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     REVIVE,  this magazine is about the current affairs which is happening around
the world. People around the going through difficulties and hardships , which is
happening due to several reasons . We are trying to portray about those issues
through this magazine. This magazine has two sections 'SITCH' and 'FIND YOUR'  
As this is a completely online magazine lots of readers can access this magazine .
     Design of this magazine has influence of several international weekly and
monthly magazine. We have adopted those layout and this magazine is'nt typical
student magazine in terms of layout and designs. Desgnings used in this magazine
has lots of graphical works, more like a mixture of graphical designs.
     This magazine has well written content of the students from my classmates .
This magazine is created within a short period of time and we managed to do our
best . Readers will have good reading experience.

 



P O S I T I V I T Y  I S  A  M U S T

T O  K E E P  O N  G O I N G
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and life is not easy.

World is falling apart
and we should stay
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 COVID
MEDIA

    One of the modern communication
sites and social mingling through the
virtual medium of the internet is social
media. Technology has reduced the
distance between people; even if it across
the two corners of the planet, individuals
can interact still through social media
even if it across the two corners of the
planet,. Social media has now become an
important aspect of the human lifestyle.   
 The whole world is at our fingertips all
thanks to social media.

    
The youth is especially  one ofthe most
dominant users of social media. All this
makes you wonder that something so
powerful and with such a massive reach
cannot be all good. 

   When we look at the positive aspect of
social media, we find numerous
advantages. The most important being a
great device for education. All the
information one requires is just a click
away.
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-RASHIDHA KP-



Students can educate themselves on
various topics using social
media.Social media plays an
important role in every student’s life. 
It is often easier and more
convenient to access information,
provide information and
communicate via social media.
Tutors and students can be
connected to each other and can
make good use of these platforms for
the benefit of their learning and
teaching. Moreover, live lectures are
now possible because of social
media. You can attend a lecture
happening in America while sitting
in India.
   
      The worldwide pandemic of
COVID-19 has presented unparalleled
challenges to traditional or face-to-
face education. 

With the need to contain the virus

outbreak, countries have

implemented measures to reduce

gatherings of large crowds and

ensure physical social distancing.

Thus, most governments applied

the quarantine times that led to

stopping traditional education. In

consequence, governments have

shifted all classes from face-to-face

to online classesSocial media

platforms such as Facebook and

WhatsApp have been used

effectively to sustain formal

teaching and learning. The most

faculty members used Facebook or

WhatsApp or Google Classroom

and Zoom as the sole tool for

academic communication with

their students. 
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   Despite having   such unique advantages, social media is

considered to be one of the most harmful element, the

addiction which the academic performance of a student

as they waste their time on social media instead of

studying. Social media also creates communal rifts. 

Fake news is spread with the use of it, which poisons the

mind of peace-loving citizens.

Lack of human communication experienced in online

school can cause increases in stress and anxiety.

Additionally, online learning can cause necessary

communicational skills to not be developed by students.

And those who addicted to social media they were

engaged in other platforms instead of learning, and which

lead them to do negatives.

        Furthermore, Social media allows even the smallest

business to interact with the wider world. And allows you

to create a dynamic online presence and establish a

dialogue with a wide audience - including existing

customers, new prospects, your competitors and

suppliers.Another advantage definitely benefits

companies who wish to promote their brands.

 Social media has become a hub for advertising and offers

you great opportunities for connecting with the customer.

Nowadays all the e-commerce sites have launched their

mobile apps to make it even easier. Open the app, click on

the items that you wish to buy and proceed to checkout

and shopping is done. But unfortunately, there is a chance

for hacking personal information and delivering damaged

products and unavailability of returning options. 
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      Additionally, as more and more people are distancing
themselves from newspapers, they are depending on social media
for news. You are always updated on the latest happenings of the
world through it. A person becomes more socially aware of the
issues of the world. In addition, it strengthens bonds with your loved
ones. Distance is not a barrier anymore because of social media. For
instance, you can easily communicate with your friends and
relatives overseas. 
Most importantly, it also provides a great platform for young
budding artists to showcase their talent for free. You can get great
opportunities for employment through social media too.
                     
            Most people believe that social messaging is more of a benefit
than a consequence, but using an actually be harmful. It is harmful
because it invades your privacy like never before. The oversharing
happening on social media makes children a target for predators
and hackers. It also leads to cyberbullying which affects any person
significantly.
And social media may promote negative experiences such as,
Inadequacy about your life or appearance. Thus, the sharing on
social media especially by children must be monitored at all times.
About 23 percent of teens reported being bullied on social media
and many other users are subjected to offensive comments.
 Teens who reported using social media sites more than 2 hours a
day were much more likely to report poor mental health outcomes
like distress and suicidal ideation. Suicide is one of the top leading
causes of death worldwide through cyber bullying and the
addiction of social media. 
     
          In short, surely social media has both advantages and
disadvantages. But, it all depends on the user at the end.  As social
media is too convenient for people, most of them don't even have to
'speak out' to communicate with people. No longer, people will lost
their communication skills. The more serious problem is many
people utilised the power of social media and used it to bully
someone.The youth must particularly create a balance between
their academic performances, physical activities, and social media..
Social media is a very useful tool for us in 21st century, it could help
us to improve our life. However, we have to aware of how use them.
Excess use of anything is harmful and the same thing applies to
social media. Therefore, we must strive to live a satisfying life with
the right balance.
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C R I C K E T  W O R L D

S T R U G G L E S

The COVID-19 pandemic has caused
disruption to cricket across the world,
mirroring its impact across all sports.
Across the world and to varying degrees,
leagues and competitions have been
cancelled or postponed.
The 2020 international cricket season
took place from May to September 2020.

15 Test matches, 49 One Day
Internationals (ODIs) and 40 Twenty20
International (T20Is) were scheduled to
be played during this period, as well as
8 Women's One Day Internationals
(WODIs) and 9 Women's Twenty20      
 Internationals (WT20Is). Additionally, a
number of other T20I/WT20I matches
were also scheduled to be played in
minor series involving associate
nations.
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-mohammed abrar-



   In July 2020, the International Cricket
Council (ICC) announced that both the 2020
and 2021 editions of the ICC Men's T20 World
Cup had each been postponed by one year
due to the pandemic. Therefore, the 2020
tournament was moved to November 2021,
and the 2021 tournament was moved to
October 2022.The 2023 Cricket World Cup was
also rescheduled to take place eight months
later than planned, with the tournament
moved to October and November 2023

   The impact of the COVID-19 pandemic
continued into the 2020–21 international
calendar. The 2021 Women's Cricket World
Cup in New Zealand was scheduled to take
place during this time, starting on 6 February
2021.However, in August 2020, this was
postponed by one year because of the COVID-
19 pandemic.The 2020 ICC Men's T20 World
Cup was also scheduled to be played in
October and November in Australia, but this
was also postponed by one year due to the
pandemic.

