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ചിരാതത 

സനേശശ 

പാല ഗവണെനത ഹയർ ണസകനറി സതൂളിണല
ലിറിൽ കൈറതസത ലബിണന നേൃതവതിൽ

"ചിരാതത" എന നപരിൽ ഒു ഡിജിറൽ
മാഗസിൻ തയാറാുു എനറിഞതിൽ

ഒുപാടത സനനാഷശ. ഈ മാഗസിൻ ഒു ണൈടാ

വിളകായി േിൽകണെ എനത പാർതിുു.

ുെിൈളിൽ അനർലീേമായി ൈിടുന
ൈഴിുൈണള ണതാുണർതാൻ സാധികണെ എനത

ആതാർതമായി ആരഹിുു. ലിറിൽ

കൈറതസത ലബിനശ, അവർ പൈാശേശ ണചയാൻ
നപാുന മാഗസിനശ ൃദയശ േിറഞ

ആശശസൈൾ 
അഡവ. സണി നജാസഫത എശ.എൽ.എ  

നപരാൂർ 
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ചിരാതത 

സനേശശ  

വിളി ......മുവിളി .....അറിവത...... ണേറിവത......
ൈാഴ.......നൈൾവി.......തിരിചറിവത .....

ൈലാലയശ....ഓർമ.....േമ ......
ുെിൈൾ...വരൈൾ...േിറങൾ.....

ൈൗമാരതിണന സർഗസാകയതിേത......
"ചിരാതിേത" ആശശസൈൾ......

ബാു നജാസഫത 
പസിഡനത, ുഴുനത  രാമ പഞായതത 
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ചിരാതത 

സനേശശ

ുുവർഷതിൽുതൻപതീകൈുമായില
കയനബാധനതാണട  ുനനുന  പാലാ
ഗവൺണമൻറത ഹയർ ണസകൻഡറി സതൂൾ
ലിറിൽ  കൈറതസിേത  എലാവിധ  േമൈുശ
നേുു.  ുതിയ  ൈാലതിേനനയാജയമായ
രീതിയിൽ  സവയശ  സജരാൈാനശ
സൂഹണത  പാതരാകാനശ   േിങുണട
ആതാർതമായ  പവർതേങൾകത
ൈഴിയണശ.  ലബിേത  നേൃതവശ  േൽുന
സാരഥിൈൾുശ  ഒപശ  ുനനുന
അശഗങൾുശമാഗസിനശഹയർണസകൻ
ഡറി  വിഭാഗതിണന  ആതാർതമായ
ആശശസൈൾ

വേജാകി എശ 
പിൻസിപാൾ, GHSS പാല
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ചിരാതത 

സനേശശ

2018 19 വർഷണത ലിറിൽ കൈറതസത
ണന  നേൃതവതിൽ  തയാറാകിയ
ഡിജിറൽമാഗസിൻ"ചിരാതത'"ുുമേസ
ൈുണടസർഗാതൈതപൈടിപികാനളനവ
ദിയാണത.  "ചിരാതത  "എലാവരിലശ  ഒു
ദീപമായത  പൈാശികണെ  എനത
ആതാർതമായിആശശസിുു

  ണൈ.ആർ വിനോദിേി
   ണഹഡതമിസതരസത GHSS പാല

ലിറിൽ കൈറ്സ്  ജി എച് എസ് എസ് പാല      5



ചിരാതത 

സനേശശ

ലിറിൽ കൈറതസിണന ആദയ
സശരശഭമായ "ചിരാതത "ഡിജിറൽ

മാഗസിൻ ുു ഭാവേൈുണട ചിറൈിനലറി
പറകാണനാുുൈയാണത....... ചിരാതിണല

േമയശ പൈാശുശ എലാവരിലശ
േിറയണെ.....

ആതാർതമായആശശസൈൾ.....

അബതുൾ അസീസത സി
സീേിയർ സാഫത
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ചിരാതത 

സനേശശ

വിവരസനേതിൈ വിദയയണട ൂതേ
അറിുൈൾ േുണട ുെിൈൾകത

സമാേിുണൈാണത ുനനുന ലിറിൽ
കൈറതസിണന ുതൻ
സശരഭമായ''ചിരാതത ''

മാഗസിേതഎലാവിധഭാുൈങുശനേുു.

  വി.വി. വിനോദത
      പസിഡണത PTA 
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ചിരാതത 

എഡിനറാറിയൽ നബാർഡത

     ചീഫത എഡിറർ       :വിനോദിേി ണൈ. ആർ 

                       (ണഹഡതമിസതരസത )

    സാഫത എഡിറർ       : ശാലിേി ണൈ വി

    ുഡനത എഡിനറഴതസത : അമൽ രാജത

                                    :  ണബറതസി സി  

കടപിശഗത                 : ലിറിൽ കൈറതസത 

   ണല ഔെത & ഡികസൻ: നറായി ണസബാസയൻ

                                         : പസീത ണൈ വി 
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ചിരാതത 

എഡിനറാറിയൽ 

നേരശ  ണതറി  വന  തുപത  രാതിണയ
വിറപിുനമാൾ  നവേൽ  ൂടിൽ  പൈൽ  വിയർണതാലിുു.
ൈര  ൈടലിലശ  ൈാറിലശ  ഉലഞത  ണചുവളങൾ
അോഥമാകണപു.  നൈെറിഞത  മാതശ  പരിചയുള  ഏനതാ
ഒു  കവറസത  മാനഞാെിണേയശ  ഒു  അവധികാലണതയശ
േിചലമാകി.  എനനാ  എനിനോ  ണപുതീത ർത
മഹാപളയതിണന  മരവിപത  ഇുശ  ബാകിയാുു.
ആചാരുശ  േനവാതാേുശ  നജയാതിയശ  മതിലമായി
ഉയർനനപാൾ.......ൈലശ  ൈലാപുശ  മലയാളതിണന  ഉറകശ
ണൈുതിയനപാൾ...േിറുേിൽുനതത ശീ േടണപെ സീതവശ.
പുമാസശ  നപറി  ണോന  മാൃതവശ  ..സവനങൾ  ൂെിണവചത
ൂണടയിറങിയ  ണപണത...ഇവർു  ുനിൽ  ണവെലശ  ുതലശ
ണൈാണത വിൃതമാകണപെ പൗു ഷങൾ.
ുൃണത ...
തിരിചിറങാശ േുകത
ചാറിുശ ചീറിുശ ഒഴിവാകി 
തണലിടങളിൽ, വായോൂലൈളിൽ 
ുറന ചർചൈൾകായത സശവാദങൾകായത
നപേുമിൽ ുറിുവീഴാത കൈവിരലൈളിൽ
ലഹരി ുൈയന ഒു േല ുതൈുമായി
ഒു മൗസത ലികിൽ ൈണറിനയണ ചില ൈൗുൈങളിനലകത......
േിഴൽ വീഴാത ഈ ചിരാുമായി........
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ചിരാതത 

എഡിനറാറിയൽ നബാർഡത 
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ചിരാതത 

       

ോൾ വഴിൈളിൂണട... 

1924 ൽ പാലാ  രദേശത്  സാപിതമായ  ദബാർഡ്  ദബായ്ൂളായ പാലാ

ഗവൺമമൻറ്  ഹയർ  മസകൻഡറി  ൂൾ  ഇന്  അനാരാര  നിലവാരതിദലക്

ഉയുൈയാണ്.  പാലാ  ൂളാണ്  ുഴുന്  പഞായതിമല  ഏറവം  പഴകുളത്.

ഇനത്  വളർന  ഗവൺമമൻറ്  ഹയർ  മസകൻഡറി  ൂൾ  ആയിരിുന.

ൂവായിരദതാളം   വിേദാർതിൈൾ  ഇനിവിമെ  പഠിുനണ്.  പഠനപദഠദതര

രംഗങളിൽ  ഉയർന നിലവാരം ുലർുന. അുദപാമല തമന ൈായിൈ രംഗത്

നിരവധി  അനാരാര  താരങമള  സംഭാവന  മെുവാനം  ഈ  വിേദാലയതിന്

സാധിച. ുലാദഞാെ് ുനമൽ നാരായണൻ നമദാുമെ വീെിദനാെ് ദെർന് ഒു

മെഡിലായിുന  പാലാ  ൂളിൻമറ  ുെകം.  പിനീെ്  ൈാകയങാെ്  മായമന

മലഞരക്  സാപനതിമന   ുൈളിലമത  ഒു  മൈടിെതിലായിുന.  പിനീെ്

പാലാ  ൂളിനായി  മൈ മൈ ദഗാവിദൻ നമദാരായിുന ൂദനകർ രു മസൻറ്

സലം  സൗജനദമായി  നൽൈിയത്.  1950 ൽ   ഈ  വിേദാലയം  ദബാർഡ്  ുപി

ൂളായി  മാറി.  1976 ൽ  കഹൂളാും  ,  രണായിരതിൽ ഹയർ മസകനറി  ൂളം

ആയി  മാറി  .ഇന്  ഈ  വിേദാലയം  സമീപ  രദേശുള  ഏു

വിേദാലയങമളകാളം  തല  എുദപാമെ  നിരവധി  ുുനൈൾക്  അറിവിമന

മവളിചം  പൈുന  .ൈാലതിമന  മാറങൾകനസരിച  ഏറവം  ൂതനമായ

രീതിയിൂമെ  ുടിൈളിദലക്  അറിവിമന  മവളിചം  പൈർന്  നൽുന  .നിരവധി

പാദഠദതര,  സാൂഹിൈ  രവർതനങളിൽ ഇെപുമൈാണ് ഒു നമ മരമായി  ,  ഈ

രദേശതിമന  അഭിമാനമായി  ഈ  വിേദാലയം  നിലമൈാുന.  പി  െി  എ  ുമെ

ദനൃതവതിൽ രവർതിുന 65 ുടിൈളള രീകരമറി വിഭാഗവം ഇവിമെ ഉണ് .
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ചിരാതത 

ഐ െി  @  ൂളിമന ഐ.സി.െി  ദമാഡൽ ൂളായി ദപരാൂർ മഡലതിൽ നിനം

GHSS  പാല  തിരമഞുകമപു.  ദൈരള  സർകാറിമന  മപാുവിേദാഭദാസ

സംരഷണയഞതിമന  ഭാഗമായി  ദപരാൂർ  നിദയാജൈമഡലതിൽ  നിന്

അനാരാര  നിലവാരതിദലക്  ഉയർതാൻ  മതര     മഞുകമപടത്  നുമെ

വിേദാലയം.അുവർെം  മൈാണ്  എലാ  ദമഖലയിലം  രാജദാനര  നിലവാരം.

ഇുപുദൈാെി  ൂപുമെ  വിൈസനരവതനങളാണിവ  .ദവറിട  ഹരിത

ൈദാമസ്,മിൈച കഹമെൈ്  കാസ്  ുറിൈൾ,മമചമപട ുെിുറിൈൾ  ,അതദാുനിൈ

പാെൈശാല,കജവകവവിധദ  ഉേദാനം  ,സൗദരാർജ  സംവിധാനം,ശാസീയ

മാലിനദസംകരണം  ,ഹരിത  വൽകരണംുെങി  നല  സൗൈരദങളള  മിൈച

വിേദാലയമായി  മാറി  ഗവൺമമന്  ഹയർമസകനറി  ൂൾ പാല.ൈൂർ ജിലയിമല

തിരമഞുകമപട  ഇുപതിൂന്  മാൃൈ  വിേദാലയങളമെ  ൂടതിമല  ഒു

വിേദാലയമാണ് പാല വിേദാലയം. 
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ചിരാതത 

           നേഹ വിദയാലയശ
                                

                                                               അു ഗൂ സസ

    H S A Mal

           വഴിൈാെലല, 
                    ഒപശ ൂെലാണത........
                    വിരൽ ൂണലല,
                    നചർു   േിർതലാണത..........

                       പഠിപികലല,
                       പൈർുണൈാുകലാണത.......
                       ുറണപുതലല,
                        കൈതാങായി തീരലാണത.....
                       ൈളിൈളിൽ ഒുകല,
                       ൈാുണയവഴി ൈാെലാണത...............
                       അറിവിേുറശ 
                       ണേറിവിണന േിറവാണത

                       േമയാണത............
                          നേരാണത..............
                          ൈേിുശ അലിുശ 
                         ൈാുണയൂവാണത.....................
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അമമയാു താരാ    ട്
                                                               

      അന പി സി 

  9 E
                     ഇു വീണ ജീവസത വീചസ
              യസ നസഴുപപാ ഒപം നടന
              നസ പാഥനയം

               പേഹവാസലയങളാ നീ
                തുപപകസയ സാമസപയവം
                നനപഞാട് പചന താരാട-
                         പാടസ മയങസയ കാലം

              മസഴസൂടപമാമയനട താരാട-
              മായസ ആതാവസുളസനല  
              നസറദീപമായസ

                            ഞാ പകട കഥയസനല വാസലയവം
                            പപായ് പപായ കാലങപളാത്
                            ഞാ നസകപവ
                                                                
               പപായസമറഞീടം വീചസകുളസലായ്
               പപായകു നസ രാഗങളം
               അറസയാനത തുുന ുളസരായ്
               നസറമാന കാറായ്
               ുണുനസതീനനഞസ
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അനമ മാപത..... .

 

         സേഹ പി കെ 

            9 C

        ബീവാുമ ഇന് ഏനറ സപനാഷതസലാണ്.  കാരണം ഇന്
ഏനറ  കാലമായസ  വസപദശുള  മക  നാടസ  വരസകയാണ്.  അവനന
സസീകരസകാുള  ഒുകങ  ദസവസങു  ുപപ  ബീവാുമ
ുടങസയസുു.  അയപകകാപരാടം  ഇത്  ഒാപരാ  ദസവസവം  അവ
പറ  ു നകാണസരസും  അുനകാണ്  ഈ  ദസവസം  ബീവാുമയ്  ഏനറ
പസയകരം തനന ! നനാന് നപറ വയറപല? സസനം മകനന കാണാ ......
ഒന്  നനുകയസ വാസലയപതാനട ഉമവയാ കാതസരസുകയാണ്
ആ മാൃൃദയം.

 അടകളയസ  മകന്  പസയനപട  പലഹാരങ  ഉണാുന
തസരകസനസടയസലാണ്  ബീവാുമനയ  പതടസ  ആ  പഫാ  പകാ
വുനത്.....  പഫാണസൂനട  പകട  ആ  ുുഷ  ശബം  സസനം
ുരപേുതനനയാനണന്  ബീവാുമ  തസരസചറസു.'പമാനന  നീ
എതാറാപയാ  ?  ഇപം  എവസനടയാ?  ''ഉമ.....ഞാ  ......'   'ഇടുന
ശബപതാനട  അവ  വസളസച.''എനാ  പമാനന  ,എുപറസ?''.  മുുറത്
നസന്  ആരമായ പതങപലാനട  അവ പറുുടങസ  ''ഉമ  ....ഞാ
വലസയ  നതുനചയ.  എനേ  രാജയനത  ചതസച.''  കാരയനമനനന്
മനസസലാവാനത ഒു നഞടപലാനട അവ പചാദസച.''എനാ നീ പറയനണ?
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ഉമനകാും മനസസലാവണസപലാ'' 

   ''ഉമാ ....ഞാ പപായത് ഗഫസപലകല. ഈയസനട ഇനയയസ നടന
ഭീകരവാദപവതനതസ  ഞാും  പകാളസയായസുു.  ഇനയയസനല
ആയസരങളനട  മരണതസന്  കാരണകാരനായസ.  ഞാ  എനേ
രാജയനത  വഞസച.''  അവ  വസുമസ  കരയവാ  ുടങസ.  

