
....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

AN INITIATIVE OF LITTLE KITES (GHSS SIVAPURAM)AN INITIATIVE OF LITTLE KITES (GHSS SIVAPURAM)

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        1  
                                                                   

THE SPROUTSTHE SPROUTS



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ശജിവപുരരം  ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ശജിവപുരരം  

ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിനഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

THE SPROUTSTHE SPROUTS

തയയ്യാറയ്യാകജിയതച്ച്  ലജിറജില് കകൈറച്ച്സച്ച് അരംഗങ്ങള് തയയ്യാറയ്യാകജിയതച്ച്  ലജിറജില് കകൈറച്ച്സച്ച് അരംഗങ്ങള് 

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        2  
                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

പപിന്നണപിയപില് പ്രവര്തപിച്ചവര്പപിന്നണപിയപില് പ്രവര്തപിച്ചവര്

➢ ഖദദീജ ബബാസപിമ .എഎം  (സ്റ്റുഡനന്റ് എഡപിറ്റര്)
➢ സനുജപിതന്റ് (സബന്റ് എഡപിറ്റര്)
➢ മുഹമ്മദന്റ് ഷബാദപില് .ഇ
➢ മുഹമ്മദന്റ്  ആദപില് 
➢ മുഹമ്മദന്റ് നപിഹബാല്.എന്  
➢ അഭയന്റ് കകെ .കകെ
➢ ഷഹമപില്
➢ അതുല് എസന്റ് ആര്
➢ നപിദ ഫബാതപിമ
➢ അനുപ്രപിയ

            

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        3  
                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

തതളപകളജല..........

AN INITIATIVE OF LITTLE KITES (GHSS 
SIVAPURAM).................................................................1
ജജി എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ശജിവപുരര....................................2

ഡജിജജിറ്റല് മമാഗസജിന.......................................................2

THE SPROUTS...............................................................2
തയമാറമാകജിയതച്ച് ലജിറ്റജില് കകൈറ്റച്ച്സച്ച് അരഗങ്ങള...........2

പജിന്നണജിയജില് പ്രവര്തജിചവര്.....................................3

..........................................................................................3
എനന്റെ വജിദദമാലയര..........................................................8

The Art of living..............................................................9
 Mr. Rafeek .U.................................................................9
കു   ഞ്ചന നമദമാര്............................................................11

 മജിഥുനനച്ച് എസച്ച്എസച്ച്....................................................11

പൂനമാനര നമ്പൂതജിരജി......................................................11

 മജിഥുനനച്ച് എസച്ച്എസച്ച്....................................................11

അലര മണച്ച് വജിചമാരര.....................................................12

 സജി പജി മുഹമ്മദച്ച്...........................................................12

ഹരജിതമമമാഹനര...........................................................15

 അവനജികൈ ആര് എസച്ച്.................................................15

കൈമാവല്...........................................................................18

 സുജമാത.നകൈ..................................................................18

POPCORN!....................................................................19
കൈണമാടജി..........................................................................20

 സനജച്ച് എസച്ച് നകൈ.........................................................20

حلوة  21...........................................................................لغة
حامدعلى  21.................................................................فرحة

Advantages and Disadvantages of Fast Food................22
 KHADEEJA BASIMA.................................................22
കൈ ുഞ്ഞുണജി.....................................................................24

മനുഷദന........................................................................24

ശരണര..........................................................................24

മമീന................................................................................25

 - അഭയച്ച്.......................................................25
ആനയര ഉറുമര............................................................26

 വജിഷ..............................................................................26

കൈമാടറജിയമാന  ...................................................................27

 ഫമാതജിമ റജിഷച്ച്ന നജിത.............................................27

കൈണമീരടങ്ങമാനത............................................................30

 മജിനഹ ശരമീഫച്ച്.............................................................30

ഹജിമകൈണര.....................................................................31

 അതുല് എസച്ച് ആര്.......................................31
കൈമാലമാവസ...................................................................31

 അമന............................................................................31

ആണമവമാര്ജര ഭകദസരസച്ച് കൈരണതജിനച്ച്.................32

 അതുല് കൃഷ.................................................................32

ഊര്ജ്ജ സരരകണതജിനന്റെ പ്രമാധമാനദര...................33

دموع   مخلوقات 34........................................................لكل
مك :    أستيت بشير 34....................................................بقلم
ലജിറ്റജില് കകൈറ്റച്ച് സ്കൂളതലകൈദമാമച്ച്..................................36

പമാഠമമായ പമാഠങ്ങള......................................................37

 റജിയ ഫമാതജിമ..............................................................37

തളജിരുപടരുന്ന മവഗതജില്.........................................38

 പ്രജമീഷച്ച് മലയജില്.........................................................38

കുറുകനുര മുനജിരജിപ്പഴവര..............................................39

 ഷമാമജില്.........................................................................39

മണജിനല പ്രധമാനനപ്പട...................................................41

സൂക്ഷ്മ ജമീവജികൈള............................................................41

 നമാജജിയ നസജിന..........................................................41

MIRROR , MIRROR.....................................................42
 -Madhuri sawant...........................................................42
LETTER TO GOD.........................................................42
-CRISTINA ROSSETTI................................................42
GIRL..............................................................................43
 - Rifana Parvin -............................................................43
നപമാതുവജിജമാനര........................................................44

സജിരഹവര മമാനുര...........................................................46

 നജിദ................................................................................46

മലമഴ ഡമാമജിമലകച്ച് ഒരു ഉലമാസയമാത......................48

 Devanandh....................................................................48
BEING POLLUTED :A RIVER'S VOICE...................50
 Anupriya .R.V -...........................................50
Story...............................................................................52
THE FOX AND THE GRAPES....................................52
 Muhammed Shadil........................................................52
അമ്മ..............................................................................53

 അനുരമാധ ടമീചര്............................................................53

The giving tree...............................................................54
 Global Warming............................................................55

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        4  
                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

 Aryananda.....................................................................55
Causes :..........................................................................55
Consequences of Global warming:................................56
........................................................................................56
കൈലമാമമള........................................................................58

ഊഞമാല്.....................................................................59

 മുഹമ്മദച്ച് ബമാസജിതച്ച്.....................................................59

മുള...................................................................................60

 മുഹമ്മദച്ച് നജിഹമാല് സജി.................................................60

ഇരമല്.........................................................................61

 ലജിരന എര നകൈ.............................................................61

മഴയച്ച് മുമച്ച്......................................................................63

 സജിഗജില്........................................................................63

കുരങ്ങനന്റെ കുറുമച്ച്..........................................................64

 മുഹമ്മദച്ച് ആദജില്..........................................................64

കൈവജിയപ്പമാപ്പ...................................................................64

 മുഹമ്മദച്ച് ആദജില്..........................................................64

MISTAKES....................................................................65
 - Aryananda.S -.............................................................65
 GOOD VS BAD...........................................................66
- Rifa Jesva.....................................................................66
മമായന്ന കൈമാഴ്ചകൈള...........................................................68

 രമാജജി രമമഷച്ച് കൈമാക്കൂര്...................................................68

ആണജി............................................................................70

കൈതച്ച്..............................................................................70

നപമാമറമാട.......................................................................70

കൈവജിത തതയര കുഞ്ഞുര................................71
 രമാജജി രമമഷച്ച് കൈമാക്കൂര്...................................................71

സസൗഹൃദര.......................................................................72

 നജിദ ഫമാതതജിമ...............................................................72

യമാതമാ വജിവരണര.........................................................73

 മുഹമ്മദച്ച് ഷഹമജില്.......................................................73

സമാന്റെമാമകമാമസ വന്നമാമട..............................................74

 ഷഹമജില്......................................................................74

BUTTERFLY, BUTTERFLY........................................75
 Adryan Bates.................................................................75
FLOWER.......................................................................75
LETTER TO GOD.........................................................76
 -CRISTINA ROSSETTI...............................................76
LITTLE PUP,LITTLE PUP...........................................77
THREE BUTTERFLIES...............................................78
HAPPY FRIENDS.........................................................78
THE RAIN.....................................................................78
SEEKING SHELTER....................................................78
 The butterflies...............................................................79
 വര.................................................................................81

 മജിര്ഷമാദച്ച്........................................................................81

A MAGIC WAND.........................................................82
NOBODY'S FRIEND....................................................83
 Enid Blyton...................................................................83
മകൈരളനത അറജിയകൈ...................................................84

 ആരതജി..........................................................................84

REBIRTH.......................................................................85
- Kadeeja Basima .M -...................................................85
ആധുനജികൈത,ഉതരമാധുനജികൈത.....................................89

 ശമീജ സജി പജി...............................................................89

പ്രശ്നങ്ങളരപമാസച്ച് റ്റജികൈച്ച് പരജിഹമാര മമാര്ഗങ്ങളര..............91

 അവനജികൈ.എന.നകൈ....................................................91

A SPEECH.....................................................................93
 Hanna Raniya................................................................93
ഏതമാനുര ചജില പ്രവര്തനങ്ങള.................................95

എഡഡ്യുനകൈയര്................................................................98

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        5  
                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

************************************************************

               
                                          

   സര്ഗമാത്മകപ്രകമാശനങ്ങള്കക്ക്  അതഡിരുകളഡിലല്ലെനക്ക്  പ്രഖഖമാപഡിച്ച  ഇടമമാണക്ക്
ഡഡിജഡിറ്റല്  എഴുത്തുലലമാകക.  കഥയമായക  കവഡിതയമായക  കുറഡിപ്പുകളമായക  അച്ചടഡികക്ക്
പുറത്തുള്ള  പ്രകമാശനസമാധഖതകളഡിലലകമാണക്ക് ഡഡിജഡിറ്റല് യഗക ജനമാല തുറനഡിടുനതക്ക്.
ലസമാഷഖല്  മമീഡഡിയകളഡില്  എഴുതഡിലന്റെ  ഉറവകള്  സമൃദ്ധമമാവുനതക്ക്
അങ്ങലനയമാണക്ക്.

                എഴുതഡിലന്റെ പുതുഇടങ്ങളഡിലലകക്ക് കയറഡി നഡില്കമാനുള്ള ഞങ്ങളുലട
എളഡിയ  ശ്രമമമാണക്ക്  ഈ  മമാഗസഡിന.  ഞങ്ങളുലട  സസ്വപ്നങ്ങള്കക്ക്  ചഡിറകുകള്  തനതക്ക്
KITE  (Kerala  Infrastructure  and  Technology  for  Education)ലന്റെ
പരഡിശമീലനമമായഡിരുന.  അങ്ങലന  ഞങ്ങള്  എഴുതഡിത്തുടങ്ങഡി.  കഥകള്,  കവഡിതകള്,
ലലഖനങ്ങള്,വഡിവരണങ്ങള്  ......എല്ലെമാക,  പരമ്പരമാഗതമമാഗസഡിന  സങ്കല്പ്പതഡില്
നഡിനക്ക്  മമാറഡി  ഡഡിജഡിറ്റല്  സക്ക്ലപസഡില്  അണഡിയഡിലച്ചമാരുക്കുകയമായഡിരുന.  ഈ
ഉദഖമതഡില്  തുണയമായഡി  കൂലട  നഡിന  കൂട്ടുകമാര്  ,അധഖമാപകര്..എല്ലെമാവലരയക
നനഡിപൂര്വക ഓര്ത്തുലകമാണക്ക്  ഈ മമാഗസഡിന സമര്പ്പഡിക്കുന..      

                                            ഒതഡിരഡിലസ്നേഹലതമാലട,
                                                                   ഖദമീജ ബമാസഡിമ 
                                                                    ചമീഫക്ക് എഡഡിറ്റര്

                                                                   

************************************************************
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എനന്റെ വജിദദയ്യാലയരം എനന്റെ വജിദദയ്യാലയരം 

        കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴില്ലയഴില് ഉണഴികുളളം ഗകോമപഞകോയതഴിലലെ ശഴിവപുരളം വഴികല്ലജഴില്
കരഴിയകോതന്കകോവട് ഗകോമതഴില് സഴിതഴി ലചെയ്യുന്ന ശഴിവപുരളം ഗവ. ഹയര്ലസെകണ്ടറഴി സസ്ക്കൂള് 1924
ലെകോണട് സകോപഴിതമകോയതട്.1960 ല് മലെബകോര് ഡഴിസഴികട് കബകോര്ഡഴിലന്റെ കകീഴഴില് യ.  പഴി  സസ്ക്കൂളകോയഴി
ഉയര്തലപ്പെട.  തുടര്ന്നട്  രണ്ടട്  പതഴിറകോണ്ടുകള്കട്   കശഷളം  ഹഹസസ്ക്കൂളകോയളം  2004 ല്
ഹയര്ലസെകണ്ടറഴിയകോയളം  ഉയര്തലപ്പെട.പരഴിമഴിതമകോയ  അടഴിസകോന  സെസൗകരര്യതഴില്
പ്രവര്തഴിചഴിരുന്ന ഈ വഴിദര്യകോലെയലത,  കകോലെകോകകോലെങ്ങളഴില് മകോറഴിവരുന്ന സെര്കകോറുകളുലടയളം
ജഴില്ലകോപഞകോയതഴിലന്റെയളം  അദര്യകോപക  രകകോകര്തൃ  സെമഴിതഴിയലടയളം  നഴിരന്തരവളം
കഴിയകോത്മകവമകോയ ഇടലപടലുകളകോണട് പുകരകോഗതഴിയലട പകോതയഴിലലെതഴിചതട്.പഠനനഴിലെവകോരതഴിലുളം
വഴിജയശതമകോനതഴിലുളം മഴികച പ്രകടനളം കകോഴ്ച ലവകകോന് കഴഴിയന്നു എന്നതട് ഈ വഴിദര്യകോലെയലത
സെളംബനഴിചഴിടകതകോളളം  അഭഴിമകോനകോര്ഹമകോണട്.ഓകരകോ  കുടഴികയയളം  അവലന്റെ
വര്യകഴിതത്വസെവഴികശഷതകള്കട്  അനുഗുണമകോയ  വഴിധതഴില് മഴികവഴികലെകട്  എതഴിക്കുവകോന്  ഈ
വഴിദര്യകോലെയതഴിനട് കഴഴിയന്നു. 
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The Art Of LivingThe Art Of Living

                                                                               Mr. Rafeek .U.1

            Victor Hugo once wrote: “Life is a flower of which
love is the honey” .Man is born to achieve life ,but it all depends on him
. He can    miss it. He can go on breathing, eating, growing old , and
moving towards the grave- but this is not life, this is gradual death .Any
animal  is  capable  of  growing old.  Growing up is  the  prerogative  of
human beings.

             It is very strange that people who don't know who
they are, are trying to become somebody . Life must be a search to find
out “who am I ?”. Sometimes they feel good,or they feel bad and these
feelings  come  from  their  own  unconsciousness  ,  from  their  past.
“Nobody can make you angry “ and “Nobody can make you happy.”
According to a thinker the main reason of the all the evils and problems
in the world is that the people do not want to sit in a corner of their
room and read a book . A lover of book can not be criminal and a rebel.

                 To do good work is one thing and to be good is
totally another. Let good works come out of one's being good. Life has
something to do with enjoyment and celebration not the arguments since
winning an argument creates an enemy .In order to ensure wellness in
one's life, some basic things should be observed . They are : 

1 അധധധ്യാപകന
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-Smile when you would rather frown.
-Say a gentle word when you would rather speak unkindly.
-See something beautiful in every disagreeable talk.
-Deny yourself some little thing each day.  
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കു   ഞ്ചന് നമദയ്യാരകു   ഞ്ചന് നമദയ്യാര

                                                                              മമിഥുനനന്ദ് എസന്ദ്എസന്ദ് 

             
          18-ാാാംനൂറാണണ്ടില് ജജീവണ്ടിചണ്ടിരുന്ന കവണ്ടി .പാചജീന കവണ്ടിയതണ്ടിയണ്ടില്പപ്പെടുന
.പാലകാടട് ജണ്ടില്ലയണ്ടില് ലകണ്ടിടണ്ടി തജീവണണ്ടി ആപ്പെജീസണ്ടിനടുത്തുള്ള കണ്ടിള്ളണ്ടിക്കുറണ്ടിശണ്ടി
മാംഗലതട്   കലകതട്   ഭവനതണ്ടിലാണട്  ജനനാം.  തുളളേളേല്കലയുപട
പരണ്ടിഷട്കര്താവട്  ഒാടന,ശജീതങ്കന,പറയന  എന്നണ്ടിങ്ങപന  മൂന്നട്
വണ്ടിഭാഗങ്ങളേണ്ടിലായണ്ടി  ഒട്ടനവതണ്ടി  ക്രതണ്ടികള്  രചണ്ടിച  കലലാണ
സസൗകനണ്ടികാംകണ്ടിരാദ,ളഘാഷയാത,ബാലണ്ടിവണ്ടിജയാം,സൃവന്ദകാം,കര്തവജീരജുന
വണ്ടിജയാം,  തണ്ടിപുരദഹനാം  തുടങ്ങണ്ടിയവ  അവയണ്ടില്  ചണ്ടിലതട്  .ശജീകൃഷ്ണ  ചരണ്ടിതാം
മണണ്ടിപവാളോം മുതലായവയുാം നമലാരുപട കൃതണ്ടികളേണ്ടില് ഉള്പപ്പെടുന
                         സാമൂഹണ്ടികവണ്ടിമര്ശനാം,നണ്ടിശണ്ടിതമായ ഫലണ്ടിതപരണ്ടിഹാസങ്ങള്
ളകരളേജീയത,സാധാരണകാരപന്റെ  ഭാഷ  എന്നണ്ടിവ  നമലാര്കവണ്ടിതയുപട
മുഖമുദ്രകളോണട്

പൂനയ്യാനരം നമ്പൂതജിരജിപൂനയ്യാനരം നമ്പൂതജിരജി

                                                                             മമിഥുനനന്ദ് എസന്ദ്എസന്ദ് 

              
      1547-ല്   പനനളമനണ്ടി തണ്ടിരുമനാാം കുന്നട്   ളക്ഷേതതണ്ടിനടുതട് പൂനാനാം
ഇല്ലതട്   ജനണ്ടിച.   നണ്ടിഷട്കളേങ്കനാം  ഭകണ്ടി  പണ്ടിയനാം  ആയണ്ടിരുന,പൂനാനാം
കൃതണ്ടികളുപട   മുഖമുദ്ര  .ളമല്പത്തൂര്  നാരായണ  ഭട്ടതണ്ടിരണ്ടിയുപട
സമകാലണ്ടികനായണ്ടിരുന.സാമുഹണ്ടികമായ  അനാചാരങ്ങപളേയുാം
ദുഷട്പണതകപളേയുാം  ളവണാംവണ്ടിധാം   വണ്ടിമര്ശണ്ടിച.പധാന  കൃതണ്ടികള്:ഗാന
സാംഘ,ജ്ഞനപ്പൊന,ശജീകൃഷ്ണകര്താമൃത,സനാനളഗാപാല,ആനന്ദനൃതാം,
നൂപറട്ടു ഹരണ്ടി,തമണ്ടിഴട്,ളസാതങ്ങള്.
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അലരം മണച്ച് വജിചയ്യാരരംഅലരം മണച്ച് വജിചയ്യാരരം

                                                                                മുഹമ്മദന്ദ് പപാറന്നൂര2

                             
  മണമാണു മര്തദനവന മഹമാനമാകൈജിലര
 മണമണജിനന്റെ മണര വമജികര
 ചനനചമാനറടുനതത ചമാര്തന

           നകൈമാണ്ടന്തു മനണമപ്പമാഴര മണ തനന്ന
                                      
                      ചങ്ങമഴയനട  'പമാടുന്ന പജിശമാചജി'ലൂനട സഞ്ചരജിച

നകൈമാണ്ടജിരജികമമമാള  കൈണച്ച്  പ്രസ്തുത  വരജികൈളജിലടകജി.  കൈണച്ച്  മമാതമല
മനസര.അമപ്പമാനഴമാരു സരശയര രമാവജിനല കുളജിചതമാണച്ച്,  നല മണമുള്ള മസമാപ്പച്ച്
മതചച്ച് തനന്ന,..ഡ്രസച്ച് മമാറജിയമപ്പമാള സുഗനര പൂശജിയജിട്ടുമുണ്ടച്ച്..എന്നജിട്ടുമുമണ്ടമാ ഒരു
മണര.!.

