


e ജജാലകകം 

ആശകംസ

  മനനജാഹരന് കക ജജ

                (കഹഡഡ് മജാസഡ് റ്റര)

വജവരസജാനങ്കേതജകവജദദ്യ  അനുദജനകം
വജകസജച്ചു  കകജാണജരജക്കുകയജാണഡ്.  നകരള  ഗവണ്കമനഡ്  കപജാത
വജദദ്യജാഭദ്യജാസ സകംരക്ഷണ യജഡ് ഞതജകന ഭജാഗമജായജ നകരളതജകല
കപജാത  വജദദ്യജാലയങ്ങള്  ഹഹകടെകഡ്   ആയജ  മജാറജകകജാണജ
രജക്കുകയജാണഡ്.  വജദദ്യജാലയതജകല  ഹഹകടെകഡ്  കജാസഡ്  മുറജകളുകടെ
സകംരക്ഷകരജായജ  മജാറജയജട്ടുളള  ലജറ്റജല്  ഹകറ്റഡ്സഡ് അവരുകടെ
സരഗജാത്മക നശഷജകള് പരജനപജാഷജപജക്കുന്നതജകന ഭജാഗമജായജാണഡ്

ഈ ഡജജജറ്റല് മജാഗസജന്  e  ജജാലകകം തയജാറജാകജയജട്ടുളളതഡ്.  ഈ
മജാഗസജന്  തയജാറജാക്കുവജാന്  പ്രവരതജക്കുകയകം  സഹജായജക്കുകയകം
സഹകരജക്കുകയകം  കചെയജട്ടുളള  എലജാ  വജദദ്യജാരതജകള്ക്കുകം
അധദ്യജാപകരക്കുകം എകന അനുനമജാദനങ്ങള്
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പതജാധജപ സമജതജ 

മനനജാഹരന് കക ജജ (കഹഡഡ് മജാസഡ് റ്റര)

ഹഷമ പജ (ഹകറ്റഡ് മജസഡ് ട്രസഡ്)

ഹരജദജാസന് പജ കക (സഡ് റ്റജാഫഡ് കസക്രട്ടറജ)

ദൃശദ്യ ദജനനഷഡ് എന് (ഹകറ്റഡ് ലലീഡര)

ആകജാശഡ് മനനജാഹര വജ (ചെലീഫഡ് പതജാധജപര)

അനന്തു സജ എകം

മുഹമ്മദഡ് സഹല് കക കക

അകംജദ നസഡ് റജന് കക

നയന പജ

മുബഷജര എകം പജ

അജയഡ് വജ ഷഡ് ണു ഒ കക

മുസഡ് തഫ സജ കക (SITC)
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ലജറ്റജല് ഹകറ്റഡ് സഡ് അകംഗങ്ങള്

മുഹമ്മദഡ് സഫഡ് വജാന് എകം 

മുഹമ്മദഡ് സഫഡ് വജാന് പജ പജ

ഫജാരജസഡ് അഹമ്മദഡ് എകം പജ

അഫഡ് ലഹഡ് വജ ടെജ

ദൃശദ്യ ദജനനഷഡ്  എന്

മുഹമ്മദഡ് സഹല് കക കക

ആകജാശഡ് മനനജാഹര വജ

മുഹമ്മദഡ് ഫജാസജല് കക പജ

സൂരദ്യനദവഡ് കക കക

ഹസഡ് ന കക

നജാദജയ കക

മുഹമ്മദഡ് ഷജയജാന്

അകംജദ നസഡ് റജന് കക

കജാരതജകഡ് പജ
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അഭജനവഡ് സജ കക

നലീരജഡ് എ കക

വജനജായകഡ് എകം പജ

നസലീഹ എസഡ് എകം

മുബഷജര എകം പജ

അഭയഡ് ബജ രജാജഡ്

അജയഡ് വജഷഡ് ണു ഒ കക

മുഹമ്മദഡ് അഫഡ് തജാഷഡ് എന് ടെജ

അരഷജല് നജഹജാല് ടെജ പജ

ഷജാനരജാണ് സജ ദജനനഷഡ്

അനന്തു സജ എകം
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                                നമ്മുടടെ സസാരഥഥികള

പജ ടെജ എ കമ്മറ്റജ
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നമ്മുടടെ വഥിദദസാലയക 

ഒമ്പതഡ്  ദശജാബഡ് ദങ്ങളജായജ  ആയജരങ്ങള്കഡ് അക്ഷര കവളജചകം  പകരന്ന ു
നല്കജയ പന്ന ൂര ഗവ: ഹയര കസകണറജ സഡ് ക ൂള്  1928 ലജാണഡ് സജാപജതമജായതഡ്.
നകജാഴജനകജാടെഡ് ജജലയജല് കജഴനകജാതഡ് ഗജാമ പഞജായതജകല പന്ന ൂര പ്രനദശതജാണഡ്
ഈ വജദദ്യജാലയകം  സജതജ  കചെയ ുന്നതഡ്.  1928  ശലീ മറജവലീട്ടജല് ക ൃഷഡ് ണന്  നജായര
സജാപജച  എലജകമനറജ  സഡ് ക ൂളജല്  നജന്നജാണഡ്  ഇതജകന  ആരകംഭകം.    സജാപജചഡ്
ഏതജാന ുകം വരഷങ്ങള്കകകം സരകജാറജനഡ് കകകമജാറ്റകം കചെയകപട്ടനതജാകടെ സഡ് ക ൂളജകന
പ ുനരജാഗതജകഡ്  നവഗതനയറജ.  1950  ല്  അപര  കകപ്രമറജ  ആയജ  ഉയരതകപട്ട
സഡ് ക ൂള്  1983-ല്  കകഹസഡ് ക ൂള ജായ ുകം  പഠന  നജലവജാരതജകന  അടെജസജാനതജല്
2003  ല്  ഹയരകസകണറജയജായ ുകം  അപഡ്നഗഡഡ്  കചെയകപട്ട ു.  കജഴനകജാതഡ്
പഞജായതജകല ഏക സരകജാര വജദദ്യജാലയമജായ പന്ന ൂര ഗവ.  ഹയര കസകണറജ
സഡ് ക ൂള് നകജാഴജനകജാടെഡ് ജജലയജകല മജകച സരകജാര വജദദ്യജാലയങ്ങള ജല് ഒന്നജാണഡ്.
            എസഡ്.എസഡ്.എല്.സജ പരലീക്ഷയജകല ത ുടെരചയജായ സമ്പ ൂരണ്ണ വജജയകം,

പ്ലസഡ് ടെ ു  ബജാച ുകളജകല  ഉയരന്ന  വജജയശതമജാനകം,  ഉപജജല  കജായജകനമളയജകല
കകകവജടെജാത ചെജാമ്പദ്യന്പട്ടകം ,  സകംസജാന-നദശലീയ കജായജകനമളയജകല വജജയകം,കലജാ
നമളയജകല   മജകച  പ്രകടെനകം  എന്നജങ്ങകന  നജാകം  സത്വന്തമജാകജയ  നനട്ടങ്ങള്
നജരവധജയജാണഡ്.             കപജാത ുവജദദ്യജാഭദ്യജാസ  ശജാകലീകരണകം  ലക്ഷദ്യമജാകജ
നജനയജാ ജകമണ്ഡലകം  നതജാറ ുകം  ഒജാനരജാ  ഹയര  കസകണറജ  സഡ് ക ൂള്  അന്തജാരജാഷഡ് ട്ര
നജലവജാരതജനലകഡ്  ഉയരത ുന്ന  സകംസജാന  സരകജാറജകന  പ്രഖദ്യജാപജത
പദജതജയജല് കകജാടെ ുവളജ നജനയജാ ജകമണ്ഡലതജല് നജന്ന ുകം കതരകഞ്ഞെടെ ുകകപട്ടതഡ്
ഈ വജദദ്യജാലയമജാകണന്നതഡ് അഭജമജാനകരമജാണഡ്.
              കപജാത ുജനങ്ങള ുകടെയകം പജ.ടെജ.എ യ ുകടെയ ുകം രജാഷഡ് ട്രലീയ സജാമ ൂഹജക
സകംസഡ് കജാരജക  പ്രവരതകര ുകടെയകം  നജരന്തരമജായ  ഇടെകപടെലജാണഡ്  പ ുനരജാഗതജയജ
നലക ുള  പ്രയജാണതജല്  നമ ുകഡ്  കര ുനതക ുന്നതഡ്.  കപജാത ുവജദദ്യജാഭദ്യജാസ
സകംരക്ഷണ  യജ്ഞതജകന  ഭജാഗമജായജ  ഈ  സഡ് ക ൂളജകന  മജകവജകന  നകനമജാകജ
അന്തജാരജാഷഡ് ട്ര നജലവജാരതജനലകഡ് ഉയരതജാന് കഴജയ ുകം എന്നതജല് സകംശയമജല.
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    പഴടഞസാല്ലുകള    

