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  ആമുഖഖആമുഖഖ

        കകേരള സര്കക്കാററിനന്റെ നപക്കാതുവറിദദക്കാഭദക്കാസ സഖരക്ഷണ 

യജ്ഞതറിനന്റെ ഭക്കാഗമക്കായറി സഖസക്കാനനത എലക്കാ ഹഹൈസ്കൂളുകേളുഖ 

ഹഹൈനടകക്കായറി മക്കാററിയറിരറിക്കുകേയക്കാണട് . ഹകേററിനന്റെ നൂതന സഖരഭമക്കായ 

ലറിററില് ഹകേറട്  യൂണറിറ്റുകേള്  തറിരനഞ്ഞെടുത ഹഹൈസ്കൂളറില് 

ആരഖഭറിച്ചുകേഴറിഞ. ആനറികമഷന,കപക്കാഗക്കാമറിങട്,ഓപ്പണ്കഷക്കാടട് 

വവീഡറികയക്കാ എഡറിറര്, ഹപതണ്, വക്കാര്തക്കാനറിര്മക്കാണഖ 

തുടങറിയവയറില് വറിദദക്കാര്തറികേള്കട് പരറിശവീലനഖ നല്കേറി കേഴറിഞ. 

കേക്കാരന്തൂര് മര്കസട് കബക്കായട്സട് ഹൈയര്നസകണ്ടററി സ്കൂള് ലറിററില് ഹകേറട് 

യൂണറിററിനല കുരുന്നുകേള് തയക്കാറക്കാകറി പുറതറിറക്കുന്ന ഡറിജറിറല് 

മക്കാഗസറിന   "കൂടട് ” നപക്കാതുജനങള്കട് കവണ്ടറി സമര്പ്പറിക്കുന്നു. 
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സനന്ദേശശ   
     മർക്കസസ്  ഹയർ സസക്കൻഡററി  സ്കൂൾ ലറിററിൽ കകൈററിസന

ആഭറിമുഖഖ്യതറിൽ  പ്രസറിദദ്ധീകൈരറിക്കുന്ന  ഡറിജറിറൽ  മമാഗസറിനസ്
വറിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപറിനു നവണറി എലമാവറിധ  ആശശസകൈളശ നനരുന . 

    ജറിലമാ വറിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ ഓഫദ്ധീസർ തമാമരനശ്ശേരറി 
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സനന്ദേശശ   
മർക്കസസ് ഹയർ സസക്കൻഡററി സ്കൂൾ ലറിററിൽ കകൈററിസന 

ആഭറിമുഖഖ്യതറിൽ  പ്രസറിദദ്ധീകൈരറിക്കുന്ന ഡറിജറിറൽ മമാഗസറിൻ കൈമാരന്തൂർ
മർക്കസസ് ഹയർ സസക്കണററി സ്കൂളറിനു നവണറി എലമാവറിധ  
ആശശസകൈളശ നനരുന 

സഹഡസ് മമാസ്റ്റർ
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ചദ്ധീഫസ് എഡറിറർ 
( മുഹമ്മദസ് മറിദസ് ലമാജസ് .എ.സറി )

സബസ് എഡറിറർ 
( ഷമാഹുൽ ഹമദ്ധീദസ് .സറി )
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എഡറിനറമാററിയൽ നബമാർഡസ്

മൂഹമ്മദസ് ഫമാഹറിശ        അജസ് മൽ ശരദ്ധീഫസ്       മുഹമ്മദസ് സമാബറിതസ് 

        
ഇസസ് മമായറിൽ ഇബമാഹറിശ   മുഹമ്മദസ് അശസ് മറിൽ      മുഹമ്മദസ് മറിൻഹമാജസ്

       ററിഷമാദസ്             സലമാഹുദദ്ധീൻ       തൻസദ്ധീഹുദദ്ധീൻ    മുഹറിയുദദ്ധീൻ
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ചചല വചദദദലയ സവചശശഷതകൾചചല വചദദദലയ സവചശശഷതകൾ
  ഇന്നട്  സ്കൂളറില്  കപക്കാകുന്നറികല..........  ഉസക്കാദട്  കേനത  ശബ്ദകതക്കാനട

കചക്കാദറിച്ചകപ്പക്കാള്  മറിണ്ടക്കാതറിരറികക്കാന  കേഴറിഞ്ഞെറില.  ഇന്നനലയുഖ  കക്കാസു  കേടക്കാകറി

യറിരുന്നു. നറിനനകന്തക്കാ അപ്ടുകഡറക്കായറി കക്കാസറില് കപക്കായക്കാല്?

കക്കാസറില് കപക്കായക്കാലുള്ള നപക്കാലക്കാപ്പുകേള് എനറികകല അററിയൂ... നഹൈക്കാ... 

നകേമറിസറിയുഖ ഫറിസറികഖ എനന്തക്കാരു

നവറുപ്പറികലക്കാണട് എന്നററിയുകമക്കാ ? 

ഉറകതറിനന്റെ  നറിലകക്കാത

നവീരുറവകേളക്കാണട് അവ . മയകനത
കുററിച്ചട് പറയുകേയക്കാനണങറില്
എലക്കാവര്ക്കുഖ ധക്കാരക്കാളഖ

അഭറിപക്കായങളക്കാണട്. സുബട് ഹൈറികട്

ഖുര്ആന പക്കാരക്കായണഖ നചയ്യുകമക്കാഴഖ. സബുക്കുകേളറിലുഖ സൂറകേളറിലുഖ. എലക്കാഖ . 

ഉറകഖ കൃതദമക്കായറി നടകക്കാറുണ്ടട് . എന്തറികനനറ പറയുന്നു! സുബഹൈറി 
നറിസക്കാരതറില് വനര വസ്ത്രതറിനല ബടനസട് കഹൈക്കാളറില് വനര വറിരലുകേള് കേടതറി 

ഉറകഖ നപക്കാടറി നപക്കാടറിക്കുന്നുണ്ടട്. ഇതട് ഇവറിനട അവതരറിപ്പറികക്കാന കേക്കാരണഖ 

അത്രക്കുഖ ബലഹൈവീനമക്കാണട് കേക്കാരദങളുനട കേറിടപ്പട്.

ഒന്നമാമതമായറി  അധഖ്യമാപകൈസരമാസക്ക  നവസറ  സലവലമാണസ്.  അവർക്കസ്  ഓനരമാ

കുടറികൈളസടെയുശ  സറിതറിഗതറികൈൾ  മനസറിലമാക്കറി  പഠറിപറിക്കുവമാൻ  സമാധറിക്കുന്നറില.

നകൈമാൺസസൻനട്രേഷൻ  അധഖ്യമാപകൈരറിൽ  തസന്ന  നറിലനറിർതമാനുള്ള  ട്രേറിക്കുകൈൾ
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ഒസക്ക അലസശ ആണസ്. കുടറികൈളമമായറി കൂടുതൽ ഇടെപഴകുന്നറില .  

സവറശ നലററിഖഗറില് ഒതുങ്ങുന്നു കേക്കാരദങള്.  അതുനകേക്കാണ്ടുതനന്ന ഉസക്കാദട്മക്കാര്

കബക്കാറടറിപ്പറിച്ചു  നകേക്കാല്ലുന്നു.  പറിനന്നങനനയക്കാണട്  ഞക്കാന  കക്കാസറില്  കപക്കാവുകേ.

ഇതുതനന്നയക്കാണട് എനന്റെ  ജൂനറിയര് സുഹൃതറിനന്റെയുഖ അവസ.  എങറിലുഖ ഇവര്
വറിദദക്കാലയതറില്  എസട്  എസട്  എഫട്  സക്കാപറികക്കാന  മുകന്നക്കാട്ടുവന്ന  മഹൈതട്

വദകറിയക്കാണട്.

ഇതരതറിലുള്ള  ശക്കാസ്ത്രവീയഖ  അലക്കാനതയുള്ള  ടവീച്ചറിഖഗട്  കുടറികേനള
നകേക്കാനണ്ടതറിക്കുന്നതട്  അജ്ഞതയുനട  നനറുകേയറിലക്കാണട്  അവനര  അലസനക്കാരുഖ

വറിഡറികേളുഖ ആകറിതവീര്ക്കുന്നു.

ഞങളുനട  വറിദദക്കാലയഖ  നപക്കാതുകവ  നല  നറിലവക്കാരഖ  പുലര്ത്തുന്ന  ഒരു

സക്കാപനമക്കാണട് പകക്ഷ അധദക്കാപകേര്കട് കുടറികേനള കുററിച്ചട് കവണ്ടത്ര കബക്കാധമറില.

എന്നതട്  വറിഷമമുണ്ടക്കാക്കുന്ന  കേക്കാരദമക്കാണട്.  സമവക്കാകേദങള്  ചറിത്രഖ  വരക്കുന്നതട്
കപക്കാനല  തറിരറിച്ചുഖമററിച്ചുഖ  പകേര്തറിനയഴതുന്നു  എന്നലക്കാനത  സതദഖപറഞ്ഞെക്കാല്
പലകപ്പക്കാഴഖ  പല  കേക്കാരദ  പക്കാഠങള്  അവസക്കാനറിക്കുകമക്കാഴക്കാണട്  ഞങള്  ഇതട്

പുതറിയ  പക്കാഠങളക്കായറിരുന്നു  എന്നട്  അററിയുന്നതട്.  പറിനന്നങനന  കുടറികേള്

പഠറികഖ?  പറിനന്ന ഉറങറി തവീര്ക്കുന്ന ഉറക യന്ത്രങള് ആവുന്നു എന്നലക്കാനത

അവരുകണ്ടക്കാ ജയറിക്കുന്നു .

ശരറിയമായറിരറിക്കമാശ  ബമാക്കറി  കൈമാരഖ്യങ്ങളശ  പരറിഹമാരങ്ങളശ  പറിന്നദ്ധീടെസ്  നമുക്കസ്  ചർച

സചയമാശ.
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CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
   ഒരു മമികച്ച പപപോർച്ചുഗഗീസസ്  ഫുടസ്പബപോളറപോണസ് കമിസസപോപനപോ ററപോണപോൾപഡപോ പദപോസസ് 
സപോപനപോസസ് അപവേരമിപയപോ, ജനനനം 5 നഫബ്രുവരറി 1985.നമിലവേമിൽ പപപോർച്ചുഗൽ പദശഗീയ 
ടഗീമമിനു പവേണമിയനം സഗീരമി എ യമിൽ യവേറനസമിനസ് പവേണമിയനം കളമിക്കുന്ന ഇപദ്ദേഹറത്തെ 

പലപോകത്തെമിറല എകപോലറത്തെയനം മമികച്ച ഫുടസ്പബപോൾ 
കളമികപോരമിൽ ഒരപോളപോയപോണസ് കണകപോക്കുന്നതസ്.സമി.ഡമി. 
നക്കാസറിനയക്കാനല് ടഗീമമിലപോണസ് ററപോണപോൾപഡപോ തറന ഫുടസ്പബപോൾ 
കരമിയർ ആരനംഭമിച്ചതസ്. മമികച്ച പ്രകടനനം കപോഴ്ചറവേച്ചസ് ഇപദ്ദേഹനം 
രണസ് സഗീസണുകൾകസ് പശഷനം പസപോർടമിങസ് ടഗീമമിപലകസ് മപോറമി. 
ററപോണപോൾപഡപോയറട മമികച്ച
കഴമിവുകൾ ശ്രദമിച്ച മപോഞ്ചസർ
യണണറ്റഡമിറന മപോപനജർ സർ
അലകസ് റഫെർഗുസൻ , 2003-ൽ 
18 വേയസുള
ററപോണപോൾപഡപോയമപോയമി £12.2 

