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എഡിറ്റ
ോറിയല്

ലി
ില്  കൈക
്സ്  പരിശീലന  പരിപോടിയില്  നിന്ന്
പ്രറ്റചോദനമ ുള്ടെക്കോണ്ട്  തയ്യോറോക്ക  ടെ@ട്ടതോണ്  ഈ  ഡിജി
ല്
മോഗസിന്.  ഒര ു  ഡിജി
ല് മോഗസിടെE ഗ ുണഗണങ്ങള് പ ൂര്ണ്ണമോയി
ഉള്ടെക്കോണ്ടിട്ടിടെHങ്കില ും  അതിനോവശ്യമോയ  ആത്മോര്ത്ഥമോയ
പരിശ്രമം  ഒരു  പരിധി  വടെര  വിജയത്തി  ടെലത്തിക്കോന്  ഇതിടെല
അംഗങ്ങള്ക്ക് സോധിച്ചിട്ട ുണ്ട്. അത് അഭിമനകരമോയ ഒരു റ്റനട്ടമോണ്.

കുട്ടികള ുടെട  സര്ഗവോസനടെയ  സോറ്റങ്കതികവിദ്യയില ൂടെട
പരിറ്റപോഷി@ിക്ക ുവോന ും,  അതില ൂടെട  ത ുടര്  വിദ്യോഭ്യോസ  സോധ്യത
ടെമച്ചടെ@ട ുത്തോന ും,  കമ്പ്യ ൂട്ടര്  രംഗത്ത്  മികവോര്ന്ന  വിജയം
സോധ്യമോക്കോന ും ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജ്ജം പകര ുന്ന ു.

ച ുര ുങ്ങിയ  കോലയളവില്  വിദ്യോര്ഥികളില്  നിന്ന ും
റ്റശഖരിച്ച  വിഭവങ്ങള്  അടങ്ങിയ  "സ്പോര്ക്ക്"  എന്ന  ഈ  ടെകോച്ച ു
മോഗസിന്  ലി
ില്  കൈക
്സിനു  റ്റവണ്ടി  ഞങ്ങള്  റ്റYഹപുരസ്സരം
സമര്@ിക്ക ുന്ന ു. 

  

എഡി
ര്എഡി
ര്
ഹനഹന. . ഒഒ. . പിപി..
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ആശംസ

നമ്മുടെട  സ്ക്കളിടെല  ലി
ില്  ടെടെക
്സിടെE  റ്റനതൃത്വത്തില്  നമ്മുടെട  സ്ക്കളിടെല  ലി
ില്  ടെടെക
്സിടെE  റ്റനതൃത്വത്തില്  ""സ്പോര്ക്ക്സ്പോര്ക്ക്""

എന്ന മോഗസിന് തയ്യോറോക്കുന്നതില് ഞോന് സറ്റ`ോഷിക്കുന്നുഎന്ന മോഗസിന് തയ്യോറോക്കുന്നതില് ഞോന് സറ്റ`ോഷിക്കുന്നു..

                            ഇതിടെന്റ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച എHോ വിദ്യോര്ത്ഥിനിഇതിടെന്റ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച എHോ വിദ്യോര്ത്ഥിനി--

വിദ്യോര്ത്ഥികള്ക്കും  അധ്യോപകര്ക്കും  എHോവിധ  ആശംസകളുംവിദ്യോര്ത്ഥികള്ക്കും  അധ്യോപകര്ക്കും  എHോവിധ  ആശംസകളും

റ്റനരുന്നുറ്റനരുന്നു..

എന്ന്എന്ന്,,

ടെഹഡ് മിസ്ട്രസ്ടെഹഡ് മിസ്ട്രസ്

പുഷ്പപുഷ്പ. . പിപി. . എന്എന്
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അവധിക്കോലം...

ഓര്മ്മടെവച്ചനോള് മുതല്ഓര്മ്മടെവച്ചനോള് മുതല്
ടെകോതിറ്റയോടെട കോത്തിരുന്നുടെകോതിറ്റയോടെട കോത്തിരുന്നു

റ്റവനടെലന്ന മധുര കോലംറ്റവനടെലന്ന മധുര കോലം
പോഠശോലകള് അടക്കുന്ന സുവര്ണ്ണകോലംപോഠശോലകള് അടക്കുന്ന സുവര്ണ്ണകോലം

പുസ്തകടെക്കട്ടുകള് അടച്ചുടെവച്ചുപുസ്തകടെക്കട്ടുകള് അടച്ചുടെവച്ചു
തുറന്നു പുതിടെയോരു വോതില്തുറന്നു പുതിടെയോരു വോതില്

8ോലികോ 8ോലികന്മോരോകും നമ്മള്8ോലികോ 8ോലികന്മോരോകും നമ്മള്
പോഴോക്കുന്നിടെHോരു നിമിഷം റ്റപോലുംപോഴോക്കുന്നിടെHോരു നിമിഷം റ്റപോലും

സൗഹൃദത്തിന് മധുര സ്മരണകള്സൗഹൃദത്തിന് മധുര സ്മരണകള്
ഒരിക്കല് കൂടി നുകര്ന്ന് നോം ഒരിക്കല് കൂടി നുകര്ന്ന് നോം 

ആഹ്ലോദചിത്തരോയി നോറ്റമവരുംആഹ്ലോദചിത്തരോയി നോറ്റമവരും
ഒന്നോയ്ത്തീരും ധന്യനിമിഷങ്ങള്ഒന്നോയ്ത്തീരും ധന്യനിമിഷങ്ങള്

രണ്ടു മോസം കടന്നുറ്റപോയ് ടെപടെട്ടന്ന് രണ്ടു മോസം കടന്നുറ്റപോയ് ടെപടെട്ടന്ന് 
ആ നH നോളുകള് ഓര്മ്മയോയിആ നH നോളുകള് ഓര്മ്മയോയി
ഇനിയുടെമോരു റ്റവനലവധിക്കോയ്ഇനിയുടെമോരു റ്റവനലവധിക്കോയ്

കോത്തിരിക്കുന്നു നോറ്റമവരുംകോത്തിരിക്കുന്നു നോറ്റമവരും

അമത്തുല് മത്തീന്അമത്തുല് മത്തീന്..എംഎം..എഎ
10.B10.B
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                 പുഴയുടെട ആത്മകഥ

ഞോന്  ഒരു  പുഴഞോന്  ഒരു  പുഴ...  ...  പണ്ട്  വളടെരയധികം  ഒഴുക്കുള്ളവളോയിരുന്നുപണ്ട്  വളടെരയധികം  ഒഴുക്കുള്ളവളോയിരുന്നു..

നിറടെയ മീനുകള് നീ`ിത്തു ടിച്ചിരുന്നുനിറടെയ മീനുകള് നീ`ിത്തു ടിച്ചിരുന്നു.  .  ധോരോളം  കുട്ടികള് ഇവിടെടധോരോളം  കുട്ടികള് ഇവിടെട

കുളിക്കോനും  കളിക്കോനും  എത്തുമോയിരുന്നുകുളിക്കോനും  കളിക്കോനും  എത്തുമോയിരുന്നു.  .  അവരുടെട  ടെപോട്ടിച്ചിരിഅവരുടെട  ടെപോട്ടിച്ചിരി

എടെE  തോളമോയി  മോറിഎടെE  തോളമോയി  മോറി.  .  കോലക്രറ്റമണ  കഥ  മോറികോലക്രറ്റമണ  കഥ  മോറി.  .  എടെE  ചുറ്റുമുള്ളഎടെE  ചുറ്റുമുള്ള

മരങ്ങടെളHോം മഴുടെവടുത്തുമരങ്ങടെളHോം മഴുടെവടുത്തു. . ചു
ിലുമുള്ള ഫോക്ടറികളില് നിന്നുള്ള വിഷംചു
ിലുമുള്ള ഫോക്ടറികളില് നിന്നുള്ള വിഷം

എന്നിറ്റലക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങിഎന്നിറ്റലക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.  .  എടെE നിറം മോറിഎടെE നിറം മോറി...  ...  ഞോന് ടെമലിഞ്ഞുഞോന് ടെമലിഞ്ഞു..

റ്റരോഗങ്ങള്  എടെന്ന  പിടികൂടിറ്റരോഗങ്ങള്  എടെന്ന  പിടികൂടി.  .  ഞോടെനോരു  മോലിന്യ  കൂമ്പോരമോയിഞോടെനോരു  മോലിന്യ  കൂമ്പോരമോയി

മോറിമോറി... ... സമൃദ്ധിയുടെട ആ പഴയ കോലത്തിനോയി ഞോന് ദോഹിക്കുന്നുസമൃദ്ധിയുടെട ആ പഴയ കോലത്തിനോയി ഞോന് ദോഹിക്കുന്നു..
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ക്വിസ്

1) അലമ്പോമ ഏതു രോജ്യത്തോണ്? (അറ്റമരിക്കയില്)
2) സിംഗപ്പൂരിടെE ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം? (എക്സ് സോ
് )
3) കോ@ിയുടെട ജന്മ റ്റദശം? (അറ്ററ8്യ)
4) എമു പക്ഷിയുടെട ജന്മനോട്? (ആറ്റസ്ട്രലിയ)
5) ഇ`്യയില് ഏ
വും കൂടുതല് ജനസോന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥോനങ്ങള്?           (8ീഹോര്, പശ്ചിമ 

 8ംഗോള്, റ്റകരളം)
6) ടെമോണോലിസ എന്ന ചിത്രത്തിന് റ്റമോഡലോയിരുന്ന വനിത? (ലിസ ഒഘരോര്ഡിനി)
7) റ്റകരള നിയമസഭയുടെട ആദ്യ സ്പീക്കര്?    (ആര്. ശങ്കരനോരോയണന് 

തമ്പി)
8) ഐവറി റ്റകോസ്റ്റ് ഏതു വന്കരയില്? (ആഫ്രിക്ക)
9) ടെക്രോറ്റയഷ്യയുടെട തലസ്ഥോനം? (സോഗ്ര8്)
10) ആദ്യമോയി 8ോല
് റ്റപ@ര് നിലവില് വന്ന രോജ്യം? (ആറ്റസ്ട്രലിയ - 1856 ല്)
11) 2011 ടെല ഐ.സി.സി റ്റവള്ഡ് ക@് റ്റനടിയത്?            (ഇ`്യ)
12) മോര്ച്ച് 22 റ്റലോക ജലദിനമോയി ആചരിക്കോന് തുടങ്ങിയ വര്ഷം?            (1992 ല്)
13) റ്റകരള യൂണിറ്റവ ഴ്സി
ി ഓഫ് ടെഹല്ത്ത് സയന്സിടെE ആദ്യ കൈവസ് ചോന്സിലര്?

(റ്റഡോ.റ്റമോഹന്ദോസ്)
14) ഇ`്യയുടെട റ്റദശീയ ഫുട്റ്റ8ോള് ലീഗ് ? (ഐലീഗ്)
15) 2010 ടെല ഏഷ്യോ ക@് ക്രിക്ക
് കിരീടം റ്റനടിയ രോജ്യം?            (ഇ`്യ)
16) റ്റലോകത്തിടെല ഏ
വും വലിയ ശിവപ്രതിമ സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നടെതവിടെട? (സോംഗ - റ്റന@ോള്)
17) റ്റലോകത്തിടെല ഏ
വും വലിയ നോണയം?  (ടെമയ്പ്പിള് ലീഫ്)
18) ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിടെല ആദ്യ മുസ്ലിം വനിത മന്ത്രി?          (സയിദ ഹുകൈസന്വോര്സി)
19) അറ8് ലീഗിടെE ടെസക്രട്ടറി ജനറല്? (അംറ്മൂസ)
20)റ്റകരളത്തിടെല 3 ജി സോറ്റങ്കതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയ ജിH? (റ്റകോഴിറ്റക്കോട്)
21) റ്റലോകത്തിടെല ഏ
വും ഉയരം കൂടിയ ടെവള്ളച്ചോട്ടം?

റ്റകോടെര പോക്യ പയ്യ് റ്റമരു ടെവള്ളച്ചോട്ടം                             (പുതിയ റ്റപര്-എയ്ഞ്ചല് ടെവള്ളച്ചോട്ടം)
22)ഇ`്യയില് ആദ്യടെത്ത ടൂറിസം റ്റപോലീസ് റ്റസ്റ്റഷന്? (മട്ടോറ്റഞ്ചരി)

അവ`ിക. എ. ടെക.
VIII.G
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സമയം...

സമയമിHോസമയമിHോ........നീ മണ്ണിലലിയോനോയിനീ മണ്ണിലലിയോനോയി......
മരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോംമരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോം

തഴുകി തറ്റലോടുന്ന കോ
ിറ്റനോ ട് റ്റപോലും തഴുകി തറ്റലോടുന്ന കോ
ിറ്റനോ ട് റ്റപോലും 
വിരഹങ്ങള് പങ്കിടോന് സമയമിHോവിരഹങ്ങള് പങ്കിടോന് സമയമിHോ

കളകളം പോടിയുണര്ത്തുന്ന കിളികടെളകളകളം പോടിയുണര്ത്തുന്ന കിളികടെള
ഒരു റ്റനോക്ക് കോണോന് സമയമിHഒരു റ്റനോക്ക് കോണോന് സമയമിH..
റ്റനരമിHോറ്റനരമിHോ......മരണടെത്ത റ്റനരിടോന്മരണടെത്ത റ്റനരിടോന്

മരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോംമരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോം

ഒരു നൂറു സ്വപ്നങ്ങള് ടെനഞ്ചിടെലോതുക്കിഒരു നൂറു സ്വപ്നങ്ങള് ടെനഞ്ചിടെലോതുക്കി
ഒരോയിരം ആശകള് 8ോക്കിടെവച്ചുഒരോയിരം ആശകള് 8ോക്കിടെവച്ചു

കൂട്ടുകുടും8ടെത്ത വിസ്മരിച്ച് കൂട്ടുകുടും8ടെത്ത വിസ്മരിച്ച് 
മരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോംമരണടെമന്ന സമയടെത്ത മോത്രം കോത്തിരിക്കോം..

കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീക്കണങ്ങടെളറ്റ@ോടെല കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീക്കണങ്ങടെളറ്റ@ോടെല 
ശക്തമുള്ള ടെനോമ്പരങ്ങള്ശക്തമുള്ള ടെനോമ്പരങ്ങള്

മോ
ിടെവച്ച ുമോ
ിടെവച്ച ു, , പ്രതീക്ഷറ്റയോടെട കോത്തിരിക്കോംപ്രതീക്ഷറ്റയോടെട കോത്തിരിക്കോം
മരണടെമന്ന സമയടെത്തക്കോത്തിരിക്കോംമരണടെമന്ന സമയടെത്തക്കോത്തിരിക്കോം..

