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മായാല�ാകം

ഒരിടത്ത് ഒരു ചെ
റിയ മായാല�ാകം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
അവിടുചെത്ത മനുഷ്യർ ഉറുമ്പിചെ  അത്ര 
ചെ
റുതായിരുന്നു. അവചെരല്ലാം  
ചെവളുത്ത വർഗക്കാരായിരുന്നു. അവിടുചെത്ത അതി 
സുന്ദരിയായിരുന്നു ചെ)ല്ല. അവളുചെട സൗന്ദര്യം കണ്ട് 
യുവാവായ  രാജാവ് അവചെ. വിവാഹം ചെ
യ്തു. 
അവചെ1 കാണാനും 1ല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു .അവൻ 
അവചെ  സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. 
കുറച്ച്ദിവസം കഴിഞ്ഞല<ാൾ ചെ)ല്ലക്ക് ഒരു 
അമ്മയാവാൻ ഭാഗ്യം �ഭിച്ചു. പചെA ചെ)ല്ല ജന്മം 
1ൽകിയത് കറുത്ത ടീ1ക്കാണ്. 
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കറുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജ1ിക്കുന്നത് വ�ിയ 
അപമാ1മായിരുന്നു. രാജാവ് ചെ)ല്ലചെയ ചെകാന്ന്  
ടീ1ചെയ കാട്ടിലുലപAിച്ചു. ഇതിനു ലMഷം അലNഹം 
മചെOാരു സുന്ദരിചെയ വിവാഹം ചെ
യ്തു.ഒരു ഉറുമ്പ് 
കാട്ടിൽ കൂടി 1ടക്കുലമ്പാൾ ഒരു കരച്ചിൽ ലകട്ടു. 
ല1ാക്കിയല<ാൾ അത് ടീ1യായിരുന്നു. ഉറുമ്പ് ടീ1ചെയ
തചെ  വീട്ടില�ക്ക് ചെകാണ്ട് ലപായി.ഉറുമ്പിചെ  മക്കൾക്ക്
അവചെ. ഇഷ്ടമായി. അങ്ങചെ1 അവൾ വ.ർന്നു.
പചെA അവളുചെട Mരീരം കറു<ായിരുന്നു.ഒരു ദിവസം 
ക.ിക്കാൻ ലവണ്ടി അവർ പുറചെ<ട്ടു. അവർ ലപാകുന്ന 
സമയം ഒരു മല1ാഹരമായ പന്തു കണ്ടു. രണ്ട് 
ഉറുമ്പുകൾക്ക് ആ പന്ത് വ.ചെര ഇഷ്ടമായി. അവർ 
ടീ1ലയാട് പചെന്തടുത്ത് തരാൻ ആവM്യചെ<ട്ടു. അവൾ 
ആ പന്ത് എടുക്കാൻ കുന്നിൻ താഴ്വാരത്തില�ക്ക് 
ലപായി. അത് കുത്തചെ1 ആയിരുന്നര ആ 
പന്തി1ടുത്ത് ഒരു വ�ിയ കുഴിയുണ്ടായിരുന്നു . അവൾ
പചെന്തടുക്കാൻ താലഴാട്ട് ലപായി.അല<ാൾ ടീ1 ആ 
കുഴിയിൽ വഴുതി വീണു. 
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ആ കുഴി വ.ചെര ആഴമുണ്ടായിരുന്നു .അങ്ങചെ1 
അവൾ മചെOാരു ല�ാകചെത്തത്തി അത് ദുഷ്ട 
ല�ാകമായിരുന്നു .വ.ചെര ഭയാ1കമായ 
ല�ാകമായിരിന്നു. അവൾ ദുഷ്ട ല�ാകത്തിലൂചെട 
1ടക്കുകയായിരുന്നു .ചെപട്ടന്ന് 
മുഖം മൂടി ധരിച്ച ആളുക.വചെ. പിടിച്ച് അവിടചെത്ത 
രാജാവിചെ  അടുലത്തക്ക് ചെകാണ്ടു ലപായി. അവൻ 
വ.ചെര ദുഷ്ട1ായിരുന്നു ടീ1ചെയ പടയാ.ികളുചെട കൂചെട 
ലസവ1ം ചെ
യ്യാൻ Aണിച്ചു പചെA അവ.തി1് 
വിസമ്മതിച്ചു.കാരണം അവർ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തി 
ചെ
യ്യുന്നവരായിരുന്നു. അവചെ. ആ ദുഷ്ടർ 
ജയി�ി�ടച്ചു. 
അവർ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക്
1ിങ്ങൾ ഭAണം ലപാലും
ചെകാടുക്കരുത്. അവളുചെട
കൂചെട ഒരു മുത്തശ്ശൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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ഭAണം �ഭിക്കാചെത മരണലത്താട് 
മല്ലിടുകയായിരുന്നു അലNഹം. 
ടീ1ലയാട് അലNഹം പറഞ്ഞു 1ീ വിഷമിക്കണ്ട , 
1ിചെന്ന ഞാൻ പുറത്തുകടക്കാൻ സഹായിക്കാം ഈ 
ലമാതിരം 1ീ ധരിക്കുക എന്നിട്ട് 1ിചെ  ആഗ്രഹം 
പറയുക. പചെA 1ിചെ  ആഗ്രഹം രാത്രിചെയ 
സഫ�മാകൂ.
അന്നു രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിനു ലMഷം 
അവളുചെട ആഗ്രഹം ആ ലമാതിരലത്താട് അവൾ 
പറഞ്ഞു ,

 എചെന്ന ഇവിടന്ന് രAിക്കൂ     
 പചെA അവൾക്ക്
 മുത്തശ്ശല1ാട് യാത്ര
 പറലയണ്ടിയിരുന്നു പചെA
 അതി1വൾക്ക് സാധിച്ചില്ല .
 അല<ാലയക്കും അലNഹം മരിച്ചു
 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അലNഹചെത്ത 

