
  

   ജജാലകക

                                                                                                                                                          

എ എക എക എക എചച്ച് എസച്ച്                               1

ജജാലകക

 എഎക എക എചച്ച് എസച്ച്
       ഓതറ
  2018 - 2019



  

   ജജാലകക

               ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബലിനന്റെ ആഭലിമുഖഖ്യതലില്    
തയയ്യാറയ്യാകലിയ "ജജാലകക" എന്ന  ഡലിജലിറല് മയ്യാസലികൈ 
എലയ്യാ കൂട്ടുകൈയ്യാര്കക്കും വവേണലി സമര്പലികന്നു ........               

എ എക എക എക എചച്ച് എസച്ച്                               2

എ എക്കും എക്കും എചറ്റ് എസറ്റ്
2018-19



  

   ജജാലകക

 

സനന്ദേശക

നപയ്യാതുവേലിദഖ്യയ്യാഭഖ്യയ്യാസവമഖല  സമൂലമയ്യായ  ഒരു  പരലിവേര്തനതലിലൂനട
കൈടന്നു വപയ്യാവുകൈയയ്യാണറ്റ്.പരമ്പരയ്യാഗതമയ്യായലി ശശീലലിച്ചുവേന്ന പഠനവബയ്യാധന
തന്ത്രങ്ങള്ക  പകൈരക്കും  വേലിവേരസയ്യാവങ്കേതലികൈവേലിദഖ്യയുനട  പുതന
സയ്യാധഖ്യതകൈനളെ  പ്രവയയ്യാജനനപടുത്തുവേയ്യാന  സയ്യാധലികന്നു.

വേലിദഖ്യയ്യാലയങ്ങളുനട  ആന്തരലികൈ ഘടനതനന്ന മയ്യാറലിയലിരലികന്നു.ആധുനലികൈ
സജശീകൈരണങ്ങവളെയ്യാടുകൂടലിയ  സയ്യാര്ടറ്റ്  റൂമുകൈളെലില്  വേലിദഖ്യയ്യാര്തലികൈള്
ഉലയ്യാസഭരലിതരയ്യായലി പഠനക്കും നടത്തുന്നു.

                        കുടലികൈളുനട കൈമ്പമ്പ്യൂടര് പരലിജയ്യാനക്കും വേര്ദലിപലികവേയ്യാനക്കും
മറ്റുകുടലികൈനളെ  പരലിശശീലലിപലികവേയ്യാനക്കുംLITTLE KITES      നടത്തുന്ന
ഉദഖ്യമങ്ങള്  ശയ്യാഘനശീയമയ്യാണറ്റ്.നമ്മുനട  സ്കൂളെലിനല  LITTLE KITES ഒരു
ഡലിജലിറല്  മയ്യാസലികൈ  രൂപലികൈരലികന്നു  എന്നറലിഞ്ഞതലില്
സവന്തയ്യാഷലികന്നു.ഇതലിനന്റെ പലിന്നലില് പ്രവേര്തലികന്ന അദഖ്യയ്യാപകൈനരയുക്കും
വേലിദഖ്യയ്യാര്തലികൈനളെയുക്കും അഭലിനനലികന്നു.    

                                                                         ററ്റി ജജ പപീറര,
                                                            ജഹെഡജാസ്റ്റര
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              നപയ്യാതുവേലിദഖ്യയ്യാഭഖ്യയ്യാസരക്കുംഗക്കും പയ്യാവട 
മയ്യാറലികഴലിഞ..വേലിവേരസയ്യാവങ്കേതലികൈവേലിദഖ്യയറ്റ് പ്രയ്യാധയ്യാനഖ്യക്കും 
നകൈയ്യാടുത്തുനകൈയ്യാണ്ടുളെളെ പഠനരശീതലികൈള്...കഹൈനടകറ്റ് 
ക്ലയ്യാസറ്റ്മുറലികൈള്.......ഇവേലിനട നമുകറ്റ് കൈമ്പമ്പ്യൂടര്
സയ്യാക്ഷരതയലില് നലിന്നകൈന്നുമയ്യാറുകൈ സയ്യാധഖ്യമല.
              നമ്മുനട കൈമ്പമ്പ്യൂടര് അഭലിരുചലി 
പരലിവപയ്യാഷലിപലികയ്യാനക്കും,വേളെര്തയ്യാനക്കും സഹൈയ്യായകൈമയ്യായ
'ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്' ക്ലബലിനന്റെ വനതൃതത്വതലില് തയയ്യാറയ്യാകന്ന 
'ജയ്യാലകൈക്കും' എന്ന ഈ ഡലിജലിറല് മയ്യാസലികൈനമ്മുനട ആദഖ്യ 
സക്കുംരഭമയ്യാണറ്റ്  . ഇതലിനല സൃഷലികൈള് ഓവരയ്യാന്നുക്കും നലിങ്ങള് 
അവേകൈയ്യാശനപടതയ്യാണറ്റ് . 
                                 നല നയ്യാവളെകറ്റ് വവേണലി കൈയ്യാതലിരലികന്ന 
നമ്മുകറ്റ് , ചുറ്റുമുള്ള കൈയ്യാഴറ്റ്ചകൈനളെ വനയ്യാകലി കൈയ്യാണുവേയ്യാന.....  
            മനസലിലയ്യാകവേയ്യാന ......... മയ്യാനഷലികൈ മൂലഖ്യങ്ങള് 
ഉള്നകയ്യാള്ളുവേയ്യാന കൈഴലിയനട എന്നറ്റ് ആശക്കുംസലികന്നു . 
     അതലിനറ്റ് നമ്മനളെയ്യാരുകന്ന 'ജജാലകക ' സഹൈയ്യായലികനമന്നറ്റ് 

പ്രതഖ്യയ്യാശലികന്നു .......
                                                         എഡലിറര് 

                                                     നബന . സലി . നബന്നലി
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            ഓതറ എ. എക്കും. എക്കും. കഹൈസ്കൂള്      
                       ലഘു ചരലിതക്കും
ഓതറ ഗയ്യാമതലിനന്റെ സയ്യാമൂഹൈലിയ-സയ്യാക്കുംസയ്യാരലികൈ പുവരയ്യാഗതലിയലില് 

നലി൪ണയ്യായകൈ പങ്കേറ്റ് വേഹൈലിചനകൈയ്യാണലിരലികന്ന എ. എക്കും. എക്കും. കഹൈസ്കൂള് 
1964 ജുണ1-നറ്റ് സയ്യാപലിതമയ്യായലി. മുന്നു ഡലിവേലിഷനകൈളെലിലയ്യായലി 142 
കുടലികൈളുമയ്യായലിടയ്യാണറ്റ് സ്കുള് പ്രവേ൪തനക്കും

ആരക്കുംഭലിചതറ്റ്.
                    1967 മയ്യാ൪ചലില് ആദഖ്യ എസറ്റ്. എസറ്റ്. എല്. സലി  

വേലിദഖ്യയ്യാ൪തലികൈള് പരശീക്ഷ എഴുതലി.1974-75 ല് സ്കൂളെലിനറ്റ് 
സലിരയ്യാക്കുംഗശീകൈയ്യാരക്കും ലഭലിച്ചു .1988-89 രജതജൂബലിലലി വേ൪ഷമയ്യായലി 
നകൈയ്യാണയ്യാടലി. ജുബലിലലി സയ്യാരകൈ ഹൈയ്യാള്, ശുദജല വേലിതരണ പദതലി 
എന്നലിവേ പൂ൪തശീകൈരലിച്ചു. 1996-ല് വസ്റ്റേഡലിയക്കും വകൈയ്യാക്കുംപ്ലകലിനന്റെ  പണലി 

എ എക എക എക എചച്ച് എസച്ച്                               8



  

   ജജാലകക

പൂ൪തലിയയ്യായലി. 1998-ല് സ്കൂളെലിനറ്റ് മവനയ്യാഹൈരമയ്യായ വഗററ്റ്  നലി൪മ്മലിച്ചു. 
1995-96 ല് ഇക്കുംഗശീഷറ്റ് മശീഡലിയക്കും ക്ലയ്യാസ്സുകൈള് ആരക്കുംഭലിച്ചു. 1998-നല ആദഖ്യ 
എസറ്റ്.എസറ്റ്.എല്. സലി ഇക്കുംഗശീഷറ്റ് മശീഡലിയക്കും ബയ്യാചറ്റ്  100% വേലിജയക്കും വനടലി.
ഇവപയ്യാള് 8,9,10 ക്ലയ്യാസ്സുകൈളെലില്  ഇക്കുംഗശീഷറ്റ് മശീഡലിയക്കും ഉണറ്റ്.

                          1987   മുതല് പയ്യാഠഖ്യപയ്യാവഠഖ്യതര രക്കുംഗനത 
സുവേ൪ണകൈയ്യാലമയ്യാണറ്റ് സ്കൂളെലിനള്ളതറ്റ്. ഉപജലില-ജലിലതല 
യുവേജവനയ്യാഝവേക്കും,പ്രവൃതലിപരലിചയവമളെ, ശയ്യാസവമളെകൈള് 
സയ്യാഹൈലിവതഖ്യയ്യാഝവേക്കും എന്നലി മഝരങ്ങളെലില് സ്കൂളെലിനറ്റ് അഭലിമയ്യാനയ്യാ൪ഹൈയ്യായ 
സനക്കും ലഭലിച്ചുവേരുന്നു. 2001-2002 ല് പലി.ടലി എയുനട ആഭലിഖഖ്യതലില് 
ഒരു കസകലിള് നഷഡറ്റ് നലി൪മ്മലിച്ചു. 2001-2002 മുതല്  എസറ്റ്. എസറ്റ് . 
എല്. സലി പരശീക്ഷയലില് ഉയ൪ന്ന  വസയ്യാ൪ വനടുന്ന വേലിദഖ്യയ്യാ൪തലികറ്റ് 
തലിരുവേല വപടലിയലില് ജൂവേവലഴലിനന്റെ സത്വ൪ണപതകക്കും നല്കൈലിവേരുന്നു .
2003-2004 ല് പൂ൪വ്വവേലിദഖ്യയ്യാ൪തലികൈള് വച൪ന്ന AMMOSA എന്ന 
സഘടന രൂപശീകൈരലിച്ചു. ഈ സക്കുംഘടന സ്കൂള് പ്രവേര്തനങ്ങളെലില് 
സഹൈകൈരലിച്ചുവേരുന്നു. 

