
വര്ണ്ണപഥഥവര്ണ്ണപഥഥ

സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂളസസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള
റതറോപന്റ്റതറോപന്റ് , , തതിരുവനന്തപുരഥതതിരുവനന്തപുരഥ
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ആമുഖഥ
കുടതികൈളുസടെ ബബൗദതികൈവഥ മറോനസെതികൈവമറോയ റശേഷതി 

വതികൈസെതിപതിക്കുന്നതതിനന്റ് സെഹൈറോയകൈമറോയ സെഥഘടെനയറോണന്റ്

ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ് .ഐ.റതി റമഖലയതില് കുടതികൈളകന്റ് 

ആനതിറമഷന,റപറോഗറോമതിഥഗന്റ്,മലയറോളഥ ഹടെപതിങന്റ്,

തുടെങതിയവയതില് പറോവവീണണഥ റനടുന. 

വതിദഗന്റ്ധരറോയ അധണറോപകൈരുസടെ പരതിശേവീലനതതിലൂസടെ 

കുടതികൈളകന്റ് അവരുസടെ അറതിവന്റ് വര്ദതിപതിക്കുന്നതതിനന്റ്

ഏസറ സെഹൈറോയകൈരമറോയ സെഥഘടെനയറോണതിതന്റ്
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ഉളളടെകഥ
പറോഠഥ മറോതറോപതിതറോകള

ജവീവതിതഥ അമ

സുഹൃതന്റ് സവളതിച്ചമറോകുന്ന സവീ

നതിലറോവന്റ് ഒരു കൂട്ടുകൈറോരതി കൂട്ടുകൈറോരതി

കുസൃതതി പൂച്ച എസനറ പകൃതതി സുന്ദര പകൃതതി

മയതിറല മയതിറല ... പുലര്കൈറോലഥ

അമതിളതി മറോമന പുഴ

ജന്മനറോറടെ... പറരറോപകൈറോരറമ പണണഥ

സെബൗഹൃദ ഗറോനഥ സെമയ പുരറോണഥ

പളയഥ വൃദസെദനഥ

കൈടെഥങ്കഥകൈള ചതിത്രശേലഭഥ

പഴസഞറോല്ലുകൈള ആമയഥ കുരങഥ

സെബൗഹൃദഥ അണയറോത  റസ്നേഹൈഥ 

സവണ്ണയസണ്ടെങ്കതില് കൈകതിസെന്റ്          

എസനറ വതിദണറോലയഥ

ഏകൈറോന്തത

The God of Gods

Life

My mother

Lack of Exercise

Importance of joint family in current society

THE JOURNEY

MAHATMA GANDHI

MOTHER

HOPE FOR THE BEST AND

PREPARE FOR THE GOOD

WHERE THERE IS A WILL,THERE IS A WAY

DISCIPLINE
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Our Headmistress

Smt. Bindu A.
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സസെന റററോകന്റ് സെ ന്റ്കൂള മറോറനജര്

Rev. Sr. Dr. Rose Anne Antony ICM

Wishing you all great success  
Little Kite Members 201819

5



വര്ണ്ണപഥഥ-2019 സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്

Little Kite Members 2018-19

Little Kite Mistresses

Smt. Pamela R.David(HST)
Smt. Mary Rani C. S.(HST)
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- Syama A. S

Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanthi.

Truth is one,though the sages know it as many.

God is one ,though different religions approach Him 
differently. Call Him Shiva , Allah, Jesus or any other 
form of God that you believe in.
Our paths may be different. Our destination is the 
same.
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പപാഠഠ

അതതിക്രമതിച്ചതിരതിക്കുന
നവീ..
കൈറോലതതിന
കുസതറോഴുകതില്
റനറോക്കുകുതതിയറോയതി ഞറോന
പകൃതതിതന മടെതിതടതില്
വതിഹൈരതിച്ച നവീ,
മറനറവറോ നതിന അമയറോഥ പകൃതതിസയ.

നതിന ക്രൂരതകൈളതില് മബൗനതിയറോയന്റ്
നതിന നതിന അമ
അതതിരു കൈടെന്നതിരതിക്കുന നതിന
സചയതികൈസളലറോഥ
അവനവനറോചരതിക്കുഥ കൈര്മതതിന ഫലഥ 
തല്ക്ഷണഥ ലഭതിച്ചവീടുഥ

-9A LITTLE KITES
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ജജീവവിതഠ
ജജീവവിതമമപാരു പപാഠപുസ്തകമപാണണ..

ഒപാരരപാ അ  ധധപായങ്ങളഠ 
പുതുമരയറവിയ അനുഭവമപാണണ പകരുന്നതണ..

ചവിലതണ സരനപാഷതവിമന്െറയഠ
ചവിലതണ ദ:ഖതവിമന്െറയഠ 

അധധപായങ്ങളപാവപാഠ...
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സുഹൃതത

ഒരു നല്ല ചങങ്ങാതതി രണത പുസ്തകതതകങ്ങാള
തഭേതമങ്ങാണത.അവര് മങ്ങാനമങ്ങാകുന്ന ഹൃദയതതില
നക്ഷത്രങളങ്ങാ യതി ചതിതറതികതിടക്കുന.ദദുഃഖങളള
സതനങ്ങാഷങളള പരതിഭേവങളള പങ്കുവയങ്ങാന

പ്രതതിഫലമങ്ങാഗ്രഹതികങ്ങാതത ദദവള നമ്മുകത തന്ന
സമങ്ങാനമങ്ങാണത നല്ല സുഹൃത്തുകള 

-സങ്ങാനതിയ, അനസതി, അലലീന
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നതിലറോവന്റ് ഒരു കൂട്ടുകൈറോരതിനതിലറോവന്റ് ഒരു കൂട്ടുകൈറോരതി

റസ്നേഹൈസമന്ന രറോഗഥറസ്നേഹൈസമന്ന രറോഗഥ......മതിന്നതിമറോയഥ റനരഥ മതിന്നതിമറോയഥ റനരഥ ,,
എന മനസെതില് നതിന മുഖഥ ഒറോടെതിസയത്തുനഎന മനസെതില് നതിന മുഖഥ ഒറോടെതിസയത്തുന

മനസറോകുഥ രറോഗഥ മനസറോകുഥ രറോഗഥ ,,കുളതിരറോകുഥ തറോളഥ കുളതിരറോകുഥ തറോളഥ ,,

നതിനകറോയതി ഞറോന പറോടെറോഥ എന കൂട്ടുകൈറോരതിനതിനകറോയതി ഞറോന പറോടെറോഥ എന കൂട്ടുകൈറോരതി......

എസനറ കൈളതിക്കൂട്ടുകൈറോരതിഎസനറ കൈളതിക്കൂട്ടുകൈറോരതി..........എസനറഎസനറ

നതിലറോകൂട്ടുകൈറോരതിനതിലറോകൂട്ടുകൈറോരതി....................

എന റമറോഹൈതതില് പൂ  ഞതിററകൈകൈതിഎന റമറോഹൈതതില് പൂ  ഞതിററകൈകൈതി......

നവീ ഒഴുകൈതിവരുഥ സതന്നല്കറോസറനവീ ഒഴുകൈതിവരുഥ സതന്നല്കറോസറ......

എന ജവീവസനറ തറോളമറോണു നവീഎന ജവീവസനറ തറോളമറോണു നവീ..............

പൂര്ണ്ണരറോവതിന സവളതിച്ചവഥ നവീപൂര്ണ്ണരറോവതിന സവളതിച്ചവഥ നവീ,,

സവണ്മുകൈതിലതിന കൈനവഥ നവീസവണ്മുകൈതിലതിന കൈനവഥ നവീ,,
നതിസന്നകൈണ്ടെനറോള മുതല്നതിസന്നകൈണ്ടെനറോള മുതല്
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എസനറതറോസണറന്നറോര്ത്തുറപറോയന്റ് ഞറോനഎസനറതറോസണറന്നറോര്ത്തുറപറോയന്റ് ഞറോന........
എസനറ സെകന്തമറോസണറന്നറോര്ത്തുറപറോയന്റ് ഞറോനഎസനറ സെകന്തമറോസണറന്നറോര്ത്തുറപറോയന്റ് ഞറോന

റസ്നേഹൈമറോസണന്ന രറോഗഥറസ്നേഹൈമറോസണന്ന രറോഗഥ, , കുളതിരറോകുഥ തറോളഥകുളതിരറോകുഥ തറോളഥ,,

നതിനകറോയതി ഞറോന പറോടെറോഥ നതിനകറോയതി ഞറോന പറോടെറോഥ , , എന കൂട്ടുകൈറോരതിഎന കൂട്ടുകൈറോരതി

എസനറ കൈളതിക്കൂട്ടുകൈറോരതിഎസനറ കൈളതിക്കൂട്ടുകൈറോരതി.... .... എസനറഎസനറ

നതിലറോകൂട്ടുകൈറോരതിനതിലറോകൂട്ടുകൈറോരതി..................

