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ആമുഖഷം

                അററിവവ്   മറററ്റൊരറ്റൊളറില്  നറിനവ്  പകര്ന്നുകറിട്ടുക   എനതറിനപ്പുററം  
ഒറ്റൊരരറ്റൊരുത്തരുറം  സസ്വയറം

ആര്ജറിരക്കേണ്ടതറ്റൊറണെന   രബറ്റൊധധറം  കുററചറ്റൊന്നുമല്ല  

വറിദധറ്റൊഭധറ്റൊസ   രറംഗറത്ത   മറ്റൊററിമററിചതവ് .   പുസ്തകരലറ്റൊകത്തറിനപ്പുററം
ആധുനറികരലറ്റൊകത്തറിറല   വവവറിധധങ്ങറള   ഉള്റക്കേറ്റൊള്ളുവറ്റൊനറം
അവരയറ്റൊറടറ്റൊപറം  സഞ്ചരറിക്കുവറ്റൊനറം  പരധറ്റൊപ്തവറം  സമ്പൂര്ണെവമറ്റൊയ 

വറിദധറ്റൊഭധറ്റൊസപദ്ധതറിയറ്റൊണെവ്   ഇനവ്  നറിലനറില്ക്കുനതവ് .

                            ഈ  വവവറിധധത്തറില്   പ്രധറ്റൊന പങ്കുവഹറിക്കുന  രമഖലയറ്റൊണെവ്
ലറിററില്   വകറവ്സവ്.

നവവീന   കറ്റൊലഘട്ടത്തറില്    ഭൂരറിഭറ്റൊഗറം   ആളുകളുറം   വറിവരവറിനറിമയ
സറ്റൊരങ്കേതറികവറിദധകള്   ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുനവരറ്റൊറണെങ്കേറിലറം   ഈ  രറംഗത്തവ്
അഭറിരുചറിയുള്ളവറര   കറണ്ടത്തുനതറിനറം   നറിരന്തര
രപ്രറ്റൊതറ്റൊഹനത്തറിലൂറടയുറം   കറ്റൊസുകളറിലൂറടയുറം  കുട്ടറികറള

വളര്ത്തറി   പുതുതലമുറക്കേവ്    വറിപുലമറ്റൊയ   സറംഭറ്റൊവനകള്നല്കുനവരറ്റൊക്കേറി
തവീര്ക്കുവറ്റൊനള്ള    ശ്രമങ്ങള്    ഇനറിയുറംറമചറപരടണ്ടറിയറിരറിക്കുന്നു .

വറിവരവറിനറിമയ  സറ്റൊരങ്കേതറികവറിദധകള്   ആഴത്തറില്
സസ്വറ്റൊയത്തമറ്റൊക്കേറ്റൊനള്ളസറ്റൊഹചരധറം   ഒരുക്കുക ,   വറിവരവറിനറിമയ   രറംഗത്തവ്
കുട്ടറികള്
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കറ്റൊണെറിക്കുന   തറ്റൊല്പരധറം  പരറിരപറ്റൊഷറിപറിക്കുക ,  ദ്രുതഗതറിയറിലള്ള  സറ്റൊരങ്കേതറിക
വളര്ചക്കേവ്   അടറിത്തറയറിടുക   തുടങ്ങറിയ   ലകധങ്ങരളറ്റൊറട   ആവറിര്ഭവറിച
വറിദധറ്റൊഭധറ്റൊസ   പദ്ധതറിയറ്റൊണെവ്  ലറിററില്  വകറവ്സവ് .  സവ്കൂളുകളറിറല  സറ്റൊരങ്കേതറിക
വവദഗവ്ധധറം  നറിറഞ്ഞ  കുട്ടറികറള   കണ്ടത്തറി  അവരുറട  കഴറിവകള്
വറികസറിപറിറചടുക്കുക   എന   ലകധറം   ഈ   പദ്ധതറിയറിലൂറട
സറ്റൊകറ്റൊതവ്കരറിക്കേറപടുന്നു.   ഇതറില്    അറംഗങ്ങളറ്റൊയ
കുട്ടറികളുറടകഠറിനറ്റൊധസ്വറ്റൊനത്തറിറന്റെയുറം   പ്രയത്നത്തറിറന്റെയുറം   പരറിണെറ്റൊമഫലമറ്റൊയറി
പുറത്തറിറങ്ങുന   ഈ  മറ്റൊസറിക  നവവീന  കറ്റൊലഘട്ടത്തറിറല  കുട്ടറികളറില്
സറ്റൊരങ്കേതറികവറിദധറ്റൊരറംഗത്തുളളവവദഗവ്ധധറം പ്രകടമറ്റൊക്കുന്നു

ദൈരീപ  ആനണയി   ലയിറയില   ഹകറന്റ്സെന്റ്   മേയിസ്ട്രസെന്റ്എസെന്റ്.എടം.എചന്റ്.എസെന്റ്

                     ആശഷംസ

 നമ്മുറട  സവ്കൂളറിറല  ലറിററില്  വകറവ്സവ്  കുട്ടറികള്  തയറ്റൊററ്റൊക്കുന   ഡറിജറിറല്  
മറ്റൊഗസറിന്  ഐ .ടറി  പഠനത്തറിനവ് 

ഏററ  ഉപകറ്റൊരപ്രദമറ്റൊകറട്ട  എനവ്  ആശറംസറിക്കുന്നു .

                                       രസ്നേഹപൂര്വറം  റഹഡവ് മറ്റൊസ്റ്റര്

                                                             തങ്കേചന്  എ .എറം

കക്കേറ്റൊടറംറപറ്റൊയറില്
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 ആശഷംസ

റസന്റെവ്   രമരവീസവ്  വഹസവ്കൂളറില്  പുതുതറ്റൊയറി   ആരറംഭറിച  ഒരു  കബറ്റൊണെവ്  
ലറിററില്  വകറവ്സവ്.  ഈ  കബറില്  അറംഗങ്ങളറ്റൊയ  കുട്ടറികള് കമമ്പ്യൂട്ടററിറനയുറം   
അതറിറന്റെ   നൂതനസറ്റൊരങ്കേതറികവറിദധകറളയുറം  കുററിചവ്  കൂടുതല്   അററിവരനടറ്റൊന്
സറ്റൊധറിക്കുന്നു.  കബറിറല  അറംഗങ്ങളറ്റൊയ

കുട്ടറികളുറട  പരറിശ്രമഫലമറ്റൊയറി   പുറത്തറിറക്കുന   ഈ   ഡറിജറിറല്   മറ്റൊസറികക്കേവ് 
എല്ലറ്റൊവറിധ   നന്മകളുറം   രനരുന്നു.

അരതറ്റൊറടറ്റൊപറം   ഇതറിറന്റെ   പറിനറില്   പ്രവര്ത്തറിച   എല്ലറ്റൊ 

കുട്ടറികറളയുറം   അഭറിനനറിക്കുന്നു.

                                        

                                             ആശറംസകരളറ്റൊറട,

                                                       ഷറ്റൊന്റെറി .എറം.വറി

                                                      എചവ്.എസവ്.എ

                                                       ബരയറ്റൊളജറി
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ആശഷംസ

കക്കേറ്റൊടറംറപറ്റൊയറിലറിറല   റസന്റെവ്   രമരവീസവ്  വഹസവ്കൂളറിറല   

കുട്ടറികള്ക്കേവ്   കമമ്പ്യൂട്ടററിറനക്കുററിചവ്   വറിപുലമറ്റൊയറി   അററിവരനടുക   എന  
ഉരദ്ദേശരത്തറ്റൊറട   ആരറംഭറിച    കബറ്റൊണെവ്   ലറിററില്   വകറവ്സവ് . കമമ്പ്യൂട്ടററിറന   
കൂടുതല്  

അടുത്തററിയറ്റൊനറം   പഠനകറ്റൊരധങ്ങളറില്    മറികവ  രനടുവറ്റൊനറം

ഇതറിലൂറട   സറ്റൊധറിക്കുന്നു.   ഇതറിറല  അറംഗങ്ങളറ്റൊയ  

കുട്ടറികളുറട  ശ്രമഫലമറ്റൊയറി   പുറത്തറിറങ്ങുന   ഈ   ഡറിജറിറല്   മറ്റൊസറികക്കേവ്   
എല്ലറ്റൊവറിധ   മറംഗളങ്ങളുറം 

രനരുന്നു

                                 ആശറംസകരളറ്റൊറട,

                                  ലറിററില്   വകറവ്സവ്   റസക്രട്ടററി,

                                       അ    ഞ്ജന   മറ്റൊതത8
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എനന്റ  വളീടഫഎനന്റ  വളീടഫ
ഗൃഹത്തറില്  വരനറ്റൊരുണറി  രമടമറ്റൊസത്തറില്
അറനറന്റെ  ഗൃഹത്തറിലറ്റൊ-

ആടയുറം  ആഭരണെവറം  

ഗൃഹത്തറില്   വരനറ്റൊറരല്ലറ്റൊറം

ഉണറിതന്  വകകളറില്

നല്കുന്നു  രസ്നേഹരത്തറ്റൊറട

ആനനറം  പങ്കുവയ്ക്കല്

എല്ലറ്റൊവരുറം  വനവീടുന്നു

ആശറംസ  രനര്നവീടുവറ്റൊന്....

എല്ലറ്റൊവരുറം   വനവീടുന്നു
ഉണറിറയ  കണ്ടവീടുവറ്റൊന്

എറന്തറ്റൊരു   ചന്തമറ്റൊരണെ

ഉണറി   എന്  വകകളറില്  

കറിടന്നു  പുഞ്ചറിരറിക്കുന്നു...

എരനറ്റൊറടറ്റൊപറം  എന്  വവീടുറം
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സരന്തറ്റൊഷത്തറ്റൊല്  നറിറഞ..

സരന്തറ്റൊഷത്തറിന്  സുദറിനറം 

വദവറം  തറനറ്റൊരു   റപറ്റൊന്നുണറി
                              അനറിറ ഷറിരനറ്റൊജവ്
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അവബിസവകബിയസായ  ചുനണ്ടെലബി

ഒരു  തട്ടറിന്പുറത്തവ് ഒരു  ചുറണ്ടലറി  പറ്റൊര്ത്തറിരന്നു . ഒരറിക്കേല്

ചുറണ്ടലറിക്കേവ്   ഒരു   വറിക ൃതറി   രതറ്റൊനറി .  റതറ്റൊട്ടപ്പുററം   റവച  മരപലകയ്ക്കപ്പുററം
എന്തറ്റൊറണെനററിയറ്റൊന്  ഒരു  ആഗ്രഹറം . 

             ചുറണ്ടലറി   മരപലക   പതുറക്കേപതുറക്കേ   കരണ്ടുതുടങ്ങറി .  കുററ
കരണ്ടുകഴറിഞ്ഞരപറ്റൊള്  മരപലകയറില്

ഒരു  റചററിയ  ദസ്വറ്റൊരമുണ്ടറ്റൊയറി. 

              ദസ്വറ്റൊരത്തറിലൂറട  റഞെരുങ്ങറിറഞെരുങ്ങറി  ചുറണ്ടലറി  അപ്പുററം  കടന്നു .

അരപറ്റൊഴറ്റൊണെവ്   അപ്പുററത്ത   മുററിയറില്   ധറ്റൊരറ്റൊളറം   ഭകണെസറ്റൊധനങ്ങള്
ചുറണ്ടലറി  കണ്ടതവ്. 

           ചുറണ്ടലറി  ആര്ത്തറിരയറ്റൊറട  ഭകണെസറ്റൊധനങ്ങള്  തറിന്നു  തുടങ്ങറി .
തറിന്നുതറിന്നു  വല്ലറ്റൊറത  വവീര്ത്തു. 

            അരപറ്റൊഴറ്റൊണെവ്  വവീട്ടുകറ്റൊര്  തട്ടറിന്പ്പുറരത്തക്കേവ്  കയററി

വരുന  ശബവ്ദറം  രകട്ടതവ്. പ്രറ്റൊണെന്  രകറിക്കേറ്റൊന്  ചുറണ്ടലറി  

മരപലകയറിറല  ദസ്വറ്റൊരത്തറിലൂറട  കടക്കേറ്റൊന്  രനറ്റൊക്കേറി . 

തറിനവ്   വയര്   വല്ലറ്റൊറത   വവീര്ത്തതറിനറ്റൊല്   അതറിനവ്   അതവ്   കഴറിഞ്ഞറില്ല .

വവീട്ടുകറ്റൊര്  അതറിറന  പറിടറികൂടുകയുറം  റചയ. 

                   Febin Biju
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ബന്ധങ്ങള്  ഭദ്രമസാകസാഷം

നമുക്കേവ്  മുനവ്  ബന്ധങ്ങളറ്റൊണെവ്  ഉള്ളതവ് . നരമറ്റൊടവ്

തറന,മറ്റുള്ളവരരറ്റൊടവ്,ഇഇൗശസ്വരരനറ്റൊടവ് . ചറിലര്

മൂനറ്റൊമറത്ത ബന്ധറം തറിരറിചററിയറ്റൊത്തറ്റൊവരരറ്റൊ ,

ചറിലരപറ്റൊള്  നറിരഷധറിക്കുനവരരറ്റൊ  ആകറ്റൊറം.

അവര്  അതവ്  നറിരഷധറിചറ്റൊലറം ബന്ധറം  ഇല്ലറ്റൊതറ്റൊകുനറില്ല

കറ്റൊരണെറം ഇഇൗശസ്വരന്  സൃഷറിച  വറ്റൊയുവറം റവള്ളവറം  മറ്റു

പദറ്റൊര്ഥങ്ങളുറം  സസ്വവീകരറിചറം  ആസസ്വദറിചമറ്റൊണെവ്  അവര് 

പുലരുനതവ് . രമല്പറഞ്ഞ  മൂനവ് ബന്ധങ്ങളുറം  സന-

ലറിതമറ്റൊക്കേറി  കറ്റൊത്തുസൂകറിക്കേറ്റൊനറ്റൊകറട്ട  നമ്മുറട ശ്രമവറം

ശ്രദ്ധയുറം.

                                                                       ആതറിര  വറിജയന്
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   ഫലബിത ബബിന്ദുകള്

1 .       ഭകണെപ്രറിയയറ്റൊയ  ഭറ്റൊരധറയയുറം  റകറ്റൊണ്ടവ്  ഭര്ത്തറ്റൊവവ്  ഹണെറിമൂണെറിന  
രപറ്റൊയറി . തറ്റൊമസറിക്കേറ്റൊന്  റചന  രഹറ്റൊട്ടലറില്  കണ്ട  പരസധറം  ഇങ്ങറന . 

            രറ്റൊവറിറല  ടറിഫറിന് - 7 മുതല്  11

        ഉച  ഉഇൗണ്  - 12  മുതല്   3 വറര

വവകുരനരറംടറിഫറിന് - 3.30  മുതല് 6.30 വറര

രറ്റൊതറി   ഡറിനര് -   7  മുതല്  10   വറര

   ഇതു കണ്ട ഭറ്റൊരധ : നമുക്കേവ്  പുറത്ത  ചുററിക്കേറങ്ങറി  കറ്റൊണെറ്റൊന്  സമയറം  
കറിട്ടുറമന്നു  രതറ്റൊന്നുനല്ല. 

  

                                        അകയ  
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 കല്ലല്ല കല്കരബി
കലകരയി ഖനനടം

ഭൂമറിയുറട  ഉപരറിതലത്തറില്  നറിന്നുറം  ഭൂമറിക്കുള്ളറില്
നറിന്നുറമറ്റൊറക്കേ  കല്ക്കേരറി  രശഖരറിക്കുന  പ്രവ ത്തനമണെവ്൪
കല്ക്കേരറി ഖനനറം എന്നു പറയുനതവ്.  ആയറിരകണെക്കേറിനവ് വ ഷറം൪
മുരമ  ഭൂമറിയുറട  ഉപരറിതലത്തറിലള്ള  കല്ക്കേരറി  ഖനനറം
റചറയ്തെടുക്കേറ്റൊന്  തുടങ്ങറിയറിരുന്നു  .ബറിട്ടനറിറല  റവയറിന്സറില്
റവങ്കേലയുഗത്തറില്  തറന  കല്ക്കേരറി  ഉപരയറ്റൊഗറിചതറിനവ്
റതളറിവകള്  ലഭറിചറിട്ടുണ്ടവ്.കല്ക്കേരറി  കഷണെങ്ങള്  കത്തറിചവ്
ഭകണെറം  പറ്റൊകറം  റചയറ്റൊനറം  ചൂടു  പറിടറിപറിക്കേറ്റൊനമറ്റൊയറിരുന
ഉപരയറ്റൊഗറിചറിരുനതവ്.
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                        14-ാം നൂററ്റൊരണ്ടറ്റൊറടയറ്റൊണെവ് യൂരററ്റൊപറില് ഭൂമറിക്കേടറിയറിറല കല്ക്കേരറി 
ഖനനറം തുടങ്ങറിയതവ്. ആദധകറ്റൊലങ്ങളറില് റതറ്റൊഴറിലറ്റൊളറികള്ക്കേവ് ഇറങ്ങറി 
റവളറിചറംകണ്ടവ് നറില്ക്കേറ്റൊന് കഴറിയുനത ആഴമുള്ള കറിണെറുകള് കുഴറിചറ്റൊയറിരുന്നു 
ഖനനറം .എനറ്റൊല് പറിനവീടവ് വധവസറ്റൊയറിക വറിപ്ലവത്തറിറന്റെ കടന്നുവരരവറ്റൊറട 
ഖനനത്തറിറന്റെ ആഴവറം പരപ്പുറമറ്റൊറക്കേ കൂടറിവന്നു .ആഴറം കൂടുറംരതറ്റൊറുറം കല്ക്കേരറി
ഖനറിയറിറല അപകടസറ്റൊധധതയുറം കൂടുറം.ഖനറിക്കുള്ളറിറല ജലമറ്റൊണെവ് പ്രധറ്റൊന 
പ്രശറം.പുറത്തവ് മഴറപയ്തെറ്റൊല് അതവ് ഖനറിക്കുള്ളറിറല ജലനറിരപവ് 
അപ്രതവീകറിതമറ്റൊയറി ഉയ ത്തുന്നു ൪ .ഇതവ് ഖനവ്ക്കുള്ളറിറല റതറ്റൊഴറിലറ്റൊളറികല്ക്കേവ് 
ചറില്ലറ പ്രശമല്ല ഉണ്ടറ്റൊക്കുനതവ്.പറിനവീടവ്  ഈ റവള്ളറം പമറചയ്തെവ് കളയറ്റൊനള്ള 
ശക്തമറ്റൊയ രമറ്റൊട്ടറുകള് കണ്ടു പറിടറിചരതറ്റൊറട ഈ പ്രശത്തറിനവ് പരറിഹറ്റൊരമറ്റൊയറി .

