




ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

പതത്രാധധിപ സമധിതധി 
ചചീഫഫ് എഡധിറ്റ൪:ശചീ ജജത്രാസഫ് കകെ .കജ
           (കഹെഡഫ് മത്രാസ്റ്റര് എസഫ് എസഫ് എചഫ് എസഫ് പുന്നക്കല)

സബഫ് എഡധിറ്റ൪:മുഹെമ്മദഫ് ഫഹെദഫ്
                        (ലധിറ്റധില കകകെറ്റഫ് ലചീഡര് -9A)

                     :ഷധിഫത്രാന കകെ .പധി
                              (കഡപപ്യൂടധി ലചീഡര് -9A)

                                 : ശചീ   ഷത്രാജധി പധി.കജ
                             (എസഫ് കഎ റ്റധി സധി )

                     :ശചീ ലധിബചീഷഫ് ജജത്രാസഫഫ്
                           (ലധിറ്റധില കകകെറ്റഫ് മത്രാസ്റ്റര്)

                              
                     :ശചീമതധി കകസനബ
                          (ലധിറ്റധില കകകെറ്റഫ് മധിസ്റ്റഫ്റസഫ്)

                                 :ലധിറ്റധില കകകെറ്റഫ് അഅംഗങ്ങള



                                   മുഖമമമൊഴഴി           
      

      സമൊങങ്കേതഴിക വഴിദദ്യയുമടെ വഴിസ്മയ ങലമൊകങത്തേക്കുള്ള      
വമൊതമൊയനമമൊയഴി ഈ ഡഴിജഴിറ്റല് മമൊഗസഴിന് മമൊറമട്ടെ !

വഴിരല്തുമഴില് അറഴിവഴിമന്റെ ങലമൊകകം  തുറനന്ന് തരുന      
പുത്തേന്  സമൊങങ്കേതഴിക  വഴിദദ്യ സസമൊയത്തേമമൊകമൊനകം  
അനഭവഴികമൊനകം  പകര്ന്നു നല്കമൊനകം ഈ  ഡഴിജഴിറ്റല് 
മമൊഗസഴിനഴിലൂമടെ സമൊധഴിക്കുമമൊറമൊകമട്ടെ .ഈ മമൊഗസഴിന്  
സഹൃദയ സമകകം സമര്പഴിക്കുന്നു .


ങസ്നേഹങത്തേമൊമടെ

എഡഴിങറ്റമൊറഴിയല് ങബമൊര്ഡന്ന്




 അകക തതളകൾ

 കമമടററൻററ ചരറതക

 പളയ കതഴഴച

99  റല റവളറപതകക

  In The Sky

 റകതചറയററല പറദദസ

 Today's Thoughts

 വറടരക മമമ

 The Revenge

 അനശശരനതയ സൽതതൻ

  Intel Optane Memory

 നവഭതരത ശറലറ

  സർ ഐസകഴ നമടൻ

Dreams

 പജജതററൻ കഥ

മഴ

   Vathanee kairala al mashhoor

  Makka al mukarrama

 അതറജദവനക



പ്രളയ കകാഴഴ്ച
കകേരള നനാടടിനടിതതെന്തു പറടി
കകേരവൃക്ഷതടിനുതമെന്തു പറടി
ദദൈവതടിന് നനാതടനന്ന് കപരന്ന് കകേട
മെനാമെലനനാതട മെലനനാതട
നടിന ുതട സസ്വ൪ഗഗം കേനാണ്മെതെടിനനായടി
മെനാകലനാകേതരലനാഗം വന  ു കചേ൪തന
മെനാകവലടി നനാടടിന ു ഓണമെനാതയ
മെനാകവലടിതമ്പ ുരനാന് വന ു കചേ൪കന
ഇക്ക ുറടി ഒന ുതമെ കേനാണ്മെനാനടില……
അതപ്പ ൂക്കളഗം ഇതലയടില
മെണ്ണ ുഗം വടിണ്ണ ുഗം മെനാമെലയ ുഗം 
കേനാട ുഗം കമെട ുഗം കേനാടനാറ ുതമെ
എലനാഗം പ്രളയതടില് മെ ുങ്ങ ടികപ്പനാതയ
കേ ൂലഗം കേ ുതടി ഒഴ ുകേടികപ്പനാതയ
കേനാണ്മെതെടിനനായന്ന് ഒതനയുള
മെനാകലനാകേതരലനാരഗം ഒന്നു കപനാതല 

കേവടിതെ                                                       
                        കസനാനതസബനാസസ്റ്റ്യന് 10 A



               IN THE SKY

I will fly one day                

I am born with wings 

parents are my wings

I want to fly in the sky

no one can take away my freedom of flying

And dissolving in the long Sky

when I say goodbye to the world 

I will give my good memories to you

I will be born again with wings

                                                                       DHIYA THANAS   8 B



                                   THE  REVENGE                           

               Once upon a time there lived poor man named Jalu
he was a woodcutter. He was very bright and courageous. 
One day he was cutting the trees, his friend  Babu came 
and told him that in the forest there are so many trees. 
When he heard the good news he went  to the forest. But he 
can't see anything. Jalu then went to Babu's house and told 
that there were a lot of money. He was so surprised then he 
went to the forest but he was so foolish. Then he realise that
don't  tell lie  to any one.

    Story                                                      Fathima Naja 8 B 
 



                              INTEL OPTANE MEMORY

എത്രയയും പപെട്ടനന്ന് വവിവരങ്ങപളെ കപണ്ടെതത്താനുള്ള പമെമ്മറവി. ലലത്താകതവിപല 
തപന  no.1 പപത്താസസര് കമമ്പ്യ ൂട്ടര് ചവിപന്ന് നവിര്മെത്താതത്താക്കളെത്തായ  INTEL 

(ഇപന്റെല) തങ്ങളുപടെ Core i-3, i-5, i-7  എനന്നീ പപത്താസസര് 
ലശ്രേണവികള്ക്കന്ന് ലശേഷയും പുതുതത്തായവി വവിപെണവിയവില ഇറക്കവിയ,പുതന് 
പപത്താസസര് ആണന്ന് i-9.ഇതവില ഏറ്റവയും കുറഞ്ഞതന്ന് പെതന്ന് core മുതല 
 പെതവിപനട്ടന്ന് core  വപര ചവിപ്പുകള് ലഭമ്പ്യമെത്താണന്ന്.
                                           ഇനവി Intel ഇപന്റെ  മെപറ്റത്താരു  പപത്താഡകവിപന
പെരവിജയപപടെത്തായും. ഒരു കമമ്പ്യൂട്ടര് പപെര്ലഫത്താമെന്സവിപന ആശ്രേയവിചത്താണന്ന് 
ഇതന്ന് പചയ്യുനതന്ന്. ഇതന്ന് ലകവലയും പപത്താസസര് മെത്താത്രമെല. പപത്താസസവിങ്ങവിനന്ന്
ആവശേമ്പ്യമെത്തായ ഡത്താറ്റകപളെ പഫചന്ന് പചയ്യുന സന്നീഡവിലയും പപെര്ലഫത്താമെന്സവിപന
ആശ്രേയവിചവിരവിക്കുന. സത്താധത്താരണ പഡസ്കലടെത്താപ്പുകള് ഉപെലയത്താഗവിക്കുന 
ഹത്താര്പപഡ്രെെവര് (ഹത്താര്ഡന്ന് ഡവിസന്ന്) ല നവിനയും മെത്താറവി  S S D(Solid state 

