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ആമുഖഖ
പപ്രിയപപ്പെട്ട കൂട്ടുകകാപര,
      അനു ദപ്രിനഖ  വപ്രികസപ്രിച്ചുപകകാണപ്രിരപ്രിക്കുന്ന വപ്രിവരവപ്രിനപ്രിമയ സകാ ങങ്കേതപ്രികവപ്രിദദ്യയുപടെ വപ്രിസ്മയ
ങലകാകങത്തേക്കുഖ  അതപ്രിലധപ്രിഷപ്രിതമകായ  പുത്തേന്  പഠന  അനുഭവങ്ങളപ്രിങലക്കുഖ
കകപപ്രിടെപ്രിച്ചുയര്ത്തേകാന് ലപ്രിറപ്രില് കകറപ്രിനന് സധപ്രിചപ്രിട്ടുപണന്നന് പതതീകപ്രിച്ചുപകകാണന് ഞങ്ങള് ഈ
 ഡപ്രിജപ്രി റല് മകാഗസപ്രിന് നപ്രിങ്ങള്ക്കു സമര്പ്പെപ്രിക്കുന.
 പഠനത്തേപ്രില് മുന്നപ്രിട്ടുനപ്രില്ക്കുന്ന  കുട്ടപ്രികപള  തപ്രിര പഞ്ഞെ ടുത്തേന്  അവര്കന്  ഐ.  ടെപ്രി.  ങമഖലയപ്രില്
കൂടുതല് പരപ്രിശതീലനഖ നല്കപ്രി അവരുപടെ ഉളപ്രിപല കഴപ്രിവുകപള ഉണര്ത്തേകാകന് സഹകായപ്രിക്കുന്ന
കൂട്ടകായന് മയകാണന്  ലപ്രിറപ്രില്  കകറന്സന്.      ആനപ്രിങമഷന്,  കമമ്പ്യൂട്ടറപ്രില്  ചപ്രിതഖ  വരയന് ക്കുക,
പമകാകബൈല് ആപ്പെന്  , പഗയപ്രിഖ തുടെങ്ങപ്രിയവയുപടെ നപ്രിര്മകാണഖ, ലപ്രിബൈര് ഓഫതീസുമകായപ്രി ബൈന്ധപപ്പെട്ട
പവര്ത്തേനങ്ങള്,  ങഫകാങട്ടകാഗകാഫപ്രിയപ്രില്  പരപ്രിശതീലനഖ  തുടെങ്ങപ്രിയവ  ലപ്രിറപ്രില്  കകറന്സപ്രിലൂപടെ
വപ്രിദദ്യകാര്തപ്രികള്കന് ഉള്പകകാളകാന് കഴപ്രിയുന്ന ങനട്ടങ്ങളകാണന്.  പുത്തേന് സകാങങ്കേതപ്രിക വപ്രിദദ്യയുപടെ
മപറകാലപ്രിയകായപ്രി  മകാറകാന്  ഈ  പവര്ത്തേനത്തേപ്രിപന്റെ  വപ്രിജയഖ  പുതുതലമുറയന്  ആവശദ്യമകാണന്.
ഞങ്ങളുപടെ  ഈ  എളപ്രിയ  പവര്ത്തേനഖ  വപ്രിജയകരമകാകകാന്  നപ്രിങ്ങളുപടെ  സഹകരണഖ
ആവശദ്യകരമകാണന്.

എന്നന്
ലപ്രിറപ്രില് കകറന് സന് അഖഗങ്ങള്
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ആശഖസ
അറപ്രിവപ്രിപന്റെ ങലകാകപത്തേ ആതകാങനന്വേഷകങര, വപ്രിദദ്യയുപടെ ങലകാകത്തേപ്രിങലക്കുള ജകാലകഖ 
തുറകകാനകായപ്രി എപന്റെ പപ്രിയ കുട്ടപ്രികള് നപ്രിര്മപ്രിച "e-ദതീപഖ" എന്ന മകാഗസപ്രിനന് എപന്റെ എലകാവപ്രിധ 
ആശഖസകളുഖ ങനരുന. പുത്തേന് ങലകാകത്തേന് പുതുമയകാര്ന്ന പവര്ത്തേനങ്ങള് പങ്കുവങകണതന് 
പുതുതലുമുറയുപടെ കര്ത്തേവദ്യമകാണന്. ആ  കര്ത്തേവദ്യ നപ്രിര്വ്വഹണത്തേപ്രില് അകതീണഖ പയതപ്രിചന് 
നപ്രിങ്ങളുപടെ പവര്ത്തേനങ്ങള് വപ്രിജയങസകാപകാനത്തേപ്രിനത്തേപ്രിപലത്തേപട്ട എന്നന് ആതകാര്ത്തേമകായപ്രി 
ജഗതതീ ശന്വേരവങനകാടെന് പകാര്തപ്രിക്കുന.   
 ലപ്രിറപ്രില് കകറന് സന് എന്ന പവര്ത്തേനത്തേപ്രിലൂപടെ നപ്രിങ്ങളു പടെ ജതീവപ്രിത ത്തേപ്രില് മകാറത്തേപ്രിപന്റെ 
മുകുളങ്ങള് വപ്രിരപ്രിയപട്ട.
 അറപ്രിവപ്രിന്റെ മുഖങ്ങളപ്രില് സൂരദ്യനകാവുക.
                                                   ആശഖസകങളകാപടെ നപ്രിങ്ങളുപടെ പപ്രിയ 
                                                    മകാര്ട്ടപ്രിന് കസമണ
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മകാഗസപ്രിന് രചനകാ സമപ്രിതപ്രി

സ്കൂള് എചന്.എഖ

         മകാര്ട്ടപ്രിന് കസമണ       

ലപ്രിറപ്രില് കകറന്സന് പട്രെയപ്രിനതീസന്
അരുണ. ജപ്രി                                           ബൈപ്രിജപ്രി ടെപ്രി മകാര്ങകകാസന്

ചതീഫന് എഡപ്രിറര്
ഏയന്ഞ്ചല് ഏലപ്രിയകാസന്

സബൈന് എഡപ്രിങറര്സന്
എല്സണ ങജകായപ്രി          ബൈപ്രിങനകാട്ടന് ബൈപ്രിജു      റപ്രിനപ്രില് പറജപ്രി

ഡപ്രികസങനര്സന്
അനന്തു അജപ്രി                                          സഖഗതീതന് പപ്രി. എസന്

ലപ്രിറപ്രില് കകറന്സന് അഖഗങ്ങള്
അനന്തു അജപ്രി                                      അജപ്രിന് രകാജന്

അമല് സജപ്രി                                        അച്ചു ടെപ്രി.വപ്രി
ആ ഷപ്രികന് പപ്രി.ആര്                                ആല്ബൈപ്രിന് പക ഷകാജപ്രി
ഇമകാനുങവല് ങജകാര്ജന്                         ആല്ബൈപ്രിന് സകാബ
എല്സണ ങജകായപ്രി                                ആഷപ്രികന് വപ്രി.ആര്

ഏയന്ഞ്ചല് ഏലപ്രിയകാസന്                           പബൈന്സണ പബൈന്നപ്രി
ബൈപ്രിങനകാട്ടന് ബൈപ്രിജു                                    പതമ്പ്യൂവന് പപ്രി

ങബൈസപ്രില് ബൈപ്രിജു                                    ഷപ്രിങനകാജന് ഷപ്രിബ
ജസപ്രിന് ങജകാര്ജന്                                  കസന് പക ബൈപ്രിനു
മണപ്രിലകാല് പപ്രി.എസന്                               സഖഗതീതന് പപ്രി. എസന്

ഷകാങരകാണ ങസകാജന്                               റപ്രിനപ്രില് പറജപ്രി

കടെപ്പെപ്രിങന്
ങജകായല് ങസവദ്യര് ബൈപ്രിങനകായപ്രി                    അങജകാ ങജകായപ്രി
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Sun Rises on the Hill
I stood upon the hills, when heaven's wide arch
Was glorious with the sun's returning march
And woods were brightened and soft gales 
Went forth to kiss the  sun-clad vales 
 The clouds were far beneath me bathed in light
They gathered midway round the wooded height
 And in their fading glory, shone 
Like hosts in battle over thrown 
As many pinnacle, with shifting glance 
Through the grey mist thrust up its shattered 
And rocking on the cliffs was left
The dark pine blasted,bare and cleft.
The veil of cloud was lifted and below.
Glowed the rich valley and river's flow
was darkened by the forest's shade
Or glistened in the white cascade
where upward in the mellow blush of day
The noisy bittern wheeled his spiral way 

I heard the distant waters clash
I saw the current whirl and flash
And richly, by the blue lake's silver beach
The woods were bending with a silent reach
then over the value,with gentle swell
The music of the village bell
came sweetly to the echo-giving hills.

Daniel Deepu
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Death the Leveller
The glories of our blood and state
Are shadows not substantial things;
There is no armour against fade 
Death lays his icy hands on kings

Sceptre and crown 
Must tumble down
And in the dust be equal made
with the poor crooked scythe and spade

Some men with swords may reap the field,
And plant fresh laurels where they kill
But their strong nerves at last must yield.

They lame one another still; early or late,
They stop to fate
And must give up their murmuring breath
when they pale captives creep to death.

The garlands wither on your brow
then boast no more your mighty deeds 
Upon death's purple altar now
See where the victor-victim bleeds

Your heads must come 
to the cold tomb 
Only the actions of the just
smell sweet and blossom in their dust.

Daniel Deepu
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 STAMMER
Stammer is no handicap
It is a mode of speech.
Stammer is silence that falls,
between the word and the meaning.
Just as lameness is silence that falls,
between the word and the deed.

Did stammer precede language
or succeed it ?
It is only dialect or
a language itself ?
These questions make
the linguists stammer
Each time we stammer
we are offering sacrifice
to the God of Meanings
When a whole people stammer
Stammer becomes their mother tongue
Just as it is with us now
God too must have stammered
When he created man
That is why all the words of man
Carry different meanings 
That is why everything he utters 
From his prayers to his commands 
Stammers like poetry

Daniel Deepu

SSHSS Keerampara                                                                                                                           8   



e-ദദപപ

Mending Wall
Something there is that doesn't love a wall
That sends a frozen-ground-swell under it.
And spills the upper boulders in the sun,
And makes gaps even two can pass a breast
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they would have left not one stone on a
stone
But they would have the rabbit out of the hiding,
To please the yelping dogs. The Gaps I mean 
No one  has seen them made or heard them
made
But in spring mending-time we find them there 
I let my neighbour know beyond the hill
And on a day we met to walk the line 
And set the wall between us as we go 
To reach the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearby balls.
We have to use a spell to make them balance 
Stay where you are until our backs are turned!“ ”

We wear our fingers rough with handing them.

 I reached to touch a rainbow today,“
   I reached up high ,so high 
   And yet as high as I reached up,
   I could not touch the sky.
   I will reach to touch a rainbow again, 
   I will reach up high enough, 
   I just may skim the sky.

Daniel Deepu

SSHSS Keerampara                                                                                                                           9   



e-ദദപപ

ഏകനകായപ്രി
ഏങതകാ വപ്രിദൂരമകാഖ നപ്രിമപ്രിഷങ്ങളപ്രില് 
ഞകാന് എങനകാ ഒകാര്ത്തുനപ്രിന്നപ്രിരുന
ആരുഖ അറപ്രിയകാത്തേ മകായകാങലകാകത്തേപ്രില്
ആപര ആപരങയകാ ഒകാര്ത്തേന് ഇരുന.
കകാറകായപ്രി നതീ എപന്ന തഴുകുന്നങനരപത്തേന്
മനസപ്രില് അനുഭുതപ്രിയകായപ്രി നപ്രിന്നപ്രിരുന. 
ഇന്നപല എന് സന്വേപ്നത്തേപ്രില് നപ്രിന്മുഖഖ
ഒരു ദപ്രിവദ്യദതീപമകായ പതളഞ്ഞെപ്രിരുന.
എങന നതീ കണ്ണുനതീരകാപലന് ഹൃദയപത്തേ 
നപ്രിന് സന്വേനഖ പപ്രിലപ്രിയകാന് തഴുകകാത്തു ഏങതകാ
വപ്രിജനമകാമാു ദ:ഖസകാഗരത്തേപ്രില് ഞകാന് 
ഇന അലയടെപ്രിപചകാഴുകുന.
അദങഘേഴുഖ എന് മനതീസ്സങണകാ
ടെരുളുന എന ഭുമപ്രിയപ്രില്
ഞകാന് മകാതഖ ഏകനകായന്.

