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                                                                                                                  കുഞ്ഞഞ്ഞീബവി ടെഞ്ഞീചര്കുഞ്ഞഞ്ഞീബവി ടെഞ്ഞീചര്



 കപ്പലണണ്ടി മണ്ടിഠഠായണ്ടി
250  ഗവാഖ സരകര,   വറുത കടെല 250   ഗഖ സ ണ
രനയന,  രചറപ്രിയ ജധീരകഖ,   ഏചകവായ സരകര

     രവളളതപ്രിള അലധീക്കുക അതപ്രികലകന രനയന ഇടന
    ഇളക്കുക കവണരമങപ്രില് ഏലകവായ ജധീരകഖ ഇടുക.

       കുറുകപ്രി വരകമവാള    വറുത കടെല ഇടുക നല്ലണഖ
കുറുകപ്രി.എടുക്കുക.     എനപ്രിടന രനയന പുരടപ്രി രവച്ച

    പവാത്രതപ്രികലകന കുറുകപ്രി എടുതതന ഇടുക
1/2       മണപ്രികര കശഷഖ അഥവവാ നല്ല ഉറപ്പന രവച്ച കശഷഖ

  കപ്പലണപ്രി മപ്രിഠവായപ്രി കഴപ്രിക്കുക.
                                                            



മലഠാല
"  മകനവാബലതപ്രിരന്റെ മനവാകരഖ"

   നപ്രിണമണപ്രിഞ തവാഴവാരഖ
       പവാകപ്രിസവാനപ്രിരല സജവാതന തവാഴവാരഖ.  നവാലുപവാടുഖ ഗപ്രിരപ്രിനപ്രിരകള

  അതപ്രിരപ്രിട പച്ചയണപ്രിഞ പകദൈശഖ.   ഹപ്രിനകവാശന പരവതനപ്രിരകളപ്രില് നപ്രിനന
      ഉറവരയടുക്കുന സജതന നദൈപ്രി ഒഴുകപ്രിപ്പരക്കുന ഈ ഭപകദൈശഖ പകതപ്രി

രമണധീയമവാണന.    ഏഷയപ്രിരല സജപ്രിറനലവാന്റെന എനന വപ്രികനവാദൈ
  സ ഞവാരപ്രികളകപ്രിടെയപ്രില് സജവാതന അറപ്രിയരപ്പടുന.

                                                 പവാകപ്രിസവാരന്റെ തലസവാനമവായ ഇ
  സവാമവാബവാദൈപ്രില് നപ്രിനന 160 കപ്രി.മധീ.     മവാത്രഖ ദരമുള ദകബര പസണ
  പവപ്രിശയപ്രിരല ജപ്രില്ലയവാണന സജവാതന.    ജനസഖഖ ഒകനകവാല് ലകഖ വരഖ.

20,000      അടെപ്രി വരര ഉയരമുള മലനപ്രിരകളവാല് ചറരപ്പട പകദൈശമവാണപ്രി
തന.93   ശതമവാനഖ ജനതയുഖ പഷനകതവാഭവാഷസഖസവാരപ്രിക്കുന.രതവാരവവാലപ്രി,

   കലവാമപ്രി ഭവാഷകള സഖസവാരപ്രിക്കുന
നനപകവുഖ,ഇവരകപ്രിടെയപ്രിലുണന.വപ്രികനവാ

    ദൈസഞവാര കകനമവായതപ്രിനവാല്നരല്ലവാര ശതമവാനഖ ജനങളഖ ടറപ്രിസവു
  മവായപ്രി ബനരപ്പടന ജധീവപ്രിക്കുന.   ബവാകപ്രി ജനങള

കഷപ്രിയപ്രികലരരപ്പടപ്രിരപ്രിക്കുന.
       അതുലതമവായ പകതപ്രി ഭഖഗപ്രിരകവാണന അനഗഹധീതമവായ സജവാതന കമഖല

     രയ കധീഴരപടുതവാ൯ നറവാണകളകന മുകന രവാജവഖശങള തമപ്രിലടെപ്രിച്ചപ്രി
രന.      ദവകദൈശപ്രിക ശകപ്രിയുരടെ കപവാരവാടങള രകവാണന സജവാതപ്രിരന്റെ മണപ്രി

 ല് കചവാരചപ്രിനപ്രിടണന.ബപ്രി.സപ്രി. 327-     ാവാഖ ആണപ്രില് സജവാതപ്രിരല പധവാന
    പടണങളവായ ഒവാറയുഖ ബവാസപ്രിറയുഖ കധീയടെകവാന് നദൈപ്രിമുറപ്രിച്ചുകടെരനതപ്രിയ

  തന സവാകവാല് അലകവാണറവായപ്രിരന.    സജവാതന തവാഴരയപ്രിരല ആദൈന അധപ്രിനപ്രി
കവശമവാണപ്രിതന.     സജവാതന പപ്രിനധീടെന ദൈധീരഘകവാലഖ കുശവാന്രവാജവഖശതപ്രിരന്റെ
അധപ്രിനപ്രികവശതപ്രിലവായപ്രി.    പകദൈശതന പലയപ്രിടെങളപ്രിലുഖ വപ്രിഹവാരങള സന

     തഖഭങളഖ സവാപപ്രിച്ചന അവര ബദ ദൈരശനങരള പചരപ്രിപ്പപ്രിച്ചു.
     രതക്കുകപ്രിഴകതവാലപ്രിബവാരന്റെ പപ്രിറവപ്രിന് അഫനഗവാനപ്രിസവാനപ്രില് നപ്രിനന

 കുടെപ്രിയറപ്രി പവാരതപഷനതൂ
ണന,      ദൈപ്രിലവാസകന കഗവാത്രവപ്രിഭവാഗകവാരവാണന സജവാതപ്രിരല ആദൈത ഇസവാഖ
വപ്രിഭവാഗഖ.



   മുഗള രവാജവഖശതപ്രിരന്റെസവാപകന് ബവാബറപ്രിരന്റെ സഹവായകതവാരടെയവാണന
    യസഫന സവായപ്രി കഗവാത്രവരഗഖ സജവാതന കധീഴടെകപ്രിയതന.  പകദൈശരത പമു

      ഖ ഇസവാമപ്രിക നവായകന് അകുണന അബളഗഫറപ്രിരന്റെ ഭരണ കനതതജ
     രത അഖഗധീകരപ്രികവാന് എല്ലവാ കഗവാത്ര വപ്രിഭവാഗങളഖ സനദരവായകതവാരടെ

19-      ാവാഖ നറവാണപ്രില് സജവാതപ്രിരല രകഖ ചപ്രിനലപ്രിനന അറുതപ്രിയവായപ്രി.ജനങള
     അത്രവാദൈരപരവഖ അക്കുണന സവാഹപ്രിബന എനന വപ്രിളപ്രിച്ചപ്രിരന അബല്ഗ

   ഫര സഫധീവരനഖ ബപ്രിടധീഷന വപ്രിരദനമവായപ്രിരന.  ഇസവാമപ്രിക നപ്രിയമ
     സഖഹപ്രിതകനസരപ്രിച്ചന ഭരണചകഖ തപ്രിരപ്രിച്ച അക്കുണന സവാഹപ്രിബപ്രിരന്റെ കധീ

    ഴപ്രില് സജവാതപ്രില് സമവാധവാനവുഖ ഐശജരവുഖ കളപ്രിയവാടെപ്രി.
 
തഠാലണ്ടിബഠാനന്റെ പണ്ടിറവണ്ടി
       പവാതപ്രിറവാണകള കശഷഖ വധീണഖ സജവാതപ്രില് പശങള ഉടെരലടുകവാന്

  തുടെങപ്രിയതന തവാലപ്രിബവാരന്റെ വരകവവാരടെയവാണന.  അഫനഗവാനപ്രിസവാനപ്രില് ന
   ടെന കസവാവപ്രിയറന അധപ്രിനപ്രികവശകതവാരടെയവാണന തവാലപ്രിബവാന്ജന്മരമടുക്കു

നതന.     കസവാവപ്രിയറന കസനവാ പതപ്രികരവാധതപ്രിനവായപ്രി ആയുധരമടുത മുജവാ
    ഹപ്രിദൈധീന് വപ്രിഭവാഗതപ്രില് നപ്രിനവാണന വര ഷങളക്കുകശഷഖ തവാലപ്രിബവാന്

പപ്രിറവപ്രിരയടുതതന.     തവാലപ്രിബവാന് എന പഷനതൂണ വവാകപ്രിനരതഖ 'വപ്രിദവാ
രതപ്രികള'എനവാണന.      കടുത മതകബവാധഖ ഉളപ്രില് രകവാണന നടെക്കുന ഒര

    കടഖ രചറുപ്പകവാരവാണന തവാലപ്രിബവാനപ്രില് അഴപ്രിമതപ്രിക്കുഖ ആകമണതപ്രിനരമ
     തപ്രിരര കണപ്രിശമവായ നപ്രിലപവാരടെടുത്തുഖ കുറവവാളപ്രികളകന ഇസവാമപ്രിക ശപ്രിക

    നടെപ്പവാകപ്രിയുഖ സവാധവാരണ ജനങളകപ്രിടെയപ്രില് തവാലപ്രിബവാന്
പപ്രിയങരനവായപ്രി.
1998   ആകുകമവാകഴക്കുഖ അഫനഗവാനപ്രിസവാരന്റെ 9  ൦ശതമവാനഖതവാലപ്രിബവാരന്റെ
നപ്രി
യനണതപ്രിലവായപ്രിടണന.  സധീ വപ്രിദവാഭവാസഖ,    പുറതന കപവായപ്രി കജവാലപ്രി

 രചയല്
 തവാലപ്രിബവാന് എതപ്രിരത്തു.  പപ്രിനധീടെന

രടെലപ്രിവപ്രിഷന്,നതഖ,കഫവാകടവാഗവാഫപ്രി,കവാ
   യപ്രികമതരങളപ്രിരല കയടെപ്രി എനപ്രിവ നപ്രികരവാധപ്രിച്ചു.2001  ല് ബദപതപ്രിമ

 കള തകരത്തു.    സജവാതപ്രിരല രപണകുടപ്രികളരടെ വപ്രിദവാലയഖ തകരത്തു.
  കപവാളപ്രികയവാ വവാകപ്രിന് തടെഞ.     ഇകപ്പവാള സജവാതപ്രിരല സപ്രിതപ്രി പുറകമകന ശവാ

നമവാണന.    തകരകരപ്പട രപണകുടപ്രികളരടെ സളകള അനവാരവാഷസഹവാ



  യകതവാരടെ പുനര നപ്രിരമപ്രികരപ്പട.,  മുന്കവാലങരളകപ്പവാരല പരസമവായപ്രി
     രകവാലഖ രകവാലയുരമല്ലവാഖ ഗവാമധീണകമഖലയപ്രില് തവാലപ്രിബവാനന ശകമവായ

സജവാധധീനമുണന.

