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ST.JOSEPH'S HSS PULLURAMPARA   
KOZIKODE

VISION

The vision of our school is to  prepare citizens who are well aware of 

their social responsibility to work for building a prosperous nation .

MISSION

1. To shower  love on all especially to the children entrusted to our care.

2.To dedicate ourselves to foster individuals spiritually ,physically and 

    intellectually so  that they may have a mature vision of life.

3. To inspire  students  to live up to their full  social commitment .

Goals 

1.To inculcate gospel values of love,truth and justice.

2.To impart education especially to the girl child , the poor and the       

    marginalized.

3.To provide equality education to stand for quality all its aspects.

4.to train the children for good family life social life 
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St.JOSEPH
Our Heavenly Patron
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ആശംസ
Our Corporate Manager
ഫഫ.സെബഫസയ ുരയിടതില

ആുനിക സാങേതികവിദയ വിലവകരമായ മാറങളാണ് ശാരങലാകതിനന

ഒപന സമകാലിക സാഹിതയ ൃഷികൾകന സമാനിചിരികനത്. ങലാകന ഡിജിറൽ
ുഗതിങലക്  പറുയുങമാൾ  ുൂരാനപാറ  സസൻറ്  ങജാസഫ്  ഹഹൂൾ

'സർഗപർശന'  എന  ഡിജിറൽ  മാസികയ്  ൂപകപന  നൽുുസവനത്  ഏസറ

സസാഗതാർഹമാണ്.  കാലതിസെ  ുവസരുുകൾ  ഉൾസകാണ്
കാലികപാധാനയുള  സങേതങളിൂസെ  ുുതലുറയിങലക്  ഹകമാുന  ഈ
ഡിജിറൽ  മാസിക  സാധാരണകാരസെ  സപാു  വിദയാലയങൾകന
വിദയാർതികൾകന  വിശാലമായ  ങലാകതിസെ  ചരവാളങളിങലക്

ചിറകെിുയരാൻ  സാധയതകൾ  ഒുകകയാണ്.  ഈ  നവ  സനരനഭതിന്  എലാ

വിജയങളന ങനുു.
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ആശംസ
Our Manager

ഫഫ.ജജഫ കളരിപറമില

ുൂരരംപരറ സസൻറ് ജജരസഫ് ഹൈസ്ൂളിസെ ുടികുസെ 
ൃഷിയിൂസെ കെുജപരയത് ഏസറ അുതജതരസെയരണ്. 

ുുങുസെ കഴിവം മിഴിവം അതിൽ ഞരൻ രകെമരയി കണ.
ആശയസംുഷമരയ ജെഖനങും, കഥര ആവിഷരരങും,

ുുു കവിതകും ഈ ഡിജിറൽ മരഗസിസന 
മജനരൈരവം ഈുറുമരുു.

            അമസയ ആധരരമരകി രചിച  കവിതകൾ അർഥസംുഷവം

ചിതനീയവമരണ്. അവുസെ വിദദരെയവം അധദരപകുസമരസക വളസര

ജേൈികസെുകയം ആദരികസെുകയം സചയിരിുു. അവുസെ ൃഷിയിൂസെ

കെയം സരൈിതദവം, മഴയം ുഴയം, രൃതിയം, ആതീയതയസമരസക

അർൈിുന രരധരനദജതരസെ ആവികരികസെടിരിുു.....നയിചവർും

ആജെഖനം സചയവർും ആശംസകുസെയം അഭിനദനങുസെയം നു

മംഗളങൾ....
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ആശംസ

 PTA President
Mr.Benny Thomas

സാങേതികവിദയയിൂടെ 
അറിവിടെ വിശാലങലാകങേക് 

പറകാൻ ടകാതിുന ുുതലുറയ്

 കുതം ങപാതാഹനവം നൽുന 
ലിറിൽ കകറ്സ് എന സംരംഭം 

ുൂരാംപാറ ടസൻറ് ങജാസഫ് സ് കഹൂളിടല 
സർഗുുളങടള പിുണയാനായി നിർമിുന 

സർഗപർശം എന ഈ ഡിജിറൽ  ൂൾ മാഗസിന് 

എലാ ഭാവകങളം ങനുന.
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ആശംസ

Our Headmistress
Smt.Mercy Michael

ദയാഭയാസ  പകിയ  സേപേിലം
പങയാഗേിലം  ഒങേടറ  പരിഷാര

പരിണാമങൾക്  വിങേയമാുന
കാലഘേമാണിത്  .  അതിൻടറ
കവവിേയമാർന വിനിമയ രീതികൾ നുക്
ുനിൽ  ുറനിുന  സാേയതകൾ
ആകടേഅപരിങമയവം.  വിദയാഭയാസടേ
സംബനിച്  വിങശഷിചം  അതിടെ
രീതിശാസം  നിർണായകമങത.  ഏു
കാരയവം  സാർഥകമായ
ലകയപാപിയിടലതനത്,  അതിടെ
സസാഭാവികവം  ുഗമവമായ
രീതിശാസേിൂടെ ആണങലാ. വിദയാർഥി

എു  പഠിുന  എനുങപാടല  തടന  പോനമാണ്  എങടന  പഠിുന  എനത്.
ആുനിക സാങേതികവിദയ വിദയാഭയാസേിടെ ുതിയ വാതായനങൾ ുറനിുന .

വി

30  വർഷങൾക്  ുമ്  വിവരങൾ  ുതകങളിൽനിനം  നിനം
എൻകസങകാപീഡിയ  ുെങിയവയിൽ  നിനമാണ്  ലഭിചിുടനേിൽ,  ഇങപാഴാകടേ
ഇെർടനറിൽ നിനം വിവരങൾ നിമിഷങൾുളിൽ വിരൽുമിൽ എതന . ഇനടേ
ുേികടള  ഇനലടേ  രീതിയിൽ  പഠിപിചാൽ  അവുടെ  നാളകടള  നമൾ
അപഹരിുകയാും  ടെുനത്.  വിദയാഭയാസസാപനങൾ  ഡിജിറകലസായിടലേിൽ
നിലനിൽപിലാതാുന  കാലമാണ്  നുക്  ുനിലളത്.  ഡിജിറകലങസഷൻ
എനുടകാണ് കാുറികളിൽ ഉപകരണങളം സാങേതികവിദയയം ുേിനിറുക എനല
ഉങേശിുനത്.സാങേതികവിദയ  ഉൾങെർതടകാുള  കദനംദിന  പവർേനങൾ
ആയിരികണം വിദയാഭയാസസാപനങളിൽ നെങകണത് . 

അറിവിടെ  സൃദി  നൽുനതിങനാടൊപം  പാങഠയതര  പവർേനങളിലം  നാല്
പതിറാുകളായി  ുൻപനിയിൽ  നിൽുന  ഈ  വിദയാലയംുതിയ  സാേയതകൾ
ഉപങയാഗിച്ഒു  ുവുൂെി  ുങനാേ്  ടവചിരിുകയാണ്.സാങേതികവിദയയടെ
സഹായങോടെ  ഡിജിറൽ  മാഗസിൻ  ുറേിറകാൻ  കഴിഞതിൽ  സങനാഷവം
അഭിമാനവുണ്  .  ുേികളടെ  സർഗൃഷികളടെ  നടലാു  പദർശനങവദിയാണ്  ലിറിൽ
കകറ്സ് ഒുകിയിരിുനത്.ഇവർക് ഊർജം നുന ലിറിൽ കകറ്സ് മാങേഴിന് എലാ
പിുണയം  നുനങതടൊപം  ഈ  പവർേനങൾക്  എലാ  ഭാവകങളം  ങനുകയം
ടെുന.
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Little Kites
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Unit Inauguration



Guides

Scouts
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Rajyapuraskar Award winners



Our Band Team

Trafic Club
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JRC

Editorial Board
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Achievements
Our National and state medal winners in Athletics
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Abhirami V M Anjana Johnson

Fathima Nasla Anusri N B Steev Sebastian

Aiswarya Sunny Alna Shaju
Saniya Treesa

Tomy
Aneeta Binoy

Roshna Augustine



State level news reading competition Second A Grade

Irene Rose Sagi

Plaster of paris Moulding State level A Grade

13

Roshna Augustine

Immanual  Joseph
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District level school meet  overall championship 

Thaluk level Library council Sargolsavam Overall

Sub District IT Mela Overall



Activities

15

Hi-Tech Class Room Inauguration Awareness programme by childline

Motivation class for sslc students C V Raman Science Seminar

Seminar by Excise Department against Drugs House visit programme-Vazhivilakku

over night camp for sslc students Special coaching



ഭിനങശഷിദിനാെരണം ഭിനങശഷിദിനാെരണം 
റിചാർഡ് സിറിലിടെ വീേിൽറിചാർഡ് സിറിലിടെ വീേിൽ

ഓങസാ ദിനാെരണംഓങസാ ദിനാെരണം
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Annual day 2018
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ുഖമമൊഴഴ
ആമ  സാകാത്കാരന  മനസിസെ  ആതയനിക  ആവശയങളിസലാനാണ്.

നമൾ രിയാമകമായി  നിലനിൽകു എനതിസെ ജീവനള സതളിവാണ്.  ഒു

ൂവ് മസറാനിൽ നിന് വയതയതമാുനത് അതിസെ തികുന വയതിരിതമായ നിറവന

മണവന  സൂഹതിന  ുമിൽ  അവതരിപിചാണ്.  അുങപാസല  ആമ

പകാശതിസെ  ുുവൻ  സാധയതകളന  വിജയകരമായി  പരീകിച്,  ആവികരിച്

തസെ  സജീവ  സാനിദയന  വിളിു  പറുനവനാണ്  മനഷയൻ.  കലാകായിക

പകെനങളന  ശാര ചിനകളന,  അനദിന  ജീവിതതിസെ രയവിരയങളസമലാന

സർഗവാസനകളസെ കൗുകൃഷികൾ മാരമാണ്.  ഇത് സാനസാരിക വളർചുസെ

പങഘാഷങളാണ്.  മനഷയൻ തസെ സനസാര,സഞാര പഥങളിസലലാന ഇതരന

വിളിുപറയൽ  നെതിയിുണ്.  അജനാ  ുഹകളിലന  എനിങനസറ  വയനാെിസെ

എെകൽ  ുഹാനരങളിലന  നമൾ  ങകൾകനത്  ആമ  സാകാത്കരതിസെ

നിശദധസനികളാണ്.

വികാരങസള ആവികരികനതിനന  അത്  ചിരകാലന  ൂകിച്  വുനതിനന

ആുനികസാങേതികവിദയകൾ നൽുന പേ് വലതാണ്.സർഗഭാവങൾക് ചിറു

നൽകി  അതിസന  പാപഞികമാകനതിൽ  ഐെി  വഹികന  പേ്

അനപമാണ്.മാുന കാലതിസെ പദനങൾ അുതറിഞ് സാങേതിക വിദയുസെ

സഹായതാൽ  രിയാമതകളസെ  വളർതിസയുകാൻ  നമൾ  പരിശീലികണന.

ൃഷിഹവഭവങൾ  സമുകിസയുത്  ഉപങയാഗിച്  പഠികണന.  അതരസമാു

പരിരമമാണ്  ഇവിസെ  ഞങൾ  നെതിയിരികനത്.  ഈ ൂളിസല  ുടികളസെുന

അദയാപകുസെുന ചിനകളസെ നിറന പിെിച ആവികാരമാണ് ലിറിൽ ഹകറ്സിസെ

ങനൃതസതിൽ  നെതിയിരികനത്.  ഹകറിസെ  പിൻബലന  കാങലാചിതമായ

ഉൾകുതാണ്  ഞങൾക്  നൽുനത്.  ഇത്  ഏവർകന  ൃദയമായ

വിുസനാുകന എന് തീർച. ചിരങ്ഹൾക് ുവു നൽുന ഒു നല  ൂളാണ്

ഞങളങെത്  എന  സങനാഷന  പു  വുു.ഞങളസെ  വസനങലാകതിങലക്

ഏവർകന ങേഹൂർവന സസാഗതന.

ബിന ങജാസ് 
ചീഫ് എഡിറർ
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രണാം  ങലാകമഹായദം
നെനടകാണിരിുന  കാലം.
മഹായദേിടെ  ടകുതികൾ
ങലാകടമമാും  പരകടപട.  ഭകയ
വുകളടെ  കാമം  ആളിപെർന.
ദിനംപതി നിങതയാപങയാഗസാേനങൾക്
കാമം വനങതാടെ  ഭകയവുകളടെ വില
വർേിച  വന.  ഈ  സാഹെരയേിലാണ്
മേയതിുവിതാംൂറിടല  കർഷകർ
മലബാറിങലക് ുെിങയറം ുെങിയത്.

 മലബാർ  ുെിങയറ  െരിതേിൽ
ുൻതാളകളിൽ  സാനം  പിെിചതാണ്
തിുവമാെി  ങമഖലയിൽടപുന
ുൂരാംപാറ  പങദശടേ  ുെിങയറം.
മദയാനങയാും  മലമനിങയാും
വൂരിങയാും  ുെിങയറകർഷകർ പെടവേി.
പതിൂല  കാലാവസ  പലങപാഴം
കർഷകടെ  അേസാനടേ  നശിപിച.

പതിൂല സാഹെരയങങളാെ്  പെടപാുതി
വിജയിച.  കാുകൾ  കങേറി.  ുെിലകൾ
സാപിച.  ുെിങയറകർഷകർ  ുൂരാംപാറ
എന  പങദശേ്  വാസുറപിച.  ഒരികലം
കീഴെുകയില എന് വാശിപിെിച വനൂമി
ുെിങയറ  കർഷകുടെ  ുൻപിൽ  ടമുങി.
ആ  മണിൽ  അവർ  ൃഷി  ടെയ.  ആ
വിതകൾ  ൂുങമനി  വിളവ  നൽകി.
മലബാറിടെ  മലമെുകളിൽ
ുെിങയറകർഷകർ ുതിടയാു ആകാശവം
ൂമിയം  ൃഷിച.  മഹോയ  ആ
അേസാനെരിതേിടെ  വർണപകിോർന
ഒു  അേയായമായിുന  ുൂരാം  പാറ
ുെിങയറം.  ുൂരാംപാറ  എന  പങദശേ്
ുെിങയറിയ  കർഷകരാണ്  ഇവിുടേ
ൂർവികർ.ുൂരാംപാറടയ  ഈ  നല
സിതിയിൽ എേിചത് അവരാണ്. 

ങകാഴിങകാെ്  ൌണിൽ  നിനം  50
കിങലാമീറർ  അകടല  പശിമഘേ
താവരയിൽ  സിതിടെുന  സലമാണ്
ുൂരാംപാറ.  ഇത് ങകാഴിങകാെ് ജിലയിലം
താമരങേരി  താൂകിലം  ടപുന.
തിുവമാെി  പഞായേിലം  ങകാെങഞരി
പഞായേിലം  ഉൾടപേ  പങദശങൾ
ുൂരാംപാറ ങമഖലയിലണ്. 

ുൂരാംപാറ  എന  പങദശേിന്
സാനനാമം  എങടന  വന

എനതിടനുറിചള  അറിവ്  ഒു
ങരഖകളിലം  ങകടങകൾവികളിലം
ഉളതായി  അറിയാൻ  കഴിഞിേില.
എേിലം  സമീപപങദശങളടെ
ങവുകടളുറിച്  െില  ഐതിഹയങൾ
അറിയടപുനണ്.  അതിടലാനാണ്
തിുവമാെിടയ  ുറിചളത്.തിുവമാെി
ങമഖലയടെ  ജനി  മണിൽ
തറവാടകാരായിുന.
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947  ുതൽ  ഇവിുടേ  മണിടെ  ങമന
അറിഞ്  ആളകൾ  കങമണ  ഇങങാേ്

ുെിങയറം  ആരംഭിച.  ങദവാലയേിൽ
ങപായി  പാർഥിുനതിനം  ുുങടള
വിദയാഭയാസം  ടെേിുനതിനം  8
കിങലാമീററിലേികം  ൂരുള
തിുവമാെിയിൽ  ങപാുനത്  വളടര
ങകശകരമായിുന.  അേസാനവം
പരിരമവം  േീരതയം  കേിലളവർ
ഒതങെർന്  അവുടെ  പനങൾക്
ങപാംവഴി  ആരാു  അന്  തിുവമാെി
പളി  വികാരിയായിുന  ബുമാനടപേ
അേങനഷയസ്  അചടെ  ങനൃതസേിൽ
ുൂരാംപാറയിൽ  വിദയാലയവം
ങദവാലയവം  ുെുനതിന്  തീുമാനിച.
അതിന് ഇവിടെ ുെിങയറിയ കാരണവനാർ
ങനൃതസം  നൽകി.  1952  ൂമാസേിൽ
വിദയാലയം പവർേനമാരംഭിച.

1

അങങവീേിൽ  ഈപൻ,  ങൊകാേ്
ഔങസപ്,  െി പി ുരയൻ,  ുതിയാമഠേിൽ
ങജാസഫ്,  എനിവർ  ആദയകാല
അദയാപകരായി  ങസവനം  അനഷിച.
അങങവീേിൽ   ഈപൻ,  െി  പി  ുരയൻ

എനിവർ  വിരമിചതിനങശഷം  വി  െി
ങജാസഫ്,  പി  എസ്  ൊങകാ  എനിവർ
നിയമിതരായി.  സർകാരിൽ  നിന്
സഹായം  ലഭികാതിുനതിനാൽ
കമറികാർ  പിരിടവുേ്  അേയാപകർക്
ഒു  ടെറിയ  ങവതനം  നൽകാൻ  ുെങി.
ുെർന്  വിദയാലയേിന്  അംഗീകാരവം
സഹായവം  ലഭിുനതിന്
രമിചടകാണിുന  അവസരേിൽ
ഫാ.അേങനഷയസ്  സലം  മാറിങപായി.
പകരം  ഫാദർ  ടകൂബിൻ  ആസാനം
ഏടറുത.  അകാലേ്  മലബാർ
മദാസിടെ  ഭാഗമായിുനതിനാൽ
വിദയാലയേിന്അംഗീകാരവം  സഹായവം
ലഭിുവാൻ  പരിശീലനം  സിദിച
അേയാപകർ  ആവശയമായി
വന.അതിനാൽ  ുതിയാമഠേിൽ
ങജാസഫ്,  ങൊകാെ്  ങജാസഫ്
എനിവർക്  അേയാപകരായി  ുെുവാൻ
കഴിഞില.  1952 ൽ  ഇ.സി  ടപാറിഞ
പോന അദയാപകനായം വി െി ങജാസഫ്,
പി  എസ്  ൊങകാ,  ടക  ടജ  ൊങകാ
എനിവർ അേയാപകുമായം ഒന്  രണ്

ഈ  തറവാേിടല  ഒു  കാരണവർ  പാേം
പിരിുനതിനം മുെില ആവശയങൾും
ആയി  പലങപാഴം  കളുരയിൽ  വന

താമസിചിുന.  ഒു രാതി ഒു ഓെുഴൽ
നാദം  ങകട  കാരണവർ

ുറേിറുകയണായി.  ുറേിറങി
ങനാകിയങപാൾ  ുറചകടല  ഒു
പാറുറേ്  രീൃണൻ  ഓെുഴൽ
വായിുനും  ുറിലം  പുകൾ

നിൽുനും  കാുകയണായി.

