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അപ്രതതീകക്ഷിതമമായക്ഷി  കടനന്നെതക്ഷിയ മഹമാപ്രളയയം മലനമാടക്ഷിനന്റെ  മധുരസസ്വപ്നങ്ങനള 
തൂനതറക്ഷിഞ്ഞു കടന്നു പപമായപപമാള് പകരളസമൂഹതക്ഷിനന് നഷ്ടമമായതന് സസ്വനയം 
കൂടപക്ഷിറപ്പുകനള മമാത്രമല്ല പതക്ഷിറമാണ്ടുകള് നകമാണന് നനനയ്തെടുത ജതീവക്ഷിതതക്ഷിനന്റെ ഊടുയം 
പമാവുമമാണന്. നവളളനപമാക്കമമായയം ഉരുള്നപമാട്ടലമായയം മലനവള്ളപമാചക്ഷിലമായനമമാനക്ക  
പവഷപകര്ചകള് നകട്ടക്ഷിയമാടക്ഷിയ പ്രകൃതക്ഷിയനട രരൗദ്രഭമാവയം അരങ്ങക്ഷില് നക്ഷിന്നുയം 
അണക്ഷിയറയക്ഷിപലക്കു ചുവടുമമാറയം മുമന് ഈ ക്രൂര തമാണ്ഡവതക്ഷില് അടക്ഷിനതറക്ഷി വതീണവരുയം 
നക്ഷിലയറപപമായവരുയം അതക്ഷിജതീവക്ഷിചവരുയം നക്ഷിരവധക്ഷിയമാണന്. പ്രളയച്ചൂടക്ഷില് ഉരുകക്ഷിപപമായ 
പ്രക്ഷിയ സപഹമാദരങ്ങള്ക്കുയം  അവരുനട പ്രക്ഷിയനപട്ടവര്ക്കുയം പവദന ഒരു കനലമായക്ഷി ഉളളക്ഷില്  
അതക്ഷിജതീവനതക്ഷിനന്റെ പുതക്ഷിയ തുരുത്തുകള് പതടുന്നെ പതക്ഷിനമായക്ഷിരങ്ങള്ക്കുമമായക്ഷി ലക്ഷിറക്ഷില് 
കകറന്സക്ഷിനന്റെ 'അസ' സമര്പക്ഷിക്കുന്നു.



                                                                                                                                           അസസ്ത
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    എഡഡിറററ്റോറഡിയല

   
    പഡിയമമുള്ളവരര,

     മറ്റോനതത്ത് മഡിനഡിമറയമുന നക്ഷത്രങ്ങള, ആഴക്കടലഡിരന

 നനീലഡിമ...................................

  അങ്ങരന വഡിവര വഡിനഡിമയ സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യ സമറ്റോനഡിക്കമുനതത്ത്

 അതമുതങ്ങളമുളും അടങ്ങറ്റോത ആകറ്റോളുംക്ഷയമുമറ്റോണത്ത്...............

 അനന്തവഡിഹറ്റോയമുസഡിരരന അജ്ഞതയഡിറലക്കമുള്ള എതഡിറനറ്റോട്ടവമുളും

 വരമുളും തലമമുറയമുരട ഒരറ്റോയഡിരളും സസ്വപ്നങ്ങളമുളും ഈ ഡഡിജഡിറല 

 മറ്റോഗസഡിനഡിലലൂരട ഞങ്ങള സമറ്റോനഡിക്കമുനമു.



                                                                                                                                           അസസ്ത

കര്ട്ടനുപപിനപില

1. അശശറ്റിന്ദദേവസ് എസസ് നമ്പ ൂതറ്റിരറ്റി(ചചീഫസ് എഡറ്റിറര്)

2. ജജഫറ്റിന് ജജയറ്റിസംസസ്

3. കൈചീര്ത്തന സയാ ബ ൂ

4. അക്ഷര സജറ്റി

5. ആദേറ്റിതത്യ രവറ്റി

6. ദജയാതറ്റിഷസ് ദജയാദമയാന്

7. ദശ്രേയ ദേറ്റിലചീപസ്

8. അദഡയാണ് ദജയാസഫസ്

9. മറ്റിലന് മരറ്റിയ സജറ്റി

   10.എയസ് മല് ജറ്റിദനയായറ്റി

   4                                                            ഡറ്റിജറ്റിറല് മയാഗസറ്റിന് :--ലറ്റിററ്റില് കകൈറസ്സസംരസംഭസം 
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     ആശളുംസ

ഇരട്ടയറ്റോര്  രസനത്ത്  റതറ്റോമസത്ത്  ഹഹസലൂള  വഡിഭറ്റോഗളും  ലഡിറഡില  ഹകറത്ത്സഡിരന

ആഭഡിമമുഖദ്യതഡില "അസസ" എന റപേരഡില ഒരമു ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന് തയറ്റോററ്റോക്കമുനമു

എനറഡിയമുനതഡില  സറന്തറ്റോഷളും.  വഡിവര  സറ്റോറങ്കേതഡിക  വഡിദദ്യയമുമറ്റോയഡി  ബന്ധരപ്പെട്ട

കറ്റോരദ്യങ്ങളഡില നമമുരട  കമുട്ടഡികരള  ഏറവമുളും  മഡികവമുള്ളവരറ്റോക്കഡിതനീര്ക്കറ്റോന്  "ലഡിറഡില

ഹകറത്ത്സത്ത്"  ക്ലബഡിനമു സറ്റോധഡിക്കമുനമു.  കമുട്ടഡികളമുരട സര്ഗറശഷഡിയമുളും ഹനപേമുണഡികളമുളും

വര്ദ്ധമറ്റോനമറ്റോനതഡിനറ്റോയഡി  പസഡിദ്ധനീകരഡിക്കമുന"അസസ''യത്ത്  എലറ്റോ   ഭറ്റോവമുകങ്ങളമുളും

റനരമുനമു.                              

                                       റജറ്റോര്ജമുക്കമുട്ടഡി എളും. വഡി

രഹഡത്ത്മറ്റോസത്ത് റര്  
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 ആശളുംസ

ഇരട്ടയറ്റോര്  രസനത്ത്  റതറ്റോമസത്ത്  ഹഹസലൂളഡില  മറ്റോതതൃകറ്റോപേരമറ്റോയഡി

പവര്തഡിക്കമുന  'ലഡിറഡില  ഹകറത്ത്സത്ത്'  ക്ലബഡിലലൂരട  ആധമുനഡിക  വഡിവര  സറ്റോങ്കേതഡിക

വഡിദദ്യയമുമറ്റോയഡി പേരഡിചയരപ്പെടമുനതഡിനമുളും പറ്റോവനീണദ്യമമുള്ളവരറ്റോകമുനതഡിനമുളും ഈ സലൂളഡിരല

ക്ലബത്ത്  അളുംഗങ്ങളക്കമു  സറ്റോധഡിക്കമുനമു.  ആധമുനഡിക  കറ്റോലഘട്ടതഡിരല  മറ്റോറമുന

സറ്റോറങ്കേതഡിക  പവണതകരള  റവഗതഡില  സസ്വറ്റോയതമറ്റോക്കറ്റോന്  ഇതഡിലലൂരട

കമുമുട്ടഡികളക്കത്ത്  കഴഡിയമുനമു.  ക്ലബഡിരന  ആഭഡിമമുഖദ്യതഡില  തയറ്റോററ്റോക്കമുന  "അസസ

"ഡഡിജഡിറല മറ്റോസഡികയത്ത് ആശളുംസകള റനരമുനമു.

                                                ഹഷനഡി റജക്കബത്ത്

സനീനഡിയര് അസഡിസ്റ്റനത്ത്
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ആശളുംസ
    
   രസനത്ത്  റതറ്റോമസത്ത്  ഹയര്രസക്കണ്ടറഡി  സലൂളഡിരന  വളര്ചറ്റോഗറ്റോഫത്ത്

ഇനമുവരര  ഉയരങ്ങളഡിറലക്കറ്റോണത്ത്.  വളര്ചയമുരട  നറ്റോള  വഴഡികളഡില  56-ാം  വര്ഷളും

റരഖരപ്പെടമുതമുറമറ്റോള ഏരറ അഭഡിമറ്റോനമമുണ്ടത്ത് ,  അതഡിറലരറ കതൃതറ്റോര്ത്ഥതയമുമമുണ്ടത്ത്.

തഡിരഡിചറഡിവഡിനമുളും  തഡിരഡിഞമു  റനറ്റോട്ടതഡിനമുളും തഡിരമുതലഡിനമുളും വഡിറധയമറ്റോക്കറ്റോന് ഒറരറ്റോ

വര്ഷറതയമുളും  സലൂള  പവര്തനങ്ങള അവസരരമറ്റോരമുക്കമുനമു.   അറതറ്റോരടറ്റോപ്പെളും

നമമുരട കമുരമുനമുകളമുരട ഭറ്റോവന  "അസസ"  യമുരട വഡിടര്ന തറ്റോളമുകളഡില ആനന

നതൃതമറ്റോടമുറമറ്റോള  അതത്ത്  വഡിജയതഡിരന  പേടവമുകള  തറ്റോണ്ടമുകയറ്റോയഡി.   ഇനഡിയമുളും

ഇതമുറപേറ്റോരല   ഈ  സളുംരളുംഭങ്ങള  കമുട്ടഡികരള  വനീറററ്റോരട    മമുറനറമുവറ്റോന്

സഹറ്റോയഡിക്കരട്ട എനറ്റോശളുംസഡിചമുരകറ്റോണ്ടത്ത്

                                             പറ്റോര്ത്ഥനറ്റോശളുംസകറളറ്റോരട,

                                              ബഡിനമു റമറ്റോള റജറ്റോസഫത്ത്

                                               (ലഡിറഡില ഹകറത്ത് മറ്റോസ്റ്റര്)
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ആമ മുഖളും

പേറ്റോഠപേമുസകതഡില  ചഡിട്ടരപ്പെടമുതഡിയഡിരഡിക്കമുന  റകവലമറ്റോയ

അറഡിവമുകളക്കപ്പെമുറളും  അധദ്യറ്റോപേകരനയമുളും  വഡിദദ്യറ്റോര്ഥഡിയമുരടയമുളും    സജനീവപേങ്കേറ്റോളഡി

തറതറ്റോരട  വഡിവരവഡിനഡിമയ സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യയമുരട സറങ്കേതങ്ങളമുളും ഫലപദമറ്റോയഡി

ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കറ്റോന്  ഹവദഗത്ത്ധദ്യവമുളും അഭഡിരമുചഡിയമുളള ഒരമു തലമമുറരയ   വറ്റോര്രതടമു

റക്കണ്ടതത്ത് ഇനഡിരന ആവശദ്യമറ്റോണത്ത്.

വഡിവര  വഡിനഡിമയ  സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യറയറ്റോടമുളള  പേമുതമുതലമമുറയമുരട  ആഭഡിമമുഖദ്യളും

ഗമുണപേരമറ്റോയമുളും സര്ഗറ്റോത്മകമറ്റോയമുളും നടപ്പെഡിലറ്റോക്കമുനതഡിനമുറവണ്ടഡിയറ്റോണത്ത് ഹഹരടകത്ത്

പേദ്ധതഡി  രപേറ്റോതമുവഡിദദ്യറ്റോലയങ്ങളഡില  നടപ്പെഡിലറ്റോക്കഡിയഡിരഡിക്കമുനതത്ത്.

അതമുവഴഡിസറ്റോറങ്കേതഡികരളുംഗരത  വഡിവഡിധ  റമഖലയഡിലമുളള   അടഡിസറ്റോന

ഹനപേമുണഡികള  ക മുട്ടഡികള പേരഡിചയരപ്പെടമുകയമുളും ഓറരറ്റോ കമുട്ടഡിക്കമുളും തനഡിക്കത്ത് റയറ്റോജഡിച

റമഖലയഡില തറ്റോല്പരദ്യളും ജനഡിപ്പെഡിക്കമുനതഡിനമുളും  ലഡിറഡില ഹകറത്ത്സത്ത് റപേറ്റോലമുളള കമുട്ടഡികളമുരട

ഹഹരടകത്ത്  ക ലൂട്ടറ്റോയ്മ  വളരരയധഡികളും  പേങ്കേമു   വഹഡിക്കമുന മു.    കഥ,  കവഡിത,

റലഖനങ്ങള  ,കറ്റോര്ട്ടലൂണമുകള  .ചഡിത്രങ്ങള  തമുടങ്ങഡി  കമുട്ടഡികളമുരട  വഡിവഡിധ

സര്ഗറശഷഡികള ഉളരപ്പെടമുതഡി തയറ്റോററ്റോക്കഡിയഡിരഡിക്കമുന ഈ ഡഡിജഡിറല  മറ്റോഗസഡിന്

ന ലൂതന  സറ്റോങ്കേതഡിക  വഡിദദ്യറ്റോറലറ്റോകറതയത്ത് ക്കത്ത്  വഡിദദ്യറ്റോര്ഥഡികരള

ഹകപേഡിടഡിചമുയര്തമുരമനമു  നമമുക്കമു  പ തദ്യറ്റോശഡിക്കറ്റോളും.   അങ്ങരന

സറ്റോങ്കേതഡികവഡിദദ്യയഡില  ഹവദഗത്ത് ധദ്യവമുളും  അഭഡിരമുചഡിയമുമമുളള  ഒരമു  തലമമുറരയ

ര ലൂപേരപ്പെടമുതഡിരയടമുക്കറ്റോന്  സറ്റോധഡിക്കരട്ട.
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ഇനലകള്

രയാതറ്റിതന് നറ്റിഴല് ഭ ൂമറ്റിയറ്റില് പതറ്റിപതദപയാള
ദലയാകൈമുറങ്ങുന ഉണരുവയാനയാവയാത്തവറ്റിധസം.
വറ്റിധറ്റിജയയാ മരണജമയാ തനറ്റിക്കുമുനറ്റിജലനററ്റിയയാജത
ഇരുട്ടറ്റില് രണ്ടു ജചീവറ്റിക്കുന കൈണ്ണുകൈള.

വറ്റിറക്കുന ദമനറ്റിയറ്റില്
ദസ്നേഹചൂടസ് പകൈര്നതസ്  
കൈയാണയാത്ത മുഖങ്ങളയാണസ്
കൈയാലസം മയായ സ്കയാത്ത കൈരുതലയാണസ്.

ഇനന്തന് ചസംബനദമറ ഭ ൂമറ്റിയറ്റില്
ദതങ്ങറ്റികലങ്ങറ്റിയ കൈണ്ണുകൈളമയാതസം.
നഷ്ടമയാസം ചചീളുകൈള തറ്റിരയുന ജന്മങ്ങളകസ്
മറകയാനയാവയാത്ത പ്രളയജനയാമ്പരസം മയാതസം.

കൈയാടുദകൈറുന സശയാര്ത്ഥതയറ്റിലസം 
വര്ഗചീയതയുജട മലയയാളമണറ്റില് 
കൈടലറ്റിജന മകള കൈരങ്ങളദകൈയാര്ത്തദപയാള
കൈരുത്തസ് കൈരുണയയാജണനശറ്റിസ്മരറ്റികരുജത....          അന്സയാ ജബനറ്റി X C
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സമൂഹമമ്പോധധ്യമങ്ങള്
വളരര ചമുരമുങ്ങഡിയകറ്റോലളും രകറ്റോണ്ടത്ത് ആധമുനഡികമനമുഷദ്യജഡിവഡിതരത ഇത്രറയരറ

സസ്വറ്റോധനീനഡിച ഒരമു മറ്റോധ ദ്യമ ശ തൃളുംഖലയഡില .  സസ്വറ്റോധനീനഡിക്കമുകമറ്റോത്രമല ഇനത്ത്  ഭലൂരഡിഭറ്റോഗളും
മനമുഷദ്യരരയമുളും  നയഡിക്കമുനതമുളും  നഡിയനഡിക്കമുനതമുളും  നശഡിപ്പെഡിക്കമുനതമുളും  റസറ്റോഷദ്യല
മനീഡഡിയ  ആരണനമുപേറയറ്റോളും  .  രവറമുളും   21  വയസമുമറ്റോത്രമറ്റോണത്ത്  ഈ
മറ്റോധദ്യമതഡിനമുള്ളതത്ത്  .സഡികത്ത് സത്ത്  ഡഡിഗഡിസഡിലനഡിനറ്റോണത്ത്  ഇനര്രനറത്ത്  റലറ്റോകളും  അതഡി
റവഗളും  മമുറനറഡിയതത്ത്  .  നഡിമഡിഷറനരളും  രകറ്റോണ്ടമുള്ള  ആശയവഡിതരണമറ്റോണത്ത്
റബറ്റോഗഡിലലൂരട സറ്റോധദ്യമറ്റോയതത്ത്. രവറബറ്റോഗത്ത് എന പേദതഡിലനഡിനറ്റോണത്ത് റബറ്റോഗത്ത് എന
വറ്റോക്കമു വനതത്ത് . 
      
സമലൂഹമറ്റോധദ്യമങ്ങളമുരട കമുരതറ്റോഴമുക്കത്ത്

2003-ഓരട ശതൃറദ്ധയമറ്റോയ ഹമ സത്ത് രപേയത്ത്സത്ത്  എന രവബത്ത് ഹസറത്ത് കലൂടമുതല
ജനകനീയമറ്റോയറപ്പെറ്റോള സമലൂഹ മറ്റോധദ്യമങ്ങളമുരട കമുരതറ്റോഴമുക്കത്ത് ആരളുംഭഡിചമു .യഥറ്റോര്ത്ഥ
റസറ്റോഷദ്യലമനീഡഡിയ റപേതൃറ്റോഹഫല രവബത്ത് ഹസററ്റോയഡിരമുനമു ഹമ സത്ത് രപേയത്ത് സത്ത് . 

രഫയത്ത് സത്ത് ബമുക്കമു തമുറക്കമുനമു.... ഒപ്പെളും ടസ്വഡിററമുളും....

2004-ല  മറ്റോര്ക്കത്ത്  സമുക്കര്ബര്ഗത്ത്  ആരളുംഭഡിച   .  Face book com
എനരവബത്ത് ഹസറത്ത്  ഇനത്ത്  റലറ്റോകളും  ഭരഡിക്കമുന  നവമറ്റോധദ്യമ  ചകതൃവര്തഡിയറ്റോണത്ത്  .
ഇനമു ന ലൂറലൂ റകറ്റോടഡിയഡിറലരറ ഉപേറഭറ്റോകത്ത് തറ്റോക്കളമുള്ള രഫയത്ത് സത്ത് ബമുക്കത്ത് ഒരമു വദ്യകഡിക്കത്ത്
അയറ്റോളമുരട വഡിവരങ്ങള നലകമുവറ്റോനമുളും 5000 വരര സമുഹതൃതമുക്കരള സസ്വഡികരഡിക്കറ്റോന്
അവസരരമറ്റോരമുക്കമുനമു .
 2006-ല  ഓണ്ഹലന്  ഉപേറഭറ്റോകറ്റോക്കളമുരട  കമുതഡിചമുകയറളും  കണ്ട  ജറ്റോക്കത്ത്
റഡറ്റോര്സഡിയമുളും സളുംഘവമുളും സ്രഷത്ത് ടഡിചതറ്റോണത്ത് ടസ്വഡിറര് .ഇനത്ത് ടസ്വഡിററഡിനത്ത്  50 റകറ്റോടഡിയഡിലധഡികളും
ഉപേറഭറ്റോകറ്റോക്കളമുണ്ടത്ത് .

വറ്റോടത്ത് സത്ത് ആപ്പെത്ത്  (  )Whats app

2009-ല  രഫയത്ത് സത്ത്  ബമുക്കഡിരന  തണലഡില  ആരളുംഭഡിച  ഒരമു  ഓണ്ഹലന്

ആപഡിറക്കഷനറ്റോണത്ത് വറ്റോടത്ത് സത്ത് ആപ്പെത്ത്  .  ഇനത്ത് ഏറവമുളും കലൂടമുതല ഉപേറഭറ്റോകറ്റോക്കളമുള്ള

ഒരമു ആപ്പെത്ത് ആണത്ത് വറ്റോടത്ത് സത്ത് ആപ്പെത്ത്  .ഇറമറ്റോ സത്ത് ഹകപ്പെത്ത് തമുടങ്ങഡിയവയമുളും ഇനത്ത് ഏരറ

പചറ്റോരളും റനടഡിക്കഴഡിഞ ആശയവഡിനഡിമയ റവദഡികളറ്റോണത്ത് .

