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ആമുഖം

പ്രിയരേ�,

  പെ��ളരേ��ി എ.പെ�.ജി സ് മാ�� ഗവ.ഹയർ പെസക്കണ്ടറി സ് � ൂളിപെല ഐ.ടി � ൂ

ട്ടായ് മയായ  ലിറ്റിൽ  കൈ�റ്റ്സ്ലിറ്റിൽ  കൈ�റ്റ്സ് ക്ലബ്ബിപെ'  ആഭിമ ുഖ്യത്തിൽ  ഞങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കിയ

ഡിജിറ്റൽ  മാഗസിൻ  നിങ്ങള ുപെട  മ ുൻ�ിൽ  പ്രദ ർശിപ്പിക്ക ു�യാണ്.  ഈ

വിദ്യാലയത്തിപെല വിവിധ ക്ലാസ ു�ളിൽ �ഠിക്ക ുന്ന ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ്  അംഗങ്ങളാണ്

ഇതിപെല  സ ൃഷ് ടി�ൾ  �ചിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ��ിസ്ഥിതി  പ്രാധാന്യമുള്ള  ഈ  സമാഹാ�ം

പുതിയ അന ൂഭവങ്ങളും അന ൂഭ ൂതി�ളും ���പെട്ട...

സ് രേനഹാശംസ�രേളാപെട,

ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ്
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പ്രളയം  �ഠിപ്പിച്ച  �ാഠം    പ്രളയം  �ഠിപ്പിച്ച  �ാഠം         

രേ��ളം  രേന�ിട്ടതിൽ പെവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭയാന�മായ ദു�ന്തമയിരുന്നു പ്രളയം.  നാം മനുഷ്യർ

പ്രകൃതിപെയ  പെ�ാല്ലുരേUാഴും  അപെതാപെക്ക  നമുപെക്കാരു  തി�ിച്ചടിയായി  മാറിപെക്കാണ്ടി�ിക്കു�യാണ്.

മനുഷ്യർ   പ്രകൃതിരേയാട്  പെചയ്തു.  എല്ലാ  ക്രൂ�ത�ൾക്കും  മറു�ടിയായി  പ്രകൃതിയാകുന്ന  അമ്മ
ഭയാന�മായ  പ്രളയം  മനുഷ്യരുപെട  ജീവിത  മൂല്യങ്ങപെള   കുറിച്ച്   വ്യക്തമായ  ധാ�ണ  ഓരേ�ാ

മനുഷ്യരുപെടയും  മനസിൽ  പെ�ാത്തിപെവച്ചു.    പ്രളയം  ഒരു  മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണ്  എന്ന്   നമുക്ക്

യാപെതാരു സംശയവുമില്ലപെത �റയാനാകും.  നമ്മൾ  പെചയ്യുന്ന ഓരേ�ാ  ക്രൂ�രേതയും പ്രകൃതിപെയയും

ആഴത്തിൽ രേവദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഒരു പ്രളയം ഓരേ�ാ മനഷ്യരേ'യും ജീവിതപെത്ത തപെന്ന മാറ്റിമറിച്ചു.

താൻ  പെചയ്യുന്ന  പ്ര൮ത്തി�ളാണ്  നല്ലത്   എന്ന   ധാ�ണയുണ്ടായിരുന്ന  ഓരേ�ാ  വ്യക്തിയും

ജീവിതമാകുന്ന  നശ്വ�തപെയക്കുറിച്ച്  കൂടുതൽ  രേkാധവന്മാ�ായി.  കൂടുതൽ  അറിവവുണ്ടായിട്ടും  ഒരു

മനുഷൃനും പ്രകൃതിപെയ രേനാവിക്കാതി�ിക്കുന്നില്ല.

ഓരേ�ാ മനുഷ്യനും അറിവിരേനാത്ത ��്വത �ാണിച്ചില്ല.  ലക്ഷങളുപെട മനസ്സിൽ രേ�ടിയുപെട
ഇരുട്ട്  നിറച്ച  രേ�മാ�ിരേയാപെടാപ്പം  �ലി  തുള്ളിവന്ന  പുഴ�ളും  കുന്നു�ളും  തങ്ങൾ  അനുഭവിച്ച

ചൂഷണങപെളക്ക ുറിച്ച്  ഓരേ�ാരുത്തരേ�യുംരേkാധൃപെ�ടുത്തി.�തിനായി�ക്കണക്കിന്  ജീവനു�ൾ

�വർന്ന്  പെ�ാണ്ട്  വന്ന  പ്രളയം  ഓരേ�ാ
മനുഷ്യപെ�യും പുതിയ മൂല്യവത്തായ �ാഠങ്ങൾ

�ഠിപ്പിച്ചു.  ഓരേ�ാ  മനുഷ്യപെ'യും  വീടു�ളും
സ്വത്തൂം മലപെവളളപ്പാച്ചിൽ എപെന്നരേന്നക്കുമായി
പെ�ാണ്ടു  രേ�ായരേ�ാൽ  ഒാരേ�ാ   മനുഷ്യനും
ഉയ൪പെത്തഴുരേന്നൽപ്പിൻ  നാളു�ൾക്കായി

രേ�ാ�ാടാൻ  തുടങ്ങി.   നാം  നിസ്സാ�മായി
�ാണുന്ന  ഒാരേ�ാ  പെചറു�ാ�്യങ്ങളും

വലുതാപെണന്ന്  പ്രളയം നപെമ്മ �ഠിപ്പിച്ചു.ജലം

എന്നത്  ആർക്കും ഭയമില്ലാത്ത നാം നിസ്സാ�മായി �ാണുന്ന ഒന്നാണ്.  എന്നാൽ അരേത ജലമാണ്

രേ��ളക്ക�പെയ ആപെ� ഭീതിയിലാഴ് ത്തിയത്. ഇത്രയും �ാലപെത്ത മുഴുവൻ സUാദ്യവും ഒരു നിമിഷം
പെ�ാണ്ട്  �ലിതുളളി വന്ന പുഴ�ളും മറ്റും നമ്മുപെട സമ്മതമില്ലാപെത പെ�ാണ്ടുരേ�ായരേപ്പാൾ രേനാക്കി

�ണ്ണുനീർ ഒഴുക്കാൻ മാത്രമാണ്  നമുക്ക്  �ഴി ഞ്ഞത്.  ഒരു പ്രളയത്തിലൂപെട പ്രകൃതി നപെമ്മ അതിൻ
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ശക്തിപെയക്കുറിച്ച്   രേkാധവാൻമാ�ാക്കി.ഒരു  പ്രളയം  പെ�ാണ്ട്   തപെന്ന  ഒാരേ�ാ  മനുഷ്യനും  മാറി

ചിന്തിക്കാൻ  ആ�ംഭിച്ചു  എന്നതിന്   ഉദാഹ�ണമാണ്  2018  ൽ രേ��ളപെത്ത  ആപെ�  ജലത്താൽ

മുക്കിയ പ്രളയം.  രേ��ളക്ക�യിൽ നിന്നും �തിനായി�ക്കണക്കിനാളു�ളുപെട വീടും സ്വത്തും ജീവനും

