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 സനന്ദേശശ
കകൈയയ്യില്   ചൂരലശ   മനസയ്യില്   ഒരയ്യിക്കലശ   വററ്റാത്ത   നസ്നേഹത്തയ്യിനന്റെ   നനീരുറവയശ,   കുപറ്റായത്തയ്യിന്റെ
കൃതയ്യിമഗഗൗരവശ   നയ്യിറചച്ച്   കറ്റാസച്ച്   മുറയ്യിയയ്യിനലേക്കച്ച്   കൈടന്നു   വരുന്ന   അദദ്ധ്യപകൈനന   കൈറ്റാണുനമറ്റാള
ചറ്റാടയ്യിനയഴുനന്നറച്ച്   നമനസ്തേ  സറ്റാര്  എന്ന  ഏകൈകൈനണ്ഠേന ഉചസറ്റായയ്യിയയ്യില്  സശനബറ്റാധന  നചയയ്യിരുന്ന
പഠനകൈറ്റാലേശ   നമുക്കുണറ്റായയ്യിരുന്നു.   എന്നറ്റാല്   ഇന്നനത്ത   തലേമുറയറ്റാകൈനട,   പുചശ   കൈലേര്ന്ന   ഒരു
ഓര്മ്മപയ്യിശകൈറ്റാണതച്ച്. 'അചനന  വയ്യിളയ്യിച്ചു  നകൈറ്റാണച്ച്  വന്നയ്യിടച്ച്  കറ്റാസയ്യില്  കൈയറയ്യിയറ്റാല്  മതയ്യി '  എന്ന  പഴയ  ആ
നപടയ്യിപ്രഖദ്ധ്യറ്റാപനശ  ഇന്നച്ച്  ആവര്ത്തയ്യിക്കുകൈനയറ്റാ  അന്നനത്ത  ആ  നചറയ്യിയ  ചൂരല്  വടയ്യി ഒന്നു  മുരളുകൈനയറ്റാ
നചയറ്റാല്  അടുത്ത  ദയ്യിവസശ  മുകൈളയ്യില്  നയ്യിന്നുള്ള  നസ്പെഷദ്ധ്യല് ഓര്ഡറുമറ്റായയ്യിടറ്റായയ്യിരയ്യിക്കുശ  വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാര്തയ്യിയശ
രക്ഷകൈര്ത്തറ്റാവശ   സ്കൂളയ്യില്  വരുന്നതച്ച്.   അദദ്ധ്യറ്റാപകൈന്   വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാര്തയ്യിനയ  ഭയന്നച്ച്   പഠയ്യിപയ്യിക്കുന്നു   ഒരു
കൈറ്റാലേഘടത്തയ്യിലൂനടയറ്റാണച്ച്  ഇന്നു  നറ്റാശ  കൈടന്നുനപറ്റായയ്യിനക്കറ്റാണയ്യിരയ്യിക്കുന്നതച്ച്.  ഗുരുവയ്യിനന്റെ  പക്കല്  നയ്യിന്നുശ
ഒരയ്യിറ്റു അറയ്യിവയ്യിനന്റെ  നവളയ്യിചശ  ലേഭയ്യിക്കുവറ്റാന്  നവണയ്യി  ഗുരുകുലേത്തയ്യില്  ജപയ്യിചച്ച്-   ജനീവയ്യിചച്ച്   അവയ്യിടനത്ത
സര്വ്വനജറ്റാലേയ്യികൈളുശ  നചയച്ച്  അറയ്യിവച്ച്  സമറ്റാദയ്യിചയ്യിരുന്ന  പറ്റാരമരദ്ധ്യമുള്ളവരറ്റാണച്ച്  നറ്റാശ  എന്നച്ച്  ഒറ്റാര്ക്കണശ.
എന്നറ്റാല്  ഇന്നനത്ത  വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാഭദ്ധ്യറ്റാസ  സമ്പ്രദറ്റായശ  പരനീക്ഷ  എന്ന  ഒനരറ്റാറ  കൈടമ  കൈടക്കറ്റാന്  നവണയ്യി  മറ്റാതശ
വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാര്തയ്യികൈനള   വളര്ത്തയ്യിനയടുക്കുന്ന   ഒരു   തരശ   നബറ്റായയ്യിലേര്   ചയ്യിക്കന്  ഫറ്റാമയ്യിശഗച്ച്   ആനണന്നച്ച്
പറനയണയ്യി  വരുന്നതയ്യില്  നഖദമുണച്ച്.But  as  everybody  say  the  only  thing  that  the  matters  at  the

end  of  the  day  is  result  and  of  course  positive  result..... 

എന്നയ്യിരുന്നറ്റാലശ,    പണച്ച്   ഞങ്ങള   പഠയ്യിചയ്യിരുന്ന   നവള്ളറട   പഞറ്റായത്തയ്യിനലേ    ഈ   പ്രഗൗഢ
വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാലേയത്തയ്യിനലേ   നയ്യിശശറ്റാസങ്ങള   പുതു   തലേമുറയയ്യിനലേ   ഒരു   വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാര്തയ്യിയനട    മനസയ്യിനലേങയ്യിലശ
നന്മയനട,  നസ്നേഹത്തയ്യിന്റെ,  സുഹൃതച്ച്ബന്ധത്തയ്യിന്റെ  പുതുശശറ്റാസമറ്റാകൈനടനയന്നച്ച്  ആഗ്രഹയ്യിച്ചുനപറ്റാകുന്നു.  ഒരറ്റായസ
മുഴുവന്  പഠയ്യിപയ്യിക്കുകൈ  എന്ന  മഹനനീയ  കൈര്മ്മശ  ഒരു  നയ്യിനയറ്റാഗശ  നപറ്റാനലേ  നയ്യിര്വ്വഹയ്യിക്കുന്ന  ഗുരുവയ്യിനച്ച്
നല്കൈറ്റാന്   മറന്ന   ദക്ഷയ്യിണയനട   ഓര്മ്മനയങയ്യിലശ   ഒരു   വയ്യിദദ്ധ്യറ്റാര്തയ്യിയനട   മനസയ്യിലണര്ത്തറ്റാന്  '
പുനര്ജനയ്യി'യച്ച് കൈഴയ്യിയനട  എന്നച്ച്  ആശശസയ്യിക്കുന്നു;പ്രറ്റാര്തയ്യിക്കുന്നു.

                                                                                 മറ്റാനനജര്
                                                                       കബജു  പണയ്യിക്കര്
                           
               

                                                                                               





  സസള വവരഷഷക റഷപപവരടട

മലയയയോര ഗയോമതത്തിനന തനത യശയോഭ നത്തിറഞ നത്തില്ക്കുന നവെള്ളറട പഞയോയതത്തിനല
സരസസ്വതതീയക്ഷേത്രമയോയ യവെലയോയുധപ്പണത്തിക്കര നമയമയോറത്തിയല് ഹയര നസക്കണ്ടറത്തി സസ്കൂളത്തിനന 
2018-2019  അധധയോയന വെരഷനത ആദധസയോധധയോയ ദത്തിനന 2018  ജുണ ഒനസ് നവെള്ളത്തിയയോഴസ്ച
പ്രയവെശയനയോത്സവെയതയോനട ആരനഭത്തിച .

പുതതയോയത്തി പ്രയവെശനന യനടത്തിയ വെത്തിദധയോരതത്തികള്ക്കസ്    മയോരഗ്ഗദരശത്തികളയോയ SSLC  Full  A+

വെത്തിദധയോരതത്തികള്ക്കസ് സസ്കൂളത്തിനന അഭത്തിനന്ദനന അറത്തിയത്തിക്കുകയുന യപ്രയോത്സയോഹന സമയോനവന,കധയോഷസ്
അവെയോരഡന നലസ്കുകയുന നചയ.

                 2018 അധധയോന വെരഷനത ആദധനപയോതയയയോഗന ജുണ 29  നവെള്ളത്തിയയോഴസ്ച ഉച്ചയ  2
മണത്തിക്കസ്  നടത്തുകയുന  സസ്കൂളത്തിനന  സുഗമമയോയ  നടതത്തിപ്പത്തിനസ്  യനതൃതസ്വന  നല്കുന  ഒര  കമറത്തിക്കസ്
രൂപന  നല്കുകയുന  നചയ.  സസ്കൂളത്തിനന  ഭഭൗതത്തികമയോയ  സയോഹചരധങ്ങള്ക്കു  പ്രയോധയോനധന  നല്കുന,
വെത്തിദധയോരതത്തികള്ക്കു  നമച്ചനപ്പട  സഭൗകരധങ്ങള്  ഒരക്കുന,അധധയോപകരക്കു  ശക്തമയോയ  പത്തിന്തുണ
നല്കുന ഒര  സസ്കൂള്  മയോയനജസ്നമനസ്  നമുക്കുണ്ടസ്.  ജൂണ 29  നസ്  നമ്മുനട  നത്തിയയയോജക  മണ്ഡലന
എന.എല്.എ.  ശതീ സത്തി.നക.  ഹരതീന്ദ്രന  ഉദസ്ഘയോടനന  നചയ്യനപ്പട  20  ഹഹടക്കസ് കയോസസ്മുറത്തികളന,
സസ്കൂള്  മയോയനജര  ശതീ  നക.എസസ്.  ഹബൈജു  പണത്തിക്കര  വെത്തിദധയോരതത്തികള്ക്കയോയത്തി  സയോപത്തിച്ച  സസ്കൂള്
കധയോനതീനന    ഇതത്തിനദയോഹരണമയോണസ്. 
                
                  എലയോ  ദത്തിനയോചരങ്ങള്ക്കുന  അരഹമയോയ  പ്രയോധയോനധന  നല്കത്തി  ആചരത്തിച  യപയോകുന.
ലഹരത്തി  വെത്തിരദ്ധദത്തിനന,   യയയോഗയോ ദത്തിനന,   തടങ്ങത്തിയവെ    അതത്തിനദയോഹരണമയോണസ്.   ലഹരത്തി  വെത്തിരദ്ധ
ദത്തിനതത്തില്  ഹസക്കത്തിള്  റയോലത്തി,   യപയോസ്റ്റര  പതത്തിപ്പത്തിക്കല്,   ലഹരത്തി  വെത്തിരദ്ധ  യബൈയോധവെതസ്കരണന
എനത്തിവെ  ശമതത്തി.   നന്ദത്തിനത്തി ടതീച്ചറുയടയുന  അമരവെത്തിള  യറഞസ്  ഇനസസ്നപകസ്ടര  ശതീ   സുയരഷസ്
സറത്തിയനയുന  യമല്യനയോടതത്തില്  നടന.
നമ്മുനട  സസ്വപ പദ്ധതത്തി  സഹപയോഠത്തിനയയോര  വെതീടസ്  സയോക്ഷേയോതസ്ക്കരത്തിക്കനപ്പട  വെരഷമയോണത്തിതസ്.ശതീ
സയോബുസയോറത്തിനന   യനതൃതസ്വതത്തില്  സസ്കൂള് മയോയനജസ് നമനത്തിയനയുന,   അധധയോപകരയടയുന,
വെത്തിദധയോരതത്തികളയടയുന,   നയോട്ടുകയോരയടയുന  പത്തിന്തുണയയയോനടയയോണസ്  ആഗസ്റ്റസ് 20  നസ്  ആ  വെതീടത്തിന
തയോയക്കയോല്  ദയോനന  നടതനപ്പടതസ്.  
 
               ഒയോണനത വെരയവെല്ക്കയോന സയനയോഷയതയോനട കയോതത്തിരന മലയയോളക്കര യനരത്തിടതസ് ഇത
വെനരകണ്ടത്തിടത്തിലത്തിതമഹയോപ്രളയനതയയോണ.ആപ്രളയനക്കടുതത്തിയത്തില്നപ്പടവെനരസഹയോയത്തിക്കയോന
,അവെരയക്കയോര ഹകതയോങ്ങയോകയോന     നമ്മുനട സസ്കുളത്തിനന കഴത്തിഞ. എലയോ വെത്തിദധയോരതത്തികളന 
അതത്തില് പനങ്കെടുത്തു എനതയോണസ് ഞങ്ങളത്തില് ഏറവന ചയോരത്തിതയോരതധന നല്കുനതന   സസ്കൂള്
മുഴുവെനയോയുന,ലത്തിറത്തില് ഹകറസ്സസ് വെത്തിദധയോരതത്തികളന,വെത്തിദധയോരനഗന വെത്തിദധയോരതത്തികളനമനലയോന തനന ഈ
ഹകതയോങ്ങത്തില് പനങ്കെടുത്തു .

അതത്തിജതീവെനതത്തിനന ഭയോഗമയോയത്തി നടന നവെയകരള യലയോടറത്തി വെത്തില്പന എന എല് എ ശതീ.സത്തി നക
ഹരതീന്ദ്രന നവെള്ളറട യപയോലതീസസ് സബൈസ് ഇനസസ്നപകസ്ടര ശതീ.സതതീഷസ് കുമയോര സയോറത്തിനസ് നലസ്കത്തി



ഉദസ്ഘയോടനന നചയ.

ഒകസ്യടയോബൈര 11  ,12,13   തതീയതത്തികളത്തില് സസ്കൂളത്തിള് കയലയോത്സവെന നടതനപട നയോല ഹഭൗസുകളയോയത്തി
തത്തിരത്തിഞയോണസ് കുടത്തികള് മത്സരങ്ങളത്തില്  പങ്കെടുതതസ്

നവെനമ്പര 1  യകരളപ്പത്തിറവെത്തി ദത്തിനതത്തില് പുനരജനത്തിപ്പത്തിക്കനപ്പട യകരളന ഭയോവെനയത്തില്   വെരത്തിയത്തിച ഓനരയോ
വെത്തിദധയോരതത്തിയുന. കൂടയോനത യകരളതത്തില് യവെണ്ട വെത്തികസനങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസ് ഉപനധയോസ രചനയുന നടന

 നവെനമ്പര 19  നവെളളറട പ ഞയോയതത്തിനനയുന,  അമരവെത്തിള എകസ്ഹസസത്തിനന ആഭത്തിമുഖധതത്തില്
സനയുക്ത കധയോമ്പസ് നമ്മുനട സസ്ക്കൂളത്തില് വെച്ചസ് നടന  

എലയോ കബ്ബുകളനടയുന പ്രവെരതനന സജതീവെമയോയത്തി തനന നടന വെരന

നമ്മുനട വെത്തിദധയോരതത്തികളന എനന ഓരതത്തിരത്തിക്കുന ഒര അസനബൈസ്ളത്തിയയോണസ്   ഡത്തിസനബൈര 3  യലയോക
ഭത്തിനയശഷത്തി ദത്തിനതത്തില് പ്രയതധക പരത്തിഗണന അരഹത്തിക്കുന 
പഭൗരണമത്തിയുന ആദത്തിതധനന യചരനസ് നലസ്കത്തിയതസ് 

സരക്കയോര തല പ്രവെരതനങ്ങളത്തിനലലയോന അതയോരതമയോയത്തി നമ്മുനട സസ്കൂളന പങ്കുയചരന
മലയയോളതത്തിളക്കന,  സുരതീലത്തി ഹത്തിന്ദത്തി,  HELLO  ENGLISH  തടങ്ങത്തിയ പ്രവെരതനങ്ങള് ഫലപ്രദമയോയത്തി
പൂരതത്തിയയോക്കത്തി                      

                          
                                     
                         



കളള.ചളരളകള് സമമ്മാനളച്ച സസൗഹൃദങ്ങളളും അറളവളും  
ഒപളും സ്നഹവളും  പകര്ന്നു നല്കളയ അധധമ്മാപകരളും 
ആധുനളക യുഗതളനനന്െ്റ സവളശശേഷത നളറഞ്ഞ 
കന്െ്ളസന്െ് മുറളകളളും  ഗമ്മാ മമ്മാന്തരരീക്ഷതളനനന്െ്റ  സസൗരഭധവളും 
വളശുദളയുളും നമ്മുനടെ വളദധമ്മാലയതളനനന്െ്റ 
പ്രശതധകതയമ്മാണന്െ്.  ഈ വളദധമ്മാലയത്തുടെളപളല് നളനന്െ്  
ഊറളക്കുടെളയ  വമ്മാഗ്മയങ്ങനള  ഇവളനടെ സമര്പളക്കന്നു

ശസ്നഹമ്മാദരങ്ങശളമ്മാനടെ
         
 അബളയ ഡള  എസന്െ് സശന്തമ്മാഷന്െ്
ലളനളത
നബറളന
  



ഉളടകക

1

2

6

അവള

ബുദ്ധമതദര്ശനങ്ങള
ആശശാന് കവവിതകളവില

 കകനനവവലല രരപക

എനന്ന്െ്റ ഗശാമമ

7

8

9

കകവിസന്െ്

വവിശകപ്രകൃതവി

10 മമനണലകസ

 വകകകതകകടനആന

 മനററന മകരളക

12

14

18 പന്െ്റകൃതവി  സസൗന്ദരരമ

16 അകരക

25
സമഖരകളുനടെ ജശാലകലലശാകമ

30  ധവരമനയ പരകശശറമക

31 അമ

33
നഷ സക ഗമ൪

37 മകഴകനവ൪

39  മകളകനന ലകനതകചറ

40 സസ്വപ്നതത്തിലലെ സസ്നേഹഹ



ഉളടകക

46 Properties of Kasargod

49 The Rain in the Drain

50 Children are the buttreflies

52 Dr.A P J Abdulkalam

53 When I Grew up

56
Patience

45 The Music  Man

54 Thoughts of Mahatma Gandhiji

children are the 
butterflies57

65 SIMPLE WAYS TO 
ENJOY LIFE

عابندد    صااححبراحنمانن

مدحمد
68

तययगग मयनवव70



 

അവള
 
ആളുകളക്കു മുനന്നില് കക 
കൂപ്പുനവള,കക നനീട്ടുനവള,ഒരന്നിറ്റു 
കരുണയയ്ക്കായയ.
നനീചരയ്ക്കാരാം മര്തത്യര് 
കകകകയ്ക്കാടന്നിചന്നിരന്നിക്കുന.
നന്നിരയ്ക്കാശ്രയമനീകപെണ് ജന്മകത്തെ 
എനന്നിനയ്ക്കാണനീശശ്വരയ്ക്കാ,ഈ 
നരകത്തെന്നിലലേകയ്കെകന പെറന്നിച്ചുനട്ടു .
ലകടലപയ്ക്കാളതകന നടുങനീ
 ഈശശ്വരന് പെന്നികന മറുപെടന്നി 
ഇലയ്ക്കായന്നിരുന.