                  10 കൈമ്പമ്പ്യൂടറുകൈള് ഉള്ള ഉന്നതനലിലവേയ്യാരക്കും പുലര്ത്തുന്ന 
ഒരു കൈമ്പമ്പ്യൂടര് ലയ്യാബറ്റ് പലി . ടലി . എ . യുനട ആഭലിമുഖഖ്യതലില് 2003 – 
2004 ല് നലിര്മ്മലിച്ചു . 2004 – 2005 ല് സ്കൂളെലിനറ്റ് ഒരു സസൗണറ്റ് സലിസ്റ്റേക്കും 
സക്കുംഭയ്യാവേനയയ്യായലി ലഭലിച്ചു  . 2006 – 2007 ല് സ്കൂള് ഒയ്യാ ഡലിവറയ്യാറലിയക്കും 
പൂര്ണ്ണമയ്യായുക്കും കവേദദ്യുതലികൈരലിച്ചു . 2007 ല് പൂര്വ്വവേലിദഖ്യയ്യാര്തലികൈളുനടയുക്കും 
അഭദ്യുദയകൈയ്യാക്കുംക്ഷലികൈളുനടയുക്കും സഹൈകൈരണവതയ്യാനട ഒരു ബസറ്റ് 
വേയ്യാങ്ങുവേയ്യാന സയ്യാധലിച്ചു . 2012-ല് JRC (ജൂനലിയര് നറഡറ്റ്വകയ്യാസറ്റ് ) 
ആരക്കുംഭലിച്ചു . ഇവപയ്യാള് ഈ യൂണലിററ്റ് മലികൈച പ്രവേര്തനങ്ങള് 
കൈയ്യാഴറ്റ്ചവേയ്ക്കുകൈയുക്കും കുടലികൈനളെ വഗസറ്റ് മയ്യാര്കലിനറ്റ് അര്ഹൈരയ്യാകകൈയുക്കും 
നചയ്യുന്നു . 

                            2013-2014 സുവേര്ണ്ണ ജൂബലിലലി വേര്ഷമയ്യായലി 
ആവഘയ്യാഷലിച്ചു . ജൂബലിലലി വേര്ഷതലില് അദഖ്യയ്യാപകൈരുനടയുക്കും 
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മയ്യാവനജറ്റ്നമന്റെലിനന്റെയുക്കും അഭദ്യുദയകൈയ്യാക്കുംക്ഷലികൈളുനടയുക്കും സഹൈകൈരണവതയ്യാനട
ഒരു സയ്യാര്ടറ്റ് ക്ലയ്യാസറ്റ് റൂക്കും നലിര്മ്മലികകൈയുക്കും തുടര്ന്നറ്റ് ബഹ. മയ്യാതദ്യു ടലി . 
വതയ്യാമസറ്റ് എക്കും .എല് . എ യുനട പ്രയ്യാവദശലികൈ വേലികൈസന ഫണലില് നലിന്നുക്കും
സയ്യാര്ടറ്റ് ക്ലയ്യാസറ്റ് റൂമലിലുള്ള അനബന്ധ ഉപകൈരണങ്ങള് ലഭലികകൈയുക്കും 
നചയ്തു . 2017 ജനവേരലിയലില് ഇതലിനന്റെ ഉദറ്റ്ഘയ്യാടനക്കും നലിര്വ്വഹൈലികകൈയുക്കും 
നചയ്തു . മഴവേലിലറ്റ് എന്ന വപരലില് സുവേര്ണ്ണ ജൂബലിലലി സരണലികൈ 
പുറതലിറകലി . 

             2014 – 2015 ല് വകൈന്ദ്ര ശയ്യാസ സയ്യാവങ്കേതലികൈ വേകുപറ്റ് 
ഏര് നപടുതലിയ സയനസറ്റ് ഇനനസ്പെയര് അവേയ്യാര്ഡലിനറ്റ് മയ്യാസ്റ്റേര് ആവശര് 
വപയ്യാള് , മയ്യാസ്റ്റേര് റലിന രയ്യാജന, മയ്യാസ്റ്റേര്   ആഷലലിന വതയ്യാമസറ്റ് എന്നശീ 
വേലിദഖ്യയ്യാര്തലികൈള് അര്ഹൈരയ്യായലി . രയ്യാജഖ്യസഭയ്യാ ഉപയ്യാദഖ്യക്ഷന ബഹ. 
പലി.നജ. കുരഖ്യന എക്കും. പലി യുനട പ്രയ്യാവദശലികൈ വേലികൈസന ഫണലില് നലിന്നുക്കും 
5 ലക്ഷക്കും രൂപ ചലിലവേലില് ആണകുടലികൈള്കക്കും നപണകുടലികൈള്കമയ്യായലി 
രണറ്റ് നടയ്യായലിലററ്റ് വബയ്യാകറ്റ് നലിര്മ്മലിച്ചു . അഡത്വ. മയ്യാതദ്യു . ടലി . വതയ്യാമസറ്റ് എക്കും
. എല് . എ . 2014 – 2015 നല നസ്പെഷഖ്യല് നഡനവേലപറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഫണലില് 
നലിന്നുക്കും മൂന്നറ്റ് കൈമ്പമ്പ്യൂടറുകൈളുക്കും അനബന്ധ സയ്യാമഗലികൈളുക്കും ലഭലിച്ചു . 2016 ല് 
ഒരു നഹൈഡറ്റ് മയ്യാസറ്റ് കലററ്റ് സയ്യാപലിച്ചു . 2016 ഡലിസക്കുംബറലില് ലയ്യാബക്കും 
കലബ്രറലിയുക്കും കടലലിടറ്റ് വേഖ്യതലിയയ്യാകലി . 2017 – 18 അദഖ്യയ്യായ വേര്ഷക്കും 
എലയ്യാ ക്ലയ്യാസറ്റ് മുറലികൈളുക്കും കഹൈനടകറ്റ് ആകവേയ്യാന സയ്യാധലിച്ചു . 2018 – 19 ല്
ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് ആരക്കുംഭലിച്ചു . 

                               2015 മുതല് തുടര്ചയയ്യായലി നടന്ന എസറ്റ്. 
എസറ്റ്. എല്. സലി. പരശീക്ഷകൈളെലില് 100 % വേലിജയക്കും സ്കൂളെലിനറ്റ് ലഭലിച്ചു . 2015–
ല് മയ്യാസ്റ്റേര് ആവശര് വപയ്യാള് , മയ്യാസ്റ്റേര് അനന്തു വമയ്യാഹൈന എന്നലിവേര്കക്കും 
2016-ല് കുമയ്യാരലി മലിജലി . സലി . മയ്യാതദ്യുവേലിനക്കും 2017-ല് മയ്യാസ്റ്റേര് ആഷലലിന 
വതയ്യാമസറ്റ് ബലിജു , കുമയ്യാരലി വറയ്യാഷറ്റ്നയ്യാ സയ്യാറയ്യാ മയ്യാതദ്യു ,            കുമയ്യാരലി 
ഷയ്യാരണ വജയ്യാണ എന്നലിവേര്കക്കും എലയ്യാ വേലിഷയങ്ങള്കക്കും A+ ലഭലിച്ചു . 
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വേര്ഷകൈഴലിഞ്ഞ 55 മയ്യായലി ഈ വേലിദഖ്യയ്യാലയതലിനറ്റ് ലഭലിച്ചുനകൈയ്യാണലിരലികന്ന
കദവേകൈഖ്യപനയ നനലിവയയ്യാനട സരലികന്നു . സ്കൂളെലിനന്റെ വേലികൈസന 
പ്രവേര്തനങ്ങളെലില് ആതയ്യാര്തമയ്യായലി സഹൈകൈരലിച്ചുനകൈയ്യാണലിരലികന്ന 
രക്ഷകൈര്തയ്യാകള് , പൂര്വ്വ വേലിദഖ്യയ്യാര്തലികൈള് , അഭദ്യുദയകൈയ്യാക്കുംക്ഷലികൈള് , 
നയ്യാട്ടുകൈയ്യാര് , എല് . ഐ . സലി . മയ്യാവനജറ്റ്നമന്റെറ്റ് എന്നലിവേനര നനലിവയയ്യാനട 
സരലികന്നു . 

                                      ഗയ്യാമശീണ കചതനഖ്യക്കും ഉള്നകയ്യാള്ളുന്ന 
ഓതറയുനട തലിലകൈകറലിയയ്യായലി എ . എക്കും . എക്കും .കഹൈസ്കൂള് 
വശയ്യാഭലികവേയ്യാന , പുവരയ്യാഗമലികവേയ്യാന തുടര്ന്നുക്കും പ്രയ്യാര്തനവയയ്യാനട 
നമുകറ്റ് ഒനതയ്യാരുമലിചറ്റ് പ്രവേര്തലികയ്യാക്കും........
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                               സയ്യാനലിയ, VIII
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കൈഥ                                          ഭൂചലനക്കും

   ദശീര്ഘമയ്യായ  ബസറ്റ്  യയ്യാതയ്ക്കു  വശ ഷക്കും  ക്ലയ്യാസലിവലകറ്റ്
പ്രവവേശലികവമ്പയ്യാള്  എനലികറ്റ്  ക്ഷശീണക്കും  വതയ്യാന്നലിയലിരുന്നലില.
കൈയ്യാരണക്കും  ഗയ്യാമ  വേലിശുദലി  തുളുമ്പുന്ന  ആ  സ്കൂള്
എനലികലിഷ്ഠമയ്യായലിരുന്നു  ,  നലിഷ്കളെങ്കേതയുനട  പ്രതശീകൈമയ്യായ  കുനറ
കുടലികൈളുക്കും അവേരുനട വലയ്യാകൈവുക്കും അവേവരയ്യാനടയ്യാപക്കും ഞയ്യാനക്കും ........ 
                      
      പതലിവേലിലയ്യാനത  ക്ലയ്യാസലില്  ഹൈയ്യാജര്  നലിലവേയ്യാരക്കും  നവന്ന
കുറവേയ്യായലിരുന്നു.  കുടലികൈളുനട  മുഖങ്ങളെലില്  ഭയചലിന്തകൈളുനട
കൈരലിനലിഴല് തളെക്കും നകൈടലിനലില്കന്നു . കൈണ്ണുകൈളെലില് ഉറനകളെപലിനന്റെ
നശീറല്  .  ഉതറ്റ്കൈണയ്യാപൂര്ണ്ണമയ്യായ  അവേരുനട  കൈണ്ണുകൈള്  ചുറ്റുമുള്ള
ഭലിതലികൈളെലിവലകക്കും വമല്ക്കൂരയലിവലകക്കും മയ്യാറലി മയ്യാറലിപതലിഞ . 

       “സയ്യാവറ.....  ;  ഇന്നനല രയ്യാതലിയലിലയ്യാണറ്റ് ജശീപലില് വേലിളെലിച്ചു
പറഞനകൈയ്യാണറ്റ്  വേന്നതറ്റ്  ....  ”  ഒരു  ദശീര്ഘ  നലിശത്വയ്യാസതലിന
വശഷക്കും   ജലിബലി  തുടര്ന്നു  ......  “ഭുകൈമ്പ  സയ്യാധഖ്യതയുള്ള
സലമയ്യായതലിനയ്യാല് ജനങ്ങനളെലയ്യാക്കും തുറസയ്യായ സലങ്ങളെലിവലകറ്റ്
മയ്യാറണനമന്നറലിയലികന്നു  .  അടുത ആറു മണലിക്കൂറുകൈള് അതശീവേ
ജയ്യാഗത  പുലര്ത്തുകൈ  .........  ”  അവേന  പറഞതശീരുക്കും  മുവമ്പ
മനറയ്യാരുകുടലി  പറഞ.  “നവേളെലിയലില്  മഞ്ഞതറ്റ്
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ഇരലികകൈയയ്യായലിരുന്നു  .  ഓടുക്കും  കൈഴുവകയ്യാലുനമയ്യാനക  തയ്യാനഴ
വേശീണയ്യാല് ....... ഞങ്ങള്കറ്റ് ഭയങ്കേര വപടലിയയ്യായലിരുന്നു, സയ്യാനറ....”

