
                                                                                                                                                 

 SREE KRISHNA

                       HIGH SCHOOL 
                 NALLEPILLY                
ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

ആമുഖഖ

ആര്ഷഭഭാരതസഖസഭാരതത്തിനന്റെ  ഉറവത്തിടനമെനന
പപേരു പകൈട്ട  ഭഭാരതഭൂമലി ഇനറ്റ് ശഭാസ്ത്രസഭാപങ്കേതലികൈ വലിദദ്യയലില് മലികൈവുറ സഭാനനം 
കകൈവരലിചലിരലിക്കുന. അതുകകൈഭാണ്ടുതകന വലിദദ്യഭദ്യഭാസ രനംഗവുനം നപവഭാതഭാന 
 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കറ്റ്സഭാകദ്യനംവഹലിക്കുകൈയഭാണറ്റ്.
സര്   ഗഭാത്മകൈതയനം സഭാപങ്കേതലികൈവലിദദ്യയനം കകൈപകൈഭാര്ക്കുപമഭാള് അധദ്യയനരനംഗവുനംപുതലിയ 
മഭാനങ്ങള് തടുന.ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അനംഗങ്ങളുകടെ കൂട്ടഭായ്മയലില് വലിരലി ഞ്ഞ ഈ മഭാഗസലിന
സഭാപങ്കേതലികൈ വലിദദ്യയകടെ മലികൈവുനം അവതരണത്തലികന്റെ മഹലിമയനം കകൈഭാണറ്റ് ഉനതമഭായ 
ലകദ്യപബഭാധങ്ങള് പതടുകൈയഭാണറ്റ്.
പേഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കലിടെയലിലനം പേരരീകത്തലി
രക്കുകൈള്കലിടെയലിലനം  കൈലിട്ടുന സമയങ്ങളലില് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അനംഗങ്ങള് നടെത്തലിയ  
പ്രവര്ത്തങ്ങളലില് മലികൈവുറ ഒനഭാണറ്റ് ഈ 
ഡലിജലിറല് മഭാഗസലിന. സമകൈഭാലലികൈ സഭാമൂഹലികൈ പ്രശ്നങ്ങളലില് പ്രധഭാനമഭാണറ്റ് 
മഭാനവലികൈതയ കടെമൂലദ്യഛുതലി. കൈകൗമഭാരപ്രഭായത്തലികലത്തുന കുട്ടലികൈകള പനര്വഴലികറ്റ് 
നയലികഭാനനം പേഠനമലികൈവുനം വദ്യകലിതത്വവലികൈസനവുനം പ്രഭാപ്തമഭാകഭാനനം കടെപകഭാളജലിയനം 
സനംവലിധഭാനങ്ങളുനം എങ്ങകന പ്രപയഭാജനകപ്പെടു
ത്തണകമനറ്റ് കൈഭാണലിച്ചു തരുകൈയഭാണറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. എസറ്റ്. 
കകൈ .എചറ്റ്. എസറ്റ് നപല്ലേപ്പെലിളലി സ്കൂളലികല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് പ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റ് ഒരു 
കപേഭാനതൂവല് കൂടെലി ചഭാര്ത്തലി ചലിരഭാതറ്റ് എന ഡലിജലിറല് മഭാഗസലിന നലിങ്ങളുകടെ മുനലില് 
സമര്പ്പെലികകട്ട.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

   

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

              

   Sunu Subramanian.S                 Shabira.B                       
     KITE MISTRESS                     KITE MISTRESS            
                        

                                                 

           Siju.T.P                                                    V.Mini               
           SITC                                                     JSITC

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

                                            

Little Kites MembersLittle Kites Members

     9A9A
 1 ShahanaShahana
 2 Gopika       Gopika       
 3 Shamseena Shamseena       
 4 SrijilaSrijila           
 5 Anishma Anishma
            9B9B
 6 AkhileshlalAkhileshlal
 7 GokulGokul
 8 NandhakumarNandhakumar
 9 AbhinayaAbhinaya
 10 AswamiAswami
          9C9C
 11 Stephanjoy Ytephanjoy Y
 12 Hariparasad U Hariparasad U
 13 Vishnu B Vishnu B
 14 Ranjith Ranjith R
 15 Sreevarsha J R                 Sreevarsha J R                
 16 Deepika RDeepika R
 17 Kavya Kavya K
 18 Anilakunchai KAnilakunchai K
 19 AmishaAmisha
 20 Sregharegha
 21 Midhun Midhun

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
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WHERE  ARE YOU MY CHILD 
                                                     

                     
                     

                                                                              AryasivanAryasivan

                                        (9 B)(9 B)

MOTHERMOTHER
I searched you in heaven,

 I searched you in hell
I searched you in our

 But of didn't find you any where

I searched you in water which of drink,
I searched you in  food which of eat,

I searched you in the entire world
I still didn't find you any where

At last with a small hope
I searched you in me

and I have found you in me
I found you in each drop of my blood.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

                 യയാതയാവവിവരണണ        

                                                              
                         

                                അനനദ്യകൃഷ.വലി      
                                                                                                 8.B

ഞഭാന അവസഭാനമഭായലി പപേഭായ യഭാത്രയഭാണറ്റ് 10/9/2016 കകസലന്റെവഭാലലി
യഭാത്രയഭാണറ്റ് മനഷദ്യകന്റെ കകകൈപയറനം കുറ  ഞ്ഞ ഒരു സലനം എനതകന പേറയഭാനം.

ശനലിയഭാഴ്ച രഭാവലികല 4 മണലികറ്റ് വരീട്ടലിലള എല്ലേഭാവരുനം കൂടെലിയഭാണറ്റ് യഭാത്രപപേഭായതറ്റ്.
പപേഭായ ദലിവസനം നല്ലേ മഴയഭായലിരുന. മണലികന്റെ മണവുനം,പ്രകൃതലിയകടെ സകൗന്ദരദ്യവുനം
പേകലിമൃഗഭാദലികൈളുകടെ കൂവലനം കൈര്ണതലിനനം പനത്രത്തലിനനം ഒരു സുന്ദര നലിമലിഷങ്ങള്

പേകൈര്ന. ട്രകലില് കൈഭാടെലിനളലിലൂകടെയള  യഭാത്ര എകന്റെ പേഴയ യഭാത്രകൈകള
ഓര്മലിപ്പെലിച്ചു. പകൈരളത്തലില് സലിനംഹവഭാലന കുരങ്ങുകൈള്കറ്റ് പ്രസലിദ്ധമഭായ

സലമഭാണറ്റ് ഈ മഴകഭാടെറ്റ്. സലിനംഹവഭാലനമഭാരലില് രണ്ടു പപേകര മഭാത്രപമ കൈഭാണഭാന
സഭാധലിചലിരുനള. അവര്കറ്റ് ഏറവുനം ഇഷറ്റ്കപ്പെട്ട കവടെലിപഭാവുകൈളുനം കൈഭായനം കൈണ്ടു.

അതറ്റ് ഞഭാന ഒകരണനം സൂകലിക്കുകൈയനം കചയറ്റ് തു. മലലിനരീകൈരണനം ഏറവുനം കുറഞ്ഞ
പുഴയഭായ കുനലിപ്പുഴ കൈളകൈളകമഭാഴുകൈലി വരുനതറ്റ് കൈഭാണഭാന ഞഭാന ഒരുപേഭാടെറ്റ് നടെന.

വളകര ദൂരത്തുനലിനതകന കൈളകൈളനഭാദനം പകൈള്കഭാമഭായലിരുന. പേചപ്പെലിനഭാല്
സമൃദ്ധമഭായ ആ വനത്തലില് കൈണഭാടെലി പപേഭാകല നലിറകഞ്ഞഭാഴുകുന ആ പുഴ കൈണലിനറ്റ്

കുളലിര്മ നല്കുകൈയനം പ്രകൃതലിയകടെ നഭാശകത്തക്കുറലിചറ്റ് ഒഭാര്കഭാനനം പപ്രരലിപ്പെലിച്ചു.

കുനലിപ്പുഴയറ്റ് കറ്റ് കുറുകകൈ അണകകൈട്ടലി. പേഭാത്രകടെവറ്റ് ജലകകവദദ്യുത പേദ്ധതലി
നടെപ്പെലിലഭാകഭാന ഉപദ്ദേശലിചലിരുനതഭായനം പേരലിസലിതലി വഭാദലികൈളുകടെ എതലിര്പ്പെലികന

തുടെര്നറ്റ് ഒഴലിവഭാകലി എനനം യഭാത്രകലി കടെ മനസലിലഭായലി. ഏകൈപദശനം ന 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

പപഭാസ്റ്റര് 
               
  

                             ശരീവര്ഷ കജ ആര്
                                                                                                           (9.C)

  മെലത്തിനനീകരണഖ,മെനുഷഷ്യജനീവനന്റെ           
 നഭാനഭാ നഭാടത്തികളുപടയഖ അതഭായതന      
സകലതഖ നശത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനു
 പവണത്തിയള്ള തടക്കമെഭാണന.
   

 നനമ്മെതനന നഭാഖ
നകഭാല്ലണപമെഭാ?
     എനത്തിനഭാണനീഗദുഷന
പ്രവര്തത്തികള് 
നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കു ഭൂമെത്തിപയയഖ നപമ്മെയഖ സഖരകത്തിക.........

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

ചന്ദ്രന്  
(Sree varsha 9c)

          ഭൂമെത്തിയനട ഒപരനയഭാരു ഉപഗ്രഹഖ ചന്ദ്രന് സസ്വയഖ  പ്രരത്തിക്രമെണഖ നചയഭാനുഖ
 ഭ്രമെണഖ  നചയഭാനുഖ  27 1/3  ദത്തിവസഖ ചന്ദ്രനനക്കുറത്തിചന പഠത്തിക്കുന ശഭാസ്ത്ര  ശഭാഖ
 നസലപനഭാളജത്തി എനറത്തിയനപടുന്നു ചന്ദ്രനത്തിനല ഒരു ദത്തിവസഖ ഏതഭാണന
 ഭൂമെത്തിയത്തിനല 1 മെഭാസഖ വനര വരുഖ മെനുഷസ്വന് ഇപന  വനര  സഞഭാരത്തിച  ഏക
 ഉപഗ്രഹമെഭാണന ചന്ദ്രന് ചന്ദ്രനത്തില് കൂ ടുതലഭായത്തി കഭാണനപടുന പലഭാഹമെഭാണന  
ടടറഭാനത്തിയഖ.

ഭുവനഖ   
                    ഈ വലിശത്വകമത്ര

പമഭാഹനനം പജഭാത്സപന.........

     കൂരലിരുള്കുത്തലിലനം നരീ കൂകടെയകണങ്കേലില്......

   പേചപ്പുപചര്കനഭാരഭാരണണൃവുനം വയപലലയനം
         കൈല്പേവൃകങ്ങളുനം മഴവലില്ലേലിനകറ കൈഭാനലിയനം

കചങ്കേതലിര് തൂകുന പുലരലിയനം സന്ധൃയനം
ദലിനരഭാത്രഗതലിക്കുകവളലിചപമകുനപവഭാ?

                                                                                         ഉഷ വത്തിജയന്             
                                                                           ( എചന.എസന.എ.മെലയഭാളഖ) 

          സതൃപ്രകൈഭാശവുനം അഹലിനംസഭാമണലിനഭാദവുനം
        തൃഭാഗത്തലി൯ പ്രതലിധത്വനലിയഭായയരുപമഭാള്
         ജനനലിപയ ധനൃമഭായലി പ്രണമലിക്കുപമഭാഴുനം
       ധരണയലില് ജന്മസഭാഫലൃപമകുനപവഭാ...?

                                                                     
കൈഭാലത്തലികന്രെ കൈരങ്ങളലില് സമര്പ്പെലിക്കുനം കനഭാമരനം

കൈഭാറഭാടെലിപപേഭാല് കൈരള് കൈഭാര്നതലിനരീടുപമഭാള്

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

സഭാഗരകരയലില് ദദൃുതലികൈഭാട്ടുമുഡുകപള
                 സഭായഭാഹ്നത്തലികന്രെ കുളലിര്കത്തനലഭാകുപമഭാ...? 

മപനഭാരഥത്തലില് പഗഭാപേനനം കചയ്ത മണലിമുത്തുകൈള്
കൈഭാലഭാനരത്തലികന്രെ സ്പര്ശന പമല്ക്കുപമഭാള്
പസ്നേഹത്തലിന തൂവല് സ്പന്ദന മഭായതലിരുപമഭാള്...?

                പേരലിപേകൈത്വമഭായറ്റ് മലിനലിത്തലിളങ്ങലിനലില്കുനപവഭാ...?

               നലിലഭാവലികന്രെ പശഭാഭയഭാല് കതളലിയന ഭുവനത്തലില്
ഒരു ജന്മനം കൂടെലി ജഭാതനഭായലിരുകനങ്കേലില്
നലിശഭാഗനലിയലില് നലിറയന നറുമണനം   

       തപ്ത ബലിന്ദുവഭായറ്റ് നകൈരുവഭാന കൈഴലിയപമഭാ...?

