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                                                                                           വവസയയ

 ആമമഖയ
 

                                   വവിവരവവിനവിമയ സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യയുടടെ 
വവിവവിധ സസാധദ്യതകള് നവിതദ്യജജീവവിതതവിടന്റെ ഭസാഗമസായവി 
മസാറവിടകസാണവിരവിക്കുന്ന ഇന്നടത ങലസാകതത, 
നസാടമലസാവരരും "ഹഹൈടടെകത " ആകസാനരും “  ഡവിജവിറ്റല" 
ആയവി വസതതുകടളെ സമജീപവികസാനമുളെളെ ശ്രമരും 
നടെതസാറുണത. 
ടപസാതുവവിദദ്യസാഭദ്യസാസസരുംരക്ഷണയജ്ഞതവിടന്റെ ഭസാഗമസായവി
ങകരളെതവിടല   വവിദദ്യസാലയങ്ങളെവില  രൂപരുംടകസാണ
“LITTLE  KITES” എന്ന  IT ക്ലബത വവിവരസസാങങ്കേതവിക 
വവിദദ്യയുടടെ അനന്തസസാധദ്യതകള് കുടവികളെവിങലകത 
എതവിക്കുന. അങതസാടടെസാപരും പുതവിയ സസാങങ്കേതവിക 
വവിദദ്യകളരും മനസവിലസാകവി വവിദദ്യസാ൪തവികടളെ 
ഹകപവിടെവിച്ചുയ൪ത്തുനടവന്നത നവിസരുംശയരും പറയസാരും. ഈ 
ക്ലബവിടല അരുംഗങ്ങളടടെ ങനതൃതത്വതവില തയസാറസാകവിയ 
"വവിസ്മയരും "എന്ന ഡവിജവിറ്റല മസാഗസവിന് ഏവരടടെയുരും 
മുന്നവില സവവിനയരും സമ൪പവിക്കുന.

                                                                                                                               
     എന്നത                                                                                                                        എന്നത
  സബതഎഡവിറ്റ൪                                                                                                      ചജീഫതഎഡവിറ്റ൪
നയന.പ്രസസാദത                                                                                                          തന്സവി.എന് 
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എനന്റെ വതിദദകാലയരംഎനന്റെ വതിദദകാലയരം
 നജീലസാകസാശരും കുടെപവിടെവിക്കുന്ന 
പച്ചപട്ടു ങചലയുടുത കുന്നവി൯ ചരവവിലസാണത 
എടന്റെ വവിദദ്യസാലയരും .
ടചമ്മണ് പസാതയവിലൂടടെ നടെന വരന്ന ഞങ്ങളടടെ 
ടപസാടവിച്ചവിരവി ങകട്ടുടകസാണത കളെകളെടമസാഴുകുന്ന അരവവിയുണത 
            വവിദദ്യസാലയമുറ്റതത തണല വവിരവിച്ചുനവിലക്കുന്ന  ഞസാവല -
            മരതവിനത കുന്നവിങനസാളെരും വലുപമുണത 
            ചവില്ലുകള് നവിറടയ ഞസാവലപഴങ്ങള്  
            ഞസാവലപഴരും ടഞണവില നവിന്നസാടെ൪ന വജീഴുന്നതത കസാതത 
            ഞങ്ങള് കസാവല നവിലക്കുരും 
            അതവിന മുങമ്പേ ഞസാവലപഴരും തടവിടയടുകസാനസായവി 
            മരതവിടന്റെ ചവിലകളെവില കസാതവിരന്ന കൂട്ടുകസാ൪.
            അവ൪ ആടരസാടകയസാടണങന്നസാ?
            അണസാ൯, കുരവവികള്,........
വവിദദ്യസാലയതവിനടുതസായവി   ഞങ്ങള് നട്ടുവളെ൪തവിയ 
പൂങന്തസാടമുണത. 
പലവ൪ണങ്ങളെവിലുള ഭരുംഗവിയുള പൂകള് 
ചുവപത,മഞ,നജീല,ടവള..............
ഇളെരുംകസാറ്റത പതുങ്ങവിടയത്തുങമ്പേസാള് പൂകള് പറന 
ങപസാകുന്നതുങപസാടല.
പുളവിയുടുപവിട പൂമ്പേസാറ്റകള് 
തുമ്പേവികളരും വണതസാനസാരരും കൂടവിനണത.
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 അതവജജവനതവടന നതളമകള അതവജജവനതവടന നതളമകള

      ങകരളെരും  ഇന്നത  വളെടര  വലവിയ  ഒര  ദുരവസ്ഥ  ങനരവിടുകയസാണത.
പ്രളെയടമന്ന  രസാക്ഷസന്  നമ്മുടടെ  ടകസാച്ചുങകരളെടത
വവിഴുങ്ങവിയവിരവിക്കുകയസാണത.  നമ്മള്  ഒറ്റടകടസായവി   ടപസാരതവിയസാല   മസാത്രങമ
നമ്മള്കത ഇതവില നവിന്നത രക്ഷടപടെസാന് സസാധവിക്കുകയുള. ഒരമയുടണങ്കേവില
'ഉലകങമലുരും കവിടെകസാരും 'എന്നത നമ്മള് ധസാരസാളെരും ങകടവിട്ടു-ണടലസാ?  അതത നസാരും
പ്രസാവ൪തവികമസാകണരും  അതവിടനസാരവസരമസാണവിതത.  ഈ  പ്രളെയരും  ടകസാണത
മനഷദ്യ൪  ഒരപസാടെത  കസാരദ്യങ്ങള്  മനസവിലസാകവിയവിട്ടുണത.  മനഷദ്യന്  പ്രകൃതവിടയ
ചൂഷണരും  ടചയ്തതവിടന്റെ  ഫലമസാണവിതത.  നസാരും  ഇനവിടയങ്കേവിലുരും  ഇടതലസാരും
നവി൪തവിയവിടത  പ്രക  ൃതവിടയ  ങസ്നേഹൈവിച്ചത  സുന്ദരമസായ  ഒര  ങകരളെടത
ടകടവിപടുങകണതുണത.ഇനവി   ഒര  പ്രളെയരും  വന്നസാല   അതവിടനടച്ചറുകസാന്
കഴവിയുരും  തകവവിധതവില  ങവണരും  നമ്മള്  ഇനവി  നവങകരളെരും
വസാ൪ടതടുകസാന്.
                അതവിനസായവി ആദദ്യരും മനഷദ്യന് പ്രകൃതവിടയ ങസ്നേഹൈവികസാന് പഠവികണരും.
 പ്രകൃതവിടയ ഒരവികലുരും ചൂഷണരും ടചയസാന്പസാടെവില.  അതസായതത നദവിയവില നവിന്നത
മണത  വസാരരതത.  കുനകള്  ഇടെവിച്ചത  നവിരതരതത.  വനങ്ങള്  നശവിപവികരതത.
അതസായതത പ്രകൃതവിമസാതസാവവിടന ങവദനവിപവിക്കുന്ന ഒര പ്രവ൪തവിയുരും ടചയരതത
നസാരും  മരങ്ങള്  നട്ടുപവിടെവിപവികണരും.  ഒര  മരരുംനശവിപവിച്ചസാല  പത്തുമരരും
വച്ചുപവിടെവിപവികണരും. ഇന്നത ധസാരസാളെരും 
ജനങ്ങള്കത  വജീടെവില  .അവരടടെ  വജീടുരും
സത്വത്തുകളടമലസാരുംഒഴുകവിങപസായവിരവിക്കുന.  ഗവണ്ടമന്റെത  ആദദ്യരും
അവ൪ടകലസാരും നടലസാര വജീടെത വച്ചത ടകസാടുകണരും.  അതവിനത എലസാ ജനങ്ങളരും
സഹൈസായവിക്കുകയുരും  ങവണരും.ഈ  പ്രളെയതവില  തളെ൪നങപസായ  ധസാരസാളെരും
കുടവികളണത.  കുടവികള്  വളെ൪നവരന്ന  തലമുറയസാണത.  അവടര  നല
ജജീവവിതതവിങലകത  തവിരവിച്ചു  ടകസാണ്ടു  വരണരും.  എലസാ  ജനങ്ങള്ക്കുരും  നല
ആത്മവവിശത്വസാസരും  പക൪ന്നത  ടകസാടുകണരും.  ഇനവിടയസാര  പ്രളെയരും  വന്നസാല
ങകരളെതവിനത ങനരവിടെസാന് കഴവിയണരും.  എലസാരും നല ഉങദ്ദേശങതസാടുകൂടെവി  ങവണരും
ടചയസാന്.നമ്മള് ജസാതവിങവ൪തവിരവിടവസാനമവിലസാടത മനഷദ്യന് എന്ന ഒറ്റ ജസാതവി
മസാത്രങമ ഉണസാകസാന് പസാടുള.  പജീന്നജീടെത  രസാഷദ്യരും  നമ്മള് ജനങ്ങള് നലകുന്ന
ഹപസ  ആവശദ്യകസാ൪കത  നലകസാടത  രസാഷജീയകസാ൪അതത  എടുക്കുനണത.
അവ൪  ഇങപസാഴുരും  അഴവിമതവികസാരസാണത.  അതത  ആദദ്യരും  നവി൪തണരും.  നമ്മള്
ഒന്നവിച്ചത പ്രവ൪തവിച്ചസാല നമുകതനവങകരളെരും പടുത്തുയ൪തസാരും .
                                              ങരസാഹൈവിണവി.വവി. എസത,   8B
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 ഒതണതവടന കഥ ഒതണതവടന കഥ

                                 
 “അടെവിയന്; ഒരസാണ്കുടവി ടകസാടസാരവസാതവിലവിനടുതത കസാത്തുനവില-ക്കുന”.ഡ൪ബസാ൪ 
കൂടെവിയവിരവിക്കുങമ്പേസാഴസാണത ഭടെന് കയറവി വന്നത ഉണ൪തവിച്ചതത. ടപടടന്നത ഡ൪ബസാ൪ 
നവിശ്ശബ്ദമസായവി. വളെടര 
കസാലമസായുണസായ അനഭവരും! മഹൈസാബലവി ഭടെടന്റെ ങനടര ങനസാകവി.

