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സയ് ക ൂള ഐ.ടട ക്ലബട്ടായ ലടറടല കകറയ്സയ് വട്ടാനടല ഉയനര പറക്ക ുന്ന
പടശ  നപട്ടാനല  സസ്വനശ  കഴടവ ുകള  സസ്വതന്ത്രമട്ടായട  ഉപനയട്ടാഗടചയ്
ര ൂപകല്പന  നചെയയ് തട്ടാണയ്  'ലലിറലില്  ബബൈററ്റ്സറ്റ്'  എന്ന  ഈ  ഡടജടറല
മട്ടാഗസടന.  ക ുടടകള ുനട  പ്രതടഭയട്ടാണയ്  ഇതടനന്റെ
തടളക്കശ.  .നപട്ടാരട്ടായയ് മകള ുനണ്ടെങടല ുശ  മടകവടനന്റെ  നവളടചതടല  അതയ്
അദ്രശശ്യമട്ടായടനപട്ടാക ുകയട്ടാണയ്.ലടറടല കബറയ്സടനന്റെ ശടല്പടകളക്കയ് എലട്ടാ
വടധ ആശശസകള ുശ നനര ുന്ന ു.

കക.എഎ. റ ഷഷീദ ബൈഷീഗഎ
എചയ്.എശ

കട്ടാലടകറയ് നഗളസയ് കഹൈസയ് ക ൂള
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കഹൈസ്കൂളടനല ഐ.ടട. ക്ലബട്ടായ ലടറടല കകറയ്സയ് ഒരു ഡടജടറല 
മട്ടാഗസടന പ ുറതടറക്ക ുന്നതടല വളനര അധടകശ സനനട്ടാഷമ ുണ്ടെയ്. ഈ 
മട്ടാഗസടനട്ടായ 'ലലിറലില് ബബൈററ്റ്സലി'നയ് എലട്ടാ വടധ ആശശസകള ുശ നനര ുന്ന ു.

അബൈറ്റ് ദ ു എഎ.
പ്രടനസടപട്ടാള

കട്ടാലടക്കറയ് നഗളസയ് HSS
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ലടറടല കകറയ്സയ് ടവീശ പുറതടറക്ക ുന്ന 'ലലിറലില് ബബൈററ്റ്സറ്റ്' എന്ന
 ഇ-മട്ടാഗസടനയ് എലട്ടാ വടജയട്ടാശശസകളശ നനര ുന്ന ു.

 ശവീനദവട പട. എശ
VHSE പ്രടനസടപട്ടാള

കട്ടാലടക്കറയ് നഗളസയ് HSS



കട്ടാലടക്കറയ് നഗളസയ് .വട .എചയ് . എസയ്. എസയ് സ്ക ൂളടനല ലടറടല കകറയ്സയ്
യ ൂണടറയ് വളനര ഗശഭവീരമട്ടായട പ്രവർതനങള 
നടതടനകട്ടാണ്ടെടരടക്ക ുകയട്ടാണയ്. നമ ുക്കറടയട്ടാശ ലടറടല കകറയ്സയ് 
വടദശ്യട്ടാർതടകള ുനട ഐ . ടട നമഖലകളടല ുള്ള പ്രട്ടാവവീണശ്യശ. എലട്ടാ 
പ്രവർതനങളകശ ഐ . ടട ഇന്നയ് ആവശശ്യമട്ടാണയ്. ലടറടല കകറയ്സയ് 
ക ുടടകള ഇറക്ക ുന്ന ഈ ഡടജടറല മട്ടാഗസടന ുശ അതടന ു നവണ്ടെട 
പ്രയതടച അധശ്യട്ടാപകർകശ വടദശ്യട്ടാർതടകള എലട്ടാവടധ ആശശസകള ുശ 
നനര ുന്ന ു

മുഹമ്മദറ്റ് മുസ്തഫ
പട .ടട .എ പ്രസടഡന്റെയ്
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കകറയ് യ ൂണടറടനന്റെ ഇനചെട്ടാർജട്ടായ ടവീനചഴയ് സ ുശ ലടറടല കകറയ് 
ക ുടടകള ുശ നല ഊർജടതമട്ടായ പ്രവർതനങള ഇ-മട്ടാഗസടനട്ടായട 
നടതടയടട ുണ്ടെയ് . ഇ-മട്ടാഗസടനട്ടായ 'ലലിറലില് ബബൈററ്റ്സലി'നയ് എലട്ടാ 
ആശശസകള ുശ നനര ുന്ന ു.

                                                        
ഫലിറററോസ കമറോയറ്റ്ദ ു

                                                        നഡപശ്യ ൂടട എചയ്.എശ.
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ലടറടല  കകറയ്സയ്   പരടശവീലനങള ഞങളക്ക ു  പകർന്ന ുതന്ന  
അറടവടനന്റെ സനതടയട്ടാണയ് ലടറടല കബറയ്സയ്  എന്ന ഇകൗ  ഡടജടറല 
മട്ടാഗസടന. ആധ ുനടക കട്ടാലഘടതടനല   മട്ടാറങളനക്കട്ടാപശ 
കകനകട്ടാർതട്ടാണയ്  ഈ മട്ടാഗസടന ഡടജടറല ര ൂപതടല  
പ ുറതടറങ ുന്നതയ്., നലഖനങള, നഫട്ടാനടട്ടാകള, കവടതകള അങനന  
കവവടധശ്യ പൂർണമട്ടാണയ് ഇതടനന്റെ ഉള്ളടക്കശ. 10  നപര  ുളനപട ുന്ന 
എഡടനറട്ടാറടയല  നബട്ടാർഡടനല ഓനരട്ടാ അശഗവ ുശ ഇതടനന്റെ 
പ    ൂർണതക്കട്ടായട പ്രവർതടചടട ുണ്ടെയ്. പ്രഥമ സൃഷട എന്നനടലയടല ഏനറ 
നപട്ടാരട്ടായ്മകള വന്നടട ുനണ്ടെങടല ുശ 'ലലിറലില് ബബൈററ്റ്സലി' നന  നടറഞ്ഞ   
മനനസട്ടാനട വട്ടായനക്കട്ടാർക്കട്ടായട സമർപടക്ക ുന്ന ു.

 
സ്റ്റ ുഡന്റെയ് എഡടറർ

നറോഫലിഹ നറോസര
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  കകൗതതുകകം പകര തുന്ന കകൗതതുകകം പകര തുന്ന 
സകൗഹഹൃദ കകൂടട്ടായയ്മസകൗഹഹൃദ കകൂടട്ടായയ്മ 

ഞങള ുനട സയ് ക ൂളടല നടപട്ടാക്കടയ കകൗത ുകകരമട്ടായ ഒര ു പദ്ധതടയട്ടാണയ്
കജവപചക്കറട ചെന . ഇവടനട പചക്കറടകള മട്ടാത്രനമ വടലക്ക ുന്ന ുള്ള ു 
എന്ന ു വടചെട്ടാരടനചങടല നതറട; നട്ടാടന നകട്ടാഴടമ ുട, ഇലക്കറടകള, 
കടഴങ ുവർഗങള ഔശധസസശ്യങള ഇങനന പ്രകൃതടവടഭവങള ുനട 
ഒര ു കവവടധശ്യ വടപണനനകന്ദ്രമട്ടാണടതയ്. സ്റ്റട്ടാഫയ്റ ൂമടല എലട്ടാ ദടവസവ ുശ
മട്ടായശ കലരട്ടാത ഭകശ്യ വസ്ത ുക്കള ുനട വടനടമയശ നടത ുന്ന ു. 
നഗരവട്ടാസടകളക്കയ് കടടട്ടാനടടയടലട്ടാതവ കലർപറ പല 
ഭനകശ്യട്ടാലപന്നങള ുശ ഗട്ടാമങളടല നടനന്നത ുന്ന അദ്ധശ്യട്ടാപകരടല ൂനട 
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അവര ുനട സമവീപനമത ുന്ന ു. നശ്യട്ടായമട്ടായ വടല ഈടട്ടാക്കട 
സഹൈപ്രവർതകർക്കടടയടല സസ്വനശ ഉലപന്നശ കകമട്ടാറശ 
നചെയ്യനപട ുകയട്ടാണയ്. അദ്ധസ്വട്ടാനടച ുണ്ടെട്ടാക്ക ുന്ന കട്ടാർഷടകവടഭവങളക്കയ് 
വടപണടകനണ്ടെതട്ടാന കഴടയട്ടാനത വടഷമടക്ക ുനമട്ടാള സസ്വനശ 
കട്ടാർഷടനകട്ടാലപന്നങള നശടച ുനപട്ടാകട്ടാനത മതടയട്ടായ മ ൂലശ്യശ 
ലഭടക്ക ുന്നത തനന്ന എത്ര സശതൃപടദട്ടായകമട്ടാണയ്. വടഷരഹൈടതമട്ടായ 
പചക്കറടകള പലപ്രനദശങളടല നടന്ന ുമട്ടായ നമ്മ ുനട കകകളടല 
നനരടനടത ുന്നത ു തനന്ന എത്ര ആശസ്വട്ടാസകരവ ുശ ആദട്ടായകരവ ുമട്ടാണയ്. 
പലനപട്ടാഴ ുശ നമ്മ ുനട ആവടശശ്യതടല കവടഞ്ഞയ് പട്ടാഴട്ടായട നപട്ടാക ുന്ന  
പ്രക ൃതട വടഭവങള അനശ്യർക്കയ് പ്രനയട്ടാജനനപട ുനമട്ടാള 
ഭകശ്യവസ്ത ുക്കള ുനട പട്ടാഴട്ടാകലടനയ് തടയടടട്ടാന ുശ കഴടയ ുന്ന ു. ബട്ടാർടർ 
സമ്പ്രദട്ടായതടനന്റെ പ ുനർജനട ഒര ു വടവടനധട്ടാനദ്ധശശ്യപദ്ധതട. സയ് ക ൂളടനല
രസതന്ത്രശ അദ്ധട്ടാപടകയട്ടായ ഷട്ടാഹൈടദ ടവീചറ ുനട 
ദവീർഘവവീകണതടലട്ടാണയ് ഈ ന ൂതന സശരശഭതടനന്റെ പടറവട. ത ുടക്കശ
മ ുതല വടജയശകണ്ടെ ഒര ു പദ്ധതടയട്ടാണടതയ്. പങ ുനവക്കലടനന്റെ 
നടസവീമമട്ടായ ആനന്ദേശ സമ്മട്ടാനടക്ക ുനമട്ടാളതനന്ന സ ുഹൈ ൃതടനന്റെ 
ആനരട്ടാഗശ്യശ വനര സസ്വനശ കകകളടല ഭദ്രമട്ടാനണന്നയ് ഈ കജവവടപണട
പറയട്ടാനതപറയ ുന്ന ു.
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ATAL TINKERING LABATAL TINKERING LAB

ഇതയ് നമ്മ ുനട സയ് ക ൂളടനല ATAL tinkering lab. ക ുടടകളടനല ശട്ടാസയ് ത്ര 
അഭടര ുചെടയ ുശ ചെടനട്ടാനശഷടയ ുശ നപ്രട്ടാതട്ടാഹൈടപടകവട്ടാന നവണ്ടെട 
Govt.of India -യശ നവീതട ആനയട്ടാഗ ുശ ATAL INNOVATION 

MISSION -നന്റെ ഭട്ടാഗമട്ടായട ഇനശ്യയടനല വടവടധ സയ് ക്ക ൂള ുകളടലട്ടായട 
സജ യ്ജവീകരടച ു വര ുന്ന ലട്ടാബട്ടാണയ് ATAL tinkering lab. 

            ഇവടനട  പ്രധട്ടാനമട്ടായ ുശ Robotics, electronics എന്നവീ 

നമഖലകളടലട്ടാണയ് പരടശവീലനശ നലക ുന്നതയ്. ക ൂടട്ടാനത Scientific 

projects എങനന തയ്യട്ടാറട്ടാക്കട്ടാശ എന്നത ുശ ഇവടനട നടന്ന ുശ 

ലഭടക്ക ുന്ന ുണ്ടെയ്. ഇനട ഭട്ടാവടയടനല സയന്റെടസ്റ്റ ുകള ഇത ുനപട്ടാനലയള്ള 

സയ് ക ൂളടനല ATAL tinkering lab ലൂനട ആയടരടക്ക ുശ.
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വവീഥത്തികളവവീഥത്തികള
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  പപ മഹമദദ മസഫ
PTA president

നനറോയലി ചലിരലിക്കു കുടലികകളനനറോയലി ചലിരലിക്കു കുടലികകള
               നടതശ്യജവീവടതശ  പ്രധട്ടാന വ ുശ അപ്രധട്ടാനവ ുശ കലർന്നതട്ടാണയ് 
അതടനന യ ുകടപ ൂർവശ തടരടചറടയ ുന്നതടല ആണയ് നർമ്മതടനയ് 
പ്രട്ടാധട്ടാനശ്യശ. 
ജവീവടതതടല നടങള അർഹൈടക്ക ുന്ന കട്ടാരശ്യങള പലത ുശ 
ഉണ്ടെട്ടായടരടക്കട്ടാശ അനതലട്ടാശ കടടടനയന്ന ുവരടല. അനത ക ുറടചയ് നടരനരശ 
വടലപടക്ക ുന്ന ു. നചെറടയ നചെറടയ പ്രശ്നങള ുണ്ടെട്ടാക ുനമട്ടാള അതടനന 
തരണശ നചെയ്യട്ടാന നർമ്മനത ക  ൂടയ് പടടടക്കട്ടാശ! പടരടമ ുറ ുക്കശ ക ുറയട്ടാന 
തമട്ടാശകള ുശ ചെടരടയ ുശ അനടവട്ടാരശ്യമട്ടാണയ് . നല ഫലടതശ ക ുറച ുനനരശ 
ചെടരടപടക്ക ുകയ ുശ ക ുനറനനരശ ചെടനടപടക്ക ുകയ ുശ നചെയ്യണശ. തമട്ടാശ 
പറയട്ടാന നടങളടല പലർക്ക ുശ ആഗഹൈശ ഉണ്ടെട്ടാവ ുശ പനക 
ക ുറച ുനപർക്കയ് മട്ടാത്രനമ അതടനയ് കഴടയ ുന്ന ുള്ള ൂ.ചെടരടക്കട്ടാന കഴടയ ുന്ന 
ഏക ജവീവടയട്ടാണയ് മന ുഷശ്യന. ആ മന ുഷശ്യനട്ടാർ ചെടരടക്കട്ടാനത മനസടല 
പടടടച ു നടന്നട്ടാല എനട്ടാ നചെയ്യട്ടാ? ക ുടടകനള നടങള അങനന 
ആവര ുതയ്. ചെടരടക്കട്ടാന ുശ, തമട്ടാശ പറയട്ടാന ുശ ഏതവസരവ ുശ 
പ്രനയട്ടാജനനപട ുതണശ. 
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നടങള ുനട മടസയ് ക്ലട്ടാസടനലക്കയ് കയറട വര ുന്നതയ് ചെടരടച ു 
നകട്ടാണ്ടെട്ടാനണങടല നടങള ുനട മനസടല രട്ടാവടനലയ ുള്ള നപട്ടാസടറവീവയ് 
എനർജടയട്ടായട'.കദവശ നലട്ടാകനത സൃഷടച ു. ആണടനനയ ുശ 
നപണടനനയ ുശ സൃഷടച ു. തരടപണശ ആകട്ടാതടരടക്കട്ടാന നർമ്മവ ുശ 
സൃഷടച ു. 
പ്രടയനപട ക ുടടകനള ചെടരടക്കട്ടാന മടടകട്ടാണടക്കര ുതയ്. നരട്ടാഗങള 
ഒഴടവട്ടാക്കട്ടാന അത ുനകട്ടാണ്ടെയ് സട്ടാധടക ുശ. ക ുട ുശബ ബന്ധങളടല 
നടന്നട്ടാണയ് ചെടലതയ് ത ുടനങണ്ടെതയ്. ശരടക്ക ുളള അനരവീകശ ക ുട ുശബ 
ബന്ധങളടല സൃഷടക്കട്ടാന കഴടയണശ. ഏത ു നതട്ടാഴടലട്ടാണയ് 
നചെയ്യ ുന്നനതങടല ുശ അതടല തൃപട കനണ്ടെതടയട്ടാല ജവീവടതതടല 
സനനട്ടാഷമ ുണ്ടെട്ടാക ുശ. സനനട്ടാഷശ ഉണ്ടെട്ടാക ുനമട്ടാള ചെടരട ഉണര ുശ. 

