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 Message Message
II  came   to   know   that   '   The   little   kite   'of   GHSS  came   to   know   that   '   The   little   kite   'of   GHSS
Neeleswaram is publishing an    'emagazine' named 'Neeleswaram is publishing an    'emagazine' named '
The Breeze'. I am very happy to say that activities ofThe Breeze'. I am very happy to say that activities of
little   kite's   are   praiseworthy.   I   express   my   sincerelittle   kite's   are   praiseworthy.   I   express   my   sincere
wishes to this effort.wishes to this effort.

                                                              

                                                                                                                   Head Master                                                                                                                   Head Master   
                                                                                                                                 Abdul Latheef K Abdul Latheef K  
                                                                                                              GHSSGHSS NeeleswaramNeeleswaram



       The breeze is a dream work in pursuit 
of knowledge. The breeze is the team 
work of little kites of neeleswaram. Hard 
work and dedication makes every work 
successful. Here too dedication of our 
kites can be seen in the beauty of our 
breeze. It has the power to communicate 
innovative ideas, to change attitude and 
to stimulate the thoughts of others. It is 
full of positive energy. It can be an index 
in pursuit of knowledge and innovation. 
We would like to specially thank our 
Headmaster, Teachers, Students and all 
the well-wishers who helped us to fulfil 
this dream . Let's feel the 'breeze',  

                                                 Thank you all
                                                         Thahira Husna
                                                         Student Editor
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അകകാലതത്തില് ഞങ്ങളത്തില് നത്തിനന്ന് വവേര്പത്തിരത്തിഞ്ഞുവപകായ ഞങ്ങളുടടെ അകകാലതത്തില് ഞങ്ങളത്തില് നത്തിനന്ന് വവേര്പത്തിരത്തിഞ്ഞുവപകായ ഞങ്ങളുടടെ 
പത്തിയ കൂട്ടുകകാരന് മത്തിന്ഷകാദത്തിടന്റെ ഓര്മയന്ന് മുമത്തില് നറു പുഷ്പങ്ങളപത്തിയ കൂട്ടുകകാരന് മത്തിന്ഷകാദത്തിടന്റെ ഓര്മയന്ന് മുമത്തില് നറു പുഷ്പങ്ങള

അര്പത്തിച്ചു ടകകാണന്ന്അര്പത്തിച്ചു ടകകാണന്ന് ..........................



Our Little Kites Team







                          ഒനന്നികകക്കാം ഒനന്നികകക്കാം     , ,     മുനനറകക്കാം  മുനനറകക്കാം  
   കടടുംബടും , അയല്പ്പകടും , സസൗഹൃദടും , സസാമൂഹഹികബന്ധങ്ങള് , 
എനഹിങ്ങനനെ ഓരരസാ മനുഷഷ്യനന്റെയടും ബന്ധങ്ങള്നെഹിരവധഹിയസാണണ് 
മനുഷഷ്യന് മനുഷഷ്യനുമസായഹി വച്ചുപുലര്രത്തേണ്ട കടമകളടും അവകസാശങ്ങളടും 
ഇത്തേരടും ബന്ധങ്ങളനട രനെട്ടമസാണണ് .മനുഷഷ്യന് സസാമൂഹഹിക 
ജജീവഹിയസാകയസാല് അയസാള്കണ് മറ്റു മനുഷഷ്യരുമസായഹി ദൃഢമസായ 
ബന്ധമുണ്ടസാകല് അതഷ്യനസാരപേകഹിതമസാണണ് . ബന്ധങ്ങളനട ആവശഷ്യകത
തഹിരഹിച്ചറഹിഞണ് അവ കസാത്തുസൂകഹിക്കുരമസാളസാണണ് മനുഷഷ്യന് 
സസാമൂഹഷ്യജജീവഹിയസാകുനതണ് .

                 പേരസ്പരടും കകരകസാര്ത്തേണ് ജൂവഹിക്കുരമസാഴസാണണ് 
മനുഷഷ്യജജീവഹിതടും സുഗമവടും സരനസാഷപ്രദവമസാകുനതണ് . അനുകൂല 
സസാഹചരഷ്യങ്ങളഹിലടും പ്രതഹികൂല സസാഹചരഷ്യങ്ങളഹിലടും ബന്ധങ്ങള് നെമുകണ് 
തുണയസാവടും . പ്രളയടും എന മഹസാദുരനടും രകരളനത്തേ 
വഹിഴുങ്ങസാനനെത്തേഹിയരപ്പസാള് നെനമ്മെ രകഹിച്ചതണ് അത്തേരടും 
മനുഷഷ്യബന്ധങ്ങളസാനണനണ് നെമുകണ് തജീര്ത്തുപേറയസാടും 
അയല് പ്പകബന്ധങ്ങള്   തുണയസായ സടുംഭവങ്ങളസാണണ് പ്രളയസമയത്തേണ് 
നെസാടും നെഹിരജീകഹിച്ചതണ് . പേരസ്പരടും സഹസാനുഭൂതഹിയടും സഹവര്ത്തേഹിതത്വവടും 
പുലര്ത്തേസാന് ഇത്തേരടും പ്രശ്നങ്ങള് ബന്ധങ്ങനള സഹസായഹിക്കുടും. 

                  പേരസ്പരടും വഹിട്ടുവജീഴ്ച നചയ്യുകയടും സഹസാനുഭൂതഹിരയസാനട
വര്ത്തേഹിക്കുകയടും ദു:ഖത്തേഹിലടും സരനസാഷത്തേഹിലടും പേങ്കുരചരുകയടും

നചയ്യുരമസാഴസാണണ് ബന്ധങ്ങള് ദൃഢമസാകുനതണ് .നൂറസാണ്ടഹിനല പ്രളയടും
വനരപ്പസാള് അതഹിനനെ അതഹിജജീവഹികസാന്  രകരള ജനെതനയ

പ്രസാപ്തരസാകഹിയതണ് അത്തേരടും ബന്ധങ്ങളസാണണ് . എനസാല് ബന്ധങ്ങളനട
ദൃഢത നെഷ്ടനപ്പടടുംരതസാറടും മനുഷഷ്യന് നചറഹിയ പ്രശ്നങ്ങളഹില്

കുഴഞ്ഞുമറഹിയസാന് കസാരണമസാകുടും . അതഹിനെസാല് ഓരരസാ ബന്ധവടും
കസാത്തുസൂകഹിരകണ്ടതണ് നെമ്മുനടകടമസാനണന തഹിരഹിച്ചറഹി

                                                        മുരനസാട്ടുരപേസാവസാടുംമുരനസാട്ടുരപേസാവസാടും    
                                                                                  ഹന്നിബക ഫകതന്നിമ പന്നി സന്നിഹന്നിബക ഫകതന്നിമ പന്നി സന്നി
                                           IX A                                           IX A



                             ഓര്മ്മയന്നില് എനക്കാം                    

          എനന മനസസല മമയമതസരസകന ഒരനഭവമമണണ  .  മതതരസ
എന നകമചവസദദമലയതസനന ഓരമകള  .  ആടസയയ പമടസയയ നടന
ആ  നല  നമളകള  എനന  മനസസല  നസനണ  ഒരസകലയ  മമയകയസല  .
അധദമപകര എന പറയതമമള ഞങളകണ  കടകമരമണണ  .  വളനര
കറച കടസകളമണണ സളസലളതണ  .  ഏകതദശയ  130 കടസകള  .  ഏറവയ
കടതല കടസകള എനന കമസസലമണണ  .  നല കമസണറമകള  .  എന
നചയകയമനണങസലയ അദദമപകരയ കടസകളയ ഒരമസചമണണ നചയക  .
സളസനല  ഭകണയ  എനപറഞമല  എന  രചസയമണണ  .  ഒഴസവ
സമയങളസല  ഞങള  കഷസ  നചയമന  തപമകയ  .  തഗമബമഗസല
ഞങള മണനസറചണ വമണകനപമടസയസടണ വയയ . ഇതസനനലമയ ഞങളനട
കനട  രമധകഷനസമര  ഉണമകയ  .  കഷസ  വളരനണ  വസളനവടകനതയ
ഞങള  തനനയമണണ  .  ഇതസല  പലതരയ  പചകറസകനന  മനസസല
മമയമതസരസകന  ഒരനഭവമമണണ  .  മതതരസ  എന
നകമചവസദദമലയതസനന ഓരമകള . ആടസയയ പമടസയയ നടന ആ നല
നമളകള എനന മനസസല നസനണ ഒരസകലയ മമയകയസല . അധദമപകര
എന  പറയതമമള  ഞങളകണ  കടകമരമണണ  .  വളനര  കറച
കടസകളമണണ സളസലളതണ . ഏകതദശയ 130 കടസകള . ഏറവയ കടതല
കടസകള  എനന  കമസസലമണണ  .  നലള  ഉണമകയ  ചചര  ,  മതന  ,
മധരകസഴങണ , പയര , മളകണ , പപമയ തടങസയവ . ഈ പചകറസകള
തനനയമണണ  ഞങള  ഉച  ഭകണതസനമയസ  ഉപതയമഗസകനതണ  .
സള പരസസരയ വതസയമകനതയ കടസകളകണ  ഭകണയ നലകനതയ
സളസനല  മതസരന  വസദദമരതസകളമയ   ഞങളമണണ  .  സളസനല
ഏനതങസലയ  കടസയനട  പസറനമളമനണങസല  മധരയ  എലമവരകയ
നലകനതസനണ പകരയ സള ലലബറസയസതലകണ ഒര പസകമമയസരന
നകമടതതണ  .  കടസകള  അവരനട  വചടസല  നസനണ  അവരണമകസയ
പചകറസകള  നകമണ  വരയ  .  അതയ  ഉപതയമഗസകയ  ഉച
ങകണതസതലകണ  .  ഇതയയ  മതനമഹരമമയസരന  കമലയ  എനന
ജചവസതതസല ഞമന ഒരസകലയ മറകകയസല .         
                                              ASWATHI . V .S
                                                            VIII . C



കൃതജ്ഞതകൃതജ്ഞത
                                                                            
                ഒടടട്ടൊടക്കെ ലട്ടൊളളിചച്ചും ശട്ടൊസളിചടമട്ടൊടക്കെത്തടന്നെയട്ടൊണണ് അവടരെടന്നെ വളര്ത്തളിയതണ് ഒടടട്ടൊടക്കെ ലട്ടൊളളിചച്ചും ശട്ടൊസളിചടമട്ടൊടക്കെത്തടന്നെയട്ടൊണണ് അവടരെടന്നെ വളര്ത്തളിയതണ് 
സസട്ടൊതനന്ത്ര്യവച്ചും സസ്നേഹവടമനളിക്കെണ് തന്നെസപട്ടൊള് തളിരെളിചണ് വളിശസട്ടൊസടത്ത ഹനളിക്കെട്ടൊടത ജജീവളിചട്ടൊല് സസട്ടൊതനന്ത്ര്യവച്ചും സസ്നേഹവടമനളിക്കെണ് തന്നെസപട്ടൊള് തളിരെളിചണ് വളിശസട്ടൊസടത്ത ഹനളിക്കെട്ടൊടത ജജീവളിചട്ടൊല് 
മട്ടൊതച്ചും മതളിടയന്നെ വട്ടൊക്കെണ് ഞട്ടൊനച്ചും കട്ടൊത്തു സൂകളിച മട്ടൊതച്ചും മതളിടയന്നെ വട്ടൊക്കെണ് ഞട്ടൊനച്ചും കട്ടൊത്തു സൂകളിച . . എനളിടക്കെടന്റെതട്ടൊയ അഭളിപട്ടൊയങ്ങളച്ചും എനളിടക്കെടന്റെതട്ടൊയ അഭളിപട്ടൊയങ്ങളച്ചും 
സസന്തമട്ടൊയ വന്ത്ര്യകളിതസവച്ചും ഉണട്ടൊക്കെളി തന്നെവര് അവര് തടന്നെയട്ടൊണണ്സസന്തമട്ടൊയ വന്ത്ര്യകളിതസവച്ചും ഉണട്ടൊക്കെളി തന്നെവര് അവര് തടന്നെയട്ടൊണണ്. . സട്ടൊമൂഹളിക വളിഷയങ്ങളളില് സട്ടൊമൂഹളിക വളിഷയങ്ങളളില് 
ഇടടപെടലുകള് നടത്തട്ടൊനച്ചും തല ഉയര്ത്തളിപളിടളിചണ് നടക്കെട്ടൊനച്ചും ഞട്ടൊന് ശജീലളിചഇടടപെടലുകള് നടത്തട്ടൊനച്ചും തല ഉയര്ത്തളിപളിടളിചണ് നടക്കെട്ടൊനച്ചും ഞട്ടൊന് ശജീലളിച..
                ആയളിടക്കെണ് ആടരെട്ടൊടക്കെസയട്ടൊ അച്ഛസനട്ടൊടണ് എനളിക്കു മുളചവരുന്നെ ചളിറകളിടനപറളി സൂചളിപളിചആയളിടക്കെണ് ആടരെട്ടൊടക്കെസയട്ടൊ അച്ഛസനട്ടൊടണ് എനളിക്കു മുളചവരുന്നെ ചളിറകളിടനപറളി സൂചളിപളിച..
അപൂര്വ്വമട്ടൊയളി ഉണട്ടൊയളിവരുന്നെ ചളിറകണ് മുറളിചണ് മകടള വളര്ത്തണടമന്നെട്ടൊണണ് ഉപെസദേശച്ചുംഅപൂര്വ്വമട്ടൊയളി ഉണട്ടൊയളിവരുന്നെ ചളിറകണ് മുറളിചണ് മകടള വളര്ത്തണടമന്നെട്ടൊണണ് ഉപെസദേശച്ചും. . അച്ഛനച്ചും അച്ഛനച്ചും 
അമ്മയച്ചും കൂടളിയട്ടൊസലട്ടൊചളിചണ് എടന്റെ ചളിറകുകടള ടകടളിവചഅമ്മയച്ചും കൂടളിയട്ടൊസലട്ടൊചളിചണ് എടന്റെ ചളിറകുകടള ടകടളിവച. . അടക്കെളിടയട്ടൊതുക്കെളി വരെളിഞ്ഞു മുറുക്കെളി അടക്കെളിടയട്ടൊതുക്കെളി വരെളിഞ്ഞു മുറുക്കെളി 
ആടരെയച്ചും കട്ടൊണളിക്കെട്ടൊടത ആ ചളിറകണ് വളര്നആടരെയച്ചും കട്ടൊണളിക്കെട്ടൊടത ആ ചളിറകണ് വളര്ന. . വളിസ്തരെളിടചട്ടൊന കുടഞണ് പെറനയരെട്ടൊന് വളിസ്തരെളിടചട്ടൊന കുടഞണ് പെറനയരെട്ടൊന് 
ഒത്തളിരെളിടയട്ടൊടക്കെ ടകട്ടൊതളിടചങളിലുച്ചും അമ്മയടട ആവലട്ടൊതളിസയട്ടൊര്ത്തണ് ആ ചളിറകളിടന മനഒത്തളിരെളിടയട്ടൊടക്കെ ടകട്ടൊതളിടചങളിലുച്ചും അമ്മയടട ആവലട്ടൊതളിസയട്ടൊര്ത്തണ് ആ ചളിറകളിടന മന::പൂര്വ്വച്ചും പൂര്വ്വച്ചും 
അവഗണളിചഅവഗണളിച..
                കരെളിപെളിടളിച അടുക്കെള ഭളിത്തളിയളില് നജീരെട്ടൊവളി ഏറസപട്ടൊള് പെതുടക്കെ തട്ടൊസഴട്ടൊടളിറണ് വജീണണ്കരെളിപെളിടളിച അടുക്കെള ഭളിത്തളിയളില് നജീരെട്ടൊവളി ഏറസപട്ടൊള് പെതുടക്കെ തട്ടൊസഴട്ടൊടളിറണ് വജീണണ്, , 
വഴളിയളിലവളിടവളിടട യട്ടൊത മുടങ്ങളി നളില്ക്കുന്നെ കരെളിത്തുളളികള്ക്കെണ് കണ്ണുനജീരെളിടന്റെ വഴളിയളിലവളിടവളിടട യട്ടൊത മുടങ്ങളി നളില്ക്കുന്നെ കരെളിത്തുളളികള്ക്കെണ് കണ്ണുനജീരെളിടന്റെ 
ഛട്ടൊയയണട്ടൊയളിരുനഛട്ടൊയയണട്ടൊയളിരുന..
                    ഭദ്രമട്ടൊക്കെളി ടവച ഭട്ടൊവളിയട്ടൊണളിതടതഭദ്രമട്ടൊക്കെളി ടവച ഭട്ടൊവളിയട്ടൊണളിതടത! ! നട്ടൊലു ചുവരുകള്നട്ടൊലു ചുവരുകള്. . ചുണ്ടുസകട്ടൊടളി ചളിരെളിക്കുന്നെ നൂറു ചുണ്ടുസകട്ടൊടളി ചളിരെളിക്കുന്നെ നൂറു 
കളിനട്ടൊവകള്കളിനട്ടൊവകള്..
അകരെങ്ങളടട സലട്ടൊകസത്തക്കെണ് പെറനയരെട്ടൊന് ടകട്ടൊതളിച ആ ചളിറകുകള്അകരെങ്ങളടട സലട്ടൊകസത്തക്കെണ് പെറനയരെട്ടൊന് ടകട്ടൊതളിച ആ ചളിറകുകള്, , ആര്ക്കുച്ചും കട്ടൊണളിച ആര്ക്കുച്ചും കട്ടൊണളിച 
ടകട്ടൊടുക്കെട്ടൊടത ടകട്ടൊടുക്കെട്ടൊടത 
ഒനകൂടളി മുറുക്കെളി വരെളിഞ്ഞുടകട്ടൊണളിരുന്നെസപട്ടൊഴട്ടൊണണ് ഞട്ടൊനട്ടൊകുന്നെ വട്ടൊരെളിടയലളിടന്റെ ബട്ടൊക്കെളി ഒനകൂടളി മുറുക്കെളി വരെളിഞ്ഞുടകട്ടൊണളിരുന്നെസപട്ടൊഴട്ടൊണണ് ഞട്ടൊനട്ടൊകുന്നെ വട്ടൊരെളിടയലളിടന്റെ ബട്ടൊക്കെളി 
എല്ലുകളടട ഉടമസ്ഥനതു തളിരെളിചറളിഞതണ്എല്ലുകളടട ഉടമസ്ഥനതു തളിരെളിചറളിഞതണ്. . സര്ടളിഫളിക്കെറ്റുകള് ഏടറയച്ചും തുണളികള്ക്കെളിടയളില് സര്ടളിഫളിക്കെറ്റുകള് ഏടറയച്ചും തുണളികള്ക്കെളിടയളില് 
അടളിയളിട്ടു ടവചളിരെളിക്കുനഅടളിയളിട്ടു ടവചളിരെളിക്കുന..
                              ഈ ചളിറകുകള് ഇതുവടരെ കട്ടൊണളിക്കെട്ടൊഞടതന്തന്നെട്ടൊണണ് സചട്ടൊദേന്ത്ര്യച്ചുംഈ ചളിറകുകള് ഇതുവടരെ കട്ടൊണളിക്കെട്ടൊഞടതന്തന്നെട്ടൊണണ് സചട്ടൊദേന്ത്ര്യച്ചും
അപൂര്വ്വമട്ടൊയ ചളിറകുകള് അരെളിഞ്ഞുകളയട്ടൊന് ഉപെസദേശളിച കഥ മുതല് ഒതുക്കെളിടക്കെടളി സൂകളിച അപൂര്വ്വമട്ടൊയ ചളിറകുകള് അരെളിഞ്ഞുകളയട്ടൊന് ഉപെസദേശളിച കഥ മുതല് ഒതുക്കെളിടക്കെടളി സൂകളിച 
കഥകസളടറയച്ചും പെറഞ്ഞു സകള്പളിചകഥകസളടറയച്ചും പെറഞ്ഞു സകള്പളിച. . 
                        സവടറടന്തങളിലുച്ചും പെറയന്നെതളിന മുസമ്പേ ചളിറകുതസലട്ടൊടളി സവടറടന്തങളിലുച്ചും പെറയന്നെതളിന മുസമ്പേ ചളിറകുതസലട്ടൊടളി , , മുറുക്കെളിടക്കെടളി വചതളിടന്റെ പെട്ടൊടുകള്  മുറുക്കെളിടക്കെടളി വചതളിടന്റെ പെട്ടൊടുകള്  
മട്ടൊയണ്ചണ് മട്ടൊയണ്ചണ് 
ആകട്ടൊശസത്തക്കെണ് ഉയര്ത്തളി പെറപളിചആകട്ടൊശസത്തക്കെണ് ഉയര്ത്തളി പെറപളിച. . അറളിവളിടന്റെ ആകട്ടൊശത്തളില് ചളിറകുതളരെട്ടൊടത പെറക്കെട്ടൊന് അറളിവളിടന്റെ ആകട്ടൊശത്തളില് ചളിറകുതളരെട്ടൊടത പെറക്കെട്ടൊന് 
പെഠളിപളിചപെഠളിപളിച..........
ഇസപട്ടൊടഴനളിക്കെണ് പെറക്കെട്ടൊച്ചും അപൂര്വ്വമട്ടൊയളിട്ടുണട്ടൊയ ആ ചളിറകുകള് പെറഞപെട്ടൊടട മുറളിചകളയട്ടൊടത ഇസപട്ടൊടഴനളിക്കെണ് പെറക്കെട്ടൊച്ചും അപൂര്വ്വമട്ടൊയളിട്ടുണട്ടൊയ ആ ചളിറകുകള് പെറഞപെട്ടൊടട മുറളിചകളയട്ടൊടത 
ടകടളി ടകടളി 

വചവസരെട്ടൊടുച്ചുംവചവസരെട്ടൊടുച്ചും..... ..... അതണ് കടണത്തളി ടകടഴളിചണ് പെറക്കെട്ടൊന് പെഠളിപളിചവസനട്ടൊടുച്ചുംഅതണ് കടണത്തളി ടകടഴളിചണ് പെറക്കെട്ടൊന് പെഠളിപളിചവസനട്ടൊടുച്ചും  
കൃതജ്ഞതകൃതജ്ഞത!!
                                                                                                അനഘ വളിഅനഘ വളി..എച്ചുംഎച്ചും
                                                                                                                                                                              എചണ്എസണ്എഎചണ്എസണ്എ

