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       മുഖമമൊഴി
വിജ്ഞൊനം കരസ്ഥമൊക്കുക എന്നത് ഒരു വിദ്യൊര്ത്ഥിയുമ� മഹത്തൊയ 

ലക്ഷ്യമൊണ്. അതിനുള്ള വഴികള് ആധുനിക കൊലഘട്ടത്തില് ഏമ- 

വ്യത്യസ്തത പുലര്ത്തുന്നു. വൊക്ക്, പ-യുന്നതൊയൊലും 

രചിക്കുന്നതൊയൊലും, ജീവൻ ത്യജിക്കൊനും എ�ുക്കൊനും കഴിയുന്നത്ര 

ശക്തമൊണ്. വൊയനക്കൊരൊയ ഏമതൊരൊളുമ�യും മനസ്സിമന ജ്വലിപ്പിക്കൊൻ 

കഴിയുന്നതൊയിരിക്കണം ഏമതൊരു രചനയും. വിദ്യൊര്ത്ഥികമള 
സംബന്ധിച്ചി�ത്തത്തൊളം ത്തനരൊയ പൊതയില് നിന്ന് മതന്നി നീങ്ങൊനുള്ള 

സൊധ്യത ഏമ-യൊണ്. മതറ്റൊയ പൊതമയ മനസ്സിലൊക്കി ത്തനര്വഴിയില് 

സഞ്ചരിക്കൊനുള്ള അ-ിവ് സമ്പൊധിക്കുക എന്നത് മഹത്തൊയ കൊര്യമൊണ്. 

ആധുനിക സൊത്തAതിക വിദ്യയുമ� ഉപത്തയൊഗം ശരിയൊയ വിധത്തിലല്ല, 

എAില് അത് വിദ്യൊര്ത്ഥികള്ക്ക് ഏമ- ത്തദൊഷം മചയ്യും. ഗുണപരമൊയ 
വിദ്യൊഭ്യൊസം ത്തന�ുക വഴി വിദ്യൊര്ത്ഥികളുമ� വികലമൊയ മത്തനൊഭൊവങ്ങളും 

മറ്റും ത്തനര്വഴിക്ക് മകൊണ്ടുവരൊന് സൊധിക്കും. മപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസത്തിൽ 

ഇന്ന് ‘ഹൈഹമ�ക്ക്’വിദ്യൊഭ്യൊസ രീതിയൊണ് പിൻതു�രുന്നത്. ഓത്തരൊ 

സ്കൂളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘LITTLE KITES’യൂണിറ്റുകള് വഴി കുട്ടികള്
ക്ക് മത്തനൊഹരമൊയ രീതിയിൽ പഠിക്കൊനും കൂട്ടുകൊമര പഠനത്തിൽ 

സഹൊയിക്കൊനും സൊധിക്കുന്നു. ക്ലൊസുകളിൽ അധ്യൊപകര്ക്ക് 

ഹൈകത്തൊങ്ങൊയി, ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ കുട്ടുക്കൊര്ക്ക് ത്തപ്രൊത്സൊഹനമൊയി, 
നന്മ ലക്ഷ്യമൊക്കിയുള്ളതൊവമട്ട നമ്മുമ� വിദ്യൊഭ്യൊസം

സ്ത്തനഹപ്പൂര്വ്വം 
എഡിറ്റർ
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              ആശംസ
   വിവര  സാങ്കേ�തികവിദ്യ   ഇന്ന്  ങ്കേ�ാകത്തെ�

അതിങ്കേവഗ�ിൽ  മാറ്റിമറിച്ചുത്തെ�ാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അറിവ് വിരൽത്തുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ്

ഇത്  സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  എല്ലാവർക്കും
അറിവിത്തെ+റ  വിശാ�ങ്കേ�ാകം   സ്വന്തമാക്കുവാ+

സാങ്കേ�തിക പുങ്കേരാഗതി ഉപയുക്തമാണ്.  അങ്ങത്തെന
ഒരു  നാടിന്  സാംസ്കാരികമായ  മുങ്കേന്നറ്റം

കരഗതമാകുന്നു.

            നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നത്തെ? ഉ�മവും
വിശ്വസ്തവും  സത്യസന്ധവുമായ  മാർഗ�ിങ്കേ�ക്കു

നയിക്കുന്നു,പക്വതയുള്ള  മനസ്സിത്തെ+റ  ഉടമകളാ�ി

മാറ്റുന്നു.ത്തെനല്ലിത്തെGായിൽ  ത്തെസ+്റ  ങ്കേHാൺസ്
ഹൈKസ്കൂളിത്തെ�  മിടു�രായ  വിദ്യാർത്ഥികൾ
ചിട്ടത്തെGടു�ി പ്രകാശനം ത്തെചയ്യുന്ന   മയിൽപ്പീലി



എന്ന  ഡിHിറ്റൽ  മാഗസി+  അറിവിത്തെ+റ

ങ്കേ�ാകങ്കേ�ക്കുള്ള നവീനമാത്തെയാരു ചുവടുത്തെവGാണ്.

       ഇതിത്തെ+റ  പ്രസിദ്ധീകരണ�ിനായി
പ്രയത്നിച്ച  എഡിങ്കേറ്റാറിയൽ  ങ്കേXാർഡിത്തെനയും
കട�ാസിത്തെ+റ  സKായമില്ലാത്തെത  തയ്യാറാ�ാ+
മുന്നിട്ടിറങ്ങയ  �ിറ്റിൽ  ഹൈകറ്റ്സ്  പ്രതിഭകത്തെളയും

സKായിച്ച  അധ്യാപകത്തെരയും  അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
കുട്ടികളുത്തെട  മികവുകളും  ഹൈനപുണികളും
തിരിച്ചറിയാനുള്ള  ഉപാധിയായി
പ്രങ്കേയാHനത്തെGടാ+    മയിൽപീ�ിക്കു   കഴിയത്തെട്ട

എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

                   ങ്കേ_Kപൂർവ്വം

                                സHി ങ്കേതാമസ് പി.

                                ത്തെKഡ്                  മാസ്റ്റർ     

                 



   ഹൈ�ടെ�ക് ക്ലാസ് മുറികളുടെ� പ്രാധാന്യം  
നിരവധി പ്രയയോജനങ്ങളുള്ള ഡിജിറ്റൽ
ക്ലോസ്റൂം പദ്ധതി ഇന്ന് പല സ്കൂളുകളിലും
നിലവിലുണ്ട്.ഇന്നത്തെ' മത്സരോത്മക യലോക'്
ഗുണനിലവോരമുള്ള പ്രോഥമിക വിദ്യോഭ്യോസം അനിവോര്യമോണ്.
സോയ2തിക വിദ്യയുത്തെ4 ക4ന്നുകയറ്റം എല്ലോ യമഖലകത്തെളയും 
ബോധിച്ചു.ഡിജിറ്റൽ/സ്മോ ർട്ട് ക്ലോസ് മുറികൾ ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിലും
പ്രോവർ'ികമോക്കിവരുന്നു.കുട്ടികളുത്തെ4 പഠനം,ആശയവിനിമയം 
എന്നിവ വള ർ'ിത്തെയടുക്കോൻ രൂപീകരിച്ചതോണ് 'സോയ2തികവിദ്യ

പ്രോപ്തമോക്കിയ' ഡിജിറ്റൽ ക്ലോസ്മുറികൾ.
• പഠനം ലളിതമാക്കുന്നു

വീഡിയയോയിലൂത്തെ4യും ചിത്രങ്ങളിലൂത്തെ4യം കണ്ടും യകട്ടും പഠിക്കുന്നത്
മനസ്സിൽ പതിയും.അവരുത്തെ4 ശ്രദ്ധ ആക ർഷിക്കും.

• പഠനത്തിടെല സംവേ�ദനം,ഇന്റർടെനറ്റ്     
എല്ലോ വിഷയങ്ങളുത്തെ4യും വിശദമോയ വിവരം 
യശഖരിക്കോനും മനസിലോക്കോനും സോധിക്കും.വിക്കീപീ 
ഡിയ,വിദ്യോഭ്യോസ 
ത്തെവബ്സൈസറ്റ്,എൻസൈസയക്ലോപീഡീയ തു4ങ്ങിയ 
നിരവധി ത്തെവബ്സൈസറ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് 
ഉപകോരപ്രദമോക്കുന്നു.

ത്തെ4ക്യനോളജിയുത്തെ4 വളർച്ച നമ്മുത്തെ4
പഠനത്തെ' സഹോയിക്കുന്നു.

