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ചചീഫഫ്  എഡവിറ്റര -  ശശ്രീമതത.  സശ്രീന എന.കകെ  (പ്രധധാന
അധധ്യപതകെ)

സസ്റ്റാഫഫ് എഡവിറ്റര - ശശ്രീമതത. ഡതഫത ജജധാസഫഫ് ( S I T 
C)
ശശ്രീമതത.സതന.എഎ(kite mistress)

വവിദദസ്റ്റാരതവി എഡവിറ്റര - ഫതജലധാമതന ജസധാഫത

പതസ്റ്റാധവിപ സമവിതവി  അഅംഗങ്ങള് 
ലതനത ടശ്രീച്ചര് (ലലജബ്രേറതയന)
സധാനതയ ലശ്രീന 
ശരണധ്യ പത എസഫ്
കെ ൃഷഫ് ണനന്ദ എ എഎ
അക്ഷയ ടത സ ുജരഷഫ്
ജജധാഷഫ്ന കകെ  കജ
ജദേവനന്ദന ടത വത
ഷധാര്വതന കകെ എസഫ്

പ ുറഅം തസ്റ്റാള് : ഇര്ഫധാന  ആസധാദേഫ്
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From the
Editors Desk...........

      ഞങ്ങളുടടെഡഡിജഡിറ്റൽമമാഗസഡിനുവവേണഡിവേഡിദദമാരരംഗരം
കലമാസമാഹഡിതദ  വവേദഡിയുടടെ  ആഭഡിമുഖദതഡിൽ  എട്ടു
കമാസുകളഡിലമായഡി  പഠഡിക്കുന്ന 146 കുട്ടഡികളഡിൽ  നഡിന്നുരം
അവേര്ക്കു  സമാധഡിക്കുന്ന  രരീതഡിയഡിൽ  തയമാറമാക്കഡിയ 8
കകടയഴുതുപ്രതഡികളുരം  അധദമാപക
അധദമാപകരഡിൽനഡിന്നുരം"അടെുക്കള  ചരഡിതരം" എന്ന
കകടയഴുതുപ്രതഡിയുരം  ലഭഡിക്കുകയുണമായഡി പവക്ഷേ സ്ഥല
സമയ  പരഡിമഡിതഡി  മൂലരം  എലമാ  വലഖനങ്ങളുരം
ഉൾടപ്പെടെുതമാൻ  സമാധഡിക്കമാതതഡിൽ  അതഡിയമായ  ദുുഃഖരം
വരഖടപ്പെടെുതുന്നു. അവതമാടടെമാപ്പെരം  ഞങ്ങൾക്കമായഡി
വലഖനങ്ങൾ എഴുതഡി  തന്ന എലമാവേടരയുരം  നനഡിവയമാടടെ
സസ്മരഡിച്ചു  ടകമാണസ്  എളങ്കുന്നപ്പെുഴ  ഗവേൺടമനസ്
ഹയര്ടസക്കനറഡി  സസ്ക്കൂൾ  ലഡിറ്റഡിൽ  കകറ്റഡിടന  എളഡിയ
സരംരരംഭമമായ "വേഡിരൽതുമഡിൽ" ഡഡിജഡിറ്റൽ  മമാഗസഡിൻ
നഡിങ്ങൾക്കുമുമഡിൽസവനമാഷവതമാടടെസമര്പ്പെഡിക്കുന്നു.

Enjoy!And send us feedback on ghsepuzha@gmail.com

വേഡിദദമാര്തഡിഎഡഡിറ്റര്
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  തസ്റ്റാള ുകളവില ൂടട
വരകളവില ൂടട
05 >  എളങ്ക ുന്നപ്പ ുഴയ ുകട രധാജധാരവതവര്മ

കസ്റ്റാസഫ് മ ുറവികളവില ൂടട
12   >  ഞങ്ങട ദേശ്രീപഫ് - ലവപ്പതന
18   >  ഗധാമമലധാത്ത ഗധാമഎ
23  >  കകെധാച്ച ു ഗധാമഎ
24  >  ഇതഫ് എകന്റെനധാടഫ്
25  >  എകന്റെ പ്രകെ ൃതത
26  >  എകന്റെ നധാടഫ്
28  >  എത്ര സ ുന്ദരഎ
29  >  പധാഠഎ(കെവതത)
30  >  ജകെരളശ്രീയ ഗധാമഎ
32  >  ഞധാന കെണ്ട കെധാഴഫ് ചകെള
33  >  പ്രളയഎ(കെവതത)
34  >  മഴ പധാടഫ്
35   >  എത്ര സ ുന്ദരഎ എകന്റെ അവധതകധാലഎ
37  >  ഗധാനതജത
38  >  ഞധാന കെണ്ട കെധാഴഫ് ചകെള
39   >  ഒര ുയധാത്രന ുഭവഎ
42  >  പ ൂമധാറ്റ 
43  >  തകെര്പ്പന അവധതകധാലഎ
45  >  THE HUNGRY MOUSE
46  >  വധായതച്ചഫ് വളര ുകെ
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49  >  സ ുന്ദരമശ്രീ ഗധാമഎ
50  >  നമ ുകഫ് ന ഷഫ് ടമധാകെ ുന്ന ഗധാമശ്രീണത

  സസ്റ്റാഫഫ് മ ുറവിയവില ൂടട
54  >  അമയ ുഎ അട ുകളയ ുഎ
55  >  എകന്റെ അട ുകള എകന്റെ സസ്വര്ഗഎ
56  >  Kitchen
59  >  അത്തധാഴപ്പ ൂജ
60  >  KITCHEN
61  >  CHEMISTRY IN KITCHEN
62  >  അട ുകളയ ുകട കെഥ 
64  >  അട ുകളയതകല വതപ്ലവഎ
68  >  ജദേ പ ുടഫ്
71  >  മമൗന കനധാമരഎ
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എളങ്കുന്നപ്പെുഴയുടടെഎളങ്കുന്നപ്പെുഴയുടടെ
രമാജമാരവേഡിവേര്മരമാജമാരവേഡിവേര്മ

ഇര്ഫമാൻആസമാദസ്ഇര്ഫമാൻആസമാദസ്
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ഞങ്ങടെദദരീപസ്ഞങ്ങടെദദരീപസ് --
കവേപ്പെഡിൻകവേപ്പെഡിൻ

            ജകെരളത്തതകല എറണധാകുളഎ ജതലയതലുള ഒര

ദേസ്വശ്രീപധാണഫ്  വവപവിൻ.  26

കെതജലധാമശ്രീറ്റര്  നശ്രീളവഎ.ശരധാശരത  5

കെതജലധാമശ്രീറ്റര്  വശ്രീതതയുമുള  ഈ

ദേസ്വശ്രീപഫ്  1331 ൽ  ആണഫ്

രൂപഎകകെധാണ്ടതഫ്.കെടൽ കവച്ചുണ്ടധായതഫ് കകെധാണ്ടധാണഫ് വയഫ്

എന്നഫ്  വതളതക്കുന്നതഫ്.  ജലധാകെകത്ത  തകന്ന  ഏറ്റവഎ

ജനസധാന്ദ്രതയുള  ദേസ്വശ്രീപധാണഫ്  ലവപ്പതന.കതകഫ്-

കകെധാച്ചതന  അഴതമുഖഎ,കകെധാച്ചതന  ജകെധാര്പ്പജറഷന ഒന്നധാഎ

ഡതവതഷന പരതധതയതൽകപടുന്ന കതജകയറ്റഎ ലവപ്പതന
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എന്ന  ജപരതൽ  തകന്ന  അറതയകപ്പടുന.  തുടര്ന്നഫ്

വടജകധാടഫ്  പല  ജപരതലുള  ദേസ്വശ്രീപതകല  ഗധാമങ്ങള

ലവപ്പതനകെര എന്ന പൂര്ണനധാമത്തതൽ വടകഫ്  മുനമഎ

അഴതയതൽ അവസധാനതക്കുന.  ഈ മുനമഎ അഴതയധാണഫ്

ചരതത്രത്തതൽ  മുസതരതസഫ്  എന്നറതയകപ്പടതരന്ന

കകെധാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖമധായതരന്നതഫ്(1341 കല

പ്രളയത്തതൽ  ഈ  തുറമുഖത്തതനഫ്  ആഴഎ  കുറഞഫ്

ജപധായത)  പടതഞധാറഫ്-അറബതകടൽ.  ടൂറതസ്റ്റുകെളുകട

പ്രധധാന  സന്ദര്ശന  ജകെന്ദ്രങ്ങളധായ

പുതുലവപ്പഫ്ബശ്രീച്ചഫ്,കചറധായതബശ്രീച്ചഫ്  എന്നതവ  ഈ

തശ്രീരങ്ങളതലധാണഫ്.  കെതഴകതകന്റെ  അതതര്  ഭഎഗതയധായ

പുഴജയധാരത്തഫ്  നതന്നഫ്  ജനധാകതയധാൽ  വലധാര്പധാടഎ,

പനമ്പുകെധാടഫ്,  കെടമക്കുടത,  ചധാത്തനധാടഫ്,  കൂനമധാവഫ്,

ജകെധാട്ടുവളത,  കുഞതലത്ത,  മധാലധ്യങ്കര  എന്നശ്രീ
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പച്ചത്തുരത്തുകെളുകട  മജനധാഹധാരതത  കെധാണധാഎ,  കെടലുഎ,

കെധായലുഎ  ഉളതതനധാൽ  മതധ്യബനനകത്ത

ആശയതച്ചുള  കതധാഴതലുകെളുഎ,  ഫതഷതഎഗഫ്ഹധാര്ബറുകെള

വഴതയുള  വധ്യവസധായങ്ങളുഎ  കൂടുതലധായത  നടക്കുന.

കകെധാച്ചതയതജലകഫ്  വരന്ന  കെപ്പലുകെകള  സസ്വധാഗതഎ

കചയധാകനന്ന  ജപധാകല  ലവപ്പതകന്റെ  കതകകയറ്റത്തഫ്

പുഴവകതൽ നതര നതരയധായത നതൽക്കുന്ന ചശ്രീന വലകെള

അവസധാനതക്കുന്ന  കെടൽത്തശ്രീരത്തഫ്  6 കെതജലധാ  മശ്രീറ്റര്

നശ്രീളത്തതലധായത  എൽ.എന.ജത,  എസഫ്.പത.എഎ,

ഐ.ഒ.സത,  എന്നത പദ്ധതതകെള ജകെധാടതകണകതനഫ് രൂപ

മുതൽ മുടകത പൂര്ത്തതകെരണത്തതകലത്തതയതരതക്കുന. 

