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പപിന്നണപിയപില

    ചനീഫച്ച് എഡജിറ്റര.       ഞഷേരളജി ഞജലാരജച്ച്( എചച്ച്. എഎ)
    സലാഫച്ച് എഡജിറ്റര.   നജിശലാനച്ച് .പജി
    കജിഞയേറ്റനീവച്ച് എഡജിറ്റര.   അബ്ദുല് ലതനീഫച്ച്. എഎ
     കഥകളുടടെ തജിരടഞ്ഞെടുപച്ച്. വജിദദലാരഎഗഎ കലലാസലാഹജിതദ 

സമജിതജി
       ഡജിജജിറ്റലലഞസഷേന. ലജിറ്റജില് ലകറ്റച്ച്സച്ച്
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ആമുഖക്കുറജിപച്ച് 
ഇതച്ച് ഒരു എളജിയേ ശ്രമമലാണച്ച് . ലജിറ്റജില് ലകറ്റച്ച്

വജിദദലാരതജികളുടടെ പഠന പ്രവരതനങ്ങളുടടെ ഭലാഗമലായേജി ഒരു
ഡജിജജിറ്റല് മലാഗസജിന നജിരമജിഞക്കേണ്ടതുണ്ടച്ച് . ഡജിജജിറ്റല്  മഗസജിടന

കുറജിചച്ച് ആഞലലാചജിചഞപലാൾ എല്പജി വജിദദലാരതജികൾ
തയലാറലാക്കേജിയേ മയേജില്പനീലജി എന്ന കടയഴുതച്ച് മലാഗസജിന 

ഡജിജജിറ്റലലസച്ച് ടചയ്യുക എന്ന   ആശയേമലാണച്ച് മുഞന്നലാട്ടുവന്നതച്ച്.
അതജിനടറ  അതജിനടറ ടവളജിചതജിലലാണച്ച്  ഈ ഡജിജജിറ്റല്
മലാഗസജിന പുറതജിറക്കേജിയേജിരജിക്കുന്നതച്ച്  കുടജികളുടടെ ആദദ

ശ്രമടമന്ന നജിലയേജില് ധലാരലാളഎ ഞപലാരലായ്മകൾ  കഞണ്ടക്കേലാഎ 
നജിങ്ങളുടടെ  പജിന്തുണയഎ അഭജിപ്രലായേങ്ങളുമലാണച്ച് ഞങ്ങൾക്കേച്ച്

ആവശദഎ  വരുഎ മലാഗസജിനുകൾ മജികവുറ്റതലാക്കേലാന നജിങ്ങളുടടെ
നജിരഞദശടങ്ങഞക്കേ കഴജിയ  എന്നച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വജിശശ്വസജിക്കുന 

ഞങ്ങളുടടെ എളജിയേ ശ്രമടത സശ്വനീകരജിചലാലഎ.

അബ്ദുല് ലതനീഫച്ച്. എഎ 
ലകറ്റച്ച് മലാസര
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ആശശംസ 
ജജിഎചച്ച്എസച്ച് നനീലലാഞഞ്ചേരജി യടടെ എല്പജി വജിഭലാഗഎ

കുടജികളുടടെ മഞനലാഹരങ്ങളലായേ രചനകൾ ഉൾടക്കേലാള്ളുന്ന
മയേജില്പനീലജി എന്ന കടയഴുതച്ച് മലാസജിക  സ്കൂളജിടല ലജിറ്റജില് ലകറ്റച്ച്
ക്ലബച്ച് കുടജികളുടടെ സഹകരണഞതലാടടെ ഡജിജജിറ്റല് മലാഗസജിനലായേജി

പുറതജിറക്കുന്നതജില് സഞനലാഷേമുണ്ടച്ച്  ഇതജിടന്റെ പജിന്നജില്
പ്രവരതജിച എനടറ പ്രജിയേടപട കുഞ്ഞെച്ച് മക്കേൾക്കുഎ

സഹപ്രവരതകരക്കുഎ എനടറ ഹൃദയേഎ നജിറഞ്ഞെ ആശഎസകൾ
ഞനരുന.  

പ്രധലാനലാധദലാപജിക 
ജജിഎചച്ച്എസച്ച് നനീലലാഞഞ്ചേരജി
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ആശശംസ 

കുടജികളുടടെ രചനലാപരമലായേ ഞശഷേജികടള പ്രദരശജിപജിക്കുക എന്ന
ലകദഞതലാടടെയേലാണച്ച് മയേജില്പനീലജി പ്രസജിദനീകരജിക്കുന്നതച്ച്

വജിദദലാരഎഗഎ കലലാസലാഹജിതദഞവദജിയടടെ പ്രവരതനങ്ങളജിലള
ലഭജിക്കുന്ന മജികച സൃഷജികളലാണച്ച് മയേജില്പനീലജിയേജില്

ഞചരതജിട്ടുളതച്ച്  വജിദദലാരഎഗഎ കലലാസലാഹജിതദഞവദജിയടടെ
പ്രവരതനങ്ങളജിലൂടടെ  ലഭജിക്കുന്ന മജികച സൃഷജികളലാണച്ച്

മയേജില്പനീലജിയേജില് ഞചരതജിട്ടുളതച്ച്  ഇഞപലാൾ ഈ സ്കൂളജിടല
ലജിറ്റജില് ലകറ്റച്ച് വജിദദലാരതജികൾ മയേജില്പനീലജി ഡജിജജിറ്റലലായേജി

പുറതജിറക്കുകയേലാണച്ച്  ജജിഎചച്ച്എസച്ച് നനീലലാഞഞ്ചേരജി യടടെ
നജിലക്കേലാത ശബ്ദമലായേജി പ്രവചജിക്കുവലാന നമ്മുടടെ മയേജില്പനീലജി

സലാധജിക്കേടട എന്നച്ച് ആശഎസജിക്കുന  

നജിശലാനച്ച് പജി 
വജിദദലാരഎഗഎ കലലാസലാഹജിതദഞവദജി കൺവനീനര
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ആശശംസ 

മയേജില്പനീലജിക്കേച്ച്  ഹൃദയേഎനജിറഞ്ഞെ ആശഎസകൾ വരുഎ
ലക്കേങ്ങളജില് മുഴുവന വജിദദലാരതജികളുടടെയഎ സരഗ്ഗലവഭവഎ
ഉൾടക്കേലാളലാനുള രൂപതജില് മയേജില്പനീലജി വളരടട എന്നച്ച്

ആശഎസജിക്കുന.   
സലാഫച്ച് ടസകടറജി
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മുത്തശയിയുടടെ  പടയിക്കുടയി

പണണ്ട്  ഒരു  നഗരതത്തില്  ഒരു
വവീടുണണ്ടായത്തിരുന.  ആ  വത്തിടത്തില്

മുതശത്തിയയും 
ബന്ധുക്കളുമണ്ടായത്തിരുന. മുതശത്തിക്കണ്ട് ഒരു

പടത്തിക്കുടത്തിയണയത്തിരുന. അതത്തിനന
സണ്ട് നനഹത്തിചയും ലണ്ടാളത്തിചയും മുതശത്തി വളര്തത്തി.

ഒരു ദത്തിവസയും മുതശത്തിയനടെ  വവീടവീനലക്കണ്ട്
കുനറെ  അതത്തിഥത്തികള്വന.  അവനര

സല്ക്കരത്തിക്കന്നതത്തിനത്തിടെയത്തില്
പടത്തിക്കുടത്തിഭക്ഷണതത്തിനലക്കണ്ട് ചണ്ടാടെത്തി

എലണ്ടാസധനങയും  നത്തിലതണ്ട്ചണ്ടാടെത്തി
പണ്ടാത്രങ്ങള് നപണ്ടാടത്തി.  അനമുതല്

മതശത്തിക്കണ്ട്  നണ്ടായക്കുടത്തിനയ
ഇഷണ്ട് ടെമത്തിലണ്ടായത്തിരുന. അതത്തിനന അടെത്തിച

ചത്തിതപറെഞയും.  മുതശത്തിക്കണ്ട് അതത്തിനന
നവറുത.