    ആ അമയനട ൃദയം ുറസു. കണം ഇടറസ. അുക ധാരാളമായസ
കവസളകനള നനച്  നകാണ്  ഒുകസ  അകു.  നീണ ഇടപവളു പശഷം
അവ പറുുടങസ.''  ഉമ ......  എനസു പവണസ നസങ കരയുത്  .
ഈ പാപസക് മാുതരണം  ....  എപനാട് നപാുകണപമ ഉമാ......   എു
പറയണനമന്  ബീവാുമയ്  അറസയസലായസുു.കാരണം  മുുറം
നടുനത്  സസനം  മകനേ  നതുകളനട  ഏുപറചസലാണ്,  അവ
ആയസരങളനട  മരണതസന്  പഹുവായ  ഭീകരവാദസയാണ്.
സസനംഉമപയാട  കളം  പറ ഞവ.  രാജയനത  ഒറസനകാടതവ
''അളാ....  ഞാ എങനന ഇവു മാുനും?''  ആ ൃദയം വീണം
പസട ു .  മുുറം നസശബമായസ.  ഒടവസ ഇടുന കകകപളാനട ആ ഉമ
പഫാ താനഴവച.
 

എരപനരം  അവ  അങനന   നസു  എനറസയസല.  പപക
ചസനകളാ നകടപസട ു കസടുന  ആ മനസസനനവസനടയം ഒുതരം
കനണതാ  കഴസഞസല.  ഉമസതീയസ  നീുകയാണാമനസ്.  എു
പവണനമനറസയാനത  പനരപമതാണ്  രാരസയായ്  ുടങസയപപാ
വരാനമു  വാു  നകസയ  മകനനതസ.  നവളുതച  ൃതശരീരമായസ,
എലാവും  ആ  ദഃഖതസ  പുനകാണ.  മകുപവണസ  ഒുകസനവച
പലഹാരങനള  പനാകസ  ചസല  പസുപസുു.''പാവം......  ബീവാുമ......
ഇനപാ ആതഹതയ നചയാ മാരം നചകനസനതുപറസ? ''പപക കവസ
തടതസ  ഒുകസനയതസയ ുടകണീരസനന അമതസപസടസചനകാണ് ആ
ഉമ പറ ു ''ഇല.....കരയസല.  നസനക് പവണസ ഞാ കരയസല കാരണം
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നീ  ഈ  രാജയനത  ചതസചവനാണ്.  ുറങ  ഏുപറ ഞ  നസനേ
ആതാവസനനനയകസും  അളാു  സസീകരസകനട.........  ''ഒന്  വസുമസ
കരയാ  പപാും  നസകാനത  മനസസനന  കലാകസ  ആ  ഉമ  നസു.
സസനം മകപനകാ  വുത് സസനം രാജയമാനണന് നതളസയസചനകാണ്,
ൃദയതസ സസനം രാജയപതാടള ആദരവ്  നസറചനകാണ്  ആ ഉമ
മാൃ രാജയപതാടായസ മാു പറു. 

'' ഇങനനനയാു പാപസക് ജനം നകസയതസന്.''    
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രളയകെുതിയി ുരിതാനതര
ജീവിതങള

സസനാന വസപനാദ് 
   10 D

പളയനകടതസയസനല  ദരസതപമഖലയസനല  ദയാജീവസതങ
കര അലസപസുനതാണ്. സവവം തകന് ൂമസ അതസനേ സകടങ
തീരാപകയായസ  നമളസ  വു  പതസുു.  അതസനേ  ഏറവം  വലസയ
ൂധനയാവഥയസലാണ്   പൃതസമാത  ആഞടസചത്.  ൂമസയനട  പസറവസ
ുത  ഇുവനര  പലതരതസുള  ദരസതങ  നമ  പനരസപടണസ
വു.പപക  ഒു  ജനതനയ  ഒു  നാടസനന  ുുവും  ആഴതസ
ുറസപവപസച നവളനപാകം. ജനസച വീണ ുുങ ുത പായമായ
അപനൂപനാ   വനര പൃതസ സമതായ ഈ നവളതസ ജീവ
നപാലസഞും ജീവസതം ഇനസ എനനനറസയാനത പകചനസുനുമാണ്.
തങളനട സമു ുുവും ഒനരാറ നസമസഷം നകാണ് കുനസ വച്
നടനപടനതസനേ പവദന വളനര ദയനീയമാണ്. 

ഇനനത  തലുറക  പറയനത്  ഗാമീണ  ജീവസതതസ
നസും  മാറസ  നാഗരസകജീവസതതസപലക്  ുതസകാനാണ്.  പരസഹാസങ
നകാണ്  ഗാമീണനര  ുഛസച  തുന  ഇനനത  വണതസളപസനേ
പലാകത്  എലാവും  സസനം  കാരയവം  ുരകയം  മാരം
പനാുനവരാണ്.  ഇന് നമ നകാതസുന പൃതസ കനസു നകസയ
സമതാണ്  നമ  ദുപപയാഗം  നചുുത്.  അത്  ശകസയായസ
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നമളസ ആഞടസുു. എനസട് നമളസപപാ കാലനത ശപസുു.
 

ഈ പൃതസ  ദരനതസന്  പധാന കാരണം  വനനശീകരണമാണ്.
ൂടത  മരങ  നടപമാ  അവ  ഓപസാ  പാളസുള  ൂട്
ശമസപസുു.  നുനട  മണസ  നസന്  അുറം  പനാകസയാ  കാുന
ുദര  പാലുവസകളം  തണീതടങളസും  നമ  കലതസയ
പാതകങ  കാണാനാവം.  പാസസക്  ൂടക  പവണ  എന്  ഉറച
തീുമാനം  എടുനു  ൂലം  നുക്  ുണസക  നകാണള  സഞസ
ഉപപയാഗസകാം,  അങനന ആയാ സസഛമാം കാും  ,പരസഥസതസയം ൂടസ
നുക് ഒനസച്  നാടസനന വീനണടകാം പൃതസനയ ൂടത അറസയവാ
രമസക....അവ നമപളാട് പലും പറയം, രസസും, കളസും. 

ുപപ പറുനത് നലതാണ്. പപക അതസും പവണം രദ.
ൂടത  നാടറസവം,  കാടറസവം  ആവശയമാണ്.  ഇന്  ഈ  ദരസതകാല
മഴയസ  വീടക  നടനപടവ  ഒുപാടണ്.  പനക  അതസ  അവ
പതസഞ ബധരാണ്.  കാരണം അവ നചത ൂരതകളാണ് അവക്
തസരസചടസയായസ  കസടസയത്.  ആ  തസരസചടസ  അവക്  ജീവസതം
ുുവുുളതാണ്.  ജീവസതം  വഴസുടസയസരസുന  ആളക  ഇനസനയു
നചയണം എനറസയാനത പകച നസുു. 

ഒാതസരസകാ  മരണമടഞവുനട  ഒാമയമായസ
കാതസരസുവാ  നകാതസുന  കുക  നസറനഞാുകസ.
ഹരസതപകരളതസും  കാഷസകവളചും  ജലസംരകണതസും
ുനസനസന്  കകപകാകാം.  ൂ,  ൂകല  മാസങളസനല
മഴനകടതസയസ ുടംബം ുുവും മരണതസന് കീഴടങസ.
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അയാൾ അസവഥോണത...
                  ഞങുശ...

               

ശാലിനി.മൈ.വി

   HSA English

പടസുരയുറത്  ൂനര ഒു നാുനകട് 
പടസഞാറയസ ഇടയ് മാരം മസുന വസളക് 
കാവ് പസടസച് നസറം മങസയ ഓടുളസ
പതായതസ എപനാ ഭാരം നടനപടണങസയ ധാനയമണസക
ആനളാഴസയാതസുന അടകളയസനല ഒഴസവസടങളസ പാറയം 
പാണസയം അഴസയാത ചസലനസവലയം
ൂുഖനത പതുമസുങസയ  ചാുകപസരയസ
അലകസതയമസച മുപതാതസ  നപാതസഞ്
ുളസവകളനട മടുകളസ ഭമുറസയനട പശഷസപ് 
ുഴസ ഞകുകളസ, വരണ ുണകളസ മറകാത 
                                                        മരങ......
 തസകയാത പായതസ വാശസയസ മാട് പഫാ 
സസനം ുറസയസനല ൂനയതയസ അറസയാനത 
പറയാനത തീുന ചതസനകണസക 
പായവം ൂപവം ഇലാത ബധങ 
ബധനങ.......ലഹരസയസ പതയന
ുകയന കൗമാരം... യൗവനം.
കാവലസന് പനരം കസടാത അഛും അമും ബാകസയാവനത്....നീണ 
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ചിരാതത 

നനടവീുകകസടയസ ഒപരങ
നടകസക യഗതസ ഓകാനതസന് ഇടമസലാത 
ചാരം തടസയ വാഴചവട്.....
ദസവസങ പപാും തസകയാനത  പലബ
ൂമസനല ഒു തരസ വസുപ്....
ആനകാനകപയാ നടമാവനത് 
ഇടവഴസകളസനല ഒു പനാടം....ആ
കടതസ ആുമറസയാനത ഒുചസരസ
ഏനറ നാ  എവസനടപയാ ഒളസചവച 
ുളസവവീണ ഒു ുതകതാ
പതീക കകവസടാത കാതസരസപ്.........
ൂലയുതസയസുടയാത ുരകസതതസം...
ഇവസനട കാലതസനനാപം ജീവസചവ                                         
അസസഥരാണ്.
എനസപനാ.....ഏതസപനാ.....നവുനത അസസഥരാണ്
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ചിരാതത 

ൈാതിരിപ...
                            

വദന നക നക 
9 E

കു ുറു ഞാ പനാകസയപപാ
പലാകനത കണ മസഴസ നസറു

കളകളം പാടന അുവസകളം ഇല

പചയണസഞ ഒു പാടങളം ഇല

ൂമു പതടന ശലഭങ ഇല

ൂകളസല ൂകാവനം ഇല

പകസൃഗാദസക എുമസല

ുും ുപമടകളം ഇല

കു ുറു പനാകസയാപലാ 

കുനസ എലാം വാഹനങ

മണസലാ മരമസല ജലമസല കാറസല

കാടസല വയലസല മലയം ഇല

പചയണസഞ  പാടങളസ 

        വനത് ൂറ നകടസടങ

മഴ കണ കാലം മറനസപതാ

ൂരയ ൂടസനസരയായസ നാമസതാ

കഠസനമാം അഗസത ുഴസനയന
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ചിരാതത 

ചസലയസ അറസയാനത നാം നപട പനരം

ഓുു ഞാ ഇന് ആ നല നാളക

   വസരഹ ദഃഖതസ പവദനയസ

ആ നപാു നാളക തസരസനക അണയവാ

ഒു ുു ശലഭതസ പതാളസലസുന് 

ഞാനസു ൂകയായസ കാതസരസൂ

നല നാളക തസരസനക അണഞാ

ഇുകകയം നീടസ ഞാ സസീകരസും

ആ നല ുണയ മലയാളനാടസനന

പച ഉടപസട വയുകനളയം

- ഓലപമഞ നകാചൂരകനളയം

കളകളം പാടന അുവസകനളയം

നുണസ മീടന ജലതരംഗനതയം

നനവാന മസഴസകളാ കാതസരസൂ

ഞാനസന് നനവാന മസഴസകളാ കാതസരസൂ
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ചിരാതത 

 

 ഒു  മഴയണട ഓർമ

അഭസരാമസ പസ 
     10 C

ജീവനനയം  മനസസനനയം  ുളസരണസയസപസുന  മുരപമറസയ
ഓമയാണ്  മഴ.  എനാ  മഴയ്  വാശസപയറസയാ  എനനലാം
സംഭവസുനമന്  പവചസകാ  കഴസയസല.  മഴയനട  വാശസയം  വീും
അുഭവസചറസഞവുനട  കാരയം  ശരസും  ുുതരമായസരസും  .  കകസടക
മാസതസനല  പകാരസനചാരസയന  മഴയത്  ആു  വീുന  കാറസനേ
ശകസയസ മരങനളലാം ആടസയലയകയം ചസലത്  ബധങ നടനപട്
മണസ  തലചാുകയം  നചുു.  എും  മഴയനടയം  ഇടസയനടയം
ആുവസളസക മാരം. 

കവുപനരം  ൂ  വസട്  ുടസകനളലാം  വീടസപലക്
പപാുനതസനേ  സപനാഷതസലാണ്.  എനാ  മുവസന്   ആ
സപനാഷതസ  പുപചരാ  കഴസഞസല.  കഴസഞ  വഷനത
പപമാരസയസ വീടം വീടകാും നടനപടവനാണ് മു.  ആ സംഭവതസു
പശഷം  മുവസന്  എും  പപമാരസയായസുു.  അവനേ  കണസ  നസന്
ഇുവീുന ഓപരാ കുനീും പപരാരസയായാണ്  ഭവസചനകാണസുനത്. 
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ചിരാതത 

ൂടകാനരലാം  അവുനട  ുത  ുടയം  ൂടസ
പറാഡസൂനട  ഒുുന നവളതസ കാല്  ചവസടസയം  പതാണസനയാുപസചം
കളസുു.  എനാ  മഴ  നപുപമാ  മു  ചസനസുനത്  അവനേ
ുടംബനതയാണ്. അഛും അമയം അനസയും  അടുന ഒു നകാച
ുടംബം.  കാറസനേ  ശകസയസ  ുട  പാറസപപാുപമാ  തനേ   വീട്
നടനപടതാണ് മുവസന് ഓമവനത്. 

മുവസനേ മാമ ുഭാഷ് വീടസനലുനത്. എും പണസ
കഴസു  വുപമാ  മുവസും  അവനേ  അനസയ  കസചവസുമായസ
എനനകസും ഒന് കയസ കുതസയസരസും.  എനാ അനനത ദസവസം
മാമ  ഒും  കയസ  കുതസയസുനസല.  മാമും  ൂടസ  വനസുനതസനാ
അമ പനരനത തനന അനനത അതാഴം   വസളമസവച. എനാ മു
അത് കഴസകാ ൂടാകസയസുനസല.   മുവസനന പടസണസയസുതസ ഭകണം
കഴസുവാ അമയ് കഴസ ഞസുനസല.  അവനേ  ുനസപലക് ഒു നചറസയ
പാരതസ ുറച പചാും ുളു ചമനസയമായസ അമ വു.  അമ  രണ്
ഉുള വാരസനകാടതപപാപഴും മുവസനേ വയറ് നസറഞസുു. 