                       ആദധകറ്റൊലങ്ങളറില് മനഷധരുറടയുറം കഴുതകളുറടയുറമറ്റൊറക്കേ 
പുറത്തറ്റൊണെവ് കല്ക്കേരറി ചുമനവ് ഖനറിയറില് നറിനവ് 
പുററത്തത്തറിചറിരുനതവ്.ഇരപറ്റൊള് ഇതവ് യന്ത്രസഹറ്റൊയരത്തറ്റൊറട നടത്തുന്നു.

                           വറിഷമയവറം തവീപറിടറിക്കേറ്റൊവനതുമറ്റൊയ വറ്റൊതകങ്ങള് കല്ക്കേരറി 
ഖനറിക്കുള്ളറില് ഉണ്ടറ്റൊകറ്റൊനള്ള സറ്റൊധധത ഏററയറ്റൊണെവ് .ഇതവ് റതറ്റൊഴറിലറ്റൊളറികളുറട 
ജവീവനവ് ഭവീഷണെറിയറ്റൊയറിരുന്നു.പറിനവീടവ് ഇതറിനറം പരറിഹറ്റൊരമറ്റൊ

കല്ക്കേരറി ഇന്തധയറില്

ബറംഗറ്റൊളറിറല ദറ്റൊരമറ്റൊദ  നദറിയുറട തവീരത്തുള്ള ററ്റൊണെറിഗറ്റൊന്ജവ് കല്ക്കേരറി ൪

പറ്റൊടത്തറ്റൊണെവ് ഇന്തധയറില് ആദധമറ്റൊയറി കല്ക്കേരറി ഖനനറം നടക്കുനതവ് .1774 ല് 
ബറിട്ടവീഷവ് ഈസ്റ്റവ് ഇന്തധ കമനറിയുറട റമല്രനറ്റൊട്ടത്തറിലറ്റൊയറിരുന്നു 
ഇതവ്.പ  ഞ്ചവതര പദ്ധതറിയറില് കല്ക്കേരറി ഖനനത്തറിനവ് ഏററ 
പ്രറ്റൊധറ്റൊനധമുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.

                                   രലറ്റൊകറത്ത കല്ക്കേരറി സമത്തറില് അഞ്ചറ്റൊറം സറ്റൊനമറ്റൊണെവ് 
ഇന്തധക്കേവ്.രലറ്റൊകത്തറിറല നറ്റൊലറ്റൊമറത്ത വലറിയ കല്ക്കേരറി ഉല്പറ്റൊദക രറ്റൊജധമറ്റൊണെവ് 
ഇന്തധ.ഇന്തധയറില് ഏറവറം കൂടുതല് കല്ക്കേരറി നറിരകപമുള്ള 

സറംസറ്റൊനറം ജറ്റൊ ഖണറ്റൊണെവ്൪ .കല്ക്കേരറി ററവദതതറി ഉല്പറ്റൊദനത്തറിനറ്റൊണെവ് 
ഏറവമധറികറം ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുനതവ്.
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   TWINKLING STARS    
BIBINA BIJU
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ചബികന കുറുമ

1.രകറ്റൊഴറി          -1 കറിരലറ്റൊ

2.മല്ലറിറപറ്റൊടറി     -1 രടബറിള്

                             സവ്പൂണ്

3.മുളകുറപറ്റൊടറി      -1 ടവീസവ്പൂണ്

4.മഞ്ഞള്റപറ്റൊടറി  -1/2 ടവീസവ്പൂണ്

5.സവറ്റൊള            -200 ഗ്രറ്റൊ൦

6.തക്കേറ്റൊളറി           -100 ഗ്രറ്റൊ൦

7.പചമുളകവ്          -4 എണ൦

8.കററിരവപറില      -1 തണ്ടവ്

9.ഇഞ്ചറി               -1 കഷണെ൦

10.എണ              -200 ഗ്രറ്റൊ൦

11.ഉപവ്                   -പറ്റൊകത്തറിനവ്

           

           പറ്റൊക  റചയനവറിധ൦ ൦

  

        സവറ്റൊള അരറിഞ്ഞതറില്  പകുതറി
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വറുത്തവ്  അരറചടുക്കുക.  ഒരു പറ്റൊതത്തറില്

എണ ചൂടറ്റൊക്കേറിയുള്ള  സവറ്റൊള , പചമുളകവ്,

ഇഞ്ചറി ഇവ വഴറ്റുക.  വഴന്നു കഴറിയുരമറ്റൊള്

സവറ്റൊള അരചതു   റപറ്റൊടറികള്   ചൂടറ്റൊക്കേറി൦

 അരചതു  ൦ , തക്കേറ്റൊളറി, ചറിക്കേന് കഷണെങ്ങള്

ഇവയു  ഇട്ടുവഴററി  പറ്റൊത  അടച രവവറിക്കുക൦ ൦ .

കററികുറുകുരമറ്റൊള്  ഉപവ്  രചര്ത്തവ്  വറ്റൊങ്ങറി  

വയ്ക്കുക .

              അഭറിജറിത്തവ്. സറി.എസവ്
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പരബിസബിതബി  കകബിസഫ
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1.ഭഇൗമദറിനമറ്റൊയറി  ആചരറിക്കുനതവ്  എനവ് ?

- ഏപ്രറില്  22

2. സഇൗരയൂഥത്തറിറല ഏറവറം തറിളക്കേരമററിയ  നകതറം?

-സറിററിയസവ്

3. ബരയറ്റൊഗധറ്റൊസറിറല  പ്രധറ്റൊന  ഘടകറം?

-മവീവഥന്

4.പശു ഏതവ് രറ്റൊജധത്തറിറന്റെ രദശവീയ മൃഗമറ്റൊണെവ്?

-രനപറ്റൊള്

5. നവീല നറിററം കറ്റൊണെറ്റൊന്  കഴറിയുന  പകറി?

-മൂങ്ങ

6.  മണറിറന ക്കുററിചള്ള പഠനശറ്റൊഖയറ്റൊണെവ്?

-റപരഡറ്റൊളജറി

7.  ഇന്തധയറിറല  ഏറവറം വലറിയ തടറ്റൊകറം ?
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-ചറിലവ്ക്കേ

8.  കറുത്ത  സസ്വര്ണറം?

-റപരടറ്റൊള്

9.ഇന്തധയറിറല റനല്ലറ എനററിയറപടുന സറംസറ്റൊനറം?

-ആന്ധ്രപ്രരദശവ്

10. റസററികള്ചര്  എനറ്റൊറലന്തവ്?

-പട്ടുന്നൂല്

11.രലറ്റൊക ആരരറ്റൊഗധദറിനറം?

-ഏപ്രറില്  7

12.ഒരു കുരുവറിയുറട പതനറം ആരുറട  കൃതറിയറ്റൊണെവ്?

-സലറിറം അലറി

13.രററ്റൊഡുകളറില്ലത്ത  ഇററ്റൊലറിയന്  നഗരരമതവ്?

-റവനവീസവ്
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14. മരറം കയററ്റൊന് കഴറിവളള മതധറം?

-അനറ്റൊറംബസവ്

15. തലയറില്  ഹൃദയമുളള  ജവീവറി?

-റചമവീന്                  അനവീറ  ഫറ്റൊന്സവീസവ്
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    എനന്റ  മരഷം

നറ്റൊലനറ്റൊള്  മുമ്പു  ഞെറ്റൊന്

നറ്റൊലറ്റൊറം  കവ്ളറ്റൊസറില്  പഠറിക്കുരമറ്റൊള്

നറ്റൊലറ്റൊളു  കറ്റൊണ്റകത്തറന

എനറിറക്കേറ്റൊരു  'മരറം' കറിട്ടറി.

                          റചളറിറവള്ളറം  നറിറഞ്ഞ  'മരക്കേവര്'

                          ബറ്റൊഗറില്  നറിറനടുത്തരപറ്റൊള്

                          രകറ്റൊപറിചലററി  മമറി

                          'ബറ്റൊഗറ്റൊറക  കളഞ്ഞരല്ലറ്റൊ'?

വറിരണ്ട   ഞെറ്റൊനരപറ്റൊള്തറന

മരറം  വവീട്ടരറികറില്  ചറ്റൊരറിറവച

'കറിറകവ്സവ്  ബറ്റൊറഗ'ടുരത്തറ്റൊമനറിചമ

റവചറങ്ങറിരപറ്റൊയവ്.

 

                            ഒന്നു  ഞെറ്റൊന്  പഠറിചനവ്,

                              മരറം  റവറുറമറ്റൊരു  മരമരല്ല
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                              പ്ലറ്റൊസ്റ്ററികവ്  ബറ്റൊഗുകളറ്റൊണെവ്  മുഖധറം!

                              ഞെറ്റൊനറിറനറ്റൊരു  മലയറ്റൊളറിയരല്ലറ്റൊ!            -രസ്നേഹ . റക
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സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos
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 കടങ്കഥകള്

അകമറില്ല പുറമറില്ല റഞെട്ടറില്ല  വട്ടയറില

                                                -പപടറം

അകത്തു തറിരറിറതറുത്തു പുറത്തു മുട്ടയറിട്ടു

                                                -കുരുമുളകവ്

അടയുറട മുന്മറില് റപരുമട

                                                 -രതനവീചകൂടവ് 

അടയ്ക്കുറം തുറക്കുറം കറിങ്ങറിണെറി പത്തറ്റൊയറം

                                                  -കണവ്

അടറിപറ്റൊറ, നടുവടറി, മവീറത കുട

                                                   -രചന  അടുക്കേള രകറ്റൊവറിലറില് മൂന്നുണ്ടു 

വദവങ്ങള്                        -അടുപവ്

അമറ്റൊറട്ട പട്ടറിക്കേവ് മുരമറ്റൊട്ടവ് വറ്റൊലവ്

                                                    -ചറിരവ

അമ റകറ്റൊലനറന മക്കേള് കുരുനറന

                                                       -കവങ്ങവ്

അമറയ റതറ്റൊട്ട മകന് റവറ്റൊന മരറിച

                                  -തവീറപട്ടറിറക്കേറ്റൊള്ളറി   
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അമയ്ക്കവ്   വറ്റൊലറില്ല  മക്കേള്ക്കേവ് വറ്റൊലണ്ടവ്

                                  -തവള

ആയറിരറം കുഞങ്ങള്ക്കേവ് ഒരരഞ്ഞറ്റൊണ്

                                 -ചൂലവ്

എറന റതറ്റൊട്ടറ്റൊല് റതറ്റൊട്ടവറന തട്ടുറം

                                   -വവദതതറി

ഒരമ റപററതല്ലറ്റൊറം കറുത്തപട്ടറ്റൊളറം

                                     -കട്ടുറുമവ് 

                     Vismaya  Prasad
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കഥകളബി

17-ാം നൂററ്റൊണ്ടറില്  റകറ്റൊട്ടറ്റൊരക്കേര  തമ്പുരറ്റൊനറ്റൊണെവ്

കഥകളറിക്കേവ് ജതറം  നലവ്കറിയറതനവ്  കരുതറപടുന്നു .

രകരള പ്രകൃതറിയുറട വര്ണഭറംഗറിയറ്റൊണെവ്  കഥകളറി .

രവഷങ്ങള്ക്കേവ് ഇഇൗ വര്ണറപറ്റൊലറിമ വരറ്റൊന് കറ്റൊരണെറം .

പ്രകൃതറിയറില് നറിറനടുത്ത ചറ്റൊയങ്ങള് റകറ്റൊണ്ടറ്റൊണെവ്

മുഖറത്തഴുത്തവ്. കണവ് ചുവക്കേറ്റൊന് ചുണ്ടപ്പുവവ്, മുഖത്തവ്

മനരയറ്റൊല,ചുണ്ടവ് ചുവപറിക്കേറ്റൊന് ചറ്റൊയറിലധറം,ചുട്ടറിക്കേവ്

അരറിമറ്റൊവവ് ഇറതറ്റൊറക്കേയറ്റൊണെവ്  ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുനതവ് .

റചണ്ട, മദ്ദേള,രചങ്ങറില,ഇലത്തറ്റൊളറം ഇടയ്ക്ക

എനറിവയറ്റൊണെവ് വറ്റൊദധങ്ങള്.ഇവ രകരളറിയങ്ങളറ്റൊണെവ്

രറ്റൊമനറ്റൊട്ടവതരണെത്തറില്  പറ്റൊള റകറ്റൊണ്ടുള്ള

 ഗ്രറ്റൊമവീണെ  കറിരവീടങ്ങളറ്റൊണെവ് ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുനതവ്

രകശദറ്റൊര മുടറി, സരസസ്വദറി മുടറി എനറിവയറ്റൊണെവ്

കഥകളറിയറിറല കറിരവീടങ്ങള് .

സവീ രവഷങ്ങള്ക്കേവ് കറിരവീടത്തറിന പകരറം 

തലയുറട  വശത്തവ്റകട്ടറിവച  തലമുടറിയുറട 
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ആകൃതറിയറിലള്ള  റകറ്റൊണ്ടറക്കേട്ടുറം,കുമറിഴവ്

എന തടറി കറിരവീടവ നറിര്മറ്റൊണെത്തറിനപരയറ്റൊഗറിച .

                                                  സറ്റൊനറ്റൊ  ബറിജ
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മസാതൃഭസാഷസാ പഠനതബിനന്റ പസാധസാനനഷം 

  "മറിണ്ടറിത്തുടങ്ങറ്റൊന്   ശ്രമറിക്കുന  പറി ഞ്ചറിളറം

    ചുണ്ടറിരമലമറിഞ്ഞപറ്റൊറലറ്റൊറടറ്റൊപറം

    അമറയന്നുള്ള  രണ്ടകരമല്ലരയറ്റൊ

    സരമളറിചവീടറിനറതറ്റൊനറ്റൊമതറ്റൊയവ്

    മറ്റുള്ള  ഭറ്റൊഷകള്  രകവലറം  ധറ്റൊതറിമറ്റൊര്

    മര്ത്തധന്നു  റപറമ  തന്  ഭറ്റൊഷതറ്റൊന്"

                                     ( വള്ളരത്തറ്റൊള് )                          

 

ഭറ്റൊഷ  ഒരു  ചറിഹ്നവധനസയറ്റൊണെവ് ;വറികറ്റൊരങ്ങള്ക്കുറം  വറിചറ്റൊരങ്ങള്ക്കുറം  രൂപറം  
നല്കുനതറിനവ്  വധക്തറി  ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുന വധവസ .

കുഞ്ഞറിറന്റെ  ശരവീരകലകള്  വളരുനതറിനവ്  മുലപറ്റൊല് ഏങ്ങനരയറ്റൊ 
അതുരപറ്റൊറലയറ്റൊണെവ്  ചറിന്തകള്  വളരുനതറിനവ്  അമയുറട  ഭറ്റൊഷയുറം
.കൃതമമറ്റൊയറി അമ പലരപ്രറ്റൊഴുറം  അനധഭറ്റൊഷകള്  ററകകറ്റൊരധറം 
റചയറവന്നുവരറ്റൊറം . വറികറ്റൊരത്തറിറന്റെ തറിരത്തള്ളരല് ഏറതറ്റൊരു  വധക്തറിയറിലറം  
അവറന്റെ  മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷറയ ഉണെര്ത്തുറം  എനറ്റൊണെവ്  മനശറ്റൊസജ്ഞന്മറ്റൊര് 
പറയുനതവ് .   വറിദധറ്റൊഭധറ്റൊസറംററനരന്തരധകമറ്റൊണെവ് .അറതറ്റൊരറിക്കേലറം  
അവസറ്റൊനറിക്കുനറില്ല .

