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MESSAGE

I am happy to know that our 

          Little Kite Club members are 

going  to  release  an E  Magazine  –

OEVRE.  The  name  itself  explicits

the vision behind this Magazine. OEVRE- The treasure of Creative Creatures.

The School itself is the Treasure of Creativity. We, the teachers have to help the

students  to  develop  their  creativity  and  it  will  ultimately  result  in  the

exploration of their abilities in various fields. 

The various trainings received from KITE Project helped our students  to

enhance their capabilities in the area of ICT. Hence they have improved a lot in

the  ICT skills  like  typing,  image editing,  drawing etc.  So  it  helped  them to

prepare this magazine. So I render my heartfelt of thanks to KITE Project.

The Teachers' help and cooperation is also played a very important role in

the perfectness of this Magazine. A big thanks to all our teachers… especially

Kite Master, Mistress, Resident Editors, Members of the editorial body, Student

editors   and  the  students  who gave the  different  types  of  articles.  A special

thanks to our Teachers who helped a lot in drawing the important pictures as per

the concepts of the various articles. 

Once again I render a big thanks and gratitude to all students, teachers and

all others who worked behind the success of this project and wish a big success in

their future projects also.

Thank You

Narayan Delampady

HM, GHSS Pandi 
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ಪರದದೆಯಲಲ್ಲಿ ಮಮೂಡಿದ ಸಸಸುಂದರ ಸಸೃಷಷ
- Rohith M, Kite Master

                      ಯಯೋಚನನೆಗಗೂ ಮಯೋರಿದ ಬದಲಲಾವಣನೆ ಈ ಜಗತತ್ತಿನಲಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಣಕಕ್ಷಣವವೂ 
                      ನಡನೆಯಯುತತ್ತಿದನೆ. ಇಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ್ಲಿ ''ಮಲಾಹಿತ ತಇಂತತ್ರಜಲಾಜ್ಞಾನ'' ಎಇಂಬ ಪತ್ರಮಯುಖ 
ಅಸತ್ತಿಸ್ತ್ರ ಎಲಲ್ಲಿ ಕಲಾಯರ್ಯಕನೆಕ್ಷಯೋತತ್ರಗಳ ಒಳಹನೆಗೂಕಯುಕ್ಕು ಬದಲಲಾವಣನೆ ತಇಂದಿದನೆ. ಬದಲಲಾವಣನೆ ಎಇಂಬಯುದಯು ಕಣಯುಣ್ಣು 
ಮಯುಚಚ್ಚಿ ತನೆರನೆಯಯುವ ಸಮಯದ ಅಇಂತರದಲಲ್ಲಿ ನಡನೆಯಯುವ ಕತ್ರಯೆ ಅಷನೆಷ! 'ಮಲಾಹಿತ ತಇಂತತ್ರಜಲಾಜ್ಞಾನ' 
ಶಿಕಕ್ಷಣ ರಇಂಗದಲಲ್ಲಿ ತಇಂದ ಬದಲಲಾವಣನೆ ಬಹಳ ಮಯುಖಖ. ಶಿಕಕ್ಷಣ ರಇಂಗದ ಬದಲಲಾವಣನೆಯ ಬಗನೆಗ್ಗೆ 
ಯಯೋಚಸಿದಲಾಗ ಅಲಲ್ಲಿ ಋಣಲಾತತ್ಮಕವಲಾಗಿಯಗೂ ಧನಲಾತತ್ಮಕವಲಾಗಿಯಗೂ ಯಯೋಚಸಬನೆಯೋಕಯು. ಜಲಾಜ್ಞಾನದ 
ಕನೆಗೂರತನೆಯನಯುನ್ನು ನಯೋಗಿಸಲಯು ಪಪುಸತ್ತಿಕಗಳನಯುನ್ನು ಓದಯುವವದರಲಲ್ಲಿಯಗೂ ಬನೆರಳ ತಯುದಿಗಳನಯುನ್ನು 
ಉಪಯಯೋಗಿಸಿ ಹಯುಡಯುಕ ಪರದನೆಯಲಲ್ಲಿ ಮಗೂಡಿದದ್ದನಯುನ್ನು ಓದಯುವವದಕಗೂಕ್ಕು ಬಹಳ ವಖತಲಾಖಸವಿದನೆ 
ಅಲಲ್ಲಿವನೆ?
               ಅಕಕ್ಷರಲಾಭಲಾಖಸದ ಕನಸಯು ಹನೆಗೂತತ್ತಿ ಪಪುಟಷ ಮಕಕ್ಕುಳ ಉತತ್ತಿಮ ಭವಿಷಖ ರಗೂಪಿಸಲಯು ಶಿಕಕ್ಷಣ 
ರಇಂಗದಲಲ್ಲಿ ಕಲಾಲಕಲಾಲಕನೆಕ್ಕು ಬದಲಲಾವಣನೆ ಅನವಲಾಯರ್ಯ. ಶಿಕಕ್ಷಣ ಇತರ ಎಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷಯೋತತ್ರಗಳ ಅಡಿಪಲಾಯ. 
ಶನೆಶೈಕಕ್ಷಣಿಕವಲಾಗಿ ಪತ್ರಬಯುದದ್ಧರಲಾಗಿ ಹನೆಗೂರಬರಯುವ ವಿದಲಾಖರರ್ಯಗಳಯು ನಮತ್ಮ ದನೆಯೋಶದ, ಜಗತತ್ತಿನ ಉನನ್ನುತಯ 
ಚಲಾಲಕರಯು. ಉತತ್ತಿಮ ಶಿಕಕ್ಷಣ ಉತತ್ತಿಮ ಆರನೆಗೂಯೋಗಖವಇಂತ ಸಮಲಾಜವನಯುನ್ನು ಸಸೃಷಷಸಯುತತ್ತಿದನೆ. ಶಿಕಕ್ಷಣ 
ಕನೆಕ್ಷಯೋತತ್ರದಲಲ್ಲಿ ಮಲಾಹಿತ ತಇಂತತ್ರಜಲಾಜ್ಞಾನ ತಇಂದ ಬದಲಲಾವಣನೆ ಸಲಾಸ್ವಾಗತಲಾಹರ್ಯ. ತಇಂತತ್ರಜಲಾಜ್ಞಾನಗಳ ಜನೆಗೂತನೆಗನೆ 
ವಿದಲಾಖರರ್ಯಗಳ ಬನೆಳವಣಿಗನೆ ಧನಲಾತತ್ಮಕವಲಾಗಿರಬನೆಯೋಕಯು. ಮಲಾಹಿತ ತಇಂತತ್ರಜಲಾಜ್ಞಾನವನಯುನ್ನು ಉಪಯಯೋಗಿಸಿ 
ಹನೆಗೂಸಹನೆಗೂಸ ಕಲಾಯರ್ಯಯಯೋಜನನೆಗಳನಯುನ್ನು ತಯಲಾರಿಸಯುವ ನಟಷನಲಲ್ಲಿ ಕನೆಯೋರಳ ಸರಕಲಾರ ಶಿಕಕ್ಷಣ 
ರಇಂಗದಲಲ್ಲಿ ಜಲಾರಿಗನೆಗೂಳಿಸಿದ '  ' Little kites ಯಯೋಜನನೆ ಮಯುಖಖವಲಾದದಯುದ್ದ. '  'Little kites ನ 
ಭಲಾಗವಲಾಗಿ ನಮತ್ಮ ಶಲಾಲಲಾ ವಿದಲಾಖರರ್ಯಗಳಯು ಹನೆಗೂರತಇಂದ ವಿಶನೆಯೋಷಲಾಇಂಕ “  (OEVRE” ಸಸೃಜನಶಿಯೋಲ 
ಸಸೃಷಷಗಳ ಖಜಲಾನನೆ) ಹನೆಗೂಸ ಸಲಾಧಖತನೆಗಳಿಗನೆ ತರಬನೆಯೋತ ನಯೋಡಯುವವದರ ಜನೆಗೂತನೆಗನೆ ಸಲಾಹಿತಖದ ಓದಯು, 
ಸಸೃಜನಶಿಯೋಲತನೆಗಳನಯುನ್ನು ಹವಲಾಖಸವಲಾಗಿಸಯುವವದಕನೆಕ್ಕು ಪತ್ರಯೋತಲಾತ್ಸಾಹ ನಯೋಡಯುತತ್ತಿದನೆ.   ಈ ವಿಶನೆಯೋಷಲಾಇಂಕ ಪಪುಟಷ 
ಬರಹಗಲಾರರ ಸಸೃಜನಶಿಯೋಲತನೆಯನಯುನ್ನು ನಮತ್ಮ ಮಯುಇಂದಿಡಯುತತ್ತಿದನೆ, ಓದಿ ಪತ್ರತಕತ್ರಯಿಸಿ . ಉತತ್ತಿಮ 
ಓದಯುಗಲಾರರಲಾಗಲಯು, ಬರಹಗಲಾರರಲಾಗಲಯು ನಮತ್ಮ ಪತ್ರಯೋತತ್ಸಾಹ ಅಗತಖ. ಈ ವಿಶನೆಯೋಷಲಾಇಂಕ ಹನೆಗೂರತರಲಯು 
ನಮತ್ಮಇಂದಿಗನೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಯುಖನೆಗೂಖಯೋಪಲಾಧಲಾಖಯರಿಗಗೂ, ಅಧಲಾಖಪಕ ವಸೃಇಂದದವರಿಗಗೂ, ಪಿತ್ರಯೋತಯ 
ವಿದಲಾಖರರ್ಯಗಳಿಗಗೂ ಧನಖವಲಾದಗಳಯು.
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സമര്പണയം
   എലന്റെ നറ്റാടയിലന്റെ നനകള് കണറയിഞ്ഞ പൂര്വ്വസൂരയികള്കത
മുഖവുര
പേറ്റാണയിയലട ഗറ്റാമ ചരയിതയം  ഞങ്ങളൂലടയയം...

ആഗഗഗോളളീകരണതത്തിനന്റെയയും   അധത്തിനത്തിഗവേശതത്തിനന്റെയയും   വേര്തമഗോന

കഗോലതത്ത് പഗോഗദേശത്തിക ചരത്തിത്രതത്തിനത്ത്  വേളനരയധത്തികയും പഗോധഗോനന്യമുണത്ത്.  ഗപഗോയ

കഗോലതത്തിനന്റെ  നന്മകളയും  ഗനരുകളയും   കനണത്തുകയയും,  മൃഗളീയകഗോലതത്തിനന്റെ

നനഞത്തില്   വേത്തിളകഗോയത്ത്  തളീര്ക്കുകയയും  നചഗയ്യേണതത്ത്  വേരുയും  വേരുയും  തലമുറയത്ത്

ഗവേണത്തി നമുകത്ത് നചയ്യേഗോനുളള പുണന്യ പവേര്തത്തിയഗോണത്ത് .  വേരഗോനത്തിരത്തിക്കുന്നവേര്കത്ത്

ഒനയും കരുതത്തി വേയഗോതവേരഗോണത്ത് നഗോയും .നന്മയനടെ പച്ചപ്പുകള്  പണയനപ്പെടുതത്തി

വേളീയവേത്തിലയും,  നവേളളതത്തിലയും  വേത്തിഷയും  കലര്തത്തി,  അവേരുനടെ  സസ്വപയും

കഗോണുവേഗോനുളള അവേകഗോശങ്ങള് ഗപഗോലയും കവേര്ന്നവേരഗോണു നഗോയും. ജഗോതത്തിയനടെയയും

മതതത്തിനന്റെയയും ഗപരത്തില് ഗവേലത്തിനകടത്തി  അയല്കഗോര്  എന്ന സുന്ദര പദേനത
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മഗോയത്തിട്ടു കളഞ്ഞവേരഗോണു നഗോയും.  രഗോഷത്തിയതത്തിനന്റെ, വേത്തിഗദേസ്വഷതത്തിനന്റെ ചത്തിഹ്നങ്ങള്

വേരച്ചത്ത്  മരണതത്തിനന്റെ  തഗോണ്ഡവേതത്തിനത്ത്   കളനമഗോരുകത്തിയവേരഗോണു  നഗോയും.

തലമുറകള്  ഗനടെത്തിതന്ന  ഏനതഗോനക  മൂലന്യങ്ങളഗോണത്ത്  നഗോയും  നശത്തിപ്പെത്തിച

കളഞ്ഞനതന്നത്ത് ചത്തിനത്തിഗകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന .  നഗോട്ടു വേഴത്തികളത്തിലയും  പറമ്പുകളത്തിലയും 

കുഞ്ഞുപുല്ലുകള്  വേളര്ന്ന  പഗോറപ്പുറത്തുയും,  ഗപരുയും  നപരുമയയും   നത്തിറഞ്ഞ

ആരഗോധനഗോലയങ്ങളത്തിലയും തറവേഗോട്ടുമുറ്റങ്ങളത്തിലയും  ഉറഞ്ഞുകത്തിടെക്കുന്ന ചരത്തിത്രനമന്ന

നന്മയനടെ മൂലന്യങ്ങനള തത്തിരത്തിചത്തിചു  പത്തിടെത്തിക്കുക എന്നതത്ത് ഇന്നത്തിനന്റെ കടെമഗോയഗോയത്തി

ഞഗോന് കഗോണുന . 

ഞങ്ങളനടെ  പൂര്വേസൂരത്തികളനടെ   സമ്പന്നമഗോയ   പപതൃകവയും

അവേര്കത്ത് ജന്മയും നല്കത്തിയ ഈ നഗോട്ടു സയുംസ്കൃതത്തിയനടെ നപഗോരുളയും ഗതടെത്തി ഞങ്ങള്

പഗോണത്തിയനടെ ഭൂതകഗോലങ്ങളത്തിഗലകത്ത് ഒരു യഗോത്ര നടെതത്തി ... ഹ്രസസ്വമറ്റായ യറ്റാത.

പഗോയമഗോയ  പലഗരയയും  കണ്ടു  .  മറവേത്തിയനടെ  മഗോറഗോലകളത്തില്   നപഗോടെത്തിപത്തിടെത്തിച

കത്തിടെക്കുന്ന   ഓര്നകനള  തടത്തിനയടുതത്ത്  ഞങ്ങനള  ഏല്പ്പെത്തിക്കുവേഗോന് 

ചത്തിലനരഗോനക  ഉതഗോഹയും കഗോടത്തി .

ഗപഗോയകഗോലതത്തിനന്റെ  നന്മകളയും തത്തിന്മകളയും  കനണതഗോന് ഞങ്ങള് ലടെതത്തിയ

പരത്തിശ്രമതത്തില്  കനണതത്തിയ   ,ഗകടറത്തിഞ്ഞ  അനുഭവേത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞ   ചത്തില

കഗോരന്യങ്ങളഗോണത്ത്  ഇവേത്തിനടെ കുറത്തിച്ചത്തിടുന്നതത്ത് . 

പേറ്റാണയിലപരുമ

പഗോണത്തി   ഗവേ    ഹയര്നസകനന്റെറത്തി   സ്കൂള്   അക്ഷര  ഗസവേനതത്തിനന്റെ

എന്പതത്തിനയടത്ത്   വേര്ഷയും   പത്തിന്നത്തിട്ടു  കഴത്തിഞ്ഞു.  രണത്ത്  തലമുറകളത്തിലഗോയത്തി

നത്തിരവേധത്തിഗപര്   പഠത്തിച്ചത്തിറങ്ങത്തി   ജളീവേത്തിതതത്തിനന്റെ  വേത്തിവേത്തിധ  ഗമഖലകളത്തില്

വേന്യഗോപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയഗോണത്ത്.   ഇഗപ്പെഗോള് പപമറത്തി   തലയും  മുതല് പ്ലസത്ത്  ടു  വേനര

അഞ്ഞൂഗറഗോളയും   കുടത്തികള്   പഠത്തിച  വേരുന.  വേളഗര  സമ്പന്നമഗോയ

പൂര്വ്വവേത്തിദേന്യഗോര്തത്തിസമൂഹയുംവയും  രക്ഷത്ത്കര്തൃസഞയവയും   ഈ
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മഹഗോവേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനുണത്ത്.  കല  -സഗോയുംസഗോരത്തികരയുംഗനതഗനടങ്ങളയും

പഠനമത്തികവയും  വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനന്റെ  യശസുയര്തഗോന് സഹഗോയത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്ത് .

പേറ്റാണയിയലട അക്ഷര ചരയിതയം.                      

പഗോണത്തിയത്തില്  എഴുതച്ഛന്  പടെനഗതഗോനടെയഗോണത്ത്  വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസ

ചരത്തിത്രയുംആരയുംഭത്തിക്കുന്നതത്ത്.  ഏകഗോധന്യഗോപകവേത്തിദേന്യഗോലയതത്തില്  നത്തിനയും  തുടെങ്ങത്തി

എല്പത്തി,  യൂപത്തി,  പഹസ്കൂള്,  ഹയര് നസകനന്റെറത്തി  സ്കൂള് എന്നളീ നത്തിലകളത്തില്

വേളര്ന  കഴത്തിഞ്ഞ  പഗോണത്തിയത്തിനല   പഗോണത്തിയത്തിനല  ഈ  വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനന്റെ

ചരത്തിത്രയും  നവേതത്തിഗയഗോടെടുക്കുന.  ഈ അക്ഷര ഖനത്തിയനടെ തത്തിരുമുറ്റത്തു നത്തിനയും

അറത്തിവേത്തിനന്റെ  അക്ഷര  മുത്തുകള്  നപറുകത്തിനയടുതവേനരത്ര?  ജളീവേത്തിതതത്തിനന്റെ

വേത്തിവേത്തിധ ഗമഖലകളത്തിഗലകത്ത്   സപധരന്യയും  നടെന കയറുവേഗോനുളള വേഴത്തി  തുറന്ന

ഈ സരസസ്വതളീഗക്ഷത്രതത്തില് പഠത്തിച്ചവേരത്തില് ഉന്നത വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസയും ഗനടെത്തിയവേര്

നത്തിരവേധത്തി. 

കല -സഗോഹത്തിതന്യ – കഗോയത്തിക -രഗോഷത്തിയ രയുംഗതത്ത് നത്തിറസഗോനത്തിധന്യമഗോയവേര് ഏനറ .

ജഗോതത്തിക്കുയും  രഗോഷത്തിയതത്തിനുയും  അതളീതമഗോയ  ഒരു  കൂടഗോയ്മ  അന്നത്ത്  പഗോണത്തിയത്തില്

ഉണഗോയത്തിരുന്നതഗോയത്തി തഗഗദ്ധേേസവേഗോസത്തിയഗോയ വേത്തിഗശസ്വശസ്വരനഗോയത്ത്  പറുന.

സ്ഥലെനറ്റാമപുരറ്റാണയം

കണതയം സകട്ടറയിഞ്ഞതയം 

ബലഗോള്   രഗോജവേയുംശതത്തിനന്റെ    അധളീനതയത്തിലളള  ഒരു

ഭൂപഗദേശമഗോയത്തിരുന പഗോണത്തി. കഗോര്ഷത്തിക സമൃദ്ധേേത്തി നത്തിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂതകഗോലയും ഈ

ഗദേശതത്തിനുണഗോയത്തിരുന.  കനകഗോലത്തി  സമ്പത്തുയും  നപഗോനയും  കൃഷത്തിയയും

ഒനകയഗോയത്തി അധസ്വഗോനനത ആരഗോധനയഗോയത്തി കണ മുന് തലമുറ വേത്തിതുപ്പെത്ത്, പുഞ,

നകഗോളക,എന്നളീ  മൂന  കൃഷത്തികള്  നചയ്തതത്തിനത്ത്  പുറഗമ  കഗോടത്തില്  നത്തിനയും

മഴകഗോലതത്ത്  ഒഴുകത്തിനയത്തുന്ന  കരത്തിയത്തിലയയും,വേളക്കൂറുളള  മണയും,

ഉപഗയഗോഗനപ്പെടുതത്തി  ഒരു  വേത്തിതയല്   സമ്പ്രദേഗോയയും   ഇവേത്തിടെങ്ങളത്തില്
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നടെതത്തിയത്തിരുന്നതഗോയത്തി പഴമകഗോര് പറയന.  ഇതത്തിനന പഗോണത്തി വേത്തിതയഗോകല്

എന്നഗോയത്തിരുന പറഞ്ഞത്തിരുന്നതത്ത്  .  ഇതത്തില് നത്തിനയും പഗോണത്തി എന്ന ഗപര് വേന

എന്നത്ത് ഒരു വേത്തിഭഗോഗയും അവേകഗോശനപ്പെടുന.

വേത്തിശഗോലമഗോയ  പഗോടെങ്ങളയും,  പതഗോയപ്പുരകളയും,  കളങ്ങളയും,

നതഗോഴുത്തുകളയും,  കഗോര്ഷത്തിക  ഉപകരണങ്ങളയും  ചത്തിതലരത്തികഗോനത

തത്തിരുഗശഷത്തിപ്പുകളഗോയത്തി ഇനയും പഗദേശനത ചത്തില വേളീടുകളത്തിലയും തറവേഗോടുകളത്തിലയും

അവേഗശഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്ത്. ഒരു പഗക്ഷ ഇതഗോവേഗോയും സ്ഥലനഗോമതത്തിനന്റെ ഇതത്തിവൃതയും.

മനറ്റഗോരു പക്ഷവമുണത്ത്,  ഈ പഗദേശഗതഗോടെത്ത് ഗചര്ന കത്തിടെക്കുന്ന  അഡൂര് ശ്രളീ

മഹഗോമലത്തിയുംഗഗസ്വശസ്വര  ഗക്ഷത്ര  മൂലസ്ഥഗോനമഗോയ  കവേടെത്തിയങ്ങഗോനനത

ചുറ്റത്തിപ്പെറ്റത്തിയളളതുമഗോയ മനറ്റഗോരു ചരത്തിത്ര ഭഗോഷന്യയും ...

അര്കരശത്തികള്  ഏല്കഗോത  ഗഘഗോരവേനമഗോയകവേടെത്തിയങ്ങഗോനയും  പണത്ത്

ദേസ്വഗോപരയഗതത്തില്  അര്ജുനനത്ത്   പഗോശുപഗോദേഗോസയും  ശത്തിവേന്  നല്കത്തിയതത്ത്

ഇവേത്തിനടെനവേച്ചഗോനണഗത്ര. 

  പഗോണ്ഡവേരുനടെ  ഊരത്ത് ഗലഗോപത്തിച്ചത്ത്  പഗോണത്തി എന്നഗോയത്തി എനളളതുമഗോയ ഒരു

ഇതത്തിവൃതയും  ഇതുമഗോയത്തി ബന്ധനപ്പെടത്ത് അനഗോവേരണയും നചയ്യേനപ്പെടത്തിട്ടുണത്ത് .  എലഗോയും

ഇന്നത്ത്  ചരത്തിത്രതത്തിനന്റെ ഭഗോഗയും.

 അഗനസ്വഷണകുതുകത്തികള്കത്ത്  ഓര്കഗോനുയും,  ഗപര്     കഗോനുയും,  സൂക്ഷത്തിചവേയഗോനുയും

കകൗതുകയും  പകരുന്ന  പല  സയുംഭവേ  വേത്തികഗോസങ്ങളയും  ഈ  പഗദേശങ്ങളമഗോയത്തി

ബന്ധനപ്പെട്ടു  നടെന്നത്തിരുന്നതഗോയത്തി  പഴമകഗോരുമഗോയളള  സയുംഭഗോക്ഷണഗവേളകളത്തില്

പലഗപ്പെഗോഴുയും എനത്തിക്കു ഗതഗോന്നത്തിനയനളളതു സതന്യയും.

എഴുത്തൂടത

(ഗുരുകുലെ സമ്പ്രദറ്റായരജീതയിയയിലുളള വയിദല്യറ്റാഭല്യറ്റാസ രജീത .)

