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പതാധിപസമിതിപതാധിപസമിതി::

ചീഫ് എഡിറരചീഫ് എഡിറര
ശീമതി മിനി ജജാസഫ്ശീമതി മിനി ജജാസഫ്

എഡിറരഎഡിറര
ശീ ടി രജിത് ശീ ടി രജിത് 

ുഡന് എഡിറരുഡന് എഡിറര
ുമാരി റഷീഖഷഷറിനുമാരി റഷീഖഷഷറിന

അംഗങളഅംഗങള::
ബിു ജതാമസ്ബിു ജതാമസ്
ജിംജജാസ്ജിംജജാസ്
ഷഡനി പി വരഗീസ്ഷഡനി പി വരഗീസ്

ുബബര എംുബബര എം..സിസി
ുബനദ് ുബനദ് ((സ്ൂള ലീഡരസ്ൂള ലീഡര))

ുഹമദ് സിനാന എുഹമദ് സിനാന എ..പിപി

((ലിറിബൈറ്സ്ലിറിബൈറ്സ്))

ൈവരൈവര രജിത്രജിത്

ജലയൗട് ജലയൗട് &&
ഡിഡി..ടിടി..പി       പി       ലിറിബൈറ്സ് അംഗങളലിറിബൈറ്സ് അംഗങള

രസാധൈരരസാധൈര: : ലിറിബൈറ്സ് ലിറിബൈറ്സ് 2018-192018-19

    സിസി..എച്എച്..എംഹയരഷസകനറി എംഹയരഷസകനറി 
    സ്ൂള   ൈാുപടിസ്ൂള   ൈാുപടി
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പിയരര
ൂമരങൾ ൂുലുകും 
വസനം വർണരാജി ൃഷിുകും ചെുന 
മനുകചെ ഉണർതാുള എെിയ രമമാണണ
നിങൾ ഈ രമചത ജീവൻ നൽകി വെർുക 
നുചെ ുുപാുകൾ ുുകൾ നിറഞതാണണ 
രേഹം വറിയ മനും 
ആശയറ ജീവിതവം ബാകിയാകി 
കാലം ുരനാടണതചന പാുരമാൾ
ആശശാസതിചെ പചുുുകൊയി 
ഇതരം രമങൾ മാുു .
ഈ മാറതിചെ ദീപശിഖരയനാൻ
ശിലകെിൂചെ നിങചെ സഹായികചട
ൂർണതയിരലുള പയാണതിൽ 
അൂർണതകൾ കരേകാം
വിശകലനതിനണ വില കൽപിുചകാേണ 
ശിലകെിൽ കേതണ സമർപിുു

സേഹൂവവ
ടി.രജിതത
എഡിറ
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പിയ വിദദാതികളെ 
വിദദാഭദാസം എനുളകാണ് അതമാുനത്   
വദകിുളെ സമരവം സൂണവമായ വികാസമാണലലാ,
ഇത് ആജികാൻ നുക് കാസ് ുറികെിളല
വിദദാഭദാസം മാതം ലപാര കലാസാഹിതദ
പവതനങൾ അതിളെ പധാനളെട ഭാഗമാണ്.
ുൽളകാെിുമിളല മുുളിയിലം
ഹിമാലയതിൻളറ ഔനതദതിലം 
സൗദരദം ദശികാനം, 
ജീവിതതിളെ മുെചലയും 
മലവാെിലയും ൂതവം 
അൂതവമായി അവതരിെികാനം 
നിങൾക് കഴിയണം 
അതിനള പലചാദനമായി  
ലിറിൽ കകറ്സ് ഒുുന
ഈ സാഹിതദൃഷിക് സാധികളട .
സാഹിതദതിളെ ൂലനാെിൽ ൂമരങളം
ുഗധവം ൃഷിുളകാണ് കെുലപായ 
കാലാുകളെ ൃതിമഡപതിൽ ുെിയിുതാൻ
നിങൾക് സാധികളട, 
വഷാനദ പരീഷകൾ കെുവുു .
നിങൾ പരീഷികളെുലമാൾ 
ആമവിശശാസം അതാവളട നിങളളെ കുത് .
ഉനത വിജയം അതാവളട നിങളളെ ലഷദം .
അതിന ലവണിയാവളട നിങളളെ പരിരമം. 
ലഷദവം രമവം ഒുവനാൽ ഉനത ലനടം ഉറൊയിരിും .
ഭാുരമായ ഭാവി ജീവിതതിൽ 
നമുളെ നുമലും 
വിജയതിളെ  ആയിരം ൂരദകാനികളം വിരിയളട 

സേഹാശവസകസളാടട
മിനി സജാസഫത 
ചീഫത എഡിറ

ചീഫത എഡിറ നിങസളാടതചീഫത എഡിറ നിങസളാടത
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ഞങടെ പാടിു ൂുുെംുെി
കിണം തംുുവവാെുഴലം

ഞങടെ പാടി വതും പാലം
ടതങിളനീുംനുുനിരിയം
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ചരിരരസിധവം  ചിരുരാതനവം
വീരപഴശിയടെമരണകൾ  അലയെിുന
ുമായ  ുരളിമലയടെ  താഴത വരയി
അറിവിടെ  രകാശവഗാുരം  വപാടല
തലയയർതിനിുന  ഒു  വിദദാഭദാസ
സാപനമാണത  സി
എചത  ുഹമദത
വകായ
ടമവമാറിയ
ഹയർ
ടസകൻഡറി
സതൂൾ.
ജനസംഖദയിലം
വിസീർണതിലം
ടചറിടയാു
പഞായതായ
തിലവേരി  ുമത  പഴശിരാജാവിടന
അധീനതയിലായിുു .  മലകളം കാടം വമടം
കാടാും  നിറഞ  ,  വിദദാഭദാസ  സാൂഹിക
സാംസാരിക മഡലങളി ഏടറ സസാധീനം
ടചലതിയ  ഈ  ഗാമം  ഐതിഹാസികമായ
സമരങൾും സാകദം വഹിചിുണത.നടലാു
ശതമാനം  സാധാരണകാരായവുടെ

വിദദാഭദാസസസനങളടെ  സാകാകാ
രമായിുു 1995  സഫലമായതത  .സി എചത
ുഹമദത  വകായ  ടമവമാറിയ  രസിടെ
ആഭിുഖദതി 1995-96   അധദയന
വർഷതി 106 വിദദാർഥികളമായിഒു

മരസയി  ആരംഭിച
സി.എചത.ുഹ
മദതവകായഹഹ സതൂൾ
2010 ഹയർടസടക
െറിയായിഉയർതടെു.

 വിദദാലയതിടെ
ആദദരധാന  അധദാ
പകൻ   ശീ.െിൃണൻ
മാസർആയിുു.
പിനീെത  2017-  18 വടര

ശീമതി ആനിയമ വർഗീസം  2018-19 ുത
ശീമതി  മിനി  വജാസഫത  താലതകാലിക
ടഹഡതമിസതരസത  ുമതല
വഹിുു.രിൻസിൊൾ  ശീ  ടക.പി
എറുമാസറാണത .  ആറത ഏകർ ൂമിയിലാണത
വിദദാലയം  സിതി  ടചുനതത.  ഹഹസതൂൾ
ഹയർടസകെറി  വിഭാഗങളി 4
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ടകടിെങളിലായി  27  കാസത  ുറികളുണത.
അതിവിശാലമായ  ഒു  കളിസലം  കമൂടർ
ലാുകൾ  മറത  വി ഷയങൾകായള
വിശാലമായ ലാുകൾ ഹലരറി സൗകരദം
എനിവ  സസജമാകിയിുണിവിടെ.എലാ
കാസതുറികളം മാർടതകാസത ുറികളായി മാറി.