   The Indian Premier League (IPL) 2021 was
suspended indefinitely after multiple COVID-
19 cases were reported in the past few days
including Wriddhiman Saha, Amit Mishra,
Varun Chakravarthy and Sandeep Warrier. The
suspension comes after 29 matches were
played in the tournament amidst a massive
surge in COVID-19 cases in the country.

New  cricket rules
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     ജനിതകമാ�ം സംഭവി� േകാവിഡ് 19 െ� െഞ�ലിൽ േലാകം വിറ�ലി�� നിൽ�ു�
ഈ സാഹചര��ിൽ ജനം പരി�ഭാ�ിയിലാണ്. അതുവഴി സാമൂഹിക സാ��ിക
രംഗ�് ഉ�ാ�ിയ �പശ്നവും �പതിസ�ിയും വളെര വലുതാണ്. മാ�തമ� വി��വീഴ്ച
ഇ�ാെത അർ�ണ േബാധേ�ാെട �പവർ�ി�ു� ആേരാഗ� സ�� �പവർ�കരും
നിയമപാലക വൃ�വും. അ�ീണം �പവർ�ി�ു�ത് േകാവിഡ് കാലെ� �പേത�കമായ
ചി�ത�ളാണ് എ�ത് �പകടമാണ്.

       2019 ഡിസംബറിൽ  ൈച� എ� രാജ�െ� വുഹാൻ നഗര�ിൽ നി�് പുറെ��
ഈ സൂ�്മാണു�ൾ േലാക�ിൻെറ വിവിധ ഭാഗേ��് �പവഹി�ാൻ
തുട�ിയേതാെട �പശ്നം സ�ീർ�ാവ�യിേല�് എ�ി എ�താണ് �പധാനം
മർഹി�ു� ഘടകം.അേതാെട ജന�ള�െട അെ��ിൽ മാനവരാശി�് തെ� എ�ും
പറയാവു� രീതിയിൽ ഭീതിയിലായി തീർ�ു. 2020 െ� പുതുവർഷം ഐശ�ര� ഘടനെയ
തെ� മാ�ിമറി�ും വിധം െകാേറാണ മാറി�ഴി�ിരു�ു.തുട��ിൽ
അനിയ��ിതമായ ൈവറസിെന �പഭാവെ� കുറി�് ആേരാഗ�േമഖലയിൽ തെ� വലിയ
തര�ിൽ ചർ�യും അതുമായി ബ�െ�� അനുബ� �പവർ�ന�ള�മായി മുേ�ാ��
േപാകുേ�ാൾ റഷ�ൻ ക�നികെള േപാലു� വലിയ വലിയ മരു�് ക�നികൾ�്
േപാലും �കിയാ�ക ഇടെപടൽ നട�ാൻ കഴിയാ� രീതിയിൽ വ�ാപാനം രൂ�മായി.

REVIV3 |   11

-FATHIMA NAJIYA-



   അ�മി�ാ� �പവർ�ന�ിലൂെടയും ശാസ്�തീയമായും േനരിെ��ിലും
മുഖാവരണവും ൈക വൃ�ിയാ�ലും മുഖം കഴുകലും ഇടവി�് സാനിൈ�സർ എ�്
മുഖ�ാതിഥി പിെ� ആതിേഥയനാവുകയും െചയ്തു.ഇ�െന രാജ��ിനക�ും
പുറ�ും നട� ഗേവഷണ പരീ�ണ�ളിലൂെടയും �ബി�നിലും അേമരി�യിലും
മരു�് പരീ�ണം അ�ിമഘ��ിലുമാണ്.ഇ��യിൽ തേ�ശീയമായി
ഉൽപാദി�ി�ു� േകാവാക്സിൻ മനുഷ�രിൽ പരീ�ി�ാൻ �ഡഗ്സ് �ാൻേഡർഡ്
കൺേ�ടാൾ ഓർഗൈനേസഷൻ അനുമതി നൽകിയത് നായിക ക�ായി.
ജീവനി�ാ� ൈവറസിെന ഉപേയാഗി��� ഗേവഷണമാണ് ൈഹദരാബാദിൽ
നട�ു�ത്.മനുഷ�രിൽ ഈ വാക്സിൻ കു�ിെവ�ാൽ അതിന് േരാഗം പര�ാേനാ
എ�ം വർധി�ി�ാേനാ കഴിയി�.ഈ സാഹചര��ിൽ തെ� ജീവനി�ാ�
ൈവറസുകൾ േരാഗ �പതിേരാധ സംവിധാന�ിൽ എ�ുേ�ാൾ ശരീരം
ആൻറിേബാഡി ഉത്പാദി�ി�ും. ഇവ കുറ��കൂടി സുര�ിതവുമാണ്.

        ഇ�രം പരീ�ണ പരീ�ണ�ിലൂെട കട�ുേപാവണം .അതിൻെറ ര�ു
ഘ��ൾ കഴി�ു. ഇനി മരു�് ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ േരാഗികളിൽ അനാവശ�
�പഭാവം സൃഷ്ടി�ുേമാ എ�ും കെ�േ��ിയിരി�ു�ു.അതിനു സമയം
എടു�ും.രാജ�െ� മൂ�് ക�നികള�ം ര�് ഗേവഷകരും േകാവിഡ് മരു�് നിർമാണ
�പവർ�ന�ിലാണ്.െസറം ഇൻ�ി����് ഓഫ്  ഇ��, ൈസഡസ് കാഡിയ,പേനഷ�
ബേയാ െടക് ആേഗാള പ�ാളി�േ�ാെട ര�ു വാക്സിൻ കൂടി വികസി�ി�ാനു�
പ�തിയിലാണ്. ഒ�് േതാമസ് ജേഫഴ്സൺ സർവകലാശാലയുമായും മെ�ാ�്
വിസ്േകാൺസിൻ മാഡിസണുമായും േചർ�ു. െമാേഡണ നിർ�ി�ു�  MRNA
വാക്സിൻ വിതരണ�ിന് ത�ാെറടു�ുകയാണ്.ഓക്സ്േഫാർഡ്
യൂണിേവഴ്സി�ിയുമായി േചർ�്  അസ്�ടെസേന� നിർ�ി�ു� വാക്സിൻ മൂ�ാം
ഘ�ം കട�ുകയാണ്.

