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   ನಮಮ ಶಲ ಇತಹಸ

         ಕಕರಳ ರಜಜ ದ ಕಸರಗಗಕಡಡ ತಲಗಕನ ಎಣಮ ಕಜ ಪಪಚಯತಡ ವಜಪಪಗ ಒಳಪಟಟ ಶಕಣ ಗಗಮದ
       ಜನರ ವದಜಜರನಗಗ ಸಸಪಸಲಲ ಟಟ ಶಗಕ ಶರದಪಬ ಎಲಮಪಟರ ಶಲಯಡ 1944  ರಲ ಸರಕರದಪದ

ಅಪಗಕಕರಸಲಲ ಟಟತಡ.  ಮಡಪದ 1960  ರಲ ಯಡ.   ಪ ಶಲಯಗ ಭಡಪಹಗಪದತಡ.   ಆದರ ಹಹಸಗಸ ಲ ವದಜಭಜಸಕಸಗ
 ಸಡಮರಡ 10  ಕ.      ಮಕ ದಗರದ ಪಲರ ಶಗಕ ಸತಜ ನರಯಣ ಪಗಢಶಲಯನಡನ

ಅವಲಪಬಸಬಕಕಗತಡಪ .     ಇದರಪದಗ ಹಲವರಡ ವದಜಭಜಸವನಡನ ಅರರದಲಮಟಕಡಗಗಳಸಬಕಕಗಡತಪತಡಪ .

         ಶಕಣ ತಗಕಟದಮನ ಲಪಗಣಣ ನಯಕ ಮತಡಪ ಮಗ ಜನರರನ ನಯಕರ ಅವರತ ಪರಶ ಗಮದ
ಫಲವಗ1976  ರಲ ಯಡ.      ಪ ಶಲಯ ಸಮಕಪದಲಯಕ ಶಗಕ ಶರದಪಬ ಪಗಢಶಲ
ಸಸಪನಯಯತಡ.         ಶಕಣ ತಗಕಟದಮನ ಲಪಗಣಣ ನಯಕ ಅವರಡ ವಜ ವಸಸಪಕರಗಯಗ ಶಗಕಮತ ಶರದ ವಹ

        ಅವರಡ ಮಡಖಗಜಕಪಧಜಯರಗಯಗ ಆರಪಭಗಗಪಡ ಈ ಶಲಯ ಮದಲ ಬಜಚನಲ ಕಕವಲ 32

ಮಕಸ ಳದದ ರಡ.       ಈ ಶಲಯಡ ಹಪತ ಹಪತವಗ ಅಭವವದದಹಗಪದ 2012-2013    ನಕ ಶಹಕಣಕ ವರರದಲ 8,9,10

 ತರಗತಗಳಲಲ ಗ 729   ಮಕಸ ಳಡ ವದಜಜರನಮಡಡತಪದರ.

    ಲಪಗಣಣ ನಯಕರ ಮರಣ ನಪತರ 1986     ರಲ ಶಕಣ ತಗಕಟದಮನ ಜನರರನ ನಯಕರಡ
ವಜ ವಸಸಪಕರದರಡ.1989         ರಲ ಶಗಕಯಡತರ ಮರಣ ನಪತರ ಶಕಣ ತಗಕಟದಮನ ಗಗಕವಪದ ನಯಕ ಅವರಡ

   ಶಲಯ ಆಡಳತದ ಚಡಕಸಣ ಹಡದರಡ.2006      ರಲ ಅವರಡ ವಧವಶರದ ಬಳಕ ಸಗಕಮಶಕಖರ ಜ.  ಎಸ ಅವರಡ
  ವಜ ವಸಸಪಕರಗ ಅಧಕರ ವಹಸಕಗಪಡರಡವರಡ.

 
      ಇಪದಡ ಈ ಶಲಯಲ ಆರಡನಕ ಸಕಯರಗನಗನಳಗಗಪಡ ಸಯನನ ಲಜ ಬ,ಸಡಸಜಜತ

ಲಹಬಗರ,   ಕಪಪಜಟರ ಲಜ ಬ ಇತಜದಗಳವ.     ಪಗಥಮಕ ಸಲಭಜ ಗಳದ ಕಡಡಯಡವ ನಕರನ ವಜ ವಸಸ ,  ಶಚಲಯ
  ಇತಜದಗಳನಡನ ಇನಗನ ಉತಪಮಪಡಸಲಗದ.     ಶಲ ಮಕಸ ಳ ಸಕಯರಕಸಗ ಬಸ ಸಕಯರವನಡನ

   ಏಪರಡಸಲಗದಯಲಲ ದ ಪಗಯಣಕರ ತಪಗಡದಣವನಗನ ನಮರಸಲಗದ.     ಶಲಯಡ ವವರ ಕಲ ಸಪಸಸ ವತಕ
   ಕಯರಕ ಕಮಗಳಗ ಪಗಕತನಹ ನಕಡಡತಪದಡದ 1985, 2004  ಹಗಡ 2008    ರಲ ಉಪಜಲಲ ಶಲ ಕಲಗಕತನ ವವನಡನ

 ವಜವಪಭಣಯಪದ ನಡಸಲಗದ.           ನಮಮ ಶಲ ಉಪಜಲಲ ಮಟಟ ದ ವಜನ ಮಕಳದಲ ಪಗಥಮ ಹಗಡ ವವತಪ
    ಪರಚಯ ಮಕಳಗಳಲ ದದತಕಯ ಸಸನವನಡನ ಪಡದಡಕಗಪಡದ.     ಈ ಶಲಗ ಶಲ ಶಕಕ,  ರಕಕ ಸಪಘದಪದಲಗ,

    ಹಳಯ ವದಜರರಗಳಪದಲಗ ಉತಪಮ ಸಹಕರ ಲಭಸತಪದ.     ಇಲ ವದಜಜರನ ಮಡದ ಹಲವ ವದಜರರ,

       ವದಜರರನಯರಡ ಉನನ ತ ಹಡದಯನಡನ ಪಡದಡಕಗಪಡದಡದ ಶಲಯ ಕಕತರ ಪತಕಯನಡನ ಎತಪಹಡದದರ. 
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       KITE & COMPUTER

ಮಕಕ್ಕಳ ಸಸಸೃೆನನ್ಯದ ಹಸಸರರು ಕಸಕೈಟರು 
ಕಲಿಯಯೋದಸ ಇದಕಸಕ್ಕ ಬಸಯೋಕಕಾದ ಟಸಯೋಲಸಲೆಂಟರು
ಬಸಳಸಸಿದರಸ ಕಸಕೈಟರು
ಮರುಲೆಂದಸ ಸಿಗರುತಸತ್ತೆ ಗಣಕದ ವಕರುರ
ಇದಕಸ ಅಲಸಯಬಸಯೋಕರು ಬಸಯೋರಸ ಬಸಯೋರಸ ಸಸಕೈಟರು
ಅಲಸದರು ಮಲೆಂಡಿಸಿದರಸ 
ಕಸಲಸ ಸಿಗಸಗಯೋದರು ಕನಪಯೋಮರುರ

           
ಕಸಕೈಟರು ಕಸಲವವು ವರರದ ಪಯಣ

           ತಿಳಿಯಯೋಕಸ ಬಸಯೋರಸ ಬಸಯೋರಸ ವಿರಯದ ಜಕಾನ
        ಇದರಲಿಲ್ಲಿ ಆದರಸ ಜಕಾಣ
          ಮರುಲೆಂದಸ ತಸರಸಯಬಹರುದರು ನಮಮ್ಮದಸಯೋ ಖಜಕಾನ
           ಬಸಳಸಸಬಹರುದರು ಗಣಕದ ಜಕಾನ
          

ಇದರಲಿಲ್ಲಿ ಮರುಲೆಂದರುವರಿಯಲರು ಕಲಿಯಯೋದಸಯೋ ಕಕಾರಣ
        ಸಕಾವಿರಕಾರರು ಮಲೆಂದಿ ಒಟಟ್ಟಿಗಸ ಕಗಡಸಗಯೋ ತಕಾಣ
         ನಿಮಗಸ ಸಹಕಾಯ ನಿಯೋಡಿದವರಿಗಸ ತಿಯೋರಿಸಿ ಅಪಕಾರ ಋಣ
                                                                ಶಸಕೈಲಸಯೋಶ.ಯಲೆಂ    x c
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DRAWING
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          Charles Babbage
Charles Babbage was an English Mathematician,

analytical  philosopher,  mechanical  engineer  and
computer scientist. He was the first person to came
up  with  the  idea  of  a  computer  that  could  be
programmed. Unified parts of his mechanisms are on
display in the London science museum. 
 

Charles  Babbage  was  born  in  England  at  44
Crosby Row, Walworth Road, London. His Brain is
also on display in the science of museum in London.
 

His  experience  working  on  logarithmic  tables
and existing work on calculating machines  carried
out  by  Wihelm  Schickard.  Blaise  Pascal  and
Gottfried Lebniz. He first talked about the principles
of a calculating engine in a letter to sir Humphrey
Davy in 1822.

