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പനതതമജ



ആശശംസ

      

  സ്ക്കൂള്ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്  കൈറ്റ്ളബലിനന്െറ  ആഭലിമുഖഖ്യതലില്  ഒരു  ഇ  മമാഗസലിന്െപുറതലിറക്കുന
എന്നറലിഞ്ഞതലില്വളനരെയധലികൈകംസനനമാഷലിക്കുന.  .
കുടലികൈളുനടെസര്ഗവമാസനകൈള്നപമാതമാഹലിപലിക്കുന്നതലിനനമാപകം  ആധുനലികൈ  വലിവരെസമാനങ്കേതലികൈ
വലിദഖ്യകൈളുനടെ  പനയമാഗവതറ്റ്ക്കരെണതലിനറ്റ്  കൂടെലി  ഉപയുക്തമമാവുന്ന  ഈ  സകംരെഭതലിനറ്റ്  എലമാ  വലിധ
ആശകംസകൈളുകം  അര്പലിക്കുന.അനതമാനടെമാപകം  ഇതലിനു  പലിറകൈലില്  പവര്തലിച്ച  അധഖ്യമാപകൈനരെയുകം
വലിദഖ്യമാര്തലികൈനളയുകം അഭലിനനലിക്കുന.  

                                                          
 

പലി.അബ്ദുറഉഉൗഫറ്റ്
                                                          പധമാനമാധഖ്യമാപകൈന്െ

                                                     1    



                    ആശശംസ
              

                    

         

         വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ പുത്തന് ങലസാകത്തത്ത്പറന്നുനടെകസാന്
ഒസാമസാനൂര് ഗവ.ഹയര് ടസകന്ററവി സ്ക്കൂള് ലവിറവില്കകറത്ത്സത്ത് കത്ത്ളബത്ത് 
പുറത്തവിറക്കുന്ന  ഇ.മസാഗസവിന് 'പൂത്തുമവികത്ത് ' എലസാ വവിധ ആശശംസകളശം 
ങനരുന്നു.സര്ഗഭസാവന ടകസാണശം സസാങങ്കേതവിക പരവിജസാനശം ടകസാണശം ഈ
മസാഗസവിടന്റഭസാഗമസായവവിദദ്യസാര്തവികടളയുശംഅധദ്യസാപകടരയുശം 
അഭവിനനവിക്കുന്നു.

                                                     യു.മുഹമ്മദത്ത് കുടവി
എസത്ത്.ടഎ.ടെവി.സവി.ഒസാമസാനൂര്
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                                                          എഡഡിറററ്റോറഡിയല

ഇനഡിനന്െറനവെളളഡിനവെളഡിച്ചതഡിലനഡിനന..........
മറവെഡിയുനടെഇരുണ്ടഗര്തതഡിറലേകനപതനഞറ്റോഴുകുന
കറ്റോലേതഡില
ഒറ്റോര്മ്മയുനടെഒരുകകതഡിരഡിനഡിങ്ങള്കറ്റോയഡി
നകറ്റോളുതഡിനവെക്കുകയറ്റോണന......
സസ്വപ്നങ്ങള്ക്കുക്കുംപ്രതതീക്ഷകള്ക്കുക്കുംഒരുപറ്റോനടെറ്റോരുപറ്റോടെകനലേ
കടെനമടുതസറ്റോഹഡിതത്യജറ്റോഢകളഡിലറ്റോനത
ഈപൂത്തുമഡിയഡിതറ്റോനഡിങ്ങളഡിറലേകനപറന്നുവെരുന്നു
 സസ്വതീകരഡിക്കുക
                                         
                                       ഒതഡിരഡിറസ്നേഹറതറ്റോനടെ
                                          വെഡി.കൃഷറ്റോനനന

                     സനറററ്റോഫനഎഡഡിറര്
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

 

                                സഡററുഡനഡ എഡഡിറര്
   അമ ൃത.ഒ 9.ബഡി   

                                                                 

 യ.കക.മുഹമ്മദഡ കുടഡി                ശറ്റോവണ് റതജഡ .കക 

  (എസഡ.കഎ.ടഡി.സഡി)                            9.ബഡി              

 

                       

            

ജസസീറ.കക. 9.സഡി                                                 ഷഹദഡ.കക.ടഡി 9.സഡി

                                   മഞ.ആര്.എസഡ(ലഡിറഡില്കകറഡ മഡിസ്ട്രസഡ)

അശശഡിന.കക.9.സഡി        
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               വര അന്വര് ജസസസ.ഒ.എസ 8 എ

                                വര    ശശ്രിജശ്രിന്.സശ്രി  8.സശ്രി
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വര മുഹമ്മദദ് ഷഷാഫഫ.പഫ.കക. 10.സഫ

വര ഷഫഫഷാന നസദ്റഫ.സഫ.8.സഫ
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കവവിത