തിലവേരി  പഞായതിനിും
സമീപ  പഞായുകളായ  ുഴുനത

ചാവവശരി  വപരാൂർ  മാൂർ
ഭാഗങളിനിും  വിദദാർതികൾ  ഇവിടെ
പഠിുു  . ഹഹസതൂൾ  ഹയർ
ടസകൻഡറി ഹയർ ടസകൻഡറിയിലമായി
അധദാപകും  അനധദാപകും  അെകം  59
വപർ  വജാലി  ടചുന   ഈ  സാപനം
വിദദാഭദാസ  സാംസാരിക  മഡലങളി
തനതായ രവർതനങൾ കാചടവുടകാണത
ുവനുകയാണത.  അർെണവബാധവതാടെ
രവർതിുന അധദാപകും സാപനടത
വേഹിുകയം  സഹായിുകയം  ടചുന
സൂഹവം  നിതാനജാഗതവയാടെ

സജീവമായി  രവർതിുന  പിെിഎയം  മദർ
പിെിഎയം ഈ സാപനതിനത ുതൂടാണത
.  ുഹമദത  വകായ  എുവകഷണ  രസതറത

എന സംഘെനയടെ കീഴി രവർതിുന
ഈ സാപനതിനത  ഭൗതിക സാഹചരദങൾ
ഒുകാൻ മാവനജതടമൻറത ജാഗൂകരാണത.

രൃതിയമായിഅടത  ബനം
സാപി  ുനതിുംപാരിസിതിക
ുവനറടത  ുറിചത  അവവബാധം
ഉണാുനതിുവവണി  രവർ  തിുന
നാുറ  സൗൃദ  കബത   ,  പൗര  വബാധവം
ലകദവബാധവം  സാൂഹദ  രതി  ബനതയം
സനധതയം  ഉള  ഒു  യവ  ജനതടയ
വാർടതടുക  എന  ലകദ  വതാട  ൂെി
രവർതിുന  ുഡൻറത വപാലീസത വകഡറത,
വസവനസനധതയം   വർണ  വർഗ
ജാതിമതങൾകതീതമായി  മാനവികത
ഉൾടകാുനഉതമ  പൗരനാ  രായി
വളുവാൻുടികടള  സജരാുന
രസാനമായ  ഭാരതസൗടത&ഹഗ ഡതസത,
കടടെടന  വടര  സഹായിുനതിനായള

വലാകതിടല  ഏറവം  വലിയ  സംഘെനയായ
ടറഡത  വകാസത  ,വിദദാരംഗം  സാഹിതദവവദി,
ലിറി  ഹകറതസത  ഐെി  കബിടെയം
മാൃകാപരമായ രവർതനങൾ സതൂളിടെ
മികവിനത  മാറത  ൂുു.  വീരപഴശിയടെ
പെവയാടവം  ജനിതസതിടനതിരായ  വപാരാട
ങളം  പകർു  നകി  പകർു  നകിയ
ചരിര രാധാനദം ആവവാളുളതിലവേരിയടെ
തിലകുറിയായി  രവർതിുവുന  ഈ
സാപനം  അതിടെ  രവർതനമികവിടെ
ുതിയ പാതയിവലുള യാരയിലാണത.
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കഥ
റഷീഖ ടഷറി 9b 

അവിടെ  അവൾ  ഒറയായിുു.
കെലിടെ ഏവതാ ദികി നിടനതിയ ഇളം
കാറത  അവളടെ  അഴിചിട  ുെികടള  തുകി
അകലു.നന ു ുതിർന  മണലി
നരുഖിയായി  ഇരിുവമാൾ  അവളടെ
മനസിൂെി കാചകളം മിനിമറു.
     അനത,ആ  ദിവസം,  അതിടന  ുറിചത
ഓർുവമാൾ  അവളടെ  മനസത
നീുുണായിുു.ഇടതാടക  ആവരാട
പറയാൻ,ആരത  വകൾകാൻ?ഇങടനടയാു
വലാകതത  ജീവിുനതിലം  വഭദം
മരിുനതായിുു.
    തടെ മാനം നടടെട ആ ദിവസം,തടെ
കനദകതസം  നടടെട  ആ  ദിവസം,
അടനാടക  തടെ  ജീവിതം
ആുടെടയാടകവയാ
ഹകകളിലായിുു.പലും ചവിടിടമതിച ഒു

പാഴത വസതുവായിുു തടെ ശരീരം.
     വലാകവതാട ഈ കാരദംവിളിചതപറയണ
ടമുണായിുു.വവണ...അതിലം  നലതത
മൗനിയായിരിുനതാണത
.നശിചവൾ,ശപികടെടവൾ...അങടന
പലും വകൾവകണിവും.
     ഈ വലാകതത ഏടതേിലം ഒു ദികി
തടെ  കാരദങൾ  ുറുപറയാൻ
ഒരാളണായിുടനേി,തടെ   കഥ  വകടത
ആടരേിലം  ടനാമരടെുടവേി.അതത
...അതത  മതിയായിുു  തടെ  ആത
ശാനികത.ഇടതാടക  ആവരാെത  പറയാൻ....
ആരത വകൾകാൻ....?

ഇതത  എടെ  മനസി  നിനത  തടന
നീറിടകാണിരികണം.അതാടണടെ  വിധി.
ഇവിടെയായിരികാം തടെ അവസാനം.
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കവിത
Sreya c suresh xb

 THE  SPIDER 
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SITTING   ON A BENCH I WAS

 WITH  MY FAILURES

THAT  TIME I SEE  THAT IN THE CORNER

THE  ARTIST  THE  HUNTER

THE  HARD   WORKER

WHO  HAS  SO MANY  LEGS

THE  ARTIST  WAS  DOING  HIS 

WORK  BY  MAKING  A CREATION

        

THE  HARD  WORK WAS FIN SHED

HE  MAKES IT FOR  HIS LIFE

BUT TO ME  IT IS A  CREATION 

IT  WAS  THE  REWARD OF  HIS 

 HARD  WORK

MY FRIEND  CAME  WITH A STICK

BUT I  DIDN'T  SEE

SHE CLEANED  THE WALL BY 

THE CREATION 

MY EYES  WERE  FULL OF FEARS

BUT HE SURPRISED ME

HE MADE IT BETTER  THEN BEFORE

MY FACE  WAS  FULL OF SHAME

AND I SAID TO MYSELF

OH  DEAR  SPIDER

YOU  ARE A HERO

         



ശിലകളി 

കഥ
നാജി സി.s2

 

അു രാരി 
ഞാൻ 

ഉറങിയവതയില.
ൂരിു   ടി 

വലാകടമാടാടക 
മയങംവനരതത    ഞാൻ 

മാരം ഉറങാടത...
അനാദദമായത കുുറു 

സസനംകണ.
എനികറിയാമായിുു.അു രാരി 

എനിുറകുണാവിടലനത 
കാരണം, എടെ കാലകാലമായള ഒു 

കുളിർമ നിറഞ വർണമാം ുളിവരും 
ആഹാദകരസസനം നാടള ുലർചയാുെടന 
ൂവണിയാൻ വപാുു.അതിനത 
ഇനിുറഞ മണിൂുകൾ മാരം
    അുഹവുവനരം  പെയടെ വകാൾ 
വനയെടന  മമി എവനാെത  വളടര 
സവനാഷകരമായ ഒു കാരദംപറു

"എയതജ...നാടള
   വമാൾടെ പെ നാടിടലുുടവനത"  

ഞാൻ സസനം കണടതന വപാടല  
വളവര കൗുകവതാട ൂെി മമിടയ വനാകി 
എനിടകടനനിലാത ഒരാവവ ശവം 
ആഹദവം ഇവൊഴിതാ ഞാൻ കുതിയ 
വപാടല  തടന എനിുറകമിലാതായി 
രിുു. 

അു രാരി ഉറങാതിരിും വനരതത 
ഞാടനാു രണൂനത വർഷം പിറകിവലകത 
തിരിുവനാകി..

 പെ നാ  ടിലളള സമയം എവൊും 
എടന വാരിുണർനത ുംബിചത ടകാണത 
സതൂളി വിടിുന ആദിനം മിഠായി 
വവണടമും കളിൊടം വവണടമും  
പറ    ു  വാശിപിെിുന ഈ എയതഞലിനത
എലാം വാങിതുന ആ സവർണദിനം.
ടചുു ഞിരിവയാടെ കവിളി തവലാെി.

