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By Education I mean an all round drawing out
of the best in child and man- body, mind and
spirit. Literacy neither the beginning nor the
end of eduction. This is only a means through

which man or woman can be educated

                              Gandhiji
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ചചീഫഫ് എഡഡിറ്റര : ഹഹേമലത ടചീച്ചര (ഹഹേടഫ്മഡിസ്ട്രസഫ്)
സസ്റ്റാഫഫ് എഡഡിറ്റര : മുഹേമ്മദഫ് ബഷചീര സഡി.ഹകെ (കകെറ്റഫ് മസ്റ്റാസര)

സ്റ്റു ഡനഫ്എഡഡിറ്റര : സഈദഫ് റുകവൈസഫ് ഹകെ.പഡി
ഡഡി.ടഡി.പഡി   :        മുഹേമ്മദഫ് നഡിയസ്റ്റാസഫ്,മുഹേമ്മദഫ് സഡിനസ്റ്റാന,     

നസ്റ്റാജഡിയസ്റ്റാ നസഫ്റഡിന സഡി.വൈഡി                                
കെവൈര ഡഡികസനഡിനിംഗഫ് :  മുഹേമ്മദഫ് പഡി.ഹകെ. മുഹേമ്മദഫ് അലഡി.
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സഹന്ദേശനിം

                                                                                           അബദുസലചീനിം  പഡി.ഹകെ    
               പഡി. ടഡി.എ  പ്രസഡിഡനഫ്

രസ്റ്റാഹരതഫ് ഗവൈ: മസ്റ്റാപഡിള കഹേസ്കൂളഡിഹല ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ്സഫ് യൂണഡിറ്റഫ്
പുറതഡിറക്കുണ ''Beyond'' ഡഡിജഡിറ്റല് മസ്റ്റാഗസഡിന കെസ്റ്റാലഡികെ പ്രശസഡിയുള
ഒരു നസ്റ്റാമഹദയനിം വൈളരച്ചയുഹട പസ്റ്റാനസ്റ്റാവൈഡില് തടസങ്ങഹള തുമഡിഹല്ലെങഡില്
അതഡിരുകെളഡില്ലെസ്റ്റാത ഉയരങ്ങളഡിലസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം നമ്മുഹട കുടഡികെള് എതഡി
ഹപടുകെ. കുടഡികെള് നഡി ഷ്കളങരസ്റ്റാണഫ് അനര സസ്വതന്ത്രമസ്റ്റായഡി വൈളരഹട കെണനിം,

ഹകെടനിം, എഴുതഡിയുനിം, വൈസ്റ്റായഡിചനിം. വൈളരസ്റ്റാനുള സസ്റ്റാഹേജരരനിം ഇതഫ് ഹപസ്റ്റാലുള
സന്ദേരഭങ്ങള് വൈഴഡി അവൈരകഫ് നസ്റ്റാനിം ഒരുകഡി ഹകെസ്റ്റാടുക്കുകെ.ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ്സഫ്
തയസ്റ്റാറസ്റ്റാക്കുന്ന ഇഇൗ  ഡഡിജഡിറ്റല് മസ്റ്റാഗസഡിനഫ് എല്ലെസ്റ്റാവൈഡിധ ആശനിംസകെളനിം
ഹനരുന.
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ആശശംസകള് 
ജചീ.എനിം.എച്ചഫ് രസ്റ്റാഹരസ്റ്റാതഡിഹല ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ് അനിംഗങ്ങളഹട
ഒരു എളഡിയ സനിംരഭമ-

ണഫ്  'Beyond'. ഭഇൗതഡികെ സസ്റ്റാഹേചരരങ്ങളഹട
അപരരസ്റ്റാപ്തതയുനിം മറ്റു പ്രയസ്റ്റാസങ്ങളനിം
ഹനരഡിടഹകസ്റ്റാണഡിരഡിക്കുന്ന നമ്മുഹട സ്കൂളഡില് ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ്
അനിംഗങ്ങള്കഫ് പരഡിമഡിത
മസ്റ്റായ സഇൗകെരരങ്ങളഡില് മസ്റ്റാത്രഹമ അവൈരുഹട പരഡിശചീലന പ്രവൈരതനങ്ങള് നടതസ്റ്റാന
കെഴഡിഞഡിടള. അതഡിഹന ഹപസ്റ്റാരസ്റ്റായ്മകെള് ഈ മസ്റ്റാഗസഡിനഡില് 
പ്രതഡിഫലഡിക്കുനണസ്റ്റാകെസ്റ്റാനിം. എങഡിലുനിം ഈ പരഡിമഡിതഡികെഹളഹയല്ലെസ്റ്റാനിം മറഡികെടന്നഫ് 
മഹനസ്റ്റാഹേരമസ്റ്റായ ഒരു ഡഡിജഡിറ്റല് മസ്റ്റാഗസഡില് തയസ്റ്റാറസ്റ്റാകസ്റ്റാന ഈ കൂടസ്റ്റായ്മകഫ് കെഴഡിഞ. 
വൈഡിവൈര വൈഡിനഡിമയ സസ്റ്റാഹങതഡികെ വൈഡിദരയുഹട പുതഡിയഹലസ്റ്റാകെങ്ങളഡിഹലകഫ് 
ഉയരങ്ങളഡിഹലകഫ് എതസ്റ്റാന നമ്മുഹട ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ് അനിംഗങ്ങള്കഫ് കെഴഡിയഹട എന്ന
ആശനിംസകെഹളസ്റ്റാഹട 

  ഷസ്റ്റാനഡി ഹകെ.എസഫ്                 
   ഹഹകെറ്റഫ് മഡിസ്ട്രസഫ്    
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                   ഗഗിരഗിശശംഗതഗിലലെ അസ്തമയശം
                                            ബഷഷീര് കകപപ്പാടട

         രസ്റ്റാഹവൈഹറ ഹചന്നസ്റ്റാണഫ് ഞസ്റ്റാന ദഡില്ലെഡിയഡിഹലതഡിയതഫ്.റയഡില്ഹവൈഹസഷനഡില് രസ്റ്റാത്രഡി 
കെഴഡിചകൂടഡി.

ഇന്നഹല അപ്രതചീകഡിതമസ്റ്റായസ്റ്റാണഫ് ആ കുടുനിംബഹത കെണമുടഡിയതഫ്. 
ബദരഡിനസ്റ്റാഥഡിഹലക്കുള യസ്റ്റാത്രകഡിടയഡില് വൈഴഡി ഹചസ്റ്റാദഡികസ്റ്റാന കെയറഡിയതസ്റ്റാണഫ് ആ കുടഡിലഡില്.
ദസ്റ്റാരഡിദരനിംകൂടഡിപസ്റ്റാരക്കുന്ന ആ കുടുനിംബതഡിഹന നസ്റ്റാഥന ജമചീന്ദേസ്റ്റാറുഹട ഹതസ്റ്റാടനിം 
ഹതസ്റ്റാഴഡിലസ്റ്റാളഡിയസ്റ്റാണഫ്.ജമചീന്ദേസ്റ്റാറുഹട പസ്റ്റാരു ഷരവനിം കഇൗരരവനിം ആ ഹതസ്റ്റാഴഡിലസ്റ്റാളഡിഹയ കൂടുതല് 
സഇൗമരനസ്റ്റാകഡിയഹതയുള. 

അയസ്റ്റാളഹട മൂതമകെന,പതഡിനസ്റ്റാലുകെസ്റ്റാരന,ഹതസ്റ്റാഴഡില് ഹതടഡി ദഡില്ലെഡിയഡില് വൈന്നഡിടഫ് ഒന്നര
വൈരഷമസ്റ്റായഡി.ഒരുവൈഡിവൈരവമഡില്ലെ.

ഞസ്റ്റാല് ദഡില്ലെഡിയഡിലസ്റ്റാഹണന്നഫ് അറഡി ഹഞഹപസ്റ്റാള് അവൈന്നഫ് ഹകെസ്റ്റാടുകസ്റ്റാന ഒരു കെതഫ് 
അയസ്റ്റാള് തന്നഫ് വൈഡിടഡിരഡിക്കുകെയസ്റ്റാണഫ്. അവൈഹന സഹഹേസ്റ്റാദരഡി  സഡിനിംല, ഹചടഹന പഡിരഡി ഞ 
വൈഡിശമഡിച്ചഡിരഡിക്കുന. 

ഹചടന്നഫ്ഹകെസ്റ്റാടുകസ്റ്റാന സഡിനിംല തന്നഫ് വൈഡിട ഹവൈളസ്റ്റാരനിം കെല്ലുകെള് ബസ്റ്റാഗഡില് കെഡിടന്നഫ് 
പഡിടഞ.അവൈ ആ കൂടപഡിറപ്പുകെള്കഡിടയഡിഹല ഹസ്നേഹേ ബന്ധതഡിഹന പ്രതചീകെമസ്റ്റാണഫ്.

ഹറയഡില്ഹവൈ ഹസഷനഡിഹല പുലര കെസ്റ്റാലനിം അത്ര സുഖമുളതല്ലെ.ഞസ്റ്റാന കെവൈലയഡില് 
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ഇറങ്ങഡി മുഹന്നസ്റ്റാടനടന.

പയഹന വൈഡിലസ്റ്റാസഹമഴുതഡിയ ഒരു തുണ കെടലസ്റ്റാസഫ് ബസ്റ്റാഗഡിലഡിരഡിപ്പുണഫ്.അതഫ് ഒരഡികല്
കൂടഡി പുറഹതടുതഫ്പരഡിഹശസ്റ്റാധഡിച.ദഡില്ലെഡിയഡില് ഇതുവൈഹര ഹകെടഡിടഡില്ലെസ്റ്റാത ഒരഡിടമസ്റ്റാണതഫ്. 
വൈഴഡിയരഡികെഡില് പസ്റ്റാന മസസ്റ്റാല വൈഡില്ക്കുന്ന കൂനുള സചീഹയസ്റ്റാടഫ് വൈഴഡിയഹനസ്വഷഡിച്ചതഫ് 
ശരഡിയസ്റ്റായഡിഹല്ലെന്നഫ് അവൈരുഹട മുഖഭസ്റ്റാവൈനിം കെണഹപസ്റ്റാള് മനസഡിലസ്റ്റായഡി.നഷ്ടപ്രതസ്റ്റാപഹതസ്റ്റാഹട 
തലകുമഡിടഡിരഡിക്കുന്ന ഇടഡിഞ ഹപസ്റ്റാളഡിഞ ഒരു ഹകത്രതഡിഹനകെവൈസ്റ്റാടതഡിന്നരഡികെഡില് ഒരു
മധരവൈയസ്കന ചുരുടവൈലഡിക്കുനണസ്റ്റായഡിരുന.

വൈഴഡി ഹചസ്റ്റാദഡിച്ചഹപസ്റ്റാള്തഹന്ന അയസ്റ്റാള് ആഹവൈശഹതസ്റ്റാഹട സനിംസസ്റ്റാരഡിച തുടങ്ങഡി. 
ദഡില്ലെഡിയുഹട മുക്കുമൂലകെള് മനപസ്റ്റാഠകഡിയ ഒരു മനുഷരന. 

വൈ ഴഡിയറഡിഞ,  ഞസ്റ്റാന നടന തുടങ്ങഡി. 
ഇരുമ്പു ഹഗറ്റഫ് തുറന്നഫ് ഒരു പഴയ ഹകെടഡിടതഡിഹന അകെത്തുകെയറഡി. മൂന്നസ്റ്റാനിം നമര 

മുറഡിയുഹട വൈസ്റ്റാതഡില്കല്  ഞസ്റ്റാന നഡിന. പ്രഥമ ദരശനതഡില്തഹന്ന എനഡികഫ്ആ 
പയഹനക്കുറഡിച മതഡിപ്പു ഹതസ്റ്റാന്നഡി. മചീശ കെഡിളഡിരത്തുവൈരുന്നഹതയുള. നഡിശ്ചയദസ്റ്റാര   ഢരനിം 
സ്ഫുരഡിക്കുന്ന മുഖനിം! 

വൈചീടഡിഹല വൈഡിഹശ  ഷങ്ങളറഡിയസ്റ്റാന അവൈനു തഡിടുകനിം. സഡിനിംലഹയക്കുറഡിച്ചഫ് 
പറഞതുടങ്ങഡിയഹപസ്റ്റാള് അവൈന വൈസ്റ്റാചസ്റ്റാലനസ്റ്റായഡി. തഹന്നകസ്റ്റാള്രണ വൈയസഡിനഫ് 
ഇളപമസ്റ്റാണവൈള്. സഡിനിംല തന വൈഡിട ഹവൈളസ്റ്റാരങല്ലുകെള് ബസ്റ്റാഗഡില് നഡിന പുറഹതടുതഫ് 
കകെമസ്റ്റാറുഹമസ്റ്റാള് അവൈഹന ഹ്രദയനിം തുടഡിഹകെസ്റ്റാടന്നതഫ് എനഡിക്കു ഹകെള്കസ്റ്റാമസ്റ്റായഡിരുന. 

കെരുതഡിവൈച്ച കെമഡിളഡി പ്പുതപഫ് സമ്മസ്റ്റാനഡിച്ച ഹശഷനിം ഞസ്റ്റാന യസ്റ്റാത്ര പറഞഡിറങ്ങഡി.
വൈലഡിയ ഹമസ്റ്റാഹേങ്ങഹളസ്റ്റാനനിം അവൈനഡില്ലെസ്റ്റായഡിരുന . സസ്റ്റാമസ്റ്റാധസ്റ്റാനമസ്റ്റായഡി അനഡിയുറങ്ങസ്റ്റാന

ഇഹപസ്റ്റായുള കുടഡിലഡിഹന സസ്റ്റാനതഫ് ഒരു കുഞ വൈചീടഫ് പണഡിയണനിം . സഡിനിംലഹയ വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേനിം
ഹചയ്തയകണനിം. ഇത്രഹയസ്റ്റാഹകഹയ ഉള. കുറച പണഹമസ്റ്റാഹക ഇതഡിനകെനിം സമസ്റ്റാദഡിച 
വൈച്ചഡിടണഫ്. ഒരു മസ്റ്റാസഹമങഡിലുനിം അവൈധഡി കെഡിടഡിയസ്റ്റാഹല നസ്റ്റാടഡില് ഹപസ്റ്റായഡി വൈരസ്റ്റാഹനസ്റ്റാക.

