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കുരുന്നുമനസ്സുകളളിലടവളളിച്ചവംവളിതറളികടന്നുതപതായ

ഗുരുജനങ്ങള്കല്ല്....





ഹെരലിതവലിപ്ലവശ ഇനന്ത്യയലില്

ഇനന്ത്യയളിലഹരളിതവളിപ്ലവത്തളിനല്ല്1960കതളതാടടതുടകവംകുറളിടച്ചങ്കേളിലുവം
1966-69ലതാണല്ല്സജനീവമതായതല്ല്. അതന്ത്യുലപതാദനതശഷയുളളസങ്കേരവളിളകളവം

രതാസവളങ്ങളവംരതാസകനീടനതാശളിനളികളുമുപതയതാഗളിച്ചല്ല്ആരവംഭളിച്ചനൂതനകൃഷളിരനീതളി
ഇനന്ത്യയളിടലകതാര്ഷളികരവംഗത്തല്ല്ഒരുവനവളിപ്ലവത്തളിനല്ല്വഴളിതുറന്നളിട്ടു.

ജലതസചനസകൗകരന്ത്യങ്ങളവംഗതതാഗതസകൗകരന്ത്യങ്ങളവംവര്ധളിപളിച്ചു.

ആധുനളികയന്ത്രങ്ങള്
ഉപതയതാഗളിച്ചുളളഈകൃഷളി

രനീതളിവളടര
ടപടട്ടന്നുതടന്ന
തലതാകടത്തഏറ്റവവം

വലളിയ
ഭതകന്ത്യതാലപതാദകടരന്ന
ബഹുമതളിഇനന്ത്യകല്ല്
തനടളിടകതാടുത. സളി.
സുബ്രമണന്ത്യനതായളിരുന്നു
അന്നടത്തകൃഷളിമന്ത്രളി.
പശസ്തകൃഷളിശതാസ്ത്രജനതായതഡതാ. എവം.എസല്ല്സസതാമളിനതാഥനതാണല്ല്ഇനന്ത്യയളില

ഹരളിതവളിപ്ലവത്തളിടന്റെപളിതതാടവന്നറളിയടപടുന്നതല്ല്. 
മൃദുഷ
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നതനചീചകൈള ുഹട നലജോകൈശ
ഈഭൂമളിയളിലനളിന്നല്ല്തതനനീച്ചകള്പൂര്ണമതായുവംഇലതാതതായതാലകുറഞ്ഞ
വര്ഷങ്ങള്കുള്ളളിലമനുഷന്ത്യരതാശളിതടന്നഇലതാടതയതാകുവംഎന്നതാണല്ല്
തതനനീച്ചകടളകുറളിച്ചല്ല്ആലബര്ട്ടല്ല്ഐനസല്ല്റ്റനീനപവചളിച്ചളിട്ടുള്ളതല്ല്.ഇതളിലനളിന്നല്ല്
തതനനീച്ചകള്ജനീവരതാശളിയുടടനളിലനളിലപളിനല്ല്അതന്ത്യനതാതപകളിതമതാടണന്നല്ല്
മനസ്സളിലതായതലതാ.



                                 തകരളത്തളിലസതാധതാരണയതായളിനതാലളിനവംതതനനീച്ചകളതാണല്ല്
കതാണടപടുന്നതല്ല്.ടഞതാടളിയന,ടപരുതനനനീച്ച,നനീലതത്തനനീച്ചഎന്നളിവയുവം
യഥതാര്തതതനനീച്ചയുടടവളിഭതാഗത്തളിലടപടതാത്തതുവംവളിഷസൂചളിയളിലതാത്തതുമതായ
ടചറുതതനനീച്ചയുമതാണവ.കകൗതുകകരമതായജനീവളിതരനീതളിയതാണല്ല്
തതനനീച്ചകള്കുള്ളതല്ല്.തകതാളനളികളതായളിതതാമസളികുന്നഇവയുടടകൂട്ടളിലഒരു
റതാണളിയുവംതവലകതാരളിഈച്ചകളുവംകതാവലകതാരുവംആണ്തതനനീച്ചകളുവം(തഡതാണ്
തതനനീച്ചകള്) ഉണ്ടതായളിരളികുവം.

കുഞ്ഞുങ്ങടളപരളിപതാലളികുക,തതനതശഖരളികുക,കൂടല്ല്നളിര്മളികുകതുടങ്ങളി
എലതാതജതാലളികളുവംടചയ്യുന്നതല്ല്തവലകതാരളിഈച്ചകളതാണല്ല്.



റതാണളിതതനനീച്ചകള്ഏകതദശവംനതാലുമുതലഏഴുവര്ഷവംവടരജനീവളികുന്നു.
മുട്ടവളിരളിയുന്നതളിനുമുമുതടന്നകുഞ്ഞുങ്ങള്ആതണതാടപതണതാഎന്നല്ല്
തളിരളിച്ചറളിയതാനതതനനീച്ചകുകഴളിയുവം.

തവലകതാരളികള്ചവച്ചുണ്ടതാകുന്നപതതന്ത്യകപദതാര്തവംടകതാണ്ടതാണല്ല്
ഇവകൂടുകള്കുതവണ്ടളിയുള്ളഅടനളിര്മളികുന്നതല്ല്.ഇങ്ങടനനളിര്മളികടപടുന്ന
കൂടുകളുടടമുകളളിലതതനുവംപൂടമതാടളിയുവംഅതളിനുതതാടഴ
കുഞ്ഞുങ്ങള്,പുഴുകള്,മുട്ടകള്എന്നളിവയുവംഅതളിനുവംതതാടഴറതാണളിഅറകളുമതാണല്ല്
കതാണടപടുന്നതല്ല്.
സവവളിധന്ത്യവുവംകകൗതുകകരവുമതായരനീതളിയളിലജനീവളികുന്നഈഷഡല്ല്പദങ്ങളുടട
നളിലനളിലപല്ല്പകൃതളിയളിടലഎലതാജനീവളികളുതടയുവംനളിലനളിലപുകൂടളിഉറപു
വരുത്തുന്നു.

ശളിവപസതാദല്ല്വളി
9A
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കൈവലിത

 അമലിളലിമജോമജോജോ....  

    

അമളിളളിമതാമതാവന്നതാടട്ട
        ആലളിലതതനളിലനളിന്നതാടട്ട

        ഈടകതാച്ചളിടനകതാണതാനവന്നതാടട്ട
        മതാനടത്തതതാരടത്തതന്നതാടട്ട

                                          അവംനഫതാത്തളിമ
9C
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പഴഹഞജോലറ്റ് പറ   ഞ്ഞു കൈളലികജോശ

●അകരവംപലടതങ്കേളിലുവംവളിദന്ത്യതടന്ന

●അങ്ങതാടളികതാണതാനകണതാടളിതവണ്ട

●ഉണ്ടതചതാറ്റളിലകലളിടരുതല്ല്

●ഉപ്പുതളിന്നവനടവള്ളവംകുടളിക്കുവം

●ഉയരത്തളിലുള്ളതളിടന്റെവനീഴല്ല്ചഊകളില

●തനകുടഞ്ഞന്നുകരുതളിതലയളിലളിരുത്തളിവളര്ത്തരുതല്ല്

●തടന്റെരണ്ടുതപതായതാലുവംഅനന്ത്യടന്റെഒടന്നങ്കേളിലുവംതപതാകണവം

●നതാഴളിആഴളിയളിലമുകളിയതാലുവംനതാഴളിനതാഴളിതടന്ന

●നളിലതാവള്ളതപതാഴവംടപറ്റമയുള്ളതപതാഴവംതപടളികരുതല്ല്

●നളിറഞ്ഞപതാതകനളിറഞ്ഞളിരളിക

●കതാകയ്ക്കുവംതനകുഞ്ഞല്ല്ടപതാനകുഞ്ഞല്ല്

●വളിത്തതാഴവംടചന്നതാലപത്തതായവംനളിറയുവം

●തളിനവളിതച്ചതാലതളിനടകതായ്യുവംവളിനവളിതച്ചതാലവളിനടകതായ്യുവം

●ആടറളിയുതമതാഅങ്ങതാടളിവതാണളിഭവം

●തചറ്റളിലപളിഴച്ചതാലതചതാറ്റളിലപളിഴകുവം
അരചടനടകതാതളിച്ചല്ല്കണവടനടവടളിഞ്ഞവള്കല്ല്അരചനുമളില
കണവനുമളില

ദളിലസസരൂപല്ല്ടജ
9A
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കഥ

മ ുതശലി

''ടകതാകരടകതാ...തകതാ...''
''ഒതാതനരവംടവളുത്തു.ഈടയതാരുതകതാഴളി''... പതളിവുതപതാടലതകതാഴളിടയടതറളിവളിളളിച്ചല്ല്
അവനഉണര്ന്നു.അവനതനടരഅടുകളയളിതലകല്ല്ടചന്നു.
''ടതാടചകതാ...തപതായളിപലുതതച്ചുവതാ''...അവടനകണ്ടതുവംഅമ
പറഞ്ഞു.ടഷലഫളിലമഞ്ഞയുവംപച്ചയുവംചുവപുവംനളിറത്തളിലുളളവലളിയ
ബ്രഷുകളളിലനളിന്നല്ല്അവനതടന്റെകുഞ്ഞുബ്രടഷടുത്തു.അതളിലലപവംതപസ്റ്റുവം
തതച്ചല്ല്ഉമറതത്തകളിറങ്ങളി.അവളിടടചതാരുകതസരയളിലഅച്ഛനപത്രവം
വതായളികുന്നുണ്ടതായളിരുന്നു."ലകനീ... എടന്റെചതായഎവളി

ടട?ഒതാഫനീസളിലതപതാകതാനതനരമതായളി. ഒരുചതായതചതാദളിച്ചളിട്ടല്ല്എത്രതനരമതായളി?”