                തതജസസവിനവി നനാഥഥ് 
                             8.സവി

പൂമഴ

ആകകാശശം പൂത്തുലഞ്ഞു               
പുഷ ്പ്പങ്ങളകാല് നനിറഞ്ഞു
സസ്വപ്നങ്ങള് നനിറഞഞകാഴുകനി
കണ്ണുകള് മനിനനി തുടങ്ങനി
മനസ്സുകള് കവര്ഞനടുത്തു
 മനസ്സുകളനില് നനിറഞഞകാഴുകുന പൂമഴ
മണനിഞന കുളനിര്പ്പനിച
 പതനിഞയെ തകാളശം മകാറനി
തകാണ്ഢവ നടനശംതതീര്ക്കഞവ
മനസനിഞന തകര്ഞത്തെറനിഞ്ഞു
എഞന്െ ജതീവന്െ നതീഞയെടുത്തു.
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 കഥ

നനെയ്യപപ
   

 

അമൃത.ഒ 
9.ബബ

     അമ്മ കുട്ടനുതതിന്നുവവാന് രണ്ടുനനെയ്യപപ്പം നകവാടുത.സസവാദുള്ള നെല്ല 
നനെയ്യപപ്പം.തനെതിനയെ ഒരു ദതികതിലതിരുന്നു തതിന്നുവവാനെവായെതി അവന് പുറതത്തേകക്ക് നെടന്നു.

    വവീടതിനന്റ ഉമ്മറത്തേക്ക്  കതിടനതിരുന ഒരുവലതിയെ ഉരുണ്ട മരത്തേടതിയെതില് അവന്  
കയെറതി ഇരുന്നു.ഒരുനനെയ്യപപ്പം സസവാതദവാനട കടതിച്ചുതതിന്നു തുടങതി.നനെയ്യതിനന്റ മണപ്പം 
പരന്നു.അറതിയെവാനത തനന, തതിന്നുന രസപ്പംനകവാണ്ടക്ക് ഒരു മൂളതിപവാട്ടക്ക് അവനന്റ 
വവായെതില് വന്നു.

    രണ്ടവാമനത്തേ നനെയ്യപപ്പം തതിന്നുവവാന് തുടങ്ങുതമവാഴവാണക്ക് അവന് ഒരു കുട്ടതിയുനട 

കരചതില് തകട്ടതക്ക്.തല ഉയെര്ത്തേതി തനെവാകതിയെതപവാള് ഒരു ഭതിക്ഷകവാരതി !   
എണ്ണതതകവാത്തേതുനകവാണ്ടക്ക് ചകതിരതിതപവാനലയെവായെ തലമുടതി.പട്ടതിണതികവാരണപ്പം 
എലപ്പംതതവാലുമവായെ തദഹപ്പം.അവളുനട ഒകത്തേക്ക് ഒരുരുൂ കുട്ടതിയുണ്ടക്ക്.കരഞ്ഞതക്ക്
 അവനെവാണക്ക്.കുട്ടനന്റ കയ്യതിലുള്ള അപപ്പം തനെവാകതിയെവാണക്ക് കരയുനതക്ക്.
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            " ക്ഷുല്കൃശന്നൂതണകതിയുപ്പം നെഗ്നനനെ പുതപതിച്ചുപ്പം"  എനക്ക്  സനന്ധ്യകക്ക് വവീട്ടതില്
അവര്നചവാല്ലവാറുള്ള പദന്ധ്യത്തേതിനന്റ ആദന്ധ്യവരതി ഉടതനെ അവനെക്ക് ഒവാര്മ്മ 
വന്നു.അതതിനന്റ അര്തപ്പം അച്ഛന് പറഞ്ഞക്ക് നകവാടുത്തേതിട്ടുണ്ടക്ക്.വതിശക്കുനവനെക്ക് തചവാറുപ്പം
ഉടുകവാത്തേവനെക്ക് തുണതിയുപ്പം നകവാടുക്കുനവനരയെവാണക്ക് ദദവപ്പം തസ്നേഹതിക്കുനനതനക്ക് .
         കുട്ടന് ഇരുനതിടതനെതിന്നുപ്പം എഴുതനറക്ക് കുട്ടതിയുനട അടുത്തേക്ക് നചന്നു.അപപ്പം 
അവനു നെവീട്ടതി.കുട്ടതി ആര്ത്തേതിതയെവാനട ദകനെവീട്ടതി.പതക്ഷ അവനന്റ അമ്മ തപടതിക്കുന
കണ്ണുകതളവാനട മകനനെ വതിലകതി.അപപ്പം തമടതിചതതിനെക്ക് അവതളയുപ്പം നകവാടുത്തേതതിനെക്ക് 
കുട്ടതനെയുപ്പം അമ്മ ചവീത്തേപറയുപ്പം എനക്ക് അവള് തപടതിച്ചു.കുട്ടനെക്ക് അതക്ക് 
മനെസതിലവായെതി.അവന് പറഞ, "തപടതിതകണ്ട തമടതിച്ചുതതിതനവാള.അമ്മ രണ്ടക്ക് അപപ്പം 
തനതിരുന്നു.ഒനക്ക് ഞവാന് തതിനതിരതിക്കുന്നു.എനന്റ വയെറക്ക് നെതിറഞ.ഇതവാ 
ഇനതടുതത്തേവാള.”

