
മന�് ന�ാവെ�
വാരാ��പതി�്              ല�ം- 11 | AUGUST 1 - AUGUST 7

െസ� ്. േതാമസ് േകാേളജ് (ഓേ�ാണമസ്), തൃ��ർ
എൻ എസ് എസ് യൂണി�് 42 & 144

േചാദ�ം ഉ�രം

ഉ�ട�ം

എൻ.എസ്.എസ്
വാർ�കൾ

അ�രാ�ി

 ചി�ാവിഷയം

േപജ് 1

േപജ് 2

േപജ് 4

േപജ് 4

േപജ് 6

േപജ് 1

ര�ദാനം ജീവദാനം

ച�ാതി ന�ായാൽ
ക�ാടി േവ�

സൗഹൃദ ദിന�ിൽ
േപാ�ർ ഒരു�ി 

േപജ് 3

ഹിേരാഷിമ ദിനം
ആചരി��.

എൻ.എസ്.എസ്.
െവാള�ിേയഴ്സിെ� േനതൃത��ിൽ
ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി�ു�ു.

േപജ് 3

സ്െെമൽ -േഫാേ�ാ�ഗഫി
മ�രം

േപജ് 2

ഹാൻഡ്ലൂം - ആൻ
ഇ��ൻ െലഗസി



എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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സൗഹൃദ  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസിെ�  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്  സിലൂെട  വള�ിയർ  അർപിത  സംസാരി�� .  സൗഹൃദ�ിെ�
�പാധാന�െ�  കുറി��ം  പലയിടതും  സൗഹൃദ  ദിനം  പല  ദിവസ�ളിൽ
ആെണ�  ൈവരു��വും  പ�ുവ�� .

ച�ാതി ന�ായാൽ ക�ാടി േവ�

ആഗ�്  15  ഇ��യുെട  എഴുപ�ിയ�ാം  സ�ാത���  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
എൻ .എസ് .എസ് .  െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ   ര�ദാന  ക�ാ�്
സംഘടി�ി�ു�ു .  േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ  പാലി�ായിരി�ും   ര�ദാന
ക�ാ�്  സംഘടി�ി�ു�ത് .

ര�ദാനം ജീവദാനം
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വാ�ുകൾ െകാ�് വിവരി�ാൻ
കഴിയാ� ബ��ളിെലാ�ാണ്
സൗഹൃദം. ജീവിത�ിൽ അ�തേമൽ
�പാധാന�മു� ൈവകാരികതയു�
ന�െള ന�ളാ�ി മാ���
ബ��ളാണ് ആഴമു� ഓേരാ
സൗഹൃദവും. അതിനാൽ ഓഗ�് 1
സൗഹൃദ ദിന�ിൽ േപാ�ർ ത�ാറാ�ി.

സൗഹൃദ ദിന�ിൽ
േപാ�ർ ഒരു�ി 

േദശീയ ൈക�റി ദിന�ിെ�
ഭാഗമായി േപാ�ർ പുറ�ിറ�ി.
ഇതിലൂെട േദശീയ ൈക�റി
ദിനാചരണ�ിെ� �പാധാന�ം
വ��മാ�ി.

ഹാൻഡ്ലൂം -  ആൻ
ഇ��ൻ െലഗസി
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േലാക�്  ആദ�മായി  അണുേബാംബ്  വർഷി�തിെ�  വാർഷികമായ  ആഗ�്
ആറിന്  എ�ാ  െവാള�ിേയഴ്സും  േലാക  സമാധാന�ിെ�  �പതീകമായ
സഡാേ�ാ  െകാ�ുകെള  നിർ�ി��  െകാ�്  ഹിേരാഷിമ  ദിനം  ആചരി�� .
ഇതിേനാടനുബ�ി�്  വീഡിേയായും  പുറ�ിറ�ി .

ഹിേരാഷിമ ദിനം ആചരി��.

ഇൻ��ഗാമിലൂെട നട�ിയ സ്െെമൽ എ� േഫാേ�ാ�ഗഫി മ�ര�ിൽ
വിജയി�ുകയും സ�ാന തുകയായി കി�ിയ 500 രൂപ അഭയം ഭവന
നിർ�ാണ പ�തിയിേല�് വരവു വയ്�ുകയും െചയ്തു

സ്െെമൽ -േഫാേ�ാ�ഗഫി മ�രം
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

 ആരാണ് എൻ എസ് എസ്
�പ�ാനം തുട�ിയത്?