ദദിക്ഷ,സമഗ്ര തു4ങ്ങിയ ആപ്പുകൾ 
പഠന'ിത്തെa മോറ്റ് കൂട്ടുന്നു.ഇ'രം 
ത്തെ4ക്യനോളജികൾ പഠനത്തെ' വ്യത്യസ്തമോയ ഒരു 

നിലവോര'ിയലക്കുയർത്തും.                            Alan mariya jestine



 ശ്രീനോരോ   യണ ഗുരുവിത്തെa   
      ഗുരുസ്മൃതികൾ        
  ഭോരത'ിത്തെa  ഉന്നമന'ിനോയി  പ്രയത്നിച്ച
യതിവര്യനും      യയോഗിയുമോയിരുന്നു,അയദഹം.
മറ്റ് സന്യോസിമോത്തെര 
യപോത്തെല  സ്വയമോക്ഷത്തെ'  ലക്ഷ്യമോക്കി
പ്രവൃ'ിരംഗത്തു  നിന്ന്  നിവൃ'നോയില്ല
മനുഷ്യജോതിത്തെയന്ന  വിശ്വവിശോലമോയ
ആശയ'ിത്തെa  പ്രഥമോവതോരകൻ;  സർ-
വലൗകികത്വം  ശ്രീനോരോയയണോപയദശങ്ങളുത്തെ4  ഒരു
പ്രയത്യകതയോണ്.
വിദ്യോഭ്യോസം,വ്യവസോയം,സംഘ4ന,ജീവിതശുദ്ധി
എന്നിവയ്ക്ക്  പ്രഥമസ്ഥോനം  നൽകുകയും,  അധഃസ്ഥിത
സമുദോയങ്ങൾക്ക് യവണ്ടത്തെതന്ന് ഗുരു ഉദ്യബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീനോരോയണ  ഗുരുവിത്തെa  പ്രധോന  ലക്ഷ്യം-  “അധകൃതവർ
യ�ോദ്ധോരണം’’  അന്ധകോരജീവീത'ിൽ  ആണ്ടുയപോയ
മനുഷ്യത്തെര  വിദ്യോഭ്യോസം  നൽകി  സ്വോതന്ത്യ  യബോധമുള്ള
മനുഷ്യരോക്കോൻ പരിശ്രമിച്ചു.  ജോതി  പിശോചിത്തെന ഉച്ചോ4നം
ത്തെചയ്യോൻ  യകരളീയ  സമൂഹത്തെ'  പഠിപ്പിച്ച  ഏക
ഗുരുനോഥനും  ജ് ഞോനസിദ്ധനും,  കർ-മ്മസിദ്ധനുമോയ
യയോഗിത്തെയന്ന്  വിയശഷിപ്പിക്കോം.  എല്ലോ  മതത്തെ'യും
ഒരുയപ്പോത്തെല  കോണുകയും  മനുഷ്യത്തെa  ജോതിത്തെയ  പ്രതി
മനുഷ്യത്തെര  അകറ്റോതിരിക്കുകയും  ത്തെചയ്ത  മഹോപുരുഷൻ.
“മതയമതോയോലും  മനുഷ്യൻ നന്നോയോൽ മതി’’  എന്ന്  ഗുരു
പഠിപ്പിക്കുന്നു                                        
                                                     -ആൻലിയ യതോമസ് 
                                                                                                   10-A

                                                                                                               



                                      മഴക്കൊഴ്ച്ച
അവൾ  ആകോംക്ഷയയോത്തെ4

പുറയ'ക്ക് യനോക്കി നിന്നു.പ4ിക്കോൽ
പി4ിച്ചവൾ
ഏന്തിയനോക്കുകയോയിരുന്നു.
മോനം ഇരുണ്ടു തു4ങ്ങുന്നു. ഇ4ി മുഴക്ക
ശബ്ദം  അവളുത്തെ4  ത്തെചവിയിൽ
ആഞ്ഞു  മുഴങ്ങുകയോണ്.  കരയോൻ
ത്തെവമ്പി  നിൽക്കുന്ന  വിണ്ണിയലക്ക്
അവളുത്തെ4 ഇരു മിഴികളും പോളി 
വീണു. മഴത്തുള്ളികൾ ഓയരോന്നോയി ഭൂമിയിയലക്ക് പതിച്ചു. 
സയന്തോഷം ത്തെകോണ്ട് അവളുത്തെ4 ഉള്ളം തു4ിച്ചു. വർഷങ്ങളോയി
കോണോൻ  കോ'ിരുന്ന  കോഴ്ച്ച  അവൾ  കൺകുളിർത്തെക്ക
കണ്ടു.  നോലു വർഷം മുമ്പ് വിയദശ'് യപോകുയമ്പോൾ അവൾ
ഓർ'ിരുന്നില്ല  തനിക്ക്  പ്രിയത്തെപ്പട്ട  കോഴ്ച്ച  കോണോൻ
ഇതുവത്തെര  കോ'ിരിയക്കണ്ടിവരുത്തെമന്ന്.  അവൾ  ത്തെമത്തെല്ല
പുറയ'ക്കിറങ്ങി.  മഴത്തുള്ളികൾ  അവത്തെള  പുണർന്നു.
അവൾ  ആനന്ദ'ിൽ  മതിമറന്നു.  മഴയുത്തെ4  ഓയരോ
തുള്ളികളും  അവത്തെള  കൂടുതൽ

