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സനന്ദേശശ

പനന്തീരരാങരാവവ് ഹയര് സസെക്കണ്ടററി സ്കൂളറിസലെ ലെറിററില് കകൈറവ്

യൂണറിററിസന്റെ നനേതൃതത്വതറില് പുറതറിറക്കുന്ന  ഈ ഡറിജറിറല് മരാഗസെറിന

എലരാ  വറിധ  ആശശംസെകൈളശം  നനേരുന.  കൂടരാസത  സ്കൂളറിസന്റെ  എലരാ  വറിധ

പ്രവര്തനേങ്ങള്ക്കുശം ഞരാന് കൂസടയുണ്ടരാവശം.

           നസ്നേഹപൂര്വശം 

                                       പറി. വറി ചന്ദ്രന്
                                         മരാനനേജര് 

  പനന്തീരരാങരാവവ് ഹയര് സസെക്കണ്ടററി സ്കൂള്
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സനന്ദേശശ

എസന്റെ   സ്കൂളറിസലെ   കുടറികൈളസട  കറിയരാത്മകൈ,  സെരാനങതറികൈ

കൈഴറിവകൈള്  ഉണര്തരാനപകൈരറിക്കുന്ന  ഈ  സെദുദദ്യമതറിന  ഹരാര്ദ്ദമരായ

ആശശംസെകൈള്  നനേരുന.  ഇനതരാസടരാപശം  ലെറിററില്  കകൈറവ്  യൂണറിറവ്

വറിദദ്യരാര്ഥറികൈള്ക്കുശം അധദ്യരാപകൈര്ക്കുശം  എസന്റെ ഭരാവകൈങ്ങള്. 

സെനസ്നേഹശം

                                       വസെനന് സകൈ വറി
                               പ്രധരാനേധദ്യരാപകൈന്

    പനന്തീരരാങരാവവ് ഹയര് സസെക്കണ്ടററി സ്കൂള്
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 സനന്ദേശശ

പനന്തീരരാങരാവവ് ഹയര് സസെക്കണ്ടററി സ്കൂളറിസലെ  കകൈറവ്  യൂണറിററിസലെ

എലരാ വറിദദ്യരാര്ഥറികൈള്ക്കുശം  ഡറിജറിറല് മരാഗസെറിന് എന്ന ഈ സെദുദദ്യമതറിന

ഹരാര്ദ്ദമരായ ആശശംസെകൈള് നനേരുന. 

                      സെനസ്നേഹശം

                                      സസി . ബബീരരാൻ
                                                   പസി ടസി എ  പ്രസസിഡനന

  പനന്തീരരാങരാവവ് ഹയര് സസെക്കണ്ടററി സ്കൂള്
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                             കഴഴിഞ്ഞ നകരളശ

                                                        
                                                                                               

        
       

  
       ഇന്നവ് നേമ്മള് എലരാവരുശം ഒരു പുതറിയ വര്ഷതറിനലെക്കവ് 2019 നലെക്കവ് കൈരാല് വചറിരറിക്കുന. ഒരു
വര്ഷശം കൂടറി കൈടന നപരായതവ് നേരാശം അററിഞ്ഞസതയറില .എങറിലശം നതങ്ങലകൈളസട കൈണ്ണുനേന്തീരുകൈളസട
കുസറ ദറിനേങ്ങള് എനശം നേമ്മുസട  കൈണ്ണുകൈളറില് ഒളറിഞ്ഞറിരറിക്കുശം  എന്നതവ്  യഥരാര്ഥശം  തസന്നയരാണവ്
.കൈഴറിഞ്ഞ  സകൈരാലശം  2018 ല്  നകൈരളശം  സെരാകറിയരായതവ്  രണ്ടവ്  ദുരനങ്ങള്ക്കരാണവ്  .നേറിന്ന  എന്ന
മരാരകൈമരായ നരരാഗതറിനശം നേമ്മുസട കൂസട ഉണ്ടരായറിരുന്നവരുസട ജന്തീവന് എടുത മഹരാപ്രളയതറിനശം
എങ്ങസനേയരായറിരുന  ,ആരറിലൂസടയരായറിരുന.  അസക്കലരാമരായറിരുന നേറിപ എന്ന നരരാഗശം  പടര്ന്നവ്
പറിടറിചതവ് എന്നവ് അററിയരാതവര് ഇനശം ഉണ്ടരാകുശം നേമ്മുസട ഇടയറില് നപരാലശം 2018 നമയറില് നേറിന്നവ്
നരരാഗശം ബരാധറിചതവ് മരണമടഞ്ഞതവ് പതറിനനേനഴരാളശം നപരരാണവ്  .അതവ് മൂലെശം പലെര്ക്കുശം നേഷ്ടസപടതവ്
പലെരുസടയുശം  സെത്വപ്നങ്ങളരാണവ്  ,പ്രതന്തീകകൈളരാണവ്,  ജന്തീവറിതങ്ങളരാണവ്.നേറിപ  നരരാഗസത  പററിയുള
വരാര്തകൈള് പത്രതറില് കൈണ്ടവ് നപടറിചവരരാണവ് നേമ്മളറില് ഭൂരറിഭരാഗവശം.

    ഇതതിനന്റെ ബബാകതിപത്രമബായതിരുന്നു നപബാതുനതിരത്തുകളതിലലും      നപബാതുവബാഹനങ്ങളതിലലും
ആളുകൾ  കൂടബാൻ  ഇടയതിലല്  ഓരരബാ  ഇടങ്ങളതിലലും  നമ്മൾ  കണ്ടതല്.  രപടതിയബായതിരുന്നു
ഓരരബാരുത്തർകലും  ഇന്നുലും  മറബാർരകബാ  സലുംഭവതിച്ചതല്  നബാനള  എനതികല്  സലുംഭവതികരമബാ
എന്ന  രപടതി  എനതികല്  രവണ്ടനപ്പെട്ടവർകല്  സലുംഭവതികരമബാ  എന്ന  രപടതി.മരലഷഷ്യയതിൽ
ജന്മനമടുത്ത  ഈ  രരബാഗലും  ഇനഷ്യയതിനലത്തതി  .  പതിന്നന്നീടല്  നമ്മുനട  നകബാച്ചുരകരളത്തതിലലും