driver)യവിലലക്കുള്ള അപെന്ന്ലഗ്രേലഡഷന് നല സന്നീടുള്ള പഫചവിയുംഗന്ന് 
എകന്ന്പെന്നീരവിയന്സന്ന് നമുക്കന്ന് ലഭവിചവിരവിക്കുന. പെലക്ഷേ ഇലപത്താള് ഇന്റെല 
പുതുതത്തായവി പുറതവിറക്കവിയ ഒനത്താണന്ന്  Intel optain memory.ഹത്താര്ഡന്ന്
പപഡ്രെെവറവിപന നവിലനവിര്തവിപക്കത്താണ്ടെന്ന് അഡവിഷ നല ലകത്തായുംപപെത്താണന്റെന്ന് 
ആയവിട്ടത്താണന്ന് പുതവിയതന്ന് വനവിട്ടുള്ളതന്ന്.
                ഇതവിപന പവര്തവിപവിക്കുനതന്ന്  എങ്ങപനയത്താപണനന്ന് 
ലനത്താക്കത്തായും..  യൂസറവിനന്ന് ഇടെക്കവിടെക്കന്ന് ആവശേമ്പ്യമുള്ള
ഫയലകള് വവിന്ലഡത്താസുകള്, ലപത്താഗ്രേത്തായും ഫയലകള് എലത്തായും പപെട്ടനന്ന്
പമെമ്മറവിയത്തായവിട്ടത്താണന്ന് പുതവിയ പമെമ്മറവിയവിലലക്കന്ന് എത്തുനതന്ന്.അങ്ങപന 
ആവശേമ്പ്യമുള്ള സമെയതന്ന് ഹത്താര്ഡന്ന് പപഡ്രെെവവില നവിലനത്താ ,ഹത്താര്ഡന്ന് 
ഡവിസ്കവില  നവിലനത്താ തവിരയത്താപത ലനപര  ഒബന്ന്പപറ്റന് പമെമ്മറവിയവില 
നവിനന്ന് കപണ്ടെതത്താവനതത്താണന്ന്.                         
                                                                     ഷത്താമെവില 9 A





                           വവടര മമമ

                        വളരരെ സസ്നേഹസതത്തോരടെയത്തോയയിരുന്നു അവളുരടെ രപെരുമത്തോററ.

സറസത്തോരെതയില് നയിനന്ന് മനസയിലത്തോകറ ആള് ശുദ്ദഗതയികത്തോരെയിരയനന്ന് .ഞത്തോന
പെറഞന്ന് വനതന്ന് എരന്റെ കൂട്ടുകത്തോരെയിയറ സഹമുറയികത്തോരെയിയമത്തോയ ഗഗീത സഗത്തോപെയി
നത്തോഥയിരന കറയിചത്തോണന്ന്.
         ഭത്തോവയി കത്തോരെര്യങ്ങരള കറയിചന്ന് വര്യക്തമത്തോയ ധത്തോരെണയറ സ  ്വപ്നവറ രവചന്ന് 
പുലര്ത്തുനവളത്തോയയിരുന്നു അവള്. മത്തോറങ്ങരള ദഗീര്ഘവഗീക്ഷണസതത്തോരടെ 
കത്തോണുകയറ തരന്റെ ചയിന്തകരള മറ്റുള്ളവരുമത്തോയയി പെങ്കുരവക്കുകയറ 
രചയ്യുനതന്ന് ഇഷ്ടരപെട്ടവള്. നനത്തോയയി പ്രവര്തയിക്കുനവരരെ കരണ്ടെതയി 
സപ്രത്തോതത്തോഹയിപയിക്കുകയറ, അനുസമത്തോദയിക്കുകയറ രചയ്യുനവള്. സ്വന്തറ 
കഴയിവയിരന കറയിചന്ന്  വയിശ്വത്തോസമുള്ളവളുറ കഠയിനത്തോധ്വത്തോനവറ ഇചത്തോശക്തയിയറ 
വയിജയതയിനന്ന് നയിബന്ധമത്തോരണനന്ന് ഉറചന്ന് വയിശ്വസയിക്കുനവള്. ശക്തമത്തോയ 
കത്തോറയിലറ സകത്തോളയിലയിറ തളരെത്തോരത എനയികതയിനന്ന് കഴയിയരമനന്ന് മനസയില് 
ഉറചന്ന് വയിശ്വസയിചവള്.

            പെരക്ഷ , അചന പെട്ടത്തോളകത്തോരെനത്തോയതന്ന് രകത്തോണ്ടെന്ന് അവള് മറുനത്തോടെന 
മലയത്തോളയിയത്തോയയിരുന്നു അമ്മയത്തോവരട്ട ഹഹദത്തോബത്തോദന്ന് കത്തോരെയിയറ. 
സമ്മയിശ്രമത്തോയ സറസത്തോരെതയിരന്റെ കൂടെയിസചരെല് ജഗീവയിതതയിലറ 
സറസത്തോരെതയിലറ രതളയിയമത്തോയയിരുന്നു. ഇത്രരയലത്തോറ നല മനസയിരന്റെ 
ഉടെമയത്തോയ അവരള കര്യത്തോനസരറന മത്തോരെകസരെത്തോഗറ തളര്തയി അതയി 
ജയിവനതയിരന്റെ നത്തോളുകളയില് സപെത്തോലറ തളരെത്തോത ഇചത്തോശക്തയിയരടെ 
ഉടെമയത്തോയയിരെ ുന്നു അവള് . ഒരെ ുപെത്തോടെന്ന് പ്രതഗീക്ഷകരള പ്രക ൃതയിസലരകറയിഞന്ന്
അവള് എനസനക ുമത്തോയയി യത്തോത്രയത്തോയയി.......
   
അനുസ്മരെണറ                                രരസനബ  ടെഗീചര്

       



المشهورة     كيرال  وطني

  .          . الى      يجيئ العالم انحاء فى رة مشهو وايضا الله لخير انها جميلة بلدة كيرال
      . وغابات     جارية وانهار مرتفعة جبال فيها بعيدة اماكن من السياحون بلدنا

الساح           المنطقة في كثيرا تنمو النارجيل شجرة ذلك ومثل كثيرةويناد
والشاي               والبن المطاط والساحلية والسهلية الجبلية مناطق ثلث الي يقسمها
مناطق              في الشاي اوراق نرى الجبلية المنطقة في كثيرا تنمو وغيرها والهيل الفلفل

كيرال              في يعيش الساحلية المنطقة في كثيرا تنمو النارجيل شجرة ذلك ومثل ويناد
يعرفون              هم مليالم يتكلمون هم تامة واخوة محبة في يعيشون وهم مختلفة اديان

كثيرة               السياحة مراكز كيرال في نري والنظافة والثقافة العلم اهل وهم الملياليون
منظر             والشاطئه عربي البحر بعيدة مختلفة بالد من السياحون اليها يجيئ
علي             الدين محي المعروف الشاعر نشد لذاا وجذابة رائعة كيرال طبيعة جذابة

كتياد

رجائك                                               ا في الطيب ويفوح اغصانك في االزهار تبسم
وافر                             وحوت وبحيرات بستانك في ترقصاالطيار
االنهر                                 وتلك البحر                   جنبك

 زينب



    നന്മയുടടെ കൂടട്ടായ്മ          
നനിപയയാല്തുടങനി പ്രളയതനില് ഒടുങനിയ കകേരളജനതകക്ക് 
അതനിജജീവനതനിനന്റെ ഒരൂപയാടക്ക് പയാഠങള് നല്കേനിയയാണക്ക് മഹയാപ്രളയയം 
വനിടവയാങനിയതക്ക് .നനിപവവറസക്ക് ഉള്ളതയായനി പുകണയനിനലെ കദേശജീയ 
വവകറയാളജനി ഇന്സനിറ്റ ്യ ൂടക്ക് സനിതനികേരനിക്കുകമയാകഴേക്കുയം 16, 

ജജീവനുകേളയാണക്ക് മഹയാമയാരനി കേവര്നന്നെടുതതക്ക്. രണക്ക് കപ ര്മയാതയം വളനര 
അല്ഭ ുതകേരമയായനി ജജീവനിതതനികലെകക്ക് തനിരനിചക്ക് വന്നെകപയാള് നൂറനിലെധനികേയം
കപര് ചനികേനിത്സ കതടനിയതയായനി റനികപയാര്ടക്ക് നചയ്യനപട്ടു .കപടനികേയാരണയം ജനയം
പുറതനിറങയാതയായനി .യയാതകേള് കുറചക്ക് വജീടനില് ഒതുങനിക്കൂടനി കേടകേള് 
അടഞ്ഞു കേനിടന,അങയാടനികേള് നനിശ്ചലെമയായനി. ആകരയാഗ്യരയംഗയം 
തയാറുമയാറയായനി . കേഴേനിഞ്ഞ 2018-ല് കകേരളയം പലെനനിലെക്കുയം ഭജീതനിയുനട 
മുള്മുനയനിലെയായനിരുന്നെ.