                5                                                                                                        S S H S SHENI



LITTLE KITES – 2018

                                                           Majida   9th D 

ബഷഷീ൪  പുരസസ്കാരങ്ങള
    

* പത്മശശ്രി പുരസസ്കാരര.-1982

* കകേന്ദ്ര സസ്കാഹശ്രിതത്യ  അകസ്കാ൦മശ്രി  ഫഫെകലസ്കാഷശ്രിപപ്പ് -1970

* കകേരള സസ്കാഹശ്രിതത്യ അകസ്കാദമശ്രി ഫഫെകലസ്കാഷശ്രിപപ്പ്-1981

* കേസ്കാലശ്രികേസ്കാറപ്പ് സ൪വകേലസ്കാശസ്കാലയുഫടെ  കഡസ്കാകപ്പ്൪ ഓഫെപ്പ്  

ഫലകറഴപ്പ്സപ്പ് ബശ്രിരൂദര-1987

* സരസസ്കാര ദഷീപര അവസ്കാ൪ഡപ്പ്-1987

* പരനസശ്രി൪  അവസ്കാ൪ഡപ്പ്-1992

* ലളശ്രിതസ്കാരബശ്രികേ അന്ത൪ജനര അവ൪ഡപ്പ്-1992

* മുട്ടത്തുവ൪കശ്രി അവസ്കാ൪ഡപ്പ്-1993

* വള്ളകതസ്കാള പുരസസ്കാരര-1993
                                     മുഹമ്മദപ്പ് അബശ്രിദപ്പ്

                                    
9th E

ROSE
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ಮೊಬಬಬೈಲಲ್ ಮತತತ್ತು ಮಕಕ್ಕಳತ
ಮೊಬಬಬೈಲಲ್  ಅಥವವಾ  ಸಸಂಚವಾರಿ  ದದೂರವವಾಣಿ ಈ ಹಿರಿಯರತ  ಮಕಕ್ಕಳಬನನ್ನದ  ಎಲಲ್ಲರನದೂನ್ನ  ತನಬನ್ನಡಬಗಬ  ಸಬಳಬಯತವ
ಒಸಂದತ ಪಪ್ರಬಲ ಮವಾಧಧ್ಯಮ ಇದತ ಪಪ್ರಸತತ್ತುತ ಕವಾಲಕಬಕ್ಕ ಸವಾಗಕವವೂ ಹಹೌದತ ಭವಾದಕವವೂ ಹಹೌದತ.
ಮೊಬಬಬೈಲಲ್  ಒಸಂದತ  ವಿಶಶ್ವಕನನ್ನಡಿಯಿದದಸಂತಬ.  ವಿಶಶ್ವದ  ನವಾನವಾಕಡಬಯ  ವಿಶಬಶೇಷ  ಸತದದಗಳತ,  ಚಿತಪ್ರಗಳತ  ಕಕ್ಷಣ
ಮವಾತಪ್ರದಲಲ್ಲ ಲಭಧ್ಯವವಾಗತತತ್ತುದಬ. ನಮಮ್ಮ ಶವಾಲವಾ ಚಟತವಟಿಕಬಗಳತ, ವಿವಿಧ ಭವಾಷಣ ಪಪ್ರಬಸಂಧಗಳತ ಇದರಲಲ್ಲ ಲಭಧ್ಯ.

ಆದರಬ ಈಗ ಇದಬಶೇ ಮೊಬಬಬೈಲಲ್ ಮವಾಡತವ ಆವವಾಸಂತರಗಳನತನ್ನ ನಬದೂಶೇಡಿದರಬ ಇದತ ಸವಾಧಕವಬಶೇ ಎಸಂದತ
ಅನತಮವಾನ  ಮದೂಡತವವುದಸಂತದೂ  ಸತಧ್ಯ.  ಇನದೂನ್ನ  ನಡಬಯಲತ  ಸರಿಯವಾಗಿ  ಬವಾರದ  ಮಗತವಿನ  ಕಬಬೈಯಲಲ್ಲಯದೂ
ಮೊಬಬಬೈಲಲ್ ಇರತತತ್ತುದಬ. ಅದತ ನಿರಸಂತರವವಾಗಿ ಗಬಶೇಮಲ್ ನಲಲ್ಲ ಮಗತವವಾಗಿರತತತ್ತುದಬ . ಮನಬಯಲಲ್ಲ ಸಸಂಬಸಂಸಂಧಗಳತ
ಹವಾಳವಾಗತತತ್ತುದಬ.ಮಕಕ್ಕಳತ ಮಬೈ ಮನ ಕಬಕ್ಕ ಉಲವಾಲ್ಲಸ ಕಬದೂಡತವ ಹಬದೂರಗಿನ ಆಟಗಳನತನ್ನ ಬಿಟತಟ್ಟು ಕಬಶೇವಲ ಮೊಬಬಬೈಲಲ್
ಗಬಶೇಮಲ್ ಗಳಿಗಬ ಸಶೇಮಿತರವಾಗಿದವಾದರಬ.

ನವಾವವು ಮಕಕ್ಕಳತ ಇಸಂತಹ ದತಶಶ್ಚಟಗಳಿಗಬ ಬಲಯವಾಗಬವಾರದತ.  ಅವವುಗಳನತನ್ನ ನವಾವಬಶೇ ಬಹಷಕ್ಕರಿಸಬಬಶೇಕತ.
ಆಗ ಮವಾತಪ್ರ  ಸಮಯವನತನ್ನ  ನಮಗಬ ಸರಿಯವಾಗಿ ಸದತಪಯಶೇಗ ಮವಾಡಿ,  ಮತಸಂದತವರಿದತ ಗತರಿ ಮತಟಟ್ಟುಲತ
ಸವಾಧಧ್ಯ.

 ಯತಶೇಶ. ಕಬ. ವಿ 
                                                                            ೯ ಎ ತರಗತ
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അനസ്കാഥ ബസ്കാലത്യങ്ങള
   
    നശ്രിഫന്റെ കേണശ്രിലൂഫടെ ഞസ്കാ൯ എഫന്റെ കലസ്കാകേര
     കേണ്ടറശ്രിഞ്ഞു വസ്കാ൪ണങ്ങള ഒടര വസ്കാരശ്രി 
     വസ്കാരശ്രി വശ്രിതറശ്രിയശ്രിഫല്തെകേശ്രിലര ഉള്ള
     വസ്കാ൪ണങ്ങളശ്രില് മകനസ്കാഹരമസ്കാകശ്രി
    
                            സസ്വന്തര കലസ്കാകേഫത നശ്രിറമശ്രില്ലകശ്രിലര 
                            അമ്മയുഫടെ മണമുള്ള കലസ്കാകേമസ്കാകേശ്രി
                            മനസശ്രിഫന്റെ ഏടകേള വലശ്രിച്ചു കേശ്രിറഷീ
                            പട്ടര പറതസ്കാ൯

       തശ്രിടെകഫപടുന്ന മരു ബലത്യര 
       അനസ്കാഥതത്യതശ്രില് വസ്കാതശ്രില് തുറുന
       പുറകതക്കു കപസ്കാകേസ്കാ൯ ഫകേസ്കാമമശ്രിക്കുന

         കകഞ മനസസ!
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                              C.P.U (CENTRAL 
PROCESSING UNIT)
   A central processing unit (C.P.U)is the
electronic circuit within a computer that
carries out the instructions of a computer
program  by  performing  the  basis
arithmetic  logical computer  by control
and input /output operations  specified by
the instructions. Among all the parts  of a
computer  ,  the  most  important  one  is
CPU.  CPU  is  also  called  system  unit.
CPU  is  the  brain  of  the  computer.
Computer  uses  the  CPU   to  take
decisions and to do calculations. It  also
controls all the units that are connected to
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computer. To perform these functions, the
CPU make  uses  of  the  following  three
units.
 
* Arithmetic and Lo gic unit (ALU)
* Control unit (CU)
* Memory unit (MU)

 
Fathima Majida

 
9th D
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              മഹസ്കാനസ്കാരസ്കായ ശസ്കാസ്ത്രജ്ഞ പതശ്രിഭകേള
ആരത്യഭട്ട൯ - കജത്യസ്കാതശ്രി  ശസ്കാസ്ത്രജ്ഞനര ഗണശ്രിത ശസ്കാസ്ത്രജ്ഞനമസ്കായ ആരത്യഭട്ട൯ ഇന്തത്യയശ്രില് 

ജനശ്രിച്ചു. ഭൂകഗസ്കാളസ്കാകൃതശ്രിയശ്രിലസ്കാഫണനര അതപ്പ് സസ്വയര അച്ചുതണ്ടശ്രില് ഭ്രമണര 
ഫചെയ്യുകേയസ്കാഫണനര കേണ്ടുപശ്രിടെശ്രിച്ചതപ്പ് ഇകദ്ദേഹമസ്കാണപ്പ്.

ലൂയശ്രി പസ്കാസ്റ്റ൪ – സൂക്ഷ്മ ജഷീവ ശസ്കാസ്ത്രജ്ഞനര രസതന്ത്രജ്ഞനമസ്കായ ലൂയശ്രി പസ്കാസ്റ്റ൪ 

ഫസ്കാ൯സശ്രിലസ്കാണപ്പ് ജനശ്രിച്ചതപ്പ്.ആന്ത്രസ്കാകപ്പ് എന്ന വശ്രിനസ്കാശകേസ്കാരശ്രിയസ്കായ കരസ്കാഗതശ്രിനപ്പ് എതശ്രിഫര 
വസ്കാകശ്രി൯ കേണ്ടുപശ്രിടെശ്രിച്ചതപ്പ് ഇകദ്ദേഹമസ്കാണപ്പ്.
 
കതസ്കാമസപ്പ് ആല്വസ്കാ എടെശ്രിസണ - 1847 ല് ജനശ്രിച്ച എഡശ്രിസണ പതസ്കാര 

വയസശ്രില് സസ്വന്തര വഷീട്ടശ്രില് പരഷീക്ഷണ ശസ്കാലയുണ്ടസ്കാകശ്രിയ ശസ്കാസ്ത്രജ്ഞനസ്കാണപ്പ്. നശ്രിരവധശ്രി 
കേണ്ടുപശ്രിടെശ്രിതങ്ങള നടെതശ്രിയ എഡശ്രിസനശ്രില് നശ്രിന്നസ്കാണപ്പ് വവദദ്യുത ബളബപ്പ് ജനര 
ഫകേസ്കാണ്ടതപ്പ്. കൂടെസ്കാഫത ചെലചെശ്രിത്ര ഫപസ്കാജക൪ കേണ്ടുപശ്രിടെശ്രിച്ചതുര ഇകദ്ദേഹമസ്കാണപ്പ്.

വമകള ഫെസ്കാരഫഡ -  1791 ല് ലണ്ടനശ്രില് ജനശ്രിച്ച വമകള ഫെസ്കാരഫഡ കലസ്കാകേ 

പശസ്തനസ്കായ ഊ൪ജ്ജതന്ത്രജ്ഞനസ്കാണപ്പ്. വവ ദദ്യുത-കേസ്കാന്തശ്രികേ പകവശനര, വവദദ്യുത 
കേസ്കാന്തശ്രികേ ഭ്രമണര, കേസ്കാന്തശ്രികേ പകേസ്കാശ പരശ്രിണസ്കാമര തുടെങ്ങശ്രിയ കേണ്ടപശ്രിടെശ്രിതതശ്രിലൂഫടെ 
വവദദ്യുതശ്രിയുഫടെ പശ്രിതസ്കാവപ്പ് എന്നപ്പ് അറശ്രിയഫപട്ട ഫെസ്കാരഫടെ 1867  ല് അന്തരശ്രിച്ചു.