              മുതശത്തിക്കണ്ട്  കുനറെ
സസ്വതണണ്ടായത്തിരുന.  ആ  സസ്വതത്തിനന

ആഗ്രഹത്തിചണ്ടായത്തിരുന മുതശത്തിയനടെ
ബന്ധുക്കള്  അവത്തിനടെ തണ്ടാമസത്തിചത്തിരുന്നതണ്ട് .

ഒരു  ദത്തിവസയും  ആ സസ്വതണ്ട്  മുതശത്തി
അവരുനടെ  നപരത്തില്  എഴുതണ്ടാന

തവീരുമണ്ടാനത്തിച.  എലണ്ടാവര്വര്ക്കുയും  പകുതത്തി
നവചണ്ട് നകണ്ടാടുത.

നകണ്ടാടുത  ദത്തിവസയും  തനന്ന  എലണ്ടാരുയും
അവരുനടെ  സസ്വനയും വവീടുകളത്തിനലക്കണ്ട്

നപണ്ടായത്തി.
അനപണ്ടാള്  മുതശത്തിക്കണ്ട്  മനസത്തിലണ്ടായത്തി

സസ്വതത്തിനു നവണത്തിയണ്ടായത്തിരുന എലവരുയും 
എനന്ന  സണ്ട് നനഹത്തിചത്തിരുന്നതണ്ട്. പനക്ഷ

അവത്തിനടെ  മുതശത്തിനയണ്ടാടെപയും  ഒരണ്ടാള്  മണ്ടാത്ര
മണ്ടാണണ്ട് ഉണയത്തിരുന്നതണ്ട്. മുതശത്തിയനടെ

പടത്തിക്കുടത്തി  അനപണ്ടാള്  ഒരു  സതതയും
മനസത്തിലണ്ടായത്തി.  അവനരനയണ്ടാനക്ക  തവീറത്തി
നപണ്ടാറത്തിയതത്തിനു  പകരയും  ഒരുയും പടത്തിനയ

വളര്തത്തിയണ്ടാല്  അതണ്ട് നനമ്മെ ഒരത്തിക്കലയും  
പത്തിരത്തിയത്തില  എന്നണ്ട്.  മുതശത്തിക്കണ്ട് 
മനസത്തിലണ്ടായത്തി.

                                                      
ശശിവവാനശി.വശി.പശി
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         ജത്തി എചണ്ട് എസണ്ട് നവീലണ്ടാനഞ്ചേരത്തി
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മഞ്ഞ പൂക്കള

മ ഞ്ഞ പൂക്കളത്തില്  പുഞ്ചേത്തിരത്തി
തൂകത്തി

മതന വളളത്തി  ചരത്തിക്കുന.
നപണ്ടാന കുറെത്തിയത്തിടണ്ട്  പുഞ്ചേത്തിരത്തി തൂകത്തി

നവളളരത്തി വളളത്തി  ചത്തിരത്തിക്കുന.
നവണപ്പൂവത്തിന നതന നുകരണ്ടാനണ്ടായത്തി

വണ്ടുകള് പറെത്തിനടെക്കുന.
കുന്നത്തിന  മുകളത്തിനല  നകണ്ടാമത്തില്

കൂമളവളളത്തി പടെരുന.

           യദുനന്ദന -പത്തി

മണ്ടാനതണ്ട്.....
മഴ  നചണ്ടാരുനന്നണ്ടാരു  നനരതണ്ട്

മഴ വത്തിലഴകത്തിനനനരതണ്ട്
മുകത്തിലകനളലണ്ടായും  കണ്ടാറതണ്ട്

മണ്ടായനനണ ദ ൂരതണ്ട്
പുനവയത്തില്  മതത്തിലത്തിനന

നപണ്ടാനലമണ്ടാനതണ്ട്
ആകണ്ടാശനതണ്ടാ കളര് മണ്ടാല
ആകണ്ടാശനതണ്ടാരു  പൂവടയും

ആകണ്ടാശനതണ്ടാരു  മണത്തി മണ്ടാല
 

ഫണ്ടാതത്തിമ ഹത്തിന-പത്തി
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എനനികക്ക്  ഇഷക്ക് ടപപ്പെട
പകനികള

കവാക്ക

അതണ്ട്  ഒരു  കണ്ടാക്കയണ്ടാണണ്ട്.   ഇതത്തിനന
നത്തിറെയും കറുപണ്ട്  ആണണ്ട്.    അതത്തിനന

ഭക്ഷണയും  ചവീഞ്ഞ അവശത്തിഷ്ടങ്ങളുയും.

നമ്മെള്  വലത്തിചണ്ട് എറെത്തിയന്ന
ഭക്ഷണസണ്ടാധനങ്ങള ുമണ്ടാണണ്ട്. ഈ

പക്ഷത്തി തത്തിന്ന ുന്നതണ്ട്. ഈ
പക്ഷത്തിയ ുനടെ ശബണ്ട് ദയും. കണ്ടാ....
കണ്ടാ...കണ്ടാ...  എന്നണ്ടാണണ്ട്.  ഈ

പക്ഷത്തിനയ  കൂടെണ്ട് ചുളളത്തികമ്പുകള്
നകണ്ടാണണ്ടാണണ്ട്  കണ്ടാക്കയനടെ കൂടെണ്ട്

കണ്ടാക്കയനടെ  ചുണ്ടുയും കണ്ടാലയും
നചറുതണ്ടാണണ്ട്.

 
 

മയത്തില്

അതണ്ട്  ഒരു  മയത്തിലണ്ടാണണ്ട്  ഇതത്തിനന
നത്തിറെയും  നവീലയയും  പചയയും  ആണണ്ട്

ഈ  പക്ഷത്തി  ഇഴ ജന്തുക്കനള തത്തിനയും.
ഈ  പക്ഷത്തി  മരനക്കണ്ടാമത്തിലണ്ടാണണ്ട്

ഇതത്തിനന  കൂടെണ്ട്.   മയത്തിലത്തിനന  ശബണ്ട് ദയും
കവീനയണ്ടാ.....കവീനയണ്ടാ... എന്നണ്ടാണണ്ട്.

തത

അതണ്ട്  ഒരു  തതയണ്ടാണണ്ട്    അതത്തിനന
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ശരവീരയും   പചയയും  ചുവപയും  ആണണ്ട്
അതണ്ട്  മനുഷതനര  നപണ്ടാനല
സയുംസണ്ടാരത്തിക്കു.  ഭക്ഷണയും
നനല്കതത്തിരുകളണ്ടാണണ്ട്

തതയനടെ  കൂടെണ്ട് നതങ്ങത്തിനന
നപണ്ടാതത്തില് ആണണ്ട്. അതണ്ട്

കരയന്നതണ്ട്
കവീ....കവീ... കവീ.... എന്നണ്ടാണണ്ട്.

പണ്ടാവണ്ട്

അതണ്ട്  ഒരു  പണ്ടാവണ്ടാണണ്ട്   അതത്തിനന
നത്തിറെയും   ഇരുണ നത്തിറെമണ്ടാണണ്ട്.

അതത്തിനന
ശബണ്ട്  ദയും   ര്...... ര്.....ര്.... എന്നണ്ടാണണ്ട്.

