
ഉറവവകള

1



ഉറവവകള

ആുഖഖ
              

            മലുറം ജിലയിലല ആതവനാട് പഞായതിലാണ് 
ഗവ:ഹൈ ൂ ആതവനാട് സിതി ലെുനത് .ഈ ൂളി 
രവതിുന ലിറി ഹൈറ്സ് അംഗങുലട 
നനൃതവതിലാണ് ഈ ഡിജിറ മാഗസി ൂപൈപന 
ലെതത് . ഈ മാഗസിനി ഉലെുതിയ രെനൈ എലാം 
ഈ ൂളിലല വിദദാതിൈുനടയം അദദപൈുനടയം 
സംഭാവനയാണ് 
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ഉറവവകള

തയാറാകിയവര

ജീവ ൃണ . സി - 9B
ശീ നന് . സി . ലൈ -9A
ുൈമദ് അലി . ലൈ . പി - 9A
ഫാസി . ലൈ . ടി -9D
ഷാു ുസാക് .പി -9B
സബി ലാ . ടി .ലൈ -9A
അഖി .      -8B
അു . ലൈ -9A
നൈാു .       -9A
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ഉറവവകള

ഉളടകക

1. വുുണ്.....
2. പടിണി....
3. ുൃനത....
4. തൈച
5. ഓമൈ
6. െിതം
7. I T Quiz
8. Child Labour
9. My School
10. ുു ൈഥൈ
11. ലജനിയം ുതിരയം
12. Quotes
13. രണയിനി
14. S S Quiz
15. അഛലെ നേൈം
16. അഭിുഖം
17. മാനലത അമാവ
18. അമ
19. ൈടം ൈഥ
20. മുഷദലന ൃൈമാും ഹപശാെിൈ ശകി
21. നപെറിലെ ആമ ൈഥ
22. പടം
23. ലതയം
24. ബാലദ ൈാലം
25. വായനാ ുറിെ്
26. നവന മഴ
27. ൂപ െിഹം
28. മരണ
29. ൈഥ ൈളി
30. To My Soul
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ഉറവവകള

വുുണണ...
 ത ുറനിട കടിള പിടിചണ
ഉമറപടിമേ ഇടത ുകാ വവചണ
വര ുന ുണണ...

തളയിടാത ക ുഞികാലണ
വിള ുമിക ര ുങി
'വപാമതാ'എനണ
അകത ുവന ുവീണ ു...

ചിണ ുങികരഞണ
മചാന ുത ുട ുതണ
േ ുടിട ു നീനി േ ുറിയിവലതി

തളംവകടി നിന കണീരി
കയിട ു തലി
ഒടാവക പിചവവചണ
വപറ ുകിയ ുവേറിഞ ും
ഒടിഞ ും വതളിഞ ും
പത ുങിവവനാട ുകം
േ ൂ ലയി േ ുഖംക ുനിചിറ ുകം
സത യോണണ,
എനികിലി നിങവള മവണ
മവണ ,േറാവരയ ും...

                              രാധാമണി അയികലത്  
(മലയാളഖ അദദാപിക)

5



ഉറവവകള

ഹരിതസേന അഖഗങുടെ പചകറിസതാടഖ
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ഉറവവകള

പടടണട...
                ചരമിതി ഉറുൈയാണ് സരസവതിുറനതകിറങി 
നനാകി. ുളഴയലടയകരയി  ഒു ുുു ലവടമലാലത 
അഛലനൈാുനില.  അമലയാുഭാഗം തളന് ൈിടെി- ലാണ്. 
പടിണി ൈിടുനതിലെ  കീണം ലൈാനണാ നനരം 
ഒുപാടായതിലെ മയകം ലൈാനണാ െരമതി 
ഉറങിയിുു.അഛലനൈാണാതായനൊ  സരസവതി  ആ 
ഒറുറിുടിലിലെ  അൈനതക്നപായി. ഒു ൈടിനേ  അമൈിടുു.
താലഴ ഒു പായ വിരിചാണ് െരമതിൈിടുനത്. അമയലട  അുത് 
ൈിടനനൊ  സരസവതിക് എുെം ഉറകം വു.സമയം 
ഒനരൈഴിഞനൊ ൈതക് ുുു. സരസവതി എുനനറ. അത് 
അഛനാൈാലമന് അവക് ഉറുണായിുു ആ ദിവസലത ലമാതം
ൂലി ലൈാണ് രണ് ദിവസതിന് നശഷം അവ  അരിവാങി. 
സരസവതിയലട അുക ലൈാുത.എനിട് പറഞ്.''എനിക്  നല  
കീണം .ഞാൈിടുവാ. നിങ ൈഴിച്ൈിടനനാളി".
 സരസവതി  െരമതിലയ ഉണതി.

അരിയലണന്  പറഞിനടാ  എനറിയില െരമതിലയുെലമുനനറ.  

അരി  ലവനനൊ

അഛലന ഉണതി.അഛ നവണ എു പറലഞങിലം മകു വാശി 

ൈാരണം അഛ അതായം ൈഴിച.സരസവതി അമയ് വാരി 

ലൈാുുൈയാണ്  ലെതത്. അങലന അവ ൈിടു.നൈാഴി 

ൂുനതിന് ുമ് തലന അവ എുനനറിുു . ഇനലല  മീ ലൈാട 

ുമനാണ് ൈാശ് ൈിടിയത് . ഇന് എന് ലെതാണ് ൈഴിച്ൂുൈ 

എനറിയില . ലപടനാണ്  അമയ് വലിവ് ൂടിയത്.അുപതിയി 
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ഉറവവകള

ലൈാണ് നപായി.