കുഞ്ഞറിറന്റെ  ആദധഗുരു  അമ  തറന . എല്ലറ്റൊത്തറിനറം ഗുരുവറം 
മറ്റൊതറ്റൊവതറനയറ്റൊണെരല്ലറ്റൊ .അമയുറട  ഭറ്റൊഷതറനയറ്റൊണെവ്  ഏറതറ്റൊരു  കു ഞറം  
അദധറം  വശമറ്റൊക്കുന  ഭറ്റൊഷയുറം .മറ്റൊതമല്ല , കുട്ടറികള്  വസ്തുതകറളയുറം  
ജവീവറികറളയുറം  രവര്തറിരറിക്കുനതുറം  ഭറ്റൊഷയറിലൂറടയറ്റൊണെവ് . മറ്റൊത ൃഭറ്റൊഷ അമയ്ക്കവ്  
തുലധയറ്റൊറണെന്നു    വള്ളരത്തറ്റൊള്  പഠറിപറിക്കുന്നു .
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കുഞ്ഞറിറന്റെ  ചറിന്ത  വളറര  ലഘുവറ്റൊണെവ് ;എങ്കേറിലറം  അതറിറന  നറിയന്ത്രറിക്കു  
മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷയറ്റൊണെവ് . ചറിന്തയറില്ലറ്റൊറത  വളരറ്റൊന്  ആവറില്ല . 

നറ്റൊറം ജവീവറിക്കുന നറ്റൊടറിറന്റെ സവറിരശഷതകറളല്ലറ്റൊറം  മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷയറിലമുണ്ടവ് . 

മറ്റൊത ൃഭറ്റൊഷറ്റൊ  സറ്റൊഹറിതധത്തറില്  ഇവറിടുറത്ത  ജനങ്ങളുറട ജവീവറിതറം  
പ്രതറിബറിറംബറിക്കുന്നു . ഇഇൗ നറ്റൊടറിറന്റെ  സറംസവ്കറ്റൊരറം അററിയറ്റൊന്  അവറന 
സഹറ്റൊയറിക്കുനതുറം  മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷയറ്റൊണെവ് . നറ്റൊടറിറന്റെ  സറംസവ്കറ്റൊരറം  
അടുത്തററിയുനതറിലൂറട , സസ്വന്തറം ററപതൃകറം ഉള്റക്കേറ്റൊള്ളുനതറിലൂറട 
രറ്റൊജധരസ്നേഹറിയറ്റൊവകയറ്റൊണെവ് . അത്തരറമറ്റൊരു  കുട്ടറി , തറന്റെ  നറ്റൊടറിറന്റെ 
പ്രശങ്ങറളക്കുററിചവ്  ആഴത്തറില്  ചറിന്തറിക്കുറം . മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷ ഉരപകറിരക്കേണ്ടുന 
സറ്റൊഹചരധറം ഒരുവന ലഭറിചറ്റൊല് അവന് സസ്വന്തറം  നറ്റൊടറിറനയുറം മറക്കുറം . 

സഹജമറ്റൊയ  ഒരു മറ്റൊനസറികഭറ്റൊവമറ്റൊണെതവ് . 

നറിരന്തരമറ്റൊയ  പരറിശവീലനറംറകറ്റൊണ്ടവ്  ഏതു ഭറ്റൊഷയറിലറം ററനപുണെധറം  രനടറ്റൊന് 
നമുക്കു  കഴറിയുറം . 

സറ്റൊധറ്റൊരണെക്കേറ്റൊരറില് ശറ്റൊസരബറ്റൊധമുണെര്ത്തറ്റൊനറം അവറന്റെ സസ്വതസ്വറത്ത 
രബറ്റൊധധറപടുത്തറ്റൊനറം ഏററ സഹറ്റൊയറിക്കുനതവ്  മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷയറ്റൊണെവ് . അതു 
റകറ്റൊണ്ടറ്റൊണെവ് മറ്റുള്ള ഭറ്റൊഷകള് രകവലറം 'ധറ്റൊതറിമറ്റൊര്' എനവ് കവറി  പറ്റൊടറിയതവ് . 

              മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷ  ഒരുവനവ് ജവീവല്ഭറ്റൊഷയറ്റൊണെവ് . ഭറ്റൊഷ 
ഭറ്റൊഷണെറംറചയറ്റൊനള്ളതറ്റൊണെവ് .  ആരലറ്റൊചറിക്കേറ്റൊറത  പുറത്തുവരുനതറ്റൊണെവ്  
മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷ .  ആരലറ്റൊചറിചവ് അനധഭറ്റൊഷയറിലൂറട സറംസറ്റൊരറിക്കേറ്റൊറം . 
ആതബനവ്ഡങ്ങളുറം സറ്റൊമൂഹറികബനവ്ഡങ്ങളുറം  ഒരറ്റൊള്ക്കേവ്  ഹൃദയറ്റൊവര്ജകമറ്റൊയറി 
നറിര്മറിക്കുവറ്റൊന്  മറ്റൊത ൃഭറ്റൊഷതറന രവണെറം .  ബനവ്ഡങ്ങള്  ഉടറലടുക്കുനതവ്  നല്ല
സറംഭറ്റൊഷണെത്തറിലൂറടയറ്റൊണെവ് . 'സറംബനവ്ഡമറ്റൊഭറ്റൊഷണെ പൂര്വമറ്റൊഹഹ' എന്നു 
കറ്റൊളറിദറ്റൊസന് പറയുനതവ് ശ്രരദ്ധയറം . നനറ്റൊയറി സറംസറ്റൊരറിക്കേറ്റൊന് 
മറ്റൊത ൃഭറ്റൊഷയറ്റൊണെവ് രയറ്റൊഗധറം . മരററതറ്റൊരു ഭറ്റൊഷയറിലറം കൃതറിമത കലരുറം .  

                                  Sandra  Thankachan
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മുടബിസയറ്റഫ

രകരളത്തറിറല  ഭഗവതറിരകതത്തറിറല

ആചറ്റൊരങ്ങരളറ്റൊടനബന്ധറിചവ്  നടത്തറ്റൊറുള്ള ഒരു

അനഷറ്റൊനമറ്റൊണെവ്  മുടറിരയറവ്.കളറമഴുത്തവ്, കളറംപറ്റൊട്ടവ്

ത്രുയുഴറിചറില്  എനവീ ചടങ്ങുകരളറ്റൊറട മുടറിരയറവ്മറ്റൊരറം

ഭറിക്കുന്നു. വരദധറ്റൊപകരണെങ്ങള്റചണ്ടയുറം,ഇലത്തറ്റൊളവമറ്റൊണെവ്

ഇതറിറല ഗറ്റൊനങ്ങള്കഥറ്റൊപറ്റൊതങ്ങള്  തമറിലള്ള  സറംഭറ്റൊഷണെ

രവീതറിയറിലറ്റൊണെവ്.

രറ്റൊതറിയറിലറ്റൊണെവ് ഇതവ് നടത്തറ്റൊറവ് . രനരറം പുലരുറം വറര കളറിയുണ്ടറ്റൊവറം

ഇതറിരല കഥറ്റൊപറ്റൊതങ്ങള്  ഭദ്രകറ്റൊളറി,ദറ്റൊരറികന്,നറ്റൊരദന്,ശറിവന്,

കൂളറി,രകറ്റൊയറിമടറ്റൊര്,ദറ്റൊനരവനര്  എനറിവരറ്റൊണെവ് . ഭദ്രകറ്റൊളറി

രകതങ്ങളറിലറ്റൊണെവ്  ഇതവ് അവതരറിപറിക്കേറ്റൊറവ് .

                                                           ഷറ്റൊര്ലറവ്  വഷന്
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 നപസാതുവബിജസാനഷം

1.?'ഇരുട്ടറിറന്റെ   ആതറ്റൊവവ് '  എന  ചലചറിതറം  സറംവറിധറ്റൊനറം   റചയ്തെതവ്   
ആരറ്റൊണെവ് 

                               പറി.ഭറ്റൊസവ്കരന്

2.തകഴറി  റചമവീനറില്  അവതരറിപറിക്കുന  കടല്ത്തവീരഗ്രറ്റൊമറം  ഏതറ്റൊണെവ് ?

                              തൃക്കുനപ്പുഴ

3.ഏററവമധറികറം  രററ്റൊഡുള്ള  ഇന്തധന്  സറംസറ്റൊനറം ?

                         മഹറ്റൊരറ്റൊഷ

4.ഒളറിറംപറികവ്സറിന  രവദറിറയറ്റൊരുക്കേറിയ  ആദധ ഏ ഷധന്  നഗരറം ?

                     രടറ്റൊക്കേറിരയറ്റൊ

5.കുമറ്റൊരനറ്റൊശറ്റൊന്  സറ്റൊപറിച  പുസ്തകശറ്റൊല  ഏതറ്റൊണെവ് ?

                 ശറ്റൊരദറ്റൊബുക്കേവ്   ഡറിരപറ്റൊ

6. 'രഗറവ്  രവ  ഒറ്റൊഫവ്  ഇന്തധ ' സവ്തറി റചയനതവ്   എവറിറട ?

                       മുറംവബ

7.ഭറ്റൊരതരത്നറം  ലഭറിച  ആദധ  സറംഗവീതപ്രതറിഭ?

                        എറം.എസവ്.സുബലകവ്മറി

8.ഒറ്റൊരസറ്റൊണ്  പടലറം  കറ്റൊണെറപടുന  അന്തരവീകഷപറ്റൊളറി ?

                        സവ്ടറ്റൊരററ്റൊസവ്ഫറിയര്

9.സമതസ്വ  സമറ്റൊജറം സറ്റൊപറിചറിതവ്  ആരവ് ?
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                         വവകുണ്ഠസസ്വറ്റൊമറികള്

 10.പ്ലറ്റൊസ്റ്ററികവ്   കത്തറിക്കുരമറ്റൊള്  പുറത്തുവരുന വറ്റൊതകറം ?

 

                                ഡരയറ്റൊകവ്സറിന് 

                - രജറ്റൊരമറ്റൊള്   രജറ്റൊസഫവ്
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ദദൈവതബിനന്റ  വരദൈസാനഷം

പചവറിരറിച വയരലലകളറില്

സസ്വര്ണ  റനല്ക്കേതറിരുകള്  ചറ്റൊഞ്ചറ്റൊടുന്നു

റനന്മണെറിയറ്റൊറക റകറ്റൊത്തറിറപറുക്കുവറ്റൊന് 

പറവകള് കലപറില കൂട്ടുന്നു

വയരലലകളറിലൂറട പറ്റൊയുന്നു റകറ്റൊക്കുകള്

സഇൗരഭധത്തറിന്  കുളറിര്മയുമറ്റൊയറിട്ടവ്

കുഞ്ഞറിക്കേറ്റൊററിതറ്റൊ പറ്റൊടറിവരുന്നുണ്ടവ്

പറ്റൊട  വരമറിലൂറട പട്ടറം പറത്തറി

കുട്ടറികള് കളറിചരസറിച വരുന്നുണ്ടവ്

പചറിലയറിലറങ്ങുന നറുമഞ്ഞവ് ത്തുള്ളറികള്

ആദറിതധ രശവ്മറികളറ്റൊല് മറിനറിത്തറിളങ്ങുന്നു

തുമറികള്  പറ്റൊററി കളറിക്കുന മറ്റൊനത്തവ്

കതറിരരറ്റൊന്  രപറ്റൊയവ്  മറഞ്ഞറിടുന്നു

ഭൂമറിതന് കറ്റൊഴ്ചകള്  എത  പവറിതമറ്റൊറം

വദവത്തറിന്  വരദറ്റൊനമറ്റൊണെറിവരയറ്റൊരരറ്റൊന്നുറം

     പ്രഭതൂകറി  നറിനറിടുന്നു....!

                                                    -അതുലധ സുനവീഷവ്   
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   ശബിഷനനഷം   ഗുരുവഷം

'ഗുരുവറിലൂറട  നറ്റൊറം  അററിവവ്  സമറ്റൊദറിക്കുന്നു .' ബറ്റൊലധത്തറിറല  അകരറചപ്പുകള്  
തുറക്കേറ്റൊന്  പഠറിക്കേണെറം.അവ  ഹൃദയസമറ്റൊക്കുകയുറം  റചയണെറം. ഗുരുവറം  
ശറിഷധനറം  തമറിലള്ള  ആതബന്ധറം  വളറര  വലതറ്റൊണെവ് .        ഗുരുവറിറന്റെ  ശറികണെറം
നറമ  നല്ലവരറ്റൊക്കുകയുറം  അററിവ  സമറ്റൊദറിക്കുവറ്റൊനറം  ഇടയറ്റൊക്കുന്നു . ഈ  
ഘട്ടത്തറില്  വറ്റൊയറിക്കുവറ്റൊനറം  അകര   ങ്ങറള ആവറ്റൊഹറിക്കുവറ്റൊനറം  നമ്മുക്കു  
സറ്റൊധറിക്കേണെറം.

                           വറിസവ്മയ പ്രസറ്റൊദവ്
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ഫലബിത ബബിന്ദുകള്

 ടവീചര് . നറിങ്ങറട രമറ്റൊനവ്    
             ഹറിനറിക്കേവ് ഫുള്മറ്റൊര്ക്കേവ്

             ഉണ്ടരല്ലറ്റൊ ? ടടൃൂഷന് 

              ഉരണ്ടറ്റൊ....?

 അച്ഛന് . ടടൃൂഷറനറ്റൊന്നു   ഇല്ല൦

               ടവീചരറ....

                കഴറി   ഞ്ഞ റവരക്കേഷനവ്

               ഒരു ബ ഗറ്റൊളവീറട  ൦

                 കൂറട  അവന്  വറ്റൊര്

                 ക്കേപണെറിക്കു  

                 രപറ്റൊരയറന്റെ  ഗുണെമറ്റൊ.
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കുസൃതബികണകഫ

അമ്മുവറം ചറിന്നുവറം കൂട്ടുകറ്റൊരറ്റൊണെവ് . അവര്  ലറിസറിരയറ്റൊടു  പറഞ ഞെങ്ങളുറട  
ററകയറില്  കുറചവ്  പണെമുണ്ടവ് . രണ്ടുരപരുറടയുറം  ററകയറിലള്ള  തുകകള്  
തമറില്  ഒരു  രൂപയുറട  വധതധറ്റൊസറം മറ്റൊതറം . ഒരറ്റൊളറിറന്റെ  ററകവശമുള്ള  
തുകയുറട വര്ഗത്തറില്  നറിന്നുറം  മരറ  ആളുറട   ററകവശമുള്ള  തുകയുറട  
വര്ഗറം  കുറചറ്റൊല്  2 2 1 കറിട്ടുറം . എങ്കേറില്  ഒറ്റൊരരറ്റൊരുത്തരുറടയുറം  ററകവശമുള്ള  
തുകറയത ?  കണ്ടു പറിടറിക്കുക ?

                               

ഉത്തരറം :- 2 2 1 റന തുടര്ചയറ്റൊയ  രണ്ടു  സറംഖധകളുറട തുകയറ്റൊയറി എഴുതുക . 1 1 

1 ,1 1 0  എന്നു  കറിട്ടുറം . ഇതറ്റൊയറിരറിക്കുറം  ഒറ്റൊരരറ്റൊരുത്തരുറടടുറം  ററകവശമുള്ള  തുക

             Sneha Binu

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

  വസാകഫ

ഒരറിക്കേല് വറിശന്നുവല ഞ്ഞ ഒരു റചനറ്റൊയ

നറ്റൊട്ടറിന്പുറത്തുള്ള ഒരു  വവീടറിറന്റെ  പറിന്വശറത്തത്തറി . അവറിറടയുള്ള കുട്ടറി 
ഉററക്കേയുററക്കേ  കരയുന്നുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.

അവറന്റെ  കരചറില്  രകട്ടവ്  ആ  വവീട്ടറിറല  വൃദ്ധ  അവറന  ശറ്റൊസറിച :

           'നവീ  കരചറില്  നറിര്ത്തറിയറിറല്ലങ്കേറില്  നറിറന  ഞെറ്റൊന്  റചനറ്റൊയയ്ക്കവ്   
തറിനറ്റൊന്  റകറ്റൊടുക്കുറം, പറരഞ്ഞക്കേറ്റൊറം!'

    റചനറ്റൊയയ്ക്കവ്   ഇതു  രകട്ടറിട്ടവ്  സരന്തറ്റൊഷമറ്റൊയറി . ജവീവറിതത്തറില്  ആദധമറ്റൊയറി  ഒരു
മനഷധക്കുട്ടറിറയ  ഭകണെമറ്റൊക്കേറ്റൊന്  കറിട്ടുകയറ്റൊണെവ് . മനഷധക്കുട്ടറിറയ  ഇരപറ്റൊള്  
കറിട്ടുറമനവ്  കരുതറി  റചനറ്റൊയ  വവീടറിന  പറിനറില്  റചടറികള്ക്കേറിടയറില്  
പതുങ്ങറി  ഇരുന്നു. കുററക്കേഴറിഞ്ഞവ്  കരചറില്  നറിര്ത്തറ്റൊത്ത  കുട്ടറിരയറ്റൊടവ്  വൃദ്ധ 
പറഞ:

        'കരയണ്ട...രമറ്റൊരന, അമ്മൂമ  റചനറ്റൊയയ്ക്കു റകറ്റൊടുക്കേറില്ല.....

റചനറ്റൊയ  രമറ്റൊരന  തറിനറ്റൊന് വനറ്റൊല്  ഈ  അമ്മൂമ  അതറിറന  
തല്ലറിറക്കേറ്റൊലറം!'

             അതു  രകട്ടവ്  റചനറ്റൊയ  റഞെട്ടറി. ഈ  മനഷധന്മറ്റൊരുറട  വറ്റൊക്കേറിനവ്  ഒട്ടുറം  
സറിരതയറില്ല  എന്നു  പറഞ്ഞറിട്ടവ്  അതവ്  കറ്റൊട്ടറിരലക്കേവ്  ഒറ്റൊടറിരപറ്റൊയറി .  

