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ശാസ്ത്രസാങ്കേ�തിക വിദ്യകൾ ഏറെ� പുങ്കേ�ാഗമിക്കുന്ന ഈ 

കാലഘട്ടത്തിൽ വിവ� സാങ്കേ�തിക ങ്കേമഖലയിറെല അനന്ത സാധ്യതകൾ 

സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റസ് എന്ന കൂട്ടായ്മ ഏറെ� സഹായിക്കുന്നു. 

ഈ കൂട്ടയ്മയുറെ, ങ്കേനതൃത്വത്തിൽ തയ്യാ�ാക്കുന്ന �ൗതു�പട്ടം ഡിജിറ്റൽ 

മാഗസിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ങ്കേനരുന്നു. ഇതിനുങ്കേവണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന 

എല്ലാ അധ്യാപകറെ�യും വിദ്യാർത്ഥികറെBയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു

പി എം സ്മിത

റെഹഡ് മിസ്ട്രസ്സ്



ക,മ്പൂർ ഹയർ റെസക്കന്റ�ി സ്കൂൾ ലിറ്റിൽ കൈകറ്റ്സ് 
വിദ്യാർത്ഥികളുറെ, കൗതുക പട്ടം എന്ന മാഗസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും 

ങ്കേനരുന്നു. കുരുന്നു പ്രതിഭകളുറെ, തൂലികയിൽ വി,ർന്ന സാഹിത്യ 

ഭാവനകൾക്ക് ആയി�ം ചി�കുകൾ മുBക്കറെട്ട......ഇനിയുമിനിയും കൂടുതൽ 

ഊർജ്ജ സ്വലതങ്കേയാടു കൂ,ി മുങ്കേന്ന�ാൻ സാധിക്കറെട്ട ! സാഹിത്യത്തിൽ 

മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും ഈ നന്മകൾ കൂറെ, ഉണ്ടാവറെട്ട. 

ങ്കേ[ഹപൂർവ്വം, 
അനിത റെക 

റെഡപ്യൂട്ടി റെഹഡ്മിസ്ട്രസ്
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അമ്മ 

വിറകടുപ്പ് മാറി 

ഗ്യാസ് സ്റ്റ�ാവ് ആയി 

ഉരലും അമ്മികാലും സ്റ്റ�ായി 

�കരം മിക് സി വന്നു 

അലക് കല്ലിനു �കരം 

വാഷിംഗ്  മെമഷിൻ ആയി 

ചൂൽ സ്റ്റ�ായി വാക്യം ക്ലീനർ ആയി 

എന്നിട്ടും മാറ്റമില്ലാത്ത 

അമ്മ ഇസ്റ്റപ്പാഴും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്...... 

      Anamika T

           9th--B
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എന്റെ�  വിദ്യാലയം
          

ഞാൻ അമ്മ തൻ ഭാഷ 

കണ്ടറിമെ?ാരു വിദ്യാലയം. 

അറിവിൻ നിറകുടമാമെAമെB

 മെകാച്ചു വിദ്യാലയം.

എമെB സുന്ദര വിദ്യാലയം 

ഞാൻ ആടിയതും �ാടിയതും 

അവിമെട മെവച്ച് 

ഞാൻ ചിരിച്ചുകളിച്ചതും 

അവിമെട മെവച്ച് 

ഞാൻ ഉത്സാഹം എമെGന്നറി?തും 

ഞാൻ സ്സ്റ്റനഹം എമെGന്നറി?തും 

അവിമെട മെവച്ച് 

എമെB അറിവിമെB ഉൽഭവസ്ഥാനം 

എമെB വിദ്യാലയം തമെന്ന 

കൂട്ടുമെകട്ടിമെB ശക്തിമെയമെGന്ന് 

എമെന്ന അറിയിച്ചതും 

എമെB വിദ്യാലയം തമെന്ന....
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എനിസ്റ്റക്കമെറ പ്രിയ ഗുരുനാഥൻമാരുണ്ട് 

എമെB വിദ്യാലയത്തിൽ 

എനിക്ക് താങ്ങും തAലുമായാവർ 

എമെB ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും 

കാരAമായവർ 

സഹകരAം എന്ന വാക്കിമെB 

അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ 

വിദ്യാലയം 

അറിവിൻ നിറകുടമായ 

എമെB മെകാച്ചു വിദ്യാലയം 

എമെB സുന്ദര വിദ്യാലയം.
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ലലാകസഞ്ചാരം 

ഒരു മഴതുള്ളിയായി ഞാൻ   �ിറന്നു 

മലയുമെട കു?ി മെചറുവിരൽ അന്ന് 

മെതരുവിലൂമെട നീGി  നീങ്ങി 

മെചറു�ുഴ ഒന്നിൽ അലി?ു സ്റ്റചർന്നു 

അവിമെട നിന്ന് എത്രസ്റ്റയാ ചാലു താണ്ടി 

ഒടുവിൽ വൻതിര നടുവിമെലത്തി. 