                                                                                                                                                          ജളിഎചണ്എസണ്എസണ് നജീസല ശസരെ൦ജളിഎചണ്എസണ്എസണ് നജീസല ശസരെ൦  



                                         ഇരുടളില്  നളിനച്ചും ഇരുടളില്  നളിനച്ചും 

                  പെട്ടൊവടപട ഒരു കുടുച്ചുംബച്ചും . ഒരു രെട്ടൊതളി ശകമട്ടൊയ കട്ടൊറ്റുറച്ചും മഴയച്ചും.
വജീടളിടല ടവളളിചമളിലട്ടൊത്ത ഇരുട്ടു മുറളിയടട ഒരു മൂലയളിലളിരുന അവന് വട്ടൊയനയളിലട്ടൊണണ് . 
ഇരുടളിലളിരുന്നെണ് വട്ടൊയളിക്കുന്നെതു കണണ് അമ്മ മടണ്ണെണ്ണെ  വളിളക്കെണ് കത്തളിച ടകട്ടൊടുക്കുന .കുറച 
കഴളിഞസപട്ടൊള് ആ മുറളിയളില് ഒരുതരെളിടവടച്ചും സപെട്ടൊലുമളില . കട്ടൊരെണച്ചും എടന്തന്നെറളിയട്ടൊന് 
സനണളി അമ്മ സപെട്ടൊയളി സനട്ടൊക്കെളിയസപട്ടൊള് മടണ്ണെണ്ണെ തജീര്ന്നെളിരെളിക്കുന . ആ കുടളി എങ്ങടന 
വട്ടൊയളിക്കുടമന്നെറളിയട്ടൊടത നളില്ക്കുന. കട്ടൊറ്റുച്ചും മഴയച്ചും കുറഞ്ഞു വരുന്നെണ് സമയച്ചും അവന് 
വജീടളിന പുറസത്തക്കെളിറങ്ങളി . നളിലട്ടൊവളിടന്റെ ടവളളിചച്ചും കുടളിയടട മുഖസത്തക്കെടളിച . വട്ടൊയനയടട 
അവസട്ടൊന വക്കെളില് അവടന്റെ കകമണ്ണുകളളില് ഉറക്കെച്ചും വന തുടങ്ങളിയളിരുന . അവളിടുന്നെണ് 
തടന്നെ അവന് ഉറങ്ങളിസപട്ടൊയളി . രെട്ടൊവളിടല കുടളി സണ്കൂളളില് സപെട്ടൊവട്ടൊന് ഒരുങ്ങുകയട്ടൊണണ് . 
തളിരെക്കെളിലട്ടൊടണങളിലുച്ചും അവടന്റെ കട്ടൊരെന്ത്ര്യങ്ങളളില് അമ്മ ശ്രദ്ധടകട്ടൊടുത്തളിരുന
സണ്കുകുൂളളില് സപെട്ടൊകട്ടൊനട്ടൊയളി വട്ടൊതളില്പടളിക്കെലളില് നളിനച്ചും അവന് സപെട്ടൊവ്വട്ടൊന്നെണ് പെറഞ്ഞു . 
പെഠളിചടതലട്ടൊച്ചും ഓര്മ്മയളിസലന്നെണ് സചട്ടൊദേളിചസപട്ടൊള് നളിഴല് ടവളളിചത്തളിരെരുന്നെണ് പെഠളിചതസല 
മറക്കെളിലട്ടൊന്നെണ് മറുപെടളി നല്കളി . ഈ മറുപെടളി അമ്മടയ സവദേനളിപളിച . വവകളിടണ് സണ്കൂള് 
വരുന്നെകുടളി . അമ്മ സചട്ടൊദേളിച പെരെജീക എങ്ങടനയണട്ടൊയളിരുന കുസഞന്നെണ് . കുടളി പെറഞ്ഞു 
നല സപെട്ടൊടല എഴുതളി അസമ്മ . അന്നെണ് രെട്ടൊതളി അവന് സനരെടത്ത ഉറങ്ങളിയളിരുന.
പെളിസറന്നെണ് അമ്മ മകന് വരുന്നെതണ് കട്ടൊണട്ടൊടത നളില്ക്കുകയട്ടൊണണ് . പെളിടന്നെയട്ടൊണണ് 
മനസളിലട്ടൊയതണ് സമയച്ചും ആയളിടളിലട്ടൊന്നെണ് . അമ്മ അരെളിവട്ടൊളടമടുത്തു വന മുറത്തണ് കൂടളിയളിട 
വളിറകണ് ടവടളിക്കൂടളി . അസപട്ടൊഴതട്ടൊ വരുന അമ്മയടട പുന്നെട്ടൊരെ മകന് . അവടന്റെ 
വകയളില് സടട്ടൊഫളിയച്ചും ഉണട്ടൊയളിരുന .അമ്മയടട കണ്ണുകളളില് ആകട്ടൊച്ചുംശ നളിറയട്ടൊന് തുടങ്ങളി
. അവന് ഓടളിക്കെളിതചവന്നെണ് സടട്ടൊഫളി അമ്മടയ കട്ടൊണളിച ടകട്ടൊടുത്തു . എന്നെളിട്ടു പെറഞ്ഞു 
ഞട്ടൊന് പെരെജീസകലണ് ഒന്നെട്ടൊമന് . ഈ വട്ടൊര്ത്ത സകടണ്അമ്മയടട കണ്ണെളില് നളിനച്ചും കണ്ണെജീര് 
ടപെട്ടൊഴളിയട്ടൊന് തുടങ്ങളി . എന്തളിനട്ടൊ കരെയന്നെടതന്നെണ് 

സചട്ടൊദേളിചസപട്ടൊള് നളിലട്ടൊവളിടന്റെ ടവളളിചത്തളിരുന്നെണ് പെഠളിചളിടടല കുസഞഒന്നെട്ടൊമനട്ടൊകട്ടൊനട്ടൊയതണ് 
എന്നെട്ടൊസലട്ടൊചളിചളിടണ് കരെഞതട്ടൊണണ് എന്നെണ് അമ്മ പെറഞ്ഞു . രെണ്ടുസപെരുച്ചും പെളിടന്നെ 
സസന്തട്ടൊഷസത്തട്ടൊടട വജീടളിസലക്കെണ് കയറളിസപട്ടൊയളി .

                                      Midhuna P . KMidhuna P . K
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                                                       തണജീര്ത്തേടടുംതണജീര്ത്തേടടും
നെമ്മുനട ജജീവഹിതത്തേഹിനെണ് അതഷ്യനസാരപേകഹികമസാണണ് തണജീര്ത്തേടങ്ങള്. ഒരു വര്ഷത്തേഹില് 
ആറ മസാസരമസാ അതഹില്ക്കൂടതരലസാ ജലടും കൂടഹികഹിടക്കുന പ്രരതഷ്യക ഭൂപ്രരദശങ്ങളസാണണ് 
ത
ണജീര്തടങ്ങള്. ഇതഹിനെണ് ആഴമുണ്ടസാവകയഹില. ഇത്തേരടും സ്ഥലങ്ങള് നെമ്മുനട 
പ്രരദശങ്ങളഹിലമുണ്ടണ്. തടസാകടും, അരുവഹികള്,അ  ഴഹിമുഖങ്ങള്, നഡെല്റ, 
കണ്ടല്പ്രരദശങ്ങള്, പേവഹിഴപ്പുറ്റുകള്എനഹിവനയലസാടും തണജീര്ത്തേടങ്ങളസാണണ്. ഭൂമഹിയനട 
വൃക എനസാണണ് തണജീര്ത്തേടങ്ങള് അറഹിയനപ്പടനതണ്. ഭൂമഹിയനട രക്തമസാണണ് ജലടും. 
ജലനത്തേ സടുംഭരഹികസാനുള്ള സ്ഥലമസാണണ് തണജീര്ത്തേടങ്ങള്.പേരഹിസ്ഥഹിതഹിനയ 
സന്തുലഹിതസാവസ്ഥയഹില് സടുംര കഹികല്, ജലടും ശുചജീകരഹികല്, നവള്ളനപ്പസാകടും തടയല്
എനഹിവയഹില് തണജീര്ത്തേടടും വഹഹിക്കുന പേങണ് നചറതല.ഏറവടും വലഹിയ തണജീര്ത്തേടടും 
ആമരസസാണ് നെദഹിയനട തടസാകങ്ങളടും പേടഹിഞസാറന് കസബജീരഹിയന് സമതലവമസാണണ്. 
അന്റെസാര്ട്ടഹിക ഒഴഹിനക ബസാകഹി 6 വന്കരകളഹിലടും തണജീര്തടങ്ങളണ്ടണ്.1971 നഫെബ്രുവരഹി 
2-ാസാടും തഹിയ്യതഹികളഹില് ഇറസാനെഹിനല കസാസജീരഹിയന് കടല്തജീരത്തുള്ള റടുംസസാന് എന 
പ്രരദശത്തേണ് തണജീര്തട ഉടമടഹി ഉണ്ടസാകഹി.ഈ ദഹിവസത്തേഹിനന്റെ ഓര്മയണ് രവണ്ടഹി 1997 
നഫെബ്രുവരഹി 2 മുതല് ഐകഷ്യരസാഷ്ട്രസടുംഘടനെ രലസാക തണജീര്തട ദഹിനെമസായഹി 
ആചരഹിക്കുന. ഇനഷ്യ ഈ ഉടമടഹിയഹില് പേനങടത്തേ രസാജഷ്യമസാണണ്. ഒത്തേഹിരഹി 
ജജീവജസാലങ്ങളനട നെഹിലനെഹില്പ്പുടും മസാലഹിനെഷ്യ സടുംസ്കരണവടും തണജീര്തടടും സടുംരകഹിക്കുന. 
ബ്രസജീലഹിയയഹിനല പേസാന്ഡെനെസാല് , ഫസാന്സഹിനല കമസാകണ് , ഇനഷ്യരനെഷഷ്യയഹിനല വസാസൂ 
നെസാഷണല് പേസാര്കണ് . 
ഓസജീലഹിയയഹിനല കകട. ഇനഷ്യയഹിനല രകരളത്തേഹിനല കസായലകള് ഇവയസാണണ് പ്രധസാനെ
തണജീര് തടങ്ങള്. രകരളത്തേഹിനല അഷ്ടമുടഹി , ഒഡെജീഷയഹിനല ഭഹിത്തേര് കണഹിക , 
മധഷ്യപ്രരദശഹിനല രഭസാജണ് , ഒഡെജീഷയഹിനല ചഹില്കസാ തടസാകടും , രകരളത്തേഹിനല ശസാസസാടും 
രകസാട്ട കസായല് , രകരളത്തേഹിനല രവമനെസാടണ് കസായല് ഇവയസാണണ് ഇനഷ്യയഹിനല പ്രധസാനെ
തണജീര് തടങ്ങള് . തഹിരുവനെനപുരനത്തേ നവള്ളസായനെഹിക കസായല് , നകസാലനത്തേ ശസാസസാടും
രകസാട്ടകസായല് , തൃശ്ശൂരഹിനല മനെനകസാടഹി , തൃശ്ശൂ കസാട്ടകസാമല് , തൃശ്ശൂരഹിനല ഏനെസാമസാകല് ,
വയനെസാട്ടഹിനല പൂരകസാടണ് ഇവയസാണണ് രകരളത്തേഹിനല പ്രധസാനെ കസായലകള് . 
നെഗരവതണ്കരണവടും, ഗസാര്ഹഹിക വഷ്യവസസായവടും അമഹിതമസായ വരള്ച്ച , നകസാടങസാറണ് , 
മനണസാലഹിപ്പുടും വനെനെശജീകരണവമസാണണ് തണജീര് തടടും നെശഹികസാനുള്ള പ്രധസാനെ 
കസാരണങ്ങള്. വരള്ച്ച, നകസാടങസാറണ്, മനണസാലഹിപ്പണ്, വനെനെശജീകരണടും ഇവനയലസാടും 
മനുഷഷ്യന് തനനയസാണണ് വരുത്തേഹി നവയ്ക്കുനതണ്. തണജീര്തടങ്ങള് നെഷ്ടനപ്പട്ടസാല് നെമുകണ്
ജലടും ലഭഹികസാനത വരുടും. ജലടും ലഭഹിച്ചഹിനലങഹില് നെസാടും ആനക  2 ദഹിവസടും മസാത്രരമ ജജീവഹി-
ച്ചഹിരഹിക്കുകനയസാള. അതഹിനെസാല് തണജീര്തടടും നെശഹിപ്പഹികസാതഹിരഹിക്കുക. കവകടും മുഹമ്മെദണ് 
ബഷജീര് പേരഹിസ്ഥഹിതഹിയമസായഹി ബന്ധനപ്പനട്ടഴുതഹിയ കഥയസാണണ് 'ഭൂമഹിയനട അവകസാശഹികള്'.
500 വര്ഷടും നകസാണ്ടണ് പേകഹികരളയടും മൃഗങ്ങരളയടും മനുഷഷ്യന് നകസാനനസാടക്കുടും . 
മരങ്ങരളയടും നെശഹിപ്പഹിക്കുടും . എനഹിട്ടണ് മനുഷഷ്യന് സത്വയടും ചനത്തേസാടങടും . ഭൂമഹിയനട 
അവകസാശഹികള് എന കഥയഹിലള്ള ഒരു ഭസാഗമസാണഹിതണ് . ഭൂമഹിയനട അവകസാശഹികലസായഹി 
മനുഷഷ്യന് മസാത്രമല . ഭൂമഹിയഹിലള്ളനതലസാടും ഭൂമഹിയനട അവകസാശഹികളസാണണ് .



                       തണജീര്ത്തേടടും നെശഹിപ്പഹിക്കുനതുനകസാണ്ടുള്ള രദസാഷങ്ങള് 
പേരഹിസ്ഥഹിതഹിയനട സന്തുലഹിതസാവസ്ഥയഹില് മസാറമുണ്ടസാവടും കസാലസാവസ്ഥ 
വഷ്യതഹിയസാനെമുണ്ടസാകുടും ജജീവനന്റെ നെഹിലനെഹില്പ്പണ് തനന ഇലസാതസാവസാടും, ഇനണ് നെസാടും കസാണുന 
ആരഗസാളതസാപേനെടും    ഇവനയലസാമസാണണ് . ജജീവനന്റെ നെഹിലനെഹില്പ്പഹിനുതനന ഭജീഷണഹിയസായഹി 
തജീര്രനകസാവന ദൂരവഷ്യസാപേകമസായ ഫെലങ്ങള്കണ് ഇത്തേരടും പ്രകൃതഹി 
ചൂഷണങ്ങളകസാരണമസായഹിതജീരുടും .

                                                                                     ---                                                                                     ---ജജ്യുതഹി രഘുപ്രസസാദണ്ജജ്യുതഹി രഘുപ്രസസാദണ്

                                      പഴമമമൊഴഴപഴമമമൊഴഴ

 മടഹിയനസാരുനട മനെസണ് പേഹിശസാചഹിനന്റെ പേണഹിശസാ ലയസാണണ്.
 ഉയര്ന മരത്തേഹിരല കസാറടഹിക്കൂ.
 ആനരയടും രപേടഹികസാനെഹിനലങഹില് പുരയനട തൂ ണഹിനനെനയങഹിലടും 

രപേടഹിക്കുക.
 അമ്മെനയ തല്ലുരമസാഴുടും അമ്മെനയ വഹിളഹിക്കുന.
 സല്കജീര്ത്തേഹി ഇഴയടും, ദുഷജീര്ത്തേഹി പേസായടും.
 കുനടുംനകസാണ്ട മുറഹിവണ് നപേസാറക്കുടും, നെസാവനകസാണ്ട മുറഹിവണ് നപേസാറകഹില.
 തനന നവട്ടഹിമസാറസാന് വരുനവനുടും വൃകടും തണല് നെല്കുന.
 പേരസാജയടും വഹിജയത്തേഹിരലക്കുള്ള ചവഹിട്ടുപേടഹിയസാണണ്.
 മനുഷഷ്യനര സൃഷ്ടഹിച്ചതണ് രക്ലേശമനുഭവഹിക്കുനവരസായസാ ണണ്.
 കസാരുണഷ്യടും വജീട്ടഹില് തുടങന. പേനക അതണ് അവഹി നട 