വിട്ടുലപാകാൻ അവൾക്ക് വിഷമമായിരുന്നു. 
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അങ്ങചെ1 ആ മൂതിരം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. 
ആവൾ താമസിക്കുന്ന ജയി�ിചെ  ചുമരിൽ ദ്വാരം 
ഉണ്ടായിചെക്കാണ്ടിരുന്നു .അത് വലുതാകാൻ തുടങ്ങി 
അവൾ അതിൽ കയറുന്ന സമയം ഒരു പടയാ.ി 
കണ്ടു. അലNഹം വാതിൽ തുറക്കാൻ   തുടങ്ങി. ടീ1 
ദ്വാരത്തിലൂചെട പുറത്ത് കടക്കാൻ അതിൽ കയറി . 
ആ സമയം പടയാ.ി അതിൽ കയറാൻ കാൽ 
ചെവച്ചല<ാൾ ദ്വാരം അപ്രതിA്യമായി. അങ്ങചെ1 അതി
മല1ാഹരമായ ഒരു ല�ാകത്ത് എത്തി. അവിടുചെത്ത 
വസ്തുക്കൾ അവചെ.ക്കാൾ വലുതായിരുന്നു. അങ്ങചെ1 
അവൾ 1ടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പAിചെയ കണ്ടു. 
ആ പAി വ.ചെര മല1ാഹരമായിരുന്നു അത് 
കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 

34



മായാല�ാകം

അവ.ാ പAിയുചെട ഹൃദയത്തിൽ തറച്ച മുള്ള് 
എടുത്തു മാOി. എന്നിട്ട് കാട്ടിൽ ലപായി മരുന്നു 
ചെകാണ്ടു വന്ന് മുറിവിൽ ചെകട്ടി ചെകാടുത്തു. കുറച്ച് 
ദിവസം അവൾ ആ കാട്ടിൽ താമസിച്ചു. ആ 
കി.ിയുചെട മുറിവ് ഉണങ്ങി. ആ കി.ിക്ക് തചെ  
ആലരാഗ്യം പൂർണമായും തിരിച്ച് കിട്ടി. കി.ി ടീ1ലയാട്
ഇവിചെട എത്തിയത് എചെങ്ങചെ1യാചെണന്ന് ല
ാദിച്ചു 
അവൾ 1ടന്ന സംഭവങ്ങചെ.ല്ലാം പറഞ്ഞു. അല<ാ
-ൾ ആ കി.ി അവല.ാട് ല
ാദിച്ചു 1ി1ക്ക് 
ചെകാട്ടാരത്തിൽ രാജാവിചെ  ഭാര്യചെയ 
തിരചെഞ്ഞടുക്കുന്ന വിരുന്നിൽ പചെങ്കടുക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹമുലണ്ടാ ?, അവൾ പറഞ്ഞു പചെA എങ്ങചെ1.
എചെന്ന രാജാവി1് എചെങ്ങചെ1 ഇഷ്ടമാകും . ഞാൻ 
കറുത്തവ.ാണ് മാത്രമല്ല എ1ിക്ക് 1ല്ല വസ്ത്രവും ഇല്ല. 
1ീ എചെ  
ജീവൻ രAിച്ചവ.ാണ് 1ിചെന്ന ഞാൻ രാജാവിചെ  
അടുത്ത് ചെകാണ്ടുവിടാം എന്നു പറഞ്ഞ് അവചെ. 
തചെ  പുറത്ത് കയOി അവചെ. ഒരു 
.ി പിടിച്ച 
കു.ത്തി�ിട്ടു.
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 അത്ഭുതം എന്നു പറയചെട്ട ടീ1 ഒരു ചെവളുത്ത , 
വജ്രങ്ങൾ ചെകാണ്ട് മല1ാഹരമായ വസ്ത്രം,പിചെന്ന 
അവളുചെട Mരീരത്തിചെ� 1ിറം മാറി ചെവളുത്തിരിക്കുന്നു.
ഗ്ലാസ് ചെകാണ്ടുള്ള ചെ
രു<് അതി സുന്ദരിയായ ടീ1. 
ആ കി.ി മല1ാഹരമായ കുതിരയായി മാറി. അങ്ങചെ1
അവർ ചെകാട്ടാരത്തിൽ എത്തി. ചെകാട്ടാരത്തിൽ  
പചെങ്കടുത്തചെവചെരല്ലാം ടീ1ചെയ അത്ഭുതലത്താചെട 
ല1ാക്കി. വിരുന്നിൽ പചെങ്കടുത്തവചെരല്ലാം ടീ1ചെയ 
അത്ഭുതലത്താചെട ല1ാക്കി. അങ്ങചെ1 രാജാവ് അവചെ.
വിവാഹം ചെ
യ്തു.അവർ സുഖമായി ജീവിച്ചു.
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കാട്ടിലൂടെ� ഒരു യാത്ര

ഒരിക്കൽ മൂന്നു 
കുട്ടികൾ കാട്ടിലൂടെ� 
അവരുടെ� 
കുടുംബത്ത�ാടെ�ാപ്പം 
ഒരു യാത്ര 
ത്ത�ാവുകയായിരുന്നു. 

