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മുഖമമമാഴഡി

          വഡിദദമാലയതഡിമന്റെ ചുമരുകള്ക്കുളഡില് ഉറങഡികഡിടക്കുന
കലമാസൃഷഡിയുമട  അമൃത  ദദവനന്  പ്രണമാമമ.  അടഞ
കഡിടനഡിരുന മനസ്സുകളഡിദലകന് ഇറങഡിമച്ചെനദപമാള് കഡിടഡിയതന്
അമൂലദങളമായ  മുത്തുകള്.  കമാലതഡിമന്റെ  കുമതമാഴുകഡില്
വരണ്ട ഭൂമഡിയഡില്  ദമഘതഡില് നഡിനന് അമൃതന്,  പുല്നമാമഡില്
സൂദരദമാദയമ,  മണഡില്  മൂടമപട  വഡിതഡിനുളഡില്  ഒരു  പുളകമ,
പഡിമന ഒരു സൃഷഡി ജനഡിക്കുന.  തഡികചമ ശൂനദതയഡില് നഡിനന്
അനന്തതയഡിദലകന് .......

                                                          നനഷമാന നമാസര
                                                              (എഡഡിറ്റര)

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്
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ഞങളുമട മഹെ ഡന്മമാസ്റ്റര
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ആശമസ

      ഇരുപതഡി ഒനമാമ നൂറ്റമാണ്ടന് ഡഡിജഡിറ്റല് യുഗമമാണന്.
ഇന്റെരമനറ്റഡിമനയുമ സന്മമാരടന് ദഫമാണഡിമന്റെയുമ വരദവമാമട

വമാരതമാവഡിനഡിമയ രമഗതന് ഇവഡിമട  ഒരു കുതഡിചചമാടമ
ഉണ്ടമായഡി. അതന് എഴുതഡിമനയുമ വമായനമയയുമ

അടഡിമുടഡി മമാറ്റഡിമറഡിച. അച്ചെടഡി മമാധദമങമള പഡിന്തളഡി
ഡഡിജഡിറ്റല് മമാധദമങള് ഇനന് ദലമാകമ കശഴടകഡികഴഡിഞ.

എഴുതന്, ദകള്വഡി, കമാഴ്ച എനഡിവമയ വഡിദഗന്ധമമായഡി
സമനന്വയഡിപഡിചമകമാണ്ടന്  പുതഡിമയമാരു സമദവദന

തലതഡിദലകന് ഡഡിജഡിറ്റല് മമാധദമങള് നമമ
കൂടഡിമകമാണ്ടു ദപമാകുന. കുടഡികള് എനല്ല മുതഡിരനവര

ദപമാലമ ഇകമാലതന് വമാരതകളുമ മറമ
മമമാനബലഡിലമാണന് വമായഡിക്കുനതന്. അതുമകമാണ്ടുതമന
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അച്ചെടഡി മമാധദമങളുമ ഡഡിജഡിറ്റല്  പതഡിപ്പുകളഡിദലക്കു ചുവട
മമാറഡികഴഡിഞ. ഇനന് ആരക്കുദവണമമങഡിലമ ഡഡിജഡിറ്റല്

മമാഗസഡിനുകള് തയമാറമാകമാമ. അതന് ദലമാകമ മുഴുവന
എതഡിക്കുവമാന വലഡിയ മുതല് മുടക്കുമ ദവണ്ട.

പുസ്തകമകട്ടുകള് ചുമനമകമാണ്ടന് സന്കൂളഡിദലകന് വരുന
കുടഡികളുമട സമാനതന്, ഭമാവഡിയഡില് നമുകന് കമാണമാനമാവുക,
ഒരു മചറഡിയ മമമാനബല് ദഫമാണമ ദപമാകറ്റഡിലഡിടന് വരുന

കുട്ടുകമളയമാവുമ. ഈ സമാഹെചരദതഡിലമാണന്
സമസമാനമത സന്കൂളുകള് പൂരണമമായുമ ഡഡിജഡിറ്റല്

ആകണമമന ചഡിന്തയഡിദലകന് സരകമാര എതഡിയതന്.
ഇതഡിനമായഡി ദകമാടഡികള് ചഡിലവഴഡിച്ചെന് സന്കൂളുകളഡില്

സന്മമാരടന് കമാസന് റൂമുകള് തയമാറമാകഡി. ഡഡിജഡിറ്റല് രമഗതന്
കുടഡികള്ക്കുമ കൂടതല് അറഡിവുമ പരഡിശശലനവുമ

നല്കുനതഡിനമായഡി ലഡിറ്റഡില് നകറ്റന്സന് എന ദപരഡില്
കബമ സന്കൂളുകളഡില് രൂപശകരഡിച. അതഡിമന്റെ
പ്രവരതനമ എല്ലമാ സന്കൂളുകളഡിലമ ഇദപമാള്

സജശവമമാണന്. നമ്മുമട സന്കൂളുകളഡിമല ലഡിറ്റഡില് നകറ്റന്സന്
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അമഗങള് ഒരു ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന തയമാറമാക്കുന
എനറഡിഞ്ഞതഡില് സദന്തമാഷമ. അവരകന് എല്ലമാ

പഡിന്തുണയുമ ദപ്രമാതമാഹെനവുമ വമാഗമാനമ മചയ്യുന.
ഭമാവഡിയഡില് ഈ കുടഡികള് ഓണ്നലന പ്രസമാധന
രമഗത്തുമ ദശമാഭഡികമട എനന് ആശമസഡിക്കുകയുമ

മചയ്യുന.       

                                                മഹെഡന് മമാസ്റ്റര
                                 ബഡിദജമായഡി മമാതത
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അമ്മമനൈസദ
നറനഡിലമാവഡിന്  നറമണയ വളീശഡി

വമാത്സലല്യമമകുന്ന മസ്നേഹ സസ്വരൂപമമാണമ്മ.

ദ:ഖങ്ങളഡില്  സകപഡിടെഡിച്ചുയരത്തെമാനയ

സമന്തമാഷങ്ങളഡില് പങ്കു മചരമാനയ

എന്നമ്മമയമാളയ വരഡികഡിലമാരുയ .

മസ്നേഹഭമാവത്തെഡില്  പുഞഡിരഡി തൂകുന്ന

സസ്വമാരത്ഥ രൂപടമന്തന്നറഡിയമാത്തെ

മമാനവഹൃദയത്തെഡില് ഇടെയ പഡിടെഡിക്കുന്ന

മസ്നേഹമാമൃതമമാണസ   എന്നമ്മ.

കുടയബേയ എന്ന ജളീവഡിത തളഡികയഡില്

ജളീവഡിതയ സമരപ്പേഡിക്കുന്നവള.

ഈ യമാചനയഡിലയ ഈ തല്യമാഗത്തെഡിലയ

മുന്നഡില് സക കൂപ്പുന ഞങ്ങള !

*****

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്



 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന്                             10              

ഭൂമതിയ്ക്കുദഷാഹതിക്കുന!!

മമാരചസ  21= വനദഡിനയ

മമാരചസ  22= ജലദഡിനയ

മമാരചസ  23= കമാലമാവസ

"ഈ  മമനമാഹര  തളീരത്തു  തരുമമമാ
ഇനഡിടയമാരു  ജനയ  കൂടെഡി...”  എന
വയലമാര എഴുതഡി.

അടത,  ഈ  മണയ  വഡിണയ  നടമ്മ
അത്രമമാത്രയടകമാതഡിപ്പേഡിക്കുന്നതമാണസ.  പമക,  അതസ
എത്രനമാള? മണയ വഡിണയ മലഡിനമമാകുമമമാള ജളീവ

ജമാലങ്ങള കുടെഡിനളീരഡിന വലയുമമമാള, നമ്മുടടെ

അതല്യമാചമാരങ്ങളഡില്ടപട്ടസ ഈ മമനമാഹര തളീരയ

ഇനഡിടയത്രനമാള  എന്ന  മചമാദല്യയ  പ്രകൃതഡിടയ
മസ്നേഹഡിക്കുന്നവരുടടെ ഉളഡില് അറഡിയമാടത ഉണ
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രുന. ഈ ഉതസക്കണ്ഠയഡില് നഡിന്നമാണസ ഭൂമഡിടയ 

കമാക്കമാന് ചഡില ദഡിനമാചരണങ്ങള മവണഡിവന്ന

തസ. എലമാ ജളീവഡികളക്കുയ പങഡിട്ടസ അനഭവഡിക്കമാ

നളതമാണസ ഭൂമഡിയഡിടല വഡിഭവങ്ങള. വഡിമവകഡി

എന കരുതുന്ന മനഷല്യടന്റെ അവഡിമവകങ്ങള

ജളീവഗ്രഹത്തെഡിടല സമതുലഡിതമാവസയുടടെ തമാ

ളയ ടതറ്റഡിക്കുന. ഭൂമഡിയുടടെ ശസ്വമാസമകമാശയ എ

ന്നറഡിയടപ്പേടന്ന  കമാടകളുടടെ  സയരകണയ  ഭൂമഡിടയ
കമാക്കുന്നതഡിനയ  അതഡിടല  വഡിഭവങ്ങടള
നഡിലനഡിരത്തുന്നതഡിനയ  അതഡിടല  വഡിഭവങ്ങടള
സയരകഡിക്കുന്നതഡിനയ  സഹമായഡിക്കുയ.  ജലത്തെഡിനമായഡി
മനഷല്യര  ഏറ്റുമുട്ടുന്ന  കമാലടത്തെ  പലരുയ  പ്രവചഡിചഡിരുന.