നപൺക ുടടകള നപട്ടാത ുനവ പ ുഞടരടക്ക ുന്നവരട്ടാണയ് എന്നയ് നതട്ടാന്ന ുന്ന ു. 
നന്നട്ടായട ചെടരടക്ക ുക ക ുടടകനള. പനക പഠനഭട്ടാരശ അവനര സനനട്ടാഷശ 
നകട ുത ുന്ന ു. 
ക ൂട ുകട്ടാനരട്ടാട ുക ൂടട സനനട്ടാഷവ ുശ പ ുഞടരടയ ുശ പങടട ുക. 
സനനട്ടാഷമ ുള്ള വടദശ്യട്ടാർതടകനള സൃഷടക്കട്ടാന സയ് ക ൂള അദ്ധശ്യട്ടാപകര ുശ  
അധശ്യട്ടാപടകമട്ടാര ുശ പരടശവീലനശ നലക ുന്ന ുണ്ടെയ്.അങനന  
വടദശ്യട്ടാർഥടകളടല ുശ അവര ുനട ക ുട ുശബങളടല ുശ സമ ൂഹൈങളടല ുശ 
എലട്ടാശ പ ുഞടരട  പരതട്ടാനട്ടാക ുശ!
 ക ുട ുശബതടനന്റെയ ുശ സമ ൂഹൈതടനന്റെയ ുശ നടലനടലപടനയ് ചെടരടയ ുശ 
നടറവ ുമ ുള്ള നല  മനസ ുകള ഉണ്ടെട്ടാകനട!  പ്രടയനപട ക ുടടകനള, 

അസ ൂയ, വടനദസ്വഷശ, എന്നടവ ചെടലസമയങളടല നമ്മ ുനട മനസടനലക്കയ്  
കടന്ന ു വനന്നക്കട്ടാശ. അതയ് നപനടന്നയ്  ഒഴടവട്ടാക്കട കളയ ുക.
    നല സട്ടാനസ്വനശ പകര ുന്നതടനനയ ുശ കര ുണ നചെയ്യ ുന്നതടനനയ ുശ 
അഭടനന്ദേടക്ക ുക. ക ൂട ുകട്ടാരടകളക്കയ്   എനനങടല ുശ  നനടശ ഉണ്ടെട്ടായട്ടാല 
അവനര അഭടനന്ദേടക്ക ുക അനപട്ടാളനമ്മ ുനട  മനസടനയ് വടശട്ടാലത ക ൂട ുശ . 
അങനന നസ്നേഹൈവ ുശ,  സനനട്ടാഷവ ുശ ചെടരടയ ുമ ുള്ള മനസയ്  ഉണ്ടെട്ടാകട്ടാന 
പ്രട്ടാർതടക്ക ുക.



                       കട്ടാലചെക്രതടനന്റെ പ്രയട്ടാണശ അതടശവീഘ്രമട്ടാണയ്. 
ഇന്നനലകളടനലക്കയ് എതടനനട്ടാക്കട്ടാന ുള്ള സമയശ നപട്ടാല ുശ ആർക്ക ുശ 
ലഭടക്ക ുന്നടല. ഗ ുര ുവരശ്യനമട്ടാർ പണ്ടെയ് പറഞ്ഞതയ് ഓർമയ ുനണ്ടെട്ടാ "വന്ന 
വഴടകള മറക്കര ുനതന്നയ് ”. പനക, പടന്നടട വഴടതട്ടാരകളടല 
എതടനനട്ടാടശ നടതട്ടാന സമയചെക്രശ അന ുവദടക്ക ുന്നടല. ഇന്ന ുകള 
അതടനവഗശ നട്ടാളയട്ടാവ ുന്ന ു. നട്ടാനളകള മറന്നട്ടാള ുകനള കണടക്ക ുന്ന ു. 
ദടനങളടല ൂനടയ ുള്ള പ്രയട്ടാണതടല സനനട്ടാഷവ ുശ സനട്ടാപവ ുമട്ടായട 
ജവീവടതനമന്ന പ ുസ്തകതടല നപജ ുകള അതടനവഗശ മറടയ ുന്ന ു.
                              കട്ടാലഗതടവടഗതടകനള  വടരലത ുമടല അറടയട്ടാന
ഇന്നനത വടദശ്യട്ടാർതടക്കയ് കഴടയ ുന്ന ുണ്ടെയ്. പനക അവനന്റെ സമവീപനശ, 
സസ്വഭട്ടാവശ, സശസയ് ക്കട്ടാരശ എലട്ടാശ ന ുകര ുന്ന വടജട്ടാനതടനന്റെ 
പ്രതടര ൂപങളട്ടാവ ുന്നടല.
                                

  ഇന്നനലകളടനല  ഗ ുര ുക ുലതടല  ഗ ുര ു  പറയ ുന്നതട്ടായടര ുന്ന ു
വടജട്ടാനശ.  പ ുസ്തകമട്ടായടര ുന്ന ു  അറടവടനന്റെ  നകദട്ടാരശ.  ഗ ുര ുവടനന

20

 നനഷഷദദ മഷളപയയകല
Office staff

ഇന്നലകളളെ സയ്നനേഹഹികട്ടാകംഇന്നലകളളെ സയ്നനേഹഹികട്ടാകം



വന്ദേടചയ്,  പ ുസ്തകങനള ബഹൈ ുമട്ടാനടചയ്  ,  യഥട്ടാർത ശടഷശ്യരട്ടായട  മട്ടാതൃക
കട്ടാടടയ  അനനകശ  ഏകലവശ്യനട്ടാർ  നമ ുക്കയ്  മട്ടാതൃകയട്ടായടര ുന്ന ു.  ഇന്നയ്
ഗ ുര ുവടനന്റെ  വട്ടാക്ക ുകളടല ുശ  പ ുസ്തകങളടല ുശ  മട്ടാത്രമല  വടജട്ടാനശ.
ആധ ുനടക  സട്ടാനങതടകവടദശ്യയ ുനട  പരടലട്ടാളനയടല  കമശ്യ ൂടർ
മകൗസടല ൂനട,  അനലങടല  നമട്ടാകബലനഫട്ടാണടല  വടരലമർതടയട്ടാല
നലട്ടാകശ  മ ുഴ ുവന ുശ  കട്ടാണട്ടാശ.  അറടവടനന്റെ  വട്ടാതട്ടായനങള  അവടനട
മലർനക്ക  ത  ുറന്നടടടരടക്ക ുന്ന ു.  ഇന്റെർനനറടനന്റെ  വശ്യട്ടാപനതടല
നസർചടനന്റെ  കവീഴടല  നടനകപടക്ക ുന്ന  വട്ടാക്ക ുകളക്കയ്  ഉതരങള
കണടകമട്ടായട  ലഭടക്ക ുന്ന ു.  ചെടത്രങള കട്ടാണട്ടാനട്ടാവ ുന്ന ു.  നടലടവടഷന
പ്രചെട്ടാരശ  വശ്യട്ടാപകമട്ടായതടനട്ടാല  അവടനടനടന്ന ുശ  മ ുത ുകനള
നശഖരടക്കട്ടാശ.  നറഡടനയട്ടാ,  നടലടഗട്ടാഫയ്,  നടലടനഫട്ടാൺ  അങനന
അറടവടനനറ വഴടകളടല സഹൈട്ടായടകളട്ടായട ശട്ടാസ്ത്രസട്ടാനങതടക മട്ടാർഗങള
നടരവധടയട്ടാണയ്. മരതണലടലടര ുന്നയ് ഗ ുര ുവടനന്റെ പട്ടാദങള നമസയ് കരടചയ്
വടദശ്യന ുകരട്ടാന  ശമടചവന  പഴഞനട്ടാണയ്.  നവദഗന്ഥങനള
മനപട്ടാഠമട്ടാക്കടയവനന  അന ുകരടക്കട്ടാന  ആർക്കട്ടാണടന്നയ്  തട്ടാലപരശ്യശ?
അതശ്യട്ടാധ ുനടക  യ ുഗതടനന്റെ  പ്രണയടതട്ടാക്കള  ആയട  കമശ്യ ൂടറടനന്റെ
മ ുമടലടര ുന്നയ് വടജട്ടാനനത മകൗസ ുകളടല ൂനട ന ുകരട്ടാനട്ടാണയ് ഇന്നനത
പ്രതടനടധടകള ുനട ശമശ.
                             കട്ടാലതടനനട്ടാതയ് ജവീവടക്കണശ എന്നതയ്
സതശ്യമട്ടാണയ്.  പനക  കട്ടാലഗമനങളടനല  മട്ടാറതടനന ുസരടചയ്
സമവീപനതടല ുശ  സസ്വഭട്ടാവതടല ുശ  ഇന്നനത  വടദശ്യട്ടാർതട  എത്രനയട്ടാ
പടറകടലട്ടാണയ്  .അവടനടയട്ടാണയ്  ദദുഃഖ  ബടന്ദേ ുക്കള  കട്ടാണ ുന്നതയ്.
അധശ്യട്ടാപകനര  ബഹൈ ുമട്ടാനടക്കട്ടാന  നപട്ടാല ുശ  ഇന്നനത  വടദശ്യട്ടാർതടകള
മറന്നടരടക്ക ുന്ന ു.  'അടടനപട്ടാളട'  യനട  വട്ടാകട്ടാക്കളട്ടായട  ഫട്ടാഷനന്റെയ ുശ
പ്രണയതടനന്റെയ ുശ  വഴടകളടലട്ടാണയ്  അവര ുനട  ഗമനശ.  സടനടമകളടനല
നട്ടായടകട്ടാ നട്ടായകനട്ടാരട്ടാണയ് അവര ുനട സങല്പതടനല മട്ടാതൃക. ഒരടക്കല ുശ
അധശ്യട്ടാപകനനട്ടാ  മഹൈതയ്  വശ്യകടകനളട്ടാ  കലട്ടാലയതടനന്റെ  സ്പന്ദേനങളടല
സസ്വട്ടാധവീനശ നചെല ുത ുന്നടല.
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വടദശ്യട്ടാർതടകള  പരസ്പരശ  എള ുപശ  സകൗഹൃദതടലട്ടാക ുന്ന ു. പനക
പ ുസ്തകനത  നസ്നേഹൈടക്കട്ടാന ുള്ള  തട്ടാതയ്പരശ്യശ  അവരടല  ക ുറഞ്ഞ ു
വര ുന്നതട്ടായട്ടാണയ് കട്ടാണ ുന്നതയ്.  ബടര ുദങള നനടട ജവീവടതശ ഭദ്രതക്കട്ടായട
ശമടക്ക ുന്നവരടനല  പഠന  തതസ്വശ  സമയ  നടയന്ത്രടതമട്ടാണയ്.
ഇവടനടയട്ടാണയ്  ഇന്നലകളടനല  പട്ടാതയടല ൂനട  സഞരടക്കട്ടാന
വടദശ്യട്ടാർതടകളക്കയ്  അവസരശ  ഒര ുനക്കണ്ടെതയ്.  തനന്റെ  മ ുനഗട്ടാമടകനള
അറടയട്ടാന  അവന  അവസരശ  ലഭടക്ക ുന്നടല  എന്നതയ്  സതശ്യമട്ടാണയ്.
ഗ ുര ുക ുല  വടദശ്യട്ടാഭശ്യട്ടാസശ  മ ുതല  സസ്വതന്ത്രഭട്ടാരതതടനല  ഇന്നനത
അക്കട്ടാഡമടകയ്  സമ്പ്രദട്ടായങള  വനര  അറടയട്ടാന ുള്ള  ഒര ു
തവീർതയട്ടാത്രയട്ടാണയ്  ഓനരട്ടാ  അധശ്യട്ടായന  വർഷതടല ുശ  അതശ്യട്ടാവശശ്യശ.
ഇന്നനലകള  നമ ുക്കയ്  മ ുനപടല  നലകടയ  സ ുവർണ  വട്ടാക്ക ുകള
മട്ടാതൃകയട്ടാക്കട  നട്ടാനളകള ുനട  പട്ടാതകള  സൃഷടക്കണശ.  അനമരടക്കയടല
വടദശ്യട്ടാർതടകള  നതട്ടാക്ക ുകള ുമട്ടായട  സയ് ക ൂള ുകളടല  എത ുന്നതയ്  ഇന്നയ്
ഫട്ടാഷനട്ടാണയ്.  അതടനയ്  അവസരശ  ഒര ുക്കടയതയ്  അനമരടക്കക്കട്ടാര ുനട
ജവീവടതകശലടയട്ടാണയ്. ആ മട്ടാർഗശ നമ ുക്കയ് സസ്വവീകരടക്കട്ടാനട്ടാവടല. നമ ുക്കയ്
നമ്മ ുനട മ ുനഗട്ടാമടകള കട്ടാടടതന്ന യഥട്ടാർത വഴടകള ുണ്ടെയ്.  അതടല ൂനട
മ ുനന്നറണശ.  ആദശ്യട്ടാകരതടനന്റെ  കര ുതയ്  അറടഞ്ഞടടട്ടായടരടക്കണശ
അട ുത അകരനത നസ്നേഹൈടനക്കണ്ടെതയ്.  തടരക്കടലട്ടാനത നസ്നേഹൈതടനന്റെ
വഴടയടല ഇന്നനലകളടല ൂനട നമ ുക്കയ് ഇന്നടനന പ്രണയടക്കട്ടാശ.  അതട്ടാണയ്
ശരടയട്ടായ വഴട.
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വരഎതലമുറവരഎതലമുറ
Rahana C.V.

mother of nafiha nasar -9 D

       

                    ഡടജടറല മട്ടാഗസടനടനലക്കയ് എനനങടലശ ക ുറടപയ്
എഴുതണനമന്നയ്  കരുതടയനപട്ടാള  ആദശ്യശ  എനനഴുതശ  എന്നുള്ള
സശശയതടലട്ടായടരുന്നു. പടന്നവീടയ് മട്ടാധശ്യമശ അതട്ടാകട്ടാശ വടഷയശ എന്നുറച.
പണ്ടെയ്  കട്ടാലതയ്  മട്ടാധശ്യമശ  എന്നയ്  നവചട്ടാല  വർതമട്ടാന  പത്രവശ
നറഡടനയട്ടായശ  മട്ടാത്രനമ  ഉണ്ടെട്ടായടരുന്നുള.  അതയ്  നകവലശ
വടജട്ടാനതടലശ  വടനനട്ടാദതടലശ  മട്ടാത്രശ  ഒതങ്ങുന്നതട്ടായടരുന്നു.
ഇന്നടനപട്ടാള  എനട്ടാണയ്  അവസ്ഥ  മട്ടാധശ്യമശ  എന്നുനവചട്ടാല  എലട്ടാശ
മട്ടാധശ്യമശ  തനന്ന കയ്യടനല നമട്ടാകബല നഫട്ടാൺ വനര മട്ടാധശ്യമശ  തനന്ന.
ഇനതട്ടാനക്ക നകവലശ വടജട്ടാനവശ വടനനട്ടാദവശ മട്ടാത്രമട്ടാണയ് തരുന്നതയ്?
ഇന്നയ്  വളനര  ശദ്ധനയട്ടാനട  കകകട്ടാരശ്യശ  നചെനയ്യണ്ടെതട്ടാണയ്  ഇന്നനത
സർവതശ.  മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളനട  ശദ്ധ  അനങയറശ  ആവശശ്യശ.  നചെറടയ
കുടടയനല അവന ഇതടരട  നനരശ നമട്ടാകബലടല നഗയടശ കളടനചട്ടാനട
എന്നുനവചട്ടാല  അവടനടയശ  പ്രശ്നശ  തനന്ന.  എനട്ടാണയ്  കളടകന്നതയ്?
നഗയടശ  ആണയ്  കളടകന്നതയ്?  എനന്നട്ടാനക്ക ശദ്ധടക്കണശ.  അനലങടല
കുടടകളനട  സസ്വഭട്ടാവതടലശ  പഠനതടലശ  വനര  മട്ടാറശ  വരട്ടാശ.  മുതടർന്ന
കുടടയനല അവള നബട്ടാറടടമട്ടാറട്ടാന ഇതടരട  നനരശ  ടട.  വട.  കനണ്ടെട്ടാനട
എന്നയ് നവചട്ടാലശ അവടനടയശ കടടശ പണട.  മനസടനന മലവീമസമട്ടാകന്ന
നട്ടാനട്ടാവടധ പരടപട്ടാടടകള.