പ്രളയം �വ൪ന്നരേപ്പാൾ ഒാരേ�ാ മനുഷ്യനും അതിജീവനത്തിപെ' പുതിയ തി��ൾ പെ�ാളുത്തി .  നാം
പുച്ഛ�ായി രേനാക്കിയിരുന്ന �ടലിപെ' മക്കളായ മുക്കുവൻമാരും മറ്റും പെഎ�്യരേത്താപെട ഒാപെത്താരുമിച്ച്

രേ��ളത്തിന്   പുതു  ജീവൻ  നൽ�ാൻ  ശ്രമിച്ചു  .  ഒടുവിൽ  അവരുപെട  ശ്രമങ്ങളും  ച�ിത്രത്തിപെ'

താളു�ളിപെലഴുതപെപ്പട്ടു  .  ��സ്പ�ം  ശത്രുതയില്ലാപെത  ഒാരേ�ാ  മനുഷ്യനും  സഹായിക്കുന്നരേതാപെടാപ്പം

ഏപെതാരു  പ്രശ്നപെത്തയും  അതിജീവിക്കാനും  അവ൪  പ്രപ്ത�ായി.ആയി�ക്കണക്കിനുനാളു�ൾ
��ച്ചുനിന്നരേപ്പാഴും  അവപെ��ക്ഷിക്കാൻ  മുൻ  നി�യിരേലക്ക്   വന്നത്   ഒാരേ�ാ  മനുഷ്യരേനയും

സരേഹാദ�ങ്ങളായി  �ണ്ടി� ുന്ന  �ടലിൻ  മക്കളായി� ുന്ന ു.  നാം  എല്ലാവ� ും  പ്ര� ൃതിയ ുപെട
ഭയാന�മായ � ുദ്രഭാവം �ണ്ടവ�ാണ്   ഈ പ്രളയം നമ്മ ുപെക്കാ� ു  �ാഠമാണ്  നാം നിസ്സാ�മായി

�ാണ ുന്ന ഒാരേ�ാ പെചറ ു�ാ�്യങ്ങള ും വല ുതാപെണന്ന്  പ്രളയം നപെമ്മ �ഠിപ്പിച്ച ു.  ഒ� ു പ്രളയം നപെമ്മ
��സ്പ�ം സഹായിക്കാന   ും ഏപെതാ� ു പ്രശ്നപെത്തയ ും അതിജീവിക്ക ുവാന ും പ്രകൃതിപെയ രേ�ഹിക്ക ു

വാന ും  �ഠിപ്പിച്ചു.    ഓരേ�ാ  മനുഷ്യനും  പ്രളയദിനങ്ങളി                  ൽ  അതിജീവനത്തിപെ'യും
��സ്പ�സഹായത്തിപെ'യും  മാധു�്യം  അനുഭവിച്ചു  പ്രളയം  രേ��ളക്ക�പെയ  ജീവിത

മൂല്ല്യങ്ങപെളക്കൂറിച്ച്രേkാധവാന്മാ�ാക്കു�യും പുതുതലമുറപെയ വാർപെത്തടുക്കു�യും പെചയ്തു.ഇതുരേ�ാലുള്ള

ഒരു  തലമൂറപെയയാണ്  ഭൂമിക്കാവശ്യം.  പ്രകൃതിരേ�ഹവും  അതിജീവനവും  ഓരേ�ാ  ജീവീതത്തിലും

അത്യന്താരേ�ക്ഷിതമായ �ാ�്യങ്ങളാണ്.   ഓരേ�ാ മനുഷ്യനും തങ്ങളുപെട സ്വാർതരേയാപെടാപ്പം നിൽ

ക്കാപെത  തനിക്ക്  ലഭിക്കുന്നത്  മറ്റുള്ളവർക്കും  നൽ�ാനും  പ്രളയം  �ഠിപ്പിച്ചു.സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത
��സ്പ� സഹായം മാത്രം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവപെ�യും തങ്ങളുപെട കൂടപ്പിറപ്പു�ളായി �ാണുന്ന

ഓരേ�ാ മനുഷ്യൻപെറയും ഉയർപെത്തഴുരേന്നൽപ്പാണ്  ഒരു പ്രളയം നപെമ്മ �ഠിപ്പിച്ചത്.

-അമൽ രേജ്യാത്

 *********
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   ഇര  
ഇനിയും വളരാത്തതെന്തേ�തെ�ന്ന് 

തെ�ടി.

ചുറ്റുമിരുതെ�ന്ന് വിത്തും.

മഴതെ�ത്രതെ�യ്തിട്ടും ഇരു�ിനിയും 

മാറി�ിന്തേ"?

ഇ",മാറി�ി"ാ ഇരു�ിനിയും.

അതെന്തേ� നിനക്കു മാത്രം

ഇരു�ിന്തേ'ാഴും.

എനിതെ*ാന്നുമറി�ി",

ഞാന് കാണുന്നതൊതെ*യും ഇരു�് മാത്രം.

മുകളിതെ1ന്തേ�ാ വീണുകിടയ്ക്കുന്നുണ്ടന്തേ5,

മുളയ്ക്കാനാവുന്നി",എനി*് ന്തേവദനിക്കുന്നു.

എന്ന്,

ആന്തേരാ വ1ിതെ:റിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് 

കൂടിതെ? അടി�ില് കിടന്ന്

�ിടയുന്ന വിത്ത്. 

- അശ്വ�്.എൻ.വി

********
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      അപ്പുവിന്റെ� �ഥ
പപക്ഷി�ൾ ചക്രസീമയിരേലക്ക് �ല�ില കൂട്ടി ചിറക്കടിപ്പുയരുരേUാൾ അയാളുപെട മനസ്സ് അങ്ങ�പെല

ജയിലഴി�ൾക്കുള്ളിൽ ശിഷ്ട�ാലം രേkാമിച്ചുതീർക്കാൻ വിധിക്കപെപ്പട്ട മ�പെ' മുഖം രേതടു�യാണ്. 

വിധി വികൃതമാക്കിയ മുഖം �പെണ്ടത്തുവാൻ തിളച്ചുമറിയുന്ന രേ�ഹവും, കുറ്റരേkാധവും അയാളുപെട 

�ണ്ണു�പെള ആത്മാർഥമായി സഹായിച്ചു. പ്രസവവാർഡിനു മുന്നിൽ താൻ അക്ഷമനായി 

�ാത്തുനിന്നതും, കൈ�യിൽ �ിട്ടിയ ഉടപെന ആ രേചാ�കുഞ്ഞിപെന മാരേറാടണച്ചതും മനസിലൂപെട മിന്നൽ

രേവഗത്തിൽ �ടന്നുരേ�ായി. മുത്ത�ിയുപെട ചൂടും ചൂരും അവപെന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ തപെന്നയാണ് 

ആക്കിതീർതപെത്തന്ന് മനസിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും താൻ ഏപെറ കൈവ�ിരേ�ാപെയന്ന് 

ജയിലഴി�ൾ വളപെ� അരേ�ാച�മായി വിളിരേച്ചാതുന്നു. അപ്പു പെ�ാലക്കുറ്റത്തിന് ജയിലിലാപെയന്ന 

