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അവതരണക

ലിറി നനകറചസച
എ.എക.എചച.എസച.എസച തിൂകാടച
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ലിറിനനകറചസച ൂതല നിവഹണസമിതി
    

             നെയമാ         : റഫീഖച ുറീരി(പി.ടി.എ രസിഡെച)
             കവീന          : സലീക തയി കാുനതാടി(നഹഡച മാറ)
     നനവസച നെയമാ         : ബഷീ(പി.ടി.എ നനവസച രസിഡെച
ജജായിെച കവീനമാ         : ഷാഹിന.എക(എസച.നഎ.ടി.സി)
                                   : ുശീറ ഷകല സി.എചച(നനകറച മിസ ചരസച)
സാജേതിക ഉപജേഷാവച           : രേീപച.പി ആ
ുടികുനട രതിനിധിക         : നിഹാ.എക(ലിറി നനകറചസച ലീഡ)
                                   : ുബീ (ലിറി നനകറചസച അകഗക)
                                   : ഷിജനാസച.നക  (ലിറി നനകറചസച അകഗക)
                                   : ജസീക (സൂ ലീഡ)
                                   : ആകാശച ( നഡപൂടി ലീഡ)
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പതാധിപ സമിതി

 *ുഖയപതാധിപ        : സലീക തയികാുനതാടി(നഹഡച മാറ)

                         : റകല നക.ടി (നഡപൂടി എചച.എക)

 *റാഫച എഡിറ       : ഷാഹിന എക(നനകറച മിസ ചരസച)

 *ൂഡെച എഡിറ     :  ുബീ അഹമേച എക.സി.സി

                        * ജതാമസച സച കറിയ(സീനിയ അസിസച റെച)

                        * ുശീറ ഷകല സി.എചച(നനകറച മിസ ചരസച)

                        * അബച ു അസീസച പി(സച റാഫച നസരടറി)

                        * നിഹാ നക (നനകറച ലീഡ)

                        * നനഹഫ ഷിബിന
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സജേശക

                                                 -സലീക തയി കാുനതാടി(നഹഡച മാറ)-

       

            ലിറി നനകറചസച ഡിജിറ മാഗസി ുറതിറുന
എനതച ഏനറ സജനാഷക നുന. ുടികുനട സഗ രെനക
ഡിജിറ ൂപതി രസിദികരിുനതച മാുന കാലതിനനാപക

നടകാുള ള

വിേയാലയതിനെ രാപച തിയാണച ൂെിപിുനതച. അണിയറ
ശിപികളായ വിേയാതിക, രജൊേനജമകിയ അദയാപക ...

എലാവനരയക ആശകസയക സജനാഷവക അറിയിുന.
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സജേശക

                              ജതാമസച കറിയ.സി
                   എചച.എസച.എ മാതമാറികച സച 

                45 വയുള നിങുനട ഒു അദയാപക ഏഴാക കാസി
പഠിുജമാ ആേയമായി ടി.വി എനാണച എനച കാുന. പതാക കാസി
പഠിുജമാ കമയ ൂട  എനച  എനച  െിതങളിൂനട,ുതകതാുകളിൂനട
അറിയന.  അനച  ലാഡച  ജഫാുക  തനന  വിരളക.  പിനനയജല
നമാബബ ജഫാ.

ഇനച, രിയ ുടികനള നിങുനട ഈ യഗതി കാലക മാറി,കഥ മാറി,
കമയ ൂടറ ുക നിങുനട കളിുുകാരായി  മാറി.  ഓജരാ  കാസച  ുറികളി
ആുനിക സകവിധാനങളാ അലേരികനപടിരിുന.
അുത  ഒു  പു  വഷക  ഈ  ജമഖലയി  സകഭവികാവന  മാറങ
നുകച ഊഹികാവനതി അധികമാണച.
മാുന യഗതി,മികവാന രകടനക കാചനവകാ നകാു മിുകനാുക
മിുകികുക സാധയമാവനട.
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         സജേശക 

                                    ശീഗീത ടീച(എചച.എസച.എ മലയാളക)

 
      നുനട ൂളിനല 'ലിറി ബകറചസച' ജനതതവതി

ുറതിറുന ഡിജിറ മാഗസി എലാ വിധ ആശകസകുക അറിയിുന.
ജകരള ഗവനമെിനെ ൂതന വിേയാഭയാസനതുറിുള കാചപാടിനെ

ൂതന മാൃകയാണച ഇനതലാക. ഇതിനച ജവണി പരിശമിുന
അദയാപകുക ഇതിനെ പിനി രവതിച എലാ മിുകരായ
വിേയാതികുക എലാവിധ അഭിനേനങുക അറിയിുന.
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ആമ ുഖക

വാതീകങളി ഉുകിയ മനുകളി നിനാണച ുതിയ 
ആശയങുക,സഗാതകമായ െിനകുക ഉുതിരിു വനതച എനച 
ജകവി.മാനിഷാേ ുത പലതക രൃതിനയയക ജീവനനയക രകികാുള 
സജേശങളായിരിന.ഇനക ുടിക ഞങ ആ വഴിയിൂനട 
മനുനകാണച യാത തടുന.രൃതിയനട ജേഹ സമാനമായ മരങനള 
രകികാ കടലാസിനെ ഉപജയാഗക പരമാവധി ുറു ഡിജിറ 
സകകാരതിജലകച വരാക എനള െിനയിനിനുതിരിഞ ഈ 
മാഗസി ഞങുനട ഡിജിറ മാഗസി 
                          നവ വാതീകനമനജപരി ഇതാ.........
                                                             എഡിറ         
                                                                                                         