കൂടന്നികനയ്ക്കാലരയ്ക്കാമന കുഞ്ഞനുജത്തെന്നി 
മയ്ക്കാത്രമയ്ക്കായയ           ജനീവനീതവനീഥന്നിയന്നില് 
നടനനനീങനീടുലമയ്ക്കാള,
കപെണയ്ക്കായയ പെന്നിറനലപയ്ക്കായയ ഭൂമന്നിയന്നിലേ ഒരു 
കകയ്ക്കാച്ചു സശ്വപ്നവരാം കയ്ക്കാണയ്ക്കാകത ഏകമയ്ക്കായയ 
മൂകമയ്ക്കായ്നടനനനീങ്ങുനവള
തന് ജനീവന്നിതരാം ലപെയ്ക്കാല് കനീരന്നിയ 
ലചലേയയ്ക്കാണവളക്കു ലവഷരാം.
കചനയ്ക്കായയ കണ്ണുകളന്നില് നന്നികനങകന 
മയ്ക്കാറുരാം?

അവകളലപയ്ക്കാകലേയ്ക്കാരു കപെണ് ജന്മരാം?
 ആകരയരാം 
പെരന്നിചയമന്നിലയ്ക്കാകയങ്ങുരാംഅപെരന്നിചന്നിതതശ്വരാം 
സൃഷന്നിച ലവദന മയ്ക്കാത്രരാം. 

പുനര്ജനന്നി18-19
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   ബുദ്ധമതദര്ശനങ്ങള്  ആശശാന്കവനതകളനല
                        
വനജശാനദശാഹഹം   എന്ന    
ആശ-യവുമശായന     ബന്ധപപ്പെടശാണണ് ദര്ശനഹം  എന്ന  
രൂപഹം   പകശാണ്ടതണ്.  ഫനലലശാസഫന    എന്ന വശാകശാണണ്
ദര്ശനതനനണ്   പശാശശാതത്യര്   ഉപലയശാഗനക്കുന്നതണ്. ദര്-

ശനതനനണ്   വനവനധങ്ങളശായ  നനര്വ്വചനങ്ങള്  പണന-
                                                        -    
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തനശാര്    നലകനയനട്ടുണ്ടണ്.   കശാണുക   എന്നര്ത്ഥമുള്ളദൃശണ്   എന്ന  ധശാതുവനല   
നനന്നശാണണ്    ദര്ശനതനപന്റെഉലപ്പെതന.ദര്ശകന്   എന്നശാല   വനജശാനഹം   ലതട-

ന്നവന്   എന്നര്ത്ഥഹം   പറയശാഹം.  കശാണുക  എന്നതണ്ആന്തരനകമശായ    ഒരനുഭൂതനയശാണണ്. 
  തപന്റെ  അലനന-ഷണതനരപയ   ശമനപ്പെനക്കുന്ന   അറനവണ്   ലനടനയനട്ടു-ണ്ടശായ   
ഉള്കശാഴ്ചയുമശാവശാഹം  ചുരുകതനല  ദര്ശനഹം.ദര്ശകന്   ഒരനകലഹം   
മുന്വനധനകള്കടനമപപ്പെടശാന്പശാടനല.    സനയമറനയുക   എന്നതശായനരുന്നു   എലശാ
നനയമങ്ങളുപടയുഹം   പ്രവചനങ്ങളുപടയുഹം   ആധശാരഹം.ആത്മവവീക്ഷണതനനു  
ലഗശാചരമശാകുന്ന  ഒരു  പൂര്ണതകപണ്ടത്തുക    അതശായനരുന്നു   ആര്ഷദര്ശനതനപന്റെ
അടനസശാനഹം.

                                                     ലസ്നേഹപത   യശാഗമശായന   ഉയര്തനയ    മലയശാളതനപല 
   ലസ്നേഹഗശായകനശാണണ്  മഹശാകവന  കുമശാരനശാശശാന് കശാവത്യ  ലലശാകതണ് ചനലന്തശാ-

ദവീപകവുഹം   ആശയ  പൂര്ണ്ണവുമശായന   നനരവധന  ഘട-കങ്ങള്   അലദഹഹം  
ആവനഷ്കരനചനട്ടുണ്ടണ്.   എഡനനന്ആര്ലനശാള്ഡനപന്റെ   "ലലറണ്    ഒശാഫണ്  ഏഷത്യ"  വനവര്-

തനഹം  പചയ്തലപ്പെശാള്   ആശശാന്  പ്രകടനപ്പെനച   സര്ഗശാ-ത്മക സനശാതനത്യഹം  ബുദ്ധമത  
ദര്ശന   സശാന്നനധത്യപതസനശാധവീനനകശാന്   കശാരണമശായന.

   ശവീനശാരശായണഗുരുവനപന്റെ 
ശനഷത്യപ്രമുഖനശായ  കുമശാരനശാശശാപന ബുദ്ധമതഹം
ധ സനശാധവീനനക്കുന്ന   വനവനധ  കശാരണങ്ങള്  
ഉണ്ടശായനരുന്നു.ഇതണ് ആശശാപന്റെ വത്യകനജവീവനത
തനലഹം  കശാവത്യജവീവന-തതനലഹം പ്രകടമശാണണ്.
തപന്റെ ഹൃദയതനപന്റെ  അടനത-ടനല  നനന്നുഹം  
ഉറപഞ്ഞെഴുകനയ   ദര്ശനങ്ങള്ക്കുഹം  സഹജമശാ
യ   വശാസനകള്ക്കുഹം  വളരശാന്   ലവണ്ട  പവള്ള
വുഹം   വളവുഹം   നലന  ലപശാഷനപ്പെനകശാനനടയശായ
സശാഹചരത്യങ്ങള് ഒരുകനപകശാടതതണ്   ഗുരുവുമശായുള്ള-

കൂടനകശാഴ്ചയശാണണ്.
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അതത്യന്തഹം നവവീനമശായ ഒരു  കശാവത്യ-ലബശാധവുഹം സഹംലവദന സമ്പ്രദശായവുഹം  മലയശാളതനലല-

കണ് അഭനസഹംക്രമനപ്പെനചതണ് കുമശാരനശാശശാനശാണണ്. പശാരമ്പരത്യ   രവീതനയനലള്ള സഹംസ്കൃതശാഭത്യസവുഹം  
അതുവഴന ലഭനചഭശാതവീയ കശാവത്യശശാസശാദനദര്ശന  സശാരഗ്രഹണവുഹം  ആശശാനുണ്ടശായനരുന്നു.   

 ബഹംഗശാളനയനല  ഉപരനപഠന-തനനു  ലപശായലപ്പെശാള്  ഇഹംഗവീഷണ്   ഭശാഷയുഹം  പശാശശാതത്യ
വനജശാനവുമശായന പരനചയപപ്പെടശാനനടയശായന ആഹംഗലകവനതകളുമശായുള്ള  ബന്ധഹം 
ആശശാനനലണ്ടശാകനയ  ഭശാ-വുകതന  പരനണശാമഹം   ഭശാഷശാകവനതയനലലക്കുഹം  അലദഹഹം  
കടതനവനട്ടു.പഷലന,കവീറണ്സണ്, ലവഡണ്സണ് വര്തണ്,ലകശാള്റനഡണ്ജണ്  തുടങ്ങനയ  പറശാമശാന്റെനകണ്  
കവനകളുപടരചനകളനപല  ഭശാഷയുഹം  ഭശാവവുഹം  ആശശാപന്റെ  കവനഹൃ-ദയതനല  പുതനയ  
ലകശാശങ്ങള്   സൃഷനച.   

                               ആശശാപന്റെ  ശലദ്ധയമശായ   മൂന്നു-കൃതനകള്  പ്രകടമശായ  ബുദ്ധദര് 
ശനലതശാടണ്  ബന്ധ-പപ്പെടനരനക്കുന്നു. എധനവനന്  ആര്ലനശാള്ഡനപന്റെ   ലലറണ്ഒശാഫണ്   
ഏഷത്യയുപട    സന തനവനമര്തനമശായശവീബുദ്ധചരനതഹം 
കരുണ,ചണശാലഭനക്ഷുകനഎന്നനവയശാണണ്.  

ആര്ലനശാള്ഡനപന്റെ   "ലലറണ്  ഒശാഫണ്   ഏഷത്യ "എന്ന  
പ്രസനദ്ധഗ്രന്ഥതനപന്റെ വനവര്തനമശാണണ് "ശവീബുദ്ധചരനതഹം 
കനളനപ്പെശാടണ് "ആര്ലനശാള്ഡനപന്റെ പുസ്തകഹം  ആശശാപന  വളപര
യധനകഹം  സനശാധവീനനചനരുന്നു. അത്മലയശാളതനലലകണ്  പരന
ഭശാഷപപ്പെടന്നതണ് നമ്മുപട സശാഹനതത്യതനനണ്  ഒരു  മഹശാ  ഭശാഗത്യ
 മശാകുപമന്നണ്  അലദഹഹം   കരുതന

ലകന  നരസുവനപന്റെ“The  essence  of  Budhism” എന്ന 
പുസ്തകതനപല ഇതനവൃതമശാണണ്ചണശാലഭനക്ഷുകന   രചനകശാന് 
 ആശശാനണ്ലപ്രരണ   നലകനയതണ് .
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 ലഡശാ.  ലപശാള്കശാരസണ്   എന്ന  അലമശാരനകന്  പണനതന്  
രചനച   "ബുദ്ധന്റെ  സുവന-ലശഷഹം"എന്ന  ഗ്രന്ഥതനപല   
കഥപയ  അടനസശാനമശാകന  രചനച  ഖണകശാവത്യമശാണണ്   
'കരുണ ' ഉലക-ഷശാ  ദര്ശഹം  എന്നതശാണണ്  ബുദ്ധധര്ന  
വത്യവസയനലകരുണ  എന്ന  വശാകനനര്ത്ഥഹം  മപറശാരശാപള  
നശാഹം  ലവദനയനലഹം  കഷപ്പെശാടനലഹം   കശാണുലമ്പശാള്  ഇലത  
ലപശാലള്ള അവസ  നമുക്കുഹം  ഉണ്ടശാകുന്നു എന്നു 
സങ്കലപ്പെനക്കുലമ്പശാള്  നമുക്കുണ്ടശാകുന്ന  വനകശാരഹം  അതശാണണ്  
 കരുണ .

              വളപര   കുറച  വശാക്കുകള്  പകശാണ്ടണ്ഒരശാശയ   പ്രപഞഹം  സൃഷനചണ്  
അനുവശാചകപര അത-തപപ്പെടതശാനുള്ള  കഴനവണ്  ചുരുകഹം  ചനല  കവനകള്-

ലകയുള്ളു . ഹനമകണങതനല  മഹശാവനഹം  എന്നതു-ലപശാപലയശാണണ്  
കൂമശാരനശാശശാപന്റെ  ഈരടനകളനല  അര്ത്ഥഹം നനറഞ്ഞുനനലക്കുകയശാണണ്. 
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മഞ

ആദദ്യമമായനിനനമാകനി ഞമാന്രമാവനിലലെന്
ഉള്ളനിലലെ മണ്ചനിരമാതനിന് നമാളഎംനപമാലലെ! 
മനസനിലന്റെ ജമാലെകവമാതനിലെനിന്
പഴുതനിലൂലടമാഴുകഎം ഒരു കനല് ലവടഎം മമാതഎം!

 ആരമാഞ്ഞു ഞമാനനീ പ്രതനിചമായനയമാടമായനി
എനനിനമായന്നുള്ളനില്വന്നു നനീ
ഇരവനില് അശമാനമമായനി നനില്കഎം
കനലവനനില് വനണഞ്ഞനനരഎം
ഞമാന് നനിരമാശനമായനി 

നനിലെമാവുരുകഎം ഈ ലതരുവനീഥകള
നമാനളകനവണനി തയമാരമാകനനരഎം
ഓടനിയടുത്തതമാ കനലവന് ചമാലരയമായനി
പമാതനീ മയങ്ങലവ കണ്ടുഞമാനമാരുപഎം

കണ്ണുചനിമമാലത നനമാകനിയനപമാള
കണ്ടു ഞമാനമാരുപഎം എലന്റെ ബമാലെദ്യത്തനില്
എലന്റെ ജനീവനഎം ജനീവനിതവുലമലമാഎം
കനനിവമാര്നച്ച്
 നല്കനിയ  നല്കനിയ വദ്യകനിയമാ ണയമാള

4
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എനന്റെ ഗഗ്രാമമ

                    
അകനലെയഗ്രാണണ അകനലെയഗ്രാണണ എനന്റെ ഗഗ്രാമമ
അവവിനടെയഗ്രാണണ അവവിനടെയഗ്രാണണ എനന്റെ പഗ്രാണ൯
നകഗ്രാന്നപൂക്കുന്നു വവീനണഗ്രാഴുകുന്ന തതഗ്രാടുകള
മലെനവിരകളമ പഗ്രാറനക്കെട്ടുകളമ
പവിനന്നയഗ്രാ മമനകള കഗ്രാക്കെകള
തകഗ്രാഴവികള തചേതക്കെറുന്ന എനന്റെ ഗഗ്രാമമ

കുന്നുമ മരങ്ങളമ പഗ്രാടെങ്ങളമ ഉള
ഒരു നകഗ്രാച്ചു ഗഗ്രാമമഗ്രാണണ എനന്റെ ഗഗ്രാമമ
ഒഗ്രാ൪ക്കെഗ്രാതവിരവിക്കുവഗ്രാ൯ എനവിക്കെഗ്രാകുന്നവില
എനന്റെ ആ ആനന്ദ ബഗ്രാലെല്യകഗ്രാലെമ   
ഒഗ്രാ൪ക്കുന്നു     ഞഗ്രാനനനന്റെ ബഗ്രാലെല്യകഗ്രാലെമ
എനന്റെ ആ നകഗ്രാച്ചു ഗഗ്രാമതവിനലെ ബഗ്രാലെല്യകഗ്രാലെമ
എങമ മറയഗ്രാത ഒഗ്രാ൪മ്മകളവി൯ നവിഴലുകള
എനന്റെ ആ ഗഗ്രാമതവി൯ ബഗ്രാലെല്യകഗ്രാലെമ. അലലന
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സസാഫലലല
എനന്റെ ഒഴുകുന്ന കടല് തതിരയതില് 
അതതിലലതിയുന്ന സഞഞ്ചാരവവേഗങ്ങളതില്
നതിറമതിഴതിവയഞ്ചാനട വനഞ്ചാകതിയഞ്ചാകടല്തതിരയതില്
ഓവരഞ്ചാനതിലയഞ്ചാത്ത വമഞ്ചാഹങ്ങളള
അതതില് ഉയരള നഞ്ചാദധഞ്ചാരയഞ്ചായയ
ഒഴുകതിഒഴുകതി ഞഞ്ചാന് അലതിയുവമഞ്ചാള
നതിനന്റെ കണ്ണുകളതില്നൃത്തമതിടള പുതുവേര്ണങ്ങളഞ്ചായയ
എനന്റെ നനഞതിലുയരമഞ്ചാ അനുരഞ്ചാഗചലനള
പുതുചുവേടകളമഞ്ചായ്ക്കുന്ന രഞ്ചാവുകളള
നതിനന്റെ കതിലുങ്ങുന്ന പഞ്ചാദസസ്വരങ്ങളതതിനുളതില്
ആര്ത്തതിരമ്പുന്ന കരതിങ്കടല് ഞഞ്ചാന്
മരണനത്തപുഞതിരതിചയ സസ്വസ്വീകരതികഞ്ചാന്
കറുത്ത ഈ പഞ്ചാപമണതിതതില്നതിനള
ഉയരന്നനപഞ്ചാടതിപടലള ഞഞ്ചാന്
മരതിക്കുന്ന സമയതള ഉളതില്  ആദതിപതിടതികഞ്ചാനത
ഉയരന്ന തസ്വീവേണതി ഞഞ്ചാന്
അജഞ്ചാത  സനന്ധ്യകളതില്
മരണനത്ത വപ്രേമതിക്കുള ഞഞ്ചാന്
ആ പ്രേണയത്തതില് കുതതിരന്ന കണ്ണുനസ്വീര് നസ്വീ
അവപഞ്ചാള ചലതിക്കുന്ന ആഗ്രഹ തരളഗങ്ങളതില്
കണതില് നപടന്ന തസ്വീവേണതി കഞ്ചാഴ്ചകളള
എനന്ന വതഞ്ചാല്പതികഞ്ചാനഞ്ചാവേതില
മരണനത്ത ഞഞ്ചാന് കസ്വീഴടക്കുള
എനന്റെ ജസ്വീവേതിത സഞ്ചാഫലന്ധ്യത്തതിനഞ്ചായയ
ഞഞ്ചാന് അത്ഭുത സ്പടതികങ്ങളഞ്ചായയ തതിരള

                                    

രതതിലസാ ദദേവതി. ജതി. എല.

hgvjd]pvf18-9
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അമ
      ഞഞാനററിയഞാതതെ  വറിടര്നറിടടും  കനറിവഞാണു  നന
      അണയഞാതതെ  എരറിയുന  തെറിരറിനഞാളതമെനമ
      എനറിനനഞാ  വറിതുമറി   നതെങറിടന
      എനമതെന്   ഓര്മയറില്  നനറ റിടന
      ഓര്മെതെന്  തെഞാളറില്   മെയങറിടന
      എന മ  ശഞാനമെഞായയ്   ഉറങറിടന
      കഞാറഞായയ്   എതന  തെഴുകറിടടും
      വഞാത്സലല്യനറിധറി നന                      
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ജനനനി

ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് തതെളളിയുന്ന നന്മ
എതന്റെ അമ

ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് മനസളില് വളിരളിയുന്ന പൂവവ
എതന്റെ അമ

ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് കണളില് മളിന്നുന്ന
എതന്റെ അമ

ഞഒാന് നുകര്ന്ന ആദദ്യ മധുരര
എതന്റെ അമ

പുലര്കഒാലതളിതല തെണുത സസ്വപര
എതന്റെ അമ

എമപഒാഴര കഒാണഒാന് തകഒാതെളിക്കുന്ന മുഖര
എതന്റെ അമ

എനളികവ ഏതറെ ഇഷ്ടതപട്ടവള്
എതന്റെ അമ മഒാതര

 
                                                 

മഒായമ



               Punarjani18-19

പ്രളയയം തന
പപാഠയം

ഭൂമമിതന് രപാജനനെന മടമില് 
അഹങ്കരമിച്ചു നെടന്നു മപാനുജര് 

ദദൈവനമന ശകമിനയപപപാലയം 
നവല്ലുവമിളമിച്ചു ആ അഹങ്കപാരമിക്കള

പുഴകനള മപാനമിക്കക്കീറമി മലകളമില് തുരന്നു കയറമി 
നെശമിപമിച്ചു പ്രക്രതമിയപായം അമ്മനയ അവര് 

ഒരു ദൈമിനെയം പക്രപാധപാകുലയപായമി 
തമിരമിച്ചടമിക്കുനമനവര് നെമിനെച്ചപതയമില
 പ്രക്രമിതമിതന് കപാമുകനെപായം മഴയമിറങമി 

പ്രതമികപാരരൂപപണ നപയമിറങമി 
വക്കീടയം കുടമികളയം പറമമികളയം 

ക്ഷണഭയംഗുരമപാനണനറമിഞമിലവര് 
നകപാന്നുയം കവര്ന്നുയം ശകടമിനപപാക്കമിയ

മപാളമികകളപാനക തകര്നടമിഞ
ക്രൂരരപായം ചമിലരുനട കര്മഫലയം 

അസമിരമപാക്കമി ദൈരമിദ്രര്തന് ജമിവമിതയം 
നെമിസ്സഹപായനെപായം മര്തത്യനെന് കണക്കീര് തൂകുവപാനെലപാനത 

തടക്കുവപാന്പപപാലയം കഴമിഞതമില
ആര്ത്തുവമിളമിച്ചവര് നനെഞ്ചത്തടമിച്ചവര്
ഒരപായുസ്സമിന് നെഷയം കണ്ടുനെമില്നക്ക 

ഇനെമി ദധരത്യനപടമിനലപാരമിക്കലയം ഒരുത്തനുയം
പപപാറമിവളര്ത്തമിയ മണമിനനെ പമിച്ചമിച്ചമിന്തുവപാന്
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മമമൊണമൊലനിസ

സനിതമന്ദതമൊല് ജജീവന് തുടനിക്കുമമന്
പനനിനജീ  ര് പുഷ്പമമ

നനിമന്നെ സസൗന്ദരര്യറമൊണനിയമൊയയ്  തജീര്തതമൊരയ് ?നനിന് വദനതനിമലത്രമയമൊ 
ചചുംബനചും തജീര്ക്കുന്നെ ശലഭങ്ങമളെത്രമയമൊ വന്നുമപമൊയനി.
മനിഴനികളെനില് വനിടരുന്നെ മധുരകനിനമൊവുകള
നനിന് അഴകനിമന തജീര്മതമന്നെമൊ ?
അമതമൊ നനിന് ജജീവമന തജീര്മതമന്നെമൊ ?പറയുവമൊനമൊവമൊമത നനില്ക്കുന്നെ 
ഓമമന
അറനിയമൊമത ഒരുമകമൊണനില്
അലയുന്നെ ജജീവമന...
ചനിത്രരചനതന് കലനിതനമൊയവന്
അവന് ഡമൊവനിഞനിമയമന്നെമൊരമൊള തന്നെനിമല ജജീവമൊമൃതമത നലനി
പുനര്ജജീവന്തന്നെ കര്തനമൊള.

                                                                              സനിത.എസയ്.എല്
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മഹഹാവവികൃതവിയഹായവിരുന്നു അപ്പു ആന. ഘഘഹാരവനതവിനന്റെ 
മധധ്യതവിലഹായവിരുന്നുഅവനന്റെതഹാമസസ.എന്തു 
കഹാരധ്യതവിനസഅവന്ശഹാഠധ്യസപവിടവിക്കുമഹായവിരുന്നു.ഒരവികല അവനന കടകന മലയവിനല മള  ൦
കമനതവിനഹാന് ആഗഹ൦. അടതളള അക ചവനഘപരകഘയഹാ ചകപഴ ഘമഹാ ൦ ൦
പടഘയഹാ ഒന്നു അവനഘവണ കടക മലയവിനല മളസകമനതവിനഹാന്ഘവണവി  ൦

വ   ഹാശവിപവിടവിച. പവിടവിവഹാശവികഹാരണ  അവനന്റെഅമ ഘകഹാരവിനചഹാരവിയന ൦
മഴയതനഅപ്പുവവിനഘവണവിമള കനമടകഹാ ഘപഹായ൦ ൯

ിവി.കനറഘനര കഴവി   ഞവിട അമനയകഹാണഹാനതവനഘപഹാള ൦ ൦
അവ  നപടവിനകഹാണന അലറവിവവിളവിച  ഘകഹാരവിനചഹാരവിയന൯
 മഴയതന അവനന്റെ കരചവില 
ഘകളകഹാ ആരു വനവില൯ ൦ .ഘപഹായവഴവിനകങഹാന  ൦
അമമനയആനരങവില നകഹാനഹാനലഹാ എനന൦

ഘപടവിചന അവ  വവട  കരയഹാ  തടങവി൯ ൦ ൯ . 
കറക മഹാരു നടഒഹാരവിയവിടലല  സവി ഹതവിനന്റെ ഗ ജനവ൯ ൦ ൦ ൪ ൦

 ഘകടനഘപടവിചന അപ്പു കരഞുകരഞുറങവി. പവിനറനന രഹാവവിനല അവ  ൯
കണതറന്നുഘനഹാകവിയഘപഹാള  അവ  അവനന്റെ അമമനയകണ അപ്പു അവനന്റെ ൯

അമനയകണ സഘനഹാഷതവില വഹാരവിപണ ന്നു൪ . ഇനവിഒരവികല   അവ  ൦ ൯

വഹാശവിപവിടവികവില എനനസതധ്യ  നചയ൦ .  അവ  സഘനഹാ  ഷഘതഹാനട ജവവവിച൪ .

 ശശവനനന.ബശ.    എന

   വശകകതശ കകടനആന

പകന൪ജനശ2018-19
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 മമാറുന്ന കകേരള൦,

        മമാറുന്ന തലമുറ
"ഭമാരതമമന്ന കപേരുകകേടമാലഭന-മമാനപൂരനതമമാകേണമന്തര൦ഗ൦.

കകേരളമമന്നു കകേടമാകലമാ തനളയ്ക്കണ൦ കചമാരനമുകക്ക് ഞരമ്പുകേളനല"

     മഹമാകേവന  വള്ളകതമാളനമന്റെ  ഈ  കേവനതമാഭമാഗ൦  കകേടക്ക്
കചമാരതനളച്ചവരമായനരുന്നകലമാ നമാ൦ കകേരളനയ൪  .നമാ൦ കകേരളനയ൪ എന്നക്ക്
അഭനമമാനകതമാമടെ  പേറയമാന്  കേഴനഞനരുന്ന  ഓരു  കേമാലമുണമായനരുന്നു.
നകവമാതമാന നമായകേനമാ൪ നമ്മുമടെ മകേമാച്ചു കകേരളമത അയനതമമന്ന
അനമാചമാരതനല  നനന്നക്ക്  കമമാചനപനച്ചക്ക്  വളമര  സസ്വതന്ത്രകതമാമടെ
ജജീവനകമാവുന്ന  രജീതനയനലമാകന  മമാറന.   അങ്ങമനയുളള  കകേരളതനമന്റെ
ഇന്നമത അവസ്ഥ  ചനന്തനജീയമമാണക്ക്

        കകേരളജീയരുമടെ ഇന്നമത ജജീവനതരജീതനയു൦ ചനന്തയു൦ എലമാ൦
മമാറന.മമാത  പേനതമാ  ഗുരു  ദദൈവ൦  എന്ന  ആപ്തവമാകേക്യതനമന്റെ  പമാധമാനക്യ൦
ഇന്നമത  കുടനകേള്കക്ക്  അറനയനല.  മമാതമാപേനതമാകള്  നമ്മമള
സ൦രകനക്കുന്നതു കപേമാമല അവമര സ൦രകനകണ൦  എന്നചനന്തമാഗതന
എന്തുമകേമാണമാണക്ക് അവ൪കക്ക് നഷക്ക്ടെമപട്ടുകപേമായതക്ക്  ?അക്രമ വമാസനകേള്
കൂടെമാനുള്ള കേമാരണമമന്തക്ക് ? ഉതര൦ കേനടമാത കുമറ കചമാദൈക്യങ്ങള്.

              
ഇന്നമത  തലമുറയുമടെ   ജജീവനതദശൈലനയനല  വന്ന  മമാറങ്ങമളക്കുറനച്ചക്ക്
ചനന്തനകകണ  കേമാല൦  അതനക്രമനച്ചനരനക്കുന്നു.  അവരുമടെ  മമാറതനമന്റെ
കേമാരണകമാ൪  ആരമാണക്ക് ?കുടനകേമള ശൈകേമാരനകമാന്  പേമാടെനല,ശൈനകനകമാന്
പേമാടെനല,തുടെങ്ങനയനനയമങ്ങള്  അവമര  സ൦രകനകമാകനമാ
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അക്രമവമാസനകൂടമാകനമാ  എന്നതമാണക്ക്  സ൦ശൈയ൦  ഇതരതനലുള്ള
നനയമങ്ങളുമടെ സമാധക്യതമയകുറനച്ചക്ക് ചനന്തനകകണതമാണക്ക്.

 കുടനകേമള ശൈനകനച്ചമാല അധക്യമാപേകേ൪കക്ക് ജയനലനല കപേമാകകേണന വരുന്ന
കേമാലമമാണനതക്ക്  വടെനമയടുത്തു൦  കേണ്ണുരനടനയു൦  കസ്നേഹനച്ചു൦.അദക്യമാപേകേരുമടെ
ശൈനകണതനല  ഒരു  നല  തലമുറമയ    വമാ൪മതടുത  ഒരു
കേമാലമുണമായനരുന്നു. ഇന്നക്ക്അമതലമാ൦  മവറു൦ സസ്വപ്ന൦ മമാത്ര൦.

                  ഇന്നമത വനദൈക്യമാഭക്യമാസ സമ്പ്രദൈമായവുഎം കുടനകേളുമടെ മമാറതനനക്ക്
ഒരു  പധമാന  കേമാരണമമല?  അകരഎം  അറനയമാവുന്നവമരയുഎം
അറനയമാതവമരയുഎം  ജയനപനക്കുന്ന  സമ്പ്രദൈമായഎം  മമാകറണ  സമയഎം
അതനക്രമനച്ചനരനക്കുന്നു.  ഓകരമാ  കുടനയുഎം  നമാളയുമടെ  വമാഗമാനമമാണക്ക്.
അതരതനലുള ഒരു മമാറമമാണക്ക് ഓകരമാ കുടനക്കുഎം ഉണമാകകേണതക്ക്.      .

                                                                                  രമക്യ.ജന.വന       
                                                                                    എച്ചക്ക് എസക്ക് എ 
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അക്ഷരര
അററിവറിനമൃതതായ  അക്ഷരമമ
നറി൯  പതാദ പങ്കജങ്ങളറിലലെ൯  പ്രണതാമര
ജജീവറിതതറില്  ക൪മമതാത്മുഖരതാകതാനുതകുന
നറി൯  വതാക്കുകളറില് സതാഹറിതത്യമുരുള് ലകതാള്ളുന

  അററിവു മതടറിയുള്ള  യതാത്രയറിട
പലെമപതാഴര ജജീവറിതതറില് 

മന൪മരഖകലളതറിരറിച്ചററിയതാ൯ 
നജീലയലന സഹതായറിച

 ജജീവറിതതറില്  ക൪മമണ്ഡലെങ്ങള്  ലതളറിച-
തരുലനതാരു  അക്ഷരമലെതാകമമ  നറിനക്കു  വന്ദനര
നറി൯  ജജീവതാമൃതതറില് നറിനതറിരുര പുതുമന്മേഷര 
നജീ  ഞങ്ങളറില്  പകരുന
                             -പ്രവജീണ.എസസ.പറി
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      പപന൪ജനന2018-19.

                                          പ്രളയയാനന്തരര
           പ്രകൃതതി സരരക്ഷണര എന്നു പറഞയാല, മനുഷഷ്യനന് പ്രകൃതതിയയയാടന് 
ഉളള ഉത്തരവയാതതിത്തതര മയാത്രമല്ല മറതിചന് സതയമയായര, സഹജജീവതികയളയാടന് 
കൂടടയമുളള ഓരുതരത്തതിലുള്ള  സരരക്ഷണമയാണന്. മനുഷകുലമതിടല്ലങതിലുര 
ഈ ഭൂമതിയര പ്രകൃതതിയര നതിലനതിലകര എനയാല ഭൂമതിയതില്ലയാടത മനുഷൃനന് 
യവടറയാരു  വയാസസ്ഥലമതിടല്ലനന് നയാര ഓ൪ക്കണര.

              പ്രകൃതതിയടടയമല    നയാര കകവരതിച ഓയരയാ യനട്ടങ്ങടളയ൦ കുറതിചന് 
അഹങരതിയക്കണ്ടതതില്ല അങ്ങടന നയാര കകവരതിച വതിജയങ്ങള്ടക്കയാക്ക
ടെ,പ്രകൃതതി നയമയാടന് പകരര യചയാദതികന്നു. ഓരുമരകതടയങതിലുര നമ്മുക്കന് 
പ്രകൃതതികയവണ്ടതി നലകയാര അതതിലൂടട നയാ൦ നടമ തടനയയാണന്    
സ൦രക്ഷതികനതന്. പയാ൪പതിടവര, ജജീവവയായവര,ഭക്ഷണവര,തരുന 
പ്രകൃതതിടയ രക്ഷതിക്കയാന് നമള് മനുഷത൪ ശ്രമതിയകണ്ടതയാണന്.
യകരളത്തതിലുള്ള ശുദ്ധജല യസ്രേതസുകളുടട ഇനടത്ത അവസ്ഥ 
എന്തയാണന് ?.അതതിലഎത്രടയണ്ണമയാണന് ഇനന് നതിലവതിലുളളതന്.  ജലത്തതിടന്റെ 
മലതിനജീകരണര കയാരണര നയാര ഇനന് കടുത്ത കുടതി ടവളളക്ഷയാമര 
യനരതിടുകയയാണന് . കുടതി    ടവളളത്തതിനു യവണ്ടതി മനുഷഷ്യന് 
ടനയട്ടയാട്ടയമയാടുകയയാണന്. പ്രകൃതതി സ൦രക്ഷണത്തതിനുയവണ്ടതി നയാ൦ പലതര 
ടചയയ്യേണ്ടതയായതിട്ടുണ്ടന്. പരതിസര മലതിനതികരണ൦ ഒഴതിവയാകക 
ജലയസ്രേയാതസ്സുകള്  സ൦രക്ഷതികക, വൃക്ഷ കതകള് വച്ചു  പതിടതിപതികക, 
വതിഷരഹതിത പച കറതികള് വച്ചു പതിടതിപതികക, അന്തരജീക്ഷ മലതിനതികരണ൦  
തടയക എനതിങ്ങടനയയാണന് കുന്നുകള് ടവട്ടതി നതിരത്തതി ടകട്ടതിടങ്ങള് 
ഉണ്ടയാകന്നു. നമ്മുടട ഭൂമതി ചൂടന് ടകയാണ്ടന് നതിറയകയയാണന്. മലതിനജീകരമയായ 
പുഴകളുര,തടയാകങ്ങളുര നതി൪മലതിനമയാക്കയാന് കഴതിയണര. എല്ലയാവരുര കൂടതി 
നമ്മുടട ഭൂമതിടയ സരരക്ഷതിക്കണര                        

   അകയ എസസ
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പ്രകൃതതി സസൗന്ദരരര      
മഞഞ്ഞ് വവീണുടയുന്ന സസൗന്ദരരമമാണണെന്റ   പ്രകരതതി 
കമാലണത്തെ ഉണെരുമമമമാള് കതിളതികളുണട 
നമാദത്തെതിലുണെരുന്ന പ്രകൃതതി
മുത്തെതിന്കണെങ്ങണള  തഴുകുമ്മയമാര
പ്രകൃതതിപുലരതിയതില് വതിരതിയുന്ന
പൂവതിന് സുഗന്ധണത്തെപരത്തുന്ന മമാരുതന്
പച്ചപതിന് സസൗന്ദരര രൂപതിയമാര പ്രകൃതതി
സസൗന്ദരര റമാണെതിയമാര  പൂവതിണന്റ കമാമുകരമായ
വണര ശലഭവര മനതിറയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതതി
               കമാറ്റത്തെഞ്ഞ് നൃത്തെര  ചവതിട്ടുന്ന വൃക്ഷവര 
     പുല്കളുര മചരുന്ന    പ്രകൃതതി.
      പ്രണെയതിതരമായ വമാര്മമഘവരവമാര്ത്തെതിങ്കളുര 
ഒത്തുമചരുന്ന    പ്രകൃതതി  സസൗന്ദരരലഹരതി   

                                                    

                                   സസലല.പല.ഷഷരരഷണ

        വല പല എഎ എചച എസച വഎളറട18
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പുനര്ജനന18-19

   അപമമാനനക്കപപ്പെടമാനനമാ. മടുത്തു ജജീവനതതം ഒരു ശമാപമമായമാണണ് ഞമാന് ഇനണ് 

കണക്കമാക്കുനതണ്. എനനനമാ  എനനനമാ ഞമാന് ജജീവനക്കുന്നുതണ്. അര്ക്കുതം എനമാല് 

സനനമാഷതം ഉണമാവുനനല. ഇത്രയതം നമാളുകള്  ജജീവനച്ചതണ് എനനനമാണണ് എന 

നചമാദദതം എനനക്കണ് ചൂറതം പമാറനപറക്കുകയമാണണ്.