"നീ എടെ ടകാുമാലാഖയവലദെീ,”
എനത പറയന ആ സദര നിമിഷങൾ,
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മമി വഴുപറയവമാും മറം,
"എ നാതിനാ പിവളരത കരയവണ നീ 

പവെവെ വമാളവല" എനതപറ  ഞ രാരികൾ..
ഈ സദര നിമിഷങവളാടൊെം     

ആവരാുമറിയാത പെമാരമറിഞ 
പെവയാടമാരം പറ   ഞ എടെ രണത ൂനത 
വർഷം.         ഞാൻ മനസി ടകാണത നെന 
എടെ   നവരതംടപാഴിയം സദര 
യാരുുള കാതിരിെിും
ഇനി ഏതാനം മണിൂുകൾ മാരം..

നീലുറിഞികൾ  ൂുന മലവയാരം
ഇതിനാടണടെ
പെ പറഞിുു ഈ
യാരവയ ുറിചത, 
എടനടകാണ വപാകാനത
ഉറും പറ ഞിുു .ടെ
ടപാു പെ
ടയകാണാുളള
ആവവശവം യാരുളള
കാതിരിെിും ഇനി
മണിൂുകൾ മാരം..
  ടപടടനത
ജനാലകഴികളിൂടെ
കണിവലകത രകാശം
ഒലിുകയറി.ഹകകൾ
ടകാണത മറയാൻ
ശമിടചേിലം
കഴിഞില.  ഞാൻ പതിടയ
ഹകവിരലിനത ഇെയിൂടെ ുറവതകത
വനാകി .ഞാൻ കാതിുന സമയം അടു 
വടനനത മനസിലായി .കടിലി നിു 
ഇറങി ഉറങിടയണീറമടി ക 
തിുമിടകാണത മമിയടെ ുനി വപായി.
മമി എടെ ുഖുവനാകി നിു. എനിടത 
വചാദിു. 

"ഇനത ഉറങിയിലവലാ അവല "
ഇല എു തലയാടി കളം പറയാൻ 
കഴിഞില. മമി പറു 

"വവഗം സതൂളിവലകത വിവടാ"
 വിെർു നിന ൂ വാെിടകാഴിഞ വപാടല 
എടൻ ുഖം വാെി ുെങി. മമിവയാെത 
മുടതാും പറയാൻ കഴിഞില .അനത 
സതൂളി വപാവകണനായിുു കുതിയതത. 
പവക കഴിഞില .എടെ കണി 
എവൊുുളതത എടെ പെയം നീലുറിഞി 
ൂുന മലവയാരവം ആയിുു .മമി 
പറു പെ വുവമാവഴും നാലര കഴിയം . 
സതൂൾ ബസത വു .വിഷാദം കലർന 
ുഖവതാടൂെി ഞാൻ ബസി കയറി 
സതൂളിടലതിയവൊൾ എലാ െീചും വു 

പാഠം എടു .അവൊും മനസിലളതത  
പെയം നീലുറിഞി ൂുന മലവയാരവം 
ആയിുു. െീചർ വനും വപായും 
ഞാനറിഞില സതൂൾ വിടവമാവഴും 
നാവലുകാ ആയിുു ഞാടനടെ 
സവനാഷം ചങാതിമാടര അറിയിു .ബസി 
കയറി. മമി പറഞതത പൊ നാലരയത ുമത 
വുടമനത .ഞാൻ എുവമാവഴും കീണം 
കാരണം പൊ ഉറങവമാ എന വവവലാതി 
എനിുണായിുു വീടിടലതിയ ഉെടന 
പെടയയം ൂടി എനികത വപാണം 

നീലുറിഞി ൂുന മലവയാരതത . 
സസനങൾ കണ ടകാണത വീടിടലതിയതത 
അറിഞില .അവിവെകത വനാുവമാൾ 
ുനിലതാ ധാരാളം ആൾൂടം. പെ 
എതിടയനത മനസിലായി. പവക 
എലായിെവം ഒു ശാനത. ഞാൻ ുവനാു 
നെു . എങനിവനാ കരചി വകൾുു 
മമിയടെ കരചിവപടല, എനിടകാും 
മനസിലാവനില. വീണം ുവനാു നെകാൻ 
ശമിചവൊൾ ആടരാടകവയാ എടന 
തെു .പവക ഞാനു കണ ആ കാച 
ടവളുണിയി ടപാതിഞത...എടെ പെ 
എലാവും ഉറടക കരയു.  ഞാൻ മാരം 
കരഞില  ഞാൻ മാരം...... 

ആ നീലുറിഞി ൂുന മലവയാരം 
കാുവമാൾ എനികത ടവുൊ ഇെകത 
 ഞാൻ ചിനിും അടനനികത കരയാൻ 
സാധികാതതിനത എുടകാടണനത....
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സലഖനവ

അശവതി s2

നുടെ സൂഹതി ഇനത ഏറവം 
വലിയ ചർചാ വിഷയമായിരിുന ഒനാണത  
സീ സൂഹം. ഇനത രകൾ ഒുപാെത രനങൾ 
അുഭവിുുണത. ഈ സുഹതി നാം 
ഏടറ രാധാനദം രീകൾകത 
നകണം.രീ,ുുഷൻ   എനിങടന നമൾ 

താരതമദം ടചുവമാൾ ഏറവം ൂടത 
ുൻഗണന നുനതത  ുുഷനാടണ 
നാണത  ഹസെിഫികായിടത ടതളിയി 
കടെടിുളതത.

      ഇനത രീ അുഭവിുന കടൊടം 
ുരിതങളം ഏടറയാണത .എനാ അവയി 
ഒുവപാലം സൂഹം  അറിയനില.രീ 
എനാ അമയാണത . നാം നുടെ 
മാതാപിതാകടള വേഹിുനു വപാടല  
ഈ വലാകതത മറാടരയം വേഹിുകയില. 
രീ ശാകീകരണം എനത നമൾ വകടിടിവല. 
രീകൾു വനടരയള എലാ അതികമങളം 
ുെുമാറകയാണത ഇതിൂടെ ലകദമിടനതത.

       ഇനടത സുഹതി രീകൾ ഒുപാെത 
വവദനകൾ അുഭവിുുണത . അവടര 
പലതരതിലള ൂഷണങളിൾും 
വിവധയമാുു. അെിമടെടുകയം , 
ജീവൻ തടന നശിെിുകയം 
ടചുനതരതിലള ടകാെിയ 

മർദനങവളലിുു. അവടരാവനാർുക 
അമയായ ഈ ൂമിടയ തടന നമൾ 
നശിെിുകയാണത.രീകൾു വനടരയള 
അതികമങൾ തെവയണുണത.രീടയ ഇനത 
പിചിചീുകയാണത.അവർകത യാടതാു 
ുൻഗണനയം ഇല.രീടയ വാഴതതിൊടകയം
അവർകത ുൻഗണന നവകണുുണത . 
ഇനത രീകടള പീഡിെിുകയം അവടള 
നശിെിുകയമാണത.       പണകാലതത 
നുകറിയാം  സതി വപാലള ആചാരങൾ  
ുെു നീകിയുതടന രാജാറാം വമാഹൻ   
വറായിയാണത . തടെ ഭർതാവത മരിചാ 
പിടന ഭാരദടയ തീയി തളിയിടകയാണത 
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ഇന് സീ അുഭവിുന കടപാടം ുരിതങളം ഏറെയാണ് .എനാ അവയി 
ഒുപപാലം സൂഹം  അെിുനില.സീ എനാ അമയാണ് . 

നാം നുറട മാതാപിതാകറെ പേഹിുനു പപാറല
ഈ പലാകത് മറാറരും പേഹിുകയില. 

 സീ സമതവതിടെ സമകാലികവസീ സമതവതിടെ സമകാലികവ
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ടചയിുനതത.എനാ അതി നിും 
ഒുപാെത മാറിയിരിുകയാണത നുടെ ഈ 
കാലഘടം. പണകാലതത ടപുടികടള 
ടചുരായതി  തടന വിവാഹം 
കഴിെിചയുമായിുു. അവിടെ അവുടെ 
ആഗഹങടളാും സാധിുടകാടുനില.

