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മലപ്പുററ-പപാലകപാടട് ജജില്ലകളുടട അതജിര്തജി ഗപാമമപായ 

ടവെളജിയഞഞ്ചേരജി പ്രഞദേശടത വെജിദേദപാഭദപാസ- സപാമൂഹദ-
സപാറസപാരജിക ഉന്നതജിയജിഞലകട് ഉയര്ത്തുന്നതജിനപായജി 

നപാലുപതജിറപാണ്ടുകളജില് ഏടറയപായജി അകക്ഷീണറ പ്രയതജിച്ചു വെരുന്ന 
സപാപനമപാണട് നമ്മുടട സസ്ക്കുൂള് .വെജിദേദപാഭദപാസ രറഗതട് 
ഉന്നതനജിലയജില് നജിന്നജിരുന്ന തപാഴടത പക്ഷീടജിക കുടുബപാറഗങ്ങള്

അവെരുടട അഭജിവെനദ പജിതപാവെട്  യശ:ശരക്ഷീരനപായ ജനപാബട് 
ആലുസപാഹജിബജിടന്റെ നപാമഞധേയതജില് 1976 ജൂണ് 7-നട്  
ആലുസപാഹജിബട് ടമഞമപാറജിയല് ഹഹസ്കൂള്,ടവെളജിയഞ്ചേരജി ആരറഭജിച്ചു.
2010 ല് ഈവെജിദേദപാലയറ ഹയര് ടസകന്റെറജിയപായജി ഉയര്തടപ്പെട.
8 മുതല് 12 വെടര കപാസ്കൂകളജിലപായജി 1400 ഓളറ വെജിദേദപാര്തജികള് 
ഇവെജിടട പഠജിക്കുന.ഹഹസ്കൂളജില് ഇറഗക്ഷീഷട് ,മലയപാളറ ഡജിവെജിഷനുകള് 
പ്രവെര്തജിക്കുന.
   സയന്സട് [ബഞയപാജജി]സയന്സട്[കമമ്പ്യൂട്ടര്സയന്സട്],ടകപാഞമഴട്, 
ഹമ്പ്യൂമപാനജിറക്ഷീസട് ബപാച്ചുകളപാണട് ഹയര് ടസകന്റെറജിയജില് നജിലവെജിലുളതട്.
 സ്കൂളജിടന്റെ പുഞരപാഗതജികട് സദേപാ തല്പരനപായ 
ശക്ഷീ.ടജി.പജി.അബ്ദുളയപാണട് സ്കൂളജിടന്റെ മപാഞനജര്.അഞദ്ദേഹതജിന്റെ 
ചുറുചുറുക്കുറ ദേക്ഷീര്ഘവെക്ഷീകണവറ സ്കൂളജിടന്റെ പ്രവെര്തനങ്ങള്കട്  
കരുത്തുപകരുന.കര്മനജിരതരപായ അദദപാപകരുറ,അച്ചടകവറ 
ലകദഞബപാധേമുള വെജിദേദപാര്തജികളുറ ഞസവെന സന്നദരപായ 
രകജിതപാകളുറ ഒത്തുഞചേര്ന്നട് ഈ സപാപനടത മജികവെജിടന്റെ 
ഉന്നതങ്ങളജിഞലകട് നയജിക്കുന.
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ANOTHER  CHANCE

     
  How often  we wish  for another  chance
          To make a fresh beginning.
  A chance to blot out our mistakes
  And  change failure in to winning.

  It does  not take a new  day
  To make a brand new start,
  It only takes a deep desire
  To try with  all  our  beat.

To live a little better
  And to always  be  forgiving.
  And to add a little sun shine.
  To the world in which we're living.

So never give up in despair
  And think that  you are through
  For there's always a  tomorrow
And the hope of starting.

                                                                                                 Sana anas
9.A
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  ആസജിഫആസജിഫ
ദദവമസില,

  ഉനണ്ടെങസില് ആ കുഞസ്ത്
ഭൂമസിയസില്  ഉലസസിച്ചസ്ത്  നടനന്നനന,

ഒറ്റ ദദവനത്തെ വസിഭജസിച്ചസ്ത്
പലേ നവലേസികള നകടസി,  
ഇനപവഴവര് തമസില്
ശത്രുതയുണ്ടെനത,

ദദവം കൃഷ്ണനനവ,കസിസ്തുനവവ,

            അലവഹുനവവ ആകനട,
അമ്പലേനമന്ന പുണഷ്യസ്ഥലേത്തെസ്ത് നവച്ചസ്ത്
നരവധമന്മവരുനട ക്രൂരതനയറ്റുവവങ്ങസി
മണ് മറഞ ബവലേസികനയ
തസിരസിഞ്ഞു നനവകവന് 
                  ദദവങ്ങള തുനസിഞസില,

ഇസവനമങസില് അമ്പലേത്തെസില് സംരകസിനകണ്ടെതസില,
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അമ്പലേനമങസില് ഇസവമം ദയകവണസിനകണ്ടെതസില,

     എന്നവല്...........          മനുഷഷ്യനനങസില്
   അവര്  അതസിനന    നവറുനത  വസിടവമവയസിരുന.

ജനനം മതല് മരണം വനര
ദദവങ്ങ  ള നരഖനപടുത്തെസിയസിരസിക്കുനമങസില്
മജ്ജന്മ പവപം നചെയസിരുന പറയുന്നതസില് നതലം 
അര്ത്ഥമസില, കവരണം,

  മന് ജന്മത്തെസിലം തനന്ന
 പവപസിയവയസി സൃഷസിച്ചതസ്ത്
സവകവല് ദദവം തനന്നയവണനലവ....

നനീയും മനുഷഷ്യനനങസില്
ഒനന്നവര്ക്കുക,

മനുഷഷ്യനവണസ്ത്,അവനന്റേ മനസവണസ്ത്  ദദവം,
മനുഷഷ്യതത്വമവണസ്ത് ഏറ്റവം
വലേസിയ മതം...

                                       Varsha M.K
                                                        9B
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മനുഷദടന്റെ ഭപാവെജിമനുഷദടന്റെ ഭപാവെജി
ചെരവചെര പ്രപഞം എന്ന ആ൪ഷഭവരത 
സംസവരനത്തെക്കുറസിച്ചസ്ത് ഒരു പുന൪ചെസിന്തനടത്തെലേവണസ്ത്
ഈ നലേഖനത്തെസിന്റേ ഉനദ്ദേശഷ്യം.