സകാ അുപതിയായത്ലൈാണ്  വലിയ െിലലവും 

സരസവതിയലടൈയിലല ഒു ഗാമിലെ നമാതിരം  വിനകണി 

വു.ഫസ് റാങ് ൈിടിയത് ൂളിലെ വൈ 

നൈിയതായിുു.സാമതിൈ ുദിുട് ൈാരണതാ അവക്  

ുടന് പഠികാ സാധിചില . അവുലടവിരലി നിന് അത് 

ഊുനമാ അഛന് നല വിഷമുണായിുു . അന് പണിലകാും 

നപാൈാതതിനാ അും അവ പടിണിയിലായിുു . അവ 

ൈഷൈരായിുനാലം അവക് നല വുമാനുണായിുു . ൈാലം 

അതിന് വഴിുണചില.ൈടം നൈറി ഇങലനയായതാ- ണ്. െരമതി ഒു 

ദിവസം നാല് നനരം തിനിുന ഒു തടിചിയായിുു.ഇനൊ ഒു 

നനരം നപാലം തിനാനിലാത നിഭാഗദവതിയാണ്.അവ നാലള 

അരിക് എന് ലെുലമന് ആനലാെിുൈയാണ്

                                                                                          

നാസിലഹറൈാനത്
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ഉറവവകള

സവഹഹതത....

  എ രിയ  ുൃനത...
നമത  െിരി ൂൈിയിനല  നീ
വിര ിുന  നി  ു  ഞിരിയി
അലിുനെനിനല  എ  മനം
                                                   
               നി നേൈതി മതിമറന് ഞാ
               അറിയാലത ആശിച നി സാമിപദം
               മലനയാളം ആശൈ നൈി  നീ...
               എനി നിനൈനിനല, ുൃനത നീ

അറിഞിലനലാ ഈ ഞാ
നിനിലല ഈ ൈപട നേൈലത 
എ മനം തൈലതറിു നീ
എവിടനയാ  നപാമറഞിനല,
                             ുൃനത  നീ...
                        ഇും മരിുു നിലന     ഞാ
                        എ മനസിലല ുറിവിലെ നീറലായി
                        അറിയാലത എരിയു ഈ മനം
                        അൈലയിലല നി ഓമയി

ആ                 ഷിഫ ടഷറി .ടക             
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ഉറവവകള

ൂളിടല സസാെ്േ്അഖഗങള
(Boys)
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ഉറവവകള

തിരകഥ

തകരച
രംഗം 1

           (ൂരിുടിലെ താളതി ഉറകചവടിലെ ൂുഖനതക്.ഒു 
ഗമതി ഒു പാവലെടവലെ വീട്.രാതി.)

മൈ    :- അനമ.., വിശുു
അമ  :-ുറചനനരം ൂടി ൈഴിയനട,അമ സീനതാതാലെ വീടി നപാ-
           യി ഒു ഇതിരി നൊു വാങി വരാം
മൈ    :-ശരി,അനമ..

(അധരാതി ൈിടിയ ഹപസക് ൈളം നമാനി ആടിയാടി അഛ 
വുു.)
മൈ    :- അഛാ..

(മൈ അഛലന ലൈടിെിടിുു.)
അഛ  :- ഒു മാറി നികടി .. അങട്.
അമ    :- ഓ നിങ വനനാ..?
അഛ  :- നീ എവിനടകാടി നപായിന്..?
അമ    :- നിങലളാു മുഷദനാനണാ..? ഒു വു  ഈ വീടിലില. വല
                നജാലീം  ലെത് ൈിുന ഹപസയ് ഇങലന ുടിചിട്  
                വനാനലാ..?
അഛ  :- നീ  മിണുത്. 

(അഛ  തലെ  ഭാരദലയ  ശൈാരിുു, തുു.  അഛ വീടിനൈ-
നതക് നപാുു.)
മക   :- അനമ..എനാ അനമ അഛ ഇങലന െീത പറയനത്?
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ഉറവവകള

അമ    :- ഇല നമാനള , ഇനി അഛ അനമലന െീത പറയിലാനടാ..
                നമാക് വിശെിലല..? വാ .. അമ നൊു തരാം.

രംഗം 2
     (അുത ദിവസം രാവിലല അഛ നജാലിു നപാുു.അമ മൈലള
ൂളിനലും വിുു.)

ഹവുനനരം

അമ    :- നമാലള.. വാ നുക് ഭകണം ൈഴികാം.
മൈ    :- ശരി അനമ..

       (അമ മൈക് ഭകണം വാരിനൈാുുു.)
       (അെ നനരതിന് അമ നൊറി വിഷം ഒഴിുു.)
മൈ ുമച് ലൈാണ്, അനമ എനിക് വയാ.
അമ    :- നമാലള  എനനാട് കമികണം ഞാ... ഞാനവശയായി.
അഛ  :- ഇന്  ൂലി ൈിടാതതിനാ അഛ ുടിചിടില...

      (വീടിനലക് വനനൊഴാണ് തലെ ൈുനി പിടു വീണ 
ഭാരദനയയം മൈനളയം  ൈാുനത്. സങടം സൈികാനാവാലത 
അഛ നപാടി ൈരയു.)

      (അത്,മധദപാനമാണ് ഈ നാടൈതിലെ രധാനാശയം.ഇനിലയ
ങിലം മധദപാനം നുലട ഉറവലര നശിപികാതിരികലട..ലൈരി വിു-
ക  നൈരളതിനായ്...)