കെമനഡി മുതലസ്റ്റാളഡി കെരുണവൈറ്റഡിയ മനുഷരനസ്റ്റാണഫ്. എല്ലെസ്റ്റാ മസ്റ്റാസവനിം അവൈധഡി 
ഹചസ്റ്റാദഡിക്കുനിം. ആഹരങഡിലുനിം മരഡിച്ചസ്റ്റാല് ലചീവൈഫ് തരുമഹത്ര. എഹപസ്റ്റാഴുനിം അയസ്റ്റാള് ക്രൂരമസ്റ്റായഡി 
പരഡിഹേസഡിക്കുനിം. 

മസ്റ്റാസങ്ങള് കെടന ഹപസ്റ്റായഡിവൈരഷങ്ങളനിം....

അങ്ങഹന ശഡിശഡിര കസ്റ്റാലതഫ് മുതലസ്റ്റാളഡി വൈഡിളഡിച്ചഫ് തസ്റ്റാഹനസ്റ്റാനഹപസ്റ്റായഡിടഫ് വൈസ്റ്റാ, എന 
പറഞ. 

സഹനസ്റ്റാഷതഡിനഫ് അതഡിരഡില്ലെസ്റ്റായഡിരുന തുടഡിക്കുന്ന മനസ്സുമസ്റ്റായഡി അവൈനഡിറങ്ങഡി. 
പപസ്റ്റായനിം മമ്മസ്റ്റാക്കുനിം വൈസങ്ങളനിം തുകെല് ഹചരുപ്പുകെളനിം  വൈസ്റ്റാങ്ങഡി വൈച. സഡിനിംലകഫ് ഒരു 
സസ്വരണ്ണകമ്മലുനിം കുപഡിവൈളകെളനിം....
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രണഫ് രസ്റ്റാപകെലുകെള് നചീണഹട്രെയഡിന യസ്റ്റാത്ര. റയഡില്ഹവൈ ഹസഷനഡില് നഡിന്നഫ് 
പഡിപഡില്ഹകെസ്റ്റാടഡിഹലകഫ് ബസഡില് യസ്റ്റാത്ര ഹചയ്യുഹമള് ഒസ്റ്റാരമകെള് വൈരഷങ്ങകപ്പുറഹതകഫ് 
പസ്റ്റാഞ ഹപസ്റ്റായഡി. സഡിനിംലയുഹമസ്റ്റാതഫ് പുല്ഹമടഡില് ആടുഹമച നടന്നതഫ് അളകെനന്ദേയഡില് 
പപസ്റ്റാഹയസ്റ്റാപനിം തസ്റ്റാനുനിം സഡിനിംലയുനിം നചീരസ്റ്റാടഡിയതഫ്, ബദഡിനസ്റ്റാദഫ് തചീരതസ്റ്റാടകെരകഫ് ഹപസ്റ്റാരഡിയുനിം 
പൂവനിം വൈഡിറ്റഫ് പണനിം സനിംമസ്റ്റാദഡിച്ചതഫ് ...   അങ്ങഹന പലതുനിം .

സൂരരബഡിനിംബനിം ഹേഡിമശ്രഗങ്ങളഡില് തടഡിഅസമഡികസ്റ്റാനഇനഡിഅധഡികെഹനരമഡില്ലെ. 

ബസഡിറങ്ങഡി ഹമഹല്ലെ നടന. പരഡിചഡിതമുഖങ്ങള് കെസ്റ്റാണുന്നഡില്ലെ. നസ്റ്റാലഞ്ചുകുടഡിലുകെള് 
മസ്റ്റാത്രമ്മുള കുഞഗസ്റ്റാമമസ്റ്റാണഫ് തഹനതഫ്. ദൂഹര നഡിനതഹന്ന ഗസ്റ്റാമത്തുടഡിപ്പുകെള് കെണ തുടങ്ങഡി
ധൃതഡി പഡിടഡിച്ച സന്ധരയുഹട ഊടു വൈഴഡിയഡിലൂഹട കുടഡില് ലകരമസ്റ്റാകഡി നടന.

കുടഡിഹലവൈഡിഹട? എഹന കുടഡിലഡിരഡിക്കുന്നഡിടതഫ് ഒരു ഹചറഡിയ ഹകെസ്റ്റാണ്കചീറ്റഫ് വൈചീടഫ് 
പുതഹനസ്റ്റാരു വൈചീടഫ് ഈശസ്വരസ്റ്റാ.. എഹന കുടുനിംബനിം കുടഡിഹലസ്റ്റാഴഡിഞ ഹപസ്റ്റാഹയസ്റ്റാ!

പുതഡിയ തസ്റ്റാമസകസ്റ്റാഹരസ്റ്റാടു ഹചസ്റ്റാദഡികസ്റ്റാഹമന കെരുതഡി ഹഹേയഫ്, ഇവൈഡിടസ്റ്റാരുമഡിഹല്ലെ? 

ഹവൈളത്തു നചീണ ഒതുകഡിവൈകസ്റ്റാത തസ്റ്റാടഡി ഹരസ്റ്റാമങ്ങളള ഒരു വൃദ്ധന പുറഹതക്കു 
വൈന. കദനരത നഡിഴലഡിട കെണ്ണുകെള് അയസ്റ്റാള് മുഖമുയരതഡി ആഗതഹന ഹനസ്റ്റാകഡി, എന്നഡിടഫ്
പഡിടഡിവൈഡിടഫ് കെരഞ ഹകെസ്റ്റാണ വൈഡിളഡിച .എഹന ഹപസ്റ്റാന ഹമസ്റ്റാഹന.... 

ഹങ... എഹന അപസ്റ്റാഹവൈ ...
അവൈന അച്ഛഹനപുണരന കെരഞ ഇഹതന്തു പറ്റഡി അപസ്റ്റാ... എനസ്റ്റാണഡിങ്ങഹന? 

ഈ വൈചീഹടങ്ങഹന, ആരുണസ്റ്റാകഡി അപസ്റ്റാ?. 

പസ്റ്റാതഡി തുറന്ന വൈസ്റ്റാതഡിലഡിനു പഡിന്നഡില് അമ്മ: അമ്മസ്റ്റാ.. സഡിനിംലഹയവൈഡിഹട അമ്മസ്റ്റാ?...

ചുളഡിവകെള് വൈചീണ മുഖമുയരതഡി പപസ്റ്റാ ചുമരഡിഹലക്കു ചൂണഡി. അവൈഡിഹട സഡിനിംലയുഹട 
ചഡിരഡിക്കുന്ന മുഖനിം ചഡില്ലെഡിട വൈച്ചഡിടണസ്റ്റായഡിരുന. അതഡിനു തസ്റ്റാഹഴ ഒരുനസ്റ്റാളവനിം! 

അമ്മ പറഞ: നമ്മള് പസ്റ്റാവൈങ്ങളസ്റ്റാണു മകഹള... ജമചീനന്ദേസ്റ്റാര കെരുത്തുളവൈരുനിം.... 

അവൈന വൈസ്റ്റാതഡില്പടഡിയഡില് ആരതലച വൈചീണു....                                       
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  ചങങ്ങാതത
കൃഷ്ണപതയ.ഇ.കക, 8A

നചീലസ്റ്റാകെസ്റ്റാശനിം കെസ്റ്റാറ്റഡിന ഹഹകെയഡില്

നചീയുനിം      ഞസ്റ്റാനുനിം അങനിം ഇങനിം

നചീലപ്പൂവനിം ചൂടഡിഹകെസ്റ്റാണങ്ങൂഞസ്റ്റാലസ്റ്റാടുഹന്ന....

നചീ എന ഹേദയകൂടഡില് കൂഹടസ്റ്റാരുകചീഹല

അതഡിഹലസ്റ്റാരു കുഞഡികഡിളഡിയസ്റ്റായഡി

നമ്മള് ചങ്ങസ്റ്റാതഡികെളസ്റ്റായചീ...

പസ്റ്റാടനിം പസ്റ്റാടഡി കൂടനിം കൂടഡി ഒന്നഡിച

നസ്റ്റാനിം ഓടഡി നടന

ഓടഡിച്ചസ്റ്റാടഡി കെളഡികെള് പറഞനിം കൂഹട

ഹപസ്റ്റായഡിഹല്ലെ

വൈസ്റ്റാരമ്മഴവൈഡില്ലുനിം ഹനസ്റ്റാകഡിഹകെസ്റ്റാണഫ് കുഞസ്റ്റാറ്റകഡിളഡി

ഹപസ്റ്റാകുഹന്നരനിം കൂടഡില് നഡിനനിം

കുഞഡികഡിളഡിഹയസ്റ്റാ ഹതങ്ങഡിഹച്ചല്ലുഹന്ന

ഞസ്റ്റാനഡിഹന്നസ്റ്റാറ്റയസ്റ്റായഡിഹല...

           ഒസ്റ്റാ...ഒ...

                                   

9



10



ANANYA.P.K,VIII A

Above the small stream 

The bird you are 

enjoying the nature beauty 

it's a beautiful 

Oh my bird,what a prosperity 

to enjoy nature is removal 

Oh my bird

you can fly with your wings 

you can stand with your legs 

you can eat with your beats 

And more ability 

what a prosperity thing you are

Oh my bird,how lucky you are 

you are the most ability  bird

that other birds 

what alovely birds you are

A beautiful in nature.
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കെനമഡില്ലെസ്റ്റാത കെവൈഡിതകെള്
അഥവൈസ്റ്റാ കെഥകെള്

                                                                                       

                                        
                                                                                 ജയരപ്പാജട       
ഒനട.                                                                          

തലന്റെതലപ്പാത കപ്പാരണതപ്പാല

നവൈഗഹേങ്ങള് മരപലകെയഡില് നഡിരതഡി പറഞ പ്രകെസ്റ്റാരനിം 

അവൈള് ഹതക്കു നഡിന്നഫ് ഒരസ്റ്റാഹള കെസ്റ്റാതഡിരുന

നവൈഗഹേങ്ങള് അഷ്ടഫ്ഗഹേങ്ങളസ്റ്റായഡി 

ഉച്ചഡിയഡില് ഹവൈള കെചീറഡി...

അനഡിയഡിതഡി പഡിനവൈസ്റ്റാതഡില് കെടന്നഫ് 

വൈസ്റ്റാഴഹതസ്റ്റാപഫ് തസ്റ്റാണഡി....

ഒറ്റയസ്റ്റായഡിഹപസ്റ്റായ അവൈഹളസ്റ്റാടഫ് 

ഹചവ്വക്കുനിം ശനഡിക്കുനിം ഒനനിം പറയുവൈസ്റ്റാനുണസ്റ്റായഡിരുന്നഡില്ലെ 

 

രണട. 

 നഗിസ്സഹപ്പായന് അലലങഗില അരകഗിതന് 

പടഡി കെയറുന്നതുനിം ഹനസ്റ്റാകഡി കെരമ്മനിം കെസ്റ്റാതഫ് ഒരു കൂടര 

പടഡി കെയറ്റസ്റ്റാതഡിരഡികസ്റ്റാന മഹറ്റസ്റ്റാരു കൂടര 

തടഡി ഹകെടസ്റ്റാകുന്നതുനിം ഭയന്നഫ് 

പസ്റ്റാവൈമഡിരഡിപ്പുണഫ് പടഡികഫ് മുകെളഡില്
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 മൂനട.    

 വയലെഗിന് സസ്വപടനശം കണവന്

വൈയലഡിന ഹകെടഡിപഡിടഡിച നടക്കുന്ന അവൈഹന അച്ഛന പറഞ എഞഡിനചീയറസ്റ്റാകെണഹമന്നഫ്. 

വൈഡിടവൈചീഴഫ്ച്ചയഡില്ലെസ്റ്റാഹത അമ്മ പറഞ : ഹഡസ്റ്റാകഫ്ടറസ്റ്റാകെണഹമന്നഫ്....

ഹപസ്റ്റാടഡിമചീശകസ്റ്റാലനിം കെഴഡിഞ അവൈന നഡിലയുറകസ്റ്റാത കെസ്റ്റാലഡില് 

രസ്റ്റാവൈഡില് വൈരുനിം...കുമഡിഞ കൂടഡിയ സപഡിഹമനറഡി മസ്റ്റാരകഫ്ല്ലെഡിസ്റ്റുകെള്ക്കുനിം

കെമഡികെള് ഹപസ്റ്റാടഡിത്തുരുമഡിച്ച വൈയലഡിനുനിം മചീഹത കെമഡിഴഫ് വൈചീണമുറങ്ങസ്റ്റാന.. 

നപ്പാലെട. 

 വഗിശപകനപ്പാല 

ഒന്നസ്റ്റാനിം കസ്റ്റാസഫ് രജഡിസറഡിലസ്റ്റാണഫ് അച്ഛനയസ്റ്റാള്കഫ് മതവനിം ജസ്റ്റാതഡിയുനിം

നല്കെഡിയതഫ്. കെലസ്റ്റാലയനിംരസ്റ്റാഷചീയഹബസ്റ്റാധതഡിഹന മുളഹപടഡിച. 

യഇൗവൈനനിം അതഡിഹന ആളഡികതഡിച. പഡിന്നചീടഫ് മതനിം,ജസ്റ്റാതഡി, ആചസ്റ്റാരനിം... രകനിം തഡിളച .

പ്രളയമസ്റ്റാണഫ് വൈഡിശപഡിഹന ഹകെസ്റ്റാണവൈന്നതഫ്. വൈഡിശപഡിഹനനഫ് മതനിം,ജസ്റ്റാതഡി,ആചസ്റ്റാരനിം... എല്ലെസ്റ്റാനിം 

പടഡിയഡിറങ്ങഡി. 

