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In the name of God

Most gracious most merciful 

praise be to god lord of words,

the beneficent the merciful

owner of the day of judgement

thee along the worship

thin help we seek

The path of those you 

have blessed,not of those

who have earned

your anger,nor those you 

have gone astray
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പുതതിയ കകാലതത്ത് മകാറതിയ ലലകാകതത്ത് വതിദദകാര്തതികളുടടെ 
സര്ഗരചനകള് പ്രദര്ശതിപതികകാന് ടെതിജതിറ്റല് 
ടടെകത്ത്ലനകാളജതി ഉപലയകാഗടപടുതതി തയകാറകാകതിയ 
മകാഗസതിനകാണത്ത് 'HASH TAG' പ്രതിനതിന്റിംഗത്ത് രരീതതികളതില്  
നതിനന്റിം മകാറതി ഈ മകാഗസതിന് പൂര്ണ്ണമകായന്റിം ഡതിജതിറ്റല് 
രൂപതതിലകാണത്ത് തയകാറകാകതിയതത്ത്.ഞങ്ങളുടടെ രചനകളുന്റിം 
ലപജത്ത് ഡതിസസനുകളുന്റിം എലകാന്റിം നതിങ്ങള്കത്ത് 
ഇഷ്ടടപടുടമനത്ത് കരുതുന

                                                 - Editorial board
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     ആശശംസകള
                                                       

                                                    V.Kunjan master

                                               Mukkam municiple chairman

Mkhmmo  Vhss  for  Girls  ലതിറ്റതില്  സകറ്റത്ത്സത്ത്
വതിദദകാര്തതികള്  ഒരുക്കുന  "HASHTAG” ഡതിജതിറ്റല്
മകാഗസതിന്  വതിദദകാര്തതികളുടടെ  കതിയകാത്മക  ഇടെടപടെലതിടന
മതികച്ച  ഉദകാഹരണമകാകടട....  എലകാവതിധ  ഭകാവുകങ്ങളുന്റിം
ലനരുന...
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ആശശംസകള ളള

 
P.Abdu    

                                                                 Head master

ഈ വതിദദകാലയതതിടല "ലതിറ്റതില് സകറ്റത്ത്  കബതിടന ”
ആഭതിമുഖദതതില് തയകാറകാകതിയ ഈ മകാഗസതിനത്ത് എലകാ വതിധ 
ഭകാവുകങ്ങളുന്റിം ലനരുന.ഐ.ടതി ലമഖലയതില് തകാതത്ത്പരദന്റിം 
ജനതിപതികകാനുന്റിം, പഠനതതില് സകാലങ്കേതതിക വതിദദ പരമകാവധതി 
ഉപലയകാഗടപടുത്തുക എനതത്ത് ഒരു സന്റിംസത്ത്കകാരമകാണത്ത്
.കുടതികടള വളര്തതിടകകാണത്ത് വരകാനുന്റിം ,ഈ ഉദദമന്റിം 
സഹകായകരമകാവടട എനത്ത് ആശന്റിംസതിക്കുന.മകാഗസതിടന 
അണതിയറയതില് പ്രവര്തതിച വതിദദകാര്തതിനതികള്ക്കുന്റിം   
ലനതൃതതന്റിം നല്കതിയ       അധദകാപകര്ക്കുന്റിം എലകാ വതിധ      

ഭകാവുകങ്ങളുന്റിം  
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  ആശശംസകള             

                                               

                                                  Noushad chembra

                                                  PTA president

ഇനത്ത് അനന്തമകായ സകാധദതയള്ള ഒരു ലമഖലയകാണത്ത് 
ഇന്ലഫകാര്ലമഷന് ടടെകത്ത് ലനകാളജതി (IT ) ലമഖല മനുഷദ 
സമൂഹതതിനത്ത് ഒഴതിച്ചത്ത് കൂടെകാന് പറ്റകാതതകാണത്ത് 
കമമ്പ്യൂടറതിടനയന്റിം , ടമകാസബല്ലഫകാണതിടനയന്റിം വരലവകാടു 
കൂടെതി ലലകാകതത്ത് വതിപ്ലവകരമകായ മകാറ്റമകാണത്ത് 
നടെനതിട്ടുള്ളതത്ത്.ലലകാകതതിടന ഏതു ലകകാണതിലുള്ളവടരയന്റിം 
നമ്മുടടെ വരീടതിലതിരുനത്ത് കകാണകാനുന്റിം , സന്റിംസകാരതികകാനുന്റിം 
കഴതിയക എനള്ളതത്ത് കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമത്ത് 
വതിശതസതികകാന് പറ്റകാതതകായതിരുന. എനകാല് ഇനത്ത് 
നമ്മള് അനുഭവതിക്കുകയന്റിം ആസതദതിക്കുകയന്റിം 
ടചയ്തുടകകാണതിരതിക്കുന ഒരു രകാജദതതിടന പുലരകാഗതതികത്ത് 
ഏറ്റവുന്റിം അനതിവകാരദമകാണത്ത് IT പടക്ഷെ ഇലപകാഴന്റിം IT 
ലമഖലയതില് വതിദഗത്ത്ധരകായ ഉലദദകാഗകാര്തതികടള കതിടകാന് 
ലവണതി പല മള്ടതി നകാഷണല് കമനതികള് ലപകാലുന്റിം 
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അലനതഷതിച്ചു ടകകാണതിരതിക്കുകയകാണത്ത് വരുന്റിം കകാലങ്ങളതിലുന്റിം IT 
കത്ത് വന് സകാധദതയകാണത്ത് ലലകാകന്റിം തുറനതിടതിരതിക്കുനതത്ത്. ഈ 
സകാദദതകള് മുനതില് കണ്ടുടകകാണത്ത് തടന സത്ത്കൂള് തലന്റിം 
മുതല് തടന ഇതതിനത്ത് ലവണതി വതിദദകാര്ഥതികള് 
പരതിശ്രമതികണന്റിം എനകാണത്ത് ഈ അവസരതതില് എനതികത്ത്
നതിങ്ങലളകാടെത്ത് ഓര്മടപടുതകാനുള്ളതത്ത്. എലകാവര്ക്കുന്റിം 
നടലകാരു ഭകാവതി ഉണകാകടട എനത്ത് ആശന്റിംസതിക്കുന. 
അലതകാടടെകാപന്റിം ഈ മകാഗസതിനുന്റിം എലകാവതിധ ആശന്റിംസകളുന്റിം 
അറതിയതിക്കുന
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“ A  good book is even 
valuable than a cheque book”
                        Mahathma Gandhi
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The great father of our institution

Moideen koya haji
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   Head Master 

P.Abdu sir
KITE Mistress :-

Saleeena Sajla C.I
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     Staff Secretary

  Abdul Rasheed
Vijayolsavam Convenor

     Harshal

     In charge of JRC

       Khadeeja
  Guides Captain

     Praveena

In charge of  Health department   
Shamila

SITC
           Ismail P.K



HASH TAG

MKHMMO VHSS                13

Staffs 

Team little KITEs
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     Girls can....
   A student can do something
very great in reforming their
society.   The   new   generation
children filled with knowledge
in   their   minds.   They   can
prevent   the   society   from   the
new   lovable   fashions   like
throwing garbage,caste discrimination,of
inequality   between   boys   and   girls
etc....
             The important among them is
inequality  between  boys   and  girls.  We
students   can   fight   against   such
inequalities. And it has been done also.
A     young heroine,Malala Yousafzai,has
fought for against the right of girls in
education. And there are many things to
know. She is a Pakistani student. She is
15v years old. That is the main point.
And   in   schools   the   social   studies
teachers are encouraging students to be
like   her.   And   now   even   the   Pakistan
government  is trying to issue a stamp
in   her   name.   Some   evil   minded   people
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said that she had done a crime. She has
been   punished   for   it   with   eleven
bullets.
     In our school there is only girls,
but   we   have   never   faced   any   problem
regarding to it.We have achieved a lot 
even there is not a boy in our campus.
Our   achievement   prove   that   ,Not   only
boys can be at higher levels but also
girls.

MKHMMO VHSS                17

  “ One pen
    One book
     One teacher
    One child can change
     the  world”
                 Malala
               

Hisana Fathima .N
       IX A
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Raindrops
      “oh,my god..not again”said Raju by
looking to the nonstopping rain.
    “Mummy..mummy..” Raju called loudly.
His mother said angrily:
             “Don't scream Raju let me
cook breakfast for you...”
       “Mummy,its been a long time I am
waiting for breakfast”Raju said.
   ”Be patient”His mother said.
             Raju was cursing rain as he
cannot play with his friends since its
raining. 
   His mother brought breakfast for him
to   the   dining   hall.   He   was   still
observing  the  rain.  His  mother   called
his name aloud:
    “Raju....Raju...Come on dear....the
breakfast   is   ready   and   its   on   the
table....Come and eat it”.
    Raju was lost in his dreams. He was
awaken by a strong wind. Suddenly he got
up and went to dining hall. 
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     He started eating breakfast,it was
dosa. 
   His grandmother came to the hall, and
sat beside him. He said:
                        “Mummy...dosa   tastes
good..you are such a good cook..proud of
you mummy”. 
His mother said:
         “the dosa tastes as  good as
usual..you haven't said any good words
of my cooking...there should be a reason
for your good words”.
     Suddenly his grandmother smiled and
asked him:  
             “Raju,dear,What do you want?I
know that you are in need of something
and that you are pleasing your mother
for it..don't you?”. 

   Raju said:
       “Grandma,Today Me and two of my
friends,Ram and John,have planned to go
to the river near,Let me go grandma?”
      
    Grandmother said:
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            “Raju,   as   its   raining   so
heavily,don't go to the river”.
    His mother filled it “you can go to
the   river   with   your   friends   on   some
other day”.
              It was time for lunch,the
rain   was   even   stronger   than   before.
“Raju...Raju.....”called Ram. Raju came
to the sit out. “Aren't you coming to
the river?”asked Ram. 

“No”replied Raju.”My mother didn't allow
me...you guys go and enjoy”.

  John asked him”are you sure?”.

     Raju said unwillingly”yeah,”.

Raju looked at them going,he was so sad.
                 After declaring one month
leave,Raju is been at home these boring
days.Raju  said   himself  “Every   one  has
gone....Only I am sitting at home....its
really boring”.
        In evening,Raju went to shop for
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buying   some   accessories   and   He   met
little anna on the way. He returned to
home. He again sat in sit out.

            He saw someone was coming
towards his home and later he understood
it was his neighbour, radhika sister and
also   she   is   Ram's   mother.   Her   face
looked pale and also she was panting.

   “Ram...Ram and John....” she weeped.
         His mother came to sit out and
asked radhika about her sadness. 
Radhika sister said 
       “Ram and John..Today....they went
to....river...and...Ram   slipped   to   the
depth of river...John tried to help Ram
and he too got slipped...John is taken
to hospital...” 
   She cried so hardly. 
      Raju   got   shocked   by   hearing   this
news. In that minute he thought about
the   happiest   moments   they   spent
together. He suddenly asked:
   “What about Ramu?”.”The police squad
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are still searching for his body...”.
    Raju's mother helped Radhika sister
to   wipe   out   her   sadness.   Raju   said
himself :
    “If I have gone with them to river
may   I.....”without   completing   it,He
suddenly ran to his mother and hugged
tightly.   He   recalled   the   proverb   “at
first,Elders words and gooseberry will
be   bitter,later   that   will   turn   to
sweet”.
 