വരധഡിച്ചു  വരുന്ന  ഭൂമഡിയഡിടല  ജലമാത്തെഡിടന്റെ  ആവശല്യയ
കണക്കഡിടലടത്തെസ  അതഡിടന്റെ  സയരകണത്തെഡിടന്റെ
ആവശല്യകത  ജലദഡിനയ  ഓരമ്മഡിപ്പേഡിക്കുന.  മനഷല്യടന്റെ
ഇടെടപടെലകള വഴഡി കമാലമാവസമാ വല്യതഡിയമാന ഫലങ്ങള
മനരഡിട്ടറഡിയുന്ന കമാലത്തെമാണസ നമായ കമാലമാവസമാ 
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ദഡിനടത്തെക്കുറഡിചസ  ചരച  ടചയ്യുന്നതസ.   ഈ  ദഡിനങ്ങളുടടെ
പ്രമാധമാനല്യയ  എലമാദഡിവസവയ  നമ്മുടടെ
പ്രവരത്തെനങ്ങളഡിലണമാവണയ.   ഭൂമഡി മരഡിച്ചുടകമാണഡിരഡിക്കുന്ന
ഈ  കമാലത്തെസ  ജളീവടന്റെ  നഡിലനഡില്പുമമായഡി  ബേന്ധടപ്പേട്ട
കമാരല്യങ്ങളമാണസ നമായ  ഓരമഡിമക്കണതസ.

                                                                 *******
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      മകരളഗീയയ

സയസമാന മൃഗയ   :    ആന

സയസമാന  വൃകയ:    ടതങ്ങസ

സയസമാന പുഷ്പയ  :    കണഡിടക്കമാന്ന

സയസമാന പകഡി  :    മലമുഴക്കഡി മവഴമാമല്

സയസമാന  മത്സല്യയ:    കരഡിമളീന്

                             ******
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വതിളതിമപ്പേരുകള്
മകരള പമാണഡിനഡി      : എ.ആര.രമാജരമാജവരമ്മ

മകരള വല്യമാസന്     : ടകമാടങ്ങല്ലൂര കുഞഡിക്കുട്ടന് തമ്പുരമാന്

  മകരള വമാതളീകഡി    : വളമത്തെമാള നമാരമായണമമമനമാന്

മകരളകമാളഡിദമാസന്: മകരളവരമ്മ വലഡിയമകമായഡിത്തെമ്പുരമാന്

മകരള സൂരദമാസസ     :  പൂന്തമാനയ

മകരള തുളസളീദമാസന് : ടവണഡിക്കുളയ മഗമാപമാലക്കുറപ്പേസ

മകരള ഓരഫഫ്യൂസസ     : ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപഡിള

മകരള ഇബേസസന്      : എന്. കൃഷ്ണപഡിള

മകരള മമമാപ്പേസമാങസ   : തകഴഡി ശഡിവശങരപ്പേഡിള

മകരള  മഹമാമര        : അയഡിപ്പേഡിള ആശമാന്

മകരള  മസമാട്ടസ          :  സഡി. വഡി. രമാമന്പഡിള

മകരള  മഹമാമര        : അയഡിപ്പേഡിള ആശമാന്

മകരള ടഹമഡിങസ മവ  :  എയ.ടെഡി. വമാസുമദവന്നമായര

                                                            *****
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                                       അമൃതഅനൈതില്കുമഷാര
                                             IX A
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പ്രമചഷാദനൈവയപ്രമലഷാഭനൈവയ
                                     

                                സസ്വയയഊരജയ പകരമാത്തെ ഒരു വഡിളക്കഡിനയ

രമാത്രഡികടള  അതഡിജളീവഡിക്കമാനമാകഡില.  നഡിലമാവഡിലമാത്തെ
രമാത്രഡികടളക്കുറഡിചസ  വഡിളക്കസ  എന്തഡിനമാണസ  പരമാതഡി
പറയുന്നതസ  ?  സസ്വയയ  പ്രമചമാദനമശഷഡി  ന ഷ്ടടപ്പേടന്നവര
ബേമാഹല്യ  പ്രമചമാദനങ്ങളഡില്  അഭയയ  മതടയ.

എന്തഡിമനമാടടെങഡിലയ  ആമവശയ  മതമാനമമമാള  ഒരു
മചമാദല്യയ  സസ്വയയ മചമാദഡിക്കണയ അതസ   പ്രമചമാദനമമാമണമാ
പ്രമലമാഭനമമാമണമാ ?  വഴഡിടതളഡിക്കുന്നടതലമായ പ്രമചമാദനവയ
വഴഡിടതറ്റഡിക്കുന്നടതലമായ  പ്രമലമാഭനവമമാണസ.  ആരമാണസ
എടന്ന  പ്രമചമാദഡിപ്പേഡിക്കുന്നതസ  എന്നതഡിമനക്കമാള  ,

ആരഡിലമാണു  ഞമാന്  പ്രമചമാദനയ  കടണത്തുന്നതസ
എന്നതമാണസ  ശരഡിയമായ മചമാദല്യയ.

                                               *****
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ലഹരതികക്കെതതികരഅണതിമചരഷായ... 

!! JUST  SAY  NO !!

SAY  NO  TO  DRUGS!

SAY  NO  TO  DRINKS!

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്
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 കഷാ൪ട്ടൂണ്കവതിത

പഷാറ

"പൂചടയ പമാറ്റ തഡിന്നമപ്പേമാള

എലഡി ദഖഡിചഡിരുനമപമാലസ

ഇനഡിയമാടരടന്നയുണയ, ഹമാ

വഡിധഡിയുയ പമാറ്റമപമാടലമയമാ.”

                      

*********
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ദശപുഷ്പങ്ങള്

മുക്കുറതി

 വഴഡിമയമാരങ്ങളഡിലയ
മവലഡിപ്പേടെരപ്പുകളഡിലയ
പമാടെവരമത്തുടമമാടക്ക
ധമാരമാളയ ഉണമായഡിരുന്ന
മുക്കുറ്റഡി പനഡി, ചുമ , കഫടക്കട്ടസ എന്നഡിവടയ്ക്കെലമായ ഒന്നമാന്തരയ 
മരുന്നമാണസ. വ്രണവയ മുറഡിവടമമാടക്ക ഉണങ്ങമാനയ മുക്കുറ്റഡി

നലതമാണസ. പ്രസവമത്തെമാടെനബേന്ധഡിചസ ചഡികഡിത്സകളഡി

ലയ മുക്കുറ്റഡിയ്ക്കെസ പ്രധമാന സമാനമുണസ. ബേമയമാടഫറ്റയ

ടസന്സഡിസറ്റവയ എന്നസ ശമാസനമാമയ. ടജറഡിനഡിമയമാ

സളീ എന്ന സസല്യകുടയബേത്തെഡില്ടപടന.

                                  ****
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പൂവഷായകുറയന്തല്

 

                                 പനഡി മമാറമാന് ഏറ്റവയ നല മരുന്നമാണസ പൂവമായ 

കുറയന്തന്. 

ശരളീരത്തെഡിടന്റെ ചൂടെസ
കുറയ്ക്കുയ. 

ആവശല്യമഡിലമാത്തെ
നളീരു വറ്റഡിക്കുയ. മലമനഡിയ്ക്കുമപമാലയ മരുന്നമായഡി ഇതസ 
ഉപമയമാഗഡിക്കുന. കയമബേമാസഡിമറ്റ എന്ന സസല്യ 
കുടയബേത്തെഡിടല അയഗമമാണസ. ടവരമണമാനഡിയ സഡിമനറഡിയ 
എന്നമാണസ ശമാസളീയ നമാമയ.