23



നടനകട്ടാളജട അതയ് വളരുന്നതയ് പുതടയ തലമുറക്കയ് വളനര ഉപനയട്ടാഗപ്രദശ 
തനന്ന. അതയ് നല രവീതടയടല ഉപനയട്ടാഗടകകയട്ടാനണങടല, ഉയരങളടല
എതടനചരട്ടാശ. അതല നനനര മറടചട്ടാനണങടല , മക്കനള കുറടനചട്ടാർതയ് 
കരയട്ടാനശ സങടനപടട്ടാനശ ആയടരടകശ വടധട. ഈ തടരക്കയ് പടടടച 
ആധുനടകയഗതടല ഇതടനനട്ടാന്നുശ നനരമടലട്ടാനത എനടനനട്ടാനവണ്ടെട 
തടരക്കയ് പടടടച നടകന്ന മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കള മക്കളക്കയ് കുറച സമയശ 
നവീക്കട വനയ്ക്കേണ്ടെതയ് അതശ്യട്ടാവശശ്യമട്ടാണയ്. അനലങടല മനസട്ടാകടയശ 
മനസട്ടാന്നടദ്ധശ്യവശ നഷനപട ഒരു തലമുറയട്ടായടരടകശ വളർന്നു വരടക. ഒരു
നല തലമുറനയ വട്ടാർനതടുക്കട്ടാന നട്ടാനമട്ടാനരട്ടാരുതർകശ ജട്ടാഗതനയട്ടാനട 
മുനന്നട്ടാടനപട്ടാകട്ടാശ.
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തണല് വ  ൃകഎതണല് വ  ൃകഎ  
                                               
മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കള  വട്ടാർദ്ധകശ്യതടനലത ു നമട്ടാള  പ്ര നതശ്യകശ
ശ ദ്ധനചെല ുതണശ.  കട്ടാരണശ  ജവീവത  സട്ടായട്ടാഹ്നതടല  അവർക്കയ്
അനഭവനപട ുന്നതയ്  നടനഷനകളട്ടാണയ്.  വട്ടാർദ്ധകശ്യകട്ടാലശ  മട്ടാനസടക
പടരടമ ുറക്കശ  നടറ   ഞ്ഞതട്ടായട  വരടകയട്ടാണയ്.ഒറനപട ുതല ുശ
കുറനപട ുതല ുശ  അവര  ുനട  നമല  ഏറടവര ുന്ന ു.  വടഷട്ടാദനരട്ടാഗവശ  മറശ
വൃദ്ധരടല  കൂടുതലട്ടായട  വരട്ടാന  കട്ടാരണശ  മട്ടാനസടക  പടരടമുറുക്കശ
തനന്നയട്ടാണയ്. ബട്ടാധശ്യതകളശ ഉതരവട്ടാദടതസ്വങളശ ഒഴടഞ്ഞ, സശതൃപമട്ടായ
ജവീവടതശ  ആസസ്വദടനക്കണ്ടെ  സമയതയ്സശഘർഷഭരടതമട്ടായ  മനസ്സുമട്ടായട
കഴടനയണ്ടെടവരുന്നതയ്  എനയ്നകട്ടാണ്ടെയ്  എന്നതയ്  നചെട്ടാദശ്യമട്ടാണയ്.  പലതരശ
കട്ടാരണങളട്ടാലട്ടാല  ഇതയ്  ഉണ്ടെട്ടാകുന്നു.  മറള്ളവർക്കയ്  തട്ടാനനട്ടാരു  ഭട്ടാരശ
ആകുനമട്ടാ  എന്ന  ചെടന  വട്ടാർധകശ്യകട്ടാലതയ്  വര ുന്ന ു.
ആനരട്ടാഗശ്യശകയടക്ക ുന്നതയ്  നകട്ടാണ്ടെട്ടാണടതയ്.  നരട്ടാഗവശ  അതടനനവണ്ടെ
ചെടലവശ  മറള്ളവർക്കയ്  നപട്ടാറുതടനകട ുണ്ടെട്ടാക്ക ുനമന്ന  ഭയവശ  ഇവനര
നവടയട്ടാടുന്നു.അവശതകളനക്കട്ടാണ്ടെ ുശ  വട്ടാർധകശ്യതടല  മട്ടാനസടക
പടരടമുറക്കശ ഉണ്ടെട്ടാവട്ടാശ. കട്ടാഴ, നകളവട, ഓർമ , ചെലനനശഷട കുറയന്നതയ്
സട്ടാമൂഹൈടക  ബന്ധങള  കുറയന്നതടനശ  ഒതങട  കൂടുന്നതടനശ
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ഇടയട്ടാകശ.കട്ടാഴ കുറയനമട്ടാള വവീഴ ുശ എന്ന ഭയശ വർദ്ധടകന്നു. മക്കളനട
പ്രശ്നങള  വൃദ്ധനര  ബട്ടാധടകന്നു.  സസ്വത്തുതർക്കങള,  മക്കളനട
അകനകശ്യശ,  സനട്ടാനങള  പ്രതവീകനക്കട്ടാതയ്  ഉയരട്ടാതതയ്,  വടവട്ടാഹൈശ
നടക്കട്ടാതതയ്,  സട്ടാമതടക തകർച ഇവയ ുശ വ ൃദ്ധനര അലടന്നു. മക്കള
നജട്ടാലട  നതടട  പല  ദടകകളടനലകശ  നപട്ടാകുനമട്ടാള  ഭട്ടാരശ്യനയയശ
മക്കനളയ ുശ  ഒപശ  കൂടന്നു.  പടതട്ടാവശ  മട്ടാതട്ടാവശ  വവീടടല  ഒറനപടുന്നു.
ഒറനപടല  പടരടമുറുക്കശ  ഉണ്ടെട്ടാക്ക  ുന്ന ു.  ആശയവടനടമയശ  നടതട്ടാന ുശ
പ്രശ്നങള  പങ്കുവയ്ക്കേട്ടാനശ  ആളടലട്ടാനത  ഒറനപട ുനന്നതയ്  വടഷട്ടാദ
നരട്ടാഗതടനലകശ  നയടകന്ന ു.  ഉറക്കകറവയ്  വട്ടാർദ്ധകശ്യകട്ടാലതയ്  വരുശ.
മറയ് നജട്ടാലടകള ഇലട്ടാതടരടകകയശ കടടന്നടടയ് ഉറക്കശ വരട്ടാതടരടകകയശ
നചെയ്യുനമട്ടാള  നപട്ടാറുതടമുടട  ജവീവടതശ  തള്ളടനവീനക്കണ്ടെടവര ുന്ന ു.ജവീവടത
ചെടലവടല  വന  വർധനവയ്  നനരടടുന്ന  സമയമട്ടാണടനപട്ടാള.
സട്ടാമതടകമട്ടായട തകർച നനരടട ുന്ന വൃദ്ധർക്കയ് മട്ടാനസടക പടരടമുറുക്കശ
കട്ടാരണമട്ടാകുന്നു.  മക്കള  പ്രട്ടായമട്ടായവരുനട  സട്ടാമതടക
ബ ുദ്ധടമുടറടഞ്ഞുനപരുമട്ടാറടയട്ടാല  മട്ടാനസടക  പടരടമുറുക്കശ
ഇലട്ടാതട്ടാക്കട്ടാനട്ടാവശ.  മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളക്കയ്  പ്രട്ടായമട്ടാകുനമട്ടാള  അവനര
ശുശ്രൂഷടക്കട്ടാനശ  മറശ  മക്കള  തയ്യട്ടാറട്ടായടരടക്കണശ.വട്ടാകനകട്ടാണ്ടെ ുശ
പ്രവർതടനകട്ടാണശ  അവനര  നവദനടപടക്കരുതയ്.  ഭട്ടാവടയടല  നട്ടാമ ുശ
ഈനയട്ടാരു അവസ്ഥയടല എത്തുനമന്നയ് മനസടലട്ടാകക..
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ഇകന്റെരകനററ്റ്, ഒര ു അപകടകറോരലി!

വടജട്ടാനതടന ുശ വടദശ്യട്ടാഭശ്യട്ടാസതടന ുശ ഇന്നയ് ഏനറ ഉപകരടക്ക ുന്ന 
മട്ടാധശ്യമമട്ടാണയ് ഇനന്റെർനനറയ്. കപ്രമറടതലശ മ ുതല യ ൂണടനവഴടറട 
തലശവനരയ ുള്ള വടദശ്യട്ടാർതടകള വടവരങള നശഖരടക്ക ുന്നതടനയ് 
ഇനന്റെർനനറയ് ഉപനയട്ടാഗടക്ക ുന്ന ുണ്ടെയ്. പ്രപഞതടനല ഏതയ് 
വടഷയനതക്ക ുറടച ുശ ഉള്ള അറടവ ുകള അതടല ുണ്ടെയ്. പലര ുശ അത ു 
ഉപനയട്ടാഗനപട ുതട്ടാറ ുണ്ടെയ്. ചെടലർ ദ ുര ുപനയട്ടാഗശ നചെയ്യട്ടാറ ുനണ്ടെന്ന ുശ 
പറയട്ടാശ. പ്രനതശ്യകടച ുശ കകൗമട്ടാരപ്രട്ടായതടല ുള്ള വര ുശ യ ുവട്ടാക്കള ുശ. 
ത  ുടക്കതടലതനന്ന നടയന്ത്രടക്കട്ടാന കഴടഞ്ഞടനലങടല അഡടക്റ്റഡയ് 
ആയനശഷശ പടനടരടപടക്ക ുക പ്രയട്ടാസമട്ടാണയ്.
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ബസബൈര അഡലികൻ
അമടതമട്ടായ ഇനന്റെർനനറയ് ഉപനയട്ടാഗശ ശട്ടാരവീരടകമട്ടായ ുശ മട്ടാനസടകമട്ടായ ുശ
ആതവീയമട്ടായ ുശ  നശടപടക്ക ുകയ ുശ  നചെയ്യ ുനമന്നയ്  പഠനങള
നതളടയടക്ക ുന്ന ു.  വശ്യകട  മട്ടാധശ്യമതടന ുശ  മയക്ക ുമര ുന്നടന ുശ
അടടമയട്ടാക ുന്നതയ്  നപട്ടാനല  ഇനന്റെർനനറടന ുശ  അടടമയട്ടാക ുന്ന ു.
ക ുടടചട്ടാല ുശ  മയക്ക ുമര ുന്നയ്  എത്ര  ഉപനയട്ടാഗടചട്ടാല ുശ  മതടയട്ടാവ ുന്നടല
എന്ന  നതട്ടാന്നല  നപട്ടാനല  ഇനന്റെർനനറടനന്റെ  മ ുന്നടല  എത്ര  സമയശ
നചെലവഴടചട്ടാല ുശ  അതയ്  നപട്ടാരട്ടാ  എന്നയ്  നതട്ടാന്നല ുണ്ടെട്ടാക ുന്ന ു.  എത്ര
കണ്ടെട്ടാല ുശ  മതടയട്ടാവടല  എന്ന  നതട്ടാന്നല  സശജട്ടാതമട്ടാക ുന്ന ു.
ഇതടനടടയടല  ഇടയ്ക്കേടനട  തടസശ  നനരടടട്ടാല  വശ്യകട  നചെറടയ
കട്ടാരശ്യതടന ുനപട്ടാല ുശ നകട്ടാപടക്ക ുന്ന ു. അയട്ടാള ഒര ുതരശ വടഭ്രമജനകമട്ടായ
അവസ്ഥയടനലത ുന്ന ു. 
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ഇതരക്കട്ടാരടല നതട്ടാഴടല നചെയ്യട്ടാന ുള്ള തട്ടാലപരശ്യങള ക ുറഞ്ഞുവര ുന്ന ു.
സട്ടാമ ൂഹൈശ്യജവീവടതതടല പരട്ടാജയനപട ുന്ന ഇവര ുനട ആതവടശസ്വട്ടാസശ 
നശടച ുനപട്ടാക ുന്ന ു. വശ്യകടബന്ധങള ക ുറഞ്ഞ അയട്ടാള 
ചെ ുറ ുപട്ടാട ുകള ുമട്ടായ ുശ വശ്യകടകള ുമട്ടായ ുശ നപട്ടാര ുതനപട ുനപട്ടാകട്ടാന 
കഴടയട്ടാത അവസ്ഥയടനലത ുന്ന ു. മട്ടാനസടകട്ടാനരട്ടാഗശ്യവ ുശ യഥട്ടാർത 
നബട്ടാധവ ുശ നശടച ുനപട്ടായ വശ്യകട പലനപട്ടാഴ ുശ ആതസശഘർഷതടല 
ഇടയട്ടാക ുന്ന ു ഇതയ് മറ ു വശ്യകടകള ുമട്ടായ ുള്ള സശഘർഷതടനയ് 
വഴടനയട്ടാര ുക്ക ുന്ന ു. വശ്യകടബന്ധങള ക ുറഞ്ഞ ഒറനപട 
ജവീവടനക്കണ്ടെടവര ുന്ന സട്ടാഹൈചെരശ്യതടല അതടല നടന്നുശ 
രകനപട ുന്നതടന ുള്ള ഒര ുപട്ടാധടയട്ടായട ഇനന്റെർനനറയ് ആശയടക്ക ുന്നവർ 
പടന്നവീടയ് ക ൂട ുതല ഒറനപട ുന്നതയ് ആയടടട്ടാണയ് കണ്ടെ ുവര ുന്നതയ്. 
ഏകട്ടാനത ക ൂട ുതല ര ൂകമട്ടാവ ുനമട്ടാള വശ്യകടയ ുനട ചെടനയ ുശ 
പ്രവർതടയ ുശ ക ൂട ുതല സങ ുചെടതശ ആവ ുകയ ുള്ള ു ഇനന്റെർനനറയ് 
നനയടശ കമശ്യ ൂടറടനനയ ുശ അടടമകളട്ടാക ുന്ന അവരടല ഓർമ്മശകടയ ുശ 
ബ ുദ്ധടശകടയ ുശ നശടക്കട്ടാന ഇടയ ുനണ്ടെന്നയ് ഇനതക്ക ുറടചയ് പഠനശ 
നടതടയ ഗനവഷകർ ഓർമടപടക്ക ുന്ന ുണ്ടെയ്

ഇനന്റെർനനറടല അടടമകളട്ടാക ുന്നവർക്കയ് മറ ു വടചെട്ടാരങള 
ക ുറവട്ടായടരടക്ക ുശ. എനപട്ടാഴ ുശ അതടന ുമ ുന്നടല കഴടച ുക ൂട ുന്ന ഇവർക്കയ് 
സസ്വനശ കടമകനളക്ക ുറടച ുശ ഉതരവട്ടാദടതങനള ക ുറടച ുശ യട്ടാനതട്ടാര ു 
നബട്ടാധവ ുശ ഉണ്ടെട്ടാകടല. നട്ടാട ുനടപ ുശ സട്ടാമ ൂഹൈശ്യ രവീതടകള ുശ 
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ജവീവടതമട്ടാർഗങള ുശ അസട്ടാധട്ടാരണമട്ടായട നതട്ടാന്നടനയക്കട്ടാശ.

മനറട്ടാര ു പ്രശയ് നശ നടതശ്യജവീവടതതടല അഡയ്ജസ്റ്റയ് നചെയ്ത ു നപട്ടാകട്ടാന 
കഴടയ ുന്നടല എന്നട്ടാണയ്. അതട്ടായതയ് കമശ്യ ൂടർ എലട്ടാശ ത ുടർനടപടടകള ുശ
വളനര നപനടന്നയ് നസക്കനഡ ുകളക്ക ുള്ളടല സശഭവടക്ക ുനമട്ടാള 
നടരനരശ ഇനന്റെർനനറ ുമട്ടായട ഇടപഴക ുന്ന വശ്യകടക്കയ്  
മന ുഷശ്യസഹൈജമട്ടായ നവഗതയ ുശ തമ്മടല നപട്ടാര ുതനക്കട ുകള 
ഉണ്ടെട്ടാവന്നതട്ടായട നതട്ടാന്ന ുന്ന ു. ഇവടനട കട്ടാരശ്യങള നപനടന്ന ു 
നടക്ക ുന്നടല എന്ന നതട്ടാന്നല അവനര ക ൂട ുതല വടഷമതടലട്ടാക്ക ുന്ന ു. 
ഇതയ് പലനപട്ടാഴ ുശ വശ്യകടകനള അന ുദടന ജവീവടതതടനയ് നപട്ടാനല 
ക ുട ുശബജവീവടതതടല ുശ സട്ടാമ ൂഹൈശ്യജവീവടതതടല ുശ പ്രശ്നമുണ്ടെട്ടാക്ക ുന്ന ു. 

ക ുടടകനള ഇനന്റെർനനറടല നടന്ന ുശ സശരകടക്കട്ടാന മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളക്ക ുശ
തങള ുനട അസട്ടാനടധശ്യതടല ഉള്ള ക ുടടയ ുനട ഇനന്റെർനനറയ് ഉപനയട്ടാഗശ 
നടയന്ത്രടക്കട്ടാന ുശ നടരവീകടക്കട്ടാന ുശ സട്ടാധടക്ക ുന്ന സശവടധട്ടാനനതയട്ടാണയ്
നപരനന്റെല കനണട്ടാള എന്ന ു വടളടക്ക ുക ഇതടനട്ടായട അനനകശ 
സകൗജനശ്യമട്ടായയ് നസട്ടാഫയ് നവയറ ുകള ഇനന്റെർനനറടല ലഭശ്യമട്ടാണയ് . 
നപരനന്റെല കൺനടട്ടാള നസട്ടാഫയ് നവയറ ുകള മ ൂന്ന ുവടധതടലട്ടാണയ് 
പ്രവർതടക്ക ുന്നതയ്
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1 . ക ുടടകനള വഴടനതറടക്ക ുന്ന വടവരങളറടഞ്ഞ നവബയ്കസറ ുകള 
തടയ ുക.

2 . ഓനരട്ടാ ദടവസവ ുശ ക ുടടയ ുനട ഇനറർനനറയ് ഉപനയട്ടാഗശ നടശടത 
സമയശ കഴടയ ുനമട്ടാള ഇനന്റെർനനറയ് കണകന തനടനയ ഡടസ്കണകയ് 
ആവ ുശ. 

3 . ക ുടട ഇനന്റെർനനറടല എനനട്ടാനക്ക കട്ടാരശ്യങള നചെയ്യ ുന്നതടനന്റെ 
വടവരങള ുശ ക ുടട സന്ദേർശടച നവബയ്കസറ ുകള വടലട്ടാസശ 
സഹൈടതമ ുള്ള റടനപട്ടാർടയ് നലക ുക

നസട്ടാഫയ് നവയർ.

