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“Put your trust in God 
not in man”.

- Mother Veronica

“However enclosed you are
never think that the 
good or evil  you do 

will
remain a secret”

          
- St. Teresa
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MESSAGEMESSAGE
Education is an unending life longEducation is an unending life long
process. It begins when one enter theprocess. It begins when one enter the
stage of life until he/she has exist.stage of life until he/she has exist.
Formal education is given byFormal education is given by
educational institutions. educational institutions. 
        The vision of little kites is to form integrated         The vision of little kites is to form integrated 
and responsible  students committed  to peace and and responsible  students committed  to peace and 
justice and ambitious for outstanding achievements. justice and ambitious for outstanding achievements. 
St Teresa’s school is trying its best to achieve this St Teresa’s school is trying its best to achieve this 
goal.goal.
       May I also take this opportunity to        May I also take this opportunity to 
congratulate the headmistress, staffs and students congratulate the headmistress, staffs and students 
and all the little kite members who worked tirelessly and all the little kite members who worked tirelessly 
to make this magazine a reality.to make this magazine a reality.
                                                 Sr. Lucy George AC                                                 Sr. Lucy George AC
                                       Local Manager & Superior                                       Local Manager & Superior
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                 GUIDING LIGHTS GUIDING LIGHTS

 കകററ്റ്സറ്റ്.
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Sr. Lucy George AC
Local Manager and 

Superior

Sr. Vinaya Rose ACSr. Vinaya Rose AC
  Principal (HSS)Principal (HSS)

Sr. Lisa Jacob ACSr. Lisa Jacob AC
Headmistress(HS)Headmistress(HS)
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ആമുഖക
 വവിവര വവിനവിമയ സജാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ 

സഹജായങതജാടടെ മുങനജാടറ്റ്  ങപജാകുന     

ഒരു ങലജാകമജാണറ്റ് ഇന-

ങതതറ്റ്.  അറവിവവിടന്റെ വവിശജാലമജായ ങലജാകതജാണറ്റ് നജാക

              ഇങപജാള് ജജീവവി-ക്കുനതറ്റ്. അതറ്റ് ഇങപജാള് നമ്മുടടെ വവിരല് 

       തുമവില്   എതവിയവിരവിക്കുന. ങകരളതവിലുള്ള എലജാ 

സ്കൂളുകളുക കഹടടകജായവി.  

നമ്മുടടെ കജാസറ്റ് മുറവികളവില് ലജാങപജാപക ടപജാജക്ടരുക 

           ഇടന്റെര്ടനററ്റ് കണക്ഷനക  നവിലവവില്  വന.   നമ്മുടടെ 

           പഠനതവിനറ്റ് ഉപകജാരടപടുന  സമഗ്ര ങപജാര്ടലുക 

   നവിലവവില് വന.വവിവര വവിനവിമയസജാങങ്കേതവിക രകഗതറ്റ്  

   വവിദദ്യജാര്ഥവികളുടടെ അഭവിരുചവി വളര്തജാന് ങകരള 

    ഇന്ഫജാസ്ട്രകറ്റ്ചര് ആന്റെറ്റ് ടടെങകജാളജവി ങഫജാര് എഡഡ്യുങകഷന്(കകററ്റ്)

    സ്കൂളുകളവില് നടെപവിലജാകവി വരുന ഒരു   കഹടടെകറ്റ് പദ്ധതവിയജാണറ്റ് 

     ലവിറവില് കകററ്റ്സറ്റ്. ഗ്രജാഫവികറ്റ് ആന്റെറ്റ് ആനവിങമഷന്, ങപജാഗ്രജാമവിങറ്റ്,

                      ങമജാകബൈല് ആപറ്റ് നവിര്മജാണക,ഇലങകജാണവികറ്റ്,                      
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            കസബൈര് സുരക്ഷ,മലയജാളക കകമമ്പ്യൂടവിങറ്റ് എനജീ 

                    ങമഖലകളവില് വവിദദ്യജാര്ഥവികള്കറ്റ് കകററ്റ് 

                   പരവിശജീലനക നല്കവിടകജാണവിരവിക്കുന. അദ്ധദ്യജാ-

                പകരുക മററ്റ് ഉങദദ്യജാഗസ്ഥരുക വവിദദ്യജാര്ഥവികടള നനജായവി 

                  പരവിശജീലവിപവിക്കുകയുക, അഅവരുടടെ     ഭജാവവി 

                   ങജജാലവികള്കറ്റ് വഴവികജാടവിയജായവി  മജാറവിയവിരവി-

              ക്കുകയജാണറ്റ് ലവിറവില് കകററ്റ്സറ്റ്.

   ഇതവിടന്റെ ഭജാഗമജായവി ടസന്റെറ്റ് ടതങരസജാസറ്റ്എ.ഐ.

എചറ്റ്.എസറ്റ്.സവി-ടല ലവിറവില് കകററ്റ്സറ്റ് 

അകഗങള് നവിങള്കറ്റ് ഒരു 

ഡവിജവിറല് മജാഗസവിന് സമര്പവിക്കുന.

         ഓപണ് ഓഫജീസറ്റ് കറ-റര്, ജവികപറ്റ് മുതലജായ 

ഓപണ് ങസജാ-ഫറ്റ് ടവയറുകള് 

     ഉപങയജാഗവിചറ്റ്  ടചയ-തജാണറ്റ് ഈ മജാഗസവിന്.  

       വവിദദ്യജാര്-ഥവികളുടടെ മവികവുകള് ഇതവിലൂടടെ 

    ടതളവിയവികജാന് സജാധവിക്കുന എനക, ഈ മജാഗസവിന് 

നവിങള്കറ്റ് നനജായവി പങയജാജനടപടുടമന 

വവിശശ്വജാസങതജാടടെ ഞങള് സമര്പവിക്കുന. 
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വവാര്ഷഷിക റഷിപപവാര്ടടവവാര്ഷഷിക റഷിപപവാര്ടട

ഇനന്ത്യയയിലലെ  കുടയികളുലടെ  ഏറ്റവവും  വലെയിയ  ഐ  സയി  ടയി

കുടട്ടായയ്മയട്ടാണയ്  ലെയിറ്റയില്  കകറ്റയ്.  (  KERALA

INFRASTRUCTURE  TECHNOLOGY  FOR
EDUCATION  [KITE]).   2018  ഓടുകടെയിയട്ടാണയ്  ലെയിറ്റയില്
കകറ്റയ്സയ്  എന്ന  പദ്ധതയി  രൂപപീകരയികയ്ലപ്പെടതയ്.
ബഹുമട്ടാനന്ത്യനട്ടായ മുഖന്ത്യമനയി ശപീ പയിണറട്ടായയി വയിജയന് 22
ജൂലെട്ടായയ് 2018 ല് ലെയിറ്റയില് കകറ്റയ്സയ് സവുംരവുംഭവും ഉദയ്ഘട്ടാടെനവും
ലചെയയ്ത.  കകരളതയിലലെ  എലട്ടാ  വയിദന്ത്യട്ടാഭന്ത്യട്ടാസ
സട്ടാപനങ്ങളയില്  നയിന്നയ്  നയിശയിത  കുടയികലള
തയിരലഞ്ഞെടുക്കുന,  അവര്കയ്  കഹൈലടകയ്
ഉപകരണങ്ങളുലടെ  ഉപകയട്ടാഗലത  കുറയിചവും  അതയ്
ഉപകയട്ടാഗയികകണ്ട  രപീതയിലയക്കുറയിചവും
പറഞ്ഞുലകട്ടാടുക്കുകയവും  അതയ്  ഉപയട്ടാഗയികട്ടാന്  അവലര
പട്ടാപ്തരട്ടാക്കുകയവും  ലചെയ്യുക  എനള്ളതട്ടാണയ്  ഈ
പദ്ധതയിയലടെ  ലെകന്ത്യവും.2018  മട്ടാര്ചയ്  മട്ടാസവും  നടെതയിയ
പരപീകയയിലൂലടെ  810  തരവും  വയിദന്ത്യട്ടാര്തയിനയികലള  ലെയിറ്റയില്
കകറ്റയ്സയ്  അവുംഗങ്ങളട്ടായയി  തയിരലഞ്ഞെടുത.  40  ഓളവും
വയിദന്ത്യട്ടാര്തയിനയികള്കയ്  ലെയിറ്റയില്  കകറ്റയ്സയ്
അവുംഗമട്ടാവട്ടാനുള്ള  അവസരവും  ലെഭയിച.  അതവര്കയ്  ലെഭയിച
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ഓരു  സുവര്ണട്ടാവസരമട്ടായയ്.   2018-19  അദ്ധന്ത്യയന
വര്ഷതയിലന്റെ ആരമഭതയില് ലെയിറ്റയില് കകറ്റയ്സയ് 
അവുംഗങ്ങളുലടെ  പരയിശപീലെനവും  പധട്ടാനദ്ധന്ത്യട്ടാപയിക  സയിസ്റ്റര്
ലെയിസ  ഉദയ്ഗട്ടാടെനവും  ലചെയയ്ത.  ജൂണ്  28 നയ്  ശപീ  ജലെപീല്
മട്ടാസ്റ്റര്  കഹൈലടകയ്  കട്ടാസയ്  രൂമയിലലെ  വസയ്തകള്

എങ്ങലന  കകകട്ടാരന്ത്യവും
ലചെയ്യണലമന്നതയിലന  കുറയിചയ്
ഒരു  കട്ടാസയ്  നടെതയി.  ഒരു
ദയിവസലത  കട്ടാസട്ടായയിരുന.
ജലെപീല്  മട്ടാസ്റ്ററുലടെ  കട്ടാസയ്
പൂര്ണമട്ടായയി  ആസസ്വദയികട്ടാന്

കുടയികള്കയ്  സട്ടാധയിച.  കളയിയയിലൂലടെയവും,ചെയിരയിയയിലൂലടെയവും
സങപീര്ണമട്ടായ  കട്ടാരന്ത്യങ്ങള്  കുട്ടുകലള  ധരയിപ്പെയികട്ടാന്
അകദ്ദേഹൈതയിനയ്  സട്ടാധയിച  എന  മട്ടാത്രമല
വയിവരസട്ടാകങതയിക വയിദന്ത്യയയില് ജയിജട്ടാസ ജനയിപ്പെയികട്ടാനുവും
കഴയിഞ്ഞു  എന്നതയ്  പകതന്ത്യകവും  എടുതപറകയണ്ടതട്ടാണയ്.
നട്ടാല്പകതട്ടാളവും  അവുംഗങ്ങളയില്  നയിന്നയ്  ആനയികമഷന്  &
കപട്ടാഗട്ടാമയിങ്ങയ്   കമഖലെയയികലെകയ്  എട്ടുകപലര
തയിരലഞ്ഞെടുത. രണ്ടുദയിവസലത കന്ത്യട്ടാമട്ടായയിരുന അതയ്.
ഉപജയിലട്ടാതലെ  കന്ത്യട്ടാമയികലെകയ്  എട്ടുകപലര  മട്ടാത്രമട്ടാണയ്
തയിരലഞ്ഞെടുതതയ്  എങയിലവും  അവര്കയ്  കന്ത്യട്ടാമയ്  കഴയിഞ്ഞെയ്
ലെയിറ്റയില്  കകറ്റസയ്  അവുംഗങ്ങള്  അവര്കയ്  കന്ത്യട്ടാമയില്
നയിനയ് കയിടയിയ  അറയിവയ് പങ്കുലവച. ലെയിറ്റയില് കകറ്റസയിലന്റെ
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കണ്വപീകനഴയ്സട്ടായ ശപീമതയി സുഷ കഗട്ടാവയിന്ദനുവും ശപീമതയി
കഷനയി  ലസബട്ടാസയ്റ്റന്ത്യനുവും  സയ്കൂള്തലെതയില്
കകറ്റസയിലന്റെ എലട്ടാ കമഖലെയയിലവും പരയിശപീലെനവും നല്കയി.
അതയ്  കുടയികള്കയ് പകയട്ടാജനകരമട്ടായയിരുന്ന.  അവരയില്
നയിനവും  ലെഭയിച  പരയിശപീലെനതയിലന്റെ  അടെയിസട്ടാനതയില്
ആനയികമഷന്  അതയികനട്ടാടെയ്  അനുബനയിചള്ള
പവര്തനങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുതയി  ആനയികമഷന്  കഷട്ടാടയ്
ഫയിലെയിവും  നയിര്വഹൈയിച,  സയ്കട്ടാചയ്  കസട്ടാഫയ്റ്റലവയര്
ഉപകയട്ടാഗയിചയ്  ലെളയിതമട്ടായയി  ലഗയയിവും  എന്നയിവ  കൂടെട്ടാലത
കമട്ടാകബല്  ആപ്പെയ്  നയിര്മട്ടാണകമഖലെയയില്  MIT  APP

INVENTOR SOFTWARE  ഉപപയവാഗഷിചട കമട്ടാകബല് ആപ്പെയ്
നയിര്മയിക്കുകയവും  ലചെയയ്ത.  ലെയിറ്റയില്  കകറ്റസയ്
അവുംഗങ്ങളുലടെ പരയിശപീലെന മയികവയ് ലതളയിയയികട്ടാന് കവണ്ടയി
എലട്ടാ  ലെയിറ്റയില്  കകറ്റസയ്  അവുംഗപീകൃത  സയ്കൂളുകളയിലവും
നടെതയിയ  ഒരു  പവര്തനമട്ടായയിരുന  ഡയിജയിറ്റല്
മട്ടാഗസയിന്  നയിര്മട്ടാണവും.  ഇത്രയവും  ചുരുങ്ങയിയ
സമയവുംലകട്ടാണ്ടയ് സട്ടാകങതയിക വയിദന്ത്യകലള കുറയിചള്ള അറയിവയ്
ഈ  ഇളവും  പട്ടായതയില്  തലന്ന  സസ്വട്ടായതമട്ടാകട്ടാന്
കഴയിഞ്ഞെതട്ടാണയ് ഈ ലെയിറ്റയില് കകറ്റസയിലന്റെ വയിജയമട്ടായയി
കരുതന്നതയ്.......
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MESSAGE
“Our life is a ten speed bike. Most of us have gears that we

never use”
God   and   nature   give   us   innumerable   opportunities   for
learning,growth  and development.  But  many  of  us  do  not
avail of the opportunities. To begin with, opportunities come
is   small   bits.   Those   who   avail   small   bits   starts   growing.
Opportunities  come to  us  when we  lead a   thoughtful   life.
Humility, honesty,love, integrity, cooperation, sacrifice and
service should be the bricks in the edifice of our life. We will
be   appreciated   if   we   possess   some   of   these   qualities.   The
opportunity for success lies within the person.
                         “വവിശശ്വ ജജാലകക' portrays the creativity of 

our students. It showcases their talents,
dreams and aspirations. This magazine has
helped our students to discover the beauty of
Gods creation for them. I thank the little
kites scheme for giving such a great
opportunity for my students.

                           Sr. Lisa Jacob
                           Headmistress
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FROM KITE MASTERS DESKFROM KITE MASTERS DESK

Dear Students,Dear Students,

God   has   bestowed   on   each   of   you   one   more   academic   year.

Let's celebrate it by acquiring more knowledge day by day.  You are

all   given   a   chance   of   writing   articles     in   your   digital   magazine

" ”  വഷിശശജവാലകക .     Make   your   magazine   a   part   of   your   class   room

activity  and   let's  hold   it   close   to  our  heart.      When  you write  an

article   in   digital   magazine   you   are   opening   a   window   through

which  you can look outside and see the world, you are igniting the

light   of   your   knowledge   and   lets   use   this

magazine   as   a   way   to   communicate.   I

congratulate   the   little   kite   members   for

bringing up such a magazine.

                     Mrs Shiny Sebastian

                             (kite mistress)
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Dear Students,Dear Students,

               I am pleased to know that the little kites of 

St Teresa's AIHSS is bringing out the

kite magazine. On this occasion I

convey my heartfelt greeting to all the

brimming talents. I wish all success for

this venture.

              Mrs Susha Govindan

(kite mistress)
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             ജജീവവിതക
അനജാമവിക പ്രദജീപപ

ജജവവിതക വളടര ടചറുതജാണറ്റ്. ജജീവവിതക കസൗതുകമുള്ളതജാണറ്റ്.

ചവിലര് സങന്തജാഷവിക്കുന. ചവിലര് ദദൂഃഖവിക്കുന. മറ്റു ചവിലര് ഇടതജാനക 

അറവിയജാടത ജജീവവിക്കുന. ജജീവവിതക എന വലവിയ പുസ്തകതവിടല  പജാഠ ങളജാണറ്റ്

ഓങരജാ അനഭവങളുക. ഓങരജാ അനഭവങളുക ജജീവവിതക എന പജാഠ പുസ്തകതവിടല

ങപജവിടല ഓങരജാ ദവിവസതവിടല മജാറങളജാണറ്റ്. ജജീവവിതമജാണറ്റ് ഏറവുക നല

വവിദദ്യജാലയക.പതജീക്ഷകള് ഇലജാത ജജീവവിതമവില. ആ പതജീക്ഷകള് സശ്വപ്നങള്

മജാതമജായവിരവിക്കുക. ചവിലതറ്റ് സഫലമജാവുക ചവിലതറ്റ് എനക ഒരു സശ്വപ്നമജായവി മനസവില്

തടന ഉണജാവുക. എനജാല് നമ്മുടടെ ഉള്ളവില് സശ്വപ്നങള് സൃഷവിച  ആഗ്രഹങടള

സഫലമജാക്കുനവിടെതജാണറ്റ്  ജജീവവിതവിടന്റ വവിജയക. എനജാല് മജാതമജാണറ്റ്

ജജീവവിതക പൂര്ണമജാവുനതറ്റ്. യജാടതജാരു ദുസശ്വഭജാവങളുക ഇലജാടത നല

ചവിന്തകളവിലൂടടെയുക, ശജീലങളവിലൂടടെയുക, സശ്വഭജാവതവിലൂടടെയുക ലക്ഷദ്യതവിടല

ജജീവവിതവവിജയക കകവരുതജാക .എലജാ   ജജീവവിതതവിനക ഓങരജാ ലക്ഷദ്യങള്

നവിശ്ചയവിചവിട്ടുണറ്റ്.  അതു പൂര്തജീക-രവിങകണതറ്റ്  നമ്മുടടെ ഉതരവജാ-ദവിതശ്വമജാണറ്റ്

ഈ ജജീവവിതതവിനവിടെയവില് ഒരുപജാടെറ്റ് വവിജയവുക പരജാജയവുക ഉടണനറ്റ്

തവിരവിചറവിഞറ്റ്  മുങനജാട്ടു ങപജാകണക. ഈ ജജീവവിതതവില് നമള്

സശ്വജാര്ഥതയുടടെയുക മറ്റു ദുസശ്വഭജാവങളുടടെയുക പവിറടക ങപജാകുങമജാളജാണറ്റ് നമ്മുടടെ

ലക്ഷദ്യടത നജാക മറന ങപജാകുനതറ്റ്.യജാടതജാരു ദുസശ്വഭജാവങളുക

                                ഇലജാടത  നല ചവിന്തകളവിലൂടടെയുക, ശജീലങളവിലൂടടെയുക 

സശ്വഭജാവതവിലൂടടെയുക  ലക്ഷദ്യതവിടല ജജീവവിതവവിജയക കകവരുതജാക.
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മകരളതത്തെ നടുകവിയ പ്രളയകമകരളതത്തെ നടുകവിയ പ്രളയക
                                         ലക്ഷമവി

     ഇനറ്റ് ങകരളക മജാറവിടകജാണവിരവിക്കുന. ഒരു ഭജാഗതറ്റ് നലതവിനക, 

     മറുഭജാഗതറ്റ് നജാശതവിനമജായവി മജാറവിടകജാണവിരവിക്കുന ങകരളക രണ്ടുമജാസതവി-

     ന മുമറ്റ് നനജായവി അനഭവവിച. ഒതവിരവി മഴതനറ്റ് എലജാവടരയുക ആദദ്യക

     സങന്തജാഷവിപവിച. മഴ സങന്തജാ ഷതവിനപറക ഏടറ ദുദൂഃഖവുക തന.