                                                                     ****
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കറക 

                          തസ്വക്കസ  മരമാഗങ്ങള മമാറ്റുയ. 

വ്രണങ്ങള ഉണങ്ങമാനയ
മൂലക്കുരുവഡിനടമലമായ കറക
ഒന്നമാന്തരയ ഔഷധമമാണസ. അപസമാര
ചഡികഡിത്സയഡില്മപ്പേമാലയ കറക
ഉപമയമാഗഡിക്കുന. മപമാമയസഡി എന്ന
സസല്യ കുടയബേത്തെഡില്ടപട്ട കറകയുടടെ
ശമാസളീയ നമാമയ സഡിമനമാഡന്
ഡമാകഡിമലമാണ് എന്നമാണസ.

                                                                  ****
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മുയല്കചവതിയന്

        

മുയല്ടചവഡിയന്

പനഡിയ്ക്കു നല
മരുന്നമാണസ.  
വയറഡിനകടത്തെ
കൃമഡികടള ഇലമാതമാക്കമാനയ മുറഡിവകള ഉണങ്ങമാനയ 
മൂലക്കുരു ഇലമാതമാക്കമാനയ  ഇതസ 
ഉപമയമാഗഡിക്കുയ.ആസ്റ്റമറസഡി കുടയബേത്തെഡില്ടപട്ട ഈ 
ടചടെഡിയുടടെ ശമാസളീയ നമാമയ എമഡിലഡിയ മസമാന്ചഡിമഫമാളഡിയ 
എന്നമാണസ. 

                                                                              ****         
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നൈതിലപ്പേനൈ

 കഫടക്കട്ടസ, ഛരദഡി,

അതഡിസമാരയ,

തുടെങ്ങഡിയ
മരമാഗങ്ങളുടടെ

ചഡികഡിത്സയഡില് ഉപമയമാഗഡിക്കുന്ന ഔഷധ

സസല്യമമാണസ നഡിലപ്പേന.  ദഹനക്കുറവപരഡിഹരഡിക്കമാനയ 
സന്ധഡിമവദന ഇലമാതമാക്കമാനയ ഇതസ ഉപകരഡിക്കുയ.

കരക്കുലഡി മഗമാ ഓരമകല്യമായഡിഡസസസ  എന്നതമാണസ ഇതഡിടന്റെ 
ശമാസളീയ നമാമയ. സഹമപ്പേമാക്കസസഡിമഡസളീ

എന്ന സസല്യകുടയബേത്തെഡില് ടപടന.

                                    ****
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കചറൂള
                  

                                നമാട്ടഡിന് പുറങ്ങളഡില് ധമാരമാളമമായഡി വളരുന്ന 
ടചടെഡിയമാണസ ടചറൂള. പ്രമമഹത്തെഡിനസ ഒന്നമാന്തരയ മരുന്നസ. 

മൂത്രമാശയത്തെഡിടല 
കല്ലു ദ്രവഡിപ്പേഡിച്ചു 
കളയമാന് ടചറൂള 
അമരമാമന്തസഡി 
എന്ന 

കുടയബേത്തെഡില് ടപടന്ന ടചറൂളയുടടെ

ശമാസളീയ നമാമയ ഏരവ ലനമാറ്റ.

                   ****
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വതിഷ്ണുകഷാന്തതി
           ഓരമ്മശകഡി കൂട്ടമാന് ഏറ്റവയ ഫലപ്രദമമാണസ 
വഡിഷ്ണുകമാന്തഡി. രകശുദഡിക്കുയ ഇതസ ഉപമയമാഗഡിക്കുയ. 

മുടെഡിവളരമാനയ 
തമാരന് 

ഇലമാതമാക്കമാനയ വഡിഷ്ണുകമാന്തഡി നലതമാണസ. 
മകമാണ്മവമാല്വമലസഡി എന്ന കുടയബേത്തെഡില് ടപടന. 

ഇമവമാല്വലസസ അല്സഡിമനമായസടഡസസ എന ശമാസളീയ 
നമാമയ.
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തഡിരുതമാളഡി

  

വതിഷ്ണുകമാന്തഡിടയമപ്പേമാ
ടല തഡിരുതമാളഡിയുയ

മകമാണ്മവമാല്വമലസഡി എന്ന സസല്യ 

കുടയബേത്തെഡില്ടപ്പേടന, ഐമപമാമഡിയ ഒബേസസ്കുറമാ 
എന്നതമാണസ ഇതഡിടന്റ ശമാസളീയ നമാമയ. 

ഉദരസയബേന്ധമമായ അസുഖങ്ങളക്കുപമയമാഗഡിക്കുന്ന  
മഡികച മരുന്നമാണസ തഡിരുതമാളഡി.അളസര ചഡികഡിത്സഡിച്ചു  
മമാററമാന് മപമാലയ തളീരുതമാളഡി ഏടറ ഉമപമായഡിക്കടപ്പേടന. 

ഇതഡിടന്റെ കമായുയ വഡിത്തുടമമാടക്ക ശസ്വമാസതടെസയ 
മമാററന്നതഡിനയ കമാഴ്ചശകഡി കൂട്ടുന്നതഡിനയ ഉപമയമാഗഡിക്കമായ.

                                                               *****
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ഉഴതിഞ

വമാതമരമാഗയ മമാററമാന്
കൂടതലമായഡി
ഉപമയമാഗഡിക്കുന്ന
ഔഷധസസല്യമമാണസ
ഉഴഡിഞ.  ശരളീരത്തെഡിനസ
മദമാഷകരമമായ നളീരു വറ്റഡിക്കമാനള ഇതഡിടന്റെ  കഴഡിവസ ഏടറ
പ്രസഡിദമമാണസ.  മുടെഡി വളരമാനയ ഉത്തെമമമാണസ.  സമാപ്പേഡിന് 
മഡസഡി കു  ടയബേത്തെഡില് ടപടന്ന ഉഴഡിഞയുടടെ 
ശമാസളീയനമാമയ കമാരഡഡിമയമാമസ്പേമയ ടഹലഡിക്കമാബേയ 
എന്നമാണസ.

                                                   *****
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മുക്കുറതി

                                   

വഴഡിമയമാരങ്ങളഡിലയ

മവലഡിപ്പേടെരപ്പുകളഡിലയ
പമാടെവരമത്തുടമമാടക്ക
ധമാരമാളമുണമായഡിരുന്ന
മുക്കുറ്റഡി പനഡി,ചുമ,കഫടക്കട്ടസ എന്നഡിവടക്കലമായ ഒന്നമായതരയ 
മരുന്നമാണസ.  വ്രണവയ മുറഡിവടമമാടക്ക ഉണങ്ങമാനയ മക്കുറ്റഡി 
നലതമാണസ. ബേമയമാസഫറ്റയ ടസന്സഡിസറ്റവയ എന 
ശമാസനമാമയ.  ടജറഡിനഡിമയമാസഡി എന്ന സസല്യകുടയബേത്തെഡില് 
ടപടന.

                                                               ******
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വനൈകതവതിഴുങ്ങകല്ലെ!!!!
                        ഗുരുതരമമായ  കമാലമാവസ  വല്യതല്യമാനങ്ങടള 

ടചറക്കമാന്  വനങ്ങടള  
സയരകഡിമച തളീരു.

എങഡില് മമാത്രമമ 
കമാലമാവസമാഭമാവഡി 

സമാധല്യമമാവ. കമാലമാവസമാ വല്യതഡിയമാനങ്ങളുയ കമാലമാവസമാ 
ദരന്തങ്ങളുയ ഇരുള വളീഴമാത്തെ ഒരുസുന്ദരഭമാവഡിയ്ക്കെസ  
മലമാകടമങ്ങുയ വനസയരകണ പ്രവരത്തെനങ്ങളുയ 
വനവല്ക്കുണവയ ഊരജഡിതമമാക്കണയ. 160 മകമാടെഡി 
ജനങ്ങളക്കസ ജളീവഡിമതമാപമാധഡിയമാണസ  വനങ്ങള.കരയഡിടല  
ജന്തുക്കള,സസല്യങ്ങള, ഷഡസപദങ്ങള, എന്നഡിവയുടടെ 
80ശതമമാനവയ വമാസസഥലമമായ വനങ്ങള  
സജവസവവഡിധല്യത്തെഡിടന്റെകളഡിടത്തെമാട്ടഡില്കൂടെഡിയമാണസ്വടള 
ആശ്രയഡിച്ചു കഴഡിയുന്ന മനഷല്യരക്കസ അതസ അഭയവയ 
സുരകഡിതതസ്വവയ ഏകുന.കമാലമാവസമാ നഡിയന്ത്രണത്തെഡിലയ
വനങ്ങളുടടെപങസ ഏടറ വലതമാണസ. അവ ഓകഡിജന്, 
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കമാരബേണ്  സഡ ഓസകഡസ, അന്തരളീക ആരദ്രത 

എന്നഡിവയുടടെ സന്തുലനമാവസ  നഡിലനഡിരത്തുന. 