               എടമാ, മണമാ നജീ ഇത്രയതം കമാലതം ജജീവനച്ചതതം പഠനച്ചതതം എനമാ ? ഒന്നുതം 

ഒന്നുതം രണണ് എനറനയമാത നനയമാനണമാ 10- ാമാതം കമാസണ് പരജീക്ഷ എഴുതമാന് 

നപമാക്കുനതണ്. നനനയമാപക്ക എനനനമാടമാ പഠനക്കുനതണ് വല കൂലന പണനക്കുതം 

നപമായനക്കുപട പവറുപത അച്ഛപനയതം അമ്മപയയതം  ബുദനമുടനക്കമാന്. ഇനമാ നനപന്റെ 

പരജീക്ഷനപപ്പെര് എനപതയതം നപമാപല ഇന്നുതം നനനക്കണ് പമമാടതനയമാ! കഷതം. 
എലവര്ക്കുതം നല മമാര്ക്കണ് എനമാല് എനനക്കണ് മമാത്രതം എനപ്പെമാഴുതം ഇങ്ങപന 

തനയമാണണ്. നഹമാ! പബെല് അടനച്ചു . ദൂരനതതം പനടനച്ച സ്ക്കുളനപല കമാസതം കഴനഞ.  

ഇനന അടുത പൂരതം വജീടനലമാണണ്. അവനപട ഇനന എനനമാക്കയമാണമാനവമാ! എടമാ 

പമമാപട! എടമാ മണമാ! എനമാടമാ ദമാമു . എടമാ നജീ എനനനമാടമാ സ്ക്കുളനല് വരുനതണ്  

പമമാടവമാങ്ങമാനനമാ? കണക്കനനണ് നതമാറ്റവപന! എലമാവരുതം വനളനയടമാ അവപന 

"കണക്കനനണ് നതമാറ്റവപന, കണക്കനനണ് നതമാറ്റവപന

ഇനണ് എപന്റെ ജജീവനതതനല് ഒരനക്കലതം മറക്കമാന് പറ്റമാത 

ദനവസമമാണണ്. ഇത്രയതം ദനവസതം വപരയതം എപന്റെ കുട്ടുകമാര് എപന 

കളനയമാക്കനയനരുനല. ഇനണ് അതതം സതംഭവനച്ചു. എനനമാരു വദതനപക്കട 

ദനവസമമാണണ്. വജീടനല് എതനയ നശഷതം ഞമാന് അമ്മപയപട അടുതണ് 

നപപ്പെറുതംപകമാണണ് നപമായന. അമ്മ- എനമാടമാ നജീ ഇങ്ങപന ആയതണ്. പഠനതതനനലമാ 

കഴനവനല മറ കഴനവുകളനനലമാ തല്പരദവുമനല. അച്ഛനനലമാത നനപന പല 

വജീട്ടുകളനലതം നജമാലന  പചയനതമാണണ് പഠനപ്പെനക്കുനതണ്. എപന്റെ ആ കഷപ്പെമാടണ് എങനലതം 

നജീ മനസനലമാക്കന നനനക്കണ് പഠനച്ചുപട. നനപന്റെ നല പഠനതതനനുനവണന വഴനപമാടുകള് 

പനര്നതണ് മമാത്രതം മനച്ചതം. നപമാ! എപന്റെ കണ്മുനനല് നനനണ് എനങ്ങമാപടങനലതം 

നപമാനയമാ.
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എലമാവരുതം പറയനതണ് നകനടമാ ഞമാന് ഒരു കഴനവനലമാതവനമാണണ് എനണ്. 

എനമാല് എപന്റെ കഴനവണ് എനനക്കണ് മമാത്രനമ അറനയ. ഈ 

സസന്റെനഭനക്കണ്റൂമമാണണ് എപന്റെ ജജീവനതതം എപന്റെ മനസണ്. ഈ 

നറമാനബെമാര്ടമാണണ് എപന്റെ സസ്വപതം. നമാപള എകനബെനഷനമാണണ്. ഈ 

നറമാനബെമാപയ വച്ചണ് ഞമാന് ഒരു കലക്കണ്കലക്കുതം.

                        ഇനമാണണ് എകനബെനഷന് നനരപത സ്ക്കുളനല് എതണതം. 
ശമാസ്ത്രനമഖലയനല് നടമാക്കന് വമാങ്ങന എപന്റെ സസ്വപമമായ നറമാനബെമാപയ 

നനര്തണതം. അനമ്മ ഞമാന് നപമാക്കുന്നു. സ്ക്കുളുല് എതന നടമാക്കന് എടുത്തു 

ഞമാന് എപന്റെ നറമാനബെമാപയ പ്രദര്ശനപ്പെനച്ചു. എലമാവരുതം കണ്ടു അവസമാനതം 

ജഡണ്ജസതം വന്നു. എനനമാടണ് ഒരുപ്പെമാടണ് നചമാദദങ്ങള് നചമാദനച്ചു. അവര് 

നപമായന. ഫലതം പറയമാന് ഉള്ള സമയമമായണ്. ഞമാന് വളപരയധനകതം 

അകമാതംക്ഷയനലമാണണ്. ഫലതം പ്രഘമാപ്പെനച്ചു . പനക്ഷ ഞമാന് ഇന്നുതം നതമാറ. 

എനനനമാ സദവനമ!എപന്റെ സസ്വപതം നഷപപ്പെട്ടു. ഞമാന് ഇനന 

ജജീവനക്കുനതനല് അര്ത്ഥമനല. എനനനണ് ഞമാന് മറള്ളവര്ക്കണ് ഒരു 

കളനയമാക്കല് വസ്തുവമായന . ഞമാന് നപമാക്കുന്നു.അങ്ങപന ഞമാന് 

മലമുകളനല് എതന. സദവനമ ഇനണ് എപന്റെ സസ്വപതം നഷപപ്പെട്ടു. എപന 

മനസനലമാക്കമാന്ആരുമനല.. എപന്റെ ജജീവനതതം അവസമാനനക്കുന്നു.അനയമാ 

അനമ്മ.......                         

കകാഞ്ചന.എസസ.നകായര    
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നനനമരതതന കകഴതല  നനളനത   എന പതകക   ൦    
ഓ മതകവനന  കഴതയനനതനരനയതര  നനനമരങള ണണ   എ ൪ ൦
നന്റെയുളതല.     ഓ നതടകമമനമഴന എന  അറതയനത ൪ ൦
മതഴതനതറയുന. നനവനനലെ നചനന്നതല്ല വനക്കനലെ  നചയ്തതല്ല 
എന്നനല  ഏമതന വതധതനയന നകലെതമ മനറതനയഴതത  ൦ .സങ്കടനമറതയ 
വനകകളക്കണ അപറ   സനനനനതപതക്കനനള കരസണപ ഷ   ഞനന ൦ ൪ ൦
കണതരുന. ആരുമതനല്ലനമതനനമമനനഴനനക്കയു    ഏകനനമനയത ൦
ആപടതവനതതലക്കല  എന  ചനരത നതനന്നന സനപങള  എല്ലന  ൦ ൦
ഞനന പുതുകമനയതരുന.നപനട്ടെനന്നനരതക്കല   കണ്നവട്ടെത്തു നതന   
     ആസനപങള   മനയുനമങ്കതല ആസനപങളക പറയനനണണ
ഓരു മനനവതനന്റെ കഥ. ആ മനനവതല ഓരനയതര     സനപങളണണ൦   
  നവറ   സനപങളല്ല നനളനത   എന പതകകയനകന൦ .                  
                                                       അശനതത.എസണ  10.f   
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പകൃതതി സസംരക്ഷണവസം
                             മമാലതിനന്യ നതിര്മമാര്ജനവസം

            ഇനന്ന് നമുക്കുള്ള  നനിയമങ്ങള്  പരനിസനിതനി        
സസംരക്ഷണതനിനുമതനിയയാവയാതത വരുന്നുണന്ന്  പലപപയാഴസം പവലനിതതന വനിളവു തനിന്നുന 

കയാഴന്ന്ചയയാണു നയാസം കയാണുനതന്ന്. പയാരനിസനിതനികപ്രശ്നങ്ങള് ഒരുരയാജജ്യതത മയാത്രമല്ല 
പലയാകസം മുഴവന് ആതനിന്തറെഅലതയയാലനികള് ദൃശജ്യമയാണന്ന് ധജ്യമയാര്നജജീവഘടകങ്ങള്വവ 

    ആധനിവസനിക്കുനതയാണന്ന്. നമ്മുതടപ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങളുതട സസംരക്ഷണവുസം ഉപപഭയാഗവുസം 

കൂടയാതത ജജീവനികള്ക്കുനനിലനനില്കയാനയാലനില്ല.സസജ്യജന്തു ജയാലങ്ങള് അടങ്ങനിയ 

പരനിസനിതനിയനില് ജജീവതന്റെനനിലനനില്പനിനയാവനിശജ്യമയായ വനിഭവങ്ങളുസം ധയാരയാളമുണന്ന്.ഈ 
പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങതള പവണവനിധസംസസംരക്ഷനിചനിചല്ലങനില് പ്രകൃതനിയുതട സന്തുലനതനിനു 
പകയാടസംതടസംഎനയാല്ഇന്നുനമ്മുതടപരനിസനിതനിപലവനിധതനിലസംമലനിനമയായനിതകയാണനിരനിക്കു

കയയാണന്ന്. പകളതനില് മനുഷജ്യവയാസമയായഓപരയാ ഇടവുസം രൂക്ഷമയായ പരനിസനിതനി 

പ്രശ്നങ്ങളുതട പകന്ദ്രമയായനി മയാറുകയയാണന്ന്. നഷ്ടതപടപപയായ ഭൂതകയാല നന്മകള് ഓര്ത്തു 
വനിലനിപനികയാത 
പ്രകൃതനിസസംരക്ഷണതനിനുസംമയാലനിനജ്യനനിര്മയാര്ജനതനിനുസംഉതക്കുനപരനിപയാടനികള്ആവനിഷ
രനിചന്ന് നടപനിലയാക്കുഎനന്ന്തയാണു പ്രധയാനസം പരനിസനിതനി മലനിനനികരണതനിതന്റെ ഏറ്റവുസം 
രൂക്ഷമയായ വശസം നമ്മുതടമയാലനിനജ്യങ്ങതള സസംസന്ന്കരനിചന്ന്അതനിലൂ തട ഊര്ജ്ജവുസം വളവുസം 

ഉതന്ന്പയാദനിപനികയാവുനആധുനനിക സയാപങതനികവനിദജ്യ ഇന്നുണന്ന്. മയാലനിനജ്യങ്ങള് 
തപയാതുസലങ്ങളനിവലനിതചറെനിയുനതനിലൂതടഉണയാകുനദുര്ഗദസംകയാരണസംമലനിനമയായനിതകയാ

ണനിരനികയാണന്ന്.മയാലനിനജ്യതനില്നനിനന്ന് പയാസനിക്കുസം,ഇരുമ്പുകളുസം പവര്തനിരനിചന്ന് എടുകയാന് 

സയാധനിക്കുന ഉപകരണവുസം കണ്ടുപനിടനിചനിടണന്ന്.ബയാകനി വരുന വജവമയാലനിനജ്യങ്ങള് 
സസംസന്ന്കരനിക്കുനനിലൂതടണയാകുന ഗജ്യയാസന്ന് തകയാണന്ന് ഇലകന്ന്ടനിസനിറ്റനി ഉതന്ന്പയാതനികവയാന് 

കഴനിയുസം. നമ്മുതട നയാടനിതല മയാലനിനജ്യ നനിര്മയാര്ജ്ജനസംവലനിതയയാരു 



  തലപവദനയുസം അപരതിഹമാരന്യവമമായ പശ്നമമായതികകമാണതിരതിക്കുകയമാണണ..പമാസതികണ 
കതതിക്കുബബമാള് ഉണമാകുന്നവമായു അന്തരരീക്ഷതതില് കലന്നണഓ ബസമാണ് 

പമാളതികളതില്വതിളലുകള് ഉണ മാകുന.  ദതിനബതമാറസംവര്ദതിച്ചു വരുന്ന 

വമാഹനങ്ങളതില്നതിന ഉയരുന്ന പുക അന്തരരീക്ഷ മലതിനരീകരണതതിനു കമാരണമമാകുന. 

കമാര്ബണതികന്റെ സമാനതിദന്യസം വര്ദതിക്കുന്നതണ ആബഗമാളതമാപനതതില് വന്യതതിയമാനങ്ങള് 

വരുത്തുനണണ. വനനശരീകരണവസം പമാടങ്ങള് നതികതലുകമമാകകയമായതി നമ്മുകട 

പരതിസതിതതി ദുര്ബലകപ്പെടുകയമാണണ.പരതിസതിതതികയ ശമാസതിയമമായതിസസംരതിക്ഷതികമാനുള്ള 
അവബബമാധവസംപരതിശരീലനവമമാണണനമ്മുകതിനബവണതണപകൃതതിസസംരക്ഷണകതക്കുറതിച്ചു

ള്ളബബമാധവതണകരണസം സമൂഹതതികന്റെ         പലയതിടങ്ങളതില്ന്നതിന ആരസംഭതികണസം. 

ബബമാധവതണകരണ പരതിപ്പെമാടതികളതിലൂകടയുസം മറ്റു പരതിസതിതതികയ സസംരക്ഷതികമാനുള്ള 

ക്രമപദതികള് ആവതിഷ്കരതിബകണതമാണണ.പരതിസതിതതി സസംരക്ഷണവസം മമാലതിനന്യ 
നതിര്മമാര്ജ്ജനവസം ഇന്നകത പധമാനകവല്ലുവതിളതികളമായതി തരീരുകയമാണ

്ണ.നമാകളക്കുറതിച്ചുള്ള സസ്വപ്നങ്ങള് നമാസം കമനയുബബമാള് ഇന്നകത അടതിയന്തര 

പശ്നങ്ങള്പരതിഹരതിച്ചു ബവണസം മുബന്നമാട്ടുബപമാകുവമാന. മമാലതിനന്യ നതിര്മമാര്ജ്ജനതതികന്റെ 

നവരീന ബസമാതസ്സുകള് ഉപബയമാഗകപ്പെടുതണസം. പരതിസതിതതി സസംരക്ഷണസം 
തസ്വരതകപ്പെടുതതി പകൃതതി സസംരക്ഷണ നതിലനതില്പ്പെതികന്റെ പശ്നമമായതികണണ 

പവര്തതികമാന നമാസം തയമാറമാകണസം. സമൂഹതതികന്റെ അതരീവ 
തമാല്പരന്യബതമാടുസംജമാഗ്രതബയമാടുസം പവര്തബകണബയമാരു ബമഖലയമാണണ പകൃതതി 

സസംരക്ഷണവസം മമാലതിനന്യ നതിര്മമാര്ജ്ജണവസം.



Nikhil



Aromal Mohan



പപപോയകപോലല

ഓര്മ്മകളളെനല ഒപോമനയപോയയി തതീരുന
ആ നല്ല കപോലല ബപോലല്യകപോലല
ജതീവളന്റെ പച്ച പ്രകൃതയിയയില് നയിളനപോപയി
മപോപനപോപല പുല്പമടല ചപോടയിക്കളെയിചല
രസയിളച്ചപോരപോ നല്ല കപോലല ബപോലല്യകപോലല
ഒപോര്ക്കുന ഞപോപനപതപോ, എപങപോ മറനപപപോയ
ബപോലല്യകപോലതയിന് ഹൃദയത്തുടപല ചുറുചുറുക്കുല
ഒപമപോയയ് പതങ്ങുപമപതപോ, മുതശയിമപോവല സപോകയിയപോയയി.
ഇനളത ഉണയികള് മപോപനപോപല
പുല്പമടല ഹൃദയിസ്ഥമപോക്കുനപതപോ
ളവറുല പകപോണ്കതീറയിന് തൂണയിപന്മേല്ചപോരയി നയില്പക്ക
വരുല നപോള് മപോപനപോപല പുല്പമടല 
കപോശൂറ്റുളനപോരു കരകകൗശല വസ്തുവപോയയ് 
വളെര്നനയില്ക്കുല
ഓര്ക്കുന ഇനണയി!
അത്രപമല് എത്രപയപോ അകലമുണയിനയ്.

 പപനരജനന 2018-19
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  സസംഖഖ്യകളുടടെ ജജാലകലലജാകസം

പപ്രീയ കുടനകടള......
          നജാസം പഠനചനട്ടുള, നജാസം നനലതഖ്യന ഉപലയജാഗനക്കുന്ന സസംഖഖ്യയുടടെ പലതഖ്യകത നജാസം 
ചനനനചനട്ടുലണജാ? 
         ഉദജാ:-
258 ഇതത് പതത് ആധജാരമജായ സസംഖഖ്യയജാണത് (ദശസസംഖഖ്യ സമ്പ്രദജായസം - Ten Based Number)
     2*102+5*101+8*100=2*100+5*10+8*1
                                     =200+50+8
                                       =258
 അതുലപജാടല ഈ സസംഖഖ്യടയ 5 ആധജാരമജായ സസംഖഖ്യയജാകജാസം (Quinary System)
                5   258
                      5   51  - 3   ശനഷസം 
                      5   10 – 1     ''
                             2 -  0     ''
       2 0 1 3
                          five
               =2*53+0*52+1*51+3*50

           = 2*125 +0*25 +1*5 +3*1
           = 250+ 0 + 5 + 3
             =258
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ഇനന ഈ സസംഖഖ്യടയ 2 ആധജാരമജായ സസംഖഖ്യയജാകജാസം (Binary System) ഇതജാണത് കമമ്പ്യൂടറനല് 
ഉപലയജാഗനക്കുന്നതത്.
               
