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                                                                      എചക.  ഷൗകതക   

                                                                           ഹെഡാറർ 

                                  ആശംസ
                                         ൂളിലെ ഐ . ടി വിദദാർതികുലട ൂടാമ ' ലിറിൽ കൈറകസക '

       ഇ - മാഗസിൻ  രസിദീകരിുു എനറിഞതിൽ  സനനാഷുണണ. ഈ സംരംഭതിൂലട

       വിവരവിനിമയ സാനേതികവിദദുലട ുതിയ സനേതങളിൂലട വിദദാർതികൾ       

       എതിനേുകയാണണ.

                                           വിദദാർതികൾകണ െഭിേിുള വവവിധദമാർന പരിശീെന

      രവർതനതിൂലട  ഗാഫികണ & ആനിനമഷൻ, മെയാളം കമൂടിങണ & ഇറർലനറണ എനീ

      നമഖെകളിൽ മികുുെർതി  എുളതിനണ ലതളിവാണണ ഈ സംരംഭം എുളതിൽ

       അഭിമാനുണണ.

                                            െിറിൽ വകറണസണ അംഗങൾും, നനൃതതം ലകാുുവുന െിറിൽ 

     വകറണസണ  അധദാപികമാരായ വി. ഗായതി , ലക.ബി . രമണി എനിവർും രനതദക    

     അഭിനദനങൾ.

                                             ൂരനാടണ ഗവൺലമറണ ഇൻറർനാഷണൽ ൂളിലറ മികവാർന

     നിരവധി രവർതനങളിൽ ലപാൻൂവൽ ആകലട ' ലിറിൽ കൈറകസക'.
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 മായാലേവി.  ഹൈ

                                                                                      സീനിയർ അസിറനക

                                   ആശംസ

            ൂരനാടണ ഗവ. ഹയർ ലസകൻഡറി ൂളിലെ െിറിൽ   വകറണസണ അംഗങൾ 

        ഇ- മാഗസിൻ   തയാറാുനതിൽ വളലരയധികം  അഭിമാനും സനനാഷും ഉണണ.  

   െിറിൽ വകറണസിലെ  എലാ ുടികൾും ആശംസകൾ നനുു.  ഇവലര ഇതിനണ രാതരാകിയ

രമണി ടീേർും, ഗായതി ടീേർും   അഭിനദനങൾ 
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                                                                                       ലഡാ. എൻ. സി.  അനിൽുമാർ

                                                                            പി. ടി. എ  രസിഡനക

            ആശംസ

                                                          വിവര സാനേതികവിദദുലട അനനും കാെികുമായ

           സാധദതകൾ യഥാസമയം നബാധദലെടണ  ൂൾതെ  പാഠദപദതിയിൽ ആ ശാര 

സാനേതിക ശാഖ ഒു പഠനവിഷയമായി ഉൾലെുതിലകാുള സംസാന വിദദാഭദാസ 

          വുെിലറ   ഉൾകാചുള രവർതനങൾ  നദശീയ അനർനദശീയ    രദും

           വിവിധ അംഗീകാരങും   നനടിയിുണണ എനതിൽ നുകണ  ഏലറ അഭിമാനികാം. 

          വിജാനം സാൂഹദ  നമയായി  അതിുകളിലാത രനയാഗതെതിൽ എതി

           നേുനമാഴാണണ യഥാർത സാൂഹദ െകദം  വകവരിുനതണ.   സർഗാമകതും,

           രാനയാഗികതും  ഇഴനേർനണ വിവരസാനേതിക പഠനം ൂൾതെതിൽ  െിറിൽ

           വകറണസണ എന തെതിനെകണ ൂടി രവർതനം വിുെീകരിു എനതണ  ൂുതൽ 

           രതീക നൽുു.  ൂരനാടണ  ഗവ.  ഹയർ  ലസകററി  ൂളിലെ െിറിൽ വകറണസണ

           രവർതനങുലട ഭാഗമായി ഡിജിറൽ മാഗസിൻ  രകാശനം ലേുനതിൽ    

            അഭിമാനിുനതിനനാലടാെം  ഇതിലന ുടികലള രാതരാുന അദദാപകർ, 

            ലഹഡാറർ  എനിവലര അഭിനദിുു. വവവിധദം നിറഞ  ൃഷികും, 

            വിവരസാനേതിക  വിദദകുലട സമനതയും  ലകാണണ മാഗസിൻ രകാശ ൂരിതമാകലട    

            എനാശംസിുു.
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                                                                                                   കക. ൃണുമാർ 
                                                                        സാഫ് കെരടററ

                                                    

                             ആശംെ
                                                      മാറതറകെ പാതയറലാണ് നുകെ വറദദാഭദാെരംഗം.

       ഹൈകെക് കാെ് ുററകൾ , ഡറജററൽ പഠന വറഭവങൾ.....പഠന രരറയ  

        ആയാെരൈറതമാുവാൻ  വറവര ൊങേതറക വറദദ ഏറവം ഫലരദമായറ നാം   

        ഉപങയാഗറുന. ഇതറകനാകക ങനൃതതം നൽുന കെററ .@.സൂൾ ൂണറകെഫ്

       ുരസാരവം ങനെറ. െലാ സുകളറലം ലറററൽ ഹകറ്െ് ലബണ  ആരംഭറച. ഇങപാൾ

       െംസാനകത 1863 സുകളറൽ ചരറരതറലാദദമായറ ഇ - മാഗെറൻ തയാറാുന.

     നുകെ സുകളറകല രതറഭാധനരായ ുടറകൾ തയാറാുന ഇ  മാഗെറൻ – ' പതംഗറന്'

      െലാ ആശംെകും ങനുന. 
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                                                          മാഗെറൻ െഡററർ
                                                                           അഭറജറത്.െ

                                                          IX.E

                            ഇന് വറവരവറനറമയ ൊങേതറക വറദദുകെ കാലമാണ്. ൊങേതറക

           വറദദങയാുള ുുതലുറുകെ ആഭറുഖദം ുണപരമാും െർഗാമകമാും   

രങയാജനകപുുനതറനായറടാണ്  ' ലറററൽ ഹകറ്െ്' െന ുടറകുകെ ഐ.െറ ൂടായ

ഹൈകെക് പധതറയറൂകെ ങകരളതറകല കപാുവറദദാലയങളറൽ നെപാുനത്. ലറററൽ

ഹകറ്െ്  ൂണറററകല അംഗങളാകാൻ കഴറഞതറൽ ഞങൾ അഭറമാനറുന. 

ഹവവറധദമാർന നറരവധറ പരറശീലന രവർതനങളറൂകെ ഞങൾ കെന 

കപാകയാണറരറുന.

                                         ഇന് ുതകവായനുകെ രാധാനദം ുറുകകാണറരറുന.

        ഇനകത തലുറ വായനയായറ ഇെർകനറ് ങപാലള നവമാധദമങകള ആരയറുന

          ൊൈചരദതറൽ ഇ-മാഗെറകെ രെകറ രങധയമാണ്. ഇത് ഉൾകകാുകകാണ് 

ഞങൾ ലറററൽ ഹകറ്െ് അംഗങൾ 'പതംഗ്'  െനങപരറൽ ഒു ഇ-മാഗെറൻ 

തയാറാുകയാണ്. ലറററൽ  ഹകറ്െ് കാുകളറൽ നറനം െതായതമാകറയ ഞങുകെ 

െളറയ അററവകൾ ഉപങയാഗറച് തയാറാുന ഈ മാഗെറനറൽ െകെേറലം 

കതുുറങൾ കെനൂെറയറുകണേറൽ െദയം ഷമറകണകമനം  ുെർരവർതനങളറൽ 

ഞങങളാകൊപം െൈകരറകണകമനുഉള അങപഷങയാകെ 'പതംഗ്' ഞങൾ 

നറങൾുുനറൽ െമർപറകകട...... 
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                           െഡറങറാററയൽ ങബാർഡ്

                     

 

      അഭറജറത്.െ              പവറൻ.െ               ുൈമദ് െഫീർ

                    IX.E                               IX.D                              IX . D             

                    

     

              അുൽ ങമാൈൻ          യുൃണൻ           ജറബറൻ .ബറ .ങതാമെ്

                     IX.E                          IX.D                                 IX.D               

              ൃദദ. കക. വറ     ആദറതദ .െം .ആർ    
                    IX.A                          IX.A                      െച്.  ഷൗകത്   
                                                                                         കൈഡാസർ       

   ഗായരറ .വറ         രമണറ.കക.ബറ  8 കക .ൃണുമാർ      



സാഫ് ങഫാങടാ
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                             ലറററൽ ഹകറ്െ് ൂണററ്
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                                       താുകളറൂകെ

 * അവറമരണീയ നറമറഷങളറൂകെ
 * സൾ ചരറരം
 * െൻകറ വറദദാലയം - െൻകറ ഓർമകൾ

 * Mahatma Gandhi -Motivator of Indian's

 * തലുറകൾുങവണറ
 * കെേവറത
 * വളർുനായ
 * വചനങൾ
 * ഇൻറർകനററൽ െുത്
 * രൃതറ മുഷദൻകറ ഇര 
 * ഇൻറർകനറ്- ുണങും ങദാഷങും 
 * മെകയാര
 * കനലറൻകറ കഥ

  * ൃണാൾ കെൻ
 * നറങൾകററയാങമാ?
 * െൻകറ രണയറനറ
 * നറപ ഹവറെ് 
 * അവഗണറകകപട വനറതാ ശാരജർ
 * മണൽതരറകൾ
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 * പരറസറതറ മലറനീകരണം, ആുനറക ജീവറതം
 * കകുതറ
 * രതീഷുകെ ഒു കത്
 * കളനാദം കറളറ ഗാനം
 * െംസാരവം വറദദാഭദാെവം
 * െതപം
 * ഇത് ഒു കനാങബൽ ുുംബം

 * Bird Song

 * നുകെ വറദദാലയതറൻകറ അഭറമാന നഷരങൾ
 * ഡറജററൽ കപയറൻററങ് 
 * നനറ
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                         അവറമരണീയ നറമറഷങളറൂകെ
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സൾ ചരറരം

                                           വറജാനദാൈറകളായ നാുകാുകെ രമഫലമായറ 1949 

ൂൺമാെതറൽ  കളൂർ  രീ. വറ . ങഗാപാലപറള നൽകറയ ഒങരകർ സലത് 

സാപറതമായ ഇംഗീഷ് ൂളാണ് ഇനകത ൂരനാെ് ഗവൺകമൻറ് ൈയർ കെകൻഡററ 

സൾ. സൾ സാപറുനതറന് െർവ രീ.  ുെറയറൽ തറ വറ . ഭാസർ, ുപളത് 

ശുപറള െനറവർ നൽകറയ ങരാതാൈനം മരണീയമാണ്. കതനറല ബംഗാവറൽ 

രീ. െൻ. ങഗാവറനപറള (രെറഡൻറ്) , കളൂർ. വറ. ങഗാപാലപറള  ( കെരടററ ) 

െനറവർ ഉൾകപട 15 അംഗ കമററയാണ് സളറൻകറ ങനൃതതം വൈറചറുനത്.

        1954-ൽ സളറൽ ആദദകത െെ്. െെ്. െൽ . െറ ബാച് പരീഷകയുതറ. 

1959 -ൽ വറദദാലയം െർകാർ ഏകറുു. തറരങകററയ കപാു ങറാഡറന് കറഴുവശത് 

ൈയർ കെകൻഡററും, സൾ ഓഫീുകും, പെറഞാു വശം ഹൈസൾ വറഭാഗവം 

രവർതറുന.
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                                          ഭൗതറകൌകരദങൾ

                           3 ഏകർ ൂമറയറലാണ് വറദദാലയം സറതറകചുനത്. ഹൈസളറന് 5 

          കകടറെങളായറ 30 കാുററകും കൈയർ കെകൻഡററയ് 2 കകടറെങൾ ആയറ 12

കാെ് ുററകുുണ്. അതറവറശാലമായ ഒു കളറസലം വറദദാലയതറുണ്. ുപറും,  

ഹൈസളറും ൈയർകെകണററും കവങവകറ കപൂടർ ലാുകുണ്. 3 ലാുകളറലമായറ 

ഏകങദശം 25 ഓളം കഡസ് ങൊുകൾ, ലാങപാുകൾ , കരാജടുകൾ െനറവുണ്. 

ങബാഡ്ബാൻഡ് ഇെർകനറ് ൌകരദം ലഭദമാണ്. 18 കാെ് ുററകൾ ഹൈകെക് 

ആകറയറരറുന. സൾ അൊരാര   നറലവാരതറങലക് ഉയുകയാണ്. സൾ 

കകടറെങുകെ നറർമാണ രവർതനങൾ ുങരാഗമറചകകാണറരറുന.

                                       െർകാർ അധീനതയറൽ, കകാലം ജറല പഞായതറൻകറ 

ങമൽങനാടതറലാണ് ൂരനാെ് ഗവൺകമെ് ൈയർ കെകൻഡററ സൾ രവർതറുനത്. 