 കതിര വമെനമെന്ന വിളിച്ചു മെചാല്ലി 

വരിക നീരാവിയായി കൂടി 

അതുസ്റ്റകട്ടു ഞാമെനാരു സ്റ്റമഘമായി 

ചിറകുവിരിച് �റന്നു മെ�ാGി 

കരിസ്റ്റമഘകൂട്ടമിമെനന്ന് വിട്ടു..... 

�ഴയ മലയുമെട കു?ിടുകിൽ....... 
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കാത്തിരിപ്പ്
ആ കാത്തിരിപ്പിൻനഷ് ട-

സ്റ്റമാർത്ത് ഞാനറി യാമെത

ദ ുഖിച്ച ുസ്റ്റ�ായി.

ഇനഇമെയാര ു കാത്തിരിപ്പ ു-

ണ്ടാക ുസ്റ്റമാ എന്ന ു ഞാന-

റിയാമെതസ്റ്റയാർത്ത ുസ്റ്റ�ായി.

അന്നമെത്ത സ്വ�് നവ ുമാശകള ും

മനസ്സിമെനാര ു സസ്റ്റGാഷമായിര ുന്ന 

ആ കാത്തിരിപ്പിമെന ക ുറിമെച്ചാ-

ർത്ത ു ചിരിക്ക ുന്ന

നാള ുകൾ എത്രസ ുന്ദരം!

ഒര ു കാത്തിരിപ്പിനായി ഞാന-

റിയാമെത ഇന്ന് മെകാതിക്ക ുന്ന ു.

അന്നമെത്തയാകാത്തിരിപ്പിമെB

നഷ്ടസ്റ്റമാർത്ത്.......
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മഴ
ഇമെന്നൻ മനസ്സിമെല വർണ്ണശബളിതമാം

� ൂങ്കാവനത്തില് മെ�യ് സ്റ്റതാര ി മഴ!

എൻ ഹ ൃദയത്തിലായിന്ന്

ഒരായിരം � ൂക്കൾ വിടർന്നിരുന്നു

ഓർമ്മതൻ  � ുസ് തകത്താള ുകൾക്കിടയിലായി

ആ സ്റ്റതൻത ുളളി ന ുകര ുവാനിമെന്നന്ന ും

ത ുടിക്ക ുന്ന ു എമെB ഹ ൃദയം             

അറിവിമെB ക ുളിർ മഴ,മണ്ണിമെB � ുത ു-മAം

മനസ്സിലിന്നീ മഴ കവിതയായി വിരിയമെവ!

മഴതൻ ഹർഷാരവത്തിൽ ഞാൻ

മ ുഴ ുകീട ുന്ന ു ഒര ു ത ുളളി മെ�ര ുമെവളളമായി മാറീട ുന്ന ു

അറിവിമെB ക ുളിർ മഴ, മണ്ണിമെB � ുത ുമAം

മഴമെയത്ര സ ുന്ദരം, മഴമെയത്ര സ ുഖകരം.
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അവൾ 

 ജാലക വാതിൽ തുറന്നമെB മനസ്സിൽ 

�ുൽമെക്കാടി മെകാണ്ടവൾ കൂടു മെവച്ചു 

ദലമർമ്മരം സ്റ്റ�ാമെല ആലില മെതന്നലായി  

ആരു മറിയാതവൾ  ഒഴുകിവന്നു.  

നിലവിളക്കായമെB ഹൃദയത്തിൽ കത്തിനിന്ന

 മാരിവിൽ സ്റ്റശാഭയുള്ള കാരുA്യസ്റ്റമ 

കനക നിറമുള്ള അരുA കിരAങ്ങൾ 

തഴുകി തസ്റ്റലാടുന്നിമെതൻ മനതാരിമെന.  

ശലഭമാം  മനസ്സിമെB മച്ചകത്തിരുന്നവൾ 

കഭനത്തിൽ കർപ്പുര താളമായി

ഇതൾ   മെകാഴി ?ീടുന്ന   �ൂക്കൾ സ്റ്റ�ാലവളിന്ന്  

മിന്നി മറയുന്ന വിണ്ണിമെല താരക

 അറിയാമെത വമെന്നമെB  ചാരത്തിരുന്നവൾ 

കണ്ണുനീർ ഗംഗയായ് ഒഴുകിയിരുന്നു
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A P ANIL KUMAR
TEACHER



കൗതുകപട്ടം  

Kadambur Higher Secondary School

നിലാവ്

      

നറു ചിരി വിതറാൻ 

ചിരിസ്റ്റയാളി �കരാൻ 

വിരുമെന്നത്തിയിന്നും 

വിണ്ണിൽ നിന്നീ മെവണ്ണിലാവ് 

ഇരവിന്നിരുളിൽ 

വഴിസ്റ്റയമെതന്നറിയാതുഴലും 

സ്റ്റനരമെത്തൻ ചാരത്തായAയും 

സഖിസ്റ്റയ... സഖിസ്റ്റയ 

മണ്ണിരുളകലാൻ, കണ്ണിൽ 

കാഴ്ചകൾ മെതളിയാൻ 

കനവിൽ നിറയും നിനവിൽ 

കളിരും കുട്ടായAയും 

നിലാ തുവലഴസ്റ്റക....

നിറ നിലാ കടവുമാമെയന്നുമെമൻ 

അരികിലAയാസ്റ്റമാ സഖിസ്റ്റയ....