നസ്റ്റാള് ഹപസ്റ്റായ വൈഴഡിഹയ പ്രളയതഡിഹന കൂഹട വൈഡിശപ്പുനിം യസ്റ്റാത്ര പറഞഡിറങ്ങഡിയഹപസ്റ്റാള്...

പതുഹകപതുഹക പടഡിയഡിറങ്ങഡിഹപസ്റ്റായവൈര തഡിരഡിച വൈന. 
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അഞട

പപ്പാരപ്പാബ്ധകപ്പാരലന്റെ പണയശം

പ്രണയമസ്റ്റായഡിരുന അവൈള്ഹകഹന്നസ്റ്റാടഫ്...

അഹതസ്റ്റാഹട അസഡികെള് പൂക്കുന്ന പ്രണയനിം എനഡിക്കുനിം..

ഒരഡികല് കൂടഡിയസ്റ്റാഹകസ്റ്റാഹളജഡിഹന ഇടനസ്റ്റാഴഡിയഡിലൂഹട 

ഞസ്റ്റാന നടന .

കൂടഡിനുളതഫ് കെസ്റ്റാലനിം തലയഡില് വൈഡിളയഡിച്ച 

ഹവൈളത കെതഡിരുകെളനിം പ്രസ്റ്റാരസ്റ്റാബ്ധങ്ങളനിം.പഡിഹന്ന.. 

ഹതച്ചഡിടഹപസ്റ്റായ അവൈളഹട ഒസ്റ്റാരമകെളനിം. 
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A Friend
Shyamily, IX C

You are the one, always there for me,

Like a saviour in all my problems

You took my hands and made me see,

What I desire in my life

I met you as a stranger 

You are the one, always there for me,

 Like a saviour in all my problems

You took my hands and made me see,

What I desire in my life

I met you as a stranger 

But you were the one,who helped me in danger

you set me out from my tension,

And gave me relaxation,

You took me higher

And made my life brighter

You are my bast starship, 

Which takes me to the life of friendship

You are truly an extraordinary gift

A gift which is so special to me .
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          ഹകര
ഫപ്പാതഗിമ നൂരഗിയ, VIII.D

         

മസ്റ്റാഹലസ്റ്റാഗഡഫ്എന്നഗസ്റ്റാമതഡില്ഹകരഎനഹപരുളഒരുഹപണ്കുടഡി ജചീവൈഡിച്ചഡിരുന.അവൈള് അതചീവൈ 

സുന്ദേരഡിയുനിം സല്സസ്വഭസ്റ്റാവൈഡിയുമസ്റ്റായഡിരുന.അവൈള്കഫ് രണഫ്സഹഹേസ്റ്റാദരഡിമസ്റ്റാര ഉണഫ്."ഹബല്ലെയുനിം" 

"ഹറസ്റ്റാസുനിം".ഇവൈരുനിം ഹകരഹയ ഹപസ്റ്റാഹല സുന്ദേരഡികെളനിം സല്സസ്വഭസ്റ്റാവൈഡികെളമസ്റ്റായഡിരുന. ഇവൈരുഹട 

അച്ഛനുനിം അമ്മയുനിം ഹകര വൈളഹര ഹചറുതസ്റ്റായഹപസ്റ്റാള് തഹന്നമരണഹപടഡിരുന. 

പഹക,സഹഹേസ്റ്റാദരഡിമസ്റ്റാര മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകള് ഇല്ലെസ്റ്റാത ദുഖനിം അറഡിയഡികസ്റ്റാഹതയസ്റ്റാണവൈഹള 

വൈളരതഡിയതഫ്. ഇവൈര ജചീവൈഡിച്ചഡിരുന്നതഫ് ഇവൈരുഹട നസ്റ്റാടഡിഹല ഒരു പ്രമസ്റ്റാണഡിയുഹട ആടുമസ്റ്റാടുകെഹള 

ഹമചകെഡിടന്ന തുച്ചമസ്റ്റായ ഹവൈതനനിം ഹകെസ്റ്റാണസ്റ്റാണഫ് .എന്നസ്റ്റാലുനിം അവൈര സങടഹപടഡില്ലെ.ഇവൈരുഹട 

ജചീവൈഡിതനിം ഒരു കുടഡിലഡിലസ്റ്റായഡിരുന.

ഹകരകഫ് ഒരു കൂടകെസ്റ്റാരഡിയുണസ്റ്റായഡിരുന ലഡില്ലെഡി. ലഡില്ലെഡിയുനിം 

ഹകരയുനിംഉറ്റഹചങ്ങസ്റ്റാതഡിമസ്റ്റാരസ്റ്റായഡിരുന.അവൈര രസ്റ്റാവൈഡിഹല കെണഫ്മുടനിം.കെളഡിക്കുനിം,ആടഡിഹനഹമക്കുനിം. 

17



അങ്ങഡിഹന....അങ്ങഡിഹന.

കെസ്റ്റാലങ്ങള് കെടന്നഫ്ഹപസ്റ്റായഡി.ഹകര വൈളരന വൈന.വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേപ്രസ്റ്റായഹമതഡി.അങ്ങനഡിരഡിഹക 

ഒരു ദഡിവൈസനിം ഹകര തനഡിച്ചഫ് കെസ്റ്റാടഡില് ഹപസ്റ്റായതസ്റ്റായഡിരുന.അവൈള് അവൈഹയ ഹമച്ചഫ് 

ഉള്കസ്റ്റാടഡിഹലതഡി.അവൈള്കഫ് ഹചറഡിയ ഹപടഡിഹതസ്റ്റാന്നഡിത്തുടങ്ങഡി.അറഡിയസ്റ്റാഹത അവൈള് 

ഒരുകുഴഡിയഡില് ഹപട.അവൈള് ഹപടഡിച നഡിലവൈഡിളഡിച.പഹക ആരുവൈരസ്റ്റാന.അവൈള് ഒരു പസ്റ്റാടഫ്ഹനരനിം 

കുഴഡിയഡില് കെഴഡിച്ചഫ്കൂടഡി.സന്ധരആകെസ്റ്റാറസ്റ്റായഡി.അവൈള് കുഴഡിനഡിറഹയ പരതഡി.വൈല്ലെ വൈളഡിഹച്ചടഡിയുനിം 

കെയഡില് കെഡിടഡിയസ്റ്റാല് രകഹപടസ്റ്റാനസ്റ്റായഡിരുന അതഫ് .

അങ്ങഡിഹന ഒരു വൈളഡിഹച്ചടഡി അവൈള്കഫ് കെഡിടഡി.അതഫ്അവൈള്കഫ് വൈളഹരധഡികെനിം 

പ്രഹയസ്റ്റാചനഹപട.അതഡില് പഡിടഡിച്ചഫ് കെയറഡി.ഇരുടസ്റ്റായതഡിനസ്റ്റാല് അവൈള് മഹറ്റഹതസ്റ്റാ വൈഴഡിയഡിലൂഹടയസ്റ്റാണഫ്

സഞരഡിച്ചതഫ്.അവൈള് അതറഡിഞഡിരുന്നഡില്ലെ.ഒടുവൈഡില് ഒരു വൈലഡിയമരതഡിഹന 

ചുവൈടഡിഹലതഡി.അവൈഡിഹട കെഡിടന്നഫ്ഉറങ്ങഡി.

ഹനരനിം പുലരന.അവൈള്കഫ് വൈഡിശക്കുനണഫ്.അവൈള്അവൈഡിടമസ്റ്റാഹകെപരതഡി.ഒടുവൈഡില്ഒരു 

മരതഡില്നഡിറഹയ  കെസ്റ്റാടപഴങ്ങള് കെണ.അവൈള് ധസ്റ്റാരസ്റ്റാളനിം പറഡിച്ചഫ്കെഴഡിച.ഒരുവൈലഡിയ ഇലയഡില് 

അല്പനിം പഴനിംഹപസ്റ്റാതഡിഞ കെയഡില് ഹവൈച.അങ്ങഡിഹന അവൈള് യസ്റ്റാത്ര തുടരന.

അവൈള് നടന്നഫ് നടന്നഫ് ഒരുപസ്റ്റാടഫ് അകെഹലയസ്റ്റായഡി.ഒരുകൂറ്റന മഡിനസ്റ്റാരനിംകെണ.അകെഹല ഒരു 

പടണനിം ഉഹണന്നഫ് അവൈള്കഫ് ഹതസ്റ്റാന്നഡി.അവൈള് ധൃതഡി കൂടഡിനടന.നടന്നഫ്നടന്നഫ് അവൈള് ഒരു 

ഗസ്റ്റാമതഡിഹലതഡി.അവൈഡിഹട അവൈള് ആടുഹമക്കുന്ന ഒരു ഹപണ്കുടഡിഹയകെണ.അവൈളഹട ഹപരഫ് 

"ഹഫല്ലെ"എന്നസ്റ്റായഡിരുന.അവൈള് ആഹപണ്കുടഡിഹയസ്റ്റാടഫ് തഹന നസ്റ്റാടഡിഹലക്കുളവൈഴഡി 

അഹനസ്വഷഡിച.പഹക അവൈള്കഫ് അറഡിയഡില്ലെസ്റ്റായഡിരുന.എന്നസ്റ്റാലുനിം ഹഫല്ലെ അവൈഹള 

കകെഹവൈടഡിഞഡില്ലെ.ഹഫല്ലെ അവൈഹള അവൈളഹട പരഡിചയതഡിലുള ഒരുമുതശഡിയുഹട 

വൈചീടഡിഹലതഡിച.ഹഫല്ലെ ഹകരഹയസ്റ്റാടഫ് യസ്റ്റാത്ര പറഞഫ് മടങ്ങഡി.മുതശഡി ഹകരയുഹട കെഥകെഹളല്ലെസ്റ്റാനിം 

ഹകെട.
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മുതശഡി ഹകരയുഹട സഇൗന്ദേരരനിംഅവൈഹള കെണഹപസ്റ്റാഹഴ ശ്രദ്ധഡിച്ചഡിരുന.വൃദ്ധ വൈഴഡി 

പറഞഫ്ഹകെസ്റ്റാടുത്തു.ഹപസ്റ്റാകുന്നതഡിന്നഫ്മുമഫ് വൃദ്ധ അവൈളഹട കകെയഡില് ഒരു ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം 

ഹകെസ്റ്റാടുത്തു.പഹക, അതഡിഹന കുറഡിച്ചഫ് അവൈര അവൈള്കഫ് ഒനനിം പറഞഫ് ഹകെസ്റ്റാടുതഡില്ലെ.അവൈള് 

ഹചസ്റ്റാദഡിച്ചതുമഡില്ലെ.അവൈള് വൃദ്ധഹയസ്റ്റാടഫ് യസ്റ്റാത്ര പറഞഫ്മടങ്ങഡി.അഹപസ്റ്റാള് അവൈളഹട വൈസങ്ങള് 

പഡിങ്ങഡിയതുനിം അഴുകഫ്നഡിറഞതുമസ്റ്റായഡിരുന.അവൈളഹട മുടഡി ചഡികഫ്ഹകെടഡിയ ചചീകെഡി ഹവൈകസ്റ്റാത 

പസ്റ്റാറഡിപറക്കുന്ന മുടഡിയസ്റ്റായഡിരുന. അവൈള് അഹപസ്റ്റാള് നഡിനച.ഞസ്റ്റാന ഒന്നഫ് 

വൃതഡിയസ്റ്റായഡിരുഹന്നങഡില്!.അങ്ങഡിഹന ഒസ്റ്റാഹരസ്റ്റാന്നഫ് ചഡിനഡിച്ചഫ് നടക്കുഹമസ്റ്റാഴസ്റ്റാണഫ് അവൈള് ഒരു കെല്ലെഡില് 

തടഞഫ് വൈചീണതഫ്.അഹപസ്റ്റാള് അവൈളറഡിയസ്റ്റാഹത ആ ഹമസ്റ്റാതഡിരതഡില് അവൈളഹട കകെ സ്പരശഡിച.

അത്ഭുതഹമനപറയഹട!അവൈളഹട വൈസനിം പുതഡിയ മഡിന്നഡിതഡിളങന്ന 

വൈസമസ്റ്റായഡിമസ്റ്റാറഡി.അവൈള് ആഹകെ ആശയക്കുഴപതഡിലസ്റ്റായഡി.എനസ്റ്റാണഫ് സനിംഭവൈഡിച്ചതഫ്! അവൈള് 

വൈളഹര സഹനസ്റ്റാഷവൈതഡിയസ്റ്റാണഫ്.അവൈള്മഹറ്റസ്റ്റാനനിം ചഡിനഡികസ്റ്റാഹത യസ്റ്റാത്ര തുടരന.അങ്ങഡിഹന 

അവൈള് വൈചീണനിം കെസ്റ്റാടഡിഹലതഡി.കെസ്റ്റാടഡിലൂഹട സഞരഡിക്കുകെയസ്റ്റാണഫ്.അഹപസ്റ്റാഹഴക്കുനിം ഹമസ്റ്റാതഡിരതഡിഹന 

മസ്റ്റാന്ത്രഡികെ ശകഡി അവൈള് മനസഡിലസ്റ്റാകഡിയഡിരുന.കുറച്ചഫ് ദൂരനിം സഞരഡിച്ചഹപസ്റ്റാള് അവൈഹളസ്റ്റാരു ശബനിം 

ഹകെള്കസ്റ്റാനഡിടയസ്റ്റായഡി.ഉടന തഹന്ന അവൈള് ആ ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം ഹതസ്റ്റാടഫ്ഹകെസ്റ്റാണഫ് മനസഡില് കെരുതഡി.

"അത്മനുഷരരസ്റ്റായഡിരഡികഹണ”.