പിങറദിവസംതടന  കാരണവർ  രീൃണ
അമലം  സാപികാനള  പണികൾ

ആരംഭിച.  അനുതൽ  ഈ  പങദശം

തിുവമാെി  എനങപരിൽ  അറിയടപട.

ഇതിനുൻപ്  ഈ  പങദശം  നായുടകാലി

എനങപരിലാണ് അറിയടപേിുനത്. ുലം
പാറടകടകളം നിറഞ ഈ പങദശേിന്

ൂർവികർ  ുലരിയൻപാറ  എന്  ങപരിട.

പിനീെത് ുൂരാംപാറ എനായിേീർന. 



ടസ റതൻ . മജരസഫസത ഹഹസ  ുൂരരംപരറ ൾ

22

പാഥമിക  വിദയാഭയാസം  കഴിഞ്
ുേികൾക്  ുെർന്  പഠികണടമേിൽ
അുേ് ഒു ൂൾ ഉണായിുനില.  അത്
അവടരയം നാടകാടരയം സേെേിലാഴി.
ഈ  സാഹെരയേിൽ  ഇവിടെ  ഒു
കഹൂൾ  സാപികണടമനത്
നാടകാുടെ  ഒു  അഭിലാഷമായിുന.
1976 ൽ  ആണ്  ഇതിനള  പരിരമങൾ
സാകാത്കരികടപേത്.  ആ
കാലഘേേിൽ  ഇെവക
വികാരിയായിുന  ഫാദർ.  ഫിലിപ്
ുറിഞകങലലിടെ  ങനൃതസേിൽ
നാടകാർ  തയാഗങളം  ങവദനകളം
പുടവചതിടെ  ഫലമാണ്  ഇനടേ
ുൂരാംപാറ ടസൻറ് ങജാസഫ് കഹൂൾ.
ൂൾ  നിർമാണേിന്  ങനൃതസം
നൽകിയത്  ആഗതി  നാടനിലേിൽ,
ങജാസഫ്  താണാംപറമിൽ,  പി  സി

ൊണി പനചികൽ, ുരയൻ ടതുൂേിൽ,
ൂങകാസ്  കാഞിരകാേ്,  ഫാൻസിസ്,
വി െി താു മാേർ ുെങിയവരായിുന.
ൂൾ  അനവദിച  കിടവാനായി
പയതിചത്  ഇവിുടേ
നിയമസഭാംഗമായ രീ സിറിയക് ങജാ
ആയിുന.  ഈ സരസസതീങകതേിടെ
ഉദ്ഘാെനം  1979  ടഫുവരി  പതിനാറാം
തീയതി നിർവഹിച. 

1976-77  അേയയനവർഷേിൽ
ൂൾ  പവർേനം  ആരംഭിചങപാൾ
എോംകാസിൽ  4  ഡിവിഷനകളിലായി  81
ആുേികളം  92  ടപുേികളം
ഉൾടപടെ  172  ുേികളാണ്  പഠനം
ആരംഭിചത്.  1979 ൽ  86  ുേികൾ
ആദയബാചിൽ  എസ്എസ്എൽസി
പരീകയ്  ങെർന.  അവരിൽ  92%
ുേികളം പാസായി. 

 ോങെുകളിൽ പഠനമാരംഭിച. 
 ആടക  4  കാുകളിലായി  141

വിദയാർഥിവിദയാർഥിനികൾ  പഠനം
ആരംഭിച.  ൂളിന്  അംഗീകാരവം
സഹായവം ലഭിുകയം ടെയ. 

1953 ൽ വി  എം  ങതാമും  1954 ൽ
വി.െി  താുവം  ഈ  ൂളിൽ
അേയാപകരായി  വന.  ുേികളടെ  എണം
വർദിച.  സസാഭാവികമായം  സൗകരയം
ങപാരാടത വരികയം ടെയ. ൂളിന് ുതിയ
ടകേിെം  ആവശയമായി  വന  1954 ൽ  120
അെി  നീളവം  24  അെി  വീതിയുള
ൂൾടകേിെം  നാടകാർ ങെർന്  സാപിച.
കാുകൾ ുതിയ ടകേിെേിങലക്  മാറി.
ഈ  പവർേനങൾക്  ങനൃതസം
നൽകിയ  ഫാ.ബർേങലാമിങയാ  ൂൾ
മാങനജരായി നിയമിതനായി. 

ൂളിടല  ൂർവവിദയാർഥികളിൽ

അേികവം  കാർഷികരംഗതം  സാൂഹിക
ങസവനരംഗതം  ഔങദയാഗികരംഗതം
സജീവമായി  പവർേിുന.  ൂളിടെ
ുങരാഗതിും  പശതിും  ങവണി
ഇങപാഴം അവർ പവർേിുന. ഇവുടെ
പയതങളടെ  ഫലമായി  ഇങപാൾ
ുേികൾക്  കളികാനായി  വിശാലമായ
ൂൾ  ഗൗും  പാർും
യാതാസൗകരയേിനായി  ൂൾബുകളം
വിശാലമായ കമൂേർലാബം  മൾേിമീഡിയ
ൂും  ുെങി  നിരവേി  സജീകരണങൾ
നിലവിൽ  ഉണ്.  ഇങപാൾ  ഈ  ൂളിൽ
ുപതിൽ  അേികം  അേയാപകർ  ങസവനം
അനഷിുന.

 കായികരംഗതം  ഇന്  ൂൾ
ുൻനിരയിലാണ്.  ഇതിനങവണി
അേയാപകും  നാടകാും  കഠിനപയതം
നെതന.
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25  ങപർ  ഒനാം  കാസ്  ങനുകയം
ടെയ.  ുെർനള  വർഷങളിലം
ഗണനീയമായ ങനേം പരീകാവിജയേിൽ
കകവരികാൻ  ൂളിന  സാേിച.14  കാസ്
ുറികളം  7  കാുകൾ  നെതവാൻ
സൗകരയുള  വിശാലമായഓഡിങറാറിയവം
ങെർന ഒു ൂന് നില ടകേിെമാണ് ൂളിന്
ഉളത്. ഏതാണ് പതിനായിരം ൂപങയാളം
െിലവഴിച് നിർമിച ഒു സയൻസ് ലാബ്
ൂളിൽ  സജീവമായി  പവർേിുന.
ടപാജടും  സ് കീനുള  ഒു  സാർേ്  ൂും
സജീവമായ ഒു കമൂേർ ലാബം ഇന് ഈ
ൂളിൽ  നിലവിലണ്.  2018-19
അേയയനവർഷേിൽ  ൂളിടല  എലാ
കാുകളം കഹടെക് കാുകളായി മാറി.

 ങപാർെ്സ്  രംഗതം  ൂൾ
ുൻനിരയിലാണ്.  2016 ൽ  ജി  വി  രാജ

ുരസാരം  ൂളിടന  ങതെിടയേി.  2017-18
വർഷടേ  സംസാനടേ  ഏറവം  മികച
രണാമടേ  ൂളിനള  അവാർഡ്
മങനാരമയിൽ  നിന്  മലബാർ  ങപാർെ്സ്
അകാദമിയടെ  ങനൃതസേിൽ
ഏുവാങാൻ സാേിച.  ങപാർെ്സ് രംഗേ്
അപർണ  ങറായ്,  ടതങരസ  ങജാസഫ്,
ലിസ്ബേ്  കങരാളിൻ  ങജാസഫ്,  വിനിജ
വിജയൻ,  അർുൻ  തേചൻ,  അൂപ്
ുെങിയവർ  ങദശീയ  അനർങദശീയ
തലങളിൽ തിളങിയവരാണ്.

 ുൂരാംപാറ  ഇന്  ഈ  ൂളിടെ
ങപരിലാണ്  അറിയടപുനത്.
അതിനാൽതടന നാെിടെ വികസനേിൽ
ൂളിന്  പോന  സാനം  തടനയാണ്
ഉളത്.
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ഒുമമൊഴഴ മുമമൊഴഴഒുമമൊഴഴ മുമമൊഴഴ
രീമതിരീമതി..ലാലി ങജാസഫ്ലാലി ങജാസഫ്

ങസാഷയൽ സയൻസ് അദയാപികങസാഷയൽ സയൻസ് അദയാപിക

അകരുറേറിവ പകർന
                      പാറി നെനു ദശവർഷം

                          ഒേിരി നനകൾ ുേനണർവാ-
                         ടയാടോുമിച നെനവർ നാം
                          തമിൽ തമിൽ സൗൃദങമാതി 

                          ുലരികടള വരങവു നാം
 ുേിുൃതികൾ ൂതന ങലാകം

കു പകകാതരികോയി
അുമ കണു കുതി അണച
ടമൻറർ പദവി ുലർേി നാം

 ഒടോുമിച തഴകിയണർേി
ൂമിയിടലതങയാ വൻ തുങവ
വളവം ടവളവം ഇെവിങേകി 
കളകളുത വളർേി നാം

മാറേിൻ ുുതലുറയിവിടെ
മാൃകയാവാൻ ടകാതിൂു

അറിവ് നകർടനാരാ നവമലരിൻ
ുഞിരി കു ുളിർത നാം
ആങമാദങോെവിരതമിവിടെ 
അകരങമാതി നെനവർ നാം

പലനാൾ പലവഴി വനിേിവിടെ
സൗൃദ വഴിടയാുകി നാം
തമിൽ ങേഹം തചെയാടത
ഒു ുുങലാകടമാുകി നാം
കാല ടപുമഴ ടപുകയായി

പിരിു ങപാവകയാണിവിടെ
ഓങരാ ദിനവം ഓർമയിടലനം

ഓർതടവകാമതി ങമാദാൽ
ഒു ടമാഴി മുടമാഴി ടൊലകയായ് ഞാൻ

വിുമിുന ൃേുമായി.
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വഴദദൊധനം സവധനൊ രധൊനംവഴദദൊധനം സവധനൊ രധൊനം
                                                                  അങമയ ടബനി

                                                                                           9D

രതേിൽ സാകരത ഏറവം ൂുതലള സംസാനമാണ് ങകരളം. നുടെ െില

ജിലകൾ  ഇതിങനാെകം  100%  സാകരത  ങനെികഴിു.  എനിുനാലം,

ങകരളിയർ  ൂുശതമാനവം  വിദയാഭയാസസമനടര  ങപാടലയാങണാ?  അവുടെ

ടപുമാറേിൽ നുകത് മനസിലാകാൻ സാേിുങമാ?  നുടെ വിദയാഭയാസങമഖല ഇന്

പനകലഷിതമാണ്.  വിദയാഭയാസമഡലേിൽ  സൂലമായ  ഒു  ടപാളിടചഴേ്

ആവശയമാടണന പലും ഉറടക െിനിച ുെങിയിടണ്.

ഭാ

വിദയാഭയാസം  എടനനം  അതിടെ  യഥാർഥ  ലകയങൾ  എടനനം  മഹത്

വയകികൾ  നുക്  പറുതനിടണ്.  മഹാകവി  ൊങഗാറിടെ  അഭിപായേിൽ

വിദയാഭയാസം  ങകവലം  ഒു  ുതകമല,  അത്  ഓങരാ  വയകിയിലം   അനർലീനമായ

ഉേമാംശങടള  ുറതടകാുവുന  ശകിയാണ്.  മഹാതാ  ഗാനിയടെ  െിനാഗതി

ഇപകാരമാണ്.  യഥാർഥ  വിദയാഭയാസം  ഒു  വയകിയടെ  കായികവം  മാനസികവം

ആതീയവമായ വയകിതസേിടെ സർങവാുഖമായ വളർചയാണ്. മനഷയനിൽ സസങതയള

ൂർണതയടെ പകാശനമാണ് വിദയാഭയാസടമന് സസാമി വിങവകാനദനം അഭിപായടപുന

.  വയകിയടെ  സമഗമായ   വളർചയാണ്  വിദയാഭയാസേിടെ  ലകയടമന്  ുകളിൽ

ങെർേിരിുന  അഭിപായങളിലം  നിനം  വയകമാണങലാ.  ുുുല  വിദയാഭയാസ

രീതിയാണ്  പാെീന  ഭാരതേിൽ  ഉണായിുനത്.  ുുുഖതനിനം  കും  ങകടമാണ്

ശിഷയർ  പഠിചിുനത്.  അകാലേ്  വിദയാർഥികടള  തിരിചറിഞിുനത്  അവുടെ
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പങതയകമായ  ങവഷവിോനേിൽ  നിനാണ്.  വിദയാഭയാസേിടെ  ലകയടേ

സാൂകരിുനതായിുന അവുടെ ൂണിങഫാം.

വിദയാഭയാസേിൻടറ ലകയടേപറി വിവിേ രാരങളിൽ വിവിേ ോരണകളാണ്

ഉണായിുനത്.  അതുകാലടേ രാരീയവം സാൂഹികവം സാംസാരികവമായ നിലപാെ്

അനസരിച് ഓങരാ രാജയവം ഓങരാ വിേേിൽ വിദയാഭയാസടേ വിലയിുേി.  എനാൽ

പപഞകർോവ്  'ൃഷിയടെ മുെം'  എന പദവി നൽകിയിടളു മനഷയന മാതമാണ്.

അതിനാൽ വിദയാഭയാസേിൂടെ വയകിതസേിടെ എലാ ങമഖലകടളയം വികസിപിുക

എനത് മനഷയടെ കെമയാണ്.  വിദയാഭയാസംടകാണ് മനസിടല മാലിനയങൾ ൂരീകരിച

ശുമിതങഭദടമങനയ  ഏടതാരാൾും  ഉപകാരുള  ഒു  വയകിതസേിടെ  ഉെമയായി

തീുവാൻ ഓങരാ വിദയാർഥിയം രമിങകണതാണ്.

എലാ ങപാരാമകൾും ഉള ഔഷേമായി സസാമി വിങവകാനദൻ വിദയാഭയാസടേ

വിങശഷിപിചിടണ്.  ുങരാഗതിക്  വിഘാതമായി  നിൽുന   അഞതയം

അനവിശസാസടേയം അത് നശിപിുന.  സംസാരസമനരാകാൻ വിദയാഭയാസം നടമ

സഹായിുന.

രീനാരായണുു ഉപങദശിചത് ങപാടല വിദയടകാണ് പബദരാുവാനാണ് വുന

തലുറ  രമിങകണത്.  ൂൾ  വിദയാഭയാസകാലം  ങവണത  പങയാജനടപുോേവർ

ഭാവിയിൽ  ദഃഖിങകണിവും.  അറിവം  സംസാരവം  ജീവിതവിജയേിന്  ആവശയമാണ്.

വിദയാഭയാസ  കാലഘേം  ഇു  രും  നുക്  പദാനം  ടെുനണ്.  അു  പരമാവേി

പങയാജനടപുേിയാൽ ജീവിത വിജയം നുക് ഉറപാകാം........
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   സവപ് നം 
                                                                                 ഷാന ഷിജ ു   IX D

ൂളം കിനാവിൻ രാഗം ങകേ്

ൂകയായി ഏകയായി ആ സനയയിൽ ഞാൻ 

ഓർമതൻ മണിടചപിൽ അുകിടവങചാങരാ-

മയിൽപീലിയം സസതരമാകി.

                                             ആ മായാങലാകേിൽ ുഴകി ഞാനിരിങക

                                             തിരമാലകൾ ങപാൽ താരകം ങപാൽ 

                                             ടപാേിുളച എൻ മനസിടല മണിൽ

                                             ഒരായിരം വർണസസനങൾ.....

                                             മനസിടെ മായാതലങളിൽനിന്

                                             അുവിയായി ഒഴുനിവ

                                            സങനാഷദഃഖസമിരമീ  സസനം 

                                            ുുളിർങകാരിടയതനിതാ.....

എവിടെ നിനണയന 

വീുടമൻ മനസിൽ സസനങൾ തൻ വിതകൾ....

പകികൾ ടുാേിപറുമീ വിതകൾ

അറിയാടത എൻ മനസിടല മണിൽ വീുങപാങയാ...

ടപാേി തഴചവളർടനാരീ ൃകം

ൂവായി,കായായി എനിടല വയകിതസമായി.......
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ൃദം  എന  പറയനത്  രണ്  ൃദയങളിൽ  ഏഴ് വികാരങൾ
പുടവുന  ഒു  മഴവില്  ആണ്.  ങേഹം,  സതയസനത,  ദഃഖം,

സഹായം,  സങനാഷം,  വിശസാസം രഹസയം എനിവകൾ ആണ് ആ 7  വർണവികാരങൾ.
സൗൃദം എനത് ഒു സതയമായ വികാരം തടനയാണ് .

സൗ
          കാുന സസനമല സൗൃദം... നകതങളിടല പകാശമല സൗൃദം... ൃദയേിൽ

ൃദയം ടതാേറിയന വികാരമാണ് സൗൃദം...

വയകികൾ  തമിലള  ഊമളമായ  ബനങടളയാണ്  സൗൃദം  എന്

വിങശഷിപികാുളത്.  മനഷയൻ  ഒു  സാൂഹയജീവിയാടണനതിാൽ  നല

സൗൃദബനങൾ  ജീവിതേിൽ  സങനാഷം  ആനദവം  പദാനം  ടെുന.