- - ഹൈറോദതിയഹൈറോദതിയ, , അഫതിനഅഫതിന

കുസൃതതിപ്പൂച്ചകുസൃതതിപ്പൂച്ച
എനതിക്കുമുസണ്ടെറോരുഎനതിക്കുമുസണ്ടെറോരു

പൂച്ചക്കുഞന്റ്പൂച്ചക്കുഞന്റ്
ചകതിഎസന്നറോരുചകതിഎസന്നറോരു

പൂച്ചക്കു   ഞന്റ്പൂച്ചക്കു   ഞന്റ്
ഓടെതികളതിക്കുഥഓടെതികളതിക്കുഥ
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പൂച്ചക്കുഞന്റ്പൂച്ചക്കുഞന്റ്
പൂവതിതള റപറോസലറോരു പൂച്ചക്കു  ഞന്റ്പൂവതിതള റപറോസലറോരു പൂച്ചക്കു  ഞന്റ്

പൂങ്കറോവനതതിസലപൂങ്കറോവനതതിസല
ററോണതിയറോകൈറോനഎനതിക്കുമുസണ്ടെറോരുററോണതിയറോകൈറോനഎനതിക്കുമുസണ്ടെറോരു

പൂച്ചക്കുഞന്റ്പൂച്ചക്കുഞന്റ്

  ഞറോസനനഥ വറോരതിപ്പുണറരണഥഞറോസനനഥ വറോരതിപ്പുണറരണഥ
ഊസണനഥ വറോരതിസകറോടുറകണഥഊസണനഥ വറോരതിസകറോടുറകണഥ

ഉലറോസെയറോത്രയ്ക്കറപറോറകൈണഥഉലറോസെയറോത്രയ്ക്കറപറോറകൈണഥ
ഊയലതിലതിരുന്നന്റ് ആറടെണഥഊയലതിലതിരുന്നന്റ് ആറടെണഥ

ഉമകൈസളറോരറോയതിരഥ നല്റകൈണഥഉമകൈസളറോരറോയതിരഥ നല്റകൈണഥ
ഊ   ഞറോലറോടതിയററകണഥഊ   ഞറോലറോടതിയററകണഥ

എനതിക്കുമുസണ്ടെറോരു പൂച്ചക്കുഞന്റ്എനതിക്കുമുസണ്ടെറോരു പൂച്ചക്കുഞന്റ്
ഒറോടെതികളതിക്കുഥ പൂച്ചക്കുഞന്റ്ഒറോടെതികളതിക്കുഥ പൂച്ചക്കുഞന്റ്

- - അഫതിന ഫറോതതിമഅഫതിന ഫറോതതിമ
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മയവിരല മയവിരല എന്െ മയവിരലമയവിരല മയവിരല എന്െ മയവിരല
മയവിരല മയവിരല എന്െ മയവിരലമയവിരല മയവിരല എന്െ മയവിരല

ആരു നവിനകജീനവിറരമകജീആരു നവിനകജീനവിറരമകജീ
സുന്ദരരമനവിസുന്ദരരമനവി
തഴുകുരമപാളതഴുകുരമപാള

ഞപാനുഠ സസ്വര്ഗഠഞപാനുഠ സസ്വര്ഗഠ
കണ്ടരലപാകണ്ടരലപാ

ഏഴു നവിറതപാല് എന്െ മനസവില്ഏഴു നവിറതപാല് എന്െ മനസവില്
നവിറഞ്ഞു നവില്കഠ എരപപാഴുഠനവിറഞ്ഞു നവില്കഠ എരപപാഴുഠ
നൃതച്ചുവടുകള വയ്ക്കുരമപാള നൃതച്ചുവടുകള വയ്ക്കുരമപാള 
തപാളഠ രപപാലഠ രവണ്ടരലപാതപാളഠ രപപാലഠ രവണ്ടരലപാ
വപാലവില് ആരജീ അഴരകകവിവപാലവില് ആരജീ അഴരകകവി
ആരു നവിനകജീ മവിഴവിരയകവിആരു നവിനകജീ മവിഴവിരയകവി

ഏഴു നവിറതപാല് കപാണഠ ഞപാന്െഏഴു നവിറതപാല് കപാണഠ ഞപാന്െ
മയവിരല നവിന്നുമടെ പൂരമനവിമയവിരല നവിന്നുമടെ പൂരമനവി

മയവിലവിമന്െറ മകപാച്ചു കൂട്ടുകപാരവിമയവിലവിമന്െറ മകപാച്ചു കൂട്ടുകപാരവി
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--
ബജീഗഠ ഹപാദവിയബജീഗഠ ഹപാദവിയ

അമതിളതിമങ്ങാമനഅമതിളതിമങ്ങാമന
ഇരുള വന്നു മൂടെവിഇരുള വന്നു മൂടെവി

ആകപാശതണ ഇരുള വന്നു മൂടെവിആകപാശതണ ഇരുള വന്നു മൂടെവി
തപാരങ്ങള കണ്ചവിമവി നവിന്നുതപാരങ്ങള കണ്ചവിമവി നവിന്നു

പുഞവിരവിരയപാമടെ മവിന്നവി തവിളങ്ങവിപുഞവിരവിരയപാമടെ മവിന്നവി തവിളങ്ങവി
ഒപഠ വന്നു അമവിളവിമപാമനുഠഒപഠ വന്നു അമവിളവിമപാമനുഠ

മചറുപു ഞവിരവിരയപാമടെ അമവിളവിവന്നുമചറുപു ഞവിരവിരയപാമടെ അമവിളവിവന്നു
കടെലവില് മചറുവള്ളങ്ങളകടെലവില് മചറുവള്ളങ്ങള
നജീനവികളവികഠ രപപാമല നജീനവികളവികഠ രപപാമല 

ആകപാശമപാഠ സമുദ്രതവില്ആകപാശമപാഠ സമുദ്രതവില്
അമവിളവി നജീനവികളവിച്ചുഅമവിളവി നജീനവികളവിച്ചു

രമ  ഘജപാലങ്ങളകവിടെയവിലൂമടെരമ  ഘജപാലങ്ങളകവിടെയവിലൂമടെ
തപാരങ്ങളകവിടെയവിലൂമടെതപാരങ്ങളകവിടെയവിലൂമടെ

നജീനവി നജീനവി കളവികന്നുവരലപാനജീനവി നജീനവി കളവികന്നുവരലപാ
അമവിളവിമപാമനുഠഅമവിളവിമപാമനുഠ

- - അഫവിന്െഅഫവിന്െ, , ബജീഗഠ ഹപാദവിയബജീഗഠ ഹപാദവിയ
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ജന്മനനാടട  ...  
വന്നതിതറോ   ഞറോ൯ ഈ ഹദവനറോടതില്
കൈണ്ടെതുഥ  അത്ഭുതകൈര കൈറോഴന്റ്ച
മരമതില്ല ടചെടടിയടില്ല കുനടില്ല കനാടടില്ല
ജജീവശശനാസവവും ശുദ്ധമല്ല
മരണവജീടുപപനാടലെയുളള
വയലവും
 മനാലെടിനന്യതടില് കുളടിച്ച നദടിയുവും 
                  എന്തുപറടി നടിനടക്കെന്തുപറടി
                   ജന്മനനാപടനടിനടക്കെന്തുപറടി
                   പച്ചപ്പുമനാറടി ടകടടിടമനാ യടി 
                  കുളമടില്ല  കടിണറടില്ല ടവളളമടില്ല
                  പവനലെടി൯ ചൂപടററ്റ് വറ്റുകയനായടി
എനനാ നടിനക്കെടിന്നു പറടിയതറ്റ് ?
       ടവടണ്ടെടന്െറ നനാടട നമ്മുകജീയവസ്ഥ 
മനാറടിയനാലവും 
        എടന്റെ ജന്മനനാടട പകഴുകയനായടി മക്കെള്  
നടിപനനാടറ്റ് മനാറടിതരടിപല്ല നജീ ഈ അവസ്ഥ.... 