അങജകാ ങജകായപ്രി
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e-ദദപപ

ഉണപ്രിയുപടെ കളപ്രികള്
ഉണതീ നതീയപ്രിപന്നവപ്രിപടെപയകാളപ്രിച്ചു               
ഒന പറഞ്ഞുതരകാങമകാ,
കണ്ണുഖപകട്ടപ്രി നടെക്കുന ഞകാന്                  
നപ്രിപന്നങത്തേടെപ്രി, നടെക്കുന ഞകാന്

വതീടെപ്രിനു പപ്രിറകപ്രില് നപ്രില്പ്പെകാങണകാ !
പചടെപ്രികള്കപ്രിടെയപ്രിലപ്രിരപ്രിപ്പെകാങണകാ !
കപ്രിടെപ്പുമുറപ്രിയപ്രില് കട്ടപ്രില്ങചകാട്ടപ്രില്
ഒളപ്രിച്ചുകപ്രിടെക്കുകയകാങണകാ നതീ !

എവപ്രിപടെപയകാളപ്രിച്ചുനടെക്കുന നതീ
എപന്ന കബൈളപ്രിപ്പെപ്രിക്കുങന്നകാ നതീ
കണ്ണുഖപകട്ടപ്രി നടെക്കുന ഞകാന്
നപ്രിപന്നങത്തേടെപ്രി, നടെക്കുന ഞകാന്

ബൈപ്രിശന്വേപ്രിന് സണപ്രി
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e-ദദപപ

വപ്രിട്ടുങപകായ ഉത്തേരവന്
ങവപറകാരവസരത്തേപ്രിനന്ആശപ്രിപ്പൂ നകാഖ മപ്രികങപ്പെകാഴുഖ
പുത്തേപനകാരകാരഖഭഖ നടെത്തുവകാന് 
നമള് തന് പതറ്റുകള് വപ്രിസ്മരപ്രിക്കുവകാന് 
വതീഴ്ചപയ വപ്രിജയമകാകപ്രി മകാറ്റുവകാന് 
ഒരു പുതുദപ്രിനമതപ്രിനു ങവണ                       
പുത്തേപനകാരപ്രിനഖ ആരഖഭമപ്രിടെകാന്
ആഴമുളരപ്രിച്ഛങയ ങവണ
പൂര്ണമകാഖ മനങസ്സകാപടെ ശ്രമപ്രിക്കുവകാന്
അലഖ കൂടെപ്രി പമചമകായപ്രി ജതീവപ്രികകാന്
എപപ്പെകാഴുഖ മകാങപ്പെകുങവകാരകാവകാന്
ഒരപ്രിറന് ങശകാഭകൂടെപ്രി പകരുവകാന്
നകാഖ പകാര്ക്കുമതീ ഭൂവപ്രിനന്
കനരകാശദ്യത്തേപ്രിപലകാരപ്രികലുഖ ആശ പവടെപ്രിയരുതന്
കരുതരുപതകാരപ്രികലുഖ കഥ കഴപ്രിപഞ്ഞെനഖ
കകാരണഖ പഭകാതപമപപ്പെകാഴുമുപണന്നന്
പുത്തേപനകാരകാരഖഭത്തേപ്രിനു പതതീകയുഖ

അങജകാ ങജകായപ്രി
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e-ദദപപ

ഇരുട്ടന്
പവളപ്രിചഖ ങതടെപ്രിയ ഞകാന് കണതന്
ഇരുട്ടപ്രിപന്റെ കറുത്തേ നപ്രിറമകാണന്
പവളപ്രിചത്തേപ്രിനകായന് ഞകാന്  ഒടെപ്രിയപ്രിട്ടുഖ
കൂപടെനപ്രിന്നതന് ഇരുട്ടുമകാതഖ                                   
കുപടെയുപളപരന് നപ്രിഴലുങപകാലുഖ
അങപ്പെകാപഴന് അരപ്രികപ്രിപലത്തേപ്രിയപ്രിലകാ
ങപടെപ്രിചരണ്ടു ഞകാന് നപ്രിന്നപ്രിട്ടുമകാ
ഇരുപട്ടപന്ന ഒനഖ പചയന് തതപ്രില
തപ്രിരപ്രിചറപ്രിഞ്ഞുഞകാന് ആ സതദ്യപത്തേ
ഇരുട്ടപ്രിപനയല ഞകാന് ങപടെപ്രിചതന്

       എന് മനസ്സപ്രിപന്റെ അന്ധകകാരപത്തേയപത 

ആഷപ്രികന് വപ്രി.ആര്
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e-ദദപപ

ഫ്രണന്
എന് ഫ്രണപ്രിന് കഥയതുങകള്കകാല് 
കുപടെങപ്പെകാപരന് മചകാപന 
ഫ്രണന്ഷപ്രിപ്പെപ്രിന്  വപ്രിലപയനകാണന്നന്
അറപ്രിയു മചകാപന 
ഫ്രണപ്രിപനകാരു ങപകാബഖ വന്നകാല് 
ഫ്രണപ്രില്കകാണഖ മചകാപന
നപ്രിന് കുപടെ ഒകാരു ഫ്രണന് ഉപണങലകാ
എന്തുഖ ങനടുഖ മചകാപന 
ഒകാരു കലന് അടെപ്രിക്കുഖ ങനരഖ
ഫുള് സങപ്പെകാര്ട്ടന്ആയപ്രി വന്നപ്രിടുഖ
ഒരു ങസ്മകാളടെപ്രിക്കുഖ ങനരഖ
കകയപ്രില് ടെചപ്രിഖഗന്സകായപ്രി വന്നപ്രിടുഖ
മപ്രിസ്സന്ങകകാളടെപ്രിക്കുഖ ങനരഖ
കകയപ്രില് റതീചകാര്ജകായപ്രി വന്നപ്രിടുഖ
നപ്രിപയനഖ കുപടെ ഉപണല്
എന്തുഖ ങനടെകാഖ മചകാപന

ഡകാനപ്രിങയല് ദതീപു
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e-ദദപപ

രകാജദ്യങസ്നേഹഖ

ഒരപ്രികല് പകാകപ്രിസകാപന്റെ ഒരു തകാവളഖ ഇനദ്യന് ആര്മപ്രി  മപ്രികസ്സല് ഉപങയകാഗപ്രിചന് തകര്ത്തു.
ഇതപ്രില്  ക്ഷുഭപ്രിതരകായ  പകാകന്  ങസന  ഒരു  മപ്രിന്നലകാക്രമണഖ  നടെത്തേപ്രി.  ഇനദ്യന്  ങസനകന്  ഇതു
തടുകകാന്  സകാധപ്രിചപ്രില.  ഇനദ്യയുപടെ  തന്ത്രങ്ങപളലകാഖ  തകര്ന.  ഇനദ്യകന്  തകാങ്ങകാനകാകകാത്തേ
തപ്രിരപ്രിചടെപ്രിയകായപ്രിരുന  അതന്.  യുദ്ധരഹസദ്യങ്ങള്  ങചകാര്ന്നപതങ്ങപനപയന്നന്  കപണത്തേകാനകായപ്രി
ഒരു കൂട്ടഖ  കമകാന്ങഡകാസപ്രിപന  നപ്രിയമപ്രിച്ചു.  ഈ ടെതീമപ്രിപന  നയപ്രികകാന് പലഫ്റ്റണന്റെന്  കമകാന്ങഡകാ
മഹകാങദവപന ചുമതലപപ്പെടുത്തേപ്രി. മഹകാങദവപന്റെ കതീഴപ്രില് ഉങദദ്യകാഗസര് കപ്രിണഞ്ഞു പരപ്രിശ്രമപ്രിചപ്രിട്ടുഖ
കകാരണഖ  കപണത്തേകാന്  ആര്ക്കുഖ  സകാധപ്രിചപ്രില.  ഒടുവപ്രില്  ഈ  ടെതീമപ്രിപനത്തേപന്ന  ഒഴപ്രിവകാകപ്രി.
എന്നകാല് മഹകാങദവന് മകാതഖ ഈ ഉദദ്യമത്തേപ്രില് നപ്രിന്നന് പപ്രിനകാറപ്രിയപ്രില. ആപരയുഖ അറപ്രിയപ്രികകാപത
മഹകാങദവന് ഒറകന് പരപ്രിശ്രമപ്രിച്ചു.  ഒടുവപ്രില് അങദ്ദേഹഖ കകാരണഖ കപണത്തേപ്രി.  തപന്റെ കപണത്തേല്
മഹകാങദവപന പഞട്ടപ്രിച്ചു.  കകാരണഖ തപന്റെ ഉറ ചങ്ങകാതപ്രിയുഖ കമകാന്ങഡകായുമകായ ശരവണനകാണന്
ഒറപ്രിപകകാടുത്തേതന്.  പപ്രിരപ്രിച്ചുവപ്രിട്ട  തപന്റെ  ടെതീമപ്രിപല  അഖഗമകായപ്രിരുന  അയകാള്.  മഹകാങദവന്
തല്കകാലങത്തേകന്  ഇകകാരദ്യഖ  രഹസദ്യമകാകപ്രിവച്ചു.  ശരവണപന്റെ  യഥകാര്ത  രൂപഖ
പുറത്തുപകകാണ്ടുവരകാനുള ശ്രമത്തേപ്രിലകായപ്രി  പപ്രിന്നതീടെന്  മഹകാങദവന്.  തപന്റെ ങമലുങദദ്യകാഗസരുമകായപ്രി
ആങലകാചപ്രിചന്  വതീണ്ടുപമകാരു  യുദ്ധഖ  നടെത്തേകാന്  മഹകാങദവന്  തതീരുമകാനപ്രിച്ചു.ശരവണപന
ഉള്പപ്പെടുത്തേപ്രി മഹകാങദവന് ഒരു രൂപങരഖ തയകാറകാകപ്രി.  അതന് അഖഗതീകരപ്രികപപ്പെടുകയുഖ പചയ.
എന്നകാല് മഹകാങദവന് രഹസദ്യമകായപ്രി ങമലുങദദ്യകാഗസരുപടെ ഇ-പമയപ്രിലപ്രിങലകന് അങദ്ദേഹഖ തപന്റെ
പദ്ധതപ്രിയുഖ  യഥകാര്ത  രൂപങരഖയുഖ  അയച്ചുപകകാടുത്തു.
   യുദ്ധദപ്രിവസപമത്തേപ്രി.  ഇനദ്യന് ങസനകാഖഗങ്ങള് ഏതുവഴപ്രി നുഴഞ്ഞുകയറകാന് ങനരങത്തേതപന്ന
പകാകന് ങസനകന് വപ്രിവരഖ നല്കപ്രിയപ്രിരുന. അവപ്രിപടെ കുഴപ്രിങബൈകാഖബകള് വകകാന് നപ്രിര്ങദ്ദേശപ്രിക്കുകയുഖ
പചയ.  എന്നകാല്  യഥകാര്ത  രൂപങരഖ  അനുസരപ്രിചന്  ഇനദ്യന്  ങസന  മപ്രികസ്സലുകളുഖ  യുദ്ധ
വപ്രിമകാനങ്ങളുഖ  ങബൈകാഖബകളുമകാണന്  ഉപങയകാഗപ്രിചതന്  മഹകാങദവനുഖ  ശരവണനുഖ  ഉള്പപ്പെട്ട  ഒരു
സഖഘേഖ പകാകന് അതപ്രിര്ത്തേപ്രിയപ്രില്ക്കൂടെപ്രി നുഴഞ്ഞുകയറപ്രി പകാകന് ങസനയുപടെ പധകാനതകാവളഖ അവര് 
കഹജകാകന് പചയ. അവരുപടെ ങസനകാഖഗങ്ങപള ബൈനപ്രികളകാകപ്രി അവരുപടെ പധകാനതകാവളത്തേപ്രില്
കയറപ്രി.  മഹകാങദവനുഖ ശരവണനുഖ മകാതമകാണന് അതപ്രിനുളപ്രില് കയറപ്രിയതന്.  ബൈകാകപ്രിയുളവപര
കുറച്ചുമകാറപ്രിയുള പടെന്റെപ്രില് നപ്രില്കകാന് നപ്രിര്ങദ്ദേശപ്രിച്ചു. 
   ശരവണന് പകാകന് ങമജറുപടെ നപ്രിര്ങദ്ദേശപകകാരഖ മഹകാങദവപന്റെ പനഞ്ചപ്രിങലകന് നപ്രിറപയകാഴപ്രിച്ചു.
അങപ്പെകാള്  വന്  ശബ്ദങത്തേകാപടെ  അവര്  നപ്രിന്ന  സലഖ  പപകാട്ടപ്രിപത്തേറപ്രിച്ചു.  മഹകാങദവന്  തപന്റെ
ജകാകറപ്രിനുളപ്രില് കരുതപ്രിയപ്രിരുന്ന ങബൈകാഖബൈകായപ്രിരുന പപകാട്ടപ്രിപത്തേറപ്രിചതന്. 
ധതീരനകായ കമകാന്ങഡകാ മഹകാങദവപന രകാജദ്യഖ കണതീങരകാപടെ ആദരപ്രിച്ചു