തലമനവേളീട്ടുകഗോരുനടെ പതഗോയപ്പുരയത്തില്  1929-ല് ആണത്ത്  

അക്ഷരഗവേഗോളത്തിച്ചതത്തിനത്ത്  തുടെകമഗോകുന്നതത്ത്. കന്നഡമഗോധന്യമതത്തിലഗോയത്തിരുന 
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പഠനയും. സകൗജനന്യമഗോയത്തിരുനവേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസയും. 

പഗടലര്, ലങ്കരനഗോയത്തികത്ത് , പടഗോളത്തിമഗോഷത്ത് , ചത്തിന്ന, കൃഷ, മഗോലത്തിയുംഗ, എന്നത്തിവേരഗോണത്ത്

അക്ഷരനവേളത്തിച്ചതത്തിഗലകത്ത്  നയത്തിച്ചതത്ത് . തുടെര്ന്നത്ത്

1959  - നു ഗശഷയും യൂ .പത്തി

1990 -എച്ചത്ത് .എസത്ത്

2010 -എച്ചത്ത് .എസത്ത് .എസത്ത്  .ആയത്തി വേളര്ന.

ഗകളമഗോഷത്ത്, വേത്തിഷ്ണുപഗോലന്, എന്നത്തിവേര് ആദേന്യ കഗോല 

അധന്യഗോപകരഗോയത്തിരുന്നതഗോഹത്തിയത്തി ഗദേവേപ്പെ നഗോയത്തികത്ത് പറഞ്ഞു തന. 

യക്ഷഗഗോനനത നല രളീതത്തിയത്തില് ഗപഗോതഗോഹത്തിപ്പെത്തിച്ചതഗോയത്തിപറയനപ്പെടുന. 

കഗോടത്തിപ്പെഗോറ, ഗബത്തുര്പ്പെഗോറ, പയറടുക, മനണനമഗോടത്തി, ബനടുക, ഗബപ്പുങ്കഗോല്, 

എന്നത്തിവേടെങ്ങളത്തില് നത്തിന്നഗോയത്തി കത്തിഗലഗോമളീറ്ററുകള് തഗോണത്തി കഗോല് നടെയഗോയത്തി 

ഗഘഗോരവേനതത്തിലൂനടെ വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനലതത്തിയ ഓര്മ്മകള് രഘുവേളീര നഗോയത്തികത്ത്

പങ്കുനവേച.

കുളതതയിനത  രുചയി പേകര്ന്നത തന്നവര് ...

1)  വേത്തിഗശസ്വശര നഗോയത്ത്    [78]

         35-വേര്ഷനത ഗപഗോസത്ത്മഗോനഗോയളള അനുഭവേ സമ്പതത്ത് .

2) എ. ഗദേവേപ്പെ നഗോയത്ത്  [80]

        പഗോണത്തി നഹഗോസമനന [പുതത്തിയപുര  ] മുഴുവേന് സമയ കര്ഷകന്.

3) എ. രഘുവേളീരനഗോയത്ത്  [74]

         റത്തിട . ഗപഗോസത്ത്മഗോന് മുന് പത്തി .ടെത്തി .എ .ഭഗോരവേഗോഹത്തി

എച്ചത്ത്.  എസത്ത്.  ആയത്തി ഉയര്തഗോന്  പരത്തിശ്രമത്തിച്ചവേരത്തില് മുന്പനത്തിയത്തില്  

നത്തിന്നയഗോള്.
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വഴയിലതറ്റുന്ന  ബറ്റാലെല്യങ്ങള്

- അമൃത. ബയി, 10 മലെയറ്റാളയം

അതത്തിരഗോവേത്തിനല  പുഴകരയത്തിനലഗോരഗോള്ക്കൂടയും. ഞഗോന് നചന ഗനഗോകത്തി. എനഗോണത്ത്

സയുംഭവേനമന്നത്ത് പലഗരഗോടുയും ഗചഗോദേത്തിച.  അഗപ്പെഗോഴതഗോ പുഴകരയത്തിനലഗോരു ബഗോലനന്റെ

മൃതഗദേഹയും.  കണഗോല് പതത്തിനഞത്ത്  ഗതഗോന്നത്തിക്കുയും.  നനകകളത്തിനലലഗോയും മുറത്തിവണത്ത്.

ഞഗോന് അമ്പരുന ഗപഗോയത്തി. പത്തിന്നളീടെവേത്തിനടെ കരച്ചത്തിലഗോയത്തി.അവേത്തിനടെ ഉണഗോയത്തിരുന്ന

ഒരു  വേന്യകത്തിഗയഗോടെത്ത്  ഞഗോന്  അവേനനപ്പെറ്റത്തിഗചഗോദേത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞു.  കുടത്തിയനടെ  ഗപരത്ത്

അശസ്വത്തിന്.  പതഗോയും  കഗോസത്തില്  പഠത്തിക്കുന്ന  .  പഗോഠന്യപഗോഗഠന്യതര  വേത്തിഷയങ്ങളത്തില്

മത്തിടുകനഗോയത്തിരുന. ഗപഗോലളീസത്ത് എന്ന ലക്ഷന്യമഗോയത്തിരുന അവേനത്ത്.

എങ്കത്തിലയും അവേനനങ്ങനന ഇങ്ങനനയഗോയത്തി. പുഴകരയത്തില് 

ആനരങ്കത്തിലയും തളളത്തിയത്തിടഗതഗോ , അഗതഗോ ആതഗോഹതന്യഗയഗോ. 

സയുംശയങ്ങള്  ഒരുപഗോടുണത്ത്. ഗപഗോലളീസത്ത് അഗനസ്വഷണയും ആരയുംഭത്തിച. 

സ്കൂളത്തിലയും വേളീടത്തിലമഗോയത്ത് അഗനസ്വഷണയും തുടെങ്ങത്തി. എലഗോവേരുമഗോയയും 

നല രത്തിതത്തിയത്തിലഗോയത്തിരുന അവേനത്തിടെനപ്പെടത്തിരുന്നതത്ത് . അഗനസ്വഷണയും 

ശകമഗോയഗപ്പെഗോള് അവേനന്റെ സുഹൃതത്ത്  പറയകയണഗോയത്തി "കുറച 

ദേത്തിവേസങ്ങളത്തിലഗോയത്ത് അവേന് സങ്കടെതത്തിലഗോഗണഗോ എന്ന 

സയുംശയമുണഗോയത്തിരുന. ഗചഗോദേത്തിച്ചഗപ്പെഗോള് അവേന് ഒനയും 

പറഞ്ഞത്തിലഗോയത്തിരുന.ഞങ്ങളതത്തിനന  കഗോരന്യമഗോനയടുതത്തില.'' 

പല സയുംശയങ്ങളയും മനസത്തില് നവേച്ചത്ത്  അഗനസ്വഷണയും   

വേളീടത്തിലഗോയത്തി. അഗപ്പെഗോഴഗോണത്ത് അവേനന്റെ അച്ഛന്  പറയന്നതത്ത്. '

'അവേന്  പഗോവേമഗോയത്തിരുന. ഒന്പതഗോയും കഗോസത്തിലഗോയത്തിരത്തിക്കുഗമ്പഗോള് അവേനന്റെ  

വേഗോശത്തികഗോരണയും ഒരു ഗഫഗോണ് വേഗോങ്ങത്തിച നകഗോടുത്തു. കുറച ദേത്തിവേസമഗോയത്ത് അവേന് 

ഏതുഗനരവയും ഗഫഗോണത്തിലഗോയത്തിരുന. ഒരു  ദേത്തിവേസയും അവേനന്റെ മുറത്തിയത്തില് 
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ഗചഗോരകണ്ടു. കയ്യേത്തില് മുറത്തിഞ്ഞ പഗോടുമുണത്ത്. എന്തുപറ്റത്തിയതഗോനണന്ന  

ഗചഗോദേന്യതത്തിനത്ത് ഗബ്ലേഡത്ത് ഉപഗയഗോഗത്തിക്കുഗമ്പഗോള് മുറത്തിഞ്ഞതഗോണത്ത് എന്ന ഉതരയും.'' 

അച്ഛനന്റെ ഇകൗ വേഗോക്കുകളത്തില് ദുരൂഹത ഗതഗോന്നത്തിയ ഗപഗോലളീസുകഗോര് 

അഗനസ്വഷണയും നമഗോപബല്  ഗഫഗോണത്തിലൂനടെയഗോകത്തി. ആഴതത്തില് 

അഗനസ്വഷത്തിച്ചഗപ്പെഗോഴഗോണത്ത് അവേര് മനസത്തിലഗോകത്തിയതത്ത്, ഗലഗോകനത 

നഞടത്തിചനകഗോണത്തിരത്തിക്കുന്ന ആ നഗയത്തിയും അവേനുയും ഡകൗണ്ഗലഗോഡത്ത് നചയ. 

അവേനറത്തിഞ്ഞത്തില അതത്ത് അവേനന മരണതത്തിഗലകത്ത്  നയത്തിക്കുനമന്നത്ത്. ഒടുവേത്തില് 

അവേനുയും അതത്തിനത്ത് കളീഴടെഗങ്ങണത്തി വേന. ബ്ലൂനവേയത്തില് ഒരു ജളീവേനുയും കൂടെത്തി 

പറത്തിനച്ചറത്തിഞ്ഞു. അതത്തിലൂനടെ ആ  നഗോടെത്തിനത്ത് നഷ്ടമഗോയതത്ത് ഭഗോവേത്തിയത്തിനല ഒരു കഗോവേല്

ഭടെനനയഗോയത്തിരുന.

************  
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ലമറ്റാലലബല് സഫറ്റാണ് ഉയര്ത്തുന്ന ലവല്ലുവയിളയികള്

- ശ്രദ്ധ നറ്റായര്, 10 മലെയറ്റാളയം.

ആദേന്യകഗോലതത്ത് മനുഷന്യര് പരസ്പരയും ആശയയും പകമഗോറത്തിയത്തിരുന്നതത്ത് 

വേഗോനമഗോഴത്തിയത്തിലൂനടെയഗോയത്തിരുന.അകഗോലതത്ത് ആശയ വേത്തിനത്തിമയയും എളപ്പെതത്തില് 

സഗോധന്യമഗോയ ഒന്നഗോയത്തിരുന്നത്തില.എന്നഗോല് കുറചവേര്ഷങ്ങള്ക്കുഗശഷയും 

അഞഗലഗോടകഗോരനന്റെ വേരവേഗോയത്തി. പത്തിന്നളീടെത്ത് പതത്തിനയ ഗപഗോസല് 

സയുംവേത്തിധഗോനങ്ങളയും കടെനവേന. ആധുനത്തികയഗയും മഗോറത്തിയഗതഗോനടെ ക്രഗമണ

സഗോഗങ്കതത്തികവേത്തിദേന്യകളത്തിലയും മഗോറ്റയും വേന. 

നചറത്തിയ നമഗോപബലത്തില് നത്തിന്നത്ത് തുടെങ്ങത്തി

സഗോര്ടത്ത് ഗഫഗോണ് വേനര ഉപഗയഗോഗത്തിക്കുന്ന

കഗോലമഗോണത്തിതത്ത്. വേഗോടെത്ത്സപ്പുയും ,യൂടെട്യൂബയും, 

ടെട്യുറ്ററുനമലഗോയും ഉപഗയഗോഗത്തിക്കുന്ന

കഗോലഘടമഗോണത്ത് ഇന്നഗതതത്ത്.ആധുനത്തിക

യഗയും മനുഷന്യര്കത്ത് സമ്മഗോനത്തിച്ച

സഗോഗങ്കതത്തികവേത്തിദേന്യകള് ഏനറ

പഗയഗോജനപദേമഗോണത്ത്. എന്നഗോല്

അതത്തിനന ശരത്തിയഗോയത്തി വേത്തിനത്തിഗയഗോഗത്തികഗോന്

മനുഷന്യര്കത്ത് കഴത്തിയന്നത്തില. നമഗോപബല്

ഗഫഗോണത്തിനന്റെ കഗോരന്യയും തനന്ന എടുകഗോയും. ഇന്നത്ത് നമഗോപബല് ഗഫഗോണുകളത്തിലഗോത

വേളീടുകളത്തില. എനത്തിഗനനറ പറയന. ഒരു വേളീടത്തില് തനന്ന ഒരഗോള്കഗോയത്തി രണത്ത്

,മൂന്നത്ത് ഗഫഗോണുകള് .സഗോര്  ടത്ത് ഗഫഗോണുകളനടെ കഗോലമഗോണത്തിതത്ത്.''whats App, 

facebook, twitter,instagram..etc'' തുടെങ്ങത്തിയ ആപ്പുകള് ഉപഗയഗോഗത്തികഗോത 

മഗോഗലഗോകരത്തില. ഇനന്റെര്നനറ്റത്ത് വേഴത്തിയളള ഭവേത്തിഷസ്വത്തുകള് നഗോയും കണതഗോണത്ത്. ഇന്നത്ത്
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നകഗോചകുടത്തിക്കു ഗപഗോലയും നമഗോപബല് ഗഫഗോണ്  പകകഗോരന്യയും നചയ്യേഗോന് നന്നഗോയത്തി

അറത്തിയഗോയും.ബ്ലൂനനവേല്,ഗമഗോഗമഗോ,

തുടെങ്ങത്തിയവേ  മനുഷന്യജളീവേനത്ത് ഭത്തിഷണത്തിയഗോകുന്ന നഗയത്തിമുകളഗോണത്ത്.ഇവേ നനമ്മ 

ജളീവേത്തിതഗോവേസഗോനതത്തിഗലകത്ത് നകഗോണത്ത് നപഗോകുന. ഇനന്റെര്നനറയും 

നമഗോപബലനമലഗോയും ഇരുതല മൂര്ച്ചയളള വേഗോളകളഗോണത്ത്. ഇന്നത്ത് നഗോയും കഗോണുന്ന 

പല അപകടെങ്ങള്ക്കുയും പശ്നങ്ങള്ക്കുയും  പത്തിന്നത്തില് നമഗോപബല് വേത്തിലനഗോയത്ത് 

കടെനവേരുന. ഇതത്തിനനഗോനക കഗോരണയും അതുപഗയഗോഗത്തിക്കുന്ന ആളകളനടെ 

മഗനഗോഭഗോവേമഗോണത്ത്. നത്തിയന്ത്രണയും ആവേശന്യമഗോയ ഉപകരണമഗോണത്ത് . കമ്പട്യൂടറത്തിനല 

സകൗകരന്യങ്ങളയും നമഗോപബലത്തില്  തനന്ന ഉപഗയഗോഗത്തികഗോന് കഴത്തിയനമന്നതത്ത് 

കമ്മട്യൂണത്തിഗകഷന് ഗമഖലയത്തിനല വേന്കുതത്തിചചഗോടമഗോണത്ത്.പഗക്ഷ ശരത്തിയഗോയ 

രളീതത്തിയത്തില് ഇവേ ഉപഗയഗോഗത്തിച്ചഗോനല സമൂഹ നന്മ പകവേരത്തിക്കുകയളള.

നമഗോനനബല്ഗഫഗോണ് ഉണഗോകത്തിനവേക്കുന്ന പശ്നങ്ങള് മഗോത്രയും പരത്തിഗണത്തിച്ചഗോല് 

ഗപഗോര. നമഗോപബല് ഗഫഗോണത്തിനത്ത് മറുവേശയും കൂടെത്തിയണത്ത്. തത്തിന്മ പരമഗോവേധത്തി 

ഒഴത്തിവേഗോകത്തിനത്തിര്തഗോനഗോണത്ത് നഗോയും ശ്രമത്തിഗകണതത്ത്. എത്ര ശ്രമത്തിച്ചഗോലയും 

മഗോറ്റത്തിനത്തിര്തഗോനഗോവേഗോതതഗോണത്ത് ഈ സകൗകരന്യങ്ങള്.അവേനയ   നല രളീതത്തിയത്തില് 

പഗയഗോജനനപ്പെടുതഗോനുളള  വേത്തിഗവേകമഗോണത്ത് നഗോയും കഗോണത്തിഗകണതത്ത്.  ഇനലങ്കത്തില്

അപകടെയും ക്ഷണത്തിചവേരുത്തുനമന്നതുയും ഓര്ക്കുക.

************
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ഒറലപട്ട സപേനയയം  കടലെറ്റാസയം

- അബ്ദുള് ഗഫൂര് , 10 മലെയറ്റാളയം

നഗോല ചുമരകതത്ത് ,ഇരുടത്തിനന്റെഗലഗോകതത്ത്, ചത്തിലനത്തി വേലയയും, വേവ്വഗോലത്തിനന്റെ 

ചത്തിറകടെത്തി ശബ്ദവയും. ഒരുകൂടയും പഗോണത്തികളനടെ  ഇടെയത്തില് ദു:ഖത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന 

ഗപനയയും കടെലഗോസുയും .അതത്തിനന ഗതടെത്തിവേനന്നഗോരു കഗോലമുണഗോയത്തിരുന. അന്നത്ത് 

ഗപനഗയയയും, കടെലഗോസത്തിഗനയയും, ഗതടെത്തിവേന്ന  ഒരു വേത്തിയഗോമത്തി. തനത്തികത്ത് 

എഴുനതന പറഞ്ഞഗോല് ആകഗോശതത്ത് ചത്തിറകടെത്തിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കുരുവേത്തിയനടെ 

രുപയും മനസത്തില് ഇരുതത്തി എഴുതന്നഗപഗോനല. ആ കഗോലതത്ത് മഴമരതത്തിന് 

തണലത്തില് ഒരുനകഗോച വേത്തിദേന്യഗോലയയും. അവേത്തിനടെ നകഗോച വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തില്  

വേത്തിയഗോമത്തിനകഗോരു പുസ്തകയും ഉണഗോയത്തിരുന.  കഗോണഗോമറയതത്ത് ഒളത്തിപ്പെത്തിച്ചത്ത് നവേച്ച  

പുസ്തകയും. തനന്റെ എഴുത്തു പുസ്തകതത്തിനത്ത് കഗോരണയും ചങ്ങഗോതത്തിമഗോര്കത്തിടെയത്തിനല 

കതഗോണത്ത്. ആ നത്തിമത്തിഷതത്തില് വേത്തിയഗോമത്തി ഒരു കനതഴുതത്തി.  പത്തിയനപ്പെട 

കൂട്ടുകഗോരുനടെ ജളീവേത്തിതനത കുറത്തിച്ചത്ത് ചത്തിനത്തിപ്പെത്തിച്ച  കതത്ത്.  ആ കതത്തിനന 

ഏഴഗോനഗോകഗോശതത്ത് വേടമത്തിട്ടുപറക്കുന്ന പച്ചതതയനടെ കഗോലത്തില് നകടത്തിത്തൂകത്തി 

സഗനഗോഷത്തിക്കുന്ന വേത്തിയഗോമത്തിയനടെ  കുഞ്ഞു മനസത്ത്. ഒരു നഗോള് ആ വേത്തിയഗോമത്തികത്ത്  

ഗറഗോഡത്തിനരത്തികത്തില് , സൂരന്യ നവേളത്തിച്ചതത്തില്, ഗപഗോസത്ത് ഓഫളീസത്ത് കണ്ടു. അവേത്തിനടെ 

ഒരു ഭണ്ഡഗോരതത്തില് എരത്തിയന്ന കതത്തിനന്റെ സഗനഗോഷയും ഗലഗോകയും 

ചുറ്റത്തിഗപ്പെഗോയതുഗപഗോനല . ആ കതത്തിനന്റെ സഞഗോര ഗവേഗത കുറഞ്ഞഗോലയും ദേത്തിവേസയും 

ആഴത്ത്ച്ചയഗോയയും ആഴത്ത്ച്ച മഗോസമഗോയയും  ഗപഗോകുന്ന സമയതത്തിനുളളത്തില് അവേനന്റെ 

കുഞ്ഞുപുസ്തകതത്തില് അനുഭവേയും  കുറത്തിച നവേക്കുന്ന നഗോളകളണത്ത്. 

കതത്തിനന്റെ വേരവയും കഗോതത്തിരത്തിക്കുന്ന വേത്തിയഗോമത്തി ഗപഗോസത്ത് 

ഓഫളീസത്തില് ഭണ്ഡഗോരതത്തില് നത്തിന്നത്ത്  നപഗോടെത്തിതടത്തിനയടുക്കുന്ന 

കതത്തില് ഗനഗോകത്തി സഗനഗോഷയും കനണത്തുന. 
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അപതളീക്ഷത്തിതമഗോയത്ത് ഒരു നഗോള് തനന്റെ കതത്ത് 

പകയ്യേത്തിനലതത്തി. തുറന ഗനഗോക്കുഗമ്പഗോള് ആകഗോശതത്ത്  നത്തിലഗോവേത്ത് നപഗോടത്തി 

നക്ഷത്രയും വേത്തിതറുന്നതു ഗപഗോനല വേത്തിയഗോമത്തിയനടെ മനസത്ത് തുടുത്തു.

വേത്തിയഗോമത്തികത്ത് കത്തിടത്തിയ സഗനഗോഷയും ഇതഗോയത്തിരുന.

'' പത്തിയനപ്പെട വേത്തിയഗോമത്തികത്ത്.

നത്തിനന്റെ എഴുതത്ത്  വേളഗര ഇഷ്ടനപ്പെട്ടു.  എനന്റെ മുന്കഗോല ജളീവേത്തിതയും  നത്തിനന്റെ

എഴുതത്തില്   നത്തിന്നത്ത് ഞഗോന് ഓര്ക്കുന. എന്നഗോല് എനന്റെ  ഇന്നനത ജളീവേത്തിതയും

ഇങ്ങനനയഗോണത്ത്;   നത്തിനന്റെ കതത്തിനന്റെ വേരവയും കഗോതത്ത്  നത്തില്ക്കുന്നവേനല ഞഗോന്

ഇന്നത്ത്.  പകസ്വത   പകവേരത്തിച്ച   ഗസഗോഷന്യല്  മളീഡത്തിയകഗോരനഗോണത്ത്.  എനന്റെ

പകയ്യേത്തിനല  ഒരു   വേത്തിരള്   മതത്തി  ഈ  ഗലഗോകയും  എനന്ന  മനസത്തിലഗോകഗോന്.

എനത്തിക്കു നത്തിനന്റെ കുഞ്ഞു കതത്തിഗനകഗോള് വേലതഗോണത്ത് ഗസഗോഷന്യല്  മളീഡത്തിയ.'' 

അന്നത്ത്   ഒരമ്മയത്ത്  നപറ്റ  മകനള  ഗപനല  ,  ഒന്നത്തിച്ചത്ത്   കളത്തിച്ചതുയും   ഒരു

മഷത്തിക്കുപ്പെത്തിയത്തില്  രണ്ടു  ഗപരുയും  കൂടെത്തി  മുകത്തി  എഴുതത്തിയ  നഗോളകളയും  വേത്തിയഗോമത്തി

ഓര്ത്തു.  കൂട്ടുകഗോരനന്റെ   ഓര്മ്മകള്  അനുഭവേ   പുസ്തകതത്തില്   ഗചര്തതത്ത്

നവേറുനതയഗോഗയഗോ എന്നത്ത്  വേത്തിയഗോമത്തി നപഗോടുന്നനന ചത്തിനത്തിച. 

