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ഇതദ് ഒരു പരരിശ്രമെമെവാണദ്, എത്രമെവാത്രതം 

വരിജയതം കവാണുമമെന്നദ് എനരികതം എമന്റെ കൂട്ടുകവാർകതം അറരിയരില. എങരിലതം
ഞങ്ങള് തനടരിയ മകവാച്ചു അറരിവുകമളെ ഞങ്ങളുമട പരിയ അധജവാപകരുമട 
പരിന്തുണതയവാമട പവാവർതരികമെവാകകയവാണദ്. പരരിമെരിതരികള് ഉമണ്ടെന്നദ് 
തരികഞ്ഞ തബവാധജമുണ്ടെദ്. എങരിലതം ഞങ്ങള് വലരിയ ഉതവാഹതരിലവാണദ്.  
ഇതരമമെവാരു സതംരതംഭതം നമ്മുമട വരിദജവാലയതരില് ആദജമെതത്ര.....

ഇതരിനദ് ലരിറരില് കകറദ് ഐ ടരി ക്ലബരിമല എമന്റെ കൂട്ടുകവാരുമട വലരിയ 
പരരിശ്രമെമുണ്ടെദ്.  ഇതരിമന്റെ പൂർതത്തീകരണതരിനദ് അനവധരി സവാതങതരിക 
പശ്നങ്ങള് പലതപവാഴതം തടസ്സമെവായരിരുന.  എങരിലതം അമതലവാതം പുതരിയ 
അറരിവുകള് തനടവാനുള്ള അവസരമെവായരിരുന ഞങ്ങള്കദ്....

ഇനരി തത്തീരുമെവാനരിതകണ്ടെതദ് നരിങ്ങളെവാണദ്. ഇതദ്, "അകമമെരരിയുന്ന വവാകദ് " 
നരിങ്ങളുമട മുമരില് സമെർപരികകയവാണദ്. 

വരിമെർശനങ്ങള് ഉണ്ടെവാവവാതം.... അഭരിനന്ദനങ്ങളുമുണ്ടെവാവവാതം.... രണതം തുറന്ന 
മെനതസ്സവാമട ഞങ്ങള് സസത്തീകരരികതം .  അവ തത്തീർച്ചയവായുതം ഞങ്ങള്കദ് കൂടുതല് 
ഊർജതം പകരുതം. 

തസ്നേഹപൂർവതം,

അർഷകദ് അലരി
സ്റ്റുഡന്റെദ് എ   ഡരിറർ
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സതന്ദശതം
നമ്മുടടെ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ സമ്പ്രദദ്യായയം അനുദവിനയം മദ്യാറവിടകദ്യാണവിരവിക്കുകയദ്യാണണ. അധദദ്യാപകര്ക്കു

മുമവില് വവിദദദ്യാര്തവികള് അറവിവവിനദ്യായവി കദ്യാതതദ്യാര്തവിരവിക്കുന്ന കദ്യാലയം മദ്യാറവി.ഇന്നണ 

വവിജദ്യാനയം വവിരല്ത്തുമവിടലതവി.കദ്യാസുകള് തനര്കദ്യാഴ്ചയുടടെ ഇടെമദ്യായവി മദ്യാറവി.
                ഈ മദ്യാറ്റടത ഉള്ടകദ്യാണണ നമ്മുടടെ ലവിറ്റവില് കകറ്റണ അയംഗങ്ങള് ഒരു 
ഡവിജവിറ്റല് മദ്യാഗസവിന് പുറതവിറക്കുന്നു എന്നറവിഞ്ഞതവില് വളടര 

സതനദ്യാഷമുണണ.ഇതരയം പ്രവര്തനങ്ങള്കണ ചുകദ്യാന് പവിടെവിക്കുന്ന സമര്ഥരദ്യായ 
വവിദദദ്യാര്തവികള്ക്കുയം അവര്കണ പവിന്തുണതയകുന്ന അധദദ്യാപകര്ക്കുയം ആശയംസകള് 

തനരുന്നു........
              ഇതരയം പ്രവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ അറവിവവിടന്റെ അനനവവിഹദ്യായസവിതലകണ 

ഉയരദ്യാന് കുടവികള്കണ കഴവിയടട...........
                                      സതസ്നേഹയം,

                                   ടറന്നവി തജദ്യാര്ജണ

                                    പ്രവിന്സവിപദ്യാള്
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സനന്ദേശശ

ന    മടട വവദദദലയതവലനവനന ഒര ഡവജവറല

 മദഗസവന പറതവറങന,  എനറവയനതവല അതവയദയ
സനനദഷമണന.      പതവയ സദനങതവക വവദദകടള കടവകള

   നനരനമദകവനന വവനനദദതവനന നവണവ മദതന
   ഉപനയദഗടപടതനമദള ലവറവല കകറവടന മവടകരദയ

 വവദദദരതവകള '   അകടമരവയന വദകന '   എന നപരവല
  ഒര മദഗസവന പറതവറകകയദണന.  കഴവഞ കടറ

   ദവവസങളദയവ അവരടട പരവശമന അതവനദയവ
നനകവവചവരവകകയദണന.സനനദഷന..........

                

    ഈ സദദദമതവനന എലദ ഭദവകങളന
    അരപവകനനതദടടദപന ഇനവയന ഇതരതവലള

    പവരതനങള നടതദന ലവറവല കകറന ഐ.  ടവ
   കബവനന കഴവയടട എനന ആശനസവകന..........

                                     

തസ്നേഹപൂര്വയം,
                                  ടഡയണസവി സവിറവിയകണ

                                    ടഹഡണമവിസണ ട്രസണ
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സനന്ദേശശ

നമ്മുടടെ കദ്യാസണ മുറവികള് മദ്യാറവിടകദ്യാണവിരവിക്കുകയദ്യാണണ. വദ്യാക്കുയം തചദ്യാക്കുയം മദ്യാതയം 
ഉപതയദ്യാഗടപടുതവിയുള്ള പഴയ കദ്യാല കദ്യാസണ മുറവികളവില് നവിന്നുയം പൂര്ണ്ണമദ്യായുയം കഹടടെകണ 
സതങ്കേതങ്ങളുടടെ സഹദ്യായതതദ്യാടടെ പദ്യാഠവവിനവിമയയം സദ്യാധദമദ്യാവുന്ന കഹടടെകണ കദ്യാസണ മുറവികള് ഇന്നണ
യദ്യാഥദ്യാര്തദമദ്യായവിരവിക്കുന്നു. ഇവവിടടെ അറവിവണ കകമദ്യാറ്റയം ടചയ്യടപടുന്നതണ ശ്രവദരൂപതവില് 
മദ്യാതമല.കണയം തകടയം അറവിഞയം അനുഭവവിചയം പ്രതയദ്യാഗവിചയം കുടവികള് ആറവിവണ 
നവിര്മവിക്കുകയദ്യാണണ.ഒപയം അധദദ്യാപകരുയം മദ്യാറവിടകദ്യാണവിരവിക്കുന്ന. മള്ടവി മമീഡവിയ 
സദ്യാതങ്കേതവികവവിദദയുടടെ സഹദ്യായതതദ്യാടടെ അറവിവണ പകര്ന്നണ നല്കദ്യാന് അവരുയം 
സന്നദ്ധരദ്യായവികഴവിഞ. തനടെവിയ അറവിവണ പ്രതയദ്യാഗതവിലൂടടെ ഉറപവികദ്യാന് അവസരങ്ങളുയം 
സദ്യാധദതകളുയം ഇന്നണ ഏടറയദ്യാണണ. അതവിടന്റെ യദ്യാഥദ്യാര്തമീകരണമദ്യാണണ പൂനൂര് ഗവ.ഹയര് 
ടസകന്റെറവി സ്കൂള് വവിദദദ്യാര്തവികള് തചര്ടന്നദ്യാരുകവിയ ഈ ഡവിജവിറ്റല് മദ്യാഗസവിന് അഭവിമദ്യാനവുയം 
ഒപയം അത്ഭുതവുയം തതദ്യാന്നുന്നു.പൂനൂര് ഗവ.ഹയര് ടസകന്റെറവി സ്കൂളവിടന്റെ ഡവിജവിറ്റല് മദ്യാഗസവിനുയം സ്കൂള്
ലവിറ്റവില് കകറ്റണ കബവിനുയം തനതൃതതയം നല്കവിയ അധദദ്യാപകര്ക്കുയം ഹൃദയയം നവിറഞ്ഞ 
ആശയംസകള്.........

പ്രമമങ്ങാദട് കുമങ്ങാര് 
മങ്ങാസ്റ്റര് ടട്രെയട് നര്
KITE
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(Topic - man and nature )

 Polluted Nature 
Shahanas K T

Nature is the most beautiful thing in the whole world it is filled with
Mirage and decorated with green trees and flower. But now a days man
will pollute our nature peoples didn't know nature is the mother of world.
The crud peoples will kill the greenery of nature. Nature is very helpful to
us and very important  to us.  Nature everything to us like water food
shade and more than this nature is giving oxygen to us but the man do
not know nature give everything to us.  The nature is polluted by the
human being man utilizing everything of nature and exploited nature to
their own things. Man destroyed fields and constructed buildings. And
big soil mountain and small pounds and elevating and man doing their
own needs.  Man will  rap the nature man throwing plastic  waste and
other  things  to  river.  Rivers  and  pounds  and  other  water  resources
become blank and man did not mind it. We will pollute the nature we get
result of that by Land sliding,Tsunami,Flood and other natural calamities
nature is angry to us man is destroying our nature for money. Mining and
and other things are very dangerous and it will get back to the human
beings. Man will not know what is the result of this thing they do. Nature
is our mother and we have the right to protect it. Man cut trees to build
homes and their  needs but  trees are  the daughter  of  nature.  It  give
oxygen to us. The nature is wanted to be protected
   
                  I would like to conclude my words by telling this we want to 
protect our nature. We want to put all the hands together to protect our 
nature.                                                                       
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ററങ്ങാറബങ്ങാടപികപിനന്റെ പുതുറലങ്ങാകളംററങ്ങാറബങ്ങാടപികപിനന്റെ പുതുറലങ്ങാകളം
മനുഷഷ്യനന്റെ പ്രവൃതത്തികള് ഒരുപനക്ഷെ മനുഷഷ്യനനെകക്കാള് നെനക്കായത്തി കകകക്കാരഷ്യര്യം 

നചെയ്ത ചെത്തിതത്തി എന യന്ത്രമനുഷഷ്യനനെ കണ്ട ശരക്കാശരത്തി പപ്രക്ഷെകര്കക്ക് യനത്തിരന് എന 
ചെത്തിതര്യം നെല്കത്തിയതക്ക് അത്ഭുതങ്ങളുനടെ കുറചക്ക് മണത്തിക്കൂറുകളക്കാണക്ക്. യന്ത്രമനുഷഷ്യന് പലക്കാകര്യം 
കയ്യടെകത്തിപയനമന്നുള്ള ഭക്കാവത്തി പ്രവചെനെര്യം സര്യംവത്തിധക്കായകന് തനന്റെ ചെത്തിതതത്തിലൂനടെ 
വത്തിവരത്തിചതത്തിനെക്ക് പത്തിനക്കാനല ഒടര്യം തക്കാമസത്തികക്കാനതതനന സസ്വയര്യം ചെത്തിനത്തികക്കാന് കഴത്തിയുന 
പസക്കാഫത്തിയ എന പറക്കാപബക്കാടെക്ക് പപൗരതസ്വതത്തിനനെ പലക്കാകതത്തിനെക്ക് ലഭത്തിച.

