
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. അൽ ഫാറൂഖ് –  

നാൾ വഴികൾ താണ്ടി  

ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക്... 

2. വയക്തിതവം-   Sabira. E 

3. A Fun Trip -      Ahzam Bin Jaleel KN II-A 

4. Foolish Uncle -   Janna Jaleel- VII-A 

5. കേയുെ ട കണ്ണുനീർ-  Khaleel Rahman KB 

6. My Flower-   Mizna-VII-A 

7. The Moon-   Sadiya- VII-A   

8. അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ-  Abida. M 

9. Beauty of Nature-  Barza- VII-A 

10. Ice Cream-   Barza- VII-A 

11. ബാേയം   Bushra. P 

12. The girl in the Forest-  Saeeda- V-A 

13. The Solar System-  Barza- VII-A 

14. Trees-    Reesha Jafar- VII-A 

15. ഒരു പ്രളയ ഭീതി-  Hashim Iqbal- IX-A 

16. ഓർമയുട അടില വര്-  Muhammed Midlaj CP- IX-A 

17. ലനാവ്     Fathima Ziya T- I-B 

18. മഴ     Afnan Mohamed- I-B 

19. Be Honor   Rekha. K 

20. The Late of a Lady  Dilshada- X-A 

21. ലമാക്ഷാർത്ഥി   Aimen Abdusamed- II-A 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

മേപ്പുറം ജിേലയിെേ ലറാഡ് മാർഗ്ഗം   എത്തിെപ്പടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന 

ആദ്യെത്ത ഉയർന്ന പ്രലദ്ശമായിരുന്നു രടപ്പറമ്പ. എന്നാൽ അൽ ഫാറൂഖ് 

സ്കൂെളന്ന ഈ  കോേയത്തിന്െറ ആഗമനലത്താെട   ഉയർന്ന വിദ്യാഭയാസ 

ലകപ്രവും കുെടയായിമാറുകയായിരുന്നു രടപ്പറമ്പ. ഓൾ ഇന്ത്യ െസക്കണ്ടറി 

സ്കൂൾ എഡ്യൂലക്കഷൻ (AISSE) രരീക്ഷയിൽ ഏഴാം റാങ്ക് വെര ഈ 

കോേയെത്ത ലതടിെയത്തി. വിദ്യാഭയാസ രരമായി രിന്നാക്കം നിന്ന ഒരു ലദ്ശത്ത്   

അക്ഷര െവളിച്ചം െകാണ്ട് ഇരുട്ടകറ്റിയ, ധാർമിക ജ്ഞാനത്തിന്െറ െവട്ടം 

വിതറിയ അൽ ഫാറൂഖ് സ്കൂൾ നാലളക്ക് ലവണ്ടി രുലരാഗതിയുെട രുതിയ 

വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു െകാണ്ട് മുലന്നറുന്നു .... 

 



നാൾവഴികൾ താണ്ടി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് 

വിദ്യാഭയാസ രരമായി ഏെറ രിലന്നാക്കം 

നിന്നിരുന്ന നമ്മുെട നാടിന്െറ ആശാ ലകപ്രവും 

ആലവശവുമായി മാറിയ അൽ-ഫാറൂഖ് 

അതിന്െറ ചരിപ്ത രാതയിൽ ഒരു നാഴികക്കേല് 

രിന്നിടുകയാണ്. 1993ജൂൺ6ന് 

തുടക്കംകുറിക്കെരട്ട ഈ സ്ഥാരനം 

പ്രശ്നങ്ങളുെടയും 

പ്രതിസന്ധികളുലടയുംവവതരണികൾ അതി 

ജീവിച്ച് ലസവനരാതയിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് 

രിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. 

ആധുനികവിദ്യഭയാസലത്താെടാപ്പം 

മാനവികതയിേൂന്നിയ ധാർമിക മൂേയങ്ങൾ 

ചാേിെച്ചടുത്ത് ഒരു ജനതയ്ക്ക്ക് രകർന്ന് 

നൽകുക വഴി സ്തുതയർഹമായ 

ലസവനംെകാണ്ട് ധനയമാണ്. ഇതിന്െറ 

ചരിപ്തവഴികൾ തിരിഞ്ഞു ലനാക്കുലമ്പാൾ 

അഭിമാനരൂർവ്വം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം 

രദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും െതളിഞ്ഞു 

വരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ സർവ്വലതാന്മുഖമായ 

ഉന്നമനം മാപ്തം േക്ഷയം െവച്ച് ഈ മഹത്തായ 

സ്ഥാരനം നടത്തിയ നിസവാർത്ഥ 

പ്രവർത്തനങ്ങളുെട വിളെവടുപ്പ് ഞങ്ങളുെട 

പ്രലദ്ശങ്ങളിെോെക്ക ഇന്ന് ദ്ൃശയമാണ്. 

വിദ്യാഭയാസത്തിേും ലജാേികളിേും ഉന്നത 

സ്ഥാനങ്ങളേങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുെട രൂർവ്വ 

വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സ്ഥാരനത്തിന്െറ വിജയ 

സാക്ഷയങ്ങളാണ്.  

വിദ്യാഭയാസരരമായി രിലന്നാക്കം 

നിൽക്കുന്ന ഒരു ലമഖേയിൽ 

സർവലതാൻമുഖമായ രുലരാഗതി ഉണ്ടാക്കുക 

എന്നതുമാപ്തമായിരുന്നു അൽഫാറൂഖ് 

സാരഥികൾ േക്ഷയമാക്കിയിരുന്നത്. 

സർക്കാരിന്െറലയാ ബ.ന്ധെപ്പട്ട 

ലബാർഡ്ുകളുലടലയാ ഒരു വിധ സഹായ 

സഹകരണങ്ങളുമിേലാെത സ്ഥാരനം വളർത്തി 

െകാണ്ടുവരാൻ അതിന്െറ സാരഥികൾക്ക് 

കഠിനാധവാനം െചലേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ േക്ഷയം 

സാധൂകരിക്കുവാൻ ആവശയമായ എേലാ 

പ്രവർത്തനങ്ങളും രിന്നീടു വന്ന അതിന്െറ 

ഭാരവാഹികൾ സൂക്ഷ്മതലയാെട തെന്ന 

നിർവ്വഹിച്ചു ലരാരുകയും െചേുന്നു.  

