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__ഉള്ളടകകഉള്ളടകക____________________________________
നൂററ്റാണണ്ടിനന്റെ പറ്റാരമ്പരര്യവുമറ്റായണ്ടി ബണ്ടി.ഇ.എഎ. 

മറ്റാല്ഗുടണ്ടിയണ്ടിനലെ കടുവ-ആതറ്റാവണ്ടിനന്റെ സറ്റാകറ്റാതത്കറ്റാരഎ
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സറ്റാമകറ്റാലെണ്ടിക കഥകളണ്ടിനലെസമുഹഎ
ലെളണ്ടിതഎ
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മുഖഖ്യപതത്രാധധിപമുഖഖ്യപതത്രാധധിപ____________________
   
           വണ്ടിദര്യറ്റാര്തണ്ടികളുനട സമഗ്രമറ്റായ വണ്ടികറ്റാസനത ലെകര്യഎനവചത്
നണ്ടിലെവണ്ടില്  രൂപഎനകറ്റാണ  'KITE'  എന്ന  പദ്ധതണ്ടിയുനട  ഭറ്റാഗമറ്റായണ്ടി
ബണ്ടി.ഇ.എഎ.  സ്കൂളണ്ടിനലെ  9- ാറ്റാഎ കറ്റാസണ്ടിനലെ 'LITTLE KITES' അഎഗങ്ങളറ്റായ
ഒരുകൂടഎ  വണ്ടിദര്യറ്റാ൪തണ്ടികള്  തയറ്റാററ്റാകണ്ടിയ  'DIGITAL  MAGAZINE'

ആണണ്ടിതത്.  വളനര  ചുരുങ്ങണ്ടിയ  സമയഎനകറ്റാണ്ടു  തയറ്റാററ്റാകണ്ടിയ
പ്രഥമസഎരഎഭമറ്റായ ഈ മറ്റാസണ്ടിക തണ്ടികചഎ ലെളണ്ടിതവുഎ വശ്രേഷ്ഠവുമറ്റാണത്.
                            വണ്ടിദര്യറ്റാര്തണ്ടികള് എന്ന നണ്ടിലെയണ്ടില് 'മലെയറ്റാളഎ' എന്ന
നമ്മുനട  മറ്റാതൃഭറ്റാഷയുനട  മഹണ്ടിമയുഎ  മറ്റാധുരര്യവുഎ  ഒടഎ  വചറ്റാര്ന
വപറ്റാകറ്റാനതതനന്നയറ്റാണത്  ഞങ്ങള്  ഈ  മറ്റാസണ്ടിക  തയറ്റാകണ്ടിയണ്ടിടള്ളതത്.
കഥകള്,  കവണ്ടിതകള്  തുടങ്ങണ്ടിയ  ഈ  മറ്റാസണ്ടികയുനട  ഭറ്റാഗമറ്റായണ്ടിതദീ൪ന്ന
എലറ്റാ  രചനകളുഎ ഞങ്ങളുനട തനന്ന സൃഷണ്ടികളറ്റാണത്.കകറണ്ടിനന്റെ കദീഴണ്ടില്
നടതണ്ടിയ  കറ്റാസുകളണ്ടില്  നണ്ടിനഎ  വശേഖരണ്ടിച  ഒടവനകഎ  വണ്ടിവരങ്ങളുനട
സഹറ്റായവതറ്റാനട ഞങ്ങള് നനയത്  എടുത ഈ ഒരു നചറണ്ടിയ സഎരഎഭഎ
ഞങ്ങനള സഎബനണ്ടിനചടുവതറ്റാളഎ ഒരു പുതണ്ടിയ അനുഭവമറ്റായണ്ടിരുന.