                 “പരസാതവികസാടരയുരും അങപക്ഷകങരയുരും കണവിടത ഏടറ നസാളെസായവി.ആ൪ക്കുരും 
നടമ്മടകസാണത ആവശദ്യമവിലസാതസായവി.എങപസാഴുരും ആ൪ക്കുരും നമ്മുടടെ ഡ൪ബസാറവിങലയ്ക്കു 
കയറവി വരസാരും.ഒര ഉതരവരും ങവണ.”
            സമസാജവികടരലസാരും എഴുങന്നറ്റുനവിന്നത ഒങര സത്വരതവില ആശരുംസവിച്ചു.
                    “മഹൈസാബലവി ചക്രവ൪തവി വവിജയവികടട!”
ഒര സമസാജവികന് വവിനയസമനത്വവിതരും ഉണ൪തവിച്ചു.
“അവവിടെടത  നനയുടടെ പ്രകസാശരും പ്രജകടളെ തഴുകവിടകസാണവിരവിക്കുന.പവിടന്ന 
ആ൪ക്കുണകുരും പരസാതവി?”
                മടറ്റസാര സമസാജവികന് കയറവിപറ                   ഞ.
              “എങരും സരുംതൃപവിയുടടെ മഖങ്ങള് മസാത്രരും ദസാരവിദദ്യമവിലങ്കേവില,നസാളെടയ 
ഭയമവിടലങ്കേവില എന്തവിനത സത്വതത കസാത്തുസൂക്ഷവികണരും! മഹൈസാബലവി ചക്രവ൪തവി 
നജീണസാല വസാഴടട.”
                “വസാകുമസാറ്റങതയുരും കസാലുമസാറ്റങത പറ്റവി ങകടവിങടയുള. 
അനഭവതവിലവില. അതുങപസാടല കളപറയുരും കളത്രസാസുരും ഇവവിടെടത 
കസാഴതച്ചബരുംഗസാവവില ങപസാലുമവില.”  ങവടറസാര സമസാജവിക൯ പറഞനവി൪തവി. 
മഹൈസാബലവി പുഞവിരവി തൂകവി. “നസാരും ചക്രവ൪തവിയസാണത. പ്രജകളടടെ ങക്ഷമമസാണത 
നമ്മുടടെ വളെ൪ച്ച.”
ഒര പയ൯ അകടല നവിന്നത അടെവിവച്ചടെവിവച്ചത വരന്നതത മഹൈസാബലവിയുരും  ഡ൪ബസാറവിടല
അരുംഗങ്ങളരും കണ്ടു. 
           ങതജസ്സുറ്റ കുടവിപട൪! 
“ഈ പയന എന്തസാണസാങവസാ......  ?”
വസാമന൯ മഹൈസാബലവിടയ നമസ്കരവിച്ചു.
“കുടവി, നവിനകത എന്തസാണത പരസാതവി ! എന്തസാണത ആവശദ്യരും? നവിടന്ന തൃപനസാകസാടത 
നമുകവിന്നത ജലപസാനമവില”.                       
“ രസാജ൯ ഇരന്നത തപസ്സുടചയസാ൯ മൂന്നടെവിസ്ഥലരും ങവണരും.”
“ഇതസാടണസാ!”മഹൈസാബലവിടപസാടവിച്ചവിരവിച്ചു സഭവസാസവികള് തമ്മവില തമ്മവില ങനസാകവി. 
രസാജഗുര ധദ്യസാനമഗ്നനസായവി.മൂന്നടെവിങയസാ ഹൈ... ഹൈസാ... ഈ നസാടവില മൂന്നടെവി സ്ഥലരും 
കണ്ടുപവിടെവിച്ചവിടല?
ഇലതവിരമനടസ
എന്തത 
എനവിക്കു സത്വന്തമസായവി മൂന്നടെവി സ്ഥലരും ങവണരും
എടുത്തുടകസാള .എവവിടടെ നവിടന്നങ്കേവിലുരും എടുക്കു
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ദസാനമസായവി തരണരും ങനസാരും തവിരവിച്ചുതരവില
ഇതസാ മൂന്നടെവിസ്ഥലരും ദസാനജലരും വസാമനടന്റെ  ഹകകളെവിങലകത 
വവിഴതതസാടനസാരങ്ങവിയങപസാള് രസാജഗുര കണ്ണുതുറന അങദ്ദേഹൈരും അരളെവി
പസാടെവില. ദസാനരും ടചയരതത.ചതവി ടകസാടുരും ചതവി
എന്തത!
മഹൈസാരസാജന് ഇങദ്ദേഹൈരും ടവറുരും പയനല.സസാക്ഷസാല മഹൈസാവവിഷ. അവവിടെടത 
സലഭരണതവില സുഖങലസാലുപരസായ ജനങ്ങള് ങദവകടളെ മറന.അവ൪കത 
പൂജകള് ടചയസാതസായവി .അങതസാ ടടെ ങദവങലസാകതവില ദസാരവിദദ്യവരും ങരസാഗങ്ങളരും 
വ൪ദവിപവിച്ചു.ങദവന്മസാ൪
പസാലസാഴവിവസാസനസായ മഹൈസാവവിഷവവിടന ശരണരും പ്രസാപവിച്ചു മഹൈസാവവിഷ
അവതസാരടമടുത്തു ഈ നവിലക്കുന്ന വസാമനനസായവിടത. അങ്ങത വസാക്കുപസാലവിച്ചസാല ഈ 
ഭൂമവി ങദവകളങടെതസാകുരും. ഇത്രയുരും പറഞങപസാള് അസുരഗുര 
വവിറയ്ക്കുനണസായവിരന.
വസാക്കുടകസാടുതതടപസായവി ഗുങരസാ 
ചക്രവ൪തവി ഇടതസാടക ങകട്ടുനവിലകസാ൯ നമ്മുകത ങനരമവില. ങവഗമസാകടട 
വസാക്കുമസാറ്റസാനസാണത ഭസാവടമങ്ങവില  ങനസാരും ങപസാകുന.
വസാമന൯ ധൃതവികൂടവി. മഹൈസാബലവി സവിരുംഹൈസാസനതവില നവിന്നവിറങ്ങവി വസാമനടന്റെ 
അരവികവിങലകത ടചന 
ബലവിയുടടെ വസാകവിന മസാറ്റമവില 
മഹൈസാബലവിയുടടെ വലതുഹകയവിലൂടടെ ജലരും വസാമടന്റെ ഹകക്കുമ്പേവിളെവില നവിറഞ.
ടപടന്നത വസാമന൯ ആകസാശരുംമുടട വളെ൪ന. ഒര ചുവടുടകസാണത  അങദ്ദേഹൈരും ഭൂമവിയുരും 
സത്വ൪ഗവരും അളെടന്നടുത്തു.രണസാമടത ചുവടുടകസാണത പസാതസാളെവരും. മൂന്നസാമടത 
ചുവടുടവയസാന് സ്ഥലടമവവിടടെ?
വസാമന൯ മഹൈസാബലവിയുടടെ ങനടരങനസാകവി. 
ങഹൈ!അസുരചക്രവ൪തവി എവവിടടെസ്ഥലരും? വസാക്കുമസാറ്റരതത. എനവികസ്ഥലരും 
തരസാടതപറ്റവില
മഹൈസാബലവി പറഞ
തരസാമങലസാ. അങദ്ദേഹൈരും ടതസാഴുഹകങയസാടടെ തലകുനവിച്ചു അളെടന്നടുത്തുടകസാളെള. 
അതവിനമു൯പത ഒര അങപക്ഷയുണത.എനരും ടപസാനരും ചവിങ്ങമസാസതവിടല 
തവിരങവസാണദവിവസരും പ്രജകടളെ വന
കസാണസാ൯ അനവദവികണരും 
വസാമന൯ തലയസാടവി. പവിടന്നതസാമസവിച്ചവില. വസാമന൯ മഹൈസാബലവിയുടടെ  ശവിരസവില 
വലതുപസാദരുംവച്ചത ചവവിടവി പസാതസാളെതവിങലകത തസാഴതതവി. അനമുതല 
ചവിങ്ങമസാസതവിടല തവിരങവസാണനസാളെവില മഹൈസാബലവി ങകരളെകരയവിങലകത പ്രജകടളെ 
കസാണസാനസായവി വരടമന്നസാണത ഐതവിഹൈദ്യരും.

                                                          അഭയതസുങരഷത,9C
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The frogThe frog

A little green frog once lived in a pool

The sun was hot, but the water was cool

He sat in the pool the whole day long

And sang a queer little,dear little song

''Quaqqery doo ,quaqqery dee

No one was ever as happy as me!,

he sang this song to his little green brother;

And if you don't like it, then make me another!

                                          

SAHEER.S

9B     
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പ്രളയദുരന്തതത്തിലലപ്രളയദുരന്തതത്തിലല

            കണനന  തളളളകള൪കണനന  തളളളകള൪

ആഗസസ-16-ാം  തനയതള  അന്നത  നടന.
മനുഷഷ്യനന  കണനനരളല്  ആഴസതള  ഒരു  മഴ.
ലലലകക  മഴവ   അടളചമ തളനകലണസ൯ ൪
ഒരു  മഴ. മണളടളയല്  കലരണക  എണ്ണൂലറലളക
മനുഷഷ്യനനയക  മറ്റുളളവരുനട  വനടുകളക
നഷ്ടമലയള.    ഞങ്ങള ഇനള  എന്തു  നചെയക.
അവ   ഭലനനര ലപലനല  അലഞ നടന൪ .
എനന്റെ  ദദൈവങ്ങനള  ! ഇഇൗ  മഴ  ഞങ്ങളനട
ജനവളതക  തക കകയലണസ൪ .  ഞങ്ങള എലലവരുക
നളസഹയരലണസ. ഈ ലലലകതളല് എലലവരുക മറ്റുള്ളവരുനട ദുരനക 
വല തകളളലലടയക മറ്റുള്ളതളലലടയക   അറളഞ കരയന൪ . മൂന്നസ 
ദൈളവസങ്ങലളലളക നനണ്ടുനളന്ന മഴ 100 കണകളനസ മനുഷഷ്യനരയലണസ 
നകലണ്ടുലപലയതസ. നമ്മുനട മതഷ്യനതലഴളലലളളകള ആരുക വളളളകലനത 
തനന്ന മറ്റുള്ളവരുനട മനസറളഞസ അവ  എതള൪ . മതകസ ചെവളട്ടുപടളയലകള 
മറ്റുളളവരുനട  ജനവന്  രകളച.  മതഷ്യനതലഴളലലളളകള  ജലതള-മത  
ലഭേദൈമളലലനത  എലലവനരയക രകളച.  
നമ്മുനട  മതഷ്യനതലഴളലലളളകളകക  ദസനളകലസനയക  ഒരു  BIG  
SALUTE.

