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മുഖമമമൊഴഡി
വമൊയനയുമടെ ലലമൊകകം വളമരെയധഡികകം മമൊറുകയമൊണണ. പുസ്തകങ്ങളകം 
മമൊഗസൈഡിനുളകം ഡഡിജഡിറ്റലമൊയഡിമകമൊണഡിരെഡിക്കുന്ന ഇഇൗ കമൊലഘട്ടതഡില് 
മമൊവൂര് ഗവണ്മമനണ സഹൈസ്ക്കൂളഡിമല ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ അകംഗങ്ങളമടെ 
ലനത ൃതത്വതഡില് തയമൊറമൊകഡിയ മമൊഗസൈഡിനമൊണണ 
 “ഡഡിജഡി-സസൈന”      
എലമൊ കമൊസുകളഡിമലയുകം കുട്ടഡികളമടെ സൈ ൃഷഡികളകം പ്രധമൊന 
പ്രവര്തനങ്ങളമടെ ചഡിത്രങ്ങളമമൊണണ ഇതഡില് 
ഉള്മപ്പെടുതഡിയഡിരെഡിക്കുന്നതണ. ഇഇൗ എളഡിയ സൈകംരെകംഭകം വമൊയനകമൊര്കണ 
സൈമര്പ്പെഡിക്കുന...
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വഡിജമൊനകം വഡിരെല്ത്തുമഡില് എതഡി നഡില്ക്കുന്ന പുതഡിയ 
കമൊലഘട്ടതഡില് വഡിവരെവഡിനഡിമയ സൈമൊലങ്കേതഡിക വഡിദദ്യയഡില് 
കുട്ടഡികമള പ്രമൊവവീണദ്യമുള്ളവരെമൊക്കുന്നതഡിനുകം അതുവഴഡി സഹൈമടെകണ 
കണ ളമൊസൈണ മുറഡികളഡിമല പഠനപ്രവര്തനങ്ങള് 
കമൊരെദ്യക്ഷമമമൊക്കുന്നതഡിനുമമൊയഡി മപമൊതു വഡിദദ്യമൊഭദ്യമൊസൈ വകുപ്പെണ 
തുടെകകം കുറഡിച്ച 'ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ'  പദ്ധതഡി നമ്മുമടെ സൈണ കൂളഡില് 
കമൊരെദ്യക്ഷമമമൊയഡി നടെക്കുനമവന്നതണ ഏമറ അഭഡിമമൊനമൊര്ഹൈമമൊണണ. 
'ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ'   യൂണഡിറ്റഡിമല മഡിടുകരെമൊയ കുട്ടഡികളമടെ 
ലനതൃതത്വതഡില് ഒരു ഡഡിജഡിറ്റല് മമൊഗസൈഡിന 
പ്രസൈഡിദ്ധമപ്പെടുത്തുനമവന്നതണ അതഡിലലമറ സൈലനമൊഷകം 
നല്കുന. ഐ.സൈഡി.ടെഡി. യഡില് പ്രമൊവവീണദ്യകം ലനടുന്നലതമൊമടെമൊപ്പെകം 
തമന്ന കുട്ടഡികളമടെ സൈര്ഗമൊത്മകമമൊയ കഴഡിവുകള് 
പരെഡിലപമൊഷഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഡിനുകം ഇതണ പ്രലയമൊജനകരെമമൊണണ. ഈ 
സൈദ്ദുദദ്യമ തഡില് പങ്കേമൊളഡികളമൊയ മുഴുവന 'ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ' 
അകംഗങ്ങലളയുകം മമൊര്ഗ നഡിര്ലദശങ്ങള് നല്കഡിയ 
അധദ്യമൊപകലരെയുകം ഈ അവസൈരെതഡില് 
അഭഡിനനഡിക്കുന്നലതമൊമടെമൊപ്പെകം തമന്ന ഈ സൈകംരെകംഭതഡിനണ 
എലമൊവഡിധ ഭമൊവുകങ്ങളകം ലനരുന.

ലസ്നേഹൈപൂര്വകം
സൈതദ്യമൊനനന മക.സൈഡി

മഹൈഡണ മമൊസ്റ്റര്

സൈലനശകം

ഡഡിജഡിസസൈന
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അബ്ദുസ്സലമൊകം പഡി. പഡി
HSA ഇകംഗവീഷണ.
(സകറ്റണ മമൊസ്റ്റര്)

വഡിവരെവഡിനഡിമയ സൈമൊലങ്കേതഡിക വഡിദദ്യയഡില്  മഡികവണ പുലര്ത്തുന്ന  ഒരു കൂട്ടകം 
വഡിദ്ധദ്യമൊര്തഡികളമടെ കൂട്ടമൊയ്മയമൊയ  മമൊവുര് ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ അകംഗങ്ങള്    
' ഡഡിജഡി-സസൈന ' എന്ന ലപരെഡില് ഡഡിജഡിറ്റല് മമൊഗസൈഡിന പുറതഡിറകമൊന 
സൈമൊധഡിച്ചതഡില് വളമരെയധഡികകം സൈലനമൊഷമുണണ. കുട്ടഡികളമടെ 
സൈര്ഗ്ഗവമൊസൈനകള് പരെഡിലപമൊഷഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഡിനണ നൂതന സൈമൊലങ്കേതഡിക വഡിദദ്യ 
ഉപലയമൊഗഡിച്ചണ രൂപമപ്പെടുതഡിയ  E- മമൊഗസൈഡിനണ എലമൊ വഡിധ ആശകംസൈകളകം 
അര്പ്പെഡിക്കുന.

ലസ്നേഹൈപൂര്വകം, 

             അബ്ദുസ്സലമൊകം പഡി. പഡി

സൈലനശകം

ഡഡിജഡിസസൈന
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ശവീലത. യു. സൈഡി.
HSA മമൊതമമൊറ്റഡികണ
( സൈവീനഡിയര് അസൈഡിസ്റ്റനണ )

കുട്ടഡികളമടെ സൈര്ഗ്ഗവമൊസൈനകള് ഡഡിജഡിറ്റസലസൈണ മചയണ ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ 
കബഡിമല എലമൊ കുട്ടഡികള്ക്കുകം അഭഡിനനനങ്ങളകം ആശകംസൈകളകം 
അറഡിയഡിക്കുന. പരെഡിശവീലകരെമൊയ അധദ്യമൊപകര്ക്കുകം അഭഡിനനനങ്ങള്.

ലസ്നേഹൈപൂര്വകം, 

ശവീലത. യു. സൈഡി.
            

സൈലനശകം

ഡഡിജഡിസസൈന
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വര്തമമൊനകമൊലകം ഐ ടെഡി യുഗതഡിലൂമടെയമൊണണ 
കടെനലപമൊകുകുുന്നതണ . ആധുനഡിക വഡിവരെ വഡിനഡിമയ സൈമൊലങ്കേതഡിക 
വഡിദദ്യയുമടെ ഉപലയമൊഗകം സ്കൂളകളഡില് സൈജവീവമമൊയഡി നടെപ്പെഡിലമൊകഡി 
വരുന. അതുവഴഡി പഠന-ലബമൊധന പ്രകഡിയകള് കൂടുതല് 
ലളഡിതവുകം രെസൈകരെവുമമൊയഡിതഡിരുന്ന അനുഭവമമൊണണ നമുക്കുള്ളതണ.
വഡിദദ്യമൊര്തഡികളഡില് ഭമൊഷയുകം മമൊനവഡികതയുകം ചഡിനമൊലശഷഡിയുകം 
ലചമൊര്ന ലപമൊകമൊമത ഐ സൈഡി ടെഡി  അധഡിഷഡിതമമൊയഡി  എങ്ങമന 
തങ്ങളമടെ സൈര്ഗ്ഗമൊത്മക രെചനകള് സൈജവീവമമൊയഡി 
ആവഡിഷ്കരെഡികമൊമമന്നതമൊണണ  നമ്മുമടെ സൈണ കൂളഡിമല  ലഡിറ്റഡില് 
സകറ്റണസൈണ  തയമൊറമൊകഡിയ ഈ ഡഡിജഡിറ്റല് മമൊഗസൈഡിന 
മവളഡിവമൊക്കുന്നതണ . ഇവരുമടെ ആദദ്യ സൈമൊഹൈഡിതദ്യ 
സൈകംരെഭമമൊണഡിമതന്നറഡിയുന. നമ്മുമടെ കുഞ്ഞു  പ്രതഡിഭകളമടെ 
രെചനകള് നഡിലമൊവഡിമന സനര്മ്മലദ്യവുകം കവനചമൊരുതയുകം മനന 
മമൊധുരെദ്യവുകം ഇഴലചര്ന്നണ  ഒരു വര്ണ്ണരെമൊജഡിലപമൊല് ഇതഡില് 
പ്രലശമൊഭഡിക്കുന്നതമൊയഡി കമൊണമൊകം . ഏമറ സൈലനമൊഷമുണണ, 
അഭഡിമമൊനവുകം. ഈ ഡഡിജഡിറ്റല് മമൊഗസൈഡിമന അണഡിയറയഡില് 
പ്രവര്തഡിച്ച എലമൊ വഡിദദ്യമൊര്തഡി പ്രതഡിഭകള്ക്കുകം എമന അകകം 
നഡിറഞ്ഞ ആശകംസൈകള്  ഹൃദയപൂര്വകം ലനര്ന മകമൊള്ളുന.

                                                     ലസ്നേഹൈപൂര്വകം
എസൈണ. ശഡിവദമൊസൈന

സൈലനശകം

എസൈണ. ശഡിവദമൊസൈന
HSA ഹൈഡിനഡി

ഡഡിജഡിസസൈന
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അബ്ദുള് മജവീദണ                     

 HSA മലയമൊളകം 

മമൊവൂര് ഗവണ്മമനണ ഹൈയര്മസൈകണറഡി സ്ക്കൂള് ലഡിറ്റഡില് 

 സകറ്റണസൈഡിമന ആഭഡിമുഖദ്യതഡില് പുറതഡിറക്കുന്ന 

ഡഡിജഡിറ്റല് മമൊഗസൈഡിനണ സൈര്വ ആശകംസൈകളകം ലനരുന. 

വമൊയനയുമടെ നവവമൊതമൊയനകം തുറക്കുന്ന ഇതഡിമല 

അകംഗങ്ങള്കണ അഭഡിനനനങ്ങള്. സൈര്ഗ്ഗലശ ഷഡിയുമടെ 

ഉണര്വഡിനുകം, ഉണര്തലഡിനുകം ഇതണ 

അവസൈരെമമമൊരുകമട്ട...

                                          

    സ്നേഹൈപൂര്വകം

                                         അബ്ദുള് മജവീദണ

                                         

സൈലനശകംസൈലനശകംസൈലനശകം

ഡഡിജഡിസസൈന
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Madusoodhanan. P 

H S A English

Congratulate the little kites IT Club 

,GHSS MAVOOR for their endeavour to 

bring out a digital magazine.

            
                       Madhusoodanan .p 

MESSAGE

ഡഡിജഡിസസൈന



9

CHIEF EDITOR:
 AMARNATH.K

ASSISTANT EDITORS:
SHEETHAL .S. MANU, KEERTHANA.V

MODERATOR:
SWATHI SIVAN, VARNA.S

PICTURE EDITORS : 
RINSHA YOONUS .P,  ABHIRAM SUBHASH

TEXT EDITOR : 
 ANANDU .R, JIBIN.P

 
MEMBERS

ARYA.K.K
 FARSANA

MARY TANIYA 
MENDEZ

ATHUL K
SREEHARI

HIBA FATHIMA KM
SHIKHA.K

DHEERAJ KUMAR
FATHIMA HENAN

HARSHUNATH

MUHAMMED RISHAD
MUHAMMED HASEEB
THEERTHA AV
THREYA CHEENKOL
SNEHA P
VARSHA E
SHARMINA PARVIN
FATHIMATH SAFEEDA 
AYISHA NOURIN
ABHAY RAJ C
ADHITHYAN N

EDITORIAL BOARD

ഡഡിജഡിസസൈന



 

10

തമൊളകളഡില്
കഥ
THREE FRIENDS ........ 13
മരെഡിക്കുന്നഡില എന്നഡില് പ്രതവീക്ഷയുമടെ കണങ്ങള് ഇനഡിയുകം  ........  23
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പമൊസ്റ്റഡികണ  കണ്ണുള്ള  കുട്ടഡി ...... 30

വഡിഷുപ്പുലരെഡി .......... 33

അക്ഷരെ മചപ്പെണ  ..........38
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വമൊയനക്കുറഡിപ്പെണ 

 
ലലമൊകപ്രശസ്ത ബ്രസൈവീലഡിയന 

സൈമൊഹൈഡിതദ്യകമൊരെനമൊണണ 
ആല്മകമഡിസ്റ്റഡിമന രെചയഡിതമൊവമൊയ 
പഇൗലലമൊ മകമൊയണ ലലമൊ. 1947-ല് റഡിലയമൊ 
മദജലനലറമൊയഡില് ആയഡിരുന ജനനകം. 
ഏറ്റവുകം കൂടുതല് വഡിവര്തനകം 
മചയമപ്പെട്ട ആല്മകമഡിസ്റ്റണ എന്നണ 
ഗന്ഥതഡിമന കര്തമൊമവന്ന 
നഡിലയഡില് 2009ല് പഇൗലലമൊ മകമൊയണ ലലമൊ 
ഗഡിന്നസൈണ ബുകഡില് സമൊനകം ലനടെഡി. ഒരു 
സൈത്വപ്നദര്ശനതഡിമന ലപ്രരെണയഡില് 
സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ എന്ന ഇടെയബമൊലന 
നടെത്തുന്ന യമൊത്രയമൊണണ 
ആല് മകമഡിസ്റ്റഡിമന പ്രതഡിപമൊദദ്യകം. 

മൂന പതഡിറ്റമൊണ്ടുകളമൊയഡി 
ഏമറ ചര്ച്ച മചയമപ്പെട്ട ഒരു 
ലനമൊവലമൊണണ ബ്രസൈവീലുകമൊരെനമൊയ 
പഇൗലലമൊ മകമൊയണ  ലലമൊ രെചഡിച്ച ' ദഡി 
ആല്മകമഡിസ്റ്റണ. 67 ഭമൊഷകളഡിലമൊയഡി 
ആറരെലകമൊടെഡിയഡിലലമറ ലകമൊപ്പെഡികള് 
വഡിറ്റഴഡിഞ്ഞ ഈ ഗന്ഥകം ഒരു ലനമൊവല് 
എന്നതഡിലലമറ പ്രലചമൊദനത്മക 
ഗന്ഥകം എന്ന ലപരെഡിലമൊണണ 

പുസ്തകകം: ആല്മകമഡിസ്റ്റണ
പഇൗലലമൊ മകമൊയണ ലലമൊ

 

സൈത്വപ്നദര്ശനതഡില് ഒരു ഇടെയ ബമൊലന
- സൈവീനഡിയ ദമൊസൈണ    8H 

അറഡിയമപ്പെടുന്നതണ. ഇടെയബമൊലനമൊയ 
സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ തമൊന സൈത്വപ്നണതഡില് 
ദര്ശഡിച്ച നഡിധഡി ലതടെഡി മസ്പെയഡിനഡില് 
നഡിനകം ലഭഡിക്കുന്ന അറഡിവുകളകം 
അനുഭവങ്ങളകം ജവീവഡിതവവീക്ഷണങ്ങളകം 
കമൊഴണച്ചപ്പെമൊടുകളകം സൈമ്മമൊനഡിക്കുന.ഒരു 
വദ്യകഡിയഡിലുണമൊകുന്ന മമൊനസൈഡിക 
പരെഡിവര്തനങ്ങമള കമമൊനുഗതമമൊയഡി 
അവതരെഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഡിനണ സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ 
എന്ന കഥമൊപമൊത്രമത പഇൗലലമൊ 
മകമൊയണ ലലമൊ സൈമര്ഥമമൊയഡി 
ഉപലയമൊഗഡിക്കുന. സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ 
കണ്ടുമുട്ടഡി പരെഡിചയമപ്പെട്ട വൃദ്ധനമൊയ ഒരു 
രെമൊജമൊവുകം, ഭമൊഗദ്യമൊലനത്വഷഡിയമൊയ 
ഇകംഗവീഷുകമൊരെനുകം, അറബഡി 
മപണ്കുട്ടഡിയുകം, ആല്മകമഡിസ്റ്റുമമമൊമക 
പങ്കുമവച്ച ജവീവഡിത 
യമൊഥമൊര്തദ്യങ്ങളമൊണണ വമൊയനകമൊമരെ 
പ്രലചമൊദഡിതരെമൊക്കുന്നതണ. ഹൃദയതഡില് 
തമൊലലമൊലഡിക്കുന്ന സൈത്വപ്നങ്ങമള 
പഡിന്തുടെരുന്നവര്കണ ഈ ഉപലദശങ്ങള് 
ഒരു  മമൊര്ഗലരെഖയമൊണണ.
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“ എന്തു ലവണകം എന 
തവീരുമമൊനഡിക്കുക. ജവീവഡിതതഡില് 
എമനമൊമക ലവണകം എന 
കൃതദ്യമമൊയഡി തവീരുമമൊനമമടുതവര്ലക 
അതു ലനടെമൊന കഴഡിയൂ.” എന്നതമൊണണ 
ആല്മകമഡിസ്റ്റണ എന്ന ലനമൊവലഡിമന 
ആദദ്യമത പമൊഠകം. സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ 
എന്ന ഇടെയബമൊലന നടെത്തുന്ന 
യമൊത്രയഡില് കമൊണുന്ന ഓലരെമൊ 
വദ്യകഡികളഡില് നഡിനകം ഓലരെമൊ 
പമൊഠങ്ങള് അവന പഠഡിക്കുന. “ 

മചയ്യുന്ന കമൊരെദ്യങ്ങള് 
ഏകമൊഗതലയമൊമടെ മചയ്യുക. ഒരു 
കമൊരെദ്യകം മചയ്തുമകമൊണഡിരെഡിക്കുലമമൊള് 
മമറ്റമൊന്നഡിമനക്കുറഡിച്ചു 
ചഡിനഡികമൊതഡിരെഡിക്കുക.” 

എന്നതമൊയഡിരുന ആ 
യമൊത്രകമൊരെനമൊയ ഇടെയബമൊലനണ 
ലഭഡിച്ച രെണമൊമമത പമൊഠകം. ഇങ്ങമന 
യമൊത്ര തുടെരുലമമൊള് ഒരുപമൊടെണ 
യമൊത്രമൊനുഭവങ്ങളകം പമൊഠങ്ങളകം ആ 
ഇടെയബമൊലനണ ലഭഡിക്കുന. 

സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ ആട്ടഡിനപ്പെറ്റങ്ങമള 
ലമച്ചു നടെക്കുലമമൊള് അവമന 
സകപഡിടെഡിച്ചണ ഒരു കുട്ടഡി അവമന 
ഈജഡിപണറ്റഡിലലകണ കൂട്ടഡി 
മകമൊണ്ടുലപമൊവുകയമൊണണ. ഇങ്ങമന 
കൂട്ടഡിമകമൊണ്ടുലപമൊവുകയുകം 
പഡിരെമഡിഡുകള്കടുത്തുള്ള നഡിധഡി 
കമൊട്ടഡിമകമൊടുമകമൊകയുകം മചയ്യുന. 

ഇങ്ങമനയുള്ള ഒരു 
സൈത്വപ്നദര്ശനതഡിമന ലപ്രരെണയഡില് 
സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊ യമൊത്രതഡിരെഡിച്ചതമൊണണ. 
ജവീവഡിതതഡിലൂമടെ സൈലനഹൈഡിയമൊയ 

മനുഷദ്യന നടെത്തുന്ന തവീര്ത 
യമൊത്രയമൊണഡിതണ. ഇതഡില് കണ്ടുമുട്ടുന്ന  
ഭഡിക്ഷകമൊരെമനയുകം ഫമൊതഡിമ എന്ന 
അറബണ രെമൊജദ്യതഡിമന സൈനതഡിലയയുകം 
സൈനദ്യമൊസൈഡിലയയുകം എലമൊകം ഇതഡില് 
വദ്യകഡിമമൊക്കുനണണ. ഇവരെഡില് 
ഓലരെമൊരുതരെഡില് നഡിന്നണ ഓലരെമൊ പമൊഠങ്ങള് 
അവന പഠഡിക്കുനമുണണ. തവീവ്രമമൊയഡി 
ആഗഹൈഡിക്കുന്ന കമൊരെദ്യതഡിനമൊയഡി 
ഇറങ്ങഡിപുറമപ്പെട്ടമൊല്  ഈ പ്രപഞകം 
ലപമൊലുകം സൈത്വപ്നകംലപമൊലുകം 
സൈത്വപ്നസൈമൊക്ഷമൊതണകമൊരെതഡിനമൊയഡി 
നഡിങ്ങലളമൊമടെമൊപ്പെകം ഉണമൊവുകം എന്നകഡി ഈ 
ലനമൊവല് ആകര്ഷകമമൊകുവമൊനുള്ള 
കമൊരെണകം. "നലതു കമൊണുക. നമ്മുമടെ 
ജവീവഡിത യമൊത്രയഡിടെയഡില് നഡിരെവധഡി സുനരെ 
മുഹൂര്തങ്ങള് നമൊകം നഷമപ്പെടുതമൊറുണണ.” 

