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ഉളള്ളിലള്ളിരുപസ്   
ഉളള്ളിലലാലയടള്ളിക്കുന്ന സങ്കടക്കടൽ

ആരഹ കലാണലാതള്ളിരള്ളിക്കലാൻ ഞലാനനലാര 
ഉള്ളുനയടുത്തറള്ളിഞള്ളിരന

നള്ളിറഞ മള്ളിഴള്ളികൾ കണ്ടുചുറഹ
നള്ളിന്നവർ ഊതള്ളി നമനല

ഉളള്ളിയറള്ളിഞലാൽ കണ്ണുനതീറഹ
അതു ഭലാഗഗ്യമലാനയന ഞലാസനലാർത്തു 
അമ്പതു കഴള്ളിനഞലാരമ്മ പറഞ

അവരനട കണ്ണുകൾ നള്ളിരയള്ളിനലന്നന്ന് 
അതു കഷ്ടമലാനയനന്നനന്റെ ചള്ളിന്ത 
അവനരങ്ങനനനയലാന നതങഹ

ആരമറള്ളിയലാനത കലാണലാനത
ആരഹ കലാണലാനതനയലാന്നന്ന് വള്ളിതുമ്പലാൻ
ആരമറള്ളിയലാനത അറള്ളിഞ കരയലാൻ

ഉളള്ളിയുളതു നന്നലായള്ളി
പറഞള്ളിലതന്ന് ഞലാനലാസരലാടുഹ 

എനന്റെയുളള്ളിലള്ളിരപലാരനഹ
അറള്ളിഞസലലാനയനകരതള്ളി 
അറള്ളിഞസലലാനയന കരതള്ളി

തള്ളിമള്ളിർത്തു നപയ്യുന്ന മഴയള്ളിലൂനട
കണതീർവലാർത്തു നടന്നലതരഹ

അറള്ളിയള്ളിനലനന്നലാര മഹലാസനലാതള്ളി
മഴസയലാനടലാപഹഒളള്ളിചള്ളിറങ്ങള്ളി

യൂഴള്ളിയള്ളിൽ പതള്ളിച്ചു സങ്കടഹ തതീർന്ന 
കണതീരപ്പു കടലള്ളിനലത്തള്ളി 
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D  igital world

s  time  progresses  every  single  day,  our  knowledge  in
technology and the digital world has begun to expand and
grow dramatically. Although this is a huge step forward for

future  generations,  is  this  truly the  correct  path to  take  for  the
well-being of what is to come? E-waste is everywhere you look
nowadays. The computer that you use for work or school will one
day become a member of e-waste. That cell phone in your pocket
will  end  up  in  a  landfill  while  the  toxins  in  it  leak  into  the
earth.

A

As  everyone  is  connected  to  each  other  through  the  Internet,  a
virtual  world  is  created.  Government  would  have  to  adapt  and
create policies for both virtual and real world to prevent cyber-
war. When the virtual shapes up, it is not only the government
that  has  to  adapt,  businesses  need  to  adapt  as  well.

The  Internet  provides  easy  access  for  everyone  to  dig
personal  information  for  positive  purposes  and  even  negative
purposes. Stealing and creating identity has made possible through
the Internet.  Possibilities for cyber terrorism will  rise because of
the world’s most important information is stored online and can
be hacked by skilled hackers. 

The  challenges  that  were  described  in  the  digital  age  are
significant,  but  ultimately  the  outcome  of  a  digital  age  is
favourable. Billions of people will be connected online and it will
accelerate  the  changes  in  our  world  than  any  period  in  the
history  of  mankind,  which  is  mainly  contributed  by  the
increasing use of hand-held devices.

Felishya IX B
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നനനൊമ്പരതത്തിനന് പൂചൂടത്തി