അവൈള് നടന.ദൂഹരയസ്റ്റായഡി കുറച്ചഫ് മനുഷരഹരയുനിം കുതഡിരകെഹളയുനിം കെണ.അവൈള് നടന്നഫ് 

നടന്നഫ് അവൈരകരഡികെഡിഹലതഡി.അതഫ് മുതശഡിയുഹട നസ്റ്റാടഡിഹല രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരനുനിം പരഡിവൈസ്റ്റാരങ്ങളനിം 

ആയഡിരുന.അവൈരഹവൈടകഫ് വൈന്നതസ്റ്റായഡിരുന.രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരന ഹകരഹയ ഇമഹവൈടസ്റ്റാഹത ഹനസ്റ്റാകഡി 

നഡിന.കുമസ്റ്റാരന ഹചസ്റ്റാദഡിച നഡിഹന ഹപരഫ് എനസ്റ്റാണഫ്.? അവൈള് ഒരഡിളനിം പുഞഡിരഡിഹയസ്റ്റാഹട പറഞ : 

ഹകര വൈന്നഹപസ്റ്റാള് രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരന പറഞ:  ഞസ്റ്റാന നഡിഹന്ന വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേനിം ഹചയസ്റ്റാന ആഗഹേഡിക്കുന. 

നഡിനക്കു സമ്മതമസ്റ്റാഹണകഡില് ...... രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരന ഒന നഡിരതഡി . 

ഹകര നസ്റ്റാണഹതസ്റ്റാഹട മുഖനിം തഡിരഡിച. കുമസ്റ്റാരഹനസ്റ്റാടഫ് അവൈള് അവൈഹള വൈചീടഡിഹലതഡികസ്റ്റാന 
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ആവൈഡി ശരഹപട . കുമസ്റ്റാരന സമ്മതഡിച . അങ്ങഹന അവൈരയസ്റ്റാത്ര തുടരന ..... 

യസ്റ്റാത്രകഡിടയഡില് അവൈര ഒരു ഹവൈളഡിച്ചനിം കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനഡിടയസ്റ്റായഡി അവൈര അതഡിഹന ലകരനിം 

വൈചനടന. നടന്നഫ് നടന്നഫ് അവൈര എതഡിയതഫ് ഒരു ഗുഹേക്കുമുന്നഡിലസ്റ്റാണഫ്. ആ ഗുഹേയഡില് 

നഡിനമസ്റ്റാണഫ് ആ പ്രകെസ്റ്റാശനിം വൈരുന്നതഫ് . അവൈള് ആ ഗുഹേകകെഹതക്കു പ്രഹവൈശഡിച . അഹപസ്റ്റാള് 

കൂഹടയുള ഭടനമസ്റ്റാഹര കെസ്റ്റാണുന്നഡില്ലെ.ഹകരയുനിം കുമസ്റ്റാരനുനിം ഹഹകെഹകസ്റ്റാരത്തു പഡിടഡിച്ചഡിരുന. ഭടനമസ്റ്റാഹര

കെസ്റ്റാണസ്റ്റാതസ്റ്റായഹതസ്റ്റാഹട എഹനസ്റ്റാ മസ്റ്റാന്ത്രഡികെ ഗുഹേയസ്റ്റാഹണന്നഫ് അവൈര മനസഡിലസ്റ്റാകഡി. അവൈര മുഹന്നസ്റ്റാട 

നടന. അതസ്റ്റാ.... അവൈഡിഹട ഞങ്ങള് കെണ പ്രകെസ്റ്റാശനിം . കുമസ്റ്റാരന ഒരു ഹഹകെഹകസ്റ്റാണഫ് എടുകസ്റ്റാന 

ഹനസ്റ്റാകഡി . കെഴഡിയുന്നഡില്ലെ ഹകര ശ്രമഡിച . അവൈള്കഫ് ഹഹകെയഡില് കെഡിടഡി . 

അവൈള് ആപ്രകെസ്റ്റാശഹത ഒന്നഫ് തടവൈഡി. അത്ഭുതനിം അതഡില് തഹന ഹഫല്ലെയുഹടയുനിം 

മുതശഡിയുഹടയുനിം ചഡിത്രനിം ഹതളഡിഞവൈന്നഡിരഡിക്കുന. അവൈര ഒഹര സസ്വരതഡില് ഹകരഹയസ്റ്റാടഫ് പറഞ

തുടങ്ങഡി . 

ഹകരസ്റ്റാ ഞങ്ങള് ഈ വൈനതഡിഹല വൈനരസ്റ്റാകസഹന ഹകെണഡിയഡിലസ്റ്റാണഫ്. നഡിഹന 

ഹഹകെയഡിലുള ഹമസ്റ്റാതഡിരമസ്റ്റാണഫ്   അവൈഹന ലകരനിം. ആ ഗുഹേയഡില് നഡിനനിം നചീ രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരഹന ഹഹകെ

വൈഡിടരുതഫ്. വൈഡിടസ്റ്റാല് കുമസ്റ്റാരനുനിം രസ്റ്റാകസഹന ഹകെണഡിയഡിലസ്റ്റാവനിം. ഭടനമസ്റ്റാരുനിം ഇവൈഹന 

ഹകെണഡിയഡിലസ്റ്റാണഫ്. ഹമസ്റ്റാതഡിരതഡിഹന കൂഹടയുളവൈഹര രസ്റ്റാകസനഫ് പഡിടഡികസ്റ്റാന കെഴഡിയഡില്ലെ. ആ 

ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം ഹഹകെയഡിലുഹണകഡില് അവൈനഫ് ഈ ഹലസ്റ്റാകെനിം  അവൈഹന അതചീനതയഡില് വൈരുതസ്റ്റാന  

കെഴഡിയുനിം . അതഡിനഫ് നചീ അനുവൈതഡികരുതഫ് . നഡിനകഫ് മസ്റ്റാത്രഹമ ഞങ്ങഹള രകഡികസ്റ്റാന കെഴഡിയുനിം .ആ

പ്രകെസ്റ്റാശവനിം ഹമസ്റ്റാതഡിരവനിം നചീ കെളയരുതഫ്. 

നചീ ആദരനിം ആ പ്രകെസ്റ്റാശഹത ഈ ഗുഹേയുഹട പുറത്തുള ആല് മരതഡിഹന  ഇലകെള് 

പറഡിച്ചഫ് അതഡില് ഹപതഡിയുകെ ഹശഷനിം അതഡിഹന വൈളഡി ഹകെസ്റ്റാണഫ് ഹകെടകെ ആ ആല് മരതഡിഹന 

അതഡിഹന സനിംരകഡികസ്റ്റാന കെഴഡിയുനിം . ഹശഷനിം അതഡിഹന അടുത്തുള വൈഴഡിയഡിലൂഹട ഹപസ്റ്റാവകെ കുറച്ചഫ് 

സഞരഡിച്ചസ്റ്റാല് അവൈഡിഹട ഒരു ഹബസ്റ്റാരഡഫ് കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനിം .അവൈഡിടന്നഹങ്ങസ്റ്റാടഫ് വൈനരസ്റ്റാകസഹന 

സലമസ്റ്റാണഫ്. അവൈഡിഹട ഒരു ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരനിം ഉണസ്റ്റാകുനിം നഡിങ്ങള് ഹബസ്റ്റാരഡഡിനഫ് അപ്പുറനിം കെടക്കുന്നതഡിനഫ് 
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മുനപഫ് പ്രകെസ്റ്റാശനിം ഹപസ്റ്റാതഡിഞ ആല്മരവൈളഡിയഡില് ഹതസ്റ്റാടുകെ അഹപസ്റ്റാള് അതഡില് ഞങ്ങഹള 

നഡിനകഫ് കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനിം ഹപഹടന്നഫ് അവൈര അപ്രതരകരസ്റ്റായഡി അങ്ങഹന അവൈര പ്രകെസ്റ്റാശനിം ഹപസ്റ്റാതഡിഞഫ് 

യസ്റ്റാത്രതുടങ്ങഡി ഹബസ്റ്റാരഡഡിനടുതഫ് എതഡി ആല് മരവൈളഡിയഡില് ഹതസ്റ്റാട അഹപസ്റ്റാള് അവൈര കെണ 

കെസ്റ്റാഴഫ്ച്ച അവൈഹര ഹഞടഡിച .

ആ കെസ്റ്റാഴഫ്ച്ച കെണ  ഹകര കുമസ്റ്റാരഹന മുഖഹതകഫ് ഹനസ്റ്റാകഡി രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരഹന കെസ്റ്റാണുന്നഡില്ലെ 

പഡിഹന്ന അവൈള് അവൈഡിടമസ്റ്റാഹകെ തഡിരഞ കുമസ്റ്റാരഹന കെസ്റ്റാണുന്നഡില്ലെ പഡിഹന്ന അവൈള് ഒനനിം 

ഹനസ്റ്റാകസ്റ്റാഹത ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരനിം ലകരമസ്റ്റാകഡി ഒസ്റ്റാടഡി . ഒസ്റ്റാടഡി അവൈള് ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരതഡിനടുഹതതഡി അവൈഡിഹട 

എതഡിയതുനിം അവൈള് ഹബസ്റ്റാധരഹേഡിതയസ്റ്റായഡി വൈചീണു കെണ്ണഫ് തുറന ഹനസ്റ്റാക്കുഹമസ്റ്റാള് അവൈള് ഏഹതസ്റ്റാ 

ഒരു മുറഡിയഡിയഡില് അകെഹപടഡിരഡിക്കുകെയസ്റ്റായഡിരുന അവൈള്കഫ് തസ്റ്റാന വൈനരസ്റ്റാകെഷസഹന 

ഹകെണഡിയസ്റ്റാഹണന്നഫ് മനസഡിലസ്റ്റായഡി വൈളഹര ഇരുടഫ് നഡിറഞ മുറഡി ഹപഹടന്നഫ് മുറഡിയുഹട വൈസ്റ്റാതഡില് 

തുറകഹപട രസ്റ്റാകസന മുറഡിയഡില് കെടന്നഫ് വൈസ്റ്റാതഡില് അടച അവൈള് പറഞ: എഹന്ന ഒനനിം 

ഹചയരുതഫ് രസ്റ്റാകസന പറഞ :ഞസ്റ്റാന നഡിഹന്ന ഒനനിം ഹചയഡില്ലെ നചീ ആരസ്റ്റാണഫ് ഞസ്റ്റാന ഹകര 

നചീയുനിം കുമസ്റ്റാരനുമസ്റ്റായുലള ബന്ധനിം എനസ്റ്റാണഫ് കുമസ്റ്റാരന എഹന്ന വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേനിം ഹചയസ്റ്റാന 

ആഗഹേഡിക്കുന . 

എഹന്നസ്റ്റാടഫ് കമഡികണനിം  ഞസ്റ്റാന രസ്റ്റാജകുമസ്റ്റാരഹന നഡിന്നഡില് നഡിനനിം അകെറ്റഡി . പഹക 

കുമസ്റ്റാരനഫ് ഒനനിം സനിംഭവൈഡിച്ചഡിടഡില്ലെ കുമസ്റ്റാരന ഇഹപസ്റ്റാള് ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരതഡില് സുഖ നഡിദയഡിലസ്റ്റാണഫ് നഡിങ്ങള്

എനഡിനഫ് കുമസ്റ്റാരഹന സുരകഡിതമസ്റ്റായഡി ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരതഡില് എതഡിച

എനഡികഫ് കുമസ്റ്റാരഹന അച്ഛഹനസ്റ്റാടഫ് അതഡിയസ്റ്റായ കെടപസ്റ്റാടുണഫ് ഞസ്റ്റാന ഒരു കുഴഡിയഡില് 

അകെഹപട സമയനിം രസ്റ്റാജസ്റ്റാവനിം പരഡിവൈസ്റ്റാരഡികെളനിം കെസ്റ്റാടഡില് നസ്റ്റായസ്റ്റാടഡിനു വൈന്നഡിരുന. അഹദ്ധഹേനിം എഹന്ന

കുഴഡിയഡില് കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനഡിടയസ്റ്റായഡി . ആ വൈലഡിയ കുഴഡിയഡില് നഡിനനിം എഹന്ന രകഡിച്ചതഫ് അഹദ്ധഹേമസ്റ്റാണഫ്.

ഹങ ഇത്രയുനിം വൈലഡിയ നഡിങ്ങള് എങ്ങഹന കുഴഡിയഡില് അകെഹപട ? അഹത അതസ്റ്റാണു ഞസ്റ്റാന 

നഡിഹന്നസ്റ്റാടഫ് പറയസ്റ്റാന ഉഹദ്ധശഡിക്കുന്നതഫ് എഹന ഭസ്റ്റാരരഹയ ഈകെസ്റ്റാടഡിനു ഹതസ്റ്റാടപ്പുറമുള കെസ്റ്റാടഡിഹല 

രസ്റ്റാകസന തടഡിഹകെസ്റ്റാണഹപസ്റ്റായഡി. എഹന്ന ഹകെണഡിയഡിലസ്റ്റാകസ്റ്റാന അവൈന കുഴഡിച്ചക്കുഴഡിയസ്റ്റാണഡിതഫ് 

എനഡികഫ് എഹന ഭസ്റ്റാരരഹയ രകഡികണനിം അതഡിനഫ് എനഡികഫ് സസ്വയനിം കെഴഡിയഡില്ലെ .എനഡിഹകസ്റ്റാരു 
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സുഹുരതഫ് ഇല്ലെ . അങ്ങഹന ഒരസ്റ്റാളണസ്റ്റായഡിരുഹന്നനഫ്കെഡില് എനഡികവൈഹള  രകഡികസ്റ്റാമസ്റ്റായഡിരുന . 