                             



 അതുനകറ്റാണ്ടു  തനന്ന  വസ്നേഹപൂ൪വഎ  വളനര  സവനറ്റാഷവതറ്റാനടയുഎ
അഭണ്ടിമറ്റാനവതറ്റാനടയുഎ ഞങ്ങളുനട വപരണ്ടിലഎ ഞങ്ങളുനട സ്കൂളണ്ടിനന്റെ വപരണ്ടിലഎ
വകരളതണ്ടിനലെ  എലറ്റാ  സ്കൂളുകള്കഎ  വണ്ടിദര്യറ്റാര്തണ്ടികള്കഎ  വവണണ്ടി
ഞങ്ങളണ്ടിതത്  സമര്പണ്ടികന.അവതറ്റാനടറ്റാപഎ  വളനര  നചറണ്ടിയ  സമയഎ
നകറ്റാണത് 
ഞങ്ങള്  തയറ്റാററ്റാകണ്ടിയ  ഈ  മറ്റാസണ്ടിക  എനനങണ്ടിലഎ  തരതണ്ടിലള്ള
പണ്ടിഴവുകള്  വറ്റായനകറ്റാ൪കത് വനരണ്ടിവടണണ്ടി വന്നറ്റാല് വണ്ടിനയപൂ൪വഎ ഞങ്ങള്
കമ വചറ്റാദണ്ടികന.



നൂററ്റാണണ്ടിനന്റെ പറ്റാരമ്പരര്യവുമറ്റായണ്ടിനൂററ്റാണണ്ടിനന്റെ പറ്റാരമ്പരര്യവുമറ്റായണ്ടി  

ബണ്ടിബണ്ടി..ഇഇ..എഎ വഗള്സത് എഎ വഗള്സത് 
കഹസ്കൂള്കഹസ്കൂള്

              വകറ്റാഴണ്ടിവകറ്റാടത് നഗരതണ്ടിനന്റെ 
ഹൃദയഭറ്റാഗതത് പ്രസൗഢ ഗഎഭദീരമറ്റാനയറ്റാരു നകടണ്ടിട
സമുചയഎ.അതറ്റാണത് ബധി.ഇ.എക. ഗഗേള്സസ     
ഹഹൈയര്സസകണ്ടറധി സ്കൂള്.1848-ല് ആഎവഗറ്റാ 
വര്ണറ്റാകലെര് സ്കൂളറ്റായണ്ടി കലറ്റായണ്ടില് ബറ്റാസല് 





ററാനനിയ.എസസ.എ
XA



 മമലഗഡബയബസല കടവ-
 അനരമതമവബസനറ സമകമതസകമരഎ

                ഇനനനഇഎഗഗഷബസലതബമരതബകളഎനറബ യ സപടന
    എഴതകമരബല ഒരമളമയ ആര .   സക നമരമയണസനറ “A Tiger 

for malgudi”     എന കതബയസട മലയമള പരബഭമഷയമയ
'  മമലഗഡബയബസല കടവ'      എന ഗനമവല ഞമന വമയബകക യണമ യബ. 
പബ.    പകമശസ എനയമളഗടതമണസ വബവരത നഎ. ആര.  സക

    നമരമയണസനറ മറ കതബകള ഞമനബതബന
മനപപമയബചബടബല.    അഗദഹതബസനറ കതബകളസട ഗപരകളകബടയബല

   മമലഗഡബയബസല കടവ കമണമറമബല.     അത സകമണ തസന ഇതസ
  വമയബകവമനഎനബക വളസരയധബകഎആകമഎക ഉണമയബരന.



    മഗശമലയളബസല കടബല കബടനസ തസനറ
    കഴബഞകമലഗതകറബചസ ചബനബകന ഒര വയസന

     കടവയബല നബനമണസ കഥ തട ങന ത
്സ.       വനമനരങളബല ഹസപരനമമയബ വബഹരബ ചബര ന

    ബമലനകമലവഎ പബനഗടസ നമടബസലതന കടവസയ
    പബടബകടന സരകസസ സഎഘവഎ സബനബമമഭബനയവഎ

      അതബല നബനസ സപയഎ ഗമമചബ തനമയബ ഗയമഗബയമയ
'ഗര'     വബസനറ സനത സഹചമരബയമകനതഎ ഒടവബല

   സപനഎ ആതസമകതസകമരഎ നബരവഹബകനതബന
       മനപസ കടവസയ ഗര മഗശമലമ അധബക തരക

 ഹകമമറകയഎ സചയന.  ഇതമണസ കഥ.



