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ആമുഖഖ

    ഇനന്ന് ലലലോകതത്തിലലലലോവരരരും ഡത്തിജത്തിറ്റല് ജജീവത്തിതമലോണന്ന് നയത്തികരനതന്ന്.ഈ 
യരഗതത്തില് പരസ്തകങ്ങള് വലര ഡത്തിജത്തിറ്റലലോയത്തി നമരകന്ന് ലഭത്തികരനര. 
അതത്തിനലോല് ഞങ്ങള്  GHSS കരരവന്ലപലോയത്തിലത്തിലല  '  ' little kites
അരുംഗങ്ങള് ശലോസസ്തകകൃതത്തികള് ഉള്ലപ്പെടരതത്തി 
ഡത്തിജത്തിറ്റല് മലോഗസത്തിന് ഉണലോകത്തിയത്തിരത്തികരകയലോണന്ന്. സസ്കൂളത്തിലല കരടത്തികളത്തില് 
നത്തിനരരും
രചനകള് സസജീകരത്തിചരരും   ഞങ്ങള് പഠത്തിച ഓലരലോ കലോരര്യങ്ങള് 
ഉള്ലപ്പെടരതത്തിയരമലോണന്ന് ഈ മലോഗസത്തിന് തയലോറലോകത്തിയതന്ന്. ഇതത്തിലസ്കൂലട ഇ-
ലലലോകതത്തിലലകന്ന്  വത്തിദര്യലോര്തത്തികളരലട ഒരര കലോല്ലവപ്പെലോണന്ന് ഞങ്ങള് 
ഉലദ്ദേശത്തികരനതന്ന്.
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                                   സനന്ദേശശ

കരരവന്ലപലോയത്തില് സസ്കൂളത്തിലല ലത്തിററത്തില്
കകററന്ന്സത്തിനന്ന് ഇനത്തിയരരും ഇനത്തിയരരും
ഉയരങ്ങളത്തിലലകന്ന് പറകലോന് കഴത്തിയരന
വത്തിധതത്തില്  ശകത്തിയരള്ള ചത്തിറകരകള്
വത്തിടര്തലോന് കഴത്തിയലട.കരടത്തിപ്പെരരനരകളരലട
ആശയങ്ങള് ഉള്ലകലോള്ളത്തിച ഈ മലോഗസത്തിനന്ന്
എലലോവത്തിധ ആശരുംസകളരരും ലനരരനര.

സവത്തിത.ലക.പത്തി
ലഹെഡന്ന്മത്തിസന്ന്ട്രസന്ന്

 GHSS കരരവന്ലപലോയത്തില്
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സനന്ദേശശസനന്ദേശശ

കരുവന് പപപൊയയില് ഗവകരുവന് പപപൊയയില് ഗവ: : 
ഹഹൈസസ്കൂള് ലയിറയില് ഹഹൈസസ്കൂള് ലയിറയില് 
ഹകറസ്സസ് വയിദദപൊര്തയികള്ഹകറസ്സസ് വയിദദപൊര്തയികള്
മയികവയിപന്റെ പുതയിയമയികവയിപന്റെ പുതയിയ
ചരയിത്ര സയിഷയിയയിലപൊണസ് ഇനദയയിപലചരയിത്ര സയിഷയിയയിലപൊണസ് ഇനദയയിപല
തപന്നെ തപന്നെ 
കുടയികൂടതയിപന്റെ ഏറവഖ വലയിയ കുടയികൂടതയിപന്റെ ഏറവഖ വലയിയ IT IT 
പനെറസ് വര്കസ് പനെറസ് വര്കസ് 
ആകപൊന് പപപൊകുന്നെ ലയിറയില്ആകപൊന് പപപൊകുന്നെ ലയിറയില്
ഹകറസ്പന്റെ ഭപൊഗഹകറസ്പന്റെ ഭപൊഗ--
മപൊയയി നെമ്മുപടെ കുടയികള് ഒരുക്കുന്നെ ഡയിജയിറല് മപൊയയി നെമ്മുപടെ കുടയികള് ഒരുക്കുന്നെ ഡയിജയിറല് 
മപൊഗസയിനെസ് എപന്റെ ഹൃദയഖ നെയിറഞ്ഞ ആശഖസകള്മപൊഗസയിനെസ് എപന്റെ ഹൃദയഖ നെയിറഞ്ഞ ആശഖസകള്

ഇഇ..അബസ്ദുല് നെപൊസര്അബസ്ദുല് നെപൊസര്
(PTA (PTA പ്രസയിഡന്റെസ് പ്രസയിഡന്റെസ് HSSHSS
കരുവന് പപപൊയയില്കരുവന് പപപൊയയില്))
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  സനന്ദേശശ

കലരകളത്തില് ലകലോതത്തിലവചന്ന് നമരലട പസ്കൂര്വത്തികര്
തരടങ്ങത്തിയ എഴരതന്ന് , പനലയലോലകളരരും, കടലലോസരകളരരും
പത്തിനത്തിടന്ന് ഡത്തിജത്തിറ്റല് അക്ഷരങ്ങളത്തിലലോണന്ന് ഇനന്ന് എതത്തി
നത്തില്കരനതന്ന് . എഴരതലോണത്തിയരലട സലോനരും കജീ
ലബലോര്ഡന്ന്  കയടകത്തി കഴത്തിഞര.
മഷത്തിയരലട സലോനരും  - e മഷത്തിയരരും...

കരരവരുംലപലോയത്തിൽ സസ്കൂളത്തിലല ലത്തിറ്റത്തിൽ കകറ്റന്ന്സന്ന് കരടത്തികളരലട
'ഗഗനരും' എന ഡത്തിജത്തിറ്റൽ മലോഗസത്തിനന്ന് എലലോവത്തിധ
ആശരുംസകളരരും ലനരരനര.....

ബത്തി.എരും. ബത്തിജര,
മലോസ്റ്റർ ലട്രയത്തിനർ,
കകറ്റന്ന്.
ലകലോഴത്തിലകലോടന്ന്ലകലോഴത്തിലകലോടന്ന്..
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     സനന്ദേശശ

അനനമലോരും ആകലോശതത്തിലന്റെ അതത്തിരരകലോണലോന്
ലവമരന കരരവന് ലപലോയത്തില്
ലത്തിററത്തില്കകററന്ന്സന്ന് യസ്കൂണത്തിററന്ന്

തയലോറലോകരന ഈ ഡത്തിജത്തിറ്റല് മലോഗസത്തിനന്ന്
എലലോവത്തിധ ഭലോവരകങ്ങളരരും ലനരരനര.

റരുംലതന്ന്. പത്തി.വത്തി
ലത്തിററത്തില്കകററന്ന്സന്ന്  മത്തിസന്ന്ട്രസന്ന്
& സജീനജീയര് അസത്തിസ്റ്റന്റന്ന്

 GHSS കരരവന്ലപലോയത്തില്
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സനന്ദേശശസനന്ദേശശ

         ലത്തിറ്റത്തില് കകറ്റന്ന്സന്ന് അതത്തിലന്റെ 25 ലമലോഡര്യസ്കൂളരകളടങ്ങത്തിയ
ലട്രയത്തിനത്തിരുംഗത്തില് ആദര്യ
        അഞന്ന് ലമലോഡര്യസ്കൂളത്തിലന അടത്തിസലോനമലോകത്തി 
നടകരന പ്രവര്തനമലോണന്ന്
ഡത്തിജത്തിറ്റല്
        മലോഗസത്തിന് നത്തിര്മലോണരും. 
അതത്തിലന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്
സജജീവമലോയത്തി പലങ്കെടരതന്ന്
        ഡത്തിജത്തിറ്റല് മലോഗസത്തിന്
പ്രസത്തിദജീകരണതത്തിലലകന്ന് എതത്തിച
മരഴരവന് ലത്തിറ്റത്തില്
        കകറ്റന്ന്സന്ന് അരുംഗങ്ങള്കരരും അഭത്തിനന്ദനരും 
അറത്തിയത്തികരനര. തരടര്നരരും ഇതരരും
        സര്ഗലോത്മകതയരരും ആധരനത്തിക സലോലങ്കെതത്തിക 
വത്തിദര്യയരരും ഒരരമത്തിപ്പെത്തികരന പ്രവര്-
        തനങ്ങള് ലചയലോന് ഇനത്തിയരരും 
കഴത്തിയലട, ,എനലോശരുംസത്തികരനര .

അബരല്നലോസ്സര്.ടത്തി.
ലത്തിററത്തില്കകററന്ന്സന്ന്  മലോസ്റ്റര്

 GHSS കരരവന്ലപലോയത്തില്    
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സനന്ദേശശസനന്ദേശശ

ലലലോകതത്തിൻലറ ഏതന്ന് അറ്റതരനത്തിനരരും ലലലോകതത്തിൻലറ ഏതന്ന് അറ്റതരനത്തിനരരും 

വത്തിജലോന ശകലങ്ങലള നമരകന്ന് മരമത്തിൽ വത്തിജലോന ശകലങ്ങലള നമരകന്ന് മരമത്തിൽ 

എതത്തികരന ഇൻഫർലമഷൻ എതത്തികരന ഇൻഫർലമഷൻ 

ലടകന്ന്ലനലോളജത്തിലയ ഹെകൃദയതത്തിലലകന്ന് ലടകന്ന്ലനലോളജത്തിലയ ഹെകൃദയതത്തിലലകന്ന് 

ആവലോഹെത്തികലോൻ ശ്രമത്തികരന ലത്തിറ്റത്തിൽ ആവലോഹെത്തികലോൻ ശ്രമത്തികരന ലത്തിറ്റത്തിൽ 

കകറ്റന്ന്സന്ന് അരുംഗങ്ങൾകന്ന് എലലോവത്തിധകകറ്റന്ന്സന്ന് അരുംഗങ്ങൾകന്ന് എലലോവത്തിധ
  
ആശരുംസകളരരുംആശരുംസകളരരും

EASAKOYA E VEASAKOYA E V
STAFF SECRETARYSTAFF SECRETARY
GHSS KARUVANPOYILGHSS KARUVANPOYIL
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Where Dragons Fly LowWhere Dragons Fly Low

Elizabeth B. John (HSA MATHS)

A place on Earth where the morning mist slithered down,

To meet her blushing warm friend;

A place wherein the small naive streets,

Will soon give way to the buzzes of a broader one;

A place where dragons fly low each cosy noon,

That's the place I head each morn,

To shed the scales of haughty accomplishments,

I had treasured beneath my otherwise humble skin.