                                                                                                     എ.എക.എചച.എസചഎസച
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ലിറി നനകറചസച അകഗങ
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പതാധിപ സമിതി
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മഹാവിലവതിനെ അനിവാരയത

   ജലഖനക                                         -ഹനാ.പി 9-A

                 ഈ ൂമി എലാവുക തലയമായി അവകാശനപടതാണച,നീതിയച കച  

 ുനി എലാവുക തലയരാണച ,ഇങനന ഒുപാു വാെകങ നാക

 േശിചിുണച .വാതവതി  ഇതരതിുള നിയമങനളലാക

 സൂണമായി നിലനകാുന ഒു ജലാകതാജണാ നാക വസിുനതച?

 ഒരികുമല ,കാരണക ,ജമപറഞ നിയമങനളലാക സീകകച 

 നിജഷധികനപടിരിുന അവഥയിലാണച ൂമി കറുനതച."സീയനട

 ഉയച"എന വാകച ജകുജമാജഴ ുഖക ുവുനവ

 ധാരാളുണച.ജലാകക വളനരജയനറ വികസിുനവേിുക,സീ

 ശാകീകരണതിനെ കാരയതി ഇനിയക ഒുപാു കടമക

 കടജകണതണച.

 രശത എുുകാരി ശീമതി :"സാറ ജജാസഫച" തനെ ഉളി ുകു 
കിടുന ആതജരാഷങുക ആക ുലതകുക ഒു ുതക ൂജപണ

 ഇറകിയിുണച.ആ ുതതിനല ഓജരാ വാകിുക ൂരയനെ

 കതിനയരിയന തീ ജവാലജയകാ ൂചയണച,അതുണച,അവുനട 
ഉളി ആഴച നച  കിടുന രതിജഷധതിനച അതിുകളില എനതിനെ 
ൂെനയായിരികാക ജമപറഞ രതാവന.ഒു സാധാരണ സീനയ 
സകബനിചിടജതാളക അുകള എന നാലച ുമരിുളി ആണച 
അവുനട ജീവിതക ക ുടിനകാുനതച. അവിനട വിളുന നീതിജബാധതി
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നവ വാതീകക

നിനമായിരിുക അവുനട ഉളിനല

 ധാകണികത ഉടനലുുക .അതരതിുള ഒു സീ

 ുുഷാധിപതയതിനനതിനരയള കണ ുകളിൂനടജയ ജലാകനത ജനാകി

 കാണ ുകയു. മുഷയനന മാതമല രൃതിനയയക ുുകനാ ൂഷണക    
നെുനണച. ുുഷനെ അധികാരക അവ ുുപജയാഗക

നെുകയാണച. അവുനട അതിു കടന അധികാരക സീകുക 
സൂഹതി ഏറവക താനഴതടി കിടുനവുനമതിനര രജയാഗിു, 
അനലേി അവു ജമ അധിനിജവശക നടതി,അവനരാഴിു 
മുളവനരനയലാക അവുനട  നൊപടികുസരിു അവുനട കാ 
കീഴിലാകി മാുകയാണച. ഇജപാുക,എജപാുക  നിലനിുനതക ഈ 
അധികാര വയവഥ തനനയാണച.സീകനള അടിചമുക എനതാണച

 ുുഷനെ ുദാവാകയക. ലികഗ സമതവതിനെ രസകി എവിനട 

 നിനാണച ആരകഭിജകണതച. "സീയക ുുഷുക തലയ  അവകാശക"എനതച 
ലകാുകളിുക,ജപാറുകളിുക മാതക ുഖവരയിു കാണിജകണതില. അവ 
രാവതികമാകാുളതാണച. ആ നിയമക രാബലയതി വനാജല, 
ുുഷനെ അതിരിലാത

 അഹോരതിു ഇതിരിനയേിുക മാറക വുതാ കഴിയകയു.ഒു

 മഹാവിലവതിനെ തനന അനിവാരയത ഇവിനട കാണാ

 കഴിയനണച.കാരണക,ുുഷ സീനയ അടിചമതാ

 എതജതാളക ശമിുനജണാ,അതിനെ ഇരടിയനട ഇരടി അതി

 നിനക തരണക നെയാനായി സീയക പരിശമിുനണച.ുുഷനെ
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 ബകവിട അധികാരതി നിനക ജമാെനക ജനടി വിജയക

