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ആരവവ
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ആരവവ

  അറമവമന തമരമനരളള സതളമയസട  അറമവമന തമരമനരളള സതളമയസട
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ആരവവ

ആമുഖഖ

കകേരളതത്തിലലെ  ലപപൊതുവത്തിദദപൊലെയ   ങ്ങളത്തില്  രൂപപീകേരത്തിചത്തിട്ടുള
ലെത്തിറത്തില്കകേററ്റ്സറ്റ്  എന്ന  കുടത്തികേളുലടെ  ലഎ  ടെത്തി  കൂടപൊയ്മ  കേമ്പ  ്യുടര
യുഗതത്തിലന്െറ  അനത്തിവപൊരദതയപൊണറ്റ്.   ലെത്തിറത്തില്കകേറററ്റ്സത്തിലലെ
അവഗങ്ങള്കറ്റ് ലഎ ടെത്തി കമേഖലെയത്തിലലെ അടെത്തിസപൊന കനപുണത്തികേള്
പരത്തിചയലപടെപൊനുള  അവസരവ  ഇതുവഴത്തി  ലെഭത്തിക്കുന.   ഒപൊകരപൊ
കുടത്തിയവ   പപൊവപീണദവ  ഉള  കമേഖലെയത്തില്  മേത്തികേച  പരത്തിശപീലെനവ
കനടെപൊനുവ സഹപൊയത്തിക്കുന

ഭപൊ ഷപൊകേമ്പ്യുടത്തി  ങ്ങറ്റ് പരത്തിശപീലെനവ ലെഭത്തിച കുടത്തികേളുലടെ കേഴത്തിവറ്റ്
ഉപകയപൊഗലപടുതത്തി ഒപൊകരപൊ സ്ക്കൂളത്തിനുവ ഒപൊകരപൊ ഡത്തിജത്തിറല് മേപൊഗസത്തിന്െ
തയപൊറപൊക്കുന്നതത്തികലെക്കുള ഇഇൗ ഉദദമേതത്തിനറ്റ്  എലപൊ ആശവസകേളുവ
കനരുന.  

ലെത്തിറത്തില് കകേററ്റ്സത്തിനു കവണത്തി
ചപീഫറ്റ് എഡത്തിറര

ലഷരളത്തി. എവ. പത്തി
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ആരവവ

എ ഡ  ത്തികറപൊറത്തിയല്  കബപൊരഡറ്റ്
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ആരവവ

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അഖഗങ്ങള  :
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ആരവവ

വത്തിവരസപൊകങ്കേതത്തികേവത്തിദദ  വത്തിദദപൊഭദപൊസതത്തില് സമേഗ്രമേപൊയ മേപൊറവ
വരുതത്തിലകപൊണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇകപൊലെതറ്റ്  നമ്മുലടെ  സ്കൂളത്തിലലെ  ലെത്തിറത്തില്
കകേററ്റ്സറ്റ്  ഐ.  ടെത്തി.  കൂടപൊയറ്റ് മേ ഡത്തിജത്തിറല് മേപൊഗസത്തിന്െ പസത്തിദപീകേരത്തിക്കുന്ന 
എന്നറത്തിഞ്ഞതത്തില് വളലര  സകനപൊഷമുണറ്റ്.   ഈ ഉദദമേതത്തിനറ്റ്  പത്തിന്നത്തില്
പവരതത്തിച എലപൊ വത്തിദദപൊരതത്തികേലളയുവ അന കമേപൊദത്തിക്കുന്ന .   ത ടെരന്ന വ
കവവത്തിധദമേപൊരന്ന  പവരതനങ്ങള്  ഈ  രവഗതറ്റ്  ലചയപൊന്െ  അവരകറ്റ്
സപൊധത്തികലട എന്നറ്റ് ആശവസത്തിക്കുന്ന 