       കുട്ടന് അപപ്പം കുട്ടതിയുനട കയ്യതില് തനന നവച്ചുനകവാടുത.അവന് കരചതില് 
നെതിര്ത്തേതി.ആര്ത്തേതിതയെവാനട തതിന്നു തുടങതി.അവനന്റ അമ്മയുനട കണ്ണുകള് 
നെതിറഞ.തനന്റ മകനു  തതിന്നുവവാന് ഹവാ,എത്രനെല്ല നനെയ്യപപ്പം.അവള് 
നതവാണ്ടയെതിടറതി പറഞ."എനന്റ കുട്ടതി ,നെവീ നെനവായെതി വരനട്ട"

   
           അമ്മ എന്തുപറയുനമനവാതലവാചതിച്ചുനകവാണ്ടക്ക് കുട്ടന് അകതത്തേക്കുനചന്നു."നെവീ 
ഇത്രതവഗപ്പം രണ്ടപവപ്പം തതിന്നുകഴതിതഞ്ഞവാ?” അമ്മ തചവാദതിച്ചു.”ഇല്ലതമ്മ,ഞവാന് ഒതന 
തതിന്നുള.മതറതക്ക്.............”
“എനവാ കവാക നകവാണ്ടുതപവാതയെവാ.......?അതതവാ മണ്ണതില് വവീണുതപവാതയെവാ......?”    

“ഇല്ലതില്ല .ഒരു പവാവനപട്ട അമ്മയുപ്പം മകനുപ്പം കൂടതി പടതികല് വന്നു.എനന്റ കയ്യതിനല 
അപപ്പംകണ്ടക്ക് ആ കുട്ടതി കരഞ.നമലതിഞ വതിളറതിയെ കുട്ടതി.അതു ഞവാന് അവനു 
നകവാടുത.നെവാപ്പം സനന്ധ്യക്കു നചവാല്ലവാറതിതല്ല,'ക്ഷുല്കൃശന്നൂതണകതിയുപ്പം.....' എനക്ക്.”
       
          അമ്മയുനട കണ്ണുകളതില് നവള്ളപ്പം നെതിറഞ.മകനനെ നകട്ടതിപതിടതിചക്ക് നെല്ലവളവായെ 
ആ അമ്മ പറഞ."മകതനെ നെവീ വലുതവാകുതമവാള് ഈ നെവാട്ടതിനല പട്ടതിണതികവാരതില് 
ചതിലനരനയെങതിലുപ്പം സഹവായെതിക്കുവവാന് നെതിനെകക്ക് സവാധതികനട്ട"
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കവവിത

പറന്നകലുമമമ്പോള........

സസപ്നങ്ങളകക്ക് ചവിറകുകള ഉണമ്പോയവിരുനന്നങവില
അങ്ങകനലെ നക്ഷത്രങ്ങളകവിടയവില  ഞമ്പോന
കൂടുകൂടവിമയനന
മമമ്പോഹങ്ങളുനട മുടകളകക്ക് മമല അടയവിരുന്നക്ക് വവിരവിയുന്ന  
നക്ഷത്രകുഞ്ഞുങ്ങളകക്ക് മമഘ പുതപ്പുകള തുന്നവി
മഞ്ഞുകണവികകളുനട മതന തുളളവികള നമ്പോവവിലെവിറവിചക്ക്
മഴവവിലവിനനറ മമമ്പോഹചമ്പോരുത കമ്പോടവി തമ്പോമലെമ്പോലെവിചക്ക്
ഒരുപമ്പോടു ജന്മങ്ങള അങ്ങനനയങ്ങനന......

മരുഭൂമവിയുനട ചൂടറവിഞ്ഞവനനറ ദവിവമ്പോസസ്വപ്നനമന്നക്ക് 
നവിങ്ങള ഒരു പമക്ഷ പുചവിമചകമ്പോക.....
തമ്പോണവിയ കനല പമ്പോതകളവില
മുള്ളുകളമ്പോയവി ജജീവരക്തമൂറവിയ സമതലെങ്ങളവില
ജലെപവിശമ്പോചുകനള ഒളവിപവിച്ചുനവച ജലെമ്പോശയങ്ങളവില
വവിഷ പുക തജീണവി ചുമനചമ്പോടുങ്ങവിയ തമ്പോഴമ്പോരങ്ങളവില
മമമ്പോഹതവിനനറ മരുപചകമ്പോടവി നകമ്പോതവിപവിചക്ക്
പറന്നകന്ന പക്ഷവികളുനട തൂവല സ്പര്ശങ്ങളവില
മമൗനതവിനനറ മഹമ്പോ സമമ്പോധവികളവില
സസ്വതസ്വക തവിരഞ്ഞവനനറ ദവിവമ്പോസസ്വപ്നക
പമക്ഷ..............
മമൗനതവിനനറ മഹമ്പോമമരുമകറമ്പോന വവിധവികനപട
ബലെവിമൃഗതവിനനനക്ക് സസ്വപ്നക്ക്ങ്ങള...... 

