പുമുണങ്ങ്. അയമോളുനട ബലപി  ഷ്ഠകരങളപില നപിന്നെങ്ങ്  
ഒരു വപിധതപിലമോണങ്ങ്  അവന കുതറപി രകനപടതങ്ങ്. എന്നെപിടങ്ങ് കുറച്ചങങ്ങ് ഓടപിനപിന. അപ്പുറനത ദലന ദപപപില 
നപിന നവളയും കുടുച. എന്നെപിടങ്ങ് നതരുവപില തനന്നെ കപിടന.
         അലമോനത എവപിനട മപമോകമോന......?

                                                                   -മുനചപിത നക



  

FATHER OF                            INFORMATION THEORY

Calude shannon
               Calude Elwood Shannon was an American mathematician, electrical engineer and 
cyto grapher known as the “father of information theory”
               shannon is noted for having founded information theory with a landmark paper, 
a mathematical theory of communication, that he published in 1948. he is, perhaps, 
equally well known founding digital circuit design theory in 1937, he -as a 21- year old 
masters degree student as the massa chusetty institute of technology.
               He wrote his thesis demonstrating the electrical  applications of boolean algebra 
could construct any logical numerical relationship.  Shannon contribute to the field of 
cyptanalysis for national defence funny world war II, including his fundamental work on 
code breaking and secure telecommunications
               His childhood hero was Thomas Edison, who he later learned was adistant cousin. 
Both Shannon and Edison were descendants of John Ogclen.



FRIENDSHIP

“ FRIENDSHIP” is sweeter than honey
   greater than money,
   smoother than silk,
   whiter than milk,

    it's not an oppurtunity,
    But,it depends on have will avoid 

    misunderstanding
    it's not to complete your loneliness,but it to,

    share your incompleteness
    it's like a costly cup rich and rare,

    but,ones broken it can't be joined,     
    even it joined the crack remains forever.

    It is memories which life.........
                                              

                                                    Afreena.B
                                                                                            X-N

   



IdentityIdentity

I wonder if the trees can hear meI wonder if the trees can hear me
When I scream aloud,When I scream aloud,

or if the dandelion screams,or if the dandelion screams,
When I pick him outWhen I pick him out

There's no telling where life can take us;There's no telling where life can take us;
One day I'm blade of grassOne day I'm blade of grass

But today I'm myselfBut today I'm myself
Nobody elseNobody else

Life chooses for me to be me.Life chooses for me to be me.
In this world of Drama,In this world of Drama,

its better for me to be 'MYSELF'its better for me to be 'MYSELF'

                                                                                                          Basim Mhammmed Basim Mhammmed 
                                                                                                                              IX-PIX-P



 

 പ്രകൃതപി

എത സുനരമയോണെച്ച് നമ്മുടട ഈ പകൃതേവി.മരങ്ങളുപ്പം കൈയോടുകൈളുപ്പം മലകൈളുപ്പം യചെര്ന്നെച്ച് എത 
മയനയോഹരമയോണെച്ച്.പയക,ഇന്നെച്ച് നമ്മുടട പകൃതേവി പല ചൂഷണെങ്ങളുപ്പം യനരവിടുന.മനുഷര്യന് എന്നെ ക്രൂര ജജീവവി 
പകൃതേവിടയ നശവിപവിക്കുന.മനുഷര്യന് മരങ്ങള് മുറവിച്ചുപ്പം,കുനകൈളുപ്പം മലകൈളുപ്പം ഇടവിച്ചുപ്പം,കൈയോടുകൈള് നശവിപവിച്ചു
്പ്പം,പയോടങ്ങള് മണവിട്ടച്ച് നവിരതവിയപ്പം മനുഷര്യന് ഈ സുനരമയോയ പകൃതേവിടയ ഇന്നെച്ച് നശവിപവിക്കുന.മനുഷര്യന് 
സശന്തപ്പം ആവശര്യങ്ങള്കയോയവി പകൃതേവിടയ നശവിപവിക്കുയമയോള് മറ്റു ജജീവജയോലങ്ങളുടട ആവയോസയകൈന്ദ്രങ്ങളെയോണെച്ച് 
നശവിപവിക്കുന്നെതേച്ച്.പടക,ഒരു നവിമവിഷപ്പം മനുഷര്യന് ഓര്ക്കുന്നെവില തേയോന് തേടന്നെ തേടന്റെ നവിലനവില്പച്ച് 
ഇലയോതേയോക്കുന എന്നെ കൈയോരര്യപ്പം.മനുഷര്യന് മരങ്ങള് മുറവിക്കുയമയോള് ഇതേച്ച് ആയഗയോളെതേയോപനതവിനച്ച് 
കൈയോരണെമയോകുന.ഇതേച്ച് മൂലപ്പം ചൂടച്ച് കൂടുന,ശുദവയോയ ലഭവിക്കുന്നെവില,മയോരകൈമയോയ പല യരയോഗങ്ങളുപ്പം ഉണയോകുന്നെ
്ു.മരങ്ങളെവിലയോടതേ നമുകച്ച് ജജീവവികയോന് കൈഴവിയവില.മരങ്ങളെയോണെച്ച് നമ്മുടട വജീടവിടന്റെ അടവിസയോനപ്പം.നമ്മുടട 
ജജീവടന്റെ ഭയോഗടതയയോണെച്ച് ഇന്നെച്ച് മനുഷര്യന് നശവിപവിക്കുന്നെതേച്ച്.ഇനവിയപ്പം മനുഷര്യടന്റെ ക്രൂര പവര്തനങ്ങള് 
തുടര്ന്നെയോല് നമ്മുടട നവിലനവില്പച്ച് തേടന്നെ ഇലയോതേയോക്കുപ്പം,നമ്മുടട ഈ സുനരമയോയ പകൃതേവി പവിന്നെജീടച്ച് മനസവിടല 
ടപരുടമയോയരയോര്മ്മയയോയവി മയോറുപ്പം....

                                                                                                                

    --സഫച്ച് വയോന ടകൈസഫച്ച് വയോന ടകൈ



   

  ഇരുടങ്ങ്

ഇരുടങ്ങ് ആരുനടയയും സങ്കടതപില ക ൂടപിരപിക്കുകയമോണങ്ങ്
പറഞമോല നപിങള് വപിശശ്വസപിക്കുമമമോ?

മരപിച്ചവര് അനമോഥമമോകപിമപമോയ സങ്കടങള്
ഇരുടമോയപി പുനര്ജനപിക്കുയും

ഒരു മുറപിവങ്ങ് മനറ്റമോരു മുറപിവപിന ക ൂടപിരപിക്കുയും
മകന മരപിച്ച ഒരച്ചന,

കു ഞപിനന്റെ കരച്ചപില മകടങ്ങ് നഞട്ടുനന്നെങ്കപില
ഇരുളപിനന്റെ കൂട്ടുണമോകുയും

മമമോണ കമോടപിയ ഒരു ചപിരപി, ആദജയും പറഞ വമോകങ്ങ്
ആദജയും നകമോടുത കുഞ്ഞുമ

എലമോയും ഓര്മയപിനലതയും
മതമോറ്റ പ്ര           ണയതപില വപിട്ടുമപമോവമോന 

പറ്റമോത ഒരു ഓര്മ!
                                                          ശഹങ്ങ് ന കമോവുങലശഹങ്ങ് ന കമോവുങല



ഒയോലയപ്പം എഴതയോണെവിയപ്പംഒയോലയപ്പം എഴതയോണെവിയപ്പം

അകരജയോലപ്പം അറവിവവിന് ജയോലകൈപ്പംഅകരജയോലപ്പം അറവിവവിന് ജയോലകൈപ്പം
അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋഅ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ

കൈലവില് ടകൈയോതവിയ കൈയോവര്യപ്പം യപയോടലകൈലവില് ടകൈയോതവിയ കൈയോവര്യപ്പം യപയോടല
കൈരളെവിന് കൈവവിളെവിന് തേയോളുകൈളെവില്കൈരളെവിന് കൈവവിളെവിന് തേയോളുകൈളെവില്
ആദര്യ ഗുരു അകൈതേയോരു ചുരതവിആദര്യ ഗുരു അകൈതേയോരു ചുരതവി

അയലയോലതവിണെലയയോയവിഅയലയോലതവിണെലയയോയവി
ചുണവില്ചുണവില്,,നയോവവില്നയോവവില്,,മയോനസവനവിയവില്മയോനസവനവിയവില്

ഒയോലയവിലയോയലഖനമയോയവി ഒയോലയവിലയോയലഖനമയോയവി 
യതേനവില്  ചെയോലവിചയോണെവി പവിടവിപവിയതേനവില്  ചെയോലവിചയോണെവി പവിടവിപവി--

ടചഴതേവിതന വവിരുന്നൂട്ടവിടചഴതേവിതന വവിരുന്നൂട്ടവി
നന് ജജീവവിതേ വഴവി യതേടയോന് യനടയോന്നന് ജജീവവിതേ വഴവി യതേടയോന് യനടയോന്

നനയോകരമയോപ്പം നയോളെങ്ങള്നനയോകരമയോപ്പം നയോളെങ്ങള്..

                                                                                          

  --ഹമോ ദപിയ മുഷങ്ങ്തമോരപി പപിഹമോ ദപിയ മുഷങ്ങ്തമോരപി പപി                



    

SELFISH  FRIENDSHIPSELFISH  FRIENDSHIP

Once a cat was caught in a hunter's net. A mouse used to live in a near by hole. The 
mouse seeing the cat in the net started playing around the cat. Soon a mongoose came 
there and he wanted to kill the mouse as he lifted his head. He saw an owl sitting on a tree 
trying to catch him. The mouse thought “when the hunter takes away the cat,the 
mongoose will not spare me and owl is there to enjoy both of us.” The mouse went to the 
cat and said,I can cut the net if you promise to save my life from the mongoose and the 
owl.
    
       The cat agreed. The mouse started cutting   the net slowly and freed the cat only when 
the hunter was just near the cat. The cat took heels and so ran the mongoose too. The owl 
was very much disappointed to see even the mouserunning away to safety. A few days 
later,the cat  being hungry,went to the hole of mouse and request him to come out for a 
game. The mouse replied “I sought friendship and saved you to save my life. Now you can 
go home...

                                               

 -SHILNA RILVAN





 

Expanded Forms

WWW   - World Wide Web
USB       - Universal Serial Bus        
HTML   - Hyper Text Mark up Link

UPS       - Unit Power Supply 
CPU      - Central Processing Unit

BIOS     - Basic Input Output System 
CD         - Compact Disk

RAM     - Random Access Memory
ROM     - Read Only Memory
OS         - Operating System

HTTP     - Hyper text transfer protocol



  

 വയനമോടപിനന്റെ കുളപിരങ്ങ് മതടപി

          മധുരപിക്കുന്നെ കുമറമയനറ വര്ണ കമോഴ്ചകളുനട മകന്ദ്രമമോയ വയനമോടപിമലകമോണങ്ങ് 
അവധപികമോലതങ്ങ്  ഞമോനുയും അനുനയതപിയയും ഉപയയും ഉമയയും ഇകയയും യമോത്ര പുറനപടതങ്ങ്. 
പുറനപടുമമമോള് തനന്നെ വയനമോടപിനനക്കുറപിചയും അവപിടനത പ്രകൃതപി 
മമനമോഹമോരപിതനയക്കുറപിചയും ഉപ ഞങള്ക്കു പറഞ്ഞു തന്നെപിരുന. കമോറപിലമോയപിരുന യമോത്ര. 
ഒമതു മണപിമയമോനട ഞങള് വയനമോടപില എതപി. നപിരവധപി നഹയര്പപിന വളവുകള് 
കയറപി മവണയും വയനമോടപിനലതമോന. മൂടല മഞ്ഞുണമോയപിരുന. മുകളപില എതപിയമപമോള് 
രസമുള തണുപ്പുയും ആസശ്വദപിച. കലപന, മമോനനവമോടപി, സുലതമോന ബമതരപി തുടങപിയ 
സ്ഥലങളപിനലലമോയും സന്ദര്ഷപിച. നകമോടുയും കമോടുകള്, പ്രകൃതപി ഭയുംഗപി തനന്നെ അനമോദൃശജമമോണങ്ങ്.
          മുനമമോനക വയനമോടങ്ങ് സന്ദര്ശപികമോന മപമോയ പല കൂട്ടുകമോരുയും പറഞ്ഞു തന്നെപില 
നപിന്നെങ്ങ് ഏനറ വജതജസ്തമമോയപിരുന അവപിടയും. സമയക്കുറവങ്ങ് കമോരണയും എലമോ സ്ഥലങളുയും 
സന്ദര്ശപികമോന കഴപിഞപില.
          പ്രശസ്തമമോയ 'എടകല ഗുഹ' വയനമോടങ്ങ് ജപിലയപിലമോനണന്നെങ്ങ് ഞമോന മകടപിട്ടുണങ്ങ്. 
അതങ്ങ് കമോണമോന ഏനറ നകമോതപിനച്ചങ്കപിലുയും അതങ്ങ് മനറ്റമോരു നമോള് സന്ദര്ശപികമോയും എന്നെങ്ങ് ഉപ 
പറ  ഞ്ഞു. എങ്കപിലുയും പനമരയും, കണ്ണമോടപിമകത്രയും, മുമകമോടങ്ങ് തടമോകയും, കുറുവമോദശ്വനീപങ്ങ് എന്നെപിവ 
എനന്റെ മനസപിനങ്ങ് അതപിരപിലമോത സമനമോഷയും നലകപി. പകപിപമോതമോളയും മനറ്റമോരു വപിസ്മയ 
കമോഴ്ചയമോയപിരുന. പകപികനള കുറപിച്ചങ്ങ് ധമോരമോളയും അറപിവുകള് അവപിനട നപിന്നെങ്ങ് ഞമോന 
ഒപപിനയടുത. വയനമോടപിമലക്കുള യമോത്രയപില എനപിനകമോരു കമോരജയും മനസപിലമോയപി. എനന്റെ 
തപിരപിച്ചപിവരവപില  ഞമോമനമോര്ത. എലമോ പുഴകളുയും മണല വമോരപി കനീണപിച കഴപിഞപിരുന. 
അതങ്ങ് കണമപമോള് കഷയും മതമോന്നെപി. എനനന്നെമോല ഒരു കമോലതങ്ങ് സുജലയയും സുഫലയയും 
സസജശജമോമളയനമന്നെങ്ങ് മകളപിമകടവളമലമോ നമ്മുനട മകരളയും. പമക ഇന്നെങ്ങ് ഈ 
കമോഴ്ചപമോടപിനനമോരു അര്ത്ഥവുമപിനലന്നെങ്ങ് എനപികങ്ങ് മനസപിലമോയപി. ഇനപിനയമോരപികല വരുമമമോള് 
മറ്റു ടൂറപിസങ്ങ്  മകന്ദ്രങളമോയ തപിരുനനലപി, ബമോണമോസുരഡമോയും, ബ്രഹങ്ങ് മഗപിരപി എന്നെപിവ 
സയുംന്ദര്ശപികമോനമന്നെങ്ങ് ഉപ പറ ഞ്ഞു. എങ്കപിലുയും നപിറമയ മധുര ഓര്മകള് സമമോനപിച്ച 
വയനമോടുനന എമപമോഴുയും  ഞമോന ഓര്ക്കുന.