“പ്രവര്തനങ്ങളഡിലമൊത സൈത്വപ്നകം 
നഡിഷ്ഫലമമൊണണ. സൈത്വപ്ന ലനട്ടങ്ങള്കമൊയഡി 
പ്രവര്തഡിച്ചുമകമൊലണയഡിരെഡിക്കുക.” “പഠനകം 
ഒരു ശവീലമമൊക്കൂ. പുതഡിയ 
അറഡിവുകളഡിലൂമടെയുകം 
അനുഭനങ്ങളഡിലൂമടെയുകം മമൊത്രലമ 
പരെഡിവര്തനകം സൈമൊധദ്യമമൊകൂ.” 

“പരെമൊജയങ്ങമള 
ഭയമപ്പെടെമൊതഡിരെഡിക്കുക. പരെമൊജയങ്ങള് 
പുതഡിയ അറഡിവുകം അനുഭവവുകം നല്കുന. 

വവീണ്ടുകം ശമഡിക്കുക.”

“ ഇതുവമരെ മചയമൊത 
പുതഡിയ കമൊരെദ്യങ്ങള് മചയ്യുക. മചയമൊത 
കമൊരെദ്യങ്ങള് മചയ്യുലമമൊള് കൂടുതല് 
ആത്മവഡിശത്വമൊസൈകം സകവരെഡികമൊന 
കഴഡിയുകം.”
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“ലക്ഷദ്യതഡില് എതഡിലച്ച 
രുകയുകം, എതഡിലച്ചരുകംവമരെ സൈത്വപ്ന 
മത പഡിന്തുടെരുക. ശമതഡില് 
നഡിനകം പഡിന്മമൊറരുതണ.”

ഇമതമൊമകയമൊണണ ലലമൊക 
പ്രശസ്ത ബ്രസൈവീല് എഴുത്തുകമൊ 
രെനമൊയ പഇൗലലമൊ മകമൊയണ ലലമൊ ഒരു 
ഇടെയബമൊലമന യമൊത്രയുമടെ പശമൊ 
തലതഡില് എഴുതഡിയതണ. 

ഇങ്ങമന കുലറ പമൊഠങ്ങള് 
അവന യമൊത്രയഡില് നഡിന്നണ 
ഊറ്റഡിമയടുത്തു. ഈ സൈത്വപ്നതഡിമന 
അര്ഥകം കമണതമൊന സൈമൊനഡി 
യമൊലഗമൊ നടെത്തുന്ന ശമങ്ങളഡിലൂ 
മടെയമൊണണ കഥ പുലരെമൊഗമഡിക്കുന്നതണ. 
സൈമൊനഡിയമൊലഗമൊയുമടെ യമൊത്രയഡിടെയഡില് 
ചഡിത്ര ശലഭകം, ജഡിപഡി സവീ... വൃദ്ധന 
തുടെങ്ങഡി പലലരെയുകം അവന 
കണ്ടുമുട്ടുന. ഇതഡില് വൃദ്ധന 
പറഞ്ഞുമകമൊടുക്കുന്ന കഥ എനഡികണ 
വളമരെ ഇഷമമൊണണ. 
സൈലനമൊഷതഡിമന രെഹൈസൈദ്യമറഡിയമൊന 
അച്ഛന വഡിടുന്ന ഒരു മകമന കഥ 
വളമരെ രെസൈകരെമമൊണണ. ഒരുപമൊടെണ 
സൈഞരെഡിച്ചതഡിനുലശഷമമൊണണ അവന 
അവഡിമടെ എതഡിയതണ. എന്നമൊല്, 

അവഡിമടെ എതഡിയലപ്പെമൊള് കണതണ 
വളമരെ അദണഭുതകരെമമൊയ ഒരു 
കമൊഴണച്ചയമൊയഡിരുന. അവന 
പ്രതവീക്ഷഡിച്ചഡിലതഡികമമൊയഡിരുന 
അവഡിമടെ അവന കണ കമൊഴണച്ച. 

വളമരെ ആകര്ഷകമമൊയ ഒരു 
ലനമൊവലമൊണണ ബ്രസൈവീലഡിയന 
എഴുത്തുകമൊരെനമൊയ പഇൗലലമൊ 
മകമൊയണ ലലമൊയുമടെ ദഡി ആല്മകമഡിസ്റ്റണ. 
അവന ആ പഴയ പള്ളഡിമുറ്റലതകണ 
മടെങ്ങഡിമയതഡി. എത്രലയമൊ 
കമൊലങ്ങളമൊയഡി ഉലപക്ഷഡികമപ്പെട്ട 
നഡിലയഡില് ജവീര്ണ്ണഡിച്ചുകഡിടെക്കുന്ന പള്ളഡി. 
സൈനദ്യ മയങ്ങമൊന തുടെങ്ങഡിയ ലനരെകം. 
സൈമൊകസ്റ്റഡിയുമടെ സമൊനതണ നഡിന്നഡിരുന്ന, 

സസൈലമമൊര് മരെകം അലപ്പെമൊഴുകം അവഡിമടെ 
തമന്നയുണമൊയഡിരുന. പകുതഡി 
മപമൊളഡിഞ്ഞു വവീണുകഴഡിഞ്ഞ  
ലമല്ക്കൂരെയഡില്കൂടെഡി നക്ഷത്രങ്ങമള 
കമൊണമൊകം. പുതഡിയ ഒരു പറ്റകം 
ആടുകളമമൊയഡി അവന വവീണ്ടുകം അവഡിമടെ 
എതഡിലച്ചര്ന്നഡിരെഡിക്കുന. അവഡിമടെ 
അലപ്പെമൊള് ഒരു കമൊറ്റണ വവീശമൊന തുടെങ്ങഡി. 
ആഫഡികന തവീരെങ്ങളഡില്നഡിന്നണ 
അടെഡിക്കുന്ന മലവനര്. അതഡില് 
മരുഭൂമഡിയുമടെ മണമുണമൊയഡിരുന്നഡില. ഈ 
ആല്മകമഡിസ്റ്റണ അതരെമമമൊരു 
പുസ്തകമമൊണണ. പ്രലചമൊദനതഡിമന 
നവീലകമൊര് എന്നവണ്ണകം ഇതണ 
പ്രലചമൊദനതഡിമന ഒരു നല 
പുസ്തകമമൊണണ. 

ഡഡിജഡിസസൈന



കവഡിത 

നറുനഡിലമൊവണ ലപമൊലമ്മ
       ലസ്നേഹൈമയഡിമയന്നമ്മ
       ലസ്നേഹൈതണലമൊണമ്മ
       നറുനഡിലമൊവണ ലപമൊലമ്മ
       ലസ്നേഹൈപമൊല്കുടെമമൊണമ്മ
       ലസ്നേഹൈതണലഡില് തല ചമൊയ്ക്കുവമൊന
       മകമൊതഡിയ്ക്കുന്ന കുു എന മനകം
       ഒരെഡിളകം മതന്നലമൊയണ എന്നമ്മ
       അരെഡികതണ  മഞ്ഞങ്കേഡില്
       എന്നമ്മയുമടെ ലസ്നേഹൈതണല്
       ഒരു ലതനകുടെമമൊയഡി എന  
       ഹൃദയതഡില് ഒഴുകുന
       ആ ലസ്നേഹൈവമൊത്സലദ്യകം നുകരെമൊന
        എന മനകം മകമൊതഡിക്കുന
       ഇനഡിമയമൊരു ജന്മമ കുുമണങ്കേഡില്
       എന്നമ്മയുമടെ മകളമൊയഡി         
       തവീരെമൊന എന മനകം മകമൊതഡിക്കുന 

        -അച്ച കുുകൃ ഷ്ണ -
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Story

THREE FRIENDS
 BY ANANDU.R.

Once there was three friends named Joe, Harly and Dan, They 
were  dancers,  they  were  friends.  They  performed  every  single  dance 
performance  together  they  were  good  friends  each  of  them  had  their 
own  specialities.  One  day  while  they  was  performing  on  the  stage  in 
America,  the  third  friend  Dan  was  arrested  for  an  fake  case,he  was 
arrested  for  robbery.  The  two  friends  knew  that  dan  could  never  do 
such  a  thing  so  they  started  to  look  for  the  culprit  of  the  robbery  so 
they went  to  the  scene  of  robbery  they asked  the help  of  Joe brother 
John,he  worked  as  a  cia  ,  they  started  to  investigate  on  the  robbery 
they  found a  fingerprint and a piece of hair  they kept  the  fingerprint 
and sent the hair for dna test,after some time they found that the hair 
was  not  of  an  American  and  it  was  of  an  African.  The  next  day,they 
returned  to  the  robbery  scene  and  investigated  that  if  any  Africans 
lived  in  the  house  but  no  Africans  lived  in  that house  so  they  locked 
that the robber is an African or the African have something with this 
case

So he started to check the nearby areas to  find if  there is an 
African living around,they planned to check it on the next day,the two 
friends went to visit him on the prison,they told Aan they have started 
their investigation Dan told him to call his family and tell them not to 
worry,so after getting home  they  called Dan's  father and mother  told 
them  everything  Dan  told  him  ,one  the  next  day  they  started  to 
investigate  if  there  is  an  African  around  the  area  of  the  house  of 
robbery.  A  few  mile's  away  they  found  a  house  were  lived  five 
africans,the  two  friends  went  to  the  house  and  examine  their 
fingerprints not any of their fingerprints matched but when the friends 
were  about  to  check  the  last  ones  finger  print  he  ran  they  chased 
him,at  last he  fell  down he was very  tired and both  the  friends were 
also   tired  but they caught him,when they tested his fingerprint they 
were amazed the culprit was him,they kept him under their custody

The next day they brought him on the court he accepted that 
he robbed the house and dan was set free by the court and he called his 
mother and father that he had been set free by the court and they lived 
happily performing dances .
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Story

 മനലഡിപ്പെഴകം
ഒരു പമൊവകം മരെമമൊണണ മനലഡിമരെകം. കഡിങ്ങഡിണഡികമൊട്ടഡിമല 

അരുവഡികരെയഡിലമൊണണ അതഡിമന തമൊമസൈകം. മറ്റു മരെങ്ങള്കനകം മനലഡി 
മരെമത ഇഷമഡിലമൊയഡിരുന. തകകം കഡിട്ടഡിയമൊല് ഓലരെമൊനകം പറഞ്ഞണ 
അതഡിമന കളഡിയമൊക്കുകം.പമൊവകം മനലഡിമരെതഡിനണ സൈങ്കേടെകം വരുകം. ഒരു 
ദഡിവസൈകം ലതന മമൊവണ മനലഡി മരെലതമൊടെണ പറഞ്ഞു "എലടെമൊ മനലഡി 
നഡിമന്ന ആര്കമൊണണ ലവണതണ. നഡിമന പഴമമൊകമട്ട ഭയങ്കേരെ കയണപ്പുകം, 
ആമരെങ്കേഡിലുകം നഡിമന പഴകം തഡിനലമമൊ. നഡിമന തടെഡിലയമൊ വഡിറകഡിനമൊയഡി 
മമൊത്രകം എടുകമൊകം. നഡിമന്ന മകമൊണണ മമറ്റനണ ഉപകമൊരെമമൊണണ ഉള്ളതണ. 
നഡിമന്ന ആര്ക്കുകം ലവണ. ”പമൊവകം മനലഡി മരെകം  ഒനകം മഡിണഡിയഡില. 

ദഡിവസൈങ്ങള് കടെനലപ്പെമൊയഡി. ഒരു ദഡിവസൈകം കമൊട്ടഡില് കുലറ ആളകള് 
വന. അവര് മനലഡി മരെതഡിമന അടുമതതഡി.
അതഡില് മുതഡിര്ന്നയമൊള് പറഞ്ഞു "ഹൈമൊവു, എതരെ ലനരെമമൊയഡി നമ്മള് 
മനലഡിമരെ അലനത്വഷഡിച്ചു നടെക്കുന. ഇതഡിലമൊമണങ്കേഡില്    നഡിറമയ 
മൂത മനലഡികയുകം. നമുക്കു പറഡിമച്ചടുകമൊകം. അവരുമടെ സൈലനമൊഷകം 
കണണ മനലഡി മരെതഡിനണ സൈലനമൊഷമമൊയഡി. അതണ സൈകംതൃപഡിലയമൊമടെ 
തലക്കുനഡിച്ചുമക മൊടുത്തു. സൈഞഡി നഡിറമയ മനലഡികയുമമൊയഡി അവര് 
മടെങ്ങഡി. ലതന മമൊവണ ഇമതലമൊകം കണ്ടു. കുശുലമമൊമടെ മനലഡി മരെലതമൊടെണ 
ലചമൊദഡിച്ചു "എനഡിനമൊണവര് നഡിമന്ന ലതടെഡി വന്നതണ ? അവര് എനമൊണണ 
നഡിലന്നമൊടെണ പറഞ്ഞതണ ? "മനലഡി മരെകം പറഞ്ഞു  "അതണ മരുന 
കമനഡികമൊരെമൊണണ. എനഡികണ നല ഔഷധഗുണമമൊണണ ലപമൊലുകം, എമന 
കമൊയമകമൊണണ കഷമൊയവുകം, ലലഹൈദ്യവുമമമൊമക ഉണമൊകമൊകം. മനലഡിക 
അച്ചമൊറുകം, ഉപ്പെഡിലഡിട്ടതുകം മനുഷദ്യര്കണ ഏമറ പ്രഡിയമമൊണണലപമൊലുകം. 
അതുവമരെ തമൊനമമൊത്രമമൊണണ ലകമമനന്നണ വഡിചമൊരെഡിച്ചഡിരുന്ന ലതന്മമൊവണ 
ലജഡിച്ചണ തലതമൊഴണ തഡി. അതണ പഡിന്നവീമടെമൊരെഡികലുകം മനലഡിമരെമത 
കളഡിയമൊകഡിയഡിട്ടഡില.

                        ഇതഡില് നഡിന്നണ നമുതകണ കഡിട്ടുന്ന ഗുണപമൊഠകം
              “പ്രകൃതഡിയഡിലമൊരുകം ലമമൊശകമൊരെല, ഒന്നമലങ്കേഡില് മമറ്റമൊരു 
തരെതഡില് എലമൊ ജവീവജമൊലങ്ങളകം ഉപകമൊരെഡികളമൊണണ.
                                  .ANAGHAM
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യമൊത്രമൊവഡിവരെണകം

ചരരിത്രഭൂമരിയരിലലേകക്ക്  ഒരു യയാത്ര  

അമതമൊരു ലവനലവധഡികമൊലമമൊയഡിരുന. കളഡിചഡിരെഡി ആരെവങ്ങളലടെയുകം 
ഉലമൊസൈതഡിമഡിര്പ്പെഡിമനയുകം മമയ്മമൊസൈകമൊലകം. വമൊയഡിച്ചണ വമൊയഡിച്ചണ 
മകമൊതഡിയടെങ്ങുലമമൊള് എനകം ഒരു യമൊത്രകമൊയഡി എമന മനകം 

തുടെഡിച്ചഡിരുന.അങ്ങമന ഒരു ദഡിവസൈകം ഞങ്ങള് യമൊത്ര പുറമപ്പെട്ടു.എലമൊ 
പ്രമൊവശദ്യലതയുകം ലപമൊമല ഈ പ്രമൊവശദ്യവുകം ചരെഡിത്രമണ്ണഡിലലക്കു തമന്നയമൊയഡിരുന 
യമൊത്ര. ചരെഡിത്രമുറങ്ങുന്ന മലബമൊറഡിമന സൈത്വനകം തഡിരൂരെഡിലലകണ.മട്രെയഡിനഡിലമൊയഡിരുന 
യമൊത്ര. രെമൊവഡിമല ഏഴു മണഡികണ മട്രെയഡിന ലസ്റ്റഷനഡില് നഡിന്നണ പുറമപ്പെട്ടു.ഏതമൊണണ 
എട്ടണ മണഡിയമൊകുലമമൊള് അവഡിമടെ എത്തുമമന്നമൊയഡിരുന കഡിട്ടഡിയ നഡിര്ലദശകം.ഓലരെമൊ 
ലസ്റ്റഷന കഴഡിയുകം ലതമൊറുകം എമനയുള്ളഡില് എമനന്നഡിലമൊത സൈലനമൊഷവുകം 
ഉത്സമൊഹൈവുമമൊയഡിരുന.ഞമൊന ഇതുവമരെ വമൊയഡിച്ച എമന പ്രഡിയമപ്പെട്ടവമരെ ഇന്നഡിതമൊ 
കമൊണമൊന ലപമൊകുന .ഒരെഡികലുകം പ്രതവീക്ഷഡികമൊതതഡിനമൊയതഡിനമൊല് തമന്ന 
എന്നഡിലുണര്ന്ന ജഡിജമൊസൈ അളവറ്റതമൊയഡിരുന.ഏതമൊനുകം നഡിമഡിഷങ്ങള്കകകം 
 ഞങ്ങള് തഡിരൂരെഡിമലതഡി.അവഡിമടെ ഇറങ്ങഡിയതുകം മനസ്സഡിമന കുളഡിരെണഡിയഡിപ്പെഡിക്കുന്ന 
ഒരു ഇളകംകമൊറ്റണ

എമന്നതഴുകഡി മമൊടെഡിവഡിളഡിക്കുകയമൊയഡിരുന തുഞമന കമൊണമൊന , 

തതമയ കമൊണമൊന,മമൊമമൊങ്കേമത അറഡിയമൊന  .

ഞങ്ങള് ആദദ്യകം ലപമൊയതണ തുഞന പറമഡിലലകമൊണണ.

അനസൈ ൂയ

18

ഡഡിജഡിസസൈന



19

കവഡിത

സഹൈക കുു കവഡിത
കവഡി

കൂട്ടകം മതറ്റഡിയ 
അക്ഷരെങ്ങള്കണ

കൂമടെമൊരുകഡിയവന.

സൈഡി .മക.ലപ്രകംകുമമൊര്

ഡഡിജഡിസസൈന

അറഡിവഡിന അക്ഷരെങ്ങള്
അ എന്നക്ഷരെകം അമ്മയമൊയണ

നമൊവഡിന തുമഡിമലത്തുകം.

അക്ഷരെങ്ങള് അറഡിവമൊയണ തവീരുന.
വമൊക്കുകള് മഴയമൊയണ 

മപയഡിറങ്ങുന.

അക്ഷരെങ്ങള് അറഡിവമൊയണ നഡിറവമൊയണ
മനസ്സഡില് കയറുന.

അക്ഷരെങ്ങള് പഠഡികമൊനമൊയണ കുട്ടഡികള് അറഡിവഡിന
വഡിദദ്യമൊലയതഡിമലത്തുന

അദ്ധദ്യമൊപകര് കുട്ടഡികള്കണ അറഡിവണ
പകര്ന നല്കുന.

അക്ഷരെങ്ങള് അറഡിവമൊയണ
മപയഡിറങ്ങുന.