The Land was new to me, 

And was never to be found, 

Anywhere in the strangest of my dreams.

Unlike my past, let me thank my 'self',

For my unconscious transformation,

Into a being who took,

Anything that came its way.

Earlier, I used to express my discomfort by all means, 

For the script of the play was scribbled by me,

Not knowing the fact that a better script was already kept 

By a Writer who saw the depths of my inner being.

The script had scenes laden ,

With well planned persecution of  my egoistic self.

They were often taken with distress for a day or two,

And continuous catharsis involving weeps and woes.

I now realize that they had been written in golden hue,

For , they made the difference and the story now meant more.

Strangely, it often do happen so, 

That , whenever I moved out, 
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I could find many, with whom I could easily identify,

As with the members of my  'comfy space'.

Again this evening, as I stand in the shades of the scorching sun,

Gazing at the pretty lil'  village scenes of this beautiful land,

With an intent to absorb the freshness and serenity of the space,

From where I've started to learn by unlearning the less and less,

Only to fill the voids  of selfishness ,

With more and more of selfless modes for me to trace,

I cannot just keep from noticing the dragons that fly low-

And the Land that nurtured each dragon to FLY LOW. 

 _________________________________
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THROUGH CAMERA EYETHROUGH CAMERA EYE
2018 - 192018 - 19
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            ELIZABETH B JOHN (HSA MATHS)            ELIZABETH B JOHN (HSA MATHS)
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               FLOOD AND HUMANITY

                                                                          -Hanan,10F

The  flood that nearly occured in Kerala was that  The  flood that nearly occured in Kerala was that  
   most dangerous flood that The world have seen in 2   most dangerous flood that The world have seen in 2thth

   century. This lead to a massive lose to the people.   century. This lead to a massive lose to the people.
   Many people died in their houses due to       Many people died in their houses due to    
   flood. they can't go outside because many   flood. they can't go outside because many
   houses were filled with water and they were trapped   houses were filled with water and they were trapped
   in their houses. Humanity was the only thing which     in their houses. Humanity was the only thing which  
   helped Kerala to over come this disaster.   helped Kerala to over come this disaster.

       People from different places came to thePeople from different places came to the

   affected areas and saved people . Navy   affected areas and saved people . Navy  ArmiesArmies
   came with helicopter's to save peoples,mainly   came with helicopter's to save peoples,mainly
   fisher man's came with with their boats to save   fisher man's came with with their boats to save
   people and took them safely to refugee camp.   people and took them safely to refugee camp.

     When Kerala was drowned in water there was  When Kerala was drowned in water there was 
   no news other than the flood no one talked about   no news other than the flood no one talked about
   religion their colour,their caste every one was   religion their colour,their caste every one was
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   equal no people asked them religion or caste while    equal no people asked them religion or caste while 
   saving.    saving. 

            Humanity  is only thing that saved Kerala             Humanity  is only thing that saved Kerala 
  humanity is the most necessary thing that human  humanity is the most necessary thing that human

being need. Many other countries offered money to recoverbeing need. Many other countries offered money to recover
from the flood and to come back again as god's own countryfrom the flood and to come back again as god's own country

that was all part of a humanity .that was all part of a humanity .
     we should not dump waste to river and throw wastes     to     we should not dump waste to river and throw wastes     to

road side. We should keep our country clean and tidy.road side. We should keep our country clean and tidy.
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വറിഷയണ:എപന്റെ ഗുരുകുലഖ

                          അറളിവളിടന്റെ പൂനനതാപപ

                                                                                  - മുഹമ്മദപ റളിയതാന,10F

അറത്തിവത്തിലന്റെ അലക     ള് ത൯
മറത്തിമലോയരും ലതടത്തി   ഞലോ൯ വനതത്തി
അമത൯ സലോരത്തിതലലപ്പെനത്തി
ഇരരടരള്ള ജജീവത്തിതരും
           കരരരകള് നത്തിറ  ഞതലോ 
           ലനടണരും അറത്തിലവലോതത്തിരത്തി
           പടത്തികലളലോലരലോനരരും കയറത്തി ഞലോ൯
            അധര്യലോപക൪ ത൯ വത്തിരല് തരമത്തില്
വത്തിദര്യത൯ മലോധരരര്യരും ഇവത്തിടവനര ലനടത്തി
ഓ൪മകള് തലോളരതലോളത്തില് കരതത്തിയരറചര 
ഗരരരകരലരും അതര മലോയമലോരും ലലലോകരും
ഗരരരവത്തിലന്റെ മഹെതസരും നത്തിറ   ഞ ലലലോകരും
            കസ്കൂടരകലോരരലട കസ്കൂലടപ്പെറനന്ന് 
             വത്തിദര്യലോലയമലോരും പസ്കൂലനലോപ്പെത്തില് ചരറ്റത്തി തത്തിരത്തിഞന്ന്
             അറത്തിലവന ലത൯ മധര നരണ ഞന്ന്
             ശലഭമലോയ ഞലോനവത്തിടരും
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                          CHARLES BABBAGE

                                            -Haripriya c.h, 9F
                       

      Babbage was a British
mathematician, an original and
innovative  thinker  and  a
pioneer  of  computing.  He  is
known  as  the  'Father  of
computer'.

     Charles Babbage was born
on  26  December  1791,
probably in London ,  the son
of  a  banker.  He  was  often
unwell  as  a  child  and  was
educated mainly  at home. By
the time he went to Cambridge
University  in  1810  he  was
very interested in mathematics.

       After graduation Babbage was hired by the Royal  Institution
to  lecture  on  calculus.  Within  2  years  he  had  been  elected  a
member of the Royal Society and, with his Cambridge friends,
was instrumental in setting up the Astronomical Society in 1820,
the first to challenge the dominance of the Royal Society. From
1828 to 1839, Babbage was Lucasian Professor of Mathematics
at Cambridge.

              The 1820s saw Babbage work on his 'Difference
Engine’s  machine  which  could  perform  mathematical
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calculations. A six-wheeled model was initially constructed and
demonstrated to a number of audiences. He then developed plans
for a bigger, better, machine-Difference Engine2. He also worked
on  another  invention,  the  more  complex  Analytical  Engine,  a
revolutionary device on which his fame as a computer pioneer
now largely  rests.  It  was  invented  to  be  able  to  perform any
arithmetical calculation using  punched cards that would deliver
the instructions, as well as a memory unit to store numbers and
many other fundamental components of today's computers.

                   Babbage also worked in the fields of philosophy code
breaking , as well as campaigning for reform in British science.
He died at his home in  London on 18 October  1871
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                                  ദത്ത നശേഖരണണ
പപൊപറപൊ    (428-347-BC)

                                                                         - ഫതാത്തളിമ നജ,10F   

                                                                     
ഏഥ൯സത്തില് 428  BC യത്തില് ജനത്തിച ലപ്ലേലറ്റലോ
അലനകരും ഗണത്തിതജലര വലോ൪ലതടരത
ധജീക്ഷണശലോലത്തിയലോയത്തിരരനര. ഗണത്തിത
ശലോസസ്തജ൯ എനതത്തിലനകലോള്
ഗണത്തിതശലോസസ്തജന്ന് ഞരരലട
സ്രഷലോവലോയലോണത്തിലദ്ദേഹെഠ
അറത്തിയലപ്പെടരനതന്ന്.അരത്തിലസ്റ്റലോകജീസന്ന്
എനലോണലോയത്തിരരനര അദ്ദേഹെതത്തിലന്റെ അദര്യ
ലപരന്ന്. സരുംഖര്യകലളലോടന്ന് പ്രലതര്യക തലോല്പരന്ന്രും
ഉണലോയത്തിരരനര. 60 അഥവലോ12960000 എന
സരുംഖര്യ പ്ലേലോലറ്റലോണത്തികന്ന് സരുംഖര്യ
എനറത്തിയലപ്പെടരനര. വത്തിദര്യ
അഭര്യസത്തികരനതരനലോയത്തി പ്ലേലോലറ്റലോ ആരരുംഭത്തിച അകലോദമത്തിയത്തില് നത്തിനലോണന്ന് 
ഘനജര്യലോമത്തിയരലട പത്തിതലോവലോയ തജീയറ്റസരരും യലോനത്തിക ശലോസസ്തതത്തിലന്റെ 
പത്തിതലോവലോയത്തി മലോറത്തിയ അ൪കയത്തിറ്റലോസരരും പരറതന്ന് വനതന്ന്.ഇതത്തിലന്റെ 
പടത്തിവലോതത്തിലത്തില് ജര്യലോമത്തിതത്തി അറത്തിയലോതവ൪കന്ന്  പ്രലവശനമത്തില എനന്ന് 
എഴരതത്തിയത്തിരത്തിനര.ജര്യലോമത്തിതത്തിയത്തില് പല സരുംഭലോവനകളരരും നല്കത്തിയ 
ലപ്ലേലറ്റലോയരലട ലപരത്തിലലോണന്ന്അഞന്ന്ഘനരസ്കൂപങ്ങള്അറത്തിയലപ്പെടരനതന്ന്. 
കര്യസ്കൂബന്ന്,ലടട്രലോഹെട്രണ,ഒകലോലഹെഡ്രണ ഐലകലോസലോലഹെഡ്രണ എനത്തിവ 
അറത്തിയലപ്പെടരനതന്ന്.പ്ലേലോലറ്റലോണത്തികന്ന് ലസലോളത്തിഡന്ന്സന്ന്

പപ്ലാനറപ്ലാണണികക് നസപ്ലാളണിഡക്സക്പപ്ലാനറപ്ലാണണികക് നസപ്ലാളണിഡക്സക്
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അ ഞപ സമഭഹുമുഖങ്ങളന്തോണപ ഇങ്ങനന അററിയനപടുന്നതപ.
1) -നടടന്തോഹഡ്രണ്
2) -കക്യൂബപ(സമചതുര്മുഖ ഫലകണ)

3) ഒകന്തോനഹഡ്രണ്(അഷ്ട ഫലകണ)

4) നഡന്തോനഡന്തോകന്തോഹ(ദദ്വദശേഫലകണ)

ഐനകന്തോസന്തോഹടണ്(വറിണശേഫലകണ)

ഈ മുന്നപ ഭഹുപുതങ്ങളലന്തോനത നവനറ സമഭഹുപുതങ്ങളറിനലനണ ശേന്തോസ്ത്രജ്ഞര് 
വന്തോധറിക്കുന.