അവരുടെ� കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
മൃഗങ്ങത്ത)യും �ക്ഷികത്ത)യും എല്ലാം ത്ത.ാത്തട്ടാ എടുത്തു. 
ആദ്യം അവർ മൃഗശാല കാണാൻ ഇറങ്ങി. 
അവിടെ� അവർ �ല കാഴ്ച്ചകളും കണ്ടു. ആദ്യം 
ത്ത�ായത് സ്നൈ>ക് �ാർക്കിത്തലക്കാണ്. അതിനു    
ത്തശഷം ചിംബാൻസി
,പുള്ളിമാൻ,മുതലകൾ,ആ
മകൾ,മീനുകൾ,സിംഹം, 
കടുവ എന്നിങ്ങടെJ �ല
വിധ മൃഗങ്ങത്ത)യും
�ക്ഷികത്ത)യും അവർ
കണ്ടു.         
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അങ്ങടെJ അവർ ഒരു ഭംഗിയുള്ള �ീലി വി�ർ�ിയ 
മയിലിത്തJയും അവർ കണ്ടു. അവർ മൂന്നു ത്ത�രും 
ഒന്നിനു �ിറടെക ഒന്നായി ക്യാമറയുടെമടു�് മയിലിJ് 
�ിറടെക ഉൾകാട്ടിത്തലക്ക് ത്ത�ായി. അവിടെ�യുള്ള 
അറിയിപ്പ് ത്തബാർ�് അവരുടെ� ശ്രദ്ധയിൽ ടെ�ട്ടില്ല . 
അവർ അതിർ�ി വിട്ടു ത്ത�ായി. അങ്ങടെJ അവരിൽ 
ഒരാളുടെ� കാലിൽ മുള്ളു കു�ി .അവർ അത് 
കാലിൽ Jിടെന്നടുത്തു. �ിടെന്ന അവർ ത്തJാക്കിയത്തപ്പാൾ 
ആ മയിലിടെJ കാണാJില്ല . അത് എത്തങ്ങാ ത്ത�ായി 
മറഞ്ഞു. അങ്ങടെJ അവർ തിരിച്ചു. അവരുടെ� 
അമ്മയുടെ�യും കുടുംബക്കാരുടെ�യും അടുത്ത�ക്ക്. 

എന്നാൽ അവർ വന്ന 
വഴിത്തയടെതന്ന് അവർക്ക് 
അറിഞ്ഞില്ല. അവർ 
അവിടെ� അലഞ്ഞു 
തിരിഞ്ഞു J�ന്നു

.അവരുടെ� കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണവും ടെവള്ളവും 
കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ� കയ്യിൽ ആടെക ബാക്കി 
അൽപ്പം ടെവള്ളം മാത്രം.     
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മടെYാരു ഭാഗ�്  അവരുടെ� ബന്ധുക്കൾ തിരച്ചിൽ 
J�ത്തുന്നു . അവർ അവിടെ�യുള്ള ഓ.ീസിൽ ത്ത�ായി
.സി സി �ി വി ടെചക്ക് ടെചയ്തു. അത്തപ്പാൾ അവർ 
കണ്ടു അവർ ഉൾ കാട്ടിത്തലക്ക് ത്ത�ാകുന്നത് . അവർ 
ടെസക്ക്യൂരിട്ടി യുമായി തിരച്ചിൽ J��ി. കാട്ടിത്തലക്ക് 
ത്ത�ായ ടെസക്ക്യൂരിട്ടിമാർ അവർക്ക് വിവിരം Jൽകി. 
അവർ അതിർ�ി ത്തബാർഡ് ക�ന്നിട്ടുണ്ട്. 
അതുടെകാണ്ട് അതിർ�ി വത്തര ആടെരയും 
കാണുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും തിരച്ചിൽ തു�ർന്നു. 
ഒടുവിൽ അവർ കടെണ്ട�ി ഒരു വലിയ ആൽമര 
ച്ചുവട്ടിൽ വിമ്മി വിമ്മി കരഞ്ഞു ടെകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
മൂന്നുത്ത�ത്തരയും അവർ അവരുടെ� അച്ചടെJ കണ്ടത്തപ്പാൾ
ഓ�ിടെച്ചന്ന് ടെകട്ടിപ്പി�ിച്ചു കരഞ്ഞു. അങ്ങടെJ അവർ 
വീട്ടിത്തലക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.അവർ �ിന്നീ�് ഒരിക്കലും 
രക്ഷിതാക്കടെ) വിട്ട് എവിടെ�യും ത്ത�ായിട്ടില്ല.
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ഒരു കുട്ടിയും മിഠായിയും

ഒരു ദിവസം ഉച്ച നേ�രം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 
മിഠായി ക്കടയുടെട ഉടമ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. 
കടയിൽ �ിറടെയ ടെ%റിയ ഭരണികൾ അവയിൽ 
�ിറടെയ മിഠായികൾ.ഒരു കുട്ടി മിഠായി ഭരണികളിൽ 
നേ�ാട്ടമിട്ടു.കടയുടെട ചുറ്റും നേ�ാക്കി ആരും ഇല്ല.കുട്ടി 
പതുങ്ങി പതുങ്ങി
കടയിനേലക്ക് കയറി .ഒരു
ഭരണിയിൽ കൈകയ്യിട്ടു.
കൈക �ിറച്ചും മിഠായികൾ
എടുത്തു എന്നിട്ടും അത്
ത�ിക്ക് നേപാരാ എന്ന്
വന്നനേ;ാൾ മനേ<കയ്യും അവൻ ഭരണിയിൽ ഇട്ടു . രണ്ടു
കയ്യും �ിറടെയ മിഠായികൾ. അവ�് സനേ@ാഷമായി 
അവൻ കൈകകൾ എടുക്കാൻ നേ�ാക്കി അവ�് 
കഴിയുന്നില്ല . അവ�ാഞ്ഞു വലിച്ചു എന്നിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല.
മിഠായികുറടെച്ചണ്ണം ഭരണിയിലിട്ടാൽ കൈക 
പുറടെEടുക്കാം .
എന്നാൽ അവ�് അതി�് മ�സ്സുവന്നില്ല .
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ഒരു കുട്ടിയും മിഠായിയും