ലക്ഷത്തെമിനു കരപോറമിപലർറപ്പെട. ആ സഗീസണമിൽ ററപോണപോൾപഡപോ
തറന ആദസ ക്ലബസ് പനടമപോയ എഫെസ്.എ. കപ്പെസ് പനടമി. 2004 
യറവേഫെ യൂപറപോ കപ്പെമിൽ ഇപദ്ദേഹമുൾറപ്പെട പപപോർച്ചുഗൽ ടഗീനം
രണപോനം സപോനനം പനടമി.2008-ൽ ററപോണപോൾ പഡപോ തറന ആദസ 
യപവേഫെ ചപോമസൻസസ് ലഗീഗസ് പനടമി. കലപോശകളമിയമിറല മമികച്ച
കളമികപോരനപോയമി തമിരറഞ്ഞെടുകറപ്പെടതസ് ഇപദ്ദേഹമപോയമിരുന. അപത വേർഷനം ററപോണപോൾപഡപോ 
ഫെമിഫെ പവേൾഡസ് പ്ലറയർ ഓഫെസ് ദമി ഇയർ ആയനം തമിരറഞെടുകറപ്പെട. കൂറട 40 വേർഷത്തെമിൽ 
മപോഞ്ചസർ യണണറ്റഡമിൽ നമിനമുള ആദസ ബപോലൻ പദപോർ പജതപോവുമപോയമി. 2008 
സഗീസണമിൽ ററപോണപോൾപഡപോയറട മമികച്ച പ്രകടനത്തെമിനു പശഷനം 
ഇതമിഹപോസഫുടസ്പബപോളറപോയ പഹപോളണസ് തപോരനംപജപോഹപോൻ ണകഫെസ് ററപോണപോൾപഡപോകസ് 
പജപോർജസ് റബസമിനുനം റദന്നമിസസ് പലപോവേമിനുനം മുകളമിൽ സപോനനം റകപോടുത.
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FloodFlood
A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. The 

European union (EU) flood directive defines a flood as a covering by water of land not 
normally covered by water. In the sense of "flowing water", the word may also be 
applied to the inflow of the tide. Floods are an area of study of the discipline hydrology 
and are of significant concern in agriculture, civil engineering and public health. 

 Flooding may occur as an overflow of    

 water from water bodies, such as a river,   

 lake, or ocean, in which the water over  

 tops or breaks levees, resulting in some of 

 that water escaping its usual boundaries, 

 or it may occur due to an accumulation of 
rainwater on saturated ground in an areal flood. While the size of a lake or other body of
water will vary with seasonal changes in precipitation and snow melt, these changes in 
size are unlikely to be considered significant unless they flood property or drown 
domestic animals. 

Floods can also occur in rivers when the flow rate exceeds the capacity of the river 
channel, particularly at bends or meanders in the waterway . Floods often cause damage
to homes and businesses if they are in the natural flood plains of rivers. While riverine 
flood damage can be eliminated by moving away from rivers and other bodies of water, 
people have traditionally lived and worked by rivers because the land is usually flat and 
fertile and because rivers provide easy travel and access to commerce and industry. 

Some floods develop slowly, while others such as flash floods, can develop in just a few
minutes and without visible signs of rain. Additionally, floods can be local, impacting a 
neighbour hood or community, or very large, affecting entire river basins

കൂടട്                                                                                                                                  page 13



                                

ശപദകദക ഐ എസസ എസചൽശപദകദക ഐ എസസ എസചൽ
അന്തക്കാരക്കാഷ്ട്ര  ബഹൈറിരക്കാകേക്കാശ  നറിലയഖ.  ഇന്റെര്നക്കാഷണല്  കസ്പേസട്  കസ്റ്റേഷന!  കഹൈക്കാ!

വലക്കാനതക്കാരു കപരട്  അകല?  നമുകതറിനന ചുരുകറി  പറയക്കാഖ.  കപക്കാനര?     ചറിലനരക്കാനക

കകേടറിട്ടുണ്ടക്കാവുഖ,  മറ്റു  ചറിലര്  അതറിനന  ആകേക്കാശത്തു

കേണ്ടറിട്ടുണ്ടക്കാവുഖ.  എന്നക്കാല്  തങള്  കേണ്ടതട്  നറിലയഖ

തനന്നയക്കാകണക്കാ  എനന്നക്കാരു  സഖശയഖ  ഉണ്ടക്കായറിരറിക്കുഖ.  ദക്കാ

ഇനറിയറികപ്പക്കാള്  ആകേക്കാശഖ  നതളറിയുന്ന  കേക്കാലമക്കാണട്.
നക്കാസയുനട  ഹസററില്  കേയററി  എസട്  എസട്  കേക്കാണക്കാനുള്ള  നറിര്കദ്ദേശഖ  നല്കേറി

അധദക്കാപകേരുനടകയക്കാ മകറക്കാ സഹൈക്കായകതക്കാനട അതട് കേനണ്ടത്തുകേ.

ആകേക്കാശതട് സൂരദനുഖ ചന്ദ്രനുഖ ശുക്രനുഖ കേഴറിഞ്ഞെക്കാല് ഏറവുഖ തറിളകതറില് കേക്കാണുകേ ഐ

എസട് എസട് ആണട്.  1988  മുതല് ഐ എസട് എസട് മക്കാനത്തുണ്ടട്.  പല കേക്കാലഘടങളറില്

ആയറിടക്കാണട്  ആകേക്കാശ  നകേക്കാടക്കാരതറിനനറ  പണറി  തവീരുന്നതട്.  ഫുടട്കബക്കാള്  ഗഗ്രൗണ്ടറിനന

വലറിപ്പമുള്ള നറിരവധറി രക്കാജദങളുനട സഖയുക സഖരഖഭമക്കാണട്. 

    ഭൂമറിയറില്നറിന്നട് 330 മുതല് 435 വനര കേറികലക്കാമവീറര് ഉയരതറിലക്കാണട് ഐ എസട് എസട്.

ഓകരക്കാ ദറിവസവുഖ ഐ എസട് എസട് ശരക്കാശരറി 15.5 പക്കാവശദഖ ഭൂമറിനയ ചുറ്റുന്നു മറികകപ്പക്കാഴഖ

ആറുകപര് വറിവറിധ പരവീക്ഷണ നറിരവീക്ഷണങള്കട് ആയറി ഇതറിനകേതട് ഉണ്ടക്കാവുഖ. അവറിനട

ഗുരുതതക്കാകേര്ഷണഖ  അനുഭവനപ്പടുന്നറില  ആകേക്കാശഖ  ഇരുണ്ടതക്കായറിരറിക്കുഖ.  വക്കായുവറില്

ബനമറില.  പകക്ഷ,  വക്കാഹൈനതറിനന്റെ  അറകുറപ്പണറികേള്  നടതക്കാന  ഗഗനചക്കാരറികേള്കട്

പുറതട്  കേടകകണ്ടറി വരുഖ.  അതറിനവനര  സഹൈക്കായറിക്കുന്ന ഒരു സഖവറിധക്കാനമക്കാണട്  എയര്

കലക്കാകട്[air lock]. ഏതക്കാണ്ടട് ഒരു മുററിയുനട വലറിപ്പമുണ്ടട് ഈ സഖവറിധക്കാനതറിനട് .
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  കദതചരചപസകദതചരചപസ
ഒരു നഗരതറില് വളനര ധനറികേനക്കായ ഒരു യുവക്കാവട് ജവീവറിച്ചറിരുന്നു. അകദ്ദേഹൈതറിനട് 

സതന്തഖ രണ്ടട് ആണ്മകളക്കാണുള്ളതട്. പണനമലക്കാഖ എന്തട് നചയണനമന്നട് 

അകദ്ദേഹൈതറിനററിയറില. എലക്കാഖ ധൂര്തടറിച്ചട് ജവീവറിച്ചു. കേക്കാലചക്രഖ മുകന്നക്കാട്ടുനവീങറി. 

നഗരതറിനല എകപ്പക്കാഴനതയുഖ ദുരറിതന അയക്കാള് തനന്ന. ആളുകേള് അകദ്ദേഹൈനത 

അസൂയകയക്കാനട കനക്കാകറി കേണ്ടു. പകക്ഷ ഈ സഖഭവഖ സഖഭവറിച്ചു. അകദ്ദേഹൈതറിനട് പക്കായഖ 

ഏനറയക്കായറി. എണവീറ്റു നറില്കക്കാന കേഴറിയക്കാത അവസയറികലകട് നവീങറി. ഇതുകേണ്ടട് രണ്ടു 

മകളുഖ ആറക്കാടക്കാന തുടങറി.  ഒരുദറിവസഖ വവീടറില് അച്ഛന ഒറകട് ഒരു മുററിയറില്     

ഇരറിക്കുകമക്കാള് രണ്ടു മകളുഖ ഒരു കേടലക്കാസട് എടുത്തു   

  വന്നു. എന്നറിടട് അവര് പറഞ:" ഇതറില് ഒപ്പറിടണഖ ,  

  ഇനലങറില് നകേക്കാന്നുകേളയുഖ". അച്ഛനട് കവനറ       

  നറിവൃതറിയറിലക്കായറിരുന്നു. അച്ഛന ഒപ്പറിട്ടു. അവര്     

  സകന്തക്കാഷകതക്കാനട കപക്കായറി. കശഷഖ ഒരു വറിവരവുമറില.    

  അച്ഛന ആ വവീടറില് ആരുമറിലക്കാനത ഏകേക്കാന്തതയറില് 

കേഴറിഞ. ആരുഖ ശ്രദറികക്കാനറില. എന്തു പണകക്കാരന ആയറിരുന്നു?. പകക്ഷ, ഇന്നട് 

ഒന്നുമറില. അകദ്ദേഹൈഖ ആ വവീടറിനനറ ഒരു മുററിയറില് ഇനറി മകള് എന്നു വരുനമന്നു കേക്കാതട് 

കേക്കാതറിരറിപ്പട് തുടരുന്നു.......        
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                                     ഗദനച കതകൾഗദനച കതകൾ
                                                                                                                         

നജക്കാഹൈക്കാനസട്ബര്ഗട്                                     

ഏപറില് 4,1910

പറിയനപ്പട സക്കാര്,

തക്കാതട്കക്കാലറികേമക്കായറി ലണ്ടനറില് തങ്ങുകമക്കാള് ഞക്കാന അയച്ച കേതട് അങട് 
ഓര്ക്കുന്നുണ്ടക്കാവുഖ അങയുനട സമര്പ്പറിത അനുയക്കായറി എന്ന നറിലയറില് ഞക്കാനനഴതറിയ 

ഹ്രസത പുസകേഖ ഇതറികനക്കാനടക്കാപ്പഖ ഞക്കാന അയക്കുന്നു. ഗുജറക്കാതറി ഭക്കാഷയറില്( എനനറ 

സതന്തഖ ഭക്കാഷ) ഞക്കാനനഴതറിയ സതന്തഖ രചനകേള് ഞക്കാന വറിവര്തനഖ നചയ. ഇതറിനല 
വരറികേള് ശ്രകദയമക്കായ കേക്കാരദഖ ഈ പുസകേതറിനനറ മൂലദഖ ഇന്തദന സര്കക്കാര് കേണ്ടു 

നകേടറിയതക്കാണട്. അതറിനക്കാല് ഈ വറിവര്തനഖ പസറിദവീകേരറികക്കാനുള്ള തറിരകറിലക്കായറിരുന്നു 

ഞക്കാന. ഞക്കാന അകങയട് ബുദറിമുടട് ആവുകേയക്കാകണക്കാ എന്നട് എനറികട് ആശങയുണ്ടട്. പകക്ഷ, 

ആകരക്കാഗദഖ അനുവദറിക്കുനമങറില് അങയുനട വറിമര്ശനഖ ഞക്കാന എത്രയധറികേഖ 

വറിലമതറിക്കുഖ എന്നട് എടുത്തു പറകയണ്ട കേക്കാരദമറില . അങട്എനന്ന പസറിദവീകേരറികക്കാന 

അനുവദറിച്ച ' ഹൈറിന്ദുവറിനട് ഒരു കേതട്' എന്ന പുസകേതറിനനറ ഏതക്കാനുഖ പകേര്പ്പുകേളുഖ ഞക്കാന 

അയക്കുന്നു . ഈ കേതട് ഒരു ഇന്തദന പക്കാകദശറികേഭക്കാഷയറികലകട് നമക്കാഴറി മക്കാറ്റുഖ.                    