- Parvathy, Nadia ix c
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സസൗഹൃദ ഗനാനവും
റമറോഹൈഥ മൂളുഥ മറോയതികൈ രറോഗഥ
മബൗനഥ റപറോലഥ മറോറററോടെണയഥ
റമറോഹൈനമറോമവീ നവീല നതിലറോവതില്
സെബൗഹൃദ ഗറോനഥ പറോടെറോസത പറോടെസവ

ഇനതി എനഥ എനഥ ഹകൈറകൈറോര്ത്തു നതില്കറോന
ഉയതിറരറോടെണയ്ക്കറോന എന പതിയ റതറോഴര്
ഉരുകുഥ സവയതിലതിലഥ കുളതിര്മയറോയതി

സെറോന്തകനറമകുഥ എനഥ എസന റതറോഴര്
കൈടെലലറപറോസല ഉഴറുസമന കൈണ്ണുനവീര്

പുഞതിരതിയറോക്കുഥ മറോയവര്, മന്ത്രവര്
ഇനതി എനസമനഥ ഹകൈറകൈറോര്തതിടെറോഥ
ഉയതിറരറോടെണയ്ക്കറോന എന പതിയ റതറോഴര്

- സെറോന, സകൈസെതിയ
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പളയഥ
  
ഒടുവതില് ഒരു രറോത്രതിയതില്
മനുഷണസനറ റപടെതിസെകപ്നമറോയതി
വസന്നതതി രറോക്ഷസെസനറപറോസല
മനുഷണസന വതിഴുങന്ന രറോക്ഷസെന
മഴയസടെ രുപതതില് ഭുമതിയതില് ഉത്ഭവതിച.
മനുഷണസന കൈരയതിപതിചഥ ഒറസപടുതതിയഥ 
നഷ്ടസപടുതതിയഥ മഴ സെന്തുഷ്ടനറോയതി.
സചറതിയവസനറന്നറോ വലതിയവസറനറന്നറോ
അടെതിമസയറന്നറോ സെകതന്ത്രസനറന്നറോ
റവര്തതിരതിവതിലറോസത മനുഷണന
റപമറോരതിയസടെ മുന്നതില് ഒറര
ത്രറോസെതില് തൂങതി.
അങസന മഴ മനുഷണനന്റ്
റപടെതിയസടെ  നതിഴലറോയതി മറോറതി.
ഇതതിനന്റ് കൈറോരണകറോരറോയ മനുഷണന
ഇതന്റ് അനുഭവതിച മരതിക്കുന.
ഇനതിസയങ്കതിലഥമനുഷണസന ക്രൂരതയഥ
അഹൈങ്കറോരവഥ കുറകണഥ എന്നന്റ്
പറോഠഥ പളയഥ നസമ ഒറോര്മതിപതിക്കുന.
ഇനതിയഥ തവീരുകൈയതില മനുഷണറോ
നതിസനറ ദുഷ്ടതയഥ ക്രൂരതയഥ. - ററോഹൈതിമ, ഐ ഷ
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കൈടെങ്കഥകൈള
1. അറങറോട്ടുഥ ഇറങറോട്ടുഥ സെഥബനഥ വവീടമകതിതന്റ്
      നതിര്ബനഥ?

            വറോതതിലതിസന സെറോക്ഷ
2. അടെതിമുളന്റ് നടുഥ കൈറോടെന്റ് തലപൂവന്റ്?

ഹകൈതച്ചക
3. കൈറോള കൈതിടെക്കുഥ കൈയറററോടുഥ?

മതന
4. കൈറോലതില് പതിടെതിച്ചറോല് റതറോളതില് കൈയറുഥ?

കുടെ
5. അകൈത്തുനതിന്നന്റ് റനറോകതികൈറോണുഥ,കൈറോണുന്നസതലറോഥ
     ഉളതിലറോക്കുഥ?

കൈണറോമറ
6. അറങസല വവീടതിസല മുതശതികന്റ്,ഇറങസല വവീടതില്
      മുറമടെതി?

മുള
7. അകൈതന്റ് റരറോമഥ പുറതതിറച്ചതി?

മുകന്റ്
8. അകസരനതിക്കുഥ തു     ഞറോണതി,ഇകസരനതിക്കുഥ 
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    തു ഞറോണതി കൂടതിമുട്ടുഥ തു ഞറോണതി?
കൈണ്പവീലതി

9.  സഞടതില വടയതില?
പപടെഥ

10. അകൈതറുതറോല് പുറതറതിയഥ?
ചക                               -ആമതിന

പഴ               സഞറോലന്റ്
1.ആറതില് കൈളഞറോലഥ അളനകൈളയണഥ .
2.ആവശേണകറോരനന്റ് ഔചതിതണഥ പറോടെതില!

3.ഒരുതസന തസന്ന നതിനച്ചതിരുന്നറോല്,വരുന്നസതലറോഥ   
അവസനന റതറോനഥ.

4.ഒറോടുന്ന പടതികന്റ് ഒരുമുഴഥ മുറന്ന!

5.ഒറോണഥ വന്നറോലഥ ഉണ്ണതി പതിറന്നറോലഥ,റകൈറോരനുകൈന്നതി 
കുമതിളതില് തസന്ന.

6.കൈണ്ണുണ്ടെറോയറോല് റപറോരറോ,കൈറോണണഥ.

7.കൈണ്ടെറതിയറോതവന സകൈറോണ്ടെറതിയഥ.

8.കൈണ്ണതില് സകൈറോറളണ്ടെതു പുരതികൈത്തു സകൈറോണ.
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9.റമറോങറോന ഇരുന്ന നറോയയസടെ തലയതില് 
റതങവവീണു.

10.രണ കൈയഥ കൂടതിയടെതിച്ചറോസല ശേബഥ റകൈളക്കൂ.
- ആഫതിയ

സെബൗഹൃദഥ

                    പടണതതിസല ഒരു ഗവണ്സമനന്റ് റകൈറോറളജതില് 
 ഡതിഗതിയ പഠതിക്കുന്ന രണ വതിദണറോര്ഥതികൈള നല സുഹൃത്തു -
കളറോയതിരുന. അവര് ഏവര്ക്കുഥ പവീയങ്കരരറോയതിരുന. നല
സെകഭറോവതതിനുടെമയറോയതിരുന അവര് .സെതിദറോര്തന്റ്  ,വതിഷ
എന്നതിങസനയറോയതിരുന അവരുസടെ റപരുകൈള. അതതില്
വതി ഷ അനറോഥനറോയതിരുന. അവന അനറോഥതകഥ അവന
ഉളതില് വതിഷമഥ ഉളവറോകതിയതിരുന.

              അങസന കൈറോലങള കൈടെന റപറോകൈസവയറോണന്റ് 
അവന സെതിദറോര്ഥസന കൈണമുട്ടുന്നതന്റ്. സെതിദ്ധുവതിസല ഏറതറോ
ഒരു സെകഭറോവഥ വതിഷവതിസന മനസതിസന ആകൈര്ഷതിച. അതന്റ്
സെതിദ്ധുവതില് അടുകറോന കൂടുതല് തറോല്പരണമുണ്ടെറോകതി. 

              പതിസന്ന കൈറോലക്രറമണ അവര് റപറോലമറതിയറോസത 
അവര് നല ചങറോതതിമറോരറോയതി തവീര്ന. സെതിദ്ധുവതിസന അമയ്ക്ക

21



വര്ണ്ണപഥഥ-2019 സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്

അവനുഥ അശേകതതിയഥ രണ മകളറോയതിരുന. വതിഷവതില് 
അവര് അവരുസടെ രണ്ടെറോഥ മകൈസനയറോയതിരുന കൈണ്ടെതിരുന്നതന്റ്.
അവസന കൈഥകൈസളലറോഥ സെതിദ്ധുപറഞന്റ് അവസന മറോതറോപതി -
തറോകളകന്റ് അറതിയറോമറോയതിരുന .

