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സനന്ദേശശ:

 അഴകുള്ള പദങ്ങളളെ നചേലലില് വലിളെകലി തതാളെനതതാളടെ 
അടുകലി ളവചച്ച് പുമതാറ്റകളളെ നപതാളല പതാറലി നടെക്കുന്ന 
പലി  ഞ്ചുമകളെതാല് ഇത്രയശ ളചേയതാന് കഴലിഞ്ഞതലില് 
അതലിയതായ സനനതാഷശ  .   ഒന്നലിചച്ച് നലിന്നതാല് 
അജയരതാകുളമന്നച്ച് കതാണലിച്ചു തന്ന സലി.എശ.സലി.നഗേള്സച്ച് 
ഹഹൈസ്കൂളെലിളല വലിദദതാര്തലികള്കച്ച് എലതാവലിധ 
ആശശസകളശ നനരുന  .
                                                

          
  

                                         HEAD MISTRESS      
                                              GEETHA.P
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    ലലറലല കകറലനന ആഭലമഖഖതലല തയയറയകലയ
GROUPE DE FILLES     എന മയഗസലന പകയശനന

 നചയനതലല സനനയഷമണണ  .    കടലകള തനന
    സസനമയയല തയയറയകലയ ഈ മയഗസലന ഏവരകന

 കരതന പനചയദനവമയയലതതരനട
എനയശനസലകന  .     ഇതലനന വലജയതലന നവണല

  അരങലലന അണലയറയലലന പവരതലച
 എലയവനരയന അഭലനനലകന  .

 

 

                           LITTLE KITE MISTRESS   
                                         SMITHA
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പഠനവശ ഇതരപ്രവര്തനങ്ങളശ തമലിലുള്ള അനുപതാതശ
നലിലനലില്ക്കുന്ന ഒരു അനരരീകശ ഉണതാക്കുക 
എന്നതതാണച്ച് ഒരു വലിദദതാലയതലിളന്റെ ആര്ജ്ജവശ  . 
                   ഇത്രയശ യതാഥതാതദനബതാധനതതാളടെ 
സസ്വയമുതരവതാദലിതസ്വങ്ങള് തലിരലിചറലിഞ്ഞ എളന്റെ 
വലിദദതാര്തലികള്കച്ച് എലതാവലിധ ആശശസകളശ നനരുന  .  

                    
                    

                     LITTLE KITE MISTRESS     
                                     SHIRLY
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ലലിറ്റലില് ഹകറ്റലിളന്റെ ആഭലിമുഖദതലില് നകരളെതലിളല 
എലതാ ഹഹൈസ്ക്കളകളെലിലുശ ഡലിജലിറ്റല് മതാഗേസലിന് 
തയതാറതാക്കുന എന്നതച്ച് ഏളറ പ്രതരീക പകരുന്ന 
വതാര്തയതാണച്ച്  .   നകരളെതലിളന്റെ വലിദദതാഭദതാസ 
ചേരലിത്രതലില് ആദദമതായതാണച്ച് മുഴുവനതായശ 
വലിദദതാര്തലികളളടെ പങതാളെലിതനതതാളടെ ഒരു 
ഡലിജലിറ്റല് ഉല്പന്നശ തയതാറതാക്കുന്ന ഈ 
പ്രവര്തനശ   .
                  ഇനതതാളടെതാപശ നൂതനമതായ 
ഹനപുണലികളള്ള ഒരുപറ്റശ കുടലികള് നമ്മുളടെ 
വലിദദതാലയങ്ങളെലില് വളെര്ന വരുന എന്ന വസ്തുതയശ 
ആശതാവതാഹൈമതാണച്ച്  .   പൂര്ണ്ണമതായശ സസ്വതന്ത്ര നസതാഫച്ച് 
ളവയര് ഉപനയതാഗേലിചതാണച്ച് ഈ ഉല്പന്നശ 
തയതാറതാകലിയലിരലിക്കുന്നതച്ച് എന്നതച്ച് ഒരു വലലിയ 
പ്രതലിനരതാധതലിളന്റെ വഴലിയശ തുറന തരുന  . 
വരതാനലിരലിക്കുന്ന വസനതലിളന്റെ തുടെകമതാവളട 
ഇളതന്നച്ച് ആശശസലിക്കുന  .
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         SCHOOL IT COORDINATOR   
      

                   VIBHOODHI  KRISHNAN
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             LITTLE KITE TEAM.......
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  സലി. എശ. സലി നഗേള്സച്ച്  സ്കൂളെലിളല 

     പ്രവര്തനങ്ങളെലിലൂളടെ...........

● എന. സസ. സസ.
● ലജ. ആര്. സസ
● സസ്കൗടസ് & ഗഗേഡസ്സസ്
● തണല് പനോലസനയററ്റീവസ് യൂണസറസ്
● നവപ്രഭ (ഗഹൈസ്കൂള് വസഭനോഗേശ)

● ലസറസല് ഗകൈറസ്
● നസനോക്കണ് ഇശഗറ്റീഷസ്
● ഗജവ പചക്കറസകൃഷസ
● ഔഷധനതനോടശ
● മസകൈച ഗലബ്രറസ
● മസകൈച സയനസസ് ലനോബസ്
● തയ്യല് പരസശറ്റീലനശ
● കനോഫസ് ഉല്പനങ്ങളുലട പരസശറ്റീലനശ
● നകൈനോണ്ഫസഡന്റെസ് ഗ്രൂപസ്
● നവനോളസനബനോള് നകൈനോചസശഗേസ്
● 'ഒനോര്മ്മലചപസ് ' പൂര്വ്വ വസദദനോര്തസ സശഘടന
● മലയനോളത്തസളക്കശ
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ആമുഖശ
                       സനോനങ്കേതസകൈതയുലട നലനോകൈനത്തക്കസ് 
ഞങ്ങലള ഗകൈപസടസച്ചുയര്ത്തസയതസ് ലസറസല് ഗകൈറസ് 
എന ഐ.സസ.ടസ കൂടനോയ്മയനോണസ്. നനോശ ഇനസ് 
ജറ്റീവസക്കുന നലനോകൈലത്ത ഒരു വസരല്തുമസ് ലകൈനോണസ് 
മനോറസമറസക്കനോന സനോധസക്കുശ എനസ് മനസസലനോക്കസ 
തനതസ് ലസറസല് ഗകൈറസ് ആണസ്.

                         ലസറസല് ഗകൈറസലല അശഗേങ്ങളുശ മറ്റു 
വസദദനോര്തസനസകൈളുശ പ്രയതസചതസലന്റെ ഫലമനോയനോണസ് 
ഇങ്ങലന മസകൈച ഒരു Magazine തയ്യനോറനോക്കനോന 

സനോധസച. ''GROUPE -DE- FILLES'' 

എന്നു നപരുനല്കൈസയനോണസ് ഈ E-Magazine 
ഞങ്ങള് നസങ്ങള്ക്കു മുനസനലക്കസ് 
പരസചയലപടുത്തുനതസ്. ഞങ്ങളുലട സ്കൂസ്കൂൂളസല് ഇതുവലര 
നടന എലനോ ആനഘനോഷങ്ങളുശ, ഞങ്ങള്ക്കസ് കൈസടസയ 
നനടങ്ങളുശ, ഞങ്ങളുലട കൂട്ടുകൈനോരസകൈളുലട 

കൈലനോസൃഷസകൈളുശ  E-Magazine ലൂലട വനോയനക്കനോലര 
കൈസ്കൗതുകൈത്തസലന്റെ മലറനോരു നലനോകൈനത്തക്കസ് 
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ഗകൈപസടസച്ചുയര്ത്തുലമന്നു കൈരുതുന്നു.

പ്രനവശനനതാത്സവശ  2018

                                               
 ജുണ് 12 ളചേതാവതാഴ്ച സ്കൂള്

പ്രനവശനനതാത്സവശ
വളെളര ഭശഗേലിയതായലി

ആനഘതാഷലിച്ചു. സ്കൂളശ
പരലിസരവശ ഭശഗേലിയതായലി

അലങരലിച്ചു.
9:00 നയതാ  ടുകൂടെലി

സ്കൂളെലിളലതലിയ നവതാഗേതളര ഹൈതാര്ദ്ദവമതായലി സസ്വരീകരലിച്ചു.
അധദതാപകര് അവരുളടെ     കതാസ്സുകളെലിനലകച്ച് നയലിച്ചു.

