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                    സനന്ദേശശ

                
നസ്നേഹനതത്തോടട

വവിരല്ത്തുമവില് വവിജത്തോനതവിടന്റെ വവിസസ് മയ നലത്തോകശ തുറക്കുന്ന 
വവിവരസത്തോനങ്കേതവിക വവിദദ്യ വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസരശഗതവിടനത്തോടത്തോടക പുതവിയ ഒരു 
ഉണര്വസ് പകര്ന്നവിട്ടുണസ്. ടപത്തോതു വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ സശരക്ഷണതവിടന്റെ 
ഭത്തോഗമത്തോയവി കത്തോസസ് മുറവികള് ഹഹടടകത്തോയവി മത്തോറവികഴവിഞ. ഈ 
സശരശഭതവില് ഭത്തോഗമത്തോയവി ടകത്തോണസ് പഠനപ്രകവിയയുടട വവിനവിമയതവില്
പങ്കേത്തോളവിതശ വഹവിക്കുന്ന കുടവികളുടട സശഘടന എന്ന നവിലയവില് ലവിറവില്
ഹകറസ്സസ് സവവിനശഷ ശ്രദ്ധയര്ഹവിക്കുന്നുണസ്. തവിരൂരങത്തോടവി 
ഗവ.ഹയര്ടസകണറവി സസ്കൂളവിടല ലവിറവില് ഹകറസ്സവിടന്റെ 
സശരശഭമത്തോയ ഈ മത്തോഗസവിനസ് എലത്തോവവിധ ആശശസകളുശ നനരുന്നു. 

                                                            ലലീന നതത്തോമസസ്, പ്രവിന്സവിപത്തോള്,
                                                         ജവി.എചസ്.എസസ്.എസസ്.തവിരൂരങത്തോടവി,
                                                 
                                                  

 
          

                          സനന്ദേശശ

നമ്മ ുടട സസ് ക്കൂളവിടല ലവിറവില് ഹകറസ്സവിടന്റെ ആഭവിമ ുഖദ്യതവില് 
പ ുറതവിറങത്തോന് നപത്തോക ുന്ന ഇ-മത്തോഗസവിന് വവിദദ്യത്തോര്തവികള ുടട 
സര്ഗത്തോത്മകതയ ുടട ത ുര ുതവിനലക ുള്ള ച ുവട ുടവപത്തോണസ്. 
സത്തോനങ്കേതവിക വവിദദ്യയ ുശ സര്ഗത്തോത്മകതയ ുശ ഇഴനചര ുന്ന ഈ 
ഉദദ്യമതവിനലകസ് എലത്തോവവിധ ആശശസകള ുശ ഭത്തോവ ുകങള ുശ നനര ുന്ന ു 

                                                                                          ജയരത്തോജസ്. ഏ.വവി  
                                                                                           ടഹഡസ് മത്തോസ്റ്റര്
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സനന്ദേശശ
ഇതസ് കത്തോലശ ടതറവിയ   കത്തോലശ............
കുളവിരത്തോയസ്  ടപയവിറങവിയ മഴ  കത്തോലനത്തോയസ് മത്തോറവിയകത്തോലശ
കത്തോലുഷദ്യതവിടന്റെ കത്തോലശ
അന്ധകത്തോരതവിടന്റെ തവിമവിരപടര്പ്പുകള് നലീകത്തോന് കലയുടട 
സൂരദ്യടവളവിചതവിനു മത്തോത്രനമ സത്തോധവിക്കുകയുളളു . വവിനദദ്വേഷതവിടന്റെ 
യുദ്ധകത്തോഹളങളല; കലയുടട കത്തോല്ചവിലമ്പുകള് കുരുന്നു മനസവില് 
മത്തോടറത്തോലവിടകത്തോള്ളടട .  സര്ഗസൃഷവിയുടട വസനശ 
കുഞമനസ ുകളവില് നവിറയടട . ഭത്തോവനത്തോ  വവിഹത്തോയസവിനലകസ്  
കു ഞചവിറകുകളുയര്തവി പറന്നുയരത്തോന് കഴവിയടട . 
സകലനലത്തോകങളവിലുശ നന്മയുടട  പ്രകത്തോശശ വവിതറുന്നതവിനുള്ള  
അഗവിയത്തോയസ് മത്തോറടട 
                                                                                                

                                                                ഗവിരവിജത്തോനദവവി
എചസ്.എസസ്.എ മലയത്തോളശ

I hear I forget
I see I remember
I do I learn

oearning by doing is the best way to learn. It's

our duty to learn anything by doing ourselves. Here the

oittle  Kites  of  GHSS  Tirurangadi  is  publishing  an

e-magazine. All done by our “oittle Kites” team only. I am

delightful  to appreciate one and all  who worked behind

this great effort. oet the little Kites be flown high

                                                                        

                                        Ismayil. P  
                                  Department of English
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തതിരൂരങങ്ങാടതിഗവണണ്മെനന്റ്ഹയർണസെക്കനറതിസെന്റ്കൂളതിണലെകൂട്ടുകങ്ങാരുണട

കുതതിക്കുറതിക്കലെുകള്ക്കന്റ്ഡതിജതിറ്റല്രൂപപംനല്കങ്ങാനുള്ളഞങള്ലെതിറ്റതില്കകറ്റന്റ്സെന്റ്

അപംഗങളുണടഒണരളതിയശ്രമമങ്ങാണന്റ്ഈ'കുതതിവരകള്'.ലെതിറ്റതില്കകറ്റന്റ്സെന്റ്വഴതി

ണതങ്ങാട്ടറതിഞ്ഞസെങങ്കേതങളുപംപരതിശശീലെനങളുമങ്ങാണന്റ്ഈസെങ്ങാഹസെതതിനന്റ്ഞങണള

പങ്ങാപ്തരങ്ങാക്കതിയതന്റ്.

വതിവരസെങ്ങാങങ്കേതതികരപംഗണതമുങന്നേറ്റപംവതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസെരപംഗതന്റ്വതിസെന്റ്മയങള്തശീർക്കുന്നേ

ഈസെമയതന്റ്ലെതിറ്റതില്കകറ്റന്റ്സെന്റ്വഴതിവതിജങ്ങാനവതിപ്ലവതതിണനമുന്നേണതിങപങ്ങാരങ്ങാളതികളങ്ങാകങ്ങാന

കഴതിഞ്ഞതതില്ഞങളഭതിമങ്ങാനതിക്കുന.ഗങ്ങാഫതികന്റ്സെതിണനയപംഅനതിങമഷണനയപം

വർണങലെങ്ങാകതന്റ്നതിന്നേന്റ്തുടങതിയയങ്ങാത്രറങ്ങാസെന്റ്ബറതിഎന്നേകുഞ്ഞനകമമ്പ്യൂട്ടർതശീർക്കുന്നേ

അത്ഭുതങലെങ്ങാകണതതതിനതില്ക്കുന.സെങ്ങാങങ്കേതതികവതിദദയപംമത്സരങളുപംതശീർക്കുന്നേ

നവങലെങ്ങാകതന്റ്ചുവടുറപതിക്കുന്നേതതിനുപംഉയർന്നേന്റ്പറക്കുന്നേതിനുപംകകറ്റന്റ്സെന്റ്പരതിശശീലെനങള്

പങ്ങാപന്റ്തരങ്ങാക്കുണമന്നേതന്റ്ഞങള്ക്കന്റ്ആത്മവതിശശങ്ങാസെങമകുന.

പരതിശശീലെനങളുണടമങ്ങാറ്ററതിയങ്ങാനുള്ളഅവസെരപംകൂടതിയങ്ങാണശീ'അക്ഷരക്കൂട്ടങള്'.

ലെതിബർഓഫശീസെന്റ്കററ്ററതിണലെസെങങ്കേതങളുപംജതിമതിണനയപംഇങ്കേന്റ്സെന്റ്ങകപതിണനയപം

സെങ്ങാധദതകളുപംപരതിമതിതതിക്കുള്ളതിലെതിരുന്നേന്റ്പരശീക്ഷതിചതിട്ടുണന്റ്.

നനതിയപംകടപങ്ങാടുപംഅറതിയതിങക്കണഒതതിരതിങപരുണന്റ്.നതിർങദശങളുപം

ആത്മവതിശശങ്ങാസെവപംനല്കതികൂണടനതിന്നേഅധദങ്ങാപകർ,സൃഷതികള്തന്നേന്റ്സെഹകരതിച

കൂട്ടുകങ്ങാർ........

ഇണതങ്ങാരു  തുടക്കമങ്ങാണന്റ്..... കുറ്റങളുപം  കുറവകളുപം  ഒതതിരതിയണങ്ങാവങ്ങാപം  നതിങളുണട

നതിർങദശങളുപംഅഭതിപങ്ങായങളുമങ്ങാണന്റ്മുങന്നേങ്ങാട്ടുള്ളഊർജപം



പതശീക്ഷങയങ്ങാണട

 ചശീഫന്റ്എഡതിറ്റർ
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നൂര്ജഹമാന: മധുരസസംഗഗീതതഡിനന്റെ റമാണഡി

  നൂര്ജഹത്തോന്  എന്ന  അഭവിനനത്രവിടയ
നലത്തോകശ  മറനന്നത്തോകത്തോശ;  എന്നത്തോല്,
'ചത്തോന്ദേസ്നലീരത്തോനതശ.. ചത്തോന്ദേസ്നലീ രത്തോനതശ', 'നമശ
രഹസ്ഗയവി  നതടര...,'അശഗസ്  അശഗസ്
നത്തോടച   നമരത്തോ...',  'മുഝടകത്തോ
ടമഹസ്ഫവില്  കവി  ശത്തോമ  ബനത്തോയത്തോ
ആപസ് ടന...'തുടങവിയ  അനശദ്വേര
ഗത്തോനങളുടട  ഗത്തോയവിക  നുര്ജഹത്തോടന
മറകവില സശഗലീതനലത്തോകശ ഒരുനത്തോളുശ. 

'ജത്തോല്തത്തോ ടഹ ജവിയത്തോ ബര് സത്തോനതത്തോശ നമശ 
 ജത്തോഗശ നമശ കത്തോലവി കത്തോലവി രത്തോനതശ നമശ...'

ഇതു  നൂര്ജഹത്തോന്;  മധുരസശഗലീതതവിടന്റെ  റത്തോണവി.  നൂര്ജഹത്തോന്  പത്തോടുനമത്തോള്
ആസദ്വേത്തോദകടന്റെ  ഹൃദയതവില്  ഒരു  പനവിനലീര്  മൃദുദളങള്  മന്ത്രമധുരമത്തോയവി
വവിടരുന്നുണസ്.  ഓര്മയുടട  ദളപുടങള്  അകന്നസ്  ഉതവിരുന്ന  നതന്കണങള്
ആത്മത്തോവവിന് രസനടയ സത്തോനദ്വേനവിപവിക്കുന്നുണസ് ; ടപത്തോയവസനങള് മറന്നുവച
ഇതവിരവി  സുഗന്ധതവില് രത്തോവസ്  സുരഭവിലവശ രത്തോഗത്തോര്ദ്രവമത്തോവന്നുണസ്.  പവിടന്നയുശ
പവിടന്നയുശ  വത്തോക്കുകള്  ടകത്തോണ്ടു  പറഞ്ഞറയവികത്തോനത്തോവത്തോത
സസ് നവിഗസ്ധമധ ുരമത്തോയ  എടനത്തോടകനയത്തോ  സശഭവവിക്കുന്നുണസ്  നൂര്ജഹത്തോന്
പത്തോട ുനമത്തോള്.  അതസ്ടകത്തോണസ് തടന്നയത്തോണനലത്തോ ന ൂര്ജഹത്തോടന്റെ സശഗലീതശ തടന്റെ
കത്തോലഘടതവിടല  ഗത്തോയവികമത്തോരുടടടയലത്തോശ  ആലത്തോപനതവില്,  സദ്വേത്തോധലീനതവിടന്റെ
മത്തോയമുദ്രകള്  മധുരമത്തോയവി  പതവിപവിചതസ്.  ലതത്തോ  മനങ്കേഷസ്കറുടട  ആലത്തോപനതവില്
നപത്തോലുശ നുര്ജഹത്തോടന്റെ സശഗലീത സദ്വേത്തോധലീനശ പണവിതര് ചൂണവികത്തോടവിയവിട്ടുണസ്.

'മലവികത്തോ-എ-തരത്തോനശ'  (മധുരസശഗലീതതവിടന്റെ  റത്തോണവി  )  എന്നു
വവിനശഷവിപവികടപടുന്ന  നൂരജഹത്തോന്  1926  സപശബര്  21 നസ്  അവവിഭക
പഞത്തോബവിടല  നകത്തോടസ്  മുറത്തോദസ്  ഖത്തോനവിലത്തോണസ്  ജനവിചതസ്.  മത്തോതത്തോപവിതത്തോകളുടട  13
മകളവില്  ഏറവശ  ഇളയവളത്തോയ  നൂര്ജഹത്തോന്  ദത്തോരവിദ്രദ്യതവിടന്റെ  നടുവവിനലക്കു
സശഗലീതതവിടന്റെ  സമന്നതയുമത്തോയവി  പവിറന്നുവലീണവളത്തോയവിരുന്നു.  നൂര്ജഹത്തോടന്റെ
പവിതത്തോവത്തോയ  മദദസ്നുലവിയുശ  മത്തോതത്തോവത്തോയ  ഫനതഹസ്  ബലീവവിയുശ
സശഗലീതജരത്തോയവിരുന്നു. പ്രത്തോനദശവിക നത്തോടകശത്തോലയവിടലയുശ ജന്മവികുടുശബങളവിടല
വവിനശഷ സദര്ഭങളവിടലയുശ പത്തോട്ടുകത്തോരത്തോയവിരുന്നു നൂര്ജഹത്തോടന്റെ കുടുശബശ.