      ഒര കവബതയസട ഒഴകഎ കഥയസട ആധബകമരബകതയഎ ഉള ഗനമവലസ
 .      ഇതരഎ ഒര ഗനമവല എഴതമനണമയ സമഹചരനഎഗനമവലബസസ

 വനകമമകനണസ .     സവറഗതയള കഥ പറചബലബലതഗതമമയബ ഉളസപടതബയ
       തതപചബനയഎ കറബകസകമളന നരമവഎ രചനസയ ഒര പടബ കടബ

ഉയരതന.
      സചറബയ രഎഗങളബല പതനകസപടന കഥമപമതതബന ഗപമലഎ

 അതബഗനറതമയ അസബതപമണസ.     ഇനനന ഇഎഗഗഷസ എഴതബന തനതമയ
     വഴബ സവടബതറന ഗനമവലബസബസനറ മമനബകമമയ ആഖനമനരഗതബയഎ

   ഒതകമള അവതരണവഎ എടത പറഗയണതമണസ.



     രപഭമവങളബലഎ സപരമമറതബലഎ എസനമ സക വനതനസതകള
      പലരതബയമലഎ എലമ ജഗവജമലങളബലഎ അടങബയബരബകന അന സ

      ത ഒനതസനയമസണനഎ ശരബയമയ സമഗപന തബലസട മനഷനനബല
        നബസനനത ഗപമസല ഒര കടവയബല നബന ഗപമലഎ പതഗകബകമഎ എനസ

    കഥമനമയകനമയ കടവ ഗദനമതബപബ കനതസ. ആര.   സക നമരമയണ
        എന എഴതകമരസനറ മറ കതബകള കടബ വമയബകമനള ഊരജ വഎ

 പഗചമദനവമമണസ     മമലഗഡബയബസല കടവ നലകനസതനസ
 നബസഎശയഎ പറയമഎ.

                                                                 
       …എഴതസ-
അമത.എസസ.കമമര                                                
          IX



സസഹദഎ
   

 സചടബസയന വമടബയബല
 സമമസടന ശമഖയബല
  പകളമയസ പതബടഎ സസഹദങള
  പവബസനറ മധരഎ ഗപമല
  സസഹദഎ വഗണഎ സപമഴബഞബടന
 കടലബസനറ ആഴഎഗപമല

 ഇരമബസനറ ശകബഗപമല
  എനമഗ സസഹദഎ പതബടന

അകലവമനമകമസത
പബരബയവമനമകമസത

  സസഹദഎ എനബല നബറഞബടന

                                                               
 …ശറഹ.                                                 വബ
          IX  A
                     
                     
               



മഖഎ
  ഇനസല രമതബയബല നഗ

എസനമസകഗയമ
വബചമരബകനതസ

 ശനനതയസട ദപമരതബലസട
    ഞമന ഗകടബരന.
എനബടഎ

 അതസ പറയമന
 നമണബച മഖഎ

ചരടനസതനബനമണ?

   KADEEJA RASHA                           
    IX - D



ഗവനലവധബ

       

    എലമ അവധബകമലതഎ മബകവമറഎ ഞങള വബഗനമദയമ-   തയസ
      ഗപമകമമയബ രസന ങബലഎ കഴബഞ വരഷഎ ഞങള കടക

         ടഎബഎ ഒനമയബ ഒര വബഗനമദയമതയസ ഗപമയബ ഏകഗദശഎ ഒര പതറപതസ
 ഗപരണമയബരന .    വയനമടബസല ഒര റബഗസമരടബഗലകമയബരന യമത. 

     ടറബസസ ബസസ നബറസയ ഞങള കടബകളഎ ,
          മതബരന വരഎ ഹവകഗനരഎ നമലമണബകസ വഗടബല നബനസ പറസപട
    ഞങള വയനമടബല എതഗമമള സനനയമയബ .  അവബസടനബനസ

     റബഗസമരടബഗലകസ എതണസമങബല സചറബയ കമടവഴബയബലസട നടകണഎ . 