                ഈ വലിശത്വകമത്ര പമഭാഹനനം ചനലിപകൈ
               കൂരലിരുള് കുത്തലിലനം നരീ കൂകടെ യകണങ്കേലില്

          WOMAN
The beauty of god is shown in woman'sThe beauty of god is shown in woman's

creationcreation
For he took pains in her creationFor he took pains in her creation

 The beauty of flowers,the chirping of birds,       The beauty of flowers,the chirping of birds,      
                                                        Arya Sivan                                                        Arya Sivan

                                                   ( 9 B)                                                   ( 9 B)

The colours of rainbow have been put in a bowlThe colours of rainbow have been put in a bowl
The kiss of breeze,the laughter of trees,The kiss of breeze,the laughter of trees,

The mixed feeling of seas have been put into stirThe mixed feeling of seas have been put into stir

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

The slyness of fox, gentleness of leaves,The slyness of fox, gentleness of leaves,
The waywardness of deer ,and he mixed the ingredientsThe waywardness of deer ,and he mixed the ingredients

He took all this and put in cauldron and uttered the magic wordsHe took all this and put in cauldron and uttered the magic words
Behold,before him stood his creations Behold,before him stood his creations 

WOMAN !!!!!WOMAN !!!!!
                   கலலவவ               

                                                

   மமணலடமல அதத தபபலல ,அமரமடயபத

   சவமலமபசனமல தபயவனல கரவரர மடலடமலலல

   பளலளவகலகட வகபலபரரயமல தபனல
                                                                                            தஜபதவகப.ம

                                                                         (9 D)
பபசமல
 மதவதயபரல இலலலதலதவறலக

 பணமல ககபட,  கபபரளல ககபட,

 உணவ ககபட,ஆனபலல

   கபறலதறபரர மடலடமல

 ககபடதலத வவடபதத.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

അ               മത്തിളത്തി കവത്തിതകള്

                  അമത്തിളത്തിയമ്മെഭാവഭാ.....               
             തഭാമെര കുമത്തിളത്തിനലന്തുണന ?  
               കുമത്തിടത്തിരത്തിപഭാപണഭാ.......
         തഭാമെര നകഭാമനഭാനപ്പുറതന...

             
                                                                Stephan Joy   

                                                                                                        (9 c)

       അപ്പൂപന് തഭാടത്തിപപഭാനല നരനചഭാരു
               നതഭാപത്തിയളളമ്മെഭാവഭാ......
          തഭാപഴഭാട്ടു പപഭാരുപമഭാള്

         എനത്തിനക്കഭാരു സമ്മെഭാനഖ    
നകഭാണ്ടുതരുപമെഭാ?

                                           

                                                                            

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

അമ്മെ മെനസന
                                                           Selvaraj.R 
                                                             (10.F)
              എനനം പേതലിവു പപേഭാകല ഞഭാ൯ കൈറ്റ്ളഭാസലില് പപേഭാകുനം.അധദ്യഭാപേകൈരു കടെ 
ശഭാസനയനം കൈലിട്ടുനം.പസഭാഷദ്യല് ടെരീചറുകടെ ശഭാസനയനം തമഭാശയനം എല്ലേഭാനം കൈലററ്റ്ന 
പേരീരലിയഡറ്റ് നരീങ്ങലികകൈഭാണലിരലിക്കുനറ്റ്പപേഭാളഭാണറ്റ് പനഭാട്ടരീസുമഭായലി മുരളലിപയട്ടന കൈടെന 
വനതറ്റ്.കപേകട്ടനറ്റ് ഇടെലിമലിനപലറതുപപേഭാകല ഒരു വഭാര്ത്ത പകൈട്ടതറ്റ്. നഭാകള പേഭാരനററ്റ്സറ്റ് 
മരീറലിങ്ങറ്റ്, 2 മണലികറ്റ്.ആ വര്ത്ത പകൈട്ട ആഘഭാധത്തലില് തകന ആ ദലിവസനം മുഴുവന 
പപേഭായലി.കവകുപനരനം വരീട്ടലികലത്തലി, അടുകളയലില് പേണലികചയ്തുകകൈഭാണലിരലിക്കുന 
അമയകടെ പേകല് ഈ വലിവരനം പേറ  ഞ.അമ മറുപേടെലികയഭാനനം 
പേറഞ്ഞലില്ലേ.ആധലിപയഭാകടെ ഞഭാന ഉറങ്ങഭാന പപേഭായലി.
        അടുത്ത ദലിനനം പനരനം പുലര്ന.ഞഭാന ഏറവുനം കവറുക്കുന
ദലിവസങ്ങളലികലഭാനറ്റ്.ഞഭാന അനറ്റ് സ്കൂളലിപലകറ്റ്
പപേഭാവഭാതലിരലികഭാന പേല അടെവുകൈളുനം പേയറലി പനഭാകലി.പേകക
അകതഭാനനം ഏറലില്ലേ.അങ്ങകന മനസലില്ലേഭാമനപസഭാകടെ ഞഭാന
സ്കൂളലികലത്തലി.കുകറ പപേരുകടെ അമമഭാര് വന.ആ കുട്ടലികൈകള
പനഭാകലി കൈളലിയഭാകലി ചലിരലിച്ചു കകൈഭാണലിരലിക്കുപമഭാള് ,അതഭാ ദൂകര
നലിനറ്റ് നരീലവര്ണ സഭാരലിയടുത്തറ്റ് എനകറ അമ വരുന.ഒരു നലിമലിഷനം എനകറ ശത്വഭാസനം 
നലിലച്ചുപപേഭായലി.
       അമ കൈറ്റ്ളഭാസലിപലകറ്റ് കൈയറുന.ടെരീചര് ചലിരലിച്ചു കകൈ ഭാണറ്റ് 
വരപവല്ക്കുന.പുകൈ ഞകകൈഭാണലിരലിക്കുന എനകറ അവസയലില് ടെരീചര്മഭാര് 
ഒനകൂടെലിഎണ ഒഴലിച്ചുവലിട്ടു.അധദ്യഭാപേകൈരുകടെ ശഭാസനയലിലനം  ഉപേപദശത്തലിലനം   ഞഭാന 
ആകകൈ തളര്നപപേഭായലി.ഒപ്പെനം എനകറ അമയനം.അവസഭാനനം ഞഭാന കൈണതറ്റ് എപപ്പെഭാഴുനം 
തലിളങ്ങലികകൈഭാണലിരലിക്കുന എനകറ അമയകടെ കൈണലില് നലിനനം ചൂടു കൈണരീര് 
ഒഴുകുനതഭാണറ്റ്.എനകറ മനസലില് ഒരു വലിങ്ങല്.എനലികറ്റ് 
തഭാങ്ങഭാവുനതലിപലകറയഭായലിരുന അതറ്റ്.അനറ്റ് ഞഭാന പ്ര തലിജ്ഞ  കചയ്തു.എകനക്കുറലിചറ്റ് 
അമകറ്റ് അഭലിമഭാനലികഭാവുന അവസരനം ഞഭാന ഉണഭാക്കുനം.എനകറ 
അമയകടെകൈണരീരഭാണറ്റ് പേഠലികണനം,പ്രയതലികണനം എന ചലിന എനലില് പവരൂനലിചതറ്റ്.

                                                    

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

മെഹഭാതഭാഗഭാനത്തി
                                                      ഹരലിപ്രസഭാദറ്റ്.യ 

                                                   ( 9 C)

മെഹതഭായ സപന്ദേശങ്ങള്
പലഭാകതത്തിനു നല്കത്തിയ അത

ജനീവത്തിതതത്തില്
പ്രഭാവര്തത്തികമെഭാക്കത്തിയ

മെനുഷഷ്യപസ്നേഹത്തിയഭായത്തിരുന്നു ഗഭാനത്തിജത്തി.
മെപതതരഭരതമെഭായത്തിരുന്നു അപദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

ലകഷ്യഖ.നതഭാഴത്തിലത്തിനന്റെ മെഹതസ്വഖ നനഭായത്തി
മെനസത്തിലഭാക്കത്തിയ അപദ്ദേഹഖ കുടത്തികളുനട

സര്വപതഭാമുഖമെഭായ വത്തികഭാസമെഭായത്തിരത്തിക്കണഖ വത്തിദഷ്യഭഷ്യഭാസതത്തിനന്റെ ലകഷ്യഖ

എന്നു പ്രഖഷ്യപത്തിച  . അഹത്തിഖസനയ സമെരഭായധമെഭാക്കത്തിയ ഗഭാനത്തിജത്തി
സഭാമൂഹത്തികപ്രവര്തനഖ ധനസമഭാദത്തിനുഖ ചുഷണതത്തിനുഖ

ഉപപയഭാഗത്തിക്കരുനതനന നത്തിര്പദശത്തിച  . ക്രത്തിസ്തുപദവനന്റെ പരത്തിതഷ്യഭാഗശനീലഖ കൃഷ്ണനന്റെ
ധര്മ്മെരപകഭാപഭായഖ തനന്റെ ബുദ്ധനന്റെ അഹത്തിഖസയഖ ശങ്കരഭാചഭാരഷ്യരുനട
ബുദ്ധത്തിശകത്തിയഖ രഞത്തിപദവനന്റെ ദയഭാവഭായ്പയഖ ഹരത്തിശ്ചന്ദ്രനന്റെ സതഷ്യവഖ

മുഹമ്മെദത്തിനന്റെ നനദരഷ്യവഖ ഇവ ഒരഭാളത്തില് ഒത്തുപചര്ന്നു കഭാണഭാന് ഗഭാനത്തിജത്തിയനട

സമെനീപനമെതണനമെനന വള്ളപതഭാള് (എനന്റെ ഗുരുനഭാഥന്  ) എന

കവത്തിതയത്തില് പഭാടത്തിയത്തിട്ടുണന  . ഏത പജഭാലത്തിക്കുഖ  അതത്തിനന്റെതഭായ
മെഭാനഷ്യതയനണനന ഗഭാനത്തിജത്തിയനട പ്രവര്തനങ്ങള്ളത്തിലൂനട നമ്മുക്കന

പബഭാധഷ്യനപടുഖ  . സമെതസ്വസുന്ദേരമെഭായ ഒരു നവപലഭാകഖ നകടത്തിപടുക്കുനമെനന

ഗഭാനത്തിയന് ആദര്ശങ്ങള് നത്തിതഷ്യജനീവത്തിതതത്തില് പ്രഭാവര്തത്തികമെഭാക്കണഖ.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

കവത്തിപരത്തിചയഖ
                                                   രഞറ്റ് ജലിത്തറ്റ്.ആര്

                                                         (9.C)

                           കുഞന്നമഷ്യഭാര്
                                                                       
               ആദഷ്യനത ജനകനീയ സഭാഹത്തിതഷ്യകഭാരനഭാണന കുഞന്നമഷ്യഭാര്. 
ലക്കത്തിടത്തി നറയത്തില്പവപസ്റ്റഷനു സമെനീപമുള്ള കത്തിള്ളത്തിക്കുറത്തിശത്തിമെഖഗലഖ പകത്രതത്തിനു
സമെനീപഖ കലക്കത്തുഭവനതത്തില് എ.ഡത്തി 1705 നടുതന അനുഗ്രഹനീതനഭായ 
കുഞന്നമഷ്യഭാര് ജനത്തിചനയനഭാണന കരുതനപടുനതന. നമഷ്യഭാരുനട പത്തിതഭാവന 
ഒരു നമ്പൂതത്തിരത്തി ആയത്തിരുന്നുനയന്നുഖ അതല്ല,ഒരു നമഷ്യര്   
തനനയഭായത്തിരുന്നുനവന്നുഖ അഭത്തിപ്രഭായങ്ങളുണന. കത്തിടങ്ങൂര് ഗ്രഭാമെതത്തിലുള്ള 
കല്ലമള്ളത്തി ഇല്ലനത ഒരു നമ്പൂതത്തിരത്തിയഭായത്തിരുന്നു നമഷ്യഭാരനട പത്തിതഭാനവനന 

കരുണഭാകരന് നഭായര്, പത്തി.പഗഭാവത്തിന്ദേപത്തിള്ള, ആര്.നഭാരഭായപണത്തിക്കര്,  ഉള്ളൂര് 
തടങ്ങത്തിയവര് അഭത്തിപ്രഭായനപടുന്നു.
             അമലപ്പുഴ രഭാജഭാവത്തിനന്റെ ആശത്തിതനഭായത്തി കുനറ കഭാലഖ അപദ്ദേഹഖ 
അമലപ്പുഴയത്തില് തഭാമെസത്തിച. തള്ളല് പ്രസഭാനതത്തിനന അവത്തിനട നവചഭാണന 
അപദ്ദേഹഖ രൂപഖ നല്കത്തിയതന.
  നമഷ്യഭാരുനട കൃതത്തികള്  :- 
     ശനീകൃഷ്ണചരത്തിതഖ, മെണത്തിപ്രവഭാളഖ, ശഖബരവധഖ ആടക്കഥ, പഭാലഭാളത്തിമെഥനഖ 

ആടക്കഥ, നളചരത്തിതഖ കത്തിളത്തിപഭാടന,പഞതനഖ കത്തിളത്തിപഭാടന, കത്തിരഭാതഖ 

വഞത്തിപഭാടന,ഭഭാഗവതഖ ഇരുപതത്തിനഭാലന വൃതഖ.
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  കുമെഭാരനഭാശഭാന്                                                 
                                                          അനലില കുഞഭായലി

                                                               (9.C)                    
            