പവിറന്നുവലീണ  സമയത്തുളള  നൂര്ജഹത്തോടന്റെ  കരചവില്  നപത്തോലുശ
സശഗലീതത്തോത്മകമത്തോയവിരുന്നു എന്ന അവരുടട പവിതൃസനഹത്തോദരവിയുടട നവിരലീക്ഷണശ
അവടരക്കുറവിച്ചുളള  നലഖനങളവില്  പ്രത്തോമുഖദ്യനതത്തോടട  അവതരവികടപടത്തോറുണസ്.
ഈ  നവിരലീക്ഷണതവിടന്റെ  യത്തോഥത്തോര്ഥദ്യശ  എന്തുതടന്നയത്തോയത്തോലുശ  വളടര
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ടചറുപതവില്തടന്ന  നൂര്ജഹത്തോന്  സശഗലീതസവിദ്ധവികള്  പ്രകടവിപവിച്ചു  എന്നതു
തര്കമറ  വസസ്തുതയത്തോണസ്.  നകവലശ  നത്തോലു  വയസ്സുളളനപത്തോള്തടന്ന  നകട്ടു
പരവിചയവിച 

ഏതു വവിഭത്തോഗതവില്ടപട ഗത്തോനവശ പരവിപുര്ണതനയത്തോടട പത്തോടത്തോന് നലീര്ജഹത്തോനു 
കഴവിഞ്ഞവിരുന്നു.
 

കജ്ജന്  ബത്തോയസ്,  ഉസത്തോദസ്  ഗലത്തോശ  മുഹമ്മദസ്,  ഉസത്തോദസ്  ബനഡ  ഗലത്തോശ  അലവി
ഖത്തോ ന് എന്നവിവരത്തോയവിരുന്നു നൂര്ജഹത്തോടന്റെ ഗരുകന്മത്തോര്.  സശഗവിതശ നൂര്ജഹത്തോടന്റെ
രകതവിലുണത്തോയവിരുന്നു.  നൂര്ജഹത്തോടന്റെ  ആദദ്യ  ഗരുവത്തോയ  കജ്ജന്  ബത്തോയവിയുടട
കലീഴവില് ദവിവസവശ  12  മണവിക്കൂനറത്തോളശ നലീളുന്ന സശഗലീതഭദ്യസനവശ ഉസത്തോദസ് ഗലത്തോശ
മുഹമ്മദസ്,  ഉസത്തോദസ്  ബനഡ  ഗലത്തോശ  അലവി  ഖത്തോന്  എന്നവിവരവില്  നവിന്നു  ലഭവിച
കത്തോസവികല്  പത്തോഠങളുശ  കൂടവിനചര്ന്നനപത്തോള്  നൂര്ജഹത്തോനവിടല  ജന്മസവിദ്ധ
സശഗലീതതവിടന്റെ ഉറവകള് ഒരു മഹത്തോ പ്രവത്തോഹതവിനലകസ് ഉണരുകയത്തോയവിരുന്നു.

തടന്റെ  ആറത്തോശ  വയസവില്  മൂത  സനഹത്തോദരവിമത്തോരുടട  കൂടട  പ്രത്തോനദശവിക
നത്തോടകകമനലീകള്ക്കുനവണവി  പത്തോടവിടകത്തോണത്തോണസ്  നൂര്ജഹത്തോന്  തടന്റെ
സശഗലീതജലീവവിതതവിനു  തുടകശ  കുറവിചതസ്.  ഉര്ദ ു  ,ഹവിന്ദേവി  ,പഞത്തോബവി  ,സവിന്ധവി
ഭത്തോഷകളവിലത്തോയവി  പതവിനത്തോയവിരനതത്തോളശ  ഗത്തോനങള് പത്തോടവിയവിട്ടുളള നൂര്ജഹത്തോന് ഒരു
അഭവിനനത്രവി  കൂടവിയത്തോയവിരുന്നു.  നവിശ്ശബ്ദ  സവിനവിമയുടടയുശ  തുടര്ന്നസ്,
ശബ്ദസവിനവിമയുടടയുശ കത്തോലഘടങളവില് നവിരവധവി ചലചവിത്രങളവില്
ബത്തോലതത്തോരമത്തോയുശ നത്തോയവികയത്തോയുശ അഭവിനയവിചവിട്ടുണസ്.

1930 പുറത്തുവന്ന 'ഹവിന്ദേസ് ടക തത്തോടര' എന്ന നവിശബ്ദസവിനവിമയവിലൂടടയത്തോണസ്
നൂര്ജഹത്തോന്  ചലചവിത്രരശഗടതത്തുന്നതസ്.  'ആസത്തോദവി',  'ഇശപലീരവിയല്ടമയവില്',
മവിസ്റ്റര്420,  'നത്തോദത്തോന്',  'നദത്തോസസ്ദസ്,  'സലീനതസ്,  'ദവില്,  'അന്നമത്തോല്  ഗത്തോഡവി',
'ബഡവിമത്തോ'  എന്നവിവ  നൂര്ജഹത്തോടന്റെ  അഭവിനയവിച  ചലചവിത്രങളവില്  ചവിലതത്തോണസ്.
പനക്ഷ,  അഭവിനനത്രവിടയകത്തോള്  എത്രനയത്തോ  മുന്നവിലത്തോയവിരുന്നു  നൂര്ജഹത്തോനവിടല
ഗത്തോയവിക.

1996 ലത്തോണസ്   നൂര്ജഹത്തോടന്റെ  അവസത്തോനഗത്തോനശ  റവികത്തോഡസ്  ടചയ്യടപടതസ്.
പവിന്നലീടുളള നത്തോലു വര്ഷശ ഹൃദയസശബന്ധമത്തോയ അസുഖങള്ക്കു ചവികവില്സ നതടവി
ആശുപത്രവികളവില്  നവിന്നസ്  ആശുപത്രവികളനലക്കുളള  യത്തോത്രയത്തോയവിരുന്നു  ജലീവവിതശ.
നൂര്ജഹത്തോടന്റെ മധുരനത്തോദതവിടന്റെ തവിരവിച്ചുവരലവിനു നവണവി പ്രത്തോര്ഥനത്തോനവിരതമത്തോയ
ആയവിരകണകവിനസ്  ആരത്തോധകടര  നവിതദ്യ  ദുദുഃഖതവിലത്തോഴസ്തവിടകത്തോണസ്  2000
ഡവിസശബര്  23 നസ്  ആ  മധുരനത്തോദശ  എന്നനന്നക്കുമത്തോയവി  നവിശ്ശബ്ദമത്തോയവി.
നൂര്ജഹത്തോന്  എന്ന  അഭവിനനത്രവിടയ  നലത്തോകശ  മറനന്നകത്തോശ;  എന്നല്,  'ചത്തോന്ദേസ്നലീ
രത്തോനതശ  ......ചത്തോന്ദേസ്നലീ  രത്തോനതശ',  'നമശ രഹസ്ഗയവി നതടര.....',  'അശഗസ് അശഗസ് നത്തോടച
നമരത്തോ......,'  '  മുഝസ്ടകത്തോ  ടമഹസ്ഫവില്  കവി  ശമ  ബനത്തോയത്തോ  ആപസ് ടന.....'തുടങവിയ
അനശദ്വേരഗത്തോനങളുടട  ഗത്തോയവിക  നൂര്ജഹത്തോടന  മറകവില  സശഗലീതനലത്തോകശ  ഒരു
നത്തോളുശ.  
  

                                                                                            പ്രസത്തോദസ് ടകത്തോടവിഞ്ഞവി
എചസ്. എസസ്. എ. നത്തോച ുറല് സയന്സസ്
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Love All....

Look ly eyes , you know...

The shine of love...

Kiss ly lips , you know...

The taste of love...

Catch ly hand , to know...

The heart  of love...

follow ly way, to know

the path of love ...

look at ly slile, you know

trust of love...
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سس                  رر رج صص و ال ص لصل                       ال
 

صص ص لصل رر ال صر ر رق رف اا.ً  رجمَيل سس  رر رج رن ال ركاَ سيوُت.ً  سب لد ال رح لب أ رباَ رلىَ  رع اقاَ صل ر رع سم اساَ  رر رج صصص  لل ررأى 

رر صك ر رف سه.ً  سس لم لل ري رماَ  رن لحي اماَ  لت رح صن  ص لر ري رس رس  رر رج صن ال ر سه  رق لر لس ري لن  أأ رف  رخاَ سه  صن ر لك رل سه.ً ل رق لر لس ري لن  رألأأ

رع رم لس ري لي   رك لطن     سق لباَل ليه  رن لذ صأ لفى  صأ  رل رم ري بب.ً لري رغ بصل  رح رلى  رل إ رص رو رو  اة.ً  رل لحي صص  ص لصل رالال

اتاَ لوُ رص

رن رذا صن آ ر أأ لب لر  لصك رف سي لم  رل رو  لس.ً  رر رج روُ ال لح رن رم  صد ر رق رت صم  ر سث له  لي رن لذ صأ صد  ر رس رو  اناَ  لط قق صص  ص لصل رر ال رض لح اا
رذ سخ أأ ري لن  أأ صص  ص لصل رل ال رو رحاَ رو  لس  رر رج رت ال لوُ رص رن   سعوُ رم لس ري رس لم ى سه صن ر رو أ قة  رح ستوُ لف رم لس  صناَ ال
سس صناَ له ال لب رط  رحاَ أأ بت  رظاَ لح رل رضي إ  رم رماَ  رو  اياَ.ً  لل رعاَ اناَ  لني رر سس  رر رج صن ال ر رر صتي  ر رح رس  رر رج صالال

لء سؤ ره لل اباَ  رج رع له لس لف رن لفي  سل  سقوُ ري رن  ركاَ رو  لفل  رغاَ لهل ال رجاَ صص ال ر لصل رذا ال ره سس  صناَ ر رض ال رب رق رالرو  ”:

لم رل صني  ل أأ رع  رم سه  لن رع قد  لعي رب لم  سه لس و رر رج رت ال لوُ رص سعوُ لم رس رف  لي رك روُام  لق !ا رأل

؟ سه لن لم قب  لري رق رناَ  أأ رو  لعه  رم لس !أأ

,بقلم  فاَطمة رفية  الصف التاَسع        :

 ഫഫതതമ റഫതയً. പത  9ً., G            ية الحكوُمية المدرسةترورنغثدي  الثاَنوُ
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  ഒമാര്മക്കുറഡിപച 
വവിടപറയത്തോന്  ഇനവി  നവിമവിഷങള്  മത്തോത്രശ.  വര്ഷങനളത്തോളശ  നലീണ്ടു

നവിന്ന   അദ്ധദ്യത്തോപനവൃതവി.  എറണത്തോകുളശ  ജവിലയവില്  നവിന്ന ു  ത ുടങവി
നകത്തോടയവ ുശ  കടന്നസ്  നമ്മ ുടട  മലപ ുറടതതവി.  ഇതവിനവിടയവില്
എടനനസ്  അന ുഭവങള്.  സങ്കേടവ ുശ  സനനത്തോഷവ ുശ  ഇടകലര്ന്നസ്,
മവിട ുകന്മത്തോര ുശ  മവിട ുകവികള ുശ  വവികൃതവികള ുശ  കുറുമ ുകത്തോട ുന്നവര ുശ
കുസൃതവിക്കുരുന്ന ുകള ുശ  നവണത്ര.   അമ്മനയത്തോടുനപത്തോലുശ  പറയത്തോന്
മടവിക്കുന്ന  രഹസദ്യശ  പറയുന്നവര്   അമ്മടയകത്തോനളടറ  എടന്ന
വവിശദ്വേസവിക്കുന്ന  കുടവികള്  വവിലന്മത്തോടര  നവിയന്ത്രവികത്തോന്  കത്തോസവിടല
ചത്തോരന്മത്തോരത്തോയവിരുന്നവര്, നദഷദ്യശ പവിടവിപവികത്തോന്    നവണവിമത്തോത്രശ  കലപവില
കൂട്ടുന്നവര്,  ഭവിന്നനശഷവികത്തോടര   കൂടപവിറപവിടനനപത്തോടല നസ്നേഹവിചവര്,
നമടമത്തോടവികസ് ഇടനകത്തോനരത്തോ  തല ുടകത്തോള്ളവികളുശ ഇന്നുശ ജവി.എചസ്.എസസ്
തവിരൂരങത്തോടവി  എടന്റെ  ജലീവനത്തോണസ്   ഇവവിടടത  ഒത്തോനരത്തോ  മണ്തരവിയുശ
ഒത്തോര്മകളത്തോണസ്           

                                                                                ടക.പവി സുജത്തോത   
                                                                              എചസ്. എസസ്. എ. ഗണവിത ശത്തോസശ
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തമമമാഗര്തസം

ദ്രവദ്യമത്തോനശ  കൂടവിയ  നക്ഷത്രങളുടട  പരവിണത്തോമ  ഘടതവിടല
അവസത്തോന ഘടമത്തോണസ് ഇതസ്.