ഒറോറരറോ ആറഘറോഷതതിനുഥ സെതിദ്ധുവതിസന വവീടതില്
വതിഷവതിസന ക്ഷണതിക്കുമറോയതിരുന.
ഒരു വതിഷകൈറോലതന്റ് സെതിദറോര്തന്റ് വതിഷവതിസന നതിര്ബനതിച

വവീടതില് സകൈറോണവന. അവന വന്നതതില് സെതിദറോര്തസനറ 
വവീട്ടുകൈറോര്കന്റ് വളസര സെറന്തറോഷമറോയതിരുന.

അങസന അവര് സെറന്തറോഷപൂര്വഥ അവതിസടെ കൈഴതിഞ.
സെതിദറോര്തസനറ കുടുഥബശേത്രുവറോയ ഒരു വണകതി അവരുസടെ
ഈ സെറന്തറോഷതതില് അസൂയസപടതിരുന.ആയതതിനറോല്

അവര് സെതിദറോര്തസന കൈളറകൈസതില് സപടുതതി, അവസന
അറസന്റ് സചയ.തസനറ സുഹൃതതിനന്റ് ഈ അവസ്ഥ വന്നതതില്
വതിഷവതിനന്റ് വളസര വതിഷമമറോയതി സെതിദ്ധുവതിസന വകതിലതിസനറ

സെഹൈറോയറതറോസടെ ജയതിലതില് നതിന്നന്റ് രക്ഷസപടുതറോന
കൈഴതി  ഞതില.അങസന ദതിവസെങള സകൈറോഴതിഞ

സകൈറോണ്ടെതിരുന.ആ കുടുഥബശേത്രുവതിസന അപതവീക്ഷമറോയതി
വവീഷ കൈറോണറോന ഇടെയറോയതി. അയറോളുസടെ സെഥസെറോരതതില്

നതിന്നന്റ് സെതിദ്ധുവതിസന കുടുകതിയതറോസണന്നന്റ് വവീഷ
തതിരതിച്ചറതി  ഞ.അങസന അവന അവര്സകതതിസരയള
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സതളതിവന്റ് അറനകഷതികറോന തുടെങതി. മഹൈറോബുദതിമറോനറോയ
വതിഷ അവരതില് നതിന്നന്റ് തസന്ന അവര്കന്റ് എതതിസരയള

സതളതിവകൈള കൈസണ്ടെതതി അങസന സെതിദ്ധുവതിസന
റകൈറോടെതതിയതില് ഹൈറോജരറോകറോനുള ദതിനഥ വനറചര്ന.

റകൈറോടെതതിയതില് വതിഷ  തറോന റശേഖരതിച്ച സതളതിവകൈള നതിരതതി.
സെതിദ്ധുവതിസന റമറോചതിപതിച. സെതിദ്ധു വതിഷവതിസന

സകൈടതിപതിടെതിചകൈര   ഞ. അവരുസടെ സെബൗഹൃദഥ റകൈറോടെതതി
മുറതിയതില് ഒന്നറോസകൈപരന.അവരുസടെ സെബൗഹൃദഥ ഏവര്ക്കുഥ 

മറോതൃകൈയറോയതി. 
- ആമതിന, ററോഹൈതിമ
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സവണ്ണയസണ്ടെങ്കതില്
മുലറോ നസെന്റ്റുദതിന ഭറോരണറയറോടു പറഞ.കുറച സവണ്ണ

സകൈറോണവരു .സവണ്ണ കൈഴതിക്കുന്നതന്റ് കൈണ്ണതിനു നലതറോണന്റ്.
സവണ്ണ തതിര്നറപറോയതി -ഭറോരണ പറ    ഞ വളസര

നന്നറോയതി. സവണ്ണ പല്ലുല്ലുുകൈളക്കുഥ റമറോണകൈളക്കുഥ
നന്നല. നതിങളുസടെ ഏതു പസറോവനയറോണ്ണന്റ് ശേരതിയറോയതന്റ്

ഭറോരണ വവീടതില് സവണ്ണയസണ്ടെങ്കതില്  ആദണറതതുഥ
ഇസലങ്കതില് രണ്ടെറോറമറതതുഥ മുല പറഞ.        

- ഐഷ
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ഏകപാനത
ഏകനാനപത,ഞനാനറടിയനാത
എന്െ ജജീവടിതസഖടി നജീ!
എന്നുവും എന്െ കൂടട നടില്ക്കുന
മടിത്രമനാണറ്റ് നജീ.
എല്ലനാവും എനടില് നടിന്നു സശനമനാക്കെടി
ഞനാന്െ, എന വനാക്കെടിടന്െറ ഉടമസ്ഥന്െ നജീ
ഇനടി എനടില് നടിന്നു വനാങനാന്െ
നജീ മനാത്രവും
ടപറമ്മടയ  എനടില്നടിന്നു മറച
എല്ലനാവും വനാങടി സശനമനാക്കെടി
എങടിലവും എനടില് നടിന്നു പപനാകനാടത
എപനനാടു പചെര്ന്നു നടില്ക്കുനടതപത?
ഞനാന്െ നടിനക്കെറ്റ് നന്മയനാടയടനങടിലമുപണ്ടെനാ?
ഇടല്ലങടിലവും നജീടയടന അത്രയറ്റ് പസ്നേഹടിക്കുന്നു.
പലെനാകവും എടന മറക്കെനാടത 
എടനനാടു ആതനാര്ത്ഥ പസ്നേഹവും കനാട്ടുന്നു
  ഞനാനറടിയനാടതനടിന്െ ഏകനാന  പുഞടിരടി ഉണര്ത്തുന്നു നജീ.
എന്നുടമന്നുളടില് സപനനാഷമനാര്ഗവും നജീ.
നജീടയന്െ സഖടി, നജീടയന്െ കളടിക്കുട്ടുകനാരന്െ
ആരുമടിടല്ലനടിക്കെജീ പലെനാകതറ്റ് നജീ മനാത്രവും,
സശനമനാക്കെടി.
ഈ പസ്നേഹതടിനു പകരമനായടി നല്കുവനാന്െ
എനടില് ഒന്നുമടില്ല.
നടിനക്കെറ്റ് നല്കുവനാന്െ നജീ മനാത്രവും.

-ആമടിന, ദടിക
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മറോതറോപതിതറോകള

റസ്നേഹൈതതി൯ നതിറകുടെമറോണന്റ്
കൈരുതലതി൯  പതവീകൈമറോണന്റ്
മറോതറോപതിതറോകല്

ഹദവതതി൯ സെമറോനമറോണന്റ്
മകല് ത൯ നതിധതിയറോണന്റ് 
മറോതറോപതിതറോകല്

ജവീവതിതതതി൯ റന൪വഴതിയറോണന്റ്
ന൯മ ത൯ കൈവറോടെമറോണന്റ്
മറോതറോപതിതറോകല്

റവണ്ടെവീയസതലറോഥ തന്നവീടുന
ഒതതിരതി വറോഝലണഥ കൈറോടവീടുന
റസ്നേഹൈതിച്ചവീടെറോഥ ഒതതിരതി
മറോതറോപതിതറോകസള
                                                                                 -  ഖദവീജ  ,   ഷഹൈന്റ് ന
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അമ
റസ്നേഹൈതതി൯  ഉറവതിടെമറോണമ
വറോത്സലണസമന്ന നതിധതിയസടെ കൂമറോരമറോണമ
അമസയന്ന പദതതിനന്റ് പകൈരഥ വയ്ക്കറോ൯
ഈ റലറോകൈതതില് മസററോന്നതിനുമറോവതില  

ജനതിച്ച കു   ഞ തിസനറ നറോവതില് നതിന്നറോദണ-ങ
മുതതിരുന്ന രണ്ടെക്ഷരമറോണന്റ് അമ
ഏസതറോരു ദുഖതതിലഥ ഏതറോപതതിലഥ
ആശേകറോസെറമകുന്ന നക്ഷത്ര ദവീപമറോണമ

അമത൯ വയസറരതിയറമറോസഴുഥ ത൯
മകസള ഊടതിയറക്കുന്ന റദവതയറോണമ 
കൈറോരുണണതതി൯ നതിലവതിളകറോണമ
ഭൂമതിയസടെ പരണറോയമറോണമ