ഗഗഗോശശ്രീ പഗോലങ്ങൾ

മുളവകെധാടതകനയുഎ  വലധാര്പധാടകത്തയുഎ
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ബനതപ്പതക്കുന്ന  ജഗധാശശ്രീ  പധാലഎ.  കതക്കു  കെതഴക്കു

നതനള  കെധാഴ.  ജഗധാശശ്രീ  ജഎഗഷനതൽ{ലവപ്പതന)

നതനള  മൂന്നഫ്  പധാലങ്ങള  ലവപ്പതന  ദേസ്വശ്രീപതകന

എറണധാകുളവമധായത  ബനതപ്പതക്കുന.  ജഫധാര്ടഫ്

കകെധാച്ചതയതൽ  നതന്നഫ്  ലവപ്പതനതജലകഫ്  സതരമധായത

ഗതധാഗത ജബധാട്ടുകെള ലഭതക്കുഎ. 2005-ൽ ജഗധാശശ്രീ ദേസ്വശ്രീപഫ്

വതകെസന  അജതധാറതറ്റത  (ജതഡ)  ഒര  പധാലഎ  നതര്മതച്ചഫ്

ദേസ്വശ്രീപതകന കെരയുമധായത ബനതച്ചു.സജഹധാദേരന അയപ്പന

വതഭധാവനഎ കചയ്ത ജഗധാശശ്രീ പധാലഎ എന്നഫ് അറതയകപ്പടുന്ന

ഈ  പധാലഎ  ലവപ്പതകന  കൂടധാകത  മുളവകെധാടഫ്

(ജബധാളഗധാടത)  ,വലധാര്പധാടഎ  ദേസ്വശ്രീപുകെകളയുഎ

ബനതപ്പതക്കുന.  ഇന്നഫ്  കകെധാച്ചത  നഗരത്തതകല

അതതജവഗഎ  വതകെസതക്കുന്ന  ഒര  പ്രധാന്തപ്രജദേശമധാണഫ്

ലവപ്പതന.  ആധുനതകെ  ജശ്രീവതതത്തതകന്റെ  എലധാ
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സമൗകെരധ്യങ്ങളുഎ ഇന്നഫ്  ലവപ്പതനതൽ ലഭധ്യമധാണഫ്.ഒരപധാടു

ചരതത്രഎ നതറഞ്ഞു നതൽക്കുന്ന ഒര ദേസ്വശ്രീപധാണതതഫ്  .  600

വര്ഷഎ  മുനപഫ്  രൂപഎ  കകെധാണ്ടതധാണഫ്  ഈ  ദേസ്വശ്രീപഫ്.

അറബതകടൽ  അൽപ്പഎ  പതന്നതജലകഫ്  മധാറതയജപ്പധാള

ഇത്തരഎ ഒര ദേസ്വശ്രീപു രൂപഎ കകെധാണ്ടു  കെടൽ വച്ചഫ് ഉണ്ടധായ

കെര  എന്ന  അര്ത്ഥമധാണഫ്  ലവപ്പതന  കെര  എന്നതഫ്

.ദദചീപവിടല ഗസ്റ്റാമങ്ങള്

●പുതുലവപ്പഫ് 

●മധാലതപ്പുറഎ 

●എളഎകുന്നപ്പുഴ 
●ഞധാറകൽ 
●നധായരമലഎ 
●എടവനകധാടഫ് 
●കുഴുപ്പതളത 
●അയമതളത 
●കചറധായത 
●പളതപ്പുറഎ 
●മുനമഎ

1717



GHSS Elamkunnapuzha             GHSS Elamkunnapuzha             വവിരല്ത്തുമവില്വവിരല്ത്തുമവില്

ഗമാമമലമാതഗമാമരംഗമാമമലമാതഗമാമരം
          ഗധാമത്തതനകറ ഗനവ ുഎ സസ്വഭധാവവ ുഎ ഇലധാത്ത

ഗധാമഎ  എന്നധാണഫ്  ഞധാന  എകന്റെ  ജദേവജലധാകെകത്ത

വതളതക ുന്നതഫ്.  എറണധാകെ ുളഎ പടണത്തതകന്റെ ജകെധാണതൽ

ഗധാമത്തതകന്റെ  എലധാ  ഊ  ഷഫ് മളതയ ുഎ  എലധാ  സസ്വഭധാവ

വതജശഷവ ുമ ുള  എകന്റെ  ഗധാമഎ.  പധാടവ ുഎ  വയല ുഎ,

കതധാടത  യ ുഎ  കെ ുളവ ുഎ  ആറ ുഎ  ജതധാട ുഎ  കകെധായഫ് ത്ത ുഎ

കകെധായഫ് ത്ത ുപധാട ുമുള എകന്റെ ജദേവജലധാകെഎ. 

           ഗധാമത്തതകന്റെ ഒത്ത

നട ുകഫ്  അങ്ങഫ്  ദേ ൂകര  ദേ ൂകര

നതന്ന ുജപധാല ുഎ  കെധാണധാവ ുന്ന

വലധാര്പധാടഎ  പളതയ ുകട

പളതകെ ുരതശഫ്.  പഴയ  കതസഫ് തതയതറവധാട ുകെള ുകട  ഒര ു
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വലതയ  ജശഖരഎ  ഉറച്ചകെരതങ്കൽ  മതതല ുജപധാകല  എകന്റെ

ഗധാമത്തതനഫ്  ഉറജപകെ ുന്ന ു  മധാധധ്യമജലധാകെത്തതൽ

അതതജശ്രീവമധായ  ഒര ു  കെ ുട ുഎബഎ  ആയ ുര്ജവദേത്തതകന്റെ

ഏട ുകെള അതശ്രീവ ശദ്ധജയധാകട ഉര ുത്തതരതയ ുന്ന മകറ്റധാര ു

കെ ുട ുഎബഎ.  പതന്നശ്രീടഫ്  ഇടത്ത ുഎവലത്ത ുമധായത  കെ ുട ുഎബ

പധാരമരധ്യത്തതനഫ്  മ ുത്ത ുക ുടകെള ഉള പല വശ്രീട ുകെള ുഎ

ഉണ്ടഫ്.

            ഇതതകനധാകക,  ഇടയഫ് കഫ് കത ളതഞ അതത

രധാവതകലകെളതൽ അങ്ങ ു ദേ ൂകര പതരമതഡതകന്റെ മലനതരകെള

കെധാണധാഎ  അങ്ങ ു  തധാകഴ  കകെധാലട ു  ഭധാഗകത്ത ഭധാഗകത്ത

വയല ുകെള ുഎആറ ുകെള ുഎ  മ ുടതയ ുര ുമത  കെതടക ുന്ന ു.

യധാജകധാബഫ്  പളതയ ുകട  ഇടത ുവശത്തധായത

NGO കെസ്വധാജടഴ ഫ് സതകന്റെ  നതര  നതരയധായ  വശ്രീട ു  കെള ുഎ

ഇന്ദതരധാനഗറതകന്റെ  ഓര  കകെടതടങ്ങള ുഎ  ഒര ുമതച്ച ു

ലകെജകെധാര്ത്ത ുപതടതച്ചഫ്  കചറതയ  മലഞ്ചര ുവതൽ
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ചധാരതകതടക ുന്ന ു.  ഇതതനതകട ഗവൺകമന്റെഫ്  സഫ് കെ ുളതകല

മണതയടത ശബഫ് ദേവ ുഎ വലധാര്പധാടഎ പളതയ ുകട മ ുന്നതൽ

കെയറത  വര ുന്ന  ടധാനസഫ് ജപധാര്ടഫ്  ബസതകന്റെ  ശബഫ് ദേവ ുഎ

വലധാര്പധാടകത്ത  ഗധാമഎ  അലധാതധാക ുന്ന ു.  പളത

ബസഫ്ജറ്റധാപ്പതകന്റെ  മ ുനപതല ുള  ചധായകടയ ുഎ

അവതടകത്ത  ജറഡതജയധായതകല  ആകെധാശവധാണതയ ുഎ

ഇകതലധാഎ  കെ ുടതജച്ചര്ന്നഫ്  ഒര ു  ഗധാമത്തതകന്റെ   എലധാ

സമൗന്ദരധ്യവ ുഎ എകന്റെ ഗധാമത്തതനഫ് ഉണ്ടഫ് വയല ുഎ കെ ുളവ ുഎ

ഇന്നകത്ത  ജകെധാൺകശ്രീറ്റഫ്  കകെടതടങ്ങളകഫ്  വഴതമധാറത

കകെധാട ുക ുന്ന ുണ്ടഫ്.  ഇവയഫ് കതടയത പഴയ പ ുരധാതനമധായ

അരയ ുഎ  നതരയ ുഎ  മച്ച ുഎ  ഉള  വശ്രീട ുകെള  ധധാരധാളമധാണഫ്

കെ ുകട,  ഓരഎ  ചധാരതവശ്രീടതകന്റെ  ഒര ു  എകെഫ് സഫ് ട

മ ുറതപ്പതടതക ുന്നതതകന്റെ  കെ ൂടത്തതൽ  വന്ന  ജബകര്

കെൺസഫ് ടഷന  ഏച്ച ുകകെട ുളവയ ുമ ുണ്ടഫ്  സധാതസ്വതകെ

സമൗന്ദരധ്യത്തത കന്റെ  മ ൂടൽമഞതൽ  കപധാതതഞ  എകന്റെ

കകെധാച്ച ുവലതയ ഗധാമഎ.  ഇമൗ വഴതയതല ൂകട നടക ുജമധാള
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ഇന്ന ുഎ  എനതകഫ്  കെടന്ന ു  ജപധായ  ഗധാമകത്ത

,ജവദേനജയധാകട  ഒധാര് കധാന  സധാധതക ുന്ന ുണ്ടഫ്......എകന്റെ

മനസ ുകകെധാണ്ടഫ്   മഴജതധാര്ന്ന  പല  സനധ്യകെളതല ുഎ

സസ്വപഫ് നത്തതകന്റെ  ആര്ദ്രതയതൽ,  ഞധാന  ഒധാര്കധാറ  ുണ്ടഫ്.

എകന്റെ ജവദേനകെകള  ,ജതങ്ങ ുന്ന    മനസ ുമധായത ഞധാന

നടന്നകെന്ന ു.

             പലജപ്പധാഴ ുഎ  നഷഫ് ടകപ്പടല ുഎ എനതകതനത ുഎ

ഒധാര്കധാന വയ. പജക്ഷ വശ്രീണ്ട ുഎ ......

    തനതച്ചധാകെ ുജമധാള  എകന്തധായഫ് കകജയധാ

ആജരധാകടന്നറതയതല.......ഇജപ്പധാള  ഈ  കെഥ  പറയധാന

വധാക ുകെളകകെധായത  ഒര ുപധാടഫ്

തതരജകണ്ടതയതരതക ുന്ന ു.ഒര ു  പജക്ഷ  പറയധാകത

ഇര ുന്ന ു  ദ്രവതച്ചഫ്  എകന്റെ  വധാക ുകെള ുഎ  എനതകഫ്

നഷഫ് ടകപ്പട ുകെയധായതരതകധാഎ  അര്ജദ്ധധാകെഫ് തതയതൽ

നതര് ത്തതയജപ്പധായ  ഗധാമവര്ണന
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.സസ്വപഫ് നഭ ൂമതകയക ുറതച്ച ു  ത ുടര്കന്നഴ ുതത  ഒര ു  മധാതതരത

എലധാ  ഗധാമങ്ങള ുഎ  ഇത ുജപധാകലകയധാകകയജല?

ഗധാമങ്ങള  ുകട മ ുകെഛധായ

മധാറത  മറതയ ുകെയധാണഫ്  !