അടുകളമുതല് അങ്ങക്കാടെത്തിവനര എന്നുള്ള പ്രപയക്കാഗര്യം പറക്കാപബക്കാടകനള സര്യംബനത്തിചക്ക് 
അധത്തികമക്കാവത്തില്ല എനക്ക് സക്കാരര്യം. വവീട്ടമ്മനയപപക്കാനല വവീട്ടത്തിനല എല്ലക്കാ പജക്കാലത്തികളുര്യം 
പനെക്കാകത്തിയുര്യം കണര്യം നചെയ്യുന പറക്കാപബക്കാടകള് വനര വത്തിപണത്തിയത്തില് സുലഭമക്കാണക്ക്.
മനുഷഷ്യനെക്ക് നചെയ്യക്കാന് കഴത്തിയക്കാത കക്കാരഷ്യങ്ങള് കൂടെത്തി നെത്തിഷഷയക്കാസര്യം നചെയ്യക്കാന് കഴത്തിയുന 
പറക്കാപബക്കാടകളുനടെ ഉപപയക്കാഗ മണ്ഡലങ്ങള് വത്തിശക്കാലമക്കാണക്ക്. ആപരക്കാഗഷ്യപമഖയക്ക് പുറനമ 
ദുരന പമഖലകളത്തിലര്യം പറക്കാപബക്കാടകനള ഉപപയക്കാഗത്തികക്കാനെക്കാകുനമനക്ക് 
കനണ്ടതത്തിനകക്കാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയക്കാണക്ക് ശക്കാസ്ത്ര പലക്കാകര്യം.
സക്കാപങ്കേതത്തികതനയ അതത്തിനന്റെ ശരത്തിയക്കായ അര്ത്ഥതത്തില് നെല്ല കക്കാരഷ്യങ്ങള്കക്കായത്തി 
ഉപപയക്കാഗത്തിക്കുപമക്കാള് മക്കാതമക്കാണക്ക് കണപത്തിടെത്തിതങ്ങള്കക്ക് അതത്തിനന്റെ മൂലഷ്യര്യം 
കകവരുനതക്ക്.
വഷ്യക്കാവസക്കായത്തിക കക്കാര്ഷത്തിക പമഖലകളത്തില് സക്കാപങ്കേതത്തികത സനത്തിപവശത്തിപത്തിചള്ള, 
മനുഷഷ്യനന്റെ പജക്കാലത്തിഭക്കാരര്യം
കുറയ്ക്കുന രവീതത്തിതനനയക്കാണക്ക്
അതത്തിനുദക്കാഹരണര്യം.
ഒരു നമഷത്തിന് എന
രവീതത്തിയത്തില് മനുഷഷ്യന്
വത്തികസത്തിപത്തിനചടുത
ഉപകരങ്ങളത്തില് നെത്തിനക്ക്
ഒരുപക്കാടെക്ക് അകനലയക്കാണക്ക്
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പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക് എന യന്ത്രമനുഷഷ്യനന്റെ കണപത്തിടെത്തിതര്യം. അതത്തില്തനന ഇപപക്കാള് നെടെക്കുനതക്ക്
ഒരു മത്സരമക്കാണക്ക്. ഏറ്റവുമധത്തികര്യം മനുഷഷ്യനന്റെ പ്രപതഷ്യകതകപളക്കാടെക്ക് അടുതത്തിരത്തിക്കുന 
പറക്കാപബക്കാടകനള നെത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള സക്കാപങ്കേതത്തികത വത്തികസത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള 
മത്സരങ്ങള്.
ഓറത്തിഗന് സക്ക് പറ്ററ്റക്ക് യൂണത്തിപവഴക്ക് സത്തിറ്റത്തിയത്തില്, പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക് വത്തിഭക്കാഗതത്തില് വത്തിദഷ്യക്കാഭഷ്യക്കാസ 
ഉപപയക്കാഗതത്തിനെക്കായത്തി വത്തിദഷ്യക്കാര്ത്ഥത്തികള് നെത്തിര്മ്മത്തിച പറക്കാപബക്കാടകളക്കാണക്ക് കക്കാസത്തി.
സക്കാപങ്കേതത്തികവത്തികസനെ പമഖലയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുപമക്കാള് പലപപക്കാഴര്യം കപൗതുങ്ങള്കക്ക് 
പവണ്ടത്തി പറക്കാപബക്കാടകള് നെത്തിര്മ്മക്കാകറുണ്ടക്ക്. അതത്തില്നെത്തിനക്ക് വഷ്യതഷ്യസ്തമക്കായത്തി 
ആപരക്കാഗഷ്യപമഖലയത്തിലള്നപനടെയുള്ള ആവശഷ്യങ്ങള്കക്ക് പറക്കാപബക്കാടകനള 
പ്രപയക്കാജനെനപടുതണനമന ലക്ഷെഷ്യതത്തിലക്കാണക്ക് സക്കാപങ്കേതത്തികപമഖലയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന 
ഏനതക്കാരക്കാളുനടെയുര്യം ലക്ഷെഷ്യര്യം.
കകകക്കാലകള് നെഷ്ടനപട്ടവര്കക്കായത്തി പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് കക്കാലകള് നെത്തിര്മ്മത്തിച അപത 
സക്കാപങ്കേതത്തികതസ്വര്യം തനനയക്കാണക്ക് ഏനതക്കാരു പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക് നെത്തിര്മ്മക്കാണതത്തിനന്റെയുര്യം അടെത്തിസക്കാനെ
തതസ്വര്യം. ഈ സക്കാപങ്കേതത്തികവത്തിദഷ്യനയ ഉള്നകക്കാള്ളക്കാന് കഴത്തിയുന ഏനതക്കാരക്കാള്ക്കുര്യം ഈ 
പമഖലയത്തിപലയക്ക് കടെന്നുവരവക്ക് എളുപമക്കാക്കുന നെത്തിരവധത്തി സര്യംഘടെനെകളുര്യം ഇനക്ക് രര്യംഗത്തുണ്ടക്ക്. 
ഇവനയ ശരത്തിയക്കായ രവീതത്തിയത്തില് പ്രപയക്കാജനെനപടുത്തുനതുവഴത്തി പലക്കാകതത്തില് കഷ്ടത 
അനുഭവത്തിക്കുന നെത്തിരവധത്തി ആളുകനള സഹക്കായത്തിക്കുനതത്തിനെക്ക് നെമുകക്ക് കഴത്തിയുര്യം.

പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക്
പറക്കാപബക്കാടകനളക്കുറത്തിചക്ക് പ്രതത്തിപക്കാദത്തിക്കുന ശക്കാസ്ത്രശക്കാഖയക്കാണക്ക് പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക്.
എന്ജത്തിനെവീയറത്തിങ്ങത്തിനല വത്തിവത്തിധ ശക്കാഖകനള ഏകവീകരത്തിപത്തിചനകക്കാണ്ടക്കാണക്ക് പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക് 
പ്രവര്തത്തിക്കുനതക്ക്. നമകക്കാനെത്തികല് എന്ജത്തിനെവീയറത്തിങക്ക്, ഇലകത്തികല് എന്ജത്തിനെവീയറത്തിങക്ക്, 
കമമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്തുടെങ്ങത്തിയ ശക്കാഖകളത്തില്നെത്തിനനല്ലക്കാര്യം വത്തിവരങ്ങള് 
ഉള്നകക്കാള്ളത്തിചനകക്കാണ്ടക്ക് വത്തികസത്തിപത്തിച ശക്കാസ്ത്രശക്കാഖയക്കാണത്തിതക്ക്.
പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക്' എന വക്കാകത്തില്നെത്തിനക്കാണക്ക് പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക് ഉണ്ടക്കായതക്ക്. 'അധസ്വക്കാനെര്യം' 
എനക്കാണതത്തിനന്റെ അര്ഥര്യം. 1954 ല് പജക്കാര്ജക്ക് ഡവല് ആണക്ക്ആദഷ്യനത പറക്കാപബക്കാട്ടത്തിനനെ 
നെത്തിര്മത്തിക്കുനതക്ക്. 'യൂനെത്തിപമറ്റക്ക്' എനക്കായത്തിരുന്നു ആദഷ്യനത പറക്കാപബക്കാട്ടത്തിനന്റെ പപരക്ക്. 
'പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക് സക്ക് കമമ്പ്യൂട്ടര്' എനക്ക് വത്തിളത്തിക്കുന ഒരു നസന്ട്രല് കമമ്പ്യൂട്ടറക്കാണക്ക് പറക്കാപബക്കാട്ടത്തിനന്റെ 
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എല്ലക്കാ സര്കമ്പ്യൂടകളുര്യം നെത്തിയന്ത്രത്തിക്കുനതക്ക്. അപതസമയര്യം പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സുര്യം കൃതത്തിമ 
ബുദത്തിയുര്യം രണര്യം രണ്ടക്കാണക്ക്. കൃതത്തിമ ബുദത്തി സനത്തിപവശത്തിപത്തിചക്ക് പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക് എന ശക്കാസ്ത്ര
ശക്കാഖയുനടെ സഹക്കായപതക്കാനടെയക്കാണക്ക് യന്ത്രമനുഷഷ്യനര സൃഷ്ടത്തികക്കാനെക്കാവുക.
ശക്കാസ്ത്ര ശക്കാഖയക്കുമപ്പുറര്യം പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സത്തിനന്റെ ഭക്കാവത്തി വളനര വലതക്കാണക്ക്. ഈ 
സക്കാപങ്കേതത്തികവത്തിദഷ്യനയ വശതക്കാക്കുനതത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുനണ്ടങ്കേത്തിലര്യം എങ്ങനനെ 
ഇതത്തിപലയക്ക് എതത്തിനപടെക്കാനമനതത്തിനനെക്കുറത്തിചക്ക് അറത്തിയക്കാന് കഴത്തിയക്കാതതക്കാണക്ക് പലനരയുര്യം 
പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സക്ക് ശക്കാസ്ത്രശക്കാഖയത്തില്നെത്തിനക്ക് അകറ്റത്തി നെത്തിര്ത്തുനതത്തിനെക്ക് കക്കാരണര്യം

അനെഷ്യരക്കാജഷ്യനത പഡക്കാക്ടറുമക്കായത്തി സര്യംവദത്തിക്കുനതത്തിപനെക്കാ ആശയവത്തിനെത്തിമയര്യം 
നെടെത്തുനതത്തിപനെക്കാ പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക് ശസ്ത്രകത്തിയക്കാ വത്തിദഗ്ദനെക്ക് കഴത്തിയുനമന്നുള്ളതുനകക്കാണതനന 
ആപരക്കാഗഷ്യപമഖലയത്തില് പറക്കാപബക്കാടകനള പ്രപയക്കാജനെനപടുത്തുനതത്തിലര്യം ഗുണങ്ങള് 
ഏനറയക്കാണക്ക്. മനുഷഷ്യനരകക്കാള് പ്രതത്തിപരക്കാധ പമഖലയത്തിലര്യം പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനെക്ക് 
പറക്കാപബക്കാടകളക്കായത്തിരത്തിക്കുര്യം ഗുണര്യം നചെയ്യുക. ശത്രുരക്കാജഷ്യതത്തിനന്റെ ആകമണങ്ങളത്തില്നെത്തിനക്ക് 
മനുഷഷ്യജവീവന് രക്ഷെത്തിക്കുനപതക്കാനടെക്കാപര്യം കക്കാരഷ്യക്ഷെമമക്കായത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനുര്യം 
പറക്കാപബക്കാടകള് ഉപകക്കാരനപടുര്യം.
മക്കാഞ്ചസ്റ്ററത്തിലള്ള ഫസ്റ്റക്ക് എന സക്കാപനെവുര്യം ഇതരതത്തില് പറക്കാപബക്കാട്ടക്ക് പഠനെശക്കാഖയത്തില് 
വഷ്യതഷ്യസ്തത പുലര്ത്തുന ഒനക്കാണക്ക്. പങ്കേക്കാളത്തികളക്കാകുകയുര്യം ആപരക്കാഗഷ്യപരമക്കായ മത്സരങ്ങള്
നെടെത്തുകവഴത്തിയുര്യം പറക്കാപബക്കാടകനളക്കുറത്തിചക്ക് കൂടുതലറത്തിയക്കാനുര്യം ഒരു നെത്തിര്മ്മക്കാതക്കാവക്കാകുനതത്തിനുര്യം
ഈ സക്കാപനെര്യം സഹക്കായത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവുര്യം നചെറത്തിയ കുട്ടത്തികള്കക്ക് മുതല് പങ്കേക്കാളത്തികളക്കാകക്കാനുര്യം
ഗപവഷണങ്ങളുര്യം പരവീക്ഷെണങ്ങളുര്യം നെല്കക്കാനുനമല്ലക്കാര്യം ഈ നവബക്ക് കസറ്റക്ക് വഴത്തി സപൗകരഷ്യര്യം 
ലഭത്തിക്കുന്നു. പ്രക്കായപഭദമപനെഷ്യ എല്ലക്കാവര്ക്കുര്യം പറക്കാപബക്കാട്ടത്തികക്ക് സത്തിപലയക്ക് 
കടെന്നുനചെല്ലക്കാനമനതക്കാണക്ക് ഫസ്റ്റത്തിനന്റെ മുഖഷ്യ ആകര്ഷണവീയത. സക്കാപങ്കേതത്തികതനയ 
അതത്തിനന്റെ നെല്ല രവീതത്തിയത്തില് ഉപപയക്കാഗനപടുതത്തി നെനല്ലക്കാരു നെക്കാനള സൃഷ്ടത്തികക്കാന് നെമുകക്ക് 
കഴത്തിയനട്ട. കൃതത്തിമതകളത്തില്ലക്കാത സഹക്കായ ഹസ്തങ്ങളക്കായത്തി നെമുകക്ക് മുപനറക്കാര്യം. 
ഫസ്റ്റത്തിപനെക്കാനടെക്കാപര്യം.

അഭത്തിരക്കാര്യം ടെത്തി പത്തി

8 E
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അകമമെരരിയുന്ന വവാക

Acrostic PoemAcrostic Poem
  MOTHER

Makes me feel better 

Only thinks of others

Takes me to get care

Helps me with my homework

Every day is there for me

ready to give a hug.

  FRIENDS

Fun times

Returning hopefully again

Important to one another

Enjoying each other

New friends forever

Doing fun things together

Stay in touch!
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അകമമെരരിയുന്ന വവാക

DREAMS

Dreams can come true

Reality can be a dream realized

Each day your dreams could come true

All you have to do is have a dream

May be today is the day your dream will
come true 

Striving to make it more than a fantasy.  

                                                                       

                                                                                   Sreya Sadanandan

                                                                                             8-A

നനുറനുങനുകള
കപിടപിയതട് 10   

ആദദളം നപിങള് ഒനപിനളം  ഒന്പതപിനളം ഇടക്കുള്ള ഏടതങപിലളം ഒരു അകളം  ഓര്മ്മയപില് ടവക്കുക.
എനപിടട്  അതപിമലകട്  നങ്ങാല്പ്പതപിഒന്പതട്  കൂട്ടുക.  കപിടപിയ  ഉതരതപിടന്റെ  രണങ്ങാമടത  അക്ഷരളം
ഒഴപിവങ്ങാക്കുക. അതപിനട് മശേഷളം ആദൃ അക്ഷരടത പതട്   ടകങ്ങാണട് ഗുണപിക്കുക. അതപിമലകട് അറുപതട്
കൂട്ടുക.  എനപിടട് അതപില് നപിനട് പതട് കുറചപിടട്,  പതട് ടകങ്ങാണട്തടന ഹരപിക്കുക.  നപിങള് മനങ്ങാക
കപിടപിയ ഉത്തരളം പത്തട് തനന്നെയങ്ങായപിരപികളം
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അകമമെരരിയുന്ന വവാക

Drops of rainDrops of rain
SNEHA BABU

                              X A

Every drop from heaven 
touch down as bubbles of love
Every drop spread peace
everywhere as life of happy

Every drop flow prosperity
in mind as smell of flower
Every drop flatten light
as twinkling stars in night

Every drop blossom ecstasy 
in village as pearls of mercy
Every drop blow sweat jingle
as the eyes of amazement

Every drop pours down
as tears of despair persons
Every drop convey messages
of hope as inspiration

Every drop rang the bell of rise
from palace as shaking leaves
Every drop show symbol of consensus
from the mansion as thread of calm
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അകമമെരരിയുന്ന വവാക

വപിജയത്തപിനന്റെ തുടകളം
സപിറങ്ങാജുദദ്ദീൻ പന്നെപിറകങ്ങാട്ടൂർ

നമ്മുനട  സ്ക്കൂളപിൽ  പത്തങ്ങാളംതരളം  എ  കങ്ങാസപിനല  മുഹമ്മദട്  റങ്ങാസപി  എന്നെ  മപിടുകൻ  അവനന്റെ
സസ്വപ്രയത്നത്തങ്ങാൽ കഴപിഞ്ഞ ദപിവസളം റനങ്ങാബൽ പുരസങ്ങാര റജതങ്ങാവങ്ങായ  രസതന്ത്രജ്ഞൻ പ്രങ്ങാഫസർ

ററങ്ങാബർടട് എചട് ഗ്രബട്, റനങ്ങാറബൽ നകമപിസപി എമ്മപിറപി അളംഗളം പ്രഫസർ എർലപിൻ ബങ്ങാകട് വങ്ങാൾ എന്നെപിവനര റനരപിൽ
കങ്ങാണുകയളം അവറരങ്ങാനടങ്ങാപളം അൽപ സമയളം നചെലവഴപികകയളം സളംവദപികകയളം നചെയ്യുന്നെതപിന്നെട്
അവസരളം റനടപിനയടുത്തതട് എനന്നെ  നതനലങ്ങാന്നെമല  അഭട്ഭുതനപടുത്തപിയതട്.  ഒരു വപിദദങ്ങാർഥപിനയ
സളംബസപിചപിടറത്തങ്ങാളളം ഒരു റനങ്ങാബൽ പുരസങ്ങാര റജതങ്ങാവപിനന്നെ കങ്ങാണുക എന്നെതട് തനന്നെ വലപിയ
ഒരു അനുഭവളം എന്നെട് വപിശസ്വസപികന്നെ ഒരങ്ങാളങ്ങാണട് ഞങ്ങാൻ. ആ കുടപിനയ മുക്തകണളം പ്രശളംസപികങ്ങാനുളം
ഈ അവസരളം പ്രറയങ്ങാജനനപടുത്തുന. 