1 . K9Webprotection:http://www1.k9webprotection .com

2 . kidzui.www.kidzui.com/

3 . onlinefamily.norton.www.onlinefamily.norton.com

4 . PIKLUK:http::www.pikulk.com

5 . VISKID:http://www.viskid.com
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മ ുകളടല നകട്ടാട ുത നവബയ് വടലട്ടാസങള കടപയ് നചെയ്യ ുനമട്ടാള 
ഇവയ ുനട നവബയ്കസറയ് ലഭടക്ക ുശ. ഈ നവബയ്കസറയ് നറട്ടാള 
നചെയ്യട്ടാന ുള്ള ഒര ു ഐക്കൺ ഉണ്ടെട്ടാവ ുശ അതയ് ക്ലടക്കയ് നചെയ്യ ുന്നനതട്ടാനട 
നടങള ുനട കമശ്യ ൂടറടനലക്കയ്  നസട്ടാഫയ് നവയർ തനടനയ ഡകൗൺനലട്ടാഡയ് 
ആവ ുശ . തനടനയ നചെയ്യട്ടാന കഴടയട്ടാതവർക്ക ുശ കമശ്യ ൂടർ വടദഗയ്ധര ുനട 
സഹൈട്ടായശ നതടട്ടാവ ുന്നതട്ടാണയ്. ഓനരട്ടാ നസട്ടാനഫസ്വയറ ുനടയ ുശ 
പ്രവർതനരവീതട ഓനരട്ടാ വടധശ ആണയ്. ക ുടടകള ആവശശ്യമടലട്ടാത 
നവബയ്കസറ ുകള മ ുതലട്ടായവ പടടകയടല ഉണ്ടെട്ടാവ ുശ. ഇതരശ 
നവബയ്കസറ ുകള അധടകവ ുശ പട്ടാസയ് നവർഡയ് ഉപനയട്ടാഗടചട്ടാണയ് 
പ്രവർതടക്ക ുക. ഈ പട്ടാസയ് നവഡയ് മറക്കട്ടാനത എഴ ുതട സ ൂകടക്ക ുക.

From the reference of the book koumaram by muraleedharan mullamattam
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സമൂഹൈതടല ഇന്നയ് നട്ടാശ വളനര അധടകശ രൂകമട്ടായട നനരടടുന്ന ഒരു 
സട്ടാമൂഹൈടക പ്രശ്നമട്ടാണയ് സ്ത്രവീകളനട സുരക ഇന്നയ് നമുക്കയ് നറട്ടാഡടലടറങട 
നടക്കട്ടാന പറട്ടാത അവസ്ഥയട്ടാണയ്. അതനകട്ടാണതനന്ന സ്ത്രവീപവീഡനശ 
എന്ന ഒരു വട്ടാർത നമുക്കയ് പുതമയല. എന്നട്ടാല പവീഡടതരട്ടായ മടക്ക 
നപൺകുടടകളശ സമൂഹൈതടനടടയടല മുഖശനപട്ടാതട ആണയ് നടകന്നതയ് 
പവീഡടപടചവർ മുഖശ നപട്ടാതട്ടാനതയശ

നട്ടാശ എനടനയ് മുഖശ നപട്ടാതട നടക്കണശ? നട്ടാശ സ്ത്രവീകള ദർബലരല. 
തടനകനളട്ടാടയ് പ്രതടകരടക്കട്ടാനത എലട്ടാശ സഹൈടച നടലകന്നതയ് 
നകട്ടാണ്ടെട്ടാണയ് സമൂഹൈശ സ്ത്രവീകനള ദർബലരട്ടായട കട്ടാണുന്നതയ്. 
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നേട്ടാകം എനഹിനേയ് നേട്ടാകം എനഹിനേയ് 
ഭയകണകംഭയകണകം??

നടഹ്മതയ് എശ. വട
IX- F



അതനകട്ടാണതനന്നയട്ടാണയ് ഇന്നയ് സ്ത്രവീകളക്കയ് നനനര ഒരുപട്ടാടയ് 
അതടക്രമങള ഉണ്ടെട്ടാകുന്നതയ്. നമ്മള ദർബലരലട്ടാ 
എന്നയ്പറയന്നതടനനക്കട്ടാള നലതയ് നതളടയടകന്നതട്ടാണയ്. അവർക്കയ് 
സശഭവടചതയ് നപട്ടാനല നമുക്കയ് സശഭവടക്കടല എന്നയ് ഉറപടല പനക 
എനടനനയശ നനരടടട്ടാന നട്ടാശ സ്ത്രവീകള ശട്ടാരവീരടകമട്ടായശ മട്ടാനസടകമട്ടായശ 
പ്രട്ടാപരട്ടായടരടക്കണശ നമുക്കയ് നനനര നതറട്ടായ ഒരു ചെടന നപട്ടാലശ വരട്ടാത 
അത്ര രവീതടയടല നട്ടാശ ശകട പ്രട്ടാപടക്കണശ. ഭവീതടനയ കകനവടടഞ്ഞയ് 
ജട്ടാഗത പട്ടാലടക്കണശ.

***
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നകട്ടാലശ 2040 നതളടഞ്ഞ മട്ടാനശ സുന്ദേര ദടവസശ. ഞട്ടാനശ എനനറ മക്കളശ 
മടന്നൂർ എയർനപട്ടാർടടല വന്നടറങട. മടന്നൂരടല       ഞങളനട കുറചയ് 
ബന്ധക്കട്ടാരുണ്ടെയ്. അവനരനയവലട്ടാശ ഒന്നടച കുറചകട്ടാലങളക്കയ് നശഷശ 
കട്ടാണട്ടാന നപട്ടാകുന്ന ആകട്ടാശകയടലട്ടായടരുന്നു ഞങള .എലട്ടാവനരയശ 
കണകഴടയനമട്ടാള നനരശ കവകടയടരുന്നു. അവടനട ചെടല ഔനദശ്യട്ടാഗടക 
ആവശശ്യങളക്കയ് തടരുവനനപുരനതക്കയ് നപട്ടാനകണ്ടെതണ്ടെട്ടായടരുന്നു. 
യട്ടാത്ര നടയടനടലട്ടാക്കട കളയട്ടാശ എന്നയ് ഞട്ടാന കരുതട. മക്കനള എനനറ 
നട്ടാനടട്ടാന്നു കട്ടാണടക്കട്ടാശ അതട്ടായടരുന്നു എനനറ ഉനദ്ദേശശ്യശ. അങനന 
ഞങളനട തടരുവനനപുരനതകള്ള നടയടന യട്ടാത്ര ആരശഭടച. പണ്ടെയ് 
ഉണ്ടെട്ടായടരുന്ന പ്രകൃതട രമണവീയമട്ടായ ഇടങനളലട്ടാശ മറഞ്ഞുനപട്ടായടരുന്നു. 
പകുതട വഴടനയതടയനപട്ടാള എനനറ മകള എനന്ന നഞടടകന്ന ഒരു 
സശശയശ നചെട്ടാദടച ഇതട്ടായടരുന്നു.
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കുഴലികള്കക്കെനലിനറോ കുഴലികള്കക്കെനലിനറോ 
പറോലങ്ങള് പറോലങ്ങള് ??
ഇകതറോര യറോതറോവലിവരണഎ അല !!

നഹൈയ്റ നകൗ ഷട്ടാദയ്
IX-E



അനമ്മ ഞട്ടാന കുനറ ഇടങളടലട്ടായട ഒരു കട്ടാരശ്യശ കണനകട്ടാണ്ടെടരടകന്നു. 
ഒരു വലടയ കുഴട അതടനമുകളടല ഒരു നവീണ്ടെ പട്ടാലവശ. എനട്ടാ അതയ് ? 
വല ഭൂകമവശ വന്നതട്ടാനണട്ടാ ? ഞട്ടാനയ്പ റഞ്ഞു അല നമട്ടാനള മുമയ് പുഴകള 
ഒഴുകടയടരുന്ന സ്ഥലങളട്ടാണതയ്. ധട്ടാരട്ടാളശ നവള്ളശ ഈ പട്ടാലതടന 
തട്ടാനഴക്കൂടട ഒഴുകടയടരുന്നു. ഈ പുഴ കടക്കട്ടാന നവണ്ടെട 
നകടടയനകടടയതട്ടാണയ് ഈ പട്ടാലശ. ഇതയ് നകട മകള അതടശയനതട്ടാനട 
എനന്നട്ടാടയ് നചെട്ടാദടച. പുഴകനളട്ടാ? അമ്മ എനനട്ടാനക്കയട്ടാണയ് പറയന്നതയ്, 
നവള്ളശ ഈ കുഴടയടലൂനട ഒഴുകടയടരുനന്നനന്നട്ടാ ? അതടനയ് നവള്ളശ 
ആരട്ടാണയ് കപപടലൂനട തറന്നുവടടതയ്, ഒഴുകടനപട്ടാകട്ടാന ? നവള്ളശ നവറുനത
കളഞ്ഞട്ടാല കഫന അടടനക്കണ്ടെടവരടനല ?

ഞട്ടാന പറഞ്ഞു, നമട്ടാനള അതട്ടാരുശ തറന്നുവടടതല. പ്രകൃതടയനട 
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ദട്ടാനങളടല ഒന്നട്ടാണയ് പുഴകള. പണ്ടെയ് പർവതങളടല കട്ടാടുണ്ടെട്ടായടരുന്നു. 
കട്ടാടയ് മനസടലട്ടായടല  “Forest"അവടനട  നടന്നുശ നചെറടയ നചെറടയ   
കകവഴടകളട്ടായട ഉത്ഭവടച  അരുവടയട്ടായട പടനന്ന അരുവടകള 
കൂടടനചർന്നയ് പുഴയട്ടായടതവീരുന്നു. അങനന 

മലമുകളടല നടന്നുശ ഈ നവള്ളശ ഒഴുകട അവസട്ടാനശ കടലടല നചെന്നയ് 
നചെരുന്നു. എനന്റെ സങലപതടല  പുഴകളനട അച്ഛനട്ടാണയ് പർവതങള. 
കടലട്ടാകുന്ന അമ്മയടനലക്കയ് നചെരുന്നതവനര മകനള സുരകടതമട്ടായട 
ഒഴുക്കടവടടുകയട്ടായടരുന്നു പർവതങള. എനന്റെ മകളനട ഒരു 
സശശയതടനനട്ടാരു ഉദട്ടാഹൈരണശ കട്ടാണടചനകട്ടാടുക്കട്ടാന ഒരു പുഴനയട്ടാ 
തടട്ടാകനമട്ടാ നപട്ടാലശ അവനശഷടകന്നടല. 

നമ്മള മനഷശ്യർ  തനന്നയട്ടാണയ് ഈ അവസ്ഥയനട കട്ടാരണക്കട്ടാർ. നല 
ഒരു നട്ടാനള നവണനമന്നയ് നമ്മളടല കട്ടാലപകനമങടലശ 
വടചെട്ടാരടചടരുന്നുനവങടല ഇന്നുശ നമ്മുനട നകട്ടാച തലമുറയ്ക്കേയ് 
പ്രകൃതടരമണവീയമട്ടായ നമ്മുനട പുഴകള ചൂണ്ടെടക്കട്ടാണടക്കട്ടാമട്ടായടരുന്നു. 
അതനപട്ടാനല ഇങനന നഞടടപടകന്ന നചെട്ടാദശ്യങള നമുക്കയ് 
അഭടമുഖവീകരടനക്കണ്ടെടവരടലട്ടായടരുന്നു. പകരശ അവർക്കയ് സസ്വനശ 
കണ്ണുകനളയശ കട്ടാതകനളയശ വടശസ്വസടക്കട്ടാമട്ടായടരുന്നു.  "അലട്ടാറ"തടനനറ
നവീണ്ടെ ശബശ എനന്ന ഉറക്കതടലനടന്നുശ ഉണർതട. ഞട്ടാന കണ്ടെ 
സസ്വപ്നനതകറടചയ് ഒരുനവള ചെടനടച. ഈശസ്വരട്ടാ അങനനനയട്ടാന്നുശ 
ഉണ്ടെട്ടാകട്ടാതടരടക്കനട!!
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കണകഹിളല കണകയ്കണകഹിളല കണകയ്

അഅഞഹിളനേ നേട്ടാലട്ടാകലഞഹിളനേ നേട്ടാലട്ടാകല

T ആക ൃതടയടല അ  ഞയ് സമചെത ുരങള നചെ൪ത ഒരു ര ൂപമട്ടാണയ് തട്ടാനഴ. 
ഇതടനന ത ുലശ്യ ആക ൃതടയടല ുശ വല ുപതടല ുശ നട്ടാല ു ഭട്ടാഗങളയ്ക്കട്ടാന 
കഴടയ ുനമട്ടാ?
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എഎളെ തുപ്പമട്ടാ൪ഗകംളെ തുപ്പമട്ടാ൪ഗകം

1/2+1/4+1/8 എങനന കണ്ടെ ുപടടടക്ക ുശ?
ചെടത്രശ നനട്ടാക്ക ൂ...

1/2+1/4+1/8=1-1/8=7/8 എന്നയ് വശ്യകമനല?  ഇനട 1/2+1/4+1/8+1/16 
ആയട്ടാനലട്ടാ?

39



ചെടത്രതടല നടന്നയ് 1/2+1/4+1/8+1/16=1-1/16=15/16 എന്നയ് കട്ടാണട്ടാമനലട്ടാ. 
ചെ ുര ുക്കടപറ ഞ്ഞട്ടാല 1/2+1/4+1/8+.....+1/2n=1-1/2n =2n-1/2n  എന്നയ് 
1/2+1/4+1/8=1-1/8=7/8 എന്നയ് വശ്യകമനല?  ഇനട 1/2+1/4+1/8+1/16 
ആയട്ടാനലട്ടാ?

കനണ്ടെതട്ടാശ.
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സ്ഥലഎ ഭറോഗലിക്കെല്സ്ഥലഎ ഭറോഗലിക്കെല്

            ഒരട്ടാളക്കയ് മ    ൂന്നയ് ഏക്കർ നതങടന നതട്ടാപ ുണ്ടെയ്. അത ു നട്ടാല ു 
മക്കളക്കട്ടായട വ വീതടക്കണശ. ചെടത്രതടല കട്ടാണുന്നത ു നപട്ടാനല 3 
സമചെത ുരങളട്ടായട്ടാണയ് കടടക ുന്നതയ്. നട്ടാല ു നപർക്ക ുശ ഒനര 
ആകൃതടയ ടല ുശ വടസ്തവീർണതടല ുശ നതങടന നതട്ടാപയ് 
ലഭടക്ക ണനമന്നട്ടാണയ് പടടടവട്ടാശട. ഇതയ് എങനന ഭട്ടാഗടക ുശ?                   
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ര തുചഹിയ കൂറതുകം വഹിഭവകംര തുചഹിയ കൂറതുകം വഹിഭവകം
naina febin

9 B

ചലിക്കെൻ റററോള്ചലിക്കെൻ റററോള്

1.ചെടക്കന                        = 250 g
.മഞ്ഞളനപട്ടാടട                   = 1/4 ts
.ക ുര ുമ ുളകയ് നപട്ടാടട              = 1/2 ts
.ഉപയ്                               = ആവടശശ്യതടന
2.കട്ടാരടയ്                          = 1/2 കപയ്
.ബവീനസയ്                         = 1/2 കപയ്
.കട്ടാനബജയ്                        = 1/2 കപയ്
.കട്ടാപടക്കശ                       = 1/4 കപയ്
.പചമുളകയ്                        = 2 
.ഇനചെട                            = നചെറ ുക ഷയ് ണശ
.നവള ുത ുളളട                     = 4  അലട         
.ഉപയ്                                = ആവടശശ്യതടനയ്
3.കമദ                            = 1 കപയ്
.നകട്ടാഴടമ ുട                         = 3
.നവളളശ                           = 1 കപയ്
.ഉപയ്                                = ആവടശശ്യതടനയ്
4.നറസ്കയ് നപട്ടാടട                  = 200 g
.നകട്ടാഴടമ ുട                         = 2
.ഉപയ്                                 = ആവടശശ്യതടനയ്
.ക ുര  ുമ ുളകയ്                          =1/4 ts
.ഓയല                            = ആവടശശ്യതടനയ്                    
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തയറോററോക്കെ ുന വലിധഎതയറോററോക്കെ ുന വലിധഎ