     കണ്ണൂരുക,കജാസര്ങഗജാഡക ഒഴവിടക എലജാ ജവിലയവിലുക മഴ ഒരു ങപടെവി 

    സശ്വപ്നമജായവി മജാറവി. ആദദ്യക കണ്ണൂരവില് അധവികക മഴ ടപയവിടലകവിലുക 

    പവിടന ചവില സ്ഥലതറ്റ് ടവള്ളടപജാകമജായുക ഉരുള്ടപജാടലജായുക 

    അനഭവടപട്ടു. ബൈജാകവി എലജാ ജവിലയവിടല ആള്കജാരുക സശ്വന്തക വജീടെറ്റ് വവിടറ്റ് 

    ദുരവിതജാശശ്വജാസ കദ്യജാമവിങലകറ്റ് ങപജായവി.മനഷദ്യര് പകവിതവിയവില് കജാണവിക്കുന  

    ക്രൂരമജായ ഇടെടപടെലജാണറ്റ് ഈ പളയതവിന കജാരണക.മതതവിടന്റെയുക, 

     ജജാതവിയുടടെയുക ങപരവില് 

അടെവികൂടെവിടകജാണവിരുന ആളുകള് 

ദുരവിതജാശശ്വജാസ  

    കദ്യജാമവില് ഒനജായവി 

ഒജാണമജാങഘജാ ഷവിക്കുകയുക,കുങറ 

ദവിവസങള് ഒനവിചറ്റ്  

    ചവിലടവജാഴവിക്കുകയുക,ഒനവിചറ്റ് ഉണ്ണുകയുക,ഒനവിചറ്റ് ഉറങ്ങുകയുക ടചയ.  
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    ങകരളടത ഒനജാടക നടുകവിയ ഈ പളയക 

എലജാവടരയുക ഒനവിപവികജാ-

             നജായവി കദവക കജാടവി തന വഴവിയജാടണനറ്റ് 

നമുക്കു പറയജാക.

                      മനഷദ്യര് പകവിതവിയവില് കജാണവിക്കുന
    ക്രൂരമജായ ഇടെടപടെലജാണറ്റ് ഈ പളയതവിന കജാരണക.

    കുങറങപര്കറ്റ് ഈ പളയക ടകജാണറ്റ് വജീടുകളള് നഷടപട്ടു. 

      നടലജാരു നജാങളകജായവി നമുക്കു ഒനവിചറ്റ് കകങകജാര്കജാക.
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നവിറകുടക തുളുമവിലനവിറകുടക തുളുമവില
                                                 അനനന

     മനഷദ്യര് പല സശ്വഭജാവകജാരജാണറ്റ്. അവരവില് വവിദദ്യജാസമനരുക, 

       വവിദദ്യജാഹജീനരുക ഉള്ടപടുന വവിദദ്യജാസമനജായ ഒരജാടള ശജാന്തമജായ 

       ജലപരപവിങനജാടെറ്റ് ഉപമവികജാവുനതജാണറ്റ്. കജാരണക , അതരക 

        ജലപരപവിടന്റെ ആഴക അഗജാധമജായവിരവിക്കുക വവിദദ്യജാസമനനജായ

       ഒരജാള് വജായജാടെവിയജാവുക സശ്വജാഭജാവവികമല. വജായജാടെവിയജായ ഒരജാള് 

       മടെവിയനക ടപജാങചകജാരനക ആയവിരവിക്കുക അനജാവശദ്യങമജാ, 

       അപസക്തങമജാ ആയ കൃതദ്യങടളക്കുറവിചജാകുക അയജാള് മവികവജാറുക 

       സകസജാരവിക്കുക."കുരയ്ക്കുകുുന പടവി കടെവികവില'' എനജാണങലജാ 

        പറയുക.അങടനയുള്ളവര് സശ്വന്തക ങജജാലവിയവിലുക 

        അലസരജായവിക്കുക. വവിദദ്യജാസമനനജായ ഒരജാളുടടെ സശ്വഭജാവടത ഒരു

     ടകജാകവിടന്റെ കഥടകജാണറ്റ് വദ്യക്തമജാകജാക. ശജാന്തനജായ ഒരജാള് വവിഡവി-

        യജാടണനക വജായജാടെവിയജായ ഒരജാള് അറവിവുള്ളവനജാടണനക ധരവികരുതറ്റ്.

        ഒരു ടെജാങ്കേവിടന്റെ വകതറ്റ് മജീനകടള വജീക്ഷവിചടകജാണവിരുന ഒരു 

         ടകജാകറ്റ് മജീനകടള  മജീനകടള വവിദഗ്ദമജായവി പവിടെവിച എനജാല് മറ്റു           

     സമയങളവില് ആ ടകജാകറ്റ് മജീന്പവിടെവിക്കുനതവിന തജാതറ്റ്പരദ്യമവിലജാതവണക

                    ടവറുടത  ഇരുന. അതുങപജാടല അധവികക സകസജാരവികജാത 

                       വവിദദ്യജാസമനനജായ ഒരജാള് അവസരക 
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                     വരുങമജാള് നനജായവി സകസജാരവിക്കുകയുക 

           എതവിര്പക്ഷടത വജാകറ്റ്ചജാതുരവിയവില് കടെതവിടവട്ടുകയുക 

               വവിടുകയുക വവിജയക വരവിക്കുകയുക ടചയക. അതവിനജാല് 

                       ശജാന്തനജായ ഒരജാള് വവിഡവിയജാടണനക 

                 വജായജാടെവിയജായ ഒരജാള് അറവിവുള്ളവനജാടണനക 

                                          ധരവികരുതറ്റ്.

               

                        ------------------------------------------
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സസൗഹൃദകസസൗഹൃദക
   അനഘ

 സസഹൃദടമടന്തനറവിഞവിട്ടുങണജാ 

  എനറ്റ് ങചജാദവിചജാല് പലരുക പറയുക നനജായവി 

   അറവിയജാക എനറ്റ്. എനജാല് സതദ്യതവില് ചവിലര്ക്കു 

     മജാതങമ യഥജാര്ത്ഥ സസൗഹൃദക എടന്തനറ്റ് അറവിയജാന് 

    കഴവിയ. എന്തജാണറ്റ് സസൗഹൃദക? ദുരവിതതവില് മജാതക കൂടടെ 

നവില്ക്കുനതല സസൗഹൃദക. എനജാല് എലജാങയജാഴക കൂടടെനവിനറ്റ് 

             ടതറ്റു കണജാല് പശകസവികജാനക, പതവിസനവികടള തരണക 

            ടചയജാന് പങലജാഭവിപവികജാനക, എലജാ സജാഹചരദ്യങളവിലുക കൂടടെ 

              നവില്കജാനമജാണറ്റ് ഒരു സുഹൃതറ്റ് ങവണതറ്റ്.അങനദ്യജാനദ്യക 

                സഹജായവിങകണ ഒനജാണറ്റ്.സസൗഹൃദടമടടന്തടണനറ്റ് 

              വവിവരവിക്കുന തവിലുക നനജായവി പകൃതവി നങമ പഠവിപവിക്കുന.

                പൂവുക പൂമജാറയുക തമവിലുള്ള സസൗഹൃദക. മഴയുക ടവയവിലുക 

                     തമവിലുള്ള സസൗഹൃദക. അങടന ഒങടടറ 

                        ഉദജാഹരണങള്ടകജാണറ്റ് നടമ പകൃതവി 

                              സസൗഹൃദടമടന്തനറ്റ് പഠവിപവിചതരുന. 
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                                  മറ്റുള്ളവടര ചതവികജാനക, 

                           അവരുടടെ ഗുണങള് കണറ്റ് അതവിടന 

                 നശവിപവികജാനക, മറ്റുള്ളവടരകജാള് ഉയരതവിടലതജാനക 

               ങവണവി പുലര്ത്തുന സസൗഹൃതമല യഥജാര്ത്ഥ സസൗഹൃദക. 

            എനജാല് ടതറ്റു കണജാല് പശകസവികജാനക, പതവിസനവികടള 

          തരണക ടചയജാന് പങലജാഭവിപവികജാനക, എലജാ സജാഹചരദ്യങളവിലുക 

           കൂടടെ നവില്കജാനമജാണറ്റ് ഒരു സുഹൃതറ്റ് ങവണതറ്റ്. അങപജാള് 

             മജാതമജാണറ്റ് സസൗഹൃദതവിടന്റ പൂര്ണ രൂപക നമളവില് 

              ടതളവിയുനതറ്റ്. അങടന നല സസൗഹൃദങള് നമ്മുടടെ 

                      ജജീവവിതതവിലുക സൃഷവിചടകജാണറ്റ് നമ്മുടടെ 

                          ജജീവവിതക സങന്തജാഷപൂര്ണമജാകജാക.
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തചെറുമശ്ശേരവിതചെറുമശ്ശേരവി
                                                                              ഷദ  .  വവി  .  സവി

             പതവിനഞജാക നൂറജാണവില് ഉതരങകരളതവില് ജജീവവിചവിരുന 

        ഒരു മഹജാകവവിയജായവിരുന ടചറുങശ്ശേരവി. അകജാലതറ്റ് ങകജാലത്തു നജാടു 

       ഭരവിചവിരുന ഉദയവര്മ രജാജജാവവിടന്റെ രജാജദ്യസദസവിടല അകഗമജായവിരുന 

      അങദഹക. ഭജാഗവതക മഹജാകജാവദ്യക ആദജാരമജാകവി രചവിച കൃഷ്ണഗജാഥയജാണറ്റ്

      അങദഹങത അനശശ്വരനജാകവിയ മഹജാകൃതവി. മലയജാള ഭജാഷയുടടെ 

      ശക്തവിയുക സസൗന്ദരദ്യവുക ആദദ്യമജായവി കജാണജാന്കഴവിയുനതറ്റ് ടചറുങശ്ശേരവിയുടടെ 

       'കൃഷ്ണഗജാഥ 'എന മങനജാഹര കൃതവിയവിലൂടടെയജാണറ്റ്. മലയജാള സജാഹവിതദ്യ-

      തവില് വവിലമതവികജാനജാവജാത സകഭജാവനകള് നല്കവിയ മഹജാകവവിയജാണറ്റ് 

     ടചറുങശ്ശേരവി. ഭക്തവി, ഫലവിതക, ശകഗജാരക എനജീ ഭജാവങളജാണറ്റ് ടചറുങശ്ശേരവി-

     യുടടെ കജാവദ്യങളവില് ദര്ശവികജാനജാവുനതറ്റ്.മലനജാടവിടല കവവികള്കവിടെയവില് 

      ഭജാഷജാകവവി എനറവിയടപടുന. മലയജാള  ഭജാഷയുടടെ ശക്തവിയുക സസൗന്ദരദ്യവുക 

       ആദദ്യമജായവി കജാണജാന് കഴവിയുനതറ്റ്  ടചറുങശ്ശേരവിയുടടെ 'കൃഷ്ണഗജാഥ 'എന 

     മങനജാഹര കൃതവിയവിലൂടടെയജാണറ്റ്. ശുദ്ധമജായ മലയജാള ഭജാ ഷയവിലജാണറ്റ് 

       'കൃഷ്ണഗജാഥ'  രചവിചവിരവിക്കുനതറ്റ്. അതുടകജാണറ്റ് തടന മലയജാളതവിടന്റെ 

            ചരവിതതവില് കൃഷ്ണഗജാഥയറ്റ് പധജാനമജായ ഒരു സ്ഥജാനമുണറ്റ്. 
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ജജീവവിതകജജീവവിതക
അനനദ്യ എസറ്റ് ബൈജാബ

                                                               

         ജജീവവിതക പുസ്തകക  ങപജാടലയജാണറ്റ്. കദവക സൃഷവിച പുസ്തകക അതവിടല       

        മുന്ഭജാഗവുക അവസജാനഭജാഗവുക കുറവിചവിട്ടുണറ്റ്. പടക്ഷ അതവിടല 

        നടുഭജാഗക പൂര്തവിയജാങകണതറ്റ് നമളജാണറ്റ് ആ നടുഭജാഗക വളടര 

        ടചറുതജാണറ്റ്.  അതവിനജാല് തടന മറ്റുള്ളവങരജാടെറ്റ് നനജായവി 

        ടപരുമജാറവിയുക സങന്തജാഷങതജാടടെയുക ജജീവവിതക മുങനജാടറ്റ് ടകജാണറ്റ് 

        ങപജാകണക. മറ്റുള്ളവര് ടചയന തവിന്മകള് കണവിടലനറ്റ് നടെവിചറ്റ് അവടര

        നന്മയുടടെ ങലജാകങതകറ്റ് നയവികണക. അതജാണറ്റ് 

        സങന്തജാഷപ്പൂര്വമുള്ള ജജീവവിതതവിടന്റെ      

രഹസദ്യക. ചൂഷ്ണങളുടടെ 

       ഈ കജാലതറ്റ് സങന്തജാഷങതജാടടെ ജജീവവിക്കുക 

എനതറ്റ് വളടര ബദ്ധവിമുട്ടുള്ള   

        കജാരദ്യമജാണറ്റ്.പടക്ഷ നമ്മുടടെ 

ലക്ഷദ്യസജാക്ഷജാല്കജാരതവിന ങവണവി 

        ജജീവവിങച മതവിയജാവ............!!
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     സസൗഹൃദകസസൗഹൃദക
                                                                                   അഞ്ജന
        

         നങമജാടെറ്റ് ചവിരവിക്കുനവടരലജാക നമ്മുടടെ കൂട്ടുകജാരല,ഏതവസ്ഥയവിലക

         നടമ സഹജായവിക്കുനവരജാണറ്റ് യഥജാ൪ത്ഥ കൂട്ടുകജാ൪ എനറ്റ് നജാക

         മനസവിലജാകണ. സുഹൃതറ്റ്, സഖവി, എനവിവടയജാടക എതടയത

         വജാക്കുകളജാണറ്റ് സസൗഹൃദടത വവിങശഷവിപവികജാ൯ ഉള്ളതറ്റ്. ഒരു നല 

         സുഹൃതവിനറ്റ് നമ്മുടടെ ജവിവവിതതവിന വഴവികജാടവിയജാകജാ൯ കഴവിയുക.

         സുഹൃതറ്റ് ജജീവവിതതവിടല അമൂലദ്യ നവിധവിയജാണറ്റ്.

         നഷടപടജാ തവിരവിടചടുകജാ൯ പറജാത അമുലദ്യ നവിധവിയജാണറ്റ് . 

         സസൗഹൃദക..! വലവിപങമജാ ടചറുപങമജാ നവിറങമജാ പരവിഗണവികജാത 

         ങസ്നേഹബൈനക. ഇനറ്റ് നജാക സുഹൃത്തുകളുടടെ കുടടെ സമയക 

        ചവിലവഴവികജാ൯ ടകജാതവിക്കുന. സുഹൃതറ്റ് ജജീവവിതതവിടല അമൂലദ്യ  

        നവിധവിയജാണറ്റ്. നമ്മുടടെ ജജീവവിതവിടല അതവിഥവിയജാണറ്റ്.

        നക്ഷതതവിടല പകജാക്ഷക ങപജാടലയജാകടട 

        ഏവരുങടെയുക  സസൗഹൃദക.      
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തമജാബബൈല്എന്ന വവിലനതമജാബബൈല്എന്ന വവിലന
                                                                അഹലന മുരളജീധരന 

         ആധുനവിക കജാലഘടതവില് ഒഴവിചകൂടെജാനജാവജാത ഒരു വസ്തുവജാണറ്റ് 

      ടമജാകബൈല്ങഫജാണ്. ആബൈജാലവൃദ്ധ ജനങളുക ഇനറ്റ്  ടമജാകബൈലവിടന 

      ആശയവിക്കുന. എന്തജാണറ്റ് ടമജാകബൈല്ങഫജാണ്? രണ്ടുങപര് തമവില് 

      സകസജാരവികജാനക ആശയവവിനവിമയക നടെത്തുവജാന് മജാതക ഉപങയജാഗവിക്കുന

      വസ്തുവജാങണജാ ടമജാകബൈല്ങഫജാണ്? അല എനതജാണറ്റ് വജാസ്തവക. 

      സകസജാരവികജാന് മജാതമല എത വലവിയ സങന്ദശക അയയ്ക്കുവജാനക 

      ഇന്റര്ടനറവില് ങനജാകവി വവിവരങള് ങശഖരവിക്കുവജാനക ഇതറ്റ് ഉപങയജാഗ-

     -പദമജാണറ്റ്. മുതവിര്നവര്കറ്റ് മജാതമല കുടവികള്ക്കുക ഇതറ്റ് പലതരതവിലുക 

      ഉപങയജാഗപദമജാണറ്റ്. ഒരു സങന്ദശക അമവിതങവഗതയവില് വവിങദശരജാജദ്യങള് 

     ങപജാലുക എതവിക്കുന സകവവിധജാനക ടമജാകബൈലവില് ഉണറ്റ്. എന്തവിനധവികക 

     പറയുന , പണമവിടെപജാടുകള് ങപജാലുക ഇനറ്റ് ടമജാകബൈല്ങഫജാണവില് ഒതുങവി. 

     സജാധനങള് വജാങജാന് ങപജാലുക ഒനറ്റ് ടമജാകബൈല്ങഫജാണ് അമര്തവിയജാല് 

     മതവി. ഇതയുക ഉയര്ന സകവവിധജാനങളുക, കവവവിധദ്യമജാര്ന ങമജാഡലുകളുക 

     ടകജാണറ്റ് ജനമനസ്സുകളവില് ടമജാകബൈല്ങഫജാണ് സ്ഥജാനക പവിടെവിചവിരക്കുന. 

       പലവവിധതവില് ടമജാകബൈല്ങഫജാണ് മനഷദ്യര്കറ്റ് ഉപങയജാഗപദമജാണറ്റ്, 
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എനജാല്  പലവവിധതവില്  ജനങള്കറ്റ് ടമജാകബൈല്  എലജാവര്ക്കുക

നലതജാണറ്റ്,  ശദ്ധവിച  ഉപങയജാഗവിചജാല്  മജാതക.  ങദജാഷകരവുമജാണറ്റ്.

സജീകള്കറ്റ് ങനടരയുള്ള അകമങളുക മറ്റുക കൂടെവി വരുനതറ്റ് ടമജാകബൈല്

കജാരണമജാണറ്റ് .ജനലക്ഷങളുടടെ ജജീവടനടുത ഒരു വവിലനക കൂടെവിയജാണറ്റ്

ടമജാകബൈല്ങഫജാണ്.  വവിദദ്യജാര്ഥവികള്കറ്റ്  ങപജാലുക  ഇനറ്റ്  സശ്വന്തമജായവി

ടമജാകബൈല്ങഫജാണുണറ്റ്.  അതവിനജാല്  വവിദദ്യജാര്ത്ഥവികള്  തടനയജാണറ്റ്

ടമജാകബൈല്  എന  വവിലനറ്റ്  ഇരയജായവി  ടകജാണവിരവിക്കുനതുക.  ആളുകളുടടെ

ജജീവടനടുക്കുന  ടഗയവിമുകള്  ങപജാലുക  ഇനറ്റ്  ടമജാകബൈല്  ങഫജാണവില്  ഉണറ്റ്.