               അവപയ്യാള് അജലിതറ്റ് പറഞ. “രയ്യാതലിയലില് വേശീടലില് 
നലിന്നറ്റ്  ഓടലി  ഇറങ്ങുവമ്പയ്യാ ഴുക്കും  ടലി  വേലി  എടുത്തുനകൈയ്യാണ്ടു  വപയ്യാകൈയ്യാന
മമ്മലി 
പപയ്യാവയയ്യാടറ്റ് വേലിളെലിച്ചു പറയുന്നുണയ്യായലിരുന്നു....”

                  "എനലികറ്റ് നല ഉറകക്ഷശീണമുണറ്റ് സര്"നയ്യാസര്
വേലിളെലിച്ചു പറഞ.

                      “പപ വലയ്യാണ എടുതയ്യാണറ്റ് വേശീടുമുഴുവേനക്കും
വേയ്യാര്തതറ്റ്  രയ്യാതലിയലില്  തണുതറ്റ്  ഇരലികവമ്പയ്യാഴുക്കും  പപയറ്റ്
അതയ്യായലിരുന്നു  ,  ഭയക്കും  ”  അതറ്റ്  പറയുവമ്പയ്യാഴുക്കും  അവേന
കൈലിതയ്ക്കുന്നുണയ്യായലിരുന്നു. 

                 ഓവരയ്യാ കുടലികൈളുക്കും സയ്യാക്ഷഖ്യക്കും വേഹൈലിച ഭയയ്യാനകൈ
നലിമലിഷങ്ങനളെപറലി  വേയ്യാചയ്യാലരയ്യാവുകൈയയ്യായലിരുന്നു  .  കൈഴലിഞ്ഞ
രയ്യാതലിയുനട  അന്ധകൈയ്യാരതലില്  അരവങ്ങറയ്യാമയ്യായലിരുന്ന
പ്രകൈഖ്യതലിയുനട  രസൗദ്രഭയ്യാവേക്കും  .  ഒരു  നലിമലിഷയ്യാര്ദതലില്  എലയ്യാക്കും
തകൈര്ത്തുടയ്ക്കുവേയ്യാന കൈഴലിയുന്ന പ്രകൈഖ്യതലിയുനട സക്കുംഹൈയ്യാര തയ്യാണ്ഡവേക്കും
അതറ്റ്  സക്കുംഭവേലിച്ചുവപയ്യായലിരുന്നുനവേങ്കേലില്........?  എനലികറ്റ്
ചലിന്തലികവേയ്യാന കൈഴലിയുമയ്യായലിരുന്നലില . 
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                               നപടന്നയ്യാണറ്റ് എനന്റെ കൈണ്ണുകൈള് അവേനലില്
ഉടകലിയതറ്റ്  .  അതശീവേ  സവന്തയ്യാഷവേയ്യാനയ്യായലിരുന്നു  അവേന  .
ജശീവേലിതതലില്  എവന്തയ്യാ  വനടലിനയടുതതലിനന്റെ  ഓജസ്സുക്കും
ആതയ്യാഭലിമയ്യാനവുക്കും  അവേനന്റെ  മുഖതറ്റ്  പ്രതലിഫലലികന്നു  .  ഒരു
സയ്യാമയ്യാജഖ്യക്കും തനന്റെ കകൈകൈളെലില് എതലിവചര്ന്നതലിനന്റെ സക്കുംതഖ്യപലി
അവേനന്റെ കൈണ്ണുകൈളെലില് നതളെലിയുന്നു . 

                                   “......... എന്തയ്യാ ഹൈരശീ ! ” ഞയ്യാന വചയ്യാദലിച്ചു
.
                  “ സയ്യാനറ ഇന്നനല രയ്യാതലിയലില് ഞയ്യാന സുഖമയ്യായുറങ്ങലി
.  ഓലവേന്നു  വേശീണയ്യാല്  മരലികലിനലന്നു  അചയ്യാചന  പറഞ  .
വേശീടലിനന്റെ ഭലിതലിയുക്കും വമല്ക്കൂരയുക്കും ഒനക ഓലയയ്യാ സയ്യാനറ” 

                       ഒരുനലിമലിഷക്കും  എവേലിനടവയയ്യാ  ഒരു
വേനവസയ്യാടനതലിനന്റെ ഭയയ്യാനകൈ ശബക്കും ഞയ്യാന വകൈട്ടു  .  ഒരയ്യായലിരക്കും
ആര്തനയ്യാദക്കും  ഉയരുന്നു  .  ഭൂമലിയുനട  അടലിസയ്യാനക്കും  ആടുന്നു  .
ചുറ്റുമുള്ള ഭലിതലിയുക്കും വമല്ക്കൂരയുക്കും ഒനക ഉലയുന്നു . ഒരു ഭൂചലനക്കും
സക്കുംഭവേലികകൈയയ്യായലിരുന്നു . എനന്റെ ചലിന്തയുനട വലയ്യാകൈതലില് !  

                                                                ബലിവനയ്യായറ്റ് വജകബറ്റ്
                                                                   ടശീചര്
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            ബലിപലിന വതയ്യാമസറ്റ്, 8A
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സസ്വതന്ത്രഭജാരതതറ്റിജന്റെ
ആത്മനരജാദനക

എവേലിനട സത്വയ്യാതന്ത്രഖ്യനമന മകനളെ നചയ്യാല്ലുകൈ
എവേലിനടനയന സത്വയ്യാതന്ത്രഖ്യമലിന്നലിവേലിനട?      
നലിങ്ങനളെന പണവുക്കും മയ്യാനവുക്കും മയ്യാതവമയ്യാ      
നലിര്ദയക്കും ചലിന്തയുക്കും വേയ്യാതുവേച്ചു                 

                      പരവദശലി വപയ്യായയ്യാല് സത്വതന്ത്രവയയ്യാ പറകൈനശീ
      പറുദശീസയലില് ഞനറങ്ങലിടുവന്നയ്യാ!

       ചുവേടുകൈള് മയ്യാറലിചവേലിട നലിയങ്ങനന
        ചടുലമയ്യായുറ്റ് തയ്യാണ്ഡവേമയ്യാടലിടുവമ്പയ്യാള്!

എന്തലിന നശീനയനന്ന നയയ്യാറ്റുനകൈയ്യാടുതന്നറ്റ്     
എന്തലിനനനന്ന ബന്ധനസയയ്യാകലി!            
എനന്ന ചതലിചലിടശീയയ്യാവഘയ്യാഷനമന്തലിനറ്റ്        
എതവയയ്യാ ഉത്സവേക്കും വവേനറയുണറ്റ് !               

        കൂട്ടുകൈയ്യാരനന്റെ കുതലികൈയ്യാല്തകൈര്ത്തുനശീ
     കുരുതലി നകൈയ്യാടുത്തു നശീ വസയ്യാദരനന

              രക്തസയ്യാക്ഷലിതത്വക്കും വേലിലയ്ക്കു വേയ്യാങ്ങുന്നനലിന
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  രഹൈസഖ്യനമനലികക്കും പരസഖ്യമവല

നപണ്ണു പലിറകയ്യാന സത്വതന്ത്രവയയ്യാ നചയ്യാല്ലുനശീ 
നപറ്റു പലിഴയയ്യാനനവേദലികന്നുവവേയ്യാ?              
എന മകൈള് വകൈഴുന്നു സശീധനനമവന്നയ്യാരയ്യാ     
എരലി തശീയലിലവേനളെ നശീ ചുടലിടുന്നു.              

           

                  പലിറയയ്യാനലിരലികനമന വചയ്യാരകലിടയ്യാങ്ങളുക്കും
           പയ്യാശയ്യാതഖ്യ ബയ്യാങ്കേലിന പണയനമത

              അവേരുനട ശശീലങ്ങവളെറ്റു വേയ്യാങ്ങുന്നവേര്
   അവുരുനട ശശീലങ്ങവളെറ്റുപയ്യാടലി

  എനന്റെ കൈലിടയ്യാങ്ങനളെ നയന്തലിന നവേടലി നശീ       
നയനന്റെ കൈലിനയ്യാകളെലില് വചയ്യാര വേശീഴലി           
നപറലിട വനരമലിവേനരയ്യാന്നു നമന്നുനട             
വപകലിനയ്യാവേയ്യായലിരുന്നലില സതഖ്യക്കും.               

                      പ്രതലിപക്ഷ കൈക്ഷലികൈള് ഭരണ വമറലിടുവമ്പയ്യാള്
       പ്രതലികൈളെയ്യാകുന്നു മുനഭരണപക്ഷക്കും

  കൂടലിമുട്ടുന്നു സമയ്യാന്തവരഖകൈള്!

കൂടുകൈയ്യാരയ്യായവേര് നശീങ്ങലിടുന്നു.

നശീറുന്ന പ്രയ്യാണനലില് വേലിഷപ്പുകൈ കൈതനവേ
നനഞുനപയ്യാട്ടുന്നു ശത്വസലിചലിടയ്യാനത-          
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നയ്യാസലികൈത്തുമ്പലിനല ജശീവേവേയ്യായു
നലിശത്വസലികയ്യാനത പലിടഞ്ഞശീടുന്ന            
അമ്മതന മയ്യാനക്കും കൈവേര്നന്നടുതശീടുവേയ്യാന

            അനഖ്യന വവേണലി നശീ കൈയ്യാവേല് നലില്വക
                    എവേലിനട സത്വതന്ത്ര ഞയ്യാനനവേലിനട സുരക്ഷലിത-

              നയവേലിനടനയനലിനകയ്യാന്നു സത്വസമയ്യാവേയ്യാക്കും
                                        

                                                 
                                              പലി ജലി   ശയ്യാ ന്തമ്മ,

                                                       ടശീചര്      
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ഫുടറ്റ്വബയ്യാള് പ്രവേചനക്കും.....