അമ  ുറച  പചകറസ  വാങാ  പറഞസുു.  മാമ
അത്  വാങാനായസ  കടയസ പപാകാ ുടുപമാ  ൂനട പപാകാ
മുവം  വാശസപസടസച.  മുവസനേ  അഛ  ഒു  ഗൗരവകാരനാണ്.
അുനകാണ്  തനന  മുവസന്  അഛനന  വളനര  പപടസയമാണ്.  അന്
അഛനനയം ധസകരസചാണ് മു മാമനേ ൂനട പപായത്.  മു കടയസപലു
പപാുപമാ  മഴ  വീണം  ശകസ  പാപസചസുു.  കടയസ  പപായസ
തസരസചവുപമാ  മു  കാുനത്  തനേ  വീടണായസുന  ഥലം  ഒു
വലസയ  മൂനയായസ  തീനതാണ്.  എും  നസലവസളസകളനടയം
രകാപവ                                തനതസനേയം  ശബങ                    മാരം.  എനാ  മുവസന്
സംഭവതസനനുറസച്  ഒനരുംപസടസയം  കസടസയസുനസല.  അപപാഴാണ്
അവനേ ൃദയം കീറസുറസനചടുനരയം പവദനയളള ഒു കാച അവ
കണത്.  ഒു മരതസനേ ഇടയസ നസന്അവനേ അമയനട ശവശരീരം
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ചിരാതത 

വലസച  ുറപതക്  എടുനത്.  അവനന  ഒു  ഏകാനതയസപലക്
തളളസവസടനതായസ  അവന്  പതാനസ.  പസനന  കുുറനത്  ഒു
ആുപരസയസലാണ്.  കുുറന  ഉടനന  അവ  അപനസഷസചത്അവനേ
ുടംബകാനരയാണ്.  എനാ  അവനന  തനസചാകസ  അവനേ  അഛും
അമയം കകനയതാത ൂരപതക് പപായസുു. 

 ബസസനേ  പഹാണടസ   ശബം   പകടാണ്  മു  ആ
ഒമയസ  നസും  ഉണനത്.  അവ  ഇപപാ  ആപരാുമസലാത
അനാഥനന പപാനല പറാഡസനേ അരസകസൂനട നടുനസുകയാണ്.  ഒപരാ
നചറസയ ുടസകനളയം കുപമാ അവന് അനസയനന ഓമ വും. 
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ചിരാതത 

               അവൾ
                                                   

   സാര എ വി 
           9 B

അവ  തനേ  മസഴസക  ുറു...   പുനക,വളനര  പുനക......
ലകകണകസന്   കസപലാമീറുക  വസൃതസയള   അതസപനകാപളനറ
കടമകളള  ഒു  ുുപലാകപതകാണ്  താ  കുറനത്   എന്
അവകറസുൂടാ.....                 എകസും എവസനട നസപനാ  ആപരാ
ഉുവസടനത്  പകടനചാുനുപപാനല   നസതാനത  അവ  ചസുങസ...
ങയാവ.....ങയാവ......  അനന വസശാലമായ പലാകതസനല ുതസയ അതസഥസക്
എപനാ ഒു ുറവപതാനസ. അടപതക് തനേ ൂപതസ സാൃശയുള ഒു
ൂപം കസടുനത് അവ കണ. അതസനന പനാകസ ഒന് കരു. ങയാവ.....
അത്  അമനയ  വസളസുകയാനണന്  ഊഹസകാം.  കാരണം,ഭാ  ഷ
പഠികാമത തനന ുടസക ആദയം ഉുവസടന വാക് അതാണ്.

  
    എനാ   ആ  അമ  അനങസയസല.  തനേ  കാുക  നീടസ  വച്,
നടവളഞ്, തലയലം ചരസഞ്  ൂടാനത വായ അപം ുറന് അവസനട
തനന  കസടുു.  എകസും  അവ  ആഗഹസുനത്  ഏു  കപതും
ആദയം  നകാതസുനത്  മാതാവസനേ   ൂപടറ്  പറസപചന്   ുുണ്
കസടകാ.  മാൃലാളന  നടനപട്  ഇനസനയാരസകും  തനസക്  ആ  ൂട്
ലഭസകസല  എനറസയാനത,  അടത്  ഒു  ഉഗ  വസഷപാമ്  ചത്
കസടുനും  അറസയാനത  അവ  ഉറങസ.....ുഖുഷ്തസപയാനട.....
എനാ തനേ പസ ു കപതലസനന നകാുതസനാനടത വസഷപാമസനന
യമുരസയസപലകയാ  ആ   മാതാവസും  ഉറപങണസ  വു  ......
എനനപനുുമായ് .........  
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ചിരാതത 

           പൃതി ണപണിൻ നവദേ 

ജിബിൻ  ദജാസ്   
10 E

പൃതസത പുധതയസ
കരപപാും കടലാുമാപവളയസ
ഉണും ുറസവസനലകടലസപലക്- 
ആഴ് ു  പപാുനമാു നപണസ മനം
നമുുതസരസയായസ എരസു തീുമാ
നപണസ മനസസനലപന
വസരസഞ ൂനമാടക
ഉണങാനതും പശഷസചസുു.
ജീവാംശമാനയുമവളസ
കതസജസലസുന സസനതാ
നദസയായസ   ഒുുമാ മനപസപതാ
വസരഹതസ നകാകാറാ
തടസയണതപവ 
മനുുുമാ നപണസ
മസഴസകളസ നസുമടും
അുധാരയസലാ പൃതസത
അനരംഗനമാു പളയമായയു
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മരിചത ജീവികാണത

പസഷ.ജസ 
9 C

       അവ  ഏനറ  ഇടനപടസുന  കാലുണായസുു.  അന്

സസാതരയപതാനട നടകാം.  ആനരയം ഭയകാനത പസനന ആ ുുപാടം
നവളും കുും കലന പഞാര മതരസക, നകടസനസുന നസഴ,
കലങസയ  നവളളം,  മീനത  പാറസകസടുന  പുത  പാവസലകളം.
പചപാവസലകളം  അവകസടമായസുു.  എനാ  നാടസുറം  എനത്
അവകസപപാ  ഒു  ഓമമാരം.  ുതശസ  പറയന  തനസ  നാട
മലയാളം.  പപക  ഇപപാ,  അവക്  ുറതസറങാ  ഭയം,  മരമസല,
തണലസനായസ  അലയണം,  അുദമാകനപട  നവളളം,  പാസസക്
മാലസനയങ  നകാണ്  നസറഞ  മണ്.  പകസകനള  കാണാനസല,  ുല്
കഴസുനതസന്  പകരം  പാസസക്  കഴസുന  പുക,  പനാുന
ഇടനമലാം നകടസടങ. ആും പരപരം സംസാരസകാ സമയമസല. 

ഇനനത  തലുറ  മാട്  പഫാണസനേ
കണപസടസതപതാനട തലുനസഞ തലുറയായസ. ആനകകസും ഒരപകടം
പറസയാ  പഫാനണടത്  ുനറ  കലകസും  കമേസുമായസ  അയാളനട
ജീവ  നടനപടുന  നുജനപറഷ.  ശസാസം  ുടസ  നസലവസളസുന
ൂമസയനട  ശബം  ആും  പകുനസല.  സാൂഹയ  പവതക  എന്
പറഞ് നടുനവ സൂഹതസനനതസരായസ എപനാനകപയാ നചുു.
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സമയമസലാത ഓടതസ ഒറനപട് പപാുന ുടസക.  ആപകാപവണസ
സമാദസചൂടന  രകസതാക.  അുറം  ഒനസും  ഗതസയസലാനത
മുളവുനട  എചസ  തസുനവ.  പാവനപടവുനട  പവദന
മനസസലാകാനത നകാളയടസുന രാഷസയ പാടസക.  സഹായതസന്
എപതണവ  ,ുറവാളസകക്  ൂടനസുന  പപാലീസ്  പയമാമാും
നസയമപാലകും.  വീടസലാനത  സകാ  വീടസനായസ  കാുനസന്  എലാം
ശരസയായസ വുപമാപഴും വുമാനുളവക് വീടനുു. 

ആരാണ്  കദവം........?  എന  പചാദയതസന്  ഒു
ഉതരപമയളള ഒരപകടപമാ തനസുണാുന പനപമാ ആവനട അവസനട
തനന രകസുന ആളാണ് കദവം.  ഓപരാ മുഷയരസും കദവം ഉണ്.
എര  വലസയ  ഉപദയാഗുണായസടം  ആ  ഉപദയാഗതസനേ  വസല
അറസയാതവ.  ഇനതാനക അവ ചസനസച.  എനാ ഈ ചസനയസ
പലും വസടസടണ് എനറസഞ് നകാണ് ുറത് പറയാ കധരയമസലാനത
മനസസ മരസുകയാണ്. 

                
“പകവസക നശസച എന്  വസചാരസുന മുഷയനര.

ഈ ദഷസച ചസനമാറസ വസശന് മരസുനവുനടയം, പാവം നസകളകയായ
നപുടസകനളയം,  രകസക..........ജീവസതം  ഒപനയു  അത്  ജീവസച്
തീുക  കടതക  അുഭവസുനവനര..........  ജീവസതം  മരസച
തീകാതസരസുക.  ”
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മൈാഴിുദപായ ഇലൈൾ 

                                   

ദേവരിയ സി 

9 E

ൈാലതിനാവദമാ സവനതിലള ഒു

ജീവിതയാര തൻ ദനർ ൈളികാൻ

എതിരിലാമതയാ ദപായി ദപായ ൈാലങൾ

എമന തിരു നെൻ നീളദവ

വിുമാറാൻ രമിുദമാഴം

ദതെിയലു വനിൊം 

േിനങൾ മപാഴിഞിും ൈാലങൾ

മാറിും മാറാൻ രമിുന മാറങൾ

ൈാലതിൻ വീഥിയിൽ ദപായി ഇെദവ

മൈാഴിും ഇലൈൾ ദപാൾ വനീും

മരങളിൽ എമന ദതെിവന മുരമായ

ഓർമൈൾ വിമയ പാഠം ആ ഓർമൈൾ
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േവനൈരള ൃടികായി
                  

കാവയ രവീര
10 C

കാടം മലകളം മരങളം നസറുനസുന നുനട പകരളം എര
ുദരമാണ്. പകരളതസനല ഓപരാ ുനാമം അതസപേതായ സൗദരയം
നുുണ്.  നതുക  അലകാരമായസ  തീന  നുനട  പകരളം
കദവതസനേ  സസനം  നാടാനണന്  പല  കവസകളം  പകരളനത
തങളനട കവസതയസൂനട വണസുുണ്.  പകരളനത ഭാവാതകമായസ
വണസകാത  ഒു  കവസ  പപാും  ഇന്  പകരളതസ   ഉണാവസല.
അതസമപനാഹരമാണ് നുനട സസനം പകരളം

മഹാപളയതസ  നകാഴസുപപായ  ഓപരാ  ൂകളം
അടതഘടതസനല  പകരളതസനേ  വലസനയാു  തസരസചവരവസനായസ
കാപതാുകയാണ്. ഓപരാ മരങളം ഇലകളം ജീവനനകാളം അതസു
പവണസ  കാതസരസുകയാണ്.  മപനാഹരപകരളം  പളയം  വസതച
നകടതസയസ  നശസചപപായസരസുു.  നുനട  പകരളനത  ആ  പളയം
ുുവനായം തസു കഴസഞസുു.  പളയതസ തകുപപായ ഓപരാ
ജീവും  അവുനട  പഴയ  പകരളനത  തസരസച  കസടാപവണസ
പരസരമസുകയാണ്.  ഒനതാുമപയാനട  നകാഴസു  പപായ  ഓപരാ
ജീവും  പവണസയം  നമ  പരസരമസും.  കദവതസനറ  സസനം
നാടസനന  നമ  വീനണടുക  തനന  നചും.  പളയം ആ  ൂന്
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അകരങ നുനട നകാച പകരളനത വസുങസയപപാ നസലചപപായ
ഓപരാ ൃദയവം ുതസനയാു ൃടസുപവണസ ുടസുകയാണ്.

ഇനസയം  ജീവ  ബാകസയള  നുനട  പകരളനത
നുക്  കക  നകാടത്  എുപനപസകാം.  ഇനസയള  നവപകരളം
പണള  പകരളപതകാ  അതസമപനാഹരമാകസ  തീകാം.  നുനട
ഓപരാ  കകകളം  അതസുപവണസ  പരസരമസകണം.  നുനട
കകതാങാണ് നവപകരള ൃടസകായസ നാം നപകണ വാഗാനം.
പച  ഉടപസട  മലകളം  ുുകളം  നീല  വണതസ  ഒുകസനടുന
നദസകളം ഇനസുത അതസമപനാഹരമായസരസകണം. 

 വസദയാലയങളസ ുു ുഞസരസയമായസ ുുങ കളസച
രസസകണം.  ആകാശുനസന്  മഴകാുക  കാുപമാ  കസളസക
വളനര  സപനാഷപതാനട  ആടസ  വീഴാത  സസനം  ൂടകളസപലക്
പറു  കയറണം.  നകാടകാും  ഇുപപാനല  മഹാപളയവം  ഇനസ
വുപമാ  തകു  വീഴാത  തങളനട  വീടകുളസ
കധരയപതാനട  ഇരസകാ  ഓപരാവയകസും  കഴസയണം.  ഇനസയള
പകരളം  ഇുപപാനല  ആയസരസകണം.  പകരളതസനേ
കവവസധയങനളുറസച്   പഠസകാും  ുുതലുറയ്  അതസ  ലയസച
പചരാുുള  അവസരം  നമ  ഉണാകസ  നകാടകണം.  പകരളനത
ുദരമാകാ നുക് കകഓകാം

കകപകാകാം  നുനകലാവും...........നവപകരള
ൃടസകായസ............ കകപകാകാം ...........നുനകലാവും 
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ചിത ജാലൈശ 
 

സായന ണൈ സി
10 E

അപർണ സി

9 E 
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                   അലീേ നജാൺസൺ

9 E
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നപമരാജൻ ണൈ വി 

                                                                           

Jishnu Raj C
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മഴണവളശ മഴണവളശ സർവത
                                                                                            

         

 അമ രാജ്     

             9 A                               

മഴമവളം മഴമവളം

മവളം മവളം സർവര

ുളി ുെികാൻ ഇലര.

ഹരിത ൂമിയിൽ നിനാം ആളൈൾ

സഹതാപദതാമെ തമന ദനാകി

ൈഴിയാം വണം ൈൊഷം എനിൽ

ുളിരിൽ ുതിയിൽ നരപിച 

നാളൈൾ അരും പിനിുന

ഇനിും നമലാു മഴമയ ദതെി

രപഞം ഒനര സകപതിൽ

മാനവരാശിമയ നിലനിർതി ഇൊം

ഇനിും മമറാു പഴയ ൈാു

ൈഴിയാം വണം നിനിൊം

നൽൂ നുക് വീും വീും

ഫലവതായ ു വിഭവങൾ

ലിറിൽ കൈറ്സ്  ജി എച് എസ് എസ് പാല      37



ചിരാതത 

പെവം ൈയറിയിും

മൈായം അനവധി ആയ

ലഷം ൂർണം പരി ൃതിയാകാൻ

ധന മൈാഴപ് മനം ുളിർു

ൃെിതമന ഞങൾ

മലുഴകി ഇൊം

രവികാൻ നല ുൃത് അംഗങൾ

മനം ുധ ദപാമല ുളിർപികാൻ

ൈഷം ഞങളിൽ ജീവിതം  

രാഗ ദേഹം ൊർതിൊം

മഴദയാെ് അദപഷിുന നീ

ഞങൾ നിമന ൈാണം മാതിരി

താങണം
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മരുതി

             

ഗസരീഷ്  നപരസങൂ

HSAMal 

മുഷയും  മരങളം  ഒനാുന  യാഥാഥയതസ  നസനാണ്
വസശസമാനവസക  പേഹം  ഉയസ  നകാുനത്.ൃകങ  എപപാും
നസശബമാണ്.അത് ധയാനതസനേ പരപകാടസയസ വസലയസുു.അതസനേ
ആതാവ്  ജീവജാലങളനട  ഏകതാനതയസ
ുടസനകാുു.ുുതസാകഷണതസനേ  പകരതസ  അതസനേ
പവുകളാഴസ  കപൃകതസനേ  കഥ  പറയു.നല  വാുക  പപാും
ൂമസയസ  പവുറചും  ആകാശതസ  പടനുമായ  ഒു
ൃകമാണ്(വസ.ു.ആ).ഒു  മരം  കാണാ  മതയന്  ഒരായസ്
പപാരാതുംഅുനകാണാണ്.  
           