രജഫഡിന് രജയഡിളുംസത്ത്   9 E
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                                                         കവഡിത

         ആളഡിക്കതമുന തനീപ്പെന്തങ്ങള

പേറ്റോഴറ്റോയത്ത് കരമുതഡിരയരറ്റോ രവറമുളും ചറ്റോരക്കലൂ-
മറ്റോരതഡില ശലൂനദ്യതയഡിലനഡിനമുറമ                
അഗത്ത് നഡിജസ്വലകളമുറമന്തഡി സസ്വറ്റോതന്തതൃമറ്റോയത്ത് 
അഗത്ത് നഡിപേമുഷത്ത് പേമറ്റോയത്ത് വഡിടരറ്റോന് കഡിനറ്റോവമു
രനയമുനഡിതറ്റോ അവള....
                                                                      ആദഡിതദ്യ രവഡി
     റഘറ്റോരമറ്റോളും റവനലഡിന്കറ്റോഠഡിനദ്യറമറത്ത്                                 9 D
     കണത്ത് ഠനറ്റോളളുംരമലറ്റോളും വരണ്ടമുകനീറഡിയ റനരതമുളും 
     ജനീവരന ബഡിനമുക്കള രമരല രചറ്റോരഡിഞഡിതറ്റോ 
     ജനീവതമുടഡിപ്പെറ്റോയത്ത് മറ്റോറനീടമുനഡിതറ്റോ അവള
     ചമുട്ടമുരപേറ്റോള്ളഡിടമുന മരമുഭലൂവഡിന് മറ്റോറഡിലമുളും 

റചതനതന് ഒരറ്റോയഡിരളും വര്ണ്ണവസന്തളും 
വഡിരഡിയഡിചത്ത് ആനനതഡിന് രചറമുകണഡികയറ്റോയത്ത് 
നഡിര്വതൃതഡിയടയമുനഡിതറ്റോ അവള....
തദ്യറ്റോഗതഡിന് അതദ്യ മുനതശഡിലയറ്റോയത്ത് 
നഡിതദ്യശകത്ത് തഡി രചറ്റോരഡിയമുളും വചസമുകളറ്റോയത്ത്.

     നഡിതദ്യമറ്റോളും കരമുതഡിരന് മലൂര്ചറയറഡിയ 
     വറ്റോളമുറമന്തഡിതറ്റോ .......
     അഭഡിമറ്റോനതഡിന് നഡിവര്തഡിയ ശരസറ്റോയത്ത് 
     ജനീവഡിതപേനറ്റോവഡില നനീങ്ങമുവറ്റോന് രവമമുന

     ആ പേമുണദ്യജന്മമറ്റോണത്ത് 'സത്ത് ത്രഡി'.

അവളമുയര്തഡിയ ശഡിരസഡിറനറ്റോളളും വരഡിരലറ്റോ-
രമു വറ്റോളഡിനമുളും മലൂര്ച.......
അവള  ചഡിന്തഡിയ ചമുടമുരക
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ഡപിജപിറ്റലപപയപിനപിങസ്

                                             രജഫഡിന് രജയഡിളുംസത്ത്   9 E
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                               കമ്പോറ്റസ്പറഞ്ഞകഥ

പയാലകയാട്ടുനറ്റിനസ്  ദകൈയായമ്പത്തൂര്  നറ്റിരത്തറ്റിലൂജട  കൈയാന്ഞറ്റിദകയാട്ടത്തറ്റി  .അവറ്റിജടനറ്റിനസ്
മണ്തയാരയറ്റിലൂജട  ചൂരപ്രദദേശങ്ങളദലയസ്  തറ്റിരറ്റിഞ.  പരുകനയായ  വയാടകൈജചീപറ്റിനദപയാലസം
സഞരറ്റികയാന്  പററ്റിയതയായറ്റിരു  നറ്റില്ല  ആ  ജവട്ടുവഴറ്റി.  എങറ്റിലസം  ഈ  യയാതയറ്റില്,
പത്തുവര്ഷത്തറ്റിന  ദശഷസം ഉള്ള രണ്ടയാമജത്ത യയാതയയായറ്റിരുന ഇതസ്,  ജതയ്യുണറ്റി ആജരയുസം
പഴറ്റിപറഞറ്റില്ല .
             കൈഴഞ പ്രയാവശത്യസം തയാന് വനദപയാള ഈ ജവട്ടുവഴറ്റിയുജട ഇരുവശത്തുസം കൂറന്
മരങ്ങളയായറ്റിരുന. തനറ്റികസ് ദപരററ്റിയയാത്ത കൈയാട്ടു മരങ്ങള. ആ യയാതജയ   ജതയ്യുണറ്റി ഓര്മ്മറ്റിച
യൂദറയാപറ്റിലൂജട പരത്യടനസം നടത്തറ്റി ദബയാസംജബയറ്റില് തറ്റിരറ്റിജചത്തറ്റിയതജന സശറ്റികൈരറ്റികയാന്
വന  ഭയാരത്യ  വറ്റിമയാനതയാവളത്തറ്റില്ജവചസ്  അററ്റിയറ്റിച,  നയാട്ടറ്റില്നറ്റിനസ്  ഒരു  കൈത്തുണ്ടസ്.  ജജകൈപട
കൈണ്ടറ്റിട്ടസ് ഏട്ടജനയയാജണനസ് ദതയാനന .
          ജൂഹുവറ്റില്ജചനസ്  ഏട്ടജന കൈത്തസ് വയായറ്റിച, ''എനറ്റികറ്റിത്തറ്റിരറ്റിസുഖമറ്റില്ലയാതറ്റിരറ്റികയയാണസ്
,  കുട്ടയാ  നറ്റിജന  അററ്റിയകയാന്  ദവണ്ടറ്റിമയാതസം  എഴുതുകൈയയാണസ്  തറ്റിരകറ്റിനറ്റിടയറ്റില്  നചീ  ഈ
മലമ്പ്രദദേശസംവജര  വരണജമനസ്  ഞയാന്  ഒരറ്റികലസം  പറയറ്റില്ല  .  നചീ  ഏട്ടജന  മനസറ്റില്
കൈരുതറ്റിയയാല്  മതറ്റി  ,  കൈയാണുനതറ്റിജന   ഫലമയാണസ്  .   ശ്രേറ്റികുമയാരജന   ഞയാന്
വറ്റിവരമററ്റിയചറ്റിട്ടുദപയാലമറ്റില്ല .  ആകൈയാസംഷദകൈയാണ്ടസ്  അഛജനകൈയാണണജമനസ്  അവജനങ്ങയാനസം
നറ്റിശ്ചയറ്റിജചങറ്റിദലയാ    എന ഭയനസ്   എജന ഏട്ടത്തറ്റിയമ്മ ഇദപയാഴുമുണ്ടയായറ്റിരുജനങറ്റില്  !
വൃദമനസറ്റിജന ഭമൗര്ബ്ബലത്യങ്ങള....''
                 കൈത്തസ് വയായറ്റിചദശഷസം ഏട്ടജന കൈയാണണജമനസ് ദതയാനറ്റി.
ജതയ്യുണറ്റി ഉടന് പുറജപട്ടു . വലറ്റിജയരു പയാളസംതയാണ്ടറ്റി ജചീപസ് അതറ്റിജന കൈഠറ്റിനശ്രേമസം തുടര്ന
                ''ജവഷമദചയാ,ജജഡ്രെെവജറ ?''
                ''ഞങ്ങളകറ്റിതസ് പരറ്റിചയമജല്ല? സയാററ്റിജനഒര്ത്തയാജവഷമസം ''
അകൈജല ഏട്ടജന ദവലറ്റിയുസം പടറ്റിയുസം പ്രതത്യക്ഷജപട്ടു. 
              ''ജജഡ്രെെവജറ, ദേ അവടത്യ''.
             '' ഒറജപട്ട സ്ഥലസം, അദല്ല സയാദറ?''
              ''അജത''         
             

ജപനസശമറ്റി ജതയ്യുണറ്റിജയ എതറ്റിദരല്കയാനയായറ്റി ഇറങ്ങറ്റി വന രണ്ടുദപരുസം മുഖ-
ദത്തയാടു മുഖസംദനകറ്റിനറ്റിന  പറ്റിജന ജപയാനസശയാമറ്റി കൈണ്ണുതുടച.
              

 ജപയാനസശയാമറ്റി  ജതയാടുകൈയറ്റിദലകസ്  നടന ജതയ്യുണറ്റി  പുറകൈയുസം  ജതയാടറ്റികൈയുജട
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അറത്തു ജചത്തറ്റിനറ്റിരപയാകറ്റിയ ഇത്തറ്റിരറ്റി സ്ഥലത്തസ് ഒരു തുളസറ്റിചറ്റിജചടറ്റി 

പുതുകൈദവര്പറ്റിടറ്റിക്കുകൈയയായറ്റിരുന  .  അതറ്റിനസ്  ചറസം  ജവണറ്റിര്പയാടുകൈള  അങ്ങറ്റിങ്ങു  പററ്റിനറ്റിന
'ഇവറ്റിജടയയാണസ് '  അസ്ഥറ്റി ദപരുരറ്റിലയാണസ് ഒഴുകറ്റിയതസ്.  ജപനസശമറ്റി പറ്റിജനയുസം എജന്തകദയയാ
പറഞജകൈയാണ്ടറ്റിരുന ജതയ്യുണറ്റി  ഒനസം  ദകൈളക്കുനറ്റില്ല നറ്റിശ്ചലമയായറ്റി  കുഴറ്റിമയാടത്തറ്റിങദലകസ്
ദനയാകറ്റിനറ്റില്കയാജന ജതയ്യുണറ്റിയസ് കൈഴഞള.
                                                          

                                          

അറഡറ്റോണ് റജറ്റോസഫത്ത്
9A
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മവദഗണപിതവപിമശഷണ

ശറ്റോസസങ്ങളമുരട  ശറ്റോസസളും  ,  ശറ്റോസസങ്ങളമുരട   ററ്റോണഡി  എനനീ
വഡിറശഷണങ്ങളഡില  അറഡിയരപ്പെടമുന  ഗണഡിതശറ്റോസസളും  പപേ    ഞ്ചതഡിരല  എലറ്റോ
പതഡിഭറ്റോസങ്ങളഡിലമുളും  കറ്റോണരപ്പെടമുന  വഡിഷയമറ്റോണത്ത്.  ഏതമുവഡിഷയതഡിരനയമുളും
വളര്ചയലൂ ഗണഡിതശറ്റോസസളും മമുഖദ്യമറ്റോയ പേങ്കേമു  വഹഡിക്കമുനമു  എന  കറ്റോരദ്യളും
രപേറ്റോതമുറവ  അളുംഗനീകരഡിക്കരപ്പെട്ടഡിരഡിക്കമുനമു.   ശറ്റോസസവഡിഷയങ്ങളഡില  മറ്റോത്രമല,
എലറ്റോ  വഡിജത്ത് ഞറ്റോനശറ്റോഖകളഡിലമുളും  ഗണഡിതതഡിനത്ത്   പമമുഖമറ്റോയസറ്റോനമമുണ്ടത്ത്  .
വളരര   വഡിരസവമുളും  വഡിഷയറമറഡിയതമുമറ്റോയ  ഒരമു   വഡിഷയമറ്റോരണനറ്റോണമു
ഗണഡിശറ്റോസസളും  പേലറപ്പെറ്റോഴമുളും  അറഡിയരപ്പെടമുനതത്ത്.
ഇതഡിനമുള്ളപധറ്റോനകറ്റോരണങ്ങളഡിരലറ്റോനത്ത്   ഗണഡിതശറ്റോസസളും
ഹകകറ്റോരദ്യളുംരചയമുന  രനീതഡിയഡിലമുള്ള   കമുഴപ്പെമറ്റോണത്ത്.
             ലഘമുവറ്റോയ  രനീതഡിയഡില  നഡിര്വഹഡിക്കരപ്പെടറ്റോവമുന  പേല
ഗണഡിതകഡിയകളമുളും  സങ്കേനീര്ണ്ണവമുളും   വഡിഷമകരവമുമറ്റോയ   രനീതഡികളലലൂരടയറ്റോണമു
രചയമുനതത്ത്.   ഈ  സങ്കേനീര്ണത  മറ്റോറഡി   ലളഡിതമറ്റോയഡി   അവതരഡിപ്പെഡിചറ്റോല
വഡിദദ്യറ്റോര്ഥഡികളക്കമുളും   ഗണഡിതളുംഹകകറ്റോരദ്യളും   രചയമുന   മറമുള്ളവര്ക്കമുളും
രസകരമറ്റോയ  ഒരമു  അനമുഭവമറ്റോയഡി മറ്റോറമുളും.   ഈരയറ്റോരമു  പേശറ്റോതഡിലറ്റോണമു
റവദഗണഡിതരനീതഡി പസകമറ്റോകമുനതത്ത് . സങ്കേനീര്ണമറ്റോയ അറനകളും രസ്റ്റപ്പെമുകള
ഉപേറയറ്റോഗഡിചമു  രചയമുന  ഗണഡിതകഡിയകള  റവദഗണഡിതരനീതഡി  ഉപേറയറ്റോഗഡിചത്ത്
രചയമുറമറ്റോള  റകവലളും  ഒറനറ്റോ  രറണ്ടറ്റോ  രസ്റ്റപ്പെമുകളഡിലലൂരട
ഉതരതഡിരലതഡിറചരമുനമു. 
             തഡികചമുളും  അതമുകരരമറനറ്റോ  മറ്റോനഡികരമറനറ്റോ
വഡിറശഷഡിക്കരപ്പെടറ്റോവമു  ന  ഒരമു  അവസയറ്റോണഡിതത്ത്.  റവദകറ്റോലതമു  രലൂപേരപ്പെ ട്ടമു
എനമു  വഡിശദ്യസഡിക്കരപ്പെടമുന
ഈരഡിതഡികളസമറ്റോഹരഡിചതമുസസ്വറ്റോമഡിഭറ്റോരതഡികഡിഷതനീര്ഥയറ്റോ
ണത്ത്.16 സലൂത്രങ്ങളമുളും13 ഉപേസമുത്രങ്ങളമുമറ്റോണത്ത്  അറദ്ദേഹതഡിരന
റവദഗണഡിതതഡില കറ്റോണമുനതത്ത്.
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ഗണഡിതതഡിരല  ഏറവമുളും  മഡികച  കണ്ടമുപേഡിടഡിതമറ്റോണറല  പേലൂജദ്യളും  .
പേലൂജദ്യതഡിരന  കണ്ടമുപേഡിടഡിതറതറ്റോരട   ഗണഡിതശറ്റോസസളും   വളരര
റവഗതലറ്റോണമു വഡികസഡിചതത്ത്. പേലൂജദ്യതഡിരന കണ്ടമുപേഡിടഡിതളും ഗണഡിതകഡിയകരള
ഏരറലളഡിതമറ്റോക്കഡി.പേലൂജദ്യളും,ഒനത്ത്   എനനീ  അക്കങ്ങള  മറ്റോത്രളും  അടങ്ങഡിയഡിട്ടമുള്ള
ദസ്വയറ്റോളുംഗസമ്പ്രദറ്റോയളും ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കമുന കളുംമദ്യമുട്ടര്  ഇനത്ത് സര്വ്വറമഖലയഡിലമുളും
ആധഡിപേതദ്യളും  സറ്റോപേഡിചമുരക്കറ്റോണ്ടഡിരഡിക്കമുന  അതമുതയനമറ്റോയഡി
അറഡിയരപ്പെടമുനമു .

           പേലൂജദ്യളും ഉപേറയറ്റോഗചമുള്ള  ദശകമസമ്പ്രദറ്റോയതഡിരല ഏകളും,   ദശളും,
ശതളും,  സഹസ്രളും  തമുടങ്ങഡിയ  സളുംഖദ്യകരള  ആധറ്റോരമറ്റോക്കഡിയറ്റോണമു
റവദഗണഡിതതഡിരല മഡിക്ക കഡിയകളമുളും നഡിര്വഹഡിക്കരപ്പെടമുനതത്ത്. 
          

   

                                                        റജറ്റോതഡിഷത്ത് റജറ്റോറമറ്റോന്
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പ്രളയബമ്പോധപിതര്കസ്ഇരട്ടയമ്പോര്സ്കൂളപിപനപപകതമ്പോങ്ങസ്

ഇരട്ടയയാര്:ഇരട്ടയയാര് ജസനസ് ദതയാമസസ് സ്കൂളറ്റില് പ്രളയദത്തയാടനബനറ്റിചസ് ദുരറ്റിതയാശശയാസ 
കൈത്യയാമ്പസ് സസംഘടറ്റിപറ്റിച. ദുരറ്റിതബയാധറ്റിതര്കസ് ഭക്ഷണവസം പയാര്പറ്റിടവസം വസ്ത്രങ്ങളുസം നല്കൈറ്റി. 
ദുരറ്റിതബയാധറ്റിതരുജട വചീടസ് സനര്ശറ്റിച. സ്കൂളറ്റിജല അധത്യയാപകൈര് സ്കൂളമയാദനജരച്ഛനസം  
ഇത്തരസം പ്രവര്ത്തനങ്ങളകസ് ദനതൃത്തശസം നല്കൈറ്റി. 
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പചെറുകഥ

        പുസസ്തകതപിപലപ്രണയണ

 
കകൈയറ്റിലറ്റിരുന പുസസ് തകൈസം നറ്റിവര്ത്തറ്റി അവന് വയായറ്റികയാന് തുടങ്ങറ്റി  .ഒരു

ശവമടകലറ്റിജന് വറ്റിവരണമയാണസ്. ഉചരറ്റികത്യയാന് പ്രയയാസമുള്ള കകൈയറ്റിലറ്റിരുന പുസസ് തകൈസം
നറ്റിവര്ത്തറ്റി  അവന്  ദപരുകൈള  വയായറ്റികയാന്  തുടങ്ങറ്റി.'  ഞയാനയാജണങറ്റില്  ഇങ്ങജനയല്ല
പുസസ് തകൈജമഴുതുകൈ'  അവന്  വറ്റിചയാരറ്റിച.  കൈഥപയാതങ്ങജള  ഒരുമറ്റിചല്ല  ഓദരയാരുത്തരയാദയ
അവതരറ്റിപറ്റിക്കു.....  ഒരുപയാടു ദപരുകൈള ഒദര സമയസം ഓര്മ്മറ്റിചവയസ് ദകണ്ടതറ്റിജന് ദകശസം
വയായനകയാരന നല്കുകൈയറ്റില്ല'.
       

 വഴറ്റിവറ്റിട്ടുദപയായ  ശ്രേദ  അവന്  വചീണ്ടുസം  പുസസ് തകൈത്തറ്റിദലക്കു  തറ്റിരറ്റിച  ക്രദമണ
അവനസ് വയായനയറ്റില് രസസം പറ്റിടറ്റിച . മഞകൈയാലജത്ത നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരുചദനരത്തയാണസ്
ശവമടകല് നടക്കുനതസ്.  തണുപറ്റിജനപററ്റി വയായറ്റിക്കുദമ്പയാള ഒരു കുളറ്റിര്മ.  അതയസ് ക്കുസം
ചടയാണറ്റിദപയാള ജവയറ്റിലറ്റിനസ്. അവനങ്ങജന വയായനയറ്റില് ലയറ്റിചറ്റിരറ്റിക്കുദമ്പയാള ഒരു വൃദന്
അവജന് അരുകൈറ്റില് വനസ്  ഇരുപ്പുറപറ്റിച.ഒരു വര്ത്തമയാനത്തറ്റിനള്ള തരവസം പയാത്തയാണസ്
അയയാളുജട ഇരറ്റിപസ് 

         ആ വൃദജനശബസ് ദേസം അവജന പലരചീതറ്റിയറ്റില് പറ്റിന്തറ്റിരറ്റിപറ്റിക്കുവയാന് ശ്രേമറ്റിച.
അവജന് മറുപടറ്റിയറ്റില് വയായനയസ് ക്കുസ് ഉപദ്രവമുണ്ടയാകുസം വറ്റിധസം തുടര്ന സസംസയാരറ്റിദകണ്ട
എന ജചററ്റിജയയാരു തയാകറ്റിതുമുണ്ടയായറ്റിരുന ആ ശബസ് ദേത്തറ്റില്. വയാസസ് തവത്തറ്റില് അവജന
ശ്രേദ  വയായനയറ്റിലയായറ്റിരുനറ്റില്ല.  മനസറ്റിലയാജകൈ  ആ  കൈചവടകയാരജന്  മകൈള  നറ്റിറഞ
നറ്റില്ക്കുകൈയയായറ്റിരുന  .  അവളുജട  മുന്പറ്റില്  വചസ്  ആടുകൈജള  ഓദരയാനയായറ്റി  നചീകറ്റി
നറ്റിര്ത്തറ്റി  കൈമ്പറ്റിളറ്റി   ജവട്ടറ്റിജകടുക്കുന   കൈയാരത്യസം  അവന്  സങല്പറ്റിച  .  ബുദറ്റിമുട്ടുള്ള
കൈയാരത്യങ്ങള  ജചയയാന്  ജകൈല്പ്പുള്ള  ഒരുവനയാണസ്   തയാജനന  കൈയാരത്യസം  അവന്
മനസറ്റിലയാകറ്റികയാണുസം. അവന് പലതവണ മയാനകണറ്റില് കൈണ്ടതയാണസ് ആ രസംഗസം . 
      ഓദരയാതവണയുസം  ആടറ്റിജന്  ദരയാമസം  മുററ്റിക്കുനതസ്  പറ്റിനറ്റില്നറ്റിനസം
മുമ്പറ്റിദലകയാജണനസ്  അവന്  പറഞദപയാള  അവന്
അതസ്ദുതപരതന്ത്രയയാവനതുകൈയാണയാന് രസമയായറ്റിരുന  .  പണറ്റികറ്റിടകയറ്റില്  അരറ്റികൈറ്റില്
നറ്റില്ക്കുന  അവളക്കു  പറഞജകൈടുക്കുവയാന്  ദവണ്ടറ്റി  രസമുള്ള  ചറ്റിലകൈഥകൈളുസം  അവന്
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ഓര്ത്തുവച  .  ഒജക പുസസ് തകൈങ്ങളറ്റില് നറ്റിനസ്   വയായറ്റിചമനസറ്റിലയാകറ്റിയകൈഥകൈളയാണസ്  .
എനയാലസം  സശന്തസം   അനഭവമയാജണന  മട്ടറ്റില്  തന്മയതശദത്തയാടുകുടറ്റി  പറയണസം.
വത്യതത്യയാസജമനസം  അവളക്കു  പറ്റിടറ്റികൈറ്റിട്ടുകൈയുമറ്റില്ല.  കൈയാരണസം  അവളകസ്
വയായറ്റികയാനററ്റിയറ്റിദല്ലയാ......    