ആദരകവക്കാനട,...               

എഖനകേ ഗക്കാനറി

കൂടട്                                                                                                                                  page 16



 പഴഞഞദലകൾപഴഞഞദലകൾ
➢ അടറി നകേക്കാള്ളക്കാന നചണ്ടയുഖ പണഖ പറക്കാന മക്കാരക്കാരുഖ!

➢ അടറിനതററിയക്കാല് ആനയുഖ വവീഴഖ!

➢ അമകട് പക്കാണകവദന മകേള്കട്

വവീണവക്കായന!

➢ ആന നകേക്കാടുതക്കാലുഖ ആശ

നകേക്കാടുകരുതട്!

➢ സൂക്ഷറിച്ചക്കാല് ദുദുഃഖറികകണ്ട!

➢ ഒത്തുപറിടറിച്ചക്കാല് മലയുഖ കപക്കാരുഖ!

➢ ഒരുമയുനണ്ടങറില് ഉലകകമലുഖ കേറിടകക്കാഖ!

➢ കേടവനന കേറിടറിയറിനലങറില് കേറിടറിയവനന പറിടറിക്കുകേ!

➢ തലകട് വന്നതട് തലപ്പക്കാകവക്കാനട കപക്കായറി!

➢ തള്ള ചവറിടറിയക്കാല് പറിള്ളയട് കകേടറില!
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പകതചയഞട കസതചകൾപകതചയഞട കസതചകൾ
ഇന്നുഖ മഴ നപയറിരുന്നു...

തണുത മഴ...

സ്പേര്ശറിച്ചട് അററിഞ്ഞെതല..... പുളകേഖ നകേക്കാണ്ടട് അററിഞ്ഞെതക്കാ...

ഈറന കേക്കാറ്റുഖ ഈണവുഖ കേക്കാതുകേള്കട് ഇമമുള്ള സുകൃതഖ നല്കേറിയറിരുന്നു..... 

നറുമണമുള്ള മുലപ്പൂ പൂതട് തുടങറിയറിരുന്നു....

മണ്ണറിനനറ വണഖ മറകക്കാനക്കാവക്കാത ഒരു ഓര്മയറികലകട് എനന്ന 

ആനയറിക്കുകേയക്കാണട് ......

ഇരുടറി മുങറിയ ആകേക്കാശഖ.... എനന്തക്കാരു ചന്തമക്കാണട് അതറിനട്. മരങനളലക്കാഖ 

കേറുതറിരുണ്ടതക്കായറി കതക്കാന്നുന്നു.... ആ കേറിളറി ഇനതകങക്കാടക്കാ കപക്കാകുന്നതട്? 

അററിയറില ഒരുപകക്ഷ അതുഖ എനന്നകപ്പക്കാനല ദറിശയററിയക്കാനത അലയുകേയക്കാവുഖ......

മഴ കുറനഞ്ഞെന്നു കതക്കാന്നുന്നു.... സൂരദന നപക്കാളറിഞ്ഞെ കനക്കാക്കുന്നുണ്ടകലക്കാ .... 

നതക്കാട്ടുമുമട് എന്തക്കായറിരുന്നു അതറിനനറ ഒരു ഗമ.... മഴ വന്നകപ്പക്കാകഴക്കുഖ 

അനതക്കാനക കപടറിച്ചു കപക്കാനയന്നു കതക്കാന്നുന്നു . മഴയുമറില കേക്കാറ്റുമറില ഇളഖ 

നവയറില്... നഹൈക്കാ... നചററിനയക്കാരു ചൂടുഖ ഉണ്ടകലക്കാ... പകൃതറിയുനട ഓകരക്കാകരക്കാ 

കുസൃതറികേള്... അല്ഭുതഖ തനന്ന...
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THE GHOST FRIENDTHE GHOST FRIEND
    Once in a cold place called Romerio .There were two close friends called

George and Joy. George is staying beneath the floor which joy stays in. They often

play together. George is one year older than joy.  

      One day George and his family decided to go to his mother's house. Joy didn't

like this ,because, George was his one and only true friend. When George and his

family was about to depart , joy rash to see him

off.  He was at  the verge of  crying he couldn't

bear  this.  George  also  was  sad.  When  joy

returned  to  his  room  he  found  his  parents

packing  some  thing.  We  got  curious  that  was

when his parents told him they had an official meeting at their      office. He asked

if he can also come but since it was an official meeting his parents requested him

to stay for some time. He agreed because his parents never requested like this

before. When he was sitting in his room he heard the sound of foot steps. At first

he ignored it. He heard the sound coming closer and closer then suddenly it stop.

He was scared. Then he slowly moved against the door. Suddenly the bell rang.

His heart skiped a beat. He slowly opened the door he was surprised at the same

time happy to see George. He asked George why returned so early. George didn't

say any thing. He steppedin and close the door and then pushed joy. 
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വദയനവദയന

'' വവായയിചവാൽ വളരക വവായയിചയിലല്ലെങയിലക വളരക''

                              '' കുഞ്ഞുണയിമവാഷട്''

 

      കുഞ്ഞുണയി മവാഷയിലന്റെ ഈ വവാകക്യതതവാടട് ഏലറെ തയവാജയിക്കുന്നു സസൗന്ദരക്യക

ആയവാലക.  ഒരപകടക  വനവാലക  തതീരനതതയുള.  എനവാൽ  വവായയിച്ചു  ലഭയിക്കുന

അറെയിവട്  മരണക വലര നതമവാലടവാപക ഉണവാകുക.  വവായയിക്കുനവർകട് അതയിതനകവാൾ

അറെയിവുണവാകുക '' അറെയിവയില്ലെവാലത രവാജവാവയിതനകവാൾ ലമചക അറെയിവുള്ള ജഗൻ ആണട്''

വവായനയുലട സസൗന്ദരക്യക പറെഞവാൽ തതീരനതല്ലെ.
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Are we dumping humanityAre we dumping humanity
We accepts human nature as we move in our 'glassy essence' all the while

our  angers  flare  to  evidence  and  we  dern  and justice.  All  the  while  our  riwe

accepts human nature as we move in our 'glassy essence' all the while our angers

flare to evidence and we dern and justice. All the while our righteousneess lords

over other life. Yet we beseech gods for mercy. Our wallowing is legion, yet we

tahe all sorts of arts and sience to olympian heights. Here, very necessarily we

should take of what humanitg stands for. The word humanity stanity stands for the

quality  of  being  human,  the  very  peculiarnature  of  man  by  which  he  is

distingushed from other living being beings.  Oneo f the most outstanding example

of humanity, in a human beiong has been portrayed beuti fully by, mother teresa

once swaid``if you    haveno peace, it is because you have forgotten that we all

belong to each other”  this better explairs the values of humanity

Even, if technology has given as the power fast forverd the world in which

we dwell. But not the sense of humanity.  Whichis the most ess ential factor which

will foster human existance, lts high time to thinle and heart, we just need to be

more attentive ant curiovs, even more on the look out for everyone. Tiny, quick,

wonder ful moment when you cilone can create a smile, lend a hand, still a cry or

calm in someone else. So, brea the this earth, soar it's ground! Engage this beauti

ful world,

As soon as we underst and the import ance  of hu manity in every our acts,

the pur pose for which we are on earth is ful filled.
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Social problems andSocial problems and
solutions solutions 

social problem...  A way of behaviour . That is regarded

by a substantial part of society as being in violation of one

or more generally accepted or approved norms.

If individuals exhibit such behavioural changes that can

destroy existence of a tolerant society lf can be considered

as a social problem .
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    The earth The earth the lost planetthe lost planet
     The earth had everything to support life, support it for time without 

end.But man was not satisfied with what nature provided for him .He made some 

progress but he upset the balance of nature.

      The atmosphere was natures device for protecting the earth from the 

harmful rays of the son and from matter approaching the earth from outer

space . Man has made gaps in the protective covering . These gaps are 

likely to grow and will expose the earth to all dangers . There will be no 

air to breath .  

     Even without destroying the atmospheric shield man has polluted the 

air making it unfit for breathing . The poisonous fumes are killers . Man 

has wasted another of natures gift . Fresh water . The earth has very little 

of it compared with the salt water in the seas . 

     By destroying forests man has removed several species of animals 

from the face of earth . All these had a place in natures scheme now man 

has to fight groups of creatures who got stronger when he removed their 

foes . With the forest went the valuable surface soil making agriculture 

difficult . The earth is the lost planet . Or will be lost soon man can stop 

now and slow the process . But his greed will not let him do so......       
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നറിങള് ദുദുഃഖറിച്ചറിരറിക്കുകമക്കാള് ജവീവറിതഖ
നറിങനള കനക്കാകറി കേളറിയക്കാക്കുഖ
സകന്തക്കാഷറിച്ചറിരറിക്കുകമക്കാള് ജവീവറിതഖ
നറിങനള കനക്കാകറി ചറിരറിക്കുഖ
എന്നക്കാല് നറിങള് മറ്റുള്ളവരുനട
സകന്തക്കാഷതറില് കേക്കാരണമക്കാകുകമക്കാള്

ജവീവറിതഖ നറിങനള കനക്കാകറി സലല്യൂടട് നചയ്യുഖ.                        

- ചക്കാര്ലറി ചക്കാപറിന 
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കഥ കഥ --

          എത്ര ദവീ൪ഘഖ സക്കാധനക്കാലഭദഖ !
       
           ആവൂ  !  ജവീവറിതനമത്ര ഹ്രസദതരഖ !

         -കഡക്കാക്ടട൪ ഫഗ്രൗസ്റ്റേട്
                                       [കഗക്കായട്ഥ]
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SHU  TODOROKISHU  TODOROKI
Shy toroid derives his determination from the folklore of his country

– Japan his design is of a fiery red cha – rid rayon which a pears in 

Japanese legend . Thu finds that  he can relate to the small , but fiery 

rapture of the dragon . Thu can go from zero to 60  miles per hour 3 

seconds . His coach is a mazed and has been the only car to ever win at 

le rams the world” s oldest a active sports car race in under ants racing 

fuelled by a team that has racked up many 

achievements,.........................................................shu certainly has the 

drive to win . . . .                         
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     A  MONKEY A  MONKEY 

  AND TWO CATSAND TWO CATS
Once Upon a time  two  cats  found a  piece  of  cheese and  cut  it

into two pieces . but one piece was slightly bigger than the bothersome

the cats wanted the biggest pieces . Then they went ton a monkey and

asked to sort the matter     

              the monkey said .