സംസാരതസനേ കളസനതാടസ തീകാ മാനവ രാശസക്  ഇടം
നകസയത്  മരചസലകളാണ്.ഏപതാ  ചരസര  ദശാസധസയസ
ൂടപസറപസനസന്  പവനപട്  പപായപപാ  ''അുജതസ....നീനയനന
മറു  അപല?''എന്  നസശബമായസ  പതങാ  മാരപമ  പചസലകക്
കഴസയുള.പണയം  നപയസതസറുന  ൂമരചസലയം  ഒു  നകാച  കാു
വനാ ുുുപര ൂമഴ നപുന ഗാമ ഭംഗസയം കവസ ഭാവനയ് ുതസയ
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അഥങ നകസ.കാടകളം പമടകളം കാടുവസകളം വസശസപൃതസയനട
വസളനസലങളായസ.ഇുണ  കാവകളനട  പപടസനപടുന  കാവലാളായസ
നാഗങ.അനസതസരസ  നകാളതാ  നാഗകാവസലണയന
കരസവളയണസഞ  തുണസകക്  ജീവസത  പതീകകളനട
പാഥനകളായസ  മാറസ  കാടക.ുുവ  പാടം  നാഗകളവം  ഉറഞ്
ുടസയഴസചാടന  സീകളം  പൃതസയനട  പചതനയസ  നകടസ  വസരസയന
കാടവളസകളായസമാറസ.

        ഭീതമായ  സപകാവകളം  ൂമസയനട  പാഥനകളായ
മഹാൃകങളം  ഒരസകും  വീനണടുവാനാവാത  നടങ്ഹളാനണന്
ുതസയ കാലം നനമ ഓമനപടുു.ആതപബാധം നശസച ുുതലുറ
കപൃകനത  തസരസരസുകയം  പൃതസയനട  സുലസതാവഥനയ
തകസടം  മറസുകയം  നചുു.മരങളം  ുഴകളമസലാത  ഒു  പപദശം
മുഷയുലതസനേ  അനയയാരയാണ്  വസളസപചാുനത്.പൃതസയസ
നസനകുപമാ മാനവുലതസന്  നടമാുനത്  അതസനേ ആരമായ
സംപചദനമാണ്.

            നസങ ഒു ുളസസ നചടസ നട് ദസവസവം രാവസനല അതസനന
നവളം  നനച്  പരസപാലസുക.അതസപനാട്  നസശബമായസ
സംസാരസുക.ഓപരാ  ദസനം  കഴസയപനാും  അതസ  ുതസയ  ഇല
തളസരസടനു കാണാം.നുത പഭാതതസ അതസനേ ഓപരാ ചലനവം
ൂമതപയാനട നസരീകസുക.അത് വളുകയം അതസ ുതസയ ചസലക
നാമസടനുംഅവ  നസങക്  സാനസനപമുന  കരങളായസ
പരസണമസുനും  അുഭവപവദയമാും  .ുളസസനചടസയമായള
സംപവദതസനേ  പരപകാടസയസ  നസങളനട  ആതാവം  നചടസകളചനട
ആതാവം  ഒനാവകയം  ഓപരാ  ുനകാടസയം  നസങളസ  നസന്
ഭസനനലന  പതാന  നസങളനട  പബാധതസ  അലകരസുകയം
നചുു.സവ  ചരാചരങളം  ുകളം  ുുകളം  നസങളനട  തനന
അവയവതസനേ ഭാഗമാനണന തസരസചറസവ്  ഉണാുു.  ഇവസനടയാണ
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വസശസമാനവസക  പേഹതസനേ  ൂതസമദ്ഭാവം  ഉയസനകാുനത്.ഈ
ഒു  പവളയസ  പവഷങപളാ  ഭാഷകപളാ  വണങപളാ  അതസുക
തീകാത  വസശാലമായ  ഒരസടം  മഹാ  ൃകതസനേ  ദസവയപചതനയസ
ുടസനകാുു  എന  സതയതസപലക്  നസങ  നസശബമായസ  എതസ
പചുു.പാരസഥസതസക പബാധമാണ് നാനളയനട പതീകകക് ചസറക്
നുനത്.
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സതൂൾ ലുൈൾ 

ലിറികെറ്സ്

 ലിറിൽ കൈറ്സ് ൂണിറിമന ഉേ്ഘാെനം  19/06/2018  പി.െി.എ രസിഡന്

രീ  വിദനാേ്  വി.വി,  മഹഡ്  മിരസ്  രീമതി  .മൈ  ആർ  വിദനാേിനിുമെ

അധദഷതയിൽ  നിർവഹിച.30  അംഗങളാണ്  കബിലളത്  ുെർന്

രഷിതാകൾുള  ദബാധവൽകരണ  കാും  നെതി.അംഗങൾുള  ഏൈേിന

ശിൽപശാല  26/06/2018 നെതി.  കഹമെൈ്  ൂൾ  പരിപാലനവമായി  ബധമപട്

ൂളിമല  മറ്  വിേദാർതിൈൾുള  കാസ്  നെുൈുണായി.  .  എലാ

ുധനാചയിദലും  കാുൈൾ ൃതദമായി  നെുന.  വിവര  സാദകതിൈ വിേദുമെ

ദലാൈദതക്  ുടിൈമള  നയിുനതിന്  കബിന്  സാധിച.  സബ്  ജിലാ  തല

ൈദാമിൽ മിൈച നിലവാരം ുലർതാൻ അംഗങൾക് സാധിച .

സയസ് ലബ്   

2018-19 അധദായന  വർെമത  കഹൂൾ  തലം  സയൻസ്
കബിമന രവർതന റിദപാർട്.

29-06-2018-ന്  സയൻസ്  കബ്  ുപീൈരണം  നെുൈും

ഭാരവാഹിൈമള  തിരമഞുുൈും  മെയ.  എലാ  വദാഴാചും  1.30  ന്

മാർട്  ൂമിൽ   വച്  സയൻസ്  കബ്  രവർതനങൾ  നെുവാൻ

തീുമാനിച.  സയൻസ്  ലാബിൽ   ഒു  ൊമലന്  ദൈാർണർ  ഒുകി

ുടിൈളമെ രവർതനങൾ രേർശിപിുന. സബ് ജിലാ , ജിലാ ശാസ
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ദമളൈളിൽ  നിരവധി  സമാനങൾ  ദനുനതിന്  കബ്  അംഗങൾക്

സാധിച  .  ൊരയാൻ  േിനം  വിുലമായി  ആദഘാെിച  .കബിമന

ദനൃതവതിൽ  ദപാറർ  രെന,  ഉപനദാസം,  ൈവിസ്  മസരങൾ

നെുൈുണായി . 
            

വിദദാരംഗം െലാ സാഹിതദ സവദി 
2018  -19 ദല  വിേദാരംഗം  ൈലാ  സാഹിതദദവേി  പി.െി.എ

രസിഡന് വി.വി വിദനാേ് ഉേ്ഘാെനം മെയ.മഹഡിററിസ് മൈ.ആർ

വിദനാേിനി അധദഷത വഹിച .

വായനാപഷാെരണതിമന ഭാഗമായി ൂൾ തലതിൽ നെതിയ
ൂൾതല  സാഹിതദ  രദശാതരിയിൽ  നാപദതാളം  ുടിൈൾ

പമകുു.അഭിജിത്  പി.എസ്  ,തീർത  മൈ.ബി  ,അജലി  എസ്

എനിവർ യഥാരമം ഒനം രും ൂനം സാനം ൈരസമാകി.

2018  ൂലായ്  ഒൻപതിന്  ൈാകയങാെ്  ജനൈീയ  വായന
ശാലുമെും  സംുകാഭിുഖദതിൽ  എഴുമപടി  സാപികലം

അഷരഭിഷും  നെതി.  പി.െി.എ  രസിഡന്  വി.വി  വിദനാേ്

ഉേ്ഘാെനം  മെയ.റാഫ്  മസരടറി  ഗിരീെ്  ബാല

അധദഷനായിുന.രധാന  അധദാപിൈ  മൈ.ആർ  വിദനാേി

എഴുമപടി  ഏുവാങി.അഷരഭിഷ  രിൻസിപാൾ  രീ.പി.രവീരൻ

നിർവഹിച.ഗൂർ  മാറർ  ,ുജിത  െീചർ  ,ഗിരീെ്  എനിവർ

സംസാരിച.2018 മസപംബർ 20 വദാഴാഴ്ച പാല ൂളിൽ നെതിയ ഏൈ

േിന നാെൈ പഠനൈളരി വിേദാർതിൈൾക് ദവറിട അനഭവമായി.രശസ
ഫിലിം  ആർടിറ്  ദറാബിൻ  വർഗീസാണ്  കാസ്

നയിചത്.ു.പി.,കഹൂൾ  എനീ  വിഭാഗങളിലായി  അമദതാളം

വിേദാർതിൈൾ  പഠന ൈളരിയിൽ പമകുു.വാർഡ്  മമമർ സജീവൻ

ൈളരി  ഉേ്ഘാെനം  മെയ.പി.െി.എ  രസി  ഡന്  വി.വി.വിദനാേ്
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അധദഷനായിുന.രധാനാധദാപിൈ മൈ.ആർ വിദനാേിനി സവാഗതവം

ഗിരീ െ്  ബാല  നദിും  പറു.ജി.എച്.എസ്.എസ്  പാലയിമല
വിേദാരംഗം  സർഗാമൈ  രവർതനങളമായി  വിേദാർതിൈൾക്

ഇെയിൽസജീവമാവൈയാണ്.ൈലെിതമായ
സാൂഹിൈാനരീഷതിമനതിമര എങമന സർഗാമൈമായ രതിദരാധം
തീർകാം  എന  െിനയാണ്  ഇെമപെലൈൾ  രിയാമൈമാൈാൻ

സഹായിുനത്.ഇതരം  ഇെമപെലൈളിൽ  ൂെി  വിേദാർതിൈളമെ
സർഗാമൈത  പരിദപാെിപിുൈയാണ്  വിേദാരംഗം  അതിമന

രവർതനങളിൂമെ സാധദമാുനത്.

ഗണിതശാര ലബ് 

     ഗണിതശാസ ദമളയിമല ഇനങളായ ദജദാമമടിൈ് ൊർട് ,നമർൊർട്,  

അേർൊർട്,  പുവർ  ൈൺരഷൻ,പസിൽ,  മഗയിം  ,റിൽ  ദമാഡൽ

എനിവമയ  രാകീസ്  നെുൈും  ൂൾതല  മസരവം  നെതി  സബ്

ജിലൈളിദലക്  ുടിൈമള  തിരമഞുു.  മാത്  സ്  കബിമന

ആഭിുഖദതിൽ  രീ  ൊജി  മാററിമന  ദനൃതവതിൽ  കബിമല

ുടിൈൾകായി ഒു ഏൈേിന ശിപശാല നെതി.  ൂൾ തല ൈവിസ് മസരം

നെതി  തിരമഞുകമപട  ുടിൈൾക്  രദതദൈ  പരിശീലനം

നൽൈി,സബിലാ  മസരതിനായി  ഒുകി.  ഗണിത  മാഗസീൻ  നിർമിച.

ഭാകരാൊരദ  മസമിനാർ  ൂൾ  തലതിൽ  സംഘെിപിുൈും  സബിലാ

തലതിൽ പമകുകാൻ ഒു ുടിമയ തിരമഞുു. 

ഇംഗീഷ് ലബ്

2018-19 വർെമത ഇംഗീെ് കബ് ൂലായ്-10 ന് ൂപം മൈാു.

10E യിമല  സായന്.മൈ.സി  മസരടറിും,അജലി.എസ്.നമദാർ

രസിഡനാും  മതരമഞുകമപു.  ദജാർജ്  ബർനാ       ഡ്  ൊ
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േിനദതാെനബനിച്  എൈ്  റമറി  സീച്  നെതിയതിൽ  8E യിമല

ദരയ.എൻ.റാം  വിജയിയായി.  പാദബാമനൂേുമെ  ജമേിനവമായി
ബനമപട് നെതിയ ഇംഗീെ് മറസിദറെൻ ദൈാമറീെനിൽ അജന

ജിേീെ് ഫറ് ദനെി.  മദേഴ്  ദഡുമായി ബനമപട്  നെതിയ ൈവിതാ

രെനാ  മൽസരതിൽ  8E യിമല  നിരജന.വി.എസ്   ഒനാം  സാനം

ദനെി.നവംമർ മാസതിൽ േസദയവ്കിുമെ ജമേിനദതാെനബനി-

ച് നെതിയ സാഹിതദ ൈവിസിൽ  10E  യിമല അജലി.എസ് നമദാർ
ഒനാമമതതി. 

ഉറവ പരിസിതി ലബ്

ചക മപഹാസവം

നാടഭകണം  നല  ഭകണം  എന  സപദശവമായസ  പരസഥസതസ
കബസനേ  പനൃതസതസ  ഇരസടസ  ഗീ  ലീഫസനേ  സഹകരണപതാനട
അഞാമത് ചക മപഹാസവം സംഘടസപസച.

പീകപമറസ  ുത  പതാംതരം  വനര  എലാ  കാസസനല  ുടസക
രകസതാകളനട സഹായപതാനട തയാറാകസയ  1200  ലധസകം വസഭവങ
പദശസപസച  .  ുൂപറാളം  വയതയത  ഇനങളസ  നപട  വസഭവങ
ഉണായസുു . ചകയനട പാധാനയം വസളസപചാുന പപാസപദശനം, ചക
പാടകളനട  അവതരണം  എനസവയം  നടു.  സംഥാനുതനന പവറസട
മപഹാസവമായസ ഇത് മാറസ

പരസഥസതസ ശസപശാല

ഇരസടസ  ഗീ  ലീഫ്,  ഹരസതപകരള  മസഷ  ,പകരള  സംഥാന
കജവകവവസധയ  പബാഡ്  എനസവയനട  സഹകരണപതാനട  പരസഥസതസ
ശസപശാല  സംഘടസപസച.  ഗീ  ലീഫവമായസ  സംയകമായസ  നടപാുന
നാടപച പരസഥസതസ പബാധന പരസപാടസയനട ഉദ്ഘാടനം നടു.
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     സാൂഹദശാരലബ് 

2018  19  അദയയനവഷനത  സാൂഹയശാസകബ്
'കപൃകം'  2018  ൂകല  ആറസു  വസദയാലയതസ  ൂപീകരസകനപട.
അഭസനദ്  നകഎം   പദവസക  ുധാകര   എനസവനര  യഥാരമം
പസസഡറ്  ,നസരടറസയമായസ  നതരനഞടത.  ുടസകളസ  സാൂഹയ
പതസബദതയം സഹസുതയം സാപഹാദരയവം വളതസ അവനര ഉതമ
പൗരനാരായസ  മാുനതസുള  വസവസധ  പവതനങ  ആവസകരസച
നടപസലാുക  എനതാണ്  കബസനേ  പധാന  ലകയം.