എയസ് മല് ജറ്റിദനയായറ്റി

                      വയായനയാദേയാനസം ജ ൂണ് 19

ഇരട്ടയയാര്: ജസനസ് . ദതയാമസസ് എചസ്. എസസ്. എസസ് ഇരട്ടയയാററ്റില് വയായനയാദേറ്റിനസം ആചരറ്റിച.
വയായനയാദേറ്റിനത്തറ്റിജന  പ്രയാധയാനത്യജത്തക്കുററ്റിചസ്  ജഹഡയാസ്റ്റര്  ദജയാര്ജുക്കുട്ടറ്റി  സയാറുസം  സ്ക്കൂള
മയാദനജര്  റവ.ഫയാ.മയാതത്യു  തറമുട്ടവസം  സസംസയാരറ്റിച.  പറ്റി.  എന്.പണറ്റികജര
അനസ്മരറ്റിച.കുട്ടറ്റികൈളുസം  അധത്യയാപകൈരുസം  അനധത്യയാപകൈരുസം  രണ്ടു  മറ്റിനറ്റിറ  ദനരദത്തകസ്
പുസ്തകൈങ്ങള വയായറ്റിച. 
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ADORN   OF MY  LIFE

      

  

   I came to this beautiful world
   Through my dearest mother
   She gave birth to me                            
    And she loves me a lot.                                              
                                                                                      Sreya Dileep
                  Mother is the light of  house                               IX E         
                 Mother loves me and cares me
                   I am very happy and joice
     Her presence makes me     
    Active in all things
    When she is happy
    The whole world's  is happy
               She teach me the lessons of
               Honesty, love and mercy
               When she quarrels to me
              I am very funny to see that
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നമ്മുപടെകുടണബങ്ങള്കസ്എന്തുപറ്റപി ?
  കുടുസംബജത്ത കൈരറ്റിങല്ത്തറയറ്റില്  പണറ്റിതുയര്ത്തറ്റിയ ദദേവയാലയങ്ങളയായറ്റിരുന പണ്ടസ്

നമ്മുജട ജചീവറ്റിതസം അനസ്.  നയാസം ജനറ്റിച വചീഴുനതസ് ഒറയയായറ്റിരുനറ്റില്ല.  മയാതയാവ വഴറ്റിയുസം പറ്റിതയാവ
വഴറ്റിയുസം ഉളള എതദയയാ ബന്ധുകളുജട നചീട്ടറ്റിയ കൈരങ്ങളറ്റിദലകയായറ്റിരുന നയാസം ജനറ്റിച വചീണതസ്.
ശശയാസദകൈയാശസം  തുറന  കൈരയയാനസം  ജപയാട്ടറ്റിചറ്റിരറ്റികയാനസം  അഭറ്റിനയദകൈയാഴറ്റില്
ഡറ്റിദപയാമജയടുകയാജത തജന നമുകകൈന കൈഴറ്റിഞറ്റിരുന.  പ്രയായമയായവര് തങ്ങളുജട അററ്റിവസ്
മറളളവരറ്റിദലകസ്  പകൈര്നറ്റിരുന.  സനത്യപ്രയാര്ത്ഥനകൈള  അത്തയാഴമൂണറ്റിനസം  ഒരു
കുടുസംബദയയാഗത്തറ്റിജന  അരങ്ങുസം  ആഴമുണ്ടയായറ്റിരുന.  ജതറകൈള  പരുത്തറ്റിയുസം  തറ്റിരുത്തറ്റിയുസം
തദലയാടറ്റി  വളര്ത്തറ്റിയുസം  തയാങ്ങയായറ്റി  പരറ്റിരക്ഷറ്റിചസം  മുതറ്റിര്നജനങ്ങളുസം  ഇളസംതല  മുറയുസം
ജചീവറ്റിതത്തറ്റിനസ്  ഹരറ്റിതയാഭ  നല്കൈറ്റി.  ഹൃദേയവയാഹറ്റിനറ്റികൈള  മധുര  ദസ്നേഹ
തരസംഗറ്റിണറ്റികൈളയായറ്റിഒവകൈറ്റിയ നയാളയായറ്റിരുന അവ.  

പറ്റിനചീടയാണസ്   പടറ്റിഞയാറന്  മയാതൃകൈകൈള  ഇറക്കുമതറ്റി  ജചയയാന്  നയാസം  തുനറ്റിഞതസ്.
രണ്ടയാദരയാ  പറഞതുദപയാജല ആദേത്യസം  വയാചകൈള ഇറക്കുമതറ്റി  ജചയ്തദപയാള  സമയ നറ്റിഷക്കൂടറ്റി
ഇറക്കുമതറ്റി  ജചയയാന്  നയാസം  മറനദപയായറ്റി.ഉപദഭയാഗവസ്തുകള  ഇറക്കുമതറ്റി  ജചയ.  പദക്ഷ
ജചീവറ്റിതനറ്റിലവയാരസം  ജകൈയാണ്ടുവനറ്റില്ല.  ചരുകത്തറ്റില് പടറ്റിഞയാററ്റിജന ദവസ്റ്റസ്  ബയാസ്കറയായറ്റി  നയാസം
സശയസം മയാററ്റിയറ്റിദല്ല എനസ് സസംശയറ്റികണസം. 

ഇനസ് അണുകുടുസംബങ്ങളറ്റില് പറ്റിറന വചീഴുന കുഞങ്ങള മയാതയാപറ്റിതയാകളുജട ജടന്ഷന്
ഏറവയാങ്ങറ്റിയവരയാണസ്.റയാങസ്സശപങ്ങളറ്റില്  മുഴുകൈറ്റിയ  രക്ഷ  കൈര്ത്തയാകള  കുഞങ്ങജള
വളര്ത്തുകൈയല്ല ഒരുക്കുകൈയുസം ജഞരുക്കുകൈയുമയാണസ്ജചയ്യുനതസ്   അണുകുടുസംബങ്ങളറ്റില് വൃദജന
ങ്ങളകസ്  സ്ഥയാനമറ്റില്ല.  പറ്റിടറ്റിച  ചറ്റിട്ടറ്റിയുസം  വയസയായ  കൈയാരണവരുസം  ഒരുദപയാജലയയാജണനയാണസ്
പുതുതലമുറയുജട സയാമ്പത്തറ്റികൈശയാസ്ത്രസം.  അദങ്ങയാട്ടു മുടയാകയാജമനല്ലയാജത രണ്ടറ്റിനസം ദനട്ടമറ്റില്ലജത.
        ഭയാരത്യയാഭര്ത്തൃബനമ്മുജട കുടുസംബങ്ങളകസ് എന്തുപററ്റി?നസം തയാല്കയാലറ്റികൈ പയാര്ടസ്ണര്ഷറ്റിപസ്
ഉടമ്പടറ്റിയയായറ്റി  പരറ്റിണമറ്റി  ചറ്റിരറ്റിക്കുന.   ഭയാരത്യയുസം  ഭര്ത്തയാവസം  ദസ്നേഹസമ്പനരയായറ്റി
വയാഴുനറ്റിടമയാണസ്  'കവകുണ്ടസം' എനയാണസ് ഭയാരതചീയ സങലശസം. എനയാല് ഈ കവകുണ്ടത്തറ്റിജന
സ്ഥയാനത്തസ് കുടുസംബസം എനതസ് ജവറുസം കുണ്ടമയായറ്റി മയാററ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന .  അഗറ്റികുണ്ടസം.
          മദേത്യവസം മയക്കുമരുനസം നമ്മുജട കുടുസംബജചീവറ്റിതത്തറ്റിജന അടറ്റിത്തറ കുളസംദതയാണ്ടറ്റി.
ആര്ക്കുസം  ആദരയുസം  വറ്റിശശയാസമറ്റില്ലയാത്ത  കൈയാലസം.   എനറ്റിജയന്തു  ഗുണസം?   എദന  നമ്മള
കൈരുതയാറുളള.  എജനജകയാണ്ടസ് മറളളവര്കസ് എന്തസ് ഗുണസം?  എന ദചയാദേത്യസം ആരുജടയുസം ഉള്ളറ്റില്
ഉദേറ്റികയാററ്റില്ല. 
പയാളസം  ജതററ്റിയുസം  പയാളസം  മയാററ്റിയുസം  പയാലയനസം  ജചയ്യുകൈയയാണസ്  ഇനസം നമ്മള.  കുടുസംബത്തറ്റിജന
അടറ്റിദവരു വനറ്റിട്ടസ്, പറ്റിനചീടസ് ജചടറ്റികസ് ജവളളസം ദകൈയാരറ്റിയറ്റിട്ടുസം രയാസവളമറ്റിട്ടറ്റിട്ടുസം പ്രദയയാജനമറ്റില്ല. 

നമുക്കുവചീണ്ടുസം  സശച്ഛസുനരമയായ  ജചീവറ്റിതത്തറ്റിദലകസ്  മടങ്ങറ്റിദയപറ.  പുകൈയുന
അഗറ്റിപര്വ്വത ത്തറ്റിനദമല് കൈദസരയറ്റിട്ടസ് ഇരുനയാല് ആ ഇരറ്റിപറ്റില് നമുകസ് മനനഃശയാന്തറ്റി കൈറ്റിട്ടറ്റില്ല.
ദസ്നേഹവസം സഹകൈരണവസം അദനത്യയാനത്യബനവസം സഹവയാസവസം കൈരുത്തുപകൈരുന കുടുസംബയാന്ത
രചീക്ഷത്തറ്റിദലകസ്  നമുകസ്  മടങ്ങറ്റിദപയാകൈയാസം.  നമുകസ്  നഷ്ടജപടുവയാന്  പറ്റിരറ്റിമുറുകസം  മയാതസം.
ഒദനയാര്ക്കുകൈ  കൈറ്റിട്ടയാനളളദതയാ ഉളകയാമ്പുള്ള ജചീവറ്റിതവസം.      
                                                                            ജയാസ്മറ്റിന് ദജയാസഫസ്,   (അദത്യയാപറ്റികൈ)
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आसयन

             अखबबार नहह हीं आयबा
ततो पररेशबान
बबजलह चलह गई

         ततो हहैरनबा
           फतोन डरेड हहै
           ततो हलकबान 

जजीवन बनबा ललयबा
नरक समबान 
सतोच ज़रबा तत

           ऐ इहींसबान
         अपनरे ढहींग स चलरे यरे जहबान
        अपनरे मन मम

तत लरे ठबान 
             छतोटह-छतोटह बबाततों पर

      नहह हीं दरेगबा ध्यबान 

          तभजी हतो पबाएगबा
           जजीवन आसबान

                      
                          अशजीन दरेव एस नम्पततजीरह

                                      9B
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കകപിസസ്

ദചയാദേത്യങ്ങള
  1     ഉദേയഭൂമറ്റി ആരുജട സമയാധറ്റിസ്ഥലമയാണസ്?
 2   ഉത്തര്പ്രദദേശറ്റിജല സബര്മതറ്റിയറ്റില് ഗയാനറ്റിജറ്റി ഉപ്പു കുറുകറ്റി                     
      സറ്റിവറ്റില് നറ്റിയമ ലസംഘനത്തറ്റിന തുടകമറ്റിട്ടജതനസ്?
 3   ആരുജട ഒയാര്മ്മയയായയാണസ് മയാധത്യമസശയാതന്തത്യത്തറ്റില് പുരസ്കയാരസം
      നലസ്ടകുനതസ്? 
 4   ദമയാഹറ്റിനറ്റിയയാട്ടസം ഏതസ് സസംസ്ഥയാനത്തറ്റിജന കൈലയാരുപമയാണസ്?
 5   “ഗയാനറ്റി എന മനഷത്യന്" എന ഗ്രനസം എഴുതറ്റിയതയാരസ്?
 6   ദതയറ്റിലയുജട ജന്മദദേശസം?
 7   ഏഷത്യയറ്റിജല ഏറവസം ജചററ്റിയ രയാജത്യസം ഏതസ്?                                         കൈചീര്ത്തന 
സയാബു
 8   ആമദസയാണ് മഴകയാടുകൈള ഏതു രയാജത്യത്തയാണസ്?                                                   IX E
 9   ദദേവഭൂമറ്റി ഏതു സസംസ്ഥയാനത്തറ്റിജന അപരനയാമമയാണസ്?                                    
10    പ്രകൃതറ്റി വയാതകൈത്തറ്റിദല  അടങ്ങറ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന പ്രധയാന ഘടകൈസം?
11     ഇദപയാഴജത്ത സുപ്രചീസം ദകൈയാടതറ്റി ചചീഫസ് ജസ്റ്ററ്റിസസ് ആരസ്?
12    മറ്റിദസയാറയാസം ഗവര്ണര് [2018]?                                                   
13 നറ്റിപ കവറസറ്റിജന പ്രതറ്റിദരയാധറ്റികയാന് ഉപദയയാഗറ്റിക്കുന മരുനസ് ?
14   പരറ്റിസ്ഥറ്റിതറ്റി ആഘയാത അദതയാററ്റിററ്റിയുജട ജചയര്മയാന് ആരസ്?
15   ഇന്തത്യയുജട പക്ഷറ്റിമനഷത്യന് ആരസ്?
    ഉത്തരങ്ങള
  

 1   ജകൈ. ആര്. നയാരയായണന്                   2   1930  ഏപ്രറ്റില് 6        15    സലചീസം 
അലറ്റി   
  3   ഗറ്റിര്ദല്ലയാ          4     ദകൈരളസം    
   
          5   ഏകൈനയാഥസ് ഈശശരന്             6    കചന
                     
   7    മയാലറ്റികൈസ് ദേശചീപസ്                               8    ബ്രസചീല്
                                                                                                 
           9   ഉത്തരയാഖണ്ടസ്                               10   മചീകഥന്                             
   
           11     രഞന് ദഗയാദഗയായസ്                      12   കുമ്മനസം രയാജദശഖരന്     
        
    13   ററ്റിബ കവററ്റിന്                           14   ദഡയാ. എചസ് നയാദഗഷസ് പ്രഭു               
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  പസനസ്മതമ്പോമസസ്എചസ്എസസ്എസസ്"ലപിറ്റപിലകകറ്റസ്അണഗങ്ങള്" 

 സസകള മമനനജര, ഹഹഡമസസറര,  പരരശശലകര എനരവനരമഹടമപപ
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പപസബര്വപിപതപിപനതപിപരഇരട്ടയമ്പോര്
പസനസ്മതമ്പോമസസ്

ഇരട്ടയമ്പോര്: ജമയാജജബല് ദഫയാണ് ,ഇജനര്ജനറസ് ,സയാമൂഹത്യമയാധത്യമങ്ങളഎനറ്റിവ  ഒരുക്കുന
ചതറ്റിക്കുഴറ്റികൈജളക്കുററ്റിചസ് കുട്ടറ്റികൈജള ദബയാധവതസ്കൈരറ്റിക്കുനതറ്റിനസ് ഇരട്ടയയാര്  ജസനസ്

ദതയാമസസ്  സ്കുളനടപയാക്കുന  ജഹല്ത്തറ്റി ഹദലയാ ദപ്രയാഗ്രയാമറ്റിനസ് പുതുവ ത്സരദേറ്റിനതതറ്റില്
തുടകമയായറ്റി ജമയാകബല് അഡറ്റിഷനസം   സറ്റിന്അഡറ്റിക്ഷനസം   ഇനസ്  ഏറവസം  കൂടുതല്

ബയാധറ്റിക്കുനതസ് ഇളസംതല മുറജയയയാജണന തറ്റിരറ്റിചററ്റിവയാണസ് ഈ പദതറ്റി തുടങ്ങുനതറ്റിനസ്
സ്കുള അധറ്റികൃതജര ദപ്രരറ്റിപറ്റിചതസ് .  പഞയായത്തസ് പ്രസറ്റിഡനസ് റയാണറ്റി ദജയാസഫസ് പദതറ്റി
ഉദേസ്ഘയാടനസംജചയ ജഹഡയാസ്റ്റര് എസം .വറ്റി ദജയാര്ജസ്കുട്ടറ്റി, സചീനറ്റിയര് അസറ്റിസ്റ്റനസ് ജജഷനറ്റി

ദജകബസ്, ഹക.  ഹജ ലരസര,    നതമമസസ മമതത എനരവര പസപഗരച. 
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                    കസതരകമരന നനമയര

മദനയാഹരമയായ കൈയാടസ്. പക്ഷറ്റികൈള ചറ്റിലയ്ക്കുന. രയാതറ്റിയറ്റില് ഭ  ൂതങ്ങള ദപയാജല നറ്റില്ക്കുന

മരങ്ങള.  പതറ്റിജയ ദനരസം  ജവളുത്തു വരുന.  അതയാ സുരത്യനദേറ്റിചകൈഴറ്റിഞ നചീലറ്റിമല കൈയാട്ടറ്റില്

കുസൃതറ്റികയാരനയായ ഒര   കുരങ്ങന് ഉണ്ടയായറ്റിരുന.  കുസൃതറ്റികയാരന് ആജണന മയാതമല്ല മഹയാ

കുഴറ്റിമടറ്റിയനമയായറ്റിരുന അവന്. ആ കുരങ്ങചജന ദപദരന്തയാജണദനയാ, അവജന ദപരയായറ്റിരുന

'ചറ്റിക്കു'  കുരങ്ങന്.  ഒരു  ദേറ്റിവസസം  അവജന  അമ്മ  പറഞ:  ''ചറ്റിക്കുദമയാദന  നചീ  ഇങ്ങജന

മടറ്റിയനയായയാല്  ദപയാരയാ  പണറ്റി   ജചയണസം.  പണറ്റി  ജചയ്തയാജല  കൈയാശു  കൈറ്റിട.  കൈയാശുണ്ടങറ്റിദല

ജചീവറ്റികയാന്  പറ.  അതുജകൈയാണ്ടസ്  നചീ  പണറ്റി  ജചയണസം.  നചീ  അമ്മയസ്  ഇത്തറ്റിരറ്റി  ജവള്ളസം

ജകൈയാരറ്റിത്തയാ.''  ഛറ്റിക്കു  ഓര്ത്തു  ജവള്ളസം  ദകൈയാരയാനയായറ്റി  ദപയാവകൈയയാജണങറ്റില്  ജവള്ളത്തറ്റില്

കൈളറ്റിക്കുകൈയുസം  ചയയാജമദല്ലയാ.  അവന്  ജവള്ളകലവമയായറ്റി  വചീട്ടറ്റില്  നറ്റിനറ്റിറങ്ങറ്റി.  കൈറ്റിങ്ങറ്റിണറ്റി

ദചയാലയറ്റില് ഇറങ്ങറ്റി.  എനറ്റിട്ടസ്  അവന് തജന തലയറ്റിദലകസ് കുദറ ജവള്ളവസം ഒഴറ്റിച.  എനറ്റിട്ടസ്

കൈലത്തറ്റില് ഇത്തറ്റിരറ്റി ജവള്ളവസം ദകൈയാരറ്റി  വചീട്ടറ്റിജലകസ് നടന.  ചറ്റിക്കുവറ്റിജന കൈണ്ടദപയാള അമ്മ

പറഞ:  ''നചീ  എന്തയാ  ഈ  കൈയാണറ്റിചതസ്.  പനറ്റി  വനയാല്  ആരയാ  ആശുപതറ്റിയറ്റിദലകസ്

ജജകൈയായാണ്ടുദപയാവകൈ.''  ചറ്റിക്കു അമ്മ പറഞതസ് ഒരു തമയാശയയായറ്റിദട്ട കൈരുതറ്റിയുള.  ദനരസം മങ്ങറ്റി

ഇരുട്ടസ്  എവറ്റിടവസം കൈറുപറ്റിച.  ചറ്റിക്കു ആ രയാതറ്റിയറ്റില് ചമയയാന് തുടങ്ങറ്റി.  അമ്മ പറഞ: ''പനറ്റി

വരയാനയാ''  ദനരസം  ജവളുത്തു.  ചറ്റിക്കുവറ്റിന  കൈഴുത്തറ്റില്  ജതയാട്ടജപയാള  അവജന  പനറ്റിക്കുനണ്ടസ്.