                                                                                       -  ഖദവീജ  ,   ഷഹൈന്റ് ന
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 സവളതിച്ചമറോകുന്ന സവീ
സവീ അമയറോണന്റ്
റദവതിയറോണന്റ് പകൃതതിയറോണന്റ്
ഇതറോണന്റ് സെതണഥ എനഥ 
എങഥ എറപറോഴുഥ

എന്നറോല് ജവീവതിതതതില്
തതികതിലഥ തതിരകതിലഥ
അവള ഒനമലറോതറോകുന

സവീസയ റവദനതിപതികന്നവര്
സെകയഥ നതിറഷധതിക്കുന്നവരറോണന്റ്
സവീ ഇലറോതറോകുന്നറതറോസടെ 
സവളതിച്ചമതിലറോതറോകുന

സവളതിച്ചഥ ന    ശേതിക്കുന്നറതറോസടെ
ന൯മ  വതിടെപറയന
അങസന സവീ
എലറോസമലറോമറോകുന

അവള സെര്വ്ലതുമറോകുന
ഇതറോണന്റ് സെതണഥ എനഥ
എങഥ എറപറോഴുഥ   -

                                                                                          ഖദവീജ ഷഹൈന്റ് ന
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കൂട്ടുകൈറോരതി
എ൯ തൂലതികൈയതില് നതിനഥ എനഥ
വതിരതിയസന്നറോരു വറോകറോണവീ സെബൗഹൃദഥ
ഇണങതിയഥ പതിണങതിയഥ
കൈളതിചഥ രസെതിചഥ
എനസമ൯ ആതറോവതില് അലതി  ഞ
റചര്സന്നറോരു ഗവീതമറോണവീ സെബൗഹൃദഥ

എനതികന്റ് സെബൗഹൃദസമന്നതന്റ് റകൈവലഥ
അക്ഷരതറോളതിസല അലങ്കറോര വസ്തുവല
കൈണരസെതികറോനുളള ഒരു പൂവല
എ൯ മനസതിസല ദതിവണസൃഷ്ടതികൈസള
സതറോട്ടുണര്തതിസയറോരു മഞത്തുളളതി-
യറോണവീ സെബൗഹൃദഥ

അക്ഷരതറോളുകൈളതില് നതിനഥ
നറോഥ റകൈറോര്തതിണകതിയവീ സെബൗഹൃദഥ
കൈടെല് റപറോസല കൈറോണറോദൂരതന്റ് ഒഴുകൈതിനടെക്കുന്ന
ഒരതികലഥ പതിരതിയറോത കൈടെലതില്
വസന്നത്തുഥ കുറഞറോളങസള റപറോസല
നറോമതിന്നന്റ് ഒന്നറോയതി റചര്ന

                                                       ഖദവീജ ഷഹൈ ന്റ്ന
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എസനറ പകൃതതി സുന്ദര പകൃതതി

എത്ര സുന്ദരമറോസണ൯ പകൃതതി
എത്ര മറനറോഹൈരമറോസമ൯ പകൃതതി
പച്ചപടന്റ് പുതച്ചതുറപറോസല ഭഥഗതിയറോസണ൯ പകൃതതി 
പൂകളുഥ പൂമറോറകൈളുഥ നതിറ ഞതറോസണ൯ പകൃതതി 
പുഴകൈളുഥ പൂറന്ത൯ അരുവതികൈളുഥ നതിറ ഞതറോസണ൯ പകൃതതി
കൈറോടുകൈളുഥ റമടുകൈളുഥ നതിറഞതറോസണ൯ പകൃതതി
എത്ര സുന്ദരമറോസണ൯ പകൃതതി
മലകൈളുഥ സചടെതികൈളുഥ
ഭൂമതിയസടെ വരദറോനമറോണന്റ് പകൃതതി
എസനറ സുന്ദര പകൃതതി
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പുലര്കൈറോലഥ

മഞതിതനറ തനര്ത തതലങ്ങാടല
നലീ എനതികങ്ങായത തന്നകുളതിര്മഞതി൯സ്പര്ശള
കങ്ങാറതിതനറ സുഖമുളള അനുഭൂതതി
നലീ എനതികങ്ങായത തന്ന തഴുകല
കങ്ങാലതതിതനറ കരങളതില
തങ്ങാരങ്ങാടങ്ങായത നലീ എതന്ന
ഉറകതിയതത
നലീ എനതികങ്ങായത തന്ന ഓര്മ
എ൯ ജലീവതിതതതില നലീ വന്നണഞതത
നലീ എനതികങ്ങായത ഒഴതിഞ്ഞുവച്ച ഭേങ്ങാഗഗള
നതി൯ ഹൃദയള നലീ എനതികങ്ങായത തുറന്നതത
എതനറ പുനര്ജന്മസസൗഹൃദള
നലീയങ്ങായതി ഞങ്ങാ൯ ഒഴുകുവങ്ങാ൯ കങ്ങാതതിരതിക്കുള ഇനതിയള
അതത എന്നതിതല പുലര്കങ്ങാല സസ്വപള
                               ഖദലീജ, ഷഹത  ന
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പുഴ
അസ്തതിതസ്വമതില്ലങ്ങാതത അനനമങ്ങാള
അന്ധകങ്ങാരതതിതലതകങ്ങാഴുകുന ഞങ്ങാ൯
നതിശസ്വസതികങ്ങാനങ്ങാകങ്ങാതത നതിരങ്ങാശ ത൯
നലീരതിതലതകങ്ങാഴുകുന ഞങ്ങാ൯
വതിചങ്ങാരങളതില്ലങ്ങാത വതിദൂരതയതിതലകത
വതിരസമങ്ങായത നലീങതിടുന ഞങ്ങാ൯
മസൗനമങ്ങാള മരണതതിതലകറതിയങ്ങാതതതയങ്ങാരു പതിടതി
മണലവങ്ങാരതിയതിട്ടു തകങ്ങാതണങ്ങാഴുകലീടുന ഞങ്ങാ൯
അനതിശതിതമങ്ങായത നതിലക്കുന്ന 
അനഗതതില ആദഗമങ്ങാത്രലക്ഷഗമങ്ങായത
അറതിയങ്ങാതതതയതങങ്ങാ ഒഴുകലീടുന ഞങ്ങാ൯
വങ്ങാര്ദ്ധകഗതതി൯ വതിരൂപചതിത്രള
വങ്ങാലകണങ്ങാടതിയതിതലന്ന തപങ്ങാല
കങ്ങാണങ്ങാതത കണലീടുന ഞങ്ങാ൯
അടര്ന വലീഴുന്നതില്ല, വങ്ങാക്കുകള
എങതിലള തചങ്ങാല്ലലീടുന ഞങ്ങാ൯
ഞങ്ങാ൯ പുഴ
ഒരതികല നങ്ങാടതിനു എല്ലങ്ങാമങ്ങായതിരുന്നവള
പതിന്നതിതടതപങ്ങാതഴങ്ങാ ഒനമല്ലങ്ങാതങ്ങായതപങ്ങാള
സസ്വനള പുത്രര് ത൯ കരങളങ്ങാല
മരണതമന്ന സമങ്ങാനള സസ്വലീകരതിതകണതിവന്നവള
എങതിലള പുത്രതര ,
തനങ്ങാവതികതില്ലഞങ്ങാ൯ ശപതികതില്ല നതിങതള,
യങ്ങാത്രയങ്ങായലീടുന ഞങ്ങാ൯ എതന്നതന്നയ്ക്കുമങ്ങായത
കുറതിച്ചു തവച്ചലീടുക എ൯ ജലീവചരതിത്രള.
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 പതരങ്ങാപകങ്ങാരതമ പുണഗള
  