                                   
By : GILTTA

8th G



20

Story

ഡഡിജഡിസസൈന

By:Sheethal
9th F

LOST CHILDHOOD 
It was chenni Railway station , 
The  disturbing sound of Train was also  started with that Journey mom. 
Anoop  opened the book in his hand and have  a book at  it .But he can't 
read it Because he lost  his mind , that his mind drop  his body in the train 
and
flier  to some where . He closed his eyes also with  the
book . And something came clearly in to his mind the
fields..... butterflies .... birds.... ponds.... temple..... folk stories. He realized 
that his mind want to go to his childhood . And it was not in his control as 
speed
as train , he was also travelling to his childhood .
            A little  boy was running through the field towards a small hut . And 
somebody in shouting from 
there . “Anu......Anu...”  “yes, mom I am here” anu were did you go ' I just to 
that filed  mom 'ho! I just 
 afraid   ' This is Anoop  and his mother Nirmmala.'' Anu... this is too much , I 
think you know that you 
are my only hope . And why are you behaving  like this ? If you want to go 
out you just ask never.....years passed  fast . He was in 6std happiness was 
filled in his life. But suddenly a bad day comes in to his life. One day that he 
was returning from school to home. His house was filled 
with a lots of peoples. He didn't understand anything.
He lost his mother forever. That was a horrible nerves
for him. His heart was broken. Eyes were wet. Body shined. God destroyed 
his child hood. He demit want to start in the place any one with out his 
mother. His eyes was filled with darkness. He lam..... He was neat only 
running from that place. He was running from the memories he want to 
lines. He want to be a big person an his mothers wish. He worked hardly. 
And studied only one aim, I want  to live as my mothers wish.
          “sir...sir...did you want anything to “eat”. Suddenly Anoop was waked 
from this dreams, and looked, he rubbed his eyes. It was filled with water. 
“No, he answered”.  “Ok sir”. It was small boy. He thought he was also in his 
child hood. And lighting with his problems. ' her child hoods'  he said. None I 
was in a big petitions as my mothers wish  and I was going back to  my 
village. There was an  occasion  for me. The appreciate me. I was getting 
appreciate on mime, then go ”
“OK ,you my sweet sun ' 
                         Anoop  was a 5 year -old boy . In Devapuram village He has 
only a mother. He lost his father in his very small age . And his mother in 
working hardly for her son .
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 Anoop don't know  that what happened to his father . He want to know that. 
But he don't want  to ask his mother about this matter.
Once ,he  asked this to his me sister. And she that you  
father was gone forever .
          But he did not under stand anything .'where did he go? He doubted. 
Is and lied happily with his mother. Mother was his world. His mother tells 
him about this world and different types of people,animals,
birds etc. And his thought was that there was nothing unknown for his 
mother and stars was a very Intersting thing for anoop. He was asking 
many Questions to his mother about the stars. It was a hobby for anoop. 
           One day, mother told him, “anu.... none you are 
getting 6 years old . So next ,wear on you must go to
school . “School”.The gazed and asked. He can't 
belies that. He was so ,happy. At that night .His 
dreams was filled with school. Day's passed Lastly. 
today in the their day for him in the school. He walked
with his mother to school. mother said him “we was near to 
school”.Suddenly his heart started to pump 
speed. 'He thought, I was near to school. His mind was filled with lots of 
hopes and a little fear. His eyes
became wet that he want to miss his mother. After joining him in the school 
his mother turned back to go 
He heated here lunch hight. And she whispered, Don't be afraid my son. It 
was  far your good. I want to make you a big person. So, you must study 
well”. He shaker this head. Then school was a hear world for 
him never friends.... never teachers.... never experiences..... Every thing
never.....years passed  fast . He was in 6std happiness was filled in his life. 
But suddenly a bad day comes in to his life. One day that he was returning 
from school to home. His house was filled 
with a lots of peoples. He didn't understand anything.
He lost his mother forever. That was a horrible nerves
for him. His heart was broken. Eyes were wet. Body shined. God destroyed 
his child hood. He demit want to start in the place any one with out his 
mother. His eyes was filled with darkness. He lam..... He was neat only 
running from that place. He was running from the memories he want to 
lines. He want to be a big person an his mothers wish. He worked hardly. 
And studied only one aim, I want  to live as my mothers wish.
          “sir...sir...did you want anything to “eat”. Suddenly Anoop was waked 
from this dreams, and looked, he rubbed his eyes. It was filled with water. 
“No, he answered”.  “Ok sir”. It was small boy. He thought he was also in his 
child hood. And lighting with his problems. ' her child hoods'  he said. None I 
was in a big petitions as my mothers wish  and I was going back to  my 
village. There was an  occasion  for me. The appreciate me. I was getting 
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MY MOTHER

Mom dear mom............
you are my pride..........
you are my strength......

you are my power and luck.....
you are the light.....

that make me bright.......
you are like a shadows....

which follows me in....
happiness as well as trouble...

you are the path....
that guide to win...

                                           
-ARATHI .D -

ഡഡിജഡിസസൈന

appreciate on my land. 'I know  my mother was so, happy today. 'Welcome 
to Devapuram.' 'Devapuram'! My village I was  in my land. Somebody 
welcomes him. And he searched there for his house. But,he can't find it. 
The car was stopped and A stage which was welcoming him with claps. His 
eyes flowed. When he was Receiving trophy from the minister. In the stage 
trophy he save that a small bag was playing with his mother. And he save 
himself there with his mother and he wisphred , ' Mom I catch it “ I catch it 
for you .”

FELLOWSHIP

Oh God! ,enlarge within us the sense of
fellowship with all living things ,

our brothers the animals to whom You
gave the earth as their home in

common with us.

We remember with shame that in the past
we have exercised the high dominion

of man with ruthless cruelty
so that the voice of the earth,

which should have gone up to thee
in song ,has been a groan of travail.

May we realize that they live not for
us alone but for themselves and for

You, and that they love
the sweetness of life.

By:Sheethal
9th F
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നയാട്ടുപപെരുമ

പമൊലകമൊടെന ലവഷഡി 
ഈടുകം ഉറപ്പുമുള്ള പമൊലകമൊടെന ലവഷഡി കമൊഴ്ചയഡിലുകം മലനമൊഹൈരെമമൊണണ. 
വഡിദഗണധ മനയ്ത്തു കമൊര് പ്രലതദ്യക തറഡിയഡില് തയമൊറമൊക്കുന.

പയന്നൂര് പവഡിത്ര ലമമൊതഡിരെകം
കണ്ണൂര് ജഡിലയഡിമല പയന്നൂരെമൊണണ ഇതണ നഡിര്മ്മഡിക്കുന്നതണ. 
വ്രതശുദ്ധഡിലയമൊമടെ മമൊത്രലമ ഇതണ നഡിര്മ്മഡികമൊവൂ എന്നതമൊണണ വഡിശത്വമൊസൈകം.

തലലശരെഡി ബഡിരെഡിയമൊണഡി
ബഡിരെഡിയമൊണഡി അരെ മനയഡില് വറുത ലശഷകം മസൈമൊലക്കൂട്ടുകളകം ലകമൊഴഡിയഡിറച്ചഡിയുകം 
ഇട്ടണ ദകം മചമയടുക്കുന എന്നതമൊണണ പ്രലതദ്യകത.

ലകമൊഴഡിലകമൊടെന ഹൈല്വ
ലകമൊഴഡിലകമൊമട്ട മഡിഠമൊയഡിമതരുവഡിനണ [എസൈണ എകം സവീറ്റണ]ആ ലപരെണ കഡിട്ടഡിയതണ 
ഹൈല്വ കമൊരെണമമൊണണ. ബ്രഡിട്ടവീഷ്കമൊര് ഇതഡിമന സൈത്വവീറ്റണ മവീറ്റണ എന്നമൊണണ  
പറഞ്ഞഡിരെഡിക്കുന്നതണ. പണ്ടു കമൊലതണ ലകമൊഴഡിലകമൊടെണ കൂടുതലമൊയഡി 
ഉണമൊകഡിയഡിരെഡിക്കുന്നതു മകമൊണമൊണണ ലകമൊഴഡിലകമൊടെന ഹൈല്വ എന 
ലപരു ലഭഡിച്ചതണ.

ആലത്തൂര് ഉലപ്പെരെഡി
മകമൊതഡിപ്പെഡിക്കുന്ന നഡിറവുകം മണവുകം രുചഡിയുമുള്ള ലനന്ത്രകമൊയ ഉലപ്പെരെഡി 
പമൊലകമൊടെണ ജഡിലയഡിമല ആലത്തുരെഡില് ഉണമൊക്കുന.

കുട്ടനമൊടെന തമൊറമൊവണ
ആലപ്പുഴയഡിമല കുട്ടനമൊടുള്ള തമൊറമൊവുകള് ആണഡിവ. നല 
ലരെമൊഗപ്രതഡിലരെമൊധലശഷഡിയുകം തൂകവുകം ഉണതഡിനണ.
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മവച്ചൂര് പശു
ലകരെളതഡിമന സൈത്വനമമൊയ പശു ഇനമമൊണഡിതണ. ലകമൊട്ടയമത 
മവച്ചൂര്പ്രലദശതഡിന ലപരെഡില് അറഡിയമപ്പെടുന.ഔഷധഗുണമുള്ള 
പമൊലമൊണണ ഇവയണ.

കമൊസൈര്ലഗമൊഡണ കുള്ളന
കമൊസൈര്ലഗമൊഡണ കമൊണമപ്പെടുന്ന ഉയരെകം കുറഞ്ഞ തനതണ ഇനകം പശു.

രെമൊമലശരെഡി ഇഡ്ഡലഡി
പമൊലകമൊടെണ രെമൊമശരെഡി പ്രലതദ്യക ഇഡ്ഡലഡിയമൊണണ ഇതണ. മണ്പമൊത്രതഡില് 
പുളഡിമരെതഡിമന വഡിറകു കതഡിച്ച അടുപ്പെഡില് ഇതണ ഉണമൊക്കുന.

വടെകരെ മുറുകണ
രുചഡിലയറഡിയ അരെഡിമുറുകമൊണഡിതണ.അധഡികകം ഉറപ്പെഡിലമൊത ഈ മുറുകണ 
മകമൊച്ചുകുട്ടഡികള്ക്കുകം കറുമുറു കഴഡികമൊകം.

ഇലവലഞരെഡി മകമൊടുവമൊള്
പമൊലകമൊടെണ ജഡിലയഡിമല ഇലവലഞരെഡിയഡില് നഡിര്മ്മഡിക്കുന.മൂര്ച്ചയുകം ഉറപ്പുകം 
കൂടുതലമൊണഡിതഡിനണ.

വയനമൊടെന മഞ്ഞള്
സൈമൊധമൊരെണ മഞ്ഞളഡിമനകമൊളകം മുഴുപ്പുകം ഗുണവുകം കൂടെഡിയതമൊണണ.

അടെകമൊപുത്തൂര് ലലമൊഹൈകണ്ണമൊടെഡി
പമൊലകമൊമട്ട അടെകമൊപുത്തൂരെഡില് നഡിര്മ്മഡിക്കുന്ന ലലമൊഹൈകണ്ണമൊടെഡി.ആറന്മുള 
കണ്ണമൊടെഡിലപമൊമല പ്രലതദ്യകതരെകംലലമൊഹൈക്കൂട്ടഡില് നഡിര്ന്നഡിക്കുന.

പമൊലകമൊടെന മട്ട
ഉരുണമണഡികലളമൊടു കൂടെഡിയ  ചുവന്ന നഡിറമുള്ള അരെഡി പമൊലകമൊടെമൊണണ          
മട്ട കൂടുതലമൊയഡി കൃഷഡിമചയ്യുന്നതണ.
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മുട്ടഡികുളങ്ങരെ എണ്ണ
പമൊലകമൊമട്ട മുട്ടഡികുളങ്ങരെയഡില് നഡിര്മ്മഡിക്കുന. മുറഡിവണ,ഉളകണ,ഒടെഡിവണ,ചതവണ 
എന്നഡിവയണ ഒറ്റ മൂലഡിയമൊണഡിതണ.

അമലപ്പുഴ പമൊല്പ്പെമൊയസൈകം
അമലപ്പുഴ ശവീകൃഷ്ണ സൈത്വമൊമഡിലക്ഷത്രതഡിമല പ്രസൈഡിദ്ധമമൊയ നഡിലവദദ്യമമൊണണ 
അമലപ്പുഴ പമൊല്പ്പെമൊയസൈകം.

ആറന്മുള കണ്ണമൊടെഡി
ആറന്മുളയഡില് പരെമരെമൊഗതമമൊയഡി നഡിര്മ്മഡിച്ചുവരുന്ന കണ്ണമൊടെഡിയമൊണണ  
ആറന്മുളകണ്ണമൊടെഡി. പ്രലതദ്യക ലലമൊഹൈക്കൂട്ടഡിലമൊണണ ആറന്മുളകണ്ണമൊടെഡി 
നഡിര്മ്മഡിക്കുന്നതണ.

കുമരെകകം കരെഡിമവീന
സൈത്വമൊദഡില് ലപരുലകട്ട കുമരെകകം കരെഡിമവീന ലകമൊട്ടയമത കുമരെകതമൊണണ 
ഉള്ളതണ.

ആറന്മുള വള്ളസൈദദ്യ
പതനകംതഡിട്ടയഡിമല ആറന്മുള പമൊര്തസൈമൊരെഥഡി ലക്ഷത്രതഡില് നടെത്തുന്ന 
ആചമൊരെനഡിബഡിഡമമൊയ ചടെങ്ങമൊണണ.വള്ളസൈദദ്യ 60 ദഡിവസൈലതമൊളകം 
നവീണ്ടുനഡില്ക്കുകം.63  വഡിഭവങ്ങള് ഓലരെമൊ  ദഡിവസൈമത സൈദദ്യയഡിലുകം 
ഉണമൊവുകം.വഞഡിപ്പെമൊട്ടഡിലൂമടെയമൊണണ ഈ സൈദദ്യക്കുള്ള വഡിഭവങ്ങള് 
ലചമൊദഡിക്കുന്നതണ എന്ന പ്രലതദ്യകതയുകം ഇതഡിനുണണ.

ലബപര് ഉരു
ലകമൊഴഡിലകമൊടെണ ജഡിലയഡിമല ലബപര് ഉരു നഡിര്മ്മമൊണതഡിനണ പ്രസൈഡിദ്ധമമൊണണ. 
പല രെമൊജദ്യങ്ങളഡിലലക്കുകം ഇവഡിമടെ നഡിനകം ഉരു നഡിര്മ്മഡിച്ചണ അയയ്കുന.

- ഫമൊതഡിമ മഹൈനമൊന
9B
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ഉഷസസ

പ്രഭമൊതലമ മപമൊന പ്രഭമൊതലമ
പ്രപഞ ലഗമൊപുരെലമ

ഉണരെ കുുകം രെമൊവഡില് പലവഡിമവീട്ട കുുന്ന
ഗമൊമവീണ മപണ്മകമൊടെഡിലയ...

കമൊരുണദ്യകം മചമൊരെഡിയുന്ന നഡിന പ കുുലരെഡിയഡില്
ഞമൊന അറഡിയമൊതലഡിഞ്ഞു ലപമൊയഡി
നഡിന കൃപ മചമൊരെഡിയ കുുകം ഉഷസ്സഡില്

ഉല്മമൊത പ്രകമൊശകം വഡിതറുകം സൈ ൂരെദ്യനമൊല്
വഡിരെഡിയുന്ന പ ൂമമമൊട്ട കുുലപമൊമല ഉണരെ കുുന്ന
പ്രഭമൊതലമ നവീമയന മനസ്സഡില് ഊര്ജകം
നവീയഡിമലങ്കേഡില് എമന സൈലനമൊഷവ കുുകം,

ആഹമൊദവുകം ഒനലമ ഇല....

പ്രഭമൊതലമ പ്രഭമൊതലമ നവീമയന 
ഹൃദയസ്പെനനകം....

                         -ജഡിബഡിന.പഡി-
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മരെഡിക്കുന്നഡില എന്നഡില് പ്രതവീക്ഷയുമടെ 
കണങ്ങള് ഇനഡിയുകം

ലകമൊരെഡിമച്ചമൊരെഡിയുന്ന ആ മപരുമഴയഡില് ഒരെഡിറ്റുവഡിടെരെമൊമത വഡിങ്ങഡിമപമൊട്ടുന്ന മനസ്സഡിനണ 
ആശത്വമൊസൈതഡിമന കുളഡിര് മകള് നലഡി വവീടെഡിമന ഒരെറ്റതണ അവള് ഇരെഡിന. മനസ്സണ 
ലവദനമൊയമൊല് നവീറുകയമൊണണ. ആശത്വസൈതഡിമന ഒരു വമൊക്കു പറയുവമൊന, 

മപമൊഴഡിഞ്ഞു വവീഴുന്ന കണ്ണുനവീര് തടെവമൊന ആരുമഡില. ഉറച്ച വഡിശത്വമൊസൈതഡില് ലദവഡി 
മുലന്നമൊട്ടു ലനമൊകഡി. പറഞ്ഞു" എനഡിനു ഭഗവമൊമന, നവീ ഈ ജന്മകം എനഡികണ നല്കഡി.. 
ഈ ഭൂമഡിയഡില് എത്രലയമൊ ജവീവനഉണണ എന്നമൊല് അതഡില് ഒന ലപമൊലുകം എനഡികണ 
അവകമൊശമപ്പെട്ടതല.” ജവീവഡിക്കുന ഞമൊന മതറ്റഡിലയമൊടുന്ന ഒരു സൂചഡിമയ ലപമൊമല. 

അവന മനടുവവീര്പ്പെഡിട്ടു.

ലചമൊറുണണ സകകഴുകുന്നതഡിനഡിടെയഡിലമൊണണ കുഞ്ഞുണ്ണഡി നമൊയമരെ വഡിമല 
അലതമൊര്മ്മഡിപ്പെഡിച്ചതണ. അലലട്ടമൊ, ലദവഡിയുമടെ വവീടെഡിമന കമൊരെദ്യമമനമൊകുകം. “ആ നവീ 
പറഞ്ഞലപ്പെമൊഴമൊ ഞമൊനലതമൊര്തഡില, വവീമടെമന്നമൊനകം പറയമൊമനമൊകഡില, 

മവയഡിലഡില് നഡിനകം മഴയഡില് നഡിനകം നനയമൊമത നഡില്കമൊനുള്ള ഒരു ചുമരുമകട്ടണ. 
എനമൊയമൊലുകം അവളകം ഒരു മപണ്ണമല, ഒരെമൊളമടെയുകം ആശയമഡിലമൊമത, 

ഒരെമൊണഡിമന തണലഡിലമൊമത, മമൊറഡിമകമൊണഡിരെഡിക്കുന്ന മനുഷദ്യ 
സൈത്വഭമൊവങ്ങള്കഡിടെയഡില് അവള് ഇലപ്പെമൊഴുകം ജവീവഡിക്കുന്നഡിമല, ഒരു മപണ്ണഡിമന 
മമറ്റമൊരു മപണ്ണഡിമന ലവദനയറഡിയൂ. “ നഡിമന്ന വഡിഷമഡിപ്പെഡികമൊന പറഞ്ഞതല, നവീ 
അതു വഡിടെണ, അമലങ്കേഡില് ലവണ നമുകവഡിടെകം വമരെ ഒന ലപമൊയഡി ലനമൊകമൊകം. 
ലവണമമങ്കേഡില് ഇന ഇവഡിമടെ കഴഡിലഞ്ഞമൊമട്ട, അതണ കുതഡിമയമൊലഡിക്കുന്ന മഴയഡില് 
അതണ എപ്പെഴമൊ വവീണലപ്പെമൊവുകമയന്നറഡിയഡില. വമൊ ലപമൊയഡി ലനമൊകമൊകം. നവീ ആ 
ലടെമൊര്ച്ചണ എടുലതമൊ. മകളറഡിയണ, ഈ മഴയഡില് അവര്ക്കുകം ലപമൊലരെണഡി വരുകം. 
എമനമൊമകയമൊ, എലപ്പെമൊഴമകയമൊ ഇടെഡിഞ്ഞു മപമൊളഡിഞ്ഞു വവീഴുക എന്നറഡിയഡില. 

വമൊ...”
“ ലദവവീ, ലദവവീ, ഒച്ചയനകമഡിലലലമൊ? അവഡിമടെ ഉണമൊകുകം നവീ ഒനകൂടെഡി 

വഡിളഡികണ. മഴയുമടെ ശകഡി കൂടുകയമൊണണ, അലങ്ങപുറമത മമൊവണ വവീണു.” “ 

ഈശത്വരെമൊ അതുകം ലപമൊലയ, ആമക ഉള്ള ഒരു തണലമൊയഡിരുന.” വഡിമല പറഞ്ഞു. “ 

നവീ പഴങ്കേഥ പറയമൊമത വഡിളഡികണ. ലദവവീ.. ലദവവീ... ആ വഡിമല ലചച്ചഡിലയമൊ, 
മപമൊഴഡിഞ്ഞു വവീഴുന്ന കണ്ണുനവീര് സൈമൊരെഡി തുമഡില് തുടെച്ചണ അവള് പുറലതകഡിറങ്ങഡി. 

ഡഡിജഡിസസൈന
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നല മഴയമൊ... നവീ അവഡിലടെക്കു ലപമൊരെണ എലപ്പെമൊഴമൊ ഇടെഡിയമൊന ലപമൊകുന്നമതന 
പറയമൊന പറ്റഡില.” അവള് ചഡിരെഡിവഡിടെര്തഡി മകമൊണണ പറഞ്ഞു: ലവണ, ഞമൊനഡിവഡിമടെ 
നഡിനമകമൊള്ളമൊകം, സക വഡിട്ടു ലപമൊകമൊന എനഡികഡിനഡി ഒനമഡില, ലപടെഡിയുമഡില, 

വവീഴുകയമൊമണങ്കേഡില് വവീഴമട്ട, നഡിങ്ങള് മപമൊമയമൊള, മഴയുമടെ ശകഡി 
വര്ദ്ധഡിക്കുകയമൊണണ, എന്നമൊലുകം, ഇനഡി ഇവഡിമടെ കഡിടെന ചതമൊലുകം കുഴപ്പെമഡില, 

നഡിങ്ങള് എമന്ന വന വഡിളഡിച്ചലലമൊ, ഒരു ജവീവന ഇവഡിമടെയുമണന്നണ 
മനസ്സഡിലമൊകഡിയലലമൊ, അതണ തമന്ന ആശത്വമൊസൈകം. സൈലനമൊഷഡിക്കുന ഞമൊന ഈ 
ലവളയഡില്. നഡിങ്ങള് ലപമൊലയമൊള.

പ്രകൃതഡി അവളമടെ കണ്ണുനവീര് തൂള്ളഡികള് കണഡില, ആ ജവീവമന തുടെഡിപ്പുകം, 
ലവദനയുകം അറഡിഞ്ഞഡില, മപയ്തു ഒരു നവീചമനലപ്പെമൊമല, വഡിശമമഡിലമൊമത, 

ആഞ്ഞടെഡിക്കുന്ന കമൊറ്റഡിലുകം മഴയഡിലുകം ഒലരെമൊലന്നമൊലരെമൊന്നമൊയഡി മപമൊഴഡിഞ്ഞു ലപമൊയഡി, 
ജവീവമന കണങ്ങള് ഇലമൊതമൊയഡി.

