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(ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ഡലിജലിറല് മമാഗസസീന് 2018-19)

പലി.കകൈ.എസറ്റ്.എചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ് കൈമാഞലിരരംകുളരം
44008



രരാഷ്ട്രപപിതരാവവ് : മഹരാത്മഗരാനപി



സസ്ഥാപക മസ്ഥാനനേജര: പപ.കക. സതത്യനനേശന



ഒറ്റനനേട്ടതത്തില........
പപപപ..കകകക..എസസഎസസ..എചസഎചസ..എസസഎസസ..എസസ കസ്ഥാഞപരരംകുളരംഎസസ കസ്ഥാഞപരരംകുളരം

സസ്ഥാപപതരംസസ്ഥാപപതരം 12-2-1906 12-2-1906 

സ്കൂൾ നകസ്ഥാഡസസ്കൂൾ നകസ്ഥാഡസ 4400844008

ഹയർ കസക്കന്ററപ സ്കൂൾ നകസ്ഥാഡസഹയർ കസക്കന്ററപ സ്കൂൾ നകസ്ഥാഡസ 01079 01079 

സലരംസലരം കസ്ഥാഞപരരംകുളരംകസ്ഥാഞപരരംകുളരം

സ്കൂൾ വപലസ്ഥാസരംസ്കൂൾ വപലസ്ഥാസരം പപ കക എസസ എചസ എസസ എസസ കസ്ഥാഞപരരംകുളരംപപ കക എസസ എചസ എസസ എസസ കസ്ഥാഞപരരംകുളരം,,
കസ്ഥാഞപരരംകുളരം പപ ഒ കസ്ഥാഞപരരംകുളരം പപ ഒ 

പപൻ നകസ്ഥാഡസപപൻ നകസ്ഥാഡസ 695524 695524 

സ്കൂൾ നഫസ്ഥാൺസ്കൂൾ നഫസ്ഥാൺ 0471-2260607(HS)0471-2260607(HS)
0471-2265262(HSS) 0471-2265262(HSS) 

സ്കൂൾ ഇകമയപൽസ്കൂൾ ഇകമയപൽ headmaster.pkshss@gmail.com headmaster.pkshss@gmail.com 
principalpkshss@gmail.com principalpkshss@gmail.com 

വപദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ ജപലവപദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ ജപല കനേയസ്ഥാറപൻകര കനേയസ്ഥാറപൻകര 

റവനേന്യൂ ജപലറവനേന്യൂ ജപല തപരുവനേന്തപുരരം തപരുവനേന്തപുരരം 

ഉപ ജപലഉപ ജപല കനേയസ്ഥാറപൻകര കനേയസ്ഥാറപൻകര 

ഭരണ വപഭസ്ഥാഗരംഭരണ വപഭസ്ഥാഗരം എയ്ഡഡസ എയ്ഡഡസ 

സ്കൂൾ വപഭസ്ഥാഗരംസ്കൂൾ വപഭസ്ഥാഗരം കപസ്ഥാതു വപദത്യസ്ഥാലയരം കപസ്ഥാതു വപദത്യസ്ഥാലയരം 

പഠനേ വപഭസ്ഥാഗങ്ങൾ പഠനേ വപഭസ്ഥാഗങ്ങൾ അപ്പർ പപ്രൈമറപഅപ്പർ പപ്രൈമറപ, , പഹസ്കൂൾപഹസ്കൂൾ,,
ഹയർ കസക്കന്ററപ സ്കൂൾ ഹയർ കസക്കന്ററപ സ്കൂൾ 

മസ്ഥാധത്യമരംമസ്ഥാധത്യമരം മലയസ്ഥാള രംമലയസ്ഥാള രം, , ഇരംഗഗ്ലീഷസ ഇരംഗഗ്ലീഷസ 

വപദത്യസ്ഥാർതപകളുകടെ എണരംവപദത്യസ്ഥാർതപകളുകടെ എണരം പപ്രൈമറപപപ്രൈമറപ-271, -271, പഹസ്കൂൾപഹസ്കൂൾ-481-481
ഹയർകസക്കണ്ടറപഹയർകസക്കണ്ടറപ-669-669

അദത്യസ്ഥാപകരുകടെ എണരം അദത്യസ്ഥാപകരുകടെ എണരം 59 59 

പ്രൈപൻസപപ്പൽപ്രൈപൻസപപ്പൽ ഡപഡപ. . എരംഎരം. . മരപയഷഗ്ലീല മരപയഷഗ്ലീല 

പ്രൈധസ്ഥാനേ അദത്യസ്ഥാപകൻപ്രൈധസ്ഥാനേ അദത്യസ്ഥാപകൻ സനേൽകുമസ്ഥാർസനേൽകുമസ്ഥാർ. . കജകജ. . എൽ എൽ 

പപപപ..ടെപടെപ..ഏഏ. . പ്രൈസപഡണ്ടസപ്രൈസപഡണ്ടസ വപൽഫ്രഡസവപൽഫ്രഡസ



എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ  

 ഹഹെഡഡ്മാസ്റ്റര് പപ.റപ.എ.പ്രസപഡനനപപ.റപ.എ.പ്രസപഡനന എസന.ഹഎ.റപ.സപ.

എസന.ആര്.ജപ.കണ് വവീനര് ലപറപല് ഹഹകറനസന മപസ്ട്രസന ലപറപല് ഹഹകറനസന മപസ്ട്രസന വപദദഡ്മാരരംഗരം കണ്വവീനര്

അധദഡ്മാപപക (എഡപറപങന) അധദഡ്മാപപക (എഡപറപങന) ലപറപല് ഹഹകറനസന ലവീഡര് ലപറപല് ഹഹകറനസന ലവീഡര്

മലയഡ്മാളരം ഹടെപപങന ഡപജപറല് ഹപയപനപങന ഡപജപറല് ഹപയപനപങന സഡ്മാങങ്കേതപകസഹെഡ്മായരം



Message

Dear 'Little Kites' IT  Club  members, 
Let  we  congratulate  each  one  of  you,  being  one  among  the

members of the largest student It Network us the country. 
    It gives use great pleasure to know that you are bringing out a
digital magazine under your Hi-school  'Little Kites' programme. 

Let the magazine enhance the quality of your IT skills to a
great  extent  for  the  benefit   of  your  fellow  students  our  beloved
institutions  and the  society as  a  whole.  The  effort  initiated  by  the
KITE mistresses  in the matter is also appreciated. All the very
best.

 

S. Mohan Babu

Manager

 PKSHSS Kanjiramkulam



 

                                     സനനശശ
       

ലലിറലില്കകകെെററ്റ്സലികന്റെ  ഡലിജലിറല്  മമാഗസസീന്  യഥമാര്ത്ഥതലില്   ഒര

വലിസറ്റ്മയലലമാകെെകം  തകന്നെയമാണറ്റ്.  വര്ണ്ണപുഷറ്റ്ങ്ങളകം  ശലഭങ്ങളകം  വലിസറ്റ്മയകം

തസീര്ക്കുന്നെ  പമായതറ്റ്  കുഞ്ഞുങ്ങളലിലലയറ്റ്  കകസബര്  ലലമാകെെതലികന്റെ

വമാതമായനങ്ങള് തുറന്നു നല്കെെലി.  ഇഇൗ യുഗതലികന്റെ വകമാക്കളമാക്കലി മമാറ്റുന്നെ ഇഇൗ

മമാഗസലിനറ്റ് എകന്റെ ആശകംസകെെള്.

                                                     പപ്രിന്സപ്രിപ്പല

                                              ഡപ്രി. എഎ.  മരപ്രിയഷഷീല



സനന്ദേശശ

2018-19  വര്ഷതത്തില്  ലത്തിറത്തില്  കകകെെററ്റ്സത്തികന്റെ  അഭത്തിമുഖഖ്യതത്തില്

"വത്തിസറ്റ്മയലലലോകെെക"  എന്ന  ലപേരത്തില്  ഒരു   ഡത്തിജത്തിറല്  വലോര്ഷത്തികെെ  പേതത്തിപറ്റ്

തയലോറലോക്കുന്നു  എന്നറത്തിഞ്ഞതത്തില്  എകന്റെ  സലനലോഷക  ഞലോന്  ഇതത്തിലനലോകടലോപക

പേങ്കുകവയ്ക്കുന്നു.

ഇഇൗ  പേതത്തിപറ്റ്  തയലോറലോക്കുന്നതത്തിനറ്റ്  ലനതഖ്യതതക  നല്കെെത്തിയ  കുടത്തികെെലളേയക

അതത്തിനറ്റ്  പ്രലചലോദനക  നല്കെെത്തിയ  അദഖ്യലോപേത്തികെെമലോലരയക  ഞലോന്  ഇഇൗ  സമയക

ഹൃദഖ്യമലോയത്തി അഭത്തിനനത്തിക്കുന്നു.

 

                                               ഹഹെഡഡ്മാസ്റ്റര

                                      ഹജ. എല. സനലകുമഡ്മാര



മമാനനേജ്മമനന

സനനന്തോഷഷ
ട്രസഷ മമെമ്പര

നമെന്തോഹന്ബന്തോബ
(മെന്തോനനേജര)

എസഷ.ജജ.രന്തോജഷകുമെന്തോര
(ട്രസഷ മസക്രട്ടറജ)

സനനന്തോഷഷ .എസഷ. കുമെന്തോര
(ട്രസഷ മമെമ്പര)



സമാരഥഥികള

               പഥിന്സഥിപ്പല്                 മഹെഡ്മമാസ്റ്റര

       

          പഥി.ടഥി.എ പസഥിഡനന           സ്റ്റമാഫന മസക്രട്ടറഥി 

ഡജ.എഎ. മെരജയഷഷീല മജ.എല. സനേലകുമെന്തോര

വജലഫ്രഡഷ പ്രദഷീപഷകുമെന്തോര .എസഷ



മുന്മമാനനേജ്മമനന

                                    

   പപ.കക.സതത്യനനേശന് & നസ്നേഹപ

   എസഷ.റജചന്തോരഡഷ നജന്തോയജസന് & എഎ.ജന്തോനേമസലവഎ  എസഷ.സതതന്തോഗജരജ & വജ തങഎ

എസഷ.സതതമൂരതജ & ജജ.രത്നമ  എസഷ.ആര.മജ.സതതകുമെന്തോര & ലളജതന്തോ എസഷ.കുമെന്തോര



                       

ആമുഖഖ
  

         വവിവരവവിനവിമയ  സസാങങ്കേതവികവവിദദ
സസാധദതകളുടടെയയും  പസാങയസാഗവിക  ഉപങയസാഗതവിടന്റെയയും
കസാരദതവിൽ  സർവ്വവദസാപവിയസായവി  തതീർനവിരവിക്കുന.

ഇനടത  തലമുറയവിൽ  വവിവരവവിനവിമയ   സസാങങ്കേതവിക  വവിദദ  വവിപുലവയും  വവിസസ്മയകരമസായ
മസാറ്റങ്ങൾ  വരുതവിയവിട്ടുണസ്  അതവിനസ്  ഉദസാഹരണങ്ങളസാണസ്  വസാടെസ്സസ്  ആപസ്,  ടഫെയസ്സസ്ബുകസ്
തുടെങ്ങവിയവ.
        വവിവരവവിനവിമയ സസാങങ്കേതവിക വവിദദയടടെ സങങ്കേതങ്ങൾക്കുയും ഉപകരണങ്ങൾക്കുയും പുതവിയ
തലമുറയവിൽ വലവിയ പങ്കുവഹവികസാനസാകയും  എന ങബസാധദതവിൽ നവിനസാണസ് ഈ സങങ്കേതങ്ങൾ
സമർത്ഥമസായയും  ഫെലപദമസായയും  ഉപങയസാഗവികസാൻ  വവദഗസ്ധദവയും  അഭവിരുചവിയമുള
വവിദദസാർത്ഥവികടള  രൂപടപ്പെടുതവി  എടുകസാൻ  നസായും  നവിരന്തരയും  ശ്രമവിക്കുനതസ്.ഇതവിടന്റെ
തുടെർച്ചയസായസാണസ്  സസാങങ്കേതവിക  വവിദദങയസാടുള  പുതു  തലമുറയടടെ  ആഭവിമുഖദയും  ഗുണകരമസായയും
സർഗസാത്മകമസായയും  പങയസാജനടപ്പെടുത്തുനതവിനു  ങവണവിയസാണസ്  സസ്കൂളുകളവിൽ  "  ലവിറ്റവിൽ
വകറ്റസ്സസ്" യൂണവിറ്റുകൾ ആരയുംഭവിച്ചവിരവിക്കുനതസ്.        

ലവിറ്റവിൽ  വകറ്റസ്സസ്  പദ്ധതവിയവിൽ  അയുംഗങ്ങളസായ  വവിദദസാർത്ഥവികൾകസ്  പരവിശതീലന
കസാലയളവവിൽ  വവിവവിധ  ങമഖലകൾ  പരവിചയടപ്പെടുത്തുകയയും,  പരവിശതീലനയും  നൽകകയയും
ടചയ്യുന.  ഗസാഫെവികസ്സസ്  &  അനവിങമഷൻ,  സസ്കസാച്ചസ്  ങപസാഗസാമവിങസ്,  വപതൺ  ങപസാഗസാമവിങസ്,
ടമസാവബൽ  ആപ്പെസ്  നവിർമസാണയും,  ങറസാങബസാടവികസ്സസ്,  ഇലങടസാണവികസ്സസ്,  ഹസാർഡസ്  ടവയർ,
മലയസാളയും  കമമ്പ്യൂടവിങസ്  ടഡസസ്കസ്ങടെസാപ്പെസ്ബവിഷവിങസ്  ,ഇടന്റെർടനറ്റുയും  വസബർ  സുരക്ഷയയും
എനവിങ്ങടന വവിവവിധ ങമഖലകളവിലസാണസ് കടവികൾകസ് പരവിശതീലനയും നൽകനതസ്.          

ലവിറ്റവിൽ വകറ്റസ്സവിടല പഠനങമഖലയസായ മലയസാളയും കമമ്പ്യൂടവിങസ് ടഡസസ്കസ്ങടെസാപ്പെസ്ബവിഷവിങസ്
എന  ടമസാഡമ്പ്യൂളവിടന്റെ  ഭസാഗമസായവിടസാണസ്  നമ്മുടടെ  സസ്കൂളവിൽ  നവിനസ്  ഒരു  മസാഗസവിൻ
തയസാറസാക്കുവസാൻ  തതീരുമസാനവിച്ചതസ്.  വവിദദസാർത്ഥവികൾ  തയസാനസാകവിയ  മസാഗസവിൻ  ആയതവിനസാൽ
ഇതവിലുള ടതറ്റുകൾ സദയയും ക്ഷമവിച്ചസ് വവിദദസാർത്ഥവികടള അനുഗഹവിക്കുക.

ഈ  മസാഗസവിൻ  തയസാറസാക്കുനതവിനസ്  സഹകരവിച്ച  സഹപവർതകർക്കുയും  മറ്റു
സുമനസ്സുകൾക്കുയും നനവി.............                        

സവവിനയയും
                        എഡവിങറ്റസാറവിയൽ ങബസാർഡസ്
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ചരരിതത
ആദദ്യകലോലപ്രവർത്തനങ്ങൾ 

കകേരളതത്തിനന്റെ  നതെനക്കെ  അറ്റതത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  ജത്തില്ലയത്തിനലെ  വത്തിദദദ്യാസമ്പന്നവരം

സരംസദ്യാരസമ്പന്നവമദ്യായ  ഒരു  പഞദ്യായതദ്യാണത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം.  ഈ  പ്രകദശതത്തിനത്ത്  ഒരു  ചരത്തിത

പശദ്യാതലെമുണത്ത്.  ഇരുണ ചരത്തിതനത നവളത്തിച്ചമദ്യാക്കെത്തി മദ്യാറ്റത്തിയ മഹദ്യാനദ്യാരുണത്ത്.  ആ പ്രമുഖരത്തിൽ ഒരദ്യാളദ്യായത്തിരുന

പത്തി.  നകേ.  സതെദകനശൻ.  കകേരളപത്തിറവത്തിക്കുമുൻപത്ത്,  നതെക്കെൻ  തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂറത്തിൽ  ഗദ്യാമങ്ങളത്തിനലെ  ജനജജീവത്തിതെരം

വളനര  ദദുഃസഹമദ്യായത്തിരുന.  മനണ്ണെണ്ണെവത്തിളക്കുരം  നത്തിലെവത്തിളക്കുരം  മദ്യാതരം  നവളത്തിച്ചരം  നൽകേത്തിയത്തിരുന്നകേദ്യാലെരം.  രദ്യാതത്തി

കേദ്യാലെങ്ങളത്തിൽ  കൂരത്തിരുടത്തിനനകുതത്തിത്തുളച്ചത്ത്  ചൂട്ടുകേളുനടെ  പ്രകേദ്യാശതത്തിൽ  യദ്യാതനചയത്തിരുന്ന  യദ്യാതക്കെദ്യാർ.  കേദ്യാള

വണത്തിയദ്യായത്തിരുന  പ്രധദ്യാന  വദ്യാഹനരം.  കേടയരം  കേലരം  നത്തിറഞ  ഇടുങ്ങത്തിയ  കറദ്യാഡത്തിലൂനടെ  കേടെന  കപദ്യാകുന്ന

കേദ്യാളവണത്തികേൾ.  ആ  കേദ്യാലെഘടതത്തിലെദ്യായത്തിരുന  പത്തി.നകേ.  സതെദകനശൻ  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതത്ത്  നത്തിനരം

തെത്തിരുവനന്തപുരകതയത്ത്  യദ്യാതനചയത്തിരുന്നതെത്ത്.  പലെകപദ്യാഴരം  കേദ്യാൽനടെയദ്യായത്തിടദ്യായത്തിരുന  യദ്യാത.

അന്ധവത്തിശശദ്യാസങ്ങളുരം  അനദ്യാചദ്യാരങ്ങളുരം  തെജീഷ്ണമദ്യായ  ജദ്യാതെത്തിവദവസ്ഥകേളുരം  നത്തിലെനത്തിന്നത്തിരുന്ന  കേദ്യാലെയളവത്തിൽ

അന്ധകേദ്യാര പൂർണ്ണെമദ്യായ സദ്യാമൂഹദവദവസ്ഥയത്ത് മദ്യാറ്റതത്തിനന്റെ തുടെക്കെമത്തിട്ടുനകേദ്യാണത്ത് വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ തെത്തിരത്തിനദ്യാളരം

നതെളത്തിയത്തിച്ച  കയദ്യാഗജീശശരനദ്യാണത്ത്  പത്തി.  നകേ.  സതെദകനശൻ.  1906-ൽ  ശജീമൂലെരം  തെത്തിരുനദ്യാൾ  രദ്യാമവർമ

മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്തിനന്റെ  കേദ്യാലെതത്ത്  അകദ്ദേഹരം  സ്ഥദ്യാപത്തിച്ച  പദ്യാഠശദ്യാലെയദ്യാണത്ത്  നകേ.എച്ചത്ത്.എസത്ത്.  (KHS)  അഥവദ്യാ

കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം ഹഹസ്കൂൾ. ഇന്നത്ത് ആ സ്ഥദ്യാപനരം വളർന്നത്ത് സ്ഥദ്യാപകേമദ്യാകനജരുനടെ സ്മരണയത്തിൽ അറത്തിയനപടുന്ന

പത്തി.നകേ.സതെദകനശൻ ഹയർ നസക്കെന്റെറത്തി സ്കൂൾ (PKSHSS) ആയത്തി. നദ്യാഗർകകേദ്യാവത്തിലെത്തിനരം തെത്തിരുവനന്തപരതത്തിനരം

ഇടെയ്ക്കുള്ള ആദദനത ഹഹസ്കൂളദ്യായത്തിരുന KHS. 

ശജീമൂലെരം തെത്തിരുനദ്യാൾ രദ്യാമവർമ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്തിനന്റെ ഭരണകേദ്യാലെമദ്യായത്തിരുന എങത്തിലരം സ്കൂൾ തുടെങ്ങുന്നതെത്തിനത്ത്

ബത്തിടജീഷത്ത്  സർക്കെദ്യാറത്തിനന്റെ  അനവദ്യാദരം  ആവശദമദ്യായത്തിരുന.  പത്തികന്നദ്യാക്കെ  വത്തിഭദ്യാഗതത്തിൽനപട  നദ്യാടെദ്യാർ

സമുദദ്യായദ്യാരംഗമദ്യായ സതെദകനശൻ സ്കൂൾ ആരരംഭത്തിക്കുന്ന കേദ്യാരദരം ബത്തിടജീഷത്ത് സർക്കെദ്യാറത്തിനന്റെ മുൻപത്തിൽ അവതെരത്തിപത്തിച്ചത്ത്

അനവദ്യാദരം  കനടെത്തിനയടുതതെത്ത്  വളനരനദ്യാളനത  പരത്തിശമതത്തിനത്ത്  കശഷമദ്യാണത്ത്.  സ്കൂൾ  അരംഗജീകേദ്യാരതത്തിനദ്യായത്തി

പലെനദ്യാളുകേൾ ബത്തിടജീഷത്ത് കമലെദത്തികേദ്യാരത്തികേനള സമജീപത്തികക്കെണത്തി വന്നത്തിട്ടുണത്ത്. ഒരത്തിക്കെൽ ഒരു ബത്തിടജീഷത്ത് കമലെധത്തികേദ്യാരത്തിനയ

സമജീപത്തിച്ചകപദ്യാൾ  സതെദകനശനന  നത്തിരദ്യാശനപടുത്തുന്നരജീതെത്തിയത്തിൽ  അകദ്ദേഹരം  സരംസദ്യാരത്തിക്കുകേയരം  അതെത്ത്  ഒരു

വദ്യാദപ്രതെത്തിവദ്യാദതത്തിനലെതത്തിക്കുകേയരം നചയ.  കകദ്യാധരം നകേദ്യാണ്ടുവത്തിറച്ച ബത്തിടജീഷത്ത് ഓഫജീസർ  I am a Tiger  എന

പറഞതെത്തിനത്ത് If you are a Tiger, I am a Lion എന്നത്ത് സതെദകനശൻ മറുപടെത്തിയദ്യായത്തി പറഞ. ഇതുകകേട ഓഫജീസർ

മമൗനരം പദ്യാലെത്തിച. പലെനദ്യാളനത പരത്തിശമതത്തിനകശഷരം സ്കൂൾ തുടെങ്ങുന്നതെത്തിന കവണ അനവദ്യാദരം ലെഭത്തിച. 

പത്തി.നകേ. സതെദകനശൻ പടദക്കെദ്യാലെയത്തിൽ ജനത്തിച എങത്തിലരം സ്കൂൾ തുടെങ്ങുവദ്യാൻ ആഗഹത്തിച്ചതെത്ത്
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 കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതദ്യായത്തിരുന.  പ്രകേ  ൃതെത്തിരമണജീയമദ്യായ ഒരു നകേദ്യാചഗദ്യാമമദ്യാണത്ത് കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം.  നദ്യാലകറദ്യാഡുകേൾ

സരംഗമത്തിക്കുന്ന പ്രകതെദകേ സ്ഥലെരം, നദ്യാലനകേടത്ത് എന്ന കപരത്തിലെദ്യായത്തിരുന അന്നത്ത് ഈ ഗദ്യാമനത അറത്തി ഞത്തിരുന്നതെത്ത്.

കേദ്യാഞത്ത്  ഈറനദ്യായത്തി  കുളരം  രൂപനപടതുനകേദ്യാണദ്യാണത്ത്  നദ്യാലനകേടത്ത്  പത്തിൽക്കെദ്യാലെതത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം  എന്ന

സ്ഥലെനദ്യാമതത്തിൽ  അറത്തിയനപടനതെനരം,  അതെല്ല  കുളവരം  അതെത്തിനടുതദ്യായത്തി  ധദ്യാരദ്യാളരം  കേദ്യാഞത്തിരമരങ്ങൾ

നത്തിന്നത്തിരുന്നതുനകേദ്യാണദ്യാണത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം  എന്ന  കപരു  വന്നനതെനരം  പഴമക്കെദ്യാർ  പറയമദ്യായത്തിരുന.  സ്കൂൾ

തുടെങ്ങത്തിയ  കേദ്യാലെതത്ത്  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം  കനടുവദ്യാൻ  ആരുരം  തെനന്ന  തെയദ്യാറദ്യായത്തില്ല.  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ

പ്രദ്യാധദ്യാനദനതക്കുറത്തിച്ചത്ത്  പറഞ എങത്തിലരം അതെത്തിനന്റെ മഹതെശരം ആരുരം ഉൾനക്കെദ്യാണത്തില്ല.  ഒടുവത്തിൽ മൂനകുടത്തികേൾ

പഠത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത് തെയദ്യാറദ്യായത്തി. 

1906 ഫഫെബ്രുവരവി 12 വവിദദ്യലോലയലോരകംഭകം 

റവ.വത്തിലെദരംഗുണമുടെയദ്യാൻ റസദ്യാലെരം അവർകേളുനടെ ഉദത്ത്ഘദ്യാടെന പ്രദ്യാർത്ഥനകയദ്യാടുകൂടെത്തി പത്തി.നകേ. സതെദകനശൻ

1906  നഫബ്രുവരത്തി  12-ാദ്യാരം  തെത്തിയതെത്തി  ഡത്തി.  കയശുദദ്യാസത്ത്,  എൽ.  നഡന്നത്തിസൺ,  എൽ.കതെദ്യാരംസൺ  എന്നജീ

മൂനകുടത്തികേളുമദ്യായത്തി നനല്ലത്തിക്കെദ്യാക്കുഴത്തി എൽ. എരം. എസത്ത് ഹദവദ്യാലെയമദ്യായ നപനത്തികയൽ പള്ളത്തിമുറ്റതത്ത് ഒരു ഇരംഗജീഷത്ത്

സ്കൂൾ  ആരരംഭത്തിച.  അക്കെദ്യാലെതത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളനതക്കെദ്യാൾ  ഏനറ  പ്രസത്തിദത്തിയദ്യാർജത്തിച്ച  പ്രകദശമദ്യായത്തിരുന

നനല്ലത്തിക്കെദ്യാക്കുഴത്തി.  ധദ്യാരദ്യാളരം നനല്ലത്തിമരങ്ങൾ ഉണദ്യായത്തിരുന്ന പ്രകദശരം.  ഒരു വർഷക്കെദ്യാലെരം ആ സ്ഥലെതദ്യായത്തിരുന

സ്കൂൾ  പ്രവർതത്തിച്ചത്തിരുന്നതെത്ത്.  പത്തി.  നകേ.  സതെദകനശനന്റെ  പത്തിതെദ്യാവത്ത്  കുമദ്യാരൻനദ്യാടെദ്യാർ  അകദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മകേളദ്യായ

കസ്നേഹമണത്തിക്കെത്ത്  നൽകേത്തിയ  ഭൂസശതത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതത്ത്  ഉണദ്യായത്തിരുന.  സ്കൂളത്തിനന്റെ  പ്രവർതനങ്ങൾ

തുടെങ്ങുന്നതെത്തിൻ  സകഹദ്യാദരത്തി  ഭർതദ്യാവദ്യായ  വലെത്തിയവത്തിള  ശങരൻനദ്യാടെദ്യാരത്തിൽ  നത്തിനരം  സതെദകനശൻ  സ്ഥലെരം

വദ്യാങ്ങുകേയരം  1907-ൽ  സ്ക്കൂളത്തിനന  നനല്ലത്തിക്കെദ്യാക്കുഴത്തിയത്തിൽ  നത്തിനരം  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതത്ത്  സ്കൂൾ  ഇകപദ്യാൾ

സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന  സ്ഥലെകതക്കു  മദ്യാറ്റുകേയരം  നചയ.  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേനള  ആകേർഷത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത്  കവണത്തി

നമഗദ്യാകഫദ്യാൺ  ഉപകയദ്യാഗത്തിചനകേദ്യാണ്ടുള്ള പരസദപരത്തിപദ്യാടെത്തികേൾ  നടെതത്തി.  സതെദകനശനരം  സഹപ്രവർതകേരുരം

ബദ്യാൻഡുകമളകതദ്യാനടെ  നമഗദ്യാകഫദ്യാണത്തിലൂനടെ  പദ്യാട്ടുകേൽ  പദ്യാടെത്തി  ഊടുവഴത്തികേളത്തിലൂനടെ  ഓകരദ്യാ  കദശത്തുരം  നടെക്കുരം.

ബദ്യാന്റുകമളരം കുടത്തികേനളയരം മദ്യാതെദ്യാപത്തിതെദ്യാക്കെനളയരം ആകേർഷത്തിച.  കദശരം മുഴവൻ ചുറ്റത്തിനടെന്നത്ത് വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ

മഹതെശനതക്കുറത്തിച്ചത്ത്  ജനങ്ങനള  കബദ്യാധവദ്യാനദ്യാരദ്യാക്കെത്തിയകപദ്യാൾ  സ്കൂളത്തിൽ  കുടത്തികേളുനടെ  എണ്ണെരം  വർദത്തിക്കുവദ്യാൻ

തുടെങ്ങത്തി.  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേനള  സ്കൂളത്തികലെക്കെത്ത്  വരുത്തുന്നതെത്തിനദ്യായത്തി  നചയ  മനറ്റദ്യാരു  പരത്തിപദ്യാടെത്തിയദ്യായത്തിരുന

മദ്യാജത്തികദ്യാകന്റെൺ  അഥവദ്യാ  മദ്യായദ്യാദജീപപ്രദർശനരം.  ഒരു  പ്രകതെദകേവത്തിഷയരം  നതെരനഞടുതത്ത്  കഫദ്യാകടദ്യാകേളദ്യാക്കെത്തി

അവനയ നപ്രദ്യാജക്ടറത്തിനന്റെ സഹദ്യായതദ്യാൽ സജീനത്തിൽ പതെത്തിപത്തിക്കുന. ഇവ കേണ്ടുരം കകേട്ടുരം കബദ്യാധവൽക്കെരത്തിക്കെനപടത്ത്

ധദ്യാരദ്യാളരം വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾ സ്കൂളത്തിൽ പ്രകവശനരം കനടെത്തി. 
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1917 കലോഞവിരകംകുളകം ഹഹൈസ്കൂൾ (KHS)

വർഷങ്ങൾ  കേടെനകപദ്യായത്തി,  സ്കൂളത്തിൽ  പ്രകവശത്തിപത്തിക്കെനപട  കുടത്തികേളുനടെ  എണ്ണെരം  വർദത്തിച.   1917

ആയകപദ്യാൾ ഇരംഗജീഷത്ത് മത്തിഡത്തിൽ സ്കൂൾ ഇരംഗജീഷത്ത് ഹഹസ്കൂളദ്യായത്തി ഉയർന.  സ്ഥദ്യാപനതത്തിനന്റെ പുകരദ്യാഗതെത്തിക്കെദ്യായത്തി

കദവദദ്യാസത്ത്  M.A.L.T-നയ  നഹഡദ്യാസ്റ്ററദ്യായത്തി  പത്തി.  നകേ.  സതെദകനശൻ  മദ്യാകനജർ  നത്തിയമത്തിച.   അക്കെദ്യാലെതത്ത്

തെത്തിരുവനന്തപുരതത്തിനരം  നദ്യാഗർകകേദ്യാവത്തിലെത്തിനരം  മനധദ  ഇരംഗജീഷത്ത്  ഹഹസ്കൂൾ  കവനറ  ഇല്ലദ്യായത്തിരുന്നതെത്തിനദ്യാൽ

വത്തിദൂരകദശങ്ങളത്തിൽ  നത്തിനരം  പഠത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത്  ധദ്യാരദ്യാളരം  കുടത്തികേൾ  എതത്തികച്ചർന.   ഇരംഗജീഷത്ത്  ഹഹസ്കൂളത്തിൽ

പഠത്തിപത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത്  പരജീകദ്യാകയദ്യാഗദതെയള്ളവരദ്യാരുരം  അടുത  പ്രകദശങ്ങളത്തിൽ  ഇല്ലദ്യായത്തിരുന.  അതെത്തിനദ്യാൽ

വത്തിദൂരങ്ങളത്തി ൽ നത്തിനരം അധദദ്യാപകേനര വരുതത്തി.  മുൻതെത്തിരു -  നകേദ്യാച്ചത്തി മുഖദമനത്തിയരം,  സതെദകനഷൻ മദ്യാകനജരുനടെ

സഹപദ്യാഠത്തിയമദ്യായ  ബഹ:പടരം തെദ്യാണുപത്തിള്ള  Sri.സതെദകനശൻ ആധുനത്തികേ മലെയദ്യാള കേവത്തിതെക്കെത്ത് സരംഭദ്യാനകേൾ

നൽകേത്തിയ  M.P.   അധദകൻ നപ്രദ്യാഫ നവൺ കുളരം  പരകമശദരൻ,  കേദ്യാഥത്തികേനരം  മലെയദ്യാള  പണത്തിതെനരംമദ്യായ

നകേ.നകേ.വദ്യാധദയദ്യാർ തുടെങ്ങത്തി മുഖദരത്തിൽ ചത്തിലെർ മദ്യാതമദ്യാണത്ത്. മദദ്യാസത്ത്, നകേദ്യാല്ലരം, ആലെപ്പുഴ, എറണദ്യാകുളരം, കകേദ്യാടയരം

എന്നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിൽ  നത്തിനരം  ഇരംഗജീഷത്ത്,  കേണക്കെത്ത്,  സയൻസത്ത്  തുടെങ്ങത്തിയ  വത്തിഷയങ്ങൾ  പഠത്തിപത്തിക്കുവദ്യാൻ  വന്ന

അധദദ്യാപകേർക്കെത്ത് ശമ്പളതത്തിന പുറകമ സമൗജനദമദ്യായത്തി ആഹദ്യാരവരം കഹദ്യാസ്റ്റൽ സമൗകേകേരദവരം നൽകേത്തി.
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1919 മലയലോളകം ഹൈയർ സ്കൂൾ (MHS)

പത്തി.നകേ  സതെദകനശനന്റെ  നത്തിരന്തര  പരത്തിശമ  ഫലെമദ്യായത്തി  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം  ഇരംഗജീഷത്ത്  ഹഹസ്കൂളത്തിൽ

നവർണദ്യാക്കുലെർ സ്കൂൾ ലെത്തിവരംഗത്ത് സർടത്തിഫത്തിക്കെറ്റത്ത് പദ്യാസദ്യായവർക്കെത്ത് തുടെർ പഠനതത്തിനദ്യായത്തി മലെയദ്യാളരം മജീഡത്തിയരം 8,9

കദ്യാസ്സുകേൾക്കെദ്യായത്തി മലെയദ്യാളരം ഹയർ സ്കൂൾ (MHS) ലെഭത്തിച.  നകേദ്യാല്ലരം ജത്തില്ലയ്ക്കു നതെക്കെത്ത് കേനദദ്യാകുമദ്യാരത്തി വനര മലെയദ്യാളരം

ഹയർ  സ്കൂൾ  അക്കെദ്യാലെതത്ത്  കവനറ  ഇല്ലദ്യായത്തിരുന.   സ്കൂളത്തിനന്റെ  പലെ  ആവശദങ്ങളുരം  കനടെത്തിനയടുക്കുന്നതെത്തിനദ്യായത്തി

സതെദകനശൻ മദ്യാകനജർ കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം മുതെൽ തെത്തിരുവനന്തപുരരം വനര കേദ്യാൽ നടെയദ്യാതനചയത്തിരുന.

1920 ഫട്രെയവിനവികംഗഗ് സ്കൂൾ

1920-ൽ ഒരു നട്രെയത്തിനത്തിരംഗത്ത് സ്കൂൾ ആരരംഭത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത് അനമതെത്തി ലെഭത്തിച.  അതെത്ത് നദ്യാലവർഷക്കെദ്യാലെരം വളനര

ഭരംഗത്തിയദ്യായത്തി  നടെന.   ധദ്യാരദ്യാളരം  കുടത്തികേൾ  ഇവത്തിനടെ  നത്തിനരം  പഠനരം  പൂർതത്തിയദ്യാക്കെത്തി.   എന്നദ്യാൽ  1924-ൽ

നനയദ്യാറ്റത്തിൻകേരയത്തിൽ ഗവ: നട്രെയത്തിനത്തിരംഗത്ത് സ്കൂൾ ആരരംഭത്തിച്ചകപദ്യാൾ  KHS-ൽ പഠത്തിതെദ്യാക്കെളുനടെ കുറവത്ത് കനരത്തിട്ടു.അങ്ങനന

1924-ൽ നട്രെയത്തിനത്തിരംഗത്ത് സ്കൂൾ നത്തിറുകതണത്തി വന.

1932 KHS പദവവി നഷ്ടഫപ്പെടുന

1917-ൽ  EHS  തുടെങ്ങുകമ്പദ്യാൾ  നഹഡദ്യാസ്റ്റർ  ആയത്തി  നത്തിയമത്തിച്ച  കദവദദ്യാസൻ  സദ്യാറത്തിനന  തുടെർനള്ള

കേദ്യാലെയളവത്തിൽ  സ്കൂളത്തിനന്റെ  സകേലെ  ചുമതെലെയരം  നൽകേത്തി  വന.   സ്കൂളുമദ്യായത്തി  ബന്ധനപട  എല്ലദ്യാ  പ്രവർതന

കമഖലെകേളത്തിലരം കദവദദ്യാസനന വത്തിശശസത്തിച്ചത്ത് ഉൾനപടുതത്തി.  എന്നദ്യാൽ ഈ കേദ്യാലെയളവത്തിൽ കദവദദ്യാസൻ സശന്തരം

കപരത്തിൽ ഒരു ഇരംഗജീഷത്ത് മജീഡത്തിയരം സ്കൂൾ തുടെങ്ങുവദ്യാനള്ള അനമതെത്തി സർക്കെദ്യാരത്തിൽ നത്തിനരം കനടെത്തിനയടുത്തു.  ഒരു

ദത്തിവസരം  സതെദകനശൻ  മദ്യാകനജർ  സ്കൂൾ  ആവശദതത്തിനദ്യായത്തി  തെത്തിരുവനന്തപുരതത്ത്  കപദ്യായത്തിടത്ത്  മടെങ്ങത്തി

സ്കൂളത്തിനലെതത്തിയകപദ്യാൾ കേണ കേദ്യാഴ്ച നഞെടത്തിക്കുന്നതെദ്യായത്തിരുന.  തെദ്യാൻ അന്ധമദ്യായത്തി വത്തിശശസത്തിച്ചത്തിരുന്ന കദവദദ്യാസൻ

അകദ്ദേഹകതദ്യാനടെദ്യാപരം

കജദ്യാലെത്തിനചയത്തിരുന്ന  ഒരു  കൂടരം  അധദദ്യാപകേകരയരം,  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേനളയരം  കൂടത്തി  നനല്ലത്തിമൂടെത്ത്  എന്ന  സ്ഥലെതത്ത്

"ശജീചത്തികതദ്യാദയരം” എന്ന കപരത്തിൽ ഒരു പുതെത്തിയ സ്കൂൾ തുടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതെത്ത് മദ്യാകനജനര വല്ലദ്യാനതെ തെളർതത്തി.

സ്കൂൾ  കുടത്തികേളുനടെ  എണ്ണെരം  കുറഞകപദ്യാൾ  ഇരംഗജീഷത്ത്  ഹഹസ്കൂൾ   (EHS)  ഇരംഗജീഷത്ത്  മജീഡത്തിൽ  സ്കൂളദ്യായത്തി  തെദ്യാഴത്തി.

എന്നദ്യാൽ ഏനറ തെദ്യാമസത്തിക്കെദ്യാനതെ ശജീചത്തികതദ്യാദയരം  സ്കൂളത്തിനത്ത്  തെകേർച്ചത്ത്  സരംഭവത്തിക്കുകേയരം കദവദദ്യാസൻ സ്കൂളത്തിനന

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  അതെത്തിരൂപതെയത്ത്  വത്തില്ക്കുകേയരം  നചയ.   അന്നനത  ആ  സ്കൂളദ്യാണത്ത്  ഇന്നനത  നനല്ലത്തിമൂടെത്ത്

കകേദ്യാൺനവന്റെദ്യായത്തി അറത്തിയനപടുന്നതെത്ത്.
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(EHS) വവീണകം

1932-ൽ നഷ്ടനപട ഇരംഗജീഷത്ത് ഹഹസ്കൂൾ  16  വർഷങ്ങൾക്കെത്ത് കശഷരം യഥദ്യാർത്ഥകരഖകേൾ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ

വകുപത്ത് കമലെധത്തികേദ്യാരത്തികേൾ വദക്തമദ്യായത്തി പരത്തികശദ്യാധത്തിച്ചത്ത് കബദ്യാധദനപടകപദ്യാൾ 1948 ആഗസ്റ്റത്ത് 23-ാദ്യാരം തെത്തിയതെത്തി തെത്തിരത്തിച

കേത്തിടത്തി.

ഫക.എചഗ്.എസഗ് ആഡവിലറലോറവിയകം (ആദദ്യ ആഡവിലറലോറവിയകം)

1957-ൽ സ്കൂളത്തിനലെ  കത്തിസ്തുമസത്ത്  പരജീകയത്ത്  കശഷരം  നദ്യാലമണത്തി  സമയതത്ത്  സതെദകനശൻ മദ്യാകനജർ  ഏതെദ്യാനരം

കജദ്യാലെത്തിക്കെദ്യാരുമദ്യായത്തി  ഓഫജീസത്ത്  നകേടത്തിടെതത്തിന  മുന്നത്തിൽ  വന്നത്ത്  ബദ്യാറ്റത്ത്മത്തിന്റെൺ  കകേദ്യാർടദ്യായത്തി  ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന്ന

തെരത്തിശുഭൂമത്തിയദ്യായത്തി കേത്തിടെന്നത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കടെപത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചത്ത്  20'x20'  എന്ന അളവത്തിൽ കജദ്യാലെത്തിക്കെദ്യാനര നകേദ്യാണത്ത്

കുറ്റത്തിയടെത്തിപത്തിച. 

• അതരതത്തിൽ  5  മുറത്തികേളുനടെ  സ്ഥലെരം അളന്നത്ത്  സ്ഥത്തിരമദ്യായ പന്തലെത്തിനന്റെ പണത്തി ആരരംഭത്തിച.  നതെങ്ങത്തിൻ

തെടെത്തിനകേദ്യാണത്ത് തൂൺ സ്ഥദ്യാപത്തിച്ചത്ത് ഓലെകമഞ വലെത്തിനയദ്യാരു ഹദ്യാൾ നത്തിർമത്തിച. 

• അകദ്ദേഹരം നത്തിർമത്തിച്ച  അന്നനത ഒദ്യാലെകമഞ ഹദ്യാൾ  ആയത്തിരുന  1958  നവരംബർ  20-ാദ്യാരം  തെത്തിയതെത്തി

കകേന്ദ്രവത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഉപകദഷ്ടദ്യാവദ്യായത്തിരുന്ന നകേ.പത്തി.  സത്തിൻഹ ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം നചയ ആദദ ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയരം

കേദ്യാലെകകമണ നതെങ്ങത്തിൻ തൂൺ മദ്യാറ്റത്തി കതെക്കെത്തിൻ തൂൺ സ്ഥദ്യാപത്തിച. 

സ്കൂൾ ലസ്റ്റേഡവിയകം

സ്കൂളത്തിനന്റെ ചരത്തിതതത്തിൽ  ഒരു മധുര  ഓർമയദ്യായത്തി  സുവർണ്ണെ ജൂബത്തിലെത്തി  എകന്നക്കുരം  നത്തിലെനത്തിർതദ്യാനദ്യായത്തി  ഒരു
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കസ്റ്റഡത്തിയരം പണത്തിയണനമന്നത്ത് ഏവരുരം ആഗഹത്തിച. 

• സതെദകനശൻ  മദ്യാകനജരുനടെ  രകദ്യാധത്തികേദ്യാരതെശതത്തിൽ  1956  നഫബ്രുവരത്തി  26-ാദ്യാരം  തെത്തിയതെത്തി

Lt.Col.കഗദ്യാദവർമരദ്യാജദ്യാ  കസ്റ്റഡത്തിയതത്തിനത്ത്  "കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം  ഹഹസ്കൂൾ  കഗദ്യാൾഡൻ  ജൂബത്തിലെത്തി

കസ്റ്റഡത്തിയരം"  എന്നത്ത്  നദ്യാമകേരണരം  നചയകശഷരം,  കഗദ്യാൾഡൻ  ജൂബത്തിലെത്തി  ആകഘദ്യാഷ  പരത്തിപദ്യാടെത്തികേൾ

ആരരംഭത്തിച. 

• 1957  നഫബ്രുവരത്തി  17-ാദ്യാരം  തെത്തിയതെത്തി  സ്കൂളത്തിനന്റെ  51-ാദ്യാരം  വദ്യാർഷത്തികേദ്യാകഘദ്യാഷകതദ്യാടെനബന്ധത്തിച്ചത്ത്  കസ്റ്റഡത്തിയരം

നത്തിർമത്തിതെത്തിയ്ക്കുള്ള  ശത്തിലെദ്യാ  സ്ഥദ്യാപനരം  കഡദ്യാ.സത്തി.എസത്ത്.  നവങത്തികടെശശരൻ  നത്തിർവ്വഹത്തിച,  തുടെർന്നത്ത്

അധദദ്യാപകേരുരം വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം കസ്റ്റഡത്തിയരംനത്തിർമദ്യാണ പ്രവർതനങ്ങളത്തിൽ ഏർനപട്ടു.

• കസ്റ്റഡത്തിയതത്തിനന്റെ  നത്തിർമദ്യാണ  പ്രവർതനങ്ങൾക്കെത്ത്  സദ്യാമ്പതത്തികേസഹദ്യായമദ്യായത്തി  കസ്റ്റഡത്തിയരം

ഫണത്ത്പത്തിരത്തിവത്ത്  നടെതത്തി.  അതെത്തിനന്റെ  ഭദ്യാഗമദ്യായത്തി  ഒരു  ബനത്തിഫത്തിറ്റത്ത്കഷദ്യാ  നടെത്തുന്നതെത്തിനത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം

ശജീനപരുമദ്യാൾ  (ഇന്നനത ദൃശദ ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയരം)  തെത്തികയറ്റർ നപ്രദ്യാഹപ്രറ്റർ എരം.കുഞകൃഷ്ണൻനദ്യാടെദ്യാർ

എരം.എൽ.എ  ഒരു  ദത്തിവസകതക്കെത്ത്  നൽകുകേയണദ്യായത്തി.  മദ്യാതമല്ല  നമരത്തിലെദ്യാന്റെത്ത്  സ്റ്റുഡത്തികയദ്യാ  ഉടെമസ്ഥൻ

സുബമണദരം 'ബദ്യാലെദകേദ്യാലെസഖത്തി' എന്ന സത്തിനത്തിമ സമൗജനദമദ്യായത്തി പ്രദർശത്തിപത്തിക്കുകേയരം നചയ. 

• കൂടെദ്യാനതെ  സ്കൂളത്തിനലെ  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം  അധദദ്യാപകേരുരം,  യങത്ത്നമൻസത്ത്  ബബ്യൂകറദ്യാ,  പരണത്തിയരം

ഹവ.എരം.സത്തി.എ,  നബ്യൂഎച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത്  നനല്ലത്തിമൂടെത്ത്,  മറ്റത്ത്  വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങൾ,  നദ്യാട്ടുകേദ്യാർ  തുടെങ്ങത്തിയവരുനടെ
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ശമദദ്യാനവരം  സരംഭദ്യാവനകേളുരം  കസ്റ്റഡത്തിയരം  പണത്തിയന്നതെത്തിനത്ത്  ലെഭത്തിച.  ബഹ.ഇന്തദദ്യാ  ഗവൺനമന്റെത്തിനന്റെ

രണദ്യാരം  പഞവൽസര  പദതെത്തിയത്തിൽ  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  കേദ്യാമ്പസത്ത്  വർക്കെത്ത്  കപ്രദ്യാജക്ടത്തിൽ  കസ്റ്റഡത്തിയരം

ഉൾനപടുതത്തി  ലെഭദമദ്യായ  സരംഭദ്യാവനകേൾക്കു  പുറകമ  ബദ്യാക്കെത്തി  ആവശദമദ്യായ  തുകേ  മദ്യാകനജത്ത്  നമനന്റുരം

നൽകുകേയണദ്യായത്തി.

• കസ്റ്റഡത്തിയരം  നത്തിർമത്തിതെത്തിയനടെ  ഔകദദദ്യാഗത്തികേ  പരത്തികശദ്യാധന  നടെതത്തിയത്തിരുന്നതെത്ത്  കസദ്യാഷദൽ

എഡഡ്യുകക്കെഷണൽ ഓഫജീസർ എസത്ത്.രദ്യാഘവൻ ആയത്തിരുന.  ഏതെദ്യാണത്ത് രണത്ത്  വർഷക്കെദ്യാലെരം നകേദ്യാണത്ത്

കസ്റ്റഡത്തിയരം പണത്തി പൂർതത്തിയദ്യാക്കെനപട്ടു. 

• ഏതെദ്യാണത്ത്  2000  കേദ്യാഴ്ചക്കെദ്യാർക്കെത്ത്  ഇരുന്നത്ത്  കേളത്തികേദ്യാണുന്നതെത്തിനള്ള  സമൗകേരദവരം  ഒകര  സമയതത്ത്

ഫഡത്ത്കബദ്യാൾ,  കവദ്യാളജീകബദ്യാൾ,  ബദ്യാറ്റത്ത്മത്തിന്റെൺ  തുടെങ്ങത്തിയ  കേളത്തികേൾ  നടെതദ്യാനള്ള  സരംവത്തിധദ്യാനരം

കസ്റ്റഡത്തിയതത്തിലണത്ത്. 

• 1959 നഫബ്രുവരത്തി 4,  ബഹ. കകേരള വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ മനത്തി നപ്രദ്യാഫ.കജദ്യാസഫത്ത് മുണകശ്ശേരത്തി നകേ.എച്ചത്ത്.എസത്ത്

കഗദ്യാൾഡൻ  ജൂബത്തിലെത്തി  കസ്റ്റഡത്തിയരം  ഔപചദ്യാരത്തികേമദ്യായത്തി  ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം  നത്തിർവ്വഹത്തിച.  തുടെർന്നത്ത്  മൂന്നത്ത്

ദത്തിവസനത  കേലെദ്യാപരത്തിപദ്യാടെത്തികേളുനടെ  ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം  മലെയദ്യാളതത്തിനന്റെ  പ്രശസ്ത  സത്തിനത്തിമദ്യാ  നടെൻ  സതെദൻ

നത്തിർവ്വഹത്തിച. 

• ഇന്നത്ത്  നനയദ്യാറ്റത്തിൻകേര  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ  ജത്തില്ലയത്തിനലെ  കേദ്യായത്തികേ  മത്സരങ്ങൾ  നടെത്തുന്നതെത്ത്  ഈ

കസ്റ്റഡത്തിയതത്തിലെദ്യാണത്ത്.  ഇന്നത്ത്  "പത്തി.നകേ.  സതെദകനശൻ  ഹയർനസക്കെന്റെറത്തി  സ്കൂൾ  കസ്റ്റഡത്തിയരം"  എന്ന

കപരത്തിലെദ്യാണത്ത്  അറത്തിയനപടുന്നതെത്ത്.

പുരലോതന കവിണർ

സ്കൂൾ  സ്ഥദ്യാപത്തിച്ച  കേദ്യാലെതത്ത്  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളരം  പ്രകദശത്തുരം  കുടെത്തിനവള്ള  കദ്യാമരം

രൂകമദ്യായത്തിരുന.നകേ.എച്ചത്ത്.എസത്തിനലെ കുടത്തികേൾക്കെത്ത് ആവശദമദ്യായ ജലെ ലെഭദതെ ഉണദ്യായത്തിരുന്നത്തില്ല. 

• നവള്ളതത്തിനദ്യായത്തി  175  അടെത്തി  ആഴമുള്ളതുരം  അനരം  ഇനരം  ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന്നതുമദ്യായ  ഒരു  കേത്തിണർ

അകേദ്യാലെതത്ത് സ്കൂൾ അങണതത്തിൽ നത്തിർമത്തിച  അതെത്തിൽ നത്തിനരം നജീളമുള്ള വടെരം ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചത്ത് നവള്ളരം

കകേദ്യാരത്തി  കുടത്തികേൾക്കെത്ത്  നൽകുകേയദ്യാണത്ത്  പതെത്തിവത്ത്  മൂന്നത്ത്  കുടത്തികേൾക്കെത്ത്  "  ഒരു  ചത്തിരട  നവള്ളരം  "  എന്ന

കേണക്കെത്തിലെദ്യായത്തിരുന്ന  ഹകേ  കേഴകേദ്യാൻ  നൽകേത്തിയത്തിരുന്നതെത്ത്.  നവള്ളരം  കകേദ്യാരത്തിയത്തിരുന്നതുരം  കുടത്തികേൾക്കെത്ത്

നൽകേത്തിയത്തിരുന്നതുരം ഹദ്യാരത്തിസത്ത് എന്ന ജജീവനക്കെദ്യാരനദ്യായത്തിരുന.

• ആ  കേത്തിണർ  ഇനരം  ഹപതൃകേമദ്യായത്തി  ഞെങ്ങൾ  സരംരകത്തിക്കുന,  പുരദ്യാതെനകേദ്യാലെരം  മുതെൽ

കുടെത്തിനവള്ളതത്തിനകവണത്തി  ആശയത്തിച്ചത്തിരുന്നതെത്ത്  ഈ  കേത്തിണറത്തിനനയദ്യാണത്ത്.  മദ്യാതമല്ല  പണ്ടുകേദ്യാലെരം  മുതെൽ
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ശുദജലെതത്തിന കവണത്തി ഈ പ്രകദശതത്തിനലെ ജനങ്ങൾ ആശയത്തിച്ചത്തിരുന്നതെത്ത് ഈ കേത്തിണറത്തിനനയദ്യാണത്ത്. 

മുത്തശവി/ലസ്നേഹൈ മലോവഗ്

സതെദകനശൻ മദ്യാകനജരുനടെ ഭദ്യാരദ കസ്നേഹപ്പൂ മുതശ്ശേത്തിനയ സ്കൂളത്തിൽ പഠത്തിക്കുന്ന കുടത്തികേൾ മുതെൽ എല്ലദ്യാ വത്തിഭദ്യാഗരം

ജജീവനക്കെദ്യാരുരം  ബന്ധുമത്തിതദ്യാദത്തികേളുരം  നദ്യാട്ടുകേദ്യാരുരം  ഏനറ  കസ്നേഹത്തിച്ചത്തിരുന.  അവർ  നൽകേത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഭകണരം

കേഴത്തിച്ചത്തിടത്തില്ലദ്യാത ആരുരം തെനന്ന സ്കൂളത്തിൽ ഉണദ്യായത്തിരുന്നത്തില്ല.  അദദദ്യാപകേർക്കെത്ത് നനല്ലദ്യാരമയദ്യായത്തി പുഞത്തിരത്തികയദ്യാനടെ

എല്ലദ്യാകപകരദ്യാടുരം  കുശലെരം  കചദ്യാദത്തിക്കുമദ്യായത്തിരുന  ഒരമയനടെ  കസ്നേഹവരം  സദ്യാമജീപദവരം  മൂതശ്ശേത്തിയത്തിൽ  നത്തിനരം

കവണ്ടുകവദ്യാളരം  അവർ  അനഭവത്തിച്ചത്തിരുന.  സ്കൂളത്തിനന്റെ  തെനന്ന  മുതശ്ശേത്തിയദ്യായത്തിരുന്ന  കസ്നേഹപ്പൂ  മുതശ്ശേത്തിയനടെ

ഓർമക്കെദ്യായത്തി സ്കൂൾ അങണതത്തിനലെ മദ്യാവത്തിനന "കസ്നേഹമുതശ്ശേത്തിമദ്യാവത്ത്" എന്നത്ത് നദ്യാമകേരണരം നചയത്ത് ആദരത്തിച.

സലോപകദവിനകം

സ്ഥദ്യാപകേ  മദ്യാകനജർ  പത്തി.നകേ  സതെദകനശൻ  1964  ആഗസ്റ്റത്ത്  11 നദ്യാണത്ത്  അന്തരത്തിച്ചതെത്ത്.  തുടെർനള്ള  എല്ലദ്യാ

വർഷങ്ങളത്തിലരം ആഗസ്റ്റത്ത്  11  സ്ഥദ്യാപകേദത്തിനമദ്യായത്തി ആചരത്തിക്കുകേയരം അനസ്മരണപ്രദ്യാർത്ഥനനടെത്തുകേയരം നചയ്യുന.

അകന്നദത്തിവസരം സ്കൂളത്തിനലെ സ്റ്റദ്യാഫരം ബന്ധുജനങ്ങളുരം വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം പത്തി.നകേ.എസത്ത്  അന്തദവത്തിശമരം നചയ്യുന്ന

സ്മദ്യാരകേതത്തിൽ പുഷദ്യാർച്ചനനടെതത്തിയ കശഷരം അനസ്മരണപ്രദ്യാർത്ഥനയത്തിൽ പങ്കുനകേദ്യാള്ളുന.

ഫസന്റെവിനറവി എകംബ കം

2000-2001  വർഷതത്തിൽ  പ്രശസ്ത  ആർടത്തിസ്റ്റത്ത്  p.k.സതെദകനശൻ

മദ്യാകനജരുനടെ  നചറുമകേനമദ്യായ  പ്രകേദ്യാശത്ത്  മൂർതത്തി  തെയദ്യാറദ്യാക്കെത്തിയതെദ്യാണത്ത്

നമ്മുനടെ സ്കൂൾ എരംബരം.

ഫസന്റെവിനറവി ലഗറഗ്

2005-2006  വർഷനത  പത്തി.ടെത്തി.എ  മുൻഹകേ  എടുതത്ത്

സ്ഥദ്യാപത്തിക്കെനപടത്ത്  നസന്റെത്തിനറത്തി  കഗറ്റത്തിനന്റെ  ഉതെത്ത്ഘദ്യാടെനരം    2006

നഫബ്രുവരത്തിയത്തിൽ  100-ാദ്യാരം  സ്കൂൾ  വദ്യാർഷത്തികേ   ദത്തിനദ്യാകഘദ്യാഷങ്ങളുനടെ

ഭദ്യാഗമദ്യായത്തി  നടെന്ന  സകമളനതത്തിൽ,    അന്നത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരരം

ജത്തില്ലദ്യാകേളക്ടർ ആയത്തിരുന്ന   ശജീ.അയപൻ നത്തിർവ്വഹത്തിച
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സ്കൂൾ ആഡവിലറലോറവിയകം (ഫസന്റെവിനറവി ആഡവിലറലോറവിയകം)

പഴയ ഓലെകമഞ ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയതത്തിനത്ത് പകേരമദ്യായത്തി ശതെദ്യാബത്തിസ്മദ്യാരകേമദ്യായത്തി ഒരു ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയരം പണത്തിയദ്യാൻ

തെജീരുമദ്യാനത്തിച.