                                                                 

                                                                                  വവി.ക ൃഷമ്പോനനക്ക് (എചക്ക്.എസക്ക്.എ.മലെയമ്പോളക)
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                                                             സ്ക്കൂള് മുററ്റം ടടൈല് പതതിച്ചപപപ്പോള്
                 

           

                                                           മരങ്ങള്കക്ക് പപരുനല്കല്
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കവവിത

ഷഷിഫഫാന
9.ബഷി

ജജീവവിതത

ശഫാനഷിയയെഴുന്ന  സനനഫാനനരതത്ത് 
അശഫാനനഫായെഷി നടക്കനവ...!
അവനുളഷിയലെ  ഹൃദയെയം മനഷിച
ഇനഷി എനഷിനത്ത് ജജീവഷിക്കണയം.......?
മരണമഫാണതഷിനനക്കഫാള് ഉതമയം
നലെഫാകയമയന്ന പുചഷിച തളഷിയെ-
നഷിമഷിഷതഷില് ഒന്നുറയക്ക കരയെഫാനഫാകഫായത
നഷിന്നുഞഫാന് 
ഇനഷി ഈ ജജീവഷിതയം ഇവഷിയട തജീര് തഷിടഫായം
ഇനഷി എനഫാകുയമന്നറഷിയെഫായത..........
യപെയടഫാന്നരശജീരഷി മുഴങ്ങനവ എന് കഫാതഷില് 
യഞടഷി തഷിരഷിഞ്ഞു ഞഫാന് നനഫാക്കനവ എന്-

മുന്നഷില് ശൂനനമഫായം ഇടങ്ങളലഫായതഫാന്നുമഷില.

“വഷിജയെഷിക്കുവഫാനഫായെഷി ജജീവഷിക്കണയം
മരണമതഷിയനഫാരു മരുന്നല
ആതഫാര്ത്ഥതനയെഫായട ജജീവഷിചഫാല്
കകവഷിരഷിചജീടഫായം സുഖ ജജീവഷിതയം.”
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അനുഭവവ

            

             മുഹമ്മദദ് റററോഷന
                                                                                  10. ഡഡ

ജജീവവിതവ ഒരു കഥ

      ഞറോന നഡര്മല.ഞറോന
എനനറ ജജീവഡതതം പറഞ
തുടങ്ങനട.ഒനറോതം വയസഡല
എനനറ അച്ഛനതം അമ്മയതം
റവര്പഡരഡഞ.പഡനന ഞറോന
ജജീവഡച്ചനതലറോതം അമ്മയനട
കൂനടയറോയഡരുന.അമ്മ  ഞറോന
മൂനറോതം കദ്ളറോസഡല
പഠഡക്കുറമറോള് റവനറ
കലലറോണതം കഴഡച.ആ
ദഡവസങ്ങളഡല സങ്കടമറോയഡരുന.കറോലതം കഴഡഞ്ഞറപറോള് അനതലറോതം മറനതുടങ്ങഡ.പഡനജീടദ് 
വലലമ്മയനട കൂനടയറോയഡ എനനറ ജജീവഡതതം.അമ്മ വലറപറോഴതം വരുറമറോള് എനഡകദ് 
സറനറോഷമറോയഡരുന.എറനറോടദ് അമ്മ പറഞ.പുതഡയ അച്ഛനന നഡനനറ സസ്വനതം അച്ഛനറോയഡ 
കറോണണതം.ഞറോന അങ്ങനന കണ്ടുതുടങ്ങഡ.ഇങ്ങനന പലവഡധതഡല സങ്കടങ്ങള് നഡറഞ്ഞ 
എനനറ ജജീവഡതതഡല സറനറോഷങ്ങള് തനതദ് ചങ്ങറോതഡമറോരറോണദ്.അവറരറോനടറോപമുളള 
നഡമഡഷങ്ങളഡല ഞറോനനനന്റെ ദ:ഖങ്ങള് മറക്കുന.എനന്റെ ആദലനത അച്ഛനന ഞറോനഡതുവനര 
കണഡടഡല.അവനര ഒരഡകല കറോണണനമനതദ് എനന്റെ വളനര കറോലനത ആഗ്രഹമറോണദ്.
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കഥ

                              
     പുനരരാഖഖരാനന
മുഹമ്മദദ് മുനവ്വര

10.ഡഡ

സലലീനസസിനന്െ അഹങങ്കാരര

നൂറരാണ്ടകള്ക്കുമുമദ് ഇറരാഖഡല് ഒരു സമന്നന് ജജീവഡചഡരുന.സലജീനസദ് 
എന്നരായഡരുന അദദ്ദേഹതഡനന്റ ദപേരദ്.ഒരുപേരാടദ്
പേണമുള്ള അദദ്ദേഹന പേണന സൂകഡകരാനരായഡ ഒരു
അലമരാര നഡരമ്മഡചഡരുന.എന്നജീടദ് സമരാദഡക്കുന്ന
പേണനമലരാന അതഡല് സൂകഡച്ചുനവക്കുന.

