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എഡനിററ്റചാറനിയല്

നനിറയുന്ന ഹൃത്തനിനന്റെ സ്പന്ദനന,
   സര്ഗചാത്മകതയുനടെ ദര്പ്പണന,

ഒചാര്മ്മകളനിറലേനകചാനരെത്തനിറനചാടന....

പ്രളയവന റപേമചാരെനിയുന തചാണനി
ഉയര്നത്തഴുറന്നല്പ്പനിനന്റെ,

സചാറഹചാദരെര്യത്തനിനന്റെ,
ധധീരെതയുനടെ

പുതനിയ മചാനങ്ങള് റതടുന്ന
മനസ്സുകളനിറലേകവ്...

ജനുവരെനിയുനടെ കുളനിര്മയനിറലേകവ്...
ഇതചാ

      നനിറവവ്
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സമര്പ്പണന
ആത്മചാര്പ്പണവന,ദധീര്ഘവധീക്ഷണവന
     ഒരു നചറപുഞനിരെനിയനിനലേചാളനിപ്പനിച,

വനിജയത്തനിറലേകവ് 
കകറകചാര്ത്തു നടെകചാന

ഞങ്ങനള ശധീലേനിപ്പനിച
വനിദര്യചാലേയത്തനിനന്റെ സസ്വനന

പ്രസചാറദടനവ്.......
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എഡനിററ്റചാറനിയല് റബചാര്ഡവ്

 ചധീഫവ് എഡനിറ്റര്            :  സനി. നക ഗധീത
                                            (നഹഡനിസ്ട്രസവ് )  
 സചാഫവ് എഡനിററ്റഴവ്        : ശധീജ പേനി. ആര്
                                     ദനിവര്യ നക. വനി           
 സ്റ്റുഡന്റെവ് എഡനിററ്റഴവ്       : റശയ ടെനി. പേനി
                                     ഹസന പേനി
                                     നഫവ് ലേ
                                     നന്ദന 
                                     നധീതു കൃഷ്ണ             
 ഡനികസന &റലേഔടവ്  :റശയ ടെനി. പേനി
                                  ഹസന പേനി                
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  നനലവ് കുത്തുന അരെനി ഇടെനികന.. (നചറുകഥ)
ഹസന .പേനി   9.C 

 
 

                                                                                
               കകടട്ടിലലെ ജജീവട്ടികലളെ തട്ടിന്നു മടുത്തപപകള് 
കടട്ടിയന് സട്ടിസിംഹസിം മനുഷഷ്യരുലട നകടട്ടിപലെകക്ക് ഇറങകന് 
തജീരുമകനട്ടിച. മനുഷഷ്യര് എന്നുപകടട്ടിലടയുള. ഇതുവലരെ 
അവരുലട നകടട്ടിപലെക്കു പപകയട്ടിടട്ടില. തട്ടിനകന് പറ്റുന 
ജജീവട്ടികളെകപണക മനുഷഷ്യര് എന്നുസിം അറട്ടിയട്ടില. ഏതകയകലസിം 
ഒനക്ക് പപകയട്ടിപനകകകന്തലന കടട്ടിയന് നട്ടിശ്ചയട്ടിച.  

ഒറ്റകക്ക് പപകകുനതക്ക് ബുദട്ടിയല. കടട്ടിയലന്റെ കൂട്ടുകകരെനകയ 
 മട്ടിട്ടു കുറുകലന കൂട്ടുവട്ടിളെട്ടിച. അങലന രെണ്ടുപപരുസിം കൂടട്ടി 
നകടട്ടിലലെത്തട്ടി.         
              അവട്ടിലടയതക,ഒരു കുടട്ടില. രെകമു എന 
കൃഷട്ടികകരെലന്റെ വജീടകയട്ടിരുന്നു അതക്ക്.വജീട്ടുമുറ്റത്തക്ക് അതക 
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മുവട്ടിലന്റെ ഭകരെഷ്യ നജീലെട്ടി ഉരെലെട്ടില ലനലക്ക് കുത്തുകയകണക്ക് .
കടട്ടിയനുസിം മട്ടിട്ടുവസിം അടുത്തുലച്ചെന്നു. അതുകണട്ടിട്ടുസിം രെകമുവട്ടിനുസിം 
ഭകരെഷ്യക്കുസിം പപടട്ടിപതനട്ടിയട്ടില. കകരെണസിം, അവരു അതട്ടിനുമുമക്ക്
സട്ടിസിംഹലത്ത കണട്ടിടട്ടിലകയട്ടിരുന്നു.