അദതയാജട അവന് പയാഠസം പഠറ്റിച.  പറ്റിജന അവന് ഒരു കൈ  സൃതറ്റിയുസം കൈയാണറ്റിചറ്റിട്ടറ്റില്ല.  അദപയാള

അമ്മ പറഞ: "കുസൃതറ്റികയാരന് പയാഠസം പഠറ്റിച."

ജലയന ജസന്
                                                                                          IX E
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            അവള്നപിതധ്യസമ്പോമമീപധ്യമമ്പോണസ്
മമൗനസം ഭജറ്റിക്കുന ജപരുവഴറ്റിത്തയാരയറ്റില്
ഏകൈയാകൈറ്റിയയായറ്റി ഞയാന് നറ്റിനചീടുദമ്പയാള 
നറ്റിതത്യവസം തണലയായസ് തഴുകുജമന് ദതയാഴറ്റിയയാസം 
കുളറ്റിര് മഴ ജവറുജത ജപയ്തറ്റിറങ്ങറ്റി 

നഷ്ട സശപത്തറ്റിന് കൈണക്കുകൈള ദപറുജമന് 
ഉളത്തടസം ദരയാമയാഞ പുളകൈറ്റിതമയായസ്
ഇരുളറ്റില് തറ്റിരയുജമന് ചറ്റിതല് തറ്റിനദയയാര്മ്മകൈള
പറ്റിദനയാട്ടു പയായുവയാന് ജവമ്പല് ജകൈയാണ്ടു.

തുലയാവര്ഷ രയാവറ്റിജന സ്പര്ശനദമറ   ഞയാന്
ഈററ്റില്ലത്തറ്റിങല് പറ്റിറനരയാവസം 
ജവണ്ദമഘ ശകൈലങ്ങള പയായുമയാ ഇടവഴറ്റി-
കൈയാട്ടറ്റിലടന്തറ്റിയറ്റില് പറ്റിച നടനതുസം 

ദവനല് കുടചീരത്തറ്റില് ദകൈഴുസം ദവഴയാമ്പല് ദപയാല്
മയാരറ്റി വരുസംദനരദമയാര്ദത്തയാര്ത്തറ്റിരുനതുസം
ഭൂമറ്റിതന് ഗനസം വമറ്റിക്കുമയാ പുതുമഴ
ദചയാലയറ്റില് ചവടുകൈളയാര്ത്തയാര്ത്തുവചതുസം 

നടുമുറത്തറ്റിരുനനസ് കൈളറ്റിവള്ളമുണ്ടയാകറ്റി
ഒഴുകുന ജവള്ളത്തറ്റില് തത്തറ്റികളറ്റിചതുസം
ജപരുമജഴയാണ്ടറ്റിട്ടസ് വറ്റിറയയാര്ന പൂചദപയാല്
തണുവയാല്കുളറ്റിര്ത്തസ് നനഞനറ്റിരുനതുസം
പറ്റിജന ഞയാന്ദപയാലമററ്റിയയാജതജയനള്ളറ്റില്
വറ്റിളങ്ങുന ദതയാഴറ്റിയയായവളനമയാററ്റിയതുസം

ഇനജലജയനദപയാല് ജതളറ്റിയുനജവനള്ളറ്റില്
ആ നല്ല കൈയാലത്തറ്റിന് സ്മയാരകൈങ്ങള
കൈമൗമയാര പ്രയായത്തറ്റിന് ചപലതയുസം 
കൈളറ്റിക്കുട്ടുകയാരറ്റിതന് രഹസത്യങ്ങളുസം
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എല്ലയാജമന് ദതയാഴറ്റിയയാമറ്റി പ്രറ്റിയദയയാടു ഞയാന്
കൈളറ്റിപറയുനദപയാല് പറഞറ്റിരുന.

                  
                 
                  മഴയറ്റില് കുതറ്റിര്ത്തജയനയാദേത്യയാനരയാഗവസം

കുളറ്റിദരയാലമയാരയാവറ്റിന് സമൗനരത്യവസം 
ഞയാനജമന് ദതയാഴറ്റിയുമയാദവനല് മഴയുസം 
ഒനറ്റിജചയാനയായറ്റി നകൈര്നറ്റിരുന.

ദുനഃഖസം തളസം ജകൈട്ടറ്റി നറ്റില്ക്കുജമന്വചീട്ടറ്റിജല
ദേചീര്ഘനറ്റിശശയാസത്തറ്റിന് ദതങ്ങലകൈളുസം
ഉമ്മറജത്തദകയാണറ്റില് ദകൈയാടറ്റി പുതപറ്റിച
അച്ഛജന നറ്റിശ്ചല ശരചീരവസം

തുള്ളറ്റിജകയാരു കുടസം ജപയ്യുന ദനരത്തസ് 
ജതദക ദകൈയാണറ്റിജല പുളറ്റിമയാവസ് ചയാഞതുസം
കൈത്തുസം വളററ്റികൈളകറ്റിടയറ്റില് കൈറ്റിടനനസ്
ജവണചീറയായസ് മയാററ്റിജയനച്ഛന് മറഞതുസം

 
ഒടുവറ്റില് ഏദതയാ ഒരു വര്ഷകൈയാല സനത്യയറ്റില്
എന് പ്രറ്റിയന് അവസയാന യയാത പറഞതുസം
ആശശയാസദമകുവയാന് ദപയാലസം കൈഴറ്റിയയാജത
ഒരു ജചറുമഴ ചയാറല് അരറ്റികൈത്തു വനതുസം 

പദക്ഷ,......................... ഇനസ് ഞയാദനകൈയയാണസ്
അച്ഛനദപക്ഷറ്റിച ദതയാഴനദപക്ഷറ്റിച
കൈളറ്റിദത്തയാഴറ്റിതന് സയാമറ്റിഭത്യജമനസം ജകൈയാതറ്റിക്കുന
നയാഥനറ്റില്ലയാജത്തയാരു കൈളരറ്റിയയാണറ്റിന ഞയാന്
ഇരുളറ്റിലഴറുസം കൈളറ്റിപയാവയയാണറ്റിന ഞയാന്.

                അക്ഷര സജറ്റി
                                                                                               IX D
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കൈഥ

ഓര്മ്മകൈളറ്റിജല മമൗന ജനയാമ്പരങ്ങള         
മൂനണക്കു ഒരു ഓട്ടുരളറ്റി  സശചീകൈരറ്റികയാജത എജന മടകറ്റി അയചതു മുതല് 

ദമയാഷണസം എനറ്റിജകയാരു കൈലമയായറ്റി. പട്ടറ്റിണറ്റിയയായറ്റിരുന  എനസം എനറ്റികസ് ഓര്മ്മറ്റികയാന്. 

ഇടവഴറ്റിലൂജട ദപയാകുദമ്പയാള പയാതറ്റി ജവളറ്റിചത്തറ്റില് ഞയാന് കൈണ്ടു അതസ് ഇട്ടറ്റി വൃക്ഷമയാണസ് . ഞയാന് 
കൈളവറ്റിജന നറ്റിഴലറ്റിലൂജട നചീങ്ങറ്റി. എനറ്റിട്ടുസം വറ്റിധറ്റി എനറ്റിക്കു തന ചവരുകൈളകുള്ളറ്റില് 
നറ്റിസഹയനയായറ്റി ഞയാന്. എത നയാളുകൈള ? 

ദലയാകപസ് , പചീഡനങ്ങള..........., ഓ കദേവദമ ! ഞയാന് എജന ജചീവറ്റിതത്തറ്റിദലകസ് തറ്റിരറ്റിച 
നടകയാന് കധരത്യജപടുനറ്റില്ല. അവ എജന തളര്ത്തറ്റിദയക്കുസം.

                   അനസ്  നറ്റിലയാജവളറ്റിചത്തറ്റില് ഞയാന് എരറ്റിയുന വയറുമയായറ്റി നടന നചീങ്ങറ്റി. 
ഭകൈസ്,ണസം ദമയാഷ്ടറ്റിക്കുകൈ എന ലക്ഷത്യവമയായറ്റി ജനയാലയുജട കൈറുത്ത കൈമ്പറ്റികൈള അറുത്തു നചീകറ്റി. 
അതുസം ശ്രേദദയയാജട തജന . ഉള്ളറ്റില്കടനസ് എജന്തങറ്റിലസം കൈറ്റിട്ടുസം എന പ്രതചീക്ഷദയയാജട. 

മണല് തരറ്റി അനങ്ങയാജത ഞയാന് കൈയാലകൈള ജവച. ജപജട്ടനസ് "നറ്റില്ക്കൂ"! ഞയാന് 
ആകൈയാസംക്ഷദയയാജട ദനയാകറ്റി. കദേവദമ! ഞയാന് ഒന പകൈച നറ്റിന. അല്ല ,അജതയാരു കൈരുനണ 
നറ്റിറഞ മനഷത്യജന്രെ കൈണ്ഠത്തറ്റില് നറ്റിനയായറ്റിരുന. എങറ്റിലസം ഞയാന് ആജരന കൈയാരത്യസം മറനറ്റില്ല. 

അയയാള എജന ഇങ്ങജന ദനയാക്കുനജതന്തറ്റിനസ് ? "നറ്റിങ്ങള ദമയാഷ്ടവയാ". ആ സശരസം 
വചീണ്ടുമുയര്ന. എല്ലയാസം കകൈവറ്റിട്ടു എന ദതയാനറ്റിയ നറ്റിമറ്റിഷസം. രക്ഷജപടയാന്  പഴുതുകൈള ഇല്ല 
ജെനനസ് ദതയാനറ്റിയ ആ നറ്റിമറ്റിഷസം ഞയാന് തളര്ന.

                      എന്തയാനറ്റിങ്ങളക്കു ദവണ്ടതസ്?എന്തറ്റിനയാണസ് ഇവറ്റിജട വനതസ്? പറയൂ ദസയാദേരയാ". 

അതയാ വചീണ്ടുസം അതസ് മുഴങ്ങനതസ് എജന ഉള്ളറ്റില് ഒരു സസംശയജത്ത ഉളവയാകറ്റി. ജചവറ്റിവട്ടസം 
പറ്റിടറ്റിച. അതസ് ഒരു രയാപക്ഷറ്റിയുജട ദതങ്ങലയാണസ്. ഞയാന് ആമനഷത്യജന നറ്റിലയാവറ്റിജന 
ജവളറ്റിചത്തറ്റില് വത്യക്തമയായറ്റി നചീരറ്റിക്ഷറ്റിച. നറ്റിരയാശ തളസം ജകൈട്ടറ്റികറ്റിടക്കുന കൈണ്ണുകൈള. 

ലക്ഷത്യമറ്റില്ലയാത്ത എജന കൈണ്ണു ദപയാല. ഞയാന് അയയാളുജട കൈണ്ണുകൈളറ്റില് നറ്റിനസ് പുറദകൈയാട്ടസ് 
വലറ്റിഞ. 

                     നറ്റിങ്ങളകസ് ദവണ്ടതസ് ഭക്ഷണമയാണസ്  വരു ......... സസംശയറ്റിദകണ്ട ഞയാന് 
നറ്റിങ്ങളുജട ആഗ്രഹസം നറ്റിറദവറസം. ഞയാന് അയയാളുജട കൈയാലയാടറ്റികൈള പറ്റിന്തുടര്ന. അയയാള 
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എനറ്റികസ് വറ്റിഭവ സമൃദമയായ ഒരു സദേത്യ ഒരുകറ്റി. ഞയാന് കൈള്ളനയാണസ്. അനനഭഭ്രന് എന ജപരുസം
കൈള്ളന് . 
           അയയാള ഞയാന് പറഞതസ് ജചവറ്റിജകയാണ്ടറ്റില്ല. അയയാള ഒദര ഒരു വയാകസ് ജമയാഴറ്റിഞ. 

കൈഴറ്റിക്കൂ.ഞയാന്  അതസ് അനസരറ്റിച ഒരു ഭൃതത്യജന ദപയാജല.  എല്ലയാസം അസയാനറ്റിച. അയയാള 
ദചയാദേറ്റിച ഇനറ്റി എനറ്റിക്കുള്ള ഭക്ഷണസം തര. അതസ് എജന മനസറ്റില് ഒരു ആണറ്റി അടറ്റിച 
കൈയറനതു ദപയാജല ദതയാനറ്റി . ആ മനഷത്യന് ഒരു പയാവസം കൈര്ഷകൈന്. എദന്തയാ എനറ്റികസ് ഒരു 
ജനയാമ്പരസം ദതയാനറ്റി. അനയാദേത്യമയായറ്റി എജന  കൈണ്ണുകൈള  നറ്റിറഞ. എജന മറ്റിഴറ്റികൈളറ്റില് നറ്റിനസ് 
രണ്ടു തുള്ളറ്റി കൈണ്ണുനചീര് അവറ്റിജട വചീണു. അതസ് സദന്തയാഷത്തറ്റിജനദയയാ, ദുനഃഖത്തറ്റിജനദയയാ, 

എന്തയായയാലസം എനറ്റിജല മൃഗത്തറ്റിജന എടുത്തു മയാററ്റി. മനഷത്യനയാകയാന് ആ കൈണചീര്  
കൈണങ്ങളക്കു കൈഴറ്റിഞ. ഇനറ്റിയുസം ഓര്മ്മറ്റികയാന് മുത്തശറ്റി കൈഥ ദപയാജല പറഞ ജകൈയാടുകയാന്. 
എജന ഓര്മ്മകളറ്റിജല മമൗന ജനയാമ്പരങ്ങള ദപയാജല ദവദേനറ്റിപറ്റിക്കുന മുള ദപയാല് ഇന 
മയായയാജത അവദശഷറ്റിക്കുന..........

                                                         Elena Leenus
                                                                9E 
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               2018: -പസപസ്റ്റണബര്5

              

              അദധ്യമ്പോപകദപിനമ്പോമഘമ്പോഷണ

ഇരട്ടയമ്പോര്: ജസനസ് ദതയാമസസ് സ്കൂളറ്റില്  അദേത്യയാപകൈദേറ്റിനയാചരണദത്തയാടനബനറ്റിചസ്  മുന് 

ജഹഡസ് മയാസ്റ്റര് പറ്റിജജ ദജയാസഫസ് സയാററ്റിജന ഇദപയാഴജത്ത ജഹഡസ്- മയാസ്റ്റര്  ദജയാര്ജസ്കുട്ടറ്റി

സയാര്   പൂജചണ്ടസ് നല്കൈറ്റി ആദേരറ്റിച. കൂടയാജത മുന്വര്ഷങ്ങളറ്റില് വറ്റിരമറ്റിചസ് ദപയായ 

അദേത്യയാപകൈജര അനസ്മരറ്റിക്കുകൈയുസം ജചയ.
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                     പ്രഭമ്പോതചെപിന്തകള്

       നറ്റിങ്ങളുജട കുറവകൈജളകൈററ്റിചസ് ദബയാധവയാനയായറ്റിരറ്റിക്കുദമ്പയാളത്തജന 

  നറ്റിങ്ങളക്കുള്ള കൈഴറ്റിവകൈളുസം തറ്റിരറ്റിചററ്റിയണസം .അവ തറ്റിരറ്റിചററ്റിയുനതസ് നറ്റിങ്ങജള

   ഒനറ്റിനസം ദകൈയാള്ളറ്റില്ല എനതസ് ദപയാലള്ള ചറ്റിന്തകൈള ഉദപഷറ്റിചസ്       

         ആത്മവറ്റിശശയാസസം ദനടുനതറ്റിനസം ഏകൈയാന്തതജയ മററ്റികൈടക്കുനതറ്റിനസം    

         സഹയായറ്റിക്കുസം.

മറള്ളവര് നറ്റിങ്ങദളയാടസ് എങ്ങജന സസംസയാരറ്റികയാനയാദണയാ ആഗ്രഹറ്റിക്കുനതസ്

   അതുദപയാജല അവദരയാടസ് സസംസയാരറ്റിക്കുകൈ.

മജറയാരയാള പറയുനതറ്റിദനയാടു നറ്റിങ്ങളക്കു ദയയാജറ്റികയാനയാവനറ്റിങറ്റിലസം 

ക്ഷമദയയാജട അയയാള പറയുനതസ് ദകൈളക്കുകൈ. 

നറ്റിങ്ങളക്കു ദയയാജറ്റികയാവനകൈയാരത്യങ്ങജളക്കുററ്റിചസ് ചറ്റിന്തറ്റിക്കുകൈ . 

                                                                                       സറ്റിററ്റിള സറ്റിബറ്റിചന്
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മകരളതപിപലടൂറപിസണ

      ടൂറപിസണ  ഇനസ്  ഒരു  ആമഗമ്പോള  വധ്യവസമ്പോയമമ്പോണസ് .  ഒഴപിവുമനരങ്ങള്

ആഹസ്ളമ്പോദകരമമ്പോയപി  ചെപിലവഴപിക്കുനതപിനമ്പോയപി  സകചമമ്പോയ  കടെലതമീരഹങ്ങളുണ
മഞ്ഞുമൂടെപിയ  മലനപിരകളുണ  ആരമ്പോധനമ്പോലയങ്ങളു  തടെമ്പോകങ്ങളുണ  കലയുപടെ  കമനമീയ
ദൃശൃങ്ങള്    പപിറക്കുന  അരങ്ങുകളുണ  മതടെപിപയത്തുന  സഞമ്പോരപികള്കസ്  മനസപില
സമന്തമ്പോഷണ  നലകുന  നമ്പോടെമ്പോണസ്  മകരളണ  . അവര്  പചെപനത്തുന  നമ്പോടെപിനസ്
പലതരതപിലണ  സമ്പോമതപികമനട്ടണ  ഉണമ്പോകപിപകമ്പോടക്കുന്നുണസ്   ഈ  വസസ്തുത
മനസപിലമ്പോകപിയ  മകരളമീയര്  സഞമ്പോരപികള്കസ്  ഇഷസ്ടെപപ്പട്ട  വപിഭവങ്ങള്  ഒരുകപി
ടൂറപിസപത  ഒരു  വൃവസമ്പോയ  കമണമ്പോപടെ  തപന  മപ്രമ്പോതമ്പോഹപിപ്പപിച്ചുവരുകയമ്പോണസ്
.മകരളവുണഇകമ്പോരൃതപിലഒടണപപിനപില.

  പണ്ടുമുതമല  സഞമ്പോരപികള്ക്കു  പ്രപിയപപ്പട്ട  നമ്പോടെമ്പോയപിരുന്നു  മകരളണ
.നമ്മുപടെ  പ്രകൃതപി  ഭണഗപിയുണ  സണസസ്കമ്പോരവപിമശഷങ്ങളുണ  അതപിഥഥൃമരൃമ്പോദയുമമ്പോണസ്
ഇതപിനുകമ്പോരണണഇന്തൃയുപടെപതമകഅറ്റതസ്സഹധ്യപര്വതനപിരകളുപടെപചപ്പപിനുണ
കടെലപിപന്െനമീലപിമയസ്ക്കുണനടവപിലകപിടെക്കുനഈഒരുതുണസ്മണസ്കവവപിധധ്യമമ്പോര്ന
കമ്പോഴസ്ചെകളുപടെകളപിവമീടെമ്പോണസ്.ഇവപിപടെതടെമ്പോകങ്ങള്ധമ്പോരമ്പോളമുണസ്.
പുഴകള്  പകപി  സമങ്കേതങ്ങള്  വനധ്യമൃഗങ്ങളുപടെ  വപിഹമ്പോരമകന്ദൃങ്ങള്  തുടെങ്ങപിയവയുണ
മകരളതപിലഒട്ടനവധപിയമ്പോണസ് . ഈകമ്പോഴസ്ചെകളുപടെകവവപിധധ്യപതഅടതറപിയമ്പോന്െ
സഞമ്പോരപികള്കസ്സസൗകരധ്യങ്ങള്കൂടെപി  ഉണമ്പോകപിപയടക്കുമമമ്പോഴമ്പോണസ് നമ്മുപടെടൂറപിസണ
വപികസനപ്രകപിയപൂര്ണമമ്പോവുക.