അമത്തുല് അമീന്.എം.എ
10.B
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ഒോര്ക്കോന് ഒോര്മ്മിക്കോന് ചില
മറക്കോത്ത അന ുഭവങ്ങള്

ഒടെരോ
  നിമിഷംടെകോണ്ട്  എHോം  തീര ുടെമന്ന്  കണക്കോക്കി.  എന്നോല്  ഞോന്  ടെചയ്ത  പ  ുണ്യ
മോറ്റണോ? അറ്റതോ എടെE അടെHങ്കില് നമ്മ ുടെട പ ൂര്വ്വികര് ടെചയ്ത നന്മ ടെകോണ്ടോവോം.  ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്
ആയ ുറ്റസ്സോടെടയ ും പ ൂര്വ്വോധികം ശക്തിറ്റയോടെടയ ും ഇന്ന ും നിലനില്ക്ക ുന്ന ഒരു ശക്തിയ ുണ്ട്.  നമ്മ  ുടെട
ടെപ
മ്മടെയ റ്റപോടെല  ഭ ൂമിയിടെല എHോ വസ്ത ുക്കള ുടെടയ ും  കോല ുകള് നിലത്തു റ@ിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചമോയ
അമ്മ!  എന്നോല്  ടെപ
മ്മ  എHോം  സഹിക്കുന്നതു റ്റപോടെല  എHോം  സഹിക്കോന് ആ അമ്മക്ക്  ആവുമോ
യിരുുന്നിH.  അതോയിരിക്കോം  അവടെര  സഹോയിക്കോന് ഒരു കൈകത്തോങ്ങോയി  അവിടെട  ടെചടെന്നത്തോന്
കൈദവം ഞങ്ങള്ക്ക് വിധിച്ചത്.  ഒരു പ്രളയമോയി വന്ടെകടുതിയില് ടെകോടെണ്ടത്തിച്ചത്.  ആ ദിവസങ്ങള്
ഇന്നും കണ്ണില് മിന്നിമറയുകയോണ്.

             ഒരു 8ക്രീദിടെE തറ്റലദിവസമോയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെട നോട്ടിടെല ക്ലബ്ബുകോരുടെട കൂടെട ഞോനും ആ
പ്രളയദുര`ത്തില് ആര്ടെക്കോടെക്കറ്റയോ കൈകത്തോങ്ങോവോന് അംഗമോയത്.  ക്ലബ്ബുകോരോണ് എടെന്ന ഇതില്
അംഗമോവോന് വിളിച്ചത്.  ഞോന് വരോം എന്ന് സമ്മതിച്ചു.  ഇവിടെട വീട്ടിടെല അംഗങ്ങടെളHോം ടെപരുന്നോ
ളിടെE  സറ്റ`ോഷത്തിലോയിരുന്നറ്റ@ോള്  എനിക്ക്  റ്റകള്ക്കോന്  കഴിഞ്ഞിരുന്നത്  ഈ  പ്രപഞ്ചത്തിടെല
എവിടെടറ്റയോ നിന്നുള്ള റ്റതങ്ങലോയിരുന്നു. 

              അന്ന് ഞങ്ങള്  കൃത്യം 6 മണിക്ക്  ഇവിടെട നോട്ടില് നിന്നും പുറടെ@ട്ടു. വയനോട്ടിറ്റലക്കോയിരുന്നു
യോത്ര.  സമയം  ഏകറ്റദശം  രോത്രി  12  മണിയോയറ്റ@ോള്  ഞങ്ങള്  വയനോട്ടിടെല  വോളോട്  എന്ന
ഗ്രോമത്തിടെലത്തി.  ഈ നോട്ടിന്പുറത്തിടെE ഒരു വശത്തോയി ക8നി നദിയുടെട ശോഖ ഒഴുകു ന്നുണ്ട്.  ആ
നദിയില്  നിന്നും  ടെവള്ളം  കവിടെഞ്ഞോഴുകിയോണ്  ആ  ഗ്രോമത്തിറ്റലക്ക്  ടെവള്ളം  പോഞ്ഞു  കയറിയത്.
ഡോമിടെE  മുന്നറിയി@്  കൂടോടെതയുള്ള  തുറന്നുവിടലും  ഇവടെര  ഈ  ദുര`ത്തിലോക്കി.  വീടിടെE
റ്റമല്ക്കൂരറ്റയോളം  ടെവള്ളമുണ്ടോയിരുന്നു.  ഞങ്ങള്  അവിടെട  എത്തിയറ്റ@ോറ്റഴക്കും  കോല്മുട്ടിടെE  മുകളിലോ
യിരുന്നു ടെവള്ളം. അവിടെട  എത്തിയറ്റ@ോള് ഞങ്ങടെള സഹോയിക്കോന് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടോയിരുന്നു.
 
                പുലര്ടെച്ച 6 മണിയോയറ്റ@ോഴോണ് ഞങ്ങള് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. കണ്ണു് നനക്കുന്ന
കോഴ്ചകള് മോത്രമോയിരുന്നു അവിടെടയുണ്ടോയിരുന്നത്.  അമ്മയുടെട മുല@ോലിടെE ഗന്ധം റ്റപോലും മോറോത്ത
കൈകക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളയും മോറ്ററോട് റ്റചര്ത്ത് കണ്ണുകളില് മരണടെത്ത റ്റനരിട്ടു കണ്ടിരുന്ന ആളുകടെള അവിടെട
ഞോന് കണ്ടു. ഇന്നും മനസ്സിടെE തോളുകളില് മുറിറ്റവല്@ിക്കുന്ന കോഴ്ചകള് അവിടെട കണ്ടു. ആ കോഴ്ചകളില്
നിന്നും  എത്ര  വ്യത്യസ്തരോണ്  നമ്മള്.  അവര്  അനുഭവിച്ചതിടെE  ഒരു  ശതമോനം  റ്റപോലും  നമ്മളോരും
അനുഭവിച്ചിട്ടിH.  അവിടെട  12  വീടുകള് ഞങ്ങള് വൃത്തിയോക്കി.  പ്രളയ ദുരിതമനുഭവിച്ചവര്ക്ക്  ഞങ്ങള്
ടെചയ്യോന്  കഴിയുന്നതു  റ്റപോടെല  4  ചോക്ക്  അരിയും  അതിറ്റലക്കുള്ള  സോധനങ്ങളുമോയോണ്  അവിടെട
എത്തിയത്.  ഒരു  റ്റനടെരടെത്ത  ഭക്ഷണടെമങ്കിലും  ഞങ്ങളോല്  ആവടെട്ട  എറ്റന്നോര്ത്തു.  വീട്ടില്  ഉമ്മയുടെട
8ിരിയോണിയുടെട  നറുമണം  പടരുറ്റമ്പോള്  ഞങ്ങള്  ആരുടെടടെയോടെക്കറ്റയോ  കണ്ണുനീര്  ടെപോഴിഞ്ഞ
റ്റചോറിടെE  ഭോഗമോവുകയോയിരുന്നു.  എന്നോല്  ഞങ്ങള്ക്ക്  ആ  റ്റചോറിലും  റ്റYഹത്തിടെE  അംശമോണ്
കോണോന് കഴിഞ്ഞത്. 

           അവിടെട കോണോന് കഴിഞ്ഞ മടെ
ോരു പ്രറ്റത്യകതയോയിരുന്നു അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നയിടം.
അവിടെട വലിയവനിH, ജോതിയുടെട വിറ്റവചനമിH, സമ്പത്തുള്ളവനും ഇHോത്തവനുമിH, എHോവരും തുല്യ
ദുഃഖിതരോയിരുന്നു.  അടുത്ത ദിവസം വയനോട്ടിടെല മടെ
ോരു സ്ഥലത്തോയിരുന്നു.  അന്ന് രോത്രി റ്റലോറിയി
ലോയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെട തോമസം. ജീവിതത്തില് പുതിയ അനുഭവങ്ങള് നല്കോന് ആ യോത്രക്ക് കഴിഞ്ഞു.
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അന്ന് ആ വീടുകള് വൃത്തിയോക്കിയത്  ഇന്നും മോയോടെത കണ്ണിലുണ്ട്.  രണ്ടു കൈകകളും കൂ@ി  നിറകണ്ണു
കറ്റളോടെട  നില്ക്കുന്ന മുഖങ്ങള്....  വീടും  സ്ഥലവുമിHോത്തവര്......  ആറ്റലോചിക്കുറ്റമ്പോള് കണ്ണു്  നിറയുക
യോണ്.  ഞങ്ങള്ക്ക്  ഭക്ഷണം  നല്കോനും  കൂടെട  നില്ക്കോനും  ഒത്തിരി  റ്റപരുണ്ടോയിരുന്നു.  ഒരുമിച്ച്
കൈകറ്റകോര്ത്തതോവോം ആ ദുര`ടെത്ത മറികടക്കോനോയത്. 

        ഇത്രയും അനുഭവങ്ങള് വച്ചുറ്റതോന്നുകയോണ്.  നോടെള എ`ോണ് നടക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയിH.
പരമോവധി ആരുറ്റടയും ടെവറു@് പിടിച്ച് പ
ോടെത റ്റYഹം റ്റനടോന് ശ്രമിക്കുക. ആറ്റവോളം റ്റYഹം തിരിച്ചു
നല്കുക.  കോരണം  ജീവിതം  ഒറ്റന്നയുള്ളൂ.  നോടെള  ഒരോപത്തില്  കൂടെട  നില്ക്കോന്  ആരോണുണ്ടോവുക
എന്നറിയിH. ഇടെതടെന്ന പഠി@ിച്ചത് എടെE അനുഭവമോണ്. 

മുഷ് റഫ് അലി
10A
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ജീവിതം...

ജീവിതം ഒര ു ടെÁയിന് യോത്ര റ്റപോടെല
ഓറ്റരോ റ്റസ്റ്റഷന ും ഓറ്റരോ ജീവിത ഘട്ടം
കൈശശവ, കൗമോര, യൗവ്വന, വോര്ദ്ധക്യ-

കോലഘട്ടങ്ങടെളHോം റ്റസ്റ്റഷനുകള്...

മഹോ സോഗരത്തില് നീ`ിത്ത ുടിക്കുന്ന 
ഓളങ്ങളില് ആടിയ ുലയ ുന്ന 

യഥോ സ്ഥോനടെത്തത്തോന് ടെവമ്പ ുന്ന
പോയ് ക@ലിടെനറ്റ@ോടെല ജീവിതം..,.

ജീവിതത്തിടെല സറ്റ`ോഷങ്ങള്
വസ`കോലങ്ങള് റ്റപോടെല 

വര്ണ്ണ ശ8ളമോയ് പ ൂക്കള ും 
പച്ച@ ും കോയ്  കനികളും റ്റപോടെല

ദ ുഃഖങ്ങള ുടെട കണ്ണ ുനീര് ത ുള്ളികള് 
തീക്കനല് റ്റപോടെല എരിഞ്ഞിട ുന്ന ു.

  കH ും മ ുള്ള ും നിറഞ്ഞ ജീവിത പോതകള്
                       തോണ്ട ുവോന് ഏടെറ പ്രയോസടെ@ട ുന്നു. 

                          ഇടെതHോം ന ുണഞ്ഞ ും അറിഞ്ഞ ും 
                            ദരിദ്രന ും ധനികനും ഒര ുറ്റപോടെല 

                             ത ൂടെവള്ള ശീലയില് ടെപോതിയടെ@ട്ട് 
                           ആറടി മണ്ണിറ്റനോട് റ്റചര ുന്ന ു.

അമത്ത ുല് മത്തീന്
10.B
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യോത്രോ വിവരണം - ടെകോച്ചിയിടെല ഒരു
ദിവസം

                    സ് ക ൂളില് നിന്ന ും പഠനയോത്ര റ്റപോവുന്ന ുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞറ്റ@ോള് തടെന്നസ് ക ൂളില് നിന്ന ും പഠനയോത്ര റ്റപോവുന്ന ുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞറ്റ@ോള് തടെന്ന
ആറ്റവശമോയിആറ്റവശമോയി.  .  ആ  ദിവസമോകോന്  ഞോന്  കോത്തിര ുന്ന ുആ  ദിവസമോകോന്  ഞോന്  കോത്തിര ുന്ന ു.  2018  .  2018  ജനുവരി  ജനുവരി  2020 ന്ന്
എറണോക ുളറ്റത്തക്കോണ്   ഞങ്ങള് പഠന യോത്ര നടത്തിയത്എറണോക ുളറ്റത്തക്കോണ്   ഞങ്ങള് പഠന യോത്ര നടത്തിയത്.  .  സ്കൂളിടെല  അച്ചടക്കംസ്കൂളിടെല  അച്ചടക്കം
വിറ്റനോദയോത്രയില് റ്റവടെണ്ടന്നും അടിച്ചുടെപോളിച്ചു തകര്ക്കണ ടെമന്നും ടെഹഡ് മോസ്റ്റര്വിറ്റനോദയോത്രയില് റ്റവടെണ്ടന്നും അടിച്ചുടെപോളിച്ചു തകര്ക്കണ ടെമന്നും ടെഹഡ് മോസ്റ്റര്
ശ്രീധരന് 8H സോര് പറഞ്ഞറ്റ@ോള് ഞങ്ങള്ക്ക് സറ്റ`ോഷമോയിശ്രീധരന് 8H സോര് പറഞ്ഞറ്റ@ോള് ഞങ്ങള്ക്ക് സറ്റ`ോഷമോയി..

                    രോവിടെല രോവിടെല 5.205.20 ന് ത ുടങ്ങിയ യോത്രയില് വള്ളറ്റത്തോള് കലോമണ്ഡലത്തിടെEന് ത ുടങ്ങിയ യോത്രയില് വള്ളറ്റത്തോള് കലോമണ്ഡലത്തിടെE
മ ുന്നിടെലത്തിയറ്റ@ോള്  പ്രഭോതഭക്ഷണം  കഴിക്കോന്  ഞങ്ങളിറങ്ങിമ ുന്നിടെലത്തിയറ്റ@ോള്  പ്രഭോതഭക്ഷണം  കഴിക്കോന്  ഞങ്ങളിറങ്ങി.  .  ത ുട ര്ന്ന്ത ുട ര്ന്ന്
മ ൃഗശോല  സന്ദര്ശിച്ച്  സിമ ൃഗശോല  സന്ദര്ശിച്ച്  സി..എംഎം..എഫ്എഫ്..ഐ  യിടെലത്തിഐ  യിടെലത്തി.  .  വ്യത്യസ് ത  തരത്തിലുള്ളവ്യത്യസ് ത  തരത്തിലുള്ള
മത്സ്യങ്ങടെളയും കടല്ജീവികടെളയും കണ്ട ുമത്സ്യങ്ങടെളയും കടല്ജീവികടെളയും കണ്ട ു. . ഉച്ചസമയമോയറ്റ@ോറ്റഴക്ക ും ര ുചികരമോയഉച്ചസമയമോയറ്റ@ോറ്റഴക്ക ും ര ുചികരമോയ
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു..