 ബകവരിചവരാണച പല സീകുക. അവരാണച യഥാത

 സീക. അതിുള ഉതമ ഉോഹരണങളാണച ഇനയയനട രഥമ

 വനിതാ രധാനമനി ഇേിരാഗാനി,ഇജപാഴനത ജമ ബവസച

 ൊസല ആകഗല നമക. ഇേിരാഗാനി ഭാരതതിനെ ഉുു 

 വനിതയാനണേി,ആകഗല നമക ജലാകതിനല ഏറവക 

 ശകയായ വനിതയാണച. സീകനള ബുമാനിുക മാതമല അവനര 

 ഉയരാ അുവേിുക ക ൂടി നെയണക ുുഷനാ. സീ എനക

 അുകളയി "ബഹജഡാജകാറികച ആസിഡച"

 ഉപാേിപിജകണവളല. ജലാകതിനെ അറമിലാത

 ഉയരങളിനലതാ അവുക അവകാശുണച.ഉയരങളിനലതാ

 ഒുപാു കാരയങ തടസമായി വുക,അതിജലറവക രധാനനപടതച 

"ുുഷ" എന അടിചമത യനമാണച.ആേയക അതിനന

 അടിചമുക,എനാനല സീ ശാകീകരണക എനതച നവുക

 വാുകളിലാനത രൃതിയി കാണാനാക.സീകനള അടിചമുക

 എനതാണച ുുഷനെ ുദാവാകയനമേി "ുുഷാധിപതയതിനനതിനര 
ജപാരാുക"എനതാവനട സീകുനട

 ുദാവാകയക,കാലങളായി നിലനിുനതക ഇജപാുക

 നിലനിുനതമായ ആ അനാൊരനത ഭമമാകിയാജല "സീകച"

 ഒു ഉയനതുജനപച  ഉണാവകയു.
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  2017-18  ഉനത വിജയയ
കരഥമാകിയ വിദദാതികള
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അറബിക് കടെുത് 

മാഗസി സയഥാന തലതി

ഒനായ ഥാനയ കരഥമാകി
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   വജയാജന േിനതി

 JRC   വിേയാതിക  .......
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ു ഞിരി നസഫി

ജകരള ബാസച ജറഴച സച അകാേമി ഉേചഘാടക ൂസ ഇബാഹീക
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ജേശിയ ഏകീകരണവക സീ
ശാകീകരണവക

ഉപനയാസക                                       -സവയചബ സാേിഖച- 9-A

                ബവവിധയങുനട ഒു ശിലയാണച നുനട ഭാരതക. വയതയത

 ജനങ,വയതയത സകകാരങ,ഭാഷക,മതങ,ആൊരങ,എനാ

 ഐകയതിനെ നപാത ജബാധക പണിയവാ സഹായിചതച "നുനട 
രാജയക"എന വികാരമാണച. നമനളലാവുക ഇനയകാരാണച.ഇതാുന നുനട
ജേശിയതിരിചറിയ. സാൂഹയ സാകകാരികത, രാജേശികത, മജതതരക, 
ഭാഷാശാസപരക,സാമതിക ബവവിധയങ എനിവ ഒനക പരിഗണികാനത
വുജമാ നാക ൂണ ഇനയ പൗരനാരായി മാുന. ഈ തിരിചറിവച

 ഐകയവക,ഐകയോഢയവക നിലനിുന ഒു ജരരണാശകിയാണച. 
ഇതിനന നാക ജേശിയ ഏകീകരണക എനച നപാത ുവായി വിളിുന. ഒു 
ുനണിയനട ഈ മജനാഭാവക പരിരകിുവാുക, കാുൂകികാുക 
നുനട നിലവാരനത മികച നിലയി നിലനിുവാനായക

 പരിശമികണക. കാരണക,ഐകയമാനതക,ശകിയളതമായ ഒു

 രാഷക നകടിപുുവാ ഈ ഏകജബാധക അതയനാജപകിതമാണച.

 കഴിഞ നസനസസച രകാരക 48.5 % ഇനയ ജനതയക

 സീകളാണച. അതിനാ ഒു രാഷച  രക നകടിപുുനതി സീകകച
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നവ വാതീകക

 വലിയപേ ുണച.

ഇത സീകുനട ശാകീകരണക അനിവാരയമാുന. ജേശിയ

 ഏകീകരണതിനായള സീയ ുനട പു ഒു അമയി നിനക

 തടുന. തങുനട ുടികുനട മനസി ജേശാഭിമാനത ൃഷിുവാുക

 പൗജരാഹിതയനിയമതിു കീഴചനപുവാുക അവനര സഹായിുന

 ഓജരാ അമയി നിനമാണച ഒു രാഷതിനെ ഏകീകരണക 
തടുനതച.ഒു ഐകയമാന ജേശക നകടിപുുനതി ഒു അദയാപകനച 
വലിയ പുണച. ഒു അദയാപകനച തനെ

 വിേയാതികകച ഒു മാൃകയാണച കണകാുനതച. സാൂഹിക

 രവതകരായക,രാഷീയജനതാകളായക സീകകച ജേശിയ

 ഏകീകരണതിനെ ഭാഗമാകാക. ഇേിരാ ഗാനിയനടയക മേ

 നതജരസയനടയക ജപാനലയള മഹതച വയകിക എനക ഈ 
ഭാരതതിനനാു രജൊേനമാുന. ശകമായ ഒു സൂഹവക, 
അതിശകമായ ഒു രാഷവക നകടിപുുനതി സീകകച 
നിണായകമായ പുനണനക അവനര ഈ കതവയക നിവഹിുവാനായി 
ുജനാു നകാണച വുവാ, സീ   ശാകീകരണക ജീവിതുടനീളക 
അതയനാജപകിതമാനണനച ഞാ ഉറു വിശവസിുന.                     
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 ജിലാതല അതച ലറികച മീറച നനഹജമി മീറച നറജകാജഡാനട
ഒനാക ഥാനക ജനടിയ ഷിഫ നഷറി 
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ബവജലാപിളളിയനട മായാജലാകക