                 ഉരെലെട്ടില ലനലട്ടിടക്ക് ഉലെകലകകണക്ക്  'ടുസിം..ടുസിം...' 

എന്നു കുത്തുനതക്ക് കണക്ക് കടട്ടിയന് പചകദട്ടിച :
                  ”നട്ടിങലളെനക ലചയ്യുനതക്ക് ? ”                    

                  “ലനല്ലുക്കുത്തുകയക . ” നജീലെട്ടി പറഞ.

                   ലനലക്ക് എന്നു പറഞകല കുത്തുന ഏപതക 
ഭജീകരെജജീവട്ടിയകലണനകണക്ക് കടട്ടിയന് വട്ടിചകരെട്ടിച്ചെതക്ക് .അവന് 
പചകദട്ടിച :
”എ... എനട്ടിടക്ക് എന്തുലചയ്യുസിം”
”എനട്ടിടക്ക് അരെട്ടി ഇടട്ടിക്കുസിം”
അരെട്ടി ഇടട്ടിച പപകടട്ടിക്കുന കകരെഷ്യമകണക്ക് നജീലെട്ടി പറഞതക്ക്
.എനകല കടട്ടിയനുപണക അതു മനസട്ടിലെകവന്നു.. ഇടട്ടിക്കുന 
ഏപതക ജജീവട്ടിയകണക്ക് . കടട്ടിയന് വട്ടിചകരെട്ടിച. കുത്തുകയുസിം 
ഇടട്ടിക്കുകയുസിം ലചയ്യുന ജജീവട്ടികലളെ മുടന് വടട്ടിലകകണക്ക് 
കകകകരെഷ്യസിം ലചയ്യുകയകണട്ടിവര്
”അതുകഴട്ടിഞക്ക് അരെട്ടി എന്തുലചയ്യുസിം?” മട്ടിട്ടു പചകദട്ടിച.“ഇതു 
ഞങള്കക്ക് തട്ടിനകനക” നജീലെട്ടി പറഞ. 
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കടട്ടിയന് വട്ടിറച പപകയട്ടി. ഇടട്ടികകനുസിം കുത്തകനുസിം വരുന 
ഭജീകരെജജീവട്ടികലളെ പട്ടിടട്ടിച്ചെതട്ടിന്നുനവരെകണക്ക് മനുഷഷ്യര് .
പട്ടിലന ഒന്നുസിം പചകദട്ടികകന് നട്ടിലകകലത കടട്ടിയനുസിം  
മട്ടിട്ടുവസിം കകടട്ടിപലെകക്ക് തട്ടിരെട്ടിപച്ചെകടട്ടി .
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 DILIP CHITRE    ( profile)      

                Mufeedha.V.V    9 E     
                                          
                 Dilip purushottam chitre [ 1938 – 2009 ]
was one of the foremost  Indian poets  andcritics  of
post independence India . A poet  from being a very
importan  bilingual  writer  ,  writimg in  marathi  and
English , he was also a painter , translator , fiction
writer  and  filmmaker.  He  published  his  first
collection of poems in 1960 . His collection poems
were published in the 1990 s in three volumes . He
has also edited an anthology of marathi poetry and
has prolitically  translated prose and poectry his most
famous translation is  of  the celebrated 17th century
masathi bakthi poet tukaram .
                     