"ദതാടകതാണ്ടുവരുന്നു”.ചതായയുമതായളിഅമയുവംഉമറതത്തടകത്തളി.
  "ഈകുട്ടളിയളിതല്ല്വടരപലുതതച്ചല്ല്കഴളിഞ്ഞളിതല...ഒന്നല്ല്തവഗവംപലുതതകല്ല്അപൂ"
അമയുടടനളിര്തദശത്തളിതനതാടല്ല്മടുപല്ല്തതതാന്നളിയഅവനപലുതതപളിനല്ല്ഒന്നല്ല്ആകവം
കൂട്ടളി. 
അതമ, ഇന്നുവംഈടയതാരുകടലകറളി,അമകല്ല്ഒരുമുട്ടകറളിടയങ്കേളിലുവംഉണ്ടതാകളി
കൂടട...തകതാഴളിയളിടലയളിവളിടട?..പരതാതളിയുമതായളിഅമുതചച്ചളിയുവംഹതാജരതായളി. 
പളിതന്നടപതാരുത്തളിനല്ല്ടവച്ചമുട്ടടയടുത്തല്ല്ഞതാനനളിനകല്ല്
കറളിയുണ്ടതാകുകയതല?..തവതണലകഴളിച്ചളിട്ടല്ല്തപതാ..
മനുഷന്ത്യനളിവളിടടനൂറുകൂട്ടവംപണളിയുണ്ടല്ല്. അമുതചച്ചളിയുടടതലകല്ല്ഒരടളിയുവംടവച്ചല്ല്
ടകതാടുത്തല്ല്അമഅടുകളയളിതലകുതപതായളി.
പടകഅപുശ്രദല്ല്ധളിച്ചതല്ല്മടറ്റതാന്നതായളിരുന്നു. 
 ടപതാരുത്തളിനല്ല്ടവകുകടയതാ?അടതനതാ?അവനല്ല്അടുകളയളിതലതകതാടളി.അതമ
...ഈടപതാരുത്തളിനല്ല്ടവകതാന്നല്ല്പറഞ്ഞതാടലനതാ?തളിരകുപളിടളിച്ച
പണളികള്കളിടയളിലനളിന്നല്ല്തദഷന്ത്യതത്തതാടടമറുപടളി
നലകളി.നളിടന്നതപതാടലയുള്ളകുസൃതളികടളഉണ്ടതാകുക.എന്നളിട്ടല്ല്
ടകടന്നല്ല്കഷല്ല്ടടപടുക...അതുതടന്ന.അമതദഷന്ത്യത്തളിലതാടണന്നുമനസ്സളിലതാകളിയ
അപുമുത്തശളിയുടടഅടുടത്തത്തളി.എതപതാഴുവംഅവടന്റെസവംശയങ്ങള്തനീര്കുന്നതല്ല്
 മുത്തശളിയതാണല്ല്.മുത്തശടന്റെമരണതത്തതാടടഒറ്റടപട്ടമുത്തശളിഇതപതാള്
 അപുവളിതനതാടുമതാത്രതമസവംസതാരളികതാറുള്ളു.
അപുവളിടന്റെസവംശയവംതകട്ടല്ല്മുത്തശളിഅവടനമടളിയളിലവച്ചു.
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അതതതാ...അപുവളിടനതപതാടലയുള്ളനലകുട്ടളികളുണ്ടതാകതാനതവണ്ടളിയതാ...
അവനമുത്തശളിടയതനതാകളിചളിരളിച്ചു.മുത്തശളിഅവടന്റെകവളിളളിലുവംതലയളിലുവം
സല്ല്തനഹതത്തതാടടതതലതാടളി.

മളിദല്ല്ലജടക
9D
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ക്ലബ്ബ ുകൈള് മലികൈവ ുകൈള്

വളിദന്ത്യതാര്തളികളുടടസമഗ്രവളികതാസത്തളിനല്ല്പഠനതത്തതാടടതാപവം
പതാതഠന്ത്യതരപവര്ത്തനങ്ങള്കുവംവളടരയധളികവം
പതാധതാനന്ത്യമുണ്ടല്ല്.പതാതഠന്ത്യതരപവര്ത്തനങ്ങള്പുഷല്ല്ടളിടപടുത്തുന്നതളിനല്ല്ക്ലബ്ബുകള്
വലളിയപങ്കേുവഹളികുന്നു. 
തമപതാടളിഗവ.സഹസല്ല്കൂളളിലവളിവളിധക്ലബ്ബുകള്പവര്ത്തളിച്ചുവരുന്നു.
എസല്ല്പളിസളി:  വര്ഷങ്ങളതായളിപവര്ത്തളിച്ചുവരുന്നഎസല്ല്പളിസളിവളിവളിധ
തരത്തളിലുള്ളപവര്ത്തനങ്ങള്ടചയല്ല്തുവരുന്നു.

പരളിസളിതളിക്ലബ്ബല്ല്:ടപതാതുവളിദന്ത്യതാലയങ്ങള്ഹരളിതവതല്ല്കരളികുകഎന്നലകന്ത്യവം
സതാകതാലകരളികുന്നതളിനതായളിഈവര്ഷവംവളിവളിധപവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തളിവരുന്നു.ഇതളിടന്റെഭതാഗമതായളിസല്ല്കൂള്പരളിസരത്തല്ല്തണലമരങ്ങള്
നട്ടല്ല്സവംരകളികുന്നു.കൂടതാടതപൂതനതാട്ടവംനളിര്മതാണവംനടത്തളിടചയ്തുവരുന്നു.
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കതാര്ഷളികക്ലബ്ബല്ല്:സജവവളവംമതാത്രവംമണളിലതചര്ത്തല്ല്
കതാതബജല്ല്,തകതാളളി,വഴുതന,മുളകല്ല്തുടങ്ങളിയപച്ചകറളികള്കൃഷളിടചയ്തല്ല്
വളിളടവടുപല്ല്നടത്തളി.

ECAS:കലല്ല്പറ്റഎവംഎസല്ല്സസതാമളിനതാഥനഗതവഷണനളിലയത്തളിടന്റെ
തനതൃതസത്തളിലEvery Child A Scientist ക്ലബ്ബല്ല്പവര്ത്തളിച്ചു
വരുന്നു.കൃഷളി,പകൃതളിസവംരകണവം,കമന്ത്യൂണളിതകറ്റനീവല്ല്ഇവംഗനീഷല്ല്,വന്ത്യകല്ല്തളിതസ
വളികതാസവം,തുടങ്ങളിയവന്ത്യതന്ത്യസല്ല്തതമഖലകടളകുറളിച്ചുള്ളക്ലതാസ്സുകളുവം
പവര്ത്തനങ്ങളുവംഫനീലഡല്ല്ടളിപല്ല്,മധന്ത്യതവനലവധളികന്ത്യതാമുകള്എന്നളിവയുവം
 സവംഘടളിപളികുന്നു.ഇകതാസല്ല്സവംഘടളിപളിച്ചചകടഫസല്ല്റ്റല്ല്,ശതാസല്ല്ത്ര
പഠതനതാപകരണനളിര്മതാണശളിലല്ല്പശതാലഎന്നളിവഈവര്ഷടത്തമളികച്ച
പവര്ത്തനങ്ങളതായളിരുന്നു.
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മറ്റുള്ളവ:

             കലതാകതായളികതമളകളളിലമളികവുടതളളിയളികതാനതമപതാടളിസല്ല്കൂളളിടല
ഒതട്ടടറവളിദന്ത്യതാര്തളികള്കല്ല്കഴളിഞ്ഞളിട്ടുണ്ടല്ല്.
                       

ഈവര്ഷടത്തതഗതാത്രടഫസ്റ്റളിലതഗതാത്രവളിഭതാഗവംകുട്ടളികളവതരളിപളിച്ച
കലതാരൂപങ്ങള്ഏടറശ്രതദയമതായളി.

