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ആമുഖഖ

            ആധുനഡിക കറ്റോലെഖ 
സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യയുറടെതറ്റോണണ
.വഡിദദ്യറ്റോര്തഡിഥഡികളുടടെ സറ്റോറങ്കേതഡിക 
വഡിജറ്റോനഖ ഫലെപ്രദമറ്റോയഡി 
വര്ദ്ധഡിപഡിക്കറ്റോനുള്ള സുകറ്റോരദ്യമറ്റോയ 
പ്രവര്ത്തനമറ്റോണറലറ്റോ ''ലെഡിറഡില 
കകറണസണ'' .വഡിവരവഡിനഡിമയ സറ്റോറങ്കേതഡിക 
വഡിദദ്യകള ആഴത്തഡിലഖ പരപഡിലഖ  
സശറ്റോയത്തമറ്റോക്കറ്റോനുളള്ല സറ്റോഹചരദ്യഖ 
ലെഡിറഡില കകറണസഡിലൂടടെ  കുടഡികളക്കണ 
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ലെഭദ്യമറ്റോവകയുഖ ''DIGITALAGE'' എന്നെ 
മറ്റോഗസഡിന് സഹറ്റോയകമറ്റോകുകയുഖ ടചയ്യടട
എന്നെണ ആശഖസഡിക്കുന.

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               12



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

എഡഡിറററ്റോറഡിയല

പ്രഡിയറര ടപറ്റോതുവഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ വകുപണ 
വഡിദദ്യറ്റോര്തഡികളക്കണ ഐ.ടെഡി റമഖലെയഡില മഡികച്ച 
പ്രറ്റോവനീണദ്യഖ ലെഭഡിക്കുന്നെതഡിനറ്റോയഡി ആവഡിഷ്കരഡിച്ചണ 
നടെപറ്റോക്കഡി വരുന്നെ പരഡിശനീലെന പദ്ധതഡിയറ്റോണണ LITTLE

KITE.ലെഡിറഡില കകറണസഡിടന്റെ ആഭഡിമുഖദ്യത്തഡില ഒരു 
ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന് നഡിര്മ്മഡിച്ചഡിരഡിക്കുകയറ്റോണണ 
ഞങ്ങള. DIGITAL AGE എന്നെറ്റോണണ ഇതഡിനണ 
നറ്റോമകരണഖ ടചയഡിരഡിക്കുന്നെതണ. അടത, നമ്മള 
ജനീവഡിക്കുന്നെതണ ഡഡിജഡിറല യുഗത്തഡിലെറ്റോണണ. കറ്റോലെത്തഡിടന്റെ
മറ്റോറത്തഡിനനുസരഡിച്ചണ നറ്റോഖ സശയഖ പരഡിപറ്റോകടപറടെണതണ
അനഡിവറ്റോരദ്യമറ്റോണണ. ആ അനഡിവറ്റോരദ്യതയുടടെ 
സറ്റോകറ്റോതണക്കറ്റോരമറ്റോണണ ഈ മറ്റോഗസഡിന് . ഞങ്ങളുടടെ 
ദദൗതദ്യഖ കഴഡിയുന്നെത്ര മഡികവറതറ്റോക്കറ്റോന് ഞങ്ങള 
പരഡിശ്രമഡിച്ചഡിട്ടുണണ. ആ നഡിറയറ്റോഗഖ എത്രറത്തറ്റോളഖ 
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അര്തപൂര്ണ്ണമറ്റോയഡി എന്നെണ നഡിങ്ങള  തടന്നെ 
തനീരുമറ്റോനഡിച്ചറ്റോലഖ! 
എഡഡിറര്
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 നമ്മുടടെ സ്കൂള
      ഏതതതൊര
പ്രദദേശതത്തിതന്റെയയ
സതൊമ്പതത്തികവയ
സതൊയസതൊരത്തികവമതൊയ
പുദരതൊഗതത്തി
അവത്തിടുതത
വത്തിദേദതൊഭദതൊസ
സതൊപനങ്ങളുമതൊയത്തി
ബന്ധതപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന. 
ഒര കതൊലതത
വത്തിദേദതൊഭദതൊസനത്തിലവതൊരതത്തില് വളതര 
പത്തിദനതൊകതൊവസയത്തിലതൊയത്തിരന 
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പതനതൊപുരതത്തിതന്റെ ഇനതത 
സര്വ്വദതതൊന്മുഖമതൊയ പുദരതൊഗതത്തികത കതൊരണയ 
ഭതൊഗദസ്മരണതൊര്ഹനതൊയ കതൊലയ തചെയ്ത ദതതൊമതൊ 
മതൊര് ദേദീവനതൊദസദതൊസത തമതതൊദപ്പെതൊലദീതതൊ 
തത്തിരദമനത്തി ഒന്പതു പതത്തിറതൊണ്ടുകള്ക്കു മുന്പത 
സതൊപത്തിച്ച മമൗണത തതൊദബതൊര് 
സതൊപനങ്ങളതൊതണനള്ളതത നത്തിസ്തര്കമതൊയ 
യതൊഥതൊര്തദമതൊണത .വത്തിദേദതൊര്തത്തിനത്തി 
വത്തിദേദതൊര്തത്തികളുതടെ എണയ ക്രമതൊതദീതമതൊയത്തി 
വര്ദത്തിച്ചദപ്പെതൊള് 1962- ല് 
തപണ്കുടത്തികള്കതൊയത്തി മമൗണത തതൊദബതൊര് 
ദഗള്സത ഹഹസ്ക്കൂള് സതൊപത്തിച. പദരതനതൊയ 
ശദീ.തക.എന്.മതൊതത്യുവത്തിതന സ്കൂളത്തിതന്റെ പ്രഥമ 
പ്രധതൊനതൊദദതൊപകനതൊയത്തി നത്തിയമത്തിച. 2002-ല് 
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ഹയര് തസകന്റെറത്തി സ്കൂളതൊയത്തി  ഉയര്തതപ്പെട.
              1972-ല് ദതതൊമതൊ മതൊര് 
ദേദീവനതൊദസദതൊസത തത്തിരദമനത്തി കതൊലയ 
തചെയ്യുനതുവതര അദദ്ദേഹമതൊയത്തിരന 
സതൊപനങ്ങളുതടെ മതൊദനജര്. കതൊലയ തചെയ്ത 
വലത്തിയ കതൊദതതൊലത്തിക ബതൊവ അഭത്തിവനദ ദമതൊറതൊന്
മതൊര് ബദസലത്തിദയതൊസത മതൊര്ദതതൊമതൊ 
ദേത്തിദേത്തിദമതൊസത ഒനതൊമന് തത്തിരദമനത്തി മമൗണത 
തതൊദബതൊര് ദേയറയതടെ ദപട്രണയ, സ്കൂളുകളുതടെ 
മതൊദനജരയ ആയത്തിരന. ഇദപ്പെതൊള് തവരത്തി 
റവ.യമൗനതൊന് ശമുദവല് റമ്പതൊന് സ്കൂളുകളുതടെ 
മതൊദനജര് സതൊപനയ  വഹത്തിക്കുന. മമൗണത 
തതൊദബതൊര് ദേയറതൊയതടെ ഉടെമസതയത്തിലുള്ള മറത 
സ്കൂളുകദളതൊതടെതൊപ്പെയ ഈ സ്കൂളുയ  തസതൊഹസറത്തി 
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ഓഫത ദേത്തി ഓര്ഡര് ഓഫത ദസക്രടെത 
ട്രതൊന്സത്തിഗദറഷന്, പതനതൊപുരയ എന 
ദപരത്തിലുള്ള ദകതൊര്പ്പെദറ റത 
മതൊദനതജ്മെന്റെത്തില്തപ്പെടതതൊണത.
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   മലയതൊളയ
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        കവത്തിതകള്
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             ഇനഖ നഡിന് ഓര്മ്മകളുമറ്റോയഡി
 

മനസ്സു തകരുറമറ്റോല                                       
നനീടയന് കൂടടെ കപങ്കേഡിളഡി
മനസഡിലെറ്റോയഡിരഖ കസവമറ്റോയഡി         
നനീടയന് ചറ്റോടര
ജനീവഡിതടമറ്റോരു മറ്റോയറ്റോപമരടമന്
ജനീവഡിതഖ തറന്നെ നനീ
പറ്റോളഖ ടതറഡിയ തനീവണഡി
റപറ്റോകുറമറ്റോടലെന് ജനീവഡിതഖ
ഒരറ്റോയഡിരഖ കഡിനറ്റോക്കളുമറ്റോയഡി
എന് ജനീവഡിതഖ നഡിറച്ചു നനീ
മനസ്സു ടതറഡിടയന് ജനീവതഖ
കകപഡിടെഡിച്ചുയര്ത്തഡി നനീ
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സൂരദ്യന് ഉദഡിക്കുറപറ്റോടലെ
ചന്ദ്രന് വഡിടെരുറപറ്റോടലെ
രറ്റോവഡിടലെ തുളസഡികതഡിര് ചൂടെഡി നനീ
എന് മുമഡിലെഡിതറ്റോ
ജലെതുളളഡി വനീഴുഖ റപറ്റോടലെന്
കണ്ണനീര് തുളളഡികടളന്
ജനീവഡിതത്തഡില നഡിനഖ തുടെച്ചു മറ്റോറഡി നനീ
കയണപ്പുപടെഡിയറ്റോടയന് ജനീവഡിതഖ നനീ
ധനദ്യതുലെദ്യമറ്റോക്കഡിയറലെറ്റോ!
പനഡിനനീര് പൂറപറ്റോടലെ വഡിടെര്ന
നനീടയന് മനസഡില
ഒരറ്റോയഡിരഖ കഡിനറ്റോക്കല തടന്നെന്
ചറ്റോടര നനീ ഇനഖ കൂടടെ!                                        
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അമ്മ   

ജറ്റോതഡിയുഖ  മതവറമതറ്റോയറ്റോലഖ 
മറ്റോതറ്റോടവറ്റോറന്നെ നമ്മളക്കണ 
ജനഖ നലകഡി റപറ്റോറഡിവളര്ത്തുഖ
നമ്മുടടെ ഭറ്റോരതമറ്റോതറ്റോവണ
ഒരമ്മ ടപറവരറ്റോണറലറ്റോ നറ്റോഖ
ഹദേവമത്തിതതതൊദന നമള്കത         - ബത്തിന്സത്തി വത്തിജ
9 c
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         മഡിഴഡിനനീര്  

തണുപണ പുണരുഖ സറ്റോയറ്റോഹഖ
തണുത്ത കറ്റോറഡിന് കഡിന്നെറ്റോരഖ
മഴത്തുള്ളഡികള മധുരനറ്റോദത്തഡിന് നനീലെറ്റോമരഡി 
പറ്റോടുന.
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               ഇടന്നെടലെകള

    ടകറ്റോഴഡിഞ്ഞുവനീണ പുഷപങ്ങള റപറ്റോടലെ,

       എന് ഇടന്നെടലെകള
       തന് പൂബറ്റോറക്കറ്റോയണ പുഞഡിരഡി  വഡിതറഡി,
       എന് ഇന്നെടലെകള

                                            ഏടതറ്റോരു പുഷണപത്തഡിന്-

                                   ഇടന്നെലെകള റതടെറവ,

                                   തനഡിക്കറ്റോയണ വഡിടെ൪ന-

                                   ഓറരറ്റോ പുലെരഡിയുഖ

 പുലെരഡിതന് തറലെറ്റോടെലെഡിനഡിടെയഡില-
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  ഓറരറ്റോ രറ്റോത്രഡികള,

 എന് കനവകളറ്റോയണ

                               പുലെരഡിതന് വരവഡിനറ്റോയണ-       
                               കറ്റോതുനഡിലക്കടവ,

                               ടപറ്റോന്പുലെരഡിടയ തക൪ക്കുവറ്റോന്- 

                               കറ്റോ൪റമഘത്തഡിന് കൂബറ്റോരഖ     
                               നറ്റോളതന് പുലെരഡിക്കുമുന്റപ-      

                     ഇടന്നെലെകള എന്നെഡില ടകറ്റോഴഡിഞ്ഞുവനീണു
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ധരഡിനഡി എന്നെ ഉത്ഭവസറ്റോനഖ

ഓമനക്കഡിണ്ണള ജനഡിച്ചുഖ മനീഴുമനീ
മണ്ണഡിടന്റെ ഓമന മക്കള നമ്മള
ചറ്റോഞ്ഞു കഡിടെന്നെണ ആ അമ്മ റതറ്റോളഡില
മുഖഖ ചറ്റോയഡിച്ചണ കടെക്കുമറ്റോ സുഖഖ
ടതറ്റോടഡിലെഡില  കഡിടെന കറ്റോണുന്നെ ആ മര ടകറ്റോമഡിന് റമല
റനറ്റോക്കഡിനഡിലപതു  ശഡിഖരങ്ങള മൂളുമറ്റോ മര്മരഖ
ഭൂമഡി അമ്മടയന് ഉറക്കറ്റോന് ഗറ്റോനഖ മൂളുന,

എന നറ്റോഖ ഓര്ക്കുനഡില!
ആദദ്യടമന് പറ്റോദസ്പര്ഷഖ സുഖഖ
റകറ്റോളമയഡിറററ്റോടടെ ഞറ്റോന് അറഡിയറ്റോത്ത
എനടടെ അമ്മടയറപറ്റോറലെറ്റോരു അമ്മ
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അറഡിഞ്ഞുഖ അടതന് ധരഡിനഡി
പഡിടന്നെ ഞറ്റോന് വളര്ന്നെതുഖ 
പൂറരറ്റോഗനഖ ഉദഡിച്ചതുഖ , അതഡിനനുസരഡിച്ചണ
ഞറ്റോന് മറ്റോറഡിയതുഖ എനടടെ
അമ്മ ദദുഃഖഖ പൂണ
പഡിടന്നെ ഞറ്റോന് എനടടെ ധരഡിനഡിടയ,
റദറ്റോഹഖ ടകറ്റോണണ മുറഡിറവപഡിച്ചറ്റോ
മലെഡിനനീകരഡിച്ചു , പഡിടന്നെ ഇലറ്റോതറ്റോക്കഡി
ധരഡിനഡിടയന് തറ്റോക്കനീതു നലപതു 
കറ്റോതണ റകറ്റോര്ക്കറ്റോടത പഡിടന്നെയുഖ ടതറ്റു തനീര്പറ്റോടത 
നഡിലപ
അതഡിനറ്റോല അമ്മടയടന്നെ തറ്റോറലെറ്റോലെമറ്റോടഡിയ ആശഡിഖരത്തഡില
നഡിന്നെണ ഒരു കമണ എടുടത്തടന്നെ സ്പര്ശഡിച്ചു,