അവസസാനെഹികരുതണ്.  
                                                   ഫെസാത്തേഹിമ തസജീടുംഫെസാത്തേഹിമ തസജീടും
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വനങ്ങളവനങ്ങള
വനങ്ങള്  എന്നതതിനന്  നതിരവധതി  നതിര്വജനങ്ങളുണണ്ടെങതിലലും  വന്മരങ്ങളുലും
ണചെറുമരങ്ങളുലും കുറതിണച്ചെടതികളുലും ണപപൊന്തകപൊടുകളുലും വളതികളുലും വനന്യജജീവതികളുലും
നതിറഞ്ഞ  വലതിയ  ഭൂപ്രദദേശണത്തെ  വനങ്ങള്  എന്നന്  ണപപൊതുണവ  പറയപൊലും.
ഐകന്യരപൊഷ്ട്രസഭയുണട  ഭപൊഗമപൊയ  ഭകന്യ-കൃഷതി  സലുംഘടനയുണട  2006-ണല
കണക്കുകള്  പ്രകപൊരലും  ദലപൊകത്തെന്  15  മതിലന്യന്  ചെതുരശ്ര  കതിദലപൊമജീറര്
വനങ്ങളപൊണുളതന്.  ഇതു ണമപൊത്തെലും കരവതിസ്തൃതതിയുണട ഏകദദേശലും  30%  വരലും.
ഈ  വനങ്ങളപൊണന്  ഭൂമതിയതിണല  75%  ഉല്പപൊദേനകമതയലും  കപൊരണകപൊര്.
ഭൂമതിയുണട  ജജവമണ്ഡലത്തെതിണന്റെ  80%  ജജവപതിണ്ഡവലും  ഈ
വനങ്ങളതിലപൊണുളതന്.
        സപൊമ്പത്തെതികവലും  പപൊരതിസതിതതികവമപൊയ സുസതിരതയന്  ഏണതപൊര
രപൊജന്യതലും  ണമപൊത്തെലും  കരവതിസ്തൃതതിയുണട  മൂന്നതിണലപൊന്നന്  ഭപൊഗലും  വനങ്ങള്
ഉണ്ടെപൊയതിരതികണലും.  നതിരവധതി  പപൊരതിസതിതതിക  ദസവനങ്ങളുലും  ഉല്പന്നങ്ങളുലും
തന്നന്  മനുഷന്യനടകമുള  ജജീവജപൊലങ്ങളുണട  ജജീവന്  നതിലനതിര്തന്നതന്
വനങ്ങളപൊണന്. ണകടതിട നതിര്മപൊണത്തെനപൊവശന്യമപൊയ തടതി , വതിറകന് , കപൊലതിതജീറ ,
തടതിയതിതര  വനവതിഭവങ്ങള്   ,  വനന്യജജീവതികള്കപൊവശന്യമപൊയ  സസപൊഭപൊവതിക
ആവപൊസദകന്ദ്രങ്ങള്,ജനതിതക  കലവറകള്  ,  പ്രകൃതതി  ആസസപൊദേന
ദകന്ദ്രങ്ങള് , മണന് - ജല സലുംരകണലും തുടങ്ങതി നതിരവധതി പ്രദയപൊജനങ്ങളപൊണന്
വനങ്ങള്  നല്കതിണകപൊണ്ടെതിരതിക്കുന്നതന്  .  മലതിനജീകരണലും  മൂലമുണ്ടെകുന്ന
കപൊര്ബണതിണന തടതിയതില് സലുംഭരതിച്ചെന് ണവക്കുന്നതതിനുലും വനങ്ങള് തണന്ന ദവണലും.
മനുഷന്യണന്റെ  ഊര്ജപൊവശന്യത്തെതിണന്റെ  വലും,  കപൊലതിത്തെജീറയുണട  വലും,  വനങ്ങളതില്
നതിന്നപൊണന്  ലഭതിക്കുന്നതന്.  ഒര വര്ഷലും  മതിലന്യന് ടണ് വതിറകുലും,  മതിലന്യന് ടണ്
കപൊലതിത്തെജീറയുലും, മതിലന്യന് കക്യൂബതികന് മജീറര് തടതിയുലും വനങ്ങള് തരന.
വനണത്തെ  ആശ്രയതിച്ചെന്  ജജീവതിക്കുന്നവര്കന്  നതിരവധതി  ണതപൊഴതിലവസരങ്ങള്
നല്കതിയുലും  വനങ്ങള്  മനുഷന്യണന്റെ  നതിലനതില്പതിനന്  നതിര്ണപൊയക  പങന്
വഹതിക്കുന.
                                                                         SHADIYA SHERIN. MSHADIYA SHERIN. M
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                                                                        എടന്റെ  വേത്തിദദകാലയയഎടന്റെ  വേത്തിദദകാലയയ
ഞട്ടൊന്  പെഠളിച  വളിദേന്ത്ര്യട്ടൊലയത്തളിടന്റെ  സപെരെട്ടൊണണ്ജളി.യ.പെളി  സണ്കകൂള്
പുത്തൂര്.ഒന്നെട്ടൊച്ചുംകട്ടൊസളിസലക്കെട്ടൊണണ്  ഞട്ടൊന്  ആ  സണ്ക്കൂളളിസലക്കെണ്  ആദേന്ത്ര്യമട്ടൊയളി  വന്നെതണ്.
സണ്ക്കുകുൂള്കണസതട്ടൊടട  എനളിക്കെണ്  വളടരെ  ഇഷ്ടടപട്ടു.അവളിടടത്ത  അധന്ത്ര്യട്ടൊപെകസരെയച്ചും
വളിദേന്ത്ര്യട്ടൊര്ഥളികസളയച്ചും എനളിക്കെണ്  വളടരെ ഇഷ്ടണ്ടടപട്ടു.  ഞങ്ങളടട കട്ടൊസണ്  ടജീചറുടട സപെരെണ്  ഇന
എന്നെട്ടൊയളിരുന.ആ ടജീചടറ എലട്ടൊവര്ക്കുച്ചും ഇഷ്ടമട്ടൊയളിരുന.  ഞങ്ങള്ക്കെണ്  കുറസറ  പെട്ടൊട്ടുകളച്ചും
കഥകളച്ചും  പെറഞ്ഞുതന.  ഒന്നെട്ടൊച്ചും  കട്ടൊസളിടല  എലട്ടൊകുടളികള്ക്കുച്ചും  ക്രസയട്ടൊണ്  സമ്മട്ടൊനമട്ടൊയളി
തന.  പെളിടന്നെ ബലൂണുച്ചും മളിഠട്ടൊയളിയച്ചും നല്കളി.  സണ്ക്കൂകുൂളളിസലക്കെണ്   ടചന്നെസപട്ടൊള് ആടരെയച്ചും
അറളിയട്ടൊടത  ഒരു  മൂലയളില്  ഇരെളിക്കുകയട്ടൊയളിരുന.  പെളിടന്നെ  കുടറ  കൂട്ടുകട്ടൊരുടമട്ടൊത്തണ്
സസൗഹൃദേച്ചും  പെങളിട്ടു.  അവസരെട്ടൊടപച്ചും  കളളിചച്ചും  ചളിരെളിചച്ചും  ഏഴ്വര്ഷച്ചും  ഞട്ടൊന്  ആ  സണ്കൂളളില്
ടചലവഴളിച.  ഏഴട്ടൊച്ചും  കട്ടൊസളില്  നളിന്നെട്ടൊണണ്  കൂട്ടുകട്ടൊസരെട്ടൊടുള  സസൗഹൃദേവച്ചും
അധന്ത്ര്യട്ടൊപെകര്മട്ടൊസരെട്ടൊടുള ടപെരുമട്ടൊറവച്ചും അടുപവച്ചും കൂടളി വന്നെതണ്.  ഏഴട്ടൊച്ചും കട്ടൊസളില് ഇച്ചുംഗജീഷണ്
വളിഷയത്തളിനണ് പെഠളിപളിച  'സ നന്ത്ര്യ എന്നെ ടജീചടറയട്ടൊയളിരുന എനളിക്കെണ് കൂടുതല് ഇഷ്ടച്ചും ആ
ടജീചടറ  ഇഷ്ടമട്ടൊയളിരുന.  ടജീചര്  നല  തമട്ടൊശകളച്ചും  പെറയമട്ടൊയളിരുന.  ടജീചറുടട  കട്ടൊസണ്
സകള്ക്കെട്ടൊന് നല രെസമട്ടൊയളിരുന. ടജീചര്ക്കെണ് കുടളികടള വളടരെ ഇഷ്ടമട്ടൊയളിരുന. സണ്കൂളളിടല
എലട്ടൊ  അധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരുച്ചും  നല  വണ്ണെച്ചും  പെഠളിപളിക്കുമട്ടൊയളിരുന.  പെരെജീക  അടുക്കുസമ്പേട്ടൊള്  ഒരു
പെജീരെജീഡച്ചും  ഒഴളിവണ്  തരെട്ടൊടത  പെഠളിപളിക്കുമട്ടൊയളിരുന.  അതണ്  കട്ടൊരെണച്ചും  സണ്കൂള്
ഉയര്നവരുനണണ്.  ഏഴട്ടൊച്ചുംകട്ടൊസളില്  നളിന്നെണ്  പെളിരെളിയട്ടൊനട്ടൊയസപട്ടൊള്  വളടരെയധളികച്ചും
സങടമുണട്ടൊയളിരുന.  വളടരെ  അധളികച്ചും  സങടമുണട്ടൊയളിരുന.  സണ്കുളളില്  ടടഹസണ്കൂള്
നളിര്മ്മളിക്കെട്ടൊന്  പട്ടൊതളിക്കുകയച്ചും  ടചയളിരുന.എനളിക്കെണ്  ഒത്തളിരെളി  കൂട്ടുകട്ടൊരുണട്ടൊയളിരുന.
എലട്ടൊവരുച്ചും  നല  സസൗഹൃദേത്തളിലട്ടൊയളിരുന.  സണ്കൂളളില്നളിനച്ചും  പെളിരെളിയവട്ടൊന്  ആര്ക്കുച്ചും
ഇഷ്ടമുണട്ടൊയളിരുന്നെളില.  അതു  സപെട്ടൊടല  ഞങ്ങളടട  സസൗഹൃദേത്തളില്നളിന്നെണ്  പെളിരെളിയന്നെതുച്ചും
ഇഷ്ടമളിലട്ടൊയളിരുന. എലട്ടൊവരുച്ചും ഒസരെ സണ്കൂളളില് സപെട്ടൊകണടമന്നെട്ടൊയളിരുന തട്ടൊല്പരെന്ത്ര്യച്ചും. പെസക
അതണ് നടന്നെളില. എലട്ടൊവരുച്ചും സവടറ സവടറ സണ്കൂളളിസലക്കെണ് സപെട്ടൊയളി. ആ സണ്കൂളളില് നളിനള
മത്സരെങ്ങളളില് കുടറ സടട്ടൊഫളികള്  
കളിടളിയളിരുന. സണ്കൂളളില് ടസസന്റെട്ടൊഫളിടന്റെ ദേളിവസത്തളില് കണക്കെണ് വളിഷയത്തളില് പെഠളിപളിച
നട്ടൊസര്  എന്നെ  സട്ടൊര്  പസച്ചുംഗളിചസപട്ടൊള്  ഞങ്ങടളക്കുറളിചണ്  പെറഞണ്  കരെഞുസപെട്ടൊയളിരുന.
അതണ്  കണണ്  എലട്ടൊവരുച്ചും  കരെഞ്ഞുസപെട്ടൊയളി.  സണ്കൂളളില്  നളിനച്ചും  പെളിരെളിയസമ്പേട്ടൊള്  നളിങ്ങള്
കഴളിഞപട്ടൊവശന്ത്ര്യടത്ത  കുടളികസളക്കെട്ടൊള്  നല  കുടളികളട്ടൊണണ്  എന്നെ  വട്ടൊക്കെണ്  എല
അധന്ത്ര്യട്ടൊപെരുടടയച്ചും  വട്ടൊയളില്  നളിനച്ചും  സകട്ടുടകട്ടൊണട്ടൊണണ്  ഞങ്ങള്  പെളിരെളി ഞതണ്.  വളടരെ
സഹണ്കടസത്തട്ടൊടടയട്ടൊണണ്  ഞങ്ങടളലട്ടൊവരുച്ചും  ആ  സണ്കൂളളില്  നളിനണ്നറച്ചും  പെളിരെളിഞണ് തണ്.  എലട്ടൊച്ചും
ടകട്ടൊണ്ടുച്ചും ആ സകൂള് നലതട്ടൊയളിരുന.  ഒരെളിക്കെല് കൂടളി  ആ സണ്കൂളളിസലക്കെണ്  സപെട്ടൊകുവട്ടൊനച്ചും
കൂട്ടുകട്ടൊരുടമത്തണ്  കൂട്ടുകൂടളി  അധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരുടമട്ടൊത്തണ്  കലളിക്കുവട്ടൊനച്ചും  കട്ടൊസളില്  ഇരെളിക്കുവട്ടൊനച്ചും
വളടരെ  സമട്ടൊഹമുണണ്.  ഈ  കടനസപെട്ടൊയ  കട്ടൊലച്ചും  ഒരെളിക്കെല്  കൂടളി  തളിരെളിചളിചു  വന്നെട്ടൊസലട്ടൊ?
എസന്നെട്ടൊര്ത്തളിരെളിക്കുകയട്ടൊണണ് ഞട്ടൊന്.
പെളിരെളിയസമ്പേട്ടൊള് എലട്ടൊവസരെട്ടൊടുച്ചും മറക്കെരുതണ് എന്നെ വട്ടൊക്കെട്ടൊല് പെളിരെളിഞതട്ടൊണണ്.ഇതണ് മറക്കെട്ടൊന്
കഴളിയട്ടൊത്ത ഒരെനഭവമട്ടൊണണ്...............
                                                      റഫളിയ ഹുദേ ടക VIII D 



                           

                               കകൗമകാരപശ്നങ്ങളകകൗമകാരപശ്നങ്ങള
മനുഷദന് ജജീവേത്തിതതത്തില് വേത്തിവേത്തിധ ഘട്ടങ്ങളത്തിലൂടടെ ആണന്ന് കടെന്നുവപകാകുനതന്ന്മനുഷദന് ജജീവേത്തിതതത്തില് വേത്തിവേത്തിധ ഘട്ടങ്ങളത്തിലൂടടെ ആണന്ന് കടെന്നുവപകാകുനതന്ന്..ആദദഘട്ടയആദദഘട്ടയ
അവേടന്റെ  അവേളുടടെ  ശശൈശൈവേ  ഘട്ടമകാണന്ന്അവേടന്റെ  അവേളുടടെ  ശശൈശൈവേ  ഘട്ടമകാണന്ന്.  .  ഒന്നുയ  അറത്തിയതത്തിലകാത  ഏറ്റവയഒന്നുയ  അറത്തിയതത്തിലകാത  ഏറ്റവയ
നത്തിഷ്കളങ്കമകായ പകായയ ചുറ്റുമുള്ളവേരുടടെ പവേര്തത്തികളനത്തിഷ്കളങ്കമകായ പകായയ ചുറ്റുമുള്ളവേരുടടെ പവേര്തത്തികള
ടകകാണയ വേകാക്കുകള ടകകാണയ അവേര് മനസത്തിലകാകകാന് ശ്രമത്തിക്കുന്നുടകകാണയ വേകാക്കുകള ടകകാണയ അവേര് മനസത്തിലകാകകാന് ശ്രമത്തിക്കുന്നു..
                                              ഒരു വേദകത്തിയുടടെ വേദകത്തിതതയ അവേര്കന്ന് ജന്മസത്തിദ്ധമകായത്തി അവേരുടടെഒരു വേദകത്തിയുടടെ വേദകത്തിതതയ അവേര്കന്ന് ജന്മസത്തിദ്ധമകായത്തി അവേരുടടെ
മകാതകാപത്തിതകാകളത്തില് നത്തിനന്ന്മകാതകാപത്തിതകാകളത്തില് നത്തിനന്ന്
ലഭത്തിക്കുന്നുലഭത്തിക്കുന്നു..അവേര്സ  വേളരുന  സകാചരദങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നുയ  കത്തിട്ടുനതുമകാണന്ന്  അവേടന്റെഅവേര്സ  വേളരുന  സകാചരദങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നുയ  കത്തിട്ടുനതുമകാണന്ന്  അവേടന്റെ
വേദകത്തിതതയ രൂപടപടുനതത്തിനന്ന്വേദകത്തിതതയ രൂപടപടുനതത്തിനന്ന്
സഹകായത്തിക്കുനതന്ന്സഹകായത്തിക്കുനതന്ന്.  .  ശശൈശൈവേ  ഘട്ടതത്തില്  നമ്മുടടെ  കുടുയബതത്തില്നത്തിനന്ന്  വപകാസത്തിറ്റജീവേന്ന്ശശൈശൈവേ  ഘട്ടതത്തില്  നമ്മുടടെ  കുടുയബതത്തില്നത്തിനന്ന്  വപകാസത്തിറ്റജീവേന്ന്
ആവയകാ ടനഗറ്റജീവേന്ന് ആവയകാ ആവയകാ ടനഗറ്റജീവേന്ന് ആവയകാ 
എനന്ന് അനുഭവേങ്ങളകാണന്ന്  കത്തിട്ടുനതന്ന്  അതകായത്തിരത്തിക്കുയ പത്തിനജീടെന്ന്  അവേരുടടെ സതഭകാവേതത്തിലയഎനന്ന് അനുഭവേങ്ങളകാണന്ന്  കത്തിട്ടുനതന്ന്  അതകായത്തിരത്തിക്കുയ പത്തിനജീടെന്ന്  അവേരുടടെ സതഭകാവേതത്തിലയ
പവേര്തത്തിയത്തിലയ ഒടക പവേര്തത്തിയത്തിലയ ഒടക 
നമുകന്ന് കകാണകാന് പറ്റുനതന്ന്നമുകന്ന് കകാണകാന് പറ്റുനതന്ന്..
                                  ഒരു കുട്ടത്തിയുടടെ കകൗമകാരകകാലഘട്ടതത്തില് ആണന്ന് അവേരുടടെ വേദകത്തിതതയഒരു കുട്ടത്തിയുടടെ കകൗമകാരകകാലഘട്ടതത്തില് ആണന്ന് അവേരുടടെ വേദകത്തിതതയ
വേത്തികസത്തിക്കുനതന്ന്വേത്തികസത്തിക്കുനതന്ന്. . ശശൈശൈവേശശൈശൈവേ
ഘട്ടതത്തില്  കത്തിട്ടത്തിയ  അനുഭവേങ്ങളകാണന്ന്  ഈ  പകായതത്തില്  നമ്മുടടെ  സതഭകാവേമകായത്തിഘട്ടതത്തില്  കത്തിട്ടത്തിയ  അനുഭവേങ്ങളകാണന്ന്  ഈ  പകായതത്തില്  നമ്മുടടെ  സതഭകാവേമകായത്തി
വേളരുനതന്ന്വേളരുനതന്ന്. . ഈ ഘട്ടതത്തില് സതഭകാവേതത്തിനന്ന് വേരുന മകാറ്റങ്ങള നകായ മനസത്തിലകാകത്തി വവേണഈ ഘട്ടതത്തില് സതഭകാവേതത്തിനന്ന് വേരുന മകാറ്റങ്ങള നകായ മനസത്തിലകാകത്തി വവേണ
നടെപടെത്തികള എടുതകാല് നമുകന്ന് ജജീവേത്തിതത്തില് വേത്തിജനടെപടെത്തികള എടുതകാല് നമുകന്ന് ജജീവേത്തിതത്തില് വേത്തിജ
യത്തികകാന്  കഴത്തിയുയയത്തികകാന്  കഴത്തിയുയ.  .  ഇടലങ്കത്തില്  ജജീവേത്തിതതത്തില്  ഒതത്തിരത്തി  പതത്തിസനത്തികള  വനരത്തിവടെണത്തിഇടലങ്കത്തില്  ജജീവേത്തിതതത്തില്  ഒതത്തിരത്തി  പതത്തിസനത്തികള  വനരത്തിവടെണത്തി
വേരുയവേരുയ..
1.1.ശട്ടൊരെജീരെളിക മട്ടൊറങ്ങള്ശട്ടൊരെജീരെളിക മട്ടൊറങ്ങള്
                                കകൗമകാര കകാലഘട്ടതത്തില് ആണന്ന് ആണ്കുട്ടത്തികളക്കുയ ടപണ്കുട്ടത്തികളക്കുയകകൗമകാര കകാലഘട്ടതത്തില് ആണന്ന് ആണ്കുട്ടത്തികളക്കുയ ടപണ്കുട്ടത്തികളക്കുയ
ശൈകാരജീരത്തികമകായ മകാറ്റങ്ങളശൈകാരജീരത്തികമകായ മകാറ്റങ്ങള
വേരുനതന്ന്വേരുനതന്ന്.  .  മുഖക്കുരു  മുഖക്കുരു  ,  ,  ആണ്കുട്ടത്തികളകന്ന്  ശൈബ്ദതത്തില്  വേരുന  വേദതദകാസയ  ആണ്കുട്ടത്തികളകന്ന്  ശൈബ്ദതത്തില്  വേരുന  വേദതദകാസയ  ,,
ടപണ്കുട്ടത്തികളകന്ന് മകാസമുറ തുടെങ്ങത്തിയവേ ആരയഭത്തിക്കുനതന്ന് ഈ കകൗമകാരഘട്ടതത്തിലകാണന്ന്ടപണ്കുട്ടത്തികളകന്ന് മകാസമുറ തുടെങ്ങത്തിയവേ ആരയഭത്തിക്കുനതന്ന് ഈ കകൗമകാരഘട്ടതത്തിലകാണന്ന്..
മകാതകാപത്തിതകാകള കുട്ടത്തികളകന്ന് ശൈകാരജീരത്തികമകാറ്റങ്ങളമകാതകാപത്തിതകാകള കുട്ടത്തികളകന്ന് ശൈകാരജീരത്തികമകാറ്റങ്ങള
പറഞന്ന് മനസത്തിലകാകത്തി ടകകാടുകണയപറഞന്ന് മനസത്തിലകാകത്തി ടകകാടുകണയ..

2.2.വവകട്ടൊരെളിക മട്ടൊറങ്ങള് വവകട്ടൊരെളിക മട്ടൊറങ്ങള് 
              വഹകാര്വമകാണുകള  ശൈരജീരടത  മകാത്രമല  മനസത്തിടനയുയ  ബകാധത്തിക്കുയവഹകാര്വമകാണുകള  ശൈരജീരടത  മകാത്രമല  മനസത്തിടനയുയ  ബകാധത്തിക്കുയ.  .  കകൗമകാരകകൗമകാര
കകാലഘട്ടയ  യുവേതതതത്തിടന്റെയുയ  ബകാലദതത്തിടന്റെയുയ  ഇടെയത്തില്  ഉള്ള  കകാലമകാണന്ന്കകാലഘട്ടയ  യുവേതതതത്തിടന്റെയുയ  ബകാലദതത്തിടന്റെയുയ  ഇടെയത്തില്  ഉള്ള  കകാലമകാണന്ന്.  .  ഈഈ
സമയതന്ന് ഇവേര്കന്ന് അവേരുടടെ ഉതരവേകാദത്തിതതങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുയ കടെമകടളക്കുറത്തിച്ചുടമകാടകസമയതന്ന് ഇവേര്കന്ന് അവേരുടടെ ഉതരവേകാദത്തിതതങ്ങടളക്കുറത്തിച്ചുയ കടെമകടളക്കുറത്തിച്ചുടമകാടക
കണ്ഫഫ്യൂഷന് ആയത്തിരത്തിക്കുയകണ്ഫഫ്യൂഷന് ആയത്തിരത്തിക്കുയ. . 
അപകര്ഷകത വബകാധയ കൂടുതല് ആയത്തിരത്തിക്കുയഅപകര്ഷകത വബകാധയ കൂടുതല് ആയത്തിരത്തിക്കുയ..



3. 3. സസഭട്ടൊവത്തളില് ഉണട്ടൊകുന്നെ മട്ടൊറങ്ങള്സസഭട്ടൊവത്തളില് ഉണട്ടൊകുന്നെ മട്ടൊറങ്ങള്
                                      ശവേകകാരത്തികമകായ മകാറ്റങ്ങള നയത്തിക്കുനതന്ന് അമത്തിത ആവവേശൈമത്തിളളശവേകകാരത്തികമകായ മകാറ്റങ്ങള നയത്തിക്കുനതന്ന് അമത്തിത ആവവേശൈമത്തിളള
സതഭകാവേതത്തിവലകന്ന്  ആയത്തിരത്തിക്കുയസതഭകാവേതത്തിവലകന്ന്  ആയത്തിരത്തിക്കുയ.  .  അതന്ന്  അപകടെകരമകായത്തിരത്തിക്കുയഅതന്ന്  അപകടെകരമകായത്തിരത്തിക്കുയ.  .  അവേരുടടെഅവേരുടടെ
സതകാത   ന്ത്രതത്തില്  തടെസയ  നത്തില്ക്കുനതന്ന്  അവേര്കന്ന്  ഇഷ്ടമത്തിലസതകാത   ന്ത്രതത്തില്  തടെസയ  നത്തില്ക്കുനതന്ന്  അവേര്കന്ന്  ഇഷ്ടമത്തില.  .  മകാതകാപത്തിതകാകവളകാ  ടെന്ന്മകാതകാപത്തിതകാകവളകാ  ടെന്ന്
question question വചകാദത്തിക്കുനതുയവചകാദത്തിക്കുനതുയ, , നുണപറയുക തുടെങ്ങത്തിയവേനുണപറയുക തുടെങ്ങത്തിയവേ
സതഭകാവേ ശവേകലദതത്തില് ടപടുനതകാണന്ന്സതഭകാവേ ശവേകലദതത്തില് ടപടുനതകാണന്ന്..