സയന്തോഷ'ിയലക്കോക്കിത്തെകോണ്ടിരുന്നു.      

                                            Badariya Rasaque



മ- ഞ്ഞുത്തപൊയ സൂര്യന്
  ഒ'ിരി യ�ഹം തത്തെന്നത്തെa അച്ഛൻ

       ഒ'ിരി കോലം
കൂത്തെ4യില്ലയല്ലോ

       എത്തെന്ന വിട്ടു യപോയി
മറഞ്ഞയല്ലോ അച്ഛൻ

       എൻ യ�ഹം പൂർ
ണമോകും മുയമ്പ യപോയി  മറഞ്ഞു
        ഇനി എനിക്കുക്കൂട്ട് എൻ

അമ്മ മോത്രം
        തളരില്ല ഞോൻ എത്തെa ജീവിത'ിൽ

        അച്ഛൻ തൻ യ�ഹം എൻ കൂത്തെ4യുണ്ട്
        അതു മോത്രം മതിത്തെയൻ ജീവിതം മുഴുവൻ

        അച്ഛൻ തൻ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമോയിരുന്നു  ഞോൻ
        ജീവനോയിരുന്നൂ എനിക്ക് എത്തെa അച്ഛൻ

        വോത്സല്യയമറും ത്തെമോഴികളോൽ എത്തെന്ന
      സന്തുഷ്ടയോക്കി എൻ അച്ഛൻ

            ത്തെമോഴിമുത്തുകളോൽ എത്തെന്ന യനർവഴിക്കു
      ന4'ിത്തെയൻ അച്ഛൻ

      എൻ വിജയങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അച്ഛൻ
      മോത്രമോയിരുന്നു എത്തെൻറ കൂത്തെ4

      എന്തിത്തെനൻ അച്ഛൻ എത്തെന്ന വിട്ടു യപോയി
      ഇനിത്തെയനിക്കോ സൂര്യത്തെന കോണുവോൻ

       ആകുയമോ ?…    
                                                SOORYA GAYATHRI



 മണ്ണും നിത്തഷധിച്ച്
ശരീരം അടങ്ങുങ്കേമ്പാൾ ഉണരുന്നതും

ശരീരം മടങ്ങുങ്കേമ്പാൾ  ഉറങ്ങുന്നതും

ശീ�മാ�ിയ ശാപശി�

വിHനമായി മൂകമായി

വീണ്ടുത്തെമാര?ത്തെയ ങ്കേതടി കിടക്കുന്നു

കഴിച്ചുതീർ� ഭൂതകാ�ത്തെമല്ലാം മായത്തെയന്നു

കഴിച്ചുകൂട്ടി നിശ്ച�മായി ആ അ?

ത്തെമഴുകുതിരിങ്കേപാൽ ഉരുകി ഒടുങ്ങി

ഇരുളറയിൽ ങ്കേkാൺത്തെവട്ട�ിൽ
ത്തെവറുത്തെത വിരങ്കേ�ാടി�ത്തെവ

കാ��ിത്തെനാGം എ�ാ൯ കിതക്കുന്ന മക൯

ആ പടം കണ്ടു നടുങ്ങി നിന്നു

കുട്ട�ി�വ൯ വായിച്ചു

"ഉറുമ്പിനറിയാം അ?ത൯ മാധുര്യം"-

 
                                                                അലിറ്റസ മരിയ ഷാജി X A

                                                                              