പധജാനമജായുക  ബ്ലൂടവയവില്.  ഇതവിനറ്റ്  ഇരയജാകടപട  ആളുകളുടടെ  എണക

ടചറുടതജാനമല.  കുടവികള്കറ്റ്  ങപജാലുക  ഇനറ്റ്  സശ്വന്തമജായവി  ഇന്സജാഗ്രജാമുക

വജാടെറ്റ്സറ്റ്ആപക  ങഫസറ്റ്ബക്കുക  ഉണറ്റ്.  ഇതവിലൂടടെ  ടപണ്കുടവികള്കറ്റ്ങനടരയുള്ള

അകമങള് ടചറുടതജാനമല.  ബ്ലൂട്ടൂതറ്റ്  വഴവി  അശജീല  ചവിതങള്  കകമജാറുകയുക

ഇന്റര്ടനറവില് പകര്ത്തുകയുക ടചയന .ടമജാകബൈലവിലൂടടെ പവിടെവിയവിലജായ ഒരുപജാടു

കുടവികടളപറവി  നമുകവിനറ്റ്  ങകള്കജാക  .വവിദദ്യജാര്ത്ഥവികളുക  മുതവിര്നവരുക  ഇതറ്റ്

അനജാവശദ്യമജായവി  കകകജാരദ്യക  ടചയന  .ടചറവിയ  കുഞ്ഞുങള്  വടര  ഇനറ്റ്

ടമജാകബൈല്ങഫജാണ് ഉപങയജാഗവിക്കുന .കുഞ്ഞു കരഞജാല് കരചവില് നവിര്തജാനള്ള

വഴവി ടമജാകബൈലജാണറ്റ്.

ടമജാകബൈല് എലജാവര്ക്കുക നലതജാണറ്റ്, ശദ്ധവിച  ഉപങയജാഗവിചജാല് 

മജാതക.  ഇങടന ടചയജാല് ടമജാകബൈല്  എന വവിലന്ടറ മജാനവിക വലയതവില്

അകടപടെജാടത നടലജാരു മനഷദ്യനജായവി മജാറജാന് നമുകറ്റ് സജാധവിക്കുക.
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  മജാറുന്ന മലയജാളവി മജാറുന്ന സകസപകജാരക

                                                           ഫജാത്തെവിമത്തുല് തഷറവിന  .  പവി  .  എക

      രലജാകകമജാറവിടകജാണവിരവിക്കുകയജാണറ്റ്.ഒപക മലയജാളവിയുക. 

        ആ മജാറങള് ഏടറ സശ്വജാധജീനവിചവിരവിക്കുനതറ്റ് നമ്മുടടെ

        സകസജാരടതയജാണറ്റ്. മജാറങള് എനക നലതജാണറ്റ്, എനജാല് നമ്മുടടെ 

         തനതജായ പജാരമരദ്യതവിലുക വനങചരുന ഈ 

           വദ്യതവിചലനക ഒട്ടുക നലതവിനല.ഈ സന്ദര്ഭതവില് മഹജാകവവി 

             വള്ളങതജാളവിടന്റെ വജാക്കുകള് ഓര്മ വരുന. 

            “ങകരളക എന ങകടജാങലജാ തവിളയണക

               ങചജാര നമുക്കു ഞരമ്പുകളവില്"

        പുനര്വവിചവിന്തനക ടചങയണ സമയമജാണവിതറ്റ്. ങകരളടതക്കുറവിചറ്റ്     

          പറയുങമജാള് ഓങരജാ മലയജാളവിയുക അഭവിമജാനജാര്ഹക ഓര്ക്കുന 

            പല കജാരദ്യങളുണറ്റ്. അനശശ്വരമജായ നമ്മുടടെ പകൃതവി,

44 നദവി ഒഴകുന ങകരളക.ങലജാകക ഒരുനജാള് ഉറ്റുങനജാകവിയവിരുന 

    നമ്മുടടെ കജാര്ഷവിക പജാരമരദ്യക         

എന്തവിങനടറ പറയണക മഞണവിഞ 

                മജാമലകളുക ടപജാടവിചവിരവിക്കുന പുഴകളുക പുഞവിരവിക്കുന 

                  പൂകളുക കജായങലജാരങളുക ങകരളതവിടലവവിടടെയുക 

                കജാണജാക ഇതയുക സമല് സമൃദ്ധമജായ സകസജാരടത 
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          നഷടപടുത്തുന. മലയജാളവികള് ഇതവിലുക മഹതജായ മടറന്തവിടന 

           ങതടെവിയുള്ള ങപജാകജാണറ്റ്?.... എന ങചജാദദ്യതവിനറ്റ് ഉതരമവില.

           നമ്മുടടെ ങകരളക രൂപജീകരവിചതു തടന ഭജാഷയുടടെ അടെവിസ്ഥജാന-

             -തവിലജാണറ്റ്. മലയജാളതവിടന്റെ പച മണവില് ജനവിചറ്റ് ടപറമയുടടെ

            മുഖതറ്റ്ങനജാകവി എനവികറ്റ് നവിടന അറവിയവില എനറ്റ് പുച്ഛഭജാവതവില് 

           പറയുന മലയജാളവികള് നമ്മുടടെ സമൂഹതവില്ടപരുകുകയജാണറ്റ്.

             ഈ കടെല്കജാറ്റുക മലങ്കേജാറ്റുക ശശ്വസവിചറ്റ് ഇവവിടെടത പജാലുക ങചജാറുക 

            ഭുജവിചറ്റ് ഇവവിടടെ പടെവിചറ്റ് ഇവവിടടെ വളര്ന കഴവിയുങമജാള് ടപറമയുടടെ 

       മുഖതറ്റ്ങനജാകവി എനവികറ്റ് നവിടന അറവിയവില എനറ്റ് പുച്ഛഭജാവതവില് 

          പറയുന മലയജാളവികള് നമ്മുടടെ സമൂഹതവില് ടപരുകുകയജാണറ്റ്.

      മലയജാളഭജാഷ ങശഷ്ഠഭജാഷജാ പദവവിയവിടലതവിയ ഈ സന്ദര്ഭതവിലുക 

      ഇതരക കജാരദ്യങള് നടമ ദു:ഖവിതരജാക്കുന. മലയജാളവി കുതവിചചജീടുകയജാണറ്റ്. 

       ആദുനവികതയുടടെ പവിനജാടല അവന് ടനങടജാടങമജാടുകയജാണറ്റ്സശ്വന്തക 

    ബൈനങടള ടവടെവിഞറ്റ് ആതജാവവിടന ടവടെവിഞറ്റ്. പകൃതവിനശവിപവി-

    -കലവിടന്റെയുക യനവതറ്റ്കരണതവിടന്റെയുക, മജാറതവിടന്റെയുക ഈ 

         ങലജാകതറ്റ് 'മജാറുന മലയജാളവി' എന വവിഷയക ഏടറ പജാദജാനദ്യക 

                    അര്ഹവിക്കുന. മഹതജായ പജാരമരദ്യവുക സകസജാരവുക 

വവിടറ്റ് കദവതവിടന്റെ സശ്വന്തക നജാടെവിടന്റെ ഈ ങപജാകറ്റ് എവവിടടെ അവസജാനവിക്കുക 

                             എന ങചജാദദ്യക ഇനക ബൈജാകവി.........                 
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സസഹൃദകസസഹൃദക
                                                                         മഗജാപവിക

       ജജവവിതതവില് ഒരു അതദ്യജാവശമജായ ഒരു കൂട്ടുടകടജാണറ്റ് സസൗഹൃദക .

         ഒരു സമൂഹജജീവവിയജായ മനഷദ്യനറ്റ് ഏറവുക അതദ്യജാവശദ്യമജായ ഒനജാണറ്റ് 

        പരസ്പര സസൗഹൃദക. എനജാല് ഇനടത കജാലതറ്റ് സസൗഹൃദക കുറ    ഞറ്റ്  

        വരവികയജാണറ്റ്. കജാരണക കഹടടെകവിടന്റ പജാദ പവിന്തുടെരുനവരജാണറ്റ് 

നമള്.  ങമജാകബൈല്ങഹജാണുക കകമമ്പ്യൂടറുക മറ്റുമജാണറ്റ് ഇനറ്റ് നമള്

സസൗഹൃദതവിലജാക്കുനതറ്റ് . സസൗഹൃദക പധജാനമജാണറ്റ് കജാരണക, തമവില്

മനസവിലജാക്കുവജാനക മററ്റ് പല ങനടങളുക സസൗഹൃദതവിലൂടടെ ഉണജാകുന . 

ആദദ്യക പുളവിപള്ളതുക പവിടന മധുരവുമജായവി തജീരുന ഈ ബൈനക നമ്മുടടെ

എലജാവരുടടെയുക ജജീവവിതതവില് വളടര വവിലടപടതജാണറ്റ് . ചജീത സശ്വഭജാവക

വചപുലര്ത്തുന ഒരു വദ്യക്തവികറ്റ് നല ഒരു മനഷദ്യനമജായവി  

       സസൗഹൃദതവിങലര്ടപടെജാന്  അവസരമുണജായജാല് ആ ചജീത

മനഷദ്യടന നല ഒരു മനഷദ്യനജായവി മജാറജാന് ഒരു 

             നല സുഹൃതവിലൂടടെ സജാധവിക്കുക .നല സസൗഹൃദതവില്  നവിനക

         നല മനഷദ്യനജായവിതജീരുക .വദ്യക്തവികള് തമവിലുക രജാജദ്യങള് തമവിലുക 

      സസൗഹൃദമുണജാകജാറുണറ്റ്.  നല സസൗഹൃദക വളര്തവി-ടയടുത പല 
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       മഹജാന്മജാരുക നമുക്കുണജായവിരുന . ചജീത സശ്വഭജാവക വചപുലര്ത്തുന ഒരു

        വദ്യക്തവികറ്റ് നല ഒരു മനഷദ്യനമജായവി  സസൗഹൃദതവിങലര്ടപടെജാന് അ

   വസരമുണജായജാല് ആ ചജീത മനഷദ്യടന നല ഒരു മനഷദ്യനജായവി മജാറജാന് ഒരു 

  നല സുഹൃതവിലൂടടെ സജാധവിക്കുക . ഒരു നല സുഹൃതവിടന  കവിട്ടുനവര് ഭജാഗദ്യവജാ-

ന്മജാരജാണറ്റ് . പരസ്പരക തുറനറ്റ് സകസജാരവിക്കുവജാനക തടന്റ 

വവിഷമങള് കൂട്ടുകജാരവിങയജാടെറ്റ് പങ്കുടവക്കുകയുക അതവിനറ്റ് ഒരു ആശദ്യജാസങമകജാന് 

    ആ സുഹൃതവിനറ്റ് സജാധവിക്കുകയജാടണങ്കേവില് അതറ്റ്  വലവിയ ഒരു കജാരദ്യക

തടനയജാണറ്റ് . എലജാ കജാരദ്യങളുക പരസ്പരക പങ്കുടവകജാന് 

സജാധവിക്കുകയുക. അതറ്റ് നല രജീതവിയവില് 

        കകകജാരദ്യക ടചയജാന് സജാധവിക്കുകയുക ടചയന സസൗഹൃദക ഇനറ്റ് വവിരളമജാണറ്റ് .

ഇനറ്റ് സശ്വന്തക ങലജാകതറ്റ് ഒതുങവികൂടുനവരജാണറ്റ് മവികവരുക. 

അതറ്റ് ടകജാണ്ടു തടന ങസ്നേഹവുക സസൗഹൃവുക മജാനഷജീകമൂലദ്യങളുക ഇനറ്റ്

നഷമജായവിടകജാണവിരവിക്കുകയജാണറ്റ് . ഇനവി വരുന തലമുറ സസൗഹൃദതവിടന്റ 

മഹതശ്വക  മനസവിലജാകവി നല സുഹൃത്തുകടള ഉണജാകവിടയടുകജാന് ശദ്ധവികണക .

ആ സസൗഹൃദമൂലദ്യക മനസവിലജാക്കുവജാനക സജാധവികണക . 
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ഉറൂബൈപ   (  പവി  .  സവി കുകുുടവികൃഷ്ണന  )
മനഹ

മലപറക ജവിലയവിടല ടപജാനജാനവികടുതറ്റ് 

പളളവിപക ഗ്രജാമതവില് 1915 ജൂണവില് ഉറൂബൈറ്റ് 

എനറവിയടപടുന പവി.സവി കുടവികൃഷ്ണന് ജനവിച. 

ടക.വവി കരുണജാകരങമങനജാനക 

പജാറുകുടവിയമയുമജായവിരുന മജാതജാപവിതജാകള്. 

ടപജാനജാനവി എ.വവി കഹസ്ക്കൂളവിലജായവിരുന 

വവിദദ്യജാഭദ്യജാസക.പതജാക കജാസവില് പഠവിക്കുന   

      കജാലക  മുതങല കവവിതടയഴതറ്റ് തുടെങവി. മകഗങളജാദയക മജാസവിക,ങകജാഴവിങകജാടെറ്റ് 

ആകജാശവജാണവി എനവിവവിടെങളവില് ങജജാലവി ടചയ. കുഗ്ഗുമക,മലയജാള മങനജാരമ,എനജീ 

     വജാരവികകളുടടെ പതജാധവിപന്,ങകരളസജാഹവിതദ്യ അകജാദമവി പസവിഡന്റെറ്റ് എനജീ     

       പദവവികള്വഹവിച. 1979 ജുകല 10 നറ്റ് അന്തരവിച.

          പധജാന കൃതവിക ള്: ഉമജാച, സുന്ദരവികളുക സുന്ദരന്മജാരുക,     

         മവിണജാടപണറ്റ്(ങനജാവലുകള്)ഉളളവരുക ഇലജാതവരുക,ങഗജാപജാലന്നജായരുടടെ 

          തജാടെവി,തുറനവിട ജജാലകക,മ    ഞവിന് മറയവിടല സൂരദ്യന്, ഉറൂബൈവിടന്

കുടവികൃതവിക ള്,കതവി൪കറ,കുഞമയുക കൂട്ടുകജാരുക,തജാമരടതജാപവി,
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നവിലജാവവിടന് രഹസദ്യക,നജീലമല,   നജീലടവളവിചക,അപവവിടന്

ങലജാകക,മുഖകമൂടെവികള്,മസൗലവവിയുക 

         ടചങജാതവിമജാരുക രജാചവിയമ,ടവളുതകു   ടവി, (കഥജാസമജാഹജാരങള്),

              തജീടകജാണ്ടു കളവികരുതറ്റ്,മണ്ണുകുുക ടപണ്ണുകുുക,മവിസറ്റ് ചവിനവുക ങലഡവി 

ജജാനവുക,(നജാടെകങള്) ഉറൂടബൈവിടന് ശനവിയജാഴ്ചകള് ങനജാവലവിനളള 

ആദദ്യടത ങകരള സജാഹവിതദ്യ അകജാദമവി അവജാ൪ഡറ്റ് ഉറൂബൈവിടന്റെ

 ഉമജാചവവിനജാ-യവിരുന. കൂടെജാടത ങകന്ദ്ര സജാഹവിതദ്യ അകജാദമവി 

അവജാ൪ഡക ലഭവിചവിട്ടുണറ്റ്.     
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ശുഭജാപവി വവിശശ്വജാസവക ജജീവവിതവകശുഭജാപവി വവിശശ്വജാസവക ജജീവവിതവക
                                          ഭജാവന

 നമ്മുടടെ ജജീവവിതക ദുദൂഃഖവുക സങന്തജാഷവുക കൂടെവി കലര്നതജാണറ്റ്. 

സങന്തജാഷടത ങപജാടല ദുദൂഃഖടതയുക നജാക അനഭവവിങകണതജാണറ്റ് .

എങപജാഴക നലതറ്റ് മജാതക സകഭവവികണക എന ആഗ്രഹവിചജാല് എലജാക 

നലതജായവി മജാറുക. നമ്മുടടെ മനസവില് നന്മയുടണങ്കേവില് എലജാതവിലുക 

നമുകറ്റ് നന്മ കജാണജാന് സജാധവിക്കുക. എനജാല് ചവില മനഷദ്യര് 

വവിപരജീത രജീതവിയവില് ചവിന്തവിക്കുന .മനസവില് ദുദൂഃഖക മജാതക ടവചറ്റ് 

നടെക്കുനവര്കറ്റ് ജജീവവിതക ആസശ്വദവികജാന് കഴവിയവില .എങപജാഴക 

നലതുമജാതക സകഭവവികണക എന വവിശശ്വജാസക മനസവില് 

ഉണജാവണക.എന്തു പശക ഉണജായജാലുക അതവിടന അതവിജജീവവികജാന് 

കഴവിയുക എന ശുഭജാപവിവവിശശ്വജാസക നമ്മുകറ്റ് എങപജാഴക ഉണജാവണക .

എങ്കേവില് നമുകറ്റ് ജജീവവിതതവില് വവിജയക ങനടെജാന് സജാധവിക്കുക.

നമള് മനഷദ്യര് ശുഭജാപവിവവിശശ്വജാസക     കകവവിടെരുതറ്റ്. 

എടന്തങ്കേവിലുക പശമുണജായജാല് നജാമതവിടന മറവികടെകജാന് ശമവികണക .

രജാതവി ങപജാടയനറ്റ് ടവചറ്റ് സങ്കേടെടപടവിടറ്റ് കജാരദ്യമവില .അതുങപജാടല 

ദുദൂഃഖക ഉണജായവി ടവചറ്റ് സങന്തജാഷക ഒരവികലുക വരജാതവിരവികവില. 

ഏതറ്റ് ദുദൂഃഖതവിലുക സങന്തജാഷവികജാന്  ഒരു കജാരണക ഉണജാകുക. 

ചവില മനഷദ്യര് ദുദൂഃഖങള് സഹവികജാനജാവജാടത ആതഹതദ്യ 
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ങചയന. 

എന്തുടകജാടണനജാല് അവര് ഇതവിനറ്റ് മുമറ്റ് 

ദുദൂഃഖക എടന്തനറ്റ് അറവിഞവിടവില. 

ജജീവവിതതവില് സങ്കേടെങള് അനഭവവിചവിടവില 

എങ്കേവില് ടപടടനറ്റ് ഒരു പശക വനജാല് 

നമള് തകര്നങപജാകുക.അതവിടന 

   അതവിജജീവവികജാന് നമുകറ്റ് കഴവിയവില എനജാല് 

സങ്കേടെങളുക ദുദൂഃഖങളുക ധജാരജാളക

 അനഭവവിചവര് ഒരു പശക വനജാല് 

അതവില് തളരവില .