 
'                                                     

 
                                                        Asmitha
                                                         IX F
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MOM

        

        Mom is such
        a special word 
        the loveliest
        I've ever heard   
                           
 A toast to you 
 above all the rest
 mom you are so special
 you are simply

 the best             
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ഇഷ്ടകകാലശം

കകുുളളിരരാര്ന്ന കകൈകൈളരാലലെലന്ന തലലെരാടുന്ന
പുലെരളിവന്നളിലന്നലന്റെ മുന്നളില് നളില്ലക
ഓര്മ്മതന് ജരാലെകൈപരാളളി തുറന്നു ഞരാന്
ബരാലെല്യതളില് ലകൈരാലെരായളിലലെതളി ലനരാകളി
ഇറയത്തു ഞരാനളിറകക്കീടുടും കൈടലെരാസ-
ലതരാണളികൈള് തപളിതടഞ്ഞു നളില്പ

മഴലപെയയ് തു ലതരാര്ലന്നരാരരാ മരാനത്തു നളിലന്നരാര
മഴവളിലളിലലെകയ് ലനരാകളി പുഞളിരളിപ
പുളളിചളിലയയടും പെരലെളിലനയടും പെളിടളി-
ലചരാര ചളില്ലുഭരണളിയളിലെടച നരാളളില്
ലതരാടുടും കളവടും പുഴയലമലരാടും മുറ-
ചങരാതളിമരാരരായളി തക്കീര്ന്നളിരന്നു.
പുതനുടുപളിടയ് പുളളിക്കുടയമരായയ് 
പുസയ് തകൈഭരാരവടും ചുമലെളിലലെറളി

MKHMMO VHSS                24



HASH TAG

മഴലവളടും തടളിലതറളിപളിച്ചു ലകൈരാണ്ടു ഞരാന്
മഴയലട കൂലട നടന്ന കൈരാലെടും.
ഒരമളിചളിരന്നുണ്ടുടും കൈഥ പെറഞ്ഞുടും
ഒതളിരളിലപെരാടളികരഞ്ഞ നരാളളില്
മനസളിലന്റെ നക്കീറലുകൈള് മരായയ് ക്കുവരാനരാ-
ലയരാടളിയടുലതരാരരാ സസൗഹൃദങള്

ഹൃദയതളില് പുസയ് തകൈതരാളളിലലെരാളളിപളിച
കൈസൗതുകൈ പെക്കീലെളി ലപെരകടും കൈരാലെടും
മരാമ്പൂവളിന് മണമുള ഒരാര്മ്മതന് ലതരാടളി കൈളളില്
അണരാരകണനരായയ് പെരാഞ്ഞകൈരാലെടും
മനസളിലന്റെ പെരളിഭവലപരാറലുകൈള് മരായയ് ക്കുവരാന്
ഒര മഷളിതണ്ടു പെറളിചകൈരാലെടും

ലപെരാന്നളിലെഞ്ഞളിപകള് മരാലെയരായയ് ലകൈരാര്തയ്
മണവരാടളിയരായളി നളിനച കൈരാലെടും
പെരാവകളിടരാവളിലന പെരാല്ലകരാടുതക്കീടുവരാന്
അമ്മലയലപരാലലെ ചമഞ്ഞ കൈരാലെടും
നലങലെളിയമ്മതന്നുണളിലയ കൈലടരാരരാ
ഭൂതലതലയരാര്ത്തു കൈരഞ്ഞ കൈരാലെടും
മുതശളികഥയളിലലെ രരാജകമരാരലന്റെ
റരാണളിയരായയ് മരാറളിലയരാലരരാര്മ കൈരാലെടും

തക്കീക്ഷ്ണതലയറുന്ന നട്ടുചലവയളിലുലപെരാല്
യസൗവ്വനടും കൈതളിജജ്വലെളിക്കുലമരാഴടും
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അസയ് തമയതളിലന്റെ അനളിചുവപ്പുമരായയ്
വരാര്ദ്ധകൈല്യലമന്നളില് ശയളിക്കുലമരാഴടും
ഒരാര്മ്മയരാലൂഞ്ഞരാലു ലകൈടളി ഞരാന് വക്കീണ്ടുമളി-
ന്നരാടുന്നു ബരാലെല്യതളിന് തളിരമുറതയ്...                    

                                                             
                                
                                                            Nadhi A.S
                                                              VIII  B
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The  examination

God is the greatest examiner
we are all his students

the life is the answer paper
on which we explain our deeds
the world is the exam hall
where we are sitting
to take a real exam

the maximum time allowed
is only three hours
the first hour bells the childhood
the second is youth 
with the third follows old age

the bell of last hour
it is run by the messenger 
of god
exam will be over 
answer books will be snatched
so write down what ever
you have to write
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don't try to cheat,as
examiner is everywhere..   

 
              

                 Hisana Fathima.N                         
 IX A                               
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THE MIRACLES OF NATURE 
  
   Nature! Nature! So lush and green,
the   wonder   of   wonder
anyone has seen so cool. 

     calm and full of life makes us
all. our strife thinks of a forest
full of trees . 

      Fluttering   and   dancing   in   the
breeze cut them down and construct
towers   wait   for   age   us   to   get   a
shower.

     The birds that sour high in the
sky can we imitate them .however had
we try learn to wonder and gape at
things     and   see   the   happiness   it
brings. 

        We   have   got   such   wonderful
things do what you can and save a
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wing so that our children in future
can see the things we have natured.
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     IN DREAMS OF A
DEVELOPED INDIAN

         
  

Love for ones motherland is natural and
instinctive.   Everyone   wants   their
country at the top of glory success and
development. 
      In   my   view   India   is   the   best
democratic country in the world but it
is not a credit when we Indians doesn't
value democracy.

So,in   my   dream   Indian   should   obey   as
well as respect the democratic rules and
regulations”India must stand up to the
world”our former president A.P.J Abdul
kalam said these words. It is the dream
of every Indians including me.
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Youth is the strength,so as the new
generation it is our duty to build
up   a   perfect   India   ,not   through
dialogues   but   through   actions.
so,work for nation to fulfill every
Indian's dream.

`Hisana Fathima.N
                                                                  IX A
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പപൈസകകാരന് പൈകാപ്പര

 പ്രളയലമന്ന മുന്നക്ഷരലത കൈരതളിയതരാലണലന്റെ ലതറയ് 
കൈരതരാത ലതറളിനു അരതരാതതരായതയ് പ്രളയലമന്ന ലതറടും 
കൈണക്കീരളിലന്റെ കൈടലെരായയ് ലപെയയ് തളിറങ്ങുലമരാഴടും
കൈണളിലല കദവലമ...നക്കീ ഈ ലതറയ്

കൈരാടളിലന്റെ കൈരാടരാറുടും നരാടളിലന്റെ നദളിയടും 
പെളിന്നക്കീടയ് ലപെരാകന്നരാ കൈടലെളിലലെകയ്
ലപെടന്നയ് നളിന്നലപരാഴലല അറളിയന്നു
ഇത്രയടും ബഹുമരാനടും ഉണവര്കയ്

അരതരായയ് മ ലചയ്തതയ് ഞരാന് തലന്നയരാണയ്
പെരായകൈയരാണളിന്നയ് സതല്യ ടും... 
കകുുന്നളില കൈരയളില നളില്കരാലനരാരളിടമളില
ഉണരാനുടും ഉറങരാനുടും കൈഴളിയന്നളില

ദുരളിതങള് മഴയരായയ്  
കന്നളിലന്റെ മനസ്സുമരായയ് 
പുഴയലട കൈണക്കീരമരായയ്
പ്രളയതളിന് സഫലെവമരായയ് 
 
നരാടളിലന അറളിയന്നു ഞരാന്
ഇങലന ഒര മനടും ഉളളിലെളിരളിപ്പുലണന്നയ്
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പെരാപരടും പെളിശുകനുടും കകൈലകൈരാണയ് ലകൈരാര്തതുടും 
ലകൈരളതളിന് ഐകൈല്യടും മത്രയടും
സസൗധങള് ലകൈടളി പെടുലതരാര്ക്കുടും നരാണമളില
കടളിലെളിലന്റെ അതരാണളിലയരാലടരാപമളിരളികരാന്
അന്നവളിലട! കപെസകരാരന് പെളിശുകന്
ഇന്നളിവളിലട പെരാപര് ലപെരമയളിലെരായ
എങളിലുടും ഉണവളിലട സയ് ലനഹതളിന് പ്രരാവകൈള്
ഒപമളിരന്നയ് സലപെളികരാന്
ഒപമളിരന്നയ് പെറ പെറകരാന്
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മഴത്തുളള

മ ഞ്ഞുത കുുളളിയരായയ് ഞരാ൯ ലപെരാഴളിയലമരാള്
കൈരാലറ നക്കീ ഒഴകൈളിവരളിലല
ലപെമരാരളിയരായയ്       ഞരാ൯ ലപെയ്യുലമരാള്
ഇടളിയടും മളിന്നലുടും കൂലടവരടും 
ഞരാ൯വരലമരാള് നളിറയടും
വരണ ജലെരാശങള്
ചുടളിലനയകൈറളി നളിന്നളില് തണുലപകടും
എന കുുരസടും എലനരാരരാന   നടും
എലനരാരരാലമരാദമരാണക്കീ മഴത കുുളളി!
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മകാതൃകകാപൈരമകായ വളദദകാരതള

                 
 വളിദല്യരാര്തളികൈള്,ഒര  രരാജല്യതളിലന്റെ  ഭരാവളി  പ്രതക്കീക്ഷയരാണയ്.
അവരലട  മനസയ്  കൈളളിമണയ്  ലപെരാലലെയരാണയ്,ഏതു രപെതളിലലെകയ്
ലവണലമങളിലുടും  അതയ്  മരാറളിലയടുകരാടും.അതയ്  ലകൈരാണയ്  തലന്ന
അവലര  ലനരരായ  വഴളി  പെഠളിപളിചയ്  വളര്തളി  എടുകല്  വളലര
അതല്യരാവശല്യമരാണയ്.അവലന്റെ  സജ്വഭരാവടും  രൂപെലപടുന്നതളില്  അവന്
ജക്കീവളിക്കുന്ന ചുറപെരാടുടും പ്രകൃതളിയടും കൈരാരണമരാകന്നു.
                  ഒര വളിദല്യരാര്തളിയലട ഏറവടും അതല്യരാവശല്യമരായ
സജ്വഭരാവ  ഗുണടും,അചടകമരാണയ്.അവന്  വളലര
അചടകലതരാലടയടും  ചളിടരാനടപെടളികൈലളരാലടയടും  കലട
ജക്കീവളികണടും.  അവന്  വളിദല്യരാര്തളിയരായളിരളിക്കുലമരായരായളിരളിക്കുടും,
അവലന്റെ  ജക്കീവളിതതളിലലെ  വല്യകളിതജ്വ  രൂപെക്കീകൈരണ
സമയടും.സരാമരാനല്യലബരാധമളിലരാത  വളിദല്യരാര്തളി  നൂലെറ  പെടടും
ലപെരാലലെയരായളിരളിക്കുടും.അവന് അനുസരണയളവനുടും അതുലപെരാലലെ
തലന്ന  സൂക്ഷമതയളവനുമരായളിരളികണടും.അവന്  അവലന്റെ
മുതളിര്ന്നവലര  ബഹുമരാനളിക്കുകൈയടും  വളിഞരാനടും  ആര്ജളിക്കുകൈയടും
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ലവണടും,  എന്നരാല് അവന് ഭരാവളിയളില് ഒര നല നരാട്ടുകൈരാരനരായളി
മരാറുടും.ഒര നല വളിദല്യരാര്തളി നല വണടും പെഠളിപളിക ണടും.
               അവന് പെഠളിക്കുകൈ മരാത്രമല മറളവലര പെഠളികരാന്
അനുവദളിക്കുകൈയടും  മറളവര്കയ്  തലന്റെ  അറളിവയ്  പെകൈര്ന്നയ്
മറളവര്കയ്  തലന്റെ  അറളിവയ്  പെകൈര്ന്നയ്  ലകൈരാടുക്കുകൈയടും
ലവണടും.അവലന്റെ  വളിലെലപട  സമയടും   അവന്  പെഠളികരാന്
ഉപെലയരാഗലപടുതണടും. ഒര നല വളിദല്യരാര്തളി അവലന്റെ മനസളിലന
പെരാകൈലപടുതരാനുടും  അറളിവയ്  സമരാദളികരാനുടും  ലവണളി  നല
പുസയ് തകൈങള്  വരായളിക്കുന്ന  ശക്കീലെടും  തുടങണടും  ഇന്നലത
വളിദല്യരാര്തളി,  നരാളലത നമ്മുലട രരാജല്യതളിലന്റെ പെസൗരനരാണയ്.അവര്
ആലരരാഗല്യമുളവരടും  ശകരടും  ആവല്  വളലര
ആവശല്യകൈരമരാണയ്.ഒര  രരാജല്യതളിലന്റെ  പ്രശസയ് തളിയടും
അഭളിമരാനവടും,ശകരരായ  പെസൗരനരാലര  കൂടരാലത
നളിലെനളില്കലപടുകൈയളില.
                                                                          

                                                             Aysha Nasrin
                                                                    IX B
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 പ്രളയശം
പെ കുുസ്തകൈതരാളളിലലെ ഇര കുുപെതരാടും ലപെജളില്
അവനതയ് ആദല്യമരായളി കൈണ്ടു
'രണരായളിരതളി പെതളിലനടയ്''
വലുതരായളി തലന്ന ലകൈരാടുതളിട്ടുണയ്
അച്ഛലന്റെ ലകൈടളിടതളിലെളിരന്നയ്
ഇന്റെര്ലനറളിലൂലട പെളിലന്നയമതയ് കൈണ്ടു
ലനറയ് പെത്തുവര്ഷലമരാലക
പെളിലന്നരാലടലകരാടുമലലരാ

എ.സളി മുറളിയളിലലെ തണ കുുപതയ്
ലപെരാപയ്ലകൈരാണ് ലകൈരാറളിചലപരാള്
എല്.ജളി ടളിവളിയളിലുടും അതു തലന്ന
'ഓര്മകൈളളിലൂലട' റളിയരാലെളിറളിലഷരായരായളി-
രന്നലലരാ അതയ്

ലഫയയ്സയ്ബുകളിലലെ തരാളുകൈളളിലുടും
അവ തലന്ന ആയളിരന്നു  
അതയ് അവലനരാര ലെഹരളിയരായളി
കലെകയ് നൂറയ് തളികൈയരാന്

MKHMMO VHSS                39



HASH TAG

അവനുടും ഒര കറളിലപഴതളി
നലലരാര തലെലകട്ടുടും ലകൈ രാടുത്തു
തപളി തപളി കടപയ് ലചയയ് തു
പ്ര..പ്ര...പ്രള..പ്രളയടും                   
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മൂന്നക്ഷരശം
മനുഷല്യലന്റെ ഭൂമളിയളിലലെക്കുള
'പെളിറവളിക്കു' മൂന്നക്ഷരടും
'അനനമരായ ഉറകതളിലലെക്കു നക്കീങ്ങുന്ന
മരണതളിനു മൂന്നക്ഷരടും
രണളിലന്റെയടും ഇടയളിലുള
ജക്കീവളിതതളിനു മൂന്നക്ഷരടും
അതളില് വളിറപളിച പ്രളയതളിനു മൂന്നക്ഷരടും
അതളിലലെരാതുങളിയ പെലെരലടയടും
ജക്കീവനുടും മൂന്നക്ഷരടും
മൂന്നക്ഷരമരാണയ് നമ്മുലട
ജക്കീവലന്റെ അടളിസരാനടും
പ്രകൃതളി... ,പ്രകൃതളി...... ,
പ്രകൃതളി...........                        