Don,t merry I,ll make both

piece equal . Then it took

bite  from  the  bigger

piece .  But this made the

other piece this continued

till the piece very small

seeing this ,the cats pleaded sir ! We are satisfied . Let us nave the piece

now” the shrewd monkey replied . “this” is my fee for sorting out the

problem satiny this it gobbled up the remaining  cheese.    

കൂടട്                                                                                                                                  page 27



    ഒരറികല് ചങക്കാതറികേള് ആയ സറിഖഹൈവുഖ കേഴതയുഖ ഒന്നറിച്ചട് കവടയക്കാടക്കാന തവീരുമക്കാനറിച്ചു.

മൃഷക്കാനഖ  ഭക്ഷറികക്കാന  കവണ്ടറി  മക്കാത്രമക്കായറിരുന്നു  ഈ  ചങക്കാതഖ.  കേഴതകട്  ഉച്ചതറില്
കേരയക്കാനക്കാകുകഖ  സറിഖഹൈതറിനട്  ആനണങറില്  നല  കേരുത്തുഖ  ഉണ്ടക്കായറിരുന്നു  സറിഖഹൈവുഖ
കേഴതയുഖ കചര്ന്നക്കാല് ഏതു മൃഗനതയുഖ വവീഴക്കാഖ.  നവീ  കുററിനച്ചടറികേളറില് നറിന്നട്  ഉച്ചതറില്
കേരയണഖ  നറിനന്റെ  ശബ്ദഖകകേടട്  മൃഗങള്  നറിനന്റെ  അടുകകലകട്  വരുഖ  അകപ്പക്കാള്
പറിറകേറില്നറിന്നട് ഞക്കാന ചക്കാടറി പറിടറിക്കുഖ. എങറിനനയുണ്ടട്? സറിഖഹൈവുഖ കേഴതയുനടയുഖ പുതറിയ
തന്ത്രഖ വറിസരറിച്ചു കകേള്പ്പറിച്ചു.

                     " ശരറി നല ആശയഖ തനന്ന"

                  കേഴത തലയക്കാടറിനകക്കാണ്ടട് സമതറിച്ചു .

അങനന കനരഖ പരപരക്കാ നവളുത്തു തുടങറിയകപ്പക്കാള് ഒരു കുററിനച്ചടറിയുനട മറവറില് ഇരുവരുഖ
ഇരുപ്പട് ഉറപ്പറിച്ചു അധറികേഖ കനരഖ കേഴറിയുന്നതറിനുമുകമ അവയറില് ഒരു മുയല് വന്നു . 
അകപ്പക്കാള് കേഴത ഒറ അലര്ച്ച. മുയല് ശബ്ദഖ കകേട്ടു കപടറിച്ചു തനനറ ശകറി ഉപകയക്കാഗറിച്ചട് 
മുയല് ഓടക്കാന തുടങറി സറിഖഹൈഖഉകണ്ടക്കാ വറിടുന്നു പക്കാവഖ മുയല് നനക്കാടറിയറിട നകേക്കാണ്ടട് മുയലറിനന
സറിഖഹൈഖ പറിടറിച്ചു .

കൂടട്                                                                                                                                  page 28



ഉമഉമ
ജവീവറിതതറിനന്റെ ഓകരക്കാ ഇരുളടഞ്ഞെ വഴറികേളറിലുഖ ഒരു നചറു പുഞറിരറിയക്കാല്

എന്നുഖ  എനനറ  കൂനടയുണ്ടക്കായറിരുന്ന  ഒകരനയക്കാരക്കാള്.........  അതട്  എനന്റെ  ഉമ

മക്കാത്രമക്കാണട്.

എനന്റെ സകന്തക്കാഷങള്കട് പറിന്നറിനല കേക്കാരണഖ എനന്റെ ഉമയക്കായറിരുന്നു. ഏനതക്കാരു

കവളയറിലുഖ ഒരു തണലക്കായറി സതക്കാന്തനമക്കായറി അവനരനന്റെ കൂനട ഉണ്ടക്കാവുമക്കായറിരുന്നു.

എനന്റെ  പശ്നങള്  എനന്നകക്കാകളനറ  വദക്കാകുലതയുഖ  കവദനയുഖ  കപറുന്ന
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ഒരക്കാളുനണ്ടങറില് അതട് എനന്റെ ഉമയക്കായറിരുന്നു  .എത്ര വക്കായറികക്കാന പറഞ്ഞെക്കാലുഖ
വക്കാശറി  കേക്കാണറിച്ചക്കാലുഖ  മറിണ്ടക്കാതറിരുന്നക്കാല്  ആ  ഉമകയക്കാടുള്ള  കസ്നേഹൈഖ  കുറയക്കാനത

കൂടറിനകക്കാണ്ടറിരറിക്കുന്നു.

കേരയുകമക്കാള് കൂനട കേരയക്കാനുഖ എനന്റെ സകന്തക്കാഷങള് പങ്കുകചരക്കാനുഖ എനന്റെ
കപക്കാരക്കാടങള്കട് വവീരദഖ പകേരക്കാനുഖ ഞക്കാന നടക്കുന്ന ഓകരക്കാ ഇടവഴറിയറിലുഖ എനന്റെ
കൂനട  ഒരു  നറിഴലക്കായറി  നറിലക്കാവക്കായറി  മക്കായക്കാനത  കൂനട  ഉണ്ടക്കാകുന്ന  കസ്നേഹൈതറിന

വറക്കാത നവീരുറവയക്കായറിരുന്നു എനന്റെ ഉമ.

കുഞന്നക്കാള്  മുതല്  ഇന്നുവനര  എനന്റെ  എലക്കാ  വവീഴ്ചകേളറിലുഖ  എനന്ന
ഹകേപറിടറിച്ചുയര്തറിയതട് അലറിവറിന നറിറകുടമക്കാണട് എനന്റെ അമ

ഇന്നട് ഒന്നട് പതറുകമക്കാള് മനസററിയക്കാനത വറിളറിച്ചുകപക്കാകുഖ"ഉമക്കാ ..."

പറിനന്നനയക്കാരു  സമക്കാധക്കാനമക്കാണട്.....  ഉമ  അരറികേറിലറിനലങറിലുഖ  കമരറി  അരറികേറില്
ഉനണ്ടനന്നക്കാരു  കതക്കാന്നല്  എത്രനയത്ര  കവദനകേള്  ഉണ്ടക്കായക്കാലുഖ  ഉമകയക്കാടട്

പറഞ്ഞെക്കാല് തവീരക്കാവുന്നനതയുള. അനതലക്കാഖ

ഈ കലക്കാകേതട് ഞക്കാന കേണ്ട അനശതരമക്കാഖ കസ്നേഹൈമക്കാണട് എനന്റെ ഉമ.......

എനന്റെ  മുഖഖ  കേക്കാണുന്നതറിനു  മുമട്  എനന്ന  കസ്നേഹൈറിക്കുകേയുഖ  എനറിക്കുകവണ്ടറി

ഒരുപക്കാടട് തദക്കാഗങള് സഹൈറിക്കുകേയുഖ നചയ കസ്നേഹൈമക്കാണട് എനന്റെ ഉമ.......
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സ കദഞറ നചങശളദടസർസ കദഞറ നചങശളദടസർ
സര്കക്കാനറ...

നറിങള് കുറയ്ക്കുന്നു കൂട്ടുന്നു

നചയ്യുന്നനതലക്കാഖ കേടത കേയറഖ

ദറിവസങള് കൂടുകന്തക്കാറുഖ

സമയങള് വറ്റുകമക്കാഴഖ

ഇനറിയുഖ തവീരുന്നറികല ......?

മനുഷദ  മനസറില് വറിഷമഖ  .....?

ഇനറിയുഖ ഡവീസലറിനന്റെ വറിലകൂടറിയക്കാല്

കേനനലരറിയുഖ മനുഷദ ഖല്ബറില്

നചറുവഞറി കപക്കാനല
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Taj mahalTaj mahal
You knew emperor of india she hannah
That life,youth,wealth,renown
All fat away down the stream of time
Your only dream
Was to preserve forever your heir heat”s pain
The ha reserve t under of imperial power
Would fade in to sleep
Like a sunset”s crimson splendour 
But it was your hope 

That at least a single, eternally -heaved sigh wild stay
To gave the sly 
Rho ugh emeralds,rubies pearls are all 
But as the g litter of a rainbow tricking out empty air 
And mush pass away;
Yet still one so liar tear 
Would henge on the keels of time In the form 
Of hilt white and gleaming ta marshal 
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 ചചനകൾചചനകൾ
ചറിന്തകേള്
അഗറി ജതക്കാലനയ കപക്കാനലയക്കാണട്

തറിരറിനകേക്കാളുതക്കാന എളുപ്പമക്കാണട്

പടര്ന്നട് പന്തലറിക്കുന്നതട്

അതറികവഗതറിലുഖ

ചറില ചറിന്തകേള് 
കേണ്ണവീരുഖ മറ്റുചറിലതട്

പുഞറിരറിയുഖ സമക്കാനറിക്കുഖ 

എന്തുതനന്നയക്കായക്കാലുഖ ചറിന്തകേള്കട്

തറിരറിനകേക്കാളുതക്കാന ഇരറിക്കുന്നതക്കാ ഇന്നട് നലതട്
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       മഹവാതവാഗവാനയി

     ജനനഖ : 1869 ഒൿകടക്കാബര് 2

     മരണഖ: 1948 ജനുവരറി 30

തഡവാ, സലയിക അലയി

ജനനഖ: 1896 നവഖബര് 12 

മരണഖ: 1987 ജൂണ് 21

എബ്രഹവാകലയിങൻ

ജനനഖ: 1809 നഫബ്രുവരറി 12

മരണഖ: 1865 ഏപറില് 14
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ജവഹർലവാൽ ലനഹട്റ

ജനനഖ : 1889

മരണഖ: 1919 ജനുവരറി 6 

കുഞ്ചൻ നമക്യവാർ

ജവീവറിതകേക്കാലഖ: 1700 -1770      

 

കുമവാരനവാശവാൻ

ജനനഖ :1873 ഏപറില്

മരണഖ: 924 ജനുവരറി 16 
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  മരണക മരണക !!
    ഈ ജവീവറിതഖ ഏതുനറിമറിഷവുഖ ഇലക്കാതക്കാകയകക്കാഖ കേഥ പറയുഖ

കേണ്ണുകേളുഖ ചറിരറിക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളുഖ എന്തറിനട് എനന്റെ ശരവീരഖ തനന്ന ഏതട്

നറിമറിഷവുഖ നറിശ്ചലഖ ആകയകക്കാഖ അനന്നനന്ന ഓര്തട് കേരയക്കാന ആരുഖ

ഉണ്ടക്കാവണനമന്നറില.  എന്തറിനുഖ  ഏതറിനുഖ  എനന്റെ  കൂനട  നറില്ക്കുന്ന

മനസ്സുകപക്കാലുഖ അന്നട് മഗ്രൗനഖ ഭജറിക്കുഖ.