     സുബലകസമള,   8A
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 വവണവടല രതജതകനത൪ വവണവടല രതജതകനത൪

ഇന്നടല കങണസാരജീ നജീല നവിലസാവവിടന

ഇഇന്നടല കങണസാരജീ നജീല നവിലസാവവിടന

ന്നസായ ങപസാള് കണവില

കതവിജൃലവിക്കുന്ന സൂരൃടനങപസാടല

തുടെവി  ടച്ചസാര തസാരകരും കണവില.

വവിണവി൯റ മസാറവില നവിന്നസാടരസാ ചുരതവിയ 

ടവണ്മഴ നജീങരസാ കണവില.

കണവിലസാ മൂകവിലസാങതസാടെവി നടെക്കുന്ന

കസാ൪ങമഘടതയുരും കണവില.

കുഗതമരും  ചസാ൪തവിയ ടപണവി൯റ ങചലുള

അഷതമവി സൂരദ്യ൯ ഉദവിച്ചങലസാ.

സന്ദൃ തുടെവിച്ചു കയറുങബസാള് വടന്നത്തുരും

അബവിളെവി മസാമങനസാ വടന്നതവി

ടമസാടവിട്ടു പൂവവിട്ടു നവിലക്കുമജീ

തസാരക ടപണ്ണുണ്ണുുങടളെങടന വടന്നതവി.

അബവിളെവി മസാമ൯റ ടചപവിടലസാളെവിപവിച്ചു

നജീല നവിലസാവവിന വടന്നതവി.

വവിണവില ടഎശത്വരദ്യരും തൂകുമവി

രസാജസാകനസാര് വടന്നതവി.                                                                 ABHIRAMI,9B
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                                                                                           വവസയയ

  അരമവവപമറടത അങവതല൯ശകതഴവയമയ  അരമവവപമറടത അങവതല൯ശകതഴവയമയ

അമ്മവിണവിയസാടുരുംഅടുത്തുളെളെഅമ്പേലപറ-      മ്പേവില ഒത്തുകുടുരും.ഒരവിയല 
അമ്മവിണവിയസാടെത അമ്പേലപറമ്പേവിടല അരയസാലവി൯ തറയവില 

കവിടെന മയങകയസായവിരന.നല ഉച്ചസമയ൦.
             അമ്മവിണവിയസാടെവിനത വലസാത ദസാഹൈ൦.അടുത്തുളെളെ അമ്പേലക്കുളെതവില 
നവിറടയ ടവളെളെമുണത.അന്നത അങ്കേവസാല൯ ങകസാഴവി വന്നവില.എലസാദവിവസവ൦ 
അങ്കേവസാല൯ ങകസാഴവിയു൦ അമ്മവിണവിയതടു൦ 
ഒന്നവിച്ചത അമ്പേലക്കുളെതവിടലതവി ടവളെളെ൦ 
കുടെവിക്കു൦.അമ്മവിണവിയസാടെവിനത ഒറ്റകതഅമ്പേ    
ലക്കുളെതവിലങപസാകസാ൯ങപടെവിയസാണതഅതു    
ടകസാണതഅമ്മവിണവിയസാടെതദസാഹൈരും സഹൈവിച്ചത 
തടന്റെ അമ്മടയകസാതവിരന.അമ്മ വന്നങപസാള് കുറച്ചുടടവകവി. കഞവിയുരും    
കസാടെവിയുമസായവി  അമ്മ ദൂടരനവിന്നത വരന്നതതഅവള്കണ്ടു.
 ങതങമ....ങതങമ...അമ്മവിണവികരഞടകസാണതഅമ്മയുടടെഅടുടതതവി. അമ്മ 
കസാടെവി 
അമ്പേലപറമ്പേവിടല അരയസാലവി൯ തറയവില
വച്ചു ദസാഹൈവിച്ചു വലഞ അമ്മവിണവി അരവികസാടെവി അ൦...അ൦...എന പറഞത 
കുടെവിച്ചു തജീ൪ത്തു.
      അങയസാ എടന്ന ഉറുമ്പു കടെവിങച്ച 
     അമ്മവിണവി അലറവികരഞ.
അന്നത അമ്മവിണവി അമ്മങയസാടെത മവിണവിയവില.നസാവവില ഉറുമ്പു കസാടെവിച്ചതവിന്റെ  ങദഷദ്യ൦ 
അമ്മവിണവിയുടടെ മുഖത്തുണത.
അമ്മയുടടെ മുഖ൦ വസാടെവി.അമ്മവിണവികത
അതുകണങപസാള് സഹൈവിച്ചവില.അമ്മവിണവിഒസാടെവിടച്ചന്നത അമ്മടെതടകസാര 
ടപസാനമ്മ ടകസാടുത്തു.ഇങപസാ....ങദ...അമ്മവിണവിയു൦ അമ്മയു൦ 
ഒന്നത.അവടരന്തസാര കൂടസാ.     
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                                                                                           വവസയയ

                                                                     നയന
                                                                               

  രതമമവവടന വളയ  രതമമവവടന വളയ

 
വളകസാരന് രസാമു 
വളതവില കയറവി. പങ്കേസായരും ങനസാകവി
പങ്കേസായരുംകസാണുന്നവില. തവിരവിടക വജീടവിടലതവി 
വജീടെവിന പവിറകവില ങനസാകവി. പങ്കേസായരും കസാണുന്നവില
             വജീടെവിന ചുറ്റവിലുരും ങനസാകവി 
             കുറ്റവികസാടവില ങനസാകവി 
              കസായലവില ങനസാകവി കടെലകരയവില ങനസാകവി 
              പങ്കേസായരും കസാണുന്നവില
കുഴവിയവില ങനസാകവി കവിണറ്റവില ങനസാകവി
അവവിടടെയു മവിവവിടടെയുടമലസാരും ങനസാകവി
 പങ്കേസായരും കണുന്നവില
                   ഒരവികലകുടെവി വളെളെതവില ങനസാകവി
                  വളെതവിനളെളെവില പങ്കേസായരും
                   വളെളെകസാര൯ രസാമു
വളെളെരും ടവളെളെതവിലവിറകവി
വളെളെരും തുഴഞ 
യയാത്രയയായത്തി .

                                                       

AZIF.S , 9C                        
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                                                                                           വവസയയ

KERALA   FACT  FILEKERALA   FACT  FILE
1.The Government of which country aided the Idukki Arch Dam project with long term 
loans and grants?

Ans: Canada

2.The most popular aromatic rice variety endemic to kerala is...........?

Ans: Njavara

3.which is the first place in kerala to be installed with a wind energy farm?

Ans: Ramakkalmedu

4.Which is the longest daily train running in India?

Ans: The Kerala Express(Trivandram-New Delhi) 

5.Which  is the major soil variety of Kerala ?

Ans: Laterite Soil

6.Which was the first National park of kerala ?

Ans: Iravikulam National Park 

7.The total land area of Kerala is..........sq.miles ?

Ans: 15,005 sq.miles 

8.The first textile mill in Kerala was started at ............?

Ans: Kollam

9.Who introduced the rubber plant to  Kerala?

Ans: The Dutch

10.Which is the largest gap in the Western  Ghats ?

Ans: Palakkad Gap                                                                                       SREEDARSH.S
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                                                                                                                             9B

sameer.s ,6A
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                                                                                           വവസയയ

കടങഥകളകടങഥകള
1.മുറ്റടത ടചപവിനടെപവില?

കവിണ൪

2.കസാളെ കവിടെക്കുരും കയങറസാടുരും?

മത൯

3.ഓടുരും കുതവിര  ചസാടുരും കുതവിര ടവളെളെരും കണസാല നവിലക്കുരും കുതവിര?

ടചരപത

GANESH,9C
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ആര്ടട  @GIMP

BY AZIF

9C
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                                                                                           വവസയയ

ഹരവതശകരളയഹരവതശകരളയ

സമനരശകരളയസമനരശകരളയ

കൂടരരേ നമ്മള്കട കഴഴി ഞ്ഞുരപപോയ
പ്രളയതത്തെ മറകപോക
ഇനഴിയുള്ള നമ്മുതടെ രകരേളതത്തെ
നമ്മുകട ഒറ്റതകടപോയഴി വപോ൪തത്തെടുകപോക

ജജീവതന്റെ തുടുപ്പുകളപോയ ഓരരേപോനക
നമ്മുകഴിനഴി പുന൪നഴി൪മ്മഴികപോക കൂടതരേ
നമ്മുതടെ രകരേളതത്തെ നമ്മുകഴിനഴി
പച്ചപപോ൪ന്ന രകരേളമപോകഴി മപോറ്റപോക

ഒരുമഴികപോക ഒരുമഴികപോക നമ്മുകഴിനഴി ഒരത്തെപോരുമഴികപോക
നമ്മുതടെ രകരേളത്തെഴിനു രവണഴി
നമ്മുകഴിനഴി ഒതത്തെപോരുമഴികപോക
പുഴയുക വയലക രതപോടുകളക
ഉള്ളതപോകഴി മപോറ്റപോക നമ്മുതടെ രകരേളതത്തെ

പച്ചപ്പുള്ള രകരേളമപോകപോ൯
നമ്മുകഴിനഴി ഓതരേപോ തകപോച്ചുതതകളക
നട്ടുവള൪ത്തെപോക കൂടരരേ
മലയപോളഴികതള നമ്മുകഴിനഴി ഒത്തുരചേരേപോക

നമ്മുതടെ രകരേളതത്തെ പുന൪നഴി൪മ്മഴികപോ൯
സമ്പതത്തെപോ സസൗഭപോഗഗ്യങ്ങതളപോ രവണ
പച്ചപ്പുള്ള രകരേളക മപോതക മതഴി കൂടരരേ

ഹരേഴിതരകരേളക സുന്ദരേരകരേളക
പച്ചപഴി൯ രകരേളമപോകപോക കൂടതരേ
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                                                                                           വവസയയ