            He started his since professional film carees
in 1869 and has since made one feature film,several
short  film in  the  cinema ,  and about  twenty  video
documentary features , He wrote the scripts of    most
of his films as well as directed or co – directed then
He  travelled  widely  in  Asia  ,  Africa  ,  Europe  and
North America as well as in the interiors of India . He
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had  been  on  the  visiting  faculty  many  universities
and institutions and a consultant to projects . He was 
the  honorary  president  of  the  so  ntheimer  cultural
association  ,  of  which  he  was  also  a  founder  –
trustee . After a long about with cancer . Dilip chire
died in pune on 10 – Dec – 2009 .
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GOVINDAN               
ARAVINDAN (profile)
                                        

                        Aleena.P.B   9 E
                           

  Govindan  Aravindan,  the
renowned  malayalam  film  direction,  screen  writer,
musician and cartoonist ,was born on 21, January ,
1935, in kottayam . He  experimented in story telling
without regular nassatiue styles. Before entering the
world of films, he was an established cartoonist. His
cartoon series 'cheriya manushyarum valiya lakavum'
won the hearts of malayalees . His well known films
are  'vthrayanam',  'kanchanasita',  'kummatty',
'pokkuveyil',  'chidambaram',  'oridathu',  and
'vasthuhara'. He was honoured with the national and
state  film awards.  He also  worked in  documentary
and  theatre  productions.  He  left  the  world  on  15
March' 1991
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JAMES SHIRELY (profile)
                                     Neethu  K. P   9 E

    James shirely , [1596-1666], is known as the last
of the Elizabethans.  He was a prolific writer for the
stage.   He  also  published  four  small  volumes  of
poems and plays.
    Death the leveller is a funeral song.  However it
appeals.  The central idea of the poem is the vanity
and impermanence of earthly glory and power. Death
know no distinction, and carries off all alike high and
law,rich and poor, strong and week reduction, them
all to dust.  It is only the memory of the good deeds
done during our lifetime that will remain for.
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LIFE (poem)
                                                

                                            Hafida K H   9G   
                                                              

 
The Rich Says
Life Is To Joy
The Poor Says
Life Is To Cry
The Bird Says
Life Is To Fly

But I Say
Life Is Nothing

But Try
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ഒചാര്മയനിനലേനന്റെ
കലേചാലേയന  (കവനിത)
നചാസനിബ .നക  9.F         

                                              
 

  അഴയട്ടിറ്റു പതകര്പനകരെജീ മുറ്റത്തു നട്ടിലക്കുപമകള്
   ഓര്ക്കുന്നു ഞകലനലന്റെ കലെകലെയസിം
   പലെവഴട്ടികള് പുതുവഴട്ടികള് പതടട്ടി ഞകലനത്തുപമകള്
   വരെപവറ്റട്ടിടുലനലന്റെ കലെകലെയസിം
   വട്ടിട പറഞകലന പനരെത്തുസിം എലന
   പൂകള് ലപകഴട്ടിച്ചെക്ക് പൂമരെങള്
   ഈറനണട്ടിഞ വരെകനകളെട്ടിലലെപപകഴസിം
   തങട്ടി നട്ടിലക്കുന സസൗഹ്രദത്തുളട്ടികള്
   രെക്ത പുഷ്പത്തട്ടില ഇതളുകള് പപകലലെ
   എനട്ടില തുടട്ടിലച്ചെകരു പ്രണയരെകഗസിം
   ലപകഴട്ടിച്ചെതുസിം ലകകഴട്ടിഞതുസിം വര്ഷങലളെങട്ടിലസിം
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   മകറകലത മറയകലത കലെകലെയസിം
   കുളെട്ടിരുന്നു പ്രഭകതങള് മഞണട്ടിയുന രെകവകള്
   പകലകള് സനഷ്യകള് പൂവട്ടിടുപമകള്
   പശകകമകയക്ക് മുകമകയക്ക് ഞകനട്ടിന്നു നട്ടിലക്കുന്നു
   എലന്റെയജീ കലെകലെയസിം                      
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 റനര്വഴനി (കവനിത)
 

നചാസനിബ നക  9.F

   