                                            
Farsana Febin

                                                    VIII B     
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നനീറളല പപൈകാളക്കു തുലലൃമകാശം ജനീവളതശം.......

ആതളിരലത൯ കൈതളിരകൈളുടും മനുഷല്യജക്കീവനുടും
പ്രകൃതളിസരാഹസളികൈതലയരാലടരാപടും ഒഴകൈളിലപരായളി.....
ഒര നക്കീറളിലെ ലപെരാളക്കു തുലെല്യമരാടും ജക്കീവളിതടും
ഒരാര്കരാലത ലപെരായ മനുഷല്യര് നരാടും
സമതയ് മരാത്രടും!എന്ന ചളിനയളിലെധളി-
ഷളിതമരായ മനുഷല്യര് ഇന്നറളിഞ്ഞു.......
സമതളിനുലവണളി ത൯ അമ്മ മരാറളില് ദജ്വരാര-
മളിട ജക്കീവളി വര്ഗടും,അതയ് ആകലെത നളിറഞ്ഞ മനുഷല്യര്
എനളിനളിലതലരാടും എന്നറളിഞ്ഞളിട്ടുടും അറളിയരാത മടളില്
അവര് ഉളളിലലെരാളളിപളിച്ചു നളിന്നു ,....
കൈളപെണടും വരാരളിലയറളിഞ്ഞവര് ലകൈരാടരാരടും പെണളിതു
ഉലദല്യരാഗസന് പെളിടളിചളിട്ടുടും പെണടും വരാരളിലയറളിഞ്ഞവര്
പെതളിലയ പെതളിലയ കറതളില് നളിന്നയ് മുങളിനടന്നു
ഉലദല്യരാഗസര്ലകലരാടും പെണടും മരാത്രടും മതളി.....!
ഇതുമരാത്രടും ലപെരാര ഇനളിയടും കൈളപെണടും ലവണടും
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എന്ന ചളിനയളിലെവര് മുലന്നരാട്ടു നക്കീകളി
ത൯  ഇരണ ജക്കീവതടും ...............

തലന്റെ ജക്കീവളിതമൂലെല്യങള് അറളിയരാലത,
ഭൂമളിയളില് ലവരയ് തളളിര്തവര് മരാനുഷല്യര്
തലന്റെ ജക്കീവളിത കൈടമകൈള് അറളിയരാലത
ആകൈരാശതയ് ലവരടും പെടര്തരാതവര്
അതയ് മരാനുഷര് മരാത്രമരാണയ്

തലന്റെ മരാറളില് നടക്കുന്ന കൈരാരല്യങളറളിഞ്ഞ
ആത്മതല്യരാ  ശ്രമടും  ഊരളിവളിട
സരാരമളിലരാ തരാന് ദു:ഖളിക്കുന്നുമളില
എലന്നരാലടരാപടും എലന്റെ മകളുടും അനുഭവളികലട,
ലലനരനരല്യടും നടക്കുന്ന ലവദനകൈള്
ഞരാലനരാരപെരാടയ് സഹളിച്ചു നളിന.......... 
പെലക്ഷ ലവദന സഹളികരാനരാവരാത എ൯-

ശരക്കീരടും രകടും ലപെരാടളിചയ് ചരാലലെരാഴകളി..........
കലട എ൯ മകളുടും ജക്കീവലനരാഴകക്കീ.........
ഞരാ൯ ലപെരാകന്നളിടടും നക്കീ തടസലപടുതളിയരാല്
നക്കീ ലപെരാകന്നളിടടും ഞരാനുടും ഇലരാതരാക്കുടും
എന്നു ഞരാ൯ ലലനരനരല്യടും പെറഞ്ഞു ലനരാകളി......
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പെലക്ഷ അദൃശല്യഹസ്തങള് മറന്ന- 
മനുഷല്യര് ആധുനളികൈതയളിലലെകയ് വളര്ന്നു ലപെരാങളി
ഇങലന തുടര്ന്നരാല് എ൯ മരാറളിടടും ഉരകടും 
എന്നറളിഞ്ഞ ഭൂമളി ത൯ മകലള 
ഇലരാതരാകരാ൯ ത൯ രകലമരാഴകളി.....
സജ്വനടും മരാതൃരചളിതജ്വടും മറന്ന മരാനുഷല്യര്
ഇതനുഭവളികണടും,ഇനളി വരടും തലെ-
മുറയടും പെ  ഠളികലട ,മജ്ജയടും,മരാടുംസവടും
നളിറ ഞ്ഞ ഈ മകലള ഇനളിലയനളി-
നരാ ഇവളിലട.......                                          

Nadhi A.S
VIII B   
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ഐകദ  പകരളശം 61 വയസള

ഇളനക്കീര് ദൂലര വലെളിലചറളി ഞ്ഞു
ലകൈരാക ലകൈരാള കടളിചയ് 
നമ്മള് ലകൈരളലത കറളിചയ് സടുംസരാരളിക്കുന്നു
മകലള ഇടുംഗക്കീഷയ് മക്കീഡളിയതളിലെയചയ് 
സരായളിപളിലന സജ്വപടും കൈണയ് 
മലെയരാളളിയലട മരാധുരല്യലതക്കുറളിചയ് സടുംസരാരളിക്കുന്നു
വയല് നളികൈതളി
ലകൈരാണ്കക്കീറയ് ലകൈരാടരാരടും പെണളിതയ്
നമ്മള് പ്രകൃതളി ഭടുംഗളിലയക്കുറളിചയ് സടുംസരാരളിക്കുന്നു
മണളില് ചവളിടരാലത മണയ് ലതരാടരാലത
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പരാസളികൈയ് ബരാഗുകൈളളില് 
ആകൈരാശതയ് നമ്മള് അടുകളലതരാടങളുണരാക്കുടും
പെത്രതരാളുകൈളളിലുടും ചരാനലുകൈളളിലുടും
ലവണകയടും വഴതനങയടും വളിളയടും
ഐകൈല്യലകൈരളതളിനയ് 61 ആയളി
ഇലപരാഴടും സതല്യടും പെറയ
ലകൈരളടും എന്നു ലകൈള്ക്കുലമരാള്
തളിളക്കുന്നുലണരാ ലചരാര നമ്മുലട ഞരമ്പുകൈളളില്
                                                                                     Fathima Mubashira
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Joe,the princess
      Joe   went   out   of   class   with   a
disappointed mind. Even though Alice,her
best friend,kiss her,she didn't ask what
was the reason of Joe's disappointment.
While walking along the ground her feet
got wet with her tears. Joe Wiped  her
tears   and   walked   so   fast   Alice   was
engaged in some other business.
    A little girl Amy saw that Joe was
walking with tears. She rushed towards
Joe and held her hands,then asked
           “Joe,what happened?why didn't
you give me flowers today?”.
   “Oh,I am   sorry dear”the word came
from the depth of her heart. “I forgot” 
   she lost her control and hugged Amy
tightly   without   saying   any   word   she
turned back and started to walk. 
      Amy   caught   Joe's   hand   again.   Joe
looked at Amy. Amy saw her eyes,she was
looking to her heart. she has a lot to
say.   The   little   girl,Amy   couldn't
understand what was its meaning what she
had to say.
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Two days after Joe's class teacher asked
Alice  “where   is  Joe?”Alice   replied  “I
don't know”.That time Amy came to the
class with tears and bouquet in her
little hands. She whispered
  “Mam..Joe...She..will   never   come   to
school...”
Everybody   stood   and   looked   at   Amy
“What?”the question raised from hundred
eyes.

Joe a girl of fifteen was a pretty girl
who look always pleasant and cares to
make   others   pleasant.   Everyone   loved
Joe,  She loved Everyone.
   She sings to make others happy even
her   sound   is   not   that   melodious.She
helped everyone in their studies and all
other business.
     One day Amy drew the picture of Joe
who   is   playing   in   a   beautiful   garden
with five pretty girls. she named the
painting   Joe,the   princess.   She   was
waiting for a good chance to present her
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gift to Joe.

Joe was suffering cancer but none of her
classmates   or   schoolmates   didn't   knew
that. She hid it from everyone. She used
to laugh as she always did. She used to
play with everyone. She was aware of her
disease.   She   knew   her   days   was
countable. 

          The   students   with   their   class
teacher   visited   Joe.   Joe   was   in   the
hospital.She smiled at her friends and
teacher.
     The little Amy came beside Joe and
gave her that bouquet.There where a lot
of questions in the mind of her friends
and   teacher.Nobody   could   speak   a
word.Atlast Alice asked 
“why didn't you tell me”.
She   feel   down   with   tears   after
completing the question. 
“Because I didn't want to see tears in
your   eyes.   I   wanted   to   see   everyone
happy....If   you   all   know   about   my
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illness everyone will look at me with
sympathetic   face...I   want   to   go   to
heaven with lots of sweet memories”
      Amy   gave   her       drawing   to   Joe.
Joe,the   princess   looked   at   the
picture,smiled and took a deep breath,
her last .

                             

                                                       Hisana Fathima.N
                                                                 IX A
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അറമളലകാത്ത ഓടശം
  ഞരാന് ഓടളി......
സമയലതരാടുടും കൈരാലെലതരാടുടും ഒപടും
സമയലമ..കൈരാലെലമ...നളില്ക....
ഞരാന് അലങയറലത ക്ഷക്കീണളിതയരായളി..

                   എലന്റെ ദരാഹവടും തുടളിപ്പുടും
                    എലന്നരാടയ് ലചര്തണചയ്
                    ഞരാന് പെറഞ്ഞു..അരതയ്

      നക്കീ എലന്ന വളിടയ് ലപെരാകൈരതയ്

എലന്റെ ആ വരാക്കുകൈള് അനരക്കീക്ഷതളിലലെ 
ലവറുടും അശരക്കീരളി മരാത്രമരായളി മരാറളി..
എലന്ന കൈരാത്തുനളില്കരാലത തനളിചരാകളി 
അവള് എന്നളില് നളിന്നുടും   
എലന്നലന്നക്കുമരായളി അകൈന്നു.............
                                                     

                                                          

                                                   
                                                      Nabla Fathima
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                                                            IX A
ഒരു വവിലലാപപ

ലകൈരാലരാതളിരളികരാമരായളിരന്നളിലല
കൈരാലെലമലന്നയവളുലട
ആത്മരാവയ് ഇഞളിഞരായളി മുറളിചതരായളിരന്നു
പെരാപെലമരാലന്ന ലചയ
ഇങലനലയരാര ജനടും
അനുജതളിയരായളി, മകൈളരായളി
മുടങരാലത മനസളില് ലകൈരാളുത്തുടും
അനളിതളിരളി ലവടതളില്
ഒരാര്മ മരാത്രമരായവള്കയ് അച്ഛ൯
കൂടരായളി നളില്കരാ൯ 
കൈരലതകൈരാ൯ ആവളിലലയങളിലുടും
ലകൈരാലരാതളിരളികരാടും 
അവളുലട കൈണരാനളളി കൈളിനരാവളിലന
മളിന്നരാമളിന്നളി സജ്വപങലള
ഇളമയലട വളിരളിമരാറളില്
ഇനളിയടും ലവണ്മയലടയരാത്ര
തുടരമരായളിരന്നവള് 
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  കണനീരപ്പകാടുകള        

                            