ജലസയഭരണത്തെഡിലയ ജലചയകമണത്തെഡിലയ കമാരബേണ് 
ചയകമണത്തെഡിലയ വനങ്ങളുടടെ പങസ വളടര വലതമാണസ.  
ആമഗമാളതമാപനത്തെഡിന കമാരണമമാകുന്ന 
ഹരഡിതഗൃഹവമാതകങ്ങളുടടെ മതമാതസ അന്തരളീകത്തെഡില് 
ടറമക്കമാരഡസ സൃഷ്ടഡിച്ചുടകമാണസ മുമന്നറമമമാഴുയ 
തമാപമമാപഡിനഡികളഡില്  ചൂട കുതഡിച്ചുയരുമമമാഴുയ 
അവമശഷഡിക്കുന്ന പചപ്പേഡിടന്റെയുയ കടെയ്ക്കെല് കത്തെഡി 
വച്ചുടകമാണഡിരഡിക്കുകയമാണു മനഷല്യന്.  എലമാ വരഷവയ 
മമാരചസ  ഇരുപത്തെഡിടയന്നസ രമാജല്യമാന്തര വനദഡിനമമായഡി 
ആചരഡിക്കുവമാന്  യു.എന്  ജനറല് അസയബഡി 

തളീരുമമാനഡിചതസ  2012  ലമാണസ.  2013  മുതല് 
ദഡിനമാചരണയആരയഭഡിച്ചു.

                                  ******

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്



 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന്                             31              

മകരളഗഷാനൈയ

ജയ  ജയ  മകമാമള  മകരള ധരണഡി

ജയ  ജയ  മമാമക  പൂജഡിത  ജനനഡി

മലയജസുരഭഡില  മമാരുത മനല്ക്കുയ

മലയമാളയ ഹമാ ! മമാമക രമാജല്യയ .

കല്പകതരുനഡികരങ്ങള നഡിരക്കുയ

കല്പഡിതഭൂവമാടണനടടെ രമാജല്യയ .

കളകളമമമാതഡിയഡിണങ്ങഡിവരുടന്നമാരു

സലളീല സമൃതയ  മമാമകരമാജല്യയ.

തുഞശുകളീകളകണ്ഠനഡിനമാദയ

തഞയ മമാമക മലയമാളത്തെഡില്

മമാമക മമമാഹയ മമാമക മഗഹയ

മമാമക നമാകയ മമാമക വഡിലയയ .
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മഹദദവചനൈങ്ങള്
      * എത്ര നല്യമായമമായ കമാരല്യത്തെഡിനമായമാലയ അകമ

ത്തെഡിടന്റെ മമാരഗയ  ഉപമയമാഗടപ്പേടത്തുന്നതഡിനസ

ഞമാന് എതഡിരമാണസ.

                               - മഹമാതമാ ഗമാന്ധഡി

          * അന്തസ്സുള ഏതു ജളീവഡിതത്തെഡിടന്റെ  പഡിന്നഡിലയ

അഭയഗുരമമായ അചടെക്കത്തെഡിടന്റെ ശകഡി  കമാ

ണമായ

                              -  മസമാമഫമാകഡിസസ

               * ഐകല്യമഡിലമാടത ഒരു രമാജല്യത്തെഡിനയ നഡിലനഡില്

ക്കമാനമാവഡില. അചടെക്കത്തെഡിലൂടടെ  മമാത്രമമ ഐ

കല്യമുണമാവ.

                              - ഇന്ദഡിരമാ ഗമാന്ധഡി

             *  നമാടള എന്തു സയഭവഡിക്കുടമന്നഡിരുന്നമാലയ ഇന
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                           നന്നമായഡി ജളീവഡിക്കുക 

                              -  സഡ്രൈഡണ്

                    *    ഓമരമാ ഇന്തല്യക്കമാരനയ സകയഡില് തുടെരചയമായ 
എടന്തങഡിലയ മജമാലഡിയുയ മനസഡില് സദവഡി

കമമായ ചഡിന്തയുമുണമായഡിരഡിക്കണയ.

                               

                                                                                                                   - ഗമാന്ധഡിജഡി

                   *        സസ്വന്തയ കണളീര മമാറ്റമാന്  മടറ്റമാരമാളുടടെ ഒടരമാറ്റ 
കണളീര തുടെയ്ക്കുക. അതസ അനശസ്വരതയഡിമലക്കുള

ഏറ്റവയ മനരമായ വഴഡിയമായഡിരഡിക്കുയ.

                                     -  സബേറണ്

      *അസൂയ നഡിറയുയ സളീതന്

രസനയ  വഡിഷനമായ തന്

പലഡിമനക്കമാള വഡിമഷമാഗ്രമമായ. 

                                       - മഷകസപഡിയര 

          * മനഷല്യടന്റെ ആഗ്രഹയ നഡിറമവറ്റുവമാന് ഭൂമഡിയ്ക്കെസ

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്



 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന്                             34              

കഴഡിയുയ;                         - ഗമാന്ധഡിജഡി.

        

                        *     മനഷല്യനസ ഏറ്റവയ ഉന്നതതലത്തെഡിടലത്തെമാന് 
കഴഡിയുയ. പമക , അവനവഡിടടെ പഡിടെഡിച്ചു നഡില്ക്കമാന് 

കഴഡിയഡില. 

                                  - ബേരണമാഡസ  ഷമാ. 

                     *          കലഹഡിമക്കണ ഓമരമാനമമായഡി കലഹഡിക്കമാന്

  തുടെങ്ങഡിയമാല്  അവസമാനമുണമാവഡില. 

-  വഡിലലല പപന

                  

               ********              
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നൈമുക്കെദകഷാണഷായസസ്വപ്നങ്ങള്

                             ഇന്തല്യയുകടെപതതികനൈഷാനഷാമതദ

രഷാഷ്ട്രപതതിയഷായതിരനഎ.പതി.കജഅബ്ദുള്കലഷായ. 2002-2007

വകരഇന്തല്യന്

പ്രസഡിഡന്റെമായഡിരുന്ന ഇമദ്ദേഹയ 'ജനങ്ങളുടടെ രമാഷ്ട്രപതഡി' 

എന്നറഡിയടപ്പേട്ടു. ഇന്തല്യയുടടെ ഒന്നമാമടത്തെ ഉപഗ്രഹ 
വഡിമകപണ പദതഡിയുടടെ തലവനമായഡിരുന്ന കലമാമഡിടന 

ഇന്തല്യയുടടെ മഡിസസല് മമാന് എനയ വഡിമശഷഡിപ്പേഡിക്കുന.

ഇന്തല്യയഡിലടെനളീളയ യമാത്ര ടചയസ വഡിദല്യമാരത്ഥഡികള

ക്കമായഡി പ്രഭമാഷണങ്ങള നടെത്തെഡിയഡിരുന്ന ഒരുചഡിന്തകന് 
കൂടെഡിയമായഡിരുന അബ്ദുള കലമായ പതഭുഷണ് 
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പതവഡിഭൂഷണ്, ഭമാരതരതയ എന്നളീ ബേഹുമതഡികള ലഭഡിച്ചു. 

ഇമദ്ദേഹത്തെഡിടന്റെ ആതകഥയമാണു അഗഡിചഡിറകുകള.