മത്സരവേലിജയലി                                               
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ഷയ്യാബ നകൈ ദയ്യാനലിവയല്,ക്ലര്കറ്റ്
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കഥ                          വറ്റിശസ്വസ്തത

ഒരലികല് ഒരലിടതറ്റ് ഒരു അതലിമവനയ്യാഹൈരമയ്യായ ഒരു 
നകൈയ്യാടയ്യാരക്കും ഉണയ്യായലിരുന്നു . ആ നകൈയ്യാടയ്യാരതലിനല രയ്യാജയ്യാവേലിനറ്റ്
അതലി സുനരനയ്യായ ഒരു രയ്യാജകുമയ്യാരനണയ്യായലിരുന്നു . അവേനറ്റ് 
വേലിവേയ്യാഹൈമയ്യായലിരുന്നു . മകൈനറ്റ് വേധുവേലിനന തലിനരഞ്ഞടുകയ്യാന 
രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് തശീരുമയ്യാനലിച്ചു . രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് തനന്റെ കസനഖ്യങ്ങവളെയ്യാടറ്റ് 
പറഞ " ഈ നയ്യാടലിനല എലയ്യാ വേലിവേയ്യാഹൈ പ്രയ്യായമയ്യായ 
നപണകുടലികൈളുക്കും നകൈയ്യാടയ്യാരതലില് വേരയ്യാന കൈലലിച്ചു ” എന്നലിടറ്റ് 
എലയ്യാവേരുനട കകൈയലിലുക്കും രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് കുറചറ്റ് വേലിതറ്റ് നകൈയ്യാടുത്തു ,
എന്നലിടറ്റ് പറഞ മൂന്നു മയ്യാസക്കും കൈഴലിയുവമ്പയ്യാള് ഇതലില് 
നലിറനയ പൂവുമയ്യായലി ആരയ്യാവണയ്യാ ആദഖ്യക്കും നകൈയ്യാടയ്യാരതലില് 
വേരുന്നതറ്റ് അവേരയ്യായലിരലികക്കും എനന്റെ മകൈനന്റെ വേധു . അങ്ങനന
എലയ്യാവേരുക്കും അവേരവേരുനട വേശീടുകൈളെലിവലകറ്റ് തലിരലിനകൈ വപയ്യായലി
. അങ്ങനന മൂന്നു മയ്യാസക്കും കൈഴലിഞ്ഞറ്റ് എലയ്യാവേരുക്കും കുവറ 
പൂകളുമയ്യായലി നകൈയ്യാടയ്യാരതലില് എതലി . രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് 
എലയ്യാവേനരയുക്കും വനയ്യാകലി . എലയ്യാവേരുനട കകൈയലിലുക്കും കുവറ 
പൂകള് ഉണറ്റ് . പവക്ഷ ഒരയ്യാളുനട  കകൈയലില് മയ്യാതക്കും പൂകള് 
ഇലയ്യായലിരുന്നു . രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് അവേവളെയ്യാടറ്റ് വചയ്യാദലിച്ചു , “ എന്തയ്യാ 
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തനന്റെ കകൈയലില് മയ്യാതക്കും പൂവേറ്റ് ഇലയ്യാതതറ്റ് ? ” അവപയ്യാള് 
അവേള് പറഞ " രയ്യാജയ്യാവവേ .. ഞയ്യാന നട്ടു , നവേള്ളക്കും ഒഴലിച്ചു , 
പവക്ഷ പൂവുണയ്യായലില ” . അവപയ്യാള് രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് പറഞ " 

നശീയയ്യാണറ്റ് എനന്റെ മകൈനന്റെ വേധു ”. ഇതുവകൈടവപയ്യാള് മറ്റുള്ളവേര് 
അവങ്ങയ്യാട്ടുമലിവങ്ങയ്യാട്ടുക്കും വനയ്യാകലി പലിറുപലിറുത്തു . ഇതറ്റ് എങ്ങനന
നടപലിലയ്യാകുക്കും ? മറ്റുള്ളവേര് ബഹൈളെക്കും നവേച്ചു . അവപയ്യാള് 
രയ്യാജയ്യാവേറ്റ് പറഞ " ഞയ്യാന നലിങ്ങള്ക തന്ന വേലിതറ്റ് 
പുഴുങ്ങലിയതയ്യാണറ്റ് . അതറ്റ് ഒരലികലുക്കും മുളെയലിനലന്നറ്റ് 
എനലികറലിയയ്യാക്കും . ” എന്നയ്യാല് ഞയ്യാന തന്ന വേലിതറ്റ് നലിങ്ങള് 
കൈളെഞ്ഞലിടറ്റ് വവേനറ വേലിതയ്യാണറ്റ് നടതറ്റ് . അതലിനല 
പൂവുമയ്യായലിടയ്യാണറ്റ് നലിങ്ങള് എനന്റെ അടുകല് വേന്നതറ്റ് . 
എന്നയ്യാല് ഇവേള് മയ്യാതക്കും ഞയ്യാന നകൈയ്യാടുത വേലിതയ്യാമറ്റ് നടതറ്റ് . 
ഇവേലിനട വേലിശത്വസ്തത കൈയ്യാണലിച ഇവേളെയ്യാണറ്റ് എനന്റെ മകൈനന്റെ 
വേധു . അങ്ങനന തയ്യാമസലിയയ്യാനത അവേരുനട വേലിവേയ്യാഹൈവുക്കും 
കൈഴലിഞ . 
         "പ്രശീയമുള്ളവേനര നമ്മള് ഒരലികലുക്കും അവേലിശത്വസ്തത 
കൈയ്യാണലികരുതറ്റ് . വേലിശത്വസ്തരയ്യായലിരലികണക്കും ” . 

                                                      ജലിഷ,XB           
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                                               യയ്യാതയ്യാവേലിവേരണക്കും

സസ്വപ്നയജാത്ര

         2018 നവേക്കുംബര് 18   ഞയ്യായറയ്യാഴറ്റ്ച കവേകൈലിടറ്റ്  6 മണലികറ്റ്
ഞങ്ങള് സ്കൂളെലിനറ്റ് സമശീപത്തുള്ള ആല്തറ ജക്കുംഗറ്റ്ഷനലില് നലിന്നറ്റ്
യയ്യാത  ആരക്കുംഭലിച്ചു  .  ഞങ്ങളുനട  സത്വപ്ന  യയ്യാത.....  കൈയ്യാരണക്കും
കൈഴലിഞ്ഞ  10  വേര്ഷമയ്യായലിടറ്റ്  ഒരുമലിചറ്റ്  പഠലികന്നവേരയ്യാണറ്റ്  .
പലിരലിയയ്യാത കൂട്ടുകൈയ്യാരുക്കും.

                അങ്ങനന വേണലി വേന്നു . സൂപര് ആണറ്റ് , “ കൈര്ണ്ണ ” .
പ്രയ്യാര്തനയ്ക്കു വശഷക്കും യയ്യാത തുടങ്ങലി  .  ഏരലിയ വേലിടവപയ്യാവഴകക്കും
എലയ്യാവേരുക്കും പയ്യാടലിനനയ്യാതറ്റ് അടലിച്ചു നപയ്യാളെലിച്ചു .  രയ്യാതലി എടരവയയ്യാടു
കൂടലി റയ്യാന്നലിയലില് നലിന്നറ്റ് അതയ്യാഴക്കും കൈഴലിച്ചു .  പലിന്നശീടറ്റ് എലയ്യാവേരുക്കും
സലിനലിമയലില് മുഴുകൈലി . ചലിലനരയ്യാനക ഉറങ്ങയ്യാനക്കും തുടങ്ങലിയലിരുന്നു .
അയപനന കൈയ്യാണയ്യാന വപയ്യാകുന്ന ഭക്തരുനട വപട തുള്ളലുക്കും കൈണ്ടു .
ഇവപയ്യാള്  എരുവമലലി  പലിന്നലിടലിരലികകൈയയ്യാണറ്റ്  .  തയ്യാവഴകറ്റ്
വനയ്യാകവമ്പയ്യാള് വേയ്യാനനത നക്ഷതങ്ങള് മണ്ണലില് വേന്നതുവപയ്യാനല
ഓവരയ്യാ വേശീടുകൈളെലിലുക്കും കലറലിനന്റെ നവേടക്കും . 

      പതലിനയ  ഞയ്യാനക്കും  ഉറങ്ങലി  .  എഴുവന്നറവപയ്യാള്
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മഞ്ഞലിനപുതപണലിഞനലില്കന്ന  വതയലില  വതയ്യാടക്കും  കൈണ്ടു  .
രയ്യാവേലിനല എലയ്യാവേരുക്കും  ഫ്രഷയ്യായലി  ഭക്ഷണക്കും കൈഴലിചറ്റ്  വതനലിയലിനല
മുന്തലിരലിവതയ്യാടക്കും  കൈയ്യാണയ്യാന യ്യായലിറങ്ങലി  .  മയ്യാനനത  ചുക്കുംബലിച്ചു
നലില്കന്ന മല നലിരകൈളുക്കും ഹൈരലിതയ്യാഭമയ്യായ തയ്യാഴയ്യാരങ്ങളുക്കും , അവേനയ
മൂടുന്ന വമഘപയ്യാളെലികൈളുക്കും ഞങ്ങളെലില് അതലിശയക്കും ഉളെവേയ്യാകലി  .  ഒരു
കുന്നലിനന്റെ  തയ്യാഴരയലിലയ്യായലിരുന്നു  മുന്തലിരലിവതയ്യാടക്കും  .  “  DON'T

PLUCK FRUITS ” എനന്നഴുതലി വേചലിട്ടുനണങ്കേലിലുക്കും ചലിലനരയ്യാനക
പറലിച്ചു.  ഏകറു കൈണകലിന പഴുത്തു നലില്കന്ന മുന്തലിരലി കുലകൈള്
കൈയ്യാണുവമ്പയ്യാള് ആര്കയ്യാണറ്റ് നകൈയ്യാതലിവേരയ്യാതതറ്റ് !

            യയ്യാത ഇനലി വതക ടലിയലിവലകയ്യാണറ്റ്.  മല നഞ്ചെരുവുകൈനളെ
നതയ്യാട്ടുതഴുകൈലിയുള്ള  യയ്യാത.വേഴലി കുറചറ്റ്   ദുര്ഘടമയ്യാണറ്റ്.നപരലിയയ്യാര്
കടഗര്റലിസര്വ്വലിനന്റെവേണലിയലില്വബയ്യാടലിക്കുംഗറ്റ്വകൈന്ദ്രതലിവലകറ്റ്തലിരലി
ച്ചുതടയ്യാകൈതലിലൂനടയുള്ളമവനയ്യാഹൈരമയ്യായയയ്യാത.അതലിനലിടയലില്നയ
നയ്യാനനകൈരമയ്യായഒരുപയ്യാടറ്റ്കൈയ്യാഴ്ചകൈള്..വബയ്യാടലിക്കുംഗലിനവശഷക്കുംതലിരലിനകൈ
വേണലിയലിവലകറ്റ്പലിനന്നയുക്കുംയയ്യാത.അങ്ങനനആദഖ്യദലിവേസനത
യയ്യാത  അവേസയ്യാനലികകൈയയ്യാണറ്റ്.അടലിമയ്യാലലിയലിനല'white  castle'

വഹൈയ്യാടലലിലയ്യായലിരുന്നു തങ്ങലിയതറ്റ്.