അഭജനവഡ് സജ.കക

 * വജതജാഴകം കചെന്നജാല് പതജാഴകം നജറയകം
 * തന്നതജാനറജ   ഞ്ഞെജകലങ്കേജല് പജന്നതജാനറജയകം
 * വജത്തുഗുണകം പത്തുഗുണകം
 * ഒന്നുചെലീഞ്ഞെജാല് മകറ്റജാന്നജനുവളകം
 * കമകലതജന്നജാല് മുളകം തജന്നജാകം
 * ഉണനചെജാറജല് മണ്ണജടുക
 * കടെന്നല്ക്കൂട്ടജല് കലജട്ടനപജാകല
 * അണ്ണജാനജാശജചജാല് ആനയജാകുനമജാ?
 * വജത്തുകുതജ ഉണ്ണരുതഡ്
 * പജാലകം കുലുങ്ങജയജാലുകം നകളന് കുലുങ്ങുകയജല
 * ഏറജനപജായജാല് നകജാരജനപജാകുകം
 * അണ്ണജാറകണ്ണനുകം തന്നജാലജായതഡ്
 * മജന്നുന്നകതലജാകം കപജാന്നല
 * വടെജകകജാടുതഡ് അടെജവജാങ്ങുക
 * ഇരുന്നജനട്ട കജാല് നലീട്ടജാവ
 * പജടെജചതമജല കടെജചതമജല
* ഒരുമയകണങ്കേജല് ഉലകനമലുകം കജടെകജാകം 
* പലതളളജകപരുകവളളകം
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ആനക്കുടഥിയുടടെ അമ

                                                 

                                     മുഹമ്മദഡ് അഫഡ് തജാഷഡ് എന്.ടെജ

കനണജാ ആനകയ കുട്ടജയജാനകയ
ആനമ്മ കജാട്ടജല് നതടെജ നടെക്കുന്നു
കണജലജാ ഞങ്ങള് കണജല ആന-

കുട്ടന്മജാര തലയജാട്ടുന്നു 
ആനമ്മ കുട്ടജയജാനകയ കജാണജാകത

സങ്കേടെകപട്ടജരജകന്നു.
അനപജാളതജാ നപടെമജാന് കചെജാല്ലുന്നു

നജന്പ്രജയ പുതനതജാ വരുന്ന
മുഖകം പുഞജരജകകണഡ് തജളങ്ങു-

ന്നജാനമ്മ സനന്തജാഷവജാനജായജ.
ആനമ്മ തന്കുട്ടജനയജാടെഡ് കചെജാല്ലുന്നു
നപജാകജാകം നമുകഡ് വലീട്ടജല് നപജാകജാകം

കുട്ടജയജാനയകം ആനമ്മയകം 
തജരജകകനപജാകജാന് തടെങ്ങുന്നു.
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പ്രളയക ഒരു തഥിരഥിഞ്ഞു നനസാടക

                                    ആകജാശഡ് മനനജാഹര  വജ.
            നകരള ജനതകയ ഒട്ടജാകക ഭലീതജയജലജാകജയ ഒര ു
സകംഭവമജാണഡ്  പ്രളയകം.  ഇത ുവകര  സമ്പജാദജചകതലജാകം  ഒകരജാറ്റ
നജമജഷകംകകജാണഡ്  മന ുഷദ്യരകഡ്   ഇലജാതജായജ.  മന ുഷദ്യന്
പ്രക ൃതജനയജാടെഡ്  കചെയ ുന്ന  ചെ ൂഷണതജകന  ഫലമജായജട്ടജാണഡ്  ഈ
ദ ുരന്തതജനഡ് നമ്മള് ഇരയജായതഡ്.   
                     
            ദ ുരന്തതജല് കപടെജാതവര ദ ുരന്തബജാധജതകര നനജാകജ
സഹതപജക ുന്ന ു.  ഇവജകടെ  സഹതജാപമല   നവണതഡ്,  മറജചഡ്  ഈ
ദ ുരന്തകം എനജക ുകംഎകന ക ുടുകംബതജന ുമജാണഡ് സകംഭവജകചകതങ്കേജല്
എന്നഡ് ചെജന്തജചജാല്  മജാതനമ   നജാകം പജാഠകം പഠജക ൂ.....

               പ്രക്രതജ ഒരു പുസ്തകമജാണഡ്. ഒജാനരജാ ദ ുരന്തവകംഅതജകല
പജാഠഭജാഗങ്ങളജാണഡ്.ഒനരജാ  ദുരന്തതജല്    നജന്ന ുകം  നജാകം  പജാഠകം
പഠജകണകം.ആ പജാഠങ്ങള് നമ്മ ുകടെ അന ുഭവമജാകജ മജാറ്റണകം.  ഒനരജാ
അന ുഭവവകം അവസരങ്ങളജാകജ മജാറ്റ ു നമ്പജാഴജാണഡ് നമുകഡ് ദുരന്തങ്ങകള
അതജജലീവജകജാനജാവ ുക. അതജജലീവജക്കുന്നവരകഡ്  മജാതനമ ജലീവജതകം
ഉണജാക ൂ.....
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നമ്മുടടെ പ്രകൃതഥി

മുബഷജര കക കക

പ്രക ൃതജ എന്നതഡ് എത സ ുന്ദരമജാണഡ്. ജന്ത ു ജലീവജജാലങ്ങള് എലജാകം
അടെങ്ങജയജട്ട ുളതഡ്  അതജലജാണഡ്.  പക്ഷജകള്  മ ൃഗങ്ങള്   എലജാകം
ഇവക ൂടെജാകത ക ുന്ന ുകള് ,  മലകള് ,  പജാറകള് ,  മരങ്ങള് ത ുടെങ്ങജയ
പ്രക ൃതജ വജഭവങ്ങള ുകം  അതജല ുണഡ്. 
       പ്രക ൃതജ ഉളതജനജാലജാണഡ് നജാകം ഇന്നഡ് ഇവജകടെ ജലീവജക ുന്നതഡ്.
പ്രക ൃതജയജാണഡ്  നമ്മ ുകടെ  എലജാകം.  പനക്ഷ  ഇനപജാള ുള  നമ്മളജല്
ചെജലര  ഇകതജാന്ന ുകം  കണകജകലടെ ുക ുന്നജല.  തന്നജഷ്ടപ്രകജാരകം
എലജാകം  കചെയ ുന്ന ു.  നമ്മ ുകടെ  പ്രക ൃതജയ ുകടെ  ഭകംഗജ  നജലനജരത ുന്ന
മലകള്  ,  പജാറകള്  ,  മരങ്ങള്  ഇവകയലജാകം  നശജപജക ുന്ന 
കജാഴ്ചകളജാണഡ്  നജാകം  കജാണ ുന്നതഡ്.  പ്രക ൃതജകഡ്  നജലയഡ് കജാത
ഒര  ുപജാടെഡ്  കജാരദ്യങ്ങള് നജാകം  കചെയ ുന്ന ുണഡ്,  കചെയഡ്  കഴജഞ്ഞെജട്ട ുമ ുണഡ്
മജാതമല വലീണ ുകം കചെയഡ് തഡ് കകജാണജരജക ുകയ ുകം കചെയ ുകം.