9
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MY TEACHER
I was lost in a way

Of bad marks and cunning eyes

But soon I saw a little way

Where I had lots of flower

I went in........ 

And found a pretty face 

The face that gave me happiness

The softness of her voice, 

Wiped away all my worries 

She was like a mother to me

Something in her that commanded respect

Made me admire her

She was a mother, goddess and angel to me

Who was my dearest teacher

who was the best teacher in my life

I realized that

The teacher are the ones,

who scolds us for.

Our goodness

11
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പരീക്ഷക്കാലം
 

�രീക്ഷക്കലമിതു �രീക്ഷക്കാലം 

ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മെവറുസ്റ്റപ്പാമെട ഓർക്കുമി

കാലം �രീക്ഷക്കാലം 

കളിക്കാൻ തുടങ്ങുസ്റ്റxാൾ �ഠിക്കാൻ

�റയുമി 

കാലം �രീക്ഷക്കാലം

 വീട്ടിൽ തളച്ചിടും കാലം �രീക്ഷക്കാലം

 സ്വാതന്ത്രം ചുറ്റിലും  ചിറമെക്കട്ടിസ്റ്റചർക്കുമാ 

കാലം �രീക്ഷക്കാലം

അമ്മയിൽ ദുർഗ ഉAരുന്ന 

കാലം �രീക്ഷക്കാലം 

ഞങ്ങളുമെട ഭാവി സ്റ്റശാഭനമാക്കാൻ  അനിവാര്യമീ

 കാലം �രീക്ഷക്കാലം 

12
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പ്രളയം 
  

വാർത്തകളിൽ പ്രളയം 

കണ്ണീരിമെB പ്രളയം 

മഴ ദൈദവങ്ങൾ 

 കുനി?ു പ്രളയം

എങ്കിലും ദുഃഖം !

ഓർമ്മകൾ മറ?ു... 

 പ്രളയത്തിൽ 

ജാതിമെയവിമെടയ? 

മതമെമവിമെട??

�Aമെമവിമെട? 

�ത്രാസ്റ്റസവിമെട? 

സ്റ്റവണ്ട മനുഷ്യ

സ്റ്റ�കൂത്തുകൾ!

സ്റ്റകവലസ്റ്റമാരു

പ്രളയത്തിൽ 

മാ?സ്റ്റല്ലാ എല്ലാം..... 
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THE BEAUTIFUL NATURE 

The sun has just risen 

The birds started chirping

The flowers are blooming

Oh, nature how great you are !

The sun showers it's light all over

The river sings the sweet melodious song

The cold breeze is blowing

Oh,  nature how  great you are, 

The hills are peeping out of its blanket 

The dew drops led farewell to the leaves

The trees began to warm up

Oh,nature how great you are! 

There are people in the lawn 

Taking a little walk

They are enjoying the beautiful nature 

Oh, god thank you for all 
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കുഞ്ഞൻ കൂട്ടിലായി 

 �ണ്ട്  �ണ്ട്  കിങ്ങിAി  കാട്ടിൽ  കു?ൻ  എന്ന്  സ്റ്റ�രുള്ള  ഒരു  മുയൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു.  കു?ന്   ഒരു  പ്രശ്നമുണ്ട്  അവൻ  എല്ലാവരുമെട

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ  നിന്ന്  കാരറ്റ്  കട്ടു  തിന്നും.  അവൻ  മഹാ  വികൃതി

ആയിരുന്നു,  കു?മെB  വികൃതി  കാരAം  ആ  കാട്ടിമെല  മറ്റു  മൃഗങ്ങൾക്ക്

ഇവമെനാരു പ്രശ്നമായി തീർന്നു. മറ്റു് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി കു?മെന കാട്ടിൽ

നിന്ന് ഓടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങമെനമെയല്ലാ

 മൃഗങ്ങളും  അവനു  സ്റ്റനമെര  �ാ?ുമെചന്നു.  കു?ൻ  കര?ുമെകാണ്ട്

കാട്ടിലൂമെട ഓടടാ ഓട്ടം. 

    ഓടിസ്റ്റയാടി കു?ൻ കാടു കടന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിമെലത്തി ഓടി ക്ഷീAിച്ചു വന്ന

കു?ിമെന  നാട്ടുകാർ  �ിടികൂടി  അവൻ  മെകാള്ളാമസ്റ്റല്ലാ!  ഒരാൾ  കു?ിമെന

വീട്ടിസ്റ്റലക്ക്  മെകാണ്ടുസ്റ്റ�ായി  വീട്ടിമെലത്തിയ  കു?ൻ  അവിടമെത്ത  കൃഷികൾ

നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.  അതു  കണ്ടു വീട്ടുകാരൻ  സ്റ്റദഷ്യം  വന്നു വീട്ടുകാരൻ

ഉടമെന ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി കു?മെന അതിനുള്ളിൽ ഇട്ടു. 
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A touching friend
  

It was a rainy day,

I was there alone, standing near 

The window watching the rain ,

The drops touching the ground ,

I was alone , but the memories back ,

The rain remembered me,

The colourful day at school,and the 

Thought, these days are never back

Made the tear roll on my cheek ,

No one was there ,for me ,to  wipe it .