കസ്നേഹപ ൂരവവ

ജത്തി. മേകനപൊജറ്റ്  കേ മേപൊര
പത്തിന്െസത്തിപപൊള്
ആര. ലകേ. എവ. എചറ്റ്. എസറ്റ്. എസറ്റ്.
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ആരവവ

അന നത്തിമേത്തിഷവ  മേപൊറത്തിലകപൊണത്തിരത്തിക്കുന്ന  വത്തിവരസപൊകങ്കേതത്തികേ
വത്തിദദയ ലടെ  ഈ  യ ഗതത്തില്   വത്തിദദപൊരതത്തികേള ലടെ
സരഗവപൊസനകേലള  ലെത്തിറത്തില്  കകേററ്റ്സറ്റ്  എന്ന  കേ ടത്തികേള ലടെ
കേ ൂടപൊയ്മയത്തിലെ ൂലടെ  ഡത്തിജത്തിറല്  മേപൊഗസത്തിനപൊയത്തി  അവതരത്തിപത്തിക്കുന്ന
സവരവഭതത്തിനറ്റ് എലപൊ വത്തിധ ആശവസകേള വ കനര ന്ന . 

കസ്നേഹപ ൂരവവ

സ മേ.ലകേ
ലഹഡറ്റ് മേത്തിസറ്റ് ട്രസറ്റ്

    ആര.ലകേ.എവ.എചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.
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ആരവവ

ഉളടെകവ
കപജറ്റ്

1. നപൊടെറ്റ് കേവത്തിത അലെപീന കഫസല് 10

2. അനപൊഥബപൊലെദങ്ങള് കേവത്തിത അരവത്തിനറ്റ്. പത്തി 11

3. ലപപൊന്െമേപൊന്െ കേവത്തിത ശപീഹരത്തി. എവ 12

4. രപൊമേഴ കേവത്തിത പ ൂജ രപൊജന്െ 13

5. മേഴത്തുളളത്തികേള് കേവത്തിത കരവതത്തി രപൊകജഷറ്റ്. സത്തി 14

6. പളയവ അതത്തിജപീവനവ കലെഖനവ ദത്തില്ഷപൊപരവത്തിന്െ. പത്തി 15
7. SUMMER POEM ADITH JAYARAM 17
8. MARVELLOUS NATURE POEM ADITH. K 18
9. അമ കേവത്തിത കദവത്തികേ. ഇ 19

10. സഹജപീവനവ ഉപനദപൊസവ നനന. പത്തി. വത്തി 20

11. എലന്റെ ഭപൊവത്തി അന ഭവക റത്തിപറ്റ് സപൊയ ൂജറ്റ് 26
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ആരവവ

നപൊടെറ്റ്

കുളവവ  കതപൊടുവ 
കുളത്തിരകചപൊലെകേളുവ
കേളകേളലമേപൊഴുകുവ അരുവത്തികേളുവ
കേപൊറത്തിന്െ പപൊടത്തിനു കേപൊകതപൊരതത്തിടുവ
പൂകളുമുലളളപൊരു മേലെനപൊടെറ്റ്

                                                കേപൊടുവ കമേടുവ
                                                കേതത്തിരണത്തിവയലവ
                                                അണത്തിയണത്തി നത്തില്ക്കുവ ലതങ്ങുകേളുവ
                                                 പകത്തികേള് പപൊടുവ പ ൂകനപൊപ കേള വ                    

    എത്ര മേകനപൊഹരലമേന്െ നപൊടെറ്റ്.
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ആരവവ

അനനാഥബനാലല്യങ്ങ ള

നത്തിലന്െറ കേണത്തിലലടെ ഞപൊന്െ എലന്െറ
കലെപൊകേവ  കേണറത്തിഞ. വ൪ണങ്ങള്
ഒട്ടുവ വപൊരത്തി വത്തിതറത്തിയത്തിലലങ്കേത്തിലവ              അരവത്തിനറ്റ്.പത്തി
ഉളള വ൪ണങ്ങളത്തില് മേകനപൊഹരമേപൊകത്തി. 10th D     

സസ്വനവ കലെപൊകേലത നത്തിറമേത്തിലലെങ്കേത്തിലവ
അമയുലടെ മേണമുള കലെപൊകേമേപൊകത്തി
മേനസത്തിന്െറ ഏടുകേള് വലെത്തിച
കേപീറത്തി പടവ പറതപൊന്െ.