അതണ്ട്  തത്തിന്ന ുന്നതണ്ട്
അരത്തിമണത്തിയണ്ടാണണ്ട്.

നകടത്തിടെങ്ങളുനടെ  മുകളത്തില്  അണണ്ട്
കൂടുണണ്ടാക്കത്തി  തണ്ടാമസത്തിക്കുന്നതണ്ട്.

  

 പരുനണ്ട്

ഒരു പരുനത്തിനന  ആയസണ്ട്  70

വയസണ്ടാണണ്ട് . 40 വയസണ്ട് അയണ്ടാല്
ഇരപത്തിടെത്തികണ്ടാനകഴത്തിയണ്ടാനത  ആവയും.

ഒരു  പണ്ടാടെണ്ട്ദൂനരനത്തിന്നണ്ട്   
ഇരനയ കണ്ടാണണ്ടാനുളള കഴത്തിവളള

കണ്ണ ു
കളണ്ടാണ ുളളതണ്ട്  ക ൂര്തണ്ട്

നവീണ നഖങ്ങള് ഭണ്ടാരമുളള ഇരനയ
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പത്തിടെത്തികണ്ടാന കഴത്തിയയും

നചനമണ്ടാതണ്ട്

എനന  വത്തിട്ടുപരത്തിസരതണ്ട്  ദത്തിവസവയും
ധണ്ടാരളയും  പക്ഷത്തികള് വരണ്ടാണണ്ട്.

ഇടെയത്തിനടെയണ്ട്  വനന്നതന്ന  പക്ഷത്തികളത്തില്
ഒന്നണ്ടാണണ്ട്  നചനമണ്ടാതണ്ട്  കറുതശരവീരവയും

തവത്തിടണ്ട്നത്തിറെതത്തിലളള  ചത്തിറെകുകളുയും
ചുവന്ന  കണ്ണുകളുമണ്ടാണണ്ട്  ഈ  പക്ഷത്തിനയ

കണണ്ടാല്  കണ്ടാക്കനയക്കള്
അല്പയും  വലത്തിപയും  കൂടുതല് നതണ്ടാന

ഉപന  എനയും  ഈപക്ഷത്തിനയ
വത്തിളത്തിക്കണ്ടാറുണണ്ട്.  പലനപണ്ടാഴുയും

നജണ്ടാഡത്തികളണ്ടായണ്ടാണണ്ട്  ഈ  പക്ഷത്തിനയ
കണറുളളതണ്ട് .  ഇരപത്തിടെത്തിക്കണ്ടാന  ഈ

പക്ഷത്തി  മത്തിടുക്കനണ്ടാണണ്ട് .     എലത്തി  പണ്ടാമണ്ട്
തുടെങ്ങത്തിയവനയണ്ടാക്ക നചനമണ്ടാതണ്ട്   

ആഹണ്ടാരതത്തിന  ആയത്തി   ഉനപണ്ടാഗത്തിക്കുന.
  കൂടത്തില്    മുടയത്തിടണ്ട്   കുഞങ്ങനള
വത്തിരത്തിയത്തിക്കുന. നചനമണ്ടാതത്തിനന

കണ്ടാണണ്ടാന  നല  ഭയുംഗത്തിയനണങത്തിലയും
അതത്തിനന  ശബണ്ട് ദയും  അത്ര

സുന്ദരമല.                  
    ഹനഫവാതശിമ-T.P
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രണ്ടു കുയയിലുകള

പണണ്ട് പണണ്ട് ഒരു കവാടശില് രണ
കുയശിലുകള ഉണവായശിരുന.ഇവര് ഒറ
ഇണകളവായശിരുന അതശിനവാല് തനന
ഇവരശിനലെ നപണ് കുയശിലെശിനണ്ട് മുടയശിടവാന

സമയമവായശിരുന. നപവാതുനവ കുയശിലുകള
മുടയശിടുനതണ്ട് കവാക്കകള ഉണവാക്കുന
കൂടശിലെവാണണ്ട് .ഇവരുരും അതണ്ട് നതറശിചശില

രവാവശിനലെ കവാക്കകള പുറതതക്കണ്ട് തപവായ
തക്കരും തനവാക്കശി ഇവര് രണ തപരുരും
കവാക്കകളുനട കൂടശിനു തനനര പറന.

ആണ് കുയശില് കവാക്കകള വരുനനണവാ
എനണ്ട് തനവാക്കശി നശിനതപവാള നപണ് 

കുയശില് കൂടശില് മുടയശിടുകയരും
നചെയ ണ്ട്തു.ദശിവസങ്ങള കഴശിഞ്ഞുതപവായശി
മുടകള വശിരശിയവാനവായശി ദശിവസങ്ങള

തപവാകുതനവാറരും കുയശിലുകളക്കണ്ട്
തപടശിയവായശിത്തുടങ്ങശി കവാരണരും മുടകള

വശിരശിഞ്ഞവാല് തങ്ങളുനട കുഞ്ഞുങ്ങനള അവര്
തദവാഹശിക്ക ുതമവാ എനനലവാരും അവര്

ചെശിനശിച.അങ്ങനന മുടകള വശിരശിഞ്ഞു
കു യശിലുകളുനട കുഞ്ഞശിനന 

നകവാണതപവാകവാന അവര് വന.പനക
ആണ് കവാക്ക അവനര കുഞ്ഞശിനന
കവാണവാന തപവാലുരും സമ്മതശിചശില

.കുയശിലുകള കവാക്കകനളടണ്ട് കരഞ്ഞു
നകവാണണ്ട് പറഞ്ഞു നശിങ്ങള അറശിയവാനത
ഞങ്ങള ഈ കൂടശില് മുടകള ഇടശിരുന ു
അതപവാള കവാക്കകള പറഞ്ഞു നശിങ്ങള

ഞങ്ങള പറശിചതല,,.അതശിനവാല് നശിങ്ങളുനട
കുഞ്ഞശിനന  ഞങ്ങള ഇതപവാള വശിട്ടുതരശില

പകരരും അവന വലുതവായശി തശിരുമവാനശിനക്കനട
ആരുനട കൂനട ജജീവശിക്കണനമനണ്ട്. അങ്ങനന

ദശിവസങ്ങള കഴശിഞ്ഞശിതപവായശി  കുടശികള
വലുതവായശി അതപവാതഴക്കുരും

കവാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങള കുയശില് 
കുഞ്ഞശിനന അവരുനട കൂടതശില് നശിനണ്ട്

മവാറശിനശിര്തശിയശിരുന.അവനന്റെ തദഹതണ്ട് 
നവള്ള നശിറതശിലുള്ള  കുത്തുകള വനശിരുന

അതശിനവാല് അവന കവാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങളു
നട സതഹവാദരനല എനണ്ട് പറഞ്ഞണ്ട് അവര്
അവനന കളശിയവാക്കുമവായശിരുന.പനക

കവാക്കകളക്കണ്ട് അവന അവരുനട
മകനവായശിരുന.ഒരു ദശിവസരും കുയശില് കുഞ്ഞണ്ട്
കവാക്കകതളവാടണ്ട് തചെവാദശിച ഞവാന നശിങ്ങളുനട
മകനനല അനലങശില് എനന്റെ മവാതവാപശി-
 തവാക്കള ആരവാണണ്ട് .കവാക്കള അതശിനണ്ട്
ശരശിയവായ മറപടശിയരും നകവാടുത്തു എലവാരും

തകട തശ ഷരും അവനന്റെ യതവാര്ത
മവാതവാപശിതവാക്കളുനട അടുനതക്കണ്ട് അവന

തപവായശി..