നമ്മുനട നകരളം ദദവത്തെസിന്റേ  സത്വന്തം നവടവണസ്ത്.
സംസവരത്തെസിലം ജനീവസിത രനീതസിയസിലം മലേയവളസി 
അടസിമടസി മവറസികഴസിഞ്ഞു. ഈ മവറ്റങ്ങള നമ്മുനട
നസിലേനസിലസിനസ്ത് നയവജസിച്ചതവനണവ എന്നസ്ത് നവം 
ആനലേവചെസികണം. ജനീവസിത കവലേം ആനരവഗഷ്യനത്തെവനട 
കഴസിച്ചു കൂടവന് നവണ്ടെ ഒരു കൃ  ഷസിരനീതസിയും സംസവരവം 
നമ്മുക്കുണ്ടെവയസിരുന.ഏനതവനക രംഗത്തെവണസ്ത് ഈ 
മവറ്റങ്ങള പ്രകടമവയനതനം അവയസില് വരുനത്തെണ്ടെ 
മവറ്റങ്ങനളക്കുറസിച്ചും നമക്കു ചെസിന്തസികവം.
വസിദഷ്യഭഷ്യവസ രംഗത്തെസ്ത് നകരളം മ൯പന്തസിയസിലേവനണന്നതസ്ത്
സത്വവഗതവ൪ഹവം പ്രശംസനനീയവമവണസ്ത്.എന്നവല് 
മവതൃഭവഷനയയും സംസവരനത്തെയും നവം ബഹുമവനസിക
തനന്നനവണം. വസിദഷ്യവഭഷ്യവസം നനടസിയവരുനട 
നതവഴസിലേസിലവയ്മ നമകസ്ത് ഭനീഷണസിയവയസി നസില്ക്കുന.

   കവര്ഷസികരംഗത്തെസ്ത് മനന്നറ്റങ്ങള ഉണ്ടെവയസിട്ടുനണ്ടെങസിലം
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നവം ഈ രംഗത്തെസ്ത് സത്വയംപരഷ്യവപസ്ത്ത ദകവരസിച്ചസിടസില.
അനഷ്യസംസ്ഥവനങ്ങനള ആശ്രയസിച്ചവണസ്ത് നമ്മുനട ഭക
ണത്തെസിനന്റ രുചെസിയും ഗുണവം നസില്ക്കുന്നതസ്ത്. ഈ രനീതസി 
പസി൯തുടരവനത നമ്മുക്കു നവണ്ടെ കവര്ഷസിക വസിളകള 
നനജവകൃഷസിയസിലണ്ടെസ്ത്.
നവം തനന്ന കൃഷസി നചെയ്തുണ്ടെവകണം നമ്മുനട കുനം 
മലേകളം സത്വവ൪ത്ഥലേവഭത്തെസിനും മറ്റും നവണ്ടെസി ഇടസിച്ചു 
നസിരത്തെവനത പരമവവധസി അവനയ സംരകസികവനുള്ള 
ശ്രമം നകരളനീയനന്റേ ഭവഗത്തുനസിനണ്ടെവകണം .
മനറ്റവരു ഭനീഷണസി വ൪ദസിച്ചു വരുന്ന പവസസികസ്ത്
മലേസിനനീകരണമവണസ്ത്. പവസസികസ്ത് തുടങ്ങസിയ മവലേസിനഷ്യം 
നമ്മുനട ഭൂമസിനയയും കടലേസിനനയും കവ൪ന തസിന 
നകവണ്ടെസിരസിക്കുന.
സമത്തെത്വ സുന്ദരമവയ എലവ മനുഷഷ്യനരയും ഒന്നവയസി
കവണവനും ഇണകവനും കഴസിയുന്ന ഒരു 
തലേമറക്കുമവതനമ നകരളനത്തെ രകസികവ൯ 
കഴസിയുകയുള.

ഉണസികൃഷ്ണന്.ഒ.എം
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Before Sunrise...

Farewell Of Moon..
I Am In Another World.
The World Of Dream...

So,
I Can Imagine My World

At That Time..!
                                      -Varsha M.K

                                       9B
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പുസസ്ത്കകുററിപസ്ത്
ജവലേകങ്ങള
ഒരു ചേരജിതപാഞനന്വേഷജിയുടട വെഴജികള് കപാഴ്ചകള്  .........................

എം.ജസി.എസസ്ത്.നവരവയണന്

പ്രവചെനീന നകരളത്തെസിനന്റേ ജനീവസിത കഥ 
ആധസികവരസികമവയസിഎഴസിനകവണ്ടെസിരസിക്കുന്ന 
എം.ജസി.എസസ്ത്.നവരവയണനന്റേആത്മകഥയവണസ്ത് 
ജവലേകങ്ങള.നകട്ടുകഥകനളയും ഊഹങ്ങനളയും 
ശവസനീയമവയ ചെരസിതയുകസിനകവണ്ടെസ്ത് നസിരന്തരമവയസ്ത് 
വസിശദനീകരസികകയും ചെരസിതവസിജവനനീയത്തെസിനലേ 
ആധസികവരസികമവയ ഇന്തഷ്യന് ശബ്ദങ്ങളസിനലേവന്നവയസി മവറുകയും
നചെയ എം.ജസി.എസസ്ത് എടരപതസിറ്റവണ്ടെസ്ത് നനീളന്ന 
ഔ൪മകളസിനലേകസ്ത് ഒരു ചെരസിതകവരനന്റേ കകൗതുകനത്തെവനട 
സഞരസിക്കുകയവണസ്ത് ഇകൗ പുസകത്തെസില്.