4.substance use and abuse4.substance use and abuse
                                                  കകൗമകാര കകാലഘട്ടതത്തില് ടപടട്ടനന്ന് ടതറ്റകായ വേഴത്തിയത്തില് ചരത്തികകാന്കകൗമകാര കകാലഘട്ടതത്തില് ടപടട്ടനന്ന് ടതറ്റകായ വേഴത്തിയത്തില് ചരത്തികകാന്
സകാദദതകളസകാദദതകള
ഏവറയകാണന്ന്ഏവറയകാണന്ന്.  .  നത്തിയന്ത്രത്തികകാനുയ  മകാര്ഗ്ഗ  നത്തിര്വദശൈങ്ങള  നല്കകാനുയ  ആരുമത്തില  എങ്കത്തില്നത്തിയന്ത്രത്തികകാനുയ  മകാര്ഗ്ഗ  നത്തിര്വദശൈങ്ങള  നല്കകാനുയ  ആരുമത്തില  എങ്കത്തില്
ടതറ്റത്തിടന്റെ വേഴത്തിയത്തില് വേജീഴയടതറ്റത്തിടന്റെ വേഴത്തിയത്തില് വേജീഴയ.  .  ലഹരത്തിയുടടെ ഉപവയകാഗയലഹരത്തിയുടടെ ഉപവയകാഗയ,,പുകവേലത്തിപുകവേലത്തി,,മദദയമദദയ,,വപമബനങ്ങളത്തില്വപമബനങ്ങളത്തില്
ഒടക  ടപ ട്ടനന്ന്  വേജീഴയഒടക  ടപ ട്ടനന്ന്  വേജീഴയ.  .  ആദദയ  ഒരു  രസതത്തിനന്ന്  തുടെങയ  പത്തിടന  അതത്തില്  നത്തിനന്ന്ആദദയ  ഒരു  രസതത്തിനന്ന്  തുടെങയ  പത്തിടന  അതത്തില്  നത്തിനന്ന്
വമകാചത്തിതമകാകകാന്  ബദ്ധത്തിമൂട്ടകാകുയവമകാചത്തിതമകാകകാന്  ബദ്ധത്തിമൂട്ടകാകുയ..ആത്മവേത്തിശൈതകാസവയആത്മവേത്തിശൈതകാസവയ,,ആത്മകാഭത്തിമകാനവയ  സതയയആത്മകാഭത്തിമകാനവയ  സതയയ
വതകാനകാതവേര്  ആണന്ന്  ഇകൗ  കൂട്ടതത്തില്  ടപടുനതന്ന്വതകാനകാതവേര്  ആണന്ന്  ഇകൗ  കൂട്ടതത്തില്  ടപടുനതന്ന്..വേത്തിശൈപത്തിലകായവേത്തിശൈപത്തിലകായ,  ,  ഉറകമത്തിലകായഉറകമത്തിലകായ,,
ഉന്വമശൈക്കുറവേന്ന് തുടെങ്ങത്തിയവേ ഇങ്ങടനയുളള ശൈജീലങ്ങളുടടെ സൂചനയകാണന്ന്ഉന്വമശൈക്കുറവേന്ന് തുടെങ്ങത്തിയവേ ഇങ്ങടനയുളള ശൈജീലങ്ങളുടടെ സൂചനയകാണന്ന്..
                                                  അവേരുടടെ ടതറ്റുകള കുറ്റപടുതകാടത അവേര്കന്ന് ടതറ്റന്ന് തത്തിരുതകാനുയഅവേരുടടെ ടതറ്റുകള കുറ്റപടുതകാടത അവേര്കന്ന് ടതറ്റന്ന് തത്തിരുതകാനുയ,,
ശധരദയ പകര്നന്ന് സതദസനമകായത്തി ജജീവേത്തികകാന് സഹകായത്തിക്കുകശധരദയ പകര്നന്ന് സതദസനമകായത്തി ജജീവേത്തികകാന് സഹകായത്തിക്കുക..
5.Educational chal lenges5.Educational chal lenges
                                                              ഉയര്ന വേത്തിദദകാഭദകാസതത്തിനന്ന് വവേണത്തി നല മകാര്കന്ന് വേകാങ്ങകാന്ഉയര്ന വേത്തിദദകാഭദകാസതത്തിനന്ന് വവേണത്തി നല മകാര്കന്ന് വേകാങ്ങകാന്
സകാധത്തികകാടത  വേരുരുുവമകാള  അതന്ന്  കുട്ടത്തികളകന്ന്  കൂടുതല്  സമ്മര്ദ്ധയ  ആകുന്നുസകാധത്തികകാടത  വേരുരുുവമകാള  അതന്ന്  കുട്ടത്തികളകന്ന്  കൂടുതല്  സമ്മര്ദ്ധയ  ആകുന്നു.  .  ഇതന്ന്ഇതന്ന്
അവേടര  അനര്  സയഘര്ഷതത്തിവലക്കുയഅവേടര  അനര്  സയഘര്ഷതത്തിവലക്കുയ,  ,  മകാനസത്തിക  ശവേകകാരത്തികതയത്തിവലക്കുയമകാനസത്തിക  ശവേകകാരത്തികതയത്തിവലക്കുയ
നയത്തിക്കുന്നുനയത്തിക്കുന്നു..
6. Health problem6. Health problem
                                                            മകാനസത്തികമകായുയമകാനസത്തികമകായുയ,  ,  ശൈകാരജീരത്തികവമകായത്തി നല ആവരകാഗദയ വവേണശൈകാരജീരത്തികവമകായത്തി നല ആവരകാഗദയ വവേണ
സമയമകാണന്ന്സമയമകാണന്ന്.  .  കകൗമകാരപകായയകകൗമകാരപകായയ,  ,  വപകാഷകഹകാരയ  നല  രജീതത്തിയത്തില്  കഴത്തിടകണ  പകായയവപകാഷകഹകാരയ  നല  രജീതത്തിയത്തില്  കഴത്തിടകണ  പകായയ
ആണന്ന്ആണന്ന്.  .  വപകാഷകകാഹകാര കുറവേന്ന് മൂലയ ശൈരജീരതത്തിടന്റെ തൂകയ കുറയുകയുയ അതുവേഴത്തി  വപകാഷകകാഹകാര കുറവേന്ന് മൂലയ ശൈരജീരതത്തിടന്റെ തൂകയ കുറയുകയുയ അതുവേഴത്തി  eatingeating
disorder disorder ആയ വേത്തിശൈപത്തിലകായയുയ അടലങ്കത്തില് അതതകാര്തത്തിയത്തിവലവകകാ നയത്തിക്കുയആയ വേത്തിശൈപത്തിലകായയുയ അടലങ്കത്തില് അതതകാര്തത്തിയത്തിവലവകകാ നയത്തിക്കുയ..
7.Psychological  problem 7.Psychological  problem 
                           50%                            50% മകാനസത്തിക ആവരകാഗദ പശ്നങ്ങളുയ ഉടെടലടുക്കുനതന്ന് ഇകൗ കകൗമകാരമകാനസത്തിക ആവരകാഗദ പശ്നങ്ങളുയ ഉടെടലടുക്കുനതന്ന് ഇകൗ കകൗമകാര
പകായതത്തില്  ആണന്ന്പകായതത്തില്  ആണന്ന്.  .  ആത്മവേത്തിശൈതകാസ  കുറവയആത്മവേത്തിശൈതകാസ  കുറവയ,,ആത്മകാഭത്തിമകാനക്കുറവയ  ഇവേടരആത്മകാഭത്തിമകാനക്കുറവയ  ഇവേടര
അപകര് ഷകവബകാധതത്തിവലക്കുയഅപകര് ഷകവബകാധതത്തിവലക്കുയ,,ആധത്തിപതദമവനകാഭകാവേതത്തിവലക്കുയആധത്തിപതദമവനകാഭകാവേതത്തിവലക്കുയ
നയത്തിക്കുന്നുനയത്തിക്കുന്നു..ആകുലതആകുലത, , ഉതന്ന്കണയഉതന്ന്കണയ,,ശവേകകാരത്തികസത്തിതത്തിശവേകകാരത്തികസത്തിതത്തി,,വേത്തിഷകാദയ തുടെങ്ങത്തിയവേ ഉണകാകുന്നുവേത്തിഷകാദയ തുടെങ്ങത്തിയവേ ഉണകാകുന്നു..
പടെനതത്തില്  ഇവേര്  പുറവകകാട്ടന്ന്  ആയത്തിരത്തിക്കുയ  പടെനതത്തില്  ഇവേര്  പുറവകകാട്ടന്ന്  ആയത്തിരത്തിക്കുയ  llow  IQow  IQ  ഇവേടര  പവചകാദത്തിപത്തിക്കുനതത്തില്ഇവേടര  പവചകാദത്തിപത്തിക്കുനതത്തില്
പുറവകകാട്ടന്ന് ആയത്തിരത്തിക്കുയപുറവകകാട്ടന്ന് ആയത്തിരത്തിക്കുയ.                               .                               Eating  disorderEating  disorder   മൂലയ ഇവേടരമൂലയ ഇവേടര
psychosomatic  disorderpsychosomatic  disorder   വലകന്ന്  നയത്തിക്കുയ  വലകന്ന്  നയത്തിക്കുയ  [[മകാനസത്തിക  കകാരണങ്ങളകാലണകാകുനമകാനസത്തിക  കകാരണങ്ങളകാലണകാകുന



ശൈകാരജീരത്തിക വരകാഗങ്ങളശൈകാരജീരത്തിക വരകാഗങ്ങള].].
                        കൂടുതല് സമയയ ആവരകാഗദ ജജീവേത്തിത പശ്നങ്ങടള കുറത്തിചന്ന് സയസകാരത്തിചന്ന് അതന്ന്കൂടുതല് സമയയ ആവരകാഗദ ജജീവേത്തിത പശ്നങ്ങടള കുറത്തിചന്ന് സയസകാരത്തിചന്ന് അതന്ന്
തടെയകാന്  പരത്തിശ്രമത്തിക്കുകതടെയകാന്  പരത്തിശ്രമത്തിക്കുക.  .  വപകാഷകകാഹകാരതത്തിടന്റെ  ആവേശൈദകതടയ  പറഞന്ന്വപകാഷകകാഹകാരതത്തിടന്റെ  ആവേശൈദകതടയ  പറഞന്ന്
മനസത്തിലകാക്കുകമനസത്തിലകാക്കുക..
8.Social Problem.8.Social Problem.
                                                    ടതറ്റകായ വപമബനങ്ങളത്തില് ടചനന്ന് ചകാടുകടതറ്റകായ വപമബനങ്ങളത്തില് ടചനന്ന് ചകാടുക, , അതുവേവേത്തി ശൈകാരജീരത്തികഅതുവേവേത്തി ശൈകാരജീരത്തിക
ബനങ്ങളത്തില്  വേടര  ടചനന്ന്  എതകായബനങ്ങളത്തില്  വേടര  ടചനന്ന്  എതകായ.  .  കുട്ടുകകാരുടടെ  വപരണയകാവലകാകുട്ടുകകാരുടടെ  വപരണയകാവലകാ,,കുടുയമന്ന്ബകുടുയമന്ന്ബ
ബനങ്ങളത്തിടല പശ്നങ്ങവളകാ ഇവേടര ഇതത്തിവലകന്ന് നയത്തികകായബനങ്ങളത്തിടല പശ്നങ്ങവളകാ ഇവേടര ഇതത്തിവലകന്ന് നയത്തികകായ
9. addition to cyber space9. addition to cyber space
                                                                      ഇനടത കുട്ടത്തികള ഏറ്റവയ കൂടുതല് സമയയ ചത്തിലവേഴത്തിക്കുനതന്ന്ഇനടത കുട്ടത്തികള ഏറ്റവയ കൂടുതല് സമയയ ചത്തിലവേഴത്തിക്കുനതന്ന്
ടമകാശബലത്തില് ആണന്ന്ടമകാശബലത്തില് ആണന്ന്. . നത്തിരനരമകായ ഉപവയകാഗയ കുട്ടത്തികളുടടെ മകാനസത്തിക നത്തിലടയ തടനനത്തിരനരമകായ ഉപവയകാഗയ കുട്ടത്തികളുടടെ മകാനസത്തിക നത്തിലടയ തടന
ബകാധത്തിക്കുയബകാധത്തിക്കുയ,  ,  ഒരു  ഒരു  addiction  addiction  ആയത്തി  മകാറുയആയത്തി  മകാറുയ..ഇതന്ന്  അവേരുടടെ   ശൈകാരജീരത്തികഇതന്ന്  അവേരുടടെ   ശൈകാരജീരത്തിക
പവേര്തത്തിക്കുബകാധത്തിക്കുയപവേര്തത്തിക്കുബകാധത്തിക്കുയ, , പഠനവതയുയ ബകാധത്തിക്കുന്നുപഠനവതയുയ ബകാധത്തിക്കുന്നു. . 
                                                                                      കുട്ടത്തികളകന്ന് ടമകാശബല് വഫകാണത്തിടന്റെ ദുഷദ വേശൈങ്ങടളകുട്ടത്തികളകന്ന് ടമകാശബല് വഫകാണത്തിടന്റെ ദുഷദ വേശൈങ്ങടള
കുറത്തിചന്ന് പറഞന്ന് മനസത്തിലകാകത്തി ടകകാടുക്കുക തടന വവേണയകുറത്തിചന്ന് പറഞന്ന് മനസത്തിലകാകത്തി ടകകാടുക്കുക തടന വവേണയ. . ശൈരത്തിയുയ ടതറ്റുയ തത്തിരത്തിചറത്തിയകാന്ശൈരത്തിയുയ ടതറ്റുയ തത്തിരത്തിചറത്തിയകാന്
കുട്ടത്തികടള പഠത്തിപത്തിക്കുകകുട്ടത്തികടള പഠത്തിപത്തിക്കുക, , ഇതത്തിടന്റെ ദുരുപവയകാഗയ തടെയകാന് ശ്രമത്തികത്തികഇതത്തിടന്റെ ദുരുപവയകാഗയ തടെയകാന് ശ്രമത്തികത്തിക. . 
Aggression and violenceAggression and violence
                                                        ആണ്കുട്ടത്തികളകന്ന് അവേരുടടെ മസത്തിലണകാക്കുന്നുആണ്കുട്ടത്തികളകന്ന് അവേരുടടെ മസത്തിലണകാക്കുന്നു, , ടപകാകയ ടവേയ്ക്കുന്നുടപകാകയ ടവേയ്ക്കുന്നു,,
ശൈബ്ദയ  പരുകനകാകുന്നു  ഇടതകാടക  ശൈബ്ദയ  പരുകനകാകുന്നു  ഇടതകാടക  develop  develop  ടചയ്യുന്നുടചയ്യുന്നു.  .  അതുടകകാണന്ന്  തടനഅതുടകകാണന്ന്  തടന
ആണ്കുട്ടത്തികള സ്കൂളത്തില് വേഴക്കുണകാക്കുന മറ്റുള്ള കുട്ടത്തികടള മനപൂര്വയ ഉപദ്രവേത്തിക്കുന്നുആണ്കുട്ടത്തികള സ്കൂളത്തില് വേഴക്കുണകാക്കുന മറ്റുള്ള കുട്ടത്തികടള മനപൂര്വയ ഉപദ്രവേത്തിക്കുന്നു..
ചജീത  കൂട്ടുടകട്ടുകളത്തില്  ടചനന്ന്  ചകാടുന്നുചജീത  കൂട്ടുടകട്ടുകളത്തില്  ടചനന്ന്  ചകാടുന്നു.  .  ഈ  പവേര്തത്തികള  വേഴത്തി  അവേര്  അക്രമഈ  പവേര്തത്തികള  വേഴത്തി  അവേര്  അക്രമ
സതഭകാവേയ കകാണത്തിക്കുന്നുസതഭകാവേയ കകാണത്തിക്കുന്നു. . 
                                                                  വസ്നേഹ നത്തിബത്തിഢമകായ കുടുയബങ്ങളത്തില് നത്തിനകാണന്ന് മകാനസത്തികവയവസ്നേഹ നത്തിബത്തിഢമകായ കുടുയബങ്ങളത്തില് നത്തിനകാണന്ന് മകാനസത്തികവയ,,
ശൈകാരജീരത്തികവമകായ ആവരകാഗദമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള  വേളര്ന്നു വേരുനതന്ന്ശൈകാരജീരത്തികവമകായ ആവരകാഗദമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള  വേളര്ന്നു വേരുനതന്ന്.  .  കുഞ്ഞു പകായതത്തില്കുഞ്ഞു പകായതത്തില്
തടന മകടള ശൈകാസത്തിച്ചുയ വസ്നേഹത്തിച്ചുയ നല മകാര്ഗ്ഗ നത്തിര്വദശൈങ്ങള നല്കത്തിയുയ വേളര്ത്തുകതടന മകടള ശൈകാസത്തിച്ചുയ വസ്നേഹത്തിച്ചുയ നല മകാര്ഗ്ഗ നത്തിര്വദശൈങ്ങള നല്കത്തിയുയ വേളര്ത്തുക..
കുട്ടത്തികളകാണന്ന്  പപഞ്ചതത്തിടന്റെ പതജീകകുട്ടത്തികളകാണന്ന്  പപഞ്ചതത്തിടന്റെ പതജീക,  ,  ആവരകാഗദമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള ആകടട്ട നമ്മുടടെആവരകാഗദമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള ആകടട്ട നമ്മുടടെ
രകാജദതത്തിടന്റെ സമതന്ന്രകാജദതത്തിടന്റെ സമതന്ന്..
                                                                                                        ജത്തിന്സത്തി ടസബത്തിന്ജത്തിന്സത്തി ടസബത്തിന്
                                                     school counsellor                                                     school counsellor

                                          



            

മഹദേണ് വചനങ്ങള് മഹദേണ് വചനങ്ങള് 
ഗട്ടൊനളിജളിഗട്ടൊനളിജളി

● ദ:ഖളിതസരെട്ടൊടടട്ടൊന്നെളിചണ് സകശളിക്കുക,അവരുടട സകശച്ചും നജീക്കെട്ടൊന് ശ്ര മളി 
ക്കുക. ഇതട്ടൊണണ് എടന്റെ ജജീവളിതയതച്ചും.

● സതന്ത്ര്യച്ചും പുഷച്ചും സപെട്ടൊടല മൃദലവച്ചും വജച്ചും സപെട്ടൊടല കഠളിനവമട്ടൊണണ്.
● കടമ കൃതന്ത്ര്യമട്ടൊയച്ചും ഭച്ചുംഗളിയട്ടൊയച്ചും നളിര്വഹളിക്കെട്ടൊത്തവനണ് അവകട്ടൊശങ്ങ 

ളളില.
● ശട്ടൊരെജീരെളിക ദേസൗര്ബലന്ത്ര്യമല യഥട്ടൊര്ത ദേസൗര്ബലന്ത്ര്യച്ചും. മനസളിസന്റെതണ് 

മട്ടൊതമട്ടൊണണ് യഥട്ടൊര്ത ദേസൗര്ബലന്ത്ര്യച്ചും.
● ശരെളിയട്ടൊയളി നയളിച ജജീവളിതച്ചും പുസ്തകങ്ങസളക്കെട്ടൊള്  ടമചടപടതട്ടൊണണ്.
● രെണണ് ധട്ടൊനന്ത്ര്യച്ചും തളിനന്നെവന് നട്ടൊടലണ്ണെച്ചും ഉണട്ടൊക്കെണച്ചും.
● സച്ചുംശുദ്ധ സസ്നേഹത്തളിനണ് ഒനച്ചും അസട്ടൊധന്ത്ര്യമല.
● സതന്ത്ര്യച്ചും  മട്ടൊതസമ  നളിലനളില്ക്കൂ.മടറലട്ടൊച്ചും  കട്ടൊലത്തളിടന്റെ  ഒഴുക്കെളില്

തൂടത്തറളിയടപടുച്ചും.
● സതന്ത്ര്യട്ടൊസനസഷകന് മണ്തരെളിസയക്കെട്ടൊള് വളിനജീതനട്ടൊയളിരെളിക്കെണച്ചും. 
● സച്ചുംസട്ടൊരെളിസച തജീരൂ എനടണങളില് കുററചണ് സച്ചുംസട്ടൊരെളിക്കുക.

       വന്ത്ര്യകളിതസച്ചും നഷ്ടടപടുന്നെ മനഷന്ത്ര്യനണ് എലട്ടൊച്ചും നഷ്ടടപടുന.
                                          ഫട്ടൊത്തളിമ തസ്നേജീച്ചുംഫട്ടൊത്തളിമ തസ്നേജീച്ചും

                



ടങന് ടസതിദസ്റ്റേര്സന്ടങന് ടസതിദസ്റ്റേര്സന്

1.        ഉരുളജീനലസാരുരുള
2.       നതങ്ങടരുടും മുരടടരൂല
3.       നപേരുവഹിരനലസാനരരടലഹിടറഹി
4.       അറഹിയഹിനലയറഹിയഹില് ഉരഹികതരണ്
5.       അലറനലസാടലറ ലസാനെസാലയഹില് കസാലഹികള്
6.       ഉരുളഹിയഹിനല കുരുമുളകണ് ഉരുളരലസാടരുളല് 
7.       തച്ചന് ചത്തേ തച്ചത്തേഹി ഒരു തടഹിച്ചഹി തച്ചത്തേഹി 
8.       തച്ചന് തയണ്ച സഞഹി ചനയഹില് തയണ്ചസഞഹി
9.      കള കള മഹിളകുനമസാരരുവഹിയലകളഹിനലസാരു കുളഹിനരസാരു പുളകടും
10.      ഉരുളയരുട്ടഹിയരുളയഹിലഹിട്ടസാല് ഉരുളയരുളരമസാ
          യരുളഹിയരുളരമസാ         
11.      തുരുളടും തടഹിയരുളടും തഹിരനനലസാരു നചറതരഹി കുരുമുളകുരുളടും

                                           ഷട്ടൊദേളിയ ടഷറളിന് എച്ചുംഷട്ടൊദേളിയ ടഷറളിന് എച്ചും

ചചാചചാജജചചാചചാജജ
കുഞ്ഞുങ്ങടള സസ്നേഹളിച 

പൂക്കെടള സസ്നേഹളിച ചട്ടൊചട്ടൊജളി
സസതന ഭട്ടൊരെത ശളില്പളിയട്ടൊയണ്

വളികസനമനത്തളിന് ശച്ചുംടഖട്ടൊലളിയമട്ടൊയണ്
ഭട്ടൊരെത പെതട്ടൊകസയന്തളിയ ടനഹണ്റുജളി

ടവളസക്കെട്ടൊട്ടുച്ചും ടവളത്ത മനസച്ചും
സഗനസമലുച്ചും പെനളിനജീര്പ്പൂവമട്ടൊയണ്
ഭട്ടൊരെതപുതര്ടക്കെട്ടൊരു സനതട്ടൊവട്ടൊയണ്

ബട്ടൊലകര്തന് 
ഹൃദേയകമലത്തളില്

ടവളളിചസമകളിയ ടനഹണ്റുജളി
കുഞ്ഞുങ്ങള് തന് സസന്തച്ചും ചട്ടൊചട്ടൊജളി.....

        അലജീന സതിഅലജീന സതി..യുയു



എന്തുടകട്ടൊണട്ടൊണണ് ചളില സസന്ത്ര്യങ്ങള് പട്ടൊണളികടളഎന്തുടകട്ടൊണട്ടൊണണ് ചളില സസന്ത്ര്യങ്ങള് പട്ടൊണളികടള
ഭകളിക്കുന്നെതണ്ഭകളിക്കുന്നെതണ്  ??

                     മളിക്കെ സസന്ത്ര്യങ്ങളച്ചും മണ്ണെളില് നളിനച്ചും വലളി-
          ടചടുക്കുന്നെ ജലവച്ചും സപെട്ടൊഷകങ്ങളച്ചും ഉപെസയട്ടൊഗളിചണ് 
         പകട്ടൊശസച്ചുംസശ്ലേഷണത്തളിലൂടട സസന്തച്ചും ആഹട്ടൊരെച്ചും 
         നളിര്മ്മളിക്കുന. ഇതളിനട്ടൊവശന്ത്ര്യമട്ടൊയ സപെട്ടൊശകങ്ങളളില് 
        വളടരെ പധട്ടൊനടപട ഒന്നെട്ടൊണണ് വനടജന്. മണ്ണെളിടല 
        ബട്ടൊകണ്ടജീരെളിയകള് സവരുകള്ക്കെണ് വലളിടചടുക്കെട്ടൊന് കഴളി-
     യന്നെ വനസടറ്റുകളട്ടൊയളി അന്തരെജീക വനടജടന മട്ടൊറ്റുന.
         എന്നെട്ടൊല് ചളില തരെച്ചും മണ്ണെളില് അമ്ലത കൂടുന്നെതുടകട്ടൊസണട്ടൊ ടവളച്ചും
ടകടളിനളില്ക്കുന്നെതു  ടകട്ടൊസണട്ടൊ  ഈ  ബട്ടൊകണ്ടജീരെളിയകള്  ഇലട്ടൊടത  വരെട്ടൊച്ചും.
അത്തരെച്ചും  മണ്ണെളില്  വളരുന്നെ  ടചടളികള്  വനടജന്  ലഭളിക്കെട്ടൊത്തതുമൂലച്ചും
ഇലകള്  മഞളളിചണ്  പകട്ടൊശസച്ചുംസശ്ലേഷണച്ചും  നടത്തട്ടൊന്  കഴളിവളിലട്ടൊടത
നശളിചസപെട്ടൊകുന.  ഈ പെരെളിസ്ഥളിതളിടയ അതളിജജീവളിക്കുന്നെതളിന സവണളിയട്ടൊണണ്
ചളിലതരെച്ചും  ടചടളികളളില്  പട്ടൊണളികടള  ഭകളിക്കുന്നെതളിനള  കഴളിവണ്
പെരെളിണമളിചണട്ടൊയതണ്.
               പട്ടൊണളികളടട ശരെജീരെച്ചും വനടജന് സമൃദ്ധമട്ടൊണണ്. 
പട്ടൊണളികടള ടകണളിയളില്ടപടുത്തളി ഭകളിക്കുന്നെതുടകട്ടൊണണ്  ഈ ടചടളികള്ക്കെണ്
വനടജടന്റെ കുറവണ് പെരെളിഹരെളിക്കെട്ടൊന് കഴളിയച്ചും.
                                                                  സഹല നജ.നക

 



കൂട്ടുകട്ടൊരെളികൂട്ടുകട്ടൊരെളി ..........
മട്ടൊപണ്മട്ടൊപണ് !!!!!!