ജലഖനക                         സിദാ 9.നഎ

        ബവജലാപിളി എനതച മലയാളതിനെ
വിശവവിഖയാതനാരായ

 എുുകാരി ഒരാളാണച.ബവജലാപിളി ഒു
കവിതനകാണച ഒു

 കാലാവഥ ൃഷിച കവിയാണച.പിണകതി
നിനച ഇണകങുക

 െവപി നിനക മാുരയവക മരണതി നിനച
ജീവിതവക

 മാറിനയുത കവിയാണച അജദഹക ഒു കവിത നകാണച ഒു

 കാലാവഥ ൃഷചടിചവ അധികമില.അജദഹതിനെ ഏറവക രശതൃതി 
"മാമഴക"തനന അതിു ഒു ഉോഹരണമാണച.മാമഴതി

 ൂുല ഒടിചതിനച മകനന തുന. പിനന അവ മരിുകയക

 നെുന. എനിടച അമ അവനെ ക ുഴിമാടുനെനച മാമഴക നവചച

 കരയന അങനനത ൃേയ തകഭനമായ കവിതക എുതിയ ഒു

 ഉെിതമായ പച മുഷയനാണച  ബവജലാപിളി. ബവജലാപിളിയനട

 കാവയേശനവക ജീവിത േശനവക നകാണച തനന അജദഹനത

 ഉനകാളാ എലാ ആുകക ുക കഴിഞിുന. അജദഹതിനെ
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നവ വാതീകക

 കവിതയി രജബാധകതവക ഉണച. കാുന കിനാവല വിതരിുന

 സവനമാണച ബവജലാപിളി കവിത. അജദഹക വികാരങുനട കവിയല

 മറിു തനന കടിു പറിച അുഭവങളി നിനച തതവെിനയക

 േശനവക ൂപനപുതിയ ആളാണച ബവജലാപിളി. രൃതിയി

 മുഷയ നെുന ൂരത ബവജലാപിളി ഉയതി പറു. വയതയത

 ജുസിനപട കവിയാണച അജദഹക അവതരിപിുനതച മനസിനെ

 ഉളാഴങളിജലകച കടുന തരക അത ആതാതതയള കവിയാണച

 ബവജലാപിളി. അജദഹക ഓമകുനട കവിയാണച. നവറില

 െവയനതജപാനല ഓമകുനട ുഗനതി ക ുളിചാണച അജദഹക

 കവിത എുതനതച. അജദഹക ഒു സാകസച കാരിക െിനക

 കടിയായിുന.           
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അവാഡച ോനക

നനമൂ സവകലാശാലയി നിന ജഡാടജററച ജനടിയ
ശകുദീ തിര ൂകാടിനന നക.എസച.ടി.യ മേട സബച
ജിലയനട ആഭിുഖയതി ടി.എ അഹമേച കബീ

എക.എ.എ ആേരിുന.
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തിരിുവരാത ഇനനലക
 

ജലഖനക                             - ആേി 9-നഎ

                നുനട ജീവിതതിനല ഏറവക വലിയ നഷനമനാനണന 
നവചാ തിരിുവരാത ഇനനലകളാണച. ആ േിവസമാണച

 തിരിുവനിുനനവേി എനച നകാതികാത ഒരാനളജപാുക നുകച ഈ 
ജലാകു കാണാ കഴിയില.ഈ നഷങളി നപട ഒനാണച ൂ ജീവിതക

 ൂജീവിതകാലു നമ ുകച വലിയ ആനേനമാനക ജതാനിയിനലേിുക

 ൂജീവിതതിു ജശഷക ആ കാലനമാന തിരിു കിടിനയേി എനച 
നകാതികാതതായി ആുമില. ൂ ുറു ഉുമരതിനെ ുവടിലിുന 
നസാറ പറഞനതലാക ഇജപാ  ഓുജമാ ഒു വലാത വിങലാണച. 
നസാറ പറഞത മാതമല,പഠികാതതിനെ ജപരി ടീച ൂര 
വീശിനയലാക,കുകാുമായി തു കടിയതക .അങനന പറഞാ തീരാത 
ഒുപാു കാരയങ നമ ശരിുക തിരിു വരാ ആരഹിുന. ഭാവിയി
ഞാുക ഒു വടക നകാതിജചുക, ഈ കാലതിു ജവണി.
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ുബജതാ കപച ജജതാക
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കായിക അകഗങ
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ൃഗജേഹക