ടജആര്സളി:സല്ല്കൂളളിടലശുചനീകരണപവര്ത്തനങ്ങള്കല്ല്തനതൃതസവംനലകളി
വരുന്നു.എയല്ല്ഡല്ല്സല്ല്ദളിനറതാലളിസവംഘടളിപളിച്ചു.ടജആര്സളിഅവംഗങ്ങള്കതായളി
 വളിവളിധതബതാധവലല്ല്കരണക്ലതാസ്സുകള്സവംഘടളിപളിച്ചു.
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കഥ

ത ുറകജോത പ ൂട ുകൈള്   

            വതാടളിയഒരുപൂവളിടനതപതാടലവതാടളിതളര്ന്നമുഖവമതായളിശ്രനീക്കുട്ടളി
മുറ്റത്തല്ല്തനളിച്ചുനളിലക്കുകയതായളിരുന്നു. പുറതത്തകല്ല്കതാണതാനകഴളിയതാത്തവളിധവം
നളിര്മളിച്ചകൂറ്റനമതളിലളിതനതാടല്ല്വളിതദസഷന്ത്യവംതതതാന്നളിയശ്രനീകുട്ടളിഇടന്റെര്തലതാകല്ല്
പതളിപളിച്ചമുറ്റടത്തതാന്നതാഞ്ഞല്ല്ചവളിട്ടളി.ടഗയല്ല്റ്റളിനുമുന്നളിലപട്ടവംപറത്തളികളളികതാന
തവണ്ടളികതാത്തളിരുന്നപളിങ്കേളിയുവംതജതാജളിയുവംശ്രനീക്കുട്ടളിടയകതാത്തല്ല്മടുത്തല്ല്
മടങ്ങളിതപതായളി.പളിങ്കേളിതയതാടുവംതജതാജളിതയതാടുവംകൂട്ടുകൂടരുടതന്നതാണല്ല്മമളിയുടട
വളിലകല്ല്.ഗവണ്ടമന്റെല്ല്സ്ക്കൂളളിലപഠളിക്കുന്നഅവതരതാടല്ല്മമളികല്ല്
പുചല്ല്ഛമതാണല്ല്.'കള്ച്ചറളിലതാത്തവര്'മമളിടയതപതാഴവംപറയുവം.എന്നതാലശ്രനീക്കുട്ടളികല്ല്
അവരുടടടചറളിയകുടളിലുവംകളളികളവംഒടകഒത്തളിരളിഇഷ്ടമതാണല്ല്.മമളിയുണ്ടതാക്കുന്ന
'നന്യൂഡളിലസളിതനകതാള്'അവള്കളിഷല്ല്ടവംഅവരുടടമുത്തശളിയുണ്ടതാക്കുന്നകതാവതവം
തചമ്പുടമതാടകയതാണല്ല്.

                
                     മമളികതാണതാടതകളളികതാനതപതാകതാനപറ്റളിലഎന്നുറപതായശ്രനീക്കുട്ടളി
നളിരതാശതയതാടടവനീട്ടളിനുള്ളളിതലകല്ല്വന്നു.ആരണ്ടുനളിലവനീട്ടളിലഅവള്ഒറ്റകതാണല്ല്.ഒരു
കുഞ്ഞുമതളിടയന്നതാണല്ല്മമളിയുടടതനീരുമതാനവം.രണ്ടതാമടതതാരുകുഞ്ഞുകൂടളിയതായതാല
തടന്റെസകൗന്ദരന്ത്യസമത്തളിനല്ല്തകതാട്ടവംതട്ടുടമന്നതാണല്ല്മമളിയുടടവതാദവം.പടക
...സതഹതാദരങ്ങളളിലതാത്തആവനീടല്ല്ശ്രനീക്കുട്ടളികല്ല്പടയ്യമടുത്തല്ല്തുടങ്ങളിയളിരുന്നു.

                 തടന്റെനളിരതാശയുളളളിടലതാതുകളിനളിറകണ്ണുകതളതാടടഅവള്മമളിയുടട
അടുതത്തകല്ല്ടചന്നു.മുഖത്തല്ല്'തഫഷലുവംതഫതാണളിലചതാറവം'ടചയ്യുന്നമമളിടയ
കണ്ടതപതാള്അവടളതാന്നുവംമളിണ്ടതാടതഇറങ്ങളിതപതാന്നു.കതാരണവംഒരളികല
ഇത്തരടമതാരുസന്ദര്ഭത്തളിലതജതാജളിയുടടവനീട്ടളിടലമരടകതാമളിടല
ഇരട്ടത്തലച്ചളിയുടടകുഞ്ഞുങ്ങടളകണ്ടസതനതാഷവംമമളിതയതാടല്ല്പങ്കേുടവകതാന
ടചന്നശ്രനീക്കുട്ടളിതയതാടല്ല്'ഡളിസ്റ്റര്ബല്ല്'ടചയ്യരുടതന്നല്ല്മമളിവളിലകളിയളിട്ടുണ്ടല്ല്.പതളിടയ

അവള്ഡതാഡളിയുടടതമശപ്പുറതത്തകല്ല്തളിരളിഞ്ഞു.

          കമന്യൂട്ടറളിലബളിസളിനസല്ല്സവംബന്ധകതാരന്ത്യങ്ങള്ടചയ്യുന്നഡതാഡളിക്കുവം
അവതളതാടല്ല്സവംസതാരളികതാനതതാലപരന്ത്യമുണ്ടതായളിരുന്നളില.അവളടടകുഞ്ഞുതലപടയ്യ
തതാഴ്ന്നുതപതായളി.ടപടട്ടന്നതാണല്ല്വനീടളിടന്റെപളിന്നതാമ്പുറതനളിന്നുദളിര്ന്നുവന്നആശബവം
അവളടടടചവളിയളിതലകല്ല്പതളിച്ചതല്ല്.'ബകൗ....ബകൗ...''പപളി'.....
അവള്പപളിയുടടഅടുതത്തതകതാടളി.കൂട്ടളിനുള്ളളിലതടന്റെഈസളിരജനീവളിതതത്തതാടല്ല്
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ടപതാരുത്തടപട്ടഭതാവത്തളിലപപളിയളിരളിക്കുന്നു.'മമളിയുവംഡതാഡളിയുവംതകള്കതാന
ശ്രമളികതാത്തതടന്റെവളിഷമവംഅവള്പപളിതയതാടല്ല്പങ്കുടവച്ചു.'

                 
                   അവളടടസങ്കേടത്തളിലപങ്കുതചരുന്നുഎന്നഭതാവത്തളിലപപളിയുവംഇരുന്നു
ടകതാടുത.അതപതാഴവംതജതാജളിയുതടയുവംപളിങ്കേളിയുടടയുവംപട്ടങ്ങള്ആകതാശത്തല്ല്
പറന്നുകളളിക്കുന്നുണ്ടതായളിരുന്നു.ചുവപ്പുവംമഞ്ഞയുവംനളിറത്തളിലുളളആ
പട്ടങ്ങടളതനതാകളിടകണ്ടല്ല്യജമതാനനകൂടുതുറക്കുന്നതല്ല്കതാത്തല്ല്പപളിയുവം
കതാവലകതാരനടഗയല്ല്റ്റല്ല്തുറക്കുന്നതല്ല്കതാത്തല്ല്ശ്രനീക്കുട്ടളിയുവംഇരുന്നു.ഒരളികലുവം
തുറകതാത്തആരണ്ടുപൂട്ടുകള്ഇരുവതരയുവംതനതാകളിചളിരളിച്ചല്ല്ഇളവംങ്കേതാറ്റളിലമന്ദവംമന്ദവം
ആടളിടകതാതണ്ടയളിരുന്നു......

                                                           
                                                   മളിദല്ല്ലതാജ.സളി

                                                           9C
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കവളിത

ഇവരലിനലി മ ൂകൈസജോകലികൈള്

മറകുതമതാമതാനവടരനളിങ്ങള്ഇവടര
കതാലടകടുതളിയളിലജനീവളിതവംതഹതാമളിച്ചവടര

പുരുഷടന്റെകരതാളഹസല്ല്തങ്ങളിലജനീവഛവമതായവര്
ടപതാറുകുതമതാനളിങ്ങള്ഈഅക്രമങ്ങള്

പുരുഷതമധതാവളിതസക്രൂരതയളിലജനീവളിതവംഹനളിച്ചവര്
അരുണയുവംനളിര്ഭയയുവംസകൗമന്ത്യയുവംഒതരതാര്-

മടപടുത്തലതായല്ല്നളിലടകതാളളുതമതാള്!

ഈഅനനീതളികള്സമൂഹത്തളിലഇന്നുവം
ശക്തമതായളിനളിലനളിലകുതമതാള്!
അറളിഞ്ഞതുവംഅറളിയതാത്തതുമതായ
എത്രതയതാജനീവതാഹൂതളികള്

കകൗമതാരത്തളില,യകൗവ്വനത്തളില,വതാര്ദകന്ത്യത്തളില
പളിതതാവളിനതാല,ഭര്ത്തതാവളിനതാല,

സവംരകളികടപടണ്ടവള്സല്ല്ത്രളി....
ഇന്നല്ല്തളിരളിച്ചറളിയതാനതാകതാടതടകതാലടചയ്യടപട്ടുവം

ബതാലവധുവളിടന്റെയുവംവളിധവയുടടയുവംവൃദയുടടയുവം
പനീഡളികടപട്ടവളുടടയുവംതവശന്ത്യയുടടയുവം

തകതാപവുവംകണനീരുവംഏറ്റുവതാങ്ങളി
സര്വ്വവംസഹയതാവംഭൂമളിയതായളിജനീവളികുന്നു

മതാതൃതദതവതാഭവ:ടയന്നമഹതല്ല്വചനവം
കതാലടകടുതളിയളിടലമൂലന്ത്യച്ചുതളിയളിലതാണ്ടുതപതായല്ല്

ഭരണകൂടവുവംനളിയമസവംഹളിതകളുവം
മൂകസതാകളികളതായളിമതാറളി

സദതാചതാരതപതാലളിസുവംവനളിതകമനീഷനുവം
ക്രൂരതകളുടടശക്തളികുറളിച്ചളില

നനീതളികതായളിഇന്നുമവള്തപതാരതാടുന്നു
"സല്ല്ത്രളിതസത്തളിനല്ല്വളിലപറഞ്ഞനനീചനതാതര
ഒതാര്കുകനളിങ്ങളുടടജനത്തളിനുപളിന്നളിലുവം

ഒരുസല്ല്ത്രനീയുണ്ടല്ല്
തസതാനുH S A (ENGLISH)
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ഇര ുടലിഹന വജോക്കുകൈള്....      