                                        നപനടന്നച്ച് മബമാധമനസച്ച്
പറഞ്ഞു..എനജിനജിങ്ങനന  മബജമാറമാകൈണര..!!മണച്ച്  തനന്നയമാണച്ച്  നമീ..മുടജിയമാല്
മുഴകമുണ്ടമാകുന്ന കൈളജിമണച്ച്  നകൈമാണ്ടച്ച് പടയനപ്പടവന..മണജിനന്റെ വജിശുദജി നകൈമാണ്ടച്ച്
അഗജിനയ മപമാലര കൈമീഴച്ച്നപടുതജിയവന.!

                                          ശരജിയമല .. ആദജിയജില് കദവര ആദമജിനന
പടചമപ്പമാള  അറജിവജിനന്റെ  നജിറകുടങ്ങള  നചമാരജിഞ്ഞുനകൈമാടുതതമാണച്ച്.വജിശുദരമായ
മമാലമാഖമമാര്  മപമാലര  ആദമജിനു  മുന്നജില്  മുട്ടുകുതജി.മലമാഖമമാര്കച്ച്  അറജിവച്ച്
പഠജിപ്പജിചജിരുന്ന  നചകുതമാനുര  ഉണ്ടമായജിരുന  അക്കൂടതജില്..അഗജി  സൃഷജിയമായ
നചകുതമാനനമാരു  മതമാന്നല്...അഗജിയമല  മഹതരര.?.    അഹനയനട
പജിനബലതജിനലനജികച്ച്  ജതലജിചയര്ന്നച്ച്  ഏതച്ച്  ശകജിമയയര  മതമാല്പ്പജികമാര  ...

2 മമുന പ്രധധ്യാനധ്യാധധധ്യാപകന
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നചകുതമാന പറഞ്ഞു .. "നഛ.മമമാശര...ഈ മണ്കൈടയനട മുമജില് മുട്ടുകുതമാനനനന്ന
കൈജിടജില...”  നചകുതമാന  അഹങമാരജിയര  ധജികമാരജിയമമായജി.അങ്ങനന
കദവസന്നജിധജിയജില്  നജിനര   സതര്ഗതജില്  നജിനര  അവന
തജിരസ്കൃതനമായജി..അന  തുടങ്ങജിയതമല  മണച്ച്  നകൈമാണ്ടുള്ള  മനുഷദനുരഅഗജിയജില്
നജിനള്ള  നചകുതമാനുര  തമ്മജിലള്ള  തമീര്തമാല്  തമീരമാത
കവരര..എന്നജിട്ടുനമനജിനമാണച്ച് ചങ്ങമഴ തനന്റെ കൈവജിതയച്ച് 'പമാടുന്ന പജിശമാചച്ച്  'എന്ന
മപരച്ച് നകൈമാടുതതമാമവമാ..?ആ 'പജിശമാചച്ച് 'ആരമാണച്ച്..!!

                                           അമപ്പമാള ഞമാനത നജിസമാരനല. മണച്ച്
വജിശുദമമാണച്ച്.കൈതജികയറജി  ആളമാവന്നവനല.  അമര്ന്നച്ച്  കൈജിടന്നച്ച്  വജിനയര
കൈമാണജികന്നവനമാണച്ച്.എതമുകൈളജിമലനകറജിഞമാലര  തമാമഴകച്ച്  വമീഴജിന്നവനുര  ആ
വമീഴന്നജിടതച്ച് നജിന്നച്ച് ജമീവജമാലങ്ങളകച്ച് അന്നമമകുകൈയര നചയ്യുന്നവന.  അമപ്പമാള
ഞമാനത  നജിസമാരനല.   മണജിനന്റെ  മണര  അത  മമമാശമല.അതച്ച്  കൈരുതജിനന്റെ
..,അതജിജമീവനതജിനന്റെ  മണമമാണച്ച്.  സര്മവമാപരജി  സൃഷജിയമടയര
നജിര്മമാണതജിമന്റെയര  പുമരമാഗതജിയമടയര  മണമമാണച്ച്.  അഗജിനയ  മപമാനല
സരഹമാരജിയല. അഹങമാരജിയല തനന്ന..

                                          എന്നജിട്ടുനമമന മണജില് നജിനള്ള
മണണജികൈളകച്ച് മണജിമനമാടജിത വജിമരമാധര?കുഞ്ഞുമമമാളച്ച് മുറ്റമതകജിറങ്ങജിയമപ്പമാള
ഉമ്മ വജിളജിച...മമമാമള  ...ഉടുപ്പജിലര കൈമാലജിലര മണര നചളജിയമമാകമല...?പറമജില്
പണജിനയടുകകൈയമായജിരുന്ന  ചകജിനപ്പണച്ച്  ചമായ
കുടജികമാനനതജിയനപ്പമാമഴമാ.."മദഹതള്ള ആ മനണമാനക നന്നമായജി കൈഴകൈജിയജിമട
മകൈമാലമായജിയജിമലകച്ച് മകൈറമാവൂ "എന്ന ഓര്മ്മനപ്പടുതല് ....അവളനട നച ളജി പുരണ്ട
കൈറുത നഖങ്ങള ചൂണ്ടജി കുഞ്ഞുമമമാനന്റെ മചമാദദര    "അമയ....ഈ നഖനമമാനക
എനമാണജിങ്ങജിനന?” "അവനരമാനക മണജിലച്ച് പണജിനയടുതജിടമാ നമുകച്ച് ആഹമാരര
കൈജിട്ടുന്നതച്ച് .മമമാമന...”

അവനച്ച് കൈസൗതുകൈര ...."നമ്മളച്ച് തജിന്നമാനുള്ളതച്ച് കൈമടന്നച്ച്  വമാങ്ങമാറമല...” 
"അമത.എവജിനടമയമാ  ആമരമാ  കൃഷജി  നചയ്തുണ്ടമാകജിയതമല

കൈമടനലതന്നതച്ച്...”
"അരമീമടര  പചകറമീമടര  കൈമാരദമമല  ഉപ്പ  പറയന്നതച്ച്  ...എനജികച്ച്  മചമാറുര

കൈറമീര ഒട്ടുര ഇഷല..ആ ചളജി കൈമാണുനമമാ തനന്ന ഓകമാനര വരുന.."മണജിമനമാടുള്ള
നവറുപ്പമാണച്ച്ആ വമാകകൈളജില്...

"ആമട പജിനന്ന മമമാനനന്തു ഭകണമാ ഇഷര?”
"നന്യൂഡജില്സുര മബമാസര നപമാമറമാട യനമമാനക ...”
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"എന്നമാമല  ഉപ്പ  ഒരച്ച്  കൈമാരദരമചമാദജികമട...ഈ  നന്യൂഡജില്സുര  മബമാസര
നപമാമറമാടയനമമാനക ആകൈമാശതന്നച്ച് നപമാടജിവമീണുണ്ടമാവകൈയമാമണമാ..”

"ഉപ്പചജികറജിയൂമല  ഇനതമാനക  നമഷമീനജിലണ്ടമാകന്നതമല...."എനന്റെ
കുടജിയനട  അറജിവജിനന്റെ  ആഴര  കൈണ്ടു  ഞമാനമരന  മപമായജി.അവമനമാടച്ച്  ഇതമയ
പറയമാനമാക..  'മണജില് നജിനള്ള മണണജികൈളണ്ടമലമാ  ....ഞമാനുര നമീയര അവരുര
എലമാര..ഈ  മണണജികൈളകച്ച്  മണജില്  നജിമന്ന  ആഹമാരമുള.മണജില്
വജിളയമാതനതമാനര  മണണജികൈളനട  ഉദരതന  ദഹജികജില.ഏതച്ച്
നന്യൂഡജില്സമായമാലര  മബമാസമായമാലര  നപമാമറമാടയമായമാലര  ടജിനഫുഡമായമാലര
മണജില്  മുളചവ  സരസ്കരജിചണ്ടമാകന്നതമാണച്ച്.  പജിനന്ന  മണജിലമാനത,  മണജിനന്റെ
മണമജിലമാനത,മണജില്  വളര്ന്നതജിലമാനത  ഈ  മണണജികൈളഎങ്ങനന
നജിലനജില്കര മകമള.......'

                        എനന്റെ  മണച്ച്  വജിചമാരര  ഇങ്ങനന
കൈമാടുകൈയറുകൈയമാണച്ച്.ഞമാന  കുഞ്ഞുമമമാളനട  ഉമ്മമയമാടുര  പറഞ്ഞു.  "അവളജിതജിരജി
മണജില് കൈളജികനട .ആമരമാഗദതജിനച്ച് നലതമാണച്ച്.”  ആരു മകൈളകമാന!!

   മണജില് പുരണ്ടതജിനച്ച് നല രണ്ടടജി കൈജിടജി കുഞ്ഞുമമമാളതമാ മമമാങ്ങുന.
                                എത മണച്ച് വജിമരമാധജികൈളമാനണങജിലര അവസമാനര

മണജിമലകമല  മടകര..  മണജില്   എവജിനടമയമാ  കൈമാതജിരജികന...നൂറമായജിരര
പുഴകള..  മണജില് നജിന്നച്ച്  വളര്ന്നച്ച്  പുഷജിച മദഹര  തജിനതമീര്കമാന...അങ്ങനന
വമീണ്ടുര  മണജിമലകച്ച് മചര്കമാന.........
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ഹരജിതമമയ്യാഹനരംഹരജിതമമയ്യാഹനരം33

                                                           അവനമിക ആര എസന്ദ്

                    
          8:30 നമാണച്ച്     ഞങ്ങള സ്കൂളജില് നജിനര ജമാനകൈജി കൈമാടജിമലകച്ച്

പുറനപ്പടതച്ച്.  അദദമാപകൈരടകര  35  മപരുണ്ടമായജിരുന.  ഞങ്ങള  അവജിനയതജി
മപമാകുന്ന  വഴജിയജില്  നവചച്ച്  നപരുവണമാമുഴജി  ഡമാര  കൈണ്ടു.  ആ  കൈമാഴ്ച  എനന്ന
ചജിനയജിലമാഴജി.  ഈ  കൈഴജിഞ  ദുരനനതപറ്റജിയമായജിരുന  ആ  ചജിന.   ആ
കൈമാഴ്ചനയലമാര  കൈണജില്  നജിന  മറഞ്ഞു  പജിനന്ന  കൈമാണുന്നതച്ച്,  ജമാനകൈജി  കൈമാടമാണച്ച്.
അവജിനട  എതജിയപമാമട  പമാല്ചമായയര  എണകടജിയമായ  വടയര  തന.  അതു
കുടജിച  കൈഴജിഞമപ്പമാള  ഞങ്ങളകച്ച്  സുമരഷച്ച്  സമാര്  കുറച കൈമാരദങ്ങള പറഞ്ഞു
തന.  പജിന്നയമാണച്ച്  ജമാനകൈജികമാടജിമലകച്ച്  പ്രമവശനമമാരരഭജിചതച്ച്.  രമാജന  എന്ന
ആളമായജിരുന  വഴജികൈമാടജിയമായജി  ഒരു  എന്നമപമാനല   ഞങ്ങളകരജികൈജില്
എതജിയതച്ച്.  എതതരര  വൃകങ്ങളമാണച്ച്  അവജിനട  അതജില്  പലതുര
ഔഷ ദനചടജികൈളമാണച്ച്. ചടചജി, നവണ്മതകച്ച്, അങ്ങനന എതമയമാതരര വൃകങ്ങള.
ഓമരമാ  തവണ  കൈമാല്നവയ്ക്കുമമമാഴര  എനജി  എനനമാനക  വജിസ്മയങ്ങളമാണച്ച്
കൈമാണമാനുണ്ടമാവകൈ  എന്ന  ഒരു  പ്രതമീക  അതജിമലനറകമാളര  വജിസ്മയജിപ്പജിചതച്ച്
മഞപ്പുഴയമാണച്ച്.  അതച്ച്   ഓര്മയജില്  നജിനര  മമായമാന  വളനരമയനറ
പ്രയമാസമമാണച്ച്.ഞമാന വജിചമാരജിചതജിമലനറ സുനരജിയമായജിരുന ആ പുഴ.  കൈമാടജിലൂനട
കുറച ദൂരര നടന.

ആ പുഴ കൈഴജിഞമാല് പജിന്നയമങ്ങമാടച്ച്  മുഴവന കൈമാടമാണച്ച്.  എതമയമാ തരര
ചജിതശലഭങ്ങനള  ഞങ്ങള  കൈണ്ടുമുടജി.  അതജിനന്റെനയലമാര  മപരച്ച്  പറഞ്ഞുതന്നതച്ച്
രമാജന എന്ന വഴജികൈമാടജിയമാണച്ച്.

                   കൈമാടജിമലകച്ച് കൈടകമനമാറുര പല തരതലര,  പല

3 നധ്യാച്ചര് ക്ലബബ്ബിനന്റെ പഠനയധ്യാത
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ഗുണതജിലമുള്ള മരങ്ങളമാണച്ച്. കൈമാടജിനന്റെ കുറച ഭമാഗര സന൪ശജിച മശഷര ഞങ്ങള
ഭകണര  കൈഴജികമാന  പുറനപ്പട്ടു.  അമപ്പമാഴമാണച്ച്  ഞങ്ങള  മഞപ്പുഴയജില്
ഇറങ്ങജിയതച്ച്. എനച്ച് ശുദമമായ ജലര...നല കുളജിര്മ്മയള്ള ജലര. ആ ജലര മുഖതച്ച്
പതജിചമപ്പമാള എനനമാരു ഉമന്മേഷര.  മഞപ്പുഴയജില് കൈളജിയമാടുമമമാള വജിശപ്പജിനന്റെ
കൈമാരദര മറന്നജിരുന.മനസജിലമാ മനമസമാനട ഞങ്ങള കൈരകൈയറജി.

       മശഷര ഭകണതജിനമായജി ഇരുന.എനനമാനക വജിഭവങ്ങളമാണച്ച്
മുന്നജില്....അചമാറച്ച്  ,കതരച്ച്,ഉമപ്പരജി,ചജികന.........ആഹമാ...ഭകണര  കൈഴജിച
കൈഴജിഞതുര  യറജികയജിനനഴതുന്ന  രമാജന  സര്  കമാനസടുത.ആകമാസച്ച്
കൈമാനടനമാനണനര  കൈമാടജിനന്റെ  ആവശദകൈത  എനനനര  എലമാര  പറഞ്ഞു  തന.
ആതുര തമമാശ രൂപതജില്.

ഇതമയനറ  ഞമാന  ചജിരജിച  മനറ്റമാരു  കമാസച്ച്  ഇനജിയണ്ടമാവമമമാ
എന്നറജിയജില.കമാസച്ച് തമീരമാറമായമപ്പമാമഴകര നചറജിനയമാരു കൈളജിയര നടതജി.ആരഗദര
കൈമാണജിചച്ച് മമറ്റ ഗ്രൂപ്പജിനന നകൈമാണ്ടച്ച് പറയജികന്നതമായജിരുന കൈളജി.

                       ആദദര മൂന്നച്ച് ഗ്രൂപ്പമായജി തജിരജിച.പയമാനകല് സ്കൂളജിനലയര
ശജിവപുരനതയര  കുടജികൈള  ഇരുവശതമായജി  നജിന.ചമാടജിയര  മറജിഞ്ഞുര
കൈളജികന്നതജിനജിടയജിലൂനട  കൈമാരദര  മനസജിലമാകജി  വജിളജിച  പറയണര....കുറചച്ച്
മനരനത കൈളജിക മശഷര എലമാവര്കര സര്ടജിഫജികറ്റച്ച് നല്കൈജി. 

                     സമയര  5.30 pm ..ഞങ്ങള മപമാകൈമാനുള്ള യമാതയച്ച്
ഒരുങ്ങുകൈയമാണച്ച്.എലമാരുര  ബസജിമനകച്ച്  പമാഞച്ച്  കൈയറജി.ബസച്ച്  ഞങ്ങമളയര
നകൈമാണ്ടച്ച്  കുതജിച.  ജമാനകൈജികമാടജിനന്റെ  അതജിര്തജി  കൈടകമാന  മനരര  ഞങ്ങനള
പജിടജിചനവകതകവണര ഒരു മരചജില ബസജിന ചജിലജില് കുടുങ്ങജി . കൈമാല് മണജിക്കൂര്
പ്രയര്തതജിനനമാടുവജില് ജമാനകൈജികമാടജിമനമാടച്ച്  വജിടപറഞ്ഞു. 

                  പമാട്ടുര കതര .............. എലമാരുര തജിമജിര്തമാടജി.നകൈമാചനകൈമാച
ചുവടുകൈള...സമയര  പജിന്നജിട്ടു.ബമാലമശ്ശേരജിമയമാടടുകമാറമായജി.6.30  ആയമപ്പമാള
വമീനടതമാറമായജി.ചജിലര് അവജിടവജിടങ്ങളജിലമായജി ഇറങ്ങമാനച്ച് തുടങ്ങജിയതജിനമാല് പമാടച്ച്
നജിര്തജി.മജികവരുമടയര മുഖതച്ച് മമാനത തുളമജി.  എങ്ങുര നജിശബ്ദത..എലമാവരുര
മമാതമാപജിതമാകനള  വജിളജികന്ന  തജിരകജിലമായജിരുന.     ഇനജി  എന്നമാണജിതച്ച്
മപമാനലമാരു  യമാത....      എലമാവരുര  അവരവരുനട  വമീടജിനടുതമായജി
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ഇറങ്ങജിതടങ്ങജി..  ശബ്ദമകൈമാലമാഹലങ്ങള നജിലച  തുടങ്ങജി..എനജികച്ച്  എമനമാരു
വലമായ....അതച്ച് മറ്റുള്ളവരുമടയര മുഖതച്ച് നജിഴലജിചതമാനയനജികച്ച് മതമാന്നജി...  
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കൈയ്യാവല്കൈയ്യാവല്

                                                                                   സുജപാത.ടമി.കക4

എന്തു കമകോഹനമകോയഴിരുലന്നലന്റെ കകരളളം
എലന്റെ നകോടട് എലന്റെ ഭകോഷ                               
ഒരു തുളഴി ലവളവളം ഒരു തരഴി നഴിലെകോവളം 
മരവളം ലചെടഴികളുളം പൂവളം 
പൂമകോറ കഴിളഴികള് എല്ലകോളം കകോത്തുലവയകോളം
ഇനഴിവരുളം കവനലെഴില്
നകീര് വറഴി വരളുളം നകീര്തടളം
കകോത്തു ലവകകോളം 
പുഴ ഹകകയ്യേറകോകത 
കരഴിമണല് വകോരകോകത
കടലെഴിലന കകോത്തു ലവയ ട്കകോളം
മകോമരളം ലവടകോലത പൂമരളം നടകോളം
ക ൃഷഴി ലചെയ ട്തട് ജകീവഴിതളം കനടമകോകകോളം
മലെ കഴിളചകീടകോലത വയല് നഴികതകീടകോലത
പകോറമട തകീര്കകോലത 
കൂറന് ലകടഴിടളം പണഴിയകോലത
നകോടഴിലന നമ്മള്ക്കു കകോകകോളം 
കഴിളഴികള്ക്കു കൂടുകള് കൂടകോളം
ലചെടഴികള്കട് ലവളളം നനയകോളം
മകോലെഴിനര്യളം നന്നയഴി സെളംസെട് കരഴികകോളം
ഇനഴിവരുളം നകോളുകള്  നകോടഴിലന്റെ നന്മകകോയട് 
നമുലകകോന്നകോയഴി  മുകന്നകോട കപകോകകോളം 
നകോളം ഭൂമഴിയലട കകോവലെകോള്  മകോതളം
ലവറുളം കകോവലെകോള് മകോതളം 

4 പ്രധധ്യാനധ്യാധധധ്യാപബ്ബിക
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POPCORN!POPCORN!

Pop,pop,popcorn,
Popping in the pot!
Pop,pop,popcorn,
Eat it while it's hot!