             പലിവറന്നു  രയ്യാവേലിനല  'SouthIndianKashmir'

എന്നറലിയനപടുന്നമൂന്നയ്യാറലിവലക.കൂറനമലനലിരകൈള്പലിന്നലിടവപയ്യാള്
നലിറനയവതയലിലവതയ്യാടങ്ങളെ.അവേലിവടകറ്റ്വജയ്യാലലികവപയ്യാകുന്നനപ
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ണ്ണുങ്ങവളെയുക്കുംകൈയ്യാണയ്യാ.ഇവപയ്യാമയ്യാട്ടുനപടലിഡയ്യാമലിവലകയ്യാണറ്റ്
യയ്യാത.വേഴലിയലില്   ഞങ്ങളുനട  കൈണ്ണുകൈനളെ  ഈറനണലിയലിചതറ്റ്
പ്രളെയയ്യാനന്തര കൈയ്യാഴ്ചകൈളെയ്യാണറ്റ്.അവേലിനട പ്രകൃതലി തനന്റെ സസൗനരഖ്യക്കും
കൈനലി ഞനല്കൈലിയലിരലികകൈയയ്യാണറ്റ്.മലകൈളെയ്യാല്
സക്കുംരക്ഷലികനപട്ടുക്കും,മരങ്ങളെയ്യാല്  കുളെലിവരകൈലിയുമുള്ള  പ്രവദശക്കും.കുവറ
സമയക്കും  ചലിലവേഴലിചവശഷക്കും  'top  station'വലകറ്റ്.സഖയ്യാവേറ്റ്
അഭലിമനദ്യുവേലിനന്റെ  വേടവേട
എന്നഗയ്യാമതലിലൂനടയയ്യാണറ്റ്വപയ്യായത.വടയ്യാപറ്റ്വസ്റ്റേഷവനയ്യാടടുതവപയ്യാ
ള്  ഒരുമയ്യാജലികറ്റ്  കൈയ്യാണയ്യായലി.മ  ഞ്ഞറ്റ്  വേളെനര  വവേഗതലില്  തയ്യാഴ
പ്രവദശങ്ങളെലിവലകറ്റ്  വേഖ്യയ്യാപലികന്നു.അതറ്റ്  കൈയ്യാവണണ
കൈയ്യാഴ്ചതനന്നയയ്യാണറ്റ്.  ഇങ്ങനന  പ്രകൃതലിയുനട  ലശീലയ്യാവേലിലയ്യാസങ്ങള്
കൈണങ്ങനന  നടന്നു  .  ഉച്ഛയയ്യായവപയ്യാള്  ബസറ്റ്  തടയ്യാകൈകൈരയലില്
നലിര്തലി  .  ആ  വേഴലിയരലികൈലില്  ഇരുന്നറ്റ്  ഭക്ഷണക്കും  കൈഴലിച്ചു  .
മൂന്നയ്യാറലിനല  തണുപ്പുക്കും  ,  തടയ്യാകൈതലില്  നലിന്നുള്ള  കൈയ്യാറ്റുക്കും
കൂടലിയയ്യായവപയ്യാള് ഹൈയ്യാ ! എന്തു രസക്കും . 

            ഇനലി എവകയ്യാവസ്പെയ്യാടലിവലകയ്യാണറ്റ്  .  വേണലിയലിലല
നടന്നയ്യാണറ്റ് വപയ്യാവകൈണതറ്റ്  .  അവേലിനട നലിന്നറ്റ് ഓവരയ്യാരുതരുനടയുക്കും
ഇരടവപരുകൈള്  വേലിളെലിച്ചു  കൂവേലി  .  എവകയ്യാ  വകൈള്കവമയ്യാ  എന്നറ്റ്
അറലിയണനമവലയ്യാ ?  വകൈട്ടു ... കുറച്ചു സമയക്കും അവേലിനട ചലിലവേഴലിച്ചു
.    പലിനന്ന   പര്വചയറ്റ്സലിങ്ങറ്റ്  നടതലി  .  അതലിനവശഷക്കും
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മടകയയ്യാതയ്ക്കു  തയയ്യാറയ്യായലി  .  അവപയ്യാവഴകറ്റ്  എലയ്യാവേരുക്കും
ക്ഷശീണലിചലിരുന്നു . 

                                         അടലിമയ്യാലലിയലിനല വഹൈയ്യാടലലില്
നലിന്നുക്കും അതയ്യാഴതലിന വശഷക്കും നലിര്തയ്യാനതയുള്ള യയ്യാത . രണ്ടു
ദലിവേസവുക്കും  ഞങ്ങനളെ  കൈയ്യാത്തു  പരലിപയ്യാലലിച  കദവേതലിനറ്റ്  നനലി
പറഞ  പ്രയ്യാര്തലിച്ചുച്ചുു  .  നവേളുപലിനറ്റ്  നയ്യാലു  മണലിവയയ്യാടുകൂടലി
എലയ്യാവേരുക്കും  വേശീടുകൈളെലില്  തലിരലിനകൈനയതലി  .  നകൈയ്യാകടകനയ്യാല്
യയ്യാത  പ്രതശീക്ഷലിച  ഞങ്ങള്കറ്റ്  കദവേക്കും  സമയ്യാനലിചതറ്റ്
വവേനറയയ്യാരുക്കും  അനഭവേലിചലിടലിലയ്യാത  ഒരു  അടലിനപയ്യാളെലി
ടലിപയ്യായലിരുന്നു ....... 

                                                              ആശലിഷ വബയ്യാബലി,

                                                XA             
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നലഖനക

ഇതുജമജാരു പമ

           ഭക്തജനലക്ഷങ്ങള് നനവഞ്ചെറലിയ പുണഖ്യമയ്യാണറ്റ് പമ്പ.
എന്നയ്യാല്  പമ്പയുനട  ചരലിതതലില്  'ആദലിപമ്പ'  എന്ന
പുണഖ്യനയ്യാമതലില്  അറലിയനപടുന്ന  മനറയ്യാരു  പുഴയുനട  കൈഥ
കൂടലിയുണറ്റ്.  അവേലിനടയയ്യാണറ്റ്  പമ്പയുക്കും  വേരടയ്യാറുക്കും  തമ്മലിലുള്ള
അവഭദഖ്യമയ്യായ  ബന്ധതലിനന്റെ  കൈഥ  തുടങ്ങുന്നതറ്റ്.  പമ്പയുനട
കകൈവേഴലിയയ്യായ  വേരടയ്യാറലിനന്റെ  ഉത്ഭവേനതകറലിചറ്റ്  പഴമകയ്യാര്
പറയുന്നതലിങ്ങനന.
  പമ്പ  ആദഖ്യകൈയ്യാലങ്ങളെലില്  അതലികയക്കും
തൂകപയ്യാലതലിനടുത്തുള്ള  പള്ളകടവേലില്  നലിന്നുക്കും
രണയ്യായലിപലിരലിഞ്ഞറ്റ്  ഒഴുകൈലിയലിരുന്നു.  അതലില്  പ്രധയ്യാനശയ്യാഖ
വനനരതനന്ന  ഒഴുകൈലിവപയ്യാകുന്നു.  മനറയ്യാരു  ശയ്യാഖ  വേലവതകറ്റ്
തലിരലിഞ്ഞറ്റ്  ഏകൈവദശക്കും   നയ്യാലര
കൈശീവലയ്യാമശീറവറയ്യാളെക്കുംനശീളെതലില്സമചതുരയ്യാകൈഖ്യതലിയലില്ഒഴുകൈലി
തലിരലിചറ്റ്  പുതനകൈയ്യാവേലില്നവേചറ്റ്  പമ്പയലില്  തനന്ന  വചരുന്നു.ഈ
ശയ്യാഖനയ  'പൂര്വ്വ  പമ്പ'  എന്നയ്യാണറ്റ്  വേലിളെലിചലിരുന്നതറ്റ്  .
പൂര്വ്വപമ്പയയ്യാല് ചുറനപട കൈരഭൂമലിനയ  '  ഇടനയ്യാടറ്റ്  '  (ഇടയലിലുള്ള
നയ്യാടറ്റ്)  എന്നറ്റ്  വേലിളെലിച്ചുവേന്നു.  എന്നയ്യാല്  കൈയ്യാലകവമണ
ഇടനയ്യാടലിടതലിനക്കും പുതനകൈയ്യാവേലിനക്കും ഇടയലില് കൈന്നുകൈയ്യാലലികൈളുനട
കൈടതലിനയ്യായലി  വേഞ്ചെലിവപയ്യാടലില്  കൈടവേലില്  ഒരു  ചലിറ
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നലിര്മ്മലികനപട്ടു.  തന്മൂലക്കും  പൂര്വ്വപമ്പയലിവലകള്ള  നശീനരയ്യാഴുകറ്റ്
തടസനപടുകൈയുക്കും അതറ്റ് ഒഴുകറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു നശീര്ചയ്യാല് മയ്യാതമയ്യായലി
മയ്യാറുകൈയുക്കും  നചയ്തു.  കൈയ്യാലകവമണ,  ആറയ്യാട്ടുപ്പുഴ  പയ്യാലതലിനറ്റ്
പടലിഞ്ഞയ്യാററ്റ്  ഭയ്യാഗതറ്റ്  നലിന്നുക്കും  പമ്പയുനട  പുതലിയ  കകൈവേഴലി
രൂപനപടുകൈയുക്കും അതറ്റ് ഈ നശീര്ചയ്യാലുമയ്യായലി വചര്ന്നറ്റ് വകൈയ്യായലിപ്രക്കും,
ഇടനയ്യാടറ്റ്,  ഓതറ,  കതമറവുക്കുംകൈര,  കുറ്റൂര്,  തലിരുവേനവേണ്ടൂര് എന്നശീ
സലങ്ങളെലിലൂനട  സഞ്ചെരലിചറ്റ്  ഒടുവേലില്  മണലിമലയയ്യാറലില്
എതലിവചരുന്ന  രശീതലിയലില്  പരലിണമലിച്ചു.  ഈ  കകൈവേഴലിയയ്യാണറ്റ്
ആദലിപമ്പ  അനലങ്കേലില്  'വേരടയ്യാര്'  എന്ന  നയ്യാമതലില്
അറലിയനപടുന്നതറ്റ്  .  മഴകയ്യാലങ്ങളെലില്  സമഖ്യദലിയയ്യായലി
ഒഴുകൈലിയലിരുന്ന ഈ പുഴ വവേനല്കയ്യാലങ്ങളെലില്വേരണ്ടുവപയ്യായലിരുന്നു.
അങ്ങനനയയ്യാണറ്റ്   ഇതറ്റ്  'വേരടയ്യാര്'  ആയതറ്റ്.  ആദഖ്യപയ്യാത
ഇതയ്യായലിരുന്നുനവേന്നുക്കും  ഈ  പയ്യാതയറ്റ്  തടസക്കുംവനരലിടവപള്  വേഴലി
മയ്യാറലിനയയ്യാഴുകൈലി  രൂപനപടതയ്യാണറ്റ്  ഇന്നു  കൈയ്യാണുന്ന
പ്രധയ്യാനപമ്പനയന്നുക്കും  ചലില  അഭലിമതകൈളുണറ്റ്.   എന്തയ്യായയ്യാലുക്കും
പമ്പയുനട  കകൈവേഴലിയുക്കും  നലിരവേധലി  കകൈതയ്യാങ്ങുക്കും  ആയലിരുന്ന,
മരണവതയ്യാടുമലടലിചലിരുന്ന വേരടയ്യാര് ഇന്നറ്റ് പുനരുജശീവേനതലിനന്റെ
പയ്യാതയലിലയ്യാണറ്റ്.
                   