ആദശ്യശ ഒന്നട്ടാമനത നചെര ുവ ുകള നന്നട്ടായട മടകയ് നചെയ്തയ് ഒര ു  ക ുക്കറടല 
രണ്ടെയ് വടസടല വര ുത ുക. പടന്നവീടയ് ഒര ു പട്ടാല ചെ ൂടട്ടാക്കട രണ്ടെയ് സയ് പ ൂൺ 
ഓയല ത ൂവ ുക. ഓയല ചെ ൂടട്ടായട്ടാല രണ്ടെട്ടാമനത നചെര ുവ ുകള നന്നട്ടായട 
നവവടനചെട ുക്ക ുക. എന്നടടയ് നവവടച ചെടക്കന നചെറ ുതട്ടായട മ ുറടച ഈ 
നചെര ുവ ുകളടനലക്കയ് നചെർക്ക ുക. അനപട്ടാനഴക്ക ുശ ഒര ു വലടയ ബകൗളടനലക്കയ്
മ ൂന്നട്ടാമനത നചെര ുവ ുകള നന്നട്ടായട മടകയ് നചെയ്തയ് ക ുഴബയ് 
ര ൂപതടലട്ടാക്ക ുക.
ഇനട ഒര ു തവ അട ുപതയ് നവക്ക ുക. മടകയ് നചെയ്ത ദ്രട്ടാവകശ കടട ക ുറചയ് 
പതടരട ര ൂപതടല പരതട നവവടക്ക  ുക. നവവടച പതടരട മറടചടടയ് 
രണ്ടെട്ടാമനത നചെര ു ുകള ഇടയ് മടക്കട നറട്ടാള നചെയ്യ ുക. നശഷശ ആദശ്യശ 
നകട്ടാഴടമ ുടയശ ഉപ ുശ ക ുര ുമ ുളക ുശ മടകയ് നചെയ്തതടലടടയ് ഇളക്കട നറസ്കയ് 
നപട്ടാടടയടല ക ുഴചയ് സൺഫ്ലവർ ഒട്ടായലടല വറ ുത ുനക്കട്ടാര ുക. 
ചലിക്കെൻറററോള് കറഡലി!
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ഇടലിച്ചക്കെ കടറ്റ് ബലററ്റ്ഇടലിച്ചക്കെ കടറ്റ് ബലററ്റ്

 
1.ഉളളട                                       =1

.പചമ ുളകയ്                                   =2

.മഞളനപട്ടാടട                              = 1/4 ts

.ഉപയ്                                           = ആവടശശ്യതടനയ്

.ഗരശമസട്ടാല                                = ആവടശശ്യതടനയ്

.ഇടടചക്ക[നചെറ ുതട്ടായട അരടഞ്ഞതയ്]    = 1

.നപര ുശജവീരകനപട്ടാടട                     = ആവടശശ്യതടനയ്

.ഇഞട                                      =നചെറ ുകഷശ

.നവള ുത ുളളട                               = 4 

2.ഉര ുളകടഴങയ് [പ ുഴ ുങടയതയ്   ]            = 2 കപയ്
.നറസ്കയ്നപട്ടാടട
.ഉപയ്                                          =ആവടശശ്യതടനയ്
.കുര ുമ ുളകയ്                                  = ¼ ts

.ഓയല                                     =  ആവടശശ്യതടനയ്

.നകട്ടാഴടമ ുട                                  =
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തയറോററോക ുന തയറോററോക ുന വലിധഎവലിധഎ
       നകട്ടാതടയരടഞ്ഞ ചെക്ക ഒര ു സ്റ്റവീമടല നവചയ് നവവടനചെടടക്ക ുക. 

നശഷശ ഒര ു പട്ടാന ചെ ൂടട്ടായ നശഷശ 2 സ്പ ുൺ നവളടനചെണ ത ൂവ ുക. 

അതടനലക്കയ് ഒന്നട്ടാമനത നചെര ുവകള ഒര ുമടചയ് നവവടനചട ുക്ക ുക. 
സ്റ്റവീമടല ചെക്ക നവക്ക ുനമട്ടാള തനന്ന ഉര ുളക്കടഴങ ുശ 
പ ുഴ ുങടനയട ുക്ക ുക. ഒന്നട്ടാമനത നചെര ുവകള നവന നശഷശ നവവടച 
ഇടടചക്ക അതടനലക്കടട ുക. ഉപയ് ആവടശശ്യതടനയ് നവണനമങടല 
നചെർക്ക ുക. നന്നട്ടായട ഇളക്ക ുക. നശഷശ പ ുഴ ുങടയ ഉര ുളക്കടഴങയ് 
നന്നട്ടായട ഉടയ്ക്കേ ുക. നല ല ൂസയ് നതട്ടാന്ന ുന്ന ുനണ്ടെങടല ക ുറചയ് നറസ്കുനപട്ടാടട 
നചെർതയ് കടറട്ടാക്ക ുക. ഒര ു പട്ടാത്രതടല നകട്ടാഴടമ ുടയ ുശ ക ുര ുമ ുളക ുശ 
അലപശ ഉപ ുശ നചെർതയ് ഇളക്ക ുക. നവനറട്ടാര ു പട്ടാത്രതടല 
നറസ്കുനപട്ടാടടയ ുശ ഇട ുക. ആദശ്യശ നകട്ടാഴടമ ുടയടല ുശ പടനന്ന 
നറസ്കുനപട്ടാടടയടല ുശ എന്ന രവീതടയടല മ ുക്കട ഓയലടല 
നപട്ടാരടനചട ുക്ക ുക. ഇടലിച്ചക്കെ കടബലററ്റ് കറഡലി…
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NAFIHA NASAR

9 D

നന്യ ൂജൻ സറോഹലിതന്യഎനന്യ ൂജൻ സറോഹലിതന്യഎ

ചഷീസറ്റ്ചഷീസറ്റ്
ഒര ു കലശ്യട്ടാണ മണ്ഡലതടനലട്ടാ, ഏനതട്ടാര ു
സനനട്ടാഷ സകൗഹൃദ  പരടപട്ടാടടയടനലട്ടാ
ഇന്ന ുനപട്ടായട്ടാല, ഈ കകയ്യടല ഒത ുങ ുന്ന സട്ടാധനശ, നസലനഫട്ടാൺ 
അഥവട്ടാ നമട്ടാകബലനഫട്ടാൺ എന്ന ഓമന നപരടട ു വടളടക്ക ുന്ന സട്ടാധനശ
ഉയർതട പടടടചയ്, അറടയട്ടാത വഴടകളടല നചെണ്ടെ ുശ ക ൂർപടചയ്, ചെവീനസട്ടാ, 
പവീനസട്ടാ ഇലട്ടാനത ആ പരടപട്ടാടട  പ ൂർതടയട്ടാകടല.

സസഹിചയ്സസഹിചയ് 
പണ ജട്ടാലകങള തറന്നു കണ്ടെ കട്ടാഴകള, ഇന്നയ് വടനനടട്ടാ സസ്വടചയ് ഓൺ 
നചെയ്തു കട്ടാണുന്നു.
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നലട്ടാകശ ഇന്നയ് പരടശവീലനങളനട പുറനകയട്ടാണയ് . ഏതയ് നമഖലയടല 
നജട്ടാലടനചെയ്യുന്നവരുശ ഏറവശ മടകച പരടശവീലനശ നനടടയതടനയ് 
നശഷമട്ടാണയ് അതടനലക്കയ് പ്രനവശടകന്നതയ്. സമൂഹൈതടനല ഏറവശ 
ഉന്നതസ്ഥട്ടാനതയ് പ്രവർതടകന്നവർ മുതല ഗട്ടാമങളടനല കർഷകർ 
വനര ഇന്നയ് അവരവരുനട നതട്ടാഴടല നമഖലകനള കുറടചള്ള ഏറവശ 
പുതടയ അറടവകള നനടുന്നവരുശ വശ്യതശ്യസ്ത പരടശവീലനങളടല 
ഏർനപടുന്നവരുശ ആണയ്. പുതടയകട്ടാലതയ് പുതടയ രവീതടകളടലൂനട ഏറവശ
മടകച റടസലടയ് ഉണ്ടെട്ടാക്കടനക്കട്ടാടുകക എന്നതട്ടാണയ് ഇതരശ 
പരടശവീലനങളടല നടന്നയ് ആളകള പ്രതവീകടകന്നതയ്.
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 അഫല എഎ. കക
HSST Arabic

നപട്ടാസഹിററ്റീവയ് പട്ടാരനഹിങയ്നപട്ടാസഹിററ്റീവയ് പട്ടാരനഹിങയ്



ഈ ഒരു സട്ടാഹൈചെരശ്യതടലട്ടാണയ് ഏറവശ കൂടുതല ശദ്ധയശ സൂക്ഷ്മതയശ 
അറടവശ നവണ്ടെ രകടതട്ടാവയ് എന്ന നജട്ടാലട നമ്മള ഭ ൂരടപകശ  ആളകളശ 
ഒരു പരടശവീലനനമട്ടാ തയ്യട്ടാനറടുനപട്ടാ ഇലട്ടാനതയട്ടാണയ്.സസ്വവീകരടകന്നതയ്. ഒരു
സമൂഹൈനത നല രൂപതടല വളർതടനയടുകന്നതടല ഏറവശ കൂടുതല 
ഉതരവട്ടാദടതശ  ഉള്ളവരട്ടാണയ് രകടതട്ടാക്കള. ആ രകടതട്ടാക്കളട്ടാണയ് 
മക്കനള എങനന വളർതണനമനന്നട്ടാ എനങട്ടാടയ് നയടക്കണനമനന്നട്ടാ 
അറടയട്ടാനത നനഗറവീവയ് പട്ടാരന്റെടശഗയ് രവീതട സസ്വവീകരടച നകട്ടാണ്ടെടരടകന്നതയ്.

നമ്മുനട മക്കള കദവശ നമുക്കയ് നലകടയ ഒരു ഗടഫയ് ആണയ് എന്ന ചെടന 
നമ്മുനട മനസടനലക്കയ് പ്രനവശടകനമട്ടാഴട്ടാണയ് നപട്ടാസടറവീവയ് പട്ടാരന്റെടശഗയ് 
നമ്മളടല ആരശഭടകന്നതയ്. നമുക്കയ് ലഭടച ഏറവശ അമൂലശ്യമട്ടായ 
സമ്മട്ടാനമട്ടാണയ് എന്ന ചെടന വരുനമട്ടാഴട്ടാണയ് നമ്മുനട മക്കനള 
സ്പർശടകവട്ടാനശ , തനലട്ടാടട്ടാനശ നചെർതയ് പടടടക്കട്ടാനശ നമുക്കയ് 
സട്ടാധടക്ക ുന്നതയ്  അങനന നപരുമട്ടാറുനമട്ടാഴട്ടാണയ് നസ്നേഹൈനടധടകളട്ടായ 
നമ്മുനട മക്കള വളർന്ന വരടകയള. 

രകടതട്ടാക്കള വടലപടടടപ്പുള്ള ഒരുപട്ടാടയ് സമ്മട്ടാനങള മക്കളക്കയ് 
വട്ടാങടനക്കട്ടാടുകന്ന ഒരു കട്ടാലഘടമട്ടാണയ് ഇതയ്. നട്ടാശ ശദ്ധടനക്കണ്ടെതയ് 
എത്ര സമ്മട്ടാനങള നട്ടാശ നലകടയട്ടാലശ നമുക്കയ് നമ്മുനട മക്കളക്കയ് 
നലകട്ടാനള്ള ഏറവശ വടലപടടടപ്പുള്ള സമ്മട്ടാനശ എന്നതയ് 
മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളക്കടടയടല ഉണ്ടെട്ടാനവണ്ടെ നസ്നേഹൈവശ കരുണയശ, 
പരടഗണനയശ ആവണശ. മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളക്കയ് ഇടയടലള്ള 
സകൗഹൃദനതട്ടാടുള്ള ബന്ധശ ആയടരടക്കണശ കുടടകള എനപട്ടാഴുശ 
കണനകട്ടാണ്ടെടരടനക്കണ്ടെതയ്. ഇതട്ടായടരടക്കണശ രകടതട്ടാക്കള 
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നകട്ടാടുനക്കണ്ടെ അമൂലശ്യ സമ്മട്ടാനശ.

ഒനര വവീടടല തട്ടാമസടകകയശ പരസ്പരശ നസ്നേഹൈ ബഹുമട്ടാനങള ഇലട്ടാനത 
നസ്നേഹൈനതട്ടാടുകൂടട ഒരു വട്ടാകനപട്ടാലശ സശസട്ടാരടക്കട്ടാനത ജവീവടകകയശ 
നചെയ്യുന്ന രകടതട്ടാക്കള നസ്നേഹൈമുള്ള മക്കള ഉണ്ടെട്ടാകണശ 
എന്നട്ടാഗഹൈടകന്നതയ് മണ്ടെതരമട്ടാണയ്. മക്കളടലനടന്നയ് 
എനട്ടാഗഹൈടകന്നുനവട്ടാ അതയ് കട്ടാണടച ുനകട്ടാട ുക്ക ുന്നതട്ടാണയ്  നപട്ടാസടറവീവയ്
പട്ടാരന്റെടങയ് എന്നയ് പറയന്നതയ്. പലനപട്ടാഴുശ നമ്മുനട കുടുശബങളടല 
കട്ടാണുന്നതയ് മക്കനളട്ടാടയ് നല ശവീലങള ഉപനദശടകകയശ നമ്മുനട 
ജവീവടതതടല അതയ് ഇലട്ടാതടരടകകയ ുശ ആണയ്. 
നപട്ടാസടറവീവയ്പട്ടാരന്റെടങടനന്റെ ഏറവശ പ്രധട്ടാനനപട ഒരു കട്ടാരശ്യമട്ടാണയ് 
എഫക്റ്റവീവയ് കമ്മമ്മ്യൂണടനക്കഷന എന്നതയ്.

 മക്കനളട്ടാടയ് സശസട്ടാരടകനമട്ടാള ശദ്ധടനക്കണ്ടെ വളനര പ്രധട്ടാനനപട 
മനറട്ടാരു കട്ടാരശ്യശ അവരുനട കണടല നനട്ടാക്കട സശസട്ടാരടകക എന്നതട്ടാണയ്.
നമ്മള പലനപട്ടാഴുശ മക്കനളട്ടാടുശ ഇണനയട്ടാടുശ കണടല നനട്ടാക്കട 
സശസട്ടാരടക്കട്ടാറുള്ളതയ് നമുക്കയ് നദഷശ്യശ വരുനമട്ടാഴട്ടാണയ്. ചെടലതയ് നചെയ്യരുതയ്, 
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എടുക്കരുതയ്, പറയരുതയ് തടങടയ തടരുതലകള ആവശശ്യമട്ടായ 
സമയതയ് മട്ടാത്രമട്ടാണയ്. നസ്നേഹൈനതട്ടാടുകൂടട കണടല നനട്ടാക്കട മക്കനളട്ടാടയ് 
സശസട്ടാരടകന്നതയ് വളനര കുറചയ് മട്ടാത്രമട്ടാണയ്. eye contact എന്നതയ് വളനര 
പ്രധട്ടാനനപട കട്ടാരശ്യമട്ടാണയ്. വളനര നചെറടയ പ്രട്ടായതടലതനന്ന മക്കളനട 
കണടല നനട്ടാക്കട നപട്ടാസടറവീവയ് കട്ടാരശ്യങള പറയണശ. മക്കളടലനടന്നയ് 
എനട്ടാഗഹൈടകന്നുനവട്ടാ അതയ് കട്ടാണടച ുനകട്ടാട ുക്കണശ നപട്ടാസടറവീവയ് 
പട്ടാരന്റെടങയ്സശസട്ടാരടച ശവീലമട്ടാനക്കണ്ടെതണ്ടെയ്.

നമ്മുനട സശസട്ടാരതടല ശദ്ധടനക്കണ്ടെ ഒരു പ്രധട്ടാന കട്ടാരശ്യശ മക്കനള 
പരസശ്യമട്ടായട പുകഴട, പ്രശശസടചയ് സശസട്ടാരടകക എന്നതട്ടാണയ്. മക്കനള 
പുകഴട്ടാനശ പ്രശശസടക്കട്ടാനശ കട്ടാരണശ നട്ടാശ രകടതട്ടാക്കള കനണ്ടെതണശ.
മക്കള വലടയ കട്ടാരശ്യങള നചെയ്യുനമട്ടാള മട്ടാത്രശ പുകഴ്ത്തുക എന്നതയ് നട്ടാശ 
ഒഴടവട്ടാക്കണശ.

മക്കനള പരസശ്യമട്ടായട ശകട്ടാരടകന്ന രകടതട്ടാക്കള ഉണ്ടെയ്. അവരുനട 
ഭട്ടാവടനയട്ടാടയ് നട്ടാശ കട്ടാണടകന്ന ഏറവശവലടയ നദ്രട്ടാഹൈമട്ടാണയ് എന്നയ് നട്ടാശ 
തടരടചറടയണശ. പ്രശശസടകന്നതയ് പരസശ്യമട്ടായട്ടാലശ തടരുത്തുന്നതയ് 
രഹൈസശ്യവശ ആയടരടക്കട്ടാന നട്ടാശ ശവീലടക്കണശ. മക്കനള ചെവീത നപരുകള 
വടളടകന്ന രകടതട്ടാക്കളനട എണശ വർധടചവരുന്നതട്ടായട കട്ടാണട്ടാന 
സട്ടാധടകന്നു. ഏത നപരട്ടാനണട്ടാ നട്ടാശ അവനര വടളടകന്നതയ് ആ 
രൂപതടല അവർ വളർന്നു വരുവട്ടാനള്ള സട്ടാധശ്യതയണ്ടെയ് എന്നയ് നട്ടാശ 
മനസടലട്ടാകക.
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കമ്മമ്മ്യൂണടനക്കഷന വളനര പ്രധട്ടാനനപടതട്ടാണയ്.നമ്മുനട മക്കളനട 
മുനപടലനവചയ് നമ്മുനട ഇണനയ ശകട്ടാരടകന്നതശ പരടഹൈസടകന്നതശ 
ഒഴടവട്ടാകക എന്നതട്ടാണയ്. നസ്നേഹൈശ മട്ടാത്രമട്ടായടരടക്കണശ അവർ 
നകളനക്കണ്ടെതശ കട്ടാനണണ്ടെതശ അനഭവടകന്നതശ. പല രകടതട്ടാക്കളശ 
ഇന്നയ് പരട്ടാതട പറഞ്ഞുനകട്ടാണ്ടെടരടകന്ന വടഷയശ കുടടകളനട സസ്വഭട്ടാവ 
നപരുമട്ടാറ ദൂഷശ്യങനള കുറടചട്ടാണയ്.