ഒറ്റ ക്ക നല്ലെ ന്നു  നൂ റു വടട്ടം  കനൊ തത്തി ൽ പറഞ്ഞ തട്ടം  നന

ഒടു വത്തി ൽ ഒറ്റ യനൊ ക്കത്തി  അകന്ന തട്ടം  നന

സസ്നേ ഹത്തി ക്കനൊ ൻ പഠത്തി പത്തി ച്ച തട്ടം  നന

സസ്നേ ഹട്ടം  കനൊ ണനൊ നത  സപനൊ യതട്ടം  നന

മറന്നനൊ ൽ മനൊ റണനമ ന്നന്  നചനൊ ല്ലെത്തി യതട്ടം  നന

എന്നത്തി ടട്ടം  ഞനൊ ൻ മരത്തി കട്ടം  മു സന്ന  എനന്ന  

മറന്ന തട്ടം  നന  തനന്ന യസല്ലെനൊ

എനത്തി നു സവ ണത്തി നയനൊ നര ൻ പ്ര ണയനത  

കശക്കത്തി നയ റത്തി ഞ്ഞു  നന  

പ്രത്തി യതമനൊ അറത്തി ഞ്ഞ സല്ലെനൊ നയ ന്നു കരു തത്തി  

പറഞ്ഞത്തി ല്ലെ തന്  ഞനൊ നനൊ സരനൊ ടുട്ടം  

എനന്റെ യു ളത്തി ലത്തി രു പനൊ രനുട്ടം

അറത്തി ഞ്ഞ സല്ലെനൊ നയ ന്നു  കരു തത്തി

തത്തി മത്തി ർത്തു  നപ യ്യു ന്ന  മഴയത്തി ലൂ നട

കണന ർവനൊ ർത്തു  നടന്ന ലതരുട്ടം

അറത്തി യത്തി നല്ലെ നന്നനൊ രു  മഹനൊ സനനൊ തത്തി
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മഴസയനൊ നടനൊ പട്ടം ഒളത്തി ച്ചത്തി റങത്തി

യൂ ഴത്തി യത്തി ൽ പതത്തി ച്ചു  സങ്ക ടട്ടം  തന ർന്ന  
കണന രു പ്പു  കടലത്തി നല തത്തി  

എന്നത്തി നല  നശ രത്തി കൾസപനൊ ലട്ടം  നത്തി നക്കത്തി സപനൊ ൾ
അനത്തി ഷ്ട തത്തി നന്  കയ്പു നന രനൊ യത്തി തന ർന്ന സല്ലെനൊ
നല്ലെ  കത്തി നനൊ വു കൾ കണ കനൊ ലട്ടം
നപ്ര ണയതത്തി നന്  സനൊ ഫലല്യ ദത്തി നങ ളത്തി ൽ
ഒതമനൊ യത്തി രു ന്നത്തി സല്ലെ  നത്തി ൻ പ്ര യനൊ സട്ടം
നത്തി നസവ ദനകൾ മമ ജന വത്തി തതത്തി ൽ
ഒന്നനൊ യത്തി തന രു മനൊ യത്തി രു ന്ന സല്ലെനൊ  പ്രത്തി യസന . . . .

വന്ദ ന വരന്ഗന സന്  ( P l u s  o n e  H 1  )
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നവഭലാരതലാനള്ളിർമലാണഹ  ,   അഴള്ളിമതള്ളി ഉന്മൂലനത്തള്ളിലൂനട

 നവഭലാരതലാനള്ളിർമലാണഹ,  അഴള്ളിമതള്ളി  ഉന്മൂലനത്തള്ളിലൂനട  എന്നതന്ന്  ഏനറ

സമകലാലള്ളിക  പ്രസകള്ളിയുള  ഒര  വള്ളിഷയമലാണന്ന്.   ഇന്നന്ന്   ഇന്തഗ്യയള്ളിൽ

എവള്ളിനടയുഹ  അഴള്ളിമതള്ളിയലാണന്ന്.   ഇന്നന്ന്  അഴള്ളിമതള്ളിരഹള്ളിതമലായ  സഹവള്ളിധലാനങ്ങൾ

നമ ുക്കന്ന് കലാണലാൻ സലാധള്ളിക്കള്ളില.  ഇന്നന്ന് ഏനതലാര സലാപനത്തള്ളിലഹ നള്ളിയമനത്ത

പണഹ  നകലാട ുത്ത ു  വലാങ്ങലാൻ  സലാധള്ളിക്കുന്ന  ഒര  പ്രവണതയലാണന്ന്   കലാണലാൻ

സലാധള്ളിക്കുന്നതന്ന്.   എലലായള്ളിടത്തുഹ കലാരഗ്യങ്ങൾ എളുപമലാക്കലാൻ നലാഹ  കകക്കൂലള്ളി

നൽകുന.   എത്തുഹ  ഒരതരഹ  അഴള്ളിമതള്ളിയലാണന്ന്.   ഇതള്ളില ൂനട  നലാഹ  തനന്ന

അഴള്ളിമതള്ളിക്കന്ന് വളഹ വചന്ന് നകലാടുക്കുന.  അർഹതയുളവനന്ന് കള്ളിസട്ടേണ്ടതന്ന്  ,  അതന്ന്

കള്ളിട്ടേലാൻ ഒടഹ അവകലാശഹ ഇലലാത്തവനന്ന് ലഭള്ളിക്കുന.

 "നലാഹ  നന്നലായലാൽ നലാടന്ന്  നന്നലായള്ളി"  എനന്നലാര നചലാല്ലുണ്ടന്ന്.   ആ നചലാലന്ന്

നലാഹ  ഇവള്ളിനട  പ്രവർത്തള്ളികമലാസകണ്ടള്ളിയള്ളിരള്ളിക്കുന.   നലാസമലാസരലാരത്തരഹ

കകക്കൂലള്ളി  നൽകലാതള്ളിരന്നതന്ന്  ഏനറക്കുനറ  അഴള്ളിമതള്ളി  ഒഴള്ളിവലാക്കലാനലാകുഹ.