        മെലയഭാള ഖണ്ഡകഭാവഷ്യപ്രസഭാനതത്തിനന കനത സഖഭഭാവനകള് 
നല്കത്തിയ കുമെഭാരനഭാശഭാന് 1873 ഏപ്രത്തില്  12-നന ചത്തിറയത്തിന്കനീഴന തഭാലൂക്കത്തില് 
കഭായ്ക്കര നതഭാമ്മെന് വത്തിളഭാകത്തു വനീടത്തില് നഭാരഭായണനഭാശഭാപന്റെയഖ 
കഭാളത്തിയമ്മെയനടയഖ പുത്രനഭായത്തി ജനത്തിച.
കുമെഭാരു എന ഒഭാമെനപപരത്തില് അറത്തിയനപടത്തിരുന ഇപദ്ദേഹഖ ഉടയഭാന്കുടത്തി 
നകഭാചരഭാമെന് നനവദഷ്യനത്തില് നത്തിനന സഖസന കൃതഖ പഠത്തിച. 
നഭാല്പതത്തിയഭാറഭാമെനത വയസത്തില് അപദ്ദേഹഖ വത്തിവഭാഹത്തിതനഭായത്തി 
ദഭാമതഷ്യജനീവത്തിതഖ അധത്തികകഭാലഖ നയത്തിക്കുവഭാന് വത്തിധത്തി അപദ്ദേഹനത 
അനുവദത്തിചത്തില്ല. 1924 -ല് പ്ലനഭായഭാറത്തില് നവചണഭായ ' റഡനീമെര് 
'പബഭാടപകടതത്തില്നപടന ആശഭാന് അകഭാലനത്തിരഷ്യഭാണമെടഞ.
     പ്രധഭാന കൃതത്തികള് :- 
      വനീണപൂവന, ലനീല, നളത്തിനത്തി, ചത്തിനഭാവത്തിഷ്ടയഭായ സനീത, പ്രപരഭാദനഖ,ദുരവസ, 
സത്തിഖഹപ്രസവഖ, ചണ്ഡഭാല ഭത്തിക്ഷുകത്തി, കരുണ,ബഭാലരഭാമെഭായണഖ, 
സസൗന്ദേരഷ്യലഹരത്തി, ഗ്രഭാമെവൃകതത്തിനല കുയത്തില്, നനമെപത്രയത്തി,പ്രപബഭാധ 
ചപന്ദ്രഭാദയഖ, ശനീബുദ്ധചരത്തിത, മെന:ശകത്തി, രഭാജപയഭാഗഖ എനത്തിവ പ്രധഭാന 
കൃതത്തികള്.
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പരത്തിസത്തിതത്തി നഭാപളക്കഭായത്തി     
                                 കൈഭാവദ്യ.കകൈ

                                (9.C) 
                                                             

                             

ഭൂമെത്തിയനട  രകഭാകവചമെഭാണന  നമ്മെള്.  ഭൂമെത്തിയ  രകത്തിപക്കണ  കടമെ
നമുക്കുളളതഭാണന.മെഭാതഭാ....പത്തിതഭാ....ഗുരു...  നനദവഖ.അമ്മെയത്തില്ലഭാതവര്ക്കമ്മെയഭായഖ
അച്ഛനഭായഖ പഭാഠങ്ങള്         നചഭാല്ലത്തിതരഭാന് ഗുരുവഭായഖ അതത്തിലുപരത്തിയഭായത്തി നമ്മുനടനയല്ലഭാഖ
നനദവമെഭായത്തി നമ്മുനട അമ്മെ അനല്ലങ്കത്തില്  പ്ര    കൃതത്തിയമ്മെ എന്നു തനന പറയഭാഖ നമ്മുനട കൂനട
ഉണഭാകഭാനുഖ നനമ്മെ സപനഭാഷത്തിപത്തിക്കഭാനുഖ വഭാത്സലഷ്യഖ തരഭാനുഖ നമുക്കന  പവണ ഈ അമ്മെ
പ്രകൃതത്തിയമ്മെനയ സഖരകത്തിപക്കണ കടമെ ആരുപടതഭാണന? നമ്മുപടതമെഭാതനറമെപല്ല.........
             ഭൂമെത്തിയമ്മെയത്തില്   കഭാല്   ഭഭാഗഖ  മെഭാ തനറ  പമെ  കരയളളൂ അതഭായതന വത്തിശഭാലമെഭായ
ഹരത്തിതഭാഭമെഭായ സസൗന്ദേരഷ്യഭരത്തിതമെഭായ പ്രപദശങ്ങള് ഉണഭാവകയളളൂ. 
ഈ പരത്തിസരവഖ പ്രകൃതത്തിയഖ സഖരകത്തിചഭാപല അടുത തലമുറയ്ക്കുണഭാവകയളളൂ...
പമെഘഖ  എന  കവഭാടങ്ങള്  തറനന   മെഴനപയപമഭാള്
തളളത്തിചഭാടുന,കുടത്തികനള,തവളകനള,നചടത്തികനള,മെരങ്ങനള,പുഴകനള.
ഈ കഭാഴനച ഇപപഭാള് നമുക്കന കഭാണഭാന് കഴത്തിയപമെഭാ?

എനഭാണന നമ്മുനട ഭൂമെത്തിക്കന  സഖഭവത്തിചതന?
ഭൂമെത്തി  നമ്മുനട  നനകകളത്തില്  നത്തിനന  അകലുകയഭാണന.  ഇനന  നമ്മുനട  പലഭാകഖ
മെരണനപട്ടുനകഭാണത്തിരത്തിക്കുകയഭാണന  മെലത്തിനനീകരണഖ.വഭായവഖ  ,മെണഖ,ജലവനമെല്ലഭാഖ
മെലത്തിനമെഭാവകയഭാണന. 
ആദത്തിമെ മെനുഷഷ്യ                   ന് ഭകണഖ പശഖരത്തിക്കുവഭാനുഖ ശത്രുക്കളത്തില് നത്തിന്നുഖ രക പനടഭാനുഖ  സസ്വനഖ
ശരനീരശകത്തിനയ മെഭാത്രഖ ആശയത്തിച. പരത്തിസത്തിതത്തിയത്തില്    മെഭാറഖ മെരുതഭാനത ഇണങ്ങത്തി ജനീവത്തിച.
കൃഷത്തിയഖ  മൃഗപരത്തിപഭാലനവഖ  ആപളഭാഹരത്തി  ഉസൗര്ജലഭഷ്യതയഖ  ഉസൗര്പജഭാപപയഭാഗവഖ
വര്ധത്തിപത്തിച.അപതഭാനടഭാപഖ  പ്രകൃതത്തിയത്തില്  മെനുഷഷ്യനന്റെ   ഇടനപടലുഖ  വര്ധത്തിച.കൃഷത്തിക്കുപവണത്തി
കഭാടുകള്  നശത്തിപത്തിച,പുല്പമെടുകള്  കപയറത്തി,  ഭകഷ്യലഭഷ്യത  കൂടത്തിയപതഭാടുകൂടത്തി  ജനസഖഖഷ്യ
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വര്ധത്തിച.  ജനങ്ങളുഖ  നഗരങ്ങളുഖ  വര്ധത്തിചവന്നു  കൃഷത്തി  നചയഭാന്  പുതത്തിയ
ഉല്പഭാദനസഖവത്തിധഭാനങ്ങള്  വന്നു.  മെനുഷഷ്യഭായസന  വര്ധത്തിച  ജനസഖഖഷ്യയഖ  കൂടത്തികൂടത്തി  വന്നു.
പവണത്ര  ഭകണഖ  ലഭക്കഭാന്  കൃത്രത്തിമെ  രഭാസവളങ്ങളുഖ  പുതത്തിയ  ഗതഭാഗതസഖവത്തിധഭാനങ്ങള്
വത്തികസത്തിച.  പ്ലഭാസ്റ്റത്തിനക്കന  മെഹഭാവത്തില്ലനന്റെ  വരവന  ഇതത്തിനനല്ലഭാഖ  പവണത്തി  ലകക്കണക്കത്തിനന
വര്ഷങ്ങളഭായത്തി  ഭൂമെത്തിക്കുള്ളത്തില്  പഫഭാസത്തില്  ഇനനങ്ങളുനട  രൂപതത്തില്  പശഖരത്തിചവചത്തിരുന
കഭാര്ബണഖ മെനീനഥയഖ കുഴത്തിനചടതന ജസ്വലത്തിപത്തിചന ഉസൗര്ജലഭഷ്യതകൂടത്തി ഇതത്തിനന്റെനയല്ലഭാഖ ഫലമെഭായത്തി
വഭായവത്തിലുഖ    നവള്ളതത്തിലുഖ  മെണത്തിലുഖ  മെഭാലത്തിനഷ്യങ്ങള് കുമെത്തിഞകൂടത്തി.  ഒപസഭാണ്  പശഭാഷണഖ,

ആപഗഭാളതഭാപനഖ വര്ദ്ധത്തിക്കല് , നമ്മുനട കയത്തില് നത്തിനന ഇപപഭാള് പരത്തിസത്തിതത്തി നഷ്ടനടനപടുകയഭാണന
പരത്തിസത്തിതത്തിപയയഖ,പ്രകൃതത്തിപയയഖ,  ഭൂമെത്തിപയയഖ  ഇനത്തിമുതല്  സഖരകത്തിക്കഭാന്  നഭാഖ  ഒഭാപരഭാരുതരുഖ
മെനസ്സുവയ്ക്കണഖ.
ഇനത്തിമുതല് നമ്മുനട ഭൂമെത്തിനയ തത്തിരത്തിചനകഭാണ്ടുവരഭാന് നഭാഖ പരത്തിശമെത്തിപക്കണതഭാണന.

            നമുക്കന നചയഭാവനതന  

       നമുക്കുഖ കര്ഷകരഭാകഭാഖ  ....        
ദനീപത്തിക.ആര് (9.c)                   
                                                                                              

       നമ്മെനട ഭകണരനീതത്തിയത്തില്

വലത്തിയപതഭാതത്തില്മെഭാറഖസഖഭവത്തിചനകഭാണത്തിരത്തിക്കുകയഭാണന. 

ഭകണതത്തിനന്റെ പചരുവ മെഭാറുന്നു. ഏതരനീതത്തിയത്തിലഭാണന ഈ
മെഭാറമുണഭാകുനനതനന

ശദ്ധത്തിചത്തിട്ടുപണഭാ?..   രസകരമെഭായത്തിരത്തിക്കുമെത്തിതന. 

         പചക്കറത്തികള്, ഇലക്കറത്തികള്, പഴങ്ങള്, കത്തിഴങ്ങുകള്, ധഭാനഷ്യങ്ങള്  മെറ്റുള്ള പലതഖ

നമുക്കന കൃഷത്തിനചയഭാന് കഴത്തിയനവയഭാണന. ആപരഭാഗഷ്യമുള്ള ഭകണഖ കഴത്തിക്കഭാന് നമുക്കന

പരത്തിശമെത്തിക്കഭാഖ.പലരനീതത്തികളത്തിലുഖ നമുക്കന കൃഷത്തിനചയഭാവനതഭാണന. 

       കര്ഷകര്      ഭൂമെത്തിയനട സസ്വതഭാണന.   ജനങ്ങളുനട ജനീവനഭാണന കൃഷത്തി. വയറുനത്തിറയനത
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വനര കഴത്തിക്കുന ഭകണഖ കത്തിട്ടുനതന കര്ഷകരുനട അധസ്വനഖ നകഭാണഭാണന.                 

അവരുമെഭാത്രഖ കൃഷത്തിനചയഭാല് മെതത്തിപയഭാ?... 

    നൂറുപകഭാടത്തിയത്തില്പരഖ ജനങ്ങള്ക്കന ആഹഭാരതത്തിനന, നമ്മുനട രഭാജഷ്യതത്തിനലഎല്ലഭാ 

ജനങ്ങളുഖ ഒരു നചടത്തിനയങ്കത്തിലുഖ നട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിക്കുക.ആപരഭാഗഷ്യകരമെഭായ ജനീവത്തിതഖ നയത്തിക്കുക.

നത്തിങ്ങള് അനല്ലങ്കത്തില് നമ്മെള് എന്നുതനന പറയഭാഖ.നമ്മെള് കൃഷത്തിനചയത്തിട്ടുപണഭാ?..

ഉണങ്കത്തിലുഖ ഇനല്ലങ്കത്തിലുഖ ഒന്നു നചയഭാഖ...   പയര്,നവണ , വഴുതന 

ഇവയത്തിപലതങ്കത്തിലുനമെഭാനത്തിനന്റെ വത്തിത്തുപഭാകത്തിമുളപത്തിചന  വളര്തത്തിപനഭാക്കഭാഖ....  

മുളയ്ക്കഭാന് എത്ര ദത്തിവസനമെടുക്കുന്നു...    പൂക്കഭാന് എത്ര ദത്തിവസനമെടുക്കുന്നു....  കഭായ്ക്കഭാന്

എത്ര ദത്തിവസനമെടുക്കുന്നു....  അതപഭാകമെഭാവഭാന് എത്ര ദത്തിവസനമെടുക്കുന്നു...  എല്ലഭാഖ 

വളനര നപനടനഭായത്തിരത്തിക്കുഖ. കൃഷത്തിനചയഭാന് എളുപമെപല്ല..  നമുക്കന നചയ്തുപനഭാക്കഭാന് ക-

ഴത്തിയന വത്തിളവന എളുപഖ ലഭത്തിക്കുന കൃഷത്തിരനീതത്തിയഭാക്കഭാഖ.. ഈ വത്തിളകനള..

