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മണത്തണഗവേണ്മമനസ്
ഹയര്മസക്കനററി

സസ്കൂള്ലറിററില്കകൈറസ്സസ്
യൂണറിററിമന

ആഭറിമുഖഖ്യത്തറില്"പപാസസ്വവേര്ഡസ്"
എന്നവപരറില്ഒരുഡറിജറിറല്മപാഗസറിന്പുറത്തറിറക്കുന്നു
എന്നററിയുന്നതറില്അതറിയപായസവനപാഷമുണസ്.വലപാകൈകം
ശപാസ്ത്രസപാവങ്കേതറികൈവേറിദഖ്യയറില്,വേറിശറിഷഖ്യഡറിജറിറല്
സപാവങ്കേതറികൈവേറിദഖ്യയറില്ഒരുകുതറിച്ചുചപാട്ടത്തറിലപാണസ്.
വേറിജപാനചക്രവേപാളമത്തനന്യൂതനസപാവങ്കേതറികൈ
വേറിദഖ്യയറിലൂമടെകകൈനനീട്ടറിപറിടെറിക്കപാനുള്ളനറിങ്ങളുമടെ

സദുദഖ്യമമത്തപ്രശകംസറിക്കുന്നു.ഈപ്രവേര്ത്തനത്തറിനസ്
എലപാവേറിധആശകംസകൈളുകംവനരുന്നു.


 പ്രറിന്സറിപപാള്
ജനപാര്ദ്ദനന്

ജറിഎചസ്എസസ്എസസ്മണത്തണ
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കുഞ്ഞുപ്രതറിഭകൈളുമടെപ്രതറിഫലനമപാണസ്
കകൈമയഴുത്തസ്മപാസറികൈകൈള്.സപാവങ്കേതറികൈ
വേറിദഖ്യയുമടെവേളര്ചകകൈമയഴുത്തറില്
നറിന്നസ്വേറിരല്ത്തുമറിമലഡറിജറിറല്

മപാസറികൈയറിവലക്കസ്നമമ്മെമപാടെറിവേറിളറിക്കുന്നു.
കൈപാലത്തറിമനപാപകംനമുക്കുകംമുവന്നറപാകം.

അതറിമനഭപാഗമപായുണപാകുന്നഡറിജറിററല്
മപാഗസറിനപായപായപപാസസ്വവേര്ഡറിലൂമടെ
കുഞ്ഞുമനസുകൈളറിമലഅനനമപായ
ആശയങ്ങള്കൈണററിയുന്നതറിനുകം

ആസസ്വദറിക്കുന്നതറിനുമുള്ളഅവേസരകം
ഉണപാകൈമട്ടഎന്നപാശകംസറിക്കുന്നു.

രുഗറിണറിപറിമകൈ
മഹഡസ്മറിസസ്ട്രസസ്

ജറിഎചസ്എസസ്എസസ്മണത്തണ
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ആശകംസ

മുവന്നറവുമപായറിവകൈരളകംവലപാകൈത്തറിനു
മപാതൃകൈയപാണസ്എന്നസ്നമുക്കററിയപാകം.

ശതപാബസ്ദറിയുമടെനറിറവേറില്നറില്ക്കുന്ന
മണത്തണഗവേ.ഹയര്മസക്കനററിസസ്കൂള്
ലറിററില്കകൈററിമനവനതൃതസ്വത്തറില്ഒരു

ഡറിജറല്മപാഗസറിന്പ്രസറിദനീകൈരറിക്കുവേപാന്വപപാകുന്നു
എന്നററിഞ്ഞതറില്സവനപാഷറിക്കുന്നു.