                  അഗഡിചഡിറകുകളഡിലൂടടെ പ്രതഡിഭമാശമാലഡിയമാ

ഒരു വലഡിയ മനഷല്യടന്റെ ജളീവഡിതമാനഭവങ്ങളുമടെതമാ

യ ചഡിറകടെഡിടയമാച മലമാകത്തെഡിനസ മകളപ്പേഡിച്ചുതന്ന

ഇന്തല്യയുടടെ പ്രഥമപുരുഷന് എന്ന പദവഡി അല

ങരഡിച – ശമാസജ്ഞനയ മഡിസസല് ടടെമകമാളജഡി

വഡിദഗസധനമമായ യശശരളീരനമായ- "എ.പഡി.ടജ അബ്ദുള 
കലമായ"ദഖഖഃങ്ങളുടടെ മമാനലയഡില്  ജളീവഡിതയ കുടങ്ങഡിക്കഡിടെ

ക്കുമമമാഴുയ പ്രതളീകകള നമുക്കസ നവസചതനല്യയ

പകരുടമന്നസ ഉദസമബേമാധഡിപ്പേഡിച – ഇരുട്ടഡിടന പക

ലമാക്കഡിയ കഠഡിനമാധസ്വമാനത്തെഡിടന്റെ മമാതൃകയമായ -മഡിസസല് 
മമാന് എന്ന വഡിമശഷണത്തെഡിനടെമയമായ മഹമാപ്രതഡിഭ.2015 

ജൂലമായസ27 നസ അന്തരഡിച അമദ്ദേഹത്തെനസ പ്രണമാമങ്ങള 
അരപ്പേഡിക്കടട്ട ........                                                                                         

                                                            ********
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           GREAT   IMPOSTORS  OF THE ANIMAL
WORLD

         

                    It  is  a great fun to disguise oneself as 
someone else and to watch a good movie where actors 
act as some one else. Many animals and birds and 
insects have developed the art of mimicry. This is not a
skill they they use for entertainment or amesement, 
sometimes thier survival depends on this skillfull 
masquerade?

ANT  SPIDER

They protect itself from predators by pretending to be an ant. 
They have extra pair of legs to look like the antennae of asix 
legged insect.

BUTTERFLIES

The shape of the butterflies wings visible through foliage 
ereates the appearence of an owls face and scares away greedy 
insect eating birds.
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STICK INSECTS AND LAEF INSECTS

Stick insects  are able to become parts of atree. Laef insects so 
closely resemble the grren leaves of a tree.

BOMBARDIER BEETLE

It emites a blast of poisonous fluid when it is thretened by 
enimies 

OCTOPUS

Octopus is able to assume the shape and form of many other 
sea cretures by eloganting and bunehing tentacles.

                                          *****
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                             അമൃത അനഡില്കുമമാര

                                         IX A
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 മഗഷാള്ഡന്പഷാലയ
 അറഡിയടപ്പേടന്ന  ഈ  പമാലയ  നഡിരമ്മഡിചഡിരഡിക്കുന്നതസ.
മഗമാളഡന്  പമാലയ  എന്നമാണസ  മലമാകടമങ്ങുയ
അറഡിയടപ്പേടന്നതസ.  2018  ഓഗസ്റ്റസ  1ാമായ  തളീയതഡി  മുതല്  ഈ
പമാലത്തെഡിലൂടടെ ആളുക

          രണസ  വലഡിയ  കൂറ്റന്  സകകളഡില്  തമാങ്ങഡി
നഡിരത്തെഡിയഡിരഡിക്കുന്ന  ഒരു  പമാലയ  ഈ  അടത്തെകമാലത്തെസ
പത്രങ്ങളഡിലയ മസമാഷല്യല് മളീ  ഡഡിയയഡിലടമമാടക്ക നഡിറഞസ
നഡില്ക്കുകയമാണമലമാ.  വഡിയറ്റസനമാമഡിടല  മദശളീയ  വഡിമനമാദ
സഞമാര  മകന്ദ്രമമാണസ  ഇമപ്പേമാള  ഈ  പമാലയ.  ടസന്ട്രല്
വഡിയറ്റസനമാമഡിടല   മമനമാഹരമമായ  കമാടനഡിറഞ
കുന്നഡിലമാണസ   കുവമാങ്ങസ   എന്നസ  വഡിയറ്റസനമാമഡില്
അറഡിയടപ്പേടന്ന  ഈ  പമാലയ  നഡിരമ്മഡിചഡിരഡിക്കുന്നതസ.
മഗമാളഡന്  പമാലയ  എന്നമാണസ  മലമാകടമങ്ങുയ
അറഡിയടപ്പേടന്നതസ.  2018 ഓഗസ്റ്റസ  1ാമായ  തളീയതഡി  മുതല്  ഈ
പമാലത്തെഡിലൂടടെ ആളുകള യമഥഷ്ടയ സഞരഡിച്ചുതുടെങ്ങഡി.

                                                                    *****
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അടൂ൪മഗഷാപഷാലകൃഷ്ണ൯

           

  

1941-ല് അടൂരഡില്

ജനന൦.പതഡിടനമാന്നസ 

കഥമാചഡിത്രങ്ങളുയ
മുപ്പേതഡിമലടറ ചഡിത്രങ്ങളുയ സയവഡിധമാനയ ടചയ. നഡിരവധഡി 
മദശളീയ അന്ത൪മദശളീയ ബേഹുമതഡികള ലഭഡിച്ചു. സസ്വയയവരയ, 

ടകമാടെഡിമയറ്റയ, എലഡിപ്പേത്തെമായയ,മുഖമാമുഖയ,  

അനന്തരയ,വഡിമധയ൯,മതഡിലകള,നഡിഴല്ക്കുത്തെസ എന്നഡിവ 
പ്രധമാന ചഡിത്രങ്ങള. മഡികച സഡിനഡിമയ്ക്കുള അന്ത൪മദശളീയ 
അവമാ൪ഡസ ആറതവണ ലഭഡിച്ചു. പതശ്രളീ, പതഭൂഷണ് , 

ഫമാല്മക്ക പുരസമാരങ്ങള ലഭഡിച.സഡിനഡിമയുടടെ 
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മലമാകയ,സഡിനഡിമമാനഭവയ, സഡിനഡിമമാസമാഹഡിതല്യയ, ജളീവഡിതയ

,സഡിനഡിമ സയസമാരയ എന്നളീ ഗ്രന്ഥങ്ങള രചഡിച്ചു.

                               ******
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യഥഷാരത്ഥഗുരു
                                           ഗയഗമാ നദഡിയുടടെ കരയഡിലമാണസ 
ഗുണശളീലന് എന്ന സനല്യമാസഡിയുടടെ  ആശ്രമയ. 

മഹമാജ്ഞമാനഡിയമായ അമദ്ദേഹത്തെഡിടന്റെ ശഡിഷല്യനമാര നമാടെഡിടന്റെ
പല ഭമാഗത്തുയ പമാഠശമാലകള നടെത്തുനണസ.ഒരു ദഡിവസയ 
ദയമാദമാസന് എന്ന ശഡിഷല്യന് ഗുണശളീലടന കമാണമാടനത്തെഡി. 

അടത്തുള ഗ്രമാമത്തെഡിലസ ഒരു വലഡിയ പമാഠശമാല 
നടെത്തുകയമാണു ദയമാദമാസന്. സവകുമന്നരമമായമപ്പേമാള 

ഗുണശളീലനയ ദയമാദമാസനയ നടെക്കമാനഡിറങ്ങഡി. 'ശഡിഷല്യമാ 
എങ്ങടന മപമാകുന പമാഠശമാല? നഡിടന്റെ ശഡിഷല്യനമാര 
നന്നമായഡി പഠഡിക്കുനമണമാ”? ദയമാദമാസന് പറഞ:എടന്റെ 
ശഡിഷല്യനമാര മണനമാരമാണു  ഗുമരമാ. എത്ര പഠഡിചമാലയ 
അവരുടടെ തലയഡില് കയറഡില. അങ്ങസ എടന്ന പഠഡിപ്പേഡിച 
അറഡിവഡിടന്റെ പത്തെഡിടലമാന്നസ മതഡി അവടര പഠഡിപ്പേഡിക്കമാന്. 

അതുടകമാണസ ബേമാക്കഡി സമയയ ഞമാന് വഡിശ്രമഡിക്കുയ”. അവര 
നടെന്നസ ഗയഗയഡിടല കുളഡിക്കടെവഡില് എത്തെഡി. അമപ്പേമാള 
സകയഡിടലമാരു ടചടെഡിയുമമായഡി ഒരു കുട്ടഡി ഓടെഡി വന. "ഈ 

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്



 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന്                             45              

കുഞ ടചടെഡി ഏതമാടണന്നസ പറഞ തരമാമമമാ? ദയമാദമാസന്

ടചടെഡിയഡിമലക്കു മനമാക്കഡി . എത്ര ശ്രമഡിചഡിട്ടുയ 
അമദ്ദേഹത്തെഡിന ടചടെഡി തഡിരഡിചറഡിയമാന് കഴഡിഞഡില. കുട്ടഡി 
ഗുണശളീലടന്റെ അടടത്തെത്തെഡി. അമദ്ദേഹയ പറഞ:"കുമഞ, 

ഇതസ മദവദമാരുവമാണസ. ഹഡിമമാലയത്തെഡില് നഡിന്നസ 
ഗയഗയഡിലൂടടെടയമാഴുകഡി വന്നതമാവമായ”. കുട്ടഡി അതുമകട്ടസ 
സമന്തമാഷമത്തെമാടടെ ഓടെഡിമപ്പേമായഡി. അമപ്പേമാള ഗുണശളീലന് 
പറഞ:"ദയമാദമാസമാ, ശഡിഷല്യനമാര മണനമാരമായതുടകമാണസ 
നളീ വഡിശ്രമഡിക്കുയ എന്നമലപറഞതസ? അതു ശരഡിയല. 