അന്നട്  എനന്റെ  ഒരുപറിടറി  സതപ്നങളുഖ  കേണ്ണവീരറില്  ചക്കാലറിച്ച  ഓര്മകേളുഖ

എലക്കാഖ  ഈ മണ്ണറില് തകേര്ന്നുവവീഴഖ.  ജവീവറിതനമന്ന കേഥയറിനല ജവീവന
എന്ന  കേഥക്കാപക്കാത്രതറില്  നറിന്നുഖ  ആതക്കാനവന്ന  മറിത്രഖ  അകേലുന്ന
നറിമറിഷഖ  എനന്റെ  ഖല്ബറിനന്റെ  കകേക്കാണറില്  കേണ്ണുനവീരക്കാല്  ഞക്കാന
നനനയടുത സതപ്നങള് നവറുഖ ചക്കാരമക്കായറി മക്കാറുഖ ഇനറിനയക്കാന്നുഖ ബക്കാകറി
നവകക്കാനത  ഓകരക്കാകന്നക്കാകരക്കാന്നക്കായറി  എനറികട്  നഷമക്കാവുഖ  ഇടറുന്ന
കേണ്ണുകേള് അവസക്കാനമക്കായറി ഒന്നൂനട കേരയുഖ ജവീവറിതനമന്ന നക്കാടകേതറില്
അവസക്കാനഖ തറിരശവീല വവീണു നകേക്കാണ്ടറിരറിക്കുകേയക്കാണട് ഉണര്ച്ചയറിലക്കാത

ഒരു ഉറകഖ എനന്ന സവീഖ എടുതറിരറിക്കുന്നു .
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AABBOOUUT  T  TTHHEE  A  AUUTTHHOORR
 

    Sachin ramesh tanulkar  was born  on 24th  April 1973 in 

mumbai maharashtra he is     a former 

indian Crucketer of all time. He is 

the only  player to have scored one 

hundred in   international centries. The 

first to   score a double century in a 

one day international, and the only 

player to complete more than 30,000 runs in international 

crieket. He played 664 international Cricket matches in 

total scoring 34,357 runs. He received the Arjuna award 

in 1994, the rajiu gnandhi khel. Ratha. Award in 1997, and 

the padma shri and the padmauib. Hushan. Awards. In 1999 

and 2008 respectively.    
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  Art is a LanguageArt is a Language
       Tool that gives children the  ability to express themselves with     Do 

you remember seeing  a photoghraph that communicated     a whoca 

world of feeling perhaps it was a famous photoghraph or        simply a 

family snapshot that captured the richness of a special moment A picture 

is often worth a thousand words visual images communicate emotions 

and complecities in a way  that words        cannot the ability to 

communicate non verbally is particalaey important for children art is a 

power ful words.      

       Once you acknowledge that art is a language the importance of 

respecting a child's artwork becmes obvious Yet too oftenrteRF odults 

praise art before veally looking at it offering routine 

lomments like,these can actually be damaging to a child's “what a pretty 

picture !” selfestures causing him to feel misunderstood pictures  Do you 

remember seeing  a photoghraph thata thousand words visual images 

communicate emotions and complxities in a way  that words        cannot 

the ability to communicate non verbally is particalaey important for 

children art is a power ful tool that gives children the          ability to 

express themselres with words
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          Once you acknowledge that art is a language the importance 

of respecting a child's artwork becmes obvious Yet too often odults praise

art before veally looking at it offering routine 

lomments like,these can actually be damaging to a child's “what a 

pretty picture !” selfestures causing him to feel misunderstood

 pictures  
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ശവണ്ടതസ ശവണ്ട സമയതസശവണ്ടതസ ശവണ്ട സമയതസ
ശവണ്ടതുശപദഞലശവണ്ടതുശപദഞല

പറിയനപ്പട  കുടറികേനള  നറിങള്  ശക്കാരവീരറികേമക്കായുഖ

മക്കാനസറികേമക്കായുഖ  വളര്ന്നുനകേക്കാണ്ടറിരറിക്കുന്ന  കേക്കാലമക്കാണറിതട്  ഈ

വളര്ച്ച ഭക്കാവറിയറികലക്കുഖ ഉണ്ടക്കാവണഖ അങനന കവണ്ടസമയതട്

കവണ്ടതുകപക്കാനല  നചയണഖ  .പണറികട്  വലറിപ്പമറില  തനറിക്കുഖ

വവീടറിനുഖ  നക്കാടറിനുഖ  കലക്കാകേതറിനുഖ  ഗുണകേരമക്കായ  പണറി  ഏതുഖ

നലതക്കാണട്.  അതറിനക്കാല്  ഏതു  പണറിയുഖ  അതറിനുകവണ്ടറി

ശ്രദകയക്കാടുഖ  ഗഗ്രൗരവകതക്കാടുഖ  കൂടറി  യഥക്കാസമയഖ  നചയട്

നകേക്കാണ്ടറിരറികണഖ  കേളറിയുഖ  കുളറിയുഖ  ഊണുഖ  ഉറകവുഖ  പഠറിപ്പുഖ

പഠനവുഖ  തുടങറി  എലക്കാതറിനുഖ  കവണഖ  എട്ടുമണറികര്  കേറിടന്നു

ഇന്നനല പത്തുമണറികക്കാണട് കേറിടന്നതട് നക്കാനള ആറുമണറിക്കുതനന്ന

കേറിടക്കുഖ മറന്നക്കാള് ഒരു മണറികട് എണവീക്കുഖ എന്നട് വരരുതട്.
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മചനുകകമചനുകക  
 ഞക്കാനതറിനന പതുനകനയടുനതക്കാരു 

കേക്കാലറിക്കുപ്പറിയറിലറിട്ടു രഹൈസദമക്കായട്

ശതക്കാസഖ മുടക്കാതറിരറിക്കുവക്കാന മൂടറിയറില്

ദതക്കാരമറിട്ടു കേറുത കകേക്കാമസറിനക്കാല് 

കുപ്പറിക്കുളളറില് കുടുങറിയകപ്പക്കാളവന

കൂടറിലറിട നമരുകറിനനകപ്പക്കാലയക്കായട്

എനന്റെ കമക്കാഹൈമററിഞ്ഞെതുമക്കാതറിരറി

മറിന്നറി മറിന്നറിതറിളങറി  തുരുതുനര 

************************

                                                    വറിടയയ്ക്കുമറില  ഞക്കാന - നക്കാനളയന

കൂടനര നകേക്കാണ്ടട് കേക്കാടറി നഞടറികണഖ

മൂടറിയറില് കടക്കാര്ച്ചട് മറിന്നറിനതളറിയുന്ന 

കപനകേക്കാടറി നകക്കാതറിപ്പറിച്ചതക്കാണവര്

**************************
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An Animal An Animal 

SoimmortalSoimmortal
If you think that all living things perish,well, here's a sarprise . 

There are a few animals that are immortal !

                 

              Hydra is one ,for instance . These tiny predatory animals are 

found in most un polluted fresh water ponds lakes and strems ,hydras are 

very unique in that calls

congtantly divide ,allawing

de fective cells and toxins

to be 'discarded'hence they

are bidoyrcally 'immortal'
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       The golden gate bridge owes
 

       It's name to the golden gate 
  
       Straight [the water way it straddies]

             And not it's paint colour

Success doen't Success doen't 

come to youcome to you

g catch itg catch it
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FF    AA    MM    OO    UU    S S     EE    XX    PP    LL    OO    RR    EE

 Christopher Columbus

● EXPLORER AND NAVIGATOR CHRISTOPHER 
COLUMBUS WAS BORN IN KISLIN THE REPUBLIC OF 
GENOA , ITALY.

● HE SAILED ACROSS THE ATLANTIC OCEAN IN 1942 . 
HOPING TO FIND A ROUTE TO INDIA AND IT TURN 
MADE OF ONE OF THE GRETEST DISCOVERIES IN THE 
HISTORY OF THE WORLD-HE DISCOVERED THE “NEW 
WORLD” ON THE EXPREDITION.

● HE THOUGTH HE HAD MADE IT TO ASIA AND CALLED 
THIS AREA THE 'INDIAS' AND IT IS INHABITANTS 
'INDIANS'  
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              Rainy DayRainy Day : :  
It was a rainy day when

I made a paper boat. 

Wow! It went floating

But slowly started dripping

I made another lovely boat

When my father came wearing a raincoat! 

He told me to get inside

As I was fully drenched. 

Though my red dress was dirty

I enjoyed myself being naughty. 

The breeze and rain made me cool

When I placed the boat on the roadside pool. 
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THE COINS THAT ARETHE COINS THAT ARE

TOSSED   INTOTOSSED   INTO................!

all the coins that are lossed intoall the coins that are lossed into
rome's trevi foutain each day are collected and rome's trevi foutain each day are collected and 
donated to charity .................donated to charity .................

coradian globel rottercoradian globel rotter
jean beliveau has walked around the jean beliveau has walked around the 
world on foot croosing six conlinetsworld on foot croosing six conlinets
the liip was taken to pro mate the liip was taken to pro mate 
pease and non-violence pease and non-violence 
to wards children .to wards children .
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  The Cycle RacingThe Cycle Racing
                                                                                         

  Onceupon at time in a village have a cycle competition and 

everybody ready for the cycle racing. Shiva and his friends named 

'Adi''yodi' also ready for the racing. menu and his friends also come 

and joined . menu have some jelouses with Shiva. painting is started 

in the stadium of the village everybody go speed and very far. Shiva 

also with speed. India round full of monkey Shiva      and his friends 

stop the cycle Shiva cycle give music and everyone play with Monkey 

menu loughing in there Shiva the finishing point is in near. menu and 

his friends come into side of the Shiva and has the there pungerd and 

he fell down and he become very angry the friend of the cycle wheel 

in up and he raised very well . he become first.                                     
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TT    hh    ee          ll    ii    oo    nn     a a    nn    d td t    ww    o co c    hh    ii    ll    dd    rr    ee    nn
ee    ss    cc    aa    pp    ee    d d     ff    rr    oo    m m     uu    nn    dd    ee    rr    's 's nneett

Once upon a time there was a lion sleeping in under the tree 

suddenly two children came named menu and Gundo. they saw the lion
is sleeping . they be come to correct the flower in the for est . they 
walking through the lion
and one branch of the tree
fell down and lion and look
everywhere and last saw the
two children. they ran also
lion. lion fell down into the
hunder's net children look behind and saw lion is in Hunder's net and 
children Run into in front of the lion and cat hunder's net lion become 
very happy and hunder's saw this hunder's cavght the children and 
line and hunder's run and hunder's fell dow into his net and lion 
helped the children hunder's become fear because lion rorved in big 
voice and children also happy and thank the lion to the children. 
children thanks to the lion and collect the flower and wend to the home
and mother asked" why are you late" mother asked and children say 
everything and mother also become very happy 
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TTHHEE S SNNAAIILL

LEAVING THE SAFETY OF AROCKY LEDGE 

THE SNAIL SETS OUT 

ON HIS LONG JOURNEY 

ACROSS A BUSY PATH

THE GRASS IS GREENER ON THE OTHER SIDE !