 
 

അകയണ്ട് ദവാസണ്ട് .നക 9 B.
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കകിങകിണകി പൂച്ചകള

പണണ്ട്  പണണ്ട്  ഒരു  കണ്ടാടത്തില്  മൂന
പൂചകള്  തണ്ടാമസത്തിചത്തിരുന.  നതണ്ടാടടുതണ്ട്
ഒരു  വവീടുയും  ഉണണ്ടായത്തിരുന.ഒരു  ദത്തിവസയും
രണ്ടാവത്തിനല  ആ  വവീടത്തില്  അമ്മെ  അപയും
ചുടുകയണ്ടായത്തിരുന
നപടന്നണ്ട് അമ്മെ റൂമത്തിനലയണ്ട് ക്കണ്ട് നപണ്ടായത്തി .ആ
തക്കയും നനണ്ടാക്കത്തി മൂന പൂചകളത്തില് ഒരു പൂച
പറെഞ  നമ്മെളത്തില്  ആനരങത്തിലയും  ആ
വവീടത്തിനല അപയും എടുക്കണയും.അതത്തില് ഒരു
പൂച പറെഞ ഞണ്ടാന നപണ്ടാവണ്ടായും  ആ പൂച
നപണ്ടായത്തി അപയും എടുതനക്കണ്ടാണ്ടു വന.
അവര്  മൂന്ന  നപരുയും  മരചവടത്തില്
ഇരുന.അപതത്തിനുനവണത്തി തര്ക്കയും കൂടെത്തി.
ഒരു  പൂച  പറെഞ  എനത്തിക്കണ്ട്  മുഴുവന
നവണയും മനറരു പൂച പറെഞ എനത്തിക്കുയും
നവണയും
മുഴുവന പറെ  ഞ പറെഞ മൂന നപര്ക്കുയും
നവണനമന്നണ്ടായത്തി  അനപണ്ടാള്  മരതത്തില്
നത്തിന്നണ്ട്  ചണ്ടാടെത്തി  വന്ന  കുരങ്ങന  പറെഞ
എനണ്ടാണണ്ട്  ഇവത്തിനടെ  പശണ്ട് നയും!  ഞണ്ടാന
പരത്തിഹരത്തിക്കണ്ടായും .അങ്ങനന കുരങ്ങന കണ
പരത്തിഹണ്ടാരരയും  ഒരു  കടെത്തി  ഒരണ്ടാള്ക്കണ്ട്
മനറരുക്കടെത്തി ഒരണ്ടാള്ക്കണ്ട് എന പറെഞ്ഞണ്ട് ആ
അപയും മുഴുവന തത്തിന തവീര്ത പണ്ടാവയും മൂന
പൂചകനളയയും  കുരങ്ങന   പറത്തിച
ഒണ്ടാടെത്തിനപണ്ടായത്തി.....

 
ലെശിയഫവാതശിമ 4 സശി

         ജത്തി എചണ്ട് എസണ്ട് നവീലണ്ടാനഞ്ചേരത്തി



മയയില്പപീലയി

മുയലുരും കുറക്കനുരും

പണണ്ട് പണണ്ട് ഒരു കണ്ടാടത്തില് മുയലയും
കുറുക്കനുയും ഉണണ്ടായത്തിരുന.
കുറുക്കന മണനുയും മുയല്

ബുദത്തിമണ്ടാനുമണ്ടായത്തിരുന .ഒരു ദത്തിവസയും
മുയല് കണ്ടാടത്തിലൂനടെ

കളത്തിചനടെക്കുകയണ്ടായത്തിരുന അനപണ്ടാള്
കുറത്തിക്കണ്ടാടത്തില് നത്തിന്നണ്ട് ഒരു ഭവീകരമണ്ടായ

ശബണ്ട് ദയും
മുയല് നപടെത്തിചനപണ്ടായത്തി.പവീന്നവീടെണ്ടാണണ്ട്

അവനണ്ട് മനസത്തിലണ്ടായതണ്ട് ആ
ശബണ്ട് ദതത്തിനന ഉടെമ

മറണ്ടാരുമണ്ടായത്തിരുന്നത്തില അതണ്ട് അവനന
പത്തിയനപട കൂട്ടുകണ്ടാരനണ്ടായത്തിരുന. നവറുനത

ഒന നപടെത്തിപചതണ്ടായത്തിരുന

.അനപണ്ടായണ്ട് ക്കുയും മുയല് നപടെത്തിച വത്തിറെചണ്ട്
കൂനറെ ദൂരയും ഒണ്ടാടെത്തിനയണ്ടാടെത്തി തളര്ന്നത്തിരുന.ആ

സമയതണ്ട് അവന ദണ്ടാഹത്തിചണ്ട്
വലഞ്ഞത്തിരുന.അനപണ്ടാള് അവന 

ഒരു കണ്ടാടരുവത്തി കണ്ടു. അതത്തിനല നവളയും
കുടെത്തിചണ്ട് അവന ദണ്ടാഹയും ശമത്തിപത്തിച. 

പവീന്നവീടെണ്ട് അവന തത്തിരത്തിഞ്ഞണ്ട്
നനണ്ടാക്കത്തിയനപണ്ടാള് ദുഷണ്ട് ടനണ്ടായ കുറുക്കചന

കുറുക്കനന കണണ്ട് നപടെത്തിച മുയല് ഒണ്ടാടെത്തി
ഒണ്ടാടെത്തി എതത്തിയതണ്ട് നല ആഴമുള

കത്തിണറെത്തിനന മുന്നത്തിലണ്ടായത്തിരുന.മുയല്
അതത്തിനന കയറെത്തില് തൂങ്ങത്തി തണ്ടാനഴയണ്ട് 

ഇറെങ്ങത്തി.അതുകണ കുറുക്കനനണ്ടാടെണ്ട് മുയല് 
കത്തിണറെത്തിനന നതണ്ടാടത്തിയത്തില് കയറെത്തി 

തണ്ടാനഴയണ്ട് ക്കണ്ട്  ഇറെങ്ങണ്ടാന പറെഞ. മണന
കുറുക്കന അതുനകടണ്ട് കത്തിണറത്തിനലക്കണ്ട്

ഇറെങ്ങത്തി കുറുക്കനന ഭണ്ടാരയും നകണ്ടാണണ്ട് മുയല്
മുകളത്തിനലക്കണ്ട് ഉയര്ന മണന കുറുക്കന 

തണ്ടാനഴയണ്ട് ക്കുയും നപണ്ടായത്തി.കുറുക്കന
നവളതത്തില് കത്തിടെന്നണ്ട് മരത്തിച മുയല്

ചണ്ടാടെത്തിയത്തിറെങ്ങത്തി
രക്ഷനപട്ടു.............