അതഡിനറ്റോല ഞറ്റോന് കുഴഞ്ഞു വനീണു.
പഡിടന്നെ കണ്ണു തുറപതുഖ ടതറ്റു മനസഡിലെറ്റോയതുഖ
ഞറ്റോന് തഡിരഡിത്തുവറ്റോന് ശ്രമഡിച്ചു,

അമ്മ ശമഡിപതഡിടലന പറഞ്ഞു.
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എന് ശ്രമങ്ങള പറ്റോഴറ്റോക്കറ്റോടത ശ്രമഡിച്ചു
അവസറ്റോനഖ അമ്മയുടടെ കമ എന നലകഡിയതുഖ
അതഡില നഡിന്നെണ എനഡിക്കണ മനസഡില ടകറ്റോണതു
ടതറ്റു ടചയറ്റോന് ശഡികടയന്നെണ
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             മഴ എത്ര സഹറ്റോയകരമറ്റോണണ
            റവനല കറ്റോലെഖ വരറവ
         പുഴകള എലറ്റോഖ വററവ
         ടച  ടെഡികള എലറ്റോഖ ഉണങ്ങറവ
         ദറ്റോഹഖ കറ്റോരണഖ അലെയുറമറ്റോള
         ടപടടറ്റോടന്നെറ്റോരു മഴ വരറവ
         പുഴകളഡില ഏലറ്റോഖ ടവള്ളഖ ഊറുറവ
         ടചടെഡികള ഏലറ്റോഖ ആഹണളറ്റോദറത്തറ്റോടടെ ഉണരുന
         ദറ്റോഹഖ റപറ്റോകറവ 
         കുടഡികള മഴ വന്നെതഡിനറ്റോല ആഹണളറ്റോദറത്തറ്റോടു-
         കൂടെഡി ചറ്റോടെഡിക്കളഡിക്കറവ
         എലറ്റോവരുഖ ആനന്ദറമറ്റോടുകൂടെഡി ഉലറ്റോസഡിക്കുന.
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ഭറ്റോരതഖ എനടടെ വനീടെണ

ഭറ്റോരതഖ എനടടെ വനീടെറ്റോണണ
റകരളഖ അതഡിടലെ  റ്റോരു മുറഡി  യറ്റോണണ
എനടടെ വനീടഡിടലെ റ്റോരു നൂറഡിലപരഖ
റകറ്റോടെഡി സറഹറ്റോദരന് വറ്റോഴുന

                            വനീടെഡിനുമുറഡികല ഇരുപത്തഡിടയ  റ്റോമതണ
                            ഞങ്ങലക്കച്ചന് രറ്റോഷ്ടടെണറപതഡി
                            ഭറ്റോരതമറ്റോതറ്റോ ടപറമ്മ
                            ഗറ്റോനണഡഡിജഡി ഞങ്ങടടെ മുത്തച്ചന്

വനീരസറഹറ്റോദരറര ഞങ്ങല
വനീടുഭരഡിക്കറ്റോന് ഏലപഡിക്കുഖ
റവറ്റോട്ടുലെഭഡിച്ചു ജ  യഡിക്കുറന്നെറ്റോര്
വനീടഡിടലെ നറ്റോയകരറ്റോകുന

                           ഭറ്റോഷകല പലെതറ്റോണനീവനീടഡില
                           റദറ്റോഷമതഡിത്തഡിരഡി വലതറ്റോണണ
                           ആസറ്റോമനീസുഖ ബഖഗറ്റോളഡി
                           കറ്റോഷ്മമനീരുഖമതണ പന്ജറ്റോബഡി
                           ഉറുദമററ്റോത്തഡി ഗുജററ്റോത്തഡി
                           എന്നെനീ ഭറ്റോഷകറളറ്റോറരറ്റോനഖ
മുറഡികല റതറ്റോറുഖ ഭറ്റോരതമക്കല
സഖസറ്റോരഡിപനറ്റോല റതറ്റോറുഖ                    - ആലെഡിയ എസണ   9 c
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,

                                 മറ്റോയഖ
              ശശസന വറ്റോയുവഡില മറ്റോയഖ
              ദറ്റോഹ ജലെത്തഡിലഖ മറ്റോയഖ 
              ചുറ്റുഖ മരണടക്കണഡിയുമറ്റോയഡി
              വന് വഡിഷഖ വമഡിക്കുന്നെകറ്റോലെഖ
                  
             തൂ ടവള്ള നഡിറമുള്ള പറ്റോലെഡിലഖ മറ്റോയഖ
             മുടകളക്കുള്ളഡിലഖ മറ്റോയഖ
             പച്ചക്കറഡിറപറ്റോല പഴങ്ങളഡിലഖ
             വഡിഷഖ വഡിതറഡി വഡിതയ്ക്കുന്നെ കറ്റോലെഖ 
                                           GOURY KRISHNA 9B
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       ജനീവഡിതഖ
              ജനീവഡിതഖ ഒരു കടെലറപറ്റോടലെ,
                       ആടെഡിയുലെഞണ നഡിലക്കുഖ പൂമരഖറപറ്റോടലെ
                       പൂവഡില വഡിടെരഡിഖ റതന് റപറ്റോടലെ
                       വറ്റോനഡില പറക്കുഖ പകഡിറപറ്റോലെ

                      ജനീവഡിതത്തഡിടന്റെ പടെഡിവറ്റോതഡിക്കല 
                      ചവഡിടറ്റോന് റപറ്റോകുന്നെവര് നമ്മള
                      അവരവരഡില നലതുകറ്റോല-
                      ജനീവഡിതഖ എത്ര സുഖകരഖ 
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                      കുഞഡിത്തത്തകള

  തളഡിരുകടളറ്റോടക്കടക്കറ്റോത്തനീ 
  കൂഞഡിത്തത്തകടളത്തനീ
  കതഡിരുകടളറ്റോടക്കടക്കറ്റോത്തനീ
  കൂടൂകടളറ്റോടക്കടയറ്റോരൂക
  ടതറ്റോടെഡികളഡിടലെറ്റോടക്കത്തത്തനീ
  നൃത്തച്ചുവടുകളനീ
  മുറടത്തറ്റോടക്കച്ചുറനീ
  പറ്റോട്ടുകള പറ്റോടെഡിപറ്റോടെഡി    |
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     യുദ്ധവഖ സമറ്റോധറ്റോനവഖ

റവണ നമുക്കഡിനഡിടയറ്റോരു യുദ്ധഖ
ശറ്റോനഡിതന് പറ്റോതയഡില റപറ്റോയഡിടെറ്റോഖ
പഠഡിച്ചുയര്ന്നെണ നറ്റോടെഡിന് നനയണ ക്കറ്റോയണ
ഒന്നെഡിച്ചു റപറ്റോരറ്റോടെറ്റോഖ
ഒരു നല നറ്റോടെഡിടന്റെ മക്കളറ്റോയണ തനീര്ന്നെനീടെറ്റോഖ
കണ്ടുനമ്മള ഒരു യുദ്ധത്തഡിന്ടകടുതഡികള
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        കറ്റോടലെറ്റോച്ചകള

നഡിന്  അഗറ്റോധകടള  റതടുന
എന്  അനരഖഗഖ
മുകമറ്റോഖ  ജനീവഡിതത്തഡില
ദഡിവൃ ദൃഷ്ടഡി
കറ്റോലെത്തഡില  പടെവകള
തന്  മറ്റോധുരഖ  നുണയറ്റോന്
കുടറ കറ്റോലെമറ്റോയഡി  ഞറ്റോന്
വഡിരഹത്തഡിലെറ്റോണ്ടുനഡിന 
ഒരു  ദഡിവസഖ  എന്  ഓര്മ്മയഡില
ടതളഡിയുഖ  നഡിന്  കറ്റോടലെറ്റോച്ചകള.....
                                    റസറ്റോന എസണ
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അമ്മ
അറമ്മ ഞറ്റോ൯ അറഡിയുന നഡി൯ റസ്നേഹഖ 

അറമ്മ ഞറ്റോ൯ അറഡിയുന നഡി൯ ദറ്റോഹഖ 

ഓ൪മയഡില എനഖ ഓടെഡിവരുന നഡി൯ ലെറ്റോളന

ഓ൪മ്മ നഡിക്കഡിലതണ എനഖ....

മറക്കഡില അറമ്മ നഡി൯ മുഖഖ 

മരഡിച്ചറ്റോലഖ അറമ്മ.......

നഡി൯ ഊടലഖ,ഉറക്കലഖ മറക്കഡില

എ൯ ദ:ഖഖ അകററ്റോനറ്റോയഡി എനഖ 

ഓടെഡിടയത്തുഖ വസനറമ മറക്കഡില
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       കുളഡിര് മുത്തുകള 

ചഡിന്നെഡി ചഡിന്നെഡി വനീഴുമനീ മുത്തുകള
റകറ്റോരഡിത്തരഡിച്ചു എന് റമനഡി ഒന്നെറ്റോയണ.
മന്ദഖ മന്ദഖ ഓടെഡി എത്തുമനീ നനീര്മണഡികള
ഉള്ളഖ കവര്ന്നെനീ ടകറ്റോറണറ്റോടെഡി അകന
ശ്രുതഡി മനീട്ടുഖ ഈ നറ്റോദത്തഡില 
സശരലെയത്തറ്റോല കുളഡിര്പൂണ്ടു എന് കര്ണ്ണങ്ങള
തറ്റോളഖമനീട്ടുഖ അരുവഡികളറ്റോല ഓടെഡി രസഡിച്ചങ്ങണ-
അകലറമറ്റോള കണ്ണുകള വഡിങ്ങഡി ഒഴുകുഖ.
ലെകദ്യഖ ടവടഡിപഡിടെഡിക്കുവറ്റോന് ഈ പറ്റോതയഡില
ദര്ഘടെങ്ങള ഒടന്നെറ്റോന്നെറ്റോയഡി ടവടഡിവനീഴ്ത്തുറമറ്റോള
വനീണ്ടുഖ ആ നനീര് ടമറ്റോടഡിന് തന്
ഒറ്റോര്മ്മയഡില നഡിലപ ഏകനറ്റോയണ.......
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ശഡിഖരത്തഡിടന്റെ ദദുഃഖഖ

                         ഇരുട്ടു വനീണ മഞ്ഞുവനീണ ശഡിഖരങ്ങടള 
                          മനഖ ടനറ്റോന്തു റപറ്റോയ ശഡിഖരഖ
                          റകടുടകറ്റോണ്ടു ടവറുത്ത ശരനീരഖ 
                          ഇന ടവറുഖ മണ്ണഡില നഡിലപ
                          ടപറ്റോളഖ റവനലെഡില വറ്റോടെഡിക്കരഡിഞണ 
                          തനീരറ്റോ ദറ്റോഹമറ്റോയണ നഡിന്നെ ശഡിഖരങ്ങള 
                          പറ്റോറഡിപറക്കുന്നെ കറ്റോറഡിടന്റെ തറ്റോളത്തഡില
                          ആടെഡി ഉലെഞ്ഞു തളര്ന വനീണ ശഡിഖരങ്ങള
                           കറ്റോര്റമഘഖ ടകറ്റോണ്ടു കറുത്തറ്റോകറ്റോശഖ
                           തുളളഡിയറ്റോയണ വഡിരഡിഞ്ഞു പുങ്കേറ്റോവനത്തഡില
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         ഇതുവഴഡി വരുറമറ്റോ  ?

ഇതുവഴഡി വരുറമറ്റോ 
കറ്റോററ നനീടയറ്റോരു
കഥ ടചറ്റോലഡിത്തരുറമറ്റോ?
ഇതുവഴഡി വരുറമറ്റോ
കറ്റോററ പനഡിനനീര്
കുളഡിരു പകര്ന്നെഡിടുറമറ്റോ?
ഇതുവഴഡി വരുറമറ്റോ
കറ്റോററ മുല-

പമണറമകഡിടുറമറ്റോ?
ഇതുവഴഡി വരുറമറ്റോ
കറ്റോററ നനീടയന്
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റസ്നേഹഡിതനറ്റോയഡിടുറമറ്റോ

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               44



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

അമ്മ

എന്നെകരവറ്റോടെഡിയഡിലെറ്റോദദ്യഖ വഡിരഡിടഞറ്റോരു
പനഡിനനീര്പവറ്റോണമ്മ 
റസ്നേഹസദൗരഭദ്യഖ എനടമനഡിറക്കകഡി
എടന്നെയനുഗ്രഹഡിചു.
എനടമന്നെഡിടലെ മണ്വഡിളക്കഡിന്
തഡിരഡി ടതളഡിയഡിക്കുടമന്നെമ്മ
എന് അമ്മ തനടടെ ടചറഡിടയറ്റോരു പുഞഡിരഡി
കറ്റോണറ്റോന് ടകറ്റോതഡിക്കുന ഞറ്റോന്
ജനീവഡിത യറ്റോത്രയഡില എങഖ തറ്റോങ്ങറ്റോയണ
റനര് വഴഡി കറ്റോട്ടുടമന്നെമ്മ
അണയറ്റോത്ത ദനീപമറ്റോണമ്മ!
അനശശര റസ്നേഹമറ്റോണമ്മ
ഇനഡിടയറ്റോരു ജനഖ നനീറയകുകഡില കദവറമ
ഈ അമ്മ തന് മകളറ്റോയണ പഡിററക്കണടമനഖ
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             മഴവഡിലഡിറനറ്റോടെണ

 മറ്റോമലെനറ്റോടെഡിടന റനറ്റോക്കഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നെ
 മറ്റോനടത്ത മറ്റോലെറ്റോഖടയന്നെറപറ്റോലെ
  വറ്റോര്മഴവഡിറല , വഡിരുന വടന്നെന്വനീട്ടു-
 വറ്റോതഡിലെഡിന്നെപ്പുറഖ നഡിലക്കറയറ്റോ നനീ
 തറ്റോഴത്തുനനീവരുടമറന്നെറ്റോര്ടത്തന് മറ്റോനസ-
 റമഴുവര്ണ്ണങ്ങളുഖ ചറ്റോര്ത്തഡി നഡിലപ ! 
                 GOURY KRISHNA 9N B
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             കുടഡിയുഖ അമ്മയുഖ
 ഈ വലഡിയഡില  നഡിനഖ ടചറമ്മ-പൂക്കള-
റപറ്റോവന്നെഡിതറ്റോ പറന്നെറമ്മ !

ടതറഡി ! നഡിനക്കുണ്ണഡി ടചറ്റോലറ്റോഖ-നലപ-
മറ്റോകളറലയഡിടതലറ്റോഖ.

റമലക്കുറമലെഡിങ്ങഡിവ ടപറ്റോങ്ങഡി-വഡിണ്ണഡില
റനറ്റോക്കറമ്മ എടനറ്റോരു ഭഖഗഡി!