                                                                                     

ഹലഷീമ മുആസ

                                                                                             9 th D
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വവായനക്കുററിപപ
               എ൯മകജജ.(അഅംബപഅംബറികവാസുതന് മവാങവാടപ)
 
      അഅംബറികവാസുതന് മവാങവാടറിജന്റെ 'എണ്മക്കജജ'  എന്ന നനവാവലവാണപ
വവായന  ദറിനനതവാടനുബനറിചപ  എനറിക്കപ  ലഭറിച്ചതപ.എന്  നഡവാസല്ഫവാ൯
എന്ന വറിഷതറി൯ ഇരയവാവുന്ന കഥ പറയുകയവാണപ അഅംബറികവാസുധ൯ ഈ
നനവാവലറിലൂജട.നദവയവാനറി,നനീലകണ്ട൯ എന്നറിവരവാണപ നനവാവലറിജല പ്രധവാന
കഥവാപവാത്രങള.ഒരു കുഞഅം കയറില്പറിടറിച്ചപ വനീട്ടുമുറ്റനതക്കപ കയററിവരുന്ന
നദവയവാനറിജയയവാണപ  നനവാവലറിജന്റെ  ആദദ്യഭവാഗതപ
ചറിത്രനീകരറിച്ചറിരറിക്കുന്നതപ.അച്ചനുഅം അമ്മയുഅം തൂങറിമരറിച്ച ഒരു വനീട്ടുവരവാന്തയറില്
നറിന്നവാണപ നദവയവാനറിക്കപ കുഞറിജന ലഭറിച്ചതപ.അതറിജന്റെ  നദഹതപ മുഴുവന്
വ്രണങളുണ്ടവായറിരുന.ആനറഴു  വയസു  പ്രവായമുള്ള   വളര്ച്ച  മുരടറിച്ച
കുഞവാണപ  തങളുജട  കയറിലുള്ളജതന്ന  സത ദ്യഅം  നദവയവാനറിയുഅം
നനീലകണ്ടനുഅം  പഞറി  എന്ന  വവദദ്യനറില്  നറിനഅം
തറിരറിച്ചററിയുന.എണ്മകജജ  എന്ന  ഗവാമതറിജല  മുഴുവന്  കുടറികജളയുഅം
ബവാധറിച്ച  എന്നഡവാസളഫവാനവാണപ  പരനീകറിതപ  എന്ന  ആബവാലകനുഅം
പനീടറിക്കജപടതപ.  പരനീകറിതറിജന്റെ  മരണഅം  സഅംഭവറിക്കുന്നനതവാജട
എന്നഡവാസളഫവാന്  എന്ന  മവാരകവറിഷതറിജനതറിജര  നനീലകണ്ടനുഅം
നദവയവാനറിയുഅം  ജയരവാജനുഅം  പ്രതറിനഷധതറിജന്റെ  സസ്വരങള
ഉയ൪ത്തുന.       തുട൪ന്നപ  അവ൪  നവാടുകടതജപടുടുുജവങറിലുഅം നവാടറിനുഅം
നവാട്ടുകവാ൪ക്കുഅം  നവണ്ടറി  ജപവാരുതുന്നതറിനവായറി  തറിരറിച്ചുവരുകയുഅം  ജചയ്യുന.
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നപവാരവാടതറിജല  പ്രധവാന  കണറിയവായ  ജയരവാജജന്റെ  മരണനതവാജട
നനീതറിക്കുനവണ്ടറി അവ൪ നടതറിയ പ്രവ൪തനഅം നറിഷ്ഫലമവായറി  നപവാകുന.
നദവയവാനറിനയയുഅം  നനീലകണ്ടനനയുഅം  കഥയറിജല  പ്രധവാന  വറില്ലനുഅം
ലവാഭതറിനുനവണ്ടറി  നറിരവധറിനപരുജട  ജനീവ൯  ബലറി  അ൪പറിച്ചവനുമവായ
നനതവാവപ  ക്രൂരമവായറി  ശറികറിക്കുന.  നനവാവലറിജന്റെ  അന്തദ്യതറില്
നദവയവാനറിക്കുഅം നനീലകണ്ടനുഅം തുണയവായറി ഒരു ഗുഹ പ്രതദ്യകജപടുന.
                                    

 കശുവണ്ടറി  ഉല്പവാദനഅം  വ൪ധറിപറിക്കുന്നതറിനവായറി  തളറിച്ച  വറിശഅം
എ൯മകജജ എന്ന നവാടറിജന തജന്ന ഭനീതറിയറിലവാക്കറിയതവാണപ  നനവാവലറിജല
ഉള്ളടക്കഅം.
                                                                

  അശസ്വതറി എ.ആ൪
                                                                           10th E
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DRAWING
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          The Confused Child 
A child asks
Two parties exchange heated words
There is a tension and our school is closed      
Rail rocks, auto strikes,bands or rallies
Roads are blocked and our school is closed
But who cares for our problems?
When World Cup matches are played
It is exam time and we have school 
When star hero's film is released
It is a practicals and we have school
When after test we feel like restss
It's special classes and we have school
When relatives come for party or function
Revision classes and we have school

     ???Who really cares about our problems
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  ಬಬಳದಸಂಗಳ ಬಬಳಕತ

ಮೊಶೇಡಗಳಬಡಬಯಲಲ್ಲ ಮಲಗಿದದ ಚಸಂದರನತ 
ಮಲಲ್ಲ ಮಲಲ್ಲನಬ ಎದತದ ಬಸಂದನತ 
ಅವನತ ಬರತವ ಸಮಯದಲಲ್ಲ ಮಲಲ್ಲ
ಬಸಂದತತ ಬಬಳದಸಂಗಳ ಬಬಳಕತ

          ಮರಬಸಕಬದೂಸಂಡ ಎಲಲ್ಲ ಕಪಪ್ಪನತ 
          ನಿಶೇಡಿತತ ಎಲಬಲ್ಲಡಬ ಬಬಳಕನತ
          ಕತತ್ತುಲಲಲ್ಲದದ ಗಪ್ರಹ ತವಾರಬಗಳಿಗಬಲಲ್ಲ ಅವ
          ಧಬಬೈಯರ್ಯವ ಕಬದೂಡತತ ಬಬಳಕನತ ನಿಶೇಡಿತತ

ಸದೂಯರ್ಯನ ಬಬಳಕನತ ಅಟಿಟ್ಟುಸಕಬದೂಸಂಡ 
ತನನ್ನಯ ಬಬಳಕನತ ಹಬಿಬ್ಬಿಸಕಬದೂಸಂಡ
ಬಬಳದಸಂಗಳ ಬಬಳಕಿನಲ ಹರಿಯತವ ನದಯಲಲ್ಲ
ಚಸಂದರನತ ಅವನ ಮೊಗವ ಕಸಂಡನತ

          ಈ ಬಬಳಕಿನಲಲ್ಲ ಗವಾಳಿಯ ಜಬದೂತಬಯಲಲ್ಲ
          ಇರಲ ಎಲಲ್ಲರತ ಪಪ್ರಶೇತಯಲ
          ಕತತ್ತುಲಲಲ್ಲರತವ ಮನಸಸ್ಸಿಗಬಲಲ್ಲ ಈ ಬಬಳಕತ
          ನಿತಧ್ಯವವು ತತಸಂಬಸಂವಸಂತವಾಗಲ

ಎಲಲ್ಲರ ಮನವನತ ತನಿಸಕಬದೂಳತಳ್ಳುತವಾತ್ತು
ಹರಡಿದ ಬಬಳಕಲ ಚಸಂದರ ತಬಶೇಲತತವಾ 
ಗಪ್ರಹ ತವಾರಬಗಳಬಡಬಯಲಲ್ಲ ನಿಸಂತತಕಬದೂಸಂಡತ 
ಹರತಷದ ಅವನತ ನಗತತಹನತ
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        ಗವಾಳಿಯತ ಹವಾಡತವ ಜಬದೂಶೇಗತಳ ಹವಾಡನತ 
           ಕಬಶೇಳತತ ಚಸಂದರನತ ಮಲಗಿದದನತ 

           ಬಬಳದಸಂಗಳ ಬಬಳಕಿನ ಇದದ ಅವನತ 
           ಮೊಶೇಡದಬದೂಸಂದಗಬ ಮರಬಯವಾದ

                                                  