കഥ                                              -േിഷ വി.പി-   9-ബി

            ഒു രാമതി രണ
സജഹാേരങ ജീവിചിുന ു. 
അവു വളു ൃഗങ
ഉണായിുന. ഒു ൂചയക ഒു
പടിയക. ൂത സജഹാേരഅവനെ
വളുൃഗങനള നപാന
ജപാനലയാണച ജനാകിയിുനതച. 
എനാ ഇളയ സജഹാേര
അവനെ വളുൃഗങനള എനക
ശികിുമായിുന. ഒരിക രണ

 കളനാ അവുനട
രണജപുനടയക വീുക ജമാഷികാ

 ഇറങി. ഇളയ സജഹാേരനെ വീടിലായിുന ആേയക ജമാഷണക

 നടതിയിുനതച. അവിനട നെനജപാ കളനാ രണ

 വളുൃഗങനള കണ. അവ അമരനജപായി. പജക ആ ൃഗങ

 അവനര ഒനക നെയില. അവ അവിനട നിനച ജമാഷണക നടതി

 ൂത സജഹാേരനെ വീടിജലു ജപായി. അവിനടനയതിയജപാ

 അവിനടയക അവ രണ വളുൃഗങനള കണ.അവ  ൃഗങുക

 ഒനക നെയില എനച. പജക ുതലാളി കാണിച കാുണയതിു അവ
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 നകിയതച ഇങനനയായിുന. ആ കളനാുനട ജേഹതച കയറി

 അവ ആരമിു. ുതലാളി ഉണുകയക നെയചത. എനിു ആ കളനാനര

 ജപാലീസി ഏപിു. ഇളയ സജഹാേരനെ വീടി നെനച ഇനനല

  ജമാഷണനതുറിു ൂത സജഹാേര പറു,ഇളയ സജഹാേരനെ

 മുപടി ഇങനനയായിുന. എനെ ൃഗങു എജനാടച

 ജേഹമിലാതിുനിടാണച എനെ വീടി അവ ജമാഷിചതച. ൂത

 സജഹാേര പറു : അങനനനയാനമില നീ നിനെ ൃഗങജളാടച

 കുണ കാണികാതതനകാണാണച അവ നിനകച

 തിരിുതരാതിുനതച. ഒനക പറയാ കഴിയാനത ഇളയ സജഹാേര

 തല ുനിുനിന ു. 

ുണപാഠക-'ൃഗങനള ശികികുതച. അവു ജേഹക അജങാടച 
നകാുതാജല തിരിചിജങാുക കിട' 
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ുസച തകജമള

തിൂ കാ ടച എ.എക.നനഹസച ക ൂ വിേയാരകഗക കലാ സാഹിതയ
ജവേി ശകി ുകച സിനെ  സഹകരണജതാനട സകഘടിപിച

തിേിന ുസച തജകാസവക സച ക ൂ രിസിപാ
ജഡാ.അബച ു അസീസച ുജലാടച ജഡാ.നക.പി ശകുദീ

തിൂകാടിനച ുതകക നലി ഉേചഘാടനക നെുന. സച ക ൂ
നഹഡച മാസചറ നക.ടി. സലീക,എ ഉജഷര,നമായച തീ
ുടി മാറ,ഉമാ താമരതച,രേീപച മാറ, എനിവ

രസകഗിു
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േി ആനകമിറച 
ുതക പരിെയക                            -ുഹമേച സഫീ ടീ.നക-   9.B  

       ുനച പതിറാണകളായി ഏനറ െച നെയനപട ഒു ജനാവലാണച
ബസീുകാര പൗജലാ നകായച ജലാ  രെിച 
''േി ആനകമിറച'.
    ുപജതാളക രഥങ രെിച പൗജലാ നകായച ജലാ കച ആജഗാളതലതി
ഖയാതി ജനടിനകാുതതച േി ആനകമിറച ആണച. 67 ഭാഷകളിലായി ആറര
ജകാടി ജകാപിക വിറഴിച ഈ രഥക  ഒു രജൊേനാതക രഥക എന

ജപരിലാണച  അറിയനപുനതച.തീരമായി
ആരഹിുന  കാരയതിനായി
ഇറങിുറനപടാ ഈ രപ  ഞക  ജപാുക സവന
സാകാതചകാരതിനായി  നിങജളാനടാപക
ഉണാുനമനച  ൂലാശയതിൂനിയാണച  ഈ
ജനാവ  വികസിുനതച.  ഇടയ  ബാലനായ
സാെിയാജഗാ താ സവപനതി
േശിച  നിധി  ജതടി  നെയചനി  നിനക
ഈജിപിജലകച യാത നെുന.
യാതകിടയി  കണുുന  വയതയതരായ
വയകികളി  നിനക  ലേിുന  അറിവകുക
അുഭവങുക  സാെിയാജഗായച  ുതിയ
ജീവിതവീകണങുക  കാഴചചപാുകുക

സമാനിുന.
ഒു വയകിയി ഉണാുന മാനസിക പരിവതനങുക രമാുകതമായി
അവതരിപിുനതിു സാെിയാജഗാ
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എന കഥാപാതനത പൗജലാ നകായച ജലാ സമതനായി ഉപജയാഗിക ുന. 
സാെിയാജഗാ കണ ുു ടി പരിെയനപ ട  ൃദനായ രാജാവക ഭാഗയാജനവഷിയായ 