                                                                                                              
എടന്റെ  ടചറുപകട്ടൊലത്തുണട്ടൊയ  ഒരു  അനഭവമട്ടൊണണ്  ഞട്ടൊനളിവളിടട  പെങ്കുടവക്കുന്നെതണ്എടന്റെ  ടചറുപകട്ടൊലത്തുണട്ടൊയ  ഒരു  അനഭവമട്ടൊണണ്  ഞട്ടൊനളിവളിടട  പെങ്കുടവക്കുന്നെതണ്..
എനളിസക്കെട്ടൊര്മ്മടവച  കട്ടൊലച്ചും  മുതല്  എടന്റെ   മട്ടൊതട്ടൊപെളിതട്ടൊക്കെള്  അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരെട്ടൊയളിരുനഎനളിസക്കെട്ടൊര്മ്മടവച  കട്ടൊലച്ചും  മുതല്  എടന്റെ   മട്ടൊതട്ടൊപെളിതട്ടൊക്കെള്  അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരെട്ടൊയളിരുന..
ദേട്ടൊരെളിദ്രത്തളിടന്റെ  വലളിയ തളിരെമട്ടൊലകള് എടന്നെ സണ്പെര്ശളിചളിരുന്നെളിലദേട്ടൊരെളിദ്രത്തളിടന്റെ  വലളിയ തളിരെമട്ടൊലകള് എടന്നെ സണ്പെര്ശളിചളിരുന്നെളില.  .  എങളിലുച്ചും  എലട്ടൊവരുടടയച്ചുംഎങളിലുച്ചും  എലട്ടൊവരുടടയച്ചും
സവദേനകള് സസന്തച്ചും സവദേനയട്ടൊയളി ഞട്ടൊന് സസജീകരെളിക്കുമട്ടൊയളിരുനസവദേനകള് സസന്തച്ചും സവദേനയട്ടൊയളി ഞട്ടൊന് സസജീകരെളിക്കുമട്ടൊയളിരുന. 1980-. 1980-ല് അടളിവട്ടൊരെച്ചും എല് അടളിവട്ടൊരെച്ചും എ..എല്എല്..പെളിപെളി
സണ്കൂളളില്  ടഹഡണ്മട്ടൊസ്റ്ററട്ടൊയളി  എടന്റെ  വട്ടൊയളിചളി  സജട്ടൊലളിയളില്  പസവശളിചസണ്കൂളളില്  ടഹഡണ്മട്ടൊസ്റ്ററട്ടൊയളി  എടന്റെ  വട്ടൊയളിചളി  സജട്ടൊലളിയളില്  പസവശളിച.  .  ഉമ്മചളി  അവളിടടഉമ്മചളി  അവളിടട
അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെളികയമട്ടൊയളിഅദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെളികയമട്ടൊയളി.  .  അതുടകട്ടൊണണ്  തടന്നെ  മൂന്നെണ്  വയസണ്  മുതല്  ഞട്ടൊന്  ആ  സണ്കൂളളിടലഅതുടകട്ടൊണണ്  തടന്നെ  മൂന്നെണ്  വയസണ്  മുതല്  ഞട്ടൊന്  ആ  സണ്കൂളളിടല
വളിദേന്ത്ര്യട്ടൊര്തളിയട്ടൊയളിരെളിനവളിദേന്ത്ര്യട്ടൊര്തളിയട്ടൊയളിരെളിന. . ഞങ്ങള് മൂന ടപെണ് മക്കെളട്ടൊയളിരുനഞങ്ങള് മൂന ടപെണ് മക്കെളട്ടൊയളിരുന. . എടന്റെ തട്ടൊത്ത എസന്നെക്കെട്ടൊള് മൂനഎടന്റെ തട്ടൊത്ത എസന്നെക്കെട്ടൊള് മൂന
വയസളിനണ്  മൂത്തവളട്ടൊയളിരുനവയസളിനണ്  മൂത്തവളട്ടൊയളിരുന.  .  അനളിയത്തളി  ഒന്നെരെ  വയസളിന  ഇളയവളച്ചും  ആയളിരുനഅനളിയത്തളി  ഒന്നെരെ  വയസളിന  ഇളയവളച്ചും  ആയളിരുന.  .  ആആ
സണ്കൂളളിടന്റെ മുക്കുച്ചും മൂലയച്ചും എനളിക്കെണ് സപെരെളിചളിതമട്ടൊയളിരുനസണ്കൂളളിടന്റെ മുക്കുച്ചും മൂലയച്ചും എനളിക്കെണ് സപെരെളിചളിതമട്ടൊയളിരുന. . അവളിടടത്ത ഓസരെട്ടൊ മണല് തരെളിക്കുച്ചുംഅവളിടടത്ത ഓസരെട്ടൊ മണല് തരെളിക്കുച്ചും
എടന്നെ അറളിയട്ടൊമട്ടൊയളിരുനഎടന്നെ അറളിയട്ടൊമട്ടൊയളിരുന. . ഉമ്മചളി കട്ടൊടസടുക്കുസമ്പേട്ടൊള് ഉമ്മചളിയടട സട്ടൊരെളിത്തുമ്പേണ് പെളിടളിചണ് വലളിചണ്ഉമ്മചളി കട്ടൊടസടുക്കുസമ്പേട്ടൊള് ഉമ്മചളിയടട സട്ടൊരെളിത്തുമ്പേണ് പെളിടളിചണ് വലളിചണ്
ഞട്ടൊന് കരെയമട്ടൊയളിരുന എന്നെണ് എടന്റെ ഇത്ത എസപട്ടൊഴുച്ചും പെറയച്ചുംഞട്ടൊന് കരെയമട്ടൊയളിരുന എന്നെണ് എടന്റെ ഇത്ത എസപട്ടൊഴുച്ചും പെറയച്ചും.  .  അങ്ങടന എലട്ടൊവരുടടയച്ചുംഅങ്ങടന എലട്ടൊവരുടടയച്ചും
ജജീവളിതത്തളിലുണട്ടൊകുന്നെ  ഒരു  പുതളിയദേളിനച്ചും  എന്നെളിസലക്കു  കടന  വന  ജജീവളിതത്തളിലുണട്ടൊകുന്നെ  ഒരു  പുതളിയദേളിനച്ചും  എന്നെളിസലക്കു  കടന  വന  1991  1991  ജൂണ്  ജൂണ്  11 നണ്  ഞട്ടൊനച്ചുംനണ്  ഞട്ടൊനച്ചും
എഎ..എല്എല്..പെളി  സണ്കൂളളില്  ഒന്നെട്ടൊച്ചും  കട്ടൊസകട്ടൊരെളിയട്ടൊയളിപെളി  സണ്കൂളളില്  ഒന്നെട്ടൊച്ചും  കട്ടൊസകട്ടൊരെളിയട്ടൊയളി.  .  ഒരുപെട്ടൊടു  കുടളികളള  സണ്കൂളട്ടൊയളിരുനഒരുപെട്ടൊടു  കുടളികളള  സണ്കൂളട്ടൊയളിരുന..
ചുരെത്തുടന്റെ  ഭട്ടൊഗത്തു  നളിന്നെണ്  കുസറസയടറ  കുടളികള്  ആ  സണ്കൂളളിസലക്കെണ്  വരുമട്ടൊയളിരുന്നെചുരെത്തുടന്റെ  ഭട്ടൊഗത്തു  നളിന്നെണ്  കുസറസയടറ  കുടളികള്  ആ  സണ്കൂളളിസലക്കെണ്  വരുമട്ടൊയളിരുന്നെ..
പസവശസനട്ടൊത്സവത്തളിനണ്  വലളിയ  അടയടളികടളട്ടൊനമളിടലങളിലുച്ചും  എലട്ടൊവര്ക്കുച്ചും  മളിഠട്ടൊയളി  കളിടളിപസവശസനട്ടൊത്സവത്തളിനണ്  വലളിയ  അടയടളികടളട്ടൊനമളിടലങളിലുച്ചും  എലട്ടൊവര്ക്കുച്ചും  മളിഠട്ടൊയളി  കളിടളി ..
അവളിടടത്ത  അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരുച്ചും  കട്ടൊസണ്  മുറളികളച്ചും  എനളിക്കെണ്  പുതളിയതട്ടൊയളിരുന്നെളിലഅവളിടടത്ത  അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരുച്ചും  കട്ടൊസണ്  മുറളികളച്ചും  എനളിക്കെണ്  പുതളിയതട്ടൊയളിരുന്നെളില.  .  അതുടകട്ടൊണണ്അതുടകട്ടൊണണ്
തടന്നെ  ആ  ദേളിവസച്ചും  ഒട്ടുച്ചും  പുതുമയളതട്ടൊയളിരുന്നെളിലതടന്നെ  ആ  ദേളിവസച്ചും  ഒട്ടുച്ചും  പുതുമയളതട്ടൊയളിരുന്നെളില.  .  അന്നെണ്  പെതളിടനടണ്അന്നെണ്  പെതളിടനടണ്
അദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരെണട്ടൊയളിരുനഅദ്ധന്ത്ര്യട്ടൊപെകരെണട്ടൊയളിരുന. . 
വട്ടൊയളിചളി ടഹഡണ്മട്ടൊസ്റ്ററട്ടൊയതുടകട്ടൊണണ് ആ സണ്കുളളില് ഒരുപെട്ടൊടണ് കടമകള് നളിറസവറതുണട്ടൊയളിരുനവട്ടൊയളിചളി ടഹഡണ്മട്ടൊസ്റ്ററട്ടൊയതുടകട്ടൊണണ് ആ സണ്കുളളില് ഒരുപെട്ടൊടണ് കടമകള് നളിറസവറതുണട്ടൊയളിരുന
എന്നെണ്  എനളിക്കെണ്  സതട്ടൊന്നെളിഎന്നെണ്  എനളിക്കെണ്  സതട്ടൊന്നെളി.  .  വട്ടൊയളിചളിയച്ചും  ഞട്ടൊനച്ചും  അനളിയത്തളിയച്ചും  ഒരു  വലളിയവട്ടൊയളിചളിയച്ചും  ഞട്ടൊനച്ചും  അനളിയത്തളിയച്ചും  ഒരു  വലളിയ
വട്ടൊഴയളിലടപട്ടൊതളിസചട്ടൊറളിലട്ടൊയളിരുന ഉണളിരുന്നെതണ് ആടപെട്ടൊതളിയഴളിചണ്  എനളിക്കുച്ചും അനളിയത്തളിക്കുച്ചുംവട്ടൊഴയളിലടപട്ടൊതളിസചട്ടൊറളിലട്ടൊയളിരുന ഉണളിരുന്നെതണ് ആടപെട്ടൊതളിയഴളിചണ്  എനളിക്കുച്ചും അനളിയത്തളിക്കുച്ചും
ഇലയടട  ഒരു  ഭട്ടൊഗസത്തക്കെണ്  സചട്ടൊറണ്  നജീക്കെളി  ടവയച്ചും  കറളിയച്ചും  ഉസപരെളിയച്ചുംഒഴളിചണ്  തരുച്ചുംഇലയടട  ഒരു  ഭട്ടൊഗസത്തക്കെണ്  സചട്ടൊറണ്  നജീക്കെളി  ടവയച്ചും  കറളിയച്ചും  ഉസപരെളിയച്ചുംഒഴളിചണ്  തരുച്ചും ..
ഭകണക്കെട്ടൊരെന്ത്ര്യത്തളില് അനച്ചും ഇനച്ചും ഉമ്മചളി അതജീവ തല്പെരെയട്ടൊയളിരുന ഭകണക്കെട്ടൊരെന്ത്ര്യത്തളില് അനച്ചും ഇനച്ചും ഉമ്മചളി അതജീവ തല്പെരെയട്ടൊയളിരുന . . അതുടകട്ടൊണണ് ഉചയണ്അതുടകട്ടൊണണ് ഉചയണ്
ഒരു  സദേന്ത്ര്യ  തടന്നെയട്ടൊയളിരുക്കുച്ചുംഒരു  സദേന്ത്ര്യ  തടന്നെയട്ടൊയളിരുക്കുച്ചും.  .  വലളിയ  ഒരു  വട്ടൊട   സബട്ടൊടളിലുച്ചും  ഉണട്ടൊകുച്ചും൪വലളിയ  ഒരു  വട്ടൊട   സബട്ടൊടളിലുച്ചും  ഉണട്ടൊകുച്ചും൪ .  .  നജീലക്കെളറട്ടൊയളിരുനനജീലക്കെളറട്ടൊയളിരുന
അതളിനണ്  നജീളത്തളിലുള  ഒരു  വളളിയച്ചും  അതളിനണട്ടൊയളിരുന  സണ്കുളളിനണ്  മുന്നെളില്  സചടടന്റെയച്ചുംഅതളിനണ്  നജീളത്തളിലുള  ഒരു  വളളിയച്ചും  അതളിനണട്ടൊയളിരുന  സണ്കുളളിനണ്  മുന്നെളില്  സചടടന്റെയച്ചും
ഹുവസന്ക്കെട്ടൊയളിയസടയച്ചുംമളിഠട്ടൊയളിക്കെടകളണട്ടൊയളിരുനഹുവസന്ക്കെട്ടൊയളിയസടയച്ചുംമളിഠട്ടൊയളിക്കെടകളണട്ടൊയളിരുന..
സതന്മളിഠട്ടൊയളിസതന്മളിഠട്ടൊയളി,,പുളളിചട്ടൊ൪പുളളിചട്ടൊ൪,,കടണ്ചട്ടൊടപെട്ടൊടളികടണ്ചട്ടൊടപെട്ടൊടളി,,നട്ടൊരെങ്ങ  മളിഠട്ടൊയളി  തുടങ്ങളിയവ  നട്ടൊരെങ്ങ  മളിഠട്ടൊയളി  തുടങ്ങളിയവ  .  .  അടതലട്ടൊച്ചും  എനളിക്കുച്ചുംഅടതലട്ടൊച്ചും  എനളിക്കുച്ചും
അനളിയത്തളിക്കുച്ചും അനന്ത്ര്യമട്ടൊയളിരുനഅനളിയത്തളിക്കുച്ചും അനന്ത്ര്യമട്ടൊയളിരുന.  .  അതണ് വട്ടൊങ്ങളിക്കെയളിക്കെട്ടൊനള അനമതളി വട്ടൊയളിചളി   ഞങ്ങളണ്ക്കെഅതണ് വട്ടൊങ്ങളിക്കെയളിക്കെട്ടൊനള അനമതളി വട്ടൊയളിചളി   ഞങ്ങളണ്ക്കെ
നല്കളിയളിരുന്നെളില  നല്കളിയളിരുന്നെളില  ..അസച്ചുംമ്പേമളി വളിളളിക്കുസമ്പേട്ടൊടഴട്ടൊടക്കെ     വട്ടൊയളിചളി വട്ടൊണളിച്ചുംഗണ് തരുമട്ടൊയളിരുന മളിഠട്ടൊയളിഅസച്ചുംമ്പേമളി വളിളളിക്കുസമ്പേട്ടൊടഴട്ടൊടക്കെ     വട്ടൊയളിചളി വട്ടൊണളിച്ചുംഗണ് തരുമട്ടൊയളിരുന മളിഠട്ടൊയളി
വട്ടൊങ്ങളിക്കെരുടതനച്ചും  ടവളച്ചും  കുറവളനട്ടൊടളില്  നളിനച്ചും  ശുദ്ധമലട്ടൊത്തവട്ടൊങ്ങളിക്കെരുടതനച്ചും  ടവളച്ചും  കുറവളനട്ടൊടളില്  നളിനച്ചും  ശുദ്ധമലട്ടൊത്ത
ടവളത്തളിലുണട്ടൊക്കുന്നെതട്ടൊണണ്അവടയലട്ടൊടമനച്ചും  ടവളത്തളിലുണട്ടൊക്കുന്നെതട്ടൊണണ്അവടയലട്ടൊടമനച്ചും  .  .  ആടരെങളിലുച്ചും  വട്ടൊങ്ങളിയട്ടൊല്  ഒട്ടൊഫജീസളില്ആടരെങളിലുച്ചും  വട്ടൊങ്ങളിയട്ടൊല്  ഒട്ടൊഫജീസളില്
അറളിയളിക്കെമടമനച്ചുംഅറളിയളിക്കെമടമനച്ചും.  .  എടന്റെ  കു ഞ്ഞു  മനസളില്  ഈ  വട്ടൊക്കെണ്കള്  ഉറച  നളിനഎടന്റെ  കു ഞ്ഞു  മനസളില്  ഈ  വട്ടൊക്കെണ്കള്  ഉറച  നളിന.  .  എടന്റെഎടന്റെ
കട്ടൊസളിലട്ടൊയളിരുന  ഉ  ഷ  എന്നെ  ടപെണ്കുകട്ടൊസളിലട്ടൊയളിരുന  ഉ  ഷ  എന്നെ  ടപെണ്കു.  .  ഒരു  ദേളിവസച്ചും  രെട്ടൊവളിടല  അവള്  എസന്തട്ടൊ  വട്ടൊയളിലളിടണ്ഒരു  ദേളിവസച്ചും  രെട്ടൊവളിടല  അവള്  എസന്തട്ടൊ  വട്ടൊയളിലളിടണ്
ചവയന്നെതണ് കണ്ടുചവയന്നെതണ് കണ്ടു. . മളിഠട്ടൊയളി ആണണ് എന്നെണ് സതട്ടൊസന്നെണ തട്ടൊമസച്ചും  ഞട്ടൊന് വട്ടൊയളിചളിസനട്ടൊടണ് പെറഞ്ഞു മളിഠട്ടൊയളി ആണണ് എന്നെണ് സതട്ടൊസന്നെണ തട്ടൊമസച്ചും  ഞട്ടൊന് വട്ടൊയളിചളിസനട്ടൊടണ് പെറഞ്ഞു ..
അസപട്ടൊള് തടന്നെ സപെടളിചടകട്ടൊണണ് അവള് ആ മളിഠട്ടൊയളി വട്ടൊയളില് നളിനച്ചും നളിലസത്തക്കെളിട്ടുഅസപട്ടൊള് തടന്നെ സപെടളിചടകട്ടൊണണ് അവള് ആ മളിഠട്ടൊയളി വട്ടൊയളില് നളിനച്ചും നളിലസത്തക്കെളിട്ടു.  .  അതണ്അതണ്
കണസപട്ടൊള് എടന്റെ കുഞ്ഞു മനസണ്  ടനട്ടൊന്തുകണസപട്ടൊള് എടന്റെ കുഞ്ഞു മനസണ്  ടനട്ടൊന്തു.  .  എനളിക്കെണ്  സങടച്ചും  വനഎനളിക്കെണ്  സങടച്ചും  വന.  .  കട്ടൊരെണച്ചും അതണ്  മളിഠട്ടൊയളികട്ടൊരെണച്ചും അതണ്  മളിഠട്ടൊയളി
അലട്ടൊയളിരുന  വജീടളില്  നളിനച്ചും  ശ ക്കെരെ  വട്ടൊയളിലളിടണ്  വന്നെതട്ടൊയളിരുന  ദേട്ടൊരെളിദ്രത്തളിടന്റെ൪അലട്ടൊയളിരുന  വജീടളില്  നളിനച്ചും  ശ ക്കെരെ  വട്ടൊയളിലളിടണ്  വന്നെതട്ടൊയളിരുന  ദേട്ടൊരെളിദ്രത്തളിടന്റെ൪



അവശതകള്  അനഭവളിക്കുന്നെ  കുടളി   കൂടളിയട്ടൊയളിരുന  അവള്  അവശതകള്  അനഭവളിക്കുന്നെ  കുടളി   കൂടളിയട്ടൊയളിരുന  അവള്  .  .  ചളിലസപട്ടൊള്  ചട്ടൊയസപെട്ടൊലുച്ചുംചളിലസപട്ടൊള്  ചട്ടൊയസപെട്ടൊലുച്ചും
കുടളിചളിടളിലട്ടൊയളിരെളിക്കുച്ചും അവള്കുടളിചളിടളിലട്ടൊയളിരെളിക്കുച്ചും അവള്. . ഇടതടന്റെ ഹൃദേയടത്ത വലട്ടൊടത സവദേനളിപളിചഇടതടന്റെ ഹൃദേയടത്ത വലട്ടൊടത സവദേനളിപളിച. . ആ കുടളിസയട്ടൊടണ് മട്ടൊപണ്ആ കുടളിസയട്ടൊടണ് മട്ടൊപണ്
പെറയട്ടൊനള  വളിവരെവച്ചും  പെകസതയച്ചും  ഒനച്ചും  അടന്നെനളിക്കെളിലട്ടൊയളിരുനപെറയട്ടൊനള  വളിവരെവച്ചും  പെകസതയച്ചും  ഒനച്ചും  അടന്നെനളിക്കെളിലട്ടൊയളിരുന.  .  എനളിക്കെണ്  എടന്റെഎനളിക്കെണ്  എടന്റെ
മനസളിസനട്ടൊടണ് കുറ സബട്ടൊധച്ചും സതട്ടൊന്നെളിമനസളിസനട്ടൊടണ് കുറ സബട്ടൊധച്ചും സതട്ടൊന്നെളി.  .  ഞട്ടൊനന്നെണ് മൂന്നെട്ടൊച്ചും കട്ടൊസളിലട്ടൊയളിരുനഞട്ടൊനന്നെണ് മൂന്നെട്ടൊച്ചും കട്ടൊസളിലട്ടൊയളിരുന.  .  സണ്കൂള് സച്ചുംബനമട്ടൊ യസണ്കൂള് സച്ചുംബനമട്ടൊ യ
എലട്ടൊ  ഓഫജീസകളച്ചും  തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളിയട്ടൊയളിരുന്നെതളിനട്ടൊല്  വട്ടൊയളിചളിക്കെണ്  യട്ടൊത  ഒരു  ബുദ്ധളിമുടട്ടൊയളിഎലട്ടൊ  ഓഫജീസകളച്ചും  തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളിയട്ടൊയളിരുന്നെതളിനട്ടൊല്  വട്ടൊയളിചളിക്കെണ്  യട്ടൊത  ഒരു  ബുദ്ധളിമുടട്ടൊയളി..
അങ്ങടന ഞങ്ങള് തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളിയളിസലക്കെണ് തട്ടൊമസച്ചും മട്ടൊറളി അങ്ങടന ഞങ്ങള് തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളിയളിസലക്കെണ് തട്ടൊമസച്ചും മട്ടൊറളി 44ാം കട്ടൊസളില് തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളി കട്ടൊരെട്ടൊടണ് യ പെളിാം കട്ടൊസളില് തട്ടൊമരെസശ്ശേരെളി കട്ടൊരെട്ടൊടണ് യ പെളി
സണ്കൂളളില്  സചര്ന  തുടര്ന്നെണ്  സകട്ടൊരെങ്ങട്ടൊടണ്  വഹസണ്കൂളളില്  സണ്കൂളളില്  സചര്ന  തുടര്ന്നെണ്  സകട്ടൊരെങ്ങട്ടൊടണ്  വഹസണ്കൂളളില്  1010ാം  കട്ടൊസണ്  പൂര്ത്തളിയട്ടൊക്കെളിാം  കട്ടൊസണ്  പൂര്ത്തളിയട്ടൊക്കെളി..
ഇതളിനളിടയളില്  പെലതവണ  അടളിവട്ടൊരെച്ചും  സണ്കൂളളില്  സപെട്ടൊയളിരുടന്നെങളിലുച്ചും  ഉഷടയ  എനളിക്കെണ്ഇതളിനളിടയളില്  പെലതവണ  അടളിവട്ടൊരെച്ചും  സണ്കൂളളില്  സപെട്ടൊയളിരുടന്നെങളിലുച്ചും  ഉഷടയ  എനളിക്കെണ്
കടണത്തട്ടൊനട്ടൊയളിലകടണത്തട്ടൊനട്ടൊയളില.  .  ഏറവച്ചും  അവസട്ടൊനച്ചും  ഏറവച്ചും  അവസട്ടൊനച്ചും  20132013 ല്  വട്ടൊയളിചളിയടട  റളിടയര് ടമന്റെട്ടൊയളിരുന  ആല്  വട്ടൊയളിചളിയടട  റളിടയര് ടമന്റെട്ടൊയളിരുന  ആ
സമയത്തുസപെട്ടൊലുച്ചും ഞട്ടൊനട്ടൊമുഖച്ചും തളിരെക്കെളിയളിരുനസമയത്തുസപെട്ടൊലുച്ചും ഞട്ടൊനട്ടൊമുഖച്ചും തളിരെക്കെളിയളിരുന. . അവടളടയട്ടൊന്നെണ് ടകടളിപെളിടളിചണ് മട്ടൊപ്പു പെറയട്ടൊന്അവടളടയട്ടൊന്നെണ് ടകടളിപെളിടളിചണ് മട്ടൊപ്പു പെറയട്ടൊന്..
                                                                                              പളിയ കൂട്ടുകട്ടൊരെളി പളിയ കൂട്ടുകട്ടൊരെളി 
                                                                                                                                          മട്ടൊപണ്മട്ടൊപണ്!............'!............'