           നജാകം പ്രക ൃതജനയജാടെഡ്  കചെയ ുന്നതഡ് ക്ര ൂരതയജാണഡ് വയല്
നജകതല് , പജാറ കപജാട്ടജകല് ത ുടെങ്ങജയവ പ്രക  ൃതജകഡ്എതജരജാണഡ്.
ആദദ്യകജാല  പ്രക ൃതജയജല്  നജന്ന ുകം  ഒര ുപജാടെഡ്  മജാറജയ  തജാണഡ്  ഇതഡ്
ഒനന്നജാരക ുക   പ്രക ൃതജയജാണഡ്  എലജാതജകനയ ുകം  അടെജതറ.
പ്രക ൃതജ  സ ുരക്ഷജതമജായജാല്  മജാതനമ  നമ ുകഡ്  നല
ആനരജാഗദ്യനതജാടെ ുകം  സനന്തജാഷനതജാടെ ുകം  കൂടെജ  ജലീവജകജാനജാവ ൂ.
അതജനജാല് പ്രക  ൃതജകയ നശജപജകര ുതഡ്        
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വനഥിതസാ രത്നങ്ങള
 ദ ൃശദ്യ ദജനനശഡ്

*ഇന്തദ്യയജകല ഏകതങ്കേജലുകം ഒരു ഹഹഡ്നകജാടെതജയജല് വജാദജക്കുന്ന ആദദ്യ   
വനജത?

-വയലറ്റഡ് ആല്വ.
*ഇന്തദ്യയജകല ആദജയ വനജത അഡത്വകറ്റഡ്?

-നകജാരനണലജയ കസജാറജാബജ
*ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജതജാ മജജനസ്ട്രേറ്റഡ് ആരഡ്?

-ഓമന കു ഞ്ഞെമ്മ
*ഇന്തദ്യയജകല ഹഹനകജാടെതജയജല് ജഡഡ് ജജയജാവന്ന ആദദ്യ വനജത?

-അന്ന ചെജാണജ
*നകരള ഹഹനകജാടെതജയജല് ആദദ്യ വനജത ചെലീഫഡ് ജസ്റ്റജസഡ്?

-ജസ്റ്റജസഡ് സുജജാതജാ മനനജാഹര
*നകരള ഹഹനകജാടെതജയജകല ആദദ്യ മലയജാളജ വനജത ചെലീഫഡ് ജസ്റ്റജസഡ്?

-ജസ്റ്റജസഡ് കക. കക. ഉഷ
*ഏകതങ്കേജലുകം ഹഹനകജാടെതജയജകല ചെലീഫഡ് ജസ്റ്റജസജായ ആദദ്യ വനജത?

-ജസ്റ്റജസഡ്.ലലീലജാ നസതഡ്
*സൂപ്രലീകം നകജാടെതജയജകല ജഡഡ് ജജയജായജരുന്ന ആദദ്യ വനജത?

-ജസ്റ്റജസഡ്.ഫജാതജമജാബലീവജ
*ഇന്തദ്യയജകല ഗവരണറജായ ആദദ്യ വനജത?

-സനരജാജജനജ നജായജഡ
*സകംസജാന  ഗവരണറജായ ആദദ്യ മലയജാളജ വനജത ?

-ഫജാതജമ.ബലീവജ
* നകരളതജകല ആദദ്യ വനജത ഗവരണര?

-നജദ്യജാതജ കവങ്കേജടെജാചെലകം
*നകരളതജകല രണജാമകത വനജതജാ ഗവരണര?

-രജാകംദുലജാരജ സജന്ഹ
*ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജതജാ പ്രധജാനമനജ?

-ഇന്ദജരജാ ഗജാനജ
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*ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജതജാ മനജ?
 -വജജയഡ് ലക്ഷമജ പണ്ഡജറ്റഡ്
*ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജതജാ നകന മനജ?

-രജാജഡ് കുമജാരജ അമൃതഡ് നകജാര
*നകരളതജകല ആദദ്യ വനജതജാ മനജ?

-നക. ആര. ഗഗൗരജയമ്മ
*യ.എന്.കപജാതസഭയകടെ അദദ്യക്ഷയജാകുന്ന ആദദ്യ വനജത?

- വജജയഡ് ലക്ഷമജ പണ്ഡജറ്റഡ്(ഉതരപ്രനദശഡ്)
*ഇന്തദ്യയജകല ഒരു സകംസജാനകത മുഖദ്യ മനജയജാകുന്ന ആദദ്യ വനജത?

-ഷലീനജാനദവജ(ഹരജയജാന)
*ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജത സഡ് പലീകര?

-മലീരജാ കുമജാര
*രജാജദ്യസഭജാ ഉപജാദദ്യക്ഷയജാകുന്ന ആദദ്യ വനജത?

- വയലറ്റഡ് ആല്വ
* ഇന്തദ്യയജകല ആദദ്യ വനജത കഡപപ്യൂട്ടജ സഡ് പലീകര?

-സുശലീലജാ നയജാര
* നകരളതജകല ആദദ്യ വനജത നജയമസഭജാ കഡപപ്യൂട്ടജ സഡ് പലീകര?

-കക.ഒ.അയജഷജാഭജായജ
*കുടുതല് തവണ രജാജദ്യസഭജാ ഉപജാദദ്യക്ഷനജാകുന്ന വനജത?

-നജഡ്പ കഹപഡ് തള
*ഡല്ഹജ ഭരജച ഒനരകയജാരു വനജതജാ ഭരണജാദജകജാരജ?

-സുല്തജാനജാ റസജയ
*ഇന്തദ്യന് നജാഷനല് ആരമജയജകല ആദദ്യ വനജത?

-കദ്യജാപഡ്റ്റന് ലക്ഷഡ് മജ ഹസഗജാള്
*ഐകദ്യരജാഷഡ് ട്രസഭയകടെ നപജാലലീസഡ് ഉപനദഷഡ് ടെജാവജായജ തജരകഞ്ഞെ
   -ടുകകപട്ട ഇന്തദ്യന് വനജത?

-കജരണ് നബദജ
*കചെസജല് ഗജാനഡ് മജാസഡ് റ്ററജായജ പദവജ നനടെജയ ആദദ്യ വനജത?

-കകജാനനരുഹകംപജ
*സമജാധജാവതജനുള കനജാനബല് സമ്മജാനകം നനടെജയ ആദദ്യ 
    വനജത?

-കബരതനവജാന് സട്ടഡ് നര(ഓസഡ് ട്രജയ)
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BOOKS

  Hasna 
 

What worlds of wonder are our books
as one opens them the looks,
new ideas and people rise 
in our hand and our eyes . 

   
The room we sit in melts away
and we find ourselves at play

with someone who , before the end
may become our chosen friend .
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നനീലസാകസാശക

        സനരജാജജനജ

           
              അതജരജലജാകത പരന്നുകജടെപ-
              ണജാകജാശകം, നലീലജാകജാശകം
              അവജകടെപക്ഷജകണകകപജായജാന്
              കവജയന്നുനണ നമജാഹകം
              ചെജറകജലജാകത പറകജാനജാനമജാ
              ചെജന്തജാശൂനദ്യതയനല ?
              ഗഗനരഥതജല് കയറജനപജാകജാകം
              ഗതജയജലനലജാ നവകറ
              എന്നജാകലകന്റ മനസജനുകചെലജാ-
              കമലജാദജകജലുകമജാപകം
              ചെജറകജലജാകത, രഥമജലജാകത
              പജാറജാകനങ്ങകനയജാവകം
              ആരുകകജാടുത്തൂ ശകജ മനസജനു

              ദൂരകം തരണകം കചെയവജാന്?            