നവീണ ഒരു വഡിളഡിയമൊലമൊണണ ഞമൊനന്നണ ഉണര് ന്നതണ. "ഏട്ടമൊ, എഴുലന്നകണ,” 
വഡിമല ആഞ്ഞു വഡിളഡിക്കുകയമൊണണ. “ എനമൊ, നവീ കമൊരെദ്യകം പറ". "നമ്മുമടെ അടുകള 
ഭമൊഗകം ഇടെഡിഞ്ഞു വവീണു കഴഡിഞ്ഞു.”  " ഈശത്വരെമൊ" “ പഡിമന്ന നഡിങ്ങളറഡിലഞ്ഞമൊ 
ലദവവീമടെ വവീടു ലപമൊയഡി.” “ എനമൊ നവീ പറയുന്നതണ". “ അവളമടെ വവീടെണ ഒന്നഡിലമൊമത 
മമൊഞ്ഞു ലപമൊയഡി കഴഡിഞ്ഞഡിരെഡിക്കുന. ഒരു വവീടെഡിമന അകംശകം ലപമൊലുകം 
അവഡിമടെമയങ്ങുകം ബമൊകഡിയഡില, നഡിങ്ങള് വമൊ നമുക്കു ലപമൊയഡി രെണ്ടു വമൊക്കു 
പറഞ്ഞുവരെമൊകം.” “ ശരെഡി നവീ വമൊ.”
ഒരു മൂലയഡില് അനങ്ങമൊമത ഒരെഡിറ്റു കണ്ണുനവീര് മപമൊഴഡിയകമൊമത 
അവളഡിരെഡിക്കുകയമൊണണ. ചലനമഡില, മനുഷദ്യശവകം ലപമൊമരെഡിക്കുന്നഡില എന്നഡില് 
പ്രതവീക്ഷയുമടെ കണങ്ങള് ഇനഡിയുകംമല. "സൈമൊരെമഡില, വഡിധഡി തടുകമൊന 
ആര്ക്കുമമൊകഡില.നവീ വഡിഷമഡിലകണ.”

"ഇലമൊ ഞമൊന എന്ന അധദ്യമൊയകം ഇവഡിമടെ അവസൈമൊനഡിക്കുന്നഡില. ഞമൊന 
ഇനഡിയുകം ജവീവഡിക്കുകം. നഷമപ്പെടെമൊലനമൊ തഡിരെഡിച്ചു കഡിട്ടമൊലനമൊ എനഡിമകമൊനമഡില, 

ഈശത്വരെനുമഡില. എന്നമൊല്, ഞമൊന മരെഡികഡില. കമൊരെണകം എന്നഡില് ഇനഡിയുമുണണ 
പ്രതവീക്ഷയുമടെ കണങ്ങള്. അതഡിജവീവനതഡിമന, ആത്മവഡിശത്വമൊസൈതഡിമന, 

ഉയര്മതഴുലന്നല്പ്പെണ. ഞമൊന അതഡിജവീവഡിക്കുകം, കമൊണഡിച്ചുമകമൊടുക്കുകം,ഈ 
ലലമൊകതഡിമല ഒരു സവീയുമടെ വഡിശത്വമൊസൈമത. ഇതഡിവഡിമടെ അവസൈമൊനഡിക്കുന്നഡില. 

വരുകം ഞമൊന ഇനഡിയുകം ഉയര്മതഴുലന്നല്പ്പെഡിമന പുതഡിയ മുഖവുമമൊയഡി

ഡഡിജഡിസസൈന
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Essay

    NATURE ALSO STARTED TO
SPEAK

We the kerala people are faced a very hard situation two month 
before. We can't forget that situation and how we manage it. We have 
got somany lessons from that flood. After the flood I understood  one 
thing that the kerala are very hardworking all the people are helping 
those people who are in trap. Most of them are staying in their 
upstairs and refugees camp. At that time we analyse that ''Don't Judge 
Anybody Because We Don't Know What Is Next'' 

       .    we have got somany lessons from that food A man named
        .      Jaisal helped the people to get in to boats He shows his back to

       .       help them to get in to the boat Some days before he was the
    '    , ...   main man in social media s like face book news through that

            .the man is not a ordinary man he is an extra ordinary man

          Especially our kerala government helped us a lot and collected
   . fund from common people

          Pinarayi Vijayan bring a challenge that is collecting fund from
           common people and they are greedily ready to give money to

    .     ,  those who lost their home And our prime minister Modi he
   500           helped us with crore money it is such a biggest thing we all

             know that the people in India and other country are helped us a
.lot

           Now the refugees camps are redused most of them return to
    their home but in

, , ,    alappuzha chendamagalam kuttanadu chengannur those peoples
       .are living still in refugees camp now also

          .   At the food time the situation in kerala are very bad In most
     .       places it is being good now And other thing we understood is

          the kerala people are not beggars because before some years
           there is a food in Andra Predesh and people from Andra

    .      ’   Predesh came here to beg Like that we kerala people didn t go
     ’ .     anywhere to beg from other country s Through this situation we

            can understood that the people in kerala are ready to do all
          challenges because the whole in kerala are not ordinary they

  .         are extra ordinary After the food we understood that the people
      .in kerala are very caring and loving
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, '            So don t judge anybody because the whole people who are in a
              trap of food all of them are living in refugees camp and there is

          no discrimination between people who is living in very big
              lifestyle and who is poor or rich all the people are same in the
        ,  refugees camps so the people learned somany lessons that how

            we can live without mobile phones and now a days we people
        '   need phones and television few days before we don t need

             phones because all of them are in the shock of food and the
  ,      :     ,   other thing is which is in our mind is what will happen to me if

      , , ......i died only the mind of i i i

 '           .  we don t want to know what will be the problem of other What
        .    others do always our problems is big for us This types of

           thinking also changed at the period of food they started to
             think that how the people will maintain this and all of us are

  .      '   . worried about kerala The kerala is known as gods own country
        .    And the people believed that god will help us God and the

              people in kerala help us a lot and the and the other thing is
 1924         .after the kerala ever faced such a natural disaster before

             Next we are going to face a very poverty and we people will
   .        face that poverty together We are keralians we know how to
          .face all the situations and no one can fed up us

     : “So remember one thing NATURE ALSO STARTED TO 
SPEAK”  

   -Mary Taniya  9  F         

MY ENDLESS DESIRE
My endless desire is to fly in the sky
Like the birds and butterflies
The birds and butterflies have wings
but I have not wings
I can fly everywhere in the world
with the help of my mind
I know the mind is a horse
without any bridle                          
                                                       -Ananya vinod-

                                                         9 C
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Poem

 THE SHED

There's a shed at the bottom of our garden
  '      ,With a spider s web hanging across the door

        . The hinges are rusty and creak in the wind
 '       , When Im in bed lie and I listen

'      .I ll open that door one day

'          There s a dusty old window around at the side
     ,With three cracked panes of glass

   '     I often think there s someone staring at me
    ,Each time that I pass

'       .I ll peep through that window one day

   '      My brother says there s a ghost in the shed
     ,Who hides under the rotten foorboard
        And if I ever dare to set foot inside

'        ,He ll jump out and chop of my head
 '      .But I ll take a peek one day

    '    ,I know that there isn t really a ghost
          ;My brother tells lies to keep the shed for his den

 '       There isn t anyone staring or making strange
noises

         And the spider has been gone from his web
  '   ,Since I don t know when

'        ,I ll go into that shed one day soon

   ...But not just yet
                                                                     

            -  Mary Taniya
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കഥ

   മഡിന്ന കുുവഡിമന പൂലനമൊട്ടകം
- അനഘ. എകം-

          ഒരെഡികല്  മഡിന്ന കുു പൂലനമൊട്ടതഡിലലകണ ലപമൊക കുുന്നതമൊയഡി സൈത്വപണ നകം കണ കുു. 
അവഡിമടെ മലനമൊഹൈരെമമൊയ മചടെഡികള് അവഡിമടെ നല ഭകംഗഡിയ കുുള്ള പൂകളകം അവള് 
കണ്ടു. പൂകളഡില് ലതന ന കുുകരെമൊനമൊ മയത്തുന്ന ഭകംഗഡിയമൊര്ന്ന പുള്ളഡിച്ചറക കുുകള കുുള്ള 
ചഡിത്രശലഭങ്ങളകം ത കുുമഡികളകം.ഹൈമൊയണ എമനമൊരെ കുു ഭകംഗഡി. അവള് ത കുുള്ളഡിച്ചമൊടെഡി കണ്ണണ 
ത കുുറന്നലപ്പെമൊള് സൈ ൂരെദ്യമന  മപമൊനമവയഡില് മ കുുറഡിയഡിലലകണ എതഡിലനമൊകമൊന 
ത കുുടെങ്ങഡിയഡിരെ കുുന്ന കുു. അവള് ചമൊടെഡി എഴ കുുലന്നറ്റ കുു പ ൂലനമൊട്ടതഡിലലകണ ലപമൊയഡി. 
അവഡിമടെ പൂകളഡില,പ ൂമമൊറ്റകളകം ത കുുമഡികള കുുകം ഇല.അവള്കണ സൈങ്കേടെമമൊയഡി 
അവള് വവീട്ടഡിലലകണ ലപമൊയഡി തമൊന കണ സൈത്വപ്നമതക്കുറഡിച്ചണ അമ്മലയമൊടെണ പറഞ്ഞു. 

അമ്മ അവമള സൈമമൊധമൊനഡിപ്പെഡിച്ചു. നമൊമള ലമമൊള് എഴുലന്നറ്റണ വരുലമമൊള് 
മചടെഡികളഡില് ഒമക പൂകള് വഡിരെഡിഞ്ഞു നഡില്ക്കുകം.ലമമൊള് കരെയമൊമത ഇലപ്പെമൊള് ഈ 
ചമൊയ കുടെഡിലച്ചമൊ.

           അന്നണ രെമൊത്രഡി തമന പൂലനമൊട്ടതഡില്  പൂകള് വഡിരെഡിയുന്നതുകം ഓറതണ 
അവള് കഡിടെന.അവമള സൈലനമൊഷഡിപ്പെഡികമൊമനന്നവണ്ണകം ലറമൊസൈമൊ മചടെഡിയഡിലുകം, 
സൂരെദ്യകമൊനഡിമചടെഡിയഡിലുകം പൂകള് വഡിരെഡിഞ്ഞു നഡില്ക്കുന്നതണ അവള് കണ്ടു. 

അവള്കണ സൈലനമൊഷമമൊയഡി. അവള് ലവഗകം പൂലനമൊട്ടതഡില് എതഡി.അലപ്പെമൊള് 
അവഡിമടെ പൂകളഡില  നഡിന്നണ ലതന ന കുുകരെമൊന പ ൂമമൊറ്റകള കുുകം, ത കുുമഡികള കുുകം, 
ക കുുഞ്ഞഡിക കുുരെ കുുവഡികളകം മല്സൈരെഡിക്കുനണമൊയഡിരെ കുുന്ന കുു. അവള് സൈലനമൊഷകം 
മകമൊണണത കുുള്ളഡിച്ചമൊടെഡി.
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Essay

Puzzle Corner
1.Heads and Feet                                                            

Sanjay and his  friends  were waiting near  the gate of a zoo ,for their 
teachers to  join them. Sanjay curiously asked the zoo keeper,”How many 

animals and birds do you have  in this zoo ?” “There are 30 heads and 100 
feet here!”the zoo keeper tricked Sanjay and friends .Could you help to find 

the actual number of birds and animals in the zoo before the reach ??

2.How many Tickets?                                                     
The railway line between Madgari town  Abhilapuri city has 25 stations 
including both. At each of  the 25 stations the passengers can get tickets 

for the rest of the 24 destinations . How many different kinds of tickets do 
you think the booking clerk at a station

 has to keep??

3. Spellulator!
Venki suggests a puzzle. You need a calculator to solve this .Do the simple 

arithmetic on a calculator and look at the answer upside down. Can you 
read out a word indicated by the words in the bracket ?Ignore the decimals 

and zeros shown by some calculator.
9,645/3=(small,medium or large)        ?       

142*5=(petroleum)        ?       
1,879*3=(what you walk on)        ?       

50,02915,023=(barnyard animal)    ?      
206+206+206=(not so tiny)     ?     

188,308+188,308=(laugh in a silly way )       ?     
 

ANSWERS:1. 10 birds and 20 animals,2. 25*24=600,
3. 3215SIZE,710OIL,5637LEGS,35009 GOOSE,618 

BIG,379919GIGGLE
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കവഡിത

പമൊസ്റ്റഡികണ  കണ്ണുള്ള  കുട്ടഡി

മതച്ചഡിമയ ലനമൊകഡി ചഡിരെഡിച്ചു, മതച്ചഡി-- 
മയമന്നയുകം ലനമൊകഡി ചഡിരെഡിച്ചു
മചമരെതഡിപവണ മചമൊലവീ മമമല 
മകമൊച്ചു സൂരെദ്യമനമൊലലയവീഞമൊനുകം
ശുദ്ധ,വഡിശുദ്ധഡി വഡിതറവീ മകമൊച്ചു 
തുമയഡിടെകം മമൊറഡി നഡിന്നൂ
സൈകംസമൊരെ ലവദവുലമമൊതഡി
കൃഷ്ണ തുളസൈഡിയഡിളകം കമൊറ്റഡിലമൊടെഡി
കന്മദകം തഡിങ്ങുകം മനസ്സുമമൊയഡി 
ഒളഡികണ്ണുകള് ചഡിമ്മഡിത്തുറന്നണ 
ഈ വഴഡി ചമൊയുന്ന മപണ്ണഡിന
ഉള്ളകം നഡിറക്കുന്ന മുല
ലവലഡികല് നഡിന്നരെഡിപവുകം, കമൊക--

പവുകം കഡിളഡിമകമൊഞല് ലകള്പ
വണ്ടുകള് തമ്പുരു മവീട്ടഡി 
പൂമമൊറ്റകള് നൃതകം ചവഡിട്ടഡി
മതമൊടെഡിയഡിമല സൈഇൗഭഗകം മചതകം
എവഡിമടെലയമൊ ലപമൊയ്മറഞ്ഞലലമൊ 
ഇന്നണ ഞമൊന കമൊണുകം കഡിനമൊകള് കൂടെഡി 
കമൊണഡിലമയനമകള് നമൊമള,

നമൊമള
പമൊസ്റ്റഡികണ കണ്ണുള്ള കുട്ടഡി 
പമൊസ്റ്റഡികണ പൂ ചൂടുകം കുട്ടഡി 
പമൊസ്റ്റഡികണ വമൊക്കുകം മനസ്സുകം 
ഹൃദയവുകം പമൊസ്റ്റഡികണ തമൊനലലമൊ.......!!!!

                                                 - എസൈണ. ശഡിവദമൊസൈണ
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കത്വഡിസ്സണ
1. സ്കൂള് ലമൊബഡിമല മനറ്റണ വര്കഡിലുള്ള കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്കണ മഎ. പഡി. അഡ്രസ്സണ 
നല്കുന്നതണ ഏതണ ലപ്രമൊലട്ടമൊലകമൊള് അനുസൈരെഡിച്ചമൊണണ  ?

ഉ: /TCP IP

2. ഒരു മനറ്റണ വര്കഡിലുള്ള എലമൊ കമമ്പ്യൂട്ടറുകലളയുകം ലകബഡിളപലയമൊഗഡിച്ചണ ലനരെഡിട്ടണ 
ബനഡിച്ചഡിരെഡിക്കുന്ന ഉപകരെണകം ഏതണ  ?

ഉ: ലമമൊഡകം

3. മവബണസസൈറ്റുകള് തയമൊറമൊകമൊന നമമ്മ സൈ ഹൈമൊയഡിക്കുന്ന  WCM എന്നതഡിമന 
പൂര്ണ്ണരൂപകം ഏതണ  ?

ഉ:    Web Content Management System

4. ഫഡിദഡിന ഒരു മവബണലപജണ നഡിര്മഡിക്കുകയമൊണണ. കമൊലസഡഡിങ്ങണ മസൈമറ്റന 
ഉപലയമൊഗഡിച്ചണ മവബണലപജഡിനണ പശമൊതല നഡിറകം നല്കുവമൊന ഉപലയമൊഗഡികമൊവുന്ന 
നഡിര്ലദ്ദേശകം ഏതണ  ?

ഉ: ( :# 8 2;)body background C DDD

5. മനറ്റണ വര്കഡിങ്ങുമമൊയഡി ബനമപ്പെട്ടണ ഹൈബഡിനണ പകരെമമൊയഡി ഉപലയമൊഗഡികമൊവുന്ന 
ഉപകരെണകം  ഏതമൊണണ  ?

ഉ: Switch

6. മനറ്റണ വര്കഡിലുള്മപ്പെട്ടഡിരെഡിക്കുന്ന ഉപകരെണങ്ങളമടെ നമൊമകരെണതഡിലുകം മറ്റുകം 

പമൊലഡിലകണ മപമൊതുനഡിയമങ്ങള് ഏതു ലപരെഡിലറഡിയമപ്പെടുന  ?          
ഉ:  Network protocol

7. ലമമൊഡതഡില് നഡിന്നണ മടെലഡിലഫമൊണ് ശകംഖലയഡിലലകണ ലപമൊകുന്ന ഡമൊറ്റ ഏതണ 
തരെമമൊയഡിരെഡിക്കുകം ?

ഉ: ഡഡിജഡിറ്റല്
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8. ഏതമൊണണ  Synifg Studio ഉപലയമൊഗഡിച്ചണ തയമൊറമൊകഡിയ മപ്രമൊജകണ ഫയല്  ?

ഉ: ശവീര്ഷകങ്ങളലടെയുകം ഉപശവീര്ഷകങ്ങളലടെയുകം സസ്റ്റല്

9. Gnu മപ്രമൊജകണ (1983ല്) സമൊപഡിച്ചതണ ആരെമൊണണ   ?

ഉ: റഡിച്ചമൊര്ഡണ മമൊതത്യു സ്റ്റമൊള്മമൊന

10. സപതണ് ലപ്രമൊഗമൊമഡിങ്ങണ ഭമൊഷയഡില് ജദ്യമൊമഡിതവീയ രൂപങ്ങള് തയമൊറമൊകമൊന 
സൈഹൈമൊയഡിക്കുന്ന അനുബന ലസൈമൊഫണ മവയര് ഏതണ  ?

ഉ: turtle

11. കമമ്പ്യൂട്ടറഡില് വഡിവരെങ്ങള് ലപ്രമൊസൈസൈണ മചയ്യുന്നതുകം സൂക്ഷഡിക്കുന്നതുകം ഏതു 
രൂപതഡിലമൊണണ  ?

ഉ: ഡഡിജഡിറ്റല് 

12. വയര്മലസ്സണ മനറ്റണ വര്ക്കുകളഡില് ഏതണ തരെകം തരെകംഗങ്ങളമൊണണ 
പ്രലയമൊജനമപ്പെടുത്തുന്നതണ  ?

ഉ: ലറഡഡിലയമൊ തരെകംഗങ്ങള്

13. ലപരുകം വഡിലമൊസൈവുകം ഉള്ള ഒരു സൈണപ്രഡണഷവീറ്റണ പട്ടഡികയഡിമല വഡിവരെങ്ങള് 
ഒമന്നമൊന്നമൊയഡി ലവഡണ മപ്രമൊസൈസൈറഡില് തയമൊറമൊകഡിയ കതഡിലലകണ ഉള്മപ്പെടുതമൊന 
പ്രലയമൊജനമപ്പെടുത്തുന്ന സൈലങ്കേതകം ഏതമൊണണ  ?

ഉ:  Mail Merge

14.  Synifg Studio  ടൂള് ലബമൊകഡിലുള്ള രെണണ ടൂളകള് ഏതമൊണണ  ?
ഉ:  ,  Fill Tool Transform Tool

ഡഡിജഡിസസൈന
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വഡിഷുപ്പുലരെഡി
മുറ്റതണ പൂത്തു കണഡിമകമൊന്ന, മപമൊന്നമൊമക
മുറ്റകം നഡിറഞ്ഞു കവഡിഞ്ഞലലമൊ.  
മമൊവഡില് നഡിന്നഡിറഞ്ഞമൊലലമൊലമമൊടെവീട്ടണ
മമൊങ്കുല കഡിന്നമൊരെകം മചമൊല്ലുന.

പമൊവുകള് ലമലമൊമക ഭമൊരെകനഡികളകം 
ലപറഡിനഡിന്നലലമൊ ചഡിരെഡിക്കുന. 

പമൊടെകം നഡിറമയ കണഡിമവള്ളരെഡികകള്.

കമൊയ്കനഡിപ്പെച്ചയുകം ലമളമൊങ്കേകം.

നമൊടുകം നഗരെവുകം വവീടുകം കുട്ടഡികളകം
ലതമൊടുകം മതമൊടെഡികളമമൊര്ക്കുന.