      ഈ രീതിയിൽ 2021 െന െകാേറാണ സ�ാഗതം െചയ്ത്  ഇ�തയും മാസ�ാലം
ജന�ൾ േകാവാക്സിനും, േശഷമു� േകാവിഷീൽഡും ആണ്
�പതീ�മായി���ത്.വരും ദിന�ൾ പു�ൻ രീതിയിൽ ഇതിൻെറ രൂ�
വ�ാപനെ� തെ� നിയ��ി�ും വിധം പുറ�ു വരും.പരീ�ണ നിരീ�ണ�ള�െട
അ��ം സർ�ർ�ും ആശ�ാസമായ രീതിയിൽ ഫലം ഉ�ാകുെമ�് നമു�്
�പതീ�ി�ാം.
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     Learning is natural for humans, passing on the knowledge
we have acquired so far is wired into our systems. With
technology today, learning has become easier than
expected.It helped us very largely on this pandemic
situation.We have only a solution to revive from this
situation.And also that have numerous
disadvantages,because the schooling gives us lots of
memories and gives confidence to face a crowd.

       However, Here we discuss about online learning vs offline
learning.All of us know that online learning means learning
with the help of internet and technology. It is a very flexible
learning system that allows students to study solely via the
internet on their own computer at home, or wherever they
see fit.Basically, student-teacher face to face meetings are not
required, allowing students to study anywhere in the
world.Offline Education is a traditional way of learning
system. It means a student needs to go in a school, in a
classroom, and attend a class face to face with a teacher.

             The COVID-19 pandemic has triggered new ways of
learning. All around the world, educational institutions are
looking toward online learning platforms to continue with
the process of educating students.When we look at the
positive aspects of online learning,it is less time consuming,
lower cost, no need to travel, there are huge options to
perform teachers knowledge, it was intresting to students to
see as a cartoon or something, they can see their classes as
their own time, students can aware about current technology
and its uses and also they know how it works. And there are
lots of benefits like this.

     
REVIV3 |   13

-safvana jasmin -



        When we go through it's negative aspects,
there have network issue, availability of mobile phones, health
issues to students, laziness of students in the absence of
controller(teacher), less knowledge of parents to correct their
child, burden of parent, homely atmosphere may give them a
better place to play, lack of interactions with teachers, the
techer was not well bother about his/her student that he/she
needs special attention or not. Laziness of students to presents
there problems in online platform.

         We can say that Offline mode of study is more beneficial
and productive as compared to any other mode of study.
Because it has  some numerous advantages.The offline mode of
study enables direct interaction between the teachers and
students.Teachers can pay equal attention to every student in
the class.They can easily judge the performance of every student
in the classroom. Doubts and questions can be cleared easily in
the offline mode of studies.and also it facilitates good classroom
communication that helps in understanding the concepts easily.

             On the other hand, traditional Offline mode of learning
also has its disadvantages. It requires physical presence at a
fixed time.The class schedule for every day is fixed with no
flexibility.Longer schedules of classes are sometimes much
boring to attend. Students  get less time for self-study due to
time wastage in traveling for school and coaching.The lectures
given during the classes cannot be repeated whenever
required.We suffer great loss in studies if we could not attend
the classes due to any unavoidable cause.

       The key difference  between online and offline is location.
When we choose online education that's not much important in
the other hand they want to travel to the colleges .When it
become online there we don't want to travel and we can save it.
Another difference is face to face interactions, when it becomes
offline there we have face to face interactions. And we can make
the topic clear by practical. And we can see face here too and we
cannot get all the persons at a time

|   23
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      Next diffrence is  flexibility of the classes.
while offline learning requires you to
physically travel to a training centre or a
school and be present at fixed hours, when
online learning allows you to study where
ever you want.Lack of social interactions also
another difference, suppose if we are the
classroom we have to discuss many of things
while break time make us joy or we have to
share food from different hands it will miss
at online class. We have only less social
commitments on online class.

         In short, we all know how the whole
world is facing a huge problem of lockdown
due to Coronavirus. All of us need to make
the most of this time learn new things. This
pandemic has changed our learning system.
As a result,schools and education Institutions
have been forced to move online .Offline
learning environment is better than online
Learning environment.We are social beings
and switching to the online mode of learning
permanently can steal the valuable things
from life such as friendships, learning from
each other, interaction with teachers and
society, behavioral development,helping
each other and solving problems, teamwork
etc.online way of Learning is not natural by
any means; however,it is the best option in
the absence of teaching resources and
learning materials.
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        മരതക ദ�ീപ് ആണ് ല�ദ�ീപ്. ആ ദ�ീപിെ� സൗ�ര�ം
കടലിെ�യും കരയുെടയും വർണ�ൾ മാ�തമ�,
അവിെടയു� മനുഷ�രുെട സ്േനഹ�ിെ�യും
ഐക��ിെ�യും ശാ�തയുെടയും മാതൃകകൾ
കൂടിയാണ്. ഇ��യിെല ഏ�വും െചറിയ േക��ഭരണ

േ�പേദശമാണ് ല�ദ�ീപ്. 35 ദ�ീപുകൾ കൂടിേ�ർ� െവറും 32
സ് ക�റ് കിേലാമീ�ർ മാ�തം വിസ്തീർണമു�  ല�്ദ�ീ�ിൽ

99% േ�ാളം മു�ിം സമുദായ�ിൽ നി�ു�വരാണ്.
ഭൂരിഭാഗവും പര�രാഗത മ��െതാഴിലാളികള�മാണ്.
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 എ�ാൽ  ഈയിെടയായി ദ�ീ�ിെല
സമാധാന�ി�ും സേ�ാഷ�ി�ും
േമെല, ജന�െള അഭയാർ�ികളാ�ി
േകാർപേറ�ത്കരണ�ിനും ഗുജറാ�് 

േലാ ബിയുെട കസിേനാ
വ�വസായ�ൾ�ും വഴി തുറ�ാനു�
ആദ� പടിയാണ് നട�്െകാ�ിരി�ു�ത്.
ദ�ീപ് ജനതയുെട സ�ത�െ�യും

സംസ്കാരെ�യും രാഷ്�ടീയെ�യും
അതി ഭീകരമായാണ് അധികാരികൾ

ൈകകാര�ം െച���ത്. 