സസ്വനയം അമ്മനപങന്മയാനര,ബന്ധുമനിതയാധനികേനള,കജഷയാനുജന്മയാനര 
എനനിനക്ക്,സസ്വനയം മകനള കപയാലയം അകേറ്റനിനനിര്തനിയ ഒരു 
മഹയാദുരനമയായനിരുന അതക്ക്.ആകരയാഗ്യവകുപനിനന്റെ കനത ൃതസ്വതനിലള്ള 
കേ ൃത്യവയം ആസൂതനിതവമയായ പ്രതനികരയാധ പ്രവര്തനതയാല്കകേരളയം 
നയാശതനില് നനിന്നെക്ക് കേരകേയറനി

            മഹയാമയാരനി മറക്കുയം മുനബ അതയാ വരുന പ്രളയയം .കതയാരയാ മഴേ 
കേയാരണയം കേഷക്ക്ട നപടജനയം വജീട്ടു തടങകേലെനിലെയായനി. ചുററനിലയംനവളളയം
                              മലെകയയാരകമഖലെയയാവനട  ഉരുള്നപയാടലയം 
മണനിടനിചനിലയം കേയാരണയം തജീരയാദുഖതനിലെയായനി.ഒന്നെനിചക്ക് ഒരു വജീടനില് 
അനനിയുറങനിയ കുടുയംബതനിനലെ അചനുയം മകേനുയം മലെനവള്ളക്ക്പയാ
 ചനിലെനിലെക്ക് ഒഴുകേനികപയായതറനിയയാനത അമ്മയുയം രണക്ക് നപണ്മകളയം ഒററനപട
കേയാഴ്ചയയാണക്ക് നമ്മള്  കേണതക്ക്. നൂറരയാണക്ക് കേണ ഏററവയംഭജീകേര 
പ്രളയയം.കകേരളതനിനലെ കേയാസര് കഗയാടക്ക്ഒഴേനിനകേ എലയാ ജനിലകേനളയുയം 
ബയാധനിച മഹയാപ്രളയയം നനിരവധനിജജീവനനടുത്തു .ഒരയായനിരയം കപരക്ക് വജീടക്ക് 
നഷടനപടവരുയം ജജീവകനയാപയാധനികേളക്ക് ഇലയാതയായവരുയം എലയായം നഷക്ക്ടനപടക്ക് 



ദുരതയാശസ്വയാസകേ്യയാബനില്  കേഴേനിഞവരുമയായനിരുന
മത രയാഷജീയങലെകതജീതമയായനി സരവവയം മരന്നെക്ക്ഒറക്ക്നകേടയായനി 
പ്രളയതനിലെകേനപടവനര ജജീവനിതതനികലെകക്ക് നകേയാണ്ടുവരുന്നെതനിനയായനിവകേ
വമയക്ക് മന്നെക്ക്പ്രവതനിചപ്രവര്തനങളനില് സര്കയാറനിനന നവല്ലുന്നെ 
പ്രവര്തനമയായനിരുന മത്സ്യനതയാഴേനിലെയാളനികേളനടതക്ക് .സന്നെദ്ധ 
സയംഘടനകേളയം കൂടയായ്മകേളയം ഒത്തുകചര്ന്നെ രകയാപ്രവര്തനയം സുഗമമയാകനി
രണ്ടുയം മൂനയം ദേനിവസങകളയാളയം നവള്ളവയം ഭകണവയം ലെഭനികയാനത 
കുടുങനികപയായ ആളകേനള എതയുയം നപനടന്നെക്ക് കേ്യയാമ്പുകേളനില് എതനികയാന്
അവര്കക്ക് സയാധനിച്ചു .കശഷയം ദുരനിതയാശസ്വയാസ കേ്യയാമ്പുകേളനില് സയാധനയം 
എതനിക്കുന്നെതനില് ജനങള് മത്സരതനികലെര്നപട്ടു കലെയാകേതനിന്നറ 
വനിവനിധ ഭയാഗങളനില്നനിന്നെക്ക്  ധയാരയാളയം സഹയായങള് എതനി അങനനകേ 
പൂര്ണമയായുയം കകേരളയം പുനര്നനിര്മ്മനികയാന് മുഖ്യമനനി പനിണറയായനി 
വനിജയന് പദ്ധതനികേള് ആസൂതണയം നചയ്തു .പലെ സലെങളനിലയം 
ദുരനിതയാശസ്വയാസ ഫണ്ടുകേള് ലെഭനിചനിനലന്നെക്ക് പരയാതനിയയാണക്ക് പതറനികപയാര്ട്ടുകേള് 
നവളനിനപടുത്തുന്നെതക്ക് .നയാനളയുനട നന്മകക്ക് കവണനി നമ്മള്നകലയാവര്ക്കുയം 
ഒത്തുകചര്ന്നെ പ്രവര്തനികയായം .ജയക്ക്ഹനിനക്ക്

    കലെഖനയം                                                    മുനവനിര് ടനി  9 A



 പജജതതനന കഥ

മനുഷഷ്യനന്റെ "ഏറ്റവ 
പ്രധധാനനപ്പെട്ട”കധാല്നവപ്പെധാണണ് പ ൂജഷ്യമടങ്ങ ന
ദശധാങ്ക സമ്പ്രദധായതത്തി നന്റെ
വത്തികസന.ഗണത്തിതശധാസണ് ത്ര ചരത്തിത്രതത്തിനല
ഏനറെതത്തിളക്കമധാര്ന കനണ്ടെതല കളത്തില് ഒനധാണണ്  '0'.
     

                പ ൂജഷ്യതത്തിനന്റെ  ഉപജധാതധാവണ്  ആരധാനണനണ്
കൃതഷ്യമധായത്തി  അറെത്തിയത്തിനല്ലെങ്കത്തില   ഭധാരതതത്തില്  നത്തിനധാണണ്
സമ്പ്രദധായതത്തിനന്റെ  ഉല്ഭവ  എനതണ്  ലലധാക  മ ഴുവന
അഗഗീകരത്തിച്ച വസണ് ത വധാണണ് .

                              '0' ലരഖനപ്പെട തത്തിയ അലനക ലത്തിഖത്തിതങ്ങള
ഇനഷ്യയ നട  പലഭധാകത   നത്തിന   കനണ്ടെതത്തിയത്തിട്ട ണ്ടെണ്  അതത്തില്
ഏറ്റവ   പഴക്കലമറെത്തിയതണ്  വടക്ക പടത്തിഞധാനറെ  ഇനഷ്യയത്തിനല
ബകധാലത്തിയത്തില് നത്തിന  കനണ്ടെട തതധാണണ്.
                                പ ൂജഷ്യനത ഒര ക ത നകധാണ്ടെധാണണ് ഇതത്തില്
സ ൂചത്തിപ്പെത്തിക്ക നതണ്  .  ആദഷ്യകധാലതണ്  ഒര   ഭത്തിന മധാത്രമധാണണ്
പ ൂജഷ്യനത   സ ചത്തിപ്പെത്തിക്കധാന  ഉപലയധാഗത്തിച്ചതണ്  .  പത്തിനഗീടണ്
വഷ്യകണ്തതക്ക ലവണ്ടെത്തി  അതത്തിന   ച റ്റ   ഒര വൃത വരയണ് ക്കധാന
ത ടങ്ങത്തി . 
                         കധാലക്രമതത്തില് ബത്തിന്ദ  അപ്രതഗീക
ആവ കയ    പ ൂജഷ്യതത്തിനന്റെ  ചത്തിഹ്നമധായത്തി  വൃത
അവലശഷത്തിക്ക കയ   നചയണ് ത   .  അതത്തില്  നത്തിനധാണണ്  നധാ
ഇലപ്പെധാഴ ള്ള '0' ഉണ്ടെധായതണ്.                  [ഗണത്തിത ക്ലമണ്]