ഭന്നീകരബാനരന്നീകലും  സൃഷതികന്ന  ചുഴലതികബാറ്റുകൾ  വൻ  നബാശനഷലും
വരുത്തതിയരശഷലും വതിശ്രമതികലും രപബാനല ഒന്നല് അടങ്ങബാറുണ്ടല്. പതിന്നന്നീടല് അതല് 
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പൂർവബാധതികലും  ശകതിരയബാനട  ആ  ഇടത്തു  തനന്ന  അനല്ലെങതിൽ  മനറബാരതിടത്തല്  ആഞ
വന്നീശബാറുണ്ടല്.
              അതുരപബാനല നമ്മൾ ഭയരകണ്ടതുണ്ടല് പൂർവബാധതികലും ശകതിരയബാനട നതിപ്പെ
തതിരതിച്ചുവരുരമബാ  എന്നല്  നമുകല്  പ്രതന്നീകതികബാലും  മരലഷഷ്യയതിൽ  ജന്മനമടുത്ത  നതിപ്പെ
രകരളത്തതിൽ  നവച്ചല്  മരണമടഞ  എന്നല്  .ചതിലർകല്  നതിപ്പെ  നവറുനമബാരു  രരബാഗലും
മബാത്രമബാണല് . എന്നബാൽ മറ്റു ചതിലർകല് നതിപ്പെ ഒരു ശത്രുവബാണല് . തനന്ന ജന്നീവൻ തഷ്യജതികബാൻ
തനന്ന  രപ്രരതിപ്പെതിച്ച  ശത്രു  .നമ്മനളല്ലെബാലും  നതിപ്പെനയ  പതിടതിച്ചവരബാണല്  .  നതിപ്പെനയ  രപടതിച്ചല്
വന്നീട്ടതിൽ നതിന്നല് പുറത്തതിറങ്ങബാൻ രപബാലലും മടതിച്ചവർ  .  അരപ്പെബാഴലും നമുകല് രവണ്ടതി നമ്മുനട
ഓരരബാരുത്തരുനടയലും ഭബാവതികല് രവണ്ടതി സസ്വനലും കുടുലുംബനത്ത രപബാലലും മറന്നല് നതിപ്പെഎന്ന
മബാരകമബായ  രരബാഗനത്ത  ആലതിലുംഗനലും  നചയ്തവർ  നമുകതിടയതിൽ  ഉണ്ടബായതിരുന്നു  .
നമ്മളബാരുലും  അറതിയബാനത  രപബായ  കബാണബാനതരപബായ  ഭൂമതിയതിനല  മബാലബാഖമബാർ.
നമുകരവണ്ടതി അവർ രവനണ്ടന്നുവച്ചതല് അവരുനട ജന്നീവനബാണല് ജന്നീവതിതമബാണല്. എന്നതിടലും
നമുകല് അതല് ഒന്നുമതില്ലെ ഒരു സങടവലും രതബാന്നബാറതില്ലെ.
   ഇന്നല് നമ്മളതിൽ ഭൂരതിഭബാഗവലും ഒരു പരക അനതല്ലെബാലും മറന്നു രപബായതിടണ്ടബാവലും. എങതിലലും
വരുലുംതലമുറയനട  സസ്വബാതനഷ്യലും  രനടതിത്തന്ന  പൂർവതികനര  പറതി  പറയന്ന  കൂട്ടത്തതിൽ
നമ്മൾ  പറയണലും  രകരളനത്ത  ദുരനങ്ങളതിരലകല്  ഇറകതിവതിട്ട  നതിപ്പെനയ  പറതി  .
ദുരനമബാകുന്ന  ആഴങ്ങളതിൽ  നതിന്നല്  നമ്മനള  ജന്നീവതിതത്തതിരലകല്  തതിരതിച്ചു
വതിളതിച്ചുനകബാണ്ടുവന്നല് കുനറ നല്ലെ മനുഷഷ്യനരപ്പെറതി അടുത്ത തലമുറനയ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്
പഠതിപ്പെതികണലും  .  പൂർവതികർകല് സമമബാകബാൻ സബാധതിച്ചതിനല്ലെങതിലലും രനഴ്സുമബാർകല്  എങതിലലും
സമമബാ  കണനമന്നല്  .കബാരണലും  അവർ  മബാനുഷതികമൂലഷ്യങ്ങൾകല്  വതില  നൽകതിയതിരുന്നു.
അവരതിൽ നമ്മൾ ഏറവലും കൂടുതൽ രകട്ട രപരബാണല് ലതിനതി. 
              നതിപ്പെ രകരളനത്ത രവട്ടയബാടതിയതിരുന്ന സമയത്തല് സസ്വനലും ജന്നീവനുലും ജന്നീവതിതവലും
മറന്നല്  രരബാഗതികനള  ശുശ്രൂഷതിച്ച  ലതിനതിനയ  രപബാലള്ള  നഴ്സുമബാനര  പറതി  രഫേസല്ബുകതിൽ
വബാടല്സ പ്പെതിലലും ലലകലും നഷയറുലും ഇട്ടബാൽ മബാത്രലും രപബാരബാ  .  അതല്  നമ്മുനട മനസതിൽ
രസവല്  നചയ്യുകയലും  രവണലും  ഒരതികലലും  ഡതിലന്നീറല്  നചയബാനത.  രബാത്രതിയതിൽ  നമ്മനളല്ലെബാലും
സസ്വനലും വന്നീടുകളതിൽ മൂടതി പുതച്ചു കതിടന്നു ഉറങ്ങുരമബാഴലും ഇനഷ്യൻ രബബാർഡുകളതിൽ നമുകല്
രവണ്ടതി കബാവൽ നതിൽകബാനുലും ചതിലരപ്പെബാനഴബാനക വന്നീരമൃതത്യുവരതിച്ച ജവബാന്മബാരുണ്ടല്.നമ്മൾ
വതിശസ്വസതികന്നതല്  അവനരയബാണല്.  ആ  വതിശസ്വബാസലും  നതിലനതിർത്തബാൻ  ചതിലരപ്പെബാനഴബാനക
അവർ  മരണത്തതിനല്  കന്നീഴടങ്ങുകയലും  നചയ്യുലും.  ഇത്തരലും  ഒരു  ജവബാനന  ആയതിരുന്നു
കഴതിഞ്ഞ രമയതിൽ ലതിനതിയതിലൂനട നമ്മൾ കണ്ടതല്  .  ഇന്നല് അവർ നമ്മുനട കൂനടയതില്ലെ  .

പരക  നമ്മുനട  കൂനടയണ്ടബായതിരുന്ന  രപ്പെബാൾ  നമ്മൾ  അവനര
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തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞതുമതില്ലെ  .  ഒരു  രബാത്രതി  മുഴവൻ  ഒരു  രരബാഗതിനയ  ശുശ്രൂഷതിച്ചു  മരണലും
ലകവരതിച്ച ധന്നീരവനതിത അതബായതിരു ലതിനതി .
         അവസെരാനേമരായറി തസന്റെ പ്രറിയസപടവസനേ ഒന്നവ്  കൈരാണരാന് ഭരാഗദ്യശം  ലെഭറിചവള്.ഇനപരാള്
ലെറിനേറിയുസട ധന്തീരതയവ് മുന്നറില് പത്മശന്തീ സെമര്പറിക്കരാന് തന്തീരുമരാനേസമടുക്കുകൈയരാണവ് നേമ്മുസട സെര്ക്കരാര്
.നേമ്മളറില് ആസരങറിലശം ആനലെരാചറിചറിട്ടുനണ്ടരാ നേറിപ ബരാധറിച്ചു മരറിചവസര പററി .അവരുസട കുടുശംബതവ്
ഉണ്ടരായ  നവര്പരാടറിസനേ  പററി.അവര്  ഓര്ക്കുനണ്ടരാകുശം  തസന്റെ  നവണ്ടസപടവസര,  അവര്
ശപറിക്കുനണ്ടരാകുശംനേറിപ  എന്ന  നരരാഗതറിസനേ  .എങറിലശം  ഒന  മരാത്രശം  ഓര്ക്കുകൈ  ,നേറിപ  നരരാഗശം
ബരാധറിച്ചു  മരറിചവര്  എലരാശം  നേല  മനേസെറിനേവ്  ഉടമകൈളരായറിരറിക്കുശം  എന്നവ്.  അവര്  കദവതറിനേവ്
നവണ്ടസപടവരരായറിരറിക്കരാശം.  ആയതറിനേരാല്  കദവശം  ഒരുക്കുന്ന  വറിരുന്നറില്  പസങടുക്കരാന്  അവര്
നനേരസത നപരായറി.  ഭൂമറിയറിസലെ സെകൈലെ ബന്ധങ്ങളശം ഉനപകറിച്ചുസകൈരാണ്ടവ്.  എലെറി മടയറില് നേറിനശം
നനേസര പുലെറിമടയറിനലെക്കവ് എന്ന അവസ്ഥയരായറിരുന പറിന്നന്തീടവ് നകൈരളതറിനേവ്.നേറിപസയ അതറിജന്തീവറിചവ്
നകൈരളന്തീയര് പുതറിസയരാരു ജന്തീവറിതശം തുടങശംമുമവ് മസറരാരു ദുരനശം നകൈരളതറിനലെക്കവ് ഒഴുകൈറി എതറി.
അതറിസനേ  അതറിജന്തീവറിച്ചു  കുറച്ചുനപര്  മരാത്രശം,  എന  പറയരാനേരാവറില  കൈരാരണശം  ആരുശം
ഒറക്കരായറിരുന്നറില  .ഓനരരാരുതര്ക്കുശം  തുണയരായറി  സെഹരായഹസ്തവമരായറി  അദൃശദ്യമരായ  എന്നരാലെവ്
അദൃശദ്യമലരാത ഒരുപരാടവ് കൈരങ്ങളണ്ടരായറിരുന.  ആ കൈരങ്ങള് നേന്തീടറി യവര്ക്കവ് ഒരു പനക നേസമ്മ
അററിയറിലരായറിരറിക്കരാശം.  എങറിലശം അനന്നരസത നേമ്മുസട സെങടങ്ങളശം നേറിരരാശയുശം നേറിസ്സഹരായതയുശം
എലരാശം അററിയരാമരായറിരറിക്കുശം.

