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വവിദദരാര്തവികളുടടെ  പടളം 

   ഈ അടുത്തകകാലത്തകാണണ 'ലലിറലില്കകറണസണ'അരങങ്ങേററിയതത.

വറിദദദ്യാര്തറികളുടടെ  വറിവരവറിനറിമയ  സദ്യാങങ്കേതറികതയറിലുള

അററിവറിടന  ഒന്നുകൂടെറി  ര്ജറിടച്ചെടുത്തുടകദ്യാണദ്യാണത  ഈ  പദ്ധതറി

നടെപറിലദ്യാക്കുന്നതത.  ങഗ്രേസത  മദ്യാര്കതഉണദ്യാകുടമന്ന

പ്രതതീക്ഷയറിലദ്യാണത  നമ്മുടടെ  പ്രറിയ  കൂട്ടുകദ്യാര്.  വറിവറിധതരര

ആനറിങമ   ഷനുകളുര,സതകദ്യാചര  എലദ്യാര  സസ്വന്തമദ്യായറി

വറിദദദ്യാര്തറികള്കത   ഉണദ്യാകദ്യാന്  കഴറിയുന്നു.  ടഎ.ടെറി  ങമഖല

വര്ധറിച  വരുന്ന  ഈ  കദ്യാലതത  എടന്തങ്കേറിലുര  ങനടര

ടകദ്യാടയ്തെടുകദ്യാന്'ലലിറലില് കകറണസണ'' അരഗങ്ങേള്കത കഴറിയുര.

                 ഇനറി വരുന്ന തലമുറയറിടല ടഎ.ടെറി രരഗടത

പറക്കുന്ന കുടറിപടമദ്യായറി  ഈപദ്ധതറി മദ്യാറര. ടചെലവത കുറഞ്ഞ ഈ

പദ്ധതറി വറിദദദ്യാര്തറികള്കത വളടര പ്രങയദ്യാജനടപടുര.കമമ്പ്യൂടറര,

കദദ്യാമറയുടമദ്യാന്നുര  ഉപങയദ്യാഗറിച്ചെത  ശതീലമറിലദ്യാതവരദ്യായറിരറിക്കുര

കുടറികള്.അവര്കത നല രതീതറിയറില് തടന്ന ങപടെറികൂടെദ്യാടത ഇതറില്

പ്രവര്തനങ്ങേള്  ടചെയ്യുന്നു.ഒദ്യാങരദ്യാ  വറിദദദ്യാലയങ്ങേളറിലുര  അവടര

നറിയനറികദ്യാന് അധദദ്യാപകര് പ്രങതദകമദ്യായറി ചുമതലങയററിട്ടുണത.

വറിവറിധ  കദദ്യാമ്പുകളുര  ലറിററില്  കകറ്റുമദ്യായറി  ബന്ധടപടത

നടെതറിവരുന്നു. ഇതത പടരങപദ്യാടല ഉയതറിങലകത പറകടട.
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     സമയയ
  ഒരു ദദിവസയ 24 മണദിക്കൂര് അവള് മമലല്ലേ ചദിനദിച.  ഈ 24
മണദിക്കൂറദില്  എമനന്തൊമക്കെ  ഈ  ലലന്തൊകതത്ത്  നടക്കുന.  ആര്ക്കുയ
ഒനദിനയ  സമയമദില്ലേ.  ഹന്തൊ  എലനന്തൊ ആകമട്ടെ  ഇലപന്തൊള് സമയയ
എത്രയന്തൊയദി  അവള് ലകന്തൊക്കെദിലലക്കെത്ത്  ലനന്തൊക്കെദി  8:30  രന്തൊത്രദിയദിമല
ആ മഴയദിലലക്കെത്ത് ലനന്തൊക്കെദി. ഇനദിയയ എത്ര സമയയ ബന്തൊക്കെദി
 അവളുമട ലജന്തൊലദി  തതീര്നദില്ലേ.  മപെട്ടെനന്തൊണത്ത്  എവദിമട  നദിലനന്തൊ
എലനന്തൊ  മപെന്തൊട്ടുന  ശബത്ത്ദയ  അവള്തദിരദിഞത്ത്  ലനന്തൊക്കെദി.
അട്ടെഹന്തൊസങ്ങള് ലകള്ക്കുനണത്ത് ആ മഴയദിലൂമട അവള് ഒന്തൊടദി.
ആബുലന്സുകള്മതന്തൊട്ടുമുനദിലൂമട  ലപെന്തൊകുനതത്ത്  കണത്ത്  അവള്
ലപെടദിച.  പെദിനതീടന്തൊണത്ത്  മനസദിലന്തൊയതത്ത്.  തമന്ത്ത്റ  നന്തൊടന്തൊയ
ജമ്മുകന്തൊശത്ത്മതീരദില് വതീണയ ഒരു ലബന്തൊയബത്ത് വര് ഷദിചദിരദിക്കുന. സമയയ
ബന്തൊക്കെദിയന്തൊയ അവളുമട  കണദില്നദിന കണ്ണു നതീര് മമമല്ലേ  ഒഴുകദി
വതീണ.

                                                                                             MUHAMMAD RISHAL
                                                                                       IX-D
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                   മരണയ
 നന്തൊയ മരണയ  ആസസ്വദദിചദിട്ടുലണന്തൊ?  മരണയ

കണറദിഞദിട്ടുലണന്തൊ?  മരണതദിമന്റെ  രുചദി
അറദി      ഞദിട്ടുലണന്തൊ?  മരണമത  ചദില  ദദവതദിമന്റെ൪

പതീതദിയന്തൊയദി  കണക്കെന്തൊക്കുയ.  ചദിലര്  മരണമത
ഭയന്തൊനകമന്തൊയദി കണക്കെന്തൊക്കുയ.