                                                                                  
                                                                                   
                                                
       
                                                                                 
                                                                                     (കടെപജാടെഡ്)
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പ്രക ൃതഥി സകരക്ഷണക

കജാരതജകഡ് പജ 

 
  

  *  കകദവതജകന വരദജാനമജാണഡ് പ്രകൃതജ
  *  പ്രകൃതജകയ സകംരക്ഷജക ൂ ജലീവന് രക്ഷജക ൂ
  *  നമ്മള് പ്രകൃതജ നശജപജക ുനമ്പജാള് നമ്മള് 
      നമ്മകളതകന്നയജാണഡ് നശജപജക ുന്നതഡ്
  *  ഒര ു കകത നടെ ൂ ജലീവന് രക്ഷജക ൂ 
  *  പ്രകൃതജയ ുകടെ കജാവല്കജാരനജാണഡ് നമ്മള് 
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മസാത ൃടനസാമ്പരക

                                  നയന.പജ
കണ്ണലീരജറ്റുവലീഴുന്നജതജാ നജാകളതന്

നചെതജകള് കണ്ടുനജകക
മജാതൃമനമജനപജാള് ദുദുഃ ഖജതനജായജതജാ

എലജാകം സഹജചങ്ങു മൂകമജായജ
ജനനജതന് നരജാദനകം ശമജചജടെജാകത
മണ്ണജകന മകള് കകജാകന്നജാടുകജ

നസ്നേഹമജാകം മജാധുരദ്യകം നുണഞ്ഞെജടെജാകത
യദമജാകം നജാശകം കകജാണറജ ഞ്ഞു

വൃക്ഷങ്ങളജാകം ജലീവകന കകജാകന്നജാടുക്കു
നമ്പജാഴജതജാ ഇനജവരുനന്നജാരജാ

നജാശകം അറജഞ്ഞെതജലജതജാ മജാനവന്
വൃക്ഷങ്ങളജലജാകത ഈ ധര നകജാപജച്ചു,

വരഷങ്ങളജലജാകത  ഈ മകളുകം.

മരതദ്യകന കതറ്റജനജാല് നകജാപജതയജായജ,
അമ്മതന് മനകം കവകന്തരജ   ഞ്ഞു

കത്തുന്ന നവനലജായജ കനക്കുന്ന,

വരഷമജായജ വളരുന്ന,
ഭൂമജയജായഡ് ഭജാരതജാബ,
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മജാനവജലീവകന ദുഖദുഃതജലജാഴതജ.
വജഥജകള് നതജാറകം നപജാരു വജളജക്കുന്നു.
ഹസത്വരദ്യകം കകടുത്തുന്നു അക്രമജകള്
ജനനരജാഷമജായഡ് ജനപ്രവജാഹമജായജ

ഇതജരജകകജാരു തളജ ജലതജനജായഡ് ഇനപജാനഴ
അലയന്നജതജാ നജരവധജ ജലീവനുകള്
ആശയജാകം പജാശകം ബനജചജടുനമ്പജാഴുകം
മജാനവന് തനജാല് നശജചജടുനമ്പജാഴുകം

ഒനന്ന           ഞജാനജവജകടെ കുറജക്കുന്നു.
ജലീവജതതജന് കവട്ടനമകുകന്നജാരജാ വജാക്കുകള്
തജാന് തജാന് നജരന്തരകം കചെയ്യുന്ന കരമ്മങ്ങള്
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സസ് മസാര്ടസ്  നഫസാണ ുകള ക ുടഥികടള
സസ് മസാര്ടസാക ുന്ന ുനണസാ.........

നജജാ ഫജാതജമ  പജ . കക 

മഹജാനജായ  ആല്ബരട്ടഡ്  കഎന്കകസറ്റല്  ഒരജകല്  പറഞ്ഞെ ൂ:
സജാനങ്കേതജകവജദദ്യ  മന  ുഷദ്യകന  മറജകടെക ുകം  എന്നതഡ്  ദയജാനകമജാകം  വജധകം
സഡ് പഷഡ് ടെമജായജരജക ുകം.  അതഡ്  അന്നജാര ുകം  ഗഗൗരവമജാകജകയടെ ുതജകലങ്കേജല ുകം
ഇന്നതഡ്  പരമജാരഥമജായജ  ഭവജചജരജക ുന്ന ു.  ശജാസഡ് തകം  നൂതനങ്ങളജായ  പല
കണ ുപജടെജതങ്ങളജല ൂകടെയ ുകം  യന  സ ൂതങ്ങളജല ൂകടെയകം  മന ുഷദ്യകന
നസവജക ുന്ന ു.  കമജാകകബല് അടെകമ ുളള ആധുനജക ഉപകരണ  ങ്ങള് ഇന്നഡ്
നജതദ്യജലീവജതതജകന  ഭജാഗമജായജരജക്കുന്നു.  ഇതരകം  ഉപകരണ  ങ്ങള്
നലജാകകത  നമ്മുകടെ  നപജാകറ്റജനലകഡ്  ചുരുകജയജരജക്കുന്നു  കഗയജമുകള്,

സജനജമകള്,  സകംഗലീതകം,  ഈകമയജല്,  ഇനരകനറ്റഡ്  തടെങ്ങജ  എന്നുകം
വജരല്തമ്പജല്  ആണഡ്.  നമ്മുകടെ  കുട്ടജകളജല്  ഒരു  കടുത  ഭജാഗകം  ഇന്നഡ്
ഇവയകടെ  കടുത  ആരജാധകരുകം   കകകകജാരദ്യകം  കചെയ്യുന്നതജല്  അവരുകടെ
മജാതജാപജതജാകകളകജാള്  മജടുകരജാണഡ്.  ഇന്നകത  കുട്ടജകളജല്  പലരുകം
സജാമൂഹദ്യക്കൂട്ടജായ്മകളജകലജാന്നുകം  ഇടെകപടെജാന്  തല്പരരകലങ്കേജലുകം  സജാമൂഹദ്യ
മജാധദ്യമങ്ങളജല്  സജലീവമജാണഡ്.   കുട്ടജകളജാന്നുകം  പുറത്തു  നപജാകജകലങ്കേജലുകം
അവര  നപ്ലനസ്റ്റഷനുകളജല്  കളജചഡ്  തജമജരക്കുകം.  പുറതഡ്  സുഹൃത്തുകളജ
ലജായജരജകജാകം.  പകക്ഷ  ഗജാഢഡ്ജറ്റുകളുമജായജ  ഗജാഢ  സഗൗഹൃദമുണഡ്.
നഹജാബജകളജലജായജരജകജാകം. പകക്ഷ ആസകജകളുണഡ്.

                      അനപജാള് നജാകം ചെജന്തജകണകം ; ഈ ഗജാഡഡ്ജറ്റ ുകള് അവകര
മജടെ ുകര ുകം  മജടെ ുമജടെ ുകകരയ ുകം  ആക ുകയജാനണജാ?  അനപജാള്  നജാകം  മറജചഡ്
അവര ുകടെ സജാരട്ടകനസഡ്  എലജാകം ഇലജാതജാക ുകയജാനണജാ എനന.
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എടന്റെ മ ുത്തച്ഛന

മ ുഹമ്മദഡ് സഹല് കക. കക

വണജയ ുകടെ മ ുന്നജകല കവളജചവ ുകം 
കവട്ടജതജളങ്ങ ുന്ന മഴത ുളജകള ുകം...

കണ്ണഞജപജച തവളകകള കകകകക ുമ്പജളജലജാകജ
വഴജയജല് നജന്നഡ് മജാറ്റജവയജാന്

ആ വയസന് ഏകറ തവണ വണജ നജരതജ പ ുറതജറങ്ങജ.
അയജാള ുകടെ നരച തലക ു ചെ ുറ്റ ുകം 

നന ുത മഞ്ഞെ ുനപജാകല മഴത ുളജകള് പജാറജ
വലീണ ുകകജാനണയജര ുന്ന ു.