പധാന  ദസനാചരണങളം  (പരസഥസതസ  ദസനം,  മയുമുന്
വസുദദസനം,  ജനസംഖയാദസനം,  ചാരദസനം,  ഓപസാ ദസനം,  ഐകയരാഷ
ദസനം,  നസയമ  ദസനം,  മുഷയാവകാശ  ദസനം)  പദശീയപാധാനയുള
സസാതരയദസനം  ഗാധസജയനസ  എനസവ  കവവസധയമാന
പരസപാടസകപളാനട  കബസനേ  പനൃതസതസ  സംഘടസപസുകയണായസ.
നസയമ  ദസനപതാടുബധസച്  ഇനയ  ഭരണഘടനനയുറസച്
പബാധവകരണ കാസ് സംഘടസപസച  .  ജസലാതല  നനഹ്ു കസസസസ
അഭസജസത്  പസ  എസ്  8A  ഒനാം  ഥാനം  പനടസ,  സബസലാതല
സാൂഹയശാസപമള അറലസ് നസമാണതസ   കാതറസ സജസ 8E ഒനാം
ഥാനം കരഥമാകസ.

സബസലാതല സാൂഹയശാസ പമളയസ 41 പപായസുക പനടസ
ഓവപറാ  രണാം  ഥാനം  കരഥമാുനതസന്  നുനട
വസദയാലയതസു  കഴസു  .  അഭസമാനാഹമായ  മസകവക  സമാനസച
വസദയാഥസകക് കബസനേ അുപമാദനങ. അവനര പസുണച എലാ
അധയാപകും രകസതാക നദസ.

അറബിെ് ലബ് 
2018  -  19  അധയയന  വഷനത  അറബസക്  കബ്  ൂപീകരണം

ൂകല  16  ന്  നടു.  അറബസ  ഒനാം  ഭാഷയായസ  എടു  പഠസുന
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വസദയാഥസകളനട  ഭാഷാപരമായ  കനുണസകളനട  ുപരാഗതസകായസ
അറബസ  കബ്  നസരവധസ  പവതനങ നടുു  .  ഓപരാ  കാസസ
നസും  പതസനസധസകനളയം,  കബ്  കവീനറായസ  ുമാന  എം  നനയം
തസരനഞടു.  സബ്  ജസലാ   ൂ കപലാതവതസന്  മസകച പകടനം
നടതാ കബ് അംഗങക് സാധസച 

ഊർജ ലബ് 
2018-19 അധയയന  വഷനത  ഊജ  കബ്  ൂകല  6  ന്

ൂപീകരസച.  വസദയാലയതസും  വീടകളസും  ഊജ  ഉപപയാഗം  ുറുക,
കവദുപതാജം  സംരകസപകണ  ആവശയനതുറസചള  അറസവക
എലാവരസും  എതസുക  എനസവനയാനകയാണ്  കബസനേ  പധാന
ലകയങ.  കതസൂ ഗവനെേ് ഹയ നസകണറസ ൂളസ വചനടന
റവനു  ജസലാ  ഊപജാസവം  2018    ൂളസ  നസും  ുടസക
പനകടുകയം മസകച പകടനം കാചനവുകയം നചയ.

എ സി സി

ൂളസ  എ  സസ  സസ  ബാച്  പവതസചവുു.ഇപപാ  എട്
ഒമത്  കാുകളസലായസ  ആുടസകളമായസ  നപുടസകളമായസ  80
പകഡുക  പരസശീലനം  പനടസ  വുു.  ഒനാം  വഷകാനര  ൂനസയ
പകഡുക എും  രണാം വഷകാനര സീനസയ പകഡുക എും
അറസയനപടു.സാധാരണയായസ  തസക  ,  നവളസ   ദസവസങളസലാണ്
പകഡുകക് പരസശീലനം നകസവുു.പകരളതസനകും ുറുുള
കയാംുകളസ   നുനട  ുടസക  പനകടുകയം   നല  നസലവാരം
ുലുകയം  നചുു.മറ്  സാൂഹയപവതനങളസും  പകഡുക
ഏനപടുണ്.നാഷണ നലവ പരസശീലന കയാമകളസും പകഡുക
അവുനട മസകവ് നതളസയസുു.
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    ഒുേകതതിണന ജീവിതചകശ

സഹന നക നക  
9 C

ൂളസകളം  വാതകങളം  പചുണായ  നനുല  എന
പമഘപടലതസ  ആണ്  ഒു  നകരതസനേ  ജനനം.  നനുലയനട
ഉയന  സാരതയളള  ഒു  ഭാഗം  ഘനീഭവസച്  ഭീമാകാരമായ  ഒു
പനസനേ ുപതസലാവു. ഉളസനല ആകഷണതസനേ ഫലമായസ ഇത്
ുുുകയം ഉപരസതല താപനസല ഉയന് സസയം തസളുകയം നചുു.
കാലരപമണ  ഉപരസതലതസപലുള  ഊജപസരണം  മദീഭവസുു
അപപാ;  ബാഹയവലയം വസകസസുകയം താപനസല ുറഞ് ുവുനസറം
ആവകയം  നചും.ഇത്  ുവന  ഭീമ  എനറസയനപടു.പസനീട്
ബാഹയപാളസയസനല  ഇധനം  ;കുന  വാതക  പഗാളങളായസ  നതറസച
വസുു.ഇവനയ  പാനസററസ  നനുല  എും  ഇവയനട  പസാടനനത
ൂപപനാവ  പസാടനം  എും  പറയു.  പസനീട്  ബാകസയായ
നകരപകരം ൂടുറഞ് തസളകം മങസ ഒു നവളുളനാും. തസളകം
ൂണമായം നസലുനപതാനട അനതാു ഇുണ ുളനായസ തീുു.

ലിറിൽ കൈറ്സ്  ജി എച് എസ് എസ് പാല      48



ചിരാതത 

േദിൈൾഎന ജീവവാഹിേിൈൾ

തീഥ നക ബസ

        9 C

നാഗരസകത  പസറുവീണും  പസചനവചും  പടുപനലസചും
നദസകരയസലാണ്.  ൂമസ എന ജീവഗഹനത എും നീല ുുമ ചാതസ
നസതാും   ുഖയകാരണം  നദസക  തനന.  പല  നാടകളസൂനടയം
സംസാരങളസൂനടയം  കടുപപാുപമാഴാണ്  ഒു  നദസക്  പപും
നപുമയപമുനത്.ൂകമ ജീവസകളായ ബാകീരസയ ുത പലാകതസനല
ഭീമ  ൃഗങ  വനരയം  പല  നസറതാ  ചാലസചനകാണ്   ുഷനത
വസരസയസകന  സസയങളനടനയലാം  അടസഥാനം  ജീവവാഹസനസകളായ
നദസയാണ്.  നസരവധസ  സംസാരങ  പസചവച  നടനും   നദസയസും
നദസകരയസുമാണ്.  ഒപനാതാ മു ഷയരാശസയനട ഉഭവവം അവസനട
തനന.  പൃതസദതമായ  ഉറവകളസ  നസും  ഉഭവസച  വലസയ
നീചാുകളായസ  മാുന  ുദജലപസാതകളാണ്  നദസക.  നചറസയ
നീുറവകളായസ ുടുന അവ  പസനീട്  പപാ ഷകനദസകളമായസ പചന്
മഹാനദസകളായസ മാുു. ൂമസയസുള ജലതസനേ നചറസനയാരംശം മാരപമ
100 പകാടസയസ പരുള ജനങക്  ആരയമാവനത്.മാലസനയനസപകപ
ഥലമായസ  മാുന  ുുപലാകതസനേ   അവഥ  ഏത്
ദരസതതസപലകാണ്  വഴസനയാുുനനതന്  ഒു  ശാസതസും
കനണതാ  കഴസയസല.  പലാകത്  പടസണസനകാണം  ദാഹതാും
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മരസചവീുന  ജനങളനട   കണനകടതാ  പസുുുങളാണ്
ജീവപനാനട പസടു മരസുനത്.എരപയാ ൂറാണകക് ുമ് നാമസു
കാുനരീതസയസലായസുനസല ൂമസയനട കസടപ്. സീലാേസയ ഉനപനടയള
എട്   വകരകളം  അു  സുരങളം   ഇനപതുപപാനല
പവതസരസകനപടത്  ഫലക ചലനങളനട ഫലമാനണന് ചരസര പഠനം
നതളസയസച.  പാജസയ  എന  ഒറ  വകരയം  അതസനന ുറസ  പനലാസ
എന  സുരവമായസുു   അുണായസുനത്.  നസരവധസ  ജീവസകളനട
ആവാസവയവഥയാണ്  സുരം.ുറംപമാടസയസ  കാുന  സുരമല
ഉപകാമളസയസ.നചറസയ  മസയം  ുത  നീലതസമസംഗലം   വനരയള
നസരവധസ പവസഴുുകളനടനയലാം കലവറയാണ് സുരം.

നാം  മാലസനയങ  ഒു  പരസധസയമസലാനത  സുരങളസപലക്
നസപകപസുപമാ  നടമാവനത്  നുനട
ആവാസവയവഥയാണ്.മുഷയരാശസയസനല അടസഥാനഘടകമായ ജലം
ഓപരാ  ദസവസവം  മലസനമാവനപടകയാണ്.  മുഷയ  തനേ
ുഖസൗകരയങ നടതാ രമസുന പവളയസ ൂപഗാളതസനേ എലാ
പകാുകളം  മലസനീകരസകപടുണ്.മുഷയനേ  കുതകരങ
സുരതസും  ുരയായസ  പതസച.ഇപപാ  കടുകയറം
അനയഗഹങളസുനമതസ.മുഷയനേ  തസര  അടങസ  അവപശഷസച  എലാ
വുകളം  നസപകപസകാുള  ഒു  മാലസനയസംസരണ  വുവായസമാറസ
സുരം.ഇതസനനാനക  ഇരയായസ  വംശം  തനന  നശസച  ഒടനവധസ
ജീവസവഗങളണ്.സുരതസ  ആണകസടുന  വസമയം  എര
വസശാലമാനണന്  ഒു ശാസശാഖയ്  പപാും  ൂണമായസ  ഇു വനര
കനണതാ സാധയമല.പനക അതസനന ജീവപനാനട നകാനനാടകാ
ഏനതാു  സാധാരണകാരും  സാധസും.മു ഷയ  അവനേ  തസര
അടുനുവനര  ൂഷണം  നചയസുനകാണസരസുപമാ  നടമാവനത്
മുഷയവംശം ഉനപനടയള ജീവസവസഭാഗം തനനയാണ്.എലാവുനടയം
കുക ുറകാുള  ഒു ദസവസനത  മുഷയ അഭസുഖീകരസകാ
പപാവകയാണ്. 
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നുനട ഒാപരാുതുനടയം  ജീവസതതസും  ഇരയം പധാനയമഹസുന
ജീവവാഹസനസകളായ  സുരങനള  സംരകസകാനായസ  എലാവും
ഒതസണങസ  കകപകാകാുള  ദസവസമായസ  ു-8 പലാക
സുരദസനമായസ ആചരസുു.നകാനനാടകസ നകാണസരസുന സുരനത
പകാതസണകസയ കകകനകാണ് നുക് സംരകസകാം.
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    ുുശബശ
                                                

                                          

           ചസരപലഖ എ വസ 

                       H S A Mal

   ൂടപമാളസമമാനതാണ്

    ുടംബനമനാപരാ പറു.
    ഇമതസന് താളുണ് 
    വീടസനല കാരണവുവസടനതാണ-
    വസാനവാനകന് ുതശസ നചാലസ
    ഇുപകട് വളന മക മനസസലത്
    ഉുവസട് നകാപണയസുു
    എനസും പമതസും പദഷയനപടന പൃതം
     തനസനയ ഉണാകസനയടു.
     കാരണവുനട ഥാനം ൂടസ ഏനറടതപപാ
     പദഷയം പതസനടങായസ 
     ഇതസടനപടാത മക പസുപസുു
     ഇനതാനക കണ് നപാടസചസരസച അമപയാട്
     നഫമസനസസായ മക പരാധപതാനട ുലമസ.
     ഈ അമയാണചനന വഷളാകസയനതന്
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അതിജീവേതിണന ൈുതത

അജന ജസതീഷ്
9 A

പകരളനത കാു തസന പളയം എന മഹാദരനനത പലാകം
ുുവ പനാകസ  നസനക ഉയനതുപനു.ഇന്  പകരളതസനല ഓപരാ
ജനതും അഭസമാനൂവം പറയാുണാവം  ഉയനതുപനപസനേ ഒു
നീണ കഥ!
  ഒു  കാലത്  പകരളജനത  പവനലസ  ുങസയപപാ
എലാവുംപാഥസച.ഒുമഴനയകസുംകസടസയസുനനകസനലന്.  എനാ ആ
പാഥനയനട ഫലം നീണ കാലം നീണ നസനപപാ ആും പതീകസചസല
ഇങനന ഒു അതസജീവനം.പകരളതസ ഇകഴസഞ നകാലങളസ വച്
നമ  പനരസട  ഏറവം  വലസയ  ദരനം.പഴസപറയാപനാ  ുറനപടതാപനാ
ഒും  ആും  കഴസയസല!കാരണം  എലാറസും  മുഷയ
തനന.പൃതസയസ  വസകസനതസനേ  പപരസ  ുതസനയാു  പരീകണം
മുഷയ  നഠതസയപപാ  ആും  ഇതരനമാു  തസരസചടസ
പതീകസചസല.എനാ  ഇതസൂനട  നുക്  കാണാ  സാധസചത്
മനറാനായസുു.സപനാഷതസ  മാരമല  ദഃഖതസുംപകരളജനതയ്
പകാകാനറസയാനമന്.തീജസാലയസ  നസന്  പറുയന  ഫസനസക്
പകസകനള പപാനല പകരള ജനത ഉയുവു.
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  ൂ-ൂലായ്  മാസങളസ  ുുകം  ചസല  ഥലങനളാഴസനക
നവളതസനടസയസലായസ  മാറസ.ഓപരാ  ഭാഗങളായസ  കാു-  തസുപമാും
ഒു  ജീവന്  പപാും  പപാറ  വരാനത  നാടകാ  ഒു  ൂടസ.പനം
ൂകമാവാ അധസകം നാളക പവണസ വനസല.പകരളം ുുവ പടു
പസടസചപപാ  നാടകാും,കസനയങളം,  പപാലീുകാും  എനസപനനറ
സകാു പപാും വസശസാസപതാനട എലാറസനനയം കമഴസ അടസചനകാണ്
മാൃകയായസ മാറസ.
          വീടക,നകടസടങ അങനന മുഷയുണാകസനയടതസമാദയം
ുുവ  പളയം  കാു  തസനപപാ  ഒടവസ  നുനട  കകയസ
ഉണായസുനത്  "രകസകണം"  എന വാക് മാരം.  പകരളതസ ഒനര
മാസപതാളം ുഴങസപകട പതസധസനസ"രകസകണപമ.....?”