ഹൈസൾ വറഭാഗതറകെ  െച് െം രീ. െച്. ഷൗകും ൈയർകെകൻഡററ 

വറഭാഗതറകെ രറൻെറപൾ Dr: കജ. ങജാൺെുമാണ്. നാൽപതണ  അധദാപകും 5 

അനധദാപകുമാണ് ഉളത്.

രശതരായ ൂർവവറദദാർതറകൾ

       * രീ. െം .ഗംഗാധരുുപ്- ുൻ പറ.െെ്.െറ കചയർമാൻ.

      * ങഡാ. ുജാതൻ, ുൻ കമഡറകൽ ങകാങളജ് രറൻെറപൽ, ങഫാറൻെറക് വറഭാഗം ങമധാവറ.

      * ങഡാ. അഭറലാഷ്, കാർഡറങയാളജറസ്, തറുവനെുരം കമഡറകൽ ങകാങളജ്.

      * ങഡാ. കമലാെനൻ, നവഭാരത് ങൈാസററൽ, ശാതാംങകാട.

      * രീ. കക. െറ. രാജൻ, കപാുരവർതകൻ.
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പാങഠദതര രവർതനങൾ

         

         * െൻ. െറ. െറ. െയർ വറംഗ്

        * ലറററൽ ഹകറ്െ്

        * സൗട് & ഹഗഡ്െ്

        *ൂനറയർ കറഡ് ങരാെ് 

        * ുഡറണസണ ങപാലീെ് ങകഡറ് 

        * ുടറ ങഡാടർ 

        * വറദദാരംഗം

       * ങസാർെ്െ് കബ്

       * പരറസറതറ കബ്

       * ഗണറത കബ്

       * െയൻെ് കബ്

       * ങൊഷദൽ െയൻെ് കബ്

       * രഥശാല

      * ലീഗൽ ലറററെറ കബ്

        *  ഇംഗീഷ് കബ്

         *കൈൽത് കബ്
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                                                                                     കക. ൃണുമാർ 
                                                                          സാഫ് കെരടററ

                    

                               െകെ   വറദദാലയം  - െകെ ഒാർമകൾ

                                    

       ൂരനാെ് ഗവ: ൈയർ കെകൻണററ സൾ- െകെ വറദദാലയം.

                                            2003 ൂഹല ഏഴാം തീയതറ കുനാഗപളറ ുഴറതറ 

ഫറഷറീെ് ഹൈസളറൽ നറനം സലം മാറം വഴറ ൂരനാെ് ഗവ: ൈയർ കെകണററ 

സളറൽ െുങപാൾ ഞാൻ ഒന മനസറൽ കുതറ ഇനറുള ശറടകാല ങെവനം ഈ 

സളറൽ ആയറരറും. അതറന് പല കാരണങൾ ഉണ്. െകെ വീെറനുത് ഏറവം 

അുത് െതാവന കകാലം ജറലയറകല വറദദാലയം.െനറക് ധാരാളം ുൃുകൾ ഉള 

സലം. അമുകെ ുുംബങഷരമായ കെപാട് ങഷരവം ുുംബൂർതറയായ അഴകറയ 

കാവറൽ അമും ുെറകകാുന സലം. അതറകലലാം ഉപരറയായറ സളറകനപററ 

നറലനറനറുന െൽങപും.ശറടകാല ങെവനം െന് ഞാൻ ൂചറപറചത് ഒു ുറഞ 

കാലയളവല. ങശഷറുന 24 വർഷങൾ. ഈ സളറു ങവണറ െനാൽ കഴറുനത് 

കചയണം െന തകന മനസറൽ ുററചാണ് ഞാൻ ങജായറൻ കചതത്.
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 അന് ലകറ ഭായറ െീചറായറുന രറൻെറപൽ. ങജായറൻ കചത ദറവെം െീചർ

            െകന വറളറപറച് SC/ST ുടറകൾക് രാൻഡ് നൽുനതറൻകറ വറതരണ

 രജറസർ തയാറാുവാൻ  ആവശദകപു. രറൻെറപൽ ആുങപാൾ ആവശദകപു െന് 

പറുകമേറലം മാൃവാൽെലദം ുുുന ഒു നറർങേശം െന പറുനതാവം ശരറ. ഞാൻ 

അങകന ആദദപാഠം പഠറച. െൈരവർതകകര  ുുംബാംഗങകള ങപാകല കാുക .

            ഏകറുത ങജാലറുമായറ സാഫ്ൂമറൽ െുങപാൾ അലം പരറൈാെങതാകെ ,

            പറകന ചറല ങനാടങൾ. െൊ കറടറയ പണറ? ൂടതറകലാരാൾ ങചാദറച.''SC/ST 

രാൻഡ് വറതരണ രജറസർ തയാറാകണം! ഞാൻ രതറവചറച.'' ''െമയുതകന 

കചുതീർതാൽ നലത്. അുത പണറ ഉെകന കറും...!'' ആദദ കമൻറ്.'' ങഡയ്.... 

ഇതറരറ delay ഇടാൽ പറകന നറകന ഒനം ഏൽപറകറല''അുത ഉപങദശം . െമയു 

തകന കചു തീർുവാൻ ഞാൻ തീുമാനറച. ആ തീുമാനം തകന ശരറ െന

            ങതാനറ. അുതകനയായറുന ശരറും െന ഞാൻ മനസറലാുന. അുത പണറ   

ഉെകന കറടറ! പറകന  ുെകര പണറകൾ. അങകന ഒു സളറൽ നെുന രവർതനങൾ, 

         ഓഫീെ് ങജാലറകൾ ഒകക മനസറലാകാൻ െനറകായറ .

 പഠറചത് ുകറ പാഠങൾ. ുകറങയകറ പാഠങൾ 

കതങമം ഗവൺകമൻറ് ൈയർകെകൻഡററ സളറൽ െകന പഠറപറച ഉണറൃണപറള 

          ൊും െരളാ മണറ െീചും പമാവതറ െീചുംെനറക് െൈരവർതകർ ആയറുനറല. 

ൂരനാെ് സളറകല  െകെ രഷറതാകൾ ആയറുന. സളറകല ഏു രവർതനതറും 

െകന ഒപം ൂുന അനറയൻ ൊും,  സാഫ് ൂമറകല അെരീഷം െങപാും കപാടറചറരറകൾ 

നററഞതാുന .
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പേജാഷൻ ൊും ഗംഗാധരൻപറള ൊും 

    കാചയറൽ ഗൗരവകാർ െേറലം ങേൈ െുടമായ മനസറകെ ഉെമകളായ 

   െം. വറ. രാഘവൻൊും െദാശറവൻ പറള ൊും ങവററട ഒു ങേൈതറകെ      

    രതറചായും ആയറ ങജാൺെൺ ൊും ങജദഠെങൈാദരനാകരങപാകല രാജീവ് 

    ൊും ചരൻ പറള ൊും ഡറഹവൻ ൊും രീുമാർ ൊും പരറണറതരജനായ 

    ങജായറുടറ ൊും കലുകെ മീകത രതകതും കീഴെകറയ ങൊമരാജൻ നായർ

         ൊും ഞങുകെ സാഫറകന െപനമാകറ.

                                    ആയറകെ ൃതദമായറ 2004 കഫുവരറ ഏഴാം തീയതറ സളറകല 10 

അധദാപകർ ഒു യാര ങപാകാൻ തീുമാനറച .അഗതദ ൂെതറങലക് ങപാകാം െന 

നറർങേശം കവചത് ഞാനാണ്. െകെ  ുൃത് രീ െ. െെ് അങശാകൻ അഗതദ ൂെ 

യാരുകെ ുമതലുള ങഫാറസർ ആയറുന. ഞങുകെ െംഘതലവൻ ഇനകത 

രറൻെറപൽ ങജാൺെൺ ൊും. ആറാം തീയതറ െകെ വീടറൽ  താമെറച് ഏഴാം തീയതറ 

അതറരാവറകല ുറകപു. െുമണറക് കകാൂർ െതറ. അഗതദൂെ യാരക്  ങബാണകാെ് 

നറനള പരപരാഗത പാതയല ഞങൾ തറരകഞുതത്. വനപാലകർ ങപാുന 

മകറാു  വനപാത. ഒപം 2 ങഫാറസ് ഗാർുകൾ. ങപാുന വഴറക് ഭഷണ ശാലകളറല. 2 

ദറവെമാണ് യാര. 5  കറങലാ അരറ, പയർ....   െനറങകന ആൈാര ൊധനങുമായറ 

യാര ആരംഭറച .ുതകനുള കയറം ഞങളറൽ ചറലകര ഷീണറപറച. യാര 

കകാുംകാടറൂകെ..... ഒപം വന ങഫാറസ് ഗാർഡറന് വഴറകതററ.  ഒുആദറവാെറ 

            ുെറയറൽ െതറ. ൂപൻകറ െൈായങതാകെ യാര. അുമണറക് െതറയത്

മീൻുടറയറൽ. കകാും കാെ്.ആർതലച് മീൻുടറ കവളചാടം. യാര അനവറകെ 

അവൊനറപറങകണറവന . ഭീതറുകെ ഒു രാരറ.അൽപം ഉറങറ. ഉണർന് അരറും 

പയുമറട്  കഞറ കവച് ുെറച് യാര ുെർന. അഗതദൂെം െന ലഷദം ഉങപഷറച് 

ആയറുന യാര.
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     രുമണറങയാകെ തറരറകക കകാൂരറൽ...  ജീവറതതറൽ മറകാനാവാത ഒു 

     അുഭവം ആയറുന അത്. കകാുംകാടറൂകെ.....വനദൃഗങൾക് ഇെയറൂകെ....   

    ആദറവാെറ ൂപൻകറ െൈായം ഇലായറുകനേറൽ  ആ കാടറൽ  അവൊനറുന   

      ജീവറതയാര........   

                                           രണായറരതറയാററന് ങശഷം ൂരനാെ് സളറകല ുടറകൾ 

         നാളറുവകര ുെറകവളതറനായറ ുധറുടറയറല. അുകകാുതകന ുെറകവളം 

നുകകാു രനവമല മുഷദൻ അങകനയാണ്. ുപറകലുന രതറെനറ 

പരറൈരറകകപു കഴറഞാൽ പറകന അതറകനപററും അത് പരറൈരറച രീതറകയപററും 

ഇനറും അങകനകയാു രനുണാകാം െനതറകനപററും ചറെറകാററല.

        ശാെറ ഭവനം ഉണറൃണപറള െന മൈാ മനസൻ കചുതന ഉപകാരങകള മരറകാകത 

നുക്ുങനാുങപാകാനാകറല െനതാണ് വുത.വർഷംങതാും ുൂങറാളം ുടറകൾക് 

ൌജനദമായറ ൂണറങഫാും പഠങനാപകരണങും െതറച തനം ഹെകറൾ 

ൂഷറുവാൻ ഹെകറൾ കഷഡ് ഒുകറതനം ഹൈകെക് കാെ് ുററകൾ 

െജമാുനതറൻകറ ഭാഗമായറ കാെ് ുററകൾ ഹെൽെ് പാകറതനം  തൻകറ 

വറദദാലയങതാെ് ങേൈം കാടറ.

                                                     സളറകല ആദദകത ഹൈകെക് കാെ് ുററ െജമാകറ 

നൽകറയ രീ . വറ. പറ രീുമാർ െൻകറ ുുനാഥൻ ൂെറയാണ്. തങുകെ െതകാരദ 

െപാദദതറൽ നറനം  ധനം ുെകറ സളറകന െൈായറചവർ ഏകറയാണ്. ുടറകകള

 ഇുതറ പഠറപറുവാൻ കാെ് ുററകൾ ഇലാകത  വനങപാൾ ഈ നാും രഷറതാകും 

ഒനായറ നറന് കാെ് ുററകൾ നറർമറചും ഞാങനാർുന.  സൾ അൊരാര 

നറലവാരതറങലക് ഉയർുങപാൾ ആ ങരാജടറൻകറ രാഥമറക ൂപം തയാറാുവാൻ  

           കഴറഞത് ഒു ഭാഗദമായറ കാുന. 
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സളറകല രവർതനങങളാകൊപം പാഠുതക രചനയറലം അുബന

               പഠങനാപകരണങുകെ നറർമാണതറലം അധദാപക പരറശീലന പരറപാെറകളറൽ 

െംസാനതലതറൽ ഇെകപുവാൻ െകന പറുണചും െൻകറ വറദദാലയമാണ്.

                                            പതിനാറണ വർഷമായറ ഞാൻ സളറകെ ഭാഗമായറട്, 

ഒപം സൾ െകെ ഭാഗമായറട്. ഇനറും ഏകറ അുഭവങൾ െുതാുണ്. സളറന് 

അകും ുറും െകന ങേൈറുന ഒു വലറയ ുൃദ് ൃനം െനറുണ്. ഏു 

രതറെനറയറലം ഒപം നറൽുന ആ ൌൃദങളാണ് െകെ കുത്. െകന 

ഞാനാകറയത്, െകെ ുർബല മനെറകന കുുറതാകറയത്, രനങകള പതറാകത

        ങനരറൊൻ പഠറപറചത് ആ ൌൃദങളാണ്.െകെ വറദദാലയ  അുഭവങൾ ഇവറകെ     

        അവൊനറുനറല.........