എനാ ഇനത രീകൾകത 
സുഹതി സസാതനദം നലതകാുള 
ശമങൾ ഏടറനലതുുണത .ഗൾഫത 
രാജദങളി ഇവൊഴാണത രീകൾകത 
ഹൈവിങത ഹലസൻസത നകിയതത . രീ 
സൂഹടമനാ ുറം വലാകവമായി 
യാടതാു ബനമിലാത
സാഹചരദ മാടണും
രീകടള സംരകിുകയം
അവർ സൂഹതി
അറിയടെെണടമും
ടക. അർ മീരടയ
വപാലള എുുകാരികൾ
ആഗഹിുു.

      സതി ,ഹശശവ
വിവാഹം വപാലള
ുരാചാരം ുെു
നീകിയുതടന വലിയ
ഒുകാരദമാണത . 
അുവപാടല വവവരാടെ
പിുടതറിയണ ഒനാണത
രീധനം.രീ സുഹതിു വവണി 
വപാരാടകയം അവുടെ വിദദാഭദാസതിു 
വവണി ഒുപാെത കടടെടകയം ടചയ മലാല 
ൂസഫത സായി , ഹകലാഷത സതദാർഥിടയ 
വപാലളവടരയാണത നുകാവശദം . 
രീകൾകത  രാധാനദം നുന ഒുപാെത  
സിനിമകൾ ഏടറയണത . അുവപാടലതടന 
ടക. ആർ മീരടയ വപാലള എുുകാർ കഥ, 
വനാവ എനിവ രീകൾകത വവണി  
എുതിയിുണത .

      രീ സൂഹടത ുറിചത എടെ അഭിരായം 
അവടര അവഗണികാടത അവർു 
വിദദാഭദാസവം, സസാതരവം നലതവകണം 
എലാം നുടെ ഭരണ ഘെന രീ 
സമതസടതുറിചത പറയുടണേിലം  
ുുഷനാർു നുന അവത സസാതരവം 

വിദദാഭദാസവം എലാം ഇനടത 
സൂഹതി രീകൾു നലതവകണുണത.  
രീ എനാ ഒു ുറിയി അെചിട 
ഇരിവകണ വസതുവടലും അടകളയി 
മാരം വജാലി ടചവേണവൾ അടലനത നാം 
മനസിലാകണം

പലപല എുുകാരികളം രീകടള ുറിചത പല
വനാവലകൾ എുതിയിുണത. ടക ആർ 
മീരയടെ ആരാചാർ എന വനാവലി 
രീകളടെ ഒറടെെലിടന ുറിവചാ രീ 
എനാ നാലുമുകൾുളി ഒുങി 
കഴിവയണവളല എവനാ അവളടെ 

വികാരങൾ അതി അെകി 
പിെിുകയാടണന ആരാചാർ എന 
വനാവ ൂണികാുു മാധവിുടിയടെ 
ബാലദകാല ഓർമകൾ എന ുസകം 
എുതിയിുണത.

രീടയ നമൾ അവഗണിുകയല 
പകരം വേഹിുകയം ബുമാനിുകയം 
ആണത വവണതത. ഇനദൻ രസിഡൻറത 
സരീംവകാെതി ജഡതജി എനിവയി നമൾ 
വനാകിയാ  വിരലിടലണാവന രീകടള 
മാരവമ കാണാനാൂ രീകടള സസയംരക 
പഠിെിുകയാണത നമൾ ടചവേണതത 
രീകടള നമൾ ഒുവിധതിലം 
വവദനിെികാവനാ അവഗണികാവനാ പാെില
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     കഥ
         ദിയ ഹാഫിസത xb

"അവമ , എടനാകായിുു 
 വാ ങവണ”?

 കരിപിെിച അടകളയി നിും തടെ
രണാനമവയാെത സരിത വചാദിു. അമ എനത
തനികത വിളികാൻ ഇ ടമടലേിലം  അചടെ 
നിർബനം ൂലം വിളിു വപാവനതാണത. 
അമവയാടൊതത ജീവിവകണതിുപകരം  
ഇവൊൾ രണാനമയം മഹാ ൂരയമായ 
രീവയാടൊതത
ജീവിുകയാണത .
അമ പടണാു
പിഴവ കാണിചതി
അഛൻ
ഒഴിവാകിയതാ
ടണനത പറയനതത
വകു. എടെ അമ
അവലലം അങനാ
........  ഒു ടചറിയ
കാരദതിനത വപാലം
അഛൻഅമടയ
വളടര  വവദനിെി
ചിുണത. അനത
ഞാൻ ുഞായി
ുു .ടപടടനത
ആ രീ  ുുകി
ുഫി ടകാണത
പറു ; 

'പാലം അരീം'
 ഞാൻ വചാദിു 

"എര വാങണം'  ?  
വചാദദം വകടത വദഷദടെടത ഉറടക പറു. 
ദാകയാണി എനാണത അവുടെ വപരത .
ഒു ദാകീണദവംൂൊടത അവർ പറു 

"ഇവരം കാലം ഈ അടകളയി 
പണിടയടതിും വചാറിടനരഅരി 

വവണടമനത വപാലം അറിയില അവല”
 ഇും  പറഞത സരിതയടെ ുളി 

ുളി ഉുകിയ ടചവി ഒുൂടെ പിെിചത 
തിുമി. അറിയാടതയാടണേി വപാലം ആ 
രീയടെ ുനി ഒുകുനീുവപാലം 
വീഴുടതനത   കുതിയഎടെ കണി നിനത 
ടവളം വു വപായി.  ആതിുമലിനത 
അരയം വവദനയണായിുു.
ആ......... 

ഇതത വകട അചൻ
ഉമറവതകത 
വു വചാദിു 

     "നാ അതത
, ?”

"ഒുമില  ,
ുുവദടാ 
.സരിത 
വമാൾടെ 
കാലി  ുളത 
ടകാണതാ.... 
അതത ഞാൻ 
എടതതിനാ .
” 

ഒും 
പറയാടത 
അവൾ ഇറങി 

അടത 
ചനയി എുനതത വടര  എടെ 
വേഹനിധിയായ അഛടന 
ുറിവചാർു.എനിനായിരിും  തടെ 
അമടയ അഛൻ ഉവപകിചിുണാവക 
അതിടനുറിചത വചാദികണ 
ടമുണായിുു.  ചനയി മഴവിലത 
നിറതിലം എടെ ഇടനിറതിലം മറം 
ഉടെണിഞ ുവറ എണം പാവകൾ 
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ഉണായിുു . അടതാടക വനാകിയതിനത 
വശഷം ഞാൻ എടെ വരം ഒു 
വനാകി.ൂറാണ പഴകുളു വപാടല 
വതാനിുനും,ഇു വടര ടവളം 
കാണാതുമായ കീറിടപാളിഞ ഒു
 ഒു കാെി ഒു  കെി  പാവാെയം മണത പിെിച 
ടവളുൊയവം.  സാധനങൾ വാങി 
വനതിു വശഷം ടചവേണ കാരദങൾ 
കണു ൂടിയാണത സരിത വീടിവലകത 
മെങാറത. അടകളുറു ൂെി അവൾ 
അകു  കയറി. ഇു വടര തടെ വീെിടെ 
ുൻ വശു ൂെി അവൾ കയറിയിടില . 
അഛടെ ചായ നലതവകണ സമയം 
ആയിുു. അവൾ അടെതത ചായുള 
ടവളവം ടവചത  അവിടെ ഇുു
.ുഞായിുനവൊൾ പാലത തടി 
മറിഞതിനതഎടെ അമ വഴുപറഞും 
കരഞവൊൾ വചർതത പിെിചത 
കവിളിടലാുമതനത തനത 
ആശസസിെിചടതാടക ഇനടല 
കഴിഞവപാടല .അനത   ഒും അറിയാത 
ടപണായിുു .ഒു ദിവസം സതൂളം വിടത 
വീടിടലതി വിശെത മാറാൻ 
അടകളയിടലതിയവൊൾ വചാറപാരം 
തടിമറിചിടിരിുു. അമടയ കാണാുമില .
പിനീെത എവൊവഴാ അഛടെ ൂടെ വനതാ 
ആ രീ. 