   ലവളെട്ടിച്ചെത്തട്ടിലന്റെ നട്ടിറമുള എലന്റെ മനസട്ടിലന-

   ഇരുടട്ടിലന്റെ രൂപത്തട്ടില കകലണെുന പലെകകസിം
   മനസട്ടിലന്റെ ഉളട്ടിലലെ പ്രകകശത്തട്ടിലന്റെ പുഞട്ടിരെട്ടി
   മറ്റുളവര്ലകകരു പകഴക്ക് നട്ടിലെകവക്ക് 
   എനട്ടിലലെ പലെകകസിം ലവളെട്ടിച്ചെമകലണനങട്ടിലസിം
   നട്ടിങള് എലന ഇരുടട്ടിലെകകട്ടി
   എലന ഈ പലെകകസിം ഭജീതട്ടിയട്ടിലആഴ്തുപമകള്
   പനര്വഴട്ടി കകടകന് എന് അമ്മ മകതസിം
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THE  HOUSE  MY CHILDHOOD
(poem)                     Mufeedha V . V 9 E
 

                                

   

 

   The house of childhood stood empty
      On a grey hill
      All its furniture  gone 
      Except my grandmother's grantstone
      And the brass figurines of her gods

      After the death of all birds
      Birds-cries still fill the mind
      After the city's erasure
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      A blur still peoples the air 
      In the colourless crack that comes  before   
      Morning

      In a place where nobody can sing 
      Words distribute their silence
      Among intricately clustered glyphs

      My grandmother's voice shivers on a bare
      Branch                                                                    
      I toddle around the empty house
      Spring and summer are both gone 
      Leaving an elderly infant
      To implore the rooms of age
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                                             നനിറവവ് ജനി.എചവ്.എസവ്.എസവ്. ചചാത്തന്നുര് 

മചാധുരെര്യന തുളുമന വചാത്സലേര്യന (കവനിത)
                            ഹഫനിദ നക.എചവ്   9 G 

                                           
പട്ടിറലനകരു നകളെട്ടിലെറട്ടിഞട്ടില ഞകന്
  ഒരെട്ടികലെജീ മണട്ടിലെലെട്ടിഞ
പചരുലമനക്ക്
  അമ്മതന് ലപകകട്ടിള്ലകകടട്ടിയട്ടില
നട്ടിന്നുസിം
  അറട്ടിഞ ഞകന് പനകലവലനന്നുസിം
  ആ പനകവട്ടിനുളട്ടിലലെ
സുഖലമലനന്നുസിം
  ആദഷ്യ കകലലവപട്ടിനകല സ്പര്ശട്ടിച  ഞകന്
  ഭൂമട്ടി പദവട്ടിയകസിം അമ്മലയ 
  അറട്ടിഞ ഞകന് ആദഷ്യമകലയലന ചസിംബട്ടിച
  എനമ്മതന് വകത്സലെഷ്യസിം മകധുരെഷ്യസിം 
  അമ്മതന് സകമട്ടിപഷ്യസിംമുലളകരെജീ പലെകകസിം
  ഇനട്ടിലയകരെട്ടികലസിംലമനട്ടികനഷ്യമല
  അമ്മയലലത പവലറകന്നുമട്ടിലലനട്ടികജീ
  ജജീവട്ടിത പകതയട്ടിപലെലറ പ്രട്ടിയസിം
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മധീനുവനിനന്റെ വനിഷചാദന  (കഥ)

                                        അപേര്ണ .എന   8.E

                    പണക്ക് പണക്ക് നജീപലെശശ്വരെസിം എന       
ഗകമത്തട്ടില മജീനു എന്നു പപരുള ഒരു ലചറട്ടിയ 
ലപണ്ക്കുടട്ടി ഉണകയട്ടിരുന്നു. അവളുസിം അവളുലട
അമ്മമ്മയുമകണക്ക് വജീടട്ടിലളതക്ക്. അവളുലട വജീടക്ക്    
ഗമത്തട്ടിലലെ ഒരു കകടട്ടിലെകണക്ക്. അവള് എന്നുസിം
ആ കകടട്ടില കളെട്ടിചസിം പകട്ടികപളെകടുസിം മ്രഗങ-
പളെകടുസിം വര്ത്തമകനസിം പറഞസിം നകളുകള് കടന 
കടന്നുപപകയട്ടി.
                    അങലനയട്ടിരെട്ടിലക ഒരു ദട്ടിവസസിം
അവള് പടണത്തട്ടിപലെകക്ക് വട്ടിരുന്നുപപകയട്ടി. പടണത്തട്ടിലലെ 
ഒരു വലെട്ടിയ വജീടട്ടിലെകയട്ടിരുന്നു അവള് തകമസട്ടിക്കുനതക്ക്. 
അവട്ടിലട മജീനുവട്ടിനക്ക് ഒരു സുഖവസിം ഉണകയട്ടിരുനട്ടില. കകടട്ടില 
കളെട്ടിചനടന അവള്കക്ക് ആവജീടക്ക് ഒരു ലപടട്ടികൂടക്ക് പപകലലെ 
യകയട്ടിരുന്നു. അവള്കക്ക് അവട്ടിലട തകമസട്ടികകന് തജീലരെ 
തകലപരെഷ്യമട്ടിലകയട്ടിരുന്നു.