           ഇ��യിലും പരിസര�പേദശ�ളിൽ എ�്.
േവ� േലാകെമ�ാടും േകാവിഡ്

രൂ�മായേ�ാഴും ഒരു േകസ് േപാലും റിേ�ാർ�് 
െചയ്തി�ി�ാ� �ലമായിരു�ു ല�ദ�ീപ്.
എ�ാൽ പുതിയ അധികാരിയുെട വരേവാെട

നിയമ�ിൽ ഇളവ് വരു�ുകയും,
എറണാകുള�ും ദ�ീപിലുമായി സജീകരി�ിരു�
ക�ാറൈ�ൻ െസ�റുകൾ പൂ�ി�ുകയും,

48മണി�ൂർ മു�െ� െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��്
മതി ദ�ീപിൽ �പേവശി�ാൻ എ� ഉ�രവ്
ഇറ�ുകയും െചയ്തു. ഇേതാെട േകാവിഡ്
േകസുകൾ വർധി��. അത് 5000 നും
മുകളിേല�് കുതി�ുകയും മരണസംഖ�

കൂടുകയും െചയ്തു.
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     ഇേതാെട ജനാതിപത�
സമര�ളിേല�് കട� ജന�െള ഒരു
ചർ��് േപാലും �ണി�ാെത,
അഡ്മിനിസ്േ�ട�ർ ത�ിെയാതു�ി .  

ഒരാൾ േപാലും കട�ാനി�ാെത പൂ�ിയ ജയിലുകൾ
നിറ�ു. സ്കൂൾ ഏ�ടു�് അവിെടയും ജന�െള
കു�ിനിറചി��. തനിെ�തിെര സമരം െചയ്തവെര
ജയിലിലട�ാൻ ഗു�ാ ആക്ട് ദ�ീപിൽ നട�ിലാ�ി.
ഒരാൾ േപാലും ജയിലിൽ കിട�ാ� ദ�ീപിൽ ആെര

േവണെമ�ിലും ഒരു െകാ�ം വെര ജയിലിലാ�ാെമ�ായി
.

 കടലിേനാടടു�് 20m േകാസ�ൽ
െറഗുേല�റി േസാനുകളിൽ

നിർമാണ�പവർ�ികൾ നട�ാൻ
പാടിെ�� നിയമമു�ായിരുെ��ിലും
ഉപജീവനാ മാർഗ�ിനു� സാധന�ൾ
െവ�ു�തിനു� െഷഡ് െക���തിനും
മ��ം േ�പാസ�് െച���തിനും വില�്

ഇ�ായിരു�ു .  ഈ നിയമം
നിലനിൽെ�യാണ് യാെതാരു

മു�റിയിേ�ാ നിർേദശേമാ ഇ�ാെത
ജന�ള�െട ജീവിത മാർഗം നിഷ്കരുണം

തകർെ�റിയു�ത്.
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ഇവെയാെ� കരട് വി�ാപനം
വ� ല�്ദ�ീപ് െഡവല�്െമ� ്
അേതാറി�ി െറഗുേലഷൻ 2021
ഭാഗമായു� �പവർ�ന�ൾ
ആണ്. സ്മാർ�്  സി�ി പ�തി
നട�ിലാ�ാനാണ് ഇ�രം

ഏകപ�ീയമായ �പവർ��ൾ. 

  കൂടാെത വികസന�ിെ� േപരിൽ ഏത് നിമിഷവും
കി��� നഷ്ടപരിഹാരവും വാ�ി

കുടിയിര�െ�േ��ാവു� തര�ിലാണ ്
 നിയമ�ൾ വരു�ത്. പ�ായ�്  െറഗുേലഷെ�യും
സഹകരണ േമഖലയുെടയും മുകളിൽ കടു�

നിയ��ണ�ളാണ് െകാ�് വ�ിരി�ു�ത്. ര�ിൽ
കൂടുതൽ കു�ികൾ ഉ�വർ�് െതരെ�ടു�ിൽ
മ�രി�ാനാവി� എ�ു പറയു�തും, ടൂരിസ�ി�

േപരിൽ �പേദശെ� മദ� നിയ��ണ�ൾ
എടു�ുകളയു�തും, പശു മാംസം

നിേരാധി�ാ�ുമു� നീ��െള എ�ാം ഒരു �പേത�ക
രാഷ്�ടീയ പാർ�ിയുെട അജ�യാണ് എ�ത് പകൽ
േപാെല സത�മാണ്. അ�പകാരം തെ�യാണ് 2019-ൽ
നട� CAA �പതിേഷധ േപാ�റി� േപരിൽ ര�ു
വർഷ�ൾ�ി��റം േകസ് എടു�ു�തും

ജയിലിലട�ു�തും. 
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    തീർ�യാണ് എതിർ�ു പറയു�
ഓേരാ ആള�കള�ം കുടിയിര�െ�ടും,
ജയിലിലട�െ�ടും, കൂ�േ�ാെട
ഉ�ൂലനം െച�െ�ടും, വിഭവ�ൾ
ചൂഷണം െച�െ�ടുകയും ജന�ൾ
െതാഴിൽ രഹിതരാവുകയും െച��ം.
പാര�ര�  സംസ്കാരെ� തുടച്
നീ�ാനും മത ന��നപ��െള

അടി�മർ�ാനുമു� തീരുമാന�ൾ
വ��മാണ്

         1947-ൽ സ�ാത���ം േനടി എ�് നാം
പറയുേ�ാഴും പലയിട�ും ഇേ�ാഴും സ�ാത���മി�.
സ�ാത���ം എ�ു�ത് ഒരു �പേത�ക കലാവാധിേ�ാ
ഒരു �പേത�ക ജനതേ�ാ മാ�തം ഉ�ാേവ� ഒ��.
മറിച് ഒരു രാജ�െ� മുഴുവൻ ജന�ൾ�ും േവ�ി
ഉ�താണ് . കാത�ൾ���റ�ു� ഫലസ്തീൻ
ജനത�ും മ��ം ഐക�ദാർഢ�ം �പഖ�ാപി� ന�ൾ

അവർ�് േവ�ി ശബ്ദി� നാം കുറ��
കിേലാമീ�റുകൾ മാ�തം അകെലയു� ന�ുെട
സേഹാദര�െള ക�ിെ��് നടി�ുകയാേണാ?.
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 പക��േപായ് ആ െപരും
 അ�ഹാസ�ിൻ സ�രം

ചിതറിെ�റിേ�ാ എൻ മനവും
പള��ിെനാ�ം..

കര�ി� എൻ മനം ക�� േപാൽ തീർേ�ാ
അേതാ മിഴിനീരിനാര്

എെ��റിയി� അവൻ മുഖം എൻ
െന�ിൽ െവ�ി�ിളർ�ു�േപാൽ...
�ണ േനരം ഓർ�ു ഞാൻ 
അവെനൻ പാതിയേ�...