അയൽക്കാ�ി സുമതി രേചച്ചി �റഞ്ഞാണ് മുത്ത�ി അറിയുന്നത്. �ിപെന്ന പെ' �്യഷ്ണാ! എന്ന രേന�ിയ 

ശബ്ദവീചി�ൾ രേ�ട്ടത് മാത്രരേമ ഓർമയുള്ളൂ......... ആശു�ത്രിയിൽ രേ�ാലും 

എത്തിയിരുന്നില്ല....മുത്ത�ിയുപെട മ�ണ �ാ�ണം സുമതി രേചച്ചിയാപെണന്ന് �റഞ്ഞുനടന്നതു രേ�ാലും 

തങ്ങളുപെട  പെതറ്റ് മനപൂർവ്വം വിസ്മ�ിച്ചതിനപെ'  ഭാഗമായിരുന്നു.  അപ്പുവിപെ' രേ�ാക്കിപെനതിപെ� 

മിഥ്യാവാദങ്ങൾ ഉയർന്നരേപ്പാഴും അത് പെതാണ്ടപെതാടാപെത വിഴുങ്ങിയതും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 

�റ്റിയ �ണി ആയിരുരേന്നാ? ��ദൂഷണങ്ങപെള ��ദൂഷണങ്ങളായി മനസിലാക്കാൻ അതിൽ 

kിരുദാനന്ത� kിരുദം രേനടിയ തപെ' ഭാ�്യയ്ക്കും �ഴിയാപെത്ത രേ�ായിപെല ദുരൂഹത ഇന്നും 

അനന്തതയിലാണ് കുടിപെ�ാള്ളുന്ന    അപ്പുവിപെ' �ഥത്. ഇല്ലായ്മയിലും എല്ലാം തി�ഞ്ഞവപെനന്ന് 

�ാണിക്കാൻ പെനUൽ പെ�ാള്ളുന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതി� മലയാളിയുപെട ചിന്താഗതി തപെന്നയാണരേല്ലാ 

അന്നും അല്ലാത്ത �ാശു മുടക്കി മക്കപെന ദൂ�നാട്ടിരേലക്ക് രേജാലിക്കയയ്ക്കാൻ തപെന്ന നിർ

kന്ധിതനാക്കിയപെതന്ന് ഓ  ർത്തരേപ്പാൾ അയാൾക്ക് തരേന്നാട് തപെന്ന പുച്ഛം രേതാന്നത്തുടങ്ങി. തപെ' 

തീരുമാനപെത്ത എതിർക്കാനുള്ള ഭയം പെ�ാണ്ടാരേണാ അവൻ അമ്മരേയാടും മുത്ത�ിരേയാടും 

രേ�ാവാനിഷ്ടമിപെല്ലന്ന് മാറി മാറി �റഞ്ഞത്? ഒരു ഉറുUിപെനരേപ്പാലും രേനാവിക്കാത്ത തപെ'  മ�നാണ്

ഇന്ന് ആ ജയിലഴി�ൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പെ�ാല�ാതി�യുപെട രേവഷം ആടിതീർക്കുന്നത്.

                    “മനു ഏട്ടാ .........”

ഒരു പെഞട്ടരേലാപെടയാണ് അയാൾ തീരുഞ്ഞ് രേനാക്കിയത്

ഭാ�്യയാണ്.

         “പെവള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല

എടുക്കാനുള്ളപെതാപെക്ക എടുക്ക് രേതാണി അപ്പുറത്ത്

പെറഡിയാണ് ”.

പെ�പെട്ടന്നാണ് അയാൾ  യഥാർത്ഥത്തിരേലക്ക് തി�ിച്ചു വന്നത്. കൈ�യിൽക്കിട്ടിയപെതാപെക്ക എടുത്ത് 

അയാളും ഭാ�്യയും രേതാണിയിരേലക്ക് �യറി. “ഒരു�രേക്ഷ പെ�യ്തുതീ�ാപെത നമ്മപെള മുഴുവനായി മുക്കാൻ

തുനിയുന്ന ഈ രേ�മാ�ി നമ്മുപെട അപ്പുവിപെ' �ണ്ണീ�ാവും”. അയാൾ ഭാ�്യരേയാട് �തിഞ്ഞ 
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സ്വ�ത്തിൽ ഇടറിയിടറി �റഞ്ഞു. കുറ്റരേkാധത്തിപെ'  �ാർരേമഘം അവരുപെട മനസിലും 

ഉരുണ്ടുകൂടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.വ്യഗ്രതയിൽ നീങ്ങിപെക്കാണ്ടി�ിക്കുന്ന രേതാണിയിൽ നിന്ന് �കുതി 

മുങ്ങിയ വീടിപെന �ിന്തി�ിഞ്ഞു രേനാക്കിയരേപ്പാഴാണ്.എട്ടും പെ�ാട്ടും തീ�ിയാത്ത കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ 

പുതിപെയാരു മണ്ണിരേലക്ക് �റിച്ചുനടപെപ്പട്ട കുഞ്ഞുപെചടിയുപെട മനസിപെല ആത്മസംഘർഷങ്ങളുപെട �ഥ 

�ണ്ണീരേ�ാപെട അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രേതാണി തുഴഞ്ഞുപെ�ാണ്ടി�ിക്കുന്നു. പെ�യ്തുതീ�ാത്ത 

രേ�മാ�ിയിൽ �ണ്ണുനീർത്തുള്ളി�ൾ �ണ്ണു�ളിൽ നിന്ന് �ണ്ണു�ളിരേലക്ക് �ലായനം 

പെചയ്യപെപ്പട്ടി�ിക്കുന്നു.

-സഞ്ജ�് വി.തെക

**********
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അതിജീവനം
ഇ�യല്ല,

അതിജീവിച്ചവൾ ആണ്!

ആയി�ം വീഷപ്പല്ലു�ൾ �ഴുത്തിലമരുരേUാഴും 

പുലിനഖങ്ങൾ മാറു�ിളർക്കുരേUാഴും

ശ്വാസമടക്കി�ിടിച്ചു നിന്നവൾ,

ഇ�പെയന്നു പെചാല്ലി അ�ഹാസ്യയാകുരേUാൾ

�റന്നുരേ�ാ�ാൻ പെ�ാതിച്ച പ്രാണപെന

കൈ��ിടിച്ച് കൂപെട നിർത്തിയവൾ,

         വിചാ�ണപെചയ്യപെപ്പടുന്നതും

         ശിക്ഷിക്കപെപ്പടുന്നതും നീ,

         ഉടഞ്ഞുരേ�ാകുന്നത് സദാചാ�രേkാധം 

         പെ�ട്ടിമുറുക്കിയ �വിത്രമായ ഗർഭാശയം!!

സങ്കടം സരേഹാദ�ീ,

ശ�ീ�മടിമപെപ്പട്ടുരേ�ാപെയങ്കിലും 

ചങ്കൂറ്റമുള്ള നിപെ' മനസ്സ് സ്വതന്ത്രയരേല്ലാ!

        സദാചാ�ഗ്രന്ഥരേമാതുന്ന 

        ഉടുതുണിയിറക്കവും ഇറുക്കവും മഹിമയും!