ഒരുനഗോള് വേത്തിയഗോമത്തി  തനന്റെ  കൂട്ടുകഗോനര  യഗോത്രയത്തിടെയത്തില് കണ്ടുമുടത്തി.  വേത്തിയഗോമത്തി

ഗചഗോദേത്തിച ,  എനന്ന നത്തിങ്ങള്  മറഗന്നഗോ ?.  വേഗോടെത്ത്സഗോപ്പെത്ത്  ഇലഗോത  നളീനയഗോനക

ഒരു  മനുഷന്യനഗോഗണഗോ  ?  എന്ന   കൂട്ടുകഗോരുനടെ  ഗചഗോദേന്യതത്തിനു  മുന്നത്തില്

ഗപനഗയഗോടുയും   കടെലഗോസത്തിഗനഗോടുമുളള   വേത്തിയഗോമത്തിയനടെ  പതളീക്ഷ   തകര്ന

ഗപഗോയത്തി. പത്തിന്നളീടെത്ത്  കൂട്ടുകഗോരുമഗോയത്ത്  ഗചര്ന്നത്ത്  വേത്തിയഗോമത്തി  മുഗമ്പഗോട്ടുളള  ജളീവേത്തിതയും

ദേരത്തിദ്രമഗോനണങ്കത്തിലയും   വേഗോടെത്ത്സഗോപ്പെത്തിനുയും   ,  നഫയത്ത്സത്ത്  ബകത്തിനുയും   ,  മറയും

അടെത്തിമയഗോയത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  ഈ  കഗോലയും   അനഗോഥരഗോയത്ത്   ഗപനയയും  കടെലഗോസുയും

മുഗന്നഗോടത്ത്  നയത്തിച.

************
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കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുലട  പേരയിണറ്റാമയം

- സജയിത. ലക, 10 മലെയറ്റാളയം 

ഒഴത്തിവേഗോകഗോനഗോവേഗോത  ചത്തില  ആവേത്തിശന്യങ്ങളത്തില്   നത്തിന്നഗോണത്ത്   പല  കണ്ടു

പത്തിടെത്തിതങ്ങളയും  ഉണഗോയത്തിട്ടുളളതത്ത്.  ഗവേഗതത്തിലയും   കൃതന്യതയത്തിലയും  കണക്കുകള്

കൂട്ടുന്നതത്തിനുളള  ഉപകരണതത്തിനു  ഗവേണത്തിയളള  അഗനസ്വഷണമഗോണത്ത്

കമ്പട്യൂടറുകളനടെ  കണ്ടുപത്തിടെത്തിതതത്തിനലകത്ത്  നയത്തിച്ചതത്ത്.  അബഗോകസത്ത്

എന്നറത്തിയനപ്പെടുന്ന ഉപകരണനത ഡത്തിജത്തിറ്റല് കമ്പട്യൂടറത്തിനന്റെ  ആദേന്യ രൂപയും 

എന്നത്ത്  വേത്തിഗശഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഒരു റഗോകത്തില് ഘടെത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  മുത്തുകളഗോണത്ത്

ഇതത്തിനന്റെ പധഗോന  ഭഗോഗയും .  ഈ മുത്തുകളനടെ  സ്ഥഗോനയും  അനുസരത്തിച്ചത്ത്  എണയും

തത്തിടനപ്പെടുത്തുന.ഉചത്തിതമഗോയ  രളീതത്തിയത്തില്  ഈ  മുത്തുകള്  ക്രമനപ്പെടുതത്തി

ഗവേഗതത്തിലയും  കൃതന്യതയത്തിലയും  ലളത്തിതമഗോയ   സങ്കലനയും,വേന്യവേകലനയും  ഇവേ

നടെതഗോയും.  ബത്തി.സത്തി.600  -ഗനഗോടെടുതത്ത്  കണ്ടുപത്തിടെത്തികനപ്പെടതഗോണത്ത്

ആബഗോകസത്ത്.അതത്തിഗവേഗതത്തിലളള  കണക്കുകൂടലകള്കഗോയത്തി  പകൗരസ്തന്യ

ഗദേശതത്ത് പലയത്തിടെത്തുയും ഇഗപ്പെഗോഴുയും  അബഗോകസത്ത്  ഉപഗയഗോഗനപ്പെടുത്തുന.

സങ്കലനതത്തിനുപഗയഗോഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന  ആദേന്യ  യഗോന്ത്രത്തിക  ഉപകരണയും  1642-ല്

നബ്ലേയത്ത്സത്ത്  പഗോസല്   കണ്ടുപത്തിടെത്തിച.  പത്തിന്നളീടെത്ത്  1671-ല്  ബഗോരണ്  ഗഗഗോറ്റത്ത്

പഫ്രൈറ്റസ്വത്തില്നഹയും നഫന് ലത്തിബത്തിസത്ത്  എന്ന ജര്മ്മന്കഗോരന്  ഗുണനതത്തിനുളള

കഗോല്ക്കുഗലറ്റര് കണ്ടുപത്തിടെത്തിച. കളീ ഗബഗോര്ഡുകള്  ഉപഗയഗോഗത്തിക്കുന്ന  യന്ത്രങ്ങള്

1880-ല്  അഗമരത്തികയത്തില്   നത്തിലവേത്തില്   വേരത്തികയയും   അവേ  വേളഗരയധത്തികയും

ഉപഗയഗോഗത്തികനപ്പെടുകയയും  നചയ.  ബത്തിസത്തിനസത്ത്  നമഷളീനുകളയും

കഗോല്ക്കുഗലറ്ററുകളയും  പനതഗോന്പതഗോയും   നൂറ്റഗോണത്തിനന്റെ  അവേസഗോനഗതഗോനടെ

യൂഗറഗോപ്പെത്തിലയും ,  അഗമരത്തികയത്തിലയും വേന്യഗോപകമഗോയത്തി.  പനതഗോന്പതഗോയും നൂറ്റഗോണത്തില്

ഗകയും  ബത്തിഡത്ത്ജത്ത്  യൂണത്തിഗവേഴത്ത് സത്തിറ്റത്തിയത്തിനല  നപഗോഫസര്   ആയത്തിരുന്ന  ചഗോള്സത്ത്
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ബഗോഗബജത്ത്  ആണത്ത്  ആധുനത്തിക  ഡത്തിജത്തിറ്റല്  കമ്പട്യൂടറത്തിനന്റെ  പത്തിതഗോവേഗോയത്തി

അറത്തിയനപ്പെടുന്നതത്ത്. 1842-നല സസ്വയയും പവേര്തന ഗശഷത്തിയളള അനലത്തിറ്റത്തികല്

എന്ജത്തിന് ആയത്തിരുന ആദേന്യ കനണതല്. മത്തിനത്തിറ്റത്തില് 60 സങ്കലനങ്ങള് വേഗര

നചയ്യുന്ന  ഈ   ഉപകരണയും  ആവേത്തിശന്യമഗോയ  സഗോഗങ്കതത്തിക  സഹഗോയയും

ലഭത്തികഗോതതത്തിനഗോല്  പസ്തുത  യന്ത്രതത്തിനന്റെ  ഒരു  പവേര്തന  മഗോതൃക

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തില്  ബഗോഗബജത്ത്   പരഗോജത്തിതനഗോയത്തി.  എന്നഗോല്  ഈ

ഗഗവേഷണങ്ങള്  ഒരു  ഡത്തിജത്തിറ്റല്  കമ്പട്യൂടര്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനഗോവേത്തിശന്യമഗോയ

അഗനകയും  അടെത്തിസ്ഥഗോന തതസ്വങ്ങള് മുഗന്നഗോട്ടു വേച.

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

അമ്മ മലെയറ്റാളയം
- ഖദജീജതത ഷഹന, 9 മലെയറ്റാളയം

അമ്മമഗോധുരന്യമുണരുന്ന ഗകരളയും

എന് ജളീവേനന്റെ ജളീവേനഗോയും ഗകരളയും

മലയഗോളഭഗോഷനയ ഉയര്തത്തിയ ഗകരളയും

എന് ജളീവേത്തിതഗോമൃതയും ഗകരളയും 

പളയതഗോല് തകര്നഗപഗോയ എന് ഗകരളയും

  ഇന്നത്ത് പുനര്ജന്മതഗോലദേത്തിക്കുനവേഗലഗോ

തളരത്തില ഗകരളയും

തകരത്തില ഗകരളയും

തലയയര്തത്തി നത്തില്ക്കുനമന് ഗകരളയും

************
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സയിനയിമയയം ലെഹരയിയയം        
- ഷറ്റാനയിബ .ബയി.ലക, 9 മലെയറ്റാളയം

ആധുനത്തിക സത്തിനത്തിമയയും മനുഷന്യ ജളീവേത്തിതവയും

തമ്മത്തില് ദൃഢമഗോയ ഒരു ബന്ധയും തനന്ന നമുകത്ത്

വേളീക്ഷത്തികഗോന് സഗോധത്തിക്കുയും. സത്തിനത്തിമ

ജളീവേത്തിതഗതയയും, ജളീവേത്തിതയും സത്തിനത്തിമഗയയയും , 

പരസ്പരയും സസ്വഗോധളീനത്തിക്കുന  എന്നതത്ത് വേന്യകമഗോണത്ത്

.പഗതന്യകത്തിച്ചത്ത്  കുടത്തികളനടെ മനസത്തില്

സത്തിനത്തിമയണഗോക്കുന്ന മഗോയഗോഗലഗോകയും അവേനര ജളീവേത്തിതയഗോഥഗോര്തന്യതത്തിനുമപ്പുറയും 

ജളീവേത്തിത ഗപക്രഗോനതത്തിഗലകത്ത് നയത്തിക്കുനനവേന്നത്ത്  മനസത്തിലഗോകഗോന് സഗോധത്തിക്കുയും

'സത്തിനത്തിമ' എന്ന കലനകഗോണത്ത് തത്തിന്മകള് തുറനകഗോടത്തി  നന്മയനടെ സയുംഗളീതയും 

മനുഷന്യമനസ്സുകളത്തിനലതത്തികഗോന് ശ്രമത്തിക്കുഗമ്പഗോള്  അതരയും  സന്ദര്ഭങ്ങള് 

കുടത്തികനള സസ്വഗോധളീനത്തിക്കുകയയും നന്മഗയകഗോള് തത്തിന്മനയ അനുകരത്തികഗോന് 

ഗപരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയയും നചയ്യുന. എനഗോഗണഗോ സത്തിനത്തിമയത്തിലൂനടെ അരുനതന്നത്ത് 

പറയഗോന് ശ്രമത്തിച്ചതത്ത് ,അതത്ത് തനന്ന കുടത്തികളനടെ മനസത്തിനന കളീഴത്ത് നപ്പെടുത്തുന്ന 

ഭളീകര സഗോഹചരന്യമഗോണത്ത്  ആധുനത്തിക സത്തിനത്തിമകളത്തിലൂനടെ 

ഉടെനലടുത്തുനകഗോണത്തിരത്തിക്കുന്നതത്ത്.  സത്തിനത്തിമയത്തിനല സഗോഹചരന്യങ്ങള് നന്മയത്തില് 

നത്തിനയും തത്തിന്മയത്തിഗലകഗോണത്ത് സഞരത്തികഗോന് തുടെങ്ങുന്നതത്ത് . സത്തിനത്തിമയത്തിനല ചത്തില 

ലഹരത്തി പകരുന്ന ചത്തിത്രങ്ങള് കുടത്തികളനടെ മനസത്തില്  മഗോയഗോത രളീതത്തിയത്തില് 

പതത്തിക്കുകയയും  പത്തിന്നളീടെത്ത് അതത്തിനന്റെ പസക ഭഗോഗങ്ങളത്തിനലഗപ്പെഗോനല  

ജളീവേത്തിതതത്തില് കുടത്തികള് അതത്തിനന അനുകരത്തിക്കുവേഗോന് ശ്രമത്തിക്കുകയയും നചയ്യുന. 

ഇതരയും അനുഭവേങ്ങള് വേലത്തിയ വേത്തിപതത്തിഗലകഗോണത്ത് പുതത്തിയ തലമുറനയ 

നയത്തിക്കുന്നതത്ത്. സത്തിനത്തിമയത്തിനല  ലഹരത്തിയമഗോയത്തി  ബന്ധനപ്പെട ഭഗോഗങ്ങള് 

നഗോയകനത്തിലൂനടെഗയഗോ, നഗോയത്തികയത്തിലൂനടെഗയഗോ , മറ വേത്തിലന് 
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കഥഗോപഗോത്രങ്ങളത്തിലൂനടെഗയഗോ , കണറത്തിയന്ന കുടത്തികള് അതത്തിനത്ത് ജളീവേത്തിതതത്തില് 

മഹതഗോയ  സ്ഥഗോനയും കല്പ്പെത്തിക്കുകയയും  അതത്ത് സസ്വയയും തഗോനഗോനണന്നത്ത് 

അനുമഗോനത്തിക്കുകയയും   അതത്തിനന അനുകരത്തിക്കുകയയും നചയ്യുന. ആധുനത്തികയനടെ 

ഭ്രമങ്ങള്  യവേതലമുറനയ   ലഹരത്തിയനടെ പല തലങ്ങളത്തിഗലകത്ത്  

ആനയത്തിക്കുഗമ്പഗോള് 'സത്തിനത്തിമ'  എന്ന കലയത്തിലൂനടെ അതത്തിനന്റെ വേഴത്തികള് 

കുടത്തികളത്തിഗലനകത്തുകയയും  ആ പഗോതയത്തിലൂനടെ സഞരത്തിഗകണത്തി വേരുഗമ്പഗോള്  

യഗോഥഗോര്തന്യയും മനസത്തിലഗോകഗോനത വേലത്തിയ ചതത്തിക്കുഴത്തികളത്തിഗലകത്ത് എതത്തിനപ്പെടുന്ന

സഗോഹചരന്യയും  സൃഷ്ടത്തികനപ്പെടുകയയും  നചയ്യുന . അതത്തിലൂനടെ സമൂഹതത്തില്  

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്ന  സഗോയുംസഗോരത്തിക മൂലന്യങ്ങള് , പപതൃകങ്ങള് എന്നത്തിവേയത്ത് 

തകര്ച്ച  സയുംഭവേത്തിക്കുകയയും നചയ്യുന. നമ്മുനടെ കഗോസര്ഗഗഗോഡത്ത് ജത്തിലയത്തിനല 

പഗോഗദേശത്തിക ഗമഖലകളത്തിനലലഗോയും  ഇതരയും അനുഭവേങ്ങളനടെ ഗനര് സഗോക്ഷന്യമഗോയ

കുടത്തികനള കഗോണഗോന് സഗോധത്തിക്കുയും . ലഹരത്തിയമഗോയത്തി വേത്തിദേന്യഗോലയങ്ങളത്തിനലത്തുന്ന 

വേത്തിദേന്യഗോര്തത്തികള് , അതത്ത് സ ൃഷ്ടത്തിക്കുന്ന സഗോമൂഹത്തികവയും, കുടുയുംബപരവമഗോയ 

പശ്നങ്ങള് എന്നത്തിവേനയലഗോയും ഇന്നനത മഗോധന്യമങ്ങളത്തില് കഗോണുന്ന നത്തിതന്യ 

സയുംഭവേങ്ങളഗോണത്ത്. ഇതത്തിനനലഗോയും പരത്തിഹഗോരനമഗന്നഗോണയും സമൂഹതത്തിനത്ത് നചയ്യേഗോന്

കഴത്തിയന്നതത്ത് സമൂഹനത ലഹരത്തിയനടെ പകകളത്തില് നത്തിനയും മുകമഗോക്കുക 

എന്നതഗോണത്ത്. ഇതത്തിനഗോയത്ത് ലഹരത്തി വേത്തിമുക തരതത്തിലളള പവേര്തനങ്ങള് 

ഉള്നകഗോളളന്ന സത്തിനത്തിമകള് ,ഗബഗോധവേല്കരണ  പരത്തിപഗോടെത്തികള് 

എന്നത്തിവേനയലഗോയും  സമൂഹതത്തിഗലകത്ത് നല രളീതത്തിയത്തിനലതത്തിക്കുക എന്നതത്ത് ഒരു 

ആശയയും കൂടെത്തിയഗോണത്ത്. ഇതത്തിനന്റെനയലഗോയും ഭഗോഗമഗോയത്തി ലഹരത്തി വേത്തിമുക സഗന്ദശയും 

സമൂഹമഗോധന്യമങ്ങളത്തിഗലകത്ത് എതത്തികഗോനുളള  ശ്രമമഗോണത്ത് പഗോണത്തി ഗവേ: 

ഹയര്നസകന്റെറത്തി  സ്കൂളത്തിനല  കൂടഗോയ്മയനടെ  ഗനര് സഗോക്ഷന്യമഗോയ    'മളീര ' എന്ന 

നടെലത്തിഫത്തിലത്തിയും. 

************
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കറ്റാലെതയിലന്റെ  നജീകയം

- ഷറ്റാനയിബ. ബയി. ലക, 9 മലെയറ്റാളയം

സ്മൃതത്തി,  ശ്രുതത്തി  ഇതഗോയത്തിരുന  ആദേത്തിമകഗോലനത  വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസ രളീതത്തികള്  .

കഗോരന്യങ്ങള് ഗകടത്ത്  ഓര്മയത്തില്  സൂക്ഷത്തിക്കുക  ,പഗോഠങ്ങള്  ഓര്തത്തിരത്തിക്കുക,

അതത്ത്  മഗോത്രമഗോയത്തിരുന   വേഴത്തി.  പത്തിന്നളീടെത്ത്  പുസ്തകങ്ങളത്തിഗലകത്ത്   കഗോലയും

വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസനത  നകഗോണത്ത്  ഗപഗോയഗപ്പെഗോള്  വേത്തിദേന്യഗോര്ഥത്തികള്   അറത്തിവകള്

മനസത്തില്  സൂക്ഷത്തിക്കുകയത്തില  ,പുസ്തകങ്ങള്  ഓര്മ്മ  ശകത്തി  കുറയ്ക്കുഗമഗോ

എന്നഗോയത്തിരുന ഏവേരുനടെയയും ആധത്തി.  എന്നഗോല് അനതലഗോയും കഗോറ്റത്തില് പറതത്തി

പുസ്തകങ്ങള്  വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസതത്തിനന്റെ   ഒഴത്തിചകൂടെഗോനഗോവേഗോത  ഭഗോഗമഗോയത്തി മഗോറത്തി.

കഗോലയും പത്തിനന്നയയും  മുഗന്നഗോടത്ത്  ഗപഗോയത്തി.  കമ്പട്യൂടര് യഗയും പത്തിറന.  നടെഗകഗോളജത്തി

ലഗോന്ഡത്ത് ഗഫഗോണുകളത്തില് നത്തിന്നത്ത് വേയര്ലസത്ത്  ഗഫഗോണുകളത്തിഗലക്കുയും  ഇഗപ്പെഗോള്

സത്തിന്  ടെച്ചത്ത്  സഗോര്ടത്ത്   ഗഫഗോണുകളത്തിഗലക്കുയും  മനുഷന്യനന  എതത്തിച.   ഇന്നത്ത്

രക്ഷത്തിതഗോകള് കുടത്തികനള പഠത്തിപ്പെത്തികഗോന് സ്കൂളകള് തത്തിരനഞ്ഞടുക്കുന്നതത്ത് കമ്പട്യൂടര്

ലഗോബത്ത്,  സഗോര്ടത്ത്  കഗോസത്ത്   റൂമുകള്  ,എന്നത്തിവേയനടെ  അടെത്തിസ്ഥഗോനതത്തിലഗോണത്ത്.

ഇനതലഗോയും  കഗോലയും നകഗോണ്ടു വേന്ന  നൂതന  സയുംവേത്തിധഗോനങ്ങളഗോണത്ത്.

************
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എലന്റെ   ഗറ്റാമയം 

- ധനല്യ, 10 മലെയറ്റാളയം.

''മദേന്യയും  ശരളീരനത മഗോത്രമല, മനസത്തിഗനയയും അതത്തിലൂനടെ ഒരഗോളനടെ ചത്തിനഗയയയും

ബഗോധത്തിക്കുന്ന ഒരു  വേത്തിഷയമഗോനണന്നത്ത്  ''  ലഹരത്തി വേത്തിരുദ്ധേേ കഗോസത്തില് എപക്സൈസത്ത്

ഓഫളീസര്   രഘുസഗോര്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണത്ത്.എനന്റെ  നഗോടത്തില്  ഒരു  കുടുയുംബതത്തിനല

അച്ഛനന്റെയയും അമ്മയഗടെയയും   ജളീവേന്  മദേന്യയും  കവേര്നന്നടുത്തു എന്ന വേഗോര്ത

എനന്ന  നഞടത്തിച.  ഇതു കഴത്തിഞ്ഞത്ത് കുറച  നഗോളകള്കത്ത് ഗശഷയും ഒരു ഏടന്

മദേന്യപത്തിച്ചത്ത്  ഗതഗോടത്തില് വേളീണത്ത്  മരത്തിച്ചതുയും ഞഗോഗനഗോര്ക്കുന.കുടുയുംബശ്രത്തി കഴത്തിഞ്ഞത്ത്

വേരുന്ന ഒരമ്മ പറഞ്ഞ കഥയയും ഇതു ഗപഗോനല തനന്ന.ഓഗരഗോ വേളീടമ്മമ്മഗോര്ക്കുയും

ഇതുതനന്നയഗോണനുഭവേയും.  എനന്റെ   പഗോണത്തി  സ്കൂളത്തില്  പഠത്തിക്കുന്ന  ഒഗരടനഗോണത്ത്

എനന്റെ നഗോടത്തിനല മദേന്യ വേത്തില്പ്പെനയത്ത്  മുമ്പത്തില് എന്നകഗോരന്യയും എനന്ന നഗലഗോണയും

വേത്തിഷമത്തിപ്പെത്തിച.  ഇങ്ങനനയളള  ദു:ഖ   വേഗോര്തകള്  നടെക്കുന്ന  സമയതഗോണത്ത്

പരത്തിഹഗോര മഗോര്ഗതത്തില്  ഒരു പുതത്തിയനവേളത്തിച്ചയും നതളത്തിഞ്ഞുവേന്നതത്ത്. 

അതത്തിനന കുറത്തിച്ചഗോണത്ത് ഞഗോനത്തിനത്തി പറയന്നതത്ത്.   

 എനന്റെ  സ്കൂളത്തില്  അധന്യഗോപകരുയും,  വേത്തിദേന്യഗോര്തത്തികളയും  ,  നഗോട്ടുകഗോരുയും  ഗചര്ന്നത്ത്

ഒരുകത്തിയ ''മളീര''  എന്ന  നടെലത്തിഫത്തിലത്തിയും നഗോടത്തില് മുഴുവേനുയും പദേര്ശനയും  നടെതത്തി,

ചര്ച്ചകള്  നടെതത്തി.  തുടെര്നണഗോയ  മഗോറ്റയും  എനന്ന  വേളഗര

സഗനഗോഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതഗോയത്തിരുന.  ''ബളവേനടുക''എന്ന  എനന്റെ  ഗഗോമതത്തിനല

നഗോട്ടുകഗോര്  ഒത്തുകൂടെത്തി.  ഒരു മദേന്യവേത്തിരുദ്ധേേ സമളീതത്തി രൂപളീകരത്തിച.   സമളീതത്തിയനടെ

പവേര്തനങ്ങള്,

 മദേന്യയും  വേത്തില്ക്കുന്നവേനര ഗനരത്തില് കണത്ത്  അതത്തില് നത്തിനയും 

പത്തിനത്തിരത്തിപ്പെത്തികഗോന് ശ്രമയും നടെതത്തി. 

  ലഹരത്തി  വേത്തിരുദ്ധേേ  ഗനഗോടളീസുകള് വേത്തിതരണയും  നചയ.
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 ബദേത്തിയഡുക  നറയത്ത്ഞത്തിനല എപക്സൈസത്ത് വേകുപ്പെത്തിനന്റെ 

സഹകരണഗതഗോനടെ ''വേത്തിമുകത്തി'' എന്ന  ഗബഗോധവേല്കരണ  പരത്തിപഗോടെത്തി  

സയുംഘടെത്തിപ്പെത്തിച.