അവൈഹള രകഡികസ്റ്റാനുള പസ്റ്റാഠവൈഴഡികെള് ചഡിനഡിച്ചഫ് ചഡിനഡിച്ചഫ് ഞസ്റ്റാന ഒരു 

ഗുഹേക്കുമുന്നഡിഹലതഡി അതഡില് ഒരു പ്രകെസ്റ്റാശനിം കെണ് ഗുഹേക്കുളഡിഹലകഫ് കകെകെള് നചീടഡി ഞസ്റ്റാന 

ആ പ്രകെസ്റ്റാശനിം എടുത്തു അതഡിഹലകഫ് സൂകഡിച്ചഫ് ഹനസ്റ്റാകഡിയഹപസ്റ്റാള് അതഡില് ഞസ്റ്റാന ഒരു കുറഡിപഫ് 

കെണ അതഫ് ഇങ്ങഹനയസ്റ്റായഡിരുന ഈ ഭൂമഡിയഡില് ഒരു ഹമസ്റ്റാതഡിരമുണഫ് ആ ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം ഹചലസ്റ്റായഡി 

രസ്റ്റാജരഹത ഒരു മുതശഡിയുഹട കകെയഡിലസ്റ്റാണഫ്. ആ മുതശഡിയുഹട കെണ്ണുകെള് ചുകെന്നതസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം 

മുതശഡിയുഹട കകെയഡിലുള വൈടഡിയുനിം ചുവൈന്നതസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം. ഈ ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം കകെയഡിലുളവൈഹന 

അധചീനതയഡിലസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം ഈ ഹലസ്റ്റാകെനിം അതഫ് കകെയഡിലുളവൈരകഫ് എന്തുനിം ഹചയസ്റ്റാന കെഴഡിയുനിം 

ആ മുതശഡിക്കുനിം ഹപരക്കുടഡിക്കുനിം മസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാണഫ് ഇതഡിഹന കുറഡിച്ചഫ് അറഡിയസ്റ്റാവകെ ഹപരക്കുടഡിയുഹട ഹപരഫ്

ഹഫല്ലെ എന്നസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം. പഡിഹന്ന ഹമസ്റ്റാതഡിരഹത കുറഡിചള ചഡില വൈഡിവൈരങ്ങളനിം ഉണസ്റ്റായഡിരുന. 

ഞസ്റ്റാന ഇഹപസ്റ്റായുനിം ഒരു കെസ്റ്റാരരനിം ഒസ്റ്റാരത്തു ദുഖഡിക്കുന എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം എഹന്ന ദുഷ്ടഫ്നസ്റ്റായഡിടസ്റ്റാണഫ് 

കെസ്റ്റാണുന്നതഫ് ഞസ്റ്റാന എഹന മുതശഡിഹയയുനിം ഹഫല്ലെഹയയുനിം എഹന  അധചീനതയഡില് 

വൈരുതഡി.പഹക അവൈരുഹട കെയഡില് ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം ഇല്ലെസ്റ്റാതഡിരുന.  ഞസ്റ്റാന നഡിരസ്റ്റാശനസ്റ്റാണഫ് എനഡികഫ് 

എങ്ങഹനഹയങഡിലുനിം അവൈഹള രകഡികണനിം ഹശഷനിം ഞസ്റ്റാന ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം അവൈരകഫ് തഡിരഡിഹകെ നല്കുനിം

അഹതനഡിക്കുറപസ്റ്റാണഫ് രസ്റ്റാകസസ്റ്റാ  ഞസ്റ്റാന നഡിഹന കെതനകെഥയഡില് മനസലഡിഞനഡില്ക്കുന.

ഞസ്റ്റാന നഡിഹന്നസ്റ്റാടഫ് ഒരു കെസ്റ്റാരരനിം ഹചസ്റ്റാദഡിക്കുന നചീ സതരനിം മസ്റ്റാത്രഹമ പറയസ്റ്റാവൂ തചീരച്ചയസ്റ്റായുനിം 

രസ്റ്റാകസന പറഞ.ഹകര ഹചസ്റ്റാദഡിച  നഡിഹന ലകരനിം നഡിഹന ഭസ്റ്റാരരഹയ രകഡിക്കുകെ എന്നതഫ് 

മസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാഹണ? അഹല്ലെങഡില് വൈല്ലെ അതരസ്റ്റാഗഹേമസ്റ്റാഹണസ്റ്റാ? 

ഒരഡികലുമല്ലെ എനഡിഹകഹന ഭസ്റ്റാരരഹയ തഡിരഡിചകെഡിടണനിം അതുമസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാണഫ് സതരമസ്റ്റാണഹല്ലെസ്റ്റാ  

അഹല്ലെ ?

എന്നസ്റ്റാല് ഞസ്റ്റാഹനസ്റ്റാരു കെസ്റ്റാരരനിം പറയസ്റ്റാനിം ആ ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം എഹന കകെയഡില്ലെസ്റ്റാണഫ് എനഡികഫ് 

നഡിഹന്ന രകഡികസ്റ്റാനസ്റ്റാവനിം പഹക നചീ ഹഫല്ലെഹയയുനിം മുതശഡിഹയയുനിം ഹമസ്റ്റാചഡിപഡികണനിം ഹകര 

തനഡികഫ് ഹമസ്റ്റാതഡിരനിം കകെഹകസ്റ്റാണ കെഥ മുഴുവൈന വൈഡിവൈരഡിച ഹകര പറഞ: ആദരനിം ഞങ്ങള് 
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കുമസ്റ്റാരഹന കെസ്റ്റാണഹട ഹശഷനിം തചീരച്ചയസ്റ്റായുനിം ഞങ്ങ-ള് ഇവൈഡിഹട വൈരുനിം കുമസ്റ്റാരന ഹപസ്റ്റായഡിടഫ് 

അഹപസ്റ്റാഹഴക്കുനിം മൂന്നഫ് ദഡിവൈസങ്ങള് കെഴഡിഞഡിരുന അവൈര രസ്റ്റാകസഹനസ്റ്റാടഫ് യസ്റ്റാത്ര പറഞഫ് നടന 

നചീങ്ങഡി കുമസ്റ്റാരഹന നസ്റ്റാടഡിഹലതഡി ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരതഡിഹലകഫ് നടന അഹപസ്റ്റാള് അവൈര കുമസ്റ്റാരഹന 

അവൈഡിഹട ഹതസ്റ്റാഴനമസ്റ്റാരുഹമസ്റ്റാതഫ് കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനഡിടയസ്റ്റായഡി കുമസ്റ്റാരനുനിം ഹകരയുനിം ഒസ്റ്റാടഡിയടുത്തു പഡിഹന്ന 

യസ്റ്റാണവൈള് ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരനിം ശ്രദ്ധഡിയച്ചതഫ് ഹകെസ്റ്റാടസ്റ്റാരമസ്റ്റാഹകെ അലങരഡിച്ചഡിരഡിക്കുന.

ഹകര ഹചസ്റ്റാദഡിചു എനസ്റ്റാ വൈഡിഹശഷഡിച്ചഫ് കുമസ്റ്റാരന മനസഡില്ലെസ്റ്റാ മനഹസസ്റ്റാഹടപറഞ :വൈരുന്ന 7ാസ്റ്റാനിം നസ്റ്റാള് 

എഹന വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേമസ്റ്റാണഫ് ഹകരയുഹട മുഖനിംവൈഡിവൈരണമസ്റ്റായഡി കുമസ്റ്റാരന പറഞ: നചീ വൈരുഹമന്നഫ് 

പ്രതചീകഡിതഡിരുന്നഡില്ലെ  ഞസ്റ്റാന ഇന്നഫ് തഹന്ന അച്ഛഹനസ്റ്റാടഫ് നഡിഹന്ന സനിംബദ്ധഡിച്ചഫ് പറയുനിം

എഹന കൂഹട വൈരൂ അങഹന അവൈ൪ രസ്റ്റാജസ്റ്റാമവൈഡിനഫ് മു൯പഡിഹലതഡി. കുമസ്റ്റാരന ഹകര കുറഡിച്ചഫ്  

രസ്റ്റാ ജസ്റ്റാവൈഡിഹനസ്റ്റാടഫ് പറ    ഞ എന്നസ്റ്റാല് രസ്റ്റാകസഹന കുറഡിഹച്ചസ്റ്റാ പ്രകെസ്റ്റാശത കുറഡിഹച്ചസ്റ്റാ ഒനനിം 

പറ      ഞഡില്ലെ. രസ്റ്റാജസ്റ്റാവൈഡിനഫ് തസ്റ്റാ൯  കെ     ണ വൈച്ച  ഇണഹയകസ്റ്റാള് മകെനഫ് ഹയസ്റ്റാച്ചതഫ് ഹകരയസ്റ്റാഹണന്നഫ്  

മനസഡിലസ്റ്റായഡി. 

രസ്റ്റാജസ്റ്റാവൈഫ് ദൂതന മസ്റ്റാര വൈഴഡി വൈധുവൈഡിഹന  വൈഡിടകെസ്റ്റാഹര വൈഡിവൈരമറഡിയഡിച. ഹശഷനിം  കുമസ്റ്റാരനുനിം 

ഹകരയസ്റ്റാഹണന്നഫ് മനസഡിലസ്റ്റായഡി . ഹകരയുനിം ഹഫല്ലെയുനിം മുതശഡിയുനിം പരഡിവൈസ്റ്റാരങ്ങളനിം ഹകരയുഹട 

വൈചീടഡിഹലകഫ് യസ്റ്റാത്രയസ്റ്റായഡി. ഹകരയുഹട വൈചീടഡിഹലതഡി. വൈചീടമുറ്റഹതതസ്റ്റാതതഡിഹന സഹഹേസ്റ്റാദരഡിമസ്റ്റാര.

അവൈരസഹനസ്റ്റാ  ഷനിം മൂതഫ് ഒസ്റ്റാടഡിയണഞ. പരസ്പരനിം ആലഡിനിംഗനനിം ഹചയഫ് മുതങ്ങളരപഡിചു. 

ഈ  സഹനസ്റ്റാഷനഡിമഡിഷങ്ങള് ഹനസ്റ്റാകഡികെസ്റ്റാണുകെയസ്റ്റാണഫ് കുമസ്റ്റാരനുനിം 

പരഡിവൈസ്റ്റാരങളനിം. ഹപടന്നഫ് കുമസ്റ്റാരഹന ശ്രദ്ധഹതസ്റ്റാടടത വൈചീടമുറവൈഹതതഡി. അവൈഡിഹടയതസ്റ്റാ തഹന 

പഴയവൈധു. അഹത , ലഡില്ലെഡി യസ്റ്റായഡിരുന അതഫ്. പഹക,ലഡില്ലെഡിനഡിരസ്റ്റാശയല്ലെ. കെസ്റ്റാരണനിം , തസ്റ്റാ൯ 

ജചീവൈനുതുലല്ലെനിം ഹസ്നേഹേഡികുന ഹകരയസ്റ്റാണഫ്  കുമസ്റ്റാരനഫ് വൈധുവമസ്റ്റാഹയതഡിയതഫ്. ഹകര പഡിഹന്ന 

ലഡില്ലെഡിയുഹട അടുഹതകസ്റ്റാണഫ് എതഡിയതഫ് അവൈ൪ ആലഡിനിംഗനനിം ഹചയ. പരസ്പരനിം വൈഡിഹശഷങ്ങള്

ഹചസ്റ്റാദഡിച . ഹശഷനിം ഹകര ലഡില്ലെഡിഹയ വൈഡിവൈസ്റ്റാഹേതഡിനഫ് കണഡിച . ഹകരകഫ് ലഡില്ലെഡിയസ്റ്റായഡിരുന 
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കുമസ്റ്റാരഹന ആദരവൈധുഹവൈന്നഫ് മനസഡിലസ്റ്റായഡിരുന.

 ഇഹപസ്റ്റാള് അടുത വൈനതഡിഹല രസ്റ്റാകസനഡിഹല നഡിനനിം അവൈ൪ അവൈ൪സുരകഡിതരസ്റ്റാണഫ്. 

അങ്ങഹന  അന൪ അടുതവൈനതഡിഹലതഡി. ഘരുടന എന്നഅടുത വൈനതഡിഹല രസ്റ്റാകസന 

മയകതഡിലസ്റ്റായഡിരുന. അതഡിനസ്റ്റാല് രസ്റ്റാകസഡിഹയ അവൈ൪ ഹപടന രകഡിച. 

അവൈ൪ അവൈരുഹട വൈനതഡിഹലതഡിയതുനിം ഘരുടന ഉ൪ന. അവൈന ഹകെസ്റ്റാപനിം ഹകെസ്റ്റാണഫ് 

ജൄലഡിച.അവൈന അടുതവൈനതഡിഹലകഫ് ഒസ്റ്റാടഡി. ഇങ്ങഹന സനിംഭവൈഡിക്കുഹമന്നഫ് ഇവൈ൪ മുനക്കുടഡി 

കെണതഡിനസ്റ്റാല്  ഘരുടനുഹവൈണഡി വൈലഡിഹയസ്റ്റാരുനിം കുഴഡി തയസ്റ്റാറസ്റ്റാകഡിയഡിരുന. അതഡിനസ്റ്റാല് കെല്ലുനിം, 

മുളനിം ഹതനചീച്ച കുടുനിം ഉറപ്പുകെളനിം,പുഴക്കുളഹമല്ലെസ്റ്റാനിം ഇടഡിരുന. ഘരുടന അതഡില് വൈചീണഫ് 

നഡിലവൈഡിളഡിച. പഹക ആ നഡിലവൈഡിളഡി കെസ്റ്റാറ്റഡില്  വൈസ്റ്റായുവൈഡില് പരന്നതല്ലെസ്റ്റാഹത ആരുനിം ഹകെടഡില്ലെ. 

പഡിന്നചീടുളകെസ്റ്റാലനിം രസ്റ്റാകസനുനിം രസ്റ്റാകസഡിയുനിം, ഹകരയുനിം, കുമസ്റ്റാരനുനിം,ഹഫല്ലെയുനിം, മുതശഡിയുനിം 

ഹകരയുഹടസഹഹേസ്റ്റാദരഡികെളനിം സഹനസ്റ്റാഷഹതസ്റ്റാഹട ജചീവൈഡിതനിം നയഡിച.