മാനമറിയാെത എനി�ുേമൽ
ഞാനവെന സ്േനഹി��

അവനും ത�ു ഞാൻ േപാലുമറിയാ� അവെ�
മനസ്

േഹാ മധുരമാം ആ സ�രെമനി�ിെ�ാരു
േപടിസ�പ്നം മാ�തേമാ...

അറിയു�ുേവാ ഞാനി�വെന സ്േനഹി�േയാ
അേതാ..........
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-nahana-
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-rahna-
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-aysha thesni-



ഇനി തിരി�� വരിെ��്
പറ�്

അവൾ വീ�ിേല�് മട�ുേ�ാൾ
എ�ത വഴ�് പറ�ാലും

രാവിെല വ�് 
കതകിൽ മു��� ഒരു കാ�്

എവിെട നിേ�ാ
കയറി വരും.

 
നഷ്�െ��� കഴി�ാൽ
അ� ഒരു ബാധയാണ്.

സ്േനഹവും 
കരുതലും നഷ്�െ�ടു� 
ഒരിട�ു െവ�് 
അത് നെ�
പിടികൂടും.

 
അ� 

ഇേ�ാഴും ഒരു പാവമാണ്
പകരം വയ്�ാൻ

ആെര�ിലുെമാെ� വേ�ാ
എ�റിയാൻ 

വ�് േനാ�ു�താണ്....!
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ര��ിൽ നന�ു കുതിർ�
വഴികളിലൂെട 

ഓേരാ  െക�ിടവും ച�ിചിതറിയ 
വഴികള�ം

ശബ്ദേകാലാഹല�ളാൽ വിറ��
         നിൽ�ു� ചുമരുകള�ം
        തീ  തു���  യ���ള�ം

 േത�ലട�ാനാവാ� അവസാ ശ�ാസവും
    ഓേരാ നിമിഷവും ഭീതിേയാെട 
േനാ�ിെകാ�ിരി�ു� േനരം

ഓേരാ അലർ�യായി കാതിൽമുഴ�ു�ു
 

ചി�ിചിതറിയ ശരീരവശിഷ്ട�ള�ം
അലർ�യുെട അവസാന േത�ലിൽ
ജീവെ�  അവസാന  തുടി�ിൽ

ഇത് എ�് അവസാനി�ുെമ�റിയാെത
 ഞ�ൾ
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-FATHIMA AMAL-



 എൻ വീ�ിെല കിളിയുെട വ�ഥ ഞാൻ അറിയു�ു 
 േലാകം മഹാമാരിയിൽ മു�ുെ�ാരീ േവളയിൽ, 

കൂ�ിലട� േപാലുെ�ാരീ ജീവിതം, 
എ�ത േവദനാജനകം !

അട�� പൂ�ി�ിട�ു� കടകള�ം വഴികള�ം, 
എ�ു തുറ�ീടുെമൻ 
ആശ� മാ�തം 
മാ�ിേടണം ന�ുെട 
ശീല�ൾ സകലതും, 

പുതിെയാരു േലാക�ിനായ് 
�പാർ�ന മാ�തം.....
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-SHAHINA-



സ്േനഹ രാവിെല എഴുേ���. െമാൈബൽ
ഓണാ�ി ഇ�െല തെ� ഓസ്േ�ടലിയയിെല �ഫ�്
കുെറ െമേ�ജ് അയ�ിരി�ു�ു , പെ� ഉ�രം
നൽകാനായി െന�് ഓണാ�ി പെ� വർ�് 
ആകു�ി� അേ�ാൾ അവൾ ബാലൻസ് േനാ�ി

പെ� ബാലൻസ് തീർ�ി�ി�ായിരു�ു . േദശ�േ�ാെട  
�പഭാത കൃത��ൾ െചയ്തു േശഷം മു�േ��്
ഇറ�ി പടുകൂ�ൻ മതിൽ െക�ിലാണ് തെ� വീട്
�ിതി െച���ത് അടു�ു� ആേരാടും കൂ�ി�.
കുറ�� സമയ�ൾക് േശഷം േഫാൺ റീ�ാർ�്
െചയ്ത്  േനാ�ി  കാരണം അവൾക്

�ാ���ായിരു�ു ൈലവ് �ാ�ായിരു�ു പെ�
അെ�ാ അവെള ഇൻേബാക്സിേല�് ഒരു െമേ�ജ് 

 വ�ു അവെള �ാ�്  അൈഡ�സരുേടതായിരു�ു
ഇ�് െന�് വർ�് ബ�് ആണ് കാരണം ഏേതാ
മ��ിയുെട േഫാൺ ഹാ�് െചയ്തിരി�ു�ുവെ�ത
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-ABHINAND-



�പകൃതി കരയു�ു
മിഴിനീർകണ�ൾ  ഒഴുകിനട�ു�ു
െച�ുപതിേ��ിടമറിയാെത
ല��മി�ാതലയു�ു
േതാടുംപുഴകള�ം

കരകവിെ�ാഴുകു�ു
ഇര��കയറു�ു

മനുഷ�മാളിക �പകൃതിയുെട
ക�ീരിലാഴ്�ുേപാകു�ു
�പകൃതി �പക�നം െകാ���ു
കിടുകിടാ വിറ�ു�ു

ആർ�നാദ�ള�ം അ�ഹാസ�ള�ം
വി�ിേല�ുയരു�ു

മനുഷ�മാളിക ശിഥിലമാകു�ു
�കൂരമാം മനുഷ�െ� ൈകകെള

�പകൃതി ഭയ�ു�ു
തനിേ�� മുറിവിെന തഴുകി തേലാടു�ു
ന� നാെളയുെട �പതീ�യിൽ
�പകൃതി ചിരി�ു�ു
മ�സ്മിതം തൂകു�ു.
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-SHIMLIYA-



ഭയെ�േട�!!! കരു�നായി 
അവൻ

ന�ിേല�്  ഇടി�� കയറി
മൂ�ും വായയും അട�� െക�ി 
നാല് ചുവരുകൾ�ു�ിൽ
ബ�മാ�ി  അവിടം
സ്േനഹം തി�ി 