                     2  258
                     2  129  - 0   ശനഷസം
                     2   64  - 1    ''
                     2  32   - 0    ''
                     2   16  - 0    ''
                     2    8   - 0    ''
                     2    4   - 0    ''
                     2    2   - 0    ''
                            1   -0    ''
                        
                      100000010
                                   two
              =1*28+0*27+0*26+0*25 + 0*24+ 0*23 + 0*22 + 0*21 + 0*20

             = 256 + 0+ 0+0+0+0+0+2+0
             =258

     
 ഇതു ലപജാടല സസംഖഖ്യകടള മറത് ആധജാരമജായ സസംഖഖ്യകളജാകന മജാറജാവുന്നതജാണത്.

                                                                റനചജാര്ഡത്. ടസന.എസത്.ടക [maths ]
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ഗുരുവന്ദനന
മുകളളിലലേയ്ക്കുയരുന്ന തതീനനാളളംലപനാല
എനന്ന വളര്ത്തുന്നു നളിന് വനാക്കുകള
അക്ഷരളം കൂടളി പഠളിപളിചളിടളം,എന്

 ജനനളി തന് ലസ്നേഹവളം നതീ നലകളിടളം ധര്മളം     
   അധര്മളം രണ്ടയളി തളിരളിക്കുവനാന്  
 മനാര്ഗങ്ങള ഏനറെ നചനാലളിതരുളം 
 ജതീവളിത പനാതയളില നപനാന്നവടളം തൂകളം
 സൂരര്യനനലപനാല നതീ തങ്ങളി നളിലക്കുളം

നനാളനത്തെ ലനതനാലവനാ കനാരര്യസ്ഥലനനാ
രണളം ഗുരുസൃഷളിയനാനണെന്നലതനാര്ത്തെളിടളം ഞനാന്
ഈലരഴു പതളിനനാലു ലലേനാകങ്ങനളനാനക്കെയളം
കതീഴടക്കുനന്നനാരു വളിദര്യനയലനാളം
നളിന് കതീഴളില വന്നു ഞനാന് ആര്ജളിനചട
ത്തെനതന്നനാതനാര്ത്ഥമനായളി നചനാലളിടന്നു. 
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25 വനിപനിഎനഎചച്ച്എസച്ച്വവള്ളറട



                     വഴഴവവടടനവര

    മടതഴരന തലമടറ മഴകവവറടറ അവസരങളഴല

  ഇളമടറകവവരകടറഴചച കടററ പറയവറടണച.  കവലറ

  കഴഴയടറതതവറടറ മടനകവലതച അനടവരതഴചടവന

  പലശശലങളടറ പഴനമടകവര വതറഴകവറടണച.

  മടതഴരനവരകച വചറടപകവരഴകവരടവട ഇടയഴല

   കണടവരടന പടതഴയ പടതഴയ ശശലങളഴല

  അതഴയവയ തദഷചയറ വനടകവണവറടണച.  വകകവചട

  കടഞടങളതപവലടറ ഇകവലതച വമവബബല

   തഫവണടകളടറ മറച ഇനരവനറച സറവഴധവനങളടറ

ഉണവകടനച൩ഴഴും മറുഭഭാഗഴും ഇതതേ മനു  ഷഷ്യവര്ഗ്ഗതത്തില
പപെട്ടവര്  മദഷ്യതത്തിനുഴും  മയക്കുമരുനത്തിനുഴും  അടത്തിമകളഭായത്തി
സസ്വയഴും  നശത്തിക്കുന.  പെഴയമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായഭാലഴും
പുതേത്തിയമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായഭാലഴും  മനുഷഷ്യനുതവണ്ടതേത
സുഖമമഭായ  ഒരു  ജജീവത്തിതേമഭാണത.  ജജീവത്തിതേതത്തിപല
കയതതപ്പേറത്തിയ  പ്രയഭാസങ്ങപള  പുതേത്തിയ  പുതേത്തിയ
ജജീവത്തിതേമഭാര്ഗ്ഗതത്തിലൂപട  തുടച്ചുമഭാറത്തി
മുതേത്തിര്നവര്ക്കറത്തിയഭാവുനതേത്തിതനക്കഭാതളപറ  ഭഴുംഗത്തിയഭായത്തി
പചെയഭാറുണ്ടത.  അതേത പുതുതേലമുറയുപട തനട്ടമഭാണത.  ആ തനട്ടങ്ങള
തവണ്ട  വത്തിധതത്തില  ഗ്രഹത്തിക്കഭാനുളള  കഴത്തിവത  പെലതപ്പേഭാഴഴും
പ്രയമുളളവരത്തില  കഭാണഭാറത്തില.  ഇനപത  തേലമുറ  പഫെയതസത
ബുക്കത്തിപന്റെയുഴും  പസലഫെത്തിയുപടയുഴും  പെത്തിനഭാപല  തപെഭായത്തി  പെല
ചെതേത്തിക്കുഴത്തികളത്തിലഴും  അപെകടങ്ങളത്തിലഴും  ചെഭാടഭാറുണ്ടത.  വളപര
സഭാഹസത്തികമഭായത്തി പെഭാലങ്ങളത്തിലഴും ഉയര്ന പെഭാറകളക്കുഴും മുകളത്തില

കയറത്തി    വസലഫഴ എടടതച സവഹസഴകത കവടഴ

  അപകടമരണങളഴലവപടടന വചറടപകവരടവട
  എണഴും  നഭാളക്കുനഭാള  വര്ദത്തിച്ചുവരുന.  പചെറുപ്പേക്കഭാര്
പ്രയതമറത്തിയവര് പെറയുന കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില കഴനതപെപലനത ഒരത്തിക്കലഴും
വത്തിചെഭാരത്തിക്കുവഭാന്  പെഭാടത്തില.മൂതവര്  പചെഭാലഴും  മുതുപനലത്തിക്ക.  ആദഷ്യഴും
കയഴും.  പെത്തിപന  മധുരത്തിക്കുഴും.  എനഭാണത  പെഴപഞഭാലത.
സമൂഹതത്തിലപുതേത്തിയപുതേത്തിയ  കഭാരഷ്യങ്ങള  കണ്ടുപെത്തിടത്തിക്കുന.

മനു    ഷഷ്യജജീവത്തിതേതത്തിനത പുതേത്തിയ മുതനറങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കഭാന് കഴത്തിയുന.
സമൂഹതത്തിപല ഒരു വത്തിഭഭാഗഴും ജനങ്ങള മനുഷഷ്യജജീവത്തിതേതത്തിനത
മുതനറങ്ങള  സുഖസന്തുഷ്ടമഭായ  ഒരു  ജജീവത്തിതേക്രമഴും
പകട്ടത്തിപ്പേത്തിടത്തിക്കഭാനഭാണത മനുഷഷ്യവര്ഗ്ഗഴും

     
         

     
 

                                                                                                    

 ആഗ്രഹത്തിക്കുനതേത. തലഭാകു ഉണ്ടഭായ നഭാള മുതേല ഇനവപര 
തേലമുറകള തേമത്തിലളള ആശയ സഴുംഘട്ടനഴും ഉണ്ടഭായത്തിട്ടുണ്ട. 

ഇനത്തിവരുഴും കഭാലങ്ങളത്തിലഴും ഉണ്ടഭാതയക്കഭാഴും. ഇനപത പുതു 
തേലമുറയഭാണതനഭാളപത പെഴയ തേലമുറയഭായത്തി മഭാറുനപതേനത 
യഭാഥഭാര്തഷ്യഴും നഭാഴും ഉളപക്കഭാണ്ടത. നന്മയുളള ഒരു 
വഷ്യകത്തിയഭായത്തി ജജീവത്തിച്ചുഴും. സമൂഹതത്തിപല ഓതരഭാ കുട്ടത്തികളക്കുഴും 
മഭാതൃകയഭാവുകയുഴും തവണഴും. സമൂഹതത്തില നമ്മുക്കുതനപര 
വരുന ഓതരഭാ പ്രയഭാസങ്ങപളയുഴും പ്രതേത്തിസനത്തികപളയുഴും 
തനര്ക്കുതനര് നത്തിനത തപെഭാരഭാടത്തി വത്തിജയത്തിക്കുനവനഭാരഭാതണഭാ 
അവനഭാണത ഈ സമൂഹതത്തിപല വത്തിജയത്തി. അവനു മഭാത്രതമ 
മപറഭാരഭാളക്ക മഭാതൃകയഭാകഭാന് സഭാധത്തിക. ആ വഷ്യകത്തിക്കുഴും 
പെഴയ തേലമുറപയയുഴും പുതേത്തിയ തേലമുറപയയുഴും വരുഴും 
തേലമുറപയയുഴും പെത്തിന്തുടരഭാപതേ തേതന്റെതുമഭാത്രമഭായത്തി ഒരു പെഭാതേ 
പകട്ടത്തിപ്പേടുത്തുയര്തഭാന് സഭാധത്തിക്കുഴും.

                                           ആഷതന. എസത. സുതരഷത

 പടനരകജനഴ 2018-19

      വഴ പഴ എറ എചച എസച എസച വവളറട27



ഓ         

  ഏഴുവര്ണ്ണങ്ങളളാലഏഴുവര്ണ്ണങ്ങളളാല
തതിളങ്ങതിയളാകളാശശതതിളങ്ങതിയളാകളാശശ

  
      വതിജനതയതിലലേകക്ക് കളാലനതിവര്തതി
       കതിടന്നുറങ്ങതിടുനനളാരളാകളാശലമേ നന
        എലന്തേയതിനതിയശ ഉണര്നനടുനതില
        നതിദ്രയതിലേളാണ്ടുലപളാലയളാ ഈ രളാനവലളാശ?
        എവതിനടയളാണുനതിന് നനലേക്കുപളായശ
        സലഹളാദരനളാശ ലമേഘശ തന്
           ലസ്നേലഹളാപകളാരശ    
        ധരതിചതിടുക നന ലവഗമേത, കുളതിനചളാരുങ്ങതി
        ഒടുവതില സന്ദര്ശതിചനടുക ഭൂലലേളാകമേര്തത്യനര 
        കളാണനട്ടെ അവന് നതിന് നനലേകുപളായശ
        കണ്ടസൂയളാലുകളളാവശ അവന് നതിശ്ചയശ
        അവര്കുളതിലേളാഗ്രഹമുണര്നനടുശ ഇത -
        ലപളാനലേളാരു കുപളായശ വളാങ്ങനടുവളാന് അവര്
        വളാശതിപതിടതിച്ചു  
        നനയത കണകളാലകണ്ട നചെനനടുക
        ലലേളാകശ മുഴുവനശ ചുറതികണ്ടനടൂവളാന്
         നതിന് ലമേലേതില, പുളതികുപളായശ അണതി -
        യതിനചളാരുകനടുന്നു നവളമേഞ്ചലമേഘങ്ങള
    അവ നതിനകളായതിക്കൂടൂതല ഭശഗതി വളാരതി വതിതറന 
    ടുമേലപളാള കണ്ടനടുശ മേര്തത്യര് തന്    
    നതിനന ലനളാകതി കണശനട്ടെക്ക് നതിനനടുന്നു
    മേളാനൂഷര് കളാരണശ നതിനകത്ര ഭശഗതിയലല
    ഇനതിനയങതിലുശ നന ഉണര്നനടുക
    ഉണര്നക്ക് നടനനടുകന നടപളാതനയലളാശ
    ഇനതി ഞളാന് ഉണരളാശ ഉണര്നതിരതികളാശ
    ഇനതി ഞളാന് ഒരുങ്ങളാശ ഒരുങ്ങതിയതിരതികളാശ
    ഇനതി ഞളാന് നടക്കുശ നടപളാതനയലളാശ
     എന് ഭശഗതികണ്ട ലേജ്ഞനപടനട്ടെ
    അവനങ്ങനതിറങ്ങതി ലലേളാകനത കളാണുവളാന്
    ലലേളാകമേവനന കണ്ടനടുവളാന്, അവന് കണ്ടു
    ലലേളാകനത ലലേളാകവശ അലത 
    അവന് മേനസതില നതിറഞ്ഞുനതിനതി -
   

   

 രുനതളാ നനലേക്കുപളായശമേളാത്രമേലലളാ
 അവനതതില ആശങളാകുലേനളായതിരുന്നു
നതിറശ മേങ്ങുലമേളായതിതതിനന്റെ നപളാടതിപറനടുലമേളാ
    നതിറശ മേങ്ങനടതിലതിതതിനന്റെ പനക്ഷെ 
   നപളാടതിപടലേങ്ങള പറതിയതിരുന്നുവന -
   തതിനലേളാതതിരതി ദ:ഖതിതനളായതിരുന്നു
   ഇവനന്റെ ദ:ഖമേകറനടുവളാന് വനനതതി - 
   യതളാ കളാര്ലമേഘങ്ങള പ്രവളാഹസനദ്ധ -
    മേളായതി നതിലക്കുനവ നപയളാന് വതിതമനടുന്നു.
   ആര്തലേച്ചുനപയ്തു അവ വതിണ്ണതിന്
   നനലേക്കുപളായതതിന്ലമേല നപളാടതിലപളായതി 
   പനക്ഷെ അതതിലേതിലപളാല ജലേമേലല ജലേമൂ -
   ണക്കുവളാന് വനനതതിയരുണനണ -
   കതിയളാവസ്ത്രനത വസ്ത്രതതിന
   ഭശഗതിലയകതി പതിനളാനലേ വനനതതി
   മേഴവതിലക്ക് ഏഴുവര്ണ്ണങ്ങലളകതിയമേനക്ക് ഏഴു - 
   വര്ണ്ണങ്ങളളാല തതിളങ്ങതിയനളാ കുപളായശ.

                                              മേനര . എസക്ക്
                                                8 ജതി

                വതി.പതി.എശ.എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്
നവളറട
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ധധീരമമായ പരനിശ്രമമ
                    ഒരു പ്രദദേശതത്ത് ഒരു കൃഷനികമാരനമ മകനമുണമായനിരുന. 

അദദ്ദേഹമ തനനത്ത്റ മകദനയമ കൂടനി കൃഷനിസ്ഥലദതക്കു 
ദപമാകുമമായനിരുന. അച്ഛന മകദനമാടത്ത് നനലമാരു 
കൃഷനികമാരനമാകണനമനത്ത് ഉപദദ്ദേശനിക്കുമമായനിരുന.  

വനിഷമനിലമാത പച്ചകറനികള് വനിറത്ത് മമാരകമമായ ദരമാഗതനില് നനിനത്ത് 
തനനത്ത്റ പ്രദദ്ദേശനത രകനികണനമനമായനിരുന അദദ്ദേഹതനിനനത്ത്റ 
വലനിനയമാരു ആഗ്രഹമമായനിരുന .ഇതനിനനക്കുറനിച്ചത്ത് തനനത്ത്റ മകദനമാടത്ത് 
ഉപദദ്ദേശനിക്കുമമായനിരുന. അച്ഛന 
ദജമാലനിനചെയത്ത്നകമാണനിരുനദപമാള് തനനത്ത്റ ഒരു ദവര്പ്പുത്തുളളനി 
യമാദൃച്ഛനികമമായനി മകനനത്ത്റ തലയനില്   
വധീണു .  ആ ദവര്പ്പുത്തുളളനി മകനന വളനര നവറുപമായനി ദതമാനനി . 
എനമാലമ അതവന കമാരര്യമമാകമാനത അച്ഛനനത്ത്റ അധധമാനമ കണത്ത്  
അവന വളര്ന.   കുറച്ചുവര്ഷങ്ങള്കഴനിഞ്ഞതനിനദശഷമ അവന 
കൃഷനിയനില് ഒരു തമാതത്ത്പരര്യവുമനിലമാനത മടനിയനമായത്ത് മമാറനി. ദമമാശമമായ 
കൂട്ടുനകടനില് അകനപടത്ത് അച്ഛനനത്ത്റ കയനില് നനിനത്ത് കുറച്ചുകമാശത്ത് വമാങ്ങനി. 
തനനത്ത്റ കൂടകമാരുനമമാതത്ത് ദൂരദദേശദതകത്ത്  യമാത്രദപമായനി 
അങ്ങനനക്കുറച്ചുദേനിവസങ്ങള് കഴനിഞ്ഞദപമാള് അവനനത്ത്റ കയനിനലകമാശത്ത് 
മുഴുവന തധീര്ന അവനനത്ത്റ കൂട്ടുകമാരുമ അവനനില് നനിനത്ത് അകന 
അങ്ങനന അവന വളനര ദുഖനിതനമായനി ഒരു മരതനിന ചുവടനിലനിരുന 
കരഞ. അദപമാള് ആ മരതനില്നനിനത്ത് ഒരു തുളളനി നവളളമ അവനനത്ത്റ 
തലയനിദലക്കുവധീണു അദപമാള് അച്ഛനനത്ത്റ ദവര്പ്പുത്തുളളനി തലയനില് 
വധീണതുദപമാനലയമാണത്ത് അനഭവനപടതത്ത് അങ്ങനന 
അവനത്ത് തനനത്ത്റ അച്ഛന പറഞ്ഞ വമാക്കുകള് ഓര്മ്മവന. അവന 
നനലമാരു കൃഷനികമാരനമാകുവമാന തധീരുമമാനനിച്ചു.  അവനനത്ത്റ അച്ഛനനത്ത്റ 
മനസനിനനമാത വനിഷമനിലമാത പച്ചകറനികള് വനില്ക്കുനവനമ 
കൃഷനികമാരനമമായനിമമാറനി.