           നേമ്മുസട നകൈരളതറിസലെ പഴക്കശം സചന്ന ഘടനേയറില് വസര മരാറശംവരുതശം വറിധമരായറിരുന
മഹരാപ്രളയശം  നകൈരളസത  സെന്ദര്ശറിച്ചു  മടങ്ങറിയതവ്.സെമരാധരാനേതറിസന്റെയുശം  നസ്നേഹതറിസന്റെയുശം
പനേറിനേന്തീരവ്  സകൈരാണ്ടവ് ചന്ദനേശം ചരാലെറിച്ചു സനേററിയറില് സതരാടുശംനപരാസലെ നേരാനമവരുശം ആനഘരാഷറിക്കരാനേറി
രറിക്കുകൈയരായറിരുന  എഴുപതറിസയരാന്നരാശം  സെത്വരാതനദ്യദറിനേശം.  അതറിന  വറിലെങ  തന്തീര്ത
സകൈരാണ്ടരായറിരുന മഹരാപ്രളയശം നേമ്മളറിനലെക്കവ് ഓടറിസയതറിയതവ്. പ്രളയകൈരാലെതവ് ആര്ക്കുശം അധറികൈശം
ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടരായറിരുന്നറില പുറശംനലെരാകൈവമരായറി  .ആര്ഭരാടതറിസന്റെയുശം  ,  അനസ്സറിസന്റെയുശം എലരാശം
പറിന്നരാസലെ  പരായുന്ന  നേമ്മള്  പലെനപരാഴുശം  കൈണ്ടറിട്ടുള  കൈരാഴ്ചകൈളറിസലെരാന്നരാണവ്  ഒരു  നനേരസത
ആഹരാരതറിനശം,കൈയററിക്കറിടക്കരാന് ഒരു വന്തീടറിനശംനവണ്ടറി സകൈരാതറിക്കുന്ന പരാവസപട ജനേങ്ങസള .
               എന്നരാല് അവരുസട സെങടങ്ങള്ക്കവ് മുമറില് നതങ്ങലകൈള്ക്കവ് മുന്നറില് പലെനപരാഴുശം മുഖശം
തറിരറിചവ്  വരരാണവ്  നേമ്മള്  .അവര്ക്കവ്  നനേസര  സെരാനത്വനേതറിസന്റെ  ഒരു  ആശത്വരാസെവരാക്കുനപരാലശം
പറയരാതവര്  .നകൈരളതറിസലെ  മണറില്  നേനേവവ്  പടര്തറിയ  പ്രളയശം  നേമുക്കവ്  ചൂണ്ടറിക്കരാട്ടുന്നതവ്
ഒനമരാത്രമരാണവ്  പരാവസപടവനശം  പണക്കരാരനശം  ഇല  ,പകൈരശം  മനഷദ്യന്  മരാത്രമരാണുളതവ്.
പരാവസപടവനശം  പണക്കരാരനശം  വറിശപവ്  ഒരുനപരാസലെയരാണവ്.  സെങടങ്ങള്  ഉണ്ടരാകുനമരാള്
കൈണറില്നേറിന്നവ്  ഒഴുകൈറിയറിറങന്നതവ്  കൈണ്ണുനേന്തീരരാണവ്  ,മുററിവണ്ടരായരാല്  പുറതവരുന്നതവ്  രക്തവശം
ആസണനശം  .നേമ്മുസട  കൈരാഴ്ചപരാടവ്  ആണവ്  നേമ്മസള  പണക്കരാരനശം  പരാവസപടവനശം  ആക്കറിയതവ്.

അതരശം  ചറിനകൈള്ക്കവ്  അറുതന്തീ  വരുതകൈയരാണവ്  പ്രളയശം  സചയ്തതവ്.  പ്രളയശം  നേമുക്കവ്
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കൈരാണറിച്ചു  തരറികൈയരായറിരുന  ,നേമ്മുസട  മനേസ്സറില്  ചറിതല്  പറിടറിച്ചു  കൈറിടന്നറിരുന്ന  നേന്മകൈസള  .ആ
നേന്മകൈള്  പുറതവ്  എടുനക്കണ്ട  സെമയശം  അതറികമറിചറിരറിക്കുന  .എങറിലശം  ഇനേറിയുശം  സെമയശം
ബരാക്കറിയുണ്ടരായറിരുന.  അതുസകൈരാണ്ടുതസന്ന  പ്രളയസത  നേമുക്കവ്  അതറിജന്തീവറിക്കരാന്  കൈഴറിഞ.

അതറിന  നേമ്മസള  കൂടുതല്  സെഹരായറിചതവ്  മതദ്യബന്ധനേ  സതരാഴറിലെരാളറികൈളരായറിരുന.  വന്തീടുകൈളറില്
കുടുങ്ങറിക്കറിടന്ന വര്ക്കവ് ആഹരാരശം എതറിച്ചുസകൈരാടുക്കരാനശം, അവസര രകസപടുതരാനശം നേമ്മുസട കൂസട
നേറിന്നവര്.  നബരാട്ടുകൈളറിനലെക്കവ്  കൈയറരാന് പ്രയരാസെശം  ഉണ്ടരായറിരുന്നവര്ക്കവ്  നവണ്ടറി  സെത്വയശം  പടറികൈള്
ആയവരുശം അവരുസട കൂടതറിലണ്ടരായറിരുന.  പ്രളയതറിസന്റെപ്രതദ്യരാഘരാതങ്ങള് അനഭവറിക്കുന്നവര്
ഇനമുണ്ടവ്  .അതറിസനേരാരു പരറിഹരാരശം  ഉണ്ടരാക്കരാന് നേമുക്കവ്  ആയരാല് അതരായറിരറിക്കുശം ഒരു വലെറിയ
കൈരാരദ്യശം.

       

                                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                     

9



നേരാശം  കൈടനനപരായ  ഓനരരാ  പ്രതറിസെന്ധറിയറിലശം  നേമുക്കവ്  തരാങ്ങരാന്  ,തണലെരാകൈരാന്
ഒരുപരാടുനപരുണ്ടരായറിരുന.  സെതദ്യശം പറഞ്ഞരാല് അവസര നപരാസലെ ഉളവര് ഇലരായറിരുനസവങറില്
നേരാശം  ഓനരരാ  പ്രതറിസെന്ധറിയുശം  മററികൈടക്കരാന്  പ്രയരാസെസപട്ടു  നപരാനയസനേ.  ഇനേറിയുശംനേമ്മസള
ദുരനങ്ങളറിനലെക്കവ് തളറിയറിടരാന് കദവതറിനേവ് നതരാന്നരാതറിരറിക്കസട .
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                        കബാകയനട ആത്മകഥ                                