 
-അക്ഷയണ്ട് കൃഷണ്ട് ണ 4 A
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മയയില്പപീലയി

മണനവായ ആടണ്ട്

പണണ്ട് പണണ്ട് ഒര ു വലെശിയ കവാടശില് 
ബ ുദശിമവാനവായ പ ൂചയ ുരും 
മണനവായ
ആട ുരും ജജീവശിചശിര ുന ു.ഒര ു ദശിവസരും 
ആ പ ൂച കവാടശിലെ ൂനട നടനണ്ട് 
തപവാക ുകയവായശിര ുന നപടനണ്ട് ആ 
പ ൂച ഒര ു കശിണറശിതലെക്കണ്ട് വജീണ ു. 
പരശിഭവാനനവായ ആ ആടണ്ട് 
രകനപടവാന തവണശി പലെ 
ശ്രമങ്ങള നടതശിനയങശിലെ ുരും 
അനതലവാരും 
പരവാജയനപട ുകയവാണണ്ട് നചെയ്തതണ്ട്.
അതപവാഴവാണണ്ട് മണനവായ ആ ആടണ്ട് 
അത ുവഴശി വനതണ്ട്. കശിണറശില്
വജീണ ുകശിടശിടക്ക ുന 
ആടശിനനക്കണ ു. പ ൂചതചെവാദശിച ു 
നജീനയനവാ കശിണറശില് 
ഇറങ്ങശിയശിരശിക്ക ുനതണ്ട്.  
ബ ുദശിമവാനവായ ആ ആടണ്ട് സസ്വയ
രകക്കണ്ട് തവണശി പറഞ്ഞ ു "ഈ 
കശിണറശിനലെ നവളളതശിനണ്ട് നല 
മധ ുരമവാണണ്ട്. തവണനമങശില് ഒര ു 
കയറണ്ട് ഇടണ്ട് ഇറങ്ങശിവവാ'' ഇതണ്ട് 

വശിശസ്വസശിച പ ൂച കശിണറശിതലെക്കണ്ട് 
ഇറങ്ങശി വരവാനത ുടങ്ങ  ശി. പ  ൂചതയവാടണ്ട്
മ ുന ശത്ര ുതയ ുളള ആടണ്ട് തനന 
രകശിക്ക ുകയശില എനണ്ട് 
മനസശിലെവാക്കശിയത ുതകവാണവാണണ്ട് 
ഇങ്ങനനതയവാര ു 
വശിദദ്യപ്രതയവാഗശിചതണ്ട്.
ഇതണ്ട് മനസശിലെവാക്കവാത ആടണ്ട് 
കശിണറശിതലെക്കണ്ട് ഇറങ്ങശി 
വനതപവാഴവാണണ്ട്
തവാന ചെതശിയശില്നപടകവാരദ്യരും 
മനസശിലെവായതണ്ട്. ആടണ്ട് ഇറങ്ങശിവന 
കയറണ്ട് 
ഉപതയവാഗശിചണ്ട് രകനപടപ ൂച 
ആടശിനന കളശിയവാക്കശി.

രഞണ്ട് ജശിതണ്ട്. വശി
IX-B
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മയയില്പപീലയി

അമ്മയ ുരും ക ുഞ്ഞ ുരും
 

പണണ്ട് പണണ്ട് ഒരശിടതണ്ട് ഒര ു
അമ്മയ ുരും ക ുഞ്ഞ ുരും

തവാമസശിചശിര ുന ു. അതപവാള ഒര ു
ദശിവസരും അവര് ഭകണരും

കഴശിക്ക ുന സമയതണ്ട് ദ ൂനരനശിനണ്ട്
ഒര ു പ ൂച ഓടശിവനണ്ട് എനശിക്കണ്ട്
അല്പരും ഭകണരും തര ുതമവാ

എനണ്ട് തചെവാദശിച ു. അതപവാള ക ുഞ്ഞ ണ്ട്
പ  ൂചതയവാടണ്ട് തചെവാദശിച ു നശിനന്റെ വജീടണ്ട്
എവശിടവാണണ്ട് എനണ്ട്. പ ൂച പറഞ്ഞ ു
അവശിനട ആ കവാടശിലെവാണണ്ട് എനണ്ട്.
തശഷരും ആ പ ൂചയ ുരും ക ുഞ്ഞ  ുരും

ക ൂട ുകവാരവായശി. എനശിടണ്ട് ആ
ക ുഞ്ഞണ്ട് തനന്റെ അമ്മതയവാടണ്ട്

പ ൂചക്കണ്ട് തചെവാറ ുരും മജീന ുരും നല്കവാന
പറഞ്ഞ ു. അമ്മ നല്കശിയ

തചെവാറ ുരും മജീന ുരും പ ൂച
ആര്തശിതയവാനട കഴശിച  ു .

പശിനന പശിനന പ  ൂച എലവാ ദശിവസവ ുരും
വരവാന ത ുടങ്ങശി. പശിനന പ ൂച 
തനന്റെ കവാടശിനന ഉതപകശിചണ്ട് ആ

വജീടശിനലെ വളര്തണ്ട്  മ ൃഗമവായശി ജജീവശിച ു.

സശിയവാ ഫവാതശിമ  എ.നക 3-A
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മയയില്പപീലയി

രണണ്ട് നപണ്ക ുടശികള

ഒരശിടതണ്ട് രണണ്ട് നപണ് ക ുടശികള ുരും
ഒര ു അച്ഛന ുരും അമ്മയ ുരും

സതനവാ ഷതതവാനട ജജീവശിചശിരുന ു.
ഒര ുദശിവസരും അവര ുനട അമ്മക്കണ്ട്
ഒര ു മവാറവാതരവാഗരും പശിടശിനപട ു. ആ

തരവാഗരും പശിടശിനപടവാല് അതണ്ട്
ചെശികശിതശിചണ്ട് മവാറവാന
കഴശിയശിലവായശിര ുന ു.

അങ്ങനനയശിരശിനക്ക അവര ുനട
അമ്മ നപടനണ്ട് മരണനപട ു.

അവര ുനട ജജീവശിതതശിനലെ ഒര ു
വലെശിയദ ുരനമവായശിര ുന ു അതണ്ട്.

തനന്റെ രണണ്ട് മക്കനള അമ്മ യ ുനട
ക  ുറവണ്ട് അറശിയശിക്കവാതശിരശിക്കവാന

ഒര ുപവാടണ്ട്പവാടണ്ട്നപട ു. അങ്ങനന 
അവര ുനടഅച്ഛന രണവാമതണ്ട്

കലെദ്യവാണരും കഴശിക്കവാന
തജീര ുമവാനശിച ു.

അട ുത ദശിവസരും തനന
അവര ുനട ജജീവശിതതശിതലെക്കണ്ട് ഒര ു

രണവാനമ്മ വന ു. ആ സണ്ട് ത്രജീ
വളനര

ക്ര ൂരയവായശിര ുന ു.അവളക്കണ്ട്
നപണ്ക ുടശികലെനള

ഇഷണ്ട് ടമശിലവായശിര ുന ു.അവള ആ
രണണ്ട് നപണ്ക ുടശികനള

അച്ഛനറശിയവാനത കവാടശില് നകവാണണ്ട്
തപവായശി ഉതപകശിക്കവാല്

ത ജീര ുമവാനശിച ു. ആര ുരും അറശിയവാനത
നപണ്ക ുടശികനള

നതറശിദരശിപശിചണ്ട് കവാടശില്
നകവാണണ്ട്തപവായശി. ക ുടശികതളവാടണ്ട്
ഇവശിനടനശില്ക്കവാനവാവശദ്യനപടണ്ട്

അമ്മ വജീടശിതലെക്കണ്ട് തശിരശിചണ്ട്
തപവാകവാനനവാര ുങ്ങനതനരതണ്ട് ആ

സണ്ട് ത്രജീക്കണ്ട്പരശിക്കണ്ട്പറശി അതപവാള
ആ ക ുടശികള  ഓടശിവനണ്ട്

തങ്ങള ുനട രണവാനമ്മനയ
സ ുശ്രൂഷശിച ു. 