     24

                                               



Poem

                                                

                            

                                                     Abhijith. A 

                                                                                    IX.E 

       Mahatma Gandhi

                                   - Motivator of

                                                  Indian's

    *Your beliefs become your thought.

    *Your thought become your word.

    *Your words become your action.

    *Your action become your habits.

    *Your habits become your value. 

    *Your value become your destiny.
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                                  ൈവിത

          

   

                                  ദറയ ഫാതറമ

                                                             IX.F

                      

                     തലുറകൾുങവണറ
             ഇന പാുന കറളറകും ഒുുന ുഴകും 

             നാകള നുകായറ ഈ മണറൽ കാുങമാ

              ഇനകത കണറകല കാചകൾ നാകളയായറ 

              മാററവയാൻ ആു കാും 

              തും ുെറും ശംകഖാലറും

              മങറകയാങരാർമയായറ മാററുങമാ

             ഇനറയാര്കാും ഇനറകയു ങകൾും 

             ങേൈകമകെനതറ൯ കപുമ െന് 

             ഇനറകയാനമീമണറൽ ങശഷറകയറകലന്

              കവറപാെറയത് ഞാങനാർുന

              കറൊങകള നറങനാെ് കചാലറൊം

             ഉണായറുന നുകകാു നാൾ
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                                                                                                             ആതിര

                                                                             IX.B

                                                   കെേവറത

     1. ആെിൻ ുകളിൽ കനണാൂ ശീെുടകൾ ധാരാളം

        വിൽകാുളവയലലത രാവിൽ കാുക ഇലലത                                                          

                                                                        _ വവാൽ

     2. ലവള അെതിനണ ഇുമണ േടി ലവളതിൽ ആു

         കമിഴിയിും താുനപാകിലീ ഇുമണ േടി

         കാമതിനൊ ലവുത ുടി                                             

                                                                        - ആമ

     3. മു ലപയാൽ അു തങിനിൽും ലവയില

        പിടിോനൊ തങിനിൽും രാതിയിൽ ആരിു

        ലനലയുു േനലമുലനാു േീനവെ                                               

                                                                        - േിെനിവെ 
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              4. കുതവൻ എേിലം േീനനനത നകൾവി

                 ഇലലേിലം കാു രും എണനതലേും ുളിേിരിും

                 ൂനടറാൽ അനയാ നിെവിളിും                                  

                                                                        _േീനേടി

           5. അു കിഴനക മാനതണ കാർുകിെിൻ നതാളതണ 

               അഴുലളാു കാവടി ഉനണ അഭിനഷക കാവടിുനണ

              പറയാനമാ നപരതിലനനണ? 

                                                                     _ മഴവിലണ

     6. നടനാൽ നേെണ ുുും വാൽ വകീൽ നകാടണ

        ുളതിൽ പാടണ                                                          

                                                                     _ ുളനകാഴി

    7. വുനമാൾ എലനാു േിരിയാണണ വനാൽ പിലന

       കെിയാണണ നപാുനമാൾ അു മാഞിും   

       പിലന  കടെിൽ ുങീും                                             

                                                                      _ ൂരദൻ 

    8. കാണാനാഴകണ കാടിൻലറ കുതണ

     കരിമാറുടെണ കാെിനമൽ ുടെണ                                    

                                                                      _ ആന
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                                            ൈഥ

                                                                

ങദവറക വറങനാദ്. കക 

                                                            IX.F 

വളർുനായ

                                             െറുൂ പെറകരറകക ങചർന കറെന. അങകന കറെനാൽ  വഴറയറൂകെ 

കെനങപാുനവകര കാണാം .അങങാും ഇങങാും ആുകും വാൈനങും തകെ 

െൈജീവറകും  കെനങപാുങപാൾ അവകരകയലാം മാററ മാററ ങനാും. അവകരലാം 

ആുങെും നറയരണമറലാകത െു െതതരമായാണ് ജീവറുനത്! തനറക് ഈ 

മതറൽകകടറുളറൽ മാരങമ ഓെറ നെകാനാവ. അും ചറലങപാൾ മാരം. ഇവറകെ 

ആൈാരതറന് ുറവറല. മറകവാും ദറവെങളറൽ മതദം ഉണാവം. ഇെകയാകക മാംെവം.

യജമാനൻ ൌമദനാണ്. ചറലങപാകഴാകക തകന കളറപറും, പറകന ുൂളറപറച മറുകൻ 

ആുകും കചും. അങേൈകതും ുധർമ ങചചറകയും ുനറലറകനും ഓർുങപാൾ  

ഇവറുകത ജീവറതം ശാെം ആകണന് ങതാനകമേറലം... അവകെ ഉകളാന് ങതങറ.

           ഒു കകാച ുര.... തറരറുങനാകാകത തകന െറുവറു മനസറലായറ, ങൊമറ.... അവൻ 

ഇെകയാകക പെറക് അരറകറൽ വന പറയാുണ്,'' ങചടൻ െരനാൾ ഇങകന കഴറും?'' 

അലം കഴറു അവൻ വീും  പറും.''
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െകെേറലം ൂരം രങയാഗറച ഈ മതറൽ ചാെറകെന ഞങുകെ ൂകെ വാ. 

അങപാൾ ങലാകം െങകനയറരറുകമന് കാണാം.'' െറു മുപെറകയാനം പറഞറല.

           ങൊമറ ങപാലീുകാരൻ വീരപകെ വീടറകല കാവൽനായ ആയറുന. ഒപുമാെം 

           രായമായ അവകന വീരപൻ വറലു വാങറയതാണ്. അനുതൽ യജമാനൻ പറുനത്

           അുെരറകാതറുനാൽ ുട  അെറയാണ് കറടറയറുനത്. അങകന ആ നരകതറൽ

 നറന്അവൻ ചാെറഓെറ . അുകകാണ് ഫലുണായറല. വീരപും ൂുകാരും അവകന 

ഓെറചറു പറെറച ൂടറലാകറ. ുങറനാൾ ൂടറൽ തകന കറെന.പറകന ൂുുറന ുറങതു 

വറടങപാൾ യജമാനകെ താകീത്.'' ഇനറ ചാെറ ങപായാൽ നറൻകറ കാല് തലറകയാെറും.'' 

ങൊമറ പകചനറന.  അവന് രൈരം കറടാത ഒു ദറവെം ങപാലുണായറുനറല. െരനാൾ

          ഇങകന ുരറതമുഭവറകണം. മഴുള ഒു രാരറയറൽ 

വീും അവൻ മതറൽ ചാെറ.  വഴറയറലം ഉൾരങദശങളറലം 

ുററനെന. യജമാനകെ കണറൽ കപൊതറരറകാൻ അവൻ 

കുതങലാകെയാണ്നെനറുനത്. ഒുദറവെം 

വഴറവകറകല ുററകചെറകൾകറെയറൽ കറെന  

          ഉറുങപാഴാണ് യജമാനൻ അവകന പറെറൂെറയത്.

       '' നീ െകന കവടറച നെുകയാണ് അങല? 

         കാണറചതരാം നനറകകടവകന.''

                                                 ചങലയറൽ കറെന് ങൊമറ ചാെറ മററു.പറകനും 

കാരാരൈതറലായറ ജീവറതം. ഒരറകൽ യജമാനൻ പറുനത് ങകു ,ഇവകനകകാണ് 

െുരങയാജനം! ൂടറൽ നറന് വറടാൽ ഇവൻ ഇനറും മതറൽ ചാെറ ങപാും. ൂടറൽ 

കറെനാൽ വീെ് കാവൽ ആും? പല ങവഷങളറൽ വുന ങമാടാകകള െങകന 

തറരറചററും?
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            വീരപൻ ങപാലീെ് ങൊമറകയ ൂടറൽനറന് ുറനവറു. അവൻ  യജമാനകന രു ൂന 

തവണ ുററയറട് മതറൽചാെറ ആവനര ങവഗതറങലാെറ. പറകന ങൊമറകയ പറെറകാൻ 

വീരപൻ ുതറർനറല . അവകന ങനർവഴറക് കകാുവരാൻ കഴറയറകലന് അയാൾ 

കുതറയറരറകണം.

                                    ങൊമറ അകുനറന െറുവറകന ങതാണറയറട് ങചാദറച ''ങചടൻ െൊണ്

           മറണാതത്''? െറു പറു ''നീ ങവഗം കപാങയാ ുനറൽ സളറൽനറന വുനണ് നറകന 

കണാൽ അവു  കലറ ങകും പറകന െനറകായറരറും തുകറുനത്'' ങൊമറ ഓെറങപായറ. 

നാലര മണറക് സളറൽനറന് തറരറകചങതണ ുനറലറകന ആു മണറ  കഴറഞറും കണറല. 

ുധർമും പരറരമമായറ. അവൻകറ  അചനാകണേറൽ വീടറലറല,ങജാലറ സലതാണ്.

                                         െമയം ഇഴഞറഴു നീുകയാണ്. ആറര മണറ കഴറു. അമ 

ഏങറ കരുന ശദമാണ് െറു ങകടത്. അവും ുനറലറകന കാതറരറുകയാണ്. 

ൃതദെമയത് െുന ുനറലറകന കാണാതായങപാൾ െറുവറന് അെതസതും 

െംശയങും ഉദറച .അവൻ കവറളറ പറെറച അങങാും ഇങങാും ഓെറ. പറകന 

െർവശകറുകമുത് ഒറചാടം. അവൻ മതറലറു ുറകതതറ ങനകര സളറങലക് ഓെറ. 

ഒരറകൽ ുനറലറകെ അചങനാകൊപം െറു സളറൽ ങപായറുണ്. ആ ഓർമ അവനറൽ

           ഉണായറുന.

                                      െറു സൾ പരറെരകതലാം ഓെറ നെന. ുനറലറകന അവറകെകയും 

കണറല. നറരാശനായറ മെുങപാൾ ആൺുടറകുകെ ൂരുരയറൽ നറന് അവദകമായ 

ങതങറകരചറൽ ങകു.ശതാെം ുടറുള ങതങൽ. ശദം ുുവനായറ ുറങതു വുനറല. 

െറു ൂരുരയറങലങകാെറ. 
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അകു കെന് െറു കതാണ കപാുമാുറകക നറർതാകത ുരച.ുര ങകട് 

രാരറയറകല കാവൽകാരൻ ശുണറ പാകഞതറ. അവറെകത കാച ശുണറകയ 

തധനാകറ. കും കാലം ൂടറ കകടറയറട നറലയറൽ ുനറൽ നറലു കറെന അനുന. 

അവകെ വായറൽ ുണറ തറുകറയറുനതറനാൽ െംൊരറകാൻ കഴറഞറല.വളകര 

പണറകപടാകല ുറകചേറലം ശദം ുറു വുമായറുനള. പരറെരത് 

ആുമറലാതറുനതറനാൽ അവകെ ഞരകവം ആും ങകടറല.ുനറലറൻകറ വായറൽ 

തറുകറ കവചറുന ുണറ െറു കെറച വലറകചുു.

                      '' െറു...'' ുനറൽ വറളറച. ുനറലറൻകറ ഹകകാലകളറൽ കകടറയറുന കയർ 

കാവൽകാരൻ അഴറച  നീകറ. വളകര പണറകപടാണ് ുനറൽ നറവർന നറനത്. അവകെ 

കയറൽ വാചം ങമാതറരവം  ഉണായറുനറല. അവൻകറ െതർണമാലും അരഞാണവം 

നടകപടറുന.'' െകന കകടറയറു ആ കളനാർ അരഞാണവം ങമാതറരവം വാചം 

മാലുമായറ  കെനകളു. തറരറചററയാതറരറകാൻ അവർ ുഖംൂെറ വചറുന.'' െറു 

ുരച. അവൻ  ുനറലറകനും കാവൽകാരകനും ൂടറ സൾ കഗയ്ററനുത് 

െതറയങപാൾ കരു കലങറയ കുകുമായറ ുനറലറൻകറ അചുമമും 

വുനണായറുന .അവൻ ുനറലറകനും െറുവറങനും കാവൽകാരകനും മാററമാററ 

ങനാകറ. അമ ുനറലറകന കകടറപറെറച കരു.' ഇവകന അർൈറുനവർക്...... 

ങമാകന..., നറകന കറടറയങലാ... െകെലാം ഇടമായാലം.... അുമതറ.'' കരചറലറനറെയറൽ

          അവുകെ വാുകൾ ചറതററങപായറ. '' ങമാകന..'' അചൻകറ ശദം ുറുവനറല. അങേൈം 

അവൻകറ ശറരസറലം ുറും തങലാെറ. 
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െലാം ങനാകറകകാണ് െറുവം കാവൽകാരും നറന .ുധർമ ുനറലറകന വറു

            െറുവറൻകറ കുതറൽ ഹക ുററയറട് പറു.'' നീ ഞങുകെ മകകന കകണതറ, 

നീ നലവും ുധറമാും ആകണൊ, നറനക് ഇവറങെക് ഓെറകയതാൻ ങതാനറയങലാ''.