      നനീഎത്രതമലപകതാശളിക്കുന്നുതവതാ
      അത്രതമലനളിടന്നടകടുത്തതാടനത്തുന്നു

         ഇരുടട്ടന്നഭതാവവം
   ഇരുട്ടതാണല്ല്നളിനജനീവളിതവം

      പകതാശവംടവറവംതമതാഹവംമതാത്രവം
    പകതാശതമവളിടപറയ

   ഇരുടട്ടന്നമതായയളിലകനീഴടങ....

                                       

                                                ഹളിസതാനഫര്ഹത്തല്ല്സളി
                                                                                           9D
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    കൈ ുസ ൃതലികണക ുകൈള് 
1.നതാലല്ല്ഒന്നുകള്ഉപതയതാഗളിച്ചല്ല്ഉണ്ടതാകതാനകഴളിയുന്നഏറ്റവവംവലളിയ
   സവംഖന്ത്യഏതല്ല്.?
2.ടതറ്റല്ല്തളിരുതക:2+5+5=250ഇതല്ല്ഒരുവരമതാത്രവംവരച്ചല്ല്ഇകൗകണ
    കല്ല്ശരളിയതാക്കുക.?

3.രണ്ടല്ല്പൂര്ണസവംഖന്ത്യകള്തമളിലഗുണളിച്ചതാല7 കളിട്ടുവം. സവംഖന്ത്യകതളവ.?

4.ഒരുസവംഖന്ത്യ8തവണമതാത്രവംഉപതയതാഗളിച്ചല്ല്1000 ഉണ്ടതാകതാതമതാ.?
5.5ഡളിഗ്രളി6 ഡളിഗ്രളിഇതളിലഏതതാണല്ല്വലുതല്ല്.?
6.8 ടന്റെനതാലളിടലതാന്നളിടന്റെരണ്ടളിടലതാന്നളിടന്റെവര്ഗ്ഗടമത്ര.?

7.ഒരുതകതാടളിസവംഖന്ത്യയളിലഅടങ്ങളിയളിട്ടുള്ള1000 ങ്ങളടടഎണവംഎത്ര.?

8.5 ഒന്നുകള്തന്നളിരളിക്കുന്നുഇവഉപതയതാഗളിച്ചല്ല്100 ഉണ്ടതാകതാന
   പറതമതാ.? [11111]

9.0 മുതല99 വടരയുള്ളസവംഖന്ത്യകള്കണകളിടലടുത്തതാലഏറ്റവവംകുറച്ചല്ല്
   തവണആവര്ത്തളിച്ചല്ല്വരുന്നസവംഖന്ത്യഏതല്ല്.?
10.അഞല്ല്മൂന്നല്ല്കള്ഉപതയതാഗളിച്ചല്ല്പത്തല്ല്ഉണ്ടതാക്കുന്നതല്ല്എങ്ങടന.?

11.2000ത്തളിലനളിന്നല്ല്എത്ര100 കുറകതാവം.?
12.മൂന്നല്ല്രണ്ടുകള്ഉപതയതാഗളിച്ചല്ല്എഴതതാവന്നഏറ്റവവംടചറളിയസവംഖന്ത്യ
     ഏതല്ല്.?
ഉത്തരങ്ങള്
1.1111

2.1 ഉവം7 ഉവം1x7=7

3.245+5=250 ഇതളില2+5 ടന്റെ+ടന്റെസ്തതാനത്തല്ല്ഒരുവരയളിട്ടതപതാള്
   ഉത്തരവംശരളിയതായളി.
4.888+88+8+8+8=1000
5.രണ്ടുവംതുലന്ത്യമതാണല്ല്50=160=1

6.90
7.10,000
8.111-11=100
9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [-1]
10. [3x3x3]+3/ 3=10
11.ഒരുതവണകതാരണവംഒരളികല100 കുറച്ചുകഴളിഞ്ഞതാലബതാകളി1900

     ആണല്ല്. ആയതളിനതാലവനീണ്ടുവം2000 ത്തളിലനളിന്നല്ല്100 കുറകതാന
     കഴളിയളില. 

12. 222=211x211=2048x2048=4194304
                                                                            അശസളിനഫതാനസളിസല്ല്9A



ആതറ്റ് മ ഹനജോമരങ്ങള്

നളിഴലണളിഞ്ഞരതാത്രളിയളില
മനസ്സളിനതകതാണളില
ദു:ഖങ്ങള്തവദനയതാല

മളിഴളിതതതാരതാടതഞതാനവളിതുമുതമതാള്
നനീലനളിലതാവളിലവളിളങ്ങുവംചന്ദ്രബളിവംബവം,

തകള്പളിയല്ല്ക്കുടന്നനളികതായല്ല്,
ചക്രവതാളങ്ങള്കപ്പുറവംഒരുപുതുജനീവടന്റെതുടളിപല്ല്.

കതാണുന്നുഅവളിടടഞതാന
ദതാരളിദന്ത്യത്തളിടലവളിറങ്ങലളിച്ചഹൃദയങ്ങള്

കുടളിച്ചുനതാദനതാവംതവടടന്റെകരതാളഹസല്ല്തങ്ങതളറ്റു
പളിടയുന്നുജനമങ്ങള്

വളിശപടകളിതപടളിച്ചലറുന്ന
കണനീരുണങ്ങതാത്തബതാലന്ത്യങ്ങള്.

വര്ഗ്ഗവളിതവചനത്തതാലസതാകരത
നളിതഷദളികടപട്ടപളിതഞതാമനകള്.

മുറളിതവറ്റുപളിടയുതമതാഴുവംടതതാഴളിലളിലതാ-
യല്ല്മയല്ല്കുമുന്നളിലമുട്ടുകുത്തുന്നവര്.
മുതലതാളളിത്തതമലതകതായല്ല്മയളില
നളിണമണളിഞ്ഞജനീവളിതങ്ങള്......

അറളിയുന്നുഞതാന;ഈദു:ഖങ്ങള്
കളിടയളിലഎനദു:ഖടമത്രനളിസതാരവം.

തസതാനുഅലതഫതാനസ

H S A (ENGLISH)
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കൈഥ

  കസബര ഹസല്   

                    

                         ടചറുതുവംവലുതുമതായശബല്ല്ദങ്ങളുടടമളിശ്രണത്തളിലഒന്നുവം
തവര്തളിരളിച്ചറളിയതാകതാനതാകതാടതവന്നതപതാള്അയതാള്വതാതളിലളിടന്റെതനര്ത്ത
വളിടവളിതലകല്ല്തടന്റെഇടതുടചവളികൂടുതലതചര്ത്തുവച്ചു.ഒടുവളിലഒരുശബല്ല്ദവം
തപതാലുവംമനുഷന്ത്യതന്റെതലഎന്നുതനീര്ച്ചടപടുത്തുകയുവംമുറളികുള്ളളിടല
ഇരുട്ടളിതലകല്ല്തുറളിച്ചുതനതാകളിവതാതളിലളിതനതാടുതചര്ന്നളിരളികുകയുവംടചയല്ല്തു.
    "ഇതുതപതാടലഅടഞ്ഞുകളിടകുന്നവതാതളിലുകള്കുള്ളളിലഒന്നുനളിലവളിളളികതാന
തപതാലുവംകഴളിയതാടതആടരതാടകതയതാഉണ്ടതാകുവം"
പുറത്തളിറങ്ങളിതനതാകളിയതാതലതാഎന്നുപലവട്ടവംചളിനളിച്ചുടവങ്കേളിലുവംവലതാടത്തതാരു
ഭയവംഉള്ളളിലുറഞ്ഞുകൂടുകയുവംയന്ത്രകുഞ്ഞുങ്ങളുടടകരങ്ങള്കഴുത്തളിലളിറുകുവം
തപതാടലടയതാരുതതതാന്നലുണ്ടതാകുകയുവംടചയല്ല്തതപതാള്അയതാള്ഇരുന്നളിടത്തുനളിന്നല്ല്
അനങ്ങളിയതതയളില.