തത്തിടുകലപടുന്ന മേറ്റുബപൊലെദവ
അനപൊഥതസ്വതത്തില് വപൊതത്തില് തുറന
പുറകതക്കു കപപൊകേപൊന്െ ലകേപൊതത്തിക്കുന്ന
കുഞ മേനസറ്റ്.

അമയുലടെ ചൂടെത്തിനപ്പുറതറ്റ്
മേലറപൊരു കലെപൊകേവ ഇതള് വത്തിരത്തിയുന, ആരുമേറത്തിയപൊതത്തിരത്തികലട
ഈ മേററ്റ് കലെപൊകേലമേന
കേരുതുകബപൊഴുവ കൂടുതല്
പപൊഴറ്റ് ജന്മങ്ങള്
 ഇവത്തിലടെ പുഴുകലള കപപൊലലെ
ആരുവ ആ൪ക്കുവ സകനറ്റ്ഹവ
വത്തിളമ്പപൊലതപൊരു മേപൊയപൊകലെപൊകേവ .                 
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ആരവവ

ലപപൊന്െമേപൊന്െ

നപീനല്കുളതത്തിന്െ കേരയത്തില് - നത്തിനവ
ചത്തിനത്തിപലതന്തു ലപപൊന്െമേപൊലന?

ലവളളതത്തിലൂളത്തിയത്തിടപൊഴ്ന്നു - ലകേപൊച
മേപീനത്തിലന ലകേപൊത്തുവപൊനപൊകണപൊ?

ഒപൊടുന്ന  മേപീനത്തിലന  ലപപൊകപൊന്െ - എനവ
നപീ  കേപൊടത്തി    ടുന്ന  മേത്തിടുകറ്റ്

ലകേപൊചപൊയ  നത്തിലന്െറ  സപൊമേരതദവ - കേണ
വപൊഴറ്റ് ത വപൊനുളളവ  തുടെത്തിച

ലവളളതത്തിലെപൊഴറ്റ് ന്നപൊഴറ്റ്  ന കപപൊവപൊന്െ-നത്തിലന്ന
നപീനപൊന്െ പഠത്തിപത്തിചതപൊരറ്റ് ?

നപീ തലന്ന  സസ്വനവ  പഠത്തികചപൊ - അകല
മേപൊതപൊവത്തില്  നത്തികന്നപൊ  പഠത്തിച ?

കേഇൗതുകേവ കതപൊന്ന ന്ന   കേപൊണപൊന്െ-നത്തി ലന്െ റ 
ഒപൊടവവ  കനപൊടവവ  കുകഞ്ഞ

എകന്നപൊടു  കേ ൂലടെ  വരത്തികല-എലന്ന
നപീനപൊന്െ  പഠത്തിപത്തിചപീടെത്തികല?

                                                   ശ്ര ീഹരലി  .  എഖ
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ആരവവ

     രനാമഴ

എലന്െറ വപീടെത്തിലന്െറമുറത്തു
ലപയറ്റ് ത 

വരുന്ന രപൊത്രത്തിമേഴ നപീയപൊണറ്റ്...
ഭപൊനത്തിമേഴ എന പറയുന്നവര-

ഉണറ്റ് ഇഇൗ കലെപൊകേതറ്റ് 
മേണത്തിലവ വത്തിണത്തിലവ കേ ളത്തിര-

കകപൊരത്തി നല്കേത്തി   ടുവ നപീ,
എലന്െറ മേനസത്തിലവ ലപയതുകപപൊയ

ആ മേഴ ഒറയറ്റ് കത്തിരത്തിക കമ്പപൊള്    എവലന്െറ
മേനസത്തിലവ ലപയ്തുകപപൊയറ്റ്-
നഷറ്റ് ടെ ബപൊലെദതത്തിന്െ മേഴ,

കേരമദുഖ  :മേപൊവ രപൊത്രത്തിമേഴ.