    സനനകസ ആ കമടവഴബയബലസടയള നടതഎ
       അലഎ ഗപടബഗതമനസമങബലഎ നല രസ മമ യബ രന .  കമടവഴബയബലസട

     നടകഗമമള അടയസട നല കടബ കബടബ .  റബഗസമരടബല എതബ
       യ ഞങള അവബസടസയമസക ചറബ നടന കണ .   രമതബ

       ഭകണതബനസ ഗശഷഎ ഞങള കടബകള എലമവരഎ അനമകരബ
കളബച.

      ഗനരഎ പമതബ രമതബയമയതസ ഗപമലഎ ഞങള അറബഞബല . 

…………………………………………………



      അതബനഗശഷഎ ഗനരഎ സവളതഗപമള ഭകണഎ കഴബചസ ഗനസര
   സവളചമടതബല കളബകമന ഗപമയബ .     ഹവകബടസ അഞമണബവസര

സവ
  ളതബല കളബച .       കളബ നബരതമന മനസസ ഗതമനബയബല എങബലഎആറ

    മണബഗയമസട ഞങള വഗടബഗലകസ തബരബച .  ഈ വബഗനമദയമ
     ത എനബകസ നല ഒരനഭവമമയബരന .

എഴതസ-



പവസ

  പഗവ പഗവ സകമഴബയബഗല-
   പസനനല വന വബളബചമല ഗപമവസല

    പലരബ പതമഴയബല ഇതളസപമഴബയഗല
   ഒരബതളഎ നഗ സപമഴബയഗല (പഗവ)

    പത മണബന ചടമസനമര പവബതളഎ നലകഗല
    ഈറന മടബയബല ചടമസനമര പവബതളഎ നലകഗല

 സവളബനബലമവബലബലഞബപഞബരബ മമയഗല)



  പവണബന പണയഎ സപമളമഗണമ
   നബഗനമടള പവണബന പണയഎ ഗപമളമഗണമ

      അതസ പഗനനണമനണയവതമഗണ (പഗവ)
  നബസന കമണമസനനഎ സകമതബയമഗണ
  എനബക നബസന കമണമസനനഎ- 

സകമതബയമഗണ(പഗവ



    എസനറ അമ തന ഗസഹഎ
  അതസ എനബലഎ മമധരനഗമ

   എസനറ അചന പറഞ വമകകള
   തറയന മളമയബ എനഎ മനസബല

   കഞമനസബല തമങവമന കഴബയമത
  എതഗയമ മളകള ഉണമയബരന.

   സങടഎ അടകവമന കഴബയമസത ഞമന.
   വഗടബസനറ ഗകമണബല വബതമബ നബന

   ഈ വബധബ എസന തനബചമകബ
 ഞമന ഏകയമയബ.

                                                                      
BLESSNA 

ഗസഹഎ



നകതതബളകഎ

            പതവരഷതബസനറ ആഗഘമഷഎ തഗല ദബവസഎ
   കടകമസരലമവരഎ കടബ ബഗചബല ഒതകടബ.   അധബകഎ ബഹളങള

     സകമണസ മതബമറന ആഗഘമഷങഗളമസടമനഎ അമലബനസ വലബയ
     തമലപരനമബലങബലഎ കടകമരകസ ഗവണബ അവന അവഗരമസടമപഎ

ഗചരന.      രമതബ മഗനമഹരമമയ നഗലമകമശഎ ധമരമളഎ നകതങളഎ
     അവസനറ മനസസ അറബയമസത തസനറ സചറപതബഗലകസ ചമഞമടബ. 

      എനഎ അമയസട മടബയബല ഇരനസ രമതബ ആകമശതസ
    നകതങസളപറബയള കഥകള ഗകളകമനമയബരന എനബഗകറവഎ

ഇഷഎ. 



    നകതങളമയബ നസമ ഗനമമരബച ഗപമയ മതശബ,     മതശന ഒസക കന
        എനസ അമ പറയഗമമ ള എനബകഎ ഒര നകതമമവമന സകമതബ

 ഗതമനബയബരന .     ആകമശതസ നകതസത ഗനമകബയബരബസക അവനസ
       അമസയ കമണണസമനസ അതബയമയ ഗമമഹഎ ഗതമനബ മനസബല ഈ
      പതവരഷഎ അമഗയമസടമതസ ആഗഘമഷബകണഎ എനസ മനസസ പറഞ . 