എഴുത്തപാണറിയുകംഎഴുവത്തപാലയുകംഉണപായറിരുന്ന
കൈപാലത്തുനറിന്നുകംനപാകംപടെറിപടെറിയപായറി

മുവന്നററിഡറിജറിറല്യുഗത്തറിമലത്തറിനറില്ക്കുന്ന
ഈസപാഹചരഖ്യത്തറില്എന്തുമകൈപാണകം
സന്ദര്വഭപാജറിതമപായഒരുതനീരുമപാനകം

ഡറിജറിറല്മപാഗസറിമനപ്രസറിദനീകൈരണകം.
വേറിദഖ്യപാര്തറികൈളുമടെസര്ഗപാത്മകൈമപായ

കൈഴറിവുകൈമളപരറിവപപാഷറിപറിക്കുന്നതറിനസ്
ഡറിജറിറല്മപാഗസറിന്ഉപകൈരറിക്കുമമന്നസ്
ഞപാന്വേറിശസ്വസറിക്കുന്നു.ഈഉദഖ്യമത്തറിമന
പറിന്നറില്പ്രവേര്ത്തറിചഎലപാവേര്ക്കുകംഎമന

ഹൃദയകംനറിറഞ്ഞഅഭറിനന്ദനങ്ങള്
അര്പറിക്കുന്നതറിമനപാമടെപാപകംഎലപാവേറിധ

ആശകംസകൈളുകംവനരുന്നു.

മസബപാസഖ്യന്വേറിയു
പറിടെറിഎപ്രസറിഡനസ്
ജറിഎചസ്എസസ്എസസ്മണത്തണ
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സര്ഗപാത്മകൈതയുമടെപുതറിയഅവേതരണങ്ങളപായഡറിജുറല്
മപാഗസറിനുകൈളുമടെവലപാകൈവത്തക്കസ്നമ്മുമടെകുട്ടറികൈള്

എത്തറിവചര്ന്നറിരറിക്കുന്നു.കകൈമയഴുത്തുമപാസറികൈയുമടെയുകം
അചടെറിമപാസറികൈയുമടെയുകംവലപാകൈങ്ങള്പറിന്നറിട്ടസ്ഇവേര്

സര്ഗപാത്മകൈതയുമടെഒരുപുതറിയവമഖലകൂടെറി
സസ്വനമപാക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.അനുഭവേങ്ങളുമടെയുകം
അനുഭൂതറികൈളുമടെയുകംഡറിജുറല്ആവേറിഷപാരകം
ആസസ്വപാദകൈര്ക്കസ്മുന്നറില്തുറക്കമപടുകൈയപാണസ്.

വപപാര്ട്ടലുകൈവളയുകംബസ്വളപാഗുകൈവളയുകംവപപാമലഇതുകം
എലപാവേര്ക്കുകംപ്രനീയമപട്ടതപാകുമമന്നസ്ഞങ്ങള്കൈരുതുന്നു.

നവേകംനവേങ്ങളപായആശയങ്ങളറിലൂമടെഡറിജുറല്
ആകൈപാശത്തസ്പറവേകൈമളവപപാമലപപാററിനടെക്കുന്ന

ഇവേരുമടെരചനകൈളറില്ഭപാഷയുകംസപാഹറിതഖ്യവുകംശപാസസ്ത്രവുകം
ചരറിത്രവുകംകൈലയുകംസകംസസ്കൈപാരവുകംഎന്നുവവേണജനീവേറിതത്തറിമന
സമസസ്തവമഖലകൈവലയുകംമനനകംമചയസ്ആവേറിഷസ്കൈപാരത്തറിമന

കകൈമയപാപസ്ചപാര്ത്തുന്നു.പ്രളയകൈപാലത്തറിമനമനഞ്ചുമപപാളറിക്കുന്ന
കൈനലുകൈള്തപാണറിസുസറിരജനീവേറിതത്തറിമനവേസനകൈപാലമത്തഇവേര്സസ്വപകം
കൈപാണുന്നുമവേന്നസ്ഇതറിമനഒപാവരപാതപാളുകൈളുകംനമമ്മെഒപാര്പറിക്കുന്നു.പുതുമയുകം
കവേവേറിധഖ്യവുകംനറിറഞ്ഞപപാസസ്വവേര്ഡസ്ഞങ്ങള്അഭറിമപാനപൂര്വകംനറിങ്ങള്ക്കസ്

മുന്നറില്സമര്പറിക്കുന്നു.
വേറിലയറിരുത്തുകൈ,
വേറിധറിമയഴുതുകൈ.