 തത്തോപശ  മൂലശ  പുറനതക്കുള്ള  തള്ളലുശ  ഗതദ്വേത്തോകര്ഷണമൂലശ
അകതക്കുള്ള   തള്ളലുമത്തോണസ്   നക്ഷത്രടത  പവിടവിചസ്  നവിര്ത്തുന്നതസ്  .
എന്നത്തോല്  നക്ഷത്രതവിടന്റെ   ഇന്ധനശ   തലീര്ന്നസ്  കഴവിഞ്ഞത്തോല്   ഈ
സന്തുലനശ ടതറശ നക്ഷത്രതവിടന്റെ മത്തോസസ് ചന്ദ്രനശഖര് പരവിധവികസ് (1.44
നസത്തോളത്തോര്  മത്തോസസ്)  മുകളവിലത്തോടണങ്കേവില്   അതസ്  നന്യൂനടത്തോണ്
നക്ഷത്രമത്തോകുന്നു . ഇതവിനസ് ഏകനദശശ 10 km മത്തോത്രമത്തോയവിരവിക്കുശ വലുപശ
എന്നത്തോല്  മത്തോസസ്  സൂരദ്യനനകത്തോളുണകുശ  .  ഇതവിടല  ഒരു  സസ്പൂണ്
ദ്രവദ്യതവിടന്റെ ഭത്തോരശ  ചന്ദ്രനുതുലദ്യമത്തോയവിരവിക്കുശ  .  ഇതവിടന്റെ നകന്ദ്രതവില്
നന്യൂനടത്തോണ്  മത്തോത്രനമ  ഉണത്തോക ൂ.  ആറതവിടന്റെ  ഇലകസ്നടത്തോണശ
നപ്രത്തോനടത്തോണശ   ആകര്ഷണ  ശകവി  മൂലശ  കൂടവിനചര്ന്നത്തോണസ്
നന്യൂനടത്തോണകളുണത്തോകുന്നതസ്.  ഇതരശ  കറങ്ങുന്നതുശ  ശകമത്തോയ
വവികവിരണശ   പുറതസ് വവിട്ടുടകത്തോണവിരവിക്കുന്നതുമത്തോയ  നക്ഷത്രമത്തോണസ്
പള്സര്.

നക്ഷത്ര  മത്തോസസ്   വളടര  കൂടുതലത്തോടണങ്കേവില്   അതസ്   ഒരു
തനമത്തോഗര്ത(black  hole)മത്തോയവി  മത്തോറുന്നു.  തനമത്തോഗര്തതവിടന്റെ
സവിഗലത്തോരവിറവിയവില്  ഒരു നവിയമവശ വവിലനപത്തോകവില  ൦ cm വലുപമുള്ള ഒരു
ബവിന്ദുവത്തോണതസ്  .  അതവിടന്റെ  സത്തോന്ദ്രതയുശ  അനനമത്തോണസ്
തര്നമത്തോഗര്തതവിടന്റെ  ആകര്ഷണതവില് നവിന്നസ്  പ്രകത്തോശശ നപത്തോലുശ
രക്ഷടപടവില.  ഇതവിനകവശശ   സമയശ  നപത്തോലുശ  നവിശ്ചലമത്തോകുന്നു.
തനമത്തോഗര്തതവിനലകസ്  നപത്തോകുന്ന  വസസ്തുകള്കസ്  എനസ്
സഭവവിക്കുടമന്നസ്  കൃതദ്യമത്തോയവി  അറവിയവില.  പ്രകത്തോശനതകത്തോള്
നവഗതവില്  സഞരവികത്തോനത്തോകവില.  അതു  ടകത്തോണ്ടു  തടന്ന
തനമത്തോഗര്തതവില്  നവിന്നസ്   രക്ഷടപടുക  അസത്തോദദ്യമത്തോണസ്;
തനമത്തോഗര്തതവിടന്റെ   ഗ്രവവിറവിടയ   പറവി  മനസവിലത്തോകത്തോന്
സഹത്തോയവിക്കുന്നതസ്  ഐന്സ്റ്റവിടന്റെ ടപത്തോതു ആനപക്ഷവിതയവിലൂടടയത്തോണസ്
                                            

 മുഹമ്മദസ് റയ്യത്തോന്. സവി, 10.J
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സസ്വനസം ഭൂമഡിയഡില് അനന്യരമായച  തഗീര്ന്നവര്

അഭയത്തോര്തവികള്,ഞങള് അഭയത്തോര്തവികള്
സദ്വേപ്നങള് വവിറസ്
ദുരവിതങളുശ, ദുഖങളുശ വത്തോങ്ങുനമത്തോള്
അധവികത്തോരശ, അധവിനവിനവശശ
അതവിനടവിമയത്തോയ ജന്മങള്

ഒടുവവിടലത്തുന്ന നമത്തോചനശ കത്തോത്തു
കദ്യത്തോമവില് കഴവിയുന്ന ദരവിദ്ര ജന്മങള്
അന്നമുണ്ടു വളനരണ ഞങള്തന് കുഞങള്
വവിരലലീമവിയുറങ്ങുന്നു

അകടല ആകത്തോശവശ, തത്തോടഴ ടപത്തോള്ളുന്ന ഭൂമവിയുശ
നശഷവിച അല്പ ജലീവനത്തോയസ് ഞങള്
അഭയത്തോര്തവി കദ്യത്തോമവില് അടവിമകള്
ഇടമവിലനവടറ നപത്തോകുവത്തോന്
ഇതസ് തടന്ന ഞങള്തന് അഭയനകന്ദ്രശ
എരവിഞ തലീരുന്ന സദ്വേപ്നങള്, ഞങളഭയത്തോര്തവികള്

റവിജസ് വ. വവി
      IX . I
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വഴഡി വഡിളകച

തലീരത്തോകണലീരവിടന്റെയുശ  തലീരത്തോടനത്തോമരതവിടന്റെയുശ
ഇലത്തോയസ് മയവിലുമത്തോണസ്  എടന്റെ  ജലീവവിതശ.  എടന്റെ  നപരസ്  നപത്തോലുശ
എനത്തോടണന്നസ്  എനവികസ്  അറവിഞ്ഞസ്കൂടത്തോ.  എലത്തോവരുശ  വഴവി  പവിഴചവള്,
അസതസ് എടന്നത്തോടക വവിളവിക്കുന്നതസ് നകള്കത്തോശ.  അച്ഛന ുശ അമ്മയുശ
ഉടണങ്കേവിലുശ അവടര ഒന്നസ് കത്തോണത്തോന് എനവികസ് കഴവിഞ്ഞവില. അമ്മത്തോയവി
പറയുന്നതസ് നക ള്കത്തോശ ,  അമ്മടയ കത്തോണത്തോന് ചനമവിടലന്നസ് പറഞ്ഞസ്
അച്ഛന്  നവടറ   ടപണസ്  ടകടവിടയന്നസ്.  അന്നസ്  എനവികസ്  പ്രത്തോയശ  എട്ടു
മത്തോസശ,  അനപത്തോഴത്തോണസ് അമ്മ ആത്മഹതദ്യ ടചയസ് തതസ്.  അന്നസ് മുതനല
ഞത്തോന് അമ്മയുടട വലീടവിലത്തോണസ് തത്തോമസശ. 

ഒത്തോര്മടവചകത്തോലശ  ടതത്തോടട  പടവിണവിയുശ  അടവിയുശ  തൂപ്പുശ  സഹവിചസ്
ജലീവവിക്കുന്ന ഞത്തോന് ഒരുപത്തോടസ് നജത്തോലവികള് എടന്ന ടകത്തോണസ് ടചയ്യവിപവിക്കുശ.
ഞത്തോന് മൂന്നത്തോശ കത്തോസവില് പഠവിക്കുനമത്തോള് കത്തോസവില് നവിന്നുശ തലകറങവി
വലീണ ു.  ടലീചര്  നചത്തോദവിച്ചു:  എനത്തോണസ്  ഇങടന  ഉണത്തോകത്തോന്  കത്തോരണശ?
ഞത്തോന്  ഒന്നുശ  പറഞ്ഞവില.  അതവിനു  പവിന്നവില്  ഒരു  കത്തോരണശ
ഉണത്തോയവിരുന്നു.  അമ്മത്തോയവിയുടട മകടന ഞത്തോന് നനത്തോവവിടചന്നുശ വഴകസ്
പറടഞ്ഞന്നുശ ആണസ് ആ മകന് പറയുന്നതസ്.  എന്നത്തോല് ആ മകടന
ഞത്തോന്  നനത്തോവവിചവിടവില.  ഇതുശ  പറഞ്ഞസ്  അമ്മത്തോവന്  രത്തോത്രവി  മുഴുവന്
എടന്ന  തലവി.  രത്തോത്രവിയവില്  അവള്കസ്  ഇതവിരവി  ഭക്ഷണശ  നപത്തോലുശ
ടകത്തോടുകരുതസ്  എന്നുശ  പറഞ.  രത്തോവവിടല  എടന്ന  കൂടുതല്
പണവിടയടുപവിക്കുകയുശ  ഭക്ഷണവശ  തന്നവില.  തുന്നവിപവിടവിപവിച,
അമ്മത്തോവടന്റെ  നഹത്തോസ്റ്റലവില്  പഠവിക്കുന്ന  മകളുടട,  പഴയ  യൂനവിനഫത്തോശ
ഇടത്തോണസ് നവചസ്  നവചസ്  നടന്നതസ്.ഈ കത്തോരദ്യശ ടലീചനറത്തോടസ്  പറയണ അതസ്
അമ്മത്തോയവികസ് നമത്തോശമത്തോണസ്.  

അന്നസ് ഞത്തോന് വലീടവിടലതവി. ഞത്തോന് വലീടവിടലതവിയനപത്തോള് അമ്മൂമ
എനന്നത്തോടസ്  പറഞ:  എടന്റെ  നപരവില്  ആരുശ  അറവിയത്തോത  ഒരു
അരടസന്റെസ്  ഭൂമവിയുണസ്,  ടറയവില്നവനസ്റ്റഷനടുതത്തോണതസ്.  അവവിടട
ടവചസ്  ടകടവിയ  ഒരു  കുടവില ുമുണസ്.  നമുകസ്  അവവിടട  തത്തോമസവികത്തോശ.
അനപത്തോള്  ഞത്തോന്  ഒര്ത്തു,  അമ്മൂമ്മയുശ  അമ്മത്തോയവികസ്  ഒരു
അധവികപറത്തോണസ്. എനപത്തോഴുശ പറയുശ ഒരു മൂലയവില് ഒതുങവിക്കൂടട എന്നസ്.
അമ്മൂമ  പറഞ്ഞതനുസരവിചസ്  രത്തോത്രവിയവില്  നബഗവില്  രണസ്  കുപത്തോയവശ
അമ്മൂമ്മയുടട ഹകയശ പവിടവിചസ് ഞത്തോന് ഒത്തോടവി.  അവവിടട എതവിയനപത്തോള്
പ്രഭത്തോതമത്തോയവിരുന്നു.  
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ഞങള്  ആ  കുടവിലവില്  തത്തോമസമത്തോകവി.  കുറചസ്  നത്തോള്  എന്നസ്
പറഞ്ഞത്തോല്  ഒരത്തോഴ്ച  കഴവിഞ്ഞനപത്തോള്  അമ്മൂമ്മയസ്  വയ്യത്തോതത്തോയവി.  വലവിയ
നരത്തോഗശ  പവിടവിടപട്ടു.  ചവികവിതവികത്തോനുശ  ഭക്ഷണതവിനുശ
വകയവിലത്തോടതയത്തോയവി.  അങടന ഞത്തോന് ഒരു നജത്തോലവികസ് നപത്തോയവി.  മൂന്നത്തോശ
വയസവില്  ടചരവിപസ്നപത്തോളവിഷവിശഗസ്,  കത്തോര്  കഴുകല്   അങടനയുള്ള
നജത്തോലവിയവില്  കുനറ  ദവിവസശ  കഴവിഞ.  അവള്  അതവിരത്തോവവിടല
വഴവിനയത്തോരതസ് ഒരത്തോളുടട ഷ ൂനപത്തോളലീഷവിശഗസ് ടചയകയത്തോണസ്. അനപത്തോഴതത്തോ 

"സഹത്തോയവികനണ,  കണസ്  കത്തോണത്തോത  ആളത്തോനണ..  ഒന്നസ്
സഹത്തോയവികനണ”.

 ഇതസ്  നകടനപത്തോള്  അവള്  ഒത്തോടവിനപത്തോയവി  അനദ്ദേഹതവിടന്റെ  ഹകയശ
പവിടവിചസ്  നറത്തോഡസ്  മുറവിചസ്കടകത്തോന്  തുടങവി.  അനദ്ദേഹടത  അവവിടട
എതവിയനപത്തോള് അമതസ് രൂപ അവളുടട നനടര നലീടവിയവിടസ് പറഞ: 

"ഇതസ്  വനചത്തോ,  ഈ  ആള്ക്കൂടതവില്  എടന്ന  സഹത്തോയവിചതസ്
നലീയത്തോണസ് ”. 

"നവണ  സത്തോര്  എനവികസ്  ഇതസ്  നവണ  ,  സഹത്തോയവിക്കുന്നതവിനസ്
പ്രതവിഫലശ ഹദവതവില് നവിന്നത്തോണസ്. സത്തോര് ടപത്തോയ്ടകത്തോള്ള ൂ”. 