മലയങ്ങാള  മറനങ്ങാരമ  എളംപവറളം  റതവര  എസട്.എചട്  റകങ്ങാളജട്  രസതന്ത്ര  വപിഭങ്ങാഗവളം
സളംയക്തമങ്ങായപി നടത്തപിയ ഓപണ് റഫങ്ങാറളം പരപിപങ്ങാടപിയനട പരസദത്തപിനങ്ങായള്ള പത്രവങ്ങാർത്തയപിൽ
നപിന്നെങ്ങാണട്  റങ്ങാസപി  അവപിറടകട്  വഴപി  കനണ്ടെത്തപിയതട്.  അതപിൽ നൽകപിയപിരുന്നെ  e-mail  വപിലങ്ങാസളം,
ഇറത വങ്ങാർത്ത വങ്ങായപിച ആയപിരകണകപിനട് കുടപികനളറപങ്ങാനല റങ്ങാസപിയളം അവഗണപിചപിരുനന്നെങപിൽ
അതപിൽ പനങടുത്ത പതപിനങ്ങാലപിൽ ഒരങ്ങാളങ്ങാകങ്ങാൻ അവനട്  അവസരളം കപിടപിലങ്ങായപിരുന.  തറന്റെതങ്ങായ
ആഗ്രഹവളം  ഇചങ്ങാ  ശക്തപിയളം  പരപിശ്രമവമങ്ങാണട്  ഇഷ്ടനപട  ഒരു  അവസരത്തപിറലകട്  അവനന
നടത്തപിയതട്. 

അവസരങൾ ഇങനന വളനര ആകസപികമങ്ങായപി  നമ്മുനട മുന്നെപിൽ പ്രതദക്ഷനപടങ്ങാ  റണ്ടെട്.
അവറയട്ടുള്ള  സമദ്ദീപനത്തപിനനുസരപിചങ്ങാണട്  അതട്  കകപപിടപിയപിനലങ്ങാതുകകറയങ്ങാ  കളഞ
കുളപികകറയങ്ങാ  നചെയങ്ങാൻ  കങ്ങാരണമങ്ങാകുന്നെതട്.  ഏനതങ്ങാരു  വദക്തപിയളം  അയങ്ങാളപിറലനകത്തുന്നെ
അവസരങനള  ഏതങ്ങാനുളം  നസകൻറകളഅ കള്ളപിൽ  തനന്നെ  വപിശകലനളം  നചെയട്
തദ്ദീരുമങ്ങാനനമടുറകണ്ടെതുണ്ടെട്.  അതപിനങ്ങാൽ  ആദദനത്ത  ഏതങ്ങാനുളം
നസകൻറകളങ്ങാണട് ഒരു മപികച അവസരത്തപിൻനറ തുടകത്തപിനു നപിദങ്ങാനളം. ആ
നസകൻറകളപിനല തദ്ദീരുമങ്ങാനങളങ്ങാണട് ഒരങ്ങാനള വപിജയപിപപികന്നെതട്.  കങ്ങാരണളം,
റവണറമങ്ങാ  റവണ്ടെറയങ്ങാ  എന്നെട്  തദ്ദീരുമങ്ങാനപികനപടുറമങ്ങാൾ  തനന്നെ  അതപിൻനറ
തുടർ  നടപടപികൾകള്ള  ആസൂത്രണവളം  തുടങ്ങുന.  റവണ്ടെ  എന
തദ്ദീരുമങ്ങാനപികനപടങ്ങാൽ പപിന്നെദ്ദീടട്  തുടർ  നടപടപികൾ ഇല.  എന്നെങ്ങാൽ ഒരങ്ങാൾകട്
തുടർ  നടപടപികളുനട  ആസൂത്രണളം  സങ്ങാധപികങ്ങാനത  വരുറമങ്ങാൾ  അയങ്ങാൾ
അതപിനങ്ങായപി  മറ്റുള്ളവരുനട  സഹങ്ങായളം  റതറടണ്ടെപി  വരുന.  രക്ഷപിതങ്ങാകൾ,
അധദങ്ങാപകർ, വപിശസ്വസ്തരങ്ങായ കൂട്ടുകങ്ങാർ എന്നെപിവറരങ്ങാടങ്ങായപിരപികളം അതട്.

മപികച അവസരളം എന്നെങ്ങാൽ സസ്വനളം സറനങ്ങാഷളം ലഭപികന്നെറതങ്ങാനടങ്ങാപളം
നപങ്ങാതു സമൂഹത്തപിൻനറ സസ്വദ്ദീകങ്ങാരദത കൂടപി ലഭപികന്നെതങ്ങായപിരപികണളം.  തനപികട്
ആനനളം ലഭപികനനണ്ടെങപിലളം മറ്റുള്ളവർകട് ഇഷ്ടറകടുണ്ടെങ്ങാകന്നെ കങ്ങാരദങൾ നചെയങ്ങാതപിരപികന്നെതുളം
മപികവ തനന്നെയങ്ങാണട്.  അങനന ഒരു സങ്ങാഹചെരദളം  ഉറപക്ഷപികന്നെതുളം  ശരപിയങ്ങായ ചെപിനയനടയളം
മപികച  തദ്ദീരുമങ്ങാനത്തപിൻറയളം  ഫലളം  തനന്നെ.  ഓറരങ്ങാ  വദക്തപിയനടയളം  വപിജയത്തപിൻനറ  വഴപികൾ

നപിശ്ചയപികന്നെതട് അവരവർ തനന്നെനയന്നെട് ചുരുകളം.
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CANDLECANDLE

Light A Candle For Peace
Light A Candle For Love
Light A Candle For that Shines

All Away Around The World
Light A Candle For Me
Light A Candle For You
That Our Wish For World Peace
Will One Day Come True.

FATHIMA HIBA  T

                VIII   A
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     ससचनन पपददगगकक ससबसधध गहनदध पनररभनगषक शबदनवलध
(Technical Terminology in Hindi Based on Information Technology

     डडड.   बबनदद सस पस.

हिरि भनाषिना मम पनाररिभनागषिक शब्दनावलधी कना अपनना महित्वपसूरर स्थनान हिहै। भनाषिना मम पनाररिभनागषिक

शब्दनावलधी ककी अगनवनारर भसूगमकना हिहै। आज गवजनान औरि पप्रौदद्योगगिककी कना रयगि हिहै। गवजनान औरि पप्रौदद्योगगिककी

कके  सतत गवकनास सके इक्ककीसववीं शतनाब्दधी कके  पनारिसभ मम हिधी ससूचनना पप्रौदद्योगगिककी एक गवशनाल शगक्ति कके  रूप

मम उभरि करि आई हिहै। मनानव सभ्रतना कके  इगतहिनास मम गवजनान सके मनानव गवकनास मम इतनना व्रनापक पभनाव

नहिवीं पडना जजतनना ससूचनना पप्रौदद्योगगिककी सके।  

हिमनारिके सनामनाजजक जधीवन कके  गवगभन्न ककेतत्रों मम अभसूतपसूवर पररिवतरन गदखनाई दके रिहिना हिहै। इस बदलनाव 
कना कनारिर ससूचनना पप्रौदद्योगगिककी हिहै। इसकके  ससबनन्धत पनाररिभनागषिक शब्दनावलधी ककी जनानकनारिधी हिद्योनना ज़रूरिधी 
हिहै। गहिन्दधी पनाररिभनागषिक शब्दत्रों कके  सनाथ सनाथ असगकेज़धी शब्दत्रों कना परद्योगि आजकल चल रिहिना हिहै। कय छ 
असगकेज़धी शब्द लद्योकगपरतना ककी दृगष्टि सके गहिन्दधी शष्द सके कनाफकी आगिके हिह, अत: एकदम असगकेज़धी शब्दत्रों कद्यो 
छद्योडनना आसनान कनारर नहिवीं हिहै।  इस ककेत मम ज़्रनादनातरि असतरिनारष्टिष धीर शब्दत्रों कना परद्योगि चल रिहिना हिहै। असगकेज़धी 
शब्दत्रों कके  बरिनाबरि गहिन्दधी शब्दत्रों कना गनमनारर चल रिहिना हिहै। अभधी असगकेज़धी शब्दद्यो कना परद्योगि जलप्रसतरिर रना 
जलप्रसकन करिकके  गहिन्दधी पनाररिभनागषिक शब्दनावलधी मम शनागमल ककी गिई हिहै। अथनारत ससूचनना पप्रौदद्योगगिककी सके 
ससबनन्धत अजधकतरि असगकेज़धी शब्द गहिन्दधी मम उसधी पकनारि हिधी इस्तकेमनाल करितके हिह। उदना:--

अदतन - Update

अनयरूप ससगिरक - Analog Computer

अधनारि फलक - Disc

अनारतन - Volume

आआकडना - Data

आसगकक ससगिरक - Digital Computer
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अनाआकडना सससनाधन - Data Processing

उपरद्योगगितना पद्योगनाम - Utility Programme

कठद्योरि पगत - Hard Copy

कके न्दधीर सससनाधन - Central Processor

कद्योड स्ममृगत - Code memory

गचप्पड - Chip

गडबगि - Debug

तसनन्तक कके न्द - Control Section

तयगट - Error

ध्वगन सन्दकेश - Voice Messaging

गद-अनाधनारिधी - Binary

गनपयर - Wizard

पररिचनालन परनालधी - operating system

पनारवरगचत - Wall Paper

बकेतनारि-ससचनारि - Wireless Communication

परद्योक्तिना असतरिनापमृब्ट - User Interface

परद्योक्तिना ननाम - User name

परद्योक्तिना समसूहि - User Group

मयदक - Printer

मयगदत शब्द - Printed Word

भण्डनारिर - Storage

सत्रनारन - Verify

सनाधन - Device

ससकके त - Code

ससकलन - Compile
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स्तरि उन्नरन - Upgrade

स्ममृगत इकनाई - Memory Unit

कय छ असगकेज़धी शब्द एकेसके हिहै जद्यो हिम जलप्रसकन रना जलप्रन्तरिर (Transliteration) करिकके  उपरद्योगि करितके 
हिह। उदना :-

Access - एकसकेस
App - आआप
Chat on - चनाट्ट आआन
Chrome - कद्योम
Downloads - डनाआरलनाआडस
E – mail - ई-मकेकेल
Edumia - एडय गमरना
Excel - एकसल
Facebook - फके स बयक
Google - गिसूगगिल
Hangouts - हिनाआऔउट
Impact Printer - इसपहैक्ट गपसटरि
Linux - जलनक्स
Main Frame - महैन फके म
Microsoft Office - मनाइकद्योसद्योफ्ट आआफकीस
Online - आआन लनाइन
Password - पनासवकेडर
Video - वधीगडरद्यो
You Tube - रसू टसूब
इसटरिनकेट ससबन्धधी तथना कस प्रसूटरि ससबन्धधी शब्द अजधकतरि असगकेज़धी मम परद्योगि करितके हिहै। लकेगकन 

गहिन्दधी मम उगचत शब्दनावलधी भधी हिहै। उदना:-
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Bar menu - बनारि मकेनय - स्तसभ पससूगच
Browser - बद्योषिरि - गवचरिक
Cancel - कनाआनसल - गनरिसन
Computer - कस प्रसूटरि - ससगिरक
Card Reader - कनाडररिधीडऱ - कनाडर पनाठक
Delete - गडलधीट - गवलद्योप

Disc - गडस्क - वमृत
Hardware - हिनाडरवकेररि - रसत सनामगधी

Internet - इसटरिनकेट - अन्तरिजनाल

Keyboard - ककी बद्योडर - कयस जधीपटल

Menu - मकेनय - ससूगच

Memory - मकेमरिधी - स्ममृगत

Monitor - मद्योगरटरि - पपट्ट

Network - नकेटवकर - जनालकम
Save - सकेव - ससगचत रिखद्यो
Server - सकेरिवरि - पररिसकेवक
Software - सद्योफ्टवकेररि - पगकरना सनामगधी
Operating System - ओपरिकेगटसगि जसस्टम - पररिचनालन परनालधी
Printer - गपसटरि - मयदक
programme - पद्योगनाम - कमनादकेश
Virus - वनाररिस - ज़सूम इन -

Zoom in - ज़सूम इन - आकनारि वधरन
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गहिन्दधी कके  अपनके शब्दत्रों कना परद्योगि पनाररिभनागषिक शब्दत्रों कके  रूप मम गहिन्दधी मम हिधी परयक्ति हिद्योतके हिह। अत:

सरिकनारि ककी रहि नधीगत रिहिधी गक जजन शब्दत्रों कना रगद कद्योई परनाररवनाचधी शब्द ससस्कमृ त मकेल सके न गमलके 
औरि अन्र भनारितधीर भनाषिनाओस मम वके उसधी अथर मम रना पचजलत रूप मम उपलब्ध हिद्यो तद्यो ऐसके शब्दत्रों कद्यो 
गकसधी भधी कनारिर सके गहिन्दधी मम अपवनारके जनाएआ
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ലലിയയാനയാഡഡയാ ഡയാവലിഞലിലലിയയാനയാഡഡയാ ഡയാവലിഞലി
   മഹമദനസവനദനടക.ടക