• 2005  നവരംബർ എഴദ്യാരം തെത്തിയതെത്തി നസന്റെത്തിനറത്തി ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയതത്തിനന്റെ ശത്തിലെദ്യാസ്ഥദ്യാപന ചടെങ്ങു നടെന.

സ്റ്റദ്യാഫത്ത്  അരംഗങ്ങളത്തിൽ  നത്തിനരം  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളത്തിൽ  നത്തിനരം  രകദ്യാകേർതദ്യാക്കെളത്തിൽ  നത്തിനരം  പൂർവ്വ

വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളത്തിൽ  നത്തിനരം  സഹകേരത്തിക്കുന്ന  പൂർവ്വ  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളത്തിൽ  നത്തിനരം  സരംഭദ്യാവനകേൾ

സശജീകേരത്തിക്കുകേയരം  31/3/2007  നത്ത്  രദ്യാവത്തിനലെ  10  മണത്തിക്കെത്ത്  നനല്ലത്തിക്കെദ്യാക്കുഴത്തി  സഭയത്തിനലെ  മുഖദ

പുകരദ്യാഹത്തിതെനദ്യായ  റവ.കഡദ്യാ.വർഗജീസത്ത്  നന്റെ  അനഗഹ  പ്രദ്യാർത്ഥനകയദ്യാനടെ  പണത്തികേൾക്കെത്ത്  തുടെക്കെരം

കുറത്തിക്കുകേയരം നചയ.

• തുടെർനള്ള  ദത്തിവസങ്ങളത്തിൽ  ദ്രുതെഗതെത്തിയത്തിൽ  പണത്തികേൾ  നടെന.  സമയബന്ധത്തിതെമദ്യായത്തി  പണത്തികേൾ

പൂർതത്തിയദ്യാക്കുന്നതെത്തിനത്ത്  ചത്തിലെ  രദ്യാതത്തികേളത്തിലരം  പണത്തി  നടെന.അദദദ്യാപകേരുരം,  അനദദദ്യാപകേരുരം

പണത്തികേൾക്കെത്ത്  കമൽകനദ്യാടരം  വഹത്തിച.  160  അടെത്തി  നജീളവരം  45  അടെത്തി  വജീതെത്തിയരം  ഉള്ള  നസൻറത്തിനറത്തി

ആഡത്തികറ്റദ്യാറത്തിയരം 2008 ജൂഹലെ എഴദ്യാരം തെത്തിയതെത്തി ഹവകുകന്നരരം 4 മണത്തിക്കെത്ത് പ്രദ്യാർത്ഥനദ്യാ ചടെങ്ങുകേകളദ്യാനടെ

ഉതെത്ത്ഘദ്യാടെനരം നചയ. 

• സരംഭദ്യാവനകേളത്തിൽ നത്തിനരം ലെഭത്തിച്ച  5,60,294/-  രൂപയരം മദ്യാകനജത്ത്നമന്റെത്തിൽ നത്തിനരം  26,11,081/-  രൂപയരം

ഉൾനപനടെ ആനകേ 31,71,375/- രൂപ ചത്തിലെവദ്യായത്തി.
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സലോപകമലോലനജർ 

• 1878  ജനവരത്തി  20  നത്ത് കുമദ്യാരൻനദ്യാടെദ്യാരുകടെയരം അപത്തിയദ്യാളുനടെയരം  7-ാദ്യാരം മകേനദ്യായത്തി പൂരരം നദ്യാളത്തിൽ ജനത്തിച.

മദ്യാതെദ്യാപത്തിതെദ്യാക്കെൽ പപ്പു എന്ന കപരത്തിടത്ത് വത്തിളത്തിച.  

• 5-ാദ്യാരം  വയസത്തിൽ  തെനന്ന  അടെത്തിസ്ഥദ്യാന  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം  ലെഭത്തിക്കുന്നതെത്തിനദ്യായത്തി  പത്തിതെദ്യാവത്ത്  അകദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

കനതൃതെശതത്തിൽ  നടെതത്തിയത്തിരുന്ന  കുടെത്തിപള്ളത്തിക്കൂടെതത്തിൽ  പപ്പുവത്തിനന  കചർത്തു.  കുടെത്തിപള്ളത്തിക്കൂടെതത്തിനലെ

പഠനകശഷരം,  പപ്പുവത്തിനന്റെ  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിൽ  അതെജീവ  തെല്പരനദ്യായ  പത്തിതെദ്യാവത്ത്,  കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതത്ത്

സ്ഥത്തിതെത്തി  നചയത്തിരുന്ന  ഇരംഗജീഷത്ത്  സ്കൂളത്തിൽ  കഫദ്യാർതത്ത്(4)  കഫദ്യാമത്തിൽ  കചർത്തു,  തുടെർന്നത്ത്

നനയദ്യാറ്റത്തിൻകേരയത്തിനലെ ഇരംഗജീഷത്ത് മത്തിഡത്തിൽ സ്കൂളത്തിൽ കചർത്തു.  

• പപ്പു  നമട്രെത്തിക്കുകലെഷൻ  പദ്യാസദ്യായതെത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരതത്ത്  വഞത്തിയൂരത്തിനലെ  ഇരംഗജീഷത്ത്  നനഹസക്കൂളത്തിൽ

നത്തിന്നദ്യായത്തിരുന.  ഇകപദ്യാൽ അവത്തിനടെ ജത്തില്ലദ്യാകകേദ്യാടെതെത്തി സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന.   അവത്തിടെനത ഇരംഗജീഷുകേദ്യാരദ്യായ

അധദദ്യാപകേരുമദ്യായത്തിട്ടുള്ള അടുപതത്തിനന്റെ ഫലെമദ്യായത്തി പപ്പു കത്തിസ്തുമതെനത കൂടുതെൽ മനസത്തിലെദ്യാക്കുന്നതെത്തിനരം

അന്ധവത്തിശശദ്യാസങ്ങകളയരം അനദ്യാചദ്യാരങ്ങകളയരം തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞത്ത് കത്തിസ്തുമതെരം സശജീകേരത്തിക്കുകേയരം നചയതു.

അതെത്തികനദ്യാടെനബന്ധമദ്യായത്തി പപ്പു എന്ന കപരത്ത് മദ്യാറ്റത്തി സതെദകനശൻ എന്ന കപരത്തിൽ 20-ാദ്യാരം വയസത്ത് മുതെൽ
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അറത്തിയനപട്ടു.   അങ്ങനന  പടദക്കെദ്യാലെകുമദ്യാരൻ  പപ്പുനദ്യാടെദ്യാർ  പത്തിൽകേദ്യാലെതത്ത്  പടദക്കെദ്യാലെകുമദ്യാരൻ

സതെദകനശൻ (P.K.സതെദകനശൻ) ആയത്തി. 

• ജനങ്ങളത്തിനലെ അജ്ഞതെയനടെ അന്ധകേദ്യാരമകേറ്റദ്യാൻ കവണത്തി ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥദ്യാപത്തിക്കെണനമന്നത്ത് സതെദകനശൻ

പത്തിൽക്കെദ്യാലെതത്ത് തെജീരുമദ്യാനത്തിച, അകദ്ദേഹതത്തിനന്റെ പത്തിതെദ്യാവത്തിനന്റെയരം മറ്റത്ത് കുടുരംബദ്യാരംഗങ്ങളുനടെയരം പൂർണ്ണെമദ്യായ

പത്തിൻതുണ അതെത്തിനത്ത് ലെഭത്തിക്കുകേയരം നചയത്ത്തു. 

• പത്തി.നകേ  സതെദകനശൻ  പടദക്കെദ്യാലെയത്തിൽ  ജനത്തിച  എങത്തിലരം  സ്കൂൾ  തുടെങ്ങുവദ്യാൻ  ആഗഹത്തിച്ചതെത്ത്

കേദ്യാഞത്തിരരംകുളതദ്യായത്തിരുന.   സ്കൂൾ  തുടെങ്ങത്തിയ  കേദ്യാലെതത്ത്  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം  കനടുന്നതെത്തിൻ  ആരുരം

തെയദ്യാറദ്യായത്തില്ല.  പലെകരദ്യാടുരം വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ പ്രദ്യാധദ്യാനദനതക്കുറത്തിച്ചത്ത്  പറഞ എങത്തിലരം അതെത്തിനന്റെ

മഹതെശരം ആരുരം ഉൾനക്കെദ്യാണത്തില്ല.  ഒടുവത്തിൽ മൂനകുടത്തികേളുമദ്യായത്തി വത്തിദദദ്യാലെയരം തുടെങ്ങത്തി.

• വർഷങ്ങൾ കേടെനകപദ്യായത്തി,  സ്കൂളത്തിനന്റെ യശസത്ത്  നദ്യാൾക്കുനദ്യാൾ വർദത്തിച,  പഠത്തിതെദ്യാക്കെളുനടെ  എണ്ണെതത്തിൽ

നദ്യാൾക്കുനദ്യാൾ വർദനവണദ്യായത്തി.

• സതെദകനശൻ  മദ്യാകനജർക്കെത്ത്  7  മക്കെൾ  3 ആണുരം  4 നപണരം.  റത്തിച്ചദ്യാർഡത്ത്  കജദ്യായത്തിസൺ,  സതെദഗത്തിരത്തി,

സതെദമൂർതത്തി, രത്നനസൽവരം, തെങമ, കുഞമ, നവരത്നരം.  പഠനരം പൂർതത്തിയദ്യാക്കെത്തിയ 4 നപൺമക്കെളുരം

വദതെദസ്തകേദ്യാലെഘടങ്ങളത്തിൽ  ലെഭദമദ്യായ  കയദ്യാഗദതെയനസരത്തിച്ചത്ത്  പത്തിതെദ്യാവത്തിനന്റെ  സ്കൂളത്തിൽ  അധദദ്യാപകേരദ്യായത്തി

കജദ്യാലെത്തി നചയ.

• 1964 ആഗസ്റ്റത്ത് 11-ാദ്യാരം തെത്തിയതെത്തി അകദ്ദേഹരം ഈ കലെദ്യാകേകതദ്യാടെത്ത് വത്തിടെപറഞ.
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ലരിറരില് കകൈററ്റ്സറ്റ്

2018  നഫബ്രുവരത്തി  മദ്യാസതത്തിൽ  നടെതത്തിയ  അഭത്തിരുചത്തി  പരജീകയനടെ  അടെത്തിസ്ഥദ്യാനതത്തിൽ  എടദ്യാരം

തെരതത്തിനലെ 40 കുടത്തികേനള ലെത്തിറ്റത്തിൽ ഹകേറ്റത്ത്സത്തിനന്റെ അരംഗങ്ങളദ്യായത്തി തെത്തിരനഞടുത്തു. ഇതെത്തിനന്റെ ഉതെത്ത്ഘദ്യാടെനരം സ്കൂൾ

നഹഡദ്യാസ്റ്റർ നജ.എൽ.  സനൽകുമദ്യാർ  നത്തിർവ്വഹത്തിച,  അരംഗങ്ങൾക്കെത്ത്  ഐഡന്റെത്തിറ്റത്തി  കേദ്യാർഡത്ത്  നൽകുകേയണദ്യായത്തി.

ലെത്തിറ്റത്തിൽ ഹകേറ്റത്ത്സത്തിനന്റെ ഭദ്യാഗമദ്യായത്തി സ്കൂളത്തിൽ 3 ലെദ്യാകപദ്യാപത്ത് ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്ത്. എല്ലദ്യാ ബുധനദ്യാഴ്ചയരം ഹവകേത്തിടത്ത് 3.30 മുതെൽ

4.30 വനര കദ്യാസത്ത് നൽകേത്തി വരുന. ഓകരദ്യാ മദ്യാസതത്തിലരം ഒരു ശനത്തിയദ്യാഴ്ച രദ്യാവത്തിനലെ 10 മണത്തി മുതെൽ ഹവകേത്തിടത്ത്  4

മണത്തി വനര സ്കൂൾ തെലെ കേദദ്യാമ്പുകേൾ നടെത്തുന. ഈ കേദദ്യാമ്പുകേളത്തിൽ കേമ്പബ്യൂടർ എകത്ത്പർട്ടുകേനള നകേദ്യാണ്ടു കദ്യാസ്സുകേൾ

ഹകേകേദ്യാരദരം നചയത്തിപത്തിക്കുന. 

ലകദ്യകം

1. വത്തിവര വത്തിനത്തിമയ സദ്യാകങതെത്തികേ വത്തിദദദ്യാരരംഗതത്ത് കുടത്തികേൾക്കെത്ത് ഉള്ള തെദ്യാൽപരദരം വളർത്തുകേ.

2. വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങളത്തിൽ സദ്യാകങതെത്തികേ ഉപകേരണങ്ങളുനടെ ഉപകയദ്യാഗരം കേദ്യാരദകമമദ്യാക്കുകേ.

3. വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങളത്തിൽ സദ്യാകങതെത്തികേ വത്തിദദദ്യാധത്തിഷത്തിതെ പഠനപ്രവർതനങ്ങളുനടെ മത്തികേവത്ത് കൂട്ടുകേ.

4. സദ്യാകങതെത്തികേ ഉപകേരണങ്ങളത്തിൽ ഉണദ്യാകുന്ന നചറത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരത്തിഹരത്തിക്കെദ്യാൻ വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുനടെ 

സഹകേരണരം ഉറപദ്യാക്കുകേ.

5. സുരകത്തിതെവരം യക്തവരം മദ്യാനദവമദ്യായ രജീതെത്തിയത്തിൽ ഇന്റെർനനറ്റത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുകേ.

6. പുതു തെലെമുറയത്ത് സദ്യാകങതെത്തികേ ഉപകേരണങ്ങൾ പരത്തിചയനപടുത്തുകേ.

7. ഭദ്യാഷദ്യാകേമ്പബ്യൂടത്തിങ്ങത്തിനന്റെ പ്രദ്യാധദ്യാനദരം വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾക്കെത്ത് മനസത്തിലെദ്യാക്കെത്തി നകേദ്യാടുക്കുകേ.
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അധദ്യലോപക പ്രതവിനവിധവികൾ

Rejin Prema .R.J

Sophiya .P.N  

വവിദദ്യലോർതവി പ്രതവിനവിധവികൾ

അഖത്തിൽ .എസത്ത്.എൽ

ഹൃദദ .എൽ. ജയൻ 

ഗ്രൂപ്പെഗ്

1. ഫഡസഗ്ലടലോപ്പെഗ് - അരംഗങ്ങൾ 7

2. ലലോലപലോപ്പെഗ് - അരംഗങ്ങൾ 7

3. ടലോബറഗ്- അരംഗങ്ങൾ 6

4. ലപ്രലോജക്ടർ- അരംഗങ്ങൾ 6

5. സലോനർ- അരംഗങ്ങൾ 7

6. പ്രവിന്റെർ- അരംഗങ്ങൾ 7

ഏകദവിന കദ്യലോമഗ്

ഏകേദത്തിന കേദദ്യാമ്പത്ത് രജത്തിൽ കപ്രമ ടെജീച്ചറുരം കസദ്യാഫത്തിയ ടെജീച്ചറുരം കദ്യാസുകേൾ ഹകേകേദ്യാരദരം

നചയ.  ഈ കദ്യാസത്തിൽ ലെത്തിറ്റത്തിൽ ഹകേറ്റത്ത്സത്ത്  എന്തദ്യാനണനരം ഇതെത്തിനന്റെ ലെകദങ്ങൾ

എന്തദ്യാനണനരം  വത്തിശദജീകേരത്തിച.  40  കുടത്തികേൾ  പനങടുത്തു  കുടത്തികേനള

ഉച്ചഭകണതത്തിന കശഷരം ഗ്രൂപ്പുകേളദ്യായത്തി തെത്തിരത്തിച്ചത്ത് പ്രവർതനങ്ങൾ നൽകേത്തി. 4.30

നത്ത് കേദദ്യാമ്പത്ത് അവസദ്യാനത്തിച. 

അനവിലമഷൻ നവിർമലോണകം

അനത്തികമഷൻപ്രവർതനതത്തിൽ  കേഴത്തിവള്ള  കുടത്തികേനള  കേനണതത്തി  ."  സത്തിരംഹവരം,

എലെത്തിയരം"  എന്ന  കേഥനയ  ആസ്പദമദ്യാക്കെത്തി  ഒരു  അനത്തികമഷൻ  ചത്തിതരം  കുടത്തികേൾ

തെയദ്യാറദ്യാക്കെത്തി.  ഈ  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾ  ഉപജത്തില്ലദ്യാ  തെലെതത്തിൽ  നടെതത്തിയ  കേദദ്യാമ്പത്തിൽ

പനങടുത്തു. 
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അനവിലമഷൻ ഗ്രൂപ്പെഗ്    ലപ്രലോഗലോമവിങഗ് ഫസലകൻ                          ലപ്രലോഗലോമവിങഗ് ഗ്രൂപ്പെഗ്     

 

ഉപജവിലലോതല ദദവിദവിനകദ്യലോമഗ്   (തവിയതവി-06/10/2018 & 07/01/2018)

നമ്മുനടെ സകൂളത്തിൽ വച നടെതത്തിയ ദശത്തിദത്തിന ഉപജത്തില്ലദ്യാതെലെകേദദ്യാമ്പത്തിൽ പനങടുത

വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം  അധദദ്യാപകേരുരം.  അഞത്ത്  വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങളത്തിലെദ്യായത്തി  36  കുടത്തികേൾ

ഈ  കേദദ്യാമ്പത്തിൽ  പനങടുത്തു.  അനത്തികമഷനത്തിൽ  പതെത്തിനനട്ടു  കുടത്തികേളുരം

കപ്രദ്യാഗദ്യാമത്തിങത്തിൽ പതെത്തിനനട്ടു കുടത്തികേളുരം പനങടുത്തു. രണത്ത് ദത്തിവസവരം കുടത്തികേൾക്കെത്ത്

ആവശദമദ്യായ  ആഹദ്യാരരം  നൽകേത്തി.  അധദദ്യാപകേർ  നല്ല  രജീതെത്തിയത്തിൽ  കദ്യാസുകേൾ

ഹകേകേദ്യാരദരം നചയ. 

ലവിറവിൽ ഹകറഗ്സഗ് ഡവിജവിറൽ മലോഗസവിൻ ആലലലോചനലോലയലോഗകം  2018-19

ഒകക്ടദ്യാബർ  -  1  ലെത്തിറ്റത്തിൽ  ഹകേറ്റത്ത്സത്ത്  ഡത്തിജത്തിക്കെൽ  മദ്യാഗസത്തിൻ

ആകലെദ്യാചനദ്യാകയദ്യാഗരം  കൂടെത്തി.  ഈ  കയദ്യാഗതത്തിൽ  പത്തി.ടെത്തി.എ

പ്രസത്തിഡന്റെത്ത്  ശജീ.വത്തിൽഫ്രഡത്ത്,  നഹഡസ്റ്റർ.ശജീ.സനൽകുമദ്യാർ,

എസത്ത്.ആർ.ജത്തി കേൺവജീനർ ശജീമതെത്തി.  സദ്യാലെത്തി,  എസത്ത്.ഐ.ടെത്തി,

സത്തി.ശജീ, ഷത്തിബു.വത്തിദദദ്യാരരംഗരം കേൺവജീനർ ശജീമതെത്തി ശുഭകലെഖ

ലെത്തിറ്റത്തിൽ  ഹകേറ്റത്ത്സ്മത്തിസ്ട്രസത്ത്  മദ്യാരദ്യായ  ശജീമതെത്തി  കസദ്യാഫത്തിയ,

ശജീമതെത്തി  രജത്തിൻകപ്രമ  ,  ലെത്തിറ്റത്തിൽ  ഹകേറ്റത്ത്സത്ത്  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾ  എന്നത്തിവർ  പനങടുത്തു.  

കവിസ്തുമസഗ് ആലഘലോഷകം    2018-19

ലെത്തിറ്റത്തിൽഹകേറ്റത്ത്സത്തിനന്റെ കനതൃതെശതത്തിൽ ഡത്തിസരംബർ 5 നത്ത് കത്തിസ്തുമസത്ത് ആകഘദ്യാഷരം

ഈശശരപ്രദ്യാർത്ഥകനദ്യാനടെ  ആരരംഭത്തിച,  തുടെർന്നത്ത്  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുനടെ  കേകരദ്യാൾ

ഗദ്യാനവരം കകേക്കുരം വത്തിതെരണരം നചയ.
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അമ്മ എന്ന സതതത
അഖരില്.എസറ്റ്.എല് (9D)

എനന്ന അകരതത്തിൻ ജദ്യാലെകേമുറ്റതത്ത്

നനകേപത്തിടെത്തിച്ചദ്യാക്കെത്തിയനതെനന്റെയമ

ഒകരദ്യാ ദത്തിനവരം എനന്നക്കുറത്തിനച്ചനപദ്യാഴരം 

ചത്തിന്തത്തിച്ചത്തിടുന്നവൾ എനന്റെ അമ.

ഞെദ്യാനനന്ന ഹപതെൽ ഇമൗ ഭ്രമത്തിയത്തിൽ 

ഉണദ്യായതെത്തിൽ കേദ്യാരണനമന്നമയദ്യാണത്ത്

എനന്റെ ഒദ്യാകരദ്യാ കേദ്യാൽവയത്ത്പ്പുരം തെളരദ്യാനതെ 

എനന്ന തെദ്യാങ്ങത്തിയനതെന്നമയദ്യാണത്ത്.

ഒരു നമദ്യാട്ടു കപദ്യാലളള പുഞത്തിരത്തിയത്തിൽ 

എനരം തെത്തിളങ്ങത്തി നത്തിന്നത്തിടുനമന്നമ

എനരം തെണൽ മരരം കപദ്യാനലെ നത്തിൽക്കുന്നതുരം 

എനന്ന കപദ്യാറ്റത്തിയ അമയദ്യാണത്ത്.

എനന്റെ സങടെവരം സകന്തദ്യാഷവരം 

ഒരു കപദ്യാനലെ പങത്തിടുനമന്നമ

എനന്റെ അന്ധകേദ്യാരനത അകേറ്റത്തി 

വത്തിളങ്ങുന്ന അനനദശതെ ദജീപമദ്യാണമ.

നല്ലകേദ്യാരദങ്ങൾ എൻ കേദ്യാതെത്തിൽ മനത്തിക്കുന്നതുരം 

എകപദ്യാഴനമൻ നപദ്യാന്നമയദ്യാണത്ത് 

എനന്റെ വജീടത്തിൽ നപദ്യാൻവത്തിളക്കെദ്യാണവനളനരം

ഇമൗശശരൻ തെൻ പ്രതെത്തിരുപമദ്യാണവൾ.

ഇമൗ ഭ്രമത്തിയത്തിൽ ഇമൗശശരനന്റെ സൃഷ്ടത്തിയത്തിൽ ഏറ്റവരം 

മഹതരമദ്യായതെദ്യാണത്ത് അമ എന്ന സതെദരം.         

 അധറികവതായനയറ്റ്  -സമൂഹതറിടല പ്രതത്യുദറ്റ്പതാദനതറിനറ്റ് കതാരണമതാകുന്ന സകീ ദതാതതാവറിടന അമ്മ എന
പറയുന.  ഒട്ടുമറിക മതങ്ങളുത അമ്മയറ്റ്  കദവതുലത സതാനമതാണറ്റ് നല്കറിയറിരറിക്കുന്നതറ്റ് . മതാതതാവറ്റ്, ജനനറി, തതായ
എന്നറിവ അമ്മ എന്ന പദതറിടന പരതതായങ്ങള് ആണറ്റ്.                             
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   ഒരു നനനോകരിനനോയരി
ചരിന്ഞ.വരി.എസറ്റ് (9D)

                                                        
ഒരു  വലെത്തിയ  കുടുരംബതത്തിലെദ്യാണത്ത്   സശപ

ജനത്തിച്ചതെത്ത്.   അവൾക്കെത്ത് കവണ എല്ലദ്യാ സമൗകേരദങ്ങളുരം

അവളുനടെ  മതെദ്യാപത്തിതെദ്യാക്കെൾ  അവൾക്കെത്ത്

നചയനകേദ്യാടുത്തു.   രദ്യാവത്തിനലെ  ഒരുപദ്യാടെത്ത്  സമയരം

കേണ്ണെദ്യാടെത്തിക്കെത്ത്  മുൻപത്തിൽ  നചലെവഴത്തിക്കുമദ്യായത്തിരുന.

സമൗന്ദരദരം  അവൾക്കെത്ത്  ഒരു  ഹരമദ്യായത്തിരുന.  സശപ

കകേദ്യാകളജത്തിൽ  കപദ്യാകുകുുകമ്പദ്യാൾ  എല്ലദ്യാവരുരം  അവനള

തെനന്ന  കനദ്യാക്കെണരം  എന്നദ്യായത്തിരുന  അവളുനടെ  ആഗഹരം.  ആൺകുടത്തികേൾ  അവളുനടെ  കൂടത്തികേദ്യാരത്തികേളുമദ്യായത്തി

മത്തിണ്ടുന്നതെത്ത്  അവൾക്കെത്ത്  ഇഷ്ടമത്തില്ലദ്യായത്തിരുന.  അവൾക്കെത്ത്  അവളുനടെ  കൂട്ടുകേദ്യാരത്തികേകളദ്യാടെത്ത്  തെനന്ന അസൂയ കതെദ്യാന്നത്തി.

അവളുനടെ മനസത്തിൽ ഒന മദ്യാതരം എല്ലദ്യാവരുരം എനന്ന തെനന്ന കനദ്യാക്കെണരം.  അങ്ങനന അവൾ വജീടത്തിൽ വന

വദ്യാശത്തിപത്തിടെത്തിച  അവൾക്കെത്ത്  ഒരു  നമദ്യാഹബലരം  സ്കൂടത്തിയരം  കവണനമന്നത്ത്  പറഞ.  ആദദരം   അവളുനടെ  അമ

വത്തിസമതെത്തിനച്ചങത്തിലരം അവളുനടെ  ആഗഹതത്തിനത്ത്  അവർ വഴങ്ങത്തി.  പത്തികറ്റദത്തിവസരം രദ്യാവത്തിനലെ തെനന്ന  ജജീൻസുരം

കടെദ്യാപ്പുരം  കേണ്ണെദ്യാടെത്തിയനമദ്യാനക്കെയദ്യായത്തി  സ്കൂടത്തിയത്തിൽ  കകേദ്യാകളജത്തികലെക്കെത്ത്  യദ്യാതയദ്യായത്തി.  അവളുനടെ  തെലെമുടെത്തി  കേദ്യാറ്റത്തിൽ

നല്ലരജീതെത്തിയത്തിൽ പദ്യാറത്തിപറന.  നപനടന്നത്ത് അവളുനടെ കഫദ്യാൺ നബല്ലടെത്തിച.  അവളനതെടുക്കുന്നതെത്തിനടെയത്തിൽ എതെത്തിനര

വന്ന വദ്യാഹനനത അവൾ കേണത്തില്ല.  പത്തിനന്ന ഒരു നത്തിലെവത്തിളത്തി  മദ്യാതരം  കറദ്യാഡത്തിൽ നത്തിന്നവനരല്ലദ്യാരം  അവത്തികടെക്കെത്ത്

കനദ്യാക്കെത്തി.

 ഇകപദ്യാൾ സശപ   വജീടത്തിലെദ്യാണത്ത്.  നത്തിറചരം ആൾക്കെദ്യാർ പലെ പ്രദ്യായക്കെദ്യാർ,  എല്ലദ്യാവരുരം ഒരു മുഖരം മദ്യാതരം

കനദ്യാക്കുന.  വത്തിളക്കെത്ത്  കേതത്തിച്ചത്ത്  ശദ്യാന്തമദ്യായത്തി  ഉറങ്ങുന്ന  സശപനയ  മദ്യാതരം.  ഇതെത്ത്  കേണത്ത്  സശപയനടെ  ആതദ്യാവത്ത്

സകന്തദ്യാഷത്തിക്കുകമദ്യാ?  അവളുനടെ ആഗഹരം ഇതെത്തിലൂനടെ സഫലെമദ്യാകുകമദ്യാ?

അധറികവതായനയറ്റ്  -കൂട്ടുകതാരുടടെടയതാപ്പത  കളറിചത  മരതറില്  കയററിയുത  പൂമതാറകടള  പറിടെറിചത  നടെക്കുന്ന
ഒരുബതാലതകതാലത  നമ്മുടടെ  കുടറികളറില്  അനതമതായറിരറിക്കുന.  മകരളടത  ടഞടറിച  ടകതാണറിരറിക്കുന്ന  പല
അക്രമങ്ങളുടടെയുത  പറിന്നറില്,  ഭേകീകര  പ്രവര്തങ്ങള്കറ്റ്  പറിന്നറില്,  നമ്മുടടെ  കുടറികള്  വഴറി  ടതറ്റുന്നതറിനു  പറിന്നറില്
എല്ലതാത ഒരു പങറ്റ് ടമതാകബല് മഫതാണറിനുമുണറ്റ്.
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 ചരിരരി ഒരു അമൃതറ്റ്
   അരുണ്ഷനോജരി (9D)

• ആയത്തിരരം  വദ്യാക്കുകേനളക്കെദ്യാൾ ആശയവത്തിനത്തിമയകശഷത്തി ചത്തിരത്തിക്കുണത്ത്.

• ചത്തിരത്തിക്കെദ്യാത മുഖരം വത്തിടെരദ്യാത നമദ്യാടത്തിനത്ത് സമദ്യാനമദ്യാണത്ത്.

• ചത്തിരത്തി സമൗഹൃദരം വളർത്തുന.

• ചത്തിരത്തി സകന്തദ്യാഷകേരമദ്യായ ചത്തിന്തകേളുനടെ പ്രസരണമദ്യാണത്ത് അതെത്തിനത്ത് ഒരു  മദ്യാസ്മരത്തികേ ശക്തത്തിയണത്ത്.               

• ചത്തിരത്തി ഒരു ഔഷധമദ്യാണത്ത്. വത്തിലെമതെത്തിക്കെദ്യാനദ്യാവദ്യാത പദ്യാർശശഫലെങ്ങൾ ഇല്ലദ്യാതതുമദ്യായ ഔഷധരം.

• ചത്തിരത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ കേണകേൾക്കെത്ത് തെത്തിളക്കെകമറുരം.

• സമൗന്ദരദരം വർധത്തിപത്തിക്കെദ്യാൻ പ്രകൃതെത്തിദതമദ്യായ രജീതെത്തിയദ്യാണത്ത് ചത്തിരത്തി.

• ശരജീരതത്തിനത്ത് വദദ്യായദ്യാമരം കപദ്യാനലെയദ്യാണത്ത് മനസത്തിനത്ത് ചത്തിരത്തി.

• പുഞത്തിരത്തിചനകേദ്യാണത്ത് സരംസദ്യാരത്തിക്കുകേ, ഹൃദയരം കുളത്തിർപത്തിക്കുന്ന ഒരു ചത്തിരത്തി വത്തിലെമതെത്തിക്കെദ്യാനദ്യാവദ്യാതതെദ്യാണത്ത്.

• ധജീരതെയനടെയരം സമൗഹൃദതത്തിനന്റെയരം വത്തിനയതത്തിനന്റെയരം ലെകണമദ്യാണത്ത് ചത്തിരത്തി.

• ശക്തത്തിയനടെയരം സമൗഹൃദതത്തിനന്റെയരം ജദ്യാലെകേരം തുറന തെരുന്ന ചത്തിരത്തി മനഷദനമദ്യാതമദ്യായത്തി ലെഭത്തിച്ച ഒരു 

വരദദ്യാനമദ്യാണത്ത്.                        

                                       

അധറികവതായനയറ്റ്  -എല്ലതാ  വര്ഷവത  മമയറ്റ്  മതാസതറിടല  ആദത  ഞതായറതാഴ്ച  മലതാക  ചറിരറി  ദറിനമതായറി
ആചരറിക്കുന.  1998  ജനുവരറി  11-നറ്റ്  ഇന്തതയറില്  മുതകബയറിലതാണറ്റ്  ആദതമതായറി  മലതാക  ചറിരറി  ദറിനതറിടന
ആമഘതാഷത നടെതറിയതറ്റ്. മഡതാ: മദന കടെതാരറിയയതാണറ്റ് ഈ ചടെങ്ങറ്റ് സതഘടെറിപ്പറിച്ചതറ്റ്. 
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 1
മലവിചപ്പെഗ്

ശലോസവീയ നലോമകം : നകേദ്യാറത്തിയദ്യാഡരം സദ്യാറ്റത്തിമരം

ഗുണലമന : 

മലവിചപ്പെഗ് ചമനവി

ലചരുവ

മല്ലത്തിച്ചപത്ത് - ഒരുകേപത്ത്

പുതെത്തിന ഇലെ - ഒരു കേപത്ത്

നചറുനദ്യാരങ്ങ നജീരത്ത് -  3 ടെജീസ്പൂൺ

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ഒന്നത്ത്, രണത്ത്, നദ്യാലെത്ത്, അഞത്ത് കചരുവകേൾ നന്നദ്യായത്തി അരച്ചകശഷരം നചറുനദ്യാരങ്ങദ്യാ നജീരത്ത് കചർതത്ത് വത്തിളമ്പദ്യാരം.
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വത്തിഭവങ്ങൾക്കെത്ത് പ്രകതെദകേമദ്യായ സുഗന്ധവരം രുചത്തിയരം ലെഭത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന്ന 

സസദമദ്യാണത്ത് മല്ലത്തിച്ചപത്ത്. നദ്യാടത്തിൻ പുറങ്ങളത്തിൽ സദ്യാധദ്യാരണയദ്യായത്തി കേദ്യാണുന്നത്തിനല്ലങത്തിലരം 

വത്തിപണത്തിയത്തിൽ ഇതെത്ത് ലെഭദമദ്യാണത്ത്. സശദ്യാദത്തിഷ്ടമദ്യായ പലെ മദ്യാരംസദ്യാഹദ്യാരങ്ങളത്തിലരം മല്ലത്തിയത്തിലെ 

ഒഴത്തിചകൂടെദ്യാനദ്യാവദ്യാത ഒരത്തിനമദ്യാണത്ത് മല്ലത്തിയത്തിലെ, മല്ലത്തി ഇവ ഇടത്ത് തെത്തിളപത്തിച്ചനവള്ളരം നനല്ലദ്യാരു 

ദദ്യാഹശമനത്തിയദ്യാണത്ത്.  
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തഴുതലോമ

ശലോസവീയ നലോമകം : നബദ്യാർകഹവത്തിയ ഡത്തിഫബ്യൂസ

ഗുണലമന : 

തഴുതലോമയവില കടഗ്ലറഗ്
ലചരുവ

തെഴതെദ്യാമയത്തിലെ അരത്തിഞതെത്ത് - 2 കേപത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 5 എണ്ണെരം

സവദ്യാള - 2 എണ്ണെരം

നവളുത്തുള്ളത്തി - 4 അല്ലത്തി

ഗരരംമസദ്യാലെനപദ്യാടെത്തി - ഒന്നര ടെത്തിസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ഒരു  ചജീനച്ചടത്തി  അടുപത്തിൽ  നവച്ചത്ത്  3  ടെത്തിസ്പൂൺ  എണ്ണെനയദ്യാഴത്തിച്ചത്ത്  സവദ്യാള  അരത്തിഞതെത്ത്  കചർതത്ത്

വഴറ്റത്തിയകശഷരം  പച്ചമുളകേത്ത്,  ഇഞത്തി,  നവളുത്തുള്ളത്തി  എന്നത്തിവ  കചർതത്ത്  വഴറ്റുകേ.  കശഷരം  ഗരരംമസദ്യാലെനപദ്യാടെത്തിയരം

തെഴതെദ്യാമയത്തിലെ  അരത്തിഞതുരം  കചർക്കുകേ.  പദ്യാതരം  മൂടെത്തിവച്ചത്ത്  കവവത്തിക്കുകേ.  നവന്തകശഷരം  പുഴങ്ങത്തിനപദ്യാടെത്തിച്ച

ഉരുളക്കെത്തിഴങ്ങുരം  ആവശദതത്തിനത്ത്  ഉപ്പുരം  കചർതത്ത്  ഇളക്കെത്തികയദ്യാജത്തി  പത്തിക്കുകേ.  അടുപത്തിൽനത്തിനരം  വദ്യാങ്ങത്തി

ചൂടെദ്യാറത്തിയകശഷരം  ഒരു  വലെത്തിയ  നദ്യാരദ്യാങ്ങദ്യാ  വലെത്തിപതത്തിൽ  എടുതത്ത്  നചറുതെദ്യായത്തി  അമർതത്തിയകശഷരം   മുടയനടെ

നവള്ളയത്തിൽ മുക്കെത്തി നറദ്യാടത്തിനപദ്യാടെത്തിയത്തിൽ നപദ്യാതെത്തിഞത്ത് തെത്തിളച്ച എണ്ണെയത്തിൽ ഇടത്ത് വറുത്തുകകേദ്യാരദ്യാരം. 
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ഇഞത്തി - ഒരു നചറത്തിയ കേഷണരം

ഉരുളക്കെത്തിഴങ്ങത്ത് -  പുഴങ്ങത്തിയതെത്ത്  2 വലതെത്ത്

നറദ്യാടത്തിനപദ്യാടെത്തി - ആവശദതത്തിനത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - അര ലെത്തിറ്റർ

മുടയനടെ നവള്ള - 2

വദ്യാതെസരംബന്ധമദ്യായ അസുഖങ്ങൾക്കെത്ത് ഏറ്റവരം 

കൂടുതെൽ ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന്ന സസദമദ്യാണത്ത് തെഴതെദ്യാമ. 

മൂതവത്തിസർജനരം തെശരത്തിതെനപടുത്തുന. മലെനത 

അധത്തികേരം ഇളക്കെത്തിവത്തിടുന. വത്തിഷഹരമദ്യാണത്ത്. ചുമ 

കുറയ്ക്കുന. ഹൃകദദ്യാഗങ്ങൾക്കെത്ത് ഉചത്തിതെമദ്യാണത്ത്. 

ശരജീരതത്തിൻനറ നജീരത്ത് വറ്റത്തിക്കുന. 
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കൈകീര്തരി
വരിജയലകരി (8A)

ശദ്യാസ്ത്രകനടങ്ങൾ വത്തിളത്തികച്ചദ്യാതുരം

മനഷദദ്യാ, നത്തിൻകേജീർതത്തി എന്തത്തിനദ്യായത്ത്?

തെകേരുരം ഹൃതത്തിൻ കനദ്യാവറത്തിയദ്യാനതെ

നത്തിൻ തെതെശശദ്യാസ്ത്രമദ്യാർക്കുകവണത്തി?

സൃഷ്ടത്തിതെൻ ഹവവത്തിധദരം വത്തിളത്തികച്ചദ്യാതുരം

കേല്ലത്തിലരം കേളത്തിമൺ രൂപതത്തിലരം

ഈശശരനന കതെടെത്തിനടെക്കുരം കഭദ്യാഷകനദ്യാ നജീ

നത്തിൻ അകേക്കെണ്ണെത്ത് തുറന്നത്തിടുകേ 

ഒരു വറ്റു കചദ്യാറുനദ്യായത്തി ഹകേനജീടത്തി നത്തിൽക്കുന്ന

ഒരു കുമ്പത്തിൾ കേണനജീരത്തിനദ്യായത്ത് ദദ്യാഹത്തിച്ചത്ത് നവമ്പുന്ന

മരവത്തിച്ച മനസ്സുമദ്യായത്തി അലെയന്ന

പടത്തിണത്തികകേദ്യാലെങ്ങൾ നത്തിൻ ഈശശരരൂപമകല്ല.......

 
                                                                      

അധറികവതായനയറ്റ്  -അററിവറിടന  ഉപമയതാഗൈരൂപടതയതാണറ്റ്  ടപതാതുമവ  സതാമങതറികവറിദത  എന്നറ്റ്
പറയുന്നതറ്റ് (ആതഗൈമലയത: Technology).  പ്രകൃതറിവറിഭേവങ്ങടള ലളറിതമതായ ഉപകരണങ്ങളതായറി മതാററിയതതാണറ്റ്
മനുഷതന  ഉപമയതാഗൈറിച്ച  ആദതടത  സതാമങതറികവറിദത  എന  കണകതാകതാത.  പല  സതാമങതറിക  പ്രക്രറിയകളുത
അനതാവശതമതായ  ഉമപതാതറ്റ്പന്നങ്ങള്  സൃഷറികതാറുണറ്റ്,  മലറിനകീകരണത,  ഭൂമറിയുടടെ  പരറിസറിതറി  മദതാഷത,  പ്രകൃതറി
വറിഭേവങ്ങളുടടെ  ക്ഷയത  തുടെങ്ങറിയവ.  സതാമങതറികവറിദത  മനുഷതതാവസടയ  ടമച്ചടപ്പടതറിമയതാ  അമതതാ
മമതാശടപ്പടതറിമയതാ എന്നതറിടന പററിയുള്ള അഭേറിപ്രതായവതതതതാസങ്ങളതാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് നറിലനറില്ക്കുന്നതറ്റ്.
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എടന്ന സസനോധകീനരിച്ച പുസ്തകൈത 
ബനോലതകൈനോലസഖരി  

അഞ സനോത (9A)

നനവക്കെരം  മുഹമദത്ത്  ബഷജീറത്തിന്റെ  ഹൃദയസ്പർശത്തിയദ്യായ  പുസ്തകേമദ്യാണത്ത്  ബദ്യാലെദകേദ്യാലെസഖത്തി.  മലെയദ്യാള

സദ്യാഹത്തിതെദതത്തിൽ ഇതെത്തിനത്ത് നത്തിർണ്ണെദ്യായകേകേരമദ്യായ ഒരു സ്ഥദ്യാനമുണത്ത്. ജജീവത്തിതെതത്തിൽ നത്തിനരം ചജീന്തത്തിനയടുത ഒകരടെത്ത് എന്നത്ത്

ഇമൗ പുസ്തകേനത സൂചത്തിപത്തിക്കുന. ഇമൗ പുസ്തകേതത്തിൽ എനന്ന ഏനറ സശദ്യാധജീനത്തിച്ച കേഥദ്യാപദ്യാതങ്ങളദ്യാണത്ത് സുഹത്ത്റയരം മജജീദരം.

ഇമൗ പുസ്തകേനതക്കുറത്തിച്ചത്ത് ബഷജീർ അഭത്തിസരംകബദ്യാധന നചയ്യുന്നതെത്ത് ഇങ്ങനനയദ്യാണത്ത് "ജജീവത്തിതെതത്തിൽനത്തിനരം ചജീന്തത്തിനയടുത

ഒകരടെത്ത്. വക്കെത്തിൽ രക്തരം പുരണത്തിരത്തിക്കുന.ചത്തിലെർക്കെത്ത് ചുടുകചദ്യാരകേദ്യാണുകമ്പദ്യാൾ എനന്തന്നത്തില്ലദ്യാത അറപ്പുരം കപടെത്തിയരം ഉണദ്യാകേദ്യാരം.

ചത്തിലെകപദ്യാൾ കബദ്യാധകയരം തെനന്ന ഉണദ്യാകേദ്യാരം.”

ഇതെത്തിനലെ  നദ്യായത്തികേനദ്യായകേനദ്യാർ  സുഹത്ത്റയരം  മജജീദമദ്യാണത്ത്.  വളനരയധത്തികേരം  കേഷ്ടപദ്യാടുകേളത്തിലൂനടെയദ്യാണത്ത്  ഇവരുനടെ

ജജീവത്തിതെരം കേടെന കപദ്യാകുന്നതെത്ത്. അവർ കുടത്തിക്കെദ്യാലെരം മുതെൽ തെനന്ന നനമ ചത്തിരത്തിപത്തിക്കുകേയരം ചത്തിന്തത്തിപത്തിക്കുകേയരം നചയ. ഒനരം

ഒനരം കൂടത്തിയദ്യാൽ ഉമത്തിണത്തി ബലെദ ഒന്നത്ത് എന്നത്ത് മജജീദത്ത്  പറഞകപദ്യാൾ ഏവരുരം നപദ്യാടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ഒരുപുഴയരം മനറ്റദ്യാരു

പുഴയരം കചർന്നദ്യാൽ വലെത്തിനയദ്യാരു പുഴയദ്യാകുന്നതു കപദ്യാനലെ.  ഇമൗ സമവദ്യാകേദരം സുഹത്ത്റയനടെയരം മജജീദത്തിനന്റെയരം ജജീവത്തിതെതത്തിൽ

വദ്യാകേദ മദ്യായത്തി മദ്യാറത്തി.  സുഹത്ത്റയനടെ കസ്നേഹവരം മജജീദത്തിനന്റെ കസ്നേഹവരം കചർന്നത്ത് വലെത്തിനയദ്യാരു കസ്നേഹമദ്യായത്തി മദ്യാറുന. സുഹത്ത്റയനടെ

ദ:ഖവരം മജജീദത്തിനന്റെ ദ:ഖവരം കചർന്നത്ത് വലെത്തിനയദ്യാരു ദ:ഖമുണദ്യാകുന.കുടത്തിക്കെദ്യാലെരം മുതെൽ നനമ ചത്തിരത്തിപത്തിച്ച ഇവർ ഇനത്തി നനമ

കേരയത്തിപത്തിക്കെദ്യാൻ കപദ്യാകുന എന്നത്ത് വദ്യായത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ അറത്തിയത്തില്ല. കുടത്തിക്കെദ്യാലെതത്ത് മദ്യാവത്തിൻചുവടത്തിൽ മദ്യാമ്പഴരം തെത്തിന്നത്ത് നടെന്ന ഇമൗ
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കൂട്ടുകേദ്യാർ തെമത്തിൽ കസ്നേഹത്തിക്കുന്നതുനമല്ലദ്യാരം വദ്യായനക്കെദ്യാരുനടെ ഹൃദയതത്തിൽ തെങ്ങത്തി നത്തിൽക്കുന്നതെദ്യാണത്ത്.  സുന്നതത്ത് കേഴത്തിഞത്ത്

കേത്തിടെന്ന മജജീദത്തിനന കനദ്യാക്കെത്തി സുഹത്ത്റ കേളത്തിയദ്യാക്കുന്നതുരം സുഹത്ത്റയനടെ നമദ്യാഞത്ത് കേണത്ത് മജജീദത്ത് നകേദ്യാതെത്തിക്കുന്നതുരം വദ്യായനക്കെദ്യാനര

ഒന കപദ്യാനലെ സശപതത്തിലെദ്യാഴ്ത്തുന.  മജജീദത്തിനന്റെ ബദ്യാപ നപനടന്നത്ത്  ദരത്തിദനദ്യാവന്നതുരം മജജീദത്ത്  കജദ്യാലെത്തിക്കെദ്യായത്തി  വത്തികദശകതയത്ത്

കപദ്യായത്തി വരുകമ്പദ്യാൾ സുഹത്ത്റയനടെ വത്തിവദ്യാഹരം കേഴത്തിയന്നതുരം യമൗവ്വനദ്യാരരംഭതത്തിൽ തെനന്ന മജജീദത്തിനന തെളർത്തുന.  കേഷ്ടനപടത്ത്

കുടുരംബനത  കേടെതത്തിൽ  നത്തിന  കേരകേയറ്റുന്നതെത്തിനകവണത്തി  മജജീദത്ത്  വജീണ്ടുരം  കജദ്യാലെത്തിക്കെദ്യായത്തി  കപദ്യാകുവദ്യാനനദ്യാരുങ്ങുന.

ഇതെത്തിനത്തിടെയത്തിൽ സുഹത്ത്റയനടെ ഭർതദ്യാവത്ത്  അവനള തെലന്നതുരം പുറതദ്യാക്കുന്നതുനമല്ലദ്യാരം ഹൃദയകഭദകേമദ്യായ കേദ്യാഴ്ചയദ്യാണത്ത് ഇതു

നകേദ്യാനണദ്യാനരം  തെജീരുന്നത്തില്ല.  കജദ്യാലെത്തിക്കുകപദ്യാകുവദ്യാനദ്യായത്തി  നത്തിന്ന  മജജീദത്തികനദ്യാടെത്ത്  സുഹത്ത്റ  എകന്തദ്യാ   പറയവദ്യാനനദ്യാരുങ്ങുന.

വണത്തിവന്നതെത്തിനദ്യാൽ  സുഹത്ത്റ  പറഞത്തില്ല.  മജജീദത്ത്  കപദ്യായത്തി.  ദത്തിനങ്ങൾ  കേഴത്തിയന്നകതെദ്യാനടെദ്യാപരം  അവനര  കേദ്യാതത്തിരുന്നതെത്ത്

മരണകതക്കെദ്യാൾ  ദദ്യാരുണമദ്യായ  ഒരു  സരംഭവമദ്യാണത്ത്.  മജജീദത്തിനന്റെ  കേദ്യാൽ  വദ്യാഹനദ്യാപകേടെതത്തിൽ  നഷ്ടനപടുന.ദരത്തിദനരം

കേദ്യാൽനഷ്ടനപടവനമദ്യായത്തി  തെത്തിരത്തിനകേ  വരദ്യാൻ  അകദ്ദേഹതത്തിനദ്യായത്തില്ല.  കജദ്യാലെത്തി  നഷ്ടനപട  അയദ്യാൾക്കെത്ത്  എച്ചത്തിൽപദ്യാതങ്ങൾ

കേഴകുന്ന ഒരു  കജദ്യാലെത്തി ലെഭത്തിച.  ഇതെത്തിനത്തിടെയത്തിൽ സുഹത്ത്റയത്ത് ദജീനമദ്യാനണനരം അവൾ മരത്തിച കപദ്യാനയനരം മജജീദത്ത്  കേതത്ത് വഴത്തി

അറത്തിഞ.  അവസദ്യാനരം  സുഹത്ത്റ  പറയദ്യാൻ ഉകദ്ദേശത്തിച്ചതെത്ത്  എന്തദ്യാനണന്നത്ത്  വദ്യായനക്കെദ്യാനരയരം  മജജീദത്തിനനയരം  ഒന കപദ്യാനലെ

ചത്തിന്തയത്തിലെദ്യാഴത്തി.

മദ്യാനകതദ്യാളരം വലെത്തിപമുളള ദത്തിവദ്യാസശപങ്ങൾ കേണ മജജീദത്ത് രദ്യാജകുമദ്യാരത്തികയദ്യാനടെദ്യാപരം സശർഗരം വത്തിഹരത്തിക്കുന്ന മജജീദത്ത്

എച്ചത്തിൽ പദ്യാതങ്ങൾ കേഴകുന്നതുരം ഒറ്റക്കെദ്യാലെത്തിൽ നടെക്കുന്നതുനമല്ലദ്യാരം ഹൃദയകഭദകേമദ്യായ കേദ്യാഴ്ചയദ്യാണത്ത്. എനന്ന ഏറ്റവരം കൂടുതെൽ

സശദ്യാധജീനത്തിച്ച പുസ്തകേരം ബദ്യാലെദകേദ്യാലെ സഖത്തിയദ്യാണത്ത്.  കേദ്യാരണരം ബദ്യാലെത്തികേദ്യാലെസഖത്തി എന്നകൃതെത്തി ഏനതെദ്യാരു വദ്യായനക്കെദ്യാരനന്റെയരം

മനസത്തിനന കേജീഴടെക്കുന.

ഭദ്യാഗദവത്തികശഷരം നകേദ്യാകണദ്യാ മകറ്റദ്യാ വത്തിവദ്യാഹ പന്തലെത്തിൽ എത്തുന്ന കേഥകേൾ വദ്യായത്തിചരം നചറത്തിനയദ്യാരു പ്രശ്നരം വന്നത്ത്

അകനദദ്യാനദരം  മദ്യാലെ  ചദ്യാർതത്തി മരത്തിക്കുന്നതുരം വത്തിഷരം  കേഴത്തിക്കുന്നതുമദ്യായ കേഥകേൾ വദ്യായത്തിച്ചത്ത്  കഭഷത്ത്  എന്നത്ത്  തെലെ കുലക്കുന്ന

വദ്യായനക്കെദ്യാർ ജജീവത്തിതെതത്തിൽ നത്തിനരം ചജീന്തത്തിനയടുത ഒകരടെത്ത് (ബദ്യാലെദകേദ്യാലെസഖത്തി) വദ്യായത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ കബദ്യാധകയമുണദ്യാകുരം. 

ബഷജീറത്തിനന്റെ ബദ്യാലെദകേദ്യാലെ സഖത്തി നനകേരളത്തിയനടെ പ്രധദ്യാന സമ്പതദ്യാകുന്നകതെദ്യാനടെദ്യാപരം നനകേരളത്തിയനടെ ഒദ്യാകരദ്യാ കൂട്ടുകേദ്യാരുനടെയരം

മനസത്തിൽ  ബദ്യാലെദകേദ്യാലെ  സഖത്തിയദ്യാവകേയദ്യാണത്ത്.  എനന്ന  സശദ്യാധജീനത്തിച്ച  ഇമൗ  പുസ്തകേരം  ഒരത്തിക്കെലരം  മറക്കെദ്യാനദ്യാവദ്യാത

അനഭവമജീണത്ത്.  ജജീവത്തിതെതത്തിൽ എനന്റെ മനസത്തിനലെ ഒകരടെദ്യായത്തി  ബദ്യാലെദകേദ്യാലെ സഖത്തിയണദ്യാകുരം.  പുസ്തകേമദ്യാണത്ത്  ബദ്യാലെദകേദ്യാലെ

സഖത്തി.

അധറികവതായനയറ്റ്  -മലയതാള  മനതാവലറിസത  കഥതാകൃത്തുത  സസതാതനതസമര  മപതാരതാളറിയുമതായറിരുന  മബപ്പൂര്
സുല്തതാന  എന്ന അപരനതാമതറില് അററിയടപ്പടന്ന കവകത മുഹമ്മദറ്റ്  ബഷകീര്  (ജനനത:  21  ജനുവരറി  1908
തലമയതാലപ്പറമറ്റ്,  കവകത  -  മരണത:  5  ജൂകല  1994  മബപ്പൂര്,  മകതാഴറിമകതാടെറ്റ്).  1982-ല് ഇന്തതതാ  ഗൈവൺടമനററ്റ് 
പത്മശകീ പുരസറ്റ്കതാരത നല്കറി ആദരറിച.
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കൈടെത നമേടെരിച്ച ബുദരി
അഖരില്.എസറ്റ്.എല് (9C)

എങ്ങനനയരം രണത്ത് നകേദ്യാമ്പുകേൾ കവണരം അതെദ്യായത്തി കേഴതെയനടെ

ആഗഹരം.  ഏറ്റവരം  വലെത്തിയ  നകേദ്യാമ്പുകേൾ  ആർക്കെദ്യാണത്ത്?

കേദ്യാടദ്യാനയ്ക്കുതെനന്ന.  നദ്യാടത്തിനലെ കേഴതെ കേദ്യാടത്തിൽ നചന്നത്ത് കേദ്യാടദ്യാനനയ കേണ്ടു.

“കഹ!കേദ്യാടദ്യാകന  എനത്തിക്കു  നത്തിനന്റെ  നകേദ്യാമ്പുകേൾ  കേടെരം  തെരു"  കേഴതെ

പറഞ.  “കഹ!  കേഴകതെ  ഞെദ്യാൻ  നകേദ്യാമ്പു  തെരത്തില്ല"കേദ്യാടദ്യാന  പറഞ.

“കദദ്യാതെന്നത്തിനല്ലങത്തിൽ ഞെദ്യാൻ പത്തിടെത്തിചവദ്യാങ്ങുരം" കേഴതെപറഞ.

അവൻ  കേദ്യാടദ്യാനനയ  ചവത്തിടദ്യാൻ  കേദ്യാൽ  ഉയർതത്തി  കേദ്യാടദ്യാന

കേഴതെനയ തുമ്പത്തിനനകേയത്തിൽ എടുതത്ത് ഒകരറത്ത് കേഴതെ ദൂനര നചന വജീണത്ത്

കബദ്യാധരം നകേട്ടു.  കബദ്യാധരം വജീണകപദ്യാൾ അവൻ കേദ്യാടദ്യാനനയ കനദ്യാക്കെത്തി.

എന്നദ്യാൽ കേടദ്യാന കപദ്യായത്തിക്കെഴത്തിഞത്തിരുന. 

നകേദ്യാമ്പു  കേത്തിടത്തിയത്തിനല്ലങത്തിൽ  കവണ നഖരം  കേത്തിടത്തിയദ്യാൽ  മതെത്തി.  കേരത്തിരം  പുലെത്തിക്കു നല്ല  നഖരം  ഉണത്ത്.  കേഴതെ

കേദ്യാടത്തിനലെ കേരത്തിരം പുലെത്തിനയ കേണ്ടു. 

“കഹ! കേരത്തിരം പുലെത്തി നഖരം കേടെരംതെരു"

“കഹ! കേഴകതെ നഖരം കേടെരംതെരദ്യാൻ നത്തിവൃതത്തിയത്തില്ല"

കകേടപദ്യാനടെ  കേഴതെ  പുലെത്തിനയചവത്തിടദ്യാൻ  നചന.  കേരുരം  പുലെത്തി  കേഴതെയനടെ  കേദ്യാലെത്തിൽ  ഒരുകേടെത്തി  കേഴതെയ്ക്കു

മുറത്തിവപറ്റത്തി.