ഇതസ് കണവിരുന്ന ഷൂനപത്തോളലീഷസ് ടചയ്യത്തോന് വന്ന ആള്കസ് അവടള
കുറവിചസ്  വളടര  അധവികശ  ബഹുമത്തോനശ  നതത്തോന്നുകയുശ  ആ  ക ുടവിടയ
സഹത്തോയവികണശ എന്നസ് കരുതുകയുശ ടചയസ്തു. 
നത്തോലസ്  മത്തോസങള്കസ്  നശഷശ  അവളുടട  അമ്മൂമ്മ  നലത്തോകതസ്  നവിന്നസ്
വവിടവത്തോങവി.  അവടള  സഹത്തോയവികത്തോന്  ആരുശ  ഇലത്തോയവിരുന്നു.
അനപത്തോഴത്തോണസ്  വഴവി  യത്തോത്രകത്തോരനത്തോയ  അനദ്ദേഹശ  കടന്നസ്  വരുന്നു.
നമത്തോടള  കരയണ  ,  ഞത്തോന്  ഒരു  നഡത്തോകസ് ടറത്തോണസ്.  നവിടന്ന  ടകത്തോണസ്
നപത്തോകത്തോന്  വന്നതത്തോണസ്.  എടന്റെ  മകളത്തോയവിടസ്  നലീ  വത്തോ...  അവടളത്തോന്നുശ
മവിണത്തോടത അനദ്ദേഹനതത്തോടടത്തോപശ യത്തോത്രയത്തോയവി.  നവിടന്റെ നപരസ് ഞത്തോനവിടുശ,
എമവി നലീ എടന്റെ മകള് ഞത്തോന് നവിടന്റെ അച്ഛന്. 
വര്ഷങള് കടന്നസ് നപത്തോയവി. ഒരു ദവിവസശ രത്തോത്രവി അച്ഛന് നമത്തോടള വവിളവിചസ്
ഒരുപത്തോടസ്  കത്തോരദ്യങള്  പറഞ.  അവസത്തോനശ  അച്ഛന്  പറഞ,  ഈ
നലത്തോകതസ്  പത്തോവടപടവനരത്തോ  ധനവികനരത്തോ  എന്നവില.  എലത്തോവരുശ
സമത്തോന്മത്തോരത്തോണസ്.  എലത്തോവരുശ  മന ുഷദ്യന്മത്തോരത്തോണസ്,  ഇതുശ  പറഞ്ഞസ്
അവളുടട അച്ഛന് നലത്തോകനതത്തോടസ് വവിടടചത്തോലവി.
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ലത്തിറത്തില് കകറപസപ ഡത്തിജത്തിറല് മഹാഗസത്തിന                                        ജത്തി.എച്ചപ. എസപ.എസപ. തത്തിരൂരങ്ങഹാടത്തി



                                                                                                                              
  

ക ുമമാരനമാശമാന

മലയത്തോള  കവവിതയവില്  കത്തോല്പനവികതയ ുടട  പ ുത ുയ ുഗതവിനസ്
ത ുടകശക ുറവിച  കവവിയത്തോണസ്  ക  ുമത്തോരനത്തോശത്തോന്.  ആധ  ുനവിക
കവവിത്രയതവില്  ഉള്ടപട  ക ുമത്തോരനത്തോശത്തോന്  1873 ല്  ഏപ്രവില്  12 നസ്
തവിര ുവനനപ ുരശ ജവിലയവിടല കത്തോയവികരകട ുതത്തോണസ് ജനവിചതസ്.
അനദ്ദേഹതവിടന്റെ  പ്രധത്തോന  ഖണകത്തോവദ്യങളത്തോണസ്  വലീണപ ൂവസ്,  നളവിനവി,
ലലീല, ചണത്തോലഭവിക്ഷ ുകവി,  ചവിനത്തോവവിഷയത്തോയസലീത, കര ുണ, ദ ുരത്തോവസ
എന്നവിവ.  ഇനദ്ദേഹതവിടന്റെ  എലത്തോകവവിതയവില ുശ  ഒര ുന ുള്ളസ്
നസ്നേഹസ്പര്ശശ  ഏല്കത്തോടത   നപത്തോയവിടവില.  ഇനദ്ദേഹതവിടന്റെ   ചവില
കൃതവികളവില്   അതവിടല  കഥത്തോപത്തോത്രതവിടന്റെയ ുശ  കൃതവിയ ുടടയ ുശ  നപരസ്
ഒന്നത്തോയവിരവിക ുശ.  ഇനദ്ദേഹതവിടന്റെ  ഓനരത്തോ  കവവിതയ ുശ  നമ്മ ുടട  ഈ
തലമ  ുറകസ്  അന വിവത്തോരദ്യമത്തോയ  ഘടകശ  അടങവിയതത്തോണസ്.  1921 ല്
ആലപപ ുഴ  ജവിലയവിടല  പലനയത്തോറവില്  വച ുണത്തോയ
നബത്തോടപകടതവിലത്തോണസ് ക ുമത്തോരനത്തോശത്തോന് നനമ്മത്തോടസ് വവിടപറഞ്ഞതസ്.

                                                                      

                                                                      മത്തോജവിദ. സവി.പവി
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ഒരു കക മചേര്കമാസം

നകരളടത  വവിറപവിച  മഹത്തോപ്രളയതവിടന്റെ
ഉയര്ടതഴുനന്നല്പവില് നവിന്നത്തോണസ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നതസ്.

"ഹനലത്തോ,  അനമ്മ  ഇടതവവിടടയത്തോ  വചവിരവിക്കുന്നതസ്"മനു  ആ
വലീല്ചയറവില് ഇരുന്നസ് ടനരങവിടകത്തോണസ് നഫത്തോണവിലൂടട നചത്തോദവിച്ചു.  വലീടസ്
പത്തോതവി മുങവിയവിട്ടുശ വലീടവിടന്റെ രണത്തോശ നവിലയവില് ജലീവന് പണയശ ടവചസ് ഒരു
ചത്തോവവികസ്  നവണവി  അവന്  പരതുകയത്തോണസ്.  ശരലീരതവിടന്റെ  പകുതവി
തളര്ന്ന അവന് തളരത്തോത മനസ്സുമത്തോയത്തോണസ് ഈ വലവിയ ആപതവിടന
നനരവിടുന്നതസ്. ടവള്ളശ നവില്കത്തോടത കയറവിടകത്തോണവിരവിക്കുകയത്തോണസ്.

“എവവിടട?നകള്ക്കുന്നവില  ഉറടക  പറയസ്"  അവന്  അലറവി.
അവടന്റെ  ആ  അലര്ചയവില്  ജലീവവിതനതത്തോടുള്ള  അതവിയത്തോയ
നമത്തോഹമുണത്തോയവിരുന്നു.  ബത്തോഗ്ലൂരവിടല  അഞസ്  വര്ഷടത
എശ.ബവി.ബവി.എസസ് പഠനശ കഴവിഞ്ഞസ് ഒരു മത്തോസനമ ആയവിട്ടുള്ളു അവന്
നത്തോടവില് വന്നവിടസ്. വന്നനപത്തോനഴ നകരളശ പ്രളയ
ഭലീതവിയവില്  മുങവിയവിരുന്നു.  സമത്തോധത്തോനനതത്തോടട  വലീടവിലവിരുന്നസ്  ഉണത്തോന്
നപത്തോലുശ  അവനസ്  കഴവിഞ്ഞവില.  നഹത്തോസ്റ്റലുശ  നകത്തോനളജ ുമത്തോയവി  ചവിടനയത്തോടട
നലീണ  അവടന്റെ  ജലീവവിതതവിനലകസ്  വന്ന  ഏറവശ  നല  സദ്വേര്ഗ
കവത്തോടമത്തോയവിരുന്നു ആ അവധവികത്തോലശ.

“എവവിടട?അലമത്തോരയുടട മുകളവിനലത്തോ?

അവടന്റെ ശബ്ദശ ഉയര്ന്നുടകത്തോനണയവിരുന്നു.  ആ ശബ്ദനതത്തോടട
നപടവിയുശ കൂടവി.

“ഞത്തോന് നനത്തോകടട". 

അവന്  നഫത്തോണ്  പവിടവിചസ്  വലീല്ചയറവിടന്റെ  ചകശ  ഉരുടവി.  അവന്
അലമത്തോരയുടട  അടുനതകസ്  നലീങവി.  അലമത്തോരയുടട  മുകളവില്  തപവി,
വലീല്ചയറവിടന്റെ  ഹകപടമത്തോയവിരുന്നു  ബലതവിനത്തോയവി  അവന്
ഉപനയത്തോഗവിച  ഉപത്തോയശ.  തപവിയനപത്തോള്  അവനസ്  ഒന്നുശ
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കടണതത്തോനത്തോയവില. അവന് നഫത്തോണ് വലീണ്ടുശ ടചവവിനയത്തോടു നചര്ത്തു. 

“ഇവടടടയത്തോന്നുശ  കത്തോണത്തോനവില.  "അലമത്തോരയുടട  ഉള്ളവിനലത്തോ?
ഞത്തോന് നനത്തോകടട". 

അവന്  നവഗതവില്  അലമത്തോര  തുറന്നസ്  നനത്തോകവി.  അവടന്റെ
നവഗത  കൂടുന്നതവിനന ുസരവിചസ്  ടവള്ളതവിടന്റെ  കയറവശ  കൂടത്തോന്
തുടങവി.  അവന്  ചത്തോവവി  തപവി.  എനനത്തോ  വലവിയ  സദ്വേപ്നശ
നനടവിടയടുതനപത്തോടല  അവന്  ആ  ചത്തോവവി  കടണതവി.  ടടറസവിനലകസ്
നകത്തോണവിയവില്  കുതവിപവിടവിചസ്  കയറത്തോന്  ശ്രമവിച്ചു.  എങനത്തോയത്തോലുശ  കത്തോലു
ടകത്തോണസ് നകറത്തോന് പറ ൂല . അതുടകത്തോണസ് രണ്ടുശ കല്പവിചസ് വലീല്ടചയര്
അവവിടടയവിടസ്  ഹകയ്യവിടന്റെ  ബലശ  ടകത്തോണസ്  അവന്  എങനനനയത്തോ
ടടറസവിടലതവി.  കത്തോലുകളുടട  ഉപനയത്തോഗശ  ആ  നവിമവിഷതവിലത്തോണസ്
അവന്  ഒത്തോര്തതസ്,  അവന്  അവവിടട  തളര്ന്നുവലീണ.
ആനരത്തോരുമവിലത്തോത ആ ടടറസവില് 

"മദ്യത്തോവ ൂ.." 

അവന്തലടപത്തോകവി  നനത്തോകവി.  അതത്തോ,തത്തോന്  ഒറകല  എന്ന  സതദ്യശ
അവനസ് മനസവിലത്തോയവി.  കൂടവിനസ് ഒരു പൂചക്കുടവിയുമുണസ്.  അവന് അതവിടന
ഹക ടകത്തോടണടുത്തു. 

എനനത്തോ,  അവരുടട  രണ്ടുനപരുനടയുശ ഭത്തോഗദ്യടമനന്നത്തോണശ  അന്നസ്
നകരളതവിനസ്  ചുറശ  കത്തോവലുണത്തോയവിരുന്ന  ടഹലവിനകത്തോപസ്റര്
അതുവഴവിവന്നു.  അവന്  രണ്ടു  ഹകടകത്തോണ്ടുശ  ആഞവലീശവി.  ഒരുപത്തോടസ്
അവന് നനരടത ശ്രമതവിടന്റെ അനടമനന്നത്തോണശ ടഹലവിനകത്തോപസ്റര്
മനുവവിടന  കണ്ടു.  അവര്  അവനസ്  ടബല്റസ്  കയര്  ഇട്ടുടകത്തോടുത്തു.
അവസത്തോന  ശ്രമടമനന്നത്തോണശ  അവന്  അതവില്  തടന്റെ  ശരലീരശ
ബന്ധവിപവിച്ചു.  എന്നവിടസ്  ആ  പൂചക്കുഞ്ഞവിടന  വത്തോരവിടയടുതസ്  അവടന്റെ
ടനനഞത്തോടസ് നചര്ത്തു...

                                                                                      
റവിജസ് വ. വവി, 9.I  
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     MY LMVE MF NATUVE

       I love the souvd oe birds

So early iv the morv

I love the souvd the wivd makes whev

It's blowivg through trees

I love the way the sky looks ov a bright

Avd suvvy day

Evev whev it's raivy, I love the 

Shades oe grey

So whev I lay lord above,

For all the thivgs oe vature avd more

All the thivgs I love 

NISHAN MN, 9.H
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ههر؟   رصن ال سث رح هب رن رن هي أ

سر له صن ر رل ال رقاَ سب؟  ره لذ رت رن  لي أأ رلي  إ لر له صن ر للل لم  رن صأو سب  سسوُ لع ري ر   رل رسأ اة  صر ر :رم

لحر رب رلي ال ااكاَ إ لح :رضاَ

سب؟ ره لذ رت رن  لي أأ رلي  إ لهر صن ر للل سم  لسي صن رل ال أأ رس للي  صتاَ لم ال لوُ ري :لفي 

لحر رب رلي ال إ اماَ لس رت لب سم اتاَ  لم رصاَ سر  له صن ر رل ال :رقاَ

سب؟ ره لذ رت رن  لي أأ رلي  إ رر ة لم لق سم سة ال رل لي صل رلت ال أأ رس بم  صياَ ر رد أ لع :رب

لحر رب روُ ال لح رن سب  ره لذ أأ سموُع  سد رع ال رم سف  لحي صن ر لهر ال صن ر رل ال :رقاَ

لحر رب رلي ال سل إإ لص أأ رناَ  أأ لل  ره رو  سف  لر لع أأ رالو  

لهر صن ر إئئ ال لط رشاَ لهر فشي  صن رم ال سدو سق ررة  لم لق سم سة ال رل لي صل سم و ال لسي صن ر سب و ال سسوُ لع ري رر ال رظ رت لن إإ
لهر .ً صن ر رن ال لثيِ لح رباَ سبوُا  ره رذ صم  ر سث سموُا.ً.ً.ً.ً رسإئئ رو  سروا .ً.ً.ً.ً  رظ رت لن اماَ.ً إ صياَ ر أأ