സുന്ദരേമപോയ രകരേളതത്തെ കപോണപോ൯
വരേരട വഴിരദേശഴികള്

നമ്മുതടെ സസ്വനക രകരേളത്തെഴില് ജജീവഴിക്കുന്നതഴില്
നമ്മുകട അഭഴിമപോനഴികപോക കൂടരരേ
ഒതത്തെപോരുമഴിതച്ചപോരു സുന്ദരേരകരേളക
വപോ൪തത്തെടുകപോക കൂടരരേ

രകരേളസകസപോരേത്തെഴി൯ തപരുമ
ഉയരേതട എങക
നതലപോരു നപോരളയ്ക്കുരവണഴി
പുന൪നഴി൪മ്മഴികപോക നമ്മുതടെ രകരേളരത്തെ!
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                                                                                           വവസയയ

ഒനത്തിച്ചു മുനനറയാറഒനത്തിച്ചു മുനനറയാറ

     ഒന്നസായവി മസാറസാരും
     ഒരമവിച്ചു ങചരസാരും
     ഒരമനമസായവി ഒന്നവിച്ചു മുങന്നസാട്ടുനജീങ്ങസാരും

      ദുരവിതങ്ങളെസാടട ദുരവിതങ്ങളെസാടട 
       ങപസാരസാട വജീരദ്യരും പക൪നവന്നസാടട
        
        ഒന്നസായവിമസാറസാരും
         ഒരമവിച്ചു ങചരസാരും
         ഒരമനമസായവി ഒന്നവിച്ചു മുങന്നസാട്ടുനജീങ്ങസാരും
          
         മുങന്നസാട്ടു നജീങ്ങസാരും 
         മുങന്നസാട്ടു നജീങ്ങസാരും
         തളെരസാടത ങനസാകസാരും കണ്ണുനനയസാടത ങനസാകസാരും
       
         കരതലവി൯ കനവിവൂറുരും മനങമസാടടെ എനരും കരതവി-
         യവിരവികസാരും 
         ദുഷങ്ങള് ടചസാലവി വവിലപവിച്ചവിടുങമ്പേസാള്
          ആശത്വസാസഹൈസ്തങ്ങള് ആവസാരും ആശ്രയ
          സങങ്കേതമസാവസാരും
          എനരും ആനന്ദചവിതടമസാരകസാരും 
          ഒന്നസായവി മസാറസാരും
          ഒന്നവിച്ചുങചരസാരും
          ഒരമനമസായവി ഒന്നവിച്ചു മുങന്നസാട്ടുനജീങ്ങസാരും

                                                                            ARYA.S
                                                                              9A
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 ഒരമ പമലവ ഒരമ പമലവ   ടകണവയവലടപടകഥടകണവയവലടപടകഥ

     പണത പണത ഒരകസാടവില ഉണനരും കമലുവരും ഉണസായവിരന. 
അങ്ങടന ഒരവിടക ഒര ദവിവസരും ഉച്ചഭക്ഷണരും കഴവിച്ചവിടത 
കവിടെക്കുകയസായവിരന. അങപസാള് നടലസാര മണരും ഉണന് 
പറഞ.
അപ്പുറടത വജീടവില നല മണരും അവവിടടെ നവിനരും ങചച്ചവി രണത 
ഉണവിയപരും ടകസാണ്ടുവരന്നതുകണ്ടു ആ ങദശദ്യതവില കമലു തടന്റെ
വജീടവില ങപസായവി ഉണവിയപരും ഉണസാങകണ സസാധനങ്ങള് 
ടകസാണ്ടുവന അങപസാഴസാണത ഒസാ൪ക്കുന്നതത ചുളവികമ്പേത ഇലങലസാ
അങ്ങടന കസാടവില ചുളവികമ്പു പറകസാ൯ ടചന്നങപസാള് ഒര പുലവി
അങപസാള് അവ൪ പുലവിങയസാടെത പറഞ അങയസാ ങകസാലങല 
ഞസാനവിന്നത ഉണവിയപരും ഉണസാക്കുരും അതവില 12 എണരും ഉണത 
അതവില 2 എണരും നമ്മള് തവിന്നവിടത ബസാകവി 10 എണരും നവിനകത 
തരസാരും എനപറഞ അവ൪ അങപസാള് പുലവി പറഞ ഞസാനവിന്നത
8 മണവിയസാകുങമ്പേസാള് വജീടവില വരസാരും. അങപസാള് എനവികത 
തന്നവിരവികണരും അലങ്കേവില ഞസാ൯ നവിങ്ങടളെ തവിനരും. അവ൪ 
ഉണവിയപരും ഉണസാകവി. അവ൪ അകവില നവിനരും 2 എണരും തവിന 
ബസാകവി 10 എണരും ഉണസായവിരന. ഉണനറവിയസാടത കമലരും 
1 ഉണവിയപവരും കമലമറവിയസാടത ഉണനരും 1 ഉണവിയപരും തവിന. 
രണ്ടുങപരരും തവിന്നത തവിന്നത 2 ഉണവിയപരും ബസാകവിവന. അങപസാള് 
അവ൪ പറഞ നമുകത ഒളെവിച്ചവിരവികസാരും. ബസാകവിയുണസായവിരന്ന 
2 എണരും കൂടെവിതവിന്നവിടത അവ൪ ഒളെവിച്ചവിരന. അതവിനമു൯പത 
പടെവികള്കത മുകളെവില നവിന്നത എണടയസാഴവിച്ചവിടവിരന. 
8 മണവിയസായങപസാള് പുലവിടയതവി. അവടര വവിളെവിച്ചവിടത അവ൪ 
വവിളെവിങകടവില. അതുടകസാണത പുലവി അകത്തുകയറവി പടെവികള്ക്കു 
മുകളെവില നവിന്നത ശബ്ദരും ങകടപുലവി പടെവികയറവി. 
കയറുന്നതവിനവിടെയവില 
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കസാലുവഴുതവി വജീഴസാ൯ങപസായപുലവി ജനല വഴവി കവിണറ്റവിങലകസാണത 
വജീണതത. അതുകസാണസാ൯ ങവണവിയവിറങ്ങവിയ ഉണനരും കമലുവരും 
കസാലുവഴുതവി കവിണറ്റവിങലക്കു വജീണു. 

            ഇതവില നവിനരും മനസവിലസാകുന്നതത..... 
അവനവ൯ കുഴവിച്ച കുഴവിയവില അവനവ൯ തടന്ന വജീഴുരും   

                                                                                               THANZI.N
                                                                                                    9A
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  ഒതശസതണവടന കഥ  ഒതശസതണവടന കഥ

  അന്തരജീക്ഷരും നന്നസായവിരന്നസാല നമ്മുടടെ ജജീവവിതവരും സുഖകരമസായവിരവിക്കുരും എന്നത 
ഒസാ൪മടപടുതവിടകസാണത ഈ വ൪ഷവരും ഒസാങസസാണ് ദവിനരും കടെനവരകയസാണത. മനഷദ്യടന്റെ 
നനയുങടെയുരും കൂടസായ പ്രവ൪തനതവിടന്റെയുരും ഫലരും വവിജയമസാണത എന്നത ഒസാ൪മവിപവിക്കുന്നതസാണത 
ഒസാങസസാണ് ദവിനരും.ഒസാങസസാണ് ദത്വസാരരും അടെഞതുടെങ്ങവി എന്ന ആശത്വസാസമസാണത അതവിനത കസാരണരും.
                         
                  
                          ഒസാങസസാണ്
 *ഒസാകവിജടന്റെ മൂന്നത ആറ്റങ്ങള് ങച൪ന്ന തനസാത്ര
 *നജീല നവിറരും
 *ശത്വസനതവിനത ഉചവിതമല 
 *ഭൂമവിയവിടല ഒസാങസസാണവിടന്റെ  ഏതസാണത 90 %                            
   സതടസാങറ്റസാസതഫവിയറവില  സ്തവിതവിടചയ്യുന.
 *ഒസാങസസാണ് പസാളെവി അള്ടസാവയലറ്റത രശവികടളെ തടെഞനവി൪തവി 
 ഭൂമവിയവിടല ജജീവജസാലങ്ങടളെ സരുംരക്ഷവിക്കുന.
 
                
             ഒസാങസസാണ് ങശസാഷണരും
  *മനഷദ്യന് ഉതതപസാതവിപവിക്കുന്ന സവി.എഫത.സവി അന്തരജീക്ഷതവിടലത്തുന 
* സവി എഫത സവി യവില അള്ടവയലറ്റത രശവി പ്രവ൪തവിക്കുന
*ങക്ലസാറവിന് സത്വതന്ത്രമസാകുന 
*ങക്ലസാറവിന് ആറ്റരും ഒസാങസസാണ് തനസാത്രടയ വവിഘടെവിക്കുന 
*ഒര ങക്ലസാറവിന് ആറ്റതവിനത ഒര ലക്ഷരും വടര ഒസാങസസാണ് തനസാത്രകടളെ ശവിഥവിലജീകരവികസാരും.

         ഒസാങസസാണവിടന്റെ വവിലന്മസാ൪

ങക്ലസാടറസാഫ്ലുങറസാകസാ൪ബണ് (സവി എഫത സവി) 
ഹഹൈങഡസാങക്ലസാങറസാഫ്ലുങറസാകസാ൪ബണുകള് (എച്ചത സവി എഫത സവി)
  കസാ൪ബണ്ടടെടസാങക്ലസാറയവിടെത (സവി റ്റവി സവി)
ഹഹൈങഡസാങബസാടമസാഫ്ലുടറസാ കസാ൪ബണുകള് (എച്ചത ബവി എഫത സവി)
ഹൈസാങലസാണുകള് 
മജീങഥയവില ങബസാഹമയവിടെത 

                    സമജീപകസാല മുങന്നറ്റങ്ങള്

ഒസാങസസാണ് ങശസാഷണ പദസാ൪ഥങ്ങളടടെ നവിങരസാധനരുംമൂലരും ഒങസസാണ്ങശസാഷണതവില 
20 ശതമസാനങതസാളെരും കുറവവന്നതസായവി
നസാസയുടടെ കടണതല.ഔറ എന്ന ഉപഗ്രഹൈരും നലകവിയ വവിവരങ്ങളെവിലസാണത ഇതു പറയുന്നതത. 
അന്റെസാ൪ടവികയവിടല ഹശതദ്യതവില 2005-ല ഉണസായതവിടന അങപക്ഷവിച്ചസാണത ഈ കണകത. 
ധ്രുവങ്ങളെവില മസാത്രമസാണത ഇങപസാള് ങശസാഷണരും കുറയുന്നതത എന്നത അങത്മസാസതഫവിയറവികത 
ടകമവിസതടവി ആ൯ ഡത ഫവിസവികത ങജണലവില യൂങറസാപദ്യ൯  ജവിങയസാ സയ൯ടസസത യൂണവിയ൯ 
പ്രസവിദജീകരവിച്ച റവിങപസാടവില പറയുന. 
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ART CORNERART CORNER

NIDHINA MANOJ ,7C
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JOJI JOHNSON
9B
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ABHAY,
9C
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Oh...Life
Oh life... oh love

You are like a butterfly

Lovers are the flowers

which keep happiness

oh life... oh life 

you are like a pearl.