          ഒടവസ ഇകഴസഞ ഓണതസന് ഒനതാുമയനട മനറാു മാൃക
ൂടസ പകരളം കാടസ തു.ഓപരാ ദരസതാശസാസ കയാമസും അന് നടനത്
മുഷയനേ  പേഹം  ഇും  നട്ടനപടസനലന  പചയായ  സതയം
ൂടസയാണ്.വലസയവനരപനാ  നചറസയവനരപനാ  ഇലാനത  എലാവും
ഇതസ  പകാളസകളായസ  എനതാണ്  എനേ  വീകണതസ  എടു
പറപയണത്.

            ദരസതാശസാസ കയാമസ വസം,ഭകണം, ആവശയമായ സാധനം
ുുവ  എതസച.പസനീട്  വീടക  നകസ,ുര  പരങ  പമാണം,ലഘ
പലഖക  ുടങസയവ  ുുകസനകാടു,വസദയാഥസകകായസ  ുതസയ
ുതകങളം  ൂടാനത  നടനപട  പനാടകളസ  ൂടകാുനട  കകപട
പതസഞ  എുുകപളാനട  ുതസനയാു  വസദയാരംഭം  അവു
നകസ.അങനന  എലാ  പമഖലകളസും  ദരനനത  പനരസടാ  പവണ
എലാകാരയങളം നചയ.അവസാനം പകരള ജനതയസ ഈ ദരനം വാരസ
വസതറസയപപാ  അറസയാനത  തളു  പപായ  ചസലക്  ുതസനയാു
കകതാും  മാനസസകമായസ  അതസ  നസന്ുകസ  പനടാ  ഒു
പബാധവകരണ കാും
  ഇരയം  നചത്  പഴയ  പകരളനത  തസരസനചടതപപാ
അഭസനദനങപളാനട അഭസവാദയങപളാനട പലാകം ുുവ നനമ വരപവു.
മാൃക  എന  ൂന്  വാക്  എനസന്  പറയണപമാ  അതസനഹയാണ്
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പകരളം.ഇന്  പകരളതസനേ  ഓപരാ  ജനതും  പറയാുണാവം
ഒനതാുമയനട  കഥ,  അവുനട        അവസാനനസമസഷം,ഒടവസ
അതസജീവനതസനേ കഥയം..........
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ബഹിരാൈാശ ഗനവഷണ ചരിതശ

                  

രാവണ വസ

    9 B

പകാടസകണകസന് ഗാലകസക പചന ഈ മഹാപപ  ഞനതുറസച്
നുക്  വസവരങ  ലഭസുനനതങനനയാണ്?  വസമയസപസുന  ഈ
മഹാപപഞനത  സംബധസച  രഹസയങ  നവളസനപടുനതസ
മുഷയനേ നസരീകണ ഫലങ ഉപപയാഗനപടതസയള ചസനകുള
പക്  വയകമായപലാ.  ആുനസക  പജാതസശാസം  പകാപ  നസകസസ
ുടുു.  നടലപസാുപപയാഗസച്  ഗലീലസപയാ  നടതസയ
ആകാശനസരീകമങളസനല  കനണതുക  പകാപ  നസകസസനേ
സൗരപകര സസദാനനത പസുണച.  ഹബസ പപയ്സ് നടലപസാപ്
പപാുള ആുനസക സംവസധാനങ ഉപപയാഗസച് ഉള നസരീകണങ
അവസശസസനീയമായ  പവഗതയസ  അകു  പപാുു  എന
സസദാനതസന്  അുൂരകമായസ  തസു ഈ നസരീകണം.  അതയധസകം
മാും  ഉനത  താപനസലയം  ഉണായസുന  വളനര  നചറസയ  വുവസനേ
മഹാവസപസാടനതസൂനട 1400 പകാടസ വഷങക് ുമ് പപഞുണായസ
എന് കുതനപടു.

                ൃരസമ ഉപഗഹങളനട വസപകപണം  ആരംഭസചപതാനട
പപഞനതുറസച്  ുനറകടസ  നതളസമയാന  ചസരം  ലഭസച.  1957  
പസാവസയറ്  ൂണസയ  ുട്നസക്  1  വസപകപസചതായസുു  ഇതസനേ
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ുടകം.  ുടന്  ൂണ,  അപപാപളാ,
മറസന,പയണസയ,പവാപയജ,പമറീന,നമസഞ,  പകാപമാസ്  ,പസാണ്,
കാസസനസ,നഹഗസ്,  ചരയാ  ുടങസ  വസവസധപദതസകളസൂനട
ഗഹങനള  ുറസചം  മും  ബഹസരാകാശ  പഗാളങനളുരസചം  ധാരാളം
അറസവക ലഭയമായസ.  അനപദശസയ ബഹസരാകാശ നസലയം,  സാലുട്  ,
കസലാബ് , മസ ുടങസയ ബഹസരാകാശ പരീകണങളം അവയസപലക് 
പറകാസഹായസുനപപസ്ഷടസുകളംബഹസരാകാശത്നസരവധസപക

ണങ നടതാ ശാസഞനര സഹായസച.  
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അതിശയിപിുശ  ൃദയശ

       ആേിതദ മൈ 

   9 B

രതിേിനം  ഒു  ലഷം  തവണയാണ്  ൃേയം  ഇെിുനത്.മവുമത

ഇെിുൈയല,ശകമായ  സംദകാെവിൈാസങളിൂമെ  ഒാദരാ  മസകനിലം

ഏതാണ്  70 മിലിലിറർ  രകം  പമ

മെയമൈാദണയിരിുന.രകുഴലൈൾുുണ്  െില

വിെിരവിദശെങൾ.മഹാധമനിക്  നുമെ  ൂദനാടതിമല  ദഹാസ്

കപപിമനയര  വദാസം  ൈാണം!മെറിയ  ൈാപിലറി  ഞരമൈൾകാവമട

തലുെിുമെ  പതിമലാദന  ൈനം  ൈാണ.ഒരാളമെ  സിരൈളമ  ധമനിൈളം

ൈാപിലറിൈളം ദെർുവചാൽ ഏതാണ് ഒുലഷം ൈിദലാമീറർ കേർഘദം

വും ആ             ുഴലിന്!ൂനനാലദപുമെ രകുഴൽ മതി ൂമിയിൽ

നിന്  െരനിദലക്  രകം  എതികാൻ!ഒു  േിവസംമൈാണ്  ഒരാളമെ

രകം സഞരിച്  തീർുനത്  19,000km  ആണ്.ദൈരളതിമന നീളതിന

30 ഇരടിയിദലമറ വുമിത്.
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               കപാതിസചാറ്

അഭിരാമി പി

                                                             10 C

വിേദാലയതിമല  മതിൽമകടിന്  ുനിൽ  എതിയദപാദഴും

രാർതനുള മണിയെിച് ഇുന ൈിച വരാനയിൂമെ ഓെി അവൻമറ

കാസിന  ുമിമലതി,  അദപാദഴും  ൈണകിന്  ുദരരൻ  സാർ

കാസിൽ ഹാജർ ആയികഴിഞിുന.  ൈിചവിന്  ുദരരൻ സാറിമന

വളമര  ദപെിയാണ്.  എനം  അവൻമറ  മെവി  പിെിച  െിരിചിമലകിൽ

അയാൾക്  ഉറകം  വരില.  എദപാഴം  ൈിചവിൻമറ  സാനം  കാസിന

ുറതായിുന അുമൈാുതമന.

 ൂൾ  ജീവിതം  ൈിചവിമന  എദപാഴം  ശാനമായിുന.  ഉചയ്

ദൊറ് ൈഴികാനള മണിയെിുദമാൾ ുടിൈമളലാവും ദൊുമപാതി

ൈഴികാനം കൈ ൈഴുവാനം ഉള ഓടതിൽ ആയിരിും.  എനാൽ

ൈിചവിന്  അതിമനമയാനം  ആവശദം  വരാറില,  ൈാരണം  അവൻമറ

ൈയിൽ  ഉചകദതകായി  ൈുതിവയാൻ  ഒനം  തമന  ഉണാവാറില.

ൂുൈാമരലാവും  അവരവുമെ  ദൊുമപാതി  ുറന  സവാേിഷമായ

ഭഷണം  ൈഴിുദമാൾ  അുദപാമലമയാു  ദൊറ്  മപാതി  തനിും
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ദവണമമന്  ൈിച  എദപാഴം  ആരഹികാുണ്.  വിശപിൻമറ

ൈാഠിനദതാൽ  വയർ  രതിദെധം  നെുദമാൾ  അതിമന

ആശവസിപികാനായി അവൻമറ െളങിയ പാറിൈ് ുപിയിമല മവളം

ുെികാനാണ് പതിവ് . വീടിമലുദമാദഴും ൈിച വിശന്തളർനിും

ഉണാും.  അഞ്  ൈിദലാമീറദറാളം  നെന  ദവണം  ൈിചവിന്

വീടിമലതാൻ.  എനം  ബസിൽ  ൈയറി  ദപാൈാമനാനം  അവുമെ

ൈയിൽ  പണം  ഉണാവാറില.  ൈിചവിന്  രു  വയുളദപാഴാണ്

അവൻമറ അഛൻ വാഹനാപൈെതിൽ മരണമപടത് . അദതാമെ ോരിദദ

ൈെലിൽ  ുുദമാൾ  പിെിചയർതാൻ  താങായി  നിൽകാദനാ

ൈിചവിന  അവൻമറ  അമും  ുണ  ഇലാതായി.  ൂൾവിട്

വീടിമലുദമാദഴും അമ ൈടൻ ൊയ ഉണാകി വും.  വലദപാഴം

മാരം  ൊയുമെ  ൂമെ  ൈഴികാമനമനകിലം  ഉണാവം.  പിദറന്  ഒു

ഞായറാചയായിുന.  രാവിമല എഴദനറദപാൾ ുതൽ ൈിച അമദയാെ്

തനിക് നാമള ൂളിൽ മൈാുദപാൈാൻ ഒു മപാതിദചാറ് ദവണമമന്

വാശി  പിെികാൻ  ുെങി.  ഒരമും  മകളമെ  ഇതരം  ആരഹങൾ

സാധിച മൈാുകാതിരികാൻ ൈഴിയില,  അുമൈാണ് അമ ൂട മെഞ

ഉണാകി  വിറ്  പണംമൈാണ്  ുറച്  അരിും  പചകറിും  വാങി

മൈാുവന.  പിദറേിവസം ൈിച വിനായി സവാേിഷമായി മപാതിദചാറ്

അമ തയാറാകി മവചിുന.  എനമതകാൾ സദനാെവാനായിുന

ൈിച . അന് ൂുൈാദരാമൊപം അവനം ദൊറ് ൈഴികാൻ പറി. എനാൽ

ആ  സദനാെം  ഒു  ുരനതിനള  ുദനാെിയായിുന  എനവന്

അറിയിലായിുന.  കവുദനരം  ൂൾവിട്  വീടിമലതിയദപാൾ

ൈിചവിൻമറ വീെിനുും ുദറ ആൾകാർ ൂെി നിൽുനണായിുന.

ൈിച  ദവഗം  വീടിനളിദലക്  ഓെികയറി,  അദപാൾ  അവൻ  ൈണത്

മവളുതപിച്  ൈടിലിൽ  ൈിെതിയിരിുന  അവൻമറ  അമുമെ
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ശരീരമാണ്,  ൈിച  ഓെിമചന്  അമുമെ  ദശാെിച  കൈൈൾ

പിെിചമർതി,  ജീവനണായിുമനകിൽ  അമ  അവൻമറ  മനറിയിൽ

തദലാുമായിുന.മൈൻമറ വിശപെകാനള തരപാെിനിെയിൽ അമ,

അമുമെ  ആദരാഗദം  രധിചിുനില.  അമുമെ  മനറിയിൽ  ൈിച

അവസാനമായി  ഒു  ഉമ  മൈാുു   അവമന  ഏൈാനതുമെ

ുഴയിദലക് തളിവിുമൈാണ് അമ ശവുെീരതിദലക് യാരയായി..

അദപാൾ കൈൈൾക് ജീവനളുദപാമല ൈിചവിന്  ദതാനി  ൃേയം

ുറിു ദപാുന ദവേനദയാമെ അമ അൈന ദപാുന ൈാച അവൻ

ദനാകി  നിന  അദപാഴം  അമുമെ  കൈൈൾ  അവമന  തദലാുന

തിനായി വിുമനണായിുന....

    

ലിറിൽ കൈറ്സ്  ജി എച് എസ് എസ് പാല      61



ചിരാതത 

ജീവിതശ  കവവിധയമാണത
                                

     ൃഷ് പണു എം വസ

       9 D

നുനട  നാടസനല  എലാവും  ഒപര  വസമാണ്  ധരസുനനതന്
വസചാരസുക .  പലാകതസനല എലായസടും  ഉളവ  ഒപര  ഭകണമാണ്
കഴസുനനതന്  വസചാരസുക.  പലാകതാനക  ൃഗമായസ  ആന  മാരപമ
ഉുനവകസപലാ.......എലാ  പകസകും  ഒപര  ൂവലായാപലാ.......  എലാ
പകസകളം ഒു പപാനല ആയാപലാ? മരമായാും സസയമായാും നതങ്
മാരമായാും..............പസനന  കവസതകളസ  നതങ്  മാരപമ
പരാമഷസകനപട....

കവവസധയമാണ്  ജീവസതം.  ജീവസതതസനേ   ആധാരവം
സൗഭാഗയവമാണ്  കവവസധയം.  അതസനലകസ  പലാകമസല.  ഈ
കവവസധയതസന്  നാശം  വനാ  അു  നുനട  ദൗഭാഗയമായസരസും.
ജീവജാതസയനട നാശതസപലകാണത് നയസുക. 

ഇന്  ൂുഖത്  ജീവസചസുന  എലാം  ജീവജാലങളനടയം
ആനക ുകയാണ്  കജവകവവസധയം.  ഇതസ ൂമജീവസക ുത
നീലതസമസംഗലം  വനര  ഉനപടസടണ്.  ൂമസസയങ  ുത
വ൯മരങ  വനരയം  നുക്  പരസചയുളും  ഇലാതുമായ
എലാജുസസയജാലങളം  ഉനപടം.  ഈ  കജവകവവസധയതസനേ
സമഗതയാണ് കജവകവവസധയം.
          ഒു പപദശനത ുുപാടകകുസരസച് ആ ുുപാടമായസ
നപാുതനപട് ധാരാളം സസയങളം ൃഗങളം  ൂമജീവസകളം ഒനക
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ജീവസുു.  ഇതരം   ജീവജാലങളം  അവയനട  ുുപാടം  എലാം
അടുനതാണ് ഒു ആവാസവയവഥ.
        ഒപരാപരാ  ആവാസവയവഥയസും പലതരം ജീവസൂഹങ
നപാുതനപട്  ജീവസുു.  ഒന്  മപറാനസനന  ആരയസചം
ആഹാരമാകസയമാണ് ഒപരാ ആവാസവയവഥയസനലയം ജീവസതം.