                മനുഷന്ത്യടനതപതാടലചളിരളികുകയുവംസവംസതാരളികുകയുവംടചയ്യുന്ന
യന്ത്രകുഞ്ഞുങ്ങള്ആദന്ത്യടമതാടകകകൗതുകമതായളിരുന്നു.
മനുഷന്ത്യരലഎന്നുചളിനളികതാനതപതാലുവംപറ്റതാത്തതരത്തളിതലകല്ല്എത്ര
ടപടട്ടന്നതാണല്ല്അവര്ആളുകള്ടകതാപവംഇടപഴകളിത്തുടങ്ങളിയതല്ല്!
 ആദന്ത്യമതായളിതടന്റെസകപളിടളിച്ചുകുലുകുകയുവംചുമലളിലതട്ടളിചളിരളികുകയുവം
ടചയല്ല്തയന്ത്രമനുഷന്ത്യടനകുറളിച്ചല്ല്ഓര്ടത്തടുകതാനഅയതാള്ശ്രമളിച്ചു.
   എതപതാഴതാണല്ല്എലതാവംതകളിടവംമറളിഞ്ഞതല്ല്'' ...ഒന്നുവംഓര്മയളില.    ടതരുവുകളളില
അവര്തവട്ടനതായല്ല്കടളതപതാടലതലങ്ങുവംവളിലങ്ങുവംകുതളിതച്ചതാടുകയുവംകതാണുന്ന
മനുഷന്ത്യടരടയലതാവംഒരുപൂച്ചകുഞ്ഞളിടനഎടുടത്തറളിയുവംതപതാടലകഴുത്തളില
ഇറുകളിയതാഴല്ല്ത്തളിദൂതരകല്ല്എറളിയുകയുവംടചയ്യുന്നടതനളിനതായളിരളികതാവം?
                            ഈഒളളിത്തതാവളത്തളിലഎത്രനതാള്ആരുമളിലതാടതഇങ്ങടന
കഴളിയതാനതാകുടമന്നചളിനയളിലഅയതാളുടടഅടളിവയറ്റളിലനളിന്നല്ല്ഒരുതനീജസതാല
ഉയര്ന്നു.
അയതാള്കതാലുകള്കളിടയളിതലകല്ല്തലപൂഴല്ല്ത്തളികണുകളളിറുകളിയടച്ചല്ല്
അനങ്ങതാടതയളിരുന്നു.

                                              അജളിതപളി
H S A(N S)
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കവളിത

                   തണല്

പതാര്തനതാദനീപമതായളി

നനീടതളളിയുതമതാള്

എനമനസ്സളിലഊര്ജത്തളിന- 

തതജസ്സതായല്ല്,നനയതായല്ല്

ടവളളിച്ചമതായല്ല്നനീഉയരുവം.....

                       കണ്മുന്നളിലലകളിയതായല്ല്-

                       നനീവരുതമതാള്

                       എനമനസ്സളിലപുതു-

                       ചളിനതനമുകുളവംഉയരുവം....

                     
ഒതാതരതാരതാവുവംപകലതായല്ല്

വരുതമതാള്

എനകളിനതാവളിലഎന്നുവം

നനീവരുതമതാള്

എനമനസ്സളിലഎന്നുവം-

നനീതദവളിയതാണടമ...

എന്നുടമനമനസ്സളില

തദവളിയതാണതമ..........

ഫതാത്തളിമഫളിദ
9A
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സസന്ത്യ നലജോകൈശ....

തകതാസ്റ്റസല്ല്പളികല്ല്(ഇനസുലളിന)
തകതാസ്റ്റസല്ല്പളികല്ല്എന്നശതാസ്ത്രനീയനതാമമുള്ളഇനസുലളിനടചടളിയുടടസസതദശവം
ടമകളിടകതാആണല്ല്.ഇതതവര്ഗത്തളിലടപട്ടചണഎടന്നതാരുടചടളിആയുര്തവദത്തളില
ആദന്ത്യവംമുതലരവംഗതണ്ടല്ല്.ചണയുടടകളിഴങ്ങല്ല്ഉള്ടപട്ടഏലതാദളിഗണവംശരനീരത്തളിനല്ല്
പുറതമയുള്ളഉപതയതാഗത്തളിനല്ല്മതാത്രമുള്ളതതാണല്ല്.
                          ടവളത്തപൂകളള്ളഇനസുലളിനടചടളിഅലങ്കേതാരസസന്ത്യമതായതാണല്ല്
തകരളത്തളിതലകല്ല്വന്നതല്ല്.എങ്ങടനതയതാഇലകള്രക്തത്തളിടലപഞസതാരടയ
കുറയ്ക്കതാനകഴളിവള്ളതതായളിഅറളിയടപട്ടു.അതതതാടടഇതല്ല്ഔഷധസസന്ത്യമതായളി
പതമഹതരതാഗളികള്ഉപതയതാഗളിക്കുന്നു.കുറച്ചല്ല്കതാലടത്തഉപതയതാഗത്തളിനുതശഷവം
ഫലവംതുടര്ന്നുകളിട്ടതാടതയതായതപതാള്പലരുവംനളിര്തകയതായളിരുന്നു.തളിരുവനനപുരവം
ഗവ. ആയുര്തവദതകതാതളജളിലതഡതാ. ക്രളിസ്റ്റളിതജതാസല്ല്ഇതുസവംബന്ധളിച്ചല്ല്പഠനങ്ങള്
നടത്തളിയളിട്ടുണ്ടല്ല്.രക്തത്തളിടലമധുരതാവംശടത്തകുറയ്ക്കതാനകഴളിവടണ്ടങ്കേളിലുവംനനീണ്ട
ഉപതയതാഗവംആനരതാവയവങ്ങടളബതാധളിക്കുവം.അതുടകതാണ്ടല്ല്ഈസസന്ത്യത്തളിടന്റെ
ഒകൗഷധവംഎന്നനളിലയളിലുള്ളഉപതയതാഗവംആശസതാസമല.

സസന്ത്യങ്ങളളിലുവംതരതാഗളികള്:

ടതങ്ങളിടന്റെകൂമ്പുചനീയല,കവങ്ങളിടന്റെമഹതാളളി,കുരുമുളകളിടന്റെദുതവതാട്ടവംതുടങ്ങളി
ഫവംഗസല്ല്, തരതാഗങ്ങള്ക്കുദതാഹരണമതാണല്ല്തരതാഗസവംക്രമണവംകതാറവഴളി.
      വതാഴയളിടലകുറുനതാമ്പുതരതാഗവം,പയര്ടചടളിയളിതലയുവംമരച്ചനീനളിയളിതലയുവം
ടമതാസസകല്ല്തരതാഗവംഎന്നളിവസവറസല്ല്തരതാഗങ്ങളതാണല്ല്.തരതാഗവംപരതന്നതല്ല്
എഫളിഡുകള്എന്നകനീടങ്ങളതാണല്ല്.തരതാഗബതാധയുണ്ടതായതാലതരതാഗമുക്തളി
അസതാധന്ത്യമതാണല്ല്.
 വഴതനയളിടലവതാട്ടതരതാഗവം,ടനലടച്ചടളിയളിടലസബ്ലൈറ്റല്ല്തരതാഗവംഎന്നളിവ

ബതാകനീരളിയതാതരതാഗങ്ങളതാണല്ല്.                                                   
                                                                                                      പളിപളിഉസല്ല്ന

                                               9A     
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കൈകൗത ുകൈശ നലിറഞ്ഞ ജചീവനലജോകൈശ

ഹവട്ടുകൈലിളലി

തനീടരടചറളിയഒരുകനീടമതാണല്ല്ടവട്ടുകളിളളി. പുലച്ചതാടളിയുടടബന്ധുവതായഇവയ്ക്കല്ല്
രണ്ടുഗ്രതാവംതപതാലുവംതൂകമളില.എന്നതാലസസനവംശരനീരഭതാരത്തളിടന്റെയത്രയുവംആഹതാരവം
ദളിവസവവംകഴളിക്കുന്നവരതാണല്ല്ഇവ.ഈതനീറ്റതടന്നയതാണല്ല്ഇവടയകൃഷളികതാരുടട
തപടളിസസപ്നമതായളിമതാറന്നതല്ല്.തകതാടളികണകളിനല്ല്അവംഗങ്ങളള്ളഒരുകൂട്ടമതായതാണല്ല്ഇവര്
യതാത്രടചയ്യുന്നതല്ല്.80000 ടണ്ഭകന്ത്യവസ്തുകള്ഇവനശളിപളിക്കുന്നു.