ടകാചുേികളിൽ  നിന്  ുെങി  വാർദകയേിടലേി  നിൽുനവർു  വടര

ുൃത്ബനങൾ  ഒഴിചൂൊനാവാേതാണ്.  ുുഷനാർ  തമിലം,  സീകൾ  തമിലം

സീയം ുുഷനം തമിലം ുൃത്ബനങളണവാുണ് . 

"  നീതിപാലികാൻ ങവണിയാടണേിൽ ങപാലം ഒു ുൃേിടന ങദാഹികുത്"

എന് കസറസ് പറഞിടണ്. നുടെ എലാ പനങളം രഹസയങളം പുവയാൻ കഴിയന

ഒരാൾ നുക് നിേി ങപാടലയാണ് .
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കാണാനൂ ലിലകാണാനൂ ലില

                        കകാതതതകകാതതത
                        അജിൻ ങതാമസ് IX C

   



     ുൃേ്  എനത്  നിേിയാണ്,  സമാദയമാണ്.  സേെങളിലം  സങനാഷങളിലം

ഒുങപാടല  ങെങകറി  പറകാൻ  എനം  നുടെ  ൂടെയളവർ..  കുകളിൽ  ങനാകി

ൃദയമിെിപിടെ  താളവയതയാസം  തിരിചറിയാൻ  കഴിവളവരാണ്  നുടെ  യഥാർഥ

ൂടകാർ .

 

െേിൽ  ങൊരടകാടണഴതിയ  ഇതിഹാസമാണ്  ുൃത്ബനം.  ുൃതകൾ

ഇലാേ ജീവിതം നുക് ആങലാെികാങന കഴിയില .

'  സൗൃദം'  എനതിടന  ഒുപാെ്  ുവുകളിൽ  എഴതിേീർേ വരില.  കാരണം,

സൗൃദം  ഒരികലം  എഴതി  തീർകാനാവില.  പങക,  ൃദയേിടെ  ുവരിൽ  അത്

ൃതയമായി  എഴതി  ങെർകടപേിരിുന.  രകബനടേകാൾ  വിലങയറിയ  ുൃത്

ബനം എനം ൃദയേിടെ ുവരിൽ മായാടത കിെും .

                          കദവം ഒു കാണാേ െരെിൽ ങകാർേ നടമ ങവർതിരികാൻ

സാേിുനത് ആർകാണ് ?

                          

മഴവിൽ  നിറുള  'ങപാപിൻസ്'  നണയങമാഴം  ആ  ുെി  ആസസദിുങമാഴം,

സൗൃദേിടെ ആഴേിലിറങി ടെലകയാണ് നാം.

                          അറിുമറിയാടതയം എവിടെങയാവച് അുേ് ങപാുന മനുകൾ,

അകരടേറ് ഏുമിലാടത രെികടപുന കവിത ങപാടലയാണ്.  കദവം ുനിങചർേ്

ഒു  െരൊണത്.  സസയം  നശിപിചാൽ  അലാടത  ടപാേിങപാകാേ  ഒു  െരെ്....

ടപാേിങപാകാടത ൂകികാം..
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മിനികഥകൾ   ഷിബിൻ ടനഹാദ്  VIII E 

       

ഉമരസന
കരള്

സസൽഫി
ൾഫിലള മകന് ഒു ങകാൾ വന. ഉമ മരിച. ആ സേെവാർേ അറിഞ ഉെൻ

തടന അവൻ നാേിങലക്  തിരിച.  കരു കുവാളിച ഓങരാ  ുഖവം കു.

ടവള  വസോൽ  ടപാതിു  കിെേിയിരിുന  തടെ  ഉമടയ  കണങപാൾതടന

കേിലള  ഐങഫാ  എുേ്  ഉമാടെടയാപം  ഒു

ടസൽഫിടയുത.  അങപാൾ  തടന  ഇൻേഗാമിൽ  ങപാേ്

ടെയ.  കലുകൾ  കണാസസദിച്  അവൻ  കാറിൽ  കയറി.

എേിയാലെൻ  വിളിുടമന  കുതി  ഭാരയ  കാേിുന.

എനാൽ െിവിയിൽ വന ഒു  വാർേ എലാം തകർടേറിു.

ങകരളേിൽ നിനം ദബായിയിങലക് ങപായ വിമാനം കെലിൽ

തകർന  വീണിരിുന.  ടപാേികരുടകാണ്  ഭാരയ  പറു..  അവസാനമായി

ഭർോവിടനാപം ഒു ടസൽഫിടയുകാൻ എനിക് സാേിചിലങലാ..

ഗ
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ു  രാതി  മകൻ

വീേിൽ  കയറി  വന.

ഉമടയ  ടകാന്  ൃദയം
കേിടലുേ്  അവൻ

ഓെിങപാവകയായിുന.  ഒു
കലിൽ തേി അവൻ  ടതറിച

വീു.   അവൻ ഉറടക നില

വിളിച.  എടെ  ഉമാ...

ഉമയടെ  ൃദയം  അവങനാു

ങൊദിച.. എു പറി ങമാങന..

അങപാൾ  അവനാ  ൃദയം
ടനങഞാെ്  ങെർത  വച്
ടപാേികരു

ഒ



  അമമനസതഅമമനസത
                                                                   ടഡയിെി മരിയ സാബ  X D

ആദയമായ് ഞാൻ കണടതൻ അമങയയങലാ

ആ മെിയിൽ കിെേി വാതലയം ടൊരിഞും അമയങലാ

മറകില ആ സസനം ഞാൻ.

                                  അകര ങലാകേിങലയ ്ക് ആനയിചങപാഴം

                                  അറിവിൻ സുദേിൽ ആറാെിചങപാഴം

                                  അറിയന ഞാൻ എൻ അമതൻ ങേഹം

                                  അമിഞപാലിൻ മാുരയം.

എൻ ദഃഖങളിൽ പുങെും

എൻ ആനദേിൽ പുങെും

എൻ വഴികളിൽ തണലായ് നിൽും

അങമ.. മറകില നിൻ ങേഹം ഞാൻ.
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                    രളയവം നവകേരളവംരളയവം നവകേരളവം
  ജീവ ങജാസ് IX:B

                                    

വേിൻടറ സസനം നാൊണങലാ ങകരളം.  ൂപൃതി ടകാും  ുെിതസം
ടകാും  വിങദശികൾക്  എനം പുദീസ.  ഐകയവം   സാങഹാദരയവം

നിറുനിനിുന നാെ്.
കദ

 പളയം തകർേ സംസാനേിടെ ുനർ
നിർമാണേിനള   രഹത്  പദതിുള
തോടറുപിലാണ്   ങകരളം.  തകർനെിഞ
സംസാനടേ  പഴയ  അവസയിൽ
ുനസാപിുകയല,   മറിച്  ുതിയ
ങകരളടേ ൃഷിുകയാണ് ലകയം. ഇതര
സംസാനങളിൽ  നിനം  വയതയതമായി
തികചം  ആൂതിതവം  പരിസിതി
സൗൃദവമായ  ഒനായി  ങകരളടേ
ുനർനിർമികാനള  അവസരമാണ്

കകവനിരിുനത്. 

 അൂതൂർവമായ  ദരനടേയാണ്  നാം   അഭിുഖീകരിചത്.  നാം  അതിജീവിച
ദരനേിടെ  വയാപിയമായി  തേിചങനാകിയാൽ  അതയനം  പശംസനീയമായ
രകാപവർേനവം  ദരിതാശസാസനെപെികളമാണ് കകടകാളാനായത്. ഐകയരാരസഭ
അെകം  അനാരാര  ഏജൻസികളം   ഗവടമെ ുകളം  ആ  നെപെിടയതെർന്
അഭിനദിുകയണായി. അതിടെ ങപരിൽ   ആതപശംസയിൽ ുഴകാടത ുതിയ ങകരളം
ടകേിപുുവാനള  യതേിൽ ുഴവൻ ജനങളം പുങെരണം.  അേരടമാു നവങകരള
ൃഷികായി  മനഷയവിഭവങശഷിയം  സാമേിക  സമാഹരണവം   ഭാവനാൂർണമായ
ആൂതണകവഭവവം സാങേതികമികവം സമാഹരികണം.

മനഷയന തെയാവനതിന് അുറതള പൃതി പതിഭാസമാണ് നാം അതിജീവിച
ദരനേിന് ുഖയകാരണം. എനാൽ ആകം വർേിപിച മനഷയനിർമിത പനങൾ ടതലം
അവഗണിചൂൊ.  ങകരളേിടല നദികളിലം നീടരാഴുകളിലം തൊകങളിലം  കഴിഞ
ഏതാനം പതിറാുകളായി ുെർനവന    കങേറങളം  നിങഷോതക ഇെടപെലകളം
പളയ  ദരനേിന്  കാരണമായിടണ്.  അനിയരിതമായ  മണൽവാരൽ,  പാറഖനനം
,വനനശീകരണം  ുെങിയവ  പളയവം  മണിൽ  മണിെിചിലം  ഉുൾടപാേലം
വയാപകമാകാൻ കാരണമായി. 
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വികസനേിടെയ ും സാൂഹികവളർചയടെയം ങപരിൽ   നെുന പൃതി വിുദ
പവർേനങളം  നവങകരള  ൃഷിയിൽ  അവഗണികാനാവാേ  ഘെകങളാണ്.  ുതിയ
ങകരളം  എന  പറയങമാൾ  ഒു  ടകാച   ൂപങദശേിന്  താങാൻ   പറാേ
പൃതിവിഭവങളടെ ൂഷണവം വിുലമായ നിർമാണപവർേനങളം ആണ് മനസിങലക്
കെനവുനത്.

 പൃതിദേമായ നീടരാഴുകൾ തെഞത്
കെലിങലുള    ജലനിർഗമനേിന്
തെസമായതാണ്       പളയേിങലക്  നയിച
കാരണങളിടലാന്.

 ഒു  ഗവടമെിനം  ഒഴിപിടചുകാൻ
പറാേ  അനേിൃതകങേറങൾ  ആണ്  പൃതി
അതിടെ  വശീകരണശകി  ടകാണ്
ഒഴിപിടചുേത്.  ുഴകളടെയം  ങതാുകളടെയം
ജലാശയങളടെയം  അതിർേി   നിർണയിച്
സംരകിുവാനള  ഒു  അവസരം  ൂെിയായി
ഇത്  മാറണം.  അഴിുഖങളിടല  നിർമിതികളം
അവിടെ  ഉയർനവുന  മണൽേിേകളം
യഥാസമയം  നീകം  ടെയ  സംരകിങകണതിടെ  ആവശയകതയിങലകാണ്  ഇത്
വിരൽൂുനത്.  ൂമിടയ ുപടോേിയം നദികളെകം നീടരാഴുകടള അഴുൊലകളം
ജലസംഭരണികടള  മാലിനയെുുകളമാകി  മാറിയതിടെ  ടഞേിപിുന   ൃശയങളാണ്
പളയം  കാേിേനത്.  മാലിനയങളടെ  ുരകിത  നിർമാർജനേിടെ  ആവശയം  അത്
സൂഹടേ ഓർമടപുതന.

ങറാുകളടെയം സസകാരയ    വസതികളങെയം ുനർനിർമാണം, ുതിയ ടകേിെങളടെ
നിർമാണം    എനിവടയലാം  ബാേകമായ   ടപുമാറചേം  നവങകരള  നിർമിതിക്
അനിവാരയമാണ്.  ഇങപാഴടേ  ദരനം  വികസനകവൃതങൾക്  പൃതി  നൽുന
ുനറിയിപായി  കാണണം.  അതിൽനിന്  പാഠം  ഉൾടകാളാനുള  അവസരമായി
നവങകരളനിർമിതി മാറണം.

 പളയം  ബാകിയാകിയത്   12,012  െ  അകജവ
മാലിനയങളാണ്.  ങകരള  ുനർനിർമാണപദതിയിൽ   ൃഷി,
മതയബനന  ങമഖലകളിലം  ുനർനിർമാണം  അനിവാരയമാണ്.
ജനങളടെ ൂർണമായ പോളിേമാണ്   പളയാനനര നവങകരള
ൃഷിക്  ഏറവം  ആവശയം.  അതിനാൽ   ുഴവൻ  ആളകളടെയം
പോളിേം   ഉറുവുേണം.   നുടകാുമികാം..  നവങകരള
ൃഷികായി.
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                                          വിധി

അനീറ ഷാു    IX D

   

 ങകാെതിവരാനയിൂടെ ടഞേിുന വിേി ങകേങശഷം 
അവൾ നെന. നീതിുങവണി  ങപാരാെിയുടകാണാവാം. 

ആ ുവുകൾ  ഇെുനത്.  അങതാ    കഴകടെ 
കാലിനെിയിൽ അമർന  ുുപകിയടെ  ഭയം 

ടകാുമാവാം.

ങപാരാെിയിേ് ലഭികാേ   നീതി ഇനി എവിടെ
നിന് കിടം എന് അറിയാടത അവൾ നെന

  നെന് നെനവൾ നീതിുങവണി മടറാു ങലാകങേക് 
ങപായി.....

   അു വിേിയാടണന്   മുളവർ പറു
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                        കാറതവനതവിളിചകപാളകാറതവനതവിളിചകപാള

ടഹബ്സിബ ടബനി   IX D

ൂവറി  ു  
താൻ  വാർേകയേ ിടെ പെിവാതിക ൽ 
പാദങൾ നീേി ഇരികട യന ്.            
                                                       
                                                          
                                                       കാററ് വന ് മാെി വിളിചവടള, 
                                                സസർഗയാതകായ്.....
                                                വിമ ിഷടമാന ുങമ  കാണിചിൊടത
                                                മനസിടല ടനാമരം  ഉളളിടലാുകി.
                                                കാറിടനടയാന ് െിരിച ് കാേീേങ്    

അവടെ ടടകേ ും  പിെിചിേ ്   പറന കന .  

                  പാതിവഴിടയേ ിയങപാങഴാ
                കാു ടടകവിേവടള 
                മണിൽ പതി  ഞും. 
                മന ുജര ുടെ കാ        ൽപാദങൾ  
                അവളടെ ങമനിയി ൽ പതി   ഞും       
                ജഡമായി തീർന വൾ ഉെടന
                മണിലലി ു .....
                മണിന് സസനമായ്  തീർന   
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േൊലൊവഥ വദതഴയൊനവംേൊലൊവഥ വദതഴയൊനവം
ജൈവജവവഴധദ സംരഷണതഴമനജൈവജവവഴധദ സംരഷണതഴമന

ആവശദേതയംആവശദേതയം
                             എറിൻ ങതാമസ്  X A 

ൃതിടയ  കീഴെകാൻ  രമിുന  മനഷയടന  പൃതിതടന  കീഴെുന

അവസയാണ് ഇന് നാം കാുനത്.  കാലാവസാവയതിയാനങൾ അതങമൽ

ഭീകരമായാണ് മനഷയരാശിടയ ബാേിചിരിുനത്.  ൂെലനം,  ടവളടപാകം ,ുഴലികാറ്

ുെങിയവടയലാം ൂമിയടെ സുലിതാവസ തകിെം മറിയനതിടെ പതിഫലനങളാണ്.

പ

ആങഗാളതാപനം,  വനനശീകരണം,  ജലമലിനീകരണം,  വായമലിനീകരണം

ഇവടയലാം  കാലാവസ  വയതിയാനേിന്  കാരണമാുനണ്.  അനരീകേിൽ  CO2

ുതലായ  വാതകങളടെ  സാനിേയം  ൂുങമാൾ  ആങഗാളതാപനം  ൂുന.  ഡൽഹിയിൽ

ഇെുണാവന ങസാഗ് അനരീക മലിനീകരണേിന് ഉേമ ഉദാഹരണമാണ്.
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ഓഖി  ുഴലികാറ്,  ടവളടപാകം,  ഉുൾടപാേൽ  ഇവടയലാം  ങകരളേിടല  എത

ുുംബങടളയാണ് അനാഥരാകിയത്.  സകലും നഷടപേ് ജീവൻ മാതം കേിൽ കുതി

ഓുന മനഷയൻ,  പൃതിയടെ സംഹാരതാഡവം കണ് ഭയന് വിറചിുന.  ൂകമം ൂലം

ഉണാുന നാശനഷങൾ ങലാകേ് പലയിെങളിലം ജനങൾ അഭിുഖീകരിുന.

ഇവടയലാം  മനഷയടെ  തടന

അതയാഗഹേിടെയം

പൃതിൂഷണേിടെയം

ഫലങളാണ്.  വനനശീകരണം  ൂലം

മഴ  ുറു.  മലിനീകരണേിന്

കാരണമാുന  ഒു  പോന

വിലനാണ്  പാേിക്.  മണിൽ

കജവഘെനയിൽ  തടന  ശകമായ  മാറം  വുോൻ  പാേികിന്  കഴിയം.  ഒരികലം

നശികാേ  പാേിക്  മാലിനയങൾ ുനൂുനത്  പൃതിക്  തടന  നാശം  വുതന.

വയവസായശാലകൾ  ുറതവിുന  മാലിനയങൾ  മണിങനയം  ജലങേയം

അനരീകടേയം ഒടക മലിനമാുന. ഇതിടെ ഫലമായി മാരകങരാഗങൾ മനഷയടന

ബാേിുന. സി എഫ് സി, ൂമിയടെ സംരകണ കവെമായ ഓങസാ പാളിക് വിളൽ

ഉണാുകയം,  ൂരയനിൽ  നിനള  അൾടാവയലറ്  രശികൾ  ൂമിയിൽ  പതികാൻ

ഇെയാുകയം ടെുന.

ൃഷിയടെ  അളവ്  ൂോൻ  ഉപങയാഗിുന  രാസവളങളം  കീെനാശിനികളം

മണിലള  കനടജൻ  ഘെനയ്  മാറംവുേി  പരിസിതിക്  ങദാഷം  ഉണാുന.  ജലം,

ഇുമ്, കൽകരി, സസർണം ുെങിയ ൂഗർഭ സമതകൾ ഖനനം ടെയ് ഊറി എുുനത്

ആനരിക ഘെനയ് മാറം വുേി, ൂമിുലകം, ൂകമം ഇവയ് കാരണമാുന.