ആ രണണ്ട് നപണ് ക ുടശികള ുനട
സണ്ട് തനഹരും മനസശിലെവാക്കശി ആ സണ്ട് ത്രജീ

അവനര നനവായശി തനവാക്കവാന
ആരരുംഭശിച ു.
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ഫവാതശിമവാനസന.പശി

നതചശിമരതശിനലെ
തതനക ുര ുവശികള

പണണ്ട് പണണ്ട് അമ്മെ ുക്ക ുടത്തിയ ുനടെ 
വവീടത്തില് ഒര ു 
നതചത്തിമരമ ുണണ്ടായത്തിക ുന്ന ു. 
അങ്ങനനയത്തിരത്തിനക്ക ആ 
നതചത്തിമരതത്തില് രണണ്ട് 
നതനക ുര ുവത്തികള് വന്നണ്ട് 
ക ൂടെണ്ട്ക ൂടത്തി. ഒര ു ദത്തിവസയും അച്ഛന 
കത്തിളത്തിയ ുയും അമ്മെക്കത്തിളത്തിയ ുയും തവീറനതടെത്തി
നപണ്ടായത്തി. അനപണ്ടാള് അമ്മെ ുക്ക ുടത്തി ആ 
നതചത്തിമരതത്തിനന അടെ ുനതക്കണ്ട് 
നചന്നണ്ട്നനണ്ടാക്കത്തി. അനപണ്ടാള് ആ 
മരതത്തില് ച ുളളത്തിക്കമണ്ട്നകണ്ടാണണ്ട് 
നത്തിര്മ്മെത്തിച ഒര ു മനനണ്ടാഹരമണ്ടായ 
ക ൂടെണ്ട്കണ ു.  അവള് അതത്തില് ഒന്നണ്ട് 

നതണ്ടാടണ്ട്നനണ്ടാക്കത്തി ഹണ്ടായണ്ട് ! 
എനനണ്ടാര ുഭയുംഗത്തി. അവള് അതണ്ട് 
അവള ുനടെ അചനനയ ുയും 
അമ്മെനയയ ുയും  നചചത്തിനയയ ുയും വത്തിളത്തിചണ്ട്
കണ്ടാടത്തിനക്കണ്ടാടെ ുത ു.അമ്മെക്കത്തിളത്തിയ ുയും 
അച്ഛന കത്തിളത്തിയ ുയും തത്തിരത്തിചണ്ട്  
വന്നനപണ്ടാള് അതണ്ടാ ആ ക ൂടെത്തിനന 
ച ുറണ്ട് വടവ ുയും 
ആള ുകള് ക ൂടെത്തിയത്തിരത്തിക്ക ുന്ന ു. അവര് 
നപടെത്തിച ുനപണ്ടായത്തി.അവര് 
ഉടെനനതനന്ന മനറണ്ടാര ു 
നതചത്തിമരതത്തിനലക്കണ്ട് തണ്ടാമസയും 
മണ്ടാറത്തി.ആ മരതത്തില്
അവര് മനറണ്ടാര ു ക ൂടെണ്ട് നത്തിര്മ്മെത്തിചണ്ട് 
അതത്തില് അമ്മെക്കത്തിളത്തിമ ുടയത്തിട ുഅച്ഛന 
കത്തിളത്തി
തവീറനതടെത്തിനപണ്ടാക ുന്ന സമയയും 
അമ്മെക്കത്തിളത്തി മടക്കണ്ട്അടെയത്തിരത്തിക്ക ുയും. 
അങ്ങനനയത്തിരനക്ക ആ മ ുട 
വത്തിരത്തിഞ്ഞണ്ട് ക ുടത്തികള ുണണ്ടായ നശഷയും 
അവര്
സനനണ്ടാഷനതണ്ടാനടെ ജവീവത്തിച ു.

സസ്വവാദശിക.എരും
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ക ൂട ുകവാര്

പണണ്ട് പണണ്ട്  ഒര ു കവാടശില് 
സശിരുംഹവ ുരും കട ുവയരും ആനയ ുരും 
ജജീവശിചശിര ുന ു. അവര് നല 
ക  ൂട  ുകവാരവായശിര ുന ു.ഒര ു ദശിവസരും 
അവര്
ഉതവരും കവാണവാനവായശി കവാടശിനലെ 
ഒര ു അമ്പലെതശിതലെക്കണ്ട്
തപവായശി.അവശിനട നശിരവധശി 
ആള ുകള ഉതവരും കവാണവാനവായശി 
എതശിയശിര ുന ു. 
അതശിമതനവാഹരമവായ ഒര  ുപവാടണ്ട് 
കവാഴണ്ട്ചകള ുരും വശിതനവാദതശിനണ്ട് 
തവണശിയ ുളള ഒര ുപവാടണ്ട് 
യന്ത്രങ്ങള ുരും അവശിനട 
ഉണവായശിര ുന ു. സശിരുംഹവ ുരും 
കട ുവയരും ആനയ ുരും അതശിനലെലവാരും

കയറശി ഉലസശിചണ്ട് 
നടക്ക ുകയവായശിര ുന   ു. 
ക ുതറതനരമവായശിട ുരും അവര്ക്കണ്ട്
ഒര ു ക ുലെ ുക്കവ ുരും ഇല .തങ്ങള 
വനശിടണ്ട് ഒര ുപവാടണ്ട്തനരമവായശി എനണ്ട് 
മനസശിലെവാക്കശിയ ആന ഇവതരവാടണ്ട് 
ഇക്കവാരദ്യരും സ ൂചെശിപശിച ു.എനശിട ുരും 
അവര് ഒര ു കലെ ുക്കവ ുരും 
ഉണവായശില. വശിശനണ്ട് 
വലെഞ്ഞതശ ഷമവാണണ്ട്
അവര്ക്കണ്ട് തപവാതകണവശിചെവാരരും 
ഓര്മ്മവനതണ്ട്.അങ്ങനന അവര് 
ഭകണരും കഴശിച തശഷവ ുരും 
സശിരുംഹവ ുരും കട ുവയരും 
പ ൂരപറമ്പതലെക്കണ്ട് കളശിക്കവാനവായശി 
തപവായശി ആന അവതരവാടണ്ട് നശിരസശിചണ്ട്
കവാടശിതലെക്കണ്ട് 
തപവായശി.ആര്തശിമ ൂത 
സശിരുംഹവ ുരും കട ുവയരും ഒര ു 
യന്ത്രതശില് നശിനണ്ട് വജീണണ്ട് 
പരശിതക്കറ ു.

ഗയ  ഫവാതശിമ .ടശി
3-A
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ബ ുദ ശിമവാനവായ
കവാടണ്ട്തപവാതണ്ട്

പണണ്ട് പണണ്ട് ഒര ു കവാടശില് ക ുതറ 
കവാടണ്ട്തപവാത ുകള 
ജജീവശിചശിര ുന ു.ആ 
കവാടശില് ഒര ു ക്ര ൂരനവായ 
സശിരുംഹവ ുരും അവനന്റെ 
സഹവായശിയവായ  ക ുരങ്ങന ുരും 
ജജീവശിചശിര ുന ു .ഒര ു ദശിവസരും 
വശി ശവാലെമവായ മമതവാനതശില് 
തമയ ുകയവായശിര  ുന 
കവാടണ്ട്തപവാത ുകതളവാടണ്ട് ആ 
ക ുരങ്ങന വനണ്ട് അവതരവാടണ്ട് 
പറഞ്ഞ ു ഇതശിതനക്കവാള പ ുല ുളള
മനറവാര  ുമമതവാനരും ഞവാന 
നശിങ്ങളക്കണ്ട് തവണശി ഞവാന 
കവാടശിതരവാരും എനണ്ട് .ഇതണ്ട്  
വശിശസ്വസശിച കവാടണ്ട്തപവാത ുകള 
ആദദ്യരും ഒര ുകവാടണ്ട്തപവാത ശിനന 
ക ുരങ്ങനന്റെ ഒപരും അയച ു.ആ 
ക ുരങ്ങന തപവാതശിനന 
സശിരുംഹമടയശിതലെക്കണ്ട് 
നകവാണണ്ട്തപവായശി സശിരുംഹരും അതശിനന
ഭകശിക്ക ുകയ ുരും നചെയണ്ട് ത ു. വജീണ ുരും
ക ുരങ്ങന  ആ 