ലകവേം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭയാസം 

െകാടുക്കുക എന്നതേല ഈ സ്ഥാരനത്തിന്െറ 

േക്ഷയം. സാമ്പത്തിക ലനട്ടം േക്ഷയം െവച്ച് 

വളർന്നു വന്ന സവകാരയ വിദ്യാേയങ്ങളുെട 

കൂട്ടത്തിേും അൽ-ഫാറൂഖ് െരടുകയിെേലന്നത് 

അധികമാളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു 

സതയമാണ്. ഒരു ചാരിറ്റബിൾ അലസാസിലയഷനു 

കീഴിൽ രൂർണമായും സാമൂഹയ ലസവനംമാപ്തം 

േക്ഷയം െവച്ചു െകാണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാരനം 

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അനാഥമരിരം എന്ന 

ലരരിടാെത തെന്ന, പ്രലദ്ശത്തുള്ള 

അനാഥകൾക്കും അഗതികൾക്കും സൗജനയമായി, 

അവരുെട അനാഥതവം അവർെക്കാ 

സഹരാഠികൾെക്കാ അനുഭവെരടാത്ത 

രീതിയിൽ, മറ്റുള്ളവെരലരാെേ തെന്ന തുേയമായ 

വിദ്യാഭയാസം നൽകി െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

അനാഥകെള അനാഥാേയങ്ങളിലേക്ക് 

അയക്കാെത മറ്റുള്ളവരുെട കൂെട 

െരാതുധാരയിൽ വളർത്തി െകാണ്ടുവരുന്ന, 

ലകരളത്തിെേ ആദ്യ സി.ബി.എസ്.ഇ ഇംഗ്ലീഷ് 

മീഡ്ിയം സ്കൂൾ അൽ-ഫാറൂഖ് 

ആയിരിക്കുെമന്നാണ് ഞങ്ങൾ നയായമായും 

വിശവസിക്കുന്നത്.  

വിദ്യാഭയാസലത്താെടാപ്പം രരിരകവമായ 

വദ്വ വിശവാസവും തൽഫേമായുണ്ടാകുന്ന 

സദ്ാചാര നിഷ്ടയും മൂേയലബാധവും 

വളർത്തിെയടുക്കുന്നതിേൂെട മാപ്തലമ ഉത്തമ 

സമുദ്ായത്തിന്െറ നിർമിതി സാധയമാകൂ. അൽ-



ഫാറൂഖ് സ്ഥാരക ലനതാക്കൾ ഈ മഹത്തായ 

സ്ഥാരനത്തിേൂെട വളർത്തിെയടുക്കാൻ 

ആപ്ഗഹിച്ചത് ഇത്തരത്തിേുള്ള മൂേയാധിഷ്ഠിത 

വിദ്യാഭയാസം ലനടിയവെരയാണ്. വകകൂേി 

വാങ്ങുന്ന ഉലദ്യാഗസ്ഥലനാ  രണ െകാതിയനായ 

ലഡ്ാക്ടലറാ സാമൂഹയ പ്രതിബദ്ധതയിേലാത്ത 

എൻജിനിയലറാ ഉണ്ടായിട്ട് സമൂഹത്തിനും 

രാജയത്തിനും എന്ത്ു ഫേം?  സദ്ാചാര നിഷ്ഠയും 

സാമൂഹയലബാധവും ഉള്ളവർക്കു മാപ്തലമ 

ശരിയായ രീതിയിൽ നാടിെന ലസവിക്കാൻ 

കഴിയൂ. 

അൽ-ഫാറൂഖിന്െറ രടി കയറിെയത്തുന്ന ഒലരാ 

കുട്ടിയും രഠനം കഴിഞ്ഞു 

രുറത്തിറങ്ങുലമ്പാലഴക്കും സവന്ത്ത്തിനും 

കുടുംബത്തിനും നാടിനും ഉരകാരെപ്പടുന്ന സദ് 

വയത്തരായി തീരണെമന്ന് നാം 

ആപ്ഗഹിക്കുകയും അതിനു ലവണ്ടി നിരന്ത്ര 

പ്രയത്നങ്ങളിലേർെരടുകയും െചേുന്നു. 

വിജ്ഞാനവും വിലവകവും ധാർമിക 

ലബാധവും സാമർത്ഥയവുമുള്ള മാതൃകാ 

സമൂഹമായി നമ്മുെട കുട്ടികെള മാറ്റിെയടുക്കുക 

എന്ന അടിസ്ഥാന േക്ഷയത്തിനു ലകാട്ടം തട്ടാെത 

മുലന്നാട്ടു ലരാകാൻ രരമാവധി പ്ശമിക്കുന്നു 

ആത്മവിശവാസം, സതയസന്ധത, വിലവകം, 

ആർജവം, ഉത്തരവാദ്ിതവലബാധം, കൃതയനിഷ്ഠ, 

ശുരാപ്തി വിശവാസം, നീതി, ധീരത, 

സർഗാത്മഗത, മിതവയയം, രകവത, തുടങ്ങിയ 

വയക്തിനിഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ 

വിദ്യാഭയാസത്തിേൂെടയാണ് വളർന്നു 

വലരണ്ടത്.  

അതുലരാെേ തെന്ന സമൂഹത്തിന്െറ 

ഐകയത്തിനും െകട്ടുറപ്പിനും സമാധാന 

ജീവിതത്തിനും അനിവാരയമായ 

സൽഗുണങ്ങളും െചറുപ്രായത്തിൽ തെന്ന 

കുട്ടികളിൽ വളർത്തിെയടുലക്കണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷമ, 

െരരുമാറ്റ മരയാദ്കൾ, സഹിഷ്ണുത, ഉദ്ാരത, 

കൃതജ്ഞത, സഹാനുഭൂതി, കൂട്ടുത്തരവാദ്ിതവം, 

രമയത, സഹവർത്തിതവം... അങ്ങെന ധാരാളം 

ഗുണങ്ങൾ അവരുെട ജീവിതത്തിൽ രകർന്നു 

െകാടുലക്കണ്ടതും വിദ്യാഭയാസത്തിേൂെടയാണ്. 

ഇത്തരം സൽഗുണങ്ങൾ സവാംശീകരിക്കുവാൻ 

എവിെടയാണ് അവസരം? നമ്മുെട ചുറ്റുമുള്ള 

ഏതു സ്ഥാരനമാണ് ഈെയാരു േക്ഷയലത്താെട 

മുലന്നാട്ടു ലരാകുന്നത്? ഫേം ആശാവഹമേല. 