Lovers are pearl

which keep family together for happiness.

        

                                                                                     ASIYA. S, 9C
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 ഒതണകവവത ഒതണകവവത

ഒഒാണമമെനഒാല് എനനിക്കമ്മതന് മെഒാധുരരര

ഒഒാണമമെനഒാല് എനനിക്കച്ഛമന്ന്െ്റ വഒാത്സലരര

ഒഒാണമമെനഒാല് എനനിക്കന്െ് കു       ഞ്ഞനുജതനിതന്

സസ്നേഹവര,

ഒഒാണമമെന് നഒാടനിന് അഭനിമെഒാനര

ഒഒാണമമെന് മെനസനില് നനിറയ്ക്കുന

ഒഒാര്മ്മതന് മെഒാധുരരര നനിറയ്ക്കുന എന് മെനസനില്,

ഒഒാണതനിന് അമ്മ തന് വഒാത്സലരര

   ഒഒാണസദരയഒായന്െ് മെനസനില് നനിറഞ്ഞതര

   അച്ഛന് തന പുതന്ഉടുപനിന് മെണവര 

   എനനില് നനിറയ്ക്കുന മെഒാധുരരര 

അതര മുതല് പതന്െ് ദനിനര ഞഒാമനന് 

മുറ്റത്തു ഞഒാന് മെഒാസവലനിസയ വരസവറ്റതര,

എന് സ്മരണയനില് നനിറയ്ക്കുന മെഒാധുരരര
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                                             NANDANA.S, 9C

അമഅമ
അമ എന്ന വലകളന ഥക അറളയകളല ഈ ജനതകസ അമയനട൪
ലശേ  ഷുത അറളയകളല. 

  നനലന്തുപ്രസവളചതക മറനലപലകുമനജനത
പലലടളവള തളയതക മറന ലപലകുക൪

സങ്കടങ്ങളനണങ്കളല് പറയകയളല അമ
എനനമനക മനസളനുളളളല് ഒളളപളകക

 അമ എന്ന രണകര  നല്കളടു  അറളവകള ഈ ലലലകനമങ  ൦ ൦ ൦
പറന്നളടനട

വദസദൈനതളല് ലനലകവള  എത അമമല  അവളനട ൯ ൪
മകനള ഒല തനകലണ്ടു കരയകയലലണല൪ ?

ആ ശേശലസവലകകള പറഞളടുവല  ആരുമളല൯
മതകതരുവല  ആരുമളല ൯

അമനയ ഒരു ശേലപമലയള കരുതകയലലണല നളങ്ങള
അമത  മഹതശക അറളയക നളങ്ങള൯

അമയനട ലസ്നേഹക എത നകലതളകന്ന 
പളഞ്ചുമകള ഉനണന്നറളയക നളങ്ങള

                                                                              AKHILA KRISHNA.D
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                                                                                        9A

പകപക

തഴിപ൯ പപോമക ചുങ്ക൯ തവളയുക ചേപോങ്ങപോതഴിമപോരേപോയഴിരുന .അത്ഭുതക
രതപോനന്നരല?അങ്ങതനയപോയഴിരുന .
                      കുളത്തെഴിലപോയഴിരുന അവരു തടെ തപോമസക
.തവളയ്ക്കു ആഹപോരേത്തെഴിനു രവണതപോയ പ്രപോണഴികതള കപോണഴിച്ചു 
തകപോടുകപോ൯ പപോമ്പട സദേപോ സന്നദ്ധമപോയഴിരുന .അതുരപപോതല 
പപോമ്പഴിതന്റെ ഇരേതയ ചൂണഴികപോണഴിച്ചു തകപോടുത്തെഴിരുന്നതട 
തവളയുമപോയഴിരുന .
                തപോനഴിക്കു ശത്രുതയുളള തവളകരളയുക 
എലഴികരളയുക പപോമ്പഴിനട ഇരേകളപോയഴി കപോണഴിച്ചു തകപോടുത്തെട ചുങ്ക൯ 
തവള പക രപപോകഴി .
                     ഈ പ്രവൃത്തെഴി മൂലക ചുങ്കനട ശത്രുകളതടെ 
എണക വ൪ദ്ധഴിച്ചു .തഴിപരന്റെയുക ചുങ്കരന്റെയുക കണഴില്തപ ടെപോതത 
കഴഴിയപോ൯ തവളകളക എലഴികളക ഒളഴിച്ചുക പതുങ്ങഴിയുമപോണട 
നടെന്നഴിരുന്നതട .
               ഒരേഴികല് ചേഴിണ൯ തവളയുതടെ രചേടതന തഴിപ൯ 
വഴിഴുങ്ങഴി .ചുങ്കനപോണട ചേഴിണതന്റെ രചേടതന കപോണഴിച്ചുതകപോടുത്തെതട .
              ചുങ്കതന്റെ ശലഗ്യക മൂലക എലഴികളതടെ എണവക കുറ   ഞ്ഞു
വന .ഇങ്ങതന രപപോയപോല് എലഴികളരടെയുക തവളകളരടെയുക വകശക 
തതന്ന നപോമപോവരശഷമപോകുതമന്നട അവ൪ക്കു രതപോന്നഴി .
                     എലഴികരളയുക തവളകരളയുക രേകഴികപോ൯ 
എനപോതണപോരു  മപോ൪ഗക?ചേഴിണതന്റെ രനതൃതസ്വത്തെഴില് മൂഷഴിക മപോകഴി 
സകയുക്ത രയപോഗക കൂടെഴി തലപുകഞപോരലപോചേഴിച്ചു .അരപപോള് 
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രകപോമതനലഴി പറഞ്ഞു .''കുനഴിപ്പുഴകരേയഴിതല കുറ്റകപോടല് 
തചേമ്പ൯കജീരേഴിയുതടെ മപോളമുണട .അവതന കണപോല് തഴിപതന്റെ പത്തെഴി 
തപോഴുക .ഉടെതന തചേമ്പ൯ കജീരേഴി തഴിപതന കടെഴിച്ചു തകപോല്ലുകയുക തചേയക
.''
              ''നമുക്കു തചേമ്പതന തകപോണ്ടുവരേപോക. ' ''മപോകപോ൯ 
തവളയുതടെ അഭഴിപ്രപോയരത്തെപോടെട എലപോവരുക രയപോജഴിച്ചു തകയ്യടെഴിച്ചു .
                       അരപപോള് ചുങ്കതനരയപോ?ചേഴിണ൯തവള 
രചേപോദേഴിച്ചു .അവരനയുക വഴിടെരുതട . 
അവതന്റെ കപോരേഗ്യക ഞപോരനറ്റു .രകരടപോളൂ മഞത്തെനള പറഞ്ഞു .
        ''അതഴിതനപോരു വഴഴിയുണട .മപോഞപോലഴികുന്നഴില് ഉണങ്ങഴി 
നഴില്ക്കുക പടളവഴി൯ രചേപോടഴിതല തപപോത്തെഴില് ഒരു മഞരച്ചരേ 
കഴിടെപ്പുണട .അവ൯ എതന്റെ ഒരു ചേങ്ങപോതഴിയപോണട .ഞപോ൯ വഴിളഴിച്ചപോല് 
അവ൯ ഓടെഴിതയത്തുക .അവരനപോടെട ഒരു വപോക്കു പറഞപോല് 
മതഴി,ചുങ്ക൯തവളതയ വഴിഴുങ്ങഴിതകപോളളക എനപോ?''
                     മഞത്തെവള പറഞതട എലപോവരുക 
ശരേഴിവച്ചു .രകപോമതനലഴി തചേമ്പ൯ കജീരേഴിരയയുക മഞത്തെവള 
മഞരച്ചരേരയയുക വഴിളഴിച്ചുതകപോണ്ടുവന .
              തചേമ്പ൯ കജീരേഴിതയ കണരപപോള് തഴിപ൯ പപോമ്പട ഓടെഴി 
രേകതപടെപോ൯ ഒരു ശ്രമക നടെത്തെഴി .എങ്കഴിലക ഒരേടെഴി രപപോലക മുരന്നപോട്ടു 
രപപോകപോ൯ കഴഴിയപോതത പത്തെഴി തപോഴടത്തെഴി നഴിന .
                          പഴിന്നജീടുളള കപോഴ്ച കപോരണണതു 
തതന്നയപോയഴിരുന .തചേമ്പ൯ കജീരേഴി തഴിപനു ചുറ്റുക ഒരു പ്രകഴിണക 
വച്ചു .പഴിതന്ന അവതന്റെ കടെഴിരയറ്റരപപോള് പപോമ്പഴിതന്റെ ചുറ്റഴഴിഞ്ഞു .
                        അവ൪ തമ്മഴില് തപപോരേഴിഞ രപപോരേട നടെന
.എനഴിനട .തചേമ്പതന്റെ കടെഴിരയറ്റ തഴിപ൯ പപോമ്പട രേണ്ടു കകണമപോയഴി 
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കഴിടെന പഴിടെച്ചു .അല്പ സമയത്തെഴിനുളളഴില് അവതന്റെ ചേലനക നഴിലച്ചു.