        ഇ��ിടിയൻ രേതടുന്നരേതാ

        ഒരു�ിടി �ച്ചമാംസം.

        തുടയിൽനിപെന്നാലിക്കുന്ന നിൻ

        ചുടു�ക്തത്തിൽ കൈ�മുറുക്കി 

         കഴുകന് ര�ിക്കുന്ന ഇിഹാസം.

*********

ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ്



   12

   സ്വര്ഗത്തിന്തേ1ക്കുള്ള   

     �1ാ�നം  

തിരുവരേക്കാട് പെതരുവിപെ' �ല്ലു�ാ�ിയ ഇടവഴി�ളിലൂപെട ഊ�ിൽ നിന്നുപുറത്താക്കപെപ്പട്ട ഒ�ായി�ം 
ആത്മാക്കൾ ഞ�ങ്ങി നീങ്ങി.ഇനിയരേങ്ങാട്ടുള്ള വഴിരേയപെതന്നറിയാപെത ഉള്ളിൽ തീ നിറച്ച് �ാമണ്ണ 
റിക്ഷയിലിരുന്നു. റിക്ഷക്കാ�ൻ ഒരു�ാട് തളർന്നിരുന്നു. അവപെ' വിയർപ്പിപെ' മണവും വാവിട്ടു ��യുന്ന
�ാവ�ളുപെട ശബ്ദവും �ാമണ്ണപെയ അസ്വസ്ഥനാക്കി.
           �ഴിഞ്ഞ വർഷപെത്ത പൂ�ത്തിന് അയൽഗ്രാമമായ �ാമക്കൽരേമടിപെല ജന്മിയുപെട മ�ളായ 
മല്ലി�പെയ �ണ്ടതും തപെ' രേപ്രമവും തുറന്നു�റഞ്ഞ് നാലാം നാൾ ജന്മിപെയ പെവല്ലുവിളിച്ച് മല്ലി�പെയയും 
കൂട്ടി �ടിയിറങ്ങി വന്നതും ഓർത്തരേപ്പാൾ തപെ'
�ൗരുഷപെത്ത ഓ ർത്ത് അവൻ പെചറുതാപെയന്ന്
അഭിമാനിച്ചു. �ാവം മല്ലി� താഴ്ന്ന  ജാതിക്കാ�ൻ
�ീഴാള്ളപെ' കൂപെട ജീവിക്കുന്നതിൽ അവപെളത്ര
പ്രാകുലത�ൾ രേ�ട്ടു! ഈരുവിലക്കിപെ' രേ��ിൽ
എരേല്ലാരും മാറ്റിനിർത്തിരേപ്പാ അവളും ചിന്തിച്ചു
�ാണിരേല്ല, ഈ പെചയ്തത്ത് പെതറ്റായിരേ�ായിന്!
                  എന്തായാലും ഇന്ന് തപെ' മടിയിൽ
�ാറിപ്പായയിൽ പെ�ട്ടിമുറുക്കിയ നിലയിൽ ജീവസ്സറ്റ്
�ിടക്കുരേUാൾ അവൾ സരേന്താഷവതിയാക്കുപെമാന്ന്
�ാമണ്ണ �രുതി. �ാ�ണം ഇന്നുവപെ� താനവൾക്ക് 
നൽ�ിയത് പെനാU�ങ്ങൾ മാത്രമരേല്ല.  
മ�ണത്തിരേലക്കിലും അവൾ
സ്വസ്ഥയായി�ിക്കുമരേല്ലാ.                   �ാജ്യവിസ്ത്യതി സർരേവ്വപ്ര�ാ�ം അനധി�്യതമായി 
പെ�ട്ടിപെപ്പാക്കിയ ഊപെ�ന്ന് മുദ്രകുത്തി സർക്കാർ തിരുവരേക്കാട്ട്�ാപെ� തള്ളി�റയുരേUാഴും ചുറ്റും 
എന്തുനടക്കുപെമന്നറിയാപെത മല്ലിക്ക മ�ണം തിന്നുപെ�ാണ്ടി�ിക്കു�യായിരുന്നു.കൈവ�ാപെത എല്ലാം 
�ഴിഞ്ഞു. ആരും വിളിരേക്കൾക്കാത്ത രേലാ�ത്തിരേലക്ക് ഉദ�ത്തിൽ തപെ' കുഞ്ഞിപെനയും 
വഹിപെച്ചടുത്തുപെ�ാണ്ട് മല്ലി�യാത്രയായി! അപെല്ലങ്കിലും �്യഷി�ണിപെയടുത്തും ജന്മിമാരുപെട വീടു�ളിൽ 
കൂലി�ണി പെചയ്തും ആ �ീഴാളന്മാർ പെ�ട്ടിപെപ്പാക്കിയ ഊ�ിപെന അനധി�്യതപെമന്നു �റയാൻ 
സർക്കാ�ിന് എങ്ങപെന സാധിച്ചു? പ്രതിരേഷധത്തിപെ'യും ��യുപെടയും  ആയി�ം തീ�ന്തങ്ങൾ ഉള്ളിൽ 
�ത്തിയമരുരേUാഴും �ാമണ്ണ നിശ്kദമായിരുന്നു. ചാവാലി�ട്ട�ൾ കു�ച്ചിട്ടിതുവപെ� �ാജനീതി�ൾ 
തിരുത്തപെപ്പട്ട ച�ിത്രം ഇല്ലരേല്ലാ. ആട്ടിരേയാടിക്കും, അപെല്ലങ്കിൽ തല്ലിപെക്കാല്ലും. 
       തിരുവരേക്കാട് �ടന്ന് പെതാട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിരേലക്ക് �ാൽവയ്ക്കരേവ പെ�ട്ടിക്ക�ച്ചിലു�ളുപെട 
മനംമടുപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം �ാറ്റിലലഞ്ഞു. ഏരേതാ വ്ജനപ്രരേദശത്ത് റിക്ഷ നിർത്തി.ഇനിപെയരേങ്ങാട്ട് 
രേ�ാ�ണപെമന്ന് അയാൾ രേചാദിച്ചരേപ്പാൾ �ാമ്മണ്ണ അയാപെള നിസ്സഹായി രേനാക്കി. “ഞങ്ങപെള 
ഇവിപെടയിറക്കൂ,ഇനിയുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ നടന്നുരേ�ാരേയ്ക്കാളാം”. തപെ' പ്രിയമതിയുപെട ശ�ീ�ം ചുമലിൽ
താങ്ങി അവൻ റിക്ഷയിറങ്ങി. അവപെള സംസ്ക�ിക്കാനുള്ള സ്ഥലപെമങ്കിലും ത�ാമായിരുന്നു.�ഴുക്കന്മാർ! 
മല്ലി�യുപെട ശവം എറിഞ്ഞുപെ�ാടുത്താൽ അതും പെ�ാത്തിതിന്നാൻ മടി�ാണിക്കില്ല. 
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                  താമസിക്കാൻ ഭൂമിയിലാത്തവൻ ഇനിരേയരേങ്ങട്ട് രേ�ാ�ാനാണ് പെതാട്ടടുത്ത് �ാണുന്ന 
പുഴപെയ ലക്ഷ്യം വച്ച് �ാമണ്ണ നടന്നു. ഇനി ഈ പുഴപെയയും ആപെ�ങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റുരേമാ?
     �ാവപെപ്പട്ടവപെനന്നും �ണക്കാ�പെനന്നും �ീഴാളപെനന്നും ജന്മിപെയന്നും രേവർതി�ിവില്ലാത്ത ഒരു 
രേലാ�ത്ത് എത്തി രേച�ാനാവുപെമന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസരേത്താപെട പുഴയുപെട ആഴങ്ങളിരേലക്ക് �ാമണ്ണ 
അവപെ¶ ഭാ�്യരേയാടും കുഞ്ഞിരേനാടുപെമാപ്പം യാത്രയായി. സ്വർഗത്തിരേലക്കുള്ള അവസാന �ാലായനം.