                                                                                                                    

  --മുഹമദങ്ങ് അഫങ്ങ് സല പപി മുഹമദങ്ങ് അഫങ്ങ് സല പപി ടപിടപി



OH! IT'S EXAMINATION

       OH! It's Examination
Maths study with concentration

 When Exam are near
They Cause great fear

Add some subject aren't clear

English with its punctuation
Maths with its calculation

geometry with its concentration
History with its Civilization

Geography with its population
Moral Science with its Motivation

Computer Science with it's Application

   So,there Is no Relaxation!

     OH! It's Examination



നപരുന്നെമോള് കുപമോയതപിനന്റെ നമമോഞങ്ങ്

ഒരു പഭയോതേപ്പം ഞയോന് എഴയന്നെറച്ച് പഭയോതേ കൃതേര്യങ്ങള്കച്ച് യശഷപ്പം അടുകളെയവിയലകച്ച് ഭകണെപ്പം കൈഴവികയോന് 
യപയോയവി.ഉമ്മ ധൃതേവിയവില് ഭകണെപ്പം  തേയയോറയോയവിട്ടുണച്ച്."ഉമ്മയോ, ഇന്നെച്ച് യനരടത ഭകണെപ്പം തേയയോറയോയവിട്ടുണയലയോ”-
ഞയോന് ആകൈയോപ്പംശയയയോടട പറഞ:"യമയോയളെ ടപരുന്നെയോള് വരുകൈയയല,നമുകച്ച് വസപ്പം വയോങ്ങയോന് യപയോകൈയോപ്പം എന്നെച്ച് 
ഉപ പറഞ്ഞവിട്ടുണച്ച്.യവഗപ്പം ടറഡവിയയോയവിയകയോ".അതേച്ച് പറഞ്ഞച്ച് മുഴവനയോകുപ്പം മുയമ ഞയോന് ഞയോന് അവവിടടനവിന 

ഒരുങ്ങയോന് യപയോയവി.
അങ്ങടന കൈയോറവില് കൈയറവി ഒരു യഷയോപവിടന്റെ മുമവില് ഉപ കൈയോര് നവിര്തവി.എനവിക്കുപ്പം ഉമ്മക്കുപ്പം കുറചച്ച് വസവപ്പം 
കമലയോഞ്ചവിയപ്പം സയോധനങ്ങളുപ്പം വയോങ്ങവി.ഞങ്ങള് വജീട്ടവിയലകച്ച് തേവിരവിച്ചുയപയോകൈയോന് കൈയോര് സയോര്ട്ടയോകവി.യപയോകുന്നെ 
വഴവിയവില് ഞയോന് പുറയതകച്ച് യനയോകവി കൈയോഴച്ച്ചകൈള് കൈണ.ഒരുപയോടച്ച് കുട്ടവികൈളുപ്പം അമ്മമയോരുപ്പം ഒരു യനരടത 

ഭകണെതവിനച്ച് യവണവി യയോചെവിക്കുന്നെതേച്ച് ഞയോന് കൈണ.അയപയോള് ഞയോന് ചെവിന്തവിച്ചു"ഇവര്കച്ച് എന്തച്ച് 
ടപരുന്നെയോള്,എങ്ങടന അവര് വസപ്പം വയോങ്ങുപ്പം,എങ്ങടന നല ഭകണെപ്പം കൈഴവിക്കുപ്പം"ഇടതേയോടക കൈണയപയോള് 
എടന്റെ എലയോ സയന്തയോഷവപ്പം യപയോയവി.ഞയോന് ഉപയയയോടച്ച് കൈയോര് നവിര്തയോന് പറഞ.ഞയോന് കൈയോറവില് നവിനപ്പം 

ഇറങ്ങവി എനവികച്ച് വയോങ്ങവിയ വസടമലയോപ്പം ഞയോന് ആ പയോവങ്ങള്ക്കു നല്കൈവി.അയപയോള് അവരുടട 
മുഖത്തുണയോയ സയന്തയോഷപ്പം ഞയോന് കൈണ.അയപയോള് എടന്റെ ഉമ്മയപ്പം ഉപയപ്പം എടന്നെ സയന്തയോഷപ്പം ടകൈയോണച്ച് 

ടകൈട്ടവിപവിടവിചച്ച് ഒരു ഉമ്മ തേന.എന്നെവിട്ടച്ച് പറഞ "കുട്ടവികൈള് ഇങ്ങടന യവണെപ്പം എന്നെച്ച്,എലയോവടരയപ്പം 
യസ്നേഹവികയോന് അറവിയണെപ്പം".പവിടന്നെ എനവികച്ച് വസപ്പം വയോങ്ങയോന് ഒരുടയഷയോപവിയലകച്ച് യപയോയകൈയോടമന്നെച്ച് ഉപ 

പറഞ.അയപയോള് ഞയോന് അവരുടട മുഖയതകച്ച് യനയോകവി അവരുടട മുഖടത സയന്തയോഷപ്പം ഇപഴപ്പം 
മയോറവിയവിട്ടവില.അങ്ങടന ഞയോന് വസപ്പം വയോങ്ങവി വജീട്ടവിടലതവി.ഇന്നെച്ച് നടന്നെ സപ്പംഭവപ്പം ഓര്തച്ച്  ഞയോന് അതേച്ച് 

എടന്റെ ഡയറവിയവില് എഴതേവി

     

റഷജീക തേസ്നേജീപ്പം.ടകൈ



FATHER OF COMPUTER

Charel babbage was considered to be the father of the computing after his invention and 
concept of the analytical engine in 1837. the analytical engine contained an arithemetic logic 
unit (ALU), basic flow control, and integrated memmory hailed as the first general purpose 
computer concept unfortunately because of funding issues, this computer was never built while 
chares babbage was alive.

However in 1940 henry babbage, chares babbage youngest son was able to complete a 
portion of the machine that could perform basic calculations in 1991 the london science  
meusium completed a working version of the analytical engine no.2 this version incorupted 
babbages refinements developed during the creation of the analytical enigine 

-THAHIRA BEEGAM
X-U X-U 





വപിട
  

    പഠനപമോത്രതപിമലകങ്ങ് അറപിവപിന
    വപിതങ്ങ് പമോകപിയ

    അദമോപകര്ക്കുയും,
    കരങനള മനമോവപിച്ച

    നനീളന വടപിക്കുയും
    വളയപിട കരങളപില
    സമനഹയും വപിരപിയപിച്ച
    കളപിക്കൂട്ടുകമോരപിക്കുയും,
സമനമോഷതപിലുയും, മനമോവപിലു യും
നപിഴലമോയങ്ങ് മമോറപിയ പലര്ക്കുയും

എലമോയും കടനമപമോയങ്ങ്
ഇനതലമോയും എനപികമോയപി മമോത്രയും 
സമമോനപിച്ച ഒമോര്മകളുറങ്ങുന്നെ

എന കലമോലയതപിനു യും
ഹൃദയതമോളപില നപിനയും

വപിട.......

                                   
--ശഹമോനമോന പപിശഹമോനമോന പപി ..പപിപപി



I FALL IN THE THORNS OF LIFE 

I don't know which or what
leads me to this 

may be the happiness or 
maybe the sorrow 

what ever it is ,no matter 
It makes my eyes wet .
But never ever tried 

to give up 
As the tears flow 

I smiled and go on 
Really ,the thorns makes

me pain 
the pain makes me hurt 

But I am ok 
it's all for you 

NadhaNadha



I JUST WANNA THAT..I JUST WANNA THAT..
PASSING THROUGH THE WOODS

I FEEL IAM IN DARK
SOFT BREEZE LAUGHING AT ME

TALL TREES SHOUTING AT ME
“A FOOL,ARE YOU MAD?”

I DIDN'T TOOK IT WHAT IT MEAN
I JUST MOVE ON....

        I JUST CAME A BIG FLASH
        PROJECTED THORNS AS

        THE TOOTH OF CHEETAH
        IT ROARS ON ME AND WARNS

        “YOU ARE THE ONE”
        IT TOUCHED ME WITH ITS SHARP                       

        MIND
        WHICH MADE BY BLOODY HAND

        WHEN I YELLED
       “PLEASE....LET ME ALONE”
       I SHOUTED “IAM NOTHING”

       LET ME ALONE INTO HEAVEN       
       WHERE 

       I CAN SEE MY DREAMS
      COMING TO TRUTH

WHERE I CAN WALK MY WAY
      AND FREELY I JUST WANNA THAT

AND SOMEONE SAID YOU ARE 
      SOMETHING.....

                                                                                                                  -Riya-Riya



HISTORY OF INTERNET

      The development of electronic computers in the 1950.Initial concept of wide area 
networking originated in several computer science laboratories in the US ,UK,France. The US 
Department of defence awarded awarded contracts as early as the 1960s.Including for the 
development of the Arpanet project. Directed by Robert Taylor and managed by Lawrence 
Roberts. The first message was sent over the ARPANET in 1969 from computer science.

              In the 1980s,research at CERN in Switzerland by British computer In the 1980s,research at CERN in Switzerland by British computer 
scientist Tim Beaners be resulted in the WWW linking hypertext scientist Tim Beaners be resulted in the WWW linking hypertext 

documents into an information system. Since 1990 the internet has documents into an information system. Since 1990 the internet has 
spread in the world wide now this technology is higher than al l.spread in the world wide now this technology is higher than al l.





English Rose

When tender beauty lays before me
I call her my English rose

lips red like petals and as soft 
earthen eyes I could sink into
breathless I look an captivated
It only could bathe in her scent
lay my head upon her bosom

and sleep against the softest skin

How beautiful My English rose 
How strong this feeling pines
at my thoughts into My soul

here is a beauty unlike any other 
tenderly sweet before my eye 

I could hold this picture forever
            and forever love My English Rose. and forever love My English Rose. 



മദദ്യവവും കകേരളവവും

മദദ്യപപാനവും ആകരപാഗദ്യതത്തിനന് ഹപാനനീകേകേരവും എനന് മദദ്യ കുപത്തികേളത്തില് എഴുതത്തിവവെചത്തിടവും 
അതത്തിവന്റെ ഭവെത്തിഷദ്യതന് മനസത്തിലപാകപാന് കേഴത്തിയപാവത കപപാവകേയപാണന് ദദവെതത്തിവന്റെ സസ്വനവും നപാടത്തിവല 
ജനതയന്  മദദ്യപപാനവും തവനയപാണന് കേപാരണവും അനവും ഇനവും കനരത്തിടുന സപാമൂഹത്തികേ പ്രശന്ണങ്ങളത്തില് 
പ്രധപാനവപടതന്
     ഇനദ്യയത്തില് സപാക്ഷരതപാ നത്തിരകന് കൂടത്തിയ കകേരളതത്തില് തവനയപാണന് ഏറ്റവവും കൂടുതല് മദദ്യവും 
ഉപകയപാഗത്തിക്കുനതന് മദദ്യലഹരത്തിയത്തില് മുങ്ങത്തി കേളത്തിക്കുനവെരത്തില് ഭൂരത്തിപക്ഷവവും യുവെപാകളപാണന് എനതത്തില് 
സവുംശയമത്തില.
    മദദ്യവും മപാനസത്തികേമപാകുവും ശപാരനീരത്തികേമപാകുവും നത്തിരവെധത്തി പ്രശ്നങ്ങള് കശഷത്തി തുറക്കുകേയുവും മനുഷദ്യര്കത്തിടയത്തില് 
പരസ്പര ദവെരപാഗദ്യവവും,കുടുവുംബ കേലഹങ്ങളവും വകേപാലപപാതങ്ങളവും മദദ്യവും സ്രഷത്തിക്കുപന.
ആയതത്തിനപാല് കകേരളതത്തിവല ഓകരപാ മലയപാളത്തികേളവും മദദ്യവെത്തിമുക്ത രപാവെണവും എനപാല് നമ്മുവട കകേരളവും 
അഭന്മപാനമുള്ളവെനപാകുവും.

                                                                                                                  

നനാജജിയനനാജജിയ



രനാജനാവജിനന- സനനനാഷഷ

          ഒരത്തിടവതപാരു രപാജപാവണപായത്തിരുന. തവന്റെ പ്രജകേള് അയല് രപാജദ്യവത പ്രജകേവളകപാള്   
ബുദത്തികുറ ഞ്ഞവെരപാവണന ധപാരണ        അകദ്ദേഹതത്തിനുണപായത്തിരുന.അകദ്ദേഹവും ഇതത്തിനപായത്തി ആഴ്ചയത്തില് 
പരനീക്ഷണങ്ങള് നടതവും. ഇതവെണ വതവര വഞ്ഞടുപന്  രപാതത്തിയത്തിവലതന കേപാറ്റത്തിവന കുപത്തിയത്തിലപാകത്തി 
ആരപാണപാദദ്യവും വകേപാടപാരതത്തില് എതത്തിക്കുനതപായത്തി.എതത്തിക്കുനവെര്കന് 12 സസ്വര്ണനപാണയവവും 
2ഉരുളത്തിപപായസവവും സമപാനവും നല്കുവമനന് വെത്തിളവുംബരവും പുറവപടുവെത്തിച.