9A

      ഇറലവയവടലഫനനളദറനസവനടതളളവവഞവഗദമതവല1452 ഏപവല

15നന  ജനവച.ചവത  ശവലപ  കലകളവല  പരവശനലനന  നനടവ  അളതദര  ചവതങളന
പദനല  ചവതങളന  ഉളടപടടയളള  പവരതനങളവല  ഗുരവദയ ആനവയ  ടഡല
ടവനറദചവയടട സഹദയവയദയവതനരന.മവലദയവല  ടവചദണന  ഡദവവഞവ 'ടവരകവന
ഒദഫന  ദ  നറദകന 'വരചതന.1495  ല ഡദവവഞവ  തടന  മദസ്റ്റര  പനസദയ 'ലദസ്റ്റന
സപര'വരകദന  ആരനഭവച..1498  ല  പൂരതവയദയവ.1503-1508കദലതന
ഫനനളദറനസവലവചദണന ടമദണദലവസയടടരചനനടതവയതന.1492ലഅനദടമവ
ചവതനവരച.നവരവധവശവശരനരങളപരവനശദധവചനമനഷദശരനരഘടനടയ
കറവചദണന ഈചവതന വരചതന.1507ലമവഠദനവല തദമസവകകയദയവരനഫ്രഞന
രദജദവദയ  ലൂയവ  പന്ത്രണദമന  ഡദവവഞവടയ  ടകദടദര  ചവതകദരനദയവ
പഖദദപവച.1514 മതല  1516വടര  നറദമവല  നപദപന  ലവനയദ  പതദമടന
സനരക്ഷണയവലകഴവഞ.1519 ടമയനരണവനനഅനരവച.
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Mom's Magic
In the darkest of heaven 

The sweat  song from my mom !
       I fall in a dream ;

I saw my mom like a star....
And a beautiful smile in her eyes,
       she try make to me happyമേ

A light came to me,
       And it very merciful !
Then my sorrow go away

And come a winning life by joy.......
Fathima Sana V.K

9A

MOTHER
Mothers are the gift from god. Mothers are the role models of their own
children . All children want their mother to all things according to they.
Mother  give   care,love,confidence  all   things   to   children  manners,   culture,
discipline, neat etc. Are we studied from mother. Mother is the best friend to
us. We share all things to mother. Our mother have right to punish us when
we  are   little  naughty.  Mother   give  more   care   to  us  all   good   things  we
studied from our mother. Mother is the sweetest guy in the world. And the
most important to us
love you maa -Hajara Beevi-
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വയസറപിയങ്ങാളംവയസറപിയങ്ങാളം
എലങ്ങാവരുനടയളം വയസട് കണ്ടുപപിടപികങ്ങാൻ ഒരു നകങ്ങാച്ചു നചെപടപിവപിദദഎലങ്ങാവരുനടയളം വയസട് കണ്ടുപപിടപികങ്ങാൻ ഒരു നകങ്ങാച്ചു നചെപടപിവപിദദ

ആദദളം  സുഹൃത്തപിറനങ്ങാടട്  1 നുളം 9 നുളം  ഇടയപിലള്ള  ഒരു  സളംഖദ മനസപിൽ  കരുതങ്ങാൻ
പറയക.

എന്നെപിടട്  ആ സളംഖദനയ 2 നകങ്ങാണ്ടെട് ഗുണപികക.

ഈ സളംഖദറയങ്ങാടട് 5 കൂട്ടുക.

കപിടപിയ സളംഖദനയ 50 നകങ്ങാണ്ടെട് ഗുണപികക.

സുഹൃത്തപിനന്റെ ഈ വർ ഷത്തപിനല ജന്മദപിനളം കഴപിഞനവങപിൽ  ,ആനക തുകറയങ്ങാടട്  1767
കൂട്ടുക

അതല ഈവർഷത്തപിനല ജന്മദപിനളം കഴപിഞ്ഞപിനലങപിൽ 1766 കൂട്ടുക.

ഇറപങ്ങാൾ കപിടപിയ സളംഖദയപിൽനപിന്നെട്  ജനപിച വർഷളം കുറയ്ക്കുക.

ഇറപങ്ങാൾ നപിങൾകട് ലഭപിചതട് ഒരു മൂന്നെകസളംഖദയങ്ങാണട്.

ഇനപിയങ്ങാണട്  മങ്ങാജപികട്......

ആ സളംഖദയപിനല ആദദനത്ത അകളം ആയപിരപികളം കൂട്ടുകങ്ങാരൻ ആദദളം മനസപിൽ വപിചെങ്ങാരപിചതട്.

ഇനപി ബങ്ങാകപിവന്നെ രണ്ടെട് സളംഖദറയങ്ങാടട്  2 കൂട്ടുക

അറപങ്ങാൾ കപിട്ടുന്നെ സളംഖദയങ്ങായപിരപികളം  സുഹൃത്തപിനന്റെ
പ്രങ്ങായളം!!!!
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യക്കാതനകക്കാടുവത്തില്യക്കാതനകക്കാടുവത്തില്

  വശവകമദസതവടല ആദദടത രദതവയദണന .   ചനവനടകളന മങകളന
    പതവവടതറവകദടതഅവരടട നജദലവകള വഥദ ആരനഭവച കഴവഞ .  നമഘങള

  അനകദരടത ഭമവയവനലകന വവതറവയവടണന .     ആ ഒറമറവ വനടവല മടണണവവളകന
 എരവയദന തടങവ.      ആ വവളകവനരവകവല ഒര ടപണകവടദവവടന മനസന

എരവഞടങനണദയവരന .    അകതന അചടന ദനനനരദദനന
  ചദറലമഴ നപദടല മനസവടലതന . 

   അചനന ദനനന തടങവയവടന നദലഞദവവസമദയവ .     മരനവന നപദലന ഒര ചവലവ
കദശവല.       വരകവമതലദളവയടട വനടതതന തണവ അലകവയന ചകശശദസന വലവചന

  നജദലവടചയന പതവരനറന രപയണന .   നദളടത യദതയന
കരതവടവചവരവകകയദണന.   രദവ പലരനതവടര

     ആ കടവലവടന തമതന ഇരനന ആനലദചവചനകടയ കദരദങള
കണകവലദയവരന. 

  സരദന കവഴകന ഉണരന.     തനലനന ഉറങവയവടവലദതതവനദല വലദത ഒര
  ക്ഷനണന അവടള അലടനണദയവരന .    അചടന ചദയകടവപവച ഒരകവ

ഇരതവയവടണന.       അനപദള ആ വദടന കണകളവല ഒരദയവരന നചദദദങള ടതളവഞ
കദണനണദയവരന.   നകദകവല സചവ എടമണവനയദടടകന . ഗമതവലളവടരടലദന

     സരകദറവടന വവധവയറവഞതവടന തടരനന നനരടതതടന മറ സലങള
നതടവനപദയവരന.      ഇനവ ബദകവയളതന അചനന മകളന മദതന .   ഒറയന ആ

     അചടനയന ടകദണന എനങദടന എന നചദദദതവനന
അവളകതരമവലദയവരന .     തടനനപദടല ആരന തടന ഉണദവവടലനവള ഓരത . 

    ഒര ഒറയദള നപദരദടതവനന അവള തയദറദയവരന .
       കദലങളദയവ തദമസവച നപദരന നകദരനര എന പറമന ഗദമവന ജനങളടമലദന

   ഒര സപഭദതതവല എങടന ഗവണമനവനനതദയവ?   എതവരത നവനവടര
    ഒദനരദരതടരയദയവ അവര പണന ടകദണന കനഴടകവയവരന .

     എങവല അവളകന അചനന എതവരകദന തകനശശവ ഇലദയവരന . അലങവലന
        പണന കണദല മഞളവകന നവയമതവന മനവല പദവങടളനന ഒര ഉനപക്ഷവത

വസവദയവരന . 
   പതമണവനയദടടതനപദനഴകന ഉനദദദഗസര ഓനരദരതരദയവ

വനതടങവയവരന .       അവളടട ടനഞവടവപവടന ശബന ഒര ഓടകവണവയവല ടവളന
  വനഴനമദള നകളകദവനത ഉചതവലദയവ . 

   നടപടവകടളദടക വളടര ടപടടനന കഴവഞ .    പല നപപറകളവലന അചടനയന

Ghss Poonoor  e – magazine                                                                                  33



അകമമെരരിയുന്ന വവാക

   മകളടടയന കക മദ പതവപവച .      ഒര വവനയവന കദണവകദടത അവര വനട പൂടവ .  ഒര
''ഊന... ഇറങവനകദ''    എനദതവനദ പവടനയന ഇവവടട നവലകനതന?  കടതവല

   ഏറവന ഗഗരവമള ആള പറഞ .     ഒര മറവദകനപദലന പറയദടത അവള
യദതയദയവ. 

     ഒന തവരവഞ നനദകക നപദലന ടചയദടത നനദകണടമനണദയവരന .  എനദല
  നനദകദന നശശവ ഇലദയവരന .    അടചടന അധവകസമയന നടതവകനത

 ശരവയടലനവളക നതദനവ .      പദവന അചന എനവടനനനദ എവവടടടകനനദ ഒര
 വദകന നചദദവചവല .    അചടന നരദഗന മരചവചവടടണനവളകന നതദനവ .  കയവല

         കരതവയവരന ആ നറ രപദ നനദടടടതന ആ കയവല ടകദടതവടന കറചന ഭക്ഷണന
  വദങവ കയവല കരതവ.      സശസമദയവ ഒരവടതന നവനന കഴവകദന നവണവ കടണതവയ
    സലന അശദനമദയ ആ കടല തനരമദയവരന .     കടല തനരനതകന ആ അചടന
        കകയന പവടവചനനപദവനമദള പടണനങദ അമയന അചനന തടന കകയന പവടവചന

  തളവചദടവ നടനനതദരമ വന .   ഒര തളവകണനനര

  ആ ചടമണലവല കതവരന .   ടപടടനദയവരന അതന സനഭവവചതന .   അചന തടന
  കകയവല നവന വഴതവനപദയവരന .

        ഒര നവമവഷന ഒര മവനല പവണര ആ ശരനരതവലൂടട കടന നപദയവ . 
''അചദ....അചദ....''   എനദല ആ വവളവനകളകദന

 അചനന കഴവയവലദയവരന .     തണതറഞ ആ കക ടകടവപവടവച
കരഞ. 

 ദ:         ഖസചനകന ഒര ബലവകദക അവവടട നവനന കരയനണദയവരന . 
   ആടരദടകനയദ വന എടനദടകനയദ കഴവഞ .    ഒനന അവളകന ഓരമവകവദന

കഴവയനവലദയവരന.

        എനന ഒപമണദവടമനന കരതവയ അചനന തടന വവട പവരവഞതന അവടള
 വലദടത തളരതവയവരന .   വദടവനപദയ ഒര     വദഴയവല നപദടല അവള അങടന

ഇരന. 
    അശദനമദയ ആ കടല ഇനപദള ശദനമദയവരവകന .   ആ യദതദവസദനന

       അവവടട ആ കടപറവന തടന അചടന മരണവന ആടണനവള മനസവലദകവ .  ആ
    ശദനമദയ കദലവനലകന സരദന അതനവ ദ:     ഖവതനദയവ കരഞ ചവത മഖവമദയവ

അസമവച.   
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MOTHER
-Sajishana-

If I could give you diamonds
for each tears you carried for me

if I could give you sapphires
for each truth  you've help me see

if I could give you rubies
for the heartache that you known

if I could give you pearls
for the wisdoms that you've shown

then you will have a treasure 
mom that would almost match 

but I have no pearls,no diamonds
as I’m sure you've well aware

so I’ll give you gifts more precious 
my beating heart.
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അണഞ റപങ്ങായ ദദ്ദീപളം

അനവള് സമനങ്ങാഷമതങ്ങാടടയങ്ങാണട് വവീടപില് നപിനപിറങപിയതട്.
പ്രഭങ്ങാതതപിടല പുകള് വപിരപിയുമമങ്ങാടല അവളുടട മുഖളം
വര്ണമമനങ്ങാഹരമങ്ങായപി.അവളുടട കഠപിനങ്ങാധധങ്ങാനതപിനമശേഷളം
അവള്കട്  മജങ്ങാലപികപിടപി.ആദധമങ്ങായപി  മജങ്ങാലപികട്  മപങ്ങാമകണ  ദപിവസമങ്ങായപിരുന.മലപിക
സമനങ്ങാഷമതങ്ങാടട എലങ്ങാ വപിധ 
തയങ്ങാടറടുപ്പുകളുളം എടുതതട്. തടന്റെ എലങ്ങാടമലങ്ങാമങ്ങായപിരുന
അമ്മമയങ്ങാടട് ഒരു ഇളളം കുരുനപിടനമപ്പങ്ങാടല അനഗ്രഹളം
വങ്ങാങപി അവള് വവീടപില് നപിനപിറങപി.ആ നപിമപിഷളം അമ്മയുടട
കണണ്ണുുകളപില് നപിനട് മപമങ്ങാരപിമപങ്ങാടല കണപിര് വവീഴങ്ങാന് തുടങപി.
പപിനവീടട് അമ്മയുടട മനസപില് നപിറടയ അമ്മ ജവീവപിതതപില്
സഹപിച  മവദനകളുളം  പ്രയങ്ങാസങളുളം  അതപിനപിടയപില്  തടന്റെ  എലങ്ങാമങ്ങായപിരുന  മലപികടയ
വളര്തപിയതുളം ഒങ്ങാടപിടയത്തുന.