ശില്പം
                     ഇ'ിരി മണ്ണു കു4ത്തെഞ്ഞടു'്

               ഇ'ിരി

ത്തെവള്ളത്തെമോഴിത്തെച്ചടു'്

       നന്നോയ് കുഴച്ചു പതം

വരു'ി

നത്തെന്നന്നു യതോന്നുന്ന രുപമോക്കി

 ശില്പം ത്തെമനഞ്ഞു  മിനുമിനുക്കി

മുറ്റത്തു വച്ചു രസിയച്ചോളൂ

                ഞങ്ങൾ  ത്തെമന   യഞ്ഞോരോ ശില്പ'ിൽ               

 നിങ്ങത്തെള'ത്തെന്ന      ഞോ൯ കോണുന്നു

    ഉള്ളിത്തെല യ�ഹവും  നന്മയും  ജ്  ഞോനവും

   ഉണ്മയോയ് സൃഷ്ടിയിൽ    യചരുന്നു !

ആദർശ് ബോബു 



Life is Tough
Life is tough that’s what they say,

But they don’t know what it’s like
everyday,

To wake in the morning and go to
school,

Just so people can test you and
prove you’re a fool,

The teachers says you obviously didn’t try
But they don’t know you go to your room and

try,
You did put in effort, you did your part,

They just don’t understand you’re not smart,
Then comes the pressure fromi

your Mom and Dad
Who are so clearly disappointed



that, your grades are bad,
you are punished and picked on

for the Rest of the year,
Because you finally gave upon

the future career,
To my family, I’m failure, and

I’m a failure to myself,
Everyone’s high expectations only

damaged my metal health
If I ever have kids I will

always try to make sure the fear,
of failure is not the reason  they ever cry

People need to understand school’s
no longer, fun,or good,

“Cause some of us don’t fit in,
although we wish He could”

                                                                 -Sandra Sunil
                                                                             -X  A



Ninety nine
once  there  was  a

king  in  a  country  named
Serantes in California named Cesar. The king was so
honest  to his  duties.  he thought  of a peaceful  and
rejoicing  kingdom.  But  the  king  was  sad  about  his
own  life,  because  he  couldn’t  maintain  a  good
relationship between the Queen.The chief commander
of the kings court was making rebellion in his town.
  One day he was walking through the courtyard ,he
heard of a sound of laughter and rejoice from a hut
near the Palace.”I  the king is very disappointed ,how
can  they  will  be  happy”.  he  called  his  minister  and
asked  him  about  this  matter,  then  the  minister
said,”my lord, I want ninety nine coins for it” the king
gave him the coin he asked .the minister threwed the
coin infront of that hut. The next morning the door
of the hut was open and saw a bundle of gold coins.
They  took  that  and  said  “how  great  god  is”,they
started  to  count  1,2,3,4,5,6………..96,97,98,99.  if  god
want  to  give  us  the  money  he  will  give  100  coins
straight.”  it  is  not a problem. we can earn 100 coins
said the husband to wife they started to do job for



money.  But the plan they thought was not done so
they started quarrel each other. Wife blames husband
that he spend more today and vise versa . So they lost
their happiness 

       After one month the king was walking through
the courtyard . He heard the sound of quarrelling and
shouting   from  the  same  hut.  The  king  called  the
minister and asked him “what happened to them? The
minister calmly replied that they felled in the trap of
“ninety nine” not only them we also felled in the same
trap.  They all  thought that happiness is  an external
object. That we get only for a day. That is early ones
theory.  In  this  theory years will  past  but they don’t
know that it  is a wrong theory everyone is thinking
that,  what  we  have  today  is  not  enough.  It  is
everyone’s  problem.  Everyone  thinks  that  “what  we
have is worst and what we see is nice”  by hearing this
the king understood the problem in his life. 
After  a  month,  the  kingdom  was  completely
changed ,that of before the kingdom was fulfil led with

peace and happiness                         -Akhila shajan-
                                                                   -8-A-



            
ഗൊന്ധിജി 
       ഗോന്ധിജിത്തെയന്നോലോരയമ്മ?

               ഗോന്ധിജി  രോഷ്ട്രപിതോവയല്ലോ..

        അ4ിമ''ിത്തെന്നതിരോയി-

        ട്ടോയുധമില്ലോത്തെത യപോരോ4ി

          ഭോരതനോ4ിൻ സ്വോതന്ത്ര്യം

         യന4ിയതോത്തെരന്നറിയിയല്ല?