ഈ  പരത്തിപഗോടെത്തിയത്തില്  എപക്സൈസത്ത്  ഉഗദേന്യഗസ്ഥന്മഗോരുയും,  പഞഗോയതത്ത്

നമമ്പര്മഗോരുയും  ,  ഞങ്ങളനടെ സ്കൂളത്തിനല അധന്യഗോപകരുയും  പനങ്കടുത്തു  .  കൂടെഗോനത

യവേഗോകളയും  ,  അമ്മമ്മഗോരുയും  ,  കുടത്തികളയും,  അങ്ങനന   എനന്റെ  ഗഗോമതത്തിനല

എലഗോവേരുയും  ഈ  പരത്തിപഗോടെത്തിയത്തില്  പനങ്കടുത്തു.  പരത്തിപഗോടെത്തികനളലഗോയും   വേന്

വേത്തിജയമഗോയത്തി  മഗോറത്തി.  വേന  കൂടെത്തിയവേരത്തിലയും  ഗകടറത്തിഞ്ഞവേരത്തിലയും

ലഹരത്തിനകതത്തിനരയളള  ചത്തിനയയര്ന.  എനന്ന  ഏഗറ  സഗനഗോഷത്തിപ്പെത്തിച്ചതത്ത്

'മദേന്യവേത്തിരുദ്ധേേ സമത്തിതത്തിയനടെ' പവേര്തന ഫലമഗോയത്തി പലയഗോളകളയും  മദേന്യപഗോനവയും,

മറ   ലഹരത്തിയപഗയഗോഗങ്ങളയും   പഗോനടെ  ഉഗപക്ഷത്തിച്ചതഗോണത്ത്.  അവേനര  നഗോടെത്ത്

ആദേരത്തിച.

************
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സബറ്റാബത മറ്റാര്ലെയിയലടലെ തൂവറ്റാലെ     

- ശരണല്യ .ആര്, 9 മലെയറ്റാളയം.

''ദേത്തിശ'' ലഹരത്തി വേത്തിരുദ്ധേേ കബത്തിനന്റെ ഭഗോഗമഗോയത്തി 

എപക്സൈസത്ത് പത്തിവേന്റെളീവേത്ത് ഓഫളീസര്  

കഗോനസടുകഗോന്  വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനലതത്തി. 

ഹഗോളത്തിഗലകത്ത്   കയറുന്നതത്തിനത്ത്  മുന്പത്ത്  സ്കൂളത്തില് 

നപയത്തിന്റെത്തിയുംഗത്തിനത്ത്  വേന്ന ഒരു നചറുപ്പെകഗോരനന 

അഗദ്ദേഹയും  അടുഗതകത്ത്  വേത്തിളത്തിച.  ഇതത്ത് ഗലഗോക 

പസത്തിദ്ധേേ ജപമകന്  സയുംഗളീതജ്ഞനഗോയ 

ഗബഗോബത്ത്  മഗോര്ലത്തിയനടെ തൂവേഗോലയഗോണത്ത്. 

ഇതത്തിലളള  ഇല കഞഗോവേത്തിഗന്റെതഗോണത്ത്. ഇതത്ത്  ഗകട ഞങ്ങള് എലഗോവേരുയും ഒന 

നഞടത്തി. തുടെര്ന്നത്ത്  നടെന്ന ലഹരത്തി വേത്തിരുദ്ധേേ ഗബഗോധവേല്കരണ കഗോസത്തില് സഗോര് 

കഞഗോവേത്തിനന പറ്റത്തിയയും, പുകവേലത്തി, പഗോന്മസഗോലകള്, മദേന്യയും, മയക്കുമരുന്നത്ത്  ,  

തുടെങ്ങത്തിയവേയനടെ  ഭവേത്തിഷതത്തിനന കുറത്തിചയും ഞങ്ങള്കത്ത്   പറഞ്ഞുതന. 

************
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ഞറ്റാനയം എലന്റെ  ഇന്റെര്ലനറ്റുയം

ലത്തിബത്ത്ഷളീന, 10 മലെയറ്റാളയം

ജളീവേത്തികഗോന്  നകഗോതത്തിക്കുന  ഞഗോനളീ കഗോലയും

ജളീവേത്തികഗോന്  ഗപരത്തിപ്പെത്തിക്കുന  എനന്നയളീ കഗോലയും

ജളീവേത്തിതനമനന്നനയും സഗനഗോഷമഗോകഗോന്

കൂടഗോയത്ത് എനത്തിനകനമുണത്ത് ഇന്റെര്നനറ്റത്ത്

അറത്തിയന്നത്തില  ഞഗോനനന് കഷ്ടപ്പെഗോടെത്ത്

അറത്തിയന്നത്തില  ഞഗോനനന്  ബദ്ധേേത്തിമുടത്ത്

വേളരുന്നത്തിനന്നഗന്നകഗോള് ഉയരതത്തിലഗോയത്ത്

എനത്തിനുയും പരത്തിഹഗോരമഗോനയഗോരു  വേത്തിദേന്യ

 ഒഗോര്തത്തില  ഞഗോനതത്തിന് മറുവേശയും

കണത്തില  ഞഗോനതത്തിന്   പത്തിന്വേശയും

അറത്തിഞ്ഞത്തില ഞഗോനത്തിങ്ങനനഗോരു ചതത്തി

വേത്തിശസ്വസത്തിഗച്ചകത്തി ഞഗോനനന് തുണ

മുതല്മുടെകത്തി  എന് ജളീവേത്തിതയും

നകഗോലഗോനതനകഗോന  എന് ജളീവേനന

ഇനന്നഗോരുന്നഗോള്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന

ഞഗോനനന് ജളീവേത്തിതയഗോഥഗോര്തന്യങ്ങള് 

************
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മരണയം ഒരു  കറ്റാലെനറ്റായത

- ശ്രജീജയിന . ലക, 10 മലെയറ്റാളയം

നത്തിരഗോഹഗോരവേഗോശത്തിയത്തിലൂനടെ      ഞഗോന്  

ഗനടെത്തിനയടുനതഗോരു  നസല്ഗഫഗോണ്

വേത്തിയര്നപ്പെഗോഴുകത്തി ഗചഗോരനളീരഗോകത്തി

സസ്വരുകൂടത്തിവേച്ചത്തിരുന്ന  പണയും

ഗഫഗോണത്തിനഗോയത്ത് പഗോഴഗോകത്തിയഗപ്പെഗോള്

എന് തഗോതനന്റെ കണളീര് തുളളത്തികള്

ഞഗോന്  കണത്തിനലനനവേച

മഗോതഗോപത്തിതഗോവേത്തിന് ഒഗോര്മ്മകള്

എന്നത്തില് നത്തിന്നകന

വേഗോടെത്ത്സപ്പുയും ഗഫസത്ത്ബക്കുയും 

മഗോത്രനമന് കൂട്ടുകഗോര് 

പതുനക പതുനക ബ്ലൂനനവേലയും വേന

ഉകൗണുയും ഉറകവമത്തിലഗോനത ഞഗോന്

ബ്ലേ ൂനനവേലത്തിനന്റെ പത്തിന്നഗോനലയഗോയത്ത്  

അറത്തിഞ്ഞത്തിരുന്നത്തില ഞഗോനനനന്റെ

ജളീവേനനടുകഗോന് വേന്ന  കഗോലനഗോണളീ

ബ്ലേ ൂനനവേനലന്നത്ത്….

************
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കലെറ്റാലെയ ഒറ്റാര്മകള്

- ലലസഫ .സയി, 10 മലെയറ്റാളയം

സുഗന്ധമുളള പൂകഗളഗപ്പെഗോല്

മനസത്തില് നത്തിറയന 

എന് കലഗോലയ  ജളീവേത്തിതയും .

ഒഗോര്മ്മയത്തിലക്ഷരനതറകളഗോയത്തിരത്തികഗോയും

ഇനന്നന് ഹൃദേയഗോങ്കണതത്തില്  

ഗനര്തഗവേദേന സൃഷ്ടത്തിപ്പെത്തിപ

കുറുമ്പുകുസൃതത്തികള് നത്തിറഞ്ഞ

എന് കലഗോലയ നഷ്ട-

വേസനതത്തിഗനഗോര്മ്മയഗോയത്ത്

എന് ജളീവേത്തിതയും  എന് ജളീവേത്തിതയും 

ഒഗോര്മ്മകള് എന്നത്തില്  ഒഗോടെത്തിനയത്തുഗമ്പഗോള്

നഷ്ടങ്ങള്  കണ നളീര് തുളളത്തിയഗോയത്ത്

നഷ്ടകലഗോലയയും  വേളീനണടുകഗോന്

ഞഗോന് ഇന്നത്ത് മതരത്തിപ.

************
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എലന്റെ സന്ദരമജീ സകരളയം

- ശരണല്യ .ആര്, 9 മലെയറ്റാളയം

 പൂകളഗോല്  പുഴകളഗോല്

 സമൃദ്ധേേമഗോനണന് ഗകരളയും

പുഞത്തിരത്തി തൂകുമത്തി ഗകരളയും

അമ്മമലയഗോളമഗോകുനമന് നകഗോചഗകരളയും

ജളീവേനന്റെ തുടെത്തിപ്പെഗോകുന്ന ഗകരളയും

എനയും നത്തിലനത്തിന്നളീഗടെണയും

പളയതത്തില് നത്തിനയും കരഗകറുമളീ ഗകരളതത്തിനഗോയത്ത് നഗോയും

പകഗകഗോര്തത്ത് മുഗന്നഗോടത്ത് നളീങ്ങഗോയും

മരണതത്തിഗലകത്ത് കഗോനലടുതത്ത് നവേച്ച

നമ്മുനടെ ഗകരളനത

പുനര്ജനത്തിപ്പെത്തിച്ച മനസ്സുകള്നകനന്റെ

പണഗോമയും… പണഗോമയും…

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

35                                                                      Little Kites GHSS Pandi



സകരളതയിലന്റെ പുനര്ജനയം [2018]

- ഷറ്റാനയിബ.ബയി. ലക, 9 മലെയറ്റാളയം

[ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര തത്തിതത്തിപത തത്തിപത തക നതയത്ത് നതയത്ത് ഗതഗോയും….] 2

ഇന്നത്ത് ഗകരളതതത്തിനറുപതത്തിരണത്ത് തത്തികയഗമ്പഗോള്                                  

എലഗോവേരുമളീദേത്തിനമഗോഗഘഗോഷത്തിച്ചത്തിടുഗന്ന… [ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര]

പളയതത്തില് നത്തിന്നത്ത്  വേത്തിമുകമഗോയ ഗകരളയും ഇന്നത്ത്

പുനര്ജന്മഗതഗോടുകൂടെത്തിയദേത്തിചവേഗലഗോ… [ ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര]

അമ്മമലയഗോളയും തളരത്തില ഇനത്തി ഒരത്തികലയും

സമൃദ്ധേേമഗോയത്ത് പൂക്കുയും ഇനത്തി ഗകരളനമനയും [ ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര]

നമ്മുനടെ ഒഗോനരഗോരുതരുനടെയമഗോറത്തിടെതത്ത് എനയും 

നവേഗകരളരശത്തികള് പതത്തിച്ചത്തിടെനട… [ ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര]

പൂക്കുമത്തിനത്തി സമൃദ്ധേേത്തിയഗോല് തളരത്തില എന് ഗകരളയും

തകരഗോനനുവേദേത്തികത്തിനലഗോരത്തികലയും നഗോയും [ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര]

മരണതത്തില് നത്തിന്നത്ത് ഗകരളനതപുനര്ജനത്തിപ്പെത്തിച്ച

ഒഗോഗരഗോരുതഗരയയും ഞഗോന് …  നമത്തിച്ചത്തിടുഗന്ന…. [ ഒഗോ തത്തിതത്തിതഗോര] 4 
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സസൗഹൃദയം 

 - ഫറ്റാതയിമ. ബയി. എചത., 9 മലെയറ്റാളയം

ഓഗരഗോ സുഖങ്ങളന  നത്തിനന്റെ വേത്തിരഹയും

മകന്ദ ശഗോഖത്തികള്

ഓര്ക്കുഗമ്പഗോള് നത്തിനന്റെ  മഗോനസ മണത്തിവേളീണ

തഗോനന  പഗോടുഗമ്പഗോള്

ഞഗോനറത്തിയന നത്തിന് സകൗഹൃദേമഗോയും ചത്തിപ്പെത്തിക്കുളളത്തില്

എത്ര അപൂര്വ്വ  മുത്തുനണന്നത്ത്

മരണയും വേനര നത്തിലനത്തില്ക്കുനമന്നഗോഗഹത്തിച്ച

എന് സകൗഹൃദേയും ഇന്നത്ത്

അറഗപഗോയത്തിരത്തിക്കുനന്നഗോരു കണയും ഗപഗോനല

സകൗഹൃദേമഗോയും എന് മുന്ജന്മ പഗോരത്തില് തുണ

സഗോനസ്വനമഗോയത്ത് അണയന്നവേള്

ഒളത്തിമങ്ങഗോത ചത്തിത്രയും ഗപഗോനല

എന്  മനസത്തിലണത്ത്

ഒഗോര്കഗോനഗോവേഗോത  ആ തളീരങ്ങള്

ഇനന്നന്  ഹൃദേയഗോങ്കണതത്തില്…

************
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എക്സസറ

- നയിഥയിന് .എസത.ആര്, 10 മലെയറ്റാളയം.

അഭയമഗോയത്ത്… എക്സൈനറ എടുക്കുയും

എരത്തിതളീയത്തിലകനപ്പെട    ജന്മയും

ഉളളതൂറന  കഴത്തിഞ്ഞഗോല്

ഒനയും അവേഗശഷത്തിച്ചത്തില…

കരളത്തില…   കത്തിഡത്ത്നത്തിയമത്തില…

പഴുതത്തില  ജളീവേത്തിതതത്തിനത്ത്

ഇങ്ങനന  എത്രഗയഗോ ജന്മയും…

ഈ  മണത്തിലടെത്തിഞ്ഞലത്തിയന….

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

ററ്റാകത

- കജീര്തന .ലക, 9 മലെയറ്റാളയം. 

നഗോക്കു പത്തിഴച്ചത്തിടുയും

വേഗോക്കു  പത്തിഴച്ചത്തിടുയും

റഗോനകഗോരു  ശഗോപയും  ദുരനയും…

വേളീടുയും  കുടുയുംബവയും പടത്തിണത്തിയഗോയത്തിടുയും

കുഞ്ഞുഗമഗോഹങ്ങള്  വേത്തിലങ്ങണത്തിയയും

ശഗോനത്തിയത്തിലഗോനത  അലയന്നഗനരതത്ത്

ഗരഗോഗമഥത്തിതത്തിയഗോനയത്തുയും…

കഗോര്ന തത്തിനയും കരളത്തിഗനയയും പത്തിനന്ന

ഗതഗോരഗോത കണളീരത്ത്  മത്തിച്ചയും
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മധു  സതനല്ല   സതങ്ങലെറ്റാണത

- അമൃത, 10 മലെയറ്റാളയം

ലജത്തിക്കു   ഗകരളഗമ

ലജത്തിക്കു ഗകരളഗമ

ആ  പഗോവേയും  മധുമധുലതനയ

ഇലഗോതഗോകത്തിയ ഗകരളഗമ 

ലജത്തിക്കു  നളീ

ഭക്ഷണമത്തിലഗോനത അലയന്ന  ഗനരതത്ത്

അരത്തിനയടുത  അവേനനനയഗോരു  കളളനഗോകത്തി

മഗോറ്റത്തിയ ഇകഗോലഗമ ഓര്ക്കുക

പഗോവേമഗോനണങ്കത്തിലയും  പഗോപത്തിയഗോയത്ത്  കഗോണുന്ന

രകൗദ്രമുഖങ്ങളഗോണത്തിവേത്തിനടെ

മുഷത്തിഞ്ഞ സഞത്തികകതത്ത്  

അരത്തിയയും  നപഗോടെത്തിയയും 

സസ്വപങ്ങളത്തിലതത്ത്  തത്തിളച്ചത്ത്  നവേനത്ത്

ഗചഗോറഗോവയും  സമയയും

വേയറ്റത്തില് പുകയന്ന വേത്തിശഗപ്പെഗോനടെ

അയഗോള്    ഗപഗോയത്തി

അവേനന്റെ വേത്തിശപ്പെറത്തിയഗോനത 

അവേനന ഗമഗോഷ്ടഗോവേഗോകത്തി  നഗോയും

തലത്തിയഗോ  പഗോവേനത  കുറ്റമറത്തിയഗോനത

കുറ്റകഗോരഗോകത്തിയവേര് നസല്ഫത്തിനയടുകഗോന്

തത്തിടുകമഗോണഗോക്രൂരര്കത്ത്
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ചത്തിത്രയും പകര്തഗോനുയും മറന്നത്തിലവേര്

കഗോടെത്തിനന്റെ മകനഗോയ  അവേനന

മൃഗങ്ങള് സയുംരക്ഷത്തിക്കുഗമ്പഗോഴുയും

മനുഷന്യര് പകയറപ്പെത്തിലഗോനത  നകഗോന

മഗോപ്പു ഗചഗോദേത്തിക്കുന  നത്തിഗന്നഗോടെത്ത്,

നത്തിനന്റെ  കഗോടെത്ത് പകഗയറത്തിയതത്തിനത്ത്,

നത്തിനക്കുളളതത്ത്  കട്ടുതത്തിന്നതത്തിനത്ത്,

നത്തിനന്റെ ജന്മയും പഗോഴഗോകത്തിയതത്തിനത്ത്,

നത്തിലനതറ്റത്തിഗപ്പെഗോയ ആ മനസത്ത്

പത്തിടെഞ്ഞ  നത്തിമത്തിഷയും

കഗോടെത്ത് കുലങ്ങത്തിഗപ്പെഗോഗയഗോ

മധുനവേനയും  ഗതനല……

ഗതങ്ങലഗോണത്ത്……

************
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1944111006

< നന

       അഞ്ചു മണത്തികത്ത്  ഗകൗണത്തിനന്റെ 

       അപതത്ത് വേഗോ. കത്തിച മൂന്നത്ത്

       ബത്തിയര് വേഗോങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

< കത്തിഗഷഗോര്

അഗയ്യേഗോ . ഞഗോന് ബത്തിയര്

അടെത്തിക്കൂല.എനത്തികത്ത് ഗവേണ

<    കത്തിച

      ഒന ഗപഗോടെഗോ. ഒരു പുണന്യഗോ-

      ളന് വേന്നത്തിരത്തിക്കുന. ഒരു

      ബത്തിയര് അടെത്തിച്ചഗോല് ഒനയും 

      സയുംഭവേത്തികഗോന് ഗപഗോവന്നത്തില.

<   കത്തിഗഷര്

     എനത്തിക്കു ഗവേണ. 

<   നന

     ഗഹഗോടത്ത് ഒനയും അലഗലഗോ.

<  കത്തിഗഷഗോര്

    ഓനക.    ഞഗോന് വേരഗോയും.

<  നന

    ഹഗോയത്ത്. നളീ എവേത്തിനടെയഗോ കത്തിഗഷഗോര്.

<  കത്തിഗഷഗോര്

    ഹഗോയത്ത് നന...

<  നന
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   ഇന്നലനത ഗപഗോനല ഇനയും

   നമുനകഗോന്നത്ത്  കൂടെത്തിയഗോഗലഗോ?

< കത്തിഗഷഗോര് 

    അതു ഗവേഗണഗോ നന…

< നന

    ഇന്നനല  നളീ വേന്നതഗല…

     ഒരു രസതത്തിനത്ത് വേഗോടെഗോ...

< കത്തിഗഷഗോര്

    ഓനക    ഞഗോന് വേരഗോയും. 

< കത്തിഗഷഗോര്

    ഹഗോയത്ത് നന …

     നളീ എവേത്തിനടെയഗോ…  

 < നന

     എനഗോടെഗോ…

      ഇത്ര  രഗോവേത്തിനല

< കത്തിഗഷഗോര്

    എനത്തികത്ത് ആനക എഗനഗോ ഗപഗോനല.

     ഇന്നനല  നല രസമഗോയത്തിരുന.

     ഇന്നലനത ഗപഗോനല എനനങ്കത്തിലയും

    ഇനയും കത്തിട്ടുഗമഗോ?..  

 < നന

     ഞഗോന്  ഗനഗോകഗട…

      ഒനന്നങ്കത്തിലയും ഒപ്പെത്തികഗോയും. 

      ആഴ്ചകള്കത്ത് ഗശഷയും.
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< നന

   എനത്തികത്ത്  ഗവേനറഗോരു സഗോധനയും

   കത്തിടത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

< കത്തിഗഷഗോര്

    എനഗോയഗോലയും  തഗോടെഗോ. എനത്തികത്ത്

     ഇലഗോനത പറന്നത്തില.

< നന

   ഇതത്ത്  നത്തിനകത്ത് ഇ ഷ്ടനപ്പെടുയും.

   മഗഞശസ്വരയും  വേഴത്തി വേന്നതഗോ…

< കത്തിഗഷഗോര്

   നളീ  നവേറുനത ഓഗരഗോന്നത്ത് പറയഗോനത

   ഗവേഗയും വേഗോടെഗോ…

   ഞഗോന് ഇവേത്തിനടെ കഗോതത്തിരത്തികഗോയും.

   ഗകൗണത്തിനന്റെ അപഗതകത്ത്  വേന്നഗോമതത്തി.

<   നന

     ഓനക… 

     ഞഗോന്  വേരഗോയും . 

     മഗോസങ്ങള്ക്കു ഗശഷയും.  

<  കത്തിഗഷഗോര്    

    ഹഗോയത്ത് , നന.                                                              

<  കത്തിഗഷഗോര്

    നളീ  എവേത്തിനടെയഗോ നന? 

< കത്തിഗഷഗോര്

  നളീ  എനഗോ ഒരു മറുപടെത്തിയയും തരഗോതതത്ത്? 
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< കത്തിഗഷഗോര്

   ദേയവേഗോയത്ത് ഒരു മറുപടെത്തി  തഗോടെഗോ…

   നന  ദേയവേഗോയത്ത്….. ദേയവേഗോയത്ത്….

   ഒന പറനയടെഗോ...

< നന

   R…

   C…

  C…

< കത്തിഗഷഗോര്                    

- ചറ്റാറയിങ്ങയിന പേയിന്നയില്  - ഷറ്റാനയിബ. ബയി. ലക, പ്രവജീണ, മുഹമ്മദത സസഫുദജീന്.

ബയി. എയം, വയി. എസത. ബറ്റാലെസബ്രമണല്യ, 9 മലെയറ്റാളയം.

************
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ഓര്മ്മ 

ആസസ്വറ്റാദനക്കുറയിപത - സജയിത. ലക, 10 മലെയറ്റാളയം. 

''അമ്പത്ത്  ഏതുനത്തിമത്തിഷവയും മുതുകത്തില്-

തറയഗോയും, പഗോണനുയുംനകഗോഗണഗോടുകയഗോണത്ത്,

ഗവേടെനന്റെ ക്രൂരത കഴത്തിഞ്ഞു, റഗോനല്

വേത്തിളകത്തിനു ചുറയും

ഒരു മതവയും മറ തന്നത്തില, ഒരു പഗോറയനടെ

വേഗോതത്തില് തുറന്നത്ത് ഒരു ഗര്ജനയും

സസ്വളീകരത്തിച''…….. (കവേത്തിയനടെ അനന്യ നത്തിമത്തിഷതത്തില് കുപ്പെഗോയതത്തിനന്റെ 

പകമടെകത്തില് നത്തിനയും കത്തിടത്തിയ കവേത്തിത.   )

ഇതത്ത്  മലയഗോളതത്തിനന്റെ പത്തിയനപ്പെട കവേത്തി   എ. അയ്യേപ്പെന്  അവേസഗോനമഗോയത്തി 

ഗകഗോറത്തിയത്തിട  വേരത്തികളഗോനണനയും , അഗദ്ദേഹയും മരണനപ്പെടെഗോനത്തിടെയഗോയതത്ത് 

മദേന്യതത്തിനന്റെ പത്തിടെത്തിയത്തിലകനപ്പെടതു നകഗോണഗോനണനയും  ടെളീച്ചര് പറഞ്ഞുതന്നതത്ത്  

മനസത്തില് നത്തിനയും മഗോയഗന്നയത്തില .