മഴ

മമാനത്തുനനിന്നുുംനനമാകനിനനില്കക
കപമാടനിവരുന്നുമഴത്തുളനികള,
കമാ൪നമഘങ്ങളനില്നനിന്നുും
ആരുനമകമാണമാകതെആനരമാടുുംപറയമാകതെ
എവനിനടനകമാഓടനിമറഞ്ഞുനന
കണനരമായനിഞങ്ങളകമാത്തനിരനിപ്പുനനികന്ന
ഇനനിയനിലമാനനിനന്നമാടുളക്രൂരതെ…

മരങ്ങളനശനിപ്പനികൂന്നു,കൂന്നൂകളനനികത്തൂന്നു
വയലുകളമണനിട്ടുമൂടുന്നു
ഇനനിയനിലമാനനിനന്നമാടുളക്രൂരതെ…
നനി൪ത്തുന്നുഞങ്ങളനനിന്നനിലമായനിക്രൂരതെ

കമാലചക്രത്തനിന്വവ്യതെനിയമാനുംസുംഭവനികക
കപയയ്തെുനനഒടുവനില്
കുടനികളഓടനികളനിച്ചുുംതെനിമനി൪ത്തുും
ഉതമാഹനിയനിപുഈനനിമനിഷും
മമാതെമാവനിന്കകയമാല്വമാരനിപുണരുുംനനികന്ന
സസ്വനുംമകകളന്നചനിനയല്
പകനികളപമാടുന്നു,കനിടമാങ്ങളകരയുന്നു
കമാണുകനനിന്വരകവത്രഹ൪ഷും

കുന്നുകള,തെമാഴയ്വരകളഅലങ്കരനികുന്നു
നനിന്നമാല്
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                                                                 ജനിനനമാവനിനജമാസയ്



  സർഐസകക നകയടണ

                 ഇറലലയലൽ വവടടതടങലലൽനലനടന ഗലവലലയയയ

    മരലച അയതവർഷന കകരസടമസക രയതകരയലലയണക നകയടൻ

 ജനലചതക .    നകയടൻ ജനലകടനതലനക 3  മയസന മടമക

 അഛൻ മരലചലരടനട.     മനക വയസയയയപയൾഅമ പടനർവലവയഹന

ചചയകതട.    നകയടടനക പഠനതലൽ കഴലചവയനടന ഉണയയലരടനലലകല, പടന

,സരകയഘടലകയരന,     ജലഘടലകയരന എനവവ രപകൽപന ചചയകതക

 ഉണയയതയണക . 1661     കയന ബകരടകജലൽ യചർനഅയദഹന 1665  ബലരടദന

    യനടല പകരകകതലയലൽ നലയമങൾ വകയയകകയയനലകടനതക

   ഗണലതതലലചട യയചണനക ആദകയമയയല

 അവതരലപലചതക നകയടടനയണക

   പതലനയറയന നറയണലൽ ഗലവലലയയയ ഗലവലല

   ആണക ഏറവടന മലകച ശയസകതകരജൻ

  പതലയനഴയന നറയണലൽ നകയടൻ

  പകരസലദവകരലച പകരകകതല തതകവങളടചട

       ഗണലത നലയമങൾഎനഗകരനന ചലനതലനക ഗണലത നലയമങളടന

    വലശകവകർശണന നലയമങളടന ഇതലലയണക നകയടടൻ

   അവതരലപലചലരലകടനതക ഇതലനയൽ പടതലയ ചലല

   ഗണലതരവതലകൾ തചനഅയദഹന കണടപലടലചട

  രവതലകൾ പലനവടക 'കയൽകടലസക'  എചനയരട ഗണലത

  ശയഖയയയല മയറലയലരലകടനട .       [  ഗണലത കകലബക]





            നവ ഭഭാരത ശശില്പശി

       നമ്മുടടെപപ്രിയടപ്പെട്ടചചാചചാജപ്രിയുടടെ
ജന്മദപ്രിനമചാണണ്ശപ്രിശുദപ്രിനമചായപ്രിനമ്മള
ആചരപ്രിക്കുന്നതണ്.1889 നവവംമ്പ൪14 നണ്കചാശണ്മമീരപ്രി
പണപ്രിറണ്കുടെുബതപ്രില്മമചാതപ്രിലചാല്
ടനഹണ്റുവപ്രിടന്റെയുവംസസ്വരുപണ്റണപ്രിയുടടെയുവം
മകനചായപ്രിജനപ്രിചു. അതണ്ടകചാണചാണണ്പണപ്രിറണ്
ജവഹ൪ലചാല്നഹറുഎന്നണ്വപ്രിളപ്രിക്കുന്നതണ്. സണ്കൂള
വപ്രിദദചാഭദചാസവംഹചാമരചാപബണ്ളപ്രികണ്സണ്കൂളപ്രില്നപ്രിന്നചാണണ്തുടെങപ്രിയതണ്.പപ്രിന്നമീടെണ്
ടപ്രിനപ്രിറപ്രിമകചാമളജണ്,കദചാവംബപ്രിടെണ്ജണ്യൂനപ്രിമവഴണ്സപ്രിറപ്രി, ഇന്ന൪ടടെവംബപ്രിള
എന്നപ്രിവപ്രിടെങളപ്രിലചായപ്രിപഠനവംപൂ൪തമീകരപ്രിചൂനപ്രിയമവംപഠപ്രിചണ്ഇനദയപ്രിടലതപ്രിയ
നഹണ്റുവക്കമീലചായപ്രിമജചാലപ്രിടചയണ്തു.
                                 
                                     1912നണ്മശഷവംമഹചാതചാഗചാനപ്രിയുടടെകമീഴപ്രില്
സസ്വതന്ത്രസമരതപ്രില്പടങ്കെടെുക്കുകയുവംഇനദയുടടെപഥമപധചാന
മന്ത്രപ്രിയചാവുകയുവംടചയണ്തു. കുട്ടപ്രിടളയുവംപൂക്കടളയുവംഏടറമസ്നേഹപ്രിച
ചചാചചാജപ്രിഗചാമങളമതചാറവംപചാഠശചാലകള
നപ്രിര്മ്മപ്രിച.അമദ്ദേഹതപ്രിടന്റെപതപ്രികമലചാകകൗര്,പപ്രിയ
പുതപ്രിഇനപ്രിരയുമചായപ്രിരുന. മരണവംവടരഇനദന്ജനതടയ
മസവപ്രിചടകണണ്തടന്റെജമീവപ്രിതതപ്രില്നപ്രിന്നണ്പപ്രിന്മചാറപ്രി.

                         നവഭചാരതശപ്രില്പപ്രിടയന്നറപ്രിയടപ്പെടുന്നചചാചചാജപ്രി
ജചാതപ്രി,മത,വര്ണ്ണങളക്കതമീതമചായപ്രി,നപ്രിയമവംസമതസ്വപൂര്ണമചായപ്രി

നടെപ്പെചാക്കുന്നതപ്രിനവംജചാതപ്രിവദവസ്ഥഉന്മൂലനവം
ടചയ്യുന്നതപ്രിനവംമുന്നപ്രിട്ടപ്രിറങപ്രി.   
മതനപ്രിരമപക്ഷഇനദഎന്നതചായപ്രിരുന
ടനഹണ്റവപ്രിടന്റെസസ്വപവം.
                              ടമല്ബപ്രിന്ടടബജു-9A



       അനശശ്വരനനായ

സുൽതനാൻ  (1908-1994)

         1908 ജനുവരരി 21 നന

തരിരുവരിതതതാംകൂറരിലലെ തലെയയതലെപ്പറമന ഗതമതരിൽ ജനരിച്ചു .പരിതതവന 

കതയരി അബ്ദുറഹതൻ മതതതവന കുഞതച്ചുമ. പതഥമരിക വരിദദതഭദതസതാം 
തലെയയതലെപ്പറമരിലലെ മലെയതളതാം പളരിക്കൂടതരിലതാം വവകതാം ഇതാംഗഗ്ലീഷന 