നലാമലാണന്ന്  രലാഷ്ട്രത്തള്ളിനന്റെ  സഹരക്ഷകർ.   അതള്ളിനലാൽ  ഇന്തഗ്യനയ  അഴള്ളിമതള്ളി

വള്ളിമുകമലാകുകനയന്നതന്ന്  നമ്മുനടയുഹ  കടമയലാണന്ന്.   അഴള്ളിമതള്ളിനക്കതള്ളിനര

പ്രതള്ളികരള്ളിക്കുക.  

"If you see it, you should react against ,

അഴള്ളിമതള്ളി  ഉന്മൂലനത്തള്ളിലൂനട  നമുനക്കലാര  നവഭലാരതഹ  സൃഷ്ടള്ളിക്കലാൻ  സലാധള്ളിക്കുഹ.

അഴള്ളിമതള്ളിരഹള്ളിതമലായ  ഭലാരതഹ  ഏനറ  പ്രശഹസ  അർഹള്ളിക്കുന.  എലലാവർക്കുഹ  നതീതള്ളി
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ഒരസപലാനല,  അതന്ന്  പലാവനപട്ടേവനലായലാലഹ  പണക്കലാരനലായലാലഹ  അനത,  ടൂറള്ളിസഹ,  നവളഹ,

ടലാകന്ന്  തുടങ്ങള്ളിയ എലലാത്തള്ളിലഹ  നതീതള്ളി  നടപലാക്കണഹ.   സതീയുഹ  പുരഷനഹ  ഒസര  അവകലാശഹ

നള്ളിലവള്ളിൽ വരണഹ.  മദഗ്യഹ,  മയക്കുമരന്നന്ന് തുടങ്ങള്ളിയവ ഉന്മൂലനഹ നചയ്യണഹ.  വള്ളിദഗ്യലാഭഗ്യലാസഹ,

ആസരലാഗഗ്യഹ,  കലായള്ളികഹ  തുടങ്ങള്ളിയവയള്ളിലഹ  നതീതള്ളിനടപലാക്കണഹ.   ജലാതള്ളി,  മത,  വർണഹ

തുടങ്ങള്ളിയവയള്ളിലള  വള്ളിസവചനഹ  നള്ളിർത്തലലാക്കണഹ.  പകരഹ  ഒര  ജലാതള്ളി,  ഒര  മതഹ  എന്ന

ഐകഗ്യഹ നവ ഭലാരതത്തള്ളിൽ നകലാണ്ടുവരണഹ.   'സപലാളള്ളിസയലാ  ഫതീ സനഷൻ"  എന്നതുസപലാനല

"കറപന്ന്ഷൻ  ഫതീ  സനഷൻ"  എന്ന  സപരന്ന്  ഇന്തഗ്യക്കന്ന്  ലഭഗ്യമലാകണഹ.   പണമള്ളിലലാത്തതള്ളിനലാൽ

തങ്ങളുനട  കഴള്ളിവുകൾ  സപ്രകടള്ളിപള്ളിക്കലാൻ  കഴള്ളിയലാനത  സപലാകുന്നവർകന്ന്  ആ  കഴള്ളിവുകൾ

പ്രകടള്ളിപള്ളിക്കലാനള  അവസരഹ  നടപള്ളിൽ  വരണഹ.   അഴള്ളിമതള്ളി  രഹള്ളിത  ഭലാരതത്തള്ളിനലായള്ളി

നലാനമലലാവരഹ  കക  സകലാർക്കലാഹ  .   അതള്ളിലൂനട  അഴള്ളിമതള്ളി  രഹള്ളിത  ഭലാരതഹ  എന്ന  സസ്വപഹ

യലാഥലാർഥഗ്യമലാകനട്ടേ.
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മധുരമമീ ഓർമ്മകൾ
സസൗഹൃദതമ ......നമീ എനള്ളിൽനള്ളിനസ് അകലുന്നുതവവ.....
നമീറുന തവദനയയും തതേങ്ങുന വള്ളിരഹവയും
നൽകള്ളി മവയന്നുതവവ....
ഇനള്ളിയയവന്നു തേള്ളിരള്ളിയക വരുയും നമീയയനള്ളിൽ
ആ മധുരമവയും നള്ളിമള്ളിഷങ്ങൾ തേള്ളിരള്ളിയക നലസ്കവൻ....
ആ ക്ലസസ്മുറള്ളിയള്ളിൽ നവയും പങള്ളിട്ട തചവറ്റുപവത്രവയും
ആ മമതേവനള്ളിയള്ളിൽ നവയും പങള്ളിട്ട സസൗഹൃദവയും
ഇനള്ളിയയനസ് തേള്ളിരള്ളിയക വരുയും.....
എനസ് നമീ എനള്ളിൽ നള്ളിനസ് മവയവവള്ളി
ഞവതനവർക്കുന്നു ഈ സുന്ദരമവയും ഓർമ്മകൾ
അനസ് നവയും പരസസ്പരയും പള്ളിണങ്ങള്ളിയതയും
എനസ് നവയും പരസസ്പരയും ഇണങ്ങള്ളിയതയും
ജൂൺ മവസകുളള്ളിരസ്മഴയള്ളിൽ നവയും ഒരുമള്ളിച്ചു നനഞ്ഞതയും
ആ വള്ളിദദവലയതള്ളിനസ് പടള്ളികൾ ഓടള്ളിക്കയറള്ളിയതയും
ഇനള്ളിയയന്നുവരുതമവ സുന്ദരമവയും നള്ളിമള്ളിഷയും
ഞവയനന്നുയും ഓർക്കുമമീ മധുരമവയും സസ്മരണകൾ