رث لح رب سكوُا ال رر رت بم  صياَ أأ رد  لع رب  و 
بم روُا لع رد أ لع رب لل.ً.ً.ً  رب
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رن لي ركاَ رماَن.ً.ً.ً.ً.ً.ً صز لم ال لدي رق لفي  سث  صد ر رح رت ري رل  رزا رماَ  سم  لسي صن صب ال ر ره راَ  صم :رل

سض لفي ري سل.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ًو  لسي ري قر.ً.ً.ً.ً.ً.ً له رن

للي رن  ركاَ لت رل رقاَ رو ررة  لم لق سم سة ال رل لي صل لت ال رق رر لش :رو أ

قل لمَي رج لهري.ً.ً.ً.ً.ً.ً  رن رو  قر.ً.ً.ً.ً.ً.ً  له رن

للي رن  ركاَ سقوُل ري رل  رزا رماَ  لم و رن سب أو سسوُ لع ري رق  صل ر :رح

إئئه لط رشاَ لفي  رنم  رهاَر أو لز أأ لب سلوُء لم رم قر .ً.ً.ً.ً له رن

رن  لى أأ رن  لسيِ إئى رباَ ررة   لم لق سم رلة ال لي صل لم و ال لسي صن لب و ال سسوُ لع ري روُال ال لق أأ سل  رفاَ لط رع ا لم رس صماَ  ر رل :و  رأل

لهر.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً؟ صن ر سث ال رح لب رن

ف التاَسع:بقلم مفلحة .ًاى .ً الص        
المدرسة                          

يةالحكوُمية.ًترورنغاَدى الثاَنوُ
   മഫഫലതഹً. A  , ً.  IX F
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  മരണസം  

പൂര്ണ നവിശബ്ദത കണലീനരറ
ആര്ദ്രമത്തോശ അനരലീഷശ
തണപ്പുള്ള രത്തോത്രവിയവില് 
മുള്ളവില് നവിന്നസ് നവിശബ്ദതയുടട
അനനതയവിനലകവിറവി വലീഴുന്ന

ഹവിമകണശ മത്തോതവിരവി,
എടന്റെ ഹൃദയതവില് നവിന്നസ് 
അതസ് നഷമത്തോയവി അനത 
തണപസ്, അനത നവിശബ്ദത
എത്ര കണലീടരനവികസ് നഷമത്തോയവി

എലത്തോശ നവിടന്റെ സുഹൃത്തുകള് 
നവിടന്റെ ആത്മത്തോവസ് പ്രപഞതവിനനനതയവില്     
പൂമത്തോറയുശ വണ ുകള ുമവില,
പുഴുകളുശ പഴുതത്തോരയുശ മത്തോത്രശ
പൂവവിടന്റെ സുഗന്ധമവില ദുര്ഗന്ധമുള്ള
ശരലീരശ മത്തോത്രശ

മഴകത്തോലശ എത്രനത്തോള് കരയുശ
കത്തോലശ മത്തോറുക തടന്ന ടചയശ
കഴവിഞ്ഞകത്തോലശ സദ്വേപ്നമത്തോകുശ
വസനശ തലീര്ചയത്തോയുശ വടന്നത്തുശ

                                                             മുഹമ്മദസ് റയ്യത്തോന്. സവി, 10.J
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ഭമാനഡി 

അജത്തോതന് നചത്തോദവിച ു
ആരത്തോണസ് ഭത്തോനന്

പറക ുശ പക്ഷവികഹള നനത്തോകവി
ക ുര ുന്ന ു പറഞ്ഞ  ു

ഭത്തോണശ മ ുറ ുക ുന്ന
ടതര ുവവിടല ടതണവിയത്തോണ ു

ഭത്തോനവി...

അനപത്തോഴതത്തോ വവിദദ്യത്തോ...
ലയതവില് നപത്തോക ുന്ന ക ുര ു

ന്ന ു...ടചത്തോലലീ...
കത്തോസസ് മ ുറവിയവില് അടഹസവി
ക ുവത്തോ ടലീചറത്തോണസ് ഭത്തോനവി...

ടചത്തോല ുക ആരത്തോണ ു ഭത്തോനവി.....?
അജത്തോതന് ആരത്തോഞ്ഞ ു.

പതഞ്ഞ ുടപത്തോങവി ആര്തവിരമ ുന്ന കട ലവിടന
നനത്തോക ുന്ന അവള്

അടഹസവിച ു...നവിലമവിലത്തോ...
നപ്രമകടലവില് മ  ുങവിയ ഞത്തോനത്തോണ  ു ഭത്തോനവി...

ലത്തിറത്തില് കകറപസപ ഡത്തിജത്തിറല് മഹാഗസത്തിന                                        ജത്തി.എച്ചപ. എസപ.എസപ. തത്തിരൂരങ്ങഹാടത്തി



ഭമാരതസം

ഭത്തോരത മത്തോതത്തോടവടന്നത്തോരു സുന്ദേര സുരഭവില പൂവത്തോടലീ...
പത്തോരവിതവിടലങ്ങുശ പരവിമവിളനമകുശ വവിസസ്തുര പൂവത്തോടലീ...
ഹവിന്ദു,മുസവിശ,കവിസദ്യന്,സവിക്കുടമത്തോരചടവിയവില് കൂടലീ...
ഇവവിടട മുലപനവിനലീര്,തുളസവി,ടതചവി പൂവത്തോടലീ...

പൂനനത്തോപവില് പുതുകവിളവി പത്തോടലീ...
സദ്വേത്തോമവി ശരണശ...അയ്യപ ശരണശ...
പുളകശ കള കള പുഴപത്തോടലീ...
അലത്തോഹു അകസ്ബര്...അലത്തോഹു അകസ്ബര്...
പുളകശ കള പൂമത്തോറകളത്തോടലീ...
ദയത്തോനവിധവിയത്തോശ കര്തത്തോടവ...

പൂനനത്തോപവില് പുതു കവിളവി പത്തോടലീ...
പുളകശ കള കള പുഴ പത്തോടലീ...
പുളകശ കള പൂമത്തോറകളത്തോടലീ...
ഇനദ്യകത്തോര് നത്തോശ സദ്വേനകത്തോര് നത്തോശ ബന്ധുകത്തോരനല...

നത്തോനത്തോതദ്വേതവിന് ഏകതദ്വേതവിന്
തതദ്വേ മവിതദ്യമത്തോയസ്..

                                                                                              അജവിഷ,  9F
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വഡിക ൃതഡി

മരമറ ുത ൂ,
നവിടന്റെ ത ുണവിയ ുരവിഞ്ഞ ൂ
മലത ുരന്ന ൂ,
നവിടന്റെ മത്തോററ ുത  ൂ.

പ ുടന്നല ു വവിളയ ുന്ന
വയല ു ത  ൂര്ത ൂ
സ ുന്ദേരമത്തോയ നവിന്
ഉടലടകവി...
പ ുഴയവില ൂറ ുശ
ടവണ് മണല ുവത്തോരലീ
ക ുളവിടരത്തോഴ ുക ുശ നവിന്
കരള ു മത്തോനവി

മണവിന് മനസ ു
വരണ ുണങലീ
കണലീര ുചത്തോല ു നപത്തോല്
പ ുഴയ ുണങലീ
പ്രക ൃതവിടയ ഒറവിനത്തോശ സദ്വേത ുനനടവി
സര്വശ മ ുടവിച ു നത്തോശ എന ുനനടവി ?

                                                                         സന്ധദ്യ.പവി.പവി
                                      എചസ്. എസസ്.എ. മലയത്തോളശ
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നചേരുപച
 

എനന്നകത്തോള് എടന്ന അറവിയുന്ന എന് കൂട്ടുകത്തോരന്
എന്നത്തോലുശ നവിന് സത്തോനശ എന് കത്തോലവിനടവിയവില്
നവിന് ജലീവവിതതവില് ഞത്തോന് മത്തോത്രശ കൂട്ടുകത്തോരന്
എന്നവില് നലീ ടവറുശ ഒരുവന് മത്തോത്രശ......

നലീ നപത്തോയത്തോല് നവിന് നവദനനവിന് സുഹൃതതറവിയുശ 
എന്നത്തോലുശ നവിന് സത്തോനശ കത്തോലവിനടവിയവില്...
ആരുണസ് നവിന് ദു:ഖങള് നകള്ക്കുവത്തോന്.....
ആരുണസ് നവിന് ആഗ്രഹങള് നകള്ക്കുവത്തോന്.....
നവിന് ആനരത്തോഗദ്യശ എന്നത്തോല് ക്ഷയവിക്കുന്നു.

നലീ എടന്ന ടവറുക്കുന്നതവിനത്തോല്
നവിനന്നകത്തോള് നലവടന നതടവി ഞത്തോന് നപത്തോകുന്നു
അനപത്തോള് നവിലക്കുന്നതുശ ആഗ്രഹശ
നലീ വരുന്നു നവിന് ആഗ്രഹങളത്തോല് എന്നത്തോലുശ

നവിന് ജലീവവിതശ നവിലയ്ക്കുന്നു ടതരുനവത്തോരങളവില്
ആരുശ അറവിയത്തോടത നലീ വരുന്നു എന് കൂടട
നവിന് അനുവത്തോദശ നതടത്തോടത ......
നവിന് ആഗ്രഹശ അറവിയത്തോടത....

ഫത്തോതവിമ ഫസസ് ന. സവി.എശ, 9.H

ലത്തിറത്തില് കകറപസപ ഡത്തിജത്തിറല് മഹാഗസത്തിന                                        ജത്തി.എച്ചപ. എസപ.എസപ. തത്തിരൂരങ്ങഹാടത്തി



          
           വരയ ുസം വര്ണവ ുസം

സഫസ് വത്തോന്, 9.F
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                വരയ ുസം വര്ണവ ുസം       

അജവിഷ. വവി.ടക, 9.F

ഫത്തോതവിമ ടഷറവിന്, 10.E
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ആയവിഷത്തോബവി. ഏ.ടക, 10 A

      റമലീന. ടക.ടവി, 9. I                  
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               കൂട്ടുകമാര്

വസനതവിടന്റെ നനര് കത്തോഴ്ചയവില്

കത്തോണന്നു ഞത്തോന് വവിരഹതവിടന്റെ

നവദനയറവിഞ്ഞ നസ്നേഹതവിടന്റെ

കലത്തോലയശ,

വവിടരത്തോത പൂവവിടന നപത്തോടല

ടനത്തോമര പരവിഭവങള് ബത്തോകവിയത്തോകവി

നടന്നകന്ന എടന്റെ പ്രവിയ കൂട്ടുകത്തോനര

നനരുന്നു ഞത്തോന് നവിങള്ക്കു മശഗളശ

ഒരത്തോയവിരശ നന്മ സത്തോഫലദ്യമത്തോയവി

പറഞ തലീരത്തോത കഥകളുമത്തോയവി

എടന്ന നപത്തോയവിമറഞ്ഞ കൂട്ടുകത്തോടര

                                                                   ജുഹലന, 9.C
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ജഗീവഡിതസം

                                            ജലീവവിതടമന്ന പത്തോഠപുസകശ
                                            വവിശത്തോലമത്തോയ മരുഭൂമവികസ്
                                            തുലദ്യമത്തോയ നവില്പതൂ
                                            തന്നവില് നവിന്നകലു
                                            ഒരവികല് നസ്നേഹശ
                                            മതവിനയത്തോളശ തന്നവനര
                                            വവിടസ് പവിരവിയുന്ന നനരശ
                                            കപട നസ്നേഹതവിനടവിയത്തോയവി
                                            നപത്തോകുന്ന  ചവിലരുശ,
                                            അവരവിലത്തോയവി കണലീര്
                                            ചവിലരുശ ഒത്തോനരത്തോ പത്തോഠ 
                                             ഭത്തോഗങളത്തോയവി മത്തോറുന്നു
                                            അവര്കവിടയവിലൂടട
                                            മരണതവിനലക്കു നപത്തോകു 
                                            ന്നവരുശ, മരണടമന്ന
                                            തറവിയത്തോതതസ് ഭത്തോവതവില്
                                            ചമയവിചസ് ആഡശബര
                                            മത്തോയവി ജലീവവികുന്നവര്
                                            ചവിലര്, അതവിനവിടയവില്
                                            ഒരു പൂനപത്തോടല ഞത്തോനുശ
                                            എടന്റെ ജലീവവിതവശ
                      
                                                           ആയവിഷ ഹവിബ സവി.പവി, 9.B               
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 മതമാണഡി 

തുരുമസ്  പവിടവിച  വവിജത്തോഗവിരവികള്  ഇളകുന്നതസ്  നപത്തോടലയത്തോയവിരുന്നു
അവളുടട  ശബ്ദശ.  എത്ര  ശ്രമവിചവിട്ടുശ  ശബ്ദതവിനസ്  പുറനതകസ്  കുതവിച്ചു
വരത്തോന്  കഴവിഞ്ഞവില.  പനക്ഷ  കണ്ണുനവിരവിനസ്  മത്തോത്രശ  അതസ്  സത്തോധവിചവില.
അവളുടട  ചുറശ  അടതത്തോരു  പുഴ  തടന്ന  സൃഷടവിച്ചു.  അവളുടട
സദ്വേപ്നതവിടന്റെ  ചവിറനകനവിയ  നതത്തോണവിടയ  പുഴ  മന   :പൂര്വശ
മുകവിനശവിപവിച്ചു.  ഭൂമവി  ചുറശ കറങ്ങുന്നതസ് നപത്തോടല,  അവള്കസ് നതത്തോന്നവി.
കണ്മുന്നവില്  നടന്നടതടനന്നസ്  ഒത്തോര്ടതടുകത്തോന്  അവള്  ശ്രമവിച്ചു.
പനക്ഷ ഭയശ അതവടള നവടയത്തോടവിടകത്തോണവിരുന്നു.