നലട്ടാകപ്രശസ്ത കസനക്കട്ടാളജടസ്റ്റയ് ആലവീസയ് മടലർ പറയന്ന ഒരു വട്ടാചെകശ 
ഇപ്രകട്ടാരമട്ടാണയ്.

" വടകലമട്ടായ എലട്ടാ നപരുമട്ടാറങളനടയശ അടടനവരുകള ബട്ടാലശ്യദശയടല 
ആണയ്."

കുടടകളനട സസ്വഭട്ടാവ നപരുമട്ടാറ മരശ്യട്ടാദകനളകറടചയ് അനങയറശ മട്ടാനസടക
പ്രനയട്ടാഗങള അനഭവടകന്നവരട്ടാണയ് നമ്മള രകടതട്ടാക്കളടല 
അധടകനപരുശ, പ്രനതശ്യകടചയ് അനഡട്ടാളസന്റെയ് പ്രട്ടായതടല എതടയ 
മക്കനള കുറടചയ് കുടടകളടനല നപട്ടാസടറവീവട്ടായ എലട്ടാ നപരുമട്ടാറങളനടയശ 
അടടസ്ഥട്ടാന കട്ടാരണശ അനനസ്വഷടകനമട്ടാള മനസടലട്ടാകന്നതയ് ആ 
കുടടകളക്കയ് ബട്ടാലശ്യദശയടല നടന്നയ് ലഭടച അനഭവങളട്ടാണയ് എന്നട്ടാണയ്. 
മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളനടയശ അദ്ധശ്യട്ടാപകരുനടയശ മറ മുതടർന്ന 
വശ്യകടകളനടയശ സസ്വട്ടാധവീനശ കുടടകളനട സസ്വഭട്ടാവ രൂപവീകരണതടല 
പരമ പ്രധട്ടാനമട്ടാണയ്. നപരുമട്ടാറ ദ ൂ ഷശ്യങനള കുറടചയ് പരട്ടാതടയള്ള 
കുടടകനള പഠടകനമട്ടാള മനസടലട്ടാവന്നതയ് അവരുനട പ്രശ്നങളനട 
നവരുകള നചെനന്നത്തുന്നതയ് അവരുനട മട്ടാതട്ടാപടതട്ടാക്കളടനലട്ടാ അടുത 
ബന്ധുക്കളടനലട്ടാ ആയടരടകശ. വളനര സട്ടാധട്ടാരണ കുടുശബങളടല ജനടച 
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വളർന്ന ശരട്ടാശരട പഠനനടലവട്ടാരശ പുലർത്തുന്ന സട്ടാമതടകമട്ടായട 
അവഗണടക്കനപട എത്രനയട്ടാ കുടടകള. ഉയർന്ന പഠന നമഖലകളടലശ 
ഉയർന്ന നജട്ടാലടകളടലശ പ്രനതശ്യകടചയ്അനഡട്ടാളസന്റെയ്എതടനചരുകയശ 
സമൂഹൈതടനയ് അശഗവീകട്ടാരങള വട്ടാരടക്കൂടകയശ നചെയ്യുന്നതയ് നമുക്കയ് 
കട്ടാണട്ടാശ. അവരുനട ബുദ്ധടശകട എടുത്തുനനട്ടാകനമട്ടാള അവർ നനടടയ 
നനടങള എത്രനയട്ടാ വലതട്ടാണയ് എന്നയ് മനസടലട്ടാക്കട്ടാന സട്ടാധടകശ. 

***
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അതസ്വട്ടാഉബയ് ന ു യട്ടാസടർ(റ) ഉദ്ധരടക്ക ുന്ന ു. ഒര ു സശഘശ ആള ുകള ഒര ു 
യട്ടാത്രയടലട്ടാണയ്. യട്ടാത്രക്കടടയടല രട്ടാത്രട   അലപശ വടശമടക്കട്ടാന അവർ 
മ ൃഗങനള അഴടചടടയ് അവയയ് ക്ക ു പ ുല ുശ നവള്ളവ ുശ നലകട 
മരച ുവടടലടര ുന്ന ു.
ഒര ു കഴ ുതയ ുനട നടർതട്ടാനത നകളക്ക ുന്ന ു.രട്ടാത്രടയനല? എവടനട നടന്നയ് 
ആനരട്ടാടനനശ്യഷടക്കട്ടാന?
 ആ കഴ ുതയ ുനട കരചടല വലടയ അനലട്ടാസരമ ുണ്ടെട്ടാക്കട.അവർക്കയ് രട്ടാത്രട
ഉറങട്ടാനന കഴട ഞ്ഞടല.പ ുലർന്നനപട്ടാള
എലടനട നടന്നട്ടാണയ് ആ കരചടല എന്നറടയട്ടാന അവർ ഒന്നനനശ്യഷടക്കട്ടാന 
തവീര ുമട്ടാനടച ു.
 ഒട ുവടല അനനശ്യഷണശ അവസട്ടാനടചതയ് ഒട്ടാതനമ ഞ്ഞ ഒര   ു  
നചെറക്ക ുടടലടലട്ടാണയ്. അവടനട ഒര ു വൃദ്ധമട്ടാത്രശ!
''ഇവടനട അട ുത ു വവീനടട്ടാന്ന ുമടല! പനക ഇന്നനല രട്ടാത്രട ഞങള 
ത ുടനരയ ുള്ള ഒര ു കഴ ുത കരചടല നകടയ് ഒര ു നപട്ടാള കണടചടടടല. 
ഇവടനടയ ന്ന ുശ കട്ടാണട്ടാന ുമടല! എനട്ടാണതടനന്റെ രഹൈസശ്യശ? ആര ുനട 
കഴ ുതയട്ടായടര ുന്ന ു അതയ് !!
''നടങളതയ് നകനടട്ടാ? എനന്റെ മകനന്റെ ശബയ് ദമട്ടാണയ്. രട്ടാത്രട അവനടങനന 
എന്ന ുശ കരയ ുശ. അവർ വലടയ ശ ുണടക്കട്ടാരനട്ടായടര ുന്ന ു. കഴ ുനത 
എന്നലട്ടാനത അവനനനന്ന വടളടക്ക  ുമട്ടായടര ുന്നടല. സഹൈടനക്കടയ്, 
പടചവനന, ഇവനന നവീ കഴ ുതയട്ടാക്കട മറടക്കയ് റനബ എന്ന ു ഞട്ടാന 
പ്രട്ടാർതടച ുനപട്ടായട. അലട്ടാഹൈ ു ആ പ്രട്ടാർതന സസ്വവീകരടചയ് . അവന 
കഴ ുതയട്ടായട നകട്ടാലശ മറടക്കനപട ു. രട്ടാത്രട നടർതട്ടാനത അവന കരയ ുശ. 
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അവന മരണനപടടട ു ക ുറച ു കട്ടാലമട്ടായട. എന്നട്ടാല ുശ അവനന്റെ 
ഖബറടനകത ുനടന്ന ു കഴ ുതക്കര ച ടല നകളക്കട്ടാശ. അതട്ടാണയ് നടങള 
നകടതയ്.''അവർ പറഞ്ഞ ുനടർതട

നന്മ ഉറദ്ദേശലിക്കുന ഉമ്മനന്മ ഉറദ്ദേശലിക്കുന ഉമ്മ
ഗകൗസുല അഅയ്ളശ (ഖ. സട) തനനറ നചെറുപ്രട്ടായതടല ഉപരടപഠനട്ടാർതശ
ബഗട്ടാദടനലക നപട്ടാകുനമട്ടാള അനദ്ദേഹൈതടനനറ മട്ടാതട്ടാവയ് നട്ടാലപതയ് 
സസ്വർണനട്ടാണയശ കുപട്ടായതടനല ഒരറതയ് തന്നടപടടടപടച നകട്ടാടുത്തു. 
ഒരടക്കലശ കളവ പറയരുനതന്നുപനദശടകകയശ നചെയ്തു.
അനദ്ദേഹൈശ ഒരു കചവടസശഘനതട്ടാനടട്ടാപശ ബഗട്ടാദടനലക പുറനപട. 
വട്ടായടലനവച ആ കചവടസശഘശ ഒരു തസ്ക്കരസശഘതടനനറ 
ആക്രമണതടന വടനധയനട്ടായട. കവർചക്കട്ടാർ ബട്ടാലനട്ടായ ഗകൗസുല 
ആഅയ്ളമടനന്റെ(ഖ.സട) കകവശശ പണമു ണ്ടെട്ടാകുനമന്നു കരുതടയടല. 
എങടലശ അവനള അവരടനലട്ടാരട്ടാള നവറുനത ബട്ടാല നനട്ടാടയ് നചെട്ടാദടച
'' തനനറ കകവശശ വലതമുനണ്ടെട്ടാ
സതശ്യ വട്ടായന ആ ബട്ടാലന പറഞ്ഞു :'' ഉണ്ടെയ്, നട്ടാലപതയ് സസ്വർണ 
നട്ടാണയശ എനന്റെ ക ുപട്ടായതടനന്റെ അറതയ് ത ുന്നടനവചടട ുണ്ടെയ്.''
കവർചക്കട്ടാരന ആ ക ുടടനയ സശഘതലവനന്റെ മുമടല ഹൈട്ടാജരട്ടാക്കട. 
കവർചതലവനന്റെ നചെട്ടാദശ്യതടന ുശ ക ുടട പ്രസ്ത ുത ഉതരശ നലകട. 
തലവനന്റെ ആജപ്രകട്ടാരശ കവർചക്കട്ടാരന ക ുടടയ ുനയ ക ുപട്ടായതടനന്റെ 
അറതടനല ത ുന്നഴടച ു പരട നശട്ടാദടച ു. ക ുടടപറഞ്ഞത ുനപട്ടാനല 
സതശ്യമട്ടാനണന്ന ു കണ്ടെ ു. കവർചതലവന അത്ഭ ുതനപട ുനപട്ടായട. 
അയട്ടാള നചെട്ടാദടച ു.
''ക ുടവീ, ഞങള ഈ നട്ടാണയങള കണ്ടെടര ുന്നടലനലട്ടാ. ക ുടട ഈ 
നട്ടാണയങള എനടനട്ടാണ ു ഞങളക്കയ് കട്ടാടടതന്നതയ്?''
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ഗകൗസുല അഅയ്ളശ (ഖ. സട) പറഞ്ഞ ു:
''ഞട്ടാന ഉപരടപഠനട്ടാർതശ ബഗയ് ദട്ടാദടനലക്ക ു നപട്ടാവ ുകയട്ടാണയ്. 
ഏതവസ്തയടല ുശ കളവ ുപറയര ുനതന്നയ് എനന്റെ മട്ടാതട്ടാവയ് എനന്ന 
ഉപനദശടചടരടക്ക ുന്ന ു. തന്നടമടതശ ഞട്ടാന നനര ു പറഞ്ഞ ു. ഇനപട്ടാള 
തനന്ന കളവ ു പറഞ്ഞ ു ത ുടങടയട്ടാല ത ുടങടയട്ടാല വടദശ്യട്ടാഭശ്യട്ടാസശ 
പ ൂർതടയട്ടാക്കട്ടാന ുശ ജട്ടാനശ സമട്ടാദടക്കട്ടാനശ എനടക്ക ു സട്ടാധടക്കട്ടാനത 
വര ുശ.''
ക ുടടയ ുനട സതശ്യസന്ധത കവർചതലവനടല മട്ടാനസട്ടാനരമ ുണ്ടെട്ടാക്കട. 
അനദ്ദേഹൈശ പശട്ടാതപടച ു. നമലടല കവർചയശ നകട്ടാള്ളയ ുശ 
നടത ുകയടനലന്ന ുശ ധർമനടഷമട്ടായ ജവീവടതശ മട്ടാത്രനമ 
നയടക്ക ുകയള്ള ൂനവന്ന ുശ ആ കവർചതലവന ുശ സശഘവ ുശ പ്രതടജ 
നചെയയ് ത ു.

***
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അഫലിത പലി വലി

7-B

കട്ടാടുശ നതട്ടാടുശ പുഴയശ മലയശ ഉള്ള ഒരു നകട്ടാചഗട്ടാമശ. അതയ് അചുവടനന്റെ 
നട്ടാടട്ടാണയ്. കടളടകളനട പട്ടാടകളശ മരങളനടയശ നചെടടകളനടയശ പചപ്പു 
നകട്ടാണ്ടെയ് സുന്ദേരമട്ടാണയ് ആ നട്ടാടയ്. അന്നയ് അവധട ദടനമട്ടാണയ്, രട്ടാവടനലതനന്ന
അചവടനനറ കൂടകട്ടാർ അവനന നതടടനയതട. പന്തു കളടക്കട്ടാനട്ടാണയ്, അച
അടുക്കള വട്ടാതടലക്കനലതട കരടടനയട്ടാടയ് അമ്മയനട അനവട്ടാദവശ വട്ടാങട
കൂടകട്ടാനരട്ടാനടട്ടാപശ കമതട്ടാനതടനലക്കയ് കുതടചു കഴടഞ്ഞു . കളട തടങട 
രസശ പടടടചെനതയളള ആകട്ടാശശ ഇരുണ തടങട. നഛെ നമ്മുനട കളട 
മുടക്കട്ടാന മഴ വരുന്നുണ്ടെയ്. പറഞ്ഞു തവീരുശ മുനനപ കട്ടാറയ് പതനക്ക വടഷു 
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തടങട. കമതട്ടാനനത നപട്ടാടടമണയ് അനരവീകമട്ടാനക ഇളശ ചുവപ്പു 
പടർതട. വടന പറഞ്ഞു, ഇന്നടനട കളടക്കട്ടാന പറനമന്നയ് നതട്ടാന്നുന്നടല. 
അചു നമുക്കയ് മടങട്ടാശ മണട കുടനനറ മുഖനത പരടഭ്രമശ കണ അചവടനന
ചെടരട വന്നു . എനട്ടാടട്ടാ ഇത്ര നപടടക്കട്ടാന. നവീ ഇതവനര കട്ടാറശ മഴയശ 
കണ്ടെടടടലട്ടാതത നപട്ടാനല. അതല അച, പ്രകൃതട ആനക മട്ടാറടയടരടകന്നു
.കണ്ടെടനല പകടകള എലട്ടാശ കൂടടനലക്കയ് മടങ്ങുന്നു . നവീ നകളകന്നടനല 
പശുക്കളനട കരചടല അവനര രകടക്കട്ടാനള്ള നടലവടളടയട്ടാണതയ്
അനയ്യട്ടാ നമുക്കയ് എങനനനയങടലശ വവീടടല എതടയട്ടാല മതട. 
അവനരലട്ടാവരുശ നപടടച നകട്ടാണ്ടെയ് കടടുകടടുത്തു. വയലവരമടലൂനട 
ഓടുനമട്ടാള കട്ടാറയ് ശട്ടാഠശ്യകട്ടാരനനനപട്ടാനല വന്നയ് അവനര 
പറതടക്കളയനമന്നമടട        ല പലതവണ തള്ളടവവീഴട . നതമ്മട്ടാടട കട്ടാറയ് നഹൈട്ടാ
!നമ്മുനട കട്ടാനലട്ടാടടകുനമട്ടാന്ന നതട്ടാന്നുനന്ന വടനവടതമട അചു
പറഞ്ഞു ഞങളക്കയ് വവീടടനപട്ടാണശ നപട്ടാന്നുകട്ടാനറ ചെങട്ടാതടക്കട്ടാനറ  നവീ 
ഞങനള ചെതടക്കനല .നടനന്ന നതട്ടാലപടക്കട്ടാന  ഞങളക കഴടയടല
, ഞങനള സഹൈട്ടായടക്കനണ .അവന പറ ഞ്ഞുതവീ൪ന്നതശ കട്ടാനറട്ടാന്നു ശട്ടാന
മട്ടായട . നഹൈ !നകട്ടാള്ളട്ടാനല നടനന്റെ മനശ .കട്ടാറയ് നനമ്മ 
രകടനചെനലട്ടാ,മണടകടന പറ ഞ്ഞു .പൃകൃതടനയട്ടാടയ് എന്തുശ
ഇരന്നു വട്ടാനങണ്ടെ മനഷശ്യന എനട്ടാ നചെയ്തുനകട്ടാണ്ടെടരടകന്നതയ്. 
പ്രതടകട്ടാരബുദ്ധടനയട്ടാനട എലട്ടാശ നശടപടച കളയകയനല ആരട്ടാ ആരു 
അനങട്ടാടയ് ഉപദ്രവടചട്ടാല സഹൈടനകടയ് ഇനങട്ടാടയ് ഉപദ്രവടക്കട്ടാതടരടകക. 
വവീടടനലതടയ അച മുതശടനയ നകടടപടടടചയ് കട്ടാറടനന നതട്ടാലടച കഥ 
പറഞ്ഞു. അമ്മയശ മുതശടയശ അചുവടനനട്ടാനരട്ടാ മുതശ നലകടനക്കട്ടാണ്ടെയ് 
പറഞ്ഞു. കട്ടാറടനനറ ചെങട്ടാതടയട്ടായ അച കുടനന എലട്ടാവനരയശ 
നസ്നേഹൈടക്കട്ടാന അനല അറടയൂ .