ഇകഗീുകാരുക,അറബിനപുടിയക 
ആനകമിുനമലാക പേ ുനവച ജീവിത 
യാഥാതയങളാു വായനകാനര 
രജൊേിതരാുനതച.
ഹയേയതി താജലാലിുന സവപനങനള 
പിുടുനവകച
ഈ ഉപജേശങ ഒു മാഗ ജരഖയാണച .  
ജലാകതിനല ഏറവക 
കുത വായികനപുന ജനാവലിറാണച പൗജലാ 

നകായച ജലാ
ഓജരാ അജനവഷണങളാണച അജദഹതിനറ ൃതിക .
തതവങ അജദഹക ലളിതമായി അവതരിപിുന.
ജീവിതനത ുറിുക അതിതവനതുറിുക രതീകഭാഷയി
അജദഹതിനറ ൃതിക സകസാരിുനണച. ഏതച രതിസനിയിുക 
ഈശവര നനമ ബകവിടിനലന വിശവാസക ുുനക പിടികാ
അജദഹതിനറ  ൃതിക ജരരിപിുന
                    --------------------------------
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ഇവ എ  .  എക  .  എചച  .  എസച  .  എസിനെ മിനക
താരങ

34                                                                         എ.എഎ.എചച.എസച.എസച  തിൂകാടച



നവ വാതീകക

35                                                                         എ.എഎ.എചച.എസച.എസച  തിൂകാടച



നവ വാതീകക

   നിഴല ുക   
കഥ

             രേീപച  .  പിആ  .   എചച  .  എസച  .  എ ഹിേി

            നിഴല ുക കറ ുതവയാണച. പനക ശീതളമാണച. പലര ുക അവ
ഇര ുടിനറ  രതീകമാനണനനാനക  പറയ ുക.  എനായാല ുക  ഞാനതിനന
ഇഷനപട ുവര ുന ു.  കറ ുപച നിറതില ുള സച തീ ആയിര ുന ു എനറ അമ.
ആ  അമയ ുനട  നിഴലിലാണച  ഞാ  വളനതച.  നവയിലിനറ  നവളിചക
സതയനത  രതിഫലിപിക ുന ു.  നവയിലിനറ,  സതയതിനറ  നവളിച
തിലായിര ുന ു വഷങക ുു മച എനറ അമ നിശച ജെഷയായി കിടനതച.
ഒര ു  ഉചനവയിലതച  ജറാ  ഡി  അമ  മരിച ുകിടന ു.  സതയതിനറ
കാവലാളായ ഒര ുവകീ ജകാ ടതിയി തനറ സതയക  നവളിനപട ുതാ
ൃതിപിടിചച  തനറ വാഹനക ഓടിചച  ജപാക ുകയായിര ുന ുവനത.  ആള ുക
അതിനന  വാഹനാപകടക  എനച  വിളിു.  അന ുമ ുത  ഞാ
അനാഥതവനമന,  ഞാനിഷനപടാത  സതയക  അന ുഭവിക ുന ു.  ഇന ുക
നവയിലിനറ  ആ  സതയതിനിടയി  ഞാ  നിഴല ുകനള  തിരയ ുന ു.
എനനനാ  ജേഹതിനെ  ആ  കുത  തണ  ഞാ  ഇഷനപുന.
നവളിചതിനെ  സതയതി  പലജപാുക  ഭീകരതക  ഭയേരൂപതി
െിരിുന. ജേഹതിനെ കുത തണുക ജതടി ഞാ യാത നെുന.
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വയ

കഥ
                ടിക...ടിക... ശബക ജകടച ുതപിുളി നിനച
തലനപാകിജനാകി സമയക 6.30 ആയിുണജലാ നശാ...നല തുപച.
  ഞാ വീണക തലവഴി ുതപിു ൂടി കിടന. അതിനിടയി മകലക
കമിഴതിയത ജപാനലയള തനെ വയനറാന തടവി ഒാ.... 
ഇതിത ക ൂു തനലാനമല  ഇതിജലനറ എതജപകച താ കണിുണച
എനച സവയക ആശവാസക കനണതി .
ജേ...മുഷയാ...എണീജറ... ുഴിമടിയ
കിടനറങ ുനതച 
കണിജല... സമയക ഒുപാടായി … എനെ
വിധി അലാനതു പറയാ.
നീ എനിനാ കിടന കാൂനതച!.
സമയക എതയാനയനാ വിൊരക കിടക ുന
കിടപച കണിജല...
അവ പിുപിറു. നിങ േിവസവക ഒാടിയാനല ഈ ക ുകഭ ുറയകയു. 
ുമാ കിടനാ  താനന ഇലാണാവില... എടീ 

നപുവയു തറവാടിനെ 
അടയാളമാ... അറിജയാ നിനകച 
…
ഒാ പിനന...കാുനനതാനക 
വലിു വാരി തിനിടച പറയന 
നയായക 
കണിനല... കഷക... എനായാുക 
ജവണില. കബിനല അുത 