          ഗോന്ധിജിയോണതു ത്തെപോന്മകയന..

         ശോന്തി നമ്മുക്കു പകർന്ന മഹോൻ

                                    
                                                    ALAN BENNY
                                                                                               VIII D                           

 



    കൊത്തിരിപ്പിമ�  കണ്ണീര്
നീണ്ട വർഷങ്ങളുത്തെ4 പ്രോർഥനയ്ക്കും കോ'ിരിപ്പിനും ഒടുവിൽ

രവിയ്ക്കും  ഗീതയ്ക്കും  ഉണ്ടോയ  മകളോണ്  മോളവിക.അവരുത്തെ4

സ്വന്തം  മോളു.അച്ഛത്തെaയും  അമ്മയുത്തെ4യും  പുന്നോര  മോളു.

അവൾക്കും  അങ്ങത്തെനതത്തെന്നയോയിരുന്നു.അച്ഛനും

അമ്മയുമോയിരുന്നു  അവളുത്തെ4

യലോകം.  യ�ഹിക്കോൻ

മോത്രമറിയോമോയിരുന്ന

അവരുത്തെ4  ഇ4യിൽ  നിറത്തെയ

യ�ഹം  ത്തെകോണ്ട്  അവൾ

വളർന്നു.ഒരു  കിളി  തത്തെa

കുഞ്ഞിത്തെന  എങ്ങത്തെന  പരിചരിക്കുന്നുയവോ  അതുയപോത്തെല

അതിയനക്കോൾ  ഉപരി  അവർ  മോളുവിത്തെന

യനോക്കി.അച്ഛനോയിരുന്നു  അവളുത്തെ4

കളിക്കൂട്ടുകോരൻ.എന്തിനും  ഏതിനും  അച്ഛൻ  മോത്രം  മതി.

അതിൽ  അമ്മയ്ക്കു  ത്തെചറിയ  ഒരു  അസൂയയും

ഉണ്ടോയിരുന്നു.മോളുവിനു  നൃ'ം  വളത്തെര  ഇഷ്ടമോയിരുന്നു.



സ്കൂളിത്തെല നർ'കിയോയിരുന്ന അവൾ അതിയനോത്തെ4ോപ്പം

തത്തെന്ന പഠനവും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

ഒരു ദിവസം ഒരു തപോൽ ഉയദ്യോഗസ്ഥൻ രവിയ്ക്ക് ഒരു ക'്

നൽകിയിട്ട്  യപോയി.  മോളു വന്ന് രവിയുത്തെ4 അടു'ിരുന്നിട്ട്

'എന്തോണച്ഛോ അത് ?’ 'മോളു യമോത്തെള എനിക്ക് ഗൾഫിൽ ഒരു

യജോലികിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.  അതിന്  യപോകണം.  അച്ഛൻ

ഇതിനുയവണ്ടി  ഇത്രയുംനോൾ  കോ'ിരിക്കുകയോയിരുന്നു.’

'അമ്മ എവിത്തെ4 അമ്മയയോ4് ഞോൻ ഈ സയന്തോഷവോർ'

പറയത്തെട്ട’.  ഗീയത....  ഗീയത....  അത്  മോളുവിന്  വളത്തെര

വിഷമമോയി  .തത്തെൻറ  അച്ഛൻ  തത്തെന്നവിട്ട്  ദൂയരക്ക്

യപോകുന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രോത്രി മോളു

കരഞ്ഞുത്തെകോണ്ട് അച്ഛത്തെൻറ അടുത്തുയപോയിരുന്നു. 'അച്ഛൻ

യപോവണ്ട  ഞങ്ങളിവിത്തെ4  ഒറ്റയ്ക്കോണ്.  ഞങ്ങളും  വരും

അച്ഛത്തെൻറ  കൂത്തെ4’.  'മോളു  നല്ല  കുട്ടിയയല്ല?  യമോളുത്തെ4  ഭോഗ്യം

ത്തെകോണ്ട് കിട്ടിയതോണ് ഈ യജോലി  .മോളുവിനു പഠിയക്കയണ്ട?

വലിയ  ഒരോളോയകയണ്ട?  അതിന്  പണം  യവണം.  നിറത്തെയ

പണം.  സൈപസകിട്ടിയോൽ അച്ഛൻ ഓ4ിവരും മോളുവിത്തെൻറ

അടുയ'ക്ക്.’