നധാടതജലക ുളഒധാജരധായത്രയയതല ുഎ   അതഫ്

ജവദേനജയധാകട  മനസതലധാവ ുന്ന ു!   വതകെസനമല  –

വതകെസനകമന്ന ുഎ   പറഞഫ്  കെധാണതച്ച ു  കെ ൂട ുന്ന

ജകെധാപ്രധായങ്ങള  എങ്കതല ുഎ  എകന്റെകതന്ന ു

വതജശഷതപ്പതകധാവ ുന്ന 

ഞധാന മധാത്രഎ ,

 മനസതലധാകതയ ഗധാമമലധാത്ത 

കകെധാച്ച ു വലതയ ഗധാമഎ.

                          OOOOOOOOOO
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  ടകമാച്ചുഗമാമരംടകമാച്ചുഗമാമരം
         

        അകെകലയധാണഫ്  അകെകലയധാണഫ്

           എകന്റെ  ഗധാമഎ

            അവതകടയധാണഫ്  അവതകടയധാണഫ്

            എകന്റെ  പ്രധാണന

            കകെധാന്നപ ൂത്ത ു  വശ്രീകണധാഴ ുകെ ുന്ന

 ജതധാട ുകെള   അതതരതട  കചളതവരമത്തഫ്

               കകെധാറ്റതകെള  പതകന്നയധാ 

കകമനകെള കെധാകകെള 

 കെധാട ുജകെധാഴതക ൂടകമധാക 

ജചജകറ ുമധാ  കെധാട ുകെള 
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ഇതസ്എടനനമാടെസ്ഇതസ്എടനനമാടെസ്
                                                              (കെവതത)

    പച്ചപനതത്ത  തത്തതകെളതക ുന്ന

പച്ചവതരതകച്ചധാര ു  കനൽപ്പധാടഎ

 ഗധാമലക്ഷഫ് മതമധാര്   ഉഴ ുത ുമറതക ുഎ

കപധാന്ന ുവതളയ ുന്ന  കനൽപ്പധാടഎ

കെ   ൂടതകെള   ഒധാടതനടന്ന ുഎ, കെളതച്ച ുഎ

ചതരതച്ച ുഎ  ന ടക ുന്ന  എകന്റെ  ഗധാമഎ

 പ         ച്ചപ ുതകച്ചധാര ു  മ ുണ്ടകെന പധാടത്തതന

അരതകെതലധായധാകണകന്റെ കകെധാച്ച ു വശ്രീടഫ്

പച്ചപനതത്ത തത്തതകെളതക ുന്ന

പച്ച വതരതകച്ചധാര ു കനൽപ്പധാടഎ
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  എനന്റെ പ്രകൃതതി എനന്റെ പ്രകൃതതി 
എനന്റെ പ്രക ൃതതിയയാനണെന് ശശ്വസനന

എന് ജജീവതയാളമയാന ഈ സ ുദതിനന

ജജീവതിത വതിജയമയാണെജീ സ ുദതിനന

ഭ ുമതിയയാനണെ ന്നമ്മ ക ുടതിതന്പ്രക ൃതതിയ ുന

കയാട ുകള ുന പ ുല്ലുകളന എന്ശശ്വയാസ 

തയാല് പയാറതിപ്പറക്ക ുന്ന ു .

നതിനന്നയാനടനതിക്ക ുള്ള നസ്നേഹതതിന് 

ഓലകള് ആടതികളതിക്ക ുന്ന ു

പ്രക ൃതതിതന് ജജീവശശ്വയാസനന

എന്ന ുനട നപയാന് സ ുദതിനന

എനന്റെ പ്രക ൃതതിയയാനണെന് ശശ്വസനന 

എന് ജജീവതിതയാളമയാന ഈ സ ുദതിനന.
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                                    എടനനമാടെസ്എടനനമാടെസ്
                                           (ആസദസ്റ്റാദനക്ക ുറവിപഫ്)

            എടന്റെ നസ്റ്റാടസ്റ്റാണഫ് വവപവിൻ . എത സ ുന്ദരമസ്റ്റായ

നസ്റ്റാടസ്റ്റാണഫ്  വവപവിൻ.  തചീരദദശപ്രദദശദമഖലയസ്റ്റാണഫ്   ഇഇ

നസ്റ്റാടവിടന്റെ പ്രദതദകത  .മദനസ്റ്റാഹരമസ്റ്റായ ഈ നസ്റ്റാടവിടന്റെ ഭഅംഗവി

വവിവരവിചവിരവിക്ക ുന്നതഫ്  ദതസ്റ്റാട ുകള ുഅം  പ ുഴകള ുഅം  പവിടന്ന

അതവിടന്റെ ച ുറ്റ ുമ ുള്ള കണ്ടല്ക്കസ്റ്റാട ുകള ുമസ്റ്റാണഫ്.

    എങ്ങ ുഅം കസ്റ്റായദലസ്റ്റാരമസ്റ്റാണഫ് കസ്റ്റാണ ുവസ്റ്റാൻ സസ്റ്റാധവിക്ക ുന്നതഫ്

.എടന്റെ നസ്റ്റാടവിടന വദതദസഫ് തമസ്റ്റാക്ക ുന്നതഫ് കസ്റ്റായദലസ്റ്റാരമസ്റ്റാണഫ്

.  കസ്റ്റാരണഅം  എടന്റെ  നസ്റ്റാടഫ്  ടചറവിയ  ഒര ു   ദദചീപസ്റ്റാണഫ്.

നസ്റ്റാല ുപസ്റ്റാട ുഅം ടവള്ളതസ്റ്റാല് ച ുറ്റടപട്ട ുകവിടക്ക ുകയസ്റ്റാണഫ് ഈ

നസ്റ്റാടഫ്  .എങ്ങ ുഅം  ടചറ ുവഞവികള ുഅം   മതദബന്ധന

നഇകകള ുഅം  കസ്റ്റാണസ്റ്റാഅം.  നസ്റ്റാട്ട ുകസ്റ്റാരവില്  ഭ ൂരവിഭസ്റ്റാഗവ ുഅം

മതദടതസ്റ്റാഴവിലസ്റ്റാളവികളസ്റ്റാണഫ്  .മതദഅം  പവിടവിചഫ്

ജചീവവിക്ക ുന്നവരസ്റ്റാണഫ്  എടന്റെ  നസ്റ്റാട്ട ുക്കസ്റ്റാര.മതദസമതഫ്

എടന്റെ നസ്റ്റാടവിടന വദതദസഫ് തമസ്റ്റാക്ക ുന്ന ു.
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      ദദചീപഫ് ടന്റെ  ഒര ു  ഭസ്റ്റാഗഅം  കടലസ്റ്റാണഫ്  വവിശസ്റ്റാലമസ്റ്റായവി

നചീണ്ട ുകവിടക്ക ുന്ന അറബവിക്കടല് അറബവിക്കടലവിടന്റെ റസ്റ്റാണവി

എന്നറവിയടപട ുന്ന  ടകസ്റ്റാചവി  ഇതവിനട ുതസ്റ്റാണഫ്

ചചീനവലകള ുടട  ക ൂട്ടവ ുഅം  എടന്റെ  നസ്റ്റാടവിടന്റെ

പ്രദതദകതയസ്റ്റാണഫ്  നസ്റ്റാടവിടന  നഗരവ ുമസ്റ്റായവി

ബന്ധവിപവിക്ക ുന്നതഫ്  ദഗസ്റ്റാശചീ  പസ്റ്റാലങ്ങസ്റ്റാളസ്റ്റാണഫ്  ബചീട്ടവിഷ ുകസ്റ്റാര

വന്ന  കസ്റ്റാലഘട്ടതവില്  വവപവിനവില്  പണവികഴവിപവിച

പ ുരസ്റ്റാതനമസ്റ്റായ  ദകസ്റ്റാട്ട  അതസ്റ്റായതഫ്  പള്ളവിപ ുറഅം  ദകസ്റ്റാട്ട

ഇന്ന ുഅം ഒര ു പ ുരസ്റ്റാതനമസ്റ്റായ ദകസ്റ്റാട്ടയസ്റ്റായവി നവിലടകസ്റ്റാള്ള ുന്ന ു .

     എടന്റെ നസ്റ്റാട്ടവില് എല് എൻ ജവി  ദപസ്റ്റാല ുള്ള വലവിയ

ഗദസ്റ്റാസഫ്  ടടരമവിനല ുഅം  ഉണ്ടഫ്   ഇര ുട്ടവില്  ടവളവിചമസ്റ്റാക ുന്ന

വലറ്റഫ്  ഹഇസവിടന്റെസസ്റ്റാനവ ുഅം  എടന്റെ  ഇഇ  സ ുന്ദരമസ്റ്റായ

നസ്റ്റാട്ടവില്  തടന്ന  ചവില  വവിദശഷടപട്ട  ഉതവങ്ങള ുഅം  മറ്റ ു

ആദഘസ്റ്റാഷങ്ങള ുഅം ഇവവിടട നവിലനവില്ക്ക ുന്ന ു ചവില പ്രദതദക

ദക്ഷേതങ്ങള ുഅം ,പള്ളവികള ുഅം ഇവവിടട നവിലനവില്ക്ക ുന്ന  ു
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എത്രസുനരരംഎത്രസുനരരം
എത്ര മജനധാഹരമധാണഫ് എകന്റെ ഗധാമഎ

എത്ര സുന്ദരഎ എകന്റെ ഗധാമഎ പജക്ഷ 

മലകെളുഎ പുഴകെളുഎ നതറഞ എകന്റെ ഗധാമഎ 

പച്ചപ്പടഫ് വതരതച്ചതുജപധാവൃല ുള

പുല്ലുകെളുഎ ഇടയതകട മജനധാഹരമധായ പൂകളുഎ

നതറഞ എകന്റെ ഗധാമഎ

എത്ര സുന്ദരഎ എകന്റെ ഗധാമഎ

പൂകളകഫ് ചുറഎ മൂളതപ്പറക്കുന്ന

വണ്ടുകെളുഎ, പധാറതപ്പറക്കുന്ന പൂമധാറ്റകെളുഎ ഉള

എകന്റെ ഗധാമഎ

എത്ര സുന്ദരഎ എകന്റെ ഗധാമഎ

2828



GHSS Elamkunnapuzha             GHSS Elamkunnapuzha             വവിരല്ത്തുമവില്വവിരല്ത്തുമവില്

                          പമാഠരംപമാഠരം ((കവേഡിതകവേഡിത))            

കവളളത്തതൽ മ ുങ്ങതനതറഞ ു

പ ുസഫ് തകെങ്ങള ുഎ വശ്രീട ുകെള ുഎ

മ ുങ്ങതജപ്പധായത കെ ുടതകെകള

പഠതക ുവധാന പ ുസഫ് തകെമതല-

ങ്കതകലന്ത ു നകലധാര ു പധാഠമകല

മന ുഷധ്യന ഭ ൂമതജയധാടഫ് കചയഫ് ത

ക ൂരതയധാൽ ലദേവഎ

തകന്നധാര ു പധാഠമകല പ്രളയഎ

എത്രജയധാ ജപര് ഒര ു

ജനരകത്ത അന്നത്തതനധായത

കെധാത്ത ുനതൽക ുന്നതഫ്

ജശ്രീവതതകമകന്തന്നഫ് പഠതക ുവധാന

ലദേവഎ തകന്നധാര ു കെ ുടതകളതയകല പ്രളയഎ. 
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                                          വകരളരീയഗമാമരംവകരളരീയഗമാമരം
                  ആസസ്വധാദേനക ുറതപ്പഫ്