അറയ്യറ്റോ! ടപറ്റോയ്ക്കൂടെഡിക്കളഡിപറ്റോന്-അറമ്മ!
വടയ്യനഡിക്കു പറപറ്റോന്.

ആകറ്റോത്തതഡിങ്ങടന എണ്ണനീ-ചുമ്മറ്റോ-

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               47



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

മറ്റോടഴറ്റോലറ്റോടയറന്നെറ്റോമലണ്ണഡി!

പഡിച്ചനടെന കളഡിപ-നനീയഡി-
പഡിച്ചകമുറണറ്റോ നടെപ?

അമ്മടഡിലെറ്റോയടതടനന്നെറ്റോല-ഞറ്റോടനറ്റോ-
രുമ്മതരറ്റോമ്മ ടചറ്റോന്നെറ്റോല.

നറ്റോമഡിങ്ങറഡിയുവതലപഖ-എലറ്റോ-
റമറ്റോമടന കദവസങ്കേലപഖ 
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              ജനീവനുള്ള പറ്റോടണ

കറ്റോട്ടുപ്പുലത്തണഡിലെദണഭുതറ്റോദറ്റോരമറ്റോഖ
പറ്റോട്ടുപറ്റോടുന്നെ ഗനര്വബറ്റോലെകറ്റോ !
 
ഈ ജനറ്റോലെതന് മുന്നെഡിലെരകണഖ
മൂകനറ്റോടയറ്റോന നഡിന്നെഡിട്ടു റപറ്റോകുറമറ്റോ ?

തറ്റോവറകറ്റോജശലെ ഗറ്റോനത്തഡിലനഡിനഖ ഞറ്റോന്
റവര്തഡിരഡി ടഞറ്റോന കറ്റോണടട നഡിന്മുഖഖ

ഗറ്റോനറലെറ്റോലെനറ്റോടയടന്നെനമനഡിയഡില-
ലെനീവഴഡിക്കു നനീ റപറ്റോകുന റവളയഡില.

റലെറ്റോലെമറ്റോകുമപ്പുലറ്റോങ്കുഴലെഡിടലെ
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നറ്റോദറലെറ്റോക മഹറ്റോത്ഭുതധറ്റോരയഡില.

ലെനീനയറ്റോയണ സശയഖ സര്ഗവഖ വഡിസ്മരഡി-
ച്ചറ്റോനതറ്റോസദ്യയറ്റോയണ നഡിനറപറ്റോകുന ഞറ്റോന്.

കറ്റോണ്മതഡില ഞറ്റോടനറ്റോനമറമയമറ്റോ-
മറ്റോത്മ വഡിസ്മദ്യതഡി പുലകുമറ്റോ റവളയഡില.

അങ ദൂടര നഡിന് ദഡിവദ്യഗറ്റോനറ്റോമദ്യത-
മനഡിവറ്റോനഡിലെലെഡിഞ്ഞു റചര്ന്നെനീടെറവ

എനഡിറനറ്റോ ഹറ്റോ! പ്രദകഡിണഖ വയ്ക്കയറ്റോഖ
നഡിടന്റെ ചുറഡിനുഖ മറ്റോമക കദൗതുകഖ.
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കറ്റോട്ടുപുലത്തണഡിലെദണഭുറതറ്റോദറ്റോരമറ്റോഖ 
പറ്റോട്ടുണര്ത്തുന്നെ ഗനര്വബറ്റോലെകറ്റോ!

ഈ ജനറ്റോലെതന് മുന്നെഡിലെരകണഖ
മൂകനറ്റോടയറ്റോന നഡിന്നെഡിട്ടു റപറ്റോകറണ!
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      ആകറ്റോശവണഡി

ആകറ്റോശപറ്റോതയഡില 
ഓടുന്നെ വണഡി,
അലെറഡിടക്കറ്റോറണറ്റോടുഖ
ചഡിറകുള്ള വണഡി,
അകലെങ്ങള തറ്റോണഡി
വരുഖ നലവണഡി,
അതഡിറവഗഖ പറ്റോറുഖ 
വഡിമറ്റോനമറ്റോഖ വണഡി!
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               മഴ

ജനീവഡിതഖ ടമറ്റോടഡിട്ടുയര്ലെന്നെറ്റോര്ത്തു 
ടപരുകുറമറ്റോറരറ്റോ മഴയണ ക്കുഖ പഡിടന്നെ
എവഡിടടെറയറ്റോ റപറ്റോടയറ്റോളഡിക്കുഖ 
കറ്റോശഡിത്തുമകള അലറ്റോ നമ്മള  
മഴവരുഖ റനരമറ്റോരത്തുവഡിളഡിച്ചണ
നനടഞറ്റോടരന് ബറ്റോലെദ്യഖ 
ഒടക്ക കടണറ്റോരു ചഡിരഡിയുര്ന നഡിലെണ ക്കുമറ്റോ 
റതനറ്റോവഖ മുത്തശഡി പഴങ്ങളറ്റോല എടന്നെ 
ഒരുപറ്റോടു സലെണ ങ്കേരഡിച്ചഡിരുന.
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                    മയഡില 

മയഡിറലെ ആടൂനനീ പനീലെഡിവഡിടെ൪ത്തഡിയറ്റോടൂ നനീ
കറ്റോ൪റമഘങ്ങല നഡിരന്നെറലെറ്റോ 
വറ്റോ൪മഴവഡില ടതളഡിഞറലെറ്റോ 
നലകഡിയതറ്റോരറ്റോടണ൯ മയഡിറലെ നഡിനടടെ 
പനീലെഡികല നലകഡിയതറ്റോരനീ കണ്ണുകല.
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    കഥകള
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        കഡിണറഡില വനീണകുറുക്ക൯

ഒരഡിക്കല ഒരു കുറുക്കന് അബദ്ധത്തഡില 
ഒരു ടപറ്റോടക്കഡിണറഡില വനീണു. ആഴമുള്ള 
കഡിണററ്റോ  യഡിരുന അതണ. എത്ര ശ്രമഡിച്ചഡിട്ടുഖ 
അവനണ  അതഡില നഡിന്നെണ പുറത്തുകടെക്കറ്റോന്
കഴഡിഞഡില.
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             എനറ്റോടണറ്റോരു വഴഡിടയന്നെണ 
ആറലെറ്റോചഡിച്ചഡി നഡിലക്കുറമറ്റോഴറ്റോണണ ഒരു 
ആടെണ ആ വഴഡി വന്നെതണ. കുറുക്കന് ആടെഡിടന
ഉറടക്ക വഡിളഡിച്ചു. ടപറ്റോടകഡിണറഡില 
കഡിടെക്കുന്നെ 
കുറുക്കടന കണണ ആടെണ റചറ്റോദഡിച്ചു : 'നനീ 
അവഡിടടെ എടനടുക്കുകയറ്റോ? 
സൂത്രശറ്റോലെഡിയറ്റോണറലറ്റോ കുറുക്കന്. അവന് 
പറഞ്ഞു:'ചങ്ങറ്റോതഡി അറഡിഞഡിറല? വലെഡിയ
വരളച്ച വരറ്റോന്
റപറ്റോവകയറ്റോണണ. ഈ കഡിണറഡില കുറച്ചു 
ടവള്ളമുണണ. അതുടകറ്റോണണ ഞറ്റോന് ഇവഡിടടെ
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കഴഡിയറ്റോന് തനീരുമറ്റോനഡിച്ചു.
റവണടമങ്കേഡില നഡിനക്കുഖ വരറ്റോഖ.'കുറുക്കന് 
പറഞതണ വഡിശശസഡിച്ച ആടെണ ഒനഖ 
ചഡിനഡിക്കറ്റോടത ടപറ്റോടകഡിണറഡിറലെക്കണ 
ചറ്റോടെഡി. ആടെണ തറ്റോടഴടയത്തഡിയ ഉടെന് 
കുറുക്കന് അവടന്റെ പുറത്തു കയറഡി 
മുകളഡിറലെക്കണ ഒറച്ചറ്റോടഖ! അങ്ങടന 
കുറുക്കന് 
ടവളഡിയഡിടലെത്തഡി.
                      “എടെറ്റോ മണറ്റോ, ഞറ്റോന് 
നഡിടന്നെ പറഡിച്ചതറ്റോ!”
എന പറഞണ കുറുക്കന് റപറ്റോയഡി.
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അറപറ്റോഴറ്റോണണ ആടെഡിനുതനഡിക്കു പറഡിയ 
അമളഡി മനസഡിലെറ്റോയതണ.

തനഡിക്കു പറഡിയ അമളഡി മനസഡിലെറ്റോയതണ.
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              ഗുരുവഡിടന്റെ കടെമ
                            

   ജറ്റോനദറ്റോദറ്റോക്കളറ്റോയ സമൂഹത്തഡിനണ നറ്റോറളക്കു 
നലകുവറ്റോന് നമുക്കുള്ള സഖഭറ്റോവന 
  പുത്തന്തലെമുറയ്ക്ക ടവണ്മയുഖ റശറ്റോഭയുഖ 
കനര്മ്മലെദ്യവഖ ജശലെഡിപഡിക്കുക എന്നെതറ്റോണണ.
  വഡിദദ്യറ്റോര്തഡിയുടടെ എലറ്റോവഡിധ കഴഡിവകറളയുഖ 
വഡികസഡിപഡിച്ച പുത്തന് തലെമുറയ്ക്ക ഒരു 
  ടപറ്റോന്റശറ്റോഭയറ്റോയഡി ഉയര്ത്തുവറ്റോന് നമുക്കണ 
കഴഡിയണഖ. അതഡിനുറവണഡി എകദ്യറത്തറ്റോടടെ
   നമുക്കണ ചുവടുകള ചലെഡിപഡിക്കറ്റോഖ.ആ നല 
നറ്റോളയഡില ഗുരുനറ്റോഥന്മറ്റോരുടടെ സറ്റോനഖ 
മഹതശപൂര്ണ്ണമറ്റോക്കുവറ്റോന് വഡിദദ്യര്തഡിമൂഹത്തഡിനണ
സനനസ്സുണറ്റോകടട.
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കുട൯ മുയലഖ കഡിട൯ ആമയുഖ
വലെഡിയ സൂത്രക്കറ്റോരനറ്റോണണ  കുട൯  മുയല.  ഒരു ദഡിവസഖ

അവ൯ കറ്റോടഡില കഡിട൯ എന്നെ ആമടയ കണ്ടു. കഡിടനറ്റോറമ

എ൯ടറ വനീടഡില സദദ്യടയക്കണ വരുറന്നെറ്റോ?  എന്നെണ അവ൯

റചറ്റോദഡിച്ചു.  സദദ്യ  എന്നെണ  റകടറപറ്റോള  കഡിടനറ്റോമയ്ക്കണ

ടകറ്റോതഡിയറ്റോയഡി.  വരറ്റോഖ എന്നെണ സമ്മദഡിച്ചു.'  വരറണ,  സദദ്യ

ഒരുക്കഡി ഞറ്റോ൯ കറ്റോത്തഡിരഡിക്കുഖ.'ഇത്രയുഖ പറഞണ കുട൯

മുയല  ഓടെഡി  റപറ്റോയഡി.  ഉടെ൯  കഡിട൯  ആമ  അറങ്ങറ്റോടണ

യറ്റോത്ര  തഡിരഡിച്ചു.  വളടര  പതുടക്ക  അവ൯  കുട൯

മുയലെഡി൯ടറ  വനീടഡില  എത്തഡിയറപറ്റോള  രറ്റോത്രഡിയറ്റോയഡി.
അറപറ്റോള  കുട൯  മുയല  ഒരു  കളളച്ചഡിരഡിറയറ്റോടടെ
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പറഞ്ഞു.ഹഡി...ഹഡി.....ഹഡി.....നഡിനക്കണ  പതുടക്ക  നടെക്കറ്റോറന

അറഡിയൂ കവകഡിയതുടകറ്റോണണ  സദദ്യ  തനീ൪ന.  കുട൯ തടന്നെ

പറഡിച്ചതറ്റോടണന്നെണ കഡിടനണ മനസഡിലെറ്റോയഡി. പഡിററ ദഡിവസഖ കുട൯

മുയലെഡിടന കഡിട൯ ആമ സദദ്യയ്ക്കണ വഡിളഡിച്ചു. സറനറ്റോഷഖ ടകറ്റോണണ

വരറ്റോഖ എന്നെണ കുട൯ മുയല സമ്മദഡിച്ചു.  കുട൯ മുയല രറ്റോവഡിടലെ

തടന്നെ ഓടെഡി എത്തഡി. കുളകടെവഡില  

ഇരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന  കഡിട൯  ആമ.  കഡിട൯  ആമ  പറഞ്ഞു
'നഡിനക്കണ  എവഡിടടെയുഖ  ഓടെഡിടയത്തറ്റോഖ  എന്നെറല  നനീ
പറഞതണ  '.  എകണഗഡില എ൯ടറ വനീടഡില വറന്നെറ്റോളു എന്നെഡിടണ
കഡിട൯ ആമ ടവളളത്തഡിറലെക്കണ ഒറമുങ്ങല. ഇതണ കണണ കുട൯
മുയല നറ്റോണഡിച്ചുറപറ്റോയഡി.ഇതഡില നഡിന്നെണ കുട൯ മുയലെഡിനണ ഒരു
കറ്റോരദ്യഖ മനസഡിലെറ്റോയഡി ആരുഖ ആടരയുഖ കളഡിപഡിക്കരുതണ.
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  കഴുതയുടടെ മണത്തരഖ

ഒരു കച്ചവടെക്കറ്റോരനണ ഒരു 
കഴുതയുണറ്റോയഡിരുന.കച്ചവടെസറ്റോധനങ്ങള കഴുതപ്പുറത്തണ
കയറഡി ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോയഡി വഡിററ്റോണണ അയറ്റോള 
ജനീവഡിച്ചഡിരുന്നെതണ.
ഒരു ദഡിവസഖ അയറ്റോള കഴുതപ്പുറത്തണ ഒരു ചറ്റോക്കണ 
ഉപ്പുമറ്റോയഡി റപറ്റോവകയറ്റോയഡിരുന.ചനയഡില 
എത്തണടമങ്കേഡില പുഴയുടടെ കുറുറകയുള്ള പറ്റോലെഖ 
കടെക്കണഖ. പറ്റോലെഖ കടെക്കുന്നെതഡിനഡിടടെ കറ്റോല വഴുതഡി 
കഴുത 'ബഖ' എന്നെണ പുഴയഡില വനീണു. 
കഴുതപ്പുറത്തുണറ്റോയഡിരുന ഉപഡില പറ്റോതഡിയുഖ 
ടവള്ളത്തഡില അലെഡിഞ്ഞു. അറതറ്റോടടെ കഴുതയുടടെ 
പുറടത്ത ചുമടെഡിടന്റെ ഭറ്റോരഖ കുറഞ്ഞു. 'ഹയ്യടെ 
ടകറ്റോള്ളറ്റോമറലറ്റോ!' കഴുതയ്ക്കണ സറനറ്റോഷമറ്റോയഡി.
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അടുത്ത ദഡിവസഖ കച്ചവടെക്കറ്റോരന് പഞഡിയറ്റോണണ 
കഴുതയുടടെ പുറത്തണ കയറഡിയതണ. വലെഡിയ ഭറ്റോരടമറ്റോനഖ 
അതഡിനണ ഇലറ്റോയഡിരുന. 'ഇന്നെടലെ വനീണതുറപറ്റോടലെ 
പുഴയഡിറലെക്കണ വനീഴുന്നെതറ്റോയഡി അഭഡിനയഡിക്കറ്റോഖ. ചുമടെഡിടന്റെ 
ഭറ്റോരഖ കുറയുഖ'! , മടെഡിയന് കഴുത ചഡിനഡിച്ചു. പറ്റോലെത്തഡിനണ 
മുകളഡിടലെത്തഡിയറപറ്റോള 
കഴുത ടവള്ളത്തഡിറലെക്കണ ഒറച്ചറ്റോടഖ! പഞഡിയഡില 
ടവള്ളഖ കടെന്നെറ്റോല ഭറ്റോരഖ കൂടുടമന്നെണ കഴുതയുറണറ്റോ 
അറഡിയുന.