                  എനന്തൊല്  ഞന്തൊന് മരണമത ഭയക്കുന.

കന്തൊരണയ എമന്റെ  അമ്മമയയയ അമച്ഛെനമയയയ എമന്റെ
ജതീവമന ലപെന്തൊമല കന്തൊണന മക്കെമളെയയ ഭന്തൊരര്യമയയയ വദിട്ടെത്ത്
ആരുമദില്ലേന്തൊത എനയ കണതീരുമന്തൊത്രയ തരുന മരണയ.

                          പെമക്ഷെ എന്തുമകന്തൊലണന്തൊ ഞന്തൊന് ഇനത്ത്
മരണമത  ആസസ്വദദിക്കുന.   ഞന്  ഇതത്ത്  എഴുതുനതത്ത്
മരണമത  വളെമര  ലസ്നേഹദിച  മകന്തൊണന്തൊണത്ത്.   കരണയ
എമന്റെ  ഭന്തൊരര്യയയ  മക്കെളുയ  ഇനത്ത്  ജതീവലനന്തൊമട  ഇല്ലേ.

പളെയമമന  തതീ  നന്തൊളെയ  അവമരയയ  മകന്തൊണ  ലപെന്തൊയദി.
അതത്ത് മകന്തൊണത്ത് ഞന്തൊനയ അവരുമട കൂമട ലപെന്തൊവുന. എനയ
അനനതയയള്ള ആ ലലന്തൊകലതക്കെത്ത്....
                                                                  എനത്ത് ഞന്തൊന്!

                                                          Muhammed Rajwan K
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                            നന്യൂജനററേഷന്
ഒരമ്മയയം  അച്ഛനയം  കുടത്രികളത്രിലതായത  വത്രിഷമത്രിച്ചു  കഴത്രിയുകയതായത്രിരുന.

എലതാ  അമ്പലതത്രിലയം  റനര്ച്ചയുയം  വഴത്രിപതാടയം  ഒയക  യചയത്ത്  കതാലയം
കഴത്രിച്ചുയകതാണത്രിരുന.  അവസതാനനതാള്  അവരുയടെ  ആഗ്രഹയം
സതാകതാതത്ത്കരത്രിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞുപുതന് ജനത്രിച്ചു. അവര് അവയന നറലതാണയം
റസ്നേഹത്രിച്ചു.  മകളത്രിലതാത അവര്കത്ത് ഈശസ്വരന് യകതാടത വരദതാനമതായത്രി
അവര്  അവയന  കണ.  അവന്  വലതതാകുറനതാറയം  അവരുയടെ  മനസത്രില
അവയന  കുറേത്രിച്ചുള്ള  പ്രതതീകകള്  യപതാടത്രി  മുളച്ചു.  എന്നതാല
വലതതാകുറനതാറയം  വഷളനതായത്രിയകതാണത്രിരുന.  അവയന്റ  കൂട്ടുയകടത്ത്
കഞതാവത്ത്,  മദദയം എന്നത്രിവയത്രിയലതായക അവന് വത്രിറനതാദയം  കയണതത്രി.  ആ
പതാവയം  അമ്മയയം  അച്ഛനയം  അവയന  പത്രിടെത്രിച്ചുനത്രിര്തതാന്  കഴത്രിഞത്രില.

ക ഞതാവത്ത്  അവയന്റ അമ്മയയ  റപതായലയതായത്രി.  അച്ഛന് ഒരുപതാടെത്ത്  തവണ
അവയന  നന്നതാകതാന്  ശ്രമത്രിച്ചു.  പയക  അവനത്രിറപതാള്  അമ്മയയറന്നതാ
അച്ഛയനറന്നതാ  ഇല.  എലതാവറരതാടയം  റദഷദയം,  അവയനതാന്നത്ത്  ചത്രിരത്രിച്ചു
കതാണതാന്  അവര്  യകതാതത്രിച്ചു.  അവയന്റ  അമ്മയയയുയം  അച്ഛയനയുയം  വയര
അടെത്രിച്ചത്രിട്ടു.  ഒടവത്രില അവയന അവന്തയന്ന നത്രിയനത്രികതാന് പറതാതതായത്രി.
അവസതാനയം അവന് ഈ റലതാകറതതാടെത്ത് വത്രിടെ പറേഞ്ഞു. അമ്മയുയം അച്ഛനയം
ചങത്ത്യപതാടത്രി  കരഞ്ഞു.  പത്രിയന്നയുള്ള  അവരുയടെ  ശത്രിഷ്ടകതാലയം  അവര്
വൃദ്ദസദനതത്രില  കഴത്രിഞ്ഞു  കൂടെത്രി.  ഇനത്രിയയതാരത്രികലയം  തയന്റ  മകയന
റപതായലയുള്ളവര് ഈ റലതാകതത്ത്  ജനത്രികരുയതന്നത്ത്  അവര്  മനത്രികതാന്
തുടെങത്രി.                                                                       Rishka Das
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തവിവര്ണ പതരാക

നനീലരാകരാശടച്ചെരുവവിന് പരാറളം
പതരാക കവണരാ വസരാദരവര...

മുകളവില് കുങ്കുമളം
നടുവവില് ടവള

തരാടഴെ ഹൈരവിത നവിറളം വചേവല...
ഭരാരത മണവിന് സസൗന്ദരദടത
വര്ണവിക്കുന്ന പതരാകയവിവത.....