നാം  അേിവസിുന  ൂമി  മങനാഹരമായി  ൂകിങകണും  ഭാവി  തലുറയ്

ജീവികാൻ അവിങശഷിപിങകണും നുടെ കെമയാണ്. അതിന് പൃതിയിങലക് മെങി

വങരണതിൻ  ആവശയകത  ഇന്  വർദിചവുന.  കജവകവവിേയങളടെ  ഘെന

നഷടപോൽ  അത്  ൂമിക്  തടനയാണ്  ങദാഷം.  വനനശീകരണം  നെേി  ടവലവിളിച

സലങളിൽ വനം ടവചപിെിപികണം.  '  മരം  ഒു വരം'  എന ടൊലം  '  കാെിടലേിൽ

നാെില,  അടലേിൽ  നാം  ഇല'  ഇന്  ടൊലം  നടമ  വനസംരകണടേ  ുറിച്

ഓർമിപിുന.
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മഴടവളം  ഒഴകി  ങപാകാടത  ൂമിയിൽ  തടന  താഴ് തനതിന്  അനവദിുക.

െരിവള സലങളിൽ കോല ടകേിയം ടെെികൾ നിരവേി നടവളർേിയം മടണാലിപ്

തെയക.

പാേിക്  ഉപങയാഗം  ുറച്  പൃതി  വുകളടെ  ഉപങയാഗം  ങപാതാഹിപിുക.

കസകിൾ  സവാരി  നെേി  മലിനീകരണം  ുറുക.  മാലിനയം  ൃഷികാതിരികാൻ

രമിുക. മാലിനയങൾ ഉറവിെങളിൽ തടന സംരകിുക , ജലമലിനീകരണം തെയക

ഇവടയലാം പൃതിസംരകണേിന് പോനമാണ്.

കാലാവസയിൽ  അസുലനം  ൂകമായി  ഉണാകാതിരികാൻ  പൃതിടയ

സംരകികലാണ്  പോന ലകയം.  വിവിേങളായ ടെെികളം  മരങളം നടപിെിപിുക.

ടെെികൾക് വളരാൻ ആവശയമായ കനടജന ങവണി പയർ വർഗേിൽടപേ ടെെികൾ നട

വളർതക. കജവവളങൾ മാതം ഉപങയാഗിുക. ൂമിയിടല കാർബഡങയാകൈഡിടെ

അളവ്  ുറയാൻ  പകാശസംങേഷണം  നെകണം.  അതിന  ടെെികളം  മരങളം  ൂെിങയ

തീൂ.

വുംതലുറയ്  സസസമായി  ജീവികണടമേിൽ  കജവകവവിേയം  സംരകിച്

ൂമിടയ  നിലനിർോൻ  നുക്  കഴിയണം.  അങിടന  ൂമിടയ  പചപടവിരിപികണം.

ഇതിനായി  നുക്  ഒുമങയാടെ  പവർേികാം.  നുടെ  ൃഹോയ  സസനങളടെ

ൂേേിൽ  ൂമിടയ  സംരകിുക  എനും  നുക്  ൂേിങചർകാം.  അങടനടയാു  നല

നാടളടയ നുക് ടമനടഞുകാം.
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എനെവിദദാലയയഎനെവിദദാലയയ
ആദിതയ ടക എസ് VIII A

ഇുവഞിുഴയടെ തീരേ്
അറിവിൻ ടവളിചം പരേിുന
കദവേിൻ ടപാൻവീൊണ്

എൻ വിദയാലയം.

അറിവിൻ ങലാകങേക്

കക പിെിച് നെതനവർ

എൻ ുുനാഥർ.

ഭാവിടയ ുറിച് സസനം കാണാൻ

പഠിപിുനവർ

എൻ ുുനാഥർ.

നന നിറയം വീെ്
അറിവി ൻ ടപാൻവീെ്
കാുണയേിൻ ങകദാരം
ഉലാസേിൻ കളിവീെ്.
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Pencil Sketches
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  ആൻഫാേിസെ ഡയറികറിുകളിൂസെആൻഫാേിസെ ഡയറികറിുകളിൂസെ
ഐലിൻ മരിയ സഡനി VIII D

" ഈ ദരിതങൾും ൂരതകൾും ഇെയിലം മനഷയർ
ആതയനികമായി ൃദയേിൽ നനയളവർ ആടണന് ഞാൻ

വിശസസിുന"- ആൻഫാേ്.

 ൂങറാപ്  ഒു  സമർേിത  നാെകരംഗമായി  മാറിയ
നാസികാലഘേേിൽ  ഒു  ടപുേി  മരണേിടെ
ുഖത ങനാകിയിുന് തടെ ദിനസരികൾ ുറിചടവചു
പിനീെ്  ങലാകടേുുള  മനഷയർക്
ഒരികലമെങാേ  ങനാവിടെ  അകരപാഠങളായി.  ഈ
ഡയറിുറിുകളിൽ  മനഷയടനന  പദേിങനറ
പരികിടെ രകുണ്; കുനീുണ്. ങലാകമനസാകിടയ
പിെിചലുകയം  സാനസനിപിുകയം  പതയാശാനിർഭരമാുകയം  ടെയ
ആൻഫാേ് എന ടപുേിയടെ ഡയറിുുുകൾ. 'The Diary of a Young Girl '
എന ഇംഗീഷ് പതിപിൽനിനം വിവർേനം ടെേടപേിരിുന. 
                                                            ജർമൻ അേീനതയിൽ
പീഢനങളനഭവിുന  ൂതസൂഹേിൽടപേ  ഒു  പതിൂന  വയുകാരി
തടെ െിനകൾ, വികാരങൾ, നിരീകണങൾ, വിശസാസങൾ എനിവടയലാം
യാടതാു  മറവമിലാടത  തടെ  ഏറവം  അുേ  ുൃോയ  'കിറി'  എന
ങപരിേിരിുന ഡയറിയമായി പേിൊനാരംഭിുന. 1942 ൂ 12 ുതൽ 1944
ഓഗേ്  1  വടരയള ഈ ുറിുകൾ ങവേയാെടപേ ഒു സൂഹേിടെ ങരാദനം

ൂെിയാണ്. 
                                            ഒുറ  ുൃേിടെ
അഭാവേിൽ  'മനഷയങനകാൾ  സഹിുതയള
'കെലാസിടന'  ഒു പിറനാൾദിനേിൽ ുൃോയി
സസീകരികികയാണ്  ആൻ.  തടനപറിയള  ടെറിയ
ുറിങപാടെ  അവൾ  ുതിയ  സംരംഭേിങലു
കെുന.  ഡാഡി-ഓങോ  ഫാേ്,  മമി-  എഡിേ്
ഫാേ്,  ങെചി-  മാർങഗാേ്  ,  ുേേി  ുെങിയവടര
പരിെയടപുതന.  ങഹാളണിങലുള  ുെിങയറം,
യദം,  കീഴെങൽ,  ജർമൻകാുടെ  ആഗമനം,
ൂതനാർങകർടപുേിയിരിുന  നിങരാേനങൾ,
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ഭയപാടെയള  ജീവീതം,  ുേേിയടെ  മരണം-  എലാം  ഇവിടെ
പരാമർശികടപുന. 
                                            സങഹാദരി മാർങഗാേിന് secret service
-ങലുള  സമൻസ്  വനങതാുൂെി  സംഭവങൾ  മാറിമറിയന.  ഭയാനകമായ
അനരീകം..വിലടപേ  സമാദയങൾ  ൂൾബാഗിൽ  ുേിനിറച്  അവർ
ഒളിസങേതേിങലക്  ുറടപുന.  പിതാവിടെ  ഓഫീസ്  ുറിുപിനിലള
ഒളിോവളങേുറിച്   അവൾ  വിശദമായി  വിവരിചിടണ്.  സദാസമയവം
അവർ  മരണ  ഭയങോടെയാണ്  ജീവിചിുനത്.  ഈ  ദരിതങൾകിെയിലം
പഠനം,  വായന,  ങജാലികൾ,  വിങനാദം,  ുനൽ  എനിവടയലാം  ുങനാട
ടകാുങപാുവാൻ ഈ ുുംബേിന സാേിചിുന. 
                                ഒളിവിടല അസാോരണമായ അവളടെ അനഭവങൾ
ഏടറ  ൃദയങഭദകമാണ്.  പലതിടെയം  അപരയാപത,  പങവശനമണി
ുഴുങമാഴള ഭയം...എലാം...

ഓഫീസ്  ങജാലികാർ  ടെയ  ടകാുുന  സഹായങളാണ്  അവർക്
ഏടറ  ആശസാസം.  ഗേങപാകളടെ  മനഷയ  രഹിതമായ  ടപുമാറങൾ,  ൂത
കയാുകളിടല ൂരമായ സദാൊരലംഘനങൾ,  സീ പീഡനങൾ,  വിഷവാതക
അറകളിടല ൂേുുതികൾ,  ുെങിയ ദഃഖകരമായ വാർേകളാണ് എങപാഴം
ങകൾകാൻ ഉളത്.

യദേിൻടറ  ദരിതഫലങൾ
അവർ  ടതുവകളിൽ  കാുന.
ഭകണസാേനങൾ,  നിങതയാപങയാഗ
സാേനങൾ,വസങൾ,  ുെങിയവ
യിലള  ദൗർലഭയം  നാൾുനാൾ
വർേിചവന  ഭീകരമായ  ആകാശ
യദങൾ  തീജസാലകൾ,  ടവെി
ടയാചകൾ,  ങബാംബ  വർഷങൾ,
കസറ വിളികൾ, ഇങടന ഉറകം ടകുതന രാതികളായിുന ഓങരാനം. 

യദഭീകരതകടളയം  അവ  മനഷയമനസിൽ  ഏൽപിുന
ആഘാതങങളയം െിതീകരിുന ഒു അസാോരണ ൃതിയാണ് ഇത് .മനഷയ
മനസാകിയടെ ുനിൽ എനം ഒു വിലാപമായി നിലടകാുന ആൻഫാേ്
എന കൗമാരകാരി. ജീവിതേിടല ഏറവം ദരിതൂർണമായ സാഹെരയങളിൽ
ങപാലം  മനഷയങേഹവം  ആതവിശസാസവം  കകവിൊടത  ൃദയവം
ശിരുയർേിപിെിച  ജീവിതടേ  അഭിുഖീകരിുവാൻ  ഈ  ൃതി  നടമ
പാപരാുന.
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വഴികരടിയരയ ുൃത്
അനീന പി എച്  IX A   

നാേിടലും  അറിയടപുന  എലാവുടെയം  കണിലണിയായിുന

അവൾ.  മണിുേി.  ുേഛടെ ഒങരടയാു ങപരുേി.  അഛനം അമയം തടന

വിട  ങപയതിന  ങശഷം  മണിുേിക്  ഏക  ആരയം  ുേഛനായിുന.

ആടളാു  വായാെിയാു  ങകങോ!  ആടരയം  െതികാങനാ  ടവുകാങനാ

അവൾകറിയില.  അവൾകതിഷവമല.  ുറേ്  വലിയ  കേരയടമാടക

കാണിുടമേിലം  ഒു  ങപെിടോണിയാ.  ുേഛടന  അവൾക്  വലിയ

ഇഷമാണ്.  ഒരികൽ  ങപാലം  ുേഛടെ  കു  നിറയാൻ  അവളാഗഹിചില.

അങടനയിരിടക അവൾക് ങകാങളദിൽ നിന് ൂർ ങപാകാൻ അവസരം കിേി.

ഇകാരയം  അവൾ  ുേഛടന  അറിയിച.  തടെ  ുേിയടെ  കാരയേിൽ  വളടര
രദിുകയം ആഗഹങൾ സാേിുകയം ടെുന ുേഛൻ ഇതിനം ുെകം

പറഞില.

ൂറിനള  ദിവസടമേി.  സങനാഷങോടെ  ുേഛൻ  അവടള

യാതയാകി.  തടെ  ങകാങളജിടല  സഹപാഠികങളാെ്  ൂടെ  വളടര

സങനാഷങോുൂടെയാണ് അവൾ ങപായത്. 
നാുുുനതിനിടെ  ഒു  വനം  സദർശികാൻ  അവർ  ങപായി.  മരങൾ

തിങിൂെി  ഇുണ്  ൂെിയ  ഒു  കാെല  അവർകവിടെ  കാണാനായത്.  മറിച്
പകാശം ജസലിച നിന ഒു കാെ്.  കാെിടെ സൗദരയം ആസസദിുനതിനിടെ
തടെ ൂടകാരിൽ നിനം വഴി ടതറിയത് അവൾ അറിഞില.  ആ വനേിൽ
അവൾ ഒറടപട. സസയം കേരയം കകവരികാൻ അവൾ രമിച. എേിലം താൻ
ഒറടപടേന  സതയം  അവടള  വീും  ഭയേിങലക്  തളിവിട.  ൂടകാടര
കടണോൻ  അവൾക്  സാേിചില.  വിശനങപാൾ  കേിൽ
കുതിയിുനടതാടക കഴിച തീർത. ങപെിച് തളർന് അവൾ ആ കാേിൂടെ
അലു നെന.  ൂടര എവിടെങയാ ടവളടമാഴുന ശബം..  ശബം ങകൾുന
ദികിങലക്  അവൾ  നെന.  ശബങോെ്  ൂുതൽ  അുത.  ഇലൂേങടള
വകുമാറി ങനാകിയങപാൾ അവൾ അതിശയിചങപായി!
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മങനാഹരമായ  ടവളചാേം.  ആ  നിമിഷം  അവൾ  എടനനിലാടത

സങനാഷിച.  ഓെിടചന് ടവളേിലിറങി.  കകകാൽ കഴകി ടവളം ുെിച.

പാറുറേിുന് വിരമിുങമാൾ ടപേന് ഒു കക അവടള തേി വിളിച. ഒു

പേൻ. അവടന കണും അവൾ വലാണ് പരിരമിച. 

“ങപെിങകണ!  ഞാൻ  തടന  ഒനം  ടെേില.  എടെ  ങപര്  നീൽ.  ഈ

കാേിൽ താടനങടനയാണ് ഒറടപേത്? ഞാൻ ുറച ങനരമായി തടെ പിനാടല

ഉണായിുന. താൻ കണിടലങനയള.”

അവൻ സംസാരിച ുെങിയങപാൾ മണിുേിയടെ ഉളിൽ നിനം ഭയം
പതിടയ മായാൻ  ുെങി.  അവൾടകാരാശസാസം  ങതാനി.  അവളടെ  ുണിൽ
ുഞിരി വിെർന.  അവൾ തങനുറിടചലാം നീലിങനാു പറു. രു ങപും
അവുടെ  സങനാഷങളം  ദഃഖങളം  പു  വച്  നല  ൂടകാരായി.  നീലം
മണിുേിടയ ങപാടലയായിുന.  അവനുണായിുനില,  ഒരഛനം അമയം.  

തടന കാുകെകാൻ സഹായികാടമനം വീേിൽ തിരിടചേികാടമനം
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നീൽ വാു ടകാുത.  അവൾകത്  വളടര  ആശസാസമായി.  അവർ  ടവളവം
പഴങളം  ങശഖരിച്  കാേിൽ  നിനം  യാത  തിരിച.  കാേുവികളം  ങമുകളം
കെന്  അവർ  എവിടെങയാ  എേി.  ൂരയടവളിചം  അവടര  കെന  ങപാകാൻ
തിരു ൂേി. 

ുറവിയിങലക് കെന അവർ എവിടെ നിങനാ ഒു വാഹനേിടെ ശബം
ങകട.  അവർ  ആ  ദികിടന  ലകയമാകി  നെന.  നിരേിടലേിയ  അവർക്
എടനനിലാേ  ആശസാസം.  നീൽ  അവടള  ുേഛടെ  അുകടലേിച.
ുേഛടെ  മിഴികൾ  നിറടഞാഴകി.  ആ  ുളികളിൽ  ആനദേിടെയം
സാനസനേിടെയം  നിറവണായിുന.  ആപത്ഘേങളിൽ
ൂടെയണാുനവരാണ് യഥാർഥ ൂടകാർ എന് മണിുേി മനസിൽ പറു.
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ആകരൊഗദം മനസഴനം ശരീരതഴനം ആകരൊഗദം മനസഴനം ശരീരതഴനം 
അലീന ടറജി    X B

'മരണം  ജീ വിതേിടെ  ഏറവം  വലിയ  നഷമല,  ജീവിചിരിുങമാൾ  തടന

സംഭവിുന മനസിടെ മരണമാണ്  ഒരാളടെ  ഏറവം  വലിയ നഷെം.'  -  ഇു ങനാർമൻ

കസിൻസ് എന െിനകടെ വാുകളാണ്. ശരീരേിടെ ആങരാഗയടേകാൾ പാോനയം

മനഷയടെ   മനസിടെ  ആങരാഗയമാണ്  എന സതയം  മനസിലാകാേവരാണ്  ശരീരം

ഉളങപൾേടന ജീവിതം നഷടപുന അനഭവങൾ ഏുവാങങണിവുനത്.

 ശരീരേിന  മാതമല,  മനസിനം  ബദിും  ആതീയതും  ോർമീകതും

ബനങൾും  എലാം  ങവണം  ആങരഗയം.  ആങരാഗയുള  ശരീരേിങല  ആങരാഗയുള

മനുണാൂ.  മനസിൽ  സങനാഷുടണേിൽ  ജീവിതേിൽ  പകാശുണ്.  മനസിടനാു

ുഖവമില  എന  വിുുനവുടെ  ജീവിതേിൽ  മടറുടണേിലം  അവുടെ  ുഖം

പസനമാവില.  സസനം  മനസിൽ  ആതവിശസാസം  ഉടണേിൽ  മാതങമ,  സദാ

47



പസനവദരാകാൻ  നുു  കഴിൂ.  മനസിടെ  അനാങരാഗയം  ജീവിതപതിസനികടള

ങനരിൊൻ  പലടരയം  അശകരാുനണ്.  ഇത്  മനസിൽ  ഒുതരം  സമർേം

ൂപടപുതന.  ഇന്  ങലാകേിൽ  35  ങകാെി  ജനങൾ  പലതരേിലള  മാനസിക

സമർേങൾക് അെിമകളാണ് എന മനശാസഞുടെ നിഗമനം രങദയമാണ്.