"ഇുുത ഇവരാ നിടെ അമ 
വമാൾകത എനാവശദം വനാലം ഈ 
അമവയാെത വചാദിചാ മതി"അഛൻ പറു.
എടെ ആവശദങടളകാൾ 
അമയായവുടെ ആവശദങൾ 
തീർുടകാടകലായി തടെ വജാലി
.അവതാടെ  പഠനം നിലു . ുഞുജതി 
പിറനവതാടെ പിടന ഇവിടടത  വീു 
വവലകാരിയാകി . തടന അഛനിലതെ 
നിനകറി. രണാനമ അവുടെ മകടള  
പഠിെിു . 

“ ുുവദടടെ ചായ നീ അടെിനത 
ടകാടതതാവണാ . "

ആ വചാദദം വകടത  ടഞടി എണീറത 
വനാകിയും ചായ തിളുു. അവടള 
വനാകി പിുപിുതത ടകാണത ആ 
രീഅകവതകത വപായി. നിറഞ കുകൾ 
ടകാണത അവൾ ആ ചായ എടതത ഗാസി 
പാർു .അഛൻ ഇവൊും അവിടെ ഇുനത 
വായിച പരം തടന  വീണം വീണം 
വായിുകയാണത .അടതത ചായ ടവചത അവൾ
ഒും മിണാടത നിു. അചടെ. ശധ 
തിരിഞും സരിതടയ വനാകി. 

ഉം... വന... 
ഒു വാെിയ വപാടല. അവൾ ഒും മിണിയില. 

"നിവനാൊ വചായിചതത നാ 
പറിവയനത,”

 അവൾ അറിയാടത വചാദിു വപായി ,
" അചാ.. 

എനാ ഒനത വമാടള.. 
 ഇതത വകടത അകതത നിും തടെ മകടളയം
ൂടി വഫാണി അഗാതമായി ുങിയിരിുന
അവും   ഓെിടയതി.  എനിടത  ൂനത  വപും
അവടള  വനാകി  ടപാടിചിരിു.  ഇതത  കണത
സഹികാടത  ടപാടി കരു വപായി.  തടെ
അമ  ഉണായിുുടവേി  എനത
ആവലാചിു   കരു  ടകാണത
അടകളയിവലകത നീങി. 
 അഛവനാെത  വചാദികണടമു
ണായിുു.  എടെ  അമ  എവിടെയാ
ടണനത.ജീവവനാടെ ഉടണേി ഒു ൂരതത
നിനത കാണാടനേിലം ...?
 
അവളടെ ടനാമരം  ആരറിയാൻ  അവിടെ 
അമയിലവലാ . 
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രലചോദനം ലഭിചോ വീരുരഷമോരം

                                           സഡാ.എസത രാധാൃണ
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ഒാർമകൾ  മരിുു            കവിത
ഫസ s1

                     

മനസിടെ താളകളി
ചിതലരിചിരിുന

കാലതിൻ ഒാർമകൾ
ഇരുകയായത

പാെതത  ഒാെി കളിചകാലം
 നീനി ുളിചത രസിച കാലം

 മാനതത പാറി കളിുന
ുമികടള പിനാടലവയാെി

പിെിച കാലം........

ഒാർുവാൻ കഴിയന ചിരതി
മലയണത  കാടണത ുളുണത 

വയലണത  മുരമായളള
ബാലദതിൻ  കഥകളണത........

ഒാർമകടള താഴിടത ൂടാനാവാടത
മനസിടെയളി 

അല ു നെനിടു.
വപായ കാലതിൻ മരണയി
മരണടമുനതറിയാടത.......

ഒുകിടെടവപാ 
എലാം ഒലിചത അകലവമാൾ

അറിയാടത  ഞാനാ കെവതത
വനാകി തിു.............

         
ഒാർുക നാമിനത  മാറി

മറിച  കാലതിനിതളകടള
ഒനിടനാനായി  തിരിചത തുനും

കണത ടകാുക നാം...........
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സലഖനവ

Sana misriya s2

The  young youth of  this 

generation  depends social media for 

their each and every actions. Social 

media plays a great vole in  everyday 

life of  each  person. 

As we  know

that  social  media is

a  part of  everyone's

life. Our each daily 

works are shared

with social media.

So that  much  vole

is  there for social 

media in our daily

life. But nowadays

social media is

becoming as a threat

to  human life. Each and every person 

are depend upon social media even 

for a single minute. If they have no any

work for a while,they  are depending 

social media to  spend their time.

Everyone are using  

social media for different  

purpose  to  achieve our  

goals  but  nowadays  

everyone are  misusing 

the social media  as  their 

wish. When social  media 

get  addicted to  anyone it 

will never give  up a 

single minute. If once  

used , it  will never try to 

leave from  that . Social 
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The  youth of  this 

generations  
are blackmailing the

people for  getting  
through social media . 

As  we  know  that  
social media are for 

sharing  the social
problems and  

culture  of  the 
 society .
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media  are  helpful  for  educational 

works,cultural and  social  works. 

Normal  use  of  social media can  be  

controlled but when  it  addicted  it 

cannot  be  controlled and  also  it  

may  create  many  problems among  

them . Controlling has  great  role  in  

using  social  media.Social  media  like

games,face book ,internet etc.  are 

gradually misusing 

by  the  people  to  attain  their goal.  

Nowadays  everyone are  misusing  the

social media  for money and  publicity.

They are  using others though  media  

for  inspiring themfor  their  publicity  

and money  which  are  offered for 

them. There  is control among them  

for  using  social media's.    

 The  youth of  this  generations  

are blackmailing the  people for  

getting  through social media . As  we  

know  that  social media are for  

sharing  the social problems and  

culture  of  the   society . But the 

people are  performing  against by  

torturing  the  people  in  the  society. 

It  is  a world  famous  tragedy that  

affect  the  people  of  the  

societywhich leads  to  their  death. 

The  game , Blue whale  plays  great  

role through  media  by  torturing  the  

people . The  people lost themselves 

and  try to  play  the  game  and  last  

they itself leads to  their death. These 

misusing of  social media  leads to  

destroying  the  society. And  the  

controlling the  society  in  their 

hands. Through internet  every  one  

are  tortured by  others which  leads  

to  their end.
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             Everyone  may  start the  use  

of  media  for  entertainment,but at  

least 

it  leads  to  their end. Some of  them 

used  media  for  positive  energy and  

to

get  relief  from  their sufferings, but 

due to  their

uncontrolled  used

they itself 

leads to their  death.

It is  the  normal

case  that  are

happening  in  our 

society.

              May  a

kind full  heart

man  will  changes

to  be  a  murder. To

hide  the  truth

everyone  are  ready

do  anything  as  they

can even  though  a

murder. Though these

misusing the  people  ,everyone are  

destroying  the  youth  of  this  

generation. 

                  Several  games  like Blue 

Whale, Mo Mo  etc.......are becoming 

as  a  tragedy  for  the  youth. Even 

everyone are  fear  to  use  social  

media’s  to

attain their  goals. Due to the  use of  

such  games lead  to  cause  health 

problem  which  almost  leads  to  their

death. Over use  of  such  games  leads

to  stop  the  work  of  nervous system, 

which leads  to  the work of  whole  

body activities.

                  By  using  worst 

words  and  videos, the  

people  get  blackmailed

toobey their  rules. In  

the early  period  the  

people are  using  

social  media  for 

their  daily  purpose  

to  develop  their  

country. But  now  

everyone  are  

misusing  the  media  to

destroy  the  

development  of  the 

country. 