 വസ്നേഹപൂര്വകം
എഡറിറര്
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എഡറിവറപാററിയല്വബപാര്ഡസ്

ചനീഫസ്എഡറിറര് :രുഗറിണറിപറി.മകൈ(മഹഡസ്ടെനീചര്)
എഡറിറര് :മജസറിഇസറി
സബസ്എഡറിറര് :വജപാസസ്കുട്ടറിപറിമജ
സ്റ്റുഡനസ്എഡറിറര്സസ് :അക്ഷയസ്കൃഷ്ണഎകം.ബറി9A

ലറിയസൂസന്വജപാണ്9c
കടെപറിങ്ങസ്,മലഒഒൗട്ടസ്&
കൈവേര്ഡറികസനറിങ്ങസ്:ലറിററില്കകൈറസ്യൂണറിറസ്
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സസസ്വാതതിലക്ഷമതി സതതീശശ്   ,  VIII C

പപ്രാദദേശശിക ചരശിതശം - മണത്തണ

ഇന്നതത്ത  ഉത്തര  മലബപ്രാർ  എന്നറശിയതപ്പെടുന്ന പദദേശത്ത,
പൂർവ്വകപ്രാലതത്ത നപ്രാട്ടുരപ്രാജജ്യങ്ങളശില് പധപ്രാനതപ്പെട്ടതപ്രായശിരുന്നു ദകപ്രാട്ടയശം. ദകപ്രാട്ടയശം
രപ്രാജവശംശത്തശിതന്റെ  കകീഴശില്  നശിലനശിന്നശിരുന്ന  തന്ത്രപധപ്രാനമപ്രായ  പദദേശമപ്രാണണ
"മണത്തണ".  പണണ  മണത്തണ  ഇന്നതത്ത  തകപ്രാട്ടശിയൂർ  വതര  ഉൾതപ്പെടുന്ന
ഗപ്രാമപദദേശമപ്രായശിരുന്നു.

1962 നു ദശഷമപ്രാണണ ഇന്നതത്ത മണത്തണ രൂപതപ്പെട്ടതണ.മണത്തണയുതട
ചരശിതശം  നൂറപ്രാണ്ടുകൾ  പഴകമുള്ളതശം  പധപ്രാനതപ്പെട്ടതമപ്രാണണ.  കണ്ണൂർ  ജശില്ലയശില്
ഇരശിട്ടശി  തപ്രാലൂകശില് ദപരപ്രാവൂർ  പഞപ്രായത്തശിലുൾതപ്പെടുന്ന ഒരു തചറു  ഗപ്രാമമപ്രാണണ
ഇന്നതത്ത  മണത്തണ.  മൂന്നു വപ്രാർഡുകളശിലപ്രായശി  ഏഴണ  ചതരശ്രകശിദലപ്രാമകീറർ
വശിസണ തൃതശിയല്  പരന്നുകശിടക്കുന്ന  സുന്ദരമപ്രായ  ഒരു  പദദേശമപ്രാണശിതണ.  ഏതപ്രാണണ
ഏഴപ്രായശിരത്തശി അമ്പദതപ്രാളമപ്രാണണ ഇവശിടുതത്ത ജനസശംഖജ്യ.