അഗളിയളില് എരളിയരാത
എന്  മനസളില് 
ജക്കീവളിതടും തന്ന മുറളിപരാടുകൈള്
എരളിയകൈയരാണയ്
ആ ലനരാവളില് മറയരാലത മറയരാലത
ആ ലവദന ലകൈരാണ്ടു നളിറയകൈയരാണയ് ഉളളടും 
കൈരയരാത കൈണടും 
കൈരയന്ന മനസ്സുടും
വരാടരാത മുഖവടും
വരാടുന്ന ഉളളവമരായളി
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 ജക്കീവളിതലമലന്നരാര നരാടകൈ ലവദളിയളില്
നരായളികൈയരാണളിന്നു ഞരാന്

                                                                                Shishira.U
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സഹനശം

 പെരാല്കരാരന് മരാധലവടനരാണയ് ആദല്യടും വളിവരടും പെറഞ്ഞതയ്.
പെത്രകരനുടും  അതുതലന്നയരാണയ്  പെറഞ്ഞതയ്.  ഇരവഴളിഞ്ഞളി
യവതളിയരായ  ഭരാനളിയരാണലത്ര.  ലകൈടലപരാള്
വളിശജ്വസളികരാലന  കൈഴളിഞ്ഞളില.  അവള്
അങലനലയരാന്നുമരായളിരന്നളിലലലരാ?
                     സനരനരായ  ലവളരളി മലെയലട ഒരാമനപുത്രളി.
കൈരാലെളില്  ലകൈരാലുസണളിഞ്ഞയ്  പെരാവരാടത്തുമയ്  നളിലെത്തുരചയ്
മനഹരാസലതരാലട  നടക്കുന്ന  ഒര  ലകൈരാച്ചു  സനരളി.
അച്ഛലന്റെയടും  മറയ്  സലഹരാദരങളുലടയടും  ലെരാളനലയറയ്ക
സൃതളിയടും  സലനരാഷവടും  ഇടലെര്ന്ന  ബരാലെല്യടും.  അലപരാഴടും
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അവര്കയ് കൂ ടയ് .മഴ തലന്റെ മകളുലട കഞ്ഞളികൈരാല് വളരന്നതുടും
കഞ്ഞളി  കകൈവളരന്നുടും  കൈരാതയ്  ലവലളരളി  മലെ  എത്ര
സലനരാഷളിചളിരളിക്കുടും    ജരാതളി-മത  ലകൈട്ടുകൈളുലട  ചങലെ
അവര്  എത്ര  വടടും  തകൈര്ത്തു  കൈളഞ്ഞളിരളിക്കുടുംന്നു.
ഒരാണതളിനയ്  സദല്യയണ്ടുടും ലപെരന്നരാളളിന്നയ്  കമലെരാഞളിയളിട്ടുടും
കളിസയ് മസളിനയ് ലകൈകയ്  മുറളിച്ചുടും സലനരാഷങളളില്  എത്രലയരാ
തവണ  പെങ്കുലചര്ന്നളിരളിക്കുന്നു.  എത്രലയത്ര  പ്രണയങള്
അവലള  സരാക്ഷളിയരാകളി  പൂവളിടളിരളിക്കുന്നു.  എത്രലയരാ
സലനശങള് അറബളി കൈടലെളിവനള് കകൈമരാറളി. 

         ലപെലടന്നരായളിരന്നലലരാ  അവളുലട  വളര്ച
വളരന്നതളിനനുസരളിചയ്  മനുഷല്യനയ്  അവലളരാടുള കൈരാഴ്ചപരാടുടും
മരാറളി.  അച്ഛനരായ  ലലവളരളി  മലെലയ  ഒഴളിചയ്  അവളുലട
സലഹരാദരങലള  ഒലക  അവര്  ലകൈരാന്നുകൈളഞ്ഞളിലല.......
എന്നളിലടരാ....അവലള ലവറുലത വളിലടരാ. 

             യന്ത്രകകൈകൈള് ലകൈരാണയ് അവളുലട    മരാറളിടടും കൈക്കീറളി
മുറളിച്ചു. മണലലെലരാടും ഉസൗറളി അവലള ജക്കീവചവമരാകളി. 
                 എന്നളിട്ടുടും അവര്കയ് തക്കീര്ലന്നരാ?  അറവയ്
മരാലെളിനല്യടും ലകൈരാണയ് ഒന്നയ് ശജ്വരാസലമടുകരാ൯ ലപെരാലുടും അവലള
അനുവധളിചളില അറബളികടലെളിലലെക്കുള വഴളി ലപെരാലുടും അവര്
തടഞ്ഞളിലല? 
          ഒര ലപെണളിനയ് ഇത്രലയരാലകയലല സഹളികരാ൯
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കൈഴളിയ.

          അലത അവളളിലപരാള്  പ്രതളികൈരാരദരാഹളിയരായളി
ര കുുദ്രഭരാവടും  പൂണളിരളിക്കുന്നു.  അറബളികടലെളിലലെകയ്
അവള്ലകതളിലയ  തക്കീര .....  യന്ത്രലലകൈകൈള്
കൂലടയലണങളില്  എന്തുമരാവരാടും  എന്നഹങരളിച്ചു  നടക്കുന്ന
മനുഷല്യ൯ ഇന്നവലള കൈണയ് ലപെടളിചയ് പെരാലെരായനടും ലചയ്യുന്നു .

        നളിരരാലെടുംബരരായ വൃദ്ധരലടയടും കടളികൈളുലടയടും കൈരചളില്
ലകൈടയ്  മനസയ്  ഉരകന്നുണയ്.  എങളിലുടും  തലന്ന
കൈരാത്തുനളില്ക്കുന്ന  അറബളികടലെളിനടുതയ്
അവള്ലകതളിലയ  തക്കീര    ലമഘടും  അയച   ദൂതനരായ  മഴ
അവലളരാടയ്   എലനരാ  സജ്വകൈരാരല്യടും  പെറഞ്ഞളിട്ടുലണന്നയ്
ലതരാന്നുന്നു  ആകൈരാശവടും  ഇലതലരാടും  കൈരാണുന്നുണരായളിരന്നു. 

               ഞരാനുടും ലപെരായളിരന്നര കുുന്നു അവലള  കൈരാണരാന് .
ഒര  വടലമ  ലനരാകളിയള.കൈണളില്  ജജ്വലെളിക്കുന്ന
അഗളിയലണങളിലുടും  നളിസഹയതയലട  വളിഴപയ്  അവള്
തരാങ്ങുന്നുലണന്നയ് ലതരാന്നുടും. 
           കൂട്ടുകൈരാരക്കീ നളിലന്റെ കൂലട ഞരാനുമുണയ്. എനളിരന്നരാലുടും
ഞങള്  ഇലതലരാടും  ഏറ  വരാങരാ൯
ബരാധല്യസരരാണലലരാ.....മരാപയ്......ഒരരായളിരടും  വടടും   മരാപയ്........ 
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പപൈണ് പനകാമ്പരശം

കൈരാലെടും മറക്കുമരാ സതല്യമലതരാ൪തവള്
കൈരാലെചകതളില് നുഴഞ്ഞു നക്കീങളി
ലവഷടും മറന്നവള് ലവശല്യയരായളി മരാറലവ 
വളിധളിലയ പെഴളിച്ചു കൈഴളിഞ്ഞു നക്കീങളി 
കൈതളി ജജ്വലെളിക്കുമരാ ലനത്രകൈരങളളില്
ലപെടലതരാ അവളുലട പെരാപെമളിന്നയ്
ബന്ധങളത്രയടും ബന്ധനമരാകൈലവ
ബന്ധുമളിത്രതളികൈള് ഉറലനരാകളി 
പെരാപെമളി നരാടളിലന്റെ പെരാപെളിയരാടും
പുത്രളിയരായളി
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വരാഴവരാ൯ അവളുലട ലയരാഗമളിന്നയ് 
ഒര മുഴടും കൈയലറ ലവണളി വന്നുള
ഒര ജക്കീവനരായസറുത്തു നക്കീകരാ൯
                                                             
                                                                  

                                                                 Shinshina
                                                        IX G
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കയര

    ഇരണ രരാത്രളിയരായളിരന്നു അതയ്.  ഇരടളില് അയരാള്കയ്
ഒന്നുകുുടും  തലന്ന  കൈരാണരാന്  കൈഴളിഞ്ഞളില  .ആകൈരാശതളിലലെ
നക്ഷത്രങലള ലപെരാലുടും.
     അയരാള് പെര്വ്വതടും കൈയറുന്നതളിനളിടയളിലെരാണയ് കൈയറളിലന്റെ
പെളിടളിവളിടയ്  തരാലഴകയ്  വക്കീണതയ്.അയരാള്  മരണലത  മുന്നളില്
കൈണ്ടു.  പെലക്ഷ  വക്കീഴ്ചയളില്  അയരാള്കയ്  കൈയറളിലന്റെ  ഒരറടും
എങലനലയരാ കൈളിടളി.അതളില് ബലെമരായളി പെളിടളിചയ്,  വരായവളില്
തൂങളി ആടളി.

   ആ  അവസയളില്  മലറരാന്നുടും  ലചയരാനുള
കൈരതയരാള്കളിലരാതതളിനരാല്  അയരാള്  കദവലത
വളിളളിചയ് ലപെരായളി.
    ആ ഇരടളിലന്റെ അനതയളില് നളിന്നുടും അയരാള് ആ ശബടും
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ലകൈട്ടു; 
         “നളിനകയ്  എനരാണയ്  ലവണതയ്.  ഞരാലനനരാണയ്
ലചലയണതയ്.”
    “എലന്ന രക്ഷളികയ് കദവലമ.”
   “നക്കീ വളിചരാരളിക്കുന്നുലണരാ..  എനളികയ് നളിലന്ന രക്ഷളികരാന്
കൈഴളിയലമന്നയ്.”കദവടും ലചരാദളിച്ചു.
         “തക്കീര്ചയരായടും  ഞരാന്  അങലന  തലന്ന
വളിശജ്വസളിക്കുന്നു.”

    “എങളില് നക്കീ പെളിടളിചളിരളിക്കുന്ന കൈയറളിലന്റെ പെളിടളി വളിലടരാളൂ”.
അലപരാള്  അവളിലട  ഒര  നളിശബത  പെരന്ന കുു.ആ  മനുഷല്യന്
തരാന്  പെളിടളിചളിരളിക്കുന്ന  കൈയറളിലലെ  പെളിടളിതടും  ഒന്ന കുു  കൂലട
ശകമരാകളി.
    അടുത ദളിവസടും കൈയറളില് തൂങളിയരാടളി മരളിച്ചു കൈളിടക്കുന്ന
ഒര  മനുഷല്യലന  പെര്വ്വതരാലരരാഹണ  സടുംഘടും
കൈലണതളി.അയരാളുലട  കകൈ  കൈയറളില്  ചുറളി
വരളിഞ്ഞളിരളിക്കുകൈയരായളിരന്നു. അയരാളുലട കൈരാലുകൈള് നളിലെത്തു
നളിന്നുടും ഒരടളി മരാത്രടും അകൈലെതരായളിരന്നു.

                                                           
 

                                                       Shahana Mariyam   IX A
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 മഴയുപടെ ഇരുണ്ട മുഖശം

     ലമഘങള് ലപെരാടളികരഞ്ഞു ലകൈരാണളിരളിക്കുകൈയരാണയ്.
ഇടലയരാന്നയ് ശരാനമരാകടും,അലപരാഴടും ലകൈള്ക്കുന്നുണരാവടും ചളിലെ
കൈരചളിലുകൈള്.തലന്റെ  ജക്കീവലനങളിലുടും  തളിരളിചയ്  കൈളിടളിയലലരാ
എന്നയ്  ആലലെരാചളിചയ്സമരാധരാനളിക്കുന്നവരമുണയ്.
എനളിനരാ  ലമഘങള്  ഇങലന  ഭരാനളിലയലപരാലലെ
കൈരയന്നതയ്.ഇരണളിരളിക്കുന്ന  ലമഘങലള  കൈണരാല്  തലന്ന
ലപെടളിയരാകടും.
                  ഇന്നലലെ  രരാത്രളി  പെന്ത്രണ്ടു
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മണളിയരായളികരാണ കുുടും.ആലരരാ   വന്നയ്  വരാതളിലെളില്
മുടളി,ലനരാക്കുലമരാള്  അച്ഛലന്റെ  കൂട്ടുകൈരാരന്  സലമഷയ്
അങളിളരാണയ്.കൈളിതച്ചു  കൈളിതച്ചു  ലകൈരാണ്ടു  സലമഷയ്  അങളിള്
പെറഞ്ഞു:
                "ഗളിരളിലയ ലവഗടും വക്കീലടരാഴളിലഞ്ഞരാ...അലലങളില്
ഇലപരാള്  മുങളിതരാഴടും...എലന്റെ  വക്കീടയ്  മുഴവന്
ലവളതളിലെരാണയ് ”.
              അവലളരാന്നയ്  മുറലതകയ്  കൈലണരാടളിച്ചു,
കൂരരാകൂരളിരടയ്.  ലമഘതളിലന്റെ  കൈണക്കീര്ത്തുളളികൈളുലട
കൈലഠരാരശബയ് ദടും അവളുലട ലചവളികൈലള അലലെരാസരലപടുതളി.