                         അചടന്റെ മരണമശേ ഷളം അമ്മ മറ്റുവവീടുകളപില്
മപങ്ങായപി മവലടയടുതങ്ങാണട് മലപികടയ വളര്തപിയതട്. 
പഠനതപില് മപിടുകപിയങ്ങായ മലപികടയ പഠപിപ്പപിക്കുനതപിനട് മവണ എലങ്ങാ  സസൗകരധങളുളം അമ്മ
അവളറപിയങ്ങാടത അവള്ക്കുമവണപി ടചെയ്തു  .തങ്ങാന്  വൃദ്ധയങ്ങാകുമമങ്ങാള് തനപിടകങ്ങാരു തുണയങ്ങായപി
എടന്റെ 
മലപി  മങ്ങാത്രമമ  ഉണങ്ങാവ.അവടള  എടനങ്ങാടക പ്രയങ്ങാസങള് സഹപിചങ്ങാലളം  സധനളം കങ്ങാലപില്
നപില്കങ്ങാന്  പറ്റുന ഒരു നപിലയപിലങ്ങാകണളം എനങ്ങായപിരുന അചടന്റെ മരണമശേഷളം 
അമ്മയുടട മനസപിലണങ്ങായപിരുനതട്. ആരങ്ങാരുളം അറപിയങ്ങാടതയുളം
കങ്ങാണങ്ങാടതയുളം തടന്റെ സങടങള് മനസപിടന്റെ മറയ്കുള്ളപില് അമ്മ 
ഒളപിപ്പപിലച്ചു വചപിരുന.  അങടന പലമരങ്ങാടുളം പലതുളം മകടട്  അമ്മ തടന്റെ ആമരങ്ങാഗധളം മുഴുവന്
മകള്കട്  മവണപി ടചെലവഴപിച്ചു. ഇമപ്പങ്ങാള് മകടള നല ഒരു അഡധങ്ങാപപികയങ്ങായപിമങ്ങാറപിയപിരപിക്കുന.
മലപി തടന്റെ യങ്ങാത്രയപില് തടന്റെ ടചെറുപ്പളം മുതലള ഒങ്ങാമരങ്ങാ ഒങ്ങാര്മകളളം
ദൂടര സങ്ങായങ്ങാഹങ്ങാതപില് നപിടനമപ്പങ്ങാടല ഒങ്ങാര്ടതടുത്തു. തടന -
വളര്തങ്ങാന് തടന്റെ അമ്മ ജപിവപിതതപില് മുഴുവന് പ്രയങ്ങാസടപ്പടതുളം-

കണവീര് വങ്ങാര്തതുളം. അവളുടട മനസപിടന കര  യപിപ്പപിച്ചു. സമനങ്ങാസ
ഷമുള്ള ദപിവസളം കണപില് നപിന കണപിര്വവീഴ്ത്തരുടതനട് മലപിമയങ്ങാടട്
അമ്മ പറയങ്ങാറുണയപിരുന. അവള് കണവീര് തുടചട് വവീണളം 
ഒര്മകളപിമലകട് മറയങ്ങാന് തുടങപി.
             അമ്മ വവീടപില് ഒമരങ്ങാ പണപികളുടമടുതട് സമയളം മുമനങ്ങാട്ടു
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നവീങപി.  ആ സമയതട് അമ്മയട്  ടന  ഞപില് നപിനട്  ഒരു മവദന അനഭവടപ്പട്ടു ആസമയതട്
വവീടപില് അടുത വവീടപിടല മവീനങ്ങാക്ഷപി മയടതപി ഉണങ്ങായപിരുന.  അവര് അമ്മയുടട മവദന കണട്
ഉണട് മറ്റു
ഉള്ളവടരകടപിവപിളപിച്ചു ടകങ്ങാണ വന.പമക്ഷ നപിര്ഭങ്ങാഗധളം എന 
പറയടട ആ അമ്മയുടട കണകള് പതപിടയ ആമരങ്ങാ ഉസൗതപിടകടു
തപിയ വപിളകപിടന്റെ തപിരപിനങ്ങാളളം ടകട്ടു മപങ്ങാകുനതുമപങ്ങാടല 
അണഞ്ഞുമപങ്ങായപി. എലങ്ങാവരുളം പരപികങ്ങാനരങ്ങായപി. മലപികടയ      
വപിചെങ്ങാരപിച്ചുളം ജവീവപിതതപില് മലപികയുടട അമ്മ  രമ മചെചപി
സഹപിച പ്രയങ്ങാസങളുളം വപിചെങ്ങാരപിചട് ടപങ്ങാടപികരയങ്ങാന് തുടങപി.
                     മലപിസമനങ്ങാശേമതങ്ങാടട തടന്റെ  കങ്ങാസപില് മപങ്ങായപി.
നന്മയങ്ങാര്ന  മനസ്സുകളപില് നപിനട്  തടന്റെ  അറപിപുകള് പൂകള് മപങ്ങാടല  നപിരന നപില്ക്കുന
കുടപികളുടട  സുനരമങ്ങായ  മുഖമതക്കു  മനങ്ങാകപിനകര്ന  മകങ്ങാടുത്തു.ടവീചറുടട  നന്മയങ്ങാര്ന
മനസപില്              കുടപികള് ലയപിച്ചു  .മചെര്ന അങടന സമനങ്ങാഷമതങ്ങാടട അവള്  
തടന്റെ മുന കങ്ങാസ്സുകളപില് അറപിവകള് പകര്ന നല്കപി.
ആ  സമയതങ്ങാണട്  സകൂളപിടല  ഭങ്ങാസ്ക്കര്  എന  പധപ്വൂണ്  വനട്  മലപി  ടവീചടട   ടഹഡപിസ്റ്റര്
വപിളപിക്കുനണട്  എനട് പറഞട്.  എനപിനങ്ങാവളം എന ചെപിനമയങ്ങാടട അവള് പതുടക  തടന്റെ
കങ്ങാല്പ്പങ്ങാദങള് ഒങ്ങാഫവീസപിന മനടര നവീടപിവലപിച്ചു.  അങടന  അവള്  ഓഫവീസപിടലതപികങ്ങാരധളം
അമനധഷപിച്ചു.  ടഹഡപിസ്റ്റര്  പറഞ്ഞു  മലപികമയങ്ങാടട്  ഒന  മവകളം  വവീടപിമലകട്  മപങ്ങാകങ്ങാന്
ആവശേധടപ്പടപിടുണട്.എനപിനങ്ങാടണനമചെങ്ങാദധതപിനട്-
 ഒരു പങ്ങാപപിടയമപ്പങ്ങാടലയുള്ള മനങ്ങാടളം മങ്ങാത്രമങ്ങായപിരുന മലപികയ്ക്കുള്ള മറുപടപി . അങടന മറ്റു സഹ
അദ്ധധങ്ങാപമകങ്ങാടട്  യങ്ങാത്ര  പറഞട്  മലപിക  സ്കൂളപില് നപിനപിറങ.  തപിരപിച്ചുള്ള  യങ്ങാത്രയപില് അവര്
ദുരുഹതകള് നപിറഞ ചെപിനകളുമങ്ങായപി വവീടപിടലകട് മപങ്ങായപി.
ആ  യങ്ങാത്രടയങ്ങാടുവപില്  അവടള  ടതടപിടയതയതട്  ഒരു  മരണ  വങ്ങാര്തയങ്ങാടണനട്
അവള്കട്മനസപിലങ്ങായപില മലപി. വവീടപിടലതപി മുറനപിറടയ ആള്കടളം.അവളുടട  മനസപില് തടന്റെ
അമ്മടയക്കുറപിച്ചുള്ള ചെപിനകള് ഒങ്ങാടപിടയതപി.അവപിടടയുണങ്ങായപിരു
ന അവളുടട അയല്കങ്ങാരുടട മുഖങള് മഴകങ്ങാലത്തുള്ള മമഘങള്  മപങ്ങാടല  ഇരുണപിരുന.

അവളുടട  അയല്വങ്ങാസപി മപിനങ്ങാക്ഷപിമയടതപി മമങ്ങാടള മലപി അമ്മ മപങ്ങായപി........
എനട് പറഞട്  ടപങ്ങാടപികരഞ്ഞു. മലപിയുടട ഹൃദയളം ടപങ്ങാടപികവീറപി. 
വലങ്ങാടത  അവശേയങ്ങായ  അവള്  തടന്റെ  അമ്മയുടട  മുഖമതകട്  മനങ്ങാകപി.  നപിശ്ചലമങ്ങായപി
ജവീവനറട്കപിടക്കുന  അമ്മറട്കപിടക്കുന
അമ്മയുടടമുഖമതകട്കണപിര്തുള്ളപികള്ഉറപിടകങ്ങാമണയപിരുന.
തനപികട്  മജങ്ങാലപികപിടപിയപിടട്  തടന്റെ  അമ്മയ  എലങ്ങാവപിധ  സമനങ്ങാഷങളുളം  നല്കണടമനട്
വപിചെങ്ങാരപിച അവളുടട പ്രപിയടപ്പട അമ്മ അകലയ്ക്കു മങ്ങാഞ്ഞു. ഇനപി അവള്കട് സമനങ്ങാഷങള്
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നപിറഞ ജവീവപിതളം നയപികങ്ങാന് കഴപിയപില എനവള്ക്കു  മതങ്ങാനപി
ഒന  മങ്ങാറപിയപിരപികങ്ങാടത തനപിക്കുമവണപികഷടടപ്പട അമ്മ  എമങങ്ങാമടങ്ങാ തപിരപിച്ചുവരവപിലങ്ങാത
ടടദവതപിടന്റെ  അടുമതകട് 
മപങ്ങാകുന. അങടന അവപിടട നപിനളം ആ അമ്മയുടട ശേരവീരളം
പറമപിമലകട് കടന.ശേവസളംസങ്ങാരളം കഴപി   ഞട് എലങ്ങാവരുളം മടങപി.മലപിക തനപിചങ്ങായപി.  പമക്ഷ
അവളുടട  കണപില്  നപിനളം  ഒഴുകുന  കണവീരപിനട്  അളവണങ്ങായപിരുനപില  അങടന  ആ
യങ്ങാത്രടകങ്ങാടുവപില്  അവടള  മതടപിയതപിയ  വങ്ങാര്തടയക്കുറപിചട്  സമയളം
മപങ്ങായതറപിഞപില.അമമ്മ...  എന  മലപികയുടട  മകളുടട  വപിളപികട്  വപിളപി  മകട്ടുടകങ്ങാണവള്
ഓര്മയപില് നപിനളം ഉണര്ന.  പണട് സമനങ്ങാഷളം ലഭപിച സമയളം ദദവളം മലപിയുടട അമ്മടയ
വപിളപിച്ചുടകങ്ങാണ  മപങ്ങായപി.  അവടള  മവദനപിപ്പപിച്ചു.എനങ്ങാല്    ഇനവള്കട്  അവളുടട  അമ്മയുടട
ആഗ്രഹളം മപങ്ങാടല നല സുന്ദരമങ്ങായ ഒരു ജവീവപിതളം ഉണങ്ങായപി.അവളുണ്ണുുടട കലദങ്ങാണളം കഴപിഞട്
അവള്കട് രണട്  കുഞ്ഞുങളുണങ്ങായപി.അവളുടട അമ്മടയമപ്പങ്ങാടല മസ്നേഹപിക്കുന ഓര്മ്മടയയുളം
ലഭപിച്ചു.അങടന  അവള്  പതപിടയ  വവീട്ടുപണപികളപില്  ഏര്ടപ്പടങ്ങാന്  തുടങപി.  ഏടതങ്ങാരു
ദു:ഖതപിനളം,  രങ്ങാത്രപിയട്  പകരമങ്ങായപി  ഒരു  പകല്  ഉണങ്ങാവനമപങ്ങാടല  സമനങ്ങാഷവളം  ഉണങ്ങാവളം
എന തപിരപിചറപിവട് മലപികയ്ക്കുണങ്ങായപി

Tongue Twister’s
                  *   Peter Piper picked a peak of
                         Pickled peppers. A peak of   
                         Pickled peppers Peter Piper

                            Picked. If Peter Piper Picked a
                         Peck of Pickled peppers, where
                         Are the Pickled Peppers peter

                            Piper picked?
                       *   A good cook could cook
                            As much cookies As a Good
                            Cook Who could cook cookies.      

            Alinshan A.R
9B

Ghss Poonoor  e – magazine                                                                                  38



അകമമെരരിയുന്ന വവാക

        OUR FUTURE IN OUR OWN HANDS

To win in the future we must concentrate on
the present. But most of us are not concentrate on the
present instead we think of the past and desire  for
future every one wants to be happy healthy and has a
little  peace of mind in life  order to expedience all
these what we need to learn is to stay in the present
movement.  We spent time living in a past that has
gone and in future hasn't  even be realised  yet for
some  reason.  We  seem  to  intent  on  avoiding  the
present movement with all matter for day dreams and
self  distraction  which  brings  about  obstacle  and
make us weak. 

So  we  must  be  strong  enough  to  face  the
present so that we can develop confidence their by empower our selves and
finally become  happy and success full in life to make life meaning full. One we
must understand the signifies of the present. 

We should enhance our physical energy increase the ability to focus our
attraction more deeply and more clearly and develop a since of infusion. These
help to shape our personality to become more competent to achieve   our goal.
In life teach our mind to concentrate on present in the art of being. Present we
nothing by worrying about past or future. It is better and healthy to learn lesson
from mistake made in the past the teaching to be happy is to be optimistic and
remain in present  
                                                                                 

Fathima K.V
 

9A
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School lifeSchool life  

                             As we all know the school life is most

wonderful period in our life even our parents,sisters,brothers or
any elders whom we know can share or they love to share the
beautiful moments in their school life 

                           school life is the period where we come to know
about the   dos and dont's in our life along with our wonderful
friends,  we  spent  time  playing,  chatting,  joking  even  being
naughty. It is in the period where form a friends group,closer and
even not closer too............. and those friendship during our school
life may last forever. Our dreams, ambitions,confidence, sharing,
caring etc. are formed during our school life.
                          We learn to respect and treat everyone with
courage  during  this  period.  We  use  our  full  loaded  energy  in
spending  with  our  friends  and  teachers.  Studies,  assignments,
notes, exams, marks..................
become part of life.
                          Weather on, when years pass, we will have a
moment which we even feel  a comeback to school once again.
Everyone would love  to have beautiful memories of school life, so
we should study and enjoy well to have our wonderful memories
in future.
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FISHER MAN AND HIS GIFT

Once  a  day  a  fisher  man  went  to  the  harbour  at  early
morning. The sun light does not reach to the earth it was just
ready to rise and he was sitting at the the stand and his mind relax
at the cold breeze of sea he was a  poor fisher and so his mind
through a several problems he pick up the stone from the sand
and throw to the sea. 

And while throwing the sand he sow a bag and he opened it
he get the full of anxiety become it was complete  of diamond and
valuables. and he take the bag of valuables and he just passed
from there because his dream of last night was the god of ocean
bless him by giving the valuables.

-Afeef. T. P-
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മെഹാനരിഷഹാദമെഹാനരിഷഹാദ

അഭനിരദാരാം ടനി പനി

                അല്പടമദ്യാന്നു തടെവിചണ  അതരദ്യാഗദൃഢഗദ്യാതനദ്യായ അയദ്യാള് ഗുല്സദ്യാലവിയ
തസ്റ്റേഷനവില്  പദ്യാമവിന്തതദ്യാലുരവിഞണദ്യാകവിയ  ഷൂസണ  ധരവിചണ  അല്പടമദ്യാന്നുറടക ശബ്ദമുണദ്യാകവി
നടെന്നു.  നവിലവവിളകവിലവിട  തവിരവി  തപദ്യാടല  അയദ്യാളുടടെ  തമല്ചണവിതന്മേല്  കടവിമമീശ
ചുണന്വള്ളതവിടന്റെ ആകൃതവിയവില് അല്പയം മൂര്ചവിചതടന്ന നവില്പ്പുണദ്യായവിരുന്നു.
                