                            -                            -ഷബണ്ന എച്ചും എഷബണ്ന എച്ചും എ               

കമൊവവുകളകമൊവവുകള
 
  ആരസാധനെയനടയടും മതപേരമസായ വഹിശത്വസാസത്തേഹിനന്റെയടും രപേരഹില് മസാത്രടും  
നെഹിലനെഹിര്ത്തേനപ്പട്ട നെഹിതഷ്യഹരഹിതവനെങ്ങളനട നചറതുരുത്തുകളസാണണ് കസാവ
കള്. നെസാട്ടഹിന്പുറത്തേഹിനന്റെ ശത്വസാസരകസാശങ്ങളസായ കസാവകള് 
പേട്ടണങ്ങളസായഹി
മസാറഹിനകസാണ്ടഹിരഹിക്കുന നെമ്മുനട ഗസാമങ്ങള്കണ് ശുദ്ധവസായ പ്രദസാനെടും നചയ്യു
ന. കജീടങ്ങനള നെശഹിപ്പഹിക്കുന നെഹിരവധഹി ഇനെടും പേകഹികള്ക്കുടും ഉരഗങ്ങള്
ക്കുടും ഉഭയജജീവഹികള്ക്കുടും മറ്റുനചറജജീവഹിള്ക്കുടും അഭയടുംനെല്കഹിയടും 
ജലനത്തേ 
മണഹിനെടഹിയഹിരലകഹിറകഹി ചുറ്റുപേസാടമുള്ള പ്രരദശത്തേഹിനന്റെ ശുദ്ധജലവടും കസാര്
ഷഹികസാവശഷ്യങ്ങള്ക്കുള്ള നവള്ളവടും നെല്കഹി പേസാരഹിസ്ഥഹിതഹികരസവനെടും 
നചയ്തു   
വരുന. അപൂര്വ്വമസായഹിനകസാണ്ടഹിരഹിക്കുന നെഹിരവധഹി ഇനെടും ഔഷധസസഷ്യ
ങ്ങള്ക്കുടും കസാവകള് അഭയമരുളന.ഔരദഷ്യസാഗഹിക കണക്കുകളനുസരഹിച്ചണ്
രകരളത്തേഹില് 1000-രത്തേസാളടും കസാവകള് മസാത്രരമ അവരശശഹിക്കുനള.
അവരശശഹിക്കുന ഈ പേച്ചത്തുരുത്തുകനള സടുംരകഹികസാനുടും പേരഹിരപേസാഷഹി
പ്പഹികസാനുടും നെസാടും മുരനസാട്ടുവരരണ്ടതുണ്ടണ്.
                                               -തസാഹഹിറ ഹുസ പേഹി എതസാഹഹിറ ഹുസ പേഹി എ



                           തണണ്ണീര്തടക്കാംതണണ്ണീര്തടക്കാം
നെമ്മുനട ജജീവഹിതത്തേഹിനെണ് അതഷ്യനസാരപേകഹികമസാണണ് തണജീര്ത്തേടങ്ങള്.  ഒരു വര്ഷത്തേഹില് ആറ
മസാസരമസാ അതഹില്ക്കൂടതരലസാ ജലടും കൂടഹികഹിടക്കുന പ്രരതഷ്യക ഭൂപ്രരദശങ്ങളസാണണ് ത
ണജീര്തടങ്ങള്.  ഇതഹിനെണ്  ആഴമുണ്ടസാവകയഹില.  ഇത്തേരടും  സ്ഥലങ്ങള്  നെമ്മുനട
പ്രരദശങ്ങളഹിലമുണ്ടണ്.  തടസാകടും,  അരുവഹികള്,അ  ഴഹിമുഖങ്ങള്,  നഡെല്റ,  കണ്ടല്പ്രരദശങ്ങള്,
പേവഹിഴപ്പുറ്റുകള്എനഹിവനയലസാടും  തണജീര്ത്തേടങ്ങളസാണണ്.  ഭൂമഹിയനട  വൃക  എനസാണണ്
തണജീര്ത്തേടങ്ങള് അറഹിയനപ്പടനതണ്.  ഭൂമഹിയനട രക്തമസാണണ് ജലടും.  ജലനത്തേ സടുംഭരഹികസാനുള്ള
സ്ഥലമസാണണ് തണജീര്ത്തേടങ്ങള്.പേരഹിസ്ഥഹിതഹിനയ സന്തുലഹിതസാവസ്ഥയഹില് സടുംര കഹികല്, ജലടും
ശുചജീകരഹികല്, നവള്ളനപ്പസാകടും തടയല്
എനഹിവയഹില്  തണജീര്ത്തേടടും  വഹഹിക്കുന  പേങണ്  നചറതല.ഏറവടും  വലഹിയ  തണജീര്ത്തേടടും
ആമരസസാണ്  നെദഹിയനട  തടസാകങ്ങളടും  പേടഹിഞസാറന്  കസബജീരഹിയന്  സമതലവമസാണണ്.
അന്റെസാര്ട്ടഹിക ഒഴഹിനക ബസാകഹി  6  വന്കരകളഹിലടും  തണജീര്തടങ്ങളണ്ടണ്.1971  നഫെബ്രുവരഹി  2-ാസാടും
തഹിയ്യതഹികളഹില്  ഇറസാനെഹിനല  കസാസജീരഹിയന്  കടല്തജീരത്തുള്ള  റടുംസസാന്  എന  പ്രരദശത്തേണ്
തണജീര്തട ഉടമടഹി ഉണ്ടസാകഹി.ഈ ദഹിവസത്തേഹിനന്റെ ഓര്മയണ് രവണ്ടഹി 1997 നഫെബ്രുവരഹി 2 മുതല്
ഐകഷ്യരസാഷ്ട്രസടുംഘടനെ രലസാക തണജീര്തട ദഹിനെമസായഹി ആചരഹിക്കുന. ഇനഷ്യ ഈ ഉടമടഹിയഹില്
പേനങടത്തേ  രസാജഷ്യമസാണണ്.  ഒത്തേഹിരഹി  ജജീവജസാലങ്ങളനട  നെഹിലനെഹില്പ്പുടും  മസാലഹിനെഷ്യ  സടുംസ്കരണവടും
തണജീര്തടടും  സടുംരകഹിക്കുന.  ബ്രസജീലഹിയയഹിനല  പേസാന്ഡെനെസാല്  ,  ഫസാന്സഹിനല  കമസാകണ്  ,
ഇനഷ്യരനെഷഷ്യയഹിനല വസാസൂ നെസാഷണല് പേസാര്കണ് . 
ഓസജീലഹിയയഹിനല കകട. ഇനഷ്യയഹിനല രകരളത്തേഹിനല കസായലകള് ഇവയസാണണ് പ്രധസാനെ
തണജീര് തടങ്ങള്. രകരളത്തേഹിനല അഷ്ടമുടഹി , ഒഡെജീഷയഹിനല ഭഹിത്തേര് കണഹിക , മധഷ്യപ്രരദശഹിനല
രഭസാജണ്  ,  ഒഡെജീഷയഹിനല  ചഹില്കസാ  തടസാകടും  ,  രകരളത്തേഹിനല  ശസാസസാടും  രകസാട്ട  കസായല്  ,
രകരളത്തേഹിനല രവമനെസാടണ് കസായല് ഇവയസാണണ് ഇനഷ്യയഹിനല പ്രധസാനെ
തണജീര് തടങ്ങള് . തഹിരുവനെനപുരനത്തേ നവള്ളസായനെഹിക കസായല് , നകസാലനത്തേ ശസാസസാടും
രകസാട്ടകസായല് , തൃശ്ശൂരഹിനല മനെനകസാടഹി , തൃശ്ശൂ കസാട്ടകസാമല് , തൃശ്ശൂരഹിനല ഏനെസാമസാകല് ,
വയനെസാട്ടഹിനല പൂരകസാടണ് ഇവയസാണണ് രകരളത്തേഹിനല പ്രധസാനെ കസായലകള് . നെഗരവതണ്കരണവടും,
ഗസാര്ഹഹിക  വഷ്യവസസായവടും  അമഹിതമസായ  വരള്ച്ച  ,  നകസാടങസാറണ്  ,  മനണസാലഹിപ്പുടും
വനെനെശജീകരണവമസാണണ്  തണജീര്  തടടും  നെശഹികസാനുള്ള  പ്രധസാനെ  കസാരണങ്ങള്.  വരള്ച്ച,
നകസാടങസാറണ്,  മനണസാലഹിപ്പണ്,  വനെനെശജീകരണടും  ഇവനയലസാടും  മനുഷഷ്യന്  തനനയസാണണ്  വരുത്തേഹി
നവയ്ക്കുനതണ്. തണജീര്തടങ്ങള് നെഷ്ടനപ്പട്ടസാല് നെമുകണ്
ജലടും ലഭഹികസാനത വരുടും. ജലടും ലഭഹിച്ചഹിനലങഹില് നെസാടും ആനക  2 ദഹിവസടും മസാത്രരമ ജജീവഹി-
ച്ചഹിരഹിക്കുകനയസാള. അതഹിനെസാല് തണജീര്തടടും നെശഹിപ്പഹികസാതഹിരഹിക്കുക. കവകടും മുഹമ്മെദണ് 
ബഷജീര് പേരഹിസ്ഥഹിതഹിയമസായഹി ബന്ധനപ്പനട്ടഴുതഹിയ കഥയസാണണ് 'ഭൂമഹിയനട അവകസാശഹികള്'. 
500  വര്ഷടും നകസാണ്ടണ് പേകഹികരളയടും മൃഗങ്ങരളയടും മനുഷഷ്യന് നകസാനനസാടക്കുടും  .  മരങ്ങരളയടും
നെശഹിപ്പഹിക്കുടും  .  എനഹിട്ടണ്  മനുഷഷ്യന് സത്വയടും  ചനത്തേസാടങടും  .  ഭൂമഹിയനട  അവകസാശഹികള് എന
കഥയഹിലള്ള  ഒരു  ഭസാഗമസാണഹിതണ്  .  ഭൂമഹിയനട  അവകസാശഹികലസായഹി  മനുഷഷ്യന്  മസാത്രമല  .
ഭൂമഹിയഹിലള്ളനതലസാടും ഭൂമഹിയനട അവകസാശഹികളസാണണ് .
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                  കവളിതകവളിത

ഇഷ്ടടപടട്ടൊച്ചും നമുക്കെജീ സച്ചുംഖന്ത്ര്യടയ
ഇതട്ടൊണു രെട്ടൊമട്ടൊനജടന്റെ സച്ചുംഖന്ത്ര്യ
പുകള് സതടളിയ വളിചളിതസച്ചുംഖന്ത്ര്യ
രെണ്ടു ഘനങ്ങള് രെണ്ടു മടളില്

തുകയട്ടൊയണ് കട്ടൊണളിക്കെടവയ
ഏറവച്ചും ടചറളിയ സവഷധട്ടൊരെളി

ഗണളിതജ്ഞനട്ടൊച്ചും രെട്ടൊമട്ടൊനജനച്ചും
സഖമളിലട്ടൊടത കളിടന്നെ നട്ടൊള്
കട്ടൊണുവട്ടൊടനത്തളി ഹട്ടൊര്ഡളി
കട്ടൊറളില് തടന്നെ മളിതടത്ത

വന്നെ കട്ടൊറളിടന്റെ നമ്പേര്
വളിരെസടമഴുതുച്ചും സച്ചുംഖന്ത്ര്യടയന
പെരെളിതപെളിച ഗട്ടൊനളിയസന്നെരെച്ചും

അക്കെങ്ങളടട ബനച്ചും മനസളില്
മളിന്നെലട്ടൊടച്ചും സപെട്ടൊല് ടതളളിഞ്ഞു

കഥളിച രെട്ടൊമട്ടൊനജന്
അപൂര്വ്വസമളനമജീ സച്ചുംഖന്ത്ര്യ

രെണ്ടു ഘനങ്ങള് രെണ്ടു മടളില്
തുകയട്ടൊയണ് വരുച്ചും സച്ചുംഖന്ത്ര്യകളളില്
ഏറവച്ചും ടചറളിയ വളിദേസട്ടൊനളിതണ്

സസ്നേഹളിക്കെട്ടൊച്ചും നമുക്കുച്ചും സച്ചുംഖന്ത്ര്യകടള
തളിരെയട്ടൊമതളില് മളിന്നെലട്ടൊടങ്ങള്
                            -സശഖരെണച്ചും



                                                നൂറ  ടക പെളിനൂറ  ടക പെളി

..ശജവേശവേവേത്തിധദയശജവേശവേവേത്തിധദയ
ഒരു പസതന്ത്ര്യക സ്ഥലടത്തസയട്ടൊ, രെട്ടൊജന്ത്ര്യടത്തസയട്ടൊ ടമട്ടൊത്തച്ചും ഭൂമളിയളിടലതടന്നെസയട്ടൊ 
വളിവളിധയളിനച്ചും ജജീവരൂപെങ്ങടളയട്ടൊണണ് വജവവവവളിധന്ത്ര്യച്ചും എന്നെണ് പെറയന്നെതണ്. 
വജവവവവളിധന്ത്ര്യച്ചും മൂന്നെണ് തരെമുണണ്; ജനളിതക വവവളിധന്ത്ര്യച്ചും, ജജീവജട്ടൊതളി 
വവവളിധന്ത്ര്യച്ചും, ആവട്ടൊസ വന്ത്ര്യവസ്ഥ വവവളിധന്ത്ര്യച്ചും. ഇന്നെണ് ഭൂമളിയളില് കട്ടൊണുന്നെ 
ജജീവജട്ടൊതളികള് ഏകസദേശച്ചും 3.5 ബളിലന്ത്ര്യണ് വര്ഷങ്ങസളട്ടൊളമുള വളിവളിധ 
വജവപെരെളിണട്ടൊമ പക്രളിയയളിലൂടട കടനവന്നെവയട്ടൊണണ്. ഒരു പസദേശത്തളിടന്റെ 
ആവട്ടൊസവന്ത്ര്യവസ്ഥയടട ആസരെട്ടൊഗന്ത്ര്യച്ചും അളക്കുന്നെ അളവസകട്ടൊലട്ടൊണണ് ആ 
പസദേശത്തളിന്റെ വജവവവവളിധന്ത്ര്യ സമ്പേന്നെത.
           വജവവവവളിധന്ത്ര്യത്തട്ടൊല് സമ്പുഷ്ടമട്ടൊയ 17 രെട്ടൊജന്ത്ര്യങ്ങടള അതജീവ വജവ
വവവളിധന്ത്ര്യ സകന്ദ്രങ്ങളട്ടൊയളി (mega biodiversity hotspots)കണക്കെട്ടൊക്കുന. 
നമ്മുടട രെട്ടൊജന്ത്ര്യച്ചും ഇതളില് ഉള്ടപടുന. വച്ചുംശനട്ടൊശ ഭജീഷണളി സനരെളിടുന്നെതുച്ചും 
അതജീവ സമ്പുഷ്ഠവച്ചും സ്ഥട്ടൊനജീയവമട്ടൊയ ജന്തുസസന്ത്ര്യജട്ടൊലങ്ങളട്ടൊല് സമ്പേന്നെമട്ടൊയ 
34 വജവവവവവവളിധന്ത്ര്യ-അതളിസലട്ടൊലസമഖലകള്  (biodiversity 
hotspots)ഉണണ്. നമ്മുടട പെശളിമഘടസമഖല അതളിടലട്ടൊന്നെട്ടൊണണ്.
            നമ്മുടട ഈ ടകട്ടൊച സകരെളച്ചും വജവവവവളിധന്ത്ര്യത്തട്ടൊല് സമ്പേന്നെമട്ടൊണണ്. 
75 ഇനച്ചും സസ്തനളികളച്ചും 113 ഇനച്ചും ഉഭയജജീവളികളച്ചും 171 ഇനച്ചും ഉരെഗങ്ങളച്ചും 
475 ഇനച്ചും പെകളികളച്ചും 210 ഇനച്ചും മത്സന്ത്ര്യങ്ങളച്ചും സകരെളത്തളിലുണണ്. നടടലളിലട്ടൊത്ത 
ജന്തുക്കെളടട എണ്ണെത്തളിലുച്ചും നട്ടൊച്ചും പുറകളിലലണ്. സസന്ത്ര്യവവവളിധന്ത്ര്യങ്ങളടട 
കട്ടൊരെന്ത്ര്യത്തളില് നട്ടൊച്ചും ഭട്ടൊരെതത്തളിടല ഇതരെ സച്ചുംസ്ഥട്ടൊനങ്ങസളക്കെട്ടൊള് വളടരെ 
മുന്നെളിലട്ടൊണണ്. ഭട്ടൊരെതത്തളില് കണ്ടു വരുന്നെ 17500 ആവൃതബജീജളികളളില് 
4500 എണ്ണെവച്ചും അനട്ടൊവൃതബജീജളികളളില് 64-ല് 4-ഉച്ചും സകരെളത്തളിലുണണ്.
             മനഷന്ത്ര്യടന്റെ നളിലനളില്പളിനച്ചും പുസരെട്ടൊഗതളിക്കുച്ചും വജവവവവളിധന്ത്ര്യച്ചും 
സച്ചുംരെകളിക്കെടപസടണതുണണ്. നമ്മുടട മളിക്കെവട്ടൊറുച്ചും എലട്ടൊ ആവശന്ത്ര്യങ്ങളച്ചും 
നളിറസവറളിന്നെതളിനണ് നട്ടൊച്ചും ഭൂമുഖടത്ത വജവവവവളിധന്ത്ര്യടത്ത സമ്പേന്നെതടയ 
പതന്ത്ര്യകമട്ടൊയച്ചും പെസരെട്ടൊകമട്ടൊയച്ചും ആശ്രയളിക്കുനണണ്. 
ഗൃഹനളിര്മ്മട്ടൊണഘടകങ്ങള് മുതല് ആധുനളിക മരുന്നെണ് 
നളിര്മ്മട്ടൊണത്തളിനട്ടൊവശന്ത്ര്യമട്ടൊയ അസച്ചുംസണ്കൃത    വസ്തുക്കെള് വടരെ 
വജവവവവളിധന്ത്ര്യച്ചും പധട്ടൊനച്ചും ടചയ്യുന.

                                            ഷട്ടൊദേളിയ ടഷറളിന് എച്ചുംഷട്ടൊദേളിയ ടഷറളിന് എച്ചും



       

                        പൂജജ്യതന്നിനന്റെ കഥപൂജജ്യതന്നിനന്റെ കഥ
         കഹിസ്തുവഹിനു മുമണ്  കഹിസ്തുവഹിനു മുമണ്  5-6 5-6 നൂറസാണ്ടുകളഹില് തനന ഹഹിനനൂറസാണ്ടുകളഹില് തനന ഹഹിന--അറബണ് സടുംഖഷ്യകള് ഉപേരയസാഗഹിച്ചുഅറബണ് സടുംഖഷ്യകള് ഉപേരയസാഗഹിച്ചു
വരുന എനണ് കരുതനപ്പടനവരുന എനണ് കരുതനപ്പടന. . എനസാല് ആദഷ്യകസാലങ്ങളഹില് എനസാല് ആദഷ്യകസാലങ്ങളഹില് 0 0 ഉണ്ടസായഹിരുനഹിലഉണ്ടസായഹിരുനഹില. . അതണ് നകസാണ്ടണ്അതണ് നകസാണ്ടണ്
തനന  ഈ  സമ്പ്രദസായടും  അധഹികടും  പ്രരയസാജനെടും  നചയഹിരുനഹിലതനന  ഈ  സമ്പ്രദസായടും  അധഹികടും  പ്രരയസാജനെടും  നചയഹിരുനഹില.  .  ബഹിബഹി..സഹി  സഹി  876  876  രലനതനരലനതന
കരുതനപ്പടന  ഒരു  ഭസാരതജീയ  പുരരസാരരഖയഹിലസാണണ്  പൂജഷ്യടും  ആദഷ്യടും  ഉപേരയസാഗഹിച്ചതസായഹികരുതനപ്പടന  ഒരു  ഭസാരതജീയ  പുരരസാരരഖയഹിലസാണണ്  പൂജഷ്യടും  ആദഷ്യടും  ഉപേരയസാഗഹിച്ചതസായഹി
കണുനതണ്കണുനതണ്..പൂജഷ്യടും  ഉള്നപ്പട്ടരതസാനട  ഹഹിനപൂജഷ്യടും  ഉള്നപ്പട്ടരതസാനട  ഹഹിന--അറബഹികണ്  സമ്പ്രദസായത്തേഹിനന്റെ  സ്ഥസാനെടും  മനറലസാഅറബഹികണ്  സമ്പ്രദസായത്തേഹിനന്റെ  സ്ഥസാനെടും  മനറലസാ
സടുംഖഷ്യ രജീതഹികളനടയടും രമഖലയസായഹിസടുംഖഷ്യ രജീതഹികളനടയടും രമഖലയസായഹി..
            '            'സഹിഫെര് സഹിഫെര് (cipher) (cipher) എന വസാചകത്തേഹിനന്റെ അര്ഥടും പൂജഷ്യനമനസാണണ്എന വസാചകത്തേഹിനന്റെ അര്ഥടും പൂജഷ്യനമനസാണണ്. . അറബഹി വസാകസായഅറബഹി വസാകസായ
സഹിഫണ് സഹിഫണ് (sifr) (sifr) ല് നെഹിനസാണണ് സഹിഫെര് ല് നെഹിനസാണണ് സഹിഫെര് (cipher) (cipher) ഉണ്ടസായതണ്ഉണ്ടസായതണ്;;പൂജഷ്യവടും പൂജഷ്യവടും (zero).(zero).