ಸತಮನ. ಎಸಲ್
      9 ಸಿ ತರಗತ
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                                  ತವಾಯಿಯ ಮಮತಬ
ಒಸಂದತ ಚಿಕಕ್ಕ ಹಳಿಳ್ಳು ಇತತತ್ತು.  ಆ ಹಳಿಳ್ಳುಯಲಲ್ಲ ಒಸಂದತ ಪವುಟಟ್ಟುದವಾದ ಮನಬ ಇತತತ್ತು.  ಗಸಂಡ ಮತತತ್ತು ಹಬಸಂಡತಯನಬದೂನ್ನಳಗಬದೂಸಂಡ
ಒಸಂದತ  ಚಿಕಕ್ಕದವಾಗಿ  ಚಬದೂಕಕ್ಕದವಾಗಿದದ  ಸಸಂಸವಾರ  ಅವರದವಾದಗಿತತತ್ತು.  ದನಗಳತರತಳಿದವಾಗ  ಹವಾಗಬ  ಅವರಿಗಬ  ಒಸಂದತ  ಪವುಟಟ್ಟು
ಮತದತದಮತದವಾದಗಿದದ ಮಗತ ಹತಟಿಟ್ಟುತತ. ಅವರ ಜಶೇವನವವು ಸಸಂತಬದೂಶೇಷದಸಂದ ಕದೂಡಿದ ಆನಸಂದ ಸವಾಗರವವಾಯಿತತ. ಆದರಬ
ಇದದಕಿಕ್ಕದದ ಹವಾಗಬ ಮಗತವಿನ ತಸಂದಬಗಬ  ಹಹೃದಯವಾಘವಾತವವುಸಂಟವಾಗಿ ಇಹಲಬದೂಶೇಕವನತನ್ನ  ತಧ್ಯಜಸ ಪರಲಬದೂಶೇಕಕಬಕ್ಕ  ಹಬದೂಶೇದರತ.
ಬಬಶೇಸರಗಬದೂಸಂಡ ತವಾಯಿಯತ ಗಸಂಡನ ಸವಾವಿನ ನಬದೂಶೇವನತನ್ನಮರಬಯಲವಾಗದ ಸಸ್ಥಿತಗಬ  ತಲತಪದಳತ.  ಆದರಬ  ಪವಾಪ ಮಗತ
ಇನದೂನ್ನ ಚಿಕಕ್ಕ ಹತಡತಗ.  ಅವನಿಗಬ ತಸಂದಬಯ ನಬನಪವು ಬವಾರದಸಂತಬ ಮಗತವನತನ್ನ ಚಬನವಾನ್ನಗಿ ಸವಾಕಿದಳತ.ಗಸಂಡ ತಶೇರಿ ಹಬದೂಶೇದ
ಮಶೇಲಬ  ಅವಳಿಗಬ  ಸಸಂಸವಾರ ಸವಾಗಿಸಲತ ಬಹಳ ಕಷಟ್ಟುವವಾಗತಬದೂಡಗಿತತ.  ಮಗತವನತನ್ನ  ಸವಾಕಿ ಸಲಹಲತ ಅವಳಿಗಬ  ತತಸಂಬವಾ
ಕಷಟ್ಟುವವಾಗತಬದೂಡಗಿತತ.  ಅವಳತ ಇನಬದೂನ್ನಬಬ್ಬಿರ ಮನಬಯಲಲ್ಲ ಕಬಲಸಕಬಕ್ಕ ಸಬಶೇರಿದಳತ.  ಅಲಲ್ಲ ಪವಾತಬಪ್ರ ತಬದೂಳಬಯತವವುದತ,  ಬಟಬಟ್ಟು ಬರಬ
ಇತವಾಧ್ಯದಗಳನತನ್ನ ತಬದೂಳಬಯತವವುದರ ಮದೂಲಕ ತನನ್ನ ಮಗತವನತನ್ನ ಸವಾಕಿ ಬಬಳಬಸಲತ ಪಪ್ರಯತನ್ನಸದರತ.  ಆದರಬ ಮಗತ ಇನದೂನ್ನ
ಚಿಕಕ್ಕವನವಾಗಿದದ.ಅವಳಿಗಬ ಬಬಶೇರಬ ದವಾರಿ ಕವಾಣದಬ ಮಗತವನದೂನ್ನ ಸಹ ಜಬದೂಶೇತಬಗಬ  ಕರಬದತಕಬದೂಸಂಡತ ಹಬದೂಶೇಗಿ ಕಷಟ್ಟುಪಟತಟ್ಟು ಕಬಲಸ
ಮಡತಬದೂಡಗಿದಳತ.  ಅವಳತ ಮಗತವಿಗಬ ಯವಾವವುದಬಶೇ ತಬದೂಸಂದರಬ ಬರಬವಾರದಬಸಂಬ ಒಸಂದತ ಕವಾರಣದಸಂದ ಅವಳತ ಎಲಲ್ಲರ
ಮನಬಯಲಲ್ಲ ಕಷಟ್ಟುಪಟತಟ್ಟು  ದತಡಿದತ ಮಗತವನತನ್ನ  ಸವಾಕತಬದೂಡಗಿದಳತ.  ಒಸಂದತ ದವಸ ಮಗತ ಆಟವವಾಡತತತ್ತುದವಾದಗ ಆಟದ
ಸವಾಮವಾನತ ಅಚವಾನಕವವಾಗಿ ಮಗತವಿನ ಕಣಿಣ್ಣಿಗಬ  ತವಾಗಿ ಮಗತ ಒಸಂದತ ಕಣಣ್ಣಿನತನ್ನ ಕಳಬದತಕಬದೂಳಳ್ಳುಬಬಶೇಕವಾಗಿ ಬಸಂತತ.  ಇದರಿಸಂದ
ದತದುಃಖಿತಳವಾದಳತ.  ಮಗತವಿನ ಕಣತಣ್ಣಿ  ಕಳಬದತಹಬದೂಶೇದತದರಿಸಂದ ಇವಳತ ದತದುಃಖಪಟತಟ್ಟು  ಅಧವಾರ್ಯಸಂಗಿಯವಾದಳತ.  ಮಗತವಿಗಬ
ಕಣತಣ್ಣಿ ಬರಿಸಬಬಶೇಕಬಸಂಬ ಒಸಂದಬಶೇ ಕವಾರಣದಸಂದ ಅವಳತ ಇದದ ಮನಬಗಳಬಲವಾಲ್ಲ ಕಬಲಸ ಮವಾಡಿ ಹಣ ಹದೂಡಿ ಇಟಟ್ಟುಳತ.  ಆದರಬ
ಅದತ ಅವನ ಕಣಿಣ್ಣಿಗಬ ಸವಾಕವಾಗಲಬಶೇ ಇಲಲ್ಲ. ಮಗತ ಬಬಳಬಯತತವಾತ್ತು ದಬದೂಡಡ್ಡವನವಾಗಿ ಶವಾಲಬಗಬ ಹಬದೂಗಲತ ಪವಾಪ್ರರಸಂಭಿಸದನತ. ತವಾಯಿ
ಅವನಿಗಬ  ವಿದವಾಧ್ಯಭವಾಧ್ಯಸದಲಲ್ಲ  ಯವಾವವುದಬಶೇ  ಯವಾವವುದಬಶೇ  ಕಬದೂರತಬ  ಉಸಂಟತಮವಾಡದಬ  ಶವಾಲಬಗಬ  ಕಳತಹಿಸದಳತ.  ಆದರಬ
ಶವಾಲಬಯಲಲ್ಲ ಅವನನತನ್ನ  ಎಲಲ್ಲರದೂ ಗಬಶೇಲ ಮವಾಡತಬದೂಡಗಿದರತ.  ಅವರ ಮವಾತತ ಕಬಶೇಳಿ ಇವನಿಗಬ  ಬಬಶೇಸರ ಉಕಿಕ್ಕ ಬಸಂತತ.
ಮನಬಗಬ ಹಬದೂಶೇಗಿ ತವಾಯಿಯಲಲ್ಲ   ನವಾಳಬಯಿಸಂದ ನವಾನತ ಶವಾಲಬಗಬ ಹಬದೂಶೇಗತವವುದಲಲ್ಲ” .  ಎಲಲ್ಲರದೂ ನನನ್ನನತನ್ನ ಒಸಂದತ ಕಣಿಣ್ಣಿನವ
ಎಸಂದತ ಗಬಶೇಲ ಮವಾಡತತವಾತ್ತುರಬ ಎಸಂದತ  ಅಳತತವಾತ್ತು ಹಬಶೇಳಿದನತ” . ಅವನ ಮವಾತತ ಕಬಶೇಳಿ ತವಾಯಿಗಬ  ಕಲತಲ್ಲ ಬಡಿದಸಂತವಾಯಿತತ.
ಇರತವ  ಎಸಂದತ  ಮಗನಲಲ್ಲಯಶೇ  ಸಸಂತಬಶೇಷ  ಕವಾಣತತತ್ತುದದ  ತವಾಯಿ ಅವನ  ಮವಾತನಿಸಂದ  ದಗಗಗ್ಭ್ರಮಯವಾಗಿನಿಸಂತತರತ.  ತನನ್ನ
ಪಪ್ರಶೇತಯ ಮಗನಿಗಬ ನಬದೂಶೇವವಾದತದದನತನ್ನ ಕಸಂಡತ ಅವಳ ದತದುಃಖ ಇನನ್ನಷತಟ್ಟು ಹಬಚವಾಶ್ಚಯಿತತ. ಮಗನಿಗಬ 2 ಕಣತಣ್ಣಿ ಕವಾಣಬಬಶೇಕಬಸಂದತ
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ಅವಳತ ಹಠಹಡಿದಳತ.  ಅದಕವಾಕ್ಕಗಿ ತವಾನತ ಯವಾವ ಕಬಲಸವನವಾನ್ನದರತ ಮವಾಡತವನಸಂಬ ಧಹೃಢ ನಿಧವಾರ್ಯರ ಡಿಕಬದೂಸಂಡರತಮಮ
ತವಾಯಿಗಬ  ಎರಡತ ಕಣತಣ್ಣಿ ಕಣತಣ್ಣಿತತ್ತುದಬ.  ಆದರಬ ಅವನ ಮಗತವಿಗಬ  ಒಸಂದಬಶೇ  ಕಣತಣ್ಣಿಕವಾಣತತತ್ತುದಬ.  ಆದರಬ ಅವನ ಮಗತವಿಗಬ
ಒಸಂದಬಶೇ ಕಣತಣ್ಣಿ ಕವಾಣತತತ್ತುರತವವುದತ. ಮಗ ಇನತನ್ನ ಬವಾಳಿ ಬದತಕಬಬಶೇಕವಾದವನತ. ಆದರಬ ಅವನಿಗಬ ಒಸಂದಬಶೇ ಕಣಬಣ್ಣಿಶೇ ಇಲಲ್ಲ. ಅವನ
ಸಸಂಕಟವನತನ್ನ ನಬದೂಶೇಡಲವಾಗದಬ ತವಾಯಿಯ ಮನಸಸ್ಸಿಗಬ ಪಬಟವಾಟ್ಟುಯಿತತ.ತವಾಯಿ ಮತತತ್ತು ಮಗ ಇಬಬ್ಬಿರಬ ಇರತವ ಸಣಣ್ಣಿ ಕತಟತಸಂಬ .
ಕಷಟ್ಟುಪಟತಟ್ಟು ದತಡಿದತ ಅದರಲಬಲ್ಲಶೇ ಜಶೇವನ ಸವಾಗಿಸಬಬಶೇಕತ. ಅದರಲಲ್ಲ ಮಗನಿಗಬ ಕಣತಣ್ಣಿ ಇಡತವವುದತ ಹಬಶೇಗಬಸಂಬ ಸಮಸಬಧ್ಯಯಲಲ್ಲ
ಮತಳತಗಿದಳತ.  ಅವಳತ ಮಗನಿಗಬ ಸಮವಾಧವಾನ ಮವಾಡಿ ಶವಾಲಬಗಬ ಕಳತಹಿಸಲತ ಪಪ್ರಯತನ್ನಸದಳತ  .  ಮಗತವಿಗಬ ಕಲಯಲತ
ಕದೂಡ ಹಣ ಬಬಶೇಕತ.  ಅದತ  ಸಣಣ್ಣಿ  ಮೊತತ್ತುವಬಶೇನತ  ಸವಾಲದತ  ಅವಳತ  ರವಾತಪ್ರ  ಹಗಲತ  ಸಸಂಜಬ  ಎಸಂದತ  ನಬದೂಶೇಡದಬ  ಇದದ
ಮನಬಯಲಬಲ್ಲಲವಾಲ್ಲ ದತಡಿದಳತ .ಮಗನ ಮಶೇಲನ ಪಪ್ರಶೇತಯಿಸಂದ ಮಗನಿಗಬ ಒಳಬಳ್ಳುಯದವಾಗಬಬಶೇಕಬಸಂಬ ಕವಾರಣದಸಂದ ಕಷಟ್ಟುಪಟತಟ್ಟು
ದತಡಿದಳತ.ಆದರಬ   ಮಗನ  ನಬದೂಶೇವವು  ಹಬಚತಶ್ಚತವಾತ್ತು  ಇದತದದನತನ್ನ  ಕವಾಣಲವಾಗದಬ  ತವಾಯಿ  ಒಸಂದತ  ಧಹೃಡ
ನಿಧವಾರ್ಯರಮವಾಡಿಕಬದೂಸಂಡಳತ. “ನನಗಬ ಎರಡತ ಕಣತಣ್ಣಿ ಇದತದ ಏನತ ಪಪ್ರಯಶೇಜನ. ನನನ್ನ ಮಗನಿಗಬ ಒಸಂದತ ಕಣತಣ್ಣಿ ಇರತವವಾಗ
ನನಗಬ  ಯವಾಕಬ  ಎರಡತ ಕಣತಣ್ಣಿ  .  ತನನ್ನ ಬವಾಳಿಬದತಕಬಬಶೇಕವಾದವನತ  ಎಸಂದತಕಬದೂಸಂಡತ ತವಾಯಿಗಬ ಇದದ ಎರಡತ ಕಣಿಣ್ಣಿನಿಸಂದ”