നധാടതന  പ ുറഎഏജറ  രമണശ്രീയമധാണഫ്.  നധാടതന  പ ുറകത്ത

മരങ്ങള കെതടയതല ൂകട കെ ുളതര്കധാറ്റഫ് സഎഗശ്രീതഎ കപധാഴതച്ചഫ്

കകെധാണ്ടഫ്  സ  ഞ്ചരതച്ച ു.ഗധാമത്തതകനറ  ആതധാവതൽ

ചന്ദനത്തതരതകെള ുകട  സ ുഗനഎ  നതറഞ ുനതന്ന ു.പച്ചപ്പഫ്

വതരതച്ച  പധാടജശഘരങ്ങള കെധാറ്റതൽ ആടതകളതക ുന്നതഫ്

കെധാണധാഎ.  കെധാലത്തതകനറ  ജവഷപ്പകെര്ച്ചകെള  കെ ൃഷത

ഭ ൂമതയതൽ  നതന്നഫ്  മനസതലധാകധാഎ.കെന്നത  കകെധായഫ് ത്തഫ്

കെഴതയ ുജമധാള  അതഫ്  ഉഴ ുത ുമറതച്ച  മണധായത  മധാറ ുന്ന

ത ുലധാമഴ  നനഞ ു  കെ ുതതര്ന്നഫ്  വതത്ത ുകെള മ ുളകപ്പധാടത

തളതര ുകെള  പ ുറത്ത ുവര ുന്ന ു.  ച ുറ്റ ുഎ  നതറഞഫ്

നതൽക ുന്ന  പച്ചപ്പഫ്  കെണതനഫ്  കെ ുളതര്മ  നൽകെ ുന്ന

പ്രഭധാതത്തതൽ  മ ഞതനത്ത ുളതകെളതൽ
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നതറഞ ുനതൽക ുന്ന കനൽകച്ചടതകെള കെധാണധാന എന്ത ു

ഭഎഗതയധാണഫ്!!!!  കെ ുഎഭച്ച ൂടതൽ  പവതഴവര്ണത്തതൽ

കനൽകതതര  ുകെള  നതൽക ുജമധാള  കകെധായഫ് ത്ത ുകെധാലഎ

എത്ത ുകെയധായത.  ഋത ുകള ുകട  ഭധാവമധാറ്റഎ  വയലതൽ

നതന്നഫ്  വധായതകധാഎ.മരകകധാമതലതര ുന്നഫ്  ഒറ്റകണനധായ

ചജകെധാരഎ  ഉറ്റ  ുജനധാക ുന്നത ു  കെധാണധാഎ.  വയൽകരയതൽ

കകെധാറ്റതകെള  തപസ  ുകചയ ുന്നത ുഎ  കെധാണധാഎ.ഈ  ഗധാമ

ചതത്രങ്ങള മനസതൽ നതന്നഫ് മധായ ുകെയതല.
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  ഞമാൻകണഞമാൻകണ
കമാഴസ്ചകൾകമാഴസ്ചകൾ

                               (യധാത്രധാവതവരണഎ)

  ഞധാന  എകന്റെ  അവധതകധാലത്തഫ്  ആന്റെതയ ുകട  വശ്രീടതൽ
ജപധായത.  എന്നതടഫ്  മ ൂന്നഫ്  ദേതവസഎ  കെഴതഞജപ്പധാഴധാണഫ്
തതരതകകെ വശ്രീടതജലകഫ് വന്നതഫ്. അവതകട നല രസമധായത-
ര ുന്ന ു.  വയല ുകെള ുഎ പധാടങ്ങള ുമ  ുളള സലമധാണഫ് അതഫ്.
വശ്രീടതൽ തതരതകചത്തത കെ ുറച്ച ു  ദേതവസഎ കെഴതഞജപ്പധാള
ഞങ്ങള  മ ൂന്നധാറതൽ  ജപധായത  ഒര ു  സലത്തഫ്  റ  ൂഎ
എട ുത്ത ു.  പതജറ്റ  ദേതവസഎ    ഞങ്ങള  കെറങ്ങത  നടന്ന ു.
കെ ുജറ  സധാധനങ്ങള  വധാങ്ങത.  ഉപ്പതലത ട  കനലതകയ ുഎ
 ഞങ്ങള  കെഴതച്ച ു.  ലവകെ ുജന്നരഎ    ഞങ്ങള  വശ്രീടതജലകഫ്
മടങ്ങത. ഈ യധാത്ര എകന്റെ സസ്വപഫ് നമധായതര ുന്ന ു.
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                                    പ്രളയരംപ്രളയരം ((കവേഡിതകവേഡിത))

പ്രളയഅം....

വസ്റ്റാരതകളവില് പ്രളയഅം

കണചീരവിടൻറ പ്രളയഅം....

മഴവദവങ്ങള് കനവിഞ്ഞ പ്രളയഅം

എങവില ുഅം ദ ുുഃഖഅം....!

ഓരമ്മകള് മറഞ്ഞ ു പ്രളയതവില്

സദപഫ് നങ്ങള് ഒഴ ുകവി പ്രളയതവില്

ഒട ുവവില് വന്ന പതവസ്റ്റാരതയവില്

ഒര ു കടലവിരമല്....!

വസ്റ്റാരതയ ുടട ഉള്ളവിലവിങ്ങടന

 ഞസ്റ്റാൻ കസ്റ്റാതവിരവിക്ക ുകയസ്റ്റാണഫ്....

നചീ തവിരവിച ു വര ുടമന്ന പ്രതചീക്ഷേയവില്

പ്രളയഅം....

ഹ ൃദയതവില ുഅം വസ്റ്റാരതയവില ുഅം....!
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                          മഴപമാട്ടസ്മഴപമാട്ടസ്

മഴ മഴ മഴ മധാനത്തഫ്

കെ ുടകെള ച ൂടത മഴയത്തഫ്

മ ുറ്റഎ നതറകയ മഴകവളഎ

നതറ ഞ ു ജപധായത മഴകവളഎ

കെധാര്ജമഘങ്ങള ഇര ുണ്ടഫ് കെ ൂടത

കെ ുളഎ നതറകയ മഴകവളഎ
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എത്രസുനരരംഎത്രസുനരരം
എടനഎടന

അവേധഡിക്കമാലരംഅവേധഡിക്കമാലരം
       എനന അവധധകകലല വളനര നലതകയധരന.

    ഞങള എനന അമയനട വവടകയ കടനകടധല

പപകയധ.   അവധനട എനരസമകണണ.അവധടനത

    പകതധ ഭലഗധ കകണപമകള തനന അമരനണ

പപകകല.    അവധനട തകറകവധന കടങള ഒകടധ

നടകനതല,   മവന പധടധകനനതലകല എന

രസമകണണ.    ഞകനല എനനഅനധയതധയല അപകപനന

   കനട മവന പധടധകകന പപകകല,   കനറ മവനകനള കധടല

കരധമവന,പധപലകപധ,     പളതധ അങനന പല പല

 മവനകനളയല കധടല.    അതധല കരധമവന ഞങള

 നപകളധചണ തധനല.  എന രസമകണണ.  ഞങള ഒര
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  മകസപതകളല അവധനട നധന.  അവധനടയള

   വഞധയധനലകനക കയറധ തഴഞണ കളധകല.എനധകണ

  അവധനട കനറ കടകകരണണ.  ഞങള അവധനട

 പപകയധ കളധകല.     ഒര മകസല കഴധഞപപകള ഞങള

 വവടധപലകണ വന.എനണ

വധഷമമകയധരന.  ഇതകനണനന അവധധകകല

അനഭവല.    ഈ അനഭവല ഞകന ഒരധകലല

മറകകയധല.
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        ഗമാനഡിജഡിഗമാനഡിജഡി
      ഗധാനതജതയധാണഫ് എകന്ന
സസ്വധാധശ്രീനതച്ച  വധ്യകത.
ഇന്തധ്യയഫ് കഫ്  സസ്വധാതനഎ
ജനടത  തന്നതഫ്
ഗധാനതജതയധാണഫ്.എനതകഫ്
വളകര  ഇഷഫ് ടമധാണഫ്
ഗധാനതജതകയ
.എലധാവര ുകട  കയ ുഎ  ഒധാര്മയതൽ
ഗധാനതജതയ ുണ്ടധാകെ ുന്ന ു.എലധാവര ുകടയ ുഎ  പ്രതയകപ്പട
ഒരധാള  കെ ൂടതയധാണഫ്.ഗധാനതജത  പല  സമരങ്ങള ുഎ
കചയഫ് തതഫ്  കകെധാണ്ടധാണഫ്  ഇന്തധ്യയഫ് കഫ്  സസ്വധാതനധ്യഎ
ലഭതച്ചതഫ്.    

                                           ആദധതതന
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  ഞമാൻകണഞമാൻകണ
കമാഴസ്ചകൾകമാഴസ്ചകൾ

           ഞകന എനന അവധധകകലതണ ആനധയനട

 വവടധല പപകയധ.   എനധടണ മനണ ദധവസല

  കഴധഞപപകഴകണണ തധരധനക വവടധപലകണ

വനതണ.   അവധനട നല രസമകയധരന.വയലകളല

 പകടങളമള സലമകണണ.  വവടധല തധരധനചതധ

    കറച ദധവസല കഴധഞപപകള ഞങള മനകറധല

പപകയധ.  അവധനട റനമടത.   പധപറ ദധവസല ഞങള

 കറങധ നടന.    കനറ സകധനങള വകങധ.ഉപധലധട

 നനലധകയല കഴധച.  വവകപനരല ഞങള

 വവടധപലകണ മടങധ.

   ഈയകതഎനനസസപണനമകയധരന.
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ഒരുയമാത്രമാനുഭവേരംഒരുയമാത്രമാനുഭവേരം
            എലകവനരയല പപകനല എനധകല ഒര നകകച

യകതകനഭവമണണ.    എനന മനസധല ഇനല അതണ

 മകയകനത തങധനധലകന.  രണണ വരഷങളകണ

   മനപകണണ ഞങള വയനകടധല പപകയതണ.അവധനട

  കണ ആദധവകസസമഹനതയല അവധനടയള

 മനഷതസമഹനതയല പരധചയനപട.  പധനന പകതധ

    സനരമകയ ആ കറവകദസവപധല ഞങള

 കടതകടനകണണ നചനതണ.   ഞങളഎതധയതല

  മരങളല നചറധയ നചടധകളകധടയധലനടയകണണ

 അവധനട എതധയതണ.  അതധനധടയധല തമധകളല

  ചധതശലഭങളല പകറധപറനണ നടകന.

   കരങകളനട കളധയല ചധരധയല ശബണദവല

  പകളകകന എനണ രസമകയധരനനപനക.

    ഇടവഴധകളധലനട നടന നവങധയപപകള മള നകകണണ

    നധരമധച പകലവല അതധലനട കടധകള കളധചല
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  ചധരധചല നടകനതല കണ.   പകറകളധല നധനല

     ഒഴകധയ നവളല ചധനധ ചധതറധ നതറധച വരന.ആ

   തണത നവളല എന രസമകനണപനക.