                      പിന്നീട് ഞങ്ങള് റ്റനടെര റ്റ8ോട്ട് ടെജട്ടിയിറ്റലക്ക് റ്റപോയിപിന്നീട് ഞങ്ങള് റ്റനടെര റ്റ8ോട്ട് ടെജട്ടിയിറ്റലക്ക് റ്റപോയി. . അവിടെട ഞങ്ങള്അവിടെട ഞങ്ങള്
രസകരമോയ  കോഴ്ചകള്  കണ്ട്  റ്റ8ോട്ട്  യോത്ര  ആസ്വദിച്ച ുരസകരമോയ  കോഴ്ചകള്  കണ്ട്  റ്റ8ോട്ട്  യോത്ര  ആസ്വദിച്ച ു.  .  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹിച്ചത ുഞങ്ങള്  ആഗ്രഹിച്ചത ു
റ്റപോടെല  ധോരോളം  റ്റഡോള്ഫിന ുകടെള  കോണ ുകയ ുണ്ടോയിറ്റപോടെല  ധോരോളം  റ്റഡോള്ഫിന ുകടെള  കോണ ുകയ ുണ്ടോയി.  .  സുഭോഷ്  പോര്ക്കില്സുഭോഷ്  പോര്ക്കില്
റ്റപോകുടെമന്ന് പറഞ്ഞിരുടെന്നങ്കില ും സമയക്ക ുറവ ു മ ൂലം ഞങ്ങള്ക്കവിടെട റ്റപോകോന്റ്റപോകുടെമന്ന് പറഞ്ഞിരുടെന്നങ്കില ും സമയക്ക ുറവ ു മ ൂലം ഞങ്ങള്ക്കവിടെട റ്റപോകോന്
സോധിച്ചിHസോധിച്ചിH.  .  പിന്നീട്  ഞങ്ങള്ക്ക്  റ്റപടി  റ്റതോന്നിപിന്നീട്  ഞങ്ങള്ക്ക്  റ്റപടി  റ്റതോന്നി.  .  വിശോലമോയ  ആ  മോയികവിശോലമോയ  ആ  മോയിക
റ്റലോകത്തില ൂടെട  കഴ്ചകണ്ട്  നടക്കോന്  തടെന്ന  ഒര ുപോട്  സമയടെമടുത്ത ുറ്റലോകത്തില ൂടെട  കഴ്ചകണ്ട്  നടക്കോന്  തടെന്ന  ഒര ുപോട്  സമയടെമടുത്ത ു.  .  ത ുടര്ന്ന്ത ുടര്ന്ന്
ഞങ്ങള്  ടെമറ്റÁോയില്  കയറിഞങ്ങള്  ടെമറ്റÁോയില്  കയറി.  .  കോഴ്ചകടെളോന്ന ും  കണ്ടിടെHങ്കില ും  രസകരമോയ  ഒരുകോഴ്ചകടെളോന്ന ും  കണ്ടിടെHങ്കില ും  രസകരമോയ  ഒരു
യോത്രയോയിര ുന്ന ുയോത്രയോയിര ുന്ന ു. . അന്ന്  രോത്രി അന്ന്  രോത്രി 9 9 മണി റ്റയോട ുക ൂടി ര ുചികരമോയ 8ിരിയോണിയ ുംമണി റ്റയോട ുക ൂടി ര ുചികരമോയ 8ിരിയോണിയ ും
കഴിച്ച്  ഞങ്ങള് മടക്കയോത്ര ത ുടങ്ങികഴിച്ച്  ഞങ്ങള് മടക്കയോത്ര ത ുടങ്ങി.  .  രോത്രി  രോത്രി  2  2  മണിറ്റയോട ു  ക ൂടി  സ്ക ൂളിടെലത്തിമണിറ്റയോട ു  ക ൂടി  സ്ക ൂളിടെലത്തി..
രക്ഷിതോക്കറ്റളോടെടോ@ം  വീട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങിരക്ഷിതോക്കറ്റളോടെടോ@ം  വീട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങി.  .  ഞങ്ങള്ടെക്കോരിക്കലും  മറക്കുവോന്ഞങ്ങള്ടെക്കോരിക്കലും  മറക്കുവോന്
സോധിക്കോത്ത അനുഭവമോയി ഞങ്ങളുടെട ടെകോച്ചി യോത്രസോധിക്കോത്ത അനുഭവമോയി ഞങ്ങളുടെട ടെകോച്ചി യോത്ര. . 

                                                                                                          

സോനിയസോനിയ
8.G8.G



കവിത - മിഴിനീര് പൂക്കള്

കൈദന്യതയ ൂറ ുന്ന മിഴികറ്റളോടടെന്നോരോള്കൈദന്യതയ ൂറ ുന്ന മിഴികറ്റളോടടെന്നോരോള്
ച ു
 ും ദയക്കോയ് പരത ുന്നിതോ വ ൃഥോച ു
 ും ദയക്കോയ് പരത ുന്നിതോ വ ൃഥോ
സോക്ഷരര് എന്നഭിമോനിക്ക ും നോമിതോസോക്ഷരര് എന്നഭിമോനിക്ക ും നോമിതോ

വിശക്ക ും വയ
ില് ചവിട്ടി രസിക്ക ുന്ന ുവിശക്ക ും വയ
ില് ചവിട്ടി രസിക്ക ുന്ന ു. . 

ഒര ു കിറ്റലോ അരിയ ും ഒര ു കൂട ുമHിയ ുംഒര ു കിറ്റലോ അരിയ ും ഒര ു കൂട ുമHിയ ും
ഒര ു ടെകട്ട ു 8ീഡിയും റ്റമോഷ്ടിച്ചറ്റതോ ക ു
ംഒര ു ടെകട്ട ു 8ീഡിയും റ്റമോഷ്ടിച്ചറ്റതോ ക ു
ം??

പശി അടങ്ങോത്ത വയറിടെന കോണോത്ത നോം പശി അടങ്ങോത്ത വയറിടെന കോണോത്ത നോം 
എ` ു നന്മ ടെചയ്തീടില ും തിന്മയോയി തീര്ന്നിടും എ` ു നന്മ ടെചയ്തീടില ും തിന്മയോയി തീര്ന്നിടും 

റ്റമോഷ്ടിച്ചടെത`ിടെനന്ന ു ആറ്റക്രോശിക്ക ുടെന്നോരോള് റ്റമോഷ്ടിച്ചടെത`ിടെനന്ന ു ആറ്റക്രോശിക്ക ുടെന്നോരോള് 
''വിശന്നിട്ടറ്റH റ്റചട്ടോവിശന്നിട്ടറ്റH റ്റചട്ടോ' ' എന്നുള്ള മറ ുപടി എന്നുള്ള മറ ുപടി 

ഏത ു കഠിന ഹ ൃദയടെനയ ുംഏത ു കഠിന ഹ ൃദയടെനയ ും
ഉഴ ുത ു മറിക്കോന് റ്റപോന്നതോവും ഉഴ ുത ു മറിക്കോന് റ്റപോന്നതോവും 

ദയക്കോയ് റ്റകഴ ുമീ മധ ുവിടെE കണ്ണ ുകള്ദയക്കോയ് റ്റകഴ ുമീ മധ ുവിടെE കണ്ണ ുകള്
ഉണ്ണോനിരിടെക്ക മനസ്സില് ടെതളിയ ുന്ന ുഉണ്ണോനിരിടെക്ക മനസ്സില് ടെതളിയ ുന്ന ു. . 

ഒര ുപി ടി റ്റചോറിടെE വിലയറിയോടെത്തോരോഒര ുപി ടി റ്റചോറിടെE വിലയറിയോടെത്തോരോ
പ ുത്തന് തലമ ുറ എന്തു ടെചയ്തീട ുവോന്പ ുത്തന് തലമ ുറ എന്തു ടെചയ്തീട ുവോന്

ഇക്കോണ ും ഹീന പ്രവ ൃത്തികള് ഇനിറ്റമലില്ഇക്കോണ ും ഹീന പ്രവ ൃത്തികള് ഇനിറ്റമലില്
റ്റകരളക്കരയില് നടക്കോതിരുടെന്നങ്കില്റ്റകരളക്കരയില് നടക്കോതിരുടെന്നങ്കില്........

റ്റകരളം ഭ്രോ`ോലയടെമന്ന ുടെള്ളോരോ പഴടെമോഴിറ്റകരളം ഭ്രോ`ോലയടെമന്ന ുടെള്ളോരോ പഴടെമോഴി
പ ുത ുടെമോഴിയോയി ഭവിക്കോതിര ുടെന്നങ്കില്പ ുത ുടെമോഴിയോയി ഭവിക്കോതിര ുടെന്നങ്കില്......

പശിയിHോ റ്റലോകത്തിറ്റലടെക്കത്തിയ റ്റസോദരോ പശിയിHോ റ്റലോകത്തിറ്റലടെക്കത്തിയ റ്റസോദരോ 
നിനടെക്കന് ഹൃദയ പ്രണോമംനിനടെക്കന് ഹൃദയ പ്രണോമം.. .. ആയിരം പ്രണോമംആയിരം പ്രണോമം........

ഫിദോടെഷറിന്ഫിദോടെഷറിന്..വിവി..പിപി
8.G8.G
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റ്റകരളം അതിജീവിച്ച കഥ
        മഹോ  പ്രളയത്തില്  നിന്നും  കരകയറുകയോണ്മഹോ  പ്രളയത്തില്  നിന്നും  കരകയറുകയോണ്.  .  ഓര്ടെത്തടുക്കുറ്റമ്പോള്  ഭയടെ@ടുത്തുകയും  മലയോളിഓര്ടെത്തടുക്കുറ്റമ്പോള്  ഭയടെ@ടുത്തുകയും  മലയോളി
ആയതില്  അഭിമോനം  റ്റതോന്നുകയയും  ടെചയ്യുന്ന  നിമിഷങ്ങളുണ്ട്ആയതില്  അഭിമോനം  റ്റതോന്നുകയയും  ടെചയ്യുന്ന  നിമിഷങ്ങളുണ്ട്.  .  കുളിര്ടെത്തന്നലിടെE  സുഖമുള്ളകുളിര്ടെത്തന്നലിടെE  സുഖമുള്ള
മഴറ്റയോര്മ്മകള് മനസ്സില് സൂക്ഷിച്ച മലയോളി കണ്ടത് മഴയുടെട രൗദ്രഭോവംമഴറ്റയോര്മ്മകള് മനസ്സില് സൂക്ഷിച്ച മലയോളി കണ്ടത് മഴയുടെട രൗദ്രഭോവം.  .  നൂ
ോണ്ടിടെല ഏ
വും വലിയനൂ
ോണ്ടിടെല ഏ
വും വലിയ
പ്രളയംപ്രളയം!!

        കോലവര്ഷം പതിവിലുമധികം ശക്തിപ്രോപിക്കുന്നത് നോം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിHകോലവര്ഷം പതിവിലുമധികം ശക്തിപ്രോപിക്കുന്നത് നോം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിH.  .  എHോ ടെകോHടെത്തയുംഎHോ ടെകോHടെത്തയും
റ്റപോടെല  കുട്ടനോട്ടില്  മോത്രം  ഒതുങ്ങും  മഴടെക്കടുതിയുടെട  ദുര`ങ്ങടെളന്ന്  റ്റകരളം  കരുതിറ്റപോടെല  കുട്ടനോട്ടില്  മോത്രം  ഒതുങ്ങും  മഴടെക്കടുതിയുടെട  ദുര`ങ്ങടെളന്ന്  റ്റകരളം  കരുതി.  .  ടെവറുടെതയങ്ങുടെവറുടെതയങ്ങു
തിരിച്ചു  റ്റപോകോന്  വന്നതH  എന്ന  സൂചന  നല്കിതിരിച്ചു  റ്റപോകോന്  വന്നതH  എന്ന  സൂചന  നല്കി.  .  മലറ്റയോരങ്ങളില്  വ്യോപകമോയ  മണ്ണിടിച്ചിലുംമലറ്റയോരങ്ങളില്  വ്യോപകമോയ  മണ്ണിടിച്ചിലും
ഉരുള്ടെപോട്ടലുംഉരുള്ടെപോട്ടലും.  .  ഡോമുകളില് ജലനിരപ്പു ഉയര്ന്നു തടെന്നഡോമുകളില് ജലനിരപ്പു ഉയര്ന്നു തടെന്ന.  .  ഇട ുക്കി അണടെക്കട്ടിടെല ജലനിര@്  ഉയര്ന്നഇട ുക്കി അണടെക്കട്ടിടെല ജലനിര@്  ഉയര്ന്ന
വോര്ത്തകള് ആശങ്കക്ക് പകരം ആകോംക്ഷറ്റയോടെടയോയിരിക്ക ും മലയോളികള് റ്റക ട്ടത്വോര്ത്തകള് ആശങ്കക്ക് പകരം ആകോംക്ഷറ്റയോടെടയോയിരിക്ക ും മലയോളികള് റ്റക ട്ടത്.  .  ഡോമിടെE ഷട്ടര്ഡോമിടെE ഷട്ടര്
ത ുറക്ക ുന്ന  ചരിത്ര  നിമിഷത്തിന്  സോക്ഷ്യം  വഹിക്കോനോയി  ഇടുക്കിയിറ്റലക്ക്  ജനപ്രവോഹംത ുറക്ക ുന്ന  ചരിത്ര  നിമിഷത്തിന്  സോക്ഷ്യം  വഹിക്കോനോയി  ഇടുക്കിയിറ്റലക്ക്  ജനപ്രവോഹം.  .  Áയല്Áയല്
റണ്ണിനോയി  ത ുറന്ന  ഷട്ടറുകള്  പിന്നീട്  അടറ്റക്കണ്ടി  വന്നിHറണ്ണിനോയി  ത ുറന്ന  ഷട്ടറുകള്  പിന്നീട്  അടറ്റക്കണ്ടി  വന്നിH.  .  ചരിത്രത്തിലോദ്യമോയി  ടെചറ ുറ്റതോണിചരിത്രത്തിലോദ്യമോയി  ടെചറ ുറ്റതോണി
അണടെക്കട്ടിടെE അണടെക്കട്ടിടെE 5 5 ഷട്ടറ ുകള ും ഉയര്ത്തിഷട്ടറ ുകള ും ഉയര്ത്തി. . കോലവര്ഷം അതിടെE എHോ ഭീകരതറ്റയോടെടയ ും ആര്ത്തലച്ചുകോലവര്ഷം അതിടെE എHോ ഭീകരതറ്റയോടെടയ ും ആര്ത്തലച്ചു..
റ്ററോഡ ുകള് ഒലിച്ച  ു റ്റപോയിറ്ററോഡ ുകള് ഒലിച്ച  ു റ്റപോയി. . വീട ുകള് നിലം ടെപോത്തിവീട ുകള് നിലം ടെപോത്തി, ,  കുന്ന ുകള് ഇടി ഞ്ഞ ുകുന്ന ുകള് ഇടി ഞ്ഞ ു. . രോജ്യം രോജ്യം 70-70-ാം സ്വോതന്ത്ര്യാം സ്വോതന്ത്ര്യ
ദിനം ആറ്റഘോഷിക്ക ുറ്റമ്പോള് ആശങ്കയ ുടെട നിഴല് വീണിര ുന്ന ു റ്റകരളത്തിടെE ആകോശത്ത്ദിനം ആറ്റഘോഷിക്ക ുറ്റമ്പോള് ആശങ്കയ ുടെട നിഴല് വീണിര ുന്ന ു റ്റകരളത്തിടെE ആകോശത്ത്. . 