നമ ുകജനജയ ുകം ഏകറ വഴജ നപജാനകണത ുണഡ്.
നലജാകകത തവളകകളകയജാകക രക്ഷജകജാന് നമ ുകജാവജല

മടെങ്ങജവര ൂ.
എന്ന ു ഞജാന ുകം പറഞ്ഞെ ു കകജാനണയജര ുന്ന ു.

കജാലകം ചെ ുള ജപജച കകകകളജകലജാത ുകജയ
ജലീവകന വഴ ുവഴ ുപന് ത ുടെജപ ുമജായജആ വയസന്.

വഴജവകകത മ ുട്ടറ്റമ ുയരന്ന പ ുലജല്
കമകല നജവരന്ന ു നജന്നഡ് ചെജരജചജട്ട ു പറഞ്ഞെ ു

അനത, അവരക ുകം നപജാനകണത ുണഡ് വഴജ ഇനജയ ുനമകറ.

                                                                      21                                     ലജറ്റജല് ഹകറ്റഡ്സഡ് പന്നൂര



e ജജാലകകം 

ഒരരു പരുഴയയയോരര

                                                      മരുബഷഷിര് കകെ 
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ഹഥിബസാക്കുഷ

                                               ഫജാതജമ ഷകംസ ുദലീന്
ആ ദജനകം

എകന കണ്ണുകളജല്
ഇനപജാഴുകം മന്നജ മറയന്നു

ആ തലീ ജത്വജാലകള്
ജലീവകന വജറച ആ സമയകം 

ചെജന്തജച നപജാക ുന്ന ു
എന്തജനലീ ക്ര ുരത,

യ ുദങ്ങള്
ഞങ്ങള ുകടെ 

പ ൂനന്തജാട്ടങ്ങളജല്
തലീ കരജകട്ടകള് നജറച ു

കണ്ണ ുനലീര ത ുളജകള് നപജാല ുകം 
വറ്റജ പരണ ു
എന്തജന്നഡ് ? 
കകദവനമ,

അന്ന ുമന ുഭവജക ുന്ന ു നജാകം
ഒര ു കവറകം കതറ്റജകന നവദന-

എങ്കേജല ുകം 
വജശത്വസജക ുന്ന ു നജാകം- അകതജാര ു-

ദ ുരദജനകം മജാതകം  
ദ ുരദജനകം മജാതകം 

                  (കെടപയോടന)
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My Life
 

                                    Shanib 

We are alone in life 
 There will be no one to look at us
 We have good Friends .
 But they do not always have time
 to walk with us . 

 
We are birds like in the sky

 There is a chance to trap by the hunter .
 We do not go back to bad habit .

  We need the exercise of self-control .
 
We should never be lazy in life .
 The laziness will destroy us .
 Our friends are our courage .
 We want to have that courage always .
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നഥിഷസ്  കഥിയതത്വത്തഥിടന്റെ മനീഡഥിയ വര്ത്തമസാനങ്ങള    