                            ഗയ്യാമസസൗനരഖ്യക്കും നലിറഞനലില്കന്ന
വകൈയ്യായലിപ്രക്കും,  ഇടനയ്യാടറ്റ്,  ഓതറ,  കുറ്റൂര്,  കതമറവുക്കുംകൈര,
തലിരുവേനവേണ്ടൂര്  പ്രവദശങ്ങളുനട  സക്കുംസയ്യാരലികൈവുക്കും  കൈലയ്യാപരവുക്കും
ആയ നലിരവേധലി ആചയ്യാരനഷ്ഠയ്യാനങ്ങളുനട ഭയ്യാഗഭയ്യാകയ്യാണറ്റ് വേരടയ്യാര്.
പ്രസലിദമയ്യായ  ആറന്മുളെ  വേള്ളക്കുംകൈളെലിയുനട  ഭയ്യാഗമയ്യായ
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പള്ളലിവയടകൈരകൈളെലില്  പ്രസലിദങ്ങളെയ്യാണറ്റ്  വകൈയ്യായലിപ്രക്കും,  ഇടനയ്യാടറ്റ്,
ഒയ്യാതറ,  പുതുകളെങ്ങര,  കൈലിഴകവനയ്യാതറ  പള്ളലിവയയ്യാടങ്ങള്.
ഇവേനയലയ്യാക്കും  ആറന്മുളെയലിനലത്തുന്നതറ്റ്  പ്രധയ്യാനമയ്യായുക്കും
വേരടയ്യാറലിലൂനടയയ്യാണറ്റ്.  മണല്വേയ്യാരലുക്കും  കൈടന്നുകൈയറങ്ങളുക്കും
ഭൂമലികകൈവയറലുക്കും  കൈയ്യാരണക്കും  തലിടയലിടലിഞ്ഞറ്റ്  വേരടയ്യാര്  ഇന്നറ്റ്
കുറലികൈയ്യാടുകൈളുക്കും വേനമരങ്ങളുക്കും വേളെര്ന്നു നലില്കന്ന ഒരു ജലപയ്യാത
മയ്യാതമയ്യായലി  മയ്യാറലിയലിരലികന്നു.  വേരടയ്യാറലില്  അവേലിടവേലിനടയയ്യായലി
തളെക്കുംനകൈടലി  നലില്കന്ന  നവേള്ളക്കും  വവേനലലില്  മനസലില്
മുറലിവവേല്പലികന്ന കൈയ്യാഴറ്റ്ചയയ്യാണറ്റ്.
                    വേരടയ്യാറലിനന്റെ ദയ്യാനമയ്യായലിരുന്നു സമഖ്യദലിയുനട
പരഖ്യയ്യായമയ്യായ ഇടനയ്യാടറ്റ് കൈരപ്രവദശക്കും.  പ്രശസ്ത പക്ഷലി നലിരശീക്ഷകൈന
വഡയ്യാ. സലശീക്കും അലലി ഇടനയ്യാടറ്റ് കൈരവയയുക്കും വേരടയ്യാറലിവനയുക്കും വനരലില്
കൈണവപയ്യാള്  അഭലിപ്രയ്യായനപടതറ്റ്  "ഞയ്യാന  കദവേതലിനന്റെ  സത്വന്തക്കും
നയ്യാടലിനലതലി  "  എന്നയ്യാനമന്നറ്റ്  പറയനപടുന്നു.  എന്നയ്യാല്  ഇന്നറ്റ്
വേരടയ്യാറലിനന്റെ  വശയ്യാചനശീയയ്യാവേസ  ഏവേരുനടയുക്കും  സങ്കേടതലിനറ്റ്
കൈയ്യാരണമയ്യായലിതശീരുന്നു.  മണല്മയ്യാഫലിയകൈളുനട  പലിടലിയലിലകൈനപട
ഈ  പുഴയുനട  ദയനശീയയ്യാവേസയറ്റ്  കൈയ്യാരണക്കും  പമ്പയലിനല
മണല്വേയ്യാരല് നകൈയ്യാണറ്റ് അടലിതടറ്റ് തയ്യാഴുന്നതയ്യാണറ്റ്.  തന്മൂലക്കും ഇന്നറ്റ്
പമ്പയുക്കും  വേരടയ്യാറുക്കും  രണറ്റ്  തലങ്ങളെലിലയ്യാണറ്റ്
ഒഴുകൈലിനകൈയ്യാണലിരലികന്നതറ്റ്. 
                                     നലിരവേധലി പരയ്യാതലികൈളുനടയുക്കും
പരലിഭവേക്കുംപറചലിലലിനന്റെയുക്കും  ഫലമയ്യായലി  സയ്യാമൂഹൈലികൈ പ്രവേര്തകൈരുക്കും
പ്രകൈഖ്യതലിവസ്നേഹൈലികൈളുക്കും  നയ്യാട്ടുകൈയ്യാരുക്കും  സക്കുംഘടലിചറ്റ്  'പമ്പ
പരശീക്ഷണസമലിതലിയറ്റ്  'രൂപക്കും  നല്കൈലി.  ആ  പ്രവേര്തനങ്ങള്കറ്റ്
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ചുകയ്യാന പലിടലിചവേര് നയ്യാട്ടുകയ്യാരുനട സഹൈയ്യായവതയ്യാടു കൂടലി  'വേരടയ്യാര്
പുനരുജശീവേനക്കും  '  പദതലികക്കും  ജശീവേന  നല്കൈലി.  നതയ്യാഴലിലുറപറ്റ്
പദതലിയുനട  ഭയ്യാഗമയ്യായ  സശീ  ജശീവേനകയ്യാര്  വേരടയ്യാറലിനന്റെ
നശീനരയ്യാഴുകലിനന  തലിരലിച്ചുനകൈയ്യാണ്ടുവേരയ്യാനള്ള  പ്രവേര്തനങ്ങള്കറ്റ്
തുടകക്കും  കുറലിച്ചു.  ഇരവേലിവപരൂര്,  വകൈയ്യായലിപ്രക്കും,  കുറ്റൂര്
പഞ്ചെയ്യായത്തുകൈള്  സജശീവേമയ്യായലി  ഈ  പ്രവേര്തനങ്ങള്കറ്റ്
പങ്കേയ്യാളെലികൈളെയ്യാണറ്റ്.  ഓവരയ്യാ  പഞ്ചെയ്യായതലിലുമയ്യായലി  നതയ്യാഴലിലുറപ്പു
പദതലിയലിനല 
120-ഓളെക്കും  നതയ്യാഴലിലയ്യാളെലികൈള്  ഇതലിനയ്യായലി  പ്രവേര്തലികന്നു.
മണമറഞ  വപയ്യാകുന്ന  മൂലഖ്യങ്ങനളെ  തലിരലിച്ചുപലിടലികയ്യാനള്ള
അന്തലിമശ്രമക്കും  !  സര്കയ്യാരുക്കും  നയ്യാട്ടുകൈയ്യാരുക്കും  സര്വ്വമനസ്സുകൈളുക്കും
അതലിനയ്യായലി യതലികന്നു, ഇന്നറ്റ്.

                                          
                                     ജസബറ്റിന് ഡജാനറ്റി,9A
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കൈഥ

ആ കലജാലയജപീവറ്റിതക

                         
                              29 വപര് . അവേരുനട കഹൈസ്കൂള് ജശീവേലിതമന്നറ്റ്
അവേസയ്യാനലികകൈയയ്യായലിരുന്നു.      തണല് വതടലി വചവകറലിയ ആ 
മരതലില്നലിന്നറ്റ് മധുരമയ്യായ ഫലങ്ങള് നകൈയ്യാതലി തലിന്നറ്റ് വേശീണ്ടുക്കും 
ആകൈയ്യാശതലിനന്റെ വേലിഹൈയ്യായസലിവലകറ്റ് പല സത്വപ്നങ്ങള് 
ലക്ഷഖ്യമയ്യാകലി പറന്നുയരയ്യാന വപയ്യാവുകൈയയ്യാണശീ പക്ഷലികൈള് .  
സത്വപ്നങ്ങള്കറ്റ് ജശീവേലിതതലില് പ്രവതഖ്യകൈസയ്യാനമുനണങ്കേലിലുക്കും ആ 
നലിമലിഷക്കും
അവേരുനടനയലയ്യാക്കും മനസയ്യാഗഹൈലിചലിരുന്നതറ്റ് ഒനരയ്യാറ കൈയ്യാരഖ്യക്കും 
തനന്നയയ്യാവേയ്യാക്കുംഒരു വേടക്കും കൂനടയശീ കഹൈസ്കൂള് ജശീവേലിതക്കും തലിരലിനകൈ 
വേന്നലിരുനന്നങ്കേലില് എന്നതറ്റ്. ചലിരലിയുക്കും കൈളെലിയുക്കും കൈരചലിലുക്കും 
പലിഴലിചലിലുക്കും വേഴകക്കും കുസൃതലികൈളുനമലയ്യാക്കും 'ഇന്നലനത ഒയ്യാര്മകൈള്' 

എന്നറ്റ് വപര് നചയ്യാലലി വേലിളെലികയ്യാനള്ള സമയമടുത്തുനവേന്നവേരറലിഞ.

'ജശീവേലിതതലില് പങ്കുവേയയ്യാനനയ്യാനക പഠലികന്നതറ്റ് 
വേലിദഖ്യയ്യാലയതലില്നലിന്നയ്യാണറ്റ്' എന്നറ്റ് പറയുന്നനതത ശരലിയയ്യാണറ്റ്. 
ഇവേരലിവേലിനട പങ്കുവേചലിരുന്നതറ്റ് മലിഠയ്യായലികൈളുക്കും വപനകൈളുക്കും മയ്യാതമല. 
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ഹൃദയമയ്യായലിരുന്നു. ചൂളെകന്നലിനമുകൈളെലിവലകറ്റ് ആദഖ്യമയ്യായലി നടന്നു 
വകൈറലിയവപയ്യാള്ഇനലി മൂന്നു വേര്ഷക്കും ഈ കൈയറക്കും 
കൈയറണനമവലയ്യാനയന്ന സങ്കേടമയ്യായലിരുന്നുഅവേര്കറ്റ്. എന്നയ്യാലലിന്നറ്റ് 
ആ കൂന്നലിറങ്ങലിവപയ്യാകുവമ്പയ്യാള് നനഞ്ചെലിനള്ളലിനലയ്യാരു പലിടചലിലയ്യാണറ്റ്.
കൂട്ടുകൈയ്യാര്കലിടയലില് പൂര്ണ്ണമയ്യാകുന്നതലവലയ്യാ സ്കൂള് ജശീവേലിതക്കും. 

അവേലിനട അധഖ്യയ്യാപകൈരുക്കും ഉള്നകയ്യാള്ളുന്നു. പുസ്തകൈതയ്യാളുകൈള്കപ്പു-
റക്കും ജശീവേലിതക്കും പകൈര്ന്നുതന്നവേരുനട കൈര്കശഭയ്യാവേക്കും മയ്യാതമല 
വസ്നേഹൈവേയ്യാല്സലഖ്യങ്ങളുക്കും രുചലിചറലിയുവേയ്യാനവേര്കറ്റ് സയ്യാധലിചലിട്ടുണറ്റ്. 
ഇന്നനലവേനര കൈണലിടലിലയ്യാനതയ്യാരു സസൗനരഖ്യക്കും 
ഇന്നശീപള്ളലികുടതലിനനങ്ങനന കകൈവേന്നുനവേന്ന  
അത്ഭുതവതയ്യാനട പടലിയലിറങ്ങയ്യാന മടലിച്ചുനകൈയ്യാണറ്റ് 
വേശീണത്വശീണ്ടുക്കുംതലിരലിഞവനയ്യാകകൈയയ്യാണവേര്....