നമള് മനഷദ്യര് ശുഭജാപവിവവിശശ്വജാസക 

കകവവിടെരുതറ്റ്.
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കണ്ണുനജരകണ്ണുനജര
ശജീലക്ഷപമവി  .  തക  .  സുനവില്

എടന്റെ ജജീവവിതതവിടല ആദദ്യ കണ്ണുനജീര്

ഞജാന് കണ്ടു എടന്റെ അമയുടടെ

എടന്റെ ജജീവവിതക അവവിടുനജാരകഭവിച

നമ്മുടടെ ജജീവവിതകജാലക മുഴവന് കണ്ണുനജീര്

ഞജാന് വനതറ്റ് കണജീരവിലൂടടെ

ഞജാന് ങപജാകുനതുക കണജീരവിലൂടടെ

നമ്മുടടെ സങ്കേടെക, നമ്മുടടെ വവികജാരക

നമ്മുടടെ ജനനക,നമ്മുടടെ മരണക

മുഴവന് കണ്ണുനജീര്

എനവികറ്റ് ങവണവി കരഞതറ്റ് ആരജാണറ്റ് എനറ്റ് എനവികറവിയവില

പടക്ഷ,എനവികറ്റ് ങവണവി കരയുക ആരറ്റ്

എനറ്റ് എനവികറ്റ് അറവിയജാക

അവരുടടെ മുഴവന് കണ്ണുനജീര് ടകജാണറ്റ്....
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രപജായകജാലകരപജായകജാലക
ഉണവിമജായ ടവി സവി

രമഘങ ള് കറുക്കുന മഴത്തുള്ളവി ഇറ്റുന

എന് മുറമജാടക കടെല്തജീരമജായവി

ഇലകള്ക്കുക മലകള്ക്കുക

പുഴകള്ക്കുക

കുളവിചണരജാന് ങനരമജായവി

പണ്ടു  ഞജാന് കടെലജാസു

ങതജാണവിയുണജാകവി

കളവിടചജാരജാ കജാലക അടുത്തു വന

ഇനവിതജാ കടെലജാസു ങതജാണവിയുണജാകവി

കളവിങകണ പജായക അകന ങപജായവി

എനവിട്ടുക  ഞജാനവിതജാ ഒഴക്കുന  എന് ബൈജാലദ്യമജാക മുറതറ്റ് 

എന് മനസജാക കളവിങതജാണവി  

ങതജാടവിടല മജീനവിടന കയജാല് പവിടെവിക്കുവജാന്

 മജാവവിടല മജാങടയ കലജാല് എറവിയുവജാന്

 ടകജാതവിക്കുന ഞജാടനടന്റെ ബൈജാലദ്യകജാലക

ഒജാ൪മകളലടതജാനക എടന്റെ ഉള്ളവില്

വവിടെരുന പൂകടളത
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11    വവ്യഥവവ്യഥ

ചെഞ്ചല്

വരള്ച നവിറയുന എന് ഹൃദയതവില് ഒരു പുഴ

അതവില് എങങജാ ഒരു വറവി-

വരണ മണ് ങവരവിങനജാടെറ്റ്

വവിണറ്റ് ങചജാദവിപ്പൂ, നവിന്-

ചവിലകള്കറ്റ് എങന്ത നവിറക ടകട്ടുങവജാ?

ഒരുമജാത ങനരക വവിങവിയ

തളവിരവിടന്റെ ഉള്ളവില്നവിനക

ആര്തറ്റ് നജാദമജായറ്റ് പുഴ ഒഴകവി

ങപറുന ഒരു കൂന മജാലവിനദ്യക

എന്ടറ ടനറുകയവില് ടവചജാങരജാ

ഇനവി ങഡജാ എന്തറ്റ് നല്കുവജാന് 

എനവികറ്റ് സശ്വന്തമജായുള്ള ഒരു ങവരുങപജാലുക

വറവിവരണ എന് നജാവവിനറ്റ്

1   മവദന
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ഒരവിററ്റ് ജലക നല്കുവജാന്

ങകഴന മനഷദ്യജാ നവിങനജാടെറ്റ് ഞജാന് 

നവിര്ത്തുക നവിന് തജീരജാത തൃഷ്ണയവില്

ഒരവിളക തളവിടരങ്കേവിലുക

എനവില് ടചജാടെവിക്കുവജാന്

ഒരുങവള നല്കജീടൂ ഈ ഭൂമവിയവില്.

       ---------------------------------
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എനക എരപജാഴകഎനക എരപജാഴക
                                                                          ജജാസപമവിന

പരവിചവിതമല നവിന് മുഖക കണങപജാള് ഞജാന്

മുഖക തവിരവിച ഞജാന് എന് സുഹൃങത ....

പരവിചവിതമജാക നവിടന കണനജാള് മുതങല 

സസൗഹൃദക എടന്തനറ്റ്  ഞജാന് അറവി ഞ്ഞു 

എന് സുഹൃങത 

എന് ടകജാച സങന്തജാ ഷങളവിലുക സങന്തജാപങളവിലുക 

നജീ എനക സജാന്തശ്വനക ആയവിരുന എന് സുഹൃങത 

നജീ ചവിരവിക്കുക ങനരക എന് ആതജാവുണരുക 

നജീ കരയുങമജാള് എന് ഹൃദയക നറുങ്ങുക 

ഓരവികലുക ഈ സസൗഹൃദക ടപജാടവിടലനറപജായവിരുന

നമള് തന് ഓങരജാ ദവിനജാരകഭതവിലുക

നമള് തന് സസൗഹൃദക പൂത്തുല  ഞ്ഞു

ഞജാനവിനവിടയു ആഗ്രഹവിക്കുടനന് സുഹൃങത

എനക എങപജാഴക

നജീ ഇങടനയജായവിരവികണക.

                                  

4444



വവിശശ്വജജാലകകവവിശശ്വജജാലകക

എങ്ങുമപജായവിഎങ്ങുമപജായവി    ??
മദവവി നന്ദന ടവി വവി

കങഞ നജീ എങ്ങുങപജായവി?

എങന്ത കുസൃതവികള് കജാട്ടുനനജീ?

മവിണവില ഞജാന് ഇനവി അച്ഛങനജാടെറ്റ് 

പവിണകമജാ ഞജാന് എടന്റെ അമങയജാടെറ്റ് 

കൂടടെ കളവിക്കുവജാനജാരുമവില 

മജാമ്മുണവിക്കുവജാന് ഇവവിടെജാരുമവില

ഇങ്കേറ്റ് തരജാടത ഇടതങ്ങു ങപജായവി ?

എടന തനവിചജാകവി എങ്ങു ങപജായവി ?

കുങഞ കരയജാടത എടന്റെയുണവി

അച്ഛന് വരുക കുങഞ നവിടന്റെ കൂടടെ 

അമതന് ദജീനക കുറഞവിടെടട...

പജാടെജാന് മറടനജാരജീ തജാരജാടറ്റ്

പജാടെവിടുവജാന് 

മജീടജാന് മറടനജാരജീ തനവിതന്

ഈണവുമജായറ്റ് 

ഞജാനവിതജാ വടനടന്റെ ടപജാന്മകടള ...
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അറവിയജാത്തതെസഅറവിയജാത്തതെസ
ഫജാത്തെവിമ അനസജാരവി

മുഖക മൂടെവി അണവിയുനവ൯

മറ്റു മുഖങടള തവിരവിചറവിയവില

ഇരുടവില് കുഴവിയുനവ൯

ടവളവിചടത തവിരവിചറവിയവില

ആടള തവിരുത്തുനവന്

തടന്റെ ടതററ്റ് തവിരവിചറവിയുനവില

മനസജാക്ഷവിയവിലജാതവന്

ഞജാന് ആരജാടണങനജാ മറ്റുള്ളവര് 

ആരജാടണങനജാ അറവിയുനവില.
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പ്രകൃതെവി സസഹൃദകപ്രകൃതെവി സസഹൃദക

ഗജീതവിക

എനവികറ്റ് നവിങനജാടെറ്റ് സസൗഹൃദക കൂടെജാന്

തജാല്പരദ്യമുണറ്റ്

നവിടന്റെ സസൗന്ദരദ്യക ആസശ്വദവികജാന്

എനവികറ്റ് ഇഷറ്റ്ടെമജാണറ്റ്

നവിടന്റെ ഇലകളുക പൂകളുക ചന്തമുള്ളതജാണറ്റ്

പകൃതവി ഒരു പൂങന്തജാടമജാണറ്റ്

നവിടന്റെ ചന്തതവില് മനഷദ്യര് മുഴകവിയവിരവിക്കുകയജാണറ്റ്

നജീയവിലജാടത ഞജാനവില

നജീ എടന്റെ ജജീവടന്റെ ജജീവനജാണറ്റ്.
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ജലകജലക
മജാനസജാ മമനജാജപ

കടെവിയ്ക്കുവജാന് ങവണക ജലക

കുളവിയ്ക്കുവജാന് ങവണക ജലക

നമുകലക്കുവജാന് ങവണക ജലക

അ ഴകകറ്റുവജാന് ങവണക ജലക...

ജലക്ഷജാമമവിന

നജാടെജാടകരൂക്ഷക

ജനങക്ഷമമതവിനജാ-

ടലതങയജാ കഷക

അരുതരുതറ്റ്

ദുരുപങയജാഗമരുതറ്റ്.

ജലമമൂലദ്യമജാണറ്റ്

അതറ്റ് അറവിയുക ജനങത...

ജലമമൂലദ്യമജാണറ്റ്

അതറ്റ് കരുതുക ജനങത...

ജലമമൂലദ്യമജാണറ്റ്

അതറ്റ് മലവിനമജാകരുതറ്റ് മജാനവജാ...

അതറ്റ് മലവിനമജാകരുതറ്റ് മജാനവജാ...
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പ്രകൃതെവി സസന്ദരേവ്യകപ്രകൃതെവി സസന്ദരേവ്യക

സഞ്ജന

ഇഷക ങതജാനവിയവിരുന നവിങനജാ  ടടെനവികറ്റ്

നവിടന്റെ ആ നന്മള്   ഞജാന് അറവി       ഞങപജാള്

വജീടെവിന് അടുകളവശതറ്റ് നജീ നവിനങപജാള്

എന്മനസ്സു നവിനവിലജായറ്റ് മജാതക

ഒനല,രണല,മൂനവിലധവികക

ഗുണങനള് നവിനവില്  ഞജാന് കജാണുന

കജാറവിങനയുക,മഴങയയുക നജീ ങപടെവിടകണജാ

കൂവിടവിന  ഞജാനടണങപജാഴക നവിടനജാപക

നവിന് ഉളളവിടല സസൗന്ദരദ്യടതയജാണു കണതറ്റ്,

ബൈജാഹദ്യസസൗന്ദരദ്യക  ഞജാന് ആസശ്വദവിചവില

നവിടന്റെ ആ സസൗന്ദരദ്യക എന് ഹൃദയതവില്

നവിനക മജായുവജാന് ഇടതന്തു പയജാസക.
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സുഹൃത്തസസുഹൃത്തസ

മദവപ്രവിയ

കദവക എനവിക്കു തന വവിലമതവി-

കജാനജാവജാത സമജാനമജാണു നജീ .

എടന സഹജായവികജാനജായവി എങപജാഴക

  നജീ  എടന്റ കൂടടെയുണജാകുന .

എടന്റ പതവിസനവികളവില് നജീ 

എടന്റ കകകള് പവിടെവിചു മുങനജാട്ടു നയവിച .

എടന്റ സങന്തജാഷങളവില് നജീ പങ്കുങചര്ന .

എടന്റ സങ്കേടെങളവില് നജീടയടന ആശശ്വസവിപവിച .

എടന്റ ഒജാങരജാ ദവിവസവുക 

നജീ സങന്തജാഷമുള്ളതജാക്കുന . 

നവിടനങപജാടലജാരു സുഹൃതവിടന ലഭവിചതറ്റ് 

ഞജാന് എടന്റ ഭജാഗദ്യമജായവി കജാണുന .
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കണ്ണുനജരകണ്ണുനജര

                                                                            ദനുഷ

നയനങളവില് നവിനറ്റ് വരുന തജീജശ്വജാലയജാണറ്റ്

കണ്ണുനജീര്

ടവള്ളതവിടന്റ രൂപതവില് കണവില്നവിനറ്റ് 

ടപജാഴവിയുനടണങ്കേവിലുക, 

പലതരതവിലുള്ള വവിവരങളുടടെയുക 

സൂചനയജാകുന കണ്ണുനജീര്തുള്ളവി

വവിഷമങളജാല് മനസറ്റ് വവിങവിടപജാട്ടുങമജാഴക 

സങന്തജാഷതജാല് മനക നവിറയുങമജാഴക

കണ്ണുനജീര് ഒരജാശശ്വജാസമജായവി ഒജാടെവിടയത്തുന 

വവിഷമമജായജാലുക , സങന്തജാഷമജായജാലുക 

ഏതു നവിമവിഷവുക അടുങതകറ്റ് 

ഒരു നവിമവിഷതവില് എതവിങചരുന 

ഒരു കൂട്ടുകജാരവിയജാകുന കണ്ണുനജീര്.
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അമഅമ

നജീഹജാര സമനജാഷപ

മജാറുന ങലജാകതറ്റ് മജായജാത

ങസ്നേഹമജായറ്റ്

എനടമന് കൂടടെയജായറ്റ് ജനനവി നജീ . 

കൂരജാകൂരവിരുടജാടണങ്കുലുക

നജാളമജാടയന്കൂടടെ

 എന് വവിശശ്വക ടതളവിക്കുന

തവിരവിയജാണജീ

തദ്യജാഗടവുക സഹനവുക ങപറവി നജീടയന്കൂടടെ

എന് സശ്വപ്നങളവില് ങപജാലുക തവിളങവിടുന

ആങരജാരുമവിലജാടത അനകജാരതവിടലന്

ഏകജാന്തത മജാറവിടുക കരുതലജായ നജീ.
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പ്രകൃതെവി നവിന് ജജവജാകശകപ്രകൃതെവി നവിന് ജജവജാകശക
                                                                         ശജീലക്ഷമവി ഒ തക

കള കളടമജാഴകുന നദവികള്

വജീണ്ടുക ഒഴകുങമജാ

ദജാഹമകറജാനജായറ്റ്

അങതജാ വജീണ്ടുക മറയുങമജാ

ടകടവിടെങള്കജായറ്റ്

നജീണ കൂറന് മരങള് 

വജീണ്ടുക കജായ്ക്കുങമജാ വവിശപകറജാനജായറ്റ്

അങതജാ വജീണ്ടുക മറയുങമജാ വലവിയ മജാളുകള്കജാ യറ്റ്

പച വവിരവിയുക പജാടെതറ്റ്

വജീണ്ടുക പൂക്കുങമജാ ടനല്കതവിര് നമുകജായറ്റ്

അങതജാ വജീണ്ടുക ഉയരുങമജാ കൂറന് ടകടവിടെങള്

സശ്വജാര്ത്ഥനജായ മനഷദ്യജാ, നജീ 

നവിന് നജാടെവിന്പുങരജാഗമനതവിനജായറ്റ്

നവിന് ജജീവജാകശക ഇലജായ്മടചയുനടതന്തവിനറ്റ്?

നദവിയവിടല ടവള്ളവുക മരതവിന് ഛജായയുക കതവിരവിന് തവിളകവുക 

അറവിങയണ നജീ അറവിയുനങവജാ

 ഇവ പകൃതവി തന് ഭജാഗടമനറ്റ്

നജീ അറവിയുനങവജാ ഇതു നവിന് ജജീവജാകശടമനറ്റ്?
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യജാതയജാത
    ആരന എക തക

ഞജാനവിങപജാള് സശ്വപ്നക കജാണജാറവില 

സങന്തജാഷവികജാങറജാ സങ്കേടെടപടെജാങനജാ ഇല 

എനവികവിങപജാള് ഒനവിങനജാടുക 

ഉതജാഹങമജാ ഭ യങമജാ ഇല

മടുതവിടല!! 

ഞജാനവിങപജാള് ഒനക വകവയജാറവില

ഒനവിടനക്കുറവിചക ഒജാ൪തറ്റ് ങനരക 

ടവറുടത കളയജാറുമവില

ആടരക്കുറവിചക പരജാതവികങളജാ 

ആങരജാടുക പരവിഭവവുക ഇല

 ഞജാനവിങപജാള് ഒനവിടനക്കുറവിചക

ഒജാ൪തറ്റ് ങവവലജാതവിടപടെജാറവില കജാരണക!!!

ഞജാനവിങപജാള് ഒരു യജാതയവിലജാണറ്റ്

സമജാധജാനടമന ഇലജായ്മയവിങലകറ്റ്

എടന്റെ മനസവിടല ങചജാദദ്യങളുടടെ

ഉതരങള് ങതടെവി

കടണത്തുന ഉതരങളുടടെ 

അന്തരങളവിങലകറ്റ്

സശ്വജാതന ദ്യടമന സശ്വപ്നതവിങലകറ്റ്!!!!!!!!!!! 
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മജായജാത്ത ഓരമകളമജായജാത്ത ഓരമകള
മജാളവവിക ജയരജാജപ

1. സനജാമരതവിന് ങവദനയജായറ്റ് 

 ഞജാന് തവിരവി  

കജാണജാന് ഒനക ബൈജാകവിയജാകജാടത

ഞജാന് ഇറങവി,ഞജാന് ഇറങവി

മഴത്തുള്ളവികള് എടന്റെ കവവിളവില്

കണജീരവിന മറയജായവി ടപജാടെവിഞ്ഞു

അതറ്റ് തുടെകജാടത  ഞജാന് നടെന

എടന്റെകണ്ണുനജീരുകള് ആരുക കജാണജാടത

മഴത്തുള്ളവികള് അതറ്റ് തുടെച

ഒറടപട ങവദനയവില് ഞജാന് നടെന

ഒടുവവില്  മരണതവിടന്റെ കജാലചകതവില്

ഞജാല് ഒരു മഴത്തുള്ളവിടയങപജാടല....
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രതെങ്ങുന്ന ഭൂമവിരതെങ്ങുന്ന ഭൂമവി
ഇഫപറത്തെപ  .  സവി

     നമ്മുടടെ ങകരളക ങനരവിടതറ്റ്

മഹജാദുരന്തമലങയജാ!

ഈ ങനരവിയ മലടവള്ളപജാചലവില്

എത ജജീവന് ഒലവിചങപജായറ്റ്

എത നജാശനഷങള്

നജാക അഭവിമുഖജീകരവിങകണവിവന

ഇതയുക വലവിയ പളയമുണജായവിട്ടുക

എങന്ത മനഷദ്യജാ നജീ ഒനക അറവിയജാതതറ്റ്

നജീ എടന്തലജാക ക്രൂരതകളജാണറ്റ് 

പകൃതവിങയജാടെറ്റ് ടചയടവചവിരവിക്കുനതറ്റ് ഭൂമവിടയ കജീറവിമുറവിചറ്റ്

അതവിടന്റെ രക്തടമജാലവിപവിചറ്റ് അതവിങനജാടെറ്റ് ഓങരജാങരജാ 

ടചയവികള് ടചയറ്റ് നജീ ആ പൃഥശ്വവിടയ 

ങവദനവിപവിചകളഞങലജാ

ഇതയുക വലവിയ ആവജാസങകന്ദ്ര-

ടമജാരുകവിയവിട്ടുക നജീ ഭൂമവിടയ

വളങരയധവികക വവിശമവിപവിചകളഞങലജാ

എനജാലുക മനഷദ്യജാ നജീ അറവിയുനവിലങലജാ

പകൃതവി തന് ങവദന...
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പവിരേവിയജാത്ത കൂട്ടുകജാരപവിരേവിയജാത്ത കൂട്ടുകജാര      

അലജീന ആന്റണവി

     ഒരു നഗരതവിടല രണറ്റ് സുഹൃത്തുകളജായവിരുന  അപ എന ചവിക്കു

         എനക വവിളവിങപരുള്ള അഭവിങഷകുക അരവവിന്ദനക. ഇതവില് അരവവിന്ദന് 

            കജാസവില് ഒനജാമനജായവിരുന പടക്ഷ അഭവിങഷകറ്റ്  കജാസവില് 

          ഒഴപനജായവിരുന. അരവവിന്ദറ്റ് അഭവിങഷകവിടന ഒരു നല  സുഹൃതജായവി

             കണവിരുന. പടക്ഷ അഭവിങഷകവിടന അരവവിന്ദവിടന ഇഷമജായവിരുനവില.
കജാരണക, അഭവിങഷകറ്റ് കജാസവില്  ഒനജാമന് ആയവിരുനതവിനജാല് 

എലജാവരുക അഭവിങഷകവിടന അഭവിനന്ദവിചവിരുന. പടക്ഷ, ആരുക അഭവിങഷകവിടന

ശദ്ധവിച ങപജാലുമവില. അതവിനജാല്, അഭവിങഷകവിനറ്റ് അരവവിന്ദങനജാടെറ്റ് അസൂയ

ആയവിരുന.  അഭവിങഷകറ്റ്  അരവവിന്ദടനക്കുറവിചറ്റ്  മറ്റുള്ളവങരജാടെറ്റ് ടതറജായ

കജാരദ്യങള് പറഞറ്റ് അരവവിന്ദടന മറ്റുള്ളവരുടടെ മുന്പവില് ടതറ്റുകജാരനജായവി

ടതറവിദ്ധരവിപവിച. ഇങടന അഭവിങഷകറ്റ് തടനക്കുറവിചറ്റ് ടതറജായ കജാരദ്യങളജാണറ്റ്

പചരവിപവിക്കുനടതനറ്റ്  അരവവിന്ദന് അറവിഞവിട്ടുക അരവവിന്ദന് അഭവിങഷകവിടന

ടവറുതവില ങസ്നേഹവിക്കുക മജാതമഒരവികല് അരവവിന്ദന് അഭവിങഷകവിടന ഒരു

യുവജാവവിങനജാടടെജാപക  കണ്ടു, അങപജാള് അരവവിന്ദന് അഭവിങഷകവിങനജാടെറ്റ് ങചജാദവിച:"

ഈ യുവജാവറ്റ് ആരജാണറ്റ്?  "  എനറ്റ്. പങക്ഷ അഭവിങഷകറ്റ്  ഇതവിടനജാനക ഉതരക

പറയജാടത നടെനനജീങ്ങുക മജാതമജാണറ്റ് ടചയതറ്റ്. ഇതറ്റ് കണങപജാള് അരവവിന്ദനറ്റ് 
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ഏടറ സങ്കേടെമജായവി. ടതജാടടുത ദവിവസക അഭവിങഷകറ്റ്  ഇനടല കണ

യുവജാവവിങനജാടടെജാപക ഒരു കബൈകവിടന സമജീപക നവില്ക്കുനതറ്റ് അരവവിന്ദന് കണ്ടു .