കരയ്ക്കണ കയറഡിയ കഴുത ടവള്ളഖ കയറഡി ഭറ്റോരഖ കൂടെഡിയ 
പഞഡിയുമറ്റോയഡി റവച്ചുറവച്ചു നടെന. തടന്റെ 
മണത്തരറമറ്റോര്ത്തണ 
കഴുത ലെജഡിച്ചു.
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പറ്റോലെമഡിലറ്റോയഡിരുന

ഒരു ദഡിവസഖ സുകു എന്നെയറ്റോള 
ആശുപത്രഡിയഡിലെറ്റോയഡി.സുകുവഡിടന 
റനറ്റോക്കറ്റോന് വന്നെ സഡിസ്റ്റര് റചറ്റോദഡിച്ചു , 
എന്തുപറഡിയതറ്റോ? 
സുകു വഡിഷമഡിച്ചുടകറ്റോണ്ടു പറ ഞ്ഞു
.പറ്റോലെത്തഡില നഡിന വനീണതറ്റോ.സഡിസ്റ്റര്: 
എങ്ങടന വനീണു? 
സുകു: ഒരു ദഡിവസഖ എടന്റെ വനീടെഡിടന്റെ 
അടുത്തുള്ള
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പറ്റോലെഖ ടപറ്റോളഡിഞ്ഞു വനീണു.അനടതറ്റോടണ 
എനഡിക്കണ 
അതുവഴഡി റപറ്റോകറ്റോന് റപടെഡിയറ്റോ.എടന്റെ 
റപടെഡികണണ 
ഒരറ്റോള പറഞ്ഞു ,ഇനഡിയുഖ അതുവഴഡി 
റപറ്റോകുറമറ്റോള പറ്റോലെഖ ടപറ്റോളഡി ഞഡിടഡില 
എന്നെണ 
വഡിചറ്റോയഡിരഡിക്കണഖ.അതുറകട്ടുടകറ്റോണണ 
ഞറ്റോന് 
അതുവഴഡി  കബക്കണ  ഓടെഡിച്ചുടകറ്റോണണ
റപറ്റോയതറ്റോ
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വഡിശശറ്റോസമഡിലറ്റോത്ത കൂട്ടുക്കറ്റോരന്

ഒരരിടതത്ത് നനാലത്ത് കരടരികള് കൂട്ടുകനാരനായരിരുന. 
ഒരു ദരിവസസം അവരരിലലനാരനാള് ഒരു തതേന്ക്കൂടത്ത് 
കലണ്ടെതരി. മുളത്ത് നരിറഞ്ഞ ഒരു മരതരിലന്റെ 
ലകനാമരിലനാണതേത്ത് തൂങരികരിടക്കുന്നതേത്ത്. അതേരില് 
നരിന്നത്ത് തതേലനടുകനാന് അവര് ഒരു വഴരി 
കലണ്ടെതരി. ഏറ്റവസം തേടരിയന് അടരിയന് 
നരില്ക്കുക. പരിന്നന്നീടത്ത് തേടരി കുറഞ്ഞവന് 
രണ്ടെനാമലന്റെ പുറതത്ത്. ഏറ്റവസം തേടരി കുറഞ്ഞവന് 
മൂന്നനാമലന്റെ മുകളരില് കയറരി തതേന് എടുതത്ത്  
തേനാലഴ എതരികണസം. ഇതേനായരിരുന സൂതസം. ആ 
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പദ്ധതേരിപ്രകനാരസം ഏറ്റവസം തേടരി കൂടരിയവലന്റെ 
മുകളരില് മറ്റത്ത് മൂന്നനാളസം കയറരി. ഏറ്റവസം 
മുകളരിലുളവന് തതേലനടുക്കുവനാന് തുടങരി. 
അലപനാള് ഏറ്റവസം അടരിയരിലുള തേടരിയലനനാരു 
സസംശയസം. മുകളരില് നരില്ക്കുന്നവന് തതേലനടുതത്ത്
തേനരിലയ കുടരിക്കുകയനായരിരുതന്നനാ? അതേരിനനാല് 
കരടരി തേലന്റെ തേല ഉയര്തരി മുകളരിതലയത്ത് 
തനനാകരി.പതക്ഷേ കയറരി നരില്ക്കുന്ന കരടരിയുലട 
ശരന്നീരസം കനാരണസം അവനത്ത് ഒനസം കനാണനാന് 
കഴരിഞ്ഞരില്ല . അവന് പതുലക പരിന്നന്നീടത്ത് നന്നീങരി.
          ലപനാതതനാസം ലപനാതതനാസം ലപനാതതനാസം മറ്റത്ത് 
മൂന കരടരികളസം നരിലസം പതേരിച. തേമരില് തേമരില് 
വരിശശനാസമരില്ലനാത കൂട്ടുകനാര് ഒന്നരിചത്ത് ഒരു കനാരരസം 
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നടതനാന് ഇറങരിതരിരരിചനാല് 
ഇങലനയരിരരിക്കുസം. ആര്ക്കുസം 
ഗുണമുണ്ടെനാവരിലല്ലന്നത്ത് മനാതമരിലരില., അപകടവസം 
വന ലപടുസം.                ബരിന്സരി വരിജു  9 c
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ലെകഖ നടന്നെക്കഡില
കറ്റോശനീരഡിടലെ ഒരു ടചറുപ്രവഡിശദ്യയഡില ഒരു 
രറ്റോജറ്റോവണറ്റോയഡിരുന. രറ്റോജറ്റോവണ
മടെഡിയനറ്റോയഡിരുന.എലകഡിലഖ രറ്റോജഖ സമല 
സമൃദ്ദമറ്റോയഡിരുന. ആ സമന്നെമറ്റോയ 
നറ്റോട്ടുരറ്റോജദ്യത്തഡില ഒരു കണ്ണണ 
അയലരറ്റോജറ്റോക്കനറ്റോര്ടക്കലറ്റോഖ 
ഉണറ്റോയഡിരുന.ഭരണകറ്റോരദ്യങളഡിലഖ 
യുദ്ധകറ്റോരദ്യങ്ങളഡിലഖ ശണറദ്ധഡിക്കറ്റോടത രറ്റോജറ്റോവണ 
ററ്റോണഡിറയറ്റോടുഖ പുത്രനറ്റോറരറ്റോടുഖ ഒപഖ 
സുഖറലെറ്റോലപനറ്റോയഡി ജനീവഡിച്ചു.ടപടന്നെറ്റോണണ ഒരു 
ദഡിവസഖ അയലരറ്റോജറ്റോവണ യുദ്ധഖ പ്രഖദ്യറ്റോപഡിച്ചതണ. 
അവരുടടെ ശക്തമറ്റോയ അക്രമണത്തഡില രറ്റോജറ്റോവണ 
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വധഡിക്കടപട്ടു.വഡിധവയറ്റോയ ററ്റോണഡിടയയുഖ രണ്ടു 
മക്കടളയുഖ അയലരറ്റോജറ്റോവണ 
നറ്റോടുകടെത്തഡി.അപരഡിചഡിതമറ്റോയ റദഷത്തണ 
സഹറ്റോയത്തഡിനണ ആരുഖ ഇലറ്റോടത അവ൪ ഏടറ 
കഷ്ടണടപട്ടു.എക്കഡിലഖ കധരദ്യവതഡിയറ്റോയ ററ്റോണഡി 
ഏടറ ബുദ്ധഡിമുടഡി കുടഡികടള വള൪ത്തഡി.വ൪ഷങ്ങള 
കടെനറപറ്റോയഡി.മൂത്തരറ്റോജകുമറ്റോര൯ അമ്മടയ 
വനീട്ടുറജറ്റോലെഡികളഡില സഹറ്റോയഡിക്കുഖ.കറ്റോടഡിലറപറ്റോയഡി 
വഡിറകു ടവടഡിയുഖ കറ്റോയ്കനഡികള റശഖരഡിച്ചുഖ മറ്റുഖ 
അവ൪ ജനീവഡിച്ചു.ഒരഡിക്കല കറ്റോടഡില 
വഡിറകുടവടഡിടക്കറ്റോണഡിരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന്നെ 
രറ്റോജകുമറ്റോര൯ ഒരു സഖഖഖ ടകറ്റോളളക്കറ്റോ൪ 
വരുന്നെതുകണ്ടു.ടകറ്റോളള മുതല കുതഡിരപ്പുറത്തണ 
സഞഡികളഡില നഡിറച്ചണ റഘറ്റോഷയറ്റോത്ര 
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റപറ്റോടലെയറ്റോയഡിരുന അവരുടടെ വരവണ. അവ൪ 
ടകറ്റോണ്ടു വന്നെ സറ്റോധനങ്ങള ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തണ വച്ചണ
വറ്റോതഡില മനഖ ടചറ്റോലഡി അടെച്ചണ അവ൪ 
പുറത്തുറപറ്റോയഡി. മറ ഞഡിരുന്നെണ മനഖ റകട്ടു പഠഡിച്ച 
രറ്റോജകുമറ്റോര൯ പറ്റോറടക്കടഡിനുമുന്നെഡില ടചന നഡിന്നെണ 
മനഖ ഉറടക്ക ടചറ്റോലെഡി. 
“ടെഡിഖ...ടെഡിഖ...ടെഡികണ...ടെഡികണ....ടെഖ..ടെഖ...ഡ...ടെഡിഖ....ടെഡിഖ...

ടെഡികണ....ടെഡിഖ...ടെഖ...ഡ".
അതറ്റോ പറ്റോറടക്കടഡി൯ടറ വറ്റോതഡില ടമടലെ തുറന 
വരുന. അവ൯ പതുടക്ക അതഡിനുളളഡിറലെക്കണ 
നുഴഞ്ഞു കയറഡി. റഹറ്റോ.....!കണ്ണുകടള 
വഡിശശസഡിക്കറ്റോ൯ കഴഡിയുന്നെഡിലെ. അമൂലെദ്യ രത്നങ്ങളുഖ 
സൃ൪ണ്ണങ്ങളുഖ കൂമറ്റോരമറ്റോയഡി കഡിടെക്കുന. അവ൯ 
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തടന്നെ ടകറ്റോണണ ചുമക്കറ്റോവന്നെ അത്രയുഖ വറ്റോരഡികൂടഡി. 
ടകട്ടുഖ ചുമലെഡിറലെറഡി പുറത്തഡിറങ്ങഡി വറ്റോതഡിലെടെച്ചു. 

അവ൯ അതുമറ്റോയഡി വനീടഡിടലെത്തഡി. അമ്മറയറ്റോടെണ 
നടെന്നെ കറ്റോരങ്ങള പറഞ്ഞു.മക൯ ടചയതഡിടന 
അമ്മക്കണ നറ്റോയനീകരഡിക്കറ്റോ൯ കഴഡിഞഡിലെ. റമറ്റോഷണഖ 
അടതനറ്റോയറ്റോലഖ റമറ്റോഷണഖ തടന്നെയടലെ! ഈ 
ധനഖ ടകറ്റോണണ തങ്ങളുടടെ രറ്റോജദ്യഖ 
സശനമറ്റോക്കുടമനഖ
അതഡിനു റശഷഖ ഇതണ തഡിരുച്ചുടകറ്റോടുക്കുടമനഖ 
പറഞ്ഞു. അങ്ങടന അതുറപറ്റോടലെ ടചയ്യുകയുഖ 
രറ്റോജഖ തഡിരഡിച്ചു പഡിടെഡിക്കുകയുഖ ടചയ.
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ഞറ്റോ൯ കണ സശപഖ
''സമയഖ ഒരുപറ്റോടെറ്റോയറലെറ്റോ അവ൯ 
എവഡിടടെയറ്റോ.....''ടപടടടന്നെറ്റോരു വഡിളഡി. 
''കുടറ്റോ...കുടറ്റോ...

കളഡിക്കറ്റോടത റവഗഖ റപറ്റോയഡി കഡിടെനറങ്ങണ ''.അവ൯ 
കുറച്ചണ സമയഖ കൂടെഡി കളഡിച്ചഡിടണ കനീണഡിതനറ്റോയഡി 
റപറ്റോയഡി കഡിടെന്നെണ കനീണഖ ടകറ്റോണണ അവ൯ 
അറഡിയറ്റോടത ഉറങ്ങഡിറപറ്റോയഡി.
ആ ഉറക്കത്തഡില അവടനറ്റോരു കഡിനറ്റോവണ കണ്ടു.

                                                       അച്ഛനുഖ 
അവനുഖ ഘണത്തഡില കൂടെഡി നടെന്നെണ 
വരുകയറ്റോയഡിരുന.കുട൯ അച്ഛ൯ടറ കകവഡിടണ 
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ഓടെഡി,അച്ഛ൯ പറഞ്ഞു;കുടറ്റോ നനീ വനീഴുഖ....