കവാട ുതപവാത ുകള ുനട അട ുതണ്ട് 
വനണ്ട് അവതരവാടണ്ട് പറഞ്ഞ ു 
നശിങ്ങള ുനട ക ൂടണ്ട്കവാരനണ്ട് അവശിനട 
പരമസ ുഖമവാണണ്ട് അവന നശിങ്ങനള
ഓതരവാര   ുതതരയവായശി അതങ്ങവാടണ്ട് 
നകവാണണ്ട് നചെലവാന പറഞ്ഞ ു. ഇതണ്ട് 
വശിശസ്വസശിചതപവാത ുകള 
ഓതരവാര ുതരവായശി ക ുരങ്ങനന്റെ 
ഒപരും
തപവായശി അവനര 
ഓതരവാര ുതതരയ ുരും സശിരുംഹരും 
ഭകശിക്ക ുകയ ുരും
ചെയണ്ട് ത ു. ഒട ുവശില് അവസവാനനത
തപവാതണ്ട് ക ുരങ്ങനന്റെക ൂനട 
തപവായശി.ചെതശി മനസശിലെവാക്കശിയ 
തപവാതണ്ട് ക ുരങ്ങനനയ ുരും 
സശിരുംഹതതയ ുരും തനന്റെ നകവാമ്പണ്ട് 
നകവാണണ്ട് ഇടശിചണ്ട് നതറശിപശിചണ്ട് 
കവാടശിനകതതക്കണ്ട് ഓടശി മറണ്ട് 
തപവാതണ്ട്കള ുനട ക ൂടതശില് 
തചെര്ന ു.
ഈസരുംഭവതശിനണ്ട് തശ ഷരും 
ക ുരങ്ങന ുരുംസശിരുംഹവ ുരും 
മറ ുളളവനര ചെതശിക്ക ുനതണ്ട് 
അവസവാനശിച ു.

രഞണ്ട് ജശിതണ്ട്.വശി
IX-B
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ഒര   ുദത്തിവസയും കുറെ ുക്കന
കണ്ടാടത്തില ൂനടെ തവീറനത  ടെത്തി പ ുറെതണ്ട്

നപണ്ടായനപണ്ടാള്
ആകണ്ടാശതത്തില ൂനടെ ഒര  ു പര ുനണ്ട്
പറെന്നണ്ട് നപണ്ടാക ുന്നതണ്ട് ക ുറെ ുക്കന

കണ ു.ആ പര ുനണ്ട് ഒര ുനകണ്ടാഴത്തിനയ
പത്തിടെ ത്തിക്കണ്ടാന തയണ്ടാറെണ്ടായത്തി

നത്തില്ക്ക ുകയണ്ടാനണന്നണ്ട് ക ുറെ ുക്കന 
കര ുതത്തി. നശഷയും ക ുറെ ുക്കന തനന
യണ്ടാത്ര ത ുടെര്ന്നനപണ്ടാള് ഒര ു വത്തിടെ ു

കണ ു. ആ വവീടത്തിനല നകണ്ടാഴത്തിക്ക ൂടത്തില്
നത്തിറെനയ നകണ്ടാഴത്തികള  ുണണ്ടായത്തിര ുന.
ക ൂടെണ്ടാനത ആ വ വീടെത്തിനന മ ുറത ു

നത്തിറെനയ
നകണ്ടാഴത്തികള ുയും നക ണ്ടാഴത്തിക ുടത്തികള ുയും അരത്തി

തത്തിന്ന ുന്ന ുണണ്ടായത്തിരയ ുന്ന ു. അതണ്ട്
കണണ്ട് ക ുറെ ുക്കനന വണ്ടായയത്തില്
നവളളയുംവര ുന്ന ുണണ്ടായത്തിര ുന്ന ു.

ക ുറെ ുക്കന
പരത്തിസരതണ്ട്ആനരങത്തില ുയുംഉനണണ്ടാഎ

ന്നണ്ട് പരത്തിനശണ്ടാധത്തിക്കണ്ടാന
ത ുടെങ്ങത്തി

.ആര ുയുംഇലണ്ടാഎന്നണ്ട്കണക ുറെ ുക്കന
അതത്തിനല ഒര ുനകണ്ടാഴത്തിക്ക ുടത്തിനയ

പത്തിടെത്തിചണ്ട് കണ്ടാടത്തിനകനതക്കണ്ട് ഓടെത്തി.
ബണ്ടാക്കത്തിയ ുളള നകണ്ടാഴത്തിയമ്മെനയ ു

ക ുഞ്ഞ ുങ്ങള ുയും ക ുറെ ുക്കനന
പ ത്തിന്നണ്ടാനലഒണ്ടാടെത്തി. ഇതണ്ട് കണ പര ുനണ്ട് 

ബണ്ടാക്കത്തിയ ുളള നകണ്ടാഴത്തിക്ക ുടത്തികനള
പത്തിടെത്തിക്കണ്ടാനണ്ടായത്തി തണ്ടാനഴ

ഇറെങ്ങത്തി.കണ്ടാടത്തില്
ഒറനപട നകണ്ടാഴത്തിനയയ ുയും

ക  ുഞ്ഞ ുങ്ങനളയ ുയും കണ പര ുനണ്ട്
എലണ്ടാ ക ുഞ്ഞ ുങ്ങനളയ ുയും ഭക്ഷത്തിച ു.
ഒറനപടനകണ്ടാഴത്തിയമ്മെ കണ്ടാടത്തിനകതണ്ട്

വനതമൃഗതത്തിനന ഇരയണ്ടായത്തി.

മ ുഹമ്മെദണ്ട് അനസത്തില്.സത്തി
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അണവാറക്കണനുരും
നതങരും 

ഒരശിക്കല് ഒരശിടതണ്ട് നല വണവരും
ഉയരവമ ുള്ള ഒരു നതങ്ങണ്ട്

ഉണവായശിര ുന ു .അവന വളനര
തദഷദ്യക്കവാരനവായശിര ുന ു .കുടശികള
കളശിക്കുതമ്പവാള തനന്റെ തദഹതണ്ട്

തടവാന പവാടശില .നതങ്ങണ്ട് തന്റെ
ശകശിയശില് അഹങരചശിര ുന ു .

നതങ്ങശിനണ്ട് ഒതരവാനയവാരു
കൂട്ടുകവാരനനയ ുണവായശിര ുനനവാള്ള ു .

അതണ്ട് ഒരു അണവാറക്കണനവായരുന .
അവന്റെ തവാമസരും നതങ്ങശിനന്റെ

മുകളശിലെവായശിരുന ു . ഒരശിക്കല് ഒരുകുടശി
നതങ്ങശിതനവാടണ്ട് പറഞ്ഞു . നതതങ്ങ നജീ
നശിനന്റെ മുകളശില് അണവാറക്കണനന 

തവാമസശിക്കവാന
സമ്മതശിക്കുന.എനവാല്

എനന്റെ പനണ്ട് ഒനണ്ട് തടശിയവാല് നജീ
തദഷദ്യനപടുരും .ഇതണ്ട് തകട

അണവാറക്കണന നതങ്ങശിതനവാടണ്ട്
പശിണങ്ങശി .പശിതറ ദവസരും തനന

മുറശിക്കവാന എതശിയ മരരുംനവട്ടുക്കവാരനന
കണ നതങ്ങണ്ട് തപടശിച കരഞ്ഞു .