                                      സത്വതന്ത്ര ഇന്തഷ്യ 
പസിറവസിനയടൂകുനമ്പവള പതസിനഞ്ചു വയസ്സകവരനവയസിരുന 
എം.ജസി.എസസ്ത്.പരപനങ്ങവടസിയസിനലേയും നപവന്നവനസിയസിനലേയും
ബവലേഷ്യകകൗമവരങ്ങനളക്കുറസിച്ചുള്ള സജനീവമവയ ഔര്മകളസില് 
അകവലേനത്തെ രവഷനീയസവമൂഹസിക-സവംസവരസിക 
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ജനീവസിതത്തെസിനന്റേ സജനീവമവയ 
സ്പന്ദനങ്ങളണ്ടെസ്ത്.സര്ഗവത്മകഥനയുനട 
ഉജ്ജത്വലേപ്രകവശങ്ങളവയസിരുന്ന ഇടനശ്ശേരസിയും നപവന്നവനസി 
കളരസിയുമണ്ടെസ്ത്.അകവലേനത്തെ എഴത്തെസിനലേ വന് മരങ്ങളനട 
തണല് നകവണ്ടെസ്ത് കവലേനത്തെക്കുറസിച്ചസ്ത് ആര്ദ്രമവയവണസ്ത് 
അനദ്ദേഹം ഒവര്മസിക്കുന്നതസ്ത്. നവലതുകള മതല് 
നകരളനീയജനീവസിതനത്തെ രൂപനപടുത്തെസിയ 
മഹദസ്ത്സവന്നസിധഷ്യങ്ങനള അടുത്തെറസിഞതസിനന്റേയും 
ഇടപഴകസിയതസിനന്റേയും കഥകള  എം.ജസി.എസസ്ത്. 
പറയുനമ്പവള അതസ്ത് നനവവത്ഥവന നകരളത്തെസിനന്റ ചെരസിതം 
കൂടസിയവയസി മവറുനണ്ടെസ്ത്.
           ചെരസിതകവരന് എന്ന നസിലേയസിലം ചെരസിതവധഷ്യവപകന് 
എന്ന നസിലേയസിലം വസിനദശത്തുനസിനം ആര്ജസിച്ചു വസിശവലേമവയ 
അനുഭവങ്ങള അനദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുനണ്ടെസ്ത്.
                                                             ....  Muhammed Safwan.

                                                                                                         9G 
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*   *   സപാനദ ഞശപാഭസപാനദ ഞശപാഭ        **
അസമയത്തെസിനന്റേ പൂത്തുലേഞ വര്ണരവജസികളസില്-

നചെംകതസിരുകള മന്ദഹസസികുനമ്പവള,

         ഇളംനതന്നല്,ഒടസ്ത് കുസൃതസിനയവനട
ആരവഞ്ഞു....!

എവസിനട നസിന കസിടനീ.......മനം മയക്കുന്ന-

            ഈ സവനഷ്യ നശവഭ.....?

“ഞവന് എനന്റേ സൂരഷ്യനസിനലേക്കുള്ള പൂര്ണത
            നതടസിയുള്ള യവതയസിലേവണസ്ത്.....
ഉദയത്തെസിനന്റേ നനുത്തെ സ്പര്ശങ്ങളം,

            നട്ടുച്ചയുനട നപവള്ളസിക്കുന്ന തടവലം
                ഇഷനപടുനനണ്ടെങസിലം-

സവയന്തനത്തെസിനന്റേ തണുപസിക്കുന്ന,

         നസിര്വൃതസി പകരുന്ന.....
കരലേവളനങ്ങളസിലേവണസ്ത് ഞവന് ആനന്ദം 
                                   നകവള്ളുന്നതസ്ത്....”
രസകടലകള നനീന്തസികടന്നസ്ത്,
                       മസിഴസിനനീര്ചെവര്പസിനന ആനന്ദത്തെസിനന്റേ
ആനന്ദവളനമവക്കുനമ്പവഴം.....
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      സത്വപം മയങ്ങുന്ന കണ്ണുകനളവനട
നചെംകതസിരുകള മന്ദഹസസിച്ചു    നകവനണ്ടെയസിരുന......    

ബക്ഷീനപാകുമപാരജി.എ൯.ടക

  

ഒരു കുടന്ന ടവെളജിച്ചമപായട്ഒരു കുടന്ന ടവെളജിച്ചമപായട്

ഒരസികല് ഒരു മനുഷഷ്യന് തനന്റേ  കൃഷസിയസിടത്തെസില് നസിന്നസ്ത് 
അതസിമനനവഹരമവയ ഒരു നവണകല് പ്രതസിമ 
കുഴസിനച്ചടുത്തു.സകൗന്ദരഷ്യവസ്തുകനള നസ്നേഹസിക്കുകയും അവ 
നശഖരസിക്കുകയും നചെയസിരുന്ന ഒരവളനട അടുനത്തെക്കു അയവള 
അതുമവയസി നചെന.അയവള ആ പ്രതസിമനയ ഒരു വലേസിയ തുകയസ്ത്
സകൗന്ദരഷ്യവസത്വവദകനു വസിറ്റു.
പണവമവയസി വനീടസിനലേക്കു മടങ്ങുനമ്പവള അയവള  ഇങ്ങനന 
ചെസിന്തസികവന് തുടങ്ങസി.ഈ പണം എന്തു മവതം 
ജനീവസിതസകൗകരഷ്യങ്ങളവണസ്ത് നല്കുന്നതസ്ത് !എലവവരവലം 
അവഗണസികനപടസ്ത് ആയസിരനത്തെവളം വ൪ഷ ങ്ങളവയസി 
മണസിനുള്ളസില് പുതഞ്ഞുകസിടന്നസിരുന്ന ഒരു മൃതശസിലേവഖണ്ഡത്തെസിനു 
പകരമവയസി എതമവതം പണം നല്കസി ഏതു
വസിഡസി വസിലേയ്ക്കു വവങ്ങും?
അനപവള തനന്റേ ദകകനലേത്തെസിനച്ച൪ന്ന പ്രതസിമയസിനലേക്കു നനവകസി
സകൗന്ദരഷ്യവസത്വവദകന് ഇങ്ങനന ചെസിന്തസിക്കുകയവയസിരുന:എനന്തവരു 

                                                                        LITTLE KITES A S M H S VELLIYANCHERY



                                                                                  15

സകൗന്ദരഷ്യം! എനന്തവരു ജനീവപ്രകവശം! മൃതവം സത്വപരഹസിതവമവയ 
പണത്തെസിനു
പകരമവയസി  ഇതസിനന നനകമവറവന് ആര്ക്കു നതവനം?

                                           സന അനസസ്ത്
                                                                                     9th-A    

                                                                                          

#SAVE ALAPPAD##SAVE ALAPPAD#

#STOP MINING##STOP MINING#  
മല കയററിയ പപെണറിനൂപെറിറപക പെപായുന

നറിനനപാടട്  ഒനന
പെറയപാനുള...