         ഒഭാപരഭാ  വനീടത്തിലുഖ ഒരു പചക്കറത്തി നചടത്തിനയങ്കത്തിലുഖ നടുക. അതത്തില്തനന 

നനപസയഖ ആപരഭാഗഷ്യവഖ സഖഭരത്തിക്കഭാഖ. ഉദഭാഹരണമെഭായത്തി നമ്മുനട വനീടത്തില് ഒരു 

കറത്തിപവപത്തിലനചടത്തി നടുക. കടയത്തില് നത്തിനന വഭാങ്ങുപമഭാള് അതത്തിലടത്തിചത്തിരത്തിക്കുന 

വത്തിഷതത്തിനന്റെ അളവന എത്രയഭാനണനന നമുക്കന കണക്കഭാക്കഭാന് കഴത്തിയത്തില്ല. ഇതത്തില്

നത്തിന്നുതനന രകപനടഭാഖ........

  ആധൂനത്തിക കൃഷത്തിരനീതത്തികള്

      കൃത്രത്തിമെമെഭായത്തി സസഷ്യങ്ങനള വളര്തത്തിനയടുക്കുന രനീതത്തിയഭാണന ടത്തിഷഷ്യൂ കള്ചര്. 
ഇതമൂലഖ സസഷ്യങ്ങള്ക്കന ഉന്മൂലനഭാശഖ സഖഭവത്തിക്കുനത്തില്ല പുതത്തിയ തരഖ വത്തിത്തുകള് 

ഉല്പഭാദത്തിപത്തിക്കഭാനുള്ള സഭാങ്കതത്തികവത്തിദഷ്യ കമെനടപത്തിടത്തിചത്തിട്ടുണന . വര്ഷങ്ങപളനറയഭായത്തി 
ഒഭാപരഭാതരഖ സസഷ്യങ്ങനളയഖ സൂകമെമെഭായത്തി വത്തിഷകലനഖ നടതത്തി മെനുഷഷ്യന് 

ഗപവഷണഖ നടതത്തിനക്കഭാണത്തിരത്തിക്കുന്നു. ജനത്തിതക എഞത്തിനനീയറത്തിങ്ങത്തിലൂനട ജനത്തിതക മെഭാറഖ

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

വരുതത്തിയ വത്തിളകള് ഇപപഭാള് ഉല്പഭാദത്തിപത്തിക്കനപട്ടു തടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു ഈ സഭാപങ്കതത്തിക

വത്തിദഷ്യ സസഷ്യങ്ങളത്തില് പ്രപയഭാഗത്തിക്കുപമഭാള് ഇതവനരക്കഭാണതതരതത്തിലുള്ള പ്രപതഷ്യക

സസഷ്യങ്ങളുണഭാകുന്നു. എനഭാല് ഈ രനീതത്തിയത്തില് ഉല്പഭാതത്തിപത്തിക്കനപടുന വത്തിളകള് 
പരത്തിസത്തിതത്തിക്കുഖ മെനുഷഷ്യനന്റെ ആപരഭാഗഷ്യതത്തിനുഖ പദഭാഷകരമെഭാനണനന പല 

പഠനറത്തിപപഭാര്ട്ടുകളുഖ ചൂണത്തിക്കഭാണത്തിക്കുന്നു. കൃഷത്തിരഖഗതന കൂടുതല് പനടങ്ങള് 

നനകവരത്തിക്കഭാനുള്ള മെനുഷഷ്യനന്റെ പ്രയഭാണഖ തടര്ന്നുനകഭാപണയത്തിരത്തിക്കണഖ.

 പ്രയതത്തിക്കുക  ആപരഭാഗഷ്യകരമെഭായ ജനീവത്തിതഖ നയത്തിക്കുക!

 

മെനുഷഷ്യജനീവത്തിതതത്തില് 
             മെറന നഭാ ളുകള് 

                    നവരീന.എന
                            (9.C)

                                                 
ഓണഖ :- പലതഖ പകട്ടുപപഭായ  ആചഭാരഖ 
അതത്തിരഭാവത്തിനല പകത്തികള് ആത്തുല്ലസത്തിച.
കലപത്തിലഭാ ശബ്ദപതഭാനട നമ്മെനള  വത്തിളത്തിചന
എഴുപനല്പത്തിക്കുന്നു. ആകഭാശതന കവഭാടങ്ങള്
തറന്നുവരുനതപപഭാനല നവളത്തിചഖ ഒടഭാനക
പരന്നു. പകഭാ ഴത്തി കൂകല് അതത്തിഗഖഭനീരമെഭായത്തി
പകള്ക്കുന്നുണന. പത്തുവ ടതത്തില്
പുക്കള് ചത്തിരത്തിചനകഭാണ്ടുനത്തില്ക്കന്നു. മെ   ഞ്ഞയഖ ഓറ  ഞഖ നത്തിറമുള്ള 
നചണ്ടുമെല്ലത്തികള്. മെതന്റെ പൂവന പറഭാസഭാപ്പൂ, കഭാശത്തിത്തുമ, തമ, മുക്കുറത്തി 
തടങ്ങത്തിയ പൂക്കനളഭാനക്ക ആ പൂക്കളതത്തിനന അലങ്കഭാരഖ വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നു. 
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എത്രര മെപനഭാഹരഖ! വള്ളഖ കളത്തിയനട കൂകലുഖ ആര്പ്പുവത്തിളത്തിയഖ കൃഷത്തിയനട 
വത്തിളനവടുപ്പുഖ സദഷ്യനയഭാരുക്കഭാന് അവരുനടതന അവരുനചയ കൃഷത്തിയഭാണന, 
കൃഷത്തിയനട വത്തിളവഭാണന എടുക്കുക.
          ഓണഖ സമൃദ്ധമെഭാണന
          ഓണഖ സമൃദ്ധമെഭാണന 
എവത്തിനടപപഭായത്തി നമ്മുനട ഓണഖ ഇപപഭാള്?                
മെണഖ വത്തിണഖ മെറന്നു മെനുഷഷ്യന് പൂക്കനളല്ലഭാഖ എവത്തിനട പപഭായത്തി 
എങ്ങുതത്തിരത്തിഞ്ഞഭാലുഖ വഭാഹനങ്ങള് കഭാണഭാഖ എനഭാല് ഒരു പൂവന അപൂര്വഖ. 
പൂക്കളഖ ഇടുനതഖ ഫ്ലറത്തിനല ബഭാല്ക്കണത്തിതഞതന അതഖ അപൂര്വഖ 
പ്ലഭാസ്റ്റത്തികന പൂക്കള്. പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കന കവറുകളുണന, ഉപകരണങ്ങളുണന. ഇപപഭാള് 
പൂവഖ പ്ലഭാസ്റ്റത്തികന ആയത്തി മെഭാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു. ഓണസദഷ്യ കുടുഖബനമെഭാനത്തിചത്തിരുനന 
സദഷ്യയണഭാകുഖ. ഇപപഭാള് ഓടറുണന സദഷ്യപയഭാടര് നചയഭാല് അ തന 
വനീടത്തിനലത്തുഖ നനപസനകഭാടുക്കുഖ.ഒഭാണനത ഇപപഭാള് ലരുഖ മെറന്നു. അതഖ 
നതഭാടന തത്തിരുപവഭാണഖ വനര നഭാഖ ആപഘഭാഷത്തിക്കുന്നു. തത്തിരുപവഭാണ ദത്തിവസഖ 
മെഭാപവലത്തി നമ്മെനള കഭാണഭാന് വരുന്നു എന്നു വത്തിശസ്വഭാസമുണന, ആചഭാരമുണന. 
ഇതത്തിപപഭാഴുള്ളവരുനടടുതന പചഭാദത്തിചഭാല്    അറത്തിയത്തില്ല   ഒറവഭാക്കത്തില് നത്തിന്നു 
നചറത്തിയ വത്തിഷയഖ പപഭാലുഖ അറത്തിയഭാത മെനുഷഷ്യരഭാണന നമ്മുനട മുനത്തില്. എല്ലഭാഖ
മെനുഷഷ്യരത്തില് നത്തിനന അകലുകയഭാണന എന്തുനകഭാണന? ഏതനകഭാണന? 
എമെന്നുള്ള പചഭാദഷ്യതത്തിനന ഉതരമെത്തില്ല. പ്രകൃതത്തിയമെഭായത്തി ഇണങ്ങത്തിതഭാമെസത്തിച 
നമ്മെളതത്തില് നത്തിനന അകലുകയഭാണന, എല്ലഭാഖ നശത്തിപത്തിചന മെനുഷഷ്യരുതനന 
കഭാറത്തിലുഖ മെഴയത്തിലുഖ എല്ലഭാവരുനട മെനസത്തില് നത്തിന്നുഖ മെഭാഞപപഭായത്തി ഓണഖ 
എന്നുള്ള വഭാക്കന. 

        നഎശസ്വരഷ്യനത ഇല്ലഭാതഭാക്കത്തി....നമ്മെള്...
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ച  ന്ദ്രനന   കുറത്തിചളള  പചഭാപദഷ്യഭാതരങ്ങള്
                                           കൈഭാവദ്യ.കകൈ

                                                               

1.  ചന്ദ്രനത്തിനല ആകഭാശതത്തിനന്റെ    നത്തിറഖ?                      
                                           കറുപന
2.മെനുഷഷ്യനഭാദഷ്യമെഭായത്തി  ചന്ദ്രനത്തില്  ഇറങ്ങത്തിയതന?

                                          1969  ജൂനനല 21
3.ചന്ദ്രനത്തില്  കഭാലുകുതത്തിയപപഭാള്  നനീല് ആഖസന പടഭാങന പറ ഞ്ഞതന?     

                         മെനുഷഷ്യനന  ഇനതഭാരു പുതത്തിയ കഭാല്നവപന
മെനുഷഷ്യരഭാശത്തിപക്കഭാ ഒരുവന് കുതത്തിചചഭാടഖ 
4.ചന്ദ്രനത്തില് കഭാലുകുതത്തിയ ആദഷ്യമെനുഷഷ്യന്?

                                             നനീല് ആഖപസഭാങന 
5.ചന്ദ്രപനക്കുറത്തിചള്ള പഠനഖ അറത്തിയനപടുനതന?

                                             നസലപനഭാളജത്തി
6.നനീല് ആഖപസഭാങന ചന്ദ്രനത്തില് നത്തിനന കണ ഭൂമെത്തിനയ പറത്തി പറഞ്ഞതന? 

                                         Big bright and beautiful
7.ചന്ദ്രനനക്കുറത്തിചള്ള എത്രഭാമെനത ദസൗതഷ്യമെഭാണന ചന്ദ്രയഭാന്? 

                                            68 - ാഭാഖ ദസൗതഷ്യഖ
8.ചന്ദ്രനത്തില്  കൂടുതലഭായത്തി കഭാണനപടുന പലഭാഹഖ?

                                               നനടറഭാനത്തിയഖ 
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നമ്മുനട സസ്വഭാതനഖ എവത്തിനടപപഭായത്തി   ?
(പ്രസനംഗനം)

                                                                                      കൈഭാവദ്യ.കകൈ 

                                                                                             9( .c)

നഭാഖ   71- ാഭാഖ സസ്വഭാതനഷ്യവര്ഷതത്തിപലക്കന കടക്കുകയഭാണന                         .

     ഗഭാനത്തിജത്തിയനടയഖ,സുഭഭാഷനചന്ദ്രപബഭാസത്തിന്റെയഖ  , ഭഗതന  സത്തിങത്തിനന

,ചഭാചഭാജത്തിയനടയഖ,പകളപജത്തിയനടനയഖ,ഝഭാന്സത്തി

റഭാണത്തിയനടയഖ  ഒരുരുു  തഷ്യഭാഗമെഭാണന  , പനടമെഭാണന  ,കടമെയഭാണന

സസ്വഭാതനഷ്യഖ.സസ്വഭാതനഷ്യഖ പനടത്തിതരഭാന് നപഭാരുതത്തിയ മെഹഭാതഭാഗഭാനത്തിയഖ 
മെറ്റു പനതഭാക്കളുഖ നമുക്കന പവണത്തി ജനീവന് ബലത്തിയര്പത്തിചവരഭാണന സസ്വഭാതനഷ്യഖ

നമ്മുനട ജനഭാവകഭാശമെഭാണന  . ശനീനഭാരഭായണ ഗുരുവത്തിനന്റെ വഭാക്കുകപളഭാര്ക്കഭാഖ.

സസ്വഭാതനഷ്യഖ കത്തിടത്തിയതന എപപഭാഴഭാ  ... ?നമുക്കറത്തിയഭാഖ  1947  നഭാണന നമുക്കന 

സസ്വഭാതനഷ്യഖ കത്തിടത്തിയതന  .

      എനഭാല് ഇപപഭാള് നമുക്കന സസ്വഭാതനഷ്യഖ      

ഉപണഭാ  ? പുറതത്തിറങ്ങഭാന്  പപഭാലുഖ  വയഭാത  സത്തിതത്തി  . നചറത്തിയ  കുടത്തികള്

മുതല് ആണ്കുടത്തികളഭായഭാലുഖ  , നപണ്കുടത്തികളഭായഭാലുഖ  ,
മുതത്തിര്ന കുടത്തികള് വനര  പുറത്തുവത്തിടഭാന് കഴത്തിയഭാത പലഭാകതത്തിലഭാണന നഭാഖ

ജനീവത്തിക്കുനതന.

നഭാഖ നനമ്മെ തനന ശദ്ധത്തിപക്കണതഭാണന            .