Pop,pop,popcorn,
Butter on the top!
When I eat popcorn,
I can't stop!
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കൈണയ്യാടജികൈണയ്യാടജി

                                                                                   സനജന്ദ് എസന്ദ് കക

കണധ്യാടബ്ബി നനലധ്യാരമു ച  ങധ്യാതബ്ബി
ഞധ്യാനനനന്നെ കധ്യാണമുന്നെ ചങധ്യാതബ്ബി

ഞധ്യാനനങനനയധ്യാനണന്നെന്ന് ഞധ്യാനറബ്ബിഞമു
കധ്യാണധ്യാടബ്ബി നചധ്യാന്നെപപധ്യാള് ഞധ്യാനറബ്ബി ഞമു

ചങധ്യാതബ്ബികള്നകധ്യാടമുട്ടും പനരമബ്ബില
കണധ്യാടബ്ബി പപധ്യാലധ്യാവധ്യാന പനരമബ്ബില
ഇനന്നെനന്റെ ചങധ്യാതബ്ബി കണധ്യാടബ്ബി
എനന്നെ അറബ്ബിയമുന്നെ കണധ്യാടബ്ബി
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لغة حلوةلغة حلوة
حامدعلى                                                 فرحة

  

    عـربـيـة   عـربـيـة           لغةالقرءان عربية  
    عـربـيـة   عـربـيـة           لغةالحلوة عربية  
    عـربـيـة   عـربـيـة           لغة العالم عربية
    عـربـيـة   عـربـيـة           لغة الجنة عربية

    نكتب تكتب عربية          هيا نكتب عربية
    نقرء   نقرء  عربية          هيا  نقرء  عربية
   ندرس ندرس عربية           هيا ندرس عربية
   نجمع نجمع   عربية           هيا نجمع عربية
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Advantages AndAdvantages And

Disadvantages Of Fast FoodDisadvantages Of Fast Food

                                KHADEEJA BASIMA      

Advantages 
Save time

It serves  fastly. In the modern world every one is busy. So
they  choose  the  easy  option of  fast  food.  The term “fast  food” was
named because of what it means, literally, food served fast.

Convenient
Aside from not having to exert too much effort to eat or cook

for the whole family of yourself. Every one like fast food because there
are establishment in almost all the corners and streets in the 

city now a days 

Offers healthy options 
fast food items are not really limited to  burgers,  fries etc.

Today fast food chains are stating to add healthier
food options in their menu lists. 

Opens job opportunities
Since the start of this food industry it

have  offered  jobs  to  so  many   peoples.  Many
students  who are struggling to  go to collage or
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pay  for  student  loans  are  given  chances  to  earn  money  by  working
several hours a day.

Fast energy production
The fast food releases more energy that the natural food.

Disadvantages
unhealthy food

This has perhaps the most known disadvantage of fast food.
Because there are so many preservatives in the fast food. The fast food
is really unhealthy to our body. It causes so many diseases also.

Causes obesity 
With the high sodium in fast  food and the option to large

servings contribute much to obesity.

Shortens Quality Time
The restaurants shortens the
quality time with family.

Prone to Labour issues 
Another set back being thrown

at the fast food industry in the law wages
of workers who are sometimes not covered
with insurance. Also some establishments

hire undocumented people .
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കൈ ുഞ്ഞുണജികൈ ുഞ്ഞുണജി

സച്ച് കള വജിടച്ച് കൈഴജിഞമപ്പമാള
ഒമാടജിനയതജി കുഞ്ഞുണജി 
വമീടജിനലതജി കുഞ്ഞുണജി 
ബമാഗച്ച് മുറജിയജില് നവചജിടച്ച്

കകൈയജിനലടുത നമമാകബലച്ച്
കൈളജികമാന തുടങ്ങജിയ മനരതച്ച് 
അമ്മ പറഞ്ഞു മനമാ മനമാ മനമാ

                                                    

മനുഷദന്മനുഷദന്

 കൈമാക വജിളജിച കൈമാ കൈമാ കമാ
മകൈമാഴജി വജിളജിച നകമാ നകമാ മകമാ

പൂച വജിളജിച മദമാവൂ മദമാവൂ
നമായ വജിളജിച ബസൗ ബസൗ ബസൗ 
മനുഷദന മമാതര കവജി വജിളജിച

ശരണരംശരണരം

മമാലയജിട്ടു മമമാനൂടന 
വ്രതനമടുത മമമാനൂടന
മല ചവജിടമാന മപമായജിടച്ച്

ശബരജി മലയജില് മപമായജിടച്ച്
സതമാമജിനയ കൈണ്ടുനതമാഴതജിടച്ച്

മലയജിറങ്ങുര മനരതച്ച്
ശരണര വജിളജിച ഒമാടജിനടന
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മമീന്മമീന്

   -                                                                                                                            അഭയട്

രമാവജിനലനയതജി മമീനകമാരന
കസകജിളജില് വന മമീനകൈമാരന

അച്ഛന വന മനമാകമീടച്ച്
അയലമമീന വമാങ്ങജി മപമായജിടച്ച്

തലയര വമാലര കൈളഞജിടച്ച്
ഉപ്പുര മുളകുര മചര്തജിടച്ച്
എണയജിലജിടച്ച് വറുതജിടച്ച്

ഊണു കൈഴജികന മനരതച്ച്
മമശപ്പുറതച്ച് നവചമപ്പമാള
ആദദനമടുത കുഞ്ഞുണജി
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ആനയരം  ഉറുമരംആനയരം  ഉറുമരം

                                                                                       വമിഷ

ആനനയ മമാവജിനന്റെ മൂടജില്  തളചജിടച്ച് 
പമാപ്പമാനുറകമമായച്ച് ദൂനര മമാറജി .

ആനതറുമജിന കുല  വമീണമപ്പമാള
ആനയസഹദമമായച്ച് ഉറുമജിന കൈടജി.

തുമജികക  നകൈമാണ്ടമാനമയമാമരമായറുമജിനന കൈ
കൈമാല്കമീഴജിലമാകജിചവജിടജിനകമാന.

ആനയറങ്ങമമമാള തുമജികക വമായ്ക്കുള്ളജില്
നവച കൈജിടകന സതചമമായച്ച്.

ഉറുമജിനന മപടജിമചമാ  പ്രതജികൈമാരമമമാര്തജിമടമാ
തുമജികക വമായജില് തജിരുകൈജി വയ.

കൈരജിമമാറനയമാത നജിന മമനജി കൈമാണുമമമാമഴമാ 
കുടജികൈളനകന്തു കൈസൗതുകൈങ്ങള.
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കൈയ്യാടറജിയയ്യാന്  കൈയ്യാടറജിയയ്യാന്  

                                                                         ഫപാതമിമ റമിഷ്ന നമിത.  

  
    കൈമാടറജിയമാനുര  കൈമാടജിനന്റെ  മകളമാകൈമാനുര  ഞങ്ങള  ഒരുമജിചറങ്ങുമമമാള
പുതജിയകൈമാലഘടതജിനന്റെ തനജിമകൈള            ഞങ്ങളജില് നജിനര ഒമാടജിമറഞ്ഞു. പ്രകൃതജിനയ
ആസതദജിചമാലര  തമീരമാതത   രഹസദങ്ങളമമായജി ഉള്ളജില്  മറയന്ന
സസദജന്തുജമാലങ്ങനള  കൈമാണമാന  ,  അവനര  കുറജിചറജിയമാന  ഒരുദജിവസര
അവമരമാനടമാതച്ച്  ചജിലവഴജികമാന  ഞങ്ങളകച്ച്  സമാധജിച എന്നതച്ച്  ജമീവജിതതജിനല
ഏറ്റവര  വലജിയ  ഒരു  അനുഭവമമായജിരന.  വജിമദശജികൈനനളമപ്പമാനല  അലഞച്ച്
നടകമാന  വജിമനമാദയമാതകൈളകച്ച്  മമാതര  മപമാകൈമാറുള്ള  എനന്ന
സരബനചജിടമതമാളര കൈമാടച്ച് ഒരു പുതജിയനുഭവര എനജികച്ച്തുറനതരുകൈയമായജിരുന.
പറഞമാലര  തമീരമാതത  രഹസദങ്ങലളമമായജി  അഗമാധകൈളജിമലകച്ച്ഇരുളമമായജി
പമായന്ന  പ്രകൃതജി  അന്നച്ച്  എമന്നമാടച്ച്  അതജിനന്റെ  മവദനകൈളര  അതജിനന്റെ
മകളനടമവര്പമാടുര വജിളജിമചമാതുന്നതമായജി എന്നജിക മതമാന്നജി.

      ജമാനകൈജി കൈമാടച്ച് എന്നച്ച് ഞമാന മകൈടതച്ച് മപമാനലതനന്ന .
അന്നച്ച്  ഞങ്ങള  അവജിനട  മപമായമപ്പമാള  വനര  വകുപ്പുമദദമാഗസര്

ഞങ്ങളകച്ച്  കമാസച്ച്  എടുതതന.  എന്നമാല്  പ്രകൃതജിയനട  മവദനകൈളര  മറ്റുര
പറയന്ന  ആ  കമാസുകൈള  എനന്ന  ഒരജികലര  നവറുപ്പജിചജില.  എന്തു  പറഞമാലര
അധജികൈമനരര മകൈട്ടുനജില്കമാനുള്ള മനസച്ച് എനജികജിനലങജിലര മരങ്ങളര പുഴകൈളര
തണുതകൈമാറ്റുര  നതളജിഞ  അനരമീകവര  എനന്ന  അവജിനട  കകൈ
പജിടജിചജിരുതജിയതമായജി  മതമാന്നജി.  വനര  വകുപ്പുമദദമാഗസന  സുമരഷച്ച്  സമാറുര
മറ്റുള്ളവരുര ഞങ്ങളകച്ച്  ഒരുപമാടച്ച്  വജിവരങ്ങള  പകൈര്നതന.  രമാജനമചടന
ആയജിരുന ഞങ്ങളകച്ച് അവജിനട അത്ഭുതര പകൈര്ന തന്നതച്ച് ബുകകൈളജിമലമാ മമറ്റമാ
പകൈര്തമാനതതനന്ന  ഒമാമരമാ  സസദനതയര  നജിമതദന  നമാര  കൈമാണുന്ന
പചനജിറങ്ങനളയര  അതജിനന്റെ  സവജിമശഷതകൈനളയര  പറ്റജി  രമാമജടന
വമാചമാലനമാകുമമമാള  ഒരുനജിമജിഷര  ഞമാനറജിയമാനത  അയമാളനട
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ഒമാര്മശകജിനയകറജിചമാമലമാചജിച. 

മചരച്ച്
,ഇരുള,കൈരജിനകമാടജി,സര്പ്പഗനജി,കൈമാഞജിരര,കുറജിഞജി,വരശനമാശഭമീഷണജി
മനരജിടുന്ന
മുള,വണ്മതകച്ച്,കുമജിഴച്ച്,നചരജിയജില,വജിഷനമാരമായണജി,പമാണല്,നമീറ്റര,പമാല,മരവമാഴ
തുടങ്ങജി പലസസദങ്ങളര നങ്ങനള ഔഷധ മലമാകൈമതകച്ച് ആനയജിച.  ഇരഗമീഷച്ച്
ഗുളജികൈകൈളര  മരുനകൈളരവരുതജിനവകന്ന  മദമാഷനത  കുറജിചമാമലമാചജികമാന  ആ
ഔഷധമലമാകൈര  ഏനറമതജിയമായജിരുന.ഒരു      മഡമാകച്ച്ടനറ  അനലങജില്  മമാനഷ
അനലങജില്  മചടമാ  എനമാണച്ച്  രമാജനമചടനന  വജിളജിമകണ്ടനതന്നച്ച്  അറജിയമാനത
നജില്കമമമാള പൂമമാറ്റകൈള പുതജിയവരമായജി എതജി എന്നമാല് സസദമലമാകൈനത
കുറജിചച്ച് വമാചമാലനമായജിരുന്ന രമാജന മചടന അറ്റച്ച്ലമസ്മമാതച്ച്

എന്ന  നജിശമാശലഭനതകറജിചര  വജിലമാസജിനജി   കൃഷശലഭര  തുടങ്ങജിയ
ശലഭങ്ങനള കുറജിചര പറ ഞമപ്പമാള ഔഷധ മലമാകൈമമായ ജമാനകൈജികമാടജില് നജിന്നച്ച്
മനറ്റമാരമാളര ഞങ്ങനള മനമാകനണ്ടയജിരുന-

                    .വയനമാടജിനല നരജിമകമാടച്ച് മലയജില് നജിന്നച്ച് തുടങ്ങജി
ജമാനകൈജികമാടജിലൂനട ഒഴകുന്ന മഞപ്പുഴ\കുറ്റദമാടജിപ്പുഴ. ഞങ്ങളനട മുന്നജിലൂനട ഒഴകുന്ന
ആ പുഴയനട  തമാളതജിനനമാതച്ച്  ഒന്നച്ച്  നജിന്നച്ച്  മപമായജി.ഒരജികലര  തമീരമാത ഈ
നമീരുറവയനട  ഉറവജിടര  പശജിമഘടര  ആനണന്നച്ച്ഇമപ്പമാഴമാണച്ച്  അറജിയന്നതച്ച്.
ഞങ്ങമളമാനടമാപ്പര പയമാനകല് സ്കൂളജിനല നകൈമാച കട്ടുകൈമാരുമുണ്ടമായജിരുന.

                          ജജാനകകികജാടകിനന്റെ പപേരകിനുള്ളുനലെ രഹസസസ്യം എനജാനണെനജജാനകകികജാടകിനന്റെ പപേരകിനുള്ളുനലെ രഹസസസ്യം എനജാനണെന
സസ്യംശയതകിനന്  രജാജന്പചേട്ടനജാണെന്  മറുപേടകി  പേറഞ്ഞതന്  ഈ  സ്ഥലെസ്യം  ജജാനകകിയമസസ്യംശയതകിനന്  രജാജന്പചേട്ടനജാണെന്  മറുപേടകി  പേറഞ്ഞതന്  ഈ  സ്ഥലെസ്യം  ജജാനകകിയമ
എനവരുനട  ഉടമസ്ഥതയകിലെജായകിരുനഎനവരുനട  ഉടമസ്ഥതയകിലെജായകിരുന..പകസന്  മുപഖേനന  സര്കജാര്  ഈ  ഭൂമകിപകസന്  മുപഖേനന  സര്കജാര്  ഈ  ഭൂമകി
ഏനറ്റെടുതഏനറ്റെടുത..പേപക്ഷേ  പേപക്ഷേ  ,  ,  നവച്ചു പേകിടകിപകികജാനത ഇത്രയസ്യം ഔഷധ സസസങ്ങള് എങ്ങനനനവച്ചു പേകിടകിപകികജാനത ഇത്രയസ്യം ഔഷധ സസസങ്ങള് എങ്ങനന
ഇവകിനട  വനഇവകിനട  വന എനനജാരു  കജാരസസ്യം  ഓര്തപപജാള്  പ്രകൃതകി  മുഴുവനുസ്യം  ഔഷധഎനനജാരു  കജാരസസ്യം  ഓര്തപപജാള്  പ്രകൃതകി  മുഴുവനുസ്യം  ഔഷധ
പലെജാകമജാനണെനള്ള സതസസ്യം ഞങ്ങള്കന് മുനകില് നതളകിഞപലെജാകമജാനണെനള്ള സതസസ്യം ഞങ്ങള്കന് മുനകില് നതളകിഞ..

                       പജിന്നമീടച്ച് ഇളര തണുപ്പുള്ള മഞപ്പുഴയജില് ഞങ്ങള
അല്പ്പ സമയര നചലവഴജിച.   അതജിനച്ച്  മശഷര ഉചഭകണര കൈഴജിച.   ഇതജിനച്ച്
മശഷര ഇ.രമാജന സര് ഞങ്ങളകച്ച് കമാസച്ച്തന.  പലതരര ബമാകമീരജിയകൈളനടയര
നചടജികൈളനടയര മപരുകൈള ഞങ്ങളകച്ച് അറജിയജിച തന.വജിമനമാദര മമാതമല മറജിചച്ച്
നമാര  ജമീവജികന്ന  ചുറ്റുപമാടച്ച്  എനമാനണനര  ഈ  കമാസകൈള
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വദകമമാകജി.അവസമാനര  ബസച്ച്  കൈയറുമമമാള  ഇനജിയര  ഞങ്ങള  വരുനമന്നച്ച്
ഞങ്ങളജില്ഓമരമാരുതരുര സതമമതയമാ മന്ത്രകനണ്ടമായജിരുന.

                                                                                                                                                                              

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        28

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

കൈണമീരടങ്ങയ്യാനതകൈണമീരടങ്ങയ്യാനത

                                                                        മമിന്ഹ ശരരീഫന്ദ് 

കൈണമീരടങ്ങമാത കൈജിളജിമകൈമളമാടു ഞമാന-
മചമാദജിച കൈണമീരജിന കൈമാരണങ്ങള ...
നപമാടജിനയമാലജികന്ന മചമാരമപമാലള്ള 
 കൈണമീര് തുടചവന അരുളജിടുന ...
ജനജിചതുര വളര്ന്നതുര ഇവജിടമാണു ഞമാന-
ഈ കൈമാവജിനല നതങ്ങജിന നപമാതജിനുള്ളജില്...
ശുദ ജലതജിനുര വമായവജിലര-
പജിനന്ന കട്ടുകൈമാരുനട ഇടയജിലര ഞമാന ...
കൈമാടജിനന്റെ മമാറജിലമായച്ച് കൈണടച ...
സമമീപകൈമാലനത;  മനുഷദ പ്രവര്തജിതന-
ഫലമമായജി കൈമാനടമാരു മരുഭൂമജിമപമാല്...
കുശലന കുറുകനുര സജിരഹരമാജമാവര-
മനുഷദനന്റെ തന്ത്രതജിന വമീണുമപമായജി ...
കൈടുവ പുലജിനയന്ന ഭമീകൈരനന്മേമാനര സൂചജി-
നകൈമാണ്ടച്ച് കുതജി മബമാധ രഹജിതരമാകജി ...
എന കട്ടുകൈമാനരയര മരര കൈതജികര-
വജിധര കൈതജിച ചമാരമമായച്ച് മമാറ്റജിടുന ...
കൈജിളജിമകൈള ഒമാര്മ്മ പറഞ്ഞു നജിര്തമീടനവ-
എന ചുടുകൈണ ു നമീര് വമീണ ുമപമായജി ...
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ഹജിമകൈണരംഹജിമകൈണരം

                                                                        അതുല് എസന്ദ് ആര

ഹമിമകണമണമികളണഞ്ഞുചമിരമികക
ചചടമിയതണമിചഞഞ്ഞൊരു  ചചഞ്ഞൊടമിയമില തനമിചല

അടരഞ്ഞൊന്ചവെമമിവെമിതുമയമിരമികക 
ഇലയുചട ചുണമിചല മണമിമുത്തുകചള 

ഒരു ചചറുകുളമിര്കഞ്ഞൊചറ്റെതമി  അടര്തമിയ
മുത്തുകള്മണമില് വെവീണു തകര്നവെ

ചമിതറമിയ നനരക മണമിനമിളക ചമിരമി.