  അച്ഛന്  ലവഗടും  മുണ്ടുടും  ഷര്ട്ടുമളിടയ്
വന്നു.ഉമ്മറതളിണയളിലെളിരന്ന  കടയലമടുതയ്
പുറലതകളിറങളി.  സലമഷയ്  അങളിളുടും
കൂലടലപരായളി.ലപെരായതളിനയ്  ലശഷടും  അവള്കയ്  ഉറകലമ
വന്നളില.എങലനലയരാകലയരാ ലനരടും ലവളുപളിച്ചു.
             അന്നയ്  സൂരല്യന കുുണരരാന്  കവകൈളിലയന്നയ്
ലതരാന്നുന്നു.അവള്   ലനലര  മുറലതകളിറങളി
ലനരാകളിയലപരാള്  കൈണ  കൈരാഴയ്ച  അവലള
അത്ഭുതലപടുതളി.തരാഴലത  കൈണതളിലുള  മരാധലവടലന്റെ
വക്കീടയ് പെകതളിലയ കൈരാണുന്നുള,ബരാകളി ലവളതളിലെരാണയ്.

    എങളിലുടും  ഒര  കൈരാരല്യടും  അവളുലട  മനസളില്  തറച്ചു
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ലപെരായളി.ജരാതളി-മത  വളിലദജ്വഷങളളിലരാലത  ഹനക്കീഫളികയടും
ലജരാസലഫടനുലമലരാടും  രക്ഷപ്രവര്തനതളി-
നളിറങളിയളിരളിക്കുന്നു.

            അലപരാഴരാണയ്  അമ്മയടും അടുത വക്കീടളിലലെ സഷമ
ലചചളിയടും സടുംസരാരളിക്കുന്നതയ് അവള് ലകൈടതയ്.

 "കൈരളിലഞരാലെയയ് കടുത്തുള  ഗടുംഗരാധലരടലന്റെയടും
മരാധലവടലന്റെയലമലരാടും  വക്കീടയ്  ഉരള്ലപെരാടലെളില്
തകൈര്ലന്നന്നയ്...പെരാവങള്,അവരലട  ഒരരായസളിലന്റെ
കൈഷപരാടരാണയ് തകൈര്ന്നയ് വക്കീണളിരളിക്കുന്നതയ്."
      
  അങലന  ആലലെരാചളിച്ചു  നളില്ക്കുലമരാഴരാണയ്  അമ്മയലട
വളിളളി: 
    "ലമരാലള  ചളിന,  ആ  മഴയതയ്  നളിലെകരാലത
അകൈലതങരാനുടും ലകൈറളിനളില്ലകടക്കീ...."
    
     അലപരാഴരാണയ്  മഴയലട  ഇരണമുഖടും  അയരാള്
കൈണതയ്.അലലങളില്  മഴലയ  കൈരാതയ്  ഇരളിക്കുന്നവളരാണയ്
ചളിന്നു.ഇലതരാടുകൂടളി അവള്കയ് മഴലയരാടയ് ലവറുപരായളി.
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ഏകകാന്തതയുപടെ മടെളത്തടള

               
ജനഗണമന......  ജയലഹ....ജയലഹ....കൂടമണളിയലട
അകൈമടളിലയരാലട  കടളികൈള് മുറലതകയ് ചരാടളി ഇറങളി.''അച
ഒന്നു ലവഗടും വരാടരാ''.നസൗഫല് വളിളളിച്ചു പെറഞ്ഞു."ഇലപരാ വരരാ
നസൗഫലലെ.."നസൗഫലുടും  അച്ചുവമരാണയ്  കൂട്ടുകൈരാര്.മനസ്സുകൈള്
തമ്മളില്  പെരസ്പരടും  കൂടളിലചര്ത  കൂട്ടുകൈരാര്,അല
സലഹരാദരനരാര് എന്നു തലന്ന പെറയരാടും. 
      അവര്   വരരാനയളിലലെകളിറങളിയതുടും കൈരാര്ലമഘടും
ശരാഠല്യടും  പെളിടളികരാന്  തുടങളി."അച  മഴ  ലപെയ്തലലരാ  ടരാ..."
നസൗഫല് മുഖടും  ചുളളിച്ചു  ലകൈരാലണരാതളി.അച്ചു കൈരാര്ലമഘലത
ലനരാകളി  ശകൈരാരളികരാന്  തുടങളി."എടരാ  എലന്റെ  കട
തുറന്നളിടരാലണങളില്  ഒര  കൈരാരല്യവമളില  ലമരാതടും  ഓടട
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പെരളിവതളിലെരായളിരളികണയ് ”.  നസൗഫല്  മഴലയലനരാകളി
ലകരാണയ്  പെളിറുപെളിറുത്തു.  എലരാവരടും  ലപെരായളിത്തുടങളി.
അവസരാനടും   അച്ചുവടും  നസൗഫലുടും  കൂടളി  ഒര  വരാഴയളിലെ
സടുംഘടളിപളിച്ചു.രണരാളുടും ഒര വരാഴയളിലെയളില് ലലകൈലകൈരാര്തയ്
ലകൈടളിപളിണഞ്ഞു  ലകൈരാണയ്  നടന്നു.  "എലനരാരമഴയരാടരാ
.........ലലദവലമ.........രക്ഷളികലണ...."അച്ചു  ലലദവലതരാടരായളി
പെറഞ്ഞു.
      ലവഗതളില്  നടകരാ൯  ശ്രമളിലചങളിലുടും
പെറ കുുന്നളില.ലവളടും  ലചളളിലയയടും  ലലകൈ  ലകൈരാര്ത്തുലകൈരാണയ്
വഴളിയളിലൂലട  പെരാഞ്ഞുവരളികൈയരാണയ്.അവര്   ലവളതളിലൂലട
പെരസ്പരടും രസളിചയ് ലകൈരാണയ് വഴളിയളിലൂലട പെരാഞ്ഞുവരകൈയരാണയ്.
ലവളതളിലൂലട  പെരസ്പരടും  രസളിചയ്  ലകൈരാണയ്  നടന്നു.
അച്ചുവളിലന്റെ  വക്കീടളി൯മുറതയ്  എതളി.  അച്ചു  നക്കീടളി  ഒര
ശജ്വരാസമങളിട്ടു."അലമ്മ.....അലമ്മ....."അച്ചു  ആര്ത്തുവളിളളിച്ചു."ദരാ
വരലന്നടരാ...മഴയലട  ശബടും  കൈരാരണടും  ഒന്നുടും  ലകൈള്കരാനുടും
പെറന്നളില"അമ്മ  വരാതളില്  തുറന്നു  എതളിലനരാകളി
പെറഞ്ഞു."അച്ചു  എന്നരാ  പെളിലന്ന   ഞരാനങയ്  ലപെരാവലട....ഉമ്മ
തനളിചലല...പെളിലന്ന  ലമഹളിവളി  ലമരാലള  അങണവരാടളിയളില്
നളിന്നയ് കൂടളി ലകൈരാണയ് വരളികൈയടും ലവണടും"വരാടരാ ലമരാലന അമ്മ
ചരായ  ഉണരാകളിതരരാടും"അച്ചുവളിലന്റെ  അമ്മ  ലസ്നേഹലതരാലട
നസൗഫലെളിലനരാടയ്  പെറഞ്ഞു.അവ൯  അതളിലനരാന്നുടും
നളില്കരാലത നടകരാ൯ തുടങളി.
  ഭയലതരാലടയരാണയ്  വക്കീടളിലലെകയ്
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ലപെരാകന്നതയ്.കൈരാറുടും,ലലെരാറളിയടും  എലരാടും  ആ  ലറരാ   ഡരളികൈളില്
നളിന്നുടും  നസൗഫല്  ലനരാകളികൈരാണുന്നുണരായളിരന്നു.
ഒരാടളിപരാഞ്ഞയ് വരന്ന മഴത്തുളളികൈലള ലവല്ലുവളിളളിച്ചു ലകൈരാണയ്
വരാഹനങള്  ചക്കീറളിപരാ ഞ്ഞു  ലകൈരാണളിരന്നു.നസൗഫലെളിലന്റെ
വക്കീടളിലന്റെ  ലവലെളി  കൈടന്നു.അവ൯  നക്കീടളിലയരാന്നു  ലനരാകളി.ഉമ്മ
കൈരാതളിരളിക്കുന്നു.അവ൯  വരാഴയളിലെ  അവളിലടയളിടയ്  ഉമ്മയലട
അടുലതലകരാടളി.ഉമ്മ ലവഗടും മുണ്ടുമരായളി വന്നു ലമലെരാസകൈലെടും
ഒന്നു  തുടച്ചു  ലകൈരാടുത്തു."എലനരാര  മഴയരാ  ഉമ്മരാ...ഇത്രക്കുടും
ശകമരായ ഒര മഴ ഇതരാദല്യമരാണലലരാ"നസൗഫല് ലമല് തുടച്ചു
ലകൈരാണയ്  പെറഞ്ഞു."ശരളിയരാ....  എനളിലകലനരാ  വരരാനുളതയ്
ലപെരാലലെലയരാലക ലതരാന്നുവരാ"
 ഉമ്മ  ആകൈരാശലതകയ്  ഒന്നയ്  ലനരാകളി  ലമലല
ലമരാഴളിഞ്ഞു."അല  ലമഹളിവളി  ലമരാലള  കൂടളിലകൈരാണ്ടുവരലണ"
അവ൯  തളിരകളി.അവള്  ഇന്നയ്  അങണവരാടളിയളില്
ലപെരായളില.ഉമ്മ  അകൈലതകയ്  ലനരാകളിലകൈരാണയ്
പെറഞ്ഞു.അലതതരായരാലുടും  നന്നരായളി  എന്നമടളില്  അവ൯
അകൈലതകയ് നടന്നു.
       അവരലട വക്കീലടരാര കന്നളി൯ ലചരവളിലെരാണയ്.വയലുകൈളുടും
ലചറുലതരാടുകൈളുടും  ലനല്പെരാടങളുടും  അങലന  പ്രകൃതളിലയ
അലെങരാരലതരാപരാക്കുന്ന  കന്നളി൯  ലചരളിവയ്.അവ൯
ബരാതയ്റൂമളില്  ലപെരായളി  കളളിയടും  കൈഴളിഞ്ഞയ്  ലവഗതളില്
ലമഹവളി  ലമരാളുലട  അടുലതകയ്  ലപെരായളി.അവള്  നല
ഉറകതളിലെരാണയ്.മഴയളില് മൂടളിപ്പുതച്ചുറങ്ങുന്നതളിലന്റെ ആ ഒര
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സഖടും  അവളുലട  മുഖതയ്  നലവണടും
ഉണരായളിരന്നു.അവലനരാന്നു  ലനറളിയളില്  ലതരാട്ടു  ലനരാകളി
അവനളിങയ് ലപെരാന്നു.അലപരാലഴക്കുടും ഉമ്മ ചൂട൯ ചരായയമരായളി
അകൈലതകയ്  വന്നു,കൂലട  ചൂട൯  പെഴടുംലപെരാരളിയടും."ഉമ്മരാ
എപഴരാ  ഒരാകയ്  പെനളി  തുടങളിയതയ്?"  നസൗഫല്
തളിരകളി."രരാവളിലലെ  തുടങളിയതരാ  ലചറളിലയരാര  ചൂടയ്
അലത്രയള"  ഉമ്മ  സമരാധരാനളിപളിച്ചു.മഴകയ്  ഒര  മരാറവടും
ലതരാന്നുന്നളില.അവര്  ചരായ  ഉസൗതളിലകരാണയ്  അവ൯  മഴലയ
ആസജ്വദളിചളിരന്നു.അലപരാഴരാണയ് ഒര ഒരാര്മ്മ വന്നതയ്"അടുത
ആഴ്ചയലല  ലമഹളിവളിയലട  പെളിറന്നരാള്"  ഞരാനതയ്
മറന്നളിരളിക്കുകൈയരായളിരന്നു.   പെരായസടും  എങളിലുടും
ഉണരാകണടും.ഉപ  ഉണരായളിരലന്നങളില്  ഉടുപ്പുടും
സമ്മരാനങളുടും  ഒലക  വരാങ്ങുമരായളിരന്നു.ഇതയ്  ഞരാ൯
പെണളിലയടുതളിലടന്തു കൈളിടരാനരാ"ഉമ്മ ഒര തുളളി കൈണക്കീലരരാലട
പെറഞ്ഞു.  "ഞമ്മകയ്  ഉശരാറരാകരാടും.  ഇങളയ്
ബളിഷമളികലക്കീലന്ന..."അവ൯ ചളിരളിചയ് ലകൈരാണ്ടു പെറഞ്ഞു.
                        *********************
അങലന  ഒരരാഴയ്ച  നക്കീങളിയതറരാലത  അവര്
ജക്കീവളിച്ചു.നരാലളയരാണയ്  അവളുലട  പെളിറന്നരാള്.  എന്നരാല്  ആ
മഴക്കുടും കൈരാറളിനുടും  കൈരാര്ലമഘതളിലന്റെ മുഖടും കൈറുപളികലെളിനുടും
ഒര  കറവടും  ഇലരായളിരന്നു.നസൗഫല്    തുറന്നളിട
ജനലെഴളികൈളളിലൂലട  പുറലതകയ്  ലനരാകളി.
ആശജ്വസലമകൈളിലകരാണയ്  സൂരല്യന്  പ്രഭരാതവളിളകയ്
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നക്കീടളി.അവന്  ഉണര്ന്നു  പ്രരാഥമളികൈ  കൈര്മ്മങള്
നളിര്വ്വഹളിച്ചു.സ്ക്കൂളളിലലെകയ്  ലപെരാകൈരാനളിറങളിയതുടും  അതരാ
പെളിലന്നടും  ശരാഠല്യടുംപെളിടളിചയ്  ലകൈരാണയ്
കൈരാര്ലമഘലമതളി.അസലെരാമു അകലെക്കുടും നസൗഫല് സലെരാടും
പെറഞ്ഞുലകൈരാണയ്  അച്ചുവളിലന്റെ  വക്കീടളിലലെകയ്  വരാഴയളിലെയടും
ചൂടളിലകൈരാലണരാടളി.അവന്  അവളിലട  എതളിയലപരാള്  അച്ചു
കൈരാതളിരളിക്കുകൈയരാണയ്.അവര് ഇരവരടും സടുംസരാരതളിലന്റെയടും
ജലെത്തുളളികൈളുലടയടും തരാളതളില് നടന്നു നക്കീങളി.
     സ്കൂളളിലന്റെ വരരാന കൈണതുടും വരാഴയളിലെ എറളിഞ്ഞയ് ലകൈരാണയ്
ഒലരരാറ  ഒരാടടും.ഹരാവൂ  ഒര  വളിധതളിലലെതളി.അച്ചുവടും
നസൗഫലുടും  ഒലര  ശജ്വരാസതളില്  ലമരാഴളിഞ്ഞു.കശുമ്പുകൈളുടും
,കസൃതളികൈളുമരായളി  അന്നലത  ദളിവസതളിലന്റെ  ലവഗടും
അറളിഞ്ഞളില.മഴയലട   ശകളി  അവരലട  ലചവളികൈള്കയ്
സമരാധരാനടും  ലകൈരാടുതളിടളില.പെലെ  സലെങളളിലുടും  മരങളുടും
മറടും  വക്കീണ  വരാര്ത  അവര്  ലകൈള്ക്കുന്നുണയ്.ലബലടളിചതുടും
അവര്  ഒരാടളി  ലറരാഡളിലലെകളിറങളി."അച...നരാലള
ലമഹളിവളിയലട  പെളിറന്നരാളരാണയ്.  അവള്ലകലനങളിലുടും
ലകൈരാടുകണടും.  വരാ...ലതന്  മളിഠരായളി  വരാങരാടും"നസൗഫല്
അച്ചുവളിലന്റെ  കകൈലകൈരാര്തയ്  പെക്കീടളികൈയളിലലെകയ്  കൈയറളി
മളിഠരായളിയടും  വരാങളിച്ചു  ലകൈരാണയ്    ഉല്സരാഹലതരാലട
അച്ചുവളിലന്റെ  വക്കീടളിലലെതളി.  ഇലന്നതരായരാലുടും  നസൗഫല്
അച്ചുവളിലന്റെ വക്കീടളില് നളിന്നുടും  അമ്മ ലസ്നേഹലതരാലട   തന്ന
ശര്കരചരായ ലവഗതളില് ലമരാനളിക്കുടളിചയ്  പുഞളിരളിലയരാലട
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പുറതളിറങളി.  എവളിലടലയരാലകലയരാ  നളിലന്നലരാടും
ദുരനതളിലന്റെ നരാദടും മുഴങളി.
      അവ൯  ലവലെളി  ചരാടളികടന്നു.അലപരാഴടും  അവലന്റെ
മനസളില് ചൂലടറളിയ പെരായസതളിലന്റെ മധുരമരായളിരന്നു.അവ൯
ചുറടും ലനരാകളി.ആലരയടും കൈണളില.  അവലന്റെ വക്കീടളിരന്നളിടതയ്
ഒര  മണ്കൂമരാരടും.  ഇനളി  സലെടും  വലലരാടും  മരാറളിലയരാ
എന്നറളിയരാ൯ അവ൯ ചുറടും ലനരാകളി.ഇല മരാറളിയളില.അവലന്റെ
ലനഞ്ചു  പെടപെടരാ  മളിടളിച്ചു,  കൈണകൈള്  ലപെരാഴളിയരാ൯
തുടങളി.പെളിന്നക്കീടതരാ  കലറ  ആളുകൈള്  എലനരാലകലയരാ
ലചയ്യുന്നു.അവ൯  ലപെരായളി  ലനരാകളി.ആ  മഴയളില്  അവലന്റെ
കൈണനക്കീര്  ആരടും   കൈണളില.അവ൯  അടുലതകയ്
നക്കീങളി.ലചറളിയ ഭയലതരാലട ലനരാക്കുലമരാള് 
അതരാ  അവളിലട   ലവള  പുതപളിചയ്  രണ്ടു  ലപെര്
കൈളിടക്കുന്നു.അതയ്  എലന്റെ  കടുടുംബടും  ആകൈരലത  എന്ന
പ്രരാര്തനലയരാലട  അവ൯  അടുലതകയ്  നക്കീങളി.എന്നരാലുടും
അവലന്റെ  വക്കീലടവളിലട  എന്നവ൯  ഒരപെരാടയ്  ചളിനളിച്ചു.പെലെരടും
ലപെരാടളികരയന്നു.  അവ൯  ആ  ലവള  പുതലപരാന്നയ്  തുറന്നു
ലനരാകളി.അവലന്റെ  കൈയളിലലെ  ലത൯മളിഠരായളി  ഒരാലരരാന്നരായളി
വക്കീഴരാ൯  തുടങളി.അവ൯  ലപെരാടളികരയരാ൯  തുടങളി.
പെളിന്നക്കീടവലനരാന്നുടും  ഒരാര്മ്മയളില.  നരാട്ടുകൈരാലരരാലക
സമരാധരാനളിപളിക്കുന്നലതരാന്നുടും  അവ൯  കൈരാണുന്നളില....
ലകൈള്ക്കുന്നളില.അശരാനമരായ മനസയ്.അവ൯ മഴയളില് ലമലല
നടന്നു.മനസളില് പ്രളയടും അലെതലളി.  ഇസൗ വ൯ പ്രളയതളില്
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അവലന്റെ മനസ്സുടും ഒലെളിചയ് ലപെരാകൈരാ൯ തുടങളി.
    കൈരാര്ലമഘങലള  ലനരാകളി  അവ൯  ഉറലക
ലപെരാടളികരഞ്ഞു.  പ്രളയ  ലമഘങളുടും  അതളില്  പെങ്കു
ലചര്ന്നു.ലമഘങള്  അവലന  ലനരാകളി  ലപെരാടളികരയരാ൯
തുടങളി.എനളിനരാ  അളരാഹയ്....  എന്നുടും  പെറഞ്ഞവ൯
നളിലെവളിളളിച്ചു.  പെളിന്നക്കീടവ൯  ഒന്നുടും  അറളിയരാത
ഭരാനലനലപരാലലെ  നടന്നു  നക്കീങളി..ഇരളളിലന്റെ
ഏകൈരാനതയളിലലെകയ്.ലമലല...ലമലല.... 