ദജല്നജാ ഹസനു എകം. പജ

      ഇനരകനറ്റജകനയ ുകം നസജാഷദ്യല് മലീഡജകള ുകടെയ ുകം അതജപ്രസരതജല് ഭ്രമജച ു
കഴജയ  ുന്ന  ഒര ു  സ മ ുഹമജാണഡ്  ഇന്ന ുളതഡ്  നജാനമജാനരജാര ുതര ുകം  പ ുരണ്ണമജാ യ ുകം
ഭജാഗജകമജാനയജാ  ഈ  അവസകഡ്  വജനധയരജാണഡ്.  സതദ്യജാസതദ്യങ്ങള ുകടെ  പ്രസഡ് കജ
ആസജാനമജാക ുന്ന  മലീഡജയ  അപനജരമജതജകള ുകടെ   അരതതലങ്ങള്  ചെരച
കചെയകപടെര ുകതന്നഡ്  ആഗഹജക  ുന്ന  കപടെബ ുദജകള ുകടെ  കളജപജാവയജാണഡ്
നജാമടെ ങ്ങ ുന്ന  തലമ ുറ.  കകദന  ദജനകംക ൃതദ്യങ്ങള ുകടെ  ഒര ു  ഭജാഗമജായജരജക ുന്ന
പ ുത ുതലമ ുറയ കഡ്  നസജാഷദ്യല്  മലീഡജയകള്  നജ ഷഡ് ക്രജയതത്വതജകന
നജദജാനങ്ങളജാണവര.  മലീഡജയകള ുകടെ  നബജാധജാപ ൂരവ്വമ ുള   സമയജാപഹരതജകന
ഇരകളജാണഡ്   നജാകമലജാകം.  കകജാലവരഷകം   തജകയ ുനമ്പജാള്  കണകഡ്  പജളമ്മജാര
സജാമ്പതജക ക്രജയവജക്രയങ്ങള ുകടെ  ആകക ത ുക തജട്ടകപടെ  ുത ുകം.നഷഡ് ടെവ ുകം ലജാഭവ ുകം 
നവരതജരജ ക്കുകം   സമയതജനഡ്  നഷഡ് ടെ  നജമജഷങ്ങള ുകടെ  വലീകണടെ ുപഡ്  അസദ്യജാധദ്യവ ുകം
നജാളജത ുവകരയ ുള ജലീവജതതജല് തതത്വജാധജഷഡ് ഠജതമജായജ സമനയജാപനയജാഗക്രമതജനഡ്
എന്തഡ്  കകജാണഡ്  ഒര ു  ബജാലന്സഡ്  ഷലീറ്റഡ് കകജാണഡ് വന്നജല ? അതജനഡ്  അനജവജാരദ്യമനല
?  ഇന്തദ്യകയനപജാകല  ജനസകംഖദ്യജാനജരകഡ്  വരധജച  ഒര ു  രജാജദ്യതജനഡ്  മ ൂലധനകം
(നസജാഷദ്യല് കദ്യജാപജറ്റജല് ) എന്നതഡ് ഒര ു അതജപ്രധജാനമജാണഡ്. സതദ്യനബജാധമ ുള ഒര ു
സമ ുഹതജകന  ക്രജയജാതഡ് മക  പ്രവരതനകം  മ ൂലനമ  രജാജദ്യകം  പ ുനരജാഗതജ
കകകവരജക ുകയ ുള ു.  അലസത  രജാജദ്യതജനഡ്  അമജതഭജാരമജാണഡ്.
രജാഷഡ് ട്രനജരമ്മജതജയ ുകടെ  മ ൂലശജലകളജാനകണവര വജനജാസതജല് വദ്യജാപൃതരജാക ുന്നതഡ്
നവദനജാജകമജാണഡ്.  വളരന്നഡ്  വ ര ുന്ന  ഇളകം  നജാമ്പ ുകള്  ഇരകള്  മജാതമജാണഡ്.
സജാനങ്കേതജകവല്ക  ൃത  പ്രകൃതജയജനലകജാണവര  പജറന്ന ു  വജഴ ുന്നതഡ്  മലീഡജയ
വദ്യജാപജാരങ്ങള ജധജഷഡ് ഠജമജായ  കകജവജകഘടെനയജാണവരകഡ്  മ ുമ്പജല ുളതഡ്.  കഫയഡ്സഡ്
ബ ുകജല ുകം,  വജാടെഡ്സഡ്  ആപജല ുകം  വര ുന്ന  വലീഡജനയജാ   കട്ടജങ്ങ ുകള ുകം  ഇഷഡ് ടെ
കമനസജഡ്കള ുമജാണവര ുകടെ  ജലീവജതഗതജ  നജരണ്ണയ ജക ുന്നതഡ്.  പ്ര
കൃതജനയ ജാടെജണങ്ങജയ ുള  കകനസരഗജക   ജലീവജതമവരകനദ്യമജാണഡ്.  ലക്ഷദ്യ
പ്രജാപഡ് തജയ ുകടെ അതദ്യന്തര വജജയമനങ്ങനളജാ ഇലജാത പ്ലജാസ്റ്റജകഡ് ജലീവജതതജല് ഒര ു
തലമ ുറയ ുകടെ  പതനജദജാനകം  എന്നതജല ുപരജ   സമ ുഹതജകന
മസഡ് തജഷഡ് കനരജാഗമജായജമജാറജയജ രജക്കുന്നു.
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സജാമ ൂഹദ്യ  മജാധദ്യമങ്ങള്  ഈ  തലമ ുറയ ുകടെ  കസറജബ്രതജകന  മ ൂലനജാഡജ  മ ുതല്
ത ുടെങ്ങണകം.  ചെജകജതജാ  മജഥദ്യജാ  സലജാപങ്ങളജല ുള  കകസരദ്യവജഹജാരജാസകജകഡ്
മ ൂക ുകയറജനടെണമജാദദ്യകം.   ഇത ുവകര ജലീവജച അനധജാനലജാക വസഡ് തജഷകതജനലകഡ്
ക ുതജ  നജറച  കകവറസഡ്  നജറഞ്ഞെ  വജവരങ്ങകള  പ ുറകതടെ ുതഡ്  ആനജ  കകവറസഡ്
ഉപനയജാഗജചഡ്  വ ൃതജയജാകജ  യജാഥജാരതദ്യതജകന  ചെ ൂളയജലജട്ടഡ്  നവവജകചടെ ുതഡ്
തജരജചഡ്  സജാപജകണകം.  മന ുഷദ്യതത്വരഹജത  തത്വരതജാണ്ഡവമജാടെ ുകയജാകമവജകടെയ ുകം
സത്വന്തകം  വരഗകത  ക്ര ൂശജകജാന്  അനക്രജാശജക ുകയജാണഡ്  ഒര ു  വജഭജാഗകം.  ഈ
അരജാചെകതത്വ  ങ്ങകള  പ്രതജനരജാധജകണകമങ്കേജല്  ഒര ു  കകധഷണജക  സമ ൂഹകം
ഉണനരണത ുണഡ്  മജാന ൂഷജക മ ൂലദ്യങ്ങള്കഡ്  പരജകല്പന നല്ക ുന്ന ഒര ു  തലമ ുറ.
മലീഡജയ ഇടെകപടെലജല് അമജതജാനവശമ ുള ക ുട്ടജകള് പലവജധ മജാനസജക ദഗൗരബലദ്യ
ങ്ങള ുകടെയ ുകം  ഇരകളജായജരജക ുകം.  ലക്ഷദ്യപ്രജാപഡ് തജക ുള  വന:ശകജനയജാ  വഴജകതറ്റജ
നപജാവ ുന്നതറജയജാന ുള  നശഷജനയജാ  ഇവരക ുണജാവജലജാ  സത്വയകം  നജയനജകജാന്
നശഷജയജലജാതവകരങ്ങകന  സമ ൂഹനജയനണ  കടെജഞ്ഞെജാണ്  പജടെജക ുകം
ദജാരജദ്രമജായര ുന്ന ു  പഴയകജാലതഡ്  പല ഉതമ ജലീവജതങ്ങകളയ ുകം  വജാരകതടെ ുതതഡ്.
പട്ടജണജ  ജലീവജതതജല്  ഒര ു  പ്രതജനരജാധജാത്മക  മനനജാഭജാവകം  ഉര ുതജരജയകയ ുകം
സതദ്യവ ുകം ധരമ്മവ ുകം നലീതജയ ുകം സമതദ്യവ ുകം ജലീവജത പ്രശ്നമജായജ മജാറ ുകം നജലനജല്പജന ു
നവണജയ ുള പ്രതജനരജാധവ ുറകള് സത്വലീകരജചവരജായജരക ുമജായജരജക ുകം ഇന്നഡ് ദജാരജദ്രകം
നജാടെ ു നലീങ്ങജ സമ്പതജകന അതജ പ്രസരതജല് കണ്ണഡ് മഞ്ഞെളജചഡ് ഒര ു തലമ ുറയജാണഡ്
വളരന്നഡ്  വര ുന്നതഡ്  പജാവകപട്ടവകന  പ്രതജനജധജകളജാവജാന്  അവകര  കജട്ടജയജല
ഇവരങ്ങകന  കപജാത ുജനകത  സത്വജാധലീനജക ു.  നജലനജല്പജന ു  നവണജയ ുള
ജലീവജതസമരതജല്  നജന്നഡ്  ആരജജകചടെ ജക ുന്ന  ഉഗൗരജ്ജതജനഡ്  പതരമജാറ്റജാണഡ്
തലവ ുറകയ  സത്വജാധലീനജകജാന ുകം  അത ുവഴജ  അവരജനലകഡ്  ഇറങ്ങജകചലജാന്
സജാധജക ുകം.  ഉതമ  സ മ ൂഹസ ൃഷഡ് ടെജകള്  പ്രപഡ് തരജാക ുകം  ഇഗൗകയജാര ു
തലതജനലക ുയരനജാണഡ്  പ ുത ുതലമ ുയജകല  ബ ുദജയ ുളവര  ചെജന്തജനകണതഡ്.
ഇവരകഡ് നവണജ കജാതജരജക ുന്ന കജാലകം.
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WHEN I AM ALONE

   Dilna Zainu

when I am alone
 when I am alone
 my dreams as me
 of the day I me them 
 it asked me how
 I loved her 
 for all I have only one cause
 that us that he was made for me . 

 
my heart was dancing like daffodils

 in the handles of her
 I thought beyond and beyond 

 how to love her more and more . 
 
I do believe that no dreams
 no duck can throw us
 I was proceed joy of my clear
 but all was  snow glass 
 he flew for and for from a body 
 with tears I star at .

 
The path he plucked by 

 I tried to the sky to the sea 
 cried and cried

 and now when I am alone 
 I ask those days to come back 

 I ask those fine dreams to church
 again and again .
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പഴടഞസാല്ലുകള

അനന്തു സജ എകം
ക ൃഷജകചജാല ുകള് 
*  വജതജാഴകം കചെന്നജാല്  പതജായകം നജറയ ുകം
*  വജതഡ് ക ുതജ ഉണ്ണര ുതഡ്
*  ഉടെമയ ുകടെ കണ്ണഡ്  ഒന്നജാന്തരകം വളകം
*  മ ുളയജനല അറജയജാകം വജളയ ുകടെ കര ുതഡ്
*  വജത ു ഗ ുണകം പതഡ് ഗ ുണകം
*  പറജച ു നട്ടജാനല കര ുത ു ക ൂടെ ു
*  കജാലനത വജതചജാല് നനരകത കകജായജാകം
*  കതജരജല് വളകം വയഡ് കര ുതഡ്

  ജലീവജകള് കചജാല ുകള് 

*  ആന വജായജല് അമ്പഴങ്ങ
*  എലജകയ നപടെജചഡ് ഇലകം ചെ ുടെ ുക
*  ഏട്ടജകല പശ ു പ ുലഡ് തജന്ന ുനമജാ?
*  ആന കമലജഞ്ഞെജാല് കതജാഴ ുതജല് കകട്ടജാനമജാ
*  ആള ുക ൂടെജയജാല് പജാമ്പഡ് ചെജാവജല
*  ആന കകജാടെ ുതജാലുകം ആശ കകജാടെ ുകര ുതഡ്
*  കജാക ക ുളജചജാല് കകജാകജാക ുനമജാ
*  കജാകയ ുകം തന്ക ുഞ്ഞെഡ് കപജാന്ക ുഞ്ഞെഡ് 
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Another Chance

Nadhiya

Aim and Goal were the step 
 of success

A best aim help to a
great success

A small mistake will make 
hall in our aim

Concentration is essential for
a deep winning

 
 A small mistake led

to failure
Mistakes give up for

excuse and another chance
Aim was the key for 

overcome our mistakes

Failure is the stepping stone
to success

so, take the chance to
win every task in life
And never give up in 

despair
   make the life better! 
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തഥിരകസ്

നസലീഹ  എസഡ് . എകം 

 
മന ുഷദ്യന ു തജരകജാണഡ്. 