       '' െറു നീ നനറുളവനാണ്'' അചൻ െറുവറൻകറ ുറുതടറ െങൊഷറപറച.'' ഈ നായ 

ുരചറലായറുനകവേറൽ ുനറലറകന ആുംകാണാകത ഇവറകെ കറെുമായറുന. തീറ 

കകാുകണകമേറൽ നായക് കകാുകണം''. കാവൽകാരൻ പറു െലാവും 

ുറതററങറയങപാൾ കാവൽകാരൻ  സൾ ങഗറ് അെച. വീടറകലതറയ െറു ൂടറങലക് 

കയററയങപാൾ അചൻ പറു'' ഇനറ നറകന ൂടറലം ൂടറും ഇുനറല.വാ െറു ഇനറ 

നറനക് െവറകെും  ങപാകാം, വരാം ,െലാം നറൻകറ ഇടം ങപാകല''. െറു വാലാടറ. 

അവൻ ുറന കറെന പെറകെന ുറങതങകാെറ അചുമമും ുനറലം അത് ങനാകറ 

നറന.'' അവൻ ങപായതായറരറുങമാ?  ുധർമ  െംശയം രകെറപറച.''  അവൻ 

ങപാകകട , െതതരമായറ കഴറയകട''. 

            അലം കഴറഞങപാൾ െറു  തറരറചവന. ുധർമ അവന് 

ങചാും മീും ുടും ൂടറ നകലാു െദദ 

കകാുു. പറകനഅവൻ ചവറുപെറയറൽ 

കയററ  ുുു ൂെറ കറെന. 

     33



                                                                                                          

                 

                

                                                   ൃദദ. കക. വറ      

                                                                                     IX.A

                                                        

                                വചനങൾ   

         * െതതര മുഷദന് അുുണമായ ൂന് പഠനങമഖലകൾ ഇങപാും

            അവങശഷറുന "അേഗണറതം അവയറകലാനാണ് "

                                    _ ങേങറാ

          *ശാരങളറൽ റാണറയാണ് ഗണറതശാരം. ഗണറതശാരതറൽ 

             റാണറ അേഗണറതവം

                                           _കാൾ. െഫ്.ങഗാെ്

*െംഖദയാണ് ഈ രപഞകത ഭരറുനത്

                              _ഹപതങഗാറെ്

*ഒു ഗണറതശാരജൻ ഒു മൈാനാണ്. 

അകലേറൽ അയാൾ ഒനമല

                               _ആൽകെഡ് അലർ
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                   *ഏകതാു ബറുവം ഏകതാു ആരവം ഒു ൃതം 

                      നറർണയറുന

                                                        _ൂകറഡ്

                 *ലഷദം , പരറൈാെം, കവുപ് െനറവ ഗണറതശാരതറൻകറ 

                വറവറധ ശാഖകളാണ്

                                                        _ൂയറെ് കങരാൾ

              *ഞാൻ ഇനറും പഠനം ുെർനാൽ ങേങറാുകെ ഉപങദശം ഗണറതതറൽ

                ുെുകും കചും .

                                                       _ഗറലീലറങയാ ഗലീലറ

             *ഗണറത ശാരം െനത് ഒു മറതവദയതതമാണ് .

                                                      _െൻനറസ് മാക്

              *ുകറപരമായ ചറെകുകെ കവറതയാണ് ുധഗണറതം .

                                                     _ആൽബർട് ഐൻസീൻ

               *െവറകെ രവദം ഉങണാ അവറകെ ജാമറതറുണ് .

                                           _കജാൈാൻ കകേർ

               *ഏകതേറലം രീതറയറൽ രൃതറ രതറഭാെങൾക് ബാധകമാകാൻ  

      കഴറയാത ഒു ഗണറതശാര ശാഖും ഇല.അത് െരതകന 

      അൂർതം  ആകണേറലം.

                                                     _കലാബാങചവസറ 

               *ചലനതറൽ ആണ് രപഞം നറലകകാുനത് പരറൂർണ നറചലത

                  മരണമാണ്

                                                     _കെയ്െ് പാസൽ                                  
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                                                       ലലഖനം

                                       
                                                           ജറബറൻ .ബറ .ങതാമെ്

                                                                                  IX.D

ഇെകനററൽ െുത്
                                                          ങലാകം ുുവൻ വദാപറച് കറെുന ഒു വലറയ ശംഖലയറൽ 

പരസരം ബനറകകപടറരറുകയാണ് നാം . ഇത് നറതദജീവറതതറൽ 

ഒഴറചൂൊനാവാതതറനാൽ ൊങേതറകവറദദുകെ െതാധീനം ൊൈറതദതറലം രതദഷകപു.

      ൊങേതറകവറദദുകെ കെനവരങവാകെ ൊൈറതദതറൽ ുതറകയാു ങമഖലൂെറ 

ഉയർനവന.അതാണ് ഹെബർ ൊൈറതദം . ങനാവലം കഥും കവറതുകമലാം ഇന്

           ഹെബർ   ൂപതറൽ കെനവുനണ്.
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ഹെബർ ഇെം

                     ഇെർകനും ഈകമയറലം െലാം ങചർന വറവര വറനറമയ ൊങേതറക

വറദദുകെ മാരമായ ങലാകമാണ് ഹെബർ  ഇെം. 1982 കങനഡറയൻ ശാര 

കഥാകാരനായ വറലദം ഗറസൺ ആണ് ങബണറങ് ങരാം െന ങനാവലറലാണ് 

ഹെബർ ങസെ് ആദദമായറ  ഉപങയാഗറചത്. പറനീെ്  ഹെബർ  കനററക്, കസയ്െ്, 

െനറവ ൂടറയറണകറ 'നൂങറാമൻെർ' െന ങനാവലറൂകെ ങലാകത്  െർവൊധാരണം 

ആകറ.

കഥ,ങനാവൽ

                                                    മലയാളതറൽ ഇന് ഹെബർ ൊൈറതദം വളകര െജീവമാണ്. 

ഇെർകനററൽ രെറധീകരണ സലങളറൽ രതദഷകപുന ൊൈറതദരചനകകള 

കപാുങവ ഹെബർ ൊൈറതദം െന പറുന ഇെർകനററകല വറവറധ രെറധീകരണ 

ഇെങൾ െനർശറുന ൂുകാർക് ഇതരം രചനകകള അുതററയാൻ കഴറും.കഥയറലം 

കവറതയറലം ങനാവലറലം െലാം ഇന് ഹെബർ   രങമയം വദാപകമായറ കെനവുനണ്. 

കാലതറകെ മാറം നുകെ ൊൈറതദ ൃടറകളറലം രകെമാുനതറന് മറകച 

ഉദാൈരണമാണ് ഹെബർ ൊൈറതദം. ഇകതലാം നുകെ വറരൽുപറൽ അനായാെം 

ലഭദമാുന െനതാണ് മകറാു കാരദം 

         

                                                     ഹെബർ ങനാവൽ 

     മലയാളതറൽ രെറധീകരറച ആദദ ഹെബർ ങനാവലകളറൽ ഒനാണ് ' ൃതം'. 

    െം.ുുനനാണ് ഇകതുതറയത്. ഒങടകറ രങതദകതകുള ങനാവലാണറത്.ൊധാരണയായറ    

      ങനാവലറലം കഥകളറലകമലാം ഏകതേറലം നാെറൻകറ പചാതലതറലായറരറും കഥ

     പറുനത്.െനാൽ ൃതം െന ങനാവലറൽ കഥ ആവറകരറുന പചാതലം ഹെബർ

     ഇെമാണ്. 
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               ഒനൂെറ വദകമായറ പറഞാൽ രങതദകറച് ഒു സലം ഇല. അത് 

     ങലാകം ുുവൻ വദാപറച കറെുന. ൂുകാർ ഉപങയാഗറുന ഇെർകനറ്

      ങപാകല. വദതദത ങദശങളറൽ ഉള രണ് വദകറകുകെ ആശയവറനറമയമാണ് 

  ൃതം െന ങനാവലറകല ങകര രങമയം പങഷ, ഇവറകെ ങനരറടല ആശയ വറനറമയം  

 നെുനത്. ഒരറകൽ ങപാലം ഇവർ ങനരറു കാുകങയാ ങഫാണറൽ െംൊരറുകങയാ 

കചുനറല. കപൂടർ ശംഖല ഉണാകറയ ഹെബർങലാകത് മാരമാണ് ഇവർ ആശയം 

ഹകമാുനത്.

                                   ഹെബർ കവറത

               ഇകാലത് ഒങടകറ നല കവറതകൾ പററുനത് ഹെബർ ഇെങളറലാണ്.    

       വാെ്ൊപറലം  ങഫെ് ുകറലം പററുന  കവറതകൾ ുതൽ, കവറതകൾക്  

        മാരമായറ ഉള ങൊുകൾ വകര ഇന് െജീവമാണ്. വരറകൾ െങപാൾ ങതാനറയാലം

        കമാഹബലറൽ െുതറ വുകങയാ കറങകാർഡ് കചു കവുകങയാ കചയാുള ൊൈചരദം

       ഏകറ ൌകരദരദമാണ് ങഫെ് ുകറലം ങൊുകളറലം ഒകക ഇന് െലാ  

      വറഷയങകളുററചം ഉനതനറലവാരതറലള ങലഖനങൾ  വറദഗ്ധർ െുുനണ്.

    െുതറു മാരമാുള  െൂൈ മാധദമ ൂടായകും 

      ഇന്ഒങടകറുണ്. െുും  ചർചകും നറൂപണങും

      ഒകകും ഇവറകെ കാരദമായറ നെുന.
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                                             ഉപനദാെം
                                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                           അപർണ.വറ. ആർ

                                                                       IX.D  

    

                                         രൃതറ മുഷദകെ ഇര

                                                                     പചപു വറരറച കറെുന കനൽപാെം .കാറുലുന

ൃഷഹകകൾ. ുഞറരറ ൂുന ുുുമങൾ .കകണതാ ുരത് ആകരങയാ 

കാുകറെുന അനെ ുനരമായശാെമായ ൊഗരം. പാടറകെ ുനരമായ നാദതാൽ 

ഒുകറ നെുന കാറ്.ആകരങയാ ങതെറ മീനമാെൂെറൽ രാെറകയ ങപാകല അലുന ഇളം 

മഞകവയറൽ. മകരമാെതറകല തുുള രാരറയറൽ ഒുകറ വീുന മു ുളറ. 

ൈറമാലയതറകെ മുപുതയറൂകെ നെുങപാൾ മനസറലണാുന ഏകാരത,

        െലാം രൃതറുകെ ഓങരാ മായാജാലങൾ. രൃതറ മുഷദൻകറ അമകയന 

ൊൈറതദപരമായ വാുകൾക് ുറങമ ഇന് രൃതറ മുഷദൻകറ ഏറവം വലറയ ആദദകത 

ഇര തകന . ൂമറുകെ ുലപാലായ ജലകത ഊററ ുെറുന മുഷദരാണ് നാം. 
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                               ജലകത അനാവശദമായറ വററുന മുഷദരായറ നാം ഇന്

     മാററകഴറു.ഖനനം കചും , മരങൾ കവടറും, വയലകൾ നറകതറും 

    രൃതറകയ മുഷദൻ ഇഞറഞായറ വധറുന. രൃതറും മുഷദും തമറൽ 

    ഇന് വലറയ വദതദാെുണ്. ഓങരാ വുവറകനും തൻകറ  കയറൽ ഒുകാൻ 

   അവൻ കകാകറകന ങപാകല പുങറയറരറും. 

           െനാൽ കകാകറകനകാും ുധറശാലറയാണ്  മുഷദൻ. രൃതറയറകല

           ൂരറഭാഗം രങദശവം ുനദമാണ്. മുഷദവാെം ഇലാകത വരുകറെുന രങദശങളാണ് 

െവറകെും. ൂരദരശറയാൽ  ങശാഭറച നറൽുന രൃതറ ഇന് ചറരകാരകെ 

കപൻെറലറൽ നറന് മാരം കാണാം.

രശാെ ുനരമായ രൃതറയറകല ഒു 

കകാച െംസാനമാണ് 

  ങകരളം. '' ഹദവതറൻകറ െതെം നാെ്''.

വറങദശറകൾ വകര ഈ കകാച ങകരളകത

 ആരയറുന. പചയായ മുഷദകെ 

അധതാനവം വറയർും ഒുകറയ മണറൽ 

            ഇന് തല ഉയർതറനറൽുന ൂറൻ ഫാുകളാണ്. ആുനറക മുഷദകെുതൻ 

ൊങേതറകവറദദ ൈരറതാഭമായ ങകരളകത ഇലാതാുന. വീശറ െുുന ങനാടറൻകറ 

പറനാകല അലുന മുഷദൻ ഇന് ങകരളകത ഇലാതാുകയാണ്, ങകരളതറകല ഭംഗറ 

നശറപറുകയാണ്. 