                                                

                                           നസജാഫറ്റി അന്ന കുരകന്,
                                                    XA
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ശജാസക   @2018 

1.സൂരഖ്യനലിവലകറ്റ്പറന്നറ്റ്
സൂരഖ്യവനയ്യാടറ്റ്ഏറവുക്കുംഅടുനതതലിയമനഷഖ്യ

നലി൪മ്മലിതവപടകൈനമന്ന ബഹമതലി
നയ്യാസയുനട പയ്യാര്കര് വസയ്യാളെയ്യാര്
വപ്രയ്യാബലിനറ്റ്

 *വേലിവക്ഷപലിചതറ്റ്    ഓഗസറ്റ് ററ്റ്12 ന   നഡല്റ 4  
വറയ്യാകറലില്

2 വക്ലയ്യാണ കുരങ്ങുകൈള് ....ഷയ്യാങറ്റ്ഹൈയ്യായലിനല  
കചനശീസറ്റ്അകയ്യാദമലി  ഓഫറ്റ്  സയ൯സസലിനല  ഗവവേഷകൈ൪ 
വക്ലയ്യാണലിങ്ങലിലൂനട സൃഷലിച ജനലിതകൈ സയ്യാമഖ്യമുള്ള 2 കുരങ്ങുകൈള്

*വസയ്യാമയ്യാറലികൈറ്റ് sell നമ്പ്യൂക്ലലിയര് ടയ്യാനസര്                                
,(SCNT)എന്ന വേലിദഖ്യയയ്യാണറ്റ് ഇവേലിനട ഉപവയയ്യാഗലിചതറ്റ് 

  
  

വസയ്യാങറ്റ്വസയ്യാങറ്റ് , ഹവേ ഹവേ.....
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3.ലുലുവുക്കും നയ്യാനയുക്കും                   
*ജനലിതകൈമയ്യാറക്കും വേരുതലിയ വലയ്യാകൈതലിനല ആദഖ്യ ഇരട 

കുഞങ്ങള്

* കലിസ്പെര് കൈയ്യാസറ്റ് എന്ന ജശീന എഡലിറലിങറ്റ് വേലിദഖ്യ ഉപവയയ്യാഗലിചറ്റ് 
ഭ്രൂ ണയ്യാവേസയലില് ജശീന എഡലിറലിക്കുംഗറ്റ് നടതലിയയ്യാണറ്റ് ഈ 
കുഞങ്ങനളെ സൃഷലിചതറ്റ്

*വനതൃതത്വക്കും നല്കൈലിയതറ്റ് കചനശീസറ്റ് ഗവവേഷകൈനയ്യായ 
ഹൈശീജലിയയ്യാന കു 

*എചറ്റ്ഐവേലി ബയ്യാധനയ നചറുകയ്യാന കൈഴലിവുണറ്റ് .

*ജനലിതകൈ വരയ്യാഗങ്ങനളെയുക്കും അര്ബദവരയ്യാ വപയ്യാലുള്ള മയ്യാരകൈ 
വരയ്യാഗങ്ങളുനമയ്യാനക കലിസ്തഖ്യന എഡലിറലിങ്ങലിലൂനട തുരതയ്യാന കൈഴലിയുക്കും .

4..ഐഎസറ്റ്ആര് ഒ യുനട വനടക്കും
*പലിഎസറ്റ്എല്വേലി c43 

ഉപവയയ്യാഗലിചറ്റ് ഒറയടലികറ്റ് 30 വേലിവദശ
ഉപഗഹൈങ്ങളുക്കും ഇന്തഖ്യയുനട
കഹൈസലിസറ്റ് എന്ന ഉപഗഹൈക്കും
വേലിവക്ഷപലിച്ചു.

* ഐഎസറ്റ്ആര്ഒ അതുവേനര
നലിര്മ്മലിചതലില് നവേചറ്റ് ഏറവുക്കും ഭയ്യാരവമറലിയ ഉപഗഹൈമയ്യായ ബലിഗറ്റ് 
വബര്ഡറ്റ് എന്ന വേലിവശഷണമുള്ള ജലിസയ്യാററ്റ്-
11 ഭ്രമണപഥതലിനലതലിച്ചു .
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*ഇതുവേനരയുള്ളതലില് വേചറ്റ് ഏറവുക്കും കൈരുത്തുറ ഇന്തഖ്യ൯ വറയ്യാകററ്റ് 
ജലിഎസറ്റ്എല്വേലി MK3-D2, ജലിസയ്യാററ്റ് -29 വേലിജയകൈരമയ്യായലി 
ഭ്രമണപഥതലിനലതലിച്ചു

 5.ഐസമ്പ്യൂബറ്റ് നമ്പ്യൂടലിവനയ്യാ. 

ദക്ഷലിണധ്രുവേതലിനറ്റ് അടുത്തുള്ള ഐസമ്പ്യൂബറ്റ്
നമ്പ്യൂടലിവനയ്യാ ഒബറ്റ്സര്വവേററലിയലില് അതദ്യുന്നതഊര്ജക്കും
ഉള്ള ഒരു നമ്പ്യൂടലിവനയ്യാനയ കൈനണതലി .

*IC170922A എന്നറ്റ് വപരലിട ഈ സക്കുംഭവേക്കും
വലയ്യാകൈമറലിഞ്ഞതറ്റ് ജൂകലയലില്.

*370 വകൈയ്യാടലി പ്രകൈയ്യാശവേര്ഷമകൈനല ഒരു ഗയ്യാലകലികറ്റ് നടുവേലിലുള്ള
ഒരു ഭശീമന തവമയ്യാഗര്തക്കും ആണറ്റ് ഈ നമ്പ്യൂടലിവനയ്യായുനട ഉറവേലിടക്കും.

6. കറഡറ്റ്നബര്ഗറ്റ് വപയ്യാളെവറയ്യാണ... ഒരു ആറതലിനന്റെ 
നമ്പ്യൂക്ലലിയസലിനക്കും നമ്പ്യൂക്ലലിയസലിനന ചുറ്റുന്ന ഇലവകയ്യാണലിനക്കുംഇടയ്ക്കുള്ള 
സലതറ്റ് മററ്റ് ആറങ്ങള്കറ്റ് ഇടക്കും നല്കൈലി സയ്യാദഖ്യമയ്യാകലിയപുതലിയ 
ദ്രവേരൂപമയ്യാണറ്റ്  കറഡറ്റ്നബര്ഗറ്റ് വപയ്യാളെവറയ്യാണ.

* പരശീക്ഷണതലില് ഉപവയയ്യാഗലിചതറ്റ് വസയ്യാണഷഖ്യക്കും ആറങ്ങളുനട
വബയ്യാസറ്റ്-ഐനകസ്റ്റേന കൈണനവസററ്റ് അവേസ 

7.പുതലിയ കൈലിവലയ്യാഗയ്യാക്കും .

ഫ്രയ്യാനസലില് വചര്ന്ന ജനറല് വകൈയ്യാണഫറനസറ്റ്
നവേയറ്റ്സറ്റ്  ആനഡറ്റ് നമവഷഴലില് കൈലിവലയ്യാഗയ്യാമലിനറ്റ്
പുതലിയ നലിര്വേചനക്കും .
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*രക്കുംഗനത അടലിസയ്യാനമയ്യാകലിയയ്യാണറ്റ് 2019 നമയറ്റ് മുതല് 
കൈലിവലയ്യാഗയ്യാമലിനറ്റ് നലിര്വേചലികകൈ ബയ്യാലനസറ്റ് ഉപവയയ്യാഗലികക്കും ബമ്പ്യൂവറയ്യാ 
ഓഫറ്റ് നവേയറ്റ്സറ്റ് ആനഡറ്റ് നമവഷഴറ്റ് സൂക്ഷലിചലിരലികന്ന പ്ലയ്യാറലിനക്കും 
ഇറലിഡലിയക്കും ഗയ്യാനഡറ്റ് നകൈ തൂകക്കും ആയലിരുന്നു 19 മുതല് 
കൈലിവലയ്യാഗയ്യാമലിനറ്റ് മയ്യാനദണ്ഡക്കും 

8.നചയ്യാവ്വയുനട ഇനകസററ്റ് ..
*നമയറ്റ് അഞ്ചെലിനറ്റ് യയ്യാതതലിരലിച്ചു നവേക്കുംബര് 26 നറ്റ് 

നചയ്യാവ്വയലിലലിറങ്ങലി .

*നചയ്യാവ്വയുനട ഉപരലിതലക്കും ആഴതലില് കുഴലിച്ചു നചയ്യാവ്വയുനട 
രയ്യാസഘടന പരലിവശയ്യാധലികല്, അന്തര് ഭയ്യാഗത്തുനലിന്നുക്കും ബയ്യാഹൈഖ്യ 
ഭയ്യാഗവതകള്ള തയ്യാപപ്രഭയ്യാവേക്കും തുടങ്ങലിയവേനയ കുറലിച്ചുള്ള 
പഠനമയ്യാണറ്റ്പ്രധയ്യാനലക്ഷഖ്യക്കും.

9.അനന്തതയലിവലകറ്റ് നടസറ്റ്.. സസൗരയൂഥതലിനറ്റ് അപ്പുറമുള്ള 
ഗഹൈങ്ങനളെ കുറലിച്ചുക്കും അനഖ്യഗഹൈജശീവേലികൈള് കുറലിച്ചുനമയ്യാനക ഉതരക്കും വതടലി 
നയ്യാസയുനട നടസ.

*വേലിവക്ഷപലിചതറ്റ് ഏപ്രലില്-18 നറ്റ് ,ഫയ്യാല്കണ-9 വറയ്യാകറലില്

10.  ബധന,ചന്ദ്ര൯ ദസൗതഖ്യക്കും .വബപലിനകൈയ്യാളെക്കുംവബയ്യാ യൂവറയ്യാപഖ്യന 
വസ്പെസറ്റ് ഏജനസലിയുക്കും ജപയ്യാന എയവറയ്യാവസ്പെസറ്റ് 
exploration ഏജനസലിയുനടയുക്കും സക്കുംയുക്ത ദസൗതഖ്യക്കും .

*ബധനനറ രഹൈസഖ്യങ്ങള് കൈനണത്തുകൈ ലക്ഷഖ്യക്കും.

 *നമര്കറലി പ്ലയ്യാനററലി ഓര്ബലിറര് നമര്കറലി മയ്യാഗ്നറലികൈറ്റ് 2 
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പയ്യാഠങ്ങളുണറ്റ് ദസൗതഖ്യതലില് .

*ചന്ദ്രനലിനല ഇരുണ ഭയ്യാഗതറ്റ് ഇറങ്ങയ്യാനള്ള ഒരു വറയ്യാവേറുമയ്യായലി 
കചനയുനട ചയ്യാങറ്റ്-ഇ-4 നശീസറ്റ് വപടകൈക്കും പുറനപട്ടു

                                   കൈടപയ്യാടറ്റ്-പഠലിപ്പുര ,  സമ്പയ്യാദനക്കും-വമഴലി മതയ്യായലി

അബ്ദുള്കൈലയ്യാക്കും അനസരണക്കും            
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കഥ

യഥജാരത്ഥ തറ്റിളക്കക

                      
ഹൈയ്യാരലി  അന്നറ്റ്  കൈരഞനകൈയ്യാണയ്യാണറ്റ്  സ്കുളെലില്  നലിന്നറ്റ്
വേശീടലിനലതലിയതറ്റ്.  "എന്തുപറലി"?  ഹൈയ്യാരലിയുനട വചടന വേലില്ഫ്രഡറ്റ്
വചയ്യാദലിച്ചു.  "മയ്യാത്സലിനറ്റ്  രണ്ടു  മയ്യാര്കറ്റ്  വപയ്യായലി"  ഹൈയ്യാരലി  പറഞ.