ഇവിെടയാണ് അൽഫാറൂഖ് ലവറിട്ട് 

നിൽക്കുന്നത്. ആധുനിക 

വിദ്യാഭയാസലത്താെടാപ്പം ധാർമ്മിക 

മൂേയങ്ങളുെട ബീജാവാരത്തിനും 

തുേയരരിഗണന െകാടുത്തുെകാണ്ട് അൽ-

ഫാറൂഖ് ഈ കുറവ് നികത്താൻ പ്ശമിച്ചു 

െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ജന്മനാ 

നന്മയുള്ളവരാണ്. തിക്താനുഭവങ്ങളും 

പ്രതികൂേ സാഹചരയങ്ങളുമാണ്. അവരുെട 

സവഭാവ ശീേങ്ങെള മേിനമാക്കുന്നത്. 

അവരിേുള്ള നന്മകളും സവിലശഷ ഗുണങ്ങളും 

മേിനമാകാെത വളർത്തിെക്കാണ്ടു വലരണ്ടത് 

സമൂഹത്തിന്െറ ഉത്തരവാദ്ിതവമാണ്. ജീവിത 

സ്രർശിയായ അനുഭവങ്ങളും മൂേയങ്ങളും 

ധാർമ്മിക ശിക്ഷണത്തിേൂെട ജീവിതത്തിൽ 

രകർത്തുലമ്പാൾ അതിനു സാധയമാകും. ഇത്തരം 

ഉൾക്കാഴ്ചലയാെട വിദ്യാഭയാസ പ്രപ്കിയ 

നിർവ്വഹിക്കുന്ന ലകപ്രങ്ങളിൽ നിന്നു മാപ്തലമ 

ഇത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ.  

അൽ-ഫാറൂഖിെേ രഠനം കഴിഞ്ഞ് 

എവിെടയും എത്താെത അേക്ഷയമായി 

അേയുന്ന ഒരാെളയും കാണാൻ സാധയമേല 

എന്നതും അനിലഷധയമായ വസ്തുതയാണ്. രഠന 

കാേത്തും തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിേും മദ്യത്തിനും 

മയക്കുമരുന്നിനും അടിമെപ്പട്ട് സാമൂഹയ 

ലപ്ദ്ാഹികളുെട വേയത്തിൽെരട്ടു ലരാകുന്ന 



ഒരാെള ലരാേും നമ്മുെട രൂർവ്വ 

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കാണുക സാധയമേല. 

മൂേയാധിഷ്ഠിത വിദ്യഭയാസം 

പ്രലയാഗവൽക്കരിച്ചതിന്െറ ഈ 

അനുഭവസാക്ഷയം നമ്മുെട മുന്നിേുെണ്ടങ്കിേും 

സമൂഹം പ്ശദ്ധിക്കാെത ലരാകുന്നു എന്നത് 

ദ്ൗർഭാഗയകരമാണ്. ആയതിനാൽ 

രക്ഷിതാക്കളായ നാം ഉണർന്നു 

പ്രവർത്തിലക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട 

കുട്ടികെള നാലളക്ക് ഉരലയാഗെരടുത്തുന്ന ഉത്തമ 

സന്ത്ാനങ്ങളായി വളർത്തിെകാണ്ടുവലരണ്ടത് 

നമ്മുെട കർത്തവയമാണ്. അതിന്െറ 

നിർവ്വഹണത്തിന് അൽ-ഫാറൂഖ് നിങ്ങളുെട 

കൂെടയുെണ്ടന്ന് മനസ്സിോക്കി കാരയക്ഷമമായി 

പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഓലരാരുത്തരും മുലന്നാട്ട് 

വരുക.ഈ സലരശം താങ്കളുെട 

സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രരിചിതർക്കും 

വകമാറുവാനും രരമാവധി കുട്ടികെള ഈ 

േക്ഷയസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനായി അൽ- 

ഫാറൂഖിൽ എത്തിക്കുവാനും താങ്കളാോകുന്ന 

രരിപ്ശമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണെമന്നും 

അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

 

സർവ്വശക്തൻ തുണക്കുമാറാവെട്ട.... 

വിനയരൂർവ്വം.... 

മാലനജ്െമന്് കമ്മിറ്റി 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         SABIRA . E 
(Department of Arabic) 
 

വ്യക്തിത്വം 
 
               ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത്ത്തിൽ ഏറ്റവുും പ്രധാനന്െട്ട ഘടകങ്ങളിന്ല്ാന്നാണ് വയക്തിത്വും. 

പ്രായഭേദമഭനയ സഹജീവികഭളാട് മാനയമായി ന്രരുമാറാൻ മനസ്സുന്കാണ്ടു ത്യ്യാറാവുഭപാഴാണ് 

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ വയക്തിത്വമുള്ളവനാവുന്നത്്. രണത്തിന്റെയുും രദവിയുഭടയുും 

രാരപരയത്തിന്റെയുും അല്ങ്കാരങ്ങൾ ജീവിത് ശൈല്ികഭളാട് ഇണക്കിഭേർത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ 

സത്യത്തിൽ സവത്വും എന്െന്നറിയാത്തവരാണ് സവെമായി നമ്മളിന്ല്ൊണുള്ളന്ത്ന്ന് സവയും 

വില്യിരുത്താനുും വിമർൈിക്കാനുും സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിത്ത്തിൽ വിജയും ശകവരിക്കുും. 

                      ഭനനഹും മനസ്സിന്റെ ോഷ്യാണ്, പ്രാണന്റെ സുംഗീത്മാണ്. രരനപരും വിൈവസിച്ചുും 

ബഹുമാനിച്ചുും ജീവിക്കുഭപാൾ മാപ്ത്മാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുും മനുഷ്യത്വന്മന്നുും ഉള്ള രദങ്ങൾക്്ക 

അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്്. 