                                           -അലരീന  സെയിബയി
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തുള്ളല്പസസാനഷം

 കുഞ്ചന് നമധറ്റൊരറ്റൊണെവ്  തുളളല്  പ്രസറ്റൊനത്തറിറന്റെ  

പറിതറ്റൊവവ്.

അമലപ്പുഴ  രകതത്തറില്  കൂത്തറിനവ് മറിഴറ്റൊവവ് 

റകറ്റൊട്ടറിറകറ്റൊണ്ടറിരുന സമയത്തവ്

 നമധറ്റൊര്  ഉറക്കേറം  തൂങ്ങുകയുറം  ചറ്റൊകധറ്റൊര് നമധറ്റൊറര 

 കഠറിനമറ്റൊ യറി  പരറിഹസറിക്കുകയുറം റചയ. 

                     ഇതറില്  വറിഷമറം   രതറ്റൊനറിയ

നമധറ്റൊര്  പറിരറനവ്  തുളളല്  എന കലറ്റൊരൂപറം

രകതത്തറിറന്റെ  മറററ്റൊരു  ഭറ്റൊഗത്തവ്  അവതരറിപറിച

എനറ്റൊണെവ്  ഐതവീഹധറം .   പണറിതന്മറ്റൊരുറം

പറ്റൊമരന്മറ്റൊരുറം  ഒരര  രപറ്റൊരല മനസറിലറ്റൊക്കേറ്റൊവന

രവീതറിയറ്റൊണെവ്  നമധറ്റൊര്  പറിന് തുടര്നതവ് .

തുള്ളല്  പ്രധറ്റൊനമറ്റൊയറി മൂനവ് തരമുണ്ടവ്.  ഒറ്റൊട്ടന് തുള്ളല്,

ശറിതങ്കേന് തുള്ളല്, പറയന്  തുളളല്.  ഒറ്റൊടുന ദൂതറന 

രപറ്റൊറല  റപറട്ടനവ്  പറ്റൊടറി പറയുന  തുള്ളലകളറ്റൊണെവ് 

ഒറ്റൊട്ടറം  തുള്ളല് വറിഭറ്റൊഗത്തറില് റപടുനതവ് .  ശറിതങ്കേന്
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തുള്ളല്  പ്രധറ്റൊനമറ്റൊയുറം  പുരറ്റൊണെത്തറിലള്ള ഒരു  ഭറ്റൊന്തറന്റെ

രവഷത്തറിരനറ്റൊടവ്  സദൃശധമുള്ളതറ്റൊണെവ്  .  പറയന് തുള്ളല്

എനതറിനവ് പറയുവറ്റൊന് എനറ്റൊണെര്തറം .  അല്ലറ്റൊറത

പറയജറ്റൊതറിറയയല്ല  സൂചറിപറിക്കുനതവ് .  നമധറ്റൊര്

നറിരവധറി തുള്ളല്  കൃതറികള് രചറിചറിട്ടുട്ടവ് . 

കലധറ്റൊമസഇൗഗന്ധറികറം, രുഗ്മണെറി സസ്വയറം വരറം,

കറിചകവധറം തുടങ്ങറി നറിരവധറി കൃതറികള് രചറിചറിട്ടുണ്ടവ്

നമ്മുറട സമൂഹത്തറില് നറിലനറിനറിരുന പലതരത്തറിലള്ള

അനവീതറികള്, അഴറിമതറികള്,ദുഷവ്ഭരണെങ്ങള്,ജറ്റൊതറിവറിരവ-

ചനങ്ങള് എനറിവറക്കേതറിറര ഏറതങ്കേറിലറം  ഒരു കലറ്റൊരൂപറം

പ്രരമയമറ്റൊക്കേറി തനറിക്കേവ് പരയറ്റൊനള്ള കറ്റൊരധങ്ങള് ഒരു

കലറ്റൊ രൂപമറ്റൊക്കേറി അവതരറിപറിക്കുകയറ്റൊണെവ് നമധറ്റൊര് .

                                           
സവീന രദവസധ
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           ഫലബിതങ്ങള്ഫലബിതങ്ങള്
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1.ശശറി രറ്റൊജവറിരനറ്റൊടവ് ;തറന്റെ മുററിയറില് ഒരര സമയറം ഫറ്റൊനറം                         

                                     എസറിയുറം ഉപരയറ്റൊഗറിക്കുനറതന്തനറ്റൊ ?

                     രറ്റൊജ    ;എനറിക്കേവ്  ഫറ്റൊനറം അവള്ക്കേവ് എസറിയുറം.

2.രണ്ടു മടറിയന്മറ്റൊ  തമറില്൪ .

      ഒനറ്റൊമന്      ;ഒരു ബട്ടണ് അമ ത്തറിയറ്റൊല് നറ്റൊറം റചയുന ൪

                               എല്ലറ്റൊ പണെറികളുറം മറി ഷറിയന് റചയുറമനവ്.

     രണ്ടറ്റൊമന്     ;അതുശരറി ....ബട്ടണ്  ആരറ്റൊ അമ ത്തുക൪ .

3.ഒരു സറംഗവീത പരറിപറ്റൊടറിക്കേറിടയറില് കണ്ടുമുട്ടറിയ രണ്ടു കൂട്ടുകറ്റൊരറികള് തമറില് 

ഒനറ്റൊമറത്തയറ്റൊള്;എറന്റെ ഭ ത്തറ്റൊവവ്  വവീണെ വറിദസ്വറ്റൊനറ്റൊ൪ ....നറിങ്ങളുറട 

                                 ഭ ത്തറ്റൊരവറ്റൊ൪ ?

രണ്ടറ്റൊമറത്തയറ്റൊള്;വറിദസ്വറ്റൊന് തറനയറ്റൊ....പരക "വവീണെറിട്ടറില്ല'”

                                              

                                                               ചനന  ചനന  
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               ഗണയിതശക്കാസ്ത്രകകയിസെന്റ്

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

         

1. ഏതവ് സ സകറ്റൊരത്തറിലറ്റൊണെവ്  രഡറ്റൊട്ടവ്  രവീതറിയറില്൦

  ആദധമറ്റൊയറി  സ ഖധകറള  പ്രതറിനറിധവീകരറിചതവ് ൦ ?

    [ചവീന ]

2. ഏതവ്  പ്രറ്റൊചവീനസ സവ്കറ്റൊരത്തറിലറ്റൊണെവ് സ ഖധകറള ൦ ൦

   ആദധമറ്റൊയറി  വറിക്കുകളറില്  എഴുതറിത്തുടങ്ങറിയതവ്?                 

     [ഇന്ഡധന്]

3. ഏതവ്  പ്രറ്റൊചവീന  സ സവ്കറ്റൊരത്തറിലറ്റൊണെവ്  ഒറ സ ഖധകറള  ആറണെന്നു   ൦ ൦ ൦
ഇരട്ടസ ഖധകറള൦

   റപറണന്നു   രവ തറിരറിചതവ് ൦ ൪ ?

      [ചവീന]

4.അവസറ്റൊനമറില്ലറ്റൊത്തരതറ്റൊ  പരറിധറിയറില്ലറ്റൊത്തരതറ്റൊ 

   ആയതറിറന  ഗണെറിതശറ്റൊതത്തറില്  എന

   പറയുന്നു ?

    [അനന്തത]

5.പ്രറ്റൊചവീന  ഇന്ഡധറ്റൊക്കേറ്റൊ   കണെക്കുകൂട്ടലറില൪ ൦

   കറിഴറിക്കേലറില   പ്രഗതരറ്റൊയറിരുന്നുറവങ്കേറില൦ ൦

  അവ   ഏതറില്  പ്രഗതരറ്റൊയറിരുനറില്ല ൪ ?

 [   ജധറ്റൊമറിതറി  ശറ്റൊസ   രജധറ്റൊമടറി൦ – ] 
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6. എനറ്റൊണെവ്  കു ട്ടവ്  രഗറ്റൊഡല്  അരദ്ദേഹത്തറിറന്റെ൪

     പ്രശസ്തമറ്റൊയ  അപൂ ണ  സറിദ്ധറ്റൊന്ത   ൪ ൦

     ആവറിഷ്കരറിചതവ് ?

   [1858 – ല് ]

7. ഹറിനറിയറില് , തട്ടറിപ്പുകറ്റൊരന്  ഈ  സ ഖധ ൦ -

    യറിലറ്റൊണെവ്  അററിയറപടുനതവ്. ഏതറ്റൊണെറ്റൊ - 

    നമ  ൪ ?

  [പത്തവ് - ദസ്നേമററി]

8. നറ്റൊല്ക്കേറ്റൊലറികളുറട  സ ഖധ എനററിയറപടുനതവ്൦

     ഏതവ് സ ഖധയറ്റൊമണെവ് ൦ ?

 [666]

9. രണ്ടവ്  കറ്റൊരധങ്ങള്  ഒരറിക്കേല   സരറിയറ്റൊകറില്ല൦ .

   ഈ  പഴറഞ്ചറ്റൊല്ലറില്  പറയുമനറതന്തറ്റൊണെവ് ?

 [ ഗണെറിതശറ്റൊസ  ൦ , എത്തറികവ്സറില്  സതധ  ൦

  കറ്റൊണുനറില്ല]

10.കസ്വരട്ടഷന്  എന വറിശറിഷവ് ട  ഗ്രന്ഥത്തറിറന്റെ

    രചയറിതറ്റൊവറ്റൊരവ് ?

  [രതറ്റൊമസവ്. എ. എഡറിസണ്]

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

                                   Shilpa .M.T
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        ഒരു ദമസൂ൪ യസാ  (  ത
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                           കുട്ടറികളുറട അററിവവ് വറികസറിക്കുനതറിനവ് വറിരനറ്റൊദയറ്റൊ(തകള് 

വളറര (പധറ്റൊനമറ്റൊയ പങ്കേറ്റൊണെവ് വഹറിക്കുനതവ്.  വറ്റൊയറിചററിയുനതറിരനക്കേറ്റൊള് 
കൂടുതല് മനസറില്

പതറിയുനതവ് ഒരു തവണെ  രനരറില്കണ്ടററിയുനതറ്റൊണെവ് .കുട്ടറികള് അരനകറം 
കറ്റൊരധങ്ങറളക്കുററിചവ് പഠറിക്കുന്നുറണ്ടങ്കേറിലറം  അവയറില് ഏററയുറം 

അപരറിചറിതമറ്റൊയ കറ്റൊരധങ്ങളറ്റൊയറിരറിക്കുറം .രനരറില് കറ്റൊണെറ്റൊന് ആ(ഗഹമുറണ്ടങ്കേറിലറം
ചുറ്റുവട്ടങ്ങളറില് നറിന്നുറം ലഭറിക്കേറ്റൊത്ത വറിവരങ്ങളറ്റൊയറിരറിക്കുറം പലതുറം .അവയറില് 
ചറിലറതങ്കേറിലറം രനരറില് കറ്റൊണുനതറിനറം പുതറിയ അററിവകള്

ആ സുതറിനറം വറനത്തറി.2018 ഒകവ്രടറ്റൊബര് 25 നവ് 

രറ്റൊ(തറി ഏകരദശറം 9;30 ഒറ്റൊറട ഞെങ്ങള് സവ്കൂളറില് നറിന്നുറം 
യറ്റൊ(തതറിരറിച.ഞെങ്ങളുറട സുരക ഏററടുത്തുറകറ്റൊണ്ടവ് യറ്റൊ(തയുറട ആരറംഭറം 
മുതല് തറന രജറ്റൊയറി സറ്റൊര് ഒപമുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു .

ബസറില് കയററിയരശ ഷറം മുതല് ഭയങ്കേര സരന്തറ്റൊഷമറ്റൊയറിരുന്നു .ഞെങ്ങളുറട ടവീചര് 
അനറിജ സറിസ്റ്റ  യറ്റൊ൪ (തുറട ആരറംഭത്തറില് ഞെങ്ങറള 
വദവത്തറിനവ് സമ പറിചറകറ്റൊണ്ടവ് ൪ (പറ്റൊ ത്തറിച൪ .

പറിനവീടവ് യറ്റൊ(തതുടങ്ങറി അല്പസമയറം കഴറിഞ്ഞരപറ്റൊള് ബസറില് പറ്റൊട്ടവ് 
ഓണ്റചയ.

ഡറ്റൊന്സവ് കളറിക്കേണെറമനവ് ആ(ഗഹമുണ്ടറ്റൊയറിരുറന്നുങ്കേറിലറം നറ്റൊണെരമറ്റൊ , 

ഭയരമറ്റൊ,റടന്ഷരനറ്റൊ എറന്തനററിയറ്റൊത്ത അനഭവമറ്റൊയറിരുന്നു .എനറ്റൊല് 
മുഴുവന് കൂട്ടുകറ്റൊരുറം കളറിക്കുനതു കണ്ടരപറ്റൊള് അടങ്ങറിയറിരറിക്കേന് 
രതറ്റൊനറിയറില്ല.ടവീചര്മറ്റൊരറ്റൊയ    

സറിമറി ടവീചറുറം ഷവീജ ടവീചറുറം ബറിരജഷവ് സറ്റൊറുറം സവ്കൂള് സ്റ്ററ്റൊഫറ്റൊയ അമല് 
രചട്ടറ്റൊയറിയുറം യറ്റൊ(തക്കേറിറട  
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ഞെങ്ങളുറട കൂറട ബസറില് കയററി. ജയ സൂരധയുറട Captain എന സറിനറിമ 
ബസറില് (പദ ശറിപറിച൪ .അതവ് കണ്ടുറകറ്റൊണ്ടറിരറിറക്കേ മയക്കേത്തറിറന്റെ 
അഗറ്റൊധമറ്റൊയ (പവറ്റൊഹത്തറിരലക്കേവ് അററിയറ്റൊറത വഴുതറി വവീണുരപറ്റൊയറി .

                       26-ാം തറിയതറി പുലര്റച 6;00 ആയരപറ്റൊരഴക്കേവ് ഞെങ്ങള് വമസൂര് 
നഗരത്തറിറലത്തറി.അന്ധകറ്റൊരത്തറിറന്റെ നറിശറ്റൊന്തതയറില് നറിന്നുറം (പകറ്റൊശത്തറിറന്റെ
പുലരറിയറിരലക്കുള്ള ആരറംഭമറ്റൊയറിരുന്നു.ആ സമയറം മങ്ങറിയ റവളറിചത്തറില് 
വറിജനമറ്റൊയ വമസൂര് നഗരത്തറിറന്റെ ശറ്റൊന്തമറ്റൊയ അന്തരവീകറം .

വഴറിരയറ്റൊരറത്ത കുളറിരണെറിയറിചറകറ്റൊണ്ടവ്  വലറിയ

വടവൃകങ്ങള്  ധറ്റൊരറ്റൊളമറ്റൊയറി വഴറിനവീറള തല ഉയര്ത്തറി പുത്തന് പുലരറിറയ 
വരരവല്ക്കേറ്റൊനറ്റൊയറി  ഒരുങ്ങുകയറ്റൊയറിരുന്നു. മൃഗങ്ങള് തങ്ങളുറട രജറ്റൊലറികള് 
എല്ലറ്റൊറം 

നറിര്വഹറിചറകറ്റൊണ്ടവ് ധറ്റൊരറ്റൊളറം മൃഗങ്ങള് വറിചനമറ്റൊയ വഴറിരയറ്റൊരത്തുകൂടറി 
രമയുന്നുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  മനസറിറല  സങ്കേല്പങ്ങള്ക്കുമതവീതമറ്റൊയറിരുന്നു  

വമസുര് നഗരറം.   ഞെങ്ങറള  നയറിക്കേറ്റൊനറ്റൊയറി  ബറ്റൊബുരചട്ടന്

ഞെങ്ങളുറട  കൂറടത്തറനയുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു ഞെങ്ങള്  രപറ്റൊകുന

സലങ്ങറളല്ലറ്റൊറം  ബറ്റൊബുരചട്ടന്  രനരരത്തതറന

ബുക്കുറചയ്തെറിരുന്നു . അതുറകറ്റൊണ്ടുതറന  യറ്റൊറതറ്റൊരു  ബുദ്ധറിമുട്ടുറം  ഒരറിടത്തുറം 
ഉണ്ടയറില്ല. രറ്റൊവറിറല  അവറിറടറയത്തറിക്കേഴറിഞ്ഞരപറ്റൊള് ഫഷവ്  ആകറ്റൊനറ്റൊയറി  

ഞെങ്ങള്ക്കേവ്  ഒരു രഹറ്റൊട്ടലറില്  റൂമുകളുറം   പ്രഭറ്റൊതഭകണെവറം തയറ്റൊററ്റൊക്കേറിത്തന്നു . 

റബറ്റൊഫയറ്റൊയതുറകറ്റൊണ്ടുതറന  ഇഷമുള്ളതവ്  എടുക്കേറ്റൊമറ്റൊയറിരുന്നു .അതവ്  
വയററിറനറ്റൊപറം  മനസറം നറിറച .

                     ഞെങ്ങള്  അവറിറടനറിന്നുറം  ആദധറം  രപറ്റൊയതവ്

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില
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റസന്റെവ്  ഫറിരലറ്റൊമറിന  രദവറ്റൊലയത്തറിരലക്കേറ്റൊയറിരുന്നു . 

വറ്റൊരനറ്റൊളറം  ഉയരമുള്ള ആ  രദവറ്റൊലയറം തലറയടുരപറ്റൊറട

വമസൂ   നഗരത്തറില്  ഉയര്ന്നുനറില്ക്കുകയറ്റൊണെവ് ൪ . 