         -  അനശ്വര.തെക.�ി

   ഇവിടം ഇങ്ങതെന�ാണ്   
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�ണ്ടപെതല്ലാം �ാഴ്ചയിൽ നിന്ന് �ലായനം പെചയ്യു�യാണ്.......വ്യത്തിഹീനവും 

ഇടുങ്ങിയതുമായ രേ¸ഷനു�ളും മിന്നൽ രേവഗത്തിൽ �ാഞ്ഞുരേ�ായ നീലതീവണ്ടി�ളും 

ഇടയ്ക്കിപെട ഹ�ിതാഭാവിതറിയ �ാടങ്ങളും �ണ്ണിപെന വ�ണ്ടതാക്കിതീർത്ത 

ത�ിശുനിലങ്ങളും നിഗൂഢമായ വനാന്ത�ങ്ങളും അന്ധ�ാ�ം നിറഞ്ഞ ��ിങ്കൽ

ത്തു�ങ്കങ്ങളുപെമല്ലാം. അതും പെസക്കന്റു�ൾ രേവഗത്തിൽ....

ഒരു പെഞട്ടരേലാപെട രേ¼ാപെണന്നു വിറച്ചു �ിന്നീട് ��ിവള്ളൂറിപെ' 

അർഥഗാംഭീ�്യരേമറിയ ഒരു �വിതയും. ഒരേട്ടപെറ ആലസ്യരേത്താപെട രേ¼ാണിൽ വി�ൽ 

തരേലാടി പെചവിരേയാട് രേചർത്തു.

“ഹരേലാ.....ഇത് സ്മ്യതിയരേല്ല......ഞാൻ അമ്മാവപെ'.......”

“ആഹ്.....മനസ്സിലായി...എന്താ�ാ�്യം?”

“നീ എവിപെടരേക്കാ 

'തനിച്ച് ' 

രേ�ാകു�യാപെണന്ന് 

രേ�ട്ടു.ശ�ിയാരേണാ?”

“അപെത ഒന്നു �ണ്ടു 

സംസ്ഥാനങ്ങലിരേലക്ക് 

രേ�ാകു�യാണ് കുറച്ച് 

ഇ'ർവ്യൂ�ൾ 

എടുക്കാനുണ്ട്.റിരേപ്പാ 

ർട്ടർക്ക് അൽ

�ംതി�ക്കായതു 

പെ�ാണ്ടാഞാൻ.....”“സൂക്ഷിക്കണം......നീ തനിച്ച് തപെന്നയാരേണാ അരേതാ....?”

“തനിച്ച് തപെന്നയാ...ശ�ി അൽ�ം തി�ക്കുണ്ട്....”

മന്സ്സിൽ ഒരുത�ം പ്രതിരേഷധം ഉടപെലടുത്തിരുന്നു.പെവറുപ്പും വിരേദ്വഷവും 

�ല്ലാക്കിതീർത്ത പ്രതാശ�ൾ നിറംചാലിച്ച മഹത്തായ ലക്ഷങ്ങൾ ഊർജം ��ർന്ന ഒരു 

ത�ം പ്രതിരേഷധം. രേ¼ാണിപെല kാറ്ററി രേ�ാളത്തിൽ ചുവപ്പ് 

പെ�ാടിനാട്ടിയിരുന്നു.ഇത്ത�ത്തിൽ എത്ര രേ�ാളു�ളും പെമരേസ്സജു�ളുമാണ് ഇന്നും 

ഇന്നപെലയുമായി തപെ' kാറ്ററി �ലറിപെന �ാർന്നുതിന്നത്.

സത്യത്തിൽ തപെ' യാത്ര ഇന്ത്യയുപെട യാഥാർതത്ഥ്യങ്ങളിരേലക്ക് വഴിതി�ിച്ച് 

വിടാനാണലൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്നാമപെത്ത യാത്ര...... 

“ജയ്ശ്രീറാം”വിളിമുഴക്കാത്തതിനാൽ കൂട്ടമർദനത്തിൽ ജീവൻ പെ�ാലിഞ്ഞ ആ 

യുവാവിപെ' വീട്ടിരേലക്കായിരുന്നു.�ണ്ടാമത്....�്ഠവ kലാത്സഗത്തിനി�യായ ആ 

�ിഞ്ചുകുഞ്ഞിപെ' വീട്ടിരേലക്ക്...മൂന്നാമപെത്ത യാത്ര അന്ത�ീക്ഷമലീനി��ണത്തിന് 

രേലാ�ത്തിൽ തപെന്ന ഉത്തമഉദാഹ�മാപെയടുക്കാൻ �ഴിവുള്ള ഇന്ത്യയുപെട വീ�പു�ാതന 
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തലസ്ഥാന നഗ�ിയിരേലക്ക്....നാലാമപെത്ത യാത്രപുണ്യ��ി�ാവനമായ 

മഹാത്മാഗാന്ധിയുപെട അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലരേത്തക്ക്.

ഒരു ദീർഘനിശ്വാസരേത്താപെട പെÃയിൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു. ഓവർ 

ബ്രിഡ്ജിപെല �ടി�ൾ �യറരേവ ശുഷി�ിച്ച നാലഞ്ചു കൈ��ൾ അവളുപെട �ാലു�പെള 

തടഞ്ഞു. �ണ്ണു�ളിൽ പ്രാ�ാഭ്ധത്തിപെ'യും ദുഃഖത്തിപെ'യും ആന്ത�ശ്രുതി ഉൾരേച്ചർന്ന ഒരു 

ദയനീയമായ ഭാവം നിഴലിച്ചിരുന്നു.ഒരു മനുഷ്യപെന രേവരേ�ാളം ത�ർക്കാൻ പെ�ൽപ്പുള്ള 

ഒരുത�ം വി�ാ�ം...... ഒന്നാമപെത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നി�ാശയാണവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. 