                        നഭാഖ അടുതഭായത്തി പകട്ടുവരുന    
വഭാര്തകള്  പലതഖ  നനമ്മെ  നഞെടത്തിപത്തിക്കുനതഭാണന   ഭയഭാനകമെഭായത്തി
പനീ    ഡത്തിപത്തിക്കുന  സ്ത്രനീകനള  കുഞങ്ങനള  നപണ്കുടത്തികനള  എന്നു പവണ
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ഇപപഭാള് ആണ്കുടത്തികനള പപഭാലുഖ വത്തിട്ടുവയ്ക്കുനത്തില്ല.

                      ഇനന നടക്കുനതന അനന ബത്തിടനീഷുകഭാര് വനന നനമ്മെ
മെര്ദ്ധത്തിക്കുനതത്തിപനക്കഭാള്   മെഹഭാപദഭാഹമെഭാണന  ക്രൂരതയഭാണന  ജനങ്ങള്
ജനങ്ങപളഭാടന നചയനതന 

              നല്ലതമെഭാത്രഖ നചയക...

                   ലകഷ്യപതഭാടുകൂടത്തി നമുക്കു മുപനറഭാഖ..

                                  നന്ദേത്തി നമെസഭാരഖ .

 கரணண உளளம கரணண உளளம
                               
                                                                              Sneha S
                                                                                 (9 D)
                       
             இயறலரக அழரக ரசவதலதடதய மரதலதடயவலல

 அமரலநலதவரநலதபரல தரலமலவஙலகமல.  அவரகலகபல பவனலனபலல
    ஏறலபடலட சலசலபலப சதலததலரதகல தகடலட உணரலநலத

     தவரமலபவபலபபரலதலத தபபத அநலத கவரபமதலதவலல வசவதலத வரமல
  வவவசபயவகளவலல பலரல அஙலக

நவனலறககபணலடரநலதனரல.  தரலமலவஙலகதலதவடமல உதவவ
  தகடலடவநலதவரகளல தபனல இவரலகளல.

                    வசதவபரடதலத கடமலபதலதவலல பவறநலத தரலமலவஙலகதலதவனல கபயரவலல
 மடலடமலலல தரலமமல.   இவரத நவஜவபழலகலரகயவலமல நனலறபகதவ

கரடபவடதலதபரல.
      அவரகலக கவரடதலத வசதவகரள பவறரகலக உதவமல மரறயவலல
கசலவழவதலதபரல.    இதறலகபகதவ ஒவலகவபர மபதமமல அனபரத

இலலலமல,  மதவதயபரல இலலலமல,   மரதலதவமரன தபபனலற இடஙலகளகலகசல
    கசனலற ஆதரவறலறவரலகளகலக தனலனபலபன உதவவகளல கசயலதவநலதபரல. 
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                வநலதவரலகளல அரனவரமல தரலமலவஙலகதலரத
வணஙலகவனரல.   ஒவலகவபரவரபக தஙலகளத பவரசலசரனகரள

கதரவவவதலதனரல.     கடலடதலதவலல ஒர கபரவயவரல மவகநலத தசபகதலதடனல
இரநலதபரல.     இரத பபரலதலத தரலமலவஙலகமல அவரர அரழதலத

  தசபகதலதவறலகபன கபரணதலரத வவசபரவதலதபரல.   அதறலக அநலத கபரவயவரல,“
     தபனல ஒவலகவபர வரடமமல மவகநலத ஆரலவதலதடனல வவவசபயமல

கசயலகவதறனல.      ஆனபலல அதறலகதல தகநலத எநலத பலனமல வவவசபயதலதவலல
”   கவரடகலகவவலலரல எனலற கறவ அழகவரபரல.   

     தரலமலவஙலகமல அநலத கபரவயவரகலக தனலனபலபன உதவவ கசயலவதபககல       
             

 கறவனபபல.       நனறவ மகதன நபனல உஙலகரள எனல வபழலநபளல மமவதமல
    மறகலகதவ மபடலதடனல என கபரவவபல கறவனபபல.  இநலத தநரதலதவலல

தபலமலவஙலகதலரத
       கதபவநலத இரவபல தபலமலவஙலகதலதவனல அரகவலல வநலத ஏனல தபலமலவஙகமல இவபல

     கட நவனலற ககபணலடரகலகவறபயல உனகலக தகவலமபக இலலரலயப?  என
தகடலடபரலகளல.    அநலத தநரதலதவலல கபரவயவரகலக மவகவமல

வரதலதமபகவவவடலடத.   அபலகபபழத தபலமலவஙலகமல இரவபலகளவடமமல
கறவனபபல,

    எனகலக எதறலக தகவலமல என தகடலடபபல.   அவபலகளல நம கபரவய
வவவசபயதலதரற

அதவகபரவ.        இநலத சவனலன வவவபசபயவயவடமல நம தபபயல நவறலகவறபயல என
தகடலடனபல.  அதறலக தபலமலவஙலகமல,    நம இதவரர உணலட உணவ

,       இதமபதவரவயபன வவவசபயவகளல தபனல பயவரல கசயலகவறபரலகளல என பரவய
ரவதலதபரல.

     பவறக வவவசபயவகலகதல ததரவயபன உதவவகரள கசயலத அவரகலகஅதவக
  வவரளசலசரல உரவபகலகவ ககபடதலதபரல.

    இரத அறவநலத கவரபமவபசவகளல தரலமலவஙலகதலதவனல நலலலளலளதலரத
பபரபடலடனரல.
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  வவணலகவளவ ஆயலவவலல இநலதவயப
                                                        Raseena A 

                                           10 D

மனலனரர  :                                     
            "     வபரன அளபலதபபமல கடலல மமரன அளபலதபபமல

  ”சநலதவர மணலடலதலதவயலல கணலடகதளவபலதபபமல .
     எனலற பபரதவயபரல அனலற கணலட கனவ கபபயலயபயல

    பழஙலகரதயபயல தபபயல வவடபமலல நவஜஙலகளபயல உணலரம

  சமலபவமபயல தவகழலநலத வரகவறத  .    மனவதனவனல கணலகளகலக எடலடபத

வபனமமல,தகபளலகளமல,  வவணலமமனலகளமலஅறவவவயலபளரலகளவனல

  கணலகளகலக எடலட வவடலடத.     இதறலகபக நமத இநலதவயப சவறபலபபக
      கசயலலபடலட வரகவறத எனலபரத கடலடரர வபயவலபக கதரவநலத

ககபளலளலபமல.

  வபனவயலல ஆயலவவலல இநலதவயப:
               "    வபன நறல பயவறலசவ ககபளல  "   எனலபததமவழல கவவ .  பபரதவயவனல

அறவவரர.      பழரமயமல கபரரமயமல மவகலக இபலபபரத மணலணவனல
    வஞலஞபனவகளல வபனவயலல கலலவவ மடலடமவனலறவ கணவதகலகலலவவ

,     கரலகலகலலவவ தபபனலறவறலறவலமல சவறநலத வவளஙலகசல கசயலகவனலறனரல.  இத

   நமத நபடலரட தரல நவமவரசல கசயலகவறத.

  வவணலகவளவபல பயணதலதவலல இநலதவயப:

                 நமத இநலதவயபவவலல கரலநபடக மபநவலதலதவலல பமனலயப

       எனலனமவடதலதவலல நமத அறவவவயலபளபலகளபலல ஒர கசயறலரக தகபளல 16

  மமடடபல அகலமமல 300      கவதலப எரடயரடயதமபக இரநலதத இநலத
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   கசயறலரக தகபளவறலக அறவவவயலபளபலகளபலல 'ஆரவயபலபடலடப  '  எனலற கபயரல
      சடலடபலபடலடத அபலதபபத இநலதவயபவவலல கசறலரக தகபளலகரள பரகலக

  வவடவதறலகபன எநலத வசதவயமல    இரகலக வவலலரல இத இநலதவய
  வவஞலஞபனவகளகலக கபரமல ஏமபறலறதலரதகல

    ககபணலட தசரலதலதத இதனல கபரணமபக 'உரசவயப  ' எனலனமவடதலதவலவரநலத

'ஆறவயபலபடலடப'      எனமல கசயறலரக தகபளல வவனலனவறலக அனபலபபலபடலடத.

                  

  வவணலகவளவதலதரறயவலல மனலதனறலறமல
                நமத இநலதவயப தமலல நபடகரளபல தபபலதவ வளரலசலசவயரடய

தவணலடமல

  எனலற கபரணதலதவறலகபக 1978 -   லல அறவவவயலபளரலகளபலல 'தரபகவனவ'

    எனலற கசயறலரக தகபளல உரவபகலகபலபடலடத.  நமத நபடலரட
  வளரலசலசவயரடசல

             கசயலய தவணலடமல எனலற கபரணதலதவறலகபக நமத வவஞலஞபனவகளல
     கபரமல கபரமல மயறலசவயவலல ஈடபடலடகல ககபணலடரகலகவனலறனரல

     அதனல வவரளவபகதலதபனல பபஸலகரப 1- ,பபஸலகரப 2-  தபபனலற கசயறலரக

   தகபளலகரள அனபலபவ கவறலறவ கணலடககபணலடரகலகவனலறனரல.  இனலசபடல பவ-

1,  இனலசபடல பவ 2- ,  இனலசபடல பவ 3 -        தபபனலற கசயறலரக தகபளலகரள

     வவணலகவளவயவலல நவரலககபளலளசல கசயலத கசயலதவதல கதபடலரபகரள

 நடதலதவ வரகவனலறனரல.   இதத தபபனலற அகலனவ,  பவரதலவபதபபனலற கசயறலரக

     தகபளலகரளயமல வவணலணவலல அனபலபவ கவறலறவ கணலட

         ககபணலடரகலகவறபரலகளல நமத இநலதவய வவஞலஞபனவகளல .

 
     வவணலகவளவ ஆரபயலசலசவ நவரலயஙலகளல

     வவணலகவளவ ஆயலவவலல கபரவதமல ஆரபயலசலசவகளகலக கவளவநபடகரள

    நமலபவ இரநலதத நமத இநலதவயப.     அத இநலதவய நபடலடலல கபரமல கரறயபக
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இரநலதத.      இகலகரறரய நவவரலதலதவ கசயலய தகரள மபநவலதலதவலளலள

         தமலபபவவலமல ஆநலதவர மபநவலதலதவலளலள ஶம ஹரவதகபடலடப எனலற

      இடஙலகளவலமல ஏவகரன ஆரபயலசலசவ ரமயஙலகளல தவஙலகபலபடலடத

       இநலத ரமயஙலகளல ஏவகரன ஆரபயலசலசவ இநலதவயபரவ தமலமல ஒரபட

 உயரசல கசயலதத  .    மதனல மதலபக 1987  இலல 'ஆபலபவளல  '  எனமல கசயறலரக

       தகபளல ஶம ஹரவதகபடலடபவவலவரநலத வவனலகவளவகலக அனபலபபலபடலடத.இத

       நமத இநலதவய நபடலடறலதக கபரரம தசரலதலதளலளத.

  மடவரர

           வவணலனவலல கசலதலதபலபடலட கசறலரக தகபளவனபலல நபமல கபரமல

         நனலரமகரளபல கபறலறகல தகபணலடரகலகவதறபமல உலகவலல எநலத

     மரலயஸவலமல நடகலககலகடய சமலபவஙலகரளயமல பவரடலசரரனகரளயமல

           எநலத தநரதலதவலமல எநலத இடதலதவலவரநலதமல கதரவநலத தகபளலவதறலகபன

       வசதவகளல தமமலபடலடகலககபணலடரகலகவறத தமலமல பல தரறகளவலமல
            வளரலசலசவலயரடநலத நமத இநலதவய நபடலரட வவரரவவலல ஒர வலலலரசபக

மபறலறதவபமபக.
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                          Mridhun K
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സസ്വഭാതനഷ്യസമെരകസ്വത്തിസന
                             അപേറ്റ് സര .എന
                                                                     (9 C)

 1.ഒനഭാഖ സസ്വഭാതനഷ്യസമെരതത്തിനന   പനതൃതസ്വഖ നല്കത്തിയ
ജഭാന്സത്തിയത്തിനല  ഭരണഭാധത്തികഭാരത്തി  
ആരഭായത്തിരുന്നു?

          റഭാണത്തിലകത്തിഭഭായത്തി
2. വഭാഗണ് ടഭാജ    ഡത്തി നടന വര്ഷഖ?

           1920 നവഖബര് 10
3.അതത്തിര്തത്തിഗഭാനത്തി' എന അപരനഭാമെതത്തില് അറത്തിയനപടുനതഭാരന 

        അബ്ദുല്ഗഭാഫര്ഖഭാന് 
4.ഉപ്പുനത്തിയമെ ലഖഘനഖ നടന വര്ഷഖ ?

        1920  ഏപ്രത്തില് 6 
5.ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനയനട ശത്തില്പത്തി  എനറത്തിയനപടുനതഭാരന ?

         പഡഭാ.ബത്തി.ആര് അഖപബദനകര് 

6.ശനീരഭാമെകൃഷ്ണമെത്തിഷനന്നറ സഭാപകന് ആരന ? 