                                 

കൈയ്യാലയ്യാവസകൈയ്യാലയ്യാവസ

                                                                           ജമിതുനപാഥന്ദ്
മധല ളവനല്  മണ്ണുണകാന 

സനസ്സലണ്ടിവണ്ടില്ലാപത വന.
പവയണ്ടിലാതണവണ്ടിപന പാകണ്ടി
കളണ്ണേറു വജീഴട്തണ്ടി  ഉണകണ്ടി
മനമുരുകണ്ടി വറ്റുന്നമകള് 

മുകണ്ടിലണ്ടിപന ആര്ദ്രമായട് ളനാകണ്ടി
മണ്ണേണ്ടിപന്റെ മകപളേ ളനാകണ്ടി

മുകണ്ടിലണ്ടിപന്റെ    മണ്ടിഴണ്ടികള് തുളുമണ്ടി
മുത്തു മണണ്ടികള് പകാഴണ്ടിച
മണ്ണേണ്ടിനമരുതതാം  മുറണ്ടിഞ

മണ്ണേണ്ടിപന പച  പുതച
മകള്തന  മനസ്സട് കുളേണ്ടിര്ത്തു

ആനന്ദാശുകള് പകാഴണ്ടിച മഞട്
ആനന്ദളതാപട  ചണ്ടിരണ്ടിചമകള്
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ആണമവയ്യാരജരം ഭകദസരംസച്ച് കൈരണതജിനച്ച്ആണമവയ്യാരജരം ഭകദസരംസച്ച് കൈരണതജിനച്ച്

                                                                                 അതുല് കൃഷ
      ഭകധധധ്യാനധങള് പകടമുകകൂടധ്യാനത സകൂകബ്ബികമുന്നെതബ്ബിനന്ന് വബ്ബിവബ്ബിധതരട്ടും 
രധ്യാസപദധ്യാര്ത്ഥങളധ്യാണന്ന്നപധ്യാതമുപവ ഉപപയധ്യാഗബ്ബികധ്യാറമുള്ളതന്ന്. ഈ 
രധ്യാസപദധ്യാര്ത്ഥങനള പ്രബ്ബിസപര്വററ്റീവമുകള് എന്നെമുവബ്ബിളബ്ബികമുന്നെമു. എന്നെധ്യാല് പറഡബ്ബിപയധ്യാ 
ആക ന്ന്ററ്റീവതയമുട്ടും ഭകധവസന്ന് തമുകള് സകൂകബ്ബികമുന്നെതബ്ബിനന്ന് ഉപപയധ്യാഗനപടമുതധ്യാനമന്നെ 
കണ്ടതബ്ബിയബ്ബിടമുണ്ടന്ന്. പകധ്യാബന്ന്ള്ടന്ന് -60 എന്നെ പറഡബ്ബിപയധ്യാ ആക ന്ന്ററ്റീവതയമുള്ള 
മകൂലകതബ്ബില് നബ്ബിന്നെമുള്ള ഗധ്യാമധ്യാകബ്ബിരണങളധ്യാണന്ന് ഇതബ്ബിനന്ന് ഉപപയധ്യാഗബ്ബികമുന്നെതന്ന്.
       വബ്ബികബ്ബിരണട്ടും ഏലബ്ബികമുന്നെതമുമകൂലട്ടും ഭകധവസന്ന് തമുകളബ്ബില് പദധ്യാഷകരമധ്യായ 
എന്തങബ്ബിലമുട്ടും മധ്യാറങള് ഉണ്ടധ്യാകമുന്നെമുപണ്ടധ്യാ, സകൂകമജറ്റീവബ്ബികള് പകൂര്ണമധ്യായമുട്ടും 
നശബ്ബികമുന്നെമുപണ്ടധ്യാ, ഉതന്ന്പന്നെതബ്ബിനന്ന് പറഡബ്ബിപയധ്യാ  ആക ന്ന് ററ്റീവത ഉണ്ടധ്യാകമുന്നെമുപണ്ടധ്യാ 
തമുടങബ്ബിയ കധ്യാരധങള് വബ്ബിശദമധ്യായബ്ബി പരബ്ബിപശധ്യാധബ്ബിച്ചന്ന് മ ൃഗങള്കമുട്ടും മനമുഷധര്കമുട്ടും 
ഇതരട്ടും ആഹധ്യാരട്ടും നകധ്യാടമുതന്ന് ദറ്റീര്ഘകധ്യാലട്ടും പഠബ്ബിച്ചപശഷമധ്യാണന്ന് ഈ പ്രകബ്ബിയ 
വധധ്യാവസധ്യായബ്ബികധ്യാടബ്ബിസധ്യാനതബ്ബില് നബ്ബിര്പദശബ്ബികനപടബ്ബിടമുള്ളതന്ന്.
        സവധ്യാള, നചറബ്ബിയ ഉള്ളബ്ബി, ഉരമുളകബ്ബിഴങന്ന് മമുതലധ്യായവ മമുളയന്ന് കധ്യാതബ്ബിരബ്ബികധ്യാനമുട്ടും 
ദറ്റീര്ഘകധ്യാലട്ടും പകടമുകകൂടധ്യാതബ്ബിരബ്ബികധ്യാനമുട്ടും വബ്ബികബ്ബിരണട്ടും ഏലന്ന് പബ്ബികമുന്നെതന്ന് 
സഹധ്യായബ്ബികമുനമന്നെന്ന് ഭധ്യാഭധ്യാ ആപറധ്യാമബ്ബികഗപവഷണപകനട്ടും (ബബ്ബി. എ. ആര്. സബ്ബി. ) 
നടതബ്ബിയ പഠനങള് നവളബ്ബിനപടമുതമുന്നെമു. ഭപകധധ്യാതന്ന്പന്നെങള് വബ്ബികബ്ബിരണട്ടുംനചയന്ന് തന്ന് 
വബ്ബിപണബ്ബിയബ്ബിനലതബ്ബികമുന്നെ പകനങള് ബബ്ബി. എ. ആര്. സബ്ബിയമുനട കറ്റീഴബ്ബില് രധ്യാജധതന്ന്  
പ്രവര്തബ്ബികമുന്നെമുണ്ടന്ന്. മധ്യാങ, അരബ്ബി, റവ, ആട, മമദ, ഉണകമമുന്തബ്ബിരബ്ബി,
ഫബ്ബിഗന്ന് പഴങള്, ഈതപഴട്ടും മമുതലധ്യായവ കറ്റീടമമുക്തമധ്യാകമുന്നെതബ്ബിനമുട്ടും വബ്ബികബ്ബിരണങള് 
ഉപപയധ്യാഗബ്ബികമുന്നെമു. ഈ ഉതന്ന് പന്നെങള് വധ്യായമുനബ്ബിബദ്ധമധ്യായബ്ബി പധ്യായന്ന് കന്ന് നചയ്തതബ്ബിനമു 
പശഷട്ടും വബ്ബികബ്ബിരണട്ടും ഏല്പബ്ബികമുന്നെതബ്ബിനധ്യാല് ഉപപഭധ്യാക്തധ്യാവബ്ബിനന്റെ മകകളബ്ബിലതമുന്നെ 
തമുവനര കറ്റീടബധ്യാധ ഉണ്ടധ്യാകബ്ബിനലന്നെന്ന്ഉറപബ്ബികധ്യാട്ടും. മല്സധ മധ്യാട്ടുംസങള് 
സകൂകബ്ബികമുന്നെതബ്ബിനമുട്ടും ഈ മധ്യാര്ഗട്ടും ഫലപ്രദമധ്യാണന്ന്.
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ഊരജ്ജ സരംരകണതജിനന്റെ പയ്യാധയ്യാനദരംഊരജ്ജ സരംരകണതജിനന്റെ പയ്യാധയ്യാനദരം

        ഇന്നച്ച്  നമ്മുനട  കദനരദജിന  ജമീവതജിനല  എലമാ  വജിധ
പ്രവര്തനങ്ങളകര  വജിളകച്ച്  നതളജിയജികന്നതജിനച്ച്   ഫമാന,  മജികജി,  ഫജിഡച്ച്ജച്ച്  ,ടജിവജി
തുടങ്ങജിയവ        പ്രവര്തജിപ്പജികന്നതജിനച്ച്  ,വമാഹനങ്ങള എന്നജിങ്ങനന എനജിനുര
പലവജിധതജിലള്ള ഊര്ജ്ജ രൂപങ്ങള കടജിമയ തമീരൂ.നജിലവജിലള്ള എലമാ സുഖ
സസൗകൈരദങ്ങളര  തുടര്നര  അനുഭവജികണനമങജില്  ആവശദമമായഊര്ജ്ജര
സരരകജിമച  കൈഴജിയൂ.  ഊര്ജ്ജ  സരരകണര  എന്നതു  നകൈമാണ്ടച്ച്  എന്നതച്ച്
ഉമദ്ദേശജികന്നതച്ച് നമ്മുനട ആവശദങ്ങളര  ,സസൗകൈരദങ്ങളര ഉമപകജിചച്ച്  ദശലകര
യൂണജിറ്റച്ച് ആണച്ച് . 

                             മവനല്കമാലതര ഉല്സവ ദജിവസങ്ങളജിലര പ്രധമാന
ദജിവസങ്ങളജിലര  ഇതച്ച്  കടുന.  എന്നമാല്  മകൈരളതജില്  ശരമാശരജി
ഉതച്ച്പമാതജിപ്പജികന്നതച്ച് മമല് പറഞതജിനന്റെ  30%-ല് തമാനഴ മമാതമമാണച്ച്  .ബമാകജി
ആവശദമമായജി വരുന്ന കവദഡ്യുതജി കടുതല് തുകൈ നകൈമാടുതച്ച് മകൈന്ദ്ര ഗജിഡജില് നജിനര
ലഭജികന്ന  കവദഡ്യുതജി  കുറവച്ച്  വരജികൈമയമാ  മനറ്റനനങജിലര  കൈമാരണതമാല്
കൈജിടമാതമാവകൈമയമാ  നചയമാല്  ഇവജിനട  മലമാ ഡച്ച്  നഷഡജിരഗച്ച്  നചമയണ്ടജി  വരുന.
ഇതജിനനലമാര ഉപരജി ഇനദയജില് നമുകമാവശദമമായ കവദഡ്യുതജിയനട നനലമാരു പങര
ഏകൈമദശര  10%  മതമാളര  തമാപ  കവദഡ്യുതജിനജിലയങ്ങള  വഴജിയമാണച്ച്
ഉതച്ച്പമാതജിപ്പജികന്നതച്ച്.

          പ്രധമാനമമായര കൈല്കരജി നജിലയങ്ങള ഇവ പുറനള്ളുന്ന പ്രകൃതജികച്ച്
ഹമാനജികൈരമമായ വമാതകൈങ്ങള മൂലമുള്ള പമാരജിസജിതജികൈ പ്രശ്നങ്ങള മവനറയര .  ഈ
സമാഹചരദങ്ങള നകൈമാണ്ടച്ച് തനന്ന നമുകച്ച് ലഭദമമായ വജിലനപ്പട ഊര്ജ്ജ രൂപങ്ങനള

പരമമാവധജി സൂകജിചര സരരകജിചര നമാര ഉപമയമാഗജികണര
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لكل مخلوقات دموعلكل مخلوقات دموع
مك :       أستيت بشير        بقلم

يل منا مخافة الفيضانات والزلز ال و للحيوانات      للذي  يز الأكتب هذا الكتاب في وقت مؤلم ا ال

وسائر المحلوقات مشاركة في حماية اللكون كالانسان .كل مخلوقات من خالق اللكون.أمامنا كثير 
بنا نستعد ونستطيع بها أن نكون ونهدي عيشتنا عيشة فاضلة  من آثار الفيضانات التي مملوؤة في قلو
نسان والحيوانات في مركب  قد حملنا ا الطول حياتنا. كيف ننسي صور الفيضانات المؤلمة ,

ومع  نكون واحدا في جميع حركاتنا وسكناتنا وتناولوا  في أناء واحد وناموا فيفراش واحد  ,واحد  , , ,

"الأن ديننا وثقافتنا مختلفة ومتنوعة..هذه الحوادث تشير الينا اشارة عظيمة فتقول لنا تفخرليس 

ستعمال الثروات لجميع  الاللكون للانسان فقط.وللكنها  لجميع المخلوقات.قد فقدت الفرصة 

.الكائنات بما كسبت أيدي الناس
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ليس بتقديم الكلام.لكل أديان  عمال بتقديم ا مر  ,اخوتي اللكرام واجب علينا أن نبحث في هذا ا ال , ال

نسان ان يعيش عيشة فاضلة  المنهج خاصة في المعاملات والاقتراب بسائر المخلوقات.واجب علي ا

بة الي الطبيعة والبيعة بارتفاعهما.فاذا  مع ارتفاع العدل والاحسان.ومع ذلك أن تكون التجار
وقعت التقصيرفيها  قد تعيب وتعابث جميع الاعمال .أذكر هنا دراسمة من تعليم النبي (ص) ذات 
يوم دخل النبي في مزرعة من مزارغ المدينة  فرأى جملا يبكي من شدة الجوع والعطش والالم 
ثم قال لصاخبه أ تتق الله في أمر هذالحيوان.ارحم  الفالطف النبي (ص) اليه ومسح علي رأسه  ,

اتق الله في الحيوانات اركبوا عليهاجيدا وأطعموا  صحابه  :اليه.كان من عادةالنبي(ص) يقول  ال

طعاما جيدا
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പയ്യാഠമയ്യായപയ്യാഠമയ്യായ

പയ്യാഠങ്ങള്പയ്യാഠങ്ങള്

                                          
റമിയ ഫപാതമിമ

ഒനജാസ്യംപേജാഠസ്യം നനല്പേജാടസ്യം
നനല്പേജാടനമലജാസ്യം നകികന സജാപറ  

രണജാസ്യം പേജാഠസ്യം കുനകളജാ.
കുനകനളലജാസ്യം നകിരന സജാപറ

മൂനജാസ്യം പേജാഠസ്യം പുഴയജാപണെ
പുഴനയനലജാസ്യം വറ്റെകി വരണ്ടു സജാപറ 

എങകിലെലീപേജാഠങ്ങള്വകിപട്ടയന് 
ഈ പേജാഠനമലജാസ്യം  പേജാഠമജായന്
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തളജിരുപടരുന്ന മവഗതജില്തളജിരുപടരുന്ന മവഗതജില്

                                                                          പ്രജരീഷന്ദ് മലയമില്5

          എത്രകജാലെമജായന്  പേടവുപകറന നജാസ്യം
പുതകിയപലെജാകതകിനലെതകി
തകിമകിര്ക്കുവജാന്
എതകിനയതകി പേടവുതലീരുപമജാഴുസ്യം
പുതകിയനതജാനണന്
മുനകില് പുതുമയകില്
വരകിക
എപനജാനടജാപനമതകിപകിടകിക്കുവജാന്
മുനകില് കടമയജായന്
അരകികകിലെജായന് പവലെകി
നകട്ടകിനയജാപരജാരനത
തളകിരുപേടരുന പവഗതകില്
അരകികകിനലെതകികജാസ്യം
അറകിവകിനന
കനലെകിലൂതകി പേഴുപകിച
മഴുവല കനലെകിലൂതജാന്
പേഠകിപകിച മനമതകിനരകികകിനലെ
നചേറകിയപനജാനവങകിലുമറകിഞ 
പേഠകിചകിടജാസ്യം
പുതകിയ നജാപളയന്
പേഴമ മജാറജാത 
പൂകപളജാനടജാപസ്യം...

5 ഓഫഫസചഅസജസനച
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കുറുകനുരം മുനജിരജിപ്പഴവരംകുറുകനുരം മുനജിരജിപ്പഴവരം

                                                                                           ഷപാമമില്

            ഒരജിടനതമാരു കൈമാടജില് ഒരു കുറുകന തമാമസജിചജിരുന
ഒരു ദജിവസര അവന തമീറ്റമതടജി കൈമാടജിലര നമാടജിലര നടന
ഒരജിടത നജിനര ഒനര കൈജിടജിയജില. അമതമാര്തച്ച് കുറുകന
മതങ്ങജികരങ്ങു.
                       കുമറ മനതരര നടന്നച്ച് തളര്ന്ന അവനച്ച് വജിശപ്പമാല് 
വയറുകൈതന്നതുമപമാനല മതമാന്നജി. അങ്ങനന വജിശന വലഞ്ഞു
നടകന്ന അവന ഒരു നല കൈമാഴച്ച് ചകൈണ്ടു. അതു കൈണ്ട അവന
നപടന്നച്ച് നജിന. ഞമാന സതപച്ച് നര കൈമാണുകൈയമാമണമാ എന്നവനനമാ-
രു സരശയമമായജി അവന കൈണടചച്ച് തലകലകജി ഒനക്കൂനട
മനകജി. നന്നമായജി കൈണ്ടു മുന്നജികൈമാണുന്നതച്ച് സതദമമാണച്ച്. ഹമായച്ച് അവനച്ച്
സമനമാഷര നകൈമാണ്ടച്ച് ഒന്നച്ച് ചമാടജികച. എനമാണവന കൈണ്ടനതമന്നമാ
ഒരു കുല മുനജിരജിപ്പഴര ഒന്നമാനകൈ മുനജിരജി മതമാടങ്ങളര.
                       ഉയരതജിലള്ള പനലജില് പടര്ന കൈജിടകന്ന മുനജിരജി
വള്ളജികൈള. നജിറനയ മുനജിരജികലകൈളര കുലകൈള നജിറനയ മുനജിരജി
കൈമായകൈള. ശരജികര മധുരമുള്ള മുതകൈള. കുറുകനന്റെ വമായയജില്  
നവള്ളമൂറജി. അവന മുനജിരജി കുലകളകമായജി മുകൈളജിമലക ചമാടജി. ചമാടജി
യജിടച്ച് കൈജിടജിയജില വമീണ്ടുര ചമാടജി. ചമാടജി ചമാടജി കുറുകനന്റെ കൈമാലകൈള
കുഴഞ്ഞു. അവന അവശനമായജി എന്നജിട്ടുര അവന ചമാടജി മനമാകജി. ഇല
എത ചമാടജിയമാലര മുനജിരജികല അവനച്ച്പജിടജികമാന സമാധജിചജില. 
അമപ്പമാള അതുവഴജി വന്ന അവനന്റെ സുഹൃതച്ച് കൈരടജികടന അവ- 
മനമാടച്ച് മചമാദജിച"നമീ ഇവജിനട എനമാണച്ച് നചയ്യുന്നതച്ച്.” വജിഷമമതമാ
നട അവന പറഞ്ഞു: "എനജികച്ച് വജിശകന, ഈ മുനജിരജികലകൈള
എനജികച്ച് തജിന്നമാന മവണമമായജിരുന. "കൈരടജി അവനന കൈളജിയമാകജി
നകൈമാണ്ടവമനമാടു മചമാദജിച. "നജിനന്റെ മനസജിലതുനജിനകച്ച് കൈജിട്ടുര
എന്നമാന മണമാ, കൈജിടജിനലന്നമാമണമാ മതമാനന്നതച്ച്.” നപടന്നച്ച് അവന
പറഞ്ഞു "ഇനതനജികച്ച് കൈജിടജിലന്നച്ച് എനജികച്ച് ഉറപ്പമാണച്ച്. വജിശപ്പു
നകൈമാണ്ടച്ച് ഞമാന ചമാടജിമനമാകജിയതമാണച്ച്.” "എടമാ ! നപമാടമാ ആ മുനജിരജി
നജിനകച്ച് കൈജിടജിയജി ടച്ച് നമീയതച്ച് ഭരഗജിയമായജി തജിനന്നതച്ച് മനസജില്
വജിചമാരജിചച്ച് ചമാടജി മനമാകച്ച്. അമപ്പമാള നജിനകതു കൈജിട്ടുര.” എന്നച്ച് കൈരടജി
പറഞമപ്പമാള അവന വജിശതമാസമതമാനട ചമാടജി. ആദദ ചമാടതജില്
തനന്ന അവന ആ മുനജിരജികലകൈള പറച. പരജിശമജിചച്ച് കൈജിടജിയ ആ
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മുനജിരജികലകൈള അവര് രണ്ടു മപരുര സതമാമദമാനട കൈഴജിച. അവന
മുതല് കുറുകനു മനസജിലമായജി, എനജിലര വജിജയജികനമന്നച്ച് വജിചമാരജിചച്ച്
പരജിശമജിചമാല് എന്തുര നമുകച്ച് സമാധദമമാവനമന്നച്ച്. ഈ അറജിവച്ച് 
അവനച്ച് പകൈര്ന്നച്ച് നകൈമാടുതതച്ച് അവനന്റെ കട്ടുകൈമാരനമാണച്ച്. പജിന്നമീടുള്ള
അവനന്റെ ജമീവജിതതജില് അവന എലമാതജിലര വജിജയജിച.
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മണജിനല പധയ്യാനനപ്പടമണജിനല പധയ്യാനനപ്പട

സൂക്ഷ്മ ജമീവജികൈള്സൂക്ഷ്മ ജമീവജികൈള്

                                                                          നപാജമിയ നസമിന്

1) ബമാകമീരജിയ :ഇവ പല രൂപതജിലണ്ടച്ച്.ദണച്ച്,മഗമാളര,മകൈമാമ,സച്ച്പ്രജിരഗച്ച്
തുടങ്ങജിയ ആകൃതജികൈളമാണച്ച് കടുതലര.ഇതജിനനുസരജിചമാണച്ച് ഇവയനട
മപരുര.ചജിലവ  മരമാഗകൈമാരജികൈളമാണങജില്  മറ്റുള്ളവ
ഉപകൈമാരജികൈളമാണച്ച്.നമ്മളമടയര  മൃഗങ്ങളമടയര  അന്നനമാളതജിലര
ഉപകൈമാരജികൈളമായ ചജില ഇനങ്ങള ജമീവജികന.