      Social  media  is  

becoming  as  a brutal  treat  in  the  

youth. Overuse  of  media  leads  the  

people to  fall  up  in  the  tragedy 

which  leads  themselves  to  their  

death. So make   sure  about  using  

social  media as  controlled. Make 

sure  about  ourself  about  the  reality 

that  we need  to  face.
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ഈ കാലഘടതി ഏറവം ചർച 
ടചേടെടനും ടചുനുമായ ഒു 
വിഷയമാണത രി സമതസം. ൂമിയി രണത 
ലിംഗങളാണത ഉളളതത.ആ,ടപ അലേി
ുുഷൻ, രി. എനിും രിടയയം 
ുുഷടനയം വവർതിരിുു.എനത ടകാണത? 
ുുഷൻ രിടയകാൾമികച 
താവണാ,അലവയാ എനിങടന ഒുപാെത 
വചാദദങൾ ഇനടത കാലതത ഉയർു 
വും.ഈ വചാദദങൾ എനത ടകാണത ഉയർു 
വുു അതിുള സാഹചരദങൾ 
എടനലാം എനാടണനത നാം 
ചിനിവകണുണത 
             ഇനദൻ ഭരണഘെന നിയമം 
അുസരചത രീകൾ സൂഹതിടല ഓവരാ 
പദവിയിലം ുതിചത ഉയരാൻ ുെങിയതാണത 
പടക കണകത രകാരം അതത ടവും ഒു 50%
മാരവമ ഉയർു വനിുു മറളവർ 
സൂഹതിടെ ഏതത ദിശയിലാണത ഇുവടര 
ഉളതത എു ടകാണത അവർ ുവനാു 
വുനില.രീ എനാ ആദദം മനസിവലകത 
ഓെിടയുന ചിരം അടലേി കഥാപാരം 
എുളതത അമ എനതാണത.അമയത  നാം 
രാധാനദം നുു പടക എു ടകാണത  
നാം അവത കഥാപാരമായി മാുന രീകത
നുനില.രീകൾ പല കാരണങളം
ടകാണത വിഷമങൾ അുഭവിുു.അതിടെ
കാരണങൾസുഹം തിരുനില. 

     സലഖനവ
      Nasala s1
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ഇനയ ഭരണഘടന  അുസരിച് സീക സൂഹതിറല ഓപരാ പദവിയിലം ുതിച് 
    ഉയരാ ുടങിയതാണ് . പറെ കണക് രകാരം അത് റവറം ഒു 50% മാരപമ ഉു .
   എനാണ് അതിുകാരണം. എവിറടയാണ് സീശാകീകരണ പരിപാടികക് പവഗത ുെഞത്
   സമകലിക പകരെതിറെ പശാതലതി ഒരപനേഷണം
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              ജിവിതതിടല ഒവരാ  സൂഹദ വിപും
വപാറി  ടകാണത നെുന ഒു 
കഥാപാരമാണത രീ. സൂഹം അവടര 
അവഗണിുു. 
ജീവിതതിടല പല
ആ  ശ കളം
ഉളിടലാുകി  എലാം
രനങളം സസയം
അുഭവിുനരികളടെ
മാനസിക നില
അവുടെ ജീവിത
താളകടള ടതറിു
കളയന പല
വനർകാചകൾും
സാകദം
വഹിവകണിവുനതത
ഇവിടെയാണത എനതത
ഒു യാഥാർതദമാണത. 
   
  രിടയ സൂഹതിു
ുനി പീചിചീുകയം
അവടര ടവും
ആഗഹങൾ മാരം
തീർകാുള
ഉപകരമമായാണത ഇനത ഈ
സൂഹം കണ വുനതത. ഇനദയത
സസാതരദം ലഭിുനതിനത  ുമത
ുറതിറങി നെകാുള അവകാശം നഷത 
െടപടന കാച നാംകണതാണത. മറ    
രാജദങടള അവപകിചത വനാകിയാ നുടെ
രാജദടത രീകവളാടള അവഗണന നുകത 
കാണാം കഴിയം രാജദതി  ഏറവം ഉനത 
പദവിയായ രധാനമരി രസിഡൻറത 
സരീംവകാെതി ജഡതജിമാർ എനിവയടെ 
കണകത വനാകിയാ ഹക വിരലി 
എണാൻകഴിയന വപരത മാരവമ രീകൾ 
ഉൂ . ഇതാണത നുടെ രാജദമായ ഇനദയടെ 
ഇനടത  അവസ. സസാതരദതിു ുവന 
സതി ഹശശവ വിവാഹം  എനിവ രീ 
അുഭവിു .രാജത റായത വമാഹൻ റായത 
എനിവുടെ ആതസമർെണം കാരണം 
ഇുവപാ ലള ുരാചാരം ഇവിടെനിനത ുെു 
നീകടെു .പവക ഈ ുരാചാരം മാരവമ 
ുെു നീകടെു രീവയാടള അവഗണന 
അവൊും സൂഹതി നിലനിുു. 
മലാല ൂസഫത സായി എനിവടര വപാലള 
ടപകുതിടെ  ുവനറങൾ വളടര 
ുഛമാണത. വിദദാഭദാസം നിവഷധികടെടന 
അവസ വപാലം രീകൾകത അുഭവിവകണി
വുു ഓവരാ വജാലികൾും രീകൾും 
ുുഷനാർും വവർതിരിവള ശമളം 

വിതരണം നെതി സൂഹതിൻടറ 
അെിതടിവലകത പറിു നടന  
അവസയാണത ഇനത നാം കാുനതത

.ഇതിടനാു രതിവിധി നുടെ 
സൂഹതിനത ആവശദമാണത 

എനാണത ആ രതിവിധി? 
നുകത ഈ രനടത 

എങടന 
സാൂകരികാം? 

രീകൾുള 
അവഗണന 
നിർതലാകണ 
ടമേി 
സൂഹതിടെ 
മവനാനില 
മാറണം 
.അവുടെ 

ചിനാഗതികളാണത
മാവറണതത 

.ുുഷൻ ഏറവം 
ൂടത ടവുുന 

ഒു 
ുരവസയാണത 

രീയടെസാനകയറം .ഒരികലം അവർകത 
അുവദികാൻ പറനതലഎുള അവുടെ
വാശി അതത നലതല.  അമ, ഭാരദ, സവഹാദരി
ഏു നിലയിലം അവർ അധസാനിുനതത 
ഓർകാടത  ുടംബതി അവഗണിുനതത
മാവറണുണത.  രീയടെ മവനാവികാരങടള 
നാല ുമുകൾകത ഉളി അെുടകടി 
അവളടെ മവനാനില ടതറനതായ ഒു 
ആശയടത ുറിചത ടക ആർ മീര ആരാചാർ 
എനാ ുസകതിൂടെ  ൂണികാണിുു. 
രീകൾ സൂഹതിടല അെിചമർതലിടന  
തിടര ശബിവകണിയിരിുു.  രീയടെ 
ജീവിതം ടവും കാമഭാനി ഉളതാണത എന 
ുുഷടെ ചിനാഗതി നാം എരയം ടപടടനത 
മാവറണുണത. രീടയ ബുമാനിുകയം ആ
ആദരിുകയമാണത വവണതത .രീകളടെ 
അവഗണ ഇലാതാകണം ുുഷടന 
അവടെ നിലയിവലകത ഉയർതിയം രീയടെ 
സാനടത നാം ഉയർതണം ുതിടയാു 
നല നാളകൾകായി എലാവർും ുലദ 
സാനുളള സൂഹടത പടുയർതാം. 
രീവയാടള അവഗണനകൾ  മാറി 
ടവുടകാണത ആ നാവളുവവണി 
രാർതികാം
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                                                                     കഥ
Muhammed fasal s1 

The city was woke up by the 
hight light of sunrise. Every where in 

the city  are  with huge
crowed. Everyone were busy with 

there own works. Nobody is looking to
each other. There 

was a child begging in every shops . 
The people 

are not minding him . Some people are
giving 

ten and five rupees to the child . After 
two years the child become 12 years 

old .But now he is not begging , But 
more than he was doing little work . 

His name was zhil. He have sister who 
was suffering   from cancer his parents 

had died world war.
            One day a traveller visited the 

city wear the zhil had begged . The 
traveller name was azan . When he was

traveller through city .

He saw a boy who was selling will 
strawberries .

Azan said to the driver to stop the 
car .When the 

driver stopped the car .Azan asked the 
boy .Is it trash one . The boy rip laid 

yes sir .
    But the driver said sir au will get 

good one from other town .It was too 
had .at last azan asked to the boy What

your good name? The boy  said  by 
these last words azan started there 

journey .they had travelled lot of mails 
and they

had reached the city were zhil had 
hogged  in his 

past .Due to the tiredness  of the 
journey azan had take rest in the 

city .He took room and sleep will .
            On the next morning azan think

to to go a long walk through the city 
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.Huge  crowd are in said the town . 