ഗരാനവിയളം ടനഹൈവറവളം
പൂര്വവികടരലരാളം

ടനഞവില് വചേര്ടതരാരലങരാരളം
ഇനവിയളം ഉയര്ന്നുയര്ന്നു പറക്കുളം 

വരാനവില് ഇനദക്കഭവിമരാനളം

                                                       Amal Sai 
                                                                                          IX-A
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 മഴയയന ഓരമകള
പെമണന്തൊരു മഴ നനഞന്തൊല്

കുളെദിരുന  ഓര്മ്മകള്

പെണന്തൊമഴതന്  ചളെദിയദില് ഓ  ടദിക്കെളെദിച കുട്ടെദികള്

ഇനന്തൊമഴ നന    ഞന്തൊല് മപെന്തൊള്ളുന ജതീവദിതയ

കുട്ടെദികള്ക്കെത്ത് മഴമയന ഓര്മ്മമന്തൊത്രയ
Sarang Vk          

IX-A             
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പടട തന സഹതത്ത് 
    ഒരദിക്കെല് ലകന്തൊതമയഗലയ എന നന്തൊട്ടെദില് ഒരു പെന്തൊവയ മുക്കുവന് 
ഉണന്തൊയദിരുന. സന്തൊമ്പതദിക കന്തൊരര്യതദില് വളെമര 
പെദിനദിലന്തൊയദിരുന അവരുമട കുടയബയ. ആ മുക്കുവനത്ത് ഒരു 
മകനണന്തൊയദിരുന.അവമന്റെ ലപെരന്തൊണത്ത് ലഗന്തൊപ. അവനത്ത് കടലദില് 
കളെദിക്കെന്തൊന് വളെമര ഇഷ്ടമന്തൊണത്ത്.
                      അങ്ങമനയദിരദിമക്കെ ഒരു ദദിവസയ അവന് കടലദില് 
കളെദിചത്ത് മകന്തൊണദിരദിക്കുലമ്പന്തൊള് കുലറ കുട്ടെദികള് പെട്ടെയ പെറപദിക്കുനതത്ത് 
കണ. അവനയ അങ്ങമന പെട്ടെയ പെറപദിക്കെന്തൊന് ലതന്തൊനദി. പെലക്ഷെ 
അവമന്റെ ദകയദില് പെട്ടെയ വന്തൊങ്ങന്തൊനള്ള പെണയ ഉണന്തൊയദിരുനദില്ലേ. 
അവന് അവമന്റെ അച്ഛെലനന്തൊടത്ത് പെണതദിനത്ത് ലചന്തൊദദിച. അച്ഛെമന്റെ 
ദകയദില് പെണയ ഉണന്തൊയദിരുനദില്ലേ. അങ്ങമന അവന് 
സങ്കടലതന്തൊമട കടലദിമന്റെ അരദികദിലൂമട നടക്കുകയന്തൊയദിരുന. 
അങ്ങമന നടനത്ത് ലപെന്തൊകുനതത്ത് ഒരു പെട്ടെയ പെറപദിക്കുന കുട്ടെദി കണ. 
അവന് ലഗന്തൊപവദിമന്റെ അടതത്ത് മചനത്ത് അവന്റെ പ     ശയ ലചന്തൊദദിച. 
ലഗന്തൊപ അവലനന്തൊടത്ത് എല്ലേന്തൊയ പെറഞ. അങ്ങമന അവന് 
ലഗന്തൊപവദിനത്ത് ഒരു പെട്ടെയ വന്തൊങ്ങദി മകന്തൊടത. അങ്ങമന അവര് രണത്ത് 
ലപെരുയ പെട്ടെയ പെറപദിചത്ത് കളെദിച.
                                                                   Junaid P

                                                                           IX-A
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                        ചതത്രിയന്  ചങതാതത്രി

 ഒരു നതാടത്രില ഒരു പൂച്ചയുയം എലത്രിയുയം മുയലയം ഉണതായത്രിരുന അവര്

ഉറ   ചങതാതത്രിമതാരതായത്രിരുന, പയക പൂച്ചയത്ത്എലത്രിറയതാടെത്ത്

ശത്രുതയുണതായത്രിരുന.  പൂച്ചയത്ത്  എലത്രിയയയകതാലണയമന്ന

ആഗ്രഹമുണതായത്രിരുന.അവന ത്ത്  എലത്രിയയ  തതീയര

ഇഷ്ടമത്രിലതായത്രിരൂന.  അവന്  മുയലത്രിയന  ഭകണയം  തത്രിരയതാന്

അയച്ചു.  എലത്രിയയ യകതാലതാന് കണന് പൂച്ചയയ വത്രിളത്രിച്ചു.  എന്നത്രിടത്ത്

അവന് എലത്രിയയ യകതാന.  പത്രിയന്ന പൂച്ച മുയലത്രിറനതാടെത്ത്  എലത്രിയയ

യകതാന്നതത്ത് കണന് പൂച്ചയതായണന്നത്ത് പറേ ഞ്ഞു....

                                                                   Sarang Vk

                                                                    IX-A
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പളയളം

     രതാതത്രിയുയടെ തറലതാടെലത്രില ഉറേങ്ങുകയതായത്രിരുന അവള്. മഴയുയടെ 

തണുപത്രിലയം ഭതീകര ശബത്ത്തത്രിലയം അവള്  യഞെടത്രി ഉണര്ന. കടത്രിലത്രില 
നത്രിന്നത്ത് തതാറഴകത്ത് ഇറേങത്രിയ അവള് ഒന      യഞെടത്രി. തറഴക്കുറനതാക്കുറമ്പതാള് 
ഉയര്ന വരുന്ന യവള്ളയം.