                “കഹ! കേഴകതെ നപദ്യാകയദ്യാ അനല്ലങത്തിൽ ഞെദ്യാൻ നത്തിനന്റെ നദ്യാല കേദ്യാലരം കേടെത്തിനച്ചടുക്കുരം"

നകേദ്യാമ്പുരം കവണ നഖവരം കവണ ബുദത്തി മതെത്തി.  കേഴതെ കുറുക്കെനന്റെ അടുനതത്ത്തത്തി 

“കഹ!  കുറുക്കെദ്യാ  എനത്തിക്കെത്ത്  ബുദത്തികേടെരം  തെരു"  കുറുക്കെനത്ത്  ചത്തിരത്തിവന.  എന്നദ്യാലരം  ചത്തിരത്തിഅടെക്കെത്തി  ഗമൗരവരം

നടെത്തിചനകേദ്യാണത്ത് പറഞ. "കഹ!കേഴകതെ ഞെദ്യാൻ ബുദത്തിതെരദ്യാരം കേടെമദ്യായത്തിടല്ല സമദ്യാനമദ്യായത്തിടത്ത്"

കുറുക്കെൻ അകേകതക്കു കപദ്യായത്തി.  തെത്തിരത്തിചവന്ന കപദ്യാകഴദ്യാ?  നനകേയത്തിൽ ഒരു തുണത്തി നപദ്യാതെത്തി ഉണത്ത്.  നപദ്യാതെത്തിയത്തിൽ

കുനറ ഉപദ്യായത്തിരുന. പനക അതെത്ത് കേഴതെനയ അറത്തിയത്തിച്ചത്തില്ല.
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“കഹ!  കേഴകതെ,  നപദ്യാതെത്തിയക്കെകേതത്ത്  എനന്റെ  ബുദത്തിയദ്യാണത്ത്  നപദ്യാതെത്തിതെലെയത്തിൽ  വച  നകേടകക്കെദ്യാള.  നജീ

നല്ലബുദത്തിമദ്യാനദ്യാകുരം"

കേഴതെനപദ്യാതെത്തി  തെലെയത്തിൽ  വചനകേടത്തി  "കഹ!കുറുക്കെദ്യാ  ബുദത്തി  എങ്ങനന  നതെളത്തിയത്തിക്കുരം?”  “കഹ!കേഴകതെ  നത്തിനന്റെ

യജമദ്യാനനദ്യായ മന ഷദനന്റെ വജീടെത്തികല്ല.  അതെത്തിനടുത്തുളള കതെദ്യാടത്തിൽ ചദ്യാടെണരം.  അകപദ്യാൾ നത്തിനന്റെ ബുദത്തിനതെളത്തിയരം

കുറുക്കെൻ വഴത്തികേദ്യാടത്തി കേഴതെ വജീടത്തിനടുത്തുളള കതെദ്യാടത്തിൽ എതത്തി. പശുവരം,  പൂച്ചയരം തെദ്യാറദ്യാവരം അവത്തിനടെ സരംസദ്യാരത്തിച

നത്തിൽക്കുകേയദ്യായത്തിരുന.

“കഹ!കേഴകതെ എന്തദ്യാ നത്തിനന്റെ തെലെയത്തിൽ?”പശു കചദ്യാദത്തിച.

“കുറുക്കെനന്റെ ബുദത്തി"കേഴതെ പറഞ.

“എങ്ങനന കേത്തിടത്തി?”പൂച്ച കചദ്യാദത്തിച.

“കചദ്യാചകമടെത്തിച.”കേഴതെ പറഞ.

“ബുദത്തിനതെളത്തിയത്തിക്കെദ്യാകമദ്യാ?”തെദ്യാറദ്യാവ കചദ്യാദത്തിച.

“നല്ല വണ്ണെരം കനദ്യാക്കെത്തികക്കെദ്യാളജീൻ.” കേഴതെ പറഞ. 

അവൻ  തെദ്യാഴ്ചയളള  കതെദ്യാടത്തിൽ  എടുത്തു  ചദ്യാടെത്തി.  കേഴതെയത്ത്  നജീന്തദ്യാൻ  അറത്തിഞകൂടെദ്യാ.  അവൻ

കേദ്യാലെത്തിടടെത്തിച.കബ....കബ....നത്തിലെവത്തിളത്തിക്കെദ്യാനരം  തുടെഘങ്ങത്തി.  ശബരം  കകേടത്ത്  യജമദ്യാനകനദ്യാടെത്തിനയതത്തി,  നവളളതത്തിൽ

ചദ്യാടെത്തി കേഴതെനയ രകത്തിച. 

                                   കേഴതെ തെലെയത്തിൽ തെടെവത്തികനദ്യാക്കെത്തി.നപദ്യാതെത്തി കേദ്യാണദ്യാനത്തില്ല. “ബുദത്തി നവളളതത്തിൽ അലെത്തിഞ

കപദ്യായത്തി.  നദ്യാനള ഞെദ്യാൻ കുറുക്കെനന ഒനകൂടെത്തിക്കെദ്യാണുരം.  എന്നത്തിടത്ത് അലെത്തിയദ്യാത ബുദത്തികമടെത്തിക്കുരം.”  കേഴതെ തെദ്യാറദ്യാവത്തി

കനദ്യാടെദ്യായത്തി പറഞ.

                                        

                                                

 അധറികവതായനയറ്റ്  -സസ്തനറിയതായ  വളര്ത്തുമൃഗൈമതാണറ്റ്  കഴത.  ഭേതാരത  വഹറികതാനതായറി  മനുഷതന
കതാലങ്ങളതായറി  ഉപമയതാഗൈറിച വരുന.  കുതറിരയുടടെ വര്ഗ്ഗതറിലുള്ള ഈ മൃഗൈതറിനറ്റ്  രൂപതറിലുത കുതറിരയുമതായറി
സതാമതമുണറ്റ്.  പതാലറിനതായുത  കഴതടയ  മനുഷതന  ഉപമയതാഗൈറിക്കുനണറ്റ്.  പ്രതറികരണത  ഒട്ടുമറില്ലതാടത  ഭേതാരത
ചുമക്കുന്നതറിനതാല് കഴത എന്ന വതാകറ്റ്  ബുദറിയറില്ലതാതവന എന്നതറിനറ്റ്  സമമതായറി പല സതസറ്റ്കതാരങ്ങളറിലുത
ഉപമയതാഗൈറിക്കുന.
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        അവന്

        വരിനകീത.സരി.എസറ്റ് (10D)

 

ജജീവത്തിതെതത്തിനന്റെ വഴത്തിതദ്യാരയത്തിൽ എവത്തിനടെവകച്ചദ്യാ ഞെദ്യാൻ അവനന കേണ്ടു.  പനക എവത്തിനടെ വച്ചദ്യാനണന്നത്ത്

എനത്തിക്കെത്ത് കൃതെദമദ്യായത്തിയറത്തിയത്തില്ല.  എനന്റെ സമൗഹൃദരം വളർന്നത്ത് കപ്രമമദ്യായത്തി മദ്യാറുകേയരം നചയ.  ആരദ്യാണത്ത് ഈ കസ്നേഹരം

ആദദരം  നവളത്തിനപടുതത്തിയനതെന്നത്ത്  പറയദ്യാൻ  കേഴത്തിയത്തില്ല.  ഞെങ്ങളുനടെ  കസ്നേഹരം   ഹൃദയതത്തിൽ  തുടെങ്ങത്തി  കേണ്ണെത്തിൽ

തെജീരുരം.  പ്രകതെദകേത്തിചരം അവൻ എകന്നദ്യാടുള്ളതെത്ത് ഡത്തിസരംബർ മദ്യാസതത്തിനലെ ആ നവളുപദ്യാൻ കേദ്യാലെത്തുരം തെണുപ്പുള്ള

രദ്യാതകേളത്തിലമദ്യായത്തിരത്തിക്കുരം  ആ  സമയങ്ങളത്തിൽ  എനത്തിക്കെത്ത്  അവനന  ഒട്ടുരം  ഉകപകത്തിക്കെദ്യാൻ  പറ്റത്തില്ല.

ജജീവത്തിതെതത്തിൽനത്തിനരം പറത്തിചമദ്യാറ്റദ്യാൻ പറ്റദ്യാത വത്തിധരം ഞെദ്യാൻ അവനത്തികലെക്കെത്ത് അടുത്തുകപദ്യായത്തി തുലെദ്യാവർഷ മഴയത്ത്
കേദ്യാകതെദ്യാർക്കുകമ്പദ്യാൾ  മകേരതത്തിനന്റെ   ഹകേകേൾ  എനന്ന  ഇക്കെത്തിളത്തികൂട്ടുകമ്പദ്യാൾ  നജീ  അരത്തികേത്തിലണദ്യായത്തിരുനന്നങത്തിൽ

എന്നത്ത് ഞെദ്യാൻ ആഗഹത്തിച്ചത്തിരുന.

പുസ്തകേ തെദ്യാളുകേൾ വദ്യായത്തിച്ചത്ത് തുടെങ്ങുകമ്പദ്യാൾ കപന ചലെത്തിച തുടെങ്ങുകമ്പദ്യാൾ അവനനനന്ന തെഴകേത്തി വത്തിളത്തിക്കുരം.

അവനദ്യാരദ്യാനണന്നറത്തിയദ്യാകമദ്യാ.....? അവനദ്യാണത്ത് ...... എനന്റെ മദ്യാതരം ഉറക്കെരം.

                                                                                                                
അധറികവതായനയറ്റ് -  ശരകീരവത  മനസത  വറിശമതാവസയറിമലകറ്റ്  മപതാവകയുത  വതകറി

അമചഷനതാവകയുത,  തടന  പരറിസരങ്ങടള  മറക്കുകയുത  ടചയ്യുന്ന  അവസകതാണറ്റ്  ഉറകത  എന്നറ്റ്
പറയുന്നതറ്റ്.  മനസറിനുത  ശരകീരതറിനുത  ഒരുമപതാടല  അനുമപക്ഷണകീയമതായ  ഒരു  ജകീവധര്മ്മ

പ്രക്രറിയയതാണറ്റ് ഉറകത. ഉറങ്ങുമമതാള് ശസതാമസതാചതാസത,  ഹൃദയമറിടെറിപ്പറ്റ്,  ശരകീരഊഷറ്റ്മതാവറ്റ്,  രകസമ്മര്ദത

എന്നറിവ  ഉണര്ന്നറിരറിക്കുന്ന  സമയതതറിമനകതാള്  കുറവതായറിരറിക്കുത.  ജകീവറിതതറില്  ഉണര്ന്നറ്റ്
പ്രവര്തറിചടകതാണറിരറിക്കുമമതാള്  രകതറിടല കതാല്സതതറിടന അളവറ്റ് കൂടന. ഉറങ്ങുമമതാഴതാണറ്റ് അതറ്റ് കുറയുന്നതറ്റ്.
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 2

ഉഴുന്ന (ഉഴവിഞ)

ശലോസവീയ നലോമകം : കേദ്യാർഡത്തികയദ്യാകസ്പർണരം ഹദ്യാലെത്തികേദ്യാകേമ്പരം സപത്തിൻഡദ്യാസദ

ഗുണലമന :

ഉഴുന്ന പരവിപ്പെഗ് കറവി
ലചരുവ

ഉഴന്ന ഇലെ - അര കേപത്ത്

നചറുപയർ പരത്തിപത്ത് - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

കതെങ്ങ ചത്തിരവത്തിയതെത്ത് - അര കേപത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

നവളുത്തുള്ളത്തി - 3 അല്ലത്തി

ജജീരകേരം - അര ടെത്തിസ്പൂൺ

ചുവനള്ളത്തി - 2

വവിസ്മയലലലോകകം 
40

മഞൾനപദ്യാടെത്തി - കേദ്യാൽ ടെത്തിസ്പൂൺ

കേറത്തികവപത്തിലെ - 2 തെണത്ത്

കേടുകേത്ത് - കേദ്യാൽ ടെത്തിസ്പൂൺ

വറ്റൽ മുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

വള്ളത്തി ഉഴത്തിഞ ദശപുഷങ്ങളത്തിൽ ഒന്നദ്യാണത്ത്. ഇലെ അരചകതെച്ചദ്യാൽ വൃഷണവജീക്കെരം മദ്യാറുരം. 

സമൂലെരം എടുതത്ത് കേഷദ്യായരംനവച്ചത്ത് രണത്ത്മൂന ദത്തിവസരം കസവത്തിച്ചദ്യാൽ മലെബന്ധവരം 

വയറുകവദനയരം ശമത്തിക്കുരം. ഇലെ നഞെരടെത്തിനവള്ള തത്തിലെത്തിടത്ത് പത്തിഴത്തിനഞടുത നവള്ളരംനകേദ്യാണത്ത് 

തെലെ കേഴകേത്തിയദ്യാൽ മുടെത്തി വൃതത്തിയദ്യാകുരം. ഇലെയത്തിടത്ത് എണ്ണെകേദ്യാച്ചത്തി കതെച്ചദ്യാൽ മുടെത്തി സമൃദമദ്യായത്തി 

വളരുരം. ആർതവ തെടെസരം ദൂരജീകേരത്തിക്കെദ്യാൻ ഇലെ അരച്ചത്ത് അടെത്തിവയറ്റത്തിൽ പുരടത്തിയദ്യാൽ മതെത്തി.
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തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

നചറുപയർ  പരത്തിപത്തിൽ  നവള്ളരം  ഒഴത്തിച്ചത്ത്  അല്പരം  ഉപ്പുരം  കചർതത്ത്  കവവത്തിനച്ചടുക്കെകേ.  ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ

എണ്ണെനയദ്യാഴത്തിച്ചത്ത്  ചൂടെദ്യാകുകമ്പദ്യാൾ  കേടുകേത്തിടത്ത്നപദ്യാട്ടുകമ്പദ്യാൾ  കേറത്തികവപത്തിലെയരം  വറ്റൽമുളകുരം  ഇടതെത്തിനകശഷരം   മൂന്നത്ത്,

നദ്യാലെത്ത്,  അഞത്ത്,  ആറത്ത്,  ഏഴത്ത്,  എടത്ത്  കചരുവകേൾ  ഒതുക്കെത്തിനയടുതത്ത്  പച്ചമണരം  മദ്യാറുരംവനര  വഴറ്റത്തി  ഉഴന്നയത്തിലെ

അരത്തിഞതുരം  കചർതത്ത്  അടെചവച  കവവത്തിക്കെദ്യാരം.  നവന്തകശഷരം  കവവത്തിച്ച  നചറുപയർ  പരത്തിപ്പുരം  കചർതത്ത്

ആവശദതത്തിനത്ത് ഉപ്പുരം ഇടത്ത് ഇളക്കെത്തി 2 മത്തിനത്തിറ്റത്ത് അടെച്ചശച്ചതെത്തിനകശഷരം വദ്യാങ്ങത്തി ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.

കുറുലനലോടവി
ശദ്യാസ്ത്രജീയ നദ്യാമരം : ഹസഡ കറദ്യാരംബത്തി കഫദ്യാലെത്തിയ

ഗുണകമന : 

കുറുലനലോടവി കഷലോയകം
ലചരുവ

കുറുകന്തദ്യാടത്തി - അരത്തിഞതെത്ത് (കവരുൾനപനടെ) 1 കേപത്ത്

ദർഭ - 1 കേപത്ത്

നഞെരത്തിഞത്തിൽ - 1 കേപത്ത്

പഞസദ്യാര - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ഒന്നത്ത്, രണത്ത്, മൂന്നത്ത് കചരുവകേൾ കചർതത്ത് കേഷദ്യായരം നവച്ച കശഷരം പഞസദ്യാര കചർതത്തിളക്കുകേ. 25 മത്തി.ലെത്തി.

വജീതെരം 3 കനരരം കുടെത്തിക്കുന്നതെത്ത് വളനര നല്ലതെദ്യാണത്ത്.
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കുറുകന്തദ്യാടത്തി സമൂലെകമദ്യാ, കവരു മദ്യാതകമദ്യാ എടുതത്ത് കേഷദ്യായരംവച്ചത്ത് 30 മത്തി.ലെത്തി. വജീതെരം ദത്തിവസരം 

രകണദ്യാ മൂകന്നദ്യാ പ്രദ്യാവശദരം കേഴത്തിച്ചദ്യാൽ നഗദ്യാകണദ്യാറത്തിയ, അർശസത്ത്, വദ്യാതെവദദ്യാധത്തികേൾ, വദ്യാതെജശരരം 

ഇവ ശമത്തിക്കുരം. കുറുകന്തദ്യാടത്തി വത്തിധത്തി പ്രകേദ്യാരരം പദ്യാൽ കേഷദ്യായമുണദ്യാക്കെത്തി പതെത്തിവദ്യായത്തി കുടെത്തിച്ചദ്യാൽ 

രക്തദരരം, കശശതെപ്രദരരം ഇവയത്ത് ശമനമുണദ്യാകുരം. കുറുകന്തദ്യാടത്തി ഇഞത്തി കേഷദ്യായരം പനത്തി 

ശമത്തിപത്തിക്കുരം. കകേരളതത്തിൽ വളനര പ്രസത്തിദങ്ങളദ്യായ കജീരബലെ, ധനശന്തരരം, ബദ്യാലെഹതെലെരം, 

ബലെദ്യാരത്തിഷ്ടരം എന്നജീ ഔഷധങ്ങൾ കുറുകന്തദ്യാടത്തി പ്രധദ്യാനമദ്യായത്തി കചർത്തുണദ്യാക്കുന്നവയദ്യാണത്ത്.  
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റരിയനോലരിറരിനഷനോ
ഷനോബരിന്.വരി.ബരി (9D)

ഹർതദ്യാലരം ബനരം എല്ലദ്യാരം

ചത്തിക്കെനത്തിലെദ്യാക്കെത്തി ആകഘദ്യാഷത്തിക്കെദ്യാരം

ചത്തിക്കെൻഗുനത്തിയദ്യാ - ഗുഡത്ത് ഹബ

നദ്യാടെത്തിൻ വത്തികേസനരം കനതെദ്യാവത്തിനന്റെ

ഉദര വത്തികേസനരം കനതെദ്യാവത്തിനന്റെ

മദ്യാനരം മുനട ഉയരുരം മദ്യാളത്തികേ

നകേദ്യാലരം നകേദ്യാലെയരം അണത്തികേൾക്കെത്ത്

നഞെടലരം പ്രസ്തദ്യാവനയരം കനതെദ്യാക്കെൾക്കെത്ത്

ഹദവനദ്യാമതത്തിൽ പരസ്പരകപദ്യാരത്ത്

എൻഹദവരം ശക്തൻ! എൻഹദവരം ശക്തൻ!

ഹദവകമദ്യാ നത്തിസഹദ്യായൻ

എനരം തെത്തിന്നദ്യാരം എനരം കുടെത്തിക്കെദ്യാരം

ആഡരംബരആതുരദ്യാലെയമുണകല്ലദ്യാ

പഴമകേനളയരം പഴഞൻമദ്യാനരയരം

നജസത്തിബത്തിയദ്യാൽ ഒതുക്കെദ്യാമകല്ലദ്യാ

നദ്യാടെത്തിൻ വത്തികേസനരം കലെദ്യാകേബദ്യാങത്തിലെദ്യാക്കെത്തി 

നദ്യാടെത്തിൻ നൻമകേൾ അടെത്തിയറവയക്കെദ്യാരം.

                                                                            

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഇന്തതയറിടല  ഭേരണകൂടെങ്ങടളയുത  ജനപ്രതറിനറിധറികടളയുത  തറിരടഞടക്കുന്ന
ഭേരണഘടെന  അതഗൈകീകൃത  സതാപനമതാണറ്റ്  ഇന്തതന  തറിരടഞടപ്പറ്റ്  കമ്മകീഷന.  ഇന്തതയറിടല
നറിയമസഭേകളറിമലക്കുത  പതാര്ലടമനറിമലക്കുത  തമദശ  ഭേരണ  സതാപനങ്ങളറിമലയത  നടെക്കുന്ന
തറിരടഞടപ്പുകള്  നടെതതാനതായറി  വറിപുലമതായ  അധറികതാരങ്ങളതാണറ്റ്  ഇന്തതന  തറിരടഞടപ്പറ്റ്
കമ്മകീഷനുള്ളതറ്റ്. 1950 ജനുവരറി 25-നറ്റ് ഇന്തതന ഭേരണഘടെനതാ അനുമഛേദത  324 അനുസരറിച്ചതാണറ്റ് ഇതറ്റ്
രൂപകീകൃതമതായതറ്റ്. 
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VOTE
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                സസ്കൗടറ്റ് ആനറ്റ് കഗൈഡ്സറ്റ്
20/10/2017 – ൽ ഭദ്യാരതെത്ത് സമൗടത്ത് ആന്റെത്ത് ഹഗഡത്ത്സത്തിനന്റെ ഒരു യൂണത്തിറ്റത്ത് പത്തി.നകേ.എസത്ത് ഹയർനസക്കെന്റെറത്തി

സ്കൂളത്തിൽ ആരരംഭത്തിച.   16  സമൗട്ടുരം  16  ഹഗഡത്ത്സുരം ഇതെത്തിൽ അരംഗങ്ങളദ്യായത്തി.  ശജീ.സുകരഷത്ത് കുമദ്യാർ സദ്യാർ സമൗടത്ത്

മദ്യാസ്റ്ററദ്യായരം  ശജീമതെത്തി.ബബ്യൂലെദ്യാ പ്രകേദ്യാശത്ത്  ടെജീച്ചർ  ഹഗഡത്ത് കേദദ്യാപത്ത്റ്റനദ്യായരം പ്രവർതത്തിക്കുന.   ഇകപദ്യാൾ നമ്മുനടെ

സസ്കുൂളത്തിനലെ യൂണത്തിറ്റത്തിൽ  64 അരംഗങ്ങൾ ഉണത്ത്. 
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 9/11/2017 – നമ്മുനടെ യൂണത്തിറ്റത്തിനലെ അഗരംങ്ങൾ ഒരു പച്ചക്കെറത്തികതദ്യാടരം നത്തിർമത്തിച. 

 26/1/2018 മുതെൽ 28/1/2018 ഒരു തത്തിദത്തിന കേദദ്യാമ്പത്ത് നടെതത്തി. 

 പദ്യാസ്റ്റത്തിക്കെത്ത്  വത്തിമുക്ത സ്കൂൾ കേദദ്യാമ്പസത്ത് എന്ന ആശയരം നടെപത്തിലെദ്യാക്കെദ്യാനദ്യായത്തി  കപപർ കേദദ്യാരത്തി  ബദ്യാഗുകേൾ

നത്തിർമത്തിച. 6/7/2018 – നത്ത് ലെഹരത്തി വത്തിരുദ  കപദ്യാസ്റ്റർ പ്രദർശനരം നടെതത്തി. 

 വത്തിവത്തിധ കബ്ബുകേളുമദ്യായത്തി ആകലെദ്യാചത്തിച്ചത്ത് ഒരു ലെഹരത്തിവത്തിരുദ മദ്യാജത്തിക്കെത്ത് കഷദ്യാ നടെതത്തി. 

 9/7/2018 – നത്ത് ഒരു രക്തദദ്യാന കേദദ്യാനമ്പയത്ത്ൻ നടെതത്തി.

 നവള്ളനപദ്യാക്കെ ദരത്തിതെദ്യാശശദ്യാസ കേദദ്യാമ്പുകേൾക്കെത്ത് ആവത്തിശദമദ്യായ സദ്യാധനങ്ങൾ എതത്തിക്കെദ്യാൻ കേഴത്തിഞ. 

 26/10/2018 മുതെൽ 28/10/2018 വനര ഒരു തത്തിദത്തിന കേദദ്യാമ്പത്ത് നടെതത്തി.   
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അടെരിമേയുടടെ നസ്നേഹത
ഷരിനനനോ.എസറ്റ് (8A)

ബരംഗദ്യാളത്തിനലെ വളനര വലെത്തിയ പണക്കെദ്യാരനദ്യായത്തിരുന കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം.

വളനരയധത്തികേരം  വസ്തുവകേകേളുളളവനരം  പണവമുളള  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനത്ത്

വളനരയധത്തികേരം  അടെത്തിമകേൾ  ഉണദ്യായത്തിരുന.  അവരത്തിൽ  പ്രധദ്യാനത്തി

രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി  ആയത്തിരുന.  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിക്കെത്ത്  സരംസദ്യാരത്തിക്കെദ്യാൻ

കേഴത്തിവത്തില്ലദ്യായത്തിരുന.  അതെത്തിനദ്യാൽ  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിനയ

വളനരയധത്തികേരം കസ്നേഹത്തിച്ചത്തിരുന.

ഒരത്തിക്കെൽ  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തികയദ്യാനടെദ്യാപരം  ഒരു

സഞദ്യാരതത്തിനത്തിറങ്ങത്തി.  വളനര  ദൂരരം  നടെന്നതെത്തിന  കശഷരം  അവൻ  ഒരു

ചത്തിതകേദ്യാരനന്റെ  വജീടത്തിനലെതത്തി.  കേലെദ്യാകസ്നേഹത്തിയദ്യായ  യജമദ്യാനൻ

രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തികയദ്യാടു  പറഞ.  ഇനതെദ്യാരു ചത്തിതകേദ്യാരനന്റെ വജീടെദ്യാനണന കതെദ്യാനന.  വരൂ നമുക്കെത്ത്  കേയറത്തികനദ്യാക്കെദ്യാരം

അവർ വജീടെത്തിനകേതത്ത്  കേയറത്തിയകപദ്യാൾ അവത്തിനടെ  ആനരയരം കേണത്തില്ല.   വളനര ചത്തിതങ്ങൾ അവർക്കെത്ത്  അവത്തിനടെ

ദർ ശത്തിക്കെദ്യാനദ്യായത്തി. 

കുറച  സമയതത്തിനകശഷരം  മധദവയസനദ്യായ  ഒരദ്യാൾ  വജീടത്തികലെയത്ത്  കേയറത്തി  വന.  അയദ്യാൾ

കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തികനദ്യാടെത്ത്  പറ ഞ.  ചത്തിതങ്ങനളല്ലദ്യാരം  വളനര  ഇഷ്ടനപട്ടുനവന്നത്ത്  വത്തിശശസത്തിക്കുന.  വരൂ നമുക്കെത്ത്  അടുത

മുറത്തിയത്തികലെക്കു  കപദ്യാകേദ്യാരം  അടുത  മുറത്തിയത്തിൽ  നവറുരം  ഒരു  ചത്തിതരം  മദ്യാതനമ  ഉണദ്യായത്തിരുനളളു.  ആ  ചത്തിതരം

കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനത്ത്  വളനര  ഇഷ്ടനപട്ടു.   പ്രകേദതെത്തിരമണജീയമദ്യായ  ഒരു  പൂകന്തദ്യാടതത്തിനന്റെ  ചത്തിതമദ്യായത്തിരുന  അതെത്ത്

കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം ചത്തിതകേദ്യാരകനദ്യാടു പറഞ. "ഇതെത്ത് കപദ്യാനലെരു ചത്തിതരം അനങ്ങനത്തിക്കു വരചതെരണരം പണരം എത 

കവണനമങത്തിലരം തെരദ്യാരം. വത്തിടത്തിനടുതദ്യായത്തി അകങ്ങനയദ്യാരു സ്ഥലെരം ഒരുക്കെദ്യാരം" . ചത്തിതകേദ്യാരൻ വരദ്യാനമന്നത്ത് സമതെത്തിച.

വളനര  സകന്തദ്യാഷകതദ്യാനടെ  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമുരം  രദ്യാമ  ശദ്യാസ്ത്രത്തിയരം  വജീടത്തികലെക്കു  മടെങ്ങത്തിനച്ചന.  എന്നദ്യാൽ

വജീടത്തിനലെതത്തിയകപദ്യാഴരം കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനന്റെ മനസത്തിൽ നത്തിന്നത്ത് ആ ചത്തിതരം മദ്യാഞകപദ്യായത്തിരത്തിന്നത്തില്ലദ്യായത്തിരുന. 

കുറച ദത്തിവസങ്ങൾക്കുകശഷരം ചത്തിതകേദ്യാരൻ കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനന്റെ അടുക്കെൽ വരുകേയരം ചത്തിതതത്തിനന്റെ പണത്തി

പൂർതത്തിയദ്യാക്കുകേയരം  നചയത്തിരുന.  ചത്തിതകേദ്യാരനത്ത്  കവണ  ആവശദങ്ങൾ  നത്തിറകവറ്റദ്യാൻ  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിയരം

ചത്തിതകേദ്യാരകനദ്യാനടെദ്യാപമുണദ്യായത്തിരുന.  വളനര  ദത്തിവസങ്ങൾക്കു  കശഷരം  ചത്തിതകേദ്യാരൻ  ചത്തിതരം  പൂർതത്തിയദ്യാക്കെത്തി.
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പറഞതെത്തിലരം ഇരടത്തിത്തുകേ നൽകേത്തി കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം ആ ചത്തിതകേദ്യാരനന പറഞയച. 

 ഒരു  ദത്തിവസരം  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  ചത്തിതരം  കേദ്യാണദ്യാൻ  വന.  അകപദ്യാൾ  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനന്റെ  കൂനടെ

ഇല്ലദ്യായത്തിരുന.  കുറച   സമയരം  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  ആ  ചത്തിതതത്തിൽ  തെനന്ന  ലെയത്തിച  നത്തിന.  ചത്തിതതത്തിനന്റെ  ഭരംഗത്തി

ആസശദത്തിക്കെദ്യാനദ്യായത്തി  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  പുറകേത്തികലെദ്യാടത്ത്  കപദ്യായത്തിനക്കെദ്യാണത്തിരുന.  പുറകേത്തിൽ  ഒരു  വലെത്തിയ

ഗർതമുണദ്യായത്തിരുന.  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  ചത്തിതതത്തിനന്റെ  ഭരംഗത്തിയത്തിൽ  ലെയത്തിച്ചത്തിരുന്നതെത്തിനദ്യാൽ  പുറകേത്തിനലെ  ഗർതനത

കുറനച്ചന്നത്ത് ഒദ്യാർമത്തിച്ചത്തില്ലദ്യായത്തിരുന. ആ സമയതദ്യാണത്ത് രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി അവത്തികടെക്കു കേടെന വന്നതെത്ത്.

നപടന തെനന്ന ആപത്തുമനസത്തിലെദ്യാക്കെത്തിയ രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി ഒരു കേനല്ലടുതത്ത് ആ ചത്തിതതത്തികലെക്കെത്ത് എറത്തിഞ.

ഭദ്യാഗദവശദ്യാൽ  ചത്തിതതത്തിൽ  തെനന്ന  ഏറത്തി  നകേദ്യാണ്ടു.  കുപത്തിതെനദ്യായ  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിനയ  അടെത്തിക്കുകേയരം

കജദ്യാലെത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്  പത്തിരത്തിച  വത്തിടുകേയരം  നചയ.  മുകേനദ്യായത്തിരുന്ന  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിക്കെത്ത്  തെനന്റെ സതെദദ്യാവസ്ഥ  പറഞ

മനസത്തിലെദ്യാക്കെദ്യാൻ കേഴത്തിഞത്തില്ല. വളനര ദഖകതദ്യാനടെ രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി അവത്തിനടെ നത്തിന്നത്ത് കപദ്യാവകേയരം നചയ.

മനറ്റദ്യാരു  ദത്തിവസരം  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  വദദ്യാപദ്യാരദ്യാവശദതത്തിനദ്യായത്തി  ഒരു  വനതത്തിലൂനടെ  കപദ്യാവകേയദ്യായത്തിരുന.

നപടനതെനന്ന  രണ്ടുകേള്ളനദ്യാർ  ഒദ്യാടെത്തിവന്നത്ത്  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനന  വളയകേയരം  നനകേയത്തിലളളനതെല്ലദ്യാരം  തെരദ്യാൻ

ആവശദനപടുകേയരം  നചയ.  കവനറ  നത്തിവൃതത്തിയത്തില്ലദ്യാതെത്തിരുന്നതെത്തിനദ്യാൽ  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  തെനന്റെ

കേയത്തിലണദ്യായത്തിരുന്നനതെല്ലദ്യാരം  നകേദ്യാടുക്കുകേയകുുരം  നചയ.  വളനര  നത്തിരദ്യാശനദ്യായ  അകദ്ദേഹരം  ഒരു  സതതത്തിൽ

കേത്തിടെനറങ്ങുകേയരം നചയ.  തെനന്റെ മുദകമദ്യാതെത്തിരവരം കേളളൻമദ്യാർ നകേദ്യാണ്ടുകപദ്യായതെത്തിനദ്യാൽ കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം വളനരയധത്തികേരം

ദഖത്തിച.  

 പത്തികറ്റന രദ്യാവത്തിനലെ കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം എഴകന്നറ്റകപദ്യാൾ ഒരു വദദൻ സതതത്തികലെക്കു കേയറത്തിവന.  എന്നത്തിടത്ത്

നനകേയത്തിനലെ  കേത്തിഴത്തിനയടുതത്ത്  കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാമത്തിനത്ത്  നകേദ്യാടുത്തുനകേദ്യാണ്ടു  പറഞ  നഷ്ടനപടനതെല്ലദ്യാരം  ഉകണദ്യാനയന്നത്ത്

പരത്തികശദ്യാധത്തിക്കുകേ എനന്തങത്തിലരം കുറവനണങത്തിൽ പറയകേ നല്ല പരത്തിചയ ശബരം കകേടതെത്തിനദ്യാ ൽ കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം ഒരു

നത്തിമത്തിഷരം  ആകലെദ്യാചത്തിച.  അനതെ ഇതെത്ത്  രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തി  തെനന്ന രദ്യാമശദ്യാസ്ത്രത്തിനയ  തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ കഭദ്യാലെദ്യാറദ്യാരം  അവനന

നകേടത്തിപത്തിടെത്തിക്കുകേയരം വജീടത്തികലെക്കു കൂടത്തിനക്കെദ്യാണ്ടു കപദ്യാവകേയരം നചയ.

✔ ഗൂണപദ്യാഠരം - ഏനതെദ്യാരു കേദ്യാരദരം നചയ്യുകമ്പദ്യാഴരം അഞ്ചുവടനമങത്തിലരം ആകലെദ്യാചത്തിക്കെണരം. 

അധറികവതായനയറ്റ്  -ശരകീരവത  ജകീവനുത  കുടതബവത  മടറതാരതാള്കറ്റ്  അധകീനമതാകടപ്പട  നറിലയറില്
ജകീവറിതത  നയറിമകണറി  വരുന്ന  അവസയതാണറ്റ്  അടെറിമതത  എന്നററിയടപ്പടന്നതുറ്റ്.  അടെറിമയറ്റ്
ജതാതറിയറില്ല,  മതമറില്ല,  ബന്ധുകളറില്ല.  നറിയമതറിടന കണ്ണറില് അടെറിമ ഒരു വതകറിമയ അല്ല.  ഉടെമകളുടടെ
ജനമസസതതാണവര്.  ഭൂസസതറിടന  ഒരു  ഭേതാഗൈമതായറി  അവടര  ഗൈണറിക്കുന്നറില്ല.  അവടര  ഇഷപ്പടെറി
കകമതാറതാത. 
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         കൈനോയനോമ്പൂവര്ണ്ണന്
                അനുശകീ .എസറ്റ്. എല്

കേദ്യായദ്യാമ്പുവത്തിനലെദ്യാളത്തിഞദ്യാകരദ്യാ ഒരു മദ്യായക്കുഞത്തിൻ

                                                          ചത്തിരത്തി വത്തിടെർതത്തി ?

കേദ്യാർമുകേത്തിൽ കൂന്തലെഴകേത്തിലെദ്യാകരയത്തിന വദ്യാർമഴവത്തില്ലത്തിനന്റെ

                                       പജീലെത്തി കുതത്തി ?

ചത്തിതത്തിര രദ്യാവറത്തിയദ്യാതെദ്യാകര വന കചണത്തിലരം

                                  ഹതെർക്കെലെമുരുടത്തി ?

                      നല്ല മഞപട്ടുടെയദ്യാടെ ചുറ്റത്തി ?

കേദ്യാലെത്തിൽ മുത്തുച്ചത്തിലെങയരം നകേടത്തി

കമകലെ മദ്യാനതത്തിൽ നത്തിന്നദ്യാകര തെദ്യാനരം     നതെളത്തിനജീരത്തിൽ 

                                              കനദ്യാക്കെത്തി ?

പദ്യാടുരം പുൽകുഴൽ നദ്യാദരം കകേടത്ത്

             ആടുരം നൃത വത്തികലെദ്യാലെനദ്യാകരകുരം ?

                                                       

അധറികവതായനയറ്റ്  -കഹന്ദവവറിശസതാസപ്രകതാരത  തറിമൂര്തറികളറില്  പ്രധതാനറിയുത,  മധതസനുമതായ  സതാക്ഷതാല്
പരബ്രഹ്മനുത ആദറി നതാരതായണനുമതായ മഹതാവറിഷ്ണുവറിടന ദശതാവതതാരങ്ങളറില് എടതാമടത അവതതാരത . ഭേതാഗൈവതപ്രകതാരത
കൃഷ്ണന  (മദവനതാഗൈരറി:  कक षण)  വറിഷ്ണുവറിടന പൂര്ണ്ണതാവതതാരമതായറി കരുതടപ്പടന  .  വറിഷ്ണുവറിടനമപ്പതാടല സര്വ്വവതതാപറിയതായുത
സര്വ്വമദവതതാമയനതായുത കൃഷ്ണന കരുതടപ്പടന.
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BELL
T. K Ashok Kumar 

Bang bang bell rings!!

Some shy when bell sings!

Many cry when bell rings!

At birth and death bell rings !

Bang bang sound in high !

Hang and swing in a tower;

Warn everyone to get ready;

Ceremonies testify in high;

Bang bang bell warns all;

Hearing all become silent !

gets way ring the bell ;

Bell alerts men to work ;

Bang bang sound in low !

Bell makes perfection in pray ;

Men and Beast obey the sound !

Church bell rings to lit light.

Additional reading -A bel l is a directly struck idiophone percussion instrument.
Most bel ls have the shape of a hol low cup. Historical ly, bel ls have been associated
with  religious  rites,  and  are  stil l  used  to  cal l  communities  together  for  religious
services. The study of bel ls is cal led campanology. 
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വരിദതനോഭേതനോസവത സസനോഭേനോവ രൂപകീകൈരണവത
അനരില്കുമേനോര് സരി.ആര്

വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ  ആതെദന്തത്തികേ  ലെകദരം  ഒരു  വദക്തത്തിയനടെ  ഗുണപരമദ്യായ  സശഭദ്യാവ  രൂപജീകേരണരം  ആണത്ത്

എന്നതെത്ത്  സരംശയദ്യാതെജീതെമദ്യായ   ഒരു  വസ്തുതെയദ്യാണത്ത്.  ഇമൗ  പ്രസ്തദ്യാവന  അനശർത്ഥമദ്യാക്കുന്നതെദ്യാണത്ത്  ചുവനടെ

കചർത്തുരത്തിക്കുന്ന  സശദ്യാമത്തിവത്തികവകേദ്യാനന്ദനന്റെ  വദ്യാക്കുകേൾ.  “We  Must  have  life  building,  man  making.

Character making and assimilation of ideas. If you have assimilated fire good ideas and made them

your life and character, you have more Education than any man who has got by heart a whole

library”  വത്തികവകേദ്യാനന്ദ സശദ്യാമത്തികേളുനടെ അർതെഥവതദ്യായ അതെത്തിലപരത്തി ആശയഗരംഭജീരമദ്യായ ഇമൗ ദർശനതത്തിനന്റെ

അർത്ഥ  വദദ്യാപത്തി  ഇന്നത  അദദദ്യാപകേരുരം  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം  അപഗഥത്തിച്ചറത്തികയണതുണത്ത്.  ജജീവത്തിതെനതയരം

സശഭദ്യാവനതയരം  കമനപടുത്തുന്ന സങജീർണ പ്രകജീയയദ്യാണത്ത് വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം.  മനസത്തിനന ശരത്തിയദ്യായ ദത്തിശയത്തിൽ

നയത്തിചനകേദ്യാണത്ത്  അതെത്തിലൂനടെ  നല്ല  സശഭദ്യാവതത്തിനന്റെയരം  ചത്തിന്തയനടെയരം  ഉടെമകേളദ്യായത്തിരത്തിക്കുവദ്യാൻ  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം

നകേദ്യാണത്ത്  നമുക്കെത്ത്  കേഴത്തിയണരം.  കകേവലെരം  പദ്യാഠപുസ്തകേങ്ങൾ  ഹൃദത്തിസ്ഥമദ്യാക്കുകേയല്ല  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം.  മഹതദ്യായ

ആശയങ്ങൾ  സശദ്യായതമദ്യാക്കെത്തിനക്കെദ്യാണത്ത്  സശഭദ്യാവശുദത്തിയളള  വദക്തത്തിതെശതത്തിനന്റെ  ഉടെമകേളദ്യായത്തിമദ്യാറദ്യാൻ  നമുക്കെത്ത്

കേഴത്തിഞത്തില്ല  എങത്തിൽ  നദ്യാരം  കനടെത്തിയവത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം  അതെത്തിനന്റെ  അടെത്തിസ്ഥദ്യാന  ലെകദരം  കേദ്യാണദ്യാനതെ  കപദ്യായത്തി

എന്നർത്ഥരം.ഭദ്യാരതെജീയ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസതത്തിനന്റെ ചരത്തിതരം എനരം കശഷമദ്യായത്തി കലെദ്യാകേതത്തിനന്റെ മുന്നത്തിൽ നത്തിൽകുന്നതെത്ത്

ഗുരുവത്തിൽ  നത്തിനരം  ശത്തിഷദൻ  കനടെത്തിയവത്തിജ്ഞദ്യാനരം  എന്നതെത്തിലപരത്തി  ആത  നത്തിയനണതത്തിനന്റെ  പദ്യാഠരം  കൂടെത്തി

ഉൾനപടുന എന്നതുനകേദ്യാണദ്യാണത്ത്.  ഒരു വദക്തത്തിയനടെ സദ്യാരംസദ്യാരത്തികേശുദജീകേരണതത്തിനന്റെ അടെത്തിതറ അയദ്യാളുനടെ
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ആതനത്തിയനണ  ശക്തത്തിനയ  ആശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുരം.ഇതെത്തിനനയദ്യാണകല്ലദ്യാ  ഗുരുകുലെ  സമ്പ്രദദ്യായതത്തിൽ

ബഹ്മചരദദ്യാശമരം  എന്നത്ത്  പ്രതെത്തിപദ്യാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതെത്ത്  കവദശദ്യാസ്ത്രത്തികേൾ  പഠത്തിക്കുന്നകതെദ്യാനടെദ്യാപരം  മഹതദ്യായ

ആശയങ്ങനള  സശദ്യാരംശജീകേരത്തിച നകേദ്യാണ്ടുളള ഒരു ജജീവത്തിതെ ദർശനരം കൂനടെ നദ്യാരം രൂപനപടുതത്തിനയടുകക്കെണതുണത്ത്.

ഇന്നനത  പുതെത്തിയ  തെലെമുറ  എനനകേദ്യാകണദ്യാ  സദ്യാരംസദ്യാരത്തികേ  ശുദജീകേരണവരം  മഹതെത്ത്  വചനങ്ങളുനടെ

സശദ്യാശജീകേരണവരം അനദരം നത്തിന കപദ്യാകുന.കകേവലെരം ഒരു നതെദ്യാഴത്തിലടെമയദ്യായത്തിതെജീരുകേ  എന്ന ലെകദതത്തികലെക്കു

വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിസമൂഹരം നയത്തിക്കെനപടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയദ്യാണത്ത് ഇന്നത്ത് കേദ്യാണുവദ്യാൻ കേഴത്തിയന്നതെത്ത്. അതുനകേദ്യാണ്ടു തെനന്ന

യദ്യാനത്തികേമദ്യായത്തി  ബത്തിരുദങ്ങൾ  വദ്യാരത്തിക്കൂട്ടുന്നതെത്തിനപ്പുറരം  ഭൂരത്തിഭദ്യാഗരം  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളത്തിലരം  നല്ല  വത്തിശശദ്യാസവരം  നല്ല

ദർശനങ്ങളുരം  നല്ല  ചത്തിന്തയരം  നല്ല  ആദർശങ്ങളുരം  സമനശയത്തിക്കെനപടുന്നത്തില്ല.  അവനവനത്തിൽ

നത്തികത്തിപമദ്യായത്തിരത്തിക്കുന.  സദ്യാങ്കുചത്തിതെമദ്യായ  ചത്തിന്തദ്യാ  കലെദ്യാകേതത്തിനളളത്തിൽ  സശദ്യാർത്ഥചത്തിന്തകേളുനടെ  പത്തിടെത്തിയത്തിൽനപടത്ത്

അന്ധരദ്യായത്തി കേഴത്തിയന്ന ഒരുപുതെത്തിയ തെലെമുറ കൂനടെ സൃഷ്ടത്തിക്കെനപടുന.ഇതരരം പമൗരനദ്യാരത്തിൽ കുടുരംബതത്തികനദ്യാകടെദ്യാ

സമൂഹതത്തികനദ്യാകടെദ്യാ  കദശതത്തികനദ്യാനടെദ്യാ  ഉണദ്യാകകേണ  ധദ്യാർമത്തികേ  കബദ്യാധരം  കപദ്യാലരം  നഷ്ടനപടത്തിരത്തിക്കുന്നതെദ്യായത്തി

കേദ്യാണദ്യാരം. ശദ്യാസ്ത്രദ്യാദത്തി വസ്തുതെകേകളദ്യാനടെദ്യാപരം പുതെത്തിയ തെലെമുറനയ തെതെശജ്ഞദ്യാനദ്യാധത്തിഷത്തിതെമദ്യായ ആതജീയവത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ

പ്രകത്തിയകൂനടെ  പരത്തിശജീലെത്തിപത്തികക്കെണതുണത്ത്  എന്നതെത്തികലെയദ്യാണത്ത്  കമൽപറഞ  അപചയരം  വത്തിരൽ  ചൂണ്ടുന്നതെത്ത്.

മനഷദൻ,  മുനത്തി,ഋഷത്തി,മഹർഷത്തി,സനദദ്യാസത്തി,  നനദവരം  എന്നത്തിങ്ങനനയളള  വത്തിവത്തിധ  ഘടങ്ങളത്തികലെക്കെത്ത്  ഒരു

വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിനയ പരത്തിശജീലെത്തിപത്തിച്ചത്ത് ആനയത്തിക്കുകേ എന്ന മഹതദ്യായ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ പ്രകത്തിയയദ്യായത്തിരുന കവദശദ്യാസ്ത്ര

ഇതെത്തിഹദ്യാസ  ഉപനത്തികതത്ത്  പുരദ്യാണദ്യാദത്തിപഠനരം  ഇതെത്തികനദ്യാനടെദ്യാപരം  ഭദ്യാരതെജീയ  ഗുരുകുലെ  സമ്പ്രദദ്യായതത്തിൽ

ഉണദ്യായത്തിരുന്നതെത്ത്.  ആതശുദജീകേരണതത്തിനന്റെ  മദ്യാർഗമദ്യായത്തിരുന  അന്നനത  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസസരണത്തി.

അതെദന്തദ്യാധുനത്തികേതെയനടെ  പത്തിടെത്തിയത്തിലെമർന  നത്തിൽക്കുന്ന  ഇന്നനത  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം  ഇമൗ  ലെകദരം

നനകേവരത്തിക്കുനകണദ്യാ? ചത്തിന്തത്തിക്കുകേ.

                                                           

അധറികവതായനയറ്റ്  -അധതതാപനവത  അദതയനവത  മചരുന്നതതാണറ്റ്  വറിദതതാഭേതതാസത.  ഒരു  തലമുറയറില്  നറിന്നറ്റ്
അടത തലമുറയറിമലകറ്റ് സതസറ്റ്കതാരത പകര്ന നല്കടപ്പടന്നതറ്റ് വറിദതതാഭേതതാസതറിലൂടടെയതാണറ്റ്. 

വവിസ്മയലലലോകകം 
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 3

മുളങ്കൂമഗ്

ശലോസവീയ നലോമകം : ബദ്യാരംബൂസദ്യാ അതുൺഡത്തിനദ്യാസത്തിയ

ഗുണലമന : 

മുളങ്കൂമഗ് സൂപ്പെഗ്
ലചരുവ

മുളങ്കൂമ്പത്ത് - അര കേപത്ത് (2 അടെത്തി നജീളമുള്ള കൂമ്പത്ത് ഒടെത്തിനച്ചടുതതെത്ത് പുറനത കപദ്യാളകേൾ 

നജീക്കെത്തി 1 ഇഞത്ത് നജീളതത്തിൽ അരത്തിനഞടുക്കുകേ.)

അച്ചത്തിങ്ങദ്യാ പയർ - 4 എണ്ണെരം

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

സവദ്യാള അരത്തിഞതെത്ത് - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

വവിസ്മയലലലോകകം 
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കേഫപത്തിത കരദ്യാഗങ്ങൾ ശമത്തിപത്തിക്കുന. ശരജീരബലെരം ഉണദ്യാക്കുന. മദ്യാരംസ കപശത്തിയത്തിലരം 

ശശദ്യാസകകേദ്യാശതത്തി ലമുണദ്യാകുന്ന ചുരുങ്ങത്തി വലെത്തിവത്തിനന ഇല്ലദ്യാതെദ്യാക്കുന. മുളയനടെ തെളത്തിരു 

ശദ്യാഖ അരച്ചത്തിടദ്യാലരം, ഉണക്കെത്തിനപദ്യാടെത്തിച്ചത്ത് വത്തിതെറത്തിയദ്യാലരം വ്രണരം ശുദമദ്യാക്കുരം എളുപരം 

ഉണങ്ങുകേയരം നചയ്യുരം. മുളങ്കൂമ്പത്ത്, കേരത്തിഞജീരകേരം, നകേദ്യാടകതങ്ങ ഇവ സമനമടുത്തു കേഷദ്യായരം 

വച കസവത്തിച്ചദ്യാൽ അർശസത്ത് ശമത്തിക്കുരം.  
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നവള്ളരം - ഒരു ലെത്തിറ്റർ

കുരുമുളകുനപദ്യാടെത്തി - 2 ടെജീസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

2 അടെത്തി നജീളമുള്ള കൂമ്പത്ത് ഒടെത്തിനച്ചടുതതെത്ത്പുറനത  കപദ്യാളകേൾ  നജീക്കെത്തി  1  ഇഞത്ത്  നജീളതത്തിൽ

അരത്തിനഞടുക്കുകേ.  ഇതെത്ത്  രണത്ത്  പ്രദ്യാവശദരം  തെത്തിളപത്തിച്ചത്ത്  നവള്ളരം  ഊറ്റത്തിക്കെളയകേ.  തുടെർന്നത്ത്  നചറുതെദ്യായത്തി

ചതെച്ചതെത്തിനകശഷരം    ഒന  മുതെൽ  നദ്യാലവനരയള്ള  കചരുവകേൾ  ഒരു  ലെത്തിറ്റർ  നവളളതത്തിലെത്തിടത്ത്  5  മത്തിനത്തിറ്റത്ത്

തെത്തിളപത്തിചവദ്യാങ്ങദ്യാരം.  അരത്തിപയത്തിൽ  ഒഴത്തിച്ചത്ത്  അരത്തിനച്ചടുതത്ത്  ഇതെത്തികലെക്കെത്ത്  ആവശദദ്യാനസരണരം  ഉപ്പുരം,

കുരുമുളകുനപദ്യാടെത്തിയരം തൂവത്തി ചൂകടെദ്യാനടെ സൂപത്ത്  ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.

മുളങ്കൂമഗ് ലതലോരൻ

ലചരുവ

മുളങ്കൂമ്പത്ത് - 2 കേപത്ത് (നചറുതെദ്യായത്തി നകേദ്യാതത്തിയരത്തിഞത്ത് നവള്ളതത്തിൽ തെത്തിളപത്തിച്ചൂറ്റത്തി എടുതതെത്ത്)

കേദ്യാന്തദ്യാരത്തി മുളകേത്ത് - 10 എണ്ണെരം

കതെങ്ങ ചത്തിരവത്തിയതെത്ത് - 1 കേപത്ത്

മഞൾനപദ്യാടെത്തി - അര ടെജീസ്പൂൺ

നചറത്തിയ ഉള്ളത്തി - 5 എണ്ണെരം

കേറത്തികവപത്തിലെ - 2 തെണത്ത്

ജജീരകേരം - ഒരു നള്ളത്ത്

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

കേടുകേത്ത്, ഉഴന്നത്ത് പരത്തിപത്ത് - 1 ടെജീസ്പൂൺ

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ചജീനച്ചടത്തി അടുപത്തിൽ നവച്ചത്ത് ചൂടെദ്യാകുകമ്പദ്യാൾ കേടുകേത്തിടത്ത്  നപദ്യാടത്തിക്കുകേ.  അതെത്തികലെക്കെത്ത് ഉഴനപരത്തിപത്ത് കചർതത്ത്

ചുവന്ന നത്തിറമദ്യാകുകമ്പദ്യാൾ കേറത്തികവപത്തിലെയനടെ ഒരു തെണ്ടുരം കചർക്കുകേ.  അതെത്തികലെക്കെത്ത് മുളങ്കൂമ്പത്ത് നകേദ്യാതത്തിയരത്തിഞതുരം

ഉപ്പുരം  കചർതത്തിളക്കെത്തി  അടെചനവച്ചത്ത്  നചറുതെജീയത്തിൽ  അഞത്ത്  മത്തിനത്തിറ്റത്ത്   കവവത്തിക്കുകേ.  കതെങ്ങ  ചത്തിരവത്തിയതെത്ത്,

മഞൾനപദ്യാടെത്തി,  നചറത്തിയ  ഉള്ളത്തി,  കേറത്തികവപത്തിലെ,  ജജീരകേരം  എന്നത്തിവ  ഒതുക്കെത്തിനയടുതത്ത്  മുളങ്കൂമ്പത്തികലെക്കെത്ത്  കചർതത്ത്
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ഇളക്കെത്തി വജീണ്ടുരം അഞ്ചുമത്തിനത്തിറ്റത്ത് കൂടെത്തി കവവത്തിച്ചത്ത് ഇളക്കെത്തി ചൂകടെദ്യാനടെ ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.

മുളങ്കൂമഗ് അചലോർ
ലചരുവ

മുളങ്കൂമ്പത്ത് അരത്തിഞതെത്ത് - 2 കേപത്ത് (2 അടെത്തി നജീളമുള്ള കൂമ്പത്ത് ഒടെത്തിനച്ചടുതത്ത് പുറനത കപദ്യാളകേൾ നജീക്കെത്തി 

അച്ചദ്യാറത്തിന പദ്യാകേതത്തിനത്ത് നചറത്തിയ കേഷ്ണങ്ങളദ്യാക്കെത്തി മുറത്തിനച്ചടുതത്ത് നവള്ളതത്തിലെത്തിടത്ത്  

തെത്തിളപത്തിച്ചത്ത് ഊറ്റത്തിനയടുക്കുകേ)

നനല്ലണ്ണെ - 50 മത്തില്ലത്തിലെ ലെത്തിറ്റർ

അച്ചദ്യാറുനപദ്യാടെത്തി - 10 ടെജീസ്പൂൺ

നവളുത്തുള്ളത്തി - 25 അല്ലത്തി

ഇഞത്തി അരത്തിഞതെത്ത് - 2 ടെജീസ്പൂൺ

കേടുകേത്ത് - 1 ടെജീസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

കേദ്യായനപദ്യാടെത്തി - 1 ടെജീസ്പൂൺ

വത്തിനദ്യാഗത്തിരത്തി - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

നവള്ളതത്തിലെത്തിടത്ത്  തെത്തിളപത്തിച്ചത്ത്  ഊറ്റത്തിനവച്ച മുളങ്കൂമ്പത്തിൽ കേഷ്ണങ്ങൾ എണ്ണെയത്തിൽ നല്ലതുകപദ്യാനലെ വഴറ്റത്തി  മദ്യാറ്റത്തിവയ്ക്കുകേ.

അടെത്തി  കുടത്തിയള്ള  ഒരു  ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ  എണ്ണെനയദ്യാഴത്തിച്ചത്ത്  കേടുകേത്തിട്ടുനപദ്യാട്ടുകമ്പദ്യാൾ  നവളുത്തുള്ളത്തിയരം,  ഇഞത്തിയരം,

കേറത്തികവപത്തിലെയരം  ഇടത്ത്  മൂപത്തിനച്ചടുക്കുകേ.  അതെത്തികലെക്കെത്ത്  അച്ചദ്യാറുനപദ്യാടെത്തിയത്തിടത്തിളക്കെത്തി  വഴറ്റത്തി  വച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  മുളങ്കൂമ്പുരം

പത്തിനന്ന കേദ്യായവരം വത്തിനദ്യാഗത്തിരത്തിയരം കമമദ്യായത്തി കചർതത്തിളക്കെത്തി തെണുതതെത്തിനകശഷരം ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം. 
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സസ്കൗഹൃദത
അജരിതറ്റ് ലനോല് (9d)

കൂരത്തിരുടത്തിൽ നവളത്തിച്ചരം പകേരുന്ന

ദജീപനദ്യാളരം ഒരു നല്ല സമൗഹൃദരം

പത്തിടെയന്ന ഹൃതത്തിൽ ജജീവൻ പകേരുന്ന

സ്പന്ദതെദ്യാളരം ഒരു നല്ല സമൗഹ ൃദരം

സൂരദരശത്തികപദ്യാനലെ ഉജശലെരം സമൗഹൃദരം

തെളരുന്ന മനസത്തിന്നമൗഷധരം സമൗഹൃദരം

സശദ്യാർത്ഥതെ ചുറ്റുപത്തിണയരം മനസത്തിനലെ

ചങ്ങലെ നപദ്യാടത്തിനച്ചറത്തിയന്ന സമൗഹൃദരം

മത്സരബുദത്തിനയദ്യാഴകുരം സത്തിരകേളത്തിൽ

പരത്തിശുദനമദ്യാരു നല്ല സമൗഹൃദരം

ഭജീരുതെശമദ്യാകുന്ന നത്തിലെവറയത്തിൽ നത്തിനരം

ഹധരദതത്തിൻ വദ്യാതെത്തിൽ തുറക്കുന്ന

സമൗഹൃദരം

അനർത്ഥമദ്യാരം ചത്തിന്തനയ ചദ്യാമ്പലെദ്യാക്കെത്തി നറു 

ജജീവത്തിതെ സതെദതത്തിൻ തെത്തിരത്തിനകേദ്യാളുതത്തി

വറ്റത്തി വരനണദ്യാരജീ ഹ ൃദയങ്ങളത്തിൽ പുതു

മദ്യാനവമൂലെദതത്തിൻ വത്തിത്തു പദ്യാകേത്തി

ചത്തിലെകനരരം ഒരു നചറു ശദ്യാസനയദ്യായത്ത്

എന്നത്തിലരം  നത്തിന്നത്തിലരം  ഏവരത്തിലരം

സമൗഹൃദ  പൂ  വത്തിടെർന്നത്തിടെനട.    

                                                                                

അധറികവതായനയറ്റ്  -നല്ല സകൗഹൃദബന്ധങ്ങള് ജകീവറിതതറില് സമന്തതാഷവത ആനന്ദവത 
പ്രദതാനത ടചയ്യുന. ടകതാചകുടറികളറില് നറിന്നറ്റ് തുടെങ്ങറി വതാര്ദകതതറിടലതറി നറില്ക്കുന്നവര്കറ്റ് വടര 
സുഹൃദറ്റ്ബന്ധങ്ങള് ഒഴറിച കൂടെതാനതാവതാതതറ്റ് അതു ടകതാണതാണറ്റ്. ടചററിയ പുഞറിരറിയറില് നറിന്നറ്റ് 
തുടെങ്ങുന്ന ബന്ധങ്ങള് ചറിലരറിടലങറിലുത ഒരറികലുത മവര്ടപ്പടതതാനതാവതാത വറിധത 
രൂഢമൂലമതാവതാറുണറ്റ്.