ഭമൊവഡിവര്ഷതഡിമന ഭവദ്യമമൊകം സൈത്വപ്നങ്ങള് 
തലതഡില് വന നഡിരെക്കുന്നൂ.

പൂകണഡി മവച്ചഡിട്ടണ പൂതഡിരെഡി കതഡിച്ചണ 
പുതന പുലരെഡി ചഡിരെഡിക്കുന്നൂ.

വഡിത്തുകം സകലകമൊട്ടുമമടുകമൊകം, പുതുവര്ഷ-

മമതഡിമയന്നലലമൊ വഡിഷുപ്പെക്ഷഡി.
കൂട്ടുകമൊമരെ, നമുമകമൊന്നമൊയുണര്ലവല്കമൊകം
വവീട്ടുമുറ്റതണ വഡിഷുമവതഡി!
നലനമൊലളയ്ക്കുള്ള വഡിതണ വഡിതച്ചഡിടെമൊ-
മുലമൊസൈമപ്പെമൊനകതഡിമരെമൊന്നമൊമക
നമൊമടെങ്ങുമമതഡി വഡിരെഡിയഡികമൊമമമങ്ങങ്ങുകം
മമൊനുഷര്കമൊമക വഡിഷുമവമൊരുകമൊകം.

മണ്ണുകം മനുഷദ്യനുമമമൊന്നയുണരുന്ന ധനദ്യതയലലമൊ 
വഡിഷുമവനകം.

- അമൃത. മക
8.E

ഡഡിജഡിസസൈന
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ലറമൊസൈമൊപ
പതഡിവുലപമൊമല അനകം അവമളതഡി. സക നഡിറമയ ലറമൊസൈമൊപകളമമൊയഡി. 

എട്ടണ ചുവനതുടുത പൂകള്. അവ ആ കലറയഡില് മവച്ചണ അവള് വഡിളഡിച്ചു. “ 

ലമമൊലള......” ചുമലഡിമലമൊരു സകതലകം വവീണതറഡിഞ്ഞണ 
മഞട്ടഡിതഡിരെഡിഞ്ഞുലനമൊക്കുലമമൊള് പുറകഡില് അയമൊളണമൊയഡിരുന. “ എട്ടു വയസ്സണ. 
അലല?” വഡിതുമഡിമകമൊണവള് ലചമൊദഡിച്ചു. എലമൊവര്ഷമതയുകം ലപമൊമല ആ 
വര്ഷവുകം ആനഡിനണ പഡിറന്നമൊള് സൈമ്മമൊനകം കഡിട്ടഡി. കഴഡിഞ്ഞ രെണ്ടു വര്ഷമമൊയഡി 
അവമളലതടെഡി ആ പൂകള് വരുകം. അവളമടെ സൈത്വനകം ലറമൊസൈമൊപകള്.

ആന, ആറുവയസ്സുള്ള മഡിടുകഡി. അച്ഛനുമമ്മയുകം വഡിലദശതമൊണണ. അവര്കണ 
ലജമൊലഡികമൊരെദ്യകം കഴഡി ഞ്ഞണ ലവമറമൊന്നഡിനുകം ലനരെമഡിലമൊതതഡിനമൊല്  അവളമടെ 
തമൊമസൈകം നമൊട്ടഡിമല വലഡിയമ്മച്ചഡിയുമടെ കൂമടെയമൊണണ.  ഒന്നമൊകം കമൊസൈഡിലമൊമണങ്കേഡിലുകം 
ഒരു വഡിധകം ലലമൊക കമൊരെദ്യങ്ങമളമൊമക അവള്കറഡിയമൊകം വമൊലതമൊരെമൊമത 
സൈകംസൈമൊരെഡിക്കുന്ന അവള് അദ്ധദ്യമൊപകര്ക്കുകം പ്രഡിയമപ്പെട്ടവളമൊണണ. അവളഡിമലങ്കേഡില് 
കമൊസൈഡില് ഒരു രെസൈവുകം ഇമലന്നണ അവളമടെ ടെവീച്ചര്മമൊര് തമന്ന പറയമൊറുണണ. 

അങ്ങമനയഡിരെഡിമക അവമളമൊരു കമൊരെദ്യമറഡിഞ്ഞു. വഡിലദശത്തുള്ള അവളമടെ 
അച്ഛനുകം അമ്മയുകം കഡിസ്മസൈഡിനണ നമൊട്ടഡിലലക്കു വരുന.  അവള്കണ 
അവമരെയമൊമരെയുകം കണ ഓര്മ്മ ലപമൊലുമഡില. അവള്ക്കുമവറുകം മൂന്നരെ വയസ്സു 
പ്രമൊയമുള്ളലപ്പെമൊള് ഗള്ഫഡിലലക്കു ലപമൊയതമൊണണ രെണമൊളകം. വഡിവരെമറഡിഞ്ഞണ ആന 
സൈലനമൊഷകം മകമൊണ്ടു തുള്ളഡിച്ചമൊടെഡി. അച്ഛനുമമ്മയുകം വന്നമൊല് അവമളയുകം കൂമടെ 
മകമൊണ്ടുലപമൊകമൊന പറയമൊമമന്നണ വലഡിയമ്മച്ചഡിയുകം അവള്ക്കു വമൊക്കുനല്കഡി.

കഡിസ്മസൈഡിനു രെണമൊഴണച്ച മുനപണ ഒരു ഞമൊയമൊറമൊഴ്ച വരുമമന്നമൊയഡിരുന അവന 
അറഡിയഡിച്ചഡിരുന്നതണ. അലന്ന ദഡിവസൈകം പള്ളഡിയഡില് ലപമൊകണമമന്നണ അവള് 
വലഡിയമ്മച്ചഡിലയമൊടുകം പറഞ്ഞു. അച്ഛനുകം അമ്മയുകം വന്നഡിട്ടണ ഒന്നഡിച്ചുലപമൊകമൊമമന്നണ 
വലഡിയമ്മച്ചഡി പറമഞ്ഞങ്കേഡിലുകം അവളതു മചവഡിമകമൊണഡില. വമൊശഡിപഡിടെഡിച്ചു. 

പ്രമൊര്തന കഴഡിഞ്ഞണ പുറതഡിറങ്ങഡിയലപ്പെമൊള് ലറമൊഡഡിനപ്പുറതണ അവമരെകമൊതണ 
ആനഡിമന അച്ഛനുമമ്മയുകം ഉണമൊയഡിരുന. അവമരെകണ സൈലനമൊഷതഡില് ആന 
ലറമൊഡഡിലലകഡിറങ്ങഡിയതുകം കമൊലമനലപ്പെമൊമല ആ ടെഡിപ്പെര്ലലമൊറഡി പമൊഞ്ഞുവന്നതുകം 
ഒരുമഡിച്ചമൊയഡിരുന. ഒരു നഡിമഡിഷകം! മവള്ളനഡിറതഡിലുള്ള ആ കുഞ്ഞുടുപ്പെണ ചുവന. 

ലറമൊഡുമുഴുവന ലചമൊരെയഡില് കുതഡിര്ന. ആ പഡിഞഡിശരെവീരെകം ഒന പഡിടെഞ്ഞു. പഡിമന്ന 
നഡിശലമമൊയഡി. 

.
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മപമൊട്ടഡികരെച്ചഡിലുകളമടെ ലതമൊരെമൊമഴ അവഡിമടെ മപയഡിറങ്ങഡി. 
ആശുപത്രഡിയഡില് വവീണ്ടുകം കവീറഡിമുറഡിയമൊന വഡിധഡിയമപ്പെട്ട ആ പഡിഞ്ചു ശരെവീരെകം ആ 
വവീടെഡിമന ലഗറ്റു കടെനമചന്നലപ്പെമൊലഴയ്ക്കുകം നഡിരെവധഡിയമൊളകള് അവഡിമടെ 
തടെഡിച്ചുകൂടെഡിയഡിരുന.  ആ തഡിരെകഡിനഡിടെയഡിലൂമടെയുകം രെണ്ടു കുഞ്ഞഡികണ്ണുകള് 
അവമള കമൊണുനണമൊയഡിരുന. അവള് നട്ടുപഡിടെഡിപ്പെഡിച്ച മകമൊച്ചു 
ലറമൊസൈമൊമച്ചടെഡിയഡിമല ആദദ്യമത മകമൊച്ചു പൂമമമൊട്ടണ

വലയഡില് അകമപ്പെട്ട കമൊക
ഒരു ലവട്ടകമൊരെന പക്ഷഡികമള പഡിടെഡികമൊന വലമകമൊണണ ഒരു മകണഡിമയമൊരുകഡി. 

എന്നഡിട്ടണ അയമൊള് അലകം ദൂമരെ മമൊറഡി ലനമൊകഡിനഡിന. 

അതദ്യധഡികകം കഇൗശലമുള്ള പക്ഷഡിയമൊണലലമൊ കമൊക? അതഡിനമൊല് കമൊക 
സൈമൊധമൊരെണ മകണഡിയഡില് മപടെമൊറഡില. പമക്ഷ, ഇതവണ വലയഡില് കുടുങ്ങഡിയതണ ഒരു 
കമൊകയമൊണണ. പക്ഷഡിലവട്ടകമൊരെന വന വലയഡിലകമപ്പെട്ട കമൊകമയ അവന പഡിടെഡിച്ചു 
അലപ്പെമൊള് കമൊക സൈകംസൈമൊരെഡികമൊന തുടെങ്ങഡി. ലവട്ടകമൊരെന അത്ഭുതലതമൊമടെ 
ലനമൊകഡിനഡിന. കമൊക പറഞ്ഞു: ലവട്ടകമൊരെമൊ ദയവമൊയഡി എമന്ന വഡിടു. എമന്ന വഡിട്ടമൊല് 
എനഡിക്കു പകരെകം അലനകകം പക്ഷഡികമള ഞമൊന വവീഴഡി അലങ്ങകണ കമൊഴണച്ച മവകമൊകം. 

കമൊകയുമടെ ഈ വമൊക്കുകള് ലകട്ട ലവട്ടകമൊരെന പറഞ്ഞു : നവീ നഡിമന്ന 
വഡിട്ടയയണമമന്നണ പറയുന്നതണ നദ്യമൊയമമൊണണ. പമക്ഷ നഡിമന്ന വഡിട്ടയക്കുന്നതഡിനു പകരെകം 
മറ്റലനകകം പക്ഷഡികമള നവീ മകണഡിയഡില്മപ്പെടുതഡി തരെമൊമമന പറഞ്ഞതണ. 
എത്രലതമൊളകം നവീതഡിയുള്ള കമൊരെദ്യമമൊണണ? ഇങ്ങമന പറഞ്ഞതുമകമൊണ്ടു തമന്ന നവീ 
ചതഡിയമൊമണന്ന കമൊരെദ്യകം എനഡിക്കു വദ്യകമമൊയഡി കഴഡിഞ്ഞു. അതഡിനമൊല് ഞമൊന നഡിമന്ന ഒരു 
കമൊരെണവശമൊലുകം വഡിട്ടയകമൊന തയമൊറ ല. കമൊക തമന ദുര്ബുദ്ധഡിലയമൊര്തണ സൈത്വയകം 
ദുദുഃഖഡിച്ചു. ലവട്ടകമൊരെന ചരെമടെടുതണ കമൊകയുമടെ കമൊലഡില് വവീട്ടഡിലലകണ മകമൊണ്ടുലപമൊയഡി.

- ധവീരെജണ കുമമൊര്-
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  A GENTILE SIGH

Now time is running to 7 'O' clock, day time before. He had 
never reached his house at this time before. He enter’s his house 
from the backdoor  and ran fast to his room, nobody saw him. 
He took a bath and took all his books and put them

       .   “  on his table then went to the kitchen Grandmother asked where
  ”   “    ’    ”  were you Hein He said I was here didn t you see me Grandmother

 “        ”    ,  said I think you were playing all this time But he luckily escaped if
           his grandmother had caught him coming late then he was not

      .     .  . allowed to play the next day onwards His brother was watching T V

    8He is studying in th   ’         he don t have to worry about anything but Hein
         .     is SSLC student he have to study all the time He is an excellent

      '        student in the class but his parent s are always behind him with the
 “ ” “ ” “ ”  8:30       word study study study At his parents came from their job

       .      and they were sitting under the fan Heins brother Lein came fast
         ,    and took his mothers phone and went to his roomHein is restricted

      ’      .   to us smart phone but he doesn t like to use mobile phones If he
             gets phone sometime he will use it to hear some English songs of

    .       his favourite singer Justin Bieber Tomorrow is Sunday so he slept
.            peacefully They both wake up early at school days but in holidays

        .     they wakes up late and goes to their backyard In the backyard there
             was two cages one contains Heins a pair of hares and other contains
   .         . two pigeons of Lien Both of the brothers like their pet very much
       .     They like every kind of animals and birds After feeding them Hein

  and Lien took        . their football from the backyard and started playing
          .   Their mother woke up and started to clean the front yard Hein shoot

           ,  the ball to Lien but unfortunately it hit on his mother slightly she
             went to Hein and shouted Hen you are an SSLC student dont you
      .       have shame to play with your brother After hearing all he went to

        . the kitchen sadly murmuring about something perhaps his mother
          , He brushed his teeth fast and asked his grandmother for breakfast
          “     she gave him a cup of black tea and said The breakfast is being

, ”              preparedwait He went to his room on the way he took a bottle of
    .           cold water from the fridge In his room his father was sitting in the
.          “  chair He shouted to his father in a quiet voice Where did
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     ’     ”   you get my mother from didn t you had another choice His father
    “     ,       replied with a smile What can we do son if I knew her character I

    ”  .       would never have married her Hein smiled Hein would share all his
   ,      .emotions to his father he loves his father very much

              After two months Hein went on a study trip from his school to a
           5      place far away from his house it was a trip of days on the frst day

           evening they reached their targeted place and they had to visit
  .             many more places On the second day the sun was very dim it was a
  ,           heavy raining day it rained and rained and rained and it was slowly

     ,      covering the whole place with water suddenly the water level was
            increasing fast it was because of the big crack in the nearby

,             Dam the whole village was afected a lot and the crew and the
              villagers went to the relief center at the nearby hill and there was no
,           electricity no pure water and there was no proper food all

the          students got scared students who were very strong physically
   .          began to cry louder They got food and water on afternoon by the

 ,       .    helicopter it was raining heavily all that day Hein was thinking
  ,  ,        about his house his friends his rude mother and his loveing father

     .      and caring brother and lovely grandmother At that time he thought
             about his childhood and all the time he was happy but now what

.      15      .  happened Yes of course I am but why he asked for himself The
        .rain had the saltness of his tears and emotions

            Slowly the rain started to slowdown and and the food water was
   ,      .   retreating from the village Hein was going to his house He reached

    14his house on the th .         day His mother ran to him and embraced Hein
 .            and cried All his thinking about his mother was doomed in a sigh
    .         and he started to cry He thought about himself what did I thought

  ,            of my mother she loved me very much even now all she done was
                to make me a good man in the future tears ran of his face and all
         ,     of his family came to his house to see him all the family members

    .         were happy to see him His mother told him that he was intelligent
  ’      and she didn t have push him to stud

               He ran to his backyard and he saw that the rabbit gave birth to two
             baby rabbits and he saw the mother rabbit had cut her fur and
      .        made a bed for the baby rabbit Hein opened the cage and took the

              mother rabbit out of the cage and placed her on his lap and slightly
     ,         put his palms on its body A gentle wind blew through that way and

     . it was flled with Heins sigh
-ANANDU

ഡഡിജഡിസസൈന



42

കവഡിത

അക്ഷരെ മചപ്പെണ
അ അ അ അ എന്തു മഴ

ആകമൊശതണ നല മഴ
മഴ കമൊണുലമമൊള് എന്തു രെസൈകം

അ അ അ അ എന്തു മഴ
ചറപറ ചറപറ മപയമട്ട
ചടുകുടു ചടുകുടു മപയമട്ട
അക്ഷരെമമൊയഡി മപയമട്ട.

മഴ മഴ മഴ മഴ മപയമട്ട
കള കള കള കളമമമൊഴുകമട്ട

മഴമഴമഴമഴ മപയമട്ട
ചറപറ ചറപറ മപയമട്ട

മഴ കമൊണുലമമൊള് എന്തുരെസൈകം
                                     

 :By സൈമൊനഡിയ ലമമൊള് .എസൈണ .വഡി
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അമ്മ
രെമൊവഡിമല വന്നമന്ന വഡിളഡിച്ചുണര്തഡി.
നല വമൊക്കുകള് പറ ഞ്ഞവീടുകം 
നഡിലമൊവഡിന നക്ഷത്ര ചഡിരെഡിലയമൊമടെ 
എനകം നഡിനമുഖകം മമൊത്രമലമ്മ...

നവീമയമന മനസൈഡില് എനകം 
മമൊയമൊജമൊലകം ലപമൊമല മമൊത്രകം
അലമ്മ നഡിമയമന്ന അനുഗഹൈഡികഡിലല.

അലമ്മ നഡിനലകമറ ആശകംസൈകള്  
സദവമമൊകം അലമ്മ...

നഡിമനമകമന പ്രണമൊമകം
-ഷഡിബഡിന. എകം. പഡി-

9 D

യയാത്ര
പറയമൊന മറനലവമൊ പറയമൊന മറനലവമൊ

നവീളമവീ യമൊത്രതന ലസ്നേഹൈബനങ്ങള്
തകരെമൊത ലസ്നേഹൈബനങ്ങള്........

വസൈനകമൊലകം വമന്നതഡി ലനമൊക്കുന
യമൊത്രതന പൂമുഖ വമൊതഡില്കല്

നവീറുന്ന ലവനല് കടെന ലപമൊകുന യമൊത്രയഡിലൂമടെ
കമൊറ്റഡിമന മര്മ്മരെകം വഴുതഡിയഡിടെരുകം

ലപമൊല് മതന്നഡി മറയുന
മവയഡിലഡിമന കമൊഠഡിനദ്യകം ഏല്കമൊതഡിരെഡികമൊന

മകമൊച്ചു മരെങ്ങള് അരെഡികഡിമലത്തുന
ലസ്നേഹൈബനങ്ങള് എമന യമൊത്രയഡില്

നഡിറഞ്ഞു നഡില്ക്കുന.
                  