1.1. ഏതുസടുംഖഷ്യരയസാടടും പൂജഷ്യടും കൂട്ടഹിയസാല് ആ സടുംഖഷ്യകഹിട്ടുടുംഏതുസടുംഖഷ്യരയസാടടും പൂജഷ്യടും കൂട്ടഹിയസാല് ആ സടുംഖഷ്യകഹിട്ടുടും..

2.2. ഏതു സടുംഖഷ്യയഹില് നെഹിനടും പൂജഷ്യടും കുറച്ചസാല് ആ സടുംഖഷ്യ കഹിട്ടുടുംഏതു സടുംഖഷ്യയഹില് നെഹിനടും പൂജഷ്യടും കുറച്ചസാല് ആ സടുംഖഷ്യ കഹിട്ടുടും..

3.3. പൂജഷ്യത്തേഹില് നെഹിനണ് ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യ കുറച്ചസാല് ആ സടുംഖഷ്യയനട നനെഗറജീവണ് കഹിട്ടുടുംപൂജഷ്യത്തേഹില് നെഹിനണ് ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യ കുറച്ചസാല് ആ സടുംഖഷ്യയനട നനെഗറജീവണ് കഹിട്ടുടും..

4.4. ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യനയ  പൂജഷ്യടും നകസാണ്ടു ഗുണഹിച്ചസാല് ഉത്തേരടും പൂജഷ്യമസാണണ്ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യനയ  പൂജഷ്യടും നകസാണ്ടു ഗുണഹിച്ചസാല് ഉത്തേരടും പൂജഷ്യമസാണണ്..
5.5. പൂജഷ്യനത്തേ പൂജഷ്യനമസാഴഹിനക ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യ നകസാണ്ടുടും ഹരഹിച്ചസാലടും പൂജഷ്യടും കഹിട്ടുടുംപൂജഷ്യനത്തേ പൂജഷ്യനമസാഴഹിനക ഏനതങഹിലടും സടുംഖഷ്യ നകസാണ്ടുടും ഹരഹിച്ചസാലടും പൂജഷ്യടും കഹിട്ടുടും
6.6. പൂജഷ്യടും നകസാണ്ടുള്ള ഹരണടും അസസാധഷ്യമസാണണ് പൂജഷ്യടും നകസാണ്ടുള്ള ഹരണടും അസസാധഷ്യമസാണണ് 

                                                           --തസാഹഹിറ ഹുസ പേഹിഎതസാഹഹിറ ഹുസ പേഹിഎ                 



                                          ഔഷധ സസഷ്യങ്ങള്ഔഷധ സസഷ്യങ്ങള്
ആദഹിമകസാലടും മുതല് നെമ്മുനട പൂര്വ്വഹികര് അവരുനട ചുറ്റുപേസാടകളഹില് വളരുന നചറതുടും 
വലതുമസായ ചഹില സസഷ്യങ്ങനള ഏനതങഹിലടും രജീതഹിയഹില് ഔഷധങ്ങളസായഹി 
ഉപേരയസാഗഹിച്ചഹിരുന.മനുഷഷ്യര് മസാത്രമല പേട്ടഹി,പൂച്ച തുടങ്ങഹിയ ജന്തുകളടും ഇത്തേരടും 
നചടഹികനള ഔഷധമസായഹി ഉപേരയസാഗഹിക്കുനതസായഹി കണ്ടു വരുന.രകരളടും ഔഷധ 
സസഷ്യങ്ങളനട കലവറതനനയസാണണ്. നെമുകണ് ചുറ്റുമുള്ള പേല സസഷ്യങ്ങളടും ഒരു തരത്തേഹില് 
അനലങഹില് മനറസാരു തരത്തേഹില് ആരരസാഗഷ്യടും പ്രദസാനെടും നചയ്യുനതസാണണ്.
                                        നെമ്മുനട പൂര്വ്വഹികര് അവരുനട ആരരസാഗഷ്യ 
പേരഹിപേസാലനെത്തേഹിനെസായഹി പൂര്ണമസായടും ഔഷധ സസഷ്യങ്ങനളയസാണണ് 
ആശ്രയഹിക്കുനതണ്.ആധുനെഹിക കവദഷ്യശസാസ്ത്രത്തേഹിനന്റെ വരരവസാനട ഔഷധസസഷ്യങ്ങളനട 
ഉപേരയസാഗടും കുറഞ്ഞുവരഹികയസായഹിരുന. എനസാല് പുതുതലമുറ ഔഷധസസഷ്യങ്ങളനട 
പ്രസാധസാനെഷ്യടും തഹിരഹിച്ചറഹിഞരതസാടകൂനട സസാവസാധസാനെത്തേഹില് അതഹിനന്റെ ഉപേരയസാഗടും 
കൂടഹിത്തുടങകയസായഹിരഹിക്കുന. പേരഹിസ്ഥഹിതഹി മലഹിനെജീകണടും അശസാസ്ത്രജീയമസായ രശഖരണടും, 
നെഗരവല്കരണടും എനഹിവമൂലടും പേല ഔഷധസസഷ്യങ്ങളടും 
അപ്രതജീകഹിതമസായഹിരഹിനകസാണ്ടഹിരഹിക്കുകയസാണണ്. ഇതണ് തടയസാന് പേറഹിയ 
ഔഷധസസഷ്യങ്ങള് 
രവപ്പണ്  :-  വളനരകസാലടും  നെഹിലനെഹില്ക്കുന  ഒരു  സസഷ്യമസാണഹിതണ്  .  രവപ്പഹിലകളഹില്
തട്ടഹിവരുന കസാറഹിനുരപേസാലടും ഔഷധഗുണമുനണ്ടനണ് കരുതുന. നതലഹി, ഇല, വഹിത്തേണ്, പൂവണ്
തുടങ്ങഹിയവ ഉപേരയസാഗഹികസാവനതസാണണ്. രവപ്പഹിന് പേഹിണസാകണ്, കജവകജീടനെസാശഹിനെഹിയസാണണ്
മുരഹിങ്ങ – ഈ മരത്തേഹിനന്റെ ഇല ചതനച്ചടക്കുന നെജീരഹിനെണ് ഹൃരദസാഗവടും,  രക്തസമ്മെര്ദ്ദവടും
കുറയസാനുള്ള  കഴഹിവണ്ടണ്.  വഹിത്തേഹില്  നെഹിനണ്  എടക്കുന  എണവസാതരരസാഗത്തേഹിനെണ്
ഉത്തേമമസാണണ്.
തുളസഹി  -  ഗൃഹസാങണങ്ങളഹിനല  ഔഷധനച്ചടഹികളഹില്  ഒനസാടും  സ്ഥസാനെടും  തുളസഹികസാണണ്.
വജീട്ടുമുറത്തേണ്  ഒരു തുളസഹിനയങഹിലടും  ഇലസാത്തേ വജീടകള് രകരളത്തേഹില് കുറവസാണണ്.  രണ്ടണ്
തരത്തേഹിലള്ള തുളസഹികളസാണണ് സസാധസാരണയസായഹി കണ്ടു വരുനതണ്. വയലറണ് കലര്ന പേച്ച
നെഹിറമുള്ള  ഇലകരളസാടകൂടഹിയ  കൃഷ്ണ  തുളസഹിയടും,  ജലരദസാശത്തേഹിനുടും  പേനെഹിക്കുടും  തുളസഹി
രചര്ത്തേണ് ഉണ്ടസാക്കുന തുളസഹികഷസായടും കുടഹികസാത്തേ മലയസാളഹികള് വഹിരളമസായഹിരഹിക്കുടും.

ഈ നചടഹിയനട എലസാ ഭസാഗങ്ങളടും ഔഷധമസായഹി ഉപേരയസാഗഹികസാടും. 
പേനെഹിക്കൂര്ക  –  നചറഹിയകുട്ടഹികളള്ള  വജീടകളഹില്  അതഷ്യസാവശഷ്യമസായഹി  വളര്രത്തേണ്ട  ഒരു
നചടഹിയസാണഹിതണ്.  ഇതഹിനന്റെ ഇല ദഹിവസവടും ഓരരസാനണ് നകസാടത്തേസാല് കുട്ടഹികള്കണ് പേനെഹി,
ചുമ എനജീ അസുഖങ്ങള് വരുനതണ് തടയസാന് കഴഹിയടും എനഹി അസുകങ്ങള് വരുനതണ്
തടയസാന് കഴഹിയടും.



കറസാര്  വസാഴ  –  കഫെടും,പേഹിത്തേടും,വസാതടും  എനഹിവയ്ക്കുടും  നതസാലഹി,തലമുടഹി  എനഹിവയനട
ആരരസാഗഷ്യ  സടുംരകണത്തേഹിനുടും  ഇതണ്  നെലതസാണണ്.  വജീടണ്  അതഹിനന്റെ  ചുറ്റുപേസാടടും
വൃത്തേഹിയസാക്കുനതഹിലടും അലങസാരനച്ചടഹികള് നവച്ചുപേഹിടഹിപ്പഹിക്കുനതഹിലടും രകരളജീയര് വളനര
ശ്രദ്ധസാലകളസാണണ്.  ഒപ്പടും അതഷ്യസാവശഷ്യമസായ ചഹില ഔഷധ നച്ചടഹികള്നവച്ചുപേഹിടഹിപ്പഹിച്ചസാല്
അതണ്  നെമുകണ്  തനന  ഉപേകസാരപ്രദമസായഹിരഹിക്കുടും.  ഈ  ശജീലടും  നെമ്മുനട  പേരഹിസരനത്തേ
ഔഷധസമനമസാക്കുനരതസാനടസാപ്പടും  ഗൃഹചഹിത്സയണ് ഉപേരയസാഗഹികസാനുടും കഴഹിയടും.

                                                       -sunaina                                                        -sunaina 

Anaswara P S Anaswara P S 
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                മരെങ്ങളച്ചും പെരെളിസ്ഥളിതളിയച്ചുംമരെങ്ങളച്ചും പെരെളിസ്ഥളിതളിയച്ചും
മണ്ണെളില് നളിനച്ചും വലളിടചടുക്കുന്നെ ജലടത്ത സസന്ത്ര്യങ്ങളടട  
ഇലകള് അന്തരെജീകത്തളിസലക്കെണ് വളിടുന. ഒരു എതക്കെര് 
സ്ഥലടത്ത പുലണ്  500 ടണ് ജലടത്ത 
അന്തരെജീ കത്തളിടലത്തളിക്കുനടവന്നെട്ടൊണണ്കണക്കുകള് 
സൂചളിപളിക്കുന്നെതണ്. ഇതയച്ചും സ്ഥലത്തണ് വളര്ന്നെണ് നളില്ക്കുന്നെ 
മരെങ്ങളടട വൃകസമലട്ടൊപണ് അന്തരെജീകത്തളില് എത്തളിക്കുന്നെ 
ജലകണങ്ങളടട അളവണ് ഇതളിലുച്ചും കൂടുതലട്ടൊണണ്. 
കട്ടൊലട്ടൊവസ്ഥടയ നളിയനളിക്കുന്നെതളിലുച്ചും 
അന്തരെജീസകട്ടൊഷണ്മട്ടൊവണ്  നളിയനക്കുന്നെതളിലുച്ചും ഇസൗ 
സൂഷണ്മജലകണളികകള്ക്കുള പെങണ് വളടരെ വലുതട്ടൊണണ്. 
ഉഷ്ണസമഖലട്ടൊപസദേശങ്ങളളിലുള വനങ്ങള് കട്ടൊലട്ടൊവസ്ഥട്ടൊ  
നളിയനണത്തളില് ടചലുത്തുന്നെ സസട്ടൊധജീനച്ചും നട്ടൊച്ചും 
മനസളിലട്ടൊക്കുന്നെതളിസനക്കെട്ടൊള് വളടരെ വലുതട്ടൊണണ്. 
ഉഷ്ണസമഖലട്ടൊ പസദേശങ്ങളളിലുള വനങ്ങള് കട്ടൊലട്ടൊവസ്ഥട്ടൊ 
നളിയനണത്തളില് വളടരെ വലുതട്ടൊണണ്. കട്ടൊലട്ടൊവസ്ഥട്ടൊ 
വന്ത്ര്യതളിയട്ടൊനത്തളിനച്ചും ആസഗട്ടൊളത്തളിനച്ചും വനനശജീകരെണച്ചും 
കട്ടൊരെണമട്ടൊകുന. ഇതളിന പുറടമ , മടണ്ണെട്ടൊലളിപ്പുമൂലച്ചും 
കട്ടൊര്ഷളികത്തകര്ചയച്ചും വനനശജീകരെണത്തളിനച്ചും 
കട്ടൊരെണമട്ടൊകുനണണ്.
                                      അനര്ഘ പെളി ടക 
                                            IX D                                            IX D





സക്കാംഖജ്യകള ഉണകകനതതസക്കാംഖജ്യകള ഉണകകനതത
എന്തളിസനയച്ചും അളന്നെണ് സച്ചുംഖന്ത്ര്യയട്ടൊക്കുക;ഇസൗ സച്ചുംഖന്ത്ര്യകളളിലൂടടയച്ചും അവയടട
പെരെസണ്പെരെബനങ്ങളളിലൂടടയച്ചും സലട്ടൊകടത്ത മനസളിലട്ടൊക്കെട്ടൊന് ശ്രമളിക്കുക –
ഇതട്ടൊണണ് ഗണളിതത്തളിടന്റെ ഒരു പട്ടൊതട്ടൊനധര്മച്ചും.

ഗണളിതത്തളിടന്റെ അളക്കെടപടുന്നെതളിടന്റെ സസഭട്ടൊവച്ചും മട്ടൊറുന്നെതളിനനസരെളിചണ്
വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തതരെത്തളിലുള  സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള്  ഉണട്ടൊസക്കെണളിവരുച്ചും  .  പക്രതളിയളില്
നളിന്നെണ് സനരെളിട്ടുകളിട്ടുന്നെതുമട്ടൊതച്ചും ഭട്ടൊകളിചണ്  നടന്നെളിരുന്നെ കട്ടൊലത്തണ് മനഷന്ത്ര്യനണ്
കൂടത്തളിടല ആളകളടട എണ്ണെച്ചും വളര്ത്തുന്നെ കനകട്ടൊലളിക്കെളടട എണ്ണെച്ചും
തുടങ്ങളിയവ  മട്ടൊതച്ചുംസമ  ആവശന്ത്ര്യമട്ടൊയളിരുനള.  അക്കെട്ടൊലത്തണ്  എണ്ണെല്
സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള്മട്ടൊതച്ചും മതളിയട്ടൊയളിരുന.

             പെളില്  ക്കെട്ടൊലത്തണ്  ഭസൗതളികമട്ടൊയ  ആവശന്ത്ര്യങ്ങള്ക്കെലട്ടൊടത
ഗണളിതത്തളിടന്റെ  തടന്നെ  സസൗകരെന്ത്ര്യങ്ങളട്ടൊയച്ചും  പുതളിയതട്ടൊയച്ചും  സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള്
ഉണട്ടൊക്കെടപട്ടു.നന്യൂന സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള് ,സങജീര്ണ സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള് എന്നെളിവ ഇങ്ങടന
ഉണട്ടൊയവയട്ടൊണണ്. ഇത്തരെച്ചും സച്ചുംഖന്ത്ര്യകള്സപട്ടൊലുച്ചും ഊര്ജ തനച്ചും സപെട്ടൊലുള മറ്റു
ശട്ടൊസ്തണ്തങ്ങളളില്  വളടരെയധളികച്ചും  ഉപെസയട്ടൊഗടപടുന  എന്നെതണ്  മടറട്ടൊരു
കട്ടൊരെന്ത്ര്യച്ചും.    

                                                                                       --തട്ടൊഹളിറ ഹുസ്നേ പെളി എതട്ടൊഹളിറ ഹുസ്നേ പെളി എ



ഒന്പതന്നിനന്റെ കളന്നിഒന്പതന്നിനന്റെ കളന്നി
9                 x  9                  =  81    9                 x  9                  =  81    

99               x 99                  =  980199               x 99                  =  9801

999             x 999                =  998001999             x 999                =  998001

9999           x 9999              =  999800019999           x 9999              =  99980001

99999         x 99999            =  999980000199999         x 99999            =  9999800001

999999       x 999999          =  999998000001999999       x 999999          =  999998000001

9999999     x 9999999        =  99999980000019999999     x 9999999        =  9999998000001

9999999     x 99999999      =  999999980000019999999     x 99999999      =  99999998000001

99999999   x 999999999    =  99999999800000199999999   x 999999999    =  999999998000001

999999999 x 9999999999  =  9999999990000001999999999 x 9999999999  =  9999999990000001

                                                                                                      ഫകതന്നിമ ബസ്മ നക വന്നിഫകതന്നിമ ബസ്മ നക വന്നി



കരെയന്നെ പുഴകരെയന്നെ പുഴ
എങ്ങുസപെട്ടൊയണ് എങ്ങുസപെട്ടൊയണ്-
എന്സസൗന്ദരെന്ത്ര്യച്ചും എങ്ങുസപെട്ടൊയണ്
കളകളശബണ്ദേസത്തട്ടൊടട പെട്ടൊടുന്നെ
എന്ജലട്ടൊശയച്ചും എങ്ങുസപെട്ടൊയണ്.
         
         ഏ മട്ടൊന ഷട്ടൊ.. നജീ തകര്ത്തളി-        
         ലസയട്ടൊ എന്സസൗന്ദരെന്ത്ര്യച്ചും
         നജീ തകര്ത്തളിലസയട്ടൊ എന്-
         മസനട്ടൊഹട്ടൊരെളിത

എടങ്ങങ്ങുച്ചും മട്ടൊലളിനന്ത്ര്യ-
സകന്ദ്രമട്ടൊക്കെളി മട്ടൊറളിയളിടല മനഷന്ത്ര്യട്ടൊ നജീ..
എടങ്ങങ്ങുച്ചും ആഴുക്കുചട്ടൊലു-
കളട്ടൊക്കെളി മട്ടൊറളിയളിടല നജീ..
        
        എന്തളിനട്ടൊയണജീ ടകട്ടൊടുച്ചും
        ക്രൂരെതടയസന്നെട്ടൊടണ്
        അവസട്ടൊനമലട്ടൊച്ചും നളിന-
              ക്കുതടന്നെക്കുതടന്നെ... ... നളിനക്കുതടന്നെനളിനക്കുതടന്നെ..                        
                                                                              നദേ നസൗറളിന്   നദേ നസൗറളിന്   



        മണ്ണെളിടന പണയളിച മഴ   മണ്ണെളിടന പണയളിച മഴ               
ആകട്ടൊശത്തുനളിനച്ചും  ഓസരെട്ടൊ 

തുളളിയട്ടൊയണ് ഉതളിര്ന വജീഴുസമ്പേട്ടൊഴുച്ചും
തടന്റെ മഴയളില് ഇളങട്ടൊറണ്

വജീശുസമ്പേട്ടൊഴുച്ചും മണ്ണെറളിഞളില........
ഈ മഹളിയളില് തട്ടൊന് 

വളിശസസളിക്കുന്നെതണ്.....ഓര്ക്കുന്നെതണ്
കട്ടൊണട്ടൊന് ടകട്ടൊതളിക്കുന്നെതണ്

മണ്ണെളിടനയട്ടൊണണ് എന്നെളിട്ടുച്ചും മണറളിഞളില...
ഞട്ടൊനട്ടൊയ കണ്ണുനജീര്

മണ്ണെളിടന സസന്തട്ടൊഷളിപളിക്കുന
ടവങളില് അനര്ഘമട്ടൊയ

എടന്റെ സസ്നേഹച്ചും സതന്ത്ര്യമട്ടൊണണ്
ഒരു തുളളി പെലതുളളിയട്ടൊയണ്

വജീണുതടന്റെ സദേഹത്തണ്
അവസട്ടൊനമട്ടൊയളി മണ്ണെറളിഞ്ഞു
മഴ തടന്നെ പണയളിചടവന്നെണ്

ഇതു പെറയട്ടൊന് വട്ടൊകന്ത്ര്യങ്ങളളില......
എഴുതട്ടൊന് വരെളികളളില.....