ന�ിേല പല ഹൃദയ�ള�ം
ഇ�് ഓർമയായി

പലരും േപാരാളികളായി 
സൗഹൃദ�ള�ം 

കുടുംബബ��ള�ം
ചതുരാകൃതിയിേല�ു

പരിണമി��
െടലിേഫാൺ  ഉപേയാഗശൂന�ാെമ�ത് 

 വാദികൾ  തലതിരി��
ദുഷ്കരം 

അവൻ മന��കെള ശു�മാ�ി
തുല�രാ�ി

ക�യും കാ�ിലും
േചനയും ചിര�യും
വ� വഴികൾ കാണി�� 
അെത അവൻ തെ�
േകാവിഡ്....
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തെ� ജീവിത�ിെല ഏ�വും െവറു�െ�� നീ� അ�ു
വർഷ�ിന് േശഷം പുറ�ു വ�േ�ാൾ അയാള�െട
മന�ിൽ �പതീ�കള�െട തിരയിള�ം അനുഭവെ���..
ദാരി�ദ�ിെ� ൈകപുനീർ  കുടി�ാൻ തുട�ിയത്
െചറു��ിൽ തെ�യാണ്. മദ�പാനം ശീലമാ�ിയ

അ�ൻ സ�െ��ാം വി�� തുല�� കടം ബാ�ി െവ�ാണ് 
 യാ�ത പറ�ത്. സുഖ സൗകര��േളാെട അ�

ദുരിത�ിെ� കയ�ളിേല�് വീഴു�ത് െചറു��ിൽ
തെ� അവൻ മന�ിലാ�ിയിരു�ു.

 
      അടു� വീടുകളിെല അടു�ള പണി െചയ്ത് തെ�
േപാ��� അ�െയ സുഖ സൗകര��േളാട് വാഴി�ണം
എ� ചി� അവനിൽ ദിനം �പതി കൂടി വ�ു. െപ��്
പണം സ�ാദി�ാനു� വഴിയാണ് വലുതായേ�ാൾ

മുതൽ അവൻ ചി�ി��
െകാ�ിരി�ു�ത്.ആ�ഗഹ�ൾക് അ�മി�േ�ാ?.
അത�ാവശ�ം സംസാരി�� മ���വെര വലയിൽ

വീഴ്�ാനു� കഴിവ് ഉ�ായിരു�ത് െകാ�് അന� നാട്
സ�പ്നം കാണു�വെര െപ��് തെ� അവൻ തെ�
വരുതിയിലാ�ി.വിസ ത�ി�് �പശ്നമായി േപാലിസ്

േകെസടു�ു�ത് വെര അത് തുടർ�ു.
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-yasira-



  അറ�് െചയ്ത് ജയിലിലട�െ��േ�ാെട 
 കഴി�െത�ാം ഓേരാ�ായി

മന�ിേലെ��ി.ഭൂമി വി��ം കിട�ാടം പണയ
െപടു�ിയും എ�ത േപർ വിസ�ായി തെ� ക�ിൽ

ല��െളൽ�ി��.പണെമ�ാം തെ�
അ�ൗ�ിേല�് ഒഴുകിയേ�ാൾ ഒരു മധുര
�പതികാര�ിെ� പു�ിരിയാണ് വിരി�ത്.

 
        തെ� യ�ന�ി� നെ�ാരു പ�് ജയിലിൽ
കഴിേയ�ി വ�േ�ാൾ താൻ െചയ്ത െത�ിെ�
തീ�വത മന�ിലായി. ഏകമകൻ തടവിലായത് ആ
പാവം അ�െയ ഏെറ തളർ�ി കഴി�ിരു�ു.

 
   അ�ു വർഷം െകാ�് തെ� നാടിനു വ� മാ�ം
അവെന അ�ുതെ�ടു�ി.അടു�് ക�
ചായ�ടയിേല�് അവൻ കയറി.

"ഒരു ൈല�് ചായ "
ചു���വർ തെ� തുറി�� േനാ�ു�ത്

�ശ�ി�ാെത അവൻ ഒരു സ്��ളിൽ ഇരി��റ�ി��.
'ആരാണ് മന�ിലാേയാ'?

'പിെ�...... ഇവെനെയാെ� എ�െന
മറ�ാനാ..എ�ത കുടുംബ�ിെനയാ ഇവൻ ക�ീർ
കുടി�ി�ത്. കടയിലു�വരുെട സംസാരം

പതുെ�ആയിരുെ��ിലും അവൻക് വ��മായി
േകൾ�ാമായിരു�ു.
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'ഇവ�ാർെ�ാെ� ശി� കുറ�� െകാടു�രുത്.ജീവ
പര��ം തെ� േവണം എ�ാേല നാട് ന�ാവൂ'..ഒരാള�െട
അഭി�പായം അ�ം ഉറ�െ�െ� ആയിരു�ു.

  അത് കൂടി േക�േ�ാൾ ചായ കുടി�ാെത തെ�
ക�ു� ചൂടിേല�് അവൻ ഇറ�ി.തെ� ന� നട��
കാരണം ജയിലിെല ശി� കുറ�ത് േവ�ായിരു�ു എ�്
അയാൾക് േതാ�ി.എ�ിലും അ�െയ കാണാനു�
അതിയായ േമാഹ�ാൽ �ീണം വക െവ�ാെത

വീ�ിേല�് നട�ു..
 

   ഉ�റെ�ാ�ും അ�െയ ക�ി�. േകാലായിേല�്
കയറാനായേ�ാഴാണ് ചുവരിെല േഫാേ�ായിൽ

ക��കലുട�ിയത്.അ�യുെട േഫാേ�ായിൽ പൂമാല
ചാർ�ിയിരി�ു�ു.അ�യുെട അവസാന സമയ�്

േപാലും സ��ം മകെന കാണാൻ ആ�ഗഹം
�പകടി�ി�േ�?. അേതാ അ�തമാ�തം ഈ പാപിയായ
മകെന അ� െവറു�ുേവാ...?ക��കളിൽ ഇരു�്
കയറു�ത് േപാെല അയാൾക് അനുഭവെ���.വ�
വഴിയിലൂെട ത�ി തട�ു അയാൾ തിരി�� നട�ു.
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ജനൽ പാളികൾ�ിടയിലൂെട ഞാൻ വ�ഥേയാെട താേഴ�്
കേ�ാടി��. �പകൃതിതൻ  പ��ിേല�ായിരു�ു എെ�

നയന�ൾ ഓടിയടു�ത്. ഇ�െല െപയ്ത
മഴ�ു�ികെള�ാം

മര�െള തഴുകി മ�ിെന 
 പുണരു�ു�ായിരു�ു.കൂ�ിലടകെ�� പറവകൾ വെര
ആകാശ വിരിമാറിൽ ആന�നൃ�മാടു�ു�ായിരു�ു.