ഏയന്ഞ്ചല് ഏലപ്രിയകാസന്
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മതീന് കുഞ്ഞുങ്ങള് 

പണന് പണന് കുറപയ മതീന് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉണകായപ്രിരുന. സുനരപ്രിയകായ മതീനുഖ സുനരപ്രിയലകാത്തേ 
മതീനുഖ. സുനരപ്രിയകായ മതീനപ്രിനന് ബദ്ധപ്രിയപ്രിലകായപ്രിരുന. സുനരപ്രിയലകാത്തേ മതീനപ്രിനന് ബദ്ധപ്രിയുണകായപ്രിരുന.
സുനരപ്രിയലകാത്തേ മതീനപ്രിപന ആരുഖ കളപ്രികകാന് കൂട്ടകാറപ്രിലകായപ്രിരുന. കകാരണഖ മറ്റുളമതീനുകള്കന് 
അവങളകാടെന് അസൂയയകായപ്രിരുന. ഒരു ദപ്രിവസഖ ഒരകാള് മതീന് പപ്രിടെപ്രികകാന് വന. ചൂണയപ്രിന് ഇരപയ 
പകകാരുത്തേന് പവളത്തേപ്രിങലകപ്രിട്ടു. സുനരപ്രിയകായ മതീന് ഇരപയ കണന് അതന് കഴപ്രികകാന് പചന. 
അങപ്പെകാള് ബദ്ധപ്രിയുള മതീന് പറഞ്ഞു:  “ അതു തപ്രിന്നരുതന്. അതന് ആപത്തേകാണന്. എപന്റെ 
അച്ഛപനയുഖ അമങയയുഖ ഇങ്ങപനയകാണന് പപ്രിടെപ്രിച്ചുപകകാണ്ടുങങപകായതന്. .“ “നതീ ങപകാടെപ്രി. ഞകാനതന് 
കഴപ്രിക്കുഖ.  “ സുനരപ്രിമതീന് അതപ്രില് കടെപ്രിച്ചു. ചൂണയപ്രില് മതീന് കുടുങ്ങപ്രിയതു കണന് അയകാള് ചൂണ 
വലപ്രിച്ചു. അയകാള് മതീനപ്രിപന പപകാകപ്രി കരയപ്രിലപ്രിട്ടു. സുനരപ്രിമതീന് പചറുതകായതുപകകാണന് അയകാള് 
അതപ്രിപന തപ്രിരപ്രിപക   പവളത്തേപ്രിങലക്കുതപന്ന ഇട്ടു. സുനരപ്രിമതീനപ്രിപന്റെ ചുപണലകാഖ മുറപ്രിഞ്ഞു. 
അങതകാപടെ  സുനരപ്രിമതീനപ്രിനന് സസൗനരദ്യമുണകായപ്രിട്ടു കകാരദ്യമപ്രില, ബദ്ധപ്രിയുഖ ങവണപമന്നന് മനസ്സപ്രിലകായപ്രി.

ഗുണപകാഠഖ: അഹങ്കേകാരവുഖ അതദ്യകാഗഹവുഖ ആപത്തേന്

അഭപ്രിങഷകന്
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ങനതകാവന്
ഈ കഥ നടെക്കുന്നതന് വടെകാട്ടുപകാറയപ്രിലകാണന്. വടെകാട്ടുപകാറയപ്രില് മകാങവകായപ്രിസന് ആക്രമണഖ 
നടെനപകകാണപ്രിരപ്രിക്കുന്ന കകാലഖ. പലരുഖ ഇവപര തടെയകാന് ശ്രമപ്രിച്ചുപവങ്കേപ്രിലുഖ നടെന്നപ്രില. 
ശ്രമപ്രിചവര്കന് ഭലഖ മരണഖ മകാതഖ. ആയപ്രിടെകന് എസന്. എഫന്. ഐ പകാര്ട്ടപ്രിയപ്രില് കയറപ്രിയ ഒരു 
യുവ ങനതകാവകാണന് അഭപ്രിമനന. ഇങദ്ദേഹത്തേപ്രിപന്റെ സഹകായപ്രിയകായപ്രിരുന ഉണപ്രി. ഉണപ്രിയുപടെ 
സുഹൃത്തേകാണന് വപ്രിഷ. വപ്രിഷവകാണന് മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകളുപടെ പല വപ്രിവരങ്ങളുഖ പകാര്ട്ടപ്രികന് 
ങചകാര്ത്തേപ്രിപകകാടുക്കുന്ന ചകാരന്.  മകാങവകായപ്രിസന് ആക്രമണങ്ങള് വളര്നപകകാണപ്രിരുന. 
നപ്രിരപരകാധപ്രികളകായ  മകാങവകായപ്രിസപ്രിപന്റെ ങതകാകപ്രിന്മുനയപ്രില് മരപ്രിച്ചുവതീണ. മരപ്രിച്ചുങപകായ ആളുകളുപടെ 
കുടുഖബൈപത്തേ അഭപ്രിമനന സഹകായപ്രിക്കുമകായപ്രിരുന. പരപ്രിങകറവര്കന് അങദ്ദേഹഖ സഹകായവുഖ 
പരപ്രിചരണവുഖ നല്കപ്രി. പകാവപപ്പെട്ടവപര സഹകായപ്രികകാനുഖ അഭപ്രിമനന മറന്നപ്രില.അങ്ങപന അഭപ്രിമനന
എലകാവരുപടെയുഖ പപ്രിയപപ്പെട്ടവനകായപ്രി മകാറപ്രി. മകാങവകായപ്രിസന് ആക്രമണങ്ങള്പകതപ്രിപര എസന്. 
എഫന്. ഐ പകാര്ട്ടപ്രി തപ്രിരപ്രിചടെപ്രികകാന് തതീരുമകാനപ്രിച്ചു. സഖകാവന് അഭപ്രിമനനവുഖ സഖകാവന് ഉണപ്രിയുമകാണന് 
ഇതപ്രിനന് ങനതൃതന്വേഖ നല്കപ്രിയതന്. വടെകാട്ടുപകാറയുപടെ പങതദ്യകത എന പറയുന്നതന് പകകാടുഖ 
വനങ്ങളകാണന്. ഈ വനത്തേപ്രിലകായപ്രിരുന മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകള് തമടെപ്രിചപ്രിരുന്നതന്. എസന്. എഫന്. ഐ 
അവര് തമടെപ്രിചപ്രിരുന്ന സലഖ മനസ്സപ്രിലകാകപ്രി. വപ്രിഷവകാണന് സലഖ കപണത്തേപ്രിയതന്. അതപ്രിനു 
ചുറ്റുഖ അവര് തതീയപ്രിട്ടു. അവരുപടെ പുരകളുഖ, മകാപ്പുകളുഖ, ങതകാക്കുഖ, ങബൈകാഖബഖ, മറ്റു സകാമഗപ്രികളുഖ 
കത്തേപ്രിനശപ്രിച്ചു. ഇതപ്രിപനത്തുടെര്ന്നന് കുച്ചുകകാലഖ മകാങവകായപ്രിസന് ആക്രമണഖ ഇലകാതപ്രിരുന. അവരുപടെ
ആയുധങ്ങളുഖ മറ്റുഖ കത്തേപ്രിനശപ്രിചതു പകകാണകാണന് അവര് തല്കകാലഖ പപ്രിനകാറപ്രിയതന്. എന്നകാല് 
പതപ്രിന്മടെങ്ങന് ശകപ്രിങയകാപടെ അവര് തപ്രിരപ്രിപചത്തേപ്രി. പവടെപ്രിയുണകളുഖ, ങതകാക്കുകളുഖ, 
ങബൈകാഖബകളുമകായപ്രി. വനങ്ങള് ങകനതീകരപ്രിചന് അവര് കൂടുതല് ആക്രമണങ്ങള് നടെത്തേപ്രി. 
അവപ്രിടുപത്തേ ജനങ്ങള്കന് കൂടുതല് നകാശനഷങ്ങളുണകായപ്രി. ഈ സമയത്തേകാണന് എസന്. എഫന്. 
ഐ-യുപടെ ങനതകാവകായപ്രി അഭപ്രിമനനവപ്രിപന തപ്രിരപഞ്ഞെടുത്തേതന്. അഭപ്രിമനന 
ങനതകാവകായതപ്രിപനത്തുടെര്ന്നന് പകാര്ട്ടപ്രി കൂടുതല് ശകപ്രിപകാപപ്രിച്ചു. മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകളുപടെ ഫല 
മപ്രിന്നലകാക്രമണങ്ങളുഖ അവര് തടെഞ്ഞു. കൂടെകാപത മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകള്പകതപ്രിപര അവര് പല 
ആക്രമണങ്ങളുഖ നടെത്തേപ്രി. ഈയപ്രിടെകകാണന് അവപ്രിടുപത്തേ മഹകാമകാന്ത്രപ്രികനകായ അബ്ദുറഹകാന് 
ദപ്രിവദ്യശകപ്രിയുള കകാല്ത്തേളയുഖ ങമകാതപ്രിരവുഖ അഭപ്രിമനനവപ്രിനന് നല്കപ്രി. എന്നപ്രിട്ടങദ്ദേഹഖ 
പറഞ്ഞു,"ഈ ദപ്രിവദ്യശകപ്രിയുള ങമകാതപ്രിരവുഖ, കകാല്ത്തേളയുഖ നപ്രിപന്റെ ശരതീരത്തേപ്രിലുളപ്രിടെങത്തേകാളഖ 
കകാലഖ ഒരു ശത്രുവപ്രിനുഖ നപ്രിപന്ന ഒനഖ പചയകാന് സകാധപ്രികപ്രില" . കകാല്ത്തേളയുഖ, ങമകാതപ്രിരവുഖ 
കപ്രിട്ടപ്രിയങതകാപടെ അങദ്ദേഹഖ ഇരട്ടപ്രി ശകപ്രി പകാപപ്രിച്ചു. പല മപ്രിന്നലകാക്രമണങ്ങളുഖ അങദ്ദേഹഖ 
മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകള്പകതപ്രിപര നടെത്തേപ്രി. അപതകാപക ഭലഖകകാണകയുഖ പചയ. മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകളുപടെ 
ആക്രമണങ്ങള് പതുപക കുറഞ്ഞു. ഈയപ്രിടെകന് മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകള് സഖകാവന് ഉണപ്രിപയയുഖ 
വപ്രിഷവപ്രിപനയുഖ പണഖ നല്കപ്രി അവരുപടെ വശത്തേകാകപ്രി. ഇപതകാനഖ സഖകാവന് അഭപ്രിമനന 
അറപ്രിഞ്ഞെപ്രില. അഭപ്രിമനനവപ്രിപന പകകാലകാന് അവര് തകഖ പകാര്ത്തേപ്രിരുന. മഹകാമന്ത്രവകാദപ്രിയകായ 
അബ്ദുറഹകാന് നല്കപ്രിയ കകാല്ത്തേളയുഖ ങമകാതപ്രിരവുഖ അങദ്ദേഹത്തേപ്രിപന്റെ ശരതീരത്തേപ്രിലുളപ്രിടെങത്തേകാളഖ 
കകാലഖ ഉണപ്രിക്കുഖ വപ്രിഷവപ്രിനുഖ അങദ്ദേഹപത്തേ ഒനഖ പചയകാന് സകാധപ്രിചപ്രില. ഒരപ്രികല് കവകപ്രിട്ടന് 
അഭപ്രിമനന കുളപ്രികകാനകായപ്രി പുഴയപ്രിലപ്രിറങ്ങപ്രി. ഉണപ്രിയുഖ വപ്രിഷവുഖ അങദ്ദേഹത്തേപ്രിപന്റെ കൂപടെയുണകായപ്രിരുന.
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അങദ്ദേഹഖ തപന്റെ വപ്രിരലപ്രില് ധരപ്രിചപ്രിരുന്ന ങമകാതപ്രിരവുഖ, കകാലപ്രില് ധരപ്രിചപ്രിരുന്ന കകാല്ത്തേളയുഖ 
കരയപ്രില് ഊരപ്രിവച്ചു. അവര്ക്കു കപ്രിട്ടപ്രിയ അവസരഖ ഉണപ്രിയുഖ വപ്രിഷവുഖ മുതലകാകപ്രി. അവര് 
ങതകാപകടുത്തേന് പവടെപ്രിവച്ചു. എസന്. എഫന്. ഐ-യുപടെ ധതീരനകായ ങനതകാവന് അവപ്രിപടെ മരപ്രിച്ചുവതീണ. 
വപ്രിവരമറപ്രിഞ്ഞെ നകാട്ടുകകാര് ഉണപ്രിപയയുഖ വപ്രിഷവപ്രിപനയുഖ തൂക്കുമരത്തേപ്രിങലറപ്രി. അഭപ്രിമനനവപ്രിപന്റെ 
മൃതങദഹഖ അവര് സഖസ്കരപ്രിച്ചു. ജനങ്ങളുപടെ കണപ്രിലുണപ്രിയുഖ പപ്രിയങ്കേരനുഖ മകാങവകായപ്രിസ്റ്റുകളുപടെ 
ങപടെപ്രിസന്വേപ്നവുമകായപ്രിരുന്ന സഖകാവന് അഭപ്രിമനനവപ്രിപന്റെ കഥ അവപ്രിപടെ അവസകാനപ്രിച്ചു.