          ഇവതനന് പരനീക്ഷണവും ?കേപാറ്റത്തിവന കുപത്തിയത്തിലപാക്കുകേകയപാ?രപാജപാവെന് ത  ങ്ങവള പരൂക്ഷത്തിക്കുകേയപാവണനന് 
അവെര്കന് മനസത്തിലപായത്തി.ഈ പ്രപാവെശദ്യവും വെത്തിജയത്തികണവമനന് അവെര്കന് കതപാനത്തി. അങ്ങവന ഓകരപാരുതരുവും 
ഓകരപാ കുപത്തിയുമപായത്തി പുറവപട.എലപാവെരുവും ഒനത്തിചപാണന് കേപാറ്റന്  കുപത്തിയുമപായത്തി വകേപാടപാരതത്തില് എതത്തിയത
്ന്.രപാജപാവെന് പ്രജകേവള കേപാതത്തിരത്തിക്കുകേയപായത്തിരുന.

          ഒറ്റവകടപായത്തി വെന പ്രജകേവള കേണന് രപാജപാവെന് അരന. “നത്തിങ്ങളത്തില് ആരപാണന് ആദദ്യവും എതത്തിയതന് "? 

“പ്രകഭപാ, ഞങ്ങള് എലപാവെരുവും ഒനത്തിചപാണന് കേപാറ്റന് നത്തിറച കുപത്തിയുമപായത്തി ഇവെത്തിവട എതത്തിയതന് .ഞങ്ങള്കന് ആ 
പപാരത്തികതപാഷത്തികേവും തരൂ.. ഞങ്ങള് അതന്  വെനീതത്തിവചടുകതപാളപാവും...”.

          പ്രജകേള് തവന പരനീക്ഷത്തിക്കുകേയപാവണനന് രപാജപാവെത്തിനന് മനസത്തിലപായത്തി.രപാജപാവെത്തിനന് സകനപാഷമപായത്തി 
കേപാരണവും തവന്റെ പ്രജകേള് ബുദത്തിയുള്ളവെരപാവണനന് മനസത്തിലപായത്തി.അവെര്വകലപാവും അകദ്ദേഹവും നപാണയങ്ങളവും 
പപായസവവും വകേപാടുതന് വെനീതത്തിവചടുക്കുവെപാന് പറഞ. 

                                                                                                        

        dilna sherin     dilna sherin     





വനാക്കുതള

“സസ്വപായനമപാവും വെപായ-

  വകേപാണകനകേവും കപചകേള്-

  കേപാചമപാ കനരവും സൂക്ഷത്തിപതത്തി-
  വലങത്തില് തനീഷ്ണമപാവും-

  കനപാടങ്ങകളറ്റു വെപാങ്ങപാവും"
                               പവെത്തിത

                                                    X-E
                                                                    



My Sad Story

I never talk to my dad. The same my father does. We never fun time each other, like 
other children have. I have use to be always heart broken. He never talk to me, even I, I 
always wished to asked him why he don't, and were was my mother. I did hate him because 
he never been a father me but like a stranger. I use to treat my friend father as mine. When 
I grew, I thought that I could make my dream come to. So, one day. I asked my father, why 
he had never been like a father, my father cried and wrote something in a paper. But his 
reply give me heart broken feeling, he wrote in a paper that he was 'DEAF and DUMP'

                            

   -Hisana. P
                                                                  VIII-HVIII-H





Information Technology

          Information technology is so closely attached with our today because half the efforts that 
we have to make in our daily lives in order to sustain & expand are now being done & 
completed by technological gadgets&machines for instance,the innovative I phone that can 
allow an individual to Sept through the internet on the spot whenever he/she might needed it for 
assistance&relevant information.
           Information technology is a term that encompasses all forms of technology used to 
create,store,exchange&use information on its various forms. It is convenient in the same world.
.          Information technology literally refers to any development that mainly involves computer 
based information systems comprising of software application&hardware. Four more 
conventional and perhaps contemporary meaning  of the information system is the use of 
electronic systems that can assist towards retrieving the required information. Information 
technology in the modern day and age has a lot to do with communication and accessibility 
which is mostly why the use of technology is associated with information.
Nothing is the same with the expansion and deeper penetration of Nothing is the same with the expansion and deeper penetration of 
information technology;lets take an example from our daily life to realize information technology;lets take an example from our daily life to realize 
the extend to which technology has become a part of routine lives,we the extend to which technology has become a part of routine lives,we 
take an instance of the elevators that we take everyday to reach swiftly.take an instance of the elevators that we take everyday to reach swiftly.



TO MY DAD

Dad,
I know

All your Fears and tears 
And your sweats upon your toil

To back the bread for us
Dad,

I know
All your deep love and care

And your eyes tell us
That your shade is always there for us

Dad,
I know

All your gifts and surprises
Are always so great

And mom is best on of them
Dad,

I know 
All your pains and anger
only to empower our path

And fulfil l the dream in your prayerAnd fulfil l the dream in your prayer



MY MOTHER

She made my life better
like a star shining bright

when I need love
her love was always there
                      who is she?

     M  is for mercy : she gave me
     O is for obedience : she taught me

     T is for tears : she shed for me
     H  is for heart : she had suffered

     E is for everlasting love : she gave  me
     R is for right way : she showed me
                                 She is MOTHER.

                                Her love is the greatest gift
                                Life ever brought to me !

                                                                           

-ADLA RABEED T K
                                                                                                                                                          VIII-HVIII-H





IdentityIdentity

I wonder if the trees can hear meI wonder if the trees can hear me
When I scream aloud,When I scream aloud,

or if the dandelion screams,or if the dandelion screams,
When I pick him outWhen I pick him out

There's no telling where life can take us;There's no telling where life can take us;
One day I'm blade of grassOne day I'm blade of grass

But today I'm myselfBut today I'm myself
Nobody elseNobody else

Life chooses for me to be me.Life chooses for me to be me.
In this world of Drama,In this world of Drama,

its better for me to be 'MYSELF'its better for me to be 'MYSELF'

                                                                                                          Basim Mhammmed Basim Mhammmed 
                                                                                                                              IX-PIX-P



  

Remote control

               In electronics a remote control or clicker is a component of an electric advice used 
to operate the device from a distance. Usually wirelessly for example a remote control can 
be used to operate devices such as TV, DVD player etc....
               A remote control is primarily a convienience feature for the user and allow 
operation of device that are out of convient reach for direct operation of control. In same 
case, remote control allows a person to operate a device, that they otherwise would not be 
able to reach, as when a Garage door opener, is triggered from when a digital light 
processing projector that is mounded on a high ceiling is controlled by a person from floor 
level.
                              Early television remote control (1956-1977) used ultrasonic Early television remote control (1956-1977) used ultrasonic 
tones. Present day remote control areas commonly consumed infrared tones. Present day remote control areas commonly consumed infrared 
radiation to control function such as power, volume, channels, playback radiation to control function such as power, volume, channels, playback 
track change, heat fan speed or other features vary from devices to track change, heat fan speed or other features vary from devices to 
devices. devices. 



LIFE WITH POSITIVE LIFE WITH POSITIVE 
OUTLOOKOUTLOOK

Let me but live my life from year to year with forulard face and unreluctant soul .Let me but live my life from year to year with forulard face and unreluctant soul .
Not hurrying  to,nor turning from the goal Not hurrying  to,nor turning from the goal 
Not morning for the things that disappear in the dim past,nor holding back in fear from what the Not morning for the things that disappear in the dim past,nor holding back in fear from what the 
future veils;but with a whole and happy heart,that pays its toll to youth and age,and travels on future veils;but with a whole and happy heart,that pays its toll to youth and age,and travels on 
with cheer with cheer 
So let the way wind of the hill or downSo let the way wind of the hill or down
o'er rough or smooth,the journey will be joy.o'er rough or smooth,the journey will be joy.
Still seeking what i sought when but a boy,Still seeking what i sought when but a boy,
New friendship,high adventure,and a crownNew friendship,high adventure,and a crown
My heart will keep the courage of the quest,My heart will keep the courage of the quest,
And hope the roads last turn will be the best And hope the roads last turn will be the best 

                                                                                                  

-MUHAMMED JANISH.CP\-MUHAMMED JANISH.CP\







ഗുരുനമനാഴജി

വെത്തിദദ്യ തളത്തിരത്തിടവമന് വെത്തിദദ്യപാലയ മുറ്റതന്
അധദ്യപാപകേകനപാതത്തിയ ആദദ്യക്ഷരവമന്

സതദ്യവമ പറയപാപു കേള്ളവും അരുതന്
 വവെളത്തിചവെപായന് ഗുരുവമപാഴത്തിവയങത്തില് 

സകനപാഷതത്തിന് വെഴത്തികേളത്തില് തവന 
കലപാകേവത ഉണര്തവും വെപാക്കുകേളത്തില് 
നന്മയുവും കസ്നേഹവവും നത്തിറയുമനീ കകേപാവെത്തില്

അധദ്യപകേന് തവനയപാണമൃതവും 

അകങ്ങപാതത്തിയ വെപാകേദ്യങ്ങള്കപ്പുറവും 
ഒനമത്തില മനുഷദ്യ രപാഷത്തിയുവും ഒനത്തിനന് 

ആദദ്യപാക്ഷരവുംതവനയപാണുതമവും 
അതു തവനയപാണന് എനവട ബപാലദ്യവും
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ക്രൂരതക്രൂരത......

ക്രൂരതമപാവും ഈ ഇടകവെളയത്തില്
നത്തിശ്ചലമപായത്തി നത്തിന  ഞപാന്...

അടത്തിയത്തിവട കപപാകുനത്തിടവും കേപാലവമന്
വെനീഥത്തിയത്തില് മപാറത്തി നത്തില്കയപാല്...

                        
                        വെത്തിജനതയത്തില് മൂഖമപായത്തി 

                        നത്തില്കകവെ....
                        മനുഷദ്യനപാവും ക്രൂരവന

                        തപാങ്ങുവെപാനപാകേത്തിലപാ....

ഈ നപാളത്തില് എന് കേരങ്ങളത്തില് 
നനീ വെന കപപാകേയപാല്...

എന് മനവും വനപാനന് ഞപാന്
എങ്ങുമപായത്തി തനീരകവെ.....

                                            -സപാനത്തിശ.എ വെത്തി





MAYBE

Maybe you won't realize me 
Maybe the world not...
But some one should...

Maybe the sea loves the sun
Because they set each other 

Matbe the pen loves the paper
Because they made a great writrer

Atlast the word 'Maybe'
had a great story to say...

                                                  

   -NADHA
                                                                                                              X U_X U_



നനനാവവ

ഹ്രദയതജില് തനജികളജില്
ഇനനാനരനാ മജിട്ടുന

ഞനാനറജിയനാനത എന്തുനകനാനണനാ
നനീ എനന മറനവ തുടങ്ങുന

നജികനായജി തുറനജിട്ടു വനാതജിലുകള
കനാറജില് ആടജി ഉലയുനണവ

നപെയ്യുന മഴയുഷ ഉദജിക്കുന സൂരര്യനഷ പെറയുനനതനനനാ നഷ്ടനപെട്ട ഓര്മതന
പ്രണയ സസ്വപ്നങ്ങനളനാ

                                                    

  --ബജിനസജിയ ഫര്ഹ എബജിനസജിയ ഫര്ഹ എ



ഓര്മകള

ആനപാലുചുമരുകേള്ക്കുള്ളത്തികലകന്
കേപാവലടുത വവെചകപപാള്

ഞപാനറത്തിഞ്ഞതത്തില
എവന്റെ ജനീവെത്തിതതത്തിതത്തിവല
സുന്ദരനത്തിമത്തിഷങ്ങളപാണന്

വകേപാഴത്തി ഞ വെനീണവതനന്
ചത്തിത ശലഭങ്ങവള കപപാവല

പപാറത്തിനടനന്..
എതകയപാ സസൗഹ്രദങ്ങള്കന്

സപാക്ഷത്തിയപായ ചുവെരകുള്
പറഞ്ഞത്തിടുവും കകേള്കേപാത പ്രണയങ്ങള്
ചൂരലത്തിവെല് നത്തിനയരുന ശബ്ദങ്ങള്
എലപാവും ഇവനനത്തികന് ഓര്മയപായത്തി

മപാതവും...
 ഒരു വെടവും കൂടത്തി ഞപാന് കപപാകയപാവട

മറന വവെചന് എന്
കപപാറ്റുവും പപാതവും എടുകപാന്

      

fathima zahra t
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 ഇന്വവെര്ടര്