പജോറകൈള്

'പതാറ്റ' എന്നല്ല്തകള്ക്കുതമതാള്തടന്നചൂടലടുക്കുന്നവരതാണല്ല്നതാവം.ശലന്ത്യകതാരതായളിനതാവം
കണകതാക്കുന്നഈജനീവളിചളിലറകതാരനല.ഇന്നുള്ളതളിലഏറ്റവവംപഴകവള്ള
ജനീവളിവര്ഗത്തളിലടപട്ടവയതാണല്ല്ഇവ.20 തകതാടളിവര്ഷത്തളിതലടറപഴകമുണ്ടല്ല്ഇവ
ഈഭൂമുഖത്തല്ല്ജനീവളികതാനതുടങ്ങളിയളിട്ടുണ്ടല്ല്.ഇവയുടടരക്തത്തളിനല്ല്ടവളത്ത
നളിറമതാണല്ല്.പതാറ്റവര്ഷത്തളിലപലതവണഇവപുറതനതാടല്ല്
ടപതാഴളിക്കുവം.എട്ടുമണളികറടകതാണ്ടല്ല്പുതളിയതതതാടല്ല്വരുകയുവംടചയ്യുവം.ഇവയുടടതല
മുറളിഞ്ഞുതപതായതാലുവംഇവഒരതാഴല്ല്ച്ചതയതാളവംജനീവളിക്കുവം.അതളിനല്ല്തശഷവംജനീവളികതാന
സതാധളികതാനതാവതാത്തതല്ല്അവയ്ക്കല്ല്വതായനഷ്ടല്ല്ടപട്ടതല്ല്മൂലവംടവള്ളവം
ലഭളികതാത്തതളിനതാലതാണല്ല്.

മലയണജോന

         പശളിമഘട്ടത്തളിലകതാണടപടുന്നഒരുജനീവളിയതാണല്ല്മലയണതാന.ഇതല്ല്
കൂടുതലതായുവംഭകളികുന്നതല്ല്ഉറുമതാമഴവംആണല്ല്.

ഇതളിടന്റെരൂപവംഏകതദശവംഒരുരണ്ടല്ല്വയസ്സുള്ളകുട്ടളിയുടടഅത്രകതാണുവം.ഇതളിടന്റെ
വതാലല്ല്നനീളമുള്ളതുവംമളിനുസമുള്ളതുവംആയളിരളികുവംമരങ്ങളളിലആണല്ല്ഇതല്ല്
കൂടുതലതായളികതാണടപടുന്നതല്ല്.ഇതല്ല്നമുടടനതാട്ടളിലദളിനവംപതളികുറഞ്ഞു
ടകതാണ്ടളിരളികുകയതാണല്ല്.

പ്രജോവറ്റ്

കുഞ്ഞുങ്ങടളസവംരകളികുന്നതളിലമളിടുകരതാണല്ല്പതാവുകള്.ചളിറകല്ല്മുളച്ചല്ല്
തുടങ്ങുതമതാതഴകുവംതള്ളപതാവല്ല്കുഞ്ഞുങ്ങടളപുറതത്തകല്ല്തള്ളളിവളി-
ടളില.കുഞ്ഞല്ല്പതാവുകള്പുറതത്തകല്ല്തപതാവുകയുമളില.മുട്ടവളിരളിഞ്ഞല്ല്അഞല്ല്
ആഴല്ല്ച്ചടയങ്കേളിലുവംകഴളിതഞ്ഞപതാവളിനകുഞ്ഞുങ്ങള്കൂട്ടളിലനളിന്നല്ല്പുറതത്തകു
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 പറകൂ.അതപതാതഴകുവംഅവയുടടചളിറകുകള്പൂര്ണവളര്ച്ച
എത്തളിയളിരളികുവം.അതതായതല്ല്മുതളിര്ന്നതളിനുതശഷടമപതാവളിനകുഞ്ഞുങ്ങള്കൂടു
വളിട്ടല്ല്പുറത്തുവരൂഎന്നര്തവം.

പ ുല്ചജോടലി

പുലച്ചതാടളിടയനമുടകലതാവര്കുവംഅറളിയതാവുന്നഒന്നതാണല്ല്.ശരനീരത്തളിലമുഴുവന
പച്ചനളിറമതാണല്ല്.സസന്ത്യഭുകുകളതാണളിവ.ഏകതദശവംഏഴുടസ
മനീപുലച്ചതാടളികള്കല്ല്.ഇവയുടടചളിറകുകള്കല്ല്
തപപറളിടന്റെകട്ടളിതയഉള്ളൂ.പണ്ടുള്ളവര്പറയുമതായളിരുന്നുപുലച്ചതാടളി
വലതുസകവള്ളളിയളിലളിരുന്നതാലസമതാദന്ത്യവംഉണ്ടതാകുടമന്നല്ല്.പച്ചളിലയളിലകള്
കളിടയളിലതാണളിവയുടടവതാസസഥലവം.പുലച്ചതാടളികള്പലതരത്തളിലുവം
തലതാകത്തളിലുണ്ടല്ല്.ഇന്നല്ല്ഇവയുടടഎണവംതനീടരകുറവതാണല്ല്

കൈട ുവ

                    നമുടടതദശളിയമൃഗമതായളികണകതാകടപടുന്നു. മതാവംസമതാണല്ല്
ഇവയുടടപധതാനഭകണവം.ഇവയുടടകതാലുകള്നലകൂര്ത്തനഖവംഉണ്ടല്ല്.വലളിയ
മൂര്ച്ചയുള്ളപലുകളുണ്ടല്ല്. വനശക്തളിയളിലഒതാടനുള്ളകഴളിവുണ്ടല്ല്.നലതളിളകമുള്ള
കണുകളു-ണ്ടല്ല്. കണളിനല്ല്വളടരയധളികവംകതാഴല്ല്ചശക്തളിയുണ്ടല്ല്അതളിനതാല
പതുങ്ങളിയളിരളികുന്നല്ല്ഇരകടളകണ്ടുപളിടളികതാനസതാധളികുവം. ഇവരുടടതതതാല
വളടരമളിനുസമുള്ളതതാണല്ല്.

  വരയജോടറ്റ്

                 വരയതാടുകള്പതാലകതാടുള്ളസസലന്റെവതാലളിയളിലതാണല്ല്കൂടുതലതായുവം
കതാണടപടുന്നതല്ല്.ഇവര്കല്ല്വലളിയതദഹവുവം,ടകതാ-മുകളുവംഉണ്ടല്ല്.എന്നതാലവതാലല്ല്
വളടരടചറുതതാണല്ല്.ഇവര്പൂര്ണ-മതായുവംപുലുകളതാണല്ല്ഭകളികുന്നതല്ല്.ആടരങ്കേളിലുവം
ഇവടയആക്ര-മളികതാനവന്നതാലഇതല്ല്തവഗത്തളിലഒതാടുവം.ഇതളിടന്റെകതാലുകള്ക
വളടരയധളികവംശക്തളിയുണ്ടല്ല്.

   നവഴജോമല്

തകരളത്തളിടന്റെഔതദന്ത്യതാഗളികപകളിയതാണല്ല്തവഴതാമല.ഇവയുടടടകതാകല്ല്വളടര
നനീണ്ടതുവം,മൂര്ച്ചയുള്ളതുവം,മളിനുസമള്ളതുവംവളടരമതനതാഹരവുമതാണല്ല്.ഒറ്റടപട്ട
വനങ്ങളളിലഉയരമുള്ളമരങ്ങളളിലതാണല്ല്ഇവടയകൂടുതലുവംകതാണടപടുന്നതല്ല്.
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ഇവടയകതാണടപടുന്നതല്ല്.കതാട്ടുപഴങ്ങളുവം,മരടത്തതാലളിടപതാളളിച്ചല്ല്അതളിടലടചറളിയ
പതാണളികടളയുമതാണല്ല്ഭകളികുന്നതല്ല്.മരത്തളിലപറ്റളിപളിടളിച്ചളിരളികുന്നതതാണല്ല്
ഇവയുടടമടറ്റതാരുവളിതശഷത. 

അദസയഭവ
9A
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ചന്ദ്രന ുദലിക ുന്ന ദലികലില്....

ഇരുപത്തളിഒന്നതാവംനൂറ്റതാണ്ടല്ല്ഗ്രഹതാനരയതാത്രകളു-ടടകതാലമതാണല്ല്.ഭൂമളികല്ല്ടവളളിയളില
സകൗരകുടുവംബത്തളിനുമപുറവംഏതുനളിമളിഷവുവംജനീവടന്റെതുടളി
പുകള്കടണ്ടത്തതാനകഴളിയുടമന്നഅവസയതാണല്ല്ഇതപതായുള്ളതല്ല്.1969 ജൂസല21

നതാണല്ല്മനുഷന്ത്യനആദന്ത്യമതായളിചന്ദ്രനളിലളിറങ്ങുന്നതല്ല്.തുടര്ന്നല്ല്6ചന്ദ്രദകൗതന്ത്യങ്ങളളിലതായളി
12 തപര്ചന്ദ്രനളിലളിറങ്ങളിപപഞത്തളിലഭൂമളിയുവംചന്ദ്രനുവംഉള്ളളിടതത്തതാളവംകതാലവം
മനുഷന്ത്യനചന്ദ്രനളിലതാദന്ത്യമതായളികതാലുകുത്തളിയദളിനവംചതാന്ദ്രദളിനമതായളി
ആതഘതാഷളികുന്നു.
                  ഭൂമളിയുടടഒതരടയതാരുപകൃതളിദത്തഉപഗ്രഹമതാണല്ല്ചന്ദ്രന.ചന്ദ്രനളില
മനുഷന്ത്യനതതാമസമുറപളികുന്നതളിനല്ല്ഉപതയതാഗതയതാഗന്ത്യമതായജലമുണ്ടതാതകണ്ടതല്ല്അ
തന്ത്യതാവശന്ത്യമതാണല്ല്.ഭൂമളിയളിലനളിന്നല്ല്ചന്ദ്രനളിതലകല്ല്ജലവംടകതാണ്ടല്ല്തപതാകുന്നതല്ല്
പതാതയതാഗളികമല.എന്നതാലമുമല്ല്കരുതളിയളിരുന്നതളിലുവംഅധളികവംജലവം
ചന്ദ്രനളിലുടണ്ടന്നല്ല്2009 ടസപല്ല്തവംബര്24ഇനന്ത്യയുടടചതാന്ദ്രയതാന-1 ദകൗതന്ത്യവം
കടണ്ടത്തളിയളിട്ടുണ്ടല്ല്.