                                                                      സമഘ . െി
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ഉറവവകള

ഒാമകള

ചിതലരിച  വീുകിടിയ പകകിനാകള
തരിുതനതണ ുഷിച കുത
കാുവുകള ോതം 
എനിടം,തനിവയ ുറിതിരി  ഞ
കിടുമമാള 
കുപിച മചാരുവട നിറുള
നനഞ ഒാമകള 
ൂവട കിടകാ  വു.
ഒുപമക,േറവിയി നിശബണദോയ
വവടിുണകള തീത േരണങള
എനിുമവണി തിരിുവനതായിരികാം.

വിയുുന ുടിയിഴകള 

  കനലി ഉതിനണ വീണതാകാം.
എനാലം,
തിരിു വരാ മപടിയായുവകാണണ
കിതപിവന ൂവട ൂടിയതാകാം.
എനിടം, 
വഴിുവട നീള കകകള വീശി
അവ എനിമലകണ തിരിു വുു.

                                                         ൈരിരയ .എ
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ഉറവവകള

േബി ലാല
9-A
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ഉറവവകള

IT QUIZ

1. നിുണനായ ഒു ൈമൂട ൂസറിന് നൈിയിരിുന നപര് എന്
?
2. രണ് അടിസാന അനിനമഷസ് ഏലതാലകണ് ?
3. ൈമൂട ഔട്ുടിലന ലപെറിനലാ ഫിലിമിനലാ അചടിച് നുന 
ൈ മൂട ഉപൈരണം ഏതാണ് ?
4. ഹലപ്നറാെിനനാ ലെുും ഒു ലെറിയ ുസൈതിലെ വലെുളള
ൈ മൂട ഏത് ?
5. ഒു നസാഴ് നപാഗാമിലല ശദ സംബധമായ

(ലലകിക) ഭാഗങലള തിരിചറിയനതിുളള
സംവിധാനലമന് ?

6. ൃതിമ ുദി രനയാഗങക് ഉപനയാഗികലെുന ഒു ഉയന 
നരാഗാമിങ് ഭാഷനയത് ?

7. ഒു ഇഞ് നീളതിലെ ൂറിലലാു ഭാഗമായ ഒു മൗസ് 
െലനതിലന നരാഗാമുലട ഭാഷയിലലന് പറയു ?

8. ഒനനാ അതിലധിൈനമാ ബടുൈുളള ലപയിെിങിന് അഥവാ 
െിതം വരുനതിന് ഉപനയാഗിുന ഒു ഇുട് ഉപൈരണം ?

9. ൈമൂട എഞിനീയറിങ് എനാണ് ?
10. വിവരങുലടനയാ നരാഗമിലെനയാ പൈെ് മലറാു സംഭരണ 

മാധദമതി ൈാണലെുനതിലന എു പറയു ?
11. ബാക് പ്നള എനാണ് ?                                 
12. നപാഴണ ൈമൂട വദവസായം ആരംഭിചതാര് ?
13. ലമയി ലെയിം ൈമൂടുൈളി വലിെം ുറഞവലയ എന് 

പറയു ?
14. ഒു ലെറിയ സിലിനകാ ലസമിൈണട ഫടിൈ   തി 

പതിെിചിുളള ഇെനഗറഡ് സൈൂടിലെ നപലരന് ?
15. നഡറ സാപനതി ഏറും ഉനത പദവി ഏതിനാണ് ?
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ഉതരങള 

1. HACKER
2. FRAME & CAST
3. PRINTER
4. NOTE BOOK COMPUTER 
5. സാനിങ്
6. ലിപ്
7. മികി
8. മൗസ്
9. ൈമൂട ൈാഡ് ലവയും അുമായി ബധലെട
   നസാഫ് ലവയ നിമാണും
10. BACKUP
11. MOTHER BOARD
12. APPLE
13. MINI COMPUTER
14. CHIP
15. DATABASE

16
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CHILD LABOUR IN INDIA

  

     
Child labour is practice of having children engage 

in economic activity,on apart or full-time basis . The 
practice deprives children of their childhood,and is 
harmful to their physical and mental development. 
Property,lack of good schools and the growth of the 
informal economy are considered to be the key causes 
of child labour in India .Some other causes of child 
labour in India are cheap wages and accessibility to 
factories that can produce the maximum amount of 
goods for the lowest possible price .Corruption in the 
government of India also plays a major role in child 
labour because laws that should be enforced to 
prevent child labour are not  because of the corrupt 
government
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ൂളിടല സസാെ്േ് അഖഗങള
(Girls)

18



ഉറവവകള

MY SCHOOL

My school is G .H .S .S Athavanad .  In our school the 
classes are starting from 8thstanderd to +2. We have a good 
library . At noon books are distributed to students by student 
librarians. All classes are high tech . Different clubs are 
working in our school like English Club, SS Club, Science Club, 
Harithasena, Sports Club, Little Kites etc.  Also we have a 
school radio program.
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(രണ് "ുു"ൈഥൈ)

ുൃത്

         നനടലെ െലന നിയമങും ഡാവി സിദാനങും 
ഓമയി നിന് എനനാ മാഞ് നപാലയങിലം ഇും രണ് 
ഹമനലയ ൈാുനമാ എനിുണാുന ആഹാദും ഒു ഹമ-
നലയ ൈാുനമാ ഉളി ഉണാുന നവദനയം എലെ ജീവി-
തതി നീ ലെലതിയ സവദീനതിലെ തീരതയാലണന് ഞാ 
തിരിചറിയു

അവള പറഞത്
      അന്..., ആുടിൈും ൂലട പഠികാുലണും പറഞ് 

പതാം കാസ് ൈഴിഞനൊ എലെ പഠനം നിതി വിവാൈം 
ൈഴിെിച.......! അും , ഒരാണിന്..........!!!