"നിങടളങപാഴം  സങനാഷിുവിൻ.  ഞാൻ  വീും  പറയന,  നിങൾ  സദാ

സങനാഷിുവിൻ'  എന  കബബിൾ  വാകയം  ങലാകപശതമാണ്.  സങനാഷം  ഒരാളടെ

ആഭയനരകാരയമാണ്.  ആതവിശസാസമാു  മാനസികാങരാഗയേിടെ  അെിസാനം.

കാലകൾ ശരീരേിടന താങി നിർതന, ആതവിശസാസം മനസിടനയം.

നിങൾക്  സമേ്  ഉണാകാം;  സൗദരയം  ഉണാകാം,  നിരവേി  കഴിവകൾ

ഉണാകാം.  പഠനേിൽ  നിങൾ  ഒനാംസാനേ്  ആയിരിും.  എേിലം  സസനം

മനസിടന,  െിനകടള,  പതിൂല  സാഹെരയങടള  അതിജീവികാനള  കുേിടലേിൽ

നിങൾ ഒനമല. അതിനാൽ സസനം ജീവിതേിൽ നിനം, സസയം അഭിമാനികാനള വക

കടണോനള ആതവിശസാസം എന കഴിവാണ് നാം ആദയം ആർജിങകണത്.

നമൾ എങപാഴം  മനസിൽ ങപാസിറീവ്  എനർജി  നിറയ് ു ക.  അങടന ജീവിത

വിജയം ങനൊം.
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ചിറുളമനസതചിറുളമനസത
ഷിഹാദ് 8A

      

കാസിൽ ഇരികയാണ് ഞാൻ
എനാൽ മനസിൻ െിറക്
ുളചയർന പറുന.
കാും മലയം ുഴയം കെന്
ുതിയ ങലാകങേക് പറുന.

വയതയതതകളടെ ങകദാരം
നുടെ പൃതി...
കാെിടെ നിഗ ഢത
കാറിടെ ശകി
ുഴയടെ വിുദി

ഭാഗയവാനാണ് ഞാൻ
ുതിയ സസനങളിങലക്
പറനയരാൻ 
ങപരണ തുന ൂമിങയാെ്

നദിയാടണനിക്..
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ചതിയൻ മഴ         
                                                                           

കാർേിക ുങര  ഷ്
           IX D

   അന്  വിുവിടെ തങല ദിവസമായിുന.  രാവിടല നല ടവയിലായിുന.  ഞാന ും
അമയം  അനജനം  ൂെി  കണി  ടവകാനം  സദയടയാുുവാനം  മുുള  സാേനങൾ
വാുവാൻ  തിുവമാെിയിങലക്  ങപായി.  ടവയിൽ  ഉുകി  ആഭരണങളാകി
അണിുനിൽുന  കണിടകാനമരങൾ  വഴിയിലെനീളം  കണിന്  വർണപകിങേകി.
എലാ കെകളിലം  ുണിേരങളടെയം മും   ങഘാഷയാത തടനയായിുന

പെകകെകളിൽ  ൂേിരി  കതനത്  ങപാടല  ജനാവലി.  സാേനങൾ  വാങി
വീേിടലേിയങപാൾ ഏകങദശം ഉചങയാെുേിുന

 വീേിടല  കണിടകാനയിൽ  ൂകൾ  ഇലാേുടകാണ്  അുേ
വീേിങലത്  പറികാം  എന  കുതി.  ൂ  പറിച  ടകാണിരിുങമാൾ  ആകാശം
ങമഘാൃതമായി ടകാേി അറിയികാടത മഴ ടകാേിയിറങി.
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ടപാെിപെലങൾ  അെിുൂെി  കിെന  കണിടകാന  മരേിടെ ഇലകളം
ൂകളം ആ ങപമാരിയിൽ വർണശബളമായി. ആ മഴയിൽ  പചയിൽ മഞനിറം ഇെകലർന
ഇലകളള  ആ മരം കവരുതകൾ ടപാഴിുനുങപാടലാു പതീതി.

 
ടപാെിപാറിനിന ങറാുകളം ഇെവഴികളം മഴയിൽ ഏങതാ ഒു രാജാവിടെ ആഞ

അനസരിും  ങപാടല  ഒുങിനിന.  കരുവറിയ  ുഖങളമായി  നിന്     ുളങൾ
കണീടരാഴകി.
 ുെയിലാേതിനാൽ  നനഞ് ഞങൾ മഴയിൂടെ  നെകാൻ ബദിുേി.  എേിലം
ടകാുംങവനലിൽ ആ മഴ ഒു സാനസനമായിുന.
 ുളിരണിഞ മഴയേ് ടകാനൂവമായി   വിുകണിടയാുുവാൻ ഞങൾ

വീേിങലക് നെനവീേിങലക് നെന..
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ുു എന രേൊശംുു എന രേൊശം
                                                         Riya Asainar X C    

                                                             
വഭാരത  ൃഷികായി  ങദശീയങബാേുള  പൗരനാടര  വാർടേുുക  എന

നിങയാഗമാണ്  ഓങരാ  അേയാപകനുളത്.  ുുുലവിദയാഭയാസകാലടേ

ുനിവരയനാർ  ുതൽ നുടെ  ഇങപാഴടേ കഹടെക്  െീങചഴ്  വടരയള അേയാപകുടെ

ജീവിതേിടെ  േനയതടയ  ശിഷയങലാകം  നമിുന  പവിതദിനമാണ്  ടസപ്റംബർ5

-അേയാപകദിനം. 

ന
ഇനയയടെ രാ രപതിയം പശത അേയാപകനമായിുന

ങഡാ.എസ്.രാോൃണടെ  ജനദിനമാണ്  അേയപക  ദിനമായി

ആെരിുനത്.  ഈ ദിവസം നുടെ എലാ അേയാപകങരയം

നദിങയാടെ  ഓർുകയം  ങേഹങോടെ  ആദരിുകയം

ടെോം.

 വിദയാർഥികടള  പങൊദിപിുനവരാണ്  യഥാർഥ

അേയാപകർ.  നുടെ  എലാ  അേയാപകും  നടമ

പങൊദിപിുനവരാകണം.  ഇുേിടന  അകുനത്  പകാശമാണ്.  അതിനാൽ  ുുവാണ്

നുടെ  ടവളിചം.  ുു  എന  സംൃത  പദേിടെ  അർഥം  ഇുേിടന  അകുനവർ

എനാണ്.  എലാ  ശിഷയും  ഈ  ടവളിചേിനായി  കാതനിൽുന.  ഓങരാ  കാും

അേയാപകന് ഒു ുതിയ ങലാകം തടനയാണ്.  ആും തടന കടണോേ നവീനമായ

തലങളിങലക്  ുേിടയ  നയിുവാനള  കഴിവാണ്  ഒു  നല  അേയാപകടെ

മഹതസടമനാണ് െിനകനായ ങതാമസ് ഗം പറയനത്. 

ആുമറിഞിടലേിലം  സസകാരയമായ  ഒേനവേി  തയാഗങളടെയം

ആതടനാമരങളടെയം  ുകളിലിുന്  എരിുടകാണാണ്  നുടെ  ുമിൽ  അവർ

നിതയവം  അകരൂകളായി  വിരിയനത്.  സമഭാവനയാൽ എലാ  വിദയകളം  പഠിപിുന
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അേയപകടരയാണ്  ഇനടേ  വിദയർഥികൾ  ടകാതിുനും  സസനം  കാുനും.

വിദയാർഥികളടെ സസനങൾു െിറുനൽകി പഠിപിുനവരായ അേയാപകർക്, ഒേിരി

ബാലയങടള  ൂലയങബാേേിൽ  ഉറപിചതിടെ  േനയത  ജീവിതവിജയമായി

കാുനവരാണവർ.  ുുഭകിയാണ്  ശിഷയടെ  ൂർണമാർഗം.  ജീവിതം  ുുതസപഭയാൽ

പുലമാകടേ.
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യഥരർഥ  ധനം
                                                                 അബിജിേ് ടസബാസ്ററയൻ  IX D 

      

                േനികനായ വയാപാരിയായിുന െരകാനൻ. ഒരികൽ െരകാനൻ തടെ

ങജാലികാരനായ ൃണദാസങനാടൊപം സവാരികിറങി. േനികനായ തങനാെ് നാടകാർക്

വലിയ ങേഹവം ബുമാനവമാടണനായിുന െരകാനടെ വിൊരം. എനാൽ ുങറൂരം

ങപായങപാഴാണ്  െരകാനന്  ഒു കാരയം  മനസിലായത്.  തടന ആും ഗൗനിുനില.

പങക  ൃണദാസിടന  എലാവും  ുഞിരിങയാടെ  അഭിവാദയം  ടെുന  !  അുതം

അെകാനാവാടത െരകാനൻ ങൊദിച  :  "ൃണദാസാ,  േനികനായ എടനകാളം ൂുതൽ

പരിെയകാർ ദരിദനായ നിങൾകാണങലാ. എലാവും നിങടള ങനാകി ുഞിരിുനത്

കണിങല? എങടന ഇതയംങപർ നിങളടെ പരിെയകാരായി?”

              ഇുങകേ്  ൃണദാസൻ  വിനയൂർവം  പറു:  ഇവടരാനം  എടെ

പരിെയകാർ അല . ഇവരിൽ പലടരയം ഞാൻ അറിയകങപാലമില !                           
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                       "ങങ! പിടനനാ അവടരലാം നിങടള കു െിരിുനത്?" െരകാനന്

അുതം അെകാൻ കഴിഞില. 

                      "അങതാ!  ഞാൻ അവടര കാുങമാൾ ുഞിരിും, അവർ ഇങങാടം.

നമൾ  ഏുരീതിയിൽ  മുളവങരാെ്  ടപുമാുങമാ  അങതങപാടല  അവും  നങമാെ്

ടപുമാും!

                       ൃണദാസടെ വാുകൾ ങകട െരകാനൻ ലജിചങപായി. േനികൻ

ആടണനള  അഹനൂലം  മുളവടര  ടെുതായി  കാുനതാണ്  തനിുള  ുഴപം!

അനുതൽ െരകാനൻ മുളവടര ുഞിരിങയാടെ അഭിവാദയം ടെോൻ ശീലിച .
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                    സൊഹഴതദംസൊഹഴതദം
                                                                              ഷാന ഷിജ ു   IX D

സാഹിതയം എനത് ഒു അുത സംഭവമാണ്.  മനഷയമനസിടന െിനിപിുകയം

കരയിപിുകയം ടെുന ഒു മഹാസംഭവം.  െിലങപാൾ അത് അുതങൾും ഒങേടറ

സാൂഹിക  പരിവർേനങൾും  കാരണമാങയകാം.  വാുകളടെ  വിങസാെനമാണ്

സാഹിതയം.  ങെങരണ പദങൾ ങെങരണ സാനേ് പങയാഗിുങമാൾ അത് ൂർചയള

വാകയങളാുന.   മലയാളസാഹിതയടമനത്  ഒു  വൻൃകമാണ്.  അതിന്  ഒങേടറ

ശാഖകളണ്.  ശാഖകൾ ങവരിൽ  നിന്  ജലവം  ലവണങളം  സസീകരിചാണ്  വളർച

പാപിുനത്. അത് നുടെ മലയാളഭാഷയാണ്. ഒു  സാഹിതയൃഷിടയ നല ഒു വിഭവം

തോറാുനതിങനാെ്  നുക്  ഉപമികാം  ഒറയ്  നിനാൽ  ഉപങയാഗൂനയമാടണന്

ങതാനിയാലം  ൂെിങചുങമാൾ  അവ  ഏടറ  ുെിയളതാുന.  എനാൽ

ആവശയേിലേികം എടനേിലം ങെർനാൽ അത് ഉപങയാഗൂനയമാുന.

    എടെ അഭിപായേിൽ ഓങരാ മനഷയനിലം സാഹിതയവാസനയണ് . അത് കടണേി

അതിന്  വായനയാുന  വളവം  ടവളവം  ഇോൽ  അത്  ൂുതൽ  ുഷി  പാപിുന.

ങനാങബൽ സമാനങജതാവായ  മലാല ൂസഫ് സായ്  പറയനുങപാടല ൂലിക ആകടേ

നുടെ  ആയേം.  ൂലികയിൽനിന്  അെർന  വീഴന  വാുകൾ  സൂഹേിടല

അനീതിടകതിടരയള ടവെിയണകൾ ആകടേ .
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രൃതിരൃതി
നവയ ുോകരൻ 8B

എതയടണനാലം
ആസസദിചാൽ തീരിലങലാ
എൻ പൃതിഭംഗി

കളകളടമാഴുന നദിയം
ഭംഗിയാർന ൂകളം
ഹരിതാഭ ുതച ുൽങമുകളം
സൗദരയവതിയാുന
ഈ പൃതിടയ.

കാും മലയം ൂവം ുലം
ശലഭവമാും കിളികളടമലാം
ൂമീമാങത കനിു തൂ 
ആനദേിൽ ആറാെികാൻ.
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  ഉസവങളഉസവങള
                                                                           സ് ങനഹ ടമറിൻ ആെണി  IX E  

ഉതവങളടെ  നാൊണ്  ങകരളം.  ങകരളീയുടെ

ആസസാദനങശഷി വളടര ക ുതലാണ്. അതാണ് ഉതവങങളാുള നുടെ ആഭിുഖയേിന്

കാരണം. ഉതവേിൽ പടേുുനതിന് വിഭാഗീയത ഒനമില. 

                          

 അേൂവിേ് ഓണേപടന സസാഗതം ടെുനത് ുതൽ പേ് ദിവസങൾ

പലതരേിലള  ആങഘാഷങൾക്  ുെകമായി.  പൃതി  തടന  അതിടനാുുന

കാചകളം  ആടരയം  ആകർഷിും.  അുടകാണ്  തടനയാണ്  ുറംനാുകളിലളവർ

ഉതവാനരീകം  അനഭവികാൻ  ഇങങാേ്  വുനത്.  കർകിെകമഴ  ടപടയാഴിഞ

ുദമായ  അനരീകമാണ്  ഓണേിടെ  പൃതിടയാുുന  ങമന.  ടെെികൾ  നിറടയ

ൂകളങമനി നിൽുകയം ുഴകൾ ശാനഗംഭീരമായി ഒഴുകയം ടെുന .

58



                           പിടന ുലാമഴ കഴിഞാണ് ഉതവങളടെ ുനരാരംഭം. ൃശികമാസം

മിക  സുദായേിൽ  ടപേവർും  രതകാലമാണ്.  പല  ഉതവങൾ  ുെുന

കാലവമാണിത്.  പങദശേിടെ  സസഭാവേിനനസരിച്  ഉതവങൾ  ങകതങളിലം

കിതയൻ ങദവാലയങളിലം ുലഭമാണ് . 

                           പിനീെങങാടള മാസങൾ പലതരം ഉതവങൾക്

ങവദിടയാുുന.  ങകരളേിൽതടന  ടതും  വെും  ങമഖലകൾ  വയതയത

സരദായങളിലള  ഉതവങളിൽ  ുഴുകങയാ  ഉതവങൾക്  ങവണി  തോറാവകങയാ

ടെുന.

                      ഈ സമയങളിൽ തടനയാണ് വിദയാലയങളിൽ യവജങനാതവങൾക്

വിളക്  ടകാളതനത്.  ഓങരാ  വിദയാലയേിൽ  നിനം  പെർന്  ഉപ  ജിലകളിങലും

ജിലകളിങലും  വയാപിുകയം  സംസാനേിൽ  അതിഗംഭീരമായ  പരിപാെികങളാടെ

പരിസമാപി ുറിുകയ ുമാണ്  പതിവ്.  യവജങനാതവങൾക് മാൃകയാുനത് നുടെ

നാേിൻുറങളിടല ഉതവങളാണ്. പേണേിൽ ഉതവങൾ താരതങമയന ുറവാണ്.
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ൃശികരതമാണ്  ഹിുകൾ  ശബരിമല  യാതയ്  ുങനാെിയായി

എുുനത്.  അതിടെ  ഭാഗമായിടള  ടകാചടകാച്  ആങഘാഷങൾ  ഉതവാനരീകം

ൃഷിും. ഈ ഉതവങൾ മകരസംകമങോടെ സമാപിും .

                           

 ഇതിനിടെയാണ്  കിുമസ്.  ടപാുങവ  രാജയം  ുഴവൻ  ഉതവാനരീകം  ൃഷിുന

കിുങദവടെ  ജനനം  കിതയാനികൾക്  മാതമല,  എലാവർും  ആങഘാഷമാുന.

ഇതരമതവിശസാസികടള  അതിഥികളായി  കണിച്  ആദരിുവാൻ  എലാ  വിഭാഗകാും

ഇേരം സദർഭങളാണ് ഉപങയാഗിുനത്.  ങകരളീയർ,  പങതയകിചം ഉേരങകരളേിൽ

ഉളവർ ആഥിതയ മരയാദകളിൽ ുമനാർ ആണ്.