അങപജാള് അരവവിന്ദന്  അഭവിങഷകവിങനജാടെറ്റ് ങചജാദവിച: "എവവിങടെകജാണറ്റ് നവിങള്

ങപജാകുനതറ്റ്?" എനറ്റ്. അങപജാള് അഭവിങഷകറ്റ്  പറഞ്ഞു ഞജാന് ഈ കബൈകറ്റ്

ഓടെവികജാന് ങപജാകുകയജാണറ്റ് ". അങപജാള്  അരവവിന്ദന് ങചജാദവിച: " നവിനകറ്റ്  14

വയസറ്റ് ആയങതയുള, 18 വയസജായവിടറ്റ്  കലസന്സറ്റ് കവിടവിയതവിനങശഷക

മജാതമങല വണവി ഓടെവികജാന് പറ്റുകയുള".  അങപജാള്  അഭവിങഷകറ്റ് ഒരു നവിമവിഷക

നവിശ്ചലനജായവി എങന്തജാ ചവിന്തവിചടകജാണവിരുന". ഇതറ്റ് കണ ആ യുവജാവറ്റ്

അഭവിങഷകവിടന ടചവവിയുടടെ  അടുത്തുടചനറ്റ് പറഞ്ഞു:" നജീ ഇതു ങകടറ്റ്  നവിന്ടറ

തജീരുമജാനക മജാറരുതറ്റ്, അവനറ്റ് കബൈങകജാടെവികജാന് പറജാതതുടകജാണറ്റ് നവിടന

അതവില്നവിനറ്റ് അവന് പവിന്തവിരവിപവിക്കുകയജാണറ്റ്", ഇതുങകടങപജാള് അഭവിങഷകറ്റ്

ആങലജാചവിക്കുനതറ്റ് നവിര്തവി കബൈകവിലവിരുനറ്റ്  കബൈകറ്റ് ഓടെവികജാന്  തുടെങവി,

പുറകവിലജായവി ആ യുവജാവുക ഇരുന.  കുടറങനരക കബൈങകജാടെവിചതവിനറ്റ് ങശഷക

ടപടടനറ്റ്, കുറചറ്റ് ങപജാലജീസറ്റ് ഓഫജീസര്മജാര് അഭവിങഷകറ്റ് വണവി ഓടെവിക്കുനതറ്റ്

കണ്ടു.   ഉടെടന ആ യുവജാവറ്റ് കബൈകവില്നവിനറ്റ് ചജാടെവിയവിറങവി ഓടെവിങപജാകജാന്

ശമവിച പങക്ഷ  ങപജാലജീസറ്റ് ഓഫജീസര്മജാര് ആ യുവജാവവിടനയുക

അഭവിങഷകവിടനയുക അറസ്റ്റുടചയ, അങപജാഴജാണറ്റ് അഭവിങഷകവിനറ്റ് അരവവിന്ദന്

പറഞ കജാരദ്യക ഓര്മ വനതറ്റ്. ഇതയുക സഹജായവിയജായ കൂട്ടുകജാരടന

കുറവിചജാണങലജാ ഞജാന് ടതറജായ കജാരദ്യങള് മറ്റുള്ളവങരജാടെറ്റ് പറഞതറ്റ് എനറ്റ്

ഓര്തറ്റ് അഭവിങഷകറ്റ്  ദുദൂഃഖവിച.  നജാക സുഹൃതവിടന്റെ കുറവുകള് കണ്ടുപവിടെവികജാടത

അവടന്റെ നന്മ തവിരവിചറവിയുക. 
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            അങപജാള് വവിവരമറവിഞ അരവവിന്ദന് തടന്റെ അച്ഛങനയുക

          കൂടവി ങപജാലജീസറ്റ് ങസഷനവിടലതവി അഭവിങഷകവിടന്റെ മുന്പവില്

          ടവചറ്റ് ആ യുവജാവജാണറ്റ് എലജാറവിനക കജാരണക എനറ്റ് ങപജാലജീ-

         സവിങനജാടെറ്റ് പറഞ്ഞു. അതവിനങശഷക അരവവിന്ദന് ങപജാലജീസവി-

           ങനജാടെറ്റ് അഭവിങഷകവിടന വവിടയകജാന് ടകഞവി അങപക്ഷവിച.

          ഇതറ്റ് കണറ്റ് മനസലവിഞ ങപജാലജീസുകജാരന് അഭവിങഷകവിടന 

        വവിടയച. അങപജാള് തടന അഭവിങഷകറ്റ് ഓടെവിവനറ്റ് അരവവിന്ദടന 

             ടകടവിപവിടെവിച. അനമുതല് ഇനവടര അവര് നല 

                      സുഹൃത്തുകളജായവി  ജജീവവിചങപജാരുന. 

             സുഹൃത്തുകളുടടെ ജജീവവിതതവില്  ഇതരതവിലുള്ള

                         അനഭവങള് നലതജാണറ്റ് കജാരണക, 

        ഇതരതവിലുള്ള അനഭവങള് സുഹൃത്തുകളുടടെ ബൈനടത

           കൂടുതല്  ദൃഢടപടുത്തുന.നജാക സുഹൃതവിടന്റെ കുറവുകള്

                കണ്ടുപവിടെവികജാടത അവടന്റെ നന്മ തവിരവിചറവിയുക.
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പവിറന്നജാള സമജാനകപവിറന്നജാള സമജാനക
മശയ സജജീവന

ഒരു വജീടവില് അച്ഛനക അമയ്ക്കുടമജാപക ങഗജാപു 

ജജീവവിചവിരുന. അതവിരജാവവിടല അവന് ഉണര്ന. 

ഇനവടന്റെ ജന്മദവിനമജാണറ്റ്. കുളവിടചജാരുങവി 

അമയുടടെ കൂടടെ അമലതവില് ങപജായവി. തവിരവിച 

വരുനവഴവിയവിലറ്റ് അമ ങഗജാപുവവിനറ്റ് സമജാനമജായവി 

ഒരു മവിഠജായവി വജാങവിച ടകജാടുത്തു. അവനതറ്റ് 

സങന്തജാഷങതജാടടെ വജാങവികഴവിച.

അച്ഛന് അവനറ്റ്  കവവിളവിലറ്റ്  ഒരു ചുമനക  നല്കവി.

അതജായവിരുന അവനറ്റ് ലഭവിച ഏറവുക വവിലടപട പവിറനജാള് സമജാനക. 

വജീടവില് തവിരവിടചതവിയ അവനറ്റ് അച്ഛടന്റെ സമജാനവുക കജാത്തു നവിന . ആ കുടുകബൈക 

വളടര പജാവടപടതജായവിരുന. അച്ഛന്  ങഗജാപുവവിനറ്റ് എന്തറ്റ് നല്കണടമനറവിയജാടത 

വവിഷമവിചവിരുന. അങടന വവിഷമവിചവിരവിക്കുങമജാഴജാണറ്റ് ങഗജാപു അച്ഛടന്റെ 

അടുടതതവിയതറ്റ് . അവര് പരസ്പരക ങനജാകവി. അച്ഛന് അവനറ്റ് കവവിളവിലറ്റ് ഒരു 

ചുമനക നല്കവി. അതജായവിരുന അവനറ്റ് ലഭവിച ഏറവുക വവിലടപട പവിറനജാള് 

സമജാനക.
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നന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതെവിഫലകനന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതെവിഫലക
തജയപസവി

ഒരുവ എന ഗ്രജാമതവിടല ജനങള്

സമനരജായവിരുന.  ആ ഗ്രജാമതവില്

ഒരുഅമയുക രണറ്റ് ടപണ്മകളുക

ജജീവവിചവിരുന.മൂതതറ്റ് റവിയയുക ഇളയതറ്റ് നവിയയുമജാണറ്റ്.അവര് സമനരജായവിരുന.

അവര്കറ്റ് ഒനവിനക കുറവവിലജായവിരുന.റവിയ ഒരു ങമജാശക സശ്വഭജാവമുള്ള

കുടവിയജായവിരുന. അവള്കറ്റ് ആങരജാടുക ഒരു ദയയുക ഉണജായവിരുനവില.എനജാല്

നവിയ സല്സശ്വഭജാവവിയജായവിരുന.ഒരു ദവിവസക ഒരു വൃദ്ധന് അവരുടടെ വജീടവില്

വന.മഴയജായതവിനജാല് അയജാള് തണുത്തു വവിറചജായവിരുന വനതറ്റ്.റവിയ 

അങദഹടത  കണങപജാള്തടന  പറഞ്ഞു:ടപജാങയജാ  ഇവവിടുനറ്റ്.ഇവവിടടെ  ഒനക

ഇല.ബൈഹളക  ങകടറ്റ്  നവിയ  പുറങതകറ്റ്  ഓടെവിവന.  നവിയയറ്റ്  അങദഹടത

കണങപജാള്  അലവിവറ്റ്  ങതജാനവി.നവിയ  അങദഹതവിനറ്റ്  ഇതവിരവി  ആഹജാരക

നല്കവി.അങപജാങയക്കുക  ങനരക  ഇരുടവിതുടെങവി.മഴ  ശക്തമജായവി.ആഹജാരക

കയവിചതവിനങശഷക ആ മനഷദ്യന് പറഞ്ഞു:''ങമജാടള ഈ രജാതവി ഞജാന് ഇവവിടടെ

കവിടെങനജാടട''വൃദ്ധന് ങചജാദവിചതറ്റ് ങകടറ്റ് നവിയ ഓടെവിടചനറ്റ്  അമയവിടടെ അനവജാദക

ങചജാദവിച.അവള്  പുറത്തുവനറ്റ്  അയജാങളജാടെറ്റ്  പറഞ്ഞു:''കവിടെങനജാളൂ  അമ

അനവദവിച''.

പവിങറനറ്റ് റവിയയുടടെ വഴക്കുപറയല് ങകടജാണറ്റ് നവിയ 
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ഉണര്നതറ്റ്.റവിയ ഉറങക പറഞ്ഞു: ''ഈ പുതപറ്റ് ഇവവിടടെനവിനക 

എടുത്തു  കളങഞ,എടന്തജാരു നജാറക''നവിയ ഓടെവിടചന.അവള് ആ കജീറവിയ 

പുതപറ്റ് കണറ്റ് ചവിന്തവിച:''പജാവക ഈ പുതപറ്റ് പുതചറ്റ് എങടനയജാങണജാ ഈ

തണുപതറ്റ് ഇയജാള് കവിടെനതറ്റ്.

എന്തജായജാലുക ഇയജാള് ഈ പുതപറ്റ് എടുകജാന് വരുമങലജാ അങപജാള് ഞജാന്

ങവടറടയജാരു നല  പുതപറ്റ് നല്കജാക''.

എനവിടറ്റ് അവള് ആ പുതപറ്റ് അറടപജാനമവിലജാടത എടുതറ്റ് ഒന കുടെഞ്ഞു.അങപജാള്

ഒരു അത്ഭുതക.ദജാ ഒരു സശ്വര്ണനജാണയക അതവില് നവിനക വജീണു.

                                    ഇതു കണപജാടടെ റവിയ പറഞ്ഞു:''നവിയ മജാററ്റ് ഇതറ്റ്

എടന്റെയജാ''. ങചചവി ങവണ ഇതറ്റ് ആ പജാവക അപ്പൂപടന്റെയജാണറ്റ്.നവിയ പറഞ്ഞു.റവിയ

അതറ്റ് വവിസമതവിച.നവിയ അതറ്റ് ഒനകൂടെവി കുടെഞ്ഞു.ദജാ വജീണ്ടുക ഒരു

സശ്വര്ണനജാണയക.അതവിനറ്റ് എങന്തജാ മജാന്തവികശക്തവിയുടണനറ്റ് റവിയയറ്റ്

മനസവിലജായവി.അവള് അതറ്റ് അറുങപജാടടെ എടുതറ്റ് ഒന കുടെഞ്ഞു.ഒനക വനവില.

നവിയ എതറ്റ് റവിയയുടടെ കയവില് നവിനറ്റ് അറപവിലജാടത വജാങവി. വജീണ്ടുക കുടെഞ. ദജാ

പവിടനയുക സജാവര്ണനജാണയക.അങപജാള് അവര് ഒരു സശ്വരക ങകട്ടു.' 'നല

മനസ്സുള്ളവര് ഈ പുതടപടുതറ്റ് കുടെഞജാല് സശ്വര്ണനജാണയക  കവിട്ടുക.

നല സശ്വഭജാവമുള്ളവരജായവി ജജീവവികജാന് ഓങരജാരുതരുക ശമവികണക.എനജാല്

ഭജാഗദ്യക നവിങടളങതടെവിടയത്തുക. ഞജാന് നവിങടള  എങപജാഴക 

ങനജാക്കുനണറ്റ്.ഇതു ങകടങപജാള് റവിയയറ്റ് അവളുടടെ ടതററ്റ് മനസവിലജായവി. 

പവിനജീടെറ്റ് അവര് ങസ്നേഹങതജാടടെയുക സങന്തജാഷങതജാടടെയുക ജജീവവിച.
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ഭജാന്തന്ഭജാന്തന്
                                                                                റയിതയിക  .  ഇ 

          മുരുകന് പതറ്റ് വര്ഷങള്ക്കു മുമജാണറ്റ് തമവിഴറ്റ് നജാടെറ്റ് വവിടറ്റ് ഇവവിടടെ

തജാമസമജായതറ്റ്. ആള്കറ്റ് ബൈന്തുകള് ആരുമവിലജായവിരുന. പതറ്റ് വര്ഷങള്കറ്റ്

മുമറ്റ് ഇവവിടടെ വരുങമജാള് ആളറ്റ്ടടെ കകയവില് മൂനറ്റ് മജാസമജായ ഒരു ടപണ്കുഞറ്റ്

മജാതങമ ഉണജായവിരുനള. ഇവവിടടെ അയജാള്കറ്റ് കൂടജായവി ഒരജാള് മജാതങമ

ഉണജായവിരുനള- സശ്വജാമവി. അയജാളജാണറ്റ് മുരുകനറ്റ് ങജജാലവിയുക തങജാന് സ്ഥലവുക

നല്കവിയതറ്റ്. മുരുകടന്റെ ഭജാരദ്യടയ പറവി ങചജാദവിക്കുങമജാടഴജാടക അയജാളുടടെ കണവില്

നവിനറ്റ് കണ്ണുനജീര് വരുനതറ്റ് സശ്വജാമവി ശദ്ധവിചവിരുന. തടന്റെ എലജാ കജാരദ്യങളുക

മുരുകന് സശ്വജാമവിങയജാടെജായവിരുന പറഞതറ്റ്. മുരുകടന്റെ ഒങര ഒരജാഗ്രഹമജായവിരുന

മകടള പഠവിപവിചറ്റ് വലവിയ ആളജാകണടമനറ്റ്. അതവിനറ്റ് ങവണവി മുരുകന് രജാവുക

പകലുക കഠവിനമജായവി പണവിടയടുത്തു. 

                    അവള് വലുതജായവി സ്കൂളവില് ങപജാകജാന് തുടെങവി. ലക്ഷമവി പഠവിപവില്

മവിടുകവിയജായവിരുന.  ഇങപജാള്  ലക്ഷമവി  അഞജാക  കജാസവിലജാണറ്റ്.  സ്കൂളവിടല

ടെജീചര്മജാര്ടകലജാക അവടള പറവി നല അഭവിപജായമജായവിരുന.സജാധജാരണ മുരുകന്

ങജജാലവികഴവിഞറ്റ് വജീടവിടലതജാന് രജാതയജാകു.  കവകവിടറ്റ് നജാലറ്റ് മണറ്റ്യ്കുങമജാങഴക്കുക

ലക്ഷമവി  വജീടവിടലത്തുമജായവിരുന.  എനജാല്  അടനജാരു  ദവിവസക  അവള്  വജീടവില്

എതവിയവിരുനവില.  കവകവിടറ്റ്  സ്കൂള് വവിടവിട്ടുക

വജീടവില്  വരജാതവിരുന  ലക്ഷമവിടയ  ങതടെവി

ങപജാകവിങമജാഴജായവിരുന  മുരുകന്  അതറ്റ്

കജാണുനതറ്റ്. വഴവിയവില് ഇറവിറ്റു കവിടെക്കുന 
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ങചജാരപജാടുകള്! മുരുകന് ആടക പരവിഭമവിച... അയജാള് ആ പജാടുകടള പവിന്തുടെര്ന.

വഴവിയരവികവില്  ഒരജാള്ക്കൂടക.  ഏങതജാ  ഒരു  ടപണ്കുടവിയുടടെ  മൃതങദഹക

കടണതവിയവിരവിക്കുന  എനറ്റ്  ആങരജാ  പറയുനതു  ങകട്ടു.   മുരുകടന്റെ

ഹൃദയമവിടെവിപയര്ന.  അയജാള്  ആള്ക്കൂടതവിനരവികങലകറ്റ്  നജീങവി.  ആ  കജാഴറ്റ്ച

കണറ്റ് അയജാള് ആടക ടഞടവിതരവിച ങപജായവി. 

തടന്റെ കപതലവിടന പവിചവിചജീന്തവി

ഇടവിരവിക്കുന കജാഴറ്റ്ച! അവവിശശ്വസവിനജീയജാക

വവിധതവില് അവടള ടകജാനവിരവിക്കുന. 