                                                
                                              
                                            Mehabooba Sherin
                                                       X C
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അമ്മുവളപന് ശ ബ് ദശം

        ലനരടും  പുലെര്ന്നു  വരന്നലതയളളൂ.മുറലത
വരാകൈമരതളില് ഇരന്നയ്  പെരാടയ്  പെരാടുകൈയടും കൈലെപെളിലെകൂട്ടുകൈയടും
ലചയ്യുന്ന  പെക്ഷളികൈലള  ലനരാകളി  മുതചന്
നളിന്നു.പെരളിമളിതളികൈലള  അതളിജക്കീവളിചയ്  ലകൈരാ ണ്ടുളള
സലനരാഷതരാല്  മനസയ്  നളിറ  ഞ്ഞ  ആ  മുതചനയ്
പ്രകൃതളിയളിലലെ  സമസയ് ത  ജക്കീവജരാലെങളുടും  തലന്റെ
കടുടുംബതളിലന്  സലനരാഷതളില്  പെങയ്  ലചരകൈയരാലണന്നയ്
ലതരാന്നളി കൈളിളളികൈള് അമ്മുവളിനയ് ലവണളി പെരാടുന്നതരായടും,
പൂകള്  അവള്കയ്  ലവണളി  വളിരളിഞ്ഞതരായടും,
പുലെര്കൈരാലെകളളിര്  കൈരാറളില്  ആടളിയലെയന്ന  മരചളിലകൈളുടും
അമ്മുവളിലന് ലനടതളില് ആനനളിചയ് നൃതമരാടുന്നതരായടും ആ
മുതചനു  ലതരാന്നളി.  അങലന  ഓലരരാന്നയ്  ആലലെരാചളിചയ്
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മുതചനയ്  തലന്  ലപെരകടളികൈളരായ  അമ്മുവളിലന്യടും
അനളിതയലടയടും ബരാലെല്യകൈരാലെസ്മരണകൈളളില് മു  ഴകൈളി.
                               മൂന്നയ് വയസരായളിട്ടുടും സടുംസരാരളികരാന് 
തുടങരാത അമ്മുവളിലനകറളിലചരാര്തയ് മരാതരാപെളിതരാകള്
അതക്കീവ  ദു:ഖളിതരരായളിരന്നു.ആദല്യലമലരാടും  അവള്
സടുംസരാരളിക്കുലമന്ന  പ്രതക്കീക്ഷയളില്  അവര്  കൈരാതളിരന്നു.
അമ്മു സടുംസരാരളികരാന് തുടങളിയളിലല എന്ന വക്കീട്ടുകൈരാരലടയടും
നരാട്ടുകൈരാരലടയടും  ലചരാദല്യങലളകരാള്  എലരാവലരയടും
ലവദനളിപളിചതയ്  തലന്റെ  കഞ്ഞനുജതളി  എന്തു  ലകൈരാണരാണയ്
ഇതു  വലര  സടുംസരാരളികരാതതയ്  എന്ന  അനളിതയലട
നളിഷയ് കൈളങമരായ  ലചരാദല്യമരായളിരന്ന കുു.  തങളുലട
കടുടുംബതളിലലെ ഒര ലഡരാക്ടറുലട നളിര്ലദശ പ്രകൈരാരടും അവര്
അമ്മുവളിലന  ഒര  വളിദക  പെരളിലശരാധനകയ്
വളിലധയനരാകളി.അമ്മുവളിനയ്  ഒരളികലുടും  സടുംസരാരളികരാന്
സരാധളികളില എന്നു പെറഞ്ഞലപരാള് അവര് വരാവളിട്ടു നളിലെവളി-
ച്ചു.            
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          പ്രളയപമഘങ്ങള