            മുഷദൻ ങകരളകത നശറപറുന െനത് ഒരർതതറൽ 

ശരറയാണ്. ങകരളതറകല ഇനകത അവസ നാം ഓങരാുതർും അററയാം. ഇന് 

നാം കാുനത് ഒു ആുനറക ങകരളകതയാണ്.
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    ങകരളതറകല പഴമും ൌനരദവം നടകപു െന െതദം നാം 

     മനസറലാങകണുണ്.മുഷദർ മനസറലാങകണ ഒു െതദുണ്. 

 നാങമാങരാുതും രൃതറുകെ മകളാണ്. നുകെ അമയായ രൃതറകയ നാം  

 ങേൈറകണം. കളകളനാദങതാുൂെറ അടൈെറുന നദറും, മനം മനം ഉലുന 

ൃഷവം, കാലചരതറൻ ഓടപാചറലറൽ ൂപം മാുന കും െലാം രൃതറുകെ ഒു മായ.

                                        ഈ വലറയ രൃതറയറകല ഒു കകാച കണറയാണ് നുകെ ങകരളം െന്

           പറഞങലാ. ഒുകകാച കണറ ആകണേറൽങപാലം അതറൽ ഒുപാെ് കാരദങൾ 

           ഒളറഞറരറുണ്. അതറകല ഓങരാ കാരദവം െുുങനാകറയാൽ െര ൌനരദവം 

ങശാഭും  ഉളതാണ് ഓങരാനം. ൊൈറതദകാരനാർ തൻകറ ൂലറകയറൽ നറനം 

െുുന ഓങരാ വരറും, ഓങരാ  വാും, ഓങരാ അഷരവം, വളകര ൊൈറതദപരമായ

 കാരദമാണ്. അതറൽ ൂുതൽ  രൃതറകയുററചള വർണനയാണ്. െനാൽ ുറച 

വർഷങൾക് ുൻപാണ് അകതേറൽ  വളകര ശരറയാണ്. െനാലറന് അത് കവും 

വാുകൾ മാരം.

                                            ചറല മരങൾ രധറചറടറങല ,നനായറ ൂുനറൽുന െമയം തല 

ഉയർതറ നറൽും, െനാൽ അതറകല ഓങരാ ൂവം വാെറ ുെുങപാൾ കമകല അത് 

തലുനറകാൻ ുെും. പറകനും ൂും കാും െനാൽ വാൊറാുങപാൾ 

തലകയുങപാകെ നറനതല തലുനറച  തകന  നറൽും. ചറല ുടറകകള കണറടറങല. 

അയൽപകത് നറൽുന മാവറകലങയാ,ചാപയറകലങയാ, മാങങയാ, ചാപകങയാ 

കണാൽ അത് കപകടന് ഹകയലാകാൻ രമറും.  െനാൽ ഇന് ആ അവസയാണ് 

മുഷദന്. രൃതറകയ അവൻ െങകനകയാകകങയാ കവടറപറെറകാൻ രമറുന. ുങറ 

കഴറുങപാൾ െലാം നറർതറവും. െേറലം നാം ആങലാചറങകണ ഒു കാരദുണ്, 

നകമങപാകല തകന രൃതറും ജീവുണ്, ങവദനുണ്.
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നുകററയറങല ഒ.െൻ.വറ ുകെ വരറകൾ

                ' ഇനറും മരറകാത ൂമറ

                 നറനാെനൃതറയറൽ നറനകാമശാെറ !'

                                                െരങയാ ഭംഗറുള വരറകളാണ് അങല. കാലം മാുങൊും 

മുഷദും അവൻകറ ചറെകും മാും.ുതൻ ങലാകകത കയെകാൻ അവൻ പലരീതറയറലം

രമറും. ുതൻ

            ൊങേതറകവറദദുകെ ങലാകത്, വർണ വറമയകത അവർ ങനാകറകാുനത് 

വദതദതമായ രീതറയറലാണ്. രൃതറ  െനത് ചറെറകാൻ കഴറയാതര ഭംഗറും 

അഴകാർനുമാണ്. മും, മണറകല ഓങരാ ഘെനകും, െെറന് ങവകറ ,പച മണറൻകറ 

ങനർത ഗനം ങപാലം നകമ ലയറപറുനതാണ് .രൃതറ െന്  വാകറൽ ഒുങറ 

ങപാുനതല അതറകന ആഴതറലററയാൻ ഒുപാുണ്.

  പച ൊരറുുത കനൽവയലകൾ, വറത് വറതുന 

കർഷകർ, കകാുന രീകൾ , ഇനകതലാം നുക് 

ആചരദമാണ്. ഇന് െലാം ആുനറകതുകെ 

കയറലാണ്. നുകെ ുതൻ ചറെകുകെ ൂടതറൽ 

നമളററയാകത ങപാലം രൃതറകയ ങനാവറകുത്. 

അു  കടമങല?കാലചരതറൻകറ ഓടപാചറലറൽ,  

   കാലചരം ഓുനതറങനാകൊപം നുകെ  രൃതറ ൌനരദം മാറാകത ഇരറകകട. പചപട് വറരറച

    വയങലലകൾ, അനെ ുനരമായ കെൽ, ുഞറരറ ൂുന ുപങൾ ,ഋുരാജൻ, ൂളറപാട്

      പാുന കാും, അലുന കവയറലം, ൈറമാലയവം, താവരകും, മുുളറും െലാം

      ഇുങപാകല ങശാഭങയാകെ നറൽകാൻ നുക് രമറകാം

                                                  '  രൃതറയാം അമുകെ വർണ ങശാഭയാൽ

                                                    ഇതാ ഞാൻ ഇനം െകനതകന മറനറരറുന !!'
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  നനന.െ 

                                                              VIII.A 

                                                                                                                                

                ഇെർകനറ്-
                                                  ുണങും ങദാഷവം

            ' ങലാകം ുുവൻ ഒു മൗെ് ബടണറൽ ഇെർകനററകെ വരങവാകെ ആ 

      െതപം യാഥാർതദമായറരറുന. വറവരൊങേതറക വറദദുകെ ഉനതമായ ൊങേതറക വറദദകളറൽ

      ഒനാണ് ഇെർകനറ്. ആശയവറനറമയതറും അററവറും അപാരമായ ൊധദതകൾ ജനെമഷം

      െതറച വറമയകരമായ വലകണറ. ആുനറകങലാകതറൽ ഇതറൻകറ െതാധീനം െലാ ങമഖലകളറലം

       രതദഷമാങയാ പങരാഷമാങയാ നററഞറരറുന. ങലാകുള ങകാെറകണകറന് കപൂടുകൾ

      ഇെർകനറ് വഴറ  പരസരം ബനകപടറരറുന. ആശയവറനറമയതറന് ൂരവം െമയവം

      രനമായറുന കാലഘടതറൽ നറനം മുഷദൻ ഈ കുപറെറതങതാു ൂെറ വളകരയധറകം 

     ുങനാട്   ങപായറരറുന. ഇന് ഇെർകനററൂകെ ങലാകതറകെ  ഏു ങകാണറലള വദകറുമായറ

      ആശയവറനറമയം ൊധദമാണ്.നറമറഷങൾകകം ൂരുള ഒരാൾക് െങനശങൾ ഹകമാറാും

      പരസരം കാണാും ഇെർകനറ്  ൊങേതറകവറദദ െൈായറുന. അങനക ഉപകരണങൾ

          നൽകറയറുന ങെവനങൾ ഈ ഒു  ൊങേതറക വറദദുകെ െൈായതാൽ ഇന് ഒുമറച

       ൊധദമാണ്. 
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    അൂലദ വറജാന െപതറകെ  അവറശതെനീയമായ ങശഖരം ഇെർകനററൂകെ

                   ഇന് ലഭദമാണ്. ങലാകകതവറകെുുള െെറകനും ുററചള വറവരങൾ 

                 മനസറലാുവാൻ നകമ  െൈായറുന കെർച് െഞറുകുകെ ഒു നീണനറര 

              തകന ഈ അുത ങലാകുണ്. ഒനറും െമയമറല െന മുഷദെപരാതറ വർധറച

              കകാണറരറുന ഈ ങലാകതറൽ നറമറഷങൾകകം തകന അവൻ അററങയണ 

             വറവരങുകെ ഫയലകൾ ുനറൽ കതളറുനത്  അുതം തകനയങല.' ങലാഹകകുുംബം' 

െന െേല ൊഷാത്കാര പെവകൾ കയുനതറന്  െൈായമാും വറധം ങലാകതറൻകറ 

വറരലകളറൽ ുതറയ ുൃത്ബനങൾ ൃടറകാും ആശയങൾ മുളവകര അററയറുവാും 

ഇെർകനററൂകെ ൊധറുന.െനാൽ ഏകതാനറകനുംങപാകല ങദാഷകരമായ ഒു ഭാഗവം 

ഇെർകനററകെ  പകലണ് െന കാരദം അവഗണറകാൻ കഴറയറല. ഹെബർ ുറൃതദങുകെ 

അമറതമായ വർധനവ് ഇതറകലാനാണ്. അപകെകരമായആശയവറനറമയം, ആൂരണം െനറവ 

ഇെർകനററകെ  ൊങേതറകവറദദകൾ വഴറ ഇന് ലഭദമാണ്.െഭദകമങനാ അെഭദകമങനാ 

             ങഭദമറലാകതഏു വറവരങും ഇെർകനറ് വഴറ ലഭദമാണ്.അുകകാണ് തകന ശരറയായ

             നറർങേശങും ുൻകുതലകും ഇകലേറൽ വറദദാർഥറകുൾകപകെ  കൗമാരരായകാർ കതറായ

             രീതറയറൽ ഇെർകനറ് ഉപങയാഗകപുതാൻ ൊധദതങയകറയാണ്. ുണങദാഷങൾ ുലനം  

             കചുങപാൾ തീർചും ുണവശങൾ ആണ്  ഇെർകനററൽ ഏകറ കാണാുളത്. ശാര

            വളർചുകെ മുരകരമായ ഈ ചങാതറകയ യഥാവറധറ രങയാജനകപുുക.....
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                                          കവറത
                                          

    ആകാശ്                   
  മെകയാര                                     X.F      

        െവറങെു ങപാകയകെ ൂുകാരൻ

           നററുള ചറരറുള ൂുകാരൻ

           ഇവറുണ് കനഞറകല കകാെറമര ുപത്

           ങചാര പതാകയായറ നീ െഖാങവ

           ങചാന നഷരങൾ കങണാ

            ങചാരപ ൂകകള കങണാ

            അവങരുപാും കചേനൽ ൂുള

            വീരനാം ങതാഴൻകറ ഗീതം

            ഇനറെകെ ങതാഴങര ങതാങളാുങതാൾ

           ങചർന് പാുങമാ ഒുമതൻ ഗീതം

           മതം ഏുമാകകട കകാെറ ഏുമാകകട

          നമൾ മുഷദരാ ൂുകാരാ

          നീ െകെും ങതാഴനായറ ുഞറരറ

          ങചലമായറ െെുതറലറനറ ൂുകാരാ

          െര കറനാവകൾ രക ുപങളായ്

          ഈ മൺതരറകളറൽ ങചർനലറു

        െരങയാ വാുകൾ അടൈാെങളായറ

ങതങങലാകൊപം വറുപറനറൽപ.

െരമഴകാു വനങപാും

െരവെെങൾ ങവർപറരറും.

        45



    െനം നറനകായ് ഓർമകചെറകളായ

    ഈ വഴറങയാരത് കാുനറൽും.

   നീകയെുതറലങലാ ഞാൻ ൂുകാരാ

 നീയറനറും വരറലങലാ ൂുകാരാ

ഇനറകയാത ൂുകാർ നറകന തറരഞറനീ 

കലാലയ കാററങനാകൊപകമും.

ങനാങവു വീും കവറതയായറ 

നീ കനങഞററ നറൽും കഥകളായറ. 
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കഥ

                                          

                                                                                           

                                                                                            

 കാവദ ബാു 

                                                               IX.E                 
                                            കനലറ  കെ   കഥ

                                              ഒതറരറ ഒതറരറ വഴറകൾ പറനറടാണ് ഞാൻ നറങുകെ ഭഷണ

      പാരതറൽ െതറയത്. ആദദം െകന ുളപറച ഞാറാകറ. നനായറ ഉുുമററച പാെങതക്

      പററചനു. കളപററചം കവളവം വളവം തനം െകന വളർതറ. ഞാൻ തഴചവളർന.

     കതറരായറ. ഞാും ൂടും കപാനറൻ നററമായറ. പാെം കപാനണറു. കകാകതുത് 

       കമതറച് കമതറച് െങനും ൂടകരും കതറരറൽ നറനം

      ങവർകപുതറ. പറകന െകന ുുങറ ഉണകറ. 

    വലാത ങവദന ങതാനറ. പറകന മറലറങലക്.   