                                             
                                                 സി.വിശവനാഥ
                                           ബമയാളജി അദയപക
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 ജജനടയവക കവതടരയവക

ഒരാ രാവിലല ൂുഖതിുന് പതം വായിുൈയായിുു.ലപ ലടന് 
െൊതിനകാ ലൈാുളള ഒരടി അയാുലട തലയി വീു. 
ലഞടിതിരിു നനാകിയനൊ തലെ ഭാരദ നദഷദനതാലട 
നിുു.
“എനിനാ എലന തലിനയ?” തല തടവിലകാണ് -
അയാ അടൈസിച.
“ലജനി എന് നപലരുതിയ ൈടലാസ് നിങുലട നപാകറി
 നിും ൈിടി.”
"എടീ മണി...,ലജനി എനത് ഒു ുതിരയലട  നപരാണ്.ൈഴി  ഞാച 
ഞാുതിരെനയതിന് നപായിുനനിനല? ആ 
ുതിരയമായായിുു എലെ പനയം."
ഒാ അത് ശരി...,ഞാ വിൊരിച........നസാറി നെടാ "ൂന് ദിവസം 
ൈഴി   ഞ് അയാ ടി.വി  ൈുലൈാണിരിലക ലപലടന് 
െൊതിനകാ ലൈാുളള അടി വീും ൈിടി.
"എനിനാ എലന തലിനയ?”
“നിങുലട ുതിര ഇന് നഫാ  ലെതിുു.”
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ഉറവവകള

രണയിനിമയാടണ

നിലെ  രണയി ൂൈ
നിനനാട് ലമാഴിയിലവ

അവ ബ  ധിര 
നിലെ പാട് അവനിലലതില

അവ അധ
നിലെ അഴൈ് വദതം

അവ നിരക
നിലെ അകരനമാൈം 

അുെിലിടാം
പിലനയം നീയവലന 

 രണയിുു?

                                                                                    രാധാമണി അയിങലത് 
                                                                            മലയാളം അദദാപിൈ
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ഉറവവകള

പപാുവിജാനം കകിസസ
1. ഇനദയലട രണാമലത ഉപഗൈതിലെ       
   നപര് എന് ?

2. ഉദയ ൂരദലെ നാട് എനറിയലെുന രാജദനമത് ?

3. നദശബു എനറിയലെുനതാര് ?

4. ൈാറിലെ നഗരം എനറിയലെുന നഗരം ഏത് ?

5. ഇനദയിലല ഏറും നീളം ൂടിയ അണലകട് ഏത് ?

6. ഇനദ ഭരണഘടനയിലല 101-ാാംനഭതഗതി  എനിലന    
ൂെിെിുു ?

7. മീകര ജലനസെന പദതി ഏത് ജിലയിലാണ് ?

8. റഷദയലട ൈായിൈ വിനനാദനമത് ?

9. ഇനദയിലല ഏറും ഉയരം ൂടിയ ലവളളചാടം ഏത് ?

10. ഇനദയി ഏറും ൂുത സവണം     
     ഉപാദിെിുന സംസാനനമത് ?

11. നൈരളതിലെ െിറാുഞി എനറിയലെുന സലനമത് ?

12. നൈരളതിലല ഏറും വലിയ ജലനസെന പദതി ഏത് ?
13.ഇനദയലട ഇനൊഴലത ുഖദ തിരലഞുെ് ൈമീഷണ ആര് ?
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14.ഇനദയലട ൈളിതട് എനറിയെുന 
     സലനമത് ?

15. ഇനദയിലല ഏറും ൂുത ജനസംഖദയളള പടണനമത് ?

16. ഏറും ൂുത രാജദങുളള വൈരനയത് ?

17. ഒനാം നൈരള നിയമസഭയിലല റവനൂ എഹകസ് മനി 
ആരായിുു ?

18. ഇനദ ഭരണഘടനയിലല എത വുെ് രൈാരമാണ് 
ജുൈാശീരിന് രനതദൈ പദവി നൈിയത് ?

19. വാരണാസിയി നിന് ുടങി ൈനദുനാരി വലര 
അവസാനിുന നാഷണ ഹൈനവ ?

20. യുന ഹൈനേ ഇലരക് ഹവദുതി പദതി ഏത് 
സംസാനതാണ്

ഉ
ത
രം

31
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രാജ മാഷിടെ കലാവിുത്
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ഉറവവകള