ഫാഷ
വുജമാജഴുക നിങ അനിലിനെയക ജലീലിനെയക ജപാനല ആകണക. 
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അനലേി... ഈ റാണി നിങജളാനടാപക ഈ വീടിനെ 
പടികചുറതിറങില...പറജഞകാക!
എടീ എനികച ഞാനാവാനനല പറുള... അവകച വയറിലാജനയള ഞാ
ുേര...ഒാ...ഒാടിജയുക വരാക. അവ
പറയനതിുക കാരയുണച. ഈ നപുവയ ഒു ശാപക തനനയാ...
നിരതിലിറങി ഒാടാ തടങി. വഴി വകിനല കാഴചചക എനികച 
കൗതകകരമല . വീടിജലകച തിരിച ുള ഒാടതിനിടയി  ഞാജനാു
േിവസവക രണച രാവശയക ഞാനീ വഴി കടന ജപാുനണച.  ഒനച രാവിനല 
വയായാമതിുക രണച  അപക കഴിഞച നവ ഡസചടച ആയി കാറി 
ഒാഫിസിജലുക ഒാജരാനച െിനിചങനന ഒാുനതിനിടയി കണ കാഴചച 
എനെ ജവഗത ുറു . ആനക ുഷിഞച ജഡ പിടിച ഒു ൃദുക രണ ു 
ുടികുക … അവുക ഒാുകയാണച … പനക അനതാനക 
വയുുറകാനലാനയനച അവുനട ശരീരരൃതി പറയന ുണച. നഗരതിനല 
മാലിനയകമാരതിനുനതതിയജപാ ആ ൃദനെ ുഖതച ഒു 
ുഞിരിവിടന. അയാ ഒു കവ നിലതച വിരിചച ആ 
കമാരതിനിനക രാതി ജഹാടുകളി നിനച ഒഴിവാകിയ 
ഭകണാവശിഷങ നപുകിനയുതച ജറാഡരികി ഇര ുനച അവ 
ൂനജപുക അതച ആതിജയാനട കഴിു.

        അപസമയതിുളി നഗരസഭയനട ജലാറി 
അവിനടനയുകയക ആ മാലിനയകമാരക നിറചച അതച െീറിപായകയക 
നെയചത. അജപാജഴുക ആ നപാതിയിനല ഭകണവക കഴിചവ അുത 
ലകയതിജലകച അലയാ തടങി. ഇനതലാക കണനിന ഞാ ഒു 
നിമിഷക െിനിു. എലാവുനടനയ ജീവിതരശക വയറാണച. െില 
നിറകാജനാുന. െിലരതച ക ുറകാജനാുന. രണക നുനട 
ഇനയാമഹാരാജയത ുതനന.
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ഏകാന െിന

കവിത                                              
 

ഏകാനത എനിക ു നലിയതച െിനനയന 
രണകരക മാതക 

ഒുപാുജനരക എനിു കജടകാ അവനായി 
ഞാ മനറാു ജലാകതിനലതിജയാ 

അജതാ അതനെ െിനജയാ
ആുനമനന പരിെയമിനലന

കാരണതാ സവതനയാണവിനട ഞാ എനെ ജലാകക
ഞാ 

തനന പണിതിരിുന 
ഇവിനട ഏകനല ഞാ എേിുുനമനികച 

തണയാുമിലതാുക 
ുതുഖങ ുതശബങ

എനെ െിന വഴികളി നിനച വഴിക 
ജതുന ഒു ൃകതി ശിഖജപാനല 

ഒനിനിനനാനി നിനച പലതിജലകായച

 
                                                            -അചന.ടി-

IX F
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വിടര ുക മ ുജമ നകാഴിഞ പ ൂനമാടച 
കവിത     
 ആയിരക കിനാവിനറ 
പ ു ഞിരിപ ൂജന ജപറി
വിടരാ നകാതിച ു നീ
സൗരഭക പരത ുവാ
വിടര ുക മ ുജമ വിട
പറയാ കഴിഞ നി
 ജീവിതക മഹാധനയക......!
പാവനക പരമജശഷക......!
ര ൂരമാക വിധിയായി നീ
േ ൂഗതിജയാ അറിയില.
നി മ ൃത ുജവ മരിക  ുക 
സേഭക എ ൃതടക
ആനരയ ുക നവറ ുപികാനതയക 
ജനാവികാനത ഏവ ുക 
േ ു:ഖിക ുമാജരാമജല നീ ജപായജലാ....
നിനകായി നക ുവാ 
കണില ൂു ക രണിറച കണ ുനീരലാതില      
സവനമായി എനിനകാന ുക.....!       തമന യാസച മി. ഇ              

                                          V-E
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                       നിഹാ 
IX E
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രൃതി േ ുരനക
കവിത                                              