വവിസ്മയലലലോകകം 
56



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

ശരരിയനോയ ആള് 
ദര്ഷന് (7C)

 ഒരത്തിക്കെൽ രവത്തിപുരതത്ത് നവളളതത്തിനത്ത് കേടുത

കദ്യാമമദ്യായത്തി.  വത്തിവരമറത്തിഞ  കദവകസന  രദ്യാജദ്യാവത്ത്

അവത്തിനടെ ഒരു കേത്തിണർ കുഴത്തിക്കെദ്യാനളള കേല്പനനകേദ്യാടുത്തു.

കേത്തിണർ  പണത്തിപൂർതത്തിയദ്യായത്തി.  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  കേത്തിണർ

കേദ്യാണദ്യാനനതത്തി.  കേത്തിണറുകേണ  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  കദഷദരം

നകേദ്യാണ്ടു  വത്തിറഞതുളളത്തി  “ആരദ്യാണത്ത്  ഇമൗ  കേത്തിണർ

പണത്തിയദ്യാനളള  ചുമതെലെകയറ്റതെത്ത്?” ഉടെൻ  തെനന്ന

മനത്തിപറഞ “രദ്യാജദ്യാകവ,ഞെദ്യാനല്ല കസനദ്യാനദ്യായകേനദ്യാ” ഇതുകകേട കസനദ്യാനദ്യായകേൻ പറഞ “ഞെദ്യാനല്ല തെത്തിരുകമനജീ

ഇമൗ ഗദ്യാമതലെവനദ്യാ”.  കേത്തിണറുപണത്തിഞ ചുമതെലെ തെനന്റെ കനനര  വരുന എന്നത്ത്  ഗദ്യാമതലെവൻ കകേടകപദ്യാൾ

ഗദ്യാമതലെവനരം പറഞ “ഞെദ്യാനല്ല,  തെത്തിരുമനകസ ഇമൗ കേദതെദരം നചയതെത്ത് കേത്തിണറുപണത്തിക്കെദ്യാരൻ ശരംഭുവദ്യാ”. ഇതു

കകേട  വത്തിറചനകേദ്യാണത്ത്  ശരംഭുപറഞ  ''ഇമൗ  കേത്തിണർ  പണത്തിയദ്യാൻ  ചുമതെലെകയറ്റതെത്ത്  എനന്റെ  മകേൻ  അപ്പുവദ്യാ.”

അതെത്തിനദ്യാൽ എനന്ന ഒനരം നചയനല്ല.....''ഉടെൻ അപ്പുപറഞ “അനതെ രദ്യാജൻ ഞെദ്യാൻ തെനന്നയദ്യാണത്ത് ഇമൗ കേത്തിണറു

പണത്തിക്കെത്ത്  ചുമതെലെകയറ്റതെത്ത്.  എനന്തങത്തിലരം  കുറവ  പറ്റത്തിയത്തിട്ടുനണങത്തിൽ  മദ്യാപദ്യാക്കെണരം”  ഉടെനന  നപദ്യാടത്തിച്ചത്തിരത്തിച

നകേദ്യാണത്ത്  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  പറഞ  “നകേദ്യാളളദ്യാരം  നത്തിനന്റെ  നനധരദവരം  പത്തിനന്ന  ഇമൗ  കേത്തിണറുരം.   ശരത്തിയദ്യായ  ആനള

കേനണതദ്യാനദ്യാണത്ത് ഞെദ്യാൻ കദഷദനപടതെത്ത്” 

    ഇതയരം പറഞത്ത്  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  അപ്പുവത്തിനത്ത്  ഒരു  പണക്കെത്തിഴത്തിസമദ്യാനത്തിക്കുകേയരം  നകേദ്യാടദ്യാരതത്തിൽ ഒരു കജദ്യാലെത്തി

വദ്യാഗദ്യാനരം നചയ്യുകേയരം നചയ.

അധറികവതായനയറ്റ്  -കറിണര്  കൂടതലുത  വൃതതാകൃതറിയറിലതാണറ്റ്  കതാണടപ്പടന്നതറ്റ്.
കതാരണത  ഏറവത  കുറഞ  ചുറളവറില്  ഏറവത  കൂടെറിയ  ഉപരറിതല  വറിസ്തകീര്ണ്ണത
വൃതരൂപതറിടന  പ്രമതതകതയതാണറ്റ്.  അതറിനതാല്  കറിണര്  വൃതതാകൃതറിയറില്  കുഴറിക്കുന്നതറ്റ്.
ഇങ്ങടന  വൃതതാകൃതറിയറില്  കുഴറിക്കുന്നതറിനതാല്  മുകളറില്  നറിനത  തതാമഴക്കുള്ള  മര്ദത  എല്ലതാ
വശങ്ങളറിമലക്കുത  ഒരുമപതാടല  വതതാപറിക്കുകയുത  കറിണര്  ഇടെറിയുന്നതറ്റ്  ഒരു  പരറിധറിവടര
തടെയുകയുത ടചയ്യുന.
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മേരരിച്ചവരുടടെ കുന്നറ്റ്

ഈജത്തിപത്ത്,  നമനസദ്യാനപദ്യാകടമത്തിയ,  കജീറ്റത്ത് എന്നത്തിവത്തിടെങ്ങകളദ്യാനടെദ്യാപരം കലെദ്യാകേരം നകേദ്യാണദ്യാടുന്ന സത്തിന്ധുനദജീതെടെ

മദ്യാഹസരംസദ്യാരതത്തിനന്റെ ഭദ്യാഗമദ്യായ ഈ നഗരതത്തിനന്റെ യഥദ്യാർത്ഥ കപരത്ത് ഇനരം അജ്ഞദ്യാതെമദ്യാണത്ത്. അവത്തിനടെ നത്തിനരം

ഖനനരം  നചനയടുത  സജീലകേളത്തിനലെ  ആകലെഖനങ്ങളുനടെ  കുരുക്കെഴത്തിക്കെദ്യാൻ  ഇകപദ്യാഴരം  നമുക്കെത്ത്  ആയത്തിട്ടുമത്തില്ല.

ആയത്തിരക്കെണക്കെത്തിനത്ത്  വർഷരം  വത്തിസ്മൃതെത്തിയത്തിലെദ്യാണത്ത്  മണ്ണെത്തിൽ  പൂണത്ത്  കേത്തിടെന്ന  ആ  നഗരദ്യാവശത്തിഷ്ടങ്ങളുനടെ  നപദ്യാട്ടുരം

നപദ്യാടെത്തിയരം  പത്തിന്നജീടെത്ത്  അവത്തിടെരം വസത്തിച്ച  ഗദ്യാമജീണർ ശദത്തിച്ചത്തിരുന. ഭയകതദ്യാനടെ അവർ ആ ഉയർന്ന മൺ തെത്തിടത്ത്

പ്രകദശനത വത്തിളത്തിച്ച കപരദ്യാണത്ത് കമദ്യാഹൻനജദ്യാ ദദ്യാകരദ്യാ.  സത്തിന്ധത്ത് ഭദ്യാഷയത്തിൽ  "കമദ്യാഅൻ"  അനല്ലങത്തിൽ "കമദ്യാനയൻ"

എന്ന പദതത്തിനന്റെ അർത്ഥരം  "മരത്തിച്ചവർ"  എനരം ‘ദദ്യാകരദ്യാ‘ എന്നദ്യാൽ കുന്നത്ത് എനമദ്യാണത്ത്.  മരത്തിച്ചവരുനടെ കുന്നദ്യാണത്ത്

‘കമദ്യാഹൻനജദ്യാ ദദ്യാകരദ്യാ‘  . 4600 വർഷരം മുമ്പത്ത് മനഷദ സരംസദ്യാരരം വളർന്നത്ത് പൂവത്തിടയത്തിടെരം പത്തിന്നജീടെത്ത് ബത്തി,സത്തി.1900 ൽ

നശത്തിച്ചത്ത് മണ്ണെത്ത് മൂടെത്തി കലെദ്യാകേ ശദയത്തിൽ നത്തിനരം അപ്രതെദകമദ്യായത്തി.  1826  ൽ ചദ്യാൾസത്ത് മദ്യാസൺ എന്ന ബത്തിടജീഷത്ത്

സഞദ്യാരത്തിയദ്യാണത്ത്  കൂടമദ്യായത്തി  കേത്തിടെക്കുന്ന  ഇഷ്ടത്തികേകേൾ  ശദത്തിച്ചതെത്ത്.  പഴയ  കകേദ്യാടകേളുനടെ  ഭദ്യാഗമദ്യായത്തിരത്തിക്കുരം  എന്ന

കേരുതെത്തി അകദ്ദേഹരം അതെത്ത് അവഗണത്തിച. 1856  ലെദ്യാകഹദ്യാർ-  മുൾതദ്യാൻ നറയത്തിൽ പദ്യാതെ നത്തിർമത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്തിടെയത്തിൽ

ഹദ്യാരപയത്തിൽ  ബത്തിടജീഷത്ത്  എഞത്തിനത്തിയർമദ്യാർ  ഈ  ഉറപ്പുള്ള  ഇഷ്ടത്തികേകേൾ  കേണ്ടു.   നതെദ്യാഴത്തിലെദ്യാളത്തികേനള  നകേദ്യാണത്ത്

പതെത്തിനദ്യായത്തിരക്കെണക്കെത്തിനത്ത്  ഇഷ്ടത്തികേകേൾ  ഇളക്കെത്തി  എടുപത്തിച്ചത്ത്  പദ്യാളതത്തിനടെത്തിയത്തിൽ  ഇട്ടുകൂടത്തി.  മദ്യാനവ  സരംസദ്യാര

വത്തികേദ്യാസനതക്കുറത്തിച്ചത്ത്  കലെദ്യാകേജനതെയത്ത്  മുഴവൻ നൂറദ്യായത്തിരരം  പുതെത്തിയ അറത്തിവകേൾ പകേർന തെരുമദ്യായത്തിരുന്ന ആ

നഗരദ്യാവശത്തിഷ്ടങ്ങൾക്കെത്ത് മുകേളത്തിലൂനടെ തെജീവണത്തികേൾ ഓടെത്തി.  എതകയദ്യാ വത്തിലെനപട നതെളത്തിവകേളദ്യാണത്ത് അബദതത്തിൽ

അന്നത്ത് നഷ്ടമദ്യായതെത്ത്.   ആർക്കെത്തികയദ്യാളജത്തിക്കെൽ സർകവ്വ ഓഫത്ത് ഇന്തദയത്തിനലെ ഉകദദദ്യാഗസ്ഥനദ്യായത്തിരുന്ന രദ്യാകഖൽദദ്യാസത്ത്

ബകന്ദദ്യാപദ്യാദദയദ്യാണത്ത്  1922 ൽ   കമദ്യാഹൻനജദ്യാ  ദദ്യാകരദ്യാ  കേനണതത്തിയതെത്ത്.  ഇന്തദൻ  സശദ്യാതെനകതദ്യാനടെ  നടെന്ന

വത്തിഭജനതത്തിൽ ഹദ്യാരപയരം കമദ്യാഹൻനജദ്യാ ദദ്യാകരദ്യായരം പദ്യാക്കെത്തിസ്ഥദ്യാനന്റെ അധജീന പ്രകദശതദ്യായത്തി.

വവിസ്മയലലലോകകം 
58



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

എനന്നങത്തിലരം സത്തിന്ധു നദജീ  തെടെ സരംസദ്യാരതത്തിനന്റെ കേളത്തിനതദ്യാടത്തിലെദ്യായത്തിരുന്ന ആ അത്ഭുതെ ഭൂമത്തി  നടെന്നത്ത്

കേദ്യാണുകേനയന്നതെത്ത് എനന്റെ വലെത്തിയ ആശയദ്യായത്തിരുന. 4600  വർഷരം മുമ്പത്ത്-  ചദ്യാഞത്ത് നവയത്തിൽ പതെത്തിയന്ന ഒരു

സന്ധദയത്തിൽ  ആ നഗര വഴത്തികേളത്തിലൂനടെ ഹസന്ധവർനക്കെദ്യാപരം  ഞെദ്യാൻ നടെന നജീങ്ങുന്ന ഒരു ഭ്രദ്യാന്തൻ സശപരം

ഇടെനക്കെദ്യാനക്കെ  കേദ്യാണുരം.  ഒരത്തിക്കെലരം  കമദ്യാഹൻനജദ്യാ  ദദ്യാകരദ്യാ  യത്തിൽ  ഞെദ്യാൻ  എതത്തില്ല   എന്ന  സങടെതത്തിലെദ്യാഴന്ന

കനരതദ്യാണത്ത്  കലെദ്യാഥലെത്തിനനയരം  കധദ്യാളദ്യാവജീരകയയരം  കുറത്തിച്ചത്ത്  കകേൾക്കുന്നതെത്ത്.  ഗുജറദ്യാതത്തിനലെ  അഹമദദ്യാബദ്യാദത്ത്

ജത്തില്ലയത്തിൽ സരഗശദ്യാലെ  ഗദ്യാമതത്തിനടുതദ്യാണത്ത്  കലെദ്യാഥൽ എന്ന  ഇന്തദൻ ‘കമദ്യാഹൻനജദ്യാ  ദദ്യാകരദ്യാ‘  –  ഗുജറദ്യാതത്തി

ഭദ്യാഷയത്തിൽ ‘കലെദ്യാഥത്ത് – തെൽ‘ എന്ന വദ്യാക്കെത്തിനന്റെ  അർത്ഥരം  ‘മരത്തിച്ചവരുനടെ കുന്നത്ത് ‘ എന തെനന്നയദ്യാണത്ത്.  1954 ൽ 

എസത്ത്.ആർ.റദ്യാവവത്തിനന്റെ  കനതൃതെശതത്തിൽ  നടെന്ന  അകനശഷണങ്ങളദ്യാണത്ത്  സമൗരദ്യാഷ്ട്രൻ  മുനമ്പത്തിൽ  സബർമതെത്തി

നദത്തിയനടെ വറ്റത്തിയ ഹകേവഴത്തികേളുനടെ കേരയത്തിനലെ മണ്മറഞകേത്തിടെന്ന പടണരം കലെദ്യാകേതത്തിനത്ത് കേദ്യാടത്തിനക്കെദ്യാടുതതെത്ത്. 400

മജീറ്റർ നജീളവരം  300  മജീറ്റർ വജീതെത്തിയത്തിലമുള്ള ഈ കകേന്ദ്രതത്തിന ചുറ്റുരം നവള്ളനപദ്യാക്കെരം തെടെയദ്യായദ്യാനദ്യായത്തി  13  മജീറ്റർ

കേനതത്തിലള്ള  മൺകേടകേൾ  നകേദ്യാണ്ടു  പണത്തിതെ  മതെത്തിൽ  ഉണദ്യായത്തിരുന.  കമദ്യാഹൻനജദ്യാ  ദദ്യാകരദ്യാ,  ഹദ്യാരപ,

കേദ്യാലെത്തിബരംഗദ്യാൻ  തുടെങ്ങത്തിയവയനടെ  അകതെ  രജീതെത്തിയത്തിൽ  സരംവത്തിധദ്യാനനപടുതത്തിയ  ജനപദമദ്യായത്തിരുന  ഇവത്തിടെവരം.

കമതത്തിൽ  നത്തിരനത്തിരയദ്യായള്ള നകേടത്തിടെങ്ങളുരം  ഇടെയത്തിലൂനടെയള്ള നജീളൻ  പദ്യാതെകേളുരം,  അവയത്ത്   വത്തിലെങ്ങനനയള്ള

നത്തിരവധത്തി  കകദ്യാസത്ത്  കറദ്യാഡുകേളുരം  ഉള്ള  അത്ഭുതെകേരമദ്യായ  നഗരദ്യാസൂതണരം.  ശുദ  ജലെതത്തിനള്ള  കേത്തിണറുകേൾ,
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ശമൗചദ്യാലെയങ്ങൾ,   അഴക്കു  ചദ്യാലകേൾ  എന്നത്തിവയനടെ  സദ്യാന്നത്തിദദരം.   കകേദ്യാട,  കേച്ചവടെകകേന്ദ്രങ്ങൾ,  തെദ്യാമസ

സ്ഥലെങ്ങൾ,  എന്നത്തിങ്ങനന  വത്തിവത്തിധ  ബത്ത്കളദ്യാക്കുകേളദ്യായള്ള  തെരരം  തെത്തിരത്തിക്കുന്ന  രജീതെത്തിയരം  ഒനക്കെ  ഇവയനടെ

പ്രകതെദകേതെയദ്യാണത്ത്.

ബത്തി.സത്തി.2500  മുതെൽ  ബത്തി.  സത്തി.  1300  വനരയദ്യായത്തിരുന  കലെദ്യാഥലെത്തിനന്റെ  സുവർണ്ണെ  കേദ്യാലെരം.  കലെദ്യാകേതത്ത്

ഇതുവനര  കേനണതത്തിയതെത്തിൽ  ഏറ്റവരം  പഴക്കെമുള്ള  ഡക്കെത്ത്  ഇവത്തിനടെ  ആണുള്ളതെത്ത്.  ജലെയദ്യാനങ്ങൾക്കെത്ത്

തെമ്പടെത്തിക്കെദ്യാനരം, ചരക്കുകേൾ കേയറ്റത്തി ഇറക്കെദ്യാനരം സമൗകേരദമുള്ള ഇടെരം. നദ്യാല ഭദ്യാഗവരം ഭരംഗത്തിയദ്യായത്തി ചുട ഇഷ്ടത്തികേകേൾ

നകേടത്തി ബലെനപടുതത്തി  218  മജീറ്റർ നജീളവരം  37  മജീറ്റർ വജീതെത്തിയമുള്ള കൃതെദമദ്യായ ചതുരവടെത്തിവത്തിൽ പണത്തിതെ നഡദ്യാക്കെത്ത്.

നവള്ളരം പുറകതക്കെത്ത് ഒഴക്കെത്തികേളയദ്യാനരം പത്തിടെത്തിച്ചത്ത് നത്തിർതദ്യാനരം ഉള്ള സരംവത്തിധദ്യാനങ്ങൾ അവർക്കെത്ത് ഉണദ്യായത്തിരുന..

ആ കേദ്യാലെനത വത്തികേസത്തിതെ സരംസദ്യാരങ്ങളദ്യായ ഈജത്തിപത്തിൽ നത്തിനരം നമസനപദ്യാകടദ്യാമത്തിയയത്തിൽ നത്തിനരം കേപലകേൾ

കവലെത്തികയറ്റ സമയങ്ങളത്തിൽ സബർമതെത്തിയനടെ ഹകേവഴത്തിയത്തിലൂനടെ പ്രകതെദകേ ചലകേൾ കേടെന്നത്ത് ഈ നഡദ്യാക്കെത്തിനലെതത്തി

കേദ്യാത്തുകേത്തിടെന.  അരത്തികേത്തിലെദ്യായത്തി  നദ്യാല  മജീറ്റർ  ഉയരതത്തിൽ  ഇഷ്ടത്തികേനകേദ്യാണത്ത്  പണത്തിതെ  കപദ്യാഡത്തിയരം  .  64

കബദ്യാക്കുകേളുള്ള  നജീളൻ  പദ്യാണത്തികേശദ്യാലെ.  അതെത്തിനരം  വടെക്കെദ്യായത്തി  ഉയർന്ന  തെലെതത്തിൽ  നഗരദ്യാധത്തിപനത്ത്  സർവ്വവരം

നത്തിരജീകത്തിക്കെദ്യാനദ്യാകുരം  വത്തിധമുള്ള  തെദ്യാമസസ്ഥലെരം,  തുടെർന്നത്ത്  കേജീഴ്പടണരം-   ആഭരണ  നത്തിർമദ്യാണ  ശദ്യാലെകേൾ-

ദൂനരയദ്യായത്തി  ശശദ്യാനരം.  കലെദ്യാകേതത്തിനലെ  ആഭരണങ്ങളുനടെ  കുതകേ  നത്തിർമദ്യാണവരം  വത്തിൽപനയരം  ആയത്തിരുന

ഇവത്തിടെനത പ്രധദ്യാന പ്രകതെദകേതെ. ചുനടടുത കേളത്തിമണ്ണെത്ത്നകേദ്യാണ്ടുരം, വത്തിലെപത്തിടെത്തിപ്പുള്ള തെത്തിളക്കെക്കെലകേളദ്യാലരം,  കേല്ലകേൾ

കകേദ്യാർത്തുരം  ആഭരണങ്ങൾ  പണത്തിയദ്യാൻ  ഇവർ  സമർത്ഥരദ്യായത്തിരുന.  കലെദ്യാഥലെത്തിനലെ  മബ്യൂസത്തിയതത്തിൽ  ഇവത്തിനടെ

നത്തിനരം കേനണടുത ബജീഡുകേളുനടെ കശഖരരം പ്രദർശനതത്തിനത്ത് നവച്ചത്തിട്ടുണത്ത്.  സ്ഫടെത്തികേ ജദ്യാറത്തിൽ ഒരു മത്തില്ലജീമജീറ്ററത്തിലരം

വലെത്തിപരം  കുറഞ  മണൽതരത്തികേനളകപദ്യാലള്ള   കുഞത്ത്  കേല്ലകേൾ.  മദ്യാലെകകേദ്യാർക്കെദ്യാനദ്യായത്തി  ഈ  ബജീഡുകേളുനടെ

മദദതത്തിൽ  അതെത്തിസൂക്ഷ്മമദ്യായ  ദശദ്യാരമുണത്ത്.  അതെത്ത്  കേദ്യാണദ്യാൻ  നലെൻസുകേളുരം  ഒരുക്കെത്തിനവച്ചത്തിട്ടുണത്ത്.  നവറുരം

കേണ്ണെത്ത്നകേദ്യാണത്ത്കേദ്യാണദ്യാനകേദ്യാതെത നചറുതെദ്യായ സൂകത്ത്ദശദ്യാരങ്ങൾ! അവ 4600 വർഷരം മുമ്പത്ത് പണത്തിയദ്യാൻ സഹദ്യായത്തിച്ച

ഉപകേരണവത്തിദദനയക്കുറത്തിച്ചത്ത് നദ്യാരം അമ്പരനകപദ്യാകുരം.

ചുനടടുത കേളത്തിമണ്ണെത്തിൽ പണത്തിതെ കേളത്തിവണത്തികേൾ, മറ്റത്ത് വത്തിവത്തിധ തെരരം കേളത്തിപദ്യാടങ്ങൾ എന്നത്തിവയരം ഇവരുനടെ

നസ്പഷദ്യാലെത്തിറ്റത്തി  ആയത്തിരുന.  കുടത്തികേൾക്കെത്ത്  ഇതയധത്തികേരം  കേളത്തിപദ്യാടങ്ങൾ  നൽകേത്തിയത്തിരുന്ന  ഇവരുനടെ

സദ്യാമൂഹദസന്ദരദരം  നനമ  അമ്പരപത്തിക്കുരം.  മുതെത്തിർന്നവർക്കെത്ത്  വത്തികനദ്യാദകവളകേൾക്കെദ്യായത്തി  പകേത്തിടെകേളുരം  കേളങ്ങളുരം

പണത്തിതെത്തിരുന.   കൂടെദ്യാനതെ  നകേദ്യാമ്പത്തിലരം  നചമ്പത്തിലരം  നത്തിരവധത്തി  വസ്തുക്കെൾ  ഇവർ  ഉണദ്യാക്കുരം.  നത്തിറരം  പത്തിടെത്തിപത്തിച്ചത്ത്

മകനദ്യാഹരമദ്യാക്കെത്തിയ  പരുതത്തിവസ്ത്രങ്ങളുരം  ഇവർ  വത്തിൽപനയത്ത്  നവച്ചത്തിരുന.  തൂക്കെക്കെലകേളുരം  അളവ  പദ്യാതങ്ങളുരം

കൂടെദ്യാനതെ  ഒന്നത്ത്  ദശദ്യാരംശരം  ഏഴത്ത്  മത്തില്ലജീമജീറ്റർ  അകേലെതത്തിലള്ള  അടെയദ്യാളങ്ങൾ  മദ്യാർക്കെത്ത്നചയ,  ആനനക്കെദ്യാമ്പത്തിൽ

പണത്തിതെ നസയത്തിലരം   ഇവത്തിനടെ നത്തിനരം ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്ത്. ഏറ്റവരം മത്തികേച്ച കേരകേമൗശലെക്കെദ്യാരുനടെ ആഭരണ ഫദ്യാക്ടറത്തികേൾ
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ആവശദക്കെദ്യാർക്കെത്ത് മുഴവൻ കവണ സദ്യാധദ്യാനങ്ങൾ നൽകേദ്യാനദ്യായത്തി സദദ്യാസമയവരം പ്രവർതത്തിചനകേദ്യാണത്തിരുന..

നടെറദ്യാകകേദ്യാടയത്തിൽ പണത്തിതെ ആഫ്രത്തിക്കെൻ നഗദ്യാറത്തില്ലയകടെയരം ഈജത്തിപദൻ മമത്തിയനടെയരം തെദ്യാടെത്തിക്കെരനന്റെയരം

രൂപങ്ങൾ ഇവത്തിനടെ നത്തിന്നത്ത് കേത്തിടജീട്ടുണത്ത്. ഇവർക്കെത്ത് ഇവനയദ്യാനക്കെ പരത്തിചയമുനണങത്തിൽ ഇവരുരം ദൂരകദശങ്ങളത്തികലെക്കെത്ത്

സഞദ്യാരരം  നടെതജീട്ടുണദ്യാകേദ്യാരം.  അനല്ലങത്തിൽ  കേച്ചവടെക്കെദ്യാർ  കേമൗതുകേതത്തിനദ്യായത്തി  നഗദ്യാറത്തില്ലകേനള  ഇകങ്ങദ്യാടത്ത്

നകേദ്യാണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കെദ്യാരം.. പൂഞയള്ളതുരം ഇല്ലദ്യാതതുമദ്യായ കേദ്യാളകേൾ, പടത്തികേൾ, കേരടെത്തി, കേടുവ ഒറ്റനക്കെദ്യാമ്പൻ കുതെത്തിര

എന്നത്തിവനയ  കൂടെദ്യാനതെ   കേദ്യാണദ്യാമൃഗതത്തിനന്റെ  രൂപവരം  കൂടെത്തി  ഇവത്തിനടെ  നത്തിനരം  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്ത്.  കേണദ്യാമൃഗതത്തിനന്റെ

ശരജീരമടെക്കുകേൾ  കപദ്യാലരം  വദക്തമദ്യാകുരം  തെരതത്തിൽ   നതെദ്യാടടുതത്ത്  നത്തിന്നത്ത്  സൂക്ഷ്മമദ്യായത്തി  നത്തിരജീകത്തിച്ചദ്യാണത്ത്  അവ

ഉണദ്യാക്കെത്തിയതെത്ത്.  ഇന്നത്ത് അസമത്തിൽ മദ്യാതരം കേദ്യാണുന്ന ഇതരരം കേദ്യാണദ്യാമൃഗങ്ങൾ ഹദ്യാരപൻ കേദ്യാലെതത്ത് കലെദ്യാഥലെത്തിന

ചുറ്റുമുള്ള ചതുപ്പുകേളത്തിൽ അലെഞത്ത്കമഞത്തിരത്തിക്കെദ്യാരം.

നട്ടുച്ചയത്തിലെദ്യാണത്ത് കലെദ്യാഥലെത്തിൽ ഞെദ്യാൻ എതത്തിയതെത്ത്.  നവയത്തിലെത്തിനന്റെ ചൂടെത്ത് അറത്തിഞത്തില്ല.  ആ മഹദ്യാനഗരത്തിയനടെ

മണ്ണെത്തിൽ  ചവത്തിടത്തിയകപദ്യാൾ  ശരജീരരം  ഉളുത്തുകേയറത്തി.  നൂറ്റദ്യാണ്ടുകേൾ  മുമ്പത്ത്  ഈജത്തിപത്തിൽ  നത്തിനരം  സുകമറത്തിയയത്തിൽ

നത്തിനനമദ്യാനക്കെ  കേച്ചവടെതത്തിനനതത്തിയ  യദ്യാനപദ്യാതങ്ങളത്തിനലെ  ആരവരം  ഞെദ്യാൻ  കകേൾക്കുന..  ആകകദ്യാശങ്ങളുരം

നപദ്യാരുതെലകേളുമത്തില്ലദ്യാത  കേദ്യാലെദ്യാകേദ്യാർനദ്യാരുനടെ  സമൗമദജജീവത്തിതെരം.  കേജീഴ്പടണതത്തിൽ  സരംഗജീതെതത്തിനന്റെ  അലെകേൾ.

മുക്കുതത്തിയരം  കേമലരം  വളകേളുരം  മദ്യാലെകേളുരം  അണത്തിഞത്ത്  നതെരുവകേളത്തിൽ  പലെരുരം  ചത്തിരത്തിച്ചത്ത്കേദ്യാണത്തിച്ചത്ത്

സകന്തദ്യാഷകതദ്യാനടെ എനന്ന കേടെനകപദ്യാകുന. ചത്തിലെ ഗൃഹങ്ങളത്തിൽ നത്തിനരം നൃത ചുവടുകേളുനടെ തെദ്യാളരം കകേൾക്കെദ്യാരം.

ആഭരണ ഫദ്യാക്ടറത്തികേളത്തിൽ കേലകേൾ മത്തിനസനപടുത്തുന്നതെത്തിനന്റെ സജീൽക്കെദ്യാരങ്ങൾ. ഉലെകേളത്തിൽ തെജീച്ചൂടെത്ത്.  ചൂളകേളത്തിൽ

നത്തിനയരുന്ന   പുകേചരുളുകേൾ.   ഉച്ചനവയത്തിൽ  ചൂടെത്ത്  ഞെദ്യാനറത്തിയനണദ്യായത്തിരുന്നത്തില്ല.  വത്തിശദ്യാലെമദ്യായ  നഡദ്യാക്കെത്തിൽ

നത്തിനമടെത്തിക്കുന്ന   കേദ്യാറ്റത്തിനന്റെ  കുളത്തിർമയത്തിൽ  ഞെദ്യാൻ  എതകയദ്യാ  കേദ്യാലെമദ്യായത്തി  കേദ്യാതത്തിരുന്ന  എനന്റെ  കമദ്യാഹൻനജദ്യാ

ദദ്യാകരദ്യാനയ അറത്തിഞ.

അധറികവതായനയറ്റ്  -മമതാഹന ടജതാ-ദതാമരതാ  സറിന്ധൂ  നദകീതടെ  നതാഗൈരറികതയറിടല  ഏറവത
വലറിയ  നഗൈര-വതാസസലങ്ങളറില്  ഒന്നതായറിരുന.  പതാകറിസ്തതാനറിടല  സറിന്ധറ്റ്  പ്രവറിശതയറിലതാണറ്റ്
മമതാഹന ടജതാ-ദതാമരതാ. ഉമദശത ക്രറി.മു. 2600-ല് നറിര്മ്മറിച്ച ഈ നഗൈരത മലതാകതറിടല ആദതകതാല
നഗൈര-വതാസസലങ്ങളറില്  ഒന്നതായറിരുന.  പുരതാതന  ഈജറിപറ്റ്,  ടമടസതാടപ്പതാമടമറിയ,  ക്രകീററ്റ്
എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടല  നതാഗൈരറികതകള്കറ്റ്  സമകതാലകീനമതായറിരുന  മമതാഹന ടജതാ-ദതാമരതാ.  ഈ
നഗൈരതറിടന  പകൗരതാണറികഅവശറിഷങ്ങടള  യുടനസറ്റ്മകതാ  മലതാകകപതൃകമകന്ദ്രങ്ങളുടടെ

പടറികയറില്ടപ്പടതറിയറിരറിക്കുന.
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നരിലനോമേഴ
ആല്ബരി.രനോജറ്റ് (9D)

നത്തിലെദ്യാവള്ള രദ്യാതത്തിയത്തിൽ

നത്തിറ രദ്യാതത്തിനയ കനദ്യാക്കെത്തി ഞെദ്യാൻ നത്തിന, 

നത്തിറ സശപവമദ്യായത്തി കേദ്യാതത്തിരത്തിപ്പൂ.

നത്തിറയദ്യായത്ത് നപയ്യുന്ന നത്തിറകമഘകമ നജീ 

നത്തിലെദ്യാവത്തിനന്റെ നജീർ തുള്ളത്തിയദ്യായത്തില്ലകയദ്യാ

ആയത്തിരരം സശപങ്ങൾ ചദ്യാലെത്തിച്ച മനസത്തിൽ

ദദുഃഖതത്തിൻ തെളത്തിരുകേകളദ്യാ നജീ തെകലെദ്യാടെത്തി.

ആയത്തിരരം രദ്യാതത്തിതെൻ നത്തിറ സ്പർശവമദ്യായത്തി

ആ മഴയദ്യായത്തി ഞെദ്യാൻ കേദ്യാതത്തിരത്തിപ്പൂ.

ആ നത്തിറ കുളത്തിരത്തിനദ്യായത്ത് ഞെദ്യാൻ കേദ്യാതത്തിരത്തിപ്പൂ 

മത്തിന്നലെത്തിൻ നവളത്തിച്ചവരം പൂവത്തിൻ സുഗന്ധവരം

തെളത്തിരത്തിട മഴകയ, നത്തിനക്കെഴകകേകേജീലെകയദ്യാ

എതകയദ്യാ സശപങ്ങൾ തെളത്തിരത്തിടത്ത് കപദ്യായത്തിട്ടുരം 

നത്തിറ നത്തിലെദ്യാമകഴ നജീ അകേന്നത്തില്ലകയദ്യാ

പച്ചപത്ത് പുതെയന്ന ഭൂമത്തിതെൻ കശദ്യാഭയരം 

ഒഴകുന്ന നദത്തിതെൻ ഓളങ്ങൾ തെന്നത്തിലരം

പൂവത്തിട്ടുണരുന്ന പുതുമലെർതെന്നത്തിലരം

കസ്നേഹതത്തിൻ കേണനജീർ നൽകേജീലെകയദ്യാ  

പ്രദ്യാണനത്തിൽ ഒഴകുന്നപ്രദ്യാണനദ്യാദരം നത്തിനന്ന ഞെദ്യാൻ 

ആയത്തിരരം വർണ്ണെനകേളദ്യാൽ മൂടെത്തിയത്തിനല്ല ?

അഴകകേകുരം വദ്യാക്കുകുുകേൾ നചദ്യാല്ലത്തിയത്തിനല്ല ?

എന്നത്തിട്ടു നമകന്ത ഈ നത്തിലെദ്യാവള്ള - 

രദ്യാതത്തിയത്തിൽ നത്തിറമഴയദ്യായത്തി  നപയജീലെ.

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഭൂമറിയുടടെ ഒമരടയതാരു പ്രകൃതറിദത ഉപഗ്രഹമതാണറ്റ് ചന്ദ്രന.ഇതഗകീഷറ്റ്: Moon, Luna.
ഭൂമറിയറില്  നറിന്നറ്റ്  ശരതാശരറി  3,84,403  കറിമലതാമകീറര്  ദൂടരയതാണറ്റ്  ചന്ദ്രന  സറിതറി  ടചയ്യുന്നതറ്റ് ;  ഭൂമറിയുടടെ
വതതാസതറിടന ഏകമദശത മുപ്പതറ്റ് മടെങ്ങറ്റ് വരുത ഈ ദൂരത. 
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ഞനോന് ഏകൈനനോണറ്റ്
ഷരിജരി.എസറ്റ് (9A)

           ഇന്നത്ത് ഇവത്തിടെരം വത്തിടത്ത് കപദ്യാണരം. ഇനത്തി ഇവത്തിനടെ നത്തിന്നത്തിടത്ത്

കേദ്യാരദമത്തില്ല.  കദ്യാസത്തിൽ  ഞെദ്യാൻ  മദ്യാതരം  അരക്കെദ്യാലെത്ത്  പദ്യാന്റുരം

നനകേയത്തിലെദ്യാത ഉടുപ്പുരം  ഇടത്ത്  കപദ്യാണതെത്ത്.  കേഴത്തിക്കെദ്യാൻ കനനര

ആഹദ്യാരമത്തില്ല.  എഴതെദ്യാനദ്യാകണലെത്ത്  ഒരു  കപനയണത്ത്.  മഷത്തി

എന  പകറണ  സദ്യാധനരം  അതെത്തിനദ്യാതത്തികല്ല  തെദ്യാനരം.

കൂട്ടുകേദ്യാരകനദ്യാടു കചദ്യാദത്തിച്ചദ്യാൽ “എരപൻ.ഹത്തി,ഹത്തി!” എനന്നദ്യാരൂ

കേളത്തിയദ്യാക്കെൽ നഹദ്യാ!  വയ,  ഇനത്തി,  നദ്യാനള എനന്റെ പത്തിറന്നദ്യാളദ്യാ

7 വയസത്ത് പൂർതത്തിയദ്യാകുരം. നപറ്റത്ത് വളർകതണ അകമരം, അച്ഛനരം കനദ്യാക്കെദ്യാൻ പറ്റൂലെ, അകതെദ്യാണകല്ല ഒരങത്തിളത്തിനന്റെ

വജീടജീനക്കെദ്യാണദ്യാക്കെത്തിയതെത്ത്. ഇവത്തിനടെ അതെത്തിലരം കേഷ്ടദ്യാ......... 

പത്തികറ്റന്നത്ത്  കേദ്യാക്കെയനടെ  കേരച്ചത്തിൽ  കകേടത്ത്  അവൻ  നഞെടത്തിയണർന  പതെത്തിവത്തിലരം  കനരനത  സമയരം

4:30,''കപദ്യാണരം,എകങ്ങദ്യാനടങത്തിലരം  കപദ്യാകേണരം."ഇമൗ  ചത്തിന്തമദ്യാതരം  അവനന്റെ  കുഞമനസത്തിൽ  മുഴകേത്തി.

വജീടത്തിനലെല്ലദ്യാവരുരം സുഖമദ്യായ ഉറക്കെരം. എകന്തദ്യാ ഒരുൾ ഭയരം നകേദ്യാണത്ത് അവൻ തെലെങ്ങുരം വത്തിലെങ്ങുരം കനദ്യാക്കെത്തി പദ്യാത്തുരം

പതുങ്ങ  വരദ്യാന്തയപ്പുറമത്തിറങ്ങത്തി  മുറ്റനതതത്തി.  ഇരുടദ്യാണത്ത്,  7  വയകസ  ആയളള,  നനകേയത്തിൽ  ചത്തില്ലത്തിക്കെദ്യാശത്തില്ല.

ഇവത്തിടുനന്നവത്തികടെങത്തിലരം കപദ്യാണരം എന്നവദ്യാശത്തികയയളളു ആ നത്തിഷ്കളങ മനസത്തിൽ.  എനനചയണനമന്നറത്തിയദ്യാനതെ

മത്തിഴത്തിചനത്തിന്ന കനരതത്തിൽ അവനന്റെ കേണ്ണെത്തിൽ ഒരു പ്രകേദ്യാശരം പതെത്തിഞ.  ഏകതെദ്യാ ഒരു കനരത്തിയ നവളത്തിച്ചരം.  സമയരം

കേഴത്തിയകന്തദ്യാറുരം  പ്രകേദ്യാശതത്തിനന്റെ  തെജീവ്രതെ  വർദത്തിച.  നപനടന്നത്ത്  അവൻ  കേണനപദ്യാതത്തി.  പ്രകേദ്യാശരം  മങ്ങത്തി,

അതെവത്തിനടെ നത്തിന. കങ, ഇനതെദ്യാരു കലെദ്യാറത്തിയദ്യാണകല്ലദ്യാ, നകേദ്യാളളദ്യാരം നല്ല സമയരം, ഇനതെന്തദ്യാ ഇവത്തിനടെ നത്തിറുതത്തിയതെത്ത്? 

ഒദ്യാ,....നചക്കു കപദ്യാസ്റ്റുണത്ത്.  ഉരം ഇനത്തി ഇതെത്തിലെത്ത് കകേറത്തി എവത്തികടെലരം രകനപടെദ്യാരം.  ഹകമ!  വലെത്തിയ പദ്യാണത്തി

കലെദ്യാറത്തിനയന്നദ്യാ കതെദ്യാന്നനണ എല്ലദ്യാനനദവങ്ങളുരം കേദ്യാക്കെകണ............

ടെൺ കേണക്കെത്തിനത്ത് കലെദ്യാഡത്തിരത്തിക്കുന്ന ആ പദ്യാണത്തികലെദ്യാറത്തിയത്തിൽ  ഒരു ഉറുമ്പത്ത് എന കതെദ്യാന്നത്തിക്കുരം വത്തിധതത്തിൽ

അവൻ നമനല്ലകേയറത്തി.അരത്തിച്ചദ്യാക്കെദ്യായത്തിരത്തിക്കുരം അവൻ സശയരം മനത്തിച.  അല്പസമയരം കേഴത്തിഞ.  വണത്തി മുൻകപദ്യാട്ടു

കപദ്യാകേദ്യാൻ  തുടെങ്ങത്തി.  തെനന്റെ  നചറത്തിയ  ഭദ്യാണതത്തിൽ  കനദ്യാക്കെത്തിയത്തിടത്ത്,  ആകേദ്യാശതത്തിനലെ  നകതങ്ങകളദ്യാടെത്ത്
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സരംസദ്യാരത്തിക്കുരം  കപദ്യാനലെ  അവനന്റെ  വത്തിഷമങ്ങൾ  പറഞ.  വത്തിശന്നദ്യാ  കേഴത്തിക്കെദ്യാനനദ്യാനമത്തില്ല.  നനകേയത്തിലെത്ത്  ഒരു

രൂപകപദ്യാലമത്തില്ല,  രണത്ത് പഴഞൻ ഉടുപ്പുകേൾ മദ്യാതരം,  എന്തത്തിനദ്യാ എന്റെമ എനന്ന നപറ്റതെത്ത്?  കപദ്യാറ്റദ്യാനറത്തിഞ്ഞൂനടെങത്തി

നപറ്റത്തിടെരുതെത്ത്  ഹരം  സങടെങ്ങൾ  മനസത്തിനലെദ്യാതുക്കെത്തി  അവൻ  പറഞ  ഞെദ്യാൻ  ഒറ്റയദ്യാണത്ത്  എക്കെദ്യാലെവരം  ഞെദ്യാൻ

ഒറ്റയദ്യാണത്ത്  കശഷരം ആകുഞ ധജീരൻ വത്തിശപത്തിനന്റെ മണത്തിനദ്യാദരം  കകേടത്ത്  നകേദ്യാണത്ത്  അറത്തിയദ്യാനതെ മയക്കെതത്തികലെക്കെത്ത്

വഴതെത്തി വജീണു. പദ്യാണത്തിയണ്ണെനന്റെ   കഡയത്ത്, നജീയദ്യാനരടെദ്യാ? എങ നത്തിനരം വനന്തടെദ്യാ?, ഉനക്കെത്ത് ഇന്ത ഉമൗരത്ത് നതെരത്തിയമദ്യാ?

എന്ന അലെറൽ കകേടദ്യാണത്ത് അവൻ ഉണർന്നതെത്ത്.  കേണ്ണെത്ത് തെത്തിരുമത്തിനക്കെദ്യാണത്ത് അവൻ പദ്യാണത്തിനയ കനദ്യാക്കെത്തി.  ഇന്നനലെ

നടെന്നനതെദ്യാനക്കെ  ഒരു  സശപയദ്യാഥദ്യാർത്ഥദരം  എന്നവനരം  കതെദ്യാന്നത്തി.  ഒരു  സയൻസത്ത്  ലെദ്യാബത്തിൽ  നകേദ്യാണ്ടു  വയ്ക്കുന്ന

അസ്ഥത്തികൂടെരം  കേണനക്കെ  ഇരത്തിക്കുന്ന  അവനനക്കെണത്ത്  പദ്യാണത്തി  കചദ്യാദത്തിച.  “ഉനക്കെത്ത്  പസത്തിക്കെത്ത്തെദ്യാ?”  അവൻ

പദ്യാണത്തിനയ  നചറത്തിയഭയകതദ്യാനടെ  രൂകമദ്യാനയദ്യാന  കനദ്യാക്കെത്തി.  തെനന്റെ  ഭദ്യാഷ  അവനത്ത്  മനസത്തിലെദ്യായത്തില്ല  എന

മനസത്തിലെദ്യാക്കെത്തിയ പദ്യാണത്തി അവനന കസ്നേഹകതദ്യാനടെ അരത്തികേത്തിൽ വത്തിളത്തിച.  ഒരു ചദ്യായക്കെടെയത്തിൽ കേയറ്റത്തി.  ഭകണരം

കേണപദ്യാനടെ അവനന്റെ കേണ്ണെത്തിൽ കസ്നേഹതത്തിനന്റെയരം സകന്തദ്യാഷതത്തിനന്റെയരം പ്രകേദ്യാശരം നത്തിഴലെത്തിട്ടു.  മുന്നത്ത്  കദദ്യാശയരം

മുടക്കെറത്തിയരം  കൂടത്തി  ഉഗനനദ്യാരു സദ്യാപദ്യാടെത്ത്.  വയറുനത്തിഞകപദ്യാൾ അവനത്ത്  പദ്യാണത്തിയനടെ  അടുകതക്കെത്ത്  ഭയകതദ്യാനടെ

നചന്നത്ത് പതുനക്കെ കചദ്യാദത്തിച ഞെദ്യാങ്കൂടത്തി വരടദ്യാ, എനകവകണദ്യാങത്തിലരം നചയദ്യാരം. നകേദ്യാണ്ടു കപദ്യാകവ്വദ്യാ? പദ്യാണത്തി അവനന

അടെത്തിമുടെത്തിനയദ്യാദ്യാന  കനദ്യാക്കെത്തി.  “എന്ന  കജദ്യാലെത്തിതെന്നദ്യാലരം   നജീ  നസയ്യുമദ്യാ?  നജീ   ചത്തിന്നനകേദ്യാളനനന്ത.  ഉനക്കെത്ത്

എന്നദ്യാനസയൻ കേഴത്തിയരം? ഒനരം മുടെത്തിയദ്യാതെത്ത്.  അതെത്തിനദ്യാലെത്ത് നജീ ഇങനത്തിന്നത്ത് പത്തിച്ചനയടുതത്ത് ആ കേദ്യാശത്ത്നകേദ്യാണത്ത് അന്ത

ശരജീരനത മടത്തിനപടുതത്ത്.  അപളത്ത് നദ്യാൻ ഉനന്ന പദ്യാക്കെല്ലദ്യാരം ഒദ്യാനക്കെ ഹത്തി.ഹത്തി.  കജദ്യാലെത്തി കതെടെത്തി വന്നത്തിരത്തിക്കുന്ന ഒരു

സത്തിന്നപയലെത്ത്.”

   പ്രതെജീകനയല്ലദ്യാരം നഷ്ടനപടത്ത് അവൻ  കേരയദ്യാൻ തുടെങ്ങത്തി.  നവറുരം കേരച്ചത്തിലെല്ല,  നപദ്യാടത്തിക്കെരച്ചത്തിൽ.  ഞെദ്യാൻ എനരം

ഒറ്റയദ്യാ,  എനത്തിക്കെദ്യാരുരം കൂടത്തില്ല,  എന്നദ്യാവരത്തികേ നനദവകമ....  അന്നത്ത് ഇവത്തിനടെ നത്തിനരം രകനപടെണരം.  എവത്തിനടെയരം

ഏകേനദ്യായത്ത് അവൻ വഴത്തിനജീനള നടെന. നടെന്നത്ത് നടെന്നത്ത് അകേലകേയദ്യാണത്ത്....... സമൂഹതത്തിൽ കേദ്യാലെതത്തിനന്റെ ഉയർന്ന

ചകവദ്യാളതനലെ ഒറ്റനപട ആ ബദ്യാലെൻ...................................................   

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഒറടപ്പടെല്  ഒരു  തപസതാണറ്റ്.  ഏടതതാരു  സൃഷറിയുടടെയുത  തുടെകത  ഏകതാന്തതയറില്
നറിന്നതാണറ്റ്.  ടകതാടങതാററിനു  മുനപുള്ള  നറിശബറ്റ്ദതയുത  ഇതതാണറ്റ്  നടമ്മ  ഓര്മ്മറിപ്പറിക്കുന്നതറ്റ്.  ഇതറിഹതാസങ്ങളറില്
വതാരബലത  മനടെറിയവര്  ഏകതാന്തതപസറിലൂടടെയതാണറ്റ്  അതറ്റ്  മനടെറിയതറ്റ്.  തപസറിടന  കതാഠറിനതത  എത
വലുതതായറിരുനമവതാ അതയുത വലുതതായറിരുന അവര് മനടെറിയ വരതറിന ശകറി.
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മേഴ
 നറനോഷ്നരി.ആര്.എസറ്റ്  (10A)

മഴകയ..............................

നജീ എത്തുരം മുകമ്പ എൻ നയനങ്ങൾ

നകേദ്യാതെത്തിക്കുന നത്തിനക്കെദ്യായത്ത് തുടെത്തിക്കുന  

നത്തിന്നത്തിനലെ ജലെതുള്ളത്തികേൾ ഭുമത്തിയത്തികലെക്കെത്ത്

പതെത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ പകത്തി മൃഗദ്യാദത്തികേളുരം

ആർത്തുല്ലസത്തിക്കുകേയരം തെരുക്കെൾ

നൃതമദ്യാടെത്തിക്കെളത്തിക്കുന്ന ദൃശദരം എൻ

മനസത്തിൽ  ഒദ്യാർക്കുകമ്പദ്യാ കുളത്തിർമകയകുകേയരം

നത്തിന്നത്തിനലെ ജലെദ്യാരംശരം  എൻ നമയത്തിൽ

പതെത്തിക്കുകമ്പൾ  അവ നതെന്നത്തി

മദ്യാറുകമ്പദ്യാൾ കേദ്യാഴ്ചയത്ത് കുളത്തിർമയരം

മനസത്തിനത്ത് ഉൺമദ്യാദവരം  നല്കുകേയരം

മദ്യാരത്തികയദ്യാനടെദ്യാപരം എത്തുന്ന

തെണുത്തുറഞ മന്ദമദ്യാരുതെൻ

എൻ മത്തിഴത്തികേൾക്കെത്ത് സദ്യാന്തശനവരം എന്നത്തിനലെ

കേദ്യാഴ്ചയത്ത്    സുഖരം കതെദ്യാനകേയരം 

മന്ദമദ്യാരുതെൻ വരുകമ്പദ്യാഴളള തെരുക്കെളത്തിനലെ

ഇലെകേളത്തില ണദ്യാകുന്ന ആ ശബരം

കകേൾക്കെദ്യാൻ ഇമ്പമുളളതെദ്യാണത്ത്.

                                                               

അധറികവതായനയറ്റ്  -സൂരതടന  ചൂമടെററ്റ്  ഭേകൗമമതാപരറിതലതറിടല  ജലത  നകീരതാവറിയതായറി  അന്തരകീക്ഷതറിമലയറ്റ്
ഉയര്ന്നറ്റ്  മമഘങ്ങളതാവന.  ഈ  മമഘങ്ങള്  ഘനകീഭേവറിച്ചറ്റ്  ടവള്ളത്തുള്ളറികളതായറി  ഭേകൗമമതാപരറിതലതറില്
പതറിക്കുന്നതതാണറ്റ് മഴ.  ഏഷതയറിടല ഏറവത കൂടതല് മഴ ലഭേറിക്കുന്നതറ്റ് ചറിറതാപ്പുഞറിയറിലതാണറ്റ്.
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നത്തിന്നത്തിനലെ ജലെദ്യാരംശരം  ഭുമത്തിയത്തിൽ 

പതെത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ

മനറ്റനകവണരം എനത്തിക്കെജീ ഭുമത്തിയത്തിൽ

മഴനയ നത്തിനനടെ സമൗന്ദരദരം

എന്നത്തിൽ ആഴതത്തിൽ സ്പർശത്തിക്കുന 

അകതെദ്യാനടെദ്യാപരം  കുളത്തിർമ  നൽകുകേയരം

ആ ഈറൻ നത്തിലെദ്യാവത്തിൽ കനദ്യാക്കുകമ്പദ്യാൾ

കേദ്യാണുന്ന തെദ്യാരകേങ്ങളുനടെ സമൗന്ദരദരം

എത വത്തിചത്തിതവരം വർണ്ണെദ്യാഭവമദ്യാണത്ത്

ആ കേദ്യാഴ്ചയത്തിൽ മുഴത്തികേത്തിയത്തിരത്തിക്കുകേയദ്യാണത്ത്.
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നലനോകൈത ടഎന്സകീടന തരിരുത്തുനമേനോ ?
ടജന്നരി.പരി.വരി കുമേനോര് (10D)

                    
കുറച നദ്യാളുകേൾക്കെത്ത്   മുൻപത്ത്  ഭമൗതെത്തികേ ശദ്യാസ്ത്ര  കലെദ്യാകേരം  നഞെടകലെദ്യാനടെ  ഒരു പകകകേമൗതുകേകതദ്യാനടെയരം

ശവത്തിച്ച വദ്യാർത.കേണത്തികേ പരജീകണരം നടെക്കുന്ന ഓപനറ പരജീകണ ലെദ്യാബത്തിൽ നത്തിന്നദ്യായത്തിരുന. കലെദ്യാകേനമങ്ങുരം

പ്രകതെദകേത്തിചരം  ഭമൗതെത്തികേശദ്യാസ്ത്രകലെദ്യാകേരം  എനരം   ആരദ്യാധനകയദ്യാനടെ  കനദ്യാക്കെത്തികേദ്യാണുന്ന  നഎൻസ്റ്റജീൻ  എന്ന

അസദ്യാമദ്യാനദ  പ്രതെത്തിഭ  കേനണതത്തിയ  പ്രകേദ്യാശകവഗതെയനടെ  അജയതെയരം  അതെത്തികനദ്യാടെനബന്ധത്തിച്ച  സദ്യാഹചരദരം

വന്നത്ത്  എതത്തികച്ചർന്ന  ഒരു  പരജീകണരം  കമൽപറഞ  ഓപകറഷൻ  പരജീകണലെദ്യാബത്തിൽ

നടെക്കുകേയദ്യായത്തിരുന.          പ്രകേദ്യാശ കവഗതെയത്ത് ഒപനമതദ്യാൻ പ്രപഞതത്തിനലെ ഒരു കേണത്തികേയ്ക്കുരം സദ്യാധത്തിക്കെത്തില്ല എന്ന

          സത്തിദദ്യാന്തരം ചത്തിലെ നബ്യൂസ്കുൂട്രെത്തികനദ്യാ കേണങ്ങൾ പരജീകണലെദ്യാബത്തിൽ തെത്തിരുതത്തിനയഴതുകേയരം ശദ്യാസ്ത്ര കലെദ്യാകേതത്ത് പുതെത്തിയ

   തെർക്കെങ്ങൾ വഴത്തി നവക്കുകേയരം നചയകുു.

 എന്തദ്യാണത്ത് നബ്യൂസ്കുൂട്രെത്തികനദ്യാ?           ഒരു നബ്യൂകത്തിയസത്തിനലെ നബ്യൂകട്രെദ്യാൺ എന്ന ചദ്യാർജത്ത് ഇല്ലദ്യാത കേണരം

    കപ്രദ്യാകടദ്യാണദ്യായരം ഇലെകകദ്യാണദ്യായരം രണദ്യായത്തി വത്തിഘടെത്തിക്കുന.      അതെത്തിൽ കപ്രദ്യാകടദ്യാൺ കേണരം നബ്യൂകത്തിയസത്തിൽ

      നത്തിലെനത്തിൽക്കുകേയരം ഇലെകകദ്യാൺ ബജീറ്റദ്യാ കേണമദ്യായത്തി പുറത്തു വരുകേയരം നചയ്യുന.   കമൽപറഞ പ്രതെത്തിഭദ്യാസരം

     അകറ്റദ്യാമത്തികേ ഫത്തിസത്തികത്തിൽ ബജീറ്റ കശദ്യാഷണരം എന്നത്ത് അറത്തിയപടുന.     കമൽ പറഞ സത്തിദദ്യാന്തതത്തിൽ ചത്തിലെ
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  നപദ്യാരുതകക്കെടുകേൾ ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞൻനദ്യാർ കേണ്ടുപത്തിടെത്തിക്കുകേയരം,       അവ പത്തിന്നജീടെത്ത് എന്റെത്തികക്കെദ്യാ നഫർമത്തി എന്ന

   ഇറ്റദ്യാലെത്തിയൻ ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞൻ തെത്തിരുത്തുകേയരം നചയകുു.       അകദ്ദേഹതത്തിനന്റെ അഭത്തിപ്രദ്യായതത്തിൽ ഒരു കറ ഡത്തികയദ്യാ ആക്ടജീവത്ത്

         മൂലെകേതത്തിനന്റെ നബ്യൂസ്കുൂട്രെത്തികനദ്യാ എന്ന കേണരം കൂടെത്തി പുറത്തു വരുന്നതെദ്യായത്തി അകദ്ദേഹരം ഹസദദ്യാന്തത്തികേമദ്യായത്തി നതെളത്തിയത്തിചകുു.

            പകക ഒരു പരജീകണ ലെദ്യാബത്തിൽ നബ്യൂസ്കുൂട്രെജീകനദ്യാ കേണങ്ങനള കേനണതദ്യാൻ പത്തിന്നജീടെത്ത് പരജീകണരം നടെന്നതെത്ത്

    സശത്തിസർലെദ്യാൻഡത്തിനലെ കബൺ ലെദ്യാബത്തിൽ നത്തിനരം 750.കേത്തി.      മജീ അകേനലെ ഇറ്റലെത്തിയത്തിനലെ ഗദ്യാൻകസദ്യാ ലെദ്യാബത്തികലെക്കെത്ത്

  നത്തിർമത്തിച്ച ഭൂഗർഭ തുരങതത്തിലെദ്യായത്തിരുന.        ആദദരം സരംശയരം പ്രകേടെത്തിപത്തിച്ച ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞർ പരജീക    ണരം പലെവടരം

       ആവർതത്തിനച്ചങത്തിലരം നത്തിശത്തിതെ ദൂരരം തെദ്യാണദ്യാൻ നബ്യൂസ്കുൂട്രെത്തികനദ്യാ കേണങ്ങനളടുത സമയരം പ്രകേദ്യാശകേത്തിരണങ്ങനളക്കെദ്യാൾ

കുറവദ്യായത്തിരുന.         കമൽപറഞ പരജീകണതത്തിനന്റെ സദ്യാധദതെ സരംശയ കേദ്യാരണമദ്യാനണന്നത്ത് കലെദ്യാകേതത്തിനന്റെ പലെ

        കകേദ്യാണത്തിൽ നത്തിനരം അഭത്തിപ്രദ്യായരം ഉയർനന്നങത്തിലരം അവ ദരജീകേരത്തിക്കെദ്യാൻ കബൺ ലെദ്യാബത്തിനലെ ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞൻനദ്യാർ

         വരുരം നദ്യാളുകേളത്തിൽ പരജീകണരം ആവർതത്തിക്കുകേ തെനന്ന നചയ്യുനമന്നത്ത് ശദ്യാസ്ത്ര കലെദ്യാകേരം കേരുതുന.