    കരാലന കടനദപേരായഡ.സലജീനസഡനദ് പേണദതരാടുള്ള
പഡയന  കൂടഡവരരാന് തുടങഡ.ഒപന അഹങരാരതഡനന്റ
ചഡന്തകളന.ഇടകഡനട അലമരാര തുറന്നഡടദ് അദദ്ദേഹന
പേറയന.ഇനതലരാന നരാന സമരാദഡച പേണമരാണദ്. എനഡകദ്
ആനരയന ആവശഖമഡല.ഇതുന പേറഞദ് അലമരാര
അടക്കുന.രരാതഡ കഡടക്കുദമരാള് വനര ചഡന്ത
പേണനതകുറഡചരായഡരുന.എനന്നകരാള് പേണമുള്ള
മനറരാരരാള് ഈ നരാടഡല് ഉണ്ടരാവുകഡല എന്നദ് എനഡകദ്
ഉറപരാണദ്.ഇതുദപേരാലുള്ള ധരാരരാളന അഹങരാര
ചഡന്തകള്.............ഒരു ദഡവസന രരാതഡ പേണനതകുറഡചദ് ചഡന്തഡചദ് ചഡന്തഡചദ്
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അദദ്ദേഹനഉറങഡ..ഉറകതഡല്അദദ്ദേഹനഒരുസസ്വപനകണ.

   അതദ്ഇപകരാരമരായഡരുന.ഒരുനവള്ള വസന ധരഡച മനുഷഖന് അദദ്ദേഹദതരാടദ് 
പേറയന.സലജീനസദ് നഡനന്റ മനസഡല് പേണനതകുറഡചദ് അഹങരാരതഡനന്റ 
ചഡന്തകളരാണദ്.പേണന നഡനകദ് ദദവന തന്നതരാണദ്.അതുനകരാണ്ടദ് ആ ചഡന്തകള് നജീ
മരാറണന.ഇതുന പേറഞദ് അദദ്ദേഹന ദപേരായഡ.സലജീനസദ് ഉണരന.അദദ്ദേഹന പേതുനക
പേറഞ.ഹന അനതരാരു സസ്വപമദല.അദദ്ദേഹന ആ സസ്വപനത 
ഗഗൗരവതഡനലടുകരാനത തള്ളഡപറഞ.എന്നരാല് ആ സസ്വപന മൂന്നദ് രരാതഡകളഡലരായഡ
തുടരന.അതഡനനനയലരാന അദദ്ദേഹന അദദ്ദേഹന തള്ളഡ പറഞ.

        ഒരു ദഡവസന
അദദ്ദേഹതഡനദ് നചറഡയ
ഒരു തലദവദന.ദരരാഗന
സുഖനപടുനമന്നദ് കരുതഡ
അദദ്ദേഹന
ആശുപേതഡയഡദലകദ്
ദപേരായഡല.എന്നരാല്
തലദവദന
ശക്തമരാവുകയരാണദ് നചയ്തതദ്.ദവദന സഹഡകരാന് വയരാതരായദപരാള് അദദ്ദേഹന ചഡല 
ചഡകഡത്സകള് ദതടഡ.പേദക ദരരാഗ ശമനന ലഭഡചഡല.ദരരാഗന ചഡകഡത്സഡചദ് 
അദദ്ദേഹതഡനന്റ പേണനമലരാന തജീരരാന് തുടങഡ.ദവദനകരാരണതരാല് രരാതഡ 
ഉറങരാന് കഴഡഞഡല.എന്നരാല് ഭരാഗഖവശരാല് ഒരു രരാതഡ ദവദനകഡതഡരഡ 
ആശസ്വരാസന ലഭഡച്ചു.അന്നദദ്ദേഹന സുഖമരായഡ ഉറങഡ.ഉ 15 റകതഡല് മുമദ് 
സസ്വപതഡല് വന്ന വൃദ്ധനന അദദ്ദേഹന കണ.അദദ്ദേഹന സലജീനസഡദനരാടദ് 
പേറഞ.സലജീനസദ് മുമദ് ഞരാന് നഡദന്നരാടദ് സസ്വപതഡല് ഒരുകരാരഖന 
പേറഞഡരുന.പേദക നജീയതഡനന ഗഗൗരവതഡനലടുകരാനത തള്ളഡ 
പേറഞ.ഇദപരാള് നഡനകഡതരാ ദരരാഗന പേഡടഡനപേടഡരഡക്കുന.നഡനന്റ പേണനമലരാന 
തജീരരാന് തുടങഡ.ഇനഡ ദവദന സഹഡക്കുകക തനന്ന......ഇതയന പേറഞദ് അദദ്ദേഹന 
ദപേരായഡ.സലജീനസദ്   നഞടഡയണര ന.തരാന് മുമദ് കണ്ട സസ്വപന ശരഡയരായഡരുന 
എനന അതദ് ഗഗൗരവതഡല് എടുകരാമരായഡരുന എനന അദദ്ദേഹതഡനദ് അദപരാള് 
ദബരാധഖമരായഡ.നചറഡയ ഒരു ശമനന ലഭഡചഡരുന്ന ദവദന വജീണന ശക്തമരാവുകയന 
മഡനുട്ടുകള്കകന അദദ്ദേഹന മരണനപടുകയന നചയ.