        ഞഞാൻ ജനനിച്ചതത് ഉണനിക്കുട്ടനന്റെ വവീട്ടനിനലെ മഞാവനിൻ മരതനിനലെ ഒരു നകഞാമനിൽ കുനറ
ചുളനികമ്പു  നകഞാണ്ടുള  കൂട്ടനിലെഞാണത്  .  എനനികത്  ഒരു  അനനിയതനിയയും  അനനിയനയും
ഉണഞായനിരുന.   എനന്റെ  അമ്മ  അനനിയതനിനയ  നകഞാതനി  പുറതഞാകനി.  കഞാരണയും
അവനളഞാരു  കുയനിലെഞായനിരുന.  മടനിയൻമഞാരഞായ  കുയനിലുകൾ  ഞങ്ങളുനട  കണ്ണുനവട്ടനിച്ചത്
ഞങ്ങളുനട കൂട്ടനിൽ മുട്ടയനിടയും  .   ഞങ്ങളുനട മുട്ടയഞാനണന വനിചഞാരനിച്ചത്  ഞങ്ങൾ അതനിനത്
അടയനിരനിക്കുയും. ജനനിച്ചപപഞാൾ ഞങ്ങൾകത് തൂവനലെഞാനയും ഉണഞായനിരുനനില്ല .
        ഞങ്ങൾ നവറയും മഞായുംസപനിണ്ഡങ്ങളഞായനിരുന.  അനനഞാനക എനനിക്കുയും പചട്ടനയും
വലെനിയ വനിശപഞായനിരുന.അമ്മ വളനര കഷ്ടനപട്ടത് ആയനിരുന ഞങ്ങനള വളർതനിയതത് .
കനിട്ടുനനതല്ലഞായും  നകഞാതനിനയടതത്  അമ്മ  ഞങ്ങളുനട  വഞായനിൽ  വച്ചത്  തരുമഞായനിരുന.
ഏകപദേശയും രണഞാഴ്ച കഴനിഞ്ഞപപഞാപഴക്കുയും ഞങ്ങൾകത് കുഞ്ഞു ചനിറകുകൾ മുളച്ചു വന .അമ്മ
ഞങ്ങളുനട  കൂനട  വനത്  പറകഞാനയും  ഇരപതടഞാനയും  പഠനിപനിച്ചു.  ഞങ്ങളുനട  ഒച്ച  ചനിലെ
മനഷഷ്യർകത് ഇഷ്ടനപടനില്ല  .കുറകൻ ഞങ്ങനള പറനിച്ച കഥ നനിങ്ങൾ പകട്ടനിട്ടുണഞാകുയും.  ഒനയും
സതഷ്യമല്ല ആപരഞാപറഞ്ഞുണഞാകനിയ നണകഥയഞാണത് . 
      ചനിലെ  പഴനഞഞാല്ലുകൾ  ഞങ്ങനള  പരനിഹസനിച്ചു  പറയന  .ഉദേഞാഹരണയും  കഞാക
കുളനിച്ചഞാൽ  നകഞാകഞാകുപമഞാ  ?,കഞാകയയും  തൻകുഞ്ഞത്  നപഞാൻകുഞ്ഞത്  ഇങ്ങനന  ഒരുപഞാടത്
.പനിനന  ഒരു  കകൗതുകയും  ഈ  നഞാട്ടനിൽ  കഞാഷയും  തലെയനിൽ  വവീഴഞാതവർ  ആരുയുംതനന
ഉണഞാകനിനല്ലനഞാണത്  എനന്റെവനിശശഞാസയും  .ഞങ്ങൾകത്  നനിങ്ങപളഞാടത്  പദേഷഷ്യയും  ഉണഞായനിട്ടല്ല
അങ്ങനന സയുംഭവനിക്കുനതഞാണത്.ഞങ്ങൾ പലെതരയും കഞാകകളുണത് നവീർകഞാക കടൽകഞാക
ഇങ്ങനന പലെതരയും.
     പപഞാതനിനയും  കഞാളയയും  പശുവനിനത്  നമഞാനക  ഞങ്ങനള  വളനര  ഇഷ്ടമഞാണത്
.എനഞാനണനത്  അറനിയഞാപമഞാ..?അവരുനട  പദേഹതത്  പറനിപനിടനിച്ചനിരനിക്കുന  നചറനിയ
നചള്ളുകനള  അവർകത്  നല്ല  സുഖമഞാണത്.പകനികളനിൽ  പരസത്പര  പസ്നേഹവയും
സകൗഹഞാർദ്ദവയും  ഉള  കൂട്ടർ  ഞങ്ങളഞാണത്.  പരുനനിനനപപഞാലുള  ശത്രുകൾ  വരുപമഞാൾ
മറ്റുള  പകനികൾകത്  വനിവരയും  നകഞാടക്കുനതത്  ഞങ്ങളഞാണത്  .  അതുപപഞാനലെ
ഞങ്ങളനിനലെഞാനനിനന  ഉപദ്രവനിക്കുന  വനരയയും  ഞങ്ങൾ  നവറനത  വനിടനില്ല  .എനനികത്
ഒരുപഞാടത് വനിപശഷങ്ങൾ ഞങ്ങനള കുറനിച്ചത് പറയഞാനണത് അതല്ലഞായുംഇനനി പനിനന പറയഞായും .
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ആരരാണണ്   സുന്ദരരി ?

                                                                               

         ഒരു കളത്തതിൽ രണ്ടല് നവളുത്ത മന്നീനുകൾ ഉണ്ടബായതിരുന്നു.അവർ രണ്ടല്മന്നീനുകളുലും
കുളത്തതിൽ  സരനബാഷമബായതി  തബാമസതികകയബായതിരുന്ന  അരപ്പെബാൾ  അവരതിൽ
തർകമുണ്ടബായതി  .ഞബാൻ സുന്ദരതിഒരു മന്നീൻ പറഞ അല്ലെ ഞബാനബാണല് സുന്ദരതി മരറ മന്നീൻ
പറഞ.  അങ്ങനന  രണ്ടുരപരുലും  തർകമുണ്ടബായതിരുന്നു  അരപ്പെബാൾ  അവർ
മുതലച്ചനന്റെഅടുരത്തകല് രപബാകബാൻ തന്നീരുമബാനതിച്ചു .അവർ രചബാദതിച്ചു ഞങ്ങളതിൽ ആരബാണല്
സുന്ദരതിഅരപ്പെബാൾ  മുതലച്ചൻ  ''  രണ്ടുരപരുലും  സുന്ദരതികളബാണല്  അങ്ങനന  മന്നീനുകനള
മുതലച്ചൻ  അടുരത്തകല്  വതിളതിച്ചു  വരൂ  .മുതലച്ചൻ  മന്നീനുകനള  തതിന്നു  അവരുനട  കഥ
കഴതിഞ ആരബാണല് സുന്ദരതി?

 

                                                                                           Mehanayisha N P
                                                                                        VI B

14



മമാററിയ മലയമാളറി

മലെയഞാളനമനനനറനിയഞാനത 
മലെയഞാളനിയഞാനയഞാരു മലെയഞാളനി 

പുഴയയും മലെയയും നനികതനി നനിരതനി
പകഞാൺകവീറ്റു സകൗധയും നകട്ടനിയനിട്ടത്
മഴയനില്ല പനിനനഞാരു പുല്ലുമനില്ല 

പനിനന പറയനനതഞാനനിനയും തനിരനിവമനില്ല 
ഹർതഞാലെനിൻ പപരനിപലെഞാ കുപനിവഞാങ്ങനി
വവീട്ടനിൽ തനിമനിർക്കുന മലെയഞാളനികൾ 

മഞാതഞാ പനിതഞാ ഗുരു ദദേവനമനനഞാരഞാ
ആപ്തവഞാകഷ്യനത പറതനി കഞാറനിൽ

ഞഞാനനന ഭഞാവപമയള്ളു അവർകനിനനി
മലെയഞാളനി നയപങ്ങഞാ മരനിച്ചുപപഞായനി 
പവീഡനയും പനിഞ്ചു ജവീവനനിൽ പപഞാലുയും
മൃഗമഞായനി മഞാറനിപയഞാ  മനജനരല്ലഞായും

                                    
                                                                              VEDA 

                                        7A                  
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വവീടുകളരിലലെ ഊർജ ഉപയയരാഗവവും  ഊർജ
സവുംരക്ഷണവവും

                               

       ഊർജലും അമൂലഷ്യമബാണല്. അതല് പബാഴബാകരുതല്. പലതരത്തതിലള്ള
ഊർജ  രൂപങ്ങൾ  ഉണ്ടല്.  തബാരപബാർജലും,  രബാരസബാർജലും,
ലവദത്യുരതബാർജലും, യബാനതിരകബാർജലും, പ്രകബാരശബാർജലും
എന്നതിവയബാണല്  അവ.  ഇവ  നമ്മുനട  ജന്നീവതിതത്തതിൽ  കൂടതിരയതന്നീരൂ.
പ്രകബാരശബാർജലും  നമുകല്  പ്രകബാശലും  നൽകുന്നു.  യബാനതിരകബാർജലും
നമുകല്  രജബാലതിയതിൽനതിന്നല്  ആശസ്വബാസലും  നൽകുന്നു.  പരക  ഇതല്
നമുകല് അത്ര നല്ലെതല്ലെ. ഇതല് നമുകല് പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടബാകലും . 