           

24



 MA NATURE
                                               Najla, VIII.A

Nature is my greenish

world 

Nature is my gift of god

     The flower grew

towards her light

     the river called her

name at night 

Nature is everywhere

Nature is everywhere

you go

     Nature is beautiful in every way

     wonderful exacting and need our care 

you the light 

you the night

     you the rain 

     you the breeze

The best  all of nature

the best is nature

     Ma colourful world 

          Ma nature      
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PATH OF LIFE
  MUHAMMED SINAN 9.A

We are also one 

see that also dream

forget any mistake

so keep truth of the smile

life is very short

so,break silly rule

               Forgive every one

               keep mercy

               love truly

               believe is your self 

               swim in your own direction

               never avoid anything that

               makes your smile 

               fight for truth
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പ്രളയനിംപ്രളയനിം
                                                ഹേരഡികൃഷ്ണദസ്റ്റാസഫ്, 9.C
ഈ നസ്റ്റാടഡിനഡിഹതന്തു പറ്റഡി ചഡിലയഡിടതഫ് 
മണ്ണഡിടഡിച്ചഡില് ചഡിലയഡിടതഫ് കുന്നഡിടഡിച്ചഡില്
എന്നഡിടനിം പഠഡികസ്റ്റാതഹതഹന.. ഈ നസ്റ്റാടഫ്
എഏഹറ ജചീവൈനുനിം ഹകെസ്റ്റാണ ഹപസ്റ്റായഡി പ്രളയനിം
പ്രകൃതഡിയുഹട ഈഹകെസ്റ്റാപങ്ങള് എന്നടങനിം
മനുഷരഹന ഈ ക്രൂരതകെള് എന്നടങനിം
മനുഷരരസ്റ്റാശഡികഫ് സസ്വപനിം കെസ്റ്റാണസ്റ്റാന
പറ്റുഹമസ്റ്റാനഹല്ലെസ്റ്റാരു നസ്റ്റാഹള 
കദവൈതഡിഹന സസ്വനനിം നസ്റ്റാടഫ് 
നസ്റ്റാനിം അറഡിയസ്റ്റാഹത ഹചകുതസ്റ്റാഹന 
നസ്റ്റാടസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറുന 
നസ്റ്റാടഡിഹന കുടഡിഹചസ്റ്റാറസ്റ്റാകസ്റ്റാന 
നമ്മള് ഒരു കെസ്റ്റാരണനിം 
നഹല്ലെരു നസ്റ്റാഹളകസ്റ്റായഡി നമുകഫ് 
ഒന്നഡികസ്റ്റാനിം നമ്മുകഫ് പ്രസ്റ്റാരതഡികസ്റ്റാനിം
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MOTHERMOTHER
Shyamily, IX C

The first hug to me,

The first one I see

You gave me birth

And made me a part of this earth

You held my hands

And gave me confidence

You stood behind me 

And guide my way 

Your love made me

And my life brighter

I love you mom

For your support

Power,guidance,strength

And for your each love towards me..
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                ഹദ....ബടരകഫ്ലൈസഫ്...
റഡിയസ്റ്റാ ഹറസ്റ്റാഷനഫ് 

ഞങ്ങളഹട കെസ്റ്റാതഡിരഡിപഡിനഫ് അനരനിം കുറഡിച്ചഫ് ഹകെസ്റ്റാണഫ്ഞങ്ങളഹട ജഡി.എനിം.എച്ചഫ്.എസഫ്
രസ്റ്റാഹരസ്റ്റാതഡിഹല പഠനയസ്റ്റാത്ര ആകെസ്റ്റാനിംകഹയസ്റ്റാഹടയുനിം പ്രതചീകഹയസ്റ്റാഹടയുനിം 
ബടരകഫ്ലൈസഡിഹലകഫ്കുതഡിച. എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം സഹനസ്റ്റാഷതഡിലസ്റ്റാണഫ്.വൈഡിടകെസ്റ്റാരുഹട 
യസ്റ്റാത്രയയപ്പുനിം കെഴഡിഞഫ് ആ തണുതഫ് രസ്റ്റാത്രഡിയഡില് ഇവൈഡിഹട ഞങ്ങഹട യസ്റ്റാത്ര 
തുടരുകെയസ്റ്റാണഫ് .ഇന്നഫ് ആരക്കുനിം ഉറകമഡില്ലെ. ബസഡിഹല സചീറ്റഫ് ആരക്കുനിം ഹവൈണ തളരച്ചയഡില്ലെ
. എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം തന്നഡിലുള ശ്രദ്ധഹയപസ്റ്റാടഡിഹലകഫ് തഡിരഡിപഡിച. ഒരു വൈഡിടവൈഫ് ഹപസ്റ്റാലുമഡില്ലെസ്റ്റാഹത 
എഹനസ്റ്റാഹകഹയസ്റ്റാ കെളഡിചകൂടന്നണഫ് കൂടകെസ്റ്റാര കുഹറ ചവൈഡിടനിം, കുത്തുനിം,അതഡിനുനിം ഒരു 
രസമുണഫ്. യസ്റ്റാത്രയഡില് ഉള കചീണഡിപഫ്അനുഭവൈഹപടഡില്ലെ. 

രസ്റ്റാവൈഡിഹല  ഹകെസ്റ്റാകടകനസ്റ്റാലഡിഹലക്കുള  വൈഴഡിയഡില്  ഒരു  ഹചറഡിയ  ഹവൈളച്ചസ്റ്റാടമുണഫ്
അവൈഡിഹട  നഡിന്നഫ്  കുഹറ  ഹസല്ഫഡിയുനിംകുഹറ  തമസ്റ്റാശകെളനിം.  നസ്റ്റാടഡിലുള  ചൂടഫ്  അനുഭവൈഡിച്ചഫ്
എതഡിയതഫ് ഒരു
തണഫ്പഫ് മലയഡില് കെഠഡിന തണുപഫ് എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം ജസ്റ്റാകറ്റഡിനുളഡിലസ്റ്റായഡിരുന. അവൈഡിഹട നഡിന്നഫ്
ഹനഹര  റൂഹമടുകസ്റ്റാന  ഹപസ്റ്റായഡി  ഹഹേസ്റ്റാടലഡില്മഹേസ്റ്റാരസ്റ്റാജസ്റ്റാസഫ്  അതഫ്  വൈഴഹര  നല്ലെ
അനുഭവൈമസ്റ്റായഡിരുന.  ഹവൈളതഡിഹന  തണുപഡില്  മരവൈഡിച്ചഫ്  ഹപസ്റ്റാവന്ന  ശരചീരതഡിനഫ്
സസ്വസ്റ്റാനനനിം എന്നഹപസ്റ്റാഹല ചൂടു ഹവൈളനിം പഡിഹന്ന ആരുനിം തണുതതഫ് സ്പരശഡിച്ചതഫ് 
ഹപസ്റ്റാലുമഡില്ലെസ്റ്റാ.  അവൈഡിഹട  നഡിനള  ഭകണകഡിനഫ്  ഹശഷനിം  കപനവൈസ്റ്റാലഡി  പഡില്ലെര  ഹറസ്റ്റാകഫ്.
അങ്ങഹനയുള പ്രകൃതഡി രമണചീയമസ്റ്റായ സലനിം.

സൂയഡിസയഫ്  ഡഫ്  ഹപസ്റ്റായനഫ്  അതസ്റ്റായഡിരുന വൈളഹര  രസകെരവനിം  ആസസ്വസ്റ്റാദകെരവമസ്റ്റായഡി
ഹതസ്റ്റാന്നഡിയതഫ്  ഹമഘങ്ങള് തലക്കുമചീഹത നചീങ്ങഡികളഡിക്കുന.  പഡിടഡികസ്റ്റാന പറ്റുന്ന പസ്റ്റാകെനിം
അഹപസ്റ്റാഴസ്റ്റാണഫ് മനസഡിലസ്റ്റായതഫ്.ഞങ്ങള് വൈളഹര ഉയരതഡിലസ്റ്റാണഫ് എനള കെസ്റ്റാരരനിം. പഡിഹന്ന
രസ്റ്റാത്രഡിവൈഹരയുള തമസ്റ്റാശകെള് അതഡിനഡിടയഡിലുള കസകഡിള് കറഡഡിനിംഗഫ്.  അതഫ്  ആണ്
കുടഡികെള്കഫ് മസ്റ്റാത്രഹമ അനുവൈദഡിച്ചഡിരുനളഹവൈങഡിലുനിം ഞങ്ങള് രണ ഹപര മുന്നഡിട  അതു
കെഴഡിഞഫ് ഹനഹര റൂമഡിഹലകഫ്  തണുപഫ്  കെസ്റ്റാരണനിം എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം മരവൈഡിച്ചതഫ്  ഹപസ്റ്റാഹല ആയഡി
കെഴഡിഞ ഞങ്ങള്കഫ്
5 ഹപ൪കസ്റ്റായഡി അവൈഡിഹട റൂമഫ് കെഡിടഡി. അവൈഡിഹട നഡിന്നഫ് ഫ്രഷഫ് ആയഡിഹനഹര ഫുഡഫ് കെഴഡികസ്റ്റാന
അവൈഡിടുന്നഫ് കുഹറ അകെതസ്റ്റാകഡി വൈചീണനിം റൂമഡിഹലകഫ് ജസ്റ്റാകറ്റഡില്ലെസ്റ്റാഹത ഒന നടകസ്റ്റാന ഹപസ്റ്റാലുനിം
കെഴഡിയസ്റ്റാത  അവൈസ.  ഞങ്ങല്5 ഹപരുനിം  ജസ്റ്റാകറ്റഡിഹനയുനിം,പുതപഡിഹനയുനിം  ഉളഡില്
തമസ്റ്റാശപറഞനിം  ചഡിരഡിചഹകെസ്റ്റാണനിം  ഉറങ്ങഡി.  രസ്റ്റാവൈഡിഹല  ഹനഹരഹത  എഴുഹനല്കണനിം
അതഡിനസ്റ്റാല് അലസ്റ്റാറനിം ഹവൈചഹകെസ്റ്റാണഫ് ഉറങ്ങഡി.  അതുഹപസ്റ്റാലതഹന്ന ഉണരസ്റ്റാനനിം സമയമസ്റ്റായഡി
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ഹവൈഗതഡില്  തഹന്ന  എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം  ഹറഡഡിയസ്റ്റായഡി.  ഇതഫ്  അവൈസസ്റ്റാനഹത  ഹഹേസ്റ്റാടല്
മഹേസ്റ്റാരസ്റ്റാജയഡില് നഡിനള ദഡിവൈസമസ്റ്റായഡിരുന.  ഉറകതഡിഹലന്നഹപസ്റ്റാഹല കെഡിടഡിയഹതസ്റ്റാഹക
എടുതഫ്  ബസഡിഹലകഫ്  കെയറഡി.  പഡിഹന്ന എഹന പ്രസ്റ്റാരത്ഥനയുനിം  പഡിഹന്ന ഉറ്റ  ഉറകവനിം.
പഡിഹന്ന രസ്റ്റാവൈഡിഹലയസ്റ്റാണഫ് എല്ലെസ്റ്റാവൈരുനിം
പതുഹക  ,പതുഹക  ഉറകതഡില്  ഒഹരസ്റ്റാരുതരസ്റ്റായഡി  തലഹപസ്റ്റാനഡിച.  ഇനഡി  ഞങ്ങളഹട
യസ്റ്റാത്ര  രസ്റ്റാഹമശസ്വരഹതകഫ്  കുഹറ  കെഡിഹലസ്റ്റാമചീറ്റര  ഉണഫ്  ഇനഡിയുനിം  പഡിന്നഡിടസ്റ്റാന  കുഹറ
കെളഡിചനിം,രസഡിചനിം  ഹകെസ്റ്റാണഫ്ഉച്ചയസ്റ്റാകഡി.  ഒരു  ഹഹേസ്റ്റാടലഡില്  ഇറങ്ങഡി  ഭകണനിം  കെഴഡിച.
പഡിഹന്നയുനിംയസ്റ്റാത്ര പഡിഹന്ന എതഡിഹച്ചരന്നതഫ് പസ്റ്റാമന പസ്റ്റാലതഡിലസ്റ്റാണഫ് 
ഏറ്റവനിം  വൈലഡിയ  പസ്റ്റാലനിം  അതഡിലൂഹട  ഹപസ്റ്റാവന്ന  ഹട്രെയഡിനഡിനസ്റ്റായഡി  കെസ്റ്റാത്തു  നഡിന  ആ
കെസ്റ്റാഴഫ്ച്ചകഫ്  ഹശഷനിം  ഞങ്ങല്കഫ്  ബസഫ്  മസ്റ്റാറഡി  ഹകെഹറണഡി  വൈന  രണഫ്  ബസസ്റ്റായഡി  മസ്റ്റാറഡി.
മല്സരനിം  എന്നഹപസ്റ്റാഹല  രസ്റ്റാഹമശസ്വരനിംകെടല്തചീരഹതകസ്റ്റായഡിരുന.  അവൈഡിഹടയുള
കെളഡിഹകസ്റ്റാടുവൈഡില്  ഹലസ്റ്റാകെതഡിഹല  മഡിഹസയഡില്  മസ്റ്റാന  എന്നറഡിയഹപടുന്ന  എ.പഡി.  ഹജ
അബദുല് കെലമഡിഹന വൈചീടഡിഹലകഫ് അവൈഡിഹടഹവൈചഹകസ്റ്റാണഫ് ആദരമസ്റ്റായഡി
ഭസ്റ്റാരത്നയുനിം  മറ്റു  അമൂലരമസ്റ്റായ അവൈസ്റ്റാരഡുകെള് ഹനരഡിടകെസ്റ്റാണസ്റ്റാനഡിടയസ്റ്റായഡി.  ഇതു ഞങ്ങളഹട
അവൈസസ്റ്റാനഹത  സലനിം.  ഇവൈഡിഹട  നഡിന  തചീരുകെയസ്റ്റാണഫ്  2018 ഹല  യസ്റ്റാത്ര  നടന്ന
സഹനസ്റ്റാഷങ്ങളനിം, തമസ്റ്റാശകെളനിം
ആഹലസ്റ്റാചഡിച ഹകെസ്റ്റാണഫ് സചീറ്റഡില് തലചസ്റ്റാരഡിയഹതയുള ഉറങ്ങഡിഹപസ്റ്റായഡി  ...  ജചീവൈഡിതതഡിഹല
വൈളഹര നല്ലെഅനുഭവൈമസ്റ്റായഡിരുന ഈ യസ്റ്റാത്രയഡില് നഡിന ലഭഡിച്ചതഫ്.
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കൂടകെസ്റ്റാര
                                                                                      കെദചീജ സന 