          മനുഷഗജലീവതിതതതിതല ഏറവള
വലതിയനന്മയങ്ങാണ ത  പതരങ്ങാപകങ്ങാരള.
പരതനസഹങ്ങായതിക്കുന്നതതിലൂതട  തനടുന്ന
പുണഗള  തചറുതല്ല.  പരസഹങ്ങായതതിനു
തപ്രരണയണങ്ങാകുന്നതത  തസ്നേഹള,  ദയ
തുടങതിയ  ഗുണങളതിലൂതടയങ്ങാണത.
തലീച്ചയങ്ങായള പലതരതതിലള നമുകത അനഗതര സഹങ്ങായതികങ്ങാ൯
കഴതിയള.  ഒരു  സമന്നനത  മറ്റുളളവതര  പണള  തകങ്ങാടുത്തു
സഹങ്ങായതികങ്ങാ൯ ആകുള.  പതക്ഷ അല്ലങ്ങാതവര്ക്കുള അനഗതന
സഹങ്ങായതികങ്ങാ൯ പല വഴതികളമുണത. വതിശക്കുന്നവനത ആഹങ്ങാരള
നലകുക,  ആപതതിലതപടുന്നവതര  സഹങ്ങായതിക്കുക,
എല്ലങ്ങാവതരങ്ങാടുളനല്ല  വങ്ങാക്കുകള  പറയക.  പ്രതതഗകതിച്ചത
തവദനതിക്കുന്നവതരങ്ങാടത  ആശസ്വങ്ങാസവങ്ങാക്കുകള  പറയക,
തരങ്ങാഗതികതള  സഹങ്ങായതിക്കുകയള  അവര്ക്കുതവണതി
പ്രങ്ങാര്തതിക്കുകയള തചയ്യുക.  ഇവതയല്ലങ്ങാള പരസഹങ്ങായമങ്ങാണത.
അനഗനത ഉപകങ്ങാരള തചയ്യുന്നതതിലൂതട,  ദങ്ങാനള തചയ്യുന്നതതിലൂതട
ചതിലതതല്ലങ്ങാള  തഗജതിക്കുന്നതതിലൂതട  മനുഷഗ൯  കൂടുതല
സന്തുഷ്ടമങ്ങാവകയള  അവതനറ  ആതങ്ങാവത  പ്രഫുല്ലമങ്ങാവകയള
തചയ്യുന.പതരങ്ങാപകങ്ങാരതതിതനറ  ഉതമമങ്ങാതൃകയങ്ങാണതല്ലങ്ങാ
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പ്രകൃതതി  നങ്ങാള  അതറതിയന.വൃക്ഷങള  നമുകതഫലള
നലകുന.  വലതിയ  വൃക്ഷങള  ഫലതതങ്ങാതടങ്ങാപള  നമുകത
തണലള നലകുന.  സൂരഗരശതികള നമുകത ജലീവതിത തവളതിച്ചള
പ്രങ്ങാധങ്ങാനഗള  തചയ്യുന.  നദതികള  ജലള  നലകുന.   ചന്ദ്ര൯
നതിലങ്ങാവത വര്ശതിക്കുന. അതതപതരങ്ങാപകങ്ങാരതതിലൂതട ജലീവലീതള
സങ്ങാര്തകമങ്ങായതിതലീരുന.

                                    ഖദലീജ ഷഹത ന
                            

               സമയ പുരങ്ങാണള

          ബുദ്ധതിമങ്ങാനങ്ങായ മനുഷഗ൯ സമയതതിതനറ മൂലഗള
മനസതിലങ്ങാക്കുന.  സമയതത  തവണ   രലീതതിയതില
ഉപതയങ്ങാഗതിക്കുന്നയങ്ങാളതിനത  ഈ  തലങ്ങാകതത  യങ്ങാതതങ്ങാനള
അസങ്ങാദഗമങ്ങായതിതലീരുന്നതില്ല.  ഈശസ്വരതനറ  എല്ലങ്ങാ  സൃഷ്ടതിയള
സളഹങ്ങാരവള  സമയതതില  അധതിഷ്ടതിതമങ്ങാണത.  ഒരതികള
നഷ്ടമങ്ങായങ്ങാല പതിന്നലീടത തനടതിതയടുകങ്ങാ൯ കഴതിയങ്ങാത ഒന്നങ്ങാണത
സമയള അതുതകങ്ങാണത തതന്ന യഥങ്ങാസമയള ഉചതിതമങ്ങായ നല്ല
കങ്ങാരഗങള തചയങ്ങാല ജലീവതിതള അര്തവതങ്ങാകുന. 
              മനുഷഗതനറ ശങ്ങാരലീരതികവള
ബുദ്ധതിപരവള
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മങ്ങാനസതികവമങ്ങായവതികങ്ങാസളസമയതതിതനറസദപതയങ്ങാഗതതി
ലൂതട  സങ്ങാധഗമങ്ങാകുന.  വതിദ്ധഗങ്ങാര്തതി   ജലീവതിതള  ജങ്ങാനള
ആര്ജതികങ്ങാനുളള  സമയമങ്ങാണത.  എന്നങ്ങാല  ഇന്നതത
വതിദ്ധഗങ്ങാര്തതികള  സമയതതില  ശ്രദ്ധതികങ്ങാതത  ,  അതു
തവണതരതതില  ഉപതയങ്ങാഗതിതങ്ങാതത  രങ്ങാഷലീയതതിലള
മറ്റുമങ്ങായതി  ജലീവതിതള  പങ്ങാഴങ്ങാക്കുകയങ്ങാണത.  പ്രകൃതതി  ഏതതങ്ങാരു
ജലീവതിക്കുള  ഒരു  കങ്ങാലയളവത  നതിശയതിച്ചതിട്ടുണത.  ആ  സമയള
പ്രതയങ്ങാജനപ്രദമങ്ങാക്കുക.  മഹങ്ങാതങ്ങാ  ഗങ്ങാന്ധതിതയതപങ്ങാലളള
മഹങ്ങാതങ്ങാര്  അതു  കണറതിഞ്ഞു  പ്രവര്തതിച്ചതിട്ടുണത.
യഥങ്ങാസമയള  തചതയ്യേണതു  തചയ്യേങ്ങാതത  ഒടുവതില  ദ:ഖതിച്ചതിട്ടു
കങ്ങാരഗമതില്ല.  സമയള  ദരുപതയങ്ങാഗള  തചയങ്ങാല  ജലീവതിതതതില

സതനങ്ങാഷള ഇല്ലങ്ങാതങ്ങാവകതയ ഉളള.                   

           വൃദ്ധസദനള

    ഇന്നതത  കങ്ങാലഘടമുയര്ത്തുന്ന  ഏറവള  വലതിയ
തവല്ലുവതിളതികളതിതലങ്ങാന്നങ്ങാണത വൃദ്ധസദനങള.  കങ്ങാലതതിതനറ
പ്രയങ്ങാണതതിലതപടത  ജലീവതിനഗതതില  ഒറതപട്ടുതപങ്ങാകുന്ന
ഒരുകൂടള  മനുഷഗരുതട  അവസങ്ങാനആശ്രയമങ്ങാതണങ്ങാ
വൃദ്ധസദനങള? ഒരു പതക്ഷ ആയതിരതികങ്ങാള. 
          ആധുനതിക തലങ്ങാകതതിതല അതഗങ്ങാധുനതിക മനുഷഗ൯
വൃദ്ധരങ്ങായ  മങ്ങാതങ്ങാപതിതങ്ങാകതള  എന്തു  കങ്ങാരണതങ്ങാലങ്ങാവങ്ങാള
ഇതരതതില  ഓളതഡേജത  തഹങ്ങാള  എന്ന  തബങ്ങാര്ഡേതിതനറ
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തങ്ങാതഴ ഉതപക്ഷതിക്കുന്നതത? ഇരുപതതങ്ങാന്നങ്ങാള നൂറങ്ങാണതില ഈ
തചങ്ങാദഗള  ഒരു  പതക്ഷ  അപ്രസക്തമങ്ങായതിരതികങ്ങാള.  എന്നങ്ങാല
അതതിതനറ  പ്രദങ്ങാനകങ്ങാരണമങ്ങായതി  നമുകത  കതണതങ്ങാ൯
കഴതിയന്നതത  മനു  ഷഗരുതട  തതിരക്കുകളങ്ങാണത  അതല്ലങതില
സമയക്കുറവങ്ങാണത  വൃദ്ധസദമങളതിതല  അളഗസളഖഗ
വര്ദ്ധതിപതിക്കുന്നതതന്നങ്ങാണത. 