             
                                പൂജരപൊജന്െ 
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ആരവവ

മേഴത്തുളളത്തികേള്

തുളളത്തികേള് തുളളത്തികേള് തുളളത്തികേള്
നമ്മുലടെ കകേയത്തില് തുളളത്തികേള് 

വപീഴുകമ്പപൊള്
   ഒരു തണുപറ്റ് അനുഭവലപട്ടുവ
   നത്തിലന്റെ അമ ആരലണന്നറ്റ്

   ഞങ്ങള്കറത്തിഞകൂടെപൊ
പകക നത്തിലന്റെ അമ നത്തിലന്ന
തപൊകഴപൊ   ടത്തിറകത്തി  വത്തിടുകമ്പപൊള്
ഞങ്ങള്ക്കുലവളളവ  കേത്തി ട്ടുവ

     ആദദ    മേപൊയറ്റ്      ഞപൊന്െ  നത്തിലന്ന
      കേപൊണുകമ്പപൊള് 

      ഒരു മേഴത്തുളളത്തിയപൊയറ്റ്  കേണറ്റ്    ടു ഞപൊന്െ
തുളളത്തികേള് തുളളത്തികേള് തുളളത്തികേള് 

നമ്മു ലടെ  കകേയത്തില്  വപീഴുവ തുളളത്തികേള്

കരവതത്തി രപൊകജഷറ്റ്. സത്തി
  10.സത്തി
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ആരവവ

പ്രളയഖ ..........അതലിജീവനഖ

ദത്തില്ഷപൊപരവത്തിന്െ.പത്തി.പ
8th A

കകേരളവ  സമൃദത്തിയുലടെയുവ  സകനപൊ ഷതത്തികന്െറയുവ  നപൊടെറ്റ്
കദവതത്തികന്െറ  സസ്വനവ  നപൊടെറ്റ്  ഒരുമേയുകടെയുവ  കസ്നേഹതത്തികന്െറയുവ
സഇൗഹൃദതത്തികന്െറയുവ  നപൊടെറ്റ്  എത്രലയത്ര  നദത്തികേള്,  കേപൊയലകേള്  മേലെകേള്
ലവളചപൊടങ്ങള്  കകേരളതത്തില്  ജനത്തിചതറ്റ്  നമ്മുലടെ  ഭപൊഗദമേപൊയപൊണറ്റ്  നപൊവ
കേരുകതണതറ്റ്.  എന്നപൊല്  നൂറപൊണത്തിലലെങ്ങുവ  കേപൊണപൊത  പളയവ  കേടെന
കപപൊയത്തിരത്തിക്കുന.  സഇൗഭപൊഗദങ്ങലളലപൊവ  നഷ്ടലപടുതത്തിലകപൊണറ്റ്
സവഹപൊരതപൊണ്ഡവമേപൊടെത്തിയ  പളയവ.
എത്രകയപൊ  ജപീവനുവ  ജപീവത്തിതവവ
ലപപൊലെത്തിഞകപപൊയത്തിരത്തിക്കുന
സഇൗഭപൊഗദങ്ങള്  നഷ്ടലപടത്തിറ്റ്ട്ടുലണങ്കേത്തിലവ
കേപൊണപൊലത  കപപൊയ  ലഎകേദവ
തത്തിരത്തിലകേകേത്തിടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന     ഹത്തിന്ദുകവപൊ
മുസപീകമേപൊ    കേദസദകനപൊ  എന്ന
വദതദപൊസമേത്തിലപൊലത  നമ്മുലടെ   ലഎകേദവ  തത്തിരത്തിലകേ  പത്തിടെത്തിച
രകപൊപവരതനതത്തില്  നപൊലമേലപൊവ  ഒന്നപൊയത്തി.   കേടെലെത്തികന്െറ  മേകളപൊയ
മേതദലതപൊഴത്തിലെപൊളത്തികേളുവ കപപൊലെപീസവ പടപൊളവവ രകകേരപൊലയതത്തി. 
കകേരളവ ഒരു മേനസപൊയത്തി  പളയലത അതത്തിജപീവത്തിച.
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രകപൊപവതകേരകപൊയത്തി ഒരു ബത്തിഗറ്റ് സലെല്യൂടറ്റ്.
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ആരവവ