അവടെI കയ്യിൽ കിട്ടിയടെതാന്നും വിടാടെത ബലമായി
പിടിച്ചുവലിച്ചു. അവൻ ക്ഷീണിച്ചു എന്നാടെMം അവൻ 
വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനേ;ാൾ ഭരണി മറി ഞ്ഞു 
വീണു വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായി കടയുടമ ഉണർന്നു 
മിഠായി കയ്യിൽ പിടിച്ച് �ിൽകക്കുന്നത് കണ്ടനേ;ാൾ 
അയാൾക്ക് നേദഷ്യം പിടിച്ചു .അവൻ കുറച്ച് മിഠായി 
ഭരണിയിൽ ഇട്ടു എന്നിനേട്ടാടി കടയുടമയും കൂടെടനേയാടി
അവടെ� പിടിച്ചു.അനേ;ാൾ അയാനേളാട് മാപ്പു പറഞ്ഞു 
എന്നിട്ടുംഅയാൾ വിട്ടില്ല അവടെ� കുനേറ തല്ലി എന്നിട്ട് 
പറഞ്ഞു നേമാനേ� �ീ ഇങ്ങടെ� കള്ള�ായാൽ �ീ 
വMതാകുനേVാൾ എങ്ങടെ� ആകും. എന്ന് അവടെ� 
ഉപനേദശിച്ചതിനു നേശഷം വിട്ടയച്ചു .

 -സഫ് വാൻ പി വി  ,8 സി
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യുവാവും രാക്ഷസിയും

ഒരിക്കൽ ഒരു രാക്ഷസി വാനത്തിലൂടെ� 
പറന്നുപപാവുകയായിരുന്നു. അപ�ാഴാണ് ആ രാക്ഷസി ഒരു 
യുവാവിടെന കണ്ടത്. ആ രാക്ഷസിക്ക് നല്ല വിഷപ്പുണ്ടായിരിന്നു.
ആ രാക്ഷസി ആ യുവാവിടെന രക്ഷിക്കാൻ പപായപ�ാൾ ആ 
യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ദിവസവും വയറു നിറടെയ 
ഭക്ഷണം തരാം. അങ്ങടെന ആ യുവാവിടെന ആ രാക്ഷസി 
ടെവറുടെത വിട്ടു. 
കുപറ നാൾ ആ യുവാവ് ആ രാക്ഷസിയുടെ� കയ്യിൽ നിന്നും 
രക്ഷടെ�ട്ടു ജീവിച്ചുപപായി.ഒരു ദിവസം രാക്ഷസിക്ക് ഭക്ഷണം 
ടെകാടുക്കാത്തതിനാൽ ആ യുവാവിടെന ആ രാക്ഷസി 
ടെകാന്നു. അങ്ങടെന ആ യുവാവിടെ5 കുടുംബം പട്ടിണിയായി . 
അവരുടെ� കുടുംബടെത്ത ആ രാക്ഷസി ടെകാടെ8ാടുക്കി. 
അങ്ങടെന ആ രാക്ഷസിടെയ ആ യുവാവിടെ5 പ9ാൻ 
9ന്ത്രവാദിടെയ ടെകാണ്ട് ഒരു 9രത്തിൽ തളച്ചിട്ടു. ആ 
പരിസരപത്തക്ക് ആരും പപാവാതായി. ആ 9രം നി8ിരു8 
പരിസരം കാടു പി�ിച്ചു നശിച്ചു.
                           
                                           
        

                                         മുഹമ്മദ് ബിലാൽ

       11                                         8 സി



കുസൃതി ച�ോദ്യങ്ങൾ

q ഇവിടെ� ടെ�ക്കിയാൽ അവിടെ� കത്തും
a ഇലക്ട്രിക്ക് ബൾബ്
q ടെകാമ്പിൻമേ�ൽ വാലുള്ള ടെവള്ളാന
a കിണ്ടി
q ആയിരം വള്ളി അരു� വള്ളി ആറ്റിലിട്ടാൽ ഒറ്റ വള്ളി
a തല മു�ി
q സൂചിക്കാലിൽ വട്ടം തിരിയും ടെ�ാട്ടത്തലയൻ കുട്ടപ്പൻ
a പമ്പരം
q വട്ടത്തിൽ ചവിട്ടുമേമ്പാൾ നീളത്തിൽ ഓടും
a സൈ4ക്കിൾ
q കണ്ടം കണ്ടം കണ്ടിക്കും കണ്ടം മേപാലും തിന്നില്ല
a കത്രിക
q പുറത്ത് നിന്ന് അകമേത്തക്ക് കാല്നീട്ടി
a മൂക്കുത്തി
q �ാനം മൂടും വിശു മുറം 
a കൺ മേപാള
q കാലാറ് കണ്ണ് രണ്ട് മേനടെര ന�ക്കില്ല
a �ണ്ട്

  
 �ീം തമ്പ്രാൻ4്            
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പഴഞ്ച�ൊല്ലുകൾ

-എല്ലു മുറിയെ	 പണിയെ	ടുത്താൽ പല്ലു മുറിയെ	 തിന്നാം.
-മത്തൻ കുത്തി	ാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല.
-അക്കയെ� നിൽക്കുമ്പമ്പാൾ ഇക്കയെ� പച്ച.
-അങ്ങാടി	ിൽ മ്പതാറ്റാൽ അമ്മമ്പ	ാട്.
-മുല്ലപ്പൂയെമ്പാടി ഏറ്റു കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാകും സൗന്ദ�്യം.
-മിന്നുന്നയെതല്ലാം യെപാന്നല്ല.
-മുറ്റയെത്ത മുല്ലക്ക് മണമില്ല.
-മൂത്തവരുയെട വാക്കും മുതു യെനല്ലിക്കയും ആദ്യം ക	ിക്കും 
പിയെന്ന മധു�ിക്കും.
-വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം.
-വിത്തിൽ പിഴച്ചാൽ വിളവിൽ പിഴക്കും.
-അറി	ാത്ത പിള്ളക്ക് യെ?ാറിയുമ്പമ്പാൾ അറിയും.
-ആ�ായെ@ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല മ്പ?ൽ.
-ഐകമത്ത്യം മഹാ ബലം .
-കാക്ക കുളിച്ചാൽ യെകാക്കാകുമ്പമാ?
-കാക്കക്ക് തൻ കുഞ്ഞ് യെപാൻ കുഞ്ഞ്.
-കാ�്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കും.