           ലവദത്യുരതബാർജലും  ഇനല്ലെങതിൽ ഈ കബാലത്തല്  ഒന്നുലും
നടകതില്ലെ.  ലവദത്യുരതബാർജലും  ഇനല്ലെങതിൽ  നമുകല്  കഷകബാലമബാണല്.

ഇന്നു  നമ്മൾ  ലവദത്യുരതബാർജലും  അനബാവശഷ്യമബായതി
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ചതിലവബാകന്നു. ഇതല് കറണ്ടല് ബതില്ലെല് കൂടന്നു. അതുനകബാണ്ടല് ഇനതബാനക
നമുകല്  കുറച്ചു  കുറയബാലും.  ഊർജലും  സലുംരകതികന്നതതിനബായതി  നമുകല്
ഒരട്ടനറ കബാരഷ്യങ്ങൾ നചയബാലും. 
            നവറുനത കത്തതിനതിൽകന്ന ഫേബാൻ ,ലലറല്എന്നതിവ ഓഫേല്
ആകക.  ഫതിഡല്ജല്  നവറുനത  തുറന്നതിടബാതതിരതികക  .ഇതുരപബാനല
നപരടബാൾ,  ഡന്നീസൽ,  കൽകരതി,  എന്നതിവയലും  ഊർജ  രൂപങ്ങൾ
ആണല്.
ഇതല്  നമ്മൾ  സലുംരകതിച്ചതിനല്ലെങതിൽ  തന്നീനര  കതിടകയതില്ലെ  .ഇതതിനബായതി
നമുകല് നചയബാവന്ന കബാരഷ്യങ്ങളബാണല്... 
   ഒരു വന്നീട്ടതിൽ അനവധതി വബാഹനങ്ങൾ ഉപരയബാഗതികന്നതതിനുപകരലും
ഒരു  വബാഹനലും  ഉപരയബാഗതികക  ,തുടങ്ങതിയ  കബാരഷ്യങ്ങൾ.ഇങ്ങനന
എനലും നമുകല് നചയബാലും. അങ്ങനന പുതു തലമുറയ്ക്കുരവണ്ടതി ഊർജലും
കരുതതിവയബാലും .
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         രരാവണനന് കകിടകിയ ശകിവലകിലിംഗലിം  
 

വലലയ  ശലവഭകനനയലരന  രനവണൻ.  ദലവസങ്ങളളനളളം  ശലവനന
പന ഥലചച  ഇരലകനതല  രനവണനച  ഒടളം  മടലയലലർ ൽ .  രനവണനന
ഭകലയല  സളനനഷവനനനയ  ശലവഭഗവന  ഒരലകൽ ൻ ൽ
മഹനശകലയള  ശലവലലളംഗളം  രനവണന  ന കലൽ .  എനലടച  ഒര
ഉപളദശവളം ന കല ൽ .ഒരലകലളം ഈ ശലവലലളംഗളം നലലത്തു നവയചകരതച
എനച. നലലത്തു വചന  ആ നലമലഷളം ശലവലലളംഗതലനച ശകല എലനളംൽ
നശലച്ചു  ളപനകളം.  ഈ  കനരരളം  അധലകളം  വവകനനതതനനളദവനനർ
അറലഞ.  ശകലയള  ശലവലലളംഗമനണച  കലടലയലരലകനതച
.അതപളയനഗലചച  ളദവനനനര  നശലപലകന  രനവണ  എനനങലലളംൻ ൻ
തനളം പളയനഗലചന  ളദവളലനകളം നശലചതതനന ൽ .

              ളദവനന  ളവഗളംതനന ശലവ നറ  മനലനലതലർ ൻ
വദവതല നറ  മഴവ  രകയചകനയല  രനവണ നറ  കയല നലനളംൻ ൻ ൻ ൽ
ശലവലലളംഗളം തലരലച്ചു വനങ്ങലയനലളം.ളദവനന  ശലവളനനടച അളപകലച്ചു ർ .
പളക ത നറ  പരലപ ണ ഭകനനയ രനവണ നറ  പക നലനളംൻ ർ ൻ ൽ
ശലവലലളംഗളം  തലരലനക  വനങ്ങന  ശലവ  തയനറനയലല  ൻ ൻ .  അളപനൾ
ളദവക  ഗണപതലയനട  സഹനയളം  ളതടലൾ .  എങ്ങനനനയങലലളം
ശലവലലളംഗളം  രനവണനന  പക നലനളം  നശലപലകന  അവൽ ൻ ർ
ഗണപതലളയനടച ആവശരനപട.ഗണപതല കനരരളം ഏ കകയളം നചയൽ .
അങ്ങനന ഒര ഇടയനന ളവഷതല  ഗണപതല ലങയലനലതലൽ . 
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      രനവണ  ഒര  കളതല  കളലകന  തടങകയനയലരനൻ ൽ ൻ
അളപന  ഒര കയല  ശലവലലളംഗവളം ചമനനണച കളല ൾ ൽ .                  
                                                                       
    

പതലനയ  അടുത്തുകൂടലയ
ഇടയ  രനവണളനനടചൻ
പറഞ  ഈ  ശലവലലളംഗവളം
പലടലച്ചുള  കളല  വലലയ
ബദലമടളല  ളവണനമങലൽ
കളല കഴലയനതച വനര അതച
ഞന  പലടലകനളംൻ .
അ പളനരളംൽ

ചലനലചതലനളശഷളം  രനവണ  ശലവലലളംഗളം  ഇടയനന  ഏ പലച്ചു  ൻ ൽ .
അളപന  എനച സളംഭവലച്ചു എളനനൾ ? അളയന എനനനര ഭനരളം എനളം
പറഞ ശലവലലളംഗളം നലലതലട. രനവണനച നലലത്തുവവീണ ശലവലലളംഗളം
ഉയ തന  കഴലഞലല  ർ ൻ .രനവണനന  കയല നലനളം  ശലവലലളംഗളംൽ
മനറലയതലനന  സളനനഷതല  ഗണപതല  തലരലനകൽ
വകലനസതലളലകച  ളപനവകയളംനചയ.       

                                                                                          ADARSH M M
        IX B
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  ഇരുളസിലലെ അമ്മലയെ ലവെളസിച്ചതസിലലെതസിച്ച മകൻ 

   പണണ്ടും  മണസിശശ്ശേരസി  എന്ന  ഗരാമതസിൽ  ശദേവെസി  എന്നന  ശപരുള്ള  ഒരു
ലപൺകുടസിയുണരായെസിരുന്നു അവെലള പതസിനരാലെരാണ്ടും വെയെസസിൽ കലെലരാണണ്ടും കഴസിച
ലകരാണ ശപരായെസി.  ആറു മരാസങ്ങൾക്കുശശേഷണ്ടും ശദേവെസിയുലട ഭർതരാവെന മരസിച  .
അവെൾ  ആറന  മരാസണ്ടും  ഗർഭസിണസിയെരായെസിരുന്നു.ആ  സമയെണ്ടും  അവെളുലട  വെബീടന
പണയെതസിലെരായെസിരുന്നു ഈ അവെസ്ഥയെസിൽ പണമടയരാൻ സരാധസിച്ചസില്ല .