                  എബൈപ്രിന് എല്ങദകാ
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അനുസരണങകടെപ്രിപന്റെ ഭലഖ

ഒരപ്രിടെപത്തേകാരപ്രിടെത്തേന് ഒരു കുട്ടപ്രിയുണകായപ്രിരുപന.അവപന്റെ ങപരന് അനുപന് എന്നകായപ്രിരുന. 
അനുപപ്രിപന വതീട്ടപ്രില് വപ്രിളപ്രിക്കുന്നതന്അപ്പു എന്നകാണന്. അപ്പുവപ്രിപന്റെ വതീട്ടപ്രില് എലകാവരുമുണന്. അച്ഛന് 
അമ പപ്രിപന്ന ഒരു ങചചപ്രി.അപ്പു +2 വപ്രിലകാണന് പഠപ്രിക്കുന്നതന്. കുറചന് നകാളുകള്കന് ങശഷഖ +2 വപ്രിപല 
പരതീകപയത്തേപ്രി. അപ്പു പരതീകപയഴുതപ്രി.റപ്രിസല്റന് വന്നങപ്പെകാള് അപ്പു ങതകാറ്റു. അപ്പുവപ്രിപന വതീട്ടപ്രില് 
ഒത്തേപ്രിരപ്രി വഴകന് പറഞ്ഞു. അങ്ങപന അപ്പു പടെപ്രിപ്പെന് നപ്രിര്ത്തേപ്രി. അവന് ചപ്രില ചതീത്തേ കൂട്ടന്പകട്ടുകളപ്രില് 
പചന്നന് ചകാടെപ്രി. അവന് ആപക മകാറപ്രി. അപ്പുവപ്രിനന് എങനകാ കുഴപ്പെമുപണന്നന് അമകന് മനസ്സപ്രിലകായപ്രി. 
അമ പറഞ്ഞു അപ്പു നതീ ഇസൗ കുട്ടന് പകപട്ടകാപക നപ്രിര്ത്തേണഖ ഇതന് നലതല അമ അവപന 
ഒത്തേപ്രിരപ്രി ഉപങദശപ്രിച്ചു. അപതകാനഖ വകവയകാപത അപ്പു എവപ്രിങടെങകകാ ഇറങ്ങപ്രിങപ്പെകായപ്രി.അമയന് 
ഒരുപകാടെന് ശങ്കേടെനകായപ്രി. മകന് ഇങ്ങപനയകായപ്രി ങപകായങലകാ എങന്നകാര്ത്തേന്.കുറചന് നകാള് 
കഴഇഞ്ഞെങപ്പെകാള് അപ്പു മദദ്യപപ്രിക്കുപമന്നന് എലകാവര്ക്കുഖ മനസ്സപ്രിലകായപ്രി.ഒരു ദപ്രിവസഖ അപ്പു കൂട്ടന്കൂടെപ്രി 
അമപ്രിധമകായപ്രി മദദ്യപപ്രിചന് കൂട്ടുകകാരുമകായപ്രി തലപ്രിപ്പെപ്രിരപ്രിഞ്ഞു. അപ്പുവപ്രിപന ഒരു ഓങട്ടകാകകാരന് 
ആശുപതപ്രിയപ്രില് പകകാണ്ടുങപകായപ്രി. അവപന്റെ കയഖ കലുപമലകാഖ ഒടെപ്രിഞ്ഞു. അങപ്പെകാള് അവങനകാര്ത്തു
അമ പറഞ്ഞെതന് അനുസരപ്രിചകായപ്രിരുനപവങ്കേപ്രില് എന്നന്.എലകാവര്ക്കുഖ ഒരു പകാഠമകാണന് 
മതകാപപ്രിതകാകള് പറയുന്നതന് അനുസരപ്രികണഖ.

റപ്രിനപ്രില് പറജപ്രി

.
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നലവനകായ പകാല് കകാരപന്റെ കഥ
ഒരപ്രിടെത്തേന് ഒരപ്രിടെത്തേന് ഒരു പകാല്കകാരനുണകായപ്രിരുന. അവപന്റെ ങപരന് ഗങണശന് എന്നകായപ്രിരുന.
ഒരു ദപ്രിവസഖ  ഒരു വതീട്ടപ്രില് ങപകാലുഖ  പകാല് എത്തേപ്രിയപ്രിലകാ.  കകാരണഖ  പശുവപ്രിപന്റെ കുഞ്ഞെന് പകാല്
മുഴുവനുഖ കുടെപ്രിച്ചു തതീര്ത്തു. അവര് ഗങണശങനകാടെന് നകാപള മുതല് പകാല് തങരണകാ എന പറഞ്ഞു.
പങക ഗങണശന് അതന്  കകാരദ്യമകായപ്രിട്ടന്  എടുത്തേപ്രിലകാ.  പപ്രിങറദപ്രിവസഖ പകാല്പകകാണന്  ഗങണശന്
വന്നങപ്പെകാള് അവര് അവപന  വഴക്കുപറഞ്ഞു . അവനു വളപര സങ്കേടെമകായപ്രി. അവന് കൂലപ്രി പണപ്രി
അങനന്വേഷപ്രിചന് അവന് പുറഖ രകാജദ്യത്തേപ്രിങലകന് ങപകായപ്രി അവന് പണപ്രിപചയന് പത്തേന് സഞ്ചപ്രി നപ്രിറച്ചുഖ
പണമകായപ്രിയകാണന്  അവന്  തപ്രിരപ്രിച്ചുവന്നതന്.  ഗങണശന്  ങപകായതപ്രിനകാല്  ഒരു  നലവനകായ
പകാല്കകാരന് വന്നപ്രിരുന. ഒരു ദപ്രിവസഖ ഗങണശപന്റെ വതീടെന് ജപ്പെന്ത്തേപ്രിയകായപ്രി  ഗങണശപന്റെ എലകാഖ
ങപകാലതീസന്  പകകാണന്ങപകായപ്രി.  അങന്നരഖ  ഈ  നലവനകായ  പകാല്കരനകാണന്  കയറപ്രികപ്രിടെകകാന്
ഇടെഖപകകാടുത്തേതന്,  അതപ്രിപന്റെ ഒര്മകകായപ്രി  ഗങണശന് ഈ ദപ്രിവസഖ ജനുവരപ്രി  മുന്നകാഖ  തതീയതപ്രി
ആചരപ്രിക്കുന്നതന്. 
     ഗുണപകാഠഖ: നമപള സഹകായപ്രിക്കുന്നവപര നമളുഖ സഹകായപ്രികണഖ.

ആന്റെണതീസന് ബൈപ്രിനു
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കൂട്ടുകകാരപ്രികളകായ മതീനപ്രിപന്റെ  കഥ

ഒരപ്രിടെത്തേന്  ഒരപ്രിടെത്തേന് രണ്ടു മതീനുണകായപ്രിരുന. അവ വളപര കൂട്ടുകകാരപ്രികളകായപ്രിരുന. ഒരു മതീനപ്രിപന്റെ
ങപരന്  ങഗകാള്ഡപ്രി എന ങവപറ മതീനപ്രിപന്റെ ങപരന്  കലമപ്രി  എന മകായപ്രിരുന.  അവര്കന്  എനഖ
ഒങരകാ ദപ്രിവസവുഖ സങനകാഷമുളതകായപ്രിരുന. അവര് എനഖ കളപ്രികകാന് ങപകാവുമകായപ്രിരുന. ഒരു
ദപ്രിവസഖ അവര്  കളപ്രികകാന് ങപകായപ്രി.  അവരുപടെ വതീട്ടപ്രില് അപക ബൈഹളമകായപ്രി.  അവര് പറഞ്ഞു
:-നമ്മുകന്  ങപകായപ്രി  ങനകാകകാഖ  അവര്  അങനന്വേകാഷപ്രിച്ചു.  അവപര  കപണത്തേപ്രി.  അവര്  വതീട്ടപ്രില്
പറയകാപതയകാണന് ങപകായതന്.  ഒരു ദപ്രിവസഖ കളപ്രികകാന് ങപകായങപ്പെകാള് ഇക്കു എന്ന ഷകാര്കപ്രിപന
കണ്ടു അവര് പപടെപ്രിങചകാടെപ്രി.  “കുട്ടുകകാരപ്രി  ങവഗഖ  വരൂ.  ഇവപ്രിപടെ  നപ്രിന്നന്  നമുകന്  ങപകാകകാഖ  നമുകന്
അവപ്രിപടെ  ഒന്നപ്രിച്ചു നപ്രില്കകാഖ  കൂട്ടുകകാരപ്രി"  ങഗകാള്ഡപ്രി  പറഞ്ഞു.  അവര് അവപ്രിപടെ  ഒന്നപ്രിച്ചു  നപ്രിന.
പപക അവര്കന് അറപ്രിയപ്രിലകായപ്രിരുന.  ഇക്കുവപ്രിനന് കളപ്രിക്കുന്നതന് വളപര ഇഷന് മകാപണന്നന്.  ഒരു
ദപ്രിവസഖ ഇക്കു പറഞ്ഞു:-ങപടെപ്രിപകണ ഞകാന് നപ്രിങ്ങപള തപ്രിനപ്രില.  അവര് സങനകാഷമകായപ്രി അവര്
ഒരുമപ്രിചന്  കളപ്രിച്ചു.ഇക്കുവപ്രിപന്റെ അമ വതീട്ടപ്രില് കകാത്തേപ്രിരപ്രിക്കുകയകായപ്രിരപ്രിന.  ഇക്കുവപ്രിപന്റെ അമയന് കന്
അവപന  ഇതുവപര കകാണകാപത ഇതപ്രിരുന്നതപ്രില് ഇക്കുവപ്രിപന്റെ അമയന് കന്  ങപടെപ്രിയകായപ്രി.  അമ
.കുറച്ചുങനരഖ കൂടെപ്രി കകാത്തേപ്രിരപ്രിന അവന് വന്നപ്രില. അവന്  
രകാതപ്രിയകായങപ്പെകാള് വതീട്ടപ്രില് വന.  അവന് അമങയകാടെന് നടെന്ന  കകാരദ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  അവപന്റെ
അമയന് കന്  സങനകാഷമകായപ്രി.  ഇക്കുവപ്രിപന്റെയുഖ  കൂട്ടുകകാരുപടെയുഖ  കലദ്യകാണത്തേപ്രിനന്  അവപരുപടെ
മകാതകാപപ്രികപള കണപ്രിച്ചുമാു. അവര്കന് കുട്ടപ്രികളുണകായപ്രി അവര് സങനകാഷങത്തേകാപടെ ജതീവപ്രിച്ചു.