തറിരതറിന കരപയ,
പെറിടറിപച്ചെഴുനനല്പറിച്ചെവര,

തറിര തറിന ശശപാസപത
വവീപണ്ടെടുതവര..,

അവരറിനട് കരയുന..!
“ഈ മണറില് ജനറിച്ചെപതങറില്

നവീയവപര ഉയ൪പതണവീപറിക്കുക''
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FRIENDSHIP
Friend......
They,re the few people who 
accept
Silence over conversation.
A relationship like this denies 
silly
Promises and persuasions.
The,re the ones that guide you 
through when fate takes a turn.
You,re grateful for who they are 
and
You forgive them for what there 
not.
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വെയഞലലകള്
അമത൯ മവറസിനലേ നന്മത൯ വസിത്തുകള

നപവടസി തളസി൪ത്തു വസിട൪ന്ന മണസില്
കതസിനരറ്റസി നസില്ക്കുന്ന നനല്വയനലേലേകള

മനസ്സസിനലേ നമവഹങ്ങള നമ്പുയ൪ത്തെസി..
ഉലവസ പൂങവനറ്റ കസിളസികളത൯ ഈണങ്ങള

ഉയരുന വവനസില് മന൦ കുളസി൪പ്പൂ...
അറസിയുനനവവ അതസിനലേവരു സുഖ൦

പ്രകൃതസി ത൯  നന്മ ഭൂമസി...
ഇന നനീ ഒവ൪ക്കുന മണസിനന നസ്നേഹസിച്ചസ്ത്
വസിത്തെസിടസ്ത് വസിളനകവനയടുത്തെകവലേ൦
ബവലേഷ്യ കവലേ൦ തരു൦ മധുരമവ൦ ഒവ൪മകനള
എവസിനടനയവ എന്തസിനനവ ഒളസിച്ചനപവനലേ
നസി൯ സുഖ നസിദ്രയസില് കണ്ടുനവവ ഭൂമസി ത൯
നപവടസികരസിനഞവരസി ഹരസിതഭവവ൦
കവണുനനവവ അനന്നവരു മണസില്
ഭൂമസിത൯ മവതൃനസ്നേഹ൦....    

 Harshamohandas.C.M  9thD 
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SMILE

Smile is a short act
Act with great power

Smile whispering
colours

Full of blushing pleasure
Smile brings joy to all of us
It bright,s  up our whole day

Smile is like a moon in the sky
It light up on the dark of night

Smile is a tool of peace
It makes men love and beautiful

MIRSHA SHAKEEL .M9G
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 ശലഭ പണയയ
     

ശലേഭ൦ വസിണ്ടു൦
പൂവസിനനവടസ്ത് നചെ൪ന്നസിരുനു

പൂവസിനന്റേ കവതസില്
പറഞ്ഞു.

നനീനയനന്റേ പ്രവണസഖസി,
നസിന്നസിനലേ മധു ഞവ൯ നസിറഞമനനസവനട

സത്വനീകരസിക്കു൦...
പുഷ്പത്തെസിനന്റേ ഇതളകളസില് 
ശലേഭച്ചുണ്ടുകള സ്പ൪ശസിച്ചു...

പുഷ്പ൦ ശലേഭനത്തെവനടവതസി,
ഇന്നസ്ത് സൂരഷ്യവസമയത്തെസിനുള്ളസില്
ഞവ൯ വവടസിയ മലേരവയസി തനീരു൦,

പനക നനീ നവനള
മനറ്റവരു പുഷ്പനത്തെവടസ്ത്

ഇനതവവക്കുകള തനന്ന പറയു൦...

                                                  Harikrishnan .P.K.
                                          9th b
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Winter Smells Like...
Winter Smells Like

Old Grape Wine
And....

Deep Smell Of Old Books
Because...

I Like Reading In Bed Time
With Frozen Air...

                                         Varsha M.K
                                         9B

ഫുടസ്ത്നബവള പ്രണയ൦
ടവെറുടത ഞചേപാദേജിച്ചതപാണട്
           നജിനഞകറവ൦ പ്രണയ൦ എനജിഞനപാടപാണട്?
            എന്നപാല് അവെന് മറുപടജി
            ടതല്ലു൦  ആഞലപാചേജികപാടതയുളതപായജിരുന,
                       അവെഞനറവ൦  പ്രജിയ൦ 
                       കപാല്പനട്  കളജിഞയപാടപാണഞത
                         
                              ''അവെടന്റെ ഞലപാകമതജില്
                                                    നജികജിപ്തമഞത''
                                     

                                             Risvan .p.t
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                                                             9 th b

ഞലപാക രപാജദങ്ങളജിഞലകട് ഒരു ജപാലകറ    

ഫഫെറററോ ദദദ്വീപപുകള് 
ഫചെമ്മരരിയറോടപുകളളുഫട ദദദ്വീപപ്  എനറോണപ് ഫഫെറററോ എന 
വറോകരിനര്തത്ഥം വടകന് യയൂറററോപരില് അറപ്ലറോനന്റികപ് 
സമപുദദതരിഫന വടകപുഭറോഗതറോയരിറനറോര്റവ,
സപ്റകറോട്ടലറോ൯ഡപ്,ഫഎസറോ൯ഡപ്എനദ്വീ
രറോജജ്യങ്ങള്കരിടയരില്സരിതരിഫചെയപുന ഫഫെറററോ
പതരിഫനട്ടളുദദദ്വീപപ്സമയൂഹങ്ങള്റചെ൪നരറോജജ്യമറോണപ്
.ഫഡനറോ൪കരിഫന-നരിയദന്ത്രണതരിലപുള്ള  രണപ് 
റകറോളനരികളരില് ഒനറോണരിതപ്. മഫററോനപ്
റലറോകതരിഫല ഏറവപുത്ഥം വലരിയ ദഗദ്വീ൯ലറോന പ്  
ഫഡനറോ൪കരിനപു കദ്വീഴരിലപുള്ള സദതദന്ത്രരറോഷപ്ദടമറോയരി 
ഫഫെറററോദദദ്വീപപുകഫള കണകറോകപുനപു.
                ഒമ്പതറോത്ഥംനയൂററോണരില് റനറോ൪റവയരില്നരിനപു 
കപുടരിറയറരിപറോ൪തവരറോണപ്ഫഫെറററോദദദ്വീപപ്സമയൂഹങ്ങളരി
ഫലആദരിവറോസരികള്.
ദദദ്വീപപുരറോജജ്യമറോയതപുഫകറോണപുതഫനമദ്വീ൯പരിടപുതമറോണപ് 
ഫഫെറററോ ജനതയപുഫട മപുഖജ്യ ഫതറോഴരില്.പലദദദ്വീപപുകളളുത്ഥം 
അപരരിഷപ്കകൃത  ദഗറോമങ്ങളറോയരി തപുടരപുനപു.
ഉനതവരിദജ്യഭജ്യറോസതരിനപുത്ഥം വമ്പ൯വജ്യവസറോയങ്ങള് 
കപുമറോയരി അവ൪  ഫഡനറോ൪കരിറലകപു റപറോകപുനപു.
ചെയൂടപു കപുറഞ്ഞ റവനലപുത്ഥം തണപുപളു  കപുറഞ്ഞ 
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ശശൈതജ്യവപുമറോണപ് ശൈരറോശൈരരി കറോലറോവസ. 
പ൪വത ദപറദശൈങ്ങളളുത്ഥം തറോഴപ് വരകളളുത്ഥം 
മണല്തരിട്ട നരിറഞ്ഞ കടല്   തദ്വീരങ്ങളളുത്ഥം  
ഒഫകയപുള്ള ഫഫെറററോദദദ്വീ പപുകള് 
സഞറോരരികളളുഫട    ഇഷപ്ട ദപറദശൈമറോണപ്. 
എനറോല് വരിറനറോദ റമഖല ഒരപു ദപധറോന 
വജ്യവസറോയമറോയരി വരികസരിപരിഫച്ചെടപുതരിട്ടരില. 
ഇവറോഞലരികല് ലയൂഥറ൯ കകൃസപ്തപു മതമറോണപ് 
ഫഫെറററോദദദ്വീപപുകളരിലപുള്ളതപ്. മതജ്യമറോണപ് ദപധറോന 
കയറളുമതരി ഉല്പനത്ഥം 