       -വര്ണ .എസൈണ-
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പെയാവങ്ങൾക്കുമുപണയാരു ഒരു ജജീവരിതത
ലകരെളതഡില് ഒരുപമൊടെണ ജവീവനുകള് പഡിടെയുനണണ അതഡില്നഡിന്നണ ശമഡിച്ചമൊല് മമൊത്രകം 
രെക്ഷലനടെമൊകം നമ്മുമടെ ലലമൊകതഡില് എലമൊവരുകം ഒരുലപമൊമല ആയഡിരെഡികണമമന്നഡില 
പമൊവങ്ങളമുണണ വലഡിയവരുകം ഉണണ എന്നമൊല് എത്ര വലുതമൊയമൊലുകം എലമൊവരുകം മനുഷദ്യര് 
തമന്നയമൊണണ ശമകം വഡിജയകരെമമൊകമൊന ശമഡിച്ചമൊല് മമൊത്രലമ ലനടെഡിമയടുകമൊന 
കഴഡിയുകയുള എന്ന ഒരു ഗുണപമൊഠകം മനസ്സഡിലഡിരെഡികമട്ട ഇങ്ങമനയുള്ള ഒരു 
ഗുണപമൊഠവുകം ആയഡി ഇതമൊ ഒരു കഥ

മചറഡിയ ഒരു ഗമൊമതഡില് പട്ടഡിണഡി എനകം അനുഭവമപ്പെടുന്ന ഒരു മചറഡിയ കുടെഡിലഡില് 
തമൊമസൈഡിക്കുന്ന രെണ്ടു സപതങ്ങള് ഒരു സൈലഹൈമൊദരെഡിയുകം ഒരു സൈലഹൈമൊദരെനുകം മറ്റുള്ളവര് 
ഭക്ഷഡിക്കുന്നതണ ലനമൊകഡി നഡില്കമൊന മമൊത്രകം വവീധഡിയുള്ള ആ സപതങ്ങള്. അച്ഛനുകം 
അമ്മയുകം മരെഡിച്ചു ലപമൊയഡി. അതഡിനുലശഷകം അനുജന എലമൊ 
കമൊരെദ്യങ്ങളകംലനമൊകഡിയഡിരുന്നതണ തമനലചച്ചഡിയമൊയഡിരുന. ലചച്ചഡി സ്കൂളഡില് ലപമൊകമൊമത 
വലഡിയ ആളകളമടെ വവീട്ടഡില് ലവലയ്ക്കു ലപമൊയമൊണണ ജവീവഡിച്ചഡിരുന്നതണ. കണവരുമടെ 
വവീട്ടഡിമല പമൊത്രങ്ങള് കഴുകഡിയുകം തുണഡികള് തഡിരുമഡിയുകം നന്നമൊയഡി പണഡിമയടുക്കുകം 
അങ്ങമന ലജമൊലഡിമചയണ കഡിട്ടുന്ന മചറഡിയ തുക മകമൊണണ അനുജമന വളര്ത്തുകം 
അവഡിടുന്നണ കഡിട്ടുന്ന ബമൊകഡി ഭക്ഷണമമടുതണ അനുജനണ മകമൊടുക്കുകം അനുജന 
വഡിചമൊരെഡിക്കുന്നതണ ലചച്ചഡിയുകം ഭക്ഷണകം കഴഡിക്കുനമണന്നമൊണണ പലക്ഷ ലചച്ചഡി ഭക്ഷണകം 
കഴഡിക്കുന്നഡില കരെയമൊന മമൊത്രകം ജവീവഡിക്കുന്ന ഒരു ലചച്ചഡിയമൊയഡി ആ സൈലഹൈമൊദരെഡിമയ 
കമൊണമൊകം തമന്ന കൂട്ടുകമൊരെഡികള് തമൊന വവീട്ടഡില് പണഡിമയടുക്കുന്നതണ കണ്ടു തമന്ന 
പരെഡിഹൈസൈഡിക്കുകം അതണ ലകട്ടണ ലചച്ചഡി കരെയുക മമൊത്രലമ മചയ്യൂ മമറ്റമൊനകം തഡിരെഡിച്ചു പറയഡില 
അതുമകമൊണണ അവര് എലപ്പെമൊഴുകം തമന്ന പരെഡിഹൈസൈഡിച്ച മകമൊണഡിരെഡിക്കുകം ലചച്ചഡി തഡിരെഡിമക 
ഒനകം പറയമൊതതണ എനമൊമണനമവച്ചമൊല് ലപടെഡിച്ചഡിട്ടമൊണണ തനമറ 
അനുഭവങ്ങമളമൊനകം മകച്ചഡി ആലരെമൊടുകം പറയഡില അതുകമൊരെണകം ആര്ക്കുമറഡിയഡില 
എന്നമൊല് അതണ അറഡിയുന്ന ഒരെമൊളമൊയഡിരുന തമന്ന ഒരു അയല്വമൊസൈഡി അയമൊള് തമന്ന 
അനുജമന വഡിളഡിച്ചലനത്വഷഡിച്ചു പലക്ഷ അനുജന ലചമൊദദ്യതഡിനണ മറുപടെഡിയമൊയഡി 
അറഡിയഡിമലന മമൊത്രലമ പറഞ്ഞുള അലപ്പെമൊഴമൊണണ അലദ്ദേഹൈതഡിനണ മനസ്സഡിലമൊയതണ 
അനുജനണ ഒനകം അറഡിയഡിമലന്നണ അലദ്ദേഹൈതഡിനണ ലപരെണ നമൊരെമൊയണന എന്നമൊയഡിരുന 
പഡിമന്ന അലദ്ദേഹൈകം ലചച്ചഡിലയമൊടെണ കമൊരെദ്യങ്ങമളമൊമക അലനത്വഷഡിച്ചു അറഡിയമൊമത ലചച്ചഡി 
എലമൊകം പറഞ്ഞു നമൊരെമൊയണനണ എലമൊകം മനസ്സഡിലമൊയഡി ലചച്ചഡിമയ വലഡിയ വളമൊകണകം 
എന്നണ ഒരു ആഗഹൈകം തമന മനസ്സഡില് പതഡിഞ്ഞു അലദ്ദേഹൈകം അതണ സൈമൊധഡിക്കുകം എന്ന 
ഉറച്ച തവീരുമമൊനമമടുത്തു അലദ്ദേഹൈകം ആ സൈലഹൈമൊദരെഡിലയമൊടെണ കമൊരെദ്യങ്ങമളമൊമക പറഞ്ഞു 
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ആ സൈലഹൈമൊദരെഡി ആദദ്യകം സൈമ്മതഡിച്ചഡില, പഡിമന്ന സൈമ്മതഡിച്ചു. ലചച്ചഡിമയ സ്കൂളഡില് 
പഠഡികമൊന വഡിട്ടു. തനമറ അനുജന പഠഡിക്കുന്ന സ്കൂളഡില് ലചച്ചഡി ലനടെണകം എന്ന ഉറച്ച 
തവീരുമമൊനകം എടുതഡിട്ടമൊണണ സ്കൂളഡില് ലപമൊയതണ. നന്നമൊയഡി പഠഡികണകം എന്ന ഒരുവമൊകണ 
നമൊരെമൊയണന ലചച്ചഡിലയമൊടെണ പറഞ്ഞഡിരുന. ലചച്ചഡി മചയ്തു. നന്നമൊയഡി പഠഡി.ച്ചു 
അനുജമനയുകം നന്നമൊയഡി പഠഡിപ്പെഡിച്ചു. ഭക്ഷണവുകം വസങ്ങളകം ഒമക നമൊരെമൊയണന 
മകമൊടുത്തു. തനഡികണ ഒരുപമൊടെണ പ്രശ്നങ്ങളണമൊയഡിരുന, അമതമൊമക തവീര്കമൊന 
ലവണഡിയമൊണണ ലചച്ചഡി സ്കൂളഡില് ലപമൊയതണ. ഓലരെമൊനകം ഓലരെമൊന്നമൊയഡി പഠഡിച്ചു പഠഡിച്ചു നല 
മമൊര്കണ വമൊങ്ങഡി എലമൊ പഠന പ്രവര്തനതഡിലുകം ലചര്ന അങ്ങമന ആ ലചച്ചഡി 
സ്കൂളഡില് ഒരു തമൊരെമമൊയഡി തവീര്ന. അനുജനുകം അമതമൊരു അഭഡിമമൊനമമൊയഡി. ദഡിവസൈകം 
നമൊരെമൊയണന സ്കൂളഡില് വന ലചച്ചഡിയുമടെയുകം അനുജമനയുകം കമൊരെദ്യകം മഹൈഡമൊസ്റ്റലറമൊടെണ 
പറഞ്ഞു. അവമരെലമൊവരുകം കൂടെഡി പണകം സൈമമൊദഡിച്ചു ഉണമൊകഡിമകമൊടുത്തു. ഭക്ഷണകം 
കഴഡികമൊന ഉള്ള സൈഇൗകരെദ്യങ്ങള് ഉണമൊകഡിമകമൊടുത്തു. എലമൊ സുഖസൈഇൗകരെദ്യങ്ങളകം 
മകമൊടുത്തു. നമൊരെമൊയണനുകം ലചച്ചഡിയുകം കമൊരെണമമൊണണ ഇമതമൊമക ഉണമൊയതണ. ലചച്ചഡിയുമടെ 
കഠഡിന ശമമമൊണണ ഇതഡിനു പ്രധമൊനകമൊരെ.ണകം അനുജനു ലവണഡി ലചച്ചഡി ഇത്രയുകം വലഡിയ 
തദ്യമൊഗകം മചയ്തു പഠഡികണമമനള്ള ഒരു  വഡിചമൊരെകം ഉണമൊയമൊലുകം അതഡിനുലവണഡി 
കഠഡിനമമൊയ ശമകം മചയമൊലുകം ലനടെഡിമയടുകമൊന കഴഡിയുകം എന്നതണ മചറഡിയ പ്രസൈകംഗമമൊയഡി 
മചറു വമൊക്കുകളഡിലൂമടെ ലചച്ചഡി പറഞ്ഞു. ലചച്ചഡിയുമടെ വലഡിയ വലഡിയ  പ്രശ്നങ്ങമളലമൊകം 
അവസൈമൊനഡിച്ചു" 

ബഷവീറഡിമന ക കുുടെ
സവകകം മുഹൈമ്മദണ ബഷവീര് ഒരു ലഹൈമൊട്ടലഡില് ഭക്ഷണകം 
കഴഡികമൊന കയറഡി, തമന സകയഡിലുണമൊയഡിരുന്ന കമൊലഡി കുടെ 
ലഹൈമൊട്ടലഡിമന മുറഡിയഡില് ചമൊരെഡിമവച്ചണ അലദ്ദേഹൈകം കലസൈരെയഡില് 
ഇരുന ഭക്ഷണകം ഓര്ഡര് മചയ്തു. 

ഭക്ഷണതഡിനണ കമൊതഡിരെഡിക്കുലമമൊള് ഒരെമൊള് തമന 
കുടെയുമമടുത്തു തഡിടുകതഡില് പ കുുറലതകണ നടെന്ന കുു 
ലപമൊക കുുന്നതണ ബഷവീര് കണ്ടു.ബഷവീര് അയമൊമള 
പഡിന്തുടെര്ന.എന്നഡിട്ടണപുറതണലതമൊണഡി വഡിളഡിച്ചു. “തമൊങ്കേളമൊലണമൊ 
സവകകം മുഹൈമ്മദണ ബഷവീര്?” “ അല" “ എങ്കേഡില് ആ കുടെ 
അവഡിമടെവച്ചഡിട്ടണ മപമൊലയമൊള. ആ കുടെ സവകകം മുഹൈമ്മദണ 
ബഷവീറഡിമനതമൊണണ.”
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അപ്പുവുകം മുതശഡിയുകം
ഗമൊമവീണത തുളമഡിനഡില്ക്കുന്ന ഒരു ഗമൊമമമൊയഡിരുന പുഞപ്പെമൊടെകം. ആ പമൊടെതഡിമന 
വടെമക അറ്റതണ കമൊണുന്നതമൊണണ അപ്പുവഡിമന വവീടെണ. ആ മകമൊച്ചു വവീട്ടഡില് അപ്പുവുകം 
അവമന മുതശഡിയുകം ആയഡിരുന തമൊമസൈകം. അപ്പു പഠഡികമൊന വളമരെ 
മഡിടുകനമൊയഡിരുന. അവമന മുതശഡി കൂലഡിലവല മചയമൊയഡിരുന അവമന 
പഠഡിപ്പെഡിച്ചതണ. സവകമൊമത മുതശഡി ലരെമൊഗതഡിനണ അടെഡിമമപ്പെട്ടു.എന്നമൊല് അപ്പുവഡിമന 
അമതമൊനകം അറഡിയഡിച്ചഡില. ഒരൂ ദഡിവസൈകം രെമൊവഡിമല അപ്പു സ്കൂളഡില് ലപമൊകമൊന 
പുറമപ്പെടുകയമൊയഡിരുന. അലപ്പെമൊഴമൊണണ അടുകളയഡില് നഡിമന്നമൊരു ശബകംലകട്ടതണ. 
അപ്പു ഓടെഡിമച്ചന്നണ ലനമൊകഡിയലപ്പെമൊള് കണതണ വളമരെ ക്ഷവീണഡിതയമൊയഡി കഡിടെക്കുന്ന 
അവമന മുതശഡിമയയമൊണണ. അടുത നഡിമഡിഷകം തമന്ന അവന വവീടെഡിനടുത്തുള 
സവദദ്യമന കൂട്ടഡിമകമൊണ്ടു വന.സവദദ്യന മുതശഡിമയ പരെഡിലശമൊധഡിച്ചലശഷകം 
വളമരെ വഡിഷമലതമൊമടെ അപ്പുവഡിലനമൊടെണ പറഞ്ഞു"മുതശഡി പൂര്ണമമൊയുകം മമൊറമൊ 
ലരെമൊഗതഡിനണ കവീഴണ മപ്പെട്ടു. മരുനമകമൊണണ മുതശഡിമയ രെക്ഷഡികമൊന കഴഡിയുകയഡില.” 

അടുത ദഡിവസൈകം മുതല് അപ്പു കൂട്ടുകമൊലരെമൊലടെമൊപ്പെകം സ്കൂളഡില് ലപമൊയഡില.അവന 
അവമന പഠനകം        അവസൈമൊനഡിപ്പെഡിച്ചണ എമനങ്കേഡിലുകം പണഡി അലനത്വഷഡിച്ചു 
തുടെങ്ങഡി. എലമൊവരുലടെയുകം മുന്നഡില് മചന്നണ ലജമൊലഡി അലനത്വഷഡിമച്ചങ്കേഡിലുകം ആരെ   കുുകം 
അവനണ ലജമൊലഡി മകമൊടുകമൊന തയമൊറമൊയഡില. വളമരെ വഡിഷമലതമൊമടെ അവന 
മുതശഡിലയമൊടെണ കമൊരെദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞു. സൈകംസൈമൊരെഡികമൊന ലപമൊലുകം കഴഡിയമൊത 
മുതശഡിയുമടെ പ്രതഡികരെണകം മവറുകം കണ്ണുനവീര് മമൊത്രമമൊയഡിരുന. എന്നമൊലുകം അപ്പു 
എനകം മുടെങ്ങമൊമത പണഡി അലനത്വഷഡിക്കുമമൊയഡിരൂന. ഒരു ദഡിവസൈകം അപ്പുവഡിമന 
വഡിഷമകം കണണ ഏലതമൊ ധനഡികന അവനണ ലജമൊലഡി മകമൊടുകമൊമമന്നണ പറഞ്ഞു. ആ 
സൈലനമൊഷവമൊര്ത പറയമൊനമൊയഡി മുതശഡിയുമടെ അടുലതകണ വന്നലപ്പെമൊള് അവന 
കണതണ അവമന മുതശഡിയുമടെ തണുത്തുറഞ്ഞ ശരെവീരെമമൊണണ.അവന 
"മുതശവീ...മുതശവീ" എന്നണ വഡിളഡിമച്ചങ്കേഡിലുകം മുതശഡി ഉണര്ന്നഡില.കമൊരെണകം ഈ 
ലലമൊകതവമന ഒറ്റയമൊകഡി അവമന മുതസ്സഡി വഡിടെപറ ഞ്ഞഡിരുന. ആ നമൊള 
മുതല് അപ്പു അനമൊഥനമൊയഡി തവീര്ന. അനമൊഥതത്വകം പഠഡിപ്പെഡിച്ച പമൊഠങ്ങള് മകമൊണണ 
അവമന മുതശഡിയുമടെ സ്മരെണകളഡില് ആ പുഞപ്പെമൊടെതണ ഒരു നല 
കര്ഷകനമൊയഡി അവന ജവീവഡിതകം മുലന്നമൊട്ടണ നയഡിച്ചു.

                               കവീര്തന.വഡി
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കവഡിത

മലയമൊളകം
 അമ്മ മയന്ന രെണക്ഷരെതഡില്

മതളഡിയുന്ന ഭമൊഷയമൊമണന
മലയമൊളകം.

കളഡിചഡിരെഡിയമൊടുന്ന മഴമുത്തു 
ലപമൊമലമയന മലയമൊളകം

പുഞഡിരെഡിതൂകുന്ന മലര്ലപമൊമലമയന
മലയമൊളകം.

തഴുകുന്ന കമൊറ്റഡില്,മതളഡിയുന്ന ആറ്റഡില്
നഡിറയുന്ന ക കുുളഡിര്മമയന മലയമൊളകം.

ജവീവഡിതതഡിരെകളഡില് ആടുന്ന 
നമന്മമൊഴഡി നറുമമമൊഴഡി മലയമൊളകം.

എമന മലയമൊളകം...........
എന ജവീവനമൊകം മലയമൊളകം.

                
               -അതുല്.മക-

      ബമൊലദ്യകമൊലകം
ഓര്ക്കുന  ഞമൊമനമന

                             ബമൊലദ്യകമൊലകം
 ഓര്മ്മഡിക്കുവമൊനുള്ള 

                              നലകമൊലകം
 മുറ്റമത ചകരെമമൊവഡിമല

                               മമൊങ്ങകള്
 കൂട്ടലരെമൊമടെമൊത്തു നുണഞ്ഞ

                                    ലനരെകം
കഥകള് പറഞ്ഞു ചഡിരെഡിച്ച

                                     കമൊലകം
 ഉഇൗഞ്ഞമൊലു മകട്ടഡി കളഡിച്ച

                                      കമൊലകം
 ഓര്ക്കുന ഞമൊമനമന 

                                 ബമൊലദ്യകമൊലകം
വവീണ്ടുമമമതമൊമതമൊരെമൊ നലകമൊലകം.. 
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എലപ്പെമൊഴുകം ചഡിരെഡിച്ചുമകമൊലണ 
ഇരെഡിക്കുന്ന ഒരു സൈഹൈപമൊഠഡി സ്കൂളഡില് 
എനഡിക്കുണമൊയഡിരുന. കമൊസ്സഡില് ചഡില 
ഓര്കമൊപ്പുറതമൊണണ മപമൊട്ടഡിച്ചഡിരെഡിക്കുക. 

ഇയമൊള് തങ്ങമള പരെഡിഹൈസൈഡിച്ചമൊണണ 
ചഡിരെഡിക്കുന്നമതന്നണ ചഡിലര്ക്കുലതമൊന്നഡി. 
ഭവീഷണഡിമപ്പെടുതഡിയഡിട്ടുകം പഡിച്ചഡിയഡിട്ടുകം 
നുള്ളഡിയഡിട്ടുകം ഒനകം ചഡിരെഡിക്കു ഒരു 
കുറവുണമൊയഡിരുന്നഡില. അവസൈമൊനകം 
അവര് സൈമൊറഡിലനമൊടെണ മചന്നണ ആലക്ഷപകം 
പറഞ്ഞു. സൈമൊര് ആ ചഡിരെഡികമൊരെന 
ചങ്ങമൊതഡിമയ തമന ലമശയരെഡിമക 
വഡിളഡിച്ചു നഡിര്തഡി ലചമൊദഡിച്ചു. “ നവീ 
എലപ്പെമൊഴുമഡിങ്ങമന ചഡിരെഡികമൊന എനമൊ 
കമൊരെദ്യകം?” അവന ചഡിരെഡിച്ചു മകമൊണ്ടു തമന്ന 
പറഞ്ഞു. “ മവറുമത സൈമൊര്.” “ 

ആമരെമയങ്കേഡിലുകം പരെഡിഹൈസൈഡിച്ചമൊലണമൊ 
നവീചഡിരെഡിക്കുന്നതണ?” “അമത, സൈമൊര്”. 
പഡിമന്ന ചൂരെലുമമൊയഡിട്ടമൊണണ സൈമൊര് 
ലചമൊദഡിച്ചതണ.“ ആമരെ, ഇവമരെലയമൊ?” “ 

അല സൈമൊര്, ഞമൊന കളഡിയമൊക്കുന്നതണ 
എമന്നതമന്നയമൊണണ സൈര്.     എമന 

ഓലരെമൊ മണതരെവുകം ഓര്ക്കുലമമൊള് 
എനഡിക്കു ചഡിരെഡികമൊമത വയ സൈര്.” 

“എന്തു മണതരെകം?”. അവന 
മപമട്ടന ചഡിരെഡിച്ചു. “ഇതമൊ സൈര്, 

എലപ്പെമൊഴുമഡിങ്ങമന ചഡിരെഡിക്കുന്നതു 
തമന്ന ഒരു മണതരെകം.” അതുലകട്ടണ 
സൈമൊര് ചഡിരെഡിച്ചു, കമൊസൈഡില് എലമൊവരുകം 
ചഡിരെഡിച്ചു. ചഡിരെഡിലയമൊടു ചഡിരെഡിയമൊയഡി. 
സൈമൊര് അവനണ ചഡിരെഡിക്കുടുക എന 
ലപരെഡിട്ടു

-അനുശവീ. ടെഡി. എകം-
9  A

ചരിരരിക്കുടുക
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വമൊയനക്കുറഡിപ്പെണ

ഗള്ളഡിവറുമടെ യമൊത്രകള്
-മജമൊനമൊഥന സൈത്വഡിഫണ-

കപ്പെല് യമൊത്രയഡിടെയഡില് കപ്പെല് തകര്ന്നണ അനദ്യലദശതണ എതഡിമപ്പെടുന്ന 
ഗള്ളഡിവറഡിമന കഥയമൊണഡിതണ. ഈ കഥ ജവീവഡിതസൈമൊയഹ്നതഡിമലതഡിയ 
ഗള്ളഡിവറഡിമന ആത്മമൊവഡിലമൊപകം കൂടെഡിയമൊണണ. ആറഡിഞണ മമൊത്രകം വലുപ്പെമുള്ള 
മനുഷദ്യരുമടെ നമൊട്ടഡിലമൊണണ ആദദ്യകം അവന എതഡിമപ്പെടുന്നതണ .ഇവരുമടെ നമൊട്ടഡില് 
മചമന്നതഡിയലപ്പെമൊള് അമമൊനുഷഡികയുകം തമന്നകമൊള് വലുപ്പെമുള്ളവരുമടെ നമൊട്ടഡില് 
എതഡിയലപ്പെമൊള് നഡിസ്സമൊരെനുമമൊയഡി മമൊറുകയമൊണണ ഗള്ളഡിവര്. ഈ കഥ കുട്ടഡികള്കണ 
നമലമൊരുകമൊലനഡികയുകം മുതഡിര്ന്നവര്കണ മഡികച്ച ജവീവഡിതഹൈമൊസൈദ്യനുകരെണ 
കമൊസൈഡികമൊയുകം ഇനകം ജമൊനങ്ങള്കഡിടെയഡില് നഡിലനഡില്ക്കുന.