                                                    JAIMY.J
                                                          9B
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      പ്രതതികകാരരം പകാടതിലപ്രതതികകാരരം പകാടതില

നചെറു മതഷ്യങ്ങനള പളടളകലനലയള ലതലട്ടുവകളലളരളകക-
യലയളരുനകനക  നകലറള൯ .അലപലഴലണസ ലതലടളലനട 
കലല  ഞണസ ഇഴഞ ലപലകുന്നതസ കണതസ൯ .കനകനസ
ലദൈഷഷ്യവക സങ്കടവക ഉള്ളളല് തളളച നപലങ്ങള.ഇവനന്റെ
മതശ്ശനലണസ തനന്റെ മതപനന കഴതളനളറകള 
കഥകഴളചതസ. എലലവ കക അറളയലക അതസ ൪
വ ഷങ്ങളകസ മ പസ നടന്ന കഥയലനണന്നസ൪ ൯ .എന്നലലക 
നകലറളകളനട തലമറകളകസ ആ ദുരന കഥ 
മറകലനലകുലമല?കലല  ഞണളനന നകണളയളല് നപടുതള൯
വകവരുതല  കനക  നകലറള ൯ ൯
ഒരുകഇൗശേലനമടുത.അവ  ഭേവഷ്യത നടളചസ നകലണസ ൯
ഞണളനരളനക നചെന. കനകനന്റെ ലനനര ലനലകളയലപലള 
അവനന്റെ കണകളളല് പ്രതളകലരക ഒളളപളചളരളകന്നതലയള
കലലനുലതലന്നള.എന്നലലക അതസ അറളഞതലയള 
ഭേലവളചളല.നമ്മുനട മതചനല  തമളലണലയളരുന്ന ൪
വഴകസ നലക മറകണക.അവനരലനക ഇന്നളലലലല.നമകസ
ചെങ്ങലതളമലരലയള സമലധലനലതലനട കഴളയലക.കനക  ൯
നകലറള കലല  ഞണളലനലടസ പറഞ൯ .  അതളനനനല 
കനകല നളനന്ന ഞല൯
ശേതവലയള കരുതളയളടളലലലലകലല  ഞണസ പറഞ  ൯
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എനളകസ ഇലപലഴലണസ മനനഃശേലനള കള-
ടളയതസ.ഞല  നളനന്റെ പറലനലടളനലലന ൯
നതലലടലനട.കനക-

 ആഗഹക പ്രകടളപളച  അതളനനനല ഇനമതല് ൯ “
നനനയനന്റെ
സലഹലദൈരനനല"ഞണസ ലസ്നേഹലതലനട പറഞ. നകലറള 
ചണ്ടുനകലണസ തലലലടലനനന്ന ഭേലലവന കലല  ഞണളനന്റെ ൯
പറലനലടളല് സ വശേകളയ൪ -
നമടുത ആഞനകലതള.എന്നലല് ഞണളനന്റെ 
പറലനലടസഉറപ്പുള്ളതലയതനകലണസ നകലറളയനട നനളമള്ള 
ചണസ വളഞസ ലവദൈനളചതലലനത ഞണളനന്റെ 
പറകലതലടളനസ ഒരു ലപലറല് ലപലലക ഏറളല.ലസ്നേഹക നടളചസ 
തനന്ന നകലലല  ശമളചനകലറളയനട സതക ഞണളനസ ൯
മനസളലലയള. അവ  തനന്റെ ബലമള്ള കലലകള ൯
നകലണസനകലറളയനട കലലളല് ഇറുകള പളടളച.അവനസ 
ഞണളനന്റെ കലലകളളല് നളന്നസ രകനപടല  ൯
കഴളഞളല.കലല  ഞണസ കനക  നകലറളനയ വലളചളഴചസ ൯ ൯
നവള്ളതളനടളയളലലകസ നകലണ്ടുലപലയള.

                                                          ദു ഗ൪ .സള.എസസ'
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हहोलली अअाईहहोलली अअाई

                                             
  ससख सस हहसनअा      

  जली भर गअानअा
    मसतली सस मन कहो बहलअानअा

   परर हहो गयअा आज-
 सअाजन !   हहोलली आई हह!
   हहसअानस हमकहो आई हह!

सअाजन!   हहोलली आई हह!
 इसली बहअानस
   कण भर गअा लल

    दसखमय जलीरन कहो बहलअा लल
   लस मसतली कक आग-

सअाजन!   हहोलली आई हह!
    जलअानस जग कहो आई हह!

सअाजन!   हहोलली आई हह!
 ररग उडअातली
 मधस बरसअातली

कण-    कण मल ययरन बबखरअातली,
   ऋतस रसरत कअा रअाज-
   लसकर हहोलली आई हह!

   खजलअानस हमकहो आई हह!

 सअाजन !   हहोलली आई हह!
  खखनली और बबरर

लडकर-मरकर-
 मधकर नर-   शहोबणत कअा सअागर

    पअा न सकअा हह आज-
     ससधअा रह हमनस पअाई हह !

सअाजन!   हहोलली आई हह!
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THE GIANT CAKETHE GIANT CAKE

Each year I have a birthday,
When people buying me toys;

And mother gives a party,
To lots of girls and boys.

I have a cake with candles,
And icing pink and white;
With rosy candles lighted,

It makes a lovely sight.

Each year the cake grows larger,
Another light to take;

So if I grow much older,I'll need a giant's cake! 
GANESH.D, 9C
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ടചറമകഥടചറമകഥ

'വനിദരഒാവനിസനഒാദനിനനി' മെഒാസനികയനില് 1891-ല് (1066 കുരഭര) പ്രസനിദദ്ധീകരനിച്ച 
വഒാസനഒാ വനികൃതനിയഒാണന്െ് മെലയഒാളതനിമല ആദരമത മചെറുകഥ. 
പത്രപ്രവര്തകനഒായനിരുന സകസരനി സവങ്ങയനില് കുഞ്ഞനിരഒാമെന് 
നഒായനഒാരഒാണന്െ് വഒാസനഒാ വനികൃതനി രചെനിച്ചതന്െ്. കഥഒാകൃതനിമന്റെ സപരു 
വയഒാമതയഒാണന്െ് ഈ മചെറുകഥ പ്രസനിദദ്ധീകരനിച്ചതന്െ്. സനി. എസന്െ്. 
സഗഒാപഒാലപണനിക്കര്, മൂര്സക്കഒാത്തു കുമെഒാരന്, ഒടുവനില് കുഞ്ഞനികൃഷ്ണസമെസനഒാന്, 
അമഒാടനി നഒാരഒായണപതവഒാള, എര. ആര്. മക. സനി., മക. സുകുമെഒാരന്, ഇ. 
വനി. കൃഷ്ണപനിള്ള എനനിവരഒായനിരുന പ്രമുഖരഒായ ആദരകഒാല കഥഒാകൃത്തുക്കള.

ഒനഒാര ഘടര
പത്രമെഒാസനികകളുമട പ്രചെഒാരമെഒാണന്െ് മചെറുകഥയന്െ് വഒായനക്കഒാമര സൃഷനിച്ചതന്െ്. ഈ 
അന്തരദ്ധീകര ഒസടമറ എഴുത്തുകഒാമര മചെറുകഥയനിസലക്കന്െ് ആകര്ഷനിച. 
മകഒാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞനിക്കുടന് തമ്പുരഒാന്, ശദ്ധീമവഒാള്ളനി നഒാരഒായണന് നമ്പൂതനിരനി, 
പന്തളര സകരളവര്മ്മ, സനി. പനി. അചെച്യുതസമെസനഒാന്, അപന് തമ്പുരഒാന്, സനി. വനി. 
കുഞ്ഞുരഒാമെന്, കഒാരഒാടന്െ് അചെച്യുതസമെസനഒാന്, സതലപ്പുറതന്െ് നഒാരഒായണന് നമനി, 
ചെനിത്രമമെഴുതന്െ് മക. എര. വര്ഗദ്ധീസന്െ്, എര. രതന്െ് നര, എന്. എര. ദഒാസന്െ്, ഇ. ഐ. 
പങ്ങനിയച്ചന്, കണ്ണമ്പ്ര കുഞ്ഞുണ്ണനിനഒായര്, സനി. ശങ്കരവഒാരനിയര്, പനി. ജനി. 
രഒാമെയ്യര്, അമഒാടനി കഒാര്തരഒായനനി അമ്മ, വനി. പഒാര്വതനിയമ്മ, ടനി. സനി. 
കലരഒാണനിയമ്മ തടങ്ങനി ഒസടമറ എഴുത്തുകഒാര് ആദരകഒാലതന്െ് 
മചെറുകഥകമളഴുതനിയനിരുന. ഈ ആദരഘടതനിമന്റെ ഒടുവനില് രരഗത്തു വന 
കഥഒാകൃത്തുക്കളഒാണന്െ് മക. പനി. സകശവസമെസനഒാന്, സചെലനഒാടന്െ് അചെച്യുതസമെസനഒാന്,
മക. എന്. എഴുതച്ഛന്, എസന്െ്. രഒാമെഒാവഒാരനിയര്, സനി. എ. കനിട്ടുണ്ണനി, പഒാവണ്ണനി 
തതക്കഒാടന്െ്, വനിളഒാവടതന്െ് ശങ്കരപനിള്ള, മക. എസന്െ്. മെണനി തടങ്ങനിയവര്.

രണഒാര ഘടര
1925 മുതല് മചെറുകഥയുമട രണഒാര ഘടര ആരരഭനിക്കുന. വരക്തമെഒായ 
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സഒാമൂഹനിക വദ്ധീകണസതഒാടുകൂടനി എഴുതനിയ മചെറുകഥകളുമട ഘടമെഒാണതന്െ്. വനി. 
ടനി. ഭടതനിരനിപഒാടന്െ്, മുതനിരനിസങ്ങഒാടന്െ് ഭവത്രഒാതന് നമ്പൂതനിരനി, എര. ആര്. ബനി 
തടങ്ങനിയവരുമട കഥകളഒാണന്െ് ഇതനിനുദഒാഹരണര. 1920-കള മുതല് 
സലഒാകകഥമയ പരനിചെയമപടുതനിയുര മചെറുകഥയുമട സസൗന്ദരരശഒാസ്ത്രപരമെഒായ 
പ്രശ്നങ്ങള ചെര്ച്ച മചെയര നനിരൂപകനഒായ സകസരനി ബഒാലകൃഷ്ണപനിള്ള പുതനിമയഒാരു 
സഒാഹനിതരഒാവസബഒാധര മെലയഒാളതനില് സൃഷനിച. മചെറുകഥയനിലര സനഒാവലനിലര 
പരനിവര്തനര മകഒാണ്ടുവരഒാന് മചെറനിയ സഹഒായമെല്ല സകസരനി മചെയ്തതന്െ്. ഒസടമറ 
യൂസറഒാപരന് മചെറുകഥകള വനിവര്തനര മചെയര സകസരനി മെഒാതൃക കഒാണനിച. 
ജദ്ധീവല്സഒാഹനിതര പ്രസ്ഥനവര പുസരഒാഗമെന സഒാഹനിതരപ്രസ്ഥഒാനവര 
സഒാഹനിതരതനിനന്െ് പുതനിയ ലകരസബഒാധര പകരുകയുര മചെയ. ഈ പരനിവര്തന 
ദശയനില് ഉയര്ന വന അഞ്ചു കഥഒാകൃത്തുക്കള മെലയഒാള കഥയുമട 
സുവര്ണ്ണയുഗതനിമന്റെ സ്രഷഒാക്കളഒായനി മെഒാറനി. എസന്െ്. മക. മപഒാറ്റക്കഒാടന്െ്, പനി. 
സകശവസദവന്െ്, തകഴനി ശനിവശങ്കരപനിള്ള, തവക്കര മുഹമ്മദന്െ് ബഷദ്ധീര്, 
മപഒാന്കുനര വര്ക്കനി എനനിവരഒാണവര്.