വ്ഹ് നി സന്തപ്ത ല ോ 

 ഹസതോംബു ബിന്ദുനോം 

സന്നിഭം മർത്യ ജൻമം 

ക്ഷണഭംഗുരം 

 

   േുട്ടുരഴുത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കനൽ കഷ്ണത്തിഭല്യ്ക്്ക ഒരിറ്റു ജല്ും വീണാൽ അത്് ക്ഷണഭനരും 

ന്കാണ്ട് നീരാവി ആകുന്മന്നല്ലാന്ത് ആ ത്ീയണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത്ുഭരാന്ല് 

ക്ഷണികമാണ് മനുഷ്യ ജീവിത്ും. എഭൊൾ ഭവണന്മങ്കില്ുും നഷ്ടന്െട്ടുഭരാകാവുന്ന ജീവനുും 

ഭരറിയാണ് ഒഭരാരുത്തരുും ജീവിക്കുന്നത്് ഇത്ു മനസ്സില്ാക്കാന്ത് അന്ല്ലങ്കിൽ അങ്ങന്ന നടിച്ചു 

ന്കാണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്്ക രിറഭക രായുകയാണ് എല്ലാവരുും ശദവത്തിൽ 

വിൈവസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ രല്ർക്കുും അറിയാത്തത്് സവർഗ്ഗവുും നരകവുും േൂമിയിൽ 

ത്ന്ന്നയാന്ണന്നുള്ള സത്യമാണ് സവെും മാത്ാരിത്ാക്കന്ള സുംരക്ഷിക്കാന്ത് വല്ിയ വായിൽ 

ആദർൈങ്ങൾ വിളപുന്ന എപ്ത്ഭയാ ഭരരുണ്ട്. പ്രൈുംസക്കു ഭവണ്ടി അനാഥാല്യങ്ങൾ 

നടത്തുന്നവരുും അക്കൂട്ടത്തില്ുണ്ടാവുും അവന്ര ഭനാക്കി 'നല്ല വയക്തികൾ' എന്ന് എങ്ങന്ന 

രറയാൻ സാധിക്കുും. 

                    മനസ്സിൽ ഭനനഹത്തിന്റെ നിറവുണ്ടാകണും. പ്രവർത്തിയിൽ നൻമയുന്ട 

ന്ത്ളിച്ചമുണ്ടാകണും. േിെയിൽ വിൈവാസത്തിന്റെ കരുത്തുണ്ടാകണും. ഞാൻ എന്ന ോവും 

രരിത്യജിക്കണും േുറ്റുും ഉള്ളവഭരാടുും സമൂഹഭത്താടുും പ്രത്ിബദ്ധത് രുല്ർത്തണും സവയും 

വിമർൈിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകണും സ്ഥാനമാനങ്ങളുും സപത്തുും ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിൽ 

അളന്നു ത്ൂക്കിയല്ല ആളുകഭള ബഹുമാനിഭക്കണ്ടത്് രകരും ന്ത്റ്റിഭനാട് പ്രത്ികരിക്കുകയുും 

ഭനരിന്ന അുംഗീകരിക്കുകയുും ന്േയ്യുന്ന ആഭരയുും പ്രായും ഭനാക്കാന്ത് ബഹുമാനിക്കാൻ 

മനസ്സിന്ന രാകന്െടുത്തിന്യടുക്കണും കാരയങ്ങന്ള ൈുോപ്തി വിൈവാസഭത്താന്ട ഭനരിടാൻ 

കഴിയണും സാഭങ്കത്ികത്യുന്ട ഭമച്ചിൽെുറങ്ങളിൽ മത്ിമറന്നു ഭരാകുന്ന 

ശവവിധയങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുും നല്ലത്ു ത്ിരന്െടുക്കാനുും നന്മയുന്ട വഴിഭയ സഞ്ചരിക്കാനുും 

സാധിക്കഭട്ട........ 

                        

 



 



 



                                     ക യുടെ കണ്ണുനീർ   

Khaleelul Rahman 
(Department of Art 

 

േിപ്ത്ും വരക്കുവാനുള്ള ഭമാഹും 

 

കരളിൽ അന്ത്ന്നുും നിറെു നിൽന്ക്ക, 

 

രല്ത്രും ോവനമുറ്റി നിന്നു 

 

േിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പ്രാവു ഭരാന്ല് 

 

രാവിന്റെ മാറിൽ മയങ്ങിയാല്ുും 

 

കാണാും കല്യുന്ട രൂര േുംഗി 

 

രാഭലാ രിക്കാഭസായുും ആഞ്ചഭല്ായുും 

 

വാൻഭഗാങുന്മന്നിൽ നിറെു നിന്നു. 

 

രാജാ രവിവർമന്യന്നുന്മന്നിൽ 

 

േിപ്ത്ും വരയ്ക്കുവാനാൈ കൂട്ടി. 

 

ഡാവിഞ്ചിന്യഭൊൽ പ്രൈനതിഭയറുും 

 

ഉത്തമ സൃഷ്ടിക്കുടമയാകാൻ 

 

കാൻവാസിൽവർണ ന്മന്നായുധത്താൽ 

 

യുദ്ധങ്ങന്ളപ്ത് നടത്തിയീ ഞാൻ 

 

വീണ്ടുും വരച്ചു നിറങ്ങൾ മാറ്റി, 

 

മാധയമഭമാഭരാന്നുും ഭവന്റയാക്കി 

 

കഥകൾ കവിത്കൾ േിപ്ത്മാക്കി 

 

രൂരവുും ോവവുും മാറ്റിഭനാക്കി 

 

രൂത്തുല്െീടുന്ന കാനനവുും 

 

ദർേമുന ത്ട്ടി കാൽ മുറിെ 

 

ോവത്തിൽ ഭത്ാഴനിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നി- 

 

 

 

എല്ലാും മറക്കുും ൈകുെളയുും 

 

മാൻ കിടാവുും രിന്ന്ന ഭത്ാഴിമാരുും 

 

ഗീഭത്ാരഭദൈവുും വർണ്ണേുംഗി- 

 

ഭയാല്ുന്ന ഹുംസവുും കാമിനിയുും 

 

എത്തിന്യൻ ഹൃത്തിൽ ത്ുടിച്ചു നിന്നു. 

 

ഒത്തിരി ോവനന്യാത്തു ഭേർന്നു 

 

േിെിയിഭല്ന്റ ത്രസ്സിരുന്നു. 

 

മുത്തായി മാറിയ ത്ുള്ളി ഭരാന്ല് 

 

നവയമാും ോവന സൃഷ്ടിയായി. 