    യരതറൽ ഇട് െകെ കതാലറ മാററ. െകെ ൂപം     

     ആകക മാററ. പറകന െകന കെയറകലതറച. ഒുവറൽ

     കലതറൽ കറെന തറളച മററുങപാൾ കഴറഞകതലാം

     ഓർു. െനറക് ഏകറ വറഷമം ആയറ. െേറലം  ൊരമറല. നറങുകെ വറശപ് മാുങപാൾ 

       ഞാൻ െലാം മറും. െകന  

       പാഴാകാകത ൂഷറകങണ........... 
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                                             ങലഖനം

           

                                                                                                          പവിൻ.എ

                                                                                   IX.D

                                                         ൃണാൾ  ഹസൻ 

                                                                                                                                                  

                                                              ഇനദൻ  നവതരംഗ   സിനിമയിലെ    അതികായും  

           നൊകരശത    സംവിധായകുമാണണ   ൃണാൾ ലസൻ.  സതദജിതണ റായിും   ഋതതികണ  

           ഘടകിുലമാെം   ഇനദൻ  സിനിമലയ  നൊകൂപടതിൽ  അടയാളലെുുനതിൽ  

           നിർണായക പുവഹിേ   ലസൻ  , ുെനതാളം  േിതങൾ  സംവിധാനം ലേയിുണണ. 

           ഒനടലറ നദശീയ-രാജദാനര   അവാർുകും      

നനടിയിുണണ.എുപുകളിലം  എൺപുകളിലം      
നവസിനിമലയ   നേഹിേ  നകരളതിലെ

 ലേുെകാർകിടയിൽ    രനദയനായിുു   ൃണാൾ   

ലസൻ. ആദദമായി  നകരളതിൻലറ   രാജദാനര   േെേിത
നമള   സമഗ സംഭാവനുള  അവാർഡണ  നൽകിയതണ  ലസൻ 

ആയിുു . കൂർ  സമരലതുറിേണ  സിനിമലയുുവാൻ   

         അനേഹം രമം നടതിയിുു .ബംഗാളി, ഹിദി, ഒറിയ,  ലതലേണ  ഭാഷകളിൽ  സിനിമ 

         സംവിധാനം ലേയിുണണ. 2002 ൊണണ  അവസാനമായി  േിതം  സംവിധാനം ലേയതണ.

         എുപുകളിലെ  ലകാൽകത  അടയാളലെുതിയ ുടർേ സതഭാവുള  ഇലറർവൂ  , 

         ലകാൽകത  71 ,    പാഠതികണ  എനീ േിതങൾ അനേഹതിലറ  മാറർപീുകൾ

         ആണണ. 

    ൂലന ഫിെിം ഇൻറിറൂടണ  ലേയർമാനായിുു .

    1998 ുതൽ 2003 വലര രാജദസഭാംഗമായിുു.'
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                                                                                                          ുെമേക സഫീർ

                                                                                     IX . D

                                             നറങൾകററയാങമാ?

     1. പാലറൽ അെങറയറരറുന പഞൊര ഏത്?

     ഉതരം: ലാങടാെ്

     2. കലവങലാെ് െനററയകപുനത്?

     ഉതരം: െങടാെ്

    3. ങതനറൽ അെങറയറുള രധാന പഞൊര ഏത്?

     ഉതരം: െങടാെ്

   4. കമുക് ലയറുന രാവകം ഏത്?

     ഉതരം: കബൻെീൻ

     5. െറററുകൾ അുവറുകമാകാൻ ഉപങയാഗറുന

       പദാർതം?

     ഉതരം: െഥങനാൾ

    6. ജലം ുധീകരറുനതറന് ഉപങയാഗറുന ഒു ലവണം ?

     ഉതരം: കപാടാഷ് ആലം

     7. കാർബൺ െംുകങകള ുററച് പഠറുന രെതര ശാഖ?

      ഉതരം: ഓർഗാനറക് കകമറസറ
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 ൈവിത

                                                                                        കവണവക 

                                                                                       X.F        

എഹന രണയിനി

                  നു ലവണയണ ലവമ അഴകണ

               എലറ കൺമണികണ ആയിരം അഴകണ

               ആദദം ഞാൻ കണനൊൾ വാശികാരി

               പിലന ഞാൻ അറിഞനതാ, ുൃതികാരി

                 നനരിു കണനൊൾ ലതാടാവാടി,

                അുത ലേനനൊൾ ുുുകാരി

                 നീ േിരിോൽ അതണ പാെൃതണ-

                 നീ വിളിോൽ അതണ താരാടണ

                എത രാുകളിൽ ഓർതിുു നിലന ഞാൻ

                അു കണലകത രാതികളിൽ

                എലറ സതനതിൽ വാരി ുണർു ഞാൻ

                  അരികിലെതിുവാൻ എന നപാലെ

                 അവലള എൻ കുകൾ നതടിുു

                 അുരാഗതിലറ എന നപാലെ
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                                            ലലഖനം

                                                                               വിഷ. വി . ുമാർ

                                                                              IX.E

                                                        നിപ കവറസക

                                     നിപ എന മാരക വവറസണ അരതദകമായാണണ നകരളതിൽ 

    എതിയതണ. വവാലകുലട ശരീരതിൽ വസിുന നിുപരവകാരിയായ ഒു വവറസയാണണ

    നിപ. ഒു ആർ.എൻ.എ വവറസണ ആണിതണ. ജനിതക വണതിയാനതിലറ അനനസാധദതകൾ  

    വിമയകരമായി സതാംശീകരിേിരിുു എന വുതയാണണ ഇവലയ    ജീവസനാരണതിനണ

     രാതമാുനതണ. റനറാനപാഡിനഡ ുുംബതിലെ റനറാപസണ ജീനസിലെ അംഗമാണണ നിപ.

     നിപ വവറസിലറ സതാഭാവിക വാഹകരാണണ ഈ വവാലകൾ. വവാലകുലട സതാഭാവിക

     ആവാസവദവസ തകർകലെുക, ഭകണപദാർതങൾകണ ദൗർബെദുണാുക, ുടിനീർ

    െഭദത  ുറുനപാുക, അുഖങൾ ഉണാുക, ഭീതികണ   

    വിനധയരാുക ുടങിയ േിെ രനതദക അവസകളിൂലട വവാൽ  

    കടുനപാുനമാൾ അവ കീണിതും ുർബെും ആുനമാൾ

     അവുലട രതിനരാധനശഷി ുറുകും അുവഴി വവറുകുലട

      എണം   ലപുുകും ലേുനനതാലടയാണണ നിപ വവറുകൾ

       ഉഗൂപം രാപിുനതണ. ൂതം വഴിും കാഷം വഴിും  

     വവറുകൾ ുറം തുനമാൾ പനിും മുഷദുമടകുള  മു ജീവികുലട ശരീരതിൽ ഇവ
     കയററപുന.
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                                                        ങലഖനം

                                                         

                                                                       യുൃണൻ

                                                                               IX.D

                                                                                                                            

                            അവഗണറകകപട വനറതാ ശാരജർ

                                                               രങധയമായ കുപറെറതങൾ നെതറകയേറലം രീ 

ആയുകകാുമാരം അവഗണറകകപട െരങയാ ങപുണ് ചരറരതറൽ. ഇനം അതരം 

വറങവചനങൾ ഒനം ൂർണമായറ മാററയറടറല. ഇതാ ചറലകര നുക് പരറചയകപൊം.

                     ങവര ുബറൻ (1928-2016)

                 ഗാലകറകുകെ അുുനറൽുന നഷരങൾും 

ഗാലകറകുകെ മധദതറകല നഷരങുകെ രമണങവഗത തകനയാകണന് ആദദമായറ 

നറരീഷറച ശാരജ. ഇതാണ് ഇുണ രവദം (dark matter) െന 

കുപറെറതതറങലക് നയറചത്. വാനനറരീഷണതറന് രീകൾ പരറമറതറകൾ ങനരറട 

കാലതാണ് ഏകറ രങധയമായ ഈ കുപറെറതം നെുവാൻ അവർക് കഴറഞത്. 

െനാൽ അർൈമായ അംഗീകാരങകളാനം ലഭറചറല.

ചറയൻ ഷറുംഗ് വ (1912-1997)

                       അുവകര നറലനറന അററവറന് വറുധമായറ പാരറററ െംരഷണം 

( parity conservation) െന െമറതറ നറലനറൽുനറകലന് കതളറയറച. പങഷ, 

രബനം രെറധീകരറചങപാൾെൈരവർതകർ അവുകെ ങപര് ഉൾകപുതറയറല .

     

     52



                 

െതാഭാവറകമാും ഈ കുപറുതതറന്  ലഭറച ങനാബൽ െമാനതറും

      അവുകെ  ങപര് പരറഗണറചറല .

                      കനററസീവൻെ് (1861-1912) 

              ലറംഗവദതദാെം നറർണയറുന ഇുപതറൂനാമകത ങരാമങൊമറകനുററചള 

കുപറെറതം ങതാമെ് ങമാർഗൻ കുപറെറചതായാണ് അററയകപുനത്. െനാൽ 

കുപറെറതതറങലക്  നയറച നറരീഷണങൾ സീവൻെ് ആണ് ുങനാട് കവചത്. അത് 

കതളറയറചതറന് പറനറലം അവുകെ കഠറനാധതാനം ഉണായറുന. 

           െതർ കലഡർകബർഗ്(1922-2006)

         ഭർതാവായ ങജാഷതാ കലഡർ കബർഗറകനാപമായറു െതർ പരീഷണങൾ

      നെതറയറുനത്. ബാടീരറയുകെ രവർതനങുമായ ബനകപട രങധയമായറ

     നറരീഷണങൾ അവർ ുങനാു കവച. െനാൽ പരീഷണഫലങൾ ങജാഷതാ കലഡർ 

      കബർഗ് തകൻറു മാരമായറ രെറധീകരറുകയായറുന. 
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                                                  കവറത                                                                

                                                                                 നനന. കക. െെ്.
                                                                  X.A
                                      മണൽതരറകൾ                                   

                 നീ ങപാും ുൻപ്

       നാകമാുമറച് നെനറുന ആ മണൽതരറകൾ

     നറൻകറ പാദതാളം കാങതാർതറുന.

      അവൾക് നറൻകറ നറെതനം ങപാലം

      അകകലകയനററയാം, പങഷ

     ഒരറകകലേറലം നീ തറരറകക വുകമനം,

      െങനാകൊപം നറൻകറ കഥ

     അവങളാും പറുകമനം അവയ് അററയാം.

     ആ നറര നറരീഷണതറൽ െൻകറ ശതാെതറും,

      അെകറയ െതരതറും കാങതാർകാൻ

     ആ മണൽതരറകൾും ഞാും മാരം െനററുക

     നുകെ കുുടലകൾ നറകനും െകനും

       ഓർമ താുകളറങലക് നെന കാലം തറരകറട്.

      അങകന െേറൽ ഒുവറൽ ആ ഓർമകും

      ഞാും ആ പഴയ മൺതരറകും

       മാരങമ അവങശഷറു ...
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            ലലഖനം

                                 

                                                  അബിത.എസക

                                                IX.B

പരറസറതറ മലറനീകരണം  ,   ആുനറക ജീവറതം

                                               ഇന് ൊധാരണകാരായ ആുകൾ ുതൽ മൈാ പണറതനാരായ   

       ശാരജൻമാർ വകര   െലാവും ചർചകചുന ഒു വറഷയമാണ് പരറസറതറ െംരഷണം.

     പരറസറതറയറൽ വുന മാറം ജനജീവറതകത ുരറതൂർണം ആകറ തീർുന െനം അത്

     ൂമറുകെ നറലനറൽപറുതകന ഭീഷണറുയർുന െനകമലാം പലും ചർചകചുന ഒു

      വറഷയമാണ്. െതദതറൽ  െൊണ് പരറസറതറ ങദാഷം ,ഈ ൂുഖത് െങകന 

    ബാധറുന െനുളതായ കാരദങകളുററച് വറശദമായറ  ചറെറങകണറയറരറുന.

                                     ൌരുഥതറകല അംഗം ആണങലാ ൂമറ. ൂമറുകെ െങൈാദരങളായ  

      മുചറല രൈങളറലം ജീവജാലങൾ ഉകണനം ഇകലനം ഉള അഭറരായങൾ ഇനണ്.

    െേറലം ൂമറയറൽ മാരങമ ജീവജാലങൾഉളകവനാണ് 

ഇങപാൾ വദകമാും വറശതെറകകപുനത്. ൂമറുകെ ഘെനും 

അതറകല അെരീഷവം കാലാവസുമാണ് ഇവറകെ ജീവകെ 

നറലനറൽപറന് ൊധദത ഉളതാകറ തീർുനത്.ജീവ വുവറകെ

  അങനക കാലകത പരറണാമ ഫലമാണ് ഇനകത മുഷദൻ.
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                                   ഈ മുഷദന് ുും കാുന രൃതറദതമായ അവസകയയാണ്

                പരറസറതറ െന് പറുനത്. ഭൗതറകവം ഹജവപരവമായ ഘെകങൾ 

                പരറസറതറയറൽ ഉൾകകാുന. 