                                  
                
                                              - അശ്മിലൊ നസ്റിൻ

           16                                8 ഇ



പഴഞ്ച�ൊല്ലുകൾ

                                                        
                                                             



നഷ്ടം

     
നിൻ മൃത്യുവിൻ ഭയാനകമാണിന്നെ�ൻ ചിത്തം
ഭയ�ിടും ശിക്ഷ.
കൈകക്കുഞ്ഞായ് ന്നെതാട്ടിലിൽ വീണ നാൾ മുതൽ 
ആടി-സ്നേ&ഹം ന്നെതാട്ടിലിൻ ചുറ്റിലും
ലയിച്ചൂ കാറ്റിൽ നിൻ താരാട്ടു പാട്ടും 
ഉണർന്നു ന്നെപാങ്ങി- മുഴങ്ങി -
നടന്നു പതിന്നെയ നിൻ കൈക പിടിച്ച് 
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നഷ്ടം
അറിയുന്നു നി�ഭാവത്തിലിന്നും ഞാൻ 
എത്രസ്നേയാ സ്നേ&ഹ സാഗരത്തിരകൾ
ന്നെപാതിഞ്ഞുത� പുത്രിയാഞാന്നെന�് 
ന്നെപാഴിഞ്ഞു പതിന്നെയ മിഴിനീർ കണങ്ങളും
നനഞ്ഞു കവിൾതടം പിന്നെ�യും
 
കഥകൾ സ്നേകട്ടു  മയങ്ങുന്നെ�ാരുണ്ണിന്നെയന്നും കരുതി
പറഞ്ഞു ഒരു നിശയിൽ നീ നൂറു കഥകൾ
മയങ്ങിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ�യും
സ്നേകൾക്കാനായി മിഴിച്ചു നിൽപ്പു
പറഞ്ഞ കഥകൾ സ്വയം സ്നേകട്ടു നീ ഉറങ്ങിയസ്നേതാർത്ത്

ഉറങ്ങാന്നെത മിഴിനീർ ചവർപ്പു ഞാൻ രുചിക്കും
പരന്നെക്ക ദീപങ്ങൾ അണഞ്ഞ നിശയിലും 
വിണ്ണിൽ നകിഷത്രങ്ങൾക്ക് കൂട്ടീയി ആ കുട്ടി ഇന്നും 
ഇന്നെതല്ലാസ്നേമാർത്തു കിടക്കു�ത്
നീ വല്ലതും അറിയുന്നുസ്നേUാ?
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നഷ്ടം
ന്നെതളിച്ചന്നെതസ്നേല്ല നീ ദീപം എൻ വഴിയിന്നെലാന്നെക്കയും 
പര�തന്നെല്ല പ്രഭ ചുറ്റിലും
അറിഞ്ഞു സ്നേ&ഹം അമ്മയിൽ നിന്നു മാത്രം
അറിയാൻ കഴിയില്ലന്നെതാരിക്കലും അപരനിൽനി�്

ഭയമാണിസ്നേ\ാന്നെഴൻ ചുറ്റിലും
അടക്കി\ിടിക്കയാന്നെണൻ ശ്വാസം 
കൈകവിചാന്നെത കൂട്ടി\ിടിച്ചതസ്നേല്ല ആ 'ദീപം'
വരക്കാൻ പ്രകാഷം എ�ിൽ 
അ�റിഞ്ഞിരിക്കാം ഞാന്നെനാരു പന്നെക്ഷ 
ചില ദീപങ്ങൾ 'മൃതിയിൽ' പ്രകാശമറ്റുസ്നേപാകുന്നെമ�് 
അതത്ത്രയും കഠിനമാണ്.........
സഹിക്കാന്നെനാരിക്കലുംകഴിയില്ല
അസ്നേല്ല?....
              " ഇല്ല"
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നഷ്ടം

                                                      



അനാഥമായ സ്നേ	ഹം

കണ്ടു ഞാൻ ഒരമ്മയെ� കണ്ണീരിൽ 
ആഴ്ന്നിറങ്ങി തിരയുക�ാണവരുയെ� മക്കയെ�....
എവിയെ� എയെ! മക്കൾ എയെ! 
വേവദന അറിയുവാൻ ആരുമിവേ'
പാവം അമ്മയുയെ� വേ*ഹവും ലാ�നയും
സംരക്ഷണവും എ'ാം യെകാണ്ടു തള്ളി�ിവേ'...
ഒരു സദനത്തിൽ.......,

അമ്മയെതൻ കണ്ണുകൾ നിറയെ4ാഴുകയെവ മനസ്സിയെ!
വേകാണിൽ ന' കാലം ഓർക്കയെവ 
അമ്മ ഭാരമാ�ി തീർന്നി�യെവ തൻ മക്കൾക്ക്
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അനാഥമായ സ്നേ	ഹം

ഓർക്കുക പ്രി�യെര നമുക്ക് വരാം നിന്നവയെര
കാലം മാറയെവ നമ്മ�ിതാ മാറയെവ 
വേ*ഹത്തിയെ! വില സദനങ്ങ�ിൽ
 തീർത്തു യെകാണ്ട്
നമ്മുയെ� കണ്ണും നിറയുയെമാരു നാൾ 
അന്നു നാം ഓർത്തിടുമിയെത'ാം.
  