അവള് നടെന വതത്രിലത്രിനരത്രികത്രില എതത്രി. വതത്രില
തുറേകതായനത്തുറമ്പതാള് അവള്യകതാരു ഒര്മ്മ എയന്റേ മകന് എവത്രിയടെ 
കത്തുന്ന റവദനറയതായടെ അവള് തത്രിര   ഞ്ഞു. ഒതാടെത്രി യച്ചന്നത്ത് വതാതത്രില തുറേന
മുറതത്തു പുഴറപതായല ഒഴുകുന്ന യവള്ളയം. അവള്
യപടന്നത്ത് വതത്രിലടെച്ചു. അവള് റഫതാണത്രിയന്റേ ഫതാഷത്ത് ലലറത്ത് ഒതാണതാകത്രി. 
അവള് വതീടമുഴുവന് തത്രിരയതാന്
തുടെങത്രി. രതാവത്രിയല മുതല കരണത്രിലതാതതത്രിനതാല
റഫതാണത്രിയന്റേ ചതാര്ജത്ത് തതീരതാനതായത്രിരുന. ആ യവളത്രിച്ചവയം അണ  ഞതാല 
ആ വതീടെത്ത് യവറയമതാരു 
ഇരുടറേയതായത്രി മതാറയം. അമ്മയുയം   മകനയംഎനന്നറേത്രിയതായത ആ വലത്രിയ 
വതീടെത്രില അലയുന. യപയടന്നത്ത് അവളുയടെ കതാതുകളത്രില മകയന്റേ ശബയം 
റകടതതായത്രി റതതാന്നത്രി. അവള് റകതാണത്രിപടെത്രികള് കയറേത്രി കയറേത്രി 
മുകളത്രിയലതത്രി
അറപതാഴുയം പുറേതത്ത് നല മഴയതായത്രിരുന. 

                                                       AMAYA S HARI
                                                               IX-D
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റചതാദദയം?
ഭൂമത്രി എനത്രിനത്ത്, അയതതാരു റചതാദദമതാണത്ത്?
മന   ഷദര്കത്രിടെയത്രില എനത്രിനയം റചതാദദയം -
ബതാകത്രി !
റചതാദദതത്രിനയം ഒരു വത്രിലയുണത്ത്,
കതാണതാത കതാഴ്ചകള് അറേത്രിയതാത
സസ്വപങള് ഒരു റചതാദദമതായത്രി നത്രിലക്കുന!

                                          MUHAMMED RISHAL

                                                                              IX-D
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                    THE WORLD OF CARTOONS

          A cartoon is a form of two dimensional illustrated visual art.
While the specific definition has changed over time,modern usage 
refers  to  a  typically  non-realistic  or  semi  realistic  drawing  to  painting
intended  or  satire  caricature,or  humor,or  to  the  artistic  style  or  such
works .An artist who creates cartoons is called a cartoonist .
             The term originated in the middle ages and first described 
a preparatory drawing for a piece of art,such as a painting, fresco ,
tapestry ,or stained glass window .In the   19th century,it came to refer to
humorous illustrations in magazines  and newspapers, and in the early 20th

century and onward it referred to comic strips and
televisions programmes 
                 one the most famous cartoon animator of all times , who
captured the children's world with his magic,wit and optimism was Walt
Disney.
               Who can forget the Disney characters like mickey mouse,Donald
duck , Pluto and goofy? Or for that mater winnie the pooh ,Tom and Jerry
Chip'n' dale?
           Cartoons are enjoyed by children and adults alike,giving them
wonderful  moments of joy and laugher,  and making one feel  light and
young

                                                                        MUHAMMED YAFI
                                                                                   IX-E 
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കലതാലയയം
  ആരുയം മറേകത്രില ഈ കലതാലയയം
  ആരുയം യകതാതത്രിക്കുന്ന സസ്വപമതാണത്രിയന്നയന്റേ
  കലതാലയയം
  കതാണത സസ്വപതത്രിന് തണലതായണന് 
   കലതാലയയം 
                           Muhammed Rishal P

                                     IX-D
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          മതാമ്പഴകതാലയം
               " എതദി വമനതദി മന്തൊമ്പഴക്കെന്തൊലയ
          ലതനൂറയ മന്തൊമ്പഴയ നണയന്തൊന് അണന്തൊര-

                        ക്കെണനയ വമനതദി 
          ലതനൂറയ മന്തൊമ്പഴയ കഴദിക്കെന്തൊന് കുട്ടെദിക്കൂട്ടെവുയ 

              വമനതദി, ആരുയ കന്തൊണന്തൊമത 
                 പെക്ഷെദിക്കൂട്ടെവുയ പെറമനതദി 

           ലതനൂറയ മന്തൊമ്പഴക്കെന്തൊലയ വമനതദി"

                                Sarang Vk
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                          ഇന്റര്യനറത്ത്

പണകതാലതത്ത് കുടത്രികള് ഒത്തുകൂടെത്രിയതാല യചളത്രിയത്രിലയം മഴയത്തുയം
 കളത്രിച്ചുനടെന്നത്രിരുന.  അതത്രിനതാല  അവര്കത്ത്  റരതാഗപ്രതത്രിറരതാധറശഷത്രി
കൂടതലതായത്രിരുന.  പയക  ഇറപതാഴയത  തലമുറേഒത്തുകൂടെത്രിയതാല
യമതായയബല റഫതാണത്രിയന്റ മുന്നത്രിലതാണത്ത്.
     റഫതാണത്രിയല ഇന്റര്യനറത്ത് കുടത്രികള്കത്ത്  ഒരുലഹരത്രിറപതായല മനസത്രില
പത്രിടെത്രിയപടത്രിരത്രിക്കുന.  യമതാലബല  റഫതാണത്രിലതാത  സമയതത്ത്
രകത്രിതതാകറളതാടെത്ത് റദ  ഷദയപടന.  അവര്കത്ത് റഫതാണത്രിലതാത ജതീവത്രികതാന്
ആവതായത ആയത്രിയകതാണത്രിരത്രിക്കുന.