                                    ൂമറ , ജലം, വാു, െനറവ ഉൾകകാുനതാണ് നുകെ 

            ഭൗതറക പരറസറതറ.െലാ വറധതറലുള െെദങും ജുകും പരസര

            ൂരകങളായറടാണ്സറതറകചുനത്. അതായത് ഒു വുവറന് നറലനറൽപറന് മകറാു

            വു ആവശദമാണ്. ഇവ പരസരം രവർതറചകകാണ് ഇരറുങപാൾ പലമാറങൾും

           കാരണമായറതീുന. ഭൗതറക പരറസറതറയറൽ ഉണാുുന മാറങൾക് അുെരറച്

           ഹജവ പരറസറതറയറലം മാറം ഉണാുുന. ഈ മാറങൾ ഒു രതറഭാെമായറ  

          ുെർനകകാണറരറുന.ഏകതലാം തരതറലള രവർതനങളറൂകെയാണ് മുഷദൻ

          പരറസറതറക് ങദാഷം കചുനകതന് നറങൾ ചറെറചറുങണാ? പരറസറതറക് ങദാഷം

          വുുന മുഷദൻകറ ചറല രവർതനകതുററച് മാരം ൂചറപറകാം... പല തരതറലള

          മലറനീകരണം തകന ഏറവം രധാനകപട കാരദം. നാം വലറകചററുന പല വുകും

          മലറനീകരണതറന് ഇെയാുന. 

                                                 ജനകപുപം പരറസറതറ നശറുനതറന് മകറാു കാരണമാണ്.

         ജനങൾ ആൈാരൊധനങൾ ങശഖരറുവാനായറ ൂമറകയ ൂുതൽ ൂഷണ

          വറങധയമാുന .ൃരറമ രീതറയറലള ൃഷറരീതറ തകന ഉദാൈരണം അുങപാകല ൂഗർഭ

          െപുകൾ ൂുതൽ ഖനനം കചത െുുനും കാരണം ൂമറുകെ ആെരറക ഘെനക്

          ങകാടം തുന. ൂമറയറൽ വച് നെുന അു പരീഷണങും ഇുങപാകല 

  വറനാശകരമാണ്. വൻങതാതറലള വന നശീകരണം 

നുകെ പരറസറതറക് ങദാഷം കചുന.വനനശീകരണം 

മകണാലറപറന് കാരണമാുന. മണറകല ഹജവാംശം 

നടകപുന. 
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                മഴുകെ ലഭദതയറലാുന. അെരീഷതറകല ശീങതാണ നാശതറന് അത്

           കാരണമാുന.  വനദജീവറകുകെയ  ഉൂലനതറന് അത് കാരണമായറതീുന .

          ൂമറുകെ ഫലുടത അത് തകറെം മററുന.മുഷദൻകറ ുധറൂനദമായ രവർതനങൾ

          പലും ഈ ുമറുകെും അതറകല ജീവജാലങുകെും നാശതറന് വഴറ കവുനതായറ 

          നാം കുകഴറു. ഇങകന ആുനറകത ജീവറതൌകരദങൾ വർധറപറുനതറന് 

  ങവണറ പരറസറതറകയ നശറപറുന  രവർതനം നാം മതറയാകണം. 
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                                                        കഥ

                                

                                                                  

                                                                     ആർ.ജി. ലഗാപാലൃണപിള

                                                             കെൂൾ വിഭാഗം ഇംഗീഷക 

                                                                      അധധാപൈൻ

                                   ഹൈുതി

 

                                       എലാദിവസും എനനപാലെ അും അയാൾ സായം സനദയിൽ     

ലനൽകതിുകൾ നിറഞ പാടവരമു ൂടി ഏകനായി നടു. അതമയ ൂരദൻലറ 

          ലപാൻ നശാഭയിൽ ലനൽമണികൾ സതർണ വർണമണിഞണ ഇളം ലതനെിൽ ൃതമാടി.

          അനേകർ നിെം സതനമാുള അയാൾകണ രനണകനറാളം കര ൂമിും ഉണണ . ഇരിൂ 

          ൃഷി അയാൾകണ ആനവശും ആഹാദമായിുു. പാടതിനണ പടിഞാറണ വശുള 

വിശാെമായ  പറമിലെ വീടിൽ ഭാരദനയാും രണണ ലപൺമകനളാും ഒെം താമസിുന 

അയാൾകണ ഏലതാു പിതാവിലനും നപാലെ െളിതമായ നമാഹങലള ഉണായിുുള. 

രായൂർതിയായ മകുലട വിവാഹം വിഭവ സൃദമായ സദദനയാും നാുകാുലട ൂർണ 

പോളിതനതാലടും നടതണം. േിനകൾ അയാലള ുളകം ലകാളിു. വയൽ പിനിടണ 

വീു ുരയിടതിനെകണ കയറിയതണ അയാൾ അറിഞനതയില. അലം ൂടി നടകണം 

വീുപടികൽ എതാൻ. എേിലം അയാുലട മനസണ കാുകയറി തലറ ലകാുമകളിലം 

എതി.

58



                

                തൻലറ ലകാു മകലള ുമെിൽ ഇുതിും വിരൽുമിൽ പിടിെിും 

               പാടവരമിൽ ൂടി നടുനീുന സതനം േിതം അയാുലട മനസിനെകണ 

             ഓടിലയതി. മകുലട വിവാഹനശഷം സാധിുലമേിൽ ുനറ ൂമി ൂടി വാങണം. 

            അവിലട ഏതവാഴ ൃഷി ലേയണം. നിറലയ ലതങിൻ വതകൾ നടണം. ഭാവി 

           പദതികും അയാൾ ആൂതണം ലേയ. കഴിഞ 30 വർഷലത തലറ അധതാനം 

           തനികണ ആവശദുളതിെധികം സമാദദം നനടി തനിരിുു. അതിൽ അയാൾ    

 അൽപം നപാലം അഹേരികില ,പകരം അയാൾ രൃതിനയാടണ നദി പറു.  താൻ   

രൃതിലയ നേഹിേതണ ലകാണണ രൃതി തന വരമാണണ ഇലതലാം എനണ അയാൾ 

മകനളാടണ പറുമായിുു. ൃഷിയിലള അുഭവം അയാലള നല കർഷകൻ ആകി. 

ജീവിതതിലെ ഓനരാ നിമിഷും ൃദദമായി അയാൾകണ നതാനി. തലറ ഭാരദലയും 

മകലളും തലറ ഭാഗമാകി അയാൾ നേഹിു. അലലേിലം അവുലട പിുണ ആണനലാ 

അയാുലട ജീവിത വിജയതിലറ രഹസദം.

                                                       ഏനതാ കിണി വാെിൽ നിുലമുത ലവളം അയാുലട 

         ുഖതണ പതിേനൊൾ അയാൾ നബാധതിനെകണ ഉണർു. എനാണണതാൻ കാുനതണ? 

         ുറം നിറലയ ആൾകാർ. പെും കരഞണ അവശനായിരിുു. അയാൾ അുതനതാലട

         ുും നിനവലര നനാകി. ആും ഒും മിുനില. എലാവും ുഃഖഭാവം. ഒും അയാൾകണ

         ഓർകാൻ കഴിുനില. മകുലട വിവാഹകാരദതിനായി താൻ നകാഴിനകാനടകണ നപായതണ

         അയാൾ ഓർലതുു. പിനീടണ ആെുഴയിലെ വീടിൽനിും വന നഫാൺ നകാും ുടർനണ

        താൻ ലതാടുത ലറയിൽനവ നറഷനിനെകണ ഓടിയും ഓർമുണണ  ആെുഴ നറഷനിൽ 

ലെയിൻ എതിയില അതിുുനമ അതണ ഓടം അവസാനിെിു. നകാരിലോരിുന മഴ 

അയാലള അസതസനാകി. ഒരികലം നതാരാത മഴനയാ..... എറണാുളം നറഷനിൽ 

എതിയ അയാലള എങലനനയാ  ഒു കാറിൽ  ൂടിലകാു  വരികയായിുു   

യാതാമനധദ അവർ വിവരം പറു. 
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തലറ സർവസതും നശിേിരിുു. സാരമില തനികതണ പരിഹരികാുനനതുള.

          പനക പിനീടണ നകട വാർത ൃദയനഭദകമായിുു. തലറ  ഭാരദും രണണമകും 

രളയുരിതതിൽ ലപടിരിുു. അർദനബാധാവസയിൽ അയാൾ വീടിലെതി. തലറ  

രിയലെടവുലട നേതനയറ ശരീരമാണണ അയാൾ ആദദം കണതണ. വർഷങൾകണ ുൻപണ 

തലറ  വെുകരം പിടിു ഇറങിവനണ തലറ ുഖുഃഖങളിൽ എും ൂടായിുനവർ..... 

         ലതാടുുതലന ലവളുണിയിൽ ലപാതിഞ ശരീരങൾ ആയ തലറ രിയ  മകൾ..... 

പിനീടണ അയാൾ എലാം മറന മയകതിൊയിുു. ുഖതണ ആനരാ തളിേ  

ലവളുളികൾ അയാുലട നബാധം വീലണുു.' സമയമായി' എന ശദും

 ' ആലരേിലം കാണാുനണാ?' എന ശദും അയാളിൽ 

വലാലതാു ഏകാനതും അനാഥതതും ൃഷിു. നതങി 

കരേിലകൾ ആർതാനാദമായി അയാുലട കർണ

 ുടങളിൽ വനെു. ഈ സമയം ൂരദൻ പടിഞാറൻ 

േരവാളതിലെ അനിനോെിൽ ുങിുളിു 

മറുകയായിുു.
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            ൈഥ

                                                       

                                                                                       

    ൊജകറ

                                                                            VIII .D

                            

                                രതീഷുഹട ഒു ൈതക

                        എലാവുനടും ുറലെുതലകൾകണനശഷം അനണ വവകിയാണണ    

           ഞാൻ ഉറങിയതണ. അമ മരിേനതാലട എലറ താമസം വകയിലള ഒു നേേിുലട 

           വീടിൊണണ. അഛലറ താമസം പടണതിൊണണ , അുലകാണണ എലാമാസും അഛൻ

           വെിലയാു ുക നേേിുലട നപരിൽ അയുലകാുും. അുലകാണണ അവർ എലന വെിയ

            ഇഷമായിുു. ഒു തവണനപാലം അഛൻ അതണ ുടകിയിടില. ആചയിൽ ഒനനാ രനണാ

           തവണ ഞാൻ അഛനണ കതണ എുുമായിുു. േിെതിനണ മുപടി തും േിെതിനണ ഇല.

          മാസതിൽ ഒു തവണ അഛൻ വിളിും, പനക ഞാൻ സംസാരികാറില. കാരണം,

         എലറ മുപടി നകൾുനമാൾ അഛനണ വിഷമമാും. എനാൽ ഉടലനതലന അഛനണ അുത

        കതണ അയേിുു .
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            പതിവിലാലത ഒുദിവസം അഛലറ കതണ നപാുമാൻ എലന ഏൽെിു." നമാളണ  

           വിഷമിലകുതണ അഛൻ ഉടലന എും. ഇനി നമാളണ കുകൾ അയനകണ. നനായി 

        പഠികണം. വെിയ ആളാകണം". പിനീടണ അഛലറ കുകൾ വനില. നേേിുലട 

       നപരിലള പണും നിെു. എലറ ൃദയമിടിെണ അഛൻ അറിുുണാുനമാ?. പണം

      വരാതായനൊൾ നേേിുലട നേഹം എനങാനടാ മാുനപായി.

                                                         പിനീുള ദിവസങളിൽ എനികണ നൽകിയതണ

      ലവുെിലറും ുറലെുതലകും ആയിുു. പിലന ുഃഖങൾ നിറഞ നാുകളായിുു.

      അങലന ഒു മാസം കടുനപായി. അങലനയിുനനൊൾ ഒു വവുനനരം നേേി

     ലപലടനണ എലറ ുറിയിനെകണ വു. എനിടണ നാലളതലന ഇവിടം വിടണ നപാകണലമും

     നിലന ഞങൾകണ ുമകാൻ കഴിയിലലും പറു.

                                                        പിനറനണ രാവിലെ നേേി എലന വിളിുണർതി.

      പിനീടണ നേേികണ എലന വീടിൽനിനണ ഇറകിവിടാുള

     തിുകമായിുു. എനികണ 

      അഛലന കാണണലമനണ ആവശദലെടണ കരു, അനൊൾ ലപലടലനാു

     വണി വീുുറനതകണ 

      വു അതണ പടാളകാുലട വണിയായിുു. ഞാൻ നോദിു ,

        അഛൻ എവിലട?. മുപടി അഛൻ മരിു എനായിുു ,എനണ   

        പറുലകാണണ ഒു ലപടി ുറനതകണ എുു താലഴ ലവു. ഞാൻ

       കരുലകാണണ ലപടികുനതകണ ഓടി . അഛൻ യാതയായി.
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      കവറത

                                                                 

ബറജറല. െെ്. ബറു 

                    V. C 

കളനാദം കറളറഗാനം                

കചുങതൻ പഷറ നീ പാട.

നറൻ കളനാദം െനറൽ ഉതാൈം ഏുന. 

അുവറകൾ ുുനററം ുകും 

അതൂങനഷ ഗാനങൾ, 

നറൻ ഈണങൾ, 

ഒു കഥകൾ , പല കഥകൾ 

നറൻ ുണറൽ നറനം ങകൾകങവ. 