      നല ശകളിയളിലുള മഴകൈരാരണടും കൈ കുുടപെരാറളി  ലപെരാകലമരാ

എന്നയ്  ലപെടളിചയ്  മുറുകളിപെളിടളിചയ്  മങളിയ  ലടരാര്ചളിലന്റെ
ലവളളിചതളിലെരാണയ് രരാമു നടകന്നതയ്.
         രരാത്രളി  അങരാടളിയല്  നളിന്നയ്  വക്കീടളിലലെകയ്
ലപെരാവകൈയരായളിരന അയരാള്.കൈടയളില് നളിന്നയ് വരാങളിയ അരളിയലട
കൈവര്  അയരാള്  മുറുകളി  പെളിടളിചളിര കുുന്ന കുു.ഈ  നശളിച  മഴകൈരാരണടും
കൈടയളില്  സരാധനങള്  ലപെരാലുമളില  എന്നയ്  അയരാള്
ചളിനളിച്ചു.രരാമുവളിനയ്  മൂന്നയ്  മകളരാണയ്.രണയ്  ആണ്കടളികൈളുടും  ഒര
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ലപെണടും.
                   വക്കീടളിലന്റെ മുന്പെളിലലെതളിയലപരാള് അവളിലട
ഒരരാള്കടടുംകൈണയ്  അയരാള്  ആദല്യലമരാന്നയ്  നടുങളി  പെളിലന്ന
കൈയളിലുണരായളിരൂന്ന  കൈവ൪  അവളിലടയളിടയ്  അയരാള്
ഓടളിലചന്നു.അലപരാള്  തലന്റെ  വക്കീടുണരായളിരന്നളിടതയ്  മുഴവ൯
മണരാണയ്  കൈണതയ്,  എലരാടും ശൂനല്യടും.  രരാമു അമരലപരാലട ലനരാകളി
നളിന്നു ഭരാരല്യലയയടും മകലളയലമരാന്നുടുംകൈരാണരാനളില,  എലരായളിടത്തുടും
മണരായളിരന്നു. 
    എന്തു  ലചയണലമന്നറളിയളിലരായളിരന്നു  അയരാള്കയ്.കലറ
ആളുകൈള്  വന്നയ്  മലണലരാടും  മരാറരാ൯  ശ്രമളിക്കുന്നുണരായളിരന്നു
അലപരാഴടും രരാമു അനങരാലതയങലന നളിന്നു.
    പുലെ൪ചയയ് കയ്  ഒര  വണളിയളില്  കറചരാളുകൈള്  രരാമുവളിലന
അവളിലട  അടുത്തുള,തലന്റെ  മകള്  പെഠളിക്കുന്ന  സ്ക്കൂളളിലലെ
ദുരളിതരാശജ്വരാസ  കൈല്യരാമളിലലെകയ്  ഏതളിച്ചു.അയരാള്  അവളിലട  ഒര
മുറളിയളില്  ശളിലെലപെരാലലെയളിരന്നു  പെളിലന്ന  കൈരയവരാ൯
തുടങളി.അയരാള് സങടലതരാലട വളിങളി വളിങളി കൈര ഞ്ഞു.
                      ഒര മുറളിയളില് കലറ കടുടുംബങളരായളിരന്നു
കൈല്യരാമളിലുണരായളിരന്നതയ്.  അവ൪  കൈഴളിക്കുന്ന  ഭക്ഷണടും
ഒന്നരായളിരന്നു,കടളിക്കുന്ന ലവളവടും അവളിലട ജരാതളിയളില,മതവമളില
എലരാവരടും മനുഷല്യര്.
   രരാമു  പെതളിലയ  പെതളിലയ  എലരാടും  ഒതളിണകളി  അയരാളുലട
കൈയളിലലെരാന്നുടും ഇലരായളിരന്നു,ധരളികരാ൯ വസയ് ത്രടും ലപെരാലുടും പെളിലറന്നയ്
കറചരാളുകൈള്  വന്നയ്  ഓലരരാ  കടുടുംബങള്കയ്  ഒര  ലസറയ്  എന്ന
നളിലെയളില് വസയ് ത്രടും വളിതരണടും ലചയ്യുകൈയരായളിരന്നു.
   രരാമുവളിലന്റെ  അടുലതതളിയലപരാള്  ലചരാദളിച്ചു.നളിങലളത്ര
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ലപെരണയ്?രരാമു  പെറഞ്ഞു  'ഞരാ൯  മരാത്രലമയളളു
ബരാകളിയളവലരലരാടും ലപെരായളി' 
ഇതു ലകൈടലപരാള് വസയ് ത്രടും ലകൈരാടുക്കുന്നയരാള്കയ് സങടടും ലതരാന്നളി,
അയരാള്  ലപെരായളി  രരാമുവളിനയ്  മരാ ത്രമുള   വസയ് ത്രങലളടുതയ്
ലകൈരാടുത്തു. 
   രരാ ത്രളി  വളലര  തണുപ്പുണരായളിരന്നു   അവളിലട
കൈല്യരാമളിലുണരായളിരന്ന ഒര കടളി വന്നയ് രരാമുവളിനയ് പുതപയ്
ലകൈരാടുത്തു.രരാമു  ആ  കടളിയലട  മുഖലതകയ്  സൂക്ഷളിചയ്  ലനരാകളി,
അലപരാഴരാണയ്  അയരാള്കയ്  മനസളിലെരായതയ്  അതയ്  തലന്റെ
വക്കീടളിനടുത്തുള ഇലതളിലലെ കടളിയരാലണന്നയ്. രരാമു വളിചരാരളിച്ചു   
ഒര  പ്രളയടും  വന്നലപരാള്  എലരാ  ജരാതളികൈളുടും  മരാഞ്ഞുലപെരായളി
എലരാവരടും മനുഷല്യര് മരാ ത്രമരായളി .                                  
             പെളിലറന്നയ് കൈല്യരാമളിലുണരായളിരന്നു  ഒരരാള് വരായളിക്കുന്ന
പെ ത്രലമരാന്നയ്  വരാങളി  ലനരാകളിയലപരാളരാണയ്  രരാമു  ആ  വരാര്ത
കൈണതയ്;  തലന്റെ  ഭരാരല്യയലടയടും  രണയ്  കടളികൈളുലടയടും  മൃതലദഹടും
കൈളിടളിയളിരളിക്കുന്നു,തലന്റെ  മൂത  ആണ്ക്കുടളിക്കുള  തളിരചളില്
നടന്നുലകൈരാണളിരളിക്കുകൈയരാലണന്നുടും.  ഇതറളിഞ്ഞലപരാള്  രരാമുവളിലന്റെ
കൈണകൈള്  നളിറഞ്ഞു.തലന്റെ  മകൈന്  എവളിലടയരായളിരളിക്കുന്നലമന്നയ്
അയരാള്  ചളിനളിച്ചു.പെത്രതളിലുള  അവലന്റെ  മുഖടും  അയരാള്
ലനരാകളിയളിരന്നു.
     പെത്രതളില് വലെളിയ ലകൈടളിടങള് ഇടളിഞ്ഞു കൈളിടക്കുന്ന ചളിത്രടും
കൈണയ്  അയരാള്  ചളിനളിച്ചു  മനുഷല്യനരാണയ്  എലരാതളിനുടും
കൈരാരണകരാരന്,മനുഷല്യന്  പ്രകൃതളിയടും  നമ്മലള
ലനരാവളിക്കുകൈയരാലണന്നയ് രരാമുവളിനയ് ലതരാന്നളി .
     പ്രളയടും  അടങളിയതളിനയ്  ,ലശഷടും  രരാമു  തലന്റെ  ഒര
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കടുടുംബകരാരലട  വക്കീടളിലെരായളിരന്നു.സജ്വനടും  വക്കീടലലെകയ്  എങലന
ലപെരാകലമന്നയ് അയരാള് ചളിനളിച്ചു.
      
       അവളിലട  വക്കീടുമളില  തലന്റെ  കടുടുംബവമളില,എനളിനരാണയ്
കദവലമ  ഇങലന  പെരക്കീക്ഷളിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്  അയരാള്
കദവലതരാടയ് പെരരാതളിലപട്ടു.
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ഏടന്

      മലെയരാറ്റൂര് എന്ന ഗരാമതളിലലെ ഒര ലകൈരാച്ചു വക്കീടളിലെരാണയ് നമ്മുലട
രരാജുവടും,അമ്മുവടും  തരാമസളിക്കുന്നതയ്.ലചറുപതളില്  തലന്ന
അമ്മയടും,അചനുടും  നഷയ് ടലപടളിരന്നു,  രരാജുവളിനുടും,
അമ്മുവളിനുടും.രരാജുവളിനു  കൂടരായളി  അമ്മുവടും,അമ്മുവളിനു  കൂടരായളി
രരാജുവടും മരാത്രമരായളിരന്നു ഉണരായളിരന്നതയ്. 
        രരാജുവളിന് ഒലര ഒര ആഗഹടും മരാത്രമരായളിരന്നു തനളികയ്
കൈളിടരാലത  ലപെരായ  ലഡരാകൈയ് റര്  ലജരാലെളി  അമ്മുവളിന്  ലനടളി
ലകൈരാടുകണലമന്നയ്.അവന്  കൈഠളിനരാധജ്വരാനടും  ലചയ്യുന്നലതലരാടും
അവള്ക്കു   മരാത്രമരായളിരന്നു.അവലന്റെ  ലപെരാരരായയ്കൈലളലരാടും  ഒളളിചയ്
അവലള  അലതരാന്നുടും  അറളിയളികരാലതയരാണയ്  വളര്തളിയതയ്  .
അവന് പ്രരാധരാനല്യടും നല്ലകൈണലതലരാടും അവലളലയരാര്തയ് അവന്
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പെതളിലയ മറന്നുലകൈരാണളിരന്നു. 
         അവന് ലജരാലെളി ലചയണരാകളിയ പെണടും സജ്വരൂപെളിചയ് അവലള
പെഠളിപളിച്ചു. പെളിലന്ന ഉന്നതവളിദല്യരാഭല്യരാസതളിനുള അവസരടും കൈളിടളിയ
അമ്മു പെടണതളിലലെകയ് ലപെരായളി. അലപരാള് രരാജുവളിന്നയ് ഒരാര്കരാന്
കഞ്ഞുനരാളളില് അവന് വരാങളിലകരാടുത കഞ്ഞുടുപ്പുണരായളിരന്നു.
അവലളരാടയ്  അവനളിലുള  സയ് ലനഹവടും  വരാത്സലെല്യവടും  ആ
കഞ്ഞുടുപളിലനരാടരായളിരന്നു അവന് കൈരാണളികരാറുളതയ്. 
   അവന്  അവലളരാടയ്  അതളിസലനരാഷങള്  പെങ്കുവക്കുന്ന
സമയങളളിലലെലരാടും   അവനയ്  ലചറുതരായളിടയ്  ഒര  തലെകൈറകടും
അനുഭവലപടരാറുണരായളിരന്നു.  അതളില്  നളിന്നയ്  ആശജ്വരാസലമകൈരാന്
അവലന്റെ കൈയളിലുള തലെലവദനയലട മരന്നയ് കൈഴളികലെരാണയ് പെതളിവയ്.
         ഒര ദളിവസടും അവന് ഉമ്മറത്തുള ലതങളിനയ് തടടും ഇടയ്
ലകൈരാടുക്കുലമരാള് അവന് തലെ കൈറങളി വക്കീഴകൈയണരായളി.  അലപരാള്
ശകമരായ മഴ  ലപെയ.  അപ്പുറലത വക്കീടളിലലെ രമണളിലചചളി  തുണളി
എടുകരാന്  ലപെരായലപരായരാണയ്  ഈ  രടുംഗടും  കൈരാണുന്നതയ്.  രമണളി
ലപെരായളി  അവളുലട  ഭര്തരാവളിലനയടും  കൂടളി  രരാജുവളിലന്റെ അടുകല്
ലചന്നു . 
    അവലന  ആശുപെത്രളിയളില്  എതളിച്ചു.  മഴയതയ്
തലെകൈറങളിവക്കീണ രരാജുവളിലന്റെ ലദഹടും ദയനക്കീയമരായളിരന്നു. മൂകളില്
നളിന്നുടും  മതളിവരരാലത  രകടും  സ്രവളിക്കുന്നുണരായളിരന്നു.
നരാഡക്കീസയ് പെനനടും ഇലരായളിരന്നു. കൈരാല്കകൈകൈലളലരാടും ഉറച മടളില് .
     ആശുപെത്രളിയളില് നളിന്നയ് രമണളിലചചളി അമ്മുവളിലന വളിവരടും
അറളിയളിച്ചു.  ഇതറളിഞ്ഞ അമ്മു ലപെലടന്നു തലന്ന ആശുപെത്രളിയളില്
എതളി. അവള് രമണളിലചചളിലയരാടയ് ലചരാദളിച്ചു 
  ''എനരാലണലന്റെ  ഏടനു  സടുംഭവളിചതയ്''  രമണളിലചചളി  അവലള
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ലനരാകളി,  അലപരാള്    അവള് ആലകൈ കൈളിതച മടളിലെരായളിരന്നു.
എന്നളിടയ്  രമണളിലചചളി  അവളുലട  മുഖലതകയ്  ലനരാകളി
വളിങളിലപരാടളി. രമണളിലചചളിയലട മസൗനടും അവലള തളര്തളി.
                       അലപരാഴരാണയ്   'ലഎ.സളി.യ'യലട കൈതകൈയ്
തുറക്കുന്നതയ്  അതയ്      ലഡരാകൈയ് ടറരായളിരന്നു.  അവള്  ലഡരാകൈയ്  ടറുലട
അടുലതകയ്  ഓടളിലചന്നു.  എന്നളിടയ്  ലഡരാകൈയ് ടറുലട  കകൈപെളിടളിചയ്
ലചരാദളിച്ചു:                
       "എനരാലണലന്റെ ഏടനു സടുംഭവളിചതയ്''
ലഡരാകൈയ് ടര്  അവളുലട  കകൈ  ലചര്ത്തു  പെളിടളിച്ചു  പെറഞ്ഞു  ''ലസരാറളി
നളിലന്റെ ഏടലന എനളിക്കു രക്ഷളികരാന് കൈഴളിഞ്ഞളില ''  
       ഇതു ലകൈട അവള് മദടും ലപെരാടളിയ മൃഗങളുലട വനല്യമരായ
ലനരാടടും ലഡരാകൈയ് ടറുലട ലനര്കയ് ലനരാകളി. 
ലഡരാകൈയ്         ടര്  പെറഞ്ഞു''വളിഷമളികരതയ്  അയരാള്കയ്  ബ്ലഡയ് കൈരാന്സര്
ആയളിരന്നു,  ഇതറളിഞ്ഞ  ഉടലന  ലനരലത  അയരാള്ക്കുള
ടക്കീറയ്ലമന്റുകൈള്  നമുകയ്  ലചയരാമരായളിരന്നു,  അതുമല  തലെകൈറങളി
വക്കീണ  സമയതയ്  രകടും  ഒരപെരാടയ്  നഷലപടളിരന്നു,  അയരാലള
ലനരലത ഇവളിലട എതളിചളിരലന്നങളില്... " 
    എന്നു പെറയലുടും അവളുലട തളര്ന്നു വക്കീണ മുഖലതകയ് ലനരാകളി
ലഡരാകൈയ് ടര് ലപെരായളി. 
   അവള്കയ് ഏടന് മരണകളിടകയളില് കൈളിടക്കുന്നതയ് കൈരാണരാന്
സരാധളികളിലരായളിരന്നു. 
  'ലഎ.സളി.യ'യലട  കൈതകൈയ്  തുറന്നയ്  അവള്  അവളുലട  ഏടലന്റെ
അടുലതകയ് ലചന്നു. 
    അവള്കയ് ലഡരാകൈയ് ലടറളില് ഒന്നരാടും റരാങയ് കൂടളി പെരാസരായലപരാള്
കൈളിടളിയ  ലമഡലുടും  സര്ടളിഫളികറടും  ആ  ശരക്കീരതളില്  അവള്
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അണളിയളിച്ചു. എന്നളിട്ടു അവള് പെറഞ്ഞു:
    ''ഏടലന്റെ ആഗഹടും  ഞരാന് സരാധളിച്ചു തന്നളിലല, അലപരാലഴക്കുടും
ഇലതരാന്നുടും കൈരാണരാലത ലപെരായയ്                  കളഞ്ഞളിലല....''
  രമണളിലചചളി അവലള പുറത്തു ലകൈരാണ്ടുലപെരായളി സമരാധരാനളിപളിച്ചു.
 