കുട൯ അനുസരഡിച്ചഡിലെ.ഒരു പറ്റോറകഷഖ 
പറ്റോതറയറ്റോരത്തണ കഡിടെപ്പുണറ്റോയഡിരുന.അതഡില തടഡി 
കുട൯ വനീണു കരഞ്ഞു.അച്ഛ൯ ഓടെഡിടയത്തഡി 
അവടന എടുത്തു വഴക്കണ പറഞ്ഞു. കുട൯
അച്ഛ൯ടറ റതറ്റോളഡിറലെക്കണ കഡിടെന.അവര് നടെന്നെണ 
വനീടഡിറലെക്കണ റപറ്റോയഡി.അമ്മ റചറ്റോദഡിച്ചു എനറ്റോ 
തറ്റോമസഡിച്ചതണ.അവ൪ നടെന്നെടതലെറ്റോഖ പറഞ്ഞു.         

അവ൪ ഊണണ   കഴഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന.അറപറ്റോള 
കുട൯ പറഞ്ഞു''നമുക്കണ അമ്മൂമ്മയുടടെ വനീടഡില 
റപറ്റോയറ്റോറലെറ്റോ? അറപറ്റോല അച്ഛന് പറഞ്ഞു റവണ, 

അമ്മൂമ്മ ഇറങ്ങറ്റോട്ടു വരുഖ. അമ്മൂമ്മ ഇറങ്ങറ്റോടണ 
വരുടന്നെഗഡില വനീടെണ 
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വരണത്തഡിയറ്റോക്കണടമടലെറ്റോ;അവ൯ ഓ൪ത്തു. 
റജറ്റോലെഡി ടചയണ തനീ൪ന്നെറപറ്റോള അവ൯ അമ്മൂമ്മയ്ക്കണ 
റഫറ്റോണണ൯ ടചയ. ഒരു പ്രതഡികരണവഖ 
ഇലറ്റോയഡിരുന. 

                             പഡിററ ദഡിവസഖ രറ്റോവഡിടലെ 
അവ൯ അച്ഛടന കണഡിലെറ്റോ. അറമ്മ... അച്ഛ൯ 
എറന?അവ൯ റചറ്റോദഡിച്ചു. “റദ വഡിറകണ 
ടവട്ടുന.”അമ്മ പറഞ്ഞു. 

                                       ഒരു പന്തുമറ്റോയഡി അവ൯ 
അവഡിറടെക്കണ റപറ്റോയഡി.അവ൯ കളഡിച്ചു ടകറ്റോണഡിരഡിടക്ക
റബറ്റോള ദൂടര ടതറഡിച്ചു വനീണു. അച്ഛ൯ 
പറഞ്ഞു, ഞറ്റോ൯ റപറ്റോയഡി എടുക്കറ്റോടമന്നെണ,അച്ഛ൯ 
റപറ്റോയഡി കൂടറ റനരഖ കഴഡിഞ്ഞു. അവ൯ അവഡിറടെക്കു 
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റപറ്റോയഡി
അവ൯ അറമ്മ വഡിളഡിച്ചു."അറമ്മ.....അച്ഛ൯ വനീണു 
കഡിടെക്കുന"അതു റകടണ അമ്മ പരഡിഭ്രനയറ്റോയഡി. 
അവ൪ ആശുപത്രഡിയഡില ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോയഡി. 
                        റഡറ്റോക്ട൪ പറഞ്ഞു "ഷുഗ൪ 
കുറഞ്ഞു"അമ്മ റചറ്റോദഡിച്ചു ഒന്നെണ കറണറ്റോടട എന്നെണ. 
  അറദ്ദഹഖ സമ്മദഡിച്ചു. അച്ഛടന കണണ അമ്മയുടടെ 
ദ:ഖഖകടെഡി അവ൯ടറ  കകയ്യഡില അച്ഛ൯ ഒരു 
ഏലെസണ ടകറ്റോടുത്തു.

                        " ഇതണ ടവറച്ചറ്റോ" അച്ഛ൯ 
കണ്ണടെച്ചു.അമ്മയുടടെ ശബഖ ഇടെറഡി
അമ്മയുടടെ ഒച്ച കൂടെഡി അവന് എന്തു ടചയ്യണടമന്നെണ
അറഡിയറ്റോടത നഡിന്നെണ റപറ്റോയഡി .
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കുടറ്റോ.......................കുടറ്റോ...................................
അവ൯ ഉറക്കത്തഡില നഡിന്നെണ ടഞടഡി ഉണ൪ന 
മുത്തശഡി നഡിലക്കുന. മുത്തശഡി പറഞ്ഞു "ഹറ്റോപഡി 
ടബ൪ത്തറഡ കുടറ്റോ"അവ൯ കരഞ്ഞു ടകറ്റോണണ 
പറഞ്ഞു എ൯ടറ പഡിറന്നെറ്റോലെഡിനണ അച്ഛ൯ ഇലറലെറ്റോ 
മുത്തശഡി...............
                    അവ൯ ഓടെഡി അമ്മയുടെടുത്തണ ടചന്നെഡിട്ടു 
പറ ഞ്ഞു"എ൯ടറ പഡിറന്നെറ്റോളഡിനണഅച്ഛനഡിലറ്റോഞണ 
ടകറ്റോണണ ആറഘറ്റോശഡിക്കണടമ്മ
                  അമ ഓടരി കുട്ടലന 
ലകട്ടരിപരിടരിചത്ത് ലകനാണ്ടെത്ത് കരഞ.
                                         ആലരിയ എസത്ത്
                                         9 c
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ഉപനദ്യറ്റോസഖ
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ഗറ്റോനഡിജഡി

അഹഡിഖസറ്റോത്മക സമരത്തഡിലൂടടെ ഭറ്റോരതടത്ത 
ബഡിടനീഷുക്കറ്റോരഡില നഡിന്നെണ റമറ്റോചഡിപച്ച മഹറ്റോനറ്റോയ 
വദ്യക്തഡിയറ്റോണണ റമറ്റോഹന്ദറ്റോസണ കരഖ ചന്ദണ ഗറ്റോനഡി.
              1869 ഒറക്ടറ്റോബര് 2- നറ്റോണണ 
ഭറ്റോരതത്തഡിടന്റെ രറ്റോഷ്ട്രപഡിതറ്റോവണ ആയഡി തനീര്ന്നെ 
ഗറ്റോനഡിജഡി ജനഡിച്ചതണ. കരഖചന്ദണ ഗറ്റോനഡിയുടടെയുഖ 
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പുത്തലെഡിഭറ്റോയഡിയുടടെയുഖ മകനറ്റോയ റമറ്റോഹന്ദറ്റോസണ 12 
വയസഡില കസ്തൂര്ബടയ വഡിവറ്റോഹഖ കഴഡിച്ചതണ. 
ബറ്റോരഡിസ്റ്റര് പരനീകയ്ക്കണ ഇഖഗ്ലണഡില എത്തഡിയ 
റമറ്റോഹന്ദറ്റോസണ അവഡിറടെയുഖ ലെളഡിത ജനീവഡിതഖ ആണണ
നയഡിച്ചതണ . 1893 ല അബ്ദുള്ള കമഡിനഡിയുടടെ റകസണ 
വറ്റോദഡിക്കറ്റോന് ദകഡിണ ആഭ്രഡിക്കയഡില 
എത്തഡിയതറ്റോണണ ഗറ്റോനഡിജഡിയുടടെ ജനീവഡിതത്തഡിടലെ 
നഡിര്ണറ്റോയക റവള. 1901- ല ഇനദ്യയഡില 
തഡിരഡിടച്ചത്തഡി . 1915 ടഫബ്രുവരഡിയഡില മഹറ്റോകവഡി 
രവനീന്ദ്ര നറ്റോഥണ ടെറ്റോറഗറ്റോററ്റോണണ ഗറ്റോനഡിജഡിടയ മഹറ്റോത്മറ്റോ
എന്നെണ വഡിളഡിച്ചണ ആദരഡിച്ചതണ . 1916 – ല 
ജവഹര്ലെറ്റോല നഹറുവഡിറന  കണ്ടുമുടഡി . 1917-ല 
സബര്മതഡി ആശ്രമഖ സറ്റോപഡിച്ചു. അഹഡിഖസയുടടെ  
പറ്റോതയഡിലൂടടെ  നമുക്കണ  സ്രതനരഖ  റനടെഡി തന
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പ്രസഖഗഖ

വഡിഷയഖ:ലെഹരഡിവഡിരുദ്ധ ദഡിനഖ
                  മറ്റോനദ്യസദസഡിനണ നമസറ്റോരഖ
                                   ജൂ൯ 26- ാറ്റോഖ തനീയതഡി  
രറ്റോജദ്യറ്റോ൯തര ലെഹരഡിവഡിരുദ്ധ ദഡിനമറ്റോയഡി 
ആചരഡിക്കുകയറ്റോണണ.റലെറ്റോകത്തണ 21 റകറ്റോടെഡിറയറ്റോളഖ 
ആളുകല നഡിറരറ്റോധഡിക്കപടണ ലെഹരഡി വസ്തുക്കല 
ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന എന്നെറ്റോണണ ഐകദ്യരറ്റോഷ്ടണറ 
സഖഘടെനയുടടെ കണക്കണ.
ര൯ഡുലെകഖ റപടരക്കഡിലഖ ഓറരറ്റോ വര്ഷവഖ 
ലെഹരഡിക്കടെഡിമടപട്ടു മരഡിക്കുന.വഡിശപഡിലറ്റോ 
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യ,മയക്കഖ,ശശറ്റോസതടെസഖ,അപസ്മറ്റോരഖ,കുറഞണ 
രക്തസമ്മര്ദ്ദഖ എന്നെനീ ശറ്റോരനീരഡിക പണറശ്നങ്ങലക്കണ 
കറ്റോരണമറ്റോകുന.

                                വഡിഷറ്റോദടറരറ്റോഗഖ,മതഡിവഡിഭണറയഖ 
എന്നെഡിവയുഖ ഇതഡി൯ടറ ഭറ്റോഗമറ്റോണണ.ഐകദ്യരറ്റോഷ്ടണറയുടടെ 
കണക്കണപണറകറ്റോരഖ 10 ലെകഖ ഇ൯തദ്യക്കറ്റോര് 
ടഹറററ്റോയണ൯ എന്നെ ലെഹരഡിമരുന്നെഡി൯ടറ വദ്യറ്റോപനത്തഡിനുഖ
ഉപറയറ്റോഗത്തഡിനുഖ സറ്റോമൂഹഡികവഖ സറ്റോമത്തഡികവമറ്റോയ 
പലെ ഘടെകങ്ങളുടടെയുഖ സശറ്റോദനീനമു൯ഡണ.കുടുഖബ 
ബനങ്ങളഡിടലെ കശഥഡിലെദ്യഖ,മൂനലെദ്യത്തകര്ച്ച എന്നെഡിവ 
ചഡിലെതു മറ്റോത്രഖ.

                  ഓറരറ്റോ പ൯ജറ്റോയത്തുഖ ലെഹരഡി 
വഡിമുക്തമറ്റോക്കറ്റോ൯ റബറ്റോധവലക്കരണ കണളറ്റോസുകല 
സഖഘടെഡിപഡിക്കറ്റോഖ.നമുക്കണ അതഡിനറ്റോയഡി ഒരുമഡിച്ചണ 
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പണറവ൪ത്തഡിക്കറ്റോഖ.ലെഹരഡിമരുനകല എതഡിടര ജറ്റോഗണറത
പുലെ൪ത്തറ്റോഖ.

                                   

  പ്രസസംഗസം

സുഹൃത്തുക്കടള അധദ്യറ്റോപകടര അനധറ്റോപകടര
എലെറ്റോവര്ക്കുഖ എനടടെ വഡിനനീതമറ്റോയ നമസറ്റോരഖ

ഇന നഡിങ്ങലക്കണ കുറച്ചണ കറ്റോരങ്ങല 
പക്കുടവക്കുവറ്റോനറ്റോണണ ഞറ്റോ൯
തനീരുമറ്റോനഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നെതണ . ആദദ്യഖ തടന്നെ ഞറ്റോ൯ 
നഡിങ്ങലക്കണ നമ്മുടടെ
കൃഷഡിടയപറഡി പറയറ്റോഖ.

      ഏടതലെറ്റോഖ പച്ചക്കറഡികളറ്റോണണ നറ്റോഖ ഓറരറ്റോദഡിവസവഖ
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കഴഡിക്കുന്നെതണ.ടവണ,പറ്റോവല,പടെവലെഖ,തക്കറ്റോളഡി ഇവ 
നമ്മുടടെ വനീടഡില 
തടന്നെ കൃഷഡി ടചയറ്റോഖ. മറ്റു റദശങ്ങളആശൃയഡിക്കറണറ്റോ?
ഇത്തര സഖസറ്റോനങ്ങളഡില നഡിന വരുന്നെ 
പച്ചക്കറഡികളഡില
കനീടെനറ്റോശഡിനഡിപൃറയഗഖ കൂടുതലെറ്റോറയക്കറ്റോഖ.

                               അവയഡില വഡിഷറ്റോഖശഖ ഉടെറ്റോകുഖ 
നമ്മളഡിറലെറ്റോറരറ്റോരുത്ത൪ക്കുഖ 
പത്തു ടവണകത്ത വനീതഖ നട്ടുകൂടടെ?

റകരളത്തഡില 35 ലെകഖ സ്ക്കുല വഡിദറ്റോ൪തഡികളുണണ. 
എലെറ്റോവരുഖ ടവണ നടറ്റോല 
നറ്റോടഡില മൂന്നെരറകറ്റോടെഡി ടവണടച്ചടെഡി ഉണറ്റോകുഖ. 
ഉഝറ്റോഹഡിച്ചറ്റോല പതഡിറനഴരലെകഖ
കഡിറലെറ്റോ പച്ചക്കറഡി ഉലപറ്റോതഡിപഡിക്കറ്റോഖ. എത്ര വലെഡിയ 
കറ്റോരരമറ്റോണഡിതണ അറല!
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ഇനഡി രണറ്റോമതറ്റോയഡി റവണടമകണഗഡില ചക്ക റവരഡിലഖ 
കറ്റോയഡിക്കുഖ!

എന്നെ പഴടജറ്റോലെണ നമ്മളഡില പലെരുഖ റകടഡിട്ടുണണ. 
ചക്കടയ നമ്മുടടെ 
സഖസറ്റോനഫലെമറ്റോയഡി പ്രരഖറ്റോപഡിച്ചതറഡിഞഡിടലെ നമുക്കണ 
ചുറ്റുഖ എത്രതരഖ
പറ്റോവണണ എത്ര രൂചഡികരവഖ ഗുണപ്രദവമറ്റോണണ. 
നമുക്കുളള ഭകണഖ നമുക്കു തടന്നെ
ഉലപറ്റോദഡിപഡിക്കറ്റോഖ. ഇത്രയുഖ പറഞ്ഞു ടകറ്റോണണ എ൯ടറ 
വറ്റോക്കുകല ചൂരുക്കുന.