അവളുടടെ മുഷവി ചുരുടവി പവിടെവിച  കകകളവില്

കണ ചരടെറ്റ് പതദ്യക്ഷതവില് തടന  അയജാള്

കണവിരുന. മറുകകയവിനടുതറ്റ് ഒരു

ചുറവികയുക. ടപടനജായവിരുന സശ്വജാമവിയുടടെ വരവറ്റ്. ജഡക കണ സശ്വജാമവി മുരുകടന്റെ

സമജീപങതകറ്റ് നജീങവി. അയജാടള അശശ്വസവിപവികജാനജായവിരുന  സശ്വജാമവിയുടടെ ശമക.

മുരുകന് ആ ചുറവിക എടുത്തു സശ്വജാമവിയുടടെ തലയറ്റ് അടെവിച.
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രേജാജജാ രേജാകരദവസരേജാജജാ രേജാകരദവസ
അഷശ്വതവി

രേജാമപുരവി  എന  രജാജദ്യക.  അവവിടെടത   രജാജജാവജായവിരുന  രജാകങദവറ്റ്.  അങദഹക

ബദ്ധവിമജാനജായവിരുന.  പജകളുടടെ  എലജാ  കജാരദ്യതവിലുക   ശദ്ധജാലുവജാണറ്റ്.  ഒരു

ദവിവസക  ഒരജാള്  രജാജജാവവിടന  കജാണജാന്  വന.  തങളുടടെ  ഗ്രജാമതവില്

കളളന്മജാരുടടെ ശലദ്യക ഉണറ്റ് രക്ഷവികണക എന പറഞ്ഞു. രജാജജാവറ്റ് അന തടന

ഗ്രജാമതവിങലകറ്റ്  പുറടപട്ടു.  ഗ്രജാമജീണടന്റെ   ങവഷതവില്  ഒരു  വജീടവില്  തജാമസക

തുടെങവി.  രജാജജാവറ്റ്  ഒരു  വലവിയ  ടപടവിയവില്  സശ്വര്ണക  വചവിരുന.  അനറ്റ്  രജാതവി

തടന ഒരു കളളന് വജീടവില് വന ടപടവിയല് നവിനറ്റ് സശ്വര്ണക എടുകജാന് ശമവിച

ഇതു കണ രജാജജാവറ്റ് കളളടന കങയജാടടെ പവിടെവികുടെവി ടകജാടജാരതവില്  എതവിച. ആ

ഗ്രജാമവജാസവികടള ടകജാടജാരതവില് വവിളവിച വരുതവി. 

ഈ  കളളനറ്റ്  എന്തു  ശവിക്ഷയജാണറ്റ്  ടകജാടുങകണതറ്റ്

എനറ്റ് ങചജാദവിച.  ഗ്രജാമവജാസവികള് ഒനടെകക പറഞ്ഞു

അവടന  ജജീവവിതകജാലക  മുഴവന്  തടെവവിലജാകണക

എനറ്റ്.  രജാജജാവറ്റ്  ആ  ശവിക്ഷതടന

നടെപജാകവി.ഇതവിനങശഷക ആ ഗ്രജാമതവില് ഒരവികലുക

കളളന്മജാരുടടെ ശലദ്യക ഉണജായവിടവില.  ആ രജാജജാവവിടന്റെ

ഭരണകജാലതറ്റ്  പജകടളലജാക   സങന്തജാഷങതജാടടെ

ജജീവവിച.
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രേണ്ടു തെത്തകളരേണ്ടു തെത്തകള
സജാനജാ സമനജാഷപ

ചകവിതതയുക മജീനതതയുക ഉറ ചങജാതവിമജാരജാണറ്റ്.രണ്ടുങപരുക ഒരുമവിചജാണറ്റ്

എങപജാഴക പഴങള് ങശഖരവികജാന് ങപജാകുനതറ്റ്.ഒരു ദവിവസക ചകവിതതയുക

മജീനതതയുക തമവില് വഴകജായവി.കുറച ദവിവസങള്ക്കു ങശഷക മജീനതത

ചകവിതതയുടടെ കൂടവില് ടചനങപജാള് മജീന കജാണുനതറ്റ് ചകവിതത

തളര്നനവില്ക്കുനതജാണറ്റ്.സഹതജാപക ങതജാനവിയ മജീനതത ചകവിതതങയജാടെറ്റ്

കൂട്ടുകൂടെജാന് തജീരുമജാനവിച. ചകവിതതയ്ക്കു പനവിയജായതവിനജാല് മജീനതത അനറ്റ്

ഒറയജാണറ്റ് പഴങള്

ങശഖരവികജാന് ങപജായതറ്റ്. മൂന

നജാലു ദവിവസക ഇങടന തുടെര്ന.

ഒരു ദവിവസക മജീന ഇതവിരവി

ങനരടത ചകവിയുടടെ കൂടവില്

ടചനങപജാള് അവവിടടെ കണതറ്റ്

മജീനവവിടന നടുകവി. ആങരജാഗദ്യവജാനജായവി നടെക്കുന ചകവിടയകണ മജീന  ടഞടവി.

എനജാല് മജീനവവിടന കണ ചകവി ടപടടന ക്ഷജീണവിതനജായവി അഭവിനയവിച. മജീന

പറ  ഞ്ഞു “നജീയവി തനജാളുക എങനജാടു കള്ളക പറയുകയജായവിരുന അടല? “ ചകവി

പറഞ്ഞു: “അങയജാ അല ആദദ്യടമനവികസുഖമജായവിരുന,പവിടന കഷറ്റ്ടെടപടെജാടത

ഭക്ഷണക കവിടവിയങപജാള് ഇങടന തടന തുടെരജാടമന കരുതവി.
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  “എനജാലുക പഴങള് ങശഖരവികജാന് ഞജാന് നടെതവിയ      

      കഷറ്റ്ടെപജാടെറ്റ് നജീ മനസവിലജാകവിയവിലങലജാ”."എ  ങനജാടു ക്ഷമവികണക 

      മജീന ടതടറനവിക്കു മനസവിലജായവി ഇനവി ഞജാടനജാരവികലുക ഇങടന 

ടചയകയവില മടെവിയജാണറ്റ് എടനയവിങടനയജാകവിയതറ്റ്"."ക്ഷമവികണക 

മജീന" ചകവി പറഞ്ഞു. “അതു കുഴപമവില ചകവി വജാ..

 നമ്മുക്കു പഴങള് ങശഖരവികജാന് ങപജാകജാക “മജീന പറഞ്ഞു.

ഇരുവരുക വജാനവില് പറനകന.
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മവിട്ടുവവിസന രമജാഹകമവിട്ടുവവിസന രമജാഹക
ഷവിമയജാണ ബഷജ കുു

ഒരു  ദവിവസക മവിട്ടു  മുയലവിനറ്റ്  ഒരജാഗ്രഹക.  മരതവില്

ഒന  കയറണക.  പടക്ഷ  ,  എത  ശമവിചവിട്ടുക

മവിട്ടുവവിനറ്റ് മരതവില് കയറജാന് സജാധവിചവില.

 മവിട്ടു തടന്റെ കൂട്ടുകജാരനജായ കുട്ടു അണജാടന വവിളവിചറ്റ്

കജാരദ്യക പറഞ്ഞു. ''കുട്ടൂ , മരതവില് കയറജാന് എടന

നജീ സഹജായവിക്കുങമജാ ?''

 ''എങടെജാ ,കദവക ഓങരജാരുതര്ക്കുക ഓങരജാ കഴവിവറ്റ്

തനവിട്ടുണറ്റ്.മുയലുകള്കറ്റ് മരക കയറജാന് കഴവിയവില.''

പടക്ഷ കുട്ടു എന്തു പറഞവിട്ടുക മവിട്ടു പവിന്മജാറവിയവില. കുട്ടുവവിനറ്റ് ഒരു    ബദ്ധവി ങതജാനവി.

അവന് മരതവിനറ്റ് മുകളവില് ടചനറ്റ് ഒരു കജാട്ടുവള്ളവി എടുതറ്റ് മവിട്ടുവവിനറ്റ് ങനടര നജീടവി.

മവിട്ടു അതവില് പവിടെവിചറ്റ് മുകളവിങലകറ്റ് കയറജാന് ശമവിച. നവിനകറ്റ് ഉള്ള കഴവിവുകളവില്

നജീ  തൃപവിടപടെണക.  അടലങ്കേവില്  ഇനവിയുക  ഇതുങപജാടലയുള്ള  ടതറ്റുകള്

പറ്റുക;മറകരുതറ്റ്.  കുറച ദരക  കയറവിയങപജാള് അവടന്റെ കക ടതനവി  'ടുക'  എനറ്റ്

തജാടഴ വജീണു.  അവന് അവവിടടെ കവിടെനറ്റ് കരഞ്ഞു.  കുട്ടു മവിട്ടുവവിടന ആശശ്വസവിപവിച.

"സജാരമവില  മവിട്ടൂ,നവിനകറ്റ്  ഉള്ള  കഴവിവുകളവില്  നജീ  തൃപവിടപടെണക.  അടലങ്കേവില്

ഇനവിയുക  ഇതുങപജാടലയുള്ള ടതറ്റുകള് പറ്റുക;മറകരുതറ്റ്.”   "ടശരവിയജാ  ചങജാതവി...

ഹങമ, എടന്റെ കജാലറ്റ്...” മവിട്ടു മുയല് ടഞജാണവിടകജാണറ്റ് നടെനങപജായവി.  
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അഭയകഅഭയക

                                                                                 നവി ലജീന

     വദ്ധയജായ അമ ഒറയറ്റ് ഉറങ്ങുകയജായവിരുന. ഏകജാന്തത നവിറഞവിരുന 

   ആ വജീടവില് അമയുടടെ ശശ്വജാസതവിന് ശബക മജാതക ങകട്ടു. എനജാല് 

ആ നവിശബതടയ ങഭദവിചറ്റ് ആങരജാ വജാതവിലവില് മുടവി. അമ ധൃതവിയവില്

 വജാതവില് ടചനറ്റ് തുറന കണതറ്റ് രക്തതവില് മുങവിയ ഒരു രൂപടത. 

അവന് കരഞങപക്ഷവിച ,"അവര് എടന ടകജാലജാന് വരുന എനവികറ്റ് 

അഭയക നല്കുക" . അമ ഒനക പറയജാടത അവടന ഒരു മുറവിയവില് 

ടകജാണ്ടുങപജായവി ഒളവിപവിച .ഒട്ടുക കവകജാടതതടന ആങരജാ വജാതവിലവില് 

ശക്തമജായവി അടെവിച .ങകജാപജാകുലരജായ പജാര്ടവികജാടര ങനജാകവി കള്ളക പറഞ്ഞു 

അമ തവിരവിചയച .ഉടെടനതടന ആ വൃദ്ധ തന്ടറ മുറവിയവിങലകറ്റ്

 ഓടെവി .തവിരവിചവനതറ്റ് ഒരു തുണവിയുക എടുത്തുടകജാണജാണറ്റ് .അവന്ടറ 

മുറവിവുകളവില് മരുനറ്റ് ടവചറ്റ് ടകടവി, അവടന ഭക്ഷവികജാന് ടകജാടുത്തു,

 അവന ങവണ്ടുനടതലജാക ടചയടകജാടുത്തു. ങസ്നേഹക അധവികമജായവി ലഭവിച 

അവന് ങചജാദവിച :

"എന്തവിനജാ അങമ എടന ഇതയുക ങസ്നേഹങതജാടടെ 

പരവിപജാലവിക്കുനതറ്റ്?”

7070



വവിശശ്വജജാലകകവവിശശ്വജജാലകക

അമ ഒനക തടന ആ വരണ ചുണ്ടുകളജാല് ഉചരവികജാടത 

മുറവിയവിങലകറ്റ് മടെങവി. എടന്റെ കരങളജാല് ടകജാലടപട ഇവന്

 ഈ  ങസ്നേഹനവിധവിയജായ  അമയുടടെ മകനങലജാ!!!

തവിരവിചവനങപജാള് ഒരു ചവിതവുക കയവിലുണജായവിരുന .

അമ പറഞ്ഞു: "നവിടനങപജാടല തടന പജാര്ടവികജാരുടടെ 

ങകജാപതവിനറ്റ് ഇരയജായവരജാണറ്റ് എന്ടറ മകനക" ഇതറ്റ് പറഞ്ഞു അമ 

ചവിതക അവന്ടറ കയവിങലകറ്റ് ടകജാടുത്തു. ഒരു നവിമവിഷങതകറ്റ് അവന്ടറ 

ഹൃദയക നവിശ്ചലമജായവി ങപജായവി. കുറങബൈജാധതജാല് അവന്ടറ മനസറ്റ് 

ഉരുകവി അലവിഞ്ഞു .അവന് ചവിന്തവിച: എന്ടറ കരങളജാല് ടകജാലടപട 

ഇവന് ഈ ങസ്നേഹനവിധവിയജായ അമയുടടെ മകനങലജാ!!!
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A BRIEF HISTORY OF TIMEA BRIEF HISTORY OF TIME
Stephen HawkingStephen Hawking

It's natural curiosity to wonder how

the universe has come into being. How

exactly did life originate, and what

really lies beyond the skies at our

balconies. There were people who sit

on their armchairs and wonder, people

who believed strongly and solely in an

omnipotent God, and people uncomfortable with such a

concept and striving to uncover some other explanations.

These three types of people are unified together in Stephen

Hawking's 'A brief history of time '.

The book takes us through a visual journey of the universe -

theories of its origin, elementary particle black holes and

others topics including the famous 
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concept of time travel. I won't

 go as far as to say any common 

man can understand it, 

but it should be comprehensible

 for people with interest and a

ptitude for physics and cosmology. 

 Hawking tries to help us understand 

by using simpler terms. 

And the only equation

  used in the book was the famous e=mc2.

  Elizabeth   Susan Joseph
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WORLD ENVIRONMENT DAYWORLD ENVIRONMENT DAY
World Environment Day is celebrated on June 5World Environment Day is celebrated on June 5thth every  every 

year. The United Nations brings about awareness toyear. The United Nations brings about awareness to

encourage the protection of environment on this day. Godencourage the protection of environment on this day. God

created the world with the beautiful creation of nature. created the world with the beautiful creation of nature. 

But due to some bad and selfish activities of humanBut due to some bad and selfish activities of human

beings,our environment is getting affected. Everythingbeings,our environment is getting affected. Everything

 comes under an environment,the air which we breathe  comes under an environment,the air which we breathe 

every moment,the water which we use for our daily life,every moment,the water which we use for our daily life,

plants, animals and other living things etc.,around us. plants, animals and other living things etc.,around us. 

Now,in the era of advanced living standard if the humanNow,in the era of advanced living standard if the human

being, our environment is getting affected to a greatbeing, our environment is getting affected to a great

 extend by means of air pollution,noise pollution,water extend by means of air pollution,noise pollution,water

pollution etc...we should reduce the amount of throwingpollution etc...we should reduce the amount of throwing

wastes and stop the use of fossil fuels altogether. Can wewastes and stop the use of fossil fuels altogether. Can we
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  solve this problem? If we succeed in implementing all the solve this problem? If we succeed in implementing all the 

above mentioned measures,we will be theabove mentioned measures,we will be the

 beneficiaries;our coming generations will be able to  beneficiaries;our coming generations will be able to 

live in a purer and healthier environment. This live in a purer and healthier environment. This 

will be our best gift to them,as well as us.will be our best gift to them,as well as us.

We can save our environment with the little stepsWe can save our environment with the little steps

 taken by everyone on the earth. Approximately 1 b taken by everyone on the earth. Approximately 1 billionillion

people on the earth do not have the access to sufficient people on the earth do not have the access to sufficient 

supplies of  drinking water,what causes nearly 5,000supplies of  drinking water,what causes nearly 5,000

deaths annually? Such terrible tendency is mainly by  andeaths annually? Such terrible tendency is mainly by  an

immoderate water consumption not only in terms  ofimmoderate water consumption not only in terms  of

drinking,but also for technical purposes like powering anddrinking,but also for technical purposes like powering and

waste deposition. Any type of disturbance in the nature'swaste deposition. Any type of disturbance in the nature's

balance affects the environment totally which ruins balance affects the environment totally which ruins 

human lives.human lives.
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Today we can see that we live in the Today we can see that we live in the 

World of Waste, because of population World of Waste, because of population 

growth and production, increasing amounts of growth and production, increasing amounts of 

waste is threat to mankind and increasinglywaste is threat to mankind and increasingly

 degrades the environment. Conserving the degrades the environment. Conserving the

 environment is the most urgent need  environment is the most urgent need 

of the hour and all must pledge to of the hour and all must pledge to 

safeguard our environment.safeguard our environment.

                                                                                                                      Sinta   M CSinta   M C
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BOOK REVIEW  “FLASHES OFBOOK REVIEW  “FLASHES OF
THOUGHT” BY SHEIKHTHOUGHT” BY SHEIKH

MOHAMMED BINMOHAMMED BIN

                                  Rashid Al Maktoum.Rashid Al Maktoum.
I did not  know much about Dubai and UAE until my dad 

said about the great leader Sheikh Muhammed Bin Rashid the 

ruler of Dubai as well as PM of Dubai. I was intrigued by my 

dad's story about Dubai and UAE and the way things function

there as well as the way they represented their country. At 

first what I heard about Dubai seemed to be like a fairy tale 

but very quickly I realised that was reality it was because of 

their leader  Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum and 

people who accept his stances and the way of living. And then

when I  was talking about this great leader to my friend,she 

introduced this book “Flashes of thought”.

 Therefore I  decided to read his book flashes of thought. 

7979



വവിശശ്വജജാലകകവവിശശ്വജജാലകക

       Flashes of thought is a lasting impression of the

 charisma of the author,himself. Inspired by a 

dialogue at the government submit 2013,the book 

keeps pace with the powers of vision that  

Sheikh Muhammed Bin Rashid has always processed.

 Today the author is recognised as a dynamic

 leader of international stature.

         Since, Sheikh Mohammed Bin Rashid is considered

 as the founder of systematic strategic planning

 in the UAE government-and his pioneered many 

innovative ideas in the public and commercial 

spheres 'both locally and nationally',the book reveals 

the dynamic characteristics of the author. 

The style of writing naturally-every page has 

inspiring content for the reader to appreciate, and 
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put to personal use.

       Here is an example from a quote by  Sheikh        Here is an example from a quote by  Sheikh 

Mohammed: “we  were fold  our region was teaming Mohammed: “we  were fold  our region was teaming 

with tension and therefore our teacher could not thieve,with tension and therefore our teacher could not thieve,

 today we are the biggest partner in the middle today we are the biggest partner in the middle

 east for the most important economies in the world.  east for the most important economies in the world. 

We were told that bringing Arabs together wasWe were told that bringing Arabs together was

impossible;today the UAE has proven itself to beimpossible;today the UAE has proven itself to be

 a union of unprecedented success”. In the world a union of unprecedented success”. In the world

 full of “leaders” with empty words and suits this full of “leaders” with empty words and suits this

 book is a must to read for anyone who wants to  book is a must to read for anyone who wants to 

succeed in political,public and private areas. Since succeed in political,public and private areas. Since 

 Sheikh Mohammed does not talk the talks-instead  Sheikh Mohammed does not talk the talks-instead 

he walks the walk.  he walks the walk.  

                                                                                                                                            Fahmi M          Fahmi M
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BIG  BIG        Q  CHALLENGE 2018Q  CHALLENGE 2018      
I was very happy to hear that I was representing my school

for  the  Big  Q  Challenge  quiz  competition  conducted  by

Malayala  Manorama  and  Saintgits  Group  of  Educational

Institution.  I  participated  for  the  district  level  competition

held  at  Sreepuram  English  Medium  School  ,Pallikunnu.