                                                                         Akhil ks
                                                            IX-A
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ARTIFACTS – A COLLECTOR'S FANTASY

Artifacts are the priceless articles or items which were once designed by
the mankind of the historic/prehistoric era to meet their daily requirements
.they  reveal  the  various  features  characteristics  of  the  time  with  their
designing and configuration,as they were made by using various resources
which were available in that particular period 

How to begin your hunt for artifacts...

It seems very easy to start your collection for artifacts by just buying them
from the dealers or traders who sell artifacts .But this is not so ,to become
a successful artifact collector,you have to take lot of time from your busy
schedule to research  over the various aspect of artifacts
          You should always gain abundant knowledge about the various
types of artifacts which you want to collect .This practice will really be
helpful to you in differentiating between an authentic piece and a forgery .
          Your collection of artifacts  should not  only be confirmed to
purchasing the authentic artifacts , rather it should also include the proper
a storing and caring methods of your collected artifacts which can be done
by storing them in dry place and out of the reach of direct sunlight or any
harsh lightening of your place were you have kept itso start today ,and
have a great time in the world of artifacts
                                                            
                                                                                   Salim.m 

                                                              IX-E
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     കതാലയം  
                                   

        കന്തൊലയ കന്തൊഴദിഞ മപെന്തൊയലല്ലേന്തൊ
         ഞന്തൊനയ മന്തൊറദിലപെന്തൊയലല്ലേന്തൊ

          മചറപതദി ലലന്തൊര്മ്മകമളെല്ലേന്തൊയ
        മനസദില് ഇടപെഴകദി ലചര്ന

          കന്തൊലന്തൊങ്ങള് പെദിലനന്തൊട്ടെത്ത് ലപെന്തൊയദിരുമനങ്കദില്
       എന്തു രസമന്തൊയദിരുന എനത്ത്

      ഞന്തൊന് അറദിയന്തൊമത ചദിനദിച മപെന്തൊയദി
                                                                                    
                                                                                  ADNAN AMEEN
                                                                                                9A

20
Digital Magazine



Velom HSS Cherapuram                                                                                   ഉണര്വവ

ഗതാനത്രിജത്രി

പുഞത്രിരത്രിതൂകത്രി മുന്നത്രില നത്രിന
നതാടെത്രിന റവണത്രി ഏയറേ  സഹത്രിച്ചു.
ഉപ്പുകുറകത്രിയുയം ചര്കതത്രിരത്രിച്ചുയം
സമര ചരത്രിതയം മതാറത്രി മറേത്രിച്ചുയം.

 അക്രമ യമതാനയം ഇലതായതങ്ങുയം
യദയ ജയദിച രന്തൊജന്തൊവത്ത്

                               Junaid P

21
Digital Magazine



Velom HSS Cherapuram                                                                                   ഉണര്വവ

നത്രിമത്രിഷ റനരയം

അവന് ലപെന്തൊകുകയന്തൊണത്ത് ലജന്തൊലദി ലതടദി
ആരുയ കന്തൊണന്തൊമത

നദിമദിശലനരയ മകന്തൊണത്ത് അവന് ലപെന്തൊയദി
എമനന്തൊ ഒരു മദിനല് ലപെന്തൊമല 

കൂട്ടുകന്തൊരലനന്തൊമടന്തൊനയ മദിണന്തൊമത കന്തൊണന്തൊമത
എവദിമട എമനനറദിയന്തൊമത

അവന് അലറദി ഒന്തൊടദി
ഒരു നദിമദിഷ ലനരയ മതദി നമ്മുമട ജതീവദിതയ

മന്തൊറദിമറദിയന്തൊന്
                      ADWAID.N.K

           9B
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പഴയമട മനന്തൊമ്പരയ
       
ഒരു  സ്ഥലതത്ത്  ഒരു  മലനന്തൊഹരമയ  പഴ
ഉണന്തൊയദിരുന.  അവദിമട  നദിനത്ത്  ആ
പഴമയന്തൊമനന്തൊഴദികദിയന്തൊല്  ഒരു  ചദില്ലേത്ത്
വദിരദിചതുലപെന്തൊമലയന്തൊണത്ത്  കരണയ  അത്രയയ
മലനന്തൊഹരമന്തൊയദിരുന ആ പഴ.  അവദിമട നദിനത്ത്
ആ പഴതതീരതത്ത് ജനങ്ങള് മവള്ളയ കുടദിക്കെന്തൊന് 
എടക്കുകന്തൊയയ അതദിമന്റെ ഒരതത്ത് കൃ        ഷദിമചയ്യുകയയ
മചയദിതദിരുന  പെദിമന  ഒരു  ദദിവസയ  ആ
പഴയദില്  മഝര്യങ്ങള്  ചതമപനദി  പെദിമന
പഴയദില്  നദിറമയ  പന്തൊസദികത്ത്  ലപെന്തൊലുളെളെ
മന്തൊലദിനര്യങ്ങള്  കണ,  അലപന്തൊള്  അവദിമടയളെളെ
ജനങ്ങള്  പെദിമന  അവദിമട  നദിനത്ത്
മവളെളെമമടക്കെല്  നദിര്തദി  .കൃഷദികള്
ഉണങ്ങദിലപന്തൊയദി പെദിമന ആ പഴമയ ആരുയ 
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ലനന്തൊക്കെദിയദില്ലേ  .അതദിമന്റെ അടത കൂമട ആരുയ
നടനലപെന്തൊയദില്ലേ.  തതീരവന്തൊസദികള്  അവദിമട
നദിനയ തന്തൊമസയ മന്തൊറദി ആ പഴമയ മന്തൊലദിനര്യങ്ങള്
തളെളുന ഒരു പഴയന്തൊയത്ത് മന്തൊറദി.എല്ലേന്തൊവര്ക്കുയ ആ
പഴമയ  കന്തൊണലമ്പന്തൊള്  സഹദന്തൊപെയലതന്തൊനദി.ആ
പഴമയ മന്തൊലദിനര്യപ്പുഴയന്തൊയത്ത്  മന്തൊറദി.  "ഇനദി ആരുയ
പഴയദില്  മന്തൊലദിനര്യയ  തളെളെരുതത്ത്  "  എനത്ത്
എഴുതദിയദിട്ടുയ കന്തൊരര്യമദില്ലേ. ആ പഴ പഴകള്ക്കെത്ത് ഒരു
മനന്തൊമ്പരമന്തൊണത്ത്."ആരുയപകൃതദിമയലനന്തൊവദിക്കെരുതത്ത്
അതത്ത് നമുക്കെത്ത് തമന ആപെതന്തൊണത്ത് "