അയദ്യാള്  500ml  കുപവിടവള്ളയം  വദ്യാങ്ങവി.  5000  രൂപ.  ടട്രയവിനവിടല  ഓകവിജന്
കമദ്യാര്ടണടമന്റെവിലദ്യായവിരുന്നു  അയദ്യാളുടടെ  സദ്യാനയം.  അതുടകദ്യാണണ  അയദ്യാള്കണ  അധവികയം
കമീണടമദ്യാന്നുയം ഉണദ്യായവിരുന്നവില.  എങ്കേവിലുയം  അയദ്യാളുടടെ ശരമീരയം  ഒരവിറ്റണ  ജലതവിനദ്യായവി  ടവമല്
ടകദ്യാണ. 5000 രൂപ ടകദ്യാടുതണ വദ്യാങ്ങവിയ ആ കുപവിടവള്ളയം അയദ്യാളുടടെ ആ വരണ നദ്യാവവിടന
ഒന്നണ സ്പര്ശവിചതപദ്യാതഴക്കുയം ടവള്ളയം കദ്യാലവിയദ്യായവി.അയദ്യാള് അല്പയം തവഗതയവില് സവി  .  ബവി  .  ഒ
(സവിതറദ്യാണ് ബദ്യാങ്കേണ തഫദ്യാര് ഓകവിജന്) യവിതലകണ നടെന്നു. ഒരു സവിലവിണറവിനണ ഗവണ്ടമന്റെണ ഇന്നടല
കൂടവിയതണ  70000  രൂപയദ്യാണണ.  തവിതരദ്യാകദ്യായണ  എന്ന ആരദ്യാജദടത മുകദ്യാല് ഭദ്യാടഗ  ജനങ്ങളുയം
ഓകവിജന്കവിടദ്യാടത പവിടെഞമരവിച.
               

 ആ മൃതശരമീരങ്ങളവില് കൂടുതലുയം കുരുന്നുകളുതടെതദ്യായവിരുന്നു. അവ ഒന്നണ നമീകയം ടചയ്യദ്യാന്
തപദ്യാലുയം  കഴവിയദ്യാടത  ചമീഞനദ്യാറവിടകദ്യാണവിരുകയദ്യാണണ.  തവിതരദ്യാകദ്യായണ  എന്നദ്യാല്  സവിതറദ്യാണ്
ഭദ്യാഷയവില്  ശുദ്ധവദ്യായുവവിടന്റെ  നദ്യാടെണ  എന്നദ്യാണര്ഥയം.  ഇകദ്യാരദയം  അറവിഞ്ഞപലരുയം  ഇതപദ്യാള്
അടഹസവിക്കുകയദ്യാണണ. തവിതരദ്യാകദ്യായണ എന്ന രദ്യാജദതവിനണ ഒരു നല കദ്യാലമുണദ്യായവിരുന്നു. ഇന്നവിവവിടടെ
ശുദ്ധവദ്യായുതവദ്യാ,ജലതമദ്യാ,മരതമദ്യാ,എനവിനധവികയം  പറയുന്നു.  ഒരു  പുല്നദ്യാമവിനണ  തപദ്യാലുയം  ഇവവിടടെ
കവിളവിര്കദ്യാന്  ഭയമദ്യാണണ.  ഇന്നവിവവിടെയം  ശൂനദയം.പ്രദ്യാണനറ്റുകവിടെക്കുന്ന  കുറചണ  മനുഷദശരമീരങ്ങള്
മദ്യാതയം.ഇന്നണ ഇവവിടടെ അവതശഷവിക്കുന്ന വമീടുകളവില് AC അല OC ......... ഓകവിജന് കണമീഷണര്.
അയദ്യാള്സതര്ഗയം കവിടവിയ സതനദ്യാഷതവില് ഓകവിജന് ടവഹവികവിള് ലകദമദ്യാകവി നടെന്നു.  ഇരു
വശതതയുയം കദ്യാഴ്ചകള് പ്രമുഖ വദവസദ്യായവിയദ്യായ അതങ്കേദ്യാര ഇസൂമവിയുടടെ കണ്ണുതള്ളവിച.  ഭകണയം
കവിടദ്യാത്തുടകദ്യാണണ പരസ്പരയം കടെവിചപറചണ മനുഷദമദ്യായംസയം കഴവിക്കുന്ന മനുഷദര്.  അവവിടടെ അചതനദ്യാ
അമതയദ്യാ എന്ന ചവിനയവില..... മകതനദ്യാ മകതളദ്യാ എന്ന ചവിനയവില....... അയദ്യാള് ശര്ദവിതകദ്യാതനദ്യാങ്ങവി.
                

Ghss Poonoor  e – magazine                                                                                  42



അകമമെരരിയുന്ന വവാക

 കഡ്രൈവര് പറഞ. "സദ്യാര് ബവില്തകദ്യായണ എതവി.സദ്യാര് ആരദ്യാണണ ?എനവിനവിവവിടടെ വന്നു”?
.  അയദ്യാള്  ഒന്നുയം  പറഞ്ഞവില.  അതങ്കേദ്യാര  അയദ്യാതളദ്യാടെണ  തചദ്യാദവിച.  "തദ്യാങ്കേളുടടെ  കുടുയംബയം”?  ആ
കഡ്രൈവര്കണ  ഒന്നണ  വവിങ്ങവിടപദ്യാടദ്യാന്  തപദ്യാലുയം  കഴവിഞ്ഞവില.  കദ്യാരണയം  കരയുന്നതവിനണ  കൂടുതല്
ഓകവിജന് ടചലവദ്യാകുയം.എങ്കേവിലുയം അയദ്യാള് പറ ഞ. "എടന്റെ വൃദ്ധരദ്യായ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള് 5 ദവിവസയം
മുന്പദ്യാണണ മരവിചതണ.  ഭദ്യാരദ മരണതതദ്യാടെണ മലവിടണ കവിടെക്കുകയദ്യാണണ.  എനവികണ മൂന്നുദവിവസയം മുന്പദ്യാണണ
ഒരു കുഞപവിറഞ്ഞതണ.  ജമീവശതദ്യാസയം ലഭവികദ്യാടത ഒന്നു പവിടെകദ്യാന് തപദ്യാലുയം തശഷവിയവിലദ്യാടത ആ
കുഞ്ഞണ തപദ്യായവി........  ഇനവി  ഞദ്യാന് മദ്യാതയം.........”  അയദ്യാളുടടെ  നവിയന്ത്രണയം നഷ്ടടപട.  കരഞ.
ഓകവിജന് സവിലവിണറവിടല ഇന്ഡവിതകറ്റര് ടപദ്യാടുന്നടന എയംപണറ്റവി  കലറ്റവില് ടചന്നണ  പതവിച.  ആ
മനുഷദജമീവനുയം സദ്യാവധദ്യാനയം തവദനടകദ്യാണണ പുളഞ്ഞണ പരതലദ്യാകയം പൂണ.
                  അതങ്കേദ്യാര ഓടെവി  രകടപടെദ്യാന് ശ്രമവിച.  എതങ്ങദ്യാടടന്നവിലദ്യാടത.  ഒരു
ഭദ്യാനതനതപദ്യാടല.... പുഴുതരവിച മനുഷദജഡങ്ങള്കവിടെയവിലൂടടെ.... അയദ്യാള് ഒരു സലത്തുവചണ ഓടയം
നവിര്തവി. വമീടവിതലകണ തഫദ്യാണ് വവിളവികദ്യാടനദ്യാരുങ്ങവി. കുഞമകടള അവരുടടെ പവിതദ്യാവവിടന്റെ ശബ്ദയം
അവസദ്യാനമദ്യായവി  ഒന്നു  തകള്പവികദ്യാന്.  തറഞവിലദ്യാതതുകദ്യാരണയം  തഫദ്യാണ്  റവിങണ  ടചയവില.  ആ
സമയതണ അയദ്യാളുടടെ വമീടവില് തചതനയറ്റു കവിടെക്കുകയദ്യായവിരുന്നു ഭദ്യാരദയുയം  മകളുയം.....  അയദ്യാള്
തഫദ്യാണ് നവിലടതറവിഞടെച. അതണ ചവിന്നഭവിന്നമദ്യായവി. അയദ്യാള് മരുപച തപദ്യാടല ഒരു വൃകകത
കണ. അയദ്യാള് അവവിടടെ ഒരു തടെടമടുതണ വൃകകത അതവിതലകവിറകവിവച.  ആ സമയതണ
അനരമീകതവില്നവിടന്നദ്യാരശരമീരവി  തകട...  "തഹ  മദ്യാനുഷദ്യാ...ഞദ്യാന്  പൃകൃതവി  തദവത.
മനുഷദവയംശടത സൃഷ്ടവിച മഹദ്യാപദ്യാപവി. നമീയുയം നവിടന്റെ വര്ഗവുയം ഒരുപദ്യാടെണ വളര്ന്നു...എടന്റെ മകടള
നമീ  തവടയദ്യാടെവിടകദ്യാന്നുയം  അഗവികവിരയദ്യാകവിയുയം  ടവടവിമുറവിചയം  ഇലദ്യാതദ്യാകവി...ഒപയം  ഈ  ടകദ്യാച
തണല്മരയം നടെദ്യാന് ഒരുപദ്യാടെണ കവകവി..”. ആ അശരമീരവി നവിലച.
               അയദ്യാള് അവവിടടെ മണ്കൂനകരവികവില് നവിര്തവിയവിട ടജ സവി ബവിയുടടെ തമലുള്ള
തപരണ വദ്യായവിച...എര്തണ റവിമൂവര്.............. അടത ആ തപരണ അതവിനണ തയദ്യാജവിചതദ്യാണണ. ഭൂമവിടയ നമീകയം
ടചയ്യുന്നതണ...........  അയദ്യാള്  മുടകുതവിയവിരുന്നണ  കരഞ.  ടപടടന്നണ  അനരമീകയം  കറുത
പുകയദ്യാല്  മൂടെവി.  ഇടെവിമവിന്നലുകള്  ഭൂമവിടയ  പവിളര്തവി..  കടെല്ടവള്ളയം  തകദ്യാധരൂപവിണവിയദ്യായവി
ആര്തലടചതവി............................
          
               "ഇതപദ്യാള്  ഈ  തലദ്യാകതണ  ഹവിതരദ്യാഷവിമയവില....നദ്യാഗസദ്യാകവിയവില..
അതമരവികയുതടെതയദ്യാ,ഉതരടകദ്യാരവിയയുതടെതയദ്യാ
ആണവരഹസദങ്ങളവില......കണപവിടുതങ്ങതളദ്യാ,യുദ്ധചരവിതങ്ങതളദ്യാ  ഇല......  ഈ  ഭൂമവിയവില്
വമീരതന്മേദ്യാതരദ്യാ,ഭമീരുകതളദ്യാ  ഇല...  എനവിനധവികയം..  ഇന്നണ  ഭൂമവിയവില്  പച  നവിറമവില  നമീലകടെല്
മദ്യാതയം..............”
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FRIENDSHIP
                                    Friendship,the silent gift of nature
                            Deeper,sweeter,closer,warmer
                                    Less words, more understanding
                            Friends are assets of life,
                                    Confidence of a suffering heart
                            Courage in our solsousness
                                    Shade in our sadness,
                            Friends are valuable, as books,
                                    They teach us what's life
                            They give us memories
                                    Friends are the lotus of heart,
                            Which  never withers
                                    The true love of inner mind,
                            It has only one name.....മേ
                                     That's FRIENDSHIP.

                                                                                                          FATHIMA NIMMI
                                                                                                                       8 A

Ghss Poonoor  e – magazine                                                                                  44



അകമമെരരിയുന്ന വവാക

RAINRAIN
Introduction: Rain is the drops of water that fall on the earth from
the cloud .  Rain fall  is  defined as fall  of innumerable drops of
water (rain) at a time on the on the earth surface.          

Causes  of  rain;water  from  seas,  ocean,  river,  lakes,
canals, pond etc. Get vaporized due to the heat of the sun. This
vapour rises up and comes in contact with cold air and condenses
in the form of cloud. When this cloud is cooled further it can float
in  space  and  falls  down  on  the  earth  surface  as  rain  by  the
gravitational attraction of the earth

-Nafia. N-
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STORY OF ENGLISHSTORY OF ENGLISH
PHILIP GOODEN 

This story  is  a  pretty  standard  short  history  of

English language for a general leader I’ve read one third
of  the book but  didn't  get  the point  about  English.  I
wanted  to  know  it  disregarding  western  historical
arguments.  Bit  still  its  a  good  book  with  interesting
historical  perspective.  I  do  like  the  fact  that  author
doesn't ignore of forget other place where English was
important , like Australia and India . Author also points
out  that  there  are  more  people  speaking  English  as
second language that those who speak English as first
language  .  How  the  English  language  conquered  the
world ? World wide, 380 million people speak English as
first  language  and  600  million  people  as  second
language. A staggering one billion people are believed
to  be  tearing  it.  English  language  is  the  premier
international  language  in  communications,  science,
biusnes, aviation, internet, entertainment etc. It is thus
turned as the first universal language. 

Over this book was a good updation to the story of
English,  I  wish  to  add that  I  do  like  the  style  of  the
author how he made this book.

Sajishana
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അമപ്പൂച

എതപദ്യാഴുയം അടുകളപ്പുറതണ

അടെകവിപവിടെവിച ശബ്ദവുമദ്യായവി നടെക്കുയം;
അടുകളപദ്യാതങ്ങളവില്

ഇടെകവിടടെ മുഖമുരുമ്മുയം...
കരവിയുയം ടചളവിയുയം പുരണണ,

വൃതവിഹമീനയദ്യായവി,
രദ്യാതവിയുടടെ ഏതതദ്യാ യദ്യാമയം വടര

മറ്റുള്ളവരുടടെ എചവിലുകള്

നകവിത്തുടെചണ വൃതവിയദ്യാക്കുയം.