ಒಸಂದತ ಕಣಣ್ಣಿನತನ್ನ ತಬಗಬದತ ಮಗನಿಗಬ ಇಟಟ್ಟುಳತ. ನನನ್ನನತನ್ನ ಮಗ ಇನತನ್ನ ಮತಸಂದಬ ಚಬನವಾನ್ನಗಿ ನಬದೂಶೇಡಿಕಬದೂಳಳ್ಳುಬಹತದಬಸಂದತ ಮಗನಿಗಬ
ಒಸಂದತ ಕಣತಣ್ಣಿ  ನಿಶೇಡಿದಳತ.  ತವಾಯಿಯ ಮಮತಬಯನತನ್ನ  ಕಸಂಡತ ತವಾಯಿಗಬ  ಮತಸಂದಬ  ಯವಾವವುದಬಶೇ  ತಬದೂಸಂದರಬ  ಬವಾರದಸಂತಬ
ಚಬನವಾನ್ನಗಿ ನಬದೂಶೇಡಿಕಬದೂಸಂಡನತ. ತವಾಯಿಯ ಪಪ್ರಶೇತ ಏನಬಸಂಬತದನತನ್ನ ಅರಿತತ ಅವನತ ತವಾಯಿಗಬ ಚಿರರಋಣಿಯವಾಗಿ ಬವಾಳಿದನತ.
ತವಾಯಿಯನತನ್ನ ಸಹ ಜಬದೂಶೇಪವಾನವವಾಗಿ ನಬದೂಶೇಡಿಕಬದೂಸಂಡನತ.

                                                                                                 ಕಿಶೇತರ್ಯಕ
                                                                            9 ಎ ತರಗತ   
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       പപ്രളയയാനന്തരകകേരളളംമയാറ്റതത്തിനന്െപ്രയാതയത്തില

പപ്രളയദദുരന്തതതത്തോടടെ തകേരളളം ടമത്തോതതത്തിടലത്തോരദു പ്രരത്തിസത്തിതത്തിയത്തിതലത്തോല 

പപ്രതദശമത്തോയത്തി മത്തോറത്തിയത്തിരത്തിക്കയത്തോണണ. ഇരദുള് ടപ്രത്തോട്ടലത്തിലദുളം മണത്തിടെത്തിചത്തിലത്തിലദുളം മലനത്തോടെണ 

തത്തികേചചളം ഒരദു ദദുരന്തഭദുമത്തിയത്തോയത്തി. 

                          ജനപ്രക്ഷതദു നത്തിനദുള്ള ഒരദു വത്തികേസനപ്രരത്തിതപ്രപൃേക്ഷടത 

അടെത്തിസത്തോനമത്തോക്കത്തിയത്തോവണളം

മത്തോസ്റ്റര്പ്രണളത്തോന് തയത്തോറത്തോക്കദുനതണ. അതത്തിതലക്കണ തകേരളടതപ്പറത്തി ഇതത്തിനകേളം 

നടെന പ്രഠനങ്ങളണ  , ഗതവഷണങ്ങളണ   ,പപ്രളയ കേത്തോല അനദുഭവങ്ങളണ 

,തകേരളതത്തിനണ അകേതദുളം പ്രദുറതദുമദുള്ള വത്തിഭഗണദടടെ നത്തിരതദശങ്ങള് ,ശത്തോസണപത-

സത്തോതകേതത്തികേ രളംഗടത സളംദത്തോവനകേള്, കേടണ്ടെതലദുകേള്, വത്തിഭവസപൃേരദുപ്രണ 

മത്തോരഗങ്ങള്, ദദുരന്തഭദുമത്തിയത്തിടല ആനദുഭവങ്ങള് എനത്തിവടയത്തോടക്ക 

ഉള്ടക്കത്തോള്ളണളം

                              പ്രദുനര്നത്തിര്മത്തോണ പപ്രപകേത്തിയയദുടടെ ടപ്രത്തോതദു ലക്ഷകളം 

സമതകളം,സദുസത്തിരത,സദുരക്ഷ 

എനത്തിവയത്തോവണളം. നത്തിര്വഹണതത്തില് വവവത്തിദകളം, ജനത്തോദത്തിപ്രതകളം,ജന 
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പ്രങത്തോളത്തിതളം, വത്തിതകേപനന്ദ്രീകേരണളംരണളം,,സത്തോരന്ദ്രീഹത്തികേ നന്ദ്രീതത്തി എനത്തിവ പ്രത്തോലത്തിക്കത്തോന് സത്തോരന്ദ്രീഹത്തികേ നന്ദ്രീതത്തി എനത്തിവ പ്രത്തോലത്തിക്കത്തോന് 

കേഴത്തിയണളംകേഴത്തിയണളം. . പ്രദുനര് നത്തിര്മത്തോണളംടമനത്തോല്പ്രദുനര് നത്തിര്മത്തോണളംടമനത്തോല്,,തകേരളതത്തിടല ജന ജന്ദ്രീവത്തിതതത്തിടന്റെ തകേരളതത്തിടല ജന ജന്ദ്രീവത്തിതതത്തിടന്റെ , , 

സനത്തോദണ വകവസയദുടടെ പ്രരത്തിസതത്തിയദുടടെസനത്തോദണ വകവസയദുടടെ പ്രരത്തിസതത്തിയദുടടെ  അവത്തോസവകവസ യദുടടെ 

പ്രരത്തിസത്തിതത്തിയദുടടെ പ്രദുനര്നത്തിര്മത്തോണമത്തോണണ. ആ ഒരദു സമഗപൃേതയത്തില് 

കേത്തോരകങ്ങടളകേത്തോണത്തോന് കേഴത്തിയണളം.    Build back better എനത്തോണണ. പ്രദുനര്നത്തിര്മത്തോണണ 

പപ്രപകേയടയപ്പറത്തി പ്രറത്തി മറച രത്തോജകങ്ങളത്തില് പ്രറയത്തോറദുള്ളതത്തോണണ.

                                         തകേരളതത്തിടന്റെ ഭന്ദ്രീപപ്രകേപൃേതത്തി,കേദുറണണഞ ഭദുപപ്രകേപൃേതത്തി. 

കേദുറണണഞ ഭദുലദകത, ജനടപ്പരദുപ്പളം,അപ്രകേടെസത്തോധകത എനത്തിവടയത്തോടക്ക പ്രറത്തിഗണത്തിച 

തകേരളതന്സമപഗമത്തോടയത്തോരദു പ്രത്തോരണപ്പടെനയളം ഇണ്ടെത്തോവണളം ഭദുമത്തി പ്രരമത്തോവധത്തി കേദുറചണ 

ഉപ്രതയത്തോഗത്തിക്കദുനദു, മദുകേളത്തിതലക്കദുള്ള വളര്ചരത്തിതത്തി, തകേടെത്തോയ വദുടെദുകേളചടടെ 

പ്രദുനര്നത്തിര്മത്തോണളം, ഒരദു കേദുദുടെദുളംബതത്തിനണ  ഒരദു വന്ദ്രീടെണ, അളംഗഭങ്ങള്ക്കനദുസരത്തിചണ വത്തിടെത്തിടന്റെ 

വലദുപ്പളം നത്തിജടപ്പടെദുതതണ ,കേലണ ഉപ്രതയത്തോഗത്തിചചള്ള വലത്തിയ മതത്തില് നത്തിര്മത്തോണളം 

തടെയല്,വജവ തവലത്തി,കേദുരണണഞ  ഉഉൂര്ജസത്തോപനത,മഴടവള്ളസളംബരണത്തി,സത്തോതരത്തോര്ജ 

ഉപ്രതയത്തോഗളം എനത്തിവതയത്തോടക്ക പ്രത്തോലത്തിക്കദുന വന്ദ്രീടെദുകേള്ക്കത്തോവണളം നത്തിര്മത്തോണത്തോനദുമതത്തി 

നല്കേദുനതണ.