 മകരളതപില  ആദധ്യകമ്പോലതസ്  മകമ്പോവളവുണ  പകമ്പോചപിയുണ  മതകടെപിയുണ
മമ്പോതമമ്പോയപിരുന്നു  മുഖധ്യ  ടൂറപിസണ  മകന്ദൃങ്ങള് 1985 ആയമപ്പമ്പോമഴയസ്ക്കുണ
ടൂറസതപിപനമമഖലക്കുടെപിവപിപുലമമ്പോയപി .1985 മുതല ഇമങ്ങമ്പോടള്ളവര്ഷങ്ങളപിലമ്പോണസ്
ഇവപിപടെആസൂതപിതമമ്പോയടൂറപിസവപികസനണനടെപ്പപിലമ്പോയതസ്. അമതമ്പോപടെകദവതപിപന്െ
സകന്തണനമ്പോടെസ്എനമപരപിലമകരളണകൂടതലപ്രശസസ്തപിമനടെപിയതസ്.

ആഷപിന്െപകമജമ്പോസഫസ്
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Cloning -a boon or a curse

                           Cloning ,the highly discussed scientific achievement of today , 
considered as the latest biological wonder – years back people were wonder struck to 
hear the news of the test tube babies. But the dolly and bonny and similar other 
product of cloning hitting the head lines . The modern science has proved that a new 
life can be created without the fusion of the egg and sperm .
This can be considered as a type of asexual reproduction.

                                                  The birth of Dolly at the Rosyln  institute of Scotland 
on July 5 1996 marked a turning point in the cloning research . For the first time ,a 
mammal has been successfully cloned from a cell nucleus taken from an ordinary 
tissue  of an adult animal in 1998 July 23 issue of the science journal nature reported 
the birth of 22 healthy and fertile female mice  which has been cloned from the 
neucili of  adult  overain cells  will using  a techique similar to that used a top 
produce dolly .It  is also reported from Japan that twin calves were born on 5th July 
1998 through cloning . They are named Kaga and Nora. 

                                               The major achievement of cloning is that a new 
generation is created from a somatic cell of an animal. It is not neccesary  that child is
born through a natural . Scientist now hope that cloning can successfully conducted 
in human beings too, in near future. But there are  objections different from corners 
about this attempt. America has already  banned experiment of cloning in man.

                                              Some people are of opinion that a child 

formed  through cloning cannot be considered as a new generation.It is nothing but 
the continuation of the parent cell. Thus cloning questions even the process of birth 
and death according to few. Even with all this objection cloning experiments are in 
progress in a number of laboratories. We hope that it will uveil a totally different face
to the biological science tommorrow.   

                                                                                        ANSA BENNY
x C
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                 മകരളപപിറവപിദപിനമ്പോചെരണണ.

   മകരളപറ്റിറവറ്റി ദേറ്റിനയാചരണദത്തയാടനബനറ്റിച നടത്തറ്റിയ സസ് കൈ ൂളസസംബസ്ളറ്റിയറ്റില് സ്കൂള 
മയാദനജര്, ജഹഡയാസ്റ്റര് ,അധത്യയാപകൈ അനധത്യയാപകൈര്,വറ്റിദേത്യയാര്ത്ഥറ്റികൈള  ഒരുമറ്റിചദചര്നസ് 
ദകൈരളത്തറ്റിജന ഭൂപടത്തറ്റില് തങ്ങളുജട  കകൈജയയാപസ് ചയാര്ത്തറ്റി ജന്മദദേശദത്തയാടുള്ള 
ദസ്നേഹവയായസ് പ്രകൈടമയാകറ്റി.
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              THE POWER THAT WINS

     If you have a will  it will make you win. The say 'where there is a will there is a 
way pertinent in  every respect. You will find your way to successFor strong will be 
should have strong conviction. It is a proven concept. Have a strong conviction in 
everything so that you may ensure  your success. The best example is jesus  christ
. Then there are Gandhiji, budha and a long line of people that lead the world.
                             There are odds in life. Should we fail them? Never . We should 
have will power to cope with to solve problems to arrive at the right decissions and 
to come out successful in life.
                 Distraction is the energy of determination once the decission is taken a 
stick on to it at any cost. A tongue of fire that flutters in wind is sure to go out. Life 
has many temptation. They take as a way from out determination. To over come 
them we should have strong will. But the pity is that temptations are the creation 
are the creations of our own selves. Thus we have to fight against ourselves. So 
find the 'better half' of ourselves and remain wedded to it. How to cultivate will 
power? Cultivate as else where is a difficult process. Till the field add manure. Saw 
the seed water it guard the sapling keep pest and weed away. Like this prepare the 
mind sow the seed of great ideas water it with conviction add manure of great 
maxims keep erroneous ideas away. Give the sunshine of truth and your mind 
grows well.
           We the students, are to practice it. They say to shoot at the tree, aim at the 
sky. Everyone is meant for big things. Answer it in the best way. Thus we honour 
the creator. Thus we live our lives with our will power. It makes us rich and bring 
prosperity. Determination  is the state of mind that never deters from the right          
                                                                       SREYA DILEEP 
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             ഒരപികലണമറകമ്പോനമ്പോവമ്പോതഓര്മ

കപിഴക്കുനറ്റിനസ്  സൂരത്യജന  ജപയാന്  രശസ് മറ്റികൈള  മുറദത്തയസ്  ചറ്റിതററ്റിവചീണു.
സൂരത്യകൈറ്റിരണത്തറ്റിജന സ്പര്ശനത്തയാല് ജചടറ്റികൈള ആര്ത്തു മനഹസറ്റിച . ഇലകൈള തുള്ളറ്റികളറ്റിച.
കുഞറ്റിളസം  കൈയാറസ്  വനസ്  മയാമരങ്ങജള  തഴുകൈറ്റി  ഉണര്ത്തുന.  ഒനസം  ശ്രേദറ്റികയാജത  പയാതറ്റി
മയകത്തറ്റിലയാണസ് വളര്ത്തു നയായ. ജനല് ചറ്റിലസം കൈടനസ് പ്രഭയാത രശസ് മറ്റികൈള കൈണ്ദകൈയാണുകൈളറ്റില്
വനസ്  തട്ടറ്റിവറ്റിളറ്റിചദപയാഴയാണസ്  ഞയാന്  ആ  സതത്യസം  മനസറ്റിലയാക്കുനതസ്.  ചന്ദ്രജന  ദശയാഭയുസം,
നക്ഷതത്തറ്റിജന  തറ്റിളകവസം  അവഗണറ്റിചജകൈയാണ്ടസ്  സൂരത്യരയാജന്  ആഗതനയായറ്റിരറ്റിക്കുന.
പ്രശയാന്തവസം  സമൗനരത്യപൂര്ണവമയായ  ആ  രയാതറ്റി  അവസയാനറ്റിചതറ്റില്  എനറ്റികസ്  വറ്റിഷമസം
ദതയാനറ്റി.എന്തുമയാവജട്ട  ചക  വചീണ  മുയലറ്റിദനദപയാജല  ചയാടറ്റി  എഴുദനറസ്  പള്ളറ്റിയറ്റില്
ദപയാകൈയാനള്ള ഒരുകങ്ങള  ആരസംഭറ്റിച.                                               

മുറജത്തയറ്റിറങ്ങറ്റിയദപയാള കുഞറ്റിളസം കൈയാറസ് സശയാഗതസം ജചയ. എജന്തയാരു തണുപസ്.
ജപയാടുനദന ആകൈയാശദത്തയ്ക്കു ദനയാകറ്റിയ ഞയാന് അദേസ്ഭുതജപട്ടുദപയായറ്റി.  സൂരത്യരയാജന് വനറ്റിട്ടുസം
ചന്ദ്രനസം തയാരഗണങ്ങളുസം ഒരു കൂസലമറ്റില്ലയാജത മറ്റിനറ്റിത്തറ്റിളങ്ങറ്റി നറ്റില്ക്കുകൈയയാണസ്. അവ എജന
ദനയാകറ്റി  ചറ്റിരറ്റിക്കുനതുദപയാജല  ദതയാനറ്റിദപയായറ്റി.എന്തുമയാവജട്ട  മുഖസം  കൈഴുകൈയാന്  ജവള്ളജമടുത്തു.
എജന ആഗമനസം  എദന്തയാ ജവള്ളത്തുള്ളറ്റികൈളകസ്  ഇഷ്ടമയായറ്റില്ല.  അവ എജന ദനയാകറ്റി  ഒനസ്
ഇളറ്റിച  കൈയാട്ടറ്റി.  മുഖദത്തയസ്  ജവള്ളസം  ഒഴറ്റിചദപയാള  ഞയാന്  ഐസയാകുനതുദപയാജല  ദതയാനറ്റി.
പറ്റിജന ഞയാന് ജവള്ളജത്തയുസം ജവള്ളസം എജനയുസം ഉപദ്രവറ്റിചറ്റില്ല.

ഒരുകസം പൂര്ത്തറ്റിയയായദപയാള ദപജട്ടനസ് ഒരു വറ്റിളറ്റി.  മറയാരുമല്ല കൂട്ടുകൈയാരറ്റി തജന
(പൂചയയാണസ്  കൂട്ടുകൈയാരറ്റി).  ജപട്ടനസ്  ഞയാന് പതുജക  പതുജക  മുറദത്തയറ്റിററ്റിങ്ങറ്റി.  ചറസം  നറ്റിനയാ
മയാമരങ്ങള  മനഹസറ്റിച.  മഞതുള്ളറ്റികൈള  പുല്ലറ്റിലസം  ഇലയറ്റിലസം  പററ്റിപറ്റിടറ്റിചറ്റിരുനസ്  കൈറ്റിനയാരസം
പറയുനണ്ടസ്.  അവ ഇലകൈളറ്റില് വനസ്  വചീഴുന സസംഗചീതസം  വളജര ആനനകൈരവമയാണസ്.  വളജര
ധൃതറ്റിയറ്റില്  നടക്കുകൈയയാണസ്  ചറസം  നറ്റില്ക്കുന  ജചടറ്റികൈജളയാ  മരങ്ങജളയാ  ഒനസം    ഞയാന്
തറ്റിരറ്റിചററ്റിയുനറ്റില്ല. ജപട്ടനസ് ഒരു വറ്റിളറ്റി എജന കൈയാതറ്റില് വന പതറ്റിച. ആ വറ്റിളറ്റി ഞയാന് ശ്രേദറ്റിച
അമ്മയയാണസ്.  ദകയാകറ്റിജന  നചീണ്ട  മണറ്റി  ദകൈട്ടസ്  സമയസം  ദനയാകറ്റി  എണചീറതയാണസ്.
ദനയാകറ്റിയദപയാള സമയസം  2  മണറ്റി ആ വറ്റിവരസം പറയയാന് വറ്റിളറ്റിചതയാണസ്.  ചറസം നറഞനറ്റിന
ജപയാന്ജവളറ്റിചത്തറ്റിജന ദശയാഭ എദങ്ങയാ  ദപയായറ്റി മറഞ. അരണ്ട ജവളറ്റിചസം ചറസം നറ്റിനസ് എജന
ദപടറ്റിപറ്റിച.  സമയത്തറ്റിജന  ഗമൗരവസം  മനസറ്റിലയാകറ്റിയദപയാള  എജന  രക്തസം  ഉറഞ
കൈട്ടറ്റിയയാകുനതുദപയാജല  ദതയാനറ്റി.  ചറസം  വചീശറ്റിയ  കുഞറ്റിളസം  കൈയാറസ്  എജന  ജചവറ്റിയറ്റില്
ജകൈയാടുസംകൈയാററ്റിജന  ശബസം  ഉളവയാകറ്റി  തയാജഴ  നറ്റില്ക്കുന  പുല്ല കൈള  കൈയാലറ്റില്  തുളച  കൈയററ്റി.
കൈറ്റിളറ്റികൈള കൈറഞസ് ബഹളസം കൂട്ടറ്റി.  ജമജല്ല ജമജല്ല ഞയാന് നടന.  ഒരു പയാട്ടറ്റിന് വരറ്റി ഞയാന് മൂളറ്റി
ദനയാകറ്റി. ഇല്ല ശബസം ജതയാണ്ടയറ്റിജലദങ്ങയാ ഉറചദപയായറ്റി. ചറസം നറ്റിന ജചടറ്റികൈള പരറ്റിചയസം 
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പുലര്ത്തറ്റിജകയാണ്ടസ്  ആടറ്റി  വന.  പജക്ഷ  ഞയാന്  അവജയ  തറ്റിരറ്റിഞദനയാകറ്റിയറ്റില്ല
മനഹസറ്റിചറ്റില്ല. സല്ലയാപസം പറഞതുമറ്റില്ല. ഒരു അപരറ്റിചറ്റിതദനജപയാജല ജപറുമയാററ്റി. 

മൂകത്തസ്  ദദേഷത്യവമയായറ്റി  പടറ്റിവയാതറ്റില്കല്  എജന  സശചീകൈരറ്റികയാനയായറ്റി  അമ്മ.
എജന ഒനസ് കൈനപറ്റിച ദനയാകറ്റി ഒരു വയാചകൈസം. ''വയസസം പ്രയാദയയാസം ഇത ആയറ്റി എനറ്റിട്ടുസം ഒരു 
വറ്റിവദരയാസം  ഇല്ല.  നറ്റിലയാജവളറ്റിചസം  കൈണ്ടറ്റിട്ടസ്.....''  പൂര്ത്തറ്റിയയാകയാജത  അമ്മ  ദപയായറ്റി.  ഞയാന്
തനറ്റിചയായറ്റി.  വചീട്ടറ്റിദലയസ്  കൈയറുനതറ്റിനസ്  മുമ്പസ്  ഞയാന് ആകൈയാശദത്തജയയാനസ്  ദനയാകറ്റി.  ജവള്ളറ്റി
പ്രയാവകൈദളദപയാലള്ള ദമഘങ്ങള ആകൈയാശത്തസ് തുള്ളറ്റികളറ്റിക്കുന. അവയുജട ഇടയറ്റില് ഒളറ്റിഞസം
ജതളറ്റിഞസം ചന്ദ്രന്.  ചന്ദ്രനസം നക്ഷതങ്ങളുസം എദന്തയാ പറഞസ് കൂട്ടചറ്റിരറ്റി നടത്തുനണ്ടസ്. എജന
പററ്റിചതറ്റിജന  സദന്തയാഷമയാവസം.ങസം  വചീണ്ടസം  കൈറ്റിടകയറ്റിജലത്തറ്റി.  ഞയാന്  ഉറങ്ങയാന്  ഭയാവറ്റിച.
പദക്ഷ ഉറകസം എജന തഴുകൈറ്റിയറ്റില്ല. ഞയാന് ജമജല്ല കൈണ്ണുകൈള അടച. ചറസം കൈട്ടപറ്റിടറ്റിചറ്റിരറ്റിക്കുന
ഇരുണ്ട  അനകൈയാരജത്ത  തജന  തൂജവളറ്റിചത്തറ്റില്  പ്രകൈയാശറ്റിപറ്റിക്കുന,  ജചടറ്റികൈജളയുസം
വൃക്ഷങ്ങജളയുസം ആനന പട്ടണറ്റിയറ്റിക്കുന ഏവജരയുസം ജപയാന് ജവളറ്റിചത്തറ്റിലയാക്കുന,  നറ്റിലയാവസ്
അദപയാഴുസം പൂര്ണദശയാഭദയയാജട പ്രകൈയാശറ്റിചജകൈയാണ്ടറ്റിരുന.

അശശറ്റിന്ദദേവസ് എസസ് നമ്പൂതറ്റിരറ്റി
                                
                                                                                 IX B
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പമ്പോചെകകുറപിപ്പസ്

കധ്യമ്പോരറ്റസ്ഹലവ

                  
ദചരുവകൈള

കൈത്യയാരറസ്       -       നയാജലണസം
ജനയസ്       -       6 ദടബറ്റിള സ്പൂണ്
പഞസയാര -       ആവശത്യത്തറ്റിനസ്
പയാല്       -       അര ഗയാസസ്
    
തയയാറയാക്കുന വറ്റിധസം :
  
                             ആദേത്യസം  ചൂടയായ പയാനറ്റില് ജനദയയാഴറ്റിക്കുകൈ. അതറ്റിദലകസ് കൈയാരറസ് ദചര്ക്കുകൈ.  

10 മറ്റിനറ്റിറസ് ദവവറ്റിക്കുകൈ.  തുടജര ഇളകറ്റി ജകൈയാടുക്കുകൈ. ദശഷസം ആവശത്യത്തറ്റിനസ്  പഞസയാര 
ദചര്ക്കുകൈ. പയാല് ദചര്ത്തസ് വറന വജര ഇളക്കുകൈ. കൈത്യയാരറസ് ഹല്വ തയയാര്.

                                                                                          മറ്റില്കയാ ദമയാള ഷയാജറ്റി
                                                                                               9C
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                        POLLUTION
                          The cancer of our Environment

      Now a days we hear and read a lot about environment ,protection of 
environment and nature pollution of rivers, other fresh water resources and their 
related deforestation, flood and situation due to soil erosion, Industrialization, 
depletion of zone layer and the related green house effect, presence of pesticides 
above all the pollution growth are some of a major issue of great concern today.  The 
air we breathe,the water we drink and the food we eat are polluted .
              
          In the past when the pollution of human species in region increased to a point 
where they could not be supported by their environment and they migrated to new 
lands. But now man has  spread   through out the planet and in terms of space, food 
supplies and  other needs the planet is nearing its maximum capacity to support 
human life. The area of land per inhabitant fell from. 85 hector at the beginning 
1980's to 6 hector by the year 2005.The purification system are getting overloaded 
and the environment  is becoming polluted  through the large 
         
         It is estimated at least 33% of our country's total land should be restored to 
forest. The role of the flora bees in keeping the environment cool and enriching soil  
with nutrients is quite well known. Afforestation will be an important steps towards 
the  ecological restoring of the environment of the human habit.  In spite of all the 
technical progress we have made and great effort by government. We have not 
succeed in our effort to feed adequately the millions in a country. The population 
explosion widen the gap separating a two well nourished inhabitants of the country 
from those majority of underfed and malnourished.
         
         India's plight of poverty is attributed to our failure to explore, exploit and and 
utilize effectively the country's resources.  The successful exploitation of the 
environmental resources is in the interest of all living organisms including man. This 
should be considered as a vital point while formulating the strategy of national 
development. The increased agricultural use of land will help top feed a greater 
number of human individuals but this will further require high rates of application of 
fertilizers and pesticides which in turn will increase global pollution. It is very 
essential therefore to use the natural resources to maintain the ecological harmony 
and to preserve the environmental quality in it's aesthetic as well as recreational 
sense.The competition for land and water from industries and urban area is over 
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increasing and therefore we have to be careful the protection of the environment from
pollution. 
                         
       Our school should take up pollution as an important matter and teach students 
about environmental pollution. Awareness should be created among the public.
 We have rules and legislation to protect the environment but do we really observe 
them? Or indirectly damage and polluted the environment ? Nothing less is required 
than a complete reorientation of what we consider essential to our future . We inhabit 
a single planet but we live in several worlds. There is a world of abundance where 
depreciation degrades life . 

                                                            
                                                                                           JYOTHISH JOMON 

                                                                  9 B
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കദവമസ്നേഹണ

                                                     കദേവദമ കദേവദമ 
                                                     കൈയാരുണത്യ സശരുപദന
                                                      കുട്ടറ്റികൈളകസ് ആശശയാസദമ
                                                                        കദേവദമ കദേവദമ
            ദസ്നേഹ ഗയായകൈദന
            അററ്റിവറ്റിന് മജറയാലറ്റിജയ

ദയശുദവ ദയശുദവ 
സതത്യദസ്നേഹ സശരുപദന
എനറ്റില് നചീ നറ്റിറയദണ

              മനസറ്റിജന  നറ്റിര്മലമയാകചീടദണ
              അപമയായസ് എനറ്റില് നചീ നറ്റിറയദണ

ജചീവറ്റിത സഹചരത്യങ്ങളറ്റില്
എന് കകൈപറ്റിടറ്റിജചജന നടദത്തദമ
എന് ജചീവറ്റിത പയാതയറ്റില് വഴറ്റികൈയാട്ടറ്റിയയായറ്റി
എനജമന് കൂജട ഉണ്ടയാവദണ.