FOR TENDER LEAF OR JUICY STEM

HE'LL BRAVE THE HAZARDS OF THE ROAD 
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ഞവളചച്ചതചഞന്റെ വചരലുകളഞവളചച്ചതചഞന്റെ വചരലുകള

ഉമക്കാച്ചുവുഖ  മക്കായനുഖ  ബവീരക്കാനുഖ  കേളറികട്ടുകേക്കാരക്കായറിരുന്നു.  പണകക്കാര

നക്കായ ബവീരക്കാനഉമക്കാച്ചുവറിനന സതന്തമക്കാകറി അവള്കട് മക്കായകനക്കാടക്കായറിരുന്നു

കൂടുതല്  പറിയഖ.  ഉമക്കാച്ചുവറിനുഖ  ബവീരക്കാനുഖ  ഒരു  മകേന  പറിറന്നു  അബ

ഉമക്കാച്ചുവറിനനയുഖ  ബവീരക്കാനനയുഖ  ഒന്നറിപ്പറികക്കാന  കേക്കാരണകക്കാരനക്കായ

അഹൈമദുണ്ണറികക്കാനയ ഒരറികല് മക്കായന തലട്  നകേക്കാണ്ടു വവീണു  അയക്കാള്

മരറിനച്ചന്നു  കേരുതറി  മക്കായന  നക്കാടുവറിട്ടു  വയനക്കാടറില്  നവച്ചട്

അഹൈമദുണ്ണറികേക്കായുനട  മകേന  ഹൈസനന  കേണ്ടുമുടറിയകപ്പക്കാഴക്കാണട്  അയക്കാള്

മരറിച്ചറിനലന്നുഖ നക്കാടറില് തറിരറിനച്ചതറിയ മക്കായന ഉമക്കാച്ചുവറിനന വറിവക്കാഹൈഖ

കേഴറിച്ചു.  അവര്നകക്കാരു കുഞണ്ടക്കായറി മരകക്കാര് മക്കായന ആണട് ബവീരക്കാനന

നകേക്കാനന്നനതന്നട്  അബവറിന്നട്  അററിയക്കാനമന്നട്  ഉമക്കാച്ചുവുഖ  മക്കായനുഖ

മനസറിലക്കാകറി.  തുടര്ന്നട് വയനക്കാടറികലകട് കപക്കായ പറിതക്കാവറിനന കേക്കാണക്കാന

മരകക്കാര് എത്തുന്നു.

ഉമക്കാച്ചു  ഉമക്കാച്ചു  ((ഉറൂബട്  ഉറൂബട്  )    )    

കൂടട്                                                                                                                                  page 50



മഴമഴ
മണറിസന പ്രണയറിച മമാനതറിസന

അടെങ്ങമാസതമാരമാ നരമാദനശ
മഴതുള്ളറികൈൾ നപമാൽ
വറിണസന പുൽകുന

പ്രറിയതമസന നഷ്ടസപട പ്രറിയതമയുസടെ
വറിര  ഹതറിൽ തദ്ധീരമാകൈണണ്ണുുനദ്ധീർ ആകൈമാറണദ്ധീ മഴ....

ഈറമാ൯ തുള്ളറികൈൾ നപമാൽ ഇവസയ
തഴുകുന്ന ഒമാർമ്മകൈളമാസണനറിക്കദ്ധീ മഴക്കമാലശ

അസത;ശമാനമാ സുന്ദേരമമാശ
ചറില മഴനയമാർമ്മകൈൾ

ഇടെസക്കമാന്നസ് തഴുകൈദ്ധീ....ദൂനരക്കസ് മറയുശ....

നതമാരമാ മഴയറിൽ കുതറിർസന്നമാരമാ ബമാലഖ്യ ശ...
ഒമാർക്കുനമമാൾ ആനന്ദേമുലമാസശ നതമാനന

മഴസയത്ര നല വറിജറിത്ര ഒമാർമ്മ
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A Vintage cars historyA Vintage cars history

Vintage car is the most general sense old automobile 
and in the moreover sense of can end

Basiysts and collector it is a car from the period of 1919 to 
1930 such enter sites have categorisation scheme for ages of
cars enter distinction between HQ car Vintage cars 
discourse cars and so one of the classification creation very 
but consumers with any country ok then maintained major 
clubs.

     The Vintage car in the automobile warid was the time of 
transition the car started in a 1819 AS still teacher and 
operation of a ratting and ended up in the fact mobile 
production at the end of the period was not matched a day 
with end of the 1950 in the today turn a Vintage car is 
definite 

the same as a classicthe same as a classic
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CRICKET THE GAME OFCRICKET THE GAME OF

UNCERTAINTIESUNCERTAINTIES
 

Cricket is one of the most popular games in india.  The young and

old alike are affected by this game. It is not a native game of india .The

british who ruled our country introduced this game and now it has struck

deep roots in our country. This game is mostly played in the common

wealth countries. 

The  cricketing  countries  are  England,Australia,India  ,Pakistan,

Srilanka ,South-  africa, zimbabwe,Newzeland and Bangladesh  etc 

Eleven players represent each side . Ajest match is divided into

two innings known as the first innings and second innings. The victory or

defeat is decided by the total runs scored by each team in two innings
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THE KISSING OF RAINTHE KISSING OF RAIN
The pearls of heaven 
dropped to the earth 
and our heart
like an angel

The peace from god 
scattering every where
and every heart
like  adove

The sympol  of love
pattel The nature 
The leaves of love 
blow in all soul 

The never ending 
uncountable  pearls  drops
like a dreamlike a dream
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DidDid

YouYou

Know ?Know ?
• Mountain lions can not roar , but they can whistle

• A baby por cupine is called a porcupette 

• The capy bara is the largest rodent in the world

• A Tiger can eat about 5 kilograms of meat for a meal

• An average human breathes 23.040 times every day

• There are 29 varieyies of bones in the skill

• The growth of children is faster in spring time
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Good man and his giftGood man and his gift

One man bought a beautiful house orchard near by 

envios man lived in the old house .He was constanly 
trying to run the mood of his new neighbour he threw 
garbage under his gates and made other nasty things 

one day the man woke up in a good mood went out the
porch and saw a bucket of slops [pig food] there the 
man took this bucket poured out the slops cleaned a 
bucket put the most rip and delisious apple there and 
went to his neighbour the neighbour heard a knock at 
the door and throw ;'finally i got it'.

He opened his door expecting for a quarrel however 
the Man game a bucket of Apple saying. 

The one who rich with some thing ,shares it with other
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RACING OF ANIMALSRACING OF ANIMALS

   Once upon a day one tortoise

and a rabbit  were raced .Who will get

first then they started their racing .

Controller controller the racing ready ,one

'two 'three' start;rabbit ran factly and

tortoise walk slowly .Rabbit turned to back .He didn't saw tortoise . 

Then rabbit thanked I can sleep few time . Then only tortoise will 

come . Rabbit started to sleeping . 

Tortoise walked and reach the sleeping

place of rabbit . He saw rabbit . Rabbit

was sleeping . That time tortoise 

walked and tortoise reach in the 

finishing point . Tortoise got prize . And after more time , Rabbit 

woke up and turn bake . He didn’t see tortoise . He think tortoise 

didn’t come to hear . Rabbit Ran to finish point . He saw tortoise get 

the prize he ; go to back with head down .  
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THETHE  CLEVERCLEVER  BARBERBARBER
    OnOne  day  a  barber  was  going  to  the  nexte  day  a  barber  was  going  to  the  next

village.On  the  way  he  had   to  pass  through  avillage.On  the  way  he  had   to  pass  through  a
forest  .There  was  somany   wild  animals  in  theforest  .There  was  somany   wild  animals  in  the
forest .When the barber was proceeding ,a fierceforest .When the barber was proceeding ,a fierce
lion came and stood before him . But he gatheredlion came and stood before him . But he gathered
caurage and went to the lion .The lion looked at thecaurage and went to the lion .The lion looked at the
barber  in  surprise.  The  barber  said  ''oh  you  arebarber  in  surprise.  The  barber  said  ''oh  you  are
hiding here .OK, i have been searching for you allhiding here .OK, i have been searching for you all
over  the  forest  ''.  The  lion  was  scared  and  heover  the  forest  ''.  The  lion  was  scared  and  he
babbled  ,''why  are  you   looking  for  me  ?.  ''  Thebabbled  ,''why  are  you   looking  for  me  ?.  ''  The
barber replied .'' The king had asked me to catchbarber replied .'' The king had asked me to catch
two lions for him. I have already caught one of two lions for him. I have already caught one of them.them.
I think you will next one ''. Then the barber took a mirror fromI think you will next one ''. Then the barber took a mirror from
his  leg  and  put  it  before  the  lions  face  .The  lion  saw  hishis  leg  and  put  it  before  the  lions  face  .The  lion  saw  his
reflection and mistook it  for another lion. When he saw thisreflection and mistook it  for another lion. When he saw this
,the lion ran away for his life and the clever barber went on his,the lion ran away for his life and the clever barber went on his
way.way.
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ഞവണയഞണ്ടങചൽഞവണയഞണ്ടങചൽ
മുല നസ്രുദവീന ഭക്കാരദകയക്കാടട് പറഞ

 ''കുറച്ചു നവണ്ണനകേക്കാണ്ടുവര'' 

നവണ്ണ കേഴറിക്കുന്നതട് കേണ്ണറിനട് 

വളനര നലതക്കാണട് ''നവണ്ണ 

തവീര്ന്നുകപക്കായറി''- ഭക്കാരദ പറഞ 

വളനര നന്നക്കായറി ''നവണ്ണ
പല്ലുകേള്ക്കു 

കമക്കാഡലുകേള്ക്കുഖ നന്നല 

''നറിങളുനട ഏതട് പസക്കാവനയക്കാണട്?

 ശരറിയക്കായതട് ഭക്കാരദ വവീടറില് 

നവണ്ണയുനണ്ടങറില്

ആദദനതയുഖ, 

ഇനലങറില് രണ്ടക്കാമനതയുഖ

 മുല പറഞ.
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തചരഞഞടത ചളചക  ൾതചരഞഞടത ചളചക  ൾ

  ഒരക്കാള് കദക്കാശ ചുടുകേയക്കായറിരുന്നു നപനടന്നട് 
കദക്കാശ പറന്നുകപക്കായറി കേക്കാരണഖ അതട് പയറിന 
കദക്കാശയക്കായറിരുന്നു


അഹൈങക്കാരഖ

പക്കാടറില
കേക്കാരണഖ അതറിനട് വക്കായറില

 രസവുഖ സക്കാമക്കാറുഖ തമറിലുള്ള
വറിതദക്കാസഖ സക്കാമക്കാര് കേഴറിച്ചക്കാല്
രസമുണ്ടക്കാകുഖ പകക്ഷ രസഖ
കേഴറിച്ചക്കാല് സക്കാമക്കാര് ഉണ്ടക്കാകേറില

 സൂരദനനകക്കാള് ചന്ദ്രനക്കാണട്
മനുഷദജവീവറിക്കുഖ ഉപകേക്കാരഖ
കേക്കാരണഖ രക്കാത്രറിയറില്
നവളറിച്ചഖ തരുന്നു പകക്ഷ
സൂരദന രക്കാവറിനല നവറുനത
നവളറിച്ചഖ തരുന്നു

കൂടട്                                                                                                                                  page 60



 

ഗദനചജചയഞട സശന്ദേശകഗദനചജചയഞട സശന്ദേശക
      കസവനമക്കാണട് എനന്റെ മതഖ.

      അഹൈറിഖസ ഭവീരുവറിനന്റെ ആയുധമല ധവീരനന്റെതക്കാണട്.

      എനന്റെ ജവീവറിതമക്കാണട് എനന്റെ സകന്ദേശഖ. 

      ധനഖ മനുഷദനന നറിസഹൈക്കായറിക്കുന്നു.

      ശരറിയക്കായ നയറിച്ച ജവീവറിതഖ പുസകേങകളകേക്കാള് നമച്ചമക്കാണട്. 
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ശപദതസ ശപദതസ 
  കപക്കാതട് എന്ന ഒറ വറിളറിനകേക്കാണ്ടട്

  ആദദഖ കുതറിയതട് അച്ഛനന
ആയറിരുന്നു.....