ആന്റെണതീസന് ബൈപ്രിനു

SSHSS Keerampara                                                                                                                           21 



e-ദദപപ

അധദ്യകാപക ദപ്രിനഖ

"ഗുരൂര്  ങദങവകാ  ഭവവ"എന്നതന്  ങഘേകാഷപ്രിച  ആര്ഷ   ഭകാരത  സഖസ്കകാരത്തേപ്രിനുടെമകളകാണന്
ഭകാരതതീയരകായ  നകാഖ.  നമുകന്  ഗുരു  കദവതുലദ്യനല;  കദവഖ  തപന്നയകാണന്.  ഗുരു  എന്ന
പദത്തേപ്രിനര്തഖ  'മനസ്സപ്രിപല  അന്ധകകാരഖ  അകറ്റുന്നവന്  എന്നകാണന്.  അങ്ങപന  മനസ്സപ്രില്
ജകാനത്തേപ്രിപന്റെ  പവളപ്രിചഖ  പകരുന്ന  ഗുരുവപ്രിപന  സമകാദരപ്രിങകണ  ആവശദ്യകത  യവനരുഖ
അഖഗതീകരപ്രിച്ചു. യവന തതന്വേചപ്രിനകനകായ  
അരപ്രിങസകാട്ടപ്രില് ഇങ്ങപന എഴുതപ്രിയപ്രിട്ടുണന്- "രകകാകര്ത്തേകാകപളകകാള് നകാഖ ബൈഹുമകാനപ്രിങകണതന്
അധദ്യകാപകപരയകാണന്.  എപനന്നകാല്  അധദ്യകാപകര്  രകകാകര്ത്തേകാകങളകകാള്  കുട്ടപ്രികള്കന്
ജതീവപ്രിതഖനല്കുന.
1961-ലകാണന്  രകാഷഖ  വര്ഷത്തേപ്രിപലകാരു  ദപ്രിവസഖ  അധദ്യകാപക  ദപ്രിനമകായപ്രി  ആങഘേകാഷപ്രികകാന്
തതീരുമകാനപ്രിചതന്.  അതപ്രിനന്  ഏറവുഖ  അനുങയകാജദ്യമകായ ദപ്രിവസഖ  സര്ങവ്വപ്പെളപ്രി  രകാധകാകൃഷ്ണപനന്ന
ങഡകാ.  രകാധകാകൃഷ്ണപന്റെ ജനദപ്രിനമകാപണന്നന്  തതീരുമകാനപ്രിച്ചു.  അങ്ങപന  1961  പസപന്റഖബൈര്  5-നന്
രകാജദ്യഖ ആദദ്യപത്തേ അധദ്യകാപക ദപ്രിനഖ ആങഘേകാഷപ്രിച്ചു.
1952-ല് ആദദ്യ ഇനദ്യന് പസപ്രിഡന്റെകായപ്രി പതരപഞ്ഞെടുകപപ്പെട്ട ആളകാണന് ങഡകാ.  രകാധകാകൃഷ്ണന്.
1885 പസപന്റഖബൈര് 5-  നകാണന് ഇങദ്ദേഹഖ ജനപ്രിചതന്.  തമപ്രിഴകാട്ടപ്രിപല ചപ്രിറ്റൂര് ജപ്രിലയപ്രിപല തപ്രിരുത്തേണപ്രി
ഗകാമത്തേപ്രിപല സര്ങവ്വപ്പെളപ്രി കുടുഖബൈത്തേപ്രിലകായപ്രിരുന ജനനഖ.
അധദ്യകാപക ദപ്രിനകാചരണഖ തുടെങ്ങപ്രിയങതകാപടെ അദദ്യകാപകര്ക്കുള ങകമപവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കുങവണപ്രി
ങദശതീയ അധദ്യകാപകനപ്രിധപ്രി രൂപതീകരപ്രികപപ്പെട്ടു. 
ആധുനപ്രിക കകാലഘേട്ടത്തേപ്രിപല അധദ്യകാപകരുപടെ  പസകപ്രി നഷപപ്പെടെകാപത കകാത്തേന് സൂകപ്രികണഖ
എന്ന സങനശഖ പകരുന്ന,  അകകാരദ്യഖ നപമ ഓര്മപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന്ന ഒരു നല ദപ്രിനമകായപ്രി അധദ്യകാപക
ദപ്രിനഖ നപ്രിലപകകാള്ളുന.
"ഗുരൂര്  ങദങവകാ  ഭവവ"എന്നതന്  ങഘേകാഷപ്രിച  ആര്ഷ   ഭകാരത  സഖസ്കകാരത്തേപ്രിനുടെമകളകാണന്
ഭകാരതതീയരകായ  നകാഖ.  നമുകന്  ഗുരു  കദവതുലദ്യനല;  കദവഖ  തപന്നയകാണന്.  ഗുരു  എന്ന
പദത്തേപ്രിനര്തഖ  'മനസ്സപ്രിപല  അന്ധകകാരഖ  അകറ്റുന്നവന്  എന്നകാണന്.  അങ്ങപന  മനസ്സപ്രില്
ജകാനത്തേപ്രിപന്റെ  പവളപ്രിചഖ  പകരുന്ന  ഗുരുവപ്രിപന  സമകാദരപ്രിങകണ  ആവശദ്യകത  യവനരുഖ
അഖഗതീകരപ്രിച്ചു. യവന തതന്വേചപ്രിനകനകായ  
അരപ്രിങസകാട്ടപ്രില് ഇങ്ങപന എഴുതപ്രിയപ്രിട്ടുണന്- "രകകാകര്ത്തേകാകപളകകാള് നകാഖ ബൈഹുമകാനപ്രിങകണതന്
അധദ്യകാപകപരയകാണന്.  എപനന്നകാല്  അധദ്യകാപകര്  രകകാകര്ത്തേകാകങളകകാള്  കുട്ടപ്രികള്കന്
ജതീവപ്രിതഖനല്കുന.
1961-ലകാണന്  രകാഷഖ  വര്ഷത്തേപ്രിപലകാരു  ദപ്രിവസഖ  അധദ്യകാപക  ദപ്രിനമകായപ്രി  ആങഘേകാഷപ്രികകാന്
തതീരുമകാനപ്രിചതന്.  അതപ്രിനന്  ഏറവുഖ  അനുങയകാജദ്യമകായ ദപ്രിവസഖ  സര്ങവ്വപ്പെളപ്രി  രകാധകാകൃഷ്ണപനന്ന
ങഡകാ.  രകാധകാകൃഷ്ണപന്റെ ജനദപ്രിനമകാപണന്നന്  തതീരുമകാനപ്രിച്ചു.  അങ്ങപന  1961  പസപന്റഖബൈര്  5-നന്
രകാജദ്യഖ ആദദ്യപത്തേ അധദ്യകാപക ദപ്രിനഖ ആങഘേകാഷപ്രിച്ചു.
1952-ല് ആദദ്യ ഇനദ്യന് പസപ്രിഡന്റെകായപ്രി പതരപഞ്ഞെടുകപപ്പെട്ട ആളകാണന് ങഡകാ.  രകാധകാകൃഷ്ണന്.
1885 പസപന്റഖബൈര് 5-  നകാണന് ഇങദ്ദേഹഖ ജനപ്രിചതന്.  തമപ്രിഴകാട്ടപ്രിപല ചപ്രിറ്റൂര് ജപ്രിലയപ്രിപല തപ്രിരുത്തേണപ്രി
ഗകാമത്തേപ്രിപല സര്ങവ്വപ്പെളപ്രി കുടുഖബൈത്തേപ്രിലകായപ്രിരുന ജനനഖ.
അധദ്യകാപക ദപ്രിനകാചരണഖ തുടെങ്ങപ്രിയങതകാപടെ അദദ്യകാപകര്ക്കുള ങകമപവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കുങവണപ്രി
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ങദശതീയ അധദ്യകാപകനപ്രിധപ്രി രൂപതീകരപ്രികപപ്പെട്ടു. 
ആധുനപ്രിക കകാലഘേട്ടത്തേപ്രിപല അധദ്യകാപകരുപടെ  പസകപ്രി നഷപപ്പെടെകാപത കകാത്തേന് സൂകപ്രികണഖ
എന്ന സങനശഖ പകരുന്ന,  അകകാരദ്യഖ നപമ ഓര്മപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന്ന ഒരു നല ദപ്രിനമകായപ്രി അധദ്യകാപക
ദപ്രിനഖ നപ്രിലപകകാള്ളുന.

ആല്ബൈപ്രിന് സകാബ

SSHSS Keerampara                                                                                                                           23 
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പുകവലപ്രി വരുത്തുന്ന ങദകാഷങ്ങള്

കണപ്രിനന്  അറപ്പുഖ  മൂകപ്രിനന്  പവറുപ്പുഖ  തലങചകാറപ്രിനന്  കതവുഖ  ശന്വേകാസങകകാശത്തേപ്രിനന്  അപകടെവുഖ
വരുത്തേപ്രിപവക്കുന്ന  ഒരുപചകാരമകാണപ്രിപതന്നന്  പുകവലപ്രിപയപ്പെറപ്രി  1603-ല്  ഇഖഗ്ലണപ്രിപന്റെ
സപ്രിഖഹകാസനങമറപ്രിയ പജയപ്രിഖസന് ഒന്നകാമന് പറഞ്ഞെപ്രിട്ടുണന്. പങക നൂറകാണ്ടുകള് കഴപ്രിഞ്ഞെപ്രിട്ടുഖ നകാഖ
അതന്  ഉള്പകകാണപ്രില.  ഇന്നന്  പുകവലപ്രിക്കുന്നവരുപടെ എണഖ വളപര വര്ധപ്രിചപ്രിട്ടുണന്.  തങ്ങളുപടെ
ജതീവപ്രിതമകാണന് പുകഞ്ഞെന് തതീരുന്നപതന്നന് മനസ്സപ്രിലകാകപ്രിയപ്രിട്ടുഖ മനുഷദ്യന് അതപ്രിനടെപ്രിമപപ്പെട്ടുങപകാകുന്ന
കകാഴ്ചയകാണന് കകാണന്നതന്. പതപ്രിവര്ഷഖ അറുപതന് ലകഖ ടെണ പുകയപ്രിലയകാണന് ജനങ്ങള് പുകച്ചു
തതീര്ക്കുന്നപതന്നന് ങലകാകകാങരകാഗദ്യ സഖഘേടെനയുപടെ കണക്കുകള് വദ്യകമകാക്കുന.ഏറവുഖ അധപ്രികഖ
സമത്തുഖ  സന്വേകാധതീന  ശകപ്രിയുമുള  ബൈഹുരകാഷകുത്തേക  വദ്യവസകായപ്രികളപ്രില്  പമുഖര്  ഇന്നന്
പുകയപ്രില  വദ്യവസകായപ്രികളകാണന്.  ആണ്ടുങതകാറുഖ  3000  ലകഖ  ങഡകാളര്  സമകാദപ്രിക്കുന്ന  ആ റന്
പുകയപ്രിലകമനപ്രികളപ്രില്  മൂപന്നണഖ  അങമരപ്രികന്  ഐകദ്യനകാടുകളപ്രിലുഖ  രപണണഖ  ഇഖഗ്ലണപ്രിലുഖ
ഒപരണഖ  പതപക  ആഫ്രപ്രികയപ്രിലുമകാണന്.  പുകവലപ്രികകാരുപടെ  എണഖ  കകാലഖ  കഴപ്രിയുഖ  ങതകാറുഖ
വര്ധപ്രിച്ചുവരപ്രികയകാണന്.  നകാല്പതുമുതല്  എഴുപതന്  ശതമകാനഖവപര  പുരുഷനകാരുഖ  പത്തുമുതല്
അമതു ശതമകാനഖവപര സതീകളുഖ പുകവലപ്രിയുപടെ അടെപ്രിമകളകാപണന്നന് ങലകാകകാങരകാഗദ്യ സഖഘേടെന
പറയുന.  നപ്രിങകകാട്ടപ്രിയകാന വഖശത്തേപ്രിലുള ഒരു പചടെപ്രിയകാണന് പുകയപ്രില.  ആ പചടെപ്രിയപ്രില് വപ്രിഷഖ
അടെങ്ങപ്രിയപ്രിട്ടുപണന്നന്  കപണത്തേപ്രിയതന്  ജതീന്  നപ്രിങകകാട്ടതീന്  എന്ന  ശകാസജനകാണന്.
അങദ്ദേഹത്തേപ്രിപന്റെ ങപരപ്രിലകാണന് അതപ്രിപല വപ്രിഷകാഖശത്തേപ്രിനന് നപ്രിങകകാട്ടതീന് എന്ന ങപരന് നല്കപ്രിയതന്.
നപ്രിങകകാട്ടതീന്  എന്ന  ങപരന്  നല്കപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുന്നതന്.നപ്രിങകകാട്ടതീന്  എന്ന  വപ്രിഷത്തേപ്രിപന്റെ  ഒരു  തുളപ്രി
നകാകപ്രില്  വതീണകാല്  മതപ്രി  ഒരകാള്  മരപ്രിക്കുഖ.  പുകവലപ്രിക്കുങമകാള്  പുകവലപ്രിക്കുങമകാള്  വളപര
ലഘുവകായ  മകാതയപ്രില്  അതന്  രകത്തേപ്രില്  കലരുന്നതുപകകാണ്ടുഖ  കകാലക്രങമണ  ശരതീരഖ
പധപ്രിങരകാധങശഷപ്രി  ആര്ജപ്രിക്കുന്നതുപകകാണ്ടുമകാണന്  അതകന്  അപകടെഖ  സഖഭവപ്രികകാത്തേതന്.
അപകടെഖ  ക്രങമണ  മകാതങമ  പതദ്യകപപ്പെടുകയുള.  പുകയപ്രിലയപ്രിപല  വപ്രിഷകാഖശഖ  ശരതീരത്തേപ്രില്
അതപ്രിങവഗഖ ലയപ്രിച്ചുങചരുന്ന ഒന്നകാണന്.  സപ്രിഗരറ്റുവലപ്രിക്കുങമകാള് ഏഴു പസകന്റുപകകാണന് അതന്
തലങചകാറപ്രിലുഖ പതപ്രിനഞ്ചന് പസകന്റുകള്പകകാണന്പകാദത്തേപ്രിപല തളവപ്രിരലപ്രിലുഖ എത്തുഖ.
   ഒരു കസൗതുകപമന്ന തരത്തേപ്രിലകാണന് പുകവലപ്രിശതീലഖ ആരഖഭപ്രിക്കുന്നതന്. പതറകായ ചങ്ങകാത്തേമകാണന്
മപ്രികങപ്പെകാഴുഖ  ഈ  ദശതീലത്തേപ്രിനന്  ങവദപ്രിപയകാരുക്കുന്നതന്.  ആണത്തേത്തേപ്രിപന്റെ  ലകണമകാണന്
പുകവലപ്രിപയന്ന മപ്രിഥദ്യകാധകാരണ നമുകപ്രിടെയപ്രില് പചകാരഖ ങനടെപ്രിയപ്രിട്ടുണന്. ജതീവപ്രിതത്തേപ്രിപല സകാഹസപ്രിക
നപ്രിമപ്രിഷങ്ങളപ്രിലുഖ  മനസ്സപ്രില്  സഖഘേര്ഷഖ  നപ്രിറയുങമകാഴുഖ  പുകവലപ്രി  ആശന്വേകാസകരവുഖ
ആവശദ്യവുമകാപണന്നന്  പരസദ്യങ്ങള്  നപമ  പഠപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന.  ഗ്ലകാമറപ്രിനുഖ  ജതീവപ്രിതവപ്രിജയത്തേപ്രിനുഖ
അസകാധകാരണ  മഹതന്വേത്തേപ്രിനുഖ  പുകവലപ്രി  ആവശദ്യമകാപണനഖ  പരസദ്യങ്ങള്  നപമ
പതറപ്രിധരപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന.
   കസൗമകാരത്തേപ്രിലകാണന്  സകാധകാരണയകായപ്രി  പുകവലപ്രി  ശതീലഖ  ആരഖഭപ്രിക്കുന്നതന്.  ഏതു  കകാരദ്യവുഖ
ശതീലപ്രിചതപ്രിനുങശഷഖ  നപ്രിര്ത്തുന്നതപ്രിലുഖ  നലതന്  ശതീലപ്രികകാതപ്രിരപ്രിക്കുന്നതകാണന്.  അതുപകകാണന്
കസൗമകാരത്തേപ്രിങല  ശ്രദ്ധപ്രിചന്  പുകവലപ്രി  ശതീലത്തേപ്രില്നപ്രിന്നന്  ഒഴപ്രിവകാകണഖ.   നപ്രിര്ഭകാഗദ്യത്തേപ്രിനന്  ഇന്നന്
ധകാരകാളഖ  വപ്രിദദ്യകാലയങ്ങള്  ഇത്തേരഖ  ദശതീലങ്ങളുപടെ  ഈറപ്രിലമകായപ്രി  അവധപതപ്രിചപ്രിട്ടുണന്.
പുകവലപ്രിയപ്രിലൂപടെ കഞ്ചകാവപ്രിങലക്കുഖ അങ്ങപന മറ്റു മയക്കുമരുനകളപ്രിങലക്കുഖ എത്തേപപ്പെടുന്ന ഒരു
വലപ്രിയ വപ്രിഭകാഗഖ വപ്രിദദ്യകാര്തപ്രികള് ഇന്നന് കലകാലയങ്ങളപ്രിലുണന്. 
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e-ദദപപ