ലമീന പള്ളി (H2)
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സസ്നേഹഹ

നപലാസയലായ നലാളള്ളിനന്റെ പുസ്തക തലാളള്ളിലലായന്ന് 

കലാലഹ വരനചലാര ജന്മമതീ ഞലാൻ....

പറയലാൻ മറനന്നലാരലാ വകന്ന് തലാണന്ന് തുമ്പള്ളിനല

സസൗഹൃദമലാനണന്നന്ന് ഓർത്തു സപലായന്ന് ഞലാൻ

മറയുന്ന രലാവള്ളിൻനറ കലാണലാക്കയങ്ങളള്ളിൽ

എത്തള്ളിപള്ളിടള്ളിസചലാരതീ പ്രള്ളിയമനസഹ

കലാണുകയലാണന്ന് ഞലാൻ അലയുന്ന തള്ളിരമലാല

പുൽകുഹ മനസള്ളിൻ ഇരമ്പലകൾ

എന്തള്ളിസനലാ സവണ്ടള്ളി എൻ ജന്മനമസന്നലാർത്തു ഞലാൻ

കണതീർ നപലാഴള്ളിക്കുന്ന സനരവുഹ

കനലലായന്ന് എരള്ളിയുഹ മനസള്ളിൽ സലാന്തസ്വന 

കുളള്ളിരലായന്ന് എരള്ളിയുഹ ഒര തുളള്ളി സസ്നേഹഹ

കള്ളിട്ടേലാത്ത സസ്നേഹഹ എനള്ളിക്കന്ന് നൽക

ദലാഹമകറള്ളി നള്ളിർവൃതള്ളി പൂണ്ടു ഞലാൻ

മയങ്ങനട്ടേ ഈ രലാവള്ളിൻ ജന്മഭൂവള്ളിൽ

അപർണ സമലാഹനൻ എസന്ന്
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അച്ഛൻ

നനലാന്തു പ്രസവള്ളിനചനന്ന അമ്മള്ളിഞ പലാലള്ളിനലാൽ

വലാത്സലഗ്യഹ ഊടന്നനതന്നമ്മ

നനലാന്തു പ്രസവള്ളിക്കലാത്ത അമ്മള്ളിഞപലാലള്ളിലലാനത

മലാധുരഗ്യഹ നൽകുന എൻ അച്ഛൻ

എനള്ളിക്കലായന്ന് സസ്വന്തമള്ളിഷ്ടങ്ങൾ മലാറള്ളിനവയ്ക്കുനന്നന്നമ്മ

എനന്ന വളർത്തുവലാൻ അസഹലാരലാതഹ

പണള്ളിനയടുക്കുനണ്ടന്ന് എനന്റെ തലാതൻ

വള്ളികൃതള്ളി കലാണള്ളിച എനന്ന സനർവഴള്ളി

നടത്തള്ളി പരള്ളിപലാലള്ളിക്കുഹ സനതലാവലാണന്ന് എൻ അച്ഛൻ

സവദനയള്ളിൽ ഞലാൻ മയങഹ സനരനമൻ

ചലാരള്ളിയള്ളിരന്നന്ന് എൻ മുറള്ളിപലാടുകൾ

നതലാട വള്ളിങന്നതുഹ എന്നചൻ

ആയള്ളിരഹ സപരനണ്ടങ്കള്ളിലനമൻ അച്ഛനന

സപലാനലയരന്ന്ക്കുഹ ആകലാൻ കഴള്ളിയള്ളിലതു സതഗ്യഹ

ആരനട കകകനളനന്ന തലാങ്ങള്ളിയലാലഹ

എനന്റെ അച്ഛനന സപലാലലാകള്ളില

ജതീവള്ളിതത്തള്ളിൻ തളർന്ന നള്ളിമള്ളിഷങ്ങളള്ളിൽ

കനടയള്ളിരന കരയലാനത ഞലാനണ്ടന്ന്

കനടനയന്നന്ന് പറയുന്നതലാനണന്നചൻ

മമ ജതീവള്ളിതത്തള്ളിൻ ദതീപസ്തഹഭമലാകുനന്നലാരച്ഛനന്ന് നലസമഷന്ന് ജള്ളി എൽ 
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ഭലാന്തലാലയഹ