There were vegetable shop ,
fish market and textiles  etc. But he 

mentioned  a boy who was working as 
a shoe shine boy. Azan looks one more

time to the boy . He said it was that 
boy who suede wild strawberry for me 

in last      
 night azan moue to words the boy and 

said ' Hi zhil ', zhil replied 'oh sir ' with
respectfully .

Azan asked to
zhil ''don you

know this
whole city''

zhil replied '' sir
, know almost ' 

azan requested '
can you come

with me, I want
to round these

whole city
'.Zhil replid

with a said '' sir
I can but you

should pay me
the money

which im
earning everyday ''azan a coupled azan

asked'' how much you will earn in a 
day .Zhil said ''it was of 200 rupees '' . 

OK zhil can we go.
       They tow started this journey with 

happiness-
and  joyfully .They long miles . Zhil 

was very - helpful to the azan .Zhil buy
packets American lustreless,  for azan  

and he make a first class seat for the 
mouse .At last final day azan 

asked''zhil , for whom you were selling

wild  strawberries and why you are 
work as shoe shine boy zhil felt  very 

sad to replay her question but zhil 
replied ''sir i had no father  no mother 

no one in whole world . I have only  a 
sister which was accompanied by 

cancer . I was living for her . I want 
her back with normal manner. But for 

her treatment there i want a lot of 

money to expend. So i am doing such 

au works .I don't want make my sister 
into starving situation because we 

know   the important of starvation. We 
too had starvation situation in our 

past .We came up it by facing all had 
situation .At last azan had given  

money to zhil for the treatment of his 
sister and last the sister had become 

will from the cancer Ho the were 
living now with a happy.       
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അവസാന യാര                                                      
കഥ
ഫസാന സി.ടക s2

 
കാ ടതനി അവൾ മണിടെ 

മാറിെതിവലകത ടതറിു വീു .
"അഹത........അവമ.....”
"െി.... ശധിു  വനാകിയടമാടക നെൂടെ
.....ടവുടത മുഷദടന ടമനടകടതാൻ".
 അുവിടന ഒനത ുറിുവനാകിടകാണത 
മാമി തിരിു  നെു . എനിടനനിലാടത 
അുവിൻടറ കുീുകൾ  
ഒുകിടകാണിുു.എടെ അമ 
ഉണായിുടനേി.. അവൾ മനസി 
മരിു. ഹദവവമ എനിനിങടന ഒു 
പരീകണം
" ഒു വവഗം നെടകെി ..........ഇെതടന 
വലറായി "
മാമി വീണം ശകാരം ുെങി. ഇതത ഇും 
ഇനടലയം ുെങിയതല വർഷം രണായി 
ഇതത വകൾകാൻ ുെങിയിടത. വറഡിവയാ 
വപാടലയാ ഒും അവങാടത പറയാൻ പറില
.അവൾ വപെിവയാടെ ുറടക നെു
.ഹകുടി നിും രകം വാർനത 
ുെങിയിുു, ടതല നീറവലാടെ അവൾ 
പതിടയ ഒനത തെവി 

അമയം അഛും വചർനത വളടര 
സവനാഷവതാടെ കഴിഞിുന ഒു കാലം 
അവൾ ടയ തടെ ൂതകാലതിവലകത 
എതിവനാകി.എലാവും സവനാഷവതാടെ 
കഴിഞിുന കാലം . എനിുവമതിും 
എടെ ൂടെ നിനത സവൊർടത ടചുന 
അഛൻ, ഹദവവതാെത ഒുപാെത നദി 
പറഞിുണത അവുടെ മകളായി പിറനതി.
പവക ഇവൊ എടെ അവസ

,അുവാദമിലാടത കുകൾ വീണം നിറു.
എലാം എടെ വിധി, ഹദവതിുവപാലം 
അൂയ വതാനിയിുണാവം ഞങളടെ 
വേഹം കണിടത ,ഒുപവക 
അുടകാണായിരിും എടനമാരം 
തനിചാകി അവടര അങത വിളിചതത .എേിലം 
എനിനായിുു ഇതത .....
അവൾ തളർു വപായി എടനയം 
ടകാണവപായി ൂടായിുവനാ....... 
എനിടനടന ഈ നരകതിവലകത 
വലിടചറിു. അവൾ  അചവനയം 
അമവയയം ഒനത ധദാനിു.  എും എടെ  
കിനാവി  ൂടെ വനത എടന തവലാൊുണത. 
അവൾ  ഒു ടനടവീർെിു .
അരതീകിതമായാണത അവളടെ 
ജീവിതതിവലകത ആയാര കെുവനതത 
ഓഫീസി നിും തിരിു വന അഛൻ 
ഭയേര സവനാഷതിലായിുു 

"നുടകാു യാര വപായാവലാ 
അുുടി" 
അഛടെ ആ വചാദദം ടതടലാുമല എനികത 
സവനാഷം പകർുതനതത, 
ഒുപാടകാലമായി അഛവനാെത 
വാശിപിെിുു, നീലുറിഞികൾ ൂുന 
ആ മലവയാരതിവലകത ഒു യാരടയപറി,
"എവങാവടകാ അഛാ ...?"
ഞാൻ ആകാംകവയാടെ വനാകി 
"ൂനാറിവലകത"
 ആ വാുകൾ എടന കാുകളിവലകത 
ആഴതനിറങി. അഛടന ടകടിെിെിചത 
കവിളിടലാു ുതം നകി ുറിയിവലവകാെി,
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" എവനാനത ....സസനം കണിരികദാ.... വവഗം 
നെടകെി ടപടണ"?
 അവൾ ടഞടി തിരിു മാമിയാണത
.എടനതടന വനാകി കുുുുണത.  
ഞാൻ  ുവനാു നെു ,വവണിയിുനില ആ 
യാര ....എടെ ജീവിതതി നടങൾ മാരം 
പകർന എലാ സൗഭാഗദങളം ഇലാതാകിയ 
ആ ൂനാർ രിെത വവണിയായിുു ......? 
ഹദവവമ എവനാെത മാരം 
രണ കേിലം സാധനങളമായി ഞാൻ 
വീടിനകവതകത കയറി, മാമി എടന ഒനത 
ുറിുവനാകി, ഞാൻ  എടെ ൂമിവലകത 
വപായി വാതിലെു .സമയം ഏടറ 
ഹവകിയിുു, മാമിയടെ ൂടെ കെയി 
വപായതായിുു ,ആടക കീണിു അലമാര 
ുറനത എടെ ഡയറി എടു മറിുവനാകി
,ഡിസംബർ 11  എടെ ജീവിതതിടല ശാപം 
നിറഞ ദിവസം....
 എലാവും വലിയസവനാഷതിലായിുു, 
എടനനാ ഇനാണത ഞങളടെ ൂനാർ 
രിെത ,അഛവനാടം അമവയാടം ഒുപാെത 
സംസാരിു സലം എതിയതത അറിഞില
.ൂുകൾ പറഞ അറിവകളാണത എനികത 
നീലുറിഞിടയ ുറിചത. അതത പരണത 
വർഷതിടലാരികവല ൂുകയൂ..., 
അഛടെയം അമയടെയം ഹകപിെിചത 
ഞങൾ അവിടെ ുുവും ുറികറങി, 
നീലുറിഞികൾ ൂുന താഴത വര വളടര 
മവനാഹരമായ ൃശദമായിുു .ഞങൾ 
വളടരയധികം സവനാഷിു, 