ഈ നശത്തിച്ച മദേന്യപഗോനവയും , മയക്കുമരുനയും , മറ ലഹരത്തി വേസ്തുകളനമലഗോയും 

എനനഗോനക  നഗോശ നഷ്ടങ്ങളഗോണത്ത് ഉണഗോക്കുന്നതത്ത്. ഏകഗോനതയയും , 

അനഗോതഥസ്വവമഗോണത്ത് കവേത്തിനയ  മദേന്യതത്തിനടെത്തിമയഗോകത്തിയനതന്നത്ത് ടെളീച്ചര് 

പറഞ്ഞഗതഗോര്ക്കുന. അങ്ങനനയഗോനണങ്കത്തില് നമ്മുനടെ നഗോടത്തിനല എലഗോവേരുയും  

കുടെത്തിയന്മഗോരഗോഗയനന. ആള്ക്കൂടതത്തിനത്തിടെയത്തിലയും , മറ സന്ദര്ഭങ്ങള് മൂലവയും 

ഒറ്റനപ്പെടെലനുഭവേത്തിക്കുന്നവേരഗല ഏറത്തിയക്കൂറുയും. 

ഇത്രയയും മഹഗോനഗോയ കവേത്തി, സഗോഹത്തിതന്യകഗോരന്  എന്നത്തിവേനയഗോനകയഗോയത്തിട്ടുയും 

ജളീവേത്തിതതത്തിനന്റെ  അവേസഗോന നത്തിമത്തിഷതത്തില് ആരഗോരുയും തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയനപ്പെടെഗോത 

നത്തിലയത്തില്   തമ്പഗോന്നൂര് ബസഗോന്റെത്തില്  അഗബഗോധഗോവേസ്തയത്തില് 

45                                                                      Little Kites GHSS Pandi



കത്തിടെകഗോനത്തിടെയഗോയതുയും,  അവേത്തിനടെ നത്തിന്നത്ത് ഗഹഗോസ്പത്തിറ്റലത്തിഗലകത്ത്  

എത്തുഗമ്പഗോഗഴക്കുയും മരണയും സയുംഭവേത്തിച്ചതുയും , അജ്ഞഗോത മൃതഗദേഹങ്ങഗളഗോനടെഗോപ്പെയും

ഗമഗോര്ച്ചറത്തിയത്തില് കത്തിടെഗകണത്തി വേന്നതുനമഗോനക  ആഗലഗോചത്തിക്കുഗമ്പഗോള് , 

ഇതത്തിനനഗോനക കഗോരണയും അഗദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  നശത്തിച്ച 

മദേന്യപഗോനമഗോയത്തിരുനന്നഗന്നഗോര്ക്കുഗമ്പഗോള്  ,മദേന്യഗതഗോടുളള നവേറുപ്പെത്ത്  ഇരടത്തിയഗോയത്തി 

വേര്ദ്ധേേത്തിക്കുന .

മലയഗോള കവേത്തിതഗോ സഗോഹത്തിതന്യ ശഗോഖനയ സമ്പന്നമഗോകഗോന്  ഇനത്തിയയും ഒഗടനറ 

കവേത്തിതകനളഴുഗതണത്തിയത്തിരുന്ന  ആ കലഗോകഗോരനന ഇത്രയയും നപനടന്നത്ത് 

നഷ്ടനപ്പെടതത്തിനത്ത്കഗോരണമഗോയ മദേന്യപഗോനയും എന്ന മഹഗോമഗോരത്തിനയ ഈ ഭൂമുഖത്തു 

നത്തിനയും  തുടെച  നളീഗകണതത്ത് അനത്തിവേഗോരന്യമഗോനണനളള ഓര്മ്മനപ്പെടുതലയും, 

സസ്വജളീവേത്തിതതത്തിലൂനടെ  അതത്ത് വേരച കഗോട്ടുഗമ്പഗോഴുയും,കഗോവേന്യ ഗലഗോകതത്ത് അങ്ങത്ത് 

സൃ ഷ്ടത്തിച്ച  അനശസ്വരതനയ നമത്തിചനകഗോണത്ത്  ഉപസയുംഹരത്തിക്കുന. 
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കുഞ്ഞയിപറ്റാറ  - യറ്റാതറ്റാനഭവയം-

അഗനസ്വഷണഗോതക റത്തിഗപ്പെഗോര്ടത്ത് തയഗോറഗോകത്തിയവേര്

- ഷറ്റാനയിബ. ബയി. ലക, ഷയംനറ്റാസത .ലക, അസജഷത, സസഫുദജീന് .ബയി. എയം., 9

മലെയറ്റാളയം.; മുഹമ്മദത സഫസ്വറ്റാന്, സസഫ. സയി, 10 മലെയറ്റാളയം.; ഫറ്റാതയിമ മുനജീഷ,

കറ്റാര്തയിക, 8 മലെയറ്റാളയം 

ഉച്ചസമയമഗോയതത്ത്  നകഗോണഗോവേണയും  ഞങ്ങള്  ഗപഗോകുഗമ്പഗോള്   കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറ

ഉറങ്ങുകയഗോയത്തിരുന. കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറകത്ത്  ചുറയും നത്തിറഗയ കുപ്പെത്തികളഗോയത്തിരുന.  പല

നത്തിറതത്തില്,  പല  വേലപ്പെതത്തില്,  നപഗോടഗോത  കുപ്പെത്തികള്  ,  പകുതത്തി  നപഗോടത്തിയ

കുപ്പെത്തികള്  ,  എറത്തിഞ്ഞുടെച്ച   കുപ്പെത്തികള്,  എന്നത്തിങ്ങനന  പലതരയും.  ഞങ്ങള്

അടുനതതത്തി.   മൂര്ച്ചയളള  ചത്തില്ലുകള്,  കുപ്പെത്തിതരത്തികള്  ,  എന്നത്തിവേ

കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറയനടെ ശരളീരതത്തിലണഗോയത്തിരുന.  ഒരു ഭഗോഗതത്ത് ഏനറയയും പ്ലഗോസത്തികത്ത്

കവേറുകള്, ഗകഗോളയനടെ കുപ്പെത്തികള്.                                നഗോല മണത്തി വേനര

മഗോത്രഗമയളള കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറയനടെ ഉറകയും.                          പത്തിന്നളീടുളള

സമയയും ആളകള് വേരഗോന് തുടെങ്ങുയും.                    പത്തിന്നളീടെത്ത്  ഗനരയും

നവേളക്കുയുംവേഗര പഗോട്ടുയും,  കളത്തിയയും,                                എറത്തിഞ്ഞു

നപഗോടത്തികലയും,  മലമൂത്ര  വേത്തിസര്ജനവമഗോയത്തി  പധഗോന  കലഗോപരത്തിപഗോടെത്തികള്.

കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറയനടെ  അവേസ്ഥ  വേളഗര  ഭയഗോനകമഗോണത്ത്.   'പഗോവേയും  കു ഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറ.'

പരത്തിസരനമലഗോയും  വൃതത്തിയഗോകത്തി  ഞങ്ങള്  തത്തിരത്തിച  വേരുഗമ്പഗോഴുയും  കു ഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറ

ഉറങ്ങുകയഗോയത്തിരുന.  ഞഗോന്  ഒന്നത്ത്  തത്തിരത്തിഞ്ഞു  ഗനഗോകത്തിയഗപ്പെഗോള്

കുഞ്ഞത്തിപ്പെഗോറയനടെ കണത്തില് നത്തിനയും ചുടുനളീര് രകയും നപഗോഴത്തിയനണഗോയത്തിരുന.
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മജീര നറ്റാള്വഴയികളയിലൂലട

- റത്തിഗപ്പെഗോര്ടത്തിനു പത്തിന്നത്തില് - ഷഗോനത്തിബ. ബത്തി. നക, ഷയുംനഗോസത്ത്. നക, ഖദേളീജതത്ത്

ഷഹന

ശത്തിശുദേത്തിനതത്തിലഗോയത്തിരുന  മളീരയനടെ വേരവേത്ത്. നഗോട്ടുകഗോരുയും ,ജനപതത്തിനത്തിധത്തികളയും ,

എപക്സൈസത്ത് ഉഗദേന്യഗോഗസ്ഥന്മഗോരുയും , കുടത്തികളയും അടെങ്ങത്തിയ സദേസത്തില് ' മളീര 'എന്ന 

ഞങ്ങളടെ നടെലത്തിഫത്തിലത്തിമത്തിനന്റെ ആദേന്യ പദേര്ശഗനഗോദേത്ത്ഘഗോടെനയും നടെന. അന 

തനന്ന ജത്തിലയത്തിനല മുഴുവേന് വേത്തിദേന്യഗോലയങ്ങളത്തിലയും  'മളീര' പദേര്ശത്തിപ്പെത്തികഗോന് ജത്തിലഗോ 

വേത്തിദേന്യഗോഭന്യഗോസ ഓഫളീസര് അനുമതത്തി നല്കത്തി. 

മളീരനയ വേത്തിമുകത്തിയനടെ പദ്ധേേതത്തിയത്തില്

ഉള്നപ്പെടുതത്തി. ഗകരളയും മുഴുവേനുയും

കഗോണുന്ന രളീതത്തിയത്തിഗലകത്ത് 'മളീര'നയ

എതത്തികഗോനമന്നത്ത് എപക്സൈസത്ത് വേകുപ്പെത്ത്

പറഞ്ഞു. പത്തിന്നളീടെഗങ്ങഗോടത്ത്   'മളീര' 

നടെനകയറത്തിയ വേഴത്തികള്

പലതഗോയത്തിരുന. വേത്തിവേത്തിധ

സ്കൂളകളത്തിലയും , കന്യഗോമ്പുകളത്തിലയും, 

കന്യഗോമ്പസുകളത്തിലയും , നഗോടത്തിന്

പുറങ്ങളത്തിലയും ' മളീര'യനടെ പദേര്ശനവയും , ചര്ച്ചയയും, സയുംവേഗോദേങ്ങളയും നടെന. ചത്തിത്രയും

കണ  പലരുയും  അതത്ത് ഞങ്ങളനടെ കഥയഗോനണന്നത്ത് പറഞ്ഞു.  ഇതു ഗപഗോനലയളള

' മളീര'മഗോര് നമ്മുനടെ നഗോടത്തിലണഗോകഗോതത്തിരത്തികനട എന്ന ചത്തിന  പലരത്തിലയും ഉണഗോയത്തി.

ഞങ്ങളനടെ വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തിനല  അധന്യഗോപകരുയും , കുടത്തികളയും , രക്ഷത്തിതഗോകളയും  , 

ഗചര്ന്നഗോയത്തിരുന വേലത്തിയ മുതല്മുടെകത്തില് എച്ചത്ത്. ഡത്തി ദൃശന്യമത്തികവേത്തില് ആധുനത്തിക 

സഗോഗങ്കതത്തിക വേത്തിദേന്യയനടെ സഹഗോയഗതഗോനടെ    'മളീര' ഒരുകത്തിയതത്ത്. 
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അധന്യഗോപകനഗോയ വേത്തിജയന് ശങ്കരയുംപഗോടെത്തി കഥയയും,തത്തിരകഥയയും ,സയുംവേത്തിധഗോനവയും

നത്തിര്വേഹത്തിച. അധന്യഗോപകരുയും, കുടത്തികളയും,രക്ഷത്തിതഗോകളയും,അഭത്തിഗനതഗോകളഗോയത്തി. 

നത്തിരവേധത്തി അയുംഗളീകഗോരങ്ങള്' മളീര'നയ  ഗതടെത്തിനയതത്തി. മത്തികച്ച 

നടെലത്തിഫത്തിലത്തിമത്തിനുളള അവേഗോര്ഡത്ത് ലഭത്തിച. അഭത്തിനയത്തിച്ചവേഗരയയും പത്തിന്നണത്തി 

പവേര്തകഗരയയും പലയത്തിടെങ്ങളത്തില് നത്തിനയും അനുഗമഗോദേത്തിച . 'മളീര' എന്ന 

നടെലത്തിഫത്തിലത്തിയും നവേറുയും കഥയഗോയത്തിരുന്നത്തില. ഞങ്ങളനടെ നഗോടെത്തിനന കഗോര്ന തത്തിന്ന 

'മദേന്യയും ' എന്ന  ഭളീകരജളീവേത്തിയനടെ യഥഗോര്ത കഥയഗോയത്തിരുന. അച്ഛനന്റെ 

മദേന്യപഗോനയും മൂലയും ഒരു കുടത്തിക്കുണഗോകുന്ന  മഗോനസത്തികവയും, ശഗോരളീരത്തികവയും, 

പഠനപരമഗോയ പശ്നങ്ങളമഗോണത്ത് മളീരയത്തിലളളതത്ത്. അതത്തിനല യഥഗോര്ത 'മളീര' 

ഞങ്ങളനടെ വേത്തിദേന്യഗോലയതത്തില് തനന്ന ഉണഗോയത്തിരുന.  അവേര് പറഞ്ഞ കഥകള് 

ഞങ്ങള് അധന്യഗോപകഗരഗോടെത്ത്  പറയകയയും അതത്തില് നത്തിന്നഗോണത്ത്  അനതഗോരു 

നടെലത്തിഫത്തിലത്തിമഗോകത്തി മഗോറ്റഗോനമനയും ഞങ്ങള് തളീരുമഗോനത്തിച്ചതത്ത്. ഇനത്തിയയും ' മളീര' യത്ത്  

പറയഗോനുണത്ത്, അവേസരങ്ങള്ക്കു ഗവേണത്തി  കഗോത്തു നത്തില്ക്കുകയഗോണത്ത്…,

************
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"ಆಧಧುನಿಕ ಯಧುಗದಲಲ್ಲಿ ಕಕಂಪಪಪ್ಯೂಟರಿನ ಪಪಾತತ'
- ದಿವವ. ಪ. ಆರರ, lX ನಕಮೀ ತರಗತ

ಆಧಧುನಿಕ ಯಧುಗವನಧುನ್ನು ಬಬಾಹಬಾವಕಬಾಶಯಧುಗ, ಕಕಂಪಪವಟರಿನ ಯಧುಗ ಎಕಂದದೆಲಲ್ಲ ಕರದೆಯಧುವವುದಧು
ರರೂಢಿಯಬಾಗಿದದೆ.  ಕಕಂಪಪವಟರರ  ಆಧಧುನಿಕ  ಯಧುಗದ  ಅಪಪವರ್ವ  ಕದೆರೂಡಧುಗದೆ.  ಕಕಂಪಪವಟರರ
ಎಲದೆಕಬಾಕಕ್ರ್ಟಾನಿಕರ  ಯಕಂತಕಗಳಧು.  ಅತವಕಂತ  ಜಟಿಲವಬಾದ  ಸಮಸದೆವಗಳನಧುನ್ನು  ನಿಖರವಬಾಗಿ
ಬಿಡಿಸಿಕದೆರೂಡಧುವ ಈ ಸಬಾಧನವನಧುನ್ನು ಚಬಾಲರರರ್ವ ಬಬಾಬದೆಬೇಜರ ಎಕಂಬ ಆಕಂಗಲ್ಲ ಗಣಿತ ವಿಜಬಾಜ್ಞಾನಿ ಕಕಂಡಧು
ಹಿಡಿದನದೆನನ್ನುಲಬಾಗಿದದೆ.
        ಇಕಂದಧು ಹಲವವು ಉಪಯಬೇಗಗಳಿಗದೆ ಒದಗಿರಧುವ ಕಕಂಪಪವಟರರ ಆನಲಯನರ ಹಬಾಗರೂ
ಡಿಜಿಟಲರ  ಎಕಂದಧು  ಎರಡಧು  ಬಗದೆ.  ಇವನಧುನ್ನು  ವಿಜಬಾಜ್ಞಾನ,  ವದೆವೈದವಕಬೇಯ,  ವಬಾಣಿಜವ,
ಇಕಂಜಿನಿಯರಿಕಂಗರ ಕದೆವೈಗಬಾರಿಕದೆ, ಆಡಳಿತ, ವಬಾರಬಾರ್ವವಿನಿಮಯ, ಕಕೃಷ, ಶಿಕಕ್ಷಣ,ಸಬಾರಿಗದೆ, ಬಬಾವಕಂಕಧು,
ಬಬಾಹಬಾವಕಬಾಶ  ಸಕಂಶದೆರೂಬೇಧನದೆ  ಇಲದೆಲ್ಲಲಲ್ಲ  ಮಬಾಹಿತಿ  ಒದಗಿಸಧುವವುದಕಬಾಕ್ಕಾಗಿ  ಉಪಯಬೇಗಿಸಧುರಬಾತ್ತಾರದೆ.
ಆಧಧುನಿಕ  ಕಬಾಲದಲಲ್ಲ  ಹವಬಾಮಬಾನ  ಮಬಾಹಿತಿಗಬಾಗಿ  ಭರೂ  ಉಪಗಕಹಗಳನಧುನ್ನು  ಬಳಸಧುವವುದಧು
ಸಬಾಮಬಾನವವಬಾಗಿತಧುತ್ತಾ.  ಇದಕಬಾಕ್ಕಾಗಿ  ಕಕಂಪಪವಟರನಧುನ್ನು  ಉಪಯಬೇಗಿಸಧುವವುದಬಾಗಿದದೆ.  ಸಕಂಗಿಬೇತ
ಧಧ್ವನಿಗಳನಧುನ್ನು ನಿಬೇಡಲಧು, ಪತಿಕಕಬಾವರದಿಗಬಾರರಧು ತಮಮ್ಮ ದಬಾಖಲದೆಗಳನಧುನ್ನು ಒಕಂದಧು ರದೆರದೆಯ ಮಬೇಲದೆ
ಸಕಂಪಬಾದಿಸಿ ನದೆರೂಬೇಡಲಧು,  ಕಕೃಷ  ಕದೆಕ್ಷಬೇತಕದಲಲ್ಲ  ಬದೆಳದೆಗಳ  ಇಳಧುವರಿ ತಿಳಿಯಲಧು,  ಅಕಂಧರಿಗದೆಕಂದಧು
ಮಬಾತನಬಾಡಧುವ ಕಕಂಪಪವಟರರ, ಆಸಸ್ಪರದೆಕಗಳಲಲ್ಲ ತಧುತಧುರ್ವ ರಕಕ್ಷಣಬಾವಿಭಬಾಗದಲಲ್ಲ ಹಿಬೇಗದೆ ಕಕಂಪಪವಟರರ
ಮಬಾಡದ ಕದೆಲಸವಿಲಲ್ಲ.  ಹಲವವು ಮಕಂದಿ ಕಧುಳಿತಧು ಗಕಂಟದೆಗಟಟ್ಟಲದೆ ಮಬಾಡಧುವ ಕದೆಲಸವನಧುನ್ನು ನಿಖರ
ಮಬಾಹಿತಿಗಳ  ಪಕಧಬಾನದಿಕಂದ  ಕಕಂಪಪವಟರರ  ನಿಮಿಷ  ಮಬಾತಕದಲಲ್ಲ  ಮಬಾಡಿ  ಮಧುಗಿಸಬಲಲ್ಲದಧು.
ಕಕಂಪಪವಟರಿನ  ವಬಾವಪಕ  ಬಳಕದೆಯಕಂದ  ಜನರಿಗದೆ  ಉದದೆರೂವಬೇಗಬಾವಕಬಾಶಗಳಧು
ಕಡಿಮಯಬಾಗಬಹಧುದದೆಕಂಬ ವಬಾದವಿದದೆ. ಹಬಾಗದೆಬೇನಿಲಲ್ಲ. ಏಕದೆಕಂದರದೆ ಕಕಂಪಪವಟರಿನ ಶದೆರೂಬೇಧದಿಕಂದಬಾಗಿ
ಹದೆರೂಸ ತಕಂತಕಜಬಾಜ್ಞಾನವವು  ರರೂಪವುಗದೆರೂಕಂಡಧು  ಹದೆರೂಸ ಯಕಂತಕಗಳ ನಿಮಬಾರ್ವಣ,  ಮಬಾಹಿತಿ ಪಕಧಬಾನ
ಎಲದೆಕಟ್ಟಕ್ಟ್ರಿಕರ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಬಾರಿಕದೆ ಮೊದಲಬಾದ ಕದೆಲಸಗಳಿಗದೆ ಅವಕಬಾಶ ಒದಗಿವದೆ.