പഠഡിപ്പേഡിക്കുന്ന ആളഎമപ്പേമാഴുയ പുതഡിയ അറഡിവകള 
മനടെഡിടക്കമാണഡിരഡിക്കണയ. ശരഡിയമായ അറഡിവഡിടലങഡില് 
കുട്ടഡികളക്കു മുന്നഡില്മപ്പേമാലയ നമായ തലകുനഡിമക്കണഡി വരുയ".    

                             ******
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              ഒറഉതരയ
                 ഒരു പ്രശസ്ത പമാട്ടുകമാര൯ ടചറഡിയ പരുക്കുകമളമാടടെ 

വരുന്നതസ രണസ ആരമാധക൪ കണ. കൂട്ടത്തെഡില് ഒരമാള ഉടെടന 
മചമാദഡിച്ചു:' നമ്മുടടെ ഇഷ്ടപമാട്ടുകമാരമാ.....എനഡിക്കസ മവണഡി ഒരു 
പമാട്ടുപമാടെമാമമമാ?”എന്നമാല് മടറ്റയമാള മചമാദഡിച്ചു:' അമയമാ 
രകടമമാഴുകുന്നമലമാ. ഇടതന്തുപറ്റഡിയതമാ?' ആ൪ക്കസ ആദല്യയ 
മറപടെഡി ടകമാടക്കണടമന്നറഡിയമാടത ആമലമാചഡിച 
പമാട്ടുകമാര൯ രണ മപടരയുയ  പഡിണക്കമാടത ഒറ്റ വമാക്കഡില് 

ഉത്തെരയ നലഡി.

                          എന്തമാണസ  ആ ഉത്തെരയ?   വഗീണതഷാ
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 അറ്റുമപഷായകണതികള്

     സഡിയഹഹവമാലന് കുരങ്ങസ

     ബേമാലഡി സടെഗര

     ടവരുകസ

     ധ്രുവക്കരടെഡി

         സളീബ

          കുട്ടഡിമത്തെവമാങസ

         ഭളീമന് പമാണ

         കഴുതപ്പുലഡി

         ഹഡിമപ്പുലഡി

         പുളഡിമമാന്
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       കസഡിതൂരഡി മമാന്

         മയഡില്

        മഡമാമഡമാ

         ഫമാല്ക്കന്                 

                                      *******  
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ഭവന സന്ദരശനമ
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                                  മുട്ടവതിഴുങ്ങുനവര
                          

                        ആമസ്ട്രേലഡിയയഡില് കമാണടപ്പേടന്ന ഗമാസ്ട്രേഡികസ 
ബ്രൂഡഡിങസ തവളകളമാണസ ഇട്ട മുട്ട വഡിഴുങ്ങഡി വയറ്റഡില് 
സയരകഡിക്കുന്നതസ. കുഞങ്ങള വമാല്മമാകഡികളമായഡി വളരച 
പൂരത്തെഡിയമാകുന്നതസ വടര വയറ്റഡില് സയരകഡിക്കുന. 

അമറമാറ എന്ന മത്സല്യമമാണസ ബേളീജസയമയമാഗയ നടെന്ന 
മുട്ടകടള അച്ഛന് തടന്റെ വമായഡില് സയരകഡിചസ വഡിരഡിയുന്നതു 
വടര ടകമാണ നടെക്കുന്നതസ.മുട്ട വഡിരഡിഞസ മൂന്നസ ആഴസചയ്ക്കെസ 
മശഷയ അച്ഛന് വമായ തുറക്കുയ.

മമൗത്തെസ ബളീഡഡിങസ മത്സല്യങ്ങള മുട്ടകള വമായ്ക്കുളഡില് 
മശഖരഡിചസ വഡിരഡിയഡിടചടക്കുന. മുട്ട വമായഡിലളതഡിനമാല് പല
മളീനകളുയ പട്ടഡിണഡി കഡിടെക്കുന. നമ്മുടടെ നമാട്ടഡിടല 
തഡിമലമാപ്പേഡിയ ഈ രളീതഡിയഡിലമാണസ സസ്വളീകരഡിക്കുന്നതസ. 
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ഡമാരവഡിന് തവളകളുയ അമ്മയഡിട്ട മുട്ടകടള അച്ഛന് 

ടതമാണയഡിലമാക്കഡി  വഡിരഡിയുന്നതു വടര സയരകഡിക്കുന.

                                         

                                                   ജൂലതിയമഷാതത
                                                                                                                        IX B
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ടസമഡിനമാര--നമാടനമാടടെമകമാളജഡി

മഡമാ.സഡിന്റെഡില് മജമാസസ ചഡിറയഡില് (അസഡി.പ്രഫ. നഫ്യൂമമാന് മകമാമളജസ, ടതമാടപുഴ)
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മപ്രമാടെകസ അവതരണയ---സജവ കളീടെനമാശഡിനഡി

                                                                                                                       എസസ.ജഡി.എചസ.എസസ.കലമാനഡിക്കല്



 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന്                             58              

അനൈതിമമഷന്

                   നഡിശ്ചലചഡിത്രങ്ങള, തുടെരചയമായുയ മവഗത്തെഡിലയ 
പ്രദരശഡിപ്പേഡിക്കുന്നതഡിലൂടടെ ചലഡിക്കുന്ന പ്രതളീതഡി 
ജനഡിപ്പേഡിക്കുന്ന പ്രകഡിയയമാണുഅനഡിമമഷന്. ഇതസ വളീകണ 
സഡിരത എന്ന നമ്മുടടെ കമാഴ്ചയുടടെ പ്രമതല്യകത 
അടെഡിസമാനമമാക്കഡിയുള ഒരു  സമാമങതഡിക വഡിദല്യയമാണസ. ഒരു
ദൃശല്യയ നമായ കണ കഴഡിഞമാലയ അല്പ്പേമനരയകൂടെഡി നമ്മുടടെ 
കമാഴ്ചയഡില് തങ്ങഡിനഡില്ക്കുയ. ഇതു മൂലയ തുടെരചയമായുള 
കുമറചഡിത്രങ്ങളകണഡിന മുമഡിലൂടടെ നഡിരന്തരയ വരുമമമാള

ദൃശല്യങ്ങള ചലഡിക്കുന്നതമായഡി മതമാനന. ഇങ്ങടന ഒരു 
ടസക്കന്റെഡില് 24 തവണ ചഡിത്രങ്ങള മമാറമമമാഴമാണസ 
സമാധമാരണയമായഡി ഒരു ചലചഡിത്രയ ഉണമാവന്നതസ.  ടപയഡിന്റെസ 
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ടചയ പമാസ്റ്റഡികസ ഷളീറ്റുകള ഉപമയമാഗഡിചമായഡിരുന ആദല്യ 
കമാലത്തെസ അനഡിമമഷന് ചലചഡിത്രയ ഉണമാക്കഡിയഡിരുന്നതസ. 
കമഫ്യൂട്ടറകളുടടെയുയ അനഡിമമഷന് മസമാടഫസ്വയറകളുടടെയുയ 
വരമവമാടടെ ഈ സമാമങതഡിക വഡിദല്യ വളടര എളുപ്പേമമായഡി. synfig 

studio, Tupi:, Open 2D Magic, 

Pencil(സസ്വതന്ത്ര മസമാഫസ ടവയറകള )

Adobe Flash, ToonBoom, Anim 

Studio(ഉടെമസമാവകമാശമുള മസമാഫസ

ടെസ ടവയറകള) എന്നഡിവ പ്രധമാനടപ്പേട്ട അ

നഡിമമഷന് മസമാഫസ ടവയറകളമാണസ.