പ്രനവശനനതാത്സവതലിന്ളറ്റ ഒഒൗചേയതാരലികമതായ
ചേടെങ്ങുകള് 11:00 നയതാടുകുടെലി ആരശഭലിച്ചു പലി.ടെലി.എ

പ്രസലിഡണ ലിളന്റെ അധദകതയലില് നചേര്ന്ന നയതാഗേതലില്
സ്കൂള് മതാനനജര് ശരീ.സലി.എശ.രതാജന് എചച്ച്.എശ.പലി
ഗേരീത,എസച്ച്.ആര്.ജലി കണ്വരീനര് ടെരീ.ഗേരീത,സച്ച്ററതാഫച്ച്

ളസക്രടറലി പലി. വത്സന് എന്നലിവര് പളങടുത
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അവതാര്ഡുനജതതാവതായ അധദതാപകന് ശരീ.ളക.ഷതാജലി
ഉദച്ച്ഘതാടെനശ നലിര്വഹൈലിച്ചുളകതാണച്ച്  മുഖദപ്രഭതാഷണശ

നലിര്വഹൈലിച്ചു.യ.എസച്ച്.എസച്ച്. നസതാളെര്ഷലിപ്പുനനടെലിയപുണദതാ
വലിജയന് ,ഫതാതലിമതാ നലിദ എന്നരീ വലിദദതാര്തലികളളെ
നവദലിയലില് ളവ ചച്ച് ആദരലിച്ചു , കൂടെതാളത നവതാഗേതര്കച്ച്

സമതാനകലിറ്റുകളശ നല്കലി അതലിനുനശഷശ കുടലികളളടെ
കലതാപരലിപതാടെലികള് നടെന.രശഗേപൂജ നതാനടെതാടെലിനൃതങ്ങള്

എന്നലിവ ചേടെങ്ങലിനച്ച് മതാറ്റുകൂടലി  കുടലികള്കച്ച് ഉചയകച്ച്
വലിഭവസമൃദ്ധമതായ ഭകണശ നല്കലി.ഉദച്ച്ഘതാടെകളന്റെ
വതാക്കുകള് വലിദദതാര്തലികള്കച്ച് അറലിവശ ആനന്ദേവശ

പ്രദതാനശ ളചേയ്യുന്നതതായലിരുന.
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                പുഴ എനന്നതാടെച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്

        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ...
        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ... 
        കരയന്ന നതാളെലില് പുല്കുന്നവരീണയതായച്ച്
        എളന്ന നരീ സസ്വതാനനലിപലിചലിനല ...
        എരലിയന്ന ളവയലിലലിളന്റെ കനലലില് നരീ
        എന്നലില് ദതാഹൈജലശ തന തഴുകലിയലിനല ...
        

തതാരങ്ങള് മലിനന്ന നലിശതാദമതാശ രതാത്രലിയലില്
        എന്നലില് ആത്മവലിശസ്വതാസശ നരീ പകര്ന
        എനമരീനലതാകതച്ച് എളന്നനപതാലുള്ളഅനതാ -
        ഥര്കച്ച് സതാനസ്വനശ നരീ മതാത്രമതാണച്ച് 
        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ...
        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ...
        നലിളന്ന നശലിപലിച മതാനവളരളയലതാശ
        തതാങ്ങതായലി ദതാഹൈമകറ്റലി നരീ ...
        നലിളന്ന തുണയ്ക്കുന്ന എലതാവരലിലുശ
        നരീ എങ്ങളന ഇത്രനമല് നസ്നേഹൈശ ളചേതാരലിയന
        കരളെലില് പകയമതായച്ച് കനലലിളന്റെ തരീ ജതാലമതാളയതന്ന
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        മതാനവളര നരീ തണലതായലി
        എനലിനു നലിളന്ന മലലിനമതാക്കുശ അവളര
        നരീ തതാങ്ങതായലി തണലതായലി നരീ നലില്ക്കുന്നതച്ച്  ?                             
        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ...
        പുഴനയ ജരീവതാശശനമ ...
        നരീയതാണച്ച് നരീയതാണച്ച് സര്വവശ 
        നരീയതാണച്ച് ഭൂമലിയലിളല സതാനസ്വനശ 
        ഞതാന് നരീനന്നതാടെച്ച് നചേതാദലിക്കുകയതാണച്ച്
        പുഴനയ 
        എനലിനു മലലിനമതാക്കുശ മനുഷദളര
        തതാങ്ങതായലി നലിലനലില്ക്കുളന്ന ?
         
         ഞതാനതാണച്ച് നലിങ്ങളളടെ സര്വവശ 
         ഞതാനതാണച്ച് മതാതതാവശ 
         മതാനവര് ളചേയ്യുന്ന ളതറ്റുകള് പലതുശ ഞതാന്
         ളപതാറുക്കുകയതാണച്ച് മകളന ...
          എന്നതാല് സഹൈനതലിന്നതലിരു  
          കടെക്കുനമതാള് ഞതാന് തളന്നളയലതാശ ഭസ്മമതാക്കുശ

                                             
                                             
THEJA LAKSHMI V.M
                                             
7 TH B 
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    KERALA BEFORE AND
AFTER FLOOD

 
                  kerala has been going through a 
crucial situation from the beginning of this year.
Before the flood the kerala had to face drought,
due to high temperature, there was lack of water
due to less rain, almost drought occurred in 
several places of kerala. After that kerala had to
face virus of nippah ,it was a great challenge to 
kerala due to which the schools which had to be 
re-opened in June 1 had re-opened in June 
12,the schools also found hard to manage the 
portion.
Patients flooded in calicut medical collage 
hospital, it was a circumstances in which one 
was not even allowed to touch or treat the 
patients. Kerala was scared even in breath. 
kerala was considered as if it was a graveyard. 
The two main festivals of kerala like the eid and 
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onam celebration was cancelled due to flood and
nippah
          The flood had beginned on august 1.it is 
said that it is one of the deadliest food that 
kerala had faced from nearly a century. Over 
483 people had died,15 people went missing , at 
least 1 million people had to evacuate due to 
flood and similar purposes. According to the 
Indian government 1 / 6th of the kerala 
population was effected by flood , landslide and 
other similar distruction. The Kerala had a loss 
of 10 billion US doller . 
          After that kerala had to face severe 
drought . Due to high temperature the trees 
which had to be flowered in kerala had already 
been flowered in monsoon. During the flood 
period there was more than 1 camp in same 
place due to flood . There were several donations 
and contributions to  the camps by the 
government and several organisation. The first 
terminal examination was cancelled due to 
flood. Because during flood several students had 
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lost their books and they will not be able to learn.
Without discrimination of caste,creed,religion 
etc. Everyone held their hand together and 
kerala once again became the gods on country.

                                  
HANA JAFAR
                                  
9THC
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 ളവളെലിചശ
             അലത ! അയനോലളലന്റെ ജറ്റീവസതത്തസല് 
ലവളസചമനോണസ്.ഒരസക്കലശ ലകൈടനോലത ജജ്വലസചസ് നസല്ക്കുന 
ദറ്റീപശ. ഇരുളസലന്റെ ആഴങ്ങളസനലക്കസ് പസന്തളലപട എലന 
പഴയതസലശ നമനോടസനയനോലട സനോധനോരണക്കനോരസയനോക്കസയതസ് 
അയനോളനോണസ്. നപരറസയനോത്ത,നനോനടലതനറസയനോത്ത 
അയനോനളനോടസ് ബഹുമനോനത്തസല് കൈവസഞ്ഞ 
പ്രണയമനോലണനസക്കസ്.
              വനോപനോലന്റെ വനോക്കസലന നവദവനോകൈദമനോയനോണസ് 
ഞനോനുശ കൈണസരുനതസ്.സജ്വന്തശ ഇഷങലളയുശ , അതസലപരസ 
എലന്റെ പ്രണയലത്തയുശ മറനസ് ഞനോന , നനോടസലല 
പ്രമനോണസയനോയ ഉസനോന ഹൈനോജസയുലട ഏകൈ മകൈള് ഷനോജഹൈനോനസ്
സജ്വന്തമനോയസ . നപരസനലയുശ കുടുശബ മഹൈസമയസലല നചര്ചയുശ 
അവലര ഈ ബന്ധു എനസക്കസ് ഏറവശ അനുനയനോജദമനോയതസ് 
എനസ് തറ്റീരുമനോനത്തസല് അവലര എത്തസച്ചു.

       എലനോ ആര്ഭനോടനത്തനോലടയുശ ആനഘനോഷനത്തനോലടയുശ 
തലന എലന്റെ കൈലദനോണശ കൈഴസഞ.പ്രണയശ മറനസ് സജ്വന്തശ 
ഇഷങ്ങലള നവലണനസ് ലവച്ചുശ പുതസയ ജറ്റീവസതനത്തനോടസ്, 
ലപനോരുത്തലപടനോന ഞനോലനലന്റെ മനസസലന 
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പനോകൈലപടുത്തസ.പലക, ആദദ ദസവസശ തലന വരനോന 
നപനോകുന വലസയ ദുരന്തലത്ത ഒനസച്ചു ഞനോന മുനസല് കൈണ.