 അചജന തസഹക

നതാരാത മഴ. അവ ആനലാെനയിലാണ്. സ് ൂ  ുറുന 
സമയം ൈടൈളിലലാലക വ തിരക്. അു അഛലെ ഹൈപിടിച് 
തിരകിനിടയിൂലട തികിതിരകി എങലനലയാ ഒു ൈടയലട 
ുമിലലതി .ഭംഗിയള െടൈളി നല നല ുസൈങ. ഒു 
നിമിഷം അവ ആനലാെിച.ൈഴിഞലതലാം അവുലട 
കാസിലണായിുന നൈുവിും മീുവിും അവുലട 
ുസ് തൈനതക വലെും നിറും ഉള ുസ് ത 
ൈങലായിുു. അുനപാലലതലന നല ഭംഗിയള 
നപനയമായിുു അവ എുതാ ഉപനയാ ഗിചിു- നത്
.അവുലടലയാലക അഛ വിനദശ താണ്. അു ലൈാു തലന 
അവക് നവുന സാധനങലള- ലാം ലൈാുവും . അവ 
ആനലാ നയിനിുണു. 
     ൈടകാനരാട് െിലലതാലക പറയനത് അുശദനയാലട നൈു .
''നെടാ 20 ൂപയ-ലട 4 ുസ് തൈങ .'' അുവിലെ അഛ 
പറു.''8 ൂപയലട ഒു ുസ് തൈം .'' അു അഛലന നനാകി . 
അഛ അവലള തനലാടിലകാു പറു : ''  നമാലള അന ൂ , 
പ  ഠിുന ുടിൈക്പഠികാ ഒു ുസ് തൈും ലപസിലം 
മതി . നീ നാലാം കാ- സിലനല പഠിുനത് . അഞിനലക് 
രനവശിുമാ എലെ ലപാുനമാക് അഛ നല 
വലെുളും നിറുളുമായ 4 ുസ് തൈങ വാങിതരാം. 
എനാ നപാനര ?'' അു സന നാ ഷനതാലട തലയാടി . 
            
             അും നതാരാത മഴ . ഇനനലൈ അവുലട മനസിലലട
പാുനപായി . ഇന് , അഛ  ൂലടയിലലലാ എന നവദനയി 
അവുറനതകിറങി . പറമി , ഒരാ ൂലയിലായി 
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അഛുറുു . അവിലടയിുന് ആഗൈങും പരാതിൈും 
പറുതീതനൊനഴും ആശവാസുളിൈാറായ് അഛനവലള 
ലൈടിുണു .

                              

                                                                                

അഖില .ടി

അഭടമവഖക
1q. എത വഷമായി ഈ ൂളി വനിട്?
1ans. 1997- വു.22 വഷം
2q. വനനൊ ൂളിലന ുറിചളള ൈാഴ്ചൊട്?
2ans. അധദാപൈുലട അഭാവം ഉണായിുു. ുടിൈ ൂളി 

എതാുളള ുദിുട് പഠനതി
പിനനാകമായിുു.വാൈന സൗൈരദം ുറവായിുു. 
രകിതാകുലട ഇടലപട  ുറവായിുു. വിജയശതമാനം 
ുറുതലനയായിുു.
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3q. ശാരീരിൈമായിട് ഇനൊലഴലനങിലം രനുനണാ?
3ans. ശാരീരിൈമായു പറയാ ൈണിനാണ് രനം. ൈണിു 

ൈാചയി െില രനങ നനരിുു
4q. ഇനൊ ഇങലനലയാു മാഗസി ഉണാകാുള 

ൈാരണം?
3ans. െിതൈലയം,സംഗീതതിും ഒു മാഗസി

ഉണാകണം എന ഒു തീുമാനം
5q. ഈ മാഗസിന് 'ജതി' എന നപരിടാ ൈാരണലമനാണ്?
5ans. സംഗീതുമായി ബധലെടാണ് ഇങലന ഒു നപരിടത്. 

ജതി എനാ വായാരി എന അതം വുു.
6q. ലകദം ?
6ans. ുടിൈ െിതൈലനയായം സംഗീതലതയം പരിെയ 

ലപുതൈയാണ് ുഖദലകദം
7q. ഈ മാഗസി ഇറുനപാ ുടിൈുണായ 

രതിൈരണം?
7ans. വളലര താെരദൂവം അതി പുനെു.
8q. സാധാരണ മാഗസിനി നിന് ഈ മാഗസി എങലന 

വദതദാസലെടിരിുു?
8ans. വലെതി വദതദാസുണ്,െിതങ ധാരാളം 
   ഉലെടിരിുു.ൂണമായം ുടിൈുലട ൂണമായം 

ുടിൈുലട പങാളിതനതാു ലെത മാഗസിനാണിത്.
9q. ടീനചഴ് എങലന നരാതാൈിെിച/പങാളിതം
9ans. ടീനചഴ് വളലര താപരദനതാലട എുുൈയം

പുനെുൈയം നരാതാൈിെിുൈയം ലെയ.
10q. ഇങലനാു മാഗസി നിമാണതിന് ഒുപാു 

ൈാലം ൈാതിുനിുനണാ?
10ans.ഒരാചലത ുടിൈുലട രൈടനം മാതമാണ് ഈ 

മാഗസി.ഇതിു ൈാരണം ഇങലന ഒു ഹലരറി 
ഉണായും െിതങ  വരുനതിുളള സൗൈരദങ 
ഉണായുമാണ്.

11q. വിുലീൈരികാ ഉനദശദം
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ഉറവവകള

11ans.ഇത് വിുലീൈരികാ െിനിചിടിനലലം, ുതിയ 
മാഗസിുൈ വഷും ഇറകാുണ്. അങലന ഒു 
മാഗസി ഉണാകാ ഉനദശദം ഉണ്.

12q. ൈലലയയം സാൈിതദലതയം ുറിച് ഞങനളാലടനാണ് 
പറയാുളളത്?

12ans.ഓനരാ െിതും ുതിയ ൈാചൈളായിരികണം.    
ഏത് ആശയും െിതമാകിമാറാ ൈഴിയം.മുഷദലെ 
െിനൈളിനലക് നയികാ നരരണയാൈാ സാധദതയളള 
ഒു മാധദമം. സൂൈനതാട് രതിൈരികാുളള ൈഴിുണ്.