കുറള്ളിയവനനന വള്ളിളള്ളിചവർ

കറപലാനണനഹ വള്ളിളള്ളിചവർ

എനന്ന നതലാടകടസപലാലഹ

സക്ഷതഹ നള്ളിഷള്ളിദ്ധമലാണന്ന് സപലാലഹ

എലലാഹ സസ്വലാർത്ഥതയലായള്ളി ചള്ളിന്തുന്നവർ

വകയള്ളിരത്തള്ളി ഭൂമള്ളി നശള്ളിപള്ളിചവർ

വലതുഹ പറഞലാസലലാ

പുറഹ നപലാളള്ളിക്കുമവർ

മറ മറയലാൻ പലാടള്ളില ഞങ്ങൾ

ഇരട്ടേത്തു ആശതതീർക്കലാനനത്തുസമ്പലാൾ 

നതലാടതതീണ്ടലള്ളില ജലാതള്ളിസക്കലാമരങ്ങൾകന്ന്

പകൽ നവളള്ളിചഹ വരസമ്പലാൾ മലാതഹ

നതലാട കടലാത്തവർ അടള്ളിയലാളന്മലാർ ഞങ്ങൾ

സകരളഹ നശരള്ളിക്കുനമലാര ഭലാന്തലാലയമലായള്ളി

മരനണ്ടതീ കണലാടള്ളികലാഴ്ചകളള്ളിലൂനട

അൽ ആസമൻ (B2 പ്ലസ)
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സസ്നേഹതതീരര 
അപ്പുവള്ളിനന്ന്   അവനന്റെ  അമ്മുമ്മനയ  വളനര  ഇഷ്ടമലാണന്ന്  .അവനന്റെ

ആഗ്രഹങ്ങൾ  മറലാസരക്കലാളുഹ  അവനന്റെ  അമ്മുമ്മ  അറള്ളിഞള്ളിരന  .അമ്മുമ്മ

ഉണ്ടലായള്ളിരന്നസപലാനഴലലാഹ  അവരനട  നലാലന്ന്  മക്കളുഹ  രലാതള്ളി  വതീടള്ളിനന്റെ  മുകളള്ളിൽ

ഒന്നള്ളിച്ചു  കടുമലായള്ളിരന.   അവരനട  ഈ  ഒത്തുകടലള്ളിനന  അപ്പു

'ഐകഗ്യരലാഷ്ട്രസഭ  കടുന'  എന്നലാണന്ന്  വള്ളിളള്ളിചള്ളിരന്നതന്ന്.   നലാലന്ന്  മക്കളുഹ

സവദനള്ളിക്കുസമ്പലാനഴലലാഹ  നനലാമ്പരത്തള്ളിനലായള്ളി  തങ്ങളുനട  അമ്മനയ

സമതീപള്ളിക്കുമലായള്ളിരന.   സപരക്കുട്ടേള്ളിയലായ  തനന്നയലാണന്ന്  അവർ  കടുതൽ

സസ്നേഹള്ളിചള്ളിരന്നതു.   സ്കൂൾ  വള്ളിട  വനകഴള്ളിഞലാൽ  അവനനലാനരലാറസപലാക്കലാണന്ന്

അമ്മുമ്മനയ  കലാണലാൻ.സപലായള്ളി  അമ്മുമ്മയുനട  മടള്ളിയള്ളിലള്ളിരള്ളിക്കുഹ,  പള്ളിനന്ന

നകലാഞള്ളി  കുഴയുഹ.പത്തലാഹ  കലാസന്ന്  കഴള്ളിഞസപലാൾ  ആ  നള്ളിലനയലാനക്ക

മലാറള്ളി.അവൻ ഇസപലാൾ സ്കൂൾ വള്ളിട കഴള്ളിഞലാൽ, സനനര ടട്യൂഷനന്ന്  സപലാകൽ.അതന്ന്

കഴള്ളിഞലാൽ  വതീട്ടേള്ളിലള്ളിരന  പഠള്ളിക്കണഹ,  അതലാണന്ന്  വതീടള്ളിനന്റെ  നള്ളിയമഹ.പനക്ഷ

അട്ടേനയ  പള്ളിടള്ളിച്ചു  കട്ടേള്ളിലള്ളിൽ  കള്ളിടത്തള്ളിയലാൽ  അതന്ന്  കള്ളിടക്കുസമലാ?അവൻ  സനനര