15



                                                             ഷഷിഫഫാന നസസ്റഷി.8.സഷി                                               
    

                                                  മുഹമ്മദസ് ഷഫാഫഷി   10.സഷി
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കവവിത

ഷഷിഫഫാന 
9.ബഷി

വര്ഗഗീയത

കഫാണുനഷിടതത്തെലഫാല്ലാം രക്തതുളഷികള
നനഫാക്കുനഷിടതത്തെലഫാല്ലാം രക്തകഫാക്കകള
മനുഷഷ്യതന്െറ വര്ഗഗീയ ഭഫാനഷിന്െനമല് 
മൃതനദേഹതമലഫാല്ലാം കുന്നുകൂടഷി......
ജനനമരണത്തെഷിതന്െറ ഇടയഷിതലെലഫാല്ലാം
നരനഭഫാജഷികളഫായഷി

നഷിങ്ങളമഫാറുകയഫാനണഫാ......?
ഇനഷിതയങഷിലുതമഫാനവസഫാനഷിപഷിക്കണല്ലാം 
നഷിങ്ങളുതട ഈ വര്ഗഗീയ ഭഫാനന
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 കവവിത

ഫര്ഹഹാന നസസ്റവിന് യ.കക
  8. ഡവി

കരരിഞ്ഞുപപപോയ പസ്നേഹഹ

ഒരു കുഞ്ഞു പൂവവികന
ഇളളം കതന്നല് തഴുകുന്ന 
പപഹാകലെയഹാണമ്മതന് പസ്നേഹളം
മഹാനതവിരുന്നു ചവിരവികളം
സൂരര്യകന പപഹാകലെയഹാണ- 
മ്മതന് പസ്നേഹളം
മുല്ലപ്പൂകമഹാടവികന 
നുകരുവഹാകനത്തുന്ന ശലെഭകത
പപഹാകലെയഹാണമ്മതന് ചളംബനളം
പസ്നേഹഹാലെയളം പതടവി അലെയന്ന കുകുുഞസ് 
പഹാവമഹാളം ശവിശുവവികന്റ പസ്നേഹളം
നഹാശളം വമവികന്ന പസ്നേഹഹാലെയതവില് 
കഹാണതവില്ല കുപഞ ആ പസ്നേഹളം.
ഗര്ഭസ്ഥ ശവിശുവവികന 
നവജഹാത ശവിശുവവികന 
എറവിയന്നു അമ്മകതഹാടവിലെവില്
ഒരുകുഞ്ഞു പൂവവികന 
തഴുകു വി തപലെഹാടഹാന്
വവീശവില്ല  ഇനവി ആ ഇളളംകഹാറസ് 
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പ്രസസ.കക-8.സസ     

ഗഗാനസജസയുകടെ ചസന്തകള

   

നന്മുകടെ  രഗാഷ്ട്രപസതഗാവവ് പ്രകൃതസകയെനനഗായെസ ഇഷ്ടകപ്പെടസരുന.പ്ര കൃതസയുയും മനുഷഷ്യനുയും തമസലുള്ള ബനയും 
അദദ്ദേഹയും വളകര ആഴതസല് തസരസച്ചറസഞസരുന.

  
● നമ്മുകടെ പൂര്വസകരസല് നസനയും കകമഗാറസ വനവയെല്ല മണവ് ,ഭൂമസ ജലയും എനസ.മറസച്ചവ് വരുയും തലമുറയെസല് 

നസനവ്  കടെകമടുതതഗാണവ്.അവര്കവ് അതവ്  ഇനവ് കഗാണുന അവസ്ഥയെസകലങസലുയും കകമഗാദറണ്ടതുണ്ടവ്.
● ഭൂമസയെസകല എല്ലഗാ ജജീവജഗാലങ്ങളയും പരസ്പരയും ബനകപ്പെടവ് കഴസയുന.അവര് തമസല് നല്ല സഹകരണയും 

ഉണ്ടവ്.മനുഷഷ്യന് മറ്റു സഹജജീവസകകള സയുംരകസക്കുകയുയും ബഹുമഗാനസക്കുകയുയും ദവണയും.

● എല്ലഗാവര്ക്കുയും ദവണ്ടതവ് ഭൂമസയെസലുണ്ടവ്.എനഗാല് ആരുകടെയുയും ആര്തസക്കുദവണ്ടതവ് ഇല്ല.