                        - നീദു ദാസ് കെ

                                       9 ബി
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ജീവന്റെ� തുടിപ്പ്

അഴകായ് മ	ാഴിയായി 
ജീവിതം എമ� മകാല്ലുവിൻ
നീ അറിയുന്നുവവാ എൻ 
വവദനകൾ ഞാൻ
നി�ിൽ അലിയു� നി	ിഷങ്ങൾ

ഞാൻ നി�ിൽ അലിയു� നി	ിഷങ്ങൾ...

                                  

                                             - സാന്ദ്ര മ�ാൾ, 9 സി
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നിലാവിന്റെ� കാമുകി

നിലാവ് ച	ാരിയുന്ന നിശതൻ എൻ മനസ്സിൽ
നീ അറിയുന്നുവവാ, ഇചന്നൻ മനസ്സിൽ വവദന നീ 
ഇന്ന് എങ്ങുവ�ായി നിശാനിലാവവ....
നിചന്ന കാണുവാൻ എൻ കണ്ണുകൾ തുടിക്കുന്നു

നിച' ആ കള്ള വനാട്ടം കാണുവാൻ
ഇചന്നൻ മനസ്സ് വിതുമ്പുന്നു.
നിച' കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ �ാട്ടു വകൾക്കാൻ 
എച' കാതുകൾ ചകാതിക്കുന്നു.
എവന്നാട് �രിഭവം കാണിച്ച്
വമഘ�ാളിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവവാ......
എന്നാൽ നഗരവാസത്തിൽ ഉഴുതുമറിച്ച
എൻ ജഡ ശരീരം നിൻ
വരവിനായി കാവതാർത്തിരിക്കുന്നു 



നിലാവിന്റെ� കാമുകി

ഇചന്നൻ കരളിച' ഉള്ളിൽ                  23
നീ സ്വച്ഛമായി നിലവകാള്ളുകയാണ്.

                            

                                           

                                     -സാന്ദ്ര മ�ാൾ ,   9 സി

      



നിലാവിന്റെ� കാമുകി

                                          24



പുലരി

പുലരിയേ� വരയേവൽക്കാൻ പുഞ്ചിരിയേ�ാടെ� 
ഉണർന്നു ഞാൻ യേ�ാക്കടെവ 
എടെ�ക്കാൾ മുടെ� �റുമണം തൂകി 
ഉണർന്നുയേവാ പൂയേവ �ീ പതിടെ�

 
കള കള �ി�തം പാ�ിടെക്കാണ്ട് 
നൃത്തം കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുയേവാ പുഴയേ�.....
ഞാ�ിതാ ആ�ന്തത്തിലാഴ്�ിവിടെ�.......
പുലരിതൻ യേ�താവ് പച്ച പട്ടു വിരിച്ച
കു�ിടെ0 മറവിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പൂ.......
കിളികളും,പൂക്കളും പാട്ടുപാ�ി പുലരിടെ�         17
വരയേവൽക്കാൻ �ിന്നു ടെ8യേ9         



പുലരി

ഞാ�ിതാ പുലരിടെ� വരയേവറ്റി�ടെവ ടെമടെ;
എന്തു ഭംഗി പ്രകൃതി എന്തു ഭംഗി

                                 

 

                                   -നീതു ദാസ് കെ�  ,9 സി       

         18                         
                                           



പുലരി

                                  



ഉയിര്

മഴിയിലൂടെ�
ആകാശം ഭൂമിടെയ ടെ�ാട്ടുരുമ്മുന്ന�്,
കൗതുകമാടെ�നിക്കിന്ന്;
�കി�ം മറിഞ്ഞ് വീഴാറായ ആ കു�ിലിടെ",
ഉമ്മറത്തിരിന്ന് അനുഭവിച്ച ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ;
എടെ" ഉയിരിടെന ,
എടെ" അനുരാഗടെത്ത, 
എൻ മനസ്സിടെല കണ്ണാ�ിയിൽ 
പല വർണ്ണത്തിലാ�് ഓരരാ മഴനൂലും
എനിക്കനുഭവടെ=�ാറ്,
എൻ പ്ര�യിനിയുടെ� ഓരരാകണ്ണീരിടെനയും
ഓരരാ പുഷ്പമായി സങ്കൽ=ിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ.

                     12



ഉയിര്

ഇ�യൻമാർ ആ�ിടെന പലരപരിൽ വിളിക്കും രപാടെല
ഓരരാ മയനൂലിടെനയും ഓരരാ രപരിൽ 
വിളിക്കാൻമാത്രം 
പ്രിയമുടെണ്ടനിക്കും മഴക്കുമി�യിൽ
ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ 
കഴിഞ്ഞ വർഷടെത്ത പ്രളയത്തിൽ
മര�ത്തിടെ" മൗനത്തിരലക്ക് ഒളിച്ചുക�ന്ന
എൻ സുഹൃത്തിടെന �ിരയാറുണ്ട് 
എൻ പ്ര�യിനിരയാടുള്ള ആ�ി പൂണ്ട          
പ്ര�യടെമൻ ഹൃത്ത�ത്തിടെല ആഴങ്ങളിരലക്ക്
ആണ്ടു ടെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
ഹൃദയത്തിടെ" ഉൾവനങ്ങളിൽ
ഉപവസിക്കുന്ന
ഓരരാ മൃദുല ശിഖരങ്ങളിൽ
അലിഞ്ഞ് രചർന്ന
എൻ നിഷ്കളങ്ക പ്ര�യം,     - ഫാ�ിമ ഷാമില  9A
എൻ മഴക്കാമുകിരയാടുള്ള അ�ങ്ങാത്ത പ്ര�യം.