***
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കൃഷപുരശ ഗട്ടാമതടനല ജനങള നസ്നേഹൈതടലശ സകൗഹൃദതടനശ 
നപരുനകടവരട്ടായടരുന്നു. കഠടനട്ടാധസ്വട്ടാനടകളട്ടായ അവരുനട 
പ്രട്ടാർതനങളടല ഭട്ടാവടതലമുറയനട നന വനര നടറഞ്ഞുനടന്നു. ആ 
ഗട്ടാമതടനല പ്രശസ്തമട്ടായ ഒരു തറവട്ടാടട്ടായടരുന്നു പുതനപുര. 
എണടയട്ടാനലട്ടാടുങട്ടാത സമത്തുണ്ടെട്ടായടടശ അഹൈങട്ടാരതടനന്റെ കവടത 
നപട്ടാലമടലട്ടാതവർ. നനയനട നടറകുടങള. നടറകുടശ തളമടല 
എന്നട്ടാണനലട്ടാ പഴനമട്ടാഴട. നട്ടാടകട്ടാർക്കയ് എന്തു പ്രശ്നശ വന്നട്ടാലശ ആദശ്യശ 
ഓടടനയത്തുക പുതനപുര തറവട്ടാടടലട്ടാണയ്. ദട്ടാനശ നകട്ടാണ്ടെയ് അനടയനന്റെ 
ആവശശ്യങള
അവർ നടറനവറശ വട്ടാകകളനകട്ടാണ്ടെയ് മനസടന ആശസ്വട്ടാസശ പകരുശ. 
കട്ടാലട്ടാകട്ടാലങളട്ടായട ആ തറവട്ടാടകട്ടാർ ഗട്ടാമശ ഭരടകന്നവരട്ടായടരുന്നു. 
ഇനപട്ടാളവടടനത ഏറവശ മുതടർന്ന കരുണട്ടാവതട മട്ടാധവട അമ്മയട്ടാണയ്. 
അവരട്ടാണയ് തറവട്ടാടടനയ് അപശ നട്ടാടകട്ടാരശ്യങളശ നനട്ടാക്കടയടരുന്നതയ്. 
എനപട്ടാഴട്ടാണയ് എലട്ടാ ചുമതലകളനടയശ ഭട്ടാരങള ഇറക്കടനവചയ് ഒന്നയ് 
വടശമടക്കട്ടാന കഴടയക എന്നയ് പലനപട്ടാഴുശ അവർ ചെടനടക്കട്ടാറുണ്ടെയ്. 
എത്രനയട്ടാ വർഷങളട്ടായട കണടനല കൃഷമണടനപട്ടാനല സൂകടചയ് 
നപട്ടാരുന്ന തറവട്ടാടയ് സസ്വത്തുശ സലനപരുശ തനന്റെ മൂന്നട്ടാള മക്കളശ നചെർന്നയ് 
മതരടച നശടപടച കളയക എന്ന ആധട അവനര അലടടനക്കട്ടാണ്ടെടരുന്നു.
പടനന്നയള്ള തലമുറകളകശ ജവീവടനക്കനണ്ടെ? എങനന തറവട്ടാട 
സത്തുക്കള കട്ടാത്തുരകടകശ എനന്നട്ടാർതയ് ഇരടകനമട്ടാഴട്ടാണയ് ഒരുനട്ടാള 
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കുറചട്ടാളകള തറവട്ടാടമുറതയ് ഒരട്ടാവശശ്യവമട്ടായട എതടയതയ്. നവഷശ 
കണ്ടെട്ടാലറടയട്ടാശ പട്ടാവങളട്ടാണയ്. എനട്ടാ കട്ടാരശ്യശ എന്നയ് നചെട്ടാദടചനകട്ടാണ്ടെയ് 
മട്ടാധവട അമ്മ ഉമ്മറതയ് വന്നടരുന്നു. അവർ വളനര ദയനവീയ സസ്വരതടല 
പറഞ്ഞു: അനമ്മ, ഞങള ഭൂമട പട്ടാടതടനനടുതയ് കൃഷട നചെയ്തു ജവീവടച 
നപട്ടാകുന്നവരട്ടാണയ്. ഓനരട്ടാ ദടവസവശ ഞങള തള്ളടനവീകന്നതയ് കുനന്നട്ടാളശ
കഷപട്ടാടുകളട്ടാണയ്. ഞങളനട കുഞ്ഞുങളനട പഠനശ, മറ 
ജവീവടതട്ടാവശശ്യങള എലട്ടാശ മുനന്നട്ടാടനകട്ടാണനപട്ടാകട്ടാനള്ള ഏകമട്ടാർഗശ 
ഞങളനട കൃഷടയട്ടാണയ്. ഇനപട്ടാനഴനട്ടാ ഉണ്ടെട്ടായതയ്? മട്ടാധവട അമ്മ 
അകമയട്ടായട.

ഞങള പട്ടാടതടനനടുത കൃഷടഭൂമടയടല മുതലട്ടാളടക്കയ് ഫട്ടാക്റ്ററട 
തടങണശ അത്ര. അയട്ടാളനട ആളകള വന്നയ് ഞങളനട കൃഷടയടടശ 
നശടപടചനകട്ടാണ്ടെടരടകകയട്ടാണയ്. മട്ടാധവട അമ്മക്കയ് 
ആനലട്ടാചെടക്കട്ടാനനട്ടാന്നുശ ഉണ്ടെട്ടായടരുന്നടല. അവരുനട മുഖശ നപനടന്നയ് 
പ്രകട്ടാശപൂർണമട്ടായ. എനന്റെ തറവട്ടാട സസ്വത്തുക്കള അനശസ്വരമട്ടായട 
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നടലനടലകശ. പൂർവടകർ കഷനപടയ് നനടടയനതട്ടാന്നുശ അങനന എളപശ 
നശടചനപട്ടാകട്ടാന കദവശ അനവദടചടല നലട്ടാ,ഹൈട്ടാവ. ആ അമ്മ വന്ന 
കൂടതടല ഒരട്ടാളനട കകപടടടചനകട്ടാണ്ടെയ് പറഞ്ഞു: എനനറ 
സസ്വത്തുക്കളക്കയ് ഇങനനനയട്ടാരു ഭട്ടാഗശ്യശ വരുനമന്നയ് ഞട്ടാന 
വടചെട്ടാരടചടരുന്നടല. നടങളക്കയ് കൃഷടനചെയ്യട്ടാന ഭൂമട ഞട്ടാന തരട്ടാശ. 
നട്ടാനളതനന്ന പ്രമട്ടാണങനളലട്ടാശ ശരടയട്ടാക്കട്ടാശ. വന്ന കുടുശബങളനട 
മടക്കയട്ടാത്ര കണവീരു തടച നകട്ടാണ്ടെട്ടായടരുന്നു.

കൃഷപുരതയ് പുതടനയട്ടാരു കൃഷടനതട്ടാടശ ഒരുങട കഴടഞ്ഞടരടകന്നു. 
വടവരമറടഞ്ഞയ് മട്ടാധവട അമ്മയനട മക്കള കലഹൈതടനന്റെ കട്ടാറട്ടായട 
പട്ടാനഞ്ഞതട. അമ്മ എന്തു വടചെട്ടാരടച, വയസട്ടായട്ടാല അടങട ഒരടടതയ് 
ഇരടക്കണശ. നമ്മളയ് മൂന്നയ് ആൺമക്കള ഇവടനടയനണ്ടെന്നയ് അമ്മ 
ഓർനതട്ടാ? ആനരട്ടാടു നചെട്ടാദടചട്ടാ തറവട്ടാടസസ്വതയ് ദട്ടാനശ നചെയ്തതയ്. ഇന്നയ് 
തനന്ന സസ്വതയ് ഭട്ടാഗശ നവക്കണശ അമ്മക്കയ് തട്ടാമസടക്കട്ടാന ഈ വവീടുശ 
ചുറപട്ടാടുശ മതടയനലട്ടാ. ബട്ടാക്കട ഞങളനട നപർക്കയ് എഴുതടനയ പറ. 
ഒടുവടല കടടടയ ഭട്ടാഗ പത്രങളയട്ടാലമട്ടായട മക്കള സ്ഥലശവടട.
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സപ.  മപനപ
HSA Malayalam

ഇഇരര
ഇരനയന്നത സന്തുലനട്ടാർതശ
പ്രകൃതടനയട്ടാരുകനന്നട്ടാരു തന്ത്രശ
മകൗനതടന കുറവട്ടാല നരനത
വടടയട്ടാക്കട നകട്ടാണ നടന്നു.
അതയ് നപണടനയ് ചെട്ടാർതട വടളടച
അത നല വടളടനപരട്ടായട
കുത കട്ടാല നട്ടാശ നചെട്ടാലടനടപ്പു
ഉഉദരതടല പശടയട്ടാളനമട്ടാള
ഇരനതടടയടറങ്ങുശ ജവീവടകള
അതടനട്ടായടടലട്ടാനതട്ടാരു കുറട
യവർ നവടനടതട്ടാറടല.
നട്ടായട്ടാടുശ മട്ടാനവനള്ളശ 
നവീറുന്നതട പശടയട്ടാലലട്ടാ
കട്ടാമതടന്നഗടനയ മട്ടാത്രശ
 ദവീപടപവീങന്നത നകട്ടാനണ്ടെ
നട്ടായട്ടാടട രസടക്കട്ടാനട്ടായട
നപട്ടാനയട്ടാനരട്ടാ മന്നവർ പനണ്ടെ
മട്ടാനനട്ടാടുശ പുലനയട്ടാടുനമട്ടാപശ
മട്ടാനടനടനയനകണടയടല വവീഴട
ഉദരതടല പശടയട്ടാളനമട്ടാള
ഇരനതടടയടറങ്ങുശ ജവീവടകള
അതടനട്ടായടടലട്ടാനതട്ടാരു കുറട
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യവർ നവടനടതട്ടാറടല.
നട്ടായട്ടാടുശ മട്ടാനവനള്ളശ 
നവീറുന്നതട പശടയട്ടാലലട്ടാ
കട്ടാമതടന്നഗടനയ മട്ടാത്രശ
ദവീപടപവീങന്നത നകട്ടാനണ്ടെ
യട്ടാടട രസടക്കട്ടാനട്ടായട
നപട്ടാനയട്ടാനരട്ടാ മന്നവർ പനണ്ടെ
മട്ടാനനട്ടാടുശ പുലനയട്ടാടുനമട്ടാപശ
മട്ടാനടനടനയനകണടയടല വവീഴട
പഴകടനയട്ടാരട കഥകനളയനത്ര
പലമട്ടാടുശ മട്ടാറടയകട്ടാലശ
നനറടനകടട്ടാല മട്ടാതൃകയട്ടാക്കട
ഒളടയമശനകട്ടാണനടകശ
നരർ തനന്ന നരനഭട്ടാജടകളട്ടായയ്
പുലരുനന്നട്ടാരു കട്ടാലശ വന്നു
ഇനടനയട്ടാരു വടലമതടലകനമരട
നയട്ടാളടക്കട്ടാനട്ടായട കട്ടാണുന്നടല.
ഉണനരണ്ടെവർ നട്ടാരടകള നമ്മള
ഉയനരണ്ടെവരുത്തുശഗതടല 
ഉയരനട കട്ടാഹൈളനമങ്ങുശ 
പുത നടയമശ പുലരട്ടാനട്ടായട.
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തതടവറടവറ
മന ുഷശ്യന തനടക്കട്ടായട പടർതടയ തടവറ,
സർവ സസ്വട്ടാതന്ത്രശ്യവ ുശ നവണ്ടെന്ന ു നവചയ്...
അവന തടവറയയ് ക്ക ുള്ളടല കഴടചയ് ക ൂട ുന്ന  ു സസ്വനശ ജവീവടതശ...
കദവശ തന്ന ബ ുദ്ധടയടല,
കദവനത മറന്ന ുനകട്ടാണ്ടെയ് നടർമടച തടവറ...
തടവറനയന്ന ു പറയ ുനമട്ടാള ജയടല ശടകനയക ുറടചയ് മട്ടാത്രശ 
ചെടനടനക്കണ്ടെ.

ഈ തടവറ ആനരയ  ുശ പടടടചയ് അകതട്ടാക്ക ുന്നടല...
മന ുഷശ്യന ഇഷപ്രകട്ടാരശ തടവറയടനലക്കയ് നകറട നചെല ുന്ന ു.
പലനടലയടല ുശ ദ ുർവടനടനയട്ടാഗശ നചെയ്ത തടവറയടല തനന്ന 
കഴടച ുക്ക ൂട ുന്ന ു...
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ജട്ടാമശ്യശ നവണ്ടെന്ന ു സസ്വയശ തവീര ുമട്ടാനടക്ക ുന്ന ു...
മന ുഷശ്യന തടവറയട്ടാക ുന്ന ു നടർമടക്ക ുന്നതയ്
സ ൂകടക്ക ുക,
നടങളടല ുശ, പടറന്നയ് വവീണ നടഷകളങനട്ടായ പടഞ്ജ ു ക ുഞ്ഞ ുങളടല 
വനര ഈ തടവറയ ുണ്ടെയ്.