പരസ്പരശ  നസ്നേഹവിക്കുവത്തോനുശ  ഒന്നവികത്തോനുശ  നവണവിയത്തോണസ്  ഹദവശ
മനുഷദ്യടന  വവിവവിധ  മതവവിഭത്തോഗങളത്തോയവി  സൃഷവിചതസ്.  ഇനതത്തോര്തസ്
ടകത്തോണസ് അവളുടട കരചവില് ഒരു പരവിഹത്തോസമത്തോയവി മത്തോറുന്നു.  പതുടക
വലീശുന്ന കത്തോറവിനുമുനണത്തോ ഒരു രകതവിടന്റെ മണശ?

ഇന്നവിത  അവടന്റെ  നചതനയറ  ശരലീരശ  അവളുടട  ഹകകളവില്
കവിടന്നസ്  പവിടയുന്നു.  അവളുടട  ഹകകളവില്  പതവിഞ്ഞ  ആ  രകതകറ
എനനത്തോടകടയത്തോ വവിളചസ് പറഞ്ഞസ് ടകത്തോണവിറുന്നു.

“എനവിനസ്  നലീ  എടന്ന  ഏകത്തോനമത്തോയ  ഇഇൗ  തടവറയവിനലകസ്
തളളവിവവിട്ടു. ഇനവി നമ്മുടട സദ്വേപ്നങള്കസ് ആരസ് ചവിറകസ് വവിറവിക്കുശ?” 
അവളുടട ശബ്ദശ കുതവിചസ് പത്തോഞ്ഞസ് ടകത്തോണസ് നചത്തോദവിച്ചു.

            "ഞത്തോന് മരവിചവിടവില. നമ്മുടട സദ്വേപ്നതവിടന്റെ ചവിറകറസ് വലീണവിടവില. പറക്കുശ
വത്തോനനത്തോളശ.  നവിടന്റെ  കരസ്പര്ശശ  എനവികസ്  പുതുജലീവന്  നല്കവി.  'ആ
രകകറ' അവള്കസ് മറുപടവി  നല്കവി.

“നലീ ഉയര്ന്നവളുശ    ഞത്തോന് തത്തോഴസ്ന്നവനുമത്തോണസ്. സമൂഹശ പ്രത്തോധത്തോനദ്യശ
നല്കുന്നതസ്  'മത'തവിനത്തോണസ്.  പനക്ഷ, ഞത്തോന് നവിനകത്തോണസ് പ്രത്തോധത്തോനദ്യശ
കല്പവിക്കുന്നതസ്. ”നസ്നേഹശ മത്തോത്രശ നവിറഞ്ഞ ആ 'രക കറ'യവില് നവിന്നുശ
ഉരുവവിട്ടു ടകത്തോണവിരുന്ന വത്തോക്കുകള് അവള്കസ് 
പുഞവിരവി സമ്മത്തോനവിച്ചു.

ഇനപത്തോ  വലീശുന്ന  കത്തോറവിനസ്  രകതവിടന്റെ  മണമവില.  പരസ്പരശ
വവിരവിയവിക്കുടമന്ന ഭലീതവിനയത്തോടട തടന്റെ പ്രവിയതമടയ കത്തോണത്തോന് മഴ 
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വലീണ്ടുശ  വന്നു.  അവളുടട  ഹൃദയശ  പുറനതകസ്  വരത്തോന്  മതരവിച്ചു
ടകത്തോണവിരുന്നു.

ടമടല  ആ  നചതനയറ  ശരലീരതവില്  നവിന്നുശ  അവന്
ഉയര്ടതഴുനന്നറ.  അവടന്റെ  ഹക  അവളുടട  നനടര  നലീണ്ടു.
നവിറപുഞവിരവിയത്തോടല  അവളതസ്  പവിടവിച്ചു.  പതുടക  അവര്  നടന്നു
ടകത്തോണവിരുന്നു.  മുങവിനപത്തോയ  നതത്തോണവി  എവവിടട  തടഞ്ഞസ്
ഒത്തോളങള്കതവിടര തവിരവിഞ.

അവരുടട  നതത്തോണവി  അവര്  തുഴഞ്ഞസ്  ടകത്തോണവിരുന്നു.  പനക്ഷ
അവടന അവളലത്തോടത നവറത്തോരുശ കണവില.

   
                                                     ഫത്തോതവിമ ഫവിദ. പവി
           

അനഡിയന

കത്തോലതവിന് മത്തോധ ുരദ്യശ പറഞ്ഞറവികത്തോന് 
എന്നുടട വലീടവിടലത്തോരത്തോള ുണസ്
ക ുസൃതവി ടകത്തോമനത്തോണവടനന്ന ുശ
എടന്റെ ക ുസൃതവി ക ുടന്
വവികൃതവികള് കത്തോടവിയവിടസ്
വലീടവില് ഒത്തോടവിനടക്കു൦
എടന് അനവിയന് കുടന്
വഴകവിനുശ ഉണത്തോകുശ ഒപശ
സനനത്തോഷതവിനുശ ഉണസ്
അവ ുന ുടണങ്കേവില് സമയശ നപത്തോയതറവിയവില.
എനപത്തോഴ ുശ, ഓടവികളവിച ുശ, ചവിരവിച ുശ
വവിക ൃതവി കത്തോടവിയ ുശ എന്ന ുശ എന് ക ൂടടയ ുണത്തോക ുശ.

അജവിഷ,
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അനുരമാഗസം
അറവിയവില നലീ എനവികത്തോനരത്തോ

എങ്കേവിലുശ സഇൗഹൃദതവിടന്റെ നത്തോള്

വഴവികളവില്

ഒരത്തോയവിരശ കവിനത്തോകളുശ ആശകളുശ

തന്നു നലീ നപത്തോയസ് മറഞ്ഞ വസന

കത്തോലതവിടന്റെ 

ഒത്തോര്മകളത്തോയസ് വവിരവിയുന്നു

കഴവിഞ്ഞ തത്രയുശ 

കത്തോലടമത്ര വര്ണകവിനത്തോകള്

വവിധവിടയന്നസ് ടചത്തോലവിവവിളവിചവടയത്തോടകയുശ

ദുഖതവില് കനലത്തോയവി നലീറുന്നു

ടനടുവലീര്പസ് ദുഖതവിടന്റെ സശഗലീത 

മത്തോടണന്നസ് ഒത്തോതവിയത്തോനരത്തോ

ഒടകയുശ സതദ്യമത്തോയസ് ഒരവികലുശ

പൂകത്തോത സദ്വേപ്നങളവില്

എനവിനലീ കണ്ടുമുടല്

പവിരവിയത്തോനത്തോയവി മത്തോത്രടമനന്നത്തോ

പവിരവിയത്തോനത്തോയവി മത്തോത്രടമന്ന സൃഷവിനയത്തോ

                                          ഫത്തോതവിമ ഹവിബ സവി,  9.
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അര്ഹഡിച സച മനഹസം

 ചേറപറഹാ  നപയ്യുന്ന  മഴയതപ  വലല്ല്യുപഹാനന്റെ  കഹാലനക ുടകപ  തഹാനഴയഹായത്തി

ഞഹാന  സപ ക്കൂളത്തിമലകപ  നടന്ന ു.അവത്തിനടനയതത്തിയമപഹാമഴക ുസം  ഞഹാന  പകുതത്തി
നനഞത്തിരുന്ന ു. അറത്തിവത്തിനന്റെ ആദന്യക്ഷരസം പഠത്തികഹാന വന്ന ക ുടത്തികളുനട അമ്മനയ
കഹാണഹാന ുള്ള കരച്ചത്തില ുസം മറപ കുടത്തികളുനട സസ്വറപറച്ചത്തിലസം കളത്തിയസം എലഹാസം ഞഹാന

മനഹാകത്തി നത്തിന്ന ു. അമപഹാഴഹാണപ നബെലടത്തിച്ചതപ.ഉടനന തനന്ന ഞഹാന കഹാസത്തിമലകപ
നഗീങ്ങത്തിത്തുടങ്ങത്തി.

 

ഞഹാന കഹാസത്തിനല എനന്റെ നബെഞത്തില് വന്നത്തിരുന്ന ു.എനന്ന മപഹാനല മഴയനട
തണ ുപപ  സഹത്തികഹാനഹാകഹാനത  നമലത്തിനഞഹാടത്തിയ  ക ുടത്തിനയ  ടഗീച്ചര്  എനന്റെടുതപ

ഇര ുതത്തി.  അസഹന്യമഹായ തണ ുപത്തില് അവന വത്തിറക ുന്ന ുണഹായത്തിരുന്ന ു.  എനന്റെ
കകതത്തിലണഹായത്തിരുന്ന ടവ്വനലടുതപ  ഞഹാനവനപ  മതഹാര്തത്തിനകഹാടുത്തു.  എന്നത്തിടപ

ഞഹാന മചേഹാദത്തിച:  എനഹാണപ നത്തിനന്റെ മപരപ?അവന എമന്നഹാടപ  സസ്വത്തിയഹാദപ  എന്നപ
മറുപടത്തി പറഞ.  ഞഹാന എനന്ന അവനകപ പരത്തിചേയനപടുതത്തി.ഞഹാന ജഹാസത്തിസം,

അഞപ  വര്ഷമഹായത്തി  ഞഹാനത്തിവത്തിനട  പഠത്തിക്കുന്ന ു.  അമപഹാമഴക്കുസം  സഹാര്
കഹാസത്തിനലതത്തി.

സഹാര് ഹഹാജര് വത്തിളത്തികഹാന തുടങ്ങത്തി.
    രഹാജ ു......present sir

                               അമല്......present sir

                               സത്തിനഹാന......present sir

                               സസ്വത്തിയഹാദപ......സസ്വത്തിയഹാദപ.....സഹാര് ആവര്തത്തിച,

തണ ുപത്തില്  അവനന്റെ  പല്ലുകള്  തമ്മത്തില്  കടത്തിക്കുന്നതപ  കഹാരണസം  അവനപ
സസംസഹാരത്തികഹാന  സഹാധത്തിക്കുന്നത്തിലഹായത്തിരുന്ന ു.  അവനന  കണമപഹാള്  എനത്തികപ

സഹതഹാപസം  മതഹാന്നത്തി.  അവനപ  പകരസം  ഞഹാന  ഹഹാജര്  പറഞ.  അവനന്നപ
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എനത്തിനകഹാരു സമ്മഹാനസം  തന്ന ു.  അതത്തില് എനഹാനണന്നപ  അറത്തിയഹാന എനത്തികപ

തത്തിടുകമഹായത്തി.  പനക്ഷ  അമ്മനയ  കഹാണത്തിച്ചതത്തിനപ  മശഷമഹായത്തിരുന്ന ു
ഞഹാനത്തുറന്നതപ.  അതത്തില്  രണപ  കുടത്തികള്  കകപത്തിടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രതത്തിമയഹായത്തിരുന്ന ു.  അതത്തില്  ഞഹാനനഹാരു  എഴുത്തുകണ്ടു  ഞഹാനതപ  വഹായത്തിച.

അതത്തിനന്റെ  തുടകസം  നഗീ  എനന്റെ  ഉറ  സുഹൃതഹാണപ  എന്നത്തിങ്ങനനയഹായത്തിരുന്ന ു.
അങ്ങനന ഒരു ദത്തിവസസം ഞഹാന സ്കൂളത്തില് നചേന്നമപഹാള് സ്കൂള് നഹഡഹാസര് 

എനന്ന  ഒരു  കതപ  ഏല്പത്തിച  പറഞ,  ഇതപ  നത്തിനന്റെ  സുഹൃതപ  സസ്വത്തിയഹാദപ
തന്നതഹാണപ ഞഹാനതപ വഹായത്തിച.

എനന്റെ പ്രത്തിയനപട സുഹൃതത്തിനപ സസ്വത്തിയഹാദപ എഴുതുന്നതപ.

മലഹാകസം  നകഹാടുതപ  വഹാങ്ങഹാന ുള്ളതല  മസ്നേഹസം.  ജനസം  മുതല്  മരണസം
വനരയള്ള  വഴത്തിയത്തില്  നത്തിന്നപ  കത്തിമടണതഹാണപ  അതപ.  ഞഹാന  ബെഹാഗ്ലൂരത്തിമലകപ

മപഹാവുകയഹാണപ.  എന്നഹാണപ  നഹാസം  ഇനത്തി  കഹാണുകനയന്നറത്തിയത്തില   അതുവനര
നത്തിനകപ മവണത്തി എനന്റെ മസ്നേഹസം കഹാത്തു നത്തില്ക്കുസം ഇതപ വഹായത്തിച്ച എനത്തിനകഹാരു
മബെഹാധസം ഉണഹായത്തി.

“മസ്നേഹസം അതപ അര്ഹത്തിക്കുന്നവര്കപ നല്കഹാനുള്ളതഹാണപ.”