         നപരസല് മനോതശ മുസസമനോയ അയനോള്ക്കസ് 
ഇസനോമസകൈമനോയ യനോലതനോരു സജ്വഭനോവമുണനോയസരുനസല. 
അനസസനോമസകൈമനോയ എലനോ സജ്വഭനോവങളുശ 
അയനോള്ക്കുണസ്തനോനുശ.അയനോളുലട 
ആലസശഗേനവശ,ചശബനവശ,അസഹൈനറ്റീയമനോയ മദദത്തസലന്റെ 
ഗേന്ധവശ, എനസക്കു സഹൈസക്കനോവനതസലശ അപ്പുറമനോയസരുന്നു 
        അയനോളുലട ഈ സജ്വഭനോവശ മനോറസലയടുക്കനോന ആണലത 
കൈലദനോണശ കൈഴസപസലച......''ഇതസ് നസലന്റെ വസധസയനോണസ്
,സഹൈസക്കണശ ഷഹൈനോന'' എന വറ്റീട്ടുകൈനോരുലട മറുപടസക്കു 
മുനസല് നസസനോഹൈയനോയസ നസനസ് കൈരയനോലന 
എനസക്കറസയുമനോയസരുന്നുള.അയനോളുലട ദുസജ്വഭനോങ്ങള് 
പരസധസക്കപ്പുറമനോയനപനോള് വറ്റീടസല് നസനസ് 
പുറത്തനോക്കസലക്കനോണസ് അയനോലള ശസകസക്കനോന വറ്റീട്ടുകൈനോര് 
തറ്റീരുമനോനസച്ചു.മനസസ് ലകൈനോണ ലവറുത്ത അയനോലള 
പുറത്തനോക്കുനതസല് സനന്തനോഷസച വദകസ ആ വറ്റീടസല് 
 ഞനോന മനോതമനോയസരുന്നു. പലക അവസലടയുശ വസധസ 
എനസലക്കതസലരയനോയസരുന്നു.ഭനോരദ എന നസലക്കസ് ഞനോനുശ 
അയനോലള അനുഗേമസനക്കണസ വന.ഞനോന എലന്റെ 
വറ്റീടസനലക്കസ് ലപനോനയനോളനോശ എനസ് കൈരഞ്ഞസ് കൈനോലപസടസചസ് 
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പറഞ്ഞസ് നനനോക്കസലയങ്കേസലശ ക്രൂരനനോയ അയനോളതസ് സമ്മതസചസ്
തരനോന തയ്യനോറനോയസരുനസല. അവസനോനശ അയനോനളനോലടനോപശ 
നശസച നഗേരമനോയ ബനോശഗേസ്ളൂരസനലക്കസ് എനസക്കസ് 
നപനോനകൈണസവന്നു ഭനോഷ അറസയനോത്ത, ആലരയുശ 
പരസചയമസലനോത്ത ആ നനോടസലല നഗേര മധദത്തസലല ഒരു 
വലസയ നഹൈനോടലസലനോണസ് അയനോള് മുറസ 
തസരലഞ്ഞടുത്തതസ്.ഒനസ് രണനോഴസ്ച ഒരു പ്രശ്നവമസലനോലത 
മുനനനോട്ടു നപനോലയങ്കേസലശ പസലന അയനോളുലട സജ്വഭനോവവശ 
മനോറനോന തുടങ്ങസ .കൈയ്യസലളലതലനോശ വസറസ് ലപറുക്കസ കുറച്ചു 
ദസവസശ കൂടസ മുനനനോടസ് നപനോയസ.

      പലക, അനസ് ഒരു ലവളസയനോഴസ്ച നനരശ 
പുലര്നനപനോള് ആ മുറസയസല് ഞനോലനനോറക്കനോയസരുന്നു. കുലറ 
നനരമസരുനസ് കൈരലഞ്ഞങ്കേസലശ പ്രനതദകൈസചസ് 
പ്രതസഫലലമനോന്നുമുണനോയസരുനസല.ഒരഞസലന്റെ 
ഗപസനപനോലശ ബനോക്കസലവക്കനോലത എലനോശ ലപറുക്കസ 
അയനോള് കൈടനസ് കൈളഞ.

             അങ്ങലന വസശപടക്കനോന നവണസ ഞനോന എലന്റെ 
മനോനശ വസല്ക്കനോന തയ്യനോറനോയസ.എലന്റെ ജറ്റീവസതശ ഇങ്ങലന 
തലന മുനനനോടസ് നപനോകുലമനസ് കൈരുതസ സമൂഹൈത്തസലന്റെ 
ഏറവശ തനോലഴത്തടസനലക്കസ് പസന്തളലപടവളനോയസ ഞനോന 
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മനോറസക്കഴസഞ . ഇനസലയനസലക്കനോരു ജറ്റീവസതമസല.

              അങ്ങലന ജറ്റീവസതശ ഒരു ലകദവമസലനോലത 
മുനനനോട്ടു നപനോവനമനോള് കൈനോട്ടുതറ്റീ നപനോലല ഒരു വനോര്ത്ത 
എലന നതടസലയത്തസ.നവശദകൈലള തസരഞ വരുനവരസല് 
'AIDS' നരനോഗേ ബനോധസതരുശ,അവലര ഇലനോതനോക്കുകൈ എന 
ലകദനത്തനോലടയുശ ചസലര് നഗേരത്തസലണസ്  എന്നുളതസ്. 
എലന സമറ്റീപസക്കനവലരയുശ ഞനോന സശശയനത്തനോലട 
കൈനോണനോന തുടങ്ങസ.

     അവസനോനശ ഞനോനുശ അയനോലള കൈണ. പുറലമ 
മനോനദലരനസ് നതനോനസപസക്കുന പലനരനോടുശ എനസക്കസ് 
പുച്ഛമനോയസരുന്നു. കൈനോരണശ എലന നതടസലയത്തുനവരസല് 
കൂടുതലശ അത്തരക്കനോരനോയസരുന്നു . പലക പതസവസനസ് 
വസപരറ്റീതമനോയസ, ശശഗേനോര ഭനോവങളസലനോലത, 

വശദതനയനോലടയുള നനനോടങ്ങളസലനോലത , അയനോള് പലതുശ 
നചനോദസക്കനോന തുടങ്ങസ.എലന്റെ പഴയകൈനോലലത്ത 
കുറസചനോയസരുന്നു അയനോള്ക്കസ്  അറസനയണസയസരുനതസ്
.എലന്റെ കൈഥ മുഴുവന പറഞ്ഞസ് കൈഴസഞ്ഞനപനോള് അയനോള് 
എനസലക്കനോരു ഗനോസസ് ലവളശ തന്നു. അതസ് കുടസചസ് 
കൈഴസഞ്ഞതുശ ഞനോന പുറകൈസനലക്കസ് തളര്നസ് വറ്റീണ. തളര്ന്നു 
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വറ്റീഴുനമനോള് എലന്റെ മുന പസല് വനതസ്  മുഴുവന     ഞനോന 
നകൈ ട   റസഞ്ഞ കൈഥകൈളനോണസ് . അങ്ങലന   ഞനോനുശ മരണത്തസലന്റെ
ഗകൈകൈളസനലക്കസ് വറ്റീഴുനതനോയസ എനസക്കസ് നതനോനസ. 
          സൂരദകൈസരണങ്ങള് എലന്റെ മുഖത്തസ് വനസ് 
വറ്റീണനപനോഴനോണസ് ഞനോന ഉണര്നതസ്.ലഞടസലയഴുനനറ 
ഞനോന പതസലയ ആ യനോഥനോര്തദശ മനസസലനോക്കസ.ഞനോന 
മരസചസടസല.എഴുനനറ മുഖശ കൈഴുകൈനോന നപനോയനപനോഴനോണസ് 
എനസക്കസ് നവണസ എഴുതസവച ആ നസര്നദശശ ഞനോന 
കൈണതസ്.ലവറുശ രണസ് വനോക്കുകൈള് പലക ആ രണസ് 
വനോക്കുകൈളനോണസ് എലന്റെ ജറ്റീവസതശ മനോറസമറസചതസ്.

                          ''പഴയതസലന മറക്കുകൈ''

       വറ്റീണശ എലന ഞനോനനോക്കസയ ആ വരസകൈള് .ഞനോന 
തസരസഞ നടന്നു . ഒരു പുതസയ ജറ്റീവസതത്തസനലക്കസ് . 
അയനോളുശ നടക്കുകൈയനോയസരുന്നു . ഒരനോള്ക്കസ് കൂടസ പുതസയ 
ജറ്റീവസതശ നല്കൈനോന. നപരറസയനോത്ത ആ വദകസയനോണസ് 
എലന്റെ ജറ്റീവസതത്തസല് പ്രകൈനോശശ നസറചതസ്,നന്മയുലട 
ലവളസചശ .
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ഇരുടലില് ളവളെലിചമതാകുന്ന ഒരതാള്

               " അവള് കൈനോറ്റുനപനോലലയനോണസ് എലന്റെ 
ജറ്റീവസതത്തസതനലക്കസ് വനതസ്.ഒന്നുശ പറയനോലത തലന 
അവലളലന എലനോശ പ ഠസപസച്ചു  '' പ്രശസ്ത സനോഹൈസതദകൈനോരന 
നഗേനോവസന്ദേന കുമനോറസലന്റെ അവസനോന നലഖനത്തസലന്റെ ലചറസയ 
ഒരു കൈഷ്ണമനോയസരുന്നു അതസ്. അനദ്ധേഹൈത്തസലന്റെ ജറ്റീവസതശ 
ഗേനവഷണശ ലചയുന വസദദനോര്തസ കൈളുലട ഗകൈയ്യസല് 
കൈസടസയതനോണസ്.അതു വനോയസച്ചു ലകൈനോണസരുന വസദദനോര്തസകൈള്
അതസനലക്കസ് തലന നനനോക്കസ നസന്നു .കുടത്തസലല ഒരനോള് 
പറഞ"ഉശ..... ഒരു ഗപങ്കേസളസ നപ്രമശ 
മണക്കുന്നുണനലനോ..''മലറരനോള്  ''ആരനോണറ്റീ 'അവള്' ഹൈ 
ഹൈ....''