       ജലീവതിതകങ്ങാലള
മുഴുവ൯  സസ്വനള
മകളകങ്ങായതി  മങ്ങാത്രള
ജലീവതിച്ചത  അവര്കത
കരുതലള  കരുണയള
തസ്നേഹവള
അന്നതതങ്ങാതടങ്ങാപള
നലകതി  പഠതിപതിച്ചത
ഉതദഗങ്ങാഗങ്ങാര്തതികളങ്ങായതി

കഴതിഞങ്ങാല  പതിതന്ന  മങ്ങാതങ്ങാപതിതങ്ങാകള  തങളതകങ്ങാരു
ബങ്ങാദ്ധഗതയങ്ങാതണന്ന വതിചങ്ങാരവള വൃദ്ധസദനങളതിതല നതിശ്ശബ
തതങലകളകത ആകള കൂട്ടുന. മങ്ങാറതിടതതില നതിന്നത തസ്നേഹള
ചുരതതിയ  അമയള  ബങ്ങാലഗതതില  ദകപതിടതിച്ചു  നടതതിയ
അഛനുളമകളകതഅനഗരങ്ങായതി  മങ്ങാറുന  പതക്ഷ
എതന്നങതിലതമങ്ങാരതികല യസൗവ്വനതതിതനറ മൃദല  പുഷ്പങള
തങളതട ജലീവതിതതതില നതിനള തകങ്ങാഴതിഞ്ഞു തപങ്ങാകുതമനള
അവതിതടയത  വങ്ങാര്ദ്ധകഗള  വതിരുന്നതിതനത്തുതമനള
പച്ചപരതിഷങ്ങാരതികളങ്ങായ  ഇന്നതത  മനുഷഗര്  ഓര്മതിക്കുന്നതില്ല.
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ചതിലതപങ്ങാള  വൃദ്ധസദനങള  തപങ്ങാലള  ഇതരകങ്ങാര്കങ്ങായതി
വങ്ങാതതില തുറന്നതിടണതമന്നതില്ല. 

                                      - ഖദലീജ, ഷഹ തന 

                      

ചതിത്രശേലഭഥ
ചവിത്രശലഭരമ ചവിത്രശലഭരമ
പൂകള നവിമന്ന വവിളവികന്നു
കളവിയപാടെവിടെപാന്െ കൂമടെ വരുരമപാ
രതന്െ നുകരപാകപാന്െ നജീ വരുരമപാ

               ചവിത്രശലഭരമ ചവിത്രശലഭരമ
കു          ഞ്ഞനവിയന്െ കപാത്തൂനവില്കന്നു

               വപാനവില് നജീ പറന്നുയരുരമപാള
              എമനപാരു ചനഠ നവിമന്ന കപാണപാന്െ
ചവിത്രശലഭരമ ചവിത്രശലഭരമ
ഞപാനുഠ വരട്ടരയപാ നവിമന്െറ കൂമടെ
ചവിറമകനവികവിലരലപാ പറന്നുയരപാന്െഎങ്ങമനഞപാന്െ വരുഠ
നവിമന്െറ കൂമടെ..

-അനസ
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ആമയള കുരങള

ഒരു കങ്ങാടതില ആമയള കുരങനുള 
ഉണങ്ങായതികുന.അവരത                   
രണ്ടുതപരുള കൂട്ടുകങ്ങാരങ്ങായതികുന . 
കുരങനത  ഒരു  ദതിവസള ഒരു
വങ്ങാഴതതത കതിടതി. രണ്ടുതപരുള
കൂടതി അതു നട്ടു.ആമ അതതിതനറ ചുവടതില 
തവളളള ഒഴതിക്കുമങ്ങായതിരുന.വങ്ങാഴതതത വളര്ന 
വലതങ്ങായതി. അതത കങ്ങായത ച്ചു
ഒരു ദതിവസള കുരങത ആമതയങ്ങാടത തചങ്ങാദതിച്ചു 
നതിനകത കങ്ങായത തവതണങ്ങാ? മൂടത തവതണങ്ങാ?എന്നത.
അതപങ്ങാള ആമ പറ      ഞ്ഞു മൂടത 
തവണള. അതത സമതതിച്ച കുരങന കങ്ങായള 
എടുത്തു തപങ്ങായതി 
പങ്ങാവള ആമയത ഒനള കതിടതിയതില്ല.

-അനസ
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               അണയയാത്ത  സസ്നേഹഹം          

       കൃഷ്ണപുരള എന്ന ഗ്രങ്ങാമതതില രണ്ടു 
ആതങ്ങാര്ത സുഹൃത്തുകളങ്ങായ രണ്ടു 
തപണ്കുടതികള ഉണങ്ങായതികുന. 
അവരുതട തപരത തരവതതി എനള നതിര           ഞ്ജന 
എനമങ്ങായതിരുന.
അവര് ഒതര സതളതില ഒതര കങ്ങാസതിലങ്ങായതിരുന 
പഠതിക്കുന്നതത. എന്തുകതിടതിയങ്ങാലള അവര് 
തുലഗമങ്ങായതി വലീതതിക്കുമങ്ങായതിരുന. 
അവരുതട ഈ സസൗഹൃദള കണത അവരുതട 
കങ്ങാസതിതല മലീന എന്ന കുടതികത 
അസൂയങ്ങായതിരുന.ഒരു ദതിവസള അവര് രണ്ടു 
തപര്ക്കുള മുറതിവപറതിയ ഒരു തതതയകതിടതി. 
അവര് ആ തതതയയള എടുതത തകങ്ങാണത 
തരവതതിയതട വലീടതിതലകത തപങ്ങായതി. അതപങ്ങാള 
അവളതട അമ തചങ്ങാദതിച്ചു ''നതിനകത ഈ 
തതതയ എവതിതട ന തിന കതിടതി''. അവള 
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പറഞ്ഞു     ഞങള സതള വതിട്ടു വരുന്ന വഴതികത 
കതിടതിയതങ്ങാ അതമ.അവള ആ തതതയ 
ശുശ്രൂഷതിച്ചു. അമ തചങ്ങാദതിച്ചു ''നതിങള ഈ 
തതതയ എവതിതട തങ്ങാമസതിപതിക്കുവങ്ങാന 
തപങ്ങാവകയങ്ങാണത.
നതിരഞ്ജന പറ ഞ്ഞു''ഈ തതതയ ഇവതിതട 
തതന്ന നതിര്തങ്ങാള.''തരവതതി തചങ്ങാദതിച്ചു ഇതതിനത 
കൂടത എവതിതട നതിനള വങ്ങാങള? കൂടത എതന്റെ 
പകല ഉണത എന്നത നതിരഞ്ജന പറ    ഞ്ഞു. 
അവര് ആ തതതയ തരവതതിയതട വലീടതില 
തങ്ങാമസതിപതിച്ചു. 
അവര് രണ്ടു തപങ്ങാര്ക്കുള ആ തതതയങ്ങാടത വളതര
തസ്നേഹമങ്ങായതിരുന.-

ദഷല
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 കസ്വതിസത
1.  തകരളതതിതല ആദഗതത ബങ്ങാങത?
         തനടുളങങ്ങാടതി ബങ്ങാങത 
2.മലമ്പുഴ ഗങ്ങാര്ഡേനതിതല യക്ഷതിയതട ശതിലതി ആരങ്ങാണത?
         കങ്ങാനങ്ങായതി കു ഞതിരങ്ങാമന
3.മലയങ്ങാളതതിതല ആദഗ ശബതചതിത്രള ഏതത?
            ബങ്ങാലന
4.തകരളതതിതല ഏറവള വലതിയ മഴകങ്ങാടത ഏതങ്ങാണത?
          തതസലന്റെത വങ്ങാലതി
5.തകരളതതിതല ആദഗ പത്രള ഏതങ്ങാണത?
         രങ്ങാജഗ സമങ്ങാചങ്ങാരള 
6.തതിരുവതിതങ്ങാളകൂറതിതന്റെ ആദഗ പ്രധങ്ങാനമനതി ആരത? 
        പടള തങ്ങാണുപതിള
7.മലയങ്ങാള ഭേങ്ങാഷയതട പതിതങ്ങാവങ്ങാരത?
        എഴുതച്ഛന

-ദഷല
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THE GOD OF GODS
Shiva   ! The Mahadev..

Destroyer  of evils..

Passionate lover..

 Fierce warrior..

Consummate Dancer..