അമ്മുമ്മയുനട അടുസത്തക്കന്ന് സപലാകുഹ.അവനന്റെ പപ ഇതള്ളിന വഴക്കു പറയുകയുഹ

നചയ്യുഹ.പനക്ഷ  ഇനതലലാഹ  അചമ്മ  തടയലാറണ്ടന്ന്.ഒനരലാറ  വലാക്കുമതള്ളി  'നള്ളിർത്തു'

അതള്ളിനഹ  വഴങ്ങള്ളിയള്ളിനലങ്കള്ളിൽ  രണ്ടു  മൂന  പ്രലാവശഗ്യഹ  'പുറത്തള്ളിറസങ്ങടലാ'  എന്നന്ന്

പറയുഹ  അസതലാനട  പപ  നമരങഹ.മള്ളിണ്ടലാപ്രലാണള്ളിനയസപലാനല  ഒരള്ളിടത്തു

സപലായള്ളിരള്ളിക്കുഹ.പനക്ഷ  ഒര  ദള്ളിവസഹ  അവന  തള്ളികച്ചുഹ  സങ്കതീർണമലായ  ഒര

പ്രശഹ  അവനഭള്ളിമുഖതീകരള്ളിസക്കണ്ടള്ളി  വന.ഒനരലാറ  വഗ്യതഗ്യലാസഹ  മലാതഹ,  ഇവള്ളിനട
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അവനന്റെ അമ്മുമ്മ അവന തലാങ്ങലായള്ളില.പതള്ളിവുസപലാനല അവൻ ഒര ദള്ളിവസഹ

ടട്യൂഷൻ  വള്ളിട  അമ്മുമ്മയുനട  വതീട്ടേള്ളിൽസപലായള്ളി.വതീട്ടേള്ളിൽ

കതകടചള്ളിരള്ളിക്കുകയലായള്ളിരന.   അവൻ  അസപലാൾ  കണ്ടതന്ന്  തല

ഇരവശസത്തക്കുഹ  നവട്ടേള്ളിച്ചു  നകലാണ്ടന്ന്  ശസ്വസള്ളിക്കലാൻ  പലാടുനപടുന്ന  അവനന്റെ

അമ്മുമ്മനയയലായള്ളിരന  .      എസന്തലാ  പ്രശഹ  ഉനണ്ടന്നന്ന്  അവനന്ന്

മനസള്ളിലലായള്ളി.അവൻ  സചലാദള്ളിച്ചു  "എന്തലാമ്മുസമ്മ?".മനള്ളിക്കുന്നതുഹ

തുളച്ചുകയറന്നതുമലായ  സസ്വരത്തള്ളിൽ  അവർ  മറപടള്ളി  പറഞ:"ശസ്വലാസഹ  മുടന

സവഗഹ  നള്ളിനന്റെ  മൂത്തലാപനയ  വള്ളിളള്ളിചള്ളിടവലാ!"  അവൻ  ഓടള്ളിനചന  പളള്ളിയള്ളിൽ

പ്രലാരന്ന്ഥള്ളിക്കുകയലായള്ളിരന്ന  മൂത്തലാപനയ  വള്ളിളള്ളിചന്ന്  കലാരഗ്യത്തള്ളിനന്റെ  ഗസൗരവഹ

സബലാധള്ളിപള്ളിച്ചു.സകട്ടേതന്ന്  പലാതള്ളി   സകൾക്കലാത്തതന്ന്  പലാതള്ളി  മൂത്തലാപ  ചലാടള്ളിസക്കറള്ളി

വതീട്ടേള്ളിസലലാട  വന.സലാധലാരണ  മൂത്തലാപ  ഇങ്ങനന  കലാണള്ളിക്കലാറള്ളിനലന  അവൻ

ഓർത്തു.പള്ളിന്നതീടലാണവനന്ന്  മനസള്ളിലലായതന്ന്.അമ്മുമ്മയ്ക്കു  അസുഖനമലാനമള്ളില.

ചുറച്ചുറസക്കലാടുകടള്ളി  ഓടള്ളിനടക്കുന്ന  അമ്മുമ്മയലാണന്ന്.നപനട്ടേന്നന്ന്  ശസ്വലാസഹ

മുട്ടേലലാനണന  പറഞലാൽ  അതള്ളിനലസന്തലാ  അപലാകതയള്ളില?അങ്ങനന  വതീട്ടേള്ളിൽ

സപലായള്ളി  അമ്മുമ്മനയ  വള്ളിളള്ളിചന്ന്  ആശുപതള്ളിയള്ളിൽ  നകലാണ്ടന്ന്  സപലായള്ളി.