                              13  



ഉയിര്

                               
                                                 

                                   
                                           
                               

                                                           
                                                               



ഒരു പബ്ജി അടിമ       

ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങാതെ ഇരുട്ടിൽ 
അവർ കളിക്കുന്നു.അാണ് പബ്ജി.ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 100 
ൽ 70 % വും ആളുകളും .ഒരു അപാര ടൈ-ഞ്ചറസ് കളി 
ആണ് പബ്ജി.പബ്ജി കളിക്കാൻ തെകാടുക്കാത്ത കാരണം ഒരു 
കുടുമ്പതെത്ത ഒരു പബ്ജി അ-ിമ തെകാന്നു. ചിലർ പബ്ജി 
കാരണത്താൽ മാനസിക അവസ്ഥയാൽ ളർന്നു, ചിലർക്ക്
ഭ്രാന്തായി ന്യൂജൻ ആളുകളാണ് ഈ ടൈ>മിന് 
അ-ിമകളായ് . ഈ ടൈ>മിന് വേവണ്ടി ആയിരങ്ങൾ 
മു-ക്കിയവർ ഉണ്ട് . ഇിന് അ-ിമയായ് ധാരാളം 
തെചറുപ്പക്കാരും. കുട്ടികളും  
നമുക്ക് ഇ-യിൽ ഉണ്ട് . ഇതു കാരണം പഠന കാര്യങ്ങളിൽ 
പിവേIാട്ട് വേപാവുകയും ഈ ടൈ>മിനും ഇതെLർതെണറ്റിനും 
അ-ിമയാവുകയാണ് . പബ്ജി കാരണം വരും ലമുറ 

ആപത്തിവേലക്കാണ് നീങ്ങിതെക്കാണ്ടിരിക്കുI്. 
അിന് വേവണ്ടി മറക്കാൻ യ്യാറായവർ വേപാലുമുണ്ട്.

                          9



ഒരു പബ്ജി അടിമ       

 മലപ്പുറത്തിൽതെI ധാരാളം തെചറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും 
ഇിന് അ-ിമകളാണ്.
ഈ ടൈ>മിൽ ധാരാളം വേSവേക്കർസ് ഉണ്ട്,ഒരു പതെT അവർ
നമ്മുതെ- രSസ്യങ്ങൾ വവേര വേചാർത്താം.

                     
 

- ടീം തമ്പ്രാൻസ്
  -സുഹൈ�ൽ    -ഫായിസ്    -ഷെ�ഫിൻ  -

ആദിൽ മിദ്ലാജ്    -റസ്ലാൻ    -സ�ൽ  -ആദിൽ

-�ാ�ിദ്     -അഫ്താബ്

 -സനൂഫ്    -സിനാൻ  -ആദിൽ

-ഹൈസനുൽ ആബിദ്
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ഇന്നലെ� ..... 
ഇന്നലെ�, ഞാൻ തിന്ന ഞാവൽ പഴത്തിലെ�

നീ�ച്ചവർപ്പുറ്റ ചുവയ�ാ,
ലെതച്ചിപ്പഴവും,കുന്നികുരുവും
ഇലെന്നൻ ആത്മസംതൃപ്തി.

കാട്ടിലും യ)ട്ടിലും തുള്ളികളിക്കുന്ന
കുഞ്ഞാടാ�ി ഞാൻ )ാറാം 

കൽപടയവന്തി ഞാൻ പാ�ൽ-
കുളത്തിൽ മുങ്ങികുളിക്കുന്ന കാ�ം.
അയങ്ങലെ� വീട്ടീലെ� സാവിത്രിക്കുട്ടി

വട്ടിലെ�ടുത്തിങ്ങു യപാന്നു
പൂക്കളിടുത്തു ഞങ്ങയളാടി-

കളിക്കുന്ന,പാവാടപ്രാ�ത്തിൻ കാ�ം
ലെ>ന്താ)രപ്പൂവും,കണ്ണാന്തളിയും 

ബാ�്യകാ�ത്തിൻ )ധുരം
)ധുര)ിയന്നാർത്തുഞാൻ നിൽലെക്ക

ഉമ്മറയക്കാ�ാ�ി�ായരാ...........
ലെ>ന്നയപ്പാൾ കണ്ടു ഞാൻ,

ബാ�്യകാ�ം,
�ാത്രലെ>ാല്ലീടുന്ന യനര)ാ�ി

ഇന്നു �ാത്രലെ>ാല്ലീ ടുന്ന യനര)ാ�ി........

                                          -  ടീം തമ്പ്രാൻസ്  
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കടങ്കഥകൾ

q ഒരു മുറി തേ	ങ്ങക�ൊണ്ട് നൊടൊക� �ല്ല്യൊണം ?
a ചന്ദ്രൻ
q ഓടും �ൊലില്ല, പറക്കും ചിറ�ില്ല, �രയും �ണ്ണില്ല ,അലറും വൊയില്ല ?
a തേ(ഘം
q കവയിലുദിക്കുതേ,ൊൾ ഉണരും, സന്ത്യ ആകുതേ,ൊൾ ഉറങ്ങും ?
a 	ൊ(ര
q മൂവർ സംഘം ഗുഹയിൽ �യറിപുറത്ത് വന്ന	് ച	ഞ്ഞരഞ്ഞ് 
തേചൊരയിൽ മുങ്ങി ?
a കവറ്റില മുറുക്ക്
q കവളുത്തൊൽ വൃത്തിതേ�ടൊകും �റുത്ത നിലം ?
a തേAക്ക് തേBൊർഡ്
                       
                                   
                                   
                                    
                            
                                                          
                                                         അർഫിന സി ക�

                                                              

                 6                 
                                   



കടങ്കഥകൾ

                                                               
                                                              