A special touch on my shoulder ,

A shiver passed through me ,

I turned ,she was there ,the one 

Who differentiated my tears from the rain,

She was my friend ,a heart touching friend,

Her presence ,left a glow on my face ,

I was happy , happiness touched my heart ,

She was my friend ,

A heart touching friend ,

The one who wished , 

To see me happy ........
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പ്രളയം നന്റെമ്മ  പഠിപ്പിച്ചത്

ഐശ്വര്യത്തിമെBയും  അനുഗ്രഹത്തിമെBയും  നാടായ സ്റ്റകരളം എത്ര മെ�മെട്ടന്ന്

ആA്   ഒരു   ശവപ്പറxായി  മാറിയത്.   അതിമെB  മെഞട്ടലിലും  വിഭ്രാGിയും

ഇനിയും  വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല.   ജീവിത   യാഥാർഥ്യത്തിനു  മുൻ�ിൽ   �കച്ചു

നിൽക്കുന്ന ആയിരം ജന്മങ്ങമെള നാം കണ്ടു.  വിയർപ്പ്  സ്റ്റചാരയാക്കി,  സ്റ്റചാര

നീരാക്കി �ടുത്തുയർത്തിയമെതല്ലാം നിമിഷസ്റ്റനരം മെകാണ്ട്  പ്രളയജലം നമ്മുമെട

കണ്മുൻ�ിൽ മെവച്ച് നക്കി തുടച്ചു.  നമുക്ക് പ്രിയമെ�ട്ടവമെരല്ലാം മരAത്തിമെB

ആഴങ്ങളിസ്റ്റലക്ക് ഊളിയിട്ട് സ്റ്റ�ാകുന്നത് നാം നിസ്സഹായതസ്റ്റയാമെട കണ്ടു 

            നമ്മുമെട കുമെറ നല്ല �ാഠങ്ങളും ഈ  പ്രളയം നമെമ്മ  �ഠിപ്പിച്ചു .  ജാതി

മത സ്റ്റഭദമസ്റ്റന്യ എല്ലാവരും ഒന്നാമെAന്ന് മെവളിവായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അവ.

ദൈദവത്തിമെB സ്വGം  നാടാAിമെതന്ന് പ്രളയം നമെമ്മ ഒന്നുകൂടി ഓർമിപ്പിച്ചു.

നമ്മുമെട  മനസിമെല  വന്മതിൽമെകട്ടുകമെള  ഈ  പ്രളയം  ഒരു  നിമിഷം  മെകാണ്ട്

തകർത്ത്  കള?ു.   ദുരിതക്കടലിൽ  മുങ്ങി   താഴ്ന്നവരുമെട  മനസ്സിൽ

സ്സ്റ്റനഹത്തിൻ   സ്റ്റദവാലയങ്ങൾ  �AിയAമെമന്ന്  ഈ  പ്രളയം  �റയാമെത

�റയുന്നു.   സ്റ്റവണ്ടത്ര  വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാമെത  ചില  നാടൻ  മനുഷ്യരുമെട  നന്മ

നിറ?  മനസുകൾ  പ്രളയകാലത്തു  നാം  കണ്ടു.   രാവും  �കലും

�രിഗAിക്കാമെത  ഊAും  ഉറക്കവുമില്ലാമെത  ദുരിതബാധിതർക്ക്   ആശ്വാസം

നൽകാൻ  അവർ  ഓടി  നടക്കുകയായിരുന്നു.   സാG്വനത്തിമെBയും

ആശ്വാസത്തിമെBയും തീരം അAയാൻ സ്വGം  മുതുകുകൾ ചവിട്ടു�ടിയായി

ഉ�സ്റ്റയാഗിസ്റ്റക്കണ്ടതാമെAന്ന് ഒരു വലിയ �ാഠമാA് നാസ്റ്റമാസ്റ്റരാരുത്തര്കും  ഈ

മഹാപ്രളയം  നൽകുന്നത്.
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TENSION
Tension,Tension,Tension.....

Tension due to Examination.

Tension due to Competition.       

 What is the use of tension?

Just to end up in Examination

Tension,Tension,Tension.....

Every nation is full of tension.

Oh! tension,it’s better not to mention.

Some have tension while seeing T.V

That is to say - “science fiction”.

The military is full of tension while

on mission.

Tension,Tension,Tension.....

Some have tension of studies,

while some have tension of books.

Children have tension of books

While teenagers have tension  

of looks

Men have tension over wives.

While wives have tension

over their lives.

So look for a new life,

and cut off the baring old life 

with knife.
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My Great God
 

          

 As we all know.

We will shine up on that star 

You shower your love

God you beautiful.

You told me you will be, there for me........

I feel your love because

I do  believe I see you, smile..

Down on me

To love to live, to   believe

You taught us how to love .

And you us how to live .