ഇലകെള് പച്ചയസ്റ്റായഫ് പൂഹവൈസ്റ്റാ മഞയസ്റ്റായഫ് 
ഞസ്റ്റാനുനിം നചീയുനിം ഒത്തുകൂടുകെ 
മസ്റ്റാനനിം നഡിറയസ്റ്റാതൂഹവൈളഡി നഡിറവമസ്റ്റായഫ് 
എന സസ്വപനിം നഡിന സസ്വപനിം പൂവൈഡിടസ്റ്റാന ഹപസ്റ്റാരുഹമസ്റ്റാ
 എനഡിനഡിത്ര ഹകെസ്റ്റാപഹമന്നഫ് ഹചസ്റ്റാദഡികസ്റ്റാന പറ്റുഹമസ്റ്റാ 
ഹചസ്റ്റാദഡികസ്റ്റാന നഡിന മുഖനിം വൈസ്റ്റാടഡിവൈചീഴുഹമസ്റ്റാ 
പുഴഹയസ്റ്റാഴുകെഡി കെടഹലസ്റ്റാഴുകെഡി കെരയഡില് ഞസ്റ്റാന നഡില്കഹവൈ 
ആ സസ്വപനിം ഈ സസ്വപനിം സസ്റ്റാധരമസ്റ്റാകുഹമസ്റ്റാ 
                                                          [ഇലകെള്]
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പ്രഭസ്റ്റാതനിംപ്രഭസ്റ്റാതനിം
കെദചീജ സന 10.B

ഇരുടഡിഹനസ്റ്റാടഫ് വൈഴകഡിടസ്റ്റാണഫ്

പ്രഭസ്റ്റാതനിം വൈഡിരുഹന്നത്തുന്നതഫ്

പ്രഭസ്റ്റാതഡില് സൂരൃഹന ഹനസ്റ്റാകഡിയസ്റ്റാല്

തഡിളങന്ന മുഖനിം കെസ്റ്റാണസ്റ്റാനിം

ഇന്നഹല രസ്റ്റാത്രഡി ഇരുടഡിഹനസ്റ്റാടഫ്  

നടതഡിയ സനിംഘടനതഡില്

അവൈഡിടവൈഡിടങ്ങളസ്റ്റായഡി മുറഡിപസ്റ്റാടകെള്

കെണസ്റ്റാനിം

അഹപസ്റ്റാഴുനിം പ്രഭസ്റ്റാതഹമനചീ

ഇരുടഹന ഹസ്നേഫ്ഹേഡിക്കുകെയഡില്ലെസ്റ്റാ

ഇരുടഡില് പുതചറങ്ങഡി

രസ്റ്റാവൈഡിഹല 
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THE NATURE WAS
Sherin Muhammed, VIII A

                                                                                                                                                    

The beauty of world was speechless

The world was divine .

The sphere was seraphic

The earth was ethereal

                

              it is only 'was'.

               if it were 'is'.

                               

 It wouldn’t be a disaster 

 now.....

 The beauty only  a little.

 greenery is rare

                            

The world is threatened by our mistakes

we are only the accountable souls.

we should have done something for 

youngsters. 

 at least ,oxygen.

34



          കകാടടിനന്റെ കണ്ണുനനീര
                                                                            SHYAMILY,9C

കകാനനമമേ നനീയമലകാ ഭുമേടിയടില

ആതകാവവ

അമൃതമേകാമാം ജലമാം മേഴയകായടി

നപകാഴടിയമാം പലകാഴടി നനീ,

അനുഷ്ടുപടിലകാദദ്യ കകാവദ്യമാം പടിറന

നടിന് മേടടിത്തടടില

മേഞ്ഞുതുളടി തൂകമാം പുലനകകാടടി 

നതകാടകാകകാശമാം നതകാടമാം വന്കകാട

വൃക്ഷങ്ങനളെയമാം 

മപകാറടിനടി അമമ

നടിനനകന്സകാഷകാമാംഗ പ്രണകാമേമാം 

കകായ്കനടികള് തന നൂ മപകാറടിയ ഞകാന് തനന്നെ 

നടിന് അന്തകനകായടിമേകാറടി ബലടിനകകാടകത്തു കകാലനു

ഞനനന് കൂടപടിറപ്പുകനളെയമാം

നടിന് ഹൃദയത്തടിനല വകാത്സലദ്യമാം മനകാകകാനത 

ഏമതകാ മേരടിചടിക കണടിലനപടവ പകായന മൂ  ഢതകാമാം ഞകാന്

നപറമതന് ഗരഭപകാതമാം വടിലക്കുമേനീ കലടികകാലത്തടില

ഭുമേടിതന്തറവകാടവ മുടടിക്കുന്നെതടിനലന്തകാത്ഭുതമാം.
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പ്രണയവൈരണ്ണ കെഡിളഡി
                                 SHYAMILY. 9C

വര്ണ്ണ ചതറകുമങ്ങായത നന

പറന്നു പപങ്ങാകുന്നതത് എന്നുന

പനങ്ങാകത നതല്കന ഞങ്ങാന് 

നന എവതപടേകത് പപങ്ങാകന്നു ?

എവതകടേ നതന്നത് വരുന്നു?

അറതയങ്ങാന് ആശപയകറ

യുകണ്ടെന് പപങതളതപയ

നതല്കന ഞങ്ങാന് 

നതപന്നങ്ങാടുള്ള പണയന പറയങ്ങാന്

കങ്ങാത്തുനതല്കകട്ടെ ഞങ്ങാന് 

ആകങ്ങാശപഗങ്ങാപുരതതല് നന ഉയരുപമങ്ങാള

നതന് മപനങ്ങാഹരചതറകുകളകത്

ആയതരതകകട്ടെ ഞങ്ങാന്?

നതന് ഒങ്ങാര്മകള മതന്നതമറയുന മനപസങ്ങാകടേ

നതപന്നങ്ങാകടേങ്ങാതത് പറന്നുയരങ്ങാന്

കകങ്ങാതത്കന്ന ഞങ്ങാന് എന്നുന

കങ്ങാതതരതകന്നു ഞങ്ങാന് എന്നുന
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      UNFORGETTABLE
MEMORIES

                                               MUHAMMED ALI, 9B
 In the classroom,

   I' m   alone
   teachers are adorable,

   and,  classmates are adroit,

   I' m afar from them,
   I thought,

   I; m nothing,
   but !

   The teacher came to me,
   with a pleasant mind,

   she helped me,
   

   In all the ways
   now, I' m something,

   with her encouragement,

  I  became zealous,
  she  amend me

  in my mind
  she impressed me
  i shared happiness

  everything......

day runs  faster
she left me.....

I  still  remember
the  spirit  and courage  of you

made  me to acme
which  is an -

unforgettable  memories...........
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അമൃതനിം ഹചസ്റ്റാരഡിയുന്ന അമ്മ
                                                     നഡിയസ്റ്റാ ഹജബഡിന  9.B            

അമ്മ മനഹസ നഡിന മടഡിയഡില് കെഡിടക്കുഹമസ്റ്റാള് 
ആശസ്വസ്റ്റാസതഡിനതഡിരഡില്ലെസ്റ്റാ..
അമ്മക്കുയഡിഹല നഡിന മടഡിയഡില് കെഡിടക്കുഹമസ്റ്റാള് 
ആഹസ്റ്റാദതഡിനതഡിരഡില്ലെസ്റ്റാ...
സന്ധരകഫ് പൂനഡിലസ്റ്റാവണസ്റ്റായഡി തചീരുന്നതമ്മഡിഞ
പസ്റ്റാലഡില് നഡിന്നസ്റ്റാണഹല്ലെസ്റ്റാ..

അഹമ്മ, അഹമ്മ എഹന്ന കെസ്റ്റാണസ്റ്റാന 
ഹകെസ്റ്റാതഡിയസ്റ്റായഡി ഒനപതു മസ്റ്റാസനിം 
ചുമന്നഡിഹല്ലെ..

കെസ്റ്റാണസ്റ്റാന ഹകെസ്റ്റാതഡിയസ്റ്റായഡി തരസ്റ്റാഗനിംസഹേഡി-
ഹച്ചഹന്ന വൈല്ലെസ്റ്റാഹതയസ്റ്റായഫ് കെസ്റ്റാണസ്റ്റാന 
ആശഡിച്ചഡിഹല്ലെ..

അമ്മതന ചുണഡിഹല മധുരതസ്റ്റാരസ്റ്റാടഫ് ഹകെള്-
ക്കുഹമസ്റ്റാള് ഉളഡിഹലന്തു സുഖനിം
കുഹഞ കെരയഹല്ലെ എനനിം പറഞഡിടഫ് 
മധുരപസ്റ്റാഹലനനിം നുകെരന്നചീടുനിം 
അമ്മയുഹട ചുണഡില് കെസ്റ്റാണുന്ന പുഞഡിരഡി-
പൂഹപസ്റ്റാഹലഹയനനിം വൈഡിടരന്നഡിടഹട.
മധുരശബതഡിലസ്റ്റാദരമസ്റ്റായഫ് ഹചസ്റ്റാല്ലുന്ന 
വൈസ്റ്റാകതുഹമനനിം അമ്മ തഹന്ന
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ലെഗിറഗില കകറടസട
എനട  ,  എനഗിനട

മുഹമ്മദട ബഷഷീര് സഗി.ലക 

     ഹകെരളതഡിഹല ഹപസ്റ്റാതു വൈഡിദരസ്റ്റാലയങ്ങളഡില് കെഴഡി ഞ വൈരഷനിം തുടകനിം കുറഡിച്ച

കുടഡികെളഹട  ഹഎ.ടഡി  കൂടസ്റ്റായ്മയസ്റ്റാണഫ്  "ലഡിറ്റഡില്  കകെറ്റഫ്സഫ്".  എടസ്റ്റാനിം  കസ്റ്റാസഫ്

വൈഡിദരസ്റ്റാരത്ഥഡികെള്കഡിടയഡില്  നഡിനനിം  അഹപക  സസ്വചീകെരഡിച്ചഫ്  അഭഡിരുചഡി  പരചീക

നടതഡി  നഡിശ്ചഡിത  മസ്റ്റാരകഫ്  ലഭഡിക്കുന്ന  കുടഡികെളഡില്  നഡിനമസ്റ്റാണഫ്  ഈ

കൂടസ്റ്റായ്മയഡിഹലക്കുള  അനിംഗങ്ങഹള  ഹതഹരഹഞടുക്കുന്നതഫ്.  പരമസ്റ്റാവൈധഡി

40 അനിംഗങ്ങളസ്റ്റാണഫ്  ഒരു  യൂണഡിറ്റഡില്  ഉണസ്റ്റാവകെ.  സസ്റ്റാഹങതഡികെ

വൈഡിദരഹയസ്റ്റാടുളവൈഡിദരസ്റ്റാരത്ഥഡികെളഹടആഭഡിമുഖരനിംഗുണപരമസ്റ്റായുനിം  സരഗസ്റ്റാത്മകെമസ്റ്റായുനിം

വൈഡിദരസ്റ്റാരത്ഥഡികെള്ക്കുനിം,സ്കൂളഡിനുനിം  സമൂഹേതഡിനുനിം  പ്രഹയസ്റ്റാജനഹപടുത്തുകെ  എന്നതസ്റ്റാണഫ്

ഈ കൂടസ്റ്റായ്മഫ്കെള് ലകരമഡിടുന്നതഫ് .

 എടസ്റ്റാനിം  കസ്റ്റാസഡില്  നഡിനനിം  അനിംഗങ്ങഹള  ഹതഹരഹഞടുക്കുനഹണങഡിലുനിം

പരഡിശചീലന  പരഡിപസ്റ്റാടഡികെള്  നടക്കുന്നതഫ്  ഒനപതസ്റ്റാനിം  കസ്റ്റാസഡില്  നഡിനമസ്റ്റാണഫ്.

സ്കൂഫ്ളകെളഡിഹല നഡിലവൈഡിലുള ഐ,ടഡി സഇൗകെരരങ്ങഹള ഉപഹയസ്റ്റാഗഹപടുതഡി ഹകെസ്റ്റാണസ്റ്റാണഫ്

ഈ പദ്ധതഡി നടപഡിലസ്റ്റാക്കുന്നതഫ്.  ഓഹരസ്റ്റാ ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ്സഫ് യൂണഡിറ്റഡിഹനയുനിം ചുമതല

രണഫ് അധരസ്റ്റാപകെരകസ്റ്റാണഫ് നല്ക്കുന്നതഫ്.  പുരുഷ അധരസ്റ്റാപകെഹന  "കകെറ്റഫ് മസ്റ്റാസര"

എനനിം വൈനഡിതസ്റ്റാ അധരസ്റ്റാപഡികെഹയ  "കകെറ്റഫ്  മഡിസ്ട്രസഫ്  "  എനമസ്റ്റാണഫ്  വൈഡിളഡിക്കുന്നതഫ്.

ഇവൈരകഫ്  ഹമസ്റ്റാഡഡ്യൂളകെളഡില്  കകെറ്റഫ്  മസ്റ്റാസര  കട്രെനരമസ്റ്റാരഡിലൂഹട  പരഡിശചീലനനിം
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നല്കുകെയുനിം  അതഫ്  25  ആഴഫ്ച്ചകെളഡിലൂഹട  ലഡിറ്റഡില്  കകെറ്റഫ്സഫ്  അനിംഗങ്ങള്കഫ്

സ്കൂളകെളഡില് നഡിന്നഫ് പരഡിശചീലനനിം നല്കെഡി ഹകെസ്റ്റാണസ്റ്റാണഫ് പദ്ധതഡിനടപസ്റ്റാകുന്നതഫ്.

കവൈവൈഡിധരമസ്റ്റാരന്ന  പ്രവൈരതനങ്ങളഡിലൂഹട   കെടന്നഫ്ഹപസ്റ്റാകെസ്റ്റാനുള  അവൈസരമസ്റ്റാണഫ്

പദ്ധതഡിയഡില് അനിംഗമസ്റ്റായ വൈഡിദരസ്റ്റാരത്ഥഡികെള്കഫ്  പരഡിശചീലന കെസ്റ്റാലയളവൈഡില് ലഭഡിക്കുന്നതഫ്.