            
                                                                                                
                                                                            നജനധീഷ
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അമ
      ഞഞാനററിയഞാതതെ  വറിടര്നറിടടും  കനറിവഞാണു  നന
      അണയഞാതതെ  എരറിയുന  തെറിരറിനഞാളതമെനമ
      എനറിനനഞാ  വറിതുമറി   നതെങറിടന
      എനമതെന്   ഓര്മയറില്  നനറ റിടന
      ഓര്മെതെന്  തെഞാളറില്   മെയങറിടന
      എന മ  ശഞാനമെഞായയ്   ഉറങറിടന
      കഞാറഞായയ്   എതന  തെഴുകറിടടും
      വഞാത്സലല്യനറിധറി നന                      

                മെഞായമ
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ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് തതെളളിയുന്ന നന്മ
എതന്റെ അമ

ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് മനസളില് വളിരളിയുന്ന പൂവവ
എതന്റെ അമ

ഒഒാര്ക്കുമമഒാള് കണളില് മളിന്നുന്ന
എതന്റെ അമ

ഞഒാന് നുകര്ന്ന ആദദ്യ മധുരര
എതന്റെ അമ

പുലര്കഒാലതളിതല തെണുത സസ്വപര
എതന്റെ അമ

എമപഒാഴര കഒാണഒാന് തകഒാതെളിക്കുന്ന മുഖര
എതന്റെ അമ

എനളികവ ഏതറെ ഇഷ്ടതപട്ടവള്
എതന്റെ അമ മഒാതര

 
                                                                                                     മമായമ
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ഇനന്ത്യയുടടെ  ആദന്ത്യടത്തെ  വനമമാനവമാഹനനന?
                    ഐ.എൻ.എസസ.വനകമാനസ
ഇനന്ത്യയനടടലമാ  ആദന്ത്യടത്തെ രമാഷഷ്ട്രീ പമാര്ടന?
                      ഇനന്ത്യൻ നമാഷണൽ  കകമാൺഗ്രസസ
ഇനന്ത്യയനടല  ആദന്ത്യ  കനമാബൽസമമാന  കജതമാവസ?
                      രവഷ്ട്രീന്ദ്രനമാഥ  ടെമാകഗമാര് 
ഇനന്ത്യയനടല  ആദന്ത്യ  ഓസമാര്  പുരസമാര  കജതമാവസ?
                        ഭമാനു അതയ

     ഇനന്ത്യയനടല  ആദന്ത്യടത്തെ  സ്കൂള്  ഏതമാണ?

                        ടസനസ  കമരഷ്ട്രീസസചര്ചസ  ചമാരനറന
സ്കൂള്

ഇനന്ത്യയനടല  ആദന്ത്യടത്തെ  കകമാകളേജസ?
                       കഫമാര്ടസ വനലന്ത്യല്ല്യം കകമാകളേജസ,ടകമാൽക്കത്തെ

ഇനന്ത്യയുടടെ  വനന്ത്യവകയമാധനകൻ  ആരസ?
                           ദമാദമാഭമായസ നവസകറമാജന

ഇനന്ത്യയുടടെ  ബനസമാര്ക്കസഏനസ അറനയടപ്പെടുനതസ?
                            സര്ദമാര് വലഭമായസ പകടൽ

ഇനന്ത്യയനൽ  മുഗള് ഭരണത്തെനനസ കമാരണമമായ യുദല്ല്യം?

                              ഒനമാല്ല്യം പമാനനപ്പെറസ യുദല്ല്യം
ഇനന്ത്യയുടടെ  ആദന്ത്യത്തെ  പമാമാധമാനമനന?

                              ജവഹര്ലമാൽ ടനഹറ

                                                     

കകനസസ
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നനേരരം ഇരുണ്ടുതുടങങ. ആ ഇരുളങനനേ നനേനോകങ നേങറകണ്ണുകനളനോടുകൂടങ 
ഇരങക്കുകയനോണണ. ഒരു പങഞ്ചു ബനോലന് അവനേരങകങല് ആളങകത്തുന്ന 
ചങതയുണനോയങരുന. ആ ചങതയങല് ആളുന്ന അഗങ അവനന്റെ ഈറന് 
മങഴങകളങല് ജജ്വലങച്ചുനേങന. ആ ചങതയങല് നവനണ നവണണ്ണീറനോകുന്നതണ അവനന്റെ 
അമ്മയനോണണ. അവനന്റെ ഉളളങല് എനനനോനകനയനോ ചങനകളുണരുന. എനന്റെ 
അമ്മ എനന്ന വങട്ടു നപനോയണ. എനേങകണ ആനകയുണനോയങരുന്ന തണല്മരരം. 
വങരനോമതങനന്റെ ഈ അനന്ത്യവങശ്രമനവളയങല് ഞനോന് ഏകനേനോകുന. എനന്റെ 
കണങല് തങങങനേങറയുന്നതണ അമ്മയുനട ഓര്മ്മകളനോണണ. അമ്മ എനന്റെതു 
മനോത്രമനോണണ എനന്റെതു മനോത്രരം.
           കരഞ്ഞുകലങങയ ആ കണ്ണുകളങല്  തനന്റെ അമ്മനയനോനടനോപ്പമുളള 
ഓര്മ്മകള്   മങന്നങമറഞ്ഞു. പ്രഭനോതങള് സൂരന്ത്യനുദങച്ചു നേങല്ക്കുന.ആകനോശരം 
കുളങര്ത്തൂളള മഞണ പുകനപ്പനോനല പനോറുന. ഇലകളങല് മഞങനന്റെ നേനേവണ. 
ഭൂമങയങലനോനക മഞങന്നദവത പ്രതന്ത്യക്ഷനപ്പട്ടതുനപ്പനോനല. പുതപ്പുമൂടങ  കങടക്കുന്ന 
എന്നരങകങനലകണ ചനോയയുമനോയങ വരുന്ന അമ്മനയ ഓര്ക്കുനമനോള് ഉളളു നേണ്ണീറുന.
              വവകുനന്നരരം അസ്തമങകനോനേനോയങ തങടുകനതനോനട നവമല് കനോട്ടുന്ന 
സൂരന്ത്യന് അനന്നരരം എനന്നനോനടനോപ്പമങരുന്നണ കഥകള് പറഞ്ഞുതരുന്ന അമ്മ. ആ 
ഓര്മ്മകള് ഞനോനനേങനനേ മറക്കുരം.ഒരു ദങനേരം ഉച്ചയനോയങരുന. ഞനോനനേനന്റെ 
കൂട്ടുകനോനരനോനടനോപ്പരം കളങക്കുകയനോയങരുന. കുറച്ചുകഴങഞനപ്പനോള് ചങല 
കനോരന്ത്യങള് പറഞണ ഞനോനുരം അവരുരം വഴകനോയങ. നപനട്ടന്നണ അതങനലനോരുവന് 
എനന്നനോടണ നചനോദങച്ചു നേങനന്റെ അച്ഛന് ആരനോടനോ അതുനകട്ടനപ്പനോള് എനന്റെ കണ്ണു 
നേങറഞ്ഞു ഹൃദയരം നേടുങങ. ഞനോനേവങനട നേങനന്നനോടങ വണ്ണീട്ടങനലകണനപനോയങ അച്ഛന് 
ഞനോനേതണ അമ്മനയനോടണ നചനോദങച്ചങട്ടങല. അമ്മഎനന്നനോടണ പറഞങട്ടുമങല. 
വവകുനന്നരമനോയങ അമ്മ നജനോലങകഴങഞണ തങരങനച്ചതങ. അനന്നരരം ഞനോന് 
കട്ടങലങല് കങടന്നണ കരയുകയനോയങരുന. അമ്മ എനന്നനോടണ കനോരന്ത്യരം തങരകങ 
ഞനോനനേലനോരം വങവരങച്ചുപറഞ്ഞു. അതു നകട്ടുതുടങങയ അമ്മ                               
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 നഷ്ടസസ്വര്ഗഗ



  കുറച്ചുനനേരരം ഒനരം മങണങയങല. പങനന്ന എനന്ന നനേനോകങയനപ്പനോള് ആ 
കണ്ണുകള് തങളങങ. കണ്ണുനേണ്ണീര് തുളുമങനേങറഞ ക ണ്ണുകള് തുടച്ചു മനോറങനകനോണണ 
വങതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകനളനോടുകൂനട അമ്മ പറഞ്ഞു. നേങനന്റെ അച്ഛന് അയനോനളനോരു 
മൃഗമനോണണ.
            നേങനന്റെ അച്ഛനനേ  ഞനോനേനോദന്ത്യമനോയണ കനോണുന്നതണ എരം.എ നസകന്റെണ ഇയര് 
പഠങക്കുനമനോഴനോണണ. കനോസ്സുകഴങഞണ ഞനോന് നേടനനപനോകുനമനോഴനോണണ അയനോള് 
എനന്ന കനോണുന്നതണ. പങനന്ന അയനോള് എനന്ന ശലന്ത്യരം നചയനോന് തുടങങ. ഒരു 
ദങനേരം എനന്നനോടണ ഇഷ്ടമനോനണന്നണ അഭന്ത്യര്തങക്കുകയുരം നചയ. ഞനോനേതണ 
നേണ്ണീരസനതനോനട തള്ളങ നേടന്നകന. അയനോള് എനന്ന പങന്നങല് നേങന 
വങളങനച്ചങങലരം തങരങഞ്ഞു നനേനോകങയങല. അയനോനള ഇഷ്ടമങലനോതതു  
നകനോണനോനണനോ അയനോനള ഭയന്നങട്ടനോനണനോ എന്നറങയങല കുറച്ചു ദങവസകരം ഞനോന് 
നകനോനളജങല് നപനോയങല.  ഒരു ദങവസരംഅയനോള് രണ്ടു മൂനനപരുമനോയങ നപണ്ണു 
നചനോദങകനോന് വണ്ണീട്ടങല് വന. വണ്ണീട്ടുകനോര്കണ അയനോനള ഇഷ്ടനപ്പട്ടു. അയനോളുരം 
ഞനോനുമനോയുള്ള കലന്ത്യനോണവരം കഴങഞ്ഞു  ആദന്ത്യനമനോനക അയനോള് വളനര 
നേലവനേനോയങ അഭങനേയങച്ചു ആ അഭങനേയരം വളനര മങകച്ചതനോയങരുന്ന. പനക്ഷ ആ 
അഭങനേയരം നവറുരം നേനോടകമനോനണന്നറങയനോന് അധങകരം ദങവസങള് 
നവണങവന്നങല.നേനോല മനോസരം കഴങഞ്ഞു അയനോളുനട തനേങ സജ്വഭനോവരം 
പുറനതടുകനോന് തുടങങ. എലനോ രനോത്രകളങലരം അയനോള് മദന്ത്യപങകനോനുരം 
കൂട്ടുകനോരുമനോയങ വണ്ണീട്ടങല് വന്നണ മദന്ത്യപങകനോനുരം തുടങങ കൂട്ടുകനോരുനട മുന്മങല് വച്ചണ 
എനന്ന അപമനോനേങകനോനുരം ഉപദ്രവങക്കുകയുരം പതങവനോ യങരുന.  ഒരു ദങവസരം 
അമ്മ വണ്ണീട്ടങല് വന നേങന. അമ്മയുരം അച്ഛനുരം വങചനോരങച്ചതണ ഞനോന് വലങയ 
സനനനോഷനതനോനട ഭര്തൃ വണ്ണീട്ടങല് കഴങയുകയനോനണന്നനോണണ. പതങവനപനോനല 
അയനോള് മദന്ത്യപങച്ചണ ഒരു കൂട്ടുകനോരനുമനോയങ വന. ഞനോന് ഒനരം മങണങയങല. 
അയനോള് എനന്ന ഉപദ്രവങകനോന് തുടങങ. നദഷന്ത്യനമനോ സങടനമനോ, 
നേങവര്തങനകനടനോ എനനോനണ ന്നറങയങല. 
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ഹൃദയനത വലനോനത മരവങപ്പങച്ചു കണ്ണുകനള നേനേയങച്ചു. നപനട്ടന്നണ 
എനനനോനകനയനോ ഞനോനേയനോനളനോടണ പറഞ്ഞു നദഷന്ത്യരം വന്ന അയനോള് 
മദന്ത്യക്കുപ്പങനകനോണണ  എനന്റെതലയ്ക്കടങച്ചു. കണ്ണുകള് മങങ  കണ്ണുതുറക്കുനമനോള് 
ഞനോനേനോശുപത്രങയങലനോയങരുന. കുറച്ചുകഴങഞനപ്പനോള് നഡനോക്ടര് എനന്നനോടണ
 പറഞ്ഞു നേങങള് പ്രക്നന്റെണ ആണണ. അനപ്പനോള് എനേങകണ വലനോത സനനനോഷരം 
നതനോന്നങ കുറച്ചു കഴങഞനപ്പനോള് എനന്നനോടണ അച്ഛന് പറഞ്ഞു അമ്മ 
ഐ.സങയുവങലനോണണ എനന്റെ അമ്മയുനട തല എനന്റെ ഭര്തനോവണ അടങച്ചു നപനോട്ടങച്ചു 
അതറങഞനപ്പനോള് എനന്റെ ഉളനളനോന പങടഞ്ഞു. അമ്മനയ നനേനോകങ ഒതങരങ 
കരഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴങഞനപ്പനോള് നഡനോക്ടര് ഇറങങവന്നണ പറഞ്ഞു നസനോറങ അവര് 
നപനോയങ. എലനോരം കഴങഞ്ഞു. പങനന്ന നേങനന്റെ ജനേനേരം ഒരു ദങവസരം രനോത്രങ നേല 
മഴയനോയങരുന അച്ഛന് പുറനതയ്ക്കണ നപനോയങ പങനന്ന അച്ഛന് 
വന്നങല.നപനോലണ്ണീസങനേണ പരനോതങ നകനോടുത്തു കുറച്ചു കഴങഞ്ഞു. ഞനോനേറങ ഞ്ഞു 
പുഴവകങനലനോരു അനേനോഥ ശരണ്ണീരരം അനതനന്റെ അച്ഛനേനോയങരുന. എനന്റെ അച്ഛനനേ 
നകനോന്നതനോയങരുന ആരനോനണന്നറങയനോനമനോ എനന്റെ ഭര്തനോവണ, നേങനന്റെ അച്ഛന് 
അത്രയുരം പറഞനപ്പനോള് അമ്മയുനട കണ്ണുകള്നേങറഞ്ഞു. ആ കണ്ണുല് ജജ്വലങച്ചു 
നേങന്നതണ നകനോപനമനോ, സങടനമനോ, വനോശങയനോനണനോ അറങയങല.എങങലരം ഒന്നറങയനോരം 
അച്ഛന് എനന്റെ അച്ഛന് അച്ഛനനേന്ന നവദനേയനോണണ അമ്മയുനട കണങല് 
ജജ്വലങച്ചുനേങന്നതണ. ആ ദങനേരം കഴങഞ്ഞു പ്രഭനോതരം അമ്മ ചനോയയുമനോയങ 
എന്നരങകങനലകണ വന. മുറതണ മുല പൂതതങനന്റെ ഗനരം ഉണനോയങരുന. ആ 
ഗനരം മൂകങല് തുളച്ചുകയറങ. അനപ്പനോള് ശരണ്ണീരമനോനക കുളങരു കയറങ. കുഞങ 
നരനോമങള് എഴുന നേങന. എനന്റെ വകയങല് ചനോയ തന്നണ അമ്മ 
അടുകളയങനലകണ നപനോയങ ഉച്ചയനോയങ ആനരനോ പുറത്തുനേങന വങളങച്ചു ഞനോനുരം 
അമ്മയുരം പുറനതക്കുനപനോയങ. അമ്മ നഞട്ടങ കനോരണരം അവങനട നേങന്നതണ എനന്റെ 
അച്ഛനേനോയങരുന. എനന്നയുരം അമ്മനയയുരം ഉപദ്രവങച്ചണ സജ്വതണ വകവശമനോകണ 
അയനോള് മടങങ വന്നങരങക്കുന അമ്മ കരഞ്ഞു ആ നേനേവങനേണ 
ഉള്നേനേവണനോയങരുന                                                   
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 എനന്റെ കണക നേങറഞ്ഞു. രനോത്രങയനോയങ ആ രനോത്രങനയ ഞനോന് നവറുത്തു. എനന്റെ 
കണണ്ണീര് പടര്ന്ന ദങനേതങനന്റെ പരന്ത്യവസനോനേരംഓര്ക്കുനമനോള് നനേഞണ 
പങടയുനഅനപ്പനോള് ഞനോന് എനന്നനോടണ തനന്ന പറഞ്ഞു എനേങകണ എനന്റെ 
അമ്മയണണണ                   വലതണ     . .       
"എനന്റെ അമ്മ"
           പ്രഭനോതമനോയങ എങരം നേങശബ്ദത മനോത്രരം. അരങകങല് അമ്മ എനപ്പനോഴുരം 
കങടപ്പുണനോയങരുന. അനമ്മ.... ഞനോന് വങളങച്ചു. അമ്മ എഴുനന്നറങനല. 
ഒടുവണല്എനേങകണ മനേസങലനോയങ അമ്മ; എനന്റെ അമ്മ ഇനേങ എണണ്ണീകങല 
ഉറങകയനോണണ ഇനേങ ഒരങക്കുരം ഉണരനോത ഉറകരം.
           ഒടുവങല് ഇനപ്പനോള് ഞനോന് അമ്മയുനട ചങതയ്ക്കരങകങല് ഒനരം 
മറകനോനേനോകുന്നങല. എങരം അമ്മയുനട ഓര്മ്മകള് മനോത്രരം.ചങതയങല് അമ്മ 
ആളങകത്തുകയനോണണ. ആ തണ്ണീ എനന്റെ ഉളളങലരം ഉണണ അതണ അണയുന്നങല 
ജജ്വലങക്കുകയനോണണ. എനേങകങനേങ ആരുമങല ഞനോന് ഏകനേനോണണ. എനന്റെ ദദുഃഖരം അതണ 
തങരമനോല നപനോനല അലമുറയങട്ടണ വരുന. ആ ദദുഃഖതങനന്റെ വങധങയങല്ഞനോന് 
ഏകനേനോകുന. ആ രനോത്രങയുനട അഗനോധമനോയ ഇരുട്ടങല് നേങന്നണ ഒരു സജ്വരരം ഞനോന് 
നകട്ടു 'നമനോനനേ' എനന്റെ നനേഞണ പങടഞ്ഞു കനോരണരം അതണ എനന്റെ അമ്മയനോണണ 
"എനന്റെ അമ്മ" എനന്റെതുമനോത്രരം. 