 

േിറകുവിടർത്താന്നാരുങ്ങുഭപാൾ 

 

ഭകൾെൂ രരാത്ികൾ ഭരാദനങ്ങൾ 

 

ആഭക്ഷരഹാസയത്തിൻ മാന്റ്റാല്ികൾ 

 

കാരാല്ികത്വും നിറന്ൊഴുകുും 

 

പ്കൂരമാും പ്കീഡഭയാ ത്ാണ്ഡവഭമാ? 

 

മുല്യും മത്ിയ്ക്കാത്ത സുഷ്ടിന്യാന്നായ് 

 

അഗ്നിക്കിരയാക്കിന്യന്ന സത്യും 

 

വിൈവസിച്ചീല്വൾ കളളമാകാും- 

 

ന്കട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാകാും. 

 

േിപ്ത്ും വരക്കുവാനുള്ള ഭമാഹും 

 

ഒന്നായി ഭവഭരാന്ട വീണീടുഭപാൾ 

 

ഒരു നീണ്ട ഭത്ങ്ങല്ായ് രൂരമാർന്നീ- 

 

കല്യുന്ട കണ്ണുനീരാരുകാണാൻ? 

 

 

 

 

 



 



 

        Abida . M 

       (office sfaff) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അമൂ യ രത്നങ്ങൾ 
   

ഈ േൂമിയിൽ കളങ്കമില്ലാന്ത് ഭനനഹിക്കുന്നവർ നമ്മുന്ട ഭനനഹനിധികളായ രക്ഷിത്ാക്കൾ 

മാപ്ത്മാണ്. ഇന്ന് രല്രുും അത്് ത്ിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എപ്ത് ഭവദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണിന്ത്ന്ന് 

ഒന്നാഭല്ാേിച്ചു ഭനാക്കൂ. നമ്മുന്ട ജീവിത്ത്തിന്ല് ഏറ്റവുും വല്ിയ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത്് 

രക്ഷിത്ാക്കളുന്ട അോവും ത്ന്ന്നയാണ്. ഒരഛന്റെയുും അമ്മയുഭടയുും ഭനനഹവുും സുരക്ഷിത്ത്വവുും 

ഇല്ലാത്ാകുന്നത്് ഇരുട്ടിൽ ത്നിച്ചാകുന്നത്ിന് ത്ുല്യമാണ്. 

മാത്ാരിത്ാക്കന്ള ന്കാന്നുും രീഡിെിച്ചുും പ്കൂരത് കാണിക്കുന്നത്് മദയത്തിന്റെയുും 

മയക്കുമരുന്നിന്റെയുും ല്ഹരിയാന്ണന്ന് രറഞ് നമുക്്ക, രപ്ത് വാർത്തകൾ വായിക്കുഭപാൾ 

സമാധാനും വൃഥാവില്ാന്ണന്ന് ഭബാധയമാകുന്നു സുഭബാധഭത്താന്ടയാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ത്ാന്ക്ക 

ന്േയത് കൂട്ടുന്നത്്. സുഖഭല്ാല്ുരത് മൂല്മാണ് മനുഷ്യന് സുഭബാധമില്ലാത്ാകുന്നത്്.ഈ ല്ഹരിയിൽ 

േൂത് ോവികന്ളക്കുറിച്്ച മനുഷ്യൻ േിെിക്കുഭന്നയില്ല. 

രണ്ട് രാവങ്ങൾക്കായിരുന്നു വൃദ്ധസദനങ്ങന്ളങ്കിൽ ഇന്നിവിന്ട രണക്കാർ 

കണ്ണുന്വച്ചിരിക്കുകയാണ് കയാഷ്് ന്കാടുത്ത് മാത്ാരിത്ാക്കന്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളില്ാക്കി 

സുഖിക്കുകയാണ് രല് മക്കളുും 

ഒന്ന് ആഭല്ാേിക്കുന്നത്് നമുന്ക്കല്ലാവർക്കുും നല്ലത്ാണ്. അവരുന്ട ഭനനഹവുും വാത്സല്യവുും 

നഭമ്മാന്ടാെും ഇന്ല്ലങ്കിൽ നമുക്്ക ഈ ഭല്ാകത്ത് ഒന്നുും ന്േയ്യാനാകില്ല. നാും എവിന്ടയുും 

എത്തിന്െടാനുും ഭരാകുന്നില്ല. കണ്ണിന്ല്ലങ്കിഭല് കാഴ് ചയുന്ട മഹത്വും മനസ്സില്ാവൂ എന്ന ഭരാന്ല്  

ഈ ല ോകത്്ത വ്ി മത്ിക്കോൻ പറ്റോത്ത അമു യ രത്നങ്ങളോണ് നമ്മുടെ പ്പിയടെട്ട 

രക്ഷിത്ോക്കടളന്ന് നോം ത്ിരിച്ചറിയുക. 

 
 



 



 

      Bushra . P 
(Department of Hindi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

     Hashim Iqbal 
              IX-A 

ഒരു പ്പളയ ഭീത്ി 

 

 

ബസ്സ ്കാത്തുനിൽക്കാൻ ത്ുടങ്ങിയിട്ട ്ഒരുരാട ്സമയമായി, 

നല്ല  ൈകത്്മായ മഴ. ഭകാട്ടെടിയിഭല്ക്ക ് ഭരാകുന്ന 

വഴിയിൽ എവിന്ടന്യങ്കില്ുും ന്വള്ളും 

കയറിയിട്ടുണ്ടാകുഭമാ ? എന്നുഞാൻ േയന്നു  

ന്വള്ളുംകയറുന്നത്ിനു മുപ ്അവിന്ട എഭത്തണഭമ എന്്ന 

ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.  ബസ്സ ്വന്നു,  ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി 