     നബ്യൂസ്കുൂടനന്റെ പ്രപഞ വജീകണതത്തിൽ നത്തിനരം തെജീനര വദതെദസ്തമദ്യായത്തിരുന,   നഎൻസ്റ്റജീനത്തിനന്റെ പ്രപഞ

വജീകണരം.         അതെത്തിൽ നത്തിന്നത്ത് വദതെദസ്തമദ്യാകേദ്യാൻ ഒരുനമ്പടുക്കുകേയദ്യാകണദ്യാ ഇന്നനത ശദ്യാസ്ത്ര കലെദ്യാകേരം?

         പുതെത്തിയ സത്തിദദ്യാന്തങ്ങൾ ഉയർനതണജീറ്റത്ത് അതെത്തിനന്റെ പ്രദ്യാകയദ്യാഗത്തികേ വശങ്ങൾ ചൂഷണരം നചയത്ത് പുതെത്തിയ

   സദ്യാകങതെത്തികേ വത്തിദദകേൾ മനഷദൻ സൃഷ്ടത്തിക്കുകമദ്യാ............?

        ഇനത്തിയരം കേനണതദ്യാൻ പ്രപഞ രഹസദങ്ങൾ മറ നജീക്കെത്തി പുറത്തു വരദ്യാൻകമൽപറഞ

 പരജീകണങ്ങൾക്കെത്ത് സദ്യാധത്തിക്കുകമദ്യാ.........?

 കലെദ്യാകേരം കേദ്യാതത്തിരത്തിക്കുകേയദ്യാണത്ത്. 

                                                                                                          

അധറികവതായനയറ്റ്  -ആല്ബര്ടറ്റ്  ഐനകസന  ആമപക്ഷറികതതാ  സറിദതാന്തതറിനു  രൂപത  നല്കറിയ
ഭേകൗതറികശതാസജ്ഞനതാണറ്റ്. ഇരുപതതാത നൂറതാണറിടല ഏറവത പ്രതറിഭേതാധനനതായ ശതാസഗൈമവഷകനതായറി ഇമദഹത
പരടക അതഗൈകീകരറികടപ്പടന. സതാമതാനത ആമപക്ഷറികതതാസറിദതാന്തത ആധുനറിക ഭേകൗതറികശതാസതറിടല രണ
അടെറിസതാനശറിലകളറിടലതാന്നതായറി  കണകതാകടപ്പടന.  ഇമദഹതറിടന  ദവതവത ഊര്ജവത  തമ്മറിലുള്ള–

ബന്ധടതപ്പററിയുള്ള  സമവതാകതമതായ  E =  mc2 (ഇതറ്റ്  മലതാക തറിടല  ഏറവത  പ്രശസ്തമതായ  സമവതാകതമതായറി
കണകതാകടപ്പടന) പ്രസറിദമതാണറ്റ്.  കസതാണത സറിദതാന്തതറിടന അടെറിസതാനത ഈ സമവതാകതമതാണറ്റ്. 
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 4

തുളസവി 

ശലോസവീയ നലോമകം - ഒസത്തിമരം സദ്യാങത്ത്റ്റരം

രൂപ വവിവരണകം - ഈർപവരം വളക്കൂറുമുള്ള ഏതു തെരരം മണ്ണെത്തിലരം തുളസത്തി വളരുന. വത്തിതത്തിൽനത്തിനരം 

വജീഴന്ന അരത്തി ഹതെകേൾ നടെദ്യാൻ ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന. കൃഷ്ണതുളസത്തി(കേറുത തുളസത്തി), 

രദ്യാമതുളസത്തി(നവളുത തുളസത്തി) എന്നജീ രണ്ടുതെരരം തുളസത്തികേളുണത്ത്. 

കൃഷ്ണ തുളസത്തിയദ്യാണത്ത് ഏറ്റവരം ഔഷധമൂലെദമുള്ളതെത്ത്. തുളസത്തിയത്തിലെയത്തിനലെ എണ്ണെ 

ഗന്ധത്തിയത്തിൽനത്തിനരം പുറനപടുന്ന ചത്തിലെ ദവങ്ങളദ്യാണത്ത് തുളസത്തിക്കെത്ത് നല്ലമണരം നൽകുന്നതെത്ത്. 

ബദ്യാഡത്തിൽ കേദ്യാരംഫർ എന്ന എസൻസത്ത് അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   

ഗുണലമന - കേഫനക്കെടത്തിനത്ത് ഇതെത്തിൻനറ നജീരത്ത് കതെനത്തിൽ ചദ്യാലെത്തിച്ചത്ത് കേഴത്തിക്കുന്നതെത്ത് നല്ലതെദ്യാണത്ത്.  മുറത്തിവത്തിനത്ത്  

മരുന്നദ്യായരം തെലെയത്തിൽ കതെക്കുന്നതെത്തിനത്ത് എണ്ണെ കേദ്യാചന്നതെത്തിനരം ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന. 

കുരുമുളകഗ് തുളസവി രസകം
ലചരുവ

വറ്റൽ മുളകേത്ത് - 8 എണ്ണെരം

പുളത്തി - 2 ഉരുള

കേദ്യായരം - 2 നചറത്തിയ കേഷണരം

കുരുമുളകേത്ത് - 2 ടെജീ സ്പൂൺ
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തുളസത്തിയത്തിലെ - ഒരു പത്തിടെത്തി

ഇഞത്തി - 2 നചറത്തിയ കേഷണരം

മല്ലത്തിനപദ്യാടെത്തി - 3 ടെജീസ്പൂൺ

ജജീരകേരം - 4 നള്ളത്ത്

നവളുത്തുള്ളത്തി - 2 എണ്ണെരം

ചുവനള്ളത്തി - 4 എണ്ണെരം

ഉപത്ത് - പദ്യാകേതത്തിനത്ത്

കടുകഗ് തലോളവികലോൻ

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ -  4 ടെത്തിസ്പൂൺ

ചുവനള്ളത്തി - 6 എണ്ണെരം

കേടുകേത്ത് - 2 നചറത്തിയ സ്പൂൺ

മുളകേത്ത് - 2 എണ്ണെരം

കേറത്തികവപത്തിലെ - 2 കേതെത്തിർപത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ എണ്ണെനയദ്യാഴത്തിച്ചത്ത്  വറ്റൽമുളകേത്ത്,  കുരുമുളകേത്ത്,  മല്ലത്തി,  ജജീരകേരം,  നവളുത്തുള്ളത്തി,  ഇഞത്തി എന്നത്തിവ

വറുനതടുതത്ത് അരക്കുകേ.  പുളത്തി പത്തിഴത്തിഞ നവള്ളതത്തിൽ തുളസത്തിയത്തിലെയരം പദ്യാകേതത്തിനത്ത് ഉപ്പുരം കേദ്യായവരം അരപ്പുരം

കചർതത്ത്  തെത്തിളപത്തിക്കുകേ.  തെത്തിളച  തുടെങ്ങുകമ്പദ്യാൾ  കുറചനവളത്തിനച്ചണ്ണെ  ചൂടെദ്യാക്കെത്തി  ഒഴത്തിചനകേദ്യാടുക്കുകേ.  ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ

നചറുതെദ്യായത്തി അരത്തിഞ ഉള്ളത്തി, മുളകേത്ത്, കേറത്തികവപത്തിലെ എന്നത്തിവ ഇടത്ത് തെത്തിളപത്തിച്ചത്ത് വച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന രസവരം കചർതത്തിളക്കെത്തി

മല്ലത്തിയത്തിലെയമത്തിടത്ത് വദ്യാങ്ങുകേ.

തുളസവിചമനവി
ലചരുവ

തുളസത്തി ഇലെ - 6 എണ്ണെരം

കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - കേദ്യാൽകേപത്ത്

കേദ്യാന്തദ്യാരത്തി - 6 എണ്ണെരം

വദ്യാളൻപുളത്തി - നചറത്തിയ ഉരുള
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നചറത്തിയ ഉള്ളത്തി - 2 എണ്ണെരം

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

തുളസത്തി ഇലെയരം, കതെങ്ങ ചത്തിരവത്തിയതുരം, കേദ്യാന്തദ്യാരത്തിയരം, വദ്യാളൻപുളത്തിയരം കചർതത്ത് നന്നദ്യായത്തി അരനച്ചടുക്കുകേ.

തുളസവിയവില കലോപ്പെവി
ലചരുവ

1. തുളസത്തിയത്തിലെ - 1 കേപത്ത്

2. കേരത്തിനപടത്തി - 100 ഗദ്യാരം

3. ചുക്കെത്ത് - 2 കേഷണരം ചതെച്ചതെത്ത്

4. മല്ലത്തി - ഒരു പത്തിടെത്തി ചതെച്ചതെത്ത്

5. ഏലെയദ്യാ - 1 ചതെച്ചതെത്ത്

6. വറ്റൽ മുളകേത്ത് - 1 നള്ളത്ത്

7. ജജീരകേരം - 1 നള്ളത്ത്

8. നവള്ളരം - 2 ടെജീകേപത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

1  മുതെൽ  7  വനരയള്ള കചരുവകേകേൾ നവള്ളതത്തിലെത്തിടത്ത്  ആവത്തി  കപദ്യാകേദ്യാനതെ തെത്തിളപത്തിച്ചത്ത്  പകുതെത്തിയദ്യാക്കെത്തി

വറ്റത്തിച്ചത്ത് നചറുചൂകടെദ്യാനടെ കുടെത്തിക്കുകേ. 

തുളസവി ദലോഹൈശമനവി
ലചരുവ

തുളസത്തിയത്തിലെ - 10 എണ്ണെരം

നവള്ളരം - 2 ലെത്തിറ്റർ

നവല്ലരം - 2 ആണത്തി

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം 

     തുളസത്തി ഇലെ തെകണദ്യാടുകൂടെത്തി പറത്തിനച്ചടുതത്ത്  (10  എണ്ണെരം)  രണത്ത് ലെത്തിറ്റർ നവള്ളതത്തിലെത്തിടത്ത്  നവല്ലവരം കചർതത്ത്

നന്നദ്യായത്തി  തെത്തിളപത്തിക്കുകേ,  അതെത്തിനകശഷരം  വദ്യാങ്ങത്തിനവച്ചത്ത്  ആറത്തിക്കെഴത്തിയകമ്പദ്യാൾ  അരത്തിച്ചത്ത്  ദദ്യാഹശമനത്തിയദ്യായത്തി

ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം. 
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ANGER
T. K Ashok Kumar 

God gives loves to all !

Beast shows anger to all !

Anger breaks all silence !

Anger leads to ruin of all !

Anger flows sin in the world;

Love paste snow on anger; 

Human deceit causes danger ;

Truth raises gloomy world;

Anger makes tug with others ;

Anger causes fault thither ;

Every one fell in loneliness;

God reveals His greatness!

Look and talk make it serious!

Quarrel leads to various punish;

Nature turns in to furious;

Love comes from the genius;

Anger releases sound around;

Kith and kins becomes rivals;

Foolish thoughts make naughty trail!

Power accelerate the ruin of men!

Additional reading -Anger or wrath is an intense expression of emotion.  It  involves a

strong  uncomfortable  and  hostile  response  to  a  perceived  provocation,  hurt  or  threat.

Anger is used as a protective mechanism to cover up fear, hurt or sadness.
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ഡരിജരിറല് ചരിതരചന  ജരിമറ്റ് ഉപനയനോഗൈരിച്ചറ്റ് വരച്ച ചരിതങ്ങള്–

ബവിജവിൻ.പവി.ദലോസഗ്  (Standard:9.B)

ലകരളഫത്ത നടുകവിയ പ്രളയകം
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പ്രകൃതവിഭകംഗവി

പവി.ഫക.എസഗ്.എചഗ്.എസഗ്.എസഗ് സ്കൂൾലഗറഗ് (മലോഗസവീൻ കവർ ലപജഗ്)
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പ്രണയ വര്ണങ്ങള്
പവരിന് (9A)

   

പരത്തിഷ്കദ്യാരത്തികേളുനടെ  നദ്യാടെദ്യായത്തി  മദ്യാറുകേയദ്യാണത്ത്  നമ്മുനടെ  നദ്യാടെത്ത്.  അങ്ങനനയളള  ഒരു  ഗദ്യാമതത്തിലെദ്യാണത്ത്

ബത്തിസ്മത്തിയനടെ  വജീടെത്ത്.  അവത്തിനടെ  കേത്തിളത്തികേളുനടെയരം,  പുഴകേളുനടെയരം,  അരുവത്തികേളുനടെയരം  ശബതത്തിനത്ത്  പകേരരം.

ട്രെദ്യാക്ടറുകേളുനടെയരം  മഹദ്യാവദ്യാഹനങ്ങളുനടെയരം ശബരം മദ്യാതകമ കകേൾക്കെദ്യാൻ കേഴത്തിയനളളു.  കറദ്യാഡുകേളുനടെ വജീതെത്തിയരം,

നജീളവരം അളക്കെദ്യാൻ തെനന്ന കേഴത്തിയദ്യാത രജീതെത്തിയത്തിൽ നദ്യാലെത്ത്  വരത്തി പദ്യാതെകേൾ ഉണദ്യാക്കുകേയദ്യാണത്ത്.  എന്നദ്യാൽ ഇമൗ

ഗദ്യാമതത്തിനലെ ആളുകേൾക്കെത്ത്  ഇനതെല്ലദ്യാരം  ഒരു പരത്തിഷ്കദ്യാരരം  ആയത്തി  കേദ്യാണുകമ്പദ്യാൾ.നബ്യൂ ജനകറഷൻ എന്ന പുതെത്തിയ

തെലെമുറയത്തിനലെ ആൺകുടത്തികേൾക്കെത്ത് ഹബക്കുകേൾ നകേദ്യാണ്ടുളള ഒരു അഭദദ്യാസരം കേദ്യാഴ്ചവകയണ്ടുന്ന ഒരു ഗമൗണദ്യായത്തി

മദ്യാറുകേയദ്യാണത്ത്.

     എന്നദ്യാൽ, ഇമൗ ഗദ്യാമതത്തിൽ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസരം ഉളളതെദ്യായത്തി ആരുരം തെനന്നയത്തില്ല. എന്നദ്യാൽ ബത്തിസ്മത്തിയനടെ അമയ്ക്കുരം

പപയ്ക്കുരം വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസമുണത്ത്.  അവർക്കെത്ത് ആവശദതത്തിനരം ഉപരത്തി സശത്തുക്കെൾ ഉണത്ത്.  അവർ നഗരതത്തിൽ നത്തിനരം

ഗദ്യാമതത്തികലെക്കെത്ത്  വന്നതെദ്യാണത്ത്ബത്തിസ്മത്തി  നദ്യാലെദ്യാരം  കദ്യാസത്ത്  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിയദ്യാണത്ത്.   അവൾക്കെത്ത്  സ്കൂളത്തിൽ നത്തിനളള നല്ല

പ്രകചദ്യാദനങ്ങൾ അവൾക്കെത്ത്  കൂടുതെൽ കേദ്യാരദങ്ങൾ നചയദ്യാനരം  പഠത്തിക്കെദ്യാനരം ഉളള അവസരങ്ങൾ കേത്തിടത്തിനകേദ്യാണത്ത്

ഇരുന. അങ്ങനന അവൾ അഞദ്യാരം കദ്യാസത്തിനലെ പഠത്തിതരം കേഴത്തിഞത്ത് ആറദ്യാരം കദ്യാസത്തിനലെ പ്രകവശകനദ്യാത്സവതത്തിൽ
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അവൾ അവനന കേണ്ടുമുടത്തി.  അന മുതെൽ അവൾക്കെത്ത് അവനന ഇഷ്ടമദ്യായത്തി തുടെങ്ങത്തി.  മറത്തിച്ചത്ത്  അവനരം അവനള

ഇഷ്ടനപട്ടു. പജീന്നത്തിടെത്ത് അവർ തെമത്തിലളള കസ്നേഹരം ആർക്കുരം അകേറ്റദ്യാൻ പറ്റദ്യാത ഒന്നദ്യായത്തി മദ്യാറത്തി. 

       പതെത്തിനനടത്ത് വയസദ്യായകപദ്യാൾ വജീട്ടുക്കെദ്യാർ ഇവരുനടെ ഇഷ്ടരം അറത്തിയകേയരം ഇതെത്ത് നടെക്കെത്തില്ല എന്നത്ത് പറഞ.

അന്നത്ത് ബത്തിസ്മത്തിയനടെ വജീടത്തിൽ വഴക്കെദ്യായത്തി.  അതെത്തിനത്ത് കേദ്യാരണരം മതെരം എന്ന വദ്യാക്കെദ്യാണത്ത്  .  അവനന്റെ കപരത്ത് ശത്തിവറദ്യാരം.

കത്തിസ്തദദ്യാനത്തിയദ്യായ എനന്റെ മകേനള  ഒരു ഹത്തിന  നചറുക്കെനന്റെ കൂനടെ  കേല്ലദ്യാണദരം  കേഴത്തിക്കെദ്യാൻ സമതെത്തിക്കെത്തില്ല എന്നത്ത്

പറഞത്ത്  അച്ഛൻ  അവരുനടെ  കസ്നേഹനത  എതെത്തിർത്തു.  അതെത്ത്  ബത്തിസ്മത്തിക്കുരം  ശത്തിവദ്യാറദ്യാമത്തിനരം  ചത്തിന്തത്തിക്കുന്നതെത്തിലരം

അപ്പുറമദ്യായത്തിരുന. എന്നദ്യാൽ ശത്തിവറദ്യാരം ബത്തിസ്മത്തിനയ കേലെദദ്യാണരം കേഴത്തിച്ചത്ത് തെരദ്യാൻ ആവശദനപടത്ത് ബത്തിസ്മത്തിയനടെ വജീടത്തിൽ

കപദ്യായത്തിരുന.അവൻവന്നത്തിറങ്ങത്തിയതുരം ബത്തിസ്മത്തിയനടെ രണത്ത് സകഹദ്യാദരനദ്യാർ അവനന തെലകേയരം ഉപദവത്തിക്കുകേയരം

നചയ.ബത്തിസ്മത്തി തെടുതകപദ്യാൾ അവൻ തെലന്നതെത്ത് നത്തിർതത്തി.  അടുത്തുളള മദ്യാവത്തിനന്റെ ചുവടത്തിനരത്തികേത്തികലെക്കെത്ത് ശത്തിവനയ

ഇരുതത്തി.  നവളളവരം  നകേദ്യാടുത്തു.  മുറത്തിവകേളത്തിൽ  അവളുനടെ  ഹകേയത്തിനലെ  തുണത്തിയനടെ  അറ്റരം  കേജീറത്തി  നകേടത്തി  .

ബത്തിസ്മത്തികയദ്യാടെത്ത് ശത്തിവ പറഞ. എനത്തിക്കെത്ത് നത്തിനന്റെ അച്ഛകനദ്യാടെത്ത് സരംസദ്യാരത്തിക്കെണരം. ബത്തിസ്മത്തി തെടെഞ. നജീ കപദ്യാകേണ നജീ

കപദ്യായദ്യാൽ  ഇനത്തിയരം  കചടനർ  തെലരം.  അവർ  തെല്ലത്തികക്കെദ്യാനട,  നകേദ്യാകന്നദ്യാനട  എനത്തിക്കെത്ത്  പറകയണ  കേദ്യാരദരം

പറഞത്തിനട ഞെദ്യാൻ കപദ്യാവകേയളള. അവൻ അവളുനടെ അച്ഛനന വത്തിളത്തിച. 

 അച്ഛദ്യാ  എനത്തിക്കെത്ത്  അച്ഛകനദ്യാടുരം  അമകയദ്യാടുരം  സകഹദ്യാദരങ്ങകളദ്യാടുരം  എനത്തിക്കെത്ത്  ഒരു

കേദ്യാരദരം  പറയണരം.  അതെത്ത്  കേഴത്തിഞത്ത്  ഞെദ്യാൻ  നപദ്യാനയദ്യാളളദ്യാരം.  ഞെദ്യാൻ  അനദ്യാഥനദ്യാണത്ത്  എനത്തിക്കെത്ത്  ആരുരം  ഇല്ല.

അലെഞത്ത് തെത്തിരത്തിഞത്ത് നടെന്ന എനന്ന അമൃതെ എന്ന മലെയദ്യാളരം പഠത്തിപത്തിക്കുന്ന ടെജീച്ചറദ്യാണത്ത്  എടുതത്ത് വളർതത്തിയതെത്ത്

ആ അമയത്ത് കപദ്യാലരം ബത്തിസ്മത്തിയരം ഞെദ്യാനമദ്യായളള ബന്ധരം അറത്തിയത്തില്ല.  അഞദ്യാരം വയസത്തിലെദ്യാണത്ത്  ടെജീച്ചർ എനന്ന

സശന്തരം മകേനദ്യായത്തി കേണത്ത് എനന്ന പഠത്തിപത്തിച്ചതെത്ത്. ഇകപദ്യാൾ എനത്തിക്കെത്ത് ഇരുപതത്തി മൂന്നത്ത് വയസദ്യായത്തി. ടെജീച്ചറത്തിനന്റെ കൂനടെ

അന്നത്ത് പ്രകവശകനദ്യാൽസവതത്തിൽ വന്നകപദ്യാഴദ്യാണത്ത് ആദദമദ്യായത്തി ബത്തിസ്മത്തിനയ കേദ്യാണുന്നതെത്ത്.  അകപദ്യാൾ അവൾക്കെത്ത്

എനന്ന ഇഷ്ടമദ്യായത്തിരുന. തെത്തിരത്തിച്ചത്ത് എനത്തിക്കുരം. എന്നദ്യാൽ ഞെദ്യാൻ അവനള ഒരു കമദ്യാശമദ്യായ കേണ്ണെ കുു നകേദ്യാണ്ടു കപദ്യാലരം

ഒന്നത്ത് കനദ്യാക്കെത്തിയത്തിടത്തില്ല.

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഒരു  തതസസതഹറിതയറിമലതാ  ഒരു  ആചതാരതടന  പഠനങ്ങളറിമലതാ  പ്രവതാചകടന
വചനങ്ങളറിമലതാ  വറിശസസറിക്കുന്ന  ആളുകള്  പറിന്തുടെരുന്ന  ആചതാരങ്ങള്  ജകീവറിതക്രമങ്ങള്  ആരതാധനതാ
രകീതറികള് എന്നറിവടയ ടപതാതുമവ മതത എന പറയുന. കദവതാരതാധനയതാണറ്റ് മതതറിടന കതാമറ്റ്.
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തരിരുവനന്തപുരത
(നമ്മുഫട ജവില)

കകേരള  സരംസ്ഥദ്യാനതത്തിനന്റെ തെലെസ്ഥദ്യാനനഗരവരം,  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  ജത്തില്ലയനടെ ആസ്ഥദ്യാനവമദ്യാണത്ത് 

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  (ഇരംഗജീഷത്ത്:Thiruvananthapuram).   ട്രെത്തിവദ്യാൻട്രെരം  എന്ന   കപരത്തിലരം  ഇതെത്ത്  അറത്തിയനപടുന.

ഇന്തദൻ  ഉപഭൂഖണതത്തിനന്റെ പടെത്തിഞദ്യാറൻ  തെജീരതത്ത്  കകേരളതത്തിനന്റെ  നതെകക്കെ  അറ്റതദ്യായദ്യാണത്ത്  ഈ  നഗരരം

സ്ഥത്തിതെത്തി നചയ്യുന്നതെത്ത്. വളനര ഭൂഹവവത്തിധദവരം, തെത്തിരകക്കെറത്തിയ വജീഥത്തികേളുരം വദ്യാണത്തിജദ കമഖലെകേളുരം ഉള്ള നഗരമദ്യാണത്ത്

തെത്തിരുവനന്തപുരരം.  “നത്തിതെദ  ഹരത്തിതെ  നഗരരം”  എന്നദ്യാണത്ത്  ഇന്തദയനടെ  രദ്യാഷ്ട്രപത്തിതെദ്യാവത്ത്  മഹദ്യാതദ്യാഗദ്യാന്ധത്തി

തെത്തിരുവനന്തപുരനത  വത്തികശഷത്തിപത്തിച്ചതെത്ത്.  2001-നലെ  കേദ്യാകനഷുമദ്യാരത്തി പ്രകേദ്യാരരം  745,000  കപർ  ഇവത്തിനടെ

അധത്തിവസത്തിക്കുന.  ഇതു പ്രകേദ്യാരരം  കകേരളതത്തിനലെ ഏറ്റവരം  ജനസദ്യാന്ദ്രതെ കൂടെത്തിയ നഗരരം  എന്ന പ്രകതെദകേതെയരം

തെത്തിരുവനന്തപുരരം നഗരതത്തിനദ്യാണത്ത് .  തെത്തിരുവനന്തപുരരം തെനന്നയദ്യാണത്ത്,  കകേരളതത്തിനലെ ഏറ്റവരം വലെത്തിയ നഗരവരം.

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിൽ  സരംസ്ഥദ്യാനസർക്കെദ്യാരത്തിനന്റെയരം,  കകേന്ദ്രസർക്കെദ്യാരത്തിനന്റെയരം  പലെ  കേദ്യാരദദ്യാലെയങ്ങളുരം

പ്രവർതത്തിക്കുനണത്ത്.  കലെദ്യാകേതത്തിനലെതെനന്ന  മത്തികേച്ച  സശകേദ്യാരദ  വദവസദ്യായശരംഖലെകേളുനടെ  കേദ്യാരദദ്യാലെയങ്ങളുരം

ഇവത്തിനടെ  പ്രവർതത്തിക്കുന.  രദ്യാഷ്ട്രജീയസത്തിരദ്യാകകേന്ദ്രരം  എന്നതെത്തിലപരത്തി,  ഉന്നതെനത്തിലെവദ്യാരമുള്ള  പലെ  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ

സ്ഥദ്യാപനങ്ങളുനടെയരം  കകേന്ദ്രരം  കൂടെത്തിയദ്യാണത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരരം.  പ്രശസ്തമദ്യായ  കകേരള  സർ വകേലെദ്യാശദ്യാലെ,  രദ്യാജജീവത്ത്

ഗദ്യാന്ധത്തി ഹജവ സദ്യാകങതെത്തികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രരം,  വത്തികരം സദ്യാരദ്യാഭദ്യായത്തി ബഹത്തിരദ്യാകേദ്യാശ കകേന്ദ്രരം,  തെത്തിരുവനന്തപുരരം
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B7%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%82
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ഏൻജനജീയറത്തിരംങത്ത്  കകേദ്യാകളജത്ത്,  സർക്കെദ്യാർ  ഏൻജനജീയറത്തിരംങത്ത്  കകേദ്യാകളജത്ത്  ബദ്യാടൺഹത്തിൽ,  ഇന്തദൻ  ഇൻസ്റ്റത്തിറ്റബ്യൂടത്ത്

ഓഫത്ത്  കസ്പസത്ത്  നടെകകദ്യാളജത്തി,  ഇന്തദൻ  ഇൻസ്റ്റത്തിറ്റബ്യൂടത്ത്  ഓഫത്ത്  സയൻസത്ത്  എജഡ്യുകക്കെഷൻ  ആൻഡത്ത്  റത്തിസർച്ചത്ത്

തുടെങ്ങത്തിയവ  അക്കൂടതത്തിൽ  എടുതത്ത്  പറയദ്യാവന്നവയദ്യാണത്ത് .  ഇന്തദയത്തിനലെ  ആദദനത  വത്തിവരസദ്യാകങതെത്തികേ

സ്ഥദ്യാപനസമുച്ചയമദ്യായ  നടെകേത്ത് കനദ്യാ  പദ്യാർക്കെത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  കേഴക്കൂടരം  എന്ന

സ്ഥലെതത്തിനടുതദ്യാണത്ത്,കകേരളതത്തിനലെ നപദ്യാതുകമഖലെ സ്ഥദ്യാപനങ്ങളത്തിൽ ഒന്നദ്യായ നകേൽകട്രെദ്യാണത്തിനന്റെ ആസ്ഥദ്യാനവരം

ഇവത്തിനടെയദ്യാണത്ത്. 

ഇന്തദയനടെ  നതെകക്കെ  മുനമ്പത്തിൽ  സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന  തെത്തിരുവനന്തപുരതത്തിനന്റെ  അകദ്യാരംശ  കരഖദ്യാരംശങ്ങൾ

8.5°  N  76.9°  E  ആണത്ത്.  സഹദപർവ്വതെ  നത്തിരകേൾക്കുരം  അറബത്തിക്കെടെലെത്തിനരം  ഇടെയത്തിലെദ്യായത്തി  സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന

തെത്തിരുവനന്തപുരരം സമുദനത്തിരപത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലെമദ്യാണത്ത്.  ഭൂമത്തിശദ്യാസ്ത്രപരമദ്യായത്തി ഉൾനദ്യാടെത്ത്,  തെജീരപ്രകദശരം എന്നത്തിങ്ങനന

രണദ്യായത്തി ഈ പ്രകദശനത വത്തിഭജത്തിക്കെദ്യാരം. നചറുകുനകേളുരം, തെദ്യാഴദ്യാരങ്ങളുരം കചർന്നതെദ്യാണത്ത് ഉൾനദ്യാടെത്ത്. കേടെൽ തെജീരവരം,

പുഴകേളുരം മറ്റുരം അടെങ്ങുന്നതെദ്യാണത്ത് തെജീരപ്രകദശരം.  തെത്തിരുവനന്തപുരരം ജത്തില്ലയത്തിനലെ തെനന്ന ഏറ്റവരം വലെത്തിയ ശുദജലെ

തെടെദ്യാകേമദ്യായ  നവള്ളദ്യായണത്തി  തെടെദ്യാകേരം  നഗരതത്തിനന്റെ  പ്രദ്യാന്തപ്രകദശതദ്യാണത്ത്.  കേരമനയദ്യാ റുരം  കേത്തിള്ളത്തിയദ്യാറുരം

നഗരതത്തിലൂനടെ ഒഴകുന്ന പ്രധദ്യാന പുഴകേളദ്യാണത്ത്.  നഗരതത്തിനന്റെ കേത്തിഴക്കുഭദ്യാഗതത്ത് മലെമ്പ്രകദശരം ഉണത്ത്.  ജത്തില്ലയത്തിനലെ

ഏറ്റവരം ഉയർന്ന പ്രകദശരം സമുദനത്തിരപത്തിൽ നത്തിന്നത്ത്  1890  മജീറ്റർ ഉയരതത്തിൽ സ്ഥത്തിതെത്തി നചയ്യുന്ന അഗസ്തദകൂടെരം

ആണത്ത്. നഗരതത്തിന സമജീപത്തുള്ള രണത്ത് പ്രധദ്യാന ഹത്തിൽ റത്തികസദ്യാർട്ടുകേൾ ആണത്ത് നപദ്യാൻമുടെത്തിയരം മൂക്കുന്നത്തിമലെയരം. 

ചരരിതത്രം 

  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിനന്റെ

അതെത്തിപുരദ്യാതെനമദ്യായ  കേച്ചവടെ  ചരത്തിതരം  കത്തി.മു

1000- ാദ്യാരം  ആണത്തികലെക്കെത്ത്  കപദ്യാകുന.  കകേരളതത്തിനലെ

മറ്റത്ത്  നഗരങ്ങൾ  കപദ്യാനലെ  തെനന്ന  സുഗന്ധ

വദഞനങ്ങളദ്യായത്തിരുന  തെത്തിരുവനന്തപുരത്തുരം

വദദ്യാപദ്യാരരം  നചയത്തിരുന്നതെത്ത്.  എന്നത്തിരുന്നദ്യാലരം,

അക്കെദ്യാലെതത്ത് തെത്തിരുവനന്തപുരതത്തിനന്റെ സദ്യാമൂഹദ-രദ്യാഷ്ട്രജീയ-സദ്യാരംസദ്യാരത്തികേ പശദ്യാതലെരം മറ്റത്ത് നഗരങ്ങളത്തിൽ നത്തിനരം

തെത്തികേചരം വത്തിഭത്തിന്നമദ്യായത്തിരുന.  നകേദ്യാച്ചത്തി,  കകേദ്യാഴത്തികക്കെദ്യാടെത്ത്  എന്നജീ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളുനടെയതയരം വദദ്യാപദ്യാരരം ഇവത്തിനടെ
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നടെന്നത്തിരുന്നത്തില്ല. പ്രദ്യാചജീന കേദ്യാലെതത്ത് ഇവത്തിടെരം ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്നതെത്ത് ആയത്ത് രദ്യാജവരംശമദ്യായത്തിരുന. 

കത്തി.വ. 10- ാദ്യാരം ആരം നൂറ്റദ്യാണത്തിൽ ഭരണരം കവണദ്യാടെത്ത് രദ്യാജവരംശതത്തിനന്റെ കേജീഴത്തിൽ വന. 1684 ൽ ഉമയമ

റദ്യാണത്തിയനടെ കേദ്യാലെതദ്യാണത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരത്തുനത്തിനരം 32  കേത്തികലെദ്യാ മജീറ്റർ വടെക്കെത്ത് സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന അഞ്ചുനതെങ്ങത്ത്

എന്ന പ്രകദശതത്ത്  ഇരംഗജീഷത്ത് ഈസ്റ്റത്ത് ഇന്തദദ്യാ കേമ്പനത്തി സ്ഥദ്യാപത്തിക്കെനപടതെത്ത് .  തെത്തിരുവനന്തപുരരം ആധുനത്തികേതെയനടെ

ആദദ  ചുവടു  വയത്ത്പ്പുകേൾ  നടെതത്തിയതെത്ത്  1729-ൽ  മദ്യാർതദ്യാണവർമ  മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്ത്  തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂർ

നദ്യാട്ടുരദ്യാജദതത്തിനന്റെ  ഭരണദ്യാ ധത്തികേദ്യാരത്തി  ആയതെത്തിനത്ത്  കശഷമദ്യാണത്ത്.  1745-ലെദ്യാണത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരരം,

തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂറത്തിനന്റെ  തെലെസ്ഥദ്യാനമദ്യാക്കെനപടതെത്ത്  .  പനതദ്യാൻപതെദ്യാരം  നൂറ്റദ്യാണത്തിനന്റെ  മദദകേദ്യാലെഘടതത്തിൽ,

സശദ്യാതെത്തിതെത്തിരുനദ്യാൾ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവരം ആയത്തിലെദരം തെത്തിരുനദ്യാൾ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവരം രദ്യാജദരം ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്ന സമയതദ്യാണത്ത് ഈ

പടണതത്തിനന്റെ  സുവർണ്ണെ  കേദ്യാലെഘടരം  എന  പറയദ്യാവന്നതെത്ത്.  സശദ്യാതെത്തിതെത്തിരുനദ്യാളത്തിനന്റെ  കേദ്യാലെഘടതത്തിലെദ്യാണത്ത്

ആദദനത ഇരംഗജീഷത്ത് വത്തിദദദ്യാലെയരം(1834), നകതനത്തിരജീകണദ്യാലെയരം (1837) എന്നത്തിവ നത്തിർമത്തിച്ചതെത്ത്. ആയത്തിലെദരം

തെത്തിരുനദ്യാളത്തിനന്റെ കേദ്യാലെഘടതത്തിൽ ജനറൽ ആശുപതത്തി (1839), ഓറത്തിയന്റെൽ റത്തികസർച്ചത്ത് ഇൻസ്റ്റത്തിറ്റബ്യൂടത്ത്, മദ്യാനസത്തിപത്ത്റ്റത്ത്

ഹലെബറത്തി,  യൂണത്തികവഴത്തിറ്റത്തി  കകേദ്യാകളജത്ത്  (1873)  എന്നത്തിവ  സ്ഥദ്യാപത്തിച്ചതെത്ത്.  സരംസ്കൃതെ  കേലെദ്യാലെയരം,  ആയർകവ്വദ

കകേദ്യാകളജത്ത്, കലെദ്യാ കകേദ്യാകളജത്ത്, എന്നത്തിവ ശജീമൂലെരം തെത്തിരുനദ്യാൾ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്തിനന്റെ കേദ്യാലെതദ്യാണത്ത് സ്ഥദ്യാപത്തിച്ചതെത്ത്. 

പനതദ്യാൻപതെദ്യാരം  നൂറ്റദ്യാണത്തിനന്റെ  തുടെക്കെതത്തിൽ  രദ്യാഷ്ട്രജീയമദ്യായരം

സദ്യാമൂഹത്തികേമദ്യായരം വലെത്തിയ മദ്യാറ്റങ്ങൾക്കെത്ത് നഗരരം സദ്യാകദരം വഹത്തിച. 1904-

ൽ  സ്ഥദ്യാപത്തിച്ച  ശജീമൂലെരം  അസരംബത്തി  ആണത്ത്  ഇന്തദയത്തിനലെ  തെനന്ന

ആദദനത,  ജനങ്ങൾ തെത്തിരനഞടുത നത്തിയമസഭദ്യാ  സമത്തിതെത്തി.  ഒരത്തിക്കെലരം

ബത്തിടജീഷത്ത്  സദ്യാമദ്യാജദതത്തിനന്റെ  കനരത്തിട്ടുള്ള  ഭരണതത്തിൻ  കേജീഴത്തിൽ

ആയത്തിരുന്നത്തില്ല എങത്തിലരം ഇന്തദൻ സശദ്യാതെനദ സമരതത്തിൽ ഈ നഗരരം

സജജീവമദ്യായത്തി  പനങടുത്തു.  ഇന്തദൻ  നദ്യാഷണൽ  കകേദ്യാൺഗസത്ത്  ഈ

നഗരതത്തിൽ  വളനര  സജജീവമദ്യായത്തിരുന.  കഡദ്യാ.  പടദ്യാഭത്തി  സജീതെദ്യാരദ്യാമയ

അധദകരം വഹത്തിച്ച ഇന്തദൻ നദ്യാഷണൽ കകേദ്യാൺഗസത്തിനന്റെ ഒരു സകമളനരം ഇവത്തിനടെ  നടെന.  നകവദ്യാത്ഥദ്യാന

സകന്ദശങ്ങളുനടെ അലെകേൾ മുസജീങ്ങളുനടെ ഇടെയത്തിലരം എതത്തികച്ചർന്നത്തിരുന.  വക്കെരം അബ്ദുൾഖദ്യാദർ മമൗലെവത്തിയദ്യാണത്ത്

ഇതെത്തിന മുൻഹകേനയടുതതെത്ത്.  സമുദദ്യായദ്യാരംഗങ്ങൾക്കെത്തിടെയത്തിൽ പുകരദ്യാഗമനദ്യാശയങ്ങൾ പ്രചരത്തിപത്തിക്കുവദ്യാൻ  'ഇസദ്യാരം

ധർമപരത്തിപദ്യാലെനസരംഘരം', 'ജമദ്യാഅതെത്ത് ഉൽ ഇർഷദ്യാദത്ത്' എന്നത്തിങ്ങനന രണത്ത് സരംഘടെനകേൾക്കെത്ത് മമൗലെവത്തി ജനരം നലത്തി.
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മുസജീങ്ങളുനടെ  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസപുകരദ്യാഗതെത്തിയദ്യായത്തിരുന  മുഖദലെകദരം.  ഭരണമണലെങ്ങളത്തിലരം  മറ്റത്ത്  ഔകദദദ്യാഗത്തികേ

രരംഗങ്ങളത്തിലരം  മുസജീങ്ങൾക്കെത്ത്  മതെത്തിയദ്യായ  പ്രദ്യാതെത്തിനത്തിധദരം  ലെഭദമദ്യാക്കുവദ്യാൻ  മമൗലെവത്തി  അകജീണരം  പരത്തിശമത്തിച.

തെതെത്ത്ഫലെമദ്യായത്തി  1914-ൽ  തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂർ  സരംസ്ഥദ്യാനനത  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപത്തിൽ  മുസജീരം  എജബ്യൂകക്കെഷൻ

ഇൻനസ്പക്ടർ,  ഖുർ  ആൻ  അദദദ്യാപകേൻ,  അറബത്തി  മുൻഷത്തി  എന്നജീ  തെസ്തത്തികേകേൾ  സൃഷ്ടത്തിക്കെനപട്ടു.

അറബത്തിപരജീകകേളുനടെ നടെതത്തിപത്തിന കമൽകനദ്യാടരം വഹത്തിക്കുകേ,  അറബത്തിയത്തിലള്ള പദ്യാഠപുസ്തകേങ്ങൾ സരംകശദ്യാധത്തിച

നത്തിർകദ്ദേശത്തിക്കുകേ,  'അൽ  ഇസദ്യാരം'  എന്ന  അറബത്തി  മലെയദ്യാള  മദ്യാസത്തികേയരം  മുസജീരം  എന്ന  മലെയദ്യാള  മദ്യാസത്തികേയരം

പ്രസത്തിദജീകേരത്തിക്കുകേ  തുടെങ്ങത്തിയ  നദ്യാനദ്യാമുഖ  പ്രവർതനങ്ങൾ  മമൗലെവത്തി  തുടെർനകപദ്യാന.   സശകദശദ്യാഭത്തിമദ്യാനത്തി

രദ്യാമകൃഷ്ണപത്തിള്ളനയ പ്രശസ്തനദ്യാക്കെത്തിയ സശകദശദ്യാഭത്തിമദ്യാനത്തി പതതത്തിനന്റെ പ്രസദ്യാധകേൻ വക്കെരം മമൗലെവത്തി ആയത്തിരുന.

1931-ൽ അധത്തികേദ്യാരരം ഏനറ്റടുത ചത്തിതത്തിര തെത്തിരുനദ്യാൾ ബദ്യാലെരദ്യാമവർമ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്തിനന്റെ കേദ്യാലെഘടതത്തിൽ പലെ

പ്രധദ്യാന  സരംഭവങ്ങൾക്കുരം  നഗരരം  സദ്യാകദരം  വഹത്തിച.  ഈ  സമയതദ്യാണത്ത്  പ്രസത്തിദമദ്യായ  കകതപ്രകവശന

വത്തിളരംബരരം  (1936)  നടെന്നതെത്ത്.  പത്തിന്നജീടെത്ത്  കകേരള  സർവ്വകേലെദ്യാശദ്യാലെ  എന  പുനർ  നദ്യാമകേരണരം  നചയനപട

തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂർ സർവ്വകേലെദ്യാശദ്യാലെ ഈ കേദ്യാലെതദ്യാണത്ത് (1937) സ്ഥദ്യാപത്തിച്ചതെത്ത്. 

1947-ൽ  ബത്തിടത്തിഷത്ത്  ഭരണരം  അവസദ്യാനത്തിച്ചകപദ്യാൾ  തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂർ  ഇന്തദൻ  യൂണത്തിയനത്തിൽ  കചരദ്യാൻ

തെജീരുമദ്യാനത്തിച.  1948  മദ്യാർച്ചത്ത്  24  ന പടരം തെദ്യാണുപത്തിള്ളയനടെ കനതൃതെശതത്തിൽ ആദദനത ജനകേജീയ മനത്തിസഭ

അധത്തികേദ്യാരകമറ്റു. 1949-ൽ നതെദ്യാടടുത രദ്യാജദമദ്യായത്തിരുന്ന നകേദ്യാച്ചത്തിയമദ്യായത്തി കൂടത്തികച്ചർതത്ത് ഉണദ്യാക്കെത്തിയ തെത്തിരു-നകേദ്യാച്ചത്തി

സരംസ്ഥദ്യാനതത്തിനന്റെ  തെലെസ്ഥദ്യാനമദ്യായത്തി  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  മദ്യാറത്തി.  ഇങ്ങനന  രൂപവതെത്ത്കേരത്തിച്ച  തെത്തിരു-നകേദ്യാച്ചത്തി

സരംസ്ഥദ്യാനതത്തിനന്റെ രദ്യാജപ്രമുഖനദ്യായത്തി  1949  ജൂഹലെ 1  മുതെൽ 1956  ഒകക്ടദ്യാബർ 31  വനര ചത്തിതത്തിര തെത്തിരുനദ്യാൾ

ബദ്യാലെരദ്യാമ വർമ മഹദ്യാരദ്യാജദ്യാവത്ത് ഭരത്തിച. 1949 ൽ- തെത്തിരു-നകേദ്യാച്ചത്തി സ രംകയദ്യാജന സമയരം തെത്തിരുവത്തിതെദ്യാരംകൂറത്തിലണദ്യായ
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മൂന്നത്ത്  റവനബ്യൂ  ഡത്തിവത്തിഷനകേളത്തിൽ  ഒന്നത്ത്  മദ്യാതമദ്യായത്തിരുന  തെത്തിരുവനന്തപുരരം.  സ രംകയദ്യാജനതത്തിനകശഷരം  റവനബ്യൂ

ഡത്തിവത്തിഷനകേൾ ജത്തില്ലകേളദ്യായത്തി മദ്യാറത്തി. ദത്തിവദ്യാൻ കപഷ്കദ്യാർ ജത്തില്ലദ്യാ കേളക്റ്ററദ്യായത്തി. അഗസ്തജീശശരരം, കതെദ്യാവദ്യാള, കേൽക്കുളരം,

വത്തിളവൻ കകേദ്യാടെത്ത് തെദ്യാലൂക്കുകേൾ അടെത്തിസ്ഥദ്യാനപരമദ്യായത്തി തെമത്തിഴത്ത് സരംസദ്യാരത്തിക്കുന്ന സ്ഥലെങ്ങളദ്യാകേയദ്യാൽ തെമത്തിഴദ്യാടെത്തികനദ്യാടെത്ത്

കചർക്കെനപട്ടു.   1956  നവരംബർ  1-ന കകേരളസരംസ്ഥദ്യാനരം രൂപവതെത്ത്കേരത്തിച്ചകപദ്യാൾ തെത്തിരുവനന്തപുരരം അതെത്തിനന്റെ

തെലെസ്ഥദ്യാനമദ്യായത്തി മദ്യാറത്തി.  

1962-ൽ  തുമ്പ  കറദ്യാക്കെറ്റത്ത്  വത്തികകപണ  കകേന്ദ്രരം  സ്ഥദ്യാപത്തിതെമദ്യായകതെദ്യാനടെ  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  ഇന്തദയനടെ

ബഹത്തിരദ്യാകേദ്യാശ  ഗകവഷണതത്തിനന്റെ  കേളത്തിനതദ്യാടത്തിൽ  ആയത്തി  മദ്യാറത്തി.  1963-ൽ  ഇന്തദയനടെ  ആദദനത

ബഹത്തിരദ്യാകേദ്യാശ  വദ്യാഹനരം  വത്തികരം  സദ്യാരദ്യാഭദ്യായത്ത്  കസ്പസത്ത്  നസൻററത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്  വത്തികകപത്തിച.  ഇന്തദൻ  കസ്പസത്ത്

റത്തികസർച്ചത്ത്  ഓർഗഹനകസഷനന്റെ  (ISRO)  പലെ  അനബന്ധ  സ്ഥദ്യാപനങ്ങളുരം  ഇവത്തിനടെ  പത്തിന്നജീടെത്ത്  സ്ഥദ്യാപത്തിച.

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിനന്റെ  അടുത  കേദ്യാലെനത  പ്രധദ്യാന  നദ്യാഴത്തികേക്കെലകേളത്തിൽ  ഒന്നത്ത്  1995-ൽ  ഇവത്തിനടെ

സ്ഥദ്യാപത്തിതെമദ്യായ നടെകകദ്യാപദ്യാർകേത്ത് ആണത്ത്. ഇതെത്ത് ഇന്തദയത്തിനലെ തെനന്ന ആദദനത ഐ. ടെത്തി. പദ്യാർക്കെത്ത് ആണത്ത്  . ഐ.ടെത്തി

ഭജീമനദ്യാരദ്യായ ഇൻകഫദ്യാസത്തിസത്ത്,ടെത്തി.സത്തി.എസത്ത് എന്നത്തിവയത്ത് പുറകമ  240-ഓളരം നചറുതുരം വലതുമദ്യായ കേമ്പനത്തികേളത്തിൽ

ഏതെദ്യാണത്ത് 30,000 ഓളരം ജജീവനക്കെദ്യാർ കജദ്യാലെത്തി നചയ്യുന.

വവിദദ്യലോഭദ്യലോസകം

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  ഒരു പ്രമുഖ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ കകേന്ദ്രമദ്യാണത്ത്.  കകേരളദ്യാ  സർ വകേലെദ്യാശദ്യാലെയനടെ  ആസ്ഥദ്യാനരം

ഇവത്തിനടെയദ്യാണത്ത്.  പതെത്തിനഞത്ത്  എഞത്തിനജീയറത്തിരംങത്ത് കകേദ്യാകളജുകേൾ,  മൂന്നത്ത്  നമഡത്തിക്കെൽ  കകേദ്യാകളജുകേൾ,  മൂന്നത്ത്

ആയർ കവദ കകേദ്യാകളജുകേൾ,  രണത്ത് കഹദ്യാമത്തികയദ്യാ കകേദ്യാകളജുകേൾ,  ആറത്ത് ഇതെര നമഡത്തിക്കെൽ വത്തിഭദ്യാഗങ്ങളത്തിൽ നപട

കകേദ്യാകളജുകേൾ,  രണത്ത്  നത്തിയമ  കേലെദ്യാലെയങ്ങൾ,  തുടെങ്ങത്തി  ഒകടനറ  നപ്രദ്യാഫഷണൽ വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ  സ്ഥദ്യാപനങ്ങൾ
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നഗരതത്തിലണത്ത്. തെത്തിരുവനന്തപുരരം നമഡത്തിക്കെൽ കകേദ്യാകളജത്ത്, ഇന്തദയത്തിനലെ തെനന്ന പ്രമുഖമദ്യായ ഒരു സ്ഥദ്യാപനമദ്യാണത്ത്.

അഖത്തികലെന്തദദ്യാ  ഹവദദശദ്യാസ്ത്ര  ഇൻസ്റ്റത്തിറ്റബ്യൂടത്ത്  (All  India  Institute  of  Medical  Sciences  (AIIMS)  എന്ന

പദവത്തിയത്തികലെക്കെത്ത്  ഉയർതത്തിനക്കെദ്യാണ്ടു  വരുന്ന  ഒരു  ചത്തികേത്തിത്സദ്യാകകേന്ദ്രമദ്യാണത്തിതെത്ത്.  അഖത്തികലെന്തദദ്യാ  തെലെതത്തിൽ

പ്രശസ്തമദ്യായ  മനറ്റദ്യാരു  സ്ഥദ്യാപനമദ്യാണത്ത്  കകേദ്യാകളജത്ത്  ഓഫത്ത്  എഞത്തിനജീയറത്തിരംങത്ത് തെത്തിരുവനന്തപുരരം

(സത്തി.ഇ.ടെത്തി).ജത്തില്ലയത്തിനലെ  രണദ്യാമനത  സർക്കെദ്യാർ  ഏൻജത്തിനജീയറത്തിരംങത്ത്  കകേദ്യാകളജദ്യായ  ബദ്യാർടൺഹത്തിൽ

ഏൻജത്തിനജീയറത്തിരംങത്ത് കകേദ്യാകളജത്ത് സരംസ്ഥദ്യാനനത മത്തികേച്ച നത്തിലെവദ്യാരരം പുലെർത്തുന്ന കകേദ്യാകളജദ്യാണത്ത്.

 നടെകകദ്യാപദ്യാർക്കെത്ത് ഐ ഐ ഐ റ്റത്തി എരം നകേ,   നടെകേത്ത് കനദ്യാസത്തിറ്റത്തിയത്തിൽ പ്രവർതത്തിക്കുന്ന ഏഷദൻ സ്കൂൾ ഓഫത്ത്

ബത്തിസത്തിനസത്ത്,  എന്നത്തിവ  മദ്യാകനജത്ത് നമന്റെത്ത്  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസകമഖലെയത്തിനലെ  ഉന്നതെ  നത്തിലെവദ്യാരരം  പുലെർത്തുന്ന  രണത്ത്

സ്ഥദ്യാപനങ്ങളദ്യാണത്ത്.  ശദ്യാസ്ത്ര-മദ്യാനവത്തികേ വത്തിഷയങ്ങളത്തിലരം നത്തിരവധത്തി മത്തികേച്ച വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ സ്ഥദ്യാപനങ്ങൾ ഇവത്തിനടെ

ഉണത്ത്.   കകേരളതത്തിനലെമ്പദ്യാടുനമന്നകപദ്യാനലെതനന്ന  ഇവത്തിനടെയരം  മൂനതെരരം  സ്കൂളുകേൾ  ഉണത്ത്.  സർക്കെദ്യാർ

ഉടെമസ്ഥതെയത്തിലള്ളവ (സർക്കെദ്യാർ സ്കൂൾ - 517), സർക്കെദ്യാർ ധനസഹദ്യായകതദ്യാനടെ പ്രവർതത്തിക്കുന്നവ (എയത്തിഡഡത്ത്

സ്കൂൾ  -  378),  സർക്കെദ്യാർ ധനസഹദ്യായമത്തില്ലദ്യാനതെ പ്രവർതത്തിക്കുന്നവ  (അൺഎയത്തിഡഡത്ത്  -  58  ).  ആനകേ  983

സ്കൂളുകേൾ  (http://www.education.kerala.gov.in/schools.htm).  സർക്കെദ്യാർ  സ്കൂളുകേൾ,  സരംസ്ഥദ്യാന

സർക്കെദ്യാറത്തിനന്റെ  കനരത്തിട്ടുള്ള  നത്തിയനണതത്തിലള്ളവയരം  സരംസ്ഥദ്യാന  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപ്പു  നത്തിർകദ്ദേശത്തിക്കുന്ന

പദ്യാഠദപദതെത്തി  നടെപത്തിലെദ്യാക്കുന്നവയമദ്യാണത്ത്.  എയത്തിഡഡത്ത്  സ്കൂളുകേളുരം  സരംസ്ഥദ്യാന  സർക്കെദ്യാറത്തിനന്റെ  പദ്യാഠദപദതെത്തി

പത്തിനടെരുന്ന.  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ ട്രെസ്റ്റുകേകളദ്യാ/കബദ്യാർഡുകേകളദ്യാ  നടെത്തുന്ന സശകേദ്യാരദ  വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങൾ സത്തി  ബത്തി എസത്ത്
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ഇ/ഐ  സത്തി  എസത്ത്  ഇ/സർക്കെദ്യാർ  പദ്യാഠദപദതെത്തി  എന്നത്തിവയത്തിൽ  ഒകന്നദ്യാ  അതെത്തിലെധത്തികേകമദ്യാ  പദ്യാഠദപദതെത്തികേൾ

പത്തിനടെരുന.  ഇവയ്ക്കു  പുറകമ,  കകേന്ദ്ര  സർക്കെദ്യാർ  കനരത്തിട്ടു  നടെത്തുന്ന  നദ്യാലെത്ത്  കകേന്ദ്രജീയ  വത്തിദദദ്യാലെയങ്ങളുരം

തെത്തിരുവനന്തപുരത്തുണത്ത്.  സത്തി ബത്തി എസത്ത് ഇ പദ്യാഠദപദതെത്തിയദ്യാണത്ത് ഇവത്തിടെങ്ങളത്തിൽ പത്തിനടെരുന്നതെത്ത്.  കകേരളതത്തിനലെ

ആദദനത അന്തർ കദശജീയ വത്തിദദദ്യാലെയവരം തെത്തിരുവനന്തപുരതദ്യാണത്ത്.  ‘തെത്തിരുവനന്തപുരരം ഇന്റെർ നദ്യാഷണൽ സ്കൂൾ’

2003  ഓഗസ്റ്റത്ത് മദ്യാസതത്തിലെദ്യാണത്ത്,  നഗര പ്രദ്യാന്തതത്തിലള്ള കതെദ്യാന്നക്കെലെത്തിൽ പ്രവർതനരം ആര രംഭത്തിച്ചതെത്ത്. 2001  നലെ

നസൻസസത്ത് പ്രകേദ്യാരരം തെത്തിരുവനന്തപുരനത സദ്യാകരതെ നത്തിരക്കെത്ത്  86.36  ശതെമദ്യാനമദ്യാണത്ത്.  പുരുഷനദ്യാരത്തിൽ ഇതെത്ത്

92.68 ശതെമദ്യാനവരം സ്ത്രജീകേളത്തിൽ 86.26 ശതെമദ്യാനവമദ്യാണത്ത്. 

ശലോസ സലോലങ്കേതവിക ലമഖല

ബഹത്തിരദ്യാകേദ്യാശ ശദ്യാസ്ത്രരം, വത്തിവര സദ്യാകങതെത്തികേ വത്തിദദ, ഹജവ സദ്യാകങതെത്തികേ വത്തിദദ (ബകയദ്യാ നടെകേത്ത് കനദ്യാളജത്തി),

ഹവദദശദ്യാസ്ത്രരം  തുടെങ്ങത്തി  വത്തിവത്തിധ  കമഖലെകേളത്തിനലെ  ഗകവഷണ  -  വത്തികേസന  പ്രവർതനങ്ങൾ  നടെക്കുന്ന  ഒരു

വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസ  കകേന്ദ്രമദ്യാണത്ത്  തെത്തിരുവനന്തപുരരം.  ഇവത്തിടുനത  പ്രധദ്യാന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങൾ  തെദ്യാനഴ

പറയന്നവയദ്യാണത്ത്: 

• വത്തികരം സദ്യാരദ്യാഭദ്യായത്തി ബഹത്തിരദ്യാകേദ്യാശ കകേന്ദ്രരം(വത്തി എസത്ത് എസത്ത് സത്തി - Vikram Sarabhai Space Centre) 

• ദവ ഇന്ധന സദ്യാകങതെത്തികേ കകേന്ദ്രരം (എൽ പത്തി എസത്ത് സത്തി - Liquid Propulsion Systems Centre) 

• തുമ്പ കറദ്യാക്കെറ്റത്ത് വത്തികകപണ കകേന്ദ്രരം(Thumba Equatorial Rocket Launching Station(TERLS)) 

• ബകഹ്മദ്യാസത്ത് എയത്ത്കറദ്യാനസ്പയത്ത്സത്ത് യൂണത്തിറ്റത്ത് (BrahMos Aerospace unit) 

• രദ്യാജജീവത്ത് ഗദ്യാന്ധത്തി ഹജവ സദ്യാകങതെത്തികേ കകേന്ദ്രരം(Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology) 

• കട്രെദ്യാപത്തിക്കെൽ സകസദദ്യാദദദ്യാനവരം  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രവരം(Tropical  Botanical  Garden  and  Research

Institute) 

• ഇ.ആർ.&ഡത്തി.സത്തി. - സത്തി ഡദ്യാകേത്ത് 

• എൻ.ഐ.എസത്ത്.ടെത്തി. (National Institute for Interdisciplinary Science & Technology - NIST)

• ഇന്തദൻ സശതെന കസദ്യാഫത്ത് നവയർ നഫമൗകണഷൻ(Free Software Foundation of India(FSF(I)) 

• റജീജത്തിയണൽ കേദദ്യാൻസർ നസന്റെർ(RCC) 

• ശജീ ചത്തിതത്തിര തെത്തിരുനദ്യാൾ,  നമഡത്തിക്കെൽ ഇൻസ്റ്റത്തിറ്റബ്യൂടത്ത്  (Sree  Chitra  Thirunal  Institute  of  Medical

Sciences and Technology (SCTIMST)) 
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• ഭമൗമ ശദ്യാസ്ത്ര പഠന കകേന്ദ്രരം(Centre for Earth Science Studies (CESS)) 

• കകേന്ദ്ര കേത്തിഴങ്ങു വത്തിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രരം(Central Tuber Crops Research Institute - CTCRI) 

• പ്രത്തിയദർശത്തിനത്തി നകത ബരംഗദ്യാവത്ത് (Priyadarsini Planetarium) 

• വത്തികേദ്യാസ പഠന കകേന്ദ്രരം(Centre for Development Studies) 

• ഓറത്തിയന്റെൽ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രവരം കേനയഴത്തു ഗന്ഥശദ്യാലെയരം  (The Oriental Research Institute &

Manuscripts Library) 

• കകേരള പ്രധദ്യാനപദ്യാതെ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രരം (Kerala Highway Research Institute) 

• കകേരള മത്സദ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രരം (Kerala Fisheries Research Institute) 

• നസന്റെർ  കഫദ്യാർ  നഡവലെപത്ത്നമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  ഇകമജത്തിങ്ങത്ത്  നടെകകദ്യാളജത്തി  (സത്തി-ഡത്തിറ്റത്ത്)  (Centre  For

Development of Imaging Technology (C-DIT)

വവിലനലോദസഞലോരകം 

തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിലരം  അതെത്തിനന്റെ  പരത്തിസരപ്രകദശങ്ങളത്തിലമദ്യായത്തി  അകനകേരം  വത്തികനദ്യാദസഞര

കകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന. 