                                                                    

                                                                                                             
                                                              കകസനയ ജജജണ.എ.എസസ

7.ഡന
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കൃഷഷിയുമമായഷി ബന്ധപപ്പെട്ടആചമാരങ്ങള

പതത്താമുദയയ

          കൃഷനിയുമത്തായനി ബന്ധപപ്പെട്ട ഒരത്താചത്താരമത്താണണ് പതത്താമുദയയ.
കൃഷനിവനിഭവങ്ങളയ മറ്റുമയഗലല്യ വസ്തുക്കളയ കണനിക്കണണ് പതത്താമുദയതതത്താപടെ കൃഷനിപ്പെണനി
തുടെങയ.  'പതത്താമുദയയ'  ഉതരതകരളതനില്  തുലത്താപ്പെതയ  ദകനിണതകരളതനില്
തമടെപ്പെത മത്താണണ്.  പതത്താമുദയതനില്  സൂതരല്യത്താദയതനിനു മുമണ് ദദീപയ കണനികണതശേഷയ
കന്നുകത്താലനി  കപളയുയ ദദീപയ  കത്താണനിചണ്  ഭകണയ പകത്താടുക്കുന്നു.  കനനിപക്കത്തായ്ത്തു കഴനിഞണ്
രണത്തായവനിള  ആരയഭനിക്കുന  തുലത്താപ്പെതനിനു  നനിതല്യപൂജകളനി  ലത്താത  കത്താവുകളയ  മറ്റുയ
ശുദനിവരുതനി  വനിതശേഷത്താടെനിയ  നനിരങ്ങളയ  പൂജകളയ  നടെതയ.  ഭകണതകരളതനില്
തമടെപ്പെ തനില് സൂരല്യതദവനു പപത്താങത്താലയനിട്ടു നനിതവദനിചതശേഷയ വനിതണ് നട്ടുതുടെങന്നു.

 ഉതചര
          കത്താര്ഷനികവൃതനിയുപടെ  അവസത്താന ദനിവസമത്താണണ്  'ഉതചര'  എന ആചത്താരയ
നടെതനതണ്.  ഈ  ആചത്താരതനിപന്റെ  ആദല്യദനിവസയ  സന്ധല്യതയത്താപടെ  പനലറകള്  മൂനണ്
ദനിവസതതക്കണ്  അടെചനിടുയ.  ഈ  ദനിവസങ്ങളനില്  പനലണ്  എടുക്കത്താതനത്താ  വനില്ക്കത്താതനത്താ
പത്താടെനില.  മുളളയ  ചൂലയ  ചത്താണകവുയ  കതകനിപലത്താട്ടനിചണ്  അതനിനുമദീപത  ഭസയ  വനിതറുന്നു.
അടുത  രണ്ടു  ദനിവസവുയ  വദീടുവൃതനിയത്താക്കുകയതയത്താ  കൃഷനിപ്പെണനികള്  പചയ്യുകതയത്താ
പതനിവനില. നത്താലത്തായ പക്കയ പനലറകള് തുറക്കുയ. അനണ് ഒരു കുട്ടനനിറപയ ഇല നനിലതനില്
പകത്താണ്ടുതപത്തായനി കരനിക്കുയ.

പുനര്ജ്ജനനി 18-19
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ഇലയനനിറ
              കുട്ടനികളപടെ വട്ടനിനനിറ,  പകത്താട്ടനനിറ,  പതത്തായയനനിറ എനദീ ആര്പ്പുവനിളനികളപടെ
അകമടെനിതയത്താടുകൂപടെ ആതഘത്താഷതതത്താപടെ പനല് ക്കതനിര് അകതകയറ്റുന ചടെങ്ങത്താണണ്
'ഇലയനനിറ.'

  പുതരനി
            ആദല്യവനിളപവടുപ്പെനിനു തശേഷയ പൂപനലരനി ഭകനിച്ചു തുടെങന ചടെങ്ങത്താണണ് 'പുതരനി'.
'പുതരനി'ക്കണ്  വനിഭവസമൃദമത്തായ  സദല്യയുണണ്.  പുതരനിപ്പെത്തായസയ  ഉണത്താക്കനി  കത്താവനിലമ്മയണ്
തനദനിക്കുന  ചടെങമുണണ്.  നത്താളനിതകരയ,  ശേര്ക്കര,  പത്താല്  എനനിവ  ഉപതയത്താഗനിചത്താണണ്
പത്തായസയ ഉണത്താക്കുനതണ്. പത്തായസയ വദീടെനിപന്റെ നത്താല വശേതയ വയ. മൃഗങ്ങള്ക്കുയ നല്കുയ
പനിനദീടെണ് കുടുയബത്താഗങ്ങള്  അതു കഴനിക്കുയ.

               
                  ദനിപനിജ.എല്

                         8.ബനി
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       മനഴനനനീര്

എൻ  ഹൃദയമമനനനനനോ  നകേഴുന
മനഴനകേൾ  നനീരുറവയനോയന   മനോറുന
ഞഞനോനനനോര്ക്കുനമവൻ  ഭൂതകേനോലല
അമ്മതൻ  നസ്നേഹതനലല
അച്ഛമന്റെ  ലനോളനയനലല  ഞനോൻ
അലനഞ്ഞുനചേര്ന്ന  നനമനഷങ്ങൽ
ചേങ്ങനോതനമനോരനോൽ  സുഖദുഖങ്ങൾ
പങനടുനന്നരവല   ഞനോനനനോര്ക്കുന
മനോനത്തു  മനനന്ന  തനോരങ്ങമള
കേകൗതുകേനതനോമടെ  നനനോകനനനന്ന  കേനോലല

ഇന്നനതനോ  ഏകേയനോയയ്      ഞനോനറനയുന
എൻ  ഭൂതകേനോലമമതനയനോ   മധുരമമന്നയ് 
ഇമന്നമന്ന  പുണരുന്ന  ദുഖങ്ങമള
തളനോമതയനറകനോൻ  കേഴനയുന,  കേനോരണല
ഇന്നമലകേളുമടെ  ഓര്മ്മകേമള
മനോധുരരൄമനോര്ന്ന   ഇന്നനന്റെ
കേയയ്പ്പുകേമള  നസ്നേഹനക്കുന  ഞനോൻ 
 ഈകേയയ്പ്പുകേമളൻ  ഭനോവനയനമലനപനോനഴനോ. 

 മധുരനക്കുമമന്ന  വനശശനോസനതനോമടെ........

                         ആദനതത്യ .മജ .എസയ്
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കകളകകന

കകകതതചച
ആരരും അററിയയാതതെ വറി   ങ്ങുമറി തനെഞ്ചകരും 

എനറിനനെയാ നവണറി തകയാതെറിക്കനവ 
നകള്ക്കയാന് തകയാതെറിച്ച വയാക്കറിനെയാല്മനെരും വറിങറി

വവീശറിയകതനയാര കയാറരുംമഴയരും 
തപെയ്തു തെവീരയാ കനെവയായറി

തവമറിലയാര്ന തനെഞ്ചകരും ഇനരും 
നതെടുന ആ കയാതലയാച്ചകള്

ആര്ക്കുവണറി എനററിയതതെ
മറന സസ്വപരും നെറിറഞ്ഞുമറിഴറിയറില് 

നതെയാരയാകണമയായയ് 
അറഞ്ഞു ഞയാന് കനെവുകലള് തവറരും 

പെയാഴയ് ശ്രുതെറിതയനരും തമനെഞ്ഞ കതെതയനരും
ആരരും അരറിയയാതനെഞ്ചകരും ഇനരും 

പെയാടറിപെലവടരും 
കനെവയാണയ് കഥയയാണയ് നനെരറിന് നെറിറമല

                       അശശവതത

 പചനരജനത 18-19

      വത പത എഎ എചശ എസശ വഎളറട39
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സസ്വപ്നതനിവലെ സസ്നേഹഎ

മനിഴനികള്ക്കുള്ളനിന് ഉള്ളനിലെലായച
എരനിയഎ വനഞനിന് രലാഗമലായച

നനിഴലെലായച വന്നു മലായന്നു
നനിന് ഒലാര്മകള്

സസ്നേഹതനിന് തൂവലെലായച
ഒഴുകനിസചരഎ എനനിലെലായച

നനീ യലാവണെവന്റെ സസ്നേഹതനിന്         
നനീയലാവണെവന്റെ ജനീവനഎ

നനീയലാവണെവന്റെ ശസ്വലാസവഎ
നനീയനിവല്ലെങനില്  ജനീവനിതഎ
ജനീവനിതമല്ലെലാതലായച  തനീരഎ

                                               
                                               ആദര്ശച

 
            കലാര് ഷനിക വനിപ്ലവവഎ കലാര് ഷനിക ഉല്പ്പനവഎ
 മഞ്ഞ വനിപ്ലവഎ                   എണ്ണക്കുരക്കളച
നനീലെ വനിപ്ലവഎ                      മതതഎ

പനിങച വനിപ്ലവഎ                     ഉളളനി/ വചെമനീന്
സസ്വര്ണെനലാരച വനിപ്ലവഎ           പണെഎ

സുവര്ണെ വനിപ്ലവഎ                പഴഎ/ സതനച
വവളളനി വനിപ്ലവഎ                  മുട
ഹരനിത വനിപ്ലവഎ                   ഭകതധലാനതങ്ങള്
ററൗണച വനിപ്ലവഎ                   ഉരളക്കനിഴങ്ങച
വവളളനിനലാരച വനിപ്ലവഎ           പരതനി നലാര                  

    ദനിപനിജ.എല്



 

                                           

ഗഗാനന്ധി 
സൂക്ത         ങ്ങള

ഞഗാന് വന്ധിദദ്യര്തന്ധികളുടടെ സുഹ ൃതത്തും 
വഴന്ധികഗാടന്ധിയുമഗാണണ. 

ഉത്തമ വന്ധിദദ്യഗാഭദ്യസത്തന്ധിടന്റെ ആദദ്യ ചവന്ധിട്ടുപടെന്ധി ഒരു 
പരന്ധിശുദ്ധ ഹൃദയമഗാണണ 

എലഗാ വന്ധിദദ്യഗാഭദ്യഗാസത്തന്ധിടന്റെയുത്തും പഗാഥമന്ധിക ലകദ്യത്തും 
വന്ധിദദ്യഗാര്തന്ധികളുടടെ സസ്വഭഗാവ രൂപപീകരണമഗാണണ  
 നഗാടന്ധിടല ഓരരഗാ വപീടത്തും ഓരരഗാ വന്ധിദദ്യഗാലയമഗാണണ

മഗാതഗാപന്ധിതഗാക്കള അദ്ധദ്യഗാപകരുത്തും.

സതദ്യമഗാണണ നന്ധിര്ഭയതസ്വത്തന്ധിടന്റെ അടെന്ധിസഗാനത്തും 
ധപീരടന്റെ ആയുധമഗാണണ അഹന്ധിത്തുംസ.

 മഗാത  ൃഭഗാഷടയ രസ്നേഹന്ധിക്കഗാത്തവനണ മഗാതൃഭൂമന്ധിടയ 
രസ്നേഹന്ധിക്കഗാന് 

കഴന്ധിയന്ധില
                                                                    

                                             ടജെനന്ധി 

42 VPMHSS VELLARAD
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 മമാതൃഭമാഷ 
മമാതമാവവവന്റെ  ഉദരതവലലലമാ ഒമാലരമാ 
കുഞഎ നമാവമ്പെടുക്കുന.
മമാതൃഭുമവയവലലമാ ഒമാലരമാ  മനുഷഷ്യനുഎ
പവറക്കുന  വളരുന
മമാതൃഭമാഷയലലമാ  ഒമാലരമാ മനുഷഷ്യനുഎ
ആലഎബവഎ അടവസ്ഥനവഎ
ഭമാഷവയ  സലനഹവക്കുക വളര്ത്തുക
മമാതൃഭമാഷയവട കരള്ത്തുടവപമാക്കക

നവഷ്യ.വക.എസച.

 സസ്വപഎ
 പണച ഇടവഴവകള്ക്കച പറയമാനണമായവരുന്നതച,
ആടലലമാടകതവവന്റെയഎ വചെടവയവടയഎ കവന്നമാരഎ
ഇന്നച ഇടവഴവകള്ക്കച പറട യമാനുള്ളതച, 
ചെവവടവവമതവക്കവപട നമാടവവന്റെ നന്മകള്
പതവയവരവക്കുന്ന കഴുകന്മമാര് റമാഞ്ചുന്ന
കഴുകവന്റെ കണവല് നവനഎ.വവറവകമാള്ളുന്ന 
ഭൂമവയവട ലരമാദനഎവരുന്ന മഹമാ പ-ള്ളയലമമാ 
ദമാരവദ്രതമാല് ഒരവറ്റു ക          ഞവവവള്ളതവനമായവ 
അവര് ലകണവരുന.എന്നമാല് ഇന്നവ ലകഴുന്ന
വതനവനമാണച ?മണവമമാളവക-ആര്ഭമാഡഎ
വപമാങ്ങചഎ കൂവടഇവതമാവക്കവക്കമാണ്ടുതവന്ന, 
വരുലമമായവനവയപഴയകമാലഎ  മനസവനച
കുളവരമായ്തനുവവനച സുഖമമമായച
ലസ്നേഹതവന് നവഴലമായവ പഴയകമാലഎ
ആശവപതു ഞമാന്....എന് പവയ സസ്വപലമ....

                                                                                         ആരഷ്യ എസച.എസച

വവ പവ എഎ എചച എസച എസച വവള്ളറട
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Ashore





           

I am the music man                    
I come from far away                    
and I can play                  

What can you play?
I play the piano
pia pia piano piano piano
pia pia piana pia piano

I am the music man
I come from far away
And I can play

What can you play 
I play the big drum
Boomdi boomdi boomdi boom
Boomdi boom boomdi boom
                                                                            

                            Shyji sam M.S
                                                                            

                               9.G
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PROPERTIES OF KASARGOD

The district formed last in kerala(1984).

           Situated at the extreme north of Kerala.

Known as the 'land of gods'..

The district through which most of the rivers flow.

The only district where tobacco is cultivated.

The district where the highest number of local languages are spoken.

It was from the central plantation crops development corporation that the T*D coconut seedlings 

were developed.

Thalappadi the nourthernmost end of kerala is in Kasargod.

                                                                

Yekshaganam- the art from of Karnataka is prevalent here                     

•

• The 'Kinfra     park' is situated in    Seethangole in

Kasargod district.

The most famous water temple in kerala is Ananthapuram.

                                               ABIN.S.L
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CANDLE

Candle Candle pretty candle 

Burn to the world 
Gives a few light to remove darkness

Burn and Burn for the goodness 

They burn and destroy their shapes 
They sacrifice more 

Candle Candle  pretty candle 
Melting fir good and

Burn for good

                                                        arjun

48



           Punarjani8-19

                     The child labour  refers  employment at of children in any  
work that deprives children  of their childhood. Denies them rights to 
education and impair them physically,mentally emotionally and socially 
our country is the home to many children.

             Who are forced to work in order to service many small scale 
industry . They toil in hazards condition. They  eyes that should be filled 
with  innocence. Find the cheap labour in children.   What could  be the 
 reason  for this  justice poverty  ignorance,insecurity large families  
and  lase of  an  additional income  for the family we all reasons for why 
there children are forced  in to labour at such a your  age. The 
Government  has made punishable by law. The introduction of rights to  
education  act makes  education compulsory and free for children  
Inspire of all these  measures  taken by the government child labour  
still continues .
               
                      June 12, we observe as the world day against child labour. 
It is our duty to create awareness amongeverybody against the cruelty 
towards children. Child labour ,
child trafficking and child abuses are increasing everyday.              
                                  Between 2011 and 2013 ,more than  10,500 
children were registered as missing from the central state of 
charismatic,one of India's poorest states. The majorityare beloved to 
have been trafficked out of the state and into
domestic work or other forms of child labour in cities.
                                        We know,child labour is a big social problem 
often we see some minor boys and girls working in the tea restaurants 
and hots and in the small shopping some big industries also,minor boys 
and girls have been working for flu working hours.
                                         Poverty is the main reason which has children 
to gasworks a result, the children  do not get time for educationalist 
they have to   asset hard work befoul their maturity,they lose their 
health and they are deprived of having the scope for 
spiritual,psychological and cultural development.
                                          Thi 
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CHILD LABOUR

  ABIN.S.LAL



The Rain
             in the

                      Drain

Splash,splash,splash?
Thus flows the water into the drain, 
 Into the rusty,musty,dirty drain,
Into the eleven-years-old drain 
 
Taking a long time to reach the  button of it
It encounters insects,moss and lot 
flying here and there 
Like the yellow and black city taries

The water,dirty water,from above 
Just keeps flowing and flowing
No one is there to so,it.
The water flows and flows to the bottom of 
the drain Splash,Splash,Splash?

VPMHSS VELLARADA49
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 children are the butterflies
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Their are many children in our worl.Wdho have to suffer a lot of miserable.The 
main cause of child labour is poverty.children have so many rights that are right 
to education ,right to citizenship and nationality ,right to preserve the identify. 
The child labour  refers  employment at of children in any  work that deprives 
children  of their childhood. Denies them rights to education and impair them 
physically,mentally emotionally and socially our country is the home to many 
children. 
 Who are forced to work in order to service many small scale industry . They toil 
in hazards condition. They  eyes that should be filled with  innocence. Find the 
cheap labour in children.   What could  be the  reason  for this  justice poverty  
ignorance,insecurity large families  and  lase of  an  additional income  for the 
family we all reasons for why there children are forced  in to labour at such a 
your  age. The Government  has made punishable by law. The introduction of
rights to  education  act makes  education compulsory and free for children  
Inspire of all these  measures  taken by the government child labour  still 
continues . This is become there is nobility to fight for their cause. All Children 

have Right to Education.All children have adream.Children are gift of 

world. So Protect children



                                                                                                             

v p m h s s vellarda

II'm the little seed,
Which has a hill of wishes.
But no one get fulfilled,
till I grew up.
When I grew up
and become a plant.
I won't wish to become pig,
like flower rafflesia
I won't wish to become a king
or not to capture a shinning moon
I won't wishes for a golden palace
or neither a seaton heaven.
I wont to know alone,
About the one'
Who give me light, and heat
and helping me to grew.