ടിക്കറ്റ്എടുത്തു.  േട്ടിെറപിഭല്ക്ക ്യാപ്ത്ന്േയ്യുന്ന 

അധികമാളുകളുും എന്ന്നഭരാന്ല്ന്ത്തന്ന്ന ന്വള്ളും 

ഭകറുന്നത്ിനുും മുപ ്ഓഭരാ സ്ഥല്ങ്ങളിഭല്ക്ക ് 

ഓടുകയാണ.് എല്ലാവരുും ഭകരളന്ത്ത ഒന്നടങ്കും ബാധിച്ച 

പ്രളയന്ത്ത  കുറിച്ചാണ ്സുംസാരിക്കുന്നത് ് " േട്ടിെറപ ്

,േട്ടിെറപ ്" ബസ്സിന്ല് കിളി  വിളിച്ചു രറെു . ഞാൻ 

ഭറാെിൽ ഇറങ്ങി ഭനരന്ത്ത ബഭറാെിൽ ന്വച്ച ്

രരിേയന്െട്ട  ആഭളാട ് വിട രറെ ് മല്െുറഭത്തക്കുള്ള 

ബസ്സ ്കയറാൻ  ബഭറാെിഭല്ക്ക ്നടന്നു. അവിന്ട ഒരു 

ഉനതാദ ്മാപ്ത്ഭമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  ഞാൻ അഭേഹന്ത്ത 

രരിേയന്െട്ടു .രന്ക്ഷ ഞങ്ങൾ ഭരരു ഭോദിച്ചില്ല, അത് ്

ഞാൻ രിന്നീടാണ ്ആഭല്ാേിച്ചത്.്  ഭോദിച്ചറിെഭൊൾ 

ഉനതാത്ുുംഞാനുും ഭരാഭകണ്ടത് ് വല്ിയങ്ങാടിയിഭല്ക്കാണ.് 

രന്ക്ഷ ഞാൻ ഭകാട്ടെടിയിൽ  ഇറങ്ങി രിന്ന്ന അഭങ്ങാട്ട ്

നടക്കാറാണ ്രത്ിവ ്. ബസ്സ ്വരുന്നത് ് ഭനാക്കാന്ത്  

 

ഓഭട്ടാറിക്ഷകൾന്ക്കല്ലാും ഉനതാദ ് 

ശകകാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  ഞാനുും അഭേഹത്തിന്റെ 

കൂന്ട കൂടി.  ഒഴിെുഭരാകുന്ന  ഒരു ഓഭട്ടാ നിർത്തി ……. 

ഞാനുും ഉനതാത്ുും ോടിക്കയറി.. അഭന്നരും  

എവിന്ടനിന്ന്നാന്ക്കഭയാ മൂന്നുനാല് ്

ഭരരുുംകൂടിവന്നുഭകറി …    ഓഭട്ടാ നിറെു.   

ആ യാപ്ത്യിന്ല്  േർച്ച പ്രളയും ത്ന്ന്നയായിരുന്നു…. ഞാൻ 

എല്ലാും ഭകട്ട ്മിണ്ടാത്ിരുന്നു.  

പ്രത്ികാരദാഹിയായ ഭപ്രത്ന്ത്ത ഭരാന്ല് മഴ 

അല്റിന്കാണ്ടിരുന്നു.  

പ്രകൃത്ിഭയാടുള്ള മനുഷ്യന്റെ  നീേ പ്രവർത്തിക്കുള്ള  

പ്രത്ികാരമാണ ്ഈ ത്ുടർന്ച്ചയുള്ള പ്രളയും.  അത്ിഭനാട ്

ഭനനഹഭത്താന്ട ന്രരുമാറിയാന്ല്  ത്ിരിച്ചുും 

 അങ്ങന്ന ന്േയ്യുകന്യ്യാള്ളു   മല്െുറും ടൗണിന്നാെമാണ ്

ന്വള്ളന്മന്നുും അധികും  ശവകാന്ത് അത് ്ഭറാഡ ്

മറയ്ക്കുന്മന്നുും ഓഭട്ടാശപ്ഡവർ രറെു.  

അഭൊഭഴക്കുും ആകാൈും കറുത്തിരുന്നു.  ടൗണിൽ 

എത്തുന്നത്ുും കാത്ത ്ഞാൻ  ഇരുന്നു. ഭരാകുന്ന വഴിയിൽ 

േില്യിടങ്ങളിൽ ഭത്ാടുകൾ നിറെ ്ഭറാഡിഭല്ക്ക ് 



ന്വള്ളും ഒഴുകി ന്യത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ന്േറുവാഹനങ്ങൾ 

കടന്നുഭരാകാൻ ത്ടസും ഭനരിട്ടു. ഇരുേപ്കവാഹനങ്ങൾ 

വളന്ര ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടന്െട്ട ്സൂക്ഷ് മത്ഭയാന്ട കടന്നു 

ഭരാകുന്നത് ്ഒരു മങ്ങിയ കാഴ്ചയായി ഞാൻ കണ്ടു .  

വളന്ര രത്ുന്ക്കയാണ ്ഞങ്ങളുന്ട ഓഭട്ടാ നീങ്ങുന്നത് ്. 

കൂന്ടയുള്ളവർ േർച്ച ത്ുടരുകയാണ ്. ത്ൻ്്ന്റ  ന്രങ്ങളുന്ട 

വീട ്നില്പൂർ   ആന്ണന്നുും  

ശദവത്തിന്റെ കാവൽന്കാണ്ടു അവർ 

സുരക്ഷിത്രാന്ണന്നുും രറയുന്നത് ് 

ഭകട്ടു.  മല്െുറും ജില്ലയിൽ നില്പൂരില്ാണ ്ഈ 

പ്രളയകാല്ത്്ത ഏറ്റവുും കൂടുത്ൽ  

ദുരെങ്ങളുണ്ടായത് ്. ഈ കുറച്ച ് ദിവസുംന്കാണ്്ട 

ഭകരളീയർ ഒരുരാട ്കാരയങ്ങൾ  

രഠിച്ചു  മനസില്ാക്കി . സവെും നാട്ടുകാരുന്ട ജാത്ിമത്  

വയത്യാസമില്ലാത്ത 

 ഭനനഹവുും കരുത്ല്ുും , പ്രകൃത്ിദുരെും ന്കാണ്്ട 

കഷ്ടന്െടുന്ന ഒരു ജനത്ന്യസഹായിക്കാൻ മുത്ിരാത്ത ഒരു 

ഭകപ്ര േരണകൂടും , ത്ങ്ങൾ ഭരാല്ുും  

അറിയാന്ത് മാല്ാഖമാന്ര ഭരാന്ല് ദുരെമുഖഭത്തക്ക ്

രറന്ന്നത്തിയ മല്യാളികളുന്ട സവെും 

മൽസയന്ത്താഴില്ാളികൾ …….  അങ്ങന്ന ഞങ്ങൾ  

ഭകാട്ടെടി എത്തി ഞാൻ എൻ്്ന്റ വല്ിയുെയുന്ട കടയുന്ട 

മുന്നിൽ ഇറങ്ങി , 

 അത് ്രൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ ്. അറിെത് ്ഭരാന്ല്ത്തന്ന്ന , 