 mirsha shakkeel
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സഞഹപാദേരശ്രുതജിസഞഹപാദേരശ്രുതജി
രണ്ടെസ്ത് ക൪ഷക നസവദര൪. വസിവവഹസിതനവയ ഇളയ
നസവദരനസ്ത് നവലേസ്ത് മകളണ്ടെസ്ത്.ഒരു ദസിവസം രവതസി 
അവസിവവഹസിതനവയ നജഷ്യഷസ്ത്നസ്ത് അനുജനന്റേ യും 
കുടുംബത്തെസിനന്റേയും ഭവവസിനയപറ്റസിയവനലേവചെസിച്ചസ്ത്
ഉറകം വന്നനതയസില. എനന്റേ അനുജനും 
കുടുംബത്തെസിനും നവണ്ടെത വരുമവനമസില. 
അതുനകവണ്ടെസ്ത് അവനുംകുടുഠബവം ഭവവസിയസില് 
കഷനപടും.... ഇനതവ൪ത്തെനപവള നജഷ്യഷസ്ത്നസ്ത് സങടം
വന.  അന രവതസി എലവവരൂം ഉറങ്ങുന്ന നനരം 
നനവകസി തന്റേ പത്തെവയത്തെസില് നസിന്നസ്ത് മൂനനവലേസ്ത് 
ചെവകസ്ത് നനനലടുത്തെസ്ത് അനുജനന്റ പത്തെവയത്തെസില് 
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നകവണ്ടുനപവയസിട്ടു. അന രവതസി അവസിവവഹസിതനവയ
നജഷ്യഷസ്ത്നന്റ ഭവവസിനയവര്ത്തെസിരുന്നസിടസ്ത് അനുജനസ്ത് 
ഉറക  ൦വന്നസില. എനസികസ്ത്  മകനളങസിലമണ്ടെസ്ത്.ഏടനസ്ത് 
വയസ്സുകവലേത്തെസ്ത്  ആരവണുണ്ടെവവക.നവണ്ടെത 
പണമനണ്ടെങസില് അനതവരുപകവരമവയസിരസിക്കു൦.
അനരവതസി അനുജന്  തനന്  പത്തെവയത്തെസില് 
നസിന്നസ്ത് കുനറ

നനനലടുത്തെസ്ത് ഏടനന്റ പത്തെവയത്തെസില് നകവണ്ടു
നപവയസിനസിറച്ചു. ഇതസ്ത് ഇടയസിനട 
രണ്ടുനപരുംപരസ്പരമറസിയവനത 
നചെയ്തുനകവണ്ടെസിരുന. ഒരു ദസിവസംരവതസി 
രണ്ടുനപരും ചെവക്കുകളസില് നനലമവയസി 
പത്തെവയപുരയ്ക്കുനനനര  നപവകുനമ്പവള തമസില് 
കണ്ടുമടസി...!അവരസിരുവരും 
ഒനമരസിയവടവനവവവനത പരസ്പരംനനവകസി 
നസിന. അവരസിരുവരുനടയുംകണ്ണുകള 
നസിറനഞവഴകസി....അവരസിരുവരും മരസിച്ചു 
നപവയസി. കവലേനമനറ കഴസിഞ്ഞു. ഇവരുനട 
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സനഹവദരനസ്നേഹത്തെസിനന്റ കഥ നവടസിലേവനക 
പര         ന. ആയസിനട ഗവമത്തെസിനലേവരു നദവവലേയം 
പണസിയവനുള്ള ആനലേവചെന നടന .  അതസിനു 
പറ്റസിയ സ്ഥലേമവയസി അവര് തസിരനഞടുത്തെതസ്ത് 
ഈ നസവദരര് നനലചെവക്കുമവയസി നടക്കുനമ്പവള 
പരസ്പരം കണ്ടു മടസിയ ആസ്ഥലേത്തെവയസിരുന.

                  Muhammed  Safwan.p.t     9.G     
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Music....
Wow,What A Wonderful Creation...

I Can't Leave Without You..!
Because,You Are A Part Of My Life.

You Can Refresh My Mind.
You Can Help Me.

For Blot Out My All Bad Memories..
And Start A New Life.

- . .Varsha M k
9B
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Suggestion

Once in a Gloomy Morning
I Thought To Write A Poem
But I Have No Idea About The Theme
I Asked  My Mother ,But
She Is Too Busy With Her Works.
I Suggest To My Father.
He Said to Me About a Magic.But,
I Don't Have Any Logic About Magic.
I Suggested To My Brother.
He Is  A Teenager. He Told Me Love
But I'm Not Satisfied
Then I Thought I Can Write
About Suggestion.