സുവര്ണ്ണകഒാലര
മപഒാന്കുനര വര്ക്കനി, എസന്െ്. മക. മപഒാറ്റക്കഒാടന്െ്, സകശവസദവന്െ്, തകഴനി, ബഷദ്ധീര് 
എനദ്ധീ അഞ്ചു സപരുര ലളനിതഒാരബനിക അന്തര്ജ്ജനര, കഒാരൂര് നദ്ധീലകണ്ഠപനിള്ള, 
ഉറൂബന്െ് (പനി. സനി. കുടനികൃഷ്ണന്), മക. സരസസ്വതനിയമ്മ തടങ്ങനിയവരുര സചെര്നഒാണന്െ് 
1930- കളക്കു സശഷര മെലയഒാള കഥയനിമല സുവര്ണ്ണയുഗര സൃഷനിച്ചതന്െ്. 
റനിയലനിസതനിമന്റെ സസന്ദശമെഒാണന്െ് അവര് ഉയര്തനിയതന്െ്. അദ്ഭുതരസവര 
പരനിണഒാമെ ഗുപ്തനിയുര മതഒാലനിപ്പുറസമെയുള്ള ഫലനിതവര നനിറഞ്ഞ ആദരകഒാല 
കഥകളനില് നനിനള്ള വമന് കുതനിച ചെഒാടമെഒാണന്െ് ഈ തലമുറ നനിര്വഹനിച്ചതന്െ്.

ദരനിദ്രമെനുഷരരുമട ജദ്ധീവനിതവര അവര് സനരനിടുന ചൂഷണങ്ങളുര രഒാഷദ്ധീയസമെരവര 
അധനികഒാര വനിമെര്ശനവര ഈ കഥഒാകൃത്തുക്കളുമട പ്രസമെയമെഒായനി. വര്ക്കനിയുമട 
മെനനിമക്കടന്െ്, അസന്തഒാണദ്ധീ നദ്ധീയുമെച്ചനഒാസയഒാടഒാ, ശബനിക്കുന കലപ, തകഴനിയുമട 
മവള്ളമപഒാക്കതനില്, സകശവസദവനിമന്റെ ഗുസനി, കൂളഡനിങ്കന്െ്, പ്രതനിജ, 
ബഷദ്ധീറനിമന്റെ നദ്ധീലമവളനിച്ചര, ജന്മദനിനര, തടഗര്, മപഒാറ്റക്കഒാടനിമന്റെ ഒടകര, 
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ഏഴനിലരപഒാല, കഒാട്ടുമചെമകര, നനിശഒാഗനനി, കഒാരൂരനിമന്റെ മെരപഒാവകള, 
പൂവമഴര, അരഞ്ഞഒാണര, ഉതപഒാമന്റെ കനിണര്, സമെഒാതനിരര, പനിശഒാചെനിമന്റെ 
കുപഒായര, അന്തര്ജനതനിമന്റെ മെഒാണനിക്കന്, പ്രതനികഒാരസദവത, 
സരസസ്വതനിയമ്മയുമട മപണ്ബുദനി, സചെഒാലമെരങ്ങള തടങ്ങനിയ എത്രസയഒാ 
കഥകള ആ സുവര്ണ്ണഘടതനിമന്റെ സ്മഒാരകങ്ങളഒായനി നനിലനനില്ക്കുന.

ഒസടമറ പുതനിയ എഴുത്തുകഒാര് 1940-കളനില് മചെറുകഥഒാരരഗമത 
വനികസസ്വരമെഒാക്കനി. പുളനിമെഒാന പരസമെശസ്വരപനിള്ള, നഒാഗവള്ളനി ആര്. എസന്െ്. കുറുപന്െ്, 
മവട്ടൂര് രഒാമെന് നഒായര്, സപഒാഞ്ഞനിക്കര റഒാഫനി, ടനി. മക. സനി. വടുതല 
തടങ്ങനിയവര് ഈ കഒാലഘടതനില് ശ്രസദയരഒായനിതദ്ധീര്ന. മുടത്തു വര്ക്കനി, 
തവക്കര ചെന്ദ്രസശഖരന് നഒായര്, മചെറുകഒാടന്െ്, ഐ. മക. മക. എര., എര. 
പരസമെശസ്വരന് നഒായര്, മപരുന സതഒാമെസന്െ്, എന്. സഗഒാവനിന്ദന്കുടനി, ടഒാറ്റഒാപുരര 
സുകുമെഒാരന്, ബനി. മെഒാധവസമെസനഒാന്, ഡനി. എര. മപഒാമറ്റക്കഒാടന്െ്, സനി. 
അചെച്യുതക്കുറുപന്െ്, എസന്െ്. മക. ആര്. കമ്മതന്െ്, ഇ. എര. സകഒാവൂര്, എര. എന്. 
സഗഒാവനിന്ദന് നഒായര്, സവളൂര് കൃഷ്ണന് കുടനി, പനി. മക. രഒാജരഒാജവര്മെ, 
ആനന്ദക്കുടന്, എന്. പനി. മചെല്ലപന് നഒായര്, പനി. സനി. സകഒാരുതന്െ്, വനി. ടനി. 
നന്ദകുമെഒാര്, സരളഒാരഒാമെവര്മെ, എസന്െ്. മക. മെഒാരഒാര് തടങ്ങനി ഒസടമറ 
കഥമയഴുത്തുകഒാര് 1940 കളക്കു സശഷര ഉയര്ന വനവരഒാണന്െ്.

മൂനഒാര ഘടര
1950-കള മുതല് മചെറുകഥ അനവമരയുള്ളതനില് നനിന വരതരസമെഒായ 
വഴനിയനില് സഞ്ചരനിക്കഒാന് തടങ്ങനി. സഒാഹനിതരരൂപമമെന നനിലയനില് മചെറുകഥ 
ഏകഒാഗ്രവര സൂക്ഷ്മവമെഒായ ശനില്പമെഒായനിതദ്ധീര്ന ഈ ഘടതനിമല കഥകള 
ആന്തരനികഒാനുഭവങ്ങളക്കുര മെസനഒാവൃതനികളക്കുര പ്രഒാധഒാനരര നല്കനി. ബനിരബ 
പ്രധഒാനമെഒായ ആഖരഒാനരദ്ധീതനിയുര പ്രഒാബലരര സനടനി. ഏകഒാകനിയുമട സവദനകള 
ആവനിഷ്കരനിക്കുന കഥകളഒായനിരുന ഈ പുതഭഒാവകതസ്വതനിമല ശ്രസദയമെഒായ 
രചെനകളനില് പലതര. എര. ടനി. വഒാസുസദവന് നഒായരുമടയുര ടനി. പദ്മെനഒാഭമന്റെയുര
കഥകളഒാണന്െ് ഈ ഭഒാവപരനിവര്തനതനിനു തടക്കമെനിടതന്െ്. എര. ടനി. യുമട 
ബനനര, വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള, കുസടരടതനി, ഇരുടനിമന്റെ ആതഒാവന്െ്, പള്ളനിവഒാളുര 
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കഒാല്ചെനിലമ്പുര, ഓസപഒാളന്െ്, വഒാരനിക്കുഴനി, സുകൃതര, അജഒാതമന്റെ ഉയരഒാത 
സ്മഒാരകര, വഒാനപ്രസ്ഥര, മഷര്ലകന്െ് തടങ്ങനിയ കഥകള അതനിപ്രശസമെഒാണന്െ്. 
കടയമനല്ലൂരനിമല ഒരു സ്ത്രദ്ധീ, കഒാലതഭരവന്, പ്രകഒാശര പരത്തുന ഒരു 
മപണ്കുടനി, മെഖന്സനിങ്ങനിമന്റെ മെരണര, ഭയര, ഹഒാരനിസണ് സഒായന്െ് വനിമന്റെ നഒായ, 
സശഖൂടനി, സഗഒാടനി, ഗസൗരനി തടങ്ങനിയ ഒസടമറ പ്രശസ കഥകളുമട കര്തഒാവഒാണന്െ് 
ടനി. പദ്മെനഒാഭന്.

എന്. പനി. മുഹമ്മദന്െ്, മക. ടനി മുഹമ്മദന്െ്, പനി. എ. മുഹമ്മദന്െ് സകഒായ, സനി. 
രഒാധഒാകൃഷ്ണന്, സകഒാവനിലന്, പഒാറപ്പുറതന്െ്, ജനി. എന്. പണനിക്കര്, തളസനി, 
നന്തനഒാര്, വനിനയന്, ജനി. വനിസവകഒാനന്ദന്, ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് പുത്തൂര് തടങ്ങനിയ 
ഒസടമറ കഥഒാകൃത്തുക്കളകൂടനി സചെര്നതഒാണന്െ് മൂനഒാരഘടര.