അവന ഒവാര്ത്തു മരരുംനവട്ടുക്കവാരനശില്
നശിനരും അവനന     

രകശിചതണ്ട് അണവാറക്കണനവായരുന .
നതങ്ങണ്ട് വശിണരും  കരഞ്ഞു . നതങ്ങശിനന്റെ

കരചശില്
തകടണ്ട് സങടരും തതവാനശിയ

മരരുംനവട്ടുക്കവാരന തശിരശിചതപവായശി .
അതതവാനട നതങ്ങശിനന്റെ തദഷദ്യരുംവരും

തപവായശി      
 

- തരവാഹശിതണ്ട് എ പശി
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   അതദ്യവാഗ്രഹശിയവായ
സശിരുംഹരും

പണണ്ട്  പണണ്ട്  ഒരു  സത്തിയുംഹയും
ഉണണ്ടായത്തിരുന. ആ രണ്ടാജണ്ടാ

അതതണ്ടാഗ്രഹത്തിയണ്ടായ  സത്തിയുംഹയും

പണണ്ട്  പണണ്ട്  ഒരു  സത്തിയുംഹയും
ഉണണ്ടായത്തിരുന. ആ രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്  സത്തിയുംഹയും

ആയത്തിരുന.  ആ  രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്
തണ്ടാമസത്തിക്കുന്നതണ്ട്

ഗുഹയത്തില്  ആയത്തിരുന.
രണ്ടാജണ്ടാവത്തിനന  മനത്തി

നചന്നണ്ടായക്കള്
ആയത്തിരുന. രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്
പറെയന്ന  കണ്ടാരതങ്ങള്

നചയണ്ട് തത്തിനലങത്തില്
രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട് അവനര

ഭക്ഷണമണ്ടായക്കത്തി മറയും.
ഒരു ദത്തിവസയും  മനത്തി  വരണ്ടാന

തണ്ടാമസത്തിചതണ്ട് കണ്ടാരണയും.  രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്
അവനര കണ്ടാണന വത്തിടവീനലക്കണ്ട്നപണ്ടായത്തി.
നപണ്ടാവന്നവഴത്തില് ഒരു കത്തിണര് കണ്ടു.
രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട് അതത്തിനന  മുകളത്തില്നത്തിന്നണ്ട്
തണ്ടാഴനതക്കണ്ട് നനണ്ടാക്കത്തിയനപണ്ടാള്

അനത  മുഖഛണ്ടായമുളള  ഒരു
സത്തിയുംഹനത  കണ്ടു.  അനപണ്ടാള്

രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്  ചത്തിനത്തിചു  എനന്നനപണ്ടാനല
മനറണ്ടാരു  രണ്ടാജണ്ടാനവണ്ടാ.

അതണ്ട്പണ്ടാടെത്തില.രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട് ആ
സത്തിയുംഹനത വധത്തിക്കണ്ടാനണ്ടായത്തി

എടുതചണ്ടാടെത്തി.  അങ്ങനന
അഹങണ്ടാരത്തിയണ്ടായ  രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്

മരണനപട്ടു
അങ്ങനന  ആ കണ്ടാടത്തിനല  രണ്ടാജണ്ടാവണ്ട്

അതതണ്ടാഗ്രതത്തിനന  ഫലയും അനുഭത്തിച.

ഫതത്തിമ റെഷ.എയും    3.A
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പവാണകളുരും     
മന്ത്രവവാതശിയരും

  ഒര ു കവാടശിനലെ പവാണകളുനട
തനതവാവവായശിരുന ഛവാന .ഛവാന വളനര

ബ ുദശിമവാനവായശിര ുന .അവന ുരും സരുംഘവ ുരും
തവാമസശിചശിര ുന തണ്ട് ഷ ുങണ്ട്ഫ ു എന ഒര ു

മലെയശിലെവാണണ്ട് . ആ മലെയശില്
മന്ത്രവശിദദ്യനചെയ്തവാല്  നചെയ്തവന ഒരു മണ്

ശശിലെയവാവരും.അ -
തു നകവാണ തനന ഛവാനുരും സരുംഘവ ുരും

അവശിനട സുരകശിതരവായശിര ുന . ഒരശിക്കല്
ഛശിന  എന ഒരു ദുര്മന്ത്രവവാദശി ഈ

പവാണകനള അടശിമകളവാക്കശി അവരുനട ആ
കുനശിനന സസ്വനമവാക്കവാന തശിരുമവാനശിച

.കവാരണരും അവശിനട മന്ത്രനവശിദദ്യകനളവാനരും
തനന ഫലെശിക്കശില ,അതശിനവാല്  അവനന

ആര്ക്കുരും തനന കശിഴണ്ട് നപടുത്തുക
അസവാധദ്യരും . ദുര്മന്ത്രവവാദശി അതപവാള തനന

ഷ ുങണ്ട്ഫ ുകുനശിതലെക്കണ്ട് യവാത്ര തശിരശിചു .
അവശിനടനയതശിയ ഛശിന പവാണകളുനട
തനതവാവവായ ഛനശിനന കണ . ഛശിന

ഛനശിതനവാടണ്ട് പറഞ്ഞു ''പവാണകളുചെങ്ങവാതശി
ഞവാന ഒരു മന്ത്രവവാദശിയവാണണ്ട് , തവാങള
എനന്റെ കുനട നശിനവാല് നമുക്കണ്ട് ഒരുമശിചണ്ട്

ഇഇൗ ഷ ുങണ്ട്ഫ ുകുനശിനനയരും മറ ു
പവാണകനളയരും അടശിമകളവാക്കശി

സതനവാഷതതവാനട
ജശിവശിക്കവാ''.ദുര്മന്ത്രവവാദശി ഛശിനശിനന്റെ

ചെതശിമനസശിലെവാക്കശിയ ഛവാന അവനന
സ ുത്രതശില് കജീഴണ്ട് നപടുതവാന തജീരുമവാനശിച

.എനശിടണ്ട് ഛവാന പറഞ്ഞു ''ശരശി ,പനക
,നശിനന കവാണവാന പവാണകനള

തപവാനലെയല .പവാണകളുനട കണശിനന്റെ

ചുറ ുരും കറത നശിറമ ുണവാവരും .അതശിനു
തവണശി ഈ  കറതമണണ്ട് നശിനന്റെ കണശിനന്റെ
ചുറ ുരും പുരട്ടുക ''. ശരശി അതശിനണ്ട് മുനപണ്ട്  നശി
പവാണകനള കുനശിനണ്ട് പുറതശിറക്കണരും .
എനവാനലെ എനശിക്കണ്ട് മന്ത്രവശിദദ്യ നചെയ്തണ്ട്

അവനന അടശിമകളവാക്കശിന പറ ൂ .ഛശിന
പറഞ്ഞു .  ഇനശി ഈ നപവാടശി  കണശിനന്റെ

ചുറ ുരും പുരട്ടുക  .
ഛവാന പറഞ്ഞതു തപവാനലെ ഛശിന നപവാടശി

ഇനശി ഈ നപവാടശി  കണശിനന്റെ  ചുറ ുരും പുരടശി  .
അതതവാനട ഛശിനശിനന്റെ കണണ്ട് എരശിയവാന
തുടങ്ങശി .ആ സമയരും ഛവാന ഛശിനശിനന

സ ൂത്രതശില് ഒരു കശിണറശിതലെക്കണ്ട് തള്ളശി വശിട്ടു
.ഛവാന തനന ചെതശിചതവാനണനണ്ട് ഛശിനശിനണ്ട്
മനസശിലെവായശി .  ഛശിന ഒനമവാതലെവാചെശിക്കവാനത

മന്ത്രരും നചെവാലശി  . അതതവാനട അവന ഒരു
മണ്ശശിലണ്ട്പമവായശി കശിണറശിതലെനവള്ളതശില്

അലെശിഞ്ഞുതപവായശി

അഖശില് ക ൃഷ്ണ . പശി
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