                                                      Asrad
                                                       IX-B
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മരായരാത സസ്വപളം 

 മഴെയവില് അവന് കവിടെന്നു
 അറവിയരാടതടപയ്യുന്ന    മയങവി

 ഇനവി അവള് സസ്വപങളവിവലക്കുള
കരാല്ടവപവിവലക്കരാണവ

ഇനവിയള സമയളം അവള് ഉറങ്ങുകയരാണവ
ആ സസ്വപതവിലൂടടെ അവള്

പുതവിടയരാ   രു ജനീവവിതതവിന് തുടെക്കമരാണവ
                                                           
                                                              
                                                   ADNAN AMEEN  K T
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കുടത്രികള് നമ്മുയടെ സമ്പതത്ത്

ഒരു ഗ്രതാമതത്രില ഒരു പതാവയപട അച്ഛനയം അമ്മയുയം ഉണതായത്രിരുന.

അവര്കത്ത് കുററേ വര്ഷങള്കത്ത് റശഷയം ഒരു കുഞ്ഞുണതായത്രി. ഒരു 
യപണ്കുടത്രിയതാണത്ത് പത്രിറേന്നതത്ത്. അവര്കത്ത് അവയള ഒരുപതാടെത്ത് 
ഇഷ്ടമതായത്രിരുന. ഒരത്രികല അച്ഛനയം അമ്മയുയം മകളുയം കൂടെത്രി ഒരു 
പതാര്കത്രില റപതായത്രി. അവത്രിയടെ അവള് സറനതാഷറതതായടെ 
കളത്രിക്കുകയതായത്രിരുന. അറപതാള് കുറേച്ചു സമയയം കഴത്രിഞറപതാള് 
അവയള കതാണതാനത്രില. അച്ഛനയം അമ്മയുയം പതാര്കത്രിലയം മറ്റു 
സ്ഥലങളത്രിലയം അറനസ്വഷത്രിയച്ചങത്രിലയം മകയള കയണതതാന് 
കഴത്രിഞത്രില.

പത്രിയന്ന അവര് റപതാലതീസത്രിയന വത്രിളത്രിച്ചത്ത് കതാരദങള് പറേഞ്ഞു. 

റപതാലതീസുകതാര് അറനസ്വഷത്രിച്ചത്രിട്ടുയം കുടത്രിയയ കയണതതാനതായത്രില. 

യപയടന്നത്ത് അമ്മ തലകറേങത്രി വതീണു. അറപതാള് തയന്ന അച്ഛന് 
അമ്മയയ എടതത്ത് റഹതാസത്രിറലത്രില യകതാണ റപതായത്രി. അറപതാള് 
റഡതാക്ടര് ആ അമ്മയയ പരത്രിറശതാധത്രിച്ചു. റഡതാക്ടര് അച്ഛറനതാടെത്ത് 
പറേഞ്ഞു "നത്രിങളുയടെ ഭതാരദ മതാനസത്രികമതായത്രി 
തളര്ന്നത്രിരത്രിക്കുകയതാണത്ത്. അറപതാള് അച്ഛന് സങടെയം 
യകണത്ത്യപതാടത്രികരഞ്ഞു.

     ( കുറേച്ചു വര്ഷങള്കത്ത് റശ ഷയം )
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                         ഈ അമ്മയുയടെ റരതാഗയം ചത്രികത്രിലസത്രിച്ചത്ത് മതാറത്രി 
അവര് വതീടത്രിറലകത്ത് റപതാ യത്രി. എങത്രിലയം സസ്വനയം മകയള 

കത്രിടതാതതുയകതാണത്ത് അവര് ഇറപതാഴുയം ദദുഃഖത്രിക്കുന. മകളുയടെ 
സറനതാഷതത്രിനതായത്രി അവര് റപതായ പതാര്കത്രിറലകത്ത് വതീണയം 
റപതാകുന. അവത്രിയടെ മ്മ എതത്രിയറപതാള് ആ അമ്മ 
യപതാടത്രികരഞ്ഞു. അവര് കടെല തതീരതത്ത് തയന്റേ മകയള 
റപതായലയുള്ള ഒരു ഭത്രികകതാരത്രിയയ അവര് കണ. അറപതാള് അവര്
അവളുയടെ അടറതകത്ത് റപതായത്രി അറപതാള് അവര്കത്ത് മനസത്രിലതായത്രി 
കുററേ വര്ഷങള്കത്ത് മുമ്പത്ത് നഷ്ടയപട തയന്റ സസ്വനയം മകളതായണന്നത്ത് 
അവര് തത്രിരത്രിച്ചറേത്രിഞ്ഞു. അവര് അവയളയുയം കൂടത്രി വതീടത്രിറലകത്ത് മടെങത്രി.
പത്രിന്നതീടള്ള അവരുയടെ ജതീവത്രിതയം സറനതാഷ പൂര്ണ്ണമതായത്രിരുന.