   SUSMITHA SUNIL 
            9 D
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ഡപിസണബര്1 

                    എയസ്ഡസ്സസ്ദപിനമ്പോചെരണണ

   

A 
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FRIEND  IN NEED IS A FRIEND INDEED

                   Friends, Friends, Friends    
                   The world is full of  'Friend',
                   How many of them are true?
                   It is difficult to get a clue

                                         Many sticks to us in our prosperity
                                         Desert as in cause of poverty 
                                         They are full of selfishness
                                         Ready to grab our happiness.

                                                                
                   A true friend is loyal  to us
                   Shares troubles without a fuss
                   Stands by us through thick and thin
                   Having no selfish motive within

                                           All that glitters is not gold
                                           All shining stones are not diamonds
                                           All flowers cannot emit fragrance
                                           All friends around may not remain true
                                                            
                                    Only   time will  tell  the true  from  false  
                                                                                     
                                                                                 

                       
    
   
                                                                                               Milan maria Saji
                                                                                                              9D
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ലപിറ്റപിലകകറ്റസ്അണഗങ്ങള്കസ്മമ്പോസ്റ്റര്പട്രെയപിനര്

             

                  ശമീബപിമജഷസ്സമ്പോര്കമ്പോസസ്എടക്കുന്നു
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                           BLOSSOM OF DREAMS

  

                  Everyone has a dreamland
                 For some they are the rainbows,
                 of their dreams
                 For  some they are the never reaching 
                 land they dream of,
                 But for me they were the really of
                 my life
                 until one night......
                 When hell broke in to my heaven,
                 shattering my dreams,
                 Buttering  up my life,

                                         I never dreamt that they would be
                                         to  curve the words of love
                                         where  loneliness bites to eat me
                                         There is no yearning for out side world
                                         No one worthwhile for me there 
                                         Leaving me alone to  fight  the world
                                        They stole what was mine and only mine

                                                           SARAN P.S 
                                                                    9E
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             मरेरह  यबातबा ववत  -   तबाजमहल  

   आगबा ककी यबातबा और बसफर्फ चबार ददन कबा  समय थबा | हम पतररे पररवबार करे  सबाथ आगबा गएरे थरे | हम
यहहहीं  सरे सबरेररे 3 बजरे दनकलरे थरे |  हम नरेडडु म्पबाशरेरह  एयरपतोरड मम पहडुछबा और एयरतोप्लहैन मम सबाढरे 5 बजरे
दनकलबा | हम सडुबह 8 बजरे डरेल्हह  एयरपतोरड मम पहतहींच गयजी |  ददल्लह करे  तरेज़ गमर्मी करे  बबाररे मम बहडुत
सडुनजी हहै, लरेदकन हम वह पहलह बबार महसतस दकयबा |   हम ददल्लह एयरपतोरड सरे दनकलबा |   वहहहीं  सरे
हम एक डबाक्सजी मम दनकलबा |   हम  वहहहीं  सरे हमबाररे रहनरे ककी जगह मम  पहतहींच गयबा  |  वहहहीं  कडु छ दरेर
रुकनरे करे  बबाद हम ददल्लह  घतमनरे गए |  वहहहीं  हम पहलरे करे रलबा हहौस और आन्दबाहहौस दरेखबा | वहहहीं  सरे
खबानबा खबायबा |  वहहहीं  सरे हम कडु तबबमनबार दरेखनरे गयरे | वहहहीं  सरे हम बहडुत सबाररे फतोटतो ललयबा और  दफर
हम इन्टबागरेट दरेखनरे गए वहहहीं  सरे भजी हम फतोटतो ललयबा |  और  दफर हम बहडुत सबाररे जगह दरेखजी, जहैसरे
रबाष्ड्रपतजी भवन,पबालर्फमरेन्ट सबकडु छ दरेखबा |  दरेर  शबाम तक हम ददल्लह खतमरे  |  और दफर हम हमबारबा
रहनरे ककी जगह मम लहौट आयबा |  अगलरे सडुबह  हमबारबा असल डरेससटनरेषन करे  सफर  शडुरु दकयबा; आगबा |
दतर सरे दह हमम तबाजमहल दरेख सकतबा थबा |   
कडु छ दरेर करे  बबाद हम वहहहीं  पहतहींच गए | यमडुनबा ककी दकनबाररे मम सफरे द मबाबबर्फल मम बनजी हडुई अधतरह मतोहबत
कबा दनशबान -तबाजमहल | शबाहजहबान और मडुमतबाज़ करे  दसतबान -ए- मडुहबत करे   यबादतों करे  चररत समबारक
हमबाररे  अहहींखतों करे  सबामनरे थरे  | ददल्लह         करे  तरेज़ धतप और गमर्मी करे  ऊपर भजी तबाजमहल बहडुत
खतबसतरत थरे  | हमनरे उसकरे  अहींदर गए और शबाहजहबान और मडुमतबाज़ करे  खबररसतबान बभ दरेखबा | उस
समय ममनरे रबजीन्दनबाथ ढबागतोर करे  एक शबायरह  यबाद दकयबा | उसमम तबाजमहल कबा शबाहजहबान करे  अहहीं सत करे
दबारबा करतजी हहै |  हम वहहहीं  कडु छ दरेर रुकनरे करे  बबाद हम ददल्लह मम वबापस आयरे  | खबानबा खबानरे करे  बबाद
ह शहहीं ददवन दरेखनरे  गए | वहहहीं  हम बहडुत सबाररे महबारथजीयतों कबा खबररसतबान दरेखबा | और उसकरे  बबाद हम
लतोटस टमबजील दरेखनरे गए|   वह एक सडुहीं दर अनडुभव थबा  | हमबारबा सफर कबा दतसरबा ददन खत्म हडुआ और
दफर हम वबापस हमबाररे रहनरे जगह लहौट आयबा  | हमबारबा सफर कबा तजीसरबा ददन हम रबाजसतबान गयबा  |
ददल्लह सरे करहब सहौ km दतर थरे रबाजसतबान | वहहहीं  हम जयपतर करे  खतबसतरतजी  कतो पबास जबान रहह थरे  |
हम दपहींग बसटजी कतो पतरह तरह दरेखनरे ककी कतोशजीश ककी लरेदकन हमम एक ददन कबा समय दह थबा |  अगलरे
ददन हमम वबापस घर  लहौडनबा थबा  | हम जयपतर मम बहडुत सबाररे दकलरे दरेखबा उसमम सबसरे अच्छबा सतोनबार
ककीलबा थबा  |  हमम वहहहीं      बहडुत दरेर रुकनरे कबा समय नहह हीं थबा |  इसललए हमनरे वहहहीं  कबा दडुकबानतो सरे
घर वबालतों करे ललए कडु छ सबामबान खरहदबा  | और दफर हम सरे शबाम कतो लहौट आयबा |  अगलरे सडुबह हम
वबापस ट्रबयन मम लहौट आयरे |

नहीं दनबा सबाबडु  १० बड
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                                                                                                                കവക്ഷിത

                        കമ്പോതപിരപിപ്പസ്...
''ദമുരലൂഹതകളമുരട കറ്റോണറ്റോക്കയങ്ങളഡില എവഡിടരയറ്റോ മറഞഡിരഡിക്കമുന രറ്റോഹമുല. 
എലറ്റോ ദമുദുഃഖങ്ങറളയമുളും ആത്മറ്റോഘറ്റോതങ്ങളറ്റോക്കഡി ഏറമു വറ്റോങ്ങഡി, തരന 

രപേറ്റോറനറ്റോമനരയ ഒരമു റനറ്റോക്കമു കറ്റോണറ്റോന്  രകറ്റോതഡിക്കമുന അമയമുരട കറ്റോതഡിരഡിപ്പെത്ത്"

കമാതക്ഷിരക്ഷിക്കുന്നെതീ അമ്മനയന്നുയം
കദനയം നക്ഷിറയയം ഹൃത്തുമമായക്ഷി
കടന്നു വര, നതീ എന് മുപത
കരള് കുളക്ഷിര്ക്കുയം പുഞക്ഷിരക്ഷിയമമായക്ഷി

നക്ഷിരനരമമായക്ഷി കമാപതമാര്ക്കുന്നു ഞമാന്
നക്ഷിദ്രയക്ഷില് പപമാലയം നക്ഷിനന്റെ നമാദയം
നക്ഷിനവക്ഷിലയം കനവക്ഷിലയം നക്ഷിറഞ്ഞു നക്ഷില്പ
നതീ നല്കക്ഷിനയമാരമാ കുഞ്ഞു മുതങ്ങള്

പക്ഷിറന്നു വതീനണമാരമാ നക്ഷിമക്ഷിഷയം മുതല്
പുറകക്ഷിലണതീ കരങ്ങള് നക്ഷിതതയം
പറഞ്ഞറക്ഷിയക്ഷിക്കമാനമാവുപമമാ കുപഞ്ഞ, ഈ
പതക്ഷിത തന് മനസക്ഷിന് ദദുഃഖയം

എന് നനഞക്ഷിനല ചൂപടറ നതീ വളര്ന്നു
എനന്റെ തമാരമാട്ടു പകട്ടു നതീ ഉറങ്ങക്ഷി. 
എത്ര നമാള് കഴക്ഷിഞ്ഞമാലയം, എന് കചൈതനതപമ
എങ്ങനന മറക്കുയം ഈ അമ്മ നക്ഷിനന്നെ?

നകമാതക്ഷി തതീനര കണതക്ഷില്ല കണമാ, നക്ഷിന്
നകമാഞലയം, ചൈക്ഷിണുങ്ങലയം, കുസൃതക്ഷികളയം.
കുഞ്ഞരക്ഷിപല്ലുകള് കമാട്ടക്ഷി, പുഞക്ഷിരക്ഷി തൂകക്ഷി
ക ൂനട കളക്ഷിക്കമാന് ഇനക്ഷി നതീ വരുപമമാ?
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രമാഗവുയം തമാളവുയം നതീ തനന്നെ നപമാപന്നെ
രമാജവതീഥക്ഷികനളമാരുക്കുന്നെതുയം നതീ തമാന്
രമാഹുപല, എന് നപമാന്നു മകപന
രമാപകലക്ഷില്ലമാനത നക്ഷിനപ നക്ഷിനന്നെ മമാത്രയം 
പതക്ഷിവമാനയന്നുമതീ പമാവയം അമമ
പടക്ഷിവമാതക്ഷില്ക്കലമായന് കമാതക്ഷിരക്ഷിപ
പമാരക്ഷിതക്ഷില് വമാഴയം കദവങ്ങപള 
പമാഴമായക്ഷിപപമാകപല്ല എന് അര്ത്ഥനകള്

വമാതമായനങ്ങള് തുറന്നു ഞമാന് കമാതതീടുന്നു
വഴക്ഷി നതറക്ഷി നതീ പപമാനയമാരമാ നമാള് മുതല്
വല ഞ്ഞു തളരുന്നെനതനക്ഷിനു പപമാപന്നെ
വമാരക്ഷിപ്പുണരമാന് ഈ അമ്മയള്ളപപമാള്?

മയങ്ങതീടമാപതമാപരമാ നക്ഷിമക്ഷിഷവുയം ഞമാന്
മനതമാരക്ഷില് നക്ഷിനചക്ഷിരക്ഷിപ നക്ഷിനന്നെ
മടങ്ങക്ഷി വരക്ഷിപല്ല നതീനയമാരക്ഷിക്കല്
മമാനസതക്ഷിന് മണക്ഷിമുപത, എന് കുപഞ്ഞ?

കമാലനമത്ര കഴക്ഷിഞ്ഞമാലയം, നതീനയത്ര വളര്ന്നെമാലയം
കമാതക്ഷിരക്ഷിനപന്നുയം തുടരുയം ഈ അമ്മ
കനനലരക്ഷിയമതീ കരളക്ഷിനന്റെ പവദന  
കതക്ഷിജസ്വലക്ഷിക്കുയം എന് മരണയം വനര
                                                                                   
 കമാതക്ഷിരക്ഷിക്കുന്നെതീ അമ്മനയന്നുയം
കദനയം നക്ഷിറയയം ഹൃത്തുമമായക്ഷി
കടന്നു വര, നതീ എന് മുപത
കരള് കുളക്ഷിര്ക്കുയം പുഞക്ഷിരക്ഷിയമമായന്.......
                                            
                                                 നകമാച്ചുറമാണക്ഷി പജമാസഫന്

                                    (അധതമാപക്ഷിക  എചന്എസന് വക്ഷിഭമാഗയം) 
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BIODIVERSITY PARK
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     സമയഗണപിതണ

               മനസറ്റില്   മരറ്റിചവര്കസ്
                         ദനരങ്ങജളല്ലയാസം  ദശഷറ്റിപ്പുകൈള
                         ചവടുകൈളയാഞസ് ജവചറ്റിടുസം 
                         അളന തചീരയാജത 
                         സഹനത്തറ്റിനസ്
                                                 ഒരു  പകൈല് ഒരു യുഗസം
                                                  ഇടററ്റില്ല കൈയാജലങറ്റിലസം 
                                                  തചീരുനറ്റില്ല ദൂരസം 
                                                  അര്ത്ഥമറ്റില്ലയാജത 
                                                  മഹയാ മമൗനജത്തയുസം ജനഞറ്റിദലററ്റി
                                                  പദണ്ടജയയാരുങ്ങറ്റിയ കൈല്ലറയറ്റിദലകസ്
            
 മനസറ്റില് ഉയറ്റിര്ത്തവര്കസ് 

ദനരങ്ങജലയാട്ടുസം തറ്റികൈയയാജത
ഒരു യുഗസം ഒരു പകൈല്

        എത ദവഗസം തചീരുന ദനരജമന
                                                             പകൈലറ്റിദനയാളസം ജചറുതയായസ്
                                                             സയാരവത്തയായസ്
                                                             ജനഞ്ജകൈജത്തയാതുകറ്റി
                                                             അതദമല് ലദനര്മ്മ
                                                             തൂവല്കൈനസം ദൂരമറ്റില്ലയായസ്
                                                             കൈയാലവസം ദുരവസം കൈടനസ്
                                                             ഒഴുകൈറ്റി നചീങ്ങയാസം പ്രയാണ
                                                             ങ്ങളകസ്
                                                             അനന്തതദയയാളസം

                                                                                 ALAN BIJU , 9D
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                       HUES FROM CLUES   

          Here is an interesting  puzzle.  Alna  Afna  Athul  and sruthy are friends 
and they are neighbors  too. The   colour's of their  houses are  blue green and 
red – not in that order, of course .    There are only three houses on that  side of 
the road. There  is also a temple at the end of the road. Can you figure out  the 
colour of each one's  house with the given   clues?

                                            CLUES
             
                        Athul's house is next to the temple.
                        Afna's house is east of the green house.
                        The blue house is  not in the centre.

                                              

                                                                                 Answe  r

                                                                   Sruthy's house is green in colour's
                                                   Afna's house is red colour's
                                                  Athul's house is blue

Explanation

 It is given that Athul's house is  next to the temple, it is  the third house on the 
road. As the  Afna's  house is east of the green house. It is the second house. So 
we  conclude that sruthy's  house is the first one and is green in colour. It is also 
given  the blue house isn't in the centre. So it is the third house and that's  
Athul's. Therefore, Afna's  house is red in colour and in the middle.

                                                                          EDWIN JOSEPH
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മഴമുഴകങ്ങള

നറ്റോളരത മഴ ഈ ഇടഡിമമുഴക്കങ്ങളഡില നഡിനത്ത്
എനഡിക്കറഡിയറ്റോന് കഴഡിയമുനഡില.
റസ്നേഹളും ശറ്റോന്തമറ്റോരയറ്റോഴമുകമുന പേമുഴരയങ്കേഡില
പേഡിണക്കളും പേമുഴയഡിലലഡിയമുന മഴരയങ്കേഡില
നഡിരന  ഞറ്റോനറഡിയമുനതത്ത്
സമമുദ്രമറ്റോയറ്റോരണങ്കേഡില
നനീരയറ്റോരമു മഴയറ്റോവലൂ.....  ഞറ്റോന് ഇലകളറ്റോയഡിരലങ്കേഡിലമുളും
ഒരമു മണ്കടമുക്കയഡില വഡിഷവമുളും
മരററ്റോനഡില ചഡിതറ്റോഭസ്മവമുളും
പണയ പേമുസകതറ്റോളഡില
ഒരഡിക്കലമുളും ഇരട്ടഡിക്കറ്റോത മയഡിലപ്പെനീലഡിയമുളും
ഇനഡി നമറളതമു വഴഡിരക്കങ്ങരന
ഹതൃദയളും റകറ്റോതഡിപ്പെറഡിച കഴമുകനത്ത്
നറ്റോറളരയറ്റോരനറ്റോണ്ടറ്റോവമുനമു.
എന്തഡിനറ്റോരണരന കരള
നറ്റോരള നഡിനക്കമുരകറ്റോതഡിപ്പെറഡിക്കറ്റോന്
നഡിരന റചറ്റോറഡിരലറ്റോരഡിക്കലമുളും റവവറ്റോത കലറ്റോയത്ത്
നഡിരന മധമുരങ്ങളഡിരലറ്റോരഡിക്കല
പേടര്രനറ്റോരമുപ്പെറ്റോയത്ത്
നഡിരനറയറ്റോര്മകളഡിലവറശഷഡിച കയത്ത് പ്പെറ്റോയത്ത് 
നനീ.................. ഞറ്റോന്.................. വറ്റോക്കമുകളഡിനഡി.
നമമുരക്കന്തഡിനറ്റോയത്ത്
നറ്റോളരത മഴ ഈ ഇടഡിമമുഴക്കങ്ങളഡില നഡിനത്ത്
ഈ മഡിനലഡില
ഒരമു മറ്റോത്ര കറ്റോണമുന
രത്നതഡിളക്കളും
ഇരമുട്ടത്ത് തമുടചമു മറ്റോറമുനമു
നറ്റോരള.......
മഴ............
                             അനഘ റമറ്റോള റററ്റോയഡി ,   IX E   
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               മമ്പോയുനവസന്തണ

അജനയാരു രയാവറ്റില് വയാസന്തറ്റി വറ്റിടര്നദല്ലയാ
അന തജനയചീ  ഞയാനസം പറ്റിറന
ഉതയാട ജജപങറ്റിളറ്റികൈള ഉല്ലയാസസം പയാടറ്റി
പുതറ്റിയയാസം എജനയചീ ജന്മദമയാര്ത്തസ് 

ആദരയാരുമററ്റിയയാജത ആദലയാലസം പയാടറ്റി   ഞയാന്
ആദരയാമലയായറ്റി വളര്നവന.
ജകൈയാഞ്ചുന മണറ്റിവചീണയയാജയന് ജചീവറ്റിതസം     
തുഞത്തറ്റിജലത്തറ്റിയതയാരററ്റിഞ.

കൈണ്ടറ്റിട്ടുസം കൈയാണയാജത ദകൈട്ടറ്റിട്ടുസം ദകൈളകയാജത 
പുലരറ്റിയുസം സനത്യയുസം വനജപയായറ്റി!
ദലയാകൈദമ നറ്റിന് രപജമജന്തനററ്റിയയാന്
കൈയാത്തറ്റിരുന യുഗങ്ങളയായസ് ഞയാന്!

പൂതരയാഗസം പകൈര്ജനയാഴുകുസം ദതനരുവറ്റി-
തറ്റിരഞദനയാകറ്റി ഞനങ്ങറ്റിരറ്റികദവ
സശപഹയാരറ്റിയയായസ് വന നചീജയന് മുനറ്റില്!
സശപസമൗരഭസം തൂകൈറ്റി സശന്തസം മനജസനദപയാല്

തുമ്പതന് തുമ്പറ്റിജല തൂമഞസ് തുള്ളറ്റിയുസം 
അമ്പറ്റിളറ്റികചീററ്റിജന സമൗനരത്യവസം 
തുള്ളറ്റികളറ്റിചതയാസം നയാളുകൈള മയായുന 
തുച്ഛമയായ ജചീവറ്റിതയയാതയറ്റില്!
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സമൗപര്ണസൂനങ്ങള സപ്തവര്ണങ്ങളയാല്
സമൗനരത്യപൂര്ണമയാസം പയാടറ്റികൈളുസം 
എനറ്റിജല ദമയാഹങ്ങള ജഞട്ടറദപയായറ്റിതയാ
എദങ്ങയാ മറവറ്റിയറ്റിലയാണ്ടുദപയായറ്റി.

പുല്ജകയാടറ്റിത്തുമ്പറ്റിജല മഞറ്റിന് കൈണറ്റികൈകൈള
തന് കൈലയാ ചയാതുരത്യസം കൈയാട്ടറ്റിനറ്റിന.
നറ്റിദനതയായറ്റി നചീകൈണ്ട തയാവളമറ്റിനറ്റിതയാ 
ഗതകൈയാല സ്മൃതറ്റിദതടറ്റിയല ഞറ്റിട്ടസ് നറ്റിന.