അങ്ങത്തെന ആ ദിവസം വന്നു.രവിത്തെയ യോത്ര   അയ്ക്കുയമ്പോൾ

മോളു  ത്തെപോട്ടിക്കരഞ്ഞു.  അതുകണ്ട്  രവിയ്ക്കും  സ24ം



അ4ക്കോൻ  കഴിഞ്ഞില്ല.  കരഞ്ഞുത്തെകോണ്ടോണ്  അവർ  രണ്ടു

യപരും  യവർപിരിഞ്ഞത്.   എന്നും  രോത്രി  മോളു  അച്ഛത്തെന

വിളിക്കും  .  അച്ഛത്തെന  വിളിച്ചതിനു യശഷയമ അവൾ ഉറങ്ങൂ.

അതും അച്ഛത്തെൻറ യഫോയട്ടോ യചർത്തുപി4ിച്ച്  .പിത്തെന്ന അത്

അവളുയ4യും  അമ്മയുത്തെ4യും  യലോകമോയി.  അവർ

രണ്ടുയപരും  ആ4ിപ്പോ4ി.  അത്  ഒരു  സ്വർഗമോയയി.  ആ

സ്വർഗത്തെ'  യനോക്കി  അസൂയത്തെപ്പ4ോ'തോയി

ആരുമില്ല.അങ്ങത്തെന വോർ' വന്നു . മോളുവിത്തെൻറ അച്ഛൻ

ഉ4ത്തെനതത്തെന്ന നോട്ടിയലക്കു വരുന്നു. മോളുവിനു സയന്തോഷമോയി.

അവർ  അച്ഛത്തെന  സ്വീകരിക്കോൻ  ഒരുക്കങ്ങൾ  തു4ങ്ങി.

മോളുവിത്തെൻറ സമ്മോനങ്ങൾ അവൾ നിര'ി വച്ചു. അച്ഛത്തെന

കോണിക്കോൻ.അവൾ  എന്നും  അച്ഛത്തെന  കോ'്

വരോന്തയിൽ  ഇരുന്നു.  ഒരു  ദിവസം  വണ്ടിയുത്തെ4

ശബ്ദംയകട്ടു,അവൾ ജനലിലൂത്തെ4 പുറയ'ക്കു യനോക്കി . അത്

മോളുവിത്തെന  തളർ'ി.  അപക4ം  പറ്റി  മരിച്ച  അവളുത്തെ4

അച്ഛത്തെൻറ  ശരീരം  വരോന്തയിൽ  വച്ചയപ്പോൾ

ത്തെപോട്ടികരഞ്ഞുത്തെകോണ്ട്  അമ്മ  അവിത്തെ4  വീണു.  എന്തു

ത്തെചയ്യണത്തെമന്നറിയോത്തെത മോളു അവിത്തെ4 ഇരുന്നു. അച്ഛത്തെൻറ

യഫോയട്ടോയും  ത്തെകട്ടിപി4ിച്ച്.  ആ  കോ'ിരിപ്പ്  കണ്ണീരിൽ

അവസോനിച്ചു.മോളുവിത്തെൻറ കണ്ണീരിൽ.....      -.AMEESHA  A.S



       സ്കൂള് കൊലഘട്ടത്തത്തൊ�്
വി�പ-യുത്തമ്പൊള്              

                                         
വിദ്യോലയ'ിയനോ4്  വി4  പറയുയമ്പോൾ  മനസ്സിൽ
വല്ലോത്തെ'ോരു  ഏകോന്തത  അനുഭവത്തെപ്പടുന്നു.
വീടുയപോത്തെല  തത്തെന്ന
നമ്മയളറ്റവും  കൂടുതൽ
ചിലവഴിച്ചത്  നമ്മുത്തെ4
സ്കൂളിൽ  തത്തെന്നയോണ്.
എല്ലോവരും  പരസ്പരം
ഒത്തെ'ോരുമയയോടും,യ�ഹയ'ോടും  കൂത്തെ4  അറിവും
വിജ്ഞോനവും,  കൂ4ോത്തെത  ത്തെകോച്ചുത്തെകോച്ചു
തമോശകളും,സ24ങ്ങളും,സയന്തോഷങ്ങളും
പങ്കുവച്ചനോളുകൾ.  ഇനിയുള്ള  നോളുകയള  പറ്റി
ചിന്തിക്കോയന  വയ്യ.  സ്കുൾ  കോലഘട്ടം
എന്നുപറയുന്നത് നിറയഭദങ്ങൾ യപോത്തെല തത്തെന്നയോണ്
,ഒോയരോ  ദിവസവും  ഒോയരോ  ഒോർമ്മകളും
അനുഭവങ്ങളുമോയി  ക4ന്നുയപോകുന്നു.  എല്ലോം  ഒറ്റ
ദിവസംത്തെകോണ്ട്  ഇല്ലോതോയതുയപോത്തെല.  എല്ലോവരും
പറയുന്നതുയപോത്തെല  നമ്മൾ  ഇത്രയും  നോൾ  ഒയര
സീറ്റിൽ,ഒയര  ബസ്സിൽ,  ഒയര  സ്ഥലയ'ക്ക്  യോത്ര
ത്തെചയ്യുന്ന  യോത്രക്കോരോയിരുന്നു.  ഇനിത്തെയല്ലോവരും
ഒോയരോ  യÜോപ്പിലിറങ്ങി  വ്യത്യസ്ത  സ്ഥലങ്ങളിയല്ലക്ക്