        കിട്ടിയടെതോടെക്ക കയ്യിടെലട ുത്ത് ദ ുരിതോശ്വോസ ക്യോമ്പിറ്റലക്ക് ഓടിയവര്കിട്ടിയടെതോടെക്ക കയ്യിടെലട ുത്ത് ദ ുരിതോശ്വോസ ക്യോമ്പിറ്റലക്ക് ഓടിയവര്, , വീടിടെE രണ്ടോം നിലയില്വീടിടെE രണ്ടോം നിലയില്
അഭയം  പ്രോപിച്ചവര്അഭയം  പ്രോപിച്ചവര്,  ,  ചത്തുടെപോങ്ങിയ  വളര്ത്ത ു  മൃഗങ്ങള്ചത്തുടെപോങ്ങിയ  വളര്ത്ത ു  മൃഗങ്ങള്,  ,  ഒ
ടെ@ട്ട്  കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്ക്കോയുള്ളഒ
ടെ@ട്ട്  കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്ക്കോയുള്ള
ഉ
വരുടെട സഹോയോഭ്യര്ത്ഥനകള്ഉ
വരുടെട സഹോയോഭ്യര്ത്ഥനകള്. .  ഒരു മനുഷ്യോയുസ്സില് മറക്കോന് കഴിയോത്ത ന ടക്ക ുന്ന ഓര്മ്മകളോണ്ഒരു മനുഷ്യോയുസ്സില് മറക്കോന് കഴിയോത്ത ന ടക്ക ുന്ന ഓര്മ്മകളോണ്
പ്രളയം സമ്മോനിച്ചത്പ്രളയം സമ്മോനിച്ചത്. . 

          റ്റകരളത്തിടെE  കൈസന്യമോയി  മത്സ്യടെത്തോഴിലോളികള്  എത്തിറ്റകരളത്തിടെE  കൈസന്യമോയി  മത്സ്യടെത്തോഴിലോളികള്  എത്തി.  .  കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവടെര  റ്റതടികുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവടെര  റ്റതടി
വഴിയറിയോത്ത ഇടങ്ങളില ൂടെട കടലിടെE മക്കള് റ്റപോയിവഴിയറിയോത്ത ഇടങ്ങളില ൂടെട കടലിടെE മക്കള് റ്റപോയി.  .  സമൂഹ മോധ്യമങ്ങള് കണ്റ്റÁോള് റ ൂമ ുകളോയിസമൂഹ മോധ്യമങ്ങള് കണ്റ്റÁോള് റ ൂമ ുകളോയി..
കൈസന്യവ ുംകൈസന്യവ ും,  ,  റ്റപോലീസ ുംറ്റപോലീസ ും,  ,  ഭരണക ൂടവ ുംഭരണക ൂടവ ും,  ,  ജനങ്ങള ും പ്രളയം തകര്ക്കോത്ത നോടോയി റ്റകരളടെത്ത കൈകജനങ്ങള ും പ്രളയം തകര്ക്കോത്ത നോടോയി റ്റകരളടെത്ത കൈക
പിടിച്ച ുയര്ത്തിപിടിച്ച ുയര്ത്തി. . 

        പ്രളയകോലം തിരിച്ചറിവുകള ുറ്റടത് ക ൂടിയോയിര ുന്ന ുപ്രളയകോലം തിരിച്ചറിവുകള ുറ്റടത് ക ൂടിയോയിര ുന്ന ു.  .  ജോതിയ ുറ്റടയും മതത്തിEയ ും പണത്തിEയ ുംജോതിയ ുറ്റടയും മതത്തിEയ ും പണത്തിEയ ും
അതിര്വരമ്പ ുകള്  ഇHോതോയിഅതിര്വരമ്പ ുകള്  ഇHോതോയി.  .  അമ്പലത്തില ും  പള്ളികളില ും  നിസ്കോര  പോയകള്  വിരിച്ചുഅമ്പലത്തില ും  പള്ളികളില ും  നിസ്കോര  പോയകള്  വിരിച്ചു.  .  പോവടെ@പോവടെ@
ട്ടവന ും പണക്കോരന ും ഒര ു പോത്രത്തില് നിന്ന് കഴിച്ച ുട്ടവന ും പണക്കോരന ും ഒര ു പോത്രത്തില് നിന്ന് കഴിച്ച ു. '. 'അന്യര്ക്ക് പ്രറ്റവശനമിHഅന്യര്ക്ക് പ്രറ്റവശനമിH' '  എന്ന റ്റ8ോര്ഡുകല്എന്ന റ്റ8ോര്ഡുകല്
പ്രളയടെമടുത്തുപ്രളയടെമടുത്തു. . വിശ@ിറ്റനക്കോള് വലുതH ദുരഭിമോനടെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവിശ@ിറ്റനക്കോള് വലുതH ദുരഭിമോനടെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു..

                  കക്ഷിരോഷ്ട്രീയ വ്യത്യോസമിHോടെത റ്റകരളം ഒ
ടെക്കട്ടോയി മഹോപ്രളയടെത്ത റ്റനരിട്ട ുകക്ഷിരോഷ്ട്രീയ വ്യത്യോസമിHോടെത റ്റകരളം ഒ
ടെക്കട്ടോയി മഹോപ്രളയടെത്ത റ്റനരിട്ട ു. . ദ ുര` 8ോധിതദ ുര` 8ോധിത
പ്രറ്റദശങ്ങള്  സന്ദര്ശിക്കോന്  മ ുഖ്യമന്ത്രിയ ും  പ്രതിപക്ഷ  റ്റനതോവ ും  ഒര ുമിടെച്ചത്തിയതിടെന  റ്റദശീയപ്രറ്റദശങ്ങള്  സന്ദര്ശിക്കോന്  മ ുഖ്യമന്ത്രിയ ും  പ്രതിപക്ഷ  റ്റനതോവ ും  ഒര ുമിടെച്ചത്തിയതിടെന  റ്റദശീയ
മോധ്യമങ്ങള്  റ്റപ്രോത്സോഹി@ിച്ച ുമോധ്യമങ്ങള്  റ്റപ്രോത്സോഹി@ിച്ച ു.  .  കുട്ടികടെളയും  ടെപോക്കിടെയടുത്ത്  സുരക്ഷിത  സ്ഥോനങ്ങളിടെല  ത്തിച്ചുകുട്ടികടെളയും  ടെപോക്കിടെയടുത്ത്  സുരക്ഷിത  സ്ഥോനങ്ങളിടെല  ത്തിച്ചു..
പ്രതീക്ഷയ ുടെട പ ുല്നോമ്പ ുകല് വീണ്ടും തളിര്ത്ത ു ത ുടങ്ങിപ്രതീക്ഷയ ുടെട പ ുല്നോമ്പ ുകല് വീണ്ടും തളിര്ത്ത ു ത ുടങ്ങി. . 

                റ്റകന്ദ്ര സഹോയവ ും വിറ്റദശ സഹോയങ്ങള ുടെമHോം ചര്ച്ചോ വിഷയങ്ങളോണങ്കില ുംറ്റകന്ദ്ര സഹോയവ ും വിറ്റദശ സഹോയങ്ങള ുടെമHോം ചര്ച്ചോ വിഷയങ്ങളോണങ്കില ും
റ്റകരളത്തിന്  അതിജീവിറ്റച്ച  മതിയോക ൂറ്റകരളത്തിന്  അതിജീവിറ്റച്ച  മതിയോക ൂ.  .  മുഖ്യമന്ത്രി  പറഞ്ഞത ുറ്റപോടെല  ഓറ്റരോമുഖ്യമന്ത്രി  പറഞ്ഞത ുറ്റപോടെല  ഓറ്റരോ
മലയോളിയ ും തടെE കര ുത്ത് തിരിച്ചറയണംമലയോളിയ ും തടെE കര ുത്ത് തിരിച്ചറയണം. .  നി@റ്റയയ ും ഓഖിറ്റയയ ും റ്റപോടെല റ്റകരളംനി@റ്റയയ ും ഓഖിറ്റയയ ും റ്റപോടെല റ്റകരളം
ചങ്ക ൂ
റ്റത്തോടെട റ്റനരിട ുകയോണ് മഹോപ്രളയടെത്തചങ്ക ൂ
റ്റത്തോടെട റ്റനരിട ുകയോണ് മഹോപ്രളയടെത്ത.... .... നവറ്റകരളം ടെകട്ടി@ടുക്കോനോയിനവറ്റകരളം ടെകട്ടി@ടുക്കോനോയി..



സോയിയും  ടെസ
ിലും

ഗ്രിസ്റ്റില്  എന്ന  ഗ്രോമത്തിടെല  സ ുന്ദരിയോയ  ടെപണ്ക ുട്ടിയോണ്  സോയിഗ്രിസ്റ്റില്  എന്ന  ഗ്രോമത്തിടെല  സ ുന്ദരിയോയ  ടെപണ്ക ുട്ടിയോണ്  സോയി.  .  മോന്റ്റപടടെയമോന്റ്റപടടെയ
റ്റപോടെല കണ്ണ ും ചന്ദ്രടെE നിറവുമുള്ള അവള്ക്ക് സ്വ`ം എന്ന ു പറയോന് അമ്മയ ും റ്റചച്ചിയ ുമോണ ുള്ളത്റ്റപോടെല കണ്ണ ും ചന്ദ്രടെE നിറവുമുള്ള അവള്ക്ക് സ്വ`ം എന്ന ു പറയോന് അമ്മയ ും റ്റചച്ചിയ ുമോണ ുള്ളത്..
അവള ുടെട അമ്മക്ക് അട ുത്ത ുള്ള റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക  ുന്ന റ്റജോലിയ ും ഉണ്ടോയിര ുന്ന ുഅവള ുടെട അമ്മക്ക് അട ുത്ത ുള്ള റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക  ുന്ന റ്റജോലിയ ും ഉണ്ടോയിര ുന്ന ു. . ഒരിക്കല്ഒരിക്കല്
അവള ുടെട  അമ്മ ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക ിയതിനു റ്റശഷം അവറ്റളോട്  പറഞ്ഞ ുഅവള ുടെട  അമ്മ ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക ിയതിനു റ്റശഷം അവറ്റളോട്  പറഞ്ഞ ു,  ",  "റ്റമോറ്റള  സോയിറ്റമോറ്റള  സോയി,  ,  നീ  നോടെളനീ  നോടെള
ആ@ിള്  റ്റശഖരിക്കോന്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  റ്റപോകണംആ@ിള്  റ്റശഖരിക്കോന്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  റ്റപോകണം.  .  ഞോന്  അതിരോവിടെല  നിടെE  റ്റചച്ചിയുടെടഞോന്  അതിരോവിടെല  നിടെE  റ്റചച്ചിയുടെട
അരികിറ്റലക്ക്  റ്റപോകുംഅരികിറ്റലക്ക്  റ്റപോകും".  ".  ഇത്  റ്റകട്ട  അവള്  റ്റചോദിച്ചുഇത്  റ്റകട്ട  അവള്  റ്റചോദിച്ചു,  “,  “എ`ോനോണറ്റമ്മ  റ്റചച്ചിയ ുടെട  അവിടെടഎ`ോനോണറ്റമ്മ  റ്റചച്ചിയ ുടെട  അവിടെട
റ്റപോക ുന്നത്റ്റപോക ുന്നത്?” “?” “അത്  റ്റമോറ്റള നിടെE റ്റചച്ചി ഒര ു  അമ്മയോവോന് റ്റപോവുകയോടെണന്ന് എനിക്ക് വിവരംഅത്  റ്റമോറ്റള നിടെE റ്റചച്ചി ഒര ു  അമ്മയോവോന് റ്റപോവുകയോടെണന്ന് എനിക്ക് വിവരം
കിട്ടികിട്ടി.  .  അതുടെകോണ്ട് അവടെള റ്റനോക്കോന് റ്റപോകുകയോണ്അതുടെകോണ്ട് അവടെള റ്റനോക്കോന് റ്റപോകുകയോണ്."  ."  ഇത് പറഞ്ഞ് അമ്മ അവിടെട നിന്നു റ്റപോയിഇത് പറഞ്ഞ് അമ്മ അവിടെട നിന്നു റ്റപോയി..
അവള്  ഉറങ്ങുകയും  ടെചയ്തുഅവള്  ഉറങ്ങുകയും  ടെചയ്തു.  .  രോവിടെല  സോയി  എണീ
റ്റ@ോള്  അമ്മ  അവിടെട  ഇHോയിരുന്നുരോവിടെല  സോയി  എണീ
റ്റ@ോള്  അമ്മ  അവിടെട  ഇHോയിരുന്നു.  .  അവള്അവള്
കൂടയുമോയി റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക് റ്റപോയികൂടയുമോയി റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക് റ്റപോയി..