  എകപ്പക്കാഴഖ കതറുന്ന 

  ഉതരഖ കനക്കാക്കുകമക്കാള് 

   കേണ്ണനുഖ മക്കാപ്പട് .........

കൂനട ഓടറി എതക്കാനതകേ

കേറിതച്ചകപ്പക്കാള് 

കൂട്ടുകേക്കാരന ....

ആസതദറിച്ചു നറിന്നകപ്പക്കാള് 

അയല്കക്കാരന.......

 ശരവീരഖ മുഴവന

 മുററിവുകേളക്കാല്

 മനസ്സുനറിറഞ്ഞെട് 

പുറകതക്കു വന്നതട്

 മസറിലുകേനളന്നു

 പറഞ്ഞെട് കചരുപ്പറിച്ചതട് .......

കകേടറിയറികടക്കാള......

ആരട്...... ആനരയക്കാനണന്നട്.

 അററിയുകവക്കാളഖ   സുരക്ഷറിതഖ!....
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മരകമരക
     മരങ്ങൾ എലമാ ജദ്ധീവറികൈളനടെയുശ പ്രധമാന ഘടെകൈമമാണസ്.   മരശ ഒരു വരശ 

 മരങ്ങളമാണസ് പകറികൈളസടെ പ്രധമാന വദ്ധീടെസ്.

 മരമമാണസ് നമുക്കസ് ശുദമമായ വമായു
നൽകുന്നതസ്.                              

 നമ്മൾ കൈഴറിക്കുന്ന ഭകണശ
,സവയറിലുള്ളനപമാൾ 

തണൽ നൽകുന,മസണമാലറിപസ് തടെയുന എന്നറിവ മരങ്ങളമാണസ്.

അതറിനമാൽ മരസത സശരകറിക്കുകൈ!....

                                                              മരശ മുററിക്കുന്നതറിനു                
                                                       നട്ടു വളർന്നതസ്
                                                        സശരകറിക്കുകൈ                 
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 What Is an  Abacus?What Is an  Abacus?
             The word abacus is derived from the Latin word  

abax,which means a flat surface, board or tablet. As such,

an abacus is a calculating table or tablet.

The abacus is the oldest device in history to be used for 

arithmetic purposes, such as counting. It is typically an open 

wooden rectangular shape with wooden beads on vertical rods. 

Each bead can represent a different number. For simple 

arithmetic purposes, each bead can represent one number. So, 

as a person moves beads from one side to the other, they would 

count, 'one, two, three', etc.

An abacus can be used to calculate large numbers, as well. The 

columns of beads could represent different place values. For 

example, one column may represent numbers in the hundreds, 

while another column may represent numbers in the thousands.
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 THE COINS THAT ARETHE COINS THAT ARE        

TOSSED   INTOTOSSED   INTO................................!!

all the coins that are lossed intoall the coins that are lossed into
rome's trevi foutain each day are collected and rome's trevi foutain each day are collected and 
donated to charity .................donated to charity .................

coradian globel rottercoradian globel rotter
jean beliveau has walked around the jean beliveau has walked around the 
world on foot croosing six conlinetsworld on foot croosing six conlinets
the liip was taken to pro mate the liip was taken to pro mate 
pease and non-violence pease and non-violence 
to wards children                                to wards children                                
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A LESSON FROMA LESSON FROM
NATURENATURE

One day, a boy was playing in a garden. He was running after 
butterflies and trying to catch them. He was very happy to see the 
colourful flowers.

Then he saw a frog skipping and jumping. As he ran behind the frog, it 
jumped into the pond.

A cow was also grazing in the garden. He saw how the cow was chewing 
grass. A fly then came there and buzzed over the cow. The cow swung 
her tail to make the fly move away. The child clapped and laughed.

The boy was enjoying the beauty of nature. He said, 
"Nature is wonderful. Its beauty attracts everyone."
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When he saw a squirrel he ran after it and reached near the bed of roses. 
He tried to pluck some of the roses, but a thorn pierced his finger. It was 
very painful. The boy started crying and ran to his house.

His mother asked him, "What is the matter? Why are you crying?" The 
boy said, "The thorn of the rose pierced my finger while I was plucking it
and now I feel severe pain."

His mother said, "It is your mistake. You should not have tried to pluck 
the flower. The flowers are meant to be seen and not to be plucked. 
Besides, natural beauty should never be harmed. One should not interfere
with the natural processes. Instead, we should help to maintain the 
nature."

The son said, "I will always follow what you have just told, mama."

The Mother said, "Let me know what you have learnt today." Her son 
explained, "We should protect all living beings, whether animals or 
plants. We should never harm them. Unnecessary interference with 
nature is harmful. It may harm the human beings in the long run."
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Thoughts Of EasterThoughts Of Easter
I awoke before dawn this Easter morn,

Laid very still and just thought,
Not of the eggs and bunnies that Easter brings,

But of the gift of life that it brought,
I thought of that cross he carried,
That crown of thorns on his head,

The nails into his body they buried,
Betrayed by even those that he led,

Up that road to Calvary,
Totally sinless too,

Jesus paid the ultimate out of love,
He died for me, for you,

Love keeps no records of right or wrong,
Love doesn't keep a score,

To our Father in heaven we all belong,
Just as on that day long before,

I looked in the room at my sleeping sons,
Tears slipped from my eyes,

God had done more than I could have done,
To just watch as my son suffered and died,

My Easter held such meaning then,
As I watched the dawn breaking through,

Just thinking of that day so long ago,
When God did what I could not do.
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THE THREE
BROTHERS

Long ago, there lived three brothers. They had a small firm and little cottage, in 
which they lived. The eldest brother, Tanyen, worked hard in the firm while his 
lazy and selfish brothers, Zhoshu and Penhun, ate and slept all day. It was difficult 
to meet the needs of the family with the meager income that Tanyen said to his 
brothers, 'It's not possible to carry on like this, brothers! I will go out, seek my 
fortune, and become rich so I can provide for both of you." Zhoshu and Penhun 
didn't like the idea. "Why should Tanyen become rich?" they said each other, "We 
should go out and seek our fortune too!"
So, the selfish brothers devised a plan and went to Tanyen. "Brother! I have 
realized my responsibilities," said Zhoshu. 

"I will go out, seek my fortune and 
become rich so I can share your burden." "As you wish, dear Zhoshu!" smiled 
Tanyen. That day at breakfast, Zhoshu pretended to be very loving and caring. 
"Eat well, Penhun," he said, "and don't worry; I shall soon return rich!" He then 

കൂടട്                                                                                                                                  page 69



took leave of his brothers and started on his journey. He kept walking throughout 
the day. By late evening, hungry and tired, he reached another village. He went up 
to a hut and knocked at the door. An old woman answered, "Who's there?"

"I'm a traveler," Zhoshu replied. "Can I stay here for the night?" "Only if you 
remove all the stars from that pool!" said the old woman, pointing to a pool of 
water.

Zhoshu thought, "How can I remove those stars? They are nothing but a reflection 
of the sky!" Puzzled and exhausted, he returned home and said to his family, "I 
couldn't find my fortune anywhere!"
Next, Penhun decided to try his luck and left home. Wandering, he too reached the
old woman's hut and was asked to fish out the stars from the pool. "How is that 
possible?" he thought and returned home. "Nowhere could I find my fortune!" he 
said sadly.
Now it was Tenyan's turn. When he reached the old woman's hut, he too was asked
to perform the same task. He humbly asked for a bucket, which the old woman 
gave him. Tanyen waded into the pool and began to throw out bucketfuls of water. 
He worked hard all night, until the pool was completely dry.
In the morning when the old woman came out of her hut, Tanyen showed her the 
dry pit and said, "I have removed all the stars, O good mother!" The old woman 
was pleased. She led him to a huge farm and said, "This is your reward. From 
today, you are the owner of this farm!" Tanyen thanked the old woman and 
returned home a rich man.

"I have found my fortune!" he announced." But where?" asked his brother's. "I 
found it in my own hands!" replied Tanyen. He then told them all that had 
happened. His lazy brothers resolved to work hard from that day. And they lived 
happily for the rest of their lives.
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OH GODOH GOD  !
There once was a wise saint who lived in an ashram. He had several 

devotees who studied under him. Every day, he would teach them things 
about God and world."Guruji, where is God?" asked a devotee one day. 
"Everywhere, my son," said Guru. "Everywhere?" asked the devotee, 
puzzled. "Yes, everywhere. In everything you see. And inside everyone 
too," replied the Guru. 

image: http://www.kidsgen.com/stories/folk_tales/images/oh-god.jpg

The devotee pondered over it
for a while. That evening, he
was still thinking about it while
returning home. "I wonder what
the Guruji meant by all that,"
he thought. "How can God be
everywhere?"

As the devotee was walking, he
suddenly saw an elephant
rushing down the road. There was a mahout on the elephant yelling out 
for everyone to move away. "The elephant has gone mad! Please get out 
of the way!" Initially, the devotee was scared but then he thought to 
himself, "Guruji has told me that God is everywhere. That means He is in
that elephant. And God is in me as well." The devotee came to the 
conclusion, "God cannot attack God! So, the elephant will not attack me. 
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I have nothing to fear." Even as the elephant charged towards him, the 
devotee stood in his place, confident. "He won't harm me," he thought 
with a smile. The mahout yelled several warnings to the devotee, but he 
didn't budge. "Move you foolish man! He will trample you! You will be 
crushed to death!"

Coming at a fast pace, the elephant reached the devotee. Mad with fury, 
the animal wrapped its trunk around him and picked him up. The devotee
shrieked with fear and disbelief. Even as he thought, "This cannot be 
happening!" the elephant flung him aside in anger.

Fortunately, the foolish devotee landed on a haystack and was unhurt. As 
he lay there in shock and relief, his Guru and friends came running 
towards him. "What happened? Why did you stand there? asked the 
Guru. "Guruji," said the trembling devotee, "You told me God was in 
everything and in everyone. If God was in the elephant, why did he fling 
me aside like that?"

The Guru smiled. "Yes, God is in the elephant. But God is also in the 
mahout who kept warning you to move. Why did you not listen to him?" 
The devotee had no answer
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The Tree The Tree 

Wind rustles my soft, delicate leaves
Rain stains my twiggy branches

Every day of summer, the children swing on my old arms
Every day of winter, I hear their cheerful voices as they play in the snow

Every night, I hear a happy couple chatting in the fading light
And I know... they will love me forever
As the years pass, I watch them cripple 

I realise that I too am growing old
One day as I listen to the children playing, I hear another sound

The crying of an ambulance breaking the calm 
Red flashing lights, the crying of an old man... Silence!!

I feel the dirt being shovelled 
And my life-long friend is placed by my feet

He kneels at the grave, weeping
As I wrap my roots around her tiny coffin

Keeping her close to me forever.
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The Horse RideThe Horse Ride 
If you like stories with dark forests, strange happenings, even cold

black  murder,  this  is  your  type  of  story.  My name  is  Bobby,  Bobby

Murderson, and this is my story. Horses. That 6 letter word. H O R S E S.

Brrr. It sends a cold chill down my spine just thinking about it. Those

long, uncut, unclean, daggy manes and tails. Their big, dark, miserable

eyes. These are some features that the beasturus animal that causes me to

be sleep deprived has. Unfortunately, to the rest of my family, they are

beautiful, maintainable creatures. Knowing them, they would have read

Black Beauty to think that about a creature so hideous. Or quite possibly,

I was adopted, which would explain why we disagree so much on such a

subject.