   ഇതയുഖ  ആപല്കകാരപ്രിയകായ  പുകവലപ്രി  നപ്രിങരകാധപ്രിക്കുവകാന്  സര്കകാരപ്രിനന്  കഴപ്രിഞ്ഞെപ്രിട്ടപ്രില.
അതപ്രില്നപ്രിനള  വരുമകാനമകാണന്  പധകാനകകാരദ്യഖ.  എങ്കേപ്രിലുഖ  'പുകവലപ്രി  ആങരകാഗദ്യത്തേപ്രിനന്
ഹകാനപ്രികരഖ'എന്ന   മുന്നറപ്രിയപ്രിപ്പെന്  സപ്രിഗരറപ്രിപന്റെ  കവറപ്രിനന്  പുറത്തേന്  ങചര്കണപമന്നനപ്രിയമഖ
നപ്രിലവപ്രിലുണന്.  ഇങപ്പെകാള് ങകരളത്തേപ്രില് പപകാതുസലങ്ങളപ്രില് പുകവലപ്രിക്കുന്നതന് നപ്രിങരകാധപ്രിചപ്രിട്ടുണന്.
ഇത്തേരഖ നപ്രിയന്ത്രണങ്ങപളലകാഖ ഒരു തരത്തേപ്രില് പഹസനഖ മകാതമകാണന്.  പുകവലപ്രിങയകാടെന്  നകാഖ
ഓങരകാരുത്തേരുഖ വപ്രിടെപറങഞ്ഞെ മതപ്രിയകാകൂ.  സന്വേയഖ കകപകകാള്ളുന്ന ഒരു വപ്രിലകപ്രിലൂപടെ മകാതങമ
ഈ ദശതീലത്തേപ്രില് നപ്രിന്നന് നമുക രകപപ്പെടുവകാന് സകാഝപ്രിക്കുകയുള.
   ഒരു  സപ്രിഗരറന്  പകകാളുത്തുന്നതന്  നമ്മുപടെ  ആങരകാഗദ്യത്തേപ്രിനന്  ചപ്രിത
പകകാളുത്തുന്നതുങപകാപലയകാപണന്നന്  മനസ്സപ്രിലകാകപ്രി  ആങരകാഗദ്യമുള  ഒരു  തലമുറപയ
വകാര്പത്തേടുക്കുവകാന് നകാഖ ഒപത്തേകാരുമപ്രിചന് പയതപ്രികണഖ. 

ആല്ബൈപ്രിന് സകാബ
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e-ദദപപ

അറപ്രിയകാങമകാ പറയകാങമകാ
         1. രകഖ കട്ടപപ്രിടെപ്രിക്കുന്നതപ്രിനന് സഹകായപ്രിക്കുന്ന ജതീവകഖ

   2. പഴങ്ങള് പകാകമകാകകാന്  സഹകായപ്രിക്കുന്ന ങഹകാര്ങമകാണ ?
3. ജതീവപ്രിക്കുന്ന ങഫകാസപ്രില് എന്നറപ്രിയപപ്പെട്ടുന്ന മൃഗഖ? 
4. "പകരകാങറകാപകാസപ്രി" ശരതീരത്തേപ്രിപല ഏതന്                                                            
അവയവവുമകായപ്രി ബൈന്ധപപ്പെട്ട ശസക്രപ്രിയയകാണന്?
5.ഉറുമപ്രിപന്റെ ശരതീരത്തേപ്രിപല ആസപ്രിഡന് ?

         6. രകഖ കട്ടപപ്രിടെപ്രിക്കുന്നതപ്രിനന് സഹകായപ്രിക്കുന്ന ങപകാട്ടതീന് ?
7. രകഖ ശുദ്ധതീകരപ്രിക്കുന്ന അവയവഖ ?
8. ശരതീരത്തേപ്രിപല ഏറവുഖ വലപ്രിയ അസപ്രി ?
9. 'രകാസവസ്തുകളുപടെ രകാജകാവന്' എന്നന് അറപ്രിയപപ്പെടുന്നതന് ?
10. കകാര്ബൈണ കഡഓകക്സൈഡപ്രിപന്റെ ഖരരൂപഖ ?
11. ജലത്തേപ്രിപന്റെ pH മൂലദ്യഖ ?

          12. ശരതീരത്തേപ്രിപല ഏറവുഖ പചറപ്രിയ അസപ്രി ?

പജറപ്രി ഫ്രകാന്സപ്രിസന്  
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e-ദദപപ

ഉത്തേരങ്ങള്

1. ജതീവകഖ K
2. എഥപ്രിലപ്രിന്
3. ടുവങടെകാറ
4. കണന്
5. ങഫകാര്മപ്രികന് ആസപ്രിഡന്
6. കഫബപ്രിങനകാജന്
7. വൃക
8. തുടെപയലന്
9. സള്ഫമ്പ്യൂരപ്രികന് ആസപ്രിഡന്
10. കഡ്രൈ ഐസന്
11. 7
12. ങസപ്പെപ്രിസന്
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e-ദദപപ

കടെങ്കേഥകള്

1. ങവലപ്രിപപ്പെകാകത്തേപ്രില് കവരകലന്.
2. പവളുത്തേ ങപകാലതീസപ്രിനന് കറുത്തേ പതകാപ്പെപ്രി.
3. ഇത്തേപ്രിരപ്രി മുറപത്തേകാത്തേപ്രിരപ്രി വളപ്രി.
4. എപട്ടലന് കുട്ടപ്പെപനകാറകകാലന്.
5. കുറപ്രികകാട്ടപ്രില് പകകാചരപ്രിവകാള്.
6. ആപചടെപ്രിപകകാമപത്തേകാരു ങചകാര.
7. അകത്തേന് ങരകാമഖ പുറത്തേപ്രിറചപ്രി.
8. കകാറങത്തേകാടുഖ കുടെവയറന്. 
9. നകാലുവഴപ്രി നകാലകായപ്രിരഖ കടെഖ.
10. മുകണന് ചനയ്കുങപകായപ്രി.
11. എവപ്രിപടെ ങനകാകപ്രിയകാലുഖ കകാലപ്രിലകാ പനല്.
12. ഇട്ടകാല് പപകാട്ടകാത്തേ കപ്രിങ്ങപ്രിണപ്രിമുട്ട.
13. ഉറങഖ കണടെകപ്രില.
14. മണപ്രിയടെപ്രിചകാല് മലമകാങമകാടുഖ.
15. ഇരുട്ടുകകാട്ടപ്രില് കുരുട്ടുപന്നപ്രി.

ബൈപ്രിശന്വേപ്രിന് സണപ്രി
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e-ദദപപ

ഉത്തേരങ്ങള്

1. മപ്രിന്നകാമപ്രിനുങ്ങന്
2. തതീപപ്പെട്ടപ്രിപകകാളപ്രി
3. കകങരഖ
4. ശതീലക്കുടെ
5. പലന്
6. പചമരത്തേപ്രിപ്പൂവന്
7. മൂകന്
8. ബൈലൂണ
9. ചതുരകളപ്രി
10. ങതങ്ങ
11. ആകകാശഖ
12. കടുകന്
13. മഝദ്യഖ
14. തതീവണപ്രി
15. ങപന്
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e-ദദപപ

പഴപഞ്ചകാല്ലുകള്

1. അങ്ങകാടെപ്രിയപ്രില് ങതകാറതപ്രിനമങയകാടെന്.
2. അടെപ്രി പതറപ്രിയകാല് ആനയുഖ വതീഴുഖ.
3. അരപ്രിപയറപ്രിഞ്ഞെകാല് ആയപ്രിരഖകകാക.
4. അറപ്രിയകാത്തേവനന് തലന്, അറപ്രിഞ്ഞെവനന്
    പചകാലന്.
5. ആന പകകാടുത്തേകാലുഖ ആശ പകകാടുകരുതന്.
6. അല്പനര്തഖ കപ്രിട്ടപ്രിയകാല്
    അര്ദ്ധരകാതപ്രിയപ്രിലുഖ കുടെ പപ്രിടെപ്രിക്കുഖ         
7. വതീടെന് മറന്നകാലുഖ മൂടെന് മറകരുതന്.
8. ഉണകാത്തേവനന് ഇല കപ്രിട്ടകാഞ്ഞെപ്രിട്ടന്,
    ഉണവനന് പകായ കപ്രിട്ടകാഞ്ഞെപ്രിട്ടന്. 
9. ഉളതന് പറഞ്ഞെകാല് ഉറപ്രിയുഖ ചപ്രിരപ്രിക്കുഖ.
10. മപ്രിണകാപ്പൂച കലമുടെക്കുഖ.
11. മപ്രിനന്നപതലകാഖ പപകാന്നലകാ. പകായ കപ്രിട്ടകാഞ്ഞെപ്രിട്ടന്. 
9. ഉളതന് പറഞ്ഞെകാല് ഉറപ്രിയുഖ ചപ്രിരപ്രിക്കുഖ.
10. മപ്രിണകാപ്പൂച കലമുടെക്കുഖ.