          നലനാനപ്പനന വനീട്ടജില് ഇനനവര്ട്ടര് ഘടജിപ്പജിച്ചതജിനന  പെജിനറനനാണവ അവജിനട ശക്തമനായ കനാറഷ മ ഴയുഷ 
കനാതവ ഉണനായതവ. അയനാളുനട റബര് മരങ്ങളജിനലനാനവ നപെനാട്ടജിവനീണവ ഏതനാനഷ വനീടുകളജിനലക്കുള്ള വവദദ്യുതജിയുനട 
ഞരമ്പറ. പെരനാതജി പെറഞ്ഞു വനവനരലനാഷ നലനാനപ്പന സമനാധനാനജിപ്പജിച.
          “ഇനജിപ്പയനീ കുനമ്പുറനതനാട്ടവ ആരവ വരനാനനാടനാ ഉനവ! നനാനളയനാട്ടവ, കരനനാപ്പനീസനീ വജിളജിച്ചവ എനനാ 
നവനണനവ നവച്ചവ നചെയനാ.”
          കനാശവ മുടകജി നപെനാസവനനാട്ടജി മലമുകളജില് കരനവ എതജിച്ചനപ്പനാള വള്ളജി വലജിച്ചവ  ചുളജിവജില് കനാരര്യഷ 
സനാധജിച്ചവനനാനരനാനക ഒരു രനാതജി ഇരുട്ടതവ കജിടകനട്ടനയന മനസജിനലനാര്കജികയുഷ നചെയവ തു. ജനജിച്ചജിട്ടവ ഇനന 
വനര മജിഴജി തുറകനാന സനാധജിച്ചജിട്ടജിലനാത ബളബുകനാര്കജിതുവനര നലനാനപ്പനനാ രനാതജി അവസരഷ നകനാടുത. 
ഇരുണ മലമുകളജില് ഒരു പ്രകനാശ നഗനാപുരഷ കണനക വജിടങ്ങു നജിന.
          “അതനാഴതജിനജിള്ള കപ്പയുഷ ബജിഫഷ നമശപ്പുറനതടുതവച്ചനനരതവ വനാതജിലജിലനാനരനാ മുട്ടുനതനായജി 
നതനാനജി. നലനാനപ്പനന നപെണ്ണുമ്പജിള്ള കതകു തുറന.”
          “കര്തനാനവ, ഇനതനനാ ഇതുങ്ങനട സഷസനാന സനമ്മേളനനമനാ?പെനാറയുഷ വണഷ നകനാനട്ടരുമയുഷ 
എനനവണ സകലമനാന പ്രനാണജികളുഷ ഉമ്മേറത!”
           നഞട്ടല് മനാറജി വനാതജില് വലജിച്ചടച്ചനപ്പനാനഴക്കുഷ ആരനാനണനാനകനയനാ  ഉള്ളജില് കയറജികഴജിഞജിരുന. 
മഴയുനട കുളജിരുഷ കനവഷ നനരനതയുറങ്ങജി. ആശുപെതജിയജിനല കനാഷസ്വനാലജിറജിയജില് നജിന നലനാനപ്പനന മകളുനട 
ചെജിണുങ്ങജികരച്ചജില് പുലര്ച്ചക്കുഷ ഉയര്ന നകട്ടു.
          “വപ്പനാ, നകനാനട്ടരുമ നചെവനീതനനണവ നനനാവവനവ വപ്പനാ...”

                                                                                                                

  --മുഹമ്മേദവ ആര്ശനാദവമുഹമ്മേദവ ആര്ശനാദവ



വനദുര്ഗ

ലകസൗവെത്തില്  നത്തിനന്  250 കേത്തികലപാമനീറ്റര് അകേവല
ഉതരപാഗവുംഗതടതത്തിവല കേപാര്തപാനത്തിയ വെനദ്യജത്തിവെത്തി
സകങതതത്തിവല ഒരു എടവെയസ്സുകപാരനീവയ കേണതത്തി മപാധദ്യമങ്ങള് ഇവെവള "മസൗഗത്തികഗള് എന
വെത്തിളത്തിച .കേപാടത്തില് വെളര്ന ഇവെവള പത്തിവനന്തു വെത്തിളത്തിക്കു 
കേപാടത്തിലുവട ജനീവെത്തിതവും നയത്തിചതന് വകേപാണന് നപാടകപാര്
അവെവള " വെനദുര്ഗ"എന വെത്തിളത്തിച. വെനദുര്ഗ നപാല്കേപാലത്തികേവള കപപാവല നപാലുകേപാലത്തിലപാണന് നടനത്തിരുനതന്. 
കേളത്തിയുവും തമപാശയുവും ഏലപാവും മൃഗങ്ങളവട കൂവടയപായത്തിരുന .ജടപത്തിടത്തിച തലമുടത്തി നനീണ്ടുവെളര്ന നഖങ്ങള് 
മൃഗതത്തിവന്റെഗനവും രക്ഷത്തികപാന് ശ്രമത്തിച മനുഷദ്യവര കുരങ്ങുമപാര് അവെവര 
ആടത്തികയപാടത്തിച തങ്ങളവട വെനദുര്ഗവയ ഉപദ്രവെത്തികപാനപാവണനന് കേരുതത്തി ആദദ്യമപായത്തി ഭക്ഷണവും 
വകേപാടുതകപപാള് മൃഗങ്ങവള കപപാവല കേടത്തിചതത്തിനപാനന്ണന് അവെള് ശ്രമത്തിചതന് നടകുനതുവും 
നപാലുകേപാലത്തില്  കപ്ലേറ്റത്തില് വെത്തിളമത്തിയ ഭക്ഷണവും തടത്തിമപാറ്റത്തി ആശുപതത്തിയത്തിവല മപാലത്തിനദ്യകുമപാരതത്തില് 
നത്തിനവും നപായവള കപപാവല ഭക്ഷണവും കേഴത്തിച കേപാടന് അവെളത്തില്,അവെളറത്തിയപാവത ഉണപാകകത്തിയ 
ഒരുപപാടുമപാറ്റങ്ങള്...

 മനുഷദ്യരത്തില് നത്തിനവും ഒപാടത്തി ഒപാളത്തികപാനപാണന് വെനദുര്ഗ ആദദ്യവും ശ്രമത്തിചതന് .മനുഷദ്യവര കേണപാല് 
നത്തിലവെത്തിളത്തിച ആവളക്കുടമപായത്തിരുന പതത്തിയ,പതത്തിവയ നപാലുകേപാലത്തില് നടനത്തിരുന അവെവള രണ്ടു കേപാലത്തില് 
നടകപാന് പരത്തിശത്തിലത്തിപത്തിച.
ഭപാവെനയത്തില് വെത്തിരത്തിഞ്ഞ കേഥപാപപാതമപായ കേപാടത്തിവല മസൗഗത്തികന് ഇതപാ ഇനദ്യയത്തില് നത്തിനന് ഒരു ജത്തിവെനുവള്ളപാരു 
പത്തിന്മുറകപാരത്തി...
വെനദുര്ഗ വെളരുകേയകല അവെള്ക്കുവും പറയപാനുണപാകുമകല കേപാടത്തിവന്റെ ഒരു നുറുകൂടവും രഹസദ്യങ്ങള്.കതന് 
നല്കേത്തിയ കേരടത്തിവയ കുറത്തിച 
ഒകരപാചുവെടുവവെപത്തിലുവും തവന്റെ രക്ഷകപായത്തി നത്തിന 
വെവരകുറത്തിചവും കേപാടത്തിവല പഴങ്ങവള മപാധുരദ്യവതകുറത്തിചവും... 

അവെള് പറയുന കേഥയപായത്തി നമ്മുകന്കേപാതത്തിരത്തികപാവും...
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SELFISH  FRIENDSHIPSELFISH  FRIENDSHIP

Once a cat was caught in a hunter's net. A mouse used to live in a near by hole. The 
mouse seeing the cat in the net started playing around the cat. Soon a mongoose came there 
and he wanted to kill the mouse as he lifted his head. He saw an owl sitting on a tree trying 
to catch him. The mouse thought “when the hunter takes away the cat,the mongoose will 
not spare me and owl is there to enjoy both of us.” The mouse went to the cat and said,I can 
cut the net if you promise to save my life from the mongoose and the owl.
    
       The cat agreed. The mouse started cutting   the net slowly and freed the cat only when 
the hunter was just near the cat. The cat took heels and so ran the mongoose too. The owl 
was very much disappointed to see even the mouse running away to safety. A few days 
later,the cat  being hungry,went to the hole of mouse and request him to come out for a 
game. The mouse replied “I sought friendship and saved you to save my life. Now you can 
go home...

                                                -SHILNA RILVAN



ആതജിര എന നപെണ്കുട്ടജി

അറത്തിവെത്തിവന്റെ അക്ഷരവമപാടകേള് വെത്തിരത്തിക്കുന പൂങപാവെനമപാണന് വെത്തിദദ്യപാലയവും.നപാളവത ഭപാവെത്തിയുവട വെപാഗന്ധപാനമപായത്തി 
മപാറപാന് ധപാരപാളവും കപര് ഈ പടത്തിയുവും കേടവനതന.വെത്തിദദ്യപാലയതത്തിവന്റെ തത്തിരുമുറ്റവത ഒരുകകേപാണത്തില് 

പടര്നപനലത്തിചനത്തില്ക്കുന ചനീനത്തി മരതത്തിവന്റെ ചുവെടത്തില് രണ്ടു വപണ്കുടത്തികേള് വടന്ഷടത്തിച നത്തില്ക്കുനതന് 
അവെളവട ശ്രദയത്തില് വപട.രണപാളവട കേയത്തിലുവും കനപാടന് പുസ്തകേങ്ങളണന്.അവെള് അവെരുവട അടുകതകന് 

വചന:"എനപാ കചചത്തിമപാവര വടന്ഷനടത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന് കപപാവല"?"എനപാ...അതന് നത്തിവനവകപാണന് 
മപാറ്റത്തിതരപാന് പറ്റുകമപാ"?ഒരുവെള് കചപാദത്തിച."ചത്തിലകപപാള് കേഴത്തിഞ്ഞപാകലപാ"..അവെള് സസൗമദ്യമപായത്തി 

പറഞ."എങത്തില് ഇതത്തിനന് ഉതരവും പറഞതപാ"..മവറ്റപാരുവെള് ആ കനപാടന്ബുകന് അവെള്കന് കനവര നനീട
്ത്തി.അവെള് ആ ബുകന് വെപാങ്ങത്തിയത്തിടന് അതത്തില് എഴുതത്തിയതന് വെപായത്തിചവകേപാണന് പുഞത്തിരത്തികയപാവട അവെരുവട 

മുഖകതകന് കനപാകത്തി."കചചത്തിമപാരുവട കപകരനപാ"..?അതലകലപാ  നത്തികനപാടന്   കചപാദത്തിചതന് അവെര് 
കദശദ്യകതപാവട കചപാദത്തിച."നമള് വെത്തിദദ്യപാര്തത്തികേള്കന് കവെണതന് ക്ഷമയുവും അചടകവമപാണന്,എങത്തികല 
മുകനറപാന് കേഴത്തിയൂ”അവെള് പുഞത്തിരത്തികയപാവട പറഞ...ഇവെള് വകേപാള്ളപാമകലപാ എനര്തതത്തില് അവെര് 

പരസ്പരവും കനപാകത്തി."എവന്റെ കപരന് ദനീപ,എവന്റെ കപരന് സുഹറ"."എതപാവും കപാസത്തിലപാണന് പഠത്തിക്കുനതന്?”,"നത്തിവന്റെ 
കപവരനപാ”?അവെര് കചപാദത്തിച."ആതത്തിര”.അവെള് മറുപടത്തി പറഞ."എതപാവും കപാസത്തിലപാണന് 

പഠത്തിക്കുനതന്?".അവെള് അതത്തിനന് ഉതരവും പറഞ്ഞത്തില.പകേരവും കനപാടന്ബുകത്തിവല ഉതരവും പറ ഞ്ഞന്വകേപാടുത
്ു.രണ്ടുകപരുവും അതന് ബുകത്തികലകന് പകേര്തത്തിവയഴുതത്തി."ഉതരവും ശരത്തിയപാകണപാ"?അവെള് കചപാദത്തിച."ഒനവും 
എഴുതപാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തികനകപാള് നലതകല കേത്തിടത്തിയ ഉതരവും  എഴുതുനതന്"അവെള് മറുപടത്തി പറഞവകേപാണന് 

ഓടത്തികപപായത്തി.പതപാവും കപാസത്തിവല മലയപാളവും മപാഷന് പ്രതദ്യക്ഷവപട.ഇനവല വകേപാടുത കചപാദദ്യതത്തിവന്റെ ഉതരവും 
കതടത്തി എലപാവെരുവടയുവും പുസ്തകേങ്ങള് വെപാങ്ങത്തി പരത്തികശപാധത്തിച.രണ്ടു പുസ്തകേങ്ങള് മപാറ്റത്തിവെചന് ബപാകത്തിവയലപാവും 
തത്തിരത്തിചന്വകേപാടുത."ദനീപയുവും സുഹറയുവും ഇവെത്തിവട വെരൂ".കപടത്തിചന് കപടത്തിചപായത്തിരുന രണ്ടുകപരുവും മപാഷത്തിവന്റെ 
അരത്തികേത്തിവലതത്തിയതന്."ഇവെര് രണ്ടുകപരുവും മപാതമപാണന് ശരത്തിയപായ ഉതരവും എഴുതത്തിയതന്".മപാഷന് അവെവര 

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകേയുവും മറ്റുള്ളവെവര ശകേപാരത്തിക്കുകേയുവും വചയ.ആതത്തിര എന ഒമതപാവും കപാസുകേപാരത്തി മപാതൃകേയപായ
്ത്തി.തവന്റെ കപാസത്തിവല മത്തിടുകത്തിയപായ ആതത്തിരവയ കപാസന് ടനീചര് സപാഫന് റൂമത്തികലകന് വെത്തിളത്തിച.മടത്തിചന് മടത്തിചന് 

വകേപാണവെള് സപാഫന് റൂമത്തികലകന് കേയറത്തി.മുറത്തിയത്തില് നത്തിറവയ ടനീകചഴന്."ഇതപാണന് ആതത്തിര എന 
മത്തിടുകത്തിക്കുടത്തി”.ടനീചര് അഭത്തിമപാനകതപാവട പറ ഞ."കമപാളവട വെനീവടവെത്തിവടയപാ....?”"വെനീടത്തില് 

ആവരപാവകയുണന്?"ടനീചര്മപാര് കചപാദത്തിച.അവെളവട മുഖതന് സങടങ്ങള് മത്തിനത്തിമറയുനതന് ടനീചര് 
ശ്രദത്തിച."കഹയന് ഒനമത്തില."അവെള് പറയപാന് മടത്തിച."കമപാള്കന് വെനീടത്തില് സകപപാര്ടന് വചയ്യുനതന് അമയപാകണപാ 