                                                                    അലത്തി ഹസന. നക, 9.A

ലത്തിറത്തില് കകറപസപ ഡത്തിജത്തിറല് മഹാഗസത്തിന                                        ജത്തി.എച്ചപ. എസപ.എസപ. തത്തിരൂരങ്ങഹാടത്തി



  അമ്മനയന ദഗീപസം

അമ്മടയന് ആദദ്യത്തോക്ഷരശ
ജലീവവിത പത്തോതയവില്
വവിജയശ അമ്മതന് മടവിയവില്
തല ചത്തോയസ്ചസ്ചുറങത്തോന്
കഴവിയ ുമലീ കത്തോലമത്രയുശ
അമ്മയസ് പകരമത്തോവവില ഒന്നുശ
അമ്മതന് വത്തോതലദ്യതവിനു മുമവില്
അമ്മതന് മനസവിടന 
മുറവിനവല്പവികരുതസ്
അമ്മടയന്ന ദലീപടത
നവദനവിപവികരുതസ്
അമ്മതന് നസ്നേഹശ
കടല് നപത്തോടല ആഴശ
നസ്നേഹതവില് 
കരുതലത്തോടണന്നുശ അമ്മ

ഇര്ഫത്തോന. സവി, 9.F            
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   സങ്കലഡിത വഡിദന്യമാഭന്യമാസതഡിനന്റെ പ്രസകഡി

ഭവിന്നനശഷവി  ഉള്ളവടര  കത്തോരുണദ്യശ  അര്ഹവിക്കുന്ന  വഴവി  കണസ്
സഹതപവിക്കുന്ന സമലീപനമല നമുകത്തോവശദ്യശ . വവിനവചനനമതുമവിലത്തോടത
അവനരയുശ സമൂഹതവിന്റെ  മുഖദ്യധത്തോരയവിടലതവിക്കുകയത്തോണസ് പരവിഷസ്കൃത
സമൂഹതവിടന്റെ  ടപത്തോതുസമലീപനശ.  സത്തോമൂഹവികവല്കരണശ
പ്രകവിയയവില് വളടര പ്രത്തോധത്തോനദ്യമര്ഹവിക്കുന്നതത്തോണസ് വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസശ. 1974
ല്  ആരശഭവിച  സശനയത്തോജവിത  വവിദദ്യഭദ്യസ  പദ്ധതവിയവില്  കുടവികള്  50%
സത്തോമൂഹവിക ഇടടപടല്         മത്തോത്രടമ  നടന്നവിരുന്നുള്ളു.  എന്നത്തോല്
മുഴുവന് സമയവശ  മറകുടവികനളത്തോടടത്തോപശ   പഠവിപവിനകണ  ആവശദ്യകത
സമൂഹവശ  സര്കത്തോറുശ  മനസവിലത്തോകവിയതവിടന്റെ   അടവിസനതവില്
2008-2009 അധദ്യത്തോയന വര്ഷശ മുതല് സങ്കേലവിത വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ പദ്ധതവി
നവിലവവില് വന്നു .

ഉള്നചര്കല്  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസശ  ഭവിന്നനശഷവിയുള്ള   കുടവികളുടട
സത്തോമൂഹവിക  വവികത്തോസടത    തദ്വേരവിതടപടുത്തുന്നു.  ഇവടര  മത്തോറവി
നവിര്ത്തുന്ന   സമൂഹതവിടന്റെ  സമലീപനശ  മത്തോറക  എന്ന
ലക്ഷദ്യനതത്തോടടയത്തോണസ്  ഉള്നചര്കല്  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ  പദ്ധതവി
നടപവിലത്തോകവിയതസ്.  ഈ പദ്ധതവി നടപവിലത്തോകവിയതസ്.  ഈ പദ്ധതവിയവിലൂടട
ഇവടര   മുഖദ്യധത്തോരയവില്   നവിര്തവിതടന്ന  തടന്റെ
സമപ്രത്തോയകത്തോനരത്തോടടത്തോപശ   കണ്ടുശ  നകട്ടുശ  അറവിഞശ  അനുഭവവിച്ചുശ
വളര്തത്തോനുള്ള സത്തോഹചരദ്യശ സത്തോധദ്യമത്തോയവി.  

സങ്കേലവിത  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ  പദ്ധതവിയവിലൂടട  ബുദ്ധവിപരമത്തോയ
പരവിമവിതവിഉളളവര്  കത്തോഴ്ച   ഹവകലദ്യശ  ഉളളവര്,  ചലനഹവകലദ്യശ,
ഒത്തോടവിസശ,  ടസറവിബ്രല്  പത്തോഴസ്സവി,  ഹലീനമത്തോഫവിലവിയ,  പഠനഹവകലദ്യശ,
നകള്വവിക്കുറവസ്  തുടങവിയ  21 തരശ  ടവല്ലുവവിളവികള്  നനരവിടുന്നവര്കസ്
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ടപത്തോതുവവിദദ്യത്തോലയങളവില്  പഠനത്തോവസരങള്  ലഭവിക്കുന്നു.  ശരലീരവികവശ,
ബുദ്ധവിപരവശ,  സത്തോമൂഹവികപരമത്തോയ  വദ്യത്തോതദ്യത്തോസങള്  നനത്തോകത്തോടത
എലത്തോകുടവികള്ക്കുശ  ടപത്തോതുവവിദദ്യത്തോലയങളവില്  പഠനശ
ഉറപത്തോക്കുന്നനതത്തോടട  എലത്തോവര്ക്കുശ  ഗണനമന്മയുള്ള  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസശ
എന്ന ലക്ഷദ്യശ  ഹകവരവികത്തോന് സത്തോധവിക്കുന്നു .

വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസതവിനു  പുറടമ   സങ്കേലവിത  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ
പദ്ധതവിയവിലൂടട  ഇവര്കത്തോവശദ്യമത്തോയ  ടമഡവികല്   കദ്യത്തോമ്പുകള്,
സഹത്തോയ ഉപകരണങളുടട വവിതരണശ,  നസത്തോളര്ഷവിപ്പുകള്,  സസ്കൂളവിലുശ
കത്തോസസ്മുറവികളവിലുശ,  നടത്തോയസ് ലറവില ുശ  വടര  തടസമവിലത്തോടത
സഞരവിക്കുന്നതവിനുള്ള സഇൗകരദ്യങള് (റത്തോമസ്, ടറയവില് , അഡത്തോപസ്റസ്ഡസ്
നടത്തോയവിലറസ്),  ആവശദ്യമത്തോയ  ടതറത്തോപവികള്,  ടപത്തോതുപരലീക്ഷകളവില്
സഹത്തോയവികളുടട  നസവനശ,  വവിദദ്യത്തോഭദ്യത്തോസ  ഉനദദ്യത്തോഗസര്ക്കുശ
രക്ഷവികര്ക്കുമുള്ള   നബത്തോധവല്കരണ  പരവിശലീലന  പരവിപത്തോടവികള്
എന്നവിവ നല്കവിന്നു .

ഭവിന്നനശഷവിയുള്ളവനരത്തോടുള്ള  വവിനവചനശ   മത്തോറവിടയടുതസ്   ഇവടര
നമ്മളവിടലത്തോരത്തോളത്തോയവി  കണസ്  അഗലീകരവിക്കുകയുശ  അവര്കസ്  നവണവി
അവസരങള്  സൃഷവിക്കുകയുശ  ടചയന്ന  ഒരു  സമൂഹടത
വത്തോര്ടതടുക്കുന്നതവിലൂടട   ഭവിന്നതകളവിലത്തോത  ഒരു  നവയുഗശ
അവര്കത്തോയവി സൃഷവികത്തോശ . 

                                                         ഗലീത നകത്തോതയവില്
                                                      ഐ.ഇ.ഡവി.എസസ്. റവിനസത്തോഴസ്സസ് ടലീചര്

  ജവി.എചസ്.എസസ്.എസസ്. തവിരൂരങത്തോടവി
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             മഹാടസം

ക ുഴഡിമനഡി

ഇന്നസ് എനവിക്കു കുഴവിമനവി നവണശ....

നലീ ആ ടസന്സര് ഒത്തോണ് ടചയ      
ഇടതത്തോരു High Tech യുഗതവിടല ഫത്തോമവിലവി...
മനുഷദ്യര് അല  ഈചകള് ... 
നന്യൂ ടജന് ഈച ഫത്തോമവിലവി...
ടസന്സറവില് ടതളവിഞ്ഞ ു കുഴവിമനവിയുടട ഉറവവിടശ..
ആര്തവിനയത്തോടട കഴവിച്ചു...

മരണവത്തോര്ത നത്തോടടങ്ങുശ പടര്ന്നു.
നപത്തോസ്റ്റുനമത്തോടശ റവിനപത്തോര്ടസ് വന്നു..
കത്തോരണശ  അജവിനനത്തോനമത്തോനടത്തോ....
N B: ഇതസ് മനുഷദ്യര്ക്കുളള മുന്നറവിയവിപല നകനടത്തോ....

                                                        ശദ്യത്തോശ ലത്തോല്. ടക .ടക
                                                            എസസ്. ഐ.ടവി.സവി
                                            ജവി.എചസ്. എസസ്.എസസ്. തവിരൂരങത്തോടവി
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വഴഡി നതറ്റഡിയ ചേഡിങ്കന ക ുരങന

കത്തോടവില് നവിന്നുശ വഴവിടതറവി നത്തോടവിടലതവിയതത്തോണസ് ചവിങ്കേന് 
കുരങന്. വലീടവില് നവിന്നുശ ഇറങവിയനപത്തോ അമ്മ പറഞ്ഞതത്തോണസ്
വഴവിടതറത്തോടത നനരടത ഇനങത്തോടസ് നപത്തോരണശ എന്നസ്.

അവടന ദൂടരടയങ്ങുശ അടയക്കുന്നതസ് അമ്മകസ് ഇഷസ്മല. 
അല്പശ വല   ുതത്തോയനപത്തോഴത്തോണസ് പ ുറനതക്കു തടന്ന വവിടത്തോന് 
തുടങവിയതസ്. എനപത്തോഴ ുശ അച്ഛനനത്തോനടത്തോ അമ്മനയത്തോനടത്തോ ഒപമലത്തോടത 
അവന് നപത്തോയവിടവില അച്ഛന് മരവിചനശഷശ അമ്മകസ് നവണവിയത്തോണസ്. ഇനവി
വവിടവില് ഞത്തോനുശ അവനുശ മത്തോത്രനമയ ുളള ൂ. അവന്ടകനങ്കേവിലുശ 
സ൦ഭവവിചത്തോല്......

അമ്മയുടട നപടവി കത്തോണ   ുനമത്തോള് തടന്ന ചവിങ്കേന് നദഷദ്യശ വരുശ.
"അനമ്മ ഞത്തോടനത്തോര ു ആണനല, പ ുറത ു നപത്തോയവി 
ഭക്ഷണതവിന ുള്ള വക ടകത്തോണ്ടു വനരണ....ഇങടന എടന്ന 
അടചവിട്ടു വളര്തവിയത്തോല് എടനങ്കേവില ുശ നടക്കുനമത്തോ! 

എന്നവന് എനപത്തോഴ ുശ പറയുന്ന ുണത്തോയവിര ുന്ന ു. അവടന്റെ 
പരത്തോതവിനകള്ക ുനമത്തോള് ചവിരവിച ു ടകത്തോണസ് അമ്മ പറയ ുശ. ചവിങ്കേ ു ക ുടത്തോ, 
എനവികസ് ആനരത്തോഗദ്യ മ ുളള കത്തോലനതത്തോളശ ഞത്തോന് തടന്ന ആഹത്തോരശ 
ടകത്തോണ ു വരത്തോശ. ഇത്രയ ുശ നത്തോള് നവിടന്ന വളര്തവിയവിനല.
അയ ുടട ഉപനദ ശശ ചവിങ്കേനസ് അത്ര പവിടവിചവില. അവന് പറഞ്ഞ ു. ദൂടര   
എങ ുശ നപത്തോക ുന്നവില ആ പ  ുഴയ ുടട അട ുത ുവടര നപത്തോയവിട ു വരത്തോശ .
ഭക്ഷണടമത്തോന്ന ുശ നതടവി നപത്തോക ുന്നതല. ടവറ ുടത കത്തോണത്തോന്    
നപത്തോവ ുകയത്തോണസ്. അങടന അവടന അമ്മ സമ്മതവിച ു. 
കത്തോടവിടലത്തോന്ന ുശ അവന് വലവിയ പരവിചയമവില. ഇടതത്തോടക 
ആനലത്തോചവിക ുനമത്തോള് അമ്മയസ് കസ് ടചറവിടയത്തോര ു ഭയശ നതത്തോന്നവി. വനദ്യ 
മൃഗങള ുനടനയത്തോ മന വിഷദ്യര ുടടനയത്തോ ടടകകള് ടപടവിടസ്    പവിടന്ന 
പറഞ്ഞവിടസ് കത്തോരദ്യമവില. കത്തോടവില് നവിന്ന ുശ മൃഗങടള  പവിടവികത്തോന് 
മന ുഷദ്യന് ഇറങവിയവിട്ടുണസ് ഇന്നടല അയല്വത്തോസവികടള 
ക ുറ ുകചന് പറഞ്ഞനതടയത്തോളള ു. രണസ് ദവിവസശ മ ുമസ് രണസ് 
ക ുറ ുകന്മത്തോടര പവിടവിചസ് ടകത്തോണ ു നപത്തോയവി. ഇടതലത്തോശ നകടത്തോണസ് അമ്മയസ്
നപടവി ക ൂടവിയതസ് 
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എന്നനതയ  ുശ നപത്തോടല അന്ന ുശ അമ്മയ ുമത്തോയവി വഴക വിടത്തോണസ് 
ചവിങ്കേന് ഇറങവിയതസ്. കത്തോഴസ് ചകള് കണസ് ന ടന്നസ് സമയശ നപത്തോയതസ് 
അവനറവിഞ്ഞവില. പുതവിടയത്തോര ു വഴവി കണനപത്തോള് അതവിടല ടവറുടത 
നടന്ന ുനനത്തോകവി. ക ുനറ ദൂരശ നടന്നനപത്തോള് വഴവിടതറവി. ടചന്ന ു ടപടതസ് 
നത്തോട്ടു പത്തോതയവില്. നനരമത്തോടണങ്കേവില് സന്ധദ്യയത്തോയവി. തവിരവിച്ചു 
നപത്തോകത്തോന ുള്ള വഴവി മനസവിലത്തോക ുന്ന ുമവില. ടചറവിടയത്തോര ു 
പടണമത്തോയവിരുന്ന ു അതസ്. തല്കത്തോലശ എവവിടടടയങ്കേവിലുശ ഒളവിചവി
രവിക്കുന്നതത്തോണസ് ബ ുദ്ധവി. ആടരങ്കേവിലുശ കണത്തോല് മന ുഷദ്യരനല രണ്ടു
കടലങ്കേവിലുശ എടുടതറവിയത്തോടത അവര്ടകത്തോരു സമത്തോധത്തോനവശ ഉണത്തോ
വവില. ക ുനറ സമയശ കഴവിഞ, ക്ഷലീണശ ടകത്തോണസ് പതവിടയ കണ്ണുക
ള് അടഞ്ഞ ു നപത്തോയവി. ഏതത്തോയത്തോലുശ നനരശ ടവളുക്കുന്നതവിനസ് മുമസ്
അവന് ഉണര്ന്ന ു. ഇനവിയവിവവിടട നവിന്നത്തോല് കത്തോരദ്യശ ക ുഴപമത്തോണസ്.
വവിശന്നവിടസ് വയ്യ. അവന് ക ുനറ തണവിമതടന്റെ പവിന്നവിലത്തോയവിരുന്നു 
ഒളവിചവിരുന്നതസ്. അവന് അതസ് എടുതസ് ഒന്നസ് തവിന്നസ്നനത്തോകവി. ടകത്തോള്ളത്തോശ, 
നല ര ുചവി. ഒടരണശ അമ്മകസ്ടകത്തോടുകത്തോനത്തോയവി ഹകയ്യവിടലടുതസ് 
ടകത്തോണസ് അവന് പതവിടയ നത്തോടവില് നവിന്നുശ കത്തോടവിനലകസ് നടന്നു. നനരശ 
ടവളുത്തു വരുന്ന ു. ഇനവി വഴവി കണസ്പവിടവികത്തോന് പ്രയത്തോസമുണത്തോകവില. 
എത്രയുശ നവഗശ അമ്മയുടട അടുടതതണശ. തടന്ന കത്തോണത്തോടത 
വവിഷമവിചവിരവിക്കുകയത്തോകുശ പത്തോവശ അമ്മ. തടന്ന കത്തോണ ുനമത്തോള് 
സമത്തോധത്തോനമത്തോവശ. ചവിങ്കേന് അമ്മകസ് സമ്മത്തോനവശ ഹകയ്യവില് പവിടവിചസ് 
കത്തോടവിലൂടട നവഗശ നടന്ന ു.
 