13q. ഈ മാഗസിനി എലനലാം ഉലെുതിയിുണ്?
13ans.സംഗീതം െിതൈലയലട രാധാനദം നബാധദാലെുതാും 

ഇവയലട വദതദസ തലങലള പരിെയലെുതാും ഈ 
നമഖലൈളി ുടിൈളി താപരദം ജനിെികാും ഈ 
മാഗസിന് ഒു പരിധിവലര ൈഴിഞിുണ്. രനതദൈിച് 
ലകദ നബാധമിലാത ഒു വിഭാഗം യവതലയ നേയലട
വശങ മനസിലാകാും അവരിലല ഊജം ഇതരം 
നമഖലൈളിനലു തിരിചവിടാും ഒു ലെറിയ 
ുവുലവൊയി ഈ മാഗസി നിമാണലത ൈാുു.
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ഉറവവകള

ഉതരങള
1. ഭാസര-1
 2. ജൊ
3. സി.ആ. ദാസ്
4. െികാനഗാ
5. ൈിരാുഡ്
6. G .S .T
7. പാലകാട്
8. ലെസ്
9. നജാഗ് ലവളളചാടം
10. ൈണാടൈ
11. ലകിടി
12. ൈലട
13. ുനി അനറാറ
14. ൈാശീ
15. ൈകട
16. ആെിക
17. ലൈ.ആ. ഗൗരിയമ
18. വുെ്-370
19. N .H-7
20. ഉതരനദശ് 
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ഉറവവകള

 മമനജത അമമവന

\

ഉമറതിണയി വനിുന 
അമിളിമാമലനനനാക ംനനരം
അമനയാലടാത  നനാക ം നനരം
മാമ എലന നനാകി പ ഞിരിത ൂൈി
മാമലെ പ ഞിരി ൈാണ ം നനരം
എലെ മനസില ം പ ഞിരി പ ൂവിട ന 
ഒര  ൈ ഞ പ ഞിരി എലെ മനസില ം പ ൂവിട ന  

െിത ുനി  
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ഉറവവകള

അമ
     

          അമയലട നേൈും വാതലദങും ശാസനയം 
ജീവിതതി ലവളിചം ുൈുതനിുണ് . ഒു പനക എലാ 
അമമാും മകക് വിലമതികാനാൈാത ഹദവം തന 
സമാനമായിരികാം . ഓമവച ൈാലം ുത തലന ഒു 
വഴിൈാടിയായി എലെ ൂലടയണായിുു . ലതറായ ൈാരദങ 
ൈണാ ശാസിചം നലൈാരദങക് നരാതാൈ- നം നൈിയം 
പഠനൈാരദങളി ശദിചം വാതലദം ുൈും അ-
മ വലിലയാു നേൈതിലെ ഉടമയായിമാറി . ഞാ എലെ എലാ
ൈാരദങും അമനയാട് പുലവകാുണ് . ഞാ മറനാ അത് 
എനനാട് നൊദികാുണ് . ഒനരാ രതിസധിലയയം തരണം ലെത്
ജീവികാും ൈളിചം പഠിചം വളരാും എലന പഠിെിചത് 
അമയാണ് . ഒു ലെറിയ അുഖം വനാനപാലം എലന 
ലനനഞാട് നെത് എനിു നവണ നേൈും തണലം 
നുനത് അമയാണ . െില സമയങളി 
അമ എനിക് മാൃൈയായി മാറിയിുണ് . അമയലട നേൈും 
മാൃ-
തവും ഇനൊും എലന നയിചിലൈാണിരിുന....

                                                         

                                                                            ഗയതി.എം
                                                                                     9-B
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ഉറവവകള

കടകകഥകള

1. അടും ുറും മണിുതി പതായം.
2. അഞ് നൈാലൈിളിൈ ൂടി ഒു ുടയിു.
3. അടിക് ലവട്, നുക് ലൈട്, തലക് െവിട്.
4. വീു വിരിഞ ലവളരി ൂക.
5. ലവളകാളക് ലനുൈി ലൈാമ്.
6. വുനമാ ുനം, വിരിയനമാ പായ.
7. വുനമാ ൈരഞ്, നപാുനമാ ൈരയിച്.
8. ൂക് ൂന്, നാക് നാല്, നടകാല് പത്.
9. ുറലത ുള ൈായ െനു നപായി.
10. ുൈളി ൈാട്,അടിയി പാറ,ഉളി നൊറ്.
11. ുള ുൈളി പനവിരിച്.
12. ുറലതാരമ ുട ുടി നിുു.
13. രു നീചാലിലനാു പാലം.
14. രണ് പറമ് അടികാലനാു ൂല്.
15. മണി ുളകാലത മരതി പടു.

ഉ

ത

 രക
38

ല
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ഉറവവകള

 മനവഷഷയജന മഹഗമമകവക

 പപശമചടക ശകഷതട

ജീവിതം തൈുന ലൈരിയാനത
അവക് സമാധാനം....

മദദതിലനനനാ മാുരദ മനത....
മയുമുലനനനാ മന മുനനത...

യവതവതിന് സവഗമനത....
ലൈരി ത നലാൈം....

നൈ,ലൈരികടിമയാം മുഷദാ....
അറിയൈ നീ ലൈരി എലനന്?

ലൈരിത ൂഷദഫലങ
എലനനറിയൈ നീ...

മുഷദലന ൃഗമാുന ഹപശാെിൈ 
ശകിയനത അത്....

ലൈരിത നലാൈം നരഗ ുലദമനത...
വലിലചറിയാം ലൈരിനയ...