• കകേദ്യാവളരം ബജീച്ചത്ത് -കലെദ്യാകേനമങ്ങുരം പ്രശസ്തത്തിയദ്യാർജത്തിച്ച കകേദ്യാവളരം കേടെൽ തെജീരരം. തെത്തിരകേൾ വളനര കുറവദ്യാണത്ത് 

എന്നതെദ്യാണത്തിവത്തിടുനത  പ്രകതെദകേതെ.  തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിനത്ത്  14  കേത്തികലെദ്യാമജീറ്റർ  നതെക്കെത്ത്  മദ്യാറത്തി

സ്ഥത്തിതെത്തി  നചയ്യുന.  കകേദ്യാവളരം  ഹലെറ്റത്ത്  ഹമൗസത്ത്,  ഹദ്യാൽസത്തിയൻ  നകേദ്യാടദ്യാരരം എന്നത്തിവ  കകേദ്യാവളനത

വവിസ്മയലലലോകകം 
84

കകേദ്യാവളരം ബജീച്ചത്ത്



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

പ്രശസ്തമദ്യായ മറ്റുസ്ഥലെങ്ങളദ്യാണത്ത് . 

• വർക്കെലെ കത്തിഫത്ത് - തെത്തിരുവനന്തപുരരം നഗരതത്തിൽ നത്തിനരം 46 കേത്തികലെദ്യാമജീറ്റർ വടെക്കു മദ്യാറത്തി വർക്കെലെ സ്ഥത്തിതെത്തി

നചയ്യുന. . ശത്തിവഗത്തിരത്തി തെജീർത്ഥദ്യാടെന കകേന്ദ്രവരം വർക്കെലെയത്തിൽ ഉണത്ത്. 

• കവളത്തി  -  നഗര പ്രദ്യാന്തതത്തിലള്ള ഒരു വത്തികനദ്യാദ സഞദ്യാരകകേന്ദ്രമദ്യാണത്ത് .  ഇവത്തിടെരം  കവളത്തി  ടൂറത്തിസ്റ്റത്ത്  വത്തികല്ലജത്ത്

എന്നദ്യാണത്ത്  അറത്തിയനപടുന്നതെത്ത്.  അറബത്തിക്കെടെലരം  കവളത്തികേദ്യായലരം  കചരുന്ന  സ്ഥലെമദ്യാണത്ത് .  മഴമൂലെരം  കവളത്തി

കേദ്യായലെത്തിൽ നവള്ളരം കൂടുകമ്പദ്യാൾ കേടെലരം  കേദ്യായലരം  തെമത്തിൽ കവർതെത്തിരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന മണൽതെത്തിട(നപദ്യാഴത്തി)

മുറത്തിയകേയരം കേദ്യായൽ ജലെരം കേടെലെത്തികലെക്കെത്ത് ഒഴകുകേയരം നചയ്യുരം.  ഇവത്തിനടെ കുടത്തികേൾക്കെത്ത് കേളത്തിക്കുന്നതെത്തിനള്ള

കേളത്തിസ്ഥലെവരം ഒരു സകസദദ്യാദദദ്യാനവരം  സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന.  കൂടെദ്യാനതെ കവളത്തി  കേദ്യായലെത്തിൽ  കബദ്യാടത്ത് സവദ്യാരത്തി

നടെത്തുന്നതെത്തിനള്ള സമൗകേരദവരം ഉണത്ത്. 

• ആക്കുളരം  -  നഗരദ്യാതെത്തിർതത്തിക്കുള്ളത്തിൽ  ദകത്തിണകവദദ്യാമകസനദ്യാ തെദ്യാവളതത്തിനടുതദ്യായത്തി  സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന

ഒരു പ്രധദ്യാന വത്തികനദ്യാദസഞദ്യാര കകേന്ദ്രമദ്യാണത്ത്  ആക്കുളരം. ഇവത്തിനടെ കബദ്യാടത്ത് സവദ്യാരത്തി നടെത്തുനണത്ത്. കൂടെദ്യാനതെ

നജീന്തൽക്കുളരം, അകകേശറത്തിയരം, കുടത്തികേൾക്കുള്ള കേളത്തിസ്ഥലെരം എന്നത്തിവ സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന. 

• പൂവദ്യാർ  -  ഈ  ഗദ്യാമതത്തിനലെ  മകനദ്യാഹരമദ്യാ യ  കേടെൽതജീരരം  അനവധത്തി  വത്തികനദ്യാദസഞദ്യാരത്തികേനള

ആകേർഷത്തിക്കുന.തെത്തിരുവനന്തപുരരം  നഗരതത്തിനത്ത്  18  കേത്തികലെദ്യാമജീറ്റർ  നതെക്കെത്ത്  മദ്യാറത്തി  സ്ഥത്തിതെത്തി  നചയ്യുന.

പ്രകൃതെത്തിരമണജീയവമദ്യായ ഈ ഗദ്യാമതത്തിൽ ഒരു കഫദ്യാടത്തിരംഗത്ത് റത്തികസദ്യാർട്ടുമുണത്ത്. 

• കേത്തിളത്തിമദ്യാനൂർ - തെത്തിരുവനന്തപുരരം നഗരതത്തിൽ നത്തിനരം 36 കേത്തികലെദ്യാമജീറ്റർ വടെക്കു മദ്യാറത്തി കേത്തിളത്തിമദ്യാനൂരത്ത് സ്ഥത്തിതെത്തി

നചയ്യുന. രദ്യാജദ്യാ രവത്തിവർമ ജനത്തിച്ചതെത്ത് കേത്തിളത്തിമദ്യാനൂർ നകേദ്യാടദ്യാരതത്തിലെദ്യാണത്ത്. 

• ശരംഖുമുഖരം  ബജീച്ചത്ത്-തെത്തിരുവനന്തപുരരം  അന്തദ്യാരദ്യാഷ്ട്രവത്തിമദ്യാനതദ്യാവളതത്തിനടുതദ്യായത്തി  സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന്ന ഒരു

പ്രധദ്യാന  സ്ഥലെമദ്യാണത്ത്  ശരംഖുമുഖരം കേടെൽ  തജീരരം.  ഇവത്തിടെനത  പ്രധദ്യാന  ആകേർഷണരം  കേദ്യാനദ്യായത്തി

കുഞത്തിരദ്യാമൻ  പണത്തിതെ  മത്സദകേനദകേയനടെ  ശത്തില്പമദ്യാണത്ത് .  കൂടെദ്യാനതെ  നചറത്തിയ  ഒരു  ഉദദദ്യാനവരം

സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന.  ശരംഖുമുഖതത്തിനത്ത്  അല്പരം  അകേനലെയദ്യായത്തി  വലെത്തിയതുറയത്തിൽ  ഒരു  കേടെൽപദ്യാലെവരം

സ്ഥത്തിതെത്തിനചയ്യുന. 

• മൃഗശദ്യാലെ-  ഇന്തദയത്തിനലെ  തെനന്ന  ഏറ്റവരം  മത്തികേച്ച  മൃഗശദ്യാലെകേളത്തിനലെദ്യാന്നദ്യായത്തി  കേണക്കെദ്യാക്കെനപടുന.

പകത്തിമൃഗദ്യാദത്തികേനള സശദ്യാഭദ്യാവത്തികേ ചുറ്റുപദ്യാടെത്തിൽ സ രംരകത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതെത്ത് പ്രകതെദകേതെയദ്യാണത്ത് . 

• സർക്കെദ്യാർ കേലെദ്യാ പ്രദർശനദ്യാലെയരം (മബ്യൂസത്തിയരം)-  മൃഗശദ്യാലെക്കെടുതദ്യായത്തി വലെത്തിയ നകേദ്യാടദ്യാരതത്തിൽ സർക്കെദ്യാർ
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പഴയ കേദ്യാലെങ്ങളത്തികലെയള്ള അപൂർവ്വ വസ്തുക്കെളുരം കേലെദ്യാവസ്തുക്കെളുരം പ്രദർശനതത്തിനദ്യായത്തി വച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

• നനയദ്യാർ  അണനക്കെടത്ത്  നഗരതത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്  32  കേത്തി.മജീ  അകേനലെയദ്യാണത്ത് .  നചറത്തിയ  വനദമൃഗകകേന്ദ്രവരം

ഉദദദ്യാനവരം അണനക്കെടത്തികനദ്യാടെനബന്ധത്തിച്ചത്ത് പ്രവർതത്തിക്കുന. 

• പതനദ്യാഭസശദ്യാമത്തി കകതരം

• കപപദ്യാറ-  അണനക്കെട്ടുരം

വനദമൃഗസ രംരകണ

കകേന്ദ്രവരം 

• നപദ്യാൻ മുടെത്തി-  സുഖവദ്യാസ

കകേന്ദ്രരം 

• അരുവത്തിക്കെര  തെജീർത്ഥദ്യാടെന

കകേന്ദ്രരം
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തതമ്മയുത മേതങ്ങയുത
ആഷരികറ്റ്.ബരി.എസറ്റ് (9B)

കൂടത്തിലനണദ്യാരു തെതമ

കൂട്ടുകൂടുരം തെതമ

നകേദ്യാട്ടുനചദ്യാലരം തെതമ

പദ്യാട്ടു പദ്യാടുരം തെതമ 

വളളത്തിയത്തിലനണദ്യാരു മതങ്ങ

തെറയത്തിലറങ്ങുരം മതങ്ങ

പനകേണനക്കെദ്യാരു മതങ്ങ

നകേട്ടുമുറത്തിച്ചദ്യാൽ കപദ്യാകേത്തില്ല

എളളുനകേദ്യാറത്തിക്കുരം തെതമ

നനല്ലത്ത് നകേദ്യാറത്തിക്കുരം തെതമ

കൂടരുനമദ്യാത്തു കേളത്തിപദ്യാനദ്യായത്ത്

കൂടെത്ത്തുറന്നദ്യാൽ പദ്യാറത്തികപദ്യാരം

എനന്നകപദ്യാനലെദ്യാരു തെതമ

എകന്നദ്യാമനയദ്യാരം തെതമ

നകേദ്യാളളദ്യാരം  നകേദ്യാളളദ്യാരം മതങ്ങ

തെത്തിന്നദ്യാൻ മദ്യാതരം മതങ്ങ

അധറികവതായനയറ്റ്  -സറിറതാസറിമഫതാര്മസറ്റ്  (Psittaciformes)  പക്ഷറി  മഗൈതാതതറിടല  സറിറതാസറിമഡ
(Psittacidae)  കുടതബതറില്ടപ്പടന്ന  പക്ഷറികടള  തതകള്  എന  ടപതാതുമവ  പറയുന.  ഇവ  മറികവതാറുത
കൂടമതായതാണറ്റ് സഞരറിക്കുന്നതറ്റ്. 80 ജനുസുകളറിലതായറി ഏകമദശത 372 സറ്റ്പകീഷറിസുകള് തറിരറിച്ചററിയടപ്പടറിട്ടുണറ്റ്.
ഉഷ്ണമമഖലയറിലുത ഉഷ്ണമമഖലമയതാടെടത പ്രമദശങ്ങളറിലുമതാണറ്റ് ഇവ സതാധതാരണയതായറി കതാണടപ്പടന്നതറ്റ്. 
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 5

കവീഴലോർഫനലവി

ശലോസവീയ നലോമകം : ഹഫലെദ്യാന്തൂസത്ത് നത്തിറൂറത്തിൽ

ഗുണലമന : കേജീഴദ്യാർ നനല്ലത്തി പറമ്പുകേളത്തിൽ സദ്യാധദ്യാരണയദ്യായത്തി കേദ്യാണനപടുന്ന ഔഷധ സസദമദ്യാണത്ത്.  

കേജീഴദ്യാർ നനല്ലത്തി പദ്യാലെത്തിൽ സമൂലെരം അരച്ചത്ത് കേഴത്തിക്കുന്നതെത്ത് മഞപത്തിതതത്തിനത്ത് വളനര 

ഉതമമദ്യാണത്ത്.   

കവീഴലോർഫനലവി പലോയസകം
ലചരുവ

കേജീഴദ്യാർനനല്ലത്തി - 10 എണ്ണെരം സമൂലെരം പത്തിഴനതെടുതത്ത് അരച്ചതെത്ത്

നപദ്യാടെത്തിയരത്തി - 2 കേപത്ത്

കതെങ്ങദ്യാപദ്യാൽ - 1 കേപത്ത്

നവല്ലരം - അര കേത്തികലെദ്യാ

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

നപദ്യാടെത്തിയരത്തി നന്നദ്യായത്തി കവവത്തിച്ചകശഷരം കതെങ്ങദ്യാപദ്യാലരം കേജീഴദ്യാർനനല്ലത്തി അരച്ചതുരം കചർതത്ത് തെത്തിളപത്തിക്കുകേ.

കശഷരം നബല്ലരം ഉരുക്കെത്തി ഒഴത്തിക്കുകേ,  അണത്തിപരത്തിപ്പുരം മുന്തത്തിരത്തിയരം നനയത്തിൽ വറുത്തുകകേദ്യാരത്തി  ഏലെക്കെദ്യാ നപദ്യാടെത്തിയരം

കചർതത്ത് ഇളക്കെത്തി വദ്യാങ്ങത്തിവച്ചത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.
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ഏലെയദ്യാനപദ്യാടെത്തി - കേദ്യാൽ ടെജീസ്പൂൺ

അണത്തിപരത്തിപത്ത് - 25 ഗദ്യാരം

ഉണക്കെമുന്തത്തിരത്തി - 25 ഗദ്യാരം

നനയത്ത് - 2 ടെത്തിസ്പൂൺ
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കവീഴലോർ ഫനലവിയവില നമ്പ്യൂഡവിൽസഗ്
ലചരുവ

നപയത്തിൻ നബ്യൂഡത്തിൽസത്ത് - 1 പദ്യാക്കെത്ത്

കേജീഴദ്യാർ നനല്ലത്തിയത്തിലെ - 30 എണ്ണെരം

കേദ്യാരറ്റത്ത് - 1 നചറുതെത്ത്

പലോചകകം ഫചയ്യുന്ന വവിധകം

കേദ്യാരറ്റുരം,  ബജീൻസുരം കേനരം കുറച്ചത്ത് നജീളതത്തിൽ അരത്തിഞത്ത് എണ്ണെയത്തിൽ വഴറ്റുകേ.  നന്നദ്യായത്തി  വഴറ്റത്തിയകശഷരം

കേജീഴദ്യാർനനല്ലത്തിയത്തിലെ തെണ്ടു കേളഞതുരം കചർതത്ത് ഒനകൂടെത്തി വഴറ്റത്തി കുരുമുളകുനപദ്യാടെത്തി തൂകേത്തി ഇളക്കെത്തി വദ്യാങ്ങത്തി വയദ്യാരം.

ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ നവള്ളരം ഒഴത്തിച്ചത്ത്  തെത്തിളയ്ക്കുകമ്പദ്യാൾ നബ്യൂഡത്തിൽസുരം ഗരരംമസദ്യാലെനപദ്യാടെത്തിയരം കചർതത്ത് കവവത്തിച്ചത്ത്

എടുക്കെദ്യാരം.  നവന്തത്ത് നവള്ളരം വറ്റത്തിയകശഷരം എണ്ണെയത്തിൽ വഴറ്റത്തി നവച്ച കൂട്ടുരം ഉപ്പുരം കചർതത്ത് ഇളക്കെത്തികയദ്യാജത്തിപത്തിച്ചത്ത്

ചൂകടെദ്യാനടെ ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.

മവിന്നലോകംകണവി

ഗുണലമന - നമ്മുനടെ വയൽ വരമ്പുകേളത്തിൽ സദ്യാധദ്യാരണമദ്യായത്തി കേദ്യാണുന്ന ഒരു സസദമദ്യാണത്ത് മത്തിന്നദ്യാരംകേണ്ണെത്തി ഇതെത്ത് 

      നമൾ ഭകണതത്തിനദ്യായത്തി ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന.    

മവിന്നലോകംകണവി ലതലോരൻ
ലചരുവ

മത്തിന്നദ്യാരംകേണ്ണെത്തി - 1 കേപത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - 2 ടെത്തിസ്പൂൺ

മഞൾനപദ്യാടെത്തി - അര ടെത്തിസ്പൂൺ

കേടുകേത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ചടത്തി നല്ലതുകപദ്യാനലെ ചൂടെദ്യാക്കുകേ,  അതെത്തിനകശഷരം നവളത്തിനച്ചണ്ണെ ഒഴത്തിച്ചത്ത് കേടുകേത്ത് നപദ്യാടത്തിക്കുകേ,  അതെത്തികലെക്കെത്ത്

നചറുതെദ്യായത്തി  അരത്തിഞത്ത്  നവച്ചത്ത്  മത്തിന്നദ്യാരംകേണ്ണെത്തി,  സകവദ്യാള,  പച്ചമുളകേത്ത്,  കതെങ്ങ,  ഉപത്ത്,  മഞൾനപദ്യാടെത്തി  എന്നത്തിവ

കചർതത്ത്  അൽപരം  നവള്ളരം  ഒഴത്തിച്ചത്ത്  ഇളക്കെത്തിയ  കശഷരം   മൂടെത്തിനവയ്ക്കുകേ.  നവന്തകശഷരം  വദ്യാങ്ങത്തിവച്ചത്ത്  ചൂകടെദ്യാനടെ

ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം. 
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കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 5 എണ്ണെരം

സവദ്യാള - ഒരു നചറുതെത്ത്

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

ബജീൻസത്ത് - 5 എണ്ണെരം

നവള്ളരം - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

ഗരരം മസദ്യാലെ - അര ടെജീസ്പൂൺ
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തുമ

ശലോസവീയ നലോമകം - Leucas aspera

രൂപ വവിവരണകം - രണടെത്തി ഉയരതത്തിൽ വളരുന്ന നത്തിതെദ ഹരത്തിതെവരം, കരദ്യാമത്തിലെവമദ്യായ ഒരു ഏകേവർഷത്തി 

സസദമദ്യാണത്തിതെത്ത്. ഇലെയരം തെണ്ടുരം പച്ചനത്തിറരം. നവള്ള നത്തിറകതദ്യാടുകൂടെത്തിയ നചറത്തിയ പൂക്കെൾ, 

ശദ്യാഖദ്യാഗങ്ങളത്തികലെദ്യാ പതകേകതത്തികലെദ്യാ കേദ്യാണുന. 

ഗുണലമന - കതെൾ കേടെത്തിച്ച ഭദ്യാഗതത്ത് തുമ്പയത്തിലെ അരച കതെച്ചദ്യാൽ വത്തിഷരം മദ്യാറത്തികേത്തിട്ടുരം.  തുമ്പ സമൂലെരം  

ഇടെത്തിചപത്തിഴത്തിഞ നജീരത്ത്കുടെത്തിച്ചദ്യാൽ വയർ ശുദദ്യാകുകേയരം, കരദ്യാഗപ്രതെത്തികരദ്യാധ ശക്തത്തി 

ഉണദ്യാകുകേയരം നചയ്യുന. 

തുമയവിലലതലോരൻ
ലചരുവ

തുമ്പയത്തിലെ - അര കേപത്ത്

കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

     മൂക്കെദ്യാത ഇലെയരം തെണ്ടുരം നചറുതെദ്യായത്തി അരത്തിഞത്ത് കതെങ്ങയരം പച്ചമുളകുരം ഉള്ളത്തിയരം ഉപ്പുരം കചർതത്ത് കവവത്തിച്ചത്ത്

കേടുകേത്ത് വറുതത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.

വവിസ്മയലലലോകകം 
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നചറത്തിയ ഉള്ളത്തി - 4 എണ്ണെരം

മഞപദ്യാടെത്തി - കേദ്യാൽ ടെത്തിസ്പൂൺ

ഉപത്ത്, കേടുകേത്ത് - കേദ്യാൽ ടെജീസ്പൂൺ
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FLOWER
Anushes S Asok 

Oh! Flowers, how beautiful you are ?

I learned the secret of your beauty.

I would like to ask something to you.

Your beauty so sweet and nice.

You act as sister of nature.

Your fragrance makes tickling.

Would like to kiss

Wind blews, fragrance tatters my heart.

Obedience to all the blessings of nature.

Satisfy the world of history.

An epitome of kindness and tolerance.

terribles  left you away from the world.

But no one save you from the world.

But no one save you from the crisis .

Trying to crumple you with their fist.

But once you are born in life.

They search for you for their needs.

And contented all of their needs like a mother.

But no one cares you.

No one knows you.

And no one search you.

Additional reading - A flower, sometimes known as a bloom or blossom, is

the reproductive structure found in flowering plants (plants of the division

Magnoliophyta, also cal led angiosperms).  The biological function of a flower

is to effect reproduction,  usual ly  by providing a mechanism for the union of

sperm with eggs. 
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എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്

1969-നസപത്ത്റ്റരംബർ  24- ാദ്യാരം  തെത്തിയതെത്തി  കകേന്ദ്ര  വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസവകുപത്ത്  മനത്തി   കഡദ്യാ.വത്തി.നകേ.ആർ.വത്തി  റദ്യാവ

നദ്യാഷ്ണൽ സർവ്വജീസത്ത്    സജീരം ഒമൗപചദ്യാരത്തികേമദ്യായത്തി ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം നചയ.   2015-ൽ പത്തി.നകേ സതെദകനഷകന ശൻ

ഹയർ നസക്കെനന്റെറത്തി സ്കൂളത്തിൽ പ്രവർതനരം ആരരംഭത്തിച്ചത്ത്.

ലകങ്ങൾ

•   തെങ്ങൾ ജജീവത്തിക്കുന്ന സമൂഹനത മനസത്തിലെദ്യാക്കുകേ

•   സമൂഹകബദ്യാധവരം പമൗരകബദ്യാധവരം വളർതത്തിനയടുക്കുകേ

2018      ഫല പ്രവർത്തനങ്ങൾ

• ലെഹരത്തിവത്തിരുദ കബദ്യാധവൽക്കെരണ മദ്യാജത്തിക്കെത്ത് കഷദ്യാ - 6/7/2018 

• പ്രകൃതെത്തിപഠന കേദദ്യാമ്പത്ത് - 18/8/2018

• Orientation class – 7/9/2018

•  Awarness class on 'constitution day' about Dr. Ambedkar – 26/11/2018

• Awarness class on 'World Handicaped Day' about differently able people – 03/12/2018

• Awarness class about self defense for girls – 04/12/2018

• ഹകേതദ്യാങ്ങത്ത് - കേഴത്തിവൂർ മൂന്നത്ത്മുക്കെത്തിൽ നത്തിനരം വരുന്ന ശരതെത്ത് എന്ന വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിയനടെ വജീടെത്ത് paint നചയത്ത്

വജീടുരം പരത്തിസരവരം വൃതത്തിയദ്യാക്കുകേയരം നചയ - 28/7/2018

• അകരദശത്തിപരം  പദതെത്തിയനടെ  ഭദ്യാഗമദ്യായത്തി  കശഖരത്തിച്ച  പുസ്തകേങ്ങൾ  മഹദ്യാതദ്യാസ്മദ്യാരകേ  ഗദ്യാകമദ്യാത്ഥര

ഗന്ഥശദ്യാലെയത്ത് ഹകേമദ്യാറത്തി - 8/8/2018

• ഹകേവൻവത്തിള ബഡത്ത് സ്കൂളത്തിനലെ വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾനക്കെദ്യാപരം സശദ്യാതെനദദത്തിനരം  ആകഘദ്യാഷത്തിച - 19/8/2018

• Donate  food  materials  'Maanaveeyam'  flood  relief  collection  centre  Govt.  boys  school

Neyyatinkara - 27/8/2018    

• Donate food materials to flood relief collection centre at Velayambalam -19/8/2018

• Volunteered flood affected area and flood relief collection centre -29/8/2018

• 'Snehasammanam' to Kazhivoor Anganvaadi Moonumukk Athiyannoor block -14/9/2018

• 'Changathi  pothi'  Athiyannoor  block  under  the  leadership  of  ward  member  Sislet  Bai

-19/9/2018
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• Conducted blood donation camp at Kanjiramkulam -29/9/2018

• Conducted flash mob related Gandhi Jayanthi -2/10/2018

• Concreted 'NSS Bhavanam' to a widow Latha at Pathanavila -30/9/2018

• Conducted 'Diabetics Day Awareness walk' -14/11/2018

• Blood donation camp. Donated blood to Govt. Hospital Thaikad at KJM junction -5/12/2018
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Blood donation camp

NSS Bhavanam

Snehasammanam

Clean campus
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 കുഞനോടത ടചന്നനോയുത  

                                                  ഹരിരണ്  (9A)                                       

      ഒരത്തിക്കെൽ ഒരു ആടത്തിൻപറ്റരം

കേദ്യാടത്തിൽ  കമയകേയദ്യായത്തിരുന.

സൂരദദ്യാസ്തമയമദ്യായത്തി  അവയ്ക്കു  തെത്തിരത്തിച

കപദ്യാകേദ്യാൻ  സമയമദ്യായത്തി.

“  ”  കവഗമദ്യാകേനട കമദ്യാനള തെള്ളയദ്യാടെത്ത്

 വത്തിളത്തിച പറഞ.   നമുക്കെത്ത് വജീടത്തിൽ

  കപദ്യാകേകണ ആ നചന്നദ്യായത്ത്

 ഇവത്തിനടെ  നയവത്തിനടെനയങത്തിലരം കേദ്യാണുരം.

ദദ്യാ..  കനരമത്തിരുടത്തി.     കുഞദ്യാടെത്തിനത്ത് അതെത്ത് തെജീനര പത്തിടെത്തിച്ചത്തില്ല,    “   അതു പറ  ഞ കനദ്യാക്കെകമ എനത്തിക്കെത്ത് എനന്ന

 കനദ്യാക്കെദ്യാനള്ള പ്രദ്യായമദ്യായത്തിനല്ല,       കേണത്തിനല്ല എനന്റെ നകേദ്യാമ്പുകേൾ എത വലതെദ്യാനയന്നത്ത്!    അമ നപദ്യാകയദ്യാ ഞെദ്യാൻ

എതത്തിനക്കെദ്യാള്ളദ്യാരം"   കുഞദ്യാടെത്ത് തെജീറ്റത്തിതുടെർന.    മനറ്റല്ലദ്യാ ആടുകേളുരം കപദ്യായത്തി,    ഇരുട്ടുപരന തുടെങ്ങത്തി.   കുഞദ്യാടെത്തിനത്ത്

കപടെത്തിയദ്യായത്തി.   "അകമ...”    കുഞദ്യാടെത്ത് കപടെത്തിച്ചത്ത് വത്തിളത്തിച,     അതെത്ത് കപടെത്തിച്ചത്ത് ഒദ്യാടെദ്യാൻ തുടെങ്ങത്തി.  പനക....  അതെദ്യാ..

  “നചന്നദ്യായത്ത് നതെദ്യാട്ടുമുന്നത്തിൽ അല്ലദ്യാ,       ”    കുഞദ്യാനടെ നജീനയന്തദ്യാ ഈ കേദ്യാടത്തിൽ തെനത്തിച്ചത്ത് നചന്നദ്യായത്ത് ചത്തിരത്തിച നകേദ്യാണ്ടു

കചദ്യാദത്തിചകുു.“  ഞെദ്യാൻ ....  വജീടത്തിൽ .. കപദ്യാനട....”    കുഞദ്യാടെത്ത് വത്തിക്കെത്തി വത്തിക്കെത്തി പറഞ. 

“       അതെത്തിനനകന്തദ്യാ കപദ്യാകേദ്യാമകല്ലദ്യാ എനന്റെ ഭകണരം കേഴത്തിഞത്തിടത്ത് നപദ്യാകയദ്യാ.     എനന്റെ ഭകണരം നജീയദ്യാണത്ത് കകേകടദ്യാ,”

   നചന്നദ്യായത്ത് ചത്തിരത്തിച നകേദ്യാണത്ത് പറഞ.

 കുഞദ്യാടെത്ത് ഒന്നദ്യാകലെദ്യാചത്തിച.     എന്നത്തിട്ടു പറഞ "      നചന്നദ്യായത്ത് കചടദ്യാ എന്തദ്യായദ്യാലരം എനന്ന നകേദ്യാല്ലദ്യാൻ

കപദ്യാവകേയകല്ല...?         എനന്ന നകേലന്നതെത്തിന മുമ്പത്ത് എനത്തിക്കെത്ത് കവണത്തി ഒരു പദ്യാടത്ത് പദ്യാടുകമദ്യാ?    ഞെദ്യാനരം പദ്യാടെദ്യാരം

    ജത്തിവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നടുകതദ്യാളരം കേദ്യാലെരം സകന്തദ്യാഷത്തിക്കെദ്യാമകല്ലദ്യാ എന്നത്തിടത്ത് മരത്തിക്കെദ്യാരം".    അവനന്റെ അവസദ്യാനനത

      ആഗഹമകല്ല എനകേരുതെത്തി നചന്നദ്യായത്ത് പദ്യാടെത്തി ഒപരം കുഞദ്യാടുരം.    കുഞദ്യാടെത്തിനന അകനശഷത്തിനച്ചതത്തിയ ആടത്തിടെയൻ

 അതു കകേട്ടു.     അയദ്യാൾ അകങ്ങദ്യാകടക്കെത്ത് ഒദ്യാടെത്തി,      അയദ്യാകളദ്യാനടെദ്യാപരം ഉള്ള പടത്തികേൾ നചന്നദ്യാനയ തുരതത്തി.  അങ്ങനന

  കുഞദ്യാടെത്ത് സുരകത്തിതെനദ്യായത്തി വജീടത്തിനലെതത്തി.

അധറികവതായനയറ്റ്  -ടബതാവറിമഡ എന്ന കുടതബതറിടല ഒരു അതഗൈമതാണറ്റ് ആടെറ്റ്  (Capra aegagrus).
ഏറവത  ആദതമതായറിതടന്ന  മനുഷതര്  ടമരുകറിടയടത  ജകീവറികളറിടലതാന്നതാണറ്റ്  ആടെറ്റ് .  2011  -ടല
കണക്കുപ്രകതാരത മലതാകതതാകമതാനത 92 മകതാടെറിയറിമലടറ ആടകള് ഉണറ്റ്. 
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മേലയനോളനനോടെറ്റ്
  നകീസ്സ (9A)

മലെയദ്യാളതത്തിൻ മലെനദ്യാടെത്ത്

മരതെകേപച്ചതെൻ മലെനദ്യാടെത്ത്

സുന്ദര കകേരളരം എൻ നദ്യാടെത്ത്

മതെഹമതത്തിയദ്യാൽ സമ്പന്നരം

കേഥകേളത്തിയത്തിൻ കകേരനദ്യാടെത്ത്

അറബത്തിക്കെടെലെത്തിൻ അരത്തികേതദ്യായത്തി

സദ്യാകരകകേരളവത്തിജ്ഞദ്യാനതത്തിൻ

വത്തിനത്തിമയമദ്യായത്തി വത്തിളങ്ങജീടുന

ഹദവതത്തിൻ സശന്തരംനദ്യാടെദ്യാരം

സഞദ്യാരത്തികേളുനടെ ആശദ്യാതെജീരരം

മലെയദ്യാളനദ്യാടെത്തിൻ മദ്യാതൃഭദ്യാഷ

മനരംകുളത്തിർക്കുനന്നദ്യാരുമലെയദ്യാളരം

സർവ്വമതെങ്ങളുരംനത്തിലെനകേദ്യാള്ളുരം

സമദ്യാധദ്യാനതത്തിനന്റെ തുരുതദ്യായത്തി

കലെദ്യാകേതത്തിൻ ശദ്യാന്തത്തിയദ്യായത്തി

നത്തിലെനത്തിർതദ്യാൻ നമുനക്കെദ്യാന്നത്തിക്കെദ്യാരം.

                                                                   

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഇന്തതയുടടെ  ടതക്കുപടെറിഞതാടറ  അറത്തുള്ള  സതസതാനമതാണറ്റ്  മകരളത.
മകരവൃക്ഷങ്ങള്  നറിറഞ  സലത എന്ന  അര്ത്ഥതറില്  മകരളത എന്ന  മപരറ്റ്  ഉണതായറി  എന്ന
അഭേറിപ്രതായമതാണറ്റ് ഏറവത പ്രബലത.  മകരത എന്ന പദവത സലത എന്നര്ഥത വരുന്ന അളത എന്ന പദവത
മചര്ന്നതാണറ്റ് മകരളത എന്ന മപരറ്റ് ഉണതായതറ്റ് എന്നറ്റ് വതാദത ഈ അഭേറിപ്രതായടത ബലടപ്പടത്തുന. വടെകന
അക്ഷതാതശത  8  17'  30"  ° നുത  12  47'40"  ° ഇടെയത  കറിഴകന  മരഖതാതശത  74  27'47"  ° നുത  77  37'12"  ° നുത
ഇടെയമതായറി ഈ സതസതാനത സറിതറി ടചയ്യുന. 
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 6

പന്നൽ

പന്നൽ ഇല ലതലോരൻ
ലചരുവ

പന്നൽ ഇലെ - 1 കേപത്ത്

കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - അര മുറത്തി

എണ്ണെ, കേടുകേത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

പന്നൽ ഇലെ നവയത്തിലെതത്ത് വച്ചത്ത് വദ്യാടത്തിനയടുക്കുകേ കശഷരം കതെങ്ങ,  ഉള്ളത്തി,  ജജീരകേരം,  മുളകേത്ത്,  മഞൾനപദ്യാടെത്തി

എന്നത്തിവ  നന്നദ്യായത്തി  അരക്കുകേ  ചജീനച്ചടത്തി  അടുപത്തിൽ  വച്ചത്ത്  ചൂടെദ്യാക്കുകേ.  കേടെത്ത്കേത്ത്  തെദ്യാളത്തിച്ചത്ത്  അതെത്തികലെക്കെത്ത്  അരപ്പുരം

പന്നലെത്തിലെയരം ഇടത്ത് കവവത്തിക്കുകേ. 

കന്നവിഫസലോപ്പെഗ്
ശലോസവിയ നലോമകം - നകേകറലെത്തിന ബരംഗദ്യാളനത്തിസത്തിസത്ത്

കന്നവിഫസലോപ്പെഗ് ചപ്പെലോത്തവി
ലചരുവ

കഗദ്യാതെമ്പത്ത് നപദ്യാടെത്തി - 250 ഗദ്യാരം
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കേന്നത്തിനസദ്യാപത്ത് - 15 ഇലെ

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

എണ്ണെ - ആവശദതത്തിനത്ത്

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

കഗദ്യാതെമ്പുനപദ്യാടെത്തിയത്തിൽ  ആവശദതത്തിനത്ത്  ഉപത്തിടത്ത്  നചറു  ചൂടുനവള്ളവരം  ആവത്തിയത്തിൽ  പുഴങ്ങത്തി  നന്നദ്യായത്തി

അരനച്ചടുത  കേന്നത്തിനസദ്യാപ്പുരം  കചർതത്ത്  മദ്യാവത്ത്  കുഴനച്ചടുക്കുകേ.  -(ചപദ്യാതത്തി  മദ്യാവത്തിൻനറ  പരുവതത്തിൽ)  കശഷരം

നചറത്തിയ ഉരുളകേളദ്യാക്കെത്തി  കഗദ്യാതെമ്പത്ത്  നപദ്യാടെത്തിവത്തിതെറത്തി  വടതത്തിൽ പരതത്തിനയടുതത്ത്  ചൂടെദ്യായ  തെവയത്തിൽ ഇടത്ത്  എണ്ണെ

തെടെവത്തി ഇരുപുറവരം ചുനടടുക്കുകേ. 

കലോട്ടുപയർ

രൂപ വവിവരണകം - പ്രകതെദകേ പരത്തിസ്ഥത്തിതെത്തിയനടെ ഒനരം ആവശദമത്തില്ലദ്യാനതെ എല്ലദ്യായത്തിടെത്തുരം വളരുന.  പയർ 

പലെതെരതത്തിലണത്ത്. കേദ്യാട്ടുപയർ കവലെത്തിപടെർപ്പുകേളത്തിൽ ധദ്യാരദ്യാളമദ്യായത്തി കേണ്ടുവരുന. ഇതെത്തിൽ 

വത്തിറ്റദ്യാമത്തിൻ എ.ബത്തി, സത്തി ധദ്യാരദ്യാളമദ്യായത്തി അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. പയർ നചടെത്തിയത്തിനലെ കവരത്തിനലെ

മുഴകേൾ ഹനട്രെജൻ ധദ്യാരദ്യാളമദ്യായത്തി ഉൽപദ്യാദത്തിപത്തിക്കുന. മണ്ണെത്തിൻനറ വളക്കൂറു 

വർദത്തിപത്തിക്കുന. 

ഗുണലമന - ധദ്യാരദ്യാളരം വത്തിറ്റദ്യാമത്തിനകേളുരം, കപ്രദ്യാടജീനകേളുരം അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  

പയറവില ലതലോരൻ
ലചരുവ

പയറത്തിൻനറ തെളത്തിരത്തിലെ - 1 കേപത്ത്

കതെങ്ങ - 1 മുറത്തി
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മുളകുനപദ്യാടെത്തി - അര ടെത്തിസ്പൂൺ

വറ്റൽ മുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

കേടുകേത്ത് - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ
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ചുവനള്ളത്തി - 2 എണ്ണെരം

നവളുത്തുള്ളത്തി - 4 അല്ലത്തി

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം 

പയറത്തിലെ  വൃതത്തിയദ്യാക്കെത്തി  അരത്തിഞവക്കുകേ,  കതെങ്ങ,  മുളകുനപദ്യാടെത്തി,  ചുവനള്ളത്തി,  നവളുത്തുള്ളത്തി  എന്നത്തിവ

നന്നദ്യായത്തി അരചവക്കുകേ.  അരത്തിഞ പയറത്തിലെയത്തിൽ അരച്ച കചരുവകേളുരം പദ്യാകേതത്തിനത്ത് ഉപ്പുരം നവള്ളവരം കചർതത്ത്

കവവത്തിക്കുകേ. ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ നവളത്തിനച്ചണ്ണെ ഒഴത്തിച്ചത്ത് കേടുകേത്ത് ഇടത്ത് നപദ്യാട്ടുകമ്പദ്യാൾ വറ്റൽമുളകേത്ത് മുറത്തിച്ചതുരം, കേറത്തികവപത്തിലെയരം

മൂപത്തിച്ചത്ത് ഇടത്ത് ഇളക്കെത്തി ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുകേ. 

വഴുതന

രൂപ വവിവരണകം  - നവള്ളരം കേത്തിട്ടുന്ന പ്രകദശങ്ങളത്തിൽ വളരുന. നപദ്യാക്കെരം കുറവദ്യാണത്ത്. കേദ്യായ പലെനത്തിറതത്തിലരം 

   വലപതത്തിലരം കേദ്യാണുന. ധദ്യാരദ്യാളരം വത്തിറ്റദ്യാമത്തിനകേളുരം, മദ്യാരംസദവരം ധദ്യാതുലെവണങ്ങളുരം 

   അടെങ്ങത്തിയരത്തിക്കുന. കവരത്ത് ഔഷധമദ്യായത്തി ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന. 

ഗുണലമന - വഴതെന ഇലെയനടെ സതത്ത് കുടെത്തിച്ചദ്യാൽ ആസ്തമക്കെത്ത് ശമനരം ലെഭത്തിക്കുരം.

വഴുതന ഇല ലതലോരൻ
ലചരുവ

വഴതെന ഇലെ - അര കേപത്ത് നചറുതെദ്യായത്തി അരത്തിഞതെത്ത്

കതെങ്ങ - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 4 എണ്ണെരം

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം 

മൂക്കെദ്യാത ഇലെയരം തെണ്ടുരം നചറുതെദ്യായത്തി അരത്തിഞത്ത് കതെങ്ങയരം പച്ചമുളകുരം ഉള്ളത്തിയരം ഉപ്പുരം കചർതത്ത് കവവത്തിച്ചത്ത്

കേടുകേത്ത് വറുതത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.
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നചറത്തിയ ഉള്ളത്തി - 4 എണ്ണെരം

മഞൾനപദ്യാടെത്തി - കേദ്യാൽ ടെത്തിസ്പൂൺ

ഉപത്ത്, കേടുകേത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - 2 കടെപത്തിൾസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - പദ്യാകേതത്തിനത്ത്
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എന്.സരി.സരി

       1953-ൽ ആണത്ത് ഇമൗ സളത്തിൽ NCC ആരരംഭത്തിച്ചതെത്ത്. ആർമത്തിയനടെ യൂണത്തിറ്റദ്യാണത്ത്

ഇവത്തിനടെ  പ്രവർതത്തിക്കുന്നതെത്ത്.  ചത്തിടയദ്യായ  അച്ചടെക്കെവരം,  കേദ്യായത്തികേകശഷത്തിയരം,

നനഎകേദതെയരം  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളത്തിൽ  ഉണദ്യാക്കെത്തി  എടുക്കുകേ  എന്നതെദ്യാണത്ത്  ഇതെത്തിനന്റെ

ലെകദരം.  ഒദ്യാകരദ്യാ  വർഷവരം  എൻ.സത്തി.സത്തി  നകേഡറ്റുകേൾ  വത്തിവത്തിധ  കേദദ്യാമ്പുകേളത്തിൽ

പനങടുതത്ത്  എസത്ത്.എസത്ത്.എൽ.സത്തിയത്ത്  Grace  Mark  നത്ത്  അർഹതെകനടെത്തി  എടുക്കുന.

കദശജീയ  തെലെതത്തിൽകദശജീയ  തെലെതത്തിൽ  കേദദ്യാമ്പുകേളത്തിൽ   പനങടുതത്ത്  വത്തിവത്തിധ

സരംസ്ഥദ്യാനങ്ങൾ  സന്ദർശത്തിക്കുന്നതെത്തിനരം  അവരുനടെ  സരംസദ്യാരരം,  ആഹദ്യാര  രജീതെത്തി,

വസ്ത്രധദ്യാരണരം, ഉത്സവങ്ങൾ ഇവനയക്കുറത്തിച്ചത്ത് അവകബദ്യാധരം ഉണദ്യാക്കെത്തി എടുക്കെദ്യാനരം സദ്യാധത്തിക്കുന.

ഇമൗ  വർഷരം  (2018-19)  നമ്മുനടെ  സ്കൂളത്തിൽ  നജീന,  9Aയത്തിൽ  പഠത്തിക്കുന്ന  C.M.S.  SACHU.G.S

ആ നദ്യാപ്രകദശത്തിനലെ  Thirupathi, All India Treeking camp ലരം, CQMS. Divin Singh Albert, All India Treeking

Camp ലരം പനങടുതത്ത്, നമഡൽനത്ത് അർഹതെ കനടുകേയണദ്യായത്തി.

       ആദദ എൻ.സത്തി.സത്തി അദദദ്യാപകേനദ്യായ (Associate NCC officer-ANO)എറ്റവരം നല്ല ANOയ്ക്കുളള കദശജീയ

അവദ്യാർഡത്ത്നത്ത് അർഹനദ്യായത്തി. ഇകപദ്യാൾ F/O(First officer) Alvin Joseph NCC യനടെ charge വഹത്തിക്കുന.
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അഹങനോരത അധ:പതനതരിനലകറ്റ് വഴരിടതളരികത
 നരിഖരില് (10D) 

 

അനന്തപുരത്തി എന്ന ഗദ്യാമതത്തിൽ രദ്യാമു എന കപരദ്യായ ഒരു കുടത്തിയണദ്യായത്തിരുന.  അവനത്ത് പഠത്തിക്കുവദ്യാൻ

ആവശദമദ്യായ ബുദത്തി ഉണദ്യായത്തിരുന്നത്തില്ല.  അവനന കൂട്ടുകേദ്യാർ കേളത്തിയദ്യാക്കുന്നതു നകേദ്യാണ്ടുരം അധദദ്യാപകേനന്റെ ശത്തികനയ

കപടെത്തിചരം  അവൻ  സ്കൂളത്തിൽ  കപദ്യായത്തിരുന്നത്തില്ല.  എല്ലദ്യാ  ദത്തിവസവരം  രദ്യാവത്തിനലെ  ഒൻപതെത്ത്  മണത്തിക്കെത്ത്  മദ്യാതനമ  അവൻ

ഉണർന്നത്തിരുനളള. അവനന്റെ മദ്യാതെദ്യാപത്തിതെദ്യാക്കെൾ പറയന്നതു കപദ്യാലരം അവൻ അനസരത്തിച്ചരുന്നത്തില്ല. 

ഒരു ദത്തിവസരം അവൻ രദ്യാവത്തിനലെ ഉണർന്നത്ത് അവനന്റെ വജീടെത്തിനടുത്തുളള ഒരു പുഴയത്തിൽ കപദ്യായത്തി  നവറുനതെ

കനദ്യാക്കെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകേയദ്യായത്തിരുന. അവത്തിനടെ അവൻ ഒരു പകത്തിനയ ശദത്തിച, നപദ്യാനദ്യാൻ അതെത്ത് നവളളതത്തിനമജീനതെ

കുകറ  കനരരം  നത്തിന്ന  കശഷരം  നവളളതത്തികലെക്കെത്ത്  ഉമൗളത്തിയത്തിടത്ത്  ഒരു  മജീനമദ്യായത്തി  പറനകപകുന്നതെത്ത്  അവൻ  കേണ്ടു.

മണനദ്യായ  രദ്യാമുവത്തിനത്ത്  ഇനതെദ്യാരു  നല്ല  വത്തിദദയദ്യായത്തി  കതെദ്യാന്നത്തി.  അവൻ  പുഴയത്തിലളള  ഒരു  കേല്ലത്തിൽ  കേയറത്തി  മജീൻ

വരുന്നതു  കനദ്യാക്കെത്തി  നത്തിന.  മജീനത്തിനന  കേണകപദ്യാൾ  അവൻ  നവളളതത്തിനടെത്തിയത്തികലെക്കെത്ത്  ഉമൗളത്തിയത്തിട്ടു  മജീനത്തിനന

പത്തിടെത്തിക്കുവദ്യാൻ ശമത്തിച.  പനക അവനത്ത് മജീൻ കേത്തിടത്തിയത്തില്ല.  പകേരരം അവനന്റെ മൂക്കെത്ത് കേല്ലത്തിൽ ഇടെത്തിച്ചത്ത്  രക്തവമദ്യായത്തി

അവൻ നവളളതത്തിൽ നത്തിന്നത്ത്  കേയറത്തി വന. 

എന്നദ്യാൽ എല്ലദ്യാരം ദത്തിവസവരം രദ്യാമു തെനന്റെ പരത്തിശമരം തുടെർന. ഒരത്തിക്കെൽ അവൻ നപദ്യാനദ്യാനനകപദ്യാനലെ മജീൻ

പത്തിടെത്തിച.  പത്തിന്നജീടെത്ത്  എല്ലദ്യാദത്തിവസവരം  അവൻ അതെത്ത്  ആവർതത്തിച.  നദ്യാട്ടുകേദ്യാർക്കെത്ത്  രദ്യാമുവത്തിൽ വലെത്തിയ അതെത്തിശയരം
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കതെദ്യാന്നത്തി, അവർ അവനന അഭത്തിനന്ദത്തിച. 

രദ്യാമുവത്തിനന്റെ  വത്തിദദനയക്കുറത്തിച്ചത്ത്  ആ  നദ്യാടത്തിനലെ  രദ്യാജദ്യാവരം   കകേട്ടു.   ഉടെനന  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  രദ്യാമുവത്തിനന

രദ്യാജനകേദ്യാടദ്യാരതത്തികലെക്കു  വത്തിളത്തിച.  നപദ്യാനദ്യാനനകപദ്യാനലെ  മത്സദരം  പത്തിടെത്തിക്കുവദ്യാൻ  രദ്യാജദ്യാവത്ത്  ഒരു  കുളരം  ഉണദ്യാക്കെത്തി

അതെത്തിൽ കുകറ മത്സദങ്ങളുരം ഇട്ടു.  ധദ്യാരദ്യാളരം ജനങ്ങൾ രദ്യാമുവത്തിനന്റെ വത്തിദദകേദ്യാണദ്യാൻ നകേദ്യാടദ്യാരതത്തിൽ ഒരുമത്തിച കൂടെത്തി.

രദ്യാമു പരത്തിശജീലെനരം നടെത്തുകമ്പദ്യാൾ ഒരു സനദദ്യാസത്തി വന്നത്ത് അവകനദ്യാടെത്ത്- ആരദ്യാണത്ത് നജീ? നത്തിനന്റെ ഗൂരു എവത്തിനടെ എന്നത്ത്

കചദ്യാദത്തിച.   എന്നദ്യാൽ പ്രശസ്തത്തിനകേദ്യാണത്ത് അഹങദ്യാരകമറത്തിയ രദ്യാമു പറഞ എനത്തിക്കെത്ത്  ഒരു ഗുരുവരം ഇല്ല.   ഞെദ്യാൻ

സശയരം പഠത്തിച്ചതെദ്യാണത്തി വത്തിദദ. അകപദ്യാൾ സനദദ്യാസത്തി പറഞ കമദ്യാനന ഗുരുവത്തില്ലദ്യാതവൻ കശദ്യാഭത്തിക്കുകേയത്തില്ല. അവൻ

അതെത്ത്  അത കേദ്യാരദമദ്യായത്തി  എടുതത്തില്ല.  അൽപസമയതത്തിന  കശഷരം  രദ്യാജദ്യാവരം  മറ്റത്ത്  വത്തിശത്തിഷ്ടദ്യാതെത്തിഥത്തികേളുരം  വന

കചർന.  തുടെർന്നത്ത്  രദ്യാമുവത്തികനദ്യാടെത്ത്  അവർ  നപദ്യാൻമദ്യാനനകപദ്യാനലെ  മജീൻ  പത്തിടെത്തിക്കുന്ന  വത്തിദദകേദ്യാണത്തിക്കുവദ്യാൻ

ആവശദനപട്ടു.   രദ്യാമു നപദ്യാനദ്യാനനകപദ്യാനലെ മജീൻ പത്തിടെത്തിക്കുവദ്യാൻ നവളളതത്തികലെക്കെത്ത് ഉമൗളത്തിയത്തിട്ടു.  എന്നദ്യാൽ അവൻ

പരദ്യാജയനപട്ടു.  അകപദ്യാഴദ്യാണത്ത് തെദ്യാൻ കനടെത്തിയ വത്തിദദ തെനന്റെ തെനന്ന അഹങദ്യാരതദ്യാൽ നഷ്ടനപട്ടു എന്നത്ത് അവൻ

മനസത്തിലെദ്യാക്കെത്തിയതെത്ത്.   ഗുരുവദ്യായ  നപദ്യാൻമദ്യാനന  അരംഗജീകേരത്തിക്കെദ്യാതതു  നകേദ്യാണദ്യാണത്ത്  എല്ലദ്യാരം  നഷ്ടനപടനതെന്നത്ത്

അവൻ തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ.  നത്തിരദ്യാശകയദ്യാനടെ രദ്യാമു വജീടത്തികലെക്കു നടെന നജീങ്ങത്തി. 

ഇമൗ കേഥയത്തിൽ നത്തിന്നത്ത് മൂന്നത്ത് കേദ്യാരദങ്ങൾ മനസത്തിലെദ്യാക്കെദ്യാരം. 

• അഹങദ്യാരരം പദ്യാടെത്തില്ല.

• ഗൂരുവത്തിനന അരംഗജീകേരത്തിക്കുകേ.

• പരത്തിശമരം നകേദ്യാണത്ത് ഏതു വത്തിദദയരം കനടുരം.

      

അധറികവതായനയറ്റ്  -അദതതാപകരുടടെ  മമല് മനതാടതറില്  കുടറികള്കറ്റ്  വറിദതതാഭേതതാസത
നല്കുന്ന സതാപനമതാണറ്റ് വറിദതതാലയത  (അഥവതാ പള്ളറിക്കൂടെത,  പതാഠശതാല).  അതറിപ്രതാചകീനകതാലത
മുതല്ക്കുതടന്ന  ഒരു  മകന്ദ്രകീകൃത  സലതറ്റ്  കുടറികടള  സതഘങ്ങളതാകറി  വറിദത  അഭേതസറിപ്പറിക്കുന്ന
രകീതറി  നറിലനറിന്നറിരുന.  പ്രതാചകീന  ഭേതാരതതറിലുത  (ഗുരുകുലത),  പ്രതാചകീന  ഗ്രകീസറിലുത  (അകതാഡമറി)
പ്രതാചകീന  കചനയറിലുത  ഔപചതാരറിക  വറിദതതാഭേതതാസ  സമ്പ്രദതായങ്ങള്  നറിലനറിന്നറിരുന.
പറില്കതാലതറ്റ്  വറിദതതാഭേതതാസത  ഏതതാണറ്റ്  പൂര്ണമതായുത  മതങ്ങളുടടെ  സസതാധകീനതറിന

കകീഴറിലതായറിരുന. പ്രധതാനമതായുത മതപരമതായ ആശയങ്ങളുടടെ അഭേതസനമതായറിരുന ഈ വറിദതതാലയങ്ങള് നടെതറിയറിരുന്നതറ്റ്. 

വവിസ്മയലലലോകകം 
101



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

ആനരനോഗൈതത സര്വ്വധനനോല് പ്രധനോനത
അകൈനോശറ്റ് (9D)

                                               

ആകരദ്യാഗദമുളള ജനതെയദ്യാണത്ത് ഒരു രദ്യാഷ്ട്രതത്തിനന്റെ സമ്പതത്ത്. “Health is Wealth”എന്ന നചദ്യാല്ലത്തിനത്ത് വളനര

പ്രദ്യാധദ്യാനദമുണത്ത്.  ആധുനത്തികേമനഷദൻ  തെനന്റെ  ജജീവത്തിതെഹശലെത്തിയനടെ  ഫലെമദ്യായത്തി  പലെ  അസുഖങ്ങൾക്കുരം

കേജീഴ്പത്ത്നപട്ടുനകേദ്യാണത്തിരത്തിക്കുന.  നമ്മുനടെ  കകേരളതത്തിൽ പടണനമകന്നദ്യാഗദ്യാമനമകന്നദ്യാ  വദതെദദ്യാസമത്തില്ലദ്യാനതെ ഉയരുന്ന

ആശുപതത്തികേളുനടെ എണ്ണെരം കേദ്യാണത്തിക്കുന്നതെത്ത് കരദ്യാഗത്തികേളുനടെ എണ്ണെതത്തിലണദ്യായ വൻവർധനവദ്യാണത്ത്.  

ഇരുപതഞ്ചു  വർഷങ്ങൾക്കു  മുമ്പത്ത്  അൻപതെത്ത്  വയസത്ത്  കേഴത്തിയന്നവനര  ബദ്യാധത്തിച്ചത്തിരുന്ന  പ്രകമഹരം,

രക്തസമർദരം,  ഹദകദദ്യാഗരം  എന്നത്തിവ  ഇന്നത്ത്  30  വയസത്ത്  കേഴത്തിയന്ന  യവതെത്തി    \യവദ്യാക്കെനള  പത്തിടെത്തികൂടുന്നതെദ്യായത്തി

ആശുപതത്തി  വത്തിവരങ്ങൾ  കേദ്യാണത്തിക്കുന.  സമൂഹതത്തിൽ  ഇന്നത്ത്  തുടെരുന്ന  ഭകണരജീതെത്തിയനടെ  നതെറ്റദ്യായ  കപദ്യാക്കെത്ത്

കരദ്യാഗങ്ങളുണദ്യാകേദ്യാൻ കേദ്യാരണമദ്യാകുന.  യഥദ്യാസമയരം കയദ്യാജത്തിച്ചമത്തിതെമദ്യായ ഭകണരം ആകരദ്യാഗദതത്തിനതമമദ്യാണത്ത്.

ഇന്നനത  കേദ്യാലെതത്ത്  ഇമൗകമരം  പദ്യാലെത്തിക്കുവദ്യാൻ  മനഷദരദ്യാശത്തിക്കുകേഴത്തിയന്നത്തില്ല.  വത്തിശക്കുകമ്പദ്യാനഴല്ലദ്യാരം  തെത്തിനകേ

കേത്തിട്ടുന്നനതെല്ലദ്യാരം കേഴത്തിക്കുകേ എന്നതെദ്യാണത്ത് ഇക്കെദ്യാലെനത നനശലെത്തി.  ഒരു പ്രദ്യാവശദരം കേഴത്തിച്ച ആഹദ്യാരരം ദഹത്തിക്കെദ്യാൻ

ഏകേകദശരം  6 മണത്തിക്കൂർ  ആവശദമദ്യാണത്ത്.  അതെത്തിനദ്യാൽ  ഇമൗ  സമയതത്തിനത്തിടെയത്തിൽ  മനറ്റദ്യാനരം

കേഴത്തിക്കെദ്യാതെത്തിരത്തിക്കുകേയണത്ത് ഉതമരം. എന്നദ്യാൽ ഇമൗ ഇടെകവളയത്തിൽ ശുദമദ്യായ ജലെരം കുടെത്തിക്കുന്നതെത്ത് നന്നദ്യായത്തിരത്തിക്കുരം. 
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പുതെത്തിയ രുചത്തികേൾ നത്തിറക്കുന്ന ഭകദവത്തിഭവങ്ങൾ ഇകപദ്യാൾ കഹദ്യാടലകേളത്തിലരം,  കേടെകേളത്തിലരം സുലെഭമദ്യാണത്ത്.