''അലതനോന്നുമല'' പറഞ്ഞതസ് കൂടത്തസലല ബുജസയനോയ 
അതുലനോണസ്.
എനനോലവലന്റെ മനസസലലനോരു സശശയശ ഇനസയനോനണനോ?
എനനോല് നസതദബ്രഹ്മചനോരസ എനസ് സജ്വയശ 
വസനശഷസപസക്കുന അനദ്ധേഹൈത്തസനസ് പ്രണയനമനോ..? ഇതുശ 
പറഞ്ഞസ് അതുല് ഇറങ്ങസ. നനരലമനോരുപനോടനോയസരുന്നു
അതുലസലന്റെ മനസ ആ വനോക്കുകൈള് അല മനനനോഹൈരമനോയ 
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വനോക്കുകൈള്  പതസഞകൈസടനസരുന്നു.

                        ഉറങ്ങനോന നനരത്തുശ അവനതസലന കുറസച്ചു 
തലന ചസന്തസചസരുന്നു. അവസനോനമവലനനോരു 
തറ്റീരുമനോനലമടുത്തു ആ 'അവലള' കൈണപസടസക്കണശ. അതസ് 
നഗേനോവസന്ദേകുമനോറസലന്റെ ജറ്റീവസതത്തസലന്റെ മലറനോരു 
ഏടസനലക്കനോണസ് വഴസലവചതസ്.
                       പസനറനസ് രനോവസലല അതുല് 
വറ്റീടസല്നസനസറങ്ങസ . നകൈനോനളജസനലക്കല നഗേനോവസന്ദേ 
കുമനോറസലന്റെ നനോടസനലക്കസ്,
കൈണ്ണൂരസനലക്കസ് കൈഠസന പരസശ്രമത്തസനു നശഷശ 
ജസ.ലകൈയുലട(നഗേനോവസന്ദേ കുമനോര്)വറ്റീടസലലത്തസ.ജസ.ലകൈയുലട 
ജറ്റീവസതത്തസലല ആരുമറസയനോതസരുന
ആ രണ വര്ഷങ്ങള്,എന്തനോണസ്  സശഭവസചതസ് ? ഈ 
നചനോദദങ്ങള് ഉത്തരശ നതടനോനനോയസ അതുല് മുന 
ഗകൈലയ്യടുത്തു എലനോവനരനോടുശ അവന
നചനോദസച്ചു എനനോല് ആരുലമന്നുശ പറഞ്ഞസല. 
അങ്ങലനയനോണസ് അതുല് 
ജസ  .ലകൈയുലട  ആത്മസുഹൃത്തസ്  പനോച്ചു  എനസ്  വസളസക്കുന
പത്മരനോജലന്റെ  വറ്റീടസലലത്തസയതസ്  പത്മരനോജലനനോന്നുശ
പറഞ്ഞസല.  അവസനോനശ  അതുല്  പറഞ  ''സനോര്  ഒന്നുശ
പറഞ്ഞസലലങ്കേസല് ആ 'അവലള'  ആരുമറസയനോലത നപനോവശ"
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അതുലസലന്റെ നസര്ബന്ധത്തസനു വഴങ്ങസ പനോച്ചു  അവലന ഒരു
സ്ഥലനത്തക്കസ് കൂടസലകൈനോണനപനോയസ.  കൈണനോല് ഒരു ആശ്രമശ
നപനോലലയുണസ്   അവരകൈത്തു കൈയറസയസരുന്നു.എലനോവര്ക്കുശ
പത്മരനോജലനയറസയനോശ  പത്മരനോജന പതസഞ്ഞ  സജ്വരത്തസല്
പറഞ   ഇതള്  അനപനോള്  അകൈത്തുനസനസ്
ഒരുപതസനനോറുവയസ്സുള ലപണ്കുടസ പുറത്തു വന്നു, പതസനനോറു
വയസ്സുള ഒരു ലപണ്കുടസനയനോ ഇവള്ക്കസ്  ജസ  .  ലകൈയുലട
മകൈളനോകൈനോനുള  പ്രനോയനമയുള്ളൂ  അതുലസലന്റെചസന്തകൈലള
മുറസച്ചുലകൈനോണസ്  പത്മരനോജന  പറഞ  ഇതനോണനോ  ''അവള്''

''പനക....''   അതുലസനസ്  മുഴുമസപസക്കനോനനോകുശ  മുനപസ്
പത്മരനോജന  പറഞ  അതുലസലനന്തനോണസ്
നചദസക്കനോനുളലതനറസയനോശ.  ഞനോന  പറഞ  തരനോശ.  ഒരു
അനമരസക്കന യനോത കൈഴസഞവരുന  

സമയത്തനോണറസയുനതസ് ജസ.ലകൈയസ് ലബ്രയസന ടട്യൂമറനോലണനസ്
ഇനസ ലവറുശ മൂന്നുമനോസശ. നഡനോക്ടര് വലര ഗകൈവസട അവസ്ഥ.

അങ്ങലനയനോണസ്  ജസ.ലകൈ  ഇസ്കൗ  അശ്രമത്തസല്  വരുനതസ്.
അനസവള്ക്കസ്  പ്രനോയശ  ലവറുശ  പത്തസ്  വയസസ്  ഇവളനോണസ്
ജസ.ലകൈലയ  പൂ  ലകൈനോടുത്തസ്  കണസചതസ്.  ഇവളുലട  മുഖലത്ത
പുഞസരസ കൈണനോണസ് ജസ.ലകൈന ഇവളനോരലണനസ് നചനോദസചതസ്.
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ഇവള്  ഉസ്കൗമയനോണസ്.  അവള്ക്കസ്  കൈനോനസറനോണസ്.
അതവള്ക്കറസയനോശ  മരണമടുത്തനോലണന്നുമറസയനോശ
എനനോലസവളുലട  പുഞസരസ  ജസ.ലകൈയസല്  മനോറങ്ങള്
വര്ദ്ധേസപസച്ചു.  തലന്റെ  നകനോധത്തസനസ്  കൈടസഞ്ഞനോണസടനോന
അയനോള്ക്കസ്  സനോധസച്ചു.  അങ്ങലന  പലതുശ  അവള്
അയനോള്ക്കസ്  പഠസപസച്ചു.  ഇന്നുഞനോനസതു
പറഞ്ഞസരുനസലലങ്കേസല് ഇവള്ക്കസ് അഞനോതയനോയ  എലന
ഇനപനോള് മനസസലനോനയനോ,  ആ "അവള് " ആരനോലണനസ് " .

അതുലസലന്റെ  വനോയസല്  നസനസ്  ശബശ  പുറത്തു  വനസല.

അയനോള് നന്ദേസ പറഞ്ഞസ് അവസലട നസനസ് വറ്റീടസനലക്കസ് വന്നു.
അന്നു മുതല് വനോശസക്കനോരന ആയസരുന അതുല് ചസടയുള
മനുഷദനനോയസ.  ഇനപനോള്  അതുല്  നകൈനോനളജസലല  നറനോള്
നമനോഡലനോണസ്.  ചസലനപനോള്  ഇവരനോയസരസക്കുശ  '  ഇരുടസല്
ലവളസചശ പകൈര്ത്തുനവര് '. 

                                    PADMAPRIYA.TM
                                       9THC 
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ഇരുടലിളല നുറുങ്ങുളവടശ

                          ജറ്റീവസതലത്ത മടുത്തസ് തുടങ്ങസയസരസക്കുന്നു 
ഞനോനസനസ് . എന്തസനനനോടുശ ഒരു തരശ 
മടുപസ്. ജറ്റീവസതത്തസല് ഞനോന ലനയ്തുകൂടസയ
സജ്വപ്നത്തസനലക്കല, മരണ ത്തസനലക്കനോണസ് .
ഊണശ ഉറക്കവമസലനോലത എലനമനോതശ 
സജ്വപ്നശ കൈണസ് എനസക്കസ് നവണസ മനോതശ ജറ്റീവസക്കുന 
ഒരനോളുലണലന്റെ വറ്റീടസല്.  എലന്റെ 
പ്രനോണനനോയ 'അമ്മ' ആ പ്രനോണലന ലവടസലഞ്ഞനോരു 
യനോത.......കൈഴസയസലലനസക്കസ്.
ജറ്റീവസതത്തസല് പലതസലനയുശ അനന്തമനോയസ 
പ്രണയസചസരുന്നു. 'കൈളക്ടര്' എനതസ് ലവറുലമനോരു
സജ്വ         പ്നമനോയസരുനസലലനസക്കസ്, ജറ്റീവനനോയസരുന്നു.
അമ്മലയയുശ കൂടസ കൈളക്ടറുലട കൈനോറസല്  വറ്റീടസനുമ്മറത്തസ് 
വനസറങ്ങണലമനസ് ഒത്തസരസ 
ആശസചസരുന്നു, പലക....... എലനോശ അവസനോനസച്ചു. 