Almost 100 students participated in the district level.  There

were  more  than  200  people  including  the  parents  and  the

crew.

            Before starting the quiz, Prof. Thomas of Saintgits

collage took a motivation class for us including parents. It's all

about the 5 Th generation,  Artificial Intelligence.  He taught

about which fields that we can perform well during higher

studies,and  the  scope  of  wonderful  jobs  in  those  sectors.

Important among them was 3D printing. They demonstrated

the same .It was a new and amazing experience for me . 

         After that the quiz started around 110 ' clock. I prepared
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a lot for the same. The questions were completely different

from what I expected. I liked the way how the quiz master

presented the questions . From this I understood that, many

ways questions can come and should study in different ways.

              Almost 12:30 pm the primary section of quiz was

over. Then it was lunch break . I was 80% sure that I

wouldn't get selection to semifinals. Semifinals were busser

round. I was seeing busser round live for the first time,so I

was thrilled and excited. 

            At the ending eve , the prizes were distributed by our

Hon. District Collector , Sir Mir Muhammed Ali. He too

delivered a speech on motivation , and gave us some tips to

enter the field of Civil Service.

          It was my luck to participate in such a Big Quiz

competition. As a quizzer I got more inspiration, guide and

knowledge by participating for the same.

HRITHIKA
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                                                                             -  

THE AWESOME SCHOOL LIFETHE AWESOME SCHOOL LIFE
                       The school life is the evergreen moments andThe school life is the evergreen moments and
memories  to  many of  us.  A lot  ofmemories  to  many of  us.  A lot  of
memories  will  be  therememories  will  be  there

friends,teacher,homework,punishments  and  muchfriends,teacher,homework,punishments  and  much
more.  School days are the golden days where we getmore.  School days are the golden days where we get
many  friends,enjoyment,their  company  shared  ourmany  friends,enjoyment,their  company  shared  our
company and shared our happy and sad moments andcompany and shared our happy and sad moments and
during  lunch  breaks  sharing  the  food  ,  playingduring  lunch  breaks  sharing  the  food  ,  playing
together,and  many  other  fun  filled  moments.  Whattogether,and  many  other  fun  filled  moments.  What
happy ,wonderful and unforgetful moment. happy ,wonderful and unforgetful moment. 
                                                                                                                                
     Most memorable moment like school picnics , fancy     Most memorable moment like school picnics , fancy
fete, annual days,sports days, working as a volunteersfete, annual days,sports days, working as a volunteers
for  shastrolsavam,  going  for  parade  on Independencefor  shastrolsavam,  going  for  parade  on Independence
and  Republic  days  etc.  Each  and  every  moment  ofand  Republic  days  etc.  Each  and  every  moment  of
togetherness will be a memorable  one .togetherness will be a memorable  one .
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Other  than  parents  classOther  than  parents  class
teachers  are  the  ones  whoteachers  are  the  ones  who
played a major role. played a major role. 

Usually they are the ones whoUsually they are the ones who
praise  support  and  sometimespraise  support  and  sometimes
corrects are our mistakes. Firstcorrects are our mistakes. First
we just ignore those we just ignore those 
scoldings  which  are  resisting  us  from  the  unlimitedscoldings  which  are  resisting  us  from  the  unlimited
enjoyment.  But  later  we  will  understand  theenjoyment.  But  later  we  will  understand  the
importance of those words.importance of those words.
                                                                                                                              
After all we're not happy every single minute. OnlyAfter all we're not happy every single minute. Only

few more months in front of us . Don't  know whatfew more months in front of us . Don't  know what

to do to study or to enjoy. Let us make the best use ofto do to study or to enjoy. Let us make the best use of

the cominthe coming  g  month to make a brighter future. Thusmonth to make a brighter future. Thus

our school life will be forever awesome. our school life will be forever awesome. 

                                                                                                                                                                      Shivani   Shivani
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SuccessSuccess

Success is never an accident. It is the result of systematic
hardwork. Just as one ought to know where one goes even

before the real journey starts, so you should know what
success is before you really set out to gain it.

To people success is money and wealth. To some it is
recognition, good house, good family, happiness, satisfaction,
formidable friendship and peace of mind. In fact the ideas of
success goes on changing from person to person. It is said to

be subjective because success mean different things to
different people. For any writer or for any artist success may
be producing inspiring works that could move the hearts of

millions. For a sportsman, success may be bringing out
excellent performance in the game.

Though the perspective of success is different, the
various factors contributing to success is almost the same.

Once you are able to know what success means to you
personally, you can set out the great journey to attain it. To
achieve success we should have an aim and work hard for it.
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My School DaysMy School Days

I remember way back during school days. I use to hate 
waking up in the morning(which I still do)and dress up
to go to school recalling all the previous day's home 
work. At that time I used to think “oh God!when will I
grow up and there'll be no burden of studies”.But now 
at this moment i would just like to go back to my 
school days,sit in my class room. Play flames and tic tac
toe with my friends,exchange juicy gossips and who 
has to crush on whom.

School time would be incomplete 
without big celebrations. I can't forget my youth 
festival days. I am happy that many times I could 
bring glory to my loving school. Another day which 
brings lot of fun is the fancy fête  which were crazily 
fun summers,winters,monsoons,we just wont care as 
long as we are at school .

I remember entire class singing 
'happy birthday to you' distributing chocolates and 
taking it to distribute it to the teachers. About my 
teachers-I will really miss them. They are my 
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inspiration and true supporters. Especially I am very 
indebted to my class teachers especially to my high

school class teachers. They guided us like our mother.
They boost us with energy.

From the bottom of my heart I really feel that sweet
school memories really make our childhood last forever.

                                                                                                                                                                        Nandana Nandana 
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A Night With My AmigoA Night With My Amigo
When I was in my bed When I was in my bed 

In the midst of the night In the midst of the night 
Something drastic came to my mind Something drastic came to my mind 

In the balmy moonlight In the balmy moonlight 
Admiring the nature I sat in a chair Admiring the nature I sat in a chair 

Thinking what it can be Thinking what it can be 
I asked myself anxiously I asked myself anxiously 

The same question, what is it...? The same question, what is it...? 
Something that passes faster than wind Something that passes faster than wind 
Even the light is so lanky in front of it Even the light is so lanky in front of it 

What can it be? What can it be? 
The same question wanders in my mind The same question wanders in my mind 

Without a proper destination Without a proper destination 
But the answer flies like a bird in the whole universe But the answer flies like a bird in the whole universe 

Without it nothing is possible  Without it nothing is possible  
With it everything is possible With it everything is possible 

A five letter word  that lies in each humans life A five letter word  that lies in each humans life 
What can it be other than my alluring dream What can it be other than my alluring dream 

Which awaits me in the midst of the night Which awaits me in the midst of the night 
To enjoy the wonderful calm world To enjoy the wonderful calm world 

Which I lay forgotten  Which I lay forgotten  
When I was in my bed When I was in my bed 

                                                                                                                                                                                  SamikshaSamiksha
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Childhood DaysChildhood Days
TThe days of innocencehe days of innocence

Once gone never comes back againOnce gone never comes back again
One can never be a child twiceOne can never be a child twice

The days of childhood are golden daysThe days of childhood are golden days
Days of naughtiness                                         Days of naughtiness                                         

Going to school,making strangers friends                     Going to school,making strangers friends                     
Discovering the hidden treasures of happinessDiscovering the hidden treasures of happiness

Enjoying the simple pleasuresEnjoying the simple pleasures
Of swing and see-sawOf swing and see-saw

Childhood life is exciting and alluringChildhood life is exciting and alluring
The days which one can never forgetThe days which one can never forget

In the darkness of our life,like diamonds it shineIn the darkness of our life,like diamonds it shine
The state of being a child is so amazingThe state of being a child is so amazing

No one hates,But everyone loves it.  No one hates,But everyone loves it.  

                                                                                                                                       Fathima Shameem Fathima Shameem
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So what if I am Black?So what if I am Black?

So what if I am black?
Tell me a single quality which I lack?

I am intelligent and worthy too,
You can't reject me because of my hue.

The bright moon shining by,
Can only be seen in a dark sky.
And black coal is made of same 

Carbon which make
The brilliantly shinning Diamond.

I am not saying that black is superior.
And no good you are if you're fair.

All are equal, is what they say,
And hope you too realize it some day.

I wonder, what sense it makes ?
Why should we discriminate

people because of the colour of their skin.
Does any religion call it a sin?
Time has come to get together

And try to make life a little better.
                                                                                                                      Aishwarya   R    Aishwarya   R
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Mother nature Mother nature 

Oh! my mother nature, 
How charming and alluring. 
The splendid greenery of yours 
Is mind blowing and fabulous. 

 Early morning you will be
Bathed in sunlight 
Hears the beautiful song of birds 
And the playful gentle winds 
Makes the trees dance 

 The deluge that pours down, 
Wipes out the dust and dirt 
And makes every bit of you 
Looks more elegant and magnificent 

 Oh! the rainbow that appears 
Showing the departure of the rain 
Is really amazing and awesome, 
With its blazing seven colours 

 One could feel the lovely air 
 Could smell the fragrance of flowers 
Could see the admirable sceneries 
And could make one's mind 
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 Cheerful and peaceful with you 
 Oh! my mother nature, 
Every soul on this earth 

raise your everlasting beauty 
The kindness and assistance 

That you show towards mankind 
And is grateful to the creator for you And is grateful to the creator for you 

                                                                                                                                                                  KripaKripa    
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The key of my HeartThe key of my Heart
JENNIFERJENNIFER

As I travel on the life's way
with it's many up's and down's,

it's quite true to say that
your smile made me bloom today.

I don't care how far you are
let it be ten thousand miles

I'm ready to cross the oceans
just to see you smile.

Of all things that soothes my eyes
the best by far is your smile.

It's little things in life
which means so much,

and I still remember the smile
which made me feel alive.

The smile from your heart with no malice
patiently awaits to lighten up my heart.
Every thing I am you helped me to be,

the greatest gift I ever had
came from god,his best creation.

You smile for no reason
But,it was the key of my heart

I adore your smile my sweet  MOM!! !! 

9595



വവിശശ്വജജാലകകവവിശശ്വജജാലകക

My SuperstarMy Superstar
                                                                                                                                                
                                                  All says you are nothing                                                

But for me you are everything....
All see their world through,
the eyes of their parents.....

But I see them through you......
When someone insult me ,scare me or scold me.....

I run to your lap and hug you
For some ; mothers are the best,

for some their fathers....
For me you are the best,

my superstar, my life , my everything.....
My dear Sister....

I love you more than anything,
I am ready to come with you anywhere,

It's my trust in you...
My life is not only mine but yours too.....  

I love you my dear Sister  

                               MeenakshiMeenakshi
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                    BE WHATEVER YOU WANT TO BEBE WHATEVER YOU WANT TO BE
You can be whatever,

you want to be,
if you believe in your potentials

and hold upon your dreams.
Never lead a mournful life,

always,try to be happy.
Never look back at failures,

look up for hope.
Never choose a wrong path towards your goal,

choose only the right way.
Never consider life as a curse,

consider it a blessing.
Each day takes you a step towards your goal,

and that step may weigh a lot.
Challenges might try to stop you

but still never give up,
keep on going....

because life is always a blessing,
if it's handled in the right way.
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                                              हममरम ददश  हममरम ददश                             शश्रिननन्दभा पदी

भभरत एक वविशभल ददश हह |जनससंख्यभ कद  वहसभब सद इसकभ स्थभन ससंसभर कद  ददसरभ हह

|हमभरद ददश कभ यह नभम सदयरविसंशशी रभजभ "भरत" कद  नभम पर पडभ |'भरत' ददष्यसंत 

और शकद संतलभ कद  पदत्र थद |उनकद  नभम पर यह ददश भभरत कहलभयभ |भभरत कद  

अवतवरक्त इसद वहददसंस्तभन,इसंवडयभ आवद नभममो सद भशी जभनभ जभतभ हह|हमभरभ भभरत 

एवशयभ महभदशीप ममें तशीन तरफ सद सम्रद सद वघिरभ ददश हह|इसकभ उत्तर कशी ओर 

वहमभलय वक वविश्ववविख्यभत शशसंखलभ हह|पदविर ममें बसंगभल कशी खभडशी,पवश्चिम ममें अरब सभगर 

और दवक्षिणभ ममें वहन्द महभसभगर हह|भभरत मद पठर,नदशी,विन आवद सब कद छ हह|दवक्षिणभ 

भभरत कभ एक बडभ भभग पठभरशी हह|गसंगभ,ब्रहपदत्रभ,यमदनभ,कभविदरशी,ससंतदलज आवद यहहाँ 

कशी प्रमदख नवदयहाँ हह|यहहाँ कद  लगभग २० प्रवतशत भदभभग पर विन हह|यहहाँ मदख्य रूप सद 

चभर ऋतदए ए आतशी हह -शशीत,बससंत,गशीष्म और विरर|

                 ' वहसंदशी ' कमो ददश कशी रभश्ट्रभभरभ बनभइ गइ|बभध रभश्ट्रशीय पशद,कमल- 

रभश्ट्रशीय पदष्प,वतरसंगभ रभश्ट्रशीय झसंडभ और सभरनभथ कद  अशमोक स्तसंभ सद वलयभ गयभ 

वचहन रभश्ट्रशीय प्रतशीक बनभ|यहहए वहसंद द,मदसलमभन,ईसभई,वसख,जहन,बदध्द आवद वविवभन

ससंप्रदभययों कद  लमोग रहतभ हह|जनभवधक्य,अवशक्षिभ,बदशदजगभरशी,आतसंकविभद और 

रभजनशीवतक तदवष्टिकरण भभरत वक प्रमदख समस्यभ हह|आतसंकविभदशी मनमोविशवत्त और 

ससंस्कश वत पर प्रहभर वकए जभ रहद हह|लमोगयों कमो इन समस्यभओसं कमो समझनभ हमोगभ|

100100



വവിശശ്വജജാലകകവവിശശ്വജജാലകക

  मदरम सकक ल जपवन  मदरम सकक ल जपवन
अवदवत बशीजद

 वविध्यभलय जभनदविभलद धभत्रयों कद  अध्ययन कभ एक वविरय हह| यह सब बच्चयों कशी  

पससंदशीदभ समय हह| जहहाँ पर  हम खदलतद हह, वलखतद हह और पढ़तद हह उसकद  सभथ 

मस्तशी भशी करतद हह| और यह ददसरशी ददवनयभ हह , जहहाँ हम अपनभ आधभ वदन पढ़तद हदए  

गदज़रतद हह | हमभरद प्रभरसंवभक जशीविन कभ आधभर बहदत मभयनद रखतभ हह क्ययोंवक हमभरभ 

पदरभ भवविष्य इसशी पर वनभरर रहतभ हह| स्कद ल जशीविन एक ऐसभ विकत हह जमो हम भदल 

नहहीं सकतद और जब हम इसकद  बभरद ममें समोचतद हह तब हम खदशशी महसदस करतद हह| यह

एक महत्विपदणर कभल हमोतभ हह | कई दमोस्तयों कद  सभथ झगडभ करतद हह , बभत करतद हह| 

हर वदन कद  वलए एक अच्छभ टटॉवपक हमोतभ हह हमभरद पभस | अध्यभपकयों कभ नकल 

उतभरतद हह हम ,और खदब सभरशी तमभशभ करतद हह | स्कद ल जशीविन तशीन विरर कशी आयद सद 

हशी आरसंभ हमो जभतभ हह | स्कद ल सद हममें बहदत कद छ सशीखनद कद  वलए भशी वमलतद हह| 

                                                  विह समझनद लगतद हह कशी समभज क्यभ हह और 

उसद समभज ममें वकस तरह रहनभ हह| विह जभन रस कभ स्विभद लदनद लगतभ हह जमो 

आजशीविन  उसकभ पमोरण कतर्ता रहतभ हह| हममें कई भभरभ कभ जभन  ददतद हहैं | विह एक 

समय हह जहह कवठनभई सद पढ़तद हह |बहदत सभरद यभदद हह जमो हम यभद करतद रहतद हह|

                                        हम एक समय कमो बहदत डरतद हहैं विह समय हह परशीक्षिभ |

वफर हममें वरसल्ट कशी डर लगतभ हह| विह सब वदन कभशी नहहीं भदल सकतद |
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  स्कद ल जशीविन  सदसंदर पल हह एक बभर खतम हदई तमो विभपस नहहीं

 वमलतशी| जमो लमोग वजन्हमोनद स्कद ल जशीविन  महसदस वकयभ 

विह आज बहदत खदश हह| क्ययोंवक विह हमभरशी वजसंदगशी कभ एक 

महत्विपदणर विक्त हह| इसवलए कमोई पल भदल नहहीं जभतशी और 

इसद हर पल यभद करतद रहतद हह|
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 सबशरमलम मननशनदर सबशरमलम मननशनदर    ,,      एक नजर ममन  एक नजर ममन

                                                                   ननेहहा पनेमन
भभरत कद  प्रवसद्ध मसंसंवन्दररॊ ममें सद एक हह वविश्व प्रवसद्ध सबवरमलभ कभ मवन्दर।यह कद रल

कद  पत्तनसंवतट्ट वजल्लद मद वस्थत हहैं।यहहए हर वदन लभखयों लमोख दरशन करनद कद वलयद

आतद  हहैं।क्ययोंवक  इन  बक्तयों  वक  आश्रयदभतभ  कक  रुप  ममें  भगविभन  अय्यप्पभ  विहहाँ

सबवरमलभ मकसं सवभ समय वस्थत हहैं।पर आज इस पदण्यभदवम कक  नभम पर कई तरह वक

वविभशीवशकभऎए चल रहद हहैं।हभल हशी मकसंसं सदप्रशीम कमोटर नक  सबवरमलभ मवन्दर मकसं मवहलभआयों कद

प्रविदश पर लगभ प्रवतबसंध हटभ वदयभ हह। सदप्रशीम कमोटर  कशी फह सलभ यह हह वक सवभ उमर

कशी मवहलभआयों कमो सबवरमलभ मकसं प्रविक श करनक  कशी अविकभश हह और इनमकसं दस उमर सक

पचभस उमर  तक कशी  एक रुकभविव़ट कशी अभविश्यकतभ हशी नहशी हह।

                                               क्ययोंवक एक मसंवदर प्रविदश करनद ममें आतरवि ससंबसंधशी

भददभभवि अप्रसक्त हह. सभशी मभनवि,सऋशी,और पदरुर एक हशी और इन दमोनयों कद  बशीच

वकवस वविशय ससंबसंधशी(आतरवि जजौसद)भददभभवि यभ एक गलतशी ससंददश समभज कमो ददतद हहैं.