സ്കൂളരിലതാം. പസരിദ്ധ യനതവലെരിസതാം കഥതകൃതതാം സസതതനദസമര 

യപതരതളരിയുമതയ ബഷഗ്ലീർ "യബപ്പൂർ സുൽതതൻ "എന്ന 

യപരരിലെറരിയലപ്പടുന്നു . രസകരവതാം സതഹസരികവമതണന ബഷഗ്ലീറരിൻലറ 

ജഗ്ലീവരിതതാം .യകരളതരിലലെതരിയ ഗതനരിജരിലയ കതണതൻ വഗ്ലീടരിൽ നരിന്നു  

ഒളരിയചതടരിയതതണന ബഷഗ്ലീറരിലന്റെ ജഗ്ലീവരിതതരിൽ വഴരിതരിരരിവതയതന. 1930

യകതഴരിയകതടന ഉപ്പുസതദതഗഹതരിൽ പലങ്കെടുത യപരരിൽ ജയരിലെരിലെതയരി

.'പഭ 'എന്ന തൂലെരികതനതമമതണന അയദ്ദേഹതാം സസഗ്ലീകരരിചരിരുന്നതന

.'ഉജഗ്ലീവനതാം' എന്ന പത്രതരിൽ എഴുതരിയ തഗ്ലീലപ്പതരരി യലെഖനങ്ങളതണന 

ആദദകതലെ കൃതരികൾ. ബഷഗ്ലീറരിലന്റെ
ജഗ്ലീവരിതതാംതലന്നയതണന
അയദ്ദേഹതരിൻലറ സതഹരിതദതാം

.ഇതുയപതലലെ സസതനമതയരി
യലെതകസഞതരതാം നടതരിയ
എഴുതകതർ മലെയതളസതഹരിതദതരിൽ

വരിരളമതണന. യലെതകതാം ചുറ്റുന്ന അതരിനരിടയരിൽ കലണ്ടെതരിയ ഒയടലറ 

ജഗ്ലീവരിത സതദങ്ങൾ അയദ്ദേഹതരിൻലറ കൃതരികളരിൽ കതണതതാം. ''ജയ 

യകസരരിയരിൽ ''പസരിദ്ധഗ്ലീകരരിച തങ്കെതാം ആണന ആദദതാം പസരിദ്ധഗ്ലീകരരിച 



കഥ. സതമതനദതാം മലെയതളഭതഷ അറരിയതവന്ന ആർകതാം ബഷഗ്ലീർ 

സതഹരിതദതാം വഴങതാം .ബഷഗ്ലീറരിയനരിസതാം അലല്ലെങ്കെരിൽ ബഷഗ്ലീർ സതഹരിതദതാം 
എന്നതന മലെയതളതരിലലെ ഒരു സതഹരിതദ ശതഖയതയരി മതറരിയതന 
അയദ്ദേഹതരിൻലറ ജഗ്ലീവരിതതനുഭവങ്ങളുലട കരുതലകതണ്ടെതയരിരുന്നു

.ഹതസദതാം ലകതണ്ടെന അയദ്ദേഹതാം വതയനകതലര ചരിരരിപ്പരിച്ചു ,കൂലട 

കരയരിപ്പരികകയുതാം ലചയ്തു .സമൂഹതരിലന്റെ അടരിതടരിൽ ജഗ്ലീവരികന്ന 

മനുഷദരുലട കഥകൾ അയദ്ദേഹതാം പറഞയപ്പതൾ അതന ജഗ്ലീവസ്സുറ്റതതയരി.

തഗ്ലീക്ഷ്ണമതയ അനുഭവങ്ങളുലട തഗ്ലീവ്രത അയദ്ദേഹതരിൻലറ കൃതരികലള 

അനശസരമതകരി .മുസരിതാം സമുദതയതരിൽ ഒരുകതലെത നരിലെനരിന്നരിരുന്ന 
എല്ലെതവരിധ അനതചതരങ്ങൾലകതരിലരയുതാം
വരിമർശനതത്മകമതയരി അയദ്ദേഹതാം തൂലെരിക

ചലെരിപ്പരിച്ചു. 

              വവകതാം മുഹമദന ബഷഗ്ലീറരിലന്റെ

പധതനകൃതരികൾ : യപമയലെഖനതാം, 

ബതലെദകതലെസഖരി, ന്റുപ്പൂപ്പതലകതരതലനയണ്ടെർന്നന, ആനവതരരിയുതാം 

ലപതൻകുരരിശതാം, പതതമയുലട ആടന , മതരിലകൾ, സ്ഥലെലത പധതന 

ദരിവദൻ, ,മരണതരിലന്റെ നരിഴലെരിൽ, മുചരിട്ടുകളരികതരൻലറ മകൾ, 

ജഗ്ലീവരിതനരിഴൽപ്പതടുകൾ ,തതരത ലസ്പെഷദൽ, മതനരികപ്പൂച, ശബ്ദങ്ങൾ.        

           വവകതാം മുഹമദന ബഷഗ്ലീറരിൻലറ യനതവലകൾ: 

ഭൂമരിയുലട അവകതശരികൾ , വരിശസവരിഖദതതമതയ മൂകന, ജന്മദരിനതാം

,ഓർമകറരിപ്പന, വരിഡരികളുലട സസർഗതാം ,ഓർമയുലട അറകൾ , ആനപ്പൂട, 

ചരിരരികന്ന മരപ്പതവ, ശരിങ്കെരിടരിമുങ്കെൻ, യത ഇലെതഹരി, 100 രൂപ യനതടന,  



കഥതബഗ്ലീജതാം,അനർഘനരിമരിഷതാം,യനരുതാം നുണയുതാം.

     ബഷഗ്ലീറരിനന ലെഭരിച ബഹുമതരികൾ ഇനദത ഗവൺലമൻറന പത്മശഗ്ലീ 

1982, യകന്ദ്ര സതഹരിതദ അകതദമരി ലഫെയലെതഷരിപ്പന 1981, കതലെരികറ്റന 
സർവ്വകലെതശതലെയുലട യഡതക്ടർ ഓഫെന

ലലെയറ്റഴന ബരിരുദതാം 1987, വളയതതൾ

പുരസതരതാം 1993 , സതാംസതര ദഗ്ലീപതാം

അവതർഡന 1987, യപതാംനസഗ്ലീർ അവതർഡന 

1992 , ലെളരിതതതാംബരിക അനർജനതാം

അവതർഡന 1992, മുടതവർകരി അവതർഡന 1993.
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ബഷഗ്ലീർ ജഗ്ലീവചരരിത്രതാം



المنورة    ومدينة المكرم  مكة
     ( الله          ( بيت الكعبة فيها تقع ص محمد نبينا ولد فيها العالم فى مشهورة بلدة مكة

للذى        "       لناس وضع بيت اول ان القرءان فى الكعبة عن تعالى الله قال الحرام
كان                دخله ومن ابراهيم مقام بينات ايات فيه للعالمين وهدى مباركا ببكة

   . شعاءر".       من نرىالصفاوالمروة قبلتهم والكعبة العالم انحاء في المؤمنون يصلي امنا
      . مكة         الى قدم اذا ص النبي كان الكعبة حول يطوفون الناس من مليين ونرى الله

    ( )     " الحج"     فى تلبية نسمع ص النبي من سنة الطواف بالبيت طاف ثم توضء انه
لك  "            والنعمة الحمد ان لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لببيك عال بصوت

لبيك.    لك الشريك والملك
                                            
 

المنورة      المدينة

المدينةبعدا          تقع والهداية سكينة المدينة القديم     430ارض اسمها مكة من م ك
  ( للمدينة     ( ص النبي يسمى الهجرة بعد ,16اسماء المنورةيثرب طاب    طيبة المدينة