                                                   നന്ദഡി നമസറ്റോരഖ
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    ചചിന്തകള
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           ചഡിനകള
വഡിജയത്തഡിടന്റെ നഡിയമങ്ങള

*വഡിജയത്തഡിടന്റ നഡിയമങ്ങള എന്നെ ഗ്രന്ഥത്തഡില ജറ്റോകണ 
യറ്റോനഡി റണസറ്റോസണ പറയുന്നെ ചഡിലെ കറ്റോരദ്യങ്ങള തറ്റോടഴ ടകറ്റോടുക്കുന.
*നടമ്മ ബലെഹനീനരറ്റോക്കുന്നെ ഏറവഖ വലെഡിയ ഘടെകഖ:ഭയഖ
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ റപറ്റോരറ്റോയ ടപടനളള കനീഴടെങ്ങള
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ ചൂതുകളഡി :അടെഡിസറ്റോനമഡിലറ്റോത്ത പ്രതനീക
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ നഷ്ടഖ; ആത്മവഡിശശറ്റോസത്തഡിടന്റെ നഷ്ടഖ
*നമ്മുടടെ വളര്ച്ചയ്ക്കു വഡിഘറ്റോതമറ്റോയ ഏറവഖ വലെഡിയ ഘടെകഖ: 
സശറ്റോര്തത
*നമ്മുറക്കറവഖ നഷ്ടഖ വരുത്തുന്നെ നമ്മുടടെ സശഭറ്റോവഖ: ടവറുപണ
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ പറ്റോപഖ: പരദൂഷണഖ
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ അനുഗ്രഹഖ: നല ആറരറ്റോഗദ്യഖ
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ സറനറ്റോഷഖ: മറ്റുള്ളവര്ക്കണ നടമ്മ   
ആവശദ്യമറ്റോയഡിരഡിക്കുന്നെ അവസ
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*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ ശക്തഡി: ക്രഡിയറ്റോത്മകമറ്റോയ ചഡിനറ്റോശക്തഡി
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ വഡിജയഖ: നറമ്മറ്റോടു തടന്നെയുള്ള  വഡിജയഖ
*നമ്മുടടെ ഏറവഖ വലെഡിയ ചഡിന:കദവഖ.....

            

     കുസൃതഡിറചറ്റോദദ്യങ്ങള
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1 ഏറവഖ വലെഡിയ ഔഷധഡിയ?
ഉത്തരഖ. വറ്റോഴ
2 ഏറവഖ അടെഡിച്ചു പരത്തറ്റോനുഖ വലെഡിച്ചുനനീടറ്റോനുഖ കഴഡിയുന്നെ 
റലെറ്റോഹഖ?
ഉത്തരഖ. സശണ്ണഖ
3 ഫുടെണറബറ്റോളഡില കറുത്ത മുത്തണ(ഫുടെണറബറ്റോള മറ്റോനഡികന് ) 
എന്നെറഡിയടപടുന്നെതണ ആരണ?
ഉത്തരഖ. ടപടലെ
4 ഗറ്റോനഡിജഡി ഓടെഡിച്ച കറ്റോര്?
ഉത്തരഖ. ടവള്ളക്കറ്റോര്
5 പഠഡിക്കുറമറ്റോള  റപറ്റോക്കുന്നെ സഡിറഡി?
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ഉത്തരഖ. യൂണഡിറവഴഡിറഡി
6 ഒരഡിക്കഡിലഖ പറക്കറ്റോത്ത കഡിളഡി ഏതണ?
ഉത്തരഖ. ഇക്കഡിളഡി
7 ടതറ്റോടഡില അപകടെമുള്ള സഡിറഡി ഏതണ?
ഉത്തരഖ. ഇലെകഡിസഡിറഡി
8 പറ്റോമണ ഒരഡിക്കലഖ റകററ്റോത്ത കടെ ഏതറ്റോണണ?
ഉത്തരഖ. ടചരുപ്പുകടെ
9 തറ്റോളമുള്ള തഡിര ഏതണ?
ഉത്തരഖ. തഡിരുവറ്റോതഡിര
                                                                                            ബഡിന്സഡി വഡിജു   - 9 c

1.അമ്മയഡിലണണ കമ്മയഡിലെഡിലെ
കുഞഡിലണണ കുടഡിയഡിലെഡിലെ
എലെഡിയഡിലണണ ഏണഡിയഡിലെഡിലെ
മൂന്നെകരമുടണന് റപരഡില
                                  -ആഞഡിലെഡി 
2.ഈടെവഴഡിയഡിടലെറ്റോരു കരഡിവടെഡിടയറ്റോടെഡി
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                                  -പറ്റോമണ
3.എഴുത്തുണണ പുസ്തകമഡില
ചഡിതണറമുണണ ചുമരല
വടത്തഡിലെറ്റോണണ ചകണറമല
                                -നറ്റോണയഖ
4.എടന്റെ കുളത്തഡിടലെ മനീനഡിനണ മുള്ളഡില
                                -നറ്റോക്കണ
5.   ഞറ്റോന് സഖസറ്റോരഡിക്കുഖ വറ്റോയഡില
 ഞറ്റോന് റപടെഡിപഡിക്കുഖ കണ്ണഡില
                                 -ഇടെഡി
6.ആയഡിരഖ കണ്ണുള്ളവന് ചന്തയ്ക്കണ റപറ്റോ യഡി
                                  -വലെ
5.ഈച്ചയരഡിക്കറ്റോത്ത ഇറച്ചഡി
പൂച്ചയ്ക്കണ റവണറ്റോത്ത ഇറച്ചഡി 
                                   -തനീക്കട
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6.ഞറ്റോന് വരുഖ എടന്നെ ടതറ്റോടുഖ ഞറ്റോന് റപറ്റോവഖ
                                   -കുമള
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1 റവലെഡിടപറ്റോത്തഡില കവരക്കലണ
ഉത്തരഖ. മഡിന്നെറ്റോമഡിനുങ്ങണ
2 പഡിടെഡിച്ചറല ഒരു പഡിടെഡി അരഡിഞറ്റോല  ഒരു മുറഖ 
ഉത്തരഖ. ചനീര
3 കറ്റോററത്തറ്റോടുഖ കുടെവയറന്
ഉത്തരഖ. ബലൂണ്
4 ഞറ്റോന് റനറ്റോക്കഡിയറ്റോടലെടന്നെ റനറ്റോക്കുഖ 
ഉത്തരഖ. കണ്ണറ്റോടെഡി
5 പനഡിനുള്ളഡില ടപടഡി അതഡിനുള്ളഡില കുടഡി 
ഉത്തരഖ. മറ്റോങ്ങ
6 ചടഡിത്തലെയന് ചനയ്ക്കണ റപറ്റോയഡി
ഉത്തരഖ. മത്തങ്ങ
7 ഒരറ്റോടളറയററ്റോന്  നറ്റോലെറ്റോളണ
ഉത്തരഖ. കടഡില
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8 ഒരു കുപഡിയഡില രണ്ടു തരഖ കതലെഖ 
ഉത്തരഖ. മുട
9 നഡിലെഖ കനീറഡി ടപറ്റോടന്നെടുത്തു 
ഉത്തരഖ. മഞള
10 റതന്കുടെത്തഡില ഒറക്കണ്ണന് 
ഉത്തരഖ. ചക്കച്ചുള
11 കുത്തുന്നെ കറ്റോളയ്ക്കണ  പഡിന്നെഡില കണ്ണണ
സൂചഡി
12 കണ്ണഡിടലങ്കേഡിലഖ കണ്ണുനനീര് വനീഴ്ത്തുഖ
ഉത്തരഖ. റമഘഖ
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1  അടയയ് കക്കും തുറകക്കും കകിങകിണകി 
പതത്തായക്കും 
2 എനന്നെ നതത്താടത്താല് നതത്താടത്താല് 
നതത്താടവനനെ തടക്കും
3 തകിന്നെകില്ല കുടകികകില്ല, തല്ലത്താനത മകിണകില്ല- 
നചെണ
4 അരകിവയയ് കക്കും മുമമ്പേ കറകിവയയ് കക്കും- ചെചീര
5 ഉരടത്താക്കും പകിരടത്താക്കും എടകത്താന വയ  കണയ്–
6 എങക്കും തകിങകിനെടകക്കും ആര്കക്കും 
പകിടകിനകത്താടകകില്ല - കത്താറയ്
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* തലകുതത്തി നത്തിനതൊല് വലുതതൊകുനതൊതതൊരത
?
ഉതരയ: 6
* ചെത്തിതയ കതൊണത്തികതൊന് കഴത്തിയന നതൊവത?
ഉതരയ: കത്തിനതൊവത
* എത മഴ തപയ്തതൊലുയ നത്തിറയതൊതതത ?
ഉതരയ: കടെല്
*മതൊങ്ങയണതൊകതൊത മതൊവത ?
ഉതരയ: ഉപ്പുമതൊവത
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     ENGLISH
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     POEMS
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                                         FLOWERS                             

                           

                           

                            Flowers,Flowers,Flowers 
             Every were 
             Rose it is a Red flower
             Jasmine it is a white flower
             But you know they love pretty colour
             They've have pretty smell 
              Lovely and nice to see                 
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             BEST FRIEND 
One hand in mine , my hand in thine ,
We walk through life's star shadow ,
two as one and one combine,
to fight the nights dark battle

            
my strength to thee, and thine
to mine,
        our fervor never fallow
,two friendsare                       
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                    one by co-design
                     to face our cmmon marrow

best friend of mine , and mine to thine
no greater love to follow
two as one and one define
a friendship to the narrow
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BEAUTIFUL NIGHT

 
THE MOON IS SHINING
AND THE CLOUDS ARE DARK
ALL ARE CALM,ALL QUIET
WHEN THE STREAM RUSHES
IT LOOKS LIKE A CLOUDY SKY
AND WHEN THE MOON IS IN THE
FIRST QUARTER

 IT IS LIKE A BOAT
 WHEN THE STAR REFLECTS IN THE  RIVER
 ITS LIKE FLOATING IT .
WHEN THE MOON SHINES 
IT MAKES A BEAUTIFUL NIGHT.........
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MY LITTLE PUSSY CAT
                                                          She jumps over any fence

                 Like a circus player
                   She comes to me with a leap,

Like a deer.
   She robs fish,

              Like a genius,robber
                 She drinks milk sweety

           Like a hungry child
                           She gives me some small kites.
                                   And rubs her head on my

feet,
                             To show her love to me
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     SIX ETHICS OF LIFE

 

                                                             BEFORE YOU PRAY-BELIEVE
    BEFORE YOU SPEAK-LISTEN
        BEFORE YOU SPEND-EARN 
            BEFORE YOU WRITE-THINK
                BEFORE YOU QUIT-TRY 
                     BEFORE YOU DIE-LIVE
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        DREAMS

OH|  Dreams the successor of
ambition,
My mind wraps you in colour.
You deserve the excellence of peace ,
And I offer you the beauty of  smile .

Oh| dream you are the whom I care,
My heart aspires you always.
you achieve the liberty of life ,
And I offer you my presence with you.

Oh| dreams my curiosity to next birth ,
My soul inspires to fulfilments .
You may gild the purity of hope,
And I offer you the entity of happiness.
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WORK WHILE YOU WORK

     Work while you work
     Play while you play
     One thing each time 
      That is the way
                  
       All that you do
       Do with your might;
       Things done by halves
        Are not done right
                                               

                   

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               110



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

      My Mum

My mum is my best friend
She's very beautiful
She's very loving and caring
She prepares tasty food for me
She get's me ready for the school
When I cry, she becomes sad
She loves me very much
I also love her very much
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                                                THE NIGHTMARE
I saw a monster 

which i found yesterday
I was horrible,terrible
And i was scared a lot

I called my mother,
But she doesn't answer

What shall i do?
I tried to get up,
Will it kill me?
Oh! what is it ?

When I woke up,
I found out the truth
It was just a dream,

It was a nightmare.
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Nature

How beautiful the nature is
When a flower blooms
Our heart glows
When a flower dries
Our heart cries
When a branch of a tree
dance in the air
Our mind also dance with it
When a truant glows in a plant
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Tension
The moment you are in tenSION
You will lose your attenTION
Then you are in total confuSION
And you will feel irritaTION
Then you will spoil personal relaTION
Ultimately you won't get co-operaTION
Then you will add more complicaTION
Then your B.P. may rise to cauTION
And you may have taken medicaTION
Instead of understanding the situaTION
And try to think about soluTION
My problems will be solved by discusSION
Wish will work out in your proffesSION
Do not think it's my free suggesTION
It is only for your prevenTION
If you understand my intenSIO
You will never come again to tenSION
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              MY TEACHERMY TEACHER

O My dear teacher
To me you are a preacher
You are so special 
You are on encyclopedia to
me
O' store of knowledge
     You are like a mirror,
     Who reflects every one,
     You are like a flower,
     Who blooms every morning,

     O' storehouse knowledge!
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       EVERYTHING
MOM

  How did you find the energy,mom
  To do all the things you did 
  To be teacher,nurse and counsellor
  To me, when i was a kid
  
  How did you do it all,mom
  Be a chauffeur ,cook and friend
  Yet find times to be a play mate,
   I Just can,t comprehend 
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         FRIENDSHIP
A LIFE OF JOY
IS A HUG AND A SMILE,
A REASON TO VISIT
AND STAY FOR A WHILE,
THE STRENGTH OF A BOND
THAT DESTINED TO LAST
THE JOYS OF THE PRESENT
THE WARMTH OF THE PAST,
THESE ARE THE TREASURES OF A FORTUNATE FEW,
WHO ARE LUCKY TO CHERISH ALL THEIR LIVES THROUGH
THESE ARE THE BLESSING ON WHICH WE DEPEND.

FOR THESE ARE THE GIFTS OF A VERY BEST
FRIENDSHIP ....“ ”
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Happy  Holidays 
 
Happy go lucky days 
Off out and about days, 
Lazy liein the bed days,
In front of the TV days,
do as you please  days, 
Away to the sea days,
you can choose what to do days,
school's over!we're free days!
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           I AM NOT
                      ALONE
I have a family,
I have many friends,
They have  desires, 
So they are not alone.

I have a lover,
I have passion with her,
We have many dreams, 
So we are not alone .