   പബനഗടസ അവന ഒനഎ ചബനബചബല.     കടകമഗരമടസ യമത പറഞസ അവന
  അമയസട അടഗതകസ പറസപട....    എതയഎ ഗവഗഎ അമയസട

   അടസതതമന അവസനറ മനസസ സകമതബച

                                                                                  
-Liya marfah 



പകബ

ശനനമമയ
ഹദയസദസബല
നബസനറ

  ശബഎ മമതഎ
അതബസനറ
അനനമമയ
തമഴരയബല
പറകനത

  ഒര പകബ മമതഎ



ഗനരമണസ

 ഗനരമണസ നമളകണമയബരന
  സരനസന ഗപമസലമര അപപന

  മഗടമളസമതന സകമച മണഎ
  സമമടതലയഎ സതളബഞ കണഎ
 മനവരബപലബലമ പഞബരബയഎ

  സവണനര ചടഎ വബരബഞമമറഎ
 ഗനരമണസ നമളകണമയബരന
  സരനസന ഗപമസലമര അപപന

  നഗളന വടബയണബ നബനസചമലബ
  ഗദവസന ഗപമസലമര അപപന
  തങളബല ഗസഹബക നബങസളനഎ

  സതനഎ പറയക നബങസളനഎ
   മകഗള നനമയസ വരസട നബങള

 ഗനരമണസ നമളകണമയബരന
  സരനസന ഗപമസലമര അപപന

ഗമനബകവബത
                                   -Smrithi.S.Nayar



ദഗപഎ
 സതളബയമമ ദഗപഎ

 സവളബചമമയസ ജഗവനബല
 നലകമമ പകമശഎ

 മമരഗഎ ദരശബനബയമയസ
  നന തന മമരഗഎ
 തന ജഗവബതതബല

  വനഗടഎ സരവതമ ജഗവനബലഎ
 അണയമസത സകബപ

  ഒരമയസ മഴനഗലസള
 സചമരബയമമ ഗലമകതബ-

 നഗങമള മബഗങമളഎ
  നബല നബനഗടമസനമര പമരതന

 മനസബസനറ ദഗപമമയസ
  സതളബയബകമഎ എനസമന ജഗവബതഎ

-Liya marfah



  സമകമലബക കഥകളബസല സമഹഎ
              വമയന സങഗരണമമയ ഒര കമലതബലസട കടനഗപമവകയമണസ. 

      വബജമനപദമമയ പസക ങളകസ വമയനകമര ഏറഗമമള കഥയഎ
  ഗനമവലബനഎ അനവമചകര കറയന.     എനബര നമ ലഎ സവളതബസലമര

        മഷബകല ഗപമസല തടയണകള ഗഭദബചസ ഇരമസഭബസയതന നദബ ഗപമസല അവ
   അന വമചകനബഗലകസ വന നബറയന.    നമസട സമഹബതന ശമഖകളബല

        കമലതബനസറ നഗരമടഎ ഏറവഎ ശക മമയബ ടളതസ സചറകഥയബല തസന
 യമണസ .    മനഷനതപതബലള മരബകമത വബശപമസതബല നബന

്ു.ജനബച.സകമചു-സകമചു,      കബയകള
,   ഹരബതരമഷഗയസതഅവലഎബമമകബയബടള പതഗകകള ,



     മനമഎഗലമകതബസനറ ഭമഗഗധയസത കറബ ചള ധമരമബക
    വഥകള എനബങ സന യമണസ .   ഉതര ആധനബക

     കമലഘടതബസല സചറകഥമകതബസനറ രമഷഗയ ഭമബക അതബല
 തസന സഗ, ദലബതസ,      പരബസബതബ പശങള എനബവ വബഷയ മമകന

.     ആധനബകതഎരബഞടങനതബനസ മമ തസന കഥയബല
   ഭമവകതപഎ പരബണമമഎ സഎഭവബച തടങബയബരന.1969-  ല

 പസബദഗകതമമയ ടബ.  പതനമഭസനറ 'സമകബ'    എന കഥ ഈ
     പരബണമമതബസനറ നമനബകറബചസ പക തബയഎ പപഞവഎ

   ജഗവബതവമമയബ കഥ വഗണഎ ബനബതമമയബ. 