   ( الشريفةسنةالرسول,.      ( يارةالروضة ز ص النبي وروضة النبوي مسجد نرى  المحبب

حارس                  سمنة



തതണതററമതതതല

                                         തവളതപറകക
രരാതത്രി നല്ല മഴയരായത്രിരുന്നു . നല്ല മഴയതത്ത് മ ൂടത്രി പുതചത്ത്
ഉറങരാന് എനത്ത് സുഖഖം ! . പകക്ഷെ ഈ മഴ ആര്തത്രിരമത്രി കുതഴത്രിഞത്ത് ആണത്രിതറകരാത 
യക്ഷെത്രികയപപരാകലെ വവീടത്രികലെ പൂചക ുഞത്രികന വകര പപടത്രിപത്രിച്ചു നത്രിര്തത്രിയത്രിരത്രിക ുന്നു . 
എനരാന്നറത്രിയത്രില്ല രണ്ടുദത്രിവസമരായത്രി ഭയങ്കര ശശരാസഖം മുടലെരായത്രിരുന്നു. ചത്രിതല് തത്രിന്നു 
ബരാകത്രിയരാകത്രിയ കടത്രിലെത്രികന്റെ മുകളത്രില് സൂരര്യകത്രിരണങകള വളകര പത്രിശ ുകത്രി കടതത്രിവത്രിടരാന് 
മരാതഖം പരാകമരായ ജനരാലെയുകട അരത്രികത്രില് നത്രിന്നുഖം തപത്രിതടഞത്ത് മരുകന്നടുത്തു .
                അധത്രികമരായത്രില്ല;അതത്രിര ൂക്ഷെമരായ തണുപപറത്ത് കഞെടത്രിയുണര്ന്നു പനരാക ുപമരാള് 
കവളഖം! ഇതുവകര പടത്രിണത്രികത്രിട നരായകയപപരാകലെ വലെത്രിയ
നരാകഖം നവീടത്രി കടത്രിലെത്രികന്റെ നരാലുകരാലുകളഖം  അപതപടത്രി

വത്രിഴ ുങത്രിയത്രിരത്രിക ുന്ന ു .ഞെരാന്
പവഗഖം കതരാടപ ുറകത
കടത്രിലെത്രിപലെകത്ത്  പനരാകത്രി .അപചന്
തത്രിരത്രിഞ്ഞു പനരാകരാന് പപരാലുഖം
കഴത്രിയരാകത തണുതത്ത്
വത്രിറങലെത്രിച ു നത്രില്ക ുന്നു
                  ഒന്ന ു ഉചതത്രില് നത്രിലെവത്രിളത്രികരാന് പപരാലുഖം 
കഴത്രിയരാകത ശബത്ത് ദഖം കതരാണ്ടയത്രില് ക ുര ുങത്രിനത്രിന്ന ു .
                അപ ുറകത വവീടത്രികലെ ചരാപകരാ വന്നത്ത് അപചപനയ ുഖം 

എകന്നയ ുഖം കകരാണ്ട ു പപരായത്രി . രണ്ടത്ത് പകലുഖം ഒര ു രരാവഖം രക്ഷെകരായത്ത് പകണ ു . 
കഹെലെത്രിപകരാപത്ത്ററുകള് പറക ുന്ന
ശബത്ത് ദഖം മരാതഖം പകള്ക ുന്നുണ്ടത്ത്  .  പടത്രിണത്രിയുഖം പരത്രിവടവഖം മനസ്സ ു മടുപത്രിചു മരണഖം മുന്നത്രില്
കണ്ടത്ത്  ഞെങള്  കടറസത്രിന ു  മുകളത്രിലെത്രിര ുന്നു  ,ചരാപകരാ  കയത്രില്  കത്രിട്ടുന്നകതല്ലരാഖം  വവീശത്രി
കരാണത്രിക ുന്ന ുണ്ടത്ത് . ചറപറരാകയന്നത്ത് മഴയുഖം കപയ ുന്നുണ്ടത്ത് .
                        ഒടുവത്രില് അപചപനയുഖം എകന്നയുഖം പതടത്രി ഒര ു കഹെലെത്രിപകരാപത്ത്റര് എതത്രി .
രക്ഷെരാമരാര്ഗഖം കണ്ടത്ത് അപങയറഖം സപനരാഷത്രിചു  .  ദദവകത സത്ത് ത ുതത്രിചു അപചനപപരാഴ ുഖം
കതരാണ്ണ ൂറത്രി  ഒന്പതത്രികലെ  കവളകപകഖം  കതരാണ്ണ ൂറത്രി  ഒന്പതത്രികലെ  കവളകപരാകഖം  എന്നത്ത്
പത്രിറപത്രിറ ുക ുന്ന ുണ്ടരായത്രിര ുന്ന ു  കഹെലെത്രിപകരാപത്ത്ററത്രില്  കവചത്ത്  ഏപതരാ  ഒരരാള്  മരുന്നുഖം
ഭക്ഷെണവഖം തന്ന ു .... 
          ഇപപരാള് ഞെങള് ദുരത്രിതരാശശ കര്യരാമത്രിലെരാണത്ത് . പലെ ജരാതത്രികരാര് , പലെ മതസ്ഥര് , പലെ
ദദവങളത്രിലുഖം വത്രിശശസത്രികന്നവര്  എല്ലരാവരുഖം ഒരു ദദവകത വത്രിളത്രിചത്ത്  പരാര്തത്രികന്നു ,



അവകന്റെ കരുണകരായത്രി  പകഴുന്ന ു  .  വലെത്രിയവകനപന്നരാ  ,  കചറത്രിയവകനപന്നരാ  ,  പരാവകപട
വകനപന്നരാ  പണകരാരകനപന്നരാ  പവര്തത്രിരത്രിവത്രില്ലരാത മനുഷര്യര ുകട  പലെരാകഖം  .  ഭ ൂമത്രിയത്രികലെ  '
കവളളഖം  തരാഴപണ  എന്നപപക്ഷെത്രിക ുന്ന  ു  .  അപചകന്റെ  അപ്പുറതത്ത്  നത്രിലെതത്ത്  പരായ വത്രിരത്രിചത്ത്
കത്രിടകന്നതത്ത് മരാതര്യ ൂസത്ത്  കമരാതലെരാളത്രി   .  ഇപപരാള്  ,  ആലെത്രിപസരാ  ,  കുരര്യചപനരാ  ,  വര്കത്രിപയരാ
ആര ുഖം കമരാതലെരാളത്രികത്രില്ല . കമരാതലെരാളവീഖം സൂസമ്മയുഖം ഒറകത്ത് ഈ തണ ുപതത്ത് , ഈ തറയത്രില്
കത്രിടക ുന്ന ു . 
                  മൂന്ന ു ദത്രിവസമരായത്രി നല്ലവണ്ണഖം ക ുളത്രിചത്രിടത്ത് . നരാറ ുന്ന ുണ്ടത്ത് , സരാരമത്രില്ല . ഒരാ ...! ഈ
കവളഖം  ഒന്നത്രിറങകയങ്കത്രില്  ,  കവളമത്രിറങരാന്  ഇനത്രിയുഖം  സമയകമടുക ുന്ന ു   അപചന്
പറയുന്ന ു . “99-കലെ കവളകപരാകകതയുഖം കഞെടത്രികന്ന കവളകപരാകമരാകണത"!
              സരാവധരാനഖം കവളമത്രിറങത്രി . പരായയുഖം  മറഖം എടുതത്ത് വവീടത്രിപലെകത്ത് പപരായത്രി . 
അറത്രിയരാമരായത്രിരുന്നു , ഊഹെത്രിചത്രിരുന്നു , എല്ലരാഖം
നരാമരാവപശഷമരാകണന്നത്ത് വവീടത്രിപലെകള ഇടുങത്രിയ വഴത്രികയരാകക
ചളത്രികകരാണ്ടത്ത് ചവത്രിടരാന് പറരാകത അവസ്ഥയരായത്രിരുന്നു . 
വവീടത്രിരുന്ന പറമത്ത്കണ്ടത്ത് ഞെരാന് കഞെടത്രിതരത്രിചത്ത്  നത്രിലെതത്രിരുന്ന ു
സകലെമരാന ഞെരമ്പുകളഖം തരത്രിച്ചുപപരായത്രി ഒര ുനത്രിമത്രിഷഖം നത്രിശശരാസഖം
വകര എന്നത്രില് നത്രിന്നുഖം പറന്നകന്നു . 
                         പത്തു -പന്ത്രണ്ടു കകല്ലങകള എകന്റെയുഖം
അപങരുപടയുഖം വത്രിയര്പരാണത്ത് പളയഖം കവര്ന്നതത്ത് . നകടല്ലത്ത്
കപരാടത്രി കത്രിടകന്ന അപചകന വകര കത്രിടതരാന് ഒര ു
സ്ഥലെമത്രില്ലരാത അവസ്ഥ . ഈപശരാ ..... ഞെനത്രിവത്രികട ഇനത്രികയങകന ഞെരാന് തത്രിരത്രിഞ്ഞു 
പനരാകത്രി  തളര്ന്നു കത്രിടകന്ന അപചനപപരാഴുഖം കതരാണ്ണ ൂറത്രി ഒന്പതത്രികലെ കവളകപരാകഖം 
കതരാണ്ണ ൂറത്രി ഒന്പതത്രികലെ കവളകപരാകഖം  എന്നത്ത് പത്രിറുപത്രിറുകന്നുണ്ടരായത്രിര ുന്നു ......
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DREAMS
 I Have a dream 

you have a dream
Every one has dreams
Some dreams are small
And some dreams are big 
Dreams can change our life
Dreams are beautiful 
Some dream become true
Once our beloved APJ said
we should have a dream 
And follow it at all
                                       