I have lot of happiness in my life,
I have lot of sadness in my life,
I have day and night in my life, 

So I am not alone in this world.
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I WISH I WERE
I WISH I WERE A BIRD
BECAUSE BIRDS HAVE THE RIGHT TO FLY..
I WISH I WERE A TREE
BECAUSE TREES HAVE THE RIGHT TO BLOW 
WIND..
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I WISH I WERE A FLOWER
BECAUSE FLOWERS HAVE THE RIGHT TO
SPREAD THEIR FRAGRANCE..
I WISH I WERE AN ANIMAL
BECAUSE ANIMALS HAVE THE RIGHT TO LIVE IN 
FOREST..
I WISH I WERE A GOOD MAN
BECAUSE A GOOD MAN HAS THE RIGHT TO

PRAY TO GOD DIRECTLY........
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My Red

My favourite colour is red.
The colour of love is red 
The colour of rose is red
The colour of war is red
The colour of fire is red
Red can stops us in the road

And the colour of my blood is red
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Hydrogen
Hydrogen Sceaming
I'am number one!
I am got one less protron,
Than than of helium......
We are both really high,
We both float in air
But I'am real combustible
Like poppa's arm hair!
Elemental abundance,
I am the most!
In Our Universe,
Just let me broast......
Don't give me protons,
I like my light weight,
I'am not really stable,

But i am the first....
                                                  ALIYA
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SEASONS

It is such a wonderful thing

we have four season summer-

winter rainy and spring, .

During the wet wet rains-

we wish the weather to be cooler 

During the cold cold winters-

we wear woolly woolly sweaters

During the cool cool spring-

we play with the flowers and sing
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It is a such a wonderful thing 

we have four seasons summer-

Rainy  winter and spring     ,
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TO MY MOTHER

To days your natal day
sweet flowers i bring
mother accept i pray

my offering
and may you happy live

and long us bless
recieving as you give

great happiness
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   STORIES
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THE MILLER ,HIS SON AND
THE DONKEY

Once upon a time in a village ,lived a miller with his son 
.they had  a donkey . One day ,the miller  decided
to sell the donkey the next morning  the miller and ,

his son left for the market with the donkey they met .

a man on the way  he asked why walk when you can ,

ride the  donkey hearing this  the miller asked  his ,

son to ride the donkey while they heard a man saying 

to another look  The  young boy  is riding the donkey  , !

while  his poor father walks  Hearing that the miller .

asked his son to walk as he rode the donkey in a while 

they met a few women the little boy looks so tired how 

can you make him walk said one of them to the miller.

and so the miller  asked his son to ride on the donkey 
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behind him after sometime they met a man who said 

how can the poor donkey carry both of you instead why

dont you carry it  The miller and his son got of the ?

donkey and tide its leg with ropes  The miller carried .

the donkey on his back as they came closer to the 

market the crowel start laughing  Some of them .

shouted oh look  what a funny sight  the noise ,' , '

frightened the donkey it jumped down and ran away  . .

The miller was angry and ashamed   He told his son . ,'

we lost our donkey trying to please every one next .

time  let people say what they want to but i will do ,

what i feel is right....
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  THE BAD STUDENT   AND 
GOOD TEACHER

Once a teacher teached ten students. One among them 
was very bad. His name was Ashok. He didn't obeyed 
his teacher. He spoke bad words to his friends. He also
beat them. 
        The remaining 9 students made complaints about 
Ashok to the teacher. But the teacher didn't punished 
Ashok. Ashok continued his nuisance.  The remaining 
students decided that they will continue there studies 
only if Ashok is sent out
                       Ashok was innocent. He didn't know  
what he was doing is wrong. So the teacher was not 
ready to sent him out. 
                             The students went sadly. Some of 
them told all the things happend to Ashok. Ashok 
understood that he was wrong. He become said and he
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cried. He went to the teacher and agreed his mistakes. 
He told that he will disturb others. The very next day 
he obeyed his teacher and helped his friends.
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The hard working children
Once a reach man had  children  He did any job2 .

with pride  He made his son s understand that . '

every job has got its own value  He was .

interested in charity  He become poor by giving .

everything as charity  Once day when he was .

doing his job he fell down and got fractured  .

Then he felt like going church  Children told get. ''

into the horse cart dad  Father replied  we '' ''

didn t own a horse cart known  They  told that ' .''

they will pull the  cart  The pulled the cart .

without horse to the church  They were praised .

by everyone  The king called them to the palace .
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and they were appointed in the palace  They .

showed that every job has got its own value  Let .

they be a role model.
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   THOUGHTS
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     To my dear mother           

                        you mean the world to me I am so lucky to 
have you around 

offering me good advise and keeping my feet the 
ground you have always been there 

for one throughout any trouble or slrite you have 
thought me so may things about bow to get

through my daily life you mean so much to me that i 
thought you should know

                                   

                                    i love you very much
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DO YOU
KNOW????

A HIPPO CAN OPEN ITS
MOUTH WIDE ENOUGH TO FIT A FOUR 
FOOT TALL CHILD INSIDE

55%OF PEOPLES YAWN WITHIN 5 MINUTES 
OF BEING SOMEONE ELSE YAWN

'BOOK KEEPER' AND 'BOOK KEEPING' ARE 
THE ONLY TWO WORDS IN THE ENGLISH 
LANGUAGE WITH THREE CONSECUTIVE 
DOUBLE LETTERS

A BLUE WHALE 'S TONGUE WEIGHS MORE 
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THAN AN ELEPHANT

THE FORTUNE COOKIE WAS INVENTED IN 
SAN FRANCISCO

THE LENGTH FROM YOUR WRIST TO YOUR 
ELBOW IS THE SAME AS THE LENGTH OF 
YOUR FOOT

THOMSON EDISON WHO INVENTED THE 
LIGHT BULBS,WAS AFRAID OF THE DARK

THE EARTH IS STRUCK BY LIGHTENING 
OVER 100 TIMES EVERY SECOND 
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              The 26 letter of the English
Alphabets 

                 are so intelligently arranged.

                      They show you the way of life

                                                     Always Be Cool 
                                         Don't have Ego with Friends and families.
                                         Give up Hurting Individuals.
                                          Just keep Loving Mankind.
                                          Never Omit Prayers.
                                          Quietly Remember God.
                                          Speak Truth.
                                           Use Valid Words.
                                           xpress your Zeal.
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  ENGLISH  ALPHABETS
          IN MEANING

Always depend on God 

Better to be late than never 

Control your tongue

Do not cheat anyone

Every lie will drive you to tell more lies

Fear nothing if you stick to truth

God knows your heart, not your appearance

Help other in a virtue

It is never too late to mind

Just as you sow, you will reap
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Knowledge in the sweet fruit of your labour

Labour is the only way to open the gate to success

Mind your errors

Nip anger in the bud

Over come evil by will power

Pure mind is your best friend

Quietness is bade you the path of progress

Regularity is the essence of daily life 

Speak sweetly

Too much of everything is bad

Understand yourself first
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Vice brings its own punishment

Where there is a will, there is a way

X ray your mind

Your friend is the only God

Zero has no value if it doesn't attach to a unit, so life has no 
value if it is not attached to God
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INTERESTING NATURE

.The blue whale is the largest animal
on earth the heart of a blue whale is as a car, and its 
tongue is as long as an elephant.

.Did you know the largest fish ever caught was the 
whale shark ?it was 59ft long . These fish can weigh 
up to 15 tons.

 .Did you know fishes cannot live in the Dead sea 
because the water has too much salt in it?.
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.The slowest fish is the sea horse, which moves along 
at about 0.016km/h(0.01 mph).

.The smallest bird in the world is the Hummingbird. It
weighs 1 oz.

.A crocodile 's tongue is attached to the roof of its 
mouth and cannot move it.

.Dolphins are among the most intelligent of animals 
,as some species have brain -to- body mass ratios 
equal to that of a human being.
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Thoughts
.Be the motivation not
the distraction.
.10 positive thought to
start the day .
.If you want to be
more powerful in life educate yourself that 
simple.
.Change your life today. Don't gamble on the 
future act now without delay.
.Yes we can.
.Positive thinking evokes more energy.
.More initiative. 
.More happiness.
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Thoughts to make a better future

.Change your life today. Don't glamble on the 
future. Act now,without delay 
.The past cannot be changed. The future is yet
in your power.
.Education is the passport to the future , for 
tomorrow  belongs to those who prepare for it
today.
.The future belongs to those who believe in 
the beauty of their dreams.
Donot dwell in the past  donot dream of the future  . , ,

concentrate the mind on the present moment.
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SPEECH
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Dear friends
              good morning all

         Today I am standing in front of you tell about the 
problem faced by world.
       Today there is a big problem faced by man is global 
warming global warming causes many problem such as  
extinction of  organism there is only one solution for it that 
is trees plant more !More! More! Trees to prevent global 
warming .plant more trees for a good future with no 
problem and plenty of oxygen thank you all for listening 
my speech. We take a decision that we plant more trees 
thank you all have a nice day
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Good morning everybody,
                             I standing in front of you to say some words 
about ' Character is strength'. Character is very important the life 
of every person. Good character is consider a great treasure it is 
important that we enjoy our life. If wealth is lost nothing is lost. If 
health is lost some thing is lost. But if character is lost every thing 
is lost be a person strong character. And I conclude my words.
                                                                               
                                                                Thank you
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   RIDDLES
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RIDDLES SOLVE RIDDLES

1.Two mother and two daughters went out to eat, 
every one  ate one burgers were eateN in all .how 
is this  possible???

2. a man  was outside taking  a walk , when it 
started to rain . The man didnot  have an 
umberlla and  he wasnot wearing a hat . His 
clothes got soaked yet not a single hair on his 
head got wet.how  could this happen????

3.A cowboy rides in to town on friday, stays for three 
days , then leaves on friday . How did he do it???

4.you walk  across a bridge and you see a boat full of 
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people yet there isnt a single person on board . How 
is that possible?????

               
ANSWER

1. THEY WERE A GRANDMOTHER,MOTHER AND 
DAUGHTER

2. THE MAN WAS BAID

3.HIS HORSES NAME  WAS FRIDAY

 ALL THE PEOPLES ON THE BOAT ARE 4.

MARRIED 
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A RIDDLE TO SOLVE
ANOTHER RIDDLE 

Q1.  I'm tall when I'm young and I'm short when 
I'm old. What am I ?

CANDLE 

Q2. In a one-storey pink house,there was a pink 
person,a pink cat,a pink fish,a pink computer,a 
pink chair, a pink table,a pink telephone,a pink 
shower-everything was pink!What colour were 
the stairs?

There weren't any stairs,It was a one storey house

Q3.What has hands but cannot clap?

CLOCK 
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Q4. A house has 4 walls. All of the walls are 
facing south,and a bear is circling the house. 
What colour is the bear?

THE HOUSE IS ON THE NORTH POLE,SO 
THE BEAR IS WHITE 

Q5. What is at the end of a rainbow? 

THE LETTER W
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   PROVERB
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           PROVERBS

1. A friend in need is a friend indeed.
2. The Price of  greatness is responsibility.
3. A leader who does not take advice is  not a 
leader.
4. A speaker of truth has no friend.
5. Don’t be the same,be better.
6. Where there is love there is no darkness .

There is no place like home   7. .
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   ABBREVIATIONS
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ABBREVIATIONS

APEC=Asia  pacific  economic community
PVSM=Param vishisht seva medal
ULFA=United liberation front of assam
JIPMER=Jawaharlal nehru institute of post 
graduate medical education and research
INTEL SAT=International tele communication 
satelite
ZOPFAN=Zone of peace,freedom and neutality
WHO World health organisation=
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AXIOLOGY-study of blood vessel
cardiology- study of heart and its 
function

chontology-study of cartilages
dentology-study of trees 

entrology-study of alimentary canal
endocrinology-study of endocrine 
organs

hematology-study of blood
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hormology- study of hormones

immunology- study of immunity
osteology- study of skeltons and 
bones
opthalmology- study of eyes
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FATHER OF.........

Astronomy- varahamithra
Atom bomb- otto human
Computer- charles babbage
cloning-  lan wilmot
cardiology- william henry
essay- montagne
economics-Adam smith
geometry- pythagores
internet- herodottis
medicine- hippocratus
printing-Gutten berg
surgery- Susruthan
socialism-Robert owen
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           TEXT MESSAGING
        
BBFN- bye bye for now
BBS- be back soon
BF- boy friend
CU- see you
GF- girl friend
HAND- have a nice day
HTH- hope this help
IDK- i don’t know
OIC- oh I see
PCM- please call me
PLZ- please
OMG- oh my god
R- are
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RU- are you
RUK- are you ok 
SRY-sorry
U-you
THNQ- thank you
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Quotes of certain persons to make
the world peace,

happy,equality,justice

Peace begins with a smile 
- MOTHER TERESA

You can't shake hands with a
clenched fist
                         -INDIRA GANDHI

I don't want the peace that passeth
understanding. I want the understanding 
which bringeth peace 
                         -HELEN KELLER
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I am not only a pacifist but a militant 
pacifist. I am willing to fight for peace. 
Nothing will end was unless the
people themselves refuse to go to
war 
                        -ALBERT
EINSTEIN

Let us bring equality,justice,and peace for 
all.Not just the politicians and the world 
leaders; we all need to contribute, ME 

,YOU .It is our duty Scientists and 
their contributions to science
         -MALALA YOUSAFZAI
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                    ( Nobel prize winner of 2014)

peace come from within. Donot  seek it 
without
                         -BUDHA   
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Scientists and their contributions
to science

1.NIKOLA TESLA (1856-
1943 AD)

 Tesla had generated ac current before Edison 
knew about charges . Markoni who got Nobel 
Prize for inventing radio used all the ideas of 
Tesla.
2.ALBERT EINSTEIN(1879-
1955AD)

Father of modern physic. His contribution is in 
developing the generakl theory of relativity is 
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unique . The world's  most famous equation 
E=mc2 comes from this theory.
3.SIR ISSAC NEWTON (1643-1727 AD)

New explained the theory of gravity and
tides which occured due to the
gravitation pull from the sun , moon and
Earth. He also invented reflectint
telescope.
4.LOUIS PASTEUR (1822-1895AD)

He proposed ''Germ Theory ''. Discover
cure for puerpualfever and make the
vaccines for rabies and anthrax.
5.MARIE CURIE SKOLDOWSKA

Invented first mobile X-ray machine.
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  A GOOD STUDENT 

A-Always like teachers
G-Greet everyone with love
O-On time to school
O-Obey and respects all
D-Dresses neatly
S-Studies with interest
T-Treats everyone with courtesy
U-Understand everything taught
D-Diligently studies
E-Eager to do good and new things
N-Neatly does the work
T-Talk less, works more
                               GOURYKRISHNA 9B
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Word's beginning with x(of up to
9 letters)
Xanthan - a polysaccharide
Xanthate – a chemical compound
Xanthene – a chemical compound
Xanthic – yellowish
xanthin – a yellow colouring matter
Xanthine – a biochemical compound
Xanthoma- a yellow patch on the skin
Xebec -  a sailing ship
Xeme – a fork-tailed gull
Xenia – gifts to a guest or guests
Xenial – relating to hospitality
Xenograft – a tissue graft or organ transplant from a 
different species 
Xenon – a gas
Xenophobe – a person with an irrational dislike of 
foreigners
Xeric – very dry
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Xeriscape – landscape gardening            BINCY VIJU- 9 C
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 DESCRIPTIONS

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               174



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

At over 828 metres (2,716.5 feet) and 
more than 160 stories, BURJ KHALIFA  
holds the following records
( as of July

2016)

1. Tallest
building in
the world
2.Tallest
free-
standing structure in the world.
3.Highest number of stories in the world.
4.Highest occupied floor in the world.
5.Highest outdoor observation deck in the 
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world.
6.Elevator with the longest travel distance 
in the world.
7.Tallest service elevator in the world.