സനദയായവൊൾ അെിടപാളി ഭകണവം 
കഴിചത ഞങൾ വീടിവലകത തിരിു. ആ 
യാരയി ടപടടുണായ ഇെിയടെ 
ആഘാതതി ഉറകതി നിും 
ടഞടിയണർു .പിടന ടപടടനത തടന 
വബാധം മായകയം ടചയതു, പിനീെത ൂനത 
ദിവസങൾു വശഷമാണത എനി 
വബാധുണായതത ,അനത ഞാൻ ആ സതദം 
അറിു .താൻ അനാഥയാ യിരിുു. അതത
എടന വളടരവയടറ തളർതി ,ആ യാരടയ 
പറി ഒുപാെത ഓർു കരു, ഒു ഫലമില 
ഇു ടവും വജാലികാരിടയ വപാടല ഇവിടെ 
കഴിയു. വഹാസിറലി നിനത വനടര 
വനതത അഛടെ  സവഹാദരിയടെ 
അടതായിുു ആദദടമാടക മാമികത 
എടന വളടര ഇടമായിുു .പിടന എലാം
ഒു സസനംവപാടലയായി, ഇവൊ ഒു 
ശുവിടന വപാടലയാ ടപുമാുവന. 
കവിവളാരം തിങിനീങിയ നനവകൾ അവൾ 
ുെു. ഇനി തടന വേഹികാൻ ഈ 
ൂമിയി ആുമില എനതത ഒു സതദമാണത. 
എൻടറ വിധിടയ ഈ നാല 
ുവുകൾകിെയി കിെന 
തീർകാുളതായിരിുു .ഒുപാെത സസനം 
കണതാണത എനാ ഇനടതലാം 
നിലംപതിു. അവർ ടമടല കണെു അഛും 
അമും വവണി മനുുകി രാർതിു 
മരണുലദമായ മയകം  അവടള മാെിവിളിു
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കഥ
ൃണപിയ 9A

ഒാലവമ    ഞ ുരയിെതിൂടെ 
മ    ഴടവളളം ഒലിചിറങകയായിുു.അതിടല 
ഒാടരാുളളിയം പാരതി ഉറിവീുന ശബം 
വകടാണത അു ഉണർനതത.അു 
ഉണർനയെടന അടകളയിലളള അവളടെ 
അമയടെ അടവതകത വപായി മഴടവളള 
ഒലിചിറങി വീണതത രാവിടല 
ഭകണതിനായി മാറിടവച അരിയി 
വലകായിുു.ഒാവരാ അരിയം ടപുകി 
ടപുകി എടുകയായിുു 
അമ.അുവിെ ശബം വകടവൊൾ അമ 
അതത അു കാണാത സലവതു 
മാറി.അു ഒാെിവനത അമടയ ടകടിെിെിചിു 
പറു        :

"അവമ ഇനത രാവിടല എനാ കെി.”
ആ വചാദദം വകട ഉെൻ അമ ഒനത പരിഭമിു 
അതിു വശഷം പറു.

"ആ കെി ഏുമാകടട.ഇനത സതൂളി 
വപാവകവണ?വവഗം വപായി ുളിടച.”

ഇതത വകട ഉെൻ അുവിടെ ുഖം 
വാെി.അവൊഴാണത അുവിനത ഒു കാരദം 
ഒാർമ വനതത.അതത അവൾ വചാദികവണാ 
വവണവയാ ഒനത ഒാർമിു അതിു വശഷം 
അവൾ വചാദിു.

"അമ ഇനടല സതൂളി 
എലാവുടെയം അചടെയം അമയടെയം 
വപും വജാലിയം പറയണമായിുു. 
അമയടെ വപും വജാലിയം  ഞാൻ 
പറ ു .പടക അചൻ അചടന ുറിചത ഞാൻ
ഒുംപറ ഞില. എലാവും 
കളിയാകി.അവമ എടെ അചടെ 
വപടരനാ?എനാ വജാലി?”

ഇതത വകട ഉെൻ അമ ആടക തകർു
വപായി.ടതാടടുള ഒു കവസരയി പിെിചത 

അമ ഒനത നിു.അമ മൗനം പാലിു. 
കണി നിനത ുടകണീർ ഒുകി.അു ടകാണത
നിന അു ുറവതകത     ഇറങി.പടണാു 
വാഹനാപകെതി മരിചതാണത അുവിടെ
അചൻ.ഇതത അവടള അറിയികാൻ അമ 
ആഗഹിചില.പിവറനത രാവിടലയം മഴ 
തകർതെിു ഹപയതു.അമ വിമവലചിയടെ 
ൂടെ പണിു വപാകാൻുെങക 
യായിുു.ഞാൻ സൂളിവലും.രണാളം 
ഒും പറയാടത വപായി.മഴ അവൊും 
ടപുകയായിുു. ഹവുവനരം അു 
സതൂൾ വിടത വീടി വു.മഴയടെ കാഠിനദം 
രണിരടിയായി വർധിു.ൂടെ ഇെിയം 
മിനലം.വീടി അമ ഉണായിുനില.അു 
ഒറകായിുു.ഒാവരാ ഇെി ടപാുവമാും 
അു വപെിു ടകാവണയിുു.നനു 
ുതിർത പായി കിെനത 
അു അമ വുനു വനാകി കാു 
നിു.വനാകി വനാകി മടതവൊൾ അവളടെ
കണത ഒനെു.ടപടടനത ുടറ ആളകളടെ 
ശബം.അു ടപടടനത ടഞടി 
എുവനറ.വീെിു ുറം ുെ ൂെിയ ുടറ 
ആളകൾ.അതിടെ അുറതായി ഒു 
ആുലൻസത.ആ വണിയി നിും ഒു 
ശവം.ുവറ ആളകൾ ൂെി ടകാണ 
വുു.എലാവും എടന തടന 
വനാുു.ഞാൻ ആ ശവടത ഒനത വനാകി.
അവവമ........അവമ...,അവൾ ടപാടി 
കരു.മിനല ടകാണത 
മരിചതാണത.ആളകൾ പറയാൻ 
ുെങി.അമയം വപായവതാടെ അവടളാു 
ഇുു ുറിയി കാലകൾ ചങലയിലായി ഒു 
വപാടല അു............
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          ജേഹതിഷന ുഖങളക് ജേഹതിഷന ുഖങളക് 
          ഷനാപരതിൂവിഷനഷനാപരതിൂവിഷന
          മാലചാരതി ൈണീര ഷൈാണ്മാലചാരതി ൈണീര ഷൈാണ്
          തീരതം തളിച് വിുദിുഷട തീരതം തളിച് വിുദിുഷട 
          പീഠതിലിുതി ൂജിുജപാഴംപീഠതിലിുതി ൂജിുജപാഴം
          അറിുജനാറം ുനിുന ശിരസ് സവനമാകിഅറിുജനാറം ുനിുന ശിരസ് സവനമാകി
          നമുഷട ൂമരങഷള മുഷയജേഹതിഷന നമുഷട ൂമരങഷള മുഷയജേഹതിഷന 
          തണീര നനച് വളരുജപാഴം തണീര നനച് വളരുജപാഴം 
          ഓരമൈഷള ശിലാശിപങളാകി ഓരമൈഷള ശിലാശിപങളാകി 
          സവപം ഷൈാണ് ഷതാടിുഷൈടി സവപം ഷൈാണ് ഷതാടിുഷൈടി 
          ദഃഖങഷള പാടിുറുജപാഴംദഃഖങഷള പാടിുറുജപാഴം
          ഔപചാരിൈതുഷട അഴുചാലി നിനംഔപചാരിൈതുഷട അഴുചാലി നിനം
          ആതാരതതുഷട ശീജൈാവിലി ആതാരതതുഷട ശീജൈാവിലി 
          ജേഹ സൗൃദഷത രതിഷിുജപാഴംജേഹ സൗൃദഷത രതിഷിുജപാഴം
          ഓരജകണവുണ്ഓരജകണവുണ്...!...!
          എനം താങം തണുമായവര എനം താങം തണുമായവര 
          അുരതങളായ ശിലൈളിഅുരതങളായ ശിലൈളി
          ുരതശിപങള ഷൈാതിഷയുതവരുരതശിപങള ഷൈാതിഷയുതവര
          നനിനനി............
          ൂഷട നിനവരുംൂഷട നിനവരും,,സഹായിചവരുംസഹായിചവരും
          ലിറിബൈറ്സ് ൂുൈാരലിറിബൈറ്സ് ൂുൈാര
          അധയാപൈരഅധയാപൈര,,ൃഷിൈള തനവരൃഷിൈള തനവര
          അങഷന ഒതിരി ജപരഅങഷന ഒതിരി ജപര
          എലാവരും നനിഎലാവരും നനി

ജേഹൂരവംജേഹൂരവം
റഷീഖഷഷറിനറഷീഖഷഷറിന
ുഡന് എഡിറരുഡന് എഡിറര
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