തഠാഴ്വരയണ്ടിനല   ബഠാലല 
      കവപ്രിയുഖ വപ്രിദവാഭവാസ പവരതകനവായ സപ്രിയവാവുദധീന് തരന്റെ ആദ കു
 ഞപ്രിനന "മലവാല"   എനന നവാമകകരണഖ രചയ.   പപ്രിതവാവപ്രിരന്റെ കഗവാത്രനവാമഖ

ക
    ടെപ്രി കചരതകതവാരടെ മലവാല യസഫവായപ്രി ആയപ്രി.   പഷനതൂണ കവയനപ്രിയുഖ

   കയവാദവാവുമവായപ്രിരന കമവനപ്രിരല കലവാലരയകപ്പവാരലയവാകണരമനന കമവാഹപ്രി
   ച്ചവാണന ലലവാലകന ഇങരവ കപരപ്രിടതന.   തൂരരപകവായപ്രി എനവായപ്രിരന

  സപ്രിയവാവുദധീരന്റെ പതപ്രിയുരടെ കപരന.   പരമരവാഗതമവായപ്രി സനപ്രി ആശയകവാരവാ
  യപ്രിരന യസഫവായപ്രി കഗവാത്രകവാര.   മപ്രികങവാറയപ്രിരല വധീടപ്രില്പപ്രിതവാവപ്രിനഖ

ഉമ
     ക്കുഖ രണന അനജന്മവാരരകവാപ്പഖ സനഷ്ടപ്രികയവാരടെയവായപ്രിരന മലവാലയുരടെ

കുടപ്രികവാലഖ.      വധീടപ്രിരല രണന കകവാഴപ്രികളവായപ്രിരന അവളരടെ ഏറവുഖ അടു
 ത കളപ്രികടകവാര.   വലുതവാവുകമവാള കഡവാകറവാവണരമനവായപ്രിരന അവ
 ളരടെ ആഗഹഖ.   പഷനതൂണ ഭവാഷയപ്രില് -   ദുരപ്രിതഖ നപ്രിറഞവള എനവായപ്രി
    രന മലവാല എന വവാകപ്രിരന്റെ അരതഖ.   അതുരകവാണന തരന കപരപ്രികനവാടെന

  മലവാലകന തധീരര ഇ ഷ്ടനടെമപ്രില്ലവായപ്രിരന.    അതു പറ ഞന പരപ്രിഹസപ്രിക്കുന
    അനപ്രിയന്മവാകരവാടെന കലഹപ്രിച്ചന അവള ഉപ്പയുരടെ സമധീപകതകകവാടുഖ.സവാരമപ്രി

       ല്ല എനന പറഞന പപ്രിതവാവന സമവാശജസപ്രിപ്പപ്രിച്ചവാല് മവാത്രകമ അവളരടെ സങ
 ടെഖ അടെങകയുളളള.2008     മുതലവാണന മലവാലയുരടെ ജധീവപ്രിതതപ്രിനന മവാറഖ വ

 രവാന് തുടെങപ്രിയകത.   സഖഗധീതവുഖ നതപരപ്രിപവാടെപ്രികളഖ നപ്രികരവാധപ്രിച്ചവായപ്രിര
 തവാലപ്രിബവാരന്റെ തുടെകഖ.    സധീ വപ്രിദവാഭവാസതപ്രിരനതപ്രിരര തവാലപ്രിബവാന് നപ്രില

 പവാരടെടുത്തു തുടെങപ്രി.   പഠപ്രികരമനവാഗഹപ്രിക്കുന രപണകുടപ്രികളകന സമധീപ
      ത്തുള മദയപ്രില് കപവായപ്രി മതപഠനഖ എനഖ അവര പറഞ.തവാലപ്രിബവാ

      രന്റെ പുതപ്രിയ നപ്രിലപവാടെറപ്രിഞ മലവാലയുരടെ ഇളഖ മനസന അസജസയവായപ്രി.
11      വയസന ഉളരവങലുഖ വപ്രിദവാഭവാസരതക്കുറപ്രിച്ചുഖ അവളകന നനവായപ്രി
കബവാധമവായപ്രിരന.     കുഞനവാളരതവാടന ഉപ്പ അവളകന

  പറഞരകവാടുതതവായപ്രിരന ഈ കവാരങള.   തവാരനങരന പഠപ്രിച്ചന
  കഡവാകറവാവുരമനവായപ്രിരന അവളരടെ ആശങ.  അനജന്മവാരരല്ലവാവരഖ

     ഉറങപ്രിയ കശഷഖ അവള ഉപ്പകയവാടെന ഇകതക്കുറപ്രിച്ചന



സഖസവാരപ്രിക്കുമവായപ്രിരന.  രപണകുടപ്രികളരടെ പഠനഖ
     മുടെക്കുന തവാലപ്രിബവാരനതപ്രിരര എരനങപ്രിലുഖ പതപ്രികരപ്രികണരമന ചപ്രിന

   മലവാലയുരടെ മനസപ്രില് മഥപ്രിച്ചു രകവാണപ്രിരന.
               മകളരടെ കവദൈന മനസപ്രിലവാകപ്രിയ സപ്രിയവാവുദധീന് യസഫവായപ്രി

     അവരളയുഖ കടപ്രി സമധീപ നഗരമവായ രപഷജവാറപ്രികലകന യവാത്രതപ്രിരപ്രിച്ചു.അവപ്രി
        ടുരത പസന കബപ്രിരലതപ്രി വവാരതവാ കലഖകരര കണ മലവാല തവാലപ്രി
      ബവാരന്റെ കവാടെന് നപ്രിലപവാടുകളരകതപ്രിരര പരസത മവായപ്രി പതപ്രികരപ്രിച്ചു.

                            അര്ഷണ്ടിദ. എന.പണ്ടി
                                      9th b



 സസസഹസയടട പത൯
    ഒരപ്രികല് കവാടപ്രി    രല ജധീവപ്രിക  ള

     തമപ്രില് വലപ്രിയ ഒര ത രകഖ ന ടെന.
   കുടപ്രികരള പസവപ്രിക്കുന കവാരതപ്രില്

  ആ രകവാണന കടുതല് മപ്രിടുകന
 എനതവായപ്രിരന പശഖ-എലപ്രിയുഖ,

 ഇമൗനഖ കചച്ചപ്രിയുഖ,   മുയലുഖ ധവാരവാളഖ
   കു    ഞങരള പസവപ്രിക്കുനതപ്രി    ല്

  സമവാനതപ്രി                   നന ആ  രഹരവാരണനന അവ ര
 തരന പസവാവപ്രിച്ചു.   അകപ്പവാള തവള

പറ  ഞ-    തവാനവാണന കലവാകതപ്രില് ഏറവുഖ
 കടുതല് മുടയപ്രിടുനരതനന.എല്ലവാജനകളഖ

  അവകവാശവവാദൈഖ മുഴകപ്രി.   ഇമൗ ബഹളരമല്ലവാഖ
     കകടന ഒനഖ മപ്രിണവാരത ഒര സപ്രിഖഹപ്രിയുഖ

 കുടതപ്രില് ഇരപ്രിപണവായപ്രിരന.
   തരകഖ മതകപ്പവാള ന തധീരമവാനരമടുകവാന്
   ജപ്പപ്രിറര കദൈവരന സമധീപപ്രികവാരമനവര തധീരച്ചയവാകപ്രി.  അതപ്രിനന ഒര

    വരഷഖ അവധപ്രി രവച്ചന അവര പപ്രിരപ്രി ഞ.  ഒര വര ഷഖ
   ഓരരവാരതരക്കുമുണവാകുന കുടപ്രികരള കദൈവരന കവാണപ്രികണഖ.അങരന

  ഒര രകവാല്ലഖ തപ്രികഞ.    തരകതപ്രി പരകടുത മഗങളഖ ജധീവപ്രികളരമല്ലവാഖ
  തങളകനആ വരഷമുണവായ കു ഞങകളയുഖകടപ്രിജവാഥയവായപ്രി

ജപ്പപ്രിറരകദൈവരനരചനകണ.  കദൈവ൯കമൗതുകകതവാരടെ
  എല്ലവാവരരയുഖകനവാകപ്രിമകരളജനപ്രിപ്പപ്രിക്കുനതപ്രില് ആരകവാണന മപ്രിടുകന

     എനതവാണന തങള തമപ്രിലുളള തരകരമനഖ അതപ്രിനന തധീരപന
  കലപ്രികണരമനഖ അവര ആവശരപ്പട.    വപ്രിജയപ്രിരയ അണപ്രിയപ്രികവാ൯ ഒര

   കധീരപ്രിടെവുഖ അവര കദൈരവന ഏലപ്രിച്ചു.    കദൈവ൯ കുഞങരള സനകഖ
നപ്രിരധീകപ്രിച്ചു.    എണതപ്രില് കടുതല് എലപ്രിക്കു ഞങളഖ
തവളക്കു ഞങളമവാണന.  പനക്കുഖ കുടപ്രികളകുറ
വല്ല.    ഈനവാഖ കചച്ചപ്രികന കു ഞങള അധപ്രികമപ്രില്ല.  മുയലപ്രിനഖ കുടപ്രികള
ധവാരവാളമുണന.   അവരയ കവാണവാ൯ ഭഖഗപ്രിയുണന.    സപ്രിഖഹപ്രികന ഒര കുടപ്രിരയ
മവാത്രകമരകവാണവരവാനണവായപ്രിരനള

 കദൈവ൯പലതവണകു ഞങരളരയല്ലവാഖനപ്രിരധീകപ്രിച്ച കശഷഖ



 സപ്രിഖഹക്കു ഞപ്രിരന അടുത്തുവപ്രിളപ്രിച്ചു.    എനപ്രികന നപ്രിങളരടെ കുഞങളപ്രില് ഏ
 റവുഖ തപപ്രിയവായതന.   സപ്രിഖഹപ്രി പസവപ്രിച്ച ഈ

കുഞപ്രിരനയവാണന.   മറളവരരകല്ലവാഖ ധവാരവാളഖ കുഞങളണവാരയങപ്രിലുഖ
     അവരയവാനഖ ഈ കുഞപ്രികനവാടെന കപ്രിടെപപ്രിടെപ്രിക്കുകയപ്രില്ല സപ്രിഖഹപ്രി ഒകന

      പസവപ്രിച്ചുളള പകക ആ കുടപ്രി സപ്രിഖഹമവാണന ജപ്പപ്രിറരകദൈവ൯ ആ
     ധധീരപുത്രരന പസവപ്രിച്ച സപ്രിഖഹപ്രിരയ കപ്രിരധീടെമണപ്രിയപ്രിച്ചു വമ പറഞപ്രിര

   ന മറ മഗങള തലതവാഴപ്രി.
ഗുണപപാഠഠം :' ശകക്തിയക്തിലപാത്ത നൂറുപപപരേകപാള
           ശകക്തിയുള്ള ഒരുവനപാണണ് 
         (from classics)            
                           
                             റപാനക്തിയ ഖദദീജ 
                                   9                                   9 thth b b



ധധീര വനപ്രിത
  

ഒനദ്യാരംസസദ്യാതനദസമരതവിടല വഞ്ഞീരനദ്യായകനദ്യായ തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെടയ പവിടെവികൂടെദ്യാനദ്യായവി
രദ്യാജദടമങരം  തവിരചവില്  നടെത്തുകയദ്യായവിരുന  ബവിട്ടഞ്ഞീഷണ  പട്ടദ്യാളകദ്യാര്.മദ്യാതൃഭൂമവിയടടെ
നമദ്യാചനതവിന നവണവി  ഊണരം ഉറകവുമവിലദ്യാടത കഷ്ടപ്പെദ്യാടുകള് സഹവിചണ ടപദ്യാരുതുന
തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ   വളടര  കരുതനതദ്യാടടെയദ്യാണണ  ഓനരദ്യാ  ചുവടുരം  മുനനദ്യാട്ടു
ടവക്കുനതണ.ഏതു നവിമവിഷവുരം ശത്രുവവിടന്റെ കയവില് അകടപ്പെടെദ്യാരം……..!