                   Jaith

When I
Grew up

Punargani18-19   
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          Friends

who are they?
Those who melt my worries
Those who give ma shoulder to cry
Those who enlightenment my heart
with pleasure
                 who are they
               Those who guide me
                by showing light
                ln the path of darkness.

Those who fight with me for no 
reasons 
Those help me in needed for no profit
who are they?
                      They are nothing
                     but they're every thing
                      worthy than 
                      now,say,who are they
                     no doubt they are my
                      friends. 

64 Vpmss vellarada
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Patience

patience is what life is,
That let you happy always
That is the best gift of life
from our dear once
If there is no patience
No happy at all.
AS our parents, teachers-
And our god
We know that life
Is only once for person
Don't live with
Greediness' anger and rudeness
Let it be with patience
And love which-
you are waiting to accept
From each and everyone
So, we all must live
With true patience
Ofcourse, we need to love and care
And we can reach our dream goal
 If we don't have patience
We can't reach our dreams
Because no one lend his hands for you,
Because everything on earth-
survive on patience

midhuna .s
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                                              FRIEND 

         .      A Scholar went on tour to a distant place His mother told him not to

 .      .       go alone “My son, don't go alone If nobody is coming with you,

     .       . better take the mongoose with you He will be with you” she said She

   .     .had reared a mongoose She gave it to him

    .         The Scholar didn't say no He took the mongoose in an utensil and left

 .         .      the village On the way he was very much tired So he slept under a

      .          .shade of a tree to take rest In a few minutes he was in sound sleep

       .The mongoose was by the side of him

         .     .A snake was living in a thicket of the tree The snake saw the scholar

           The mongoose which observed the snake felt that it would kill his

.      .     friend Soon after the snake came down The mongoose cut the snake

 .   .into pieces The snake died

          .   .The scholar woke up and saw the snake cut into pieces He feared

     .      .Then he realised what has happened The mongoose had saved him

          The scholar understood why his mother told him to take the

  .         mongoose with him During travel a friend if associated certainly it

  .would help

                   Two is better than one

                         
                                                                               ROSHIN ROBERT
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CYBERCRIME

Computer Related Crimes

Cyber  crime,  is  crime  that  involves  a

computer and  a  network.  The  computer  may

have been used in the commission of a crime, or

it may be the target. Cybercrimes can be defined

as:  "Offences  that  are  committed  against

individuals  or  groups  of  individuals  with  a

criminal  motive  to  intentionally  harm  the

reputation  of  the  victim  or  cause  physical  or

mental  harm, or loss,  to the victim directly  or

indirectly,  using  modern  telecommunication

networks  such  as  Internet  (networks  including

but  not  limited  to  Chat  rooms,  emails,  notice

boards  and  groups)  and  mobile  phones

(Bluetooth/SMS/MMS)".  Cybercrime  may

threaten  a  person  or  a  nation's  security  and

financial health. Issues surrounding these types

of crimes have become high-profile, particularly

those  surrounding  hacking,  copyright

infringement,  unwarranted  mass-surveillance,

child  pornography,  and  child  grooming.  There

are also problems of  privacy when  confidential

information is intercepted or disclosed, lawfully 

or otherwise. Debarati Halder and K. Jaishankar

further define cybercrime from the perspective  

of  gender  and  defined  'cybercrime  against

women' as "Crimes targeted against women with

a  motive  to  intentionally  harm  the  victim

psychologically  and  physically,  using  modern

telecommunication  networks  such  as  internet

and mobile phones".

Internationally, both governmental and non-state

actors  engage  in  cybercrimes,  including

espionage, financial theft, and other cross-border

crimes.  Activity  crossing  international  borders

Vpmhss vellarada
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and involving the interests of at least one nation

state is sometimes referred to as cyberwarfare.

Computer  fraud  is  any  dishonest

misrepresentation of fact intended to let another

to  do  or  refrain  from  doing  something  which

causes loss. In this context, the fraud will result

in obtaining a benefit by:

• Altering  in  an  unauthorized  way.  This

requires  little  technical  expertise  and is

common  form  of  theft  by  employees

altering the data before entry or entering

false  data,  or  by  entering  unauthorized

instructions  or  using  unauthorized

processes; 

• Altering,  destroying,  suppressing,  or

stealing  output,  usually  to  conceal

unauthorized  transactions.  This  is

difficult to detect; 

• Altering or deleting stored data; 

Other forms of fraud may be facilitated

using computer  systems, including bank fraud,

carding,  identity  theft,  extortion,  and  theft  of

classified information.

A variety  of  internet  scams,  many  based  on

phishing  and  social  engineering,  target

consumers and businesses.

CYBERTERRORISM

Cyber Attacs 

Government  officials  and  information

technology security specialists have documented

a significant  increase in Internet  problems and

server  scans  since  early  2001.  But  there  is  a

growing  concern  among  federal  officials  that

such intrusions are part of an organized effort by

cyberterrorists,  foreign intelligence services,  or

other groups to map potential security holes in

critical systems. A cyberterrorist is someone who

intimidates  or  coerces  a  government  or  an

organization  to  advance  his  or  her  political  or

social objectives by launching a computer-based

attack  against  computers,  networks,  or  the

information stored on them.

Cyberextortion occurs when a website, e-

mail server, or computer system is subjected to

or threatened with repeated denial of service or

other  attacks  by  malicious  hackers.  These

hackers demand money in return for promising

to  stop  the  attacks  and  to  offer  "protection".

According  to  the  Federal  Bureau  of

Investigation, cyberextortionists are increasingly

attacking  corporate  websites  and  networks,

crippling their ability to operate and demanding

payments to restore their service. More than 20

cases  are  reported  each month to  the FBI and

many go unreported in order to keep the victim's

name  out  of  the  public  domain.  Perpetrators

typically  use  a  distributed  denial-of-service

attack.

An example of cyberextortion was the attack on

Sony Pictures of 2014.

These  crimes  are  committed  by  a

selected group of criminals. Unlike crimes using
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the computer as a tool, these crimes require the

technical  knowledge  of  the  perpetrators.  As

such,  as  technology  evolves,  so  too  does  the

nature of the crime. These crimes are relatively

new, having been in existence for only as long as

computers  have—which  explains  how

unprepared society and the world in general is

towards  combating  these  crimes.  There  are

numerous crimes of this nature committed daily

on the internet:

Crimes  that  primarily  target  computer

networks or devices include:

• Computer viruses 

• Denial-of-service attacks 

• Malware (malicious code) 

COMPUTER AS A TOOL

Spamming, Phishing, and Carding

When the individual is the main target of

cybercrime, the computer can be considered as

the  tool  rather  than  the  target.  These  crimes

generally involve less technical expertise. 

Human weaknesses are generally exploited. The

damage  dealt  is  largely  psychological  and

intangible,  making  legal  action  against  the

variants  more  difficult.  These  are  the  crimes

which have existed for centuries in  the offline

world. Scams, theft,  and the likes have existed

even  before  the  development  in  high-tech

equipment. The same criminal has simply been

given a tool which increases his potential pool of

victims and makes him all the harder to trace 
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REMEMBER THESE YEAR OF INDIA.

History is an amazing subject. It does not meant a more study of wars and 
conquests. It awakes cultural and social consciousness. A bit of some events 
are recollected here. 
I am sure this may be useful for children at any time in your future exams. 

INDIA FROM 1857 TO 2000

1857- First war of India Independence otherwise known as SEPOY MUTINY. 

1885- Formation of Indian National Congress- W.C Banerjie and A.O Hume.

1905-Partition of Bengal by Curzon- Swadeshi movement was launched.

1909- Minto – Morley reforms giving some involvement of India's in governce 
 .

1917- Enter of Gandhiji into National Movement [Champaran Movement].
1919- Introduction of Rowaltt act and it leads to Jallianwalabagh Tragedy.

1920- Khilafal movement ; Non co-operation movement

1922- Chaura -chaura incident in Uttar pradesh. This made Gandhiji to stop 
Non co- operation movement.

1928- Simon commission .Death of hero in Indian history Lala lajapat Ra
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1929 – A resolution for complete Independence at Lahore session of congress 
under Jawaharlal Nehru.

1930- Launching of civil Dis – obediance movementled by Gandhiji at Dandi 
otherwise known as Salt Satyagraha.

1931- Gandhi Irwin pact . The same year Bhagat singh, Rajaguru and Suhadev 
was executed.

1935-Government of India act.

1942- Quit India movement.

1943- Cripps mission to India .

1946- British cabinet mission visited India.

1947- Our Independence and partition of India and Pakistan.

1948- Assassination of Mahatma Gandhi
1929 – A resolution for complete Independence at Lahore session of congress 
under Jawaharlal Nehru.

1930- Launching of civil Dis – obediance movementled by Gandhiji at Dandi 
otherwise known as Salt Satyagraha.

1931- Gandhi Irwin pact . The same year Bhagat singh, Rajaguru and Suhadev 
was executed.

1935-Government of India act.

1942- Quit India movement.

1943- Cripps mission to India .

1946- British cabinet mission visited India.

1947- Our Independence and partition of India and Pakistan.

1948- Assassination of Mahatma Gandhi
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1962- Chinese aggression.

1964- Death of Jawaharlal Nehru.

1965- Indo – pak war.

1966- Death of Lal Bahadur Shastri.

1969- India's first Atomic power station Tarapur commences commercial 
operation.

1971- Indo-pak war.

1972- Simla agreement signed between India and Pakistan.

1975- First India Satellites Aryabhatta was launched .

1982- Colour Television comes to India . Fourteenth Asian games held in 
Delhi.

1984- Death of Indira Gandhi.

1991- Death of Rajiv Gandhi.

1992- Demolishing of Bahri Masjid.

1995- Internet comes to India .

1999- Kargil Invasion by Pakistan.

2000- India's population reaches one billion mark.
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Dr. A P J Abdul kalam born on 15 October
1931 at  Rameswaram in Tamil  Nadu. He
was  specialized  in  Aeronautical
Engineering  from  Madras  institude  of
technology. Dr. Kalam was responsible for
the evaluvation of ISRO' s lanch vechicle
programme  particularlythe  PSLV
configuration.  He  also  worked  as  an
aerospace engineer in DRDO. He is also
know as "Missile Man of india".
     

Dr. A P J Abdul Kalam served as the 12
president of india from 2002 to 2007. he
was awarded the Bharat Ratna in 1997. He
was the first chancellor of indian institute
of  Space  Seience  and  Technology.  His
popular books are wings of fire which is
his autobiography, 2020- A vision for the
new millennium, My Journey, etc. In may
2011Dr. Abdul kalam launched his vision
for  youth  of  nation  called  'What  Can  I
Give  Moment'.  He  is  a  great  peot  and
musician I would like conclude that learn
about the life of great scientist   D.A P J
Abdul kalam and try to fulfill  his dream
about our nation as well as space. 
                        

 Irfan S

Dr. A P J Abdul kalam
                                                     th 
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                आररगयससरकणमम

     वययययमप पषटसय गयतमरसय ब पधधधसततजर यशर बलमम . 

   पमरवररनतत मन पषयसय तसमयधम वययययममयचरततम

  इतयसमयकसस पमरयररनय .    लरकयक समसतयक स पधखनर भवनत प.  मनसक
      शरररसय च सवयसरययय उधचतयक धधनचययर च पयलनरययक. 

पयलनरययक.       आररगयपपणतततरन मन पषयतणणव सवरमयरक समयकम धनवररढप स
शकयतत.

  अधसमनम लरकत कमरशपधचतवसस, कप लशपधचतवस,धचनतशपधचतवसस, 
शरररशपधचतवस, भयषशपधचतवस,    चतधत पञच शपधचतवयधन सधनत. 

    भकणसय अधमतस उपयरगस न कप ययरतम.  समयकम धवधचनतय.  अवशशयसस
 भकणमतव भकयततम.    आहयरसय कम रमरयधहतयतन ररगयक जययनतत. 

      सवकरयसय सवरसय रनसय वययतनयधप आररगयससरकणस कतरवयमम . 
  धकमररधमधत चततम ,   शरररनयशत सवरमधप नशयत

धि.      रमयरररकयममरकयणयसस प परषयरयरनयस लयभयरर सवसरस शरररमम
आवशयकमतव. '   शरररमयधयसस खलप रमरसयरनमम'   इधत कधववचनसस

 पमरधसदस खलप.

                                                  जयरधरक .  जत . एसम

Punarjeni18-19
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                                           सससरकक तववाणण
भवापवास्ववादणभवापवा इयॱस्कक तववाणण सवससवामपभवारतणयभवाषवाणवाॱ जननण .
भवाषतणयवानवामननुपममक्षयॱ पपैतत्रिकॱ धनॱ भवतत इयॱ भवाषवा.ववद उपतनषददꣻ ꣻ

                  इततहवास पनुरवाण दशशशनवातदतभभ समपनवा इयॱ भवाषवा न कव वलॱ आधयवाततमकॱ जवानमदꣻ ꣻ , अतप 
तनु भभौततकॱ जवानॱ प्रक्षनुरमद. लभौतककजणवननोपवाधयव यघदभणततसतमततस, ततद तत्रि दृश्यत
ेव.अनवकवपैतशष्टचशवासलनण इयॱ  सॱ स्कक तमन्दवाकनण मवानववानवाॱ सनुहदद तदवा धमसवासधकवा च.      

                   सॱस्कक तभवापवायवाभ सवातहतयॱ शनोष्ठतरॱ भवतत.शब्दवावलणसमपदवा अस्यवाभ प्रकक ष्ठतवॱ 
सवपैरङ्गगणकक तमद. रवामवायणॱ महवाभवारतॱ च भवारतणयवानवातमततहवासव इतत प्रससधदव.सॱस्कक तसवातहतय बहबव ग्रन्थवाभ 
धवस्ततवाॱ नणतवाभ, बहवभ कवालवन कवसलतवाभ.बहवभ कव नतप अन्यत्रि नणतवाभ,बहवभ ऄजवातस्थवानतस्थततजनुषभ 
सञवातवाभ च सतन्त.अतभ सॱस्कक तसवातहतयवान्तगतवाभ अनवकव  तवषयवाभ समप्रतत न उपलभ्यन्तव.तयवातप अस्यवाभ 
गररमवा ननोहनणयवा भवतत.

                                                परमवानन्दसन्तनोषधनुरदवातयनण इयॱसस्कक तभवाषवा नवानवा 
जवानतवजवानवसनुमतणतववातद वसनुमतणव जणइयॱवनप्रदवातयनणतववातद जलतमव, तववजतस्वनणतववातद तवज इव 
उदवात्तसमभवावसभौरभववातहनणतववातद गन्ध इव व्यवापकशब्दशवासलतवादवाकवाश इव च पॱञ्चभभूततवॱ भजनद 
अवततष्ठतव.अधनुतनकवाभ छवात्रिवाभ सससस्कक तशब्दमवात्रिशवणवन  बभ्यतन्त अथववा   सॱस्कक तभवाषवापठनव शवणण॓च 
तनरुतसवातहनभ दनुश्यन्तव.तत्रि कवारणॱ तनु इयॱ पतणण्डितपैरववनोपयनुज्यमनवा भवाषवा न तनु सवामवान्यजनपैररतत.तत्तनु 
दनुष्प्रचवारस्य पररणवाममवव न तनु ववास्तवॱमद . न तकवलॱ सॱभवाषणवाथमद अतप तनु कवाव्यशवासवादणनवाॱ 
समयगवगवाहनव च इयॱ भवाषवा अतयन्तॱ प्रयनोजनकरण भवतत.

         

                                                                                                                  

                                   नतन्दतन.कव     
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 तययगग मयनवव
      एकदय एकसससमन सवदयलयय दद समतसरद आसतयमस .          एकसय नयम रमयशव इसत अपरसय नयम ससरयशव इसत च . 

   रमयशव दसरदसरव आसगतस .     तसय बहवव बनध धजनयव आसनस .    रमयशव समररव आसगतस .    ससससकक तसस पसठत धमस इचछनस

     सव तदरर पसरवयशनपरगकयसस सलसखतधसस सनसशचननतस .    सधरयशव असप तसननसशचननत .    परगकय लयखनयरर सहसतसरसस

 रपयकयसण आवशयकमयसगतस.    रमयशव मयतरसस धनमस अपकचछतस.     सकनत ध तसय मयत धव हसतय ततसरयसगतस.  आगयसम

     सदनय सवधययलयय रमयशव द धवखयन असतषठतस .     सधरयशव रमयशसय समगपस गतवय कयरणमपकचछतस.  रमयशव अरदतस. 

 सव अवदतस-     मम सपत धव हसतय धनस नयससत.     अहस पसरवयशनपरगकयस न सलखयमग इसत.  शधकलसमपरणसदनसस समयगतमस. 

  पसरधयनयधययसपकय पसरवयशनपतसरसस समयनगतय.     रमयशयय असप सय पसरवयशनपतसरसस समयनगतय.    रमयशयय असप सय

 पसरवयशनपतसरस अदयतस.    रमयशव आशचययरण उसनतषठसत .        रमयशसय दधवससरसतसस जयतवय स धरयशव तसय सधहदव असप

  शधलकस ददसत सम.      कययरसमदस जयतवय पसरधयनयधययसपक तधदनसस स धरयशयय पसरतयदयतस.     तमस असभननदसत सम च .

                     

                                                                                                                      
                

                                                               दयसवकय  .  एसस  .      नययर    
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