ಕಕಂಪಪವಟರರ ಆಧಧುನಿಕ ವಿಜಬಾಜ್ಞಾನದ ಒಕಂದಧು ಅಪಪವರ್ವ ಕದೆರೂಡಧುಗದೆ.  
************
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 "ಪರಿಸರ'
ದಿವವ.ಪ.ಆರರ,  Xl ನನನೇ ತರಗತ

ನಮಮ್ಮ ಸಧುತತ್ತಾಮಧುತತ್ತಾ ಇರಧುವ ಪಕದದೆಬೇಶಕದೆಕ್ಕಾ ಪರಿಸರ ಎನಧುನ್ನುರದೆತ್ತಾಬೇವದೆ. ನಮಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗದೆಗ್ಗೆ ಚದೆನಬಾನ್ನುಗಿ
ತಿಳಿದಧುಕದೆರೂಕಂಡಧು  ಅದರ  ಸಧ್ವಚಚ್ಛರದೆಯ  ಬಗದೆಗ್ಗೆ  ಒಳಿತಿನ  ಬಗದೆಗ್ಗೆ  ಎಚಚ್ಚರಿಕದೆ  ವಹಿಸಿ  ವತಿರ್ವಸಿದಬಾಗ
ನಬಾವಪ ಹಸನಬಾಗಿ ಬಬಾಳಬಹಧುದಧು.
      ಗಿಡಮರಗಳ, ಪಶಧುಪಕಕ್ಷಗಳ ಪರಿಸರ ಪಕಕಕೃತಿದತತ್ತಾವಬಾದಧುದಧು. ಮಬಾನವ ಪರಿಸರವವು ನಬಾವದೆಬೇ
ಸಕೃಷಟ್ಟಸಿಕದೆರೂಳಳ್ಳಬಹಧುದಧು.  ಆಯಬಾ  ಪರಿಸರಕದೆಕ್ಕಾ  ತಕಕ್ಕಾಕಂರದೆ  ಮಬಾಪಬಾರ್ವಡಧುಗಳನಧುನ್ನು  ಮಬಾಡಿಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳತತ್ತಾ
ಅದಕದೆಕ್ಕಾ  ನಬಾವವು  ಹದೆರೂಕಂದಿಸಿಕದೆರೂಕಂಡಧು  ನಡದೆದಬಾಗ  ನಮಗದೆ  ಬದೆಬೇಕಬಾದಕಂತಹ  ಹಬಾಯೆನಿಸಧುವ
ಪರಿಸರವನಧುನ್ನು ಸಕೃಷಟ್ಟಸಿಕದೆರೂಳಳ್ಳಬಹಧುದಧು.
     ಮನದೆಯ ಆವರಣದಲಲ್ಲ ಒಕಂದಧು ಕದೆವೈ ರದೆರೂಬೇಟ ಮಬಾಡಿದಬಾಗ ಎಕಂತಹ ತಕಂಪವು, ಎಕಂತಹ ಕಕಂಪವು
ಹಸಿರಧು ಹಸಿರಬಾಗಿ ಕಣಮ್ಮನಗಳಿಗದೆ ತಕಂಪವು ನಿಬೇಡಧುವ ಗಿಡಗಳಧು ಹರೂಬಿಟಬಾಟ್ಟಗ ಬಣಣ್ಣ ಬಣಣ್ಣಗಳಿಕಂದ
ಕಕಂಗದೆರೂಳಿಸಿ ಒಳದೆಳ್ಳಯ ಸಧುವಬಾಸನದೆ ಬಿಬೇರಿದಬಾಗ ಎಕಂತಹ  ಆನಕಂದ.
       ಇನಧುನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಬಾಲನವದ ಬಗದೆಗ್ಗೆ ಯಬೇಚಿಸಲಧು ಸಬಾಧವವಿಲಲ್ಲವಬಾಗಿದದೆ. ವಬಾಹನಗಳ ಸಕಂಖದೆವ
ಮಿತಿಮಿಬೇರಿಹದೆಚಧುಚ್ಚತಿತ್ತಾದದೆ.  ರಸದೆತ್ತಾಗಳಲಲ್ಲ  ಬಿಡಧುವಿಲಲ್ಲದದೆ  ಚಲಸಧುವ  ವಬಾಹನಗಳ  ಇಕಂಧನದಿಕಂದ
ಪಕತಿಕಕ್ಷಣದಲಲ್ಲಯರೂ  ವಬಾರಬಾವರಣವನಧುನ್ನು  ಕಲಧುಷತ  ಮಬಾಡಧುತತ್ತಾದದೆ.  ತಿಬೇವಕಗತಿಯಕಂದ
ಬದೆಳದೆಯಧುತಿತ್ತಾರಧುವ ಕದೆವೈಗಬಾರಿಕದೆಗಳಧು ಕಬಾಖಬಾರ್ವನದೆಗಳಕಂತರೂ ಊರಧು ಪಟಟ್ಟಣಗಳನಧುನ್ನು ಮಬಾಲನವದಿಕಂದ
ತಧುಕಂಬಧುತಿತ್ತಾವದೆ.  ಇದನದೆನ್ನುಲಬಾಲ್ಲ ಹರದೆರೂಬೇಟಿಯಲಲ್ಲಟಧುಟ್ಟ ಆರದೆರೂಬೇಗವಯಕರ ಪರಿಸರವನಧುನ್ನು ಕಬಾಪಬಾಡಲಧು
ಭಬಾರಿ  ಯಬೇಜನದೆಗಳನದೆನ್ನುಬೇ  ಹಬಾಕಬದೆಬೇಕಧು.  ಹಲವಬಾರಧು  ದದೆರೂಡಡ್ಡ  ಪಟಟ್ಟಣಗಳಲಲ್ಲ  ಮಬಾದಕ
ದಕವವಗಳದೆಕಂಬ  ಪಡಧುಗಧು,  ಮಕಕ್ಕಾಳ,  ಯಧುವಜನರ  ಪರಿಸರವನಧುನ್ನು  ಸಕಂಪಪಣರ್ವವಬಾಗಿ  ನಬಾಶ
ಮಬಾಡಧುತಿತ್ತಾದದೆ. 
         ಪರಿಸರವವು ಬದೆಬೇರದೆಯಲಲ್ಲ ನಬಾವವು ಬದೆಬೇರದೆಯಲಲ್ಲ ಎಕಂದಧು ಅರಿತಧು ಪರಿಸರ ಪಕಜದೆಜ್ಞಾಯನಧುನ್ನು
ಬದೆಳದೆಸಿಕದೆರೂಕಂಡಧು,  ನಬಾಗರಿಕರಧು  ನಡದೆದಧುಕದೆರೂಕಂಡಬಾಗ,  ಇದಕದೆಕ್ಕಾ  ಪಪರಕವಬಾಗಿ  ಸಕಬಾರ್ವರವಪ  ತನನ್ನು
ಸಹಕಬಾರವನಧುನ್ನು  ನಿಬೇಡಿ,  ಜನರದೆಗದೆ  ಉರದೆತ್ತಾಬೇಜನ  ಕದೆರೂಟಧುಟ್ಟ  ರಬಾಷಟ್ಟಕ್ಟ್ರಿವನಧುನ್ನು  ಮಬಾಲನವದಿಕಂದ
ಮಧುಕತ್ತಾಗದೆರೂಳಿಸಿ ಶಧುಭಕವಬಾದ ವಬಾರಬಾವರಣವನಧುನ್ನು ಕಲಸ್ಪಸಧುತತ್ತಾದದೆ. ಜನರದೆಗದೆ ನದೆಮಮ್ಮದಿಯಬಾದ ಜಿಬೇವನ
ದದೆರೂರಕಧುತತ್ತಾದದೆ. ಜನರದೆಯ ನದೆಮಮ್ಮದಿಯೆಬೇ ರಬಾಷಟ್ಟಕ್ಟ್ರಿದ ನದೆಮಮ್ಮದಿ. 
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ದಧುಶಚ್ಚಟಗಳಿಕಂದ ದರೂರಕದೆಕ್ಕಾ...........
ದಿವವ. ಪ. ಆರರ,  Xl ನದೆಬೇ ತರಗತಿ 

ಮದವ,  ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ಬಳಕದೆಯಧು ತಕಂದದೆರೂಡಧುಡ್ಡವ ಆರದೆರೂಬೇಗವ ಸಮಸದೆವ ನಮಮ್ಮ ಸಮಬಾಜವವು
ಎದಧುರಿಸಧುತಿತ್ತಾರಧುವ ಪಕಧಬಾನ ಸಮಸದೆವಗಳಲಲ್ಲ ಒಕಂದಧು.  ಧರೂಮಪಬಾನ,  ಮಧವ,  ಮಬಾದಕವಸಧುತ್ತಾಗಳ
ಸದೆಬೇವನದೆ,  ಜರೂಜಬಾಟ ಇರಬಾವದಿ ಚಟಧುವಟಿಕದೆಗಳಧು ಮನಧುಷವನ ದದೆವೈಹಿಕ,  ಮಬಾನಸಿಕ,  ಆರದೆರೂಬೇಗವದ
ಮಬೇಲದೆ ಪರಿಣಬಾಮವನಧುನ್ನು ಬಿಬೇರಿ ಸಬಾಮಬಾಜಿಕ ಸಬಾಧ್ವಸಸಸ್ಥ್ಯವನಧುನ್ನು ಹಬಾಳಧುಗದೆಡಹಧುತತ್ತಾದದೆ. ರಬಾಷಟ್ಟಕ್ಟ್ರಿದ ಭಬಾವಿಬೇ
ನಬಾಗರಿಕರಬಾಗಬದೆಬೇಕಬಾದ  ಯಧುವ  ಜನಬಾಕಂಗವವು  ಈ  ಚಟಗಳಿಗದೆ  ಹದೆಚಧುಚ್ಚ  ಹದೆಚಧುಚ್ಚ
ಬಲಯಬಾಗಧುತಿತ್ತಾರಧುವವುದಧು ಖದೆಬೇದಕರ ವಿಚಬಾರವಬಾಗಿದದೆ. 
       ಜರೂಜಬಾಟವಬಾಡಿ  ನಳ  ಚಕಕವತಿರ್ವ  ರಬಾಜವಕದೆರೂಬೇಶಗಳನಧುನ್ನು  ಕಳದೆದಧುಕದೆರೂಕಂಡಧು   ಕಷಟ್ಟ
ಅನಧುಭವಿಸಬದೆಬೇಕಬಾಗಿ ಬಕಂದಧುದಧು,  ಪದೆಗಡದೆಯಬಾಟವಬಾಡಿ ಸದೆರೂಬೇತ ಪಬಾಕಂಡವರಧು ಹನದೆನ್ನುರಡಧು ವಷರ್ವ
ವನವಬಾಸ ಮತಧುತ್ತಾ ಒಕಂದಧು ವಷರ್ವ ಅಜಬಾಜ್ಞಾತವಬಾಸ ಅನಧುಭವಿಸಬದೆಬೇಕಬಾಗಿ ಬಕಂದಧುದಧು ಮೊದಲಬಾದ
ಕಥದೆಗಳಧು ನಮಮ್ಮ ಮಧುಕಂದಿವದೆ.  ಹದೆಚದೆಚ್ಚಬೇಕದೆ  ವಿಶಧ್ವ ವಿಖಬಾವತ ಪಬಾಪರ ಗಬಾಯಕ ಮವೈಕಲರ ಜಬಾಕರನರ
ಮಧವದ  ಗಧುಲಬಾಮನಬಾಗಿ  ಜಿಬೇವನವನದೆನ್ನುಬೇ  ಕಳದೆದಧುಕದೆರೂಕಂಡ   ದಬಾರಧುಣ  ಘಟನದೆಯನಧುನ್ನು  ನಬಾವವು
ಮರದೆಯಧುವಕಂತಿಲಲ್ಲ.
         ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ಸದೆಬೇವನದೆ  ಈಗ ವಿರಬಾಟರ ರರೂಪವನಧುನ್ನು  ರಬಾಳಿದದೆ.  ವಿಧಬಾವರರ್ವ
ಸಮರೂಹದಲಲ್ಲಕಂತರೂ  ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ಸದೆಬೇವನದೆ  ದಿನದಿಕಂದ ದಿನಕದೆಕ್ಕಾ  ಅಪಬಾಯಕಬಾರಿಯಬಾದ
ಸಿಸತಿಯಲಲ್ಲ ಅಪರಿಮಿತವಬಾಗಿ ಬದೆಳದೆಯಧುತಿತ್ತಾದದೆ. ಹಿಬೇಗದೆ ಹದೆಚಧುಚ್ಚತಿತ್ತಾರಧುವ ಈ ಅಮಲಧು ಪದಬಾರರ್ವಗಳ
ಸದೆಬೇವನದೆಯಧು  ಕದೆಬೇವಲ  ಸಬಾಮಬಾಜಿಕ  ಸಮಸದೆವ  ಮಬಾತಕವಲಲ್ಲ,  ಯಧುವಜನಬಾಕಂಗದ  ಭವಿಷವವವು
ಅಕಂಧಕಬಾರಮಯವಬಾಗಧುವ  ಭಬೇಕರ  ಸಮಸದೆವ  ಕರೂಡ  ಆಗಿದದೆ.  ಇದದ್ದಕಕ್ಕಾದದ್ದಕಂರದೆ  ಯಬಾರಧು
ದಧುಶಚ್ಚಟಗಳಿಗದೆ  ಬಲಯಬಾಗಧುವವುದಿಲಲ್ಲ.  ಒಬಬ್ಬ  ಇಕಂತಹ  ಚಟಕದೆಕ್ಕಾ  ಬಲಯಬಾಗಬದೆಬೇಕಬಾದರದೆ  ಆತನ
ಮನಸಿರನಲಲ್ಲ ಯಬಾವವುದದೆರೂಬೇ ಒಕಂದಧು ಮಬಾನಸಿಕ ಗದೆರೂಕಂದಲ, ಅಸಿಸರರದೆಯ ಕಬೇಟ ಕದೆರೂರದೆಯಧುತಿತ್ತಾದದೆ
ಎಕಂಬಧುದನಧುನ್ನು ತಿಳಿದಧುಕದೆರೂಳಳ್ಳಬದೆಬೇಕಧು. ಕಲತ ಚಟಕದೆಕ್ಕಾ ಕಲಧುಲ್ಲಹಬಾಕದರದೆ ಬಿಡಧುವವುದಿಲಲ್ಲ ಎಕಂಬ ಮಬಾತಧು
ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ಸದೆಬೇವನದೆಯ ವಿಷಯದಲಲ್ಲ ನರೂರಕದೆಕ್ಕಾ ನರೂರಧು ಸತವ. ಆರಕಂಭದಲಲ್ಲ ಆಗದೆರೂಮಮ್ಮ
ಈಗದೆರೂಮಮ್ಮ  ಮೊಬೇಜಿಗಬಾಗಿ,  ಕಧುತರೂಹಲಕಬಾಕ್ಕಾಗಿ,  ಖಧುಷಗಬಾಗಿ  ಮಬಾದಕ  ವಸಧುತ್ತಾಗಳನಧುನ್ನು
ಸದೆಬೇವಿಸಧುರಬಾತ್ತಾರದೆ.  ಆಮಬೇಲದೆ  ಅದರ  ದಬಾಸರಬಾಗಿ  ಪರಿವತಿರ್ವರಬಾಗಧುರಬಾತ್ತಾರದೆ.  ಮಬಾದಕ  ವಸಧುತ್ತಾಗಳ
ಮೊಬೇಹಕ ಮಬಾಯಬಾಜಬಾಲದಲಲ್ಲ ಸಿಲಧುಕ ಬದೆಕಂಕಯಲಲ್ಲ ಬಿದದ್ದ  ಪತಕಂಗಗಳಕಂರದೆ  ತಮಮ್ಮ ಬಬಾಳನಧುನ್ನು
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ವವರರ್ವ ಮಬಾಡಿಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳರಬಾತ್ತಾರದೆ.  ಮೊದಲಧು ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳನಧುನ್ನು  ನಬಾವವು ರದೆಗದೆದಧುಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳರದೆತ್ತಾಬೇವದೆ.
ನಕಂತರ ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾವದೆಬೇ ನಮಮ್ಮನಧುನ್ನು  ರದೆಗದೆದಧುಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳತತ್ತಾದದೆ  ಎಕಂಬ ಮಬಾತಿನಿಕಂದ ಈ ಮಬಾದಕ
ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ದಧುಷಸ್ಪರಿಣಬಾಮಗಳ ವಿಚಬಾರ ಮತತ್ತಾಷಧುಟ್ಟ ಸಸ್ಪಷಟ್ಟವಬಾಗಧುತತ್ತಾದದೆ.
        ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳಧು ಉಕಂಟಧುಮಬಾಡಧುವ ಸಧುಖದ ಭಕಮಯಲಲ್ಲ ತಮಮ್ಮ ನದೆರೂಬೇವವುಗಳನಧುನ್ನು
ಮರದೆಯಧುವ  ವಿಫಲ  ಯತನ್ನುವನಧುನ್ನು  ಮಬಾಡಧುರಬಾತ್ತಾರದೆ.  ಭಬೇತಿಯ  ಪರಿಸಿಸತಿ  ಬಕಂದಬಾಗ
ಧದೆವೈಯರ್ವಕದೆರೂಕ್ಕಾಬೇಸಕ್ಕಾರ,  ಶಕತ್ತಾಗದೆರೂಬೇಸಕ್ಕಾರ,  ಎಕಂಬ ನದೆಪದಲಲ್ಲ ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳಿಗದೆ ಶರಣಬಾಗಧುರಬಾತ್ತಾರದೆ.
ಆದರದೆ ಮಬಾದಕ ವಸಧುತ್ತಾಗಳಧು ಕದೆರೂಡಧುವ ಧದೆವೈಯರ್ವ ಶಕತ್ತಾಗಳಧು ಕಕ್ಷಣಿಕವಬಾಗಿದಧುದ್ದ, ಅವವು ಸದೆಬೇವಿಸಿದಬಾತನ
ವಿವದೆಬೇಕವನಧುನ್ನು  ಅಳಿಸಿ  ಹಬಾಕಧುತತ್ತಾದದೆ.  ತಲದೆಗದೆಡರಿದ  ಅಮಲಧು  ಇಳಿದಧು  ಹದೆರೂಬೇದಬಾಗ  ಮತತ್ತಾಷಧುಟ್ಟ
ಕಕಂಗಬಾಲಬಾಗಧುರಬಾತ್ತಾನದೆ.  ಶಬಾಲಬಾ,  ಕಬಾಲದೆಬೇಜಧುಗಳಕಂತಹ  ಶದೆವೈಕಕ್ಷಣಿಕ  ಕದೆಬೇಕಂದಕಗಳಿಗದೆ  ಇಕಂತಹ  ಮಬಾದಕ
ವಸಧುತ್ತಾಗಳ ಸದೆಬೇವನದೆಯ ಗಿಬೇಳಧು ಲಗದೆಗ್ಗೆ ಹಬಾಕರಧುವವುದಧು ಅಪಬಾಯಕಬಾರಿ ಬದೆಳವಣಿಗದೆಯಬಾಗಿದದೆ.

  

************
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ನಪಾನಧು ಮಮೀರಪಾಳಪಾಗ
ಆರತ ಜ. 9 ಕನನ್ನಡ 

ಮಬಾದಕ  ವಸಧುತ್ತಾಗಳ  ಸದೆಬೇವನದೆಯಧು  ದಿನದೆಬೇ  ದಿನದೆಬೇ  ಹದೆಚಧುಚ್ಚತಿತ್ತಾದದೆ.  ಮಕಕ್ಕಾಳಿಕಂದ  ಪಬಾಕರಕಂಭಸಿ
ವಕದದ್ಧರವರದೆಗರೂ ಎಲಲ್ಲರರೂ ಮಬಾದಕ ದಕವವಗಳ  ದಬಾಸರಬಾಗಿದಬಾದ್ದರದೆ. ಇಕಂದಿನ ಯಧುವಜನರದೆ ತಮಮ್ಮ
ಕನಸಧುಗಳನಧುನ್ನು  ಈಡದೆಬೇರಿಸಲಧು  ಸಬಾಧವವಬಾಗದಿದಬಾದ್ದಗ  ಮಬಾದಕವಸಧುತ್ತಾಗಳ  ಕಡದೆಗದೆ
ಆಕಷರ್ವತರಬಾಗಧುತಿತ್ತಾದಬಾದ್ದರದೆ.  ನಮಮ್ಮ  ಊರಿನಲಲ್ಲ  ಮಬಾದಕ  ವಸಧುತ್ತಾಗಳ  ಸದೆಬೇವನದೆ  ಹದೆಚಬಾಚ್ಚಗಧುತಿತ್ತಾದದೆ.
ಇದನಧುನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಧಬಾವಪಕರಧು ಮನದೆ ಮನದೆಗಳಲಲ್ಲ 
ಸಕಂದಶರ್ವನ ನಡದೆಸಿ ಜನರ ಜಬಾಗಕೃತಿಗಬಾಗಿ
ಶಬಾಲದೆಯಲಲ್ಲ ಕರಧುಚಿತಕವಕಂದನಧುನ್ನು ತಯಬಾರಿಸಿದರಧು. 
ಕರಧುಚಿತಕಕದೆಕ್ಕಾ  "ಮಿಬೇರಬಾ' ಎಕಂಬ ಹದೆಸರನಧುನ್ನು ನಿಬೇಡಿದರಧು.
ಆ ಕರಧುಚಿತಕದಲಲ್ಲ ಅಭನಯಸಧುವ ಭಬಾಗವವವು ನನಗದೆ
ದದೆರೂರದೆಯತಧು. ನನಗದೆ ಈ ಕರಧುಚಿತಕವನಧುನ್ನು 
ಅಭನಯಸಲಧು ಕಷಟ್ಟವಬಾಗಲಲಲ್ಲ. ಯಬಾಕದೆಕಂದರದೆ 
ನನನ್ನು ಸಧುತತ್ತಾಮಧುತತ್ತಾಲಧು ಕಬಾಣಧುವ ಹಬಾಗರೂ ನನನ್ನು 
ಗದೆಳದೆಯ ಗದೆಳತಿಯರಧು ತನನ್ನು ಮನದೆಯಲಲ್ಲ ಆದ ಘಟನದೆಗಳನಧುನ್ನು ಕದೆಬೇಳಿ ಪರಿಚಯವಬಾದ ಕಬಾರಣ.
ನನಗದೆ  ಈ  ಕರಧುಚಿತಕದಲಲ್ಲ  ಸಧುಲಭವಬಾಗಿ  ಅಭನಯಸಲಧು  ಸಬಾದವವಬಾಯತಧು.  ಅದಲಲ್ಲದದೆಬೇ
ನನದೆರೂನ್ನುಕಂದಿಗದೆ  ಅಭನಯಸಲಧು  ನನನ್ನು  ಅಧಬಾವಪಕರಧು  ಗದೆಳದೆಯ  ಗದೆಳತಿಯರಧು  ಹಬಾಗರೂ  ನನನ್ನು
ಊರಿನವರಧು ಕರೂಡ ಇದದ್ದರಧು. ಈ ಕರಧುಚಿತಕ ಪಪತಿರ್ವಯಬಾಗಲಧು ಆರಧು ದಿನಗಳಧು ಬದೆಬೇಕಬಾಯತಧು.
ಅದನಧುನ್ನು ಗಮನಿಸದದೆ ಈ ಕರಧುಚಿತಕದಲಲ್ಲ ಸಕಕಯವಬಾಗಿ ಪಬಾಲದೆರೂಗ್ಗೆಕಂಡದೆನಧು.
ಈ ಕರಧುಚಿತಕವನಧುನ್ನು  ನವದೆಕಂಬರರ ೧೪ ಮಕಕ್ಕಾಳ ದಿನಬಾಚರಣದೆಯಕಂದಧು ಬಿಡಧುಗಡದೆ  ಮಬಾಡಿದರಧು.
ಇದರ  ಮರೂಲಕ  ಒಕಂದಧು  ತರಗತಿ  ಕದೆರೂಬೇಣದೆಯಲಲ್ಲ  ಮಬಾತಕ  ತಿಳಿದ  ನನನ್ನು  ಹದೆಸರಧು  ಇಡಿಬೇ
ಜಿಲದೆಲ್ಲಯಲಲ್ಲಯೆಬೇ ಗಧುರಧುತಿಸಧುವಕಂರಬಾಯತಧು.  ಎಲಲ್ಲ  ಹದೆರೂಬೇದರರೂ ಹಿಕಂದದೆ  ಕಧುಳಿತಧುಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳತಿತ್ತಾದದ್ದ
ನಬಾನಧು ಎಲಲ್ಲರ ಮಧುಕಂದದೆ ವದೆಬೇದಿಕದೆಯ ಮಬೇಲದೆ ಕಧುಳಿತಧುಕದೆರೂಳಧುಳ್ಳವಕಂರಬಾಯತಧು. ಈ ಕರಧುಚಿತಕ ಬಕಂದ
ಕರೂಡಲದೆಬೇ  ಊರಿನ  ಹಲವರಧು  ಮಬಾದಕ  ವಸಧುತ್ತಾಗಳ  ಸದೆಬೇವನದೆಯನಧುನ್ನು  ನಿಲಲ್ಲಸಿದರಧು.ಕರಧುಚಿತಕದ
ಮರೂಲಕ ನನಗದೆ ತಧುಕಂಬಬಾ ಬಹಧುಮಬಾನಗಳಧು ಕರೂಡ ದದೆರೂರದೆತಿವದೆ.
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 "ಮನನಃ ಪರಿವತರ್ತನಕ"
ವಿಸಿಮ್ಮತ.ವಿ.ಕದೆ,  Vll ಕನನ್ನಡ