ത��ഷീറ്റു�ൾ തലയിരേലന്തി രേതാരേളാടുരേതാൾ രേച ത്ത് നിന്ന ഒരു �റ്റം കുടിലു�ൾ ഏപെറ 

�ണിപെപ്പട്ടു �പെണ്ടത്താനാപെയങ്കിലും,ഒരു പെ�ാട്ടിയ �ലമല്ലാപെത മപെറ്റാന്നും അവിപെട 

അവരേശഷിച്ചിരുന്നില്ല. �ണ്ടാഴ്ച�ൾക്കു മുൻരേ� അവടുള്ള ഒരു വ്യദ്ധയും വ്യദ്ധനും 

എവിപെടരേക്കാ �ലായനം പെചയ്തു എന്നാണറിയാൻ �ഴിഞ്ഞത്. �ണ്ടാമപെത്ത 

ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ശൂന്യമായ ഒരു പെചറ്റക്കുടിലായിരുന്നു. മനസ്സിപെലാരു നൂറു 

രേചാദ്യങ്ങൾ...അവപെ� �പെണ്ടത്താനാവാത്തതിപെല �ഠിന നി�ാശ....

വീ�പു�ാതനമായ തലസ്ഥാന നഗ�ി....തപെ' മൂ്നനാമപെത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം.... ഡൽ

ഹി....തലപെയടുരേപ്പാപെട എഴുന്നു നിന്ന ച�ിത്ര സ്മ�ണ�ളുപെടയും �ാർലപെമ'് മന്ദി�ം 

എന്നിങ്ങപെനയുള്ള ഒരു�ാട് പെ�ട്ടിടങ്ങളുപെടയും നടുവിൽ രേനരേട്ടാട്ടരേമാടുന്ന 'മാസ്�് ' ധ�ിച്ച  

�ണ്ടപെതല്ലാം �ാഴ്ചയിൽ നിന്ന് �ലായനം പെചയ്യു�യാണ്.......വ്യത്തിഹീനവും 

ഇടുങ്ങിയതുമായ രേ¸ഷനു�ളും മിന്നൽ രേവഗത്തിൽ �ാഞ്ഞുരേ�ായ നീലതീവണ്ടി�ളും 

ഇടയ്ക്കിപെട ഹ�ിതാഭാവിതറിയ �ാടങ്ങളും �ണ്ണിപെന വ�ണ്ടതാക്കിതീർത്ത 

ത�ിശുനിലങ്ങളും നിഗൂഢമായ വനാന്ത�ങ്ങളും അന്ധ�ാ�ം നിറഞ്ഞ ��ിങ്കൽ

ത്തു�ങ്കങ്ങളുപെമല്ലാം. അതും പെസക്കന്റു�ൾ രേവഗത്തിൽ....

ഒരു പെഞട്ടരേലാപെട രേ¼ാപെണന്നു വിറച്ചു �ിന്നീട് ��ിവള്ളൂറിപെ' 

അർഥഗാംഭീ�്യരേമറിയ ഒരു �വിതയും. ഒരേട്ടപെറ ആലസ്യരേത്താപെട രേ¼ാണില് ഒരു�ാട് 

�ാവ�ളുണ്ടായിരുന്നു. രേറാഡിനിരുവശവും നി�ന്നു നിന്ന പെ�ട്ടിടങ്ങളിൽ ഭൂ�ിഭാഗവും 

ഉറപ്പുള്ള താഴു�ൾ പെ�ാണ്ട് kന്ധിച്ചതായിരുന്നു. എന്താമിവിപെട സംഭവിക്കുന്നത്....? 

ജനസംഖ്യവർധിക്കുന്നതിരേനാപെടാപ്പം ഇവിപെട മറ്റു�ലതും വർധിക്കു�യാരേണാ....?

മനസ്സുതുറപെന്നാന്ന് ��യാൻ രേതാന്നു�യാണ്.... �രേക്ഷ ഈ രേ�ാടാനുരേ�ാടി 

ദു�ിതkാധിതരുപെട സങ്കടങ്ങൾ ��ഞ്ഞു തീർക്കാൻ മാത്രം ശക്തമാരേണാ താൻ?

എവിപെടയാപെണാ�ാശ്വാസം....? �ാജ്ഘട്ടിപെല മഹാത്മാവിപെ' ശവകുടീ�ത്തിൽ 

കൈ��ൾക്കുപ്പി �ണ്ണു�ൾ ആവുന്നപെത്ര അടച്ച് സങ്കടങ്ങപെളല്ലാം ഒഴു്��ി�ളയാൻ 

പൂർവാധി�ം ശക്തിരേയാപെട ��ിശ്രമിക്കുരേUാഴും ഗാന്ധിയുപെട ശവകുടീ�്തതിനു മു�ളിൽ 

എഴുതിയ,അരേÌഹത്തിപെ' ആന്ത്യവചനമായ 'രേഹറാം', മതഭ്രാന്ത ക്കിടയിൽ 

പെ�ാലിഞ്ഞുരേ�ായ ആ യുവാവിപെന വീണ്ടും ഓ മ്മിപ്പിച്ചു.ഇവിപെടരേപ്പാലും 

പെതപെല്ലാ�ാശ്വാസമില്ല....
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“എന്താ? ഗാന്ധിജിയുപെട ആത്മാവുരേ�ാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് �ലായനം പെചരേയ്താ?”

 

      -   അനശ്വര.തെക.�ി
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THE REAL STORM CHALLENGER

The day was quite misty and Raji wasn’t able to resist the cold walking aside     
the Bisden’s lane Mr pashan noticed Raji stressed by her way and Mr pashan exclained
“woah” Raji why you seems to lie unstiff, had something want wrong.
His question continued and ended in a deep silence and Raji walked away in a 
distasteful way. Taking a deep breath she followed the way straight to her villa and got 
shut in a room of clocks. Following her, Mrs Jane her mom came with a cup of coffee 
and she avoided it with a false behaviour.  The room was null with darkness and the 
sounds of clocks ‘Twik, Twik,’woke her up from the sleep.
Taking a second. She stasted “what am i up to?”falling into the questions Raji  went 
through the last night.

The pasty mood was on, girls dancing, young man clashing their glasses and the
DJ Tanz playing music. Raji with Malik’ Zayna, Tapsi joined the pasty. Malik and 
Tapsi were having vodka’s and were crazily madded by the music Raji with Malik, 
Zayna, Tapsi joined the pasty. Malik and Tapsi were having Vodkas’s and were crazily 
madded by the music and were crawling and moved as a snake into the floor. 
I? how can i do all that “? It seems ugly for Raji and she had a glass of wine and 
enjoined the pasty from the lawn outside. Being accompanied by noon Raji sat there 
and stasted handing her girlish songs. As a sudden wind, a young man of handsome 
came and sat beside her cheering gums.  Who? Questioned Raji “I am Lahan”, a voice 
which was just lovely.“oh let me get you?” Raji exclaimed.“I am Lahan simple and 
clam, said Lahan Why are you here beside me? Enjoy the party happening inside          
Noah it seems as a bored one and I prefer siding beside you Rag’ s sweat gland starting
secreting her emotion with surprise she asked How come you know me? I am just a girl
of stupidly and ugliness” Her word ended and he replied The day was quite misty and 
Raji wasn’t able to resist the cold walking aside the Bisden’s lane Mr pashan noticed 
Raji stressed by her way and Mr pashan exclained “woah” Raji why you seems to lie 
unstiff, had something want wrong. His question continued and ended in a deep silence
and Raji walked away in a distaste ful way. Taking a deep breath she followed the way 
straight to her villa and got shut  in a room of clocks. Following her, Mrs Jane her mom
came with a cup of coffee and she avoided it with a false behaviour.