ആ  ആ@ിള്  റ്റതോട്ടം  വളടെര  വിശോലമോയിര ുന്ന ുആ  ആ@ിള്  റ്റതോട്ടം  വളടെര  വിശോലമോയിര ുന്ന ു.  .  ആ@ിള്  മരങ്ങള്  നിരനിരയോയിആ@ിള്  മരങ്ങള്  നിരനിരയോയി
നില്ക്ക ുന്ന ുണ്ട്നില്ക്ക ുന്ന ുണ്ട്.  .  അതിനിടയില് നിറടെയ ആ@ിളുകളും ഉണ്ട്അതിനിടയില് നിറടെയ ആ@ിളുകളും ഉണ്ട്.  .  ആ@ിള് കമ്പനി ഒര ു മലയ ുടെട മ ുകളിലോആ@ിള് കമ്പനി ഒര ു മലയ ുടെട മ ുകളിലോ
യിര ുന്ന ുയിര ുന്ന ു.   .   കമ്പനിയുടെട  വോതില്ക്കല്  രണ്ട്  കോവല്ക്കോര  ും  ഉണ്ടോയിര ുന്ന ുകമ്പനിയുടെട  വോതില്ക്കല്  രണ്ട്  കോവല്ക്കോര  ും  ഉണ്ടോയിര ുന്ന ു.  .  അവള്  അത്  അവിടെടഅവള്  അത്  അവിടെട
ടെകോടുത്ത റ്റശഷം വീട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങിടെകോടുത്ത റ്റശഷം വീട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങി.  .  പിടെ
 ദിവസവ ും  അവള് റ്റതോട്ടത്തിടെലത്തിപിടെ
 ദിവസവ ും  അവള് റ്റതോട്ടത്തിടെലത്തി.  .  കുറ്ററ ആ@ിളുകള്കുറ്ററ ആ@ിളുകള്
റ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  അവള്  വHോടെത  ക്ഷീണിച്ചുറ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  അവള്  വHോടെത  ക്ഷീണിച്ചു.  .  അറ്റ@ോള്  അട ുത്ത ു  കണ്ട  പ ുഴയിലിറങ്ങി  അല്പംഅറ്റ@ോള്  അട ുത്ത ു  കണ്ട  പ ുഴയിലിറങ്ങി  അല്പം
ടെവള്ളം ക ുടിക്കോടെമന്ന ു കര ുതി അവള് അതിറ്റലക്കിറങ്ങിടെവള്ളം ക ുടിക്കോടെമന്ന ു കര ുതി അവള് അതിറ്റലക്കിറങ്ങി.  .  ഈ സമയം മറ ുകരയില് നിന്ന ു മറ്റനോഹരഈ സമയം മറ ുകരയില് നിന്ന ു മറ്റനോഹര
മോയ ഒര ു ഗോനം അവള് റ്റകട്ട ുമോയ ഒര ു ഗോനം അവള് റ്റകട്ട ു.  .  അതില് മ ുഴ ുകി അവള് കുറ്ററ സമയം അവിടെട നിന്ന ുഅതില് മ ുഴ ുകി അവള് കുറ്ററ സമയം അവിടെട നിന്ന ു.  .  ആ മറ്റനോഹരആ മറ്റനോഹര
മോയ  ഗോനം  നിന്നറ്റ@ോള്  ഒരു  സ്വപ്നത്തില്  നിന്ന്  ഉണര ുന്നത ു  റ്റപോടെല  അവള്  ഉണര്ന്ന ുമോയ  ഗോനം  നിന്നറ്റ@ോള്  ഒരു  സ്വപ്നത്തില്  നിന്ന്  ഉണര ുന്നത ു  റ്റപോടെല  അവള്  ഉണര്ന്ന ു.  .  എന്നിട്ട്എന്നിട്ട്
ചി`ിച്ചു ചി`ിച്ചു , ", "അറ്റയ്യോ സമയം ഇത്രയ ുമോയറ്റHോ”അറ്റയ്യോ സമയം ഇത്രയ ുമോയറ്റHോ”. . അവള് ക ൂടയ ുടെമ ട ുത്ത് മടങ്ങിറ്റ@ോയിഅവള് ക ൂടയ ുടെമ ട ുത്ത് മടങ്ങിറ്റ@ോയി. . 

പിറ്റ
  ദിവസം  അവള്  ക ൂടയ ുടെമട ുത്ത്പിറ്റ
  ദിവസം  അവള്  ക ൂടയ ുടെമട ുത്ത്
റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  മടങ്ങിറ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  മടങ്ങി.  .  അന്ന ും  അവള്  ആ@ിള്  റ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  പ ുഴയിറ്റലക്കിറങ്ങിഅന്ന ും  അവള്  ആ@ിള്  റ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  പ ുഴയിറ്റലക്കിറങ്ങി.  .  ഇന്ന്ഇന്ന്
മറ  ുകരയില് നിന്ന് മറ്റനോഹരമോയ ശബ്ദമോണ് റ്റകട്ടത്മറ  ുകരയില് നിന്ന് മറ്റനോഹരമോയ ശബ്ദമോണ് റ്റകട്ടത്.  .  ടെല
ീടെല
ീ....  ....  ടെല
ീടെല
ീ....  ....  നീ എവിടെടയോനീ എവിടെടയോ...  ...  ടെല
ീടെല
ീ.  .  ഈഈ
സമയം മറ ുകരയില് ഒര ു മ ുയല് പ്രത്യക്ഷടെപട്ട ുസമയം മറ ുകരയില് ഒര ു മ ുയല് പ്രത്യക്ഷടെപട്ട ു. . അവള് ആ മ ുയലിടെന ഉ
 ു റ്റനോക്കിഅവള് ആ മ ുയലിടെന ഉ
 ു റ്റനോക്കി, , അത് അവടെളയ ുംഅത് അവടെളയ ും..
അവള് അതിറ്റനോട് റ്റചോദിച്ച ു  അവള് അതിറ്റനോട് റ്റചോദിച്ച ു  ""നീയോറ്റണോ ടെല
ിനീയോറ്റണോ ടെല
ി?"  ?"  അത് ഒന്ന ും മിണ്ടോടെത അകറ്റത്തക്ക് ഒോടിറ്റ@ോയിഅത് ഒന്ന ും മിണ്ടോടെത അകറ്റത്തക്ക് ഒോടിറ്റ@ോയി..
അവള്ക്ക്  ആടെക  നിരോശയോയിഅവള്ക്ക്  ആടെക  നിരോശയോയി.  .  അന്ന്  രോത്രി  അവള ുടെട  മനസ്സില്  ആടെക  ആ  ശബ്ദവ ും  ഗോനവ ുംഅന്ന്  രോത്രി  അവള ുടെട  മനസ്സില്  ആടെക  ആ  ശബ്ദവ ും  ഗോനവ ും
മോത്രമോയിര ുന്ന ുമോത്രമോയിര ുന്ന ു.  .  അവള്  ക ുടെറ  ചി`ിച്ച ുഅവള്  ക ുടെറ  ചി`ിച്ച ു;  ;  ആരോയിരിക്ക ും  അത്  എന്ന്ആരോയിരിക്ക ും  അത്  എന്ന്.  .  എ`ോയോലും  ആ  ആടെളഎ`ോയോലും  ആ  ആടെള
കണ്ട ുപിടിച്ചിട്ട്  തടെന്ന  കോര്യമ ുള്ള ൂകണ്ട ുപിടിച്ചിട്ട്  തടെന്ന  കോര്യമ ുള്ള ൂ.  .  ഇങ്ങടെന  ചി`ിച്ച്  ചി`ിച്ച്  അവള്  ഉറങ്ങിഇങ്ങടെന  ചി`ിച്ച്  ചി`ിച്ച്  അവള്  ഉറങ്ങി.  .  പിറ്റ
ന്ന്  ക ുറച്ച്പിറ്റ
ന്ന്  ക ുറച്ച്
റ്റനരടെത്ത  തടെന്ന  അവള്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്കിറങ്ങിറ്റനരടെത്ത  തടെന്ന  അവള്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്കിറങ്ങി.  .  ആ@ിള്  റ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  അവള്  പ ുഴയ  ുടെടആ@ിള്  റ്റശഖരിച്ച  റ്റശഷം  അവള്  പ ുഴയ  ുടെട
അരികില ൂടെട നടന്ന ുഅരികില ൂടെട നടന്ന ു.  .  അങ്ങടെന നടക്കുന്ന ഇ ടയില് പ ുഴക്ക് ക ുറ ുടെകയോയി തടിടെകോണ്ട് നിര്മ്മിച്ച ഒരുഅങ്ങടെന നടക്കുന്ന ഇ ടയില് പ ുഴക്ക് ക ുറ ുടെകയോയി തടിടെകോണ്ട് നിര്മ്മിച്ച ഒരു
പോലം  കണ്ട ുപോലം  കണ്ട ു.  .  അവള്  അതില ൂടെട  മറ ുകരയിറ്റലക്ക്  നടന്ന ുനീങ്ങിഅവള്  അതില ൂടെട  മറ ുകരയിറ്റലക്ക്  നടന്ന ുനീങ്ങി.  .  ആ  വഴികള്ആ  വഴികള്
അതിമറ്റനോഹരമോയിര ുന്ന ുഅതിമറ്റനോഹരമോയിര ുന്ന ു.  .  അതില ൂടെട നടന്ന ു നീങ്ങ ുറ്റമ്പോള് എറ്റ`ോ ഒന്ന് അവടെള പിന്തുടരുന്നതോയിഅതില ൂടെട നടന്ന ു നീങ്ങ ുറ്റമ്പോള് എറ്റ`ോ ഒന്ന് അവടെള പിന്തുടരുന്നതോയി
അവള്ക്ക് റ്റതോന്നിഅവള്ക്ക് റ്റതോന്നി. . ടെപടെട്ടന്ന് പ ുറകിറ്റലക്ക് തിരിഞ്ഞ ു റ്റനോക്കിയറ്റ@ോള് ഒര ു ക ുരങ്ങിടെനയോണ് അവള്ടെപടെട്ടന്ന് പ ുറകിറ്റലക്ക് തിരിഞ്ഞ ു റ്റനോക്കിയറ്റ@ോള് ഒര ു ക ുരങ്ങിടെനയോണ് അവള്
കണ്ടത്കണ്ടത്.  .  അവള് ആടെക റ്റപടിച്ച്  അലറിറ്റ@ോയിഅവള് ആടെക റ്റപടിച്ച്  അലറിറ്റ@ോയി.  .  ഇത ു  കണ്ട ക ുരങ്ങ്  അവള ുടെട  റ്റദഹറ്റത്തക്ക് ചോടിഇത ു  കണ്ട ക ുരങ്ങ്  അവള ുടെട  റ്റദഹറ്റത്തക്ക് ചോടി..
അവള് അട ുത്ത ുകണ്ട വടിടെയട ുത്ത് അതിടെന തHോന് ഒര ുങ്ങിയറ്റ@ോള് റ്റവടെറ ഏറ്റതോ ഒര ു മ ൃദ ുവോയഅവള് അട ുത്ത ുകണ്ട വടിടെയട ുത്ത് അതിടെന തHോന് ഒര ുങ്ങിയറ്റ@ോള് റ്റവടെറ ഏറ്റതോ ഒര ു മ ൃദ ുവോയ
കൈകവന്ന്  അവള ുടെട  കൈകയ്യില്  പതിച്ച ുകൈകവന്ന്  അവള ുടെട  കൈകയ്യില്  പതിച്ച ു.  .  അവള്  പ ുറകിറ്റലക്ക്  തിരിഞ്ഞു  റ്റനോക്കിഅവള്  പ ുറകിറ്റലക്ക്  തിരിഞ്ഞു  റ്റനോക്കി.  .  അത്  ഒര ുഅത്  ഒര ു
മറ്റനോഹരമോയ  പനിനീര്@ ൂവ്  റ്റപോടെലയ ുള്ള  ഒര ു  യുവോവോയിര ുന്ന ുമറ്റനോഹരമോയ  പനിനീര്@ ൂവ്  റ്റപോടെലയ ുള്ള  ഒര ു  യുവോവോയിര ുന്ന ു.  .  അയോടെള  കണ്ടത ും  ക ുരങ്ങ്അയോടെള  കണ്ടത ും  ക ുരങ്ങ്
അയോള ുടെട  റ്റതോളില്  കയറിയിര ുന്ന ുഅയോള ുടെട  റ്റതോളില്  കയറിയിര ുന്ന ു.  .  പിന്നീട്  അയോള്  അവള ുടെട  കയ്യില്  നിന്ന്  പിടിവിട്ട  റ്റശഷംപിന്നീട്  അയോള്  അവള ുടെട  കയ്യില്  നിന്ന്  പിടിവിട്ട  റ്റശഷം
പറഞ്ഞ ു പറഞ്ഞ ു ""ഇവന് നിടെന്ന എടെ`ങ്കില ും ടെചയ്തിട്ട ുടെണ്ടങ്കില് ക്ഷമിക്ക ൂ ക ൂട്ടുകോരിഇവന് നിടെന്ന എടെ`ങ്കില ും ടെചയ്തിട്ട ുടെണ്ടങ്കില് ക്ഷമിക്ക ൂ ക ൂട്ടുകോരി. . ഇവന ു റ്റവണ്ടി നിറ്റന്നോട്ഇവന ു റ്റവണ്ടി നിറ്റന്നോട്
ഞോന് മോ@് റ്റചോദിക്ക ുന്ന ുഞോന് മോ@് റ്റചോദിക്ക ുന്ന ു."  ."  ഇത ുറ്റകട്ട സോയി പറഞ്ഞ ുഇത ുറ്റകട്ട സോയി പറഞ്ഞ ു, ", "അടെതോന്ന ും റ്റവണ്ടഅടെതോന്ന ും റ്റവണ്ട, ,  തോങ്കള് എടെന്ന ഇവടെEതോങ്കള് എടെന്ന ഇവടെE
അട ുത്ത ുനിന്ന ും  രക്ഷിച്ചറ്റHോഅട ുത്ത ുനിന്ന ും  രക്ഷിച്ചറ്റHോ.  .  അത്  തടെന്ന വലിയ ഉപകോരംഅത്  തടെന്ന വലിയ ഉപകോരം."  ."  ഇത ുറ്റകട്ട യ ുവോവ്  ഒന്ന ു  ചിരിക്ക ുകഇത ുറ്റകട്ട യ ുവോവ്  ഒന്ന ു  ചിരിക്ക ുക
മോത്രം ടെചയ്ത ുമോത്രം ടെചയ്ത ു,  ,  എന്നിട്ട്  സോയിറ്റയോട്  പറ ഞ്ഞ ുഎന്നിട്ട്  സോയിറ്റയോട്  പറ ഞ്ഞ ു,  “,  “എടെE റ്റപര്  ടെസ
ില് എന്നോണ്എടെE റ്റപര്  ടെസ
ില് എന്നോണ്.  .  ഇവന് എടെE ഉ
ഇവന് എടെE ഉ

മിത്രവ ും  ഉ
  8ന്ധ ുവ ുമോണ്മിത്രവ ും  ഉ
  8ന്ധ ുവ ുമോണ്.  .  ഇവടെE റ്റപര്  ടെല
ി  എന്നോണ്ഇവടെE റ്റപര്  ടെല
ി  എന്നോണ്.”  .”  ഇത ു  റ്റകട്ടറ്റ@ോള് സോയി  റ്റചോദിച്ച ുഇത ു  റ്റകട്ടറ്റ@ോള് സോയി  റ്റചോദിച്ച ു,,



""അറ്റ@ോള് നിങ്ങളോറ്റണോ ഇതിടെE ഉള്ളില് ടെല
ിഅറ്റ@ോള് നിങ്ങളോറ്റണോ ഇതിടെE ഉള്ളില് ടെല
ി... ... ടെല
ി എന്നു വിളിക്ക ുന്നത്ടെല
ി എന്നു വിളിക്ക ുന്നത്?” “?” “അടെതഅടെത, , അടെതഅടെത, , ഞോന്ഞോന്
തടെന്നയോണ്തടെന്നയോണ്.  .  എ`്  ടെചയ്യോനോഎ`്  ടെചയ്യോനോ...  ...  ഇവന്  എറ്റന്നോട്  പറയോടെത  എറ്റങ്ങോടെട്ടങ്കിലും  റ്റപോകുംഇവന്  എറ്റന്നോട്  പറയോടെത  എറ്റങ്ങോടെട്ടങ്കിലും  റ്റപോകും.  .  പിന്നീട്പിന്നീട്
വിളിച്ചോറ്റലോ മിണ്ടിHവിളിച്ചോറ്റലോ മിണ്ടിH.  .  ആടെട്ട തടെE റ്റപടെര`ോണ്ആടെട്ട തടെE റ്റപടെര`ോണ്?”  ?”  ഇത ുറ്റകട്ട അവള് അവറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ുഇത ുറ്റകട്ട അവള് അവറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ു.  “.  “എടെEഎടെE
റ്റപര്  സോയിറ്റപര്  സോയി.  .  ഞോന് ആ@ിള് റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക ുന്ന റ്റചച്ചിയ ുടെട  മകളോണ്ഞോന് ആ@ിള് റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് ടെപറ ുക്ക ുന്ന റ്റചച്ചിയ ുടെട  മകളോണ്.”  .”  ഇടെതHോംഇടെതHോം
പറഞ്ഞതിനു റ്റശഷം സോയിപറഞ്ഞതിനു റ്റശഷം സോയി, , ടെസ
ിലിറ്റനോട് പറ ഞ്ഞ ുടെസ
ിലിറ്റനോട് പറ ഞ്ഞ ു. “. “ടെസ
ില് സമയം കൈവകിടെസ
ില് സമയം കൈവകി, , റ്റപോകുകയോണ്റ്റപോകുകയോണ്.” .” 