God you that love  that live.
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THE ZOO
    

First I saw the white bear, then I saw the black;

Then I saw the camel with a camel hump upon his back 

Then I saw the gray wolf, with mutton in his maw;

Then I saw the wombat waddle in the straw:

Then I saw the elephant a-waving of his trunk ;

Than I saw the monkeys-

Merry, 

how unpleasantly they smelt !
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MIRROR
A mirror is truthful

To whoever it sees it seems it was cursed 

some hundred years ago 

for it must have showed something untrue

A mirror through a shame

And sad of his deed

Form then on pledged 

The mirror makes you happy 

if you are lovely to see 

But it will make you sad if you are too ugly 

Now you have seen why 

The mirror is always true while we are untrue

By Anuvind      9 M*
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  With A  Stranger
 

All the way alone from where I started ;

To find someone strange ,I travelled.

Up the hill down through the street;

I walked my way withy trembled feet .

Who would have a girl like me;

Who would give me flowers for free

Am I the girl who is good for nothing;

Thought on my way and then I heard a ring .

The sound of some old ringing bells . I heard;

The sound come from a man with a herd .

He had a wand and a walking stick;

And some salt stones for the sheep's to lick.

The man looked handsome ,gentle and smart ;

The beats lost track and ran fast in my heart 

I had never felt like this before; 

And I realised that something wrong in my core.
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He gased upon me like a stranger; 

But I did'nt feel it as a danger ; 

Don't know why but he felt good ;

I did'nt move eventhough I could.

He waved his hand and called me ;

And then we both stood nearby a tree .

His eyes were bright and powerful;

His gaze made the moment wonderful.
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CLAYTON - TheTimeBomb_ 

Collin clayton's my birth name. But you wouldn't know me by that name. I'm

known all around the town as "clayton the time bomb" well it all began two years ago. I

was home alone my mom and dad had left for business trip that morning.Our maid

Martha would arrive soon. l was lying flat on my bed and I left all the happy thoughts in

exams are over ,summers  on and I plan to do absolutely nothing I'd probably flunk my

math paper but it didn't really matter because the result wouldn't be very soon. That's

when the bell rang. I groaned my position in the bed was too comfortable to move a

muscle.  It  was probably Martha that's when the bell  rang again so I  made my way

slowly to the door. I opened the door to find no one but there was a package on the

door step. I took it up and walked to the front yard. No one was about. I was about to

tear it open.    That's when Martha shouted from the gate "Colin what's that you are

holding" she called out "oh hey Martha"I called back "somebody left a package at the

door step" I'm about to check it out" "colin Clayton are you crazy don't open it. why it

could be a time bomb for all you know". Martha told in a worried tone. "stop being so

paranoid" I said. Martha shook her head "colin you know nothing about the world. Why I

had heard about a man in slovania or Slovakia who opened a package which had been

delivered the way yours was. He didn't live too much after he opened the box because

it contained a poisonous gas that killed them on spot and then there was a man in

Croatia who-" before Martha finish therd was a small heep sound coming from the box.
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Martha and I shrieked as I threw it out. Martha was i  hysterics. Her shrieks attracted a

lot of neighbours about our yard. I had to explain things out to them because Martha

was in hysterics. Soon a procession of fire trucks and police offers gathered  about

and then they did all the safety stuff and everybody was asked to move back. I held

my breath as they open it. You wouldn't believe what the box contained-a watch. No

time bomb,no poisonous gas. The police officers called out in the loud speaker that all

was safe  But instead of being relieved the whole neighbours shout be nasty stares. I

looked out for Martha, but she had already scooted of the sight. And there's the story

behind my name-CLAYTON THE TIME BOMB.
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                     ബൂയി 

ലിബിയയിമെല  ചില  സ്റ്റഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുമെട  പ്രസ്റ്റതക

ചികിത്സാരീതികമെള കുറിച് ഒരു സ്റ്റ�ാക്യൂമെമBറി തയാറാകാനാA് ഞാൻ

അവിസ്റ്റടക്കു സ്റ്റ�ായത്. ലിബിയയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിമെB ഏഴു വാര

ദൂമെര മെകാടും  കാടാA്.  നഗരത്തിൽ താമസം മെശരിയായതാമെAങ്കിലും.

ദിവസവും  സ്റ്റ�ായി  വരാനുള്ള  മടിയും  കാട്  എന്ന  അ�ൂർവതയുമാA്

ഇങ്ങസ്റ്റനമെയാരു വാസസ്ഥലം തിരമെഞടുക്കാൻ എമെന്ന സ്റ്റപ്രരിപ്പിച്ചത്. 

        എമെB താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് കുറച്ചു മാറി ഉൾകാടിലായിരുന്നു ഊര്

സ്ഥിതി  മെചയ്തിരുന്നത്.  ഊരിമെB  അതിഥി  എന്ന  നിലയിൽ  ഞാൻ

അവർക്ക്  ഏമെറ  ബഹുമാനമെപ്പട്ടവൻ  ആയിരുന്നു.  എമെB  ചിGക്ക്

വി�രീതമായാA്  ഇവിമെട  ഊരുകൾ.  സർക്കാർ  അനുമതി  ഉമെണ്ടങ്കിലും

ഇവിമെട ആർക്കും സ്റ്റപ്രസ്റ്റവശിക്കാം,  കുടിലുകൾ സന്ദർശിക്കാം,  സാധനങ്ങൾ

വാങ്ങാം,  സ്റ്റ�ാസ്റ്റട്ടാകൾ  എടുക്കാം.  ഊരിമെല  മിക്ക  കുടിലിലും  ഇന്ന്

സർക്കാർവക വായിധ്യുതിയുണ്ട്.  എങ്കിലും  ദാരിദ്ര്യത്തിനും  �ട്ടിAിക്കും

യാമെതാരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചതായി സ്റ്റതാന്നുകയില്ല.  