സപലാകുഹവഴള്ളിയള്ളിൽ  അമ്മുമ്മയുനട  നള്ളില  കടുതൽ  വഷളലായള്ളി.ആശുപതള്ളിയള്ളിൽ

വചന്ന്  അമ്മുമ്മ  പറഞ:"അപ്പു  എവള്ളിനട?"  അവനന  മൂത്തലാപ  അമ്മുമ്മയുനട

അരള്ളികത്തന്ന് സചർത്തന്ന് നള്ളിർത്തള്ളി.അമ്മുമ്മ പറഞ:" നന്റെ കുട്ടേള്ളി വള്ളിഷമള്ളിസക്കണ്ടസട്ടേലാ

നതീ എവള്ളിനടനയലലാഹ സപലാകുനസവലാ അവള്ളിനടനയലലാഹ സസ്നേഹതതീരമലാണന്ന്.
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 Okhi Red Tears

The crawling of people's had  
spreaded,
In a poor coastal region
A cyclone came through
like as the falling of a
mountain.
                                                                     
The sun doesn't rises up 
only dark and darkness
Not a dry day, only wet day
 in the coastal region as Rain
 
As the raindrops oozing through
the window pain,
tears begin to roll on through
the sea.
save us! save us! 
Anyone can't hear it
Only god had saw that
                                                 
The people who went to
 catch fish had missed

 who help them?
 who see them?
 
  As the raindrops had fallen 
  through the boats of the fisherman
  My life is in the shape of you
  All around up the hills of wind
  I remember the day
   when the sea flows through the 
thousands

  Oh! My sweet 
  please come
  where are you? 
  I am waiting for you.                
  Oh!This is most dangerous 
  disasters I had ever seen
                                                            
 We lost our fathers,
  brothers and grandparents
  It  the most dangerous view
  God help us save us!
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THE CHALLENGE

IT is 1980 now.The good food, The fresh air, the
beautiful gardens, Oh what a beautiful world. Aboy
named Rahul is sitting and thinking of the devoleping
country.He thinks about trying to make the country
more devoleped. Rahul had grown afew years later at
1999.  He has  build  sevaral  hotels,  buildings  ect.....
Heis Now a business man. One night he thing back of
his  past.  The poor village the peaceful  life  and his
grandmoter's  stories.Once  his  grandma  said,  'if  we
destroy nature, then once nature destroy's the human'.
There was once a moutain at their city. The animals,
The sparrows and a fantastic , small, beautiful elagent
temple. The people of the village often went to the
temple  once  in  a  week.  Many  industrialists  came
there to make a hotel. The hotel was made at the roof
top  of  mountain  for  the  tourists  to  get  a  beautiful
visual  of  the  village.  Many  houses  were
destroyed.Many  animals,sparrows  flew  away  and
went  of  from  the  mountain.  At  last  ,when  the
fountation work was going on a large sound and the
whole  mountain  was  wreaked.  He  remembered
instansce and thought that that he had destroyed the
nature then nature could destroy the humans. He was
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depressed. He had a son named Ramu. He too had
growns  once  he  asked  his  father  that  won't  nature
take  a  challenge  back  to  us.  Rahul  dosen't  take  it
seriously. Few days back Heavy rain, flood, building
were  destroyed,great  disaster  poverty  scattered  was
damaged and started walking in the moment 'he stood
still  at  the rain'  and regreted about the sins he had
done. Ramu asked' father why are you standing here
come lets try to get home. He replied 'son I am telling
you, just take it  as a request,  you must not do any
work  by  hurting  the  nature  because  we  are  now;
experience  the  challenge  of  nature  to  us  and  all
humans'.  Ramu understood  the  seriousness  of  that,
which his father was talking about. After few hours
when  the  had  stoped  .  Ramu  had  a  call  from  his
father's manager it was informing about the collapsed
building and the great loss of money invested. Every
instance of one life have a moral and a lesson. Life is
a lesson. But the lesson of this life instance or story is
'Save nature', 'love Nature' and 'Be with Nature'. The
life cycle of every living things starts from Nature. 

THE MAN KILLS NATURE, THE NATURE
TOO TAKES A CHALLENGE.
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RED TEARS

It was a rainy morning.  Mario was thrilled for going to school with
new bag, shoes umbrella and books.  It was a new academic year Mario has
a close friend named Anna.  They were thick friends.  From small class
onwards they were studying together.   Now they are in 7th standard.  If they
are going to school they will go together only.  If one is not going to school,
other also will not go.  That much friendship was developed between them.
Now they are too excited to go to school in the new academic year.  On their
way they saw a bundle of red roses.  When Anna plucked it Mario stopped
her.  He said,'don't do it Anna,they are looking so beautiful.  If you pluck it
it will be so sad.  Hearing the words of Mario,Anna didn't do that.  On their
way to school they were dancing and singing on the road.  They reached the
class and saw the new class teacher.  That teacher was so strict.  All the
students were scared of her.  Mario and Anna was seated on a bench.  They
were sitting nearby.  School hors were over and they went back to home.  By
reaching home,Mario was so surprised.  His father had came back from the
place where he worked.   Now onwards he will  work in his own village.
Mario was so surprised and he hugged his father by excitement.  But his
happiness was not longer than a sure.  His father said that he will change
his school next year.  Mario was shocked by hearing this.  He began a loud
cry that he don't want to change his school.  He told that when he go from
here, he will miss his close friend Anna and his favourite school.  Father
didn't mind that.  He stood strictly in his decision. 
                                           