ബൈപ്രിശന്വേപ്രിന് സണപ്രി
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ഒന്നകാഖ കപ്രിളപ്രി
ഒന്നകാഖ കപ്രിളപ്രി ബൈസപ്രിപന്റെ ഫ്രണങഡകാറപ്രില് നപ്രില്ക്കുന.
രകാണകാഖ കപ്രിളപ്രി ബൈസപ്രിപന്റെ ബൈകാകന്ങഡകാറപ്രില് നപ്രില്ക്കുന.
ഒന്നകാഖ കപ്രിളപ്രി ഫ്രണന്ങഡകാറപ്രില് പപണ്ണുങ്ങളന് ങകറുങമകാള്
അങ്ങടെന്തളപ്രി ഇങ്ങടെന്തള്ളുഖ...
കപ്രിളപ്രി ങഡകാറപ്രില് തൂങ്ങപ്രി  നപ്രില്ക്കുഖ 
പല ങപകാസപ്രില് ആടെപ്രിനപ്രില്ക്കുഖ
നല സുനരപ്രി പപണ്ണുങ്ങള് ങകറുങമകാള്
തകാങ്ങപ്രിപകകാണന്ഡബൈപ്രിള് ബൈലടെപ്രിക്കുഖ 
ബൈസപ്രിനു ഉളപ്രില് ഒരു പപണന് നപ്രിന്നകാല്       
പകളവന്നകാര് ങദഹത്തേന് ങചര്ന്നന്നപ്രില്ക്കുഖ  
സതീറപ്രിന്  പപ്രിന്നപ്രില് ഗദ്യകാപപ്രിലുപടെ 
നതീളുന്ന രണ്ടു കകകള് പമപല
നതീണ്ടു വന കകാലുഖ രണ്ടുഖ
ബൈകാകപ്രിലപ്രിരുങന്നകാപന്റെ ങവലകങണകാ
'ടെഖ' ങന്നകാറപപ്പെകാട്ടപ്രികല്...
പപണ്ണുതപ്രിരപ്രിഞ്ഞു ങമകാനയടെപ്രിച്ചു
പപണ്ണുകണകാല് സുനരപ്രിയകാ
ഗതപ്രി പകട്ടകാല് ങപകാകപ്രിരപ്രിയകാ
ചുമ പപണപ്രിന് മുമപ്രില് കസലുകള് 
കകാട്ടുന്ന പൂവകാലന് ഓര്ത്തുവങചകാ
സുനരപ്രിയകാഖ പപപണകാപരണഖ 
കഡ്രൈവപറ ങനകാകപ്രി കസ്മലു പചയകാല്
കഡ്രൈവറുടെന് കസലു കകാട്ടപ്രി
ബൈസപ്രിനു സതീഡു കൂടുഖ
ഫുള് ങവകാളദ്യത്തേപ്രില് പുളപ്രി പകാട്ടുവയ്കുഖ
രകാതപ്രിയപ്രിലുഖ കൂളപ്രിഖഗന് ഗ്ലകാസ്സു വയ്കുഖ
എതപ്രിപര വരുന്ന കഡ്രൈവര്മകാരുപടെ
തനക്കുഖ കളക്കുഖ വപ്രിളപ്രികളള് ങകള്കകാഖ
'ങഠകാ' എപന്നകാരു ഇടെപ്രികല്
ഒറ പവട്ടപ്രികല്, കൂട്ടകരചപ്രില്
കഡ്രൈവന് പപയകാന് സുനരമകാ
ശ്രദ്ധ ങപകായകാല് ഭതീകരമകാ...!

ഡകാനപ്രിങയല് ദതീപു
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Mahatma Gandhi

A leader of his people 
unsupported by any out ward authority  ;
A politician whose success rests not -
up on craft nor the mastery of technical 
devices but simply on the convincing .
Power of his personality a victorious .
Fighter who has always scorned the use of force .
A man of wisdom and humility ,
armed with resolve and inflexibility .
Who has devoted all his strength to the 
uplifting of his people and the betterment 
of their lots , a man who has confronted the brutality 
of Europe with dignity .

The simple human being and thus 
at all times risen superior . 
Generations to come , it may be will 
scare believe that such a one as this 
ever in flesh and blood , walked upon this earth .

Gandhiji was like a powerful current of fresh air 
that made us sketch ourselves and take deep breaths .
He did not descent from the top he seemed to 
emerge from the millions of India speaking their
languages . 

Daniel Deepu
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മഹകാതഗകാന്ധപ്രിയപ്രിങലകന്ഒരു തപ്രിരപ്രിഞ്ഞുങനകാട്ടഖ

● 1869-  ഒങകകാബൈര്  2-നന്  കരഖചനന്  ഗകാന്ധപ്രിയുങടെയുഖ
പുതപ്രിഭകായപ്രിയുങടെയുഖ മകനകായപ്രി ജനപ്രിച്ചു.രകാജന്ങകകാട്ടപ്രിപല സ്കൂളപ്രില് പഠനഖ.
'  ഹരപ്രിശ്ചന',  ശ്രവണ  പപ്രിതൃഭകപ്രി'  എന്നതീ  നകാടെകങ്ങള്
കുട്ടപ്രികകാലത്തേന് ഏപറ സന്വേകാധതീനപ്രിച്ചു.

● 1883- കസ്തൂര്ബൈപയ വപ്രിവകാഹഖ പചയ.

● 1887- പമട്രെപ്രിക്കുങലഷന് പരതീക പകാസ്സകായപ്രി.

● 1888- പഠനത്തേപ്രിനകായപ്രി ഇഖഗ്ലണപ്രിങലകന് ങപകായപ്രി.

● 1891- ജൂണ 10-നന് ബൈകാരപ്രിസറകായപ്രി.

● 1893- ദകപ്രിണകാഫ്രപ്രികയപ്രിങലകന് ങപകായപ്രി.

● 1894-' ങനതകാള് ഇനദ്യന് ങകകാണഗസന്' ആരഖഭപ്രിച്ചു.

● 1896-  ഇനദ്യയപ്രില്  തപ്രിരപ്രിപചത്തേപ്രി.  ങഗകാപകാലകൃഷ്ണ  ങഗകാഖലപയ  സനര്ശപ്രിക്കുകയുഖ
ഗുരുവകായപ്രി  സന്വേതീകരപ്രിക്കുകയുഖ  പചയ.കുടുഖബൈസങമതഖ  വതീണ്ടുഖ  ദകപ്രിണകാഫ്രപ്രികയപ്രിങലകന്
തപ്രിരപ്രിച്ചുങപകായപ്രി.

● 1899-1902-  ദകപ്രിണകാഫ്രപ്രികയപ്രില്  ങബൈവര്  യുദ്ധകകാലത്തേന്  ആഖബലന്സന്  സഖഘേഖ
രൂപതീകരപ്രിചന് പവര്ത്തേപ്രിചപ്രിരുന.

● 1903- ജൂണ 4-നന് 'ഇനദ്യന് ഒപ്പെതീനപ്രിയന്' പതഖ പസപ്രിദ്ധതീകരപ്രിച്ചു.

● 1919- 'യങന് ഇനദ്യ', 'നവജതീവന്' എന്നപ്രിവ തുടെങ്ങപ്രി.

● 1933- 'ഹരപ്രിജന്' ആരഖഭപ്രിച്ചു.

● 1910- ങടെകാള്ങസകായപ്രി ഫകാഖ ആരഖഭപ്രിച്ചു.

● 1914-  ജൂകലയപ്രില്  ദകപ്രിണകാഫ്രപ്രികയപ്രില്നപ്രിന്നന്   യകാത  തപ്രിരപ്രിച്ചു.  ഓഗസപ്രില്
ഇഖഗ്ലണപ്രിപലത്തേപ്രി. ഡപ്രിസഖബൈര് വപര അവപ്രിപടെ പല പരപ്രിപകാടെപ്രികളപ്രിലുഖ പപങ്കേടുത്തു.    

● 1915-  ജനുവരപ്രി  9-  തപ്രിനന് ങബൈഖപബൈയപ്രില് കപ്പെലപ്രിറങ്ങപ്രി.  ഡപ്രിസഖബൈറപ്രില് ങബൈകാഖപബൈ യപ്രില്
നടെന്ന ങകകാണഗസ്സന് സങമളനത്തേപ്രില് പപങ്കേടുത്തു.

● 1917-ബൈതീഹകാറപ്രിപല  ചമകാരനപ്രില്  നതീലഖ  കര്ഷകര്ക്കു  ങവണപ്രി  സമര  രഖഗത്തേപ്രിറങ്ങപ്രി.
ഇതകായപ്രിരുന ഇനദ്യയപ്രിപല ഗകാന്ധപ്രിജപ്രിയുപടെ ആദദ്യ സമരഖ.

● 1919- ഏപപ്രില് 6-നന് നപ്രിരകാഹകാരവ്രതങത്തേകാടു കൂടെപ്രിയ ഹര്ത്തേകാലപ്രിനന് ആഹന്വേകാനഖ പചയ. 
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      അമൃത്സറപ്രില് ങചര്ന്ന ങകകാണഗസ്സന് സങമളനത്തേപ്രില് 
      ഗകാന്ധപ്രിജപ്രിങയകാടെന് ങകകാണഗസ്സപ്രിനന് പുതപ്രിയ ഭരണഘേടെന     
      തയകാറകാകകാന് ആവശദ്യപപ്പെട്ടു.

● 1920- ഓഗസന് 1-നന് ഗകാന്ധപ്രിജപ്രിയുപടെ ങനതൃതന്വേത്തേപ്രില് നപ്രിസ്സഹകരണ സമരഖ ആരഖഭപ്രിച്ചു.
  ഉത്തേര് പങദശപ്രിപല ചസൗരപ്രി ചസൗര ഗകാമത്തേപ്രില് ആശ്രമസ്തരകായ സമരകകാര് ങപകാലതീസന്
ങസഷനന്  തതീവച്ചു.  ഇതപ്രില്  22  ങപകാലതീസുകകാര്  പകകാലപപ്പെട്ടു.  തുടെര്ന്നന്  നപ്രിസ്സഹകരണ
സമരഖ പപ്രിന്വലപ്രിച്ചു.

● 1922-  മകാര്ചന്  10-നന്  അറസപ്രിലകായപ്രി.  യങന്  ഇനദ്യയപ്രില്  എഴുതപ്രിയ  ങലഖനങ്ങള്
രകാജദ്യങദകാഹമകാണന് എന്നതകായപ്രിരുന കുറഖ.

● 1924-  പഫബ്രുവരപ്രിയപ്രില്  ജയപ്രില്  ങമകാചപ്രിതനകായപ്രി.  ബൈല്ഗകാഖ  സങമളനത്തേപ്രില്
ങകകാണഗസ്സന്  പസപ്രിഡന്റെകായപ്രി  സകാനങമറ്റു.  പസപന്റഖബൈര്  18-  നന്  21  ദപ്രിവസപത്തേ
ഉപവകാസഖ ആരഖഭപ്രിച്ചു. ഹപ്രിന- മുസതീഖ ഐകദ്യത്തേപ്രിനു ങവണപ്രിയകായപ്രിരുന ഈ ഉപവകാസഖ.

● 1930-  ഏപപ്രില്  6-നന്  ദണപ്രി  കടെപ്പുറത്തേന്  വചന്  ഉപ്പു  നപ്രിയമഖ  ലഖഘേപ്രിച്ചുപകകാണന്
നപ്രിയമലഖഘേന സമരത്തേപ്രിനന് തുടെകഖ കുറപ്രിച്ചു.

● 1942-  ഓഗസന്  എട്ടപ്രിനന്  കന്വേപ്രിറന്  ഇനദ്യ  സമരത്തേപ്രിപന്റെ  ഭകാഗമകായപ്രി  ങബൈകാഖപബൈയപ്രിപല
പഗകാവകാറപ്രിയ  ടെകാങ്കേന്  കമതകാനത്തേന്  തടെപ്രിച്ചുകൂടെപ്രിയവപര  അഭപ്രിസഖങബൈകാധന പചയപകകാണ്ടു
സഖസകാരപ്രിച്ചു. സമരഖ രൂകമകായങതകാപടെ ഗകാന്ധപ്രിജപ്രിപയ അറസ്റ്റു പചയ.