എനപജാഴ ുകം , എന്തജന ുകം , എവജകടെയ ുകം. 
കകഫവഡ്സ്റ്റജാര  നഹജാട്ടജലജല ുകം നജാടെന് തട്ട ുകടെയജല ുകം

ഒര ുനപജാകല തജരകഡ്.
ബസജല് , നറജാഡജല് , കടെയജല് എന്തജനഡ്-

വലീട്ടജലജരജക ുനമ്പജാള്നപജാല ുനമവരക ുകം തജരകഡ്.
കജതച ു കകജാനണജാടെ ുകം മന ുഷദ്യരകജന്നഡ്-

പ ുഞജരജ നപജാല ുകം മറന്ന ുനപജാനയജാ?-

അവസജാന നജാള്വകര തജരനകറജ-
നയജാടെ ുന്നതജനജാലജാവജാകം മരജക ുനമ്പജാള്-

നപജാല ുകം ഇന്നകത മജാനവര 
അറ്റജാക ു വന്നഡ് കപട്ടന്നഡ് നപജാവ ുന്നതഡ്
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പ്രളയക      

 നയന പജ
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e ജജാലകകം 

ലഥിറഥില് കകറസ്സസ്
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e ജജാലകകം 

നന്മടവളഥിചക

നജ ഫജാതജമ പജ കക

രയോതഷിയഷില് ഉറങയോന് കെഷിടക്ക രുയമയോഴ രുര മനസഷികലെ ചഷിന്ത അമ്മകയ
കെ രുറഷിചയോയഷിര രുന രു.വഷിയവകെഷികന്റെ  പ്രശന നര  അധധയോപകെര രുകട  വഴയക്കയോ,
കെ ൂട്ട രുകെയോര രുകട  വഴയക്കയോ  അല,  അമ്മയ രുകട  സങ്കടമയോണന.  ഇങകന
അടഷിക്കടഷി  സന കെ ൂളഷികലെ  പരയോതഷികെള്  തതീര്ക്കയോനയോയഷി  യപയോയകെണഷി
വര രുനതന  വളകര  വഷിഷമമയോണന.  എത  മറഷി       ഞ്ഞ രുര  തഷിരഷിഞ്ഞ രുര
കെഷിടനഷിട്ട രുര  ഉറക്കര വരയോകതയയോയയപയോള് അമ്മയ രുകട അട രുയത്തേക്കന
അവന്  നതീങഷികെഷിടന രു.  “അമ്മ  ഉറങഷിയയയോ"  ഒര രു  തയോഴന ന
സസ്വരത്തേഷില് അവന് യചയോദഷിച രു  "ഇല യമയോകന,  എന്തയോ യചയോദഷി യച?”
അമ്മയ രുകട  മറ രുയചയോദധര.  “ഞയോന്  ഇനഷി  ഒര രു  പ്രശന യനയോര
ഉണയോക്കഷിലയമ്മ,  വഷിന രുക്ക രുട്ടന്  ഇനഷി  നല  കെ രുട്ടഷിയയോവരുര"എന രുര
പറഞ്ഞരുകകെയോണന അമ്മകയ കകെട്ടഷിപഷിടഷിച രു  കകെയോണന അവന് ഉറങഷി.
ഉറക്കത്തേഷില്  മ രുഴ രുവന്  ആയരയോ  മനഷിക്ക രുന രുണയോയഷിര രുന രു-''നതീ
അമ്മകയ  വഷിഷമഷിപഷിക്കര രുതന,  പഠഷിചന  വലെഷിയ  ആളയോവണര,  യജയോലെഷി
യനടണര,''.   രയോവഷികലെ ബയോഗ രുര ത ൂക്കഷി സ്ക രുളഷിയലെക്കഷിറങഷി.അവന് നല
കെ രുട്ടഷിയയോയഷി  കയോസഷില്  കെയറഷിയഷിര രുന രു.  കബലടഷിചരു,  ടതീചര്  വന രു.
കയോസന  ത രുടങഷി.  വഷിയവകെഷികന്റെ  ചഷിന്തമ രുഴ രുവന രുര
അമ്മകയക്ക രുറഷിചയോയഷിര രുന രു.  അമ്മ  യജയോലെഷിക്ക രു  യപയോയഷിക്കയോണ രുയമയോ,
അമ്മയന  എയനയോടന  യദഷധമ രുണയോകെ രുയമയോ,  ഇകതലയോമയോയഷിര രുന രു
അവകന്റെ  ചഷിന്ത.  ''  വഷിയവകെന  സനറ റയോന്റെന  അപന  ''  സ രുധ  ടതീചറ രുകട
ആയകയോഷത്തേഷികന്റെ മ രുനഷില് വഷിന രുക്ക രുട്ടന് പകെച  രുനഷിന രു. ''  ആരയോണന
പയോസഷികെന  കെണ രുപഷിടഷിചതന?''  ''കനല്സണ് മയണലെ''.കയോസന  മ രുഴ രുവന്
കപയോട്ടഷിചഷിരഷിച രു ടതീചറ രുര കെളഷിയയോക്കഷി ''ആരയോടയോ ഒര രു വഷിയവകെവ രുമഷിലയോത്തേ
നഷിനക്കന  വഷിയവകെന  എനന  യപരഷിട്ടതന.''  അവന് മ രുഖര  തയോഴഷി  നഷിന രു.
അനന സ്കരു ൂള് വഷിട്ടന യപയോയഷി വതീട്ടഷികലെത്തേഷിയയപയോള്.
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e ജജാലകകം 

Education

                        Muhammed Sahal

Education is essential  for our life .  It  is  the process which
helps us to modify ourselves and to make us be filling to all
situations and  environments. Education is not an investment
in  employment  possibilities  or  it  is  not  an  employment
generating machine. It is not only a matter of learning lessons
but  acquiring  manners,  discipline  and  good behaviours  we
learn  to  respect  others  and  to  make  good  and  effective
communication. It helps to develop our personality. These are
all  factors  which  led  us  to  success  in  life.  Education  is
everything. 
          A child's first teacher is his/her mother. What we learn
from our  mother  is  reflected  in  thoughts.''Education  is  the
powerful  weapon  which  can  use  to  change  our
world......................''
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e ജജാലകകം 

കടെങ്കഥ

നലീരജഡ് എ കക

*അകമജല പുറമജല  കഞട്ടജല വട്ടയജല :  പപടെകം
*കജാളകജടെക്കുകം കയനറജാടുകം                :  മതന്
*അകത്തുനരജാമകം പുറതജറചജ            :  മൂകഡ്                                        
*അമ്മകയ കതജാട്ടു മകന് മരജച്ചു           : തലീകപട്ടജകകജാളജ
* മുറ്റകത കചെപജനടെപജല                 : കജണര
* ആകജാശകതത്തുന്ന നതജാട്ടജ            : കണ്ണഡ്
*കജാട്ടജകലജാരു തളജ നചെജാര                : മഞജാടെജ
*എത അടെജചജാലുകം തലീരജാത മുറ്റകം       :  ആകജാശകം
*ഇട്ടജാകപട്ടുകം കപജാട്ടുകം ഇകംഗലീഷഡ് മുട്ട       :  കടുകഡ്
*കജാട്ടജല് ഒരു വളഞ്ഞെ വടെജ               :  പജാമ്പഡ് 
* ഒജാടെ ുകം ക ുതജര ചെജാടെ ുമ ക ുതജര                      
   കകവളകം കണജാല് നജല്ക ുകം                         
                                      ക ുതജര       :  കചെര ുപഡ്                                   
* അമ്മ കറ ുതതഡ് മകള് കവള ുതതഡ്    
   മകള ുകടെ മകള് അതജ സ ുന്ദരജ         :  കവളജല     
* ഉചജ ക ുടെ ുമന് ചെന്തകഡ് നപജായജ        :   കകകതചക
* ഒഴ ുക ുന്ന സഖദ്യ                           :   ആറഡ് ( 6 )