                                                        Shafna Shereef  8 B



                             കമമയയടററനനചരറതമരര

                         

                          കമമയയടററൻനറ ചരറതമരര എനതമ കമമയയടററനന

വവഗത,  വറല ,     വറവരങൾ വശഖരറകകനയള കഴറവമ എനറവയറല

       വന മഹതകയ മകറങൾഅപഗമരഥറചമ നവചറരറകയന ഒരയ

വരഖയകണമ. 

   കമമയയടറയകൾഏതകണമ കമരറസയവറനന

3000   വർഷങൾകമമയമമ തനന രയപര

നകകണയ.  കണകയകയടയക എനർതമയള

   കമമയയടമ എന പദതറല നറനകണമ

   കമമയയടർ എന പദതറൻനറ ഉതവര. 1613   ആണമ കമമയയടർ

   എനപദരആദമയമകയറ ഉപവയകഗറചതമ.   പറനനടമ അതമ

 സർവസകധകരണമകയറ മകററ.

                                               

  ആദമയകകലങളറല കമമയയടറയകൾ

   കണകമ കയടലയകൾകമ മകതമരമകയറരയനയ

ഉപവയകഗറചറരയനതമ.   എനകല ഇനമ



     കമമയയടററനന നകടറലയര മടറലയര ഉപവയകഗതറലയര ധകരകളര

  മകറങൾ വനറടയണമ .    ഇനമ കമമയയടർ വലകകനത

   എലമലകവമഖലയറലയര ഒരയ അവറഭകജമയ ഘടകമകണമ. 

                                    സകധകരണ ഉപവയകഗതറലയള

  കമമയയടറയകൾ വരയനതറനയമയമമ മനയഷമയൻ

  തനനയകണമ അധറകര കണകയകയടലയകളയര

നടതറയറരയനതമ. കണകയകയടലയകൾ

  നടതകൻ മനയഷമയനനസഹകയറച

  ഉപകരണങൾകണകയകയടല യനമരങൾ

  കകലകയവലറമ നമഷനൻ എനററയനപടയ.   പറനനടമ അതമ

  കകലകയവലററയകൾ നപണകയറ മകററ.

                        കകലകയവലററയകൾ നറരനരമകയ മകറങൾകമ

 വറവധയമകയറ നകകണറരയനയ.   എനകല കമമയയടറയകൾകമ

  കകലകയവലറററല കളറയറലനറനമ

   വമയതമയസമകയറ ധകരകളര നമമററയയര

 മറയര ആവശമയമകയറരയനയ. മകതമരമലമല

  ചറനങൾ ഉപവയകഗറചയള

 കണകയകയടലയകളയര

  കകലകയവലററയകൾ ഉപവയകഗറചമനടതകൻ കഴറഞറരയനറലമല. 

1940     മയതലഎലമലക ദശകതറലയര കമമയയടർ



   സകവങതറകവറദമയയറല മഹതകയ മകറങൾ വനയനകകണറരയനയ.

                                                   കണകയകയടയക എന പമരകഥമറക

 ആവശമയതറല മകതമരമകയറ

  കമമയയടററൻനറ ഉപവയകഗര പരറമറത

 നപടറലമല . വകണറജമയര, വറദമയകഭമയകസര, 

 ആവരകഗമയര ,  ശകസമരര ,ആശയവറനറമയര

   എനമ തയടങറ എലമലക വമഖലയറലയര

 കമമയയടർ ഇനനകരയ

അവറഭകജമയഘടകമകണമ.   ഓവരക വമഖലയറവലയയര

    ഉപവയകഗതറനകയറ കമമയയടർ പയതറയ സവങതങൾ

വനയതയടങറ. ഉദകഹരണമകയറ,   ഉപവയകകമതകവറനമ കയടയതല

  ആയകസരഹറതമകയറ ഇടനപടയന

    അതറനകയറ നടചമ സമരനൻ മയതലകയ

 സവങതങൾആവറർഭവറചയ.

   ആദമയ കമമയയടറയകളറല പയർണമകയയര

  യനമരങൾആയറരയനയ

ഉപവയകഗറചറരയനതമ.     അതറനകല ഒരയ പമരവർതനതറനമ തയടക

      വറല കമമയയടർ ഉപവയകഗറകയന വമയകമതറ ആദമയ തനന

 ശരറയകകറ വയമകണമകയറരയനയ.  

                                                           മയഹമദമ ഫഹദമ-9A





 കകചചയചകല പറദദസയചലലകക
            

   2018- നവവംബര് 26- കന്റെ രരാതച എകന
സവംബനചചക ഉറകമചലരാത്ത രരാതചയരായചരുന. 
പചകറ്റെ ദചവസവം പുലര്കച യരാതയരാവരാനുള്ളതചകന്റെ
തചടുകത്തചലരായചരുന  ഞരാനുവം എകന്റെ കൂട്ടുകരാരുവം
.
                  പുലര്കച  2:30 എഴുലനറ്റെക കുളചചക
യൂണചലഫരാവം ധരചചക ലശേഷവം 
പരാര്തചചക എലരാ ഒരുകങ്ങളവംപൂര്ത്തചയരായച ഞരാന് ഉപ്പകയ  വചളചച്ചുണ-

ര്ത്തച സ്ക്കൂളചല് കകരാണ്ടുവചടരാന് ആവച   ശേശ്യകപ്പട്ടു. പുറത്തചറങ്ങചയ ഞരാന് 
ആകരാശേലത്തകക  ലനരാകചയലപ്പരാള് ഏകലദശേവം പൂര്ണ്ണമരായ ചന്ദ്രകന 
കണ്ടുകകരാണചരചകക ഉപ്പ പറഞ:ശേരചയരായ പൂര്ണ്ണചന്ദ്രകന നചകന്റെ 
മുഖത്തരാണക ഞരാന് കരാണുനതക. അങ്ങകന  ഞരാന് സ്ക്കൂളചകലത്തച. 
സുപഭരാതത്തചകന്റെ തണുത്ത കുളചലരറ്റെക , നല ലകരാടമഞക മൂടചകചടന സ്ക്കൂള്
ഗഗ്രൗണചലലകക കടനവരരാന് നല രസമരായചരുന.ഞരാന് എത്തചയലപ്പരാള് 
കൂ  ട്ടുകരാരചകള് എലരാവം ഗഗ്രൗണചല് നചറഞക നചല്പുണരായചരുന. 

                                        ടച.കജെ അതരായചരുന ഞങ്ങളകട ബസചകന്റെ 
ലപരക. ബസക നല കസറ്റെപ്പരായചരുന. പത്തരാവം കരാസചകല ലചചചമരാരുകട 
കൂകട പരാട്ടുവം ഡരാന്സുമരായച സമയവം ലപരായതറചഞചല. ഏകലദശേവം 
8:30 ലനരാടുകൂടച ഞങ്ങള് പഭരാത ഭക്ഷണത്തചനചറങ്ങച,അപ്പവവം കറചയവം 

സുഭചക്ഷമരായച  വയറനചറചക കഴചച്ചു   പചകനയവം 
 ഞങ്ങള് യരാത തുടര്ന.