പവിന്നമീടെണ,
തദഹശുദ്ധവി വരുതവി

കവിടെപറയവിടല കദ്യാമടവറവി
പൂണ കദ്യാടെന്പൂചടയ

തൃപവിടപടുതദ്യാന് ടവമയം
ഇരുടവിടന്റെ തമീക്ഷ്ണതയവിടലവവിതടെതയദ്യാ

സതയയം മറന്നണ സതപ്നങ്ങളുടടെ
കരവി പുരണ ആകദ്യാശങ്ങളവില്

പ്രതമീകയുടടെ നകതങ്ങടള തവിരയുയം
പ്രഭദ്യാതതവിടന്റെ തപടെവിടപടുത്തുന്ന

ശബ്ദങ്ങടള ദദുഃസതപ്നയം കണണ
മയകതവിടന്റെ തമീരങ്ങളവില്

ടതലണ വവിശ്രദ്യാനവി തതടുയം.
അജയന്
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I HAD A LITTLE DOG
I had a little dog
I had a little dog
and his name was blubell

I gave him some work
I gave him some work
and he did it very well

I send him upstairs
to pick up a pin
to pick up a pin

he stepped in the coal
scuttle up to his chain
scuttle up to his chain

I send him to garden
to pick some sage
to pick some sage

he tumble down
he tumble down

and fell in a rage

I had a little dog
I had a little dog
and his name was blubell

I gave him some work 
I gave him some work
and he did it very well

-Bahja fathin-
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സതതതസതതത
ഒരു സതപ്നയം
സമയയം അര്ദ്ധരദ്യാതവി പവിന്നവിടവിരവിക്കുയം
കൂടതവില് നവിന്നുമദ്യാറവി
ഒരു മരയം തല തവിരവിചദ്യായവിരവിക്കുന്നു

ഇലകളുയം ടകദ്യാമകളുയം തദ്യാടഴ,
തവരുയം തടെവിയുയം തമടല.
പ്രഭദ്യാതതവില് 
തല കമീഴദ്യായ മരയം 

സതദയം വവിളവിച പറയുന്നു,
തകടവര് ഇലകള് ടവടദ്യാന് തുടെങ്ങവി

ചവിലര് ടകദ്യാമകളുയം,
തവടറ ചവിലര് തടെവിടയ തുണയം തുണമദ്യാകവി
ഉയര്ന്നു നവിന്നതവരവിതനയുയം 

ടവറുടത വവിടവില ചവിലര്.
രദ്യാതവി

തനരവിയ ടവളവിചവുമദ്യാടയദ്യാരു വഴവിതപദ്യാകന്

ഇലകള് ടപറുക്കുന്നുണദ്യായവിരുന്നു.
തവടറദ്യാരദ്യാള് ടകദ്യാമകളുയം,

തടെവികഷയം മദ്യാതറദ്യാടു തചര്തണ മടറ്റദ്യാരദ്യാള്

നദ്യാലദ്യാമന് തവരവിടന പുണര്ന്നു..
വമീണയം പ്രഭദ്യാതയം
മരയം നവിന്നവിടെതണ നദ്യാലു കതകള്

എലദ്യായം തല തവിരവിചതടന്ന,
തളവിരവിലയുയം മൃദശദ്യാഖയുയം മണ്ണവില് കുതവി
തനര്ത തടെവിയുയം ഒറ്റതവരുയം

തമല്തപദ്യാടയര്തവിയങ്ങടന.......
ജദ്യാഫര് സദ്യാദവിഖണ എ പവി
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ഓര്മ്മകളപില് നപിനട് -

 നനേര്ചനനേര്ച
                                                നവീ പദദളം പഠപിമചങ്ങാനവീ പദദളം പഠപിമചങ്ങാ??ഏടറ ടവപ്രങ്ങാളമതങ്ങാടടഏടറ ടവപ്രങ്ങാളമതങ്ങാടട  ഞങ്ങാന് ഉറ കൂട്ടുകങ്ങാരന്ഞങ്ങാന് ഉറ കൂട്ടുകങ്ങാരന്
ദങ്ങാസമനങ്ങാടട്  മചെങ്ങാദപിച്ചുദങ്ങാസമനങ്ങാടട്  മചെങ്ങാദപിച്ചു..ഞങ്ങാന്  പഠപിച്ചുഞങ്ങാന്  പഠപിച്ചു,,ഒരു  പ്രങ്ങാവശേദളം  എഴുതുകയുളം  ടചെയ്തുഒരു  പ്രങ്ങാവശേദളം  എഴുതുകയുളം  ടചെയ്തു..അവന്അവന്
കങ്ങാസപിടല ഒരു പഠപിപ്പപിസ്റ്റങ്ങായപിരുനകങ്ങാസപിടല ഒരു പഠപിപ്പപിസ്റ്റങ്ങായപിരുന..ഈ ഉതരളം എടന്റെ ടവപ്രങ്ങാളടത ഇരടപിപ്പപിച്ചുഈ ഉതരളം എടന്റെ ടവപ്രങ്ങാളടത ഇരടപിപ്പപിച്ചു..
                      പടമചങ്ങാമന ഇനട്  നങ്ങാരങ്ങായണന് സങ്ങാറട്  വരങ്ങാതപിരപികണമമപടമചങ്ങാമന ഇനട്  നങ്ങാരങ്ങായണന് സങ്ങാറട്  വരങ്ങാതപിരപികണമമ..എങപില്എങപില്
ആലപ്പങ്ങാടപിമലകട് ഞങ്ങാന് പതട് ദപസ ടകങ്ങാടുക്കുളംആലപ്പങ്ങാടപിമലകട് ഞങ്ങാന് പതട് ദപസ ടകങ്ങാടുക്കുളം..എനപികട് ഏടറ സമങ്ങാധങ്ങാനമങ്ങായപിഎനപികട് ഏടറ സമങ്ങാധങ്ങാനമങ്ങായപി..
                      നങ്ങാരങ്ങായണന് സങ്ങാറപിടന എനപികട് ഏടറനങ്ങാരങ്ങായണന് സങ്ങാറപിടന എനപികട് ഏടറ
ഇഷ്ടമങ്ങാണട്ഇഷ്ടമങ്ങാണട്..അമദ്ദേഹതപിടന്റെ  മലങ്ങായങ്ങാളളം  കങ്ങാസുളം  പദദപങ്ങാരങ്ങായണവളംഎനട്അമദ്ദേഹതപിടന്റെ  മലങ്ങായങ്ങാളളം  കങ്ങാസുളം  പദദപങ്ങാരങ്ങായണവളംഎനട്
രസമങ്ങായപിരുനരസമങ്ങായപിരുന..ഞങ്ങാന്  കവപിത  പഠപികങ്ങാതപിരുനങ്ങാല്  അമദ്ദേഹതപിനണങ്ങാകുനഞങ്ങാന്  കവപിത  പഠപികങ്ങാതപിരുനങ്ങാല്  അമദ്ദേഹതപിനണങ്ങാകുന
വപിഷമളംവപിഷമളം,,അതങ്ങാണഅ എടന്റെ പ്രയങ്ങാസളംഅതങ്ങാണഅ എടന്റെ പ്രയങ്ങാസളം..ഞങ്ങാന് ഇത്രടയങ്ങാടക പഠപിപ്പപിചപിട്ടുളം നവീമങ്ങാത്രളംഞങ്ങാന് ഇത്രടയങ്ങാടക പഠപിപ്പപിചപിട്ടുളം നവീമങ്ങാത്രളം
പഠപിചപിമലപഠപിചപിമല,,എന അമദ്ദേഹതപിടന്റെ മചെങ്ങാദദളം എടന്റെ കങ്ങാതപില് മുഴങപിഎന അമദ്ദേഹതപിടന്റെ മചെങ്ങാദദളം എടന്റെ കങ്ങാതപില് മുഴങപി..
                      നങ്ങാലങ്ങാളം കങ്ങാസപില്നപിനട് അമദ്ദേഹളം ടചെങ്ങാലപിതന കപിളപിപ്പങ്ങാടട്നങ്ങാലങ്ങാളം കങ്ങാസപില്നപിനട് അമദ്ദേഹളം ടചെങ്ങാലപിതന കപിളപിപ്പങ്ങാടട് .  .  അതപിടന്റെഅതപിടന്റെ
തങ്ങാളവളം ഭളംഗപിയുളംതങ്ങാളവളം ഭളംഗപിയുളം..അര്ഥളം വപിശേദവീകരപിചമപ്പങ്ങാള് ഞങ്ങാന് കങ്ങാസപില്നപിനട് ഏടറ മനരളംഅര്ഥളം വപിശേദവീകരപിചമപ്പങ്ങാള് ഞങ്ങാന് കങ്ങാസപില്നപിനട് ഏടറ മനരളം
കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു..ആ  പദദളം  ഞങ്ങാന്  ഇമപ്പങ്ങാഴുളം  ടചെങ്ങാല്ലുകയുളം  ഓര്തട്  കരയുകയുളംആ  പദദളം  ഞങ്ങാന്  ഇമപ്പങ്ങാഴുളം  ടചെങ്ങാല്ലുകയുളം  ഓര്തട്  കരയുകയുളം
ടചെയങ്ങാറുണട്ടചെയങ്ങാറുണട്..എത്രടയത്ര  വങ്ങാക്കുകള്എത്രടയത്ര  വങ്ങാക്കുകള്,  ,  വപിപരവീതങള്വപിപരവീതങള്,,പരദങ്ങായങള്പരദങ്ങായങള്.  .  അനട്  കങ്ങാടുഅനട്  കങ്ങാടു
കങ്ങാനനവളം ആരണദവളം വനവളം വപിപപിനവളംകങ്ങാനനവളം ആരണദവളം വനവളം വപിപപിനവളം..........ഇമനങ്ങാഇമനങ്ങാ....?....?കങ്ങാടട് മങ്ങാത്രളംകങ്ങാടട് മങ്ങാത്രളം!!
                      ജരപിത എന ഒരു തള്ളപ്പക്ഷപിജരപിത എന ഒരു തള്ളപ്പക്ഷപി..അവള്കട് നങ്ങാലട്  മകള്ആണ്പക്ഷപിഅവള്കട് നങ്ങാലട്  മകള്ആണ്പക്ഷപി
അവളുമങ്ങായപി  ഉടകപി  വവീടുവപിട്ടുഅവളുമങ്ങായപി  ഉടകപി  വവീടുവപിട്ടു..അവളുളം  മകളുളം  ഒരു  മരതപിന  മുകളപില്  അവരുടടഅവളുളം  മകളുളം  ഒരു  മരതപിന  മുകളപില്  അവരുടട
കൂ ടപില്കൂ ടപില്..ഒരു  ദപിവസളം  കങ്ങാട്ടുതവീ  പടര്നഒരു  ദപിവസളം  കങ്ങാട്ടുതവീ  പടര്ന..അവരുടടസ  കൂടപിനചുറ്റുളം  തവീഅവരുടടസ  കൂടപിനചുറ്റുളം  തവീ..പറകങ്ങാന്പറകങ്ങാന്
കഴപിയങ്ങാത പപിഞ്ചുദപതങള്കഴപിയങ്ങാത പപിഞ്ചുദപതങള്..അമ്മയുളം മകളുളം കരയങ്ങാന് തുടങപിഅമ്മയുളം മകളുളം കരയങ്ങാന് തുടങപി..
                      ഈ മരതപിന് തങ്ങാടഴ ഒരു എലപിമടയുണട്ഈ മരതപിന് തങ്ങാടഴ ഒരു എലപിമടയുണട്..നപിങടള അതപില്ടവചട് മുകളപില്നപിങടള അതപില്ടവചട് മുകളപില്
ഇലവപിരപിചട്  മണടകങ്ങാണട്  മൂടപിടവയങ്ങാളംഇലവപിരപിചട്  മണടകങ്ങാണട്  മൂടപിടവയങ്ങാളം..തവീ  അണഞമശേഷളം  നപിങടള  വനതവീ  അണഞമശേഷളം  നപിങടള  വന
രക്ഷടപ്പടുതങ്ങാളംരക്ഷടപ്പടുതങ്ങാളം..അമമ്മഅമമ്മ,,അതുമവണഅതുമവണ..വപിശേനകപിടക്കുനവപിശേനകപിടക്കുന
എലപിയുണതപില്എലപിയുണതപില്..മങ്ങാളംസകഷട് ണങളങ്ങായ ഞങടള കപിടപിയങ്ങാല് അതട് ആര്തപിമയങ്ങാടടമങ്ങാളംസകഷട് ണങളങ്ങായ ഞങടള കപിടപിയങ്ങാല് അതട് ആര്തപിമയങ്ങാടട
തപിനളംതപിനളം..
        “        “ജന്തുകള് ഭക്ഷപിചപിട്ടുചെങ്ങാവനതപിലളം മഭദളംജന്തുകള് ഭക്ഷപിചപിട്ടുചെങ്ങാവനതപിലളം മഭദളം
                    ടവന്തുചെങ്ങാവനതടത്ര സപിതപിടയനറപിഞങ്ങാലളംടവന്തുചെങ്ങാവനതടത്ര സപിതപിടയനറപിഞങ്ങാലളം""
          അതുടകങ്ങാണഅടട്  ടവന്തുമരപിചങ്ങാലളം  പ്രശ്നമപിലഅതുടകങ്ങാണഅടട്  ടവന്തുമരപിചങ്ങാലളം  പ്രശ്നമപില..നപിങള്  ഞങളുടട  കൂടടനപിങള്  ഞങളുടട  കൂടട
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മരപികണമരപികണ..പറനട്  രക്ഷടപ്പടണളംപറനട്  രക്ഷടപ്പടണളം..മവടറ  കലദങ്ങാണളം  കഴപിചട്  സുഖമങ്ങായപിമവടറ  കലദങ്ങാണളം  കഴപിചട്  സുഖമങ്ങായപി
ജവീവപികണളംജവീവപികണളം..ഞങടള ഓര്തട് ദുദുഃഖപികരുതട്ഞങടള ഓര്തട് ദുദുഃഖപികരുതട്..
          ''          ''ഞങള് ചെങ്ങാകപിമലങ്ങാഞങള് ചെങ്ങാകപിമലങ്ങാ,,പപിടന ടപറ്റുസനതപിയുണങ്ങാപപിടന ടപറ്റുസനതപിയുണങ്ങാ--
                        ടയങടന തുണയങ്ങാവന നവീകൂടട മരപികപിമലങ്ങാടയങടന തുണയങ്ങാവന നവീകൂടട മരപികപിമലങ്ങാ?''?''
      അമ്മഹൃദയതപിനട്  മകടള  പപിരപിയങ്ങാന്  കഴപിയുകപിലഅമ്മഹൃദയതപിനട്  മകടള  പപിരപിയങ്ങാന്  കഴപിയുകപില..കൂടട  മരപികങ്ങാന്  മകള്കൂടട  മരപികങ്ങാന്  മകള്
സമ്മതപിക്കുനപിലസമ്മതപിക്കുനപില..അവസങ്ങാനളം  മകളുടട  നപിര്ബന്ധതപിനട്  വഴങപി  പറക്കുകയുളംഅവസങ്ങാനളം  മകളുടട  നപിര്ബന്ധതപിനട്  വഴങപി  പറക്കുകയുളം
തപിരപിച്ചുവരപികയുളം  വവീണളം  പറക്കുകയുളം  തപിരപിഞ്ഞുമനങ്ങാക്കുകയുളം  തടന്റെതപിരപിച്ചുവരപികയുളം  വവീണളം  പറക്കുകയുളം  തപിരപിഞ്ഞുമനങ്ങാക്കുകയുളം  തടന്റെ
വപിധപിടയമനങ്ങാര്മതങ്ങാര്തട്  കരഞട് പറനപറനമപങ്ങാവന ജരപിത  ഇനളം എടന്റെവപിധപിടയമനങ്ങാര്മതങ്ങാര്തട്  കരഞട് പറനപറനമപങ്ങാവന ജരപിത  ഇനളം എടന്റെ
മനസപില് ജവീവപിക്കുനമനസപില് ജവീവപിക്കുന..
                    