                                         പപ്രളയകേത്തോലതദുങ്ങത്തോകേദുന അധത്തികേജലടത 

ഉള്ടക്കത്തോള്ളത്തോന് പ്രദുഴകേള്ക്കണ കേഴത്തി യണടമങത്തില് അവയദുടടെ തന്ദ്രീരങ്ങളത്തിലദുണ്ടെത്തോകേദുന 

എലത്തോതരളം നത്തിര്മത്തോണങ്ങളചളം ഒഴത്തിവത്തോക്കണളം. നദത്തികേളത്തിതലക്കണ തദുറനത്തിരത്തിക്കദുന 

ടകേട്ടത്തിടെങ്ങള് ഉണ്ടെത്തോക്കരദുതണ.
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                                         എലത്തോ പപ്രകേപൃേതത്തി വത്തിഭവങ്ങള്ക്കദുളം മലണസകതത്തിനദുളം 

കേത്തോര്ഷത്തികേ വത്തിലകേള്ക്കദുളം ജന്ദ്രീവജത്തോങ്ങള്ക്കദു തപ്രത്തോലദുളം പപ്രതതകകേളം 

ഗതവഷണതകേപനങ്ങളചള്ള സളംസത്തോനമത്തോണണ തകേരളളം. 

ടവള്ളളം,മണണ,ടതങ്ങണ,കേത്തിഴങ്ങണ,ഔഷധസസകളം,മലണസകളം,കേത്തോടെണ  എനത്തിങ്ങടന ഒരദു നന്ദ്രീണ്ടെ 

നത്തിരതടനയദുണ്ടെണ. ഇവ കേഉൂട്ടത്തോയത്തി പപ്രളയദദുരന്തതത്തിടന്റെ ആഘത്തോതളം തത്തിട്ടടപ്പടെദുതണളം.

                                                                                           നനത്തി, നമസണകേത്തോരളം
                                                       
                                                                                           .  Ayshath Fayiza G Y
                                                                                                   
                                                                                                       9th E
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Importance of reading newspaper
     Newspapers  are  considered  to  be  the
sources of  information.  The newspaper has its
own  importance  and  advantages  in  modern
times.  Same  one  has  rightly  remarked  that
“modern  world  is  a  world  of  press  and  news
papers.”  Newspapers  are  the  barometers  of
public  opinion.  It  reflected  public  opinion.  It
contains as a great deal of useful informations.
The  public  remains  in  touch  with  the  leading
ideas  in  the  country  as  well  as  the  world.
Newspapers  play  a  vital  role  in  mobilizing
public  opinion  on  various  national  and
international issues. Thus it lead the masses on
the right path so newspapers are the important
limbs of modern society.
                                                 Alimath Zakiya 
                                                      9th D  
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The Great Adventure                PHOTO

Stephen William Hawking
      
     He is a geat physicist known of his work
regarding  holes  in  space.  He  has  authored
several  popular  science  books.  Even  at  an
early  age,  Hawking  showed  a  passion  for
science and astronomy.  At  the  age of  21 ,
while  studying  at  Cambridge,  he  was
diagnosed with a serious disease. Gradually,
he became entirely paralysed and his life got
confined  to  a  wheel  chair.  Despite  his
illness, he has done ground-breaking work in
physics and astronomy.
              
                                             Haleema Muaza 


9 th D
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  ಶಿಕಕ್ಷಣ
         ಪಪ್ರತಯಬಬ್ಬಿ ವಧ್ಯತತ್ತುಯ ಜಶೇವನವನತನ್ನ ಪವೂಣ೯ವವಾಗಿ ರದೂಪಸತವವುದಬಶೇ ಶಿಕಕ್ಷಣ.  ಶಿಕಕ್ಷಣದಸಂದ
ಉಸಂಟವಾಗತವ  ಜವಾಜ್ಞಾನವಾಜ೯ನಬಯತ  ಪಪ್ರತಯಬಬ್ಬಿ  ಮವಾನವನ  ಆಸತ್ತು.  ಈ  ಆಸತ್ತುಯತ  ಜಶೇವನದತದದಕದೂಕ್ಕ
ಹಬಚತಶ್ಚತವಾತ್ತು ಹಬದೂಶೇಗತವಸಂತಹತದತ. ಶಿಕಕ್ಷಣ ಎಸಂಬ  ಒಸಂದತ ಶಬಬ್ಬಿ ಇಡಿಶೇ  ವಿಶಶ್ವವನತನ್ನ ಆವರಿಸತದಷತಟ್ಟು ಬವಾರಿ
ಅಧ೯ಮನತನ್ನ ಹಬದೂಸಂದದಬ.
   ಶಿಕಕ್ಷಣ ಪವುಣ೯ವವಾಗಬಬಶೇಕವಾದರಬ,  ನಬಹೃಜವವಾಗಬಬಶೇಕವಾದರಬ,  ಷಬದೂಶೇಷಕರತ,  ಉಪವಾಧವಾಯರತ,  ಮಕಕ್ಕಳತ
ಸರಿಯವಾರಿ ಸಬಶೇರಿ ಸಹಕರಿಸಬಬಶೇಕತ. ಈ ಮದೂರದೂ ನಿಯಶೇಗಿಗಳದೂ ಒಸಂದತ ತಪ್ರಭತಜದ ಮದೂರತ ಕಬದೂಶೇನ
ಒಸಂದತಗಳಸಂತಬ ಸಬಶೇರಬಬಶೇಕತ. ವಧ್ಯಕಿತ್ತುಯ ಸಶ್ವಭವಾವ, ನಡತಬಗಳತ, ಜವಾಜ್ಞಾನ,ಅನತಭವಗಳ ಒಸಂದತ ಮಿಶಪ್ರಣ. ಈ
ಎಲವಾಲ್ಲಗತಣಗಳದೂ ಶಿಕಕ್ಷಣದಸಂದ ವಧ್ಯದದ್ಧಿಯವಾಗತತತ್ತುವಬ. ಶಿಕಕ್ಷಣಕಬಕ್ಕ ಅಸಂತಧ್ಯವಿಲಲ್ಲ.
         ಪಪ್ರತಯಬಬ್ಬಿ ವಧ್ಯತತ್ತುಯ ಜಶೇವನವನತನ್ನ ಪವೂಣ೯ವವಾಗಿ ರದೂಪಸತವವುದಬಶೇ ಶಿಕಕ್ಷಣ. ಶಿಕಕ್ಷಣದಸಂದ
    ಸರಳವವಾದ ಅಧ೯ಗಲಲ್ಲ ಹಬಶೇಳತವವುದವಾದರಬ ಶವಾಲವಾ ಕವಾಲಬಶೇಜತಗಳ ಶಿಕಕ್ಷಣವವವು ಮವಾತಪ್ರ ವಧ್ಯಕಿತ್ತುಯನತನ್ನ,
ಜವಾಜ್ಞಾಯವಾಗಲತ,  ಸತಸಸಂಸಕ್ಕಹೃತನವಾಗಲತ   ಮತತತ್ತು  ಘನತಬಸಂಬಿಸಂದ  ಬವಾಳಲತ  ಸಹಕವಾರಿ  ಎಸಂದತ
ಹಬಶೇಳದೂಗತವವುದಲಲ್ಲ.  ಪರಿಸರ,  ಅವನ  ಸತತತ್ತುಮತತತ್ತು  ಇರತವ  ಬಸಂಧತದಳತ,  ಇತರರತ,
ಪಶತಪಕಿಕ್ಷಗಳತ.ಮತತತ್ತು ಪಪ್ರಕಪ್ರತ ಇವವುಗಳಿಸಂದ ನಿಜವವಾದ ಶಿಕಕ್ಷಣವನತನ್ನ ಪಡಬಯಬಹತದತ. ಈ ರಿಶೇತ ಕಲತ
ಕಲಕಬಯನತನ್ನ ಶವಾಲವಾ ಕವಾಲಬಶೇಜನ ಶಿಕಕ್ಷಣವವು ಪವೂಣ೯ಮವಾಡತತತ್ತುದಬ. 
   ಶಿಕಕ್ಷಣವವು ಪವಾಪ್ರರಸಂಭವವಾಗತವವುದತ ಮನಬಯಲಲ್ಲ,  ತಸಂದಬತವಾಯಿಗಳತ ಮಕಕ್ಕಳಿಗಬ ಅವರಿಗಬ ತಳಿಯದಸಂತಬ
ಬಬದೂಶೇಧಿಸತತತ್ತುರತತವಾತ್ತುರಬ  ಮತತತ್ತು  ತದತದತತ್ತುರತತವಾತ್ತುರಬ.  ಸಬದೂಶೇದರ  ಸಬದೂಶೇದರಿಯರಬದೂಸಂದಗಬ  ಹಬದೂಸಂದಕಬದೂಸಂಡತ
ಬವಾಳತವವುದನತನ್ನ  ಅಭವಾಧ್ಯಸ  ಮವಾಡಿಸತತವಾತ್ತುರಬ.  ಮನಬಯಸಂತಹ  ಸವಾಮಥಧ್ಯರ್ಯಶವಾಲಯವಾದಶವಾಲಬಯಿಲಲ್ಲ.
ಆದದರಿಸಂದ  ಮಕಕ್ಕಳಿಗಬ  ಮನಬಯಲಲ್ಲ  ಒಳಬಳ್ಳುಯ  ವವಾತವಾವರಣ  ಕಲಲ್ಲಸತವವಾಗ  ಅನಬಶೇಕ  ವಿಷಯಗಳನತನ್ನ
ಗಮನದಲಲ್ಲಡಬಬಶೇಕತ.  ತಸಂದಬತಶೇಯಿಗಳದೂ,  ಉಳಿದವರತ,  ಮಗತವಿಗಬ  ತನನ್ನದಬಶೇ  ಆದ  ಆಸಬಗಳಿವಬ,
ಭವಾವನಬಗಳಿವಬ,  ಯಶೇಚನವಾ  ಸಶ್ವತಸಂತಪ್ರವವಾಗಿ  ಆಡಲತ,ಮವಾತವಾಡಲತ,ಓದಲತ,ಬರಬಯತ  ಅವಕವಾಶ
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ಕಲಪ್ಪಸಕಬದೂಟತಟ್ಟು ಹವಾಯಗಿ ಬಬಳಬಯತವಸಂತಬ ಮವಾಡಬಬಶೇಕತ.  ಆದರಬ ಅಲಲ್ಲಲಲ್ಲ ಎಡವಿದವಾಗ ತದದ ಸರಿಯವಾದ
ಮವಾಗ೯ವನತನ್ನ  ತಬದೂಶೇರಿಸತತತ್ತುರಬಬಶೇಕತ  .  ಪರಬದೂಶೇಕಕ್ಷವವಾಗಿ  ಅವರ  ಬಬಶೇಕತ  ಬಬಶೇಡಗಳನತನ್ನ  ತಳಿದತ  ಅದರ
ವಧ್ಯಕಿತ್ತುತಶ್ವವನತನ್ನ  ರದೂಪಸಬಬಶೇಕತ.  ಒಸಂದತ  ವಬಶೇಳಬ  ನವಾವವು  ತಪಪ್ಪ  ನಡಬದವಾಗ  ತಪಪ್ಪಪಪ್ಪಕಬದೂಸಂಡತ  ತಳಿದತ
ತದದಕಬದೂಳಳ್ಳುಬಬಶೇಕತ.  ಇದರಿಸಂದ  ಮಕಕ್ಕಳಲಲ್ಲ  ಅಪವಾರವವಾದ  ನಸಂಬಿಕಬ  ಮತತತ್ತು  ಪವಾಪ್ರಮವಾಣಿಕತಬಯನತನ್ನ
ಮದೂಡಿಸಬಹತದತ.  ದಬದೂಡಡ್ಡವರನತನ್ನ  ಅನತಕರಿಸತವ  ಮಕಕ್ಕಳತ  ಎಲವಾಲ್ಲ  ಗತಣಗಳನದೂನ್ನ  ಅದಗತಣಗಳನತನ್ನ
ಮನಬಯಲಲ್ಲಯಶೇ ಕಲಯತವ ಸಸಂಬಸಂಧವಬಶೇ ಹಬಚತಶ್ಚ.
    ಈ ಎಲಲ್ಲವನದೂನ್ನ ಮತಸಂದತವರಿಸ ಮನಬಯವರಬದೂಸಂದಗಬ ಮವಾತಪ್ರವಲಲ್ಲ ಇತರರಬದೂಸಂದಗದೂ ಇದಬಶೇ ರಿಶೇತ
ವತರ್ಯಸ ನಡಬದತಕಬದೂಳಳ್ಳುಬಬಶೇಕತ  ಎಸಂಬತದನತನ್ನ  ಕಲಸ  ಬಬಳಬಸತವವುದತ  ಶವಾಲವಾ  ಕವಾಲಬಶೇಜತಗಳಲಲ್ಲನ  ಶಿಕಕ್ಷಣ.
ಇಲಲ್ಲ  ಬತದದ್ಧಿವಸಂತಯತ  ಚತರತಕವಾಗಿ  ಜವಾಜ್ಞಾನವವು  ವಹೃದದ್ಧಿಯವಾಗಿ   ಇವಬಲಲ್ಲವವುಗಳ  ಬಬಳವಣಿಗಬಗಬ  ಶಿಕಕ್ಷಣ
ದಬದೂರಬಯತತತ್ತುದಬ.  ಮವಾನಸಕ  ಬಬಳವಣಿಗಬಗಬ  ಆಹವಾರ  ಒದಗಿಸತವವರತ  ಶಿಕಕ್ಷಕರತ.  ಶಿಕಕ್ಷಕರತ  ತಮಮ್ಮ
ಉಪವಾಧವಾಧ್ಯಯ  ವಹೃತತ್ತುಯಲಲ್ಲ  ತಮಮ್ಮನತನ್ನ  ಸಸಂಪವೂಣರ್ಯವವಾಗಿ  ತಬದೂಡಗಿಸಕಬದೂಸಂಡತ  ಮಕಕ್ಕಳ  ಉನನ್ನತಗವಾಗಿ
ಆಸಬಯಿಸಂದ ಕಬಲಸ ಮವಾಡಬಬಶೇಕತ.                            
      ಮಕಕ್ಕಳಿಗಬ  ಈ   ಎಲವಾಲ್ಲ  ಸಹೌಲಭಧ್ಯಗಳದೂ ದಬದೂರಬತವಾಗ ತವಾವವೂ ಓದ ಬರಬಯತದರಲಲ್ಲ  ಆಸಕಿತ್ತು
ವಹಿಸ,ತಸಂದಬತವಾಯಿಗಳಿಗಬ,  ಉಪವಾಧವಾಧ್ಯಯರಿಗಬ  ಸಸಂತಬದೂಶೇಷವನತನ್ನಸಂಟತಮವಾಡಬಬಶೇಕತ.  ತಮಗಬ  ದಬದೂರಕಿದ
ಮಮತಬಯನತನ್ನ  ಉಳಿಸಕಬದೂಸಂಡತ  ವಿಧಬಶೇಯರವಾಗಿ,  ಶಿಸತ್ತುನ  ಸಪವಾಯಿಗಳವಾಗಿ,ವಿದವಾಧ್ಯವಸಂತರವಾಗಬಬಶೇಕತ.
ಆಯವಾ  ಸಮಯದಲಲ್ಲ  ಆಯವಾ  ಕಬಲಸ  ಮವಾಡಬಬಶೇಕತ  ಎಸಂದತ  ನಿಶಶ್ಚಯಿಸಕಬದೂಸಂಡತ,ಅದರಸಂತಬಶೇ
ನಡಬದತಕಬದೂಸಂಡತ  ಒಳಬಳ್ಳುಯ  ವಿದವಾಧ್ಯಥಿ೯ಯವಾಗಿ  ಪಪ್ರಗತ  ಹಬದೂಸಂದಬಹತದತ.  ಬಬಶೇರಬ  ಗಬಳಬಯರಿಗದೂ
ಮವಾಗ೯ದಶ೯ನವವು ಮವಾಡತತವಾತ್ತು ಮವಾದರಿ ವಿದವಾಧ್ಯಥಿ೯ಯವಾಗಬಹತದತ. 