  ആളകളധല നധനണകകന സപനകഷല

 പറഞറധയധകകന കഴധയധല.  പകറ നപകടധയണകകന

  നവളമണകകന പകറനകടകളധലനട ഒഴകധ

വരനതണ.    പധനന അവധനട നധനണ കകടകളധലനട

    നടനണ ഒര ഏറമകടതധല കയറകന പപകയധ.  എത

  അടധ ഉയരമള മരമകയധരനപനക.  അതധനന

 മകളധലകണണ ഏറമകടല.   ഞങള അതധല കയറധ

  മകളധല നചനപപകള പനരല

വവകധയധരന.    രകതധയകയധ ഞങള അനണ അവധനട

തങധ.    രകവധനല ഉണരനപപകള കണ കകഴണചകള

 എനന അതതനപടതധ.   സരത പകകശല തടധ

   എലകവരല എഴപനറ അരവധകളധലനട നവളളല

  ഒഴകന.   നചറധയ ഒര നവളളചകടല.  ഞങള ആ

   ഏറമകടതധല നധനണ തകപഴകണ ഇറങധ.  ഞങള ആ
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   നവളതധലനട വടധ പധടധച നടന.  ഞങള എനധടണ

   ആ കകടധലനട യകത നചയണത.  അതണ കഴധഞണ

      ഞങള ഒര മള നകകണണ നധരമധച നചറധയ ഒര

   വവടധല അനനത ദധവസല കഴധചകടധ.  പധനറ ദധവസല

    രകവധനല ഞങളഅവധനട നധനണ യകതയകയധ.ഞങള

    അവധനട നധനണ ഇറങധയപപകള ആ ആദധവകസ

    സമഹതധനല ഒര കടധ എനധകണ സമകനല

നലകധ.      ഞകനഅതണ വകങധ യകതയകയധ.  ഞകനഅതണ

   വണധയധല വചണ തറനണ പനകകധ.   അതധല ഒര നചറധയ

 പകവകടധ ആയധരന.    ആ നപണകടധ വക വചണ

  നധരമധച നചറധയ പകവ.എനധകണ

സപനകഷമകയധ.    ഇതകണണ എനന മനസധല എനല

  മകയകനത നധലകന യകതകനഭവല.

                                

                  ശരണത പധ
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  പൂമമാറ്റപൂമമാറ്റ

പകറധനടകലപമകപറ

പലനധറമളപമകപറ

പനമകടധപതടലപമകപറ

പപനനനകരലപമകപറ

ഞകനലനവയലഒരപപകനല

പകപളകനടകതണകളധചവടകല

പകകറധലകടധരസധചവടകല

പമണനമങലപരതവടകല

നലതനചകലധപഠധചവടകല

നന്മകളനചയണതവളരനവടകല.
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    തകര്പ്പെൻതകര്പ്പെൻ
അവേധഡിക്കമാലരംഅവേധഡിക്കമാലരം

   എനന ഈ പകവശതനത അവധധകകലല

അതധസനരമകയധരന.   ഞകന എലക ദധവസവല

 കളധകകന പപകകമകയധരന.    പധനനഞകനആദതമകയധ

 നടയധനധല കയറധ.  അതണ അമയനട

 വവടധല പപകകകനകയധരന.അവധനട

 പഴയള സലമകണണ.ഞകന

 വഞധകണ പഴയധലനട

പപകകമകയധരന.ഞകന

   അവധടനത കകഴണചകള എലകല കണണ

രസധച.    പധനന മധക ദധവസങളല കടകകനരകതണ

കളധകമകയധരന.    അവധനട കനറ തമധകളല

  പമകറകളല പറന നടകനണകയധരന.  കറചണ
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   ദധവസല കഴധഞണ വവടധപലകണ മടങധ.   അവധനട എനന

 പധയനപട കടകകരന

വനധലകയധരന.  വവകപനരല ആയപപകഴകണണ

 അവന വനതണ.     അവന എനന വന വധളധച ഞകന

   അവനനറ ഒപല പപകയധ കളധച.  ഞങള വസകധളധല

 കറങകന പപകയധ.   എലകല കഴധഞണ വനപപകള

രകതധയകയധ.    ആ ദധവസല ഞകന ഒരധകലല

മറകധല.    ഇതകണണ എനനഅവധധകകലഅനഭവല.

                                  

                                               പഗകകല ദകസണ
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THE HUNGRYTHE HUNGRY MOUSE MOUSE

         A mouse was having a very bad time she

     could fnd no food at she
  iooked here and

  there.There was no
   food,and she grew very

   thin.At last the mouse
    found a basket full of

    corn.There was a small hole
       in the basket and she get through the

      hole,then she began to eat the corn.Being
         very hungry she ate a great deal and went on

       eating and eating she had grown very fat
      before she felt that she had enough.When

       the mouse tried to climb out of the
        basket.She could not she was too fat to pass

        through the hole how shall I climb out just
        then a rat come a long,and he heard the

          mouse said the rat if you want to climb out of
       the basket you must wait till you were.when
  you went in.

       Moral of the story is “   Think before you
leap   ”
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      വേമായഡിച്ചസ്വേളരുകവേമായഡിച്ചസ്വേളരുക
               ഇതണ ഇലകണപടകണധകണ മകധതമങളനട

യഗല.  സസകഭകവധകമകയല വകരതകളകല

 വധപനകദതധനല അപങകടതധരധയല.  അപപകള

   പസണതകങളആവശതമധലകനതയകയധ എന പതകനല

ഉണകകല.  വകയന ഇലകതകവല.

                 പകരളതധനല ജനകവയ വധദതകഭതകസ

 മകരഗമകയധരന വകയനശകലകള.വകയധചവളരക

   എന സപനശല ഗകമവണകനരങളധല എതധച

 കവധയകയധരന പധ.  എന പണധകരകയധരന

 ഗനശകലകപസകനതധനനറ ജവവകതകവല

പരമകതകവല.   തധകചല ഒനരകറയകള പടകളല.

   അപദഹതധനനറ സണമരണയണകകണണ ജണ 19

 വകയനകദധനമകയധ ആചരധകനതണ.  ഒപല വകയന

    നലകന ആനനവല അറധവല നമനട നകടധല

പനരജനധപധകകനകവല.   ഇനല മലയകളധ
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   വകയധകനണണ ഇവധനട പസധദവകരധകന പതങളല

 ആനകകലധകങളല പചകരല

 വരദധപധചനകകണധരധകന അതകയതണ

      ഇലകണടകണധകണ മകധതമങളകണ പകരളവയരനട

  വകയനകശവലനത തളരതകന കഴധഞധടധല

എനരതല.    നമകറധയകല നമനട വകയന നമനട

  അറധവണ മകതമല വരദധപധകനനതനണ.അതണ

  ഭകവനനയയല ചധനനയയല ഉപതജധപധകന.ഒര

    പസണതകല വകയധകപമകള നകല ഒര വലധയ

 ഹദയതധനനറ ചധനകളമകയധ

സലവകദധകകയകണണ.   കഴധഞ കകലതധനനറ ഒരലശല

 നമധല പനരജനധപധകകയകണണ.   അങനന അതണ

  സസരഗവയമകയ ഒരനഭതധയകയധ മകറന.മനറകര

    മകധതമതധനല ഈ അനഭവല പകരന നലകകന

സകധതമല.

                ഇനണ നമനട ഗകമധണവകയനശകലകള

 ഏതകണണ നധരജവവവസയധലകണണ.അപവകദങള
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ഇനലനല.   ഒരധകല പകരളവയനര വകയധകകനല

  ചധനധപധകകനല പതധകരധകകനല പഠധപധച

   ഗനപരകള മധകതല ഇനണ മനഷതസണപരശമധലകനത

കധടകന.   അവധനട നധലനധനധരന കടകയണമകളല

 ചരചകളല ഇലകതകയധരധകന.   ഇതണ മനഷതനന ഒര

 തരതകകധ മകറന.  ഒനല ആപരകടല

 പറയകനധലകത തരതണ.  ഇതണ മകറണല.

  വകയനശകലകള വവണല സജവവമകകണല.  മലയകളധ

 വകയധച വളരണല.   വകയധകകനത വളഞ വളരരതണ.

                             Reshmi Rajesh
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സുനരമരീഗമാമരംസുനരമരീഗമാമരം
 ജവനലതൽ ത ുമതകെള വതര ുന്നതകനത്ത ുഎ

ജവറതട കെധാഴഫ് ചകെളധാകണകന്റെ ഗധാമഎ

വരതകനലധാൽ കെസവതട വയജലലയ ുഎ

വഴത നശ്രീജള കകെധാന്നകെള തധാളജമന്ത ുഎ

കെധായലതൽ കെതതരവന ുണര ുഎ ജചലതൽ        

കെധാറ്റ ുഎ മ ൂള ുഎ തണ്ടതലശ്രീണഎ മ   ൂളഎ 

കെവതത മ ൂളത കെധായജലധാളഎ ത ുള ുഎ

കെനവ ുജപധാൽ സ ുന്ദരമധാണശ്രീ ഗധാമഎ
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നമുക്കസ്നഷ്ടമമാകുന്നനമുക്കസ്നഷ്ടമമാകുന്ന
ഗമാമരീണതഗമാമരീണത
                   ഗസ്റ്റാമഅം ഒര ു വവികസ്റ്റാരമസ്റ്റാണഫ്.

യഥസ്റ്റാരതമന ുഷദന ുഅം മന ുഷദതവ ുഅം പസ്റ്റാടവ ുഅം

ടതസ്റ്റാടവികള ുഅം നവിറ ഞ്ഞ ഗസ്റ്റാമഅം. അതസ്റ്റാണവിന്ന ു

നസ്റ്റാഗരവികതയ ുടട ദപരവില് ഇലസ്റ്റാതസ്റ്റാക ുന്നതഫ്.

ഒരസ്റ്റായ ുസവിടന്റെ സവിഅംഹഭസ്റ്റാവവ ുഅം മഴദയസ്റ്റാട ുഅം മണവിദനസ്റ്റാട ുഅം

മലടവിചഫ് പ്രക ൃതവിടയ കചീഴഫ് ടപട  ുതവി യ മന ുഷദര ുടട

ദലസ്റ്റാകഅം അതസ്റ്റായവിര ുന്നവിദല  നമ്മ ുടട

ഗസ്റ്റാമഅം.ഗ ൂഗവിളവില്വവിദലജഫ് എന്നഫ് എന്റെര ടചയ ഫ്ത ു മസ്റ്റാതഅം

ഗസ്റ്റാമടത മനസവിലസ്റ്റാക്കവിയ ഫസ്റ്റാറ്റഫ്  സഅംസഫ് കസ്റ്റാരവി കനസ്റ്റാര

ഊറ്റവിടയട ുക്ക ുന്നതഫ് ഈ ഗസ്റ്റാമചീണതയസ്റ്റാണഫ്. അവവിടടത

കല ുഅം മണ ുഅം മലകള ുഅം  പുഴകള ുഅം അവന ഫ് കചവട

വസഫ് ത ുക്കള് മസ്റ്റാതമസ്റ്റാണഫ്.  ദഷസ്റ്റാപവിഅംഗഫ് മസ്റ്റാള ുകളവിടല

കമദ ുട്ടര ടഗയവിമ ുകളവില് ക ുട്ടവിക്കസ്റ്റാലഅം അറവിഞ്ഞ അവനഫ്

ആരത ുലസവിച ു ക ുട്ടവിക്കസ്റ്റാലഅം ആദഘസ്റ്റാഷവിക്ക ുന്ന ആ
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പ ുഴകടളയ ുഅം ടതസ്റ്റാടവികടളയ ുഅം പരവിചയമവില. 