ഇമൗ  രുചത്തിയരം  മണവരം  നത്തിറയ്ക്കുവദ്യാൻ  കവണത്തി  പലെതെരരം  രദ്യാസപദദ്യാർത്ഥങ്ങളുരം  കചരുവകേൾനക്കെദ്യാപരം

ആഹദ്യാരപദദ്യാർത്ഥതത്തിൽകചർക്കുന്ന  കേദ്യാരദരം  ആരുരം  ഒദ്യാർക്കെദ്യാറത്തില്ല.  രുചത്തിക്കുരം  മണതത്തിനമദ്യായത്തി  കചർക്കുനത്ത്

അജത്തികനദ്യാ  കമദ്യാകടദ്യാ  പലെതെരരം  ആകരദ്യാഗദപ്രശ്നങ്ങൾക്കുരം,  കേദ്യാൻസർ  എന്ന  മദ്യാരകേകരദ്യാഗതത്തിനരം

വഴത്തിനതെളത്തിക്കുനണന്നത്ത് പഠനങ്ങൾ പറയന.

മദ്യാരംസ  ആഹദ്യാരരം  കരദ്യാഗങ്ങൾക്കെത്ത്  അടെത്തിതറയത്തിടുന്ന  മനറ്റദ്യാരു  ഉപദ്യാധത്തിയദ്യാണത്ത്.  ചത്തിലെ

ആടുമദ്യാടുകേൾക്കുണദ്യാക്കുന്ന  ഹവറസുകേൾ,  ബദ്യാക്ടജീരത്തിയകേൾ  അവയടെങ്ങത്തിയ  മദ്യാരംസരം  ഉയർന്ന  തെദ്യാപനത്തിലെയത്തിൽ

ചൂടെദ്യാക്കെത്തിയദ്യാലരം  നശത്തിക്കുന്നത്തില്ല.  ഇവനയ  മനഷദൻ  ഭകത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ  ഇവ  മനഷദനന്റെ  ശരജീരതത്തിൽ  കേടെന്നത്ത്

നടെത്തുന്ന  പ്രവർതനങ്ങളത്തിലൂനടെ  കരദ്യാഗങ്ങളുണദ്യാക്കുന.  അതുനകേദ്യാണ്ടുതെനന്ന  മനഷദനകയദ്യാജത്തിച്ചതെത്ത്  പച്ചക്കെറത്തി

ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ച  ഭകണരജീതെത്തിയദ്യാണത്ത്.  പഴരം,  പച്ചക്കെറത്തികേൾ  തുടെങ്ങത്തിയവയത്തിൽ   കേദ്യാണനപടുന്ന  നദ്യാരുകേൾ

കേദ്യാൻസറത്തിനത്ത് കേദ്യാരണമദ്യാകയക്കെദ്യാവന്ന പദദ്യാർത്ഥങ്ങനള വൻകുടെലെത്തിൽ നത്തിന്നത്ത് പുറന്തളളുവദ്യാൻ സഹദ്യായത്തിക്കുന.

ആകരദ്യാഗദരം  ശരത്തിയദ്യാക്കെദ്യാൻ  ആഹദ്യാരരം  കമനപടുത്തുന്നതെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചത്ത്  നദ്യാരം  മുകേളത്തിൽകേണ്ടു.

ആഹദ്യാരകമതത്തികനദ്യാനടെദ്യാപരം  വദദ്യായദ്യാമതത്തിനരം  ആകരദ്യാഗദരം  നത്തിലെനത്തിർത്തുന്നതെത്തിൽ  ഒരു  പങ്കുണത്ത്.

യദ്യാനതെദ്യാരുനചലെവമത്തില്ലദ്യാത ഒരു പ്രധദ്യാന വദദ്യായദ്യാമമദ്യാണത്ത് നടെതരം.  ദത്തിവസരം കുറഞതെത്ത് 2km എങത്തിലരം നടെതരം

ആകകരദ്യാദ്യാഗദതത്തിനത്ത്  അടെത്തിതറനൽകുരം.  ഇതരതത്തിൽ  4  ആഹദ്യാരകമജീകേരണങ്ങളുരം  വദദ്യായദ്യാമവരം  ശജീലെത്തിച്ചത്ത്

മുകമ്പദ്യാട്ടു  കപദ്യായദ്യാൽ  ഒരു  പരത്തിധത്തിവനരയളള  അസുഖങ്ങളത്തിൽ  നത്തിനരം  കമദ്യാചനരം  ഉണദ്യാവകേയരം  ആകരദ്യാഗദരം

നത്തിലെനത്തിൽക്കുകേയരം നചയ്യുരം.

അധറികവതായനയറ്റ്  -സസതങ്ങള് ഉല്പതാദറിപ്പറിക്കുന്ന ഫലങ്ങളതാണറ്റ് പഴങ്ങള് (Fruits).
ഇവ  വതതതസ്തങ്ങളതായ  വര്ണ്ണങ്ങളറിലുത  സസതാദുകളറിലുത  കതാണടപ്പടന.  മനുഷതന
ഉള്ടപ്പടടെയുള്ള  ജകീവജതാലങ്ങള്  ഇവ  ഭേക്ഷണമതായറി  ഉപമയതാഗൈറിക്കുന.  പല  സസതങ്ങളുത
പഴങ്ങള്ക്കുള്ളറില്  മശഖരറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  വറിത്തുകള്  വഴറിയതാണറ്റ്  വതശവര്ദനവറ്റ്
സതാധതമതാക്കുന്നതറ്റ്.  മവനല്കതാലതറ്റ്  പഴങ്ങള്  കഴറിക്കുന്നതറ്റ്  ആമരതാഗൈതതറിനറ്റ്  നല്ലതതാണ
എന്നറ്റ് വറിവറിധ പഠനങ്ങള് കടണതറിയറിട്ടുണറ്റ്. 
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പ്രകൃതരി
  ആര്തര് നജനോണ് (7C)

പ്രകൃതെത്തി തെൻ സുന്ദരനത്തിലെദ്യാവത്തിൽ,

ഞെദ്യാനറത്തിയദ്യാനതെ മയങ്ങത്തികപദ്യായത്തി

നത്തിൻ ശത്തിരസത്തിൽ ഒഴകുന്ന

ആശശദ്യാസ നജീരത്തിൽ

എൻ മനസത്തിൽ കുളത്തിരണത്തിയന

നത്തിൻ മകേളദ്യായ നജീരുറവയത്തിൽ

ഒഴകുന എൻ ജജീവജലെരം

എൻ മനസത്തിൽ തെജീ നദ്യാളരംകപദ്യാൽ 

നജീ മദ്യായദ്യാനതെ മങ്ങദ്യാനതെ,

എനരം നജീ എന്നത്തിൽ കശദ്യാഭത്തിക്കുന

നത്തിൻ മലെയരം തെദ്യാഴരകേളുരം

കേദ്യാടുരം സസദജനക്കെളുരം

എൻ അമയദ്യാരം പ്രകൃതെത്തിയത്തിൽ

സകന്തദ്യാഷതത്തിനന്റെയരം സമൃദത്തിയനടെയരം

പ്രതെജീകേങ്ങളുമദ്യായത്തി നത്തിലെനകേദ്യാള്ളുന

                                                              

 അധറികവതായനയറ്റ്  -ഭേകൗതറികപ്രപഞടത ടമതാതതറില് സൂചറിപ്പറിക്കുന്ന പദമതാണറ്റ് പ്രകൃതറി  (ജര്മന: Natur,  ഫ്രഞറ്റ്,
ഇതഗകീഷറ്റ്:  Nature,  സറ്റ്പതാനറിഷറ്റ്:  Naturaleza,  മപതാര്ചഗൈകീസറ്റ്:  Natureza).  ഭേകൗതറികപ്രതറിഭേതാസങ്ങളുത
ജകീവനുത  പ്രകൃതറിയുടടെ  ഘടെകങ്ങളതാണറ്റ്.  മനുഷതനറ്റ്  ആവശതമുളളടതല്ലതാത  പ്രകൃതറിയറിലുണറ്റ്.  എന്നതാല്
അവടന  അതതതാഗ്രഹതറിനുളള  വക  മതാതത  ഇല്ല.  നമുകറ്റ്  മവണടതല്ലതാത  തരുന്ന  ഭൂമറിമയയുത
അവളുടടെ സുന്ദര പ്രകൃതറിമയയുത നതാത  ചൂഷണത ടചയ്യുമമതാള് ഭൂമറിയുടടെ നറിലനറില്പറിമനയുത വരുന്ന
തലമുറയറ്റ്  ഉപമയതാഗൈറിക്കുവതാനുളള  സസതാതനതടതയുത  നതാമററിയതാടത
തടെസടപ്പടതറിടകതാണറിരറിക്കുന.
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 പൂവന്  കൂവനോതനോയനപ്പനോള്
   ജരിനരി.സരി (10C)

              

ഒരു വൃദയരം രണത്ത്  അനദ്യാഥനപൺകുടത്തികേളുരം തെദ്യാമസത്തിച്ചത്തിരുന.   കകേദ്യാഴത്തികേനള വളർതത്തിയരം നൂൽനൂറ്റുരം
ആയത്തിരുന അവർ ആഹദ്യാരതത്തിനള്ള വകേ ഉണദ്യാക്കെത്തിയത്തിരുന്നതെത്ത്.  അവർക്കെത്ത് ഒരു പൂവൻ കകേദ്യാഴത്തി ഉണദ്യായത്തിരുന,

തെടെത്തിച നകേദ്യാഴത ഒരു സുന്ദരൻ കകേദ്യാഴത്തി.   അതെത്ത് എനരം പുലെർനച്ച നദ്യാലമണത്തിക്കെത്ത് എണജീറ്റത്ത്  കൂവരം വലെദമയരം
അകപദ്യാൾ  തെനന്ന  എണജീക്കുരം.  ഉടെൻ  തെനന്ന  നപൺകുടത്തികേനളയരം   വത്തിളത്തിചണർത്തുരം.   അകപദ്യാൾ  തെനന്ന
കജദ്യാലെത്തികേൾ  തുടെങ്ങണരം.   ആ നപൺകുടത്തികേൾക്കെത്ത് ഇതയരം കനരനത ഉണരുകേ എന്നതെത്ത് വളനര വത്തിഷമമുള്ള
കേദ്യാരദമദ്യായത്തിരുന.   കുറച സമയരം കൂടെത്തി ഉറങ്ങദ്യാൻ എന്തദ്യാണത്ത് വഴത്തിനയന്നത്ത് അവർ ആകലെദ്യാചത്തിച.

ഈ പൂവൻ നദ്യാല മണത്തിക്കെത്ത്  ഉണർന്നത്ത്  കൂവന്നതു നകേദ്യാണനല്ല  വൃദ ഉണരുന്നതെത്ത്,  അകപദ്യാൾ പൂവൻ
കൂവത്തിയത്തിനല്ലങത്തിൽ രകനപടെദ്യാരം,  സുഖമദ്യായത്തി ഉറങ്ങദ്യാരം.  അവർ രണ്ടു കപരുരം കൂടെത്തി വൃദ അറത്തിയദ്യാനതെ കകേദ്യാഴത്തിനയ
നകേദ്യാന്നത്ത് കേദ്യാടത്തിനലെറത്തിഞ.   വൃദയത്ത് വലെത്തിയ സങടെമദ്യായത്തി അവർ പൂവനന തെത്തിരഞ നടെന.   കുറുക്കെൻ നകേദ്യാണ്ടു
കപദ്യായത്തി  എന്നവർ കേരുതെത്തി.   നപൺകുടത്തികേൾ  അന്നത്ത്   സകന്തദ്യാഷകതദ്യാനടെ  ഉറങ്ങദ്യാൻ കേത്തിടെന.   പദ്യാതെത്തിരദ്യാതത്തി
കേഴത്തിഞകപദ്യാൾ  വൃദ ഉണർന.  അകപദ്യാൾ തെനന്ന  നപൺകുടത്തികേനളയരം  വത്തിളത്തിചണർതത്തി.  അത കനരനത
അതെത്തിന  മുകമ്പദ്യാരത്തിക്കെലരം  ഉണകരണത്തി  വന്നത്തിടത്തില്ല.

“ഇനത്തി  കേത്തിടെന്നദ്യാൽ  കനരരം  നവളുതദ്യാലരം  നമൾ  ഉണരത്തില്ല.  കൃതെദ  സമയതത്ത്  കൂവത്തിയണർതദ്യാൻ
പൂവനത്തില്ലകല്ലദ്യാ. അതുനകേദ്യാണത്ത്  നമുക്കെത്ത് കജദ്യാലെത്തികേൾ തുടെങ്ങദ്യാരം”

 എന  ചതെത്തിയദ്യായത്തികപദ്യായത്തി  പൂവൻ  കകേദ്യാഴത്തി  ഉണദ്യായത്തിരുന്നകപദ്യാൾ  നദ്യാല  മണത്തിക്കെത്ത്  എഴകന്നൽറ്റദ്യാൽ
മതെത്തിയദ്യായത്തിരുന.  ഇനത്തി എന  നചയ്യുരം?  ഇതെദ്യാണത്ത് അധർമതത്തിനന്റെ ഫലെരം അതെത്ത് നനമ കൂടുതെൽ കുഴപതത്തിൽ
നകേദ്യാനണതത്തിക്കുരം. 

                                   

അധറികവതായനയറ്റ് -പക്ഷറികളറില്  ഫതാസറിയതാനറിഡ  കുടതബതറിടല  ഉപകുടതബമതായ
ഫതാസറിയതാനറിനയറിടല  ഒരറിനമതാണറ്റ്  മകതാഴറി(ഹറിന്ദറി:ममररर).  മകതാഴറി  വര്ഗൈതറിടല  ആൺ  പക്ഷറികടള  ആണറ്റ്
പൂവന  മകതാഴറി  എന്നറ്റ്  വറിളറിക്കുന്നതറ്റ്.  പൂവന,  ചതാതന  മകതാഴറി,  മചവല്  എടന്നതാടക  പ്രതാമദശറികമതായറി
ഇവടയ വറിളറികതാറുണറ്റ്.  പറിടെമകതാഴറികടള അമപക്ഷറിച്ചറ്റ് ഇവയറ്റ്  തലയറില് വലറിയ പൂവത നകീണ അങവതാലുത
ഉണറ്റ്. മറ്റു ചറില ഇനത പക്ഷറികളുടടെ ആൺ പക്ഷറികടള പൂവന എന വറിളറികതാറുണറ്റ് . 
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മേഹതറ്റ് വചനങ്ങള്
ലരിറരില് കകൈററ്റ്സറ്റ് മേരിസ്ട്രസറ്റ്  നസനോഫരിയ

    1.          ''അസകതെദ്യാ   മദ്യാ  സദത്ത്ഗമയദ്യാ..

                  തെമകസദ്യാ      മദ്യാ  കജദദ്യാതെത്തിർഗമയദ്യാ...

                  മൃകതെദദ്യാർ       മദ്യാ  അമൃതെരംഗമയദ്യാ....''       

2.      ''നമ്മുനടെ ജജീവത്തിതെനമന പറയന്നതെത്ത് 10% നമുക്കു സരംഭവത്തിക്കുന്ന കേദ്യാരദങ്ങളുനടെ ഫലെവരം 90% അവകയദ്യാടെത്ത്

നദ്യാരം എങ്ങനന പ്രതെത്തികേരത്തിക്കുന എനമുള്ളതെദ്യാണത്ത്.''

Attitude more than aptitude, determines attitude.

നമ്മുനടെ  അഭത്തിരുചത്തിനയക്കെദ്യാൾ  നമ്മുനടെ  അഭഡ്യുന്നതെത്തിക്കു  കേദ്യാരണമദ്യായത്തിട്ടുള്ളതെത്ത്  നമ്മുനടെ  മകനദ്യാഭദ്യാവരം  അഥവദ്യാ

വജീകണമദ്യാണത്ത്. അതുനകേദ്യാണത്ത് വത്തികണരം ശരത്തിയദ്യാരം വത്തിധതത്തിൽ ആക്കുകേ എന്നതെദ്യാണത്ത് ജത്തിവത്തിതെ വത്തിജയതത്തിനത്ത്

അടെത്തിസ്ഥദ്യാനരം. 

     

3. തെത്തിരുതൽ എന്ന ആർജവരം:- ''രഹസദമദ്യായത്തി നചയ്യുന്ന ഓകരദ്യാ കുറ്റതത്തിനരം പരസദമദ്യായ ചത്തിലെ പ്രതെത്തിഫലെങ്ങൾ

ഉണദ്യാകേദ്യാരം.  നത്തിരപരദ്യാധത്തികേൾ  കചദ്യാദദരം  നചയനപടുരം.  കൂട്ടുതരവദ്യാദത്തിതരം  സഹകുറ്റവദ്യാളത്തികേനള  രൂപനപടുത്തുരം.

ഒരദ്യാനള  ജജീവത്തിതെകേദ്യാലെരം  മുഴവൻ  സരംശയതത്തിനന്റെ  നത്തിഴലെത്തിൽ  നത്തിർത്തുകേ  എന്നതെത്തിനനക്കെദ്യാൾ  വലെത്തിയ  എന്തത്ത്
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ക്രൂരതെയദ്യാണത്ത് ഉള്ളതെത്ത്. തെനത്തിച്ചത്ത് നചയ നതെറ്റുകേൾ നത്തികഷധത്തിക്കുന്നതെത്ത് തെകന്റെടെരം, തെനത്തിനയ പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതെത്ത് തെനരം,

ഏറ്റു പറയന്നതെത്ത്  തെദ്യാഴ,  തെത്തിരുത്തുന്നതെത്ത്  ആർജവരം.  നതെറ്റുനചയ്യുന്നതെത്തിനനക്കെദ്യാൾ  മുനന്നദ്യാരുക്കെവരം  മകനദ്യാ ബലെവരം

കവണരം നചയ നതെറ്റു തെത്തിരുതദ്യാൻ.'' 

 4. ഗദ്യാന്ധത്തി നമദ്യാഴത്തികേൾ:-

• എനന്റെ ജജീവത്തിതെമദ്യാണത്ത് എനന്റെ സകന്ദശരം.

• നത്തിർമലെമദ്യായ കസ്നേഹതദ്യാൽ കനടെനദ്യാകേദ്യാതതെദ്യായത്തി ഒനമത്തില്ല.

• ശമതത്തിലെദ്യാണത്ത്, ഫലെപ്രദ്യാപത്തിയത്തിലെല്ല സരംതൃപത്തി ഉളവദ്യാകുന്നതെത്ത്.

• സമ്പൂർണ്ണെ ശമരം സമ്പൂർണ്ണെ വത്തിജയമദ്യാകുന.

• പ്രവർതത്തിക്കുകേ അനല്ലങത്തിൽ മരത്തിക്കുകേ.

• നത്തിങ്ങൾ  മന ഷദനദ്യായതു  നകേദ്യാണ്ടു  മദ്യാതരം  വലെത്തിയവനദ്യാകുന്നത്തില്ല;

മനഷദതെശമുള്ളവനദ്യാകുകമ്പദ്യാഴദ്യാണത്ത് വലെത്തിയവനദ്യാകുന്നതെത്ത്.

• ഒദ്യാകരദ്യാ വജീടുരം ഒദ്യാകരദ്യാ വത്തിദദദ്യാലെയമദ്യാണത്ത്; മദ്യാതെദ്യാപത്തിതെദ്യാക്കെൾ അദദദ്യാപകേരുരം.

• ഹത്തിരംസയത്തിലൂനടെ കനടുന്ന വത്തിജയരം വത്തിജയമല്ല അതെത്ത് കതെദ്യാൽവത്തിയദ്യാണത്ത് എനന്തന്നദ്യാൽ

അതെത്ത് നവറുരം ഹനമത്തിഷത്തികേരം മദ്യാതരം.

• അധത്തികേദ്യാര  ദർവത്തിനത്തികയദ്യാഗരം  എവത്തിനടെ  കേണദ്യാലരം  അതെത്തിനന  നത്തിർഭയമദ്യായത്തി

നചറുക്കെദ്യാനളള സമൂഹതത്തിനന്റെ കേരുതദ്യാണത്ത് സശദ്യാതെനദരം.

• ഗത്തിരത്തിനത്തിരകേകളദ്യാളരം  പഴക്കെമുളള  സതെദവരം  അഹത്തിരംസയമല്ലദ്യാനതെ  ഒനരം  എനത്തിക്കെത്ത്  ഇമൗ  കലെദ്യാകേകതദ്യാടെത്ത്

പറയദ്യാനത്തില്ല.

5. മഹദ്യാതദ്യാ ഗദ്യാന്ധത്തിയനടെ സൂക്തങ്ങൾ

 “ഒരദ്യാൾക്കെത്ത് കബദ്യാധദനപടെദ്യാത കേദ്യാരദരം നചയദ്യാൻ നത്തിർബന്ധത്തിക്കുന്നതെത്തികനക്കെദ്യാൾ വലെത്തിയ ശത്തികയത്തില്ല''

 “അസതെദതത്തിനന്റെ ഒരു തുളളത്തി വത്തിഷരം മതെത്തി സതെദതത്തിനന്റെ കജീരസദ്യാഗരനതതനന്ന വത്തിഷമയമദ്യാക്കെദ്യാൻ"

 “ചജീതവർതമദ്യാനരം  കകേൾക്കുകമ്പദ്യാൾ  ആകുലെനപടെദ്യാതയദ്യാനള  നല്ലവർതമദ്യാനരം  നകേദ്യാണത്ത്

സകന്തദ്യാഷത്തിപത്തിക്കെദ്യാന മദ്യാവത്തില്ല"

 “കേടെങ്ങൾ വജീകടണതെത്ത് വദ്യാക്കുകേൾ നകേദ്യാണല്ല പ്രവദതത്തികേൾ നകേദ്യാണദ്യാണത്ത്"
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 “കരദ്യാഗനതകയദ്യാർത്തുളള ഭയരം നകേദ്യാണദ്യാണത്ത് കരദ്യാഗരം നകേദ്യാണല്ല കൂടുതെൽ കപരുരം മരത്തിക്കുന്നതെത്ത്"

 “പടത്തിണത്തിയദ്യായ മനഷദനന്റെ മുന്നത്തിൽ അപരം നനദവതത്തിനന്റെ രൂപമദ്യാണത്ത്"

 “അദശദ്യാനത്തിക്കെദ്യാനതെ കേഴത്തിക്കുന്ന ഭകണരം കമദ്യാഷ്ടത്തിച്ച ഭകണമദ്യാണത്ത്"

 “ഗുരു പൂർണ്ണെനദ്യാകേണരം, അതെത്ത് നനദവരം മദ്യാതമദ്യാണത്ത്"

 “മുളളുകേൾ നത്തിറഞ പനത്തിനജീർനച്ചടെത്തി കപദ്യാനലെ തെനന്നയദ്യാണത്ത് ജജീവത്തിതെവരം"

 “സതെദമദ്യാനണങത്തിൽ ഒരു വദ്യാക്കു തെനന്ന ധദ്യാരദ്യാളരം, 

            അസതെദവദ്യാക്കുകേൾ എതയനണങത്തിലരം പ്രകയദ്യാജനരം നചയത്തില്ല"

 “എല്ലദ്യാവനരയരം തെദപത്തിനപടുതദ്യാൻ ശമത്തിക്കുന്നയദ്യാൾ യഥദ്യാർത്ഥതത്തിൽ ആനരയരം തെദപത്തിനപടുത്തുന്നത്തില്ല"

 “ലെദ്യാളത്തിതെദതത്തിലെദ്യാണത്ത് നനയരം മഹതെശവമുളളതെത്ത് സമ്പന്നതെയത്തിലെല്ല"

 “ഭയനപടുതത്തി ഉണദ്യാക്കുന്ന നത്തിശ്ശേബതെ യഥദ്യാർത്ഥ നത്തിശ്ശേബതെയല്ല"

 “വത്തിശശദ്യാസവരം യക്തത്തിയരം കനർക്കുകനർ വരുകമ്പദ്യാൾ വത്തിശശദ്യാസനത കൂനടെ നത്തിർത്തുന്നതെദ്യാണത്ത് നല്ലതെത്ത്"

                                                                                                      

                                                                                       
                                                                                                                 

അധറികവതായനയറ്റ് -മമതാഹന ദതാസറ്റ്  കരതചന്ദറ്റ്  ഗൈതാന്ധറി  (ഗുജറതാതറി:    મમહનદદસ કરમચચદ ગદચધધ,  ഹറിന്ദറി:   ममहनदरस करमचचद

ररचधध)  അഥവതാ  മഹതാത്മതാ  ഗൈതാന്ധറി  (1869  ഒകറ്റ്മടെതാബര്  2  -  1948  ജനുവരറി  30)  ഇന്തതന  സസതാതനതസമര  പ്രസതാനതറിടന
മനതതാവത  വഴറികതാടറിയുമതായറിരുന.  ഇന്തതയുടടെ  "രതാഷ്ട്രപറിതതാവറ്റ്"  എന്നറ്റ്  അമദഹത  വറിമശഷറിപ്പറികടപ്പടന .

അഹറിതസയറിലൂന്നറിയ  സതതതാഗ്രഹത  എന്ന  സമര  സറിദതാന്തതറിലൂടടെ  മലതാകടമമതാടത  ഗൈതാന്ധറി  ശമദയനതായറി .  മഹതതായ
ആത്മതാവറ്റ് എന്നര്ത്ഥത  വരുന്ന  മഹതാത്മതാ,  അചന  എന്നര്ത്ഥതവരുന്ന  ബതാപ്പു എന്നകീ  നതാമവറിമശഷണങ്ങള്
ജനഹൃദയങ്ങളറില്  അമദഹതറിനുള്ള  സതാന്നറിധതത  വതകമതാക്കുന .  മകവലടമതാരു  രതാഷ്ട്രകീയ  മനതതാവറ്റ്  എന്നതറിമനകതാള്
ദതാര്ശനറികനതായുത ഗൈതാന്ധറി മലതാകടമമതാടത  അററിയടപ്പടന .  അമദഹതറിടന  ജന്മദറിനമതായ ഒകറ്റ്മടെതാബര്  2  ഗൈതാന്ധറിജയന്തറി
എന്ന  മപരറില്  മദശകീയഅവധറി  നല്കറി  ആചരറിക്കുന.  അഹറിതസതാധറിഷറിത  സതതതാഗ്രഹത  എന്ന  ഗൈതാന്ധറിയന
ആശയമതതാടള്ള ബഹുമതാനതാര്ത്ഥത ഐകതരതാഷ്ട്രസഭേ അമന്ന ദറിവസത അന്തതാരതാഷ്ട്ര അഹറിതസതാ ദറിനമതായുത(since 2007)
പ്രഖതതാപറിചറിട്ടുണറ്റ്
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 7

മൾബറവി

രൂപ വവിവരണകം - സദ്യാധദ്യാരണയദ്യായത്തി നദ്യാടത്തിൻ പ്രകദശങ്ങളത്തിൽ കേണ്ടുവരുന. കേമ്പത്ത് നട്ടുവളർതദ്യാരം, 

ഇതെത്തിൻനറ കേറുത നത്തിറതത്തിലള്ള പഴരം സശദ്യാദത്തിഷ്ടമദ്യാണത്ത്, പട്ടുനൂൽപുഴവത്തിൻനറ 

പ്രധദ്യാനഭകണരം മൾബറത്തി ഇലെയദ്യാണത്ത്. 

ഗുണലമന - വദ്യായത്തിലരം നതെദ്യാണയത്തിലമുണദ്യാകുന്ന നജീർവജീക്കെരം തെടെയന്നതെത്തിനത്ത് മൾബറത്തി ഇലെയനടെ നജീരത്ത് 

ഫലെപ്രദമദ്യാണത്ത്. ഇലെയനടെ നജീരത്ത് പ്രകമഹതത്തിനത്ത് മരുന്നദ്യായരം ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന. 

മൾബറവി ഇലലത്തലോരൻ
ലചരുവ

കൂകമ്പദ്യാടുകൂടെത്തിയ മൾബറത്തി ഇലെ -  കേപത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ

കേടുകേത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - കേദ്യാൽ കേപത്ത്

കേദ്യാന്തദ്യാരത്തി മുളകേത്ത് - 5 എണ്ണെരം

ചുവനള്ളത്തി - 4 എണ്ണെരം

നവളുത്തുള്ളത്തി - 2 അല്ലത്തി

മഞൾനപദ്യാടെത്തി, ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്
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തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

മൾബറത്തിയനടെ കൂകമ്പദ്യാടുകൂടെത്തിയ ഇലെ അടെർതത്തി അരത്തിനഞടുതത്ത് നവളത്തിനച്ചണ്ണെയത്തിൽ കേടുകേത്ത് വറുതതെത്തിൽ

ഇടത്ത് 3 മത്തിനത്തിറ്റത്ത് നചറുതെജീയത്തിൽ മൂടെത്തികവവത്തിക്കുകേ. കശഷരം കതെങ്ങയരം, ചുവനള്ളത്തിയരം, കേദ്യാന്തദ്യാരത്തിയരം മുളകുരം, മഞളുരം

ഒതുക്കെത്തി  അരച്ചതെത്ത്കചർതത്ത്  2  മത്തിനത്തിറ്റുകൂടെത്തി  നചറുതെജീയത്തിൽ  കവവത്തിക്കുകേ,  പദ്യാകേതത്തിനത്ത്  ഉപ്പു  കചർതത്ത്  നല്ലവണ്ണെരം

ഇളക്കെത്തിനയടുക്കുകേ.

മൾബറവിയവില പകലോവട
കചരുവ

1. മൾബറത്തിയത്തിലെ - 2 പത്തിടെത്തി അരത്തിഞതെത്ത്

2. കേടെലെമദ്യാവത്ത് - 1 കേപത്ത്

3. ഹമദ - 1 കേപത്ത്

4. കേദ്യായരം - 1 നള്ളത്ത്

5. മുളകുനപദ്യാടെത്തി - 1 സ്പൂൺ

6. ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

7. മഞൾ - 1 നള്ളത്ത്

8. നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - അര ലെത്തിറ്റർ

പലോകകം ഫചയ്യുന്നവവിധകം

കചരുവകേനളല്ലദ്യാരം കുഴച്ചത്ത് ഒരു മണത്തിക്കൂർ വയ്ക്കുകേ.  കശഷരം എണ്ണെയത്തികലെക്കെത്ത് മദ്യാവത്ത് നചറത്തിയ ഉരുളകേളദ്യാക്കെത്തി

ഇടത്ത് നപദ്യാരത്തിനച്ചടുക്കുകേ. 

മൾബറവി ദലോഹൈശമനവി
തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ഒരുപത്തിടെത്തി  മൾബറത്തി  ഇലെ  തെത്തിളച്ചനവള്ളതത്തിൽ  ഇടുകേ,  അരത്തിനച്ചടുത  നവള്ളരം  ദദ്യാഹശമനത്തിയദ്യായത്തി

ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം. ഇതു ദഹനതത്തിനത്ത് നല്ലതെദ്യാണത്ത്. 
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എന് ബനോലതത
 റജരി.എസറ്റ്.എലറ്റ്ല്ല് (9A)

വജീനടെന്ന നത്തിലെവത്തിളക്കെത്തിൻ തെത്തിരത്തിനദ്യാളമദ്യാണമ

ശത്തിശത്തിരതത്തിൻ പമൗർണ്ണെമദ്യായത്തിയത്തിൽ

ചത്തിറകേടെത്തിച്ചത്ത് പറനയരുന ഞെദ്യാൻ

ഓർമയനടെ മണത്തി മുത്തുകേൾ ചത്തികേഞത്ത്കനദ്യാക്കെനവ

അഴകേത്തിനന്റെ നവണ്ണെത്തിലെദ്യായദ്യാവദ്യാണമതെൻ മുഖരം

കേദ്യാലെതത്തിൻ വണത്തിയത്തിൽ യദ്യാതയദ്യാകുകമ്പദ്യാൾ

മുതശത്തി നചദ്യാല്ലത്തിയ ഈരടെത്തികേൾ

ഇനനമൻ കേദ്യാതെത്തിൽ മുഴങ്ങുന 

അച്ഛൻ ക്രൂരനദ്യായത്ത് മദ്യാറുകമ്പദ്യാൾ

ചൂരൽ കമനത്തിയത്തിൽപതെത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ

ഓടെത്തിനയത്തുനമന്നരത്തികേത്തിൽ

കേണ്ണെജീർപ്പുക്കെൾ അർച്ചനയദ്യായത്ത്

അമതെൻ നനറ്റത്തിയത്തിൽ ഉമവയ്ക്കുകമ്പദ്യാൾ

കുളത്തിർമകയദ്യാനടെ ഞെദ്യാനനറ്റുവദ്യാങ്ങുന

ഇനഞെദ്യാകനദ്യാർക്കുന കവദനകയദ്യാനടെ

അമ തെത്തിരത്തിനകേ വന്നത്തിരുനന്നങത്തിൽ

ഇന്നത്ത് ഞെദ്യാൻ അനദ്യാഥനദ്യായത്ത് 

പഴയ ഈ തെറവദ്യാടെത്തിൻ മുറ്റതത്ത്

ഇന്നത്ത് ഞെദ്യാകനദ്യാർക്കുന

എൻ ബദ്യാലെദരം തെത്തിരത്തിനകേ വനന്നങത്തിൽ.

              

 അധറികവതായനയറ്റ്  -ഏകതാന്തതയതാണറ്റ്  നമ്മുടടെ  ഗുരുനതാഥന.  തനറിച്ചറിരറിക്കുമമതാള്  നതാത  തറിരറിഞ
മനതാക്കുന.  നടെന  വന്ന  വഴറികടള  മനതാകറി  ചറിലമപ്പതാള്  ടനടവകീര്പറിടത,  ചറിലമപ്പതാള്  ടപതാടറികരയതാന
മതതാനത,  അതുമടല്ലങറില്  ടവറുടത  പകച്ചറിരറികതാത.  ആമരതാ  പറയുന്നതറ്റ്  മകടറിട്ടുണതായറിരുന  "
കതാലതറിടനതാപ്പത നടെകുമമതാള് ഒരറികലുത  തറിരുഞ മനതാകരുടതന്നറ്റ്,  അതറ്റ്  നമ്മുടടെ മനസറിടന ടനതാമര
ടപടത്തുടമന്നറ്റ്. പടക്ഷ ഒര്മ്മകടളല്ലതാത മടരമതാണറ്റ്, അതറില് അതറി മടരമതാണറ്റ് ബതാലതത.
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സസചനോഗ്രഹ
കമയനടെയരം  തെദദ്യാഗതത്തിനന്റെയരം  കേരുതത്തിലനടെ  ജനഹൃദയങ്ങനള  കേജീഴടെക്കെത്തി,  ജനതെയനടെ  മനസത്തിൽ

അഭത്തിമദ്യാന  കബദ്യാധവരം  തെകന്നദ്യാടുതെനന്നയളള  ആദരവരം  സൃഷ്ടത്തിച്ചത്ത്,  പ്രവർതനങ്ങൾക്കെത്ത്  തെശരത്തിതെഘടെകേമദ്യായത്തി,

കലെദ്യാകേതത്തിനലെ തെനന്ന ഏറ്റവരം മഹതദ്യായ സശതെനസമര കേദ്യാലെഘടതത്തിൽ,  പത്തിൻതുടെർന്ന,  'സതെദദ്യാഗഹ'യത്തിൽ

നത്തിന്നത്ത്  പ്രകചദ്യാദനരം ഉൾനക്കെദ്യാണദ്യാണത്ത്  "സശച്ഛദ്യാഗഹ"എന്ന ആശയരം പത്തിറവത്തിനകേദ്യാണതെത്ത്.  സതെദദ്യാഗഹരം നമ്മുനടെ

രദ്യാജദനത  അടെത്തിമതശതത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്  കമദ്യാചത്തിപത്തിച.  അതുകപദ്യാനലെ  സശച്ഛദ്യാഗഹദ്യാപ്രസ്ഥദ്യാനരം  നമ്മുനടെ

സശദ്യാതെനഭദ്യാരതെനത  ഒറ്റനക്കെടദ്യായളള  പ്രവർതനതത്തിലൂനടെ  "ശുചത്തിതെശസരംസദ്യാരരം  സൃഷ്ടത്തിക്കുകേ"  എന്ന

ലെകദതത്തിലൂനടെ മദ്യാലെത്തിനദതത്തിൽ നത്തിന്നത്ത്  വത്തിമുക്തമദ്യാക്കുന.  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തി കനതൃതെശതത്തിലൂനടെ നമ്മുനടെ രദ്യാജദനത

പമൗരനദ്യാരത്തിൽ ശുചത്തിതെശനതക്കുറത്തിച്ചത്ത് ആന്തരത്തികേമദ്യായ ഒരു അവകബദ്യാധരം സൃഷ്ടത്തിക്കെദ്യാൻ സശച്ഛദ്യാഗഹ കപ്രകേമദ്യാകുന.

 നമളുനടെ നതെരനഞടുക്കെലരം അതെത്ത് നമ്മുനടെ പരത്തിസ്ഥത്തിതെത്തിയത്തിലണദ്യാക്കുന്ന സശദ്യാധജീനവരം തെമത്തിലളള ഒരു

ബന്ധരം  സ്ഥദ്യാപത്തിനച്ചടുക്കുന്നതെത്തിനത്ത്  ഇമൗ  സരംരരംഭരം  സഹദ്യായത്തിക്കുന.  നമൾ  പ്രകയദ്യാഗതത്തിൽ  വരുകതണ്ടുന്ന

ജജീവത്തിതെ നനശലെത്തി,  വദതെദസ്ത ഉൽപന്നങ്ങളുനടെ വദ്യാങ്ങൽ,  ഉപകയദ്യാഗരം,  ഉപകയഗ കശഷമുളള പ്രവദതത്തി ഇവനയ

കുറത്തിച്ചത്ത്  ചത്തിന്തത്തിക്കുവദ്യാനരം  സശച്ഛദ്യാഗഹ നമനള കപ്രരത്തിതെരദ്യാക്കുന.  സശയരം മദ്യാതൃകേയദ്യായത്തി  മദ്യാറത്തി,  സമൂഹതത്തിനലെ

മറ്റുളളവരത്തിൽ  ആകരദ്യാഗദപരമദ്യായ  സശഭദ്യാവമദ്യാറ്റമുണദ്യാക്കുന്നതെത്തിനരം,  അതെത്തിനനസരത്തിച്ചത്ത്  പ്രവർതത്തിപത്തിക്കുന്നതെത്തിനരം

സശച്ഛദ്യാഗഹ  ഒരു  പദ്യാറ്റത്ത്കഫദ്യാമദ്യായത്തി  നത്തിലെനകേദ്യാള്ളുന.  അപ്രകേദ്യാരരം  സശതെനഭദ്യാരതെനത  മദ്യാലെത്തിനദതത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്

വത്തിമുക്തമദ്യാക്കുന്ന  ശക്തമദ്യാനയദ്യാരു  പ്രസ്ഥദ്യാനമദ്യായത്തി  സശച്ഛദ്യാഗഹ  മദ്യാറുന.  കേദ്യാക്കെയത്തിലളളതു  കപദ്യാനലെ  ഒരു

സശച്ഛദ്യാഗഹത്തിയ്ക്കുണദ്യാകകേണ സവത്തികശഷതെകേളദ്യാണത്ത് ബുദത്തിനനവഭവരം,  പ്രശ്നങ്ങനള അപഗഥത്തിക്കുവദ്യാനരം,  പരത്തിഹദ്യാരരം

കേനണതദ്യാനമുളള കേഴത്തിവത്ത്, നത്തിരജീകണ പദ്യാടെവരം എന്നത്തിവ. കേദ്യാക്കെകേൾ അവരുനടെ കൂടുരംബനതയരം, വരംശനതയരം

പരത്തിപദ്യാലെത്തിക്കുകേയരം സരംരകത്തിക്കുകേയരം നചയ്യുന.  കേദ്യാക്കെ കൂടുരംബതത്തിനലെ പ്രദ്യായരം കുറഞ കേദ്യാക്കെകുഞങ്ങനള

വളർതദ്യാൻ  രകത്തിതെദ്യാക്കെനള  സഹദ്യായത്തിക്കുന്നവരദ്യാണത്ത്.  അതു  കപദ്യാനലെ  വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിയദ്യായ  ഒരു  സശച്ഛദ്യാഗഹത്തിയത്ത്

മറ്റുളളവനര  സശച്ഛദ്യാഗഹത്തിയനടെ  വഴത്തിയത്തികലെയത്ത്  തെനന്റെ  പ്രവർതനങ്ങളുനടെ  ഗുണകമനയത്തിലൂനടെ  ആകേർഷത്തിച്ചത്ത്,

സശതെനദഭദ്യാരതെനത  മദ്യാലെത്തിനദവത്തിമുക്തമദ്യാക്കുകേ  എന്ന  മഹനജീയ  ലെകദതത്തിൽ  പങദ്യാളത്തികേളദ്യാക്കെദ്യാൻ

കേഴത്തികയണതെദ്യാണത്ത്.  ഒരു  കേദ്യാക്കെനയകപദ്യാനലെ  അവരുരം  സവത്തികശഷമദ്യായ  സശഭദ്യാവരജീതെത്തികേൾ  പത്തിൻതുടെർന്നത്ത്,

മദ്യാതൃകേദ്യാപമൗരനദ്യാരദ്യായത്തി,  വലെത്തിയ ആശയതത്തിനന്റെ സകന്ദശ വദ്യാഹകേരദ്യായത്തി  മദ്യാറണരം.  ഇവയദ്യാണത്ത്    സശച്ഛദ്യാഗഹ

ലെകദരം വയ്ക്കുന്നതെത്ത്.
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ഉള്കരുടതന്ന ആയുധത
അഭേരിന്.സുനരഷറ്റ്  (8B)

കത്തിസ്മസത്ത്  സമദ്യാനരം  വങ്ങദ്യാനദ്യായത്തി  അച്ഛനരം  മകേനരം

കേ ടെയത്തിനലെതത്തി.  എനരം  വദ്യാങ്ങദ്യാനള്ള  സശദ്യാതെനദരം  അച്ഛൻ

മകേനത്ത് നൽകേത്തി,  ബലൂണുകേൾ നകേദ്യാണത്ത് നത്തിർമത്തിച്ച ഒരു വലെത്തിയ

രൂപരം അവൻ ശദത്തിച.  കേമൗതുകേരം കതെദ്യാന്നത്തി അവൻ അതെത്തിൽ

ആഞടെത്തിച.  മറത്തിഞ  വജീനണങത്തിലരം  രണ്ടു  തെവണ

ഉയർന്നത്ത്തെദ്യാണത്ത് പൂർവ്വസ്ഥത്തിതെത്തിയത്തിനലെതത്തി പലെ തെവണ അവൻ

അതെത്ത്  തെള്ളത്തി  തെദ്യാനഴയത്തിടെദ്യാൻ  ശമത്തിച  പനക  അതെത്ത്  വജീണ്ടുരം

നത്തിവർന്നത്ത് തെനന്ന നത്തിന.

അച്ഛൻ  കചദ്യാദത്തിച  എനനകേദ്യാണദ്യാണത്ത്  നജീ  പലെതെവണ  ശമത്തിച്ചത്തിട്ടുരം  ബലൂൺ  പ്രതെത്തിമ  വജീണ്ടുരം  ഉയർന്നത്ത്

വരുന്നതെത്ത്,  അവൻ  പറഞ  ഉതരരം  കൃതെദമദ്യായത്തി  അറത്തിയത്തില്ല  പനക  അതെത്തിനള്ളത്തിൽ  അതെത്തിനന

എഴകന്നൽപത്തിചനന്നർത്തുന്ന എനന്തദ്യാ ഉണത്ത്.  പുറകന്തദ്യാടുകേൾക്കെത്ത് ആകൃതെത്തി നൽകേദ്യാനന കേഴത്തിയൂ,  കേഴത്തിവരം കേരുത്തുരം

അകേകമനത്തിന്നത്ത്  രൂപനപടെണരം.  പുറത്തുനത്തിനള്ള  ആകമണങ്ങൾ  മൂലെമല്ല,  പലെർക്കുരം  അടെത്തി  നതെറ്റുന്നതെത്ത്  അവ

തെദ്യാങ്ങദ്യാനള്ള ഉൾബലെരം ഇല്ലദ്യാതതുനകേദ്യാണദ്യാണത്ത്.  അഴകുകേദ്യാടദ്യാൻ നചലെവഴത്തിക്കുന്ന സമയവരം സമ്പത്തുരം അകേരം

രൂപനപടുതദ്യാൻ  ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചത്തിരുനന്നങത്തിൽ  നചറത്തിയ  കുറ്റനപടുതലകേകളദ്യാ  അധത്തികകപങ്ങകളദ്യാ  നനഞത്തിൽ

തെറയദ്യാതെത്തിരുകന്നനന. മൂർച്ചയത്തില്ലദ്യാത അസ്ത്രങ്ങൾക്കെത്ത് കപദ്യാലരം കേജീറത്തിമുറത്തിക്കെദ്യാൻ കേഴത്തിയന്നരജീതെത്തിയത്തിൽ വത്തികേദ്യാരങ്ങളുരം

ചത്തിന്തകേളുരം  ദർബലെമദ്യാകുന്നതെദ്യാണത്ത്  പ്രതെത്തികരദ്യാധകശഷത്തിനഷ്ടനപടെദ്യാൻ  കേദ്യാരണരം,  പുറത്തുനത്തിനള്ള    ഒന്നത്തിനരം

ആനരയരം  കേജീഴ്പത്ത്നപടുതദ്യാൻ  ആകേത്തില്ല.  വജീഴദ്യാതെത്തിരത്തിക്കെദ്യാനള്ളകശഷത്തിയല്ല  സമ്പദ്യാദത്തികക്കെണതെത്ത്  വജീണടുതത്ത്  നത്തിന്നത്ത്

എഴകന്നലദ്യാനരം തെനന്റെ കേദ്യാഴത്ത്ച്ചകേനള നദദ്യായജീകേരത്തിക്കെദ്യാനമുള്ള പ്രദ്യാപത്തിയദ്യാണത്ത്  കനകടെണതെത്ത്.  തെത്തിരത്തിചവരവത്ത്  നല്കുകുുന്ന

കേരുത്തുരം പദ്യാഠവരം വജീണത്ത്കേത്തിടെന്നദ്യാൽ ലെഭത്തിക്കെത്തില്ല.

അധറികവതായനയറ്റ്  -യഥതാര്ത്ഥതറില്  മനസറ്റ്  എന്തതാണറ്റ്?  അതറിനു  പൂര്ണമതായ  ഒരു  നറിര്വചനത
ഇനത നല്കറിയറിടറില്ല. എങറിലുത ഏകമദശ നറിര്വചനത ആധുനറിക ടമഡറികല് നറിഖണവറില് പറയുന്നതറ്റ്
മബതാധതറിടന  ഇരറിപ്പറിടെത“ ,  പരറിസരങ്ങടള  മനസറിലതാകതാനുള്ള  തലമച്ചതാററിടന  പ്രവര്തനത,

വറികതാരങ്ങള്,  ആഗ്രഹങ്ങള്,  ഓര്മറികതാനുത  പഠറികതാനുത  ചറിന്തറികതാനുത  തകീരുമതാനങ്ങള്  എടകതാനുമുള്ള
കഴറിവറ്റ്,  ഇങ്ങറിടന  ടപതാതുമവയുള്ള  തലമച്ചതാററിടന  പ്രവര്തനത  ” ,  അല്ലതാടത  കരള്,  ഹൃദയത,  കണ്ണറ്റ്

എന്നറിവ മപതാലുള്ള ഒരു അവയവത അല്ല അതറ്റ്.
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വരിസ്മയനലനോകൈത

കലെദ്യാകേരം ഇന്നത്ത് ഒരു വത്തിസ്മയകലെദ്യാകേതദ്യാണത്ത്, ഈ വത്തിസ്മയകലെദ്യാകേതത്തിൽ നമ്മുനടെ പങത്ത് സജജീവമദ്യാക്കുന്നവയദ്യാണത്ത് 

തെദ്യാനഴ പറയന്നവ......................

• ഇന്റെർഫനറഗ്

കലെദ്യാകേത്തുള്ള  ദശലെകക്കെണക്കെത്തിന  കേമ്പബ്യൂടർ  നനറ്റത്ത് വർക്കുകേനള  പരസ്പരരം

ബന്ധത്തിപത്തിക്കുന്ന  മഹദ്യാ  നനറ്റത്ത് വർക്കെത്തിനനയരം,  അവ  നൽകുന്ന  വത്തിവത്തിധ

സമൗകേരദങ്ങനളയരം നപദ്യാതുവദ്യായത്തി  ഇന്റെർഫനറഗ്  എന വത്തിളത്തിക്കുന.

1957-നലെ റഷദൻ വദ്യാർതദ്യാവത്തിനത്തിമയ ഉപഗഹമദ്യായ സ്പുടെത്ത്നത്തിക്കെത്തിനന്റെ വത്തികകപണരം

അകമരത്തിക്കെൻ  ഐകേദനദ്യാടെത്തിനത്ത്  ഒരു  നവലവത്തിളത്തിയദ്യായത്തിതെജീരുകേയരം  അവരുനടെ

പ്രതെത്തികരദ്യാധദ്യാവശദങ്ങൾക്കുള്ള ഗകവഷണസ്ഥദ്യാപനമദ്യായ അർപ (ARPA)-അഡശദ്യാൻസത്ത്ഡത്ത് റത്തികസർച്ചത്ത് നപ്രദ്യാനജക്റ്റത്ത്

ഏജൻസത്തി  (Advanced  Research  Project  Agency),  1969-ൽ അർപദ്യാനനറ്റത്ത്  (ARPANET)  എന്ന നനറ്റശർക്കെത്തിനത്ത്

രൂപരം നകേദ്യാടുക്കുകേയണദ്യായത്തി.  ഇതെത്തിനന്റെ ഉകദ്ദേശദരം  യഥദ്യാർത്ഥതത്തിൽ അകമരത്തിക്കെൻ ഐകേദനദ്യാടുകേളത്തിനലെ  മദ്യാതരം

ഹസനത്തികേപരമദ്യായ കനടങ്ങൾ ആയത്തിരുന. തുടെർന്നത്ത് മറ്റുരദ്യാജദങ്ങളത്തികലെക്കെത്ത് വദദ്യാപത്തിക്കുകേയരം കൂടുതെൽ സദ്യാകങതെത്തികേ

വത്തിദദകേൾ കേണ്ടു പത്തിടെത്തിക്കുകേയരം നചയ. 

• കമമ്പ്യൂടർ

വത്തിവരങ്ങൾ  സൂകത്തിക്കുവദ്യാനരം  സരംസരത്തിനച്ചടുക്കുവദ്യാനരം  കവണത്തിയള്ള  ഒരു  ഇലെകത്തിക്കെത്ത്

ഉപകേരണമദ്യാണത്ത്  കമമ്പ്യൂടർ.  ചദ്യാൾസത്ത്  ബദ്യാകബജദ്യാണത്ത്  "കേമ്പബ്യൂടറത്തിനന്റെ പത്തിതെദ്യാവത്ത്".  നമ്മുനടെ

നത്തിതെദ  ജജീവത്തിതെതത്തികലെയത്ത് ,  കേമ്പബ്യൂടറുകേളുനടെ  തെള്ളത്തിക്കെയറ്റരം  നദ്യാടെകേജീയമദ്യായ  മദ്യാറ്റങ്ങൾ
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ഉണദ്യാക്കെത്തി. അതെദ്യാണത്ത്  നദ്യാരം ഇൻഫർകമഷൻ യഗതത്തിലെദ്യാണത്ത്  ജജീവത്തിക്കുന്നതെത്ത്  എന പറയദ്യാൻ കേദ്യാരണരം. 

• സ്മലോർടഗ് ലഫെലോൺ

സദ്യാധദ്യാരണ  നമദ്യാനനബൽ  കഫദ്യാണുകേകളക്കെദ്യാൾ  കശഷത്തിയള്ളതുരം  ഏനതെങത്തിലരം

നമദ്യാനനബൽ ഓപകററ്റത്തിങത്ത്  സത്തിസ്റ്റരം ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചത്ത്  പ്രവർതത്തിക്കുന്നതുമദ്യായ ആധുനത്തികേ

നമദ്യാനനബൽ കഫദ്യാണുകേളദ്യാണത്ത് സ്മലോർടഗ് ലഫെലോണുകൾ അഥവദ്യാ സ്മദ്യാർടെത്ത്കഫദ്യാണുകേൾ. 1991-

ടു  കൂടെത്തിയദ്യാണത്ത്  നമദ്യാനനബൽ  കേമ്പബ്യൂടത്തിങ്ങത്ത്  പത്ത്ളദ്യാറ്റത്ത്കഫദ്യാമത്തിൽ  പ്രവർതത്തിക്കുന്ന  സ്മദ്യാർടത്ത്

കഫദ്യാണുകേനള കുറത്തിചള്ള ആശയങ്ങൾ ഉയർനവന്നതെത്ത്. ആദദ സ്മദ്യാർടത്ത് കഫദ്യാണദ്യായ നഎ

ബത്തി എരം സത്തികമദ്യാൺ കപഴണൽ കേമബ്യൂണത്തികക്കെറ്റർ  1994  -ൽ വത്തിപണത്തിയത്തിനലെതത്തി.  ഇതരരം കഫദ്യാണുകേൾക്കെത്ത്

സ്മദ്യാർടത്ത് കഫദ്യാണുകേൾ എന്ന വത്തികശഷണരം നൽകേത്തിയതെത്ത് 1997- ൽ എറത്തികൺ കേമ്പനത്തിയദ്യാണത്ത്. 

• ലഫെസഗ് ബുകഗ്

സശകേദ്യാരദ  ഉടെമസ്ഥതെയത്തിൽ  ഉള്ള ഒരു  കസദ്യാഷദൽ  നനറ്റത്ത് വർക്കെത്തിരംഗത്ത്  നവബത്ത് ഹസറ്റദ്യാണത്ത്

കഫസത്ത് ബുക്കെത്ത്.  2004 ൽ  ആരരംഭത്തിച്ച  കഫസത്ത് ബുക്കെത്ത്  2015  ആഗസ്റ്റത്ത്  വനരയള്ള

കേണക്കെനസരത്തിച്ചത്ത്  118  കകേദ്യാടെത്തി  ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെളുള്ള  ഹസറ്റദ്യാണത്ത്.  ഓകരദ്യാ

ഉപകയദ്യാക്തദ്യാവത്തിനരം  ശരദ്യാശരത്തി  130  സുഹൃത്തുക്കെൾ  വജീതെമുണത്ത്.  കഫസത്ത് ബുക്കെത്തിനന്റെ

ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെളത്തിൽ  70  ശതെമദ്യാനവരം  അകമരത്തിക്കെക്കെത്ത്  പുറതദ്യാണത്ത്.  ഹദ്യാർവദ്യാർഡത്ത്

സർവ്വകേലെദ്യാശദ്യാലെ വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേൾ ആയ മദ്യാർക്കെത്ത് സക്കെർ ബർഗുരം,  ദസത്തിൻ കമദ്യാനസദ്യാവത്തിതരം,  കത്തിസത്ത്  ഹഡ്യുസുരം

കചർന്നദ്യാണത്ത്  ഈ  നവബത്ത്ഹസറ്റത്ത്  ആരരംഭത്തിച്ചതെത്ത് .  ഇന്നത്ത്  കലെദ്യാകേതത്തിനലെ  ഏറ്റവരം  വലെത്തിയ  ധനത്തികേരത്തിൽ  ഒരദ്യാൾ

കൂടെത്തിയദ്യാണത്ത് മദ്യാർക്കെത്ത് സക്കെർബർഗത്ത്. മുറത്തിഞ കപദ്യായ സമൗഹൃദങ്ങനളയരം ബന്ധങ്ങനളയരം കൂടത്തി കയദ്യാജത്തിപത്തിക്കുവദ്യാൻ

കഫസത്ത് ബുക്കെത്തിനത്ത്  സദ്യാധത്തിക്കെദ്യാറുണത്ത്.  കജദ്യാൺ വദ്യാടെത്ത്സൺ എന്ന വദക്തത്തിക്കെത്ത്  20  വർഷരം മുൻപത്ത്  നഷ്ടനപട തെനന്റെ

മകേനള അവളുനടെ കഫസത്ത് ബുക്കെത്ത് നപ്രദ്യാഹഫൽ വഴത്തിയദ്യായത്തി കേനണത്തുവദ്യാൻ സദ്യാധത്തിച്ചതെത്ത് അതരതത്തിലള്ള ഒരു

സരംഭവമദ്യാണത്ത്.

• വലോടഗ്സഗ്ആപ്പെഗ്

വത്തിവത്തിധ പദ്യാറ്റുകഫദ്യാമുകേളത്തിൽ പ്രവർതത്തിക്കുന്ന സ്മദ്യാർടത്ത് കഫദ്യാണുകേളത്തിൽ ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാവന്ന

ആശയ  വത്തിനത്തിമയ  സരംവത്തിധദ്യാനരം  ആണത്ത്  വദ്യാടെത്ത്സത്ത്ആപത്ത്.  ഇന്റെർനനറ്റത്ത്  ബന്ധരം

ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചദ്യാണത്ത്  വദ്യാടെത്ത്സത്ത്ആപത്ത്  പ്രവർതത്തിക്കുന്നതെത്ത്.  കലെഖനസകന്ദശരം  കൂടെദ്യാനതെ

ഉപകയദ്യാക്തദ്യാവത്തിനന്റെ  ചത്തിതങ്ങളുരം  വജീഡത്തികയദ്യാകേളുരം  ശബ  സകന്ദശങ്ങളുരം  അവരുനടെ

സ്ഥദ്യാനമുൾനപനടെ  അയയദ്യാനവരം  എന്നതെദ്യാണത്ത്  മനറ്റദ്യാരു  സവത്തികശഷതെ.   2009 ൽ

അകമരത്തിക്കെക്കെദ്യാരദ്യായ ബയദ്യാൻ ആക്റ്റൺ, ജദ്യാൻ കൂരം (സജീ.  ഇ.  ഓ)(ജനകദശരം:  യഹകൻ)എന്നത്തിവർ കചർന്നദ്യാണത്ത്
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വദ്യാടെത്ത്സത്ത്ആപത്ത്  വത്തികേസത്തിപത്തിച്ചതെത്ത്.  ഇവർ  യദ്യാഹൂവത്തിനന്റെ  മുൻ  കജദ്യാലെത്തിക്കെദ്യാർ  ആയത്തിരുന.  55  കപർ  ഇന്നത്ത്  ഈ

കേമ്പനത്തിയത്തിൽ  കജദ്യാലെത്തി  നചയ്യുന.  2014  നഫബ്രുവരത്തി  19  ന  കഫസത്ത്ബുക്കെത്ത്  നടെതത്തിയ  ഔകദദദ്യാഗത്തികേ

പ്രഖദദ്യാപനതത്തിനലൂനടെ, 1,14,000  കകേദ്യാടെത്തി രൂപയത്ത്  (യ.എസത്ത്  $19  ബത്തില്ലദൺ)  വദ്യാടെത്ത്സത്ത്ആപത്തിനന ഏനറ്റടുതതെദ്യായത്തി

അറത്തിയത്തിച. ഇതെത്ത് പൂർണമദ്യായരം സമൗജനദമദ്യാണത്ത്. നത്തിലെവത്തിൽ കലെദ്യാകേതദ്യാകേമദ്യാനരം ഉള്ള ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെളുനടെ എണ്ണെരം

100 കകേദ്യാടെത്തി കേവത്തിഞ. ഇന്തദയത്തിൽ 30 കകേദ്യാടെത്തിയത്തിലെധത്തികേരം ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെളുണത്ത്.