ഡഡഡപ്ലാഹഡണഡഡഡപ്ലാഹഡണ

ഈ സമഭഹുമഖത്തറിനല മുഖങ്ങളുനട ആകൃതറി സമഭുജതറിനകന്തോണമന്തോണപ.ഓനരന്തോ 
സമഭു
ജ തറിനകന്തോണത്തറിലണ 3 വശേങ്ങളുണ 6 നകന്തോണുകളുമന്തോണള്ളതപ.തറിനകന്തോണത്തറിനല 
നകന്തോ
ണറിനന്റെ അളവപ 60 ഡറിഗറിയന്തോണപ.ഈ സമഭഹുമുഖത്തറില 4 മുഖങ്ങളുണ6  വക്കുണ 
ആണു
ള്ളതപ.ഓനരന്തോ മൂലയറിലണ 3 മുഖങ്ങള നചരുന.

ചതുര്മുഖ ഫലകശചതുര്മുഖ ഫലകശ.

ടഹസന്തോഹഡ്രണ് അഥവന്തോ കക്യൂബപ എന്ന ഈ സമഭഹുമുഖത്തറില ഓനരന്തോ മുഖങ്ങളുണ 
സമ
ചതുരന്തോകൃതറിയറിലമന്തോണപ.ഓനരന്തോ മുഖത്തറിനണ 4 നകന്തോണുകളന്തോണുള്ളതപ.ഓനരന്തോ 
നകന്തോണറിനന്റെ
യുണ അളവപ   90 ഡറിഗറി      യുണ മപകങ്ങളുനട എണണ  6 ഉണ ആണപ.ഓനരന്തോ 
മൂലയറിലണ  മുഖങ്ങള കൂടറി നചരുന.ഇതപ ഒരു സണഭണ കൂടറിയന്തോണപ.ഇതു 
മന്തോതമന്തോണപഇക്കൂടദപതറിനല സണഭണ.
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                                    बबाररिश कबा रदिन
                                                                               -  सफवबन,10F                     

      बबाररिश धरितती परि बरिस रिहहि थती।
बबाररिश कबा ब बद  बाददांँ घरिरों कक   बपरि  कक  कक
धधोड रिहहि थती वहि बरिसनक कधो ददखबानक बहि बत
स बनदरि हिहक/ हिररियबाललि खकतरों नक बबाररिश बसस
हिक नदद , नबालिरों सलभि पबालन बरि रिहिक थक/  क
 ती पकडरों हक घरि थबा/  बसकक  आआगन मम
बलगजबा मम क    फबलि हिक/  बसमम ग बलिबाब
ददखबानक ककी बहि बत स बनदरि हिहक/   सकक  लबज
घरि मम ममैं   बालिबा  मकररि मबातबा हपतबा, भिबा   
 धो रि बहिन मबाददांँ कक  परि मम ग    / मम
 बाकक लिबा थबा/ ममैं घरि कक    ूपरि दससक मम बबौठ रिहिक थक/   स समय दरिवबाच 
खधोलिनक कबा  कक शबद स बनबा / मम डरि गयबा मककमैं जलिदद सम नतीज जबानबा  धोरि 
दकखबा /कधो    नहहि ददयबा /ममैं आददांँगन मम जलि कधो   स समय मकरिबा हिबाथ कधो ती 
ददखबा/ मम आवबाज करिकबा/   ूस वयकलत मकरिरी म बददांँहि बदद हकयबा/वहि मकरिबा दबादबा ज 
हिक/ मम दबादबा ज दकखकरि आशज हकयबा/ दबादबा ज म बजकसक बकलिबा:म बजक त ब नक जबाहहियबा/
नहहिद नहहिद बधोलिकरि ममैं थबौड करिकबा/  बस समय दबादबा ज म बजक पतीलडत  करिकबा/ 
ममैं सक  करिकबा / दबादबा ज जलि गयबा/ 
      कबछ समय कक  बबाद मकरिरी मबाआ आयबा / म बजक मबाआ सक पबास जलिकरि सक 
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करिनबा / मबाआ प बछबा: कयबा हिककह मकरिबा बकहटि ? ममैं बधोलिरी:मबाददांँ.......मबाददांँ.....दबादबाजती आयबा
आधोरि म बजक.......कबछ नहिरी मकरिरी बकहटि मबाददांँ बधोलिरी / मबाआ भिती सक करिनबा श बख हकय /
  स समय बबाररिश बसस रिहहि लथ / 
       आचबानक मम नती दद सक आदनक / मबाआ..........मबाददांँ ........आवबाच हकयबा/ 
ममैं समचबा वहि  कक सपनबा थबा/   स समय घरि कबा बबाहिरि बबाररिश बसस रिहिबा 
थबा/
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         Kerala floods: A reminiscence
                                                                            -Chandana Manohar,9G

 The drought will cause a huge change in the 
use of water. After the flood people haven't 
learnt what to do, how to threat nature. Every 
body is just wandering in internet and posting 
picture of the disaster in Kerala ,shopping and 
many of it is not what should be done. That's 
what the people over Kerala is having. It's the 
humanity in Kerala. People is not changed. 
according to my suggestion Kerala should face
a big disaster them is in which  every body will
learn the truth.

26                                                                                  LITTLE KITES GHSS KARUVANPOYIL



   

                As the flood caused much,some of 
the people have learnt how to threat nature, 
but the others haven't. The money that Kerala 
is needed is much large and Keralites don't 
have that money to give all is the reason . 
Concluding my 

letters I would say that' it's not the first 
disaster that Kerala met.  But why people are 
not still learnt.
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       മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോള്

                             -അനജീഷ,10F

ഇനലല രലോതത്തി നല മഴയലോയത്തിരരനര.മരതരകള് ലപലോഴത്തിയരരും ലപലോലല 
ലപയരകയലോണന്ന്. എവത്തിലട നത്തിലനലോ ചസ്കൂളരും വത്തിളത്തിചന്ന് വരരന കലോറ്റരരും. 
ശകമലോയ ഇടത്തിയരരും. ഞലോലനലന്റെ റസ്കൂമത്തിലല ജനല് തരറനര. പരറലതകന്ന് 
കകനജീടത്തി.
ഇരരടത്തിനന്ന് എലനലോ ഒരര രസരും ലതലോനത്തി. കരറചന്ന് ലനരരും കഴത്തിഞലപ്പെലോള്
എനത്തികവലള വത്തിളത്തികണലമനന്ന് ലതലോനത്തി. ഞലോലനലോരര മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോളത്തിടര.
അവള് തത്തിരത്തിചന്ന് വത്തിളത്തികരനതരരും കലോലതലോര്തന്ന് നത്തിനര. മഴ മലോറത്തിയത്തില.
തണരത മഴയത്തില് മസ്കൂടത്തിപ്പെരതചന്ന് കത്തിടകലോന് ലതലോനത്തി. കകയത്തില് 
ലഫലോണരരും പത്തിടത്തിചന്ന് കലറ്റന്ന് ഓഫലോകത്തി ഞലോനങ്ങലന കടത്തിലത്തില് ഇരരനര. 
അവള് എലന
വത്തിളത്തികരനത്തില. അവള്ലകനര പറ്റത്തി? എനത്തികരറകരും വനത്തില. പത്തിലനയരരും 
മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോളത്തിടലോലലലോ? ലവണ. ഒനന്ന് വത്തിളത്തിചന്ന് ലനലോകലോരും. ഞലോന്  അവലള
വത്തിളത്തിചര.അവള് ലഫലോലണടരതത്തില. എനത്തിലകലനലോ ഉറകരും വരരനത്തില.
ഞലോനലോ ഇരരടത്തില് ലഫലോണരരും പത്തിടത്തിചന്ന് അങ്ങലന കത്തിടനര. എലപ്പെലോലഴലോ 
ഞലോന്
മയകതത്തിലലകന്ന്
വഴരതത്തിവജീണര. 
രലോവത്തിലല ലകലോഴത്തി
കസ്കൂവരന ശബരും ലകടര.
ലവളത്തിചരും എലന്റെ
കണത്തിനര ചരറ്റരരും
ആനന്ദനകൃതമലോടത്തി. 
ഞലോന് കണര
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തരറനര.
നല പ്രഭലോതരും. കത്തിളത്തികളരലടയരരും കലോറ്റത്തിലന്റെയരലമലോലക കളകള ശബരും.
ഞലോന് മരറ്റതത്തിറങ്ങത്തി.പരല്തകത്തിടരകളത്തില് മഞരതരള്ളത്തികള് 
തത്തിളകതത്തിലരള്ള
പര    ഞത്തിരത്തിയരമലോയന്ന് എലന ലനലോകത്തി നത്തില്കരനര. ഞലോന് 
അകലതലകലോടത്തി. ലഫലോലണടരതരലനലോകത്തി.തത്തിരത്തിലചലോരര മറരപടത്തിയരമത്തില. 
ഞലോന് വജീണരരും വജീണരരും
വത്തിളത്തിചര. അവള് ലഫലോലണടരതത്തില. എലന്റെ ഓര്മകളത്തില് മരഴരവന് 
അവളലോയത്തിരരനര. അലനനത്തിലകലോരര സലനലോഷവരമത്തിലലോയത്തിരരനര. എലന 
അവള് വത്തിളത്തികരമലോയത്തിരത്തികരരും. എനത്തികരറപ്പെലോ അവലളലന വത്തിളത്തികരരും. 
ഞലോന്
വജീണരരും വജീണരരും വത്തിളത്തിചര. വത്തിളത്തിചര ലകലോലണയത്തിരരനര. വജീണരരും .......... 
വജീണരരും ..........വജീണരരും ..........
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                 When KeralitesWhen Keralites
united.......united.......

                                                                                                                                    

-Nidha Sainaba,-Nidha Sainaba,10F10F

          

we all know that flood is a situation where all 
the lights get damaged. We have to be very 
strong to accept the faith, humanity cannot be
said because it can only be expressed through 
loving, Sharing etc. We all should be a poet to 
fight against flood . We should never fail in our
life . We have to be strong enough to catch up 
with the situations and to over come all the 
problems . Life means it has many difficulties 
and happiness when we all stay together no 
any disasters occur . Disasters our when 

everyone starts to
destroy our land. 
We have to think 
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before throwing any waste towards our earth 
in this generation I believe that there is no any
humanity going ion . Because many situations 
proves that there is no any love and affection 
between anyone .