അച്ഛനപാകണപാ?”."ആരുമത്തില".ഉതരവും പറയുനതത്തിനന് മുകമ അവെളവട  മത്തിഴത്തികേളത്തില് നത്തിനന് ഒരു തുള്ളത്തി 
കേണ്ണുനനീര് ഉറ്റത്തി വെനീണു."കമപാള്വട ദുദുഃഖവും എനപാണന്,ടനീചകറപാടന് തുറനന് പറകഞ്ഞപാള"."വചറത്തിവയപാരു വെനീടത്തിലപാണന് 

ഞങ്ങളവട തപാമസവും,അച്ഛനന് കൂലത്തിപണത്തിയപാണന്,അമകന് പണത്തിവയപാനമത്തില,അച്ഛന് കേള്ളന് കുടത്തിചന് വെന 
വെനീടത്തില് വെഴകപാണന്.എവന്റെ വെനീടത്തില് കേറന്റെത്തില.ഞങ്ങളവട പുസ്തകേങ്ങവളലപാവും വെലത്തിചന് തപാവഴയത്തിടുവും,ഞങ്ങവള 

കപടത്തിപത്തിക്കുവും”.......അവെള് കതങ്ങത്തികരഞ.കകേടന് നത്തിനവെര് സങടവപട.ടനീചര് പറഞ്ഞതുകപപാവല അച്ഛവനയുവും 
കൂടത്തി അവെള് സനീളത്തിവലതത്തി.കപാസന് ടനീചവറ അയപാള് പരത്തിചയവപട."എനത്തിനപാ സപാകറ എവന 

വെത്തിളത്തിചതന്"അയപാള് കചപാദത്തിച."ഇവെള് മത്തിടുകത്തിക്കുടത്തിയപാണന്.കപാസത്തിലുവും  സ്കൂളത്തിലുവും,ഇവെളവട കേഴത്തിവെത്തിവനക്കുറത്തിചന് 
നത്തിങ്ങള് അറത്തിഞ്ഞത്തിടകണപാ.....?അറത്തിയണവും കേപാരണവും നത്തിങ്ങള് ഒരു പത്തിതപാവെപാണന്.കപാസത്തിവല കേഴത്തിവെത്തിനപ്പുറവും



പതപാവും കപാസത്തിവല കുടത്തികേള്കന് കൂടത്തി പറഞ്ഞന് വകേപാടുക്കുന ഒരു കേഴത്തിവെന് ഇവെള്ക്കുണന്.അതന് നത്തിങ്ങള് 
കേപാണപാവത കപപാകേരുതന്.നത്തിങ്ങളവട മദദ്യലഹരത്തിയത്തില് കേപാടത്തിക്കൂടന കകേപാപ്രപായങ്ങള് കുടത്തികേളവട ഭപാവെത്തി 

നശത്തിപത്തിക്കുനതപാണന്.അതന് പറയപാനപാണന് ഞപാന് വെത്തിളത്തിചതന്".അയപാളവട മനസന് ഇടറത്തി."ഇല ടനീചകറ,ഞപാന് 
ഒനവും അറത്തിഞ്ഞത്തിലപായത്തിരുന.കുടത്തികേളവട പഠത്തിതവതപറ്റത്തിയുവും അതത്തിവന്റെ ആവെശദ്യകേതവയപറ്റത്തിയുവും ഒനവും 

ഞപാനറത്തിഞ്ഞത്തിലപായത്തിരുന.മപാപന്,ഇനത്തി ഞപാന് കുടത്തികത്തില,വെഴക്കുണപാകത്തില.എവന്റെ മകളവടയുവും 
കുടുവുംബതത്തിവന്റെയുവും ഭപാവെത്തികന് കവെണത്തി ഇനത്തി ഞപാന് എലപാറ്റത്തിനുവും മുനത്തിലുണപാവവും.കമപാകള,ക്ഷമത്തികണവും,ഈ 

അച്ഛന് അറത്തിയപാവത വചയ്ത വതറ്റത്തിനന് മപാപന്.”
അയപാള് തന്റെ മകേവള മപാകറപാടണചന് വകേപാണന് വപപാടത്തികരഞ.

ഹര്ഷഹര്ഷ ..വകേവകേ



OLD IS GOLD

Often passed down from generation to generation, vintage items may seem priceless in 
term of sentimental value.

Vintage collection may be good investement or priceless family treasure. Many factors 
affect the worth of an antique, its a condition, provenance and guarentees are among others to 
value an antique it is wise to consult with an expert, price guides and market.
          A visit to a wintage goods store will leave you baffled because you never know that you 
will find theres always plenty of treasure to be found here. Right from vintage clocks to pottery to 
treasure to pottery to even years the list is endless and every vintage item carries with a long tale 
of its past life. In fact there is a lot of nostalgia associated with vintage things it is like a time 
machine that takes you back to adifferent place where life and culture where drastically different.

-Aneesha K.P-Aneesha K.P



FEEL THE SUCCESS

 

Success is something we all share
    Just like oxygen in  air

The way we live is, its up to us…
   With a negetive or with a plus,

Success is something ,We should cherish..
   Never know, When we'll perish

    
    Success is something, We've to earn

    Choice is yours, use your turn..
Follow your passion, and you'll be fine,
with the right attitude, you will shine,

                                 
                                       

SAHL.TK
                                                                                                            IX.D  IX.D  



LIFELIFE

We don't know why-
We are in this world

We think that we are useless-
But that is the big mistake..

                         Showing people
                         Who are we and why are we here

                         Can make us happy 
                         and the way to led life.

We can change to know life
But we won't

We only change to know
What don't deserve

                         We can change ourself
                         And help others

                         Make everyone know
                         What is life

                         It is the only way we could.
                  

                                                                                                                                      -SHAMIL PC-SHAMIL PC                            



ജലനരഖകള

വരക്കുന മനായുന
വക എടുക്കുഷ മുനമ്പ.

മനാഞ്ഞു നപെനാകുന
എനനാണജിങ്ങനന....!

നവള്ളതജിനഷ ചൂണവജിരലജിനമജിടയജില്
എനനനാ ഒനജിനന കുറവണവ.

മനസവ പെറഞ്ഞു.
നവള്ളതജിനവ മനസജിലനാകുന
എനനനാ ഒനജിനന കുറവവ....!

പെലതജിലുഷ മുകജി വരച
ഫലഷ നജിശവഫലഷ.

വനാശജിയനായജി
ഒടുവജില് ചൂണവജിരല്

തുമ്പജില് ഒറനവട്ടവ
തുമ്പവ നതറജിചനപെനായജി.

വരച വജിണഷ
നവള്ളതജിനന ഒഴുകജിനവ

പ്രതജികൂലമനായജി
ഒനല ഒരനായജിരഷ
ജലനരഖകള....

                                 

ദജില്ശ ശറജിന



ജനീവജിതഷ

തുടകമജിലനാത ഒരു കവജിതയുണവ
എനനനപെനാനല

ഒടുകമജിലനാത ഒരു കവജിത യുണവ
എനന ജനീവജിതഷ നപെനാനല

വരജികളജിലനാത ഒനകൂനടയുണവ
എനന നനനാമ്പരഷ നപെനാനല.

ആരുഷ നകളകനാതതുഷ പെനാടനാത-
തുഷ ആയ ഒരു കവജിതയുണവ.

എനന ജനീവജിതഷ നപെനാനല.

                                                    

--ബജിനവസജിയ ഫര്ഹബജിനവസജിയ ഫര്ഹ



നനീ ഒരു നപെണനാണവനനീ ഒരു നപെണനാണവ

           ഇതന് ഒരപാളവട കേഥയല.മറത്തിചന് നമുകത്തിടയത്തിവല ആരുവടവയപാവകകയപാ കേഥയപാണന്.അതത്തിലുപരത്തി 
ഓകരപാ വപണ്കുടത്തികേളവടയുവും കേഥയപാവണനവും പറയപാവും.വപണന്,അതത്തിവന പലരുവും പല രനീതത്തിയത്തിലപാണന് 
നത്തിര്വെചത്തികപാറുള്ളതന്.ധപാരപാളവും വെത്തികശഷണങ്ങളള്ള ഒരു മനുഷദ്യ രൂപമപാണന് വപണന്.ആ വപണത്തിവന്റെ 
ജനീവെത്തിതതത്തികലവകപാന കേകണപാടത്തിച കനപാക്കൂ...ഒരു ദത്തിവെസവും ഏവതങത്തിലുവും ഒരപാശുപതത്തി മുറത്തിയത്തില് ജനത്തിച 
വെനീഴുന. ആ കുടത്തിവയ മപാതപാപത്തിതപാക  ള് വെപാരത്തിപ്പുണര്ന.ഒരു വപണ്കുടത്തിയുവട ജനീവെത്തിതതത്തില് ഏറ്റവവും 
രസകേരമപായ കേപാലവും അവെളവട ബപാലദ്യകേപാലവും തവനയപാണന്. കേളങമത്തിലപാത ചത്തിരത്തി വകേപാടുക്കുനതുവും 
വെപാങ്ങുനതുവും അകപപാഴപാണന്.തവന്റെ ജനീവെത്തിതതത്തില് ഏറ്റവവും കൂടുതല് സസ്വപാതനദ്യമനുഭവെത്തിക്കുനതുവും 
അകപപാഴപാണന്. ആ കേപാലവും അവെള് തത്തിമത്തിര്ക്കുന.വെളര്ചയുവട ഓകരപാ ഘടതത്തിലുവും നനീ ഒരു വപണപാവണനന് 
അവെള്കന് തവന അറത്തിയപാതതന് കപപാവല ആവരപാവകകയപാ അവെള്കന് മുനറത്തിയത്തിപന് നല്കുന.പത്തിവന 
കേസൗമപാരവും അതുവെവരയുള്ള ജനീവെത്തിതതത്തില് നത്തിവനലപാവും വെദ്യതദ്യപാസവും     .എന്തു വചയ്തപാവലുവും നപാ ഒരു 
വപണന്കുടത്തിയപാവണന അശരനീരത്തി എവെത്തിവട നത്തിവനപാവകകയപാ.......  എലപാവെവരയുവും കപപാവല അവെള്ക്കുവും 
ഒരുപപാടന് ആഗ്രഹങ്ങളണന്.അവെളവട ആഗ്രഹസഫലനീകേരണതത്തിനപായത്തി മനസറത്തിഞ്ഞന് പ്രയതനീക്കുന.സ്കൂളവും 
കകേപാകളജ്ജുവമപാവകയപായത്തി അവെള് മനസറത്തിഞ്ഞന്  ചത്തിരത്തിക്കുന.അതത്തിനത്തിടകപാണന് മവള 
കേലദ്യപാണപാകലപാചന.കേലദ്യപാണവും വപണന്കുടത്തികപാണന് പകക്ഷ തനീരുമപാനങ്ങള് രക്ഷത്തിതപാകളകടതുവും.അവലങത്തില് 
മറ്റപാരുവടവയപാവകകയപാ ആണന്.കേലദ്യപാണവും ഒരത്തിപപാടന് ആഗ്രഹങ്ങവള പത്തിചത്തി എറത്തിയുന കേപാലവും.ചത്തിലര് 
പഠത്തിപ്രത്തിക്കുവമനന് വെപാകന് നല്കേത്തി പറ്റത്തിക്കുന.മറ്റു ചത്തിലര് വപണന്കുടത്തിള് പഠത്തിക്കുനതത്തിവന പുച്ഛത്തിച തള്ളുന
്ു.അതത്തിനു പത്തിനത്തിവല രഹസദ്യവും എനപാവണനന് എനത്തികത്തിതുവെവര പത്തിടത്തികേത്തിടത്തിയത്തില.പഠത്തിപത്തിക്കുവമനന് വെപാകന് 
നല്കേത്തിയവെര് അവെരുവട ആവെശദ്യങ്ങള്കനുസരപാചന് അവെവള തടത്തികളത്തിക്കുന.

എലപാവും സഹത്തിചന് ഒരു പപാവെവയ കപപാവല അവെള്,വെത്തിധത്തിയുവട ഒഴുകത്തിനനുസരത്തിചന് എലപാവും വെത്തിധത്തി എനന് പറ  ഞ്ഞന് 
സസ്വയവും ആശസ്വസത്തിപത്തിക്കുന.മസൗനകതകപാള് വെലത്തിയ നത്തിലവെത്തിളത്തിയത്തിലകലപാ...!!!ചുരുകതത്തില് പറ ഞ്ഞപാല് 
വെനീടകേപാരുവട തനീരുമപാങ്ങളവും അതത്തിലുപരത്തി വെത്തിധത്തി ആയത്തിടമപായത്തി പലകപപാഴുവും വപണ്കുടത്തികേളവട ജനീവെത്തിതവും 
മപാറുന.ആഗ്രഹത്തിചവതപാനവും കേത്തിടപാതതത്തിവന്റെ കേണനീരുള്ളത്തില് എരത്തിയുകമപാള് ഒലത്തിചന് കപപാകുന.
            “നനീ ഒരു വപണപാണന് എന ഒറ്റ ഒപാര്മവപടുതലത്തില് കേനീഴടകപാവത കപപായ ഉയര്ചകേളണപാകുവും 
ഒപാകരപാ വപണത്തിവന്റെ ജനീവെത്തിതതത്തിലുവും.”എനന് പണപാകരപാ പറ ഞ്ഞതന് എത ശരത്തിയപാണകല.....!