ങേൈകമൻ മനസറൽ കറളറർതറുന 

വുംകാല വറമയങളറൽ 

ഞാൻ മറകാകത ഈണം 

കചാരറും നറൻ നാദം 

മണറുകറൽ ഉണർുന 

കറളറ ഗാനം ങകു 

നറൻ കളഗാനം െകന ഉണർതറ 
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ങലഖനം

                                                                        

  

ആതറക ജലീൽ

                                             VIII.A               
                              െംസാരവം വറദദാഭദാെവം

                               

   ൂലദങബാധവം തറരറചററവമാണ് െംസാരം .ആരാകണന ഉളററവം മുളവർ

ആകരാകകയാകണനള തറരറചററവം െംസാരതറകെ ഭാഗം തകന.നറയതവം , 

നറചറതവമായ പരറധറുളറൽ നറർതറ െംസാരകത വറശദീകരറചാൽ അെെതയ് 

ങകാടം തുകമന് ഈ ങമഖലയറൽ ചറെറച വറജാനറകൾ പറുന. ആഴതറലം പരപറലം 

അർതുള പദമാണ് െംസാരം വറദദാഭദാെവം െംസാരവം ഒു നാണയതറകെ ഇു 

വശങളാണ്.മനസറകെ കവളറചമാണ് െംസാരം. അത് മാുരദം നററഞുമാണ്. 

മുഷദകന തറരുകളറൽനറനം ങവററു നറർുന ഘെകം െംസാരം തകന.ഹവവാൈറക 

ഘടങും മരണാനെരചെുകും െലാം െൂൈതറകെ െംസാരറകതുകെ ഭാഗങൾ 

തകനയാണ്.ുുുല വറദദാഭദാെം നൽകറയ െുടമായ ഒു െംസാര ഹപൃകം 

ഭാരതതറുണ് .ഈ ഹപൃകം കാുൂഷറുകും നറലനറർുകും കചുകകയനത് 

നുകെ കെമയാണ്.
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 ുതറയ ജനതയ് കാുൂഷറച െംസാരം പകർന് കകാുുകയാണ് 

വറദദാഭദാെം കചുനത്.ഓങരാ വദകറയറലം െതതര ചറെകൾ വളർതറകയുുക 

െനത് വറദദാഭദാെതറകെ ലഷദമാണ്.വറദദകകാണ് വളുനത് വറങവകമാണ്. 

വറങവചറച് അററുകയാണ് വറദദാഭദാെം. വറദദാഭദാെതറകെ കെമ തകനയാണ് 

നറലവറലള വറശതാെം, മങനാഭാവങൾ, ൂലദങൾ െനറവ പരറചയകപുതറ 

കകാുുന.ഒു െൂൈം ങരഠം ആകണേറൽ അതറകല അംഗങൾ നന ഉളവരാങകണം .

മുഷദ നനകകള െൈായറുന ആർശങും ജീവറതരീതറകും പാലറകാൻ ങവണ 

മനൊനറധദം ലഭറുനത് വറദദാലയങളറൽ നറനാണ്. ഏറവം ുെറയ നന, ഏറവം 

ൂുതലാുകൾക് െന െമീപനം ആയറരറകണം ഓങരാുതർും. ആ നന രധാനം 

കചുനത് വറദദാഭദാെമാണ്. വറജാനം വളുനങതാകൊപം അെറസാന ൂലദങൾ 

വളർതറകയുുക െനതാണ് വറദദാഭദാെകത ലഷദം. ഇവറകെയാണ് െംസാരവം 

വറദദാഭദാെവം ഹകങകാർുനത്.
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 കവറത

 

ൃണ .െെ്.ജറ

                                                                VIII.A 

  െതപം

നീ ങപായ വഴറകും നറകെ കാകലാചും

മനമാം നറനകെ ചാുതും

െൻ മനസറകെ മണറവർണകചപറുളറൽ

നീ ഉകണന ങതാനൽ വറളറചണർതറ

െെറകനനററയാകത ഏതറകനനററയാകത

നറൻകറ മനമറതങൾ ഞാൻ കാങതാർു

 െൻ മനസറൽ ഒു ങകാണറൽ നറകന ുെറയറുതറ

കപകടന വകനാു മുരമാം കാററൽ ഞാൻ 

കുകൾ ചറമറ മറഴറകൾ ുറന

അങപാകളൻ മനം കനാു ങപായറ

ഞാനററു നറനകെ കാകലാച

കവുകമാു െതപം മാരമായറുനകവന്

കവുകമാു െതപം മാരമായറുനകവന്
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                  അുൽ ലമാെൻ               

                                                                                IX.E 

                                  ഇതക ഒു ഹനാലബൽ ുുംബം

          രണ് കനാങബൽ െമാനങൾക് ഒു ശാരജ അർൈയായത്  അുതകരമായറ
ങതാനറങയകാം െനാൽ ങമരറുകെ ുുംബതറന് ങനാങബൽ ചരറതങൾ 
അുകകാകണാനം തീുനറല.ങമെം ങമരറ കൂററക് ആദദ ങനാങബൽ െമാനം ലഭറചത്  

           ഫറെറകറൽ ആണ്. ആയറരതറകതാളായറരതറൂനറലാണ് െന് നറങൾകററയാം . 
അത് കൈൻററ കബുുറൻ, ങമരറുകെ ഭർതാവ് പറയററ കൂററ െനറവർകകാപം.

          രണാമകത കനാങബൽ െമാനം ആകകട കറടറയത് കകമറസറയറലം . ഈ 
           െമാനുക  ഉപങയാഗറചകകാണ് അവർ പാരീെറൽ  ങറഡറയം ഇൻസററൂട് െന 

ഗങവഷണസാപനതറന് ുെകമറു.   ഇത്  അൊരാര രശതറുള ഒു ഗങവഷണം 
പഠനസാപനമാണ്.ങമരറ- കൂററ ദപതറകൾക് രണ് ങപർും ങനാങബൽ െമാനതറന്  
കഥകൾ തകന പറയാുണ്  ുു മകൾ തറരക് ഐററൻ  അവുകെ ഭർതാവ് 
കെഡററക്  ങഷാലറങയാ. ഇുവകര    നാം അററഞത് ചറല വുുൾ െതഭാവറകമായറ   
ങറഡറങയാ ആടറവറററ കാണറുനതാണ്. െനാൽ   ഐററൻ   കെഡററക്  ദപതറകൾ 
ൃതദമായറ ങറഡറങയാ ആടറവറററഉണാകറ  ശാര ചരറരം   ൃടറച. അൂമറനറയം െന  
ങലാൈതറങലക്   ങറഡറയതറൽ നറന് വുന  ആൽഫാ  കറ കെതറവറടങപാൾ  ഒു 
ുതറയതരം ങഫാഫറെ്  ഉണായതായറ കു. ഇങകനുണാുന ങഫാഫറെ് ങറഡറങയാ 
ആടീവത  കാണറുന. ഇതറനാണ് ഐററൻ-  കെഡററക് ദപതറകൾക് ങനാങബൽ 
െമാനം(1935 ൽ) ലഭറചത്.
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     ഈ പരീഷണങളാണ് പറനീെ് ൃരറമ  ൂലക  നറർമാണതറങലും    
 അുവറഘെനതറങലും ഒകക നയറചത്.ഐററൻകറ   ഇളയ െങൈാദരറ  ഈവ് 
ഒു   െംഗീതജും പരരവർതകും െുുകാരറും ആയറുന . 
ആയറരതറകതാളായറരതറഅുപതറഅഞറകല  െമാധാനതറുള  കനാങബൽ 
െമാനം   ലഭറചത് ൂനറകെഫറ ആണ്. അത്  ഏുവാങറയത് ഈവീൻകറ 
ഭർതാവ്കൈൻററലങബായറും . ൂനറകെഫറൻകറ   ആനകതഡയറക് െറായറുന  
അങേൈം.
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                                                             Poem
                                                                 

                                         Adithya .P.S

                                                  V.B

                                                  BIRDS SONG

If ever I see,

On bush or tree,

   Young birds in a pretty nest,

       I must not ,in my play,

       Steal the birds away,

            To grieve their mother's breast.

     My mother I know

                                   Would sorrow so, 

    should I be stolen away, 

so I'll speak to the birds,

                                        In my softest words,

 Nor hurt them in my play.
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ആൈാശക
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  VIII.B   
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 നുകെ വറദദാലയതറകെ അഭറമാന നഷരങൾ
            െംസാന ഐെറ ങമളയറൽ ഡറജററൽ   

 കപയറൻററംഗറൽ  െ ങരഡ് ങനെറ ങരെ് മാർകറന് 

 അർൈനായ 

      ൃണുണറ. ബറ പത്.െ

     ങൊഷദൽ െയൻെ് ൊലൻറ് ങെർചറൽ െംസാന തലതറൽ

     െ ങരഡ് ങനെറ ങരെ് മാർകറന് അർൈനായ ,െയൻെ് ൊലൻറ്

     ങെർചറലം, െറ വറ രാമൻ ഉപനദാെ രചനയറലം െബറലാ    

     തലതറൽ ഒനാം സാനവം ലഭറച 

    രങമശ് കണൻ പത്. ഇ

                                                   ശാരങമള വറജയറകൾ

ശാര  ,  ഗണറതശാര മാഗെറുകൾ

  

 

 രീലകറ രവറുമാർ                                                                 ങൊനാ ങജായ്െൺ 

VIII.C  VIII.C

         

 

 ആനന് വറെെ്                                  75                                  ഷറൈാെ് െഫ്       

                X.E         X.E    



   

ഗണറതശാരങമള വറജയറകൾ

           അുരറയ        ങേൈ ുങരഷ്  നറഥറൻ . െൻ. െെ്    

   പാർവതറ. െെ്. ുമാർ   നയന. െ. വറ       ൃങണു. വറ. ആർ          

  

 രവറത. ൈരറ വറജറത് വറൽെൺ മഞറമ
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                                              ങസാർെ്െ് വറജയറകൾ

            

                     ങഷാട്ുട് ൈാൻഡ് ങബാൾ െീം

  

 

     

ഗൗരറ. ബറ

                 X.D             
        ങവാളറങബാൾ െീം
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                               ുവജങനാതവ വറജയറകൾ
               അറബറക് ങപാസർ രചന

                                                                               

അറബറക് ുറാൻ പാരായണം

            ഷൈാന . െെ്

                  X.E

ലളറതഗാനം

     ുെമേക നാസീം

                                            IX.D                       

                            

                                                                         

                                                   

        ആദറതദൻ . വി.കക

                                 VIII.C                
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        െംൃത രഭാഷണം 
                 ങമാങണാ ആട്
                 ൈറനറ പദദം കചാലൽ
                  ുചറുെറ

അപർണ .വറ.ആർ

                                         IX.D     

                                          

                                                ങകാൽകളറ െീം
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  ുവജങനാതവ ശാര നാെകങളറൽ
                      മറകച നെറയായറ തറരകഞുകകപട

                                    

ൃണ .െെ്.ജറ

                                     VIII.A

             ുവജങനാതവ നാെകം, ശാര നാെകം   െീം
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െംൃത ങസാളർഷറപ് വറജയറകൾ

                                ുപറ

          

    ങദവനന ആർ.െെ്        രീൈരറ .െെ്. പറള       ങരയെ്. െെ്. ുൂമാർ

            V.B  V.B                             VI.D             

   ൃണ . െെ്. ജറ    അ൪ുൻ.െ 

 VII.A  VII .D 
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ഹൈസൾ

       

   

                   പവറൻ. െ  അപ൪ണ. വറ . ആർ      ആദറതദ ൃണൻ 

             VIII.D  VIII.D   IX.D 

            

                                                         

          

 

                

               നറെറ. മങനാജ് ആരദാ.ആ൪ 

           X.D      X.D
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U.S.S     വറജയറകൾ

  

  അനാമറക. െെ്   ങദങവു  രീമ

            ( Gifted Student )

      ഹവണവറ . വറ     ങൊനാ ങജായ്െൺ    ൊൂജദ. െെ്. നായർ 

                        നു മാറ്െ്

      

         െറബറ ങമാനചൻ                  
ഹവണവ്. െെ്    ൈനാ ൊു
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                                                     ഡിജിറൽ ഹപയിനിങക

                                                                  

         

ൃണുണറ.ബറ

X.A

                              കവർങപജ് തയാറാകറയത് ൃണുണറ.ബറ
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                                        ലറററൽ ഹകറ്െ് ൂണറററകെ
ഈ നവ െംരംഭതറൽ ഞങങളാകൊപം നറന് 
െലാവറധ െൈായെൈകരണങും നൽകറയ 
ബുമാനകപട െച്. െം, അധദാപകർ, ലറററൽ 
ഹകറ്െ് അംഗങൾ, മു വറദദാർതറകൾ ഏവർും 
ലറററൽ ഹകറ്െ് ൂണറററകെ ങപരറലള നനറ 
അററയറകകട.......

                                  

                                                    നനറ........... 
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