ഒരു ദവിവസരം രദ്യാതവി തദ്യാനവിയദ്യാ കദ്യാണ്പൂരവിന സമഞ്ഞീപമുള്ള ഒരു ഗദ്യാമതവിന മുനവിടലതവി.
 അവവിടടെ  ടതളവിഞ്ഞു കത്തുന വവിളകവിന മുനവില് ഒരു യവതവിയവിരവിക്കുനതണ  തദ്യാനവിയ
കണ.അവള് ആടരനയദ്യാ പ്രതഞ്ഞീക്ഷവിക്കുനതണ  നപദ്യാടല ഇടെകവിടടെ പുറനതകണ എതവി
നനദ്യാക്കുനണണ .'സനഹദ്യാദരവി,ആഹദ്യാരരം കഴവിചവിട്ടുരം ഉറങ്ങവിയവിട്ടുരം നദ്യാളുകനളടറയദ്യായവി……….
എടനങവിലരം കഴവികദ്യാന് തരുനമദ്യാ………?
ഒന കവിടെനറങ്ങദ്യാന് സസൗകരദരം ടചയ്തു തരുനമദ്യാ……..?”ക്ഷഞ്ഞീണവിച സസരതവില് തദ്യാനവിയ
നചദ്യാദവിച.
തലയവില്  രത്നങ്ങള്  പതവിച  ടതദ്യാപ്പെവി.ടകദ്യാമ്പന്  മഞ്ഞീശടവച  മുഖതണ
അസദ്യാധദ്യാരണമദ്യാടയദ്യാരു പസൗരശഭദ്യാവരം…,  ഒത ഉയരരം,ഉരുകവില്
കടെടഞ്ഞടുത  നപദ്യാലള്ള  ശരഞ്ഞീരരം,ടപദ്യാനവിടന്റെ  നവിറരം,യവതവിക്കു
പരവിഭ്രമമദ്യായവി.
“എടന്റെ  ഭര്തദ്യാവണ  ഇവവിടടെയവില,പുറതണ  നപദ്യായവിരവിക്കുകയദ്യാണണ
ഞദ്യാന്  മദ്യാതനമദ്യായള.അങ്ങദ്യാരദ്യാണണ  എവവിടുന  വന  ?”യവതവി
എഴുനനറ്റണ വദ്യാതവിലവിനരവികവില് മറഞ്ഞണ നവിനണ നചദ്യാദവിച….
ഞദ്യാനദ്യാരദ്യാടണന പറഞ്ഞദ്യാല് അതണ പുറതദ്യാനരദ്യാടുരം പറയവിടലനണ
സതദരം ടചയദ്യാനമദ്യാ?…..എങവില് പറയദ്യാരം.
“ഇല ഞദ്യാന് ആനരദ്യാടുരം പറയവില…….”.യവതവി ഒനമദ്യാനലദ്യാചവികദ്യാടത സതദരം ടചയ്തു.!
“ബട്ടഞ്ഞീഷണ  അനനസഷവിക്കുന  തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെയദ്യാണ  ഞദ്യാന്…..”.തദ്യാനവിയ  പറയനതണ
നകട്ടണ യവതവിയടടെ കണ്ണുകള് തവിളങ്ങവി…….!
ഭദ്യാരതതവിടന്റെ  സസദ്യാതനദതവിന  നവണവി  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാനരദ്യാടെണ   പടെടപദ്യാരുതുന  ധഞ്ഞീര
വവിപ്ലവകദ്യാരവി.ഭദ്യാരതതവിടന്റെ വഞ്ഞീര പുതന്….ഝദ്യാന്സഞ്ഞീ റദ്യാണവിക്കു നപദ്യാലരം ആരദ്യാധസനദ്യായ
വഞ്ഞീരമനയദ്യാദദ്യാവണ  ആ മഹദ്യാപുരുഷനദ്യാണണ  തടന്റെ മുമ്പവില് നവില്ക്കുനതണ...അനദ്ദേഹടത
കദ്യാണദ്യാന് കഴവിഞ്ഞതു തടന മഹദ്യാഭദ്യാഗദമദ്യായവി  അവള് കരുതവി.യവതവി  തദ്യാനവിയടയ



ആദരപൂര്വരം അകനതകണ

 ക്ഷണവിച.അവള്  അനദ്ദേഹതവിനണ  വവിഷപ്പെണ  മദ്യാറുനവദ്യാളരം  ഭക്ഷണരം  നല്കവി.ഇനവി
തദ്യാനവിയദ്യായണ  എവവിടടെയദ്യാണണ  ഉറങ്ങദ്യാനള്ള സസൗകരദടമദ്യാരുക്കുക…?അവള് ചുറ്റുടമദ്യാന
കനണ്ണദ്യാടെവിച.യവതവിയടടെ വവിഷമരം തദ്യാത്നവിയയവിക്കു മനസവിലദ്യായവി.
“എനവികണ പട്ടുതുണവി വവിരവിപരം കട്ടവിലകടളദ്യാനരം നവണ.ഞദ്യാനഞ്ഞീ പദ്യാതങ്ങള് വച  
മുറവിയവില്  മുണ  വവിരവിച  കവിടെനനദ്യാളദ്യാരം...”.തദ്യാനവിയ  നവഗരം  പദ്യാതങ്ങളുരം  പഴയ
സദ്യാധനങ്ങളുരം  മദ്യാതരം  സൂക്ഷവികദ്യാന്  ഉപനയദ്യാഗവിക്കുന  മുറവിയവില്  നപദ്യായവി  നമല് മുണണ
വവിരവിച കവിടെന ക്ഷഞ്ഞീണരം മൂലരം നവഗരം ഉറങകയരം ടചയ്തു.
യവതവി  മുറവിയടടെ  വദ്യാതവിലടെചണ  തദ്യാനവിയടയ  സുരക്ഷവിതനദ്യാകവി;അല്പ്പെ  സമയരം
കഴവിഞ്ഞനതയള  വഞ്ഞീടെവിന  പുറത്തു  നവിനണ  ആനരദ്യാ  വവിളവിക്കുന…….“ചനദ്യാ….ചനദ്യാ……!
വദ്യാതവില്  തുറക...”.തടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ  ശബരം;യവതവി  വദ്യാതവില്  തുറനണ  അയദ്യാടള
അകനതകണ  കൂട്ടവിടകദ്യാണണ  നപദ്യായവി.ഭക്ഷണരം  കഴവിക്കുനമ്പദ്യാള്  എനനദ്യാ  ശബരം  നകട്ടണ
തവിരവിഞ്ഞണ നനദ്യാകവി.അടെചവിട്ട മുറവിയവില് നവിനണ ആനരദ്യാ കൂര്കരംവലവിക്കുന.ഗദ്യാഢനവിദ്രയവില്
തദ്യാനവിയ കൂര്കരം വലവിക്കുകയദ്യാണണ.“മുറവിക്കുള്ളവില് എനദ്യാ ഒരു ശബരം….”?…!ആനരദ്യാ
കൂര്കരം വലവിക്കുനതണ നപദ്യാടലയണടലദ്യാ…….!ചനയടടെ ഭര്തദ്യാവണ നചദ്യാദവിച.ചനയടടെ
ഹൃദയരം  ശകവിയദ്യായവി  മവിടെവികദ്യാന്  തുടെങ്ങവി.ഭര്തദ്യാവവിനനദ്യാടെണ  ഒരവികലരം  കള്ളരം
പറഞ്ഞ വിട്ടവില...വവിറച ടകദ്യാണവള് ആദദമദ്യായവിടട്ടദ്യാരു കള്ളരം പറഞ്ഞു..;“വൃദനദ്യാടയദ്യാരു
സനദദ്യാസവിയദ്യാണണ….,വവിശനണ  പരവശനദ്യായവി  വനനപ്പെദ്യാള്  മുറവി  നല്കവി…...പദ്യാവരം
അവവിടടെകവിടെനറങ്ങടട്ട.”
ഭദ്യാരദയടടെ ടപരുമദ്യാറ്റതവില് സരംശയരം നതദ്യാനവിയ അയദ്യാള് ഇതു വവിശസസവിചവില.!അയദ്യാള്
മുറവി  തുറനണ  വവിളകവിടന്റെ  ടവളവിചതവില്  അപരവിചവിതടന  സൂക്ഷവിച
നനദ്യാകവി;തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാനപ്പെ…..!!ആ കദ്യാഴണച കണണ അയദ്യാള് ടഞട്ടവി.അടുത നവിമവിഷരം
അയദ്യാളുടടെ ചുണവില് പുഞവിരവി വവിടെര്ന.അയദ്യാള് വദ്യാതവില് പുറതണ നവിന പൂട്ടവി ചനയടടെ

അടുതണ  വനണ  ശബരം  തദ്യാഴവി  പറഞ്ഞു:“നഞ്ഞീ  ഇതയരം  സദ്യാമര്തദമുള്ളവളദ്യാടണനണ
ഞദ്യാനറവിഞ്ഞവില.തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെയദ്യാണതണ  ;അയദ്യാടള  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാര്കണ  പവിടെവിച
ടകദ്യാടുതദ്യാല് പദ്യാതവിനദ്യായവിരരം രൂപ പ്രതവിഫലരം കവിട്ടുരം.അതണ കവിട്ടവിയദ്യാല് നമ്മുടടെ ദദ്യാരവിദദരം
തഞ്ഞീരുരം”  .ചനയടടെ  കണ്ണുകള്  നവിറടഞ്ഞദ്യാഴുകവി….“അരുതണ  അനദ്ദേഹടത  പവിടെവിച
ടകദ്യാടുകരുതണ….!ആദവിതദദ്യാ…...മരദദ്യാദ  നമ്മുടടെ  കടെമയനല….?ചന  ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ
കദ്യാല്കല്വഞ്ഞീണ.അയദ്യാള് അടതദ്യാനരം ശ്രദവികദ്യാടത ചനടയ തട്ടവിമദ്യാറ്റവി  പുറനതകണ
കടെന.നദശനദ്രദ്യാഹവിയരം,അതദദ്യാഗഹവിയമദ്യായ  തടന്റെ  ഭര്തദ്യാവണ  തദ്യാനവിയദ്യാടയ
ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാര്കണ  ഒറ്റു  ടകദ്യാടുക്കുടമനവള്ക്കുറപ്പെദ്യായവി.ഭര്തദ്യാവവിടന  തടെയണരം
അടലങവില്  വലവിടയദ്യാരു  ദുരനതവിനണ  അവള്  സദ്യാക്ഷവിയദ്യാനകണവി  വരുരം.അവള്
ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ  പുറടകനയദ്യാടെവി….അയദ്യാടള  തടെഞ്ഞണ  നവിര്തവിടകദ്യാണണ