                                   BINCY VIJU
                                    9 C

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               176



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

Did you know was initially 
constantinople ?

Istanbul is turkey's historic and cultural 
vortex. It has Greek and Roman 
influences,is a testimony to the Byzantine 
and Ottoman eras,and hosts the largest 
collection of Islamic relics in the world. 
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The Hagia sophia know as (Aya Sofya in 
turkish and Sancta Sophia in Latin),Also 
called church of the Holy Wisdom, 
symbolizes the passage of time _it was 
first built as a Byzantine church, 
reconstructed as an Ottoman mosque, and
is now (as of October 2016 ) a museum 
that is found on UNESCO's list of world 
heritage sites.
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JAWAHARLAL NEHRU

The first prime minister of free India was 
Shri.Jawaharlal Nehru. He was born on 14th 
November 1889. His father, Moti Lal Nehru 
was a famous lawyer. His education began at 
home. He liked the western dress and life. He 
had the company of children. He was sent to 
England in 1905 for higher studies. He 
studied in a public school at Harrow. He 
studied law later on. After studies he came to 
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India in 1912. He entered in politics. He 
became the first Prime Minister of India after 
Independence. He was a great thinker. He was
a great lover of science. He was a true 
follower of Gandhi. He was a great writer 
also. His wife was Kamala Nehru. Smt. Indira
Gandhi was his nice daughter.

                           A S GOWRI PRIYA 
                          9 C
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Taj Mahal
The Taj Mahal meaning '' Crown of Palace '' 
is an ivory white marble mausoleum on the 
south bank of the Yamuna river in the Indian 
city of Agra. It is commissioned in 1632 by 
the Mughal Emperor,   
Shah jahan to house the tomb of his favourite 
wife, Mumtaz Mahal. The tomb is the 
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centripiece a 42-acre complex, which 
includes a mosque and a guest house , and is 
set in formal gardens bounded on three sides 
by a crenelated wall. The Taj Mahal complex 
is believed to have been completed in its 
entirely in 1653 at a coast 

                                     BINCY VIJU
                                    9 C
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THE BIRTH OF TEDDY
BEAR

Theodore (teddy) roosevelt the 26th president of 
the united states ,is the person who responsible 
for giving 
the teddy bear its name .On  November 
14,1902 ,Roosevelt  was helping settle  a  border 
dispute  between Mississippi   and Louisiana. 
during his spare time he attended a bear hunt in 
Mississippi .During the hunt ,Roosevelt came 
upon a wounded young bear and ordered the 
mercy killing of the animal . The Washington post
ran a editorial cartoon created by
the political  cartoonist Clifford K Berryman that 
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illustrated the event. The event. The cartoon was 
called drawing the line Mississippi and depicted 
both state line dispute and the bear hunt . At the 
first Berryman  drew the bear as a fierce animal; 
the bear had just killed a hunting dog. Later , 
Berryman re-drew the bear to make it a cuddly 
cub. The cartoon and the story became popular 
and within a year, the cartoon bear became a toy 
for children and was so called the teddy 
bear.........

                                ADHABIYA M AZIS
                               9 C
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Water fun fact

. over 90% of the world supply of fresh water 
is located in antartica

. human blood is
83% water

. 70% of the earth is
covered with  water but only 1%of  the world 
water is readily available for human use

. a dripping tap wastes at least 5,500 litres of 
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water a year :thats enough water  wasted ato 
fil a paddling pool every week for the whole 
summer

. if the entire world s  water were fit into a 4 
litre jug, the fresh water available for us 
would equal only about one table spoon

                                   ADHABIYA M AZIS
                                  9 C
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 Local Area Network 
                              (LAN)
   LAN is a system that interconnects computers 
inside a room or a building . The computer 
network in a school is an example for this .

      
                    Wide Area Network 
                             (WAN)

    You must have heard about the computer 
networks of railways and banks . They are spread
over the entire country . Such wide networks are 
WAN .
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Modem (Modulator and DE
Modulator)

     
Computer save and process data in digital form. 
When these digital signals travel through a 
telephone line,they become week . Therefore, 
information is send by converting these digital 
signals to analog . A modem is a piece of 
equipment that can convert digital signals to 
analog and vice versa . Modem is the 
combination  of a modulator and demodulator . It 
helps to make available the internet over a 
telephone line or other cable lines . Examine if 
such an equipment is used in your computer lab 
to connect the computer the internet
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FACTS ABOUT PETRONAS TWIN
TOWERS

.The Malayasian petronas  twin towers features 
multi-faceted walls of 33,000
stainless steel and55,000 glass panels.

.The walls panels and screens are inspired by 
hard wood  carvings from east coast of 
peninsular Malayasia

. The towers house 29 double- decker- high speed
passenger lifts, six heavy-duty service lifts and 
four executive lifts.

.The design of each tower's floor plate is based on 
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simple Islamic geometric  forms of two interlocking 
squares, creating a shape of eight-pointed stars.
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INDIA IS MY
DREAM

I have a dream about my contry. An
India there will be peace and
harmony.Eveyone will be literate.
India should reach great heights.It wil be
free of violent,terrorism,hunger and suffering.It will be filled 
with compassion,peace and happiness.Every Indian will be 
happy.every type of work will be maintained in the India of
my dream. 
                                                 I have sweet
and beautiful dream of my country.I am resiclent of India.She
is my beloved motherland.I am proud of being an 
Indian.Freedom becomes meaningful. Only if we help poor 
folk to rise in prospirity.Our country should maka great 
progress in scince.
                                                  I India no 
one is afraid of speaking the truth and where there is no 
corruption.It will be a country where women are respected 
and people from all religion co-exists,
where every citizen is proud to be an Indian
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                                                 This is my 
India. A Great country,a land of peace and prospirity and 
truthfullness.
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MORE INFORMATIONS

Sachin Tendulkar is the only Indian cricketer 
to receive the Rajiv Gandhi Khel Ratna, 
Arjuna, and Padma Shri awards from the 
Indian Government

In 1999,ace tennis player Steffi Graf was 
awarded the'Olympic Medal of Honour' by 
Dr.Antonio Samaranch, former president of 
the International Olympic Committee(IOC)

At the age of 17, Pele became the youngest 
player to win the Federation Internationale de 
Football Association (FIFA) World cup.
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In Ancient China, football was known as cuju.
Gertrude Ederle was the first woman to swim 
across the English Channel.
 
Our Indian film industry has given us 
biopics,based on sports stars,such as  
Mary Kom, Bhaag Milkha Bhaag, and Chak 
De! India.
Michael Jordan has won six NBA 
championships and received 5 NBA Most 
Valuable player (MVP)  amongst his other 
achievements.
The first product that had Sachin Tendulkar 
as its  brand ambassador  was Boost 
(nutrition drink)
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INDIA;OUR NATION
    
     India is the seventh-largest country and the most
populous democracy in the world.Bounded by the Indian
ocean on the south,the Arabian sea on the south west and the Bay of 
Bengal on the south west.It shares land borders with Pakistan to the 
west,China,Nepal and Bhutan to the north east;and Bangladesh and 
Myanmar to the east.The capital of India is New Delhi.The largest city
is Mumbai.
Official languages are Hindi and English.President of India is RAM 
NATH KOVIND.Vice President is VENKAIAH NAIDU.Our
Prime Minister is NARENDRA MODI.Chief Justice is
RANJAN GOGOI.Speaker of Lok Sabha is SUMITHRA
MAHAJAN.

KERALA;OUR STATE

       Kerala is a state on the southwestern,Malabar
coast of India.It was formed on 1 November 1956

following the state Recorganisation Act by
combaining Malayalm-speaking regions. It is bordered
by  KARNATAKA  to  the  north  and  northeast,TAMIL
NADU to the east and south and the LAKSHADWEEP
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SEA to the west.Kerala is the thirteenth-largest Indian
state by population.It divided into 14 districts with the
capital being THIRUVANANTHAPURAM.Malayalam is
the  most  widely  spoken  language  and  is  also  the
official language of the state.Our CHIEF MINISTER is
PINARAI  VIJAYAN.Governer  is
P.SATHASIVAM.Director  General  of  police  is
LOKANATH BEHERA IPS.Chief secretary is TOM JOSE
IAS.
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DIGITAL MAPS
         
              Map-making is an area that has benefited a lot as a result 
              of the development of information and communication 
               and technology . Maps prepared using very complicated 
               techniques can know be preapard them more acurative 
               and precisely using an appopriate sotfware they have 
               many usses such as including data from  different areas
               at different layers in the same map , displaying facts 
                realed to several thematic maps on the same digital map 
                displaying changes happening on the land surface land 

                so on 
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A U
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ACROSS

1. I AM RED IN COLOUR MY NAME START WITH  
THE LETTER  'S, WHO AM I?
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 DOWN

2. I AM THE LAST  COLOUR OF RAINBOW WHO 
AM I?

ACROSS

3. I AM THE LAST MONTH IN A YEAR? WHO AM  
I?

DOWN

4. I AM THE LARGEST  ANIMAL IN LAND I AM 
BLACK IN COLOUR? WHO AM I ?

ACROSS
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5. I AM THE EIGHT MONTH  IN A YEAR MY NAME
START WITH LETTER  A  WHO AM I?

DOWN

6. YOU USE ME ON RAIN AND SUNNY DAYS ? 
YOU ARE ALWAYS  SAFE UNDER ME ?
ACROSS

7. I AM THE KING OF THE JUNGLE WHO AM I?
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PUZZLE
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C

N

ACROSS
 1. Which is the first state is to be formed on the basis of 
language ?
2. What has 4 eyes but can't see?
3. I'm tall when I'm young and I'm short when I'm old . Who I am?
4. What has a neck but no head?
5. How Many months have 28 days?
6. Forward I'm heavy but backward I'm not. Who I am?
7. Where is the tomb of Akbar ?
8. I give milk and have a horn but I'm not a cow. Who am I?     
9.What goes up and doesn't come down?
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DOWN
10. Who goes up when rain comes down?
11. I go around the world but always stays in a corner. Who I am?
12. What has a face and 2 hands but no arms or legs?
13. What has to broken before you can use it?
14. What has a thumb and four fingers but is not alive?
15.What gets wetter as it dries?
16. Which ocean is the Mariana Trench located?

                                                                 BINCY VIJU
                                                                   9 C
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         MATHS
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      MATHS MAGIC

9*0+8               =8
9*9+7               =88
9*98+6             =888
9*987+5           =8888
9*9876+4         =88888
9*98765+3       =888888
9*987654+2     =8888888
9*9876543+1   =88888888
9*98765432+0 =888888888
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 MAGIC MATHS

12345679*9             = 111 111 111
12345679*18           = 222 222 222
12345679*27           = 333 333 333
12345679*36           = 444 444 444
12345679*45           = 555 555 555

123456789   +  
987654321   +    
123456789   +
987654321   +
                2   +

   _______________
       2222222222
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  FUN WITH 37
 37*3=111
37*6=222
37*9=333

  37*12=444
  37*15=555
  37*18=666
  37*21=777
  37*24=888
  37*29=999
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NUMBER MAGIC

                              1*8+1=9
                     12*8+2=98
                     123*8+3=987
                     1234*8+4=9876
                     12345*8+5=98765
                     123456*8+=987654
                     1234567*8+=9876543
                     12345678*8+=98765432

               123456789*8+=987654321

                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               210



MOUNT TABOR                                                                                                      DIGITAL AGE     

MATHS FUN

1. How can you add eight 8s to get 1000????
2. Two fathers took their sons fishing .each 

caught one fish but there were only 3 fish 
How could there????

3. W  H  A T mathematical symbol can be 
put between 5 And9  ,to get a number bigger 
than smaller than 9?????

ANSWERS:
1.888+88+8+8+8=1000
2.THERE WERE ONLY 3 PEOPLES-SON HIS  
FATHER AND  HIS GRAND FATHER
3.A DECIMAL POINT-5.9
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     DRAWING
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നന്ദഡി
പ്രഡിയറര ,
     ഡഡിജഡിറല ഏജഡില ജനീവഡിക്കുന്നെ നഡിങ്ങളുടടെ മുമഡില ഈ 
ഡഡിജഡിറല ഏജണ സമര്പഡിച്ചഡിരഡിക്കുന.

                             കുടഡികളഡിടലെ ഭറ്റോവനകടള ഉളടക്കറ്റോളള്ലഡിച്ചണ 
ടകറ്റോണണ സര്ഗവറ്റോസനകടള വളര്ത്തറ്റോനറ്റോയഡി സറ്റോറങ്കേതഡിക 
വഡിദദ്യയുടടെ സഹറ്റോയറത്തറ്റോടടെ ഞങ്ങള 
തയ്യറ്റോററ്റോക്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നെ ഈ മറ്റോഗസഡിന് നഡിങ്ങള 
ഹൃദയത്തഡില ഏറ്റുവറ്റോങ്ങഡിയതഡിനണ  ഞങ്ങളുടടെ ഹൃദയഖ 
നഡിറ ഞ നന്ദഡി.
                     ടപറ്റോതു വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ യജത്തഡിടന്റെ 
ഭറ്റോഗമറ്റോയഡി നടെപഡിലെറ്റോക്കഡിയ LITTLE KITES ടന്റെ 
വളര്ച്ചയുടടെ ഒരു ഭറ്റോഗഖ മറ്റോത്രമറ്റോണണ ഈ സഖരഭഖ. ഇടതറ്റോരു 
തുടെര്ച്ചയറ്റോവറ്റോന് സര്റവ്വേശശരന് സഹറ്റോയഡിക്കടട.

                       ഈ സഖരഭഖ ഒരു വഡിജയമറ്റോവറ്റോന് കൂടടെനഡിന്നെ
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ടഹഡണ മറ്റോസ്റ്റര്, മറ്റോറനജണടമന്റെണ, അദ്ധദ്യറ്റോപകര്, 
രകകര്ത്തറ്റോക്കള ഇവറരറ്റോടടെലറ്റോഖ LITTLE KITES ടന്റെ നന്ദഡി.. 
നന്ദഡി..നന്ദഡി..
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