      
                                                       THE END

 ഗുണപെന്തൊഠയ :    എവദിമട ലപെന്തൊകുലമ്പന്തൊഴുയ  സസ്വനയ മക്കെമളെ ശ്രദദിച             

          ലനന്തൊക്കെണമമനത്ത് ഇതദില് നദിനയ മനസദിലന്തൊക്കെന്തൊയ 
                                                
                                                                                       AMRUTHA
                                                                                           AMAYA
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അമ്മയുടട പരരാതത
ഞന്തൊന് പെതദിവുലപെന്തൊമല മഫെയത്ത്സത്ത്ബുക്കുയ ലനന്തൊക്കെദി 
കുതദിയദിരദിക്കുകയന്തൊയദിരുന. അലപന്തൊയന്തൊണത്ത് അമ്മ എമന
വദിളെദിക്കുനതത്ത്. ലമന്തൊലന നതീ എനദിക്കുയ മഫെയത്ത്സത്ത്ബുക്കെത്ത് 
എടതത്ത് തരുലമന്തൊ?   അമതനദിനന്തൊ അലമ്മ? എനദിക്കെത്ത് 
നദിലനന്തൊടത്ത്         സയസന്തൊരദിക്കെന്തൊനന്തൊണത്ത്. അമതനദിനന്തൊ അലമ്മ
ഞന്തൊന് ഓഫെതീസുയ കഴദിഞത്ത് ഇവദിമട തമനയലല്ലേ വരുനതത്ത്. 
അതൂ    ശരദിയന്തൊണത്ത്, പെലക്ഷെ ഞന്തൊന് നദിലനന്തൊടത്ത് ഒനത്ത് 
സയസന്തൊരദിക്കെന്തൊന് വനന്തൊല് നതീ എലപന്തൊഴുയ 
ലഫെന്തൊണദിലന്തൊയദിരദിക്കുയ. പെമണന്തൊമക്കെ നതീ
ഉറങ്ങുനതത്ത്  എമന്റെ  കൂമടയന്തൊയദിരുന.  പെലക്ഷെ  ഇന  നതീ
എമന്റെ  കൂമട  കദിടക്കെന്തൊറദില്ലേ.  എനന്തൊണത്ത്  ഭക്ഷെണതദിനത്ത്
ലവണദിതത്ത്  എനത്ത്  നതീ  പെറയമന്തൊയദിരദിന.  പെലക്ഷെ  നതീ  ഇനത്ത്
ഭക്ഷെണയ  കഴദിക്കുകയല്ലേന്തൊമത  അതദിമന  പെറദി  ഒരു
അഭദിപന്തൊയവുയ പെറയനദില്ലേ.  ഞന്തൊന് ഒനത്ത് സയസന്തൊരദിക്കെന്തൊന്
ലവണദി ലഫെന്തൊണ് വദിളെദിചന്തൊല് നതീ എടക്കെദില്ലേ. എമന്റെ അമ്മയത്ത്
എമന  പെറദി  ഇത്ര  ലവവലന്തൊതദിയയ  പെരന്തൊതദിയയ  ഉലണന്തൊ
എനത്ത്  എനദിക്കെത്ത്  ഇനന്തൊണത്ത്  മനസദിലന്തൊയതത്ത്.  ഞന്തൊന്
അമ്മലയന്തൊടത്ത്  മന്തൊപത്ത്  പെറയകയയ  അമ്മലയന്തൊടത്ത്
സയസന്തൊരദിക്കെന്തൊന് സമയയ കമണതകയയ മചയ.

                                                                          

                                                     Junaid P
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പ്രളയയം@2K18
          ഒരൂ ദത്രിനയം യപടന്നത്ത് യവള്ളയം യപതാനത്രി

  പ്രളയ ജലമതായത്രി അതത്ത് ഒഴുകത്രി
ഞെങളുയടെ വതീടകള് മണ്ണത്രിനടെത്രിയത്രില

എതറയതാ ജതീവനകള്
ജതീവശസ്വതാസതത്രിനതായത്രി പത്രിടെയുന

ചുറത്രിലയം പ്രളയ ജലതന് മര്മ്മരങള്
ഒരു നതാള് ഈ യവള്ളയമലതായം വറത്രിടന

അന    ഞെങള് ഉടെയലടക്കുയം
റകരളയത നവരത്നമതാകതാന് 

അന ഞെങള് ഉയര്തത്രി പത്രിടെത്രിക്കുയം
റകരളയത പുതുയുഗതത്രിനതായത്രി

                                              
                                             