നവീ  എനങ്ങാണട്  ചെപിനപിക്കുനതട്  എന  ദങ്ങാസടന്റെ  മചെങ്ങാദദളം  എടനനവീ  എനങ്ങാണട്  ചെപിനപിക്കുനതട്  എന  ദങ്ങാസടന്റെ  മചെങ്ങാദദളം  എടന
ചെപിനയപില്നപിനണര്തപിചെപിനയപില്നപിനണര്തപി..ഞങ്ങാന്  ടവപ്രങ്ങാളമതങ്ങാടട  കങ്ങാസപിമലകട്ഞങ്ങാന്  ടവപ്രങ്ങാളമതങ്ങാടട  കങ്ങാസപിമലകട്
എതപിമനങ്ങാകപിഎതപിമനങ്ങാകപി..അവപിടട  നങ്ങാരങ്ങായണന്  സങ്ങാര്  പതപിവമപങ്ങാടല  ആടപിപ്പങ്ങാടപിഅവപിടട  നങ്ങാരങ്ങായണന്  സങ്ങാര്  പതപിവമപങ്ങാടല  ആടപിപ്പങ്ങാടപി
രസകരമങ്ങായ കങ്ങാടസടുക്കുകയങ്ങായപിരുനരസകരമങ്ങായ കങ്ങാടസടുക്കുകയങ്ങായപിരുന..

ഇ വപി അബങ്ങാസട് മങ്ങാസ്റ്റർഇ വപി അബങ്ങാസട് മങ്ങാസ്റ്റർ
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യങ്ങാത്ര
                       ഏയണ ഇനവി നവില്കദ്യാന് സമയമവില.തവഗയം അകരടയതണയം.ഇനവി നവിങ്ങള്

കരയവില് നവില്ക്കുതനദ്യാറുയം നവിങ്ങളുടടെ ശരമീരയം കൂടുതല് അഴുകദ്യാന് തുടെങയം.മരണകപലവില് നവിന്നണ

കപവിതദ്യാന് ആര്ത്തുവവിളവിച.രദ്യാഹുല് അല്പയം തലറ്റദ്യായവി.ഉരുകവിതമീര്ന്ന ശരമീരടത ടവള്ള 

പുതപവിക്കുതമദ്യാള് അവടന്റെ മനസവില് നവിറടയ സതപ്നങ്ങളദ്യായവിരുന്നു.
                      സതതബദ്യാധയം നഷ്ടടപട തടന്റെ ഭദ്യാരദതയയുയം പവിറകദ്യാന് തപദ്യാകുന്ന 

ഇരടക്കുഞങ്ങതളയുയം കുറവിതചദ്യാര്തതപദ്യാള് പുഴുവരവിച ആ മുറവിവുകള് എരവിഞ.തടന്റെ 

മരണകവിടെകയവില്നവിന്നണ കഴവിഞ്ഞ കദ്യാലതതക്കുറവിചയം,തദ്യാന് പവിന്നവിട മുപതണ വര്ഷങ്ങതളക്കുറവിചയം 

അയദ്യാള് മനസവിലൂടടെ ഒരു ടകദ്യാള്ളവിയദ്യാന് പദ്യായവിച.
                    സമല്സമൃദമദ്യായ കുടുമതവില് കയറൂരവിവവിട കദ്യാളതയതപദ്യാടല അവന് 

നടെന്നു.വവിദദദ്യാലയജമീവവിതയം അവടന ആകദ്യാശടത തമഘതതതപദ്യാടല കദ്യാറ്റവിടനദ്യാപയം 

പറതവി.സതനയം കദ്യാസവിടല ജദ്യാസവിലദ്യാണണ അവനണ ആദദയം മയക്കുമരുന്നുകളുടടെ അപൂര്വ തലദ്യാകയം 

കദ്യാണവിചടകദ്യാടുതതണ.ആദദടമദ്യാടക ജദ്യാസവില് രദ്യാഹുലവിനണ സസൗജനദമദ്യായവി ഹദ്യാന്സുയം ടകദ്യാകകനുയം 

ബസൗണ് ഷുഗറുയം നല്കവി.പവിന്നമീടെണ ജദ്യാസവില് പറഞ.ഇതയുയം നദ്യാള് ഞദ്യാന് നവിനകണ 

സസൗജനദമദ്യായവിടദ്യാണണ ഇടതലദ്യായം നല്കവിയതണ.ഇനവി ഇതണ വദ്യാങ്ങദ്യാനുള്ള കദ്യാശണ നമീ 

തരണയം.ഇതവിനവിതപദ്യാ തമീവവിലയദ്യാടണതന്ന.
                   അതതദ്യാടടെ  അവന് വമീടവില്നവിന്നണ പണയം കടടടുതണ മയക്കുമരുന്നുകള്  വദ്യാങ്ങവി

ഉപതയദ്യാഗവികദ്യാന് തുടെങ്ങവി.നല പുകവലവിയുയം പതദ്യായം കദ്യാസണ മുതല് അവടന്റെ ശമീലമദ്യായവി 

മദ്യാറവി.അവന് വലുതദ്യായവി,എലദ്യായവിടെത്തുയം അവടന മുതന്നദ്യാടനയവിചതണ അചടന്റെ 

കകക്കൂലവിയദ്യായവിരുന്നു.കകക്കൂലവി യതഥഷ്ടയം പവിടുങന്ന ഉതദദദ്യാഗസര് അവന് യതഥഷ്ടയം വളരദ്യാനുള്ള

അവസരടമദ്യാരുകവി.അവന് ഒരു  തഡദ്യാക്ടറദ്യായവി ഓപതറഷന് തവിതയറ്റര് കണദ്യാല് കകവവിറയ്ക്കുന്ന 

ഒരു മുറവികവദദന്................
                   അങ്ങടന അചനുയം അമയുയം അവടന കലദദ്യാണയം കഴവിപവിച.ചുവപ്പുകണ 

കദ്യാളയണ ഒരു മൂക്കുകയര്.ആഡയംബരഭരവിതമദ്യായവിരുന്നു വവിവദ്യാഹയം.തസ്നേഹനവിധവിയദ്യായ ഭദ്യാരദക്കു മുന്നവില് 

അവന് മയക്കുമരുന്നണ അടെവിയറ ടവച.പടക,അതപദ്യാഴുയം അവടന്റെ അവയവങ്ങള് ടമഴുതവിരവി 
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തപദ്യാടല എരവിഞ്ഞടെങകയദ്യായവിരുന്നു.ഒന്നുമറവിയദ്യാടത അവര് ജമീവവിച.കഥയറവിയദ്യാടത ആടയം 

കദ്യാണുകയദ്യായവിരുന്നു.
               മമീര ഗര്ഭവിണവിയദ്യായവി.ഒരവികല് മമീരയുടടെ ടചകണ അപണ കഴവിഞ്ഞണ കഴവിഞ്ഞണ വരുന്ന 

വഴവി,പതവിവവിലദ്യാടത രദ്യാഹുലവിടന്റെ കദ്യാഴ്ച മങ്ങവി.കദ്യാര് നവിയന്ത്രണമവിലദ്യാടത തറദ്യാഡവിലൂടടെ ഒഴുകവി.മമീര കദ്യാര്

നവിയന്ത്രണവവിതധയമദ്യാകവി.രദ്യാഹുല് മയകതവിതലകണ ടതന്നവിവമീണു.മമീര കുപവിടവള്ളയം അവടന്റെ 

മുഖതതകണ കുടെഞ.ഇടുങ്ങവിയ പുരവികക്കുഴകള്ക്കുള്ളവിലൂടടെ ടവള്ളയം ഊര്ന്നവിറങ്ങവി.വമീണയം 

കുടെഞ്ഞതപദ്യാള് അവനണ സതതബദ്യാധയം തവിരവിചകവിടവി.മമീരയുടടെ നവിര്ബന്ധതവിനു വഴങ്ങവി രദ്യാഹുല് 

കദ്യാര് തവിരവിചണ ആശുപതവിയവിതലകണ വവിട.
              രണണ ദവിവസയം അവവിടടെകവിടെന്നു.മൂന്നദ്യായം ദവിവസയം ഉണര്ന്ന മമീര രദ്യാഹുലവിനണ 

ഭകണവുമദ്യാടയതവി.അവവിടടെ കണ കദ്യാഴ്ചയവില് മമീരയുടടെ ഹൃദയയം തകര്ന്നു.ഉദവിചയര്ന്ന 

സൂരദതനതപദ്യാലുയം ടഞടവിചണ അവള് കരഞ.രക്തരൂഷവിതമദ്യായ രദ്യാഹുലവിടന്റെ 

മൃതതദഹയം.വദ്യായയവിലൂതടെയുയം മൂകവിലൂടടെയുയം രക്തയം ഒഴുകവിയവിരവിക്കുന്നുആ കദ്യാഴ്ച കണണ മമീരയണ 

സതതബദ്യാധയം നഷ്ടമദ്യായവി.
              എലദ്യായം നഷ്ടടപടവനദ്യായവി രദ്യാഹുല്..........മൂന്നുപതവിറ്റദ്യാണവിടന്റെ കഥ....കഥയല ഒരു 

മനുഷദജന്മേതവിടന്റെ ടനദ്യാമരയം.....രദ്യാഹുല്....ആ അധദദ്യായയം 

അടെഞകഴവിഞ........വവിറകുകള്ടകദ്യാപയം മദ്യാതയം എരവിഞ്ഞടെങന്ന തതജസറ്റ ശരമീരമദ്യായവി 

മദ്യാതയം..............................
             രദ്യാഹുല് വഴുകലുള്ള കപലവിതലകണ ചുവടുറപവിച.തദ്യാന് മരവിച എന്ന നഗസതദയം 

ഉള്ടകദ്യാള്ളദ്യാനദ്യാകദ്യാടത.കദ്യാടുയം തമടുയം തദ്യാണവി യദ്യാത ടചയവിടണണ.പതക,ജമീവവിതമദ്യാകുന്ന 

മഹദ്യാസദ്യാഗരവുയം കദ്യാലഹരണടപട ശരമീരവുയം അവടന കകടവടെവിഞ....കപലവില് തമീനദ്യാളയം 

ടതളവിഞ.....യദ്യാതയണ യമയമദ്യായവി......അനനമദ്യായ വവിദൂരയദ്യാതയണ.......തവിരവിഞതനദ്യാടമവിലദ്യാടത 

ഒരു തപദ്യാകണ.......മരണതവിടന്റെ വമീചവിയവിതലകണ.
              ആര്തലച തവിരമദ്യാലകള് അവതനദ്യാടെണ തചദ്യാദവിച...ആ മയക്കുമരുന്നുകള് 

ഇനവിയുതണദ്യാ?വവികസനതവിടന്റെ മതണ പവിടെവിച മദ്യാനുഷന്മേദ്യാരവില്നവിന്നണ മരണതവിതലകണ 

രകടപടെദ്യാനദ്യാണണ.......തചദ്യാദദയം തകടയുടെന് അവന് വവിങ്ങവിടപദ്യാടവി...............
 അഭവിരദ്യായം ടെവി പവി
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  1 .ഇനദയവിടല ആദദടത ജലമമ്യൂസവിയയം എവവിടടെ?
an:കുന്ദമയംഗലയം

2 .ഇനദയവിടല ഏറ്റവുയം വലവിയ കവിസദന് പള്ളവി എവവിടടെ?
an:തസ കതമീഡല്.തഗദ്യാവ

3 .ഇനദയവിടല വധവികടപട ആദദ മുഖദമന്ത്രവി ആരണ?
An:ബവിയദ്യാനണ സവിങണ
4 .ഏറ്റവുയം കൂടുതല് പ്രദ്യാവശദയം ഇനദന് നദ്യാഷണല് തകദ്യാണ്ഗ്രസവിടന്റെ 
പ്രസവിഡണദ്യായതദ്യാരണ?

an:ജവഹര്ലദ്യാല് ടനഹണറു
5 . എ.പവി.ടജ അബ്ദുല്കലദ്യായം ഇനദന് പ്രസവി ഡണദ്യായതണ ആടര പരദ്യാജയടപടുതവി?
An:ലകവി കസഗദ്യാള്
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6. ശദ്യാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടടെ നവിര്മദ്യാണതവിനണ പ്രസവിദ്ധമദ്യായ ഹരവിയദ്യാണയവിടല നഗരയം?

An:അമദ്യാല
7 . I D B യുടടെ ആദദ ശദ്യാഖ ആരയംഭവിച ഇനദന് നഗരയം? 

An:അഹമദദ്യാബദ്യാദണ
8 . മവിഷന് സതദനവിഷ-ഏതണ സദ്യാപനവുമദ്യായവി ബന്ധടപടവിരവിക്കുന്നു?

an: Indian Railways
9. മുലപ്പൂ നവിറമുള്ള പകലുകള്-എന്ന കൃതവി രചവിചതദ്യാരണ?

An: ടബനദദ്യാമവിന്

10.Sahle-work zewde ഏതണ രദ്യാജദടത വനവിതദ്യാ പ്രസവിഡണദ്യാണണ?
An:എതതദദ്യാപദ
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കളരിപറഞരിരയുനവഹാകയുകള്കക
ഇവരിമടെവരിരഹാമെമെഹാകയുനയു ..........
കനമലരരിയരികഹാന്കഴരിഞക മഞങരില്
ഞങ്ങള്ധനന്യരഹായരി ......
അകതക മതമനരരിപക പപഹാടെരില്
ഇതരിരരിവരിറകഹായരിമെഹാറരിയഹാലയുല
ഞങ്ങള്കകൃതഹാര്ത്ഥരഹായരി .......
ഈവഹാകയുകമളഅകമമെരരിയയുന
വഹാകഹാകരിമെഹാറഹാന്
പരിന്തയുണച്ചവര്കക ഹകൃദയതരില്
ചഹാലരിച്ചനനരിയയുണക .......
ഇതരിന്നരിമെരിതമെഹായവര്......
കനമടെനരിനവര്.......
ഊര്ജലപകര്നവര്........

ഇതക തരിരരിച്ചറരിവരിന്മറ
പവളയഹാണക ......

അകപമെചരിന്തയയുമടെതനകനല്
പകഹാരരിയരിടക മപഹാള്ളരികഹാന്

ഞങ്ങള്ഇനരിയയു ല
വരയു ല.........തനര്ച്ച !!!!!!!

TEAM LITTLE KITES
GHSS POONOOR