         

ഗശപത.പബ
X-A



ലളബതഎ

ഇവബസടയണഞമ൯
എനറബയബകവമ൯
മദരമമസമമര

  കവല മമതഎ മതബ

ഇവബസടയണമയബ-
  രന ഞമസനനതബ-

  സനമര സവറഎ തവല
 തമസഴയബടമല മതബ



ഇനബയമണമക-
 സമനതബ൯ സമകനമമയസ

അടയബരനതബ൯
 ചടമമതഎ മതബ

ഇതബലഗമസറ
 ലളബതമമയസ എങസന

കബളബകളമവബ-
 ഷരബകന ജഗവസന?

                       ഹഎശപരന.വബ



                         നകതഎ

   എസനറ യമതയബല സവളബചസമതബച നകതഎ
    ഞമന എനബലഎ അതബകഎ

 ഗസഹബച നകതഎ
  എസനറ തസവളനബറമള നകതഎ

  രമതബതന ഇരടബല എന
 വഴബകമടബയമഗയമര നകതഎ

   സതറബസനറ പമതയബല ഞമന നടകസവ
   ഗനരവഴബ കമടന ഒമമന നകതഎ

  എനഎ എന ജഗവബതയമതല
 വബളകമസണസനറ നകതഎ

  ഭമബയബല അമയമണസനറ നകതഎ

   



                                     

     എസനറ മബതഗമ നഗ ഇനസ എങഗപമകന
      എസനറ ജഗവനമയബ വമയവമയബനഗ എനഎ കസട ഗവണസമനണസസസഹദഎ

      എനസ ഞമന ഓരകന ഗനരതസനബന മഖഎ മമതമമണസനറ
     മനസബസലനഎഗപമയകമലസത എസനറ ഓരമ കളഎസനനസ നഗയബനസ

 ഓരകനഗവമ ?     നബസനറ ചണബണ ഗകമണബസല പഞബരബഅതതസന
     യമസണസനറ ഓരമഗവരസപടസ ഗപമകവമന ഇഷമബലമസതനമഎ ഗവരസപട

    നബമബഷഎ നഗ ഓരക നഗവമ ?    ആ ദരവബധബയമണസ അമ അകറബയതസ
    മരണഎ മരണഎ അതതസന നമസട ദരവബധബയഎ.

                                                                          BLESSNA            
                                                    REJOICE
 



The way a crow
                        shook down on me
  The dust of snow
                           from a hemlock tree;
       Has given my heart
                       a change of mood
          And saved some part
                        of a day I had rued
                                         
                                                             
Ridhazakhir p.m
                                   



വഴബ
  പറതമഗരമ വഴബ ഗചമദബച

കമതബരബകന.
അകതമഗരമ
മടന.

 എസന മഴവനമയബ
 പറതഴബച സവച

            ഞമനകത കയറബ.
   ഓഗരമ മനഷനനഎ ഓഗരമ വഴബയമണസ
  അകത നബനതബനസ

വമതബലണസ.
 ആദനമകത കയറബയ

ആഗരമ
 വമരബ വലബചബടതമണസ

ഇകമണന
ഗലമകമതയഎ.

 



 എലമ വമതബലകളഎ
അടയഗമമഴമണസ

വഴബ
മടബയവസന
തറകനതസ.

 ആദനഎ ഓടബസയതബയതമണസ
വഴബ

 വഴബസയ വരനവ൪കമയസ.
 സമകമതസകമരതബ൯സറ വബളഗകനബ

ഉതമഹഗതമസട
ഉണ൪സനണഗറസ

അണബസഞമരങന
വഴബ. 



                                                                                                     

 
നനബ
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