എലനോശ....ഏകൈനോന്തതലയ 
ലവറുത്തസരുന ഞനോനസനസ് അതസലന പ്രണയസച്ചു തുടങ്ങസ. 
അറമസലനോകൈടല് എലന വലലത 
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പ്രണയസക്കുന്നു. കൈടലസനലക്കസ് നടനടുക്കുനന്തനോറുശ ജറ്റീവസതശ 
കൈയസ്പ്പുളതുശ 
മരണശ മനോധുരദനമറസയതുമനോയസ അനുഭവലപടുന്നു. 
മനസസനലക്കസ് പലതുശ 
ഒനോടസലയത്തുന്നു അനസ് ആ ഇരുണ ലറയസല്ലവ
ടനോക്കസലസടസ് അയനോലളലന ക്രൂരമനോയസ 
മനോനഭശഗേലപടുത്തസ അയനോനളനോടന്നു ഞനോന
യനോചസചതസ് എലന്റെ പ്രനോണനസ് നവണസയനോയസരുനസല 
മനോനത്തസനസ്  നവണസയനോയസരുന്നു, മനോനത്തസനസ് നവണസ. 
മതസയനോയസ.....ജറ്റീവസതശ, എലനോശ അവസനോനസപസക്കനോന മനസ്സു
പറയുന്നു
കുടസ...കുടസ...നമനോളൂടസ.... പുറകൈസല് നസന്നുശ 
ഒരു അപരസചസതലന്റെ സജ്വരശ , തസരസഞ 
നനനോക്കരുലതനസ് കൈരുതസലയങ്കേസലശ മനസസനസ്
അതസനസ് കൈഴസഞ്ഞസല. ഞനോന അയനോലള നനനോക്കസ.
എലനറ അനുവനോദമസലനോലത അയനോലളലനറ
കൈയശ പസടസചസ് വലസചസ് ലതരുവസല് ലകൈ നോണസട്ടു,
കൈഴസക്കനോന ഭകണമസലനോലത കുടസക്കനോന 
ഒരു തുളസ ജലമസലനോലത ഉടുക്കനോന 
വസ്ത്രമസലനോലത..... ഒരു സമൂഹൈശ. എനസക്കയനോനളനോടസ്
ഒന്നുശ പറയനോന കൈഴസഞ്ഞസല. പലക....

അയനോള് വനോനതനോരനോലത സശസനോരസച്ചു.
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തനസക്കസ് സജ്വന്തലമനസ് പറയനോന 
ഒരു ലപങ്ങളനോയസരുന്നു ഉണനോയസരുനതസ്.
മനോരകൈനരനോഗേശ പസടസലപടസ് ചസകൈസത്സസക്കനോന 
കൈഴസയനോലത അവള് മരണലപട്ടു . 
ഇനസ് സസ്കൗജ     നദമനോയസ ചസകൈസത്സനടത്തുന
നഡനോക്ടറനോയസ, നസലനക്കുറസചസ് എനസലക്കനോന്നുശ 
അറസയസല .മരണലമനോരസക്കലശ 
ഒനസനുലമനോരു പരസഹൈനോരമല .. ജസവസതത്തസല്
നതനോറ്റുലകൈനോടുക്കരുതസ് ; ജയസച്ചു മുനനറണശ 
അയനോളുലട വനോക്കുകൈലളലന വലനോലത 
സജ്വനോധസനസച്ചു. ഒരു നസമസഷനത്തക്കസ് എനസക്കസ് 
നവണസ മനോതശ ജറ്റീവസക്കുന അമ്മലയനപനോലശ 
ഞനോന ഒനോര്ത്തസലനലനോ എനനനോര്ത്തസ് എനസക്കസ്
തലന എനനനോടസ് ലജ്ജ നതനോനസ. അനസ് ഗവകൈസടസ്
വറ്റീടസനലക്കസ്......അയനോളുശ എലന്റെ കൂലട വന്നു. 

അനസ്......ആ ഇരുടസല് എലന്റെ ജറ്റീവസതശ 
ഇലനോതനോക്കസയവലന നതടസയനോയസരുന്നു എലന്റെ 
യനോത. നറ്റീതസക്കസ് നവണസ ശബശ ഉയര്ത്തസ.
ഇരുടസലന്റെ  മറവസല് ഒരു ലപണസലന്റെ ജറ്റീവന
ഇലതനോക്കസയവലന നതടസയുള യനോതയസല്
ഞനോന നപനോലശ അറസയനോലത ഞനോ  ന എലന്റെ 
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ലകദശ പുര്ത്തസകൈരസച്ചു.മരണത്തസലന്റെ വക്കസല്
നസനസ്  ജറ്റീവസതലമന ലവളസചലത്ത എനസക്കസ് മുനപസല് 
പ്രകൈനോശസപസച ആ അപരസചസതലന 
ഒരസക്കല് കൂടസ കൈണമുടനോന മനസസ് 
ലകൈനോതസക്കുന്നു....................! 

                                       RIYA PARVIN 
                                                       10.C
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ളവള്ളശ ചേലിലനപതാള് നമ്മുളടെ
ശത്രുവതാണച്ച്

                                                                             
മഴയ്ക്കു ഒരു കുറവമസല. വറ്റീടസനു ചറ്റുശ ലവളശ തളശ 
ലകൈടസകൈസടക്കുന്നു ഗവഗേയുലട അച്ഛന അമ്മനയനോടസ് 
പറ ഞ.അല നസങ്ങളസനസ് നജനോലസക്കസ് നപനോകുനസനല?

ഈ ലപരുമഴയത്തസ് ഞനോന എങ്ങലന നപനോകുശ. 
നസങ്ങള് കൂടുതലലനോന്നുശ പറയണ മടസയനോലണനസ് 
പറഞ്ഞനോനപനോലര .അല പസലന.അലമ്മ അലമ്മ 
ഞനോനസനസ് സ്ക്കൂളസല് നപനോകുനസല .അലതന്ത നസനക്കസ്
സ്ക്കൂളസല് നപനോയനോല് .എനസക്കസ് മടസയനോകുനലമ്മ .ഉശ 
നപനോടസ മുത്തശസ ഇതസ് നനനോക്കസ് .എടറ്റീ ലകസ അവള്
അവളസനസ് ഒരു ദസവസശ വസശ്രമസനചനോലട .
അമ്മലയനോന്നുശ പറലയണ അമ്മ പലണ ഇവളുലട 
കൂടയനോ .അച്ഛന സജ്വനോകൈനോരദമനോയസ ഗവഗേനയനോടസ് 
"അമ്മ ഇനസ് ഭയങ്കേര ചൂടസലനോ".മസണനോണസ് സ്കൂളസനലക്കസ് 
നപനോടസ .ഇല ഞനോന നപനോവൂലനോ .എനനോല് നറ്റീ നവഗേശ 
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പുസ്തകൈലമടുത്തസ് പഠസലക്കടസ ആ ശരസ അച്ഛനോ .ലകസ 
എടറ്റീ ലകസ ഗവഗേ ഗവഗേ നമനോലള ആയസശുമ്മ
വനസടുണസ് ലചനസ് വനോതസല് തുറന്നു ലകൈനോടുക്കസ് .ആ 
ശരസയലമ്മ .ആയസശുമ്മനോ നസങ്ങലളന്തനോ ഇത 
ആദസനയനോലട അലതനോലക്ക പറയനോശ,നമനോളസ് അമ്മലയ 
വസളസക്കസ് .അലമ്മ അലമ്മ !ദനോ ഇലപനോവരനോശ 
ആയസശുമ്മനോ നകൈറസ ഇരസക്കസ് ഞനോനസനപനോ വരനോശ .ശരസ 
നമനോലള !നകൈനോണസ പടസയസറങ്ങസ അമ്മ .എന്തനോ 
ആയസശുലമ്മ ഇത ആദസനയനോലട .നറ്റീ നകൈനടനോ ഇവസലട 
പ്രളയശ വരുന്നുലണനസ് .അലതന്തനോ അലമ്മ പ്രയശ ??

പ്രയലമ്മല നമനോലള പ്രളയശ ആ അതുതലന .അതസ് 
നസനക്കസ് വലതനോയനോല് അമ്മ പറ ഞ തരനോശ ശരസ. 
അലമ്മ ഇലതന്തസ് മഴയനോ ലചളസലവളശ നമ്മുലട 
പടസയുലട അവസടശ വലര കൈയറസ .ഗവഗേയുലട മനോമന
ഓടസ വനസ് ലകസ ഗവഗേനോ മുത്തശസ ഓടസവനോ നമ്മുലട
വറ്റീടസലന്റെ അടുത്തുള പുഴ കൈരകൈവസലഞ്ഞനോഴുകൈസ 
വലനോത്ത ഒഴുക്കസ് നമ്മുലട പനോലശ ലപനോളസയനോനനോയസ
നവഗേശ സനോധനങ്ങലളടുത്തസ് വനോ നമ്മുക്കസ് രകലപടനോശ
അനയ്യനോ അലമ്മ എനസക്കസ് നപടസയനോകുന്നു .ഇല നമനോലള 
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നമ്മുലക്കനോന്നുശ സശഭവസക്കസലനോ,ഓടസനക്കനോ അനയ്യനോ 
ലകസ ഗവഗേനമനോലള എലനോവരുനമനോടസനക്കനോ എന്തനോ 
നഗേനോപനോലനോ എന്തനോ പ്രശ്നശ നസങ്ങനളനോന്നുമറസഞ്ഞസലല
നമ്മുലട ചറ്റുപനോടുശ ഉരുള് ലപനോടസ ഇനസ ഇവസടശമനോതനമ 
ബനോക്കസയുള .വനോ രകലപടനോശ മുത്തശസലയ 
ഞനോലനടുക്കനോശ വനോ ഗവഗേനോ വനോ ഓടനോശ അങ്ങലന 
അവര് പനോലത്തസനടുലത്തത്തസ എലനോവരുശ സൂകസനചനോ 
പനോലശ വലനോത്ത കുലക്കശ ഗവഗേനമനോലള അനങ്ങനോടസ് 
നപനോകൈലല അതസ് അപകൈടനമഖലയനോണസ് നമനോനള 
ലപടനസ് ലവളശ അവസനടക്കസ് കുതസച്ചു .ഗവഗേ 
ലവളത്തസല് വറ്റീണൂ .അലമ്മ അലമ്മ .........അച്ഛനോ ....
നമനോലള ഗവഗേനോ.......രകസക്കനമ്മ.......അങ്ങലന 
ഗവഗേ ഒഴുകൈസ ഒഴുകൈസ നപനോയസ .ഗവഗേ ഈ 
നലനോകൈത്തസല് ഉനണനോനസ് നപനോലശ ആര്ക്കുമറസയസല. 
ഗവഗേ തസരസച്ചു വരുലമന പ്രതറ്റീകനയനോലട അവളുലട 
അമ്മ ഒരു ഭനോന്തസയനോയസ ആ നനോടസല് അലഞ 