 
വി െക ആർ വി റാവു

അ�രാ�ി - 
പൂജ പി.ആർ

ര�് തരം സ�പ്ന�ൾ ഉ�്.ഒ�് ഉറ��ിൽ ന�ൾ കാണു�
ചില ദൃശ��െള സ�പ്നം എ�് വിളി�ാറു�്. അവ
ഉറ�മുണരുേ�ാൾ മാ�ുേപാകു�ു . എ�ാൽ ചില
സ�പ്ന�ൾ ഉ�് , േഡാ.എ.പി.െജ അബ്ദുൾ കലാം സാർ
പറ�േ�ാെല ഉറ�ം െകടു�ു�വ. ഭാവിെയ�ുറി���
സ�പ്ന�ൾ.
       ഇ�രം സ�പ്ന�ൾ സാധാരണമായി എ�ാവർ�ും
ഉ�ാവും. അത് പി�ീട് ല���ൾ ആയി മാറു�ു.
ല���ിേല�് എ�ാൻ തീർ�യായും ആ വ��ിയുെട
കഠിനാധ�ാനവും താൽപര�വും േവണം. അതുേപാെല തെ�
�പധാനെ��താണ് "പി�ുണ". ന�ുെട ല���ൾ�് പലേ�ാഴും
കൂ��കാരിൽ നി�് പി�ുണ ലഭി�ാറു�്. പേ�, ശരി�ും
പി�ുണ ലഭിേ��ത് മാതാപിതാ�ൾ അട�ു�
കുടുംബ�ിൽ നി�ാണ്.
       ഒരു വ��ിയുെട സ�പ്നവും ല��വും എ�ാം അവരുെട
ഭാവിെയ നിർ�യി�ു�താണ്. അത് എ�ായി തീരണെമ�്
തീരുമാനി�ാനു� അവകാശം ഓേരാ വ��ി�ുമു�്. പേ�,
സ�പ്ന�ള�െട വലു�ം കൂടു�തിനനുസരി�് അതിേല�്
എ�ാനു� തട��ള�ം വർധി�ു�ു. ചിലേ�ാെഴ�ിലും
എതിർ��കൾ സ��ം കുടുംബ�ിൽ നി�ും വരാം, അതിന്
ന�ായമായതും  ന�ായമ�ാ�തും ആയ പല കാരണ�ള�ം
ഉ�ാവാം. പേ�, ആ കാരണ�ൾ ഒരി�ലും ആ വ��ി ഒരു
െപൺകു�ി ആയതിെ� േപരിൽ ആയിരി�രുത്.
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അ�ര�ിൽ തട��ൾ സൃഷ്ടി�ുേ�ാൾ ആ വ��ി�ും
സ��മായി ശരീരവും, മന��ം,വ��ിത�വും, ആ�ഗഹ�ള�ം,
സ�പ്ന�ള�ം, ചി�ാഗതികള�ം, എ�ാ�ിലുമുപരിയായി
എ�ാവിധ സ�ാത��േ�ാടും കൂടി ഈ േലാക�് ജീവി�ാനു�
പൂർ� അവകാശവും ഉ�് എ� കാര�ം വിസ്മരി�രുത്.
ല���ിൽ നി�് അക�ാന� �ശമിേ��ത് ചിറകുവിടർ�ി
പറ�ാനാണ് പഠി�ിേ��ത്. 
 
N.B : ഇതിൽ പറ� സ�പ്നവും ല��വും വ��ി�ും
സമൂഹ�ിനും ന�ത് മാ�തം വരു�ു� കാര��െള�ുറി�്
ഉേ�ശി�� െകാ�ു�താണ്.

       



ചി�ാവിഷയം: 

"കുറ�് ആള�കെള എ�ാ കാലവും വി�ികളാ�ാം, 
 എ�ാ ആള�കേളയും കുറ�് കാലേ��ും
വി�ികളാ�ാം. എ�ാൽ എ�േരയും

എ�ാലേ��ും വി�ികളാ�ുക അസാധ�മാണ്."
                   

 - എ�ബഹാം ലി�ൺ -
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