                                                                             ಯತಶೇಶ. ಕಬ. ವಿ 
                                                                            ೯ ಎ ತರಗತ               
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drawing
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             ಮಳ
ಹಹಾ  ಎಷಷಷ್ಟು ಚಚಂದ ಪಪ್ರಕಕೃತ
ಕಣಣ್ಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಕಷಿ೯ತ
ಜಜೀವನಕಕ್ಕೆ ಆದಶ೯
ಸಹಾಗಷವುದಷ ಅದಕೃಷಷ್ಟು ಜಜೀವನ
                                              ಸಷಹಾಯ೯  ಚಚಂದಪ್ರ ಉದಯಿಸಷವಹಾಗ 
                                               ಪಪ್ರಕಕೃತಗೆ ನನಜೀಡಷವಹಾಗ 
                                              ಬಜೀಳುತತ್ತಿದೆ ಮಳಯ ಹನ
                                              ಜಜೀವನಕಕ್ಕೆ  ಜಜ್ವಲಚಂತ

 ಶಷದದ್ಧವಹಾದ ಮಳ ನಜೀರಷ ಬಜೀಳುವಹಾಗ 
  ಮರಗಿಡಗಳು ಅಲಹಾಲ್ಲಾಡಷತತ್ತಿದೆ
ಗಷಡಷಗಷ  ಸಿಡಿಲಷ ಮಚಂಚಷವಹಾಗ
ಶಹಾಚಂತಯಿಚಂದ  ತಷಚಂಬಷತತ್ತಿದೆ ನಮ ಮನಸಷಸ
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   ಶಷದದ್ಧವಹಾದ  ಗಹಾಳಿ ಬಜೀಸಷವಹಾಗ
                                               ಜಜೀವಕಕ್ಕೆ  ಸಿಗಷತತ್ತಿದೆ  ಅಶಹಾಜ್ವಸ
                                              ಸವ೯ರಿಗನ  ಆಗಷವುದಷ  ಸಚಂತನಜೀಷ
                                               ಯಹಾಕ ಮಹಾಡಷವುದಷ ಅದರ ನಹಾಶ
                                            
                                                                                          ನಶಿತಹಾ 

                                                                                        ೯ .ಬಿ  ತರಗತಿ   
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 ಸಸಕೈನಿಕ 

ನಕಾನ್ಯಯದ ದಸಯೋಶ ನನನ್ನದರು 
ರಕಾಷ್ ಭಕಾಷಸ ನನನ್ನದರು
ಕಕಾಯರುವ ಕಸಲಸ ನನನ್ನದರು  

ನಲೆಂಬಿ ಹಸಗಯೋದಸನರು ದಸಯೋವರನರು
                             ಕಕಾಯದಸಯೋ ಇರರುವನಸಯೋ ನನನ್ನನರು 
                             ಹರಸದಸಯೋ ಇರರುವನಸಯೋ ಎನನ್ನನರುನ್ನ 

ನಕಾನರು ದಸಯೋಶ ಕಕಾಯರುವವನರು 
ನನನ್ನ ಕರುಟರುಲೆಂಬ ಕರಸಯರುವವುದರು ನನನ್ನನರುನ್ನ 
ಸಲಹಸನನ್ನ ಕರುಟರುಲೆಂಬವ ನಿ ದಸಯೋವನರು

                                               ಹಸಗಯೋರಡಲರು ಧಸಕೈಯ೯ವಿದಸ ನಮಗಸ 
                                               ಕಸಗಲಸ ಮಕಾಡಿದರರು ಹಸಗಯೋಗದಸ ಜಸಕೈಲಿಗಸ 
                                               ಮಡಿಯರುವಸವವು ಎಲೆಂದಗ ಈ ಭಗಮಿಗಸ 

        ನಮಗಸ ನಕಾವಸಯೋ ಮಕಾಗ೯ದಶಿ೯ ಗಸಲರುವಿಗಸ
 ಹರುಟಟ್ಟಿದಸವವು ದಸಯೋಶಕಕಾಕ್ಕಗಿ 
ಮಡಿವಸವವು ಭಗಮಿಗಕಾಗಿ 
ಮತಸತ್ತೆ ಬರರುವಸವವು ಸಲೆಂಹಕಾರಕಕಾಕ್ಕಗಿ
ಕಸಗಯೋಟ ಮಗಟಸಗಳ ಪವುಣನ್ಯಕಕಾಕ್ಕಗಿ

               
                                                              

                                                                                  ಶಸಕೈಲಸಯೋಶ ಯಮ 10ಸಿ 
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                                                    PHOTO
NICHOLAS VUJICIC
    
     He is Seberian, born on 4th December 1982 is a Seberian
Australian  Christian  evangelist  and motivational  speaker  born
with tetra amelia syndrome a race disorder characterised by the
absence  of  arms  and  legs.  He  is  one  of  the  seven  known
surviving individuals planet-wide who live with syndrome.