ഭറാഡിന്നാെമാണ ്ന്വള്ളും . ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിഭല്ക്ക ്

വല്ിെു നടന്നു .ഇഭൊൾ മഴക്ക ്കുറച്ചു   

ൈമനമുണ്്ട . ഭരാകുന്ന വഴിക്ക ്കുറച്ചു   ത്ാഴ്ന്ന ഒരു 

സ്ഥല്ത്തുമാപ്ത്ും മുഭട്ടാളും  ന്വള്ളമുണ്്ട . അപത് ്മീറ്റർ ദൂരും 

ന്വള്ളത്തില്ൂന്ട നടന്നു . ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ  

വീട്ടിന്ല്ത്തി . അവിന്ട അമ്മായി മാപ്ത്ഭമ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വല്ിയുമ്മ  

അവരുന്ട അനിയന്റെ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ എല്ലാും 

ഒഴിെിക്കാൻ ഭരായി .  

അന്്ന സന്ധ്യഭയാന്ട ഭറാഡ ്എല്ലാും ന്വള്ളുംന്കാണ്്ട മൂടി . 

മൂന്്ന ദിവസും ന്വള്ളും മൂടികിടന്നു , ഇത്ിനിടയിൽ ഒരു 

ദിവസും ഹാജയാർരള്ളി ത്ൂക്കു രാല്ും  

ന്വള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കുൈക്തിയിൽ ഒല്ിച്ചു ഭരായി . ഞാൻ 

അത് ്ഭനരിൽ കണ്ടു . ഇരുപുന്കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ രാല്ും 

പ്ലാറിക്ക ്ഭരാന്ല് അടർന്നു മാറുന്നത് ് 

എല്ലാവരുും ത്ല്യിൽ ശകന്വച്ച ് ഭനാക്കിനിന്നു . നാല്ാും 

ദിവസും ബല്ിന്രരുന്നാളിന്റെ അന്്ന രാവിന്ല്യാണ ്

ന്വള്ളന്മല്ലാും ഭറാഡിൽനിന്്ന ഒഴിഞ്ഞത്.. 

മെത്്ത എന്റെ ജീവിത്ത്തിൽ രുത്ിയ ഉടുെിടാന്ത് 

രള്ളിയിൽ ഭരായ ആദയ  ന്രരുന്നാൾദിനമായിരിക്കുും 

അത്.്  രണ്ടുവർഷ്ന്ത്തയുും പ്രളയും മല്യാളികൾ 

 ഐകയുംന്കാണ്ടുും ഭനനഹന്കാണ്ടുും ന്േറുത്തുനിർത്തി . 

എങ്കില്ുും , ഭകപ്രസർക്കാരിന്റെ ധനസഹായങ്ങൾ 

ല്േിക്കാത്ത രക്ഷും ഭകരളത്തിന ്ഇനി  

ഒരു പ്രളയും ത്ാങ്ങാൻ കഴിയണും എന്നില്ല . ഇനി ഇങ്ങന്ന 

രരീക്ഷിക്കരുഭത്……  

 

ശദവഭത്താട ്നമുക്്ക ഒരുമിച്ച ്പ്രാർത്ഥിക്കാും . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ഓർമയുടെ അെിലവ്ര ്

 

ഓർമയുടെ  ത്ോളുകളി ൂടെ   ത്ല ോെടവ് 

 

കണ്ടു ഞോടനടറെ ക ോ യം 

 

മുറ്റടത്ത വ്ോക മരത്തിടറെ ല ോട്ടിൽ 

 

ട ടന്നോന്നിരിക്കുവ്ോനുണ്ട് ലമോഹം 

 

ഇത്തിരി ലനരം വ്യസയടറെ കൂടെ 

 

ട ോല്ലുവ്ോനുളളിട ോരോപ്ഗഹം 

 

പുസതകത്ോളിട ോളിെിച്ച പീ ിയിൽ 

 

കണ്ടു ഞോടനടറെ കളി കൂട്ടുകോരിടയ. 

 

ഒത്തിരി ഓർമകൾ ഇത്തിരി കോ മോയ് 

 

ലപോയത്ും ഞോനറിഞ്ഞില്ല ത്ോനും 

 

ഇക്കണ്ടലയോർമകൾ എന്നും നുണക്കുവ്ോൻ 

 

കോ ലമ നീ ത്രൂ ആയുടസന്നിൽ 

 
                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Fathima Ziya. T 

           I-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ലനോവ്് 

ഈ മരത്തണ ിൽ ഇന്ന് ഞോൻ ഒറ്റക്ക ്

ആരുമിടല്ലടന്നനിക്ക്  കൂട്ടിന് 

പോറിനെടന്നോരു എൻ ജീവ്ിത്ടത്ത 

നിശ്ച മോക്കിയത്ോലരോ ? 

എൻ  ില്ലയിട  ടവ്ൺ മണിമുത്തുകൾ 

ത്ല്ലിത്തകർത്തിയവ്രോലരോ ? 

ഇളം കോടറ്റോന്നു വ്ീശി 

എടന്ന ഉണർത്തി 

കോറ്റിനറിയോലമോ എൻ ദുുഃഖഭോരം 

ഇടന്നനിക്കോരുമില്ല കൂട്ടിന് 

എൻ നിഴൽ മോപ്ത്ം കൂട്ടിന് 

ഇന്ന് ഞോൻ ഒറ്റയക്്ക് 

ദദവ്ലമ കനിയൂ കനിയൂ 

 

                                                                                           

ഫോത്തിമ സിയ.െി 

        

  IB 

 



 

 

AFNAN MUHAMMED  

1st B 

മഴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ത്ിമർത്തു ടപയ്ും മഴയുടെ ത്ോളം ..... 

ആർത്തു ടപടയതോരു മഴലമളം ..... 

ഉെ ട ോന്നത്ീ മഴയിൽ പണ്ട് 

കളിച്ചു നെന്ന മഴത്ൻ ഓർമകൾ ..... 

 

ത് ലത്ോർത്തോലനോെിവ്രും , ഉമ്മമ്മ ..... 