● 1943-  പഫബ്രുവരപ്രി  10-നന് ജയപ്രിലപ്രില് നപ്രിരകാഹകാരഖ ആരഖ ഭപ്രിച്ചു. 21  ദപ്രിവസത്തേപ്രിനു ങശഷഖ
സമരഖ അവസകാനപ്രിപ്പെപ്രിച്ചു.

● 1944- ജയപ്രില് ങമകാചപ്രിതനകായപ്രി.

● 1947- ഓഗസന് 15-നന് ഒന്നകാഖ സന്വേകാതന്ത്രദ്യ ദപ്രിനത്തേപ്രില് ഗകാന്ധപ്രിജപ്രി ബൈഖഗകാളപ്രിപല 'കഹദരപ്രി
മന്സപ്രില്' എന്ന മുസതീഖ ഭവനത്തേപ്രിലകായപ്രിരുന.

● 1948- ജനുവരപ്രി 13 മുതല് 18 വപര ഉപവകാസഖ അനുഷപ്രിച്ചു.
 ജനുവരപ്രി 30-നന് കവകപ്രിട്ടന് 5.17 നന് നകാദറകാഖ ങഗകാഡന്ങസയുപടെ പവടെപ്രിങയറന് മരപ്രിച്ചു.

പതമ്പ്യൂവന് പപ്രി
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വലപ്രിയവരുപടെ ങലകാകഖ
ഡപ്രിങനകാസര് ഭതീമനകാര്
     ഏകങദശഖ  ആറര  ങകകാടെപ്രി  വര്ഷഖ  മുമന്
ഭൂമപ്രിയപ്രില്നപ്രിന്നന്   അപതദ്യകമകായ  ഭതീമനകാരകാണന്
ഡപ്രിങനകാസറുകള്.  ഇങന്നവപര  ഭൂമപ്രിയപ്രില്  ജതീവപ്രിചപ്രിരുന്ന
ഏറവുഖ വലപ്രിയ ജന്തുകളകായപ്രിരുന ഇവ. 
     ങഫകാസപ്രില്  പഠനങ്ങളപ്രില്  നപ്രിന്നകാണന്  നമുകന്
ഇവപയക്കുറപ്രിച്ചുള  കൂടുതല്  വപ്രിവരങ്ങള്  കപ്രിട്ടപ്രിയതന്.
'ദപ്രിങനകാസന്'  എന്നകാല്  'ങപടെപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന്ന  ആകകാരമുള'

എനഖ 'ങസകാറസന്' എന്നകാല് 'പലപ്രി' എനമകാണന് അര്തഖ.

കടെല് ഭതീമന്
തപ്രിമപ്രിഖഗലങ്ങളുപടെ കൂട്ടത്തേപ്രിപല നതീലത്തേപ്രിമപ്രിഖഗലമകാണന് ഭൂമപ്രിയപ്രിപല ഏറവുഖ
വലപ്രിയ  ജതീവപ്രി.  കുഞ്ഞുങ്ങപള  പസവപ്രിക്കുകയുഖ  മുലയൂട്ടപ്രി  വളര്ത്തുകയുഖ
പചയന്ന സസ്തനപ്രികളകാണന് തപ്രിമപ്രിഖഗലങ്ങള്.

പകാമ്പു ഭതീമന് അനങകകാണ
പതങക  അങമരപ്രികയപ്രിപല  ആമങസകാണ  കകാടുകളുഖ  ആമങസകാണ
നദപ്രിയുപമലകാഖ  ഈ  ഭതീമപന്റെ  വപ്രിഹകാര  ങകനമകാണന്.  ഏകങദശഖ  27
അടെപ്രിങയകാളഖ  നതീളവുഖ  200  കപ്രിങലകാ  ഗകാഖ  ഭകാരവുമുള  ഇവനന്
സദകാസമയവുഖ പവളത്തേപ്രില് കഴപ്രിയകാനകാണന് ഇഷഖ.

പഗകാറപ്രില
പധകാനമകായുഖ  3  ഇനഖ  മനുഷദ്യ  കുരങകളകാണന്
ങലകാകത്തുളതന്:  പഗകാറപ്രില,  ചപ്രിമകാന്സപ്രി,  ഒറകാങട്ടകാന്.
കകാടുകളപ്രില്  കണ്ടുവരുന്ന  പഗകാറപ്രിലയകാണന്
കുരങവര്ഗ്ഗത്തേപ്രിപല  ഏറവുഖ  വലപ്രിയതന്.ഒരു  വലപ്രിയ
ആണപഗകാറപ്രിലകന് 2.5 മതീറങറകാളഖ ഉയരവുഖ 200 കപ്രിങലകാ ഗകാഖ
തൂകവുഖ വരുഖ. 

ആനപയ ങപടെപ്രികങണകാ  ..?
കരയപ്രില് ഇന ജതീവപ്രിചപ്രിരപ്രിക്കുന്നവയപ്രിന്
ഏറവുഖ  വലപ്രിയ  ജതീവപ്രിയകാണന്  ആന.  ആഫ്രപ്രികന്  ആനകളകാണന്
ആനകളപ്രില് ഭതീമനകാര്.
ആനകളുപടെ  പൂര്വ്വപ്രികരകാണന്  മകാമത്തുകള്.  നതീണ്ടു  വളഞ്ഞെ
പകകാമ്പുകളുഖ  ശരതീരഖ  നപ്രിറപയ  ങരകാമങ്ങളുമുള  മകാമത്തുകപള
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കണകാല് ങപടെപ്രിയകാകുഖ. 

പകപ്രികളപ്രിപല വമന്
ങലകാകത്തേപ്രിപല  ഏറവുഖ  വലപ്രിയ  പകപ്രിയകാണന്  ഒട്ടകപകപ്രി.
പറകകാനുള കഴപ്രിവപ്രിപലങ്കേപ്രിലുഖ ഇവര് വലപ്രിയ ഓട്ടകകാരകാണന്.
മണപ്രിക്കൂറപ്രില്  90  കപ്രിങലകാ  മതീറര്  വപര  ഓടെകാനുള  കഴപ്രിവന്
ഇവര്ക്കുണന്.  സപ്രിഖഹങ്ങപള  വപര  പതകാഴപ്രിങചകാടെപ്രികകാന്
ങപകാന്ന ശകപ്രിയുള കകാലുകള് ഇവക്കുണന്. 

ധമാുവകരടെപ്രി എന്ന മഞ്ഞുഭതീമന്
ഉത്തേരധവ  പങദശങ്ങളപ്രില്  ജതീവപ്രിക്കുന്ന
മഞ്ഞുഭതീമനകാരകാണന്  ധവകരടെപ്രികള്.  10
മനുഷദ്യരുങടെതപ്രിനു തുലദ്യമകാണന് ഇവയുപടെ ഭകാരഖ.
ഏകങദശഖ 2.7 മതീറര് വപര നതീളവുമുണകാകുഖ.

ആല്ബൈപ്രിന് എല്ങദകാസന്
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PovertyPoverty
Poverty is the worst curse which kills our  children. Poverty  is the state of any
person of being extremely poor. It is the extreme situation when a person feels lack
of essential items required to continue the life essential items such as:

a) Shelter
b) Clothing 
c) Medicine
d)Food

Some common problems of poverty are: 

i) Over population
ii) Lethal
iii) Epidemic disease
iv) Natural disease
v) Low agriculture output
vi) Lack of employment
vii) Castism in Country
viii) Letarancy
ix) Environmental problems
x) Lack of proper education

     We know that poverty crime. The common people who dreams of a wonderful
life  was  admitted  to  poverty.  Poverty  was  happening  nowadays  also  in  many
countries. The persons who get admitted to poverty were not given certain items
for their living. 
    They do not have their own enjoyment. On the other hand, the person who
were admitted to poverty will change the world. We do not have any idea about
the calibre behind them. But poverty is the problem for all of this.
     Friends, let us join join our hands together to remove this worst curse. The
worst thing Poverty  from our country and help the citizen who were undergoing“ ”
poverty nowadays and let us together try to a make new nation.

Thank You 

Albin Binu
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വപ്രിട്ടുങപകായ ഉത്തേരവന്...

ഒറയന് ങപകാകപ്രിലച്ഛകാ കൂട്ടുകകാരുണന് കൂപടെ,
അച്ഛപന്റെ വകാക്കുകപള നപ്രിനപ്രികപ്രിലപ്രിനപ്രി ഞകാനുഖ,
ഗുരുവുഖ ശപ്രിഷദ്യനകാരുഖങപകാകകാപനകാരുകഖ പചയ
കുട്ടനുഖങപകാകുവകാനകായന് പകകാതപ്രിച്ചുനപ്രിന അന്നന്
അച്ഛന് പറഞ്ഞു ങവണ, അമ പറഞ്ഞു ങവണ,
അമയുപടെ കകാല്കല് വതീണ
ങപകാകകാപനകാരുങ്ങപ്രി കുട്ടന്,
അച്ഛപന്റെ വകാക്കുകപളനപ്രിനപ്രിച്ചു കുട്ടനുഖ ങപകായപ്രി,
കുട്ടപന ങനകാകപ്രിയപ്രിലച്ഛന് മുഷപ്രി മുറുകപ്രി അന്നന്
അച്ഛപന്റെ വകാക്കുകപള വപ്രിട്ടപ്രിട്ടു ങപകായപ്രി
കുട്ടന് ങപകാകുഖ വഴപ്രിക്കുതപന്ന വണപ്രി-ചതപ്രിച്ചുങകങട്ടകാ,
കുട്ടനുഖ കൂട്ടുകകാരുഖ പപ്രിരപ്രിഞ്ഞുങപകായപ്രി അന്നന്,
ങപകാകുന്നതപ്രിന്മുന്പന് കുട്ടകാ
അച്ഛപന്റെ വകാക്കുകള്നപ്രിനകന് ഓര്കകാമകായപ്രിരുന.

ദപ്രിവന്ദകാസന്
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കവകഖ മുഹമദന് ബൈഷതീര്
 പശസ്ത മലയകാള കഥകാകൃത്തുഖ ങനകാവലപ്രിസ്റ്റുഖ. 1928-ല് ങകകാട്ടയഖ ജപ്രിലയപ്രിപല തലങയകാലപ്പെറമപ്രില്
ജനനഖ.'ങബൈപ്പൂര് സുല്ത്തേകാന് എന്ന വപ്രിളപ്രിങപ്പെരപ്രില് ശ്രങദ്ധയനകായപ്രി. അനദ്യകരപ്രികകാനകാകകാത്തേ 
ഭകാഷയുപടെ ഉടെമ.
പധകാനക്രതപ്രികള് :ബൈകാലദ്യകകാല സഖപ്രി, പകാത്തുമയുപടെ ആടെന്, ആനവകാരപ്രിയുഖ 
പപകാന്കുരപ്രിശുഖ,ശബൈന് ദങ്ങള്, ആനപ്പൂടെ, ഓര്മകുറപ്രിപ്പെന്, വപ്രിഡന് ഢപ്രികളുപടെ സന്വേര്ഗ്ഗഖ, 
പകാവപപ്പെട്ടവരുപടെ ങവശദ്യ, ജനദപ്രിനഖ.
മുഖദ്യബൈഹുമതപ്രികള് : പതന് ശ്രതീ പുരസന് കകാരഖ ,ങകന സകാഹപ്രിതദ്യ അകകാദമപ്രി അവകാര്ഡന്, ങകരള 
സകാഹപ്രിതദ്യ അകകാദമപ്രി അവകാര്ഡന്.

ങജകായല് ങസവദ്യര്

SSHSS Keerampara                                                                                                                           39 



e-ദദപപ

നനപ്രി
ഈ എളപ്രിയ സഖരഭത്തേപ്രില് സ്രഷപ്രികളുഖ നപ്രിര്ങദ്ദേശങ്ങളുഖ നല്കപ്രി ഞങ്ങങളകാടു
സഹകരപ്രിക്കുകയുഖ ങപകാത്സകാഹപ്രിപ്പെപ്രിക്കുകയുഖ പചയ എലകാവങരകാടുഖ 
കൃതജത അറപ്രിയപ്രികപട്ട,

എന്നന് ,              
ങസ്നേഹപൂര്വ്വഖ  എഡപ്രിറര്
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