 On the next day, he was ready to go to school.  On the way to school he
told Anna everything including his father's strong decision about changing
the school.  Anna was shocked.  She began to cry and begged him to change
his fathers mind.  She said that when you go, there is no such friend for me
like you.  Mario told to leave that anyway.  He told that it will happen on
next year.  Then why we are disappointed now itself.  I won't go anywhere.
He promised her.  By hearing that she stopped crying. Then they walked
happily to the school.  Months passed.  The final exam was started.  They
successfully wrote the exam.  They happily enjoyed the vacation.

Again the rainy season had came.  But the two of them didn't came
together.   Mario's  father's  decision changed  and he  happily  went  to  the
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school.  But when he reached the school he waited Anna for a long.  But she
didn't came.  When he came back from the school, he ran fastly to Anna's
house.   When  he  reached  there,  the  gate  was  closed.   There  was  a
grandmother near by Anna's house.  He asked why is the gate closed and
where is Anna.  Grand mother said that, O my child yesterday they went to a
far away place and they told me that again they won't come back here, they
are  going to another  place because her  father got  promotion from here.
Mario was shocked by hearing this.  He began to ry with a loud voice.  He
returned back.  When he reached his house, He stopped at the gate.  It was
so raining outside.  When his mother came to varanda she saw that Mario
was standing outside at rain.  When she looked carefully his eyes were wet
and he was standing on the rain hanging his school bag.  His eyes became
so red by crying continuously.   
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FLOOD

My village is now
flowing with water
I don't know where I'am.
but water is surrounded me.

Where is my village
Where is my people
Where are my friends
pets,plant,garden.

They all left me alone
They are running for their lines.
My house is now under the water
My village is now under the water.

Where is the beauty of my village
did the flood losted It?
In olden times British ruled the nation
But now flood is ruling my village.

We are running to save our life
We are searching for a shelter.
Will we get shelter
Will we escape from this.

Who will rescue us.
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Who will help us.
When this disasters leave.
When these all end

I don't know to swim
I don't know how to overcome this
My village is now
flowing with the water

Water is essential
But it also causes
all of the things 
in the world have limit

My village is now.
Flowing with the water
I don't where I'am
But water is sorrounded me
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A Miserable Life Of a Child

t  was  a  rainy  day.The  rain  drops  from the  sky  and
landed on the ground.The sun was covered with the
dark clouds and there is  no sense of  light.The trees

were  dancing  in  the  wind  and  the  climate  was
verycold.Suddenly I saw a child who was standing alone in
the road with hanging a bag on his shoulder.He was fully
wet of rain.And his face was seen very sad.I walk forwards
him and reach near him.And I can Identify that his tears
wear  running  through  his  cheeks.I  can  Identify  that  he
didin't eat anything and he was felt very weak            

I

I asked his name and he answered that his name is David.I
then asked that have you eat anything and he answered
that,he 
doesn't  eat  anything.Then  I  doesn't  remind  anything.I
brought him to the near hotel and bought food and give to
him.He  ate  the  food  very  fastely.After  eating  the  food,I
started to get information about him and he started to fell
his misery life.

My name is david.I'm studying In 15th standard. My
family as consist of my father,mother and me. Our family
was  a  lovely  one.  But  suddenly  an  incident  strike  our
family. That was a great one. I lost my parents in a car
accident. Then  I relized that I was aloned. Then I was with
my  family  members.  That  life  with  my  members  was  a
cruel one. I led a misareble life with them. They gave all
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jobs in my hand like washing clothes, washing untenzils
etc… I was slept on the floor on the cold and I didn't got
anything  on  time  to  eat.  I  didn't  get  likely  food.  And  I
started  hating  this  life.  I  was  thinking  so  many  time  to
attemt suicide. But my fear, took me from tha decision. The
beat for me every single and small mstakes. They always
beat me. And at last, today I lost my slippers when I'm on
schoolfor that they have been beat me and get me out of of
the house. And I dosn't know, what I want to do, or where I
go. So I stand here. I had no dicesion about my life. Please
help me to get a life like you and the others. If my father
and mother were been lived, I didn't gott a life like this''.

By saying this he began to cry. And left sad about his life. And I

brought  him  to  my  house,  and  lived  him  there  on  that  night  in  my

house.  And  the  next  day,  I  get  him  to  a  orphonage  and  take  his

admission there. And I all of his life and study expense. By telling him

''bye'' I started continouing my life for searching life experiences. The

rain was always raining on that time………..
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