വടകണ ബപ്രാവലശിപ്പുഴയുശം,തതകണ ദകപ്രാട്ടക്കുന്നുശം, പടശിഞപ്രാറണ കപ്രാഞശിരപ്പുഴയുശം
കശിഴകണ  കണശിചപ്രാർ  പഞപ്രായതശം  ആണണ  മണത്തണയുതട  അതശിരുകൾ.
കുന്നുകളശം  കുളങ്ങലുശം  തകപ്രാണണ  സമ്പന്നമപ്രാണണ  മണത്തണ.
വശികസനപപ്രാതയശിലപ്രാണണ  മണത്തണതയങശിലുശം ഇവശിടുതത്ത പകൃതശിഭശംഗശി ദകപ്രാട്ടശം
തട്ടപ്രാതത നശിലനശിന്നു ദപപ്രാരുന്നു.

'മണത്തണ'  എന്ന  ദപരശിനണ  നൂറപ്രാണ്ടുകൾ  പഴകമുണണ.  അതതകപ്രാണ്ടുതതന്ന
സ്ഥല  നപ്രാമചരശിതതത്തക്കുറശിചണ  വജ്യതജ്യസ്ത  അഭശിപപ്രായമുണണ.  ഐതശിഹജ്യപരമപ്രായശി
ദനപ്രാക്കുകയപ്രാതണങല്  'ദേക്ഷയപ്രാഗത്തശിനപ്രായശി''  സതകീദദേവശി  പുറതപ്പെട്ടതണ
മണത്തണയശിതല നപ്രാഗദരശശ്വരത നശിന്നപ്രായശിരുന്നു. ദദേവശികണ മനസണ തപ്രാപമുണപ്രായ
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സ്ഥലമപ്രാണണ മണത്തണയപ്രായശി രൂതപ്പെട്ടതണ എന്നണ വശിശശ്വസശിച ദപപ്രാരുന്നു.

 കശിസ്തജ്യപ്രാനശികളശം മുസശിശംവശിഭപ്രാഗവശം എല്ലപ്രാവശിധ ഹശിന്ദു ഉപവശിഭപ്രാഗങ്ങളതമല്ലപ്രാശം

മണത്തണയശില്  കഴശിയുന്നു.  ആദേശിവപ്രാസശി  വശിഭപ്രാഗങ്ങളശം  മണത്തണയശില്

വലശിയദതപ്രാതശില് കപ്രാണതപ്പെടുന്നു.

ജനവപ്രാസവശം  പകൃതശി ഭശംഗശിയുശം  തകപ്രാണണ

സമ്പുഷ്ടമപ്രായ  ഗപ്രാമ പദദേശമപ്രാണണ മണത്തണ.

മണത്തണയുതട ദപരശിതന്റെ  ഐതശിഹജ്യശം

സശംബനശിചണ  രണ്ടുതരശം അഭശിപപ്രായമുണണ.

 പൂർവ്വകപ്രാലത്തണ മണത്തണതയ

വവദേശികഗപ്രാമമപ്രായപ്രാണണ കണകപ്രാകശിയശിരുന്നതണ.

വവദേശിക  ഭപ്രാഷയശില് 'മണ'എന്നപ്രാല്  തവള്ളശി

തകപ്രാണണ  നശിർമശിച  ഒരു പദതജ്യകതരശം  പപ്രാതമപ്രായ

വകവട്ടക എന്നുശം 'തണ' എന്നപ്രാല് മണ്തശിട്ട എന്നുശം

അർതശം വരുശം .അദപ്പെപ്രാൾ 'മണ+ത്തണ'  എന്ന

രകീതശിയശില്  'വകവട്ടക  രൂപത്തശിലുള്ള  പദദേശശം'  എന്ന  അർതശം  ലഭശിക്കുശം.