        സസ്വഭാമെത്തിവത്തിപവകഭാനന്ദേന്
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കത്തിനഭാപതഭാഴത്തി   
                                                    പേലി.ആര് ബലിന്ദുമതലി            
ഉമ്മെറക്കല്തത്തിണയത്തില് ഇരുനന                 (എചറ്റ്.എസറ്റ്.എ മലയഭാളനം)

       അവനളപനഭാടനപചഭാദത്തിച;

       ഞെഭാനഭാരന ? ബഭാലഷ്യതത്തില് ഇക്കത്തിളത്തികൂടത്തി 
       ചത്തിരത്തിപത്തിചവള്... 
    പസ്നേഹലഭാവണഷ്യങ്ങള്ക്കന പൂനമഭാടത്തി
        പകര്നവള്...
      കടമെത്തിഴത്തികളത്തില് അഞനമെഭായവള്
       ഇമെകള് കൂടഭാനത
   കഭാവലത്തിരുനവള്,, വഴത്തികളത്തി ല്
       നവയത്തിലുഖ നവളത്തിചവഖ

    തണലുഖ കുളത്തിരുമെഭായവള്...  

        നത്തിശസ്വഭാസങ്ങള്ക്കന...തടത്തിപ്പുഖ കത്തിതപ്പുഖ             
               നല്കത്തിയവള്...
           ഇതത്തിരത്തി ;തത്തിണര്പ്പുഖ..
         ഞെഭാന് ചത്തിത്രശലഭമെഭായത്തി 
       നത്തിനത്തില് പഭാറത്തിപറനനങ്കത്തിലുഖ 
           നത്തിനക്കന ഞെഭാന് 
      ഈയഭാമഭാറയഭായതന 

          എങ്ങനന??
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ഓണപഴനഞഭാല്ലുകള്
                                                        ദരീപേലികൈ.ആര്  
                                                                                                 9 C

                                                                
1 ''ഉളളപപഭാള് ഓണഖ ഇല്ലഭാതപപഭാള്  പടത്തിണത്തി''
           മെത്തിചഖ നവക്കഭാനത കഴത്തിയന ശനീലഖ .

2 ''ഉളളതനകഭാണന  ഓണഖ പപഭാനല''
           കുറപചഉളളുനവങ്കത്തില് അതത്തില് തൃപത്തിനപടുക.

3 ''ഉറുമഖ ഓണതത്തിനുകരുതഖ''
              നത്തിസഭാരനഭാര് പപഭാലുഖ  വത്തിപശഷങ്ങള്ക്കുപവണത്തി എനനങ്കത്തിലുഖ 
കരുതത്തിനവക്കുഖ.
4  ''ഓണഖ വനഭാല് ഉണത്തിപത്തിറനഭാലുഖ പകഭാരനന കഞ്ഞത്തി കുമത്തിളത്തില് തനന''

            പഭാവനപടവനന എന്നുഖ പഭാവനപടവനഭായത്തി                       
നത്തിലനത്തിര്ത്തുന വഷ്യവസത്തി.

 5 ''കഭാണഭാഖ വത്തിറ്റു ഓണഖ ഉണണഖ''

                         ഓണതത്തിനന്റെ പ്രഭാധഭാനഷ്യഖ സൂചത്തിപത്തിക്കുന നചഭാല്ലന  .
തനത്തിക്കവകഭാശമുള്ള വസ്തു  വത്തിറഭായഭാലുഖ ഓണഖ ആപഘഭാഷത്തിക്കുക തനന 

പവണഖ.
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SPEECH             

                             Ananyakrishna V

                                          (8.B)

                    GOOD MORNING
EVERYONE
HAPPY  DIWALI TO ALL

I am here to say a speech on a wonder full topic about habits of highly  success 
people. If we practice these habits we can see  wonders happening
in our life successful people start their day fresh. For this we most
get up at five 'o'clock. We have more time with us than 
who get up late. Every great people spend their time by doing
meditation it helps us to improve our concentration we can now
the power with in us and we can radiate happiness. All the great
people spend their time by reading. Reading improves our knowledge. We get 
inspired by great ideas our thoughts change by reading. Every successful people
are careful about their health. They all do work outs they play and go for walk. 
This workouts references. The lot habit of successful people is that. They plan 
and schedule their time if we plan and schedule it we don't  want our process 
time. Life is a gift of word it is our choice to make our life joyful and miserable.
If we follow this types and lot of negative energy can be burned out and we can 
in take lot of positive energy which leads to success 
                                           Thank you
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പേകൈയകടെ പവരുകൈള്

                                                                  
ആതത്തിര.വത്തി    8.B
                                                                  

               

പകയനട  തനീക്കനലുകളുമെഭായത്തി  അവള്  തത്തിരത്തിനചതത്തി.   വളനര  പഭാവമെഭായത്തിരുന്നു  അവളുഖ  അവളുനട  കുടുഖബവഖ.
അമ്മെയഖ,അനത്തിയതത്തിയഖ  അട ങ്ങുന  ഒരു  നകഭാച  കുടുഖബമെഭാണന  അവളുപടതന.  നഭാലുവര്ഷനത  ജയത്തില്  ശത്തിക
കഴത്തിഞ്ഞന  തത്തിരത്തിനക വനീടത്തില്  എത്തുപമഭാള്അവത്തിനട  കണ  കഭാഴനച   ദയനനീയമെഭായത്തിരുന്നു.  അവര്  എനന കണതഖ
സപനഭാഷഭരത്തിതരഭായത്തി.  നചയഭാത  കുറതത്തിനന  അഴത്തിനയണത്തിപത്തിച  ബന്ധുക്കപളഭാടന  അവള്ക്കന
തനീരഭാപകയഭായത്തിരുന്നു.അമ്മെഭാവനന  അവനര  കണത്തില്  കണ്ടൂടഭായത്തിരുന്നു.  അതനകഭാണ്ടുതനന
അമ്മെഭാവനന്റെ  മെക്കപളഭാടന  അവനര  അടുപത്തിചത്തിരുനത്തില്ല.  കുടത്തികളഭായ  അമ്മുവത്തിപനഭാടുഖ  മെഭാളുവത്തിപനഭാടുഖ
അവനരക്കുരത്തിചന  ഇല്ലഭാതതപറഞ്ഞന  അവരുനട  മെനസത്തില്  പകയനട  പവരുമുളപത്തിക്കുകയഭായത്തിരുന്നു
അമ്മെഭാവനന്റെ  ഉപദ്ദേശഷ്യഖ.  അതനകഭാണ്ടുതനന  അമ്മു  അവപരഭാടന  സഖസഭാരത്തിക്കുകയത്തില്ലഭായത്തിരുന്നു.
അവപരഭാടന കൂട്ടു-
കൂടുകയമെത്തില്ല. പപക മെഭാളു അങ്ങനനയഭായത്തിരുനത്തില്ല.    നല്ല പസ്നേഹവഖ ബഹുമെഭാനവമുണഭായത്തിരുന്നു.മെഭാളു
അവപരഭാടന  സഖസഭാരത്തിക്കുനതന  അമ്മുവത്തിനന  ഇഷ്ടനമെഭായത്തിരുനത്തില്ല.  അമ്മു  വത്തിലക്കത്തിയത്തിരുന്നുഅവപരഭാടന
സഖസഭാരത്തിക്കരുനതനന.  എനഭാല് അതന പകള്ക്കഭാനത മെഭാളു സഖസഭാരത്തിച.  ഒരു ദത്തിവസഖ അമ്മെഭാവന്
ആപരഭാപടഭാ  സഖസഭാരത്തിക്കുനതന  അമ്മു  പകട്ടു.  ആ  ദത്തിവസഖ  അവള്  ജയത്തില്  നത്തിവഭാസത്തിയഭായ  ആ
പചചത്തിനയ നകഭാല്ലുവഭാന്  ശമെത്തിച. സസ്വനഖ അമ്മെനയ നകഭാന ആ 
പദഭാഹത്തിനയ നകഭാല്ലുക അതഭായത്തിരുന്നു ലകഷ്യഖ. പപക പഫഭാണത്തില് പകടതന വളനര വളനര 
സങ്കടനപടുതത്തി.  തനന്റെ  അച്ഛന്  തനനയഭാണന  അമ്മെനയ  നകഭാനതന  എനത്തിടന  പചചത്തിപയ
കുറവഭാളത്തിയഭാക്കത്തി.  ഇത മെനസത്തിലഭാക്കത്തിയ അമ്മു പശ്ചഭാതഭാപപതഭാടുകൂടത്തി  പചചത്തിനയ സമെനീപത്തിച.തനന്റെ
അച്ഛന് കുതത്തിവച പകയനട പവരുകളഭാണന എനന ഇങ്ങനനയഭാക്കത്തിതനീര്തതന.
കമെത്തിക എനത്തിക്കന കമെനല്ത......

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

രഞെന ജത്തിതന  .  ആര്   9  ( c)

                                             
ശനീനഭാരഭായണ ഗുരു                                                          

                 
                 ജനനഖ: 1855 ആഗസ്റ്റന 28 
                  മെരണഖ: 1928 നസപന റഖബര് 20 
                                                                               
             തത്തിരുവനനപുരഖ ജത്തില്ലയത്തിനല നചമഴതത്തി ഗ്രഭാമെതത്തില് ജനത്തിച ഗുരുപദവന്, 
നഭാണനയന പപരത്തിലഭാണന അറത്തിയനപടത്തിരുനതന. നചറു പ്രഭായതത്തില്  വത്തിവഭാഹഖ കഴത്തിപക്കണത്തി 
വനനങ്കത്തിലുഖ പത്തിനത്തിടന എല്ലഭാമുപപകത്തിചന അപദ്ദേഹഖ സനഷ്യഭാസതത്തിനത്തിറങ്ങത്തി.
             മെത്തിരുതസ്വഭാമെലയത്തില് കുനറക്കഭാലഖ ധഷ്യഭാനതത്തിലഭായത്തിരുന്നു. ഗുരുപദവന്1888- ല് 
അരുവത്തിപ്പുറതന ശത്തിവലത്തിഖഗ  പ്രതത്തിഷ്ഠ നടതത്തി. 1903 -ല് ശനീനഭാരഭായണ ധര്മ്മെ 
പരത്തിപഭാലനപയഭാഗഖ സഭാപത്തിച.
              തനീണല്, നതഭാടനീല്,വര്ണവത്തിപവചനഖ തടങ്ങത്തിയ സഭാമൂഹത്തിക അസമെതസ്വങ്ങളുനടയഖ 
ദുരഭാചഭാരങ്ങളുനടയഖ വത്തിളനത്തിലമെഭായത്തിരുന പകരളതത്തിലുടനനീളഖ ഒരു സനഷ്യഭാസത്തിയഭായത്തി 
സഞരത്തിചന സഭാമൂഹത്തിക സമെതസ്വതത്തിനുള്ള അവകഭാശനതക്കുറത്തിചന ജനങ്ങനള 
പബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കത്തി.
             ജഭാതത്തിമെത പഭദമെപനഷ്യ എല്ലഭാവര്ക്കുഖ പ്രപവശത്തിക്കഭാനുള്ള ധഭാരഭാളഖ പകത്രങ്ങള് 
അപദ്ദേഹഖ സഭാപത്തിച. 1912 -ല് നടതത്തിയ വര്കനകനകല ശത്തിവഗത്തിരത്തി പ്രതത്തിഷ്ഠകള്      -ല് 
ആലുവഭായത്തില് നവചന നടതനപട സര്വ്വമെതസപമ്മെളനഖ തടങ്ങത്തിയവ ശനീനഭാരഭായണ 
ഗുരുവത്തിനന്റെ ജനീവത്തിതതത്തിനല പ്രധഭാന സഖഭഭാവനകളഭാണന. 

               "ഒരു ജഭാതത്തി  , ഒരു മെതഖ  , ഒരു നനദവഖ മെനുഷഷ്യനന   " എന പ്രസത്തിദ്ധവഭാകഷ്യഖ  

  

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

ഇനത്തിയഖ പവപണ കര്ഷകര്
നഭാളകത്ത തലമുറയറ്റ്

                             അപ്സര.എന(9.c)

പ്രലിയകപ്പെട്ട കൂട്ടുകൈഭാകര
പ്രഭാചരീന കൈഭാലഘട്ടത്തലില് ഇങ്ങകന ആയലിരുപനഭാ ?

യന്ത്രവല്കരണമഭായലിരുപനഭാ ?  മനഷദ്യഭാധദ്യഭാനനം  കൈര്ഷകൈരുകടെ അധത്വഭാനനം. 

കൈളപേറലികലനം വലിത്തുവലിതയലനം, നലിലനം ഉഴലനം എല്ലേഭാനം മനഷദ്യനഭാല് കചയഭാന 
കൈഴലിയന ഒനഭാണറ്റ് മനഷദ്യകന്റെ അധത്വഭാനനം ആണലിതലികനല്ലേഭാനം കൈഭാരണനം എനഭാല് 
കൈര്ഷകൈരലികല്ലേങ്കേലിപലഭാ ?
നമ്മുകടെ ജനസനംഖദ്യയനസരലിചറ്റ് കൈര് ഷകൈരുകടെ എണനം കുറഞവരുകൈയഭാണറ്റ്.
മറ്റു മലികൈച പജഭാലലികൈളലിലനം നല്ലേവണനം പേണനം കൈലിട്ടുന പജഭാലലികൈളുമഭാണറ്റ് ഇപപ്പെഭാഴകത്ത
ജനങ്ങല്കഭാവശദ്യനം കൈര്ഷകൈരുകടെ എണനം വളകര കുറഞവരുകൈയഭാണറ്റ്.