മനാഞ ുനപെനായ നനല് പെനാടങ്ങള

          കജിസ്മസവ അട ുക ുകയനാണവ. പെരനീക്ഷ കഴജിഞജിട്ടവ നവണഷ ഉമ്മേയ ുനട വനീട്ടജില് നപെനാവനാന ഈ മനാരനാട്ടപ്പടജി 

ടടൗണജില് ജനീവജികനാന മട ുപ്പവ നതനാന ുന ു. സനാരമജില, ഇനജി ക ുറച്ച ുനനാള കഴജി ഞനാല് ഉമ്മേയ ുനട വനീട്ടജില് 

നപെനാകനാമനലനാ. ഉമ്മേയ ുനട നചെറ ുപ്പതജിനല ഉമ്മേ ുമ്മേ മരജിച്ച ു. അതജിനവ പെജിനനാനല വലജിപ്പയ ുഷ മരജിച്ച ു. ഈയജിടയനായജി 

കനാരണവരനായ വലര്യമ്മേനാവന ുഷ മരജിച്ച ു. ഇവര്ക ുനവണജി പ്രനാര്തജികനാനന എനജികവ കഴജിഞ .
          പെ ുരനാതനകനാലഷ മ ുതല്നക ക ൃഷജികനാരനാണവ ഉമ്മേ ുമ്മേയ ുനട വനീട്ട ുകനാര്. ദജിവസഷ എനട്ടനാ പെനതനാ 

ആള ുകള പെറമ്പജില് പെണജിനയട ുക ുന ുണനാവ ുഷ. പെച്ചപ്പ ുകളനാല് സ ുന്ദരമനായ പെ ുല്നമട ുകളജില് തനീറനതട ുന 

ക ട്ടങ്ങള ുഷ പെശ ുകജിടനാങ്ങള ുമ ുണനാവ ുഷ. അവജിനട തനാനനനാര ു പെ മ്പനാറയനാണവ. അവര ുനട ക നട ഓടജിയ ുഷ 

ചെനാടജിയ ുഷ നടക ുഷ. ശ ുദ്ധമനായ വനായ ു, തണ ുത നവള്ളഷ, നനാടന ഭക്ഷണഷ, 'നഹനാ' നകനാതജിയനാവ ുന ു. ഇഷവ ടഷ 

നപെനാനല ചെനാടജിക ുളജികനാന ക ുളങ്ങള ുണവ. ഇനപ്പനാള നനല്വയല ുകള ുള്ള സലങ്ങളജില് വനാഴയ ുഷ നചെമ്പ ുഷ 

നചെനയ ുഷ ക ൃഷജിനചെയ ുന ു. രനണനാ മ നനനാ കജിനലനാമനീറര് കഴജിഞനാല് നതനാട്ടജിനകനര വര്ണസ ുന്ദരമനായ യ ു. 
സ. എന. എഷ. എ. യ ു. പെജി സ്ക ളനാണവ. ഇവജിനടയനാണവ എനന കനാസവ അദ്ധര്യനാപെകനനായ സവ നനഹജികനാന മനാതഷ 

അറജിയ ുന പ്രസനാദവ മനാഷവ നജനാലജി നചെയവ തജിര ുനതവ. പെച്ചജിലകളനാല് ഇളഷ കനാറജില് ആടജിയ ുലയ ുനതനാ 

നനല്പെനാടങ്ങള ുള്ള ആ നനാടവ വര്ണജിച്ചനാല് തനീര ുനജില.
                               

-അബ ബകര് സജിദ്ധനീകവ. യു



  TWO CATS TWO CATS 
AND A AND A 

MONKEYMONKEY

After a feast,two cats see a piece of cake and start fighting for it. A monkey see this an 
opportunity for gain and offers to help them. The monkey divides the cake into two parts but 
shakes it's head they are unequal. He takes a bite of one piece and then the other,but stills find 
them unequal. He continues doing so until there is no more cake left,leaving the poor little cats 
disappointed.Abdulrahiman 

MORAL:- When you quarrel amongst yourselves someone else gains from it.

                                               - Fathima                                                                                                                        
             -SHAMIL PC   -SHAMIL PC                            



പ്രഭനാതഷ

പെനാതജി തുറന മജിഴജികളുഷ
പെനാതജിയജിലുനപെക്ഷജിച്ച

കജിനനാവജിനന
നവദനയുഷ നപെറജി

സര്ഗനനാഥ സഷഗനീത-
മരുളുമനീ കുയജിലുഷ

പെനീലജി വജിടര്തജിയനാടുമനീ
മകര വശതര്യവഷ

തൂറക്കുമനീ പെനാതയജിലൂനട
അനനതയുനട നലനാകതവ

അര്ത്ഥമജിലനാനത
അവന യനാത തുടരുകയനാണവ….

                            

ശഹബനാന പെജി.പെജി



പ്രളയഷ

കകേരള നപാടത്തിവന
പ്രളയവും പരനീക്ഷത്തിചതന്

രസൗദ്രഭപാവെതത്തിലപായത്തിരുന.
ജലവമനന് കകേള്ക്കുകമപാള്

ആനന്ദവും വകേപാണവെന്
ജലവമനന് കകേള്ക്കുകമപാള്

ഭയനത്തിടുന
ദരത്തിദ്രനുവും ധനത്തികേനുവും
നനപായത്തി വെരത്തിനത്തിനന്
അനവും വെരുനതുവും

കേപാതത്തിടുന
നപാഥവന നപാള്ക്കുവെപാന്

നപാഥനത്തില്നത്തിനള്ള 
മപാനവെരഞവും

പരപാക്ഷണവവും
മപാനവെരപാശത്തി ഉള്വകപാകള്ളണ

പപാഠവും പഠത്തിപത്തിക്കുവും
പ്രകൃതത്തിതന്

പപാരതത്തിഭപാസങ്ങളത്തിലൂവട
                                

SHIFANA SHERIN KC



NATURE

It is the place were we feel free
I go there enjoy 

Share my heart to them 
I share my happiness and sorrow

I love to spend my life with nature
I call it my secret place,

It's my treasure 
I can feel the good breeze 
My feelings are known by 

Flowers,streams,mountain,trees
I leave from there with sadness 

and come back with many thoughts



Nature The Mother

Nature,the gentlest mother
Impatient of no child,

The feeblest of the wayward est
Her ad motion mild

In forest and the hill
By travel his heard,

Restraining rampant squire
or too impetuous bird.

How fair her conversation,
A summer afternoon-

Her household,her assembles;
And when the sun goes down

When all the children sleep
She turns as long away

As will suffice to light her lamps;
Then,blending from the sky

With infinite affection
And  infinite affection

Her golden finger on her lip
Wills Silence everyone.

                                                                 

Fathima Shirin KT
                                                                          X-U 

 



ഒപാര്മവചപന്

കൂടകൂടപാന് ഇനത്തിയപാരുമത്തില
കേളത്തി പറയുവെനുവും ആരുമത്തില
തത്തിരത്തിഞ കനപാക്കുകബപാള്

എലപാവുംദുഃ 
വതപാഴത്തിഞ്ഞ പൂവെത്തിതള്

കപപാവല.....
ഒപാര്മകേള് മപാതവും 

എങത്തിലുവും നത്തിലകപാത
ഓര്മകേളമപായന്

ഞപാന് പടത്തിയത്തിറങ്ങുയപായന്.....
എന്  കേലപാലയ മുറ്റത നത്തിനവും പുതത്തിയ ജത്തിവെത്തിത വെഴത്തികേള്

കതടത്തി...............
                

ANSILA.P



പൂരഷ

 വപടത്തി വപടത്തി                     ഹറഫന് സര്കന്ള് മപാമനുവും
 കജദ്യപാമടത്തികേന് വപടത്തി              മൂതത്തിലുവള്ളപാരപാ
 വപടത്തിതുറനകപപാ               മടമപാമുണത്തിയുവും

 കേണന് ഞപാന്  വഞടത്തി            തത്തികണന് തുറവനപാരു
 ഇരുപതപാവും കൂര്വതപാരപാ     ഫപാറ്റത്തിമമത്തിയുവും

 ഡത്തിദവെഡര് കചചത്തിയുവും       വസയത്തിവലനന് കപരുള്ള 
 കകേപാമസുകചടന് തന്         സത്തിമന് പപയുവും

വെപാളവും പരത്തിചയുവും                  കചര്നപാകലപാ.. ആഹപാ..
പപാകേതത്തികേരത്തി  വഞ്ഞപാരപാ           വപടനീവല പൂരമപാണത്തിനന് 

                                                 

സത്തിതപാരപാ ഹസ്നേ
                                                                              X-B

       



 Secret of success

A- All glitters is not gold
B- Be ready to hear the counsels but slow to advice
C- Care and diligence bring luck
D- Defer not till tomorrow, what may be done to day
E- Early to bed and early rise
F- Fear not the loss bell
G- Gain always
H- Hear the good things
 I-  I' folk have least treasure 
J-   Joy suffited turns to sorrow
K-  Knowledge is power
L-  Let be a good person
M- Make good friends
N-  Nothing is impossible
O-  Of saving mind
P-  Practice what you preach
Q-  Quench to hope
R-  Raise the love
S-  Score twice
T-  Try more you can
U-  Unity is strength
V-  Virtue is its own reward
W-  Well begun is half done
X-   examine yourself
Y-   Your rains by you
Z-   Zeal without knowledge is fire without light

                                                            

-Sanina muhammed



LIFE IS LIFE IS 
PRECIOUS...PRECIOUS...

THE GRACEFULNESS 
OF A BUTTERFLY,

HOW GENTLE 
AND FRAGILE THEY SEEN

GENTLY FLUTTERING
ON A CALM SUMMER DAY,

FLOATING LIKE,
A DREAM 

BUT SADLY,
THERE TIME IS OVER,

HARDLY BEFORE
IT'S BEGUN.

SO ENJOY 
YOUR SPECIAL MOMENTS,

LIKE A BUTTERFLY
IN THE SUN...

                                             

    -SHILNA RILUVAN-SHILNA RILUVAN



സകനഹതത്തിന് നത്തിറകുടവുംസകനഹതത്തിന് നത്തിറകുടവും
        

"ടപാ മപാഹത്തി കേളത്തിവയപാനന് നത്തിര്തത്തി വെനന് കേ  ഞ്ഞത്തി കുടത്തികടപാ" അമ അവെവന അകേതന് നത്തിനന് വെത്തിളത്തിച . 
ചന്ദ്രന്വറയുവും ലക്ഷമത്തിയുവടയുവും ഒകരവയപാരു മകേനപാണന് മഹനീന്ദ്രന് എന വെത്തിളത്തിക്കുന മപാഹത്തി. ചന്ദ്രന് 
കൂലത്തിപണത്തിവയടുതന് കേഷന്ടവപടപാണന്വതവന്റെ കുടുവുംബവും കനപാകത്തിയത്തിരുനതന് . എനപാല് ആകേഷപപാവടപാനവും 
തവന ചന്ദ്രന് മപാഹത്തിവയ അറത്തിയചത്തിരുനത്തില.ഒരു കുറവമത്തിലപാവത ആവെവന വെളര്തത്തി. നനീണ 
കേപാതത്തിരത്തിപത്തിനുകശപാഷവും ദദവെവും നല്കേത്തിയതപാണന്  ആ വപപാകനപാമ-
ന മപാഹത്തി വയ. തവന്റെ അച്ഛവന്റെ കേഷപപാടന്  ഒനവും തവന അറത്തിയപാവത വെളര്നമപാഹത്തികന്പത്തിടത്തിമപാശത്തി അല്പവും 
കൂടുതലപായത്തിരുന. അവെന്വെളര്നവെരുവും കതപാറുവും ആവെവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളവുംവെളര്ന. കേഷപപാടുവും വെളര്ന
്ു.ഇവകപാലവും അവെന് പതപാവും കപാസന് പരനീക്ഷ എഴുതുകേയപാണന്.നനപായത്തി പഠത്തികത്തിവലങത്തിലുവും തരകകടത്തിലപാത 
 
മപാര്കപായത്തിരുന.ഗവെണ്വമന്റെന് സ്കൂളത്തില് ആണന് അവെന് പഠത്തിക്കുനതന്.പരനീക്ഷ അടുതകപപാള് അവെന് 
കേപാരദ്യകബപാധവും വെന അവെന് പഠത്തികപാന് തുടങ്ങത്തി.അഛകനപാടന് അവെന് ഒരു സമപാനവും ആവെശദ്യവപട ഒരു 
വമപാദബല്കഫപാണ് .അതത്തിനന് ദപസ അധത്തികേമപാവണനറത്തിഞ്ഞത്തിടവും അച്ഛന് അതത്തിനന് സമതവും മൂള
്ത്തി.എങ്ങവനവയങത്തിലുവും ആവെന് നനപായത്തി പഠചന്നലുതപായത്തി ഒരു   
കജപാലത്തികേത്തിടത്തി തങ്ങവള നനപായത്തി കനപാകവമനനല  പ്രതത്തി  ഷയത്തിലപായത്തിരുന. ആച്ഛനവും അഹ്മയുവും. പതപാവും 
കപാസ്പരത്തിക്ഷയത്തില് നല മപാര്കകപാവട അവെന്പപാസപായത്തി.ഇനത്തി അച്ഛവന്റെ ഉദഴമപായത്തിരുന. തവന്റെ മകേനന് അവെന് 
ആവെശസ്വവപട സമപാനവും നല്ക്കുകേ.ആച്ഛനപാവനങ്കുല് ആസമയതന് പണത്തിവയപാനവും ഇലപായത്തിരുന. ഷനപാലുവും 
ആകരപാവടപാവകവയപാ കേടവുംവെപാങ്ങത്തി ആച്ഛന് ഒരു വമപാദബല്കഫപാണ് അവെമസ്വപാങ്ങത്തിചവകേപാടുത അച്ഛവനയുവും 
അമകയയുവും മപാഹത്തികന് വെലസ്വ ളഷമപായത്തിരുന.അധത്തികേവും വവവെകേപാവത മപാഹത്തികന് എലപാ സതദ്യങ്ങളവും 
മനസത്തിലപായത്തി. എവന വെളര്തത്തി വെലുതപാകപാന് അച്ഛനുവും അമയുവും കുവറ പപാടുവപപാടുനണനവും കേഷന്വപടപാണന് 
തവന വെളര്തനവതനവും. ഇനത്തിവയപാരത്തികലുവും        അവെവര ബുദത്തിമുടത്തികത്തിവലനവും ഉടന് തവന ഒരു 
കജപാലത്തിവെപാങ്ങത്തി അവെവര നനപായത്തി
ഞപാന് കനപാക്കുവും എനന് മപാഹത്തി ഗുരുവെപായൂര് കക്ഷതനടയത്തില്വെചന് ശപദവും വചയ. അവെന് അച്ഛവന 
കൃഷത്തിവചയപാന് സഹപായത്തികപാന് തുടങ്ങത്തി. ഇവതലപാവും കേണ അച്ഛനുവും അമക്കുവും തവന്റെ മകേകനപാടുള്ള 
വെത്തിശസ്വപാസവവും സ ന് കനഹവവും ഇരടത്തിയപായത്തി  വെര്ദത്തിച.
മപാഹത്തി അല്പവും മുതത്തിര്ന.അവെന് കകേപാകളജത്തില് കപപാവെപാനുള്ള തയപാവറടുപത്തിലപാണന് അച്ഛനുവും വെകേയത്തിലുള്ള ഒരു 
മപാമനുവും കൂടത്തികചര്നന് സസ്വത്തിറ്റന് കകേപാകളജത്തില് കേത്തിടത്തി. ഇനന് കകേപാകളജത്തിവല മപാഹത്തി       യുവട ആദദ്യദത്തിവെസമപാണന്. 
അവെവന്റെ ദലഫത്തിനന് ആവകേ മപാറ്റത്തിമറത്തികപാന് ആരവുംഭത്തിച ദത്തിനവും.
“ലപാ..,ലപാ...ലപാ.....”കുളത്തിമുറത്തിയത്തില് നത്തിനന് മപാഹത്തി പപാടപപാടുകേയപാണന്. "ടപാ മതത്തി പപാടത്തിയതന് ഒനന് വെനന് ചപായ 
കുടത്തികന്" അമ വെപാതത്തിലത്തില് മുടത്തി ഉചതത്തില് പറഞ.
വപടനന് കുളത്തിചത്തിറങ്ങത്തി സന്കപ്ര അടത്തിചന് ചുള്ളനപായത്തി മപാഹത്തി കടബത്തിളത്തില്  ഇരുനന്. അനന്  ഉള്ളതു കപപാവല 
പൂല്കമഞ്ഞ വെനീടല ഇനന് മപാഹത്തിയുകടതന് .കുറചന്  സസൗകേരദ്യങവളപാവകയുള്ള  ഓടത്തിട വെനീടപാണന്  . അവെന് 
പഠത്തിതവും കേഴത്തികഞ്ഞപാ മറ്റന് ഒഴത്തിവെന്സമയകതപാ കുറചന് പണവും സമപാദത്തിചന്  വെലുതപാകത്തിയതപാണന്