                  So , we all should protest against 
every disasters. We should believe in was and 
trust in god and light against every situations. 
We have to realize every situations . We have 
to realize everything and come across every 
problems. Humanity cannot be heard or seen . 
It should be expressed though feelings. We 
have to understanding everything. We have to 
believe that everyone should be equal. God 
has created everyone with their own 
personalities. So we must believe in us and 
explore towards our earth and protect it.

        It bis our duty to protect our country as 
well as our earth .So we must always be 
vigilant and actively act against wife is not 
smooth too every one . When any disasters 
accuse we have to be strong enough to 
overcome everything . We know that in our 
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gods own country when flood accrued we all 
understood the situations and with confidence 
we acted against it with humanity. Every one 
provided their full supporting   in everything . 
We should our love. Sharing and caring to the 
humans in our society. This is what the love 
and affection actually proves.   

             we all gave full support and just threw 
the situation very carefully . So we have to 
realize that here we have expressed humanity 
not in woods we have shown it everyone 
without no religion,caste,sex etc. Same 
thought and provide them full support in 
everything . So we should realize that when 
any disasters occur we should have enough 
courage to over come it and give our full 
support . This is what humanity actually 
means.
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  HOPE TOWARDS LIFEHOPE TOWARDS LIFE 

                                                                                                                         
-AYISHA .P.P,10F

  

                       Years ago , I was  lonely . I was  lonely. I
thought and thought but I fell that no body 
was there for me. I cared a lot and thought 
that my life was such a waste. But later l got a 
friend named Jeena. She was a good girl . She 
understood all my problems and helped me in 
everything . I then realized what slowly I am 
reaching to
the
realized
that slowly
am
reaching to
the
starting
point of my dreams. We was always together. I
loved her a lot and she loved me a lot l 
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realized that life was a  great  and wonderful 
one. Hear after I hoped for everything . But  
one day a man came and proposed her .She 
was not actually interested in affairs. And I 
was scared that she would left me alone. But 
she did not do that .this man always followed 
her and started to irritate her and finally  he 
mind changed and she left me alone and went 
with him.

                          my full dreams was darkened 
my hopes was totally stucked .I gave my full 
trust and love towards her .but she destroyed 
it. This problem kept me again towards  
loneliness. One  day she called me .I never 
excepted it .she told me sorry that she had 
done a big mistake .she shouldn’t have done it
.she said me not to live my confidence. I took 
it as a challenge . And fought against on my 
problems . I understood that I had a life and 
full of dreams . I started to step in to my 
dreams .then her after I was never left alone . 
Now I realized what life was actually means.
 When she  left me and went I thought I was a 
big flop .but I struggled to attain my dreams 
.This is how  I attained my dreams to come 
and to attain my confidence lived .so have on 
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words I understood that we need to struggle in
our life and we need to overcome every 
problems .this what life actually means.
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  എടനറ വളിദദതാലയണ 

               - സസൈനബ നസൈപറളിന,10F

എലന്റ സസനരും സസ്കൂള്
 ഞലോന് പഠത്തിച സസ്കൂള്
എനന്ന് നല സസ്കൂള്

നലോടരകലോരരലട സരള് 
സരളത്തില് നമരലട ചത്തിന
പലോഠഭലോഗതത്തില് മലോതരും

എലന്റെ സലോ൪   നല സലോ൪
ഞങ്ങളരലട സസ്കൂള്....നലതന്ന്

എലന്റെ സസപരും സസ്കൂളത്തില് മലോതരും...
അറത്തിവത്തിലന്റെ ലകലോടലോരരും ആണന്ന് സസ്കൂള്
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  എടന്റെ ഗുരുകുലണ

                                                                                -ഉസമര് ടക.ടക,8E

എത മലനലോഹെരമലോലണലന്റെ ഗരരരകരലരും
കളത്തിയരരും,ചത്തിരത്തിയരരും,കരസകൃതത്തികളരരും നത്തിറയരലമ൯

ഗരരരകരലരും
പലോഠങ്ങലളലോതത്തി അറത്തിവത്തിലലകരരും നയത്തികരരും

അധര്യലോപക൪
എതലയലോ സരന്ദരമലോലണ൯

അറത്തിവരകള് ലചലോലരന എ൯ ഗരരരകള്
                   

ഞങ്ങള്  കസ്കൂടരകലോ൪ ഒരര കരടരരുംബരും ലപലോലല
ഇണങ്ങത്തിയരരും പത്തിണങ്ങത്തിയരരും കഴത്തി         ഞര കസ്കൂടരന

നലോലലോളരകള്
മനസ്സത്തില് ഒരത്തികലരരും മറയത്തില

എ൯ ഈ പലോഠലലലോകരും
ഇലലോ മറകത്തില  മരത്തികരലവലോളരും
ഇലലോ മറകത്തില  മരത്തികരലവലോളരും
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WONDERFUL LIFE

Sahla Sherin.k.P,9C

Oh god what a loneliness ?
My solitude , I can bear it any more

what a disturbance is  this........
Ooh I need to see my mom 
once more I need to see her

 
why did she go ,

making me alone here
what a mysteries life is this...

I cant bear it any more 

I am alone why everyone avoid me?
I need a life a beautiful one

I need to enjoy it
but I am in trouble 

what can I do .......
I need happiness 

what should I do ?

I need courage 
I will over come it 

I am not lonely 
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I am with me..............

We all have realized that every one will be equal if a 
disaster came as the flood came in Kerala last month 
.Every one was doing everything together eating, 
drinking ,sleeping and every regional activities . Some 
people say that Kerala is going to  end ! But Keralites 
never up .They worked together and bring back Kerala as 
the same before the flood .The flood killed many innocent 
people and swallowed many houses .But before the 
flood ,peoples ignored some poor peoples. Like 
fisherman ,common people, but everyone realized that 
they can only help them in such situations .Sometimes the
flood would be a spot light to some ones mind who may be
a cruel before the flood . And he changed his mind after 
the flood because the gentle touch of the humanity may 
touch on his mind . There was a confusion that the 
humanity is take away from Keralites. But now all have a 
conclusion on that confusion .Still Keralites have the 
humanity .This is why Kerala is called God 's own country. 
And many of the Keralites donated money and other 
important things that were destroyed by flood .
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        GOD'S  GOD'S DRDROWNOWNEDED COUNTRY COUNTRY

                                                                                  Minha Minha 
Fathima.N,9DFathima.N,9D

With excitement the boy went to the house . 
When he went to
the house he saw
the old man that
helped him to pay
tea for the
school .The young man was rich. He spent a 
lot of money for the treatment of old man .
                     Years passed away very fast .The 
old man died and the young man was sad 
about thinking of the old man and his 4 
children’s .He thought about the children’s 
why did  their father left them  in a forest .
                       10 years passed the young man
become a elder man and the children of old 
man become old .The first old man had 2 
young children and the second had 3 young 
children....
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the young children’s of 4 old man differently 
decided to left their father in forest . Then they
went separately to the forest  . The old man 
said “my son you bring me to forest to leave 
me alone in this forest ,can you build a small 
house to me near  the river . 
              This was said by all the old men .The 
young men’s walked with their father towards  
the little house located near the river . All the 
young men saw each other near the little 
house with their father .They asked each other
why did you come all of them .They answered 
similarly ,so they asked to their father  why 
you all chose this place they all 
replied,because we also left our father here 
only.
                          The young men’s eyes 
watered because if we left our father, their 
sons also would left them .This was a root to 
life for the old man ,young man and soon and 
it teaches that what you give to your father or 
mother that will be given by your sons love, 
help your parents.                                         
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   KERALA AFTER THEKERALA AFTER THE
FLOOD.....FLOOD.....

                                                 Athiraj.P,10A                                                 Athiraj.P,10A

A few days back
Kerala has been
witnessed natural
calamity ,the flood . It was a disaster which 
took  away the number of lives and wealth of 
Kerala .Lakhs of people have been in the 
campus . But it was the reality that the 
Keralites got ready to lend a helping hand for 
the victims of flood .Here we could witness the
humanity inside the Keralites .It was saying  
the society about the new generation that 
they are humans with no helping mind . They 
are just robots . The people who evaluated the
new society with a black mark had to change 
their minds .They remarked the present 
generation as the symbol of humanity.
                                    A human without 
humanity as just a waste life . The attitude of 
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one to other human should be good  . The one 
who came across a difficulties has to been 
helped .This is the picture we visualised in 
Kerala . When the relatives and friends stood 
helpless ,the fisherman who came to forward 
to help those who faced troubles . When the 
wealth float away ,the foreigners  came 
forward to help the people . When the 
homeless people stand helpless .The people in
sheds came forward to lend a helping hand 
.When relief campus opened Kerala formed a 
protecting chain for the victims of disaster 
.The wealthy people and those who slept in 
slums became equal and the humanity sprout 
out of their mind .
                                                 The present 
Kerala crossed away the symbol of 
disasters .Man or his wealth is  silly things 
.Everything is in hand of lord .Nothing is 
eternal in the world .But there is a case of 
exception the culture the humanity even after 
death the world will remember us for it.           
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നകരളവ ണ പ്രക ൃതളിദ രന ങ്ങള ണ

                                           -അജപസൈല.ടളി.പളി,9A

       നലോരും ജനത്തിച രവളര്ന നലോടലോണന്ന് ലകരളരും. പ്രക കൃതത്തിരമണജീയമലോയ 
നലോടന്ന്.മരങ്ങള രരും,ജജീവജലോലങ്ങള രരും എലലോരും നത്തിറ       ഞന്ന് പചപ്പെന്ന് പ രതച ലകരളരും . 
പ്രക കൃതത്തി നമ രലട അമയലോണന്ന്. പ്രക കൃതത്തിയത്തിലലങ്കെത്തില് നമളത്തില. പ്രക കൃതത്തിലയ
സരുംരക്ഷത്തിലകണത്നമ രലടകടമയലോണ.പലക്ഷഇലപ്പെലോള്എനലോണന്ന്സരുംഭവത്തിച
 രലകലോണത്തിരത്തിക രനതന്ന്.എലലോവര രരും പ്രളയലകട രതത്തിയത്തിലലോണന്ന്.എലലോവര രരും 
നശത്തിലചലോട രങ്ങത്തി.പ്രക കൃതത്തി സസയരും നശത്തിചതല.നമള് മന രഷര്യര് തലന 
നശത്തിപ്പെത്തിചതലോണന്ന്കലോറ്റത്തിലലോടത്തിരസത്തിചത്തിര രനമരങ്ങള്ലവടത്തിമ രറത്തിച ര
,പചപ്പെന്ന്പ രതച രനത്തി
നത്തിര രന 
വയല രകള്
മണത്തിട രമ സ്കൂടത്തി
,ലകടത്തിടങ്ങള്
നത്തിര്മത്തിചര
,ഓളമത്തിലടലോഴ രകത്തിയത്തി
ര രന നദത്തികള്
നശത്തിപ്പെത്തിച ര
,ഫലോകറത്തിയത്തിലല
മലത്തിനജലലമലലോരും
നദത്തിയത്തില് ഒഴ രകത്തി,ക രനത്തിടത്തിച ര അങ്ങലന എണത്തിയലോലലലോട രങ്ങലോത 
ചതത്തികള്.എനത്തിന രലവണത്തിയലോയത്തിര രന ര ഇലതലലോരുംമന രഷര്യര് ശരത്തിക രരും 
ക്ര സ്കൂരനലോരലോണന്ന്.