                                                               *****
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           കനൈഷാമബല്സമ്മഷാനൈയ
          മനൈരയരഷാതതിയഷായതി.മുറതിയതില്ചതിതറതികതിടെക്കുന
വസ്ത്രങ്ങള്.മമശയതില്പശ,കതതികതുടെങ്ങതിയവഅലകല്യമഷായതി
കതിചക്കുന.കട്ടതിലതില്ഇരുനദചുമരതില്ചഷാരുനമഗീനൈ,അവള്
പുസ്തകതതില്മുഴുകതിയതിരതിക്കുവഷാണദ.പുസ്തകയമകറഷാനമല്ലെ,
”ഞഷാനൈഷാണദമലഷാല".കനൈഷാമബല്സമ്മഷാനൈമജതഷാവഷായമലഷാല
യുസുഫഷായതിയുകടെപസ്തകയ.ഒറയതിരതിപ്പേതില്അവള്ആപുസ്തകയ
മുഴുവനു൦വഷായതിച്ചുതഗീ൪ത.പതികനകുമറമനൈരയനൈതിശബ്ദ൦.
ഉറങ്ങുകയഷായതിരുനഅമ്മ,അചഛ൯,അനുജതതി

മുതചഛ൯,മുതശതിഎല്ലെഷാവരുയഎഴുമനറ്റു. മഗീരആ൪ത

വതിളതിച്ചു.കഷാരല്യകമകന്തനദതതിരക്കെതിയമപ്പേഷാള്മഗീരയദ

സമഷാധഷാനൈതതിനുള്ളകനൈഷാമബല്സമ്മഷാനൈയമവണയ.വഗീട്ടതില്

എല്ലെഷാവരുയചതിരതിതുടെങ്ങതി.അമ്മ പറ ഞ: ഒന പറഞ രണഡിനസ
മദഷല്യടപ്പേടന്ന നഡിനക്കസ ടനമാമബേല് സമ്മമാനയ. മപമായഡി 
കഡിടെനറങ്ങടെളീ, ടനമാമബേല് സമ്മമാനയ നമാടള 
തളീരുമമാനഡിക്കമായ. എലമാവരുയ ഉറങ്ങമാ൯ കഡിടെന. അവള 
അന്നസ രമാത്രഡി ഉറങ്ങഡിയഡില. ടപടട്ടന്നസ അമ്മ വഡിളഡിച്ചു. 

മളീരമാ......മനരയ ടവളുത്തു. എഴുമന്നല്ക്കസ.' അവള ടഞട്ടഡി. 
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“എവഡിടടെ എടന്റെ ടനമാമബേല് സമ്മമാന൦?”അവള കരഞ-

ടകമാണസ മചമാദഡിച്ചു..................
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 ജഗീവശഷാസ്ത്രയ
ജളീവടന്റെയുളഡിടല  സതല്യങ്ങള മതടന്ന

ജളീവമായശടമമാന്നഡിടന ടതമാട്ടുണരത്തെളീടന്ന

ശസ്വമാസ നഡിശസ്വമാസങ്ങടളമാന്നളന്നളീടടന്നമാരറഡി

വഡിടന്റെ ടതളഡിവമാണു  ജളീവ  ശമാസയ.

രകത്തെഡിനളഡിടല  ഓമരമാ അണുവഡിലമമാ

ഴഡിറങ്ങളീടന്ന  ടപമാന്  ടവളഡിചയ.

കണഡിനമാല് കമാണുവമാനമാകമാത്തെ ധൂമത്തെഡില്

ജളീവടന കമാണുന്ന  ദരപ്പേണയ മപമാല്.

സഡിരയഡിലൂടടെമാഴുകുന്ന രകവയ പഡിടന്നയമാ

ദന്തവയ  ചരമവയ ടതമാട്ടറഡിഞ.

ജളീവടന തമാങ്ങുമളീ സസല്യങ്ങള തനടടെ

ഉളഡിടന്റെ ഉളയ ടവളഡിചമറഡിഞ.

നമാമളയ്ക്കു നനകള വമാരഡി വഡിതറവമാന്

പടെരുന്ന വല്യമാധഡികള  നളീക്കഡിടവമാന്
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ഹൃത്തുയ തുറന പഠഡിക്കുവമാമനകുന്ന

പമാറ്റയുയ പറയുന ജളീവസതല്യയ.

പമൗരമാണഡികള പണ മപമായ  പമാതതന്

പടെഡിയഡിടല ടപമാടെഡിയുയ പഠഡിചറഡിഞ.

പരഡിണമാമ തതസ്വവയ പമാഠങ്ങളുയ

പുതുതലമുറയ്ക്കെമായഡിടന്നമാരുക്കഡി  വയ്പൂ .....

ജളീവനമളതഡിലയ ജളീവടന കമാണുവമാന്

ജമാലകമമായഡിതമാ  ജളീവശമാസയ.....

                           *******
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നസബരകുറങ്ങള്

               ഏടറ  പ്രതളീകകള  നല്കുന്നവരമാണസനമാ ളടത്തെ  
തലമുറടയങഡിലയ അവരഡില് പലരുയ ഒരു പകരച 
വല്യമാധഡിയുടടെ  പഡിടെഡിയഡിലമാണസ. അവരുടടെ മുഖങ്ങള എമപ്പേമാഴുയ
കുനഡിഞ നഡില്പ്പേമാണസ. മനസമാകടട്ട മടറ്റമാരു മലമാകത്തുയ. 

കുടയബേത്തെഡിമനമാ സമൂഹത്തെഡിമനമാ മവണഡി  ടചലവഴഡിക്കമാന് 
സമയമഡിലമാടത  ടമമാസബേല്  മഫമാണുകളുടടെ 
അടെഡിമകളമായഡിരഡിക്കുന.  ഈ തലമുറയഡില് പലരുയ 
പുതഡിയസമാമങതഡിക വഡിപവങ്ങള പുത്തെന് മമഖലകള 
ടവട്ടഡിപ്പേഡിടെഡിക്കുന്നമതമാടടെമാപ്പേയ മടറ്റമാരുവശവയ ശകമമായഡി 
അടെഡിമടപ്പേട്ടഡിരഡിക്കുന്ന  യുവതലമുറയമാണസ.

ടമമാസബേല് സളീനകളഡില് നഡിനയ  തലയുയരത്തെഡി  
കൂനഡിക്കൂടെഡിയുള  ഇരഡിപ്പേഡി

ല്നഡിനയ എഴുമന്നറ്റസ  പുറത്തെഡിറങ്ങഡി  ശുദവമായു 

ശസ്വസഡിചസ  നല ഒരു സമാമൂഹഡിക ലകല്യത്തെഡിനമായഡി 
പ്രവരത്തെഡിക്കമാന് നമുക്കസ  ശ്രമഡിക്കമായ.
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നൈളചരതിതയകഥ
          പമാണവ൪ വനത്തെഡിള തമാമസഡിക്കുന്ന കമാലത്തെസ 
അവഡിടടെടയത്തെഡിയ ബേല്യഹശസ്വന്  എന്ന മുനഡി  അവരുടടെ 

കഥയമാണസ നളചരഡിത൦. മഹമാഭമാരത൦ വനപ൪വ്വത്തെഡില് 52 

മുതല് 78 വടര ഇരുപത്തെഡിടയട്ടസഅധല്യമായത്തെഡിലമായഡി കഥ 

അവതരഡിപ്പേഡിക്കുന.ഈ കഥയമാണസ ആട്ടകഥമാരൂപത്തെഡില്  

ഉണമായഡി വമാരല്യ൪ കഥ അവതരഡിപ്പേഡിചതസ.

             നഡിഷധരമാജമാവമാണസ  നള൯ വഡിദ൪ദയഡിടല  
രമാജമാവമായ ഭളീമടന്റെ പുത്രഡിടയക്കുറഡിചസ  അറഡിയുകയു൦ 
അവടള വഡിവമാഹ൦ ടചടയണടമന്നസ ആഗ്രഹമാക്കുകയു൦ 
ടചയ്യുന.അനരകനമായ നളന് ഉദല്യമാനത്തെഡില് കണമുട്ടഡിയ
ഒരു സസ്വ൪ണസഡി൦ഹമത്തെമാടെസ

തടന്റെ   മനസറഡിയുകയു൦ ടചയ്യുന.ധമാരമാള൦ തടെസങ്ങള 
മറഡികടെന 

നളന൦ ദമയത്തെഡിയു൦ വഡിവമാഹമാതരമായഡി. സസ്വയ൦ വരത്തെഡില് 
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ഒത്തു മചരമാന് ഭൂമഡിയഡിമലക്കു വന്ന കലഡിദസ്വമാരന്മമാ൪ 

വഡിവമാഹ കഥ അറഡിയുന. മകമാവഡിഷ്ടനമായ കലഡി നളടന്റെ 
അനജനമായ പുഷ്കരടന കൂട്ടുവഡിളഡിചസ ചൂതുകളഡിക്കമാന് 
മപ്രരഡിപ്പേഡിക്കുന. ദമയന്തഡിടയ വനത്തെഡില് ഉമപകഡിക്കുന. 