പറഞ്ഞു:“ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാരുടടെ  പതവിനദ്യായവിരരം  രൂപ  നമുകണ  നവണ,തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ
പതവിനദ്യായവിരരം  തനവിട്ടദ്യാണണ  ഞദ്യാനയദ്യാള്കണ  ഒളവികദ്യാന്  സ്ഥലരം  നല്കവിയതണ.വരൂ
ഞദ്യാനതണ  എടുത്തു  തരദ്യാരം”.ഭര്തദ്യാവവിനണ  സനനദ്യാഷമദ്യായവി.അയദ്യാള്  വഞ്ഞീട്ടവിനലകണ
തവിരവിച.മുറവിയവില് കയറവിയ ഉടെടന ചന ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ കഴുതവിന നനടര വദ്യാടളടുതണ
വഞ്ഞീശവി.അയദ്യാളുടടെ ശവിരസണ ഉടെലവില് നവിനണ നവര്ടപ്പെട്ടു.രകതവില് കുളവിചണ പവിടെയ്ക്കുന ശരഞ്ഞീരരം
അവള്  വലവിചവിഴചണ  പുറനതകവിട്ടു.പവിനഞ്ഞീടെവള്  ഓടെവിടചനണ  തദ്യാനവിയടയ  ഉണര്തവി
“നവഗരം  രക്ഷടപ്പെട്ടുടകദ്യാള...അങ്ങണ  ഇവവിടടെ  ഉള്ള  വവിവരരം  ശത്രുകള്
അറവിഞ്ഞവിരവിക്കുന.”ചദ്യാടെവിടയഴുനനറ്റണ  പുറതവിറങ്ങവിയ  തദ്യാനവിയ  വവിളകവിടന്റെ
ടവളവിചതവില് ആ കദ്യാഴണച കണ.“എനദ്യാണവിതണ ആരദ്യാണണ ഇയദ്യാടള ടകദ്യാനതണ……!!?”.
“ഇടതടന്റെ  ഭര്തദ്യാവദ്യാണണ  അങ്ങടയ  രക്ഷവികദ്യാന്  എനവിടകടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന
ടകദ്യാനലണവി വന.”ചന നതങ്ങവി കരഞ്ഞുടകദ്യാണണ പറഞ്ഞു.എനദ്യാണണ സരംഭവവിചടതനണ
തദ്യാനവിയയണ  മനസവിലദ്യായവി.ബവിട്ടഞ്ഞീഷണ  സദ്യാമദ്യാജദടത  കവിടുകവിടെദ്യാ  വവിറപ്പെവിച  ആ  ധഞ്ഞീനന്
തളര്നനപദ്യായവി.“ഇനവിയരം ഞദ്യാന് ഒളവിവവില് കഴവിഞ്ഞദ്യാല് ഇതരരം ദുരനങ്ങള്    
ഉണദ്യാകുരം.ഞദ്യാന് കഞ്ഞീഴടെങനതദ്യാണണ നലതണ .അനദ്ദേഹരം സസയരം പറഞ്ഞു.”
“അങ്ങണ  കഞ്ഞീഴടെങ്ങരുതണ  ….!ഈ  നദ്യാടെവിന  നവണവിയദ്യാണണ  ഞദ്യാടനടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന
വധവിചതണ.എനനപദ്യാടല എതനയദ്യാ സവികള് ഭര്തദ്യാകനദ്യാടരയരം മകടളയരം നദ്യാടെവിടന്റെ
സസദ്യാതനദതവിന  നവണവി  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാരുടടെ  നതദ്യാകവിന  മുനവിനലകണ  വവിടുന.അതങ്ങണ
അറവിയനവിനല.അങ്ങണ  കഞ്ഞീഴടെങ്ങവിയദ്യാല്  അനങ്ങയടടെ  ദസൗതദരം  തദ്യാനനടറ്റടുക്കുരം  .എടന്റെ
വദ്യാളവില്  ഇനവിയരം  രകരം  പുരളുരം  .”രകവര്ണ്ണമദ്യായ  വദ്യാളുകളുയര്തവി  ജസലവിക്കുന
കണ്ണുകനളദ്യാടടെ  ചന  പറഞ്ഞു.യവതവിയടടെ  അതുലദമദ്യായ  നദശഭകവിയടടെ  മുനവില്
നമശവിരസ്കനദ്യായവി.“സനഹദ്യാദരഞ്ഞീ  ,നവിങ്ങളുടടെ ധഞ്ഞീരതയരം നദശഭകവിയരം എനവികണ കൂടുതല്
ശകവി  നല്കുന.നവിങ്ങടള  സദ്യാക്ഷവിയദ്യാകവി  ഞദ്യാനവിതദ്യാ  ശബദരം  ടചയ്യുന.നദ്യാടെവിടന്റെ
സസദ്യാതനദതവിന നവണവി മരണരം വടര ഞദ്യാന് നപദ്യാരദ്യാടുരം സതദരം”.നവിറ കണ്ണുകളദ്യായവി
നവില്ക്കുന  ചനനയദ്യാടെണ  യദ്യാത  പറ ഞ്ഞണ  തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ  നടെനകനണ  ഇരുളവില്

മറഞ്ഞു…………..!
ഭര്ത്തൃമതവിയദ്യായ  ഒരു  സഞ്ഞീക്കു  കദ്യാണടപ്പെട്ട  കദവമദ്യാണണ  ഭര്തദ്യാവണ.ആദര്ഷവദ്യാനരം
നദശനസവകനമദ്യായ ഒരു പുരുഷടനയരം അതുവഴവി  പവിറന നദ്യാടെവിടനയരം  രക്ഷവികദ്യാന്
നവണവി തടന്റെ ഭര്തദ്യാവവിടന……..!എന മഹതദ്യായ തദദ്യാഗരം ടചയ്ത ഒനരടയദ്യാരു പത്നവി
നലദ്യാക  ചരവിതതവില്  ചന  മദ്യാതമദ്യാണണ.ഭദ്യാരതതവിടന്റെ  ധഞ്ഞീര  വനവിതയദ്യായ
ചനമദ്യാതരം…………..
(from Indian history) 
                   

                                   ഷവിഫദ്യാലതഞ്ഞീഫണ 
                               -9th-f

   



      കുറുക്കനല മുയലച്ചനലകുറുക്കനല മുയലച്ചനല
    ഒരപ്രിടെതന കുരറ മുയലുകള കടകതവാരടെ ജധീവപ്രിച്ചപ്രിരന.അവര

  വളരര സകനവാഷകതവാരടെയവായപ്രിരന കഴപ്രിഞപ്രിരന.  ഒര ദൈപ്രിവസഖ
    അടെപ്രികടെകന ഒര ദുഷ്ടനവായ കുറുക൯ വന.  അവര ഓകരവാ

  മുയലുകകളയുഖ തപ്രിനവാ൯ തുടെങപ്രി.    ഇതുകണ മറന മുയലുകള കപടെപ്രിച്ചന
വപ്രിറച്ചു.   അവര പറഞഅവ൯ഇനപ്രിഎല്ലവാ മുയലുകകളയുഖ

    തപ്രിനനതപ്രിനന മു൯പന എരനങപ്രിലുഖ ഉപവായഖ കരണതപ്രികയ
പറ.       അങരന ആ കടതപ്രില് ബദപ്രിമവാനവായ കപ്രിട എന മുയലച്ച൯

  ഒര ഉപവായഖ കരണതപ്രി.    പപ്രികറ ദൈപ്രിവസഖ രവാവപ്രിരല കുറുക൯
   വനകപ്പവാള കപ്രിട മുയല് പറഞ-  ഞങളരകല്ലവാവരക്കുഖ ഒര

  വലപ്രിയ അസഖഖ പപ്രിടെപ്രിരപടപ്രിടണന.   ഇനപ്രി ഞങളകന ജധീവപ്രികവാ൯
കുറച്ചുദൈപ്രിവസങകളയുളള.  ഞങള അസ

     ഖഖ പപ്രിടെപ്രിരപടന മരപ്രിക്കുനതപ്രികനകവാള നല്ലതന നധീ ഞങരള
തപ്രിനനതവാണന.     ഇതു കകട കുറുക൯ വപ്രിചവാരപ്രിച്ചു -”  ഇനപ്രി ഇവപ്രിരടെ

 നപ്രിനവാല് കുഴപ്പമവാണന.     ഇനപ്രി ഇവരര തപ്രിനവാല് എനപ്രിക്കുഖ അസഖഖ
പപ്രിടെപ്രിരപടുഖ.      ഇനപ്രി ഞവാനഖ ഇവപ്രിരടെ കപ്രിടെനന ചവാകകണപ്രി വരഖ"

      അകപ്പവാള തരന കുറുക൯ അവപ്രിരടെ നപ്രിനന ജധീവനഖ രകവാകണവാടെപ്രി
രകരപ്പട.  പപ്രിനധീടുളള

  കവാലഖമുയലുകള സകനവാഷകതവാരടെ ജധീവപ്രിച്ചു.
“ഗുണപപാഠഠം:ബുദക്തിയുണ്ടങക്തില് എനഠം പനടപാഠം