SUMMER

Hot, hot, hot,it's summer

not a place where water is left

cool drinks,chocolate and everything

can't go out on a sunny day

AC,TV, and fan

all day long we use it

but this is fun for children

because the school is closed 

hot,hot,hot summer

                                                                 _Aadith Jayaram
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ആരവവ

                                                                            ,8thA

    Aadith Jayaram    
    Koyiloth 

        8th A 

Marvellous
Nature

Nature nature
you are beautiful
with lakes,trees,around
you provide us air
you protect us from sun rays 
so you are great
you give us fruits 
and flowers to scent 
Oh nature you are pretty 
but humans are you murderers 
with factories and waste around
then  also you help us
so you are great
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ആരവവ

അമ്മ   

എനലമേന്െ ഓരമയത്തില്ഓടെത്തികളത്തിക്കുന്ന

ലപപൊന്െമുകത നപീ എന്െ ചപൊരതറ്റ് നത്തില്ക്കുന്ന കനരവ

എന്െ സസ്വപ്നങള് ചത്തിറകേത്തികലെരുന 

പപൊറത്തിപറക്കുന്ന മേനസത്തിലന  ഞപൊലനന്െ സ സ്വപ്നങ്ങള് 

ലകേപൊണലകേടത്തിയത്തിട്ടു , നപീലയന്െ ഓരമയത്തില് തതത്തികളത്തിക്കുന്ന

പത്തിഞ്ചുകപതലെപൊയത്തി വന്നത്തിടുന ഇന്നലെകേള് ഓടെത്തിമേറയത്തില

നപീ എത്ര ഉയരങ്ങളത്തിലലെതത്തിയപൊലവ

എനവ നപീ എന്െ ചത്തിറകേത്തിനടെത്തിയത്തില്ല് 

ഒളത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുവ ലപപൊന്െ മുതപൊണറ്റ്

വസനങ്ങലളത്ര കേഴത്തിഞ്ഞപൊലവ

എന്െ മേപൊറത്തില് ചപൊഞറങ്ങപൊന്െ നപീ

 ഓടെത്തിലയതപീടുവ എന്െപത്തിറകേത്തില് 

ഒരത്തികലവ മേനമുരുകേപൊലത തകലെപൊടെത്തിടുവ എന്െ കേരങ്ങള്

കദവത്തികേ. ഇ

10 D
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ആകൈനാശതലിലലക്ക ു പറക്ക ുന്ന ചലിറകൈ ുകൈള
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സ്കൂസസ

സസനാതനല്യ ദലിനനാലഘനാഷതലില ൂടട........
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ആരവവ