The room was null with darkness and the sounds of clocks ‘Twik,Twik,’woke 
her up from the sleep. Taking a second. She stasted “what am i up to?”falling into the 
questions Raji  went throungh the last night.The pasty mood was on, girls dancing, 
young man clashing thier glasses and the DJ Tanz playing music.Raji with Malik’ 
Zayna, Tapsi joined the pasty. Malik and Tapsi were having vodka’s and were crazily 
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madhed by the music Raji with malik, Zayna,Tapsi joined the pasty. Malik and Tapsi 
were having Vodkas’s and were crazily madhed by the music and were crawting and 
moved as a snake into the floor. “I ? how can i do all that “? It seems ugly for Raji and 
she had a glass of wine and enjoined the pasty from the lawn outside.Being 
acconpanied by noone Raji sat there and stasted chanding her girlish songs.As a sudden
wind , a young man of handsome came and sat beside her chevring gums.Who ? 
Questioned Raji “ I am Lahed with a laughter OH....really I prefer stupidly the most 

oh .. why are you following my words ?shouted Rag  I did follow you words.... words
of lahan started tnueling her one by one “Atuaiiy you do know me before rag”   please 
but me know ..”I am lahan  by the way storm- challenger at instagram oh.... my 
god...was it you? I can t even believe my eyes and body ok. home come you know that 
am here?    

      “Relax Relax  lit me till i haven’t seen you for  the past 4days in inst a and being 
nervous i came here to inst you my heart       for a moment  both had a moment and his 
told tine hips touched hers... both of theirs exterminate happening and attraction ended 
in the room of Tharjad’s guest house. She had a glass of wine and had some gossips 
and take with him after tow room was mess in the morn and Rag was inst the led with a
shots towel a hove hes  

  She was shaking head of ling not filing steal masks on her lips and those were 
reddenned.The room was empty other then her without any being inside  Being 
recollecting  her past hours , which is just like a empty box ,she ended with a roar of 
angry and pity for drinking the urine .she covered her up and got out the house and 
them got walked aside the bisden's lane and ended at her house and not understating 
what to do with the cheat she gets closed and in her room avoiding her mother.            
Then she had a moment of  thoughts and not to let him let go !  She had a bath and 
cleaned her up. Many thoughts  went inside hers and at last had a plan .

       She wrote a letter to mr. Parhan, who is the elder brother of lahan and who was a 
royal policeman too. Explain the last night’s situation an accompaning them she 
printed some of here her photo with laham and how she got. Shaped in his trap and also
she understood that that she had done this with many girls by going through his 
message in Instagram when she locked his account . She posted the letter personally to 
him after that she had consulted a doctor and took the medial measurs for her body and
health .Coming back from the hospital,she had a meeting with the police man Pashan  
and he understood the story behind her sadness in the morning . The just shooked  her 
head and pardoned her.  Later the night came and ragifeel into a deep sleep and when 
sun came .she woke at 11o clock and by sipping a cup of coffee .she turned on the t.v 
news and the news was “the boy behind the sex-racket is caught by his own brother”. 
hearing this her aim seemed fulfilled and a criminal has bean caught by his brother ,she
continued her day with a simile by cracking her mobile first .Moral: people are always 

ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ്



   19

around us to trap us so we must don’t get into there trapes and trap those people with 
our strength and host  the flag of success in life.

-Amal Jyoth
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Conspiracy 

My life was terrible. It was like a bloody brilliant dream. My father was a farmer and 
he also committed suicide like other majority of farmer. My mother a house wife worked 
hard to look after me and my brother Rahul she was afraid of every thing and fear of the 
upper cast fear of money leaders.

    One day I took decision I will help my 
mother I will achieve my dream to be an IAS 
officer I will help all farmer who are in 
misery....I got up from chair my mother was 
knitting cloth my brother...he is out some where. 
I asked my mother. Mother what do we have in 
our kitchen, I am starving, my child today was 
unlucky day we don’t have any food the only 
thing we have was some bread. I gave to your 
brother she replied I didn’t say a word because I 

know my mother was help less I saw it in her eyes. I went to the kitchen the pot was empty 
I screamed mother I can’t get some water the government said that they will do the needful 
things for the people like us now look we don’t have sufficient water by hearing this my 
mother replied 

“the government only need us of the time of election, after that we are worthless, It was 
unhappy to hear this I knew Its not here fault I took the pot and walked out...I said mother I
am going to take some water from the panchayath pipe.

              I tried to walk faster but hunger made me slow, after 10 minute walk I reached 
my destination, I kept the pot under the pipe and turned it on...but, there was no water I 
thought by seeing this that my head was gone exploded I couldn’t do any thing who am I? I
am just a girl of low cast. But I saw a pipe line connected between the Panchayath pipe line
and Manowar sugar cane field I was correct Manowar the wealthy farmer and he was a 
Brahmin I straightly went to my home kept the pot and walked to my uncles house which 
was a quarter mile away my mother was staring at me oh.. she asked where are you 
going?” I replied to your brother’ s house”. 

       My uncle was working as a watchman in sheets house when i reached their he was
sitting on a half broken chair and he was starting to light and feed, when he saw me he

smiled and asked come on my child why are you up set? I think sandy is not well give her
some water dev aunty brought me some water I drank if and said that manor is talking
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water from the panchayath pipe line so we don’t get sufficient water uncle replied “Don’t
say his name, we people hope lower caste should not call this name, we should call him

‘sir’ I was very angry to here that, we are also human beings, this caste system is just
bullshit, you know a Dalit named an bedkas is one of the greatest personalities our nation
has ever seen.” Uncle kept quite, his son was coming to his house his so me and gave a
smile after that he looked at me his eyes was asking “what is the matter?”I replied that
Manohar has taking away our water, you are educated, we can draft a complaint to the

panchayath he smiled and said “you are also educated, you studied till 10th!!” I asked him
again “Can you come with me? Or not?” he said “be people can file a complaint, but its of
no use nothing is going to happen, that Manohar bought the officers in the panchayath.” By
hearing that person with money can do anything. So I asked my uncle to help me continue
my studies but he said “you are just a girl, what are you going to do after studies? Go help

your mother”. I asked again and again and he said yes! 

       Years passed, I completed my studies. I was ready to achieve my dream I wrote the
examination and yes, I succeeded. My brother had no interest in studies, eventually he also
became a watch man but, he supported me. Finally, the results were published I became an
IAS  officer. I was appointed as the sub collector of my district. The first think I was going

to do was to help farmers and yes people like me who are unable to lead a good life. I
suggested the collector my ideas, he neglected it, I asked “why? We are supported to help

people not to torture them”. He brought a mirror and said “look at your self in it, your a girl
of a low caste, you are nothing else but garbage... and yes if your report this incident to

higher officials I will come to see you, and you won’t like it “. I was afraid to hear all this,
their exited a conspiric theory that a girl/boy of a lower caste is nothing, and a girl like me

couldn’t do anything. I thought that who are responsible for this, my mind gave me an
answer. The people but it includes me then am I also responsible? Yes, I am a person like
me who was afraid to raise my voice is responsible, A person like my uncle, my mother,
my father, everyone in this world responsible. But I needed to change that. I knew there
will be some people with a good heart and I was right. I reported the rent incident, and

wrote a letter to the president explaining the misery of people like me. To my amazement
the president wanted to see me, and when I saw him I explained everything. He was ready
to do something for the people of our country. He brought changes in the existing system.