                   ഒന്നാമമെത്ത ദിവസം അവിമെടമെയാമെക്ക ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാAുക

മാത്രമെമല്ല മെചയ്തത്.  അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ എമെB സ്റ്റജാലിയിൽ

കടന്നു.  ഏതു  സഹായത്തിനും  മൂപ്പമെB  ഒരു  വിശ്വസ്തനും

കൂമെടയുണ്ടായിരുന്നു. 

             ഷിമെ� എന്നായിരുന്നു അയാളുമെട  സ്റ്റ�ര്.  മൂപ്പസ്റ്റനക്കാൾ

പ്രായമുണ്ട് അയാൾക്ക് ശരീരം കുറച്ചു തളർന്നിട്ടുമെണ്ടങ്കിലും അയാളുമെട

മനസിന്  ഇസ്റ്റപ്പാഴും മെചറുപ്പമാA്.  ഷിസ്റ്റ�ക്ക് കുറച്ചു ഇംഗ്ലീഷ്  വശമുണ്ട്.

അയാസ്റ്റളാടാA് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു മെകാടുകാർ. 
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സ്റ്റജാലിയിൽ  ഷിമെ�  എമെന്ന  സഹായിച്ചുമെകാണ്ടിരിക്കുസ്റ്റxാഴാA്

അയാളുമെട  മറ  �റ്റിനിന്നിരുന്ന  ഒരു  മെ�ൺകുട്ടിമെയ  ഞാൻ  കണ്ടത്.

അയാളുമെട  നീളമുള്ള  കാലുകൾക്കിടയിലൂമെട  �ളുങ്ക്  കണ്ണുകൾമെകാണ്ട്

അവൾ  എമെന്ന  ഇമമെവട്ടാമെത  സ്റ്റനാക്കിനിന്നു.  ഞാൻ  അവമെള

വാരിയിടുക്കാൻ  സ്റ്റനാക്കിയസ്റ്റപ്പാസ്റ്റയക്കും  വളമെര  വിദക്തമായി  അവൾ

�ുറസ്റ്റത്തക്ക്  ഓടി.  അവളുമെട  മെയതാർത്ഥ  സ്റ്റ�ര്  ഷിഫ്രാ  നിതംസ്റ്റബ

എന്നായിരുന്നു. 11 വയസുണ്ട് അവൾക് �മെക്ഷ കണ്ടാൽ  8  എന്ന് മാത്രസ്റ്റമ

സ്റ്റതാന്നു. `ബൂയി ´എന്ന ചുരുക്കസ്റ്റ�രിലാA് അവൾ നാട്ടുകാർക്കി ടയിൽ

�രിചിതം.  ഷിമെ�യുമെട  സ്റ്റ�രമകളായിരുന്നു  ബൂയി.  അവളുമെട  അച്ഛനും

അമ്മയും മുസ്റ്റx മരിച്ചുസ്റ്റ�ായിരുന്നു. 

                �ിസ്റ്ററ്റന്നു ബൂയി വന്നിരുന്നു. അവളുമെട നാAം ഏമെറക്കുമെറ

മാറിയിരുന്നു.  നാട്ടിൽ  നിന്നും  മെകാണ്ടുവന്ന  നീളമുള്ള  മെകാള്ളിമിഠായി

നൽകിയസ്റ്റപ്പാൾ  എമെB  കൂമെട  കൂടാൻ  അവൾ  തയ്യാറായി.  അങ്ങമെന

കുറച്ചു  ദിവസങ്ങൾ  മെകാണ്ട്  ഞങ്ങൾ  നല്ല  കൂട്ടുകാരായി.  സ്റ്റജാലിയിൽ

കിട്ടുന്ന  ഒഴിവുസ്റ്റനരങ്ങൾ  ഞാൻ  അവസ്റ്റളാമെടാത്തു  ചിലവഴിച്ചു.  `മൂത്ത

സ്റ്റജഷ്ഠൻ  ´എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന  `ബുമെര  ´എന്നാA്  അവൾ എമെന്ന

വിളിച്ചിരുന്നത്. 

               സ്റ്റ�ാക്യുമെമB് ഏകസ്റ്റദശം �ൂർത്തിയായി കായിAസ്റ്റ�ായാA്

ഷിമെ�  കുഴ?ുവീA്  മരിച്ച  വാർത്ത  ഞാൻ  അറി?ത്.