 Charismatic Leader..
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LIFE

  

Life is a Sea
With lots of Waves to Sea
Big Waves and tiny waves
The big wave of life makes us love

Small waves are so beautiful
The small waves of Life makes us Full
Together we make a sweet Life 
We thank the Lord For this Life

- Afia
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MY MOTHER
Oh my motherOh my mother
you are my heartyou are my heart
my heart is full of youmy heart is full of you
                   you are my God                   you are my God
                   you are my guide                   you are my guide
                   you are my Lord                   you are my Lord
                   you are my all                   you are my all
you gave a life that is thousand year worth you gave a life that is thousand year worth 
my life is not enough to thank you my life is not enough to thank you 
so I want you to be mine & for everso I want you to be mine & for ever
so that I can enjoy your Love & careso that I can enjoy your Love & care
             when you are away from me I am sad             when you are away from me I am sad
              My mother ! My mother               My mother ! My mother 
              don't go away from me              don't go away from me

  

- Nazrin, Rajna & Afia- Nazrin, Rajna & Afia
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LACK OF EXERCISE &LACK OF EXERCISE &
HEALTH PROBLEMSHEALTH PROBLEMS  

  In Kerala the number of personsIn Kerala the number of persons
affected by heart diseases are increased because of excess fatty food andaffected by heart diseases are increased because of excess fatty food and

the lack of exercise.the lack of exercise.
Regular   and   systematicRegular   and   systematic
exercise exercise 
is   good   for   health.   Healthis   good   for   health.   Health
means social,  mental and themeans social,  mental and the
physical   well   being   of   aphysical   well   being   of   a
person. Exercise give strengthperson. Exercise give strength
to   the   muscles   and   theto   the   muscles   and   the
defence   system  of   the  body.defence   system  of   the  body.
Running , jogging , cycling ,Running , jogging , cycling ,
playing foot ball , cricket areplaying foot ball , cricket are

the different type of exercises .the different type of exercises .
The basic reason for high B P,  heart diseases , respiratory problems etc....The basic reason for high B P,  heart diseases , respiratory problems etc....
is lack of proper exercise . Many diseases can be kept away by regularis lack of proper exercise . Many diseases can be kept away by regular
systematic exercise .If we start doing exercise at an early stage we will besystematic exercise .If we start doing exercise at an early stage we will be
able   to   avoid   many   diseases   at   the   old   age.   So   we   must   do   exerciseable   to   avoid   many   diseases   at   the   old   age.   So   we   must   do   exercise
regularly .regularly .
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'IMPORTANCE OF JOINT FAMILY'' IN
CURRENT SOCIETY

Today , in our society the number of joint family is very 
low. People love to live
in nuclear family. They
do not know the
significance of joint
family In olden days
there were only joint
family. There was love and affection between all the 
members in the family. There was lot of members in a 
family to take care of children
A joint family is considered bigger compared to a nuclear 
family because a joint family includes grandparents, 
uncles, aunts, cousins, and in-laws, aside from the typical 
mother, father, and children. When you ask older people, 
many prefer the joint family, as grandparents help the 
parents take care of the children
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THE JOURNEY
The Journey had started long ago
Like from darkness to light 
All from an infancy to an old age
Departure spot is our birth
End will be our death
We are who make our life
Stylish,super fun
But, do something well
Better than getting hell
Live for another 
Better than living like another
Try for good memories
Better than having some worries

            KATHIJA SHAHNA
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MAHATMA GANDHI
M- Man of big caliber
A- Admired by one and all 
H- Humbily served the poor
A-Active he was upto the last
T- Truth was his life 
M- Made India Independent
A- Avoid personal comfort
G- Genius in all respects
A- Ahimsa he preached 
N- Non-violence his only one aim
D- Devoted his life for the Indians   
H- Honest life he had
I- Indian in all respects                            KATHIJA SHAHNA         
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MOTHER
A Women like a queen in fantasies
A  being who struggles with reality
An enchantress who stole my love 
A lady who distangle my hindrances

One who gives light to my life path
One who disembark me to the shore of happiness
One who teaches me the meaning of love
One who wears the dress of a defendess, And
One who never disburden her problems

She hides her sufferings behind her pretty face
She never disdain any of my desires
She always spreads her rejoice to all and
She jovially says to me ;
“Go ahead with trust”
“She is my one and only mother”

                                                KATHIJA SHAHNA   
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HOPE FOR THE BEST AND
PREPARE FOR THE GOOD

      We should  be optimistic in life. One should firmly believe
that whatever happens is for the best. The belief would boost 
us to carry on with our efforts and only hard and incessant 
efforts will lead to success. For our efforts to bear fruit, we 
should believe that
we will succeed.
This sort of
positive 
thinking should
urge on till the
goal is reached.
Instead if we get
discouraged  and
lose heart, we will
fail in life, despite all
our efforts. We should be prepared to accept such situations in
life. We should remember that failure is the stepping stone to
success and our next endeavour may succeed. And so 
remembering this philosophy, in whatever we do; we will
certainly come with flying colours in life.
                                                                                  KATHIJA SHAHNA
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WHERE THERE IS A 
WILL,THERE IS A WAY
      A strong determination to achieve something will 
show you the success path and give you a bright future.
All setbacks we face today, are because of our attitude.
A pessimist will say, ' it is possible but difficult ' where 
an optimist face the challenge as it comes by saying, it 
is difficult but possible. It is this difference that makes 
winners and losers. When we think that it is possible,we
will work for it and become the winner. But when we 
think it is not possible, we have to work for that 
impossible matter and make it possible. 
                   
          There are a lot of
legends who showed us
that, nothing is,
impossible. Napolean
Bonapart said the word
'impossible' is not in his
dictionary,consider
Helen Keller who was deaf and dumb. Think of the 
great scientist Stephen Hawkings,who was almost 
completely  paralyzed. Both of them are physically 

51



വര്ണ്ണപഥഥ-2019 സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്സസെനന്റ് റററോകന്റ് ഹഹൈസെ ന്റ്കൂള  ലതിറതില് ഹകൈറന്റ്സെന്റ്

weak. But they were mentally strong. It shows that 
physical weakness is not a matter to think, if we are 
mentally strong. Desire and self assessment with 
positive thinking makes a winner.
         Our body is just a tool, for our mind to work. A 
person with powerful mind utilizes his time by 
combining  his mind and energy. But those who are 
mentally weak, waste their life by thinking of their 
disabilities and setbacks their face. The famous 
American poet Longfellow points out that all great men
become legends by 'toiling upwards in the night'. 
Winston Churchill said that “Hard word is the only 
passport to success in life”.

            Human desires are unlimited. Craze for more 
things and their non-fulfilment lead to unhappiness. 
There are a few things which in my opinion make our 
life happy. The first thing is good health. Good health is
a blessing and happiness, the loss of health makes us 
unhappy. The second factor for happiness is peace and 
contentment. One should be satisfied with what one 
has. This will removed jealousy from his thoughts. He 
will not think only more about earning more. Freedom 
from worries and anxieties leads one to happiness. 
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When  a person acquires a spirit of service, he is happy. 
People like Mother Teresa found happiness in social 
service. The idea happiness is that of one who always 
does right thing and never injures others. Then positive 
thinking is an essential factor for happiness. Those who
turn a negative think into a positive factor, will be 
successful in their life and they will be very happy in 
their life.
       Each person has to find his own form of happiness.
A happy man is contented, sincere and honest and he is 
a blessing to the society. Then the main thing is that 

happiness bring us a happy and comfortable life.      
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DISCIPLINE

Discipline  means the practise of training people to obey rules or 
a code of behaviour. A controlled behaviour is the result of such 
training. It includes mental
or physical training. To make one obey rules or a code of 
behaviour by punishment or rebuke has never been an easy task.
In order to be a well disciplined person one must be taught it from
infancy. Parents and teachers are the very role models who can 
teach their wards and students to be discipline persons, and the 
importance of discipline in every day life.
Discipline does not come naturally. They have to be trained. 
Without training children would grow up rough and rude like 
savages.
                  A well disciplined person can achieve  his goal in life. 
A discipline man is liked by everyone.
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സസെനന്റ് റററോകന്റ് യണതിറന്റ്സസെനന്റ് റററോകന്റ് യണതിറന്റ്

നന്ദതിനന്ദതി
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