നഡിരവധഡി ബുദഡിമുട്ടുകള നളമനല്ക്കുന. അമതമാടടെ കലഡി 
വഡിടട്ടമാഴഡിയുന.രമാജല്യയ തഡിരഡിചസ കഡിട്ടുന. ഇതമാണസ നളചരഡിതയ
കഥ.

                                                             **** 
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കൃതതികളയരചയതിതഷാവയ

1.  ടകമാടെഡിമയറ്റയ               -അടൂ൪ മഗമാപമാലകൃഷ്ണ൯

2.  ഉമ്മമാച്ചു                      -പഡി.സഡി.കുട്ടഡികൃഷണ൯

3.  കമാറ്റുപറഞ കഥ        -ഒ.വഡി.വഡിജയ൯

4. ചഡിതയബേരയ                -സഡി.വഡി.ശ്രളീരമാമ൯

5. തല്പ൦                         -സുഭമാഷസ  ചന്ദ്ര൯

6.  ഇഷ്ടമുടെഡിക്കമായല്         -കുരളീപ്പുഴ ശ്രളീകുമമാ൪

7.  മതമാരമാമഴ                  - റഫളീക്കസ അഹമ്മദസ

8.  മവനലഡില് ഒരു പുഴ     -മറമാമസരഡി 

9.  ടത൦സ്നേദഡിമയമാടെസ          -സുഗതകുമമാരഡി

1൦. നമാലഡിതളപ്പുവസ          -ഇചമശ്ശേരഡിമഗമാവഡിന്ദ൯നമായ൪

                                                            ****
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പ്രകൃതതി

ഹരഡിതമശമാഭയഡില് വഡിളങ്ങഡി നഡില്ക്കുയ

അമമ്മ ............ പ്രകൃതഡി മദവളീ........

പചപ്പുതപ്പേഡിനമാല് ടപമാതഡിഞ നളീ

സമസ്ത ജളീവജമാലങ്ങളക്കുയ അഭയമമകുന.

നഡിന് മടെഡിത്തെട്ടഡില് ശമാന്തമമായുറങ്ങുമളീ

മമാനവര തന് ഹൃദയതമാളവയ നളീ.

നഡിന് മമാറഡില് നഡിനതഡിരടന്നമാഴുകുമളീ

നളീരുറവകളുയ..... നളീല ജലമാശയങ്ങളുയ

നഡിന് ആനന്ദക്കണളീരമാകുമളീ

വരഷബേഡി ന്ദുക്കള തന് കുളഡിരമയുയ

ശഡിരസുയരത്തെഡി നഡിന്നളീടമമാമലകളുയ

തഡിങ്ങഡിനഡിറടഞമാരമാ വൃകലതമാതഡികളുയ

ഹമാ.....എത്ര സുന്ദരമളീ പ്രകൃതഡി !
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ഈശസ്വരന് തന് മശ്രഷ്ടസൃഷ്ടഡിയമായ മമാനവന്

സമസ്തവയ കമാത്തു സൂകഡിമക്കണന്ന മമാനവന്

സസ്വമാരത്ഥ തന് കൃതല്യങ്ങളക്കടെഡിമയമായഡി

അമ്മ തന് ടനഞഡില് തമാഡനമമല്പ്പേഡിച്ചു.

പ്രകൃതഡിയുയ മനഷല്യനയ സകമകമാരടത്തെമാരമാ

പമാരസ്പേരല്യത്തെഡിന്  സമൗകുമമാരല്യയ.

തകരന്നഡിടതമങ്ങമാ കണഡി കള മുറഡിയുന.

പമാരഡിടന്റെ തമാളയ ടതറ്റഡി മറയുന.

പചപുതടചമാരമാ കമാനനസമൗന്ദരല്യയ

അഗഡിയഡില് ടവന്തുകരഡിയുന, മഴുവഡിനഡിരയമാകുന.

വറ്റഡിവരളുന്ന നളീരമചമാലകളങ്ങുയ

ദമാഹ ജലത്തെഡിനമായഡി മകഴുന മക്കള.

ലമാദമമമാഹയ ടപരുടത്തെമാരമാക്കൂട്ടര

വമാരഡി വഡിതറന വഡിഷപമാദമാരത്ഥങ്ങള.

നഡിശ്ചലമമാകുന ജളീവതുടെഡിപ്പുകള
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തരഡിശമായസ മമാറന നഡിന്ഗരഭപമാത്രയ.

മമാനവന് തന് പ്രഹരങ്ങളമാല്

പ്രകമനയ ടകമാളയ നഡിന് നഡിലവഡിളഡികള

നളീചരമായ മമാനവമക്കളതനടടെ

ചുവടകള പഡിഴക്കുന , തമാളയ ടതറ്റുന.

ഹമാ..... അമമ്മ...... ആസന്നമരണയമാമമമ്മ

പനഡിച്ചൂടെഡില് ടവന്തുരുകുടന്നമാരമമ്മ.........

നളീ പകരടന്നമാരമാ ടതന്നലയ കുളഡിരമയുയ

നഡിന് നനടത്തെമാരമാ സ്പേരശനങ്ങളുയ

പകരന തടന്നമാരമാ തണലയ ശസ്വമാസവയ

മകവലമമമാരമ്മയമായസ മശഷഡിക്കയമാമണമാ?

അമമ്മ നഡിന് ദളീന വഡിലമാപങ്ങള

മക്കള തന് കണ തുറപ്പേളീചഡിടെഡിമല......

പചപ്പേഡിതപ്പേഡിനമാല് മൂടെഡി നഡിടന്ന 

തണല് ചമാരത്തെഡി രകഡിക്കമാടനത്തുകഡിമല....
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നഡിന്നഡിലലഡിയുന്ന ജളീവന് തുടെഡിപ്പുകള

നമാമഡിട്ടുണരുവമാന് കഴഡിയുകഡിമല....

അമ്മ മക്കള തന് പമാരസ്പേരല്യത്തെമാല്

സമമ്മളഡിതമമാകുമമാ സസ്വരഗളീയരമാനന്ദയ

സസ്വമായത്തെമമാക്കമാന് സകമകമാരത്തു നഡില്ക്കമായ

ഉണരൂ മനഷല്യമാ .......  തമാമസടമമനല്യ........

                           ******
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കലഷായകമഷാഴതികള്

➔        ഒരു വഡിദല്യമാരത്ഥഡിയുടടെ ഏറ്റവയ പ്രധമാന 
സവഡിമശഷത മചമാദല്യയ മചമാദഡിക്കമാനള 
ആരജ്ജവമമാണസ.                   

➔ വഡിദല്യമാരത്ഥഡികള എമപ്പേമാഴുയ മചമാദല്യങ്ങള മചമാദഡിക്കണയ.

➔ നഡിങ്ങളുടടെ സസ്വപ്നങ്ങള യമാഥമാരത്ഥല്യയ ആകുന്നതഡിനമുമസ
നഡിങ്ങള സസ്വപ്നയ കമാണുക.

                             

➔      നഡിങ്ങളക്കസ നഡിങ്ങളുടടെ ദമൗതല്യത്തെഡില് 
വഡിജയമുറപ്പേഡിക്കണടമങഡില് ഏക മനമസമാടടെ ആ 
ലകല്യത്തെഡിനമായഡി സസ്വയയഅരപ്പേഡിതനമാകണയ.

➔            മഴടയത്തുമമമാള എലമാ പകഡികളുയ ചഡിലകളഡില് 
അഭയയ മതടയ, എന്നമാല് പരുന്തമാകടട്ട മമഘങ്ങളക്കസ 
മളീടത പറന്നസ മഴടയമതമാല്പ്പേഡിക്കുയ.

➔             വഡികസഡിത രമാജല്യങ്ങള ഏറ്റവയ പുതഡിയ 
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സമാമങതഡിക വഡിദല്യകള നമുക്കു നല്കഡിടയന 
വരഡില.അവരക്കസ അതസ വഡില്ക്കുകയമാണു പ്രധമാനയ.

➔ കഠഡിനമാധസ്വമാനഡികടള മമാത്രമമ സദവയ സഹമായഡിക്കൂ............ 

ഈ തതസ്വയ മറക്കരുതസ.

➔ മഹമാനമാരുടടെ മഹത്തെമായ സസ്വപ്നങ്ങള എമപ്പേമാഴുയ 
യഥമാരത്ഥല്യമമാകുയ.

                                                           ******
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