     അങ്ങലന അടവുകൾ മുടങ്ങസിയെശപരാൾ വെബീടന ജപസി ലചെയരാനുള്ള ശനരാടബീസന
വെന്നു.  അവെൾ ഒരു ആൺകുഞസിനന ജനണ്ടും നൽകസി വെബീടന ജപസി ലചെയ്തലതരാന്നു
മവെൾ  അറസിഞസിരുന്നസില്ല.  വെബീടസിലലെതസിയെശപരാൾ  വെബീലടല്ലരാണ്ടും  അടച  പൂടസി
കസിടക്കുന്നു.  അയെൽവെരാസസികൾ  അവെലള  കരാരലണ്ടും  ധരസിപസിച.  അവെളരാലക
തകർന്നു.    എന്നസിടണ്ടും  ധധരലണ്ടും  ധകവെസിടരാലത അവെൾ ആ കുഞസിലനയുണ്ടും
എടുതന എല്ലരാ വെബീടുകളുണ്ടും നടന്നന ശജരാലെസി അശനന്വേഷസിച. അവെസരാനണ്ടും അവെൾകന
അവെസിലടയുള്ള ഇടസിച്ചൻ മുതലെരാളസിയുലട  വെബീടസിൽ  ശജരാലെസി  കസിടസി.  മുതലെരാളസി  ഒരു
ദേയെയുള്ള ഒരരാളരായെസിരുന്നു.

                             Sumithra
                                                            VII A
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  ഊർജ്ജസശരക്ഷണശ

      നമമ്മുടടെ ദദൈനലിംദൈകിന ജജീവകിതതകിടല എലരാവകിധ പ്രവർതനങ്ങൾകമ്മുലിം പലവകിധ

ഊർജ്ജ രരൂപങ്ങൾ ഉപയയരാഗകികമ്മുനമ്മുണന്.  യകരളതകിടല ഒരമ്മു ദൈകിവസടത ദവദൈദമ്മുതകി

ഉപയയരാഗലിം  60  മമ്മുതൽ  65  ദൈശലകലിം  യരൂണകിറരാണന്.  എനരാൽ  30  ശതമരാനതകിനമ്മുലിം

തരാടഴെയരാണന്  യകരളതകിടല  ശരരാശരകി  ഉലരാദൈനലിം.  ബരാകകി  ആവശദങ്ങൾകന്  യകന

ഗരാസകിൽ നകിനമ്മുലിം വരാങ്ങമ്മുനമ്മു.ഇതന് കകിടരാടത വനരാൽ യലരാഡന്ടഷെഡകിങന് യവണകിവരമ്മുനമ്മു

.ഇനദയകിൽ നമമ്മുകന് ആവശദമരായ ദവദൈദമ്മുതകിയമ്മുടടെ  60  ശതമരാനയതരാളലിം ദവദൈദമ്മുതകി

തരാപദവദൈദമ്മുതകി നകിലയങ്ങൾ വഴെകിയരാണന് ഉതന്പരാദൈകിപകികമ്മുനതന്.  കൽകരകി നകിലയങ്ങൾ

പമ്മുറനളമ്മുന  ഹരാനകികരമരായ  വരാതകങ്ങൾ  ധരാരരാളലിം  പരാരകിസകിതകിക

പ്രശ്നങ്ങളമ്മുണരാകമ്മുനമ്മു.  അതമ്മുടകരാണമ്മുതടന നമമ്മുകന്  ലഭദമരാകമ്മുന ഊർജ രരൂപങ്ങൾ

പരമരാവധകി സലിംരകകിയകണതമ്മുണന്.

 .ദവദൈദമ്മുതകി ലരാഭകികരാനമ്മുള ചകില മരാർഗ്ഗങ്ങൾ

1. അനരാവശദമരായകി ദവദൈദമ്മുയതരാപകരണങ്ങൾ പ്രവർതകിപകികരമ്മുതന്

2 .ബകി.ഇ.ഇ.സരാർ യലബലമ്മുകളമ്മുലിം ,ഐ.എസന്.ഐ.മമ്മുദ്രയമ്മുലിംഉളതന് ഉപയയരാഗകികരാലിം 
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3 .പ്രസരണ വകിതരണ നഷലിം ഒഴെകിവരാകരാൻ കഴെകിയകില  .ഇനദയകിൽ ഇതന് ശരരാശരകി  30

ശതമരാനമരാണന്  .യകരളതകിൽ  16  ശതമരാനലിം  മരാത്രയമയമ്മുളരൂ  .  പമ്മുതകിയ  പ്രസരണ-

വകിതരണ  ദലനമ്മുകൾ  നകിർമകികമ്മുകയമ്മുലിം,  സബന്യസഷെനമ്മുകൾ  നകിർമകിചമ്മുലിം  പ്രസരണ

വകിതരണ  നഷലിം  പരമരാവധകി  കമ്മുറയരാലിം.

ഊർജ്ജ  സലിംരകണലിം  ടകരാണന്  കറണന്  ചരാർജന്  കമ്മുറയരാനമ്മുലിം  ടമചടപട  യവരാൾയടജന്

ലഭകികരാനമ്മുലിം  ദവദൈദമ്മുയതരാപകരണങ്ങളമ്മുടടെ  ആയമ്മുസന്  വർധകിപകികരാനമ്മുലിം

ഇന്ധനമരായകിറകമ്മുമതകി  കമ്മുറയരാനമ്മുലിം  പ്രകകൃതകി  സലിംരകണതകിനമ്മുലിം

സഹരായകമരാകമ്മുനമ്മു.യകരളതകിടല ഊർജ്ജ ഉപയയരാഗതകിടന്റെ ഭരൂരകിഭരാഗവമ്മുലിം ഗരാർഹകിക

യമഖല  കയ്യടെകകിയകിരകികമ്മുനമ്മു.  23  ശതമരാനലിം  വദവസരായ  യമഖലയമ്മുലിം  18%  വദരാപരാര

യമഖലയമ്മുലിം  2%  കരാർഷെകികയമഖലയമ്മുലിം  മറമ്മുളവ  ആറന്  ശതമരാനവമ്മുലിം  ഉപയയരാഗകികമ്മുനമ്മു.

അയപരാൾ  സസരാഭരാവകികമരായമ്മുലിം  ഉപയയരാഗതകിൽ  ശ്രദകിയകണതന്  ഗരാർഹകിക

യമഖലയരാണന്.    സരാധരാരണ ബൾബകിടനകരാൾ ടമചടപടതരാണന് സകി .എഫന്.എലമ്മുലിം. ,

എൽഇഡകി ബൾബമ്മുകളമ്മുലിം. സരാധരാരണ ബൾബകിനമ്മു തമ്മുലദ പ്രകരാശലിം നൽകരാൻ 14 വരാടന്

മതകിയരാകമ്മുലിം സകി.എഫന്.എലകിനന്. 60  വരാടന് സരാധരാരണ ബൾബന് ഉപയയരാഗകികമ്മുനകിടെതന്  7

വരാടന്  എൽ.ഇ.ഡകി ബൾബന് മതകിയരാകമ്മുലിം  .  നകിലവകിലമ്മുള ടെദരൂബന് ദലറമ്മുകൾ കന് പകരലിം

എൽ.ഇ.ഡകി.  ടെദരൂബന്  ദലറമ്മുകൾ  ഉപയയരാഗകിചരാൽ  നല  രജീതകിയകിൽ  കറണന്  ചരാർജന്

ലരാഭകികരാലിം  .മമ്മുറകികമ്മുളകിൽ  ഇളലിം  നകിറതകിലമ്മുള  ചരായലിം  പരൂശമ്മുനതമ്മുലിം  ദലറകിടന്റെ

റകിഫ്ലക്ടറമ്മുകളമ്മുലിം  യഷെസമ്മുകളമ്മുലിം  തമ്മുടെചമ്മു  വകൃതകിയരാകമ്മുനതമ്മുലിം  ,  ബകി.ഇ.ആർ.സരാർ

യലബലകിങ്ങന്  ഉള ഉൽപനങ്ങൾ ഉപയയരാഗകികമ്മുനതമ്മുലിം  കരാരദകമമരായകി  ടവളകിചടത

ഉപയയരാഗടപടെമ്മുതരാൻ സഹരായകികമ്മുനമ്മു .