ഭൂമഡിമകമൊരു ചരെമഗവീതകം
- ഒ. എന. വഡി-

പ്രശസ്ത കവഡി. ശവീ ഒ. എന. വഡി കുറഡിപ്പെഡിമന ഏതമൊനുകം വരെഡികളമൊണണ ഇതഡില് 
മകമൊടുതഡിരെഡിക്കുന്നതണ. ഭൂമഡിമകമൊരു ചരെമഗവീതകം 1984-ല് ആണണ ആദദ്യമമൊയഡി 
പ്രസൈഡിദ്ധവീകരെഡിച്ചതണ. മലയമൊളമനസ്സണ ഇകമൊലമത്രയുകം ഈ കവഡിത സൈത്വനകം 
ഹൃദയതമൊളമമൊയഡി മനഞഡിലലറ്റഡി നടെക്കുന. ഈ കവഡിത ഉന്നയഡിക്കുന്ന 
ആധഡികള് തവീര്കമൊന മനുഷദ്യകുലതഡിനമൊയഡിമലന്ന സൈങ്കേടെകം നഡിലനഡില്ക്കുലമമൊഴുകം 
മനുഷദ്യലകനവീകതമമൊയ കമൊഴ്ചയഡില് നഡിന്നണ പുതഡിയ ഒരു 
വമൊരെഡിസഡിതഡികമൊവലബമൊധതഡിലലകണ സൈഞരെഡികമൊനുള്ള മവമല് 
ഇനമണന്നതണ ഇതഡില് വളമരെ വദ്യകമമൊയഡി പരെമൊമര്ശഡിക്കുന.

എഴുതഡിയതണ: അനഘ. മക. മക
8.A
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കവഡിത

My Dear Mother
No one can take your place,

you are everything to me.
your hugs are warm,
and make me happy.

you nurse me whenever I am sick,
you feel me when an hungry,
you help me in my studies.

you are my guide,
whenever I go wrong you show me

the right path.
                              -Rinsha Yoonus-

                9 G

 NATURE
                       -POEM

Oh!Beautiful is my nature 
many variety of flower

Different colours of butterfly
show the beauty of nature
so many birds and animals
Liven together in the nature

it's river are beautiful
it's hills are beautiful

How beautiful my nature 
How charming is my nature!

I love my nature
I love my nature

           
- ANAGHA.M 

8 A

SPRING

Out of cave !out of hole!

Bear rabbit, little mole,

Hatch from egg in next in trees!

The birds are pack and so are bees.

The flowers bloom. The leaves are green 

 How do they knew when its spring

Build your web!The bugs are back !

Little spider dressed in black.

 Bears, rabbits, birds, and bees.

Flowers, grass, and trees,

just like me their face is warm,

That's how they know spring has come.

ഡഡിജഡിസസൈന



51

കഥ

ഏതപ്പെഴകം എന്ന ലനന്ത്ര പ്പെഴകം
              
 ഒമൊണമഡിമങ്ങതഡിലപ്പെമൊയഡി ഒമൊണസൈദദ്യയണ ഏറ്റവുകം പ്രധമൊനമപ്പെട്ട ഉലപ്പെരെഡി,ശര്കരെ 
ഉലപ്പെരെഡി ,അവഡിയല്,ലതമൊരെന,മമഴുക്കുപുരെട്ടഡി,കഡിച്ചടെഡി,കമൊളന,പമൊയസൈകം,പഴകം നുറുകണ 
എന്നഡിവയണ ഏതകമൊയ ഒരു പ്രധമൊനമപ്പെട്ട ഘടെകമമൊണണ.പഴകംമപമൊരെ
ിഡി,ഹൈല്വ,ലകകണ എന്നഡിവ ഉണമൊക്കുകയുകം ഉണകഡി സൂക്ഷഡിക്കുകയുകം മചയ്യുകം.
പച്ചകമൊയ ഉണകഡിമപ്പെമൊടെഡിച്ചണ കുറുകഡിയുകം പഴുതകമൊയ പുഴുങ്ങഡിയുകം കനലഡില് 
ചുമട്ടടുത്തുകം കുട്ടഡികള്കണ മകമൊടുകമൊറുണണ.ഏതവമൊഴയുമടെ കൂമണ പഡിണഡി എന്നഡിവ 
ഉപലയമൊഗഡിച്ചണ വഡിവഡിധതരെകം വഡിഭവങ്ങള് ഉണമൊകമൊകം.ഏതവമൊഴകളഡില് ഏറ്റവുകം 
ലപരുലകട്ടതണ തൃശൂര്കമൊരുമടെ മപങ്ങമൊലഡിലകമൊടെന ആണണ.ഉത്രമൊടെകം നമൊളഡില് 
അമലങ്ങളഡില് ലനര്ച്ചക്കുലയമൊയണ  ഇതണ സൈമര്പ്പെഡികമപ്പെടുന.പഴുക്കുലമമൊള് 
സൈത്വര്ണനഡിറമമൊകുന്ന കമൊയകള്കണ നല മധുരെമമൊണണ.
ലകമൊട്ടയകം ലനന്ത്രന,ചങ്ങനമൊലശരെഡി ലനന്ത്രന,മലഞരെഡി ലനന്ത്രനണ
 ,മപങ്ങമൊലഡിലകമൊടെന, മനടുലനന്ത്രന, ആറ്റുലനന്ത്രന, കത്വഡിനല് ലനന്ത്രന, മഡിലനമൊലഡി 
ലനന്ത്രന, സൈമൊനസൈഡി ബമൊര്, ബഡിഗണ എഗമൊബകംഗമൊ, കുഴഡി ലനന്ത്രന, തുച്ചഡി ലനന്ത്രന, 

ലഹൈമൊണ് പമൊനര്, സൈത്വര്ണ മുഖഡി, കലലതന, പൂണുല് ഏതന, സമസൂര് 
ഏതന, ഒറ്റ മുകംഗഡിലഡി, നന ലനന്ത്രന, പഡിണഡി ഏതന എന്നവീ വമൊഴകള് ലനന്ത്ര 
വര്ഗതഡില് ഉള്ളവയമൊണണ.
-ഫമൊതഡിമ മഹൈനമൊന -
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കവഡിത

                                               

    എമന മലയമൊളകം
ചഡിതറഡികഡിടെക്കുന്ന നറുമുത്തുലപമൊമല
ചഡിരെഡിതൂകഡിയമൊടുന്ന മതലങ്ങമൊലലപമൊമല
അമ്മമയന്ന രെണക്ഷരെതഡില്
ഉണര്ന്ന നറുമമമൊഴഡി മലയമൊളകം.

കളകളമമമൊഴുകുന്ന നവീര്പുഴകള്ലപമൊമല
പുഞഡിരെഡിവഡിടെര്ത്തുന്ന പൂകള്ലപമൊമല
നഡിറഞ്ഞുകവഡിഞ്ഞുനഡില്ക്കുന്ന
നമന്മമൊഴഡി മലയമൊളകം.

പമൊടുന്ന പമൊട്ടഡിന ഈണകം ലപമൊമല
ആടുന്ന നടെനതഡിന തമൊളകം ലപമൊമല
നന്മയമൊയണ ഉണരുന്ന
ചഡിരെഡിമമമൊഴഡി മലയമൊഴകം.

അമ്മയുമടെ അമ്മഡിഞ്ഞപ്പെമൊലുലപമൊമല
പഡിഞ്ചുകുഞ്ഞഡിന പുഞഡിരെഡിലപമൊമല
ചഡിരെഡിതൂകഡി ഉണരുന്ന 
കഡിളഡിമമമൊഴഡി മലയമൊളകം.

                                      -കവീര് തന.വഡി-

                                               
                        സഹൈക കുു കവഡിത  
      

ജലകം
എനഡികണ നഡിറമഡില

മണമഡില,എന്നമൊല്
ഞമൊന ഇമലങ്കേഡില്

ആരെ  കുുലമയഡില 

                                             
ജഡിബഡിന,അത കുുല്
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ഘടെഡികമൊരെകം
പഴയ വമൊച്ചുകള് നന്നമൊക്കുന്ന ആ പഴയ കടെയുമടെ മൂലയ്ക്കുള്ള ചവറണ കൂമമൊരെതഡില് 

നഡിന്നമൊണണ അവര്കതണ കഡിട്ടഡിയതണ. ആ പഴയ മപന്റുലകം ലകമൊകഡിമന 

കഇൗതുകലതമൊമടെ ലനമൊകഡി നഡിന്ന അവലളമൊടെണ മനസ്സഡിമന നല പമൊതഡി ലചമൊദഡിച്ചു... 
ലവലണമൊ. പുഞഡിരെഡിയഡില് ഒതുങ്ങഡി മറുപടെഡി. ആവശദ്യകമൊരുമണന്നമൊയലപ്പെമൊ 

ലമമൊഹൈമഡില. എന്നമൊലുകം മപമൊടെഡി തുടെച്ചണ ഒന മമനയമൊകഡി സവനഡണ മചയണ മണഡി 

ലകട്ടലപ്പെമൊ വഡിലയുമടെ ഭമൊരെകം മറന. ചുമരുഭരെഡിച്ചടെകഡിയ അവമന കമൊണമൊന എനമൊ 

ലശലണ ! ആദദ്യ ദഡിനങ്ങള് അങ്ങമന ലപമൊയഡി. മണഡിമയമൊച്ചയുമടെ സൈകംഗവീതമൊത്മകത 

നഷമപ്പെടെമൊന ഏമറ സവകഡിയഡില. അരെയരെശ മണഡിക്കൂര് വച്ചണ ഇതഡിനഡിങ്ങഡിമന 

നഡിലവഡിളഡിലകണ കമൊരെദ്യമമനമൊ എന വമരെ എതഡി കമൊരെദ്യങ്ങള്. പഡിമന്ന അതുകം 

ജവീവഡിതതഡിമന ഭമൊഗകം മമൊത്രമമൊയണ തവീര്ന. എന്നമൊലുകം നമൊളകം നമൊഴഡികയുകം കടെന്നണ 

ലപമൊകുന്നതവന നഡിരെനരെകം വഡിളഡിച്ചു പറഞ്ഞു. അവമന ലനമൊകമൊമത അവള്കണ 

നമൊളകം നമൊഴഡികയുകം കടെന്നണ ലപമൊകുന്നതവന നഡിരെനരെകം വഡിളഡിച്ചു പറഞ്ഞു. അവമന 

ലനമൊകമൊമത അവള്കണ നമൊളകം നമൊഴഡികയുകം തഡിരെഡിയമൊമതയമൊയഡി. ഒലരെമൊ മണഡിയഡിലുകം 
മഡിനഡിറ്റണ സൂചഡി ഒലരെമൊ മഡിനഡിറ്റണ പഡിന നടെക്കുന്നതവള് സവകഡിയമൊണണ 

മനസ്സഡിലമൊകഡിയതണ. അതമൊ ഒരു ദഡിവസൈകം സൈമയകം മുലന്നമൊട്ടണ ലപമൊകുന്നഡില. തലലന്നണ 
രെമൊത്രഡിക്കു ലശഷകം ഒരു പമക്ഷ അവന ശത്വസൈനകം നഡിര്തഡിയതവള് 

അറഡിയമൊതമതലന തഡിരെഡിച്ചണ അവന പഴയ ലമൊവണതഡിലലകണ. സൈമയകം 

മുലന്നമൊട്ടുകം പഡിലന്നമൊട്ടുകം ലപമൊകമൊമത മതമൊണയഡില് കുടുങ്ങഡിയ ലപമൊമല കുലറ നമൊള്, 
കുലറ ഏമറ നമൊള്. തഡിരെഡിമച്ചതഡിയ അവന ഉഷമൊര്. ദഡിവസൈകം കഴഡിഞ്ഞലപ്പെമൊള് 

ഒമൊലരെമൊ മണഡിക്കൂറഡിലുകം 12 മണഡി അടെഡി. പഡിമന്നപ്പെഡിമന്ന അവമന കമൊലുകള് 

പഡിന്നഡിലലകണ നടെയമൊയഡി. തടെയമൊന ശമഡിച്ച അവമളയുകം കമൊലഡില് മകമൊരുതണ 
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അവന പഡിന്നഡിലലലകമൊടെഡി. കണ്ടു മറന്ന മുഖങ്ങമള പഡിമന്നയുകം കമൊണുന. മറന്ന 
ഗനകം ശത്വസൈഡിച്ചണ പഴയ മഞ്ഞണ മപമൊതഡിഞ്ഞണ മപമയമൊഴഡിഞ്ഞ മഴയഡില് നനഞ്ഞണ 

മുലന്നമൊട്ടണ... അല പഡിലന്നമൊട്ടണ... ഒരു ദഡിവസൈകം പഡിറകഡിലലലകമൊടെഡിയ 3 സൂചഡിയുകം 

ഒന്നഡിച്ചണ ലചര്ന. മപമട്ടന്നവളമടെ കണ്ണുകള് കൂമഡി. വമൊടെഡിയ ഗുല്ലമമൊഹൈര് 

ഇതളഡിമന ചഡിരെഡിലയമൊമടെ അവള് നഡിതദ്യനഡിദ്രയഡില് അമര്ന. മണ്ണഡിമന 

തണുപ്പെഡിലലക്കുടെനവള് ലപമൊകുലമമൊള് അവന പഡിമന്നയുകം നടെന്നണ തുടെങ്ങഡി... 
ആദദ്യകം പഡിലന്നമൊട്ടുകം പഡിമന്ന മുലന്നമൊട്ടുകം.

-അമൃത. മക-
9 B

 മഡിസൈണഡണ ലകമൊള്
ഒരു വവീട്ടഡില് സുധ എന്ന സവീ ഉണമൊയഡിരുന. സുധയുമടെ ഭര്തമൊവഡിമന ലപരെമൊണണ 
കുട്ടന. ഒരു ദഡിവസൈകം സുധ വവീട്ടഡില് പണഡിമയലമൊകം കഴഡിഞ്ഞണ മവറുമത  
ഇരെഡിക്കുലമമൊള് ലഫമൊണഡിലലകണ ഒരു ലകമൊള് വന. സുധ ലഫമൊണ് എടുതണ ആരെമൊണണ 
എന്നണ ലചമൊദഡിച്ചു. അലപ്പെമൊള് ഒനകം മഡിണഡിയഡില. ആ ലകമൊള് വവീണ്ടുകം വന. അലപ്പെമൊഴുകം 
ഒനകം മഡിണഡിയഡില. തുടെര്നകം ലഫമൊണ് വഡിളഡി വന മകമൊണഡിരുന. അവസൈമൊനകം 
കുട്ടന വവീട്ടഡിമലതഡിയലപ്പെമൊള് സുധ കമൊരെദ്യകം പറഞ്ഞു. കുട്ടന അന്നണ രെമൊത്രഡി ലഫമൊണ് 
തമന സകയഡില് വച്ചു. അലപ്പെമൊള് അതമൊ ലഫമൊണ് വരുന. പഡിലറ്റ ദഡിവസൈകം കുട്ടന 
ലഫമൊണുകം മകമൊണണ ലനമരെ സസൈബര് മസൈലഡിലലകണ ലപമൊയഡി. അവഡിമടെ ആളകള് 
നമര് ലനമൊകഡി. അതണ അയല്വമൊസൈഡി രെമൊമു ആയഡിരുന. അങ്ങമന രെമൊമുവഡിമന 
ലപമൊലവീസൈണ മപമൊകഡി. രെമൊമു സഡിരെകം മചയ്യുന്ന ലജമൊലഡി ആയഡിരുന ഇതണ. 
എലമൊവമരെയുകം വഡിളഡിച്ചണ ശലദ്യമപ്പെടുത്തുക. അങ്ങമനയമൊണണ രെമൊമുവഡിമന ഭമൊരെദ്യ 
രെമൊമുവഡിമന ഇലട്ടച്ചണ ലപമൊയതണ. പഡിമന്ന സുധയുകം കുട്ടനുകം ഒരു പ്രശ്നവുകം ഇലമൊമത 
ജവീവഡിച്ചു.
                      
                       അനഘ മക.മക
                                8.എ
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കവഡിത

കൃഷഡിപ്പെമൊട്ടണ
പമൊടെമതലമൊകം വഡിത്തുവഡിതച്ചു
വഡിത്തു മുളച്ചതണ നമൊമഡിലട്ട
വളമഡിട്ടങ്ങമന മവള്ളമമമൊഴഡിച്ചൂ
കമൊയുകം കനഡിയുകം തഡിരെഡിനവീട്ടഡി
മുറവുകം മനവുകം നഡിറമയ കഡിട്ടഡി
വഡിളകള് കണ്ണഡിനു കണ്ണവീരെമൊയഡി

മമൊലറണകം നമൊകം കര്ഷകരെമൊയഡി
മമൊറമൊലരെമൊഗ മകറ്റവീടെമൊന
നമലമൊരു നമൊമള നട്ടുവളര്തമൊകം
നന്നമൊയഡി നമ്മള്
പണഡിമചയമൊല്!

                                     അമര്നമൊഥണ.മക

എമന ഗമൊമകം
പച്ചപ്പുലഡില് തകംബുരു മവീട്ടു-

മമനമടെ നമൊമടെമൊരു സുനരെഡിയമൊ...

കമൊട്ടമൊറുകളകം മലലമടുകളകം,

ഓളകം തുള്ളുകം ഗമൊമതഡില് 
നവീലകറുകയുകം അണഡിമുക്കുറ്റഡിയുകം
കമൊറ്റഡില് കഡിന്നരെമമൊടുന..

കൂകഡി നടെക്കുകം കന്നഡിക്കുയഡിലുകം
പച്ചകഡിളഡിയുകം സമനകളകം
സൈത്വരെനഡിര്മ്മമൊലദ്യ തമൊളകം മവീട്ടഡി
പുതനുണര്വുകലളകുന....

പൂലനന നുകരെമൊന പമൊറഡി നടെക്കുകം
പൂമമൊറ്റകളകം തുമഡികളകം .....
അമലമുറ്റത്തു വവീരെമനമൊരെമൊളമൊയണ
കുട്ടഡിമകമൊമന നഡില്ക്കുലന്ന..

കമൊടുകളകം പുലമടുകളകം
നമൊടെഡിന മപമൊരുലളകവീടുന..

പുതനുഷസ്സഡില് കുളഡിരു പുതമച്ചമൊരു
നമൊടെമൊമണനമടെ പ്രഡിയനമൊടെണ.
                                                 -വഡിസ്മയ.പഡി-
                                                         9.D
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കളഞ്ഞുലപമൊയതണ കഡിട്ടഡിലപ്പെമൊയണ
- സൈഡിതമൊരെ ലപമൊള്-

യുദ്ധകം, സൈകംഘര്ഷകം എന്നഡിവമകമൊണണ മുഖദ്യമമൊയുകം ദുരെഡിതമനുഭവഡിക്കുന്നതണ 
കുട്ടഡികളമൊണണ. സൈഹൈജവീവഡികലളമൊടെണ സൈമമൊധമൊനവുകം ലസ്നേഹൈവുകം സൈഹൈവര്തഡിതത്വവുകം 
വഡിലവചനവുമമമൊമക കൂടെമൊമത കുട്ടഡികളമടെ നഡിര്ലദ്ദേമൊഷമനസ്സുകളഡില് 
വളര്തഡിമയടുകമൊന ഈ പുസ്തകകം നഡിങ്ങമള സൈഹൈമൊയഡിക്കുന. ഇതഡില് 
എനഡിലകറ്റവുകം ഇഷമമൊയ വമൊചകകം ഇതമൊണണ: 'ഹൃദയബനങ്ങള്കണ 
മുള്ലവലഡിലയകമൊള് ശകഡിയുണണ. ഈ മുള്ളുകള് നമുലകവര്ക്കുമഡിടെയഡില് നഡിന്നണ 
ഇലമൊതമൊകുന്ന ഒരു ദഡിവസൈതഡിനണ ലവണഡി കമൊതഡിരെഡിക്കുകം. ഏമതമൊരു 
വമൊയനകമൊരുമടെയുകം ഹൃദയസ്പെര്ശഡിയമൊയ ഈ വമൊക്കുകള് " മുള്ളുലവലഡിമയ ലസ്നേഹൈ 
ലവലഡിയമൊയഡി മമൊറ്റുകയമൊണണ മചയ്യുന്നതണ.

എഴുതഡിയതണ: അനഘ. മക. മക
8.A56

വമൊയനക്കുറഡിപ്പെണ

കുഞ്ഞഡിക്കൂനന
-പഡി. നലരെനനമൊഥണ-

ജന്മനമൊല് തമന കൂടെപ്പെഡിറപ്പുലപമൊമല കൂനുമമൊയഡി ജനഡിച്ച ഒരു മകമൊച്ചു ബമൊലമന 
കഥയമൊണഡിതണ. ഞമൊന വമൊയഡിച്ചതഡില് വലച്ചറ്റവുകം ഇഷമമൊയ കഥ. കുഞ്ഞഡിക്കൂനന 
എന്നമൊണണ ഈ കഥയഡിമല ബുദ്ധഡിമമൊമന ലപരെണ. ഇതണ കുഞ്ഞഡിക്കൂനമന 
കുട്ടഡികമൊലത്തുകം കഇൗമമൊരെകമൊലത്തുകം നടെന്ന സൈകംഭവങ്ങളമടെ കഥകൂടെഡിയമൊണഡിതണ. 
കുട്ടഡിയമൊയഡിരെഡിക്കുലമമൊള് തമന്ന ഒരുപമൊടെണ കഷതകലളല്ലകണഡിവന്നഡിരുന 
കു ഞ്ഞഡിക്കൂനനണ. ഇതഡിനഡിടെയഡില് രെമൊജദ്യമത രെക്ഷഡിക്കുക കൂടെഡിയമൊണവന മചയതണ. 
അതഡിനമൊല് മചറുപ്രമൊയതഡിമല "മന്ത്രഡി" എന്ന പദവഡി അവന ഏറ്റു വമൊങ്ങഡി. 
കുട്ടഡികളമടെ ഭമൊഷയഡില് അവതരെഡിപ്പെഡിച്ച ഈ മചറുകഥ ലസ്നേഹൈവുകം നവീതഡിലബമൊധവുകം 
സൈമമൊധമൊനവുകം നഡിറഞ്ഞ ലലമൊകമമൊണണ.