• യൂടമ്പ്യൂബഗ്

ഗൂഗത്തിൾ ഉടെമസ്ഥതെയത്തിലള്ള ഇന്റെർനനറ്റത്ത് വജീഡത്തികയദ്യാ നഷയറത്തിരംഗത്ത് നവബത്ത് ഹസറ്റദ്യാണത്ത് 

യൂടെബ്യൂബത്ത്. ഈ സരംവത്തിധദ്യാനതത്തിലൂനടെ കലെദ്യാകേനതവത്തിനടെനത്തിനരം ഉപകഭദ്യാക്തദ്യാക്കെൾക്കെത്ത്

വജീഡത്തികയദ്യാ  ഖണങ്ങൾ  മറ്റുള്ളവരുമദ്യായത്തി  പങ്കുവയ്ക്കുവദ്യാൻ  കേഴത്തിയന.  2005

നഫബ്രുവരത്തിയത്തിൽ കപപദ്യാൽ എന്ന ഇ-വദദ്യാപദ്യാര കേമ്പനത്തിയത്തിൽ കജദ്യാലെത്തി നചയത്തിരുന്ന എതെദ്യാനരം കപർ കചർന്നദ്യാണു

യൂടെബ്യൂബത്തിന  രൂപരം  നകേദ്യാടുതതെത്ത്.  കേദ്യാലെത്തികഫദ്യാർണത്തിയയത്തിനലെ  സദ്യാൻ  ബ്രൂനണദ്യാ  അസ്ഥദ്യാനമദ്യാക്കെത്തി

പ്രവർതനമദ്യാരരംഭത്തിച്ച  ഈ  നവബത്ത്  കസവന  കേമ്പനത്തി  അകഡദ്യാബത്ത്  ഫദ്യാഷത്ത്  സദ്യാകങതെത്തികേ  വത്തിദദ

അടെത്തിസ്ഥദ്യാനമദ്യാക്കെത്തിയദ്യാണു പ്രവർതത്തിക്കുന്നതെത്ത്. വജീഡത്തികയദ്യാ ഖണങ്ങൾ, സരംഗജീതെരം,  നടെലെത്തിവത്തിഷൻ പരത്തിപദ്യാടെത്തികേൾ

തുടെങ്ങത്തിയവനയല്ലദ്യാരം  ഈ  നവബത്ത്  ഹസറ്റത്ത്  വഴത്തി  പങ്കുവയനപടുനണത്ത്.  യടെബ്യൂബത്തിൽ  അരംഗമദ്യായദ്യാൽ  ആർക്കുരം

വജീഡത്തികയദ്യാകേൾ അപത്ത് കലെദ്യാഡത്ത് നചയദ്യാവന്നതെദ്യാണത്ത്.

• ഇ  -  ഫമയവിൽ

ഇലെകകദ്യാണത്തികേത്ത് നമയത്തിൽ എന്നതെത്തിനന്റെ ചുരുക്കെകപരദ്യാണത്ത് ഇ-നമയത്തിൽ.  ഇലെകകദ്യാണത്തികേത്ത്

മദ്യാധദമങ്ങൾ  ഉപകയദ്യാഗത്തിച്ചത്ത്  സകന്ദശങ്ങൾ  അയക്കുകേയരം  സശജീകേരത്തിക്കുകേയരം

കശഖരത്തിക്കുകേയരം  നചയ്യുന്ന  സ രംവത്തിധദ്യാനമദ്യാണത്തിതെത്ത്.  ഇ -നമയത്തിൽ  എന്നതെത്തിനന

"ഇന്റെർനനറ്റത്ത് വഴത്തിയള്ള കേതത്തിടെപദ്യാടെത്ത്"  എന്നത്ത് നത്തിർവചത്തിക്കെദ്യാരം.  കലെദ്യാകേനതവത്തികടെയമുള്ള

ആളുകേൾക്കെത്ത്  ഫലെപ്രദവരം  സമൗകേരദപ്രദവരം  ആയത്തി  തെങ്ങളുനടെ  ആശയങ്ങളുരം  അഭത്തിരുചത്തികേളുരം  സമൗജനദമദ്യായത്തി

പങ്കുവയദ്യാൻ ഇ-നമയത്തിൽ  സകങതെരം  അവസരനമദ്യാരുക്കുന.  1970-ൽ  കറ  കടെദ്യാരംലെത്തിൻസനദ്യാണത്ത്  ഇ  നമയത്തിലെത്തിനന്റെ

ഉപജ്ഞദ്യാതെദ്യാവത്ത്.

• കലോഷഗ് ഓഫെഗ് കലോൻസഗ്

ഒരു  നമദ്യാഹബൽ  വജീഡത്തികയദ്യാ  നഗയത്തിമദ്യാണത്ത്  കദ്യാഷത്ത്  ഓഫത്ത്  കദ്യാൻസത്ത്  (English:

Clash of Clans).  സൂപർനസൽ എന്ന ഫത്തിന്നത്തിഷത്ത് കേമ്പനത്തിയദ്യാണത്ത് ഈ നഗയത്തിരം

പുറതത്തിറക്കെത്തിയതെത്ത്.  2012  ഓഗസ്റ്റത്ത്  2  ഐ.ഒ.എസത്തിലരം  2013  ഒകക്ടദ്യാബർ  7 നത്ത്
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ആൻകഡദ്യായത്ത്ഡത്തിലരം ഈ നഗയത്തിരം ലെഭദമദ്യായത്തിത്തുടെങ്ങത്തി. 

• ടവികഗ് ലടലോകഗ് 

ഇന്നത്ത്  ഏഷദയത്തിൽ  പ്രചദ്യാരതത്തിലള്ള  ഒരു  നമദ്യാഹബൽ  ആപത്തികക്കെഷനദ്യാണത്തിതെത്ത്.   നചറത്തിയ

വജീഡത്തികയദ്യാകേൾ പ്രചരത്തിപത്തിക്കെദ്യാനള്ള ഒരു മദ്യാധദമമദ്യാണത്തിതെത്ത്.  2018 ലെദ്യാണത്ത് ഇതെത്തിനന്റെ പ്രസത്തിദത്തി

വർദത്തിച്ചതെത്ത്.   2016  നസപരംബറത്തിൽ  ഹചനക്കെദ്യാരനദ്യായ  ഹബറ്റത്ത്  ഡദ്യാൻസത്ത്  ആണത്ത്  ഇതെത്ത്

സ്ഥദ്യാപത്തിച്ചതെത്ത്.

• ഇൻസ്റ്റേലോഗലോകം

സമൗജനദമദ്യായത്തി  ചത്തിതങ്ങളുരം  വജീഡത്തികയദ്യാകേളുരം  (15  നസക്കെന്റെത്ത്  ഹദർഘദമുള്ള)  പങ്കു

നവക്കുന്നന്നതെത്തിനദ്യായത്തി  2010  ഒകക്ടദ്യാബറത്തിൽ പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ ഒരു കസദ്യാഷദൽ നനറ്റത്ത് വർക്കെത്തിരംഗത്ത്

നവബത്ത് ഹസറ്റദ്യാണത്ത്  ഇൻസ്റ്റേലോഗലോകം.  ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെൾക്കെത്ത്  കഫദ്യാകടദ്യാ  എടുക്കുന്നതെത്തിനരം,

ആവശദമദ്യായ ഡത്തിജത്തിറ്റൽ മദ്യാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതെത്തിനരം,  ഇൻസ്റ്റദ്യാഗദ്യാമത്തികന്റെതെടെക്കെമുള്ള നത്തിരവധത്തി

കസദ്യാഷദൽ നനറ്റശർക്കെത്തിരംഗത്ത് ഹസറ്റുകേളത്തികലെക്കെത്ത് അപത്ത് കലെദ്യാഡത്ത് നചയ്യുന്നതെത്തിനരം ഇതെത്തിലൂനടെ സദ്യാധത്തിക്കുരം.

• ടദവിറർ

Twitter  എന്നതെത്ത് അതെത്തിനന്റെ ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെൾക്കെത്ത് സമൗജനദമദ്യായത്തി ടെശജീറ്റത്ത് സത്ത് എന വത്തിളത്തിക്കെനപടുന്ന നമദ്യാഹബൽ

ഹ്രസശസകന്ദശങ്ങളുനടെ  നചറത്തിയ  വദ്യാക്കുകേളത്തിലൂനടെയള്ള  വത്തിവരരം  പങ്കുനവയദ്യാനള്ളതുരം  മറ്റു  ഉപകയദ്യാക്തദ്യാക്കെൾ

അപത്ത് കഡറ്റത്ത്  നചയ  സകന്ദശങ്ങൾ  വദ്യായത്തിക്കുന്നതെത്തിനരം  ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുന്ന  ഒരു  കസദ്യാഷദൽ  നനറ്റത്ത് വർക്കെത്തിരംഗത്ത്

ഹമകകദ്യാ  കബദ്യാഗത്തിരംഗത്ത്  നവബത്ത് ഹസറ്റത്ത്  ആണത്ത് .  2006-ൽ  ജദ്യാക്കെത്ത്  കഡദ്യാകസ  ആണത്ത്  അകമരത്തിക്കെയത്തിനലെ  സദ്യാൻ

ഫ്രദ്യാൻസത്തികസദ്യാ ആസ്ഥദ്യാനമദ്യായത്തി ടെശത്തിറ്റർ എന്ന സരംരരംഭതത്തിനത്ത്  തുടെക്കെരം കുറത്തിച്ചതെത്ത്. 

അധറികവതായനയറ്റ്  -മകരളതറിടന  തലസതാനമതായ  തറിരുവനന്തപുരത്തു  സറിതറി  ടചയ്യുന്ന
ടടെകറ്റ്മനതാപതാര്കറ്റ്-ഇലകറ്റ്മടതാണറികറ്റ്സറ്റ്,  വറിവരസതാമങതറിക  വറിദത  രതഗൈതറ്റ്  ഇനഡതയറിടല  തടന്ന  ആദതടത
വതതാവസതായറിക  പതാര്കതാണറ്റ്.   സസയതടതതാഴറില്  സതരതഭേങ്ങടള  മപ്രതാല് സതാഹറിപ്പറിക്കുക,  കൂടതല്
ടതതാഴറില്ദതാതതാകടള സൃഷറിക്കുക എന്നകീ ലക്ഷതങ്ങമളതാടടെ, മകരള സര്കതാര് തുടെങ്ങറിയതതാണറ്റ് ടടെകറ്റ്മനതാപതാര്കറ്റ്.
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അമ്മയനോത പ്രകൃതരി
ബരിന്സരി ടബന്സരികൈര് (9A)

         

 

പ്രകൃതെത്തി  നമ്മുനടെ  അമയദ്യാണത്ത്.  നമ്മുനടെ  അമനയ  പരത്തിപദ്യാലെത്തിക്കുന്നതു  കപദ്യാനലെ  പ്രകൃതെത്തിനയയരം

പരത്തിപദ്യാലെത്തികക്കെണതെത്ത് അവശദമദ്യാണത്ത്.  പ്രകൃതെത്തിനയ നദ്യാരം സ്ത്രജീയദ്യായദ്യാണത്ത് കേണക്കെദ്യാക്കുന്നതെത്ത്.  ഒരു സ്ത്രജീയത്ത് നൽകുന്ന

ആദരവരം ബഹമദ്യാനവരം നദ്യാരം പ്രകൃതെത്തിക്കുരം നൽകകേണതെദ്യാണത്ത്. ദത്തിനരം പ്രതെത്തി പ്രകേദതെത്തിയനടെ അവസ്ഥ കശദ്യാചനജീയ

മദ്യായത്തി  മദ്യാറുകേയദ്യാണത്ത്.  ഇമൗ  കശദ്യാചനജീയ  അവസ്ഥയത്ത്  കേദ്യാരണരം  നദ്യാരം  ഒദ്യാകരദ്യാരുതരുരം  ആണത്ത്.  എത

വത്തിലെമതെത്തിക്കെദ്യാനദ്യാകേദ്യാത സശതദ്യാണത്ത് പ്രകൃതെത്തി എന്ന സതെദരം നദ്യാരം ഏവരുരം മനസത്തിലെദ്യാക്കെണരം.

“പച്ചയദ്യാരം വത്തിരത്തിപത്തിട.......”എന്നത്ത് പദ്യാടെത്തിയ കേവത്തിക്കെത്ത് അന്നത്ത് പ്രകേദതെത്തിയത്തിൽ ധദ്യാരദ്യാളരം പച്ചപത്ത് കേദ്യാണുവദ്യാൻ

സദ്യാധത്തിച.  എന്നദ്യാൽ ഇന്നദ്യാപച്ചപത്ത് കകമണ ഇല്ലദ്യാതെദ്യായത്തിനക്കെദ്യാണത്തിരത്തിക്കുകേയദ്യാണത്ത്.  ഇനത്തി കേവത്തിഭദ്യാവനയത്തിൽ മദ്യാതരം

പ്രകേദതെത്തിനയക്കുറത്തിച്ചത്ത് വദ്യാകതെദ്യാരദ്യാനതെ വർണത്തിക്കുന്നതെത്ത് നമുക്കെത്ത് കേദ്യാണുവദ്യാൻ സദ്യാധത്തിക്കുരം. പ്രകേദതെത്തി എന്ന 

അമൂലെദനത നദ്യാരം ഇന്നത്ത് പരമദ്യാവധത്തി ചൂഷ്ണരം നചയ്യുകേയദ്യാണത്ത്. ഇമൗ ചൂഷണരം പതെത്തിനയ പ്രകേദതെത്തിയനടെ നദ്യാശതത്തിനരം

കേദ്യാരണമദ്യാകുന.ഏതെത്ത്  നദ്യാശതത്തിനന്റെ  വക്കെത്തിനലെതത്തിയദ്യാലരം  നദ്യാരം  പ്രകേദതെത്തിനയ  ചൂഷണരം  നചയനകേദ്യാണ്ടു  തെനന്ന

ഇരത്തിക്കുരം.
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ഷർട്ടുരം നനടെയരം കകേദ്യാട്ടുരം പദ്യാൻസുരം ഇടത്ത് എ.സത്തി.മുറത്തിയത്തിൽ ഇരത്തിക്കുന്നവനത്ത് പ്രകേദതെത്തിയനടെ വത്തിലെപറഞദ്യാൽ

മനസത്തിലെദ്യാവത്തില്ല.മരങ്ങൾ തെത്തിങ്ങത്തി നത്തിറഞത്തിരുന്ന ഒരു കേദ്യാലെഘടരം ഉണദ്യായത്തിരുന.  അന്നത്ത് മനഷദർക്കെത്ത് ഫദ്യാകനദ്യാ,

എദ്യാസത്തികയദ്യാ  ആവശദരം  ഇല്ലദ്യായത്തിരുന.  ഇന്നനത  കുടത്തികേൾ  യനതത്തിനത്ത്  പത്തിന്നദ്യാനലെയദ്യാണത്ത്

കപദ്യാകുന്നതെത്ത്.അവർക്കെത്ത് പ്രകേദതെത്തിയനടെ പച്ചപത്ത് ആസശദത്തിക്കുവദ്യാൻ കനരമത്തില്ല  .  ആ സമയരം അവർ ടെത്തി.വത്തിയനടെയരം

കേമ്പബ്യൂടറത്തിനന്റെ യരം മുന്നത്തിലെദ്യാണത്ത് നചലെവഴത്തിക്കുന്നതെത്ത്.

പ്രകേദതെത്തി എന്നതെത്ത് നനദവരം നമുക്കു കേനത്തിഞ നൽകേത്തിയ ഏറ്റവരം വലെത്തിയ  വരദദ്യാനങ്ങളത്തിൽ ഒന്നദ്യാണത്ത്. ആ വരദദ്യാനരം

പവത്തിതമദ്യായത്തി  സൂകത്തികക്കെണതെത്ത്  നമ്മുനടെ  കേടെമയദ്യാണത്ത്.  പ്രകൃതെത്തിയരം  പച്ചപ്പുരം  അകേനനകേദ്യാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇമൗ

കേദ്യാലെഘടതത്തിൽ  അവ  തെത്തിരത്തിച  പത്തിടെത്തിക്കെണരം  എന്നത്ത്  ആഗഹത്തിക്കുന്ന  കുനറ  ആളുകേൾ  ഇനമുണത്ത്  നദ്യാരം

എങ്ങനനനയദ്യാനക്കെ  പ്രകേദതെത്തിനയ  മദ്യാലെത്തിനനപടുത്തുനകവദ്യാ  അതകതദ്യാളരം   നമുക്കുരം  കദദ്യാഷമദ്യാണത്ത്.  പൂക്കെളുരം

പൂമ്പദ്യാറ്റയരം  അരുവത്തിയരം  കതെദ്യാടുരം  മന്ദ  മദ്യാരുതെനരം  ഉളള  പ്രകേദതെത്തി  നമത്തിൽ  നത്തിന്നത്ത്  എന്നകന്നയ്ക്കുമദ്യായത്തി

അകേലകേയദ്യാണത്ത്.  ആ അകേൽച്ചയത്തിൽ നത്തിന്നത്ത്  പ്രകേദതെത്തിനയ കേരകകേറ്റദ്യാൻ നമുക്കെത്ത്  ഒറ്റനക്കെടദ്യായത്തി  പ്രവർതത്തിക്കെദ്യാരം

പ്രയത്നത്തിക്കെദ്യാരം.  പച്ചപ്പുരം  അരുവത്തിയരം  കേത്തിളത്തികേളുരം  ഒനക്കെ  നത്തിറഞ പ്രകേദതെത്തിനയ  വജീനണടുക്കുവദ്യാൻ  അകജീണരം

പ്രയത്നത്തിചനകേദ്യാണദ്യാകേനട നമ്മുനടെ മുകന്നറ്റരം ............

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഭൂമറിയുടടെ  അന്തരകീക്ഷതറില്  ഓമസതാണറിടന  (O3)  അളവറ്റ്  കൂടതലുള്ള
പതാളറിയതാണറ്റ്  ഓമസതാൺ  പതാളറി.  സൂരതനറില്നറിന്നറ്റ്  വരുന്ന  അള്ടതാവയലററ്റ്  രശറ്റ്മറികളറില്  93-99%
ഭേതാഗൈവത  ഈ  പതാളറി  ആഗൈറിരണത  ടചയ്യുന.  ഓമസതാൺ  പതാളറിയുടടെ  നതാശനത  ഇമപ്പതാള്  മനുഷതന
മനരറിടന്ന ഒരു പ്രധതാന വറിപതതായറി മതാററിയറിരറിക്കുകയതാണറ്റ്. കനടസറ്റ് ഓകറ്റ്കസഡറ്റ്(NO), കനടറികറ്റ്
ഓകറ്റ്കസഡറ്റ്(N2O),  കഹമഡതാകറ്റ്സറില്(OH),  അമറതാമറിക  മകതാററിന(Cl),  മബ്രതാമറിന(Br)  എന്നറിവ
ഓമസതാൺ  പതാളറിയുടടെ  നതാശനതറിനു  കതാരണമതാകുന.  മനുഷത  നറിര്മ്മറിതങ്ങളതായ  മകതാമറതാഫ്ലൂമറതാ
കതാര്ബൺ(CFC),  മബ്രതാമമതാഫ്ലൂമറതാ  കതാര്ബൺ  എന്നറിവയതാണറ്റ്  ഇന്നറ്റ്  ഓമസതാണറിനറ്റ്  ഏറവത  വലറിയ
ഭേകീഷണറിയതായറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.
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ഒനോര്ത്തുനപനോയറ്റ് നരിടന്ന ഞനോന്...
   അഖരില്.ടജ.എല് (9C)

എങ്ങു മറഞകപദ്യാകുരം

ഞെദ്യാൻ എങ്ങു മറഞകപദ്യാകുരം

ഏതെത്ത് ദത്തിക്കെത്തിൽ നചനന്നദ്യാളത്തിച്ചദ്യാലരം

നത്തിൻ കസ്നേഹസമൗഹൃദരം എനന്ന പുണരുന!

നത്തിനന്ന ഞെദ്യാൻ മറനന്നങത്തിലരം 

എനമുണദ്യാരം, ഞെദ്യാൻ... നത്തിൻ കസ്റ്റഹ നത്തിശശദ്യാസരം

തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന.

ഞെദ്യാനറത്തിയന നത്തിനനക്കെകന്നദ്യാടുളള പ്രത്തിയരം

ആകുന എനത്തിക്കെത്തിന്നത്ത് നത്തിനന്ന തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിയവദ്യാൻ,

അതകമൽ ഞെദ്യാൻ കകേൾക്കുന

ഇന നത്തിൻ തുടെത്തിക്കുന്ന ഹൃദയതെദ്യാളരം.

ഇനത്തിനയങ്ങനന, നത്തിനന്ന മറക്കുരം

കവർനപട്ടുകപദ്യാകുവദ്യാൻ കേഴത്തിയദ്യാനതെ

നത്തികന്നദ്യാടെത്ത് കചർന്നത്തിരത്തിക്കുന ഞെദ്യാൻ.

എൻശശദ്യാസരം ഇമൗശശരനത്തിൽ എത്തുരം വകരയ്ക്കുരം

നത്തിൻ ഹൃദയമത്തിടെത്തിപത്തിൻ തെദ്യാളരം ഞെദ്യാൻ കകേൾക്കുരം

ഇനതെദ്യാരു സമൗഹൃദതത്തിൻ പകേർപ്പുമദ്യാതരം...

                                       

അധറികവതായനയറ്റ് - ''ചങ്ങതാതറി നടന്നങറില് കണ്ണതാടെറി മവണ"
    നല്ല സുഹൃതതാടണങറില് ടതററ്റ് തറിരുതറി മനസറിലതാകറി തരുത, സുഹൃതറ്റ് ഒരു 
       കണ്ണതാടെറി മപതാടലയതാണറ്റ് നമ്മുടടെ പ്രവര്തറികള് അതറില് പ്രതറിഫലറിക്കുത.

 

വവിസ്മയലലലോകകം 
120



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

ഒനോര്കകൈ വല്ലനപ്പനോഴത
അരുണ് (9C)

 
പതദ്യാരം  കദ്യാസത്തിൽ  പരജീകത്ത്ക്കെത്ത്  കശഷമുളള  അവധത്തിക്കെദ്യാലെവരം  കേഴത്തിഞത്ത്  ആശത്തിഷത്ത്  തെനന്റെ  പുതെത്തിയ

സ്കൂളത്തികലെയത്ത്  പുറനപടുവദ്യാനളള തെയദ്യാനറടുപത്തിലെദ്യാണത്ത്.  തെനത്തിക്കു കവണത്തി ഒരു പുതെത്തിയ കലെദ്യാകേരം  കേദ്യാതത്തിരത്തിക്കുന്നതെത്ത്

അവനന സകന്തദ്യാഷവദ്യാനദ്യാക്കെത്തി. പുതെത്തിയവത്തിദദദ്യാലെയരം, പുതെത്തിയ അധദദ്യാപകേർ, പുതെത്തിയ കൂട്ടുകേദ്യാർ.

ദത്തിവസങ്ങൾ പലെതുരം കേഴത്തിഞ.  അന്നത്ത് അതെത്തിരദ്യാവത്തിനലെ തെനന്ന ആശത്തിഷത്ത്  കുളത്തിനച്ചദ്യാരുങ്ങത്തി പള്ളത്തിയത്തിൽ

കപദ്യായത്തി.  അതെത്തിനകശഷരം അവൻ കനരനത തെനന്റെ വത്തിദദദ്യാലെയതത്തിൽ എതത്തികച്ചർന.  ആദദനത പജീരത്തിയ  ഡത്ത്

കവലെദ്യായധൻ  മദ്യാഷത്ത്  ആണത്ത്.  കേണക്കെത്തിൽ  തെനന്ന  പുറകേത്തിലെദ്യായത്തിരുന്ന  ആശത്തിഷത്ത്,  മദ്യാഷത്തിനന്റെ  കേണ്ണെത്തിൽ

നപടെദ്യാതെത്തിരത്തിക്കുവദ്യാൻ കനദ്യാക്കെത്തി. എന്നദ്യാൽ ഗൃഹപദ്യാഠരം നചയദ്യാതവരുനടെ കൂടതത്തിൽ മദ്യാഷത്ത് അവനനയരം പത്തിടെത്തികൂടെത്തി.

മദ്യാഷത്ത്: എന്തദ്യാടെദ്യാ നജീ ഗൃഹപദ്യാഠരം എഴതെദ്യാതതെത്ത്?

ആശത്തിഷത്ത്:മറന കപദ്യായത്തി മദ്യാകഷ, ഇനത്തി ഞെദ്യാൻ ഇതെത്ത് ആവർതത്തിക്കുകേയത്തില്ല.

കകേദ്യാപദ്യാകുലെനദ്യായ  കവലെദ്യായധൻ  മദ്യാഷത്ത്  അവനന  കദ്യാസത്തിൽ  നത്തിനരം  പുറതദ്യാക്കെത്തി.  ആദദനത
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പജീരത്തിയഡത്തിൽതനന്ന കദ്യാസത്ത് മുറത്തിയത്തിൽ നത്തിനരം പുറതദ്യാക്കെനപടതത്തിനന്റെ അമർഷവരം ഉളളത്തിനലെദ്യാതുക്കെത്തി അവൻ

വരദ്യാന്തയത്തിൽ നത്തിന.  ആ വത്തിദദദ്യാലെയതത്തിനന്റെ മുൻ വശതദ്യായത്തി ഒരു പജീടെത്തികേ ഉണദ്യായത്തിരുന.  അവത്തിനടെ നത്തിനരം

ചത്തിലെർ  സത്തിഗരറ്റത്ത്  വദ്യാങ്ങത്തി  വലെത്തിക്കുന്നതെത്ത്  അവനന്റെ   ശദയത്തിൽനപട്ടു.  സത്തിഗരറ്റത്ത്  വലെത്തിച്ചത്തിടത്ത്  മൂക്കെത്തിലൂനടെയരം

വദ്യായത്തിലൂനടെയരം പുകേ പുറകതക്കു വത്തിടുന്നതെത്ത് അവൻ കേമൗതുകേപൂർവരം കനദ്യാക്കെത്തി നത്തിന.

ഉച്ചഭകണതത്തിനളള സമയമദ്യായത്തി. എല്ലദ്യാ വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തികേളുരം ഭകണരം കേഴത്തിക്കുവദ്യാൻ കപദ്യായത്തി. അകപദ്യാഴരം

ആശത്തിഷത്തിനന്റെ മനസത്തിൽ "വദ്യാലെത്തിൻ തുമ്പത്തിൽ തെജീ കേതത്തിക്കുകമ്പദ്യാൾ പുകേ ഉയരുന്ന" സത്തിഗരറ്റത്തിനന കുറത്തിച്ചദ്യായത്തിരുന

ചത്തിന്ത.  അവൻ  തെനന്റെ  നനകേയത്തിലെത്തിരുന്ന  നനപസയത്ത്  ഒരു  സത്തിഗരറ്റത്ത്  വദ്യാങ്ങത്തി  വലെത്തിച.  ആദദനമദ്യാനക്കെ  കുറച്ചത്ത്

കേഷ്ടനപനടങത്തിലരം പത്തിന്നജീടെവൻ ആ ലെഹരത്തി പദദ്യാർത്ഥതത്തിനടെത്തിമയദ്യാവകേയദ്യായത്തിരുന. 

പതെത്തിനയ പതെത്തിനയ പദ്യാൻപരദ്യാഗത്ത്  പുകേയത്തിലെ  ഉൽപന്നങ്ങൾ,  മദദരം,  മയക്കുമരുന്നത്ത്  എന്നത്തിവയത്ത്  അവൻ

അടെത്തിമയദ്യായത്തി. തെനന്റെ ജജീവത്തിതെതത്തിനത്ത് ഒരു അർഥവമത്തില്ല എന്നത്ത് അവൻ മനസത്തിലെദ്യാക്കുവദ്യാൻ ഏനറ നനവകേത്തികപദ്യായത്തി.

ഇന്നത്ത് ആശത്തിഷത്ത് കേദദ്യാൻസർ എന്ന മഹദ്യാകരദ്യാഗതത്തിനടെത്തിമയദ്യാണത്ത്. 

“ഒദ്യാർക്കുകേ  വല്ലകപദ്യാഴരം"  മദദപദ്യാനവരം  ലെഹരത്തി  പദദ്യാർത്ഥങ്ങളുനടെ  ഉപകയദ്യാഗവരം  ആകരദ്യാഗദതത്തിനത്ത്

ഹദ്യാനത്തികേരമദ്യാണത്ത്.

                                                                                                                                       

                                                                                                                       

അധറികവതായനയറ്റ് - 1492  ലതാണറ്റ്  സറ്റ്പതാനറിഷുകതാരതായ  ഒരു  സതഘത  കടെല്  യതാതകതാര്  അമമരറിക
കണപറിടെറിച്ചമപ്പതാല്  അവറിടടെ  പുകയറിലമരത  കടണത്തുകയുത  അതറിടന  ഉപമയതാഗൈത  തുടെങ്ങുകയുത  ടചയ്തതറ്റ് .
ഇന്നറ്റ് പുകയറില ഒരു വര്ഷത 60 ലക്ഷത മപരുടടെ മരണതറിനറ്റ് കതാരണമതാകുന എന്നതാണറ്റ് ഔമദതതാഗൈറിക കണകറ്റ്.
ഇതറില് ഏകമദശത 10 ലക്ഷത മപര് ഇന്തതകതാരതാണറ്റ്.
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ഇലപ്പച്ചയുടടെ രുചരിനഭേദങ്ങള് 8

ചവിക്രുമലോണവീസഗ്/ലവലവിചവീര/ മധുരചവീര

രൂപ വവിവരണകം  - കേറത്തികവപത്തിലെകയദ്യാടെത്ത് സദ്യാമദമുള്ള ഇലെകേകളദ്യാടുകൂടെത്തിയ ഈ നചടെത്തി സദ്യാധദ്യാരണയദ്യായത്തി 

നദ്യാടത്തിൻപുറനത കവലെത്തികേളത്തിൽ കേദ്യാണനപടുന. ഇതെത്തിൻനറ കേമ്പത്ത് നട്ടുവളർതദ്യാരം. 

ഇതെത്തിൻനറ പൂവരം ഭകദകയദ്യാഗദമദ്യാണത്ത്. 

ഗുണലമന - ഇതെത്തിൽ വത്തിറ്റദ്യാമത്തിൻ ബത്തി, സത്തി അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ധദ്യാരദ്യാളരം ധദ്യാതുലെവണങ്ങളുരം 

മദ്യാരംസദവരം അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. മുലെപദ്യാൽ വർദത്തിപത്തിക്കുന്നതെത്തിനത്ത് ഈ ചജീര 

ഫലെപ്രദമദ്യാണത്ത്. (ഈ ചജീര അമത്തിതെമദ്യായത്തി കേഴത്തിക്കുന്നതെത്ത് ശശദ്യാസകകേദ്യാശകരദ്യാഗരം ഉണദ്യാകേദ്യാൻ

കേദ്യാരണമദ്യാകുരം) 

തുവരപ്പെരവിപ്പെഗ് മധുരചവീര ലതലോരൻ
ലചരുവ

മധുരചജീര - 1 കേപത്ത്

പരത്തിപത്ത് - കുറച്ചത്ത്

കതെങ്ങ - ഒരു മുറത്തി

നവളുത്തുള്ളത്തി - 4 അല്ലത്തി

ജജീരകേരം - അര ടെത്തിസ്പൂൺ
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വറ്റൽ മുളകേത്ത് - 2 എണ്ണെരം

കേടുകേത്ത് - അര ടെത്തിസ്പൂൺ

കേറത്തികവപത്തിലെ - 2 കേതെത്തിർപത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - 2 കടെബത്തിൾസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - പദ്യാകേതത്തിനത്ത്
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തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

പരത്തിപത്ത് കുറചനവള്ളതത്തിൽ കവവത്തിനച്ചടുക്കുകേ,  കതെങ്ങ,  ജജീരകേരം,  നവളുത്തുള്ളത്തി,  വറ്റൽമുളകേത്ത്,  കേറത്തികവപത്തിലെ

എന്നത്തിവ ചതെനച്ചടുക്കുകേ.  ചജീനച്ചടത്തിയത്തിൽ നവളത്തിനച്ചണ്ണെ ഒഴത്തിച്ചത്ത് ചൂടെദ്യാകുകമ്പദ്യാൾ കേടുകേത്ത് നപദ്യാടത്തിച്ചത്ത് ചജീരയരം കവവത്തിച്ച

പരത്തിപ്പുരം  പദ്യാകേതത്തിനത്ത്  ഉപ്പുരം  നവള്ളവരം  കചർതത്ത്  കവവത്തിക്കുകേ.  നവനവരുകമ്പദ്യാൾ  ചതെചനവച്ച  കചരുവകേൾ

കചർതത്തിളക്കെത്തി, നവള്ളരം വറ്റുകമ്പദ്യാൾ വങ്ങത്തിവച്ചത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കുകേ.

മധുരചവീരയവില പൂരവി
ലചരുവ

ചജീര - അര കേപത്ത്

ഇഞത്തി - ഒരു കേഷണരം

പച്ചമുളകേത്ത് - 2 എണ്ണെരം

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

ഒരു കേപത്ത്  ചജീരയരം  അല്പരംനവള്ളവരം ഇഞത്തിയരം പച്ചമുളകുരം  കചർതരക്കുകേ,  കഗദ്യാതെമ്പുനപദ്യാടെത്തിയരം ഉപ്പുരം

കചർതത്ത് ഇളക്കെത്തിയ മത്തിശത്തിതെതത്തിൽ ചജീര അരച്ചതുരം നനയ്യുരം എള്ളുരം കചർതത്ത് ചപദ്യാതത്തിപരുവതത്തിൽ കുഴയ്ക്കുകേ.

ഈ  മദ്യാവത്ത്  ഒരു  നനഞ  തുണത്തിനകേദ്യാണത്ത്  10  മത്തിനത്തിറ്റത്ത്  മൂടെത്തിനവച്ചത്ത്  പൂരത്തിവലപതത്തിൽ  പരതത്തി  എണ്ണെയത്തിൽ

വറുത്തുകകേദ്യാരുകേ. 

ലവലവിചവീര പചടവി
ലചരുവ

കവലെത്തിച്ചജീര - 1 കേപത്ത് അരത്തിഞതെത്ത്

പച്ചമുളകേത്ത് - 5 എണ്ണെരം

കതെങ്ങ ചത്തിരകേത്തിയതെത്ത് - 1 കേപത്ത്

നവളത്തിനച്ചണ്ണെ - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ

തയലോറലോക്കുന്ന വവിധകം

      ചജീര ഇലെയരം അരത്തിഞനവച്ച പച്ചമുളകുരം ആവശദതത്തിനത്ത് നവള്ളവരം കചർതത്ത് കവവത്തിക്കുകേ. കതെങ്ങയരം പച്ച

കേടുകുരം  ഉള്ളത്തിയരം  നല്ലതുകപദ്യാനലെ  അരനച്ചടുക്കുകേ.  കേടുകുരം  കേറത്തികവപത്തിലെയരം  ചതെനച്ചടുക്കുകേ.  ഇവ  കചർതത്ത്

കവവത്തിച്ചകശഷരം കേടുകേത്ത് വറുതത്തിടത്ത് ഉപകയദ്യാഗത്തിക്കെദ്യാരം.
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എള്ളത്ത് - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ

ഉപത്ത് - ആവശദതത്തിനത്ത്

കഗദ്യാതെമ്പുനപദ്യാടെത്തി - 1 കേപത്ത്

നനയത്ത് - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ

കേടുകേത്ത് - 1 ടെത്തിസ്പൂൺ

കേറത്തികവപത്തിലെ - 1 കേതെത്തിർപത്ത്

ഉളളത്തി - 2 അല്ലത്തി

ഉപത്ത് - പദ്യാകേതത്തിനത്ത്
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   എനത എനത എടന കൈനവരിന്   നകീ മേനോതത...  
ആന്സരി.ബരി.പരി (8C)

പൂർണ്ണെചന്ദ്രൻ വത്തിരത്തിഞ,

പദ്യാലെപ്പൂ മണമുളള മകനദ്യാഹര രദ്യാവത്തിൽ,

ഒരു നത്തിഴലെദ്യായത്ത്, നവളത്തിച്ചമദ്യായത്ത് നജീ വന.

എൻ ചത്തിന്തകേനള കേജീഴ്പത്ത്നപടുത്തുന നത്തിൻമുഖരം.

കവനലെത്തിൽ ഒരു കുളത്തിർ മഴ കപദ്യാനലെ

രദ്യാതത്തിയനടെ അന്ധകേദ്യാരതത്തിൽ ഏകതെദ്യാ ദജീപരം

നതെളത്തിയരം കപദ്യാനലെ

എന്തത്തിന നജീ വജീണ്ടുരം വന?

അറത്തിയത്തില്ല! പകക എനത്തിക്കെറത്തിയത്തില്ല

ഞെദ്യാൻ എന്തത്തിനത്ത് എനന്റെ മനസത്തിനന്റെ നകേടഴത്തിച വത്തിട്ടു?

ഞെദ്യാൻ എനനകേദ്യാണത്ത് അവനള നവറുതത്തില്ല ?

എനന്റെ ഉളളത്തിൽ ഒരു പത്തിടെത്തി ഉതരമത്തില്ലദ്യാ

കചദ്യാദദങ്ങൾ  മദ്യാതരം ബദ്യാക്കെത്തി.

എൻ ജജീവത്തിതെതത്തിൽ അവയത്ത് ഉതരരം

കേണ്ടു പത്തിടെത്തിക്കെദ്യാനദ്യാകുകമദ്യാ ?

അതെത്ത് എനത്തിക്കെറത്തിയദ്യാരം

എൻ മകനദ്യാ വത്തിഷമതത്തിൽ ആ മുഖരം 

ആശശദ്യാസകമകുന.   

                                                   

അധറികവതായനയറ്റ്  -ഉയര്ന്ന തറിളകമതതാടടെയുള്ള പതാസറ്റ്മ ഗുരുതസബലതതാല് മചര്നള്ള ഭേകീമന
മഗൈതാളമതാണറ്റ്  നക്ഷതത.  ഭൂമറിമയതാടെറ്റ്  ഏറവത  അടതറ്റ്  കറിടെക്കുന്ന  നക്ഷതമതാണറ്റ്  സൂരതന,  ഭൂമറിയറിടല
ഭൂരറിഭേതാഗൈത  ഊര്ജതറിമനയുത  ഉറവറിടെത  സൂരതനതാണറ്റ്.  സൂരതടന  അസതാന്നറിദതമുള്ള  രതാതറിയറില്  മററ്റ്
അന്തരകീക്ഷ പ്രതറിഭേതാസങ്ങള് തടെസമതാകതാടത വരുമമതാള് നക്ഷതങ്ങള് ദൃശതമതാകുന. 
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  ഇടെനശ്ശേരരി നഗൈനോവരിന്ദന് നനോയര്
നറനോ ഷ.ആര്.എസറ്റ് (9A)

                     

     നപദ്യാന്നദ്യാനത്തിക്കെളരത്തിയത്തിൽ കപനരടുത കേവത്തിയദ്യാണത്ത് ഇടെകശ്ശേരത്തി കഗദ്യാവത്തിന്ദൻ നദ്യായർ.  കേവത്തിനയന്ന നത്തിലെയത്തിൽ

മദ്യാതമല്ല,  നദ്യാടെകേകൃനതന്ന  നത്തിലെയത്തിലരം  കലെഖനകേർതദ്യാനവന്ന  നത്തിലെയത്തിലരം  ശക്തമദ്യായ  മുദയദ്യാണത്ത്  അകദ്ദേഹരം

മലെയദ്യാള സദ്യാഹത്തിതെദതത്തിൽ ചദ്യാർതത്തിയതെത്ത്.

1906      ഡത്തിസരംബർ  26 നത്ത്  ജനത്തിച്ച അകദഹരം ആധുനത്തികേ മലെയദ്യാളകേവത്തികേളത്തിൽ ശകദയമദ്യായ സ്ഥദ്യാനരം

അലെങരത്തിക്കുന.  എകേകദശരം 19 പുസ്തകേങ്ങളദ്യാണത്ത് ഇടെകശ്ശേരത്തിയനടെതെദ്യായത്തി പ്രചദ്യാരതത്തിലള്ളതെത്ത്.  ഇവയത്തിൽതനന്ന

മുന്നൂകറദ്യാളരം രചനകേൾ കേവത്തിതെകേളദ്യാണത്ത്.  ആറത്ത് നദ്യാടെകേങ്ങൾ അകദ്ദേഹതത്തികന്റെതെദ്യായണത്ത്.

വക്കെജീൽ  ഗുമസ്തനദ്യായത്തിരുന്ന  ഇടെകശ്ശേരത്തി  ജത്തിവത്തിച്ചത്തിരുന്നകേദ്യാലെനതക്കെദ്യാൾ,  പ്രസത്തിദനദ്യായതെത്ത്

മരണദ്യാനന്തരമദ്യായത്തിരുന.  കേവത്തിയനടെ ഒദ്യാർമയദ്യായത്തി  ഇടെകശ്ശേരത്തിസമത്തിതെത്തി എനന്നദ്യാരു സമത്തിതെത്തി രൂപരംനകേദ്യാണത്തിട്ടുണത്ത്.

"അധത്തികേദ്യാരരം നകേദ്യായണരം ആദദരം നദ്യാമരം അതെത്തികനലെദ്യാകേനട നപദ്യാന്നദ്യാരദൻ"  എന്ന വത്തിപവദ്യാതകേമദ്യായ വരത്തികേൾ

കുറത്തിച്ച  ഇടെശ്ശേരത്തി  കേവത്തിനയന്നതെത്തിനപ്പുറരം  ലെകദകബദ്യാധവരം  ശക്തമദ്യായ  മൂലെദകബദ്യാധവരം   ഉണദ്യായത്തിരുന്ന  വദക്തത്തി

കൂടെത്തിയദ്യായത്തിരുന.  ആശയമൂർതതെയരം അന്തദുഃസദ്യാരപൂർണതെയരം ഇടെകശ്ശേരത്തിക്കെവത്തിതെകേളുനടെ കേരുതദ്യായത്തിരുന.
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ശക്തത്തിയനടെ കേവത്തി,  കേരുതത്തിനന്റെ കേവത്തി എനന്നദ്യാനക്കെ വത്തികശഷത്തിപത്തിക്കെനപടുന്ന ഇടെകശ്ശേരത്തി മണ്ണെത്തിനന്റെയരം കേദ്യാർഷത്തികേ

സരംസദ്യാരതത്തിനന്റെയരം  കേരുതത്ത്  കേവത്തിതെകേളത്തിൽ  നത്തിറച.  ജനത്തി,മുതെലെദ്യാളത്തിത  വദവസ്ഥനയതെത്തിനരയള്ള ശക്തമദ്യായ

കപദ്യാരദ്യാടങ്ങളദ്യായത്തിരുന ഇടെകശ്ശേരത്തിക്കെവത്തിതെകേൾ.

    “കകേദ്യാമൻ പൂടത്തി വത്തിതെച്ചതെത്തിപദ്യാടെരം

       കകേദ്യാമൻ നനൽ വത്തിതെച്ചതെത്തിപദ്യാടെരം”

എന്നത്ത്  വത്തിളത്തിച്ചറത്തിയത്തിച്ചത്ത് പരത്തിവർതനതത്തിനള്ള പദ്യാതെനയദ്യാരുക്കെലെദ്യായത്തിരുന അകദ്ദേഹരം നചയതെത്ത്.

ഇടെകശ്ശേരത്തിക്കെവത്തിതെയത്തിൽ മദ്യാതൃതെശകബദ്യാധരം അതെത്തിനന്റെ  പരമകേദ്യാഷ പ്രദ്യാപത്തിക്കുന്നതെത്ത് പൂതെപദ്യാടത്തിലെദ്യാണത്ത്.  തെനന്റെ രണ്ടു

കേണരം ന ഷ്ടനപടദ്യാലരം  ഉണ്ണെത്തിനയ തെത്തിരത്തിച്ചറത്തിയദ്യാൻ തെനത്തിക്കു പ്രയദ്യാസമത്തിനല്ലന്നത്ത്  പ്രഖദദ്യാപത്തിക്കുന്ന മദ്യാതൃതെശതത്തിനന്റെ

ശക്തത്തിയദ്യാണത്ത്  പൂതെപദ്യാടത്ത്.   “കുഴത്തിനവടത്തി  മൂടുകേ കവദനകേൾ കുതെത്തിനകേദ്യാൾകേ ശക്തത്തിയത്തികലെക്കു നമൾ” ആഹശദ്യാനരം

നചയ  ഇടെകശ്ശേരത്തിക്കെത്ത്  'ഒരുപത്തിടെത്തിനനല്ലത്തിക്കെ'  എന്ന  സമദ്യാഹദ്യാരതത്തിനത്ത്  1969  ൽ  കകേരള  സദ്യാഹത്തിതെദ  അക്കെദ്യാദമത്തി

അവദ്യാർ  ഡത്ത് ലെഭത്തിച.  കേദ്യാവത്തിനലെ പദ്യാടത്തിനത്ത്  1970  നലെ കകേന്ദ്ര സദ്യാഹത്തിതെദ അക്കെദ്യാദമത്തി അവദ്യാർഡത്ത്  ലെഭത്തിച. 1974  ൽ

ഒകക്ടദ്യാബർ 16 നത്ത് അകദ്ദേഹരം അന്തരത്തിച.

                                                                                  

                                                                                                            

 അധറികവതായനയറ്റ്  -മലയതാളകവറിതയറില്  കതാല്പനറികതയറില്  നറിനള്ള  വഴറിപറിരറിയലറിനുറ്റ്  തുടെകത
കുററിച്ച  കവറിയുത  നതാടെകകൃത്തുമതാണറ്റ്  ഇടെമശ്ശേരറി  മഗൈതാവറിന്ദന  നതായര്.  തടന  കവറിതകളറിലൂടടെ
അവഗൈണറികടപ്പടന്നവനറ്റ്  കരുത്തു  പകര്ന  നല്കറിയതുടകതാണതാവതാത  'ശകറിയുടടെ  കവറി'  എന്നമദഹത
അററിയടപ്പടന.
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യനോതനോടമേനോഴരി
ആന്സരി.ബരി.പരി (10A)

വത്തിടെനചദ്യാലവദ്യാൻ ഇതത്തിരത്തികനരരം ബദ്യാക്കെത്തിയദ്യായത്ത് 
നത്തിനന്നയരം പത്തിരത്തിഞ കപദ്യാകുവദ്യാനദ്യായത്ത്
വത്തിറയദ്യാർന്ന വദ്യാക്കുകേൾ മദ്യാതരം
തെത്തിരത്തിനകേ നടെക്കുവനതെങ്ങത്തിനന ഞെദ്യാൻ....

പത്തിണങ്ങദ്യാൻ പഠത്തിപത്തിച്ച സമൗഹൃദങ്ങനള
ഇണങ്ങദ്യാൻ പഠത്തിപത്തിച്ച  കദ്യാസത്ത് മുറത്തികേനള
അറത്തിവത്തിൻ ജദ്യാലെകേരം തുറന്നത്തിട ഗുരുഭൂതെനര
ഹൃദയപൂർവ്വരം പറഞത്തിടെനട
ഒതത്തിരത്തികയനറ കസ്നേഹത്തിചകപദ്യായത്ത്....
   

വത്തിടെനചദ്യാലന്ന കവളയത്തിൽ തുടെത്തിക്കുനന്നൻമദ്യാനസരം
വജീണ്ടുരം നത്തിൻ നമദ്യാഴത്തി കകേൾക്കുവദ്യാനദ്യായത്ത്
കേദ്യാകതെദ്യാർതത്തിടുന ഞെദ്യാൻ
അകേനലെ ആനണങത്തിലരം ഒരത്തിക്കെലരം
മറക്കെത്തില്ലയജീ സമൗഹൃദനത
ഹ ൃതത്തിനദ്യാൽ കേഴത്തിയത്തിനല്ലദ്യാരത്തിക്കെലരം 
പത്തിരത്തിഞത്തിടെദ്യാൻ നത്തിൻ സമൗഹ ൃദനത....

                             

 അധറികവതായനയറ്റ്  -എല്ലതാ വര്ഷവത ഏപ്രറില് 23  മലതാക പുസ്തകദറിനവത പകര്പ്പവകതാശ
ദറിനവമതായറി ആചരറിക്കുന.  വറിശസ സതാഹറിതതതറിടല അതറികതായരതായ മഷകറ്റ്സറ്റ്പറിയര്,  മറിമഗൈസല്
മഡ സര്ടവനടെകീസറ്റ്,  ഗൈതാര്സറിലതാമസതാ മഡ ലതാ ടവഗൈതാ എന്നറിവരുടടെ ചരമദറിനമതാണറ്റ്  ഏപ്രറില്
23.  ഈ  മഹതാന്മതാമരതാടള്ള  ആദരസൂചകമതായതാണറ്റ്  ഈ  ദറിനത  മലതാക  പുസ്തകദറിനമതായറി
ആചരറികതാന 1995- ടല യുടനസറ്റ്മകതാ ടപതാതു സമമ്മളനതറില് തകീരുമതാനറിച്ചതറ്റ്. 
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പ്രവര്തനങ്ങള് 2018
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സ്കൂൾ പ്രകവശകനദ്യാത്സവരം 2018 ഹയർനസക്കെന്റെറത്തി പ്രകവശകനദ്യാത്സവരം 2018

അധദദ്യാപകേദത്തിനദ്യാചരണരം

കലെദ്യാകേപരത്തിസ്ഥത്തിതെത്തിദത്തിനരം

സശദ്യാതെനദത്തിനദ്യാചരണരം

എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്
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ലെഹരത്തിവത്തിരുദ മദ്യാജത്തികേത്ത് കഷദ്യാഹത്തിന്ദത്തി ദത്തിവസത്ത്

കകേരള കപദ്യാലെജീസത്ത് സ്മൃതെത്തിദത്തിനദ്യാചരണരംഭത്തിന്നകശഷത്തി വത്തിദദദ്യാർത്ഥത്തിയനടെ ഭവനസന്ദർശനരം

ലെഹരത്തിവത്തിരുദ ദത്തിനദ്യാചരണരം

കലെദ്യാകേ ഭത്തിന്നകശഷത്തി വദ്യാരദ്യാചരണരം
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മലെയദ്യാളതെത്തിളക്കെരം വത്തിജയദ്യാകഘദ്യാഷരം മലെയദ്യാളതെത്തിളക്കെരം

പച്ചക്കെറത്തികതദ്യാടരം

നകവദ്യാത്ഥദ്യാന സ്കൂൾ ഹലെവത്ത് സശച്ഛത്ത് ഗഹത്ത്

വത്തിളനവടുപത്ത്
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ലെത്തിറ്റത്തിൽ ഹകേറ്റത്ത്സത്ത് ഏകേദത്തിനകേദദ്യാമ്പത്ത് മലെയദ്യാളരം നനടെപത്തിങത്ത് മത്സരരം

ഇരംഗജീഷത്ത് നനടെപത്തിങത്ത് മത്സരരം ചത്തിതദ്യാരചനദ്യാമത്സരരം

ലെത്തിറ്റത്തിൽനകേറ്റത്ത്സത്ത് പ്രദ്യാഗദ്യാമത്തിങത്ത് ദശത്തിദത്തിനകേശദ്യാമ്പത്ത് ലെത്തിറ്റത്തിൽനകേറ്റത്ത്സത്ത് അനകമഷൻ ദശത്തിദത്തിനകേശദ്യാമ്പത്ത്
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ലെത്തിറ്റത്തിൽനകേറ്റത്ത്സത്ത് ദശത്തിദത്തിനകേശദ്യാമ്പത്ത് കമഗസജീൻ ആകലെദ്യാചനദ്യാകയദ്യാഗരം

എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്എയത്ത്കറദ്യാബത്തികത്ത്സമൗടത്ത് ആൻഡത്ത് നനഗഡസത്ത് ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം

സമൗടത്ത് ആൻഡത്ത് നനഗഡസത്ത് 
സദ്യാമൂഹത്തികേപ്രവർതനരം

സമൗടത്ത് ആൻഡത്ത് നനഗഡസത്ത്-രക്തദദ്യാനകേശദ്യാമ്പത്ത്

സമൗടത്ത് ആൻഡത്ത് നനഗഡസത്ത് 
ലെഹരത്തിവത്തിരുദറദ്യാലെത്തി
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ഒമൗഷധകതദ്യാടനത്തിർമദ്യാണരം

സ്കൂൾതെലെ രചനദ്യാമത്സരരം ഉപജത്തില്ലദ്യാതെലെ കേലെദ്യാമത്സരരം

യൂ.പത്തി.വത്തിഭകേരം രചദ്യാനദ്യാമത്സരരം എൻ.സത്തി.സത്തി സശച്ഛത്ത്ഭദ്യാരതെ ആകഘദ്യാഷരം

ലെത്തിറ്റത്തിൽ നനകേറ്റത്ത്സത്ത് കത്തിസ്തുമസത്ത് ആകഘദ്യാഷരം
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എൻ.സത്തി.സത്തി വദദസദന സന്ദർശനരം എൻ.സത്തി.സത്തി ഒദ്യാഫകണജത്ത് കഹദ്യാരം സന്ദർശനരം

കകേരളദ്യാപത്തിറവത്തി രചനദ്യാമത്സരരം കേദ്യായത്തികേ പരത്തിശജീലെനരം

വത്തികനദയദ്യാത കത്തിസ്തുമസത്ത് ആകഘദ്യാഷരം
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എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത് പഠനയദ്യാത ഉപജത്തില്ലദ്യാതെലെകേദ്യായത്തികേമത്സരരം

മത്തികേകവദ്യാത്സവരം സമൗടത്ത് ആൻഡത്ത് നനഗഡത്ത്സത്ത് നനയദ്യാർഡദ്യാരം 
സന്ദർശനരം

കത്തിസ്മസത്ത് ആകഘദ്യാഷരം-ഉച്ചഭകണരം എൻ.എസത്ത് കേശദ്യാമ്പത്ത് (2019)
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കദ്യാസത്ത് നനലെബറത്തി ഉദത്ത്ഘദ്യാടെനരം കത്തിസ്തുമസത്ത് ആകഘദ്യാഷരം

യൂ.പത്തി.തെലെ  കേദ്യായത്തികേമത്സരരം ചരത്തിതമദ്യാളകേ സന്ദർശനരം

എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത് ആണവനത്തിലെയരം സന്ദർശനരം സമൗടത്ത് ആൻ ഡത്ത് നനഗഡൻ കേശദ്യാമ്പത്ത്



പപ.കക.എസസ.എചസ.എസസ.    എസസ കകഞപരരകളര  44008    

 

വവിസ്മയലലലോകകം 
138

നറഡത്തികയദ്യാ കബത്ത് സരംകപ്രഷണരം

പദ്യാകലെദ്യാടെത്ത് കബദ്യാടദ്യാണത്തിക്കെൽ ഗദ്യാർഡൻ

അസദ്യാപത്ത് കദ്യാസത്ത്

രക്തദദ്യാന കേദദ്യാമ്പത്ത്

എൻ.എസ.എസത്ത് ഫദ്യാഷത്ത് കമദ്യാബത്ത്

ചദ്യാന്ദ്രദത്തിനരം
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ഹൃദയപൂര്വ്വത

ചരറിതതറിടന  കനല്  വഴറികളറില്  100  നതാഴകകലുകള്  തതാണറിയ

കതാഞറിരതകുളുത  പറി.ടക.സതതമനശന  ഹയര്  ടസകടനററി  സറ്റ്കൂളറിടല  "Little

kites-”ടന  ആദതബതാച്ചറ്റ്  അണറിയറിടച്ചരുകറിയ  Digital  Magazine

സതാദതമതാക്കുന്നതറിനതായറി അരങ്ങറിലുത അണറിയറയറിലുമതായറി പ്രവര്തറിച്ച എല്ലതാ

സുമനസകള്ക്കുത ഹൃദയതഗൈമതായ നന്ദറി മരഖടപ്പടത്തുന.

                  പുതന തല മുറയറിടല വറിദതതാര്ത്ഥറികള്കറ്റ് കമത്യുടര്-I.T-മമഖയറില്

കൂടതല്  കൂടതല്  മറികവറ്റ്  ഉണതാകറിടയടക്കുന്നതറിനതായറി  സതസതാന  സര്കതാര്

"Little  kites  ” പദതറി  ആരതഭേറിച  ആദതവര്ഷതറില്  തടന്ന  നമ്മുടടെ

സറ്റ്കൂളറില് ഇകൗ  scheme  അനുവദറിച്ച വറിദതതാഭേതതാസ വകുപ്പറ്റ്.  അധറികതാരറികള്ക്കുത,

മതാര്ഗ്ഗനറിര്മദശങ്ങള് നല്കറിയ I.T Experts ആയറിട്ടുളള ററിമസതാഴറ്റ്സറ്റ് മപഴറ്റ്സൺ

ഒരുകറി നല്കറിയമപ്പതാള് അതറിനറ്റ് മവണ സജകീകരണങ്ങള് നല്കറിയ സറ്റ്കൂള്

മതാമനജറ്റ്  ടമടനറിനുത  ടഹസറ്റ്മതാസര്ക്കുത,  വറിദഗ റ്റ്മദതാപമദശങ്ങള്  നല്കറിയ

എല്ലതാ  അന്ധതതാപകര്ക്കുത  ആദതബതാച്ചറിടല  വറിദതതാര്ത്ഥറികള്ക്കുത  Digital

Magazine-ടന  പറിന്നറില്  അക്ഷകീണത  പ്രവര്തറിച്ചറ്റ്  എല്ലതാ  മപര്ക്കുത

ഹൃദയപൂര്വ്വത നന്ദറി അററിയറിക്കുവതാന ഇകൗ അവസരത വറിനറിമയതാഗൈറിക്കുന

വവിസ്മയലലലോകകം 
139