        നദ ൂഡവില്സ ുഅം  ദബസ്റ്റാണ്വചീറ്റയ ുഅം തവിന്ന ു ടകസ്റ്റാഴ ുത

അവനഫ് പ്രക ൃതവിയ ുടട ര ുചവിദഭദങ്ങടള അറവിയവില.

 എസവിയ ുടട ക ുളവിരവില് ജചീവവിച ുവന്ന അവനഫ്,  മരചവില

കടള  തഴ ുകവിവന്നഫ് മനസവിടന ക ുളവിരണവിയവിക്ക ുന്ന ഇളഅം

കസ്റ്റാറ്റവിടന അറവിയവില. കചവട  സഅംസഫ് കസ്റ്റാരതവിടന്റെ ഭസ്റ്റാനഫ്

മ ൂത അവൻ കസ്റ്റാരന്ന ു തവിന്നതഫ് ഒര ുപസ്റ്റാടഫ് ജചീവതങ്ങടള

യ  ുഅം സദപഫ് നങ്ങടളയ ുമസ്റ്റാണഫ്. യസ്റ്റാന്ത്ര ല്ക ൃത

ദലസ്റ്റാകതവിടന്റെ പല ജന ുസവില്ടപട്ട ഉപ കരണങ്ങള്

ടകസ്റ്റാണ്ടഫ് അവര മണവിടനയ ുഅം മരങ്ങടളയ ുഅം

കചീറവിമ ുറവിക്ക ുന്ന ു. അവടന്റെ ലസ്റ്റാഭടക്കസ്റ്റാതവി  കണവിന ു

അന്ധതയസ്റ്റാണഫ് ശചീതചീകരവിച ഓഫചീസഫ് മ ുറവികളവിടല

സ ുഖവ ുഅം ഫസ്റ്റാറ്റഫ് ഫ ുഡഫ് സഅംസഫ് കസ്റ്റാരവ ുദമ അവൻ അറവിയ ൂ.

മനസവിടന ക ുളവിരണവിയവിക്ക ുന്ന ദസ്നേഹവ ുഅം

സസ്റ്റാദഹസ്റ്റാദരദവ ുഅം നവിറഞ്ഞ  ഗസ്റ്റാമചീണ ജചീവവിതഅം അവനഫ്

കസ്റ്റാണസ്റ്റാൻ കഴവിയവില.കസ്റ്റാരണഅം  അവടനസ്റ്റാര ു നസ്റ്റാഗരവിക
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ജചീവവിയസ്റ്റാണഫ് .അവടന്റെ മ ുമവില് ക ുന്നഫ് ക ൂട ുന്ന

ദകസ്റ്റാടവികള്ക്കഫ് മ ുമവില് ഗസ്റ്റാമതവിടന്റെ

നസ്റ്റാണയത ുട്ട ുകള്ക്കഫ് വവിലയവില.  പണഅം ക ുന്നഫ് ക ുട്ടസ്റ്റാൻ

അവൻ ക ുടവിടവള്ള ദസസ്റ്റാതസ ുകള് അടച ുറപവിച ു.

അതവിന ു മ ുകളവില് അവൻ ക ുപവിടവള്ള ഫസ്റ്റാകഫ് ടറവി

പണവിയ  ുന്ന ു. ആയവിരങ്ങള്ക്കഫ് അന്നഅം കവിട്ട ുന്ന വയല ുകള്

മണവിട്ടഫ് നവികതവി അവൻ ഫസ്റ്റാറ്റ ുകള് ടക ട്ടവിടപസ്റ്റാക്ക ുന്ന ു.

നശവിക്ക ുന്നതഫ് ഒര ു ഗമചീണസഅംസഫ് കസ്റ്റാരഅം. 'ഗസ്റ്റാമചീണത' ഇനവി

അവടന്റെ സഫ് മസ്റ്റാര ട്ടഫ് കസ്റ്റാസഫ് റ ൂമ ുകളവില് മടറ്റസ്റ്റാര ു സവിന്ധ ു

നദവിതടസഅംസഫ് കസ്റ്റാരതവിടന്റെ ചസ്റ്റാപഫ്റ്റര ആയവി മസ്റ്റാറ ുന്ന ു.

പ്രക ൃതവിടയ നശവിപവിക്ക ുന്നതവിന ു വവികസനതവിടന്റെ ദപരഫ്

നല്കവി നസ്റ്റാഗരവികനഫ് മസ്റ്റാതഅം ക ൂട്ടഫ് നവില്ക്ക  ുന്ന

രസ്റ്റാഷഫ് ടചീയക്കസ്റ്റാര......... 

           ഈ പസ്റ്റാടത ുഅം പറമ ുകളവില ുമസ്റ്റാണഫ് തങ്ങള ുടട

പ്രസസ്റ്റാനങ്ങള് ഉയരന്ന ു വന്നടതന്നഫ് മറന്നഫ് ദപസ്റ്റാദയസ്റ്റാ ?
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 “ഒസ്റ്റാരക്ക ുക ഗസ്റ്റാമദമ കസ്റ്റാത വിരവിദക്കണ്ടസ്റ്റാടരയ ുഅം, 

നചീ വളരതവിയവടരലസ്റ്റാഅം നവിടന്ന മറന്നവിരവിക്ക ുന്ന ു, 

ടപറ്റമ്മടയ മറന്നവിരവിക്ക ുന്ന ു 

മന ു ഷദൻ ദപസ്റ്റാറ്റമ്മയസ്റ്റായ നവിടന്ന

മറക്കസ്റ്റാതവിരവിക്ക ുദമസ്റ്റാ?”
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അടെുക്കളയുരംഅടെുക്കളയുരം

അമയരംഅമയരം
                   നമ്മുനട അമ്മമയാരയാണെണ് ഏറ്റവന വലതിയ 

ശയാസ്ത്രജ്ഞയന നഡയാനക്ടേഴണ് സന. അടുക്കളയയാണെണ് പരജീക്ഷണെശയാല

.പരജീക്ഷണെങ  ചയായയതി  നതിനന തടങന്ന ുള ല .ചയായ 

ഉണയാകനമയാ  പയാതന മടതിവചണ് തതിളപ്പതിചയാ  നവള്ളന നപടന്നണ്ള ല

തതിളകന എന്ന യയാഥയാ ഥഥന മനസതിലയാക്ക ുന്നര . ഇനതി 

അളവകളനട കയാരഥനമടുക്കയാന, ഓനരയാ ഭക്ഷണെതതിലന 

അടങതിയതിരതികന്ന പദയാ തങ  എത അളവതി  ര ള ല

നച ക്കണെനമന്നണ് അമ്മയണ്കണ് ശരതികന അറതിയയാന ര .അതതി  ല

ഒന്നതിനന അളവണ് മയാറതിനപ്പയായയാ  സശ്വയാദണ് കറയനല .അതനപയാനല 

അടുക്കളയതിനല പലസയാധനങളന പല പല നരയാഗങ ക്കണ് ള

നതിവയാരണെന ഉണയാകനമനന അമ്മയണ്കണ് അറതിയയാന. അതകൂടയാനത 

അമ്മയനട ഓനരയാ പ്രവ ൃതതിക  നമക്കണ് നല ള

മയാ ഗദരശതികളയാണെണ് ര .അതയായതണ്  അമ്മയയാണെണ് ആദഥനത ടജീചര.

                                                       N.K.Seena

                                                                       Headmistress
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എടനഅടെുക്കളഎടനഅടെുക്കള

എടനസദര്ഗരംഎടനസദര്ഗരം
                  എകന്റെ ജലധാകെവ ുഎ എകന്റെ സസ്വര്ഗ്ഗവ ുഎ എകന്റെ
അട ുകളയധാണഫ്.  ജവളധാങ്കണത  മധാതധാവതനഫ്  കമഴ ുകെ ുതതരത
കെത്തതച്ച ുകവച്ചഫ്  പ്രധാര്ത്ഥതച്ചധാണഫ്  അട ുകളയതകല  ദേതവസഎ
ത ുടങ്ങ ുന്നതഫ്. ആഗ്നസഫ് ടശ്രീച്ചര് തന്ന ആ മധാതധാവതകന്റെ ജഫധാജടധാ
എനതകഫ്  ഒര ു  ലധരധ്യമധാണഫ്.  എലധാ  ആപത്തതൽനതന്ന ുഎ
മധാതധാവഫ്  രക്ഷതക ുകമന്നഫ്  ഞധാന  വതശസ്വസതക ുന്ന ു.
ജവളധാങ്കണതയതൽ ജപധാകെണകമന്നഫ് വലതയ ആഗഹമ ുണ്ടഫ്. ഇതഫ്
വകര സധാധതച്ചതടതകലന്നഫ് ഒര ു സങ്കടമ ുണ്ടഫ്.

                 കപനഷന ആയധാൽ ഞധാന ുഎ  എകന്റെ
അട ുകളയ ുഎ  കെ ുട ുതൽ  സജശ്രീവമധാകെ ുഎ.  പധാചകെ
പരശ്രീക്ഷണങ്ങള ുഎ  മറ്റ ുഎ  നടത്തത  നകലധാര ു  '  cook'  ആകെധാന
ആയതരതക ുഎ  ഇനത  ഞധാന  ശമതക ുന്നതഫ്.  ഒര ു  പധാചകെ
പ ുസ ഫ്തകെഎ പ്രസതദ്ധശ്രീകെരതകണഎ എന്നധാണഫ് എകന്റെ ആഗഹഎ.

              അട ുകളകയ  അറതഞ ു  ജസ്നേഹതകണഎ
എനതകതനത.  ഇനത വധാചകെത്തതനല പധാചകെത്തതനഫ് ആണജലധാ
പ്രസകത.

                                                   ഷശ്രീല. പത. ആര്

                                                                        യു.പത.എസഫ്.എ 
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                                                       KITCHEN

 If I am unbuilt they die to create me

Ancients and moderns adorn me

I am dear to a woman

She disciplines,remarks and talks to herself

I am scantified by her presence.

I am a part of her aromous family

praised,blamed at times but always welcome.

Here's the milk hushed,christmas cakes blashed

Birthday candles lit while little fingers hurt

Thanks giving turkey,chicken and cookies baked

I am a part of her awesom family

I remind her of her mother, who

unintensionally blistered her crawling

The scream and hug battered me from within

But there again comes she to me

this time careful.............my child

I am a part of her noisy family

Rumbling water,juicer and mixer,

pounding stones,lisping babes cry
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mature laughter seriously joking

A newly married kiss, murmurous prayers

Agressive suggestions,breathless emotions

Judgements objected,uncrowned littles bestowed

Humiliations dumped,praise restored

Here's the soul and body on choice,parted

Here's where she grieved dear ones lose

She is the queen of my heart

I am kitchen,I am dear to a woman.