2) കുമജിളകൈള :പ്രകൈമാശ  സരമശഷണ  സരവജിധമാനമജിലമാത
വജിഭമാഗമമാണജിവ.അതജിനമാല്  തനന്ന  കജവ  വസ്തുകളനട
വജികൈടനതജിലൂടയമാണച്ച്  ഊര്ജര  ഉല്പമാദജിപ്പജികന്നതച്ച്.ഇവയനട
ഇടയജില് ഉപകൈമാരജികൈളര മരമാഗകൈമാരജികൈളര ഉണ്ടച്ച്.

3) ആകജിമനമാകമറ്റസച്ച്
4) മപ്രമാമടമാമസമാവ
5) പമായലകൈള     
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MIRROR , MIRRORMIRROR , MIRROR

                                                                      -Madhuri sawant.

Mirror,Mirror
Don't display my eyes.
Don't display my hair,
Don't display my teeth
                                      Mirror,Mirror
                                      Display my courage
                                      Display my knowledge
                                      Display my voyage
                                      Display my message
                                      Display my passage
To go in the right direction as you show.
                                                            
                                                                           

LETTER TO GODLETTER TO GOD

-CRISTINA ROSSETTI

White sheep , White sheep.
On a blue hill,
When the wind stops,
You all stand still.
When the wind blows,
You walk away slow.
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White sheep , White sheep  Where do you go?

                                                
                                                    

GIRLGIRL

                                                                        -   Rifana Parvin  -

The girl
Girl is beautiful

The symbol of sorrow and sacrifice
Girl is beautiful

Girl's life is simple
Girl is so lovely
Girl is so pretty
Her heart is soft

Girl is the shining star...
Heavenly beauty of girl
Girl is the shining star

Girl is beautiful
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നപയ്യാതുവജിജയ്യാനരംനപയ്യാതുവജിജയ്യാനരം

66

1. ഏഷദനയയര  യൂമറമാപ്പജിനനയര  മവര്തജിരജികന്ന  കൈടലജിടുകച്ച്  ഏതമാണച്ച്  ?
മബമാമസമാറസച്ച്

2. മമാചപജിച എന്ന മലമാകൈമാദച്ച്ഭുതര സജിതജി നചയ്യുന്നതച്ച്  ഏതു രമാജദതമാണച്ച്  ?
നപറു

3. പ്രഥമ യൂതച്ച് ഒളജിമജികജിനച്ച് ആതജിഥദര വഹജിച രമാജദര ഏതമാണച്ച് ?സജിരഗപ്പൂര്

4. പ്രസജിദമമായ ഉതച്ച്കൈല് സര്വകൈലമാശമാല ഏതു സരസഥമാനതമാണച്ച് സജിതജി
നചയ്യുന്നതച്ച് ?   ഒഡജിഷ

5. ഗമാമജി  പുരസ്കമാരര  മനടജിയ  ആദദ  ഇനദകമാരന  ആരമാണച്ച്  ?സകമീര്
ഹുകസന

6. നമാസച്ച്  എയര്മവസച്ച്  ഏതു  രമാജദനത  വജിമമാനകമനജിയമാണച്ച്  ?സസൗദജി
അമറബദ

7. പടജാപഫജാളജകി  എനകിനന  കുറകിച്ചുള്ള  പേഠനശജാഖേയജാണെന്  ?
പപേജാഷകജാഹജാരങ്ങനളക്കുറകിച്ചുള്ള പേഠനസ്യം

8. കചനമീസച്ച്  മബമാകജിങച്ച്  എന്നറജിയനപ്പടുന്ന  ആമയമാധനകൈല  ഏതമാണച്ച്  ?
കുങച്ച്ഫു

9. ഭമാരത സര്കമാര് നല്കുന്ന ഏറ്റവര ഉയര്ന്ന സമ്മമാനതകൈയള്ള പുരസ്കമാരര
ഏതമാണച്ച് ?ഗമാനജി സമമാധമാന പുരസ്കമാരര

10. ആദദനത  മലമാകൈ  നചസച്ച്  ചമാമദന  എന്നറജിയനപ്പടുന്നതച്ച്  ആരമാണച്ച്  ?
വജില്നഹ നസനജിസച്ച്

6 സെയന്സെട് ക്ലബട് കലെകോകഗകോ
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11. കജവമരുഭൂമജി എന്നറജിയനപ്പടുന്ന കൈടല് ഏതമാണച്ച് ?സര്ഗമാമസമാ കൈടല്

12. മപഴ്സണല് കൈമ്പൂടറജിനന്റെ പജിതമാവച്ച് ആരമാണച്ച് ?നഹനടജി മറമാബര്ടച്ച്

13. തമജിഴമാടച്ച് ഡജി.ജജി.പജിയമായ ആദദ വനജിത മലയമാളജി ആരമാണച്ച് ?ലതജികൈമാശരണ്

14. മകൈരളതജിനല  ആദദ  കൈരകൈസൗശല  ഗമാമര  ഏതമാണച്ച്  ?ഇരജിങ്ങല്
(മകൈമാഴജിമകമാടച്ച്)

15. മദശമീയ  വനജിതമാകൈമ്മമീഷനന്റെ  ആദദ  അധദക  ആരമാണച്ച്  ?ജയനജി
പടച്ച്നമായജികൈച്ച്

16. കൈമാറ്റജിനന്റെ നഗരര എന്നറജിയനപ്പടുന്ന നഗരര ഏതമാണച്ച്?ചജികമാമഗമാ

17. ഏതുസരസമാനതകടജിയമാണച്ച് മനതമാവതജി നദജി ഒഴകുന്നതച്ച് ?കൈര്ണമാടകൈ

18. മനുഷദ നജിര്മ്മജിതമമായ ആദദ മൂലകൈര ഏതമാണച്ച് ?നടകമീഷദര

19. അനരമീക മര്ദര അളകന്നതജിനുള്ള യൂണജിറ്റച്ച് ഏതമാണച്ച് ?നഹമകമാ പമാസ്കല്

20. മൂര്തമീമദവജി  പുരസ്കമാരര  മനടുന്ന  ആദദ  മലയമാളജി  ആരമാണച്ച്  ?
അകജിതര
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സജിരംഹവരം മയ്യാനുരംസജിരംഹവരം മയ്യാനുരം

                                                                                            നമിദ

ഒരു കൈമാടജില്  ഒരു സജിരഹവര മമാനുര തമാമസജിചജിരുന.
അവര്  നചറുപ്പതജിമല  ഉറ്റ  ചങ്ങമാതജിമമാരമാണച്ച്.അതുനകൈമാണ്ടുതനന്ന  മറ്റു
മൃഗങ്ങളനകലമാര അവമരമാടച്ച് നതലച്ച് അസൂയ ഇലമാനതയമല.
   കൈമാടജിനല  ഒരു  പമാറനകടജിനന്റെ  വലജിയ  ഗുഹയജില്  സജിരഹവര  മമാനുര
ഒനതമാരുമമയമാനട കൈഴജിഞ്ഞുവന്ന കൈമാലര.
   അങ്ങനനയജിരജിനക  ഒരു  നചറജിയ  പ്രശ്നതജിനന്റെ  മപരജില്  രണ്ടുമപരുര
തര്കതജിലമായജി.തണുപ്പുകൈമാലനത  കുറജിചമായജിരുന  തര്കര.രണ്ടുമപര്കര
അവരുമടതമായ  നദമായങ്ങള  അവതരജിപ്പജികമാനുള്ളതുനകൈമാണ്ടച്ച്  ആ  തര്കര
ഒതതൂര്പ്പമാകൈമാനത നമീണ്ടുമപമായജി.
മമാനപറഞ്ഞുഞ
   “തണുപ്പുകൈമാലമുണ്ടമാകുന്നതച്ച് പൂര്ണചന്ദ്രനജില് മമാറജി മനറ്റമാരു പുതന ചന്ദ്രന
ഉണ്ടമാവമമമാഴമാണച്ച്.”
 അമപ്പമാള  സജിരഹര  ഒചനവചഞ  "ആരു  പറഞ്ഞു  നജിമന്നമാടച്ച്  ഈ
കൈളവച്ച്.ഒരജികലര അങ്ങനയല തണുപ്പുണ്ടമാകുന്നതച്ച്,പുതന ചന്ദ്രനജില് നജിന്നച്ച്
മമാറജി മനറ്റമാരു ചന്ദ്രനന ഉണ്ടമാകുമമമാഴമാണച്ച്.”
    ഒരു രമാതജി മുഴവനുര രണ്ടുമപരുര അതജിനന്റെ മപരജില് തര്കജിച.പജിമറ്റന്നച്ച്
മനരര  പുലര്ന്നമപ്പമാള  അവര്  ഒരു  തമീരജിമമാനനമടുത.കൈമാടജിനല
ബുദജിരമാകസനമായ  കുരങ്ങനന  നചന  കൈമാണുകൈ.കുരങ്ങന  എനമാമണമാ
പറയന്നതച്ച്  അതച്ച്  ശരജിയമാനണന്നച്ച്  അരഗമീകൈരജികകൈ.അങ്ങനന  സജിരഹവര
മമാനുര  തമ്മജിലള്ള  ചര്കതജിനച്ച്  തമാതച്ച്കൈമാലജികൈ  വജിരമാമമമായജി.    പമക
കൈമാടജിനല മറ്റു മൃഗങ്ങളകച്ച് അതത രസജിചജില.സജിരഹവര മമാനുര നതറ്റണനമന്നച്ച്
ആഗഹജിചജിരജികകൈയമായജിരുന്നമലമാ അവര്.    കൈമാടജിനല ഒരു ആല്മരതജിനന്റെ
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ചുവടജില്  ധദമാനതജിലജിരജികകൈയമായജിരുന  കുരങ്ങചന.സജിരഹവര  മമാനുര
മനനര നചന്നച്ച് കുരങ്ങനന ഒന വണങ്ങജി.അല്പമനരര കൈഴജിഞതജിനു മശ ഷര
കുരങ്ങചന  കൈണ  തുറന്നച്ച്  ഇരുവമരയര  മനമാകജി.അവനരലമാര  വജിസ്തരജിച
പറഞ്ഞു.
    കുരങ്ങചന സജിരഹതജിമന്റെയര മമാനജിമന്റെയര വമാദര  മകൈടതജിനു മശഷര
പറഞ്ഞുഞ
    രണ്ടുമപരുര  പറഞതജില്  സതദതജിനന്റെ  അരശമുണ്ടച്ച്.എങജിലര
അതജിനലനമല  കൈമാരദര.പഴയ  സസൗഹൃദവര  മസ്നേഹവര
നജിലനജിര്തന്നതജിലമാണച്ച്  പുണദര.എലമാ  കൈമാലവര  അവരുനട  സസൗഹൃദര
നജിലനജിര്തണനമന്നച്ച്  പറഞച്ച്  അവനര  തജിരജിചയച.പജിന്നൂനടമാരജികലര
അവര് രണ്ടു മപരുര തര്കജിചജിടജില.മസ്നേഹമതമാനട ജമീവജിച.
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മലമഴ ഡയ്യാമജിമലകച്ച് ഒരു ഉലയ്യാസയയ്യാതമലമഴ ഡയ്യാമജിമലകച്ച് ഒരു ഉലയ്യാസയയ്യാത
77

                                                                               Devanandh.
      തമല  ദജിവസര  തനന്ന       ഞമാന  യമാതയനട  ഒരുകതജിലമായജിരുന.
അങ്ങനന   ഞമാന  ഉറങ്ങമാന  കൈജിടന.  എത  തജിരജിഞ്ഞു  മറഞ്ഞു  കൈജിടന്നജിട്ടുര
എനജികച്ച്  ഉറകര  വന്നജില.  നമാളനത  ഒമാര്മ്മകൈള  മമാതമമായജിരുന  എനന്റെ
മനസജില്.  പജിനന്ന  എമപ്പമാഴമാണച്ച്  ഉറങ്ങജിയതച്ച്  എന്നച്ച്  അറജിയജില.  രമാവജിനല
മകൈമാഴജി  കവജിയനതമാനര  ഞമാനറജിഞജില.  അമ്മ  തടജി  വജിളജിചമപ്പമാഴമാണച്ച്
ഞമാനുണര്ന്നതച്ച്.  ഞമാന  പ്രഭമാത  കൈര്മ്മങ്ങള  നചയ്തു.  യമാതകച്ച്
മപമാവമാനനമാരുങ്ങജി.  അചനന്റെ  വണ്ടജിയജില്   മപമാവമാനനമാരുങ്ങജി.  അചനന്റെ
വണ്ടജിയജില് മപമാവമമമാള  വമീശജിയടജികന്ന കുളജിര്കമാറ്റുര, പതുനക പതുനക
വമീഴന്ന ആ മഞ്ഞു തുള്ളജികൈളര എനന്ന വലമാനത മകൈമാരജിതണുപ്പജിച.  ഞമാന
സച്ച്കളജില് എതജി. ഞങ്ങള വരജിവരജിയമായജി ബസജില് കൈയറജി.  ഞങ്ങള യമാത
ആരരഭജിച.  കുറചച്ച് ദൂരനമതജിയമപ്പമാള ഞമാന  ചുവന്ന കുനകൈള കൈണ്ടു.അതച്ച്
ചുവന്ന  കുന്നമാവമാന  അതജിനല  മരതജിനല  ഇല  മുഴവനുര  ചുവന്നതമാണച്ച്.
കുനകൈളനട  അടുതകനട  ബസച്ച്  മപമാവമമമാള  ആകൈമാശനമലമാര  ചുവന്ന
നജിറമമായജിരുന.  സൂരദന  പതുനക  എഴമന്നറ്റച്ച്  വന.  സൂരദനന്റെ  പ്രകൈമാശ
കൈജിരണങ്ങള  ഇലകൈളജില്  തടജി  വരുന്നതച്ച്  കൈണ്ടമപ്പമാള  എനച്ച്കച്ച്  കൈസൗതുരര
മതമാന്നജി.  അങ്ങനന  പമാട്ടുര  ഡമാനസുമമായജി  ഞങ്ങള  യമാത
നചയ്തു,മലപ്പുറനതതജി. ഞമാനുര എനന്റെ സഹപമാഠജികൈളര അദദമാപകൈരുര കടജി
ഭകണര  കൈഴജിരരമാന  ഒരു  മഹമാടലജില്  കൈയറജി.  ഭകണര  കൈഴജിചച്ച്  ബസജില്
കൈയറജി  യമാതച്ച്  തുടര്ന.  മനനര  മപമായതച്ച്  പമാലകമാടച്ച്  മകൈമാടയജിമലകമാണച്ച്.
അവജിനട എതജിയമപ്പമാള ഞങ്ങള വരജി വരജിയമായജി അവജിമടകച്ച് പ്രമവശജിച.
പ്രധമാന കൈവമാടര  കൈടന്നമപ്പമാള ഒരു മകതര കൈണ്ടു.  അവജിനട  വജിളകകൈളര
ചജില  രമാമമായണങ്ങളര  അടുകജി  വചജിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആ  മകൈമാടയജില്  ധമാരമാളര
അറകൈളണ്ടമായജിരുന.  ഞമാനുര എനന്റെ കട്ടുകൈമാരുര ഒമാമരമാ അറകൈളജില് മപമായജി
ചുറ്റുമുള്ള ജനലജിലൂനട കൈമാഴ്ചകൈള കൈണ്ടു. മകൈമാടയച്ച് ചുറ്റുര കൈമാവലമായജി നജില്കന്ന
പച പരവതമാനജി വജിരജിചതച്ച്  മപമാനലയള്ളനവള്ളവര ആ മകൈമാടനയ കടുതല്

7 യമു .പബ്ബി പഠനയധ്യാത
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സുനരണമാകജി. പജിന്നമീടച്ച് ഞങ്ങള പമാര്കജില് കൈളജിച രസജിച. പജിനന്ന ഞങ്ങള
യമാത  തുടര്ന.  ഉച  ഭകണര  കൈഴജികമാന  മവണ്ടജി  ഞങ്ങള  മഹമാടലജില്
കൈയറജി.  ഭകണര  കൈഴജിചച്ച്  പുറതജിറങ്ങജിയമപ്പമാള  രണ്ടച്ച്  അരയന്നങ്ങള
മപമാകുന്നതച്ച് ഞമാന കൈണ്ടു.  ഞമാന അവനയ പജി ന്തുടര്ന.  അതജിനന്റെ കടജിനന്റെ
അടുമതകമാണച്ച് അതച്ച് മപമായതച്ച്. കടജില് ഒരു അരയന്നര സതനര മുടകൈളകച്ച്
അടയജിരജികന്നതുര  ഞമാന  കൈണ്ടു.  ബസൗ....ബസൗ.....ഒരു  ശബ്ദര  മകൈട്ടു.  ഞമാന
മപടജിചച്ച്  മപമായജി.  അതച്ച്  ഒരു  നമായയമായജിരുന.  പജിനന്ന  ഞമാനനമാരു
മരചവടജില് ഇരുന.  ഹമായച്ച്!  എന്തു മധുരമമായ ശബ്ദര.....ഞമാന മുകൈളജിമലകച്ച്
മനകജി.  എത മതന കുരുവജികൈള.  എനജികച്ച് അതജിനന പജിടജികമാന മതമാന്നജി.
പജിനന്ന ഞമാമനമാടജി ഒരു പചപ്പച്ച് നജിറഞ സലതച്ച് മപമായജി. പജിനന്ന ഞങ്ങള
ഒരു മഝദ വളര്ത മകൈന്ദ്രതജിമലകച്ച് മപയജി.
 ഞമാന  അതജിശയജിച  മപമായജി!  എത  തരര  മമീനുകൈള.  സജിരഹമതദര,
അതജിനന ആദദമമായജിടമാണച്ച് ഞമാന കൈമാണുന്നതച്ച്.  കൈമാണുമമമാള തനന്ന മപടജി
മതമാനര. ഇസൗല്, ഗസൗരമാമജി,ഗപ്പജി അങ്ങനനയനജികച്ച് മപരറജിയമാത എതമയമാ
മമീനുകൈള.  ഒരു കൈസൗതുകൈര തനന്നയമായജിരുന ആ കൈമാഴച്ച്ച  .പജിനന്ന അവജിടുന്നച്ച്
പമാമച്ച്വളര്ത  മകൈന്ദ്രതജിമലകച്ച്  മപമായജി.  എതമയമാ  തരര  പമാമകൈള.
മൂര്ഖന,  നപരുമമാമച്ച്, രമാജനവമമാവ,  അണലജി,  പചജിലപ്പമാമച്ച്,  അങ്ങനന
അങ്ങനന ഒരുപമാടച്ച്....പജിനന്ന മുതലമയയര അവജിനട കൈണ്ടു പജിനന്ന മപമായതച്ച്
മലമഴ  ഡമാമജിമലകമാണച്ച്.ഡമാമജിനന്റെ  കൈവമാടര  കൈടന്നതുര  ഞമാന
അതജിശയജിചമപമായജി!പല  നജിറതജിലള്ള  മറമാസമാപ്പൂവജിനന്റെ  ഒരു  മതമാടര
തനന്നയണ്ടച്ച്.ആകൈമാശതച്ച് ധമാരമാളര പകജികൈള പറനകൈളജികനണ്ടച്ച് .ഞങ്ങള
ഡമാമജിനന്റെ മുകൈളജില് കൈയറജി.അവജിനട നജിന്നച്ച് പൂമനമാടര മനമാകമമമാള ചുവപ്പച്ച്
നജിറതജിലള്ള  മുതകൈള വജിതറജിയതുമപമാനലയണ്ടച്ച്.
   ഡമാമജിനന്റെ  അപ്പുറതമായജി  ഞമാന  "MW”എനന്നഴതജിയതച്ച്  കൈണ്ടു.അതു
പറയമമമാള  അതജിനന്റെ  അതമതമാളര  മമാതനമ  നവള്ളര  നജിറയമാവൂ  എന്നച്ച്
ഞമാനറജിഞ്ഞു.അതച്ച് നജിറഞമാല് ഷടര് തുറന്നച്ച് നവള്ളര പുറതവജിടുര.ഞങ്ങള
വരജിയമായജി ഡമാമജിനന്റെ തമാനഴയജിറങ്ങജി.മനനര മപമായതച്ച് ഡമാമജിനന്റെ അടുതള്ള
പമാര്കജിമലകമാണച്ച്.അവജിനട  Malampuzha  Express  എന്നച്ച്  പറഞ  ഒരു
നകൈമാചതമീവണ്ടജി ഉണ്ടമായജിരുന.ഞമാന ഓടജി ഒരു മബമാഗജിയജില് കൈയറജി.  ആ
തമീവണ്ടജി പതുനക നമീങ്ങമാന തുടങ്ങജി. ആ പമാര്കജിനന വലര നവച. അതജിനു
മശഷര ഞമാന മനറ്റമാരു സലതച്ച് മപയജി. അതജിനു മശഷര ഞങ്ങള സമാധനര
വമാങ്ങമാന  മപമായജി.  ഞമാന  ഒരുപമാടച്ച്  സമാധനങ്ങള  വമാങ്ങജി.പജിനന്ന  തജിരജിച
ബസജില് കൈയറജി.അമപ്പമാമഴകര സൂരദന അസമജികമാന മപമായജി.ആകൈമാശര
ഓറഞ്ചച്ച്  നജിറമമായജിരുന.പജിനന്ന  ഞങ്ങള  സജിനജിമ  കൈണ്ടു.അതജിനന്റെ
പകുതജിയമായമപമാമയകര അമജിളജിയമ്മമാവന വന്നജിരുന,ആയജിരകൈണകജിനച്ച്
നകതങ്ങള  ആകൈമാശതച്ച്  നജിറഞജിരുന.പജിനന്ന  ഞങ്ങള  ഭകണര
കൈഴജിച.പജിനന്നബസജില്കൈയറ.പജിനന്നഎമപ്പമാമഴമാഎമന്നമാടുറങ്ങജിപ്പ.അവസമാനര
കൈരജിയമാതനകൈമാവജിനലതജി.എനന്റെ  അഛന  ഉണ്ടമായജിരുന
അവജിനട.അദദമാപകൈമരമാടച്ച് യമാത പറഞച്ച് ഞമാന മടങ്ങജി.
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BEING  POLLUTED :A RIVER'S VOICEBEING  POLLUTED :A RIVER'S VOICE