ഗ ുണപത്തോഠശ: മ ൂതവരുടട വത്തോകസ് നകള്ക ുക,
                      എങ്കേവില് നമ ുകസ് എനപത്തോഴുശ നലനത വര ൂ...
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പത്തോചകശ

കസമാഡച ഫ്രൂടചസച സലമാ      ഡച

ആവവിശദ്യമത്തോയ സത്തോധനങള്:-

പത്തോല്,  കസ്റ്റത്തോഡസ്  ടപത്തോടവി,  ടപത്തോടവിച  പഞസത്തോര,  തയ്യത്തോറത്തോകത്തോന്
ആവശദ്യമത്തോയ പത്തോത്രശ, മവില്കസ് നമഡസ്,  പഴങള്.

തയ്യത്തോറത്തോക്കുന്ന വവിധശ:-

   ആദദ്യശ  ഒരു  പത്തോന്  എടുതസ്  അതവിനലകസ്  ആവശദ്യതവിനസ്  പത്തോല്
നചര്ക്കുക. നശഷശ നന്നത്തോയവി ഇളക്കുക. പവിന്നലീടസ് അതവിനലകസ് കസ്റ്റത്തോഡസ്
ടപത്തോടവി  നചര്ക്കുക.  ഈ  മവിശ്രവിതശ  അടവിയവില്പവിടവികത്തോടത  നന്നത്തോയവി
ഇളക്കുക.  പവിന്നലീടസ്  ഒരു  കുഴമസ്  രൂപമത്തോയത്തോല്  അതസ്  ഫലീസറവില്
തണ ുകത്തോന്  ടവക്കുക.  അനപത്തോനഴക്കുശ  ആവശദ്യമത്തോയ  പഴങള്
ടറഡവിയത്തോകവി ടവക്കുക. 

അര  മണവിക്കൂര്  കഴവി  ഞ്ഞത്തോല്  കസ്റ്റത്തോഡസ്  മവിശ്രവിതശ  ഫവിസറവില്
നവിന്നസ്  പുറനതകസ്  ഇറകവിടവക്കുക.  എന്നവിടസ്  അതവിനലകസ്
ആവശദ്യമുള്ളത്ര  മവില്കസ്  നമഡ ുശ,  പഴങള ുശ  നചര്ക്കുക.  എന്നവിടസ്
നന്നത്തോയവി ഇളക്കുക. കസ്റ്റത്തോ      ഡസ് ഫ്രൂടസ്സസ് സലസ്ഡസ് ടറഡവി..

                                                                                        മത്തോജവിദ. സവി.പവി
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മമാറ ുന്ന കമാലസം

അലസമഹാമണഹാമരഹാ ദത്തിനരഹാത്രങ്ങള ുസം
ഉരഗമതമപഹാല് ഇഴയ ുന്ന ു നത്തിമത്തിഷസം
സ ൂചേത്തിതലപ ുമപഹാല് മ ൂര്ച്ചയ ുന ുമഗീ

ഏകഹാനതന മറ ുവഹാതത്തിനലവത്തിനട...

മപഹായപ മറ           ഞത്തിടഹാനത പ്രത്തിയമതഹാഴനര...

ഞഹാന മകഴുന്നു നത്തിങ്ങള്തന മസ്നേഹഹസപ തങ്ങനള
മുത്തുനപഹാഴത്തിഞമപഹാനയഹാരു അഴകഹാര്ന്ന

നൂലത്തിഴയത്തില്, കുരുങ്ങത്തി ഞഹാന

എവത്തിനടമയഹാ ഏകഹാകത്തിയഹായത്തി...
എന മതങ്ങലത്തിനമരഹാദനസം മകള്ക്കുന്നുനണഹാരഹാള്മഹാത്രസം

വലയസം നചേയത്തിരത്തിക്കുമഹാ പുസ്തകച്ചങ്ങലകള്
എങ്കത്തിലസം ആശസ്വഹാമമകുമഗീതഹാഴകളുസം

ചേത്തിതലരത്തിച്ചത്തിടമവ,

കണ്ടുഞഹാന ദുനമരമയനതഹാ അവന്യകദൃശന്യമഹായപ

നൂതനകഹാലതത്തിന മഹാഹഹാതന്യങ്ങള്...

ശ്രദ്ധപഹായത്തികമവ എനനയനങ്ങള് തത്തിരയന്നു

ഏകഹാനതതന മറുവഹാതത്തിനലവത്തിനട...

തത്തിരകത്തിമടഹാടുന്ന നഗരവഗീഥത്തികളത്തില്
തുളുമ്പുന്ന യയൗവ്വനമപശത്തികളത്തില് 

നതളത്തിയന്നു വഹാടപസപപ യഗതത്തിന മഹാഹതന്യസം!

അഹലന്യ.പത്തി ,  9.H
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മവര്പമാടച

ഹൃദയതവിടലത്തോര ു നകത്തോണവില് തത്തോഴവിട ുടവടചത്തോരത്തോ
സസ് ഫടവികജത്തോലകങള് തഴ ുകവിഞത്തോന് ടമടല....
പത്തോതവിത ുറടന്നത്തോരത്തോ ജത്തോലകചവില ുകള്
നവിറടയ പത ുങവിയവിരവിപ ു ഓര്മ്മകള്....

ടപടടന്ന ു വലീശവിയത്തോ മന്ദേമത്തോര ുതന്
മമ മനസവിടന ടകത്തോണ ുനപത്തോടയനങത്തോ ദ ൂനര...
ഒര ുസ ുഖശ പടരനവ മനമത്തോടകടയങ്കേവില ുശ
ടപത്തോഴവിക ുടന്നന് നയനങള് രണവിറ ുകണ ുനലീര്

നവിറടയ പ ൂത ുതളവിര്ത ു നവില്ക ുടന്നത്തോരത്തോ
മഞവിമയത്തോര്ടന്നത്തോരലീ വത്തോകമരങള്...
ആ നടപത്തോതയവില് നവില്പ ൂ ഞത്തോനനകനത്തോയസ്
നലീടയന് ചത്തോടരയവിലനയത്തോ....

തത്തോനന തഴ ുക ുമലീ കത്തോറവിന് കരങള്
ഇടന്നനന എടന്ന തനലത്തോടത്തോടത നപത്തോകനയത്തോ 
മത്തോനടത അമവിളവികവിറവിടനനന മ ുഖശ
കത്തോര്നമഘനതത്തോപവില് മയങവിനയത്തോ...
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പ ൂമ  ുഖച ുമരവിടല മവിന്നവിതവിളങ ുമത്തോ
ജത്തോലകക ൂടവിലവിന്ന ുടമനന പ ുഞവിരവി,
പരവിഭവമവിലനയത്തോ, പരത്തോതവികളവിടലനയത്തോ
ഞത്തോന ുശ വരടടനവിന്ചത്തോടര.....

നലീ ഉടണടന്റെ ചത്തോടരയവിടപത്തോഴ ുശ
എന് ജലീവനത്തോയവി, ഹൃദയമത്തോയസ്, ച ുട ുനവിശദ്വേത്തോസമത്തോയസ്
ദ ു:ഖമവിടലനവികവിന്ന ുശ.

നലീ ഉടണടന്റെയരവിടക ഒര ു നവിഴടലന്നനപത്തോടല
എങ്കേവില ുശ ഇറ ുവലീഴ ുമലീ കണ ുനലീര്
നവിനന്നത്തോര്മ്മതന് പള ുങ്കേ ുപത്തോത്രമത്തോയസ്....
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هر   رت سيو همب رك لب رقة صل ل رع رت الم رمثت لل ررك ال
COMPUTER RELATED ARABIC WORDS

SYMBOLS\

رعثر لش WORDS رفثظ هل رأل ا

colputer سسوب رحث

screen\lonitor رشة رشث

louse ررة رفأ ال

keyboard لتيح           رفث رم ال سح هو رل

folder

رصلد رج سم
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connection رصثل صت ل لإ

file فصف رل لم

File lanager رمج  رنث هر رب ال سة رر ردا لإ

tools روات رد رأ

Send to لإلي  رسثل هر لإ

buttons ار  رر هز رأ

File nale صف  رل الم هسم لإ
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close فق رلث هغ لإ

internet صية  لم رل رعث ال ركة رب رش

search هحث رب ال

e lail صية  لن سرو هكت رل اإل لريد رب ال

world wide web 

(www)

رصية  لت سبو رك هن رع ال ركة رب رش
رصية لم رل رعث اال

gales فب رعث ههل رأ

history رظثت سفو هح رم ال
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exit رهثء هن لإ

turn off لغيل  هش صت ال رقثف إي

data رنثت ريث رب

edit لرير هح رت

download لميل هح رت

IT رمثت  سلو هع رم ال ست ريث لن هق رت

delete فف هذ رح
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save فظ هف لح

cut فصص رق

paste فق هص رل

copy فخ هس رن

view رعرض

insert اج  رر هد لإ

forlat رئة ري هه رت

table رول هد رج
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  group window رعثت  سمو هج رم ال سر رطث لإ

help رمثت للي هع رت

desk top رتب  هك رم ال سح هط رس

scanner لئي  هو رض لسح رمث

printer رعة رطثب

apply لبيق هط رت

                                                                       

virus رسثت سرو هي رف

او.بقلم-             رنة ريث لص
التثسع  الصف

SWIYANA. O, 9.I                              ترورنغثدي الحكومية الثثنوية المدرسة
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സസ്വമാര്ത്ഥന

മന ുഷദ്യന്,
പ്രകൃതവിയ ുടട സഇൗന്ദേരദ്യനമത്തോ

ആകത്തോശതവിടന്റെ വവിശത്തോലതനയത്തോ
അല നതട ുന്നതസ്

മന ുഷദ്യന് സദ്വേത്തോര്തനത്തോണസ്
രത്തോത്രവിയ ുടട ഇരുടവിന് മറവവില്

ആര്തവിരമ ുന്ന ചകവത്തോളതവിടന്റെ 
മഇൗനതവില്

നവിഗ ൂഢതയ ുടട അഗവിചവിറക ുകളവില്
മയങവികവിടക ുന്ന 

തലീനത്തോളമത്തോണവടന്റെ ലക്ഷദ്യശ!
അതവിനത്തോയവന്

ശണസ് ഠക ൂട ുന്ന ു, തമ്മവിലടവിക ുന്ന ു
പവിരവിയ ുന്ന ു
എനവിനസ് ?

ചങ്കേ ു പറവിചസ് നചത്തോരക ുടവിക ുന്ന ു
ടകത്തോന്ന ുതവിന്ന ുന്ന ു

ആ ടചറവിയ തലീനത്തോളതവിന ു പവിന്നവില്
പ്രകത്തോശശ മത്തോത്രമല

ഒരഗവിക ുണശ കൂടവിയ ുടണ
നന്നത്തോര്കത്തോത

അവടനത്ര വവിഡവി

ആയഡിശമാബഡി. ഏ.നക, 10.A
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