   
        സസ്വന്തയും ജജീവസതരജീതസയെസലൂകടെ പ്രകൃതസ സയുംരകണ സദന്ദേശയും പ്രഗാവര്തസകമഗാകസ കഗാണസച്ചുതന 
മഹഗാനഗാണവ് ഗഗാനസജസ.
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        കവവിത                                                                                     

സസാന്ദ്രമമസാള് 8.സസ

മഴയയിലലെ സസംഗഗീതസം

ആകസാശതസല് നസന്നുതസരുന്ന 
സസംഗഗീതമഴ 
അതസല്നസന്നുയരുന്ന
വസാദദ്യമസായയ് ഇടസമദ്ദളസം
മസന്നസതസളങസ ചസരസതൂകസ നസല്കസം 
വവളസച്ചമസാണയ് മസന്നല്
നസറഞയ് കവസഞയ് ഒഴുകുന്ന പുഴയുവട 
തസാളതസനുമുവണസാരു സസംഗഗീതസം
തഴുകസവഗീശുന്ന കസാറസനുമുവണസാരു 
പുലസാങ്കുഴല് ഈണസം
സസംഗഗീതമസാധുരദ്യസം നുണയുമമസാള്

                മസഴസയസവലെ പൂമഴ      
                മസായസാവത നസല്കന്നു.

                മഴവന്നു തഴുകുമമസാള്
                അറസയുന്നു ഞസാനസാമസ്നേഹതഗീരവത
                ചസന്നസമസന്നസ വപെയ്യുന്ന മഴയസല്  

കസാറസവന്െറ നറുമണസം പുഴമപെസാല്   
ഒഴുകുന്നു.
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അനുഭവവ

                                                                                                                 
                                                                                                                 

                 
                                                                           

ജജാസസ്മിന.കകെ        
10.ഡസ്മി

                           വവീണവ തളളിര്ക്കുന്ന ജവീവളിതവ

                           ഞജാനറസ്മിയുന്ന നൂര്ജഹജാകനറ ജജീവസ്മിതകത്തെ കുറസ്മിചജാണണ് ഞജാനസ്മിവസ്മികടെ 
വസ്മിശദജീകെരസ്മിക്കുന്നതണ്.തജീര്ചയജായജീടട്ടും അവളുകടെ  എലജാ കെജാരര്യങ്ങളുട്ടും ഞജാന ഇതസ്മില് 
വസ്മിവരസ്മിക്കുട്ടും.അവള് മൂന്നജാട്ടുംകെണ്ളജാസസ്മില്
പഠസ്മിച്ചുകകെജാണസ്മിരസ്മിക്കുമമജാള് അവളുകടെ  ഉമ
മരസ്മിച്ചു.പസ്മികന്ന അവര് വളകര
കെഷ്ടപജാടെസ്മിലജാണണ് ജജീവസ്മിചതണ്.ഭക്ഷണവട്ടും
ആവശര്യത്തെസ്മിനണ് വസ്ത്രവട്ടും ഇലജാകത അവര്
നജാലുമപരട്ടും ഉപമയജാകടെജാപട്ടും
കെഴസ്മിഞ.മൂന്നുകകെജാലട്ടും കെഴസ്മിഞ്ഞമപജാള്
മകറജാര കപണസ്മികന അവളുകടെ  ഉപ
കകെടസ്മി.ആ പുതസ്മിയ ഉമയുകടെ
 സസ്വര്ണട്ടുംബജാങസ്മില്കകെജാണ്ടുമപജായസ്മി
പണയകപടുത്തെസ്മി അവര് ജജീവസ്മിച്ചു.ഉപയുകടെ
കെയസ്മില് 
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പപസ ഉണജാകുമമജാള് ആ സസ്വര്ണട്ടും 
ഒജാമരജാമന്നജാമരജാന്നജായസ്മി 

എടുത്തുകകെജാടുത്തു.അങ്ങകന അവളുകടെ  
വലസ്മിയ തജാത്തെയുകടെ വസ്മിവജാഹട്ടും 
കെഴസ്മിഞ.അമതജാകടെ അവര് വജീണ്ടുട്ടും 
കെടെത്തെസ്മിലജായസ്മി.ഇമപജാഴട്ടും ആ കെടെട്ടും 
തജീര്ന്നജീടസ്മില.അവളുകടെ  ഉമ മരസ്മിചജീടണ് 
ഇമപജാള് എടണ് കകെജാലട്ടും ആയസ്മി.ഇമപജാള്
അവളുകടെ  ഉപജാക്കുട്ടും കെജാകജാക്കുട്ടും 
മജജാലസ്മി ഉണണ്.അതുകകെജാണണ് അവര് ഒര 

വസ്മിധട്ടും ജജീവസ്മിച്ചുമപജാകുന്നു.പല കചെലവകെള്കണ് കകെജാടുകജാന പലമപജാഴട്ടും പലസ്മിശക്കു പണട്ടും 
എടുമകണസ്മി വരന്നു.അവളുകടെ ജജീവസ്മിതട്ടും കെണണ് അവളുകടെ സ്ക്കൂളസ്മികല കുമറ അധര്യജാപകെര് പണട്ടും 
നല്കെജാറുണണ്.അവള്കണ് എനണ് പ്രശട്ടും വന്നജാലുട്ടും അവര് അതണ് പരസ്മിഹരസ്മിച്ചു കകെജാടുകജാറുണണ്.
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കവവിത