ഇത ും  പറഞ്ഞ് അവള് മടങ്ങി  റ്റപോയിഇത ും  പറഞ്ഞ് അവള് മടങ്ങി  റ്റപോയി.  .  പിടെന്ന എHോ  ദിവസവ  ും  അവര് കോണ   ുകയുംപിടെന്ന എHോ  ദിവസവ  ും  അവര് കോണ   ുകയും
സംസോരിക്ക ുകയും ടെചയ്ത ുസംസോരിക്ക ുകയും ടെചയ്ത ു. . അങ്ങടെന ഒര ുപോട് മോസം പിന്നിട്ടറ്റ@ോള് സോയിയുടെട റ്റചച്ചിക്ക് ഒര ു ക ുഞ്ഞ്അങ്ങടെന ഒര ുപോട് മോസം പിന്നിട്ടറ്റ@ോള് സോയിയുടെട റ്റചച്ചിക്ക് ഒര ു ക ുഞ്ഞ്
ജനിക്ക ുകയ ും ടെചയ്ത ുജനിക്ക ുകയ ും ടെചയ്ത ു. . തടെന്ന ടെകോണ്ട ുറ്റപോകോന് റ്റചട്ടന് വര ുടെമന്ന് അവറ്റളോട് അമ്മ വിളിച്ച് അറിയിച്ച ുതടെന്ന ടെകോണ്ട ുറ്റപോകോന് റ്റചട്ടന് വര ുടെമന്ന് അവറ്റളോട് അമ്മ വിളിച്ച് അറിയിച്ച ു..
ഇടെതHോം  സോയി  ടെസ
ിലിറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ുഇടെതHോം  സോയി  ടെസ
ിലിറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ു.  .  ഒര ു  ദിവസം  അവര്  രണ്ട ു  റ്റപര ും  കോട്ടില ൂടെടഒര ു  ദിവസം  അവര്  രണ്ട ു  റ്റപര ും  കോട്ടില ൂടെട
നടക്ക ുകയോയിര ുന്ന ുനടക്ക ുകയോയിര ുന്ന ു. . ടെസ
ില് സോയിറ്റയോട് പറ ഞ്ഞ ുടെസ
ില് സോയിറ്റയോട് പറ ഞ്ഞ ു. ". "ഞോന് നിനക്ക് ഒര ു പോട്ട് പോടിത്തരോംഞോന് നിനക്ക് ഒര ു പോട്ട് പോടിത്തരോം.” .” സോയിസോയി
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു,  ",  "എന്നോല്  റ്റവഗം  പോട്എന്നോല്  റ്റവഗം  പോട്.”  .”  അവന്  മറ്റനോഹരമോയ  ഒര ു  പോട്ട്  അവള്ക്ക്  റ്റവണ്ടി  ആലപിച്ചുഅവന്  മറ്റനോഹരമോയ  ഒര ു  പോട്ട്  അവള്ക്ക്  റ്റവണ്ടി  ആലപിച്ചു..
അവടെE ആ ഗോനത്തില് ചീവീട ുകള് റ്റപോല ും നിശബ്ദരോയിഅവടെE ആ ഗോനത്തില് ചീവീട ുകള് റ്റപോല ും നിശബ്ദരോയി. . അറ്റ@ോള് ടെസ
ില് സോയിറ്റയോട് റ്റചോദിച്ചുഅറ്റ@ോള് ടെസ
ില് സോയിറ്റയോട് റ്റചോദിച്ചു
എങ്ങടെനയ ുണ്ട്  എന്ന്എങ്ങടെനയ ുണ്ട്  എന്ന്.  .  അവള് ഒന്ന ും മിണ്ടോടെത വീട്ടിറ്റലക്ക്  ഓടിറ്റ@ോയിഅവള് ഒന്ന ും മിണ്ടോടെത വീട്ടിറ്റലക്ക്  ഓടിറ്റ@ോയി.  .  അവന് കരുതി അവള്ക്ക്അവന് കരുതി അവള്ക്ക്
തടെE പോട്ട് ഇഷ്ടടെ@ട്ടിH എന്ന്തടെE പോട്ട് ഇഷ്ടടെ@ട്ടിH എന്ന്.  .  അവള് വീട്ടില് എത്തിയറ്റശഷം കിടക്കയില് കിടന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ ുഅവള് വീട്ടില് എത്തിയറ്റശഷം കിടക്കയില് കിടന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ ു..
ഞോന് ഇത്രയ ും കോലം റ്റYഹിച്ചിര ുന്നത് ടെസ
ിലിടെന തടെന്നയോയിര ുന്ന ുഞോന് ഇത്രയ ും കോലം റ്റYഹിച്ചിര ുന്നത് ടെസ
ിലിടെന തടെന്നയോയിര ുന്ന ു.  .  പടെക്ഷപടെക്ഷ,  ,  ഞോന് അതങ്ങടെനഞോന് അതങ്ങടെന
അവറ്റനോട് പറയ ുംഅവറ്റനോട് പറയ ും. . ഇത ും ചി`ിച്ച് അവള് പത ുടെക്ക ഉറക്കത്തിറ്റലക്ക് വഴ ുതി വീണ ുഇത ും ചി`ിച്ച് അവള് പത ുടെക്ക ഉറക്കത്തിറ്റലക്ക് വഴ ുതി വീണ ു. . 

പിടെ
 ദിവസം രോവിടെല ആറ്റരോ കതകില് മ ുട്ട ുന്നത് റ്റകട്ടോണ് അവള് ഉണര്ന്നത്പിടെ
 ദിവസം രോവിടെല ആറ്റരോ കതകില് മ ുട്ട ുന്നത് റ്റകട്ടോണ് അവള് ഉണര്ന്നത്. . കതക്കതക്
ത ുറന്നറ്റ@ോള് അത് അവള ുടെട റ്റചച്ചിയുടെട ഭര്ത്തോവോയിര ുന്ന ുത ുറന്നറ്റ@ോള് അത് അവള ുടെട റ്റചച്ചിയുടെട ഭര്ത്തോവോയിര ുന്ന ു.  .  അയോള ുടെട കണ്ണടുകള് ആടെക ച ുവന്ന്അയോള ുടെട കണ്ണടുകള് ആടെക ച ുവന്ന്
കലങ്ങിയിര ുന്ന ുകലങ്ങിയിര ുന്ന ു.  .  അവള് അയോറ്റളോട്  പറ ഞ്ഞ ുഅവള് അയോറ്റളോട്  പറ ഞ്ഞ ു,  ",  "ഇരിക്ക ു  റ്റചട്ടോ  ഞോന് ചോയ  എട  ുക്കോം”ഇരിക്ക ു  റ്റചട്ടോ  ഞോന് ചോയ  എട  ുക്കോം”.  .  എന്നോല്എന്നോല്
അയോള ുടെട  മറുപടി  ഇങ്ങടെനയോയിരുന്ന  ുഅയോള ുടെട  മറുപടി  ഇങ്ങടെനയോയിരുന്ന  ു.  ".  "നീ  റ്റവഗം  ഒര ുങ്ങിവോ”നീ  റ്റവഗം  ഒര ുങ്ങിവോ”.  .  അവള്  എ`ോ  പ്രശ്നം  എന്ന്അവള്  എ`ോ  പ്രശ്നം  എന്ന്
റ്റചോദിടെച്ചങ്കില ും അയോള് ഒന്ന ും പറ ഞ്ഞിHറ്റചോദിടെച്ചങ്കില ും അയോള് ഒന്ന ും പറ ഞ്ഞിH. . അവര് ഇര ുവര ും മിന്സരിയിറ്റലക്ക് യോത്രയോയിഅവര് ഇര ുവര ും മിന്സരിയിറ്റലക്ക് യോത്രയോയി. . ഒരു വന്ഒരു വന്
ജനക്ക ൂട്ടത്തിടെE  അടുക്കലോയിര ുന്ന ു  അവര്  നടന്ന ു  നീങ്ങിയത്ജനക്ക ൂട്ടത്തിടെE  അടുക്കലോയിര ുന്ന ു  അവര്  നടന്ന ു  നീങ്ങിയത്.  .  ജനക്ക ൂട്ടത്തില്  നിന്ന്  അവര്ജനക്ക ൂട്ടത്തില്  നിന്ന്  അവര്
വീട്ടിന ുള്ളിറ്റലക്ക് കയറിവീട്ടിന ുള്ളിറ്റലക്ക് കയറി.  .  അവിടെട അവള് കണ്ട കോഴ്ച അവളുടെട കണ്ണ ുകള് ഈറനണിയി@ിച്ചുഅവിടെട അവള് കണ്ട കോഴ്ച അവളുടെട കണ്ണ ുകള് ഈറനണിയി@ിച്ചു.  .  അവള്അവള്
ജീവന ുത ുല്യം റ്റYഹിച്ച അവള ുടെട  അമ്മയ ും റ്റചച്ചിയ ും മരിച്ച ുകിടക്ക ുന്നതോണ് കണ്ടത്ജീവന ുത ുല്യം റ്റYഹിച്ച അവള ുടെട  അമ്മയ ും റ്റചച്ചിയ ും മരിച്ച ുകിടക്ക ുന്നതോണ് കണ്ടത്. . അവള് ക ുറ്ററഅവള് ക ുറ്ററ
സമയം  അവിടെട  സ്തബ്ധയോയി  നിന്ന ുസമയം  അവിടെട  സ്തബ്ധയോയി  നിന്ന ു.  .  പിന്നീട്  ടെപോട്ടിക്കരയോന്  ത  ുടങ്ങിപിന്നീട്  ടെപോട്ടിക്കരയോന്  ത  ുടങ്ങി.  .  ഇതിനിടയില്ഇതിനിടയില്
ആള്ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്  ഒരോള്  പറയുന്നത്  അവള്  റ്റകട്ടുആള്ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്  ഒരോള്  പറയുന്നത്  അവള്  റ്റകട്ടു.  .  ക ട്ടിക്ക്  പനിയോയിട്ട്  രണ്ട ുറ്റപര ുംക ട്ടിക്ക്  പനിയോയിട്ട്  രണ്ട ുറ്റപര ും
ആശ ുപത്രിയില്  റ്റപോയതോണ്ആശ ുപത്രിയില്  റ്റപോയതോണ്.  .  വരുന്ന  വഴിക്ക്  അവരുടെട  ഓറ്റട്ടോയില്  ഒരു  റ്റലോറി  ചീറിപോഞ്ഞ്വരുന്ന  വഴിക്ക്  അവരുടെട  ഓറ്റട്ടോയില്  ഒരു  റ്റലോറി  ചീറിപോഞ്ഞ്
വന്നിടിച്ചതോവന്നിടിച്ചതോ.  .  എറ്റ`ോ ഈശ്വരഭോഗ്യം ടെകോണ്ട് ആ ക ുട്ടി രക്ഷടെ@ട്ട ുഎറ്റ`ോ ഈശ്വരഭോഗ്യം ടെകോണ്ട് ആ ക ുട്ടി രക്ഷടെ@ട്ട ു.  .  ഇത ു റ്റകട്ടറ്റ@ോള് അവള്ക്ക് തലഇത ു റ്റകട്ടറ്റ@ോള് അവള്ക്ക് തല
കറങ്ങുന്നതോയി റ്റതോന്നികറങ്ങുന്നതോയി  റ്റതോന്നി.  .  അവള് തലഅവള് തല  കറങ്ങി അവിടെട വീണുകറങ്ങി അവിടെട വീണു.  .  രോവിടെലയോണ്  അവള് എഴ ുറ്റന്ന
ത്രോവിടെലയോണ്  അവള് എഴ ുറ്റന്ന
ത്..
അവള്  എഴുറ്റന്ന
പോടെട  റ്റചട്ടന്  വന്ന്  അരികിലിരുന്നുഅവള്  എഴുറ്റന്ന
പോടെട  റ്റചട്ടന്  വന്ന്  അരികിലിരുന്നു.  .  എന്നിട്ടവറ്റളോട്  പറ ഞ്ഞുഎന്നിട്ടവറ്റളോട്  പറ ഞ്ഞു.  .  നീ  വിഷമിക്കരുത്നീ  വിഷമിക്കരുത്,,
നിനക്ക് ഞോനും ഈ അനിയത്തിയും ഉണ്ട്നിനക്ക് ഞോനും ഈ അനിയത്തിയും ഉണ്ട്. . ഇത് റ്റകട്ട അവള് ഒന്ന് മൂളുക മോത്രം ടെചയ്തുഇത് റ്റകട്ട അവള് ഒന്ന് മൂളുക മോത്രം ടെചയ്തു. . 