ഒനായ് നെരാം ലൈരിവിുക നൈരളതിനായ്...
                                                         സഫ.വി എഎ
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ഉറവവകള

വ   ഷങക് ുമ് ഞാ ഈറ(ുള)  ആ   യിുു.എലെ  
ഒുപാട് ുൃതക അന് അവിലട ഉണായിുു.വളലര 
സനനാഷൂവമായി ഞങ ജീവിുൈയായിുു. ഒു ദിവസം 
എവിലട നിനനാ െില ആുൈ വന് ഞാുെലടയള എലെ 
ുൃതകലള അവ ലവടി വീഴി.അതിലെ നവദന എനിക് 
സൈികാ ൈഴിഞിുനില. എനിട് ഞങലള വലിയ ഒു ുറന
വണിയി ൈയറി. എനിട് ഞങലള എവിനടനകാ ലൈാണ് 
നപായി.അതി നിും ഞങലള ഒു യനതിനലക് 
വലിചിു.പിലന ഞാ ുറംനലാൈംൈാുനത് നപെ ആയ 
അവസയിലാണ്.പിനീട്നപെുൈലളലാം അുകിവച് ുനി 
എലന ുകാകി തീത. അങലന ഞാ ഒു ൈചവട 
വസാുവായി മാറി. എലന ൈടൈളി വിപനക് വച. 
എനിട്ഒരാ വന്    50 ൂപ ലൈാുത് എലന വാങി.എനിട് 
അതി  എലനാലകനയാ എുതാ ുടങി .എലെ ുകിലള 

നപജ് തീു.പീനീട് എലെ സാനം ലതുനവാരങളായിുു.    

                                                    ഫാതിമ ഷംലി
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ഉറവവകള

പടക

ആൈാശതിങലനരസിചനടും
െുരതി തലയള ലൈാച
ലപണാര്  നീലണാു വാലം

നീണ രണ് ൈും ലൈാണവ
മാനത് പാുു ുുങലള

രസിെിച പാുു.

                                ചിര 
ുനില
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ഉറവവകള

ഉതരങള

1.   ൈണ്
2. ഹൈയി നൊുുള
3. ലനല്
4. മലര്
5. നിലവിളക്
6. വാഴയില
7. മു ഷദലെ ജനനും, മരണും
8. ൈുൂുൈ
9. ൈയ് പക
10. തല
11. ഒാലുട
12. ൂ
13. ൂക്
14. ുളംൂടം
15. െിത
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ഉറവവകള

ജീവ ൃണ . േി
9 B
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ഉറവവകള

ടതയഖ

'ജതയഷയ'(പദവ)       ങജള ആരമധടചവ ജകമണമരകഭടകവന ജതയഷയക കളട

  വടതക മലബമറടല

      ഏജറ പഷരചമരക സടദടചടടവള അനവഷമന കലമരരപമമണഷ. 

            

മലയന

,വണമന

,മവനരറമന,അഞരറമന,മവതപന,കരടങവടടചമതന,കവടടവവരന,

പവലയര,കവടടചമതന,ചമമവണട,    മണപനഎനടവരവജട ജതയഷയക (തകമലക)

 ജകടട

 ജതയഷയക കളടകവനതഷ.    തമലപറഞവരവജട വവരകഥകളമണഷ തതമറക

  പമടവകള എന

    തപരടലസകഭമഷണ ഗമനരരപതടലഅവതരടപടകമറഷ.

                    വലടയ കവടവവക ,        തപടടയവണമകവന തരക ചമയക തതപവക

കവരവതതമലജകമ-

       ണവള പമവമടയവക ആഭരണങളവമണടഞ ജതയഷയക,   ഗമനങളവജട

  തവഗതടനവക ചടരല

      തമളങളകവജമമതഷ ആതവശക പരണഷ ചലടകവനതവക ശബക

 പവറജപടവവടപടകവവനതവക
മറഎ കാണാ എനനാു ചനമാനണനനാ!...
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ഉറവവകള

കവിത

ബാലയകാലഎ

വാസലയ വാുക ൂുവാരി
ചവറ നകാടയിനലറിുനമാഴഎ
കളികനള തടിനെരിപിചച
ുതുഴവാുനമാഴഎ
ബലയകാല മരണക
നെുകിൂുനമാ ഴഎ
ഞാനറിഞില
അതച നെനടനച
നകാഴി ു  നൊുനമനച
ഒു ുപനെനപാനല...!

                                                   റാഹിലാ നസി.എഎ
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ഉറവവകള

ദയ എന ടപുടി
(വായനാ ുറിപ്)

               എഖടിയലട ദയ എന ലപുടി വളലര രസൈരമായ ഒു 

ൈഥയാണ്.ൈഥയി ദയ എന ലപുടിയാണ് രധാന 

ൈഥാപാതം ൈഥ നടുനത് അനറബദയിലാണ്.മൂ എന 

യവാവിലന പറിയാണ് ൈഥയി ആദദം പറയനത്.മൂരിലെ 
പിതാവിലെ മരണനശഷം മൂ ഒറലെുൈയം പിനീട് ദയലയ  
വിവാൈം ൈഴിുൈയം മൂറിലന ദയലയ നടലെുൈയം 
അവസാനം ദയലയ ഒു ലൈാടാതി നിന് ലഭിുൈയം ലെുു
അനറബദയിലല ൈചവടകാഴ്ചൈലളയം ദയ നനരിുന ുരനങലള 