യോത്ര  ത്തെചയ്യുകയോണ്.  എല്ലോവരുത്തെ4യും  മനസ്സിൽ
സ്കൂൾ കോലഘട്ടം ഒരു ത്തെനോമ്പരമോയി മോറുകയോണ്
                                        ഒ'ിരിത്തെയോ'ിരി ഒോർ
മ്മകളുമോയോണ്  നോം  സ്കൂൾ  കോലഘട്ടയ'ോ4്
വി4പറയുന്നത്.  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  ആളിക്ക'ി
അണഞ്ഞുയപോയ അഗ്നിയപോത്തെല.....    ആകോശ'ിൽ
നിന്ന്  ത്തെപോ4ിയുന്ന  മഴത്തുള്ളികൾ
യതഞ്ഞുമോഞ്ഞുയപോയതുയപോത്തെല  ഒോർ
മ്മകളും,കൂട്ടുക്കോരുത്തെമോ'്  കളിച്ചതും  ചിരിച്ചതുംത്തെമല്ലോം
ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  അണഞ്ഞുയപോയതുയപോത്തെല.
പറഞ്ഞറിയിക്കോനോവോ'ത്രയും ഒോർമ്മകളുത്തെ4 സ്കൂൾ
കോലഘട്ടമോണ് നമ്മുക്ക് മുൻപിൽ ക4ന്നുയപോയത്
                             നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
യവദനിക്കുന്നതും  ഇൗ  സ്കൂൾ  കോലഘട്ടയ'ോടും,
അധ്യോപകയരോടും,  കൂട്ടുക്കോയരോടും
വി4പറയുയമ്പോയോണ്.......

AGNES EMMANUVEL
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നന്ദി
എമ- നൊളമത്ത  കൂട്ടൊയ പ്രവര്ത്തനത്തിമ�യും 

പരിശ്രമത്തിമ�യും ഫലം ഇവി്മ� മതളിയുകയൊണ്. 
ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റിമല വിദ്യൊര്ത്ഥികളുമ� 
ശ്രമഫലമൊയി ഇതൊ ഒരു ഡിജിറ്റല് മൊഗസിന് 

തയ്യൊ-ൊയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊയി പ്രയത്നിച്ച എല്ലൊ 

ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങമളയും, തൊളുകള് 
തയ്യൊ-ൊക്കിയ എഡിത്തറ്റൊ-ിയല് ത്തബൊര്ഡ് അംഗങ്ങമളയും 

നന്ദിത്തയൊമ� സ്മരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങള്ക്ക് വിലമപ്പട്ട ഉപത്തദശങ്ങള് 

നൽകി്യ പ്രിയമപ്പട്ട മഹഡ്മൊസ്റ്റര് സജി് സൊ-ിനും 
ഞങ്ങളുമ� പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ത്തനതൃത്വം നൽകിയ 

ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സ്മൊരൊയ -ീജ �ീച്ചര്ക്കും ജയ 

�ീച്ചര്ക്കും, സ്കൂള് ഐ.റ്റി. ത്തകൊഡിത്തനറ്റര് വിൻസ�് 

സൊ-ിനും ഹൃദയപ്പൂര്വ്വം നന്ദി അ-ിയിക്കുന്നു.
സ്ത്തനഹപ്പൂര്വ്വം 

എഡിറ്റര്  
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