                         ഒരു നകള് അമ്മമ്മപയകടക്ക് അവള് തലന്റെ 
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ദദുഃഖത്തട്ടിലന്റെ കകരെണസിം പറഞ. അപപകള്
അമ്മമ്മ അവപളെകടക്ക് പറഞ.”മലറ്റനട്ടിപനകകളുസിം
                                                                                
നലതക്ക് നകസിം ജനട്ടിച്ചെ വജീടുസിം സശ്വനസിം നകടുമകണക്ക്.”ഇതക്ക് 
പറഞതട്ടിനുപശഷസിം അമ്മമ്മ അവപളെയുസിം ലകകണക്ക് സശ്വനസിം 
നകടട്ടിലലെകക്ക് പപകയട്ടി.
അവള് വണട്ടിയട്ടില നട്ടിനട്ടിറങട്ടിയ നട്ടിമട്ടിഷസിം 
അവള്ലകപനക സശ്വകതനസിം കട്ടിടട്ടിയതു 
പപകലലെയകയട്ടിരുന്നു. പട്ടിനജീടവള് മ്രഗങപളെകലടലകസിം 
ഇകകരെഷ്യസിം പറഞ. പട്ടിനട്ടിടക്ക് അവള് ഒരു 
ദ്രഢനട്ടിശ്ചയലമടുത്തു. ഇനട്ടി ഒരെട്ടികലസിം
തലന്റെ നകടുസിം വജീടുസിം മറന്നുള ഒരു സപനകഷവസിം അവള്കക്ക് 

പവണ എനക്ക്.....                                                      
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മമൗനന (കവനിത)
                                 
ഹഫനിദ നക എചവ്  9 G  

 
     മസൗനസിം നമുകട്ടിടയട്ടില വകചകലെമകയട്ടി
     ഒരു കകറ്റക്ക് കുശലെസിംപറഞക്ക്
     ധ്രതട്ടിപയകലട പറനകന്നു പപകയട്ടി
     നജീറ്റപലെകലട ഞകപനകര്ത്തു
     നമുകട്ടിടയട്ടില അനഷ്യമകയട്ടിപകകണട്ടിരെട്ടി-
     ക്കുന ലതപനക......

     അതട്ടിലന പവദനപയകലട അകന്നുനട്ടിനക്ക്
     ആ വട്ടികകരെലത്ത ദയമട്ടിലകലത
     ഞകനുസിം പനകകട്ടി
     കകരെണസിം എലന്റെ ഹ്രദയവസിം
     കറുത്തു തുടങട്ടിയട്ടിരെട്ടിക്കുന്നു.
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DIGITAL PAINTING
                              SREYA. T.P  9 C
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            DRAWING
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       PAINTING     
                                HIBHA
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PAINTING 
                          MUBASHIRA M.K  7B
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PAINTING
                       FARHANA SHERIN 7 B
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        നന്ദനി

      
ഞങ്ങളുനടെ ഡനിജനിറ്റല് മചാഗസനിനവ് എലചാവനിധ

സഹചായസഹകരെണങ്ങളുന നല്കനിയ ഏവര്കന റസ്നേഹന
നനിറ  ഞ്ഞ നന്ദനി
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