സഹജീവനഖ
നമ്മുലടെ ഈ പപഞവ അത്ഭ തങ്ങളപൊല് സൃഷ്ടത്തികലപടതപൊണറ്റ്.നപൊവ

അറത്തിയപൊലത ഈ പകൃതത്തിയത്തില്  എലനലപൊവ സവവത്തിക്കുന.  പകൃതത്തിയത്തിലലെ
സരവചരപൊചരങ്ങളുവ  ഒന്നത്തികനപൊലടെപൊന്നറ്റ്  ബന്ധലപടപൊണറ്റ്  ജപീവത്തിക്കുന്നതറ്റ്.
ഇങ്ങലന  ഒരു  ചപൊകത്തികേപവവരതനവ  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതുലകേപൊണപൊണറ്റ്
നമ്മുലടെ ഈ ദൂമേത്തി കവവത്തിധദങ്ങളപൊല് സമൃദമേപൊകുന്നതറ്റ്.ഒരു സസൃമേപൊയപൊലവ
ജപീവത്തിയപൊലവ  ഒന്നത്തികനപൊലടെപൊന്നറ്റ്  ബന്ധലപട്ടുവ  സഹകേരത്തിചവ
ജപീവത്തിക്കുന്നതുലകേപൊണപൊണറ്റ്  ജപീവത്തിലന്റെ  ഓകരപൊ  കേണത്തികേയുവ  മുകന്നപൊടറ്റ്
നപീങ്ങുന്നതറ്റ്.   ഇതത്തിനറ്റ്   ഉദപൊഹരണമേപൊയത്തി,  ഇതത്തിള്കേണത്തിയപൊയ  സസദവ
മേപൊവത്തിലന ആശയത്തിചറ്റ്  ജപീവത്തിക്കുന.   മേപൊവത്തില് നത്തിനവ അതത്തിന്െറ ജലെവവ
ലെവണങ്ങളുവ വലെത്തിലചടുതറ്റ് അതറ്റ് ആഹപൊരമേപൊക്കുന.  അതറ്റ് പകൃതത്തിയുലടെ
ഒരു  നത്തിയമേമേപൊണറ്റ്.   ഒന്നത്തിനറ്റ്  ആഹപൊരവ  സസ്വയവ  സൃഷ്ടത്തികപൊന്െ
കേഴത്തിഞ്ഞത്തിലലങ്കേത്തില് മേലറപൊന്നത്തിലന ആശയത്തിച ജപീവത്തിക്കുന.   ഇതത്തികണത്തി
എന്ന  ലചറത്തിയ  പകത്തിയുവ  ഇതത്തിള്കണത്തിയുവ  തമത്തിലള  പരസ്പര
സഹപൊയബന്ധമേപൊണറ്റ്  ഇവരുലടെ  നത്തിലെനത്തില്പറ്റ്  ഉറപപൊക്കുന്നതറ്റ്.   പലെ
ഏകേകകേപൊശ  ആല്ഗകേളുവ  കപപൊകടപൊകസപൊവനുകേളുവ  കേടെലകേളത്തില്  മേറ്റു
ജപീവത്തികേളുമേപൊയുള  സഹജപീവനതത്തില്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നവരപൊണറ്റ്.
ഉഷ്ണകമേഖലെപൊ  സമുദ്രങ്ങളത്തിലലെ  കവവത്തിധദമേപൊര ന്ന  പ്ലവകേജപീവത്തികേളുവ
പവത്തിഴപ്പുറ്റുകേളുവ  ആല്ഗകേളുമേപൊയുള  സഹജപീവനതത്തിലെപൊണറ്റ്
നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതറ്റ്.   വത്തിഷവ  കുതത്തിലവചറ്റ്  ഇരകേലളമേയകത്തി  അവലയ
ഭകണമേപൊക്കുന്ന  നത്തിരവധത്തി  ജപീവത്തികേളുണറ്റ്  സമുദ്രങ്ങളത്തില്.
ലജലത്തിമേതദങ്ങലളകപപൊലലെയത്തിരത്തിക്കുന്ന ഇവരുലടെ സ്പരഷനതത്തില് അഭയവ
കതടുന്ന  ചത്തിലെ  മേതദങ്ങള്  ഇരുവരക്കുവ  ഗുണകേരമേപൊയ  അനുകൂലെനവ
കനടെത്തിയവരപൊണറ്റ്.  യൂകറപൊപത്തില് ഒരു കേപൊലെതറ്റ് അനദവ നത്തിന്ന വലെത്തിയ നപീലെ
ശലെഭതത്തിന്െറ  ശലെഭപ്പുഴുകലള  ഉറുമ്പുകേള്  അവയുലടെ  കൂടത്തികലെകറ്റ്
ലകേപൊണകപപൊകുന.   ഉറുമ്പത്തിന്െറ  ലെപൊരവകേലള അവ തത്തിനലമേങ്കേത്തിലവ  അതറ്റ്
കേപൊരദമേപൊകപൊലത  അവലയ  പരകഭപൊജത്തികേളത്തില്  നത്തിന  സവരകത്തിക്കുന.
മേദദഅകമേരത്തികയത്തിലലെ മേഴകപൊടുകേളത്തിലലെ ട്രമ്പററ്റ് മേരങ്ങളുവ ലതക്കുകേത്തിഴകന്െ
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ഏഷദയത്തിലലെ  ലപപൊരത്തിയുണത്തിമേരവവ  ഉറുമ്പുകേള്കറ്റ്  ആവപൊസവ
നല്കുന്നവയപൊണറ്റ്.   ഈ  വൃകങ്ങലള  ഉറുമ്പുകേള്  മേറ്റുളവയത്തില്  നത്തിന്നറ്റ്
രകത്തിക്കുന.  കൂടവ  ലതറത്തിയ  ഉറുമ്പുകേലള  കേലണതപൊനപൊയത്തി  ഒരു
പകതദകേതരവ ശബ്ദവവ ദ്രപൊവകേവവ പുറലപടുവത്തിക്കുന.    