     ഇലയകക്ടരാണകികന്  ടറഗമ്മുയലറർ  ഉപയയരാഗകിചന്  മജീഡകിയലിം  സജീഡകിൽ  ഫരാൻ

പ്രവർതകിപകിചരാൽ  ഊർജ  ഉപയയരാഗലിം  കമ്മുറയരാലിം.  സരാർ  യലബലമ്മുള  ആവശദതകിനമ്മു

മരാത്രലിം  വലകിപമമ്മുള  റഫകിജയററർ  ഉപയയരാഗകികണലിം  .ആഴെന്ചയകിടലരാരകികൽ

ഇസകിരകിയകിടെമ്മുക.  ഇസകിരകിയകിടെമ്മുയമരാൾ  ഫരാൻ  ഉപയയരാഗകികരാതകിരകികമ്മുക.  പമ്മുതകിയ

എൽ.ഇ.ഡകി  /  എൽ.സകി.ഡകി  ടടെലകിവകിഷെനമ്മുകളകിൽപഴെയ  ടടെലകിവകിഷെനമ്മു  കടളകരാൾ

കമ്മുറവരാണന്  ദവദൈദമ്മുതകി  .മകികകി  കരൂടെമ്മുതൽ യനരലിം  ഉപയയരാഗകികരമ്മുതന്  .യവരാൾയടജന്

കമ്മുറവമ്മുള യപരാളമ്മുലിം  ഉപയയരാഗകികരമ്മുതന്  .ദഗൻഡറകിൽ കമ്മുതകിർതതകിനമ്മു  യശഷെലിം
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മരാത്രലിം അരയമ്മുക ആവശദതകിനമ്മുമരാത്രലിം ടവളലിം യചർകമ്മുക .ദമയകരായവവന് ഓവനമ്മുകൾ

സരാധരാരണ ഇലകക്ടകികന് സസ്റ്റൗവകിടന കരാൾ 50%  കമ്മുറചന് ഊർജയമ ഉപയയരാഗകികമ്മുനമ്മുളരൂ.

കരൂടെമ്മുതൽ യനരലിം  പരാകലിം  ടചയ്യരാൻ ഇൻഡകൻ കമ്മുകർ ഉപയയരാഗകികരമ്മുതന്  .ഫണന്

യലരാസകിങ്ങന് ടമഷെജീനമ്മുകൾകന് കമ്മുറചമ്മു ടവളവമ്മുലിം 

     ദവദൈദമ്മുതകിയമ്മുലിം മരാത്രയമ ആവശദമമ്മുളരൂ.  തമ്മുണകികളമ്മുടടെ പ്രയതദകത അനമ്മുസരകിചന്

യവണ  യമരാഡന്  ഉപയയരാഗകികമ്മുക  .വരാടർ  പമമ്മുകൾ  ആഴെലിം  കമ്മുറഞ്ഞ  സലതന്

  centrifugal pump ആഴെലിംകരൂടെകിയ  ഇടെതന്  സബന്  യമഴെന്സകിബകിൾ  പമമ്മുകൾ ആണന്

ഉപയയരാഗകിയകണതന്.

  GEETHA KUMARI

UPSA 
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                             യനതനനഭവളം

  

            ഞരാനമ്മുലിം എൻടറ കമ്മുടെമ്മുലിംബവമ്മുലിം വയനരാടകിയലകന് ഒരമ്മു യരാത്ര യപരായകി  .

പമ്മുലർചയന് ആണന് വജീടകിൽ നകിനന് പമ്മുറടപടതന്  .  ടെരൂറകിസന് ബസകിലരായകിരമ്മുനമ്മു യപരായതന്  .

പരാടമ്മുകൾ പരാടെകിയമ്മുലിം നകൃതങ്ങൾ കളകിചമ്മുലിം ആയകിരമ്മുനമ്മു ഞങ്ങൾ യപരായതന് . വയനരാടകിൽ

എതകിയയപരാൾ ഞങ്ങൾ ധരാരരാളമരായകി കമ്മുരങ്ങനരാടര കണമ്മു. അവയന് പഴെവമ്മുലിം കടെലയമ്മുലിം

ഇടമ്മുടകരാടെമ്മുതമ്മു.  അവകിടടെനകിനന്  ഞങ്ങൾ  രരാവകിലടത  ഭകണലിം  കഴെകിചമ്മു.  പകിടന

വയനരാടകിലമ്മുള പരാർകകിൽ യപരായകി.  അവകിടടെനകിനന് കമ്മുറചമ്മുയനരലിം കളകിചമ്മു.  അവകിടടെ ഒരമ്മു

മരതകിൽ ഒരമ്മു വലകിയ ഒചകിടന കണമ്മു.  അവകിടടെനകിനന് ഞങ്ങൾ മടറരാരമ്മു സലയതകന്

യരാത്രയരായകി.  അവകിടടെടയതകിയയപരാൾ  ഭയങ്കര  രസമരായകിരമ്മുനമ്മു  നല  തണമ്മുപമ്മുലിം

ഇളലിംകരാറമ്മുലിം അടെകിചകിരമ്മുനമ്മു. 

      
    ഉചഭകണലിം  ഞങ്ങൾ  അവകിടടെ  നകിനരാണന്  കഴെകിചതന്.  അവകിടടെനകിനന്

ടവളചരാടതകിടന്റെ അടെമ്മുയതകന് യപരായകി. ടവളതകിലകിറങ്ങകി കളകിചമ്മു. അതമ്മു 
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കഴെകിഞ്ഞന്  ഞങ്ങൾ  അവകിടടെയമ്മുള  ഡരാലിം  കരാണരാൻ  യപരായകി.അവകിടടെ  അടെമ്മുതന്  ഒരമ്മു

പരാർകന്  ഉണരായകിരമ്മുനമ്മു  .ഞങ്ങൾ  അവകിടടെകന്  യപരായകി  അവകിടടെനകിനന്  ഊഞ്ഞരാലരാടെകി

അവകിടടെ  കളകിചമ്മു.  അവകിടടെ  ഒരമ്മു  യബരാടകിൽ ഒരമ്മു  കമ്മുടകിടയ കയറകി  ടവളതകിൽ ടവചന്

കമ്മുടകിടയ യബരാടകിലരൂടടെ ടവളതകിയലകന് നജീകകി ടകരാണമ്മുയപരാവമ്മുനതന് ഞങ്ങൾ കണമ്മു.

അതന്  കണന്  ഞങ്ങൾ രസകിചമ്മു.  അതന്  കഴെകിഞ്ഞയപരാൾ ഞങ്ങൾ തകിരകിചമ്മു  വജീടകിയലകമ്മു

യപരാനമ്മു .ഭയങ്കര രസമരായകിരമ്മുനമ്മു. ഞങ്ങളമ്മുടടെ തകിരകിചമ്മുവരവന് ധരാരരാളലിം പരാടമ്മുലിം ഡരാൻസമ്മുലിം

ഉണരായകിരമ്മുനമ്മു ബസകിൽ . ഞങ്ങൾ വജീടകിയലകന് വനതന് ഏകയദൈശലിം 11 മണകി ആയയകമ്മുലിം.

എലരാകരാരദങ്ങളമ്മുലിം  ഞരാടനൻടറ  ഡയറകിയകിൽ  പകിനജീടെന്  എഴെമ്മുതകിവചമ്മു  .  ഒരകികലമ്മുലിം

മറകരാൻ കഴെകിയരാത ഒരമ്മു യരാത്രയരായകിരമ്മുനമ്മു അതന് ഇയപരാഴെമ്മുലിം എൻടറ മനസകിലമ്മുണന് 

                                                                                                    AYISHA MIDUHA V M
                                                                                                                  VI A
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  സൂരരമനവനളം ചന്ദ്രമനവനളം നതറലപലരലഞനതങ്ങനന ?