                                सदप्रशीम कमोट कशी यह फह सलद कद  बभद कई तरह  कशी चचरयमें

कद रल प्रददश ममें  हमो  रहद  हहैं.  हभलहाँवक,पदरद  रभज्य ममें  इस फह सलभ कभ कभफशी वविरमोध

हदआ.कई ससंघिटन आहर सपनशीवतक दल महवदर ममें  मवहलभआकशी ए संट्रशी कक  वविरभदध मकसं

हह,वविरभदध भशी वकयभ हह।एदसभ मकसं रभज्य ममें तमभवि कभ मभहजौल हह,और पदवलस प्ऱशभसन नद

मवहलभओसं करॊ सदरक्षिभ कभ भरभदसभ वदयभ हह।

                                     यहहाँ जनतभ कक  दरॊ पक्षि हह -एक तरॊ इस फह सलद कद  

अनदकद लन करनविभलद कभ और ददसरभ प्ऱवतकद लन कभ।इन दभदनभमें कभद हशी अपनभ-
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अपनभ तभत्पयर भशी हहैं।अनदकद ल कभ तभत्पयर यह हह वक यह फह सलभ अच्छभ ससंददश हह 

और इससद स्त्रशी  यभद कभद भशी एक पदनजर्जीविन वमलतभ हह सभथ-सभथ "वलसंग समत्वि" कभ

एक लभदकभदवकत भशी यहहाँ स्पफ्ट हभदतशी हह।और प्ऱवतकद लन कभ तभत्पयर यह हह वक 

अय्यप्पभ स्विभमशी पदणर रूप नजौवष्टिक ब्रह्मचयरत्वि ममें हभदनद हह इसवलए यहहाँ स्त्रशीयभमें कशी 

अभगमन सद इन तत्वि कभ टदटनभ हभदतद हह और यह सबवरमलभ मसंवदर कभ हह।आयभर-

वविचभरभमें कशी वविरभदध भशी हह।

                                    इन दभदनभमें मत एक और विभस्तवविक हह।क्यभमेंवक एक-एक 

मसंवदर कभद कई तरह कशी आचभर और वविचभर हह।यहशी हह हमभरभ कद रल ससंस्कश वत कशी 

पहतशक भशी । इसवलएद इनकभद तभडनभ बहदत मदवश्कल हह।पर यद आचभरभमें और वविचभरभमें 

तभदडनद कद  हशी बनभ वदयभ हह। यद मभनवि सद बनशी हदई आचभर हह। इसवलए मभनवि सद भशी 

तभदड सक्तद हह।

                         इसवलए मरभद मत यह हह वक मभनवि सक बनद यद आचभर और वविचभर 

मभनवि सद भशी तभदड सकद संगभ। यह तभदडनभ,पत्थर तभदडनभ कशी तरह मदवश्कल। लदवकन 

एदसशी पत्थर तभदडकर हशी हमभरभ नविभदत्थभन भशी यल रहद हहैं।पर सबवरमलभ कशी यह 

फह सलभ क्यभ महत्विपदणर हह ?इससद वकसशी तरह कशी वलसंग नशीवत यभ वलसंग समत्वि वस्त्रयभमें 

कभद दद सकतद हह।

                                    यह कद विल भवक्त भशी हह यभ रभवष्ट्रय प्ऱदवरत भवक्त थद

सभदचनद कभ अविसर आतद हह|
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   बडडन कम समममन   बडडन कम समममन

                                                 शनशध रमकद श

 हिमम यहि जदीविन ययन हिदी नहिहीं हमल गयभा हिहै । इसकके  हनमभार्माण| कके  पदीछके बहिहत सके 

ललोगगों कभा त्यभाग और तपस्यभा हछपदी हि । जहैसके सविर्माप्रथम हिमभारके मभातभा हपतभा 

शजन्हिगोंनके हिमम बलोलनके चलनके सके लकेकर खभानके-पदीनके और जदीविन जदीनके ककी 

असदीहमत बभातम शसखभाई । हिमभारके घर और आसपभास कके  अन्य व्यहक्ति और हिमभारके

गगुजर्मार शजन कके  मभागर्मादरर्मान मम समझ ददी। हिम बदलके मम उन्हिम और कगु छ दके नदके , 

हिमम उनकभा सम्मभान अविश्य करनभा चभाहहिए ।बडके ललोग और अनगुभवि कभा खजभानभा 

हिहै । उनकके  पभास हिर समस्यभा कभा हिल हिलोतभा हिहै ।

         बगुजगुगर न कभा सम्मभान इस अशधिहनयम ककी एक प्रहक्रियभा हिहै शजसकके  दभारभा 
बडके ललोगगों कलो सम्मभान दकेतके हिह बदलके बगुजगुगर्मा आपकभा आरदीविभार्माद दकेतके हिह और सब 
कगु छ नए भदी आपककी मदद करतके हिह । छलोटके ललोग अपनके शसर कलो उनकके  सभामनके 
झगुकभा कर और मह अपनके नभाम सके उन्हिम अपनके नभाम सके नहिहीं बलोलभा कर बगुजगुगर न कभा 
सम्मभान करतके हिह । हिमम बगुजगुगर न कके  सभाथ भदी गभानभा चभाहहिए और उनसके बभात करनके 
चभाहहिए तभाहक तभाहक हिम हिम खगुर कर सकम  । हिमम बगुजगुगर न कभा सम्मभान करनभा 
चभाहहिए और एक खगुरहिभाल जदीविन जदीनभा चभाहहिए ।
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                                        हमिल जजुलकर रहिनभाहमिल जजुलकर रहिनभा

                    अमिभानभा हिभाहशिमि

एक हदन एक खरगलोर जनगल मम भटक रहिभा थभा. भटकतके-भटकतके उसकलो भयख
लगनके लगदी. उस समय उसनके पकेड पर एक सकेब दकेखभा.उसनके एक ककौए सके उस
सकेब कलो तलोडनके कलो कहिभा.  लकेहकन जब ककौए नके उस सकेब कलो तलोडभा,  विहि एक
हिभाथदी कके  ऊपर हगर गयभा. ककौआ और खरगलोर हिभाथदी कके  पभास पहिह हुँच गए. हिभाथदी
उस सकेब कलो खभानके  हिदी  विभालभा थभा.  तभदी ककौए और खरगलोर नके  उसके  रलोकभा.
खरगलोर नके कहिभा हक उसके हिदी सब चभाहहिए ,क्यगोंहक पहिलके उसनके सकेब दकेखभा थभा.
ककौए नके कहिभा हक उसके विहि सकेब चभाहहिए,क्यगोंहक उसदी नके सकेब कलो पकेड सके तलोडभा
थभा.  लकेहकन हिभाथदी नके  कहिभा हक उसकलो विहि सकेब चभाहहिए,  क्यगोंहक सकेब उसकके
ऊपर हगरभा थभा.  यहि कहिकर विहि तदीनगों उस सकेब कके  शलए लडनके लगके.  उनककी
लडभाई बढ़  रहिदी थदी. तभदी एक भभालय आयभा और उसनके पगुछभा,"यहिभाहुँ क्यभा हिलो रहिभा
हिहै ?" खरगलोर नके भभालय कलो सबकगु छ सगुनभायभा. भभालय नके कहिभा मकेरके पभास एक उपभाय
हिहै. उसनके उस सकेब कलो चभार हहिस्सगों मम कभाटभा और सबकलो एक-एक हदयभा. उस
सकेब कलो चभारगों नके खभायभा. विके सब बहिहत खगुर थके और अपनके-अपनके घर चलके गए.
"हिमम सभदी चदीज़ एक दयसरगों कलो दकेकर खगुर रहिनभा चभाहहिए "
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    कभप नम दड वह ममकम    कभप नम दड वह ममकम

                                                                          अनजनम कद वप

सदखभ तन और सदखभ मन , 

हद नहहीं पभस एक भशी धन ,

क्यभ करूसं  अब जभन बचभनद,

कह सद बच पभए यह जभल सद महैं.

सफर यह मदरशी बचनद कभ

सफर हह वबनभ जसंजशीरमो कभ

अपनशी मह कद  पभस चल कद

उसकशी गमोद ममें समोनद कद  .

लदवकन कहह वछपभ रखभ ,

कल भशी उसद यहशी ददखभ

कहह हह तद मदरशी मह,

बदलभ रहशी हह सदनमो मह,

पदड,पहभडद उसद खमोजभ,

फद ल ,पजौधद सद खमोजद,

मह आपकमो हदआ क्यभ?

नष्टि हदआ क्यभ अपनशी प्यभर....
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प्यभर विह पभनशी वपलभनद कशी

गमोद ममें  वबटभकर वखलभनद कशी

कल- कल स्विर सदनभनद कशीममोतशी जहसद

हसंसनद कशी !

वकस सद पदछद  अब महैं 

अकद लभपन कमो तमोडकर महैं

एक बभर तमो मदड कद  ददखभ,

विहह रहभ अपनशी दमोस्त !

क्यभ हदआ वमत्र तदम्हमें ?

 कद छ कहनभ हह तदम्हमें मदझद ?

कहह तक हह यह सफर ?

क्यभ बनदगभ इसकभ असर ?

कहमो पत्तद तदम मदझसद

क्यभ हदआ अपनशी मह सद,

वकस कभलद हभथ डदबभ,

और  मह कद  वजगर थमोडभ ?

रहशी मदरद गलद

कह सद कहदसं महैं तदझसद

विहशी जमो हह तदरद भभई

उसशी नद वकयभ मह कद  वविदभई

मह कद  खदन चदसकद ,

उसकमो शदन्य बनकद ,

नहहीं ददनभ उसद मभफशी

करनभ हह उसद कद छ कभफशी.

छमोडमोगशी नहहीं महैं उसकमो

तमोडद संगशी विह नभज कमो

वजस मह कद  सभस सद कमभई

उसकद  आसंसद सद नमशी हदई.

बदलमो 'सब' विह वविदभई कमो

लभओ विभपस मह कमो,

कभशी नभ दमो विह मजौकभ उसद

'यहह एक नदशी बहतशी थशी' कहनद कभ|
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 शदलप दडसत शदलप दडसत

तगुम मकेरके सभाथ हिलोतदी हिहै तलो

मकेरके मन बहिहत खगुरदी मम हिहै

तगुम सगुबहि कभा सयरज हिहै

रभात कके  तभारके हिह .

तगुम मगुझके रलोरनदी भदी हिहै 

तगुम मकेरके सभाथ रहितदी हिहै तलो

मकेरके मन बहिहत खरभाब हिलो रहिह नगभा .

हिमकेरभा हिर प्रश्न कलो हनडर सके

हदखभानभा कके  मन तगुमसके शलए हिहै .

मगुझके प्यभारदी हदलदी दलोस्त

तगुम मकेरके सभाथ नहिहीं हिहै तलो

मह कगु छ नहिहीं हिहै .

वि लो हिहै मगुझके प्यभारदी 'हकतभाब'

         समनतवनम कद
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  ममनशवकतम कम पमठ  ममनशवकतम कम पमठ

अगस्त कके  उस कभालके हदनगों
मह कके विल यभाद कर सकतभा हिह न

ओणम कके  बभारके मम सपनभा दकेख .
मकेरके सभामनके,

बभाररर, तगुम बभाढ कके  रूप धिभारण कर
क्यगों आए ?....

क्यभा मकेरके अनदर कके  मभानविदीय कथभा
कलो बभाहिर लभानके कके  शलए?

जभातदी यभा धिमर्मा मकेरभा उदभार  हिहै 
हबलकगु ल नहिहीं,

भभाईचभारभा मकेरभा हप्रय भलोजन 
लहकन मछगु आरगों कहिभाहुँ। ...... 

आए समयद्र कके  बच्चके लहिरगों ककी तरहि 
उनलोहिगोंनके  मगुझके "मनभाहविकतभा "हदखभायदी 

यहिहीं शसखभायभा बभाढ मगुझके 

        नदहभ बभबद
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 पदड लगमओ पदड लगमओ    , ,      धरतप धरतप
बचमओबचमओ

प्रकश वत  नद अच्छभ दशश्य रचभ 

इसकभ उपभमोग करमें मभनवि

प्रकश वत कद  वनयमयों कभ उल्लसंघिन करकद

हम क्यभ बन रहद हहैं दभनवि 

ऊसं चद विशक्षि घिनद जसंगल यकककक

सब हह प्रकश वत कद  विरदभन

इसद नष्टि करनद कद  वलए

तत्पर खडभ हह क्ययों इसंसभन.

इस धरतशी नद समोनभ उगलभ

उगलद हहैं हशीरयों कद  खभन

इसद नष्टि करनद कद  वलए

तत्पर खडभ हह क्ययों इसंसभन

अनगुश्रिदी कके

धरतशी हमभरशी मभतभ हह

हम कहतद हहैं विदद पदरभण

इसद नष्टि करनद कद  वलए

तत्पर खडभ हह क्ययों इसंसभन

हमनद अपनद कमरसं सद

हवरयभलशी कमो कर डभलभ श्मशभन

इसद नष्टि करनद कद  वलए

तत्पर खडभ हह क्ययों इसंसभन
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प्रकक हतप्रकक हत

प्रकक हत हकतनदी सगुनदर हिहै 
रनग हबरनगदी फय लम हिहै।  
तकेरदी सगुनदर गलोददी मम 

लनबदी चलोटदी नहदयभाहुँ हिहै।
बहिहत जभानविर जनगल मह 

इच्छभा कके  सभाथ खकेलतके हिहै। 
सयरज चभानद और तभारके 

नभ ककी रलोभभा बढ़भातदी हिहै ।
ठनडदी हिविभा हिम सबकलो,
भयमदी स्विगर्मा बनभातभा हिहै ।
बभाररर ककी यके हिर बयहुँदम,
हिम कलो मजभाजा़ दकेतभा हिहै । 
हिररयभालदी हिहै हिररयभालदी 

सगुख दकेतभा हिहै हिम सब कलो 
मभानवि तकेरके हिभाथगों मम 

हकतनभा सनरक्षण हिहै मगुझकलो।

कलहपितभा
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 मदरम ईशवर मदरम ईशवर      

  

 जमो कद छ महहहहैं चभहदएसं,

सब कद छ दहतभ हहैं ईश्वर,

रूप ईश्वर कभ महहए दहख्तशी हदसंए,

हर वदन अपनशी प्यभरशी महाँ मह

आसंएखमो कशी रजौशनशी महए हह  ईश्वर,

मन कशी सच्चभई महए हह  ईश्वर,

अच्छशी बजौलशी महए हह  ईश्वर,

दशीन ददसं वखययए कह  सभथ हह  ईश्वर

बच्चजौ कशी तजौतलशी भभरभ महए

उनकह  वनष्कलसंएक मदस्कभन महए,

गदरु कह  प्यभरह आदहशजौ महए,

सब कहशी हह महरभ  ईश्वर    

ननहिभा कन  एमि                                        
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शडषणशडषण
 वझरतशी  वझरतशी  पभनशी ममें

 उडतशी रहतशी सदरज 

फद लयों कशी तभलयों ममें रहतभ हदए 

मन कभ आसंसद 

रहतभ लगतभ मन कभ जशीविन 

 प्रकश वत  कभ आसमभन 

वविवभन   वविभवियों कभ प्यभर 

रहतशी हह वसफर   यहहाँ पर 

चभविल, सब्जशी ,फद ल , मदल्य रहतशी हह 

वसफर  प्रकश वत पद

 समझ न करतशी हह मदखर मभनवि,

 शमोरण करतशी हह सबकमो 

बदलतद जशीविन भदलकर  खदद जशीविन

प्यभर करतद हहैं मभनवि  !!!

अरशणमम
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  जपवन खजश बनमनम  जपवन खजश बनमनम

एक हशी जशीविन हह हममें 

 विमो जशीविन ममें सभशी

 हमभरद इच्छभ पद नहहीं चलतशी

 जशीविन ममें बहदत सभरशी 

कवठनभई हमोगशी

 उससद हम ह एसकर लडनभ चभवहए 

जशीविन  ममें जमो परदशभनशी हह,

 उसद सभमनभ करतद हशी

 जशीविन ममें खदशशी हमोतशी हह 

जब हम 

सभशी परदशभनशी कमो हम 

वहम्मत सद सभमनभ करमें तमो 

जशीविन ममें खदशशी हमोतशी हह 

जशीविन ममें खदशशी आतशी नहहीं

इहरल एस

 हम बनभतशी हह 

जशीविन एक हशी हह

उसममें द दख ,हभर, दण्ड

खदददद आवद हमोतशी हह

 उसशी विक्त उन्हमें वहम्मत 

सद सभमनभ करमें तमो 

 जशीविन खदशशी ममें बनतभ हह
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प्रकेरणभाप्रकेरणभा      

वफर एक  खयभल मन ममें मदस्कद रभ रहभ हह

एक अपनभ हशी असंश यभद आ रहभ हह

मदद्दतद हदई  उस मदलभकभत कमो

आज आइनभ  खदद कदम बढ़भ रहभ हह

कमजमोरशी वजसद  अब तक मभनभ हह

 विहहीं  आज सभहस वदलभ रहभ हह

 छमोडनभ चभहतदथद  वजसंदगशी भर वजसकमो

  विहहीं अब सभथ वनभभ रहभ हह

 वजसंदगशी  तमो जहसद  खदलभ आसमभन हह

वसतभरयों कभ आनभ जभनभ हह

  छमोड कर जग- जहभन कशी वचसंतभ कमो

आत्म वचसंतन  कभ विक्त आयभ हह

श्रदयभ रभजशीविन
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RIDDLES 
1. I am full of holes. I 1. I am full of holes. I 
can hold  water. What can hold  water. What 
am I?am I?

2.What are the two 2.What are the two 
things people never eat things people never eat 
before breakfast?before breakfast?

3.What has two hands 3.What has two hands 
and face but no arms and face but no arms 
and legs?and legs?

4.What has 4 legs and 4.What has 4 legs and 
only one foot?only one foot?

5. What gets wet and 5. What gets wet and 
drying?drying?

6. What is it the more 6. What is it the more 
you take the lager it you take the lager it 
becomes?becomes?

7.What cant be used 7.What cant be used 
unit it is broken?unit it is broken?

8.What has many keys 8.What has many keys 
but can't open any but can't open any 
doors?doors?
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PLAYING WITHPLAYING WITH
1.No words in English 1.No words in English 
rhyme with: “month”, rhyme with: “month”, 
“orange”, “silver”or “orange”, “silver”or 
“purple”“purple”

2.”Bookkeeper” is the only 2.”Bookkeeper” is the only 
English word that has English word that has 
three consecutive double three consecutive double 
letters.letters.

3.”swims” will be “swims” 3.”swims” will be “swims” 
even it is upside down.even it is upside down.

4. Some words do not have 4. Some words do not have 
singular forms.singular forms.

5.”E” is the post commonly 5.”E” is the post commonly 
used letter.used letter.

LANGUAGELANGUAGE

6.Shakespeare invented 6.Shakespeare invented 
17000 new words.17000 new words.

  7.Approximately one new 7.Approximately one new 

word is added to English in word is added to English in 
every 2 hours.every 2 hours.

8.The following sentence 8.The following sentence 
contains all the 26 letters “Thecontains all the 26 letters “The
quick brown fox,jumps over quick brown fox,jumps over 
the lazy dog”the lazy dog”

9.A dictionary grows by 4000 9.A dictionary grows by 4000 
words a year.words a year.
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COMPUTERCOMPUTER
FACTSFACTS

1.Sweden is the country with 1.Sweden is the country with 
the highest internet users.the highest internet users.

2.There are approximately 2.There are approximately 
6000 new computer viruses 6000 new computer viruses 
released every month .released every month .

3.A keyboard is the king of 3.A keyboard is the king of 
input device.input device.

4.An error is known is bug4.An error is known is bug

5.Disk drive is the part of the 5.Disk drive is the part of the 
computer that helps to share computer that helps to share 
informationinformation..

InventorsInventors

1.Mouse – Douglas Engelbart1.Mouse – Douglas Engelbart

2.Keyboard–Christopher2.Keyboard–Christopher
LathmLathm

3.Computer Compiler –3.Computer Compiler –
Howard Aiken And GraceHoward Aiken And Grace

Hopper.Hopper.

4.Computer Printer – Chester4.Computer Printer – Chester
CartsonCartson
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തൂലവികജാനജാമങ്ങളതൂലവികജാനജാമങ്ങള
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MAL BOOKS ANDMAL BOOKS AND

THEIR AUTHORSTHEIR AUTHORS
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For more :

http://teresianaihsskannur.
blogspot.com/

https://schoolwiki.in/St.Te
resa`S_A.I.H.S.S.Kannur
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