പലക്ഷ, പ്രകകൃതത്തി അലതലലോരും സഹെത്തിചര. ഇലപ്പെലോള് ഒരര തത്തിരത്തിചടത്തി 
തരത്തികയരരും ലചയര. എലലോരും നശത്തിപ്പെത്തിചര.പ്രകകൃതത്തിലയ എങ്ങലനയലോലണലോ 
ഇ ഞത്തിഞലോയന്ന് ലകലോനതന്ന് അതരലപലോലല തലന രലോജലകലോടലോരങ്ങള് 
ലപലോലല ഉയര്തത്തിലകടത്തിയ വജീടന്ന് പ്രകകൃതത്തി തലന എടരതര.പല ജനങ്ങളരരും 
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മരത്തിചര.ലവള്ളലപ്പെലോകതത്തില് എലലോരും തകര്നടത്തിഞര.എലലോവരരരും 
കരഞര പ്രലോര്തത്തിചര.മഴ കഴത്തിഞര.പലക്ഷ ഇനത്തി വരലോന് ലപലോകരനതന്ന് 
ലകലോടരരുംവരള്ചയലോണന്ന്.ലവള്ളരും കത്തിടലോലത അലയരന നലോളരകള്.ജലരും 
അമസ്കൂലര്യമലോണന്ന് എനന്ന് നലോരും എലലോ സലതരരും കലോണലോറരണന്ന് പക്ഷ ആരരരും
ഉള്ലകലോള്ളലോറത്തില. നലോരും ജലരും കണകത്തിലലോലത ഒഴത്തിവലോകരനര.ഇനത്തി ഒരര 
നലോള് ഒരര തരള്ളത്തി ലവള്ളതത്തിനന്ന് ലവണത്തി കരയരന 
നലോളരകളലോവലോരും.ഇലപ്പെലോലഴ,
ഒരര മരന്കരരതല് എടരകരനതന്ന് നലതലല?
നമള് മനരഷര്യരലോണന്ന് പ്രകകൃതത്തിലയ നശത്തിപ്പെത്തികരനതന്ന് ,എനലോല് അതന്ന് 
ബലോധത്തികരനതന്ന് ജനരജലോലങ്ങലള കസ്കൂടത്തിയലോണന്ന്.അവരരലട 
വലോസസലങ്ങലളലലോരും നശത്തികരനര.മകൃഗങ്ങലളലലോരും ചലതലോടരങ്ങരനര. 
അവലരയരരും കസ്കൂടത്തി നമള് ലകലോലരനര.അങ്ങലന ലകലോടരരും ചതത്തിയനലോരലോയത്തി
നമള് ഈ മണത്തില് ജജീവത്തികരനര.അടരത തലമരറലയയരരും കസ്കൂടത്തി നമള് 
തകര്കരനര.
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  നറപ്ലാങക് നമ്പര്നറപ്ലാങക് നമ്പര്

                                                                  --ഉമമൈര്ഉമമൈര്..ഡകഡക..ഡകഡക,8G,8G

അലമ..... അലമ....... ചലോയ ആയത്തിലല? ഞലോന് ലപലോവലോ.....?
മണത്തി 8 ആയത്തി.....! അവത്തിലട നത്തില്കന്ന് ലമലോലള.....
ചലോയ ആയത്തിടരണന്ന്.... ഒനന്ന് കരടത്തിചന്ന് ലപലോ....  അമയരലട 
ശലോസനവലോകരകള് ലകള്കരനതത്തിനര മരലമ അവള് ലഗറ്റന്ന്
കടനത്തിരരനര. കലോണലോന് ഏഴഴകന്ന്. ലവളരത നത്തിറരും. നജീള-
മരള്ള മരടത്തി. പതത്തിവരലപലോലല അലലോയത്തിരരനര അവള് അനന്ന് വനതന്ന്. മരഖരും 
വലോടത്തിയത്തിടരണന്ന്. അവലള കണലപ്പെലോള് തലന എലനലോ-
പനത്തിലകടന്ന്
സരുംഭവത്തിചത്തിടരണന്ന്
എനന്ന് ലതലോനത്തി
രലോഗത്തിണത്തികന്ന്.
“എനലോ ലമലോലള
കലോരര്യരും, മരഖരും
വലലോലത
വലോടത്തിയത്തിടരണലലലോ?”
അവള് കലോരര്യരും 
അലനസഷത്തിചര. 
പറയലണലോ പറയലണ എനതന്ന്
ലപലോലല അവള് കലോരര്യരും പറഞര. “അലമ.... എലന്റെ ലകലോലള-
ജത്തിലരള്ള എലലോ കരടത്തികള്കരരും ലഫലോണരണന്ന്. പലക്ഷ................
എനത്തികര മലോതരും ലഫലോണത്തില. അതരലകലോണന്ന് ....... 
എനത്തികര......
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ഒരര... ലഫലോണ... പറ ഞര തജീരരരും മരലമ അമ തലകറങ്ങത്തിരരനര.
എനലോ ഞലോനത്തിതന്ന് ലകള്കന്ന്ണതന്ന് ? അച്ഛനത്തിലലോഞത്തിടരരും അതത്തിനന്ന് ഒരര 
കരറവരരും വരലോലത പറയരനലതലലോരും വലോങ്ങത്തി ലകലോടരതന്ന് തലോലലലോലത്തിചന്ന് 
വളര്തത്തിയ എലന്റെ ലമലോളലോലണലോ ഈ
പറയരനതന്ന് രലോവരരും പകലരമത്തിലലോലത കണ വജീടരകളത്തില് പണത്തിലയടരതന്ന് 
കത്തിടരന കപസ തലന ഇവളരലട പഠനതത്തിനരരും ലചലവലോകരരും.
എനലോലരരും തത്തികയത്തില! പലക്ഷ ലമലോലള അറത്തിയത്തികലോലത ആലരലോലടങ്കെത്തിലരരും 
കടരും വലോങത്തി അവളരലട ആഗ്രഹെരും     
നത്തിറലവറ്റത്തിലകലോടരതത്തിരരനര.കഷതകള് എനലോലണനന്ന് ഇതര വലര 
അവള്കന്ന് അറത്തിയത്തിലലോയത്തിരരനര. അലപ്പെലോള്,  ഒരര അവസരതത്തില് 
ഇങ്ങലനലയലോലക പറഞലോല്..
എനലോണന്ന് ഈശസരലോ ഞലോന് ?. അവള് ആലലലോചനയത്തിലലോണര.
  ആ....  ഒരര ഐടത്തിയ, അവള് ലമലോലള അടരലതകന്ന് ലപലോയത്തി.
റസ്കൂമത്തിലരരും അടരകളയത്തിലരരും അവലള കലോണനത്തില. ലമലോലള.... ലമലോലള..
അവള് ആര്തര വത്തിളത്തിചര. ഈശസരലോ... ഞലോന് ഒനരരും പറയലോതതന്ന്
കണലപ്പെലോള് .... വല ലകലോടരരും കക ലചലയലോ?.. ഇല        
അങ്ങലനലയലോനരരും വരലോന് സലോധര്യതയത്തില. 

         അല രലോഗത്തിണത്തി, എനലോ നത്തിലന്റെ ലമലോള് പരഴവകതത്തിരരനന്ന്
കരയരനതന്ന്. ലങ പരഴവകലതലോ? അലത.... അവള് ഓടത്തിയരരും
നടനരരും ഒരര വത്തിധരും അവളരലട അടരലതതത്തി. ലമലോലള.... വലോ.....
നത്തിലന്റെ ആഗ്രഹെമലല....? ശമളരും കത്തിടരലമലോള് അമ ലമലോള്കന്ന്
വലോങ്ങത്തിചര തരരരും. ഉറപ്പെലോ...   ലമലോള് ഇലപ്പെലോള് വജീടത്തിലലകന്ന് വലോ....
അവളരലട മരഖതരള്ള കണജീര് ചലോലരകള് അമ സലോരത്തിതരമര -
ലകലോണന്ന് തരടചന്ന് ലകലോടരതര.
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                     LONELINESS TO  LONELINESS TO 
HAPPINESSHAPPINESS

                                                                                                  
Prabin.K.M,10GPrabin.K.M,10G

           The life was so beautiful to Riya . She is a happiest 
girl . She looks so beautiful . So the boys are on her way . 
His character was so different from others. She is one girl 
of her family . Riya’s parents were died when She was so 
small. Rayan us one of the other boy in her college . They 
were friends . But Rayan love Riya . And she doesn't know 
till that day While they are coming back from school.

         They are walking through the sides of field . Rayan 
told his feeling to Riya. But she couldn’t accept it . Really 

she cannot 
believe it . 
Because they
were really 
great 
friends . Riya 
didn't have 
the stamina 
to say 
“No”,really 
girls need it . 
Unknowingly 
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she  was full in Rayan's love they become the best couples
in the college . But Riya become bored . She desired to got
out of it . But she was helpless . At best she break their 
relationship and she fell loneliness . She become alone. 
When she was not with him ,all friends started to go . No 
one understand her . She become upset. She began to go 
down . Riya's happiness started to go from her . She 
become sad . Her energy goes and loneliness take her 
strength. At last she began to cry and nobody take care of 
her .The days go long.