വളറര  വധതധസ്തമറ്റൊയ  ഒരു  രദവറ്റൊലയമറ്റൊയറിരുന്നു  അതവ് .

ഭക്തറിസറ്റൊനമറ്റൊയ  ആ അന്തരവീകത്തറില്  നറിന്നുറം പറിനവീടവ്

രപറ്റൊയതവ്  കറ്റൊഴ്ചവ്ചബഗറ്റൊവറിരലക്കേറ്റൊയറിരുന്നു . വളറര  കഇൗതുകകരമറ്റൊയ  ഒരു  
കറ്റൊഴചവറിരുനറ്റൊയറിരുന്നു  അവറിറട

ഒരുക്കേറിയറിരുനതവ് . പലവര്ണത്തറിലള്ള  പകറികറളയുറം

ജനക്കേറളയുറം  അവറിറട  കറ്റൊണെറ്റൊന് സറ്റൊധറിച . ശറ്റൊന്തമറ്റൊയ പ്രകൃതറിയ്ക്കവ്   ഈണെറം  
നല്കറി റകറ്റൊണ്ടവ്  അവറിടുറത്ത പകറിമൃഗറ്റൊദറികളുറട  കളകളറ്റൊരവറം തവീ ത്തുറം    ൪
ആകറ്റൊറംകറ്റൊ ജനകമറ്റൊയറിരുന്നു . അവറിറടനറിന്നുറം പറിനവീടവ്  രപറ്റൊയവതസൂ   ൪
പറ്റൊലസറിരലക്കേറ്റൊയറിരുന്നു . നയനമരനറ്റൊഹറ്റൊരറിത നറിറഞ്ഞ  ആ റകറ്റൊട്ടരറം  
എതമറ്റൊതറം  സഇൗനരധവതറിയറ്റൊണെവ് .ഒന്നു രനറ്റൊക്കേറിയറ്റൊല് കറണടുക്കേറ്റൊന് 
രതറ്റൊനറില്ല.അതരയററ മരനറ്റൊഹരമറ്റൊയറിരുന്നു  അതവ് .വറ്റൊസ്തുശറില്പങ്ങള്  റകറ്റൊണ്ടവ് 
സമൃദ്ധമറ്റൊയറിരുന്നു  അവറിടറം . വവവറിധധങ്ങള്

നറിറഞ്ഞ  ആ  റകറ്റൊട്ടറ്റൊരറത്ത  വധതധസ്തമറ്റൊക്കുനതവ്  അതറിറല  കുളറിര് 
അണെറിയറിക്കുന  ഒറ്റൊര്മകളറ്റൊണെവ് . ഒന്നുകണ്ടറ്റൊല്  പറിറന  അതവ് മനസറില്  
തങ്ങറിനറില്ക്കുന

കറ്റൊഴ്ചവ്ചകള്  തറനയറ്റൊയറിരുന്നു .  റകറ്റൊട്ടറ്റൊരത്തറിറന്റെ  അങ്കേണെത്തറിറന്റെ  ഉദധറ്റൊനറം  
വവവറിധധറം  നറിറഞ്ഞതറ്റൊയറിരുന്നു . 

                ദവീ ഘരനരറത്ത  ഉലറ്റൊത്തലറിനരശഷറം ഞെങ്ങള്   രഹറ്റൊട്ടലറിരലയ്ക്കവ്   രപറ്റൊയറി൪
. അവറിറട ഒരുക്കേറിയറിരുന  വറിഭവസമൃദ്ധമറ്റൊയ സദധ  ഏററ 
സസ്വറ്റൊദറിഷമറ്റൊയറിരുന്നു.  രഹറ്റൊട്ടലറില് അല്പറം  വറിശ്രമറിച രശഷറം ഞെങ്ങരളവരുറം 
വറിണ്ടുറം യറ്റൊതതറിരറിച.
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യറ്റൊതക്കേറിറട ബസറില് പറ്റൊട്ടുകള്  വയ്ക്കുരമറ്റൊള്  ഒതുങ്ങറിക്കൂടറ്റൊന് മനസവ് 
അനവദറിചറില്ല.

നൃത്തറം റചയ്തെവ് മതറിമറനറ്റൊടുകയറ്റൊയറിരുന്നു  ഞെങ്ങള് .

ഇടയ്ക്കവ്  ഞെങ്ങളുറട  അധധറ്റൊപകരുറം കൂറട കൂടറി . അതവ് മനസറില് സരന്തറ്റൊഷറം 
ഇരട്ടറിപറിക്കേറ്റൊന് ഇടയറ്റൊക്കേറി. ഇടറക്കേരപറ്റൊരഴറ്റൊ  പ്രകൃതറിയറിരലക്കേവ് കരണറ്റൊടറിചരപറ്റൊള്
അവറിടുറത്ത കറ്റൊര്ഷറിക  സറംസവ്കറ്റൊരറത്ത  രനരറിട്ടവ്മനസറിലറ്റൊക്കേറ്റൊനറം അതവ് 
ആസസ്വദറിക്കേറ്റൊനറം ഇടയറ്റൊയറി.രകരളത്തറിറല ഭുപ്രകൃതറിയറില്  നറിന്നുറം വധതധസ്തമറ്റൊണെവ്

വമസൂരറിറന്റെ ഭൂപ്രകൃതറിയുറം  അവറിടുറത്ത സറംസവ്കറ്റൊരങ്ങളുറം  ആചറ്റൊരങ്ങളുറമലവ്
എന്നുറം          മനസറിലറ്റൊയറി.

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില
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     നറിരപറ്റൊര്ന  ഭൂപ്രകൃതറി , ധറ്റൊരറ്റൊളറം കൃഷറിയറിടങ്ങള് , റകറ്റൊയറിറനറ്റൊരുങ്ങറി  
വയരലറ്റൊലകള് , കൃഷറികറള  തരലറ്റൊടുന  കര്ഷകര്  എല്ലറ്റൊറം നറിമറിഷരനരറം 
റകറ്റൊണ്ടവ് അപ്രതധകമറ്റൊയറി മറ്റൊറുകയറ്റൊയറിരുന്നു . വധതധസ്തമറ്റൊയ വസധറ്റൊരണെവറം 
ആചറ്റൊരറ്റൊനഷറ്റൊനങ്ങളുറമല്ലറ്റൊറം  ആദധമറ്റൊയറി  രനരറില് കറ്റൊണെറ്റൊനറം  
മനസറിലറ്റൊക്കേറ്റൊനറം  ഇഇൗ വറിരനറ്റൊദയറ്റൊത ഏററ  സഹറ്റൊയറിച .  അടുത്ത യറ്റൊത 
ടറിപ്പുസുല്ത്തറ്റൊറന്റെ  രകറ്റൊട്ടയറിരലക്കേറ്റൊയറിരുന്നു . അവറിറട ധറ്റൊരറ്റൊളറം  കബററിടങ്ങള്  
കണ്ടു. ചരറിതപരമറ്റൊയ ധറ്റൊരറ്റൊളറം  അററിവകളറ്റൊയറിരുന്നു  ആ ചരറിതഭൂമറിയറില്  
നറിന്നുറം   കണ്ടററിയറ്റൊന്  സറ്റൊധറിചതവ് . രകറ്റൊട്ടയുറട  ചരറിതരശഷറിപ്പുകള് വഴറിനവീറള 
കറ്റൊണെറ്റൊമറ്റൊയറിരുന്നു .അനറത്ത  രയറ്റൊദ്ധറ്റൊക്കേളുറട  വവീരസറ്റൊഹസങ്ങള് ഇന്നു 
നറിലനറില്ക്കുന റതളറിവറ്റൊയറിട്ടറ്റൊണെവ്അവറിടറം  അനസവ്മരറിപറിക്കേറപടുനതവ്. 
വൃനറ്റൊവനമറ്റൊണെവ്  അടുത്ത വറിരുനറ്റൊയറി ഞെങ്ങള്ക്കേവ് ഒരുക്കേറിയറിരുനതവ് . 
നയനങ്ങള്ക്കേവ്  കുളറിരരകുന ആ ഉദധറ്റൊനറം  ദവീര്ഘരനരറം  ആസസ്വദറിക്കേറ്റൊന്  
ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. അസ്തമയസൂരധന് മറ്റൊനത്തവ് റചഞ്ചറ്റൊയറം വറിതററിറക്കേറ്റൊണ്ടവ് 
സറ്റൊഗരത്തറിരലക്കേവ് മുങ്ങറിത്തറ്റൊഴുരമറ്റൊള് വൃനറ്റൊവനറം വറ്റൊട്ടര്രഷറ്റൊയറ്റൊല് 
ഉദറിചയരുകയറ്റൊയറിരുന്നു ധറ്റൊരറ്റൊളറം ജനങ്ങള് പലനറ്റൊടുകളറില് നറിന്നുറം 
ഒഴുകറിറയത്തുന്നുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. ആ വറിസവ്മയകറ്റൊഴ്ചവ്ചറയ ആസസ്വദറിക്കേറ്റൊന്. എത 
മറ്റൊതറം സഇൗനരധസറ്റൊനമറ്റൊയ അന്തരവീകറം. നറിരപറ്റൊര്നതുറം 
മരനറ്റൊഹരമറ്റൊയതുമറ്റൊയ ഉദധറ്റൊനങ്ങള്. മനസുനറിറയ്ക്കുന കറ്റൊഴ്ച ശ്രരദ്ധയമറ്റൊയ 
വറിരുന്നുറം .           പറിനവീടവ് ചറ്റൊമുണ്ടറിഹറില്സറില് രപറ്റൊയറി. അവറിറടയുറം ധറ്റൊരറ്റൊളറം 
സഇൗനരധകരമറ്റൊയ  കറ്റൊഴ്ചവ്ചകളറ്റൊയറിരുന്നു. ഉണ്ടറ്റൊയറിരുനതവ്. ചറ്റൊമുരണ്ടശസ്വരറി 
അമലമറ്റൊയറിരുന്നു അവറിടുറത്ത മററരു ററവവറിധധറം . അരപറ്റൊള് സമയറം 
അതറിക്രമറിചറിരുന്നു. പറിറന  രനറര രഹറ്റൊട്ടലറിരലയ്ക്കറ്റൊയറിരുന്നു ഞെങ്ങളുറട യറ്റൊത . 
അവറിറട ഒരുക്കേറിയറിരുന വറിഭവസമൃദ്ധമറ്റൊയ അത്തറ്റൊഴറം ഏററ 
ആസസ്വറ്റൊദധകരമറ്റൊയറിരുന്നു. പറിറന വറിവറിധ റൂമുകളറിലറ്റൊയറി എല്ലറ്റൊവരുറം ഒതുങ്ങറി . 
മയക്കേത്തറിറന്റെ ആഗറ്റൊതയറിരലക്കേവ് പതുറക്കേ വഴുതറി . അരപറ്റൊള് ഞെങ്ങള്റക്കേറ്റൊപറം 
ഷവീജ ടവീചററ്റൊയറിരുന്നു റൂമറിലണ്ടറ്റൊയറിരുനതവ് .  പറിരറദറിവസറം  രറ്റൊവറിറല (27-10-2018)

6:00  യ്ക്കവ്   ഞെങ്ങള് ഉണെര്നതറിനരശഷറം  പ്രഭറ്റൊതഭകണെവറം കഴറിചവ് കുടകറിരലക്കേവ് 
യറ്റൊത തറിരറിച. അവറിടുറത്ത അന്തരവീകവറം ഏകരദശറം ററമസൂരറിരനറ്റൊടവ് 
സറ്റൊമധറപടുനതറ്റൊയറിരുന്നു. ററവവറിധധറം നറിറഞ്ഞ മറററ്റൊരു കറ്റൊഴ്ചവ്ചയുറം അവറിറട  
കറ്റൊണെറ്റൊന് സറ്റൊധറിച. രഗറ്റൊള്ഡന് റടബറിളറ്റൊയറിരുന്നു അതവ് . ധറ്റൊരറ്റൊളറം 
ബുദ്ധമതസസ്വറ്റൊമറികറള അവറിറട കറ്റൊണെറ്റൊന് സറ്റൊധറിച .  തവീര്ത്തുറം ശറ്റൊന്തമറ്റൊയ 

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

അന്തരവീകറം മനസറിനവ് എറന്തനറില്ലറ്റൊത്ത ഉരന്മഷമറ്റൊയറിരുന്നു അവറിറട 
റചനരപറ്റൊള് അനഭവറപട്ടതവ്. പറിറന ഉചഭകണെത്തറിരലയ്ക്കറ്റൊയറിരുന്നു 
ഏവരുറടയുറം ശ്രദ്ധ. വയററില് നറിന്നുറം ആറരറ്റൊറക്കേരയറ്റൊ മൂളറിവറിളറിക്കേറ്റൊന് 
തുടങ്ങറിയറിരുന്നു . വറിഭവസമൃദ്ധമറ്റൊയ ഒരു സദധതറനയറ്റൊയറിരുന്നു 
അവറിടുരത്തതവ്.അല്പരനരറത്ത    വറിശ്രമത്തറിനരശഷറം      ഞെങ്ങള്     ബറ്റൊറംബു   
രഫറ്റൊറസ്റ്ററിരലക്കേവ്   യറ്റൊത    തറിരറിച.    അതവ്   ഒരു വനത്തറിറന്റെ   പ്രതവീതറിയറ്റൊയറിരുന്നു  
മനസറില്    ഉളവറ്റൊക്കേവറ്റൊക്കേറിയതവ്.       മനഷധരൂപരത്തറ്റൊടവ്     സറ്റൊദധശധമുള്ള    ധറ്റൊരറ്റൊളറം 
ധറ്റൊരളറം   മനഷധരുറട   ശറില്പങ്ങള്   ഏററ    കഇൗതുകകരമറ്റൊയ    
കറ്റൊഴ്ചവ്ചയറ്റൊയറിരുന്നു.അവര്       വറിവറിധ      കലകളറില് ഏര്റപട്ടു 
റകറ്റൊണ്ടറിരറിക്കുകയറ്റൊയറിരുന്നു.എനറ്റൊല്     മുഖഭറ്റൊവങ്ങള്   ജവീവന്   
സവ്ഫുരറിക്കുനതറ്റൊയറിരുന്നു. ദവീര്ഘരനരറം  ആ   ഉദധറ്റൊനത്തറിലൂറട  ഞെങ്ങള്   അങ്ങറന 
ഉലറ്റൊത്തറി   നടന്നു.   പുള്ളറി   മറ്റൊനകള്   ഞെങ്ങളുറട   അടുത്തു  കൂടറി   വന്നു.അവറയ  
തറ്റൊരലറ്റൊലറിക്കേറ്റൊന്   സറ്റൊധറിചതവ്    മറററ്റൊരു   കഇൗതുകകരമറ്റൊയ    കറ്റൊഴ്ചവ്ചയറ്റൊയറിരുന്നു.    
അവറിറട  അനവദചറിരുന   സമയറം   ധറ്റൊരറ്റൊളറം   രശഷറിചറിരുനതുറകറ്റൊണ്ടുതറന 
ഞെങ്ങള്     ടവീചര്മറ്റൊരുറട    കൂറട   അവറിറട നറിനവ്   ധറ്റൊരളറം   വറിരനറ്റൊദങ്ങളറില്
ഏര്റപട്ടു.       അവറിറടനറിന്നുറം    പറിനവീടുള്ള  യറ്റൊത  
ആനറത്തറ്റൊട്ടറിയറിരലക്കേറ്റൊയറിരുന്നു.   അവരടയ്ക്കുള്ള   യറ്റൊത   വളറര 
വധതധസ്തമറ്റൊയറിരുന്നു.രബറ്റൊട്ടറിറലറ്റൊറക്കേ കയററിയറ്റൊയറിരുന്നു  ആ  യറ്റൊത.  

ജവീവറിതത്തറിലറ്റൊദധമറ്റൊയറി   രബറ്റൊട്ടറില്   കയറുന   അവസരറം 
മതറിമറനറ്റൊരഘറ്റൊഷറിക്കുകയറ്റൊയറിരുന്നു  ഞെങ്ങള് .   ആനറത്തറ്റൊട്ടറിലറില്  എത്തറി  
അവറിറട  ധറ്റൊരറ്റൊളറം ആനകറള  കറ്റൊണെറ്റൊനറം   റതറ്റൊടറ്റൊനറം   
സറ്റൊധറിച.അവറിറടനറിന്നുറം രബറ്റൊട്ടു മറ്റൊര്ഗമറ്റൊയറിരുന്നു   തറിരറിചള്ള    യറ്റൊതയുറം .   

ഇക്കേരറയത്തറി   പറിനവീടുള്ള  യറ്റൊത   ചറ്റൊമുരണ്ടശസ്വരറി   
അമലത്തറിരലയ്ക്കറ്റൊയറിരുന്നു.   അവറിറടന്നുറം  യറ്റൊത   തറിരറിചരപറ്റൊഴറ്റൊയറിരുന്നു  
ഞെങ്ങള്ക്കേവ്   രഷറ്റൊപറിങ്ങറിനള്ളസമയറം   ലഭറിചതവ് .   ധറ്റൊരളറം    സറ്റൊധനങ്ങള്   
വറിലരപശറി വറ്റൊങ്ങറ്റൊനള്ള   ഒരവസരമറ്റൊയറിരുന്നു  അവറിറട  ലഭറിചതവ് . അതവ്   
പുതുമ  നറിറഞ്ഞ   ഒരു അനഭവമറ്റൊയറിരുന്നു .പറിനവീടവ്  അത്തറ്റൊഴത്തറിനറ്റൊയറി     
ഞെങ്ങള്   ഒരു   രഹറ്റൊട്ടലറിരലക്കേവ്   നവീങ്ങറി .   അവറിറടയുറം  റബറ്റൊഫയറ്റൊയറിരുന്നു. 