നാം  ജീവസകാും  ജീവസകാുള  സാഹചരയങ
നസലനസതാും  ആരയസുനത്  ഇതരം  കജവകവവസധയ
വയവഥകളാണ്.  ഇത്  മു ഷയും  മുഷയും  തമസുള ബധതസ
മാരം  ഒുുനതല.  കവവസധയമാനജീവജാതസകനള
ആരയസചനകാണമാരപമ മു  ഷയന് ജീവസതം ഉു.
         പൃതസയസനല സകല ജീവജാലങളം  തമസ ഉള എലാ
ബധങളം  പവതസരസചറസയാ  മുഷയക്  ഇുവനര  കഴസഞസടസല.
ഇനസകഴസയകയമസല.
കജവകവവസധയതസന്  നാശം  സംഭവസുപമാ  അു  മു ഷയനര
മാരമല മറ് ജീവജാലങപളയം എങനന ബാധസുനമന് തസരസചറസയണം.
കടലസും  കാടസും  മാനും  മണസുളസുനമാനക  നുക്  ഇനസയം
തസരസചറസയാ കഴസയാത ജീവജാലങ ഉണാവാം.

       നാമറസയനും അറസയാതുമായ ജീവജാലങക് പൃതസയസ
അതസപേതായ  ഥാനുണ്.  ഓപരാനസും  സസനമായ  ധമങളണ്.
എലാ  ധമങളം  ൂടസപചുപമാഴാണ്  ഓപരാനസും
നസലനസകാനാവക. ഒു ുടംബതസനല ഒനതാുമയള അംഗങളായസ
തനന  പൃതസയസനലയം  ഒനതാുമയള  അംഗങളായസ  പൃതസയസനല
കജവകവവസധയനത കാണാ കഴസയണം.
                  മുഷയ  പൃതസയമായസ  ഇടനപട്  പൃതസയസ
മാറങളണാകസതനനയാണ്  വളനും  വസകസസചും.
പൃതസയസലസടനപട്  പവതസുപമാും  സവചരങനളയം  മാനസുന

ഒു മപനാഭാവം പണനത മുഷയ  നസലനസതസപപാനസുു.
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ആനരാഗയുള േണലാു ോണളകായി.....

റമീസ്
    HSA Phy Edu.

നല  കായസകകമത  എനത്  എലാവുനടയം  സസനമാണ്,  പനക
കായസകകമത എനത് കായസക താരങളനട മാരംഅവകാശമാനണന
നതുധാരണ ഉനണകസ ഇു തനന തസുുക.  പകരം കായസകകമത
എനത്  എലാവുനടയം  അവകാശമാനണന്  തസരസചറസയക.  അത്
വയകസക പതാും വയതയതമാണ്.  പായം,  ലസംഗം,  ഭകണരമം ുടങസയ
ഒപരാും  ഒു  വയകസയനട  കായസകകമതനയ  സസാധീനസുു.
നസതയജീവസതതസനല  നചുും  വുുമായ  ശാരീരസകാധസാങ  കീണം
ൂടാനത നചയാുളള കഴസവസനനയാണ് ശാരീരസകകമത എന് പറയനത്.
ഇത്  പണം  നകാടതാ  വാങാ  സാധസകസല.  മക  നചതാ
പസതാവസനന  കസടസല  പസതാവ്  നചതാ  മകന്  കസടസല.ഒപരാുതും
അവനവ  നചയണം.  നചതാ  ഫലം  കസടം.  വയായമതസൂനടയം,
ആഹാരരമതസൂനടയം എലാവും അവരവുപടതായ കായസകകമത
പനടസനയടകാം.  സൂഹതസ  നനലാു  ശതമാനം  ആളകളനടയം
ശാരീരസകകമത  ദസനം  പതസ  ുറുനകാപണയസരസുു.  കാരണം
അലസത,  ശാരീരസകകമതയനട  പാധാനയനതുറസച്
അറസവസലായ,യരങളനട  അമസത  ഉപപയാഗം,  അശാസസയമായ
ഭകണരീതസക,വയായമുറവ് ഇങനന ുടും.  ഇതസനേ ഫലമായസ നാം
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ധാരാളം  പണം  ആപരാഗയപമഖലയസ  വയകസകളം  സകാും
ചസലവഴസചനകാണസരസുു.  ജീവസതകശലസപരാഗങ  ുടസക  ുത
പടുപസടസചനകാണസരസുു.  
     ഈ അവസരതസ പണകാലവമായസ ഒു താരതമയം ആവശയമാണ്.
അവക്  ഒു  നസബധസത  കായസകകമതപരസപാടസയനട
ആവശയമസലായസുു.  കാരണം  അത്  അവുനട  ജസവസതതസനേ
ഭാഗമായസുു.  അവ സസഭാവസകമായം ൃഷസയസും  ,വയായാമതസും മും
കായസകാഭയാസങളസും  ഏനപടസുു.മാരമല  ഭകണം പരസമസതമായം
ുദവമായസുു.  സസകളാകനട  ആയാസുള  പല  പജാലസകളസും
ഏനപടസുു. എനാ ഇന് എലാവരസും വാഹനമായസ,അുമനലകസ
എലാ ഊടവഴസകളസും  നപാുഗതാഗതമായസ.  കളസകാ കളസകളങളസല,
സമയമസല ,  ുടസകളനട പരീകയസ മാക് ുറയം എന കാരണതാ
കളസകാ വസടാ   മാതാപസതാകളനട  ഭയം.  സസകളാവനട  ൂണമായം
യരങനള  വീടാവസശയങക്  പവണസ  ഉപപയാഗസച്  ുടങസ.
ുകാലങളസ അങാടസകളസപലും,ുളസപലും നടു പപായ ുടസകളം
ുതസനവും  ഇന്  ൂണമായം  അനലകസ  നതാുു  ശതമാനവം
വാഹന  ഉപപഭാകാകളായസ.  ുുകം  പറസഞാ  ഒു  ദസവസസം  ുളസ
വസയപ് നപാടസയാത അവഥയസപലക് സൂഹം മാറസ. ഇതസനേ  ഫലപമാ
ഡയഗപണാസസക്  നസറുകളസ  തസരകായസുടസക,യവാക,
പായമായവ,  രാവസനല  ആുമണസ  ുത   ശരീരതസനല
ഗ്ള ൂപകാും,നകാളപസാളം പഷും ഉയന് താങാവനതസുമുറമായസ
ഭകണതസുുമം പശ  ഷവം നചകസംഗ്.  ുമാനക പായമായവരസ കണ
ജീവസതകശലസ  പരാഗങ ഇന് നാടസ രഡ്.ഈ അുഖങുള
പരസഹാരമായസ പഡാക നസപദശസുനനതാ വയായാമങളസ ഏനപടക
തനന  ഒു  ൂപപപാും  ചസലവസടാനത
നസങപകവുപമനപടാം.വയായാമങളസ  ജീവസതകശലസ  പരാഗങ
ഒു പരസധസവനര ആശസാസം മുനസപനകാ വയായാമമപര...അുനകാണ്
ചസനസക  എനസന്  പഡാകുനട  കപനകായസ  കാതസരസകണം  .പരാഗം
വനസട് ചസകസസസുനതസപനകാ നലത്  വരാനത ൂകസുനതാണ്.
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അുനകാണ്  ഇു  തനന  ുടങസപകാ  നസങക്  ഇ ടുളത്
തസരനഞടകാം.  നടതം,  പജാഗസംങ്,  കസകസളസങ്,  ജസംപനഷയം,
എയപറാബസക്,  പയാഗ........ഇങനന  ുടും.ഇതസ  നസും  നസങക്
ഇ ടുളത്   തസരഞടുക.  വസധധേ  സഹായം  കസടനമകസ  നലത്.
എനനകസ പരാഗതസന്  അടസമകളാനണകസ തീചയായം   പഡാകുനട
നസപദശം  സസീകരസപച  മതസയാവ.  ുടകതസനല  ആപവശം  പപാരാ.
നസതാ  പവണസയാനണകസ  ുടങുത്.ുടുക  ഭകണപതയം
പപാനല മരണം വനര മാറം കണ ുടും........

ആപരാഗയുള  ശരീരതസനല  ആപരാഗയുള  മനുണാവ.
ആപരാഗയുള  മനസസപല  ആപരാഗയുള  ശരീരംകാണ.   പലാകമാനക
വസവസധ  കായസക  പമളകളസൂനട  നുന  മഹതായ  സപദശമാണ്
ആനദതസൂനട   ആപരാഗയം  .  അപതാനടാപം
പേഹം,സംസാരം,ഭാഷകടായ  ുടങസയവ നസരവധസ ൂലയങ വയതയത
കായസക  മസരങളസൂനട   കകമാറാുള  ഒു  പവദസ  ൂടസയാണ്
കായസകപമഖല.എനാ  ഇന്  പലും  കായസകവസദയാഭയാസങളസ
ഏനപടനസനതസപനകാ ആപവശം  കളസ  കാണാും അവക് പവണസ
ജയ്  വസളസകാും  തസടകമാണ്.  ഇത്ഒു  വസപനാദമായസ  കാണാനമകസും
അത്  നുനട  ജീവസതതസനേ  ഭാഗമാകാ  രമസുനസലാ  എനത്
തനനയാണ്   നുനട  പരാജയ  കാരണം.   അഥവാ  കായസക
അഭയാസതസനായസ  തയാറായാ  മസകവും   കളസകളതസനേ  ഏറവം
ഒടവസലനത പരസധസവനര വാഹനപമാടസച്  പപാുനതാണ്  ുതസയ രീതസ.
ഇരമാരം  ജനങ  അലസരായസരസുു.  അുമാറസ   പുനമകസ
ദസവസവം  ുറഞത്  ഒു  മണസകനറകസും   വയായാമതസനായസ
മാറസനവചാ  അത്  നുനട   ജീവസതതസനേ  വലസയ   ഒു  സമത്
തനനയാും  തീച.  കാരണം  വയായാമതസനേ   പനടങനളുറസച്
അറസഞാ  അത്  തസരസചറസയാം.ബാഹയമായ  ശരീരതസന്  ലഭസുന
പനടങ   വസവരസകാം,  ആകഷകമായ  ശരീരഘടന   എനത്
എലാവുനടയം സസനമാണ്.  അത്  സസനം ആതവസശസാസ വധനും
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മുളവുനട രദ പസടസച് പറാുള ആദയ പടസയാണ്.  ൂടാനത  മസകച
ലക്ബസലസറസ  ശരീരനത  പരസുകളസ  നസും  സംരകസും.  അത്
ൂടാനത  സപവാപരസ  ഉസാഹവം  പസനതയം  ജീവസതതസനേ
നസങക്   വളനര എളപം പനടസനയടകാം.പശഷം ഞാ ആനരസകമായ
വയായാമതസനേ  ചസല  പനടങ  വസവരസകാം.  നാം  കഴസുന  ആഹാര
പദാഥങ നുനട ശരീരതസ  സംഭരസച് നവുനത് പധാനമായം
ൂന്  ൂപതസലാണ്.  കാപബാ  കഹപേറ്,ഫാറ്,പപാടസ
എനസങനനയാണ്,വയായാമതസനേ  ആദയനത  അര  മണസകപറാളം
നുക് ഊജം നുന പസാതസ് കാപബാ കഹപേറാണ്. അതസു
പശഷം ശരീരതസ  ഫാറസ നസും ഊജം സസീകരസും. അത് നുനട
ശരീരതസനല  നകാുപസനേ  അളവസനന  ൂടാനത   നസയരസും.
സൂഹതസനല  അമസതവണതസന്  കാരണം  balance   intake  and  put
theory  യനട  അറസവസലായയാണ്.  അതായത്  50%  ഭകണം കഴസചാ
50% വയായമം നചയണം.എനാ പലും അപപതാ, അുപപതാ intake
എടുകയം output പപതാ ഇുപപതാ  ശതമാനതസ ഒുങസപപാുന
അവഥയാണ്.  ഇത്  നകാുപ്  ശരീരതസ  നസപകപസകാും  അത്
അമസത വണതസന് കാരണമാവകയം നചും. അുനകാണ് ുടചയായ
അരമണസക  വയായാമതസു  പശഷപമ  നകാുപ്  ഊജമായസ
മാൂ.ഇതസൂനട  ശരീരവണനത  നസയരസച്  നസതാ/png നാവ.
വയായമതസനേ അടത പനടം ശരീരതസനല നെഡ് നസുപലഷനേ
പവഗത ൂടനതാണ്.  ഇത് ൂടത ശരീരഭാഗങളസപലക് വസറാമസുക
മസനറുകളം  എതസപചരാ  സഹായസുനതസപനാനടാപം  ശരീരതസനല
മാലസനയങനള  വസയപസൂനട,     ൂരതസൂനട,  നസശസാസതസൂനടയം
ുറംതളാ  സഹായസുകയം  അത്  നുനട  ശരീരതസനല  വസവസധ
ആനരസക  അവയവങളനട  കാരയകമത  വധസപസുകയം  ഇത്
ശരീരതസനേ  ആനക  പവതനനത   തസരസതനപടുവാും
സഹായസുു.  ഉദാഹരണമായസ  സുനമററസ  സസസതസനേ  പധാന
അവയവമാണ്  ൃദയം.  ഈ  ൃദയം  തനനയാണ്  ഈ  സസസതസനേ
നസയരസുനത്.  ഇതസനേ ുഖമമായ പവതനതസന് കാരയകമമായ
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രകതസനേ  മദയത  ഉറപാകണം.അലാതപകം  മരണം  വനര
സംഭവസകാം.  വയായാമതസൂനട നാടസകളസൂനട തടസങളം മാലസനയങളം
നീകാും  ൃദയതസനേ  ആപരാഗയം  നസലനസതാും   സഹായസുു.
ഇങനന ഓപരാ അവയവങളനടയം  കാരയകമമായ പവത്നതസനേ
ആനക  ുകയാണ്ആപരാഗയുളശരീരം.  
   ുകളസ പറഞ വയായാമതസനേ ഏതാും പനടങ ഉനകാണ്
ജീവസതതസനേ  ഭാഗമാകാ   രമസുക.  മു  ജീവസകളസ  നസും
വസഭസനമായസ  ഒുപാട്  കഴസവകളള ഈ  ശരീരം  സംരകസുക എന
ൂണ  ഉതരവാദസതസം  നുപടതാണ്.  അതസ  ഒരസകും  വീച
വുതുത്.     വയായാമം ജീവസതതസനേ ഭാഗമാുക.  ഉറകനതയം
ഭകണനതയം പപാനല.
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നാഗരിെതുകെ മഴ

     

     ആേിതദ മൈ 
9 E

അദമ  എനാണാ  വുന  മവളം?  അു  ദൊേിച.  ഓ  അത്

മറയിനാണ്.  അവമന അമ മുപെി മൈാുു.  ഇത് ദൈുമൈാണിുന

ുതശി  ുറദതകിറങി.  അവർ  അവമന  അവുമെ  അുദതക്

ദെർുപിെിചമൈാണ്  പറു.അത്  ദമാമന  മഴമപുൈയാണ്.

എനിടമ  പറഞദലാ  മറയിനാമണന്.  അത്  മഴമയ  ഇദപാഴമത

പരിഷാരിൈൾ  വിളിുന  ദപരദല.  ഓ....  അമപാ  ഇതാണദല  മഴ  .

ുതശീ...,  മഴ  മപയ്  ഇങമന  ധാരാളം  മവളുണാവദമാൾ

നമമളലാം  ുങിദപാവിദല....?  അവമന  അമ  ഇുദൈട്  മൈാണ്

തിണയിദലു  രതദഷമപു.  അവൾ  പറു.  നമമളാനം

ുങിദപാവില.  ആ മവളതിമന ുദറ ഭാഗം ഒലിചദപാവം.   പിമന

ുദറ ഭാഗം  ൂമികെിയിദലക് താണദപാവം. അങമനമയാമകയാണ്

ശാസീയവശം. ങം....ശാസ് രീയവശം. 