അങ്ങകന ഞങ്ങള് 10:30 നക ആദശ്യ 
സ്ഥലകതത്തച. തൃപ്പൂണചത്തറ പരാലസചല് 
കകരാചചരരാജെരാകനരാര് തരാമസചചചരുന 
മണചമരാളചകകളവം, അതചകന്റെ അനുബന 

കകടചടങ്ങളവം കരാണരാന് സരാധചച്ചു. പലസ്ഥലത്തക നചനള്ള ആള്കരാര് 



അവചകടയണരായചരുന. വചലദശേചകള് ധരാരരാളവം സന്ദര്ശേനവം നടത്തുന 
ഒരു വചലനരാദ സഞരാര ലകന്ദ്രമരാണതക. പല സ്ഥലങ്ങളചലരായച 
രരാജെരാകനരാരുകട വസരാലങരാരങ്ങള്,അവരുകട കരാലത്തുണരായചരുന 
നരാണയങ്ങള് , പരാന പരാതങ്ങള്, രരാജെ രഥങ്ങള്,
രരാജെകകരാടരാരത്തചകല ചചതകരാരനരാരുകട കരവചരുതക അറചയചക്കുന പല 
തരത്തചലുള്ള ചചതങ്ങള്, അവരുകട
ആയധങ്ങള്, വരാഹനങ്ങള്, മഞല് ,
പലകക, ആഭരണങ്ങള്, 

തരാളചലയരാലകള്,തരാളകള് അങ്ങകനയങ്ങകന
നചരവധച സൂക്ഷചപ്പുകള് ഞങ്ങള്കക
കണ്ക ുളച൪മ നല്കച ലപരാ൪ച  ുഗദസക
യരാതചകനരായ വരാസക ലകരാഡഗരാമ കകരാചച രരാജെരാമചനക സമരാനചച 
2 കകചന്റെല് ത ൂകമ ുള്ള മരതക കദരദചടവം ഞങ്ങള്കക കരാണരാനചടയരായച . 
എലരാകരാഴക ചകള ുവം ഞങ്ങള്കക ഏകറ രസകരവ ുവം ആനന്ദകരമരായചര ുന ു

                           കൃതശ്യവം 1 മണചകക സരാഗരറരാണചയചല് എലത്തണതക 
കകരാണക ഞങ്ങള് ധൃതചപചടചചക കകരാടരാരവം 
വചടചറങ്ങച . അവചകടയ ുണരായചര ുന 
മരാന ുകകളയ ുവം മറ്റെക മ ൃഗങ്ങകളയ ുവം 
ഒര ുലനരാടവം ലനരാകച മനവം ക ുളചര്ത്തരാണക 
ഞങ്ങള് തചരചചതക . ഉടകന തകന 
ഞങ്ങള് cruise vessel -ല് കയറച കടല് 

കരാഴക ചകള് കണരാണക ഞങ്ങള് ഹ ൃദശ്യമരായ ഉചയ ൂണക കഴചചതക . 
നലഅടചകപരാളച ഫ ുകഡനരാണക ക ുട ുകരാര് പറഞതക . ലശേഷവം 
ലബരാടചല ുള്ള ഗഗഡക ഞങ്ങള്കക . കകരാചചകയ ക ുറചച ുവം ചരചതവം 
ഉറങ്ങചകചടക ുന ദകദപ ുകകള ക ുറചച ുവം പരചസരപലദശേങ്ങകള ക ുറചച ുവം 
ഒര  ുപരാടക അറചവ ുകള് പകര് ന ച നല്കച . ഇതക
ഞങ്ങള ുകട ജെദവചതത്തചകല മറകരാനരാവരാത്ത
ഒര ു അന ുഭവമരായചര ുന ു .ദകദപ ുകളചലലകക



ലപരാക ുന കപ്പല് യരാതചകകരയ ുവം പലസ്ഥങ്ങളചലലക ുവം ചരകക കകരാണക
ലപരാക ുന ഉര ു , മദന് പചടചകരാന ുപലയരാഗചക ുന ചദനവല , വള്ളങ്ങള്, 

ലബരാട ുകള്, ടഗ്ഗ ുകള് അങ്ങകനയങ്ങകന കവള്ളത്തചല ുള്ള പലത ുവം 
ഞങ്ങള്കക കരാണരാനരായച .  സചനചമരാഷ ൂടചങ്ങക നടക ുന സ്ഥലവ ുവം  .     
ജൂതന്മരാര ുകട ലശേഷചപ്പരായചട ുള്ള മടരാലഞരചയചകല ജെ ൂതപ്പള്ളചയ ുവം 
ഞങ്ങള് കണ ു. ലഡരാള്ഫചന ുകള് ഉയര്നക തരാഴുകന കരാഴ്ചകരാണരാന് 
 ഞങ്ങള് എലരാവര ുവം തചരക്കുക ൂടച ഉചകവയചലചകന്റെ സ ൂരശ്യരശേക മചകള് 
തചരമരാലലയരാടക സലപചക ുനത ുവം കരാണനചടയരായച . 
അറബചകടലചല ൂകടയള്ള ഈ യരാതയ ുവം ലബരാടചകല പരാട ുവം ഡരാന്സ ുവം 
അവര ുകട കപര ുമരാറ്റെവ ുവം ഞങ്ങകള എലരാവകരയ ുവം ലക രാരചത്തരചപ്പചച ു. 
അലവരാളവം ആസകദചചതചനക ലശേഷവം ഒരു മണചക ൂറചന ുള്ളചല് 
സങടലത്തരാകട ഞങ്ങള് ലബരാടചല് നചനക ഇറങ്ങച. പചകന ഞങ്ങള് 
ലനതരാജെച സ ുഭരാഷകചന്ദ്രലബരാസചകന ഒര്മചപ്പചക ുന സ ുഭരാഷക 
പരാര്കചകലകരാണക ലപരായതക . പകൃതച സ ുന്ദരമരായത ുവം ഇളവം 
കരാറ്റെ ുള്ളത ുവം ലപരാക ുകവയചലചകന്റെ സ ുഖവ ുവം അന ുഭവചച്ചുകകരാണക 
പചപ ുല്ത്തകചടചയചല് ക ുഞചകചളചകകളയ ുവം ഗവവചധശ്യവരാര്ന 
കചടചകകളയ ുവം വശേശ്യസ ുന്ദരമരായ പ   ൂകകളയ ുവം കണക ഏകറലനരവം 
ഞങ്ങളചര ുന തണല്മരങ്ങള ുകട ച ുവടചല് ശേരാനചയ ുവം സമരാധരാനവ ുവം 
ലതടചകയത്തചയ ഒര ുപരാടക മന ുഷശ്യകര കരാണരാനചടയരായച . മനസ ുവം 
ശേരദരവ ുവം തണ ുപ്പചചരാണക ഞങ്ങള് കമലടരായചലലകക എത്തചയതക 
                         ഗരാമപലദശേങ്ങളചല് നചകനത്തചയ എനചക ുവം 
എകന്റെ ക ൂട ുകരാര്ക ുവം അപരചചചതമരായ ഒര ു സവംഭവമരായചര ുന ു 
ഇലകക ടചകക  staircase പലയചടങ്ങളചല ുവം കചനലപ്പരാഴ ുവം  എസക കലലറ്റെര് 
ഉപലയരാഗചചരാണക എലരാവര ുവം കയറചയചര ുനതക  .ഞങ്ങളചല് പലര ുവം 
ലപടച ലതരാനചകയങചല ുവം എസക കലലറ്റെര് കയറരാന് തയരാറരായച . അതക 
മറകരാനരാവരാത്ത ഒര ുവം അന ുഭവമരായച മരാറച . 
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        Today's Thoughts

Nothing is impossible, the word itself says 'I'm 
possible 
    --_ Audrey Hepburn

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
       _Aristotle

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm
                       _Winston Churchill

Put your heart,mind and soul into even your smallest 
acts. This is the secret of success
                      _Swami Vivekananda
If you can dream it, you can do it.
-                            _Walt Disney

learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
The important thing is not to stop questioning. 
            _Albert Einstein

Start by doing what's necessary; then do what,s 
possible; and suddenly you are doing the impossible
         _Francis of Assisi

However difficult life may seem,there is always 
something you can do and succeed it.
                         _Stephen Hwaking 

Commonsense  is not common.    _Voltire



Optimism is the faith that leads to achievement. 
Nothing can be done without hope and confidence
              _Helen Keller 
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