ഇഷമുള്ളതവ്  വയറു  നറിററയ  കഴറിക്കേറ്റൊനള്ള   ഒരവസരമറ്റൊയറിരുന്നു  അതവ് .  
യറ്റൊതകള്ക്കുറം    കറ്റൊഴ്ചകള്ക്കുറം രശഷറം   ഞെങ്ങളുറട    യറ്റൊതയ്ക്കനവദറിച  ദറിനങ്ങള്
വളറര രവഗത്തറില്   കഴറി ഞ രപറ്റൊയറി .   മനസറില്ലറ്റൊ   മനരസറ്റൊറടയറ്റൊറണെങ്കേറിലറം   
തറിരറിചള്ള   യറ്റൊത   മനസറില്
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ഏററ   സങ്കേടറം   രതറ്റൊനറിച.

മടക്കേയറ്റൊതയറില്   ബസറില്   വചവ്   രജറ്റൊയറി   സറ്റൊര്  എല്ലറ്റൊവരുറടയുറം   
അഭറിപ്രറ്റൊയങ്ങള്    രരഖറപടുത്തറ്റൊന്  ഒരവസരറം  നല്കറി . എല്ലറ്റൊവര്ക്കുറം   നനറി
പറഞറകറ്റൊണ്ടുള്ള   ആ പ്രസറംഗത്തറിനറിറട  മനസറിറലവറിറടരയറ്റൊ  നറിന്നുറം   
ഒരു   കുളറിരുരകറ്റൊരുന   സറ്റൊഹചരധറം   മറിനറി  മറ്റൊ  ഞ  രപറ്റൊയറി .ഞെങ്ങളുറട  
യറ്റൊതയുറട   അന്തധറം     പുലര്റചരയറ്റൊറട  യറ്റൊയറിരുന്നു .ഒറ്റൊര്മകള്   
അയവറിറക്കേറി   ഞെങ്ങള്   വവീട്ടറിരലക്കേവ്   യറ്റൊതയറ്റൊയറി .

                          അഖറില എറം. ബറിജ
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കുടബിപ്പടഷം                              nidhun babu
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तमननन

           अनकनश कक तनरकर सम भर उपर
        जननम कर जमननन हह
       रहनन कर तमननन हह
       लकगह र कर तमननन हह
            लकगह र कम ददलह र मम र हर बसकर

  हमकर हहसकतम-    कक दतम
        रहनन कर तमननन हह

                  सब कम दघलकर मम र छननक कम स कनकर कक दलयन
            जगह बनननकर कर तमननन हह
             हमनरर बनतह र कक सकनकर नहर र

          नहर र हकरगक वह उबनस
      कयह रदक हमनरर बनतकर मकर

        हकगर इतनर दमठनस
             हम हह र जलतम हकऎ ददयन द कदनयन कक

                     उसमकर जक धर हह वम हह हमनरर खकदशयकर कक
                 हम बडकर हककर ऎसन कक छ करकक ददखनऎ हऎ

           आपनर मरदजलकर कक म कदशकल नहर ...
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                                   -आनसर
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  ममरन बनररश

      ममरन धरतर पर
      आतर हम बनदरश

      आसमनन कम आसस
     हम बनररश ।

     ममरन पयनरर पयनरर
बनररश

      तकम आतम समय
      मकजम बहकत खकशर हकतन

 हम ।
पमड,    पहधन आहर
इरसनन

      तकम सम बहकत खकशर
  हकतक हम......।
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-   अदनटटन दषनहज
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ACT  AS IF

  Let's act
             as if we were considerate to others
             as if we were beautiful
             as if we were interested in our job
             as if we were happy
if we do this 
             we will be considerate to others
             we will be like our neighbours
             we will be brave
              we will be confident
             and we will be happy
                               
                                         by jomol joseph
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 THE CREATIONTHE CREATION

An appeal  to save life on 
earth 
BIODIVERSITY
 The land,air and seas of our
planet are home to minutest 
insects and largest animals, 
which comprise a huge 
variety of interconnecting 
and interdependent forces.
This is life,this is
biodiversity.
Biodiversity found on 
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earth
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How can  you  cook  delicious  soup?

Once  a  beggar  knocked  on   an  old  women's  door
for  some  food. She  said  that  she  had  nothing  to  
share  because  her  all  food  had  finished. “I  will 
feed  you. All  I  need  is  a large  pot, some  water  
and  a stone. I will  make you  stone  soup” said  the  
beggar. The women  was  greedy  and  brought  a  pot 
of  water  and  put  it  over  the  fire. He  dropped  a  
gray  stone  and  began  to  stir. After  a white  the  
man  tasted  the  soup  and asked  for  some  salt  and  
pepper. The  woman  brought  them  after  a  search.  
The man  put  them  in  the  pot  and  began  to  stir. 
He  tasted  again  and  said ''this soup  is  tasty, but  it  
would  be  tastier  if  we  had  some  carrots  and  
cabbage''. I  thing  I  have  some  carrots  and  
cabbage''said  the  women  and  went  and  got  some  
carrots  and cabbage. The  man  stirred  the  pot  with  
the  leafy  cabbage, the  long  orange  carrots, the  salt,
the  pepper  water  and  the round  grey  stone.
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         After a  while the  man  taste  the  soup  again 
and  said, ''this  soup   is  hearty, but  it  would  be  
heartier if  we  had  a  bone''. ''I  think  I  have  a bone''
said  the  woman  and  she  went and  brought a long, 
red bone.
               After  stirring and  tasting he  asked  for  
some  white  flour and   an  onion. The  women  went  
and  brought them. The  man  mixed  with  the  soup, 
tasted  and  said, ''this  soup is  rich, but  it  would  be  
richer  if  we  had  some  better''.'I  think  I  have  
some  butter'' saying this  she went  and  brought  
some  butter.
                    After mixing  the  butter  he  tasted  again 
and  said, ''this  soup  is  fine''. The  woman  brought  
two  bowls  and  spoons. They  drank  the  soup. It  
was  so  delicious.
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പൂസനസാടഷം
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OLD  LION  AND  THE  DONKEY

There  was  a  lion, who  lived  in a  huge  
cave  in  jungle. He  was  very  strong  and
ferocious. 
He  could  run  as  fast  as  a zebra. When 
he  caught  his  prey, he  killed  it  
immediately  and  at  it. As the  years  
passed , he  grew  old.
  He  lost  his  strength  gradually.  He  
said  to  himself,”No! It  is  not  possible  
for  me to  pull  on  like  this. I  must  find  
a  way  out. Otherwise, I  would die of  
starvation.” After much  thought, he  got  
an  idea.
  He  called  the  donkey  and  said,”Listen
friend, you  have  a lovely  voice, which no
other  animal  has. I have  never  heard  
such  a  resounding tone  as  yours. Now 
let us  work  together, so that  we  could  
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live  happily  with plenty  of  food  at  our  
disposal.”
The  donkey  was  highly  pleased  to  hear
this. He said,”I  would  be  your  partner.  
What  can  I  do  for  you?”
  The  lion  then  explained  to  him, 
“Listen, when  you  see  the animals  
gathering  at one  place, you  give  out  a  
loud  sound. On hearing  it, they  would  
run helter-skelter. I  will  be hiding  
behind  a tree. As  soon  as  one  comes  
within  my  reach, I  would  grab it.  You  
will  be  rewarded  handsomely    by  me.”
The  donkey  agreed  with  the  lion. As  
soon  as  he  saw  animals  gathered  at  
one  place, he  started  braying  loudly .  
As  the  animals  ran  in  fright, the  lion  
grabbed  one, which  passed  by  the  tree.
   The  donkey  thought  that  he  was  very
clever.
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   He started  running  all  over  the  
jungle  braying  loudly  to  scare  away  
other  animals.
     As it  happened, the  braying  donkey  
passed  by the  tree where  the  lion  was 
hiding.
   The  lion  at once  ,grabbed  him  and  
made  a  nice  meal  of  him.

Moral : As  you  sow, so  you  reap.

                             JOMON  
JOSEPH

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

SONG  OF  THE FLOWER

I am  a  kind  word  uttered  and  repeated

By  the  voice  of  Nature;

I am  a  star  fallen  from  the

Blue tent  upon   the  green  carpet.

I am  the  daughter  of  the  elements

With  whom   Winter  conceived ;

To  whom  Spring  gave  birth; I  was 

Reared  in  the   lap  of   Summer  and  I

Slept   in  the   bed   of  Autumn.

At  dawn  I   unite  with   the   breeze

To   announce   the  coming  of  light  

At  eventide  I  join  the   birds

In  bidding  the  light   farewell.

The  plains   are   decorated   with 

My   beautiful   colours,   and  the   air
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Is  scented   with  my   fragrance

As  I  embrace  Slumber  the  eyes  of

Nigh   watch  over  me, and  as  I 

A  waken  I   stare   at  the   sun,which  is 

The  only   eye   of  the  day
                                                        
                                              - BIBINA  BIJU
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  APPRECIATION

    Song  of  the  flower   is  a  very  beautiful
poem  about  nature and  its  relationship   
with  living   beings.  Khalil  Gibran  
metophorically  suggets   that  everything  in
nature  has  a  soul  and  self  that  makes  
existence   meaningful.  The  flower  in  the  
poem  representative   of  every   aspect  of  
nature  
                      The  flower  says  that  it is a  
kind  word  uttered  and  repeated  by  the  
voice  of  nature.  It is a star  fallen  from  the 
sky. The  poet  uses  the  expression  that  blue
tent  to  refer  the  sky.  The  four seasons  
have  their  roles  in the  life of the  flower  
winter  conceives it,  spring  gives  birth  to
it,  summer  rear  it  and in  autumn  it  has  its
external  sleep.
                            The  flower  identifies  its  
role   as very  significant.  It  announces  the  

സസെനന്റ്മമേരരീസെന്റ് ഹഹൈസ്കൂള് കകക്കാടടംസപക്കായയില



kudos

coming  of  light  in the  morning  and bids  
farewell  to it in the evening.  It  decorates  
the  plains  with  beautiful  colours  and  fills  
the  air with fragrance.  Days  and  nights        
shower  love,  care  and  affection  on  the       
flower. It  enjoy  nature  to  the  brim.  It         
drinks  dew  for  wine,  songs  with  the  birds
and  dances rhythmically with  the  swaying   
of the grass.                                                      
                        The  beautiful  images  of         
nature  make  the  poem  quite  appealing .      
The  flower becomes  a  part of  both  joy and 
sorrow  as it is used  on the occasion of           
wedding  as well as funeral. The poem ends in
a philosophical note. The flower is optimistic.
It loves to look  up  high to see only  the light 
and never looks  dawn to see the shadow. This
is the wisdom that man must  learn. The poem
is rich in similes    and metaphors that make it
quite enjoyable to the readers.                          
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                                   JOMOL 
JOSEPH   
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 Cultural Heritage

Introduction
Cultural heritage is  the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a group or

society that are inherited from past generations, maintained in the present and preserved for the
benefit  of  future  generations.  Cultural  heritage  includes  tangible  culture  (such as  buildings,
monuments, landscapes, books, works of art, and artifacts), intangible culture (such as folklore,
traditions,  language,  and  knowledge),  and  natural  heritage  (including  culturally  significant
landscapes, and biodiversity).

The deliberate act of keeping cultural heritage from the present for the future is known as
preservation (American English) or conservation (British English), though these terms may have
more specific or technical meaning in the same contexts in the other dialect. 

Types of heritage 

taInngible culture

 "Intangible cultural heritage" consists of non-physical aspects of a particular culture, more
often maintained by social customs during a specific period in history. The concept includes the
ways and means of behavior in a society, and the often formal rules for operating in a particular
cultural climate. These include social values and traditions, customs and practices, aesthetic and
spiritual  beliefs,  artistic  expression,  language  and  other  aspects  of  human  activity.  The
significance  of  physical  artifacts  can  be  interpreted  as  an  act  against  the  backdrop  of
socioeconomic,  political,  ethnic,  religious  and philosophical  values  of  a  particular  group of
people. Naturally, intangible cultural heritage is more difficult to preserve than physical objects.

Natural heritage

"Natural  heritage"  is  also  an  important  part  of  a  society's  heritage,  encompassing  the
countryside  and  natural  environment,  including  flora  and  fauna,  scientifically  known  as
biodiversity,  as  well  as  geological  elements  (including  mineralogical,  geomorphological,
paleontological, etc.),  scientifically known as geodiversity. These kind of heritage sites often
serve as an important component in a country's tourist industry, attracting many visitors from
abroad as well as locally. Heritage can also include cultural landscapes (natural features that
may have cultural attributes). 
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Cultural property

Cultural property includes the physical, or "tangible" cultural heritage, such as artworks. These
are generally split into two groups of movable and immovable heritage. Immovable heritage
includes building so (which themselves may include installed art such as organs, stained glass
windows, and frescos),  large industrial  installations or other historic places and monuments.
Moveable  heritage  includes  books,  documents,  moveable  artworks,  machines,  clothing,  and
other artifacts, that are considered worthy of preservation for the future. These include objects
significant to the archaeology, architecture, science or technology of a specified culture.

List of Heritage sites in India

Taj Mahal

One of Seven Wonders of the World, White Marble Mughal Architecture, the Taj Mahal
was build by emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaj Mahal. It is located at the
bank of river Jamuna in Agra. It was completed in 1653 with then estimated cost of 32 million
Indian rupees which would today stand upto 58 billion Indian rupees. It is considered as the best
example of Mughal architecture worldwide and is called the “Jewel of Muslim Art in India”.
This is probably the monument that is most recognised the world over for its association with
the heritage of India.

Khajuraho

Located in Madhya Pradesh, Khajuraho is an important UNESCO World Heritage site in India.
Khajuraho is  unique  heritage site  which is  famous for  a  group of  Hindu and Jain Temples
situated 175 km south-east of Jhansi. They are well known for their Nagara style symbolism and
erotic figures and sculptures. These sensuous stone carvings of human and animal form in erotic
poses are very aesthetically portrayed and stand testimony to the rich cultural heritage of India.
Most of these monuments were built between 950 to 1050 CE under the reign of the Chandella
dynasty.  It  consists  of total  85 Temples spread across an area of 20 square kilometres.  The
Kandariya temple is the most prominent of all of these temples in the Khajuraho complex.
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Hampi is a UNESCO World Heritage site located in the Northern part of Karnataka. It lies
within the ruins of the ancient, prosperous kingdom of  Vijayanagar. The ruins at Hampi  are a
collection of heritage sites depicting the fine Dravidian style of art and Architecture. The most
important heritage monument in this site is the Virupaksha Temple, which continues to be a very
important religious centre for the Hindus. There are several other monuments which are a part of
this heritage site, Together, they’re collectively known as the ‘Group of Monuments at Hampi’.
Some  of  the  other  known  ones  include  the  Krishna  temple  complex,  Narasimha,  Ganesa,
Hemakuta  group  of  temples,  Achyutaraya  temple  complex,  Vitthala  temple  complex,
Pattabhirama temple complex, Lotus Mahal complex, several puras or bazaars surrounding the
temple complex, and also living quarters and residential areas.

One of the first World Heritage sites in India, the Ajanta caves date back to around 2nd century
BCE  to  650  CE  and  consist  of  the  finest  masterpieces  of  31  rock  cut  Buddhist  cave
monuments, paintings and sculpture. The caves very built in two different phases. First of
Satavahana Period under the patronage of Satvahana Dynasty (230BCE-220CE). Second, the
caves of Vakataka Period under the reign of Emperor Harishena of Vakataka Dynasty. The style
of Ajanta art  and architecture has had a revolutionary impact  on the way in Indian art  and
architecture  has  progressed  all  throughout  history.  Having  mainly  carvings  and  sculptures
related to the life of Buddha, one can say that this marks the beginning of Indian Classical Art.

The Ellora Caves are an important UNESCO World Heritage site and an archaeological site,
ranging 29 kilometers Northwest of the city of Aurangabad. The Ellora Caves are well known
for their Indian-rock cut architecture. There are about 34 rock cut temples and caves which can
be dated to about 600 to 1000 AD, are important in terms of understanding the lives of the
people living in these times. The presence of Hindu, Buddhist and Jain temples and sculptures
portray the tolerance which was extended towards different faiths and beliefs in Ancient Indian
History. Excavated site consists of Charanandri Hills, Buddhist Hindu and Jain rock-cut temples,
Viharas and Maths of 5th and 10th century.

Bodh  Gaya  is  located  almost  96kilometrese  away  from  Patna,  Bihar  and  is  one  of  the
UNESCO World Heritage sites in India. It’s an important religious centre for the Buddhists as
this was the place where Mahatma Buddha attained enlightenment. The holy Bodhi Tree is the
site  where  Siddhartha  gained  Enlightenment  and  became  Gautam  Buddha.  The  famous
Mahabodhi Temple was established in the reign of Ashoka the Great in about approximately 250
BCE. It’s one of the earliest Buddhist temples. Currently, the Mahabodhi Temple Complex at
Bodh Gaya comprises the 50 m tall Mahabodhi Temple, the Vajrasana, sacred Bodhi Tree and
other  six  sacred  sites  of  Buddha’s  enlightenment,  surrounded  by  numerous  ancient  Votive
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stupas. Owing to all these factors, Bodh Gaya is considered to be the most holy pilgrimage spot
for the Buddhists.