ആധുനനികത
ആധുനനികതയുമട കഒാലമെഒാണന്െ് മചെറുകഥയനിമല നഒാലഒാര ഘടര. 
നഗരസകന്ദ്രനിതമെഒായ ആധുനനിക സമൂഹതനില് മെഒാനുഷനിക മൂലരങ്ങളുര 
മെനുഷരസനിതസ്വവര സനരനിട പ്രതനിസനനികളുര ജദ്ധീവനിതതനിനുണഒായ 
അനരവത്കരണവര ഏകഒാന്തതഒാസബഒാധവമമെഒാമക്കയഒായനിരുന ആധുനനികരുമട
വനിഷയങ്ങള. ഒ. വനി. വനിജയന്, മെഒാധവനിക്കുടനി, എര. പനി. നഒാരഒായണപനിള്ള, 
കഒാക്കനഒാടന്, എര. മുകുന്ദന്, സസത, പുനതനില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, വനി. മക. എന്.,
ടനി. ആര്., മക. പനി. നനിര്മെല് കുമെഒാര്, സമെതനില് രഒാധഒാകൃഷ്ണന്, എര. സുകുമെഒാരന്,
പനി. മക. നഒാണ, യു. പനി. ജയരഒാജന്െ്, സനി. ആര്. പരസമെശസ്വരന്, സക്കറനിയ, സനി. 
വനി. ശ്രദ്ധീരഒാമെന്, പനി. വത്സല, എസന്െ്. വനി. സവണസഗഒാപന് നഒായര്, തവശഒാഖന്, 
മുണ്ടൂര് കൃഷ്ണന് കുടനി, തടങ്ങനിയ ഒസടമറസപരുളമപടുനതഒാണന്െ് ആധുനനികതയുമട 
തലമുറ. ഒ. വനി. വനിജയമന്റെ എണ്ണ, അരനിമഒാറ, കടല്തദ്ധീരതന്െ്, കഒാറ്റു പറഞ്ഞ 
കഥ, മെഒാധവനിക്കുടനിയുമട പകനിയുമട മെണര, നഒാവനിക സവഷര ധരനിച്ച കുടനി, 
പരുന്തുകള, മനയഒായസര, കഒാക്കനഒാടമന്റെ ശ്രദ്ധീചെകര, നനിഷഒാദസങ്കദ്ധീര്തനര, 
യൂസഫന്െ് സരഒായനിയനിമല വരഒാപഒാരനി, കുഞ്ഞമ്മപഒാലര, എര. പനി. 
നഒാരഒായണപനിള്ളയുമട സജഒാര്ജ്ജന്െ് ആറഒാമെമന്റെ സകഒാടതനി, മുരുകന് എന 
പഒാമഒാടനി, എര. മുകുന്ദമന്റെ രഒാധ രഒാധമെഒാത്രര, അഞ്ചര വയസ്സുള്ള കുടനി, ദല്ഹനി 
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1981 തടങ്ങനിയ കഥകള ആധുനനിക മചെറുകഥയുമട മെനികച്ച മെഒാതൃകകളഒാണന്െ്.

ആധുനനികതയ്ക്കു സശഷര
ആധുനനികതയുമട പ്രഭഒാവ കഒാലത്തു തമന അതനില് നനിന വരതരസമെഒായനി 
എഴുതഒാന് ശ്രമെനിച്ച ഒരുപറ്റര കഥഒാകൃത്തുക്കള രരഗത്തു വന. വനി. പനി. 
ശനിവകുമെഒാര്, എന്. എസന്െ്. മെഒാധവന്, അയ്മനര സജഒാണ്, യു. മക. കുമെഒാരന്, 
സനി. വനി. ബഒാലകൃഷ്ണന്, സഒാറഒാ സജഒാസഫന്െ്, എന്. പ്രഭഒാകരന്, അഷമൂര്തനി, ടനി. 
വനി. മകഒാച ബഒാവ, വനി. ആര്. സുധദ്ധീഷന്െ്, അക്ബര് കക്കടനില്, എര. രഒാജദ്ധീവന്െ് 
കുമെഒാര്, മെഒാനസനി, ഇ. വനി. ശ്രദ്ധീധരന് തടങ്ങനിയവമയല്ലഒാര ഈ തലമുറയനില് 
ഉളമപടുന. വനിശഒാലഒാര്ത്ഥതനില് ആധുനനികതയുമട ഭഒാഗമെഒാണന്െ് ഈ 
എഴുത്തുകഒാരുര.

ഉതരഒാധുനനികത
1990- കള മുതല് ആവനിര്ഭവനിച്ച ഭഒാവകതസ്വമതയഒാണന്െ് 
ഉതരഒാധുനനികതമയന വനിസശഷനിപനിക്കുനതന്െ്. കഴനിഞ്ഞ തലമുറയനില്മപടവരുര 
ഈ പുതഭഒാവകതസ്വ രദ്ധീതനി സസ്വഒാരശദ്ധീകരനിച കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്െ്. സതഒാമെസന്െ് സജഒാസഫന്െ്, 
വനി. വനിനയകുമെഒാര്, അസശഒാകന് ചെരുവനില്, സുഭഒാഷന്െ് ചെന്ദ്രന്, സസന്തഒാഷന്െ് 
ഏച്ചനിക്കഒാനര, ബനി. മുരളനി, ഉണ്ണനി ആര്. തടങ്ങനിയ ഒസടമറ കഥഒാകൃത്തുക്കള 
ഉളമപടുനതഒാണന്െ് മചെറുകഥയുമട ഈ വര്തമെഒാനകഒാല തലമുറ. 

                                                              സഹദ്ധീ൪.എസന്െ്

                                                                   9b
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चचींटली लअाई रअाखलीचचींटली लअाई रअाखली

बजली दअार पर घरटली बटट न बटट न,

हअाथली जली चकरअाए।
फर दक-फर दक कर गसससस मल रह,

दररअाजस तक आए।
दसख गसट पर चचींटली

जली कहो,
कहोध हहआ कअाफख र।

सखरड उठअाकर पखछअा मसझसस,
क्यअा कस छ हहआ कसखर?

चचींटली
बहोलली अरस! नहचीं रस,
डर मत मसरस भअाई।

रकअाबरधन पर भहयअा मम,
रअाखली लसकर आई।
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ബലൂണ്കുട്ടനബലൂണ്കുട്ടന

   ഒനയാറ കുനത്തിലന്റെ ഒയാരതയായത്തിരുന്നു 
ഉണത്തിക്കുട്ടലന്റെ വവീടട. ഉണത്തിക്കുട്ടന ഉമ്മററ 
ലപയായത്തില് ഉത്സവതത്തിനു നപയായനപയാള് ഒരു 
സസ്വ൪ണക്കണ്ണുള്ള ബലൂണ് വയാങത്തി.
വവീട്ടത്തില് വന ഉടന ഉണത്തി ബലൂണത്തില് 
ചരടുലകെട്ടത്തി തട്ടയാനുറ മുട്ടയാനുറതുടങത്തി.
നവദന സഹത്തിക്കവയയാലത ബലൂണുകുട്ട൯
കെരയയാ൯ തുടങത്തി .
                    ഉണത്തിക്കുട്ട൯ കെയാണയാലത 
ബലൂണുകുട്ട൯ അരത്തിചയാക്കത്തില് 
കെയറത്തിയത്തിരുന്നു.സമയറ 4 മണത്തിയയായത്തി
.അമ്മ അരത്തിലയടുക്കയാ൯ വരുനതട ബലൂണ്
ചയാക്കത്തിനത്തിടയത്തിലൂലട കെണ്ടു 
                ബലൂണുകുട്ട൯ ഒറ്റചയാട്ടതത്തിനട
തട്ടത്തി൯പുറലതതത്തി ബലൂണുകുട്ടലന
കെയാണയാലത ഉണത്തിക്കുട്ട൯ ചത്തിണുങത്തിലക്കയാണട 
പറഞ.എലന്റെ ബലൂണുകുട്ടലന 
കെയാണയാനത്തില.അതയാനണയാ 
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കെയാരരറ.സയാരമത്തില.നമുക്കു നനയാക്കയാറ-,അമ്മ 
അ(തനയുേ പറഞട രണ്ടുനപരുറ കൂടത്തി 
ബലൂണുകുട്ടലന തപയാനുറ ലതരയയാനുറ 
തുടങത്തി.ഉണത്തിക്കുട്ടനുറ അമ്മയുേറ തനപയാടു തപട
തലന.ഇലതയാലക്ക കെണ്ടുലകെയാണട 
ബലൂണുകുട്ട൯ തട്ടത്തി൯പുറതത്തിരുനട 
ചത്തിരത്തിച്ചു.ഉണത്തിക്കുട്ട൯ നമനലയാട്ടു 
നനയാക്കത്തിയനപയാള് രണ്ടു തത്തിളങ്ങുനക്കള് 
ബലൂണുകുട്ട൯ കെരഞ പറയയാ൯ തുടങത്തി. 
എലന്റെ നദഹറ നവദനത്തിചത്തിട്ടുവയ.ഞയാനത്തിനത്തി 
നത്തിലന്റെ കൂലട കെളത്തിക്കയാനത്തില. ഞയാ൯ 
കൂട്ടുലവട്ടത്തി. 

           ബലൂണത്തിലന്റെ മുഖറ വവീ൪പത്തിചട
തത്തിരത്തിഞത്തിരുന്നു. ഉണത്തിക്കുട്ട൯ സമ്മതറ

ലചയടതു. ഇനത്തി നത്തിലന ഞയാ൯ നവദനത്തിക്കത്തില.
വയാ.... എലന്റെ കൂലട കെളത്തിക്കയാ൯.

ഉണത്തിക്കുട്ടലന്റെ ഉറപ്പുനകെട്ട ബലൂണുകുട്ട൯
തയാനഴയാട്ടത്തിറങത്തി. അവ൪ തുള്ളത്തിചയാടത്തി

ലലമതയാനനതയടക്കു നപയായത്തി.
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BYE  BYE
GOOD LUCK

  G.v.h.s.s. vakkom                                                                                                                  45          


	എന്റെ വിദ്യാലയം
	അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകള്
	ഒാണത്തിന്റെ കഥ
	The frog
	പ്രളയദുരന്തത്തിലെ
	കണ്ണുനീ൪ തുളളികള്
	വിണ്ണിലെ രാജാക്കന്മാ൪
	അരുവിപ്പുറത്തെ അങ്കവാല൯കോഴിയും
	രാമുവിന്റെ വള്ളം
	KERALA FACT FILE
	കടങ്കഥകള്
	ഹരിതകേരളം
	സുന്ദരകേരളം
	ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാം
	ഒരു പുലി കെണിയില്പ്പെട്ടകഥ
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