 ജകക ുക നിങ ക ുടികജള
 ജനാക ുക നമ ുനട െ ുനറങ ുക 
 നവടി നിരതിയ ക ുനി മ ുകളി 
 ക ൂറ നകടിടമ ുയര  ുന ു
 യനക വന ു മണ ുക നീകി 
 വയല ുകളങനന നികത ുന ു...(2)
കാട ുക നവടി മരങ മ ുറിക ുക 
ര ൂരത കാടിയക മതയനാ
പ ുഴകളി നിനച മണവാര ുന ു
പ ുഴനയാ വറി വരണജലാ........(2)
ക ുന ുക നാടി മരിു ന ു
കാട ുക അന ുേിനക മരിക ുന ു
വയല ുക പ ുഴക മരിക ുന.
രൃതി േിനവ ുക മരിക ുന ു....(2)
പഴക കഥയായച മാറ ുകജയാ 
വര ുക തലമ ുറകിവനയലാക 
ഓക ുക നിങ ക ുടികജള 
കാണ ുക വനീ കാചകള ുക ...(2)
നമ ുനട ജീവ നിലനികാ           നിേ.നഎ     
രൃതി നമ ുകനിവാരയക                     5.B
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ജിലാതല അതച ലറികച മീറി 3000 മീറി ഒനാക
ഥാനകജനടിയ ഹനീന
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ൊറ മഴ
കവിത     

െില മന ുഷയര ുണച 

ൊറ മഴനയജപാനലയാണച

അവ ആജരാട ുക മിണാറില 

പജക െില സേഭതി 

അവര ുനട ഒര ു വാജകാ 

ഒര ു പ ുഞിരിജയാ മതി

ഏതച രശവ ുക പരിഹരികാ 

പജക അവ എജപാുക 

ക ൂനട ഉണാവണനമനില.                                       

ൊറ മഴനയജപാനല.....                                        

                                               നിഹാ   

                                                  9.e
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 മാത ൃസച ജനഹക
കവിത     

മാത ൃസച ജനഹതിനറ മ ുനിനലന ുക 
ക ൂപ  ുന ു ഞാനന കരങ 
അമത സച ജനഹമാനണേില ുക
ഓതില ിന ു നാക ജനസിയാക
അമത നനാമരനത
അമിഞപാല ു ന ുകനനാരാ 

ക ുഞിനല ഓമക 
എജന ബക വിട ുജപാജയാ?

ആഴകടല ുജപാ 
അമത ജേഹക

ഏറവ ുക മഹനീയമായനതനച 
വറി വരള ുകനലാര ുനാളില ുക
അമത ഉളക പിടഞ ു

നനാനാ
നമ മകകാനനാമരക 

തിരിച ുകിട ുക 
നമളി ന ുക ഒര ുജനരനമേില ുക                  സഫ.പി

അറിയാനത ജപാകജയാ                       V B
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ജിലാതല അതച ലറികച മീറി 3000 മീററി ഒനാക
ഥാനകജനടിയ നിഹാ 
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ലിറി നനകറചസച അനിജമഷ
പരിശീലനതി നിനച
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രാജ ുവ ുക വിന ുവ ുക
        കഥ                                   -സഫ.പി- 5.ബി      

രണച ക ുടിക ഒു നെറിയ വീടിലാണച താമസിചിര ുനതച.

അവര ുനട ജപരാണച രാജ ുവ ുക വിന ുവക. രണ ുജപര ുക രണാക കാസിലായിര ുന ു.

ഒര ു േിവസക ഇവ രണച ജപര ുക സച ക ൂളിജലകച ജപാവകയായിര ുന ു. രാജ ു നല

സജനാഷതിലായിുന. കാരണക അവുനട ൂളി കജലാസവമായിുന.

വിുവിനച ഒു പരിപാടിയണായിുന. രാജ ു വിുക ഒുപരിപാടിയണായിര ുന.

രാജ ുവക വിുവക അവുനട പരിപാടിക അവതരിപിു. അവകായിര ുന 

ഫറച. അവകച നിറനയ കപ ുക സമാനങുക ലഭിച ു. വീടിജലകച ജപാക ുന 

വഴിയി രാജ ുപറഞ ു. ഈ വലിയ കപച  എനികാണച. അല സാ 

എനികാണച അതച തനതച. അവ വഴിയി നവചച തലചകടി. നപടനച 

അവര ു  നട കപച കയി നിനച

 താനഴ വീണച നപാടി. വിന ുപറഞ ു ഈ കപച നമ ുനട രണാള ുനടയക ആണച.

രാജ ുകരഞ ു. അവ വീടിജലകച ജപായി. അമജയാടച എലാകാരയങള ുക 

പറഞ ു. നിങ ജപായി ക ുളിച ുവര ൂ എനച അമ പറഞ ു. അവ 

ക ുളിച ുവന ു. അവര ുനട അമ സമാനക ലഭിചതി അവനര ആശകസിച ു.

 പിനീടച ഒര ു സാധനക അവകച നകാട ുത ു. അതച അവര ുനട നപാടിയ 
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കപായിര ുന ു. അവര ുനട അമ അവകച ആ കപച ഒടിചച നകാുത ു. 

അവകച ൊയ നകാുു. എനിടച ജഹാകവകച നെയിടച ഉറങാ ജപായി. 

പിജറ േിവസക രാവിനല അവ സ ക ൂളി ജപായി. അവിനട നെനജപാ ടീച 

ബക നിറനയ സമാനങ നകി. അവ വീടിജലകച മടങ ുജമാ 

പറഞ ു. ഇനി എലാക നമ ുനടതാണച. നിജതച എനിക ുക എജറതച 

നിനക ുക. 

------------------------------
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നേി
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