 

                                                 Fidha Sherin
                                                      IX C
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വകായനപയക്കുറളചള അവര........

●പെറുദക്കീസയളില് ഒര കലെബ്രറളി ഉണരാവളിലല?
  -ഗസയ് ലതരാ൯  ബരാഷളിലെരാരയ്

●ഞരാ൯ എലപരാഴടും സങല്പളിക്കുന്നതയ് സജ്വര്ഗടും 
ഒരതരതളിലുളള വരായന ശരാലെയരാലണന്നരാണയ്

   -ലഹരാര്ലഫ ലൂയളി ലബരാര്ഫസയ്

●പെടളിണളിയരായ മനുഷല്യരാ നക്കീ പുസ്തകൈടും കൈയളിലലെടുലതരാളൂ 
പുതലനരാരരായധമരാണയ് നളിനകതയ്  പുസ്തകൈടും 
കൈയളിലലെടുലതരാളൂ
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     -ലബ്രഹയ്തയ് 
 

●വരായളിചരാലുടും വളരടും വരായളിചളിലലങളിലുടും വളരടും വരായളിചയ് 
വളര്ന്നരാല് വളിളയടും 

വരായളികരാലത വളര്ന്നരാല് വളയടും 
   -ക  ഞ്ഞുണളിമരാഷയ്

●ലചകയ് ബുകളിലനകരാള് വളിലെലയറളിയതരാണയ് ഒര നല 
പുസ്തകൈടും 

   -ഗരാന്ധളിജളി
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കൃഷള പചകാല്ലുകള

 എലയ് മുറളിലയ പെണളിതരാല് പെലയ് മുറളിലയ തളിന്നരാടും. 
 മുളയളിലലെ അറളിയരാടും വളിള. 
 പെടു മുളകയ് വളടും ലവണ. 
 എലരാ വളിതളിനുടും വളിളലവരാന്നല. 
 എലരാ വളിത്തുടും ഒലര വയലെളില് വളിതകരതയ്. 
 വളിതയ് ഗുണടും പെതയ് ഗുണടും. 
 ഞരാറുറചരാല് ലചരാറുറച്ചു. 
 ലചറളില് കതളിയ കകൈ ലചരാറളില് കതരാടും.
 മതന് കതളിയരാല് കമളടും മുളക്കുലമരാ.
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 വളിതചലത ലകൈരായ്യൂ .
 വളിതളിനനുസരളിചയ്  വളിള .
 വളിത്തു വളിതചരാല് മുത്തു വളിളയലമരാ?
 വളിലതടുത്തു കതരതയ്.
 ലനലളില്  പെതളിരടും ലചരാലളില് പെളിഴവടും .
 ലനലളിട ലതറളിയരാല് വളിലളിട ലതറടും .
 ലനല്ലുടും,വളിത്തുടും ലകൈരാഴളികയ് ലഭദമളില.

 ലനല്ലു ലപെരാലെളിവളിനു ലകൈരാടുലതടതയ് നളിന്നയ് അരളി വരായ്പ 
വരാങരതയ്.
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 شجرة كشمش 

كانت عائشة دارسة في الصف الثالث. وهي تدرس في المدرسة
الحكومية في قريتها .كانت من عادتها ان تروح الى المدرسة

مبكرة وكانت تدهب الى المدرسة ماشية بجانب جدول صغيرة.
يق شجرة كشمش وهي كبيرة مثمرة بثمر كان في الوسط الطر
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نها تعطي لها ظلا الكشمش .تحب عائشة هده الشجرة كثيرة.

صدقاع الجميلا من الحارة. وفي المساع تلعب من تحتها مع ا

ثمار. يوم كانت لحصول عائشة تذهب الى المدرسة الوتسابقون ا

كعادتها. لما وصلت عند الشجرة ويتحادثون ما فهمت عائشة
مرادهم. وهي تمشي الى المدرسة للكن تدور في نفسها سوال.

لماذا جاووا عند الشجرة؟ رجعت عائشة مساع الى البيت
    . وصلت عند الشجرة .ما وجدت هناك  شجرة كشمش

 

Hadiya Minu 
   IX E 
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للله كلمة قديمة                         الحمد ل
يجري بهاشكر ومدح دائما   

للله بها انسانا                  قد انطق ال
                         علا لسان ادم ابينا

للله كتابا بيننا   قد انزل ال
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مفتتحا بسورة الحمد هنا 
نشير فيها اهتمام حمدنا                        

فى كل وقت تنفس من عندنا
افضل منها اولا ايمننا                        

وبعده نرى اصورا بينا
بدأ الرحيم خمس سور قائلا                 

للله حول شكر مادحا الحمد ل

Fathima Nafiya
   IX E
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  हहनदद :   हममरद रराष्ट्र भमषम

   

   भराषरा कक  दराररा मननुष्य अपनक वविचराररों कको आदरान-प्रदरान करतरा

 हह।  अपननी बरात कको कहनक  कक  वलिए और ददसरक  कनी  बरात कको

समझनक कक  वलिए भराषरा एक सशक्त सराधन हह ।

         जब मननुष्य इस पपृथ्विनी पर आकर हकोश सम्भरालितरा हह  तब

उसकक  मरातरा-वपतरा उसक अपननी भराषरा ममें बकोलिनरा वसखरातक  हहैं । इस

तरह भराषरा वसखरानक करा यह कराम लिगरातरार चलितरा रहतरा हह । प्रत्यकक
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रराष्ट्र कनी अपननी अलिग-अलिग भराषराए ए हकोतनी  हहैं  । लिकवकन उनकरा

रराज-करायर वजस भराषरा ममें हकोतरा हह  और जको जन सम्पकर  कनी भराषरा

हकोतनी हह उसक हनी रराष्ट्र-भराषरा करा दजर्जा प्रराप्त हकोतरा हह ।

                 भरारत भनी अनकक रज्य हहैं । उन रध्यरों कनी अपननी

अलिग-अलिग भराषराए ए हहैं । इस प्रकरार भरारत एक बहनुभराषनी रराष्ट्र हह

लिकवकन उसकनी अपननी एक रराष्ट्रभराषरा हह-  वहन्दनी ।  14 वसतएबर

1949 कको वहन्दनी कको यह गगौरवि प्रराप्त हनुआ । 26 जनविरनी 1950

कको भरारत करा अपनरा सएवविधरान बनरा । वहन्दनी कको रराजभराषरा करा

दजर्जा वदयरा गयरा । यह मरानरा  वक धनीरक-धनीरक  वहन्दनी  अएगकजनी  करा

स्थरान लिक लिकगनी और अएगकजनी पर वहन्दनी करा प्रभनुत्वि हकोगरा ।

           आजरादनी कक  इतनक विषर्षो बराद भनी वहन्दनी कको जको गगौरविपदरर

स्थरान प्रराप्त हकोनरा चरावहए थरा विह उसक नहहीं वमलिरा । अब प्रश्न यह

उत्पन्न हकोतरा हह वक वहन्दनी कको उस करा यह पद कह सक वदलिरायरा
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 जराए ? कगौन सक ऐसक उपराय वकए जराए ए वजससक हम अपनक लिक्ष्य

तक पहनुहुँच सकमें  ।

       यद्यवप हमरारनी रराष्ट्र भराषरा वहन्दनी हह,  परन्तनु हमराररा वचएतन

आज भनी वविदकशनी हह । हम विरातर्जालिराप करतक समय अएगकजनी करा प्रयकोग

करनक ममें गगौरवि समझतक हहैं, भलिक हनी अशनुद्ध अएगकजनी हको । इनममें इस

मरानवसकतरा करा पवरत्यराग करनरा चरावहए और वहन्दनी करा प्रयकोग

करनक  ममें  गविर  अननुभवि करनरा चरावहए । हम सरकरारनी करायर्जालिय

बहैंक,  अथविरा  जहहां  भनी  करायर  करतक  हहैं,  हममें  वहन्दनी  ममें  हनी  करायर

करनरा चरावहए ।

             वनमन्त्रर-पत्र,  नरामपटट  ट वहन्दनी ममें हकोनक चरावहए ।

अदरालितरों करा करायर वहन्दनी ममें हकोनरा चरावहए । वबजलिनी, पराननी,  गपृह

कर आवद कक  वबलि जनतरा कको वहन्दनी ममें वदयक जरानक चरावहए । इससक

वहन्दनी करा प्रचरार और प्रसरार हकोगरा । प्रराथवमक स्तर सक स्नरातक
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तक वहन्दनी अवनविरायर वविषय कक  रूप ममें पढ़राई जराननी चरावहए ।

                    जब वविश्व कक  अन्य दकश अपननी मरातपृ भराषरा ममें

पढ़कर उन्नवत कर सकतक  हहैं,  तब हममें  रराष्ट्र भराषरा अपनरानक  ममें

वझझक क्यरों हकोननी चरावहए । रराष्ट्रनीय और अन्तरर्जाष्ट्रनीय स्तर पर

पत्र-व्यविहरार वहन्दनी ममें हकोनरा चरावहए । स्कद लि कक  छरात्ररों कको वहन्दनी

पत्र-पवत्रकराए ए पढ़नक कनी प्रकरररा दकननी चरावहए । जब हमरारक वविद्यराथर

वहन्दनी  प्रकमनी  बन जरायमेंगक  तब वहन्दनी  करा धरारराविराह प्रसरार हकोगरा  ।

वहन्दनी वदविस कक  अविसर पर हममें सएकल्प लिकनरा चरावहए:
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         मममाँ 

ककितनन सनुदएर मकरनी

वकतननी प्यरारनी मकरनी ममाँ 

तरारमें जहसनी मकरनी ममाँ 

ममाँ मकरनी आशरा हह 

इस दनुवनयरा ममें मनुझक वमलिक 

मकरनी अमरानत विह तद हह ममाँ 
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जहमाँ तद हह विहरा महैं हदहुँ खनुश 

तकरनी छरायरा ममें सम्पदरर 

पवरविरार रराहतरा सनुख  

तकरनी आभरावि ममें ,महैं रहतरा 

हदहुँ द नुख 

ममाँ तद हह मकरनी द नुवनयरा 

वकतननी सनुदएर हह मकरनी ममाँ

वकतननी प्यरारनी मकरनी ममाँ 

                                               

                                         

                                             Fathima Nadha M.T

                                                            X A
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