വേലില്ഫ്രഡറ്റ് ചലിരലിച്ചു. “ഹൈ....ഹൈ.....  രണ്ടു മയ്യാര്കവല....  സയ്യാരമലില”.
“പവക്ഷ,വജയ്യായറ്റ്  ഫുള്  കൈലിടലി.  അവേനറ്റ്  ടശീചര്  ഗലിഫക്കും  നകൈയ്യാടുത്തു.

അവേനയ്യാനണങ്കേലില് ഉതരക്കും വകൈയ്യാപലിയടലിചയ്യാ എഴുതലിയതറ്റ്  .ഞയ്യാന
കൈണ്ടു.  ങറ്റ്ഹൈശീ....”  ഹൈയ്യാരലി  കൈരചലില്  നലിര്തലിയലില.  വേലില്ഫ്രഡറ്റ്
ഒന്നുക്കും  മലിണലിയലില.  മറയ്യാനരങ്കേലിലുക്കും  കൂടുതല്  മയ്യാര്കറ്റ്  വേയ്യാങ്ങുന്നതറ്റ്
ഹൈയ്യാരലിയ്ക്കു  പ്രശ്നമല.  പവക്ഷ,കൈളെവേലിലൂനട  മനറയ്യാരയ്യാള്
മുന്നലിനലതലിയതയ്യാണറ്റ് അവേനന വേലിഷമലിപലികന്നതറ്റ്.

                                   അന്നു രയ്യാതലി വേലില്ഫ്രഡറ്റ് ഹൈയ്യാരലിനയ
വേലിളെലിച്ചു പുറതലിറങ്ങലി.  നലിലയ്യാവുള്ള രയ്യാതലി. അവേര് മുറതറ്റ് പുലലില്
ഇരുന്നു.  വേലില്ഫ്രഡറ്റ്  ആകൈയ്യാശവതക  ചൂണലി.'ഹൈരലി,
വനയ്യാകറ്റ്..എന്തുഭക്കുംഗലി,അവല? 'എത മലിന്നയ്യാമലിനങ്ങുകൈളെയ്യാ!നലരസക്കും!

മയ്യാര്കലിനന്റെ  കൈയ്യാരഖ്യനമലയ്യാക്കും  മറന്നറ്റ്  ഹൈരലി  പുഞ്ചെലിരലിചു.  അവപയ്യാള്
വേലില്ഫ്രഡറ്റ്  പറഞ."അനത  നമ്മള്  ആദഖ്യക്കും  ശ്രദലികന്നതറ്റ്
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മലിന്നയ്യാമലിന്നുങ്ങുകൈനളെയയ്യാണറ്റ്.  എന്നയ്യാല്  അതലിനമപ്പുറതറ്റ്
അതലിവനകയ്യാള്  ഭക്കുംഗലിയലില്  തലിളെങ്ങുന്ന  നക്ഷതങ്ങളെലിവല?
കൈള്ളതരതലിലൂനട  വനടുന്ന  വേലിജയക്കും
മലിന്നയ്യാമലിനങ്ങലിനനവപയ്യാനലയയ്യാണറ്റ്.  എലയ്യാവേരുക്കും  നപനടന്നറ്റ്
ശ്രദലികക്കും പവക്ഷ,  ഏതയ്യാനക്കും ദലിവേസങ്ങള് മയ്യാതമയ്യാണറ്റ് അതലിനന്റെ
ആയുസറ്റ് കൈഠലിനയ്യാധത്വയ്യാനതലിലൂനട വനടുന്ന യഥയ്യാര്ത വേലിജയവമയ്യാ?

അതു നക്ഷതക്കും വപയ്യാനലയയ്യാണറ്റ്.  വകൈയ്യാടലികണകലിന വേര്ഷങ്ങള്
പ്രപഞ്ചെക്കും  മുഴുവേന  തലിളെങ്ങലി  നലില്കയ്യാന  അതലിന  കൈഴലിയുക്കും!”

അതുവകൈടറ്റ്          ഹൈയ്യാരലി വചടനന വനയ്യാകലി പുഞ്ചെലിരലിച്ചു.അവേനന്റെ
സങ്കേടനമലയ്യാക്കും മയ്യാറലികഴലിഞ്ഞലിരുന്നു!.

                                              
                                       പ്രലിറലിവഫബയ്യാ.എസറ്റ് .വകൈശവേന,

                                                             XA
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സജായന്തനചറ്റിന്തുകള്
പകൈല് വേലിട വചയ്യാദലികയയ്യാണറ്റ് മസൗനമയ്യായലി
ആശയ്യാഭക്കുംഗങ്ങളെലിലുക്കും,മരവേലിച സത്വപ്നങ്ങളെലിലുക്കും നലിന്നറ്റ്.
ആവേര്തന വേലിരസതവയതുമലിലയ്യാതലിനലിയുക്കും വേരയ്യാക്കും
വേലിണ്ണലിലശീ നലിരയ്യാശയുക്കും നലിദ്രയ്യാഭക്കുംഗങ്ങളുക്കും
                                              ഒരു വതങ്ങലയ്യായറ്റ്,സവന്തയ്യാഷമയ്യായറ്റ്
                                              പലിനന്നനയയ്യാരുള്ച്ചൂടലിന വപടലിസത്വപ്നമയ്യായറ്റ്
                                              സയ്യാന്തത്വനമയ്യായലി സന്ധഖ്യനയതലി.
                                              എന്നലിലുക്കും നലിന്നലിലുക്കും തുടനരയയ്യാനയത്തുന്ന
                                              ഈ നലിശനയ മയ്യാറ്റുവേയ്യാന.
സയ്യായന്തനതലിനന്റെ കൈലിതപ്പുകൈള്നകയ്യാണ്ടു ഞയ്യാന
ഒരു രഹൈസഖ്യക്കും നലിവന്നയ്യാടയ്യായറ്റ് പറയനട
നലിനക തരുവേയ്യാന സൂക്ഷലിചലിരലികന്ന എനന്റെ സത്വപ്നക്കും
ഇവേലിനട നപയ്യാടലിപലിടലിച്ചു കൈലിടകന്നു
                              എവേലിനടനയയ്യാനകവയയ്യാ നഷനപടുക്കും നഷനപടുതലിയുക്കും
                                കൈയ്യാഴ്ചവേയചനട അവേനളെ നലിനകയ്യായറ്റ്
                                 എനന്റെ  സത്വപ്നങ്ങളുക്കും ജശീവേലിതവുക്കും
                                 'സങ്കേലചലിന്തു' മയ്യാതമയ്യായറ്റ് മയ്യാറുന്നു.
ഇവേലിനടനയന്നലിനകറനന്റെ ചലിന്തകൈളുക്കും
ആതയ്യാവുക്കും നഷനപടുന്നു
നലിരയ്യാശയലില് ആശമുളെപലിചറ്റ്,സത്വപ്നക്കും കൈണ്ടുനകൈയ്യാണറ്റ്
ഞയ്യാന കൈയ്യാതലിരലികനട ഇനലിനയയ്യാരു സയ്യായക്കുംസന്ധഖ്യകയ്യായലി .

സജറ്റിനറ്റി സജാമുനവല്,
ടപീചര
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A Dream Come TRUE

Yes ,  it  was my dream to teach in the only one my high
school in my locality . The school is blessed by the name of our
beloved Thirumeni , His grace most Rev. Abraham Marthoma
Metropolitian  .  I  am  very  proud  of  teaching  in  such  an
institution  .  The  school  is  situated  in  the  highest  place  of
Othera . Each student in school is lucky to study in such a calm
atmosphere . There is no sound of vehicles and no unwanted
strikes in this school . 

        This educational institution gave me many wonderful
moments in my life . On Sundays on my way to church , I used
to  stand a  few minutes  on the  verandah of  this  school  and
imagined myself as a teacher in this school . On 1st July 2005 I
tasted the words of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Azad :

                                     “Dream , Dream , Dream

                                       Dreams transform into thoughts 

                                       And thoughts results in action .”

         

                              I joined here as an English teacher in
the vacancy of a social science teacher after a special order
from  the  government  .  At  that  time  Mrs.  Molly  Abraham
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teacher was our headmistress , who was an English teacher in
my high school study . Her son was our classmate . Teacher
loved us also like her son . I was very Privilaged to work as an
English teacher under my English teacher .

                           After the retirement of molly teacher , i got
another chance to work under a headmistress who gave me a
mother like  affection .  She is  Mary Kochamma .  She is  the
embodiment  of  all  the  fine  qualities  like  love  ,  kindness  ,
benovolence , faithfullness , politeness , etc.  I have never seen
such a women in my life . I think this is the golden era of the
school . 

                          In this school I could teach two students
who are grandchildren of my first guru . She passed away two
years ago .  Still  his  face reflects  in  my mind and his  voice
echoes in my ears . 

                            By teaching here I got oppertunities to
interact with many teacher and students . Each and everyone
has many possitive qualities . I used to watch them , admire at
them and try to copy their good qualities . Their encouraging
words  and  comments  are  influencing  me  .  I  feel  a  homely
atmosphere in this school . 

           In the midest of all happy moments I remember two
faces of  Jincy Babu and Doney P Varghese .  They are two
roses plucked away by God from the garden of A.M.M.H.S. to
the garden of heaven . 

          When our school is 50 year old mother , I' am only a
10 year old child in service . I dedicate my service to all my
teachers.  In  the  golden  moments  I  have  only  prayer  :   “

എ എക എക എക എചച്ച് എസച്ച്                               46



  

   ജജാലകക

Almighty  GOD ,  please  shower  all  the  blessings  upon  this
school to celebrate its platinum jubilee and centenaries . ”   

          

                                     

                                             Jaleela P Abraham

                                              Teacher
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 ചലില അവേലിസരണലിയ നലിമലിഷങ്ങള്
                      കൈഖ്യയ്യാമറകണ്ണലിലൂനട......
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                    നനന...
തുറന്ന ജജാലകതനലൂടടെ നജാക       കണ്ട കജാഴ്ചകടളെലജാക 
ടതളെനമയുള്ളതജാകണടമന്നനല
കുറവുകള് ഉണ്ടജാകജാക.......
എങനലക.... വരകളക വര്ണ്ണങ്ങളക അക്ഷരങ്ങളക
 കൂടനചചര്ത ഈ 'ജജാലക'ടത സഹജായനച എലജാ
കൂട്ടുകജാര്കക,അദദജാപകഅനദദജാപകര്കക,
ഇതനനച്ച് ചനതൃതതക നല്കനയ സജനനന ടെടീചര്കക,ചമഴച്ച്സന 
ടെടീചര്കക......
ഹൃദയക നനറഞ്ഞ നനന.............
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