                                         
Albina shaji       
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	നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ് കുട്ടികള് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് ഐ .ടി പഠനത്തിന്
	ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
	സ്നേഹപൂര്വ്വം ഹെഡ് മാസ്റ്റര്
	തങ്കച്ചന് എ .എം
	കക്കാടംപൊയില്

	ആശംസ
	സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളില് പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ്. ഈ ക്ലബ്ബില് അംഗങ്ങളായ കുട്ടികള് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും അതിന്റെ നൂതനസാങ്കേതികവിദ്യകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതല് അറിവുനേടാന് സാധിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളായ
	കുട്ടികളുടെ പരിശ്രമഫലമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല് മാസികക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു.
	അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ
	കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
	
	ആശംസകളോടെ,
	ഷാന്റി .എം.വി
	എച്ച്.എസ്.എ
	ബയോളജി

	ആശംസ
	കക്കാടംപൊയിലിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ
	കുട്ടികള്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് വിപുലമായി അറിവുനേടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരംഭിച്ച ക്ലബ്ബാണ് ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൂടുതല്
	അടുത്തറിയാനും പഠനകാര്യങ്ങളില് മികവു നേടുവാനും
	ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇതിലെ അംഗങ്ങളായ
	കുട്ടികളുടെ ശ്രമഫലമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല് മാസികക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും
	നേരുന്നു
	ആശംസകളോടെ,
	ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ് സെക്രട്ടറി,
	അഞ്ജന മാത്യു8

	എന്റെ വീട്
	ഗൃഹത്തില് വന്നോരുണ്ണി മേടമാസത്തില്
	അന്നെന്റെ ഗൃഹത്തിലാ-
	ആടയും ആഭരണവും
	ഗൃഹത്തില് വന്നോരെല്ലാം
	ഉണ്ണിതന് കൈകളില്
	നല്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ
	ആനന്ദം പങ്കുവയ്ക്കല്
	എല്ലാവരും വന്നീടുന്നു
	ആശംസ നേര്ന്നീടുവാന്....
	എല്ലാവരും വന്നീടുന്നു
	ഉണ്ണിയെ കണ്ടീടുവാന്
	എന്തൊരു ചന്തമാണേ
	ഉണ്ണി എന് കൈകളില്
	കിടന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്നു...
	എന്നോടൊപ്പം എന് വീടും
	സന്തോഷത്താല് നിറഞ്ഞു..
	സന്തോഷത്തിന് സുദിനം
	ദൈവം തന്നൊരു പൊന്നുണ്ണി
	അനിറ്റ ഷിനോജ്

	അവിവേകിയായ ചുണ്ടെലി
	ഒരു തട്ടിന്പുറത്ത് ഒരു ചുണ്ടെലി പാര്ത്തിരന്നു. ഒരിക്കല്
	ചുണ്ടെലിക്ക് ഒരു വികൃതി തോന്നി. തൊട്ടപ്പുറം വെച്ച മരപ്പലകയ്ക്കപ്പുറം എന്താണെന്നറിയാന് ഒരു ആഗ്രഹം.
	ചുണ്ടെലി മരപ്പലക പതുക്കെപ്പതുക്കെ കരണ്ടുതുടങ്ങി. കുറെ കരണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോള് മരപ്പലകയില്
	ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടായി.
	ദ്വാരത്തിലൂടെ ഞെരുങ്ങിഞെരുങ്ങി ചുണ്ടെലി അപ്പുറം കടന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തെ മുറിയില് ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് ചുണ്ടെലി കണ്ടത്.
	ചുണ്ടെലി ആര്ത്തിയോടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് തിന്നു തുടങ്ങി. തിന്നുതിന്നു വല്ലാതെ വീര്ത്തു.
	അപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാര് തട്ടിന്പ്പുറത്തേക്ക് കയറി
	വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്. പ്രാണന് രക്ഷിക്കാന് ചുണ്ടെലി
	മരപ്പലകയിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ കടക്കാന് നോക്കി.
	തിന്ന് വയര് വല്ലാതെ വീര്ത്തതിനാല് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല. വീട്ടുകാര് അതിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
	Febin Biju

	ബന്ധങ്ങള് ഭദ്രമാക്കാം
	നമുക്ക് മുന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് ഉള്ളത് . നമ്മോട്
	തന്നെ,മറ്റുള്ളവരോട്,ഇൗശ്വരനോട് . ചിലര്
	മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാത്താവരോ,
	ചിലപ്പോള് നിഷേധിക്കുന്നവരോ ആകാം.
	അവര് അത് നിഷേധിച്ചാലും ബന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല
	കാരണം ഇൗശ്വരന് സൃഷ്ടിച്ച വായുവും വെള്ളവും മറ്റു
	പദാര്ഥങ്ങളും സ്വീകരിച്ചും ആസ്വദിച്ചുമാണ് അവര്
	പുലരുന്നത് . മേല്പ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളും സന്തു-
	ലിതമാക്കി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാകട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രമവും
	ശ്രദ്ധയും.
	ആതിര വിജയന്

	ഫലിത ബിന്ദുക്കള്
	1 . ഭക്ഷണപ്രിയയായ ഭാര്യയെയും കൊണ്ട് ഭര്ത്താവ് ഹണിമൂണിനു പോയി . താമസിക്കാന് ചെന്ന ഹോട്ടലില് കണ്ട പരസ്യം ഇങ്ങനെ .
	രാവിലെ ടിഫിന് - 7 മുതല് 11
	ഉച്ച ഉൗണ് - 12 മുതല് 3 വരെ
	വൈകുന്നേരംടിഫിന് - 3.30 മുതല് 6.30 വരെ
	രാത്രി ഡിന്നര് - 7 മുതല് 10 വരെ
	ഇതു കണ്ട ഭാര്യ : നമുക്ക് പുറത്ത ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാന് സമയം കിട്ടുമെന്നു തോന്നുന്നല്ല.
	
	അക്ഷയ

	കല്ലല്ല കല്ക്കരി
	14-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് യൂറോപ്പില് ഭൂമിക്കടിയിലെ കല്ക്കരി ഖനനം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യകാലങ്ങളില് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഇറങ്ങി വെളിച്ചംകണ്ട് നില്ക്കാന് കഴിയുന്നത്ര ആഴമുള്ള കിണറുകള് കുഴിച്ചായിരുന്നു ഖനനം .എന്നാല് പിന്നീട് വ്യവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ കടന്നുവരവോടെ ഖനനത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പുമൊക്കെ കൂടിവന്നു .ആഴം കൂടുംതോറും കല്ക്കരി ഖനിയിലെ അപകടസാധ്യതയും കൂടും.ഖനിക്കുള്ളിലെ ജലമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.പുറത്ത് മഴപെയ്താല് അത് ഖനിക്കുള്ളിലെ ജലനിരപ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉയ൪ത്തുന്നു .ഇത് ഖന്ക്കുള്ളിലെ തൊഴിലാളികല്ക്ക് ചില്ലറ പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്.പിന്നീട് ഈ വെള്ളം പമ്പചെയ്ത് കളയാനുള്ള ശക്തമായ മോട്ടറുകള് കണ്ടു പിടിച്ചതോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി.
	ആദ്യകാലങ്ങളില് മനുഷ്യരുടെയും കഴുതകളുടെയുമൊക്കെ പുറത്താണ് കല്ക്കരി ചുമന്ന് ഖനിയില് നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നത്.ഇപ്പോള് ഇത് യന്ത്രസഹായത്തോടെ നടത്തുന്നു.
	വിഷമയവും തീപിടിക്കാവുന്നതുമായ വാതകങ്ങള് കല്ക്കരി ഖനിക്കുള്ളില് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായിരുന്നു.പിന്നീട് ഇതിനും പരിഹാരമാ
	കല്ക്കരി ഇന്ത്യയില്
	ബംഗാളിലെ ദാമോദ൪ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള റാണിഗാന്ജ് കല്ക്കരി പാടത്താണ് ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി കല്ക്കരി ഖനനം നടക്കുന്നത്.1774ല് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മെല്നോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത്.പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് കല്ക്കരി ഖനനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.
	ലോകത്തെ കല്ക്കരി സമ്പത്തില് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക്.ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ കല്ക്കരി ഉല്പ്പാദക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കല്ക്കരി നിക്ഷേപമുള്ള
	സംസ്ഥാനം ജാ൪ഖണ്ഡാണ്.കല്ക്കരി വെെദ്യുതി ഉല്പ്പാദനത്തിനാണ് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

	TWINKLING STARS
	ചിക്കന് കുറുമ
	1.കോഴി -1കിലോ
	2.മല്ലിപൊടി -1 ടേബിള്
	സ്പൂണ്
	3.മുളകുപൊടി -1 ടീസ്പൂണ്
	4.മഞ്ഞള്പൊടി -1/2 ടീസ്പൂണ്
	5.സവാള -200ഗ്രാ൦
	6.തക്കാളി -100 ഗ്രാ൦
	7.പച്ചമുളക് -4 എണ്ണ൦
	8.കറിവേപ്പില -1 തണ്ട്
	9.ഇഞ്ചി -1 കഷണ൦
	10.എണ്ണ -200 ഗ്രാ൦
	11.ഉപ്പ് -പാകത്തിന്
	
	പാക൦ ചെയ്യുന്നവിധ൦
	
	സവാള അരിഞ്ഞതില് പകുതി
	വറുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തില്
	എണ്ണ ചൂടാക്കിയുള്ള സവാള , പച്ചമുളക്,
	ഇഞ്ചി ഇവ വഴറ്റുക. വഴന്നു കഴിയുമ്പോള്
	സവാള അരച്ചതു൦ പൊടികള് ചൂടാക്കി
	അരച്ചതു൦ , തക്കാളി, ചിക്കന് കഷണങ്ങള്
	ഇവയു൦ ഇട്ടുവഴറ്റി പാത്ര൦ അടച്ചു വേവിക്കുക.
	കറികുറുകുമ്പോള് ഉപ്പ് ചേര്ത്ത് വാങ്ങി
	വയ്ക്കുക .
	അഭിജിത്ത്. സി.എസ്

	പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്
	1.ഭൗമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ?
	- ഏപ്രില് 22
	2. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ നക്ഷത്രം?
	-സിറിയസ്
	3. ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം?
	-മീഥൈന്
	4.പശു ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ മൃഗമാണ്?
	-നേപ്പാള്
	5. നീല നിറം കാണാന് കഴിയുന്ന പക്ഷി?
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	6. മണ്ണിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്?
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	8. കറുത്ത സ്വര്ണ്ണം?
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	9.ഇന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?
	-ആന്ധ്രപ്രദേശ്
	10. സെറികള്ച്ചര് എന്നാലെന്ത്?
	-പട്ടുന്നൂല്
	11.ലോക ആരോഗ്യദിനം?
	-ഏപ്രില് 7
	12.ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
	-സലിം അലി
	13.റോഡുകളില്ലത്ത ഇറ്റാലിയന് നഗരമേത്?
	-വെനീസ്
	14. മരം കയറാന് കഴിവുളള മത്സ്യം?
	-അനാംബസ്
	15. തലയില് ഹൃദയമുളള ജീവി?
	-ചെമ്മീന് അനീറ്റ ഫ്രാന്സീസ്

	എന്റെ മരം
	നാലുനാള് മുമ്പു ഞാന്
	നാലാം ക്ളാസ്സില് പഠിക്കുമ്പോള്
	നാലാളു കാണ്കെത്തന്നെ
	എനിക്കൊരു 'മരം' കിട്ടി.
	ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞ 'മരക്കവര്'
	ബാഗില് നിന്നെടുത്തപ്പോള്
	കോപിച്ചലറി മമ്മി
	'ബാഗാകെ  കളഞ്ഞല്ലോ'?
	വിരണ്ട ഞാനപ്പോള്തന്നെ
	മരം വീട്ടരികില് ചാരിവെച്ചു
	'കിറ്റക്സ്  ബാഗെ'ടുത്തോമനിച്ചുമ്മ
	വെച്ചുറങ്ങിപ്പോയ്.
	
	ഒന്നു ഞാന് പഠിച്ചന്ന്,
	മരം വെറുമൊരു മരമല്ലേ
	പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് മുഖ്യം!
	ഞാനിന്നൊരു മലയാളിയല്ലോ! -സ്നേഹ . കെ
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	അകമില്ല പുറമില്ല ഞെട്ടില്ല വട്ടയില
	-പപ്പടം
	അകത്തു തിരിതെറുത്തു പുറത്തു മുട്ടയിട്ടു
	-കുരുമുളക്
	അടയുടെ മുന്മ്പില് പെരുമ്പട
	-തേനീച്ചകൂട്
	അടയ്ക്കും തുറക്കും കിങ്ങിണി പത്തായം
	-കണ്ണ്
	അടിപാറ, നടുവടി, മീതെ കുട
	-ചേന അടുക്കള കോവിലില് മൂന്നുണ്ടു
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	അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് വാല്
	-ചിരവ
	അമ്മ കൊലുന്നനെ മക്കള് കുരുന്നനെ
	-കവുങ്ങ്
	അമ്മയെ തൊട്ട മകന് വൊന്തു മരിച്ചു
	-തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി
	അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല മക്കള്ക്ക് വാലുണ്ട്
	-തവള
	ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഒരരഞ്ഞാണ്
	-ചൂല്
	എന്നെ തൊട്ടാല് തൊട്ടവനെ തട്ടും
	-വൈദ്യുതി
	ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം കറുത്തപ്പട്ടാളം
	-കട്ടുറുമ്പ്
	Vismaya Prasad

	കഥകളി
	17-ാം നൂറ്റാണ്ടില് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ്
	കഥകളിക്ക് ജത്മം നല്കിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
	കേരള പ്രകൃതിയുടെ വര്ണ്ണഭംഗിയാണ് കഥകളി.
	വേഷങ്ങള്ക്ക് ഇൗ വര്ണ്ണപൊലിമ വരാന് കാരണം.
	പ്രകൃതിയില് നിന്നെടുത്ത ചായങ്ങള് കൊണ്ടാണ്
	മുഖത്തെഴുത്ത്. കണ്ണ് ചുവക്കാന് ചുണ്ടപ്പുവ്, മുഖത്ത്
	മനയോല,ചുണ്ട് ചുവപ്പിക്കാന് ചായില്യം,ചുട്ടിക്ക്
	അരിമാവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
	ചെണ്ട, മദ്ദള,ചേങ്ങില,ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക
	എന്നിവയാണ് വാദ്യങ്ങള്.ഇവ കേരളിയങ്ങളാണ്
	രാമനാട്ടവതരണത്തില് പാള കൊണ്ടുള്ള
	ഗ്രാമീണ കിരീടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
	കേശദാര മുടി, സരസ്വദി മുടി എന്നിവയാണ്
	കഥകളിയിലെ കിരീടങ്ങള് .
	സ്ത്രീ വേഷങ്ങള്ക്ക് കിരീടത്തിനു പകരം
	തലയുടെ വശത്ത്കെട്ടിവച്ച തലമുടിയുടെ
	ആകൃതിയിലുള്ള കൊണ്ടക്കെട്ടും,കുമിഴ്
	എന്ന തടി കിരീടവ നിര്മാണത്തിനുപയോഗിച്ചു.
	സാന്ദ്രാ ബിജു

	മാതൃഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
	"മിണ്ടിത്തുടങ്ങാന്   ശ്രമിക്കുന്ന  പിഞ്ചിളം
	ചുണ്ടിമ്മേലമ്മിഞ്ഞപ്പാലൊടൊപ്പം
	അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ
	സമ്മേളിച്ചീടിന്നതൊന്നാമതായ്
	മറ്റുള്ള ഭാഷകള് കേവലം ധാത്രിമാര്
	മര്ത്ത്യന്നു പെറ്റമ്മ തന് ഭാഷതാന്"
	( വള്ളത്തോള് )
	