                                                                          Anupriya .R.V   -      

I See and I Know
Everything

I Love and care
Everything

I See thirsty birds
flying around me.
I Know why they

aren't take my drop

I See animals around
me rough tongue

They know they die
with my single drop     

-

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        48

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        49

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

StoryStory

THE FOX AND THE GRAPESTHE FOX AND THE GRAPES

                                                                     Muhammed Shadil

             A fox was ones hungry   and went in search of some food .He
searched everywhere ,but he couldn't    find anything tat he could
eat .Finally with his stomach rumbling ,he came upon a farmer's wall
.on top of the wall  were biggest  ,juiciest  grapes the fox had ever
seen. The rich purple colour  told the fox that they were ready to be
eaten .The  fox jumped high in the air  to  catch the grapes in  his
mouth ,but he missed .He tried a few more times but missed each
time  . Finally the fox decided to go home all while muttering ,i am
sure  the grapes were sour anyway.   
Moral; its easy to what you can't have.
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അമഅമ

                                                                              അനുരപാധ ടരീച്ചര8

ളപായട് ളപായ കാലപത
ഓര്മ്മതന തജീരതട്
ഓരങ്ങള് പറണ്ടിഞാന നണ്ടിലട്പക

ഓര്മ്മയായമ്മപയാരു
പതന്നലായട് വപന്നപന്റെ
കാതണ്ടിലായട് സതാനതനളമാതണ്ടി.
നറുനണ്ടിലാപപായ്കയാ
യതണ്ടിപലപന്റെ ളനാവുകള്
പതണ്ടിപയ കഴുകണ്ടി ഉണകണ്ടി

രാപ്പൊടണ്ടിയായട് വന്നട്
രാവണ്ടില് മുഴുപകപയാരു
താരാട്ടു മൂളേണ്ടിയുറകണ്ടി
പൂവണ്ടിന സുഗനമായട്
പമപല്ല തളലാടണ്ടിപയന
പനറുപകയണ്ടില് മുതങ്ങള് നലട്കണ്ടി

മഞകണതണ്ടിലായട്
കണ്ണോടണ്ടി തജീര്തതണ്ടില്
തനരൂപാം കാട്ടണ്ടിചണ്ടിരണ്ടിച
അറണ്ടിവണ്ടിപന്റെ ജതാലയായട്
അരണ്ടികതണപഞപന്റെ
അജ്ഞത മാറാന ശമണ്ടിച

മഴളമഘമായട് വന്നട്
അലണ്ടിവണ്ടിപന്റെ പാഠങ്ങ
ളളോളരാന്നട് പചാല്ലണ്ടി ചണ്ടിരണ്ടിച
തളേരാതണ്ടിരമ്പുന്ന
കടലായണ്ടി വപന്നന്നണ്ടി
ലൂര്ജ്ജപത ഊട്ടാന പകാതണ്ടിച

എരണ്ടിയുന്ന നാളേമായട്
പഭപചരണ്ടിപഞന്നണ്ടില് നജീ
സഹനതണ്ടിന തണ്ടിരണ്ടികള് പതളേണ്ടിച.

8 അധധധ്യാപബ്ബിക
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The Giving TreeThe Giving Tree

Once there was a tree
and she loved a little boy
and everyday the boy would come
and he would gather her leaves
and make them into crowns
and play king of the forest
he would climb up her trunk
and swing from her branches
and eat apples.
They would play hideandgoseek
and when he was tired,
he would sleep in her shade
and the boy loved the tree
very much.
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  Global Warming  Global Warming

                                                                                    Aryananda

Causes :

Air pollution can cause global warming
• Carbon dioxide  released by burning of fuels increases in temperature

which is also a air pollutant will causes global warming
• This leads to greenhouse effect. The phenomenon whereby the earth

atmosphere traps solar radiation because of the presence of gases like
Co2,CH4,  nitrous oxide,water vapour and CFC which leads to global
warming 

Deforestation
• Plants play an important role in regulating the climate because they

absorb carbon dioxide from the air and release oxygen
• Forest and bushland act as carbon sinks and are a valuable means of

keeping global warming to 1.50c
• But human clear vast areas of vegetation around the world
• When  vegetation  is  removed  or  burnt  the  stored  carbon  dioxide

released  back  into  the  atmosphere  as  co2 contributing  to  global
warming

• Increase in use of chemical fertilizers 
• The high rate of application of nitrogen rich fertilizers has effect on

the  heat  storage  of  cropland  and  the  run  off  of  excess  fertilizers
creates dead zones in our oceans

• In addition to these effect high nitrate levels in
 groundwater due to over fertilization are cause for concern human
health.
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Consequences of Global warming:

                                                                                        

      Predicting the consequences of global warming is one of the most
difficult tasks for the world's climate researchers. Many of the effect of
global warming have been well dowmented and observations from real
life  are  consistent  with  earlier  predictions.  Consequence  of  global
warming includes;

• More drought 
• Melting of ice cabs in polar region
• Change in rainfall patterns
• More heat waves 
• Expansion of desert area
• Nature fires in forest lands

          When the weather gets warmers evaporation from both land
and sea increases. This can cause drought in area of the world where
the  increased  evaporation  is  not  compensated  for  by  more
precipitation.
         In some region of the world this will result in crop failure and
famine especially in areas where temperatures are already high. The
extra water vapour in the atmosphere will fall again as extra rain.
Which can cause flooding in other places in the world.

                World wide glaciers are shrinking rapidly at
present ice appears to be melting faster than previously estimated. In
areas that are dependent on melt water from mountain areas this can
cause drought and lack ofdomestic water supply. Up to a sixth of the
worlds 
population lives in areas that will be affected by melt  water reduction.
The warmer climate will probably cause   more heat waves more violent
rainfall and also an increase in the number and severity of storms.
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                 Sea level rises because of melting ice and snow 
      and because of the thermal expansion of the sea. Areas 
      that are just above sea levels now may become 
      submerged. For examples some pacific island nation are 
      expected to be partially or completely submerged by the 
      end of the century. Coastal and shallow marine plants 
      and animals will be affected for example mangroves 
      and coral reefs. In countries with large areas of coastal 
      low land there will be a dual risk of river floods and 
      coastal flooding which will reduce the area for living 
      and working coastal defences will need to be 
      strengthened and river leaves will needs to be 
      developed. The increases in standing water may allow 
      more insects like mosquitoes and diseases spread by 
      insects. Such as lyme's diseases.
                 The most recent meeting of scientists suggest 
      that the consequences of increase in temperature caused
      by the green house effect may be more severe than were   
      previously though. 

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        55

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

കൈലയ്യാമമളകൈലയ്യാമമള
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ഊഞയ്യാല്ഊഞയ്യാല്

                                                                            മുഹമ്മദന്ദ് ബപാസമിതന്ദ് 

  കണണത കണണത മതനതച

  കണപ ചജരജപപതരപ അമതവന

 അമജളജപയപനതരപ അമതവത

  തതഴതണതകച വരപണമത നഫ..

    കണണത കണണത മപറതച

  കകതപകമപപളതരപ പപമതറ

  ണതന നപകരപപനതരപ പപമതണറ

   പപണനതടതജല വരപണമത നഫ

    കണണത കണണത പകതമതച

 കപഞതവപകതരപ ഊഞതല
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മുളമുള

                                                                       മുഹമ്മദന്ദ് നമിഹപാല് സമി

 മുളയുകടെ ചചബാടപിലപിരുന്നന്റ് 
മണപിലപിരുന്നന്റ് കെളപികബാചലബാ 
മുളയുകടെ മൂളല് ചകെടന്റ് നമുകന്റ്

മൂളപിപബാട്ടുകെള്  പബാടെബാചലബാ
മുളഎം തണപില് വബാകവകച്ചനഎം 

മൂളബാചമബാചരബാ രബാഗങ്ങള്
മബാറുനണന്റ് മുളന്തണഎം

ഭദീമന് പബാണ ഭക്ഷണമബായന്റ് 
പക്ഷപിക്കൂടമഭബായ സബാനഎം
പച്ചവപിരപികച്ചബാരു മുളകബാടെന്റ് 

മുളയരപി തപിന്നന്റ് ആചരബാഗഗ്യതപിനന്റ് 
മുള മൂപപികബാഎം സബാചമബാദഎം 

കപറ്റു കപരുകഎം മുളകെകളനഎം 
ചപബാറ്റുഎം  മനുഷഗ്യകര കെടബായഎം
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ഇരമല്ഇരമല്

                                                                              ലമിലിംന എലിം കക9

ചണ്ടില ഒചകള് അങ്ങപനയാണട്.
എല്ലാവരുാം അതട് ളകപട്ടന വരണ്ടില്ല
ഉരക്കുഴണ്ടി പവള്ളചാട്ടതണ്ടിപന്റെ
ഇരമല് ളകള്കണപമങ്കണ്ടില്
ളതടണ്ടിളതടണ്ടിപചല്ലണാം
വഴുതുന്ന പാറകള് ചവണ്ടിട്ടണ്ടികയറണാം

ചണ്ടില കാഴ്ചകള് അങ്ങപനയാണട്.
മപറാരണ്ടിടത്തുാം അതുകപണനവരണ്ടില്ല
ഉരക്കുഴണ്ടി പവള്ളചാട്ടാം കാണണപമങ്കണ്ടില്
മുകളേണ്ടില് നണ്ടിനാം താളഴാട്ടട് ളനാകണാം
താപഴനണ്ടിന്നട് മുകളേണ്ടിളലകല്ല

വന വജീണു ഭൂഗര്ഭനണ്ടിഗൂഢതയണ്ടില്
മറയുന്നതട്
കാടണ്ടിപന്റെ കണ്ണേജീരുമാതമല്ലാ
കണ്ണേജീരുറഞ 
ചണ്ടില സതപ്നങ്ങള്കൂടണ്ടിയാണട്

മരണ്ടിചണ്ടിട്ടുാം മഴയതട് നണ്ടിര്തണ്ടിയ
തപന്റെ കുഞണ്ടിപന ളതടണ്ടിയലഞട് 
കാതണ്ടിരുന്നട് വാതണ്ടിലടയാപത
മരണ്ടിചളപായ ഒരച്ഛപന്റെ സതപ്നതണ്ടിനട്
ഓര്മകളോല് തര്പ്പെണാം പചയാപത
ഉരക്കുഴണ്ടി കണ മടങ്ങാനാവണ്ടില്ല

പാതണ്ടിപാടണ്ടിയ പാട്ടണ്ടിപന്റെ ഈണാം
കാട്ടുമുളേങ്കൂട്ടങ്ങള് ഏറ്റുപാടുളമാള്
ചങ്കണ്ടിടണ്ടിപ്പെണ്ടിനാല് തുടണ്ടി പകരാപത
കാടണ്ടിറങ്ങണ്ടി ളപാരുവാനാവണ്ടില്ല

കാലപമതളയാ കാതാം നടന
കാറ്റുകളളേപറ ഗതണ്ടി മാറണ്ടി വജീശണ്ടി
നന്മ പൂക്കുാം യുവതതസതപ്നങ്ങപളേ
സുഖാലസലതണ്ടിപന്റെ മസൗഢലാം വണ്ടിഴുങ്ങണ്ടി

9 അധധധ്യാപബ്ബിക
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കണ്ണുകളേണ്ടിലകാല തണ്ടിമണ്ടിരാനകാരവുാം
തണുത്തുറയുന്ന ഞരമണ്ടിപല ളചാരയുാം
ജരാനരകള് പടരുന്ന പജ്ഞയുാം
ക്ഷുഭണ്ടിതയസൗവനമണ്ടിളന്നാര്മ്മയാവുളമാള് 
പാട്ടുകാരാ നണ്ടിപന്നയുളപക്ഷേണ്ടിചട്
ഉരക്കുഴണ്ടി കണ മടങ്ങുവാനാവണ്ടില്ല

ചണ്ടില ഓര്മ്മകള് അങ്ങപനയാണട്
ഒരു ജന്മതണ്ടില് ഒടുങ്ങണ്ടിപയന്നട് വരണ്ടില്ല
മുകളേണ്ടില് നണ്ടിനാം ആഞപതണ്ടിചട്
ളബാധതണ്ടില് പകമനങ്ങള് തജീര്തട്
പുറളമകട് നണ്ടിശബ്ദമായണ്ടി
മനസ്സണ്ടിപന്റെ അഗാധഗര്തങ്ങളേണ്ടില്
ഇരമലുകള് തജീര്ത്തു പകാണണ്ടിരണ്ടിക്കുാം
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മഴയച്ച് മുമച്ച്മഴയച്ച് മുമച്ച്

                                                                                           സമിഗമില് 

നമ്മനള  ഏറ്റവര  കടുതല്  ആസതദജിപ്പജികന്ന  പ്രകൃതജി  വജിഭവമമാണച്ച്  മഴ.  പജിഞ
കുഞ്ഞുങ്ങളകമപമാലര  ഏനറ  ഇഷമുള്ളതച്ച്.മഴ  എനര  കൈസൗതുകൈമമറുന്ന  കൈമാഴ്ചയമാണച്ച്.പണ്ടച്ച്
നമ്മളകച്ച്  മഴനയ  ഏനറ  ഇഷമമായജിരുന  എന്നമാല്  കുറചച്ച്  മമാസങ്ങളകച്ച്  നമ്മച്ച്ള  ഈ
മകൈരളതജില്  മഴ  കൈമാരണര  ദുരജിദര  അനുഭവജിമകണ്ടജി  വന.അന  നമ്മള  കകൈമകൈമാര്ത
പജിടജിച  മകൈരളതജിനന്റെ  നന്മേയച്ച്.പ്രളയര  എന്ന  മഹമാദുരനനത  തുരതച്ച്  സമമാദമാനതജിനന്റെ
നവളജിചതജിമലകച്ച് നകൈമാണ്ടുമപമായതമാണച്ച് നമ്മള.മകൈരളനത ഏറ്റവര വജിറപ്പജിച സരഭവമമായച്ച്
നമുകജിതജിനന തജിരനഞടുകമാര.മതനമമന്നമാ  ജമാതജിനയമന്നമാ  ഇല എലമാവരുര  ഒരുമജിചമാണച്ച്
മുമന്നറജിയതച്ച്.മകൈരളതജിനല  പ്രളയനത  മനരജില്  കൈണ്ടതുര  അനുഭവജിചവരുര  ഈ
മകൈരളതജില് എണമറ്റ ആളകമാരുകൈളണ്ടച്ച്.ഇനജി  ഈ മലമാകൈതച്ച്  ഉണ്ടമാകൈരുനതന്നച്ച്  നമുകച്ച്
പ്രമാര്തജികമാര.പനക  മനുഷദന  വരുതന്ന  ഈ  പ്രവര്തജിയമാണച്ച്  ദുരജിദര
വരുതന്നതച്ച്.നമാടജില്  ജനങ്ങള  ഇമപ്പമാള  കടുതലര  ആശയജികന്നതച്ച്
കുടജിനവള്ളനതയമാണച്ച്.എന്നമാല്  അനദനമാടജിനല  ജനങ്ങളഇമപ്പമാള  ആശയജികന്നതച്ച്
കപപ്പജിലൂനടയള്ള  സമാമങതജികൈവജിദദയമാണച്ച്.മഴനയന്ന  ബമാഹദശകജി  ഉപകൈമാര
പ്രതവമമാണച്ച്.ദുരജിദ  പൂര്ണവമമാണച്ച്  ചജില  നമാടജില്  മഴയജില്  തനന്ന  പല  രൂപമമാറ്റവര
സരഭവജികനണ്ടച്ച്.ആലജിപ്പഴവമീഴ്ച,ഹജിമര  എന്നജിവ  ഇതജിനച്ച്  ഉതമ
ഉദമാഹരണമമാണച്ച്.രമാതജികൈമാലങ്ങളജില് ഹജിമര വമീഴന്നതച്ച് മകൈടറജിഞജിട്ടുണ്ടച്ച്. 

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        61

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

കുരങ്ങനന്റെ  കുറുമച്ച് കുരങ്ങനന്റെ  കുറുമച്ച് 

                                                                            മുഹമ്മദന്ദ് ആദമില്

 മരര ചമാടജി കുരങ്ങചമാര് മലര്ന ചമാടജി
നചരജി  ഞമാടജി കുഴഞ്ഞു ചമാടജി
നചരജിനവമാത മരനകമാമജില്  കുറുമകൈമാടജി
ചജിരജിനപമാട്ടുര  കടനര വജിക്രതജി കൈമാടജി
ഒടുവജിമലമാ കുരങ്ങചമാര് നഞളജിഞ്ഞു ചമാടജി
പജിടജിവജിടച്ച് തമാമഴകച്ച് വമീണച്ച് മപമായജി!

                                  

കൈവജിയപ്പയ്യാപ്പകൈവജിയപ്പയ്യാപ്പ

                                                                              മുഹമ്മദന്ദ് ആദമില്

           വടജിയര  കുതജിവരുനമണ്ട
കുടവയര് തടവജിനയമാരുപ്പമാപ്പ
കൈവജിതകൈള നചമാലജി കുടജികൈളജില് 
കുതുകൈമുണര്തനമമാരുപ്പമാപ്പ

          മമമാണയജിലജിട്ടു ചവയ്ക്കുമന്ന
കൈവജിതയ്ക്കുനള്ളമാരു വകൈയമാമണ
നമീടജിതപ്പജികളയമന്ന
മവണ്ടമാതുനള്ളമാരു വമാകമാമണ

          നരയന തമാടജിയജിനലമപ്പമാഴര 
പരതുവതനതനമാണപ്പൂപ്പന?
ചജിരജികൈനളമാരുരുകമാന വഴജിയമാമണമാ
കൈവജിത നകൈമാരുകമാന ചരടമാമണമാ?
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MISTAKESMISTAKES

                                                                      -     Aman Moosa  -

If god makes a mistake
Its a fate

If driver makes a mistake
Its an accident

If a police makes a mistake 
Its a rule

If a doctor makes a mistake
Its an operation

If a barber makes a mistake 
Its a new style

If a politician makes a mistake
Its a new law

If a teacher makes a mistake 
Its a theory

If a student makes a mistake
Its a “Mistake”
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  GOOD VS BAD  GOOD VS BAD

-                                                                 Rifa Jesva   

Jenny was a smart , confident and the most beautiful girl in
the class . She was very proud of herself .