മഴയത്ത് കളിലച്ചോ ...? എന്ന കിന്നോരവ്ും 

മഴയിൽ കളിലച്ചോടട്ട ...? വ്ോശിപിെിച്ചുെയും ..... 

വ്ീണ്ടും മഴയുടെ ത് ത്തില ക്ക് ..... 

 

ഇടന്നനിക്ക് മഴടവ്റും വ്ിരുന്നുകോരി .... 

മുറ്റടത്തത്തോൻ കഴിയില്ലവ്ൾക്ക് പടക്ഷ 

ലകോ ോയി ിരുന്ന് ഞോൻ മഴലമളം ലനോക്കുലന്നരം ..... 

പനിലെെിയിൽ അകത്തുലപോ എന്നുെോടറെ  ശോഠ്യം ..... 

 

നോടളടയടറെ മകന് മഴടയന്തോടണന്നറിയില്ല 

യപ്ന്തയുഗത്തിടറെ പിറെോണവ്ൻ ..... 

മഴയുടെ ഖിസ്സകൾ ലകൾെിക്കുലന്നരം 

ബോറ്ററി കഴിഞ്ഞുെ , ഞോൻ കിെക്കടട്ട ..... 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

Aimen Abdussamad 

            II-A 

ലമോക്ഷോർത്ഥി 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മരണത്തിൻ രുകമറക്കെുറത്താന്യാരു 

രുത്ു ഭല്ാകമുണ്ടായിരുന്ന്നങ്കിൽ 

രുല്രിത്ൻ രുത്ുമണും മാറാത്ിരുന്ന്നങ്കിൽ 

രുളകങ്ങൾ രൂക്കളായ് മാറിന്യങ്കിൽ 

വർണ വസെങ്ങൾ മാറാത്ിരുന്ന്നങ്കിൽ 

വാസന രൂക്കൾ വിടർന്നുന്വങ്കിൽ 

ഒഴുകുന്ന കണ്ണു നീർ രുഴയിന്ല് കുമിളകൾ 

ഓർമ്മകൾ മാപ്ത്മായി മാറിന്യങ്കിൽ 

മൂളാത്ത വണ്ടുകൾ മുരളാത്ത കടല്ുകൾ 

മധുനുകർന്നീടാത്ത ൈല്േങ്ങളുും 

ത്ിരിയണെിരുളില്ായി മാറിയാ ഭത്വരുും 

ത്ുഴന്യ ത്ിരഭൊടുഭമാ? ഭത്ാണിയുും 

മറവിത്ൻ ത്ാളിൽ മറെുന്വങ്കിൽ 

മൃത്യു വണിയാത്ത ത്ീരങ്ങൾ ഭത്ടിന്യങ്കിൽ.... 

മൃത്യു വണിയാത്ത ത്ീരങ്ങൾ ഭത്ടിന്യങ്കിൽ.... 

 



 
 

Every new academic year begins with a new hope and dreams  

to step further into life ladder one step ahead.. 

 

 

 



AISSE Toppers prize distribution 

 
Arzoo K Akbar obstained 7th rank in AISSE Examination 

Arts Fest 2019-20 

 
Arts Fest ‘PETRICHOR 2019’ inaugurated by Fathima Shahana 

 



 

 

 



Inspiro 2019  

Integrated Education Council India നടത്തിയ Quran Based competition "Inspiro '19' ൽ 

ഹൈസ്കൂൾ തല ഖുർആൻ പാരായണ മൽസരത്തിൽ രണ്ാാം സ്ഥാനാം നനടിയ അഫ് ലൈിനുള്ള 

സമ്മാനാം പ്പിൻസിപ്പൾ ഷഫീഖ് സമ്മാനിക്കുന്നു. 

 
കർണാടകയിലല നിപാനിയിൽ ലെച്ച് നടന്ന CBSE Taekwondo South Zone Championship ൽ 

പലെടുത്ത് നലല ലപർനഫാമൻസ് കാഴ്ച ലെച്ച മിലൻ മുൈമ്മദിനുാം സൻജയ് കുമാറിനുാം 

പ്പിൻസിപ്പൾ ഷഫീഖ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് െിതരണാം ലചയ്തു 

 
മലപ്പുറാം ജിലലാ സി. ബി. എസ്. ഇ കനലാൽസെത്തിൽ Arabic Poem Recitation- ൽ മൂന്നാാം സ്ഥാനാം 

നനടിയ അൽഫാറൂഖിലല ആറാാം തരാം െിദയാർത്ഥി എാം. ബാസിമിനുള്ള നപ്ടാഫിയുാം 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുാം പ്പിൻസിപ്പൾ ഷഫീഖ് െിതരണാം ലചയ്തു. 

 



 

 

 

AL FAROOQUE SCHOOL 

PADAPPARAMBA 

 

 

 "Sports meet 2019" 

 

"   

 

 

 

 



 

Football Team 

 

 



 
 



Happy Children's day.... 

Al Farooque school Children's Day Celebration Highlights... 

 
 



Al Farooque School Science Fest  

"Spectra 2019" 

 

 

 



School parliament election 2019-20 

 

 



 
 



അൽ ഫാറൂഖ് സ്കൂളിൽ രുതുതായി നിർമിച്ച രാർക്ക്  

കുട്ടികൾക്ക് തുറന്നു െകാടുത്തലപ്പാൾ ..... 

 
പടപ്പറമ്പ അൽ ഫാറൂഖ് സ്കൂൾ ഏഴാാം തരാം െിദയാർത്ഥികൾ ലജന്ന ജലീൽ , ൈസ്ന , ഷൈന 

എന്നിെരുലട നനതൃതവത്തിൽ അണിയിലച്ചാരുക്കിയ മാഗസിൻ "BLOSSOM" സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റർ സാബിറ 

ടീച്ചർ പ്പിൻസിപ്പൽ ഷഫീഖ് സാറിന് നൽകി പ്പകാശനാം ലചയ്തു. 

 



 



 



Drawing 

 



 



 



 



Hikma Toppers മീറ്റിൽ അൽ ഫാറൂഖ് സ്കൂളിലല മുൈമ്മദ് ൈാഷിറിന് ബൈു: ആബിദ് 

ഹുവസൻ തങ്ങൾ MLA അൊർഡ് നൽകുന്നു 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

Al Farooque Staff 

 

 

 
Office staff 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Only Admission Fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു... 