 

 

 

    പണ്ടുപണച  സൂരരനളം,  ചന്ദ്രനളം,  ഒരമലചനണച  ആകനശതച  കളലച്ചു നടനലരനതച.

കളലയല  മനതമല ഊണലലളം  ഉറകതലലളം  എലനളം  അവ  ഒരമലചച  തനനയനയലരനൽ ർ .

രണ്ടുളപ കളം ചതകളലയല  ആയലരന ഏറവളം വലലയ കമളംർ ൽ . ഒരലക  സൂരരനളം ചന്ദ്രനളംൽ

പനയളം വച്ചു ചതകളലച്ചു  .ചതകളലയല  ളതന കന വ  തനന കഞങ്ങനള മഴവൽ ൽ ൻ ൻ

വലഴങ്ങണളം  എനതനയലരന  പനയളം!  .ആദരനത  കളലയല  ചന്ദ്ര  മനവ  ജയലച്ചുൽ ൻ .

പറഞ വനകച 

   നതറലകനനത പനവളം സൂരരമനവ  കഞങ്ങനളനയലനളം വലഴങ്ങലൻ .   ഏതനയനലളം ഒര

കളലകൂടല  കഴലഞലട  പലരലയനളം...  ചന്ദ്ര  പലനനയളം  വനശല  ളകറലൻ .
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       ശരല അങ്ങനനയനവനളം സൂരര  സമതളംമളലൻ .  രണനമനത കളലയല  ചന്ദ്ര മനവൽ ൻ

ളതനറ്റു  തലഞ.  ചതലയനളം  നകനതലയനളം  മനയ  ചന്ദ്ര  സൂരരനന  മനല വചച  മകനളൻ ൽ

വലഴങ്ങല  എങലലളം  നതനണയല  ഒളലച്ചുവച്ചു  ൽ !          

     സൂരര  വവീടലളലക ളപനയ തകളംളനനകല ചന്ദ്ര  മകനളനയലനളം നതനണയല നലനചൻ ൻ ൽ

പുറതലറകല .ചന്ദ്രനളം മകളളം ഒരമലചച ആകനശ മറതലരന ചലരലകനതച സൂരര  കണ്ടുൻ .

അയനളനട മനസച നവന്തുനവീറല .   അനമത  സൂരരനളം ചന്ദ്രനളം ശതകളനയല മനറല ൽ .പകൽ

സൂരര  ആകനശതച എത്തുളമന  ചന്ദ്രനളം മകളളം ഓടലനയനളലകളം  ൻ ൾ .  അനലകച സൂരരൻ

തനന  വവീടല  കയറല  വനതലലടചന  മനതളമ  ചന്ദ്രനളം  മകളളം  പുറളതകചൽ ൽ

ഇറങ്ങനറുള.സൂരര  എനളം രനവലനല ഉണ ന തനന മകനള തലരഞ ആകനശ ളദശതചൻ ർ

അലഞതലരലയളം  .  വവകളനരളം വനര ഈ തലരചല  തടരളം  ൽ .  വളനരകനലമനയല  ഈ

പതലവച അങ്ങനന ആവ തലച്ചു വരലകയനണച  ർ !   മനസതലനലനരലക  സൂരരനന ളപടലച്ചുൽ

ചന്ദ്ര  ആകനശത്തു വരനളറയലലൻ , ആ ദലവസമനണച അമനവനസല. 

                                                                           UJWAL UDAIYV K

                                                                        IX B
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                 മടെകിയൻ യടെരാമമ്മു    

 

       

   മഹഹാ  മടടിയനഹായടിരുന്നു  ടടഹാമു  എന്ന  കുറുക്കൻ.  എടപഹാഴഴും  കളടിച

നടക്കഹാനഹായടിരുന്നു  അവനടിഷഴും.  അവനന്റെ  അമ്മ  എന്നുഴും  അവനന്  ഭക്ഷണഴും

നകഹാണ്ടു  നകഹാടുകഴും  .അതുനകഹാണന്  വടിശപന്  എനഹാനണന്നന്  അവൻ

അറടിഞടിരുന്നടില്ല . അങ്ങനന ഒരു ദടിവസഴും പതടിവുടപഹാനലെ അവൻനറ അമ്മ ഇര

ടതടടി  ടപഹായടി  .  മഴക്കഹാലെമഹായടിരുന്നു അടപഹാൾ  .എന്നുഴും ടതഹാരഹാനത മഴ തനന്ന.

അന്നുഴും  തുളടിനക്കഹാരുകുടഴും  എന്നമടടിൽ  വലെടിയ  മഴനപയന്തു.  ടടഹാമുവടിനന്

ടപടടിയഹായടി.  അമ്മനയയഴും  കഹാണുന്നടില്ല.  നല്ല  വടിശപഴും  .  അന്നു  രഹാതടിയഴും

അവൻനറ അമ്മ വന്നടതയടില്ല. പടിടറ്റേദടിവസഴും രഹാവടിനലെ വടിശന്നുവലെഞ അവൻ 

പുറതടിറങ്ങടി.  കഹാണുന്നവടരഹാനടഹാനക്ക  ടചഹാദടിചതുടങ്ങടി  എൻനറ  അമ്മനയ

കടണഹാ എന്നന് . അടപഹാൾ ഒരു കടിളടി അമ്മ അവടനഹാടു പറഞ്ഞു നടിനക്കന്       

നടിൻനറ അമ്മ ഭക്ഷണഴും നകഹാണ്ടുവരുന്നതന് എവടിനടനടിന്നഹാനണന്നന് 
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അറടിയഹാടമഹാ  അക്കനരയള  കഹാടടിൽ  നടിന്നഹാണന്.  ഇന്നലെനത  മഴയടിൽ  പുഴ

നടിറഞ്ഞു  പുഴയടിനലെ  നവളഴും  കുറഞഹാടലെ  നടിനന്റെ  അമ്മയന്  തടിരടിച  വരഹാനഹാകു.

വടിശപന് സഹടിക്കഹാതഹായടപഹാൾ അവൻ എലെടിനയയഴും മുയലെടിനനയഴും ഒനക്ക ഓടടിചടിട

പടിടടിച.  അങ്ങനന  രണ്ടുമൂന്നു  ദടിവസഴും  കഴടിഞടപഹാഴഹാണന്  ടടഹാമടിയനട  അമ്മ

തടിരടിനചതടിയതന്  .  വടിശന്നുവലെഞ്ഞു ഇരടികകയഹാനണന്നഹാണന് അവൻനറ അമ്മ

കരുതടിയതന്  .  പനക്ഷ സസ്വനമഹായടി ഇരടതടുന്നതന് കണടപഹാൾ അവനന്റെ അമ്മയന്

സടനഹാഷമഹായടി  .അവൻനറ  മടടി  ഒനക്ക  മഹാറടി  എന്നന്  മനസടിലെഹായ  അമ്മ

കുറുക്കതടി അവനന നകടടിപടിടടിച .അന്നുമുതൽ ടടഹാമു കുറുക്കൻ ആഹഹാരഴും സസ്വയഴും

കനണതഹാൻ  തുടങ്ങടി  .                               
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നനസി  ഒരരായെസിരണ്ടും നനസി

ഞങ്ങലള പസിന്തുണച്ചവെർകന
 ഞങ്ങളുലട കൂലട നടന്നവെർകന 

ഞങ്ങൾകന ആശേണ്ടുംസ അറസിയെസിച്ചവെർകന 
ഞങ്ങളുലട പ്രവെർതനങ്ങൾകന ഊർജവുണ്ടും ആശവെശേവുണ്ടും നൽകസി 

വെർണച്ചസിറകസിശലെറരാൻ സഹരായെസിച്ചവെർകന 
ഒരസികൽ കൂടസി ഒരരായെസിരണ്ടും നനസി

                                                                                                           BY LITTLE KITE UNIT

                                                                                                      PANTHEERANKAVE HSS
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