പിന്നീട്  അമ്മയ ുടെടയും  റ്റചച്ചിയ ുടെടയ ുംപിന്നീട്  അമ്മയ ുടെടയും  റ്റചച്ചിയ ുടെടയ ും
കര്മങ്ങള്  എHോം  കഴിഞ്ഞറ്റ@ോള്  അവള്  വീട്ടില്  തിരിടെച്ചത്തികര്മങ്ങള്  എHോം  കഴിഞ്ഞറ്റ@ോള്  അവള്  വീട്ടില്  തിരിടെച്ചത്തി.  .  വീടെടHോം  അടിച്ച ുവോരിവീടെടHോം  അടിച്ച ുവോരി
വൃത്തിയോക്കിയതിനു  റ്റശഷം  ഒന്നു  കിടന്ന ുവൃത്തിയോക്കിയതിനു  റ്റശഷം  ഒന്നു  കിടന്ന ു.  .  രോവിടെല  അവള്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  റ്റപോയിരോവിടെല  അവള്  റ്റതോട്ടത്തിറ്റലക്ക്  റ്റപോയി.  .  ആ@ിള്ആ@ിള്
റ്റശഖരിച്ച റ്റശഷം അത് കമ്പനിയില് ടെകോടുത്തിട്ട്  അവള് വീട്ടിറ്റലക്ക് മടങ്ങിറ്റശഖരിച്ച റ്റശഷം അത് കമ്പനിയില് ടെകോടുത്തിട്ട്  അവള് വീട്ടിറ്റലക്ക് മടങ്ങി.  .  ഈ സമയം ടെസ
ിലുംഈ സമയം ടെസ
ിലും
ടെല
ിയും  കോട്ടിലൂടെട  നടക്കുകയോയിരുന്നുടെല
ിയും  കോട്ടിലൂടെട  നടക്കുകയോയിരുന്നു.  .  ടെസ
ില്  ടെല
ിറ്റയോട്  റ്റചോദിച്ചുടെസ
ില്  ടെല
ിറ്റയോട്  റ്റചോദിച്ചു,  ",  "ടെല
ിടെല
ി,  ,  ഒരുപോട്ഒരുപോട്
ദിവസമോയറ്റHോ  സോയിടെയ കണ്ടിട്ട്ദിവസമോയറ്റHോ  സോയിടെയ കണ്ടിട്ട്,  ,  നമുക്ക്  അവളുടെട  വീടെടോന്ന്  കണ്ട ുപിടിക്കണം”നമുക്ക്  അവളുടെട  വീടെടോന്ന്  കണ്ട ുപിടിക്കണം”.  .  ടെല
ി  പറഞ്ഞുടെല
ി  പറഞ്ഞു,,
""അടെത നമുക്ക് വീട് കണ്ടിപിടിച്ച് അറ്റങ്ങോട്ട് റ്റപോകണം”അടെത നമുക്ക് വീട് കണ്ടിപിടിച്ച് അറ്റങ്ങോട്ട് റ്റപോകണം”.  .  പിറ്റ
 ദിവസം ടെസ
ിയും ടെല
ിലും അവടെളപിറ്റ
 ദിവസം ടെസ
ിയും ടെല
ിലും അവടെള
അറ്റന്വഷിച്ച്  ഇറങ്ങിഅറ്റന്വഷിച്ച്  ഇറങ്ങി.  .  ഈ സമയം അവള് റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് റ്റശഖരിക്കുന്നുണ്ടോയിരുന്നുഈ സമയം അവള് റ്റതോട്ടത്തില് ആ@ിള് റ്റശഖരിക്കുന്നുണ്ടോയിരുന്നു.  .  ആ@ിള്ആ@ിള്
റ്റശഖരിച്ച് അവള് റ്റപോയിറ്റശഖരിച്ച് അവള് റ്റപോയി. . അവളുടെട പുറടെക ടെസ
ിയും ടെല
ിലും റ്റപോയിഅവളുടെട പുറടെക ടെസ
ിയും ടെല
ിലും റ്റപോയി..

അവടെള കോണോടെത അവര് ഇരുവരും അവളു ടെട വീട്ടിറ്റലക്ക് റ്റപോവോന് തീരുമോനിച്ചുഅവടെള കോണോടെത അവര് ഇരുവരും അവളു ടെട വീട്ടിറ്റലക്ക് റ്റപോവോന് തീരുമോനിച്ചു. . നടന്ന്നടന്ന്
നടന്ന് സോയി കമ്പനിയുടെട ഉള്ളില് കയറിനടന്ന് സോയി കമ്പനിയുടെട ഉള്ളില് കയറി. . അവരും കയറോന് തീരുമോനിച്ചുഅവരും കയറോന് തീരുമോനിച്ചു. . എന്നോല്എന്നോല്, , പുറത്തു നില്ക്കുന്നപുറത്തു നില്ക്കുന്ന
കോവല്ക്കോര് അതിനു അനുമതി നല്കിയിHകോവല്ക്കോര് അതിനു അനുമതി നല്കിയിH.  .  എന്നോല് ടെല
ി  ആടെക ക്ഷീണിതനോയി  മരടെക്കോമ്പില്എന്നോല് ടെല
ി  ആടെക ക്ഷീണിതനോയി  മരടെക്കോമ്പില്
ഇരിക്കുകയോയിരുന്നുഇരിക്കുകയോയിരുന്നു.  .  ഈ  സമയത്ത്  ഒന്നോമടെത്ത  കോവല്ക്കോരന്  രണ്ടോമടെത്ത  കോവല്ക്കോരറ്റനോ ട്ഈ  സമയത്ത്  ഒന്നോമടെത്ത  കോവല്ക്കോരന്  രണ്ടോമടെത്ത  കോവല്ക്കോരറ്റനോ ട്
പറ ഞ്ഞുപറ ഞ്ഞു.  .  ഈ റ്റപോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മ മോത്രറ്റമ ഉണ്ടോയിരുന്നുള്ളൂഈ റ്റപോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മ മോത്രറ്റമ ഉണ്ടോയിരുന്നുള്ളൂ,  ,  എന്നോല് അവര് ഒരു വോഹനോഎന്നോല് അവര് ഒരു വോഹനോ
പകടത്തില് മരിച്ചുപകടത്തില് മരിച്ചു. . ഇത് റ്റകട്ട് രണ്ടോമടെത്ത കോവല്ക്കോരന് പറഞ്ഞുഇത് റ്റകട്ട് രണ്ടോമടെത്ത കോവല്ക്കോരന് പറഞ്ഞു. . അറ്റ@ോള് അവഅറ്റ@ോള് അവള്ള് അവളുടെട വീട്ടില് അവളുടെട വീട്ടില്



SPARK                                                                 K.M.H.S.SSPARK                                                                 K.M.H.S.S
ശരിക്കും  ഒ
ക്കോയിരിക്കും  അറ്റHശരിക്കും  ഒ
ക്കോയിരിക്കും  അറ്റH?  ?  ഒന്നോമത്തവന്  പറ ഞ്ഞുഒന്നോമത്തവന്  പറ ഞ്ഞു,  ,  അടെതഅടെത.  .  ഇതുറ്റകട്ട  അയോള്ഇതുറ്റകട്ട  അയോള്
ഒന്നോമത്തവറ്റനോട് പറഞ്ഞുഒന്നോമത്തവറ്റനോട് പറഞ്ഞു, ,  നമുക്ക് രണ്ടുറ്റപര്ക്കും ഒ
ടെക്കട്ടോയ് നിന്നോല് റ്റകോടീശ്വരന്മോര് ആവോന് ഒരുനമുക്ക് രണ്ടുറ്റപര്ക്കും ഒ
ടെക്കട്ടോയ് നിന്നോല് റ്റകോടീശ്വരന്മോര് ആവോന് ഒരു
മോര്ഗമുണ്ട് കിട്ടുന്നതിടെE പകുതി ഞോന് തരോംമോര്ഗമുണ്ട് കിട്ടുന്നതിടെE പകുതി ഞോന് തരോം.  .  മ
വന് റ്റചോദിച്ചുമ
വന് റ്റചോദിച്ചു,  ",  "എ`ോണത്എ`ോണത്?”  ?”  അയോള് പറ ഞ്ഞുഅയോള് പറ ഞ്ഞു,,
""മിസ്റ്റിന്സില്  മിലിഷന്  എന്ന  ഒരു  പണക്കോരനുണ്ട്മിസ്റ്റിന്സില്  മിലിഷന്  എന്ന  ഒരു  പണക്കോരനുണ്ട്.  .  അയോള്ക്ക്  സ്ത്രീകള്  എന്നുടെവച്ചോല്  ഒരുഅയോള്ക്ക്  സ്ത്രീകള്  എന്നുടെവച്ചോല്  ഒരു
ഹരമോണ്ഹരമോണ്.  .  അയോള്ക്ക്  ഇവടെള  ഇട്ടുടെകോടുത്തോല്  എടെ`ങ്കിലുടെമോന്ന്  കിട്ടോതിരിക്കിHഅയോള്ക്ക്  ഇവടെള  ഇട്ടുടെകോടുത്തോല്  എടെ`ങ്കിലുടെമോന്ന്  കിട്ടോതിരിക്കിH.  .  കോരണംകോരണം
ടെപണ്ണിടെന കോണോനും കുഴ@മിHറ്റHോടെപണ്ണിടെന കോണോനും കുഴ@മിHറ്റHോ?' ?' 

ഇവര് സംസോരിക്കുന്നടെതHോം മുകളിലിരുന്ന്  റ്റകട്ട ടെല
ി  ടെസ
ിലിടെE അടുറ്റത്തക്ക് ഒ
ഇവര് സംസോരിക്കുന്നടെതHോം മുകളിലിരുന്ന്  റ്റകട്ട ടെല
ി  ടെസ
ിലിടെE അടുറ്റത്തക്ക് ഒ

ഓട്ടമോയിരുന്നുഓട്ടമോയിരുന്നു.  .  ടെസ
ില് സോയിയുടെട വീടിടെE മുന്വശത്തുണ്ടോയിരുന്നുടെസ
ില് സോയിയുടെട വീടിടെE മുന്വശത്തുണ്ടോയിരുന്നു.  .  ടെല
ി ഓടിവന്ന് ടെസ
ിലിടെEടെല
ി ഓടിവന്ന് ടെസ
ിലിടെE
റ്റതോളിലിരുന്നറ്റ@ോള്  ഉണ്ടോയ  കോര്യടെമോന്നും  പറഞ്ഞിHറ്റതോളിലിരുന്നറ്റ@ോള്  ഉണ്ടോയ  കോര്യടെമോന്നും  പറഞ്ഞിH.  .  പിന്നീടവര്  ഇരുവരും  കോട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങിപിന്നീടവര്  ഇരുവരും  കോട്ടിറ്റലക്ക്  മടങ്ങി..
സമയം ഒരുപോട് ഇരുട്ടിയിരുന്നുസമയം ഒരുപോട് ഇരുട്ടിയിരുന്നു. . ഈ സമയം ടെല
ി ഇവറ്റനോട് റ്റചോദിച്ചുഈ സമയം ടെല
ി ഇവറ്റനോട് റ്റചോദിച്ചു, ", "ടെസ
ില് നിനക്ക് സോയിടെയടെസ
ില് നിനക്ക് സോയിടെയ
ഇഷ്ടമറ്റHഇഷ്ടമറ്റH?” "?” "ഇഷ്ടമോണ്ഇഷ്ടമോണ്"  "  എന്നവന് പറഞ്ഞുഎന്നവന് പറഞ്ഞു. .  എന്നോല് ഇത് നമുക്ക് അവറ്റളോട് നോടെള തടെന്ന പറയോംഎന്നോല് ഇത് നമുക്ക് അവറ്റളോട് നോടെള തടെന്ന പറയോം..
അടെതോന്നും  ശരിയോവിHഅടെതോന്നും  ശരിയോവിH,  ,  അവള്ക്ക്  എടെന്ന  ഇഷ്ടമടെHങ്കിറ്റലോഅവള്ക്ക്  എടെന്ന  ഇഷ്ടമടെHങ്കിറ്റലോ?  ?  അവള്  എടെന്ന  മിത്രമോയറ്റHഅവള്  എടെന്ന  മിത്രമോയറ്റH
കോണുന്നത്കോണുന്നത്?  ?  ഇതുറ്റകട്ട ടെല
ി  പറഞ്ഞുഇതുറ്റകട്ട ടെല
ി  പറഞ്ഞു,  ,  അതിടെനHോം  വഴിയുണ്ട്അതിടെനHോം  വഴിയുണ്ട്,  ,  നീ  ആദ്യം  അവറ്റളോട്  പറനീ  ആദ്യം  അവറ്റളോട്  പറ,  ,  നമ്മള്നമ്മള്
നോടെള അവളുടെട വീട്ടിറ്റലക്ക് റ്റപോകുന്നുനോടെള അവളുടെട വീട്ടിറ്റലക്ക് റ്റപോകുന്നു,  ,  ഇഷ്ടമോടെണന്ന് പറയുന്നുഇഷ്ടമോടെണന്ന് പറയുന്നു,  ,  അവടെള കൂട്ടി റ്റപോരുന്നുഅവടെള കൂട്ടി റ്റപോരുന്നു.  .  നH രസംനH രസം
ഉണ്ടോവുംഉണ്ടോവും.  .  ടെസ
ില് ഒന്നു ചിരിക്കുക മോത്രം ടെചയ്തുടെസ
ില് ഒന്നു ചിരിക്കുക മോത്രം ടെചയ്തു.  .  സമയം ഇരുട്ടിയറ്റ@ോള് ടെല
ി  കുറ്ററ കുരങ്ങന്മോടെരസമയം ഇരുട്ടിയറ്റ@ോള് ടെല
ി  കുറ്ററ കുരങ്ങന്മോടെര
വിളിച്ച്  റ്റചര്ത്ത്  ആ കോവല്ക്കോരുടെട  തന്ത്രം ടെപോളിക്കണടെമന്നുംവിളിച്ച്  റ്റചര്ത്ത്  ആ കോവല്ക്കോരുടെട  തന്ത്രം ടെപോളിക്കണടെമന്നും,  ,  സോയിടെയ രക്ഷിക്കണം എന്നുംസോയിടെയ രക്ഷിക്കണം എന്നും,,
ഇതിനോയി രണ്ടു കുരങ്ങന്മോര് അവിടെട എത്തണടെമന്നും അവറ്റരോട് പറഞ്ഞുഇതിനോയി രണ്ടു കുരങ്ങന്മോര് അവിടെട എത്തണടെമന്നും അവറ്റരോട് പറഞ്ഞു. . 