സ്റ്റജാലിക്കിടയിൽ ഏമെറ ക്ഷിAിതനായി കാAമെപ്പട്ട ഷിമെ�സ്റ്റയാട്  ഞാൻ

തമെന്നയാA്  വിശ്രമം  ഇടുസ്റ്റത്താളാൻ  �റന്നത്.  ബൂയി  ആമെക

തളർന്നിരുന്നു.  ആത്മാവ്  വിട്ടിട്ടുസ്റ്റ�ായ  ശരീരം  സ്റ്റ�ാമെല  അവൾ

നിലമെകാണ്ടു.  ബൂയിമെയ  ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ  അവളുമെട  ഭാഷ  എനിക്ക്

വശമിലായിരുന്നു.  എങ്കിലും  അവമെള  വാരിമെയടുത്തസ്റ്റപ്പാൾ  മനസിമെല

ഏസ്റ്റതാ അജ്ഞാത ലി�ിയിമെലഎഴുതമെ�ട്ട ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു.
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സാധാരA മൂപ്പമെB ഉത്തരവാദിത്യത്തിലാA് സ്റ്റഗാത്രത്തിമെല ഒരു അനാഥ

കുട്ടി  വളസ്റ്റരണ്ടത്.  എന്നാൽ  തീമെര  മെചറുപ്പമായതിനാൽ  അവളുമെട

ഉത്തരവാദിത്യം ഏമെറ്റടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിയമം മൂപ്പമെന വിലക്കി 

                 ബൂയി ഇനി പ്രായ�ൂർത്തിയാകുന്നത് വസ്റ്റര ട്രയിxൽ

ഓർ�സ്റ്റനജിൽ  കഴിസ്റ്റയണ്ടിവരും.  അവിമെട  നിന്നും  കഴിവുള്ളവമെര  അവർ

വിസ്റ്റദശങ്ങളിൽ  �ാലസ്റ്റത്തര  സ്റ്റജാലിക്കായി  അയക്കും.  എന്നാൽ

ഓർ�സ്റ്റനജിമെB  മറവിൽ  നടക്കുന്നത്  വ്യാ�കമായ  മനുഷ്യക്കടത്തും

നിയമലങ്കാനഗാളുമാമെAന്  സ്റ്റഗാത്രത്തിമെല  മുതിർന്നവർ  �റയുന്നത്.

�ണ്ട്  സ്റ്റഗാത്രത്തിമെല  ബൂയിമെയസ്റ്റപ്പാലുള്ള  ഒരു  അനാഥ  മെ�ൺകുട്ടി

ഓർ�സ്റ്റനജിൽ എത്തിമെപ്പട്ട �ിന്നീട്  �ലരുമെടയും ഉ�സ്റ്റദാകവസ്തുവായി

മാറിയ  കഥ  അറി?സ്റ്റ�ാൾ  ഞാൻ  ആമെക  തരിച്ചുസ്റ്റ�ായി  ബൂയിമെയ

കൂട്ടിമെക്കാണ്ടുസ്റ്റ�ാകാൻ ഓർ�സ്റ്റനജിമെല ചിലർ വന്നിരുന്നു. സ്റ്റഗാത്രത്തിമെല

ആരും  എതിർത്തില്ല.  ആ  �ാവങ്ങൾക്ക്  അതിനുള്ള

ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.  ഉസ്റ്റദ്യാഗസ്ഥരുമെട  വാഹനം  സ്റ്റക്യായതിനാൽ

അവമെര  തിരിമെക  എമെB  വണ്ടിയിൽ  മെകാണ്ടുമെചന്നാക്കാസ്റ്റമാ  എന്ന്

സ്റ്റചാദിച്ചു . ഞാൻ അറിയാമെത സമ്മതം മൂളി. 

             ബൂയി ആമെക ക്ഷീAിതയായിരുന്നു.  യാസ്റ്റത്രാമസ്റ്റധ്യാ അവൾ

കര?ുമെകാണ്ട് എസ്റ്റന്നാട് എമെGാക്കസ്റ്റയാ �റയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ

�റയുന്നത്  എGാമെAന്ന്  എനിക്ക്  മനസിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കാറിമെല ഉസ്റ്റദ്യാഗസ്ഥൻ അവമെള ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുമെകാണ്ടിരുന്നു.

ഓർ�സ്റ്റനജ  എത്തി.  അതിമെB  സൂചനാസ്റ്റബാര്�ിൽ  എസ്റ്റതാ  കറുപ്പു

വീAിരുന്നു. 
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ഓർ�സ്റ്റനജിമെB  വലിയ  സ്റ്റഗറ്റ്  തുറന്നു  അവർ  അവമെള

മെകാണ്ടുസ്റ്റ�ാകുസ്റ്റxാൾ  ദൈകകൾ  വകനുമാറ്റി  എമെB  അടുസ്റ്റത്തക്ക്  ഓടി

വന്നു  അവൾ  എമെGാമെക്കസ്റ്റയാ  �റ?ു   കാരനു.  അവൾ  ഓടി  വന്നു

അവമെള  എമെB  ദൈകകളിൽ  നിന്ന്  വിടുവിച്ചു  ആ  �ഴയ

മെകട്ടിടത്തിനകസ്റ്റത്തക്ക്  മെകാണ്ടുസ്റ്റ�ായി  എനിക്കു  മുന്നിൽ  അതിമെB

വാതിൽ  ശക്തമായി  അട?ു.  തിരിച്ചു  താമസസ്ഥലസ്റ്റത്തക്കു  സ്റ്റ�ാകാൻ

കാർ  മാറ്റിയിടുസ്റ്റxാൾ  അടച്ചിട്ട  സ്റ്റഗറ്റിസ്റ്റലക്ക്  ഞാൻ  ഒന്നുകൂടി  സ്റ്റനാക്കി.