ആ വെനീടന്.അഛകന്റെയുവും അമയുകടയുവും അനുഗ്രഹകതപാടന് കൂവട അവെന്  കകേപാകളജത്തില് കപപായത്തി .വതപാടപ്പുറവത 
വെനീടത്തിവല ജത്തിഷത്തിനുവും ആസപാദുവും ആ  കകേപാകളജത്തില്  തവനയപാണന് പഠത്തിക്കുന തന്.അവെര് കേടഫ്രണസന് ആണന്.
അങ്ങവന അവെരന് മൂനകപരുവും കകേപാകളജത്തിവലതത്തി . ഫസന് കഡ ആയതുവകേപാണന് റപാഗത്തിങന് 
ഉണപാവവമനതുറപപാണന് . ഹനീകറപാ ആവെപാന് നത്തിനപാല് സനീനപാവവും എനറത്തിയപാവനതുവകേപാണന്  അവെര് മൂനവും 
സനീനത്തികയര്സത്തിവന ബഹുമപാനത്തിച.അധത്തികേവും പ്രശ്നങ്ങളത്തിലപാവത റപാഗത്തിങ്ങത്തില് നത്തിനന് രക്ഷവപട.അകപപാഴപാണന് ആ 
കകേപാകളജന് വമപാതവും കേണതന്. ആദദ്യവും കേണകപപാള് കഗറ്റത്തിനടുവതതത്തിയകപപാള്  ഒരു വപശകേന് 
കകേപാകളജപാവണനന് കേരുതത്തിയത്തിരുന.ഉള്ളത്തിവലതത്തിവെകപപാഴപാ കേണ് പുറകതകന് ചപാടത്തിയതന്.അതകന് 
വൃതത്തിയുള്ളതന് വകേപാണല.ഒപാകരപാ ഭപാഗവവും പ്രകതദ്യകേവും ആള്കപാര്ക്കു കവെണത്തി സചനീകേരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.ഒപാകരപാ 
വെശതവും ഓകരപാ മതത്തിലത്തിലുവും  സനീനത്തികയര്സത്തിവന്റെ കേടഫ്രണന്സത്തിവന്റെ കപരത്തിനപാല് ഛപായവും പൂശത്തി 
മകനപാഹരമപാകത്തിയത്തിരുന.തലത്തിവപപാളത്തി കകേപാകളജപാവണ     ങത്തിലുവും നല കേലപാപരമപായ മറ്റു കേഴത്തിവെത്തില് സമൃദമപാണന് 
കേദ്യപാമസന് വെത്തിദദ്യപാര്തത്തികേള് എനന് ഒറ്റ കനപാടതത്തില് തവന വെത്തിളത്തിചപറയുവും ചുമരുകേള്.കേപന്ള്സത്തിനന് 
മപാതമപായുള്ള നനീണ വചയര്,ഫ്രണന്സത്തിനന് കൂടവും കൂടത്തി വസപാറ പറയപാന് ഒനത്തിടവെത്തിടന് ഇടവെത്തിടന് ആല്മര
്വും,കേപാന്റെനീന്,എടുത പറയപാന് പറ്റത്തിയ മവറ്റപാനപാണന് കേദ്യപാമസത്തിവല ഒവരപാഴത്തിഞ്ഞ ഭപാഗതള്ള ഓറഞവും ചുവെപ്പുവും 
മഞ്ഞയുവും ഇലയുള്ള,എലപാ കേപാലതവും വകേപാഴത്തിഞ്ഞന് നത്തിലവും ഇലകേള് വകേപാണന് നത്തിറക്കുന ഒരു മര
്വും.വെത്തിശപാലമപായ കേപാറ്റുള്ള,ശരത്തിക്കുവും പറഞ്ഞപാല് പ്രണയത്തികപാനുവും പ്രണയത്തിപത്തികപാനുമുള്ള മരചവെടുവും 
ഇലകേളവും.എതകയപാ പ്രണയങ്ങള്ക്കുവും വെത്തിടവെപാങ്ങലത്തിനുവും വെത്തിരഹതത്തിനുവും കവെര്പപാടത്തിനുവും വതറ്റത്തിദപാരണക്കുവും 
കവെദത്തിയപായത്തി മപാറത്തിയ മരവും.
            കേദ്യപാമസത്തിവന്റെ പുറവും ഭവുംഗത്തി തരകകടത്തില എനന് പറഞ്ഞന് ഞങ്ങള് കപാസത്തില് കേയറത്തി.കുറചന് ആണ് 
കുടത്തികേളവും വപണ് കുടത്തികേളവും മപാതകമ ഇനത്തി കപാസത്തില് ഹപാജരപാകേപാനുള.ഭപാകത്തിവയലപാവെരുവും തവന 
പ്രസന്റെപായത്തിരുന.അങ്ങവന അധദ്യപാപകേവരപാവക വെന.ഒരു വെത്തിധതത്തില് ദവെകുകനരമപായത്തി കപാസന് 
കേഴത്തിഞ.ആ 
പത്തിവന ഒരു കേപാരദ്യവും പറയപാന് മറനകപപായത്തി.മപാഹത്തിക്കുവും ആസപാദത്തിനുവും ജത്തിഷത്തിനുവും ഒരു നപാലന് ഫ്രണന്സത്തിവന 
കൂടത്തി കേത്തിടത്തി.
സുചത്തിന്,മപാതദ്യ ു,അമല്,ആസത്തിഫന്.ഇവെര് ഏഴുകപരുവും കകേപാകളജത്തിവല സപാറപായത്തി മപാറപാന് തുടങ്ങത്തി.മുന്കേപാമത്തി മപാഹത്തി 
എന വെത്തിളത്തിക്കുന മഹനീന്ദ്രനപായത്തിരുന.എത തത്തിരകപാവണങത്തിലുവും ഒരത്തികലുമവെന് അച്ഛനുവും അമക്കുവും 
വെത്തിളത്തികപാതത്തിരുനത്തിടത്തില.അങ്ങവന അവെവന്റെ കേദ്യപാമസന് ജനീവെത്തിതവും ഒരു വെര്ഷവും പത്തിനത്തിട.അവെന് രണപാവും 
വെര്ഷകതകന് ചുവെവടടുതവവെച.അനന് കകേപാകളജത്തില് റപാഗത്തിങന്കഡ ആയത്തിരുന.സനീനത്തികയര്സന് 
തനത്തിടള്ളതുകപപാവല എടത്തിവന്റെ പണത്തി തത്തിരത്തിച വകേപാടുകപാനുള്ള ദത്തിവെസവും.അങ്ങവന ഓകരപാ ടനീമത്തിവനയുവും 
വവെറുപത്തികപാന് ഇവെവരലപാവും കഗറ്റത്തിനടുതള്ള മരചവെടത്തില് കേപാതത്തിരത്തിക്കുവെപായത്തിരുന.കുടത്തികേള് വെരപാന് തുടങ്ങ
്ത്തി.ഇവെരുവട റപാഗത്തിങവും ആരവുംഭത്തിച.“ടപാ നത്തിങ്ങളന് തുടങ്ങത്തികയപാ.”ജത്തിഷത്തിന് ആണന് പുറവകേനത്തിനന് തടത്തിയതന് "ഓ നനീ 
എതത്തികയപാ എവെത്തിവടയപായത്തിരുന. ഞങ്ങള്
കനരവത തുടങ്ങത്തി. നനീ വെരപാത ഒരു കുറകവെ ഉണപായത്തിരുവനപാള്ളു . അതന് ഇവപപാ വറഡത്തിയപായത്തി" ആസത്തിഫന് 
ചളത്തിയടത്തിച. അവെവന ഒനന് ആകത്തി കുതത്തിയത്തിടന് അവെനുവും റപാഗത്തി ങന് തുട ങ്ങത്തി.

വനറ്റത്തിയത്തില് വപപാടത്തിടന് മുടത്തി അഴത്തിചത്തിടന് ഒരു ചുവെന ചുരത്തിദപാറത്തിടന് ആ നനീലകേണ്ണുള്ള സുന്ദരത്തിവയ അവെന് 
കേണ്ടു അറത്തിയപാവത അവെനന് എണനീറ്റു നത്തിന. സ്ഥലകേപാലകബപാധവും അവെന് മറന ഇതന് കേണന് അന വുംവെത്തിടന് 
കനപാകത്തിയത്തിരത്തിപപായത്തിരുന . മറ്റന് ആറപാളവും . അവെവന തടത്തി വെത്തിളത്തിചന് അവെത്തിവട കേലഹവും കപപാവലയപായത്തി. മപാഹത്തി 
കുകറ ഒഴത്തിഞ മപാറപാന് ശ്രമത്തിവചങത്തിലുവും അവെരന് വെത്തിടത്തില. അങ്ങവന