                                                             -Rinsha Fathima
                                                                        9  A
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        BOOKS ....
      Books Are The
Best Friend Of 

      Everyone
      Because....

     Books Are The World Of
     Imagination And Inspiration....

                                             -Varsha .m.k
                                                      9-B

 DEAR
Please GIVE Me
More Time....
I  Want Spend More 
Time With My 
Happiness And

Some Sadness....
Can You Give More Chances,

And Memorable Days?
                       -VARSHA.M.K

                              9-B

                             

                                                                        LITTLE KITES A S M H S VELLIYANCHERY



                                                                                  29

ഞഞാററ്റുവവേലപപ്പൂക്കളഞഞാററ്റുവവേലപപ്പൂക്കള
ഞഞാററ്റുവവേലയയില് കറ്റുളയിചച്ചീറനറ്റുനും ധരയിചചചന
നഞാടയിവലക്കയിറങയിയ പറ്റുഷ്പകനന്യകമഞാവരഞാ,
മത്തയയില്, പടവേലവേളളയിയയില്
,കറ്റുമ്പളത്തയിലയിത്തപനും
നയിങള  ചചെചയ്കെത്തടയിപറ്റുമ്മ ചെയിത്തനും.
ഇടവേക്കരയിങഞാറയില് ചപഞാത്തയില്നയിനയിറങയിയ
ചകഞാടയിയ ചവേള്ളചപഞാക്കനും ചവേമ്പഞാലപഞാമ്പയിചനഞാപനും
ചെറ്റുറയിയറ്റുനുംഅനുംഗങളയില്ചകഞാത്തയിയറ്റുചമവേന് 
നഞാടയിചന
സപ്തനഞാഡയിയറ്റുനും മമൃതപഞായമഞാക്കയിയ വനരനും,
എലറ്റുചപഞാനയിയ ചചെറക്കറ്റുടയിലയി൯ ചെളയിപഞായയിലയിലഞായ
കയിനഞാക്കണറ്റു.കമൃഷയിക്കഞാ൪ കയിടനവപഞാള
നഞാളചത്തസ്സമമൃദയിത൯ നഞാകച്ചീയവേഞാഗഗ് ദഞാനങള
നച്ചീളവവേ നയിശ്ശബ്ദമഞായറ്റുദഗ്വഘഞാഷയിചചത്തച്ചീനയിങള!
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നച്ചീങചളയച്ചീവവേളയയില് 
കഞാണറ്റുവമ്പഞാചളഞാളയിയററ്റുമങറ്റുനറ്റു
മറ്റുലപറ്റുവേറ്റുനും വറഞാജയറ്റുനും മനഞാരവേറ്റുനും!
അനപതന്യതഞാ ദറ്റുഖഖഃ൦ 
വപററ്റുമച്ചീമണയിലറ്റുണയിക്കനയിയഗ൪ഭ൦
പപ്പൂണറ്റു പസവേയിചചടറ്റുക്കറ്റുവേഞാ൯ 
വേ൪ഷക്കഞാചറടറ്റുക്കറ്റുമച്ചീ പചയഞാ൦ പലക്കയിങല് 
ഹ൪ഷപപ്പൂരയിതകളഞായഗ് കയിടക്കറ്റു൦ പറ്റുഷ്പങചള 
നയിങള ത൯ സറ്റുഖപസവേത്തയിനറ്റുശറ്റുശപ്പൂഷയിക്കഞാ൯
ചെയിങചപഞാ൯ നയിലഞാചവേഞാളയിയറ്റുറക്കമയിളയ്കെറ്റുവമ്പഞാള 
അവേയിചടക്കഞാവേല്നയിനയിടറ്റുചമ൯ചനഞയിചല

ക്കവേയിസങല്പനുംപതയിനയിമയിഷ൦ പതച്ചീക്ഷയഞായഗ്!
 .  9Arun k p th d
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Computer 
 

  A computer is a device that can be industrial to carry out sequences of 
Arthmetic or logical operations automatically via computers have the 
ability to follow generelized sets of operations called Programs. These 
programs enable computers to perform an extremely wide range of tasks.

  Computers are used as control system for a wide variety of industrial and 
consumer devices.This includes simple special purpose devices like 
Microwave Ovens and Remote Controls,factory devices such as Industrial 
Robots and Computer-Aided Design,and also general purpose devices like 
Personal Computers and Mobile Devices such as Smart Phones.

    Early Computers were only conceived as Calculating Devices.Since 
Ancient Times,simple manual devices like the Abacus  aided people in 
doing calculations .Early in the Industrial revolution,some mechanical 
devices were built to automate long tedious tasks,such as guiding patterns 
for looms .More Sophisticated electrcial machines did specialized analog 
calculations in the early 20th century.The first Digital electronic calculating 
machine were developed during World War ll .The speed,power and 
versatility of computershave been increasing dramatically ever since then.

Conventionally a modern computer consists of atleast one procedding 
element,Typically a central processing unit [C.P.U],and some form of 
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memory. The processing element carries out Arithmetic and logical 
operations,and a requencing and control unit can change the order of 
operations in response to stored information.Peripheral devices included 
input devices [Keyboard,Mice,Joystics,etc.....],output
devices[Monitor,Screens,Printers,etc.....]and input/output devices that 
perform both functions[eg..,the 2000s-era touch screen].peripheral devices 
allow information to be retrived from an external source and they enable 
the result of operations to be saved and retrieved.

                                                                                        

Basic Function Of Computer

➢ Inputting.
➢ Outputting.
➢ Processing.
➢ Outputting.
➢ Controlling.

Characterstics Of Computer 

➢ Automatic Machine.
➢ High Speed.
➢ Accuracy.
➢ Versatile.
➢ Storing.
➢ .Deligence
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 Generations Of Computer

➢      
Generations.

➢      Time 
Period.

➢  Technology 
Used.

➢First 
Generation.

➢1946-1959. ➢Vacuum Tube.

➢Second 
Generation.

➢1959-1965. ➢Transistor.

➢Third 
Generation.

➢1965-1971. ➢ Integrated 
Circuit.

➢Fourth 
Generation.

➢1971-1980. ➢VLSI 
Microprocesso
r.

➢Fifth 
Generation.

➢1980-
Onwards.

➢ULSI 
Microprocesso
r.

The Father of COMPUTER

    Charles Babbage KH FRS.He is known as the father of computer.He was born
on 26 December 1791 and he left from all of us on 18 October 1871.He was an 
English Polymath.A Mathematician,Philosopher,Inventor and Mechanical 
Engineer,Babbage originated the concept of a digital Programmable Computer.