ചി�കൾ  അടു�ിെവ� കൂ�ിൽ നി�ും
മാ�തസ്േനഹ�ിെ� അലെയാലികൾ 

 മുഴ�ു�ു�ായിരു�ു. �പകൃതിെയാരു�ു� ഈ വിഭവ
സമൃ�ിയിൽ എെ� മിഴികൾ ഉട�ിനി�ു. അേ�ാേഴ�ും
ഒരു കാ�് ദിശയറിയാെത പാ�ടു�ിരു�ു. അത്
എ�ിൽ നി�ും എ�തേയാ അകലം പാലി�് ജനൽ
പാളികെള തഴുകി കട�ുേപായി.എെ� ഉ�വെര�ാം
എേ�ാ േപായ്മറ�ി���ായിരു�ു. വീടിെ�
നിശബ്ദതയിൽ ഞാൻ  ഏകനായിരു�ു.
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 ആ ചുവരുകൾ�ു�ിൽ െഞരു�ിയമർ� ഞാൻ
ഒരു മനുഷ� മന�ിെന കാണാൻ െവ�ൽ െകാ�ു.

വീടിെ� ഉ�റപടിയിൽ ആേരാ െകാ�് 
െവ� െപാതിേ�ാറിൽ എെ� ദൃഷ്ടി പതി�ു.
വിശ�ു വിയർ� ഞാൻ അെതടു�ു
ആർ�ിേയാെട കഴി��. അേ�ാഴും എനി�്

വിശ�ു�ു�ായിരു�ു.ഈ മ�ിെന സ്പർശി�ാൻ,
ഭൂമിെയ തേലാടാൻ, വി�ിൻ വിരിമാറിെല കാഴ്ചകൾ
ക�ാന� നൃ�മാടാൻ.ഇെത�് സാധ�മാകുെമ�
േചാദ��ിനുമു�ിൽ ഞാൻ ഉ�രമി�ാതല�ു.
കു�ി�ു�ിെല ആൽ�േഹാൾ കലർ�

മി�ശിത�ിൽ നി�ും അ�െമടു�് ഞാെനെ�
ൈകകെള അണുവിമു�മാ�ി. ഒരു

മാസ്കുേപാേയാഗി� ഞാെനെ� വദനെ� വരി�ു
മുറു�ി സ�യം ര��പാപി��.ഇനിയും െകാഴി�ു
വീഴാനു� ദിവസ�ള�െട ൈദർഘ�േ�േയാർ�്

ഞാൻ വീ�ും വിഷാദനായിരു�ു.
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ഏകാ�ഗമായി��� ഈ ഇരി�് മന�ിെന വ�ാെത
സ�ാധീനി� േപാെല. ഒരു തരം തണു�് ന�

പാദ�െള വിരി�ു മുറു�ു� േപാെല േതാ�ു�ു.
ആ തണു�ിെന എ�െന നിർവചി�ണം
എ�റിയി�. അതിനു ത�തായ ഒ�് ഉേ�ാ?

പുറേ��ിറ�ി ഇരു�ിെന അണ�ു പിടി�ാൻ
വ�ാെ�ാരു െകാതി. ഇരു�ിന് എ�െന
ഇ�തേ�ാളം മേനാഹരമായി പു�ുല�ു
നിൽ�ാൻ കഴിയു�ു. മഹാ�ാരുെട കൽപനിക
കാവ��െള മുഖ� കട�ാ�തമായി ഇരു�് എ�െന
മാറി. മാന�ു ചിരി�� നിൽ�ു� ന��ത�ൾ
സത��ിൽ ഇരു�ിെ� മേനാഹരിത�ു ഭംഗം
വരു�ുകയേ� െച���ത്. ഇ�െന ഒരാള�ം

പറ�ി��ട�ി�..... ഈ രാ�തി ഇ�്െനയ�ു നീ�ു
നി�ിരുെ��ിൽ.... നിശബ്ദത അ�രീ�െ�
മലിമാസമാ�ാൻ ആർേ�ാ േവ�ി ചുവരിൽ

ആണിയടി�� തൂ�ിെവ� േ�ാ�് ആർെകനി�ാെത
അതിെ� സൂചിെയ ഭാരേ�ാെട
നീ�ിേകാ�ിരി�ു�ു.
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അസാഹ�മാം വിധം അത് ശബ് ദി�ു�.... മനസ് ഒരു
ചുഴലിയിൽ െപ�തു േപാെല കു�ി�ു�ു. എ�ത
െചെ��ി��ം എവിെടയും നിലയുറ�ാൻ

കഴി�ി�. േവദനജനകമായ ഒ�ും സംഭവി�ി�ി�.
എ�ി��ം ആർേ�ാ, എ�ിെനാ േവ�ി ആ മനസ്
േവദനി�ു�ു.... രാ�തിെയ പരിപൂർ�മാ�ാൻ
സർ� ശ�ിയുെമടു�് തെ� കടമ

നിറേവ���തിെന� േപാെല ചില�ു� ചീവിടുകെള
ക�ുപിടി�ാൻ പ�ു നട�ിയ �ശമ�ള�െട
അടയാള�ൾ ഓർ� എ� തലെ���മായി

മന�ിെ� ഏേതാ ഒരു മൂലയിൽ കുടി െകാ���ു...
ആ മകര മ�ിെന തേലാടിയു� കാ�് സുഗ�ം
വഹി�് െകാ�് വീ�ും ജനവാദിലിലൂെട

എ�ിേനാ�ു�ു...
 ഇ�െന പരസപരം ബ�മി�ാ� ഓേരാ�്

ആേലാചി�ാൻ അവൾ�് ഹരം കൂടി വ�ു. പെ�
ആ കാ�ിെ� ൈക െവ�യിൽ ഉറ�ാൻ േവ�ി
മാ�തം അവൾ ഡയറിയുെട തള�കൾ അട��

െവ�ു�ു.
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ഇടതും വലതുമായി
പ�ം തിരി�വർ 
കടിപിടി കൂടു�ു.
ഭരണ�ിേലറുവാൻ

 
െപാതുജനമാം പാവം
കഴുതകെള േനാ�ി
ഇരു ൈകകൾ കൂ�ിയും
പു�ിരി തൂകിയും

 
ക��മുടി�ാനായ്
ജ�െമടു� ചിലർ
ആ�കാ�ം കാ���ു
മ��ി�േസര�ായ്

 
അധികാരേമറിയാൽ
പിെ� തുട�ിടും

കുംഭേകാണ�ൾ തൻ
തിരാ പര�ര

 
ഇ�ര�ാരിവിടു�
കാലേ�ാളം

എ�െന ന�ാകും
ന�ുെട  നടേ�ാ....
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 ആേരാ ഉേപ�ി�� ഈ വഴി�ാരയിൽ
ഏ�ലടി�� കരയും കുേ�
നിെ�ാമലാം മുഖം ക�ി��െമാ��ം
കനിവു േതാ�ാെ�ാരു മാതൃത�േമാ
ഹ! അറ�ു�ു ഞാനാ സ്�തീമുഖം
ഇ�ുമി�െനെയാര�േയാ!
നിന്െറ ഈ ഈറൻ മിഴികെള