“ I always get A+ in my tests”,announced Jenny . All the girls
in the class wanted to be friends with Jenny because of her popularity .

Rena  was  new  in  class  .  Jenny  did  not  like  her  .
Hence,nobody spoke or played with Rena . Rena was an all-rounder.
She was never proud of her achievements. 

One day the teacher announced, “Let's have a  competition
today. Who ever comes first ,she wins a prize.”Rena was home-schooled
in South Africa. Not only was she knowledgeable about all subjects, she
had camped in the wild,  hunted wild  animals  with  her  father  ,  rode
horses, cliff – jumped in a lake ... she had seen and learnt what nobody
else had in her class.

Rena said to herself, “I will have to teach Jenny a lesson”
In mental maths test, Rena gave all the correct answers and

came  first.  She  drew  a  picturesque  landscape  and  came  first  in  the
drawing competition. In oral competition, Rena recited from the famous
Shakespeare's play.

The  teacher  was  very  impressed  and  said,  “That  was  just
brilliant Rena. Class, we have a winner. She is Rena!”

The  whole  class  applauded  at  Rena's   victory  and
congratulated  her.  Everybody  befriended  Rena  and  Jenny  learnt  her
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lesson. “I am sorry for being mean and selfish,” Jenny apologised to
Rena and become friends with her.

Moral: No matter how big your achievements are, you must
always be humble and grounded to earth.   

 

ലജിറജില് കകൈറച്ച് സ്കൂള്തലകൈദയ്യാമച്ച് ലജിറജില് കകൈറച്ച് സ്കൂള്തലകൈദയ്യാമച്ച് 
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മയ്യായന്ന കൈയ്യാഴ്ചകൈള്മയ്യായന്ന കൈയ്യാഴ്ചകൈള്

                                                                          രപാജമി രമമഷന്ദ് കപാക്കൂര

അതപ്പൂകളതജിനലമാടജിപ്പജിടജിച
മനസജിനന്റെ ദശദളങ്ങളടര്ന മപമായച്ച്
ആര്ദ്രമമാര മമാനസപ്പമീലജിയര നകൈമാഴജി ഞ്ഞുമപമായച്ച്
മസ്നേഹതമാല് വമാരജിപ്പുല്കുനന്നമാരമാ ഹൃദയതജിന
പുലമാര കുഴലജിനന്റെ നമാദവര നജിലച മപമായച്ച്

നജിറങ്ങളജിലമാനത നജിഴലകൈളമായച്ച് മചര്ന്നച്ച്
കൈമാലമകുടമണജിമഞ്ചലജില് അപശ്രുതജി മമീടജി
അനകൈമാരതജിനന്റെ സമീമയജില് നജിശബ്ദമമായച്ച്
അണഞ്ഞുമപമായ മമാനസമജിഴജികൈനള വമീണ്ടുര
പരതുന്ന പകൈലജിനന്റെ ഇരമലകൈള
മമാതര ഇന്നജിനന്റെമയമാളങ്ങളജിലലതലജി
അനമാഥത തന പ്രതജിബജിരബമമായജിടുന

കൈനകൈമണജിമതരജിനന്റെ കൈസൗമമാരകൈമാലനത
വജിഷുപ്പുലരജിതന കൈണജിനകമാന്നയര
ഇതജിരജി മസ്നേഹവര മചര്തനവചടുകജിയ
പഴയകകൈനമീടനപരുമതന സമൃദജിയര
സങല്പ്പമരമീചജികൈയമായച്ച് മമാഞജിടുന

ഗൃഹമാതുരമമാനമനന്റെ ഗമാമതജിന
വജിശുദജിയര നന്മേയര മസ്നേഹവര മമാഞ്ഞു മപമായച്ച്
ഓര്മതന മഞ്ചമാടജിമണജിനചപ്പജില്
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ഓര്നതടുകമാന പ്രകൃതജി കൈനജിഞ്ഞു നല്കൈജിയ
പചപ്പുര മമാഞ്ഞുമതഞ്ഞു മപമായച്ച്

പ്രമാണനജിനലമാഴകുന്ന നതളജിനമീര്മചമാലയര
വറ്റജിവരണ്ടച്ച് വജിണ്ടച്ച്കൈമീറജിനയമാരു വജിലമാപകൈമാവദമമായച്ച്
മമാനസമതമാപ്പജില് പമാറജിപ്പറകന്ന
പൂമമാറ്റചജിറകുമജിനന്നമാടജിഞ്ഞുമപമായച്ച്

വര്ണതമജികൈള തന മമായമാജമാലപ്പറവയര
പറന്നകൈന്നകൈനമപമായച്ച് പജിനന്ന
ഒതകടുവമാമനമാര്മനപ്പടുതന്ന
തജിരുമവമാണനമാളജിന തജിരുമധുരമമമാര്മ്മയര 
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ഫലജിതരംഫലജിതരം

ആണമി

ഓളരാ ഏറ്റുവാങ്ങലുകളുാം
ബനങ്ങപളേ ഊട്ടണ്ടി
ഉറപ്പെണ്ടികാനള്ള തണ്ടിടുകതണ്ടിലായണ്ടിരുന.

കതന്ദ്

സളനാഷവുാം ദുാംഖവുാം
ഇണകവുാം
പണ്ടിണകവുാം
എല്ലാാം നണ്ടിന്നണ്ടിലുണട്.

കപപാമറപാട

ളലാകതട് ഏറവുാം കൂടുതല്
അടണ്ടിചമര്തപപ്പെട്ടവനാണട് നജീ.

മുഹമ്മദന്ദ് റയഞ്ഞൊന്. സമി
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കവെമിതകവെമിത

തതയരം കുഞ്ഞുരംതതയരം കുഞ്ഞുരം

                                                                         രപാജമി രമമഷന്ദ് കപാക്കൂര

തതജികളജികന്ന തതമമ്മ
പമാറജിപ്പറകന്ന തതമമ്മ
നനല്കതജിര് നകൈമാതന്ന തതമമ്മ
പചപചതതമമ്മ

മുറുകജിചവനന്നമാരു ചുണ്ടുള്ള
ചനര തജികൈനഞമാരു തതമമ്മ
പമാറജിപ്പറകര തതമമ്മ
മചനലഴര ചുണ്ടജില് പമാട്ടുമണ്ടമാ

പമാടതജിരുനന്നമാനനചമാലജിയമാനട
പമാടമാര ഞമാനുര കനട പമാടമാര
പമാടജി രസജിച കൈളജിചമീടമാര
പമാടമതമാടജികളജിചമീടമാര

തതജികളജികന്ന തതമമ്മ
പമാറജിപ്പറകന്ന തതമമ്മ
നനല്കതജിര് നകൈമാതന്ന തതമമ്മ
പചപചതതമമ്മ
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സസൗഹൃദരംസസൗഹൃദരം

                                                                                നമിദ ഫപാതതമിമ

            അതജിരജിലമാനതമാരു  ബനര
 മതജിലജിലമാനതമാരു  ബനര
മതമജിലമാനതമാരു ബനര
മനസകൈളനള്ളമാരു  ബനര
മനസജിലമാകുനന്നമാരു ബനര
ഹൃദയതജിലനള്ളമാരു ബനര
മറകമാന കൈഴജിയമാനതമാരു  ബനര
വജിലയജിലമാനതമാരു ബനര
എന്നമാല് വജിലമയറജിനയമാരു ബനര
കൈളജിയജിലനള്ളമാരു ബനര
എന്നമാല് കൈളജിയലമാനതമാരു ബനര
ജമീവനുനള്ളമാരു ബനര
മവര്പജിരജിയമാനതമാരു  ബനര
സസൗഹൃദനമനന്നമാരു ബനര
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യയ്യാതയ്യാ വജിവരണരംയയ്യാതയ്യാ വജിവരണരം

                                                                                    മുഹമ്മദന്ദ് ഷഹമമില്

 25\9\2018  പചാവാഴ്ച  രാവണ്ടിപല ഞാനാം എപന്റെ കുറചട്  കൂട്ടുകാരുാം
ടണ്ടിചര്മാരുാം   പരണ്ടിസണ്ടിതണ്ടി  ക്ലബണ്ടിപന്റെ  ആഭണ്ടിമുഖലതണ്ടില്   പകൃതണ്ടിപയ
അടുതറണ്ടിയാന  ളവണണ്ടി  ജാനകണ്ടികാടട്  സന്ദര്ശണ്ടികാന  ളപായണ്ടി.  വളേപര
രസകരമായണ്ടി  കളേണ്ടിയണ്ടിലുാം  തമാശയണ്ടിലുാം  ഞങ്ങള്  അവണ്ടിപട  എതണ്ടി.എതണ്ടിയ
ഉടപന  ഞങ്ങള്  ളപരുകള്  രജണ്ടിസര്  പചയട്തു.പണ്ടിന്നജീടട്  ചായ  കുടണ്ടിച.അതണ്ടിന
ളശഷാം  ഒരു  ഉയര്ന്ന  ഉളദലാഗസനായ  സാറണ്ടിപന്റെ  ക്ലാസ്സട്  കണ്ടിട്ടണ്ടി.  ഒരുപാടട്
കാരലങ്ങള് സാര് ഞങ്ങള്കട് ളവണണ്ടി പറഞതന.അതണ്ടില് നണ്ടിന്നട് ഒരുപാടട്
അറണ്ടിവുകള്  ഞങ്ങള്പകല്ലാവര്ക്കുാം  ലഭണ്ടിച.കുറചട്  സമയപത  ക്ലാസണ്ടിന
ളശഷാം  ഞങ്ങള്  കാടണ്ടിനള്ളണ്ടിളലകട്  ളപായണ്ടി.ഒരുപാടട്  മരങ്ങളുാം  ,  പൂമാറകളുാം
,പചടണ്ടികളുാം  കണ.കൂടുതലുാം  ഔഷധ  പചടണ്ടികളോണട്  അവണ്ടിപട
ഉണായണ്ടിരുന്നതട്.അവണ്ടിപട  ളജാലണ്ടി  പചയ്യുന്ന  ഒരാള്  ഞങ്ങള്കട്  അതണ്ടിപന്റെ
ഉപളയാഗങ്ങപളേ  കുറണ്ടിചട്  പറഞു  തന.  അതുളപാപല   ഒരുപാടട്  കാരലങ്ങള്
പടണ്ടികാനാം  പകൃതണ്ടിപയ  അടുതറണ്ടിയാനാം  ഈ  യാതയണ്ടിലൂപട
സാധണ്ടിച.പണ്ടിന്നജീടട്  ഞങ്ങള്   പുഴയണ്ടില്  ഇറങ്ങണ്ടി.കുറച  സമയതണ്ടിനള്ളണ്ടില്
ഭക്ഷേണാം  കഴണ്ടികാനായണ്ടി  ളപായണ്ടി.അതണ്ടിന  ളശഷാം  "യുറജീക"  -യണ്ടില്  ളജാലണ്ടി
പചയ്യുന്ന  ഇ.രാജന   സാറണ്ടിപന്റെ  ക്ലാസ്സട്  ലഭണ്ടിച.അതട്  രസകരവുാം  കൂടുല്
അറണ്ടിവട്  ലഭണ്ടിചതുമായണ്ടിരുന.  സറട്  ഒരുപാടട്  കാരലങ്ങള്  പറഞ  തരണ്ടികയുാം
കളേണ്ടിയണ്ടിലൂപടയുാം  അതട്  മനസ്സണ്ടിലാകണ്ടി  തരണ്ടികയുാം  പചയട്തു.ക്ലാസ്സണ്ടിനട്  ളശഷാം
ഓളരാരുതരുപടയുാം  അഭണ്ടിപായാം  പറഞതണ്ടിനട്  ളശഷാം   സര്ട്ടണ്ടിഫണ്ടികറട്
ലഭണ്ടിച.ഏകളദശാം  നാലര  മണണ്ടിയാകുളമാളഴകുാം  ഞങ്ങള്  അവണ്ടിപട  നണ്ടിന്നട്
മടങ്ങണ്ടി.പകൃതണ്ടിപയ  അടുതറണ്ടിയാന   കഴണ്ടിഞതണ്ടില്  ഒരുപാടട്  സളനാഷവുാം
ളതാനനണട്  .മനസ്സണ്ടിനട്  സമാധാനാം  തരുന്ന  കാലാസ  യായണ്ടിരുന
അവണ്ടിപട  ഉണായണ്ടിരുന്നതട്
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സയ്യാന്റെയ്യാമകയ്യാമസ വന്നയ്യാമടസയ്യാന്റെയ്യാമകയ്യാമസ വന്നയ്യാമട

                                                                                     ഷഹമമില്

          മമാനുകൈള പൂടണ വണ്ടജിയജിമലറജി
സമാന്റെമാമകമാസു വരുനമണ്ട
മതമാളജില് തൂങ്ങുര സഞ്ചജിയജിലയട
സമ്മമാനങ്ങള പലതുമണ്ട
മകൈകര,മബമാളര,പുതനുടുപ്പുര
ഹയട സമാന്റെ വരുനമണ്ട !
കുടജികൈള നമ്മള ഉറങ്ങുര മനരര
മതമാതജില് സമാന്റെ വരുനമണ്ട
ചജിമ്മജിനജിയറജികൈജില് തൂങ്ങജിയ
മസമാകജില് സമ്മമാനങ്ങള നജിറച്ചൂടുര
നമ്മുനട നചവജിയജില് ഹമാപ്പജി ക്രജിസ്മസച്ച്
നമനല നചമാലജി മടങ്ങമീടുര.
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BUTTERFLY, BUTTERFLYBUTTERFLY, BUTTERFLY

                                                                              Adryan Bates. 

Butterfly, butterfly
Fly in the sky.

Butterfly, butterfly
Flies so high.

Butterfly, butterfly
Lands on my thigh
Butterfly, butterfly
Motionlessly lies.
Butterfly, butterfly

Gracefully dies.
        

                                              

FLOWERFLOWER

“I am like a flower
That is raised with
Love by you,you
Help me grow up

Big and strong
Mom,thanks for

All you do!”
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LETTER TO GODLETTER TO GOD

                                                               -CRISTINA ROSSETTI

White sheep , White sheep.
On a blue hill,
When the wind stops,
You all stand still.
When the wind blows,
You walk away slow.
White sheep , White sheep
Where do you go?
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LITTLE PUP,LITTLE PUPLITTLE PUP,LITTLE PUP

Little pup,little pup,
What do you say?
'Woof,woof,woof!
Let's go and play'.
                                      Kitty cat, kitty cat,
                                      How about you?
                                      'Meow,meow,meow!
                                      And i purr,too'.
Pritty bird, pritty bird,
Have you a song?
'Tweet,tweet,tweet!
The whole day long.'
                                      Jersey cow,jersey cow,
                                      What do you do?
                                      'Moo,moo,moo!
                                      And give milk too.'
Little lamb,little lamb,
What do you say?
'Baa,baa,baa!
Let's all play.'  
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THREE BUTTERFLIESTHREE BUTTERFLIES

 HAPPY FRIENDS HAPPY FRIENDS

Three butterflies lived in a garden.
They were friends.
One was white,one was red and one yellow.
They played together.
They danced together.
Together, they sucked nectar from the flowers.

THE RAINTHE RAIN

One afternoon,the butterflies were playing in the
garden. It suddenly grew dark. A cold wind blew.
'It's going to rain. Let's stop playing,'said the red
butterfly. Suddenly it started raining. The three 
butterflies got wet in the rain. They found it
difficult to fly. They looked for a shelter. A
sunflower was watching them curiously.

SEEKING SHELTERSEEKING SHELTER

Sunflower,sunflower,
it's raining heavily.
Shall we stay here
till the rain is over?
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 The Butterflies The Butterflies

                                                      The sunflower said:
                                                      'My favourite fellows
                                                      the red and the yellow once,
                                                      you can stay with me
                                                      till it stops raining.
                                                      But I can't let in here
                                                      the white one.'
The yellow and the red butterflies replied:
'No dear, no dear,
we won't say here,
sending away
our friend in dismay.'
The rain came down like pebbles
on the butterflies.

A REQUEST
Then the butterflies saw a white lily.
'Good lily, good lily,
it's raining heavily.
Open your petals wide
and take us in to hide',
the butterflies begged.
                                                           'My favourite one,
                                                            the white one,
                                                            you can stay with me
                                                            till it stops raining.
                                                            But I can let in here
                                                            only the white one',
                                                            said the white lily.
'No dear, no dear,
I won't stay here,

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        77

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

sending away
my friends in dismay,'
replied the white butterfly.
TRUE LOVE
The butterflies were totally wet. It was very
difficult for them to fly. They looked at the sky
It was still cloudy. The sun was watching the
butterflies from behind the clouds. He was 
pleased to see the love and care among the
butterflies. So he chased the clouds away.
It stopped raining. The sun dried the butterflies'
wings. The three butterflies were happy again.
They danced in the garden among the flowers
till evening.
When night fell, they went to sleep.

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        78

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

  വരവര

                                                                                        മമിരഷപാദന്ദ്

വരവരകൈരവരപമാരജിതജിലമീവര                                         
വരയനട ചരജിതര പമാരജിതജിനലമാരുപജിടജി
വരനയന്നതച്ച് നവറുവരയല
വരനയമാരു പരജിധജിപടനപമാരുതുര വര
ശരജിയലമാകരതന്നജില്  ചജിലരുനട
വരനയമാരു ശരമമാമയറ്റജിടുര വര
മപമാരജിനച്ച് മപമാരുര ചജിലവര പമാരജില്
കൈരജിമരുമനമാലര തമീപമാറുര വര
കൈരജി വരനയന്നമാല് വരവജിലമാവര
ഉരജിയമാടമീകൈരജിവരയര ധരണജിയജില്വരവരകൈരവരപമാരജിതജിലമീവര
വരയനട ചരജിതര പമാരജിതജിനലമാരുപജിടജി
വരനയന്നതച്ച് നവറുവരയല
വരനയമാരു പരജിധജിപടനപമാരുതുര വര
ശരജിയലമാകരതന്നജില്  ചജിലരുനട
വരനയമാരു ശരമമാമയറ്റജിടുര വര
മപമാരജിനച്ച് മപമാരുര ചജിലവര പമാരജില്
കൈരജിമരുമനമാലര തമീപമാറുര വര
കൈരജി വരനയന്നമാല് വരവജിലമാവര
തമീനയരജിയര അരവയറജിതു നജിറയമാന
കൈരജിവര ചുമരജില് വരയര പശജിവര
വരയജില് പലതരവരയനണ്ടങജിലര 
ചജിരജിയമായച്ച് വജിരജിയര വരയനണ്ടമാരു വര
അഭജിരുചജിയമാണമീ വര  രുചജിനയന്നതച്ച്
വരദമാനര മപമാല്വരുമമീ കൈരവര
തലവരനന്നമായച്ച് വന്നമീടജില് വര
ചുരമമറജിവരഗജിരജിവനര  ഉയരുര
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A MAGIC WAND A MAGIC WAND 

I have a magic wand 
The nicest one 
It beats the band 
And mates things done 
It brings me cookies 
And cakes to eat 
It gets me ice-cream s 
And gives me a treat 
I have a magic flute 
The prettiest one 
It blows so sweet 
And makes the world stun 
It loves me deep 
And takes me high
It sings me lullabies
And make s me sleep 
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NOBODY'S FRIENDNOBODY'S FRIEND

                                                                           Enid Blyton

She had some sweets that she wouldn't share,
He had some toffee and ate every bit
 She had a book that she wouldn't lend,
She wouldn't let anyone play with her doll,
She's nobody's friend!
he had a tricycle he wouldn't lend 
he never let anyone play with his train 
he is nobody's friend !