ഒഹരസ്റ്റാ  കുടഡിക്കുനിം  തനഡികഫ്  ഹയസ്റ്റാജഡിച്ച  ഹമഖലഹയസ്റ്റാടഫ്  ആഭഡിമുഖരനിം  ജനഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുള

അവൈസരഹമസ്റ്റാരുക്കുന്നതഡിനസ്റ്റാണഫ് വൈഡിവൈഡിധ വൈഡിഷയഹമഖലയഡിഹല പ്രഹയസ്റ്റാഗഡികെ പരഡിശചീലനനിം.

അതഡിനൂതന  സസ്റ്റാഹങതഡികെ  വൈഡിദരകെളസ്റ്റായ  ഗസ്റ്റാഫഡികഫ്  &ആനഡിഹമഷന,  ഹമകബല്

ആപഫ്നഡിരമസ്റ്റാണനിം,ഹറസ്റ്റാഹബസ്റ്റാടഡികഫ്സഫ്,ഹപസ്റ്റാഗസ്റ്റാമഡിങഫ്  &ഹേസ്റ്റാരഡഫ്  ഹവൈയര  മുതല്  മലയസ്റ്റാളനിം

കെമഡ്യൂടഡിങഫ്,ഇനര  ഹനറ്റഫ്  തുടങ്ങഡിയ  ഹമഖലകെളഡിഹലല്ലെസ്റ്റാനിംകകെറ്റസഫ്  അനിംഗങ്ങള്കഫ്

പരഡിശചീലനനിം ലഭഡിക്കുനണഫ്

                യൂണഡിറ്റഫ് തല പരഡിശചീലനതഡിനഫ് പുറഹമ ഒസ്റ്റാഹരസ്റ്റാ ഹമഖലയഡിലുനിം മഡികെവൈഫ്

പുലരത്തുന്ന അനിംഗങ്ങള്കഫ് സബഫ് ജഡില്ലെസ്റ്റാ,ജഡില്ലെസ്റ്റാ,സനിംസസ്റ്റാനതല കെരസ്റ്റാമ്പുകെളഡില്

പഹങടുക്കുന്നതഡിനുള  അവൈസരവനിം  അതു  വൈഴഡി  മഡികെച്ച  പരഡിശചീലനനിം  ലഭഡികസ്റ്റാനുള

സസ്റ്റാഹേചരരവനിം സസ്റ്റാധരമസ്റ്റാകുനണഫ്.

                 അതഡി ഹവൈഗനിം മസ്റ്റാറുന്ന വൈരതമസ്റ്റാനകെസ്റ്റാലതഫ് ഹപസ്റ്റാതുവൈഡിദരസ്റ്റാലയങ്ങളഡിഹലകഫ്

വൈഡിദരസ്റ്റാരത്ഥഡികെഹള ആകെരഷഡിക്കുന്നതഡിനുനിം സസ്റ്റാഹേചരരങ്ങള്കനുസൃതമസ്റ്റായ അതഡിനൂതന

വൈഡിദരസ്റ്റാഭരസ്റ്റാസനിം  അവൈരകഫ്  ലഭഡിക്കുന്നതഡിനുനിം  ഉതകുന്ന  പുതുമയസ്റ്റാരന്ന  ഒരു  പദ്ധതഡി

തഹന്നയസ്റ്റാണഫ് "ലഡിറ്റഡില് കകെറ്റഫ്സഫ് " എന്നതഡില് സനിംശയമഡില്ലെ. അതഫ് ഹകെസ്റ്റാണഫ് തഹന്ന ഈ

പദ്ധതഡി  കൂടുതല്  മഡികെഹവൈസ്റ്റാടയുനിം  ആസൂത്രണഹതസ്റ്റാഹടയുനിംമുഹന്നസ്റ്റാടഫ്  ഹകെസ്റ്റാണഹപസ്റ്റായസ്റ്റാല്

ഹപസ്റ്റാതു വൈഡിദരസ്റ്റാഭരസ്റ്റാസതഡിനഫ് വൈലഡിയ മുതല് കൂടസ്റ്റായഡിരഡിക്കുനിം.
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   AT CRADLE OF NATURE

 The Journey is too fast......
    Up the hills and down the village learn move and
    found a lot ......
    autumn leaves different away in the cold
    river giving away to summer,

                       The dashing sound on.....
                        flowing nature....
                        know led me up.....
                        wow how beauty
                        to hear and saw the nature......
                        move over
                        feel nature style
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കെചീരഡിയുനിം കുഞങ്ങളനിം

ഒരു  കെചീരഡിയുനിം  അതഡിഹന  കുഞങ്ങളനിം  വൈയലഡിഹന  സമചീപതസ്റ്റാണഫ്
തസ്റ്റാമസഡിച്ചഡിരുന്നതഫ്.  വൈയലഡില്  ഹനല്ലുവൈഡിളയഡിക്കുന്ന  കെസ്റ്റാലമസ്റ്റായഹപസ്റ്റാള്  തളകചീരഡി
അതഡിഹന  കുഞങ്ങഹളസ്റ്റാടഫ്  പറഞ:  'മകഹള'  ഹകെസ്റ്റായഡിനു  സമയമസ്റ്റായഡി.  ഇനഡി
മനുഷരരുഹട ഉപദവൈനിം ഏതു സമയവനിം ഉണസ്റ്റാകുനിം.  അതഡിനസ്റ്റാല് നഡിങ്ങള് എഹപസ്റ്റാഴുനിം
കെരുതഡിയഡിരഡികണനിം. 

             ഒരു ദഡിവൈസനിം കവൈകുഹന്നരനിം തളകചീരഡി  തഹന ക്കുഞങ്ങള്കഫ്
തചീറ്റയുമസ്റ്റായഡി വൈന്ന അവൈസരതഡില് കുഞങ്ങള് പറഞ:അഹമ്മസ്റ്റാ, ഇന്നഫ് വൈയലഡിഹന
ഉടമസനുനിം അയസ്റ്റാളഹട ഭസ്റ്റാരരയുനിം കൂടഡി വൈന്നഡിരുന. ഹനല്ലെഫ് നസ്റ്റാഹള ഹകെസ്റ്റായ്യുനഹണന.
അതഡിനസ്റ്റായഡി അയല്കസ്റ്റാഹരസ്റ്റാടഫ് പറയണഹമനനിം തഡിരുമസ്റ്റാനഡിച്ചസ്റ്റാണഫ് അവൈര ഹപസ്റ്റായതഫ്
അത്രയഹല്ലെയുള ഭയഹപടസ്റ്റാനഡില്ലെ കുഞങ്ങഹളസ്റ്റാടഫ് തള കചീരഡി പറഞ. 

                        പഡിഹറ്റ ദഡിവൈസവനിം ആഹേസ്റ്റാരവമസ്റ്റായഡി തഡിരഡിഹച്ചതഡിയ കെചീരഡിഹയസ്റ്റാടഫ്
കു ഞങ്ങള് പറഞ:  അഹമ്മ ഇനനിം അവൈര വൈന്നഡിരുന ഹകെസ്റ്റായസ്റ്റാന അയല്കസ്റ്റാഹര
കെഡിടസ്റ്റാതതഡിനസ്റ്റാല് ബന്ധുകഹളയുനിം കൂടഡി നസ്റ്റാഹള വൈരുഹമനനിം പറഞസ്റ്റാണഫ് തഡിരഡിഹകെ
ഹപസ്റ്റായതഫ് അഹപസ്റ്റാഴുനിം തളകചീരഡി പറഞ: "ഭയഹപടസ്റ്റാനഡില്ലെ "
മൂന്നസ്റ്റാനിം ദഡിവൈസവനിം കവൈകുഹന്നരനിം ഇരഹതടഡി ഹപസ്റ്റായഡി വൈന്ന കെചീരഡിഹയസ്റ്റാടഫ് കുഞങ്ങള്

പറഞ:  അവൈരുഹട കെസ്റ്റാരരനിം എഹപസ്റ്റാഴുനിം അവൈരവൈര തഹന്ന ഹനസ്റ്റാകണനിം.  അതഡിനസ്റ്റായഡി

മറ്റുളവൈഹര ആശ്രയഡിച്ചഡിരട കെസ്റ്റാരരമഡില്ലെ 
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    ഒസ്റ്റാരമ്മയഡിഹലസ്റ്റാരു ഹനരകസ്റ്റാഴ
                വൈഡിജയ ടചീച്ചര HSA HINDI

സതരനിം,ഹസ്നേഹേനിം,ധരമ്മനിം,ഹസവൈനനിം
കൂടസ്റ്റായ്മ ഇവൈ വൈസ്റ്റാഴുഹന്നസ്റ്റാരഡിടനിം ..
ദഡിനസ്റ്റാചരണനിം ഹവൈണ വൈഡിധതഡില്
ആഹഘസ്റ്റാഷഡികസ്റ്റാന ഹവൈമ്പുഹന്നസ്റ്റാരഡിടനിം
            ജൂലസ്റ്റായഫ് മുപഹതസ്റ്റാന്നഡിന പുലരഡിയഡില്
             വൈന്നണഹഞ ഹപ്രനിം ചന്ദേഫ് ദഡിനനിം
             ഹേഡിന്ദേഡി കബഡിന അനിംഗങ്ങള് തന
             പലപരഡിപസ്റ്റാടഡികെള് വൈഹന്നതഡി
പൂമസ്റ്റാറ്റകെളസ്റ്റായഫ് പറഹന്നതഡി അവൈര
പ്രഹശസ്റ്റാതരഡിയഡില് മുഹന്നറഡി
പസ്റ്റാടനിം കെവൈഡിതയുനിം ഉപനരസ്റ്റാസങ്ങളനിം
ഹപസ്റ്റാസറുഹമല്ലെസ്റ്റാനിം നഡിരമ്മഡിച
                  ഹപസ്റ്റാസര പതഡിപഡികസ്റ്റാനസ്റ്റായഡിടവൈര
                  ഹചഹന്നതഡി ഒസ്റ്റാഫചീസഡിന മുന്നഡില്
                  പഴയ ആവൈസ്റ്റാടകെ ഹകെടഡിട ചുമരഡില്
                  ഹപസ്റ്റാസര പതഡിച്ചഫ് മടങ്ങഡിഹപസ്റ്റായഫ്
അഹന്നതഡി ആ ദുരദഡിനമഹല്ലെസ്റ്റാ-
ഹകെടഡിട മഹയസ്റ്റാ നഡിലനിംഹപസ്റ്റാതഡി
ഹപസ്റ്റാസര പതഡിഹച്ചസ്റ്റാരു ചുമരഡിനഭസ്റ്റാഗനിം
ഒസ്റ്റാഹരസ്റ്റാന്നസ്റ്റായഫ് വൈചീഴുന്നഹയസ്റ്റാ...

                 ഭസ്റ്റാഗരനിം-പളഡികടനിം വൈഡിടതഡില്
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                 വൈലഡിയ ദുരനനിം ഒഴഡിവൈസ്റ്റായഡി
                  എതചീ കെരസ്റ്റാമറ..പലപല ചസ്റ്റാനല്
                 ഹചസ്റ്റാദരങ്ങളമസ്റ്റായഫ് സ്കൂളഡിനുളഡില്
ഹപസ്റ്റാറലു ഹപസ്റ്റാലുനിം ഏല്കസ്റ്റാതങ്ങഹന
കുരുനകെഹളല്ലെസ്റ്റാനിം രകഹപട-
ആയതഡിനസ്റ്റാലവൈര നന്ദേഡിയുഹമസ്റ്റാതഡി
വൈഡിദരസ്റ്റാലയതഡിഹനസ്റ്റാഹന്നസ്റ്റാന്നസ്റ്റായഫ്..
                  നടുകനിം മസ്റ്റാറസ്റ്റാതഡിനനിം എനനിം
                  ഒസ്റ്റാഹരസ്റ്റാ ദഡിനവനിം ഒസ്റ്റാരക്കുന
                   ജൂലസ്റ്റായഫ് മുപഹതസ്റ്റാന്നഡിന ദുരദഡിനനിം
                    ഇനനിം ഞങ്ങള് ഒസ്റ്റാരക്കുന..
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ഉമ
                                                 കദഷീജ സന,10B.

നഡിഷ്കഫ്ളങതഡിഹന കെളഡിമുറ്റഹത 
ഒസ്റ്റാള്റഇൗണറസ്റ്റാഹണഹറ്റയുമ്മസ്റ്റാ

കെസ്റ്റാഠഡിനരഹമറഡിയ
ഹപനസ്റ്റാല്റ്റഡി കെഡിക്കുകെഹള

ഹസ്നേഹേതഡിഹന ഹഗസ്റ്റാള്കചീപറസ്റ്റാണുമ്മ
  കഡവകെള് ഹകെസ്റ്റാണഫ്

തടുതഡിട ഹഗസ്റ്റാള്കചീപറസ്റ്റാണുമ്മ

തഡികെഞ യസ്റ്റാതസ്റ്റാരഥരങ്ങളഹട
ഹനടുനചീളന ഹകസ്റ്റാസുകെഹള
ഇടഹനഞഡിന സസ്വഡികെരഡിച

തടഡിമസ്റ്റാറ്റുന്ന  ഡഡിഫനഡസ്റ്റാറണുമ്മ

ഹവൈല്ലു വൈഡിളഡികെഹള
ട്രെഡിപഡിള് ഹചയ്തഫ് മുഹന്നറഡി

ഹൃദയതഡിഹന  ഹപസ്റ്റാസറ്റഡിഹലകഫ്
മഴവൈഡില് ഹഷസ്റ്റാടകെള് ഉതഡിരക്കുന്ന

സറ്റസ്റ്റാര കസ്ട്രകസ്റ്റാറസ്റ്റാണുമ്മ
അഹത ചങസ്റ്റാണഫ് ചങഡിടഡിപസ്റ്റാണഫ്
ചങഡിഹല തചീഹപസ്റ്റാരഡിയസ്റ്റാണുമ്മ
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