അവെള് അടുവതതത്തി അവെള് നടനവെരുവുംകതപാറുവും അവെനന് മനസത്തില് ഒരു ഇളവുംവതനല് വെത്തിശനകപപാവല 
കതപാനത്തി അവെവള റപാഗത്തിങത്തിനന് വെത്തിളത്തികത്തിവലനന് അവെന് തനീരുമപാനത്തിച. എനപാ മറ്റമൂവെരുവും വെത്തിളത്തിവച അടങ്ങു 
എന വെപാശത്തിയത്തില് അവെവള വെത്തിളത്തിചടുതവെരുതത്തി. അവെള് അടുകതകന് വെരൂവും കതപാറുവും അവെളവട വമപാഞന് കൂടത്തി 
വെന. അവെവന്റെ കരപാമവും എഴുകനറ്റന് നത്തിനന് എകനപാ പറയപാന് ശ്രമത്തിക്കുന കപപാവല കതപാനത്തി. ഞപാന് ഒനവും 
മത്തിണപാന് കപപായത്തില മപാഹത്തികന് ഒനവും മത്തിണപാന് കേഴത്തിഞ്ഞത്തിരുനത്തില കേലപത്തിലപറയുന ആകരയുവും 
കേഷവപടുതപാവത വവെറുവതവെത്തിടപാത അവെവന്റെ ഈ മപാറ്റവവും മസൗനവവും കൂടകപാര്കന് ഒരു കേപാരദ്യവും മനസത്തിലപായത്തി. 
അവെവന്റെ ഹൃദയവും അവെള്ക കവെണത്തിതുടത്തിക്കുന എനന് അവെരതന് കചപാദത്തിക്കുകേയുവും വചയ ഇതന് കകേടത്തിടലപാവത 
വെത്തിടൂല എനന് അവെരതന് കചപാദത്തിക്കുകേയുവും വചയ . ഇതന് കകേടത്തിടത്തിലപാവത വെത്തിടൂല എന മടത്തിലപാണന് അവെരന് . 
അങ്ങവന ഞപാനകപാരദ്യവും പറഞ അവെവള ഞപാന് എവന്റെ റപാണത്തിയപാകപാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന എനന് 
അച്ഛകനപാടുവും അമകയപാടുവും എലപാവും തുറന പറയപാറുണപായത്തിരുന മപാഹത്തി ഇതന് മപാതവും അവെവര അറത്തിയത്തിചത്തില. 
കൂടകേപാരുവടയുവും എവന്റെയുവും ചത്തില പ്രവെര്തനങ്ങളത്തിലൂവട അവെള്കന് മപാഹത്തിവയ ഇഷമപായത്തി. ഇനത്തി അവെവള 
പരത്തിചയവപടുതപാവും, അവെളവട കപരന് ഏശസ്വരദ്യ . ഒകരവയപാരു കമപാളപാണന്. രണന് കചടന്മപാര്കന് ഒരു വപങ്ങളപാണന് 
ഡത്തിഗ്രത്തി വസകന്റെത്തിയര് മപാഹത്തികന് ശരത്തിക്കുവും പ്രണയദത്തിനങ്ങളപായത്തിരുന. മനസന് ഏറ്റവവും ഇഷവപടുന നപാളകേള് 
അവെളവട ആ നനീലകേണ്ണുവും ചത്തിരത്തിയുവും ആയത്തിരുന മനസ്സുനത്തിറവയ.എനവും വെത്തിളത്തികപാറുള്ള മകേന് ഇനന് 
ആഴന്ചയത്തില് ഒരു തവെണവെത്തിളത്തിക്കുനതന് പതത്തിവെപാകത്തി ആ  പപാവെവും അച്ഛനുവും അമയുവും മകേനന് 
പഠത്തികപാനുള്ളകതപാണപാവവും വെത്തിളത്തി കുറഞ്ഞന് എനന് വതറ്റത്തിദരത്തിച.
അമയുവും അച്ഛനുവും ജനീവെനപായത്തിരുന അവെന്കന് ഇനന് ഏറ്റവവും പ്രനീയവപടതുവും ഇഷമുള്ളതുവും 
വവഎശുവെത്തികനപാടപായത്തിരുന.അവെവളപാരു സപാധപാരണകുടുവുംബതത്തിയപായത്തിരുന.അവെനന് അവെളപായത്തി എലപാ
്വും.അവെര് മപാതവും പതത്തിവയ അവെന് അച്ഛവന മറന.അമവയ മറന. ആ രണന് വെര്ഷവും അവെരുവട 
പ്രണതത്തിവന്റെ തപായത്തിരുന ആ കേപാമസത്തിവല ഒപാകരപാ ചുമരുവും ഓകരപാ ചുമരുവും ഓകരപാ ഇലയുവും അവെരുവട 
പ്രണയതത്തിനന് ആനശസ്വര പ്രണയതത്തിനന് സപാക്ഷത്തിയപായവെരപാണന്.അങ്ങവന അവെരുവട കവെര്പപാടത്തിവന്റെ ആ 
ദത്തിനവും എതത്തി.നപാവും അതത്തിവന വസന്റെഓഫന് എന വെത്തിളത്തിക്കുവും എദലപാവെരുവും ഒനകൂടത്തി ആ മൂനവെര്ഛവും 
തത്തിരത്തിവകേതരപാന് പ്രപാര്തത്തിച.വകേപാതത്തിച.അവെന് മപാഹത്തി ഡത്തിഗ്രത്തി പഠത്തിതതത്തിനത്തിടയത്തില് ഒരു കകേപാഴത്തിനന് 
കപപായത്തിരുന.ആ കകേപാഴത്തില് അവെന് പപാസപായപാല് അവെനന് ഒരു നല കേമനത്തിയത്തില് മപാകനജര് ആയത്തി കജപാലത്തി 
കേത്തിടവും.അതത്തിവന്റെ കൂവട ഡത്തിഗ്രത്തി കൂടത്തി ഉവണങത്തില് പദവെത്തി ഉയരുവമനറത്തിഞ്ഞകപപാഴപാണന് അവെന് അതത്തിനന് 
കചരപാന് തനീരുമപാനത്തിചതന്.ഏകേകദശവും അവെവെരന്വറ ദലഫന് വസറ്റത്തില് ആയത്തിരുന.ആ ആല്മരതത്തിവന്റെ 
കചപാടത്തിലത്തിരുനന് അവെര് രണറ്റവും ഒരുപപാടുവും കനരവും പരസ്പരവും ഒനവും മത്തിണപാവത മുകേമപായത്തി ഇരുന.അവെരുവട 
കവെര്പപാടന് തപാങ്ങപാനപാവെപാവത ഇലകേവളലപാവും നത്തിശബ്ദമപായതന്കപപാവല.ഞപാന് വകേപാണ്ടുവെരുവും എനന് പറഞ്ഞന് 
അവെന് ദശൈൂകന സമപാപാനത്തിപത്തിച.അവെര് പരസ്പരവും കേപാതത്തിരത്തിക്കുവമനന് പറഞ്ഞഅ രണന് വെഴത്തികന് തത്തിരത്തിഞ്ഞ
്ു.ഒരത്തികലുവും ചത്തിനത്തികപാതതപായത്തിരുന.ആ കവെര്പപാടന്.അധത്തികേവുംദവെകേപാവത തവന അവെനന് നല 
കജപാലത്തികേത്തിടത്തി.നല ശമളവും കേത്തിടത്തി.ആദദ്യ ശമളവും കേത്തിടത്തിയ ഉടന് അച്ഛനുമക്കുവും ഞപാന് വകേപാണ്ടുതരുവും എനന് 
പറഞ്ഞന് മപാഹത്തി കനവര കപപായതന് അവെള്വട അടുകതകപാണന്. അവെവള വെനീടത്തില് നത്തിനത്തിറകത്തി കനവര രജത്തിസ്ട്രര് 
ഓഫനീസത്തികലകന് കപപായത്തി വെത്തിവെപാഹവും കേഴത്തിച.എലപാവും വപവടനപായത്തിരുന. രപാവെത്തിവല കപപായ മകേവന കേപാണപാവത 
അച്ഛനുവും അമയുവും ആവകേ വെത്തിഷമത്തിച. അകപപാഴപാണന് കഡപാര് മുടന ശബ്ദവും കകേടന് അവെര്കന് ഒരു 
ആശസ്വപാസമപായതന് . കഡപാര് തുറനന് കേണ        സവുംഭവെവും അവെരുവട മനസത്തിവന ആവകേ അലടത്തി . വപപാനകമപാന് 
ഒനന് പറയുകേയുവും കൂടത്തി വചയപാവത സമതവും കപപാലുവും കചപാദത്തികപാവത ഒരു വപണത്തിവന



തപാലത്തി വകേടത്തി വകേപാണ്ടുവെനത്തിരത്തിക്കുന . ആദദ്യവും വെത്തിസമതത്തിവചങത്തിലുവും മകേവന്റെ ആഗ്രഹതത്തിനനുസരത്തിചന് 
മനസത്തിലപാമനകസപാവട സമതവും മൂളത്തി . പതത്തിവയ പതത്തിവയ എലപാവും ശപാനമപായത്തി . ഒരു കുറവവും വെരപാവത മകേവന 
കനപാകത്തിയകപപാ അവെകളയുവും അവെര് കനപാകത്തി.അവെന് ശമളവും കൂട ത്തി പണവും വെര്ദച അതത്തിനനുസരത്തിചന് 
അവെരുവട ദലഫന് ദസലുവും ഉയര്ന.വെനീടന് ഒപാടപായതന് വെപാര്പപായത്തി പത്തിവന 2 നത്തിലയുള്ള വകേപാടപാരവ
്വും.ദപസയുവട വെത്തിലയറത്തിയപാവത ദൂര്തടത്തിച.എങത്തിലുവും അവെന് നല സസ്വഭപാവെമപായത്തിരുന.എനപാലുവും അവെന് 
തവന്റെ  ഭപാരദ്യകയപാടന് ആയത്തിരുന കുടുതല് കസ്നേഹവും.പത്തിവന ആ വെനീടത്തില് അവെളവട ഭരണമപായത്തി.അങ്ങവന 
ദത്തിനപ്രതത്തികൂടത്തിവെരുവും കതപാറുവും ഐശുവവന്റെ സസ്വഭപാവെവവും മപാറത്തി.അച്ഛനമമപാരുവട വെപാര്ദകേദ്യവവും കൂടത്തി. വെയസപായ 
അവെവര  എവെത്തിവടവയങ ത്തിലുവും വകേപാണ്ടു കേളയണവമന വെ പാശ ത്തിക്കുമുനത്തില് അവെന് അവെവര ഒരു വചറുകുടത്തിലത്തില് 
തപാമസത്തിപത്തിച. അവെന് അവെവര പൂര്ണമപായുവും ഒഴത്തിവെപാകത്തി. എങ്ങവനവയപാവകകയപാ ജനീവെത്തിച.പണവും കൂടുവുംകതപാറുവും 
ഐശുവെത്തിവന്റെ സസ്വഭപാവെവവും മപാറപാന് തുടങ്ങത്തി.ഐശു പണവത കസ്നേഹത്തിച,എനപാല് മപാഹത്തി അവെവള കസ്നേഹത്തിച . 
അ വചറുകുടത്തിലത്തില്  ആകരപാരുമത്തിലപാവത ജനീവെത്തിച എനപാലുവും അവെര് അവെവന ശപത്തിചത്തില.അച്ഛന്  കുറചന് 
പണത്തിവയടുതന് ജനീവെത്തിചകപപാന. അങ്ങവന കുറചന് നപാളകേള്ക്കുകശഷവും ആ വെപാര്ത നപാടത്തിവനവയപാവക 
വഞടത്തിപത്തിച.ഒരു ആകത്തിഡന്റെന് കതന്മലയത്തില് . ചന്ദ്രകന്റെയുവും ലളത്തിതയുകടയുവും മകേന്  മഹനീന്ദ്രന് 
ആരുവടവയപാകകയപാ നല മനസ്സുവകേപാണന് അച്ഛവന്റെയുവും അമയുവടയുവും പ്രപാര്ഥനവകപാണന് അവെനന് ജനീവെന് 
തത്തിരത്തിചകത്തിടത്തി  അവെന് ഇനത്തി ഒരത്തികലുവും എണ നീറ്റു നടകത്തിവലനന് കഡപാക്ടര് വെധത്തിവയഴുതത്തി. തവന്റെ ദഎശു 
എനവും കൂകടയുണപാകുവും എനപായത്തിരുന അവെവന്റെ വെത്തിശസ്വപാസവും എനപാല് ആശുപതത്തിയത്തില് നത്തിനന് എതത്തിയ 
ഉടവന ബപാ ഗന് പപാകന് വചയ്തന് അവെകനപാടന് ഗുഡന്ദബ പറഞ്ഞന് അവെള് അവെവന ആ ബവുംഗപാവെത്തില് 
തനത്തിചപാകത്തികപപായത്തി. മവറ്റപാരുതവന്റെ കൂവട. ഇതവെനന് തപാ ങ്ങപാവനതത്തിനുവും അപ്പുറമപായത്തിരുന.ജത്തിവെനന് തുലദ്യവും 
കസ്നേഹത്തിചന് അവെള്ക്കു കവെണത്തി എന്തുവും വചയപാന് തയപാറപായത്തിനത്തിനന് തവന അവെള് വെത്തിടത്തിടന് കപപായത്തി എനതന് 
അവെനന് കഷപാകകറ്റകപപാവല ആയത്തിരുന അവെന് ആവകേ തളര്ന .

അകപപാഴപായത്തിരുന കേതകേത്തിടത്തിയതന് ദഎശുവെത്തിവന്റെ വവെറുവും കുറചന് വെപാക്കുകേള്  “sorry mr. 
Mahindran”ഞപാന് നത്തിങ്ങവള കസ്നേഹത്തിചത്തികടയത്തില. ഞപാന് നത്തിവന്റെ പണവതയപാണന് കസ്നേഹത്തിചത്തിരുനതന്, 
good by  ” ഇതന് വെപായത്തിച അവെന് ആവകേ അലറത്തിവെത്തിളത്തിച. അവെന് ദദവെകതപാടന് തപാന് വചയ്ത  എലപാ 
വതറ്റത്തിനുവും മപാപകപക്ഷത്തിച കേരഞ.തവന്റെ അച്ഛകനപാടുവും അമകയപാടുവും തപാന് വചയ്തതന് വതറ്റപാവണനവും ദഎശു 
പണവതയപാണന് കസ്നേഹത്തിചവതനവും തത്തിരചറയപാന് അവെന് ഏവറ ദവെകേത്തികപപായത്തി. അകപപാഴപാണന് കമപാവന 
എനന് വെത്തിളത്തിചന് ആകരപാ കേടനന് വെനതന്, അച്ഛനുവും അമയുവും അവെനന് സഹത്തികപാന് കേഴത്തി ഞ്ഞത്തില. അവെന് എലപാ 
വതറ്റുവും ഏറ്റു പറഞ്ഞന് അവെകരപാടന് മപാപകപക്ഷത്തിച ഒനവും പറയപാവത അവെര് അവെവന മനസത്തിലപാകത്തി. അവെര് 
അവെവന്റെ മനസത്തിവന പഴയ മപാഹത്തിയപാകപാന് ശ്രമത്തിച ഇനന് അവെവന്റെ എലപാ കേപാരദ്യങ്ങളവും കനപാക്കുനതന്. പണന് 
വചറ്റക്കുടത്തിലത്തില് ആകത്തിയ മപാതപാപത്തിതപാകളപാണന്. അച്ഛനുവും അമയുവും.  നനീലകേണ്ണുള്ള ദഎശു അല" 

സസൗന്ദരദ്യവും മനസത്തിനപാണന് സസൗന്ദരദ്യവും ഉണപാവനതന് കസ്നേഹവും കതപാനകമപാഴപാണന് കസ്നേഹവും മപാതമുള്ള 
മനസത്തിവന സസൗന്ദരദ്യമുണപാവ. അതന് മപാതപാപത്തിതപാകളവട മനസപാണന്. “മപാതപാ പത്തിതപാ ഗുരു ദദവെവും" 
എനപാണകലപാ....



  

 1MY MOTHER

She made my life better
like a star shining bright
when I need love
her love was always there
                      who is she?
     M  is for mercy : she gave me
     O is for obedience : she taught me
     T is for tears : she shed for me
     H  is for heart : she had suffered
     E is for everlasting love : she gave  me
     R is for right way : she showed me
                                 She is MOTHER.
                                Her love is the greatest gift
                                Life ever brought to me !

                                                                           -ADLA RABEED T K



SCIENTIFIC INQUIRYSCIENTIFIC INQUIRY

Scientist are like explorers,

using what they know and see
to blaze a trail that, step by step,

will lead to new discoveries;

Formulate , distill and focus ,
narrow down, define the gist ,

determine scope and pinpoint locus-
this is your hypothesis,

Gather all the stuff you need ,
to put in play in machinations ,

document the happening -
these comprise your observations.

What things change and what things stuck?
Record the out comes and affects.
Don't presume and don't predict-
collect the data ; just that facts 

Combine the concrete things you see 
wit what you know, results are 

Where you end the quest.
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