ഒരു ഇന്റെ� ർന്റെ�റ്റ് അപാരത

ന്യൂജൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറി വരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന
ശാലയാണ് ഇന്റെ�ർന്റെനറ്റ്. അതിൽ ഒരുപാട് നന്മയും 
അതിലേലന്റെറ തിന്മകളും ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല 
വലിയവർ ലേപാലും ഇതിന്റെ� ന്റെകണിയിൽ 
ന്റെപടുകയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും 
ഉപലേയാഗിക്കുന്ന അപ്ലിലേ6ഷനാണ് ഇവ . യൂടൂബ്, 
ന്റെ<യ്സ് ബു6് അങ്ങന്റെന ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ. 
അതിലേലന്റെറ ഭയാനകമായ ന്റെവബ്സൈസറ്റുകളും 
പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നാൽ അതിൽ കുട്ടികൾ6് 
പഠി6ാനും വലിയവർ6് പഠിപ്പി6ാനും ആവിശ്യമായ 
പല അറിവുകളും അടങ്ങുന്നുണ്ട് പന്റെM ചിലർ അത് 
ദുരുപലേയാകം ന്റെചയ്യുന്നു.അന്റെതാരു പാർട്ട് സൈടം ലേജാലി
എന്ന ലേപാന്റെല വരുമാനവും ഇന്റെ�ർന്റെനറ്റിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്നു.
ഇന്റെ�ർന്റെനറ്റിന്റെ� ന്റെകണികളിൽ വിഷം 
നിറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മുന്റെട ന്റെസൽലേ<ാണുകൾ 
ലേU6് ന്റെചയ്യാനും ലേW6് ന്റെചയ്യാനും. നമ്മുന്റെട 
ന്റെപർസണൽ വിവരങ്ങന്റെള ലേചാർത്തുവാനും 
സWായിക്കുന്നു.



ഒരു ഇന്റെ� ർന്റെ�റ്റ് അപാരത

7
ഇന്റെ�ർന്റെനറ്റ് ന്റെകണിയിൽ വീഴാന്റെത സൂMിക്കുക.

തമ്പ്രാൻസ് 
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रक्षक
     बहुत पहलै बार का बात हो।

         तितलबेवरम गावॅ मे ढाम ु नामक एक आदॅा रहता।ढांंम ु एक
          अच्छ गीत गानै वाला भीता है।दाम ु गीत गाकर उस्का
          ति!"ढगी ग"ुार ग"ुारता है।ढाम ु बो" शाहर मै एक

           पैड कै नीचै अपना हारमोति&यमं लॆकर आ बैटता और
          गीन गान था।उस्का गीन सब लोगौ कौ बहुत पसढ था
              और वै ढाम ु कै पास आकर दामू के बतन में कुय ने कुछ

      डालते थे।दाम ु तिकसी को भी नही
          बतातो मै आधा है।परेू लोगा उसै प्यार करतै थै।दामू का

           घर मै दाम ु पैड कै नीचै बैठ कर कुछ सोच
          रहा था।उस तिदन शाहर मै एक और आदमी गीत गानै
        आया ।और सब लोग उसकै पास "ाना सनुनै

       गए।दाम ु यह दैखकर बहुत परैशान हुआ।लैतिकन उसै
         मालमू था की ईश्वर तिकसी भी तरह मैरी मदद

         करैगा।कुछ समय कै बाद कुछ लोग आकर दाम ु कहतै
         हे।तिक तमु्हारा गाना बहुत बरुा है और सैे लैतिकन

                        वह नया गीत बहुत अच्छा हे।  42



रक्षक

          यह कहकर दातिम ु को वहाँँ सै भगा तिदया।दाम ु यह सनुकर
    सोचा तिक अब मै

         केसै "ी सकता हे।और वह "ति9दी घर लौट गया।रास्तै
         मै उसनै एक छोटै सै बच्चै का रेैोना सनुता हे।
         यह सनु्कर दाम ु उस बच्चै कै पास पहुचा।बहुत मतुिश्कल सै
         वह उस बच्चै को लैकर अपनै घर चला। उस
          बच्चै कै दाम ु अच्छी तरह सै पालता हे।और उसकेो सब
        कुछ तिसखा तिढया। दाम ु उस्को गाना गाना भी

           तिसगाया।दाम ु एक तिढन अपनै बैढै सै कहतै हे तिक तमु अब
        मैरी रक्षक हो।यह सनु्तै ही उस बच्चै नै कहा

        तिपतैा"ी तमु मैरी रक्षक हो।तमुनै मझैु "ीतिवत रहना
      सीगाया।इसतिलएै मे तमु्है कभी भी नही भलुगुा।

                                                        -    हा"रा महीन के

                                                  9   A
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എം ലീലാവതി

സാഹിത്യ വിമർശകയും അധ്യാപികയും. 1929 സെസപ്റ്റംബർ 16 ന് 
ഗുരുവായൂരിൽ ജനിച്ചു.
കകാക$ജ് അധ്യാപിക ആയിരുന്നു.സാഹിത്യ പ്രവർത്തക 
സഹകരണ സംഘം ഡയറക്ടർ കബാർഡ് അംഗമായിരുന്നു. 
കകര$ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും സുവർണ കൈകര$ി 
അവാർഡും ലഭിച്ച കവിതാധ്വനി ,കകര$ സാഹിത്യ അക്കാദമി 
അവാർഡും ,1980
ഓടക്കുഴൽ അവാർഡും, 1979 ൽ ലഭിച്ച
വർണ്ണരാജി, കാവ്യ ജീവിതം , മലയാ$
കവിത സാഹിത്യം ചരിത്രം, കവിതാരതി
കവിതയും ശാസ്ത്രവും നമ്മുസെട
വിലാപകാവ്യങ്ങൾ എന്നിവ മുഖ്യ കൃതികൾ.
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