   The world computer comes from the word “Compute” which means “To 
Calculate”.Hence Computer to be a calculating devices that can perform 
Arithmetic Operations at high speed.
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Limitation Of Computer

➢ No IQ.
➢ No Feelings.
➢ No Learning Capacity.
➢ Human Dependent.
➢ Hardware And Software Depent.

                                                 -  Dilwar Hussain
                                                                                             9A

 പ്രളയ൦ നപവനലേയുള്ള പ്രകൃതസി ദുരന്തങ്ങനള 
നനരസിടവ൯ എനന്തലവ൦ നചെയവനവകു൦
Ans-;ഒരു ജനവതസിപതൃ സമൂഹത്തെസില് ഇത്തെരം 
ദുരന്തങ്ങനള നന രസിടവ൯ വളനരയധസിക൦ കവരഷ്യങ്ങള
ഫലേപ്രദമവയസി നചെയവവ൯ സവധസിക്കു൦.

നമനനജസ്ത്നമന്റേസ്ത് ടനീമവകണ൦.

I-T യുനട സവധഷ്യതകള പ്രനയവജനനപടുത്തെണ൦.
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''വവടസ്ത്സവപസ്ത് face book'' നപവനലേയുള്ള നവമവധഷ്യമങ്ങള
ഉള്ളതുനകവണടവണസ്ത് ഇതനയങസില൦
നചെയവനവയതസ്ത്.ഒരു നകനനീകൃത നസവഫസ്ത് നവയ൪
സസിസസ്ത്ം ഉനണ്ടെങസില്ആശയവസിനസിമയത്തെസിനസ്ത്
കവരഷ്യങ്ങള.

     നകവ-ഒവടസിനനറ്റസ്ത്  നചെയ്യുന്നതസിനും കണക്കു വഷ്യകവം
സുധവരഷ്യവം ആക്കുന്നതസിനും  സഹവയകമവകും
മവതമല വസിനദശ രവജഷ്യങ്ങളസില് കവണുന്ന നമവകസ്ത് 
സസില് നപവനലേയുള്ള പരസിശനീലേന പരസിപവടസികള           
സ്കൂളകളസിലം നപവതു ജനങ്ങളക്കും നല്കണം.

എങസില് മവതനമ നപ്രവ-ആകനീവ ആയസി നവ൪
തരിരരികറോ൯ സറോധരികപുത്ഥം.

Function And Uses Of Integrated Circuit.

1) System Specification. 
2) Architectural Design.  
3) Functional Design And Logic Design.
4) Circuit Design.
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5) Physical Design.
6) Physical Verification And Sign Off.
7) Fabrication.
8) Package And Testing.
9) .Chip

 Logical Points Of Ware house Design

 Orders.
➢Due Date.
➢Order Date.
➢Solar Customer.
➢Ship To Customer.
➢Bill To Customer.
➢Order Profile.
➢Sales Person.
➢Product.
➢Channel.
➢Promotion.
➢Currency.

              -  Dilwar Hussain
                                                                                             9A
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Dear Sun.....Dear Sun.....
'You Gave Light To Others,
Through The Part Of Life.

You Are A Message To Us,
Little Light's Behind

Deep Burn,
Oh Dear Sun...!

   . .Varsha M K
9B
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Can You Prove 1=2?

One is never equal to two.
But here I am proving 1=2.

Please try to find out the fallacy.

Let x = a
Multiplying both sides by x,

 We get x
 2  = ax.

 Subtracting a
2   from both sides,

  We get x
2 a2  =ax a

2
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 ( )( ) ( )ie., x+a x-a =a x-a

 ( )   Deleting x-a from both sides,

       We get x + a = a

    Since,x=a, substituting x by a

   We get 2a =a

 ie., 2=1.

                                      Dilwar hussain 9A
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ടപപാതുവെജിജപാനറ

. ? നകരളത്തെസില് ഏറ്റവം കൂടുതല് കടല്ത്തെനീരമള്ള തവലൂകസ്ത് 
ഏതവണസ്ത്?
  *നചെര്ത്തെലേ
 ? ഇന്തഷ്യന് നപവര്വസിമവനപദതസിയുനട പസിതവവസ്ത് 
എന്നറസിയനപടുന്നതസ്ത് ആരവണസ്ത്?
  *നകവടവഹരസി നവരവയണന്
. ?സസിവസില്സര്വനീസസ്ത് വസിജയസിച്ച ആദഷ്യനത്തെ മലേയവളസി 
ആരവണസ്ത്?
 * k.p.s നമനനവന്
. ?ഇന്തഷ്യയസിനലേ നവട്ടു രവജഷ്യങ്ങളസില് ആദഷ്യമവയസി നസിയനമ 
നസിര്മവണസഭ  രൂപംനകവണ്ടെനതവസിനടയവണസ്ത്?
  *ദമസൂര്
. ?നലേവകത്തെസിനലേ ഏറ്റവം നചെറസിയ ലേസിഖസിതഭരണഘനയുള്ള 
രവജഷ്യം ഏതവണസ്ത്?
  *അനമരസിക
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. ?ഇന്തഷ്യയസിനലേ ആദഷ്യ പുകവലേസിമകനഗരം ഏതവണസ്ത്?
  *ചെണ്ഡനീഗഡസ്ത്
. ?ഇന്തഷ്യയസിനലേ നഡന്മവര്കസ്ത് എന്നസ്ത് വസിളസികനപടുന്ന 
സംസ്ഥവനം ഏതവണസ്ത്?
  *ഹരനീയവന
. ?നകരളത്തെസില് സ്റ്റുഡന്റേസ്ത്  നപവലേനീസസ്ത് സംവസിധവനം 
നസിലേവസില്വന്ന  ആദഷ്യജസില ഏതവണസ്ത്?
  *നകവഴസിനകവടസ്ത്
. ?തസിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നറഡസിനയവനസിലേയം 
സ്ഥവപസികനപടതസ്ത് ഏതു രവജവവസിനന്റേ കവലേത്തെവണസ്ത്?
  *ചെസിത്തെസിരതസിരുനവള ബവലേരവമവര്മ
. ?ദചെനനീസസ്ത് നറവഡസ്ത് എന്നറസിയനപടുന്ന പുഷ്പനമതവണസ്ത്?
  *നചെമ്പരത്തെസി                                                                
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വെപായപാടജിവെപായപാടജി
ഒരു പവടസ്ത് സ൦സവരസിക്കുനമങസില൦
അവളനട മനസസ്ത് നപവള്ളയവണസ്ത്.
ഒരു പനക നനദവ൦ അവളകസ്ത്
     ഒന൦ ഒളസിപസിച്ചസ്ത് നവകവ൯
               കഴസിവസ്ത് നല്കസികവണസില.