തടവറ ഉള്ളടലടലട്ടാതവർ നമട്ടാനഡൺ അല എനയ് മറ ുള്ളവർ 
ക ുറനപട  ുത ുന്ന.
സട്ടാർടയ് നഫട്ടാൺ, നമട്ടാകബല എന്നവീ നപര ുകളടലട്ടാണയ് നട്ടാമവീതടവറനയ 
സസ്വനമട്ടാക്ക ുന്നതടല അകനപട ുന്നതയ്.
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Contributed by;
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ഉദടക്കട്ടാന മറനന്നട്ടാര ു സ ൂരശ്യനന്റെ
നട്ടാടടല ഒത ുനപട്ടാകട്ടാനനലനടക്കടഷയ് ടശ, കട്ടാരശ്യശ
സ ൂരശ്യനനറ നട്ടാടടനല നവളടചമ ുണ്ടെട്ടാക ു
നനയ ുണ്ടെട്ടാക്ക ൂ നസ്നേഹൈമ ുണ്ടെട്ടാക്ക ൂ...
നയനടക്ക ു  സ ൂരശ്യനന്റെ നട്ടാടടലട്ടായട
ജവീവടക്കണശ, ജവീവന തശ്യജടക്കണശ
ഉദടക്ക ുന്ന സ ൂരശ്യനനനപട്ടാനലനയനടനക്കട്ടാര ു
നമഴ ുതടരടയട്ടായട കതടനടലക്കണശ
സ ൂരശ്യനന്റെ നവളടചവ ുശ അന ുഗഹൈവ ുശ
നചെര ുനന്നട്ടാര ു നട്ടാടടലല നട്ടാമടനപട്ടാള
സ ൂരശ്യനന്റെ നവളടചശ നപട്ടാല ുണ്ടെട്ടാക ുന്ന
സമട്ടാധട്ടാനശ നടറനഞ്ഞട്ടാര ു സ ൂരശ്യനട്ടായടര ുന്ന ു...
പണ്ടെ ുകട്ടാലങളടല...
പ്രകൃതടനയ നസ്നേഹൈടച ുശ മണടനന 
നസ്നേഹൈടച ുശ ജവീവന നലകടയ നട്ടാടയ്...
ഇന്നടനപട്ടാള പ്രകൃതടയ ുശ നകട്ടാപടക്ക ുന്ന  ു
ആ നകട്ടാപതടന സശ  ഗഹൈനമനനന്ന ു
നചെട്ടാദടചട്ടാല, പ്രളയവ ുശ മഴയ ുമട്ടായട 
നമ ുക്ക ു കട്ടാണട്ടാശ...
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പ്രപ  ഞതടല 
ജവീവടയട്ടായട മട്ടാറ ുനമട്ടാള തനന്ന നതളടയ ുന്ന 
ഈ വർണദവീപതടന്റെ
കടട്ടാകശ കടടടയട്ടാല, ഒര ു പ്രശ്നവ    ുശ 
ഈ ജനഭൂമടയടല ഉണ്ടെട്ടാവ ുകയടല
പ്രകൃതടക്ക ു നരട്ടാഷശ പറടയട്ടാല
അത ു നമ്മ ുനട നനനര വടരല ചെ  ൂണ്ടെടട ുശ
കട്ടാരശ്യനമനട്ടാണനന്നട്ടാ...
ഈനയലട്ടാ വടധ നരട്ടാഷതടന ുശ 
കട്ടാരണശ ഈ മന ുഷശ്യനന്റെ
കകയട്ടാനണന്ന നഗസതശ്യശ ഭൂമടക്ക ുശ
സ ൂരശ്യന ുശ ഈ സർവചെരട്ടാചെരളക്ക ു
മറടയട്ടാശ...
ഈ ഭൂമടയ ുനട സർവനട്ടാശതടന ുശ
കട്ടാരണശ മന ുഷശ്യനട്ടാനണ
പ്രളയതടന ുശ, സ ു നട്ടാമടക്ക ുനമലട്ടാശ
കട്ടാരണശ മന ുഷശ്യനന്റെനയട്ടാനതട്ടാര ുമയടലട്ടായ്മയട്ടാണയ്
പണ്ടെനത പഴനമട്ടാഴട  പട്ടാടടനന്റെ 
വരടകളടനല ഈണതടലട്ടാണടന്ന ു 
ഒനതട്ടാര ുമയ ുനട സട്ടാരശ..
"മട്ടാനവലട നട്ടാട ുവട്ടാണടട ുശ കട്ടാലശ 
മന ുഷശ്യനരലട്ടാര ുനമട്ടാന്ന ു നപട്ടാനല"
എന്ന പട്ടാടടനന്റെ പലവട
യട്ടാണടന്ന ു 'ഒനതട്ടാര ുമ'
ഇത ു നപട്ടാനലയ ുദടക്കട്ടാന മറനന്നട്ടാര ു 
സ ൂരശ്യനന്റെ നട്ടാടടലട്ടാനണനന്റെ വട്ടാസശ
എനന്നന്ന ുശ കഴടവടലട്ടായ്മയ ുശ
ക ുറച ുകട്ടാടല ുമ ുള്ള നദശശ
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ഇന്നടവടനട മന ുഷശ്യർതന
അധടകട്ടാരശ സ്ഥട്ടാപടച ുകഴടഞ്ഞടരടക്ക ുന്ന ു...
ഈ ഭൂമടയടനല സർവട്ടാധടകട്ടാരടയട്ടായയ്
മനഷശ്യഗഹൈ നമന്നനപരടലടന്ന ു
ഭൂമടയറടയനപട ുന്ന ുനവട്ടാ...
ഉദടക്കട്ടാന മറനന്നട്ടാര ു സ ൂരശ്യനന്റെ 
നട്ടാടടല ഇനന്നങനന നട്ടാശ വസടക്ക ുശ?
സനനട്ടാഷവ ുശ സമട്ടാധട്ടാനവ ുശ
വഴടമട്ടാറടയ ഈ നലട്ടാകനതങനന
നട്ടാശ വസടക്ക ുശ?
ഉദയ സ ൂരശ്യനന്റെ നട്ടാടടനല ദവീപമട്ടായട
ഇനട വസടക്കട്ടാനനണനടക്കടഷശ...
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foundersfounders
contributed by;

shahada kunchu

          
JIMMY DONAL WALES;JIMMY DONAL WALES;

Jimmy Donal Wales, also known by the online moniker Jimbo, is 
an American Internet
entrepreneur ,best known as the co-founder of the online non-
profit  encyclopedia Wikipedia and the for-profit web hosting 
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company Wikia.
Born: 7 August 1966 (age 52 years),Huntsville,Alabama,United 
states
Net Worth: ~US$1 million(2014)
Residence:London,England
Education:Auburn University(1986),Randolph school,MORE
Board member of:Wiki media Foundation,Creative 
Common,MORE
Spouse: Kate Garvey (m.2012),Christine Rohan (m. 1997–2010), 
Pamela Green
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LINUS BENEDICT TORVALDS;LINUS BENEDICT TORVALDS;

Linus Benedict Torvald is an American software engineer who is 
the creator,and historically ,
the principal developer of the Linux kernel, which became the 
kernel for many Linux distributions and operating systems such 
as Android and Chrome OS.
Born:28 December 1969 (age 49 years,) Helsinki, Finland
Spouse:To v e Torvarlds (m1997)
Books: Just for fun, MORE

70



   

    FOUNDERS OF  FACE BOOK;FOUNDERS OF  FACE BOOK;

MARK ELLIOT  ZUCKERBERG is an American technology 
entrepreneur and philanthropist. He is known for co-founding 
and leading Facebook as its chairman and chief executive officer.
Born: 14 May 1984 (age 34 years), White plans,New york,United 
states
Net worth: 5,530 crores USD (2019)
Spouse: Priscilla chan (m. 2012)
Salary: One-dollar salary
Education: Harvard University
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ANDREW MCCOLLUM is a co-founder of Facebook and an angel 
investor. 
Born: 4 September 1983 (age 35 years), California United States
Nationality: American

spouse;chenSisson (m. 2012)
Parents: David McCollum.sally McCollum
Education: Harvard University (2007),  Harvard Graduate School 
of Education
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EDUARDO LUIZ SAVERINE is a Brazilian-born entrepreneur and 
angel investor. Saverin is one of the co-founders of Facebook. In 
2012, he owned 53 million Facebook shares, valued at 
approximately $2 billion at the time. He also invested in early-
stage startups such as Qwiki and Jumio

DUSTIN AARON MOSKOVITZ is an American Internet 
entrepreneur who co-founded Facebook with Mark Zuckerberg, 
Eduardo Saverin, Andrew McCollum and Chris Hughes. In 2008, 
he left Facebook to co-found Asana with Justin Rosenstein
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Speech is the finest way for communicating
both knowledge and  ideas. Effective verbal
communication  to  individual  or  group  is
essential in school as well as in personal life.
There  are  times  in  everybody’s  life  where
public  speaking  is  required.  Kids  who  are
good at  public  speaking can become more
successful  in  life  than  those  who  are  not.
Addressing  an  audience  can  be  a  nerve
cracking experience for many of us. Do you
know  that  public  speaking  tops  the  list  of  phobias  for  many
people? Not spooky spiders or perks :- facing a sea of audience
will give you some ill  feelings. Your heart may race and those
infamous butterflies invade your stomach. Have I frightened you
sufficiently? Be cool, its normal.

When invited to address an audience, most people feel that they
will  be  judged  negatively.  Stop  thinking  about  getting  your
audience's approval, but think about giving them a gift. Think
I’m offering a gift rather than being scrutinized. Realize that you
are a unique human being ;  there is  no one else in the world
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THE ART OF THE ART OF 
PUBLIC SPEAKINGPUBLIC SPEAKING

Minha Sadique
IX- E



exactly like you. So shun all your fears, for there is no point in it.
When you accept yourself things will go better.
A good speech starts week before its  presentation.  So prepare
well. The best speech tells the audience things they don’t know
and give them insights they don’t have.
  No matter how great a speaker you are if the content is not
properly  organized or  inadequate,  it's  going to  backfiree.   No
matter how great a speaker you are if the content is not properly
organized  or  inadequate,  it's  going  to  backfire.  The  speech
should  have  a  logical  continuity  and  should  never  ever  seem
haphazard. One point should lead to another. Once you have the
materials  ready,  now  spice  it  up  with  stories  any  funny,
experiences  etc.  this  will  make  the  speech  an  interesting  on.
Practice as many time as possible, it is the most important of all
the tips.
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Take time to THING 
It is the source of
               power.

Take time to READ
It is the foundation of
                wisdom.

Take time to PLAY
It is the secret of 
          staying young.

Take time to be
           QUITE
It is the opportunity to
           seek God.

Take time to LOVE
and BE LOVED
It is God's greatest gift.

Take time to 
            LAUGH
It is music of the
                 SOUL.
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Take TimeTake Time Contributed by;
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Tate time to WORK
It is the price of 
              Success.

Take time to PRAY
It is the greatest power
            on earth.

   ''THERE IS A TIME 
     FOR EVERY THING''.
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  Thoughts to  Thoughts to
  Keep in Mind  Keep in Mind

The most useless thing to do :worry
The greatest joy:Giving
The greatest loss:Loss of self-respect
The most satisfying work-Helping others
The ugliest personality trait -Selfishness
The endangered species-Dedicated leaders
Our greatest national resource-Our youth
The greatest shot in the arm-Encouragement
The greatest problem to overcome-Fear
The most effective sleeping pill-Peace of mind

The most crippling disease-Excuses
The most powerful force-Love
The most dangerous pariah-One who gossips
Worlds most incredible computer-Brain
The deadliest weapon-Tongue
The two most power-filled words-I can
The greatest asset-faith
The most worthless emotion-self pity
The most beautiful attire-Smile
The most contagious spirit-Enthusiasm
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POVERTYPOVERTY

The night remained dark
Enveloping the crude realities
 of life
Which in the daylight
Stood out stark and bright
In a corner sat..........
The mother and her child
Having he least to call their own
And barely anything for their
 bodies to hide
The cold winds blew over the arid land
and the two sat in a tight embrace,
hand in hand.

This shivered and shivered
Till there was no stopping
to their pitiable state
all they could do was console each other
hopping for better days.
The child...weary and famished
controlled his hunger pangs
trying not to cause his mother further anxiety
till his physical state 
gave in betraying his
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Tremendous mental capacity
So the mother was left in tears
With nothing but the naked body
of her dead son,
who in spite of his yielding sacrifice
as compared to the selfish flourishing society
had to give up his commendable life 
due to abject poverty .

***

  Science Facts  Science Facts                 
Riza Basheer

IX- E

1. There is enough DNA in the average person's body to stretch 
from the sun to pluto & back -17 times.         
2.The average human body carries 10 times more bacterial cells 
than human cells
3.It takes a photo up to 4.0,000 years to travel from the core of 
the sun ti it's surface , but only 8 min to travel the rest of the 
way to earth.

4.At over 2,000 km long .The great barrier reef is the largest 
living structure of earth.
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5.There are 8 times as many atoms in teaspoon full of water as 
there are teaspoon full of water as there are tea spoon full of 
water in the Atlantic ocean.       

6.In an entire life time,the average person walks the equivalent 
of five time around the earth.

7.There are actually over two dozen states of matter.

8.Killer whales are actually dolphins.

9.Grasshoppers have ears in their bellies.

10.You can't taste food without saliva.

11.When helium is cooled to almost absolute zero (-4600 or 
2730c)  the lowest temperature 
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   Paradox of our Time   Paradox of our Time

We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too 
angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too 
seldom, watch TV too much, and pray too seldom. We have 
multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too 
much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to
make a living, but not a life; we've added years to life, not life to 
years. We've been all the way to the moon and back, but have 
trouble crossing the street to meet the new neighbour. 
   We've conquered outer space, but not inner space. We've done 
larger things. We've split the atom, but not our prejudice. We've 
learned to rush, but not to wait. 
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 These are the times of fast foods and slow digestion; tall men, 
and short character; steep profits, and shallow relationships. 
These are the times of world peace, but domestic warfare; more 
leisure, but less fun; more kinds of food, but less nutrition. 
   These are days of two incomes, but more divorce; of fancier 
houses; but broken homes. These are days of quick trips, 
disposable daipers, throw away morality, one-night stands, 
overweight bodies, and pills that do everything  from cheer to 
quiet, to kill. It is a time when there is much in the show window 
and nothing in the stockroom; a time when technology can bring
this letter to you, and a time when you can choose either to 
share this insight, or to just hit delete.   

***
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contributed by;
 aysha neha P.S.M.

9 E

कबबरकबबर
कबबर  यय  भगत कबबर 15          वब व सदब कक भयरततयय रहसयवयदब कतव और स थक। वक

  तहनदब सयतहतयकक  भककककललन ययग  मम जयनयशशरयब-     तनग ररण शयखय कब कयवयधयरय कक
       पशरवतरक थक।कबबर तहवदब सयतहतय कक मतहमयमतणणत वयतकततव हह।

  कबबर कक ददहक  कबबर कक ददहक   
●  चयह तमटब,    तचवतय तमटब मनवय बकपरवयह।

     तजसकद कर छ नहब व चयतहए वह शहनशयह॥

●    मयटब कहक कर महयर सक,    तर कयय रर वदक मदय।
   एक तदन ऐसय आएगय,   मह रर वददगब तदय॥

●    ततनकय कबहरह नय तनवदयक,     जद पयहव तलक हदय ।
   कबहरह उड आहखद पडक,    ॥पबर घयनकरब हदय

●    गरर गदतववद ददनदव खडक,    ।कयकक लयगदव पयहय
  बतलहयरब ग रर आपनद,    ॥गदतववद तदयद तमलयय

●     सरख मक स रतमरन नय तकयय, दर:     ।ख मम करतक ययद
    कह कबबर तय दयस कब,   ।करन सरनक फतरययद

●   सयईव इतनय दबतजयक,     ।जय मक कर टरम समयय
    मह भब भदखय न रहद ह,     ॥सयधर नय भदखय जयय
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ക ുറച്ച ു റനരഎ ചലിരലിക്കെറോൻ പ ൂതലിയറോയലിടറോക ുറച്ച ു റനരഎ ചലിരലിക്കെറോൻ പ ൂതലിയറോയലിടറോ......

ടടന്റുനമട്ടാന ടവീചറടനന്റെ അടുതയ് :ടവീചർ, ഐ ലവയ് യ.
ടവീചർ:ഡട്ടാ,നവീ എനന്റെ കയടല നടന്നുശ അടട വങ്ങുശ.

ടടന്റുനമട്ടാന :ചെട്ടാനക്കട്ടാ മട്ടാഷയ് പറഞ്ഞട്ടാല ഉമ്മ 
നകട്ടാടുകശ. ഞട്ടാന പറഞ്ഞട്ടാല അടട തരുശ....... 
ഇതയ് ചെതടയട്ടാണയ്

***

സുഖമടലട്ടാനത കടടകന്ന കചെനട്ടാകട്ടാരനട്ടായ സുഹൃതടനന 
കട്ടാണട്ടാനട്ടായട ആശുപത്രടയടല എതടയതട്ടാണയ് മുത്തു..!
മുത്തു അടുനതതടയനപട്ടാ ഫ്രണ്ടെയ് പറഞ്ഞു..

            “ചെട്ടാന ചയയ് ചെശ്യട്ടാനയ്യട്ടാ ചെടനയട്ടാ ചൂനയട്ടാ..!” 

             ഇതശ പറഞ്ഞയ് ഫ്രണ്ടെയ് മരടച ..!!

             തനന്റെ ഫ്രണ്ടെടനന്റെ അവസട്ടാന വട്ടാകകളനട
അർഥശ നതടട അയട്ടാള അലഞ്ഞു.. അവസട്ടാനശ അയട്ടാള 

           കചെനയടനലക്കയ് നപട്ടായട ……

           അർഥശ കനണ്ടെതടയനതട്ടാനട അയട്ടാള നഞടട നപട്ടായട 
…..അതടനന്റെ അർഥശ :

           “നട്ടായടനന്റെനമട്ടാനന ഓകടനജന ടുബടലനടന്നു 
കട്ടാനലടുനക്കടട്ടാ…” എന്നട്ടായടരുന്നു 
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രട്ടാത്രട ഉറക്കതടല നടനന്നഴുനന്നറ
ടടനറു:
“അച്ഛട്ടാ എനനട്ടാ ഒചനകളകന്നു…
കള്ളനട്ടാനണന്നു നതട്ടാന്നുന്നു. ”

അച്ഛന: “കള്ളന മട്ടാർ ഒചവയ്ക്കേട്ടാനതയട്ടാ നമട്ടാനന വരുന്നതയ് …!”

          കുറചകഴടഞ്ഞയ്  ടടനറു: “അച്ഛട്ടാ കള്ളന മട്ടാർ വരുനന്നന്നു 
നതട്ടാന്നുന്നു…”

         അച്ഛന: “അനതനട്ടാ..?”

         ടടനറു: “ഇനപട്ടാള ഒചനയട്ടാന്നുശ 
നകളകന്നടലനലട്ടാ!”

86



paintingspaintings

The ship and the sea gulls
its a palette knife painting
sitara V.
HSST (physics)

*****

wind blowing rainbow tree and
moon light night painting
nafiha nasar- 9 D
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PHOTO GALLERY

88

World Environment day 
celebration

Preveshanoalsavam
12 june



Chat with anjali surendren 
26th rank holder in civil service 
9 august 

89



fathers meet 
31 July

90



little kites training
subdistrict level
30 September
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92

 Children's day 
    celebration
 14 November
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   Kerelapiravi
   Celebration
   1 November



'Mock drill' fire and rescue training
17 September
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95

Inauguration of 'outlet for organic products'
5 September

NMMSE coaching
9, 16, 20, 30 September



96

Independence day
Celebration
15 august

Qurhan recitation 
competition



Kho kho and kabadi practise for district
level competition

31 august

97

Awareness class on Kitchen 
gardening and hazards of 
pesticides
6 august 



\

98

Chekutty making
'Chedha 
mankalathinnoru 
kaithaang'



          'LITTLE BYTES'
                digital magazine

                calicut girls VHSS
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