Biography

            Early Life And Family Problems

He was born in Melbourne, Australlia in 1982.He was born
with tetra-amelia without some fully formed links. According to
his auto biography, his mother refused to see him or hold him
while the nurse hold him in front of her, but she and her husband
eventually accepted their  son's  condition and understood it  as
“God's Plan for their son”.

Vujicic has two small and deformed feet, one of him which
calls his “Chicken Drumstick”. Because of its shape.
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    Originally he has born with the toes of that foot fused. An
operation was performed to separate the toes. So, that he could
use  them  as  finger's  to  grab,turn  a  page,or  perform  their
function. He has been able to use his feet to operate an electric
wheel chair,a computer and a mobile phone. Vujicic attempted
suicide but notes that he had an ''amazingly normal child hood''. 
       

 Vujicic thrived in his teenage and young adult years despite
being bullied. After his mother showed him a newspaper article 
about a man dealing with a serve disability. When he was 
seventeen,he gave talks at his prayer group. Vujicic graduated 
from Griffith university at the age of 21with a Bachelous of 
commerce degree,with a double major in accountancy and 
financial planning.
         

Vujicic speaking during the session ''Inspired for a life 
time'' at the world Economic Forum in Dabos Switzerland,on 
30th January 2011.

                                                   Haleema Muaza E.A
9thD
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              മസ്കാനൃസദസശ്രിനപ്പ്   വന്ദന൦

ബഹുമസ്കാനഫപട്ട അധത്യസ്കാപകേഫര, എഫന്റെ പശ്രിയ കൂടകേസ്കാഫര,

           മലയസ്കാള സസ്കാഹശ്രിതത്യതശ്രില് ഏറവര പശസ്തനസ്കായ കബപ്പൂ൪ സു ല്തസ്കാന്  എ ന്നറശ്രിയപടുന്ന
മലയസ്കാളകേപ്പ്  രയുഫടെ സൃന്തര കനസ്കാവലശ്രിസര കേഥസ്കാകൃത്തുര സസ്വസ്കാതന്തത്യസമരകസനസ്കാനശ്രിയുമസ്കായ വവകര
മുഹമ്മദപ്പ് ബഷഷീറശ്രിഫന്റെ
 

24ാസ്കാര ചെരമ വസ്കാ൪ഷശ്രികേ ചെടെങ്ങശ്രിലസ്കാണപ്പ് നസ്കാഫമല്ലസ്കാവരുര ഒരുമശ്രിച്ചപ്പ് കൂടെശ്രിയശ്രിരശ്രിക്കുന്നതപ്പ്.  ആധുനശ്രികേ
മലയസ്കാള  സസ്കാഹശ്രിതൃതശ്രില്  വസ്കായനകസ്കാഫര  തന   കൃതശ്രികേളശ്രിലൂഫടെ  അകദ്ദേഹര  വളഫര  ഭരഗശ്രിയസ്കായശ്രി
ആകേ൪ഷശ്രിച്ചു.  അതശ്രിനസ്കാല് തഫന്ന ബ ഷഷീ൪ ജനകേഷീയ ഒഫരഴുത്തുകേസ്കാരസ്കാനസ്കായശ്രി അറശ്രിയഫപടുന.  ഓകരസ്കാ
കൃതശ്രിയുര  മനഷത്യമനസശ്രിഫന  ചെശ്രിന്തശ്രിപശ്രിക്കുകേയുര  അതശ്രിലള്ള  സരഭവങ്ങഫള  യസ്കാഥസ്കാ൪ഥത്യ
തശ്രിഫലന്നകപസ്കാഫല  ദൃഷത്യമസ്കാകഫപടുന്ന ഒരു വശലശ്രി  ബഷഷീറശ്രിഫന്റെ എഴുതശ്രില് നമുകപ്പ്  കേസ്കാണസ്കാ൯
കേഴശ്രിയുര.  പണയഫതക്കുറശ്രിച്ചപ്പ്  ബഷഷീറശ്രിഫന്റെ പല  കനസ്കാവലകേളശ്രിലര  നമുകപ്പ്   കേണസ്കാ൯  സസ്കാധശ്രിക്കുര.
കു ുഞ്ഞുപസ്കാത്തുമ്മയുര നസ്കാസസ്കാ൪ അഹമ്മദര  കകേശവ൯നസ്കായരുര ബഷശ്രിറശ്രിഫന്റെ
കേഥസ്കാപസ്കാത്രമസ്കാകുകുൂന്നതപ്പ്  സസ്കാധസ്കാരണ    ജഷീവശ്രിക്കുന്ന  ജഷീവനള്ള  ഒരു  മനഷത്യഫന
കപസ്കാഫലയസ്കാണപ്പ്.'ബൂമശ്രിയുഫടെ  അവകേസ്കാശശ്രികേളശ്രില്'  ബഷഷീറശ്രിഫന്റെ  അഭശ്രിപസ്കായര  നമുകപ്പ്  ശരശ്രിയസ്കായശ്രി
പസ്തസ്കാവശ്രികസ്കാ൯ സസ്കാധശ്രിക്കുന്നതസ്കാണപ്പ്.  മനഷത്യകേഥസ്കാപസ്കാത്രങ്ങള മസ്കാത്രമല്ല ബഷഷീ൪ തഫന്റെ കൃതശ്രികേളശ്രില്
അവതരശ്രിപശ്രിക്കുന്നതപ്പ്.പസ്കാത്തുമ്മകയസ്കാഫടെസ്കാപര  ആടെശ്രിഫനയുര  ബഷഷീ൪  ഒരു  പധസ്കാന
കേഥസ്കാപസ്കാത്രമസ്കാക്കുന്നതപ്പ് നസ്കാര കനരശ്രില് കേണ്ടതസ്കാണപ്പ്.
                സസ്കാഹശ്രിതത്യതശ്രിഫനസ്കാപര കദശതശ്രിഫന്റെ സസ്വസ്കാതന്ത്രതശ്രിന കവണ്ടശ്രി കപസ്കാരസ്കാടെശ്രിയ ഒരു
സത്യസ്കാതന്ത്രത്യസമരകസനസ്കാനശ്രിയുമസ്കാണപ്പ്  വവകര  മുഹമ്മദപ്പ്  ബഷശ്രി൪.   1930-ല്  കകേസ്കാഴശ്രികകസ്കാടെപ്പ്
ഉപ്പുസതത്യസ്കാഗ്രഹതസ്കാല്  പഫങ്കെടുതതശ്രിഫന്റെ  കപരശ്രില്   ജയശ്രില്വസ്കാസര  അനഭശ്രിവശ്രിച്ച
വത്യക്തകൂടെശ്രിയസ്കാണകദ്ദേഹര.  ആദത്യ കേസ്കാലകൃതശ്രികേള അകദ്ദേഹര എഴുതശ്രിയതപ്പ് ഇതശ്രിഫന്റെ ഭസ്കാഗമസ്കായസ്കാണപ്പ്.  ആ
കൃതശ്രികേള പസശ്രിദഷീകേരശ്രിച്ചതപ്പ് പദ എന്ന തൂലശ്രികേനസ്കാമര സസ്വഷീകേരശ്രിച്ചുഫകേസ്കാണ്ടസ്കാണപ്പ്.ജഷീവശ്രിതതശ്രിലടെനഷീളര
പലയസ്കാത്രകേളര സസ്കാഹസങ്ങളര അകദ്ദേഹര ഫചെയ.  എല്ലസ്കാര മനഷത്യജശ്രിവശ്രിതതശ്രിഫന്റെ എല്ലസ്കാ വശങ്ങളര
കനരശ്രിടകേണ്ടു.     1982 ല് ഇന്തത്യസ്കാഗവനഫന്നഫമന്റെപ്പ് പത്മശഷീ പുസപ്പ്സസ്കാരര നല്കേശ്രി അകദ്ദേകത ആദരശ്രിച്ചു.

ബഷഷീ൪ തഫന്റെ ജശ്രിവശ്രിതര തഫന്ന കേത്യതശ്രികേളശ്രില് കുുറശ്രിച്ചുഫവക്കുന്നകപസ്കാഫല നമുകപ്പ്
കേസ്കാണസ്കാര  ഓഫരസ്കാന്നശ്രിലര  അതുവത്യക്തമസ്കാണ പ്പ്  .ആധുനശ്രികേ കലസ്കാകേര  ചെ൪ച്ചഫചെയ്യുന്ന
പല  കേസ്കാരത്യങ്ങളര  ബഷഷീ൪  തഫന്റെ  കൃതശ്രികേളശ്രില്  പതശ്രിപസ്കാദശ്രിച്ചശ്രിടണ്ടപ്പ്.  മലയസ്കാള
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മനസശ്രില്  എനര  മസ്കായസ്കാതതുര  സസ്വന്തമസ്കായശ്രി  സസ്കാഹശ്രിതത്യ  കലസ്കാകേതപ്പ്  സസ്കാനര
മറസ്കാ൪ക്കുര  കേഷീഴടെകസ്കാ൯  പറസ്കാത  വശ്രിധര  അതശ്രില്  എനര  തലയുയ൪തശ്രി
ലശ്രില്ക്കുന്ന ഒഫരഴുത്തുകേസ്കാരനസ്കാണപ്പ്  ബഷഷീ൪.അകദ്ദേഹപ്പ്ഫത അനസ്മരശ്രിക്കുന്ന ഈ
അവസരതശ്രില് ആദരപൂ൪വര നമസരശ്രിക്കുന. 

 
                                                              നന്ദശ്രി നമസസ്കാരര

                                                                                                                
  കേദഷീജതപ്പ് രശ്രിസസ്വസ്കാന

                                                               
 

8thE
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