പറയുന്നവ൪ പറയനട.

 നചെയ്യുന്നതസ്ത് നചെയനട.

അനതനസികസവധുവവണസ്ത്.

എനന്ന എനസികസിഷമവണസ്ത്.
കവരണ൦;

കവരണ൦ എനന്നന്നസില,

ഞവനങ്ങനനവണസ്ത് വവയവടസി.
                               
                                VARSHA .M.K

                                        9. B
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Forever

Forever We Remain Oblivious To The Future,
Lost To The Past And Enduring Our Torture.
Forever We Take Chances To Settle Our 
Scores.
Losing  Some  Battles  And  Winning  Some
Wars .......
                                             -Mirsha Shakeel

                                                        9G
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Don't Harm The Environment.Don't Harm The Environment.

     Once upon a time,there was a city 
named New Oral. In the city,the river   
water was dirty and the surroundings were 
dumped with wastes. The people in the 
city,especially men,had a bad habit of 
smoking cigarettes, making air pollution 
and the horns from the vehicles made 
noise pollution.
       
       The people in that city were killing the
environment. Because of these things,the 
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city was leading to endanger. Pollutions 
caused many diseases to the inhabitants 
like throat problems,breathing problems 
etc.
    People knew that because of pollution,it 
all happened. They realized the wrong and 
started making it right. People started to 
grow plants. The determination of the 
people to make the city glow again kept 
cigarettes far away. Thus this behavior 
made the city green and beautiful.

                                   -Dilwar Hussain

                                                              9A    
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ആ ഹസകജിളുകപാരന്

     പതസിവനപവനലേ അയവള ഓഫനീസസിനലേകസിറങ്ങസി.എനം ഒരു 
ദുശ്ശേകുനമവയസി മന്നസില് പ്രതൃകനപടവറുള്ള ആ ദസകസിളകവരന് 
അതവ ഇനം.

      ദസകസിളകവരനന കണ്ടെസ്ത് കലേസിനയവനട അയവളനട ചുണ്ടുകള 
ചെലേസിച്ചു. “രവവസിനലേ തനന്ന ടവഫസികസ്ത് നബവക്കുണ്ടെവകവന് നവണ്ടെസി 
ഓനരവന്നങ്ങസ്ത്ടസ്ത് വനന്നവളം.”

       എനം ആ ദസകളകവരനനഎതനയവ ആളകള ചെനീത്തെ 
വസിളസിക്കും. എന്നവലം ആ ദസകസിളകവരന് എനം രവവസിനലേ ആ 
തുരുമ്പു പസിടസിച്ച ദസകസിളസില് ഒരു നപടസിയുമവയസി നറവഡസിലേസിറങ്ങും. 

       നപടന്നയവള തനന്റേ മക൯ നചെവദസിച്ചതവനലേവചെസിച്ചു.

ആ നപടസിയസിനലേന്തവയസിരസിക്കും? ആനനസകസിളകവരന് 
എവസിനട നപവകുനനവനന്നവ ആ നപടസിയസിനലേന്തവനണനന്നവ 
ആ൪ക്കുമറസിയസില .എനം ആജത്വലേസിക്കുന്ന സൂരഷ്യനും തവനഴ 
നഗരത്തെസിലൂനട തുരുമ്പസ്ത്പസിടസിച്ച നനസകസിളമവയസി അയവള
നടനനനീങ്ങും.

                       ഒരു ദസിവസം ടവഫസികസ്ത് നപവലേനീസുകവരന് 
നദഷഷ്യനത്തെവനട അയവനളവടു നചെവതസിച്ചു, “തവനനന്തസിനവനടവ എനം 
തുരുമ്പുപസിടസിച്ച ദസകസിളം നകവണ്ടെസ്ത് ഈ തസിരകസില് മറ്റുള്ളവനര 
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ബുദസിമടസികവന് നവണ്ടെസി ടവഫസികസ്ത് നബവകസ്ത് ഉണ്ടെവക്കുന്നതസ്ത്.തനസികസ്ത്
വനീടസിലേസിരുന്നവല് നപവനര?”

         പതസിഞ സത്വരത്തെസില് അയവളസിങ്ങനന മറുപടസി പറഞ്ഞു. 

“എനസികസ്ത് ആനക ഈ ദസകസിനള ഉള്ളു.”

           ദസിവസങ്ങള അങ്ങനനനനീങ്ങസി.കുനറ നവള കഴസിനഞവരു 
ദസിവസം.പതസിവസിലവനത ഒരവളക്കൂടം.ആനരവ ഒരവള പറഞ്ഞു,ഒരു 
ദബകസിടസിച്ചസ്ത് ആ ദസകസിളകവരന് മരസിച്ചു നപവയസി എന്നസ്ത്.
          ടവഫസികസ്ത് നപവലേനീസുകവരന് അയവളനട നപടസി തുറന 
നനവകസി.അതസില് നസിറനയ 
ഭകണനപവതസികളവയസിരുന.നഹവടലകളസില് ബവകസിവരുന്ന 
ഭകണം നശഖരസിച്ചസ്ത് അനവഥവലേയങ്ങളസിലം വൃദസദനങ്ങളസിലം 
നകവടുക്കുകയവയസിരുന അയവള നചെയസിരുന്നതസ്ത്.
      ആളക്കൂടത്തെസിലേവനരവ നചെവദസിച്ചു. “ഇനസി തനന്റേ ദു:ഖം മവറ്റസിനവച്ചസ്ത്
തനന്നകവള വസിഷമസിക്കുന്നവനര സഹവയസികവന് ഈ ഭൂമസിക്കുനമനലേ
ആരവണുള്ളതസ്ത് ?”

ഇല.ആ ദസകസിള നസിന്നസിടസില.ആ ദസകസിളസിനന്റേ ചെകങ്ങള 
ഇനപവഴം നനീങ്ങസിനകവണ്ടെസിരസിക്കുന.

                                                       -ദസില്വര് ഹുദസന്

                                                                              9A
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