There was no going back. Dad had pushed me in with the horse. I was

scared. I could hear the howls from a pack of wolves nearby. No longer

could I see my dad. I was trapped. Carefully, I stroked the horse, hoping

and praying that if I was nice to it, it would be nice back. Lodging my

feet into the stirrups, I plopped myself onto the saddle. Fear filled my

stomach and it tensed into a tight ball. Whoosh. We were off into the

forest. My heart was racing so fast, that I was sure I was having a heart
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attack. Suddenly, the horse glided to a halt, as though it was in shock.

The sound of  tree  branches rustling echoed through the distance.  My

mind  was  racing  with  possibilities  of  what  the  sound  could  be.

"Creak...  Crash...  Bang...  Meow." A black cat appeared on the path in

front of me. Ominously foretelling the bad luck that would follow.As we

raced through the forest like a rally car on a V8 raceway, we approached

a downhill slope. In order to slow the horse down, I pulled on the reigns,

only for it to backfire and knock me off. Left dangling, I pulled myself

back up onto the horse. After tugging on the horse's reigns, we developed

a slow canter and continued through the forest. As we neared the end of

the path, it became dark and miserable. I looked down at the ground and

saw  the  outline  of  a  Killer  Python  slithering  alongside  us.  It  was

preparing to intoxicate and potentially kill me and the horse. Reaching

into my backpack,  I  grabbed my water  bottle,  skillfully  knocking the

snake away. Another tug on the reigns and the horse turned back. At that

moment, I felt  a rickety, large hand clasp my shoulder. The wind had

turned as cold as ice. I froze and remained as still as a statue. Just then, a

crackle of a man's voice filled my ears. "Sorry son, the Merry Go Round

is broken. You'll have to get off now."
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FamilyFamily 
My name is Samantha. I am one of five kids. I am the middle kid,

twelve years old. My mum's name is Jo. My dad's name is Casey. My

older brother's name is Mathew. He is nineteen. Then there's Kattie, she

is  fifteen,  then there's  Andy.  He is  my twin brother and I'm only ten

minutes older than him. The youngest is Paula but we call her Paul. She

is three months old. We are a very dysfunctional family and we always

fight. Talk of the fighting, "Kattie, get away from me!" "You are driving

me mad!" "Bad of. I can do what I want." "Mathew, stop attacking her."

"Samantha, shut up. No, Andy, don't start." "I'm not." "OK shut all of

you". "mum, we're sorry." "Yeah sorry, Mum." "Every one of you are to

clean the house by the time we get back home." "Who do you mean by

all of us?" "I mean Kattie, Mathew, Andy and Sam." "OK, Mum." "You

know if you all were doing your homework and not annoying each other

you wouldn't have to clean the house." "The next day we were going to

bowling."  "We  were  having  fun  till  Mathew  started  on  me."  "I  was

winning and he was loosing." "He said that I was cheating because I had

the bumpers on and he didn't." "He was trying to show of to every one

there." "He was missing every shot he was going too early when it was
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his  bowl."  "My  mum  was  coming  second  then  Andy  was  next  then

Kattie." "Dad and Paula were sitting out because Paula is too small to

play."  "She's  only  three  months  old  and  dad  has  hurt  his  back."

"Right now my oldest brother is still  being nasty." "I can't  wait til  he

leaves home." "I will be so happy when he leaves." "He is a pain in the

neck." "We still fight all the time." "He is still sulking about bowling and

he hates loosing." "So he still thinks I was cheating." "Now Kattie isn't

talking  to  me  or  Andy  and  especially  Mathew."  "He  is  very  angry

because while he was at this friend's house Kattie took his room." "Now

he has the small one." "We all aren't talking at the moment because we all

don't agree on everything!"
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കദ ഷചക ശകരളക ർകദ ഷചക ശകരളക ർ 2016 2016 
കേക്കാലക്കാവസ തക്കാളഖ നതററിയ ഒരു വര്ഷമക്കാണട് കേഴറിഞകപക്കായതട്.  മഴയുനട

ഏറക്കുറച്ചറിലുകേളുഖ  വരള്ച്ചയുഖ  മുനപുഖ  അനുഭവനപ്പടറിട്ടുനണ്ടങറിലുഖ  കകേരളനത

ശകമക്കായറി പറിടറിച്ചു കുലുകറിയ ഒരു കവനലുഖ അതറിനു കശഷഖ വളനര കശക്കാഷറിച്ചു

കപക്കായ  നതക്കുപടറിഞ്ഞെക്കാറന  കേക്കാലവര്ഷവുഖ  തവീനര  ദുര്ബ്ബലമക്കായറികപ്പക്കായ

തുലക്കാവര്ഷവുഖ എലക്കാഖ കചര്ന്നട് യഥക്കാര്തതറില് ഭക്കാവറിനയ കുററിനച്ചക്കാരു ഉതട്കേണ

ഇഗ്രൗ വര്ഷഖ നമളറില് ഉണ്ടക്കാകറിയറിട്ടുണ്ടട്. ജലഖ, കൃഷറി, ഭക്ഷദസുരക്ഷ, ആകരക്കാഗദഖ

തുടങറിയ അടറിസക്കാന വറിഷയങനളപററി ഗഗ്രൗരവമക്കായറി ചറിന്തറികക്കാന ഇഗ്രൗനയക്കാരു

അനുഭവഖ  ധക്കാരക്കാളമക്കാണട്.  വറികേസനകതകക്കാള്  അതറിജവീവനതറിനട്  പക്കാധക്കാനദഖ

നല്കേണനമന്നതട് കുകറയക്കാളുകേള് ഇന്നട് തറിരറിച്ചററിയുന്നുണ്ടട്.

കേഴറിഞ്ഞെ  കുറച്ചു  വര്ഷങളക്കായറി,  മണ്ണറികലക്കു  തറിരറിയണനമന്ന  കമക്കാഹൈഖ

നകേക്കാണ്ടുനടക്കുന്ന  കുകറയക്കാളുകേള്  കകേരളതറില്  ഉണ്ടക്കായറി  വരുന്നുണ്ടട്.

പക്കായമക്കായവര് മക്കാത്രമല നചറുപ്പകക്കാരുനട, കുടറികേളുനട, സ്ത്രവീകേളുനട ഒരു വലറിയ നറിര

തനന്ന മണ്ണറികലകട്,  പകൃതറിയറികലകട് കനക്കാക്കുന്നുണ്ടട്.  കേക്കാലക്കാവസക്കാമക്കാറതറിനന്റെ

കേടുത  ചൂടറിലുഖ  വരള്ച്ചയറിലുഖ  ഇവരുനട  മനസറിനന്റെ  ന•യുഖ  നനവുമക്കാണട്

കകേരളതറിനന കുളറിരണറിയറിച്ചതട്.
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2016-നല കേക്കാര്ഷറികേ കകേരളഖ  എന്തക്കായറിരുന്നു?  സകന്തക്കാഷമുള്ള മൂകന്നക്കാ നക്കാകലക്കാ

കേക്കാരദങളക്കാണട്  മനസറില്  ഒക്കാടറിനയത്തുന്നതട്.  ഉതര  കകേരളതറില്

പലയറിടതക്കായറി  നടന്ന  വറിത്തുത്സവങള്.  നക്കാടക്കാനകേ  പചക്കാരണഖ  കനടറിയ

ഹജവപച്ചകററി  കൃഷറി.  കുടറികേള് വറിത്തുകേളുഖ മണ്ണുഖ കൃഷറിയുമക്കായറി  ഏര്നപ്പടുന്ന

ദൃശദങള്.  നനല്പ്പക്കാടങളുനട  പുനര്നറിര്മറിതറി.  ആറളയറിലുഖ  നമത്രക്കാന

കേക്കായലറിലുഖ നടന്ന വറിതറിടല്.  കമക്കാശനപ്പട കേക്കാരദങളുഖ ഉതട്കേണകേളുഖ ഉണ്ടക്കായറി. 

പശ്ചറിമഘടതറിലുഖ  ഇടനക്കാടന  കുന്നുകേളറിലുഖ  നറിയന്ത്രണമറിലക്കാനത  തുടര്ന്ന

ഖനനഖ,  വയലറിനന്റെ  പുറത്തുളള  കേടന്നുകേകയറങള്,  ജനറിതകേമക്കാറഖ  വരുതറിയ

കേടുകേറിനട്  അനുമതറി  നകേക്കാടുകക്കാനക്കായറി  കകേന്ദ്രസര്കക്കാര്  നടതറിയ  നവീകങള്,

കേളനക്കാശറിനറികേളുനട  വദക്കാപനഖ.  ഇനതലക്കാഖ  വലറിയ  മക്കാറങള്ക്കുളള,  മനറക്കാരു

നക്കാശതറിനുളള  തവീരുമക്കാനങളുഖ  ഏര്പ്പക്കാടുകേളുമക്കാകുകമക്കാഴഖ  നചറുനതങറിലുഖ

ഇതറിനനതറിനരയുളള  ഇച്ഛക്കാശകറിയുഖ  അര്തവുഖ  നറിറഞ്ഞെ  കൂടക്കായ്മകേളുനട,

വദകറിതതങളുനട  ശകറി  കുറച്ചു  കേക്കാണക്കാന  കേഴറിയറില.  പുതറിയതക്കായറി

അധറികേക്കാരതറിനലതറിയ കൃഷറിമന്ത്രറിയുനട തക്കാല്പരദവുഖ ഇഗ്രൗ പതറികരക്കാധതറിനട്

വലറിനയക്കാരു ഉഗ്രൗര്ജ്ജമക്കാണട് നല്കേറിയതട്.
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ഭകക്യതമള ഭകക്യതമള 
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വൃകതത വയിതരണക വൃകതത വയിതരണക 
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വയിദക്യവാർതയികളുലട പചകറെയി കൃഷയിവയിദക്യവാർതയികളുലട പചകറെയി കൃഷയി
വയിളലവടുപട് വയിളലവടുപട് 
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തകരളപയിറെവയി തകരളപയിറെവയി 
വയിദക്യവാർതയികൾ വരച ചയിത്രങ്ങളുലടവയിദക്യവാർതയികൾ വരച ചയിത്രങ്ങളുലട

പ്രദർശനകപ്രദർശനക  
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അവവാർഡട് ദവാനകഅവവാർഡട് ദവാനക  
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തകരള ഉറദു ദയിനക
മവാഗസയിൻ പ്രകവാശനക 
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ഇനക്യൻ ജനവാധയിപതക്യതയിലന്റെ ഭവാവയി ഇനക്യൻ ജനവാധയിപതക്യതയിലന്റെ ഭവാവയി 
ലസമയിനവാർ ലസമയിനവാർ 
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പദസൂചയികപദസൂചയിക
ഉസക്കാദട്  : അധദക്കാപകേന

സുബട്ഹൈറി : പഭക്കാത നറിസക്കാര ഖ

സബുകട് : കക്കാസട്

സൂറ : ചര്ച്ച

മൃഷടക്കാനഖ :  നല ഭക്ഷണഖ

അകപ്ടേറക്കായറി : കൃതദമക്കായറി

കപക്കാളറില് : ദതക്കാരതറില്

ടറിക്കുകേള് : തന്ത്രങള് 

കസ്പേസട്  :  ബഹൈറിരക്കാകേക്കാശ നറിയന്ത്രണസലഖ 
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