കൈര്ഷകൈര്  ഇല്ലേഭാതഭായഭാപലഭാ ?
എനഭാണഅ നഭാനം കചയ്യുര ?
കൈര്ഷകൈര്ക്കു വലലിയ പ്രഭാധഭാനദ്യനം കകൈഭാടുപകണതഭാണറ്റ്. 
   നമുകകല്ലേഭാനം കൈര്ഷകൈരഭാവഭാനം
വരീടുകൈളലില്  കൃഷലികചയ്യുകൈ  ആപരഭാഗദ്യനം  സമരലികഭാനം.

                                                                            നന്ദലി നമസഭാരനം

        

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

മെഭാപവലത്തിപഭാടന

മെഭാപവലത്തിതമത്തിരഭാന് തമത്തിരഭാപന.......
കഭാവലു പനരത്തിനനന് തമത്തിരഭാപന....
മെഭാപളഭാരത്തിപലലനഭാഖ തമത്തിരഭാപന......
പകഭാപളരത്തിതഭാനഭായ തമത്തിരഭാപന.....
എല്ലഭാരുഖ തഭാനഭായ തമത്തിരഭാപന....
എല്ലഭാപരഖ പനഭാക്കുന തമത്തിരഭാപന.....
പൂനപഭാലത്തിപഭാടന
തമപ്പൂപവ പൂതത്തിരപള
നഭാപളനയ്ക്കഭാരു വടത്തി പൂ തരപണ
ആയ്ക്കത്തില ഈയ്ക്കത്തില ഇളഖനകഭാടത്തി പൂയ്ക്കത്തില
പത്തിനന      ഞെഭാനനങ്ങനന പൂ തപരണ്ടൂ?

പൂപവ നപഭാലത്തി
പൂനപഭാലത്തി- നപഭാലത്തി പൂപവ 
നപല്ലഭാപരഭാണമുണപല്ലഭാ നപഭാന്നൂ വരുന്നു
വരത്തിഷക്കഭാലവഖ പഭാതത്തിയഭാവപമഭാള്

ചത്തിങ്ങമെഭാസഖ നപഭാന്നൂ വരുന്നൂ......

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

അമ്മെ
                                                                                                             
അമകയനള   രണകരനം നഭാവലിപന്മസല്                  
                           ഉത്ഭവലിക്കുന  പതനതുളലിപപേഭാകല      
അമതന   വഭാത്സല  ദ്യനം   പപേഭാകല   ഈ   പലഭാകൈത്തറ്റ്  
                           പവകറഭാരു   പസ്നേഹപമ   ഇല്ലേതഭാനനം   
ആരദ്യഭാ കൃഷ.കകൈ
                                                                                        (9.B)
പേത്തുമഭാസനം  ചുമനരീടുന   നകമ
                           പവദനകയല്ലേഭാനം     സഹലിചുകകൈഭാണറ്റ്
കപേഭാന    കൈലിടെഭാവലികന്റെ   മുഖകമഭാന    ദര്ശലിചഭാല് 

                           പുഞലിരലിതൂകുമഭാ     പുണദ്യമനനം
ജരീവലിതരഭാവലില്     കവളലിചനം   പേകൈരുന
                          അമകയനള   ആ    പുണദ്യദരീപേനം
മഭാതഭാ   പേലിതഭാ,ഗുരു    കകദവകമപനഭാതുകൈലില്.

ആദദ്യസഭാനനം  എനനം  മഭാതഭാവലികന  ഭുമലിയലില്
                          മലികൈകചഭാരു  പസവകയഭാനകണകൈലില്
ആ   പസവ   എനപമ  മഭാതദ്യപസവ   

                         അമതന   പസവ  കചയ്യുകനഭാരു  
മഭാനവന  എനപമ   കകദവത്തലിന  പസ്നേഹപുത്രന
                         എനപമ    കകദവത്തലിന   പവകറഭാരുപമെഭാണമ്മെനയന്നുള്ള

ആ     പുണഷ്യരുപഖ   .

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

                                         കൈത്വലിസറ്റ്

1.പകൈരളത്തലികല ആകകൈ നദലികൈള് ?
                                        -44
                                                           
2.കൈലിഴപകഭാകട്ടഭാഴുകുന നദലികൈള് ഏവ? 
                                           -കൈബനലി,ഭവഭാനലി,പേഭാമഭാര്
3.ഖഭാരലിഫറ്റ് എനതറ്റ്  ഏതുകൈഭാലകത്ത ആശയലിച്ചുള കൃഷലിരരീതലിയഭാണറ്റ്?
                                           -മഴകഭാലകത്ത
 
4.ഹരീററ്റ് ആകന പേദ്ദേതലി ഏതുമഭായലി ബനകപ്പെട്ടലിരലിക്കുന?  
                                           -കൈഭാലഭാവസഭാ മഭാറങ്ങകളക്കുറലിച്ചുള
                                                     പബഭാധവല്കരണനം
5.കകവദദ്യുതലി ഉല്പ്പെഭാദലിപ്പെലിക്കുന മത്സദ്യനം?
                                           -ഇകൗല്
6.പലഭാകൈത്തലികല ഏറവുനം വലലിയ ഫലനം?  
                                           -ചകപ്പെഴനം
7.ഇനദ്യയലികല ഏറവുനം വലലിയ ഒകൗഷധലി? 
                                            -വഭാഴ
8.ഇനദ്യയലികല ഏറവുനം വലലിയ നദലി? 
                                             -ഗനംഗ
9.ഇനദ്യയലികല ഏറവുനം വലലിയ സമതലനം? 
                                              -ഗനംഗഭാസമതലനം
10.ഇനദ്യയലികല  ഏറവുനം വലലിയ കകൈഭാടുമുടെലി? 
                                              - പഗഭാഡത്വലിന ഒഭാസലിന
11.ഇനദ്യയലികല ഏറവുനം വലലിയ തുരനംഗനം?
                                              -ജവഹര്(കൈഭാശരീര്)  
12.ഇനദ്യയലികല  ജലകകവദ്ദേദ്യുത പേദ്ദേതലി ഏതറ്റ്?
                                               -ഇടുക്കത്തി
11.ഇനദ്യയലികല ഏറവുനം വലലിയ തുരനംഗനം?
                                              -ജവഹര്(കൈഭാശരീര്)  
12.ഇനദ്യയലികല  ജലകകവദ്ദേദ്യുത പേദ്ദേതലി ഏതറ്റ്?---ഇടുകലി
                                               

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

ഇനദ്യകയ സത്വഭാന്ത്രദ്യത്തലിപലക്കു 
നയലിചവരലില് ചലിലര്

                                     അപ്സര.എന
എനം.കകൈ.ഗഭാനലി (1869-1948)
ഇനദ്യയകടെ രഭാഷ്ട്രപേലിതഭാവറ്റ്. ഇനദ്യയകടെ സത്വഭാതന്ത്രദ്യസമരപ്രസഭാനത്തലികന്റെ 
പ്രധഭാന ശലിലലിയനം പനതഭാവുനം. 1915-ല് ഗഭാനലിജലി കതകക 
ആഫലികയലില് നലിനറ്റ് മടെങ്ങലികയത്തലി  പനതൃതത്വനം ഏകറടുത്ത പശഷനം  
മഭാത്രമഭാണറ്റ് പകൈഭാണ്ഗ്രസറ്റ് സനംഘടെലിതമഭായ ഒരു ബഹുജനപ്രസഭാനമഭായലി 
മഭാറലിയതറ്റ്  ഗഭാനലിജലിയകടെ സതദ്യഗ്രഹപ്രസഭാനനം ഇനദ്യയലിലഭാകകൈ 
സമരമുറയറ്റ് ഒരു വദ്യതദ്യസ്തതയനം  തരീവ്രതയനം കകൈഭാണ്ടുവന. 1921 
കസപേറ്റ്റനംബരറ്റ്റലില് ഇനദ്യകഭാരകന്റെ  ലഭാളലിതദ്യത്തലികന്റെയനം  
ദഭാരലിദ്രത്തലികന്റെയനം പ്രതരീകൈമഭായലി ഒരു മുണറ്റ് മഭാത്രനം ഉടുക്കുകൈ  എന രരീതലി 
അപദ്ദേഹനം സത്വരീകൈരലിച്ചു. ഗഭാനലിജലിയകടെറ്റ്  പനതൃതത്വത്തലില് നടെന 
നലിസഹകൈരണ പ്രസഭാനനം, സലിവലില് ആഞഭാലനംഘനനം-ഉപ്പുസതദ്യഗ്രഹനം, 

നലിയമലനംഗനപ്രസഭാനനം, കൈത്വലിററ്റ് ഇനദ്യഭാ പ്രസഭാനനം, സത്വപദശലി വ്രതനം 
എനലിവയലിലൂകടെ അപദ്ദേഹനം അകരഭാര്ഥത്തലില് ബലിട്ടരീഷറ്റ്  ഭരണകൂടെകത്ത 
പേലിടെലിച്ചുകൈലിലകലി. 1947 ആഗസറ്റ് 15-നറ്റ്  ഇനദ്യ  സത്വഭാതന്ത്രദ്യനം 
പ്രഭാപേലിചപപ്പെഭാള്  അധലികൈഭാരകന്റെ  ഉനതപശണലിയലിപലകറ്റ് കൈടെനവരഭാകത 

അപദ്ദേഹനം ഹലിന്ദു-മുസരീനം ഐകൈദ്യനം പ്രചരലിപ്പെലിക്കുനതലിനഭായലി
കപേഭാതുജനമധദ്യത്തലിപലകലിറങ്ങുകൈയഭാണറ്റ് കചയ്തതറ്റ്       ജനവരലി    നറ്റ്

അപദ്ദേഹനം നഭാഥുറഭാനം പഗഭാഡറ്റ്കസ എന യവഭാവലികന്റെ കവടെലിപയററ്റ് മരലിച്ചു. 
ജവഹര് ലഭാല് കനഹറ്റ്റു ഉജത്വല പനതഭാവുനം ഇനദ്യയലികല ആദദ്യകത്ത

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

പ്രധഭാന മന്ത്രലിയനം        നവനംബര്   നറ്റ് അലഹഭാബഭാഗലില്
ജനലിച്ചു.പൂര്ണസത്വരഭാജറ്റ് പ്രഖദ്യഭാപേനനം നടെന      കല ചരലിത്രപ്രസലിദ്ധമഭായ

ലഭാപഹഭാര് സപമളനത്തലില് കനഹറ്റ്റു പകൈഭാണ്ഗ്രസറ്റ് പ്രസലിഡന്റെഭായലി
തലിരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ടു.    ല് ഗഭാനലിജരീയകടെ പനതൃതത്വത്തലില് നടെന സലിവലില്
നലിയമലനംഘനനം പ്രസഭാനകത്തത്തുടെര്നറ്റ് കനഹറ്റ്റു അറസലിലഭായലി. ഒനര

വര്ഷത്തലിനളലില് വലിട്ടയച്ചുകവങ്കേലിലനം കൈത്വലിററ്റ് ഇനദ്യഭാ
പ്രപകഭാഭകത്തത്തുടെര്നറ്റ്     ല് വരീണ്ടുനം അറസറ്റ് കചയകപ്പെട്ടു.     ല് ആഗസറ്റ്

ല് ജയലില് പമഭാചലിതനഭായപശഷനം     ല് രൂപേനം കകൈഭാണ ഇടെകഭാല
ഗവണ്കമന്റെലികന്റെ ഉപേഭാദദ്യകനഭായലി.    ആഗസറ്റ്   നറ്റ് ഇനദ്യ സത്വഭാതന്ത്രദ്യനം
പനടെലിയതലികനത്തുടെര്നറ്റ് പ്രധഭാനമന്ത്രലിപേദനം അലങ്കേരലിച കനഹറ്റ്റു    വകര

തല്സഭാനത്തറ്റ് തുടെര്ന. 

ബഭാലഗനംഗഭാധരതലിലകൈന
(1856-1920)

മഹഭാരഭാഷ്ട്രയലികല രതഗലിരലി ജലില്ലേയലില് 1856 ജൂകല 23-നറ്റ് ജനലിച.

1884-ല്  പകൈഭാണ്ഗ്രസലില്  പ്രവര്ത്തനമഭാരനംഭലിച്ചു. ഗവണ്കമന്റെലികന്റെ 
നടെപേടെലികൈകള വലിമര്ശലിചതലിനനം, പലഖനങ്ങള് എഴുതലിയതലിനനം പേലതവണ 
ജയലില് ശലിക അനഭവലിച്ചു.1905-കല  ബനംഗഭാള് വലിഭജനത്തലില് 
പ്രതലിപഷധലിച്ചുകകൈഭാണറ്റ് സത്വതന്ത്രദ്യസമര പപേഭാരഭാട്ടങ്ങളലില് സജരീവമഭായലി 
പേകങ്കേടുത്തു. 1920 ആഗസറ്റ് 1-നറ്റ് നന്യൂപമഭാണലിയ ബഭാധലിചറ്റ് അപദ്ദേഹനം 
അനരലിച്ചു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

പഗഭാപേഭാലകൃഷ  പഗഭാഖകല
(1866-1915)

അധ:സലിത വര്ഗകഭാകര സഹഭായലിക്കുനതലിനള  കസര്കവന്റെറ്റ് ഒഭാഫറ്റ് 
ഇനദ്യ  കസഭാകസറലി സഭാപേലിച ഇനദ്യന  സത്വതന്ത്രദ്യസമരപസനഭാനലി. 
1866  കമയറ്റ്  ഒമതഭാനം തലിയതലി രതഗലിരലിയലില് ജനലിച്ചു.  ഇനദ്യന  
നഭാഷണല് പകൈഭാണ്ഗ്രസലികല  മലിതവഭാദലി ഗ്രൂപ്പെലികന്റെ പനതഭാവഭായലിരുന. 