നടക്കുകൈയനോണസ്.

                                   
KANZA REEM
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                                               7thA

               ഇതച്ച് എളന്റെ കഥ
'                               'മഴയസ് ഒരു കുറവമസല. വറ്റീടസനു 
  ചറ്റുശ ലവളശലകൈടസ നസല്ക്കുനു'' അമ്മൂമമ കുഞ്ചുവസനനനോടസ്
പറഞ കുഴസമടസയനനോയ കുഞ്ചു ഇതുനകൈടനപനോള് 
വസദദനോലയത്തസനലക്കസ് നപനോകൈനോന കുടനോക്കസയസല.അവന 
ബനോല്ക്കണസയസല് വനോശസനയനോലട നകൈറസയസരുന്നു അമ്മ 
എത പറഞ്ഞസട്ടുശ അവന നകൈടസല. അവലന്റെ 
കൂട്ടുകൈനോലരലനോശ അവലന കൈണസ് 'കുഴസമടസയനോ' എനസ് 
വസളസച്ചു കൈളസയനോക്കസനപനോകുന്നു.അവനതസ് തറ്റീലര ഇഷലപ
ടസല. അവന അച്ഛനനനോടസ് പറഞ: അച്ഛനോ! 

നമുലക്കവസലടലയങ്കേസലശ നപനോയനോനലനോ? അച്ഛന മറുപടസ 
പറഞ:അലതന്തസനനോ അച്ഛനോ! അതസ് നമുലക്കനോരു 
ഉത്സനോഹൈമനോവസനല? അവന പറഞ. അച്ഛന 
നദശദനത്തനോലട പറഞ പറസലനോ! മറ്റുളവര് അനപനോള് 
കുടസകൈളനല, അവര്ക്കുമസനല ഉത്സനോഹൈശ. അവര് 
വസദദനോലയത്തസല് നപനോകുനസനല. നസനക്കുശ നപനോകൈനണ 
             മതസ അവനനനോടസ് പറഞ്ഞതസ്. അവനസ് അറസവസ് 
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നുകൈരനോന മടസയനോ...ഒരു കുഴസമടസയന അങ്ങലനയലനോ 
മഹൈനോമടസയന. മറ്റുളവലരനപനോലല ഇവന നനനോയസ 
പഠസചസരുന്നുലവങ്കേസല്, എലനനോരനോശയുണനോയസരുന്നു
എനസക്കസ് പണസ് പലക, ഇനപനോ ആ ആശയസലനോ!

കൈനോരണശ ഇവനസനപനോ പഠസക്കനോറസലനോ. പസലന 
വസദദനോലയത്തസല് നപനോയനോല് അധദനോപസകൈയുലട 
നനോവസല് നസനസ് നകൈള്ക്കുന കുറങ്ങളുശ, എനസക്കസ് 
മതസയനോയസ. ഇതസലനനോലക്കലയനോരു 
പരസധസയുണസ്.സഹൈസക്കുനതസനുശ പരസധസയുണസ്. അല 
ഇലതനോലക്കയനോനരനോടനോ പറയുനന! അമ്മ പറഞ. 

ഉശ.., മതസ എലന്റെ കുഞ്ഞസലന ഇങ്ങലന ചറ്റീത്ത 
പറയനോലത, അവന കുടസയനല. അച്ഛന 
സഹൈതനോപനത്തനോലട പറഞ. ഇലതനോലക്ക 
നകൈട്ടുലകൈനോണസരുന കുഞ്ചു എന കൃഷ്ണകുമനോര് ഒന്നുശ 
മസണനോലത വസദദനോലയത്തസനലക്കസ് നപനോയസ. 
ഇലതനോന്നുമറസയനോലത അവലന്റെ മനോതനോപസതനോക്കള് 
അവസലട ലഹൈളയുണനോക്കസലക്കനോണസരുന്നു. 
വസദദനോലയത്തസലലത്തസയനപനോനഴക്കുശ കനോസസല് പനോഠശ 
തുടങ്ങസയതുകൈനോരണശ അവനസ് ധനോരനോളശ 
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ചറ്റീത്തവസളസനക്കള്ക്കുകൈയുണനോയസ. അവസടുലത്ത 
അവസനോനലത്ത ലബഞസല് ഇരുന്നുലകൈനോണസ് അവനസ് 
പനോഠശ നകൈള്ക്കനോനനോയസല. മഴ കുറച്ചു കുറഞ്ഞനപനോള് 
അവന കനോസസല് നസനസ് പുറനത്തനക്കനോടസ. ഇതു കൈണ 
അധദനോപസകൈ അവലന വളലരയധസകൈശ നനനോവസച്ചു. 

അവനതസ് തനോങ്ങനോനനോയസല. നനലരനപനോയസ അടുത്തുള 
കുളത്തസല് ചനോടസ. ഇതസ് നനനോക്കനോലത അധദനോപസകൈ 
കനോസസ് എടുത്തു. പസനറ്റീടസ് കുടസകൈള് പറഞ്ഞസടസ് 
മനോഷസലനക്കൂടസ അവലന രകസക്കനോന നപനോയസ.
അവസലട അവര് കൈണ കൈനോഴ.'' അവര് ഒരു കുഞ വറ്റീടസ് 
ലകൈടസപടുത്തസ.അവസലട കൈസളസകൈള്ക്കസ് തനോമസസ്ഥലശ 
ഒരുക്കുന്നു. പസനറ്റീടസ് എലനോവരുശ അവനനനോടസ് 
നചനോദസച്ചു;നറ്റീ കുളത്തസല് ചനോടസയസനല..... 

അവന പറഞ; ഞനോന ചനോടസയസരുന്നു, അലതനോരു 
പകസലയ  രകസക്കനോനനോയസരുന്നു. ഇതു നകൈട കുടസകൈള് 
ചസന്തനോകുലരനോയസ നസന്നു. ഇവലനന്തസനസ് ഒരു പകസലയ 
രകസക്കണശ. അതസലന്റെ ആവശദകൈതലയന്തനോണസ്?  

എലനോവരുശ ഐകൈദനത്തനോലട നചനോദസച്ചു. നലമ്മ നപനോലല 
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ഒരു ജറ്റീവസയനോണസ്  ഈ പകസയുശ. ഇതസ് നമ്മുലട 
സഹൈജറ്റീവസയനോണസ്. അവന മറുപടസ  പറഞ.

 ഇതു നകൈട പ്രധനോനധദനോപസകൈ അവലന പുകൈഴസ. അതസ്  
അവനസ് ഇഷമനോയസ. വസദദനോലയത്തസല് നടന 
കൈനോരദങ്ങലളലനോശ അവന അമ്മനയനോടസ് പറഞ. 
ഇതുനകൈട അച്ഛന അവലന പുറത്തുലകൈണ നപനോകൈനോന 
തറ്റീരുമനോനസച്ചു. അവര് പുറത്തുനപനോയസവനനപനോള് 
അമ്മനയനോടസ് പറഞ;എനനനോടു ഒരു കൈനോരദശ വസട്ടു 
നപനോയസ. ഇനസ് സസ്കൂൂളസല് മനോഷസ് നബനോര്ഡസല് വളസകൈള് 
എലനഴുതസ പലക സര് വനോയസചനതനോ പനോളസകൈള് 
എനനോണസ്. ഇതു നകൈട അമ്മ നല ചസരസ. ഇതു നകൈട  
അമ്മൂമ  നറ്റീ എഴുതസയലതനോന്നു കൈനോണസചനോലട അനപനോള് 
വളസകൈള് അവന എഴുതസ കൈനോണസച്ചു. ഇനപനോഴനോണസ് 
യതനോര്ത തമനോശ ഹൈ.... ഹൈ.....ഹൈ......