         One day while she travelling  train ,she was seated 
near to the window Suddenly train stopped . A dove came 
a the window . While she so it ,she feels happy her 
sadness gone . She stretched her hand . Dove  came  to 
her hand . It impressed her . And she wake from the 
sadness.
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               Tim Berners Lee
                                 - Hudaif,9F   

        Berners Lee is a British
computer scientist who invented
the World Wide Web.

            Timothy John Berners Lee
was born on 8 June 1955 and grew up in 
London. He studied physics at Oxford 
University and became a software engineer.

              In12980,while working at CERN, the 
European Particle Physics Laboratory in 
Geneva, he first described the concept of a 
global system, based on the concept of 
'hypertext', that would allow researchers 
anywhere to share information. He also built a 
prototype called 'Enquire.
'
              In 1984,Berner's Lee's returned to 
CERN, which was also home to a major 
European Internet node. In 1989,Berners Lee 
published a paper called Information 
Management:A Proposal in which  he married 
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up hypertext with the internet,to create a 
system for sharing and distributing information
not just  within a company,but globally. He 
named it the World Wide Web.

               He also created the first web browser
and editor. The world's first website, was 
launched on 6 august 1991. It explained the 
World Wide Web concept and gave users an 
introduction to getting with their own 
websites.

                 In 1994, Berner's lee founded the 
world wide web consortium at the laboratory 
in computer science at the Massachusetts 
institute  of technology in Boston. He has 
served 
               as director of the consortium since 
then. He also works as a senior research 
scientist at LCS which has now become the 
computer science and artificial,intelligence 
laboratory.
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                           20182018 KERALA FLOOD KERALA FLOOD

                                                                                                    Kadheeja Kadheeja 
Hanna.M.C,10DHanna.M.C,10D

 Flood is a natural calamity that can be 
occured at any time. We should take 
precautions, as we know about it. Flood is a 
harmful helpless persistence of earth. If the 
people living in the place as good as they are, 
the earth will also be good as we are. The 
calamities like earth quake, land slides are 
also some examples for calamity. Many 
financial problems would be there when this 
natural calamity occurs. If we take sufficient 
precautions against flood, we can overcome 
this flood. As we know that 'unity is 
strength',the peoples of a nation unite against 
this calamity ,then we can suppress it.
  On 2018,
Kerala
faced a
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unbelievable trouble that earth gifted. In this 
problem ,the  people of world united for that. It
was suppressed by the people. Togetherness  
is strong as much we think. People will have 
strong mind for protesting against it.
   Humanity is also a main factor. Humans are 
created by a lord. We should   remember even 
we are  not in a trouble  situation. We should 
never destroy ourselves. We should  be 
together as how Gandhi and  his team 
protested  Britishers for independence. 
Sometime the person who we cursed will help 
us from this calamity. For this calamity we all 
are  responsible. Kerala lost more than 
everything that Kerala deserves. Kerala was 
known as god's own country. This name were  
destroyed by the  all people.  
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Subject:my Solitudemy Solitude

      THE  CHANGETHE  CHANGE

                                                                                                    Aneesha.Aneesha.
M,10FM,10F

Lone in the life I stood the then
just some darkness

around all it was
somewhere someone built

a huge wall
between me and the world.

I just stand
looked up

there saw a wide sky.
Where a dove flies
sudden, it was....

it fell down 
ah, god...it fall to my hand.

Believe it is too alone.
Dove just looked

and it murmured  as 
“Hey, you are not alone .

Somewhere the god had set 
something happiness.”

I look  the dove  in both my hands.
And just kissed it 

“you are true”
somewhere from it came 
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A shining little star
to paint my horrible life.

Yeah it was the angel
to my life.

And I am  blessed 
it was the change 

And I believed
I am   the winner of world.

Yes I am..........
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              നസൈതാഫളിയ (നറതാനബതാടപ )
                  -അലളി ജസൈസീമപ,9F

 കതതമബദത (   ആരടതഫതഷഷല ഇനറലതജനസസ )  സസകകതതകവതദഷ

  അടതസസനമസകത നതരമതച യനമനഷഷനസണസ

കസസഫതയ.  സസസസരതകസനസ വതകസരങളസ

  പകടതപതകസനസ കഴതവള ഹഹമകനസയതഡസ

 കറസകബസടസണസ ഇതസ. ഹസനസണ
 കറസകബസടതകസണസ കസസഫതയയകട

നതരമസതസകള.       ഒര രസജഷസ പപരതതസ നലകന ആദഷതത കറസകബസടസണസ

കസസഫതയ.     സപദതയതല നടകന ഭസവതനതകകപസസരസഭ സകമളനതതല

  വചസ 2017  ഒകകസബര 25      നസണസ സപദത സരകസര കസസഫതയസ

  തപപരതതസ നലകതയതസ. 

                      2015 ഏപ്രറില   നന്തോണപ നസന്തോഫറിയ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമന്തോയതപ. 
പ്രശേസ നടറി ഓഡ്രറി നഹപപനബണറിനന മന്തോതൃകയന്തോകറിയന്തോണപ നസന്തോഫറിയനയ 
രൂപകലപന  നചയ്തതപ.

                       നറിര്മന്തോതന്തോകളുനട അററിയറിപനുസരറിചപ , നസന്തോഫറിയകപ
കൃതറിമബുദറിയപണപ. വറിവരവറിശേകലനത്തറിനുണ മുഖഭന്തോവണ തറിരറിചററിയുന്നതറിനുമുള്ള 
കഴറിവുണപ. മനുഷദരുനട അണഗനചഷ്ടകള അനുകരറികന്തോനുണ ചറില നചന്തോദദങ്ങളകപ 
മറുപടറി നലകന്തോനുണ  സന്തോധറിക്കുന.
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        DIGITAL PAINTING

Arshid,10A 
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                       HUMANITY WITH NATURE HUMANITY WITH NATURE 

                                                                                                        
Safana.T,9GSafana.T,9G

                                                                        

               Long ago someone has said that “man is 
the reason for everything”. This means that what 
ever happens in the nature or in a human,both 
positive and negative, credit goes to human. 
Well,this was told when the mankind invention 
started. At that time it was just a starting. But 
considering this statement, now the problem of this 
generation  is really coinciding. The invention of 
man is the problem. Thus it affect the nature.
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              Three days ago there happened a huge 
tragedy in Kerala. As I live in Kerala, I got a chance 
to know the feeling of a disaster. I could now know a
feeling of a person when trapped in a society. The 
tragedy was that Kerala met with a huge flood. 
According to my opinion its true that the problem 
for this is the mankind. As we humans started 
inventing ,we just invent. But later we under stood 
that we are not going with our nature. Later  this 
continued as usual. For inventions, we people 
started to cut trees, to use more water, to take sand
and many. We humans didn't knew that we are 
disturbing nature. So, I must say that nature have 
started giving its result for all the courses which we 
did.

                As Kerala met with a flood, the main 
reason for this is the  people of Kerala. Sometimes 
including me,might have threaten Kerala in a bad 
way. As in Kerala its a place were there is a strong 
democratic state. Many murders happened in 
Kerala. The people             in Kerala didn't gave any 
importance for this, so this continued.

        So,does flood or natural disaster have a share 
with humanity?

                 Yes,the main reason is that we are not 
loving each other.
The way how we threat our land Kerala is not in the 
correct way.
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As the flood in Kerala caused a lot of expenditure. 
The 
world  started helping Kerala. But that's not what 
should be
done. The people in Kerala should decide in their 
mind that they 
won't threat. Their land  become improper. Its not to
help what we needed. Its the change in our mind 
that's need .As it's said that “Kerala is the god's 
own country”we people in Kerala should also obey it
for perfect houses and perfect mind of people. 
When we lost the thinking of nature and that's way 
nature started reflecting.

        Its being a huge loss for Kerala which reaches
around 44crores .All people over the world had 
started help us. Kerala is getting a good help from 
the foreigner . Through this we can understand that 
everybody know about Kerala , so it's we people 
what should keep that image but......

             According to my knowledge climate 
research centre had found  that Kerala is going to 
meet with another disaster it's drought ,it's not 
flood to make awareness for people it's not 
enough,This means that people over Kerala is not 
OK with a flood . The people don't have a strong 
decision in their mind . Till that happens, nature will
continue reflecting the upcoming disaster . Kerala is
going to face a big tragedy .          
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വറിഷയണ:-

          എഡന്റെ ഗുരുകൂലശ എഡന്റെ ഗുരുകൂലശ ,,എഡന്െറ ഗുരുഎഡന്െറ ഗുരു

                                                                                          --സഹക് ല ഡഷെറണിന്െസഹക് ല ഡഷെറണിന്െ..പണിപണി,9B,9B

                                  

നലോണസ്കൂമലോഷത്തിലന്റെ കജീഴത്തില്
 ഞങ്ങള് നലോലസ്കൂലപരരരും വത്തിദര്യഭര്യസത്തിചത്തിരരന-

ആ കലോലരും.........
തലോളത്തിലയലോലകളത്തില് നത്തിനന്ന് അറത്തിവത്തിലന്റെ

ജലോനരും എന് ഹെകൃദയതത്തിലലകന്ന് പതത്തിപ്പെത്തിച-
എന് മലോഷന്ന്...........