But i will share all of my sweets with you 
my ball and my book and my games I will lend
here's half my apple and half my cake
I am your friend!

                                                                         

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        81

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

മകൈരളനത അറജിയകൈമകൈരളനത അറജിയകൈ

                                                                                    ആരതമി

   ഇനദ സതതന്ത്രര പ്രമാപജിചമപ്പമാള ഇമപ്പമാഴനത മകൈരളമാ ഭൂവജിഭമാഗര മൂന
ഭരണ സരവജിധമാനതജിനന്റെ കൈമീഴജിലമായജിരുന.തജിരുവജിതമാരകറുര  നകൈമാചജിയര  രമാജദ
ഭരണതജിനന്റെ  കൈമീഴജിലള്ള  നമാട്ടു  രമാജദങ്ങളര;  മലബമാര്  ബമീടമീഷച്ച്  ഭരണതജിനന്റെ
കൈമീഴജിലള്ള മദ്രമാസച്ച്  പ്രസജിഡനസജിയനട  ഭമാഗവര  .  സതമാതന്ത്രര ലഭജിചച്ച്  അധജികൈര
കൈഴജിയന്നതജിനകൈര  നമാട്ടു  രമാജദങ്ങള  ഇനദന  യൂണജിയനജില്
ലയജികകൈയര,തജിരുവജിതമാരകറുര  നകൈമാചജിയര  സരമയമാജജിപ്പജിചച്ച്  തജിരുനകൈമാചജി
സരസമാനര 1949 ജൂകല 1-നച്ച് നജിലവജില് വരജികൈയര നചയ്തു.

ഭമാഷമാടജിസമാനതജില് സരസമാനങ്ങള രൂപമീകൈരജികന്നതജിനമായജി  മലയമാള
ഭമാഷ  സരസമാരജികന്ന  പ്രമദശങ്ങള  മചര്ന്നച്ച്  1-11-56-ല്  മകൈരള  സരസമാനര
രൂപമീകൃതമമായജി.
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REBIRTHREBIRTH

-                                                                  Kadeeja Basima .M   -

Once I was born
In a shining morn.
I started to cry, 
my life has begun.

                Days passed, I started to cry,laugh,
crawl,sit,stand and finally
One late evening I walked!

                  I grown up
my life travelled like a
 fast passenger bus.
My school days , college days, 
all are passed with much
joy and fun.

                And now I am here,  
married and 
taking care of my little angle,
My daughter.As in my life ,
She grown up,
Travelled through her school days ,
college days and all.

                 As she grown up,
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 I am getting old and old.
One day I realized that,
I am a burden for her.

                 I prayed to God,
To take me to his world
It's heaven or hell,
I don't care,
But God refused to do it.

                 One day my daughter
took me to somewhere,
I don't know to where.
But I guessed! 

                  The car stopped in front-
 of an old age home .
There were so many people like me,
They were smiling at me
and welcoming me to their world!
What I guessed was right!

                  She dropped me there,and gone.
Slowly, she fades from my sight,
And she goes far from me....

                 But I didn't blame her.
I prayed to God
To protect my girl
And to give her a beautiful life.

I lived there,In every moment,
I thought of my daughter

            ജജ എചച എസച എസച ശജവപപരര                                                                        84

                                                                   



....THE SPROUTS ..................................................................................................................THE SPROUTS ..............................................................................................................

and I prayed for her.

One day God calls me
to his world,
To the unending world!
I was not given another choice
I have to go....

I was lifted to the sky,
by some kind of white angels!
White angels are 
the symbol of heaven ,
and of good people.
There I thought!

I said a demise to my daughter
I don't know,
whether she was hearing or not!
At last moment also,
I prayed for her...

                 From there I lost consiousness.
After a while, I woke up-
by hearing the sound of water droplets.

I was wondered,Where am I?
I don't know.....
Is it my dream??
No this is reality.
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I recalled,this is not me,
It's my soul,
It's heaven
The devine heaven
And its my Rebirth
I can't believe.
I stood there for a long time,
wondering about what had happened...

                  I felt the presence of some one behind me,
I turned and looked,
I was amazed,
It was my mother!!

I cannot believe my eyes,
It was a face which I had searched in all my dreams
But I failed to see her....

                 Bur now, I saw her in front of me
I hugged her tightly..
It was really a strong feeling.....

                I thanked God !
For my rebirth and for giving me one more oppurtunity
to see her!!! 
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ആധുനജികൈതആധുനജികൈത,,ഉതരയ്യാധുനജികൈതഉതരയ്യാധുനജികൈത

                                                                                        ശരീജ സമി പമി

1860-നനതടര്നള്ള   ദശകൈതജില്   എമഡതര്ഡച്ച്  മമാനനറ്റജിനന്റെ
രചനകൈമളമാടുകടജിയമാണച്ച്  ആധുനജികൈതയമടതമായ  യഗര  നചയ്യുന്നതച്ച്.ശമാസ-
സമാമങതജികൈ മമഖലകൈളജിലണ്ടമായ മുമന്നറ്റര കൈലയമടതമായമമഖലകര പുതജിയ
മമാറ്റങ്ങള  കകൈവരുതജി.  പനതമാമതമാര  ഉദയമാനരമീകതജില്
യൂമറമാപ്പജിലവമായ പുതജിനയമാരു കൈലമാ പ്രസമാനര ഇരപ്രഷനജിസതജിനച്ച് ജന്മേര
നല്കൈജി  .  കൈലയനട ചരജിത-തജില്  "  ആധുനജികൈര  "  ആധുനജികൈര എന്നതച്ച്
നകൈമാണ്ടച്ച് വജിവകജികന്നതച്ച് 1860 -1960 നുമജിടകള്ള കൈമാലഘടനതയമാണച്ച്.

ആധുനജികൈകൈലയനട കൈമാലഘടര ആ യഗതജിനല കൈലമാ 
സൃഷജിയനടമജിഴജിമവറജിയ കൈലമാ കശലജിമയയര പ്രതദയശമാസമതയര 
വദകമമാകന.മമാനനറ്റച്ച്,മഗഗമാസച്ച്,പജികമാമസമാ,സജിസജി,നറമനമാ

എന്നജിവനരമപ്പമാനലയള്ള കൈലമാകൈമാരന്മേമാര്  'മപമാസച്ച് 
ഇരപ്രഷനജിഷര'എന്ന പുതജിയ പ്രസമാനര ആരരഭജിച.  ഇവനരതടര്ന്നച്ച് 
നസമാനന,മറമാടജിന,നകൈനഡജിസ്കജി എന്നജിനരുര രരഗനതതജി.അങ്ങനന 
'എകച്ച്പ്രഷനജിഷര',ഫസൗവജിസര
,കൈന്യൂബജിസര,ഫന്യൂചറജിസരഅബച്ച്സമാകനജിസര,സമാഡമായജിസര,സര്റജിയലജിസര 
എന്നജിവമപമാലള്ള പ്രസമാനങ്ങളര ഉദയര നചയ്തു.യൂമറമാപദന 
കമാസജിഡജിസതജിനന്റെ സസൗനരദ സരമവദനകമതകൈളകര 
പകൈരമുള്ളരൂപഭമാവങ്ങളനടഅമനതഷണമമാണമീ പ്രസമാനങ്ങള 
നടതജിയതുനകൈമാ-ണ്ടച്ച് പരമീകണങ്ങളമടതമായ ഈ പ്രക്രജിയ ഇരുപതമാര  
നൂറ്റമാണ്ടജിനന്റെ  ഉതരമാര്ദതജില്  കടുതല് 
പുഷജിനപ്പടുകൈയണ്ടമായജി.ഉതരമാധുനജികൈതയമടതമായ ഘടനമനര ഇതജിനച്ച് 
പറയര

     
ഉതരമാധുനജികൈത  എന്നതച്ച് സങമീര്ണമമാനയമാരമാശയമമാണച്ച്.ചജിത
കൈല,സമാഹജിതദര,സരഗമീതര, ശജില്പ ശമാസര ,തുടങ്ങജിയ കൈലകൈളനട 
എലമാ  മമഖലകൈളജിലര  പ്രതദകനപ്പടുന്ന  ഒരമാശയമമാണജിതച്ച്.

ഉതരമാധുനജികൈത              എമപ്പമാള എവജിനട ആരരഭജിച എന്നച്ച് പറയകൈ
വജിഷമമമാണച്ച്.കൈലയനട  ഉന്നത-അധമ  രൂപങ്ങളകജിടയജില്
അതജിര്തജികൈളജിടുന്നതജിനന  ഉതരമാധുനജികൈത  എന്നച്ച്  നജിരമാകൈരജികന.  ഈ
ഇരുവജിഭമാഗങ്ങളജിലരനപട  സൃഷജികൈളനട  സവജിമശഷത   അവ
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ഹമാസദമാനുകൈരണതജിലര  വജിമരമാധമാഭമാസതജിലര  ഊനനനവന്നതമാണച്ച്.
പനക അവയച്ച് കൈമാതലമാനയമാരു വജിതദമാസമുണ്ടച്ച്.  സമൂഹതജില് എനനലമാര
തജിനമകൈളനണ്ടങജിലര  ശരജി,സമകൈമാലമീന്ന  ജമീവജിതതജിനച്ച്  കകൈമമമാശര
വന്നജിരജികന്ന സതമാര്ത്ഥകൈത,ഇണകര ,ഐകൈദര ഇവ കകൈവതമാന കൈലയ്ക്കു
കൈഴജിയനമന്നച്ച്  ആധുനജിത  വജിശതസജികന.  എന്നമാല്
ഉതരമാധുനജികൈതയമാനട,മലമാകൈനതനന്നമാകകൈ  എന്ന  പണജിനയമാനര
കൈലമാകൈമാരനജിനലന്ന കൈരുതുന.

മലമാകൈര  നജിരര്ത്ഥകൈമമാനണങജില്,  ആ  അസരബനരനകൈമാണ്ടച്ച്
പരമീകണങ്ങള  നടതമാനമാണവര്  ഇഷനപ്പടുന്നതച്ച്.  ഫഡറജികൈച്ച്
നജയജിരസജിനന്റെ  അഭജിപ്രമായതജില്,'  മുതലമാളജിതതജിനന്റെ  വജിവജിധ
ഘടങ്ങളമാണച്ച് ആധുനജികൈത,ഉതരമാധുനജികൈത'  ആധുനജികൈത എന്ന പ്രമയമാഗര
തനന്ന  ഒരു  വജിമരമാധമാഭമാസമമാണച്ച്.  ചജിലര്കച്ച്  അതച്ച്  ആധുനജികൈ
വജിരുദമമാനണങജില്  മറ്റു  ചജിലര്കച്ച്  അതച്ച്  ആധുനജികൈതയനട  പുതുകലമാണച്ച്.
യകജിയനട മമധമാവജിതതനമന്ന സജിദമാനനത സതദനമന്ന സങല്പ്പനത  ,
മനുഷദനന്റെ പരജിപൂര്ണതനയന്ന
വജിശതമാസനത ഉതരമാധുനജികൈത നജിരമാകൈരജികന.
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പയ്യാസച്ച് റജികൈച്ച് പയ്യാസച്ച് റജികൈച്ച് --

പശ്നങ്ങളരം പരജിഹയ്യാര മയ്യാരഗങ്ങളരംപശ്നങ്ങളരം പരജിഹയ്യാര മയ്യാരഗങ്ങളരം

                                                                          അവനമിക.എന്.കക

                               ജ ൂണ്  5  മലമാകൈപരജിസജിതജി ദജിനമമായജി
ആചരജികന.മലമാകൈപരജിസജിതജി  ദജിന  ആമഘമാഷങ്ങളനട  ആമഗമാള
സമമ്മളതജിനച്ച്  ഇസൗ  വര്ഷര  ആതജിമഥയതദര  വഹജികന്നതച്ച്
ഇനദയമാണച്ച്."പമാസറ്റജികച്ച്  മമാലജിനദതജിനനതജിനര  മപമാരമാടുകൈ"എന്നതമാണച്ച്  ഇസൗ
വര്ഷനത പ്രമമയര.

      1950  നു മശഷര മലമാകൈതച്ച് ആനകൈ ഉല്പമാദജിപ്പജിച.പമാസറ്റജികച്ച്  850
മകൈമാടജി  ടണ്  ആണച്ച്.അതജില്  പുന:ചക്രവണര  നടന്നതച്ച്  ഒമതച്ച്  ശതമമാനര
മമാതര.ബമാകജി  രണ്ടച്ച്  ശതമമാനര  കൈതജികകൈയര  എഴപതജി  ഒമതച്ച്  ശതമമാനര
മമാതര  പ്രകൃതജിയജിമലകച്ച്  ഉമപകജികകൈയമമാണച്ച്  നചയ്യുന്നതച്ച്.പ്രകൃതജിനയ
സരരകജിമകണ്ട നമ്മള തനന്ന പ്രകൃതജിനയ നശജിപ്പജികന.പമാസറ്റജിക കൈവറുകൈള
നകൈമാണ്ടച്ച് പരജിസജിതജി കടുകൈയയമാണച്ച് നചയ്യുന്നതച്ച്.പമാസറ്റജികച്ച് കൈതജികന്നതച്ച് മൂലര
കൈമാനസര്  മപമാലള്ള  മമാരഗ  മരമാഗങ്ങള  മനുഷദര്കച്ച്  ഉണ്ടമാവന.കുടമാനത  അവ
പ്രകൃതജിയജിമലകച്ച്  വലജിനചറജിയന്നതച്ച്  മൂലര  മറ്റുവ  പല  മരമാഗങ്ങള
പടരുന.മഴകമാലമമായമാല്  അതജില്  നവള്ളര  നകൈടജി  നജില്കുകൈയര  അതജില്
നകൈമാതുകൈച്ച്  മുടയജിടച്ച്  നപരുകുകൈയര  നചയ്യുന.അതുുമൂലര  നഡങജിപ്പനജി  മപമാലള്ള
മരമാഗങ്ങള  പടരുന.ഓമരമാ  വര്ഷവര  മലമാകൈതച്ച്  അരലകര  മകൈമാടജി
പമാസറ്റജികച്ച്കൈവറുകൈള  ഉപമയമാഗനപ്പടുന.ഉപമയമാഗജികന്ന  പമാസറ്റജികച്ച്  ഒരു
പ്രമാവജിശദര മമാതര വലജിനചറജിയന്നതുമമാണച്ച്.ഒമാമരമാ വര്ഷവര   എടച്ച് ദശലകര ടണ്
പമാസറ്റജികച്ച് സമുദ്രതജിമലനകതന.നമ്മളണ്ടമാകന്ന മമാലജിനദതജിനനറ   പത
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 ശതമമാനവര  പമാസറ്റജികമാണച്ച്.പമാസറ്റജിനകന്ന  മമാരകൈമമായ  ഇസൗ  വസ്തു
വലജിനചറജിയന്നതച്ച് മൂലര മണജിനല മവരുകൈളനട വളര്ചകര കൈമീടങ്ങളകര തടസര
ആകുന.കുവഞ്ഞുകടുന.

ഇതജിനനമാനക പരജിഹമാരമമാര്ഗമമായജി പമാസറ്റജികച്ച് ഉപമയമാഗര കുറയ്ക്കുകൈ.

 പമാസറ്റജികച്ച്  കൈവറുകൈള  ഉപമയമാഗര  ഇലമാതമാകജി  തുണജിസനഞ്ചജി
ഉപമയമാഗജികകൈ.

 പമാസറ്റജികച്ച്  കുപ്പജികൈളജില്  നവള്ളര  നകൈമാണ്ടു  മപമാകൈമാനത  സമീല്
പമാതങ്ങളജില് നവള്ളര നകൈമാണ്ടു മപമാവകൈ.

 പമാസറ്റജികച്ച് സ്പൂണ്,മപറ്റച്ച് എന്നജിവ പരമമാവധജി കുറയ്ക്കുകൈ.

 പമാസജിക വസ്തുകള പുന:ചക്രവണര നചയ്യുകൈ
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A  SPEECHA  SPEECH

                                                                               Hanna Raniya

A very good morning to all,respected teachers and my dear
friends,

          We all are gathered here to celebrate and yo enmark the
birth anniversary of our national hero – Mahatma Gandhi. We celebrate
the occasion every year on October 2, which is the birth anniversary of
Mahatma Gandhi,  the  father  of  our  nation.  The  whole  country  pays
tribute  to  him  on  this  day,  remembering  all  that  he  did  for  the
achievement  of  India's  freedom.  This  day  has  been  declared  as  a
national holiday by the government of India, and the day is known as
“International day of non-violence”.

        The occasion is celebrated to inform and inspire the
current generation, based on Gandhiji's contribution to India's freedom
movement.  They  should  also  learn  about  his  principles  of  non-
violence,on which his role in the freedom struggle was based. 

       M. K. Gandhi was a person who will always be in our
hearts. He is also known as “Bapu”or “Father of the Nation”.

He has also earned the title of “Rashtra pitha”. His full name
is Mohandas Karam Chand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 in
Porbander, Gujarat. His father is Karam Chand Gandhi and his mother
is Puthlibai. Gandhiji married to Kasturba in 1883.

         Gandhiji was a great freedom fighter ,who became the
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leader of our nationalism under British rule. He is being called mahatma
due to his great works. He followed the path of truth, peace and non-
violence. He also guided his follow citizens to follow Ahimsa,Sathya
and  Shanthi.  He  adopted  the  idea  of  sathyagraha  for  the  Indian
independent  movements.  He  proved  that  non-violence  is  the  most
powerful sword.

         At the age of 24, Gandhiji went to British colony to
practise law. While he was practising there, he saw that the Indians are
getting  discriminated for  their  complexion.  He got  insulted  so  many
times. Thus, he decided to fight against injustice. He also taught people
to  fight  for  their  rights.  A nd thus  he  decided to  become a political
activist.

        Gandhi returned to India in 1915 and started a powerful
yet non-violent movement against the misrule of the Britishers. 

                     I concluding my words
                                                                        
 

thank you
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ഏതയ്യാനുരം ചജില പവരതനങ്ങള്ഏതയ്യാനുരം ചജില പവരതനങ്ങള്
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എഡഡ്യുനകൈയരഎഡഡ്യുനകൈയര
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ഒപന ജബ്ബിലതലട്ടും Agrade
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ചബ്ബിതപ്രതബ്ബിഭ  അഭബ്ബിനവന്ന്

എന നക  State  level

Agrade
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ലമിറ്റെമില് കകറ്റെന്ദ്സന്ദ് അകഗങ്ങള് ലമിറ്റെമില് കകറ്റെന്ദ്സന്ദ് അകഗങ്ങള് 

ഖദദീജ ബബാസപിമ .എഎം                                   മപിര്ഷബാദന്റ് കകെ കകെ

സനുജപിതന്റ്                                                 മപിഥുനനന്റ് എസന്റ് എസന്റ്

മുഹമ്മദന്റ് ഷബാദപില് .ഇ                                    സപിഗപില് ടെപി കകെ

മുഹമ്മദന്റ്  ആദപില്                                         സനജന്റ് എസന്റ് കമബാര്

മുഹമ്മദന്റ് നപിഹബാല്.എന്                                 മുഹമ്മദന്റ് ബബാസപിതന്റ്

അഭയന്റ് കകെ .കകെ                                           അതുല് കൃഷ

ഷഹമപില്                                                    റപിഫബാന പര്വദീന്

അതുല് എസന്റ് ആര്                                       നജ കഷറപിന്

നപിദ ഫബാതപിമ                                              റപിയ ഫബാതപിമ

അനുപ്രപിയ ആര് ബപി                                      നബാജപിയ നസപിന്

അമല് ഷബാ കകെ പപി

........മഞ്ഞൊഗസമിന്പ്രവെര്തനവുമഞ്ഞൊയമി ബന്ധചപ്പെടന്ദ് സഹകരമിച്ച എലഞ്ഞൊ കൂട്ടുകഞ്ഞൊര്കക
ആദരണവീയരഞ്ഞൊയ പ്രമിയ ഗുരുനഞ്ഞൊഥന്മഞ്ഞൊര്കക 

നനമി.....

                                                എഡമിറ്റെര്
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