         (from classics)         (from classics)ഫഫാതത്തിമ ഹന്ന പത്തിഫഫാതത്തിമ ഹന്ന പത്തി ..എഎഎഎ
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മദ്യാറവിയ നകരളരം
"ദദൈവതപ്രിരന്റെ സജനഖ കകരളഖ"
          നമ്മുടടെ  കകേരളടത്തെക്കുററിചച്ച്  കമേനറിപറയയാനനമ്മുടടെ  കകേരളടത്തെക്കുററിചച്ച്  കമേനറിപറയയാന
തറിരടഞ്ഞെടുത്തെ  പരസ്രവയാചകകതറിരടഞ്ഞെടുത്തെ  പരസ്രവയാചകക((ഈ  പ്രകയയാഗക  നമ്മുടടെഈ  പ്രകയയാഗക  നമ്മുടടെ
സസ്വന്തടമേല്ലനക  ന്രൂസച്ച്ല്ലയാന്റുകേയാരറില്  നറിനച്ച്  കേടെകസസ്വന്തടമേല്ലനക  ന്രൂസച്ച്ല്ലയാന്റുകേയാരറില്  നറിനച്ച്  കേടെക
ടകേയാണ്ടതയാടണെനക  വ്രക്തമേയായതച്ച്ടകേയാണ്ടതയാടണെനക  വ്രക്തമേയായതച്ച്
പറിനന്നീടെയാണെച്ച്പറിനന്നീടെയാണെച്ച്).).ടനഞ്ചുവറിരറിചച്ച്  തലയുയര്ത്തെറി  ഇതടനഞ്ചുവറിരറിചച്ച്  തലയുയര്ത്തെറി  ഇത
പറയുകപയാള്  ഒയാര്മേകേള്  ഉണ്ടയായറിരറികണെകപറയുകപയാള്  ഒയാര്മേകേള്  ഉണ്ടയായറിരറികണെക;;പണ്ടച്ച്പണ്ടച്ച്
വറികവകേയാനന്ദന  ഭയാന്തയാലയക  എനയാകക്ഷേപറിചതച്ച്  ഇകതവറികവകേയാനന്ദന  ഭയാന്തയാലയക  എനയാകക്ഷേപറിചതച്ച്  ഇകത
കദേശടത്തെ  തടനയയാടണെനച്ച്കദേശടത്തെ  തടനയയാടണെനച്ച്..കേയാടെന  ആചയാരങറിലകകേയാടെന  ആചയാരങറിലക
മുഴുത്തെ അന്ധവറിശയാസങളറിലക മുങറിത്തെയാഴച്ച്നറിരുന ഒരുമുഴുത്തെ അന്ധവറിശയാസങളറിലക മുങറിത്തെയാഴച്ച്നറിരുന ഒരു
നയാടെച്ച്നയാടെച്ച്.  .  സഹജന്നീവറികേള്  ടതയാടെയാനചറിരുനതച്ച്സഹജന്നീവറികേള്  ടതയാടെയാനചറിരുനതച്ച്
കപയാകേടടകപയാകേടട,,കേണ്ടവടത്തെച്ച് വരുനതച്ച് കപയാലക ശുദറിഭകഗമേയായകേണ്ടവടത്തെച്ച് വരുനതച്ച് കപയാലക ശുദറിഭകഗമേയായ
കേരുതറിയറിരുന  ജയാതറി  ദുര്ഭുതങളുടടെകതര്കേരുതറിയറിരുന  ജയാതറി  ദുര്ഭുതങളുടടെകതര്
വയാഴച്ച്ചയയായറിരുന  അകയാലകവയാഴച്ച്ചയയായറിരുന  അകയാലക.   .   സവര്ണെര്കച്ച്  കവണ്ടറിസവര്ണെര്കച്ച്  കവണ്ടറി
രയാപകേല്  മുഴുവനക  കേണറിടരയാലറിപറിചറിടക  അവരുടടെരയാപകേല്  മുഴുവനക  കേണറിടരയാലറിപറിചറിടക  അവരുടടെ
കേണറില്ടപടെയാടത  ഒളറിചക  പയാതക  കേഴറികയണ്ടറിവനകേണറില്ടപടെയാടത  ഒളറിചക  പയാതക  കേഴറികയണ്ടറിവന
നറിസ്സഹയായവര്നറിസ്സഹയായവര്..ദദേവയാരയാധനയറില്  നറിനകവടരദദേവയാരയാധനയറില്  നറിനകവടര
ജയാതറിയുടടെകേനത്തെ  മേതറിലടകേടറി  അവര്ണെടരജയാതറിയുടടെകേനത്തെ  മേതറിലടകേടറി  അവര്ണെടര
പുറത്തെയാകറിയ  ഭയാന്തനകേയാലകപുറത്തെയാകറിയ  ഭയാന്തനകേയാലക..കക്ഷേത്രപരറിസരടത്തെകക്ഷേത്രപരറിസരടത്തെ
വഴറിയറില് നറിനകവടര അവടര ഒയാടെറിചവഴറിയറില് നറിനകവടര അവടര ഒയാടെറിച..പളറിക്കൂടെത്തെറിടനപളറിക്കൂടെത്തെറിടന
വഴറികപയാലക  വറിലകറിവഴറികപയാലക  വറിലകറി..ഒകടടറ  പരറിഷ്കരണെഒകടടറ  പരറിഷ്കരണെ
പ്രസയാങളറിലടടെയുക  കപയാരയാടങറിലൂടടെയുമേയാണെച്ച്പ്രസയാങളറിലടടെയുക  കപയാരയാടങറിലൂടടെയുമേയാണെച്ച്
ഇരുള്മൂടെറിയ നന്നീണ്ടവഴറി കകേരളകതയാണ്ടറിയതച്ച്ഇരുള്മൂടെറിയ നന്നീണ്ടവഴറി കകേരളകതയാണ്ടറിയതച്ച്.                 .                 



Wish for next chance 
How often we wish
for another chance 
A chance to blot
out our mistakes 
And change failure
into winning.
           To live a little better 
            And to always be for forgiving
           So never give up in despair 
        And  think that you are through,
       For there's always a tomorrow
      And the hope of starting new        
selected by
             Rashida mumthaz 
                       9th b (from lessons)(from lessons)



അകേലക നനച്ച്
               പവാവരപ്പട ഒര കുടുഖബതപ്രിരല അടുകളയപ്രിലവായപ്രിരന

 രചമകുടെവുഖ മണകുടെവുഖ.   തരന്റെ തപ്രിളകതപ്രിലുഖ ശകപ്രിയപ്രിലുഖ
 അഹങവാരമുളളവനവായപ്രിരന രചമകുടെഖ.   അവനന മണകുടെകതവാടെന

പുചമവായപ്രിരന.   അങരനയപ്രിരപ്രിരക അവപ്രിരടെ ഒര
രവളളരപവാകമുണവായപ്രി.    അടുകളയപ്രിലുഖ രവളളഖ കയറപ്രി.  എല്ലവാ

 വസകളഖ ഒഴുകപ്രികപ്പവായപ്രി.        അകടതപ്രില് ഇര കുടെങളഖ
ഒഴുകപ്രികപ്പവായപ്രി.      ഒഴുകപ്രില് ഇരവരഖ എങരനകയവാ ഒര പുഴയപ്രില്
എതപ്രി.    ഒവാളങളപ്രില് രപടന അങരന ഒഴുകുകയവാണന.മണകുടെഖ

      അകരല കടെപ്രി ഒഴുകപ്രികപവാകുനതന കണന രചമകുടെഖ പറഞ :
     എനവാ അത്ര അകരല കടെപ്രി കപവാകനതന ?    എരന്റെ അടുതന കടെപ്രി

വര..  മണ്ണു രകവാണളളതകല്ല..   സജയഖ രകപ്രികവാന് കഴപ്രിയുകമവാ?
   എരന്റെ അടുതവാരണരങല് സരകപ്രിതനവായപ്രിരപ്രിക്കുഖ.മണകുടെഖ

  വപ്രിനയകതവാരടെ പു   ഞപ്രിരപ്രിതൂകപ്രി പറഞ:  നനപ്രി സഹൃകത.."തവാങള
    പറഞതന കപവാരല ഞവാന് മണന രകവാണന

നപ്രിരമപ്രികരപ്പടതവാണന.    അതു രകവാണന തരന ദുരബലനഖ.ഞവാന്
     തവാങളരടെ അടുതന വരപ്രികയവാരണരങല് ഒര പരക ,  ഒര തപ്രിര

     തവാങരള ശകപ്രിയവായപ്രി ഒന തളപ്രിയവാല് നവാഖ കടപ്രിയപ്രിടെപ്രിരച്ചന
വരഖ.    അകപ്പവാള എരന്റെ ഗതപ്രി എനവാവുഖ?       ഞവാന് അല്പ്പഖ അകലഖ

 പവാലപ്രിക്കുനതകല്ല നല്ലതന.?”.

                     By Naiha.k  6A

                     



വവാലുകപവായ കുടപ്രിക്കുരങന
ഒര മലകയവാരതന മരഖ രവടകവാര മരഖ 
മുറപ്രിക്കുകയവായപ്രിരന.ഉച്ചയവായകപ്പവാള ഊണ കഴപ്രികവാന് 
അവരരല്ലവാഖ കപവായപ്രി.പവാതപ്രി മുറപ്രിച്ചു വച്ച മരതപ്രിരന്റെ നടുകന ഒര 
ആപ്പന മുറപ്രിച്ചുരവച്ചവാണന അവര കപവായതന.മടെങപ്രി വരകമവാള 
വവാള കടെതപ്രി അറുകവാന് എളപ്പതപ്രിനവാണന  അങരന ആപ്പന 
അടെപ്രിച്ചു കയറനതന.ഒര കുടപ്രിക്കുരങന് ചവാടെപ്രികളപ്രിച്ചന അറുത്തു 
രകവാണപ്രിരപ്രിക്കുനവാ ആമരതപ്രിന മുകളപ്രിരലതപ്രി.മരഖരവടകവാര 
തറച്ചുവച്ച ആപ്പന കണകപ്പവാള അതന ഇളകപ്രി ഊരപ്രി 
എടുകണരമനന കതവാനപ്രി.എനന കതവാനപ്രിയവാലുഖ അതു 
രചയവാരത കുടപ്രിക്കുരങകള അടെങകയപ്രില്ല.അവന് അടുത്തുള 
മരതപ്രിന മുകളപ്രില് കയറപ്രിയപ്രിരനന ആപ്പന അകങവാടമപ്രികങവാടഖ 
ആടപ്രിയവാടപ്രി ഊരപ്രിരയടുത്തു.ആപ്പന കുരങരന്റെ കയപ്രില് 
കപ്രിടപ്രി.പരക എനണവാരയകനവാ……….!???????????
കുടപ്രിക്കുരങരന്റെ വവാല് മരതപ്രിരന്റെ വപ്രിടെവപ്രില് 
കുടുങപ്രികപ്പവായപ്രി.കുടപ്രിക്കുരങന് കവദൈന രകവാണന  
പുളഞ.അവന് ചവാടെപ്രി പല തവണ ചവാടെപ്രി കനവാകപ്രിയകപ്പവാള 
വവാല് മുറപ്രിഞകപവായപ്രി. കവണവാത കവാരതതപ്രില് എടെരപടവാല് 
ഇങരനരയവാരക സഖഭവപ്രിക്കുരമനന കുടപ്രിക്കുരങനന 
മനസപ്രിലവായപ്രി.പപ്രിനധീടെന കുടപ്രിക്കുരങന് അനവാവശതകവാരതങള 
രചയദ്യാറവില.         (from classic collections)(from classic collections)



ധധീര വനപ്രിത
  

ഒനദ്യാരംസസദ്യാതനദസമരതവിടല വഞ്ഞീരനദ്യായകനദ്യായ തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെടയ പവിടെവികൂടെദ്യാനദ്യായവി
രദ്യാജദടമങരം  തവിരചവില്  നടെത്തുകയദ്യായവിരുന  ബവിട്ടഞ്ഞീഷണ  പട്ടദ്യാളകദ്യാര്.മദ്യാതൃഭൂമവിയടടെ
നമദ്യാചനതവിന നവണവി  ഊണരം ഉറകവുമവിലദ്യാടത കഷ്ടപ്പെദ്യാടുകള് സഹവിചണ ടപദ്യാരുതുന
തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ   വളടര  കരുതനതദ്യാടടെയദ്യാണണ  ഓനരദ്യാ  ചുവടുരം  മുനനദ്യാട്ടു
ടവക്കുനതണ.ഏതു നവിമവിഷവുരം ശത്രുവവിടന്റെ കയവില് അകടപ്പെടെദ്യാരം……..!