* ആയജരകം ക ുഞ്ഞെ ുങ്ങള്കഡ്
            ഒനരകയജാരരഞ്ഞെജാണകം           : ചെ ൂലഡ് 
* ഒരമ്മ കപറ്റതജനജാല് കറ ുത
        പട്ടജാളങ്ങള്                            : തലീകപട്ടജ                               
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e ജജാലകകം 

ജനീവചരഥിത്ര ക ുറഥിപസ്

ശജാനരജാണ് സജ ദജനനഷഡ്

കക. എകം. മജാതത്യു 
(1917 – 2010 )
ആലപ്പുഴയജല്  ജനജച ു.  പ്രമ ുഖ  പതപ്രവര
തകന ുകം  പതവദ്യവസജായജയ ുകം  മലയജാള
മനനജാരമയ ുകടെ ചെലീഫഡ് എഡജറ്ററ മജായജര ുന്ന ു. പജ.
ടെജ.  ഐ,  ഇന്തദ്യന് നദ്യ ൂസഡ് നപപര കസജാകകസറ്റജ
ത ുടെങ്ങജയവയ ുകടെ  നജായകതത്വകം  വഹജചജട്ട ുണഡ്.
1998 ല്  പദഡ്മഭ ൂഷണ്  നല്കജ  ആദരജച ു.
അന്നമ്മ,  എട്ടജാമകത  നമജാതജരകം  (ആത്മകഥ)  എന്നജവയജാണഡ്
കൃതജകള്.
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e ജജാലകകം 

മരങ്ങള വളര്ത്തസാക

നജ ഫസാത്തഥിമ പഥി.ടക

നകജാടെജാനുനകജാടെജ  വരഷങ്ങളജകല  പരജണജാമക്രജയയജലൂകടെയജാണഡ്
സസദ്യജജാലകം  രൂപകം  കകജാണതഡ്.  ഒരു  പ്രനദശകത  സത്വജാഭജാവജക
സസദ്യങ്ങളുകടെ  ഘടെന  തലീരുമജാനജക്കുന്നതഡ്  മൂന്നഡ്  ഘടെകങ്ങളജാണഡ്.
ഭൂമധദ്യ  നരഖയജല്  നജന്നുള  അകലകം,  സമുദ്രനജരപജല്  നജന്നുള
ഉയരകം  കജാലജാവസ  ഇപ്രകജാരകം  പ്രക ൃതജ  സൃഷ്ടജച  സസദ്യങ്ങള്കഡ്
സജാനഭ്രകംശകം  സകംഭവജക്കുന്നതജനുകം  മറ്റുളവ  കടെന്നുവരുന്നതകം
മനുഷദ്യകന ഇടെകപടെല് മൂലമജാണഡ്. നലജാകതജാകമജാനവകം നകരളതജല്
പ്രനതദ്യകജച്ചുകം  കഴജഞ്ഞെ  ഒരുരണഡ്  നൂറ്റജാണ്ടുകളജായജ  വന്  നതജാതജല്
വനങ്ങള്  കവട്ടജതളജചഡ്  ഒറ്റ  നജാണദ്യവജളനതജാട്ടങ്ങളകം
കൃഷജയജടെങ്ങളുകം  ആകജകഴജഞ്ഞു.  പരജണജതഫലകം  കജാലജാവസ
വദ്യതജയജാനവകം.  കജാലജാവസജാ വദ്യതജയജാനതജനഡ് മറപടെജ വൃക്ഷങ്ങള്
വച്ചു  പജടെജപജക്കുകകയന്ന  കജാഴ്ചപജാടുമജായജ  സരകജാരുകം  വനകംവകുപ്പുകം
മുനന്നറകയജാണഡ്.ഈ  വരഷകം  വജതരണകം  കചെയതഡ്  72  ലക്ഷകം
ഹതകളജാണഡ്.  കുറചഡ്  വരഷങ്ങള്കഡ്  മുമ്പഡ്  തടെങ്ങജയ  'എകന  മരകം'
പദതജ  വഴജയകം  ഹതകള്  വജതരണകം  കചെയ്യുന്നു.  ഇതജല്  പ്രകൃതജ
വജരുദവൃക്ഷങ്ങളുകം  ഉകണന്നുള  വസ്തുതത  അടുത  കജാലതഡ്
പരജസജതജ നസ്നേഹജകള് ചൂണജകജാണജകജാറണഡ്.
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e ജജാലകകം 

വര്ണക

മുഹമ്മദഡ് ഷജയജാന്
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e ജജാലകകം 

മഥികവഥിടന്റെ നകനക
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e ജജാലകകം 

സസ് ക ൂള ടടജവ ടടവവഥിധദ രജഥിസ്റ്റര്

സ ൂരദ്യ നദവഡ് കക. കക

കകജവ കകവവജധദ്യ സകംരക്ഷണ നജയമതജകന ഭജാഗമജായജ
ഇതജനകകം  തകന്ന  നമ്മ ുകടെ  തനദശ  സത്വയകംഭരണ
സജാപനങ്ങളജല്  ജനകലീയ  കകജവ  കകവവജധദ്യ
രജജസ്റ്ററ ുകള്  ഉണജാക ുകയ ുകം  കകജവ  കകവവജധദ്യ
പരജപജാലനതജനജായജ  പ്രനതദ്യകകം  സമജതജകള്
ര ൂപലീകരജക ുകയ ുകം  കചെയജട്ട ുണഡ്.  നകരള  കകജവ
കകവവജധദ്യ  നബജാരഡജാണഡ്  ഈ  പ്രവരതനങ്ങള്കഡ്
നനത ൃതത്വകം  നല്കജവര ുന്നതഡ്.  ഈ  പ്രവരതങ്ങനളജാടെഡ്
കണ്ണജനചെരത ുകം  വജദദ്യജാലയ  കകജനവജാദദ്യജാനനതജാടെഡ്
ബനകപടെ ുതജയ ുമജാണഡ്  വജദദ്യജാലയ  കകജവകകവവജധദ്യ
രജജസ്റ്റര നജരമജനകണതഡ്.  
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e ജജാലകകം 

മഹതസ് വചനങ്ങള

  വജനജായകഡ്
ഏകതജാരു വജദദ്യരതജയ ുകടെയ ുകം യഥജാരത          
പ ുസഡ് തകകം അവകന ഗ ുര ുനജാഥനജാക ുന്ന ു.
                                                       -ഗജാനജജജ
 നലതഡ് മജാതകം പറയക 
അകലങ്കേജല്  മജണജാതജരജക്കുക
                                                -മുഹമ്മദഡ് നബജ
നലവജാകഡ് ദജാനനതകജാള് വജഷജഷ്ടമജാണഡ്
                                                     -ഹബബജള്
മതകം ഒരു നുണയജാണഡ്                                                        
മതകതപറ്റജ ഹദവനതജാടെഡ്                                                  
നചെജാദജചജാല് അകതന്തജാകണന്നഡ്                                                       
ഹദവകം തജരജചഡ് നചെജാദജക്കുകം
                                                               -കമല സുരയ
എതമജാതകം വജനയമുളവനജാകുന്നുനവജാ
അതമജാതകം നജങ്ങള് വലജയവനജാകുന്നു    -കജാള് മജാകഡ്    
                                                                                                 
                           വജ ശ ത്വജാസദജാരഢദ്യവകം ഉനദശ ശുദജയമുകണങജല്
                                      വജജയകം ലഭജകജാതജരജകജല
                                                          -സത്വജാമജ വജനവകജാനന്ദന്
ജലീവജാതതജല് വജശമകമകന്നജാന്നജല
 ഉകണങ്കേജല് അതഡ് മരണമജാണഡ്   -അലജാമജാ ഇഖഡ്ബജാല്             
വജദദ്യജാഭദ്യജാസതജകന നവരഡ്  ഹകപ്പുളതജാണഡ്,
പനക്ഷ ഫലകം  മധുരമുളതജാണഡ്         
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