ുറിചം ൈഥയി വദകമായിപറയു. എംടിയലട ഈ ൃതി 

ൈാചൈ മനസിനലക് തുു.ഈ ൈഥാസമാൈാരം മലയാള 

െലചിതമാകിയിുണ്.വളലര ഏലറ ആൈഷിുനതാണിത്.
എംടിയലട ൃതിയായത് ലൈാണ് ഒനടലറ സവിനശഷതൈ 
ഇതിുണ് ലളിതമായ ഭാഷ എനതലനയാണ് ഏറും വലിയ 
സവിനശഷത അനറബദയി നിലനിനിുന ൈളോലരയം 
പിടിചപറികാരയം ുറിച് ഇതി പറയു

                        

                                                         നഫല.വിലൈ

                                                                                 10-B
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 തവനല മഴ

ഒു മഴ വുുണ്, 
ുറിവളഞ് ൈാറിലനാെം,

ഇുണ ൈാറിലനാെം
വിുന് വുനത് നപാലല

വു നപാുു.
ഒന് തുെിും.
വാശിെിടിചാ
ുനടാളം ലപത്

എലന അവളിനലക് 
നിറുു.

ഞാ,
മഴയലട ൂലട ലപത് ഒഴിയണം

എന് ൈുതിയതാണ്,
എനാ,

എലന ൂടനണ
ഒറക് നപാും 

ഇനി, നാലള
അങലന ദിനങ ുടന് നപാും 

ഞാ ,എും
 മഴലയ ലൈാളൈ മാതം ലെയ.

                               ഹരിപിയ .എ
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 രരപ ചടഹക
                                         

                                           ₹
2010 ൂലായ് 15 ന് ആണ് ൂപക് െിഹം 

അംഗീൈരികലെടത്. ഉദയുമാ എനയാളാ-ണ് ഇത് 
ൂപൈപന ലെയിതത്. നദവനാഗിരി ലിപിയിലല 'ര' എന 
അകരനതാും നറാമ ലിപിയിലല 'R' എന അകരനതാും 

സാൃശദുളതാണച ഈ ചിഹഎ. ുകളില ുുനക രണച സമാനര 

വരകുണച. ഇനയുനട കറസികച അനാരാര സവതവഎ രദാനഎ 
നചുനതാണച ഈ ചിഹഎ.            
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കവടത

സരണ

എ രിയ നസാദരി...
എത നമ നൊലി ഞാ

അുതുലതയു
നപാൈുനത...

എുനിനനാ വനനാരപൈടം
നി ുടിുമായി നപാൈനവ...

നി ജീവിത സവനങ
ഇും ബാകിയാൈനവ...

നി ഓമൈ എന് മനസി
ഓമത നേൈുളിയായ്

എും നിലനിുലമ
              മനസി...

                                                        

  റസീന തേി.വിസി
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കഥകളി
         

അഭിനയം,വാധദം,സാൈിതദം,െിതൈല  ുടങിയമിക  
അടിസാനൈലൈും  ൈഥൈളിയി 
ഒതനെുു.അഭിനയതിലെ  നാലംശങളിലം  
(അംഗീൈാരം,വാെി ൈം, സാതവിൈം,ആൈാരദം) സരദായിൈരണം 
(stylisation) എനിവ അതിലെ പരിൂണതയിലലതിനചന 
ൈലയാണ് ൈഥൈളി.
                      പച,ൈതി,താടി,ൈരി എനിങലന 4 
നവഷങളാണ് ൈഥൈളിുളത്. പച രാജാകോലര യം,ൈതി 
ഹദതദോലരയം താടി രാകസേനരയം , ൈരി താപസാദിൈനളയം 
ൂെിെിുു.
               
           ഭാരതതിലല 4 രധാനലെടകാസിക് ൃതങളി 
ഒനായി വിനശഷിെികലെുന നൈരളീയ ൃ- ശദൈല 
ൂടിയാണിത്. ആടം,പാട്,ശംഗാരം,വീരം,രൗദം,ൈുണം എനീ 
രസങളാണ് യഥാരമം ഈ 4 നവ ഷങും രധാനമായി 
അഭിനയികാുളത്. നൈളി,ുദമദള,നതാടയം, 
വദനനശാൈം,ുറൊട്, നമളെ- ദം,അഭിനയം എനിങലന 
രധാനലെട െടുൈളായി ൈഥൈളി 
വിഭജികലെടിരിുു.ലെണ,മദളം, നെ- ങില,ഹൈമണി 
ുടങിയ വാദദങ എലാ രംഗങും 
ഉപനയാഗിുു.നൈാടയം തുരാ,ൈാതി- തിുനാ , 
രാമവമരാജ, ഉണായിവാരദ,അശവതിതിുനാ 
തുരാ,ഇരയിമ തമി, വീരനൈരള- വമ ുടങിയവ 
ൈഥൈളി ൃതിൈ രെിചിുണ്.മൈാൈവി വളനതാ 
നാരായണനമനനാ ലെുു- ുതിയി ആരംഭിച 
നൈരളൈലാമഡലം ൈഥൈളിലയ ആഘനഗാളതലതി 
ശനദയമാുനതി രധാന പങ് വൈിചിുണ്.
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To My soul

You know why do I go the beach ?
To watch the sea .. 

To count the waves  ..
To enjoy the sunset ..

To eat the nuts ..

I know your answers
You know  why do I go to cinema ?

Your answers will be the same,
but not mine ...

To become a part of the crowd ...
To feel that I' am not alone ...

And to hide my tears  ...

H S T Bindu               
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നനി
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