ഒരു ദവിവസരം രദ്യാതവി തദ്യാനവിയദ്യാ കദ്യാണ്പൂരവിന സമഞ്ഞീപമുള്ള ഒരു ഗദ്യാമതവിന മുനവിടലതവി.
 അവവിടടെ  ടതളവിഞ്ഞു കത്തുന വവിളകവിന മുനവില് ഒരു യവതവിയവിരവിക്കുനതണ  തദ്യാനവിയ
കണ.അവള് ആടരനയദ്യാ പ്രതഞ്ഞീക്ഷവിക്കുനതണ  നപദ്യാടല ഇടെകവിടടെ പുറനതകണ എതവി
നനദ്യാക്കുനണണ .'സനഹദ്യാദരവി,ആഹദ്യാരരം കഴവിചവിട്ടുരം ഉറങ്ങവിയവിട്ടുരം നദ്യാളുകനളടറയദ്യായവി……….
എടനങവിലരം കഴവികദ്യാന് തരുനമദ്യാ………?
ഒന കവിടെനറങ്ങദ്യാന് സസൗകരദരം ടചയ്തു തരുനമദ്യാ……..?”ക്ഷഞ്ഞീണവിച സസരതവില് തദ്യാനവിയ
നചദ്യാദവിച.
തലയവില്  രത്നങ്ങള്  പതവിച  ടതദ്യാപ്പെവി.ടകദ്യാമ്പന്  മഞ്ഞീശടവച  മുഖതണ
അസദ്യാധദ്യാരണമദ്യാടയദ്യാരു  പസൗരശഭദ്യാവരം…,  ഒത  ഉയരരം,ഉരുകവില്  കടെടഞ്ഞടുത
നപദ്യാലള്ള ശരഞ്ഞീരരം,ടപദ്യാനവിടന്റെ നവിറരം,യവതവിക്കു പരവിഭ്രമമദ്യായവി.
“എടന്റെ  ഭര്തദ്യാവണ  ഇവവിടടെയവില,പുറതണ  നപദ്യായവിരവിക്കുകയദ്യാണണ
ഞദ്യാന്  മദ്യാതനമദ്യായള.അങ്ങദ്യാരദ്യാണണ  എവവിടുന  വന  ?”യവതവി
എഴുനനറ്റണ വദ്യാതവിലവിനരവികവില് മറഞ്ഞണ നവിനണ നചദ്യാദവിച….
ഞദ്യാനദ്യാരദ്യാടണന  പറഞ്ഞദ്യാല്  അതണ  പുറതദ്യാനരദ്യാടുരം  പറയവിടലനണ
സതദരം ടചയദ്യാനമദ്യാ?…..എങവില് പറയദ്യാരം.
“ഇല ഞദ്യാന് ആനരദ്യാടുരം പറയവില…….”.യവതവി ഒനമദ്യാനലദ്യാചവികദ്യാടത സതദരം ടചയ്തു.!
“ബട്ടഞ്ഞീഷണ  അനനസഷവിക്കുന  തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെയദ്യാണ  ഞദ്യാന്…..”.തദ്യാനവിയ  പറയനതണ
നകട്ടണ യവതവിയടടെ കണ്ണുകള് തവിളങ്ങവി…….!
ഭദ്യാരതതവിടന്റെ  സസദ്യാതനദതവിന  നവണവി  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാനരദ്യാടെണ   പടെടപദ്യാരുതുന  ധഞ്ഞീര
വവിപ്ലവകദ്യാരവി.ഭദ്യാരതതവിടന്റെ വഞ്ഞീര പുതന്….ഝദ്യാന്സഞ്ഞീ റദ്യാണവിക്കു നപദ്യാലരം ആരദ്യാധസനദ്യായ
വഞ്ഞീരമനയദ്യാദദ്യാവണ  ആ മഹദ്യാപുരുഷനദ്യാണണ  തടന്റെ മുമ്പവില് നവില്ക്കുനതണ...അനദ്ദേഹടത
കദ്യാണദ്യാന് കഴവിഞ്ഞതു തടന മഹദ്യാഭദ്യാഗദമദ്യായവി  അവള് കരുതവി.യവതവി  തദ്യാനവിയടയ
ആദരപൂര്വരം അകനതകണ



 ക്ഷണവിച.അവള്  അനദ്ദേഹതവിനണ  വവിഷപ്പെണ  മദ്യാറുനവദ്യാളരം  ഭക്ഷണരം  നല്കവി.ഇനവി
തദ്യാനവിയദ്യായണ  എവവിടടെയദ്യാണണ  ഉറങ്ങദ്യാനള്ള സസൗകരദടമദ്യാരുക്കുക…?അവള് ചുറ്റുടമദ്യാന
കനണ്ണദ്യാടെവിച.യവതവിയടടെ വവിഷമരം തദ്യാത്നവിയയവിക്കു മനസവിലദ്യായവി.
“എനവികണ പട്ടുതുണവി വവിരവിപരം കട്ടവിലകടളദ്യാനരം നവണ.ഞദ്യാനഞ്ഞീ പദ്യാതങ്ങള് വച  
മുറവിയവില്  മുണ  വവിരവിച  കവിടെനനദ്യാളദ്യാരം...”.തദ്യാനവിയ  നവഗരം  പദ്യാതങ്ങളുരം  പഴയ
സദ്യാധനങ്ങളുരം  മദ്യാതരം  സൂക്ഷവികദ്യാന്  ഉപനയദ്യാഗവിക്കുന  മുറവിയവില്  നപദ്യായവി  നമല് മുണണ
വവിരവിച കവിടെന ക്ഷഞ്ഞീണരം മൂലരം നവഗരം ഉറങകയരം ടചയ്തു.
യവതവി  മുറവിയടടെ  വദ്യാതവിലടെചണ  തദ്യാനവിയടയ  സുരക്ഷവിതനദ്യാകവി;അല്പ്പെ  സമയരം
കഴവിഞ്ഞനതയള  വഞ്ഞീടെവിന  പുറത്തു  നവിനണ  ആനരദ്യാ  വവിളവിക്കുന…….“ചനദ്യാ….ചനദ്യാ……!
വദ്യാതവില്  തുറക...”.തടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ  ശബരം;യവതവി  വദ്യാതവില്  തുറനണ  അയദ്യാടള
അകനതകണ  കൂട്ടവിടകദ്യാണണ  നപദ്യായവി.ഭക്ഷണരം  കഴവിക്കുനമ്പദ്യാള്  എനനദ്യാ  ശബരം  നകട്ടണ
തവിരവിഞ്ഞണ നനദ്യാകവി.അടെചവിട്ട മുറവിയവില് നവിനണ ആനരദ്യാ കൂര്കരംവലവിക്കുന.ഗദ്യാഢനവിദ്രയവില്
തദ്യാനവിയ കൂര്കരം വലവിക്കുകയദ്യാണണ.“മുറവിക്കുള്ളവില് എനദ്യാ ഒരു ശബരം….”?…!ആനരദ്യാ
കൂര്കരം വലവിക്കുനതണ നപദ്യാടലയണടലദ്യാ…….!ചനയടടെ ഭര്തദ്യാവണ നചദ്യാദവിച.ചനയടടെ
ഹൃദയരം  ശകവിയദ്യായവി  മവിടെവികദ്യാന്  തുടെങ്ങവി.ഭര്തദ്യാവവിനനദ്യാടെണ  ഒരവികലരം  കള്ളരം
പറഞ്ഞ വിട്ടവില...വവിറച ടകദ്യാണവള് ആദദമദ്യായവിടട്ടദ്യാരു കള്ളരം പറഞ്ഞു..;“വൃദനദ്യാടയദ്യാരു
സനദദ്യാസവിയദ്യാണണ….,വവിശനണ  പരവശനദ്യായവി  വനനപ്പെദ്യാള്  മുറവി  നല്കവി…...പദ്യാവരം
അവവിടടെകവിടെനറങ്ങടട്ട.”
ഭദ്യാരദയടടെ ടപരുമദ്യാറ്റതവില് സരംശയരം നതദ്യാനവിയ അയദ്യാള് ഇതു വവിശസസവിചവില.!അയദ്യാള്
മുറവി  തുറനണ  വവിളകവിടന്റെ  ടവളവിചതവില്  അപരവിചവിതടന  സൂക്ഷവിച
നനദ്യാകവി;തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാനപ്പെ…..!!ആ കദ്യാഴണച കണണ അയദ്യാള് ടഞട്ടവി.അടുത നവിമവിഷരം
അയദ്യാളുടടെ ചുണവില് പുഞവിരവി വവിടെര്ന.അയദ്യാള് വദ്യാതവില് പുറതണ നവിന പൂട്ടവി ചനയടടെ

അടുതണ  വനണ  ശബരം  തദ്യാഴവി  പറഞ്ഞു:“നഞ്ഞീ  ഇതയരം  സദ്യാമര്തദമുള്ളവളദ്യാടണനണ
ഞദ്യാനറവിഞ്ഞവില.തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാപ്പെയദ്യാണതണ  ;അയദ്യാടള  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാര്കണ  പവിടെവിച
ടകദ്യാടുതദ്യാല് പദ്യാതവിനദ്യായവിരരം രൂപ പ്രതവിഫലരം കവിട്ടുരം.അതണ കവിട്ടവിയദ്യാല് നമ്മുടടെ ദദ്യാരവിദദരം
തഞ്ഞീരുരം”  .ചനയടടെ  കണ്ണുകള്  നവിറടഞ്ഞദ്യാഴുകവി….“അരുതണ  അനദ്ദേഹടത  പവിടെവിച
ടകദ്യാടുകരുതണ….!ആദവിതദദ്യാ…...മരദദ്യാദ  നമ്മുടടെ  കടെമയനല….?ചന  ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ
കദ്യാല്കല്വഞ്ഞീണ.അയദ്യാള് അടതദ്യാനരം ശ്രദവികദ്യാടത ചനടയ തട്ടവിമദ്യാറ്റവി  പുറനതകണ
കടെന.നദശനദ്രദ്യാഹവിയരം,അതദദ്യാഗഹവിയമദ്യായ  തടന്റെ  ഭര്തദ്യാവണ  തദ്യാനവിയദ്യാടയ
ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാര്കണ  ഒറ്റു  ടകദ്യാടുക്കുടമനവള്ക്കുറപ്പെദ്യായവി.ഭര്തദ്യാവവിടന  തടെയണരം
അടലങവില്  വലവിടയദ്യാരു  ദുരനതവിനണ  അവള്  സദ്യാക്ഷവിയദ്യാനകണവി  വരുരം.അവള്
ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ  പുറടകനയദ്യാടെവി….അയദ്യാടള  തടെഞ്ഞണ  നവിര്തവിടകദ്യാണണ
പറഞ്ഞു:“ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാരുടടെ  പതവിനദ്യായവിരരം  രൂപ  നമുകണ  നവണ,തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ



പതവിനദ്യായവിരരം  തനവിട്ടദ്യാണണ  ഞദ്യാനയദ്യാള്കണ  ഒളവികദ്യാന്  സ്ഥലരം  നല്കവിയതണ.വരൂ
ഞദ്യാനതണ  എടുത്തു  തരദ്യാരം”.ഭര്തദ്യാവവിനണ  സനനദ്യാഷമദ്യായവി.അയദ്യാള്  വഞ്ഞീട്ടവിനലകണ
തവിരവിച.മുറവിയവില് കയറവിയ ഉടെടന ചന ഭര്തദ്യാവവിടന്റെ കഴുതവിന നനടര വദ്യാടളടുതണ
വഞ്ഞീശവി.അയദ്യാളുടടെ ശവിരസണ ഉടെലവില് നവിനണ നവര്ടപ്പെട്ടു.രകതവില് കുളവിചണ പവിടെയ്ക്കുന ശരഞ്ഞീരരം
അവള്  വലവിചവിഴചണ  പുറനതകവിട്ടു.പവിനഞ്ഞീടെവള്  ഓടെവിടചനണ  തദ്യാനവിയടയ  ഉണര്തവി
“നവഗരം  രക്ഷടപ്പെട്ടുടകദ്യാള...അങ്ങണ  ഇവവിടടെ  ഉള്ള  വവിവരരം  ശത്രുകള്
അറവിഞ്ഞവിരവിക്കുന.”ചദ്യാടെവിടയഴുനനറ്റണ  പുറതവിറങ്ങവിയ  തദ്യാനവിയ  വവിളകവിടന്റെ
ടവളവിചതവില് ആ കദ്യാഴണച കണ.“എനദ്യാണവിതണ ആരദ്യാണണ ഇയദ്യാടള ടകദ്യാനതണ……!!?”.
“ഇടതടന്റെ  ഭര്തദ്യാവദ്യാണണ  അങ്ങടയ  രക്ഷവികദ്യാന്  എനവിടകടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന
ടകദ്യാനലണവി വന.”ചന നതങ്ങവി കരഞ്ഞുടകദ്യാണണ പറഞ്ഞു.എനദ്യാണണ സരംഭവവിചടതനണ
തദ്യാനവിയയണ  മനസവിലദ്യായവി.ബവിട്ടഞ്ഞീഷണ  സദ്യാമദ്യാജദടത  കവിടുകവിടെദ്യാ  വവിറപ്പെവിച  ആ  ധഞ്ഞീനന്
തളര്നനപദ്യായവി.“ഇനവിയരം ഞദ്യാന് ഒളവിവവില് കഴവിഞ്ഞദ്യാല് ഇതരരം ദുരനങ്ങള്    
ഉണദ്യാകുരം.ഞദ്യാന് കഞ്ഞീഴടെങനതദ്യാണണ നലതണ .അനദ്ദേഹരം സസയരം പറഞ്ഞു.”
“അങ്ങണ  കഞ്ഞീഴടെങ്ങരുതണ  ….!ഈ  നദ്യാടെവിന  നവണവിയദ്യാണണ  ഞദ്യാടനടന്റെ  ഭര്തദ്യാവവിടന
വധവിചതണ.എനനപദ്യാടല എതനയദ്യാ സവികള് ഭര്തദ്യാകനദ്യാടരയരം മകടളയരം നദ്യാടെവിടന്റെ
സസദ്യാതനദതവിന  നവണവി  ബവിട്ടഞ്ഞീഷുകദ്യാരുടടെ  നതദ്യാകവിന  മുനവിനലകണ  വവിടുന.അതങ്ങണ
അറവിയനവിനല.അങ്ങണ  കഞ്ഞീഴടെങ്ങവിയദ്യാല്  അനങ്ങയടടെ  ദസൗതദരം  തദ്യാനനടറ്റടുക്കുരം  .എടന്റെ
വദ്യാളവില്  ഇനവിയരം  രകരം  പുരളുരം  .”രകവര്ണ്ണമദ്യായ  വദ്യാളുകളുയര്തവി  ജസലവിക്കുന
കണ്ണുകനളദ്യാടടെ  ചന  പറഞ്ഞു.യവതവിയടടെ  അതുലദമദ്യായ  നദശഭകവിയടടെ  മുനവില്
നമശവിരസ്കനദ്യായവി.“സനഹദ്യാദരഞ്ഞീ  ,നവിങ്ങളുടടെ ധഞ്ഞീരതയരം നദശഭകവിയരം എനവികണ കൂടുതല്
ശകവി  നല്കുന.നവിങ്ങടള  സദ്യാക്ഷവിയദ്യാകവി  ഞദ്യാനവിതദ്യാ  ശബദരം  ടചയ്യുന.നദ്യാടെവിടന്റെ
സസദ്യാതനദതവിന നവണവി മരണരം വടര ഞദ്യാന് നപദ്യാരദ്യാടുരം സതദരം”.നവിറ കണ്ണുകളദ്യായവി
നവില്ക്കുന  ചനനയദ്യാടെണ  യദ്യാത  പറ ഞ്ഞണ  തദ്യാനവിയദ്യാനതദ്യാടപ്പെ  നടെനകനണ  ഇരുളവില്

മറഞ്ഞു…………..!
ഭര്ത്തൃമതവിയദ്യായ  ഒരു  സഞ്ഞീക്കു  കദ്യാണടപ്പെട്ട  കദവമദ്യാണണ  ഭര്തദ്യാവണ.ആദര്ഷവദ്യാനരം
നദശനസവകനമദ്യായ ഒരു പുരുഷടനയരം അതുവഴവി  പവിറന നദ്യാടെവിടനയരം  രക്ഷവികദ്യാന്
നവണവി തടന്റെ ഭര്തദ്യാവവിടന……..!എന മഹതദ്യായ തദദ്യാഗരം ടചയ്ത ഒനരടയദ്യാരു പത്നവി
നലദ്യാക  ചരവിതതവില്  ചന  മദ്യാതമദ്യാണണ.ഭദ്യാരതതവിടന്റെ  ധഞ്ഞീര  വനവിതയദ്യായ
ചനമദ്യാതരം…………..
(from Indian history) 
                   

                                   ഷവിഫദ്യാലതഞ്ഞീഫണ 
                               -9th-f

   
                                                



Short story
A short story is a piece of prose fiction, which can be read in

a single sitting. Emerging from earlier oral storytelling traditions
in the 17th century, the short story has grown to encompass a body
of work so diverse as to defy easy characterization. At its most
prototypical  the  short  story  features  a  small  cast  of  named
characters, and focuses on a self-contained incident with the intent
of evoking a "single effect" or mood. In doing so, short stories
make use of plot, resonance, and other dynamic components to a
far greater degree than is typical of an anecdote, yet to a far lesser
degree than a novel. While the short story is largely distinct from
the  novel,  authors  of  both
generally draw from a common
pool of literary techniques.
Short  stories  have  no  set
length. In terms of word count
there is no official demarcation
between an anecdote, a short story, and a novel. Rather, the form's
parameters  are  given  by  the  rhetorical  and  practical  context  in
which  a  given  story  is  produced  and  considered,  so  that  what
constitutes  a  short  story  may  differ  between  genres,  countries,
eras,  and  commentators.  Like  the  novel,  the  short  story's
predominant shape reflects the demands of the available markets
for publication, and the evolution of the form seems closely tied to
the  evolution  of  the  publishing  industry  and  the  submission
guidelines of its constituent houses.

The short story has been considered both an apprenticeship
form preceding more lengthy works, and a crafted form in its own
right,  collected  together  in  books  of  similar  length,  price,  and
distribution as novels. Short story writers may define their works
as part of the artistic and personal expression of the form. They
may  also  attempt  to  resist  categorization  by  genre  and  fixed
formation.



Length

Determining what exactly separates a short story from longer
fictional  formats  is  problematic.  A classic  definition  of  a  short
story is that one should be able to read it in one sitting, a point
most  notably  made  in  Edgar  Allan  Poet's  essay  "Thomas  Le
Moineau (Le Moile)" (1846). Interpreting this standard nowadays
is problematic, since the expected length of "one sitting" may now
be briefer  than it  was in Poet's  era.  Other definitions place the
maximum word count of the short story at anywhere from 1,000 to
4,000.  In  contemporary  usage,  the  term short  story  most  often
refers to a work of fiction no shorter than 1,000 and no longer than
20,000 words. Stories of fewer than 1,000 words are sometimes
referred to as "short short stories", or "flash fiction."

As  a  point  of  reference  for  the  genre  writer,  the  Science
Fiction and Fantasy Writers of America define short story length
in the Nebula Awards for science fiction submission guidelines as
having a word count of fewer than 7,500.

Niya fathima.R                       
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അറവിയദ്യാടത നപദ്യായ കണ്ണുനഞ്ഞീര്

  
ഞവാന് കണധീകരവാരടെ ഇരപ്രിക്കുന..........

ഞവാന് അശ്രുകള ഒഴുക്കുന,മനസന നധീറുന
രപവാന് പുഷ്പ ശവാനപ്രിയുരടെവാ -
രപ്രിതള എന് മനസപ്രില് നപ്രിനന വപ്രിതുമന.
രതങള പമൗരണമപ്രി കപവാരല
നപ്രിറച്ച വപ്രിണ തരടരന കനവാകപ്രികചവാദൈപ്രിക്കുനന
“എനപ്രിന നധീ കരയുന?

നപ്രിന് കണ്ണുനധീര തുളപ്രി എനപ്രിന നധീ ഒഴുക്കുന.?”
വധീണറ കപവായ എന് ഹൃദൈയതപ്രിന്
ശവാനപ്രിയകപ്പവാള നപ്രിലച്ചപ്രിരന;......

കണധീരവാരല ഞവാന് മടെകപ്രി മവാനരത,കണധീര-

രപവാഴപ്രിയവാരത ചപ്രിരപ്രിച്ചു മവാനഖ.
നപ്രിരയവായപ്രി നപ്രില്ക്കുന പുസകതവാളകള
പലകുറപ്രി എരന കനവാകപ്രി നപ്രിരവാശയവായപ്രി......
കവപ്രിളപ്രിനമ രവക്കുന എന്കണ്ണുനധീരത്തുളപ്രി
ദൈവാരദൈവാരയപ്രില് തഴുകപ്രി എരന.....
മുമപ്രില് ഞവാന് കണ കടെലവാസപ്രില് എഴുതപ്രി
കടപ്രികച്ചരത്തു അകരങള......
മണപ്രിവപ്രിത്തുകള കപവാരല മഷപ്രി ചലപ്രിച്ചകപ്പവാള



അറപ്രിയവാരത കപവായപ്രി എന് കണ്ണുനധീരകപ്പവാള........!

 
_  HIBA FATHIMA _

 9th_A

         



 I CAN I CAN
If  I can stop one heart 
from breaking
I shall not live vein;
If I can erase one life that's
aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,

I shall not live in vein.