മുതലെകേള്  ജലെപൊശയങ്ങളത്തില്  വപൊ  തുറന്നറ്റ്  കേത്തിടെക്കുകമ്പപൊള്  ഒരു
ലചറുകേത്തിളത്തി അതത്തിന്െറ വപൊയ്ക്കകേതറ്റ് നടെന്നറ്റ് ലകേപൊത്തുന്നതു കേപൊണപൊവ.   മുതലെ
ആ  കേത്തിളത്തിലയ  ഉപദ്രവത്തിക്കുകേയത്തില.   ആ  കേത്തിളത്തി  മുതലെയ്ക്കറ്റ്  ഉപകേപൊരവ
ലചയ്യുകേയപൊണറ്റ്.   മുതലെയുലടെ  വപൊയ്ക്കകേത്തുള  അണുകലള  ആ  കേത്തിളത്തി
അതത്തിന്െറ ഭകണമേപൊക്കുന.  കേനകേപൊലെത്തികേളുലടെ കേപൊരദമേപൊയപൊലവ അങ്ങലന
തലന്ന.   അതത്തിനടുതറ്റ്  ലകേപൊക്കുകേള്  സദപൊസമേയവവ  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതറ്റ്
കേപൊണപൊവ.   ആ  ലകേപൊക്കുകേള്  കേനകേപൊലെത്തിയുലടെ  ശരപീരതത്തിലള
അണുകലളയുവ  അവ  നടെക്കുകമ്പപൊള്  പുലത്തില്നത്തിന്നറ്റ്  ചപൊടുന്ന
ഷഡറ്റ്പദങ്ങലളയുവ ഭകണമേപൊക്കുന.  പൂമ്പപൊറകേളുവ വണകേളുവ പകത്തികേളുവ
ചത്തിലെ മൃഗങ്ങളുവ മേറ്റുളവയത്തില്നത്തിന്നറ്റ് ആഹപൊരവ സസ്വപൊയതമേപൊക്കുകമ്പപൊള് ആ
ലചടെത്തികറ്റ് പരപൊഗണവ നടെതപൊനുവ സഹപൊയമേപൊകുന.