ഹൃദേയവറ്റിപഞറ്റികൈയറ്റില് ഒരയായറ്റിരസം
 നവത്യഗയാനങ്ങള കുററ്റിചറ്റിട്ടു നചീ
പശ്ചറ്റിമവയാരറ്റിധറ്റിയറ്റില് കുളറ്റിചസ് 
സശച്ഛമയായറ്റി വറ്റിശ്രേമസം സ്ഥയാനസം പൂകുദമയാ

കൈത്തുന മനസസറ്റിജല സുനരസശപങ്ങള 
മൂകൈമയാസം ഭയാഷയറ്റില് മയാതസം ദചയാദേറ്റിച നചീ
ഉത്തുസംഗ ശസംഭത്തറ്റിജലത്തറ്റിയറ്റിട്ടുസം
ഉത്തരമരുളയാന് കൈഴറ്റിഞറ്റിജല്ലനറ്റികസ് 

പറ്റിരറ്റിയുവയാന് സമയമയായസ് ദവദേയറ്റില്
ദനരറ്റിടജട്ട ഭയാവറ്റിജചീവറ്റിതത്തറ്റിനസ് ഭയാവകൈങ്ങള
പൂര്ത്തറ്റിയയാകൈയാത്ത സമസത്യദപയാല് 
മറ്റിഥത്യയയാജയന് ജചീവറ്റിതസം.

   “ആത്മബനങ്ങള മനറ്റിദലകറ്റിടുന ആത്മദവദേനമയാതസം.........” 

                                     അശശറ്റിന്ദദേവസ് എസസ് നമ്പൂതറ്റിരറ്റി
                                                 IX B
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     കൈയാവത്യശലകൈങ്ങള

“ദവണജമനറ്റിക്കു കൈറുജത്തയാരു തയാജസ്മഹല് ദവദേനകൈളകസ് അസ്ഥമയാടമയാവയാന്” - 
ഒ.എന്.വറ്റി കുറുപസ്.

“ഒരു തയാരകൈജയ കൈയാണുദമ്പയാള അതസ് രയാവ മറക്കുസം,പുതുമഴ കൈയാണ്ജകൈ വരളച 
മറക്കുസം പയാല്ചറ്റിരറ്റി കൈണ്ടതു മതറ്റിജയ മറന സുഖറ്റിദച ദപയാകുസം പയാവസം 
മയാനവഹൃദേയസം” - സുഗതകുമയാരറ്റി.

“ചറ്റിരറ്റി മയാഞദപയാജയയാജരന് ചണ്ടറ്റിജന ദകൈയാണറ്റിജലയാരു പരറ്റിഹയാസ മുദ്ര നചീ കൈയാണുസം
ഒരു ജചീവറ്റിതത്തറ്റിജന ഒരു സമൗഹൃദേത്തറ്റിജന മുതറ്റിമുദ്ര നചീയതറ്റില് 
കൈയാണുസം.” - അയപപണറ്റികര്.

“ദഭയാജത്യസം കൈട്ടയാല് ദമയാഷ്ടയാവസ് രയാജത്യസം കൈട്ടയാല് രയാജയാവസ് ” - കുഞണറ്റിമയാഷസ്.

                                                       റജറ്റോതഡിഷത്ത് റജറ്റോറമറ്റോന്
                                                                   9B

         

                                           മകന്െ
കുനറ്റിന് ജചരുവറ്റിലള്ള ഒരു വചീട്ടറ്റിലയാണസ് ഭര്ത്തയാവറ്റിദനയാജടയാപസം അവള 
തയാമസറ്റിചറ്റിരുനതസ്.പൂദന്തയാട്ടവസം മതറ്റിലസം ദഗറജമയാജകയുള്ള വലറ്റിയ വചീടസ്.
ഒരു ദേറ്റിവസസം രയാവറ്റിജല ജചരുവറ്റിദലക്കുള്ള ജനല് തുറക്കുദമ്പയാള ദൂജര 
നറ്റിനസം വചീട്ടറ്റിദലക്കുള്ള വഴറ്റിജയ അവളുജട അച്ഛന് നടന വരുനതസ് അവള
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കൈണ്ടു.നറ്റിമറ്റിഷദനരദത്തകസ് സദന്തയാഷസം അവളുജട മനസറ്റില് പൂക്കുട 
നറ്റിവര്ത്തറ്റി.പറ്റിജനയതസ് വയാടറ്റി,നറ്റിറസം മങ്ങറ്റി.
                           അമ്മയറ്റില്ലയാജതയുള്ള അച്ഛജന ആദേത്യജത്ത വരവയാണസ്.
മുജമ്പയാരറ്റികല് ഒരു മഴകയാലത്തയാണസ് അവരറ്റിരുവരുസം കൂടറ്റി ജചററ്റിയ ഒരു 
കുടകചീഴറ്റില് മഴ നനഞ വനതസ്.അനസ് അകൈദത്തക്കു കൈയറയാജത അവര് 
മുറത്തു നറ്റിനദതയുള . അവളുജട ഭര്ത്തയാവറ്റിജന മുഖത്തസ്  ദദേഷത്യസം 
പ്രസരറ്റിചറ്റിരുന. അമ്മയുജട കൈണ്ണുകൈള കൈരഞ കൈലങ്ങറ്റിയറ്റിരുന.തകൈര്ന
ഹൃദേയവമയായറ്റി ജനലറ്റിജന അരറ്റികൈറ്റില് വന നറ്റിന തജന അരറ്റികൈറ്റില് 
ഈറനടറ്റിച നനജഞയാരു പയായറവചസ് അവര് തറ്റിരറ്റിചദപയായറ്റി. 
                  പറ്റിജന ദവനലരുകൈറ്റി നറ്റിന ഒരു ദേറ്റിവസസം അമ്മ മരറ്റിചവയാര്ത്ത
വന.പ്രയായമയായ കഡ്രെെവര് കൈയാററ്റിറകറ്റി ഒറക്കുദപയായറ്റി.കകൈനറ്റിറജയ 
വയാരറ്റിയ കൈദേളറ്റിപ്പൂകള കൈയാല്കലറ്റിട്ടസ് വണങ്ങുദമ്പയാള ..... ഈശശരയാ, മനസസ്
ദവദേനയുജട മയാതസം ഒരുളകടലയായറ്റി.....! 
 ഇനസ് വചീണ്ടുസം അച്ഛന് വരുന.ഇദപയാള ദഗററ്റിനരറ്റികൈറ്റിജലത്തറ്റിയറ്റിട്ടുണ്ടയാകൈ സം
അവള മുററ്റിയറ്റില് നറ്റിനസ് ഉമ്മറദത്തകസ് ഒയാടറ്റിജചന.അവറ്റിജട അവളുജട
ഭര്ത്തയാവസ് ആദരയാദടയാ സസംസയാരറ്റിചജകൈയാണ്ടറ്റിരറ്റിക്കുകൈയയായറ്റിരുന.അവളുജട
പരറ്റിഭ്രമസം കൈണ്ടസ് അയയാള അവജള സൂക്ഷറ്റിചസ് ദനയാകറ്റി.
     അവള പറഞ:

                        “ ..... അച്ഛന് .....എജന അച്ഛന് വരുന..... ഒറകസ്..... 
ഒരയാളുസം കൂട്ടറ്റില്ലയാജത..... ”

       പറഞതുസം അവള ഒരു പ്രളയത്തറ്റില്ജപട്ടു.

                                       ജമല്ബറ്റിന് ദജയാണ്
                                                            IX B
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                                                                   കവപിത

                   സകപണ
ഒയാര്മ്മകൈളകസ് വചീണ്ടുസം ചറ്റിറകുകൈള മുളക്കുന
വചീണ്ടുസം,തളറ്റിര്ക്കുനദവയാ എന് മനസറ്റിലറ്റിന
പൂത്തുലഞറ്റിരുജനയാരു ദദേവതയാരു.
ഇനചീ തണുത്ത രയാതറ്റിയറ്റിലകൈലസം നറ്റിന
ഒഴുകൈറ്റിജയത്തുമയാ ഗയാനത്തറ്റിജലന് 
നഷ്ടമയായ പയാരറ്റിജയാതത്തറ്റിന് ഗനമുദണ്ടയാ
സശപങ്ങള അര്ത്ഥസം മുളക്കുന കുനറ്റില്നറ്റിനസ് 
തയാഴ്വരയുജട ഭസംഗറ്റി ആസശദേറ്റിക്കുനദവയാ
അനയാ ജതങ്ങറ്റിന് തലപയാവകൈളകറ്റിടയറ്റിലൂജട 
ഞയാന് കൈണ്ടറ്റിരുന പൂര്ണറ്റിമകറ്റിതയുസം 
കൈളങമുണ്ടയായറ്റിരുദനയാ
അന ഞയാന് കൈണ്ടറ്റിരുന സൂരത്യയാസ്തമനങ്ങള-
കറ്റിതദയജറ ചവപ്പുണ്ടയായറ്റിരുനദവയാ
അന ഞയാന് ദകൈട്ട മഴയുജട നയാദേത്തറ്റിനസ് 
ഇതദയജറ മധുരമുണ്ടയായറ്റിരുനദവയാ
അനസ് നയാസം ആടറ്റിത്തറ്റിമറ്റിര്ത്ത കൈലയാല-
യത്തറ്റിനസ് ഇത സ്മൃതറ്റി മധുരദമയാ
ഇജതല്ലയാസം ഒരു ഒയാര്മ്മ മയാതമയായറ്റി
അവദശഷറ്റിക്കുനദവയാ
എകൈയാന്തമയാമചീരയാവറ്റില് ദതങ്ങുദമ്പയാജളന് മനസറ്റില് 
ആ ഗയാനജമയാരു കുളറ്റിരയായറ്റി പടരുനദവയാ
ഇവറ്റിജടജയജന സശപങ്ങളകസ്
ചറ്റിറകുകൈള മുളക്കുന                        
സശപദമയാ ബയാകറ്റി,സശപദമയാ ബയാകറ്റി.          ദജയാതറ്റിഷസ് ദജയാദമയാന് - 9 B
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          സര്ദമ്പോര്ജപിമണനമ്പോമണമ്പോ?

പ്രദതത്യകൈ കൈശറ്റിസസ് പരറ്റിപയാടറ്റിയറ്റില് പജങടുത്ത സര്ദേയാര്ജറ്റിയുജട 
പ്രതറ്റികൈരണങ്ങള ദകൈളക്കുകൈ

1.നൂറസ് വര്ഷ യുദസം എത വര്ഷസം നചീണ്ടുനറ്റിന?

a) 116
b)99
c)100
d)160
:സര്ദേയാര്ജറ്റി പയാസസ് പറഞ.

2.ഏതസ് മയാസത്തറ്റിലയാണസ് റഷത്യകയാര് ഒദകയാബര് വറ്റിപവസം 
ആദഘയാഷറ്റിക്കുനതസ്?
a)ജനവരറ്റിയറ്റില് 
b)ജസപ്തസംബററ്റില്
c)ഒദകയാബററ്റില്
d)നവസംബററ്റില്
:സര്ദേയാര്ജറ്റി ഒയാഡറ്റിയന്സറ്റിജന സഹയായസം ദതടറ്റി.

3.പനയാമ ജതയാപറ്റികൈള നറ്റിര്മറ്റിക്കുന രയാജത്യസം ഏതസ്?
a)ചറ്റിലറ്റി നചീണ്ടുനറ്റിന
b) പനയാമ
c)ബ്രസചീല്
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d)ഇകൈശദഡയാര്

:ഉത്തരസം കൈജണ്ടത്തയാന് സര്ദേയാര്ജറ്റി കൈറകറ്റിക്കുത്തറ്റി
4. ജലഡസ് ജപന്സറ്റില് മുന ഏതസ് സയാധനസം ജകൈയാണ്ടയാണസ് ഉണ്ടയാക്കുനതസ്?
a)ജലഡസ്
b) ടറ്റിന്
c)ഗ്രയാകഫറസ്
d)ലറ്റിഥറ്റിയസം
:സര്ദേയാര്ജറ്റി പയാസസ് പറഞ.

5.ഇസംഗണ്ടറ്റിജല ദജയാര്ജസ് ആറയാമന് രയാജയാവറ്റിജന ആദേത്യ ദപജരന്തസ്?
a)ദജയാര്ജസ്
b)ആര്തര് 
c)ആല്ബര്ട്ടസ്
d)അലകയാണ്ടര്
:സര്ദേയാര്ജറ്റി വചീണ്ടുസം ഒയാഡറ്റിയന്സറ്റിജന സഹയായസം ദതടറ്റി.
 

6.മുപതസ് വര്ഷ യുദസം എത വര്ഷസം നചീണ്ടുനറ്റിന?

a) 25
b)30
c)35
d)40

:വളജര ദനരസം ആദലയാചറ്റിച ദശഷസം രണ്ടുസം കൈല്പറ്റിചസ് സര്ദേയാര്ജറ്റി പറഞ 
-30
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സര്ദേയാര്ജറ്റിയുജട പ്രതറ്റികൈരണത്തറ്റില് അനകൈമ്പ ദതയാനറ്റിയ നറ്റിങ്ങള 
ചറ്റിരറ്റിചറ്റിജചങറ്റില് തയാജഴ കൈയാണുനതുകൂചറ്റി വയായറ്റിക്കുകൈ

1.ഇസംഗസ്ളണ്ടുസം ഫയാന്സുസം തമ്മറ്റില് നടത്തറ്റിയ നൂറസ് വര്ഷ യുദസം 116  

വര്ഷസം നചീണ്ടുനറ്റിന.

2. റഷത്യന് കൈലണ്ടററ്റിജല പഴയ ഒദകയാബര് 24,25 തചീയതറ്റികൈള പറ്റിനചീടസ് 
നവസംബര് 6,7 ആയറ്റി മയാററ്റി. അതറ്റിനയാല് ആദഘയാഷസം നവസംബററ്റില്.

3.ജതദക അദമരറ്റികയറ്റിജല ഒരുതരസം ജചടറ്റിയുജട ഇലകൈള 
ജനയണ്ടയാക്കുന പനയാമ ജതയാപറ്റികൈള നറ്റിര്മറ്റിക്കുനതസ് ഇകൈശദഡയാററ്റിലയാണസ്.

4.ജപന്സറ്റില് മുനയറ്റില് ഗ്രയാകഫറസ് ആണുളളതസ്.

5.ശരറ്റിയുത്തരസം ആല്ബര്ട്ടസ്.അകയാലത്തസ് ജചീവറ്റിചറ്റിരുന അദദഹത്തറ്റിജന 
ദപരസ് 
ആല്ബര്ട്ടസ് ഫഡററ്റികൈസ് ആര്തര് ദജയാര്ജസ് എനയാണസ്.

6.  30 തജനയയാണസ് ശരറ്റിയുത്തരസം.

ഇദപയാള എന്തസ് ദതയാനന.

മണ്ടന് സര്ദേയാര്ജറ്റിദയയാ അദതയാ......

                                                                           ദറയാസ്മരറ്റിയ അലകസ്
                                                                 IX B
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                           എന്െസസൗഹൃദണ

എന് ജചീവറ്റിത പ്രയയാണത്തറ്റില്
ഞയാന് കൈണ്ടുമുട്ടറ്റി, 
മയാനറ്റിയയാസം എന് സുഹൃത്തറ്റിജന.
ഞങ്ങള  പരസ്പരസം 
സസംദവദേനസം ജചയ 
ഞങ്ങളതന് ഹൃദേയങ്ങള
നമ്മള നവജമയാരു സമൗഹൃദേസം 
ആരസംഭറ്റിചദപയാള സ്ഥയായറ്റിഭയാവസം
മയാററ്റി നമ്മളറ്റിയററ്റിയയാജത.
കദേനത്യങ്ങജളല്ലയാസം മയാററ്റി 
നറ്റിവൃതറ്റിയയായറ്റി
ദസ്തയാഭസം പലതുസം മുഖത്തുകൈണ്ടു.
കൈരയാഗരസം എന ഞയാന്   കൈരുതറ്റിയ
എന് വറ്റിദേത്യയാലയസം, അവള 
സശര്ഗമയാകറ്റി.
നറ്റിന് ബഹറ്റിരന്തദശയാഭ പരത്തറ്റിയ
സമൗരഭസം നറ്റിറയുന നമ്മളതന് 

വറ്റിദേത്യയാലയത്തറ്റില്.
ഞയാജനയാനസ് ദതങ്ങുദമ്പയാള 
ആശശസറ്റിപറ്റിചചീടുസം 
ജചീവറ്റിതസം മയാറചീടുസം എന് സുഹൃത്തസ്
മരനസം തുളുമ്പുന നറ്റിന് 
തൂജമയാഴറ്റികൈള എനറ്റികഭറ്റിമറ്റിതസം
ദശ്രേയാതദപ്രയമയാസം നറ്റിന് ആരവസം
എന് നറ്റിര്വൃതറ്റിയുസം.
വറ്റിയത്തറ്റില് നയാസം കൈണ്ട 
തയാരകൈസംദപയാജല 
എണമറതയാണസ് നറ്റിജന ദശയാഭ.
ദേറ്റിനവസം ഞയാന് കൈയാണയാന്
ആഗ്രഹറ്റിക്കുസം നറ്റിന് മുഖസം
കൈയാരണസം അജതന് ഊര്ജമദല്ലയാ?
എന് ഉയറ്റിരറ്റിജന സ്പനനസം 
നറ്റില്ക്കുസം നയാള വജര ഞയാന്
നറ്റിജന കൈയാണന് ആഗ്രഹറ്റിക്കുസം.

ആന്ലറ്റിയ എസസ്. ജകൈ 
IX D
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                      ഒരുമകരളപപിറവപി