	ഭാഷ ഒരു ചിഹ്നവ്യനസ്ഥയാണ് ;വികാരങ്ങള്ക്കും വിചാരങ്ങള്ക്കും രൂപം നല്കുന്നതിന് വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ .
	കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരകലകള് വളരുന്നതിന് മുലപ്പാല് ഏങ്ങനയോ അതുപോലെയാണ് ചിന്തകള് വളരുന്നതിന് അമ്മയുടെ ഭാഷയും .കൃത്രമമായി അമ്മ പലപ്രോഴും അന്യഭാഷകള് കെെകാര്യം ചെയ്തുവെന്നുവരാം . വികാരത്തിന്റെ തിരത്തള്ളല്േ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും അവന്റെ മാതൃഭാഷയെ ഉണര്ത്തും എന്നാണ് മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുന്നത് . വിദ്യാഭ്യാസംനെെരന്തര്യകമാണ് .അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല .
	കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യഗുരു അമ്മ തന്നെ . എല്ലാത്തിനും ഗുരുവും മാതാവുതന്നെയാണല്ലോ .അമ്മയുടെ ഭാഷതന്നെയാണ് ഏതൊരു കുഞ്ഞും അദ്യം വശമാക്കുന്ന ഭാഷയും .മാത്രമല്ല , കുട്ടികള് വസ്തുതകളെയും ജീവികളെയും വേര്തിരിക്കുന്നതും ഭാഷയിലൂടെയാണ് . മാതൃഭാഷ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യയാണെന്നു വള്ളത്തോള് പഠിപ്പിക്കുന്നു .
	കുഞ്ഞിന്റെ ചിന്ത വളരെ ലഘുവാണ് ;എങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കു മാതൃഭാഷയാണ് . ചിന്തയില്ലാതെ വളരാന് ആവില്ല .
	നാം ജീവിക്കുന്ന നാടിന്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം മാതൃഭാഷയിലുമുണ്ട് . മാതൃഭാഷാ സാഹിത്യത്തില് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രതിബിംബിക്കുന്നു . ഇൗ നാടിന്റെ സംസ്കാരം അറിയാന് അവനെ സഹായിക്കുന്നതും മാതൃഭാഷയാണ് . നാടിന്റെ സംസ്കാരം അടുത്തറിയുന്നതിലൂടെ , സ്വന്തം പെെതൃകം ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ രാജ്യസ്നേഹിയാവുകയാണ് . അത്തരമൊരു കുട്ടി , തന്റെ നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില് ചിന്തിക്കും . മാതൃഭാഷ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒരുവനു ലഭിച്ചാല് അവന് സ്വന്തം നാടിനെയും മറക്കും . സഹജമായ ഒരു മാനസികഭാവമാണത് .
	നിരന്തരമായ പരിശീലനംകൊണ്ട് ഏതു ഭാഷയിലും നെെപുണ്യം നേടാന് നമുക്കു കഴിയും .
	സാധാരണക്കാരില് ശാസ്ത്രബോധമുണര്ത്താനും അവന്റെ സ്വത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഏറെ സഹായിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയാണ് . അതു കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഭാഷകള് കേവലം 'ധാത്രിമാര്' എന്ന് കവി പാടിയത് .
	മാതൃഭാഷ ഒരുവന് ജീവല്ഭാഷയാണ് . ഭാഷ ഭാഷണംചെയ്യാനുള്ളതാണ് . ആലോചിക്കാതെ പുറത്തുവരുന്നതാണ് മാതൃഭാഷ . ആലോചിച്ച് അന്യഭാഷയിലൂടെ സംസാരിക്കാം . ആത്മബന്ഡങ്ങളും സാമൂഹികബന്ഡങ്ങളും ഒരാള്ക്ക് ഹൃദയാവര്ജകമായി നിര്മിക്കുവാന് മാതൃഭാഷതന്നെ വേണം . ബന്ഡങ്ങള് ഉടലെടുക്കുന്നത് നല്ല സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് . 'സംബന്ഡമാഭാഷണ പൂര്വമാഹൂഃ' എന്നു കാളിദാസന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയം . നന്നായി സംസാരിക്കാന് മാതൃഭാഷയാണ് യോഗ്യം . മറ്റേതൊരു ഭാഷയിലും കൃത്രിമത കലരും .
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	പോയേന്റെ ഗുണമാ.

	കുസൃതികണക്ക്
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	ഒരു മൈസൂ൪ യാ(ത
	കുട്ടികളുടെ അറിവ് വികസിക്കുന്നതിന് വിനോദയാ(തകള് വളരെ (പധാനമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. വായിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാള് കൂടുതല് മനസ്സില്
	പതിയുന്നത് ഒരു തവണ നേരില്കണ്ടറിയുന്നതാണ്.കുട്ടികള് അനേകം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയില് ഏറെയും അപരിചിതമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.നേരില് കാണാന് ആ(ഗഹമുണ്ടെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടങ്ങളില് നിന്നും ലഭിക്കാത്ത വിവരങ്ങളായിരിക്കും പലതും.അവയില് ചിലതെങ്കിലും നേരില് കാണുന്നതിനും പുതിയ അറിവുകള്
	ആ സുതിനം വന്നെത്തി.2018 ഒക്ടോബര് 25ന്
	രാ(തി ഏകദേശം 9;30ഒാടെ ഞങ്ങള് സ്കൂളില് നിന്നും യാ(തതിരിച്ചു.ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യാ(തയുടെ ആരംഭം മുതല് തന്നെ ജോയി സാര് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
	ബസില് കയറിയശേഷം മുതല് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചര് അനിജ സിസ്റ്റ൪ യാ(തുടെ ആരംഭത്തില് ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമ൪പ്പിച്ചുകൊണ്ട് (പാ൪ത്തിച്ചു.
	പിന്നീട് യാ(തതുടങ്ങി അല്പ്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോള് ബസില് പാട്ട് ഓണ്ചെയ്തു.
	ഡാന്സ് കളിക്കണമെന്ന് ആ(ഗഹമുണ്ടായിരുന്നുെങ്കിലും നാണമോ, ഭയമോ,ടെന്ഷനോ എന്തെന്നറിയാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു.എന്നാല് മുഴുവന് കൂട്ടുകാരും കളിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോള് അടങ്ങിയിരിക്കന് തോന്നിയില്ല.ടീച്ചര്മാരായ
	സിമി ടീച്ചറും ഷീജ ടീച്ചറും ബിജേഷ് സാറും സ്കൂള് സ്റ്റാഫായ അമല് ചേട്ടായിയും യാ(തക്കിടെ
	ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബസില് കയറി. ജയ സൂര്യയുടെ Captain എന്ന സിനിമ ബസില് (പദ൪ശിപ്പിച്ചു.അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ മയക്കത്തിന്റെ അഗാധമായ (പവാഹത്തിലേക്ക് അറിയാതെ വഴുതി വീണുപോയി.
	26-ാം തിയതി പുലര്ച്ചെ 6;00ആയപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങള് മൈസൂര് നഗരത്തിലെത്തി.അന്ധകാരത്തിന്റെ നിശാന്തതയില് നിന്നും (പകാശത്തിന്റെ പുലരിയിലേക്കുള്ള ആരംഭമായിരുന്നു.ആ സമയം മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തില് വിജനമായ മൈസൂര് നഗരത്തിന്റെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം.
	വഴിയോരത്തെ കുളിരണിയിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ
	വടവൃക്ഷങ്ങള് ധാരാളമായി വഴിനീളെ തല ഉയര്ത്തി പുത്തന് പുലരിയെ വരവേല്ക്കാനായി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. മൃഗങ്ങള് തങ്ങളുടെ ജോലികള് എല്ലാം
	നിര്വഹിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം മൃഗങ്ങള് വിചനമായ വഴിയോരത്തുകൂടി മേയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനസിലെ സങ്കല്പ്പങ്ങള്ക്കുമതീതമായിരുന്നു
	മൈസുര് നഗരം. ഞങ്ങളെ നയിക്കാനായി ബാബുചേട്ടന്
	ഞങ്ങളുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് പോകുന്ന
	സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ബാബുച്ചേട്ടന് നേരത്തേതന്നെ
	ബുക്കുചെയ്തിരുന്നു . അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരിടത്തും ഉണ്ടയില്ല. രാവിലെ അവിടെയെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഫ്രഷ് ആകാനായി
	ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഹോട്ടലില് റൂമുകളും പ്രഭാതഭക്ഷണവും തയ്യാറാക്കിത്തന്നു.
	ബാെഫയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാമായിരുന്നു .അത് വയറിനൊപ്പം മനസ്സും നിറച്ചു .
	ഞങ്ങള് അവിടെനിന്നും ആദ്യം പോയത്
	സെന്റ് ഫിലോമിന ദേവാലയത്തിലേക്കായിരുന്നു .
	വാനോളം ഉയരമുള്ള ആ ദേവാലയം തലയെടുപ്പോടെ
	മൈസൂ൪ നഗരത്തില് ഉയര്ന്നുനില്ക്കുകയാണ് .
	വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദേവാലയമായിരുന്നു അത് .
	ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്നും പിന്നീട്
	പോയത് കാഴ്ച്ചബഗ്ലാവിലേക്കായിരുന്നു . വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴച്ചവിരുന്നായിരുന്നു അവിടെ
	ഒരുക്കിയിരുന്നത് . പലവര്ണ്ണത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയും
	ജന്തുക്കളെയും അവിടെ കാണാന് സാധിച്ചു . ശാന്തമായ പ്രകൃതിയ്ക്ക് ഈണം നല്കി കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കളകളാരവം തീ൪ത്തും ആകാംക്ഷാ ജനകമായിരുന്നു . അവിടെനിന്നും പിന്നീട് പോയത്മൈസൂ൪ പാലസിലേക്കായിരുന്നു . നയനമനോഹാരിത നിറഞ്ഞ ആ കൊട്ടരം എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യവതിയാണ് .ഒന്നു നോക്കിയാല് കണ്ണെടുക്കാന് തോന്നില്ല.അത്രയേറെ മനോഹരമായിരുന്നു അത് .വാസ്തുശില്പങ്ങള് കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു അവിടം . വൈവിധ്യങ്ങള്
	നിറഞ്ഞ ആ കൊട്ടാരത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിലെ കുളിര് അണിയിക്കുന്ന ഒാര്മ്മകളാണ് . ഒന്നുകണ്ടാല് പിന്നെ അത് മനസ്സില് തങ്ങിനില്ക്കുന്ന
	കാഴ്ച്ചകള് തന്നെയായിരുന്നു . കൊട്ടാരത്തിന്റെ അങ്കണത്തിന്റെ ഉദ്യാനം വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു .
	ദീ൪ഘനേരത്തെ ഉലാത്തലിനുശേഷം ഞങ്ങള് ഹോട്ടലിലേയ്ക്ക് പോയി . അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഏറെ സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നു. ഹോട്ടലില് അല്പ്പം വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളേവരും വിണ്ടും യാത്രതിരിച്ചു.
	യാത്രക്കിടെ ബസില് പാട്ടുകള് വയ്ക്കുമ്പോള് ഒതുങ്ങിക്കൂടാന് മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല.
	നൃത്തം ചെയ്ത് മതിമറന്നാടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്.
	ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും കൂടെ കൂടി . അത് മനസ്സില് സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കാന് ഇടയാക്കി. ഇടക്കെപ്പോഴോ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചപ്പോള് അവിടുത്തെ കാര്ഷിക സംസ്കാരത്തെ നേരിട്ട്മനസിലാക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും ഇടയായി.കേരളത്തിലെ ഭുപ്രകൃതിയില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്
	മൈസൂരിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല് എന്നും മനസ്സിലായി.
	നിരപ്പാര്ന്ന ഭൂപ്രകൃതി , ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങള് , കൊയ്ത്തിനൊരുങ്ങി വയലോലകള് , കൃഷികളെ തലോടുന്ന കര്ഷകര് എല്ലാം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി മാറുകയായിരുന്നു . വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രധാരണവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ആദ്യമായി നേരില് കാണാനും മനസിലാക്കാനും ഇൗ വിനോദയാത്ര ഏറെ സഹായിച്ചു . അടുത്ത യാത്ര ടിപ്പുസുല്ത്താന്റെ കോട്ടയിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം കബറിടങ്ങള് കണ്ടു. ചരിത്രപരമായ ധാരാളം അറിവുകളായിരുന്നു ആ ചരിത്രഭൂമിയില് നിന്നും കണ്ടറിയാന് സാധിച്ചത് . കോട്ടയുടെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകള് വഴിനീളെ കാണാമായിരുന്നു .അന്നത്തെ യോദ്ധാക്കളുടെ വീരസാഹസങ്ങള് ഇന്നു നിലനില്ക്കുന്ന തെളിവായിട്ടാണ്അവിടം അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. വൃന്ദാവനമാണ് അടുത്ത വിരുന്നായി ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. നയനങ്ങള്ക്ക് കുളിരേകുന്ന ആ ഉദ്യാനം ദീര്ഘനേരം ആസ്വദിക്കാന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്തമയസൂര്യന് മാനത്ത് ചെഞ്ചായം വിതറിക്കൊണ്ട് സാഗരത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുമ്പോള് വൃന്ദാവനം വാട്ടര്ഷോയാല് ഉദിച്ചുയരുകയായിരുന്നു ധാരാളം ജനങ്ങള് പലനാടുകളില് നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിസ്മയകാഴ്ച്ചയെ ആസ്വദിക്കാന്. എത്ര മാത്രം സൗന്ദര്യസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം. നിരപ്പാര്ന്നതും മനോഹരമായതുമായ ഉദ്യാനങ്ങള്. മനസുനിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച ശ്രദ്ധേയമായ വിരുന്നും . പിന്നീട് ചാമുണ്ടിഹില്സില് പോയി. അവിടെയും ധാരാളം സൗന്ദര്യകരമായ കാഴ്ച്ചകളായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചാമുണ്ടേശ്വരി അമ്പലമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മറ്റെരു വെെവിധ്യം. അപ്പോള് സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ നേരെ ഹോട്ടലിലേയ്ക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര . അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ അത്താഴം ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു. പിന്നെ വിവിധ റൂമുകളിലായി എല്ലാവരും ഒതുങ്ങി . മയക്കത്തിന്റെ ആഗാതയിലേക്ക് പതുക്കെ വഴുതി. അപ്പോള് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഷീജ ടീച്ചറായിരുന്നു റൂമിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ (27-10-2018) 6:00 യ്ക്ക് ഞങ്ങള് ഉണര്ന്നതിനുശേഷം പ്രഭാതഭക്ഷണവും കഴിച്ച് കുടകിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും ഏകദേശം മെെസൂരിനോട് സാമ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. വെെവിധ്യം നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാഴ്ച്ചയും അവിടെ കാണാന് സാധിച്ചു. ഗോള്ഡന് ടെബിളായിരുന്നു അത്. ധാരാളം ബുദ്ധമതസ്വാമികളെ അവിടെ കാണാന് സാധിച്ചു . തീര്ത്തും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം മനസിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഉന്മേഷമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോള് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലേയ്ക്കായിരുന്നു ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ. വയറ്റില് നിന്നും ആരൊക്കെയോ മൂളിവിളിക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു . വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യതന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തേത്.അല്പ്പനേരത്തെ വിശ്രമത്തിനുശേഷം ഞങ്ങള് ബാംബു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അത് ഒരു വനത്തിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു മനസ്സില് ഉളവാക്കവാക്കിയത്. മനുഷ്യരൂപത്തോട് സാദ്യശ്യമുള്ള ധാരാളം ധാരളം മനുഷ്യരുടെ ശില്പ്പങ്ങള് ഏറെ കൗതുകകരമായ കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു.അവര് വിവിധ കലകളില് ഏര്പ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.എന്നാല് മുഖഭാവങ്ങള് ജീവന് സ്ഫുരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ദീര്ഘനേരം ആ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഉലാത്തി നടന്നു. പുള്ളി മാനുകള് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു കൂടി വന്നു.അവയെ താലോലിക്കാന് സാധിച്ചത് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു. അവിടെ അനുവദച്ചിരുന്ന സമയം ധാരാളം ശേഷിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങള് ടീച്ചര്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ധാരളം വിനോദങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടു. അവിടെനിന്നും പിന്നീടുള്ള യാത്ര ആനത്തൊട്ടിയിലേക്കായിരുന്നു. അവടേയ്ക്കുള്ള യാത്ര വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയായിരുന്നു ആ യാത്ര. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ബോട്ടില് കയറുന്ന അവസരം മതിമറന്നാഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ആനത്തൊട്ടിലില് എത്തി അവിടെ ധാരാളം ആനകളെ കാണാനും തൊടാനും സാധിച്ചു.അവിടെനിന്നും ബോട്ടു മാര്ഗമായിരുന്നു തിരിച്ചുള്ള യാത്രയും. ഇക്കരയെത്തി പിന്നീടുള്ള യാത്ര ചാമുണ്ടേശ്വരി അമ്പലത്തിലേയ്ക്കായിരുന്നു. അവിടെന്നും യാത്ര തിരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ളസമയം ലഭിച്ചത്. ധാരളം സാധനങ്ങള് വിലപേശി വാങ്ങാനുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അവിടെ ലഭിച്ചത് . അത് പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു.പിന്നീട് അത്താഴത്തിനായി ഞങ്ങള് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങി. അവിടെയും ബൊഫയായിരുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളത് വയറു നിറയെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അത്. യാത്രകള്ക്കും കാഴ്ചകള്ക്കും ശേഷം ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കനുവദിച്ച ദിനങ്ങള് വളരെ വേഗത്തില് കഴിഞ്ഞു പോയി. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും തിരിച്ചുള്ള യാത്ര മനസ്സില്
	ഏറെ സങ്കടം തോന്നിച്ചു.
	മടക്കയാത്രയില് ബസ്സില് വച്ച് ജോയി സാര് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്താന് ഒരവസരം നല്കി. എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രസംഗത്തിനിടെ മനസ്സിലെവിടെയോ നിന്നും ഒരു കുളിരുകോരുന്ന സാഹചര്യം മിന്നി മാഞ്ഞു പോയി.ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം പുലര്ച്ചെയോടെ യായിരുന്നു.ഒാര്മ്മകള് അയവിറക്കി ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി.
	അഖില എം. ബിജു

	കുട്ടിപ്പട്ടം nidhun babu
	तमनना
	मॆरा बारीश
	ACT AS IF
	THE CREATION
	How can you cook delicious soup?
	പൂന്തോട്ടം
	OLD LION AND THE DONKEY
	SONG OF THE FLOWER
	APPRECIATION
	Cultural Heritage
	Introduction
	Types of heritage
	taInngible culture
	Natural heritage
	Cultural property
	List of Heritage sites in India
	Taj Mahal