നനലയലതനന്ന് തത്തിനലലയലതനന്ന്
ലവ൪തത്തിരത്തിചര തനയലോ മഹെലന്ന്.........
മറകത്തില                                                     ഞലോന്  മരത്തികരലവലോളരരും

എന്പ്രലോണലന
ലലഹെദറരരും രലോജരവരരും ലതലോമസരരും

              ഞങ്ങള് നലോലരലപരരരും ഇണങ്ങത്തിയലോലരരും
പത്തിണങ്ങത്തിയരരും ഒലതലോരരമത്തിചര 

വത്തിദര്യ പസ്കൂ൪തത്തിയലോകത്തി..........
സലനലോഷ ലവലയത്തില് ദര:ഖ-

ലവളയത്തില് ഒലോ൪കരരും  ഞലോലനലന്റെ സലോലറ.........
ഇരരടത്തില് നത്തിനന്ന് ലവളത്തിചതത്തിലലകന്ന് എലന-

നയത്തിച എലന്റെ മലോഷത്തിനന്ന് ആയത്തിരരും പ്രലോണമലോ൪പ്പെത്തികരനര-
ഞലോന്.........
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വളിളളിക്കുന്ന നനരണ

                                                                    -ഫതാത്തളിമ നജ,10F

സസ്കൂള് വത്തിട ലശഷരും അവള് വജീടത്തിലലകന്ന് ഒലോടത്തി.ആരരമറത്തിയലോലത ലചരത്തിപ്പെസ്കൂരത്തി 
ആകതന്ന് കയറത്തിയലപ്പെലോള് മരമത്തില് അച്ഛന് "എനലോടജീ ലകലോചരലമലോലള ഒരര 
സങ്കെടരും”.ഞലോന് പറഞര."അച്ഛലോ എനത്തികന്ന് വയസ്സന്ന് 15 ആയത്തി,ഇതന്ന് വലര 
എനത്തികന്ന് ഒരര ലഫലോണ ലപലോലരരും വലോങ്ങത്തിതനത്തിടത്തില,എനത്തിടലോണന്ന് ഒരര ലകലോചര 
ലമലോലള എന വത്തിളത്തി"."നജീ എപ്പെഴരരും എലന്റെ ലകലോചര ലമലോളര 
തലനയലോണന്ന്”.അവള് റസ്കൂമത്തിലലകര ലചനര.സസ്കൂള് ബലോഗത്തില് നത്തിനന്ന് എലനലോ 
ഒനന്ന് എടരതന്ന് ബലോതന്ന്റസ്കൂമത്തില് കയറത്തി ലഡലോര് അടചര ടലോപ്പെന്ന് തരറനത്തിടര.അവള് 
ആലതടരതന്ന് സസനരും ലഫലോലടലോ
എടരതര.ആര്ലകലോ
അയചരലകലോടരതര.അലതലോരര
ലഫലോണലോയത്തിരരനര.ഉടലനതലന മറരപടത്തി
വനര.അവള് ലഫലോണത്തിലന്റെ ശബരും
കരറചര.കരലറ ലനരതത്തിനര ലശഷരും അവള്
പരറതത്തിറങ്ങത്തി,ലഫലോണ ഒളത്തിപ്പെത്തിചര
ലവചര.കരളത്തിചര. ലജലോലത്തി കഴത്തിഞന്ന് അമ
വനര.പത്തിനജീടന്ന് അവള് ടത്തി.വത്തി കണന്ന്, 
ഭക്ഷണരും കഴത്തിചന്ന് ഉറങ്ങത്തി.അങ്ങലന
രലോവത്തിലലയലോയത്തി.അവള് സസ്കൂളത്തിലലതത്തി
കസ്കൂടരകലോരത്തികളരലട കസ്കൂലട ലഫലോലടലോലയടരതന്ന് അയചന്ന് ലകലോടരതര.അലപ്പെലോള് 
അതത്തിലലലകലോരര മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോള് വനര.അലതലോരര 
പരരരഷര്യനലോയത്തിരരനര.അവളറത്തിയലോത ഒരര വര്യകത്തി.കരലറ ലനരരും 
സരുംസലോരത്തിചര.അവള് അയലോള്കന്ന് മനസ്സന്ന് പകര്നര.ഒരത്തികല് കലോണണലമനന്ന്
അവളലോഗ്രഹെത്തിചര.സരുംസലോരരും തജീരരരും മരമന്ന് മണത്തിയടത്തിചര.അവള് ലഫലോണ 
ബലോഗത്തില് ലവചന്ന് വജീടത്തിലലകന്ന് നടനര.എനലോല് ലഫലോണ  അവളരലട ബലോഗത്തില് 
നത്തിനരരും വജീണരലപലോയതവള് അറത്തിഞത്തില.വജീടത്തിലലതത്തി ബലോഗന്ന് ലനലോകരലമലോള് 
അവള് അതത്തിശയത്തിചര ലപലോയത്തി.ലറലോഡത്തിലരള്ള ലഫലോണ ആലരലോ എടരതര 
ലനലോകരലമലോ എനവള് ഭയനര.പറ ഞതര ലപലോലല ലഫലോണ കത്തിടത്തിയതന്ന് 
അവളരലടഅച്ഛനലോയത്തിരരനര. വജീടത്തില് വന അചന് അവലള കരലറ 
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ശകലോരത്തികരകയരരും അടത്തികരകയരരും ലചയര.അവള് അയലോലള വത്തിളത്തികലോന് 
ശ്രമത്തിചര.അയലോള് ലഫലോലണടരതത്തില.അച്ഛന് ആ ലഫലോണ ലപലോടത്തിചരകളഞര. 
അവള് മലോസങ്ങലളലോളരും അയലോലള ആലലലോചത്തിചര.അങ്ങലന ഒരര ദത്തിവസരും 
അയലോലള വത്തിളത്തിചലപ്പെലോള് അയലോള് ലഫലോണ എടരതര.ലകടര ലകള്വത്തിയരള്ള 
ശബരും.അവള് പരറതന്ന് ലപലോയത്തി ലനലോകത്തിയലപ്പെലോള് അവള് ലകള്കരനതരരും 
പരറതന്ന് നത്തിനന്ന് പറയരനതരരും ഒലര ശബരും.അവള് ലനലോകരലമലോള് അവളരലട 
അച്ഛനലോയത്തിരരനര അതന്ന്.സങ്കെടരും സഹെത്തികലോനലോവലോലത അവള് കത്തിടനര 
കരഞര.ആത്മഹെതര്യകന്ന് ശ്രമത്തിച അവള് അമലയ ഒലോര്തന്ന് 
ക്ഷമത്തിചര.അതത്തിനര ലശഷരും അവള് അച്ഛലനലോടധത്തികരും മത്തിണത്തിയത്തില.ലഫലോണ 
ലതലോടതരമത്തില.
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                                ALONE IN MY LIFE ALONE IN MY LIFE 
                                                                                  -DILVA ,8G

Oh god! I am not fear
cos I am not alone

I love  my life and I am enjoying it
So I should not be worried about

loneliness
Life aim be smooth for everyone
There will be tackles and fears 

I overcome it , and I fell everyone is surrounded by
me ,

               Oh , I am thanking a lot to my god,
               cos, he gave me such a wonderful life 
               People around me is great , so I never 

               fell any loneliness 
               Life may be happy or sad , cry
               to overcome it , and enjoy life

            Battles of my heart is kept safely hear,
cos if I open it I may feel lonely 

So this is a time to enjoy life,
cos life is short and finishing....

               When we give hope to our dreams.....
               We never feel lonely.....

               This is what life actually means.....
               So we not never fear , we should

               always love our life.....
Oh God , I am once again thanking you 
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cos you gave me such a wonderful life 
I always believe in myself , I overcome

every thing , So I believe that I am 
not lonely..............

            
 

UNEXPECTED FLOOD RESULT IN HUMANITY 

-RINSHA .TKC,8B

Kerala, greatly known as God's own country faced a 
big flood a few days back. It took most of the 
people and wealth of Keralites. They next predict of 
such a big flood. Most   
of mountains and hills float away. People were in 
camps. Flood that take the complete wealth of the 
Keralites give another one thing which more 
valuable than wealth. Humanity which come into 
the hearts of the people during flood. Flood is the 
reaction of the earth against to our exploitations. 
We put all the wastes to the river or to the earth 
itself,the earth give back all the wastes . No one 
expect of such a flood.
                       During flood there is no inequality on 
region,caste,etc......    Everyone are equal. This was 
a big result of the flood. No one think of inequality , 
everyone are helping each others. They consider 
the flood as everyone's problem. The youth 
sacrifices their life for others. No one stand simply. 
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Everyone faced the problem equally. The peoples 
pasted their houses for homeless peoples. The 
people formed relief camps and forms a unity 
among the people. Everyone are amazed  by seeing
the unity among the people. Everything were solved
and funds were formed to solve the problems. The 
disaster that completely took over the Kerala gave 
another result to the human. This greatly influenced
the peoples in all over the world. This destroyed 
most of the places Kerala. 

  

റളിങ്ങപ  നടതാണ് !!

                                                                      -സൈഹദപ,9G

“iപ്രലോയരും അതലല..... അങ്ങലനലോലക ഉണലോവരരും. നലോലരരും നലോരലോയണജീ  ലട 
ലമലോലളലപ്പെലോലല അവള് ഒരര ലകണജീലരരും ലപടത്തിടത്തിലലലലോ...ലകലോറചന്ന് വലോശത്തിയലല. 
അതന്ന് കലോരര്യലോകണ.”
അയല്കലോരലോയ ലദവത്തിയമയരരും മലോളരലചചത്തിയരരും നലോടര വര്തമലോനങ്ങള് 
പറ   ഞന്ന് ലകലോണത്തിരത്തികരകയലോയത്തിരരനര.
                                          