ചനന്ദ്രജോലറ്റ് പതലി സലിദജോനങ്ങള് 

  2005-ലബ്രട്ടനസസളിറ്റല്ല്സര്സതാഡല്ല്ജര്മനളിഎന്നളിവളിടങ്ങളളിലനളിന്നുള്ളഒരു
ശതാസല്ല്ത്രസവംഘവംചന്ദ്രടന്റെപതായവം452 തകതാടളിവര്ഷമതാടണന്നഒരുപരളികലപന
ടകതാണ്ടുവന്നു.സകൗരയൂഥവംരൂപവംടകതാണ്ടതളിനുതശഷവംമൂന്നല്ല്മുതലഅഞല്ല്തകതാടളി
വര്ഷങ്ങള്കുതശഷമതാണല്ല്ചന്ദ്രനുണ്ടതായതല്ല്.എന്നതാലഇതളിലനളിന്നല്ല്
അഭളിമതാനളികതാനകഴളിയുന്നതല്ല്ചതന്ദ്രതാലല്ല്പത്തളിസവംബന്ധളിച്ചുള്ളനളിരവധളി
സളിദതാനങ്ങള്നളിലവളിലുണ്ടല്ല്.

ചജോന്ദ്രയജോതകൈള്

1-മുതല-6വടരആദന്ത്യടത്തഅതപതാടളതാവതാഹനവം1967 ജനുവരളി27-നല്ല്
പയതാണസജ്ജമതായളി.14 ദളിവസവംബഹളിരതാകതാശത്തളിലഭൂമളിടയചുറ്റളിപറകതാനതാണല്ല്
അതപതാടളതാ1തയ്യതാറതാകളിയതല്ല്.ടവര്ജളിനഗ്രളിസവം,എഡസര്ഡല്ല്സവറ്റല്ല്തറതാജനഷഫളി
എന്നളിവര്കയറളിയഅതപതാടളതാവതാഹനവംപരനീകണത്തളിനളിടയളിലതനീപളിടളിച്ചതല്ല്
ടകതാണ്ടല്ല്ലകന്ത്യവംതനടതാടതമൂന്നുയതാത്രളികരുവംടകതാലപട്ടു.സവദന്ത്യുതളിബന്ധ-

ങ്ങള്കുവംതനരളിട്ടതകരതാറുകളതാണല്ല്ദുരനത്തളിനുകതാരണവം.തുടര്ന്നല്ല്നടന്നമൂന്നു
ദകൗതന്ത്യങ്ങളളിലുവംമനുഷന്ത്യര്കയറളിയളിരുന്നളില.അതപതാടളതാ4-

[1967നവവംബര്9]മതാതൃതപടകവംഎനജളിനുകളുവംസതാതറ്റണ്-5 തറതാകറ്റുവം
പരനീകളികുന്നതളിനതായളിപറന്നു.

                                                                                           ഫതാത്തളിമലളിന
                                                                                          ഫതാത്തളിമഫളിദ
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                                                       വരകൈള്.....വരണങ്ങള്

ശളിവപസതാദല്ല്വളി

10G
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അനനന്ത്യതസവന്ത്യര്

9A
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സുലഫത്തല്ല്

 9 A
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റളിനഷതാദല്ല്സളിഎവം
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അശസളിന

10A
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ദളിലസസരൂപല്ല്പളിടജ

9A
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ദളിലസസരൂപല്ല്പളിടജ

9A
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നന്ദനടകഎസല്ല്
9D
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ഇമ്മലിണലി ബലന്ത്യ ഹബഷചീര

മലയതാളതനതാവലളിസവംകഥതാകൃതവംസസതാതന്ത്രന്ത്യസമരതപതാരതാളളിയുമതായളിരുന്നു. തബപ്പൂര്
സുലത്തതാനഎന്നഅപരനതാമത്തളിലുവംഅറളിയടപടുന്നസവകവംമുഹമദല്ല്ബഷനീര്
(ജനനവം: 21 ജനുവരളി1908 തലതയതാലപറമല്ല്, സവകവം- മരണവം: 5 ജൂസല1994 

തബപ്പൂര്, തകതാഴളിതകതാടല്ല്). 1982-ലഇനന്ത്യതാഗവണ്ടമനറല്ല്പത്മശ്രനീപുരസതാരവംനലകളി
ആദരളിച്ചു. ആധുനളികമലയതാളസതാഹളിതന്ത്യത്തളിലഏറ്റവമധളികവംവതായളികടപട്ട
എഴതകതാരളിടലതാരതാള്എന്നല്ല്വളിതശഷളിപളികടപട്ടു.
1908 ജനുവരളി21 നല്ല്തളിരുവളിതതാവംകൂറളിടല(ഇതപതാഴടത്തതകതാട്ടയവംജളിലയളിടല
സവകവംതതാലൂകളിലഉള്ടപട്ട) തലതയതാലപറമല്ല്ഗ്രതാമത്തളിലജനളിച്ചു. പളിതതാവല്ല്
കതായളിഅബ്ദുറഹല്ല്മതാന, മതാതതാവല്ല്കുഞ്ഞതാത്തുമ. പതാഥമളികവളിദന്ത്യതാഭന്ത്യതാസവം
തലതയതാലപറമളിടലമലയതാളവംപള്ളളികടത്തളിലുവംസവകവംഇവംഗനീഷല്ല്
സ്കൂളളിലുവം.രസകരവവംസതാഹസളികവമതാണല്ല്ബഷനീറളിടന്റെജനീവളിതവം. സ്കൂള്
പഠനകതാലത്തല്ല്(ക്ലതാസ്സല്ല്5) തകരളത്തളിടലത്തളിയഗതാന്ധളിജളിടയകതാണതാനവനീട്ടളില
നളിന്നുവംഒളളിതച്ചതാടളിയതതാണല്ല്ബഷനീറളിടന്റെജനീവളിതത്തളിലവഴളിത്തളിരളിവതായതല്ല്. 
കതാലനടയതായളിഎറണതാകുളതടചന്നുകളളവണ്ടളികയറളിതകതാഴളിതകതാടട്ടത്തളിയ
ബഷനീര്സസതാതന്ത്രന്ത്യസമരരവംഗതത്തകല്ല്എടുതചതാടളി. ഗതാന്ധളിജളിടയടതതാട്ടുഎന്നല്ല്
പളിലകതാലത്തല്ല്അതദ്ദേഹവംഅഭളിമതാനതത്തതാടടപരതാമര്ശളിച്ചളിട്ടുണ്ടല്ല്. 
1930-ലതകതാഴളിതകതാട്ടല്ല്ഉപുസതന്ത്യതാഗ്രഹത്തളിലപടങ്കേടുത്തതളിടന്റെതപരളില
ജയളിലളിലതായളി. പളിന്നനീടല്ല്ഭഗതല്ല്സളിവംഗല്ല്മതാതൃകയളിലതനീവ്രവതാദസവംഘമുണ്ടതാകളി. 
തനീവ്രവതാദസവംഘടനയുടടമുഖപത്രമതായഉജ്ജനീവനത്തളിടലഴതളിയതനീടപതാരളി
തലഖനങ്ങളതാണല്ല്ആദന്ത്യകതാലകൃതളികള്. 'പഭ' എന്നതൂലളികതാനതാമമതാണല്ല്അന്നല്ല്
അതദ്ദേഹവംസസനീകരളിച്ചളിരുന്നതല്ല്. വതാരളികപളിന്നനീടുകണ്ടുടകട്ടളി. തുടര്ന്നുകുതറവര്ഷങ്ങള്
ഇനന്ത്യടയതാട്ടതാടകഅലഞ്ഞുതളിരളിഞ്ഞു. അതളിസതാഹസളികമതായഈകതാലയളവളില
ബഷനീര്ടകട്ടതാത്തതവഷങ്ങളളില. ഉത്തതരനന്ത്യയളിലഹളിന്ദുസന്നന്ത്യതാസളിമതാരുടടയുവം, 
സൂഫളിമതാരുടടയുവംകൂടടജനീവളിച്ചു, പതാചകകതാരനതായുവം, മതാജളിക്കുകതാരടന്റെ
സഹതായളിയതായുവംകഴളിഞ്ഞു. പലതജതാലളികളവംടചയ. അറബളിനതാടുകളളിലുവം
ആഫളികയളിലുമതായളിതുടര്ന്നുളളസഞതാരവം.ഏകതദശവം9 വര്ഷതത്തതാളവംനനീണ്ടഈ
യതാത്രയളിലഅതദ്ദേഹവംപലഭതാഷകളവംഗ്രഹളിച്ചു, മനുഷന്ത്യജനീവളിതത്തളിടന്റെഎലതാ
വശങ്ങളവം- തനീവ്രദതാരളിദന്ത്യവവം,മനുഷന്ത്യദുരയുവംതനരളിട്ടുകണ്ടു. ബഷനീറളിടന്റെജനീവളിതവം
തടന്നയതാണല്ല്അതദ്ദേഹത്തളിടന്റെസതാഹളിതന്ത്യവംഎന്നുപറയതാവം. ഇതുതപതാടല
സസതന്ത്രമതായളിതലതാകസഞതാരവംനടത്തളിയഎഴതകതാര്മലയതാളസതാഹളിതന്ത്യത്തളില
വളിരളമതാടണന്നുപറയതാവം. തലതാകവംചുറ്റലളിനളിടയളിലകടണ്ടത്തളിയഒതട്ടടറജനീവളിത
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സതന്ത്യങ്ങള്അതദ്ദേഹത്തളിടന്റെകൃതളികളളിലകതാണതാവം.