ഒരുവടട്ടംകൂടവി

            ദദില്ഷഷാദഷാ ബഷാന
               8.എ

ഒരു വടട്ടം കൂടദി
അമ്മ തന് ആര്ദ്രമഷാട്ടം ഇടനനെഞദില്
ഒന്നു ചഷാനഞ്ഞെങദില്
ഞഷാനനെഷാരു പപൈതലഷായയ് മഷാറദിയയനനെ 
എനഷാല് ഞഷാന് എനനതനന  മറയനയനെ
ഒരുപൈഷാടുനെഷാളഷായമ്മടദിത്തടദില് ഞഷായനെനറ 

കുറുയമഷാനടഷാന്നു മയങദിയയീടയ്..
നപൈഷാടദിനതറദിച്ചു വദികൃതദികള് കഷാടയീടയ്
എന് നെദിറയട്ടം കവദിള്തടങളദിനലഷാന്നു നതഷാട്ടു തഴുകഷാ-
നെഷാ വഷാര്ദ്ധകകട്ടം പൂണ്ട കരങള് ഒന്നു വനദിരുയനല്
ഇനനന് മനെസദിന് യവദനെനയ ശമദിപദികഷാന്
ഏനതഷാരു മരുനദിനനെകഷാള് അര്ത്ഥമുണ്ടഷായദിരുനഷാ 
തയലഷാടല് 

മറക്കുവഷാന് ശ്രമദിനച്ചെങദിലട്ടം വദിടഷാനതനയന് 
മനെസദിനന്റ യവദനെയഷാകുന്നു അമ്മ
നെദിനന്റ ഒഷാര്മ്മകള്
യരഷാഗ ശയ്യയദില് ഞഷാന് കദിടക്കുയമഷാനഴെന് 
ഹൃദയട്ടം വലഷാനത ദഷാഹദിക്കുന്നു നെദിന് വഷാത്സലകത്തദിനെഷായദി.
ഇനെദിനയത്ര ജന്നമനെദികഷായയ് തരുനമങദിലട്ടം
അമ്മയദിലഷാനത്തഷാരഷാ യലഷാകനമനെദിക്കുയവണ്ട.

ഒരു മറവദിക്കുട്ടം മറകഷാനെഷാവതദിലഷാ-

നത്തഷാരഷാത്മബനട്ടം അമ്മയട്ടം=ഞഷാനട്ടം.
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             വരച്ചതത് ശശ്രീജജിന.സജി.8.സജി

വരച്ചതത് നജിതുദദാസത്.8.സജി
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ജജിലല്ലാ പഞല്ലായതത്ത്  സ്ക്കൂളജില് നടപല്ലാകജിയ വജിവജിധ പദ്ധതജികളുടട 
ഉദത്ത്ഘല്ലാടനനം ജജിലല്ലാ പഞല്ലായതത്ത് ടമെമ്പര്  പജി.വജി.മെനല്ലാഫത്ത് ഉദത്ത്ഘല്ലാടനനം 
ടചെയ്യുന

ഉദത്ത്ഘല്ലാടന സദസത്ത്
25



       വവിജയഭഭേരവി കകക്യാമ്പുകള് സകവിയമക്യായഭപക്യാള്                                   
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                                                 വരച്ചതത്    തതജസസസ്വിനസ്വി നനാഥത്                                                

                                                               പ്രകൃതസ്വിയുടടെ തലനാലഭനാവങ്ങള
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                        സ്ക്കൂള് ശുചചീകരണണം ജൂണ് 5

ഗൃഹ സന്ദര്ശനണം
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അധധധ്യാപക ദദിനതദില് വദിദധധ്യാര്തദികള് അധധധ്യാപകരധ്യായപപധ്യാള്

സ്ക്കൂള് പധ്യാര്ലമമെനന്റ് മതെമരഞ്ഞടുപന്റ്
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നവവീകരരിച്ച ലലൈബ്രറരി ഉദദ്ഘഘാടനനം പ്രധഘാനഘാധധഘാപകന്പരി.അബ്ദുറഉഉൗഫദ്
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വര്ഷവവ,ഗഗ്രീഷ്മവവ,ഹഹേമന്തവവ,ശപിശപിരവവ കടന്നുഹപമൊയഹപമൊള്
അവഹശ ഷപിച്ചതണ് ഹവരു മുളച്ച ഭപികമൊ പമൊത്രവവ,മുണ്ഢനവ മചെയ്ത തലഹയമൊടവ
ഹചെമൊരയുണങ്ങമൊത്ത മപരുവപിരലവ മമൊത്രമമൊയപിരുന്നു.......

ഇരുള് വനണ് കമൊഴ്ചമയ മൂടനതപിനണ് മുമണ് ........
ഇത്തപിരപി മമൊത്രവ...........

ഇത്തപിരപി..............................
പൂത്തുമപികണ് ചെപിറകുകള് നല്കപിയ
എലമൊവര്കവ ഒരുപമൊടണ് നനപി.........

                                                 മമൊഗസപിന് കമപിറപി
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