            കൈനണനോ ഇതനോലണലന്റെ ഒരു ദസവസലത്ത കൈഥ. 
ഇലതലനോശ ഞനോന എലന്റെ കൂട്ടുകൈനോനരനോടസ് പറയനോറുണസ് 
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ഞനോന അവനരനോടസ് എനപനോഴുപറയുശ വനോശസ  നലതല.

നസങ്ങള് വനോശസപസടസക്കരൂതസ്.

            അവന നവദസയസല് നസനസ് ഇറങ്ങസ. അവലന്റെ 
സറ്റീറസനലക്കസ് മടങ്ങുനമനോള് എലനോവരുശ കൈയ്യടസച്ചു.

                                              AMEENA  NASRIN
                                                                  7C
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  CLASS

PHOTOGRAPHS 

   5th A

   5TH B
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   5TH  C

       6TH A

6TH B
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 6TH C

8TH A

 8TH B
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8TH C

8TH D

9TH B
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9TH C

 
10.A

10.C
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7.A

7.B

7.C
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9TH
A

10TH
B
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  NCC (NATIONAL CADET CORPS)

First NCC was introduced in 1948. A N O of our school's NCC is 
Sajeevan sir. In our school the selection was done by CO Saab 
[Cornell  Jayadeep Sharma].

         30(k) B N NCC (group commander) - Brig A Y RAJAN
         CO Saab (commander officer) – Cornell Jaideep sharma

Ncc was founded in 1948.The national cadet corps is an indian
military  cadet  corps  with  its  headquaters  at  newdelhi,  delhi,
India . It  is open to school and collage students on voluntary basis
. NCC is  try service organization, comprising the Army, Navy
and Air force  engaged in grooming the youth to the country into
disciplined and patriotic citizens .The Ncc in india is a voluntary
organization  which 
recruits cadets from high school, collages and university all over
India.
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the Ncc is the world's largest uniformed youth organization . Its
motto is “unity and discipline”.
                                                 The Ncc in India was formed the
Ncc act on 1948. it was raised on 15 be traced back to the 'corps'
which was  created  under  the  indian defence  act  1917,with  the
objective to make up the shortage of the army. In 1920, when the
Indian  Territorial  Act  was  passed  the  'University  Corps'  was
replaced by the university training corps (UTC) . The aim was to
raise the status of UTC and make it more attractive to the youth .
The  UTC officers  and  cadets  dressed  like  the  army.  It  was  a
significant  step  towards  Indiansation   of  armed  force  .  It  was
rechristened  in  the  form  of  university  officer  training  corps
(UOTC)  so  the  national  cadet  corps  can  be  considered  as  a
successor of  the (UOTC) which was established by the British
government  in  1942  .  During  world  war  II,the  (UOTC)  never
come up to the expectations set by the British . This led to the
idea that some better scheme should be formed which could train
more young men in a better way even during peace . A committee
headed by H N Kunzhru recommended  a cadet organization to be
established in school's and collages at a national level . The Ncc
act was on 15 July 1948 the Ncc came to existence .                   
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        വതായനതാവതാരശ

                            വനോയനനോപകനോചരണനത്തനോടനുബന്ധസചസ് 
സ്കൂളസല് പുസ്തകൈപരസചയശ നടന്നുവരുന്നു.ഒരു കുടസ ഒരു പുസ്തകൈശ 
പരസചയലപടുത്തസലകൈനോണസ് സശസനോരസക്കുന്നു.അനതനോലടനോപശ തലന
എഴുത്തുകൈനോരലന പരസചയലപടുത്തല്,                                          

കൈവസതനോലനോപനശ എനസവയുശ നസതദവശനടന്നുവരുന്നു.സനോഹൈസതദ 
കൈജ്വസസസ് പുസ്തകൈനോസജ്വനോദനശ എനസവ യു.പസ,ഗഹൈസ്കൂള്    
കനോസ്സുകൈളസല് നടന്നു.പുണദ വസജയന,ആഷസ്ന എശ എന 
എനസവര് കൈജ്വസസസ് മത്സരത്തസല് യഥനോകമശ ഒന്നുശ രണശ 
സ്ഥനോനങ്ങള് നനടസ.നസ്റ്റേറസ് ഗലബ്രറസ കൈസ്കൗണ്സസലസലന്റെ 
ആഭസമുഖദത്തസല് സ്കൂള്തല കൈജ്വസസസ് മത്സരശ നടത്തസ.ഒന്നുശ രണശ 
മൂന്നുശ സ്ഥനോനശ നനടസയ വസദദനോര്തസകൈലള നമഖലനോതലത്തസല് 
പലങ്കേടുപസക്കനോന തറ്റീരുമനോനസച്ചു. ജുഗല ആറസ്     ലവളസയനോഴസ്ച 
വനോയനനോപകനോചരണത്തസലന്റെ സമനോപനശ സ്കൂള് 
ഒനോഡസനറനോറസയത്തസല് ലവച്ചു നടന്നു.പ്രശസ്ത എഴുത്തുകൈനോരന 
നഡനോ.ആര്സുവസലന്റെ പ്രഭനോഷണശ അറസവശ ആന്ദേവശ പ്രദനോനശ 
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ലചയനതനോയസരുന്നു. പസ. ടസ. എ.പ്രസസഡണ സലന്റെ 
അധദകതയസല് നടന നയനോഗേത്തസല് ലകൈ.പസ.ബസന,ടസ ഗേറ്റീത,പസ 
വത്സന എനസവര് ആശശസകൈളര്പസച്ചുലകൈനോണ സ് 
സശസനോരസച്ചു.വസദദനോര്തസകൈളുലടകൈലനോപരസപനോടസ
കൈള് സമനോപന സനമ്മളനത്തസനസ് മസഴസനവകൈസ.
എടനോശ കനോസസല് പഠസക്കുന ഹൈയ  പസ.എന
പണസക്കലര അനുസരസച്ചുലകൈനോണ സ് സശസനോരസച്ചു.

അമൃത, നന്ദേന പ്രദറ്റീപസ് എനസവര് ഗേനോനശ ആലപസച്ചു.കൂടനോലത 
നന്ദേനജറ്റീവന ,നസസ്റസന എനസവര് പുസ്തകൈ പരസചയശ നടത്തസ. 
ഇതസ് വസദദനോര്തസകൈള്ക്കസ് പുതസയ അറസവസ് നല്കൈസ.

ലഹൈഡസസ്ട്രസസ്,

പസ.ഗേറ്റീത സജ്വഗേതവശ
മുസ്തഫ സനോര്

നന്ദേസയുശ പറ       ഞ.

12:30 നസ്
നയനോഗേനടപടസകൈള്

അവസനോനസച്ചു.
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ESSAY ABOUT LIBRARY

                  Libraries are an essential part of the community.
However not all societies have libraries. Libraries required 
centralized populations ,economic development and political 
stability for there survival. Libraries exist in places where 
peace exist. They cannot exist in places with full of conflicts. 
Libraries have different mission and serve different 
communities differently. People and organisations establish 
libraries  with different mission historical over view shows 
that libraries have always had missions.
   The earliest mission of libraries was to maintain an archive
for records. There is not information that shows when the first
library was established. In the past, temples ,municipals and 
governments had libraries 
      Therefore,Julius Caesar started building a public library, 
but died before he completed it.Asinius pollio completed the 
library. This established  was followed by more public 
libraries .   Other missions of libraries that existed in the past 
included maintaining scholarly mission ,religious mission,for 
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instance,monastic libraries of middles ages,educational 
mission,for instance university, humanistic mission and 
promoting national pride (Rubin 39)
           In the modern world, libraries have certain missions 
that they serve. The establishment of the printing press made 
more books available to many people. This encouraged the 
establishment of more libraries. In the United States of 
America, libraries came up with new missions. First,libraries 
emerged with the mission of self improvement .Advances in 
mechanical technology in the eighteenth century led to 
industrial revolution that improved the economy and 
community health.  This meant that a certain class of citizens 
had more leisure time, for self improvement. This favoured 
the emergence of new libraries. The social library emerged 
with an aim of helping individuals improve through the 
search of truth. Therefore, they provided literature and books 
that provided information, which could help people to gain 
knowledge and improve there character.
               Library management system RAVITEJA JAKKA 
Wilmington university IST-7000 Data management Olufemi  
Abstract The project Library management system focuses on 
developing a database for a library. The project is to 
maintain the student history and the availability  of books, 
magazines and journals and also the name and student id for
which the specific book 
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CREATIVE

CORNER........
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 JRC  ......

JUNIOR  RED CROSS
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 WHEN I JOINED N.C.C ...