എഴുതഡിയതണ: അനഘ. മക. മക
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നഡിലമൊവുകം നക്ഷത്രങ്ങളകം
രെമൊത്രഡിയുമടെ അനദ്യമയമൊമങ്ങള്, എങ്ങുകം കൂരെഡിരുട്ടണ. അവള്കണ ചുറ്റുകം 
വഡിജനതമൊയമൊയഡിരുന. നഡിഴലുകള് വവീണ വഴഡിച്ചമൊലഡിലൂമടെ അവള് നടെക്കുന, 

ഇരുട്ടഡിലൂമടെ തപ്പെഡിതടെഞ്ഞണ. എവഡിമടെ നഡിമലന്നമൊ നമൊയളമടെ ക്രൂരെമമൊയ ഓരെഡിയഡിടെല്. 

മുമഡില് കഡിട്ടഡിയമൊല് അവ കൂട്ടലതമൊമടെ വന്നണ കടെഡിച്ചുകവീറുകം. എനകം അവള് 
വവീടെഡിനുള്ളഡില് ഭയലതമൊമടെ മമൊത്രകം ലകട്ടഡിരുന്ന ശബകം. പമക്ഷ അവള്കഡിന്നണ അതുകം 
ഭയമഡില. കമൊരെണകം, സൈര്വവുകം നഷമപ്പെട്ടവള് എനഡിമന ഭയകമൊന, ആമരെ 
ഭയകമൊന. ഒരു കമൊറപകടെതഡിലൂമടെ അവള്കണ നഷമപ്പെട്ടതണ അവളമടെ 
എലമൊമമൊയഡിരുന. തമന മകമൊച്ചനുജന അടെകമുള്ള കുടുകംബമതയമൊയഡിരുന. 

അവളമടെ മനസ്സഡില് ഓര്മ്മകള് തഡിങ്ങഡിനഡിറഞ്ഞു. അച്ഛന, അമ്മ, മുതശഡി, 
അനഡിയന. ഇലന്നമൊ, തമൊന ഏമറ്റടുകമൊന ആരുമഡിലമൊമത അനമൊഥ. എലന വഡിധഡി 
തമന്ന മമൊത്രകം ബമൊകഡിയമൊകഡി.അവളമടെ കണ്ണുകള് നഡിറമഞ്ഞമൊഴുകഡി. ആ എട്ടു 
വയസ്സുകമൊരെഡിയുമടെ ജവീവഡിതകം തവീര്നലപമൊയഡിരെഡിക്കുന. സൈത്വനമമൊയഡി വവീടെഡില, 

ബന്ധുകളഡില. വമൊടെക വവീട്ടഡില് നഡിനകം ഒഴഡിഞ്ഞുമകമൊടുകമൊന ഇനഡിയുകം രെണ്ടു 
ദഡിവസൈങ്ങള് കൂടെഡിയുണമൊയഡിരുന. പമക്ഷ, ആ വവീട്ടഡില് നഡില്കമൊന അവള്കണ 
സൈമൊധഡികഡില. അമ്മയുമടെ വമൊത്സലദ്യകം നഡിറഞ്ഞ വമൊക്കുകള്, മകമൊച്ചനുജമന 
കളഡിചഡിരെഡികള്, മുതശഡിയുമടെ കഥകള്, അച്ഛമന ശബകം, കളഡികള്, ചഡിരെഡികള്... 

എലമൊകം അവളമടെ കമൊതഡില് അലയടെഡിക്കുന. ഉറകതഡില് നഡിന്നണ മഞട്ടഡിയുണര്ന്നണ 
ഒരു ഭമൊനഡിമയലപ്പെമൊമമല അവള് ആ വവീട്ടഡില് നഡിനകം ഓടെഡിയഡിറങ്ങഡി. 
എലങ്ങമൊമട്ടന്നഡിലമൊമത, അവള് നടെക്കുന. മുമഡില് കണ പമൊതയഡിലൂമടെ. നല 
നഡിലമൊവണ, അവള് മുകളഡിലലയ്കണ ലനമൊകഡി. ധമൊരെമൊളകം നക്ഷത്രങ്ങള്. മരെഡിച്ചു 
ലപമൊയവമരെമൊമക നക്ഷത്രങ്ങളമൊകുമമന്നണ അമ്മ പറഞ്ഞമരെമൊറഡിവവള്ക്കുണണ. 
അവള് നഡിറകണ്ണുകലളമൊമടെ നക്ഷത്രങ്ങമള ലനമൊകഡി. പമക്ഷ, എലന ഈ 
നക്ഷത്രങ്ങളകം ഒമക മുഖകം വമൊടെഡിയഡിരെഡിക്കുന. അറഡിയഡില, അവള് സൈത്വയകം മന്ത്രഡിച്ചു. 

പമക്ഷ ആ നക്ഷത്രങ്ങമള കണലപ്പെമൊള് അവള്മകമൊരെമൊശത്വമൊസൈകം. തമന 
ലവണമപ്പെട്ടവമരെ. ആമരെമയമൊമകയമൊ കണ്ടു എമന്നമൊരു ലതമൊന്നല്. നമൊട്ടുവഴഡികള് 
പഡിന്നഡിട്ടണ അവള് ലറമൊ ഡഡിമലതഡിയഡിരെഡിക്കുന. പമക്ഷ അവമളമൊനകം അറഡിയുന്നഡില. 

അവള്
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ലക്ഷദ്യകം ഇലമൊമത നടെക്കുകയമൊണണ. മപമട്ടന്നണ ചവീറഡിപ്പെമൊഞ്ഞു വന്ന ലലമൊറഡി അവമള 
തട്ടഡി, അവള് ആകമൊശലതമൊളമുയര്ന്നണ ലറമൊ ഡഡിലലയണ പതഡിച്ചു. ലറമൊഡഡില് വവീണു 
കഡിടെക്കുലമമൊള് അവള് കണതണ തമന തലമപമൊട്ടഡി ലറമൊഡഡിലൂമടെ ഒഴുകഡിവരുന്ന 
രെകമമൊണണ. ചുറ്റുകം  ആളകള് ഓടെഡികൂടുന. തമന അനഡിമനഡിമഡിഷങ്ങള്. തമന 
ശരെവീരെതഡില് നഡിനകം എലനമൊ ഒന്നണ ലവര്മപ്പെട്ടുലപമൊകുന്നതുലപമൊമല  അവള്ക്കു 
ലതമൊന്നഡി. അവള് മുകളഡിലലയണ ലനമൊകഡി. ലനരെമത കണ്ണവീര്വമൊര്ത നക്ഷത്രങ്ങള് 
ഇലപ്പെമൊള് മപമൊട്ടഡിച്ചഡിരെഡിക്കുനലവമൊ? എലനമൊ മനസ്സഡിലമൊയഡിമട്ടനലപമൊമല അവളമടെ  
മുഖത്തുകം ഒരു പുഞഡിരെഡി വഡിടെര്ന. അവള് തമന അവസൈമൊനശത്വമൊസൈകം വലഡിമച്ചടുത്തു. 

അലപ്പെമൊലഴയ്ക്കുകം അവളമടെ ശരെവീരെതഡില് നഡിമന്നലനമൊ പൂര്ണ്ണമമൊയുകം ലവര്മപ്പെട്ടു 
കഴഡിഞ്ഞഡിരുന. അവളമടെ കണ്ണുകള് മമമലയടെഞ്ഞു. എലമൊകം കൂടെഡി കുറച്ചണ 
നഡിമഡിഷങ്ങള് മമൊത്രകം. തവീവ്രഭമൊവകം ഒളഡിപ്പെഡിച്ചു വച്ച ഒരു സൈമുദ്രകം ലപമൊമല 
പഡിമന്നമയലമൊകം ശമൊനകം. പമക്ഷ അലപ്പെമൊഴുകം ആകമൊശതണ നക്ഷത്രങ്ങള് 
മപമൊട്ടഡിച്ചഡിരെഡിക്കുനണമൊയഡിരുന. ജവീവഡിതലതമൊടുള്ള പരെഡിഹൈമൊസൈമമന്നലപ്പെമൊമല 
അവളമടെ മുഖത്തുകം ആ പുഞഡിരെഡി മമൊയമൊമത നഡിന്നഡിരുന.

ലമന്മയുള്ള തടെഡി
ധര്മ്മപുരെഡിയഡിമല രെമൊജമൊവമൊയഡിരുന ലദവദതന. രെമൊജമൊവഡിമന ലസൈവകരെഡില് 

മഹൈമൊമണനമൊയഡിരുന രെഘുറമൊകം എന്ന ഭടെന. ഒരു ദഡിവസൈകം രെമൊജമൊവണ രെഘുറമൊമഡിലനമൊടെണ 
പറഞ്ഞു: പുതഡിയ മനഡിരെകം നഡിര്മ്മഡികമൊന മുഴകളകം പമൊടുകളകം ഇലമൊത നല 
മഡിനുസൈമുള്ള തടെഡി മകമൊണ്ടുവരൂ.

രെഘുറമൊകം ഉടെനതമന്ന ഉരുണ തടെഡികള് ലതടെഡിയഡിറങ്ങഡി. പമക്ഷ, എവഡിമടെയുകം 
രെമൊജമൊവണ പറഞ്ഞലപ്പെമൊലുള്ള തടെഡി കണഡില. അവസൈമൊനകം നഡിരെമൊശയമൊയഡി രെഘുറമൊകം 
മകമൊട്ടമൊരെതഡിലലകണ മടെങ്ങുലമമൊള് അവന ഒരു ലതമൊട്ടകം കണ്ടു. അവഡിമടെയുള്ള 
മരെങ്ങള് കണണ അയമൊളമടെ കണ്ണുകള് നഡിറഞ്ഞു. രെമൊജമൊവണ പറഞ്ഞ പ്രകമൊരെമുള്ള 
തടെഡികള്. നല മഡിനുസൈമുള്ള മുഴകളകം പമൊടുകളകം ഇലമൊത നല ഉഗന തടെഡികള് 
ലവഗകം രെഘുറമൊകം മുറഡിച്ചണ മകമൊട്ടമൊരെതഡിമലതഡിച്ചു. തമൊന മകമൊണ്ടുവന്നതണ രെമൊജമൊവഡിനു 
കമൊഴണച്ച മവച്ചു. അതുകണണ രെമൊജമൊവണ മപമൊട്ടഡിച്ചഡിരെഡിച്ചു: മകമൊള്ളമൊകം. ഉഗന തടെഡികള്. 

ഉരുണ നല വമൊഴതടെഡികള്. വമൊഴമകമൊണണ ഏമതങ്കേഡിലുകം മനഡിരെകം ഉണമൊകഡിയതമൊയഡി 
നവീ ലകട്ടഡിട്ടുലണമൊ. മണമൊ... മരെമണമൊ... രെമൊജമൊവഡിമന ലചമൊദദ്യകം ലകട്ടണ രെഘുറമൊകം അവഡിമടെ 
നഡിനകം ലവഗകം തടെഡിതപ്പെഡി.

-മര്വമൊ ഫമൊതഡിമ-
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   ഒരു ഓടെയുമടെ ലതങ്ങല്
പട്ടണതഡിമല ഒരു നഗരെകം. അവഡിമടെ പലവഡിധകമൊരെമൊയ മനുഷദ്യര്. പല 

ലമമൊഡലുകളഡിലുള്ള വമൊഹൈനങ്ങള് അതഡിനഡിടെയണ ശദ്ധഡികമൊമത ലപമൊയ ഒരു 
കഥമൊപമൊത്രകം. അയമൊളമടെ ലപരെണ രെമൊമു. ഒരു റഡിക്ഷകമൊരെന കണമൊല് 52  വയസ്സണ 
ലതമൊന്നഡിക്കുന്ന ഒരെമൊള്. ഇയമൊള് അവഡിവമൊഹൈഡിതനമൊണണ. അതഡിനമൊല് അയമൊള്കണ 
കുടുകംബമഡില. ഇയമൊളമടെ വമൊസൈസലകം ഒരു ഓടെയുമടെ അടുത്തുള്ള 
കടെതഡിണ്ണയഡിലമൊണണ. ചുകഡിചുളഡിഞ്ഞ ഒരു മഞ്ഞനഡിറമുള്ള ഷര്ട്ടുകം ഒരു 
കമൊവഡിമുണ്ടുമമൊയഡിരുന അയമൊള് ധരെഡിച്ചഡിരുന്നതണ. അത്രലയമറ വമൊഹൈനങ്ങള് 
അവഡിമടെ ഉണമൊയഡിട്ടുകം എലമൊവരുകം രെമൊമുവഡിമന റഡിക്ഷയഡിലമൊണണ യമൊത്രമചയഡിരുന്നതണ, 
കമൊരെണകം രെമൊമു തമന റഡിക്ഷ മറ്റു വണഡികള്കഡിടെയഡിലൂമടെ മഡിന്നല് ലവഗതഡില് 
ഓടെഡിച്ചു ലപമൊകുമമൊയഡിരുന. ഒരു ദഡിവസൈകം ഒരു മപണ്കുട്ടഡി വമൊഹൈനതഡിനു ലനമരെ 
സകനവീട്ടഡി. എന്നമൊല് ഒരെമൊളകം വമൊഹൈനകം നഡിര്തഡിയഡില. അവശനമൊയ അവള് ഒരു 
ബലസ്റ്റമൊപ്പെഡില് ഇരുന. ആ സൈമയകം അവഡിമടെ ഇരുന്ന ഒരെമൊലളമൊടെണ അവള് ലചമൊദഡിച്ചു.

 “ ലചട്ടമൊ എനഡിമകമൊരു വണഡി പഡിടെഡിച്ചണ തരുലമമൊ? കമൊല്ലവദനമകമൊണണ 
നടെകമൊന വയ.”

“ ഞമൊന ഇലപ്പെമൊള് ഒരു വമൊഹൈനകം വഡിടെമൊകം. അതു വമരെ ഇവഡിമടെ വഡിശമഡിലച്ചമൊള.”

കുറച്ചണ സൈമയകം കഴഡിഞ്ഞലപ്പെമൊള് ഒരു റഡിക്ഷ അവളമടെ മുന്നഡില് വന. അതഡില് 
ആദദ്യകം പരെഡിചയമപ്പെട്ട ആമള അവള് കണ്ടു. അയമൊള് പറഞ്ഞു. 

 “ കയറഡിലകമൊള ലചച്ചവീ.”
അവള് പറഞ്ഞു:

“ എനഡികണ ഇവഡിമടെ നഡിന്നണ അനങ്ങമൊന വയ.”

“ ഞമൊന സൈഹൈമൊയഡികമൊകം.”
“രെമൊമൂ ലനമൊകണകം ലചച്ചഡിയുമടെ കമൊലഡിനണ വയ. കുറച്ചണ പതുമക ലപമൊയമൊല് 

മതഡി.”
“ശരെഡി.”    

അങ്ങമന രെമൊമു അവമരെ റഡിക്ഷയഡില് കയറ്റഡി യമൊത്ര തഡിരെഡിച്ചു. അവമരെ വവീട്ടഡിമലതഡിച്ചു. 

ഓടെഡി ക്ഷവീണഡിതനമൊയ രെമൊമു കുറച്ചണ മവള്ളകം കുടെഡിച്ചണ വഡിശമഡിച്ചു. 
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കഥ

ഉണര്ന്നലപ്പെമൊഴമൊണണ അയമൊള് സൈമയകം ലനമൊകഡിയതണ. അയമൊള് മഞട്ടഡി ഉണര്ന. 

12 മണഡിലയമൊ? അയമൊള് ഉറകതഡില് നഡിന്നണ ഉണര്ന്നണ റഡിക്ഷയുമമടുതണ യമൊത്ര 
തുടെങ്ങഡി. ഓട്ടതഡില് അയമൊള് മമറ്റമൊനകം ചഡിനഡിച്ചഡില. അയമൊളമടെ റഡിക്ഷ ഒരു 
കുട്ടഡിമയ ഇടെഡിച്ചു. അവള് അടുത്തുള്ള ഒമൊടെയഡിലലകണ മതറഡിച്ചുവവീണു. അവള് 
ആര്തണ കരെഞ്ഞു. രെമൊമു റഡിക്ഷ നഡിര്തഡി കുട്ടഡിയുമടെ അടുലതകണ ലപമൊയഡി. അവമള 
വമൊരെഡിമയടുത്തു. ശരെവീരെതഡിമല അഴുമകലമൊകം തൂത്തുകളഞ്ഞു. അവളമടെ തലയഡില് 
നഡിന്നണ രെകകം വരുന്നതണ കണണ അയമൊള് കരെഞ്ഞുലപമൊയഡി. കമൊരെണകം അയമൊള്കണ 
ഇതുവമരെ ഇങ്ങമനയുള്ള ഒരെനുഭവകം ഉണമൊയഡിട്ടഡില. അവമള എടുതണ അയമൊള് 
ആശുപത്രഡിയഡിലലകണ ഓടെഡി. അയമൊള് അവലളമൊടെണ ലചമൊദഡിച്ചു.

“ നഡിമന വവീടെണ എവഡിമടെയമൊ.”
അവള് ഒനകം മഡിണഡിയഡില. 

വവീമടെവഡിമടെയമൊ, അമ്മയുമടെ ലപമരെനമൊ അവള് ഒനകം മഡിണമൊതതണ കണലപ്പെമൊള് 
അയമൊള്കണ സൈങ്കേടെമമൊയഡി. 

വവീണ്ടുകം അയമൊള് ലചമൊദഡിച്ചു. ലപമരെനമൊ ?
അവള് പറഞ്ഞു: "മവീനു"

“നഡിനകണ വവീമടെമൊനമഡിലല?”

“ഇല”
അവള് പറഞ്ഞു.

എനഡികണ ആമക ഉണമൊയഡിരുന്നതണ എമന അമ്മയമൊണണ. അമ്മയണ 
തവീമപ്പെട്ടഡികമനഡിയഡിലമൊയഡിരുന ലജമൊലഡി. കുറച്ചണ ദഡിവസൈകം മുമണ തവീമപ്പെട്ടഡികമനഡികണ 
തവീപഡിടെഡിച്ചു. അതഡില് എമന അമ്മയുകം മരെഡിച്ചു. അങ്ങമന ആരുമഡിലമൊമത മതരുവഡില് 
അലയുകയമൊയഡിരുന ഞമൊന. നവീ ലപടെഡിലകണ. രെമൊമു സൈങ്കേടെലതമൊമടെ പറഞ്ഞു. 

ഇനഡി മുതല് നവീ എമന മകളമൊ. എമന മമൊത്രകം .അവള് സൈലനമൊഷഡിച്ചു. ഒരു മകമള 
കഡിട്ടഡിയതഡില് അയമൊളകം സൈലനമൊഷവമൊനമൊയഡി. അങ്ങമന രെമൊമുവഡിമന ലസ്നേഹൈഡികമൊന 
ഒരു മകള് വന. അവളമടെ ജവീവഡിതതഡിനണ അര്തകം ലഭഡിച്ചു. അയമൊള്കണ 
ജവീവഡികണമമന്ന പ്രതവീക്ഷ ഉണമൊയഡി.

- ലഗമൊപഡിക.മക-
8.E
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          ഞങ്ങള് ലഡിറ്റഡില് സകറ്റണസൈണ അകംഗങ്ങള് കുറച്ചു 

ദഡിവസൈങ്ങള് 
ഉപലയമൊഗഡിച്ചമൊണണ 

ഈ 
മമൊഗസൈഡിന 

തയമൊറമൊകഡിയതണ.വളമരെലയമറ 
പഡിന്തുണ 

സ്കൂളഡിമല 

അധദ്യമൊപകരുമടെയുകം 
വഡിദദ്യമൊര്തഡികളമടെയുകം 

അടുത്തു 

നഡിനണമൊയഡിരുന.കുറഞ്ഞദഡിവസൈകംമകമൊണണ മചയ മമൊഗസൈഡിന 

ആയതഡിനമൊല് ഇതഡില് എന്തു മതറ്റുകള് ഉണമൊയമൊലുകം ക്ഷമ 

ലചമൊദഡിക്കുന.എലമൊവരുമടെയുകം 

സൈഹൈമൊയതഡിനുകം 

സൈഹൈകരെണതഡിനുകം നനഡി അര്പ്പെഡിക്കുന.
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വീഫണ എഡഡിറ്റര്

       
       

       
       

       
       

       
       

 അമര്നമൊഥണ.മക
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ശുഭകം
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