ಒಕಂದಧು ಊರಿನಲಲ್ಲ ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ ಎಕಂಬವನಧು ಇದದ್ದನಧು.  ಅವನಿಗದೆ  ಒಬಬ್ಬಳಧು ಹದೆಕಂಡತಿ,  ಮತಧುತ್ತಾ
ಇಬಬ್ಬರಧು ಮಕಕ್ಕಾಳಧು ಇದದ್ದರಧು.  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ ದಿನವಪ ಮದವಪಬಾನ ಇತರ ವಸಧುತ್ತಾಗಳನಧುನ್ನು  ಸದೆಬೇವಿಸಿ
ರಸದೆತ್ತಾಯ ಬದಿಯಲದೆಲ್ಲಲಲ್ಲ ಮಲಗಧುವ ವವಕತ್ತಾ.  ಒಕಂದಧು ದಿನ ರಬಾತಿಕ ಜದೆರೂಬೇಸಫಿನ ಹದೆಕಂಡತಿ ಮತಧುತ್ತಾ
ಇಬಬ್ಬರಧು  ಮಕಕ್ಕಾಳಧು  ಮನದೆಯಳಗದೆ  ಮಲಗಿದದ್ದರಧು.  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ  ಹದೆರೂರಗಿನಿಕಂದ  ಜದೆರೂಬೇರಬಾಗಿ
ಕರದೆದನಧು.  ಅಕಂದಧು  ಆತ ಮದವಪಬಾನ ಮಬಾಡಿದದ್ದನಧು.  ಹದೆಕಂಡತಿ ಬಬಾಗಿಲಧು  ರದೆರದೆದಳಧು.  ಮಕಕ್ಕಾಳಧು
ಎದಧುದ್ದ  ಬಕಂದರಧು.  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ  ಹದೆಕಂಡತಿ  ಹದೆಕಂಡತಿಯಡನದೆ  ಜಗಳ  ಮಬಾಡಿದನಧು.  ಹದೆಕಂಡತಿ
ಮಕಕ್ಕಾಳನಧುನ್ನು ಕರದೆದಧು ಮನದೆಯಳಗದೆ ಹದೆರೂಬೇಗಿ ಬಬಾಗಿಲಧು ಮಧುಚಿಚ್ಚ ತನನ್ನು ಕದೆರೂಬೇಣದೆಗದೆ ಹದೆರೂಬೇದಳಧು. ಆತ
ಸಿಟಿಟ್ಟನಿಕಂದ  ಬಬಾಗಿಲನಧುನ್ನು  ಮಟಿಟ್ಟ  ತಧುಕಂಡರಿಸಿದನಧು.  ಹದೆಕಂಡತಿ  ಮಕಕ್ಕಾಳಧು  ಎದಧುದ್ದ  ಬಕಂದರಧು.
ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ ಹದೆಕಂಡತಿಯನಧುನ್ನು, ಮಕಕ್ಕಾಳನಧುನ್ನು ಹದೆರೂಡದೆದನಧು. ಅವಳಧು ಎಲಲ್ಲವನರೂನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಆ ಒಕಂದಧು
ರಬಾತಿಕಯನಧುನ್ನು  ಮಧುಗಿಸಿದಳಧು.  ಅವನಧು  ಪಬಾರದೆಕಗಳನಧುನ್ನು,  ಕಧುಚಿರ್ವಗಳನದೆನ್ನುಲಬಾಲ್ಲ  ಹದೆರೂರಗದೆ  ಬಿಸಬಾಡಿ
ಎಲಲ್ಲಗದೆರೂಬೇ ಹದೆರೂಬೇದನಧು. ಮರಧುದಿನ ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫಿನ ಹದೆಕಂಡತಿ ಮತಧುತ್ತಾ ಮಕಕ್ಕಾಳಧು ಹದೆರೂರಟಧು ರಬಾತನ
ಮನದೆಗದೆ  ಹದೆರೂಬೇದರಧು.  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ ಬದೆಳಗದೆಗ್ಗೆ  ಮನದೆಗದೆ  ಬಕಂದನಧು.  ಆಗ ಆ ಮನದೆಯಲಲ್ಲ ಯಬಾರಧು
ಇರಲಲಲ್ಲ.  ಆತ  ಮನದೆಯಲಲ್ಲಯೆಬೇ ಹದೆಕಂಡತಿ ಮತಧುತ್ತಾ ಮಕಕ್ಕಾಳಧು ಬರಧುವರಧು ಎಕಂದಧು ಕಬಾಯಧುರಬಾತ್ತಾ
ಕಧುಳಿತನಧು.  ಸಕಂಜದೆಯಬಾದರರೂ ಹದೆಕಂಡತಿ ಹಬಾಗರೂ ಮಕಕ್ಕಾಳಧು ಆ ಮನದೆಗದೆ ಬರಲಲಲ್ಲ.  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫಿಗದೆ
ತಿಳಿಯತಧು. ಅವರಧು ತನನ್ನು ಈ ಮನದೆಯನಧುನ್ನು ಬಿಟಧುಟ್ಟ ಹದೆರೂಬೇದರದೆಕಂದಧು.  ನಕಂತರ ಆತ ಮಧವಪಬಾನ
ಮಬಾಡಧುವವುದನಧುನ್ನು  ನಿಲಲ್ಲಸಿದನಧು.  ಹದೆಕಂಡತಿಯನಧುನ್ನು  ಹಬಾಗರೂ ಮಕಕ್ಕಾಳನಧುನ್ನು  ಕರದೆಯಲಧು  ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ
ಅವರ ಮನದೆಗದೆ   ಹದೆರೂಬೇದನಧು.  ಆದರದೆ ಹದೆಕಂಡತಿಯರೂ,  ಮಕಕ್ಕಾಳರೂ ಬರಲಲಲ್ಲ.  ಅವನಧು ತಿರಧುಗಿ
ಬಕಂದನಧು. ರಬಾನಧು ವಿಪರಿಬೇತವಬಾಗಿ ಮಧವಪಬಾನ ಮಬಾಡಿದಧುದರಿಕಂದಬಾಗಿ ನನಗದೆ ಈ ಗತಿ ಬಕಂತಲಬಾಲ್ಲ
ಎಕಂದಧು  ಕದೆರೂರಗಧುತಿತ್ತಾದದ್ದನಧು.  ಮಧವಪಬಾನ  ಧರೂಮಪಬಾನಗಳನಧುನ್ನು  ದರೂರ  ಮಬಾಡಿದನಧು.
ಮಧವಪಬಾನದಿಕಂದ ದರೂರವಿದಬಾದ್ದನದೆಕಂದಧು ಅರಿತ ಹದೆಕಂಡತಿ ಮಕಕ್ಕಾಳಧು ತಿರಧುಗಿ ಬಕಂದರಧು. ಜದೆರೂಬೇಸದೆಫರ
ಕಧುಟಧುಕಂಬದದೆರೂಕಂದಿಗದೆ ಸಧುಖವಬಾಗಿ ಬಬಾಳಿದರಧು. 
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 "ಪಶಬಾಚ್ಚರಬಾತ್ತಾಪ"
ಪವಿತಕ ಕರಬಾಕ್ಕಾರರ,  Vll ಕನನ್ನುಡ  

ಒಕಂದರೂರಲಲ್ಲ  ಒಬಬ್ಬ  ಉತತ್ತಾಮ  ಕಕೃಷನಿದದ್ದನಧು.  ಅವನ  ಹದೆಸರಧು  ಮಧುತತ್ತಾಪಸ್ಪ.  ಅವನಧು  ಸಧ್ವಲಸ್ಪ
ಮಧವಪಬಾನ  ಸದೆಬೇವಿಸಧುತಿತ್ತಾದದ್ದನಧು.  ದಿನ  ಕಳದೆದಕಂರದೆ  ಅವನ  ಕಧುಡಿಯಧುವಿಕದೆ  ಹದೆಚಬಾಚ್ಚಗಧುರಬಾತ್ತಾ
ಹದೆರೂಬೇಯತಧು.  ಅವನಧು ಮಧವಪಬಾನ ಮಬಾಡದಿದದ್ದರದೆ  ಒಳದೆಳ್ಳಯವನಬಾಗಿದದ್ದನಧು.  ಕಧುಡಿದರದೆ  ಮನದೆಗದೆ
ಬಕಂದಧು  ಹದೆಕಂಡತಿ  ಮಕಕ್ಕಾಳಿಗದೆ  ರದೆರೂಕಂದರದೆ  ಕದೆರೂಡಧುತಿತ್ತಾದದ್ದನಧು.  ಇದರಿಕಂದಬಾಗಿ  ಹತಿತ್ತಾರದ
ಮನದೆಯವರಿಗರೂ  ರದೆರೂಕಂದರದೆಯಬಾಗಧುತಿತ್ತಾತಧುತ್ತಾ.  ಅದಲಲ್ಲದದೆ  ಮಧುಖವವಬಾಗಿ  ಅವನ  ಮಕಕ್ಕಾಳಿಗದೆ
ರದೆರೂಕಂದರದೆ ಕದೆರೂಡಧುತಿತ್ತಾದದ್ದನಧು. ಊರವರಧು "ಕಧುಡಧುಕ' ಎಕಂದಧು ಅವನನಧುನ್ನು ಕರದೆಯಧುತಿತ್ತಾದದ್ದರಧು. ಹಿಬೇಗದೆ
ಕಬಾಲ ಉರಧುಳಿತಧು.  ಮಧುತತ್ತಾಪಸ್ಪನಧು ಬದಲಬಾದನಧು.  ಒಕಂದಧು ದಿನ ಅವನಲಲ್ಲ ಹದೆಕಂಡತಿ  "ನಿಬೇವದೆಬೇಕದೆ
ಕಧುಡಿಯಧುವಿರಿ?  ಮಕಕ್ಕಾಳಿಗದೆ  ಉತತ್ತಾರಿಸಿ'  ಎಕಂದಳಧು.  ಆಗ  ಮಧುತತ್ತಾಪಸ್ಪನಧು  ನಿನಗದೆ  ಏನಬಾಗಬದೆಬೇಕಧು
ಎಕಂದನಧು.  ಒಕಂದಧು ದಿನ ರಬಾತಿಕ ಅವನಧು ಮನದೆಗದೆ ಬಕಂದಬಾಗ ತನನ್ನು ಒಬಬ್ಬಳಧು ಮಗಳಧು ಮಬಾನಸಿಕ
ರದೆರೂಬೇಗಿಯಬಾಗಿದದ್ದಳಧು.  ಕಧುಡಧುಕ ತಕಂದದೆಯನಧುನ್ನು  ಕಕಂಡ ಅವಳಧು ಏನನದೆರೂನ್ನುಬೇ  ನದೆರೂಬೇಡಿ ಭಯಪಟಧುಟ್ಟ
ತಿಬೇರಿಕದೆರೂಕಂಡಳಧು.   ರಬಾಯ ಗದೆರೂಳದೆರೂಬೇ  ಎಕಂದಧು  ಅತತ್ತಾಳಧು.  ಮಗಳ ಸಬಾವವು  ಅವನ ಮನಸರನಧುನ್ನು
ಬದಲಬಾಯಸಿತಧು.  ಮಧುತತ್ತಾಪಸ್ಪನಧು ಇದನಧುನ್ನು ಕಕಂಡಧು ಇನಧುನ್ನು ಮಧುಕಂದದೆ ಮಧವಪಬಾನವನಧುನ್ನು ಕದೆವೈ ಯಕಂದ
ಕರೂಡ ಮಧುಟಟ್ಟಲಬಾರದೆ ಎಕಂದನಧು. ಮಧುಕಂದದೆ ಅವನಧು ಕಧುಟಧುಕಂಬದದೆರೂಕಂದಿಗದೆ ಸಧುಖದಿಕಂದ ಬಬಾಳಿದನಧು.
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ಹಧುಲಧುಲ್ಲಕಡಿಡ್ಡಯ ಜಿಬೇವನದೆರೂಬೇರಬಾರಹ ನಮಗದೆ ಬದೆಬೇಡವದೆಬೇ?
ವಿಜದೆಬೇಶರ 8 ಕನನ್ನುಡ

ಒಒಂದದು  ದಟಟ್ಟವವಾದ  ಕವಾಡದು.  ಅಲಲಲಲಒಂದದು  ದಲಲಡಡ್ಡಮರ.  ಅದರಲಲ  ತದುಒಂಬವಾ  ಹಲವವುಗಳದು.
ಹಲವವುಗಳದು ಕವಾಯಿಗಳವಾದದುವವು. ಕಲಲವವು ಉದದುರಿದದುವವು. ಇನದುನ್ನು ಕಲಲವವು ಬಲತದು ಹಣವಾಣ್ಣಾದದುವವು.
ಹಣಣ್ಣಾನದುನ್ನು  ಕಕೀಳದಲಕೀ  ಹಲಲಕೀದರಲ  ಏನವಾಗದುತತ್ತದಲಕೀ?ಅದದು  ಅಲಲಯಕೀ  ಒಣಗಿ  ಚಿಪಪ್ಪೊಡಲದದು
ಬಕೀಜಗಳದು ಹಲಲರಗಲ ಬರದುತತ್ತವಲ. 
    ಒಒಂದದು ಹಣಣ್ಣಾನ ಚಿಪವುಪ್ಪೊ ಒಡಲಯಿತದು. ಒಣಗಿದದ್ದ ಬಕೀಜಗಳಿಗಲ ಗವಾಬರಿ. ನಲರವಾರದು ಅಣಣ್ಣಾ-
ತಮಮಒಂದಿರದು,  ಅಕಕ್ಕ  ತಒಂಗಿಯರವಾದ  ಬಕೀಜಗಳದು  ಒಳಗಲ  ಬಲಚಚ್ಚಗಲ  ಪಪಕೀತಿಯಿಒಂದ  ಕದುಳಿತಿವಲ.
ಹಲಲರಗಲ ಬಒಂದದು ಗವಾಳಿಗಲ ಸಿಕಕ್ಕದರಲ ಬಲಕೀರಲ ಬಲಕೀರಲಯವಾಗದುದಿಲಲವಲಕೀ?
ತವಾಯಿಯನದುನ್ನು ಬಟದುಟ್ಟ ದಲರಹಲಲಕೀಗದುದಿಲಲವಲಕೀ? 
ಆದರಲ ಪಪಕಕೃತಿ ನಿಯಮದಒಂತಲ ಚಿಪವುಪ್ಪೊ ಹಲಲಡಲಯಿತದು. 
ದದುದಲರರ್ದೈವವಕೀ ಎಒಂಬಒಂತಲ ಜಲಲಕೀರವಾಗಿ ಗವಾಳಿ
ಬಕೀಸಲವಾರಒಂಭಿಸಿತದು. ಒಒಂದದು ಬಕೀಜ ದಲಲಪಪ್ಪೊನಲಕೀ ಕಲಳಗಲ
ಬತದುತ್ತ. ಅದಕಲಕ್ಕ ಖದುಷ. ತವಾಯಿಯ ಹತಿತ್ತರವಲಕೀ
ಇದಲದ್ದಕೀನಲಲ ಎಒಂದದು. ಮತಲಲತ್ತಒಂದದು ಬಕೀಜ ಹವಾರಿ ಅರರ್ದೈ ಮರಲ ದಲರದಲಲ ಬತದುತ್ತ. ಇನಲಲನ್ನುಒಂದದು
ನಿರವಾರ್ದೈಗಗ್ಯ ಬಕೀಜ ಬರದುಗವಾಳಿಗಲ ಸಿಕಕ್ಕ ಹವಾರಿ ,ಹವಾರಿ ಹಲಲಕೀಗಿ ವಿಧವಾನ ಸಸೌದದ ಮದುಒಂದಲ 
ಪವಾದವಾಚವಾರಿಗಳ ಕವಾಒಂಕಪಟಟ್ ರಸಲತ್ತಯ ಮಕೀಲಲ ಬತದುತ್ತ. ಪವಾಪ ಆ ಬಕೀಜ ಒದವಾದ್ದಡಿ ಹಲಲಕೀಯಿತದು. 
ವಿಧವಾನ ಸಸೌರಕಲಕ್ಕ ಬರದುವ ಎಲವಾಲ ಚಪಪ್ಪೊಲ, ಬಲಟದುಗಳ ತದುಳಿತಕಲಕ್ಕ ಸಿಕಕ್ಕ ನಲದುಗಿ ಹಲಲಕೀಯಿತದು. 
ಒಒಂದದು ಕರದುಣವಾಳದು ಚಪಪ್ಪೊಲ ಈ ಬಕೀಜವನದುನ್ನು ಸಸ್ವಲಪ್ಪೊ ಮದುಒಂದಲ ತಳಿಳ್ಳಿತದು. ಆಗ ಬಕೀಜ ಕವಾಒಂಕಪಕೀಟಟ್ 
ಪಟಟ್ಟಗಳ ನಡದುವಿನಲಲ ಬತದುತ್ತ. ಆದರಲ ಅದರ ಕಷಟ್ಟಗಳದು ಪಪೂತಿರ್ದೈ ಪರಿಹವಾರವವಾಗಲಲಲ. ಯವಾವ 
ಯವಾವವುದಲಲಕೀ ಚಪಪ್ಪೊಲ ಬಲಟದುಗಳಿಗಲ ಹತಿತ್ತದ ಮಣದುಣ್ಣಾ ಅದರ ಮದುಖದ ಮಕೀಲಲ ಬಕೀಳದುತಿತದುತ್ತ. 
ಮದುಒಂದಲ ಒಒಂದದು ದಿನ ಸಸ್ವಲಪ್ಪೊ ಮಳಲ ಬಒಂದಿತದು. ಬಕೀಜದ ಮಕೀಲನ ದಲಳದು ತಲಲಳಲದದು ಹಲಲಕೀಗಿ 
ಹಲಲಳಲಯದುತಿತದುತ್ತ. ಬಕೀಜವವು ತಕೃಪತ್ತಯಿಒಂದ ತನನ್ನು ಮರ ಸಿಕೀಳಿಕಲಲಒಂಡದು ಬಲಕೀರನದುನ್ನು ನಲಲದಲಲ
ಊರಿ, ತಲಲ ಎತಿತ್ತ ನಿಒಂತದು ಕಒಂಡಿತದು.
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ಪಕಂಕಯ ಪದೆಬೇಚಬಾಟ
ವಲರಷಣ್ಣಾವಿ.ಎಮಟ್ 4 ಕನನ್ನುಡ

ಪಒಂಕ ಎಒಂಬ ಕಲಲಕೀಗಿಲಲ ನಲಕೀರಳಲ ಹಣಣ್ಣಾನ ಮರದ ಕಲಲಒಂಬಲಯಲಲ ಸದುಖವವಾಗಿ ನಿದಿಪಸದುತಿತ್ತದದ್ದಳದು.
ಗವಾಳಿ ಬಕೀಸತಲಲಡಗಿತದು,  ಗದುಡದುಗದು ಗದುಡದುಗಿತದು.  ಅದರ ಶಬದ್ದಕಲಕ್ಕ  ಪಒಂಕಗಲ  ಎಚಚ್ಚರವವಾಯಿತದು.
ಪಒಂಕಗಲ  ಏನದು ಮವಾಡಬಲಕೀಕಲಒಂದದು ತಿಳಿಯದವಾಯಿತದು.  ಗವಾಳಿಯ ವಲಕೀಗ ಇನಲನ್ನು ಹಲಚವಾಚ್ಚಯಿತದು.
ಮಳಲ ಸದುರಿಯಲದು ಆರಒಂಭವವಾಯಿತದು. ಮಳಲ ಗದುಡದುಗದು ಸಿಡಿಲದು ಮತದುತ್ತ ಮಒಂಚದುಗಳದು ಅವಳ
ಎದಲಯಲಲ ನಡದುಕ ಹದುಟಟ್ಟಸಿದದುವವು.
ಮಳಲಯ ಅಬಬ್ಬರ ಜಲಲಕೀರವಾಯಿತದು. ಪಒಂಕ ಹವಾರಿ ಹಲಲಕೀಗಿ ದಲಲಡಡ್ಡ ರಲಒಂಬಲಯ ಮಕೀಲಲ ಕದುಳಿತಳದು.
ಇನಲನ್ನುಕೀನದು ಮವಾಡಲ ಎಲಲಗಲ  ಹಲಲಕೀಗಲ ಎಒಂದದು ಯಕೀಚಿಸತಲಲಡಗಿದಳದು.  ಮರದ ಎಲಲಗಳ
ಸಒಂದಿನಲಲ  ಗರಿ  ಮದುದದುಡಿ  ಕದುಳಿತದುಕಲಲಒಂಡಳದು.  ಆದರಲ  ಮಳಲ  ಕಡಿಮಯವಾಗಲಲಲ.
ಝಿರಟ್....ಝಿರಟ್....  ಎಒಂದದು  ಸದುರಿಯದುತತ್ತಲಲಕೀ  ಇತದುತ್ತ.  ಪಒಂಕ  ಸದುತತ್ತಲಲ  ನಲಲಕೀಡಿದಳದು.
ಎಲಲಲಲಲಲ ಕತತ್ತಲದು ತದುಒಂಬತದುತ್ತ. ಬಹದುಶಶಃ ಚಿಒಂಟಲ ನನಗಲ ಸಹವಾಯ ಮವಾಡಬಹದುದದು ಎಒಂದದು 
ಯಕೀಚಿಸಿದಳದು.  ಮಲಲನಲ  ಎದದುರಿನ  ಮರದ  ಕಲಲಒಂಬಲಯ  ಮಕೀಲದದ್ದ  ಚಿಒಂಟಲ  ಹಕಕ್ಕಯ
ಗಲಡಿನ ಬಳಿಗಲ ಹವಾರಿದಳದು.

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

ಮರೂಖರ್ವ ಮಕಂಗ ಮತಧುತ್ತಾ ಅರಸ
ತನದುಷ.ಜಿ 2 ಕನನ್ನುಡ

ಒಒಂದವಾನಲಲಒಂದದು  ಕವಾಲದಲಲ  ಒಬಬ್ಬ  ರವಾಜನದು  ಒಒಂದದು  ಮಒಂಗನನದುನ್ನು  ಸವಾಕದು  ಪವಾಪಣಯವಾಗಿ
ಇಟದುಟ್ಟಕಲಲಒಂಡಿದದ್ದ. ಅದದು ಅರಮನಲಯಲಲ ಎಲಲಯವಾದರಲ ಸದುತಿತ್ತ ಬರಬಹದುದವಾಗಿತದುತ್ತ. ಒಒಂದದು
ದಿನ,  ರವಾಜನದು ತನನ್ನು ಅಒಂತಶಃಪವುರದಲಲ ಮಲಗಿದವಾದ್ದಗ ಮಒಂಗ ಅವನನದುನ್ನು ಕವಾಯದುತಿತ್ತತದುತ್ತ.  ಆಗ
ಒಒಂದದು ಸಲಲಳಲಳ್ಳಿ ಬಒಂದದು ರವಾಜನ ಎದಲಯ ಮಕೀಲಲ ಕದುಳಿತಿತದು. ಮಒಂಗವವು ಅದನದುನ್ನು ಓಡಿಸಿತದು. ಆ
ಸಲಲಳಲಳ್ಳಿ  ಹವಾರಿ  ಹಲಲಕೀಗಿ  ಪವುನಶಃ  ಸಸ್ವಲಪ್ಪೊ  ಹಲಲತಿತ್ತನ  ನಒಂತರ ಬಒಂದದು  ಅಲಲಯಕೀ ಕದುಳಿತಿತದು.  ಆ
ಮಒಂಗನಿಗಲ ಬಹಳ ಕಲಲಕೀಪ ಬಒಂದಿತದು. ಅಲಲಯಕೀ ಇದದ್ದ ಕತಿತ್ತಯನದುನ್ನು ತಲಗಲದದು ರವಾಜನ ಎದಲಯ
ಮಕೀಲಲ  ಬಕೀಸಿತದು.  ಸಲಲಳಲಳ್ಳಿ  ಹವಾರಿ  ಹಲಲಕೀಗಿ  ತಪಪ್ಪೊಸಿಕಲಲಒಂಡಿತದು.  ಆದರಲ  ಕತಿತ್ತಯಿಒಂದ
ಗವಾಯಗಲಲಒಂಡ ರವಾಜನದು ಮವಾತಪ ಬದದುಕದುಳಿಯಲಲಲ.    