                                                                 HAMDA HANEENA

Actually I was looking for an alternative extra curricular 
activity after school hours , so I was really interested to join
N.C.C . I remember the 
students words about N.C.C. some of them said that 
certificate is valuable 
and it will help us to get good jobs or get into army etc. But
I had no 
idea what it was. The main reason for my joining is I just 
love N.C.C. one day C.O Saab ( commander officer )-
colonel JAYADEEP SHARMA was 
selected us. After that, drills were conducted (two days in a 
week ) by different army officers. After about a year and a 
half of drills, we were told 
that we need to attend one mandatory N.C.C camp. Again 
innocently  we
were thrilled ! After all, if was ten days outside home and 
perhaps we might be able to go for  gun shooting, etc.... 
and all other such fun activities. But I feel distraught to live
ten days without my family.
We had to stay in west hill [N.C.C. group-30(k)BN] 
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students from different school were divided into groups 
(company) Our gang consist seven students. There are four 
companies- ALFA,BRAVO,DELTA, CHARLIE . Each two 
students  are in same company and balance one is in the 
last company. We had to wake up at 5:00AM everyday. 
Exercise for one and half hours, eat breakfast, participate in
some drill related activities(the same march past)had tea, 
eat lunch, take rest  15 Min after that a class was 
conducted. Evening tea, our visiting time is 4:00 to 4:30 
pm . A roll coll (ASSEMBLY INCLUDING ALL 
OFFICERS AND STUDENTS )  In roll coll from all 
companies, any two or three cadets need to perform speech.
My chance was one the second day of our  camp. After all 
this we had our dinner and participate what was called 
cultural programme [WHERE STUDENTS WERE 
REQUIRED TO PERFORM SOME CULTURAL 
ACTIVITIES MAINLY FOR AMUSEMENT OF 
MILITARY OFFICERS 
I danced in the second day of our camp. At 11:00pm we 
sleep. (before sleep we need to bath but our time is too 
short. We want to stand in a long  que )We where strictly 
instructed not to go out of camp (especially in night) The 
life on the camp for the first time -Away  from the comforts
of our  home it was obviously shocking a lot of us [ ME ] 
got home sick. I used to call my parents everyday at 
night .They came on 3rd day of our camp to visit me.[ after 
that so many times ].I felt happy when they visited me. 
Comparatively , I felt much better & more adjusted.
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By the end of 10th day when we came out of the camp our 
instructor asked if we wanted to stay for 10 more days &  
we said why not? There held competitions like thug of war 
throw ball, football &Volley ball I get prices in thug of war 
and throw ball. In many evenings & mornings we went to 
beach.[ For competitions, and exercise] The last night of 
our camp, the culture programme is celebrate heavily. Me 
and my friends danced with a senior cadet [kashmiri dance]
after culture programme a Bada Khana [great dinner] is 
made.

Surely, the
experience
was
horrowing
but we
learned a
surprising fact that given. Some time humans can adapt 
toany situations. That learning and the confidence it gave us 
to face difficult situations in life, is priceless!! Add to it, 
discipline that those rigorous NCC drills inclulcated into us.  
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എളന്റെ ഭതാഷ എളന്റെ അഭലിമതാനശ 

                ഒരു ജനതയളടെ
സശസതാരതലിളന്റെ
പ്രതരീകമതാണച്ച് ഭതാഷ. 
സശസതാരരീകമതായ ളകതാടുകല്
വതാങ്ങലുകള് നടെക്കുന്നതച്ച്
ഭതാഷയലിലൂളടെയതാണച്ച് 
.അതുളകതാണ്ടുതളന്ന
ഭതാഷതാപഠനളമന്നതാല്
സശസതാരപഠനമതാണച്ച്
.സസ്വതസ്വനലിര്മലിതലിയമതായലി അതച്ച് ആഴതലില് 
ബന്ധളപടലിരലിക്കുന. ഒതാനരതാ മനുഷദനുശ തളന്ന 
ആവലിഷ്കരലിക്കുന്നതച്ച് സസ്വനശ ഭതാഷയലിലൂളടെയതാണച്ച്
.മതാതൃഭതാഷയളടെ നഷശ ഒരു ജനതളയ  
സതാശസതാരലികമതായ അപചേയതലിനലകച്ച് നയലിക്കുന. 
ചേരലിത്രപരമതായലി തളന്ന എലതാ 
അധലിനലിനവശശകലികളശ ആദദശ കരീഴടെകലിയതച്ച് 
ഭതാഷളയയതാണച്ച് .
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                                സസ്വനശ ഭതാഷയലില് നലിന 
ളകതാണച്ച് മറ്റു ഭതാഷകളെലിനലകച്ച്  നനതാകതാനുശ 
പഠലികതാനുമുള്ള വലിശതാല നബതാധശ  
മനുഷദര്ക്കുണതാവണശ. ഒരു വദകലിയളടെ ഹൃദയ 
വലികതാരങ്ങള് അനത പടെലി മളറ്റതാരതാളളടെ 
മുമലിലവതരലിപലികതാന് മതാതൃഭതാഷയതാണച്ച് ഏറ്റവശ നല 
മതാധദമശ. മതാതൃഭതാഷ എന്നതാല് മതാതതാവലിളന്റെ ഭതാഷ 
എന്നതാണര്തശ. ഗേര്ഭതാശയതലില് തുടെലിച്ചു 
തുടെങ്ങുനമതാള് മുതല് വദകലിയലില് ഭതാഷയശ സ്പന്ദേലിച്ചു 
തുടെങ്ങുന.
                                   എന്നതാല് നമ്മുളടെ 
മതാതൃഭതാഷയതായ മലയതാളെതലിളന്റെ ഇന്നളത 
അവസ്ഥളയനതാണച്ച് ? ഇനദയലില് മളറ്റതാരു 
സശസ്ഥതാനതശ മതാതൃഭതാഷ ഇത്രനയളറ 
അവഗേണലികളപടുന്നലില. നമള് ' അണ്ണതാചലി' എന 
വലിളെലിക്കുന്ന തമലിഴതാട്ടുകതാരനുശ കന്നടെകതാരനുളമലതാശ 
അവളന്റെ  മതാതൃഭതാഷ കഴലിഞ്ഞലിനട മനറ്റളതതാരു 
ഭതാഷയമുള. നമള്ളകനനതാ മലയതാളെനതതാടെച്ച് 
അത്ര വലലിയ പ്രതലിപതലിളയതാനമലില. നമ്മുളടെ 
ഭതാഷളയ നതാശ തളന്ന പലതരതലില് 
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അപമതാനലിക്കുന. നശഷുഭതാഷതാപദവലി ലഭലിച 
മലയതാളെശ പഠലികതാന് സ്കുളെലില് കുടലികള് കുറഞ്ഞു 
കുറഞ്ഞു വരുന. നമള് മലയതാളെതലില് 
സശസതാരലിക്കുനമതാള് വളെളരയധലികശ ഇശഗരീഷച്ച് 
പദങ്ങള് കൂടലി കലര്തന.  ഇശഗരീഷലിളന്റെ 
ഉചതാരണരരീതലിയലിലതാണച്ച് പലരുശ മലയതാളെ പദങ്ങള് 
ഉചരലിക്കുന്നതു തളന്ന. മറ്റു ചേലിലര് മലയതാളെശ 
പഠലിക്കുന്നതുശ മലയതാളെതലില് സശസതാരലിക്കുന്നതുശ 
അപമതാനമതാളണന കരുതുന. സസ്വനശ മകള്കച്ച്  
മലയതാളെശ സശസതാരലികതാനറലിയലിളലന പറയന്നതലില് 
മലയതാളെലി അഭലിമതാനലിക്കുന. ളപറ്റമയച്ച് തുലദയതായ 
മതാതൃഭതാഷളയ നലിതദജരീവലിതതലില് നലിന്നച്ച് 
അകറ്റലിനലിര്തന.
                                   മലയതാളെഭതാഷയലിലുണതായലിട്ടുള്ള 
പ്രമുഖ കൃതലികളളെതാനശ തളന്ന വതായലികതാളത 
ഇശഗരീഷച്ച് വതായലിക്കുന്നതലില് അഭലിമതാനലിക്കുന. 
മലയതാളെശ പഠലികതാളത വലിദദതാഭദതാസശ 
പൂര്തലിയതാകതാനുള്ള സഒൗകരദശ നകരളെതലിലുണച്ച്. 
മലയതാളെശ മരീഡലിയശ സ്കൂളകളെലില് നപതാലുശ മലയതാളെ 
ഭതാഷയച്ച് നവണത്ര പ്രതാധതാനദശ ലഭലിക്കുന്നലില  
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നശഷുഭതാഷതാപദവലി കലിടലിയതുളകതാനണതാ 
ഭരണഭതാഷയതാകലിയതച്ച് ളകതാനണതാ മതാത്രശ നമ്മുളടെ 
മലയതാളെശ രകളപടെതാന് നപതാകുന്നലില . അതലിനച്ച് 
മലയതാളെലിതളന്ന മനസ്സുളവകണശ. ഭതാഷളയ 
നസ്നേഹൈലികണശ . മലയതാളെ കൃതലികള് വതായലിക്കുകയശ 
പഠലിക്കുകയശ ളചേയണശ. കടെങഥകളശ 
പഴളമതാഴലികളശ നതാടറലിവകളശ എളനന്നച്ച് 
മനസലിലതാകണശ. മതാതൃഭതാഷയളടെ ശകലിയശ 
സഒൗന്ദേരദവശ ഓജസ്സുശ തലിരലിചറലിയണശ. നമ്മുളടെ ഭതാഷ
നമ്മുളടെ സശസതാരമതാണച്ച്.

CMC girls high school                                                                                    GROUPE DE FILLES



     SCHOOL      SCOUT

AND        GUIDES.......
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         BRAIN TEASER......
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നന്ദേലി    പറയതാന് വലിട്ടുനപതായ 
എലതാവര്ക്കുശ 

               നന്ദേലി ......
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