                            ഇങത കാലതതടനയാണ് ുസീങൾ ങനാമ് ആെരിുനും. പകൽ

ുഴവൻ ങനാമനഷിുകയം ങശഷം ങനാമ് ുറകലിനങശഷം ഭകണം കഴിുകയമാണ്

പതിവ്.  ടപാുങവ  മലബാർ  ങമഖലകളിലാണ്  ഇതിന്  ൂുതൽ  പൊരം  ഉളത്

.ഉതവങളടെ  നാുതടന  ങകരളം.  ഈ  ജനതയടെ  ഊർജവം  സാംസാരികങകദാരവം

ഉതവങൾ തടന.
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          കേരളവികേഷങള
ANJALO POULOSE (X D)

1.ങകരളേിടല അദയടേ രിേിഷ് കലാപം നെനത് ?
-ആറിങൽ 

2.ങകരളേടല ുവർെിതനഗരം ?
-ങകാേയം

3.കിു ഭാഗവതം രെിചത് ആര് ?
-പി.സി ങദവസയ

4.ങകാഴിങകാെ് നഗരം ഉണയത് ?
-1295 

5.ങകരളേിടല എറവം നീളം ൂെിയ നദി ?
-ടപരിയാർ

6.ങകരളേിടല ടറയിൽടവ ങേഷനകൾ എത ?
-188

7.ങപാ   ഞികര എനറിയന ദസീപ് ?
-ങബാൾഗാേി

8.ങകരളേിടല തീരപങദശ കദർഘയം ?
-580 കി.മീ

9.ങകരളേിടല ആദയ ശിു സൗൃദ പ ഞായേ് ?
-ടവങാൂർ

10.ങകരളം ുഴവൻ അെകിവാണ ആദയടേ ങെരെകവർേി ?
-ങഗാദവരി വർമ

11.സസനമായി കവദുതി ഉൽപാദിപിച് വിതരണം ടെയ് ത പഞായേ് ?
-മാുളം

12.തണിർുകം ബണ് ഏത് കായലിന ുുങകയാണ് ?
-ങവമനാേ്കായൽ

13.കുവണി വയവസായേിന് പസിദമായ ജില ?
                        -ടകാലം                                                           
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            ഹദവസത കരണരനില

ഫഹ് മിയ ടഷറിൻ   XA
 

വിൃതികളായ  രു  സങഹാദരനാരാണ്  വർകിയം  ആ   െപനം.  വലിയ
മണനാരായിുന അവർ.  അയൽകാരൻ വീെിനളിലായിരിുങമാൾ വീെ്  ുറതനിന
ൂേക,  മുളവുടെ  വളർത  ൃഗങൾുങമൽ  ൊയം  ൂശി  നിറം  മാുക
ുെങിയവടയടകായായിുന  അവുടെ  പരിപാെികൾ.  അയൽകാുടെ  പരാതികളം
വഴും  ങകേ്  അവുടെ  അമയ് ക്  സഹിടകട.  അവർ  ുേികങളയം  ൂേി  പളിലചടെ
സമീപടേേി.
              അവടര ഒാങരാുേടരയായി ഉപങദശികാടമന കുതി അചൻ അദയം
വർകിടയ അുത വിളിച.
                   “നിനക് കദവടേുറിച് അറിയാങമാ ?
അചൻ ങൊദിച.
 വർകി മുപെി പറഞില.
“പറൂ . കദവം എവിടെയടണനാ ങൊദിചത് " ുങരാഹിതൻ ശബുയർേി. 
                       വർകി നിേബനായി നിനങതയു.  എനാൽ ൂനാമും നാലാമും
ങൊദയം  ആവർേിചങപാൾ  അവൻ  ഇറങി  ഒറ  ഓേം  വചടകാുത  .  വർകി  ങനടര
ആെപടെ അുടേേിയിട പറു:
                   “കദവടേ  കാണാനിലങത!  നമൾ  ആ  സാേനം  എുത
വചിരിുകയാടണനാ  അചടെ സംശയം"
       വർകിയടെ പിനാടല വന അചൻ ഇുങകേ് അനം വിട നിന ങപായി
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 ഒു നിധിയസെ കഥ
അജനയ െി.എസ് X E  

                പണ് ഒു ഗാമേിൽ ദരിദരായ രണ്   സങഹാദരനാുണായിുന.

ുെിലിലായിുന അവുടെ താമസം.  ഒുദിവസം അവരിൽ ങജയഷൻ മരിച.  അങേഹടേ

സംസരികാനായി   അനജൻ ുെിലിടെ ുറം ുഴിച. അങപാഴതാ മണിനെിയിൽ ഒു ുെം.

അതിൽ നിറടയ സസർണമായിുന!

                                        അനജന വലിയ ദഃഖം ങതാനി.  ങജയഷൻ ജീവിചിുന

കാലമതയം ഈ നിേി ഇവിടെേടന ഉണായിുന. ഇത് കിടമായിുടനേിൽ ഒരികലം

ങജഷന് ദരിദനായ ജീവിങകണി വരിലായിുന.

                            "  ങജയഷന് കിോേ ഭാഗയം എനിും ങവണ!"  അയാള് ുെം

ുഴയിങലക് വലിടചറിു. ുഴയിൽ ുങി കക വാുകയായിുന ഒരാൾക് ഇത്  കിേി.

അയാൾ ആ  നാേിടല സസർണപണികാരന് അത് പണയംടവച് വലിയ ഒു ുക വാങി.

പങക അളവിലാേ  പണം കകവശം വനങതാടെ അയാടളാു ൂതാേകാരൻ ആയി!

                      പണയം ടവച് കിേിയ പണം ുഴവൻ അയാൾ  നശിപിച. ഒരികലം പണം

തിരിടക ടകാുത ുെം തിരിച വാങാൻ അയാൾക് കഴിഞില.!  വർഷങൾ കഴിു.

സസർണപണികാരടെ മകൻ ങൊദിച." എനാണ് ുെേിൽ"
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                    ങമാടന ഒരാൾ ഈ ുെം അുതണായിടം കണില. മടറാരാൾ ഇത് കിേിയിടം

ുഴയിൽ  എറിു.  ൂനാമനാകടേ  ഇത്  പണം  ആകിയിടം  ജീവിതേിൽ

ുണടമാനുണായില.  എലാം  ങകേ്  മകൻ   പറു   അഛാ  അളവറ  പണം  എവിടെ

ഇുനാലം അും നാശുണാും. നുകിത് ഈ നാേിടല സാുകൾക്  നൽകാം.

                      

സസർണപണികാരൻ  സമതിച.  അങടന  അവർ  നിേി  പാവങൾക്

വിതരണം ടെയ. ദരിദരായിുന ജനങൾക് അടതാു ങനേംതടനയായിുന. അവർക്

ുതിയ  ഒു  ജീവിതേിന  ആരംഭമായി.  ഒു  ങനരടേ  ഭകണേിനങവണി

ബദിുടനവരായിുന   അവർ.   ആ  വലിയ  നിേി  പാവടപേ  ആ  ജനങൾു

നൽകിയങതാടെ  സസർണപണികാരനം അയാളടെ മകനം വളടര സങനാഷമായി.   ഇത്

അവുടെ ജീവിതേിൽ  നെടനാു ുണയപവർേിയായി   അവർ കുതി. 
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    പഴഞഞൊലുേള 

EDWARD SONY XB

. ആറെി മണിൽ എലാവുന ുലയർ
. ആപു വുങമാൾ ൂടങതാസെ

. ആയിരന പണുളവൻ മറനിരികന പണുളവൻ ആെിുളന
.  ആധി തസന വയാധി

. ആനസയ വിുങിയാലന സചുവിരൽ സകാണ് മറയണന
. ആയിലയന അയൽ ുെികന 
. ഇരികന സകാമ് ുറികുത്

. ഇുങതാണിയിൽ കാല് ചവിടുത്
. ഇല വന് ുളിൽ വീണാലന ുള് വന് ഇലയിൽ വീണാലന ഇലക് ങകെ്

. ഇരികനുമ് കാല നീടുത്
. അപജാനന ആപത്

. അഴുള ചകയിൽ ുളയില 
. അവസരന ൃഷിുസെ മാതാവാണ്

. അങാെിയിൽ ങതാറതിന് അമങയാെ്
. അലസസെ തല പിശാചിസെ പണിുര

. അറിവാണ് ശതി
. അുപന ഏറിയാൽ മുപ് ൂുന

. അെി സതറിയാൽ ആനുന വീുന
. അധികമായാൽ അൃുന വിഷന.  അരിസയറിഞാൽ ആയിരന കാക

. അണാൻുഞന തനാലായത്
. അതാഴന ുെകാൻ നീർങകാലി വിചാരിചാൽ മതി

. അതാഴന അതിപഴങതാളന
. അഛൻ അരി ുറചാൽ അമ അതാഴന ുറുന

. അകതുതാൽ ുറതറിയാന
. അകസതാന്  ുഖസതാന്

.അതയാവശയകാരൻ വില വിലങപശില. 
.അൂയകന കഷണികന മുനില
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ുടൻകരകയസെ െൂബ്ജതരണി

                                                                               ുഹമദ്  റിസസാൻ   VIII E

 

66

 എടെ അമയടെ അനിയടന ഞാൻ വിളിുനത്

ുേൻകാക  എനാണ്.  ഗൾഫിൽനിന്  അന്

ുേൻകാക  വന.   ടപേികൾ  ഓങരാനായി

ുറുങമാൾ  എലാവും  ആകാംകാഭരിതരായി

കാേിുന  .  ഏടതേിലം  ഒു  ടപേിയിൽ  നിന്

തനിും എടനേിലം കിടങമാ എനാണ് എലാവും

ങനാുനത്.  ഞാനം അങടന ആഗഹിച..  പങക

അു  ുറതകാണിചില.  എലാവും  തടന

സാേനങൾ ടകാു ങപാുങമാൾ ടവുംകങോടെ

തിരിഞ എടന കാക വിളിച..  ഒു കവർ തന

ുറനങനാകിയങപാൾ ഒു   െൂബ്ങതാണി.  ുേൻ

അത്  വാങി   വീർപിച  തന.  ഞാനു  ങനാകി.

രു ങപർക് സഞരികാൻ പുന ടെുങതാണി. 

അങപാൾ  തടന  കാക  എടനയം  ടകാണ്

ുഴയിങലക്  ങപായി.  ുഴ  ഇലാേ

ങതാണിയായിുന.  ൂങരക്  ങപായാൽ  പിടന

കയു ടവച്  കരയിൽ ഉളവർ വലികണം.  ഞാൻ

കയറിയങപാൾ  കയു  വലിചില.  കേരയം  വരടേ

എന  കാക കുതി.   ുഴയടെ  നുക് എേിയ

ഞാൻ  ുടറ  കരു.  രു കും  ടവച്  ുഴു

ുഴു  ഏകങദശം  അരമണിൂർ  ആയിടണാും

കരയിടലോൻ.  എേിയങപാൾ  തടന  ഞാൻ

ങദഷയോൽ ആളികേി.   പിടനയാണ് എനിക്

കേരയം കിോനാണ് ുേൻകാക അങടന ടെയത്

എന് എനിക് മനസിലായത്.



 എൻ സചുജെരകം
                                                          ങഷാ സിങജാ

                                                                           9B
 എടെ െിനകൾ

ുഞിചിറുകൾ    വീശി
 ഏു ഉയരം വടര പറുനങവാ

 അവിടെ വടരയാണ് എടെ ആകാശം
എടെ സസനങൾ ടതളിച വഴിങയ

എത ൂരം വടര
 പാദങൾ      നെടനതനങവാ

അു വടരയാണ് എടെ    സാമാജയം
 കാല പവാഹേിൽ

പചിലചാർേിൽ
നിനിുവീഴന

 മുുളിയായി
 ങേഹം എനിൽ എത

 ആഴേിൽ നിറഞ്  ഒഴകി 
 പരുനങവാ

അതാണ് എടെ  കെൽ
 കിനാവകൾ ങെങകറിയ

 ൃദയാകാശേിൽ
പതീകയാം

 നിലാടവളിചേിൽ
  ങമാഹൂകൾ
 കാേിയ വഴിങയ

 കാലമാം  കെലിൽ
ഞാടനൻടറ ജീവിതങോണി ുഴയന
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          ബ്ും ബ്ും നഗരങൾ  

 ഷഹല പിഎസ്    IX:A

ുപത് വർഷം കഴിയങമാൾ ജകാർേ എന മഹാനഗരം ൂമിയിൽ ഉണാകില
!എനാ ങപെിചങപാങയാ ?സംഗതി സതയമാണ്.

                     ഇങനാങനഷയയടെ  തലസാനമായ ജകാർേ അതിങവഗം
ുങിടകാണിരിുന  നഗരമാണ്.  ഒുങകാെിയിങലടറ ആളകൾ താമസിുന ജകാർേ
2050 ആുങമാങഴും ൂർണമായം കെലിൽ ുങി ങപാു ും!

                      കഴിഞ പേ് വർഷേിനിടെ ജകാർേയിൽ കെൽ രണരമീറർ
ടപാങിയിടണ് അതായത് ഓങരാവർഷവം  25cm  വീതം  കെൽ ഉയുകയാണ് വെകൻ
ജകാർേയടെ ു ുങറഭാഗം ഇങപാൾതടന ടവളേിലാണ്. അവിടെയള പല വീുകളിലം
ടവളം കയറിയതിനാൽ ആളകൾ ഉങപകിചങപായി.

                        പതവർഷേിനളിൽ വെകൻ ജകാർേ ൂർണമായി ുും
ഇവിടെയള 40 ലകം ങപർ  ഉെൻ താമസം മാങറണിവും.
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                          ഇങനാങനഷയയിടല ഏറവംവലിയ ുറുഖമായ ജകാർേ കെലിൽ
ുങി ഇലാതാുനത് ആ നാടകാർക് ആങലാെികാൻ ങപാലം കഴിയില. അുടകാണ് ഈ
നഗരടേ  എങടനയം  രകിടചുകാനള  രമങൾ  ഒുവശേ്  നെുനണ്.  പങക
അതത എളപമല.

ങലാകം ുുന

69

ഇങനാങനഷയയിൽ മാതമല! ങലാകേ് മിക സലങളിലം കെൽനിരപ് 
ഉയുകയാണ്. 

മനഷയൻ പൃതിടയ നശിപിുനത് കാരണം കാലാവസയിൽ 
ഉണാുന മാറമാണ് ഇതിടെ ഒു കാരണം. കമം ടതറിയ കാലാവസയിൽ 
ൂുതൽ മഴ ടപുന. മുമലകൾ ഉുുന. അങടന കെലിടല ജലനിരപ് ൂെി 
കര ുുന. 

മണിൽ നിന് ടവളം അമിതമായി ഊറിടയുുനതാണ് മടറാു 
കാരണം. ഇത് കര താഴാൻ കാരണമാുന.



കെെിന ു നെ ുവിൽ തീ

                                                                                    JOMON GEORGE X B

ുകാലേ്  ുങിങപായി
കെലിടെ  അെിേേിൽ

കിെുന  കപലകളിൽ  നിന്  നിേി
തിരയനവർ  ആണ്  ങറാകിയം

ങഗാൽകിയ ും.

പ

നോൽ ുുകാേ നണ പറഞ്
മുളവുടെ  ുനിൽ  ആളാുനതാണ്

ങറാകിയ ുടെ  വിങനാദം.  ങറാകി  ഒു
നണ പറഞാൽ ങഗാൽകി രണ് നണ

പറു്  ടപാങചം  കാണിും.

അതാണവുടെ പതിവ്.

ഒുദിവസം  പതിവങപാടല
ങറാകി ആളകടള വിളിചവുേി തടെ

വീര കഥ പറയാൻ ുെങി.

"  ഞാനിനടല  കെലിൽ  ങപായി

ഒു  സാവിടന  പിെിൂെി.  ുറിച

ങനാുങമാൾ  എനാ  കഥ!  അതിടെ

വയറിൽ  ഒു  സസർണകേിയിരിുന.  പു  ുങിങപായ    ഏങതാ   കപലിലള

സസർണകേിയാ.. അത് ഈ  സാവ് വിഴങിയതായിുന ...."

ആളകടളലാം കഥ ങകേിരിുകയാണ്.  അങപാഴാണ് ങഗാൽകി അവിങെക് വനത്

വനയെടന ങഗാൽകി "ടശൊ!എടെ ങബാേ് നെ ുകെലിൽ തീപിെിച ങപായി...."

                 അുങകേ് എലാവും അമരന ങഗാൽകിടയ ങനാകി" അടതങടന?അവർ
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ങൊദിച.

 ങഗാൽകി  പറു ുങികിെുന ഒു പഴയ കപലിങലക്

ഞാടനാു  ടകാളേിറകി. എങനാ തെു. ഞാനു വലിച ടപാകി.

 എലാവും  പിനീെ്  എന്  സംഭവിച  എനറിയാൻ  ആകാംഷങയാടെ  ങഗാൽകിടയ

ങനാകിയിരിുകയാണ്.ങഗാൽകി ുെർന.

 അടതാു  റാനൽ  വിളകായിുന.  ആ  കപൽ  ുങിയിേ്

ഇങനവടര  അത് ടകേിുനില. അതിൽ നിന് തീ പെർനാ എടെ ങബാേ് കേിങപായത്.
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  തിരുഹിതയതിരുഹിതയ
                                                                            ടജസ് മാതയ ു IX D

വരികയാണ് വരികയാണ്

വരികയാണ് ഞങൾ

അൾോരദീപമായി

വരികയാണ് ഞങൾ

                ുഖവം സങനാഷവം

                പേിേ് ഞങൾ

                പരപരം കകങകാർേ്

                പാെിുകഴ് തം

കദവേിൻ കപന

എടനനം പാലിചാൽ

നമൾക് ുണങയും

ഈശസരടനനം

             കദവേിൻ അുമയായി

             വളർനീൊൻ കഴിയങണ

             ഹിതം ങപാടല വളർനീൊൻ 

             വരങമകങണ കദവങമ

കാകങണ കദവങമ 

ഞങടള എനം .....

വസികണങമ കദവങമ

ഞങളിൽ എനം......
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  മതൊഴഴ  ൈീവഴത ധമംമതൊഴഴ  ൈീവഴത ധമം
നദന ുങമഷ്  IX A

                               ജീവിത സമാദനേിന ങവണി നയായൂർണമായ പതിഫലം
കാംകിചടകാണ് മനഷയൻ ഏർടപുന കായികങമാ ബൗദികങമാ ആയ പവർേനമാണ്

ടതാഴിൽ.

                  അടത.  ജീവികാനായി  സമാദിുനതിനായി മനഷയൻ കായികമാങയാ
ഭൗതികമാങയാ  ഏർടപുന  പവർേനമാണ്  ടതാഴിൽ   എേിൽ  ഇന്  നുടെ  നാേിൽ

നെുനത് ടതാഴിലാങണാ???

                     കകൂലി വാങി ങപാകറ് നിറുന പവർേനേിന് ടതാഴിൽ

എനാങണാ വിളിങകണത്??  ഇന് നുടെ നാേിൽ ഒു സർകാർ ഓഫീസിങലാ അഥവാ

സസകാരയസാപനേിങലാ ഒു ആവശയേിന ടെനാൽ, അതിനാവശയമായ വിവരങൾക്

ുൻങപ നമൾ അവർക് കകൂലി നൽകണം. എനാൽ ഇതിടന എതിർുന എത ങപർ

നുടെ  നാേിലണ്?  ഉങദയാഗസര ുടെ  നിർബനേിന  കകൂലി  ടകാുുനവും

ആവശയകാുടെ നിർബനേിന കകൂലി വാുനവര ും നുടെ നാേിലണ്.