  അനതാനക ുടസക് മനസസലാപവയാ?   ുതശസ പചാദയം ഉനയസച.

  പസനന മനസസലാവാണ് !    അമ മുപടസ പറു.   എനസടാപണാ ുടസ

   കും മസഴസച് ഇരസകണത് ?  ുതശസ പറുതരാം.   പമാന് അവര്

    പറയാന് ുടങസയപപാപഴും അുവസനേ അമ് വാളസളകസ. പവണ,പവണ.
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     പഴംുരാണം പകട് എനേ ുടസനയ വഷളാകണ.   ഇരയം പറഞ്

  അവര് അകപതക് പപായസ.    മഴയനട ശകസ ൂടസവനപപാപഴും ുതശസ

   അവന് കളസവളങള് ഉണാകസനകാടു.  അവരത്

     നവളതസനലാുകാന് ഭാവസചപപാപഴും അവനേ അ്മ കലസുളസ

ുറപതുവു.  എനായസത് ? അവരലറസ.......   അവര് പറു . ഞാന്

 വളം ഒുുകയായസുു.   നസനേനയാു വളം.    എടാ നസനക് പനസയം

  മും വും .  ുതശസ പചാദസച.    അപാും മഴ നകാളണപല.  അവര്

     വളര്ന് പസനന നസങള്ക് കഴസയസയമായസരസും.   പപക എനേ

       നകാചസനന ൂനട നസങള് പരാഗം വുതസകപല.     അവര് പറു .

   പസനന അുവസനന പസടസചവലസചനകാണ് അകപതക്

നകാണപപായസ,തലുടചനകാടു.   ുറചകഴസഞപപാല് അവന്

    ുതശസയനട അടകല് വുനകാണ് പചാദസച.    ുതശസ ഈ മഴയനട

പപനരനാ്?      അവര് അലം ആപലാചസചനകാണ് പരസഹാസപതാനട

പറു.   ഇതാണ് നാഗരസകതയനട മഴ.
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ുഖുള ണോമരശ 
      

ശാലസനസ നക വസ 
    HSA Eng

ൂട്  നകാണ്  ുകഞ്  കുന  മാച്  മാസതസനല  ഒുച
പനരം.പതാം  കാസ്  പരീകയനട  ഇവസജസപലപറസസ  ഒരാളായസ
എടാം  നമ  ുറസയസനല  ജനാലകരസകസനല  കടസൂടസയ  പാസസക്
കപസരയസ ഞാനസുു...ലസസസനല ഇുപതസ പതസപനുപപ ൂടപസടസച
തലയമായസ  എനസു  ുമസ  .ൂുപപ  ഐ.ഇ.ഡസ.ഔദാരയതസ  ൂം
നമ  പതസനഞസപലക്  കൈബസനനാപം  ഇരസകാ  ുടങസയസട്
ഇപനക്  ഒപു  ദസവസമാുു.ഒനനാനര  മണസക  കഴസഞും
പലും തല നചരസചം ുനസചം പചാദയ നമ കകമാറാ ുടങസ. 764-ാ
നമുകാര  നസധസ  അടതസുന  പനാബസളസനേ  ഉതരപപപറസപലക്
പനാകസയസരസുനത്  കണ്  ഈ  പരീക  ുറചകാലം
നീണപപായസുുനവകസ  അവന്  കഥകളസ  സാധകതസനേ  റസസട്
കസടമായസുുനവന്  എനസക്  പതാനസ  .നബഞസനേ  രണറപതും
പരമാവധസ  മാറസയസുതസ  പനാബസളസനേ  ഉതര  പപപറസനേ  ുകളസ
പചാദയപപപ നകാണ് ൂടസ നസധസനേ  പതീകകനള ഞാ തലസ നകടതസ .
രമ  നമ  പപാും  നതറാനത  കണകസനല  പചാദയപപപ  ുജസത്
സാറസപേയം വാു മാഷസപേയം ുടസകളനട ുനസനലതസയപപാ അവ
അുഭവസച  സപനാഷവം  നസധസനേ  തകനടസച  സസനങളം
.....രാസസലാടസ  കളസചപപാ അസസഥമായ മനസസനന ശാനമാകാ
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രാസസനേ മസഡസ പപായസേ് ഞാ ുതസനയാടസച.സജസ സാ റസലീഫ്
നചയാ  എതസയപപാ  ുനസനല  ഏുപപും  നടന  വഴസകളസൂനട
ഞാും  സാഫ്  ൂമസപലക്  നചു.ൃതസയസലാത ുചസുറസയസ കയറസ. 
ഞാും  ഇറങസ....തുപസലാത  നവളം  നകാണ്  ുഖം  കുകസ
കണാടസയസപലക്  പനാകസയപപാ  കീയറസലാത  കണാടസയസ  ഏഴാം
നമ  ൂമസനല  സസസനറ  പപാനല  പതാനസച.  നാല്,അഞ്,ആറ്
ൂുകളസനല   ജസഷ,ധനയ,ഷപജാദ്  ഇവനരാനക  എനേ  ുഖമായസ
കണാടസയസ  നതളസഞപപാ  പനാടം  പസവലസച്  ഞാനനനേ  ൂം
എടസപലക്   മടങസ.വഴസയസ  ആറാം  നമ  ൂമസനല  അശസന്  എനന
പനാകസ  പേഹൂവം  ചസരസച...പരീകാ  പഹാളസ  ഇുവനര  ആപരയം
പേഹസകാതുനകാണ്  ഗൗരവം  നടസച്  ഞാനനനേ  ൂമസനലതസ.
ഇുവനര ുനസഞസുന്  എുുകയായസുന ശരത്  (വലസയ  ശരീരവം
പപാളകും  കകയസനല  നചപഗസരയനട  ചരടം  അവനനാു
നവുവസളസയായസ  പതാനസ.)പസനസനല  ഷാപരാണസനന  പനാകസയും
ഞാനനാന് പപടസച.ഇവൂനട ഇറങസയാ കുക നകാണള എനേ
ഫീഡസംഗസന്  അടകവം ഒുകവം ഇലാതാവപമാ  എന്  ..ഭാഗയതസന്
അവനനാു  ൂച  ുടസയായസ  അനങാനത  അവനേ  പലാകപതക്
മടങസ.ഉയതസ  പസടസച്  വായസച  പചാദയ  പപപറസനടസയസ
നഷയസഡടസചപപാ  സൗരവ്.എം.എസസന്  നടമായത്  കപസ
നകാടു്  ൂ  പസാറസ  നസന്  വാങസയ  ഇനയയനട  ൂപടതസനേ
പപജ്.  എലാവനരയം നസശബരാകസ ൂു മണസക ഞാ ൂതസയാകസ.
ഓപരാ പപപറസനേയം   അവസാന വരസു താനഴ പമാപണാഗാം വരച്
പപപുക കകമാറസ തസരസചസറങസ.കാറസനേ വസപോ ഗാസസ പനാകസയ
 ഞാ കണത്  നപനടന്  വസളസച  പചത ൂ  അസംെസയസനല  ഒു
വരസയസ നടവസലായസ കവുപനരനത നവയസ തടസ തസളുന ുഖത്
കദനയ  ഭാവപതാനടയള  കുകളമായസ  സൗരവ്  എം.എസസനന
അയസുു.വണസ  നീങസയസടം  ആ  പനാടം  എനന  പസടുടുനത്
കണാടസയസൂനട ഞാനറസു......
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ൂലാപത ൈാവത യാത

ഗസരീഷ് നപരസങൂ 

കഥ വന വഴസ പതടസ ഒു യാര......
ുഴനയാുും വഴസയസൂനട എതസനര നടനപപാ എതസയത് ൂലാപ് 
കാവസനേ നനുകയസ .....നതളസഞതനലകസും അവപശഷസച 
ജലാശയങളസ ൂവാലസപയയം അഴകപനയം കണപപാ കൗുകവം 
ആഹാദവം .....
          എടാം കാസസനല രണ മസയങ എന പാഠ ഭാഗതസനേ
ഭാഗമായാണ്  അുപപതാളം  ുടസകളം  അധയാപകും  ൂലാു
കാവസനലതസയത്.  കവായസ  കായലസനല  നനടംൂര  മസയങ
പചനനതസു  പവണസ  ൂലാു  കാവസനല  നീ  തടതസനലുകയം
മഴകാലതസനേ അനയപതാനട ുടയസടകയം നചും.  പരസൃത മുഷയ
കായുകളം  കാവകളം  കപയുപമാ  നനടംൂര  മസയതസനേ  വംശം
നശസചനകാണസരസുു എന പാരസഥസതസക പനം  പു നവുനതാണ്
ഈകഥയനടപപമയം.
           കഥയനട  അകര  വഴസകളസൂനട  നടനനതസയത്
കഥാകാരനേ  അടപതക്.കാഞങാട്  നനഹ് ു  പകാപളജസ
അംബസകാുധ  മാങാടനമാുള  കഥയറസവ്  സായാനതസ
ൂടകാ  സാരസയമായസ  പനകടു  .അഴകപേയം  ൂവാലസയപടയം
സകടങ  ുതസയകാലതസനേ  ആവാസ  വയവഥകളനട  സകടങ
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ൂടസയാനണന  തസരസചറസവസപലക്  ൂലാപ്  യാരസാഥകമായസ.  
നഹഡസസസ്  നക.ആ  .വസപനാദസനസ,  ശശസധര.സസ.  നക,

അനസുമാ.ജസ,ചസരപലഖ,ഗസരീഷസ നപരസങൂ,  സജസ,  അു സമീ
.നക.ടസ  എനസവും  യാരയസ  പുപചു.ജസ.എച്.എസ്.എസ്  പാല
എസ്.ആ.ജസ  കൗസസലസനേ  പനൃതസതസലായസുു  പഠനയാര
സംഘടസപസചത്.
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What is Life

Betcy C

  9 E

Life is a mirror, Smile it

Life is a gift, Accept it

Life is a, bell Ring it

Life is a song, Sing it

Life is a  game, Play it

Life is a struggle, Face it

Life is an adventure, Dare it

Life is an opportunity, Take it

Life is a goal, Achieve it

Life is a mission, Fulfil it 
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Kerala After Flood

അജലി എസ് നമദാർ 

    10 E

Our state Kerala ,which is known as God's own country ,has

once more spread its name and fame all over the world ,not in the

name of any achievements but because of a natural disaster .The

flood  which  came  to  threaten  the  Keralites,  which  took  away

everything precious to us, which came to make Kerala cry and beg .

But once again ,we the fearless malayalees , faced the flood

with courage and determination. When the flood begun ,media all

over the world discussed about us .Not that how many were dead

but how many were saved .That is our spirit .The most literate state

proved the whole  nation that , they not only have brain ,but heart

also .

It  is  not  the  first  time  that  a  state  is  affected   with  a

disaster...But it is the first time that a state is receiving such a huge

helps even from far away countries .Every where in the world there

is a malayalee touch that makes him familiar to any country .

Every  disaster  teaches  a  lesson  ,leaves  a  messages  us  to

remember . This time it was the message of unity ,compassion ,love
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and sympathy towards our brothers and sisters .And we have  fully

understood the  lesson in  every  distance  when all  people  ran for

their lives, Kerala ran  taking other's lives in their hands. And that's

make the whole world salute us. 

There are many unknown persons ,who sacrificed their lives in

saving others. Now when Kerala is overcoming from this disaster

the first thing to do is honour those great lives.

When the flood went away the whole thing left was a broken

Kerala , with all its ears of progress ruined in water “but we are not

merely stone image, but our determination is not broken. We will

come back”.This is the message that Kerala like to convey to the

world.

We  have  lost  our  beloveds  lives  ,but  we  haven't  lost  our

hearts  .  We  proved  it  .  But  it  should  not  end  here  ...We  shall

continue our love , compassion and courage let the world make us

example. And say “its Kerala model make in Kerala”...
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 A LETTER TO MY  MOM

                                                        

  

CHANDANA DEVI

8 E

Dear Mom I am so sorry 

I gave you the hardest pain 

that you cont’d even bare

I've nothing to pay back but 

only my love 

you are the lantern of my life

you are my first teacher 

the first word ! Uttered 

is mother 

even when dad shout at me 

there is you for me to hide behind 

how can I count down the days 

that I had slept in your lap?

Still I am so far from you 

I really miss you

my little ones are searching 

for their grandma now

I don’t know what to do my Mom

it was true that I loved him

but i realize it was the 

biggest fault in my life 
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I feel so lonely and tired 

I really really need you Mom 

I dint realize your love    

I didn’t pay attention to your words 

but now think it was wrong 

Mom I want to be your daughter 

if I born once again 

I wanna back my childhood,my happiness

I need you back Mom 
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A MELTED CANDLE       

 

               Niranjana V S

                                                                                    8E                         

My Mother is like a burning candle

Always  melting for me

You are the light for my way 

My mother's voice is like a voice of  bird 

I can only sleep by her loving voice 

I gave you the pain and sadness always

But you gave back love and care 

I don't know how to live with out you 

I  know that till the end you

Will be with me 

In the darkness of my mind

She gave light to me

With out my mother is like 

A moon with out light 

I am very happy when my

Mother is near to me 

And I am also sad with out you 

I want your love,care and 

Your voice for all times

Your heart is like a rose 

And it always beating  for me

If I have a next birth ,i want 

My mother's love and care 

I want her love in every minute 

Sorry mom for every thing that I hurt you 
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              ൈയാമറ ൈണിൂണട... 
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ലിറിൽ കൈറ്സ്  ജി എച് എസ് എസ് പാല      83



ചിരാതത 

േേി
സേപങൾ  േിറനഭദങൾ  അണിു

േിൽുന  ഈ  നവളയിൽ  ൈലണയ  അറിയവാനശ  ,

നപാതാഹിുവാനശ,  പണയിുവാനശ ഞങൾ േടതിയ
ഈ ശമതിൽ ുറു ൈലാ ൃടിൈൾ േിങുണട ുൻപിൽ
അവതരിപികാൻ  ഞങൾ  േടതിയ  ഈ  എളിയ

ശമണത ൂർണ മേനസാണട  നപാതാഹിപിുമനലാ...... 

ഈ യാതണകാുവിൽ ഞങുണട ണൈാു ഭാവേയിൽ
ൂപണപെ ഈ ൈല ൃടതടിൈളിണല ണതു ുറങൾ സദയശ

ണപാുുമനലാ........

ഇതാണത  ണവളിചതിണന  വീഥി  എനത  ണചാലി
ഞങണള  കൈ  പിടിചത  ഈ  വിദയാലയതിനലകത  േയിച

മാതാപിതാകനള....ഇുണളാുകിയ  ണൈണിൈളിൽ  വുതി
വീഴാണത  ഞങണള  ൈരശ  പിടിു  പൈാശതിനലകത

േടുന  പിയ  അധയാപൈനര.....നേഹതിണനയശ,

സഹൈരണതിണനയശ,  സവാനേതിണനയശ,  ഊഷതമളത

പൈർു തന പിയ സഹ പാഠിൈണള......  

േേി .......േേി......ഒരായിരശ േേി.......
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