He appointed officials to examine the peoples lives, and established anti- corruption
commit. The majority of the people were saved. I went to sleep, and when I woke up the

following  day I was successful.... I tasted victory.

                                                     -Anaswara K.P

*********
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SUCCESS AN IMPOSTER             
Dhyan, a fourteen yeas old boy is a teen rebel. His views 

about the world is very dark.  He is a lonely boy who didn’t 
believe in kindness ant of ten bullied other children 

   One day, he was walking down the street and saw a little 
boy who had accidently stepped on him the other day, and 
decided to approach him. The little boy became scared as soon 
as Dhyan came to his view because he was known for his bad 
reputation. Dhyan suddenly shouted some thing just to scare the
little boy a bit and the little boy tripped oner a hard brick beside 
him and fill back wards simultaneously. He then started bawling 
his eyes out and Dhyan started to freak out. He didn’t actually 
want to hit him that much. He just wanted to warn this little boy 
and tell him not to mess with him. Dhyan felt a pang of guilt in 
his heart. The little boy’s parent came sunning towards him from
the near by store and they all realized that the little boy actually
broke his leg Dhyan felt worse this time. He just didn’t mean to 
do all of those things so he left that place immediately. He felt so
bad and started to kick the stone on the ground while walking. 
He stopped was a tree beside the river and saw a girl who was 
jumping continuously It looked lire she was trying to grab some 
thing. He asked the girl what the matter was and found out that 
the girls shoe was hung on the tree branch his some other mean
girls.  As he was feeling so bad for the little boy earlier, for the 
spiritist time in a while, he decided to help someone and see 
what happens. He told the girl that he would help her and 
grabbed stick to try and get the shoe. He surly wasn’t tall 
enough to do that but he tried. After trying for sometime, he got 
a hold of the shoe by the strike, but, at the same time a can 
went past them on the other side. This started him and he 
dropped the shoe in the river. He felt like there was no point in 
trying to help. He slatted walking. again and decided to go to 
the cafe on the other ride of the road. But them, he saw an old 
lady who schemed like she was trying to cross the road. He 
successfully helped her the road but after some hour realized 
that she didn’t actually mount to cross. All these spreading 
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kindness and helping were most terrible ideas ever. He felt like 
he shouldn’t have tried in the first place. He then decided no to 
go to the cafe, and went home instead. It was starting to get 
back. He had his dinner went to bed shortly. He was thinking 
about all the thinks happened that day and decided to remain 
the same and not be kind. He was tired to every thing and felt 
angers towards everyone.

The next morning, he got Reads for school as it was a 
noonday and he looked out the window. Surprisingly, he saw the 
little boy who he hurt yesterday and he was walking down the 
street with his sister. He suddenly became very happy because 
he realised that the little boy didn’t actually break his leg. Then 
he noticed his sister, who was the girl he tried to help yesterday.
She was wearing what seemed like brand new shoes:‘this is a 
good start of the day’ he thought. He then approached the 
siblings and apologised to the little boy. He forgive him and said 
that it was fine because he was okay now. It was hard for Dayan 
to apologise because he have never done that before. Then, the 
sister told him that their uncle got both of them new pairs of 
shoes and that she was actually happy because she also said 
that she tried several times to destroy the shoe because she 
wanted her uncle to buy her a new one. He felt like their 
thinking were similar and that they could be friends. Then, an 
old man approached the three of them and started to thank 
Dhyan because, because of him, the old man’s was able to find 
his wife, who had some sort of memory problem and roamed 
around the street yesterday. Suddenly, Dhyan started feeling so 
good because he realised that he was successful in trying to be 
kind. He actually helped others and even made some friends. He
also realised that success is not always what is seems. What 
looks like a disaster. One day might be a great success the next 
day. Dhyan finally decided to live the rest of his life being kind to
others. 

                                 -Lakshmi M S
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BROKEN WINGS OF 
BROTHER HOOD

Where is the love?
The children are crying
What I see every where is just tire!

Where is our brother hood?
If have been vanished with humanity.
Now we humans are fighting like
Stray dogs for monkey.

 Where is our human blood?
If have been frozen with the evil
essence of selfishness.

Where is our kind heart?
And what we see now is that
there is no which differences between
our hearts and dark rough stones.
Brother hood! the meaning of brother
hood have been rewritten by evil hand.

What is the difference between us?
Is it just that some are rich, some
poor, some fair, some bleach, some
powerful, some oppressed? 
The only thing visible in today
world is that humans children of
mother earth our fighting just for
the name sake of monkey, caste, religion

oh enjoyed! where is our brother hood?
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Where is our love?
The answer is b loin in the wind.

Where are the white doves? 
Where are the flower? 
It have nipped by cruel hands

But we will rise up
we will rise up like a breath of dawn 
we will rise up like a sky scraper

If we keep on gazing, at last we can see a large, 
ex pensive sky of liberty

year we will rise up 
I am just waiting for a day, a 
day when, we all will vein our hearts,
and elf us rise the voice the of brother hood 

yeah, this is my fight song.
I might only have one match, 
but i can make an explosion

-Karishma V.V
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I toWe

             I am like a shining star many super stars. A world of starfishes 
connected with heart other than blood. We live under the same shad of sparks. And dare me 

someone to break the chain of bond.
              Let the masters take away our 

breath. Let the sorcerers such away our blood. Let the 
king hang us to death. But still we stand together with 
brother hood.

           We are one body connected with 
many hearts neither evils nor gods can crush us up. We 
are brothers born from different mothers. We dare to 
eat together same soup.

“We are one not hundreds. 
Let the world know our bond.
We ain’t friends, relative, we are

brothers.
And die for our brother hood”.

- Gagana M.K

******
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      न सोचा में वह सपनों का

      बडी म ु्शॅकिकल से हडा दी थी मेे      बडी म ु्शॅकिकल से हडा दी थी मेे

  वह किकताब  वह किकताब

        अन छोटी हाथो ने    अन छोटी हाथो ने

     ुुसे ना छोडे पकड रखा था।     ुुसे ना छोडे पकड रखा था।

   किमटी को किहलाकर   किमटी को किहलाकर

     खलु दी मे वह किकताब     खलु दी मे वह किकताब

    टुट गया मेरा मन    टुट गया मेरा मन

  आंखंे बरसने लगा।  आंखंे बरसने लगा।

     न जानते थे   न जानते थे

 किक मेे किक मेे....!....!

 बस बस ! !   आौर नही ।  आौर नही ।

  टुट न सकते  टुट न सकते

          ुेक आौर सपना किुन हाथो से।    ुेक आौर सपना किुन हाथो से।

     कृृकितम हाथो से किमटी हटाते वकत     कृृकितम हाथो से किमटी हटाते वकत

     न सोचा मे वह सपनो के     न सोचा मे वह सपनो के....

   जो मर रहा था   जो मर रहा था....।।

- - अमयाअमया
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THE END 
-THANK YOU

ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ്