1905-ല്  ഇനദ്യന നഭാഷണല് പകൈഭാണ്ഗ്രസലികന്റെ പ്രസലിഡന്റെഭായലി.

ഗഭാനത്തിജത്തി തനന്റെ  രഭാഷനീയഗുരുവഭായത്തി  സസ്വനീകരത്തിചതന പഗഭാഖനലയഭാണന.

സഭാഹലിതദ്യകൈഭാരന്മഭാര്
                             അപ്സര.എന

വലി.ടെലി.ഭട്ടതലിരലിപ്പെഭാടെറ്റ് (1896-1982)
കവളലിത്തലിരുത്തലിത്തഭാഴത്തറ്റ് രഭാമന  ഭട്ടതലിരലിപ്പെഭാടെറ്റ്. 

അങ്കേമഭാലലി കൈലിടെങ്ങൂരലില് ജനനനം. സഭാമൂഹലികൈ 
പേരലിഷുകൈര്ത്തഭാവറ്റ്,നഭാടെകൈകൃത്തറ്റ് എനരീ  നലിലകൈളലില് 
പ്രസലിദ്ധന.അടുകളയലില് നലിനറ്റ് അരങ്ങപത്തകറ്റ് (നഭാടെകൈനം), 

കൈണരീരുനം കൈലിനഭാവുനം, കൈര്മവലിപേഭാകൈനം, കവടെലികവട്ടനം, രജനരീരനംഗനം, 
സതദ്യനം എനതറ്റ് ഇവലികടെ മനഷദ്യനഭാകുന തുടെങ്ങലിയവയഭാണറ്റ് പ്രധഭാന

കൃതലികൈള്. പകൈരള സഭാഹലിതദ്യ അകഭാദമലി അവഭാര്ഡറ്റ് ലഭലിചലിട്ടുണറ്റ്.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

വളപത്തഭാള് നഭാരഭായണപമപനഭാന 
(1878-1958)

തലിരൂരലിനടുത്തുള മനംഗലനം അനംശ വളപത്തഭാള് 
കുടുനംബത്തലില് ജനനനം. ആധുനലികൈ കൈവലിത്രയത്തലില് കപേടുന.

പേത്രഭാധലിപേര്, കൈലഭാപേരലിപരഭാഷകൈന എനരീ നലിലകൈളലില് 
പ്രശസ്തന. പകൈരള കൈലഭാമണ്ഡലനം സഭാപേലിക്കുനതലിനറ്റ് 
പനതൃതത്വനം  വഹലിച്ചു. സഭാഹലിതദ്യമഞലിജരലി 
(11 ഭഭാഗനം),ബനനസനഭായ  അനലിരുദ്ധന, 

മദറ്റ്ഗലനമറലിയനം, കകൈഭാച്ചുസരീത, ശലിഷദ്യനനം മകൈനനം, 

ചലിത്രപയഭാഗനം, (മഹഭാകൈഭാവദ്യനം), വഭാലരീകൈലിരഭാമഭായണനം 
(പേരലിഭഭാഷ) തു ടെങ്ങലിയവയഭാണറ്റ് പ്രധഭാന കൃതലികൈള്. 

പേദറ്റ്മഭൂഷണ്, കൈവലിതലിലകൈന, കൈവലിസഭാര്വഭകൗമന തുടെങ്ങലിയ 
പുരസഭാരങ്ങള് ലഭലിച്ചു.

മെലനനീകരണഖ പനരത്തിടുന ഭൂമെത്തി 

                                                                                                              രഞെന ജത്തിതന.ആര്

        നമെസന കഭാരഖ,
   പ്രത്തിയനപട കൂട്ടുകഭാനര 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്



                                                                                                                                                 

                   ഇനന നമ്മുനട പലഭാകഖ പനരത്തിടുന പ്രധഭാന നവല്ലുവത്തിളത്തിയഭാണന മെലത്തിനനീകരണഖ. 
ജലമെലത്തിനനീകരണഖ, വഭായമെലത്തിനനീകരണഖ, മെണമെലത്തിനനീകരണഖ  എനത്തിങ്ങനന എത്രമെഭാത്രമെഭാണന.
പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കത്തിനന നമുക്കറത്തിയഭാഖ നഭാഖ ഉപപയഭാഗത്തിക്കുന ഒരു വസ്തുവഭാണന. ഈ വസ്തു ഇല്ലഭാത 
വനീടുകള് ഉണഭാകുപമെഭാ? ഇല്ല.. അതന 
അസഭാദഷ്യമെഭാനണനന നമുക്കറത്തിയഭാഖ അപല്ല.. ?  സുന്ദേരമെഭായ പ്രകൃനതഷ്യ കണത്തിട്ടുപണഭാ? 
കഥകളത്തിലുഖ പസ്തകങ്ങളത്തിലുമുള്ള പകടറത്തിവഭാണന നഭാഖ കവത്തിതകലത്തിലൂനടയഖ കഥകളത്തിലൂനടയഖ 
പ്രസഖഗതത്തിലൂനടയഖ പ്രകടത്തിപത്തിക്കുനതന. ഞെഭാനുഖ നത്തിങ്ങളുഖ ഒരുപപഭാനലയഭാണന. 
പതഭാരഭാനതയള്ള മെഴയഖ പചപന നത്തിറഞ്ഞ മെലകളുഖ 
കുന്നുകലുഖ,മെരങ്ങളുഖ, നചടത്തികളുനമെല്ലഭാഖ നത്തിറഞ്ഞ സമൃദ്ധമെഭായ ഭൂമെത്തി. 
      എനഭാല് ഇപപഭാള് മെഴ വരുനപതഭാ എപപഭാനഴങ്കത്തിലുഖ. കൃഷത്തിനഭാശഖ, സമൃദ്ധത്തിനയല്ലഭാഖ 
ഒഭാടത്തിമെറഞ.
വലത്തിയ വലത്തിയ നകടത്തിടങ്ങളുഖ എല്ലഭാഖ വന്നു. അപതഭാനട പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കത്തിനന്റെ  വരവന.....
              പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കന കതത്തിക്കുപമഭാഴുണഭാകുന പുക, പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കന കുഴത്തിചത്തിടുക, പ്ലഭാസ്റ്റത്തിക്കന 
വലത്തിനചറത്തിയക
എനത്തിങ്ങനന പലരനീതത്തിയത്തിലുഖ മെലത്തിനനീകരണഖ ഉണഭാകുരുുന്നുണന. ആപഗഭാള തഭാപനഖ 
വര്ദ്ധത്തിക്കുകയഖ ഒഭാപസഭാണ് 
പശഭാഷണതത്തിനുഖ എല്ലഭാഖ കഭാരണമെഭാകുന്നുണന. സുന്ദേരമെഭായ പ്രകൃതത്തി നശത്തിപത്തിക്കുനതന നഭാഖ 
തനനയപല്ല.......
ഇനതല്ലഭാഖ നഭാഖ ഒഴത്തിവഭാക്കത്തികനട നല്ല മെഭാര്ഗങ്ങള് സസ്വനീകരത്തിക്കുക പ്രകൃതത്തിനയ 
കഭാത്തുസൂകത്തിക്കുക ഇനത്തിമുതല് എല്ലഭാവരുഖ പ്രകൃതത്തിനയ സഖരകത്തിക്കുനമെനന ഉറപപനല്കുക.
                       ഇനത്തിമുതല് പ്രകൃതത്തിനയ സഖരകത്തിക്കുപമെഭാ ?...
                                                                                                    

                                                                                         നന്ദേത്തി നമെസഭാരഖ

ഗഭാനലിജലിയകടെ പകൈരള സന്ദര്ശനങ്ങള്
                                                       കഭാവഷ്യ.നക
                                                                               9.c

   1920 ആഗസ്റ്റന 18
ഖത്തിലഭാഫതനസമെരതത്തിനന്റെ  പ്രചരണതത്തിനഭായത്തി  
പകഭാഴത്തിപക്കഭാടന എതത്തി.ഗഭാനത്തിജത്തിയനട ആദഷ്യ പകരള സന്ദേര്ശനഖ.പകഭാഴത്തിപക്കഭാടന
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കടപ്പുറത്തു  നടന  നപഭാതപയഭാഗതത്തില്  ഗഭാനത്തിജത്തി   നടതത്തിയ  പ്രസഖഗഖ
പകള്ക്കഭാന് ഇരുപതത്തിനഭായത്തിരതത്തിലധത്തികഖ പപര് എതത്തിയത്തിരുന്നു.
        1925 മെഭാര്ചന 8 
നനവക്കഖ സതഷ്യഭാഗ്രഹതത്തിനന പരത്തിഹഭാരഖ       
കഭാണക എന ഉപദ്ദേശഷ്യപതഭാനടയള്ള രണഭാഖ    
പകരള സന്ദേര്ശനഖ. തത്തിരുവനനപുരതന റഭാണത്തി 
പസതലകനീ  ഭഭായത്തിനയക്കണന  സഖസഭാരത്തിചതത്തിനുപശഷഖ  ശത്തിവഗത്തിരത്തിയത്തില്
ശനീനഭാരഭായണഗുരുവത്തിനനയഖ അപദ്ദേഹഖ സന്ദേര്ശത്തിച.  

                 1927 ഒപകഭാബര്10
നതപക്ക  ഇനഷ്യന്  പരഷ്യടനതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമെഭായത്തി  മൂനഭാമെനത  പകരള
സന്ദേര്ശനഖ. 
       
           1934 ജനുവരത്തി 10
ഹരത്തിജന  ഫണന  പത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമെഭായത്തി  നഭാലഭാമെനത  പകരള
സന്ദേര്ശനഖ.
            1937 ജനുവരത്തി  13   പകത്രപ്രപവശന  വത്തിളഖബരതത്തിനന്റെ
പശ്ചഭാതലതത്തില്  നടതത്തിയ  പകരള  സന്ദേര്ശനഖ.  ഗഭാനത്തിജത്തിയനട
അവസഭാന പകരള സന്ദേര്ശനമെഭായത്തിരുന്നു.
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D A 8 D         harshan. ( . )       
                                      ഗണലിതനം                    ഷഹഭാന 9A

അക ങ്ങളുനം ചലിഹ്നങ്ങളുനം ഉപേപയഭാഗലിചറ്റ് ഗുണപേരമഭായ ബനങ്ങളുകടെ 
ശസ്ത്രമഭാണറ്റ് ഗണലിതനം.മഭാത്തമഭാറലികറ്റ് എനതറ്റ് സഭാധഭാരണയഭായലി 
ശുദ്ധമഭായ(കകസദ്ധഭാനലികൈവുനം അമൂര്ത്തമഭായതറ്റ്)അകല്ലേങ്കേലില് പ്രഭാപയഭാഗലികൈ 
പ്രശ്നപേരലിഹഭാരവുമഭാണറ്റ്
.ബരീജഗണലിതനം
,ജദ്യഭാമലിതലി
,ത്രലിപകൈഭാണമലിതലി
,കൈഭാല്ക്കുലസറ്റ്,പപ്രഭാബബലിലഭാറലി,സഭാറലിസലികൈറ്റ്:ഗണലിതത്തലില് തഭാകഴ 
പേറയന പ്രപതദ്യകൈപമഖലകൈള് ഉള്കപ്പെടുന.

''ഗണലിത ശഭാസ്ത്രങ്ങള്''എനറ്റ് പേദനം കൃതദ്യമഭായലി 
സൂചലിപ്പെലിക്കുനതുപപേഭാകല,ശുദ്ധമഭായ ഗണലിതശഭാസ്ത്രനം,പ്രപയഭാഗലികകപ്പെട്ട 
ഗണലിതനം,കൈണക്കുകൈള് എനലിവകയകല്ലേഭാനം 
ഉള്കകഭാളളുനതഭാണറ്റ്.ബലിസലിനസറ്റ്,ഗവണ്കമനററ്റ്,കസകനഡറലി 
വലിദദ്യഭാഭദ്യഭാസനം എനലിവയലില് കകവവലിധദ്യമഭാര്ന  ഉയര്ന  ശമളനം 
ലഭലിക്കുനതലിനഭായലി കൈണകറ്റ് ബലിരുദധഭാരലികൈള്കറ്റ് ബലിരുതനം 
നല്കുന.കൈമന്യൂട്ടര്,ആശയവലിനലിമയ വദ്യവസഭായങ്ങളലികല 
ബഭാങ്കുകൈള്,ഇനഷത്വറനസറ്റ് കൈമലിനലികൈള്,എണ കൈമലിനലികൈള്,കൈമലിനലികൈള്
എനലിവ മലിക ഗണലിതശഭാസ്ത്രജ്ഞകരയനം നലിയമുക്കുനം.
ഗണലിതശഭാസ്ത്രത്തലില് ബഭാചലിപലഴ്സ ഡലിഗ്രലികറ്റ്
 സഭാമത്തലികൈശഭാസ്ത്രവുനം കൈമന്യൂട്ടര് സയനസറ്റ്, 
കമഡലിസലിന,എനജലിനരീയറലിങറ്റ്, ബലിസലിനസറ്റ്,നലിയമവുനം പപേഭാലള ഗണലിത
വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ബത്തിരുദധഭാരത്തികനള പഠത്തിപത്തിക്കഭാന് കഴത്തിയഖ
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                              Vishnu B (9.C)

LITTLE KITE LEADER
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