പെട്ടൊടട്ടൊന് പെട്ടൊട്ടുകളളില...
സസ്നേഹവച്ചും പെരെസണ്പെരെ

വളിശസട്ടൊസവച്ചും മട്ടൊതമുള 
ദൃഢബനമട്ടൊണണ്

മണ്ണുച്ചും മഴയച്ചും തമ്മളില്
ഒരു ശകളിക്കുച്ചും പെറളിക്കെട്ടൊന്

പെറത്ത അന്തമട്ടൊണണ് 
മഴയടട മണ്ണെളിസനട്ടൊടുള പണയച്ചുംമഴയടട മണ്ണെളിസനട്ടൊടുള പണയച്ചും

      അദേളില്ന ടക പെളിഅദേളില്ന ടക പെളി

      



    

       കലമലയയ
അനശസരെമട്ടൊയ പണയച്ചും
കളങമളിലട്ടൊത്ത സസൗഹൃദേച്ചും

വകകള് പെളിടളിചണ് വളിജയപെട്ടൊതയളിസലക്കെണ്
വഴളികട്ടൊട്ടുന്നെ അധന്ത്ര്യട്ടൊപെകര്

സനരെളിനണ് സവണളി ഇങ്കുലട്ടൊബണ്
വളിളളിക്കുന്നെചുവന്നെ പൂക്കെള്

ചളിതപെണളികളട്ടൊല് ഉയര്നനളില്ക്കുന്നെ 
കലട്ടൊലയത്തളിന് ചുമരുകള്

ഒരുപെട്ടൊടണ് സപെരുകള് തടന്റെ ഹൃദേയത്തളിടലഴുതുവട്ടൊന്
സമ്മതളിച ടബ ഞ്ചുകള് ടഡസണ്കുകള്

ഇന്നെടലകളടട കഥപെറയന്നെ
നമ്മുടയ കന്ത്ര്യട്ടൊമ്പേസണ്

എലട്ടൊച്ചും ഒരു നളിമളിത്തച്ചും
പെടളിയളിറങ്ങുകയട്ടൊയളി കലട്ടൊലയത്തളിന്

പൂമ്പേട്ടൊറകള്
മടറട്ടൊരു പൂവച്ചും സതടളി........

                                
                                     



Anaswara.P.SAnaswara.P.S



അനമ്മ മകപതഅനമ്മ മകപത
ഗന്നിരന്നികന്ദരങ്ങളന്നില് തപക്കാം നചെയക്കാം

നമകകകര്തന്നിയകക്കാം തപസസന്നിയല്ല ഞകന്
ഈ നവനലകക ജണ്ണീവന്നിത സൃ  ഷന്നിയനല്ലക

ജണ്ണീവന്നിത മകറകപ്പു നപറന്നിയണ്ണീ ഭൂവന്നിനന വലക്കാംനവകക്കാം
മണന്നിനന്റെ മണമുളള മകനവന് ഞകന്

ജനന്നിച്ച നകള മുതല് നകട്ടു വളര്നനകരക
നനല്കതന്നിരുകളുലയക്കാം സക്കാംഗണ്ണീതവക്കാം

പകറന്നിപറകക്കാം കന്നിളന്നിമകള തന് നകകഞ്ചലക്കാം 
പൂകക്കാം പകലപ്പൂവന്നിന് സുഗന്ധവക്കാം 

ശസസന്നികക്കാം ശുദ്ധവകയവകക്കാം സസൗഭകഗജ്യവക്കാം 
പുഞ്ചന്നിരന്നി നപകഴന്നിച്ചു  നകകണഞ്ചന്നിതമകടന്നിനയകഴുകക്കാം

പകലരുവന്നി തന് കളകളനകദവക്കാം 
ഈറനുടുത നന്നിശണ്ണീഥന്നിനന്നി തന് കളന്നിരുക്കാം 
നവടന്നിഞ്ഞു നകകനണവന്നിനടനകനന്നില്ലകനത

സുഗനഭകഗങ്ങള തനകസകന്നിയകല്
ദൂരമൂത,അമ്മയകക്കാം പ്രകൃതന്നി തന്
മകറന്നിനല ചുടുനന്നിണവക്കാം നമകനന്നി

യകഗകശസനമന നപകല് കതന്നിച്ചു പകഞന്നിനണ്ണീ
യന്ത്രയഗതന്നിന് കടന്നിഞകണന്നില് പന്നിടയനവ

എന് രസനയന്നില്  ഞകന് നുണയന
ഭൂമണ്ണീനദവന്നിതന് രുധന്നിരവക്കാം കണണ്ണീരുപ്പുക്കാം

അനമ്മ മകനപന നചെകല്ലുവകന് നപകലമണ്ണീ
നണ്ണീചെ മര്തജ്യനു നയകഗജ്യതയന്നിനല്ലനകകന്നിലക്കാം

പകപഭകരതകനലകരു വകകഞകനനകതന്നിടനട..അനമ്മ..മകപത..മകപത..
                                           

                                                                                                                        --    ബസന ബമസസന സസ   ബസന ബമസസന സസ
                                                                                                                          HSA MALAYALAMHSA MALAYALAM

                                  



                            FAMOUS QUOTES OF EDUCATIONFAMOUS QUOTES OF EDUCATION
• Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in 

the form of inert facts.
                                                                                     -HENRY ADAMS-HENRY ADAMS

• EDUCATION COMMENCES AT THE MOTHERS KNEE, AND EVERY WORD SPOKEN WITHIN THE HEARSAY OF LITTLE 
CHILDREN TENDS TOWARDS THE FORMATION OF CHARACTER.
                                                                                  -HOSEA BALLOON-HOSEA BALLOON

• EDUCATION SIMPLY THE SOUL OF SOCIETY AS IT PASSES FROM ONE GENERATION TO ANOTHER.
                                                                                       -G.K. CHESTERTON.                       -G.K. CHESTERTON.  

• EDUCATIONS A CONTROLLING GRACE TO TE YOUNG, CONSOLATION TO THE OLD WEALTH TO THE POOR, AND 
ORNAMENTS O THE RICH .
                                                                                   -DIOGENES -DIOGENES

• THERE IS NO EDUCATION LIKE ADVERSITY.
                                                                                   -DISRAELI-DISRAELI

• THE THINGS TAUGHT IN SCHOOLS AND COLLEGES ARE NOT AN EDUCATION, BUT THE MEANS OD EDUCATION.
                                                                                   -EMERSON      -EMERSON

• THE SECRET OF EDUCATION LIES IN RESPECTING THE PUPIL.
                                                                                  - RALPH  WALDO EMERSON- RALPH  WALDO EMERSON

• EDUCATION IS THE PROCESS OF DRIVING A SET OF PREJUDICES DOWN YOUR THOUGHTS .
                                                                                              - MARTIN H. FISCHER- MARTIN H. FISCHER

• EDUCATION IS THE ABILITY TO LISTEN TO ALMOST Anything without losing your temper or your 
self confidence .                    
                                                                                   -ROBERT FROST    -ROBERT FROST

•  EDUCATION IS A CONTINUING PROCESS FROM THE MINUTE WE ARE BORN UNTIL WE DIE.
                                                                                  -INDIRA GANDHI -INDIRA GANDHI 

• THE BETTER PART OF EVERY MAN S EDUCATION IS THAT WHICH HE GIVES HIMSELF’
                                                                                   -   - J.R LOWELL J.R LOWELL

• HEN YOU EDUCATE A MAN YOU EDUCATE AN INDIVIDUAL ; 
WHEN YOU EDUCATE A WOMEN YOU EDUCATE A WHOLE FAMILY.
                                                                                    - JAWAHARLAL NEHRU- JAWAHARLAL NEHRU

• THATS WHAT EDUCATION MEANS  TO BE ABLE TO DO WHAT YOU HAVE NEVER DONE BEFORE.–
                                                                                   -GEORGE HERBERT PALMER -GEORGE HERBERT PALMER 

• LET EARLY EDUCATION BE A SORT OF AMUSEMENT; YOU WILL THAN BE BETTER ABLE TO FIND OUT THE 
NATURAL BENT.
                                                                                    -PLATOPLATO

• EDUCATION IS WHAT SURVIVES WHEN WHAT HAS BEEN LEARNT IS FORGOTTEN.   
                                                                                    -B.F SKINNER -B.F SKINNER

• THE GREAT TASK OF EDUCATION IS NOT MERELY TO COLLECT FACTS BUT TO KNOW MAN AND TO MAKE 
ONESELF TO MAN
                                                                                   -RABINDRANATH TAGORE-RABINDRANATH TAGORE

• EDUCATION CONSISTS MAINLY IN WHAT WE HAVE UNLEARNED.
                                                                                    -MARK TWAIN-MARK TWAIN

• I HAVE NEVER LET MY SCHOOLING INTERFERE WITH MY EDUCATION.
                                                                                    -MARK TWAIN -MARK TWAIN

• EDUCATION IS AN ADMIRABLE THING, BUT IT IS WELL TO REMEMBER FROM TIME TO TIME THAT IS WORTH 
KNOWING CAN BE TAUGHT.

                                                                                   -OSCAR WILD -OSCAR WILD

                                                                                                                                                                                                            Sunaina IX ASunaina IX A



““FAMOUS QUOTES OFFAMOUS QUOTES OF
 NEHRU” NEHRU”

• without peace, all other dreams vanish and are reduced 

to ashes.

• Peace is not a relation ship of nations. It is a condition of

mind brought about by a serenity of soul . Peace is not 

merely the absence of war. It is also a state of mind. 

Lasting peace can come only to peaceful people. 

• Democracy and socialism are means to an end , not the 

end itself.

• Citizenship consists in the service of the country.

• Failure comes only when we forget our ideals and 

objectives and principles.

• The art of a people is a true mirror to their minds.

• Culture is the widening of the mind and of the spirit.

• Time is not measured by the passing of years but by 

what one does,what one feels, and what one achieves.

• Life is like a game of cards. The hand you are dealt is 

determinism;the way you play it is free will.

                                              By  

                                            Thahira Husna P. A 
   



 AMAZING CHEMISTRY FACTS AMAZING CHEMISTRY FACTS

• 1. Glass is actually a liquid. It just flows very very slowly.
• 2. Water expands while freezes unlike other substance.
• 3. You cannot taste anything without Saliva.
• 4. Liquid oxygen has blue colour.
• 5. Lemon have more sugar than Strawberries.
• 6. Dynamite contains Peanuts as a part of its ingredient.
• 7. Graphite (Pencil lead) and Diamond are forms of carbon.
• 8. More than 78% of human brain sits of water.
• 9.There is about 250 gm of table salt in an average adult

human body. 
• 10.If you add a handful of salt in a glass of water the level

of water will actually go down.
• 11.Hot water freezes quicker than cold water.
• 12.The chemical syn propanethial -s-oxide in onion causes tears.
• 13.The surface of Mars is red due to the presence of iron oxide.
• 14.The ester having the smell of Pineapple is ethyl butyrate.

                                                                                                Sisy Abraham Sisy Abraham
                                                        HSA(Phy.Sce.)                                                         HSA(Phy.Sce.) 



                   Heart CareHeart Care
 Our heart works untiringly to pump blood to all the organs
of the body. We may not be able to survive if our heart stops
for few minutes. If the heart does not work properly,the blood supply to the 
whole body may get compromised,and the organs may become deprived of 
oxygen and nutrition. Therefore it is important to take care of our heart. The 
following tips are used for the heart care.
     Quit Smoking
Smoking is one of the nasty habits and also one of the risk factor for heart 
disease. Smoking cause heart attack and stroke. Quitting smoking is the single 
most important thing we can do to reduce our heart problems and live longer.

     Cut down on salts 
Too much of salt can cause high blood pressure,which in turn in creates the risk 
of developing coronary heart disease. High blood pressure increases the heart's 
work load. So limit intake of salt in any form to keep our heart healthy.
 
  Have a balanced diet                                                  
A Healthy diet keeps our heart healthy and reduces the risk of getting heart 
attack,pre longed fasting or dieting can weaken our heart muscles and damage 
our heart. So instead of dieting,avoid all fried and processed food like 
chips,soft drinks and fast foods.

  
  Monitor alcohol consumption
Too much of alcohol consumption can damage our heart muscles and increase 
the risk of heart attacks. So it is better to limit the intake of alcohol.

     Stay active
Exercise daily to stay fit. Performing physical activity at least half an hour a day 
will improve our oxygen uptake and reduce. The risk of heart disease 
walking,swimming,jogging and bicycling are some of the good cardiac exercise 
and to improve the heart healthy and also improve health and well being 
       
                                                      TK Saifunnisa
                                                      HSA natural science



सतसगगगसतसगगग
             मननषय एक ससमसजजक पपरसणण हह।ससमसजजक जणवन मम अचछण आदत और सदवयवहसर कस महतवपपणर
  सथसन हह।

                                    अचछछ लसछगसम कछ ससथ ससगगर करनछ कक सतसगगग कहतछ हहग। बचपन सछ हण सजजनकग
            कछ ससथ रहनछवसलस मजवषय मम उतम नसगजरत बन जसतस हह। घर पजरवसर ,     समसज और दछश कण

      उननजत अचछछ नसगसजरकसम पर जनररर हम।

                               ब नरछ आदतवसलसम कसछ अपनण आदत मम स नधसर लसनस बहनत जररण हहह। इस कछ जलऎ वछ
                  अपनछ बपरछ जमवसम कसछ छसछड दम वछ सदवयवहसर करनछ कछ जलऎ उतस नक हसछ जसऎ । ऋछ षठ लसछगसम कसछ दपसरसछ

       कस आदर और पयसर जमलतछ हम ।
                         हमछशस हम अचछछ अचछछ कसम करछ जजस सछ

            दपसरसछ कसछ स नख जमलछ । जवदयसथण जणवन मम जसछ सतसगग मम
           रहतस हह वह मन नषय जणवन मम जवजयण हसछ जसतस हह।

                                  अशवतण अशवतण ..ओओ..टणटण



അളവകളച്ചും തൂക്കെങ്ങളച്ചുംഅളവകളച്ചും തൂക്കെങ്ങളച്ചും
10  മഹിലജീമജീറര്[mm]   =   1 നസന്റെജീമജീറര് [cm]       
10 നസന്റെജീമജീറര്       =    1 നഡെസജീമജീറര് [dm]
10 നഡെസജീമജീറര്      =    1 മജീറര് [m]
12 ഇഞണ്                =    1 അടഹി [0.348 m]
1 കഹിരലസാമജീറര്         =    0.621 കമല്
1 നഹക്ടര്               =    1000 ച.മജീ   
1 ഏകര്                =   4840 ച.അടഹി
10 മഹിലജീഗസാടും           =   1 നസന്റെജീഗസാടും
10 നഡെസജീഗസാടും       =    1 ഗസാടും 
1000 ഗസാടും              =   1 കഹിരലസാഗസാടും
100 കഹിരലസാഗസാടും      =   1 കത്വഹിന്റെല്
10 കത്വഹിന്റെല്            =   1 നമടഹികണ് ടണ്
60 നസകന്റെണ്         =   1 മഹിനെഹിറണ് [minute]
60 മഹിനെഹിറണ്             =   1 മണഹിക്കൂര് [Hour]
24 മണഹിക്കൂര്         =   1 ദഹിനെടും [Day]

                                                                                                          Noora.k.pNoora.k.p

   



                                  സ്പര്ശനക്കാംസ്പര്ശനക്കാം
                  
                   വവിദദദ്യാലയതവിനന്റെ വദ്യാതവില് പടവിയവില്        
                   വവിങവി വവിങവി കരഞ്ഞുനവിന്നു ഞദ്യാന.
                   തളവിരവിളളം നതന്നല് പപദ്യാനലര
                   നനകവനന്നനന്ന
                   പചേര്തത്ത് പവിടവിച. 
                   മനസവിലത്ത്നന്റെ ഉളവില് കുളവിപരകുളം സ്പര്ശളം 
                   അന്നുളം ഇന്നുളം എന മനസവിനന 
                   കുളവിര്പവിച്ച സ്പര്ശനളം 
                   മധുരവികളം ഒദ്യാര്മകള് തന്നു-
                   നവന കൂട്ടകദ്യാരര
                   അന്നുമവിന്നുളം കൂനടയുനണ്ടെന കൂട്ടുകദ്യാരര.
                                 
                                           Joshmi k
                                             VIII B

                              



                                      ഔഷധ സസജ്യങ്ങളഔഷധ സസജ്യങ്ങള
ആദഹിമകസാലടും മുതല് നെമ്മുനട പൂര്വ്വഹികര് അവരുനട ചുറ്റുപേസാടകളഹില് വളരുന നചറതുടും
വലതുമസായ  ചഹില  സസഷ്യങ്ങനള  ഏനതങഹിലടും  രജീതഹിയഹില്  ഔഷധങ്ങളസായഹി
ഉപേരയസാഗഹിച്ചഹിരുന.മനുഷഷ്യര്  മസാത്രമല  പേട്ടഹി,പൂച്ച  തുടങ്ങഹിയ  ജന്തുകളടും  ഇത്തേരടും
നചടഹികനള  ഔഷധമസായഹി  ഉപേരയസാഗഹിക്കുനതസായഹി  കണ്ടു  വരുന.രകരളടും  ഔഷധ
സസഷ്യങ്ങളനട കലവറതനനയസാണണ്.  നെമുകണ് ചുറ്റുമുള്ള പേല സസഷ്യങ്ങളടും ഒരു തരത്തേഹില്
അനലങഹില് മനറസാരു തരത്തേഹില് ആരരസാഗഷ്യടും പ്രദസാനെടും നചയ്യുനതസാണണ്.നെമ്മുനട പൂര്വ്വഹികര്
അവരുനട ആരരസാഗഷ്യ പേരഹിപേസാലനെത്തേഹിനെസായഹി പൂര്ണമസായടും ഔഷധ സസഷ്യങ്ങനളയസാണണ്
ആശ്രയഹിക്കുനതണ്.ആധുനെഹിക  കവദഷ്യശസാസ്ത്രത്തേഹിനന്റെ  വരരവസാനട  ഔഷധസസഷ്യങ്ങളനട
ഉപേരയസാഗടും  കുറഞ്ഞുവരഹികയസായഹിരുന.  എനസാല്  പുതുതലമുറ  ഔഷധസസഷ്യങ്ങളനട
പ്രസാധസാനെഷ്യടും  തഹിരഹിച്ചറഹിഞരതസാടകൂനട  സസാവസാധസാനെത്തേഹില്  അതഹിനന്റെ  ഉപേരയസാഗടും
കൂടഹിത്തുടങകയസായഹിരഹിക്കുന. പേരഹിസ്ഥഹിതഹി മലഹിനെജീകണടും അശസാസ്ത്രജീയമസായ രശഖരണടും,
നെഗരവല്കരണടും  എനഹിവമൂലടും  പേല  ഔഷധസസഷ്യങ്ങളടും
അപ്രതജീകഹിതമസായഹിരഹിനകസാണ്ടഹിരഹിക്കുകയസാണണ്.  ഇതണ്  തടയസാന്  പേറഹിയ
ഔഷധസസഷ്യങ്ങള് 
രവപ്പണ്  :-  വളനരകസാലടും  നെഹിലനെഹില്ക്കുന  ഒരു  സസഷ്യമസാണഹിതണ്  .  രവപ്പഹിലകളഹില്
തട്ടഹിവരുന കസാറഹിനുരപേസാലടും ഔഷധഗുണമുനണ്ടനണ് കരുതുന. നതലഹി, ഇല, വഹിത്തേണ്, പൂവണ്
തുടങ്ങഹിയവ ഉപേരയസാഗഹികസാവനതസാണണ്. രവപ്പഹിന് പേഹിണസാകണ്, കജവകജീടനെസാശഹിനെഹിയസാണണ്
മുരഹിങ്ങ – ഈ മരത്തേഹിനന്റെ ഇല ചതനച്ചടക്കുന നെജീരഹിനെണ് ഹൃരദസാഗവടും,  രക്തസമ്മെര്ദ്ദവടും
കുറയസാനുള്ള  കഴഹിവണ്ടണ്.  വഹിത്തേഹില്  നെഹിനണ്  എടക്കുന  എണവസാതരരസാഗത്തേഹിനെണ്
ഉത്തേമമസാണണ്.
തുളസഹി  -  ഗൃഹസാങണങ്ങളഹിനല  ഔഷധനച്ചടഹികളഹില്  ഒനസാടും  സ്ഥസാനെടും  തുളസഹികസാണണ്.
വജീട്ടുമുറത്തേണ്  ഒരു തുളസഹിനയങഹിലടും  ഇലസാത്തേ വജീടകള് രകരളത്തേഹില് കുറവസാണണ്.  രണ്ടണ്
തരത്തേഹിലള്ള തുളസഹികളസാണണ് സസാധസാരണയസായഹി കണ്ടു വരുനതണ്. വയലറണ് കലര്ന പേച്ച
നെഹിറമുള്ള  ഇലകരളസാടകൂടഹിയ  കൃഷ്ണ  തുളസഹിയടും,  ജലരദസാശത്തേഹിനുടും  പേനെഹിക്കുടും  തുളസഹി
രചര്ത്തേണ് ഉണ്ടസാക്കുന തുളസഹികഷസായടും കുടഹികസാത്തേ മലയസാളഹികള് വഹിരളമസായഹിരഹിക്കുടും.

ഈ നചടഹിയനട എലസാ ഭസാഗങ്ങളടും ഔഷധമസായഹി ഉപേരയസാഗഹികസാടും. 
പേനെഹിക്കൂര്ക  –  നചറഹിയകുട്ടഹികളള്ള  വജീടകളഹില്  അതഷ്യസാവശഷ്യമസായഹി  വളര്രത്തേണ്ട  ഒരു
നചടഹിയസാണഹിതണ്.  ഇതഹിനന്റെ ഇല ദഹിവസവടും ഓരരസാനണ് നകസാടത്തേസാല് കുട്ടഹികള്കണ് പേനെഹി,
ചുമ എനജീ അസുഖങ്ങള് വരുനതണ് തടയസാന് കഴഹിയടും എനഹി അസുകങ്ങള് വരുനതണ്
തടയസാന് കഴഹിയടും.
കറസാര്  വസാഴ  –  കഫെടും,പേഹിത്തേടും,വസാതടും  എനഹിവയ്ക്കുടും  നതസാലഹി,തലമുടഹി  എനഹിവയനട
ആരരസാഗഷ്യ  സടുംരകണത്തേഹിനുടും  ഇതണ്  നെലതസാണണ്.  വജീടണ്  അതഹിനന്റെ  ചുറ്റുപേസാടടും
വൃത്തേഹിയസാക്കുനതഹിലടും അലങസാരനച്ചടഹികള് നവച്ചുപേഹിടഹിപ്പഹിക്കുനതഹിലടും രകരളജീയര് വളനര



ശ്രദ്ധസാലകളസാണണ്.  ഒപ്പടും അതഷ്യസാവശഷ്യമസായ ചഹില ഔഷധ നച്ചടഹികള്നവച്ചുപേഹിടഹിപ്പഹിച്ചസാല്
അതണ്  നെമുകണ്  തനന  ഉപേകസാരപ്രദമസായഹിരഹിക്കുടും.  ഈ  ശജീലടും  നെമ്മുനട  പേരഹിസരനത്തേ
ഔഷധസമനമസാക്കുനരതസാനടസാപ്പടും  ഗൃഹചഹിത്സയണ് ഉപേരയസാഗഹികസാനുടും കഴഹിയടും.

-തസാഹഹിറ ഹുസ



അനുഗൃഹജീതകലകാകകാരന് സത്തിഗത്തി മകാസ്റ്റര്
ഞങ്ങവളകാടടെകാപയ



Thank  YouThank  You