                         ഒു പങക നുടെ നാേിൽ നെുന പല ടകാളുതാമകൾും കാരണം

കകൂലി  തടനയാണ്.  നമൾ  കകൂലി  ങൊദിുനവർക്  കകൂലി  നൽകി
ടകാളുതാമയില ടെ  നെോൻ  ങപാതാഹിപികാടത  അങടന  ങൊദിുനവർക്

അർഹമായ ശിക വാങി ടകാുേ് അവടര നനയിങലക് നയിക ുകയാണ് ങവണത്.

                         ജീവസനാരണമാണ് ടതാഴിലിടെ ലകയം. അടത.. പേിണി കിെകാടത

ആങരാഗയകരമായ  ജീവിതം  എനതാണ്  ടതാഴിലിടെ  ലകയം.  പേിണിയടെയം
വിശപിടെയം വില അറിയാേവർക്  ടതാഴിലിടെ മഹതസം അറിയില എനത് മടറാു

പപഞസതയമാണ്.
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                         ടതാഴിൽ ങകശകരമാണ്. ബദിുോടത ആർും ഒനം ങനൊൻ കഴിയില.

പരിരമിചീുകിൽ വിജയിചീെ ും എന വാുകളടെ നിഴലിൽ   ആ ബദിുടകടള തരണം

ടെയ്  ുങനാേ്  ങപാുങമാഴാണ്  ഒരാളടെ  ജീവിതം  േനയമാുനത്.  അേസാനിച്
ഭകിുങമാഴാണ്  ഒു  മനഷയന്  യഥാർഥ  സംൃപിയം  സങനാഷവം  അനഭവികാൻ

കഴിയക.  യഥാർഥേിൽ  ടതാഴിൽ  ആതസംൃപി  നൽുന  ഒു  പവർേിയാണ്.
ശാസസാങേതിക  തലേിലായാലം  സാംസാരിക  ോർമിക  തലേിലായാലം

വളർചയണാുനത് ടതാഴിലിൂടെയാണ്.    ുുംബേിടെയം സൂഹേിടെയം ങരയും

ടതാഴിലിടന ആരയിചാണിരിുനത്.

                          അദസാനം ൂുതലള ടതാഴിലിടന  പണി,  ങവല എടനാടകയം

അേസാനം  ുറഞവടയ ങജാലി  എനം,  പദവിയള ടതാഴിലിടന ഉങദയാഗം എനടമലാം

പറയനണ്. എേിലം ടതാഴിൽ ജീവികാൻ ങവണിയാണ്.

                           എലാ ടതാഴിലം മാനയമാണ്. കായിക അേസാനടേകാള ും ബൗദിക

വയാപാരങൾക് ങലാകടമും തടന ുനിയ പരിഗണന നൽകിങപാുനണ്.  മാനയതയം

പദവിയം അനും ഏു ടതാഴിലിനം സമാനമാണ്.

                            ടതാഴിലിടെ മഹതസം അംഗീകരിുനങതാടൊപം ടതാഴിലാളിയടെ

വയകിതസവ ും  പരിരകികടപെണം.  ആതാർഥതങയാടെ  ങജാലി  ടെുന   ഒരാൾക്

ങവതനേിന്  നയായമായം അവകാശുണ്.  അയാൾ ൂഷണങളിൽ നിന്  ുകനാകണം.

ടതാഴിലാളി  ഒരികലം  അെിമയല.  ടതാഴിലാളിയടെ  അഭിപായസസാതരയം  ഒരികലം

നിഹനികടപേ ുക ൊ. 
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    ഗണിത 

വി കേഷങളികേകക
                                                                    ഫിങലാ എയ് ഞൽ ങജാസഫ്   IX C

1. പസിദ  ഗണിതശാസഞനായിുന  ഭാസരാൊരയൻ  മകളടെ  ങപരിൽ  രെിച

ഗണിതശാസ ഗനം?

2. രാമാനജൻ സംഖയ ഏതാണ്?

3. കബനറി സരദായേിൻ ഉപഞാതാവ് ആര്?

4. ൂങഗാൾ എന സംഖയ ആദയമായി ഉപങയാഗിച ഗണിതശാസഞൻ ആരാണ്?

5. വികർണങൾ ലംബവം സമീപവശങളടെ ങജാഡികൾ ുലയവമായ െുർുജം?

6. കാൽുങലറിങ് ടമഷീൻ കുപിെിചത് ആരാണ്?

7. 'ഗണിത  തിലകം','  സിദാനങശഖരം'എനീ  പാെീന  ഗണിതശാസ  ഗനങളടെ

കർോവ്?

8. നിഴലിടെ  നീളം  അളന  പിരമിുകളടെ  ഉയരം  കടണേിയ  ആദയ  ഗണിത

ശാസഞൻ ?

9. ' 10 ' എന സംഖയയിൽ നിന് എത പാവശയം 1 ുറയാം?

10. ആയിരേിന് ുലയമായ ങറാമൻ സംഖയ ഏത്?

11. ഗണിതശാസേിടല ഏകദം എന ആശയേിടെ ഉപഞാതാവ് ആരാണ് ?

12. നാല് ഒനകൾ ടകാണ് എഴതാൻ കഴിയന ഏറവം വലിയ സംഖയ എതയാണ്?

13. ഗണിത ശാസേിടല കബബിൾ എനറിയടപുന ഗനം?

14. ങറാമൻ അകങളിൽ ന റിടന പതിനിേീകരിുനത്?

15. സമപാർശസ  തിങകാണേിടല  പാദങകാുകൾ  ുലയ  അളവ്  ഉളവയാടണന്

ആദയമായി പതാവിചത് ആരാണ്?

16. 1  ുതൽ  5  വടരയള  ുെർചയായ  എണൽ  സംഖയകളടെ  ുക  കാണാനള

ൂതവാകയം കുപിെിചതാരാണ്?
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17. a x a=a2 എന് എഴുന രീതി ആദയമായി അവതരിപിചത് ആരാണ്?

18. ഗണിത സിദാനേിൻടറ ഉപഞാതാവ് ആര്?

19.    ഒചിടെ ആൃതിയിലള വകം ഏത്?

20.ബീജ ഗണേിടല മൗലിക പങമയം ആദയമായി ടതളിയിച ഗണിതശാസഞൻ?

21. ഹൂമൻ കമൂേർ എനറിയടപുന ഭാരതീയ ഗണിത ശാസഞൻ?

22. അനനതടയുറിച് ോരാളം പഠനം നെേിയ ഒു ഗണിതശാസഞൻ?

23. ഒു പദം മാതുള ങപാളിങനാമിയൽ?

24.അമതിടന ൂെിപിുന ങറാമൻ സംഖയ ?

25.വിങശഷക ജാമിതിയടെ പിതാവായി അറിയടപുന ഗണിത ശാസഞൻ ആരാണ്?

26.മിങലനിയം എന് പറഞാൽ എത വർഷമാണ്?

27. റിങലറിവിറി സിദാനം വികസിപിചത് ആരാണ്?

28. ദശാംശ ബിു കുപിെിചതാരാണ്?

29.ങലാഗരിതം  വികസിപിുനതിൽ  പോന  പുവഹിച  ഗണിതശാസഞൻ

ആരാണ്?

30.ഒു ടിലിൻ എതയാണ്?

31. കസബർ ടനറിൈ് എഴതിയത് ആര്?

32. ആദയടേ കമൂേർ ശാസഞൻ ആര്?

33. ആരാണ് ഗാഫ് കുപിെിചത്?
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ഉതരങള

1. ലീലാവതി

2. 1729

3. വിലയം ലിബ് നിഡ്

4. ങഡാ. എഡ് ങവഡ് ങകസ് നർ

5. കകറ്

6. ടെയ്സ് പാസൽ

7. രീപതി

8. ങഥൽസ്

9. ഒു പാവശയം

10. M

11. ലിങയാനാർഡ് ഓയ് ലർ

12. 1111

13. എലിടമെ്സ്

14. C

15. ങഥൽസ്

16. കാൾ ടഫഡറിക് ങഗാസ്

17. ടറടന ടദകാർേ 

18. ങജാർജ് കാൻറർ

19. ലിമക

20. ങകാഷി

21. ശുനളാങദവി

22. ങജാർജ് കാൻറർ

23. ങമാങണാമിയൽ( ഏക പദം)
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24.L

25.ടറടന ടദകാർേ 

26. 1000

27. ആൽബർേ് ഐൻേീൻ

28. ങജാ ങനപിയർ

29.രിഗ്സ്

30. 1012

31. വീനർ എൻ

32. അഡ കബറ ലൗലിസ്

     33 ടഡസ് കാർേ് സ്
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 ഓർമികരൻ  ജമരതിരം
                                സമാ: DIKIL DEVASIA

                                             IX A 

     ങഹാജയ്  പണകാരനായ ഒു െങാതിയണായിുന അുള.  ഒരികൽ അയാൾ
കചവെ കാരയങൾകായി ൂരയാത നെോൻ തീുമാനിച.

ങഹാജങയാെ്  യാത പറയാനായി അുള വന  സംസാരിുനതിനിടെ അയാൾ
അു കു. ങഹാജയടെ വിരലിൽ ഒു സസർണങമാതിരം.

അതയാഗഹിയായ  ആ  കചവെകാരൻ  പറു  ഇവിടെനിന  ങപായാലം  എനിക്
ങഹാജടയ ഓർമികണം.   അതിനങവണി ആ ങമാതിരം ഇു തു. അുകണാൽ എനിു
തടന ഓർമ വുമങലാ.

തേിും  മനസിലായ  ങഹാജയം  വിടടകാുേില.  എടെ  അുള,  ഈ  ങമാതിരം

എടെ വിരലിൽ തടന കിെകടേ.   താൻ ഇത് ങൊദിചും ഞാൻ തരാതിുനടതലാം

ഇുകാുങമാൾ എനിക് ഓർമ വും. അങടന എനിക് എങപാഴം തടന ഓർകാമങലാ.
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ഞപൊത ുവി ജൊനന
                                                                                       അമ ൃങതഷ് സ ുഭാഷ് IX A

1. ഏറവന ആഴങമറിയ സുദന ?

2. അഗിപർവതങൾ കാണസപൊത ൂഖണന ?

3. സാധാരണഗതിയിലള ൃദയമിെിപ് എര?

4. ങലാകതിസല രണാമസത വലിയ രാജയന?

5. ഒളിമിക് പതാകയിസല ൃതങളസെ എണന?

6. ഓറഞിൽ അെങിയിരികന ആസിഡ്?

7. പാകിതാൻ എന വാക് ആദയന നാമകരണന സചതത്?

8. ആദനസ് ആപിൾ സചുനത് ശരീരതിസല ഏു ഭാഗതാണ്? 

  

ഉതരങൾ
1. പസഫിക്

2. ഓങേലിയ

3. 72 മിനിറ്

4. കാനഡ

5. 5

6. സിടിക് ആസിഡ്

7. റഹ് മത് അലി

8. കണ് ഠന
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എസന   ഗരമം     

ഇമാനവൽ  ഹബു  8E

ുും  മെയം  കരും  ജമും

നിറസഞരസരൻ ഗരമം

രൃതിഭംഗിയരൽ  നിറു നിൽും 

കൗുകമരണീ ഗരമം

ഇരവഞിുഴ  ുളിർമ നൽും

അുമയരണീ ഗരമം

ഫെൃകരദികൾ  നിറു നിൽും

കൗുകമരണീ ഗരമം

അധവരനിും  മുജർസകലരം

ആരയമരണീ ഗരമം
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ജമഘങളിൽ സചന്
രരപരർകരം ..

ടഹബ്സിബ ടബനി IX D

എനികി ഷ് െം, സ രയടെ അരികി ൽ പറിപിെിച്, ക ുറച് നിറം എനിക് ക െി തര ുങമാ

എന രീതിയിൽ നാണം ക ുണ ുങി നിൽക ുന,  സ രയടെ െ ുവപ ുനിറം  കവർടനെ ുേ,

ങമഘങടളയാണ്.  െ ുവപ ും,  ക ുേ ുമവ ും,  മഞയ ും  ഒടക  ക െിയ  നിറം.  പടറ

കവക ുങനരമാക ുങമാഴാണ്  അവടയ  കാണാനാവ ുനത്.  അത ും  െില  ദിവസങളിൽ

മാത ം.ആ  ങമഘങടള  കാണ ുങമാൾ  അറിയാടത  തടന  അതിങലക്

ങനാകിനിന ുങപാക ും.

ങനരം ക ുറച്  ഇര ുണ് കഴിയ ുങമാൾ കറ ുപ ും,  കരിനീലയ ും ഇെയ് ക്  ഒര ു  ടപാെി

ടവളയ ും...എലാേിന ും ഒേ നെ ുക് െ ുവന ങമഘങൾ ഞാടനാന ും കണിേില എന

ഭാവേിൽ  സ രയടെ  മറവിൽ  കണ ുടപാേികളിക ുനത്  കാണാം.  അങപാൾ  എനിക്
ങതാന ും  ഒര ു  െിറക ുണായിര ുടനേിൽ പറന ുങപായി  ആ  െ ുവന ങമഘേിടെ  ഒു

പാളി എുത ടകാു വനിേ് വായിലിേ്  നണയാൻ കഴിഞിുടനേിൽ!

അുങപാടലതടന ടെമാനം  ൂുനത്  കാണാൻ എന്  ഭംഗിയാടണങനാ!!  ആ

ുവന ങമഘങൾ ആകാശടേ അതിുദരിയാുന.. ടപാനിൽ ുളിച നിൽുന
ഒു കലയാണടപണിടന ങപാടല അതീവ ുദരിയായി ുഞിരിങയാടെ

നിൽുന ആകാശടേ എനിക് കാണാൻ കഴിയം. ുവന ങമഘങൾക് 

ങപാകാൻ തിുകം ഇല. അവർ താപം നൽകാടത ൂമിയിങലക് ആവശയേിലേികം

പകാശം പരതകയാണ്. അവൻ ങനരം ഇുളങമാൾ പടേപടേ മാു മറയന.
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ചരിരേകിസക
ടഷബിൻ ടസബാേയൻ IX D

1.ജാതിുമി എന ൃതി രെിച   സാൂഹയ പരി ഷർോവ്?
2.S N D P  സാപിതമായ വർഷം?
3.വരിക വരിക സഹജങര എന ഗാനേിടെ രെയിതാവ്?
4.ങകതങങളാടൊപം വിദയാലയം സാപിുക എന ആശയം അവതരിപിച വയകി?
5.ടകാചി ുലയ മഹാസഭയടെ സാപകൻ?
6.അകദസത െിനാപദതി എന ൃതിയടെ രെയിതാവ്?
7.ജാതി ങവണ,മതം ങവണ, മനഷയൻ മാതം ആുടെ വാുകളാണിവ?
8.ആതാനതാപം എന ൃതി രെിചത്?
9.S N D P യടെ സാപകൻ?
10.ഒനാം  ങകരള നിയമസഭ ൂപീകരിചത് എന്?
11.കമ ഭീുകളടെയല,േീരനാുടെ ആയേമാണ് ആുടെ വാുകളാണിവ?
12.1837 ൽ തിുവിതാംൂറിൽ വാനനിരീകണ ങകരം സാപിചത് ആര്?
13.ജീവന് ജാതിയില, ജീവൻ സോണ് ആുടെ വാുകൾ?
14.വിങവക ൂഢാമണി എന ൃതി രെിചത് ആര്?
15.െിരസരണ  എന ൃതി രെിചത് എനിടന ആപദമാകിയാണ്?

ഉതരങള

1.പഡിറ് ടക പി കുപൻ
2.1903
3.അംശി നാരായണൻപിള
4.രീ നാരായണുു
5.പഡിറ് ടക പി കുപൻ
6.െേമി സസാമികൾ
7.സങഹാദരൻ അേപൻ
8.വി.ൊവറ ുരയാങകാസ് ഏലിയാസചൻ
9.ങഡാ.പൽു
10.1957 ഏപിൽ 1
11.മഹാതാ ഗാനി
12.സസാതി തിുനാൾ
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13.രഹാനദ ശിവങയാഗി
14.ശേരാൊരയർ
15.കൂർ സമരം

  ഗാനിജിുനടഗാനിജിുനട
രൃതിചിതകളരൃതിചിതകള

                                                                           അഭിനദ് എം.എം.   X E

 നുടെ രാരപിതാവ്  പൃതിടയ നനായി ഇഷടപേിുന.  പൃതിയം മനഷയനം
തമിലള ബനം അങേഹം വളടര ആഴേിൽ തിരിചറിഞിുന.

                           നുടെ   ൂർവികരിൽനിന് കകമാറി വനവയല ൂമി , മണ് ജലം വായ
എനിവ...  മറിച്  തലുറയിൽ  നിന്  കെടമുേതാണ്.  അവർക്  അത്  ഇനകാുന
അവസയിൽ എേിലം നൽങകണുണ്.

              ൂമിയിടല എലാ ജീവജാലങളം പരപരം ബനടപടകിെുന. അവ തമിൽ
നല സഹകരണവുണ്.. മനഷയൻ മു സഹജീവികടള സംരകിുകയം ബുമാനിുകയം
ങവണം.. നദികളം ജലാശയങളം  വായവം മലിനമാുനത് ഗാനിജി എതിർേിുന.

                                     

എലാവർകന  ങവണത്  ൂമിയിലണ്.  എനാൽ  ആുസെുന  അതയാർതിക
ങവണതില

                                സസനന ജീവിതതിൂസെ പൃതി സനരകണ സങദശന

പാവർതികമാകി കാണിു തന മഹാനാണ് ഗാനിജി........
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                                                                                  അമഅമ
മനയ  മങനാജ്   8A

എനമയാസണസെ   ഇഷഹദവന

ങേഹന  പകർു  തുന  ഹദവന

എസുസെയിനഗിതസമാസകയറിഞിട്

ങവണ  ങപാസലാസകുന  തനീുു.        