രോവിടെല  ആയറ്റ@ോള്  ടെസ
ില്  സോയിയുടെട  വീട്ടില്  റ്റപോയിരോവിടെല  ആയറ്റ@ോള്  ടെസ
ില്  സോയിയുടെട  വീട്ടില്  റ്റപോയി.  .  സോയിക്ക്  ടെസ
ിലിടെനസോയിക്ക്  ടെസ
ിലിടെന
കണ്ടറ്റ@ോള്  അതിയോയ  സറ്റ`ോഷം  ഉണ്ടോയികണ്ടറ്റ@ോള്  അതിയോയ  സറ്റ`ോഷം  ഉണ്ടോയി.  .  സോയി  പറ ഞ്ഞ ുസോയി  പറ ഞ്ഞ ു,  ",  "വരൂ  ഇരിക്കൂവരൂ  ഇരിക്കൂ".  ".  നിങ്ങടെള  ഒടെക്കനിങ്ങടെള  ഒടെക്ക
കണ്ടിട്ട് ഒരുപോട് കോലമോയി ടെസ
ില് പറഞ്ഞ ുകണ്ടിട്ട് ഒരുപോട് കോലമോയി ടെസ
ില് പറഞ്ഞ ു, ", "ഞോന് ഒര ു കോര്യം പറയോന് വന്നതോണ്ഞോന് ഒര ു കോര്യം പറയോന് വന്നതോണ്".  ".  സോയിസോയി::
""അതിടെന`ോ പററ്റഞ്ഞോഅതിടെന`ോ പററ്റഞ്ഞോ". ". ടെസ
ില് പറഞ്ഞ ുടെസ
ില് പറഞ്ഞ ു, ", "നിടെന്ന ഇറ്റ@ോള് കോണോടെറ ഇHറ്റHോ”നിടെന്ന ഇറ്റ@ോള് കോണോടെറ ഇHറ്റHോ”. ". "ഒോഒോ.. ..  അത്അത്...”...”
എന്ന് ത ുടങ്ങി അവള് ഉണ്ടോയ കോര്യം എHോം ടെസ
ിലിറ്റനോട് പറഞ്ഞ ുഎന്ന് ത ുടങ്ങി അവള് ഉണ്ടോയ കോര്യം എHോം ടെസ
ിലിറ്റനോട് പറഞ്ഞ ു.  .  അവന ു സങ്കടമോയിഅവന ു സങ്കടമോയി.  .  അവന്അവന്
അവിടെട  നിന്ന ും  കോട്ടിറ്റലക്ക ു  മടങ്ങിഅവിടെട  നിന്ന ും  കോട്ടിറ്റലക്ക ു  മടങ്ങി.  .  കോട്ടില്  എത്തിയറ്റ@ോള്  ഒര ു  ക ുരങ്ങ്  വന്ന്  ടെല
ിടെയകോട്ടില്  എത്തിയറ്റ@ോള്  ഒര ു  ക ുരങ്ങ്  വന്ന്  ടെല
ിടെയ
ക ൂട്ടിടെക്കോണ്ട്  റ്റപോയിക ൂട്ടിടെക്കോണ്ട്  റ്റപോയി.  .  എന്നിട്ട്  അവറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ുഎന്നിട്ട്  അവറ്റനോട്  പറഞ്ഞ ു,  ",  "ഇറ്റന്നക്ക്  നോലോം  ദിവസം അവര് സോയിടെയഇറ്റന്നക്ക് നോലോം  ദിവസം അവര് സോയിടെയ
ആക്രമിക്ക ും”ആക്രമിക്ക ും”.  .  ടെല
ി  പറഞ്ഞ ു  ടെല
ി  പറഞ്ഞ ു  ""നോലോം  ദിവസം എHോവര ും  അവിടെട  എത്തണംനോലോം  ദിവസം എHോവര ും  അവിടെട  എത്തണം".  ".  പിന്നീട്  അവന്പിന്നീട്  അവന്
ടെസ
ിലിടെE അരികില് റ്റപോയിട്ട്  റ്റചോദിച്ച ുടെസ
ിലിടെE അരികില് റ്റപോയിട്ട്  റ്റചോദിച്ച ു,  ",  "ടെസ
ില് നീ  എ` ുടെകോണ്ട്  സോയിറ്റയോട്  ആ കോര്യംടെസ
ില് നീ  എ` ുടെകോണ്ട്  സോയിറ്റയോട്  ആ കോര്യം
പറഞ്ഞിHപറഞ്ഞിH?” ?” അവന് പറഞ്ഞ ുഅവന് പറഞ്ഞ ു, ", "നീ റ്റകട്ടിറ്റH അവള് പറഞ്ഞടെതHോംനീ റ്റകട്ടിറ്റH അവള് പറഞ്ഞടെതHോം". ". ഇത് പറഞ്ഞ് അവന് നിര്ത്തിഇത് പറഞ്ഞ് അവന് നിര്ത്തി..
ടെല
ി പറഞ്ഞ ുടെല
ി പറഞ്ഞ ു, ", "അത് ശരിഅത് ശരി. . നമ ുക്ക് പിടെന്ന ഒര ു ദിവസം ആക്കോംനമ ുക്ക് പിടെന്ന ഒര ു ദിവസം ആക്കോം". ". 

റ്റനരം  അര്ദ്ധരോത്രിയോയറ്റ@ോള്  ആറ്റനരം  അര്ദ്ധരോത്രിയോയറ്റ@ോള്  ആ
രണ്ട ു കോവല്ക്കോര്  പണത്തിറ്റനോട ുളള അത്യോര്ത്തി മ ൂലം അന്ന് രോത്രി തടെന്ന സോയിയ ുടെട  വീട്ടില്രണ്ട ു കോവല്ക്കോര്  പണത്തിറ്റനോട ുളള അത്യോര്ത്തി മ ൂലം അന്ന് രോത്രി തടെന്ന സോയിയ ുടെട  വീട്ടില്
റ്റപോയിറ്റപോയി.  .  എന്നോല്  ക ുരങ്ങന്മോര്  ഇത്  അറിഞ്ഞിട്ട ുക ൂടി  ഉണ്ടോയിര ുന്നിHഎന്നോല്  ക ുരങ്ങന്മോര്  ഇത്  അറിഞ്ഞിട്ട ുക ൂടി  ഉണ്ടോയിര ുന്നിH.  .  അവര്  രണ്ട ുറ്റപര ുംഅവര്  രണ്ട ുറ്റപര ും
സോയിയ ുടെട  വീട്ടില്  റ്റപോയി  കതക്  മ ുട്ടിയത ും  സോയി  ത ുറന്ന ുസോയിയ ുടെട  വീട്ടില്  റ്റപോയി  കതക്  മ ുട്ടിയത ും  സോയി  ത ുറന്ന ു.  .  അവര്  തടെന്ന  ആക്രമിക്കോന്അവര്  തടെന്ന  ആക്രമിക്കോന്
വന്നതോടെണ ന്ന്  അറി ഞ്ഞത ും  സോയി  ഒോടി  റ്റപോയിവന്നതോടെണ ന്ന്  അറി ഞ്ഞത ും  സോയി  ഒോടി  റ്റപോയി.  .  സോയിയ ുടെട  പ  ുറടെക  അവര ും  ഒോടിസോയിയ ുടെട  പ  ുറടെക  അവര ും  ഒോടി.  .  ഒട ുവില്ഒട ുവില്
അവള്  ഒോടി  ഒോടി  ഒര ു  കോളി  റ്റക്ഷത്രത്തില്  എത്തിഅവള്  ഒോടി  ഒോടി  ഒര ു  കോളി  റ്റക്ഷത്രത്തില്  എത്തി.  .  അവിടെട  കോളിയ ുടെട  വലിയ  ഒര ു  ര ൂപംഅവിടെട  കോളിയ ുടെട  വലിയ  ഒര ു  ര ൂപം
ഉണ്ടോയിര ുന്ന ു അവള് അതിന@ ുറം മറഞ്ഞ ു നിന്ന ുഉണ്ടോയിര ുന്ന ു അവള് അതിന@ ുറം മറഞ്ഞ ു നിന്ന ു.  .  കോവല്ക്കോരന്മോര് അവള് മറഞ്ഞ ു നിന്നിടത്ത ുകോവല്ക്കോരന്മോര് അവള് മറഞ്ഞ ു നിന്നിടത്ത ു
നിന്ന ു അവടെള 8ലമോയി വലിച്ച ു  ടെകോണ്ട ു റ്റപോയിനിന്ന ു അവടെള 8ലമോയി വലിച്ച ു  ടെകോണ്ട ു റ്റപോയി.  .  അവള് ക ുതറി വീണ്ട ും ഒോടിഅവള് ക ുതറി വീണ്ട ും ഒോടി.  .  അടെതHോം ഒര ുഅടെതHോം ഒര ു
രോ@ോടി  പക്ഷി  കോണ ുന്ന ുണ്ടോയിര ുന്ന ുരോ@ോടി  പക്ഷി  കോണ ുന്ന ുണ്ടോയിര ുന്ന ു.  .  ആ  പക്ഷി  അവള്ക്ക്  സംഭവിക്ക ുന്നത്  ഉറടെക്ക  പോടോന്ആ  പക്ഷി  അവള്ക്ക്  സംഭവിക്ക ുന്നത്  ഉറടെക്ക  പോടോന്
ത ുടങ്ങിത ുടങ്ങി. .  അത് കോട്ടിടെല ഒര ു ക രങ്ങ് റ്റകട്ട ുഅത് കോട്ടിടെല ഒര ു ക രങ്ങ് റ്റകട്ട ു.  .  ആ ക ുരങ്ങ് സറ്റന്ദശം എHോവരില ും എത്തിച്ച ുആ ക ുരങ്ങ് സറ്റന്ദശം എHോവരില ും എത്തിച്ച ു.  .  ടെല
ിയ ുംടെല
ിയ ും
അറിഞ്ഞ ുഅറിഞ്ഞ ു.  .  ക ുരങ്ങന്മോര് എHോര ും  ആ രണ്ട ു  കോവല്ക്കോടെര ആക്രമിക്കോന് ത ുടങ്ങിക ുരങ്ങന്മോര് എHോര ും  ആ രണ്ട ു  കോവല്ക്കോടെര ആക്രമിക്കോന് ത ുടങ്ങി.  .  ഇതിനിടയില്ഇതിനിടയില്
ടെസ
ിലിറ്റനോട്  ടെല
ി  എHോ  കോര്യവ ും  പറഞ്ഞ്  അവറ്റനയ ും  കൂട്ടി  റ്റക്ഷത്രത്തില്  എത്തിടെസ
ിലിറ്റനോട്  ടെല
ി  എHോ  കോര്യവ ും  പറഞ്ഞ്  അവറ്റനയ ും  കൂട്ടി  റ്റക്ഷത്രത്തില്  എത്തി.  .  അവിടെടഅവിടെട
കോളിയ ുടെട  ര ൂപത്തിടെE  അടിയില്  അവള്  വീണ ുകിടക്ക ുകയോയിര ുന്ന ുകോളിയ ുടെട  ര ൂപത്തിടെE  അടിയില്  അവള്  വീണ ുകിടക്ക ുകയോയിര ുന്ന ു.  .  ടെസ
ില്  അവടെള  റ്റപോയിടെസ
ില്  അവടെള  റ്റപോയി
എണീ@ിച്ച ുഎണീ@ിച്ച ു.  .  എന്നിട്ട് നടന്നടെതHോം അവറ്റളോട ു പറഞ്ഞ ുഎന്നിട്ട് നടന്നടെതHോം അവറ്റളോട ു പറഞ്ഞ ു.  .  സോയി പറഞ്ഞ ുസോയി പറഞ്ഞ ു, ", "ഞോന് നിങ്ങറ്റളോട് നന്ദിഞോന് നിങ്ങറ്റളോട് നന്ദി
പറയ ുകണ്”പറയ ുകണ്”. . ഇത ു റ്റകട്ട ടെല
ി പറഞ്ഞ ുഇത ു റ്റകട്ട ടെല
ി പറഞ്ഞ ു, ", "നന്ദിടെയോന്ന ും റ്റവണ്ടനന്ദിടെയോന്ന ും റ്റവണ്ട. . ഒര ു കോര്യം മോത്രം പറഞ്ഞോല് മതിഒര ു കോര്യം മോത്രം പറഞ്ഞോല് മതി........
ഇവടെന  ഇഷ്ടമോണ്  എന്ന്  ഇവടെന  ഇഷ്ടമോണ്  എന്ന്  ".  ".  ഇത്  റ്റകട്ട  സോയിക്ക്   ഒര ുപോട്  സറ്റ`ോഷമോയിഇത്  റ്റകട്ട  സോയിക്ക്   ഒര ുപോട്  സറ്റ`ോഷമോയി.  .  അവള്ക്ക്  എടെന്നഅവള്ക്ക്  എടെന്ന



ഇഷ്ടമോടെണങ്കില് എനിക്ക് ഒര ു പ്രശ്നവ ു ഇHഇഷ്ടമോടെണങ്കില് എനിക്ക് ഒര ു പ്രശ്നവ ു ഇH. . ഇത ും പറഞ്ഞ് അവര് വീട്ടിറ്റലക്ക് നടന്ന ുഇത ും പറഞ്ഞ് അവര് വീട്ടിറ്റലക്ക് നടന്ന ു. . വീട്ടില് അവടെളവീട്ടില് അവടെള
ആക്കിയിട്ട്  ടെസ
ില് നടന്ന ു നീങ്ങിആക്കിയിട്ട്  ടെസ
ില് നടന്ന ു നീങ്ങി.  .  സോയി റ്റചോദിച്ച ുസോയി റ്റചോദിച്ച ു,  ",  "എടെന്നക്ക ൂടി ടെകോണ്ട  ു  ടെപോയ്ക്ക ൂടെടഎടെന്നക്ക ൂടി ടെകോണ്ട  ു  ടെപോയ്ക്ക ൂടെട..."  ..."  അവന്അവന്
പറഞ്ഞ ുപറഞ്ഞ ു,  ",  "ക ൂടെട  റ്റപോരോന് തോല്പര്യം  ഉടെണ്ടങ്കില് റ്റപോരോംക ൂടെട  റ്റപോരോന് തോല്പര്യം  ഉടെണ്ടങ്കില് റ്റപോരോം".  ".  അവള് ഒോടി  അവടെE അട ുടെത്തത്തിഅവള് ഒോടി  അവടെE അട ുടെത്തത്തി..
അവര് രണ്ട ു റ്റപര ും കരം റ്റചര്ത്ത ു പിടിച്ച് നിലോവിടെE ടെവളിച്ചത്തില് നടന്ന ു നീങ്ങിഅവര് രണ്ട ു റ്റപര ും കരം റ്റചര്ത്ത ു പിടിച്ച് നിലോവിടെE ടെവളിച്ചത്തില് നടന്ന ു നീങ്ങി..

അയനഅയന..എഎ
IX.JIX.J



Behind My Smile...☺

Behind my smile that you ever find;Behind my smile that you ever find;
So many times I have cried my face with smileSo many times I have cried my face with smile
Do you know; In front of you  I am a 'Brightening Star'Do you know; In front of you  I am a 'Brightening Star'
I told you that you can't find my inner mysteryI told you that you can't find my inner mystery

Because I have a Giant powerBecause I have a Giant power
To hide my sadness,To hide my sadness,
my melancholymy melancholy
my Lovemy Love

God knows me well than youGod knows me well than you
He knows my pain,He knows my pain,
He knows the hurtHe knows the hurt
And all the strainsAnd all the strains
that’s why he taught me how to Smile..that’s why he taught me how to Smile..                

Angel MarshelAngel Marshel
VIII D VIII D 
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LITTLE KITES TEAM



നന്ദി

ഈ മോഗസിടെE നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്ഈ മോഗസിടെE നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്

അല്പമോയ ും അധികമോയ ും സഹകരിച്ചഅല്പമോയ ും അധികമോയ ും സഹകരിച്ച

എHോവര്ക്ക ും നന്ദിഎHോവര്ക്ക ും നന്ദി. . 

  

സ്പോര്ക്ക് സ്പോര്ക്ക് 
ടെകടെക. . എംഎം. . എച്ച്എച്ച്. . എസ്എസ്. . എസ്എസ്..

കര ുളോയികര ുളോയി
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