“നലോരലോയണജീലട ലമലോലളലോ...”
                          “ആ പറയണ. 
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നല കരരടത്തിയലോയത്തിരരനര. പലക്ഷ...വത്തിധത്തി.”
അമയരലടയരരും ലചചത്തിയരലടയരരും സരുംസലോരരും ലകടന്ന് അടരകളതത്തിണയത്തില് 
ഇരത്തികരകയലോയത്തിരരന രമര്യ. തലന്റെ ലമലരള്ള അമയരലട വത്തിശസലോസരും അവളത്തില് 
മതത്തിപ്പെരണലോകത്തി. എവത്തിലട നത്തിലനലോ വന ഇളരും കലോറ്റത്തില് അവള് 
ഒലോര്മകള്കരള്ളത്തിലലകന്ന് നടനര ലപലോയത്തി.
                              നലോരലോയണത്തിലചചജീലട മകളലോണന്ന് ലദവര. രമര്യയരലട 
കസ്കൂടരകലോരത്തി അനരരും പതത്തിവര ലപലോലല അവര് ഒനത്തിചന്ന് ലകലോലളജത്തിലലകന്ന് ലപലോയത്തി. 
വഴത്തിയത്തില് ലവചലോണന്ന് അവള് ആ രഹെസര്യരും പറ  ഞതന്ന്. കഴത്തിഞ ആഴന്ന് ച 
അച്ഛന് അവള്ലകലോരര ലമലോകബല് ലഫലോണ വലോങ്ങത്തിലകലോടരതര. തലന്റെ 
ഏക മകലളലോടരളള അച്ഛലന്റെ ലസ്നേഹെരും. ഇനലല രലോതത്തിയത്തിലലോയത്തിരരനര അതന്ന് 
സരുംഭവത്തിചതന്ന്. ഒരര മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോള് . പരത്തിചയമത്തിലലോത ഒരര നമര്. ആദര്യരും 
അവള് എടരതത്തില. പലക്ഷ വജീണരരും.. വജീണരരും...വത്തിളത്തിചലപ്പെലോള് ഒലനടരതര 
ലനലോകത്തി.
                                                          “ഹെലലലോ..”
                                                        “ആരലോ ഇതന്ന്”
              “ഞലോനലോരലോലണനന്ന് മനസ്സത്തിലലോയത്തിലല.. എനലോലരരും നജീ 
എലനയങ്ങര മറനലലലോ...”
                                                 “ഏയന്ന്...ഇല..ഞലോന്..”
അവലളലോനര കരണരങ്ങത്തി പത്തിലനയരരും എലനലോലകലയലോ സരുംസലോരത്തിചര 
അലപ്പെലോലഴകരരും അവരരലട മനസ്സന്ന് ഏലറ അടരതത്തിരരനര. അവസലോനരും 
ലഫലോണത്തിലന്റെ മറര ഭലോഗതര നത്തിനരരും അയലോള് സസയരും പരത്തിചലപ്പെടരതത്തി. 
തനത്തികര യലോലതലോരര പരത്തിചയവരരും ഇലലോത അയലോള്.  പലക്ഷ ഹെകൃദയരും 
ലകലോണന്ന് അവര് പരസ്പരരും അടരതത്തിരരനര.ലമലോഹെങ്ങളരരും സസപങ്ങളരരും 
കകമലോറത്തി. പത്തിനജീടന്ന് പതത്തിലയപ്പെതത്തിലയ അവനത്തിലലോത ജജീവത്തിതരും അവള്കന്ന് ഒരര 
ദരദുഃസസപമലോയത്തി ലതലോനത്തി. കലോരര്യങ്ങളരലട ഗതത്തി കലോറ്റത്തിലനലോതന്ന് പറനര. അവന് 
വത്തിളത്തിചര. അവള് അവലന്റെ കസ്കൂലട ഇറങ്ങത്തിലപ്പെലോവരകയരരും ലചയര. അവളത്തിലസ്കൂലട 
സസപങ്ങള് പടരതരയര്തത്തിയ അച്ഛനരരും അമയരരും ഒരര 
ലമലോഹെലസസലബലോധലതലോലട ജജീവത്തിതരും  തളളത്തി നജീകത്തി. അര്തമത്തിലലോത 
ജജീവത്തിതതത്തിലന്റെ തലോളരകള് മറത്തിചര ലകലോണത്തിരരനര.
“ലമലോലള ..എനലോ ഈ ചത്തിനത്തിലചലോണത്തിരത്തികന്ന്ലണ...വല ലകണജീലരരും ലപലടലോ..”
അമ അടരതന്ന് വനന്ന് ഒരര പരഞത്തിരത്തിലയലോലട ലചലോദത്തിചലപ്പെലോഴലോണന്ന് രമര്യ തല 
ഉയര്തത്തിയതന്ന്. തനത്തില് പ്രതജീക്ഷ പടരതരയര്തത്തിയ അമലയ അരത്തികത്തില് 
കണലപ്പെലോള് അവളത്തില് അശ്രര അണ ലപലോടത്തി. അവള് ഒലോടത്തിലചനന്ന് "അമലയ 
ലകടത്തിപ്പെത്തിടത്തിചന്ന് ലപലോടത്തികരഞര. ഇലലമ... ഒരത്തികലരമത്തില...അമലയ വത്തിടന്ന് 
ലപലോവസ്കൂല....”
എവത്തിലടലയലോ ഒരര ഇളരും ലതനല് വജീണരരും വജീശത്തി. കസ്കൂലട ഒരര മഴയരരും ആ 
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ലസ്നേഹെതത്തിനര സലോക്ഷത്തിയലോയത്തി..
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ആ രതാതളിയുടട തുടകണ

-സുസനന,9F

             കനത മഴയരളള ആ രലോതത്തി. ഒരര ലകലോള്, ലകടത്തില. പത്തിലനയരരും 
ശബരും, അവള് നത്തിലതര വത്തിരത്തിച പലോയയത്തില് നത്തിനന്ന് 
തപ്പെത്തിതടലഞഴരലനറ്റര അലപ്പെലോലഴകരരും ലബലന്ന് നത്തിനത്തിരരനര. ലഫലോണ 
എടരതര ലനലോകത്തിയലപ്പെലോള് പരത്തിചയമത്തിലലോത നമര്. അവള് അലങ്ങലോടന്ന് 
വത്തിളത്തികണ എനര വത്തിചലോരത്തിചര നത്തിനര. 
                              പത്തിലനയരരും ലബലന്ന്. എടരതലപ്പെലോള് കടന്ന് 
ലചയര. അലങ്ങലോടന്ന് വത്തിളത്തിചലപ്പെലോള് എടരതര. ഒരര പരരരഷ ശബദരും. 
അവള്കന്ന് ലനഞന്ന് വത്തിറകലോന് തരടങ്ങത്തി. “ഹെലലലോ ആരലോ, എനത്തിനലോ 
വത്തിളത്തിചതന്ന്”. അവന്“ഹെലയലോ ലപടത്തിയലോവരനര, നജീ എനലോ ഇങ്ങലന 

ചസ്കൂടലോവരനതന്ന്, നജീ അലല അശസതത്തി”. “അലത കളത്തികലോലത കലോരര്യരും പറ,നജീ 
എങ്ങലന എലന അറത്തിഞര”. "കലോമരകത്തിലയ കലോമരകന് 
അറത്തിയലോതത്തിരത്തികരലമലോ?”. അവള്കന്ന് ലപടത്തിയരരും ലദഷര്യവരരും വനര. ലഫലോണ 
കടന്ന് ലചയന്ന് കത്തിടനര ലകലോണന്ന് ഭലോവത്തിലയ ഒലോര്തന്ന് തത്തിരത്തിഞരരും മലര്നരരും 
കമഴന്ന്നരരും കത്തിടനര.പലക്ഷ ഉറകരും വരരനത്തില. എലങ്ങലനലയലോലകലയലോ 

69                                                                                  LITTLE KITES GHSS KARUVANPOYIL



   

ലനരരും പരലര്തത്തി. 
                                 ഉചയലോയലപ്പെലോള് ലകലോള് വനര,എടരതര. 
“ഹെലലലോ അശസതത്തി ഞലോന് ഒരര കലോരര്യരും ലച ലോദത്തികലട”.   “ഉരും”   “എനലോല് 
ലകലടലോ , പ്ലേജീസന്ന് നജീ എലന ലസ്നേഹെത്തികരലമലോ..”.   അവള് ഒരത്തികലരരും 
പ്രതജീക്ഷത്തികരക ലപലോലരരും ലചയലോത കലോരര്യമലോയത്തിരരനര ഇതന്ന്. അവള് 
ലകള്കലോതതര ലപലോലല ലചലോദത്തിചര "എനന്ന്.”... “ഒനരമത്തില” എനന്ന് അവന്
പറഞന്ന് ലകലോള് കടന്ന് ലചയര. ലപലടനലോണന്ന് അവള് ലപരന്ന് ലചലോദത്തികലോന് 
മറനര ലപലോയതന്ന് ഒലോര്തതന്ന്. 
                                  അവള് ലപലടനര തലന തത്തിരത്തിചര 
വത്തിളത്തിചര ; “ഹെലലലോ ലപരന്ന് പറഞത്തില” 
                    “       ”I am sorry my name is Nivin
                    “ഞലോന് ലചലോദത്തിചതന്ന് പറ ഞത്തില” 
                    “    ”  I LOVE YOU അവള്കന്ന് ലപലടനന്ന് പറയലോന് 
ലതലോനത്തിയതന്ന് അതലോയത്തിരരനര.
                    “ ,  ”Thanks me too
                    അവള് ലചലോദത്തിചര,"ഇങ്ങലന വത്തിളത്തിചലോല് മതത്തിലയലോ! 
പരസ്പരരും ഒനന്ന് കലോണലണ?”.. 
                    “ലവണരും ഇനര തലന ആവലോരും.
അവള് ഒരരങ്ങത്തി ലപലോയത്തി, ആ സലതര നത്തിനന്ന് അവര് രണര ലപരരരും 
പരസ്പരരും തത്തിരത്തിചറത്തിഞര അവര് കരലറ സമയരും സരുംസലോരത്തിചര.
                         കലോലങ്ങള് ഒരരപലോടര കഴത്തിഞര ലപലോയത്തി.ഒരര 
ലകലോള് വനര. അവള് അലതടരതര. നത്തിവത്തിന് പറഞര. “ഞലോന് 
ലപലോവരകയലോണന്ന്” , “എലങ്ങലോടന്ന് ” , “എലന്റെ ഭലോരര്യ വജീടത്തിലലകന്ന്, എലന്റെ 
കലര്യലോണരും ഒരര ആഴന്ന്ച മരന്പന്ന് നടനര”. നത്തിലന അറത്തിയത്തികണ എനന്ന് 
അമ പറഞര. അവളരലട കണരജീര് ലപലോടത്തി വജീണര. അവള് ഒരര 
ലപലോതത്തിലന ലപലോലല കരഞര.അവള് തജീരരമലോനത്തിചര ഇതന്ന് 
അവസലോനലത മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോള് ആണന്ന്. 
                        അയല്വലോസത്തികള് തടത്തിചര കസ്കൂടത്തി. വലോതത്തില് 
തരറകലോന് കഴത്തിയരനത്തില, വലോതത്തില് ലപലോടത്തിചര കയറത്തി.ഫലോനത്തില് കയര് , 
കയറത്തില് അവളരലട കഴരതന്ന് , കഴരതത്തില് ശരജീരരും , ആ ശരജീരതത്തിലല 
കയത്തില് ലഫലോണ, ലഫലോണത്തില് നത്തിവത്തിലനടന് എനന്ന് ലസവന്ന് ലചയ നമര് 
മത്തിസത്തിഡന്ന് ലകലോള് ലചയരനര.അവസലോനലത മത്തിസന്ന്ഡന്ന് ലകലോള് !  
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