  രമ്പോവറ്റിജല തജന എണചീറസ്  ഓടറ്റിജചനസ്  പതജമടുത്തു.ആദേത്യസം  കൈണ്ട
വയാര്ത്ത മറ്റിനവറ്റിനസ് ആവശത്യമുള്ളയയായറ്റിരുന. ദകൈരളപറ്റിറവറ്റിജയ- ക്കുററ്റിചസ്.
പതവമയായറ്റി  അവള  അടുകളയറ്റിദലദകയാടറ്റി.  തജനകയാള  ദനരജത്ത
എണചീറസ് അടുകളയറ്റില് ദജയാലറ്റി തുടങ്ങറ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന അമ്മ.  ഉടജന തജന
അമ്മയുജട  ദചയാദേത്യസം:  "എന്തയാ  മറ്റിന?  എന്തയാ  ഇനറ്റിത  ദനരജത്ത
ഉണര്നതസ്?”  അവള ഒനസം  മറ്റിണ്ടയാജത  അമ്മയുജട  കകൈയറ്റില്  പറ്റിടറ്റിചസ്
"ദകൈരളപറ്റിറവറ്റി ആശസംസകൈള"  എനസ് പറഞ.അദപയാഴയാണസ് അമ്മദപയാലസം
അതറ്റിജനക്കുററ്റിദചയാര്ക്കുനതസ്.
അമ്മ അവളക്കുസം ആശസംസകൈള നല്കൈറ്റി."അദമ്മ ഞങ്ങദളയാടസ് ഞങ്ങളുജട
ടചീചര്  പറഞ,  ഇനസ്  ദകൈരളപറ്റിറവറ്റിയയായതുജകൈയാണ്ടസ്  ന-വദകൈരള  സൃഷ്ടറ്റി
എന വറ്റിഷയത്തറ്റിനസ്  കൈഥദയയാ,  കൈവറ്റിതയദയയാ,  കുററ്റിപ്പുകൈദളയാ  എഴുതയാന്.
അദമ്മ  നവദകൈരള  സൃഷ്ടറ്റി  എനയാജലന്തയാ?പുതറ്റിയ  ദകൈരളത്തറ്റിജന
ജന്മസം,അജമ്മ  അതറ്റിജനക്കുററ്റിചസ്എനറ്റിക്കു  കൈഥ  പറഞതരുദമയാ?”  "ഉസം
ഇവറ്റിജടനറ്റിന  പറഞതരയാസം  അമ്മജകയാരുപയാടസ്  ദജയാലറ്റിയുണ്ടസ്.
ദമയാളുദപയായറ്റി  ദപനയുസം,  ബുക്കുസം,  ഒരു  കൈദസരയുസം  എടുദത്തയാണ്ടസ്
വയാ”.അവള ഓടറ്റിജചനസ് എല്ലയാസം എടുത്തുജകൈയാണ്ടുവന."അദമ്മ പറ" എനസ്
പറഞജകൈയാണ്ടു  അവള  കൈദസരയറ്റില്  ഇരുന.  അമ്മ  പറയയാന്
തുടങ്ങറ്റി."ആദേത്യസം  നവദകൈരള  സൃഷ്ടറ്റി  നമുജകങ്ങജന ജചയയാന് സയാധറ്റിക്കുസം
എനതറ്റിജനക്കുററ്റിചസ്  പറ ഞതരയാസം'.ഉസം  മറ്റിന  മൂളറ്റി.  അമ്മ  പറയയാന്
തുടങ്ങറ്റിയതുസം പുറത്തു
നറ്റിനസ് മറ്റിന്നൂ എജനയാരു വറ്റിളറ്റി. അവള ഓടറ്റിജചന ദനയാകറ്റി. അവളുജട ഉറ
സുഹൃത്തസ് മയാളു വന നറ്റില്ക്കുന. "എന്തയാ മയാളു?” മറ്റിന ദചയാദേറ്റിച. "മറ്റിന നചീ
ടചീചറു പറഞതുദപയാജല കൈഥദയയാ കൈവറ്റിതദയയാ എഴുതറ്റിദയയാ?” "ഇല്ല മയാളു
ഞയാന്  എഴുതയാന്  തുടങ്ങുകൈയയായറ്റിരുന.  അമ്മ  എനറ്റികസ്  പറ ഞ
തരയാജമനസ് പറഞ. നചീ എഴുതറ്റിദയയാ?” മറ്റിന ദചയാദേറ്റിച. "ഇല്ല എനറ്റികയാരുസം
പറഞതനറ്റില്ല.  അമ്മദയയാടു  ദചയാദേറ്റിചദപയാള  അററ്റിയറ്റിജല്ലനസ്  പറഞ.
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അച്ഛദനയാടസ്  ദചയാദേറ്റിചദപയാള  ഇദത  മറുപടറ്റി  തജന  കൈറ്റിട്ടറ്റി.”  "നറ്റിനകസ്
ദചചറ്റിദയയാടസ്  ദചയാദേറ്റിച്ചൂജട?”  മറ്റിന  മയാളുവറ്റിദനയാടസ്  ദചയാദേറ്റിച.  "ഞയാന്
ദചയാദേറ്റിചതയാ  പജക്ഷ  ദചചറ്റി  പറഞ  തനറ്റില്ല”.  അടുകളയറ്റില്  നറ്റിനസ്
ഇജതല്ലയാസം  ദകൈട്ടുകൈണ്ടുനറ്റിന  മറ്റിനവറ്റിജന  അമ്മ  പറഞ  :  "ഇങ്ങുവയാ
നറ്റിങ്ങളക്കു രണ്ടയാളകളക്കുസം ഞയാന് കൈഥ പറഞതരയാസം"  ''ശരറ്റി  അദമ്മ
ഇതയാവരുന".  “മയാളു  ദകൈററ്റിവയാ”.മയാളുവസം  മറ്റിനവസം  അടുകളയറ്റില്  ജചന.
മയാളുവറ്റിനസ് ഇരറ്റികന് മറ്റിന കൈദസര നല്കൈറ്റി. രണ്ടുദപര്ക്കുസം അമ്മ ചയായയുസം
നല്കൈറ്റി. "ഏഴുമണറ്റിയയായറ്റി എട്ടരകസ് സ്കൂളറ്റില് ദപയാദകൈണ്ടതജല്ല.  വയാ ദവഗസം
പറയയാസം. കുററ്റിപസ് പറഞ തരജട്ട" ''കുററ്റിദപയാ?'' മയാളു ദചയാദേറ്റിച. ഹയാ! കുററ്റിപസ്.
ശരറ്റി  ,രണ്ടയാളുസം  ശരറ്റിവച.  അമ്മ പറഞതുടങ്ങറ്റി:  "നമുക്കു  തനറ്റിരറ്റിക്കുന
വറ്റിഷയജത്ത പററ്റി  കുറച ദപയായറ്റിന്റുകൈള പറയയാസം''."ശരറ്റി!''  രണ്ടയാളുസം  തല
കുലകറ്റി. "ഒനസ് ജലപ്ര-ളയത്തറ്റില് വചീടുസം കൃഷറ്റിയുസം നശറ്റിചവജര സഹയായറ്റിച
ജകൈയാണ്ടസ് പുതറ്റിയ  ദകൈരളജത്ത  നമുകസ്  വയാര്ജത്തടുകയാസം''.  ''അവജര
നമ്മജളങ്ങനയാ  സഹയായറ്റിക്കുനതസ്?''മറ്റിന  ദചയാദേറ്റിച  .അമ്മ
പറഞ:''മുഖത്യമന്ത്രറ്റിയുജട  ദുരറ്റിതയാശശയാസ  നറ്റിധറ്റിയറ്റിദലകസ്  കപസ
നല്കൈറ്റിജകൈയാണ്ടസ്  നമുകസ്  അവജര  സഹയായറ്റികയാസം.''  ''എങ്ങജനയയാ  ആനറ്റി
പ്രളയസം ഉണ്ടയാകുനതസ്?''  മയാളുവയാണസ് ദചയാദേറ്റിചതസ്.  ''ഈ പ്രള-മുണ്ടയാകൈനള്ള
കൈയാരണകയാര്  നമ്മളയാജണന  തജന  പറയയാസം.  നമ്മള  പ്രകൃതറ്റിദയയാടസ്
ജചയ്യുന  ക്രൂരതകസ്  പ്രകൃതറ്റി  മനഷത്യന  നല്കുന  ശറ്റിക്ഷയയാണസ്  ഈ
പ്രളയജമയാജക.  ഉദേയാഹരണത്തറ്റിനസ്  മറ്റിന  മയാളുവറ്റിജന  അടറ്റിചയാല്
തറ്റിരറ്റിചടറ്റിക്കുകൈയറ്റിദല്ല  അതുദപയാജല  മനസറ്റിലയാദയയാ?''.  ''ഉസം''  അവര്
തലകുലകറ്റി.  ''പറ്റിജന  പയാസ്റ്ററ്റികൈസ്  ഉപദയയാഗങ്ങള
നറ്റിര്ത്തണസം.പയാസ്റ്ററ്റിക്കുകൈളുജട അമറ്റിതയുപദയയാഗസം നറ്റിര്ത്തണസം”. ജപജട്ടനസ്
മയാല  പറഞ:  ''ആനറ്റി  ഞങ്ങജട  സ്കൂളറ്റിലസം  പയാസ്റ്ററ്റികൈസ്  നറ്റിദരയാധറ്റിച.''
മറ്റിനവറ്റിജന  അമ്മ:  ''ഉസം  മറ്റിന  പറഞറ്റിരുന''  ഇനറ്റി  പുതറ്റിയ  മരങ്ങളുസം
ജചടറ്റികൈളുസം  നട്ടുപറ്റിടറ്റിപറ്റികണസം.  അതറ്റിലൂജട  മനഷത്യര്ക്കു  ശുദവയായു
ശശസറ്റികയാന്  കൈഴറ്റിയുന.  ഇവയറ്റിലൂജട  നമുകസ്  പുതറ്റിയ  ദകൈരളജത്ത
വയാര്ജത്തടുകയാന്  സയാധറ്റിക്കുന.  ഞയാന്  പറഞ  കൈയാരത്യങ്ങള
എഴുതറ്റിജയടുദത്തയാ?''  ''ഉസം''  രണ്ടുദപരുസം മൂളറ്റി.  ''ഇനറ്റി ഈ കൈയാരത്യങ്ങജളല്ലയാസം
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ദചര്ത്തസ്  ഒരുകുററ്റിപസ്  തയയാററ്റികറ്റിജകൈയാണ്ടുവയാ  നറ്റിങ്ങളുജട   ആശയങ്ങളുസം
ദചര്കണസം''.  രണ്ടുദപരുസം  കുററ്റിപസ്   തയയാറയാകറ്റി  മറ്റിനവറ്റിജന  അമ്മക്കു
നല്കൈറ്റി. അമ്മ അതു വയായറ്റിചതറ്റി
നദശഷസം ഉസം ജകൈയാള്ളയാസം എനസ്  പറഞ.  സമയസം ഏഴര കൈഴറ്റിഞ മയാളു
വചീട്ടറ്റില് ദപയായറ്റി ഭക്ഷണസം കൈഴറ്റിജചയാരുങ്ങസ്. മയാളു വരുദമ്പയാദഴ-
ക്കുസം  മറ്റിനവസം  ദപയായറ്റി  ഒരുങ്ങസ്.  എട്ടരയയായദപയാള  മറ്റിനവസം  മയാളുവസം
അവരുജട അച്ഛദനയാടുസം അമ്മദയയാടുസം യയാത പറഞസ് സ്കൂളറ്റിദലകസ് ദപയായറ്റി.
അവരുജട സ്കൂളറ്റിലസം ദകൈരളപറ്റിറവറ്റി ആദഘയാഷസം ഉണ്ടയായറ്റി-
രുന.

കയാരയാ ദമയാള ദജയാസഫസ്
VIII F
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                   കുളമകമ്പോഴപിയുപടെകഥ

  ഒരു  കൈടല്കരയറ്റില്  ഒരു  കുളദകയാഴറ്റിയുസം  അവജന  ഭയാരത്യയുസം
വസറ്റിചറ്റിരുന.  കുദറ  കൈയാലസം  കൈഴറ്റിഞദപയാള  കുളദകയാഴറ്റിയുജട  ഭയാരത്യകസ്
മുട്ടയറ്റിടയാറയായറ്റി.  അവള  തജന  പ്രറ്റിയതമദനയാടസ്  പറഞ  ''എനറ്റികസ്
മുട്ടയറ്റിടയാന്  പററ്റിയ  ഒരു  സ്ഥലസം  കൈണ്ടു  വയ്ക്കുകൈ''.  കുളദകയാഴറ്റി  പറഞ
''എന്തറ്റിനയാണസ്  ഭയാദരത്യ  ജവറുജത  പുതറ്റിയ  സ്ഥലസം  കൈണ്ടുപറ്റിടറ്റിച  സമയസം
കൈളയുന.  വറ്റിശയാലമയായ  സമുദ്രതചീരസം  നമുക്കുദവണ്ടറ്റിയദല്ല
പരനകൈറ്റിടക്കുനതസ്.''  ''അദയയാ,  അതസ്  പററ്റില്ല.  ജവളുത്തവയാവയായയാല്
കൈടല്ജലജമല്ലയാസം  കൈരയയാദലകടറ്റിചദകൈറുസം.  അദപയാള  നമ്മുജട
കുഞങ്ങജളല്ലയാസം  ഒലറ്റിചദപയാകുസം.  നമകസ്  സുരക്ഷറ്റിതമയായ  ഒരു  സ്ഥലസം
അദനശഷറ്റിച  കൈണ്ടുപറ്റിടറ്റികയാസം.''  ''എനറ്റിജകയാനസം  വയ,  നചീജയന്തറ്റിനറ്റിത
ഭചീരുവയാകുന.  സമുദ്രസം  നമുജകതറ്റിജര  ഒനസം  ജചയറ്റില്ല.  കൈയാരണസം  ഈ
കൈയാണുന  സമുദ്രസം  നമുകസ്  പരറ്റിചറ്റിതമദല്ല.  എനറ്റികറ്റിതറ്റിജനയാനസം  വയ,
നചീജയന്തറ്റിനറ്റിത  ഭചീരുവയാകുന.''  കുളദകയാഴറ്റി  സമുദ്രത്തചീരത്തസ്  മുട്ടയറ്റിട്ടു.
ജവളുത്തവയാവസ് ദേറ്റിവസസം ദവലറ്റിദയറ സമയത്തസ് മുട്ടകൈജളല്ലയാസം ഒലറ്റിചദപയായറ്റി.
അതുജകൈയാണ്ടസ്  ജപണ്ദകൈയാഴറ്റി  പറ ഞ:  ''  വറ്റിഡസ് ഢറ്റി,  ഞയാന്  പറഞറ്റിദല്ല
കൈടലറ്റില്   ദവലറ്റിദയറമുണ്ടയാകുദമ്പയാള  നമ്മുജട  കുഞങ്ങള  നശറ്റിച
ദപയാകുജമനസ്,  നറ്റിങ്ങളുജട  അഹങയാരവസം  വറ്റിഡസ് ഢറ്റിത്തവസം  ഒന
ജകൈയാണ്ടുമയാതമയാണറ്റിതു സസംഭവറ്റിചതസ്. നറ്റിങ്ങള ഈ കൈയാണുനതസ് മയാതമയാണസ്
സമുദ്രജമനസ് വറ്റിചയാരറ്റിച.''

''നല്ലതു പറയുദമ്പയാള ദകൈട്ടറ്റിജല്ലങറ്റില് ആമ  വടറ്റിയറ്റില്നറ്റിനസ് വചീണസ് 
ചത്തതുദപയാലയാകുസം'          
                                                                     രഫബഡിന് റടറ്റോമഡി

                                                                   9B
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                      കമ്പോറണകുരങ്ങനുണ

  ഒരറ്റിടത്തസ്  മഹയാവറ്റികൃതറ്റിയയായ  ഒരു  കുരങ്ങനണ്ടയായറ്റിരുന.  കൈറ്റിക്കു
എനയാണവജന ദപരസ്. ആജര കൈണ്ടയാലസം കൈറ്റിക്കു കൈളറ്റിയയാക്കുസം.

ഒരു ദേറ്റിവസസം രയാവറ്റിജല പറ്റിക്കു മുയല് കൈത്യയാരറസ് തറ്റിനയാന് കൈറ്റിട്ടുദമയാ
എന ദനയാകറ്റി പതുജക നടനസ്  വരുകൈയയായറ്റിരുന.  മരജകയാമ്പറ്റിലറ്റിരുന
കൈറ്റിക്കു  അദപയാഴയാണസ്  അവജന  കൈണ്ടതസ്.  ഈ  മുയലറ്റിജന  കൈളറ്റിയയാകറ്റി
വറ്റിടയാസം;കൈറ്റിക്കു വറ്റിചയാരറ്റിച. എനറ്റിട്ടസ് ഉറജക പയാടറ്റി;
''ചയാടറ്റി ചയാടറ്റി നടക്കുസം നചീളന്
ജചവറ്റിയയായായാ, മുയലചയാ,
മരത്തറ്റിലറ്റിങ്ങജന ദകൈറചീടയാന്
ഒരറ്റികജലങറ്റിലസം ആകുദമയാ?'' 

അതുദകൈട്ടസ്  മരത്തറ്റിലറ്റിരുന  കുരങ്ങന്മയാജരയാജക  ചറ്റിരറ്റി  തുടങ്ങറ്റി.
പറ്റിക്കുവറ്റിനസ് അതസ് സഹറ്റികയാനയായറ്റില്ല. 

ഇജതയാജക  ഒരയാള  കൈയാണുനണ്ടയായറ്റിരുന.  അതുവഴറ്റി  വന
കൈയാറയാണവന്. കൈയാറമ്മയാവന് കൈറ്റിക്കുവറ്റിജന ദനജര കൈയാറസ് ശക്തറ്റിയയായറ്റി വചീശറ്റി. 

പയാവസം കൈറ്റിക്കു മരത്തറ്റില് നറ്റിനസം പസ്ധുസം  എനസ്  തയാജഴ വചീണു.
അതറ്റില്പറ്റിജന അവന് ആജരയുസം കൈളറ്റിയയാകറ്റിയറ്റിട്ടറ്റില്ല.

ആതറ്റിര കു   ഞദമയാന്
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          കുസൃതപികണക്കുകള്

എട്ടുതവണ 8 ആവര്ത്തറ്റിജചഴുതറ്റി തുകൈ കൈണ്ടയാല് 1000 കൈറ്റിട്ടുസം 
എട്ടുകൈള എങ്ങജന എഴുതണസം?

  ഉത്തരസം:               8 +

                             8
                             8
                           88
                         888
                         1000

ജകൈയാള്ളയാസം നല്ല രസസം അദല്ല 37 ഉസം 3 ഉസം കൂടറ്റിയുള്ള കൈളറ്റി 

1. 37x3=111
2. 37x6=222
3. 37x9=333
4. 37x12=444
5. 37x15=555
6. 37x18=666
7. 37x21=777
8. 37x24=888
9. 37x27=999
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ഞയാനയാരയാജണനസ് പറയയാദമയാ?

 ആയറ്റിരസം എനറ്റില് 9 ആണസ് 
നൂറുകൈള എനറ്റില്  5 ആണസ് 
പത്തുകൈള എനറ്റില് 7 ആണസ് 
ഒനകൈള എനറ്റില് 6 ആണസ് 
                ഉത്തരസം  :9576

ആയറ്റിരസം എനറ്റില്  8 ആണസ് 
നൂറുകൈള എനറ്റില് 5 ആണസ് 
പത്തുകൈള എനറ്റില് 6 ആണസ് 
ഒനകൈള എനറ്റില് 9 ആണസ് 

ഞയാനയാരയാജണനസ് പറയയാദമയാ?

                  ഉത്തരസം :8569

ആയറ്റിരസം എനറ്റില്  4 ആണസ് 
നൂറുകൈള എനറ്റില് 7 ആണസ് 
പത്തുകൈള എനറ്റില് 9 ആണസ് 
ഒനകൈള എനറ്റില് 5 ആണസ് 
 ഞയാനയാരയാജണനസ് പറയയാദമയാ?
               ഉത്തരസം :4795
                                                             അശശറ്റിന്ദദേവസ് എസസ് നമ്പൂതറ്റിരറ്റി

                                                            IX B
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                                                                       കവപിത

                     അതപിജമീവനതപിപനനമ്പോളുകള്

കലപിതുള്ളപിവപനമ്പോരുപ്രളയണ
കവര്പനടത്തുപപരുമയുപടെ
മലയമ്പോളമണപിനജമീവപന.
തകര്പതറപിഞ്ഞുഅവള്പ്രകൃതപി
ജമീവനുകള്,ജമീവനുകള്ആയപിരകണകപിനസ്
പഞെരപിഞ്ഞമര്ന്നുസകപങ്ങള്.
പലവക,മചെമ്പോദധ്യങ്ങളുയരുന്നു
ഇനപിപയന്തസ്?ഇനപിപയനസ്?
പടത്തുയര്കമ്പോണ,നവമകരളണ
നമുകസ്ഒനമ്പോയസ്,ഒപരമ്പോറ്റ
ചെങ്കേമ്പോയസ്മചെമ്പോരയമ്പോയസ്
ഒരുമപികമ്പോണ......!

നനന സയാബു
X D
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                      നനപിപൂര്വണഒരുവമ്പോകസ്

 
                                       ഇരട്ടയറ്റോറഡിരന തഡിലകക്കമുറഡിയറ്റോയത്ത് 
നഡിലരക്കറ്റോള്ളമുന രസനത്ത് റതറ്റോമസത്ത് ഹയര് രസക്കനറഡി സത്ത്കമുള, വഡിവര 
സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദ്യയമുരട രകറ്റോടമുമമുടഡിയഡില എതഡി നഡിലക്കമുന സത്ത്കമുള, 
ഈ സറ്റോപേനതഡിരന ഉനതഡിക്കമുറവണ്ടഡി അക്ഷനീണളും യത്നഡിക്കമുന ബഹമു.
മറ്റോറനജര് രവരഡി. റവ. ഫറ്റോ. മറ്റോതദ്യമു തറമമുട്ടളും. രസനത്ത് റതറ്റോമസഡിരന 
ഹതൃദയതമുടഡിപ്പെമുകള മനസഡില ഏറമുവറ്റോങ്ങഡിയ ഞങ്ങളമുരട രഹഡത്ത്മറ്റോസ്റ്റര് 
ശനീ. എളും . വഡി. റജറ്റോ നനഡിയമുരട ഒരമു വറ്റോക്കത്ത്
ര്ജത്ത്കമുട്ടഡി സറ്റോര്. തളരറ്റോത മനസമുളും കഠഡിനറ്റോധസ്വറ്റോനവമുളും 
ഹകമമുതലറ്റോയമുള്ള ബഹമുമറ്റോനരപ്പെട്ട അധദ്യറ്റോപേകര്, അനധദ്യറ്റോപേകര് 
ഞങ്ങളമുരട സത്ത്കമുളഡിരന തറ്റോങ്ങമുളും തണലമുമറ്റോയ പേഡി.റഡി.എ അളുംഗങ്ങള, 
കമുട്ടഡികളമുരട മറ്റോതറ്റോപേഡിതറ്റോക്കള, ഞങ്ങളമുരട പഡിയരപ്പെട്ട കമുഞമുങ്ങള, ഈ 
മറ്റോഗസഡിന് നഡിര്മറ്റോണതഡില സഹറ്റോയഡിച കമുട്ടഡികള പറതദ്യകഡിചത്ത് ലഡിറഡില 
ഹകറത്ത്സത്ത് അളുംഗങ്ങള ഓറരറ്റോരമുതര്ക്കമുളും നനഡി ........... 

                                              റസ്നേഹപേലൂര്വ്വളും
                                       
രസലഡിന് റജറ്റോസഫത്ത്
                                      

(ലഡിറഡില ഹകറത്ത് മഡിസത്ത്ട്രസത്ത്)
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