                          Saeed VK
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                       യന്തൊത്ര
അവള്  ഒറക്കെത്ത്  ലപെന്തൊകുകയന്തൊണത്ത്  അവള്
തമന്റെ  ബന്തൊഗുകമളെല്ലേന്തൊയ  ശരദിയന്തൊക്കെദി  തമന്റെ
മട്രെയദിന് ടദിക്കെറത്ത് 
ഭദ്രമന്തൊയദി തമന്റെ ഹന്തൊന്റെത്ത് ബന്തൊഗദില് മവച.
ഇലപന്തൊള്  സമയയ  രന്തൊത്രദി  10:00  ടന്തൊകത്ത്സദി
അവളുമട വതീട്ടു  മുറതത്ത്  അവമളെയയ കന്തൊതത്ത്
നദിന അമത അവള് ലപെന്തൊകുകയന്തൊണത്ത്  ഒരു
യന്തൊത്ര ടന്തൊകത്ത്സദിയദില് മറയദില്ലവ
ലസഷന്  വമര  സ   ഞ്ചരദിച  അവള്
പെരദിഭ്രമലതന്തൊമട 
വന്തൊചദിലലക്കെത്ത്  ലനന്തൊക്കെദിയലപന്തൊള്  12:00  മണദി
അവള് 
പെരദിഭ്രമലതന്തൊമട  മട്രെയദിന്  ലക്ഷെര്യമന്തൊക്കെദി
നടന.
അലപന്തൊള്  അവള്  തമന്റെ  ബന്തൊഗദില്  ഉള്ള
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കുപദി മവള്ളയ ഒനത്ത് പെരദിലശന്തൊധദിച ഒരു തുള്ളദി
മവള്ളയ       ലപെന്തൊലുയ  ഉണന്തൊയദിരുനദില്ലേ.
അവള്  മവള്ളയ  വന്തൊങ്ങന്തൊനന്തൊയദി  കടയദിലലക്കെത്ത്
നടന  അലപന്തൊലഴക്കുയ   അവള്  ലപെന്തൊലകണ
മട്രെയദിന്  പറമപട്ടു  കഴദിഞദിരുന.അവള്
ആരുയ കന്തൊണന്തൊമത അവള് കരഞ പെമക്ഷെ,
അവള് തളെര്നദില്ലേ വതീണയ ഒരു യന്തൊത്രക്കെന്തൊയദി
അവയന്തൊമറടത.യന്തൊത്ര  അതത്ത്  ഒരു
ള്തപസ്തകമന്തൊണത്ത്  ഒരദിക്കെലുയ  മറക്കെന്തൊത
പസ്തകയ.
                                Muhammed Rishal P
                                             IX-D              
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               യന്തൊത്രന്തൊ വദിവരണയ

     റവളയം യയഹസ്കൂളത്രില നത്രിന്നത്ത് പരത്രിസ്ഥത്രിതത്രി ക്ലബത്രിയന്റേ ആഭത്രിമുഖദതത്രില
രന്തൊവദിമല  9  മണദിക്കെത്ത്  ആറളെയ  വനര്യജതീവദി  സലങ്കതതദിലലക്കെത്ത്

ഒരു  കര്യന്തൊമ്പദിനത്ത്  പറമപട്ടു .

പകൃതദിസസൗന്ദരര്യയ  ആസസ്വദദിക്കെന്തൊന്

പെറദിയ  ഒരു  നല്ലേ  സ്ഥലമന്തൊണത്ത്

ആറളെയ.

ഞങ്ങള്  50  കുട്ടെദികളെന്തൊണത്ത്  ഉണന്തൊയദിരുനതത്ത് .

ബസദിലന്തൊയദിരുന  യന്തൊത്ര .  നല്ലേ  പെന്തൊട്ടുയ

   ഡന്തൊന്സുയ  ഒമക്കെയണന്തൊയദിരുന .

ഞങ്ങള്  അതുവഴദി  തലലശ്ശേരദി

ലകന്തൊട്ടെയദിലുയ  മുഴുപദിലങ്ങന്തൊടത്ത്  ബതീചദിലുയ

ലപെന്തൊയദി.  ലകന്തൊട്ടെയമട

32
Digital Magazine



Velom HSS Cherapuram                                                                                   ഉണര്വവ

ഉള്ളദില്  കയറലമ്പന്തൊള്  തമന  എമനനദില്ലേന്തൊത  ഒരു

അനഭൂതദി  ഞങ്ങളെദില്  ഉടമലടത .  അതുകഴദിഞത്ത്

ബതീചന്തൊയദിരുന.  കടലദിമന്റെ  ഇരമ്പലുയ  കന്തൊറയ  ഞങ്ങളെദില്

കുളെദിര്മയണന്തൊക്കെദി.  പെദിമന  ഒരു  ഒനന്തൊനരയ  ലഘ

ഭക്ഷെണവുയകഴദിച.  കൂട്ടുകന്തൊരുമട  കൂമട  ഇരുനത്ത്  കഴദിക്കുലമ്പന്തൊള്

തമന  അതദിനത്ത്  വല്ലേന്തൊത  ഒരു  സസ്വന്തൊതുണന്തൊയദി .  പെദിമന

 ഞങ്ങള്  ആറളെയ  വനര്യജതീവദി  സലങ്കതതദില്  എതദി .

ലവഴന്തൊമ്പല്,  പെലതരയ  പൂമ്പന്തൊറകള്,  കുരങ്ങന്,  മലയണന്തൊന്,

കന്തൊട്ടുലപെന്തൊതത്ത് തുടങ്ങദിയ വദിവദിധയദിനയ ജതീവദികമളെ കന്തൊണകയയ

അവമയ  നദിരതീക്ഷെദിക്കുകയയ  മചയ .  വനര്യജതീവദി

സലങ്കതതദിലനന്തൊടത്ത്  അടതള്ള  പഴയദില്  നതീനദി  രസദിച

കളെദിച.  അവദിമട മുഴുവന് നദിരതീക്ഷെദിച .  ഞങ്ങള് മൂന ദദിവസയ

അവദിടമത  മലനന്തൊഹന്തൊരദിത  ആസസ്വദദിച .  അതുകഴദിഞത്ത്

തദിരദിമചതദി.  ആ  ദദിനങ്ങളെദിമല  അനഭവയ  ഞങ്ങള്ക്കെത്ത്  ഒരു

കന്തൊലതയ മറക്കെന്തൊന് പെറന്തൊത ഒരനഭവമന്തൊയദിരുന .
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പൂലനന്തൊട്ടെയ 
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     സസഡഡ പപന നനരമമണണ
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പച്ചെക്കറവി കൃഷവി

BY
LITTLE KITES UNIT

VHSS CHERAPURAM

36
Digital Magazine



Velom HSS Cherapuram                                                                                   ഉണര്വവ

37
Digital Magazine