                                      എസെ  കസണാുനിറഞങപായാൽ

     വാരിുണർുമ  നൽുമമ.

     അഛനമമുന   ങസാദുസമാസക

     എസനുന  ങേഹതിൻ  പതീകമാണ്.

     എേിലന  അമങയാസെനിക്

     ങേഹസമാരിതിരിങയസറയാണ്.
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എസന മനസിസെ ഗരമം
െീന ങതാമസ്

VIII A

 പൃതിരമണീയമായ  ഒു   ഗാമം.  കാലിങമുനവും  കചവെകാും.  അുടേും
വിദയാലയം ഇലാേതിനാൽ കളിച രസിുന വിദയാർഥികൾ.  വലിയ വലിയ മാളികകൾ
ുറങചയള. 

 ുെിലകളാണ്  ൂുതലം.  പാെേിന  പറമിൂടെ  മാതാപിതാകൾക്  ഒു  ടെറിയ
പാതേിൽ  ങൊു ടകാുങപാുന ടപുേികൾ.  ടനല് നൊേ   ടെളിനിറഞ പാെ
ങശഖരേ് സനയാസമയേ് കളിച രസിുന ുേികൾ. സനയാസമയം ആുങമാങഴും
നാമം ടൊലാൻ ങവണി അമമാർ ുേികടള ആർതവിളിുന. രാതി തുപിൽ തറയിൽ
ഒു പായയിൽ കീണിച ഉറുന  മാതാപിതാകൾ.  അവടരങപാടല കളിച കീണിച്
ഉറുന ുേികൾ...... 
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സൗൃദയസൗൃദയ
                                                                                                    

                                         

അനൽ ങതാമസ് 8E

 

ഒനിച  കകകൾ പിെിച്  നാം

              ഒര ു മനങമാടെ നെന കാലം.

                            നുടെ  സൗൃദനാളകൾ..

                            ഒാ൪േ ു    കര ു  ങപായ് ഞാ൯. 

                                       എ൯    സങനാഷമപാടെ

                          വിടങപായ് എടനയം.

    സൗൃദടമനത് എടെ  ജീവ൯,

    കരളിനകടേ ങൊരതെിുകൾ.

                                             ഒാ൪േിുന ഞാനാകാലം

                            ജീവടനങപാടലനിടന 

              ങേഹിചിുടനാരാ ങപായ കാലം........
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        KNOWLEDGE

                                        JEEVAN BINU   VIII D 

Oh,my  almighty

such  a time  in  the  water

I learn  lot  of  things  ,

which  is  not  written  by  my friend

in  my  wings 

I feel many things

never felt

I see many things

which  never  seen

Oh  such  an  experience

the  flood  rendered me

I see the power,

Of the unity

I see the real  man

Who cares, helps

Rescues,  supportsloves and finally

I  learn a lesson, that

I  cannot teach everything

I  cannot show all the things

Even,  book like me perish

Experiences teach man

Prejudices have gone!

It  is  knowledge!

It  is  wisdom!

Flood  and  mud  wipes  out

Boarders  and securities

Everything vanished

But unity  exist  forever
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  FRINGE BENEFITSFRINGE BENEFITS

              Abhishek Johns
IX D

What are fringe benefits?  
Fringe benefits are benefits in addition an employee's wages ,like a company car, health insurance.

Any benefits you offer employee's in exchange for their service(not including salary)is a fringe

benefits.

Types of fringe benefits:-

 Payment for time not worked.

 Employee security.

 Safety and health.

 Workmen's compensation.

 Health benefits.

 Voluntary arrangements.

 Old age and retirement benefits- are some types of fringe benefits.

 Medical and Dental insurance.

 Education assistance.

 Vacation and vacation pay.

 Sick days and sick pay.

 Free drink,meal and snacks. 

 Wellness like (paying  for a gym membership).

 Permission to  keep your frequent  flyer  points and card rewards  earned on business trip

which can be used for private trips.

Advantages of fringe benefits:-

No additional tax is paid on fringe benefits as they do not involve money.

They can be used to encourage employees to work harder.

voluntary benefits:- are offered but are paid completely or mostly by employees  through payroll

deferral traditional   voluntary benefits include Life Insurance,vision, dental, disability, cancer all

critical illness insurance and accident insurance.

Disadvantages of fringe benefits:-

The employees has no choice on how they are spent.

benefits are lost  when an employee leaves the job.

small companies do not have human resources support.
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many employees  do not  understand what  is  being offered to  them or  don't  take advantages  of

packages offered to them.

How to value fringe benefits:-

For employers and employees, fairly valuing  benefit is an important task.

For employers valuing company perks and benefits is needed to recognise the total value of any and

all compensation that will keep you in compliance and give you a road map for just how much

providing fringe benefits will cost with future employees.

Why do companies offer fringe benefits:-

Employers  load  up  on  fringe  benefits  because  they  have  to  –  it's  simply  the  coast  of  doing

rebuilding kerala after flood drawingbusiness and remaining competitive in their industry.

Talented career professionals have all  kinds of employment.  Landing spots especially  since the

economy  has  been  on  the  upswing  to  attract  that  talent  companies  have  to  offer  lucrative

employment compensation package that includes an ample salary most -or all-of the fringe benefits.

Five Reasons Why Fringe Benefits Are So Important To Workers.
Besides earning more financial benefits (which are always appealing to workers.)

Why are fringe benefits so important to career professionals?

1.    Happier and more productive workers  .

Study after study shows that the more employee benefits a career professional receives, the happier

and better they are on the job.

2. Healthier workers  .

Access to good health insurance coverage and wellness programmes will have you feeling better

and doing the types of things that will lead to a longer life expectancy.

3. Opportunities for career advancement  .

Getting fringe benefits like job training and educational assistance will give new skills that can be

put to work in your own vocation and can lead to promotions, higher salaries and better-paging

posts down the road.
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4. Save on Auto payments and vehicles insurance  .

If you are fortunate enough to be given a company car,you will not only save thousands of dollars

on auto payments every year,you will save big on vehicle insurance and maintenance too.

5. Saving money on meals  .

Companies that provide free meals or discounts are a boon to career professionals who love to eat

well and save money. The more free meals you consume in the workplace,the less you were paying

for breakfast, lunch or even dinner away from the job.
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േകഴസ് കലൊേംേകഴസ് കലൊേം
അനരീ എൻ ബി  അനരീ എൻ ബി  IX AIX A

1.ങലാകേിടല ഏറവം വലിയ ഭരണഘെനയള രാജയം ഏതാണ്?
2.ുഗൾ വംശേിടല ഭരണഭാഷ ഏത്?
3.മലബാറിൽ ഉുസതയാഗഹേിന് ങനൃതസം നൽകിയത് ആര്?
4.ങകരളേിടല ലിേൻ എനറിയടപുനതാര്?
5.ങലാസഭയിടല ആദയടേ പീകർ ആരാണ്?
6.ങലാകേിടല ആദയടേ സർവകലാശാല ഏത്?
7.ങബകൽ ങകാേ പണികഴിപിചത് ആര്?
8.ങലാകേ് ഏറവം ൂുതൽ സിനിമകൾ നിർമിുന രാജയം?
9.ഇനയയിടല ആദയടേ ഇങകാൂറിസം പദതി ഏത്?
10.എവറേ് കീഴെകിയ ഏറവം പായുള വനിത ?
11.ശകവർഷകലണറിടല ആദയടേ മാസം ഏതാണ്?
12.ഇനയയിടല ആദയടേ വർേമാനപതം?
13.ഭാരതരത ുരസാരം ലഭിച ആദയടേ വനിത ?
14.ഇനയയിടല ഏറവം നീളംൂെിയ അണടകേ് ?
15.ഏത് സംസാനടേ കലാൂപമാണ്  'തമാശ' ?
16.ശാസേിൽ ങനാബൽ ങനെിയ ആദയ ഇനയകാരൻ?
17.ഒളിമിൈ് ടമഡൽ ങനെിയ ആദയ ഇനയൻ വനിതാ കായികതാരം ?
18.ഇുകിയടെ ആസാനങമത്?
19.വനിത സാകരത ഏറവം ൂുതലള ഇനയൻ സംസാനം ഏത്?
20.പാേിക് നിങരാേിച ആദയടേ സംസാനം ഏത്?
21.രാമൃണമിഷൻ ആരംഭിചത് ആര്?
22.മികച നെനള ആദയടേ ഫിലിം അവാർഡ് ങനെിയതാര്?
23.ഏഷയൻ ടഗയിംസിടല ആദയടേ ഭാഗയെിഹം ?
24.ഡൽഹി ഭരിച ആദയടേ വനിത ?
25.രുതവണ ഇനയൻ പസിഡണായി ടതരടഞുകടപേ ഏക വയകി ?
26.ങലാകേിടല ഏറവം സമനമായ ങകതം ഏത് ?
27.ഇനയയിടല ആദയടേടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ഏതാണ്?
28.ഇനയയിൽ സിംഹങളള ഒങരടയാു വനം.
29.ഏറവം ൂുതൽ വിമാനോവളങളള സംസാനം.
30.പഞതരം രെിചതാര് ?
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ഉതരങൾ

1.ഇനയ

2.ങപർഷയൻ

3.സക ങകളപൻ

4.പണിറ് സക പി കുപൻ

5.ജി വി മാവലേർ

6.തകശില

7.ശിവപ നായക

8.ഇനയ

9.സതമല

10.സനഗീത എസ് ബാൽ

11.ഹചരന

12.ബനഗാൾ ബനഗാൾ ഗസറ്

13.ഇദിരാഗാനി

14.ഹിരാകഡ്

15.മഹാരാഷ

16.സി വി രാമൻ

17.കർണന മങലശസരി

18.ഹപനാവ്

19.ങകരളന

20.സികിന

21.സസാമി വിങവകാനദൻ

22.ദിലീപ് ുമാർ

23.അു എന ആന

24.റസിയ ുൽതാന

25.ങഡാടർ രാങജര പസാദ്

26.രീപദ്മനാഭസസാമിങകരന

27.ഹന ങലാഗ്

28.ഗിർ വനങൾ

29.ുജറാത്

30.വിു ശർമ
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  േകഴടേകേമൊരഴയഴേകഴടേകേമൊരഴയഴ

                                                                  ഒലഴുകപൊയ ൈീവഴതങളഒലഴുകപൊയ ൈീവഴതങള..............

അഫീന പി ബി   VIIII B

നുസട നഫടിസന രളയം വിുങി

നഫടിസെ രീതികൾ മഫറിമറിച

നഫടിസെ വീചികൾ ഇലഫതഫയി

മുഷയസെ ജീവിതം ഇലഫസതയഫയി

മുഷയസെ ുടതജയറി വന

രളയതിൽ നഫസമലഫം ുങി നശിച

ജഫതിയം മതവം വിജവചനമില

മുഷയസരലഫവരം ഒനഫയിമഫറി

ഹിുവം കിസയും ുെൽമഫുസമലഫം

ഒനഫകി മഫറിയ രളയജമ നനി

രളയജമ നിനു നനി
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Equations of life

Pavin Gigi IX EPavin Gigi IX E

We can create an equation relating life and love.We can create an equation relating life and love.

 If there is love in our life we will be happy . If there is love in our life we will be happy .

Then we can write the equation as:Then we can write the equation as:

life + love =happinesslife + love =happiness

If we love nobody ,and there is no one to love us ,If we love nobody ,and there is no one to love us ,

 Then our life will be useless and horrible. Then our life will be useless and horrible.

 Then we can write the equation as: Then we can write the equation as:

life-love=sorrowlife-love=sorrow

when we add botth equations we getwhen we add botth equations we get

life+love+life-love=happiness+sorrowlife+love+life-love=happiness+sorrow

life=(happiness+sorrow)/2life=(happiness+sorrow)/2
ie,life=1/2happiness+1/2sorrowie,life=1/2happiness+1/2sorrow
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       ഒു നരുസലരപം

  painting by           ADITHYA T RAJ
         3RD PRIZE WINNER
        DIGITAL PAINTING 
       KOZHIKODE DISTRICT IT MELA
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     ഓർമൂകൾ

                                                                     ആൽഡിൻ ങജാസഫ് ഷാു  IX E

മിഴിനീരിൽ അലിു ഇഴങെുന

സേെം ഉണായിുനടവേിൽ

എന് ആഗഹിചങപാുന.... 

ഇുളിൻ മഹാനിദയിൽ നിനണർേി നീ.

നിടെ ഓർമകളിൽ വീുെഞ്

പിെയന എൻ ൃദയം.

ജീവിതടമന മഹാസാഗരേിടെ

ഒു വലിയ ഓർമടപുേലാണ്.

ഓർമയ് മങങലറിേില എന് ഓർമിപിച്

ഇങപാഴം ഓർകാുണ്.

ഓർമകടള ുറിച് എഴുങമാൾ

മാതം കവി ആുന ഒു ആതാവ്

ഇനം ഈ ൂമിയിൽ എവിടെടയന്

ഇലാടത അലയകയാണ്.

മഴയായി ഞാൻ ടപയിൊം... 

കാറായി നീ തഴുടമേിൽ...

ഓർുങമാ നീടയടന ഒരികടലേിലം?
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 ജീവിതതിസെ ുറിെരുകൾ

സിൽവിന P A  IX E

ഛടെ ശബം ങകൾകാടത 

ഉണിങമാൾക് ഉറങാൻ കഴിയില. 

അഛടെ മരണം അവടള ദഃഖേിലാഴി. ഉറങാൻ 

കിെനാൽ അഛൻടറ ഓർമ അവടള തളർതം. 

അ
അവളടെ ജീവിത വിജയം എന് പറയനത് 

അവളടെ അഛനായിുന. അമയണായിടം ഉണി 

ങമാൾക് അഛങനാെ് ആയിുന ൂുതൽ ങേഹം. 

അഛൻ ങജാലിക് ങപായി തിരിച് വനാൽ ഉണി 

ങമാൾക് വളകളം ടപാടം ഒടക 

ടകാുവുമായിുന. 

 അമ  ങനഴ് ആണ്. അതിനാൽ രാതി ഒടക ഡൂേി

ഉണാും. ഉണിങമാൾ ൂൾ വിടവനാൽ 

അഛനായിരിും അവടള കാേ് വീേിൽ ഉണാവക.  

ുളിപിച് വസം ഇെീപിച് അവടള ുദരിയാും.. അവൾക് ൊയ ഉണാകി ടകാുും. 

അവൾ അത് ുെിച് അഛങനാെ് ൂളിൽ നെനടതാടക പറുടകാുും. ഉണി ങമാൾക് 

ങൊറ് വാരി ടകാുുനത് അഛനായിുന. അഛൻ കഥ പറഞ് അവടള ഉറും. 

ഉണിങമാൾ ഒു പാവമായിുന ൂൊടത അവൾ ുദരിയായിുന. അഛൻ കെയിൽ 

ങപാുങമാൾ ഉണിങമാടളയം ടകാുങപാും. അവൾക് ങവണ സാേനങൾ വാങി 

ടകാുും. എനാൽ രാതി അഛൻ കെയിൽ ങപാുങമാൾ ഉണിങമാടള ടകാുങപാകില. 

രാതിടയ അഛൻ വരാടത അവൾ ങൊറ് തിനകയമില. ഉണി ങമാൾക് അഛടന ജീവന് 

ുലയം ആയിുന. അഛനിലാടത അവൾ എങങാേ് ങപാവകയില. അവൾക് അഛങനാെ് 

എങടനയായിുങനാ? അങടനയായിുന അഛന് അവങളാും. അമയടെ വീേിൽ 

ങപാകാൻ തടന ഉണി ങമാൾക് മെിയായിുന. കാരണം അഛൻ അവിടെ ഒറകങല എന 
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െിന അവടള തളർതമായിുന. ഉണിങമാൾ ഒന വീണാൽ അഛന് ഓെിടയതം. 

അവൾടകാു പനിവനാൽ അഛൻ തളർനങപാും. അഛൻടറ ഇെടനഞ ഒന ടപാും.  

നാടകാർടകാടക പിയടപേവനായിുന ഉണിങമാളടെ അഛൻ അങടന എലാവങരാും 

നനങയാടെ ടപുമാറിയ ഒരാൾ. 

ഒരികൽ ഉണിങമാൾ ൂൾ വിട വനങപാൾ വീെിന ുും ആളകൾ. വീേിൽനിന് 

കരചിലം ബഹളവം. ഉണിങമാൾ അകത കയറിയങപാൾ അവളടെ അഛടെ ങെതനയറ 

ശരീരം കണ് അവൾ നിലതവീു. അവടള അമ ങെർേ് പിെിച. അവൾക് 

കരചിലെകാനായില.

അഛൻടറ ശബവം െിരിയം അവടള വലാടത തളർേി. അവളടെ ജീവിതേിൽ ഒു 

ുറിപാെ് ങപാടല .

 പഴയ ഉണിങമാൾ, അഛടെ ുദരിുേി ആടക അവശയായി . അഛടന അെകിയ 

ങശഷം അവൾ വിുുകയാണ്. അഛടന അെകിയ സലേ്, 

അഛൻ എഴങനറ് ഉണിങമാടള മാെി വിളിുനതായി അവൾക്

ങതാനന. അഛൻ മരിചിേില ,അവൾ അഛടന കാുനണ്. അവൾ

വിളിുകയാണ്." ഉണിങമാളടെ അഛൻ ങമാടളയം ടകാുങപാ.." 

എന് .
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നദി

കെയസെയം സരൈിതദതിസനയം

സവളിസവളിചം വിതുന 
ൃഷികൾകിെയിജെക്
ഈ വിദദരെയതിസെ ുുുകുസെ
വരും വരയം ഒു മിനരമിുങിസന
ുുുസവടം ജപരസെ സമർെിുു.
സൈകരിച എലര അദദരപകർും
െിറിൽ ഹകറ്സ് അംഗങൾും
മു വിദദരർഥികൾും ഉള നദി
വരുകളിൽ ഒുകരൻ വയ.
പരിമിതമരയ സരൈചരദങളി ൽ
ഒുങി നിു സകരണള ഈ
പരിരമം ുടികൾക് എും
ഒു രജചരദനമരവസട....
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