പദല്ല്മനതാഭസപപത്രതാധളിപരതായളിരുന്ന"ജയതകസരളി"യളിലപസളിദനീകരളിച്ചതങ്കേവം
ആണല്ല്ആദന്ത്യവംപസളിധനീകരളിച്ചകഥ. തജതാലളിയതനസഷളിച്ചതാണല്ല്ബഷനീര്
പത്രതാധളിപരുടടയടുടത്തത്തളിയതല്ല്. എന്നതാലതജതാലളിതരതാനനളിവൃത്തളിയളിടലന്നുവം, കഥ
എഴതളിത്തന്നതാലപതളിഫലവംതരതാവംഎന്നുവംമറപടളിതകട്ടബഷനീര്ഗതന്ത്യനരമളിലതാടത
ഒരുകഥഎഴതുകയതായളിരുന്നു. കറത്തളിരുണ്ടല്ല്വളിരൂപയതായനതായളികയുവംചട്ടുകതാലുവം
തകതാങ്കേണ്ണുവംകൂനുമുള്ളയതാചകനനതായകനുമതായളിഎഴതളിയആകഥയതാണല്ല്തങ്കേവം.

ഷനീലഅഗസല്ല്റ്റളിന

H S A(SS)
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കഥ

അനന്ത്യര്കല്ല്പതവശനമളില


ആകതാശവംകറുപു
ധരളിച്ചളിരളികയതാണല്ല്.നല
കതാറ്റുമുണ്ടല്ല്.ടതങ്ങുവംമരവുവം
എലതാവം
വന്ത്യയതാമുറടചയ്യുന്നതപതാടല
വളഞ്ഞളിരളികുന്നു.മതാനവം
കരഞ്ഞുതുടങ്ങളി.തഗറ്റളില

ചതാരളിനളിന്നഅയതാള്ഒതാടളിവനീട്ടളിലകയറളി.മുറ്റത്തല്ല്കളളിച്ചുടകതാണ്ടളിരളികുന്ന
മകടളഅയതാള്ശ്രദളിച്ചു."മഴകതാണുന്നളിതല?തഗതാഇനസസഡല്ല്,കവംപ്ലനീറ്റല്ല്
യുവര്തഹതാവംവര്കല്ല്".അയതാള്ഒച്ചയളിട്ടു."തഹതാവംവര്കല്ല്ഞങ്ങള്ഫളിനളിഷല്ല്
ടചയ്യതതതാ".മൂത്തവനപറഞ്ഞു."എനതായതാലുവംമഴയത്തനളികണ്ടതാ.പനളി
പളിടളിച്ചതാക്ലതാസല്ല്മളിസ്സതാവുവം.അറളിയതാതലതാഎകല്ല്സതാവംസല്ല്തുടങ്ങതാനതായളി."മകള്
രണ്ടുവംകളിതച്ചുടകതാണ്ടസന്നു.അവര്കല്ല്മരന്ത്യതാദയല്ല്കഒടതാന
തപതാലുമതാവുന്നളില.അയതാള്അകതത്തതാട്ടല്ല്കയറളിതപതായളി.അയതാള്തഫതാണ്
ഒതാണ്ടചയ്യതു.തഫസല്ല്ബുകളിലുവം,വതാട്ടസതാപളിലുവംഅയതാള്
അര്മതാദളിച്ചു.അയതാളുടടഭതാരന്ത്യഅവളിടടവന്നളിരുന്നു."നളിനകകളിച്ചണളില
പണളിടയതാന്നുമളിതല?".അയതാള്തചതാദളിച്ചു."ഒതാഫളിസളിലകുടറ
വര്കുണ്ടതായളിരുന്നു.ഞതാനടതയഡതാ.ഫുഡല്ല്ഒഡര്ടചയ്യതാവം."അവര്മറുപടളി
പറഞ്ഞു.പളിന്നനീടല്ല്അവര്തഫതാണ്ുകളളിലനളിന്നല്ല്കടണടുത്തളില.
പുറടത്തതകതാളളിവംഗല്ല്ടബലകരഞ്ഞു.ടഡലളിവറളിതബതായതാണല്ല്.പറഞ്ഞപണവം
ടകതാടുത്തല്ല്അയതാളതുവതാങ്ങളി.ഇന്റെര്ടനറ്റളിലവതാങ്ങളിയവളിലകൂടളിയഭകണവം
അയതാളുടടകുടുവംബത്തളിടന്റെവയറുവംമനസ്സുവംനളിറച്ചു.അയതാള്
പുറതത്തകളിറങ്ങളി.നലമഴയതാണല്ല്.തഗറ്റളിലതൂങ്ങളിനളിന്നതബതാര്ഡല്ല്കതാറ്റളില
ആടുന്നുണ്ടല്ല്.അനന്ത്യര്കല്ല്പതവശനമളില.
കരണ്ടുതപതായന്നുതതതാന്നുന്നു.ഇനടവര്ട്ടര്നളിര്ത്തതാടതകരയുന്നു.
"തകരളത്തളിലഏറ്റവുവംവലളിയഡതാമുളളജളിതലടന്റെഅവസഇതതാടണങ്കേളി
ബതാകളിജളിലകളടടഅവസഎനതായളിരളികുവം”.അയതാളുടടഭതാരന്ത്യ
പളിറുപളിറുത്തു.
തനരവംഒത്തളിരളിഇരുണ്ടു.അയതാള്കല്ല്ഉറകവംതനീടരയളില.അയതാള്
പുറതത്തകളിറങ്ങളി.നലമഴയതാണല്ല്.നലകതാറ്റുമുണ്ടല്ല്.ദൂടരനളിന്നല്ല്സസറണ്
തകള്കുന്നു."ഡതാമളിന്നതാണതലതാ,എനതാപശല്ല്നവം."അയതാളുടട
ടനഞളിടളിച്ചു.അയതാള്ദൂതരകുതനതാകളി.നലഉച്ചത്തളിലുളള
ശബല്ല്ദവം.അന്നുരതാത്രളിഅയതാളുടടവനീടളിടന്റെതഗറ്റളിലതൂങ്ങളികളിടന്നതബതാര്ഡല്ല്
ടവളളത്തളിടലതാഴുകളിനടന്നു."അനന്ത്യര്കല്ല്പതവശനമളില."

അനുരഞല്ല്എവംപളി
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Flood..
 Flood is an overflow of huge amount of water covering large areas causing 
destruction at the places affected many regions across the globe face the 
problem of floods each year.
                         Flood occurs due to excessive downpour and lack of proper 
drainage system. The severity of flood may vary from region to region and 
the destruction caused due to the same varies accordingly. 
                         Several towns and cities around the world have suffered from
severe floods that have cost lives of people and animals, resulted in loss of 
property and other valuable assets and destruction of soil and plants. Farmers
are majorly impacted by floods as their crops get ruined owing to this 
weather condition.
                          Water accumulated for days at a particular place also result 
in the outbreak of various diseases. When the condition is severe,the schools 
and officers are shut. Last August,severe floods ravaged Kerala due to 
unusually high rainfall during the monsoon season. It was the worst  flood in
nearly a century in 
which  over 483 people died , above a million people were 
evacuated .
       
           Flood disrupt the day to day life in affected 
regions and cause various  problems for the people living in such 
areas. Regions hit by severe floods take months and at times even years to 
rebuild.

മരളിയആതളിര
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കണനീരുവംകനവുകളുവംഒടുങ്ങതാത്തവതാകുകള്

ഒരളികലുവംനളിലകുന്നളില...

അവചളിറകല്ല്വനീശളികതാലത്തളിടനതാപവംകുതളിച്ചുടകതാതണ്ടയളിരളികുവം.

നന്ദളി...

"ചളിറകല്ല്" നളിങ്ങള്കുമുനപളിലസമര്പളികുവതാനുള്ളഓതരതാചുവടുടവയല്ല്പളിലുവം

സഹതായളിച്ചവര്കല്ല്...
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