നമ ലടെ  ഈ  പപഞതത്തില്  സഹജപീവനവ  എന്ന  പകത്തിയ
ഇലപൊതത്തിര ന്നപൊല്  ഇവത്തിടെ ലത  ആവപൊസവദവസ  തലന്ന
തകേരപൊറത്തിലെപൊകയകേ വ.   നമേ കറ്റ്  ഗ ണവ  ലചയ ന്ന  ഒരപൊള്കറ്റ്  തത്തിരത്തിച വ
ഉപകേപൊരവ  ലചയണലമേന്നതറ്റ്  കലെപൊകേതതസ്വമേപൊണറ്റ്.   ഇതത്തിലെ ൂലടെ  നമേ കറ്റ്
ലെഭത്തിക ന്നതറ്റ്.   എലപൊതത്തിന വ  ഉപരത്തിയപൊയ  സൃഷറ്റ് ടെപൊവറ്റ്  തലന്റെ  ഇതരവ
സൃഷറ്റ് ടെത്തികേളത്തിലെ ൂലടെ ഒകര ഒര  ആശയമേപൊണറ്റ് നമേ കറ്റ് നല്കേ ന്നതറ്റ്.

“സഹജപീവനവ തലന്ന ജപീവലന്റെ ഒര മേ”

റത്തിതദ. പത്തി
സഹപൊയകേ ഗ്രനവ:        നനന. പത്തി. വത്തി
സഹജപീവനവ ജപീവലന്റെ ഒര മേ – എസറ്റ്. ശപൊനത്തി
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കജവ പച്ചക്കറലി ലതനാടഖ

24



ആരവവ

വര്ണചലിത്രങ്ങള ുടട ലലനാകൈഖവര്ണചലിത്രങ്ങള ുടട ലലനാകൈഖ    ..................
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                                             എലന്റെ  ഭപൊവത്തി
                                   -സപൊയ ൂജറ്റ് 
                                                                  9.f

 ഞപൊന്െ  ആദദമേപൊയത്തി  ഇഇൗ  കപൊസത്തില്  വന്നകപപൊള്
എനത്തികറ്റ്   നല   ഒര    അന ഭവവ  കേത്തിടത്തി.  എന്നത്തിടറ്റ്
എനത്തികറ്റ് അകരങ്ങള്  പഠത്തിപത്തിച .  എനത്തികറ്റ്  എലപൊവ
മേനസത്തിലെപൊകപൊന്െ  കേഴത്തിഞ്ഞ .  എനത്തികറ്റ്  പ തത്തിയ
ഫ്രണറ്റ്സത്തിലന  കേണ  കേത്തിടത്തി.  എനത്തികറ്റ്  നലലപൊര 
അന ഭവമേപൊണറ്റ് ഇതറ്റ്.  എലന്റെ ജപീവത്തിതതത്തില്  മേറകപൊന്െ
പറപൊത  ഒര   ദത്തിവസമേപൊണറ്റ്.  എലപൊ  ടെപീചരമേപൊര വ  നല
സറ്റ് കനഹകതപൊലടെയപൊണറ്റ് ലപര മേപൊറത്തിയതറ്റ്. എനത്തികറ്റ് ഇഇൗ
കപൊസറ്റ് മേറകപൊന്െ  പറത്തില.  ഇഇൗ എട  ദത്തിവസവ ലകേപൊണറ്റ്
നല ഒര   കപൊസപൊണറ്റ്  എനത്തികറ്റ് കേത്തിടത്തിയതറ്റ്.   നലലപൊര 
അന ഭവവ മേപൊയത്തിര ന്ന .  ഞപൊന്െ  നന്നപൊയത്തി  പഠത്തിച .
എലന്റെ മേലെയപൊളതത്തിളകവ കപൊ  സത്തിലലെ അന ഭവവ .
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സനാലങ്കേതലികൈ സഹനായഖ  
ശപീജ. പത്തി        എസറ്റ്.ലഎ.ടെത്തി.സത്തി
ബത്തിന . ലകേ
ജസറ്റ് ന. എവ. എസറ്റ്
സകനശറ്റ്. ലകേ ലെത്തിറത്തില് കകേററ്റ്സറ്റ്
അവജത്തിതറ്റ്        ലെത്തിറത്തില് കകേററ്റ്സറ്റ്
സ ൂരദ ലെത്തിറത്തില് കകേററ്റ്സറ്റ് 
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