കഴുകാൻ കഴിയാ�വൻ നീച തെ�!
എൻ മനം െപാ���ു നിന്െറ ഈ മിഴിയിണകൾ നന�ിടുേ�ാൾ

േഹയ്, അ�തൻ മഹത�മവൾ�റിയു�േതാ
അേതാ അതും െവറുെമാരു നാട�േമാ?
താരാ�ിൻപാ�് �ശവിേ�� അവളി�്
മ�ിൻ കളകളം �ശവി�യായ്
മഴേപാലും നില�യായ് അവള�െട
അേ� എ� വിളി�ു മീെത

നിൻ സ്േനഹമ�തയും അവൾ�ുേന
നൽേക� നീയി�് െവറുെമാരു

െപ� മാ�തം...
ഈശ�രൻ നൽകും നിനെ�ാരു
�പതിഫലം നിൻ കു�ു ഏകയായ്

വളർ�ിടുേ�ാൾ...
ഓർ�ുക നിൻ ജ�മ�തയും

എ�െനെയ�ത് വിധി�വനറിയാം....
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-JITHIN-



 
അതിരാവിെല എണീ�� പ�ത�ളിലൂെട ഒ�്
കേ�ാടി� എൻ ഹൃദയം അറിയാെതാ�ു

പിട�ു....
 ഹൃദയം വി�ിെ�ാ���ു...

എ�ിെന�റിയാെത നട�ു�
കലാപ�ൾ, െപാഴിയു�ത്  ജീവിതം
എെ��റിയാ� ൈപത�ൾ...

 ജ�ം ത� ഭൂമിയിൽ ചിരി��െകാ�്
അമരുേ�ാൾ ല� േതാ�ു�ിേ�

മനുഷ�ാ...
 വിജനമാം കലാപം വിേനാദമാകു�വെര
അറിയുക, നി�ൾ തിരിെകാള��ു�ത്
വിരിയു� സ�പ്ന�ൾ�് േമലാണ്....
 നീയാൽ  െകാഴി�ുേപാകു�ത് മിഴി
തുറ�ും മുൻപ് അടർ�ു േപാകു�

പുഷ്പമാണ്....
 നീ അണി� പുടവ നി�ിേലക്
േചർ�ാനാണ് അടർ�ന�....

ഒ�് ഓർ�ുക  ഇവർ വഴിെത�ി വ�വർ 
 അ� വഴിേതടി വളർ�വരാണ്...

REVIV3 |   40

-sITHARA FABI-



 
കാല�ിെ� വികൃതിയിൽ 

പിറ�ുവീണ കു�ൻ ൈവറേസ 
അറി�ി� നീയി�ത �കൂരനാെണന് 
�ണേനരം െകാ�േ�ാ 
സ�രി�തു നീ....... 

സർ��ത മൂടി മറ�തും നീ 
എ�് തീരും നിൻ അവതാര പിറവി 
കാ�ിരി�ിനിയും എ�തനാൾ ഞ�ൾ 
നീയി�ാ� േലാക�ിനായ് 

നിൻ  തിരി��
േപാ�ിനായ്

-jishna p-
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You're Beautiful
She  wants to be beautiful,

She goes unnoticed ,
she knows no limits

She craves attention 
she praises an image

She prays to be sculpted by the
sculptor

Oh, she don't see the light that's
shining

Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain

And cut her woes away
Because covergirls don't cry

After their face is made
But there's a hope that's waiting for

you in the dark
You should know you're beautiful

just the way you are
And you don't have to change a

thing
The world could change its heart

-hana-
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വിനീതമായി 
 

From : ഞാൻ
 
To : െകാേറാണ 

        സുഖമാെണ�് വിചാരി�ു�ു.... വിനീതനായ ഞാൻ,െകാേറാണ
േകാവിഡ് 19 എ� േപരിൽ ഒെ� അറിയെ�ടു� നി�ൾ�് ഒരു ക�്
എഴുതുകയാണ്...
 താ�ൾ ഇേ�ാൾ എവിെടയാണ് എ�് അറിയി� ഇത് കി���ത്
താ�ൾ�് ആേണാ അനുയായികൾ�് ആേണാ എ�ും അറിയി�...ഇനി
നമു�് കാര��ിേല�് കട�ാം
      ൈചനയിൽ ജനി� വിവിധ രാജ��ളിലായി വളർ� ഇേ�ാൾ
േലാക�ാകമാനം സ�ാന�ള�ം അനുയായികള�ം ഉ� നി�ൾ െമേ�ടാ
െ�ടയിനിെന  േപാലും കട�ിെവ�ി ൈമലുകൾ താ�ിയാണ് ഞ�െള ഈ
െകാ�� േകരള�ിൽ എ�ിയിരി�ു�ത്...  ആദ�ം ഒ�സംഖ�യിൽ
തുട�ിയ നി�ള�െട സ�ാരപാത പതുെ� ഇര�യും ഇേ�ാൾ
ല��ള�ം േകാടികള�ം കട�ിരി�ു�ു. തുട��ിൽ നി�ൾ
ഞ�ൾ�് ഒരു പാഠമായിരു�ു അഹ�രി�ു�വൻ തിരി�ടിയായും
ഭ�ണം കഴി�ുവാൻ േവ�ി ജീവി�ു�വെര ജീവി�ാൻ േവ�ി മാ�തം
ഭ�ണം കഴി�ി��െമാെ�...
      എ�ാൽ നി�ൾ കാരണം െപാലി�ത് ഒരുപാട് േപരുെട സ�പ്ന�ള�ം
�പതീ�കള�ം ആയിരു�ു അഹ�രി�ു�വർ�്  മു�ിൽ നീ
ഒരുപപാഠമായി  മാറിയേപായും  ഒരു േനരെ� അ��ിനു േവ�ി
കഷ്ടെ�ടു� അവർ�ുമു�ിൽ നീ വി�നായിരു�ു....

-SAMLA THESNI-
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Find
yours
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Safana



Find
Yours
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Yasira



Find
Yours
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Rahila



Find
Yours

Yasira
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