59                                                                      Little Kites GHSS Pandi



 ಒಕಂಟದೆ ಮತಧುತ್ತಾ ನರಿ
ಪಕಬೇಯಬಾಕಂಶಿ 2 ನದೆಬೇ ತರಗತಿ

ಒಒಂಟಲಗಲ ನರಿಗಲ ಗಲಳಲತನವವಾಯಿತದು . ಹಲಲಳಲಯವಾಚಲ ಕಬಬ್ಬನ ಹಲಲಲವಿತದುತ್ತ. ಬಲನಿನ್ನುನ ಮಕೀಲಲ 
ನರಿಯನದುನ್ನು ಹಲಲತದುತ್ತ ಒಒಂಟಲಯದು ನದಿಯನದುನ್ನು ದವಾಟತದು. ಲಗದುಬಗಲಯಿಒಂದ ಕಬಬ್ಬನದುನ್ನು ತಿಒಂದದು 
ನರಿಯ ಹಲಲಟಲಟ್ಟ ತಒಂಬತದುತ್ತ. ಸಒಂತಸದಿಒಂದ ಕಲಗಿತದು. ಠಕಕ್ಕ ನರಿಯದದು ಕವಾಲದು ಕತಿತ್ತತದುತ್ತ. ನರಿಯ 
ಕಲಗನದುನ್ನು ಕಲಕೀಳಿ ರಲರತನದು ಬಒಂದನದು. ಕಬಬ್ಬನದುನ್ನು ತಿನದುನ್ನುವ ಒಒಂಟಲಯನದುನ್ನು ದಲಲಣಲಣ್ಣಾಯಿಒಂದ 
ರಲಲಕೀಷವಲಕೀಷದಿಒಂದ ಚಚದುಚ್ಚತ ದಲರಕಲಕ್ಕ ಅಟಟ್ಟದನದು.

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

ಆನದೆ ಮತಧುತ್ತಾ ದಜಿರ್ವ
ಅಜಯರ ಕಧುಮಬಾರರ.ಕದೆ 3 ನದೆಬೇ ತರಗತಿ

ಒಒಂದದು ಹಳಿಳ್ಳಿಯಲಲ ಒಒಂದದು ಆನಲಯದು ಇದಿದ್ದತದು.  ಅದದು ಪಪತಿ ದಿನ ಒಒಂದದು ಕಲಲಳದಲಲ ಸವಾನ್ನುನ
ಮವಾಡಲದು  ಹಲಲಕೀಗದುತಿತ್ತತದುತ್ತ.  ಮವಾಗರ್ದೈಮರಗ್ಯದಲಲ  ಒಒಂದದು  ದಜಿರ್ದೈಯ  ಅಒಂಗಡಿಯಿದಿದ್ದತದು.
ಆನಲಯದು  ದಜಿರ್ದೈಯ  ಅಒಂಗಡಿಯ  ಮದುಒಂದಲ  ಹಲಲಕೀಗಿ  ನಿಲದುಲತಿತ್ತತದುತ್ತ.  ದಜಿರ್ದೈಯದು  ಆನಲಗಲ
ತಿನನ್ನುಲಲಒಂದದು ಬವಾಳಲಹಣದುಣ್ಣಾಗಳನದುನ್ನು ನಿಕೀಡದುತಿತ್ತದದ್ದನದು.ಆನಲಯದು ಸವಾನ್ನುನ ಮವಾಡಿದ ನಒಂತರ ಕಲಲಳದಿಒಂದ
ಕಮಲದ ಹಲವನದುನ್ನು ತಒಂದದು ದಜಿರ್ದೈಗಲ ಕಲಲಡದುತಿತ್ತತದುತ್ತ. ಒಒಂದದು ದಿನ ದಜಿರ್ದೈಯದು ಯವಾವವುದಲಲಕೀ
ವಿಷಯದಲಲ ಕಲಲಕೀಪಗಲಲಒಂಡಿದದ್ದನದು.  ಆ ದಿನ ಆನಲಯದು ಅವನ ಅಒಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಒಂದವಾಗ
ಅವನದು ಅದಕಲಕ್ಕ ಬವಾಳಲ ಹಣದುಣ್ಣಾಗಳನದುನ್ನು ನಿಕೀಡಲಲಲ.ಬದಲವಾಗಿ ತನನ್ನುಲಲದದ್ದ ಸಲಜಿಯಿಒಂದ ಆನಲಯ
ಸಲಲಒಂಡಿಲನದುನ್ನು ಚದುಚಿಚ್ಚದನದು.  ಆನಲಗಲ  ಬಹಳ ದದು:ಖವವಾಯಿತದು.  ಅದಕಲಕ್ಕ  ಕಲಲಕೀಪವವು ಬಒಂದಿತದು.
ಅದದು ಕಲಲಳದಲಲ ಸವಾನ್ನುನ ಮವಾಡಿದ ನಒಂತರ ಕಮಲದ ಹಲವನದುನ್ನು ಕತದುತ್ತತರಲಲಲ. ಬದಲಗಲ ತನನ್ನು
ಸಲಲಒಂಡಿಲನಲಲ  ಕಲಲಳದಲಲದದ್ದ  ಕಲಸರನದುನ್ನು  ತದುಒಂಬಸಿಕಲಲಒಂಡಿತದು.  ನಒಂತರ ದಜಿರ್ದೈಯ ಅಒಂಗಡಿಗಲ
ಹಲಲಕೀಗಿ ಅಲಲದದ್ದ  ಬಟಲಟ್ಟಗಳ ಮಕೀಲಲ ತವಾನದು ತಒಂದಿದದ್ದ ಕಲಸರನದುನ್ನು  ಎರಚಿತದು.  ಇದನದುನ್ನು  ನಲಲಕೀಡಿ
ದಜಿರ್ದೈಯದು ದದುಶಃಖದಿಒಂದ ತಲಲಯ ಮಕೀಲಲ ಕಲರಹಲಲತದುತ್ತ ಕದುಳಿತ. 

************     - 
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ರಬಾಯ
ಮನಧು ಕಧುಮಬಾರರ

ಸಲಯರ್ದೈನ ಬಲಳಕದು ತವಾರಲಯ ಹಲಲಳಪವು
ಚಒಂದಪನ ತಒಂಪವು ತಒಂದವಳದು

ಮಡಿಲನ ಮಮತಲ ಕರದುಳಿನ ಕವಿತಲ
ಬದದುಕಗಲ ಸಮತಲ ತಒಂದವಳದು

ಕಲರಯಲ ತದುತದುತ್ತ ಕಲನಲನ್ನುಗಲ ಮದುತದುತ್ತ
ಲವಾಲಯ ಹವಾಡದು ಹವಾಡದುವಳದು

ಪಪಕೀತಿಯ ಸಪ್ಪೊಷರ್ದೈ ನಗದುವಲ ಹಷರ್ದೈ
ಸಲನ್ನುಕೀಹದ ವಷರ್ದೈ ಸದುರಿಸದುವಳದು

ಕಷಟ್ಟವಲಕೀ ಬರಲ ಸದುಖವಲಕೀ ಇರಲ
ಸಹನಲಯ ಶಕತ್ತ ಕಲಸದುವಳದು

ವಿದಲಗ್ಯಯ ಕಲಸಿ, ವಿನಯವ ಬಲಳಲಸಿ
ಬವಾಳಿಗಲ ಅರರ್ದೈ ತದುಒಂಬದುವಳದು

ಕಥಲಯನದು ಹಲಣಲದದು ಹವಾಡದುತ ಕದುಣದದು
ಮರಮನ ತಣಸಿ ನಲಯದುವಳದು

ಜವಾರದಲ ಬಕೀಳದಲ ನಲಲಕೀಯದಲ ಅಳಿಸದಲ
ರಲಪಲಪ್ಪೊಯಒಂದದಿ ಸಲಹದುವಳದು

ಯವಾರಿವಳದು? ಯವಾರಿವಳದು?
ನಮಮಯ ನಲಲಮಯ ತವಾಯಿವಳದು

************ 
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ಠಕಕ್ಕಾ ನರಿ
ಮನಿಬೇಶರ 2 ನದೆಬೇ ತರಗತಿ

ಕವಾಗಲಯಒಂದದು ಮವಾಒಂಸ ತದುಒಂಡದು
ತಒಂದದು ಗಿಡದಿ ಕದುಳಿತಿತದು
ಅದನದು ಕಒಂಡದು ಹಸಿದ ನರಿಯದು
ಮನದಿ ಲಲಕಕ್ಕ ಹವಾಕತದು
ನದುಡಿಯಿತವಾಗ ನರಿಯದು ಅದಕಲ
ಅಣಣ್ಣಾ ಹವಾಡಲ ಹವಾಡದು ನಿಕೀ
ನಿನನ್ನು ರಲಪ ಏನದು ಅಒಂದ
ದನಿಯದು ಏನದು ಎಷದುಟ್ಟ ಮರದುರ
ಮರದುಳ ಕವಾಗಲ ಕಲಕೀಳಿ ಅದನದು
ಕವಾವಟ್ ಕವಾವಟ್ ಎಒಂದದು ಹವಾಡಿತದು
ಕಲಳಗಲ ನಿಒಂತ ನರಿಯದು ಮವಾಒಂಸ 
ತದುಒಂಡದು ಕಚಿಚ್ಚ ಓಡಿತದು
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ಕಕಂದಮಮ್ಮ
ಮೊಬೇಹಿನಿ. ಪ 9 ಕನನ್ನುಡ

 ಜಲಲಕೀ...ಜಲಲಕೀ... ಜಲಲಕೀ ಜಲಲಕೀಗದುಳ ಹವಾಡದು ಕಲಕೀಳಿ ಮಲಗಮಮ
ಜಲಲಕೀ...ಜಲಲಕೀ... ಜಲಲಕೀ  ಕಲಲಕೀಗಿಲಲಯ ಇಒಂಪವಾದ
ಅಮಮ ಬಒಂದಿಲಲ ಕಒಂದಮಮ ಹವಾಡನನ್ನು ಕಲಕೀಳಿ ಮಲಗಮಮ(2)
ಅಮಮ ಬಒಂದಿಲಲಮಮ(2) ನಲಲಕೀಡದು ಚಒಂದವಾಮವಾಮನದು
ಅಕಕ್ಕ ಇದಲದ್ದಕೀನಲ ಕಒಂದಮಮ ನಿನನ್ನುನದುನ್ನು ನಲಲಕೀಡಿ ನಗದುವನದು(2)
ಅಕಕ್ಕ ಇದಲದ್ದಕೀನಮಮ ಅಮಮನವಾಗಿ ನಿನನ್ನುನದು ಆರಲರಕಲ
ಲವಾಲ...ಲವಾಲಲಲಲಕೀ ಮವಾಡದುವಲ ನವಾನದು(2)
 ಅಕಕ್ಕನ ಮಡಿಲ ಬಸಿಹಿಡಿದದು       

ಮಲಗಮಮ.

ಪಬಾಯಸ
ತನದುಷ.ಜಿ 2 ಕನನ್ನುಡ

ಕತಿತ್ತಯ ತಲಗಲದದು, 
ಕವಾಯಿಯ ಒಡಲದದು,
ಹಲರಮಣಲ ತಲಗಲದದು,
ಕರ ಕರ ತದುರಿದದು,                 

ತದುರಿಯನದು ಹಿಒಂಡಿ,
ಹವಾಲನದು ತಲಗಲದದು,
ಬಲಕೀಳಲಯ ಪವಾಯಸ,
ಬಲಕೀಗನಲ ಮವಾಡಿ,

ಬವಾಳಲಯ ಎಳಲಯಲ,
ಬಡಿಸಿ ತಣಸಿ,
ಗಬ ಗಬ ತಿಒಂದರಲ,
ಬರದುವವುದದು ತಲಕೀಗದು
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ಕದೆಬೇರಳ ನಬಾಡಧು
ಅಭಿಜಜ.ಬ, 8 ಕನನ್ನುಡ

ಕಲಕೀರ ವಕೃಕಕ್ಷಗಳದು ತದುಒಂಬದ ನವಾಡದು
ಇದದುವಲಕೀ ನಮಮಯ ಕಲಕೀರಳ ನವಾಡದು 
ಕಒಂಗದು ಬವಾಳಲಗಳದು ಬಲಳಲಯದುವ ನವಾಡದು
ಸದುಒಂದರ ನಮಮಯ ಕಲಕೀರಳ ನವಾಡದು(೧)

ಭತತ್ತದ ಗದಲದ್ದಗಳಿರದುವವಾ ನವಾಡದು
ತಲನಲಗಳದು ಬವಾಗಿವಲ ನಿಕೀ ನಲಲಕೀಡದು
ಎತತ್ತ ನಲಲಕೀಡಿದರದು ಹಸಿರದು ಪಲರರದುಗಳದು
ಇಹದುದದು ಇಲಲಯದು ಮಲಲನವಾಡದು(೨)

ಸವಾಗರ ತಿಕೀರದಿ ನಲಲಲಸಿಹ ನವಾಡದು
ಬಲಸತ್ತ ಜನರಿಗಿದದು ನಲಲಲಬಕೀಡದು
ಕರಕಕ್ಕಳಿ ಜಲಲಲಕೀತತ್ಸವಗಳಿರದುವ ನವಾಡದು
ಕಲಲಗಳ ಆಗರ ಇಲಲದಲ ನಲಲಕೀಡದು(೩)

ಕಲಕೀರ ವಕೃಕಕ್ಷಗಳದು ತದುಒಂಬದನವಾಡದು 
ಇದದುವಲಕೀ ನಮಮಯ ಕಲಕೀರಳ ನವಾಡದು
ವಿವಿರ ಹಲಗಳದು ಬಲಳಲಯದುವ ನವಾಡದು
ನಮಮಯ ಸದುಒಂದರ ಕಲಕೀರಳ ನವಾಡದು(೪)

************  
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ನನನ್ನು ಕಲಸ್ಪನದೆಯ ನವ ಕದೆಬೇರಳ ನಿಮಬಾರ್ವಣ
ಅಶಿಧ್ವಬೇಜ ಎನರ 9 ನದೆಬೇ ತರಗತಿ

ಕಲಕೀರಳವವು ಮದುಳದುಗಿದಲ ಪಪಳಯದಲ
ಕತತ್ತಲಲಯದು ಆವರಿಸಿತದು ಕಲಕೀರಳದಲ 
ಕಲಲಚಿಚ್ಚ ಹಲಲಕೀಯಿತದು ಕಲಕೀರಳದ ಪವಾಪಣ ಬಲ
ಒಒಂದವಾಗಿ ಸವಾಗಲಲಕೀಣ ಈ ಸಒಂಕಟ ಮಯದಲ

ಕಟಲಲಟ್ಟಕೀಣ ಬನಿನ್ನು ನವ ಕಲಕೀರಳವ 
ಎಲಲರಲ ಒಒಂದವಾಗಿ ಮದುನದುನ್ನುಗದುಗ್ಗುವ 
ಕಲಕೀರಳದಲ ತದುಒಂಬದಲ ಕತತ್ತಲಲ
ಓಡಿಸಲಲಕೀಣ ಬನಿನ್ನು ಭಯವ

ಒಒಂದವಾಗಿ ಸವಾಗದುತಿಹದುದದು ನಮಮ ಬವಾಳದು
ಒಬಬ್ಬರಿಗಲಲಬಬ್ಬರದು ಸಹವಾಯ ಹಸತ್ತವ ನಿಕೀಡದುತಲ
ಸಹಕವಾರಿಯವಾಗದುವ ಈ ಪಯಣದಲ
ಕಲಕೀರಳವ ಕಟದುಟ್ಟವ ಆತದುರದಲ

ಎಲಲರಲ ಒಒಂದವಾಗಿ ಕಟಲಲಟ್ಟಕೀಣ ಕಲಕೀರಳವ 
ಪಪಕೀತಿ ಮಮತಲಯ ತದುಒಂಬದುತಲ
ಬಲಕೀದ ರವಾವ ಬಟದುಟ್ಟ ನದುಗಲಲಗ್ಗುಕೀಣ
ಕಲಕೀರಳವ ಕಟದುಟ್ಟವ ಈ ಸಮಯದಲ

ಜವಾತಿ ಬಲಕೀದವ ಮರಲತದು
ಶವಾಒಂತಿ ನಿಕೀತಿಯ ಬಲಳಲಸಿಕಲಲಒಂಡದು
ಪಪಕೀತಿ ಮಮತಲಯ ಉಳಿಸಿಕಲಲಒಂಡದು
ಕಟಲಲಟ್ಟಕೀಣ ಕಲಕೀರಳವ ಹಸನಗಲಲಒಂಡದು.
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ಪರಿಸರ ಮಬಾಲನವ
ಶಿಕಬೇಷಮ್ಮ. ಎಸರ 8 ಕನನ್ನುಡ

ಹಲವವು ಬಗಲಯಲಲದದ್ದ ಹಲಲಗಲಯದು
ಮಕೀಡದಲಲಡನಲ ರಲಳದು
ಉಸಿರ ಗವಾಳಿಯನದುನ್ನು ಹವಾಳದು
ಮವಾಡದುತಿಹದುದದು ಕಲಕೀಳದು
                          ಹರಿವ ನದಿಯ ಕಡಲಗಲ ಸದುರಿದ
                           ತವಾಗ್ಯಜಗ್ಯ ವಸದುತ್ತವಲಲಲ
                           ನಿಕೀರ ಸಲಕೀರಿ ಅದನದು ರವಾರಿ
                           ಕಲಡಿಸದುತಿಹವವು ಮಲಲ
ಬಲಳಲಯ ರಲಲಕೀಗ ತಡಲಗಲ ಬಲಕೀಗ
ಬಳಸದುತಿರದುವ ಮದದುದ್ದ
ಅನನ್ನುದಲಲ ವಿಷವ ಚಲಲಲ
ಕಲಲಲದುವವುದದುಒಂಟದು ಖದುದದುದ್ದ
                           ನವಾಡದು ಬಲಳಲದದು ಕವಾಡದು ಅಳಿದದು
                           ಹಲಲಕೀಗದುತಿರಲದು ಬಲಕೀಗ
                           ಸಕೃಷಟ್ಟ ಸಮತಲ ತಪಪ್ಪೊ ಜನತಲ
                           ಕಷಟ್ಟ ಪಡದುವವುದಿಕೀಗ
ಪರಿಸರವನದು ರಕಕ್ಷಸದುವನದು
ಲಲಲಕೀಕಕಲ ಉಪಕವಾರಿ
ಕಲಡಿಸದುವವನದು ಕಲಡದುಕನಿಹನದು
ಜಗಕಲ ಅವನಲ ಮವಾರಿ                                         

************  
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Save ozone layer

- Arathi G 9 Kannada 

When a health issue involves the health of the planet ,people often feel

there  is  little  they  can  do  to  change  the  course  of  events  .  The

depletion of the earth is protective ozone layer is one of these mega-

issues.  While  most  of  the  measures  needed  to safeguard  the  ozone

layer involve nations and industries, there are significant steps you can

take as an individual consumer and as a member of a society.

          There's good and bad ozone,depending on where it is, though

both  are  chemically  identical-a  gas  farmed  when  three  atoms  of

oxygen, rather than the normal two, bind together. The ozone found

at ground level, a by-product of car and factory pollution, is one of the

more dangerous components of smog. But in the earth's stratosphere,

about 10 to 25 miles  above us,  ozone functions as  a natural  screen

against the sun's most damaging ultraviolet (UV) rays. Unfortunately,

the ozone that pollutes our air cannot reach  the stratosphere's ozone

layer.

************  
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 Save Forests

  Arathi G, 9 Kannada    

       Forests are the lungs of the earthess! forests store carbon, help in

maintaining  global  climate  as  well  as  recharge  our  water  sources.

Forests are there fore crucial for the survival of life on this earth!

        Forests are home to some to some of the most unique plant and

animal species and support a diversity of life forms .The loss of forests

as pushed many species to the brink of   extinction.

      Forests are life support systems for the rural poor. Almost 90% of

the earth 's poverty ridden communities depend on forests for food ,

fibre and energy.

           Forests provide free services to all life water , soil and oxygen !

As you read this, hundreds of acres of forests are being cleared and

burned. About 30 million acres  of forests are cleared globally every

year! Almost 50% of the logging in forests is illegal . Deforestation

causes  20% of  all  carbon pollution causing  global  climate  change .

Water sources are drying up and tons of soil is lost due to erosion flash

foods and landslides are causing loss of life.

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

69                                                                      Little Kites GHSS Pandi



My Imagination For Smart Classroom

  Ranjini, 10 A 

       A classroom is a learning space, a room in which both children

and adultslearn classroom are found in education in institutions of all

kinds,from preschools to  universities, and may also be found in other

place where education or training is provided,such as corporations and

religious and humanitarian organizations, the classroom attempts to

provid a space where learning can take place uninterrupted by outside

distractions.

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

SAVE TREES

Arathi G IX Standard

Every day number of trees disappear from the face of earth. When

there are other ways of generating paper products, trees are still being

used largely. It's high time now, that we stop  this mean destruction,

before we forget the colour green. And what h both  we done to the

trees in returne have destroyed almost 89% of the forest cover that the

earth had in the 19th century. The remaining 11% too is under serious
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threat of ruin. Here is a simple experiment to show how green cover

helps prevent soil erosion. 

                                        Step 1:

Take two trays with a one- inch opening on one of the sidewalls. Fill

both with soil.  Spread some lentil  seeds on one and keep the other

bare. Keep moist.

Step 2:

After  the lentils have sprouted and grown 3 or 4 inches in height,

place the two trays on the edge of a table and keep two containers

below the openings.

 Step 3:

Pour two glasses of water at the farthest end of both the trays. Observe

the  water  flow  across  the  tray  and  out  of  the  opening  into  the

containers below.

Step 4:

Observe the water collected in both the containers and see for yourself

from which tray more soil has been washed out.

************  
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SOLAR ENERGY

Arathi G IX Standard

Solar energy is the most readily available source of energy. It dos not

belong to anybody and is, therefore, free. It is also the most important

of the non- onventional sources of energy because it is non- polluting

and, therefore, helps in lessening the greenhouse effect.

         Solar energy has been used since prehistoric times, but in a most

primitive manner  before 1970,  some research and development was

carried out in a few countries to exploit solar energy more efficiently,

but  most  of  this  work  remained     mainly  academic.  After  the

dramatic  rise  in  oil  prices  in  the  1970s,  several  counties  began  to

exploit solar energy. 

         When we hang out our clothes to dry in the sun, we use the

energy of the sun. In the same way, solar panels absorb the energy of

the  sun  to  provide  heat  for  cooking  and  for  heating  water.  Such

systems are available in the market and are being used in homes and

factories.

************  
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PREVENT GLOBAL WARMING 

Arathi G IX Standard

The Earth as an ecosystem is changing, attributable in great part to

the effects of globalization and man. More carbon dioxide is now in

the atmosphere than has in the past 650,000 years. This carbon stays

in the atmosphere, act like a warm blanket, and holds in the heat-

hence the name “global warming”.

          The reason we exist on this plant is because the earth naturally

traps  just  enough heat  in the  atmosphere  to keep the temperature

within a very narrow range- this creates the conditions that give us

breathable air, clean water, and the weather we depend on to survive.

Human beings have begun to tip that balance. We've overloaded the

atmosphere with heat- trapping gasses from our car's and factories and

power plants. If we don't start fixing the problem now, we're in for

devastating changes to our environment. 

           We will experience extreme temperatures, rises in sea levels,

and  storms  of  unimaginable  destructive  fury.  Recently,  alarming

events that are consistent with scientific predication about the effects

of climate change have become and more commonplace.

************  
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RHYMES  - Archana 2 B

TWO LITTLE DICKY BIRDS

Two little dicky birds

Sat upon awall

One named peter

The other named pual

Fly away peter 

Fly away pual

Come back peter 

Come back pual

*****

CHUBBY CHEEKS

Chubby cheeks , dimpled chin,

Rosy lips, teeth within.

Carly hair, very fair,

Eyes are, bite lovely too.

Teacher's pet, is that you?

“yes, yes, yes”

*****
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NURSERY RHYMES PUSSY – CAT

“Pussy-cat, pussy-cat,

Where have you been?”

“I've been to london

To see the queen.”

“Pussy-cat, pussy-cat

what did you do there?”

“I frightened little mouse

Under- her- chair.”

********
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