                                               Shiby mole mathew

               English Teacher
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                    അതമാഴപ്പെൂജഅതമാഴപ്പെൂജ
കെ തഞരത പ ുഴയ ുകട തശ്രീരത്തഫ് 
നധാലഫ്  കെധാജലധാല കെ ുഞതക ുര
കെ ുഞതക ൂരയതൽ ചധായപ്പതൽനതന്ന ുഎ
തശ്രീയ ുഎ പ ുകെയ ുഎ കെണ്ടതട ുന്ന ു

            അമയ ുഎ മകള ുഎ ഒന്നഫ്ജചര്ന്നഫ്
           കെഞതയ ുഎ കെ ുടധാന ുഎ നച്ചതട തന്ന  ു
           ഉതതപ ുകെക  ുന്നഅമതന കെണ  ുകെള
           കെണശ്രീര്മ  ുത്ത  ുകെള കപധാഴതച്ചതട  ുന്ന ു

വതശക ുന്ന കകപതങ്ങള കെണ ുകെള ുഎ
കെണതര് പ ൂകള നതരതച്ചതട ുന്ന ു
നതശന്ന ു വധാടതയ കെ ുഞ ുകകപതൽ
അമതന മടതയതൽ ഉറങ്ങതട ുന്ന ു

           അളതച്ച ുഎ പ ുളതച്ച ുഎ പധാതത ജവവതച്ച
           കെഞതയ ുഎ കെ ുടധാന ുഎ  വതളമത അമ
           അത്തധാഴഎ നൽകെതയ കകദേവകത്ത ജനധാകത
           അമയ ുഎ മകള ുഎ നന്ദത കപധാഴതച്ച ു

ആര്ത്തതയധായഫ് കെഞത ജകെധാരത കെഴതക ുന്ന
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തന മകകള ജനധാകതയകപറ്റമ
കകദേവത്തതൽ ആശയഎ അര്പ്പതച്ച ു
ആശസ്വധാസകെണശ്രീര് കപധാഴതച്ച ു പധാരതൽ

                                   ഫതജലധാമതന പശ്രീനഹശ്രീജറധാ
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kitchen
" Kitchen is the cornerstone of a home

And it is gathering place of many homes

Yes ! It is the hub of the home

Yes! It is the heart of the home

And,Defintely it's a heaven for hungry.

And,kitchen can hear the song of a hunger.

In most of the kitchen,mothers are the chief chef.

When Recipes are put together,She makes

The kitchen a chemical Laboratory.

Involving air, fire,water and the earth!

And everything that happens,there has to do with science!

Yes! It's biology,chemistry and physics. 

And It's find output is “tasty foods”

And food is all science”

                                          Remya Krishnan
                                  Office staff
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       Chemistry In
Kitchen

                രസകെരമധായ അന ുഭവഎ നൽക ുന്ന 
അട ുകളയതകല ചതല രസതന ജചധാദേധ്യങ്ങള ജചധാദേതകകട,  
അറതയധാജമധാ കെ ൂട ുകധാകര ഇമൗ കെധാരധ്യങ്ങള?

• ഗധാര്ഹതകെ ഇനന മധായ L. P. G യ ുകട പ ൂര്ണ ര ൂപഎ 
-ലതകെധ്യ ൂ കകഫഡഫ് കപജടധാളതയഎ ഗധ്യധാസഫ്

• L. P. G യതകല മ ുഖധ്യഘടകെഎ - ബധ്യ ൂകടയഫ്ന (C4h10)
• ജസ്വലനത്തതനഫ് സഹധായതക ൂന്ന വധാതകെഎ -ഒകെഫ് സതജന
• Biogas കല പ്രധധാന ഘടകെഎ -മശ്രീജഥയഫ് ന (ch4)
• പഞ്ചസധാരയ ുകട രധാസസ ൂത്രഎ -C12H22O11

• വതനധാഗതരത എന്നറതയകപ്പട ുന്നതഫ് -അസറ്റതകഫ് ആസതഡഫ്
                                             

                                         ലതസത ജതധാമസഫ് എഎ
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അടെുക്കളയുടടെകഥഅടെുക്കളയുടടെകഥ
സരംഗരീതസമാന്ദ്രമമായഡി
ടചണവമളവമമാടടെ
കുഴലരീതുരംജഡിമുമമായഡി
സസ്ത്രഡിതൻസമാമ്രജദമമായഡി
വലമാകതഡിവലമാന്നമാമൻ
വേജ്രവശമാഭഡിതടമന്നടെുക്കള
        ഉപ്പെുണസ്,പഞ്ചസമാരയുണസ്
        ചമായഡില,കമാപ്പെഡി, പമാൽ
        അരഡിയുരം,വഗമാതമുരംസമൃദരം
        പച്ചക്കറഡികളമാൽസര്വമാ-
        ഭരണവേഡിഭൂഷഡിതയമായഡി
        ഒരൂങ്ങുടന്നനടെുക്കള
പുട്ടുകുടെവേുരംഇഡ്ഡലഡിടചമുരം
ഉരുളഡിപമാത്രങ്ങൾകലങ്ങളുരം
എനഡിനധഡികരംകഥപറയുന്നു
കതഡിവേമാക്കതഡി, കത്രഡിക
അയുധവമമാവരമാന്നുമമാഭ-

രണങ്ങളമായഎന്നടെുക്കള
         മരീൻ, ടചമരീൻഞണുരം
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         കൂനലുരംവകമാഴഡി, പശു
         തമാറമാവേസ്,വപമാര്ക്കസ്, ആടെസ്
         പരീച്ചഡിങ്ങ, അച്ചഡിങ്ങയുരം
         മഡികവേുടതളഡിയഡിച്ചസ്ജരീവേൻ
         ടപമാലഡിഞ്ഞതുമടെുക്കളയഡിൽ
                             
                               ലതസത അന്റെണത

                            HSA Social Science                          
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അടുക്കളയഡിടലഅടുക്കളയഡിടല
വേഡിപ്ലവേരംവേഡിപ്ലവേരം

  വവ്യകക്തിതത്വ  വക്തികസനനം  വവീടക്തിൽ  നക്തിനന്നാണണ
പ ൂർണമന്നാക ുനതണ.  കകരളതക്തിലലെ ച ൂട ുള്ള ചർച്ചയ ുനം
വന്നാഗത്വന്നാദവ ുനം  ഈ  അടുത  കന്നാലെതണ  അടുക്കളയക്തിൽ
കുറക്തിച്ചണ  നടന.  തന്നാൻ  ലഫെമക്തിനക്തിസന്നായതക്തിൻലറ  പൂർണ
ഉതരവന്നാദക്തിതത്വനം  അടുക്കളയന്നാലണന ുനം,  അമ്മയുലട
കറക്തി  വക്തിളമ്പലെക്തിൽ  നക്തിനമന്നാണണ  സവീ  പുരുഷ  വക്തികവചനനം
ആദവ്യമന്നായ  അനുഭവക്തിച്ചലതന ുനം  റവീമ  കലക്തിങ്കൽ  എന
സക്തിനക്തിമന്നാനടക്തി പ്രഖവ്യന്നാപക്തിച്ചതണ വൻ വക്തിവന്നാദമന്നായക്തിരുന

   രന്നാവക്തിലലെ  മുതൽ  രന്നാതക്തിവലര  വക്തിശ്രമമക്തിലന്നാലത
പണക്തിലയടുക്കുന  അമ്മയുലട  'സത്വന'മന്നാണണ  ഇനനം
കകരളതക്തിലലെ  അടുക്കളകൾ  കുടുനംബന്നാനംഗങ്ങലള
പ്രന്നായകഭദമനുസരക്തിചണ  പരക്തിപന്നാലെക്തിക്കുന  ഗൃഹനന്നാഥയുലട
പണക്തിപ്പുര...

        എനന്നാൽ ഇനണ അണുകുടുനംബങ്ങൾ ആയകതന്നാലട
പുരുഷനന്നാരുനം  അടുക്കളയക്തികലെക്കണ  രനംഗപ്രകവശനം
ലചയ്യുന.പുരുഷനന്നാരുലട പന്നാചകലത ദക്തിവവ്യ കലെയന്നായക്തി
കന്നാണുന  പ്രവണത  സന്നാക്ഷരതയക്തിൽ  മുൻപനക്തിയക്തിൽ
നക്തിൽക്കുന  കകരളതക്തിലുണണ  എനതണ  ചക്തിനനവീയനം
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തലന!  നളപന്നാചകനം  എനണ  വലര  നന്നാനം  അതക്തിനണ
വക്തികശഷണമക്തിടുന.  നമ്മുലട  അടുക്കളയക്തിൽ
ജവീവക്തിതതക്തിൻലറ  ഏറക്തിയപങനം കഹന്നാമക്തിക്കുന ഒരമ്മയനം
ആലെങ്കന്നാരക്തിക  പദപ്രകയന്നാഗങ്ങളുലട  പ്രപ്രൗഢക്തിയക്തില
എനതനം ശ്രകദ്ധേയമന്നാണണ.

    അട ുക്കക്തി  വയണ ക്ക ുന  മ ുറക്തി  എന  പദനം  ചർച്ച
ലചയ്യലപ്പെകടണതന്നാണണ  ഒരു  വവീടക്തിലലെ  ഏറ്റവ ുനം
വ ൃതക്തിയ ുള്ള  മുറക്തി  അടുക്കള  തലനയന്നാകണനം
കുടുനംബന്നാനംഗങ്ങളുലട  ആകരന്നാഗവ്യ  കകനനം
ഇതതലനയന്നാണണ  ജങ്കണഫുഡുകളുലട  പ്രളയ
കന്നാലെമന്നാണക്തിതണ  അമ്മയുലട  കക  പുണവ്യനം  നുകരന്നാൻ
സന്നാധക്തിക്കുന  കുടക്തികളുണണ  എങ്കക്തിൽ  അതവരുലട
ഭന്നാഗവ്യമന്നാണണ

        കപ്രൗത ുകകരമന്നായ  മലറ്റന്നാരു  കന്നാരവ്യനം  ഒരമ്മയുനം
അട ുക്കള  കജന്നാലെക്തിലയ  പക ുത്തു  ലകന്നാട ുക്ക ുനക്തില
എനതന്നാണണ.  തൻലറ  ഭരണരനംഗതണ  രന്നാജക്തിയന്നായക്തി
കശന്നാഭക്തിക്കുന  അവൾ  മറ്റുള്ളവലര  കകകടതന്നാൻ
അനുവദക്തിക്കന്നാതതനം ഒറ്റലപ്പെട സനംഭവമല.