എGായിരിക്കും അവൾ അവസാനമായി �റ?ത്. 

           എമെB  ഹൃദയത്തിൽ  കറുപ്പും  ഓർ�സ്റ്റനജിമെB

സൂചനാസ്റ്റബാര്�ിൽ  അസ്തമയസൂര്യമെB  രക്തച്ചുവപ്പും  �ടരു

ന്നുണ്ടായിരുന്നു.........................
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IS SOCIAL MEDIA MAKING US
UNSOCIAL

Before we speak about how social media affects us we must tell what is social media?

social  media  is  a  huge  epic  platform  that  helps  to  share  photos  ,  videos  and

information.  Through social we could take the opinion of each other within a click.

Social media is  actually a great support to mankind.

                   Now as we come into the beginning of social media sites. This all began

in  the  year  1998  by  a  person  named  randy.  He  began  a  social  media  site  named

classmate's. In this website yearbooks of every year was shared and information on

other school activities were given.This was the actual beginning of social media. After

two decades when we look back we should understand that there is a rapid change in

technology. Now when we compare this with Facebook and WhatsApp would dearly

understand  this.  We  have  developed  from  classmates  to  orkut  to  Facebook  to

WhatsApp. Facebook is the highest used social media site with 2.23 billion users. That

is almost a third of the earths population. Youtube comes in the second position 1.9

billion users.After google , youtube is the largest used search engine. WhatsApp comes

in the third position with 1.5 billion users. Tumblr, instagram and TikTok also reach in the

top 10 most used social media site in the world. But as there are lots of people on the

earth who use social media, there is high chance that problems will be created through

social media.
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Now as we enter into our topic that social media is making us unsocial. It is

very  strong  statement  in  the  present  times.  We can't  just  separate  and  say  that

teenagers are the only over that are addicted to social media. Everyone is addicted to

social media. Starting from a five year old child to an eighty year old person, everyone

is  addicted to social  media.  That too because of this addiction no one is actually

interested to interact and mingle in a society. This is the actual truth of social media.

Children might use their parents account or they might have their own social media

account. From small children to fully grown adult everyone's eye are glued to the mobile

phone or their laptop monitor. Because of the over usage of social media relationship

have become a lot weaker. There should come a change  in this system. Everyone

should  realise that they should realise that they should not waste their  life being

addicted to social media. 

                                Social always two sides just as the sides of a coin. The first

is  the  advantages  an  the  second  side  represents  the  disadvantages.  The  major

advantages of social media is that we could communicate to any person who lives at

any part of the world.  We could get information very quickly. Now as we come into

the disadvantages,  of social media.  Social media is a huge platform for the fraud

workers to spread fake news around the world.  It causes many problems. It causes huge

tension in the nation. There are many frauds who blackmail for money. Lots of unethical

pictures videos are posted and spread through social media. We can't just blame social

media completely . During the recent Kerala floods, social media was really instrumental

in gathering help for those who were in danger . I
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It also helped for spreading awareness for precautionary purpose be ready to

interact in a group and in a society. Teenagers are actually into such social medias

because of the fear of missing out. They feel like the odd one out,if their not up to

date on the pop culture. The famous broadcasting channel had done a small survey for

the teengers. They should not use any means social medias. This survey was known as

FOMO(fear of missing out). Most of the teens felt isolated and was feeling that they

were  not  uptodate.The  survey  just  showed  the  main  reason  for  teenagers  to  be

adicted  in  social  media.But  now there  Should  come a  control  for  this  over  usage.

Everyone should now understand that social media is not at all. There is world beyond

this.

   'Dont use social media to impress people.use social media to impact people'.

   These famous words by Dave willis, an American voice actor is a actually something

that goes into the persons mind. social media should be used for everyone's good. Not

for the evil. Humans have ever lost humanity because of social media.  This statement

should be changed.Every one should interact with each other. The addiction towards

social media must change. This only will there be any change in the condition of the

society. I would conclude with just one more point.

   "Too much of everything  is dangerous. Just Iike Swallowing too much water will 

cause death".

34

ASWIN ANOOP
9 A*



കൗതുകപട്ടം  

Kadambur Higher Secondary School35



കൗതുകപട്ടം  

Kadambur Higher Secondary School36


	അമ്മ
	എന്റെ വിദ്യാലയം
	ലോകസഞ്ചാരം
	കാത്തിരിപ്പ്
	മഴ
	അവൾ
	നിലാവ്
	MY TEACHER
	പരീക്ഷക്കാലം
	പ്രളയം
	THE BEAUTIFUL NATURE
	കുഞ്ഞൻ കൂട്ടിലായി
	A touching friend
	പ്രളയം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്
	TENSION
	My Great God
	THE ZOO
	MIRROR
	With A Stranger
	CLAYTON - TheTimeBomb_
	ബൂയി
	IS SOCIAL MEDIA MAKING US UNSOCIAL