ഗൂഗവിള്ഗൂഗവിള്
 ഇന്റെരരനറന തപ്രിരച്ചപ്രില്, രവബന അധപ്രിഷപ്രിത കസവനഖ, രവബനദസറന 
പരസതഖ എനധീ രഖഗങളപ്രില് പവരതപ്രിക്കുന അകമരപ്രികന് 

കമനപ്രിയവാണന ഗൂഗവിള് (ഇഖഗധീഷന ഉച്ചവാരണഖ -  കലവാകതപ്രിരല ഏറവുഖ 

വപ്രിശവാലമവായ ഇന്റെരരനറന തപ്രിരച്ചപ്രില് സഖവപ്രിധവാ നമവാണന ഗൂഗപ്രിള. അറപ്രിവുകള
കശഖരപ്രിച്ചന സവാരവ കദൈശധീയമവായപ്രി ലഭതമവാക്കുക എനതവാണന ഗൂഗപ്രിളപ്രിരന്റെ 

പഖതവാപപ്രിത ലകതഖ. വപ്രിവപ്രിധ തപ്രിരച്ചപ്രില് ഉപകരണങളപ്രിലൂരടെ ഇരപതന 

കകവാടെപ്രിയപ്രില്പ്പരഖ അകനജഷണങളവാണന പതപ്രിദൈപ്രിനഖ ഗൂഗപ്രിളപ്രിരലത്തുനതന. 
രവബന രസരച്ചന എന് ജപ്രിന് മവാത്രമവായപ്രി തുടെകഖ കുറപ്രിച്ച ഗൂഗപ്രിളപ്രില് ഇകപ്പവാള 

ചപ്രിത്രങള, വവാരതകള, വധീഡപ്രികയവാ, മവാപകള, ഓണദലന് വതവാപവാരഖ, 

ഒവാണദലന് സഖവവാദൈഖ എനപ്രിങരന ഇന്റെരരനറപ്രിരന്റെ സമസ 

കമഖലകളപ്രിലുഖ അനബന്ധ സഖവപ്രിധവാനങളണന. 2005 

തുടെകമവായകപ്പവാകഴക്കുഖ 800 കകവാടെപ്രികയവാളഖ രവബന കപജുകളഖ 
നറുകകവാടെപ്രികയവാളഖ രവബനചപ്രിത്രങളഖ ഗൂഗപ്രിള തപ്രിരച്ചപ്രിലുകളകവായപ്രി 
കമരപ്പടുതപ്രിയപ്രിരന

2015 ഓഗസന 10 -നന ഗൂഗപ്രിള പല കമനപ്രികളവായപ്രി വപ്രിഭജപ്രിച്ചു. അങരന 
ആല്ഫബറന  എനന കപരപ്രിട പുതപ്രിയ കമനപ്രിയപ്രിരല ഉപകമനപ്രിയവായപ്രി 

ഗൂഗപ്രിള. സനര പപ്രിരച്ച ഗൂഗപ്രിളപ്രിരന്റെ പുതപ്രിയ സപ്രിഇഒ ആയപ്രി നപ്രിയമപ്രിതനവായപ്രി.
മുന് സപ്രിഇഒ ലവാറപ്രി കപജന മവാതസവാപനമവായ ആല്ഫരബറന 

ഇന്കകവാരപ്പകറഷനന കനതതജഖ നലഖ. 

പറി.എചച്ച്.ഡറി. വറിദേദയാര്തറികേളയായറിരുന ലയാററി കപജച്ച്, ടസര്ജറി 
ബറിന എനറിവരുടടെ ഗകവഷണെ വറിഷയടമേന നറിലയയാണെച്ച് ഗൂഗറിള്



ബന്നീജയാവയാപക ടചയ്തതച്ച്. 1996 ജനവരറിയറിലയായറിരുന ഇവര് 
ഗകവഷണെത്തെറിന തടെകമേറിടതച്ച്. ടവബച്ച് ദസറ്റുകേളുടടെ 
സസ്വഭയാവത്തെറിനനസരറിചച്ച് തറിരയല് ക്രമേന്നീകേരറികയാകമേയാ എന 
പരന്നീക്ഷേണെമേയാണെച്ച് ഇവര് തടെകമേറിടതച്ച്. അതവടര ഒരയാള് 
തറിരയുന പദേക എത്ര തവണെ കപജറിലണ്ടച്ച് എന കനയാക്കുകേ 
മേയാത്രമേയായറിരുന ടവബച്ച് തറിരയല് സകവറിധയാനങളുടടെ ദശലറി. 
പലകപയാഴുക പരസച്ച്പര ബന്ധമേറില്ലയാത്തെ ഫലങള് ഇത്തെരക 
തറിരയലകേള് തരുടമേനതറില് സകശയമേറില്ല. തങളുടടെ പുതറിയ 
തറിരചറില് സകവറിധയാനത്തെറിനച്ച് ബയാകച്ച് റബച്ച് എന കപരയാണെച്ച് 
ലയാററിയുക ടസര്ജറിയുക നല്കേറിയതച്ച്. ബയാകേച്ച്ൿലറിങ്കുകേളറില് നറിനക 
ടസര്ചച്ച് ഫലങള് കേടണ്ടത്തെറിയറിരുനതറിനയാലയാണെറിതച്ച്. 

Rija mariyam V.M
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StallmanStallman
Born March 16, 1953),
often known by his initials,  RMS,   is an 
American free soft ware movement activist 
and programmer. He campaigns for 
software to be distributed in a manner such 
that its users receive the freedoms to use, 
study, distribute and modify that software. 
Software that ensures these freedoms is 
termed free soft ware Stallman launched the
GNU project, founded the free soft ware 
foundation  developed the GNU compiler 
projection and  GNU E macs, and wrote the 
GNU general public license



ഇരംഗഞ്ഞീഷണ  ഭദ്യാഷ

ഇകനവാ-യകറവാപതന്  ഭവാഷവാകുടുഖബതപ്രില്  രപടുന  ജരമന്  ഭവാഷയുരടെ
ഉപശവാഖയവായ  പശപ്രിമ  ജരമവാനപ്രികന  ഭവാഷയപ്രില്  നപ്രിന  രപരപ്പട
ഭവാഷയവായ  ഇരംഗഞ്ഞീഷണ (ആഖഗകലയഭവാഷ)  ആദൈതമവായപ്രി  ഇഖഗന്റെപ്രിലവാണന
സഖസവാരപ്രികരപ്പടതന.  ഇനന  കലവാകതപ്രികലറവുഖ  വതവാപകമവായപ്രി
ഉപകയവാഗപ്രികരപ്പടുന ഭവാഷയവാണപ്രിതന.  ഓകസ്ട്രേലപ്രിയ,  കവാനഡ,  അയരലന്റെന,
യുദണറഡന  കപ്രിഖഗനഡഖ,  അകമരപ്രികന്  ഐകതനവാടുകള,  എനധീ
രവാജതങളപ്രിരല  ജനങളരടെ  മവാതഭവാഷയവാണന.  മന്റെവാരപ്രിന്  ദചനധീസന,
സവാനപ്രിഷന എനധീ ഭവാഷകള കഴപ്രിഞന കലവാകതപ്രികലറവുഖ കടുതലവാളകളരടെ
രവാഷഭവാഷയവാണന.  ഇതന  രണവാഖ  ഭവാഷയവായപ്രി  വതവാപകമവായപ്രി
അഭതസപ്രികരപ്പടുനണന.  യകറവാപതന്  യണപ്രിയരന്റെയുഖ  പല
കകവാമണരവല്തന  രവാജതങളരടെയുഖ  യുദനറഡന  കനഷന്സപ്രിരന്റെയുഖ  പല
കലവാക സഖഘടെനകളരടെയുഖ ഔകദൈതവാഗപ്രിക ഭവാഷയുമവാണന. 
ജര്മദ്യാനവിൿ  കുടുരംബരം ഇഖഗധീഷന  ഭവാഷ  ഇന്കഡവാ-യകറവാപതന്
ഭവാഷവാകുടുഖബതപ്രിരല  അഖഗമവായ  രജരമവാനപ്രിൿ  ഭവാഷകളരടെ  കപ്രിഴകന്
രജരമവാനപ്രിൿ  ശവാഖയുരടെ  ആഖകഗവാ-ഫധീസപ്രിയന്
ഉപകഗവാത്രതനതപ്രില്രപ്പടതവാണന.  മധതകവാല  ഇഖഗധീഷപ്രിരന്റെ  കനര
പപ്രിന്ഗവാമപ്രിയവാണന  ആധുനപ്രിക ഇഖഗപ്രിഷന.  മധതകവാല ഇഖഗധീഷവാകരട പഴയ
ഇഖഗധീഷപ്രിരന്റെ കനര പപ്രിന്ഗവാമപ്രിയുഖ പഴയ ഇഖഗധീഷന കപവാകടവാ-രജരമവാനപ്രിൿ
ഭവാഷയുരടെ  കനര  പപ്രിന്ഗവാമപ്രിയുഖ.  മപ്രിക  രജരമവാനപ്രികന  ഭവാഷകളപ്രില്
ഇഖഗധീഷപ്രിരന്റെ പകതതകത അതപ്രിരന്റെ കമവാഡവാല് കപ്രിയകളരടെ ഉപകയവാഗവുഖ,

കപ്രിയകരള ശകവുഖ ദുരബലരമനഖ തപ്രിരപ്രികവാവുനതുഖ, ഗപ്രിമപ്രിരന്റെ നപ്രിയമഖ
എനറപ്രിയരപ്പടുന  പവാകത-ഇന്കഡവാ-യകറവാപതന്  ഭവാഷയപ്രിരല  രപവാതു
ശബ്ദവതതപ്രിയവാനവുഖ  ആണന.  ഇഖഗധീഷപ്രിരന്റെ  ഏറവുമടുത  ബന്ധുവവായ
ഫധീസപ്രിയന്  ഭവാഷ,രനരതരലന്ഡനസന,  രജരമനപ്രി,  രഡന്മവാരകന
എനപ്രിവപ്രിടെങളരടെ രതകന്കരഭവാഗതന സഖസവാരപ്രിച്ചു വരനതവാണന. 



Haemodialysis
Haemodialysis  is  the  process  proposed  by  modern
medicine  for  the  removal  of  wastes  from the  blood
when both the kidneys become nonfunctional. In this
process,  blood  is  pumped  into  an  artificial  kidney
called  haemodialyser  and  is  purified.  The  first
artificial kidney was designed by the Dutch physician,
William Johann Kolff in 1944.

Kidney Transplantation
One healthy kidney is  enough for thepurification of
blood.  But  when  both  the  kidneys  fail  we  need  to
receive  a  functioning  Transplanted  kidney  from  a
donor. A kidney can be kidney received from a healthy
person  or  a  person  who dies  in  an  accident,  if  the
blood  group  of  the  donor  and  the  recipient  match.
During transplantation, damaged kidneys are not
Kidney transplantation removed. Instead a new kidney
is connected below the nonfunctional kidney, with the
recipient's renal tubule and renal vein
(health thinks)(health thinks)
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