          ചക്തിലെ വവീടുകളക്തിൽ ഭർതന്നാവക്തിൻലറ ഉപ്പു കപന്നാര മുളകണ
കൂടുതൽ  എനവീ  അഭക്തിപ്രന്നായ  പ്രകടനങ്ങൾ
കകൾക്കന്നാലത  ഉറങ്ങന്നാൻ  പറ്റന്നാത  വവീട്ടുകന്നാരക്തികൾ
ഉണകത.  ഒരു  കുടക്തി  ജനന്നാധക്തിപതവ്യ  സമ്പ്രദന്നായനം  കണ
പഠക്തികക്കണതണ  അടുക്കളയക്തിൽ  നക്തിനന്നാണണ.  അച്ഛനുനം
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അമ്മയുനം  ഒരുമക്തിച്ചണ  പരക്തിപന്നാലെക്തിക്കുനതണ  ആ  കുടക്തിയക്തിൽ
പപ്രൗരകബന്നാധനം  ജനക്തിപ്പെക്തിക്കുനം  കുടുനംബലത
പരക്തിപന്നാലെക്തിക്കുനവൻ  മന്നാതകമ  സമൂഹലതയുനം
നന്നാടക്തിലനയുനം  കസ്നേഹക്തിക.  അകപ്പെന്നാൾ  കനന്നാക  വവ്യകക്തിതത്വ
പരക്തിശവീലെന  ടട്യൂഷൻ  കന്നാസണ  ആണണ  അടുക്കള
അവക്തിടലത  മന്നാകനജക്തിനംഗണ  ഡയറകണടർ  അമ്മയന്നാണണ
വലെക്തിയ  കമ്പനക്തികളക്തിൽ  ഈ  തസക്തികയണ  ലെക്ഷങ്ങളന്നാണണ
ശമ്പളനം.  എനന്നാൽ  ഇത  സമയലമനണ
ചക്തിടലപ്പെടുതന്നാലത  സപ്രൗജനവ്യ  കസവനനം  ലചയ്യുന
ഗൃഹനന്നാഥയണ  സപ്രൗജനവ്യമന്നായക്തി  കക്തിട്ടുനതണ  വവീട്ടുകന്നാരുലട
ശകന്നാരങ്ങൾ  ആയക്തിരക്തിക്കന്നാനം  എനക്തിട്ടുനം  മടുപ്പെക്തിലന്നാലത
പരന്നാതക്തികളക്തിലന്നാലത  പ്രതക്തിഫെകലെച്ഛയക്തിലന്നാലത
കജന്നാലെക്തിലചയ്യുന  അമ്മ  തലനയന്നാകണനം  ആദവ്യഗുരു.

ജവീവക്തിതനം  എലനനണ  പഠക്തിക്കന്നാൻ  കവലറങനം  നമ്മൾ
പരകതണതക്തില.  എനന്നാൽ ഇനണ കവറക്തിട ചക്തിലെ ഒറ്റലപ്പെട
കന്നാഴ്ചകളുനം കന്നാണന്നാനം.  കബക്കറക്തി പലെഹന്നാരങ്ങൾ ലകന്നാണണ
അടുക്കള  നക്തിറയന  നട്യൂജൻ  അമ്മമന്നാർ  കുടക്തികൾക്കണ
ജവീവക്തിത  കശലെക്തി  കരന്നാഗങ്ങൾ  ലപടനണ  പക്തിടക്തിലപടന്നാൻ
സന്നാധവ്യതയുണണ  എനന്നാൽ  വന്നാസവലത  മറക്കുനതണ
ലകന്നാണന്നാണക്തിങ്ങലന.  ഒട്ടുനം  പ്രയന്നാസ  ലപടന്നാലത  എനനം
ഓനംകപ്ലേറ്റണ  ഉണന്നാക്കുന  മടക്തിച്ചക്തി  അമ്മമന്നാരുനം  ഇനണണ.
തങ്ങൾക്കുകവണക്തി  ഒട്ടുനം  സമയനം  കളയന്നാൻ  ഇലന്നാത
അവലര മക്കൾ അധക്തികപറ്റന്നായക്തി ഭന്നാവക്തിയക്തിൽ കന്നാണന്നാൻ
സന്നാധവ്യതകയലറയന്നാണണ.  അടുക്കള കുടക്തികൾക്കുനം സത്വനമ

6666



GHSS Elamkunnapuzha             GHSS Elamkunnapuzha             വവിരല്ത്തുമവില്വവിരല്ത്തുമവില്

ലനന ധന്നാരണ ലചറുപ്പെതക്തികലെതലന വളർതണനം

    അടുക്കളയുലട  വൃതക്തി  പ്രധന്നാനമന്നാണണ.
അലെങ്കന്നാരങ്ങളുലട  കവവക്തിധവ്യവനം  സന്നാന  സനംഗവീതവനം
അടുക്കളലയ  മകനന്നാഹരക്തി  ആക്കുനം.  അടുക്കള
വക്തിപ്ലേവങ്ങളുലട  തട  കകനമന്നാണണ.  ഇഴയടുപ്പെമുള്ള
കുടുനംബബന്ധങ്ങളുലട  ഈറ്റക്തിലമന്നാണണ  ഇവക്തിടനം.

ഹൃദയതക്തികലെക്കുള്ള  പ്രകവശനകവന്നാടനം
ഭക്ഷണതക്തിലൂലടയന്നാണണ തറക്കലപ്പെടുനതണ കൂടന്നായണമയുനം
സഹകരണവനം  പരസ്പരകസ്നേഹവനം
ഊടക്തിയുറപ്പെക്തിക്കുനതക്തിൽ  അടുക്കളയുലട  പങ്കണ  ഒട്ടുനം
നക്തിസന്നാരമല.

A.F.Lini
HSA Malayalam
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    വദപുട്ടസ്വദപുട്ടസ്
               എനനനകമലപുടണ.  ഇലഗവഷണഭകഷയധലനവഎനന

steam  cake.....  എനണ  വധളധകല.  സസകദധഷല....  വധവധധ
നധറങളധല

വധവധധതരതധല.....  വധവധധ
രുചധകള  അതധനന
പുളകധതയകകധയത

നകകണകപണക ആപവക......"

പദ.....  പുടണ"  രൂപനപടതണ.  എനകയകലല "  ദുബകയധല"  വനര

നമകണനലഡധമകനഡകണണ.60  ദധരഹലമുതല 200  ദധരഹല

വനരയകണണനമ്മുനടനബല.  രകജകുമകരന്മകനരകതണവധലസധ
ഇരധകന  നമനള  കകണകന  തനന  ഹലകകധനന

പചലകണണ.കധകരന്മകണണ പറയപമകള ആപരകനക അനല?

കടലകറധ,പയര  രണതരല  കറധ,  പരധപണ,  ഇറചധകറധ,

സകമകര  പധനന.... നഞകധ  കടപമക 'പപകല'എനണ
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കലമധകന  പപപടകല.......ഇനതകനക  പണണ ,”ഇപപകഴല

ഉണണ".

      എനകലപചരധകതധരതണപടധനനറപകകതധനങനന

നപകടധചണ,  ആവശതതധനണവറതണ,മണ........  അപപകളതനന

നനലകര  മണല  വരല  അതധനറധയകല  പകകല.  എനധടണ

അങനന  ചടകറധ,  ഉപ  നവളല  തളധചണ  പതങ  പചരതണ

കഴചണ   പടകുറയധപലനകകറതടക.........പമനമകടധയകയധ

പതങ  ചധരകധയതല......  പുടകലതധനല  നവളല  തധളചണ

ആ.....ആവധയങനന  പമലപപകടണ  നപകനപമക!..ആഹക!..

നവനനനണപബകധതമകയകപധനനമുളകണ കഷണണപമക,റൂളപറക

എടതണചനധകധടണഒറകതക......  ഞമളങനനനവളതധല

നടയധന  പബകഗധപപകനല  പുറപതകണ.......

ആവധയയരതധ!!!!!....അപപകള  ഒനണ  വകസനധചണ

പനകകധടപണക?കപപലകടല!...

അറബധകടലധല.....വകയധല.....അപതലനവളലനപകനല....

             പമകനമകടധപചരകനതരമനസരധചണഞമനന

നധറമങനന  മകറധ  നകകണധരധകല.രചധയല  അങനന

തനന.....കതകരറല,ചവപരല  പചരതകല  നല  തധവരണ
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പതകകപടണ  നറഡധ.ഇറചധപടണ,പധനന

നചമവന,കക,കലമകകയഅങനനപവപറലആകകല.....

നകകളസണപടകള  പപമഹ  പരകഗധകളകണ  റകഗധ

പടകകകല.അതകവപമകഅലലഇലകറവല..............

പചകറവല  പചരതകല  നല  ആപരകഗതപനടനല

വധളധകകല.പഗകതമണപടണ,  അവനന  അപരന

വമദപടണ....അതണ  വനര  പടയണസക!...വയറധനണ

നലതനലങധലല,കപണ  നനചണ  പുട്ടുണകകകല.അപലല
പസവനകഴധയധലപധഴധഞണനഡധലസണ പടണ നവവററധയല

ആകകല.കടധകളപടല,നതജനനല  ഇടയധല  ഇതധനണ  നല

ഡധമകനക!....

                    പഷണഎനധനകഅധധകലപറയണതണ.”പുടണ

ഇപലല  മലയകളധയധല"   എനങണ

പറഞകമതധപല.....ഏതണ?....നധരതധ....ഞമനട

പടപരകണല....ഹധ....ഹധ.....

                                                            സധന്ധുസുഷധല

                                                      HSA Biology
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മമൗനടനമാമരരംമമൗനടനമാമരരം
        ഒരകളകണകഴധകകനഇതയധധകലമവനഎനധനകണണ
ഇതമഴവനവതധയകകധഎടകകനഎനനനകകണകവധല
പജകലധകകരധയനട ശകകര  രപതധലള സലസകരല  പകടണ

അയകള  ചധനയധല  നധനണരന.  അയകള  ഒനല

മധണധയധല.  അടകളയധലനധനല  പകതങളനട  ശബല

പതധവധലലഉചതധലപകളകനണണ.

            ഉമറനതചകരകപസരയധലധരനഓപരകനല

ചധനധച. രണമകസലആയധടധലപജകലധകകരധവനധടണ. മകള

രണപപരല  വധപദശപതക  തനന  മടങധപപകയധ.
അമയനട  നപനടനള  പവരപകടണ  അവരകണ

തകങകവനതധലധധകലആയധരന. എങധലലഅധധകലലവവണ

ഇലകതതധനകലഅവരകണപപകകകതധരധകകനകഴധയധലപലക.

      ഒറനപടലധനനപവദനഅനഭവധചതടങധയപപകഴകണണ
അവളനട സകനധദതല എത ആശസകസമകയധരന എന

ഓരകനതണ.  എത  പജകലധ  തധരകനണങധലല
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ഒരധകലപപകലല  പദഷതനപടകപയക  മറനതകരക്ഷരല

പറയകപയകഇല.  തനധകലമകളകലഇഷനപടഭക്ഷണല
ഉണകകനതധല  ആയധരന  അവളനട  മഴവന

ശ്രദയല.  അതധനധടയധലസസനലകകരതലപനകകകപനകഒന

വധശ്രമധകകപനകഅവളകസമയമധലകയധരന.

     കഴധകകനളതണ  പമശപറതണ എടതനവചധടണണ

പപകയധടണ  നകനള  വരകല;  പജകലധകകരധയനട  ശബല  പകട

അയകള  വവണല  ചധനയധല  നധനണരന.  തവനര  രചധ

പതകനകതധരനതധനകലഭക്ഷണലകഴധനചനവരതധ. എത
നലഭക്ഷണലഉണകകധതനധടലഒരധകലപപകലലഒരനല

വകകണ  പറഞധലപലക.  അടകള ആയധരന  അവളനട

പലകകല.  അതനകകണകകകല  അടകളയധപലക

കയറപമകളകടതലനഷപബകധലപതകനനതണ.

        ഓരമകളധപലകണ  വവണല  പചപകറധ.  ചധനകള

കകടകയറധ.  അയകള  അറധയകനത  മയകതധല

ആണപപകയധ.

                                                      ആഗ്നസഫ് ലതജവര
                                         UPSA                
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നനഡിനനഡി
നനഡിനനഡി
നനഡി
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