എന്നപ്രാല്  ഈ  ദപരശിതന  ഭൂപകൃതശിപരമപ്രായശി  നശിരകീക്ഷശിചപ്രാല്  'മണ'  എന്നപ്രാല്

കുന്നുകളപ്രാല്  ചുറതപ്പെട്ടതതന്നുശം  'തണ'  എന്നപ്രാല്  ഭൂഭപ്രാഗശം  എന്നുശം  അർതശം

ലഭശിക്കുശം.  അദപ്പെപ്രാൾ  'കുന്നുകളപ്രാല്  ചുറതപ്പെട്ട  പദദേശശം'  എന്ന  അർതശം

ലഭശിക്കുശം.ഈ  രണണ  അഭശിപപ്രായങ്ങളശം  മണത്തണതയന്ന  ഭൂപദദേശതത്ത

നശിരകീക്ഷശിചപ്രാല് ശരശിതവകപ്രാന് കഴശിയുശം.

വളതരക്കുറചണ  ജനവപ്രാസമുള്ള  ഒരു  കപ്രാടുപശിടശിച  പദദേശമപ്രായശിരുന്നു  പണണ

മണത്തണ.  അതതകപ്രാണ്ടുതതന്ന  'ദകരളസശിശംഹശം'  എന്നറശിയതപ്പെടുന്ന  പഴശശി

തമ്പുരപ്രാതന്റെ ചരശിതവമപ്രായശി മണത്തണ ബനതപ്പെട്ടു കശിടക്കുന്നു. അദദ്ദേഹത്തശിന്തറ

ഒളശിത്തപ്രാവളങ്ങളശിതലപ്രാന്നപ്രായശി  മണത്തണതയയുശം  കണകപ്രാകപ്രാശം.

ബശിട്ടകീഷുകപ്രാർതകതശിതര  പഴശശി  നടത്തശിയപല  തന്ത്രപധപ്രാന  നകീകങ്ങളതടയുശം

ദകന്ദ്രമപ്രായശിരുന്നു  മണത്തണ.  നപ്രാലു  തവണ  മണത്തണയശില്  വചണ  ബട്ടകീഷുശം

പഴശശിയുശം  ഏറ്റുമുട്ടശിയതപ്രായശി  ചരശിത  ദരഖകളശില്  പറയതപ്പെടുന്നു.  സർ  വശിലജ്യശം

ദലപ്രാഗതന്റെ  'മലബപ്രാർ മപ്രാനശ്വലശില്'  ഇതശിതനപ്പെറശി പരപ്രാമർശശിചശിട്ടുണണ.  മപ്രാതമല്ല പല

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ
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പപ്രാചകീന  ദരഖകളശിലുശം  മണത്തണതയക്കുറശിചണ  പതശിപപ്രാദേശിക്കുന്നു.  മണത്തണ

നപ്രായർത്തറവപ്രാട്ടശിതല  പഴശശിപ്പെടകളപ്രായ  വരരു  നപ്രായതരയുശം  മറ്റു

പടയപ്രാളശികതളയുശം  തതപ്രാണശി  വയലശില്വചണ  ബശിട്ടകീഷുകപ്രാർ  തൂകശിതകപ്രാന്നതപ്രായശി

ദരഖകളണണ. 

പണണ ജനവപ്രാസശം തകീതരക്കുറഞ കപ്രാടുപശിടശിച പദദേശമപ്രായശിരുന്നു ഇവശിടശം.

രണപ്രാശം ദലപ്രാകമഹപ്രായുദ്ധതത്ത തടർന്നണ ആളകൾ മലബപ്രാറശിദലകണ കുടശിദയറപ്രാന്

ആരശംഭശിച.  മണത്തണത്തറവപ്രാട്ടുകപ്രാരശില്നശിന്നുശം  അനുവപ്രാദേശം  വപ്രാങ്ങശി  കപ്രാടുകൾ

തവട്ടശിതത്തളശിചണ  ഭൂമശി കൃഷശിദയപ്രാഗജ്യമപ്രാകശി.

ആദേജ്യകപ്രാല വശിളകളപ്രായ  തനല്ലണ,

കപ്പെ,  ദചപ്രാളശം മുത്തപ്രാറശി  മുതലപ്രായ

കൃഷശികൾക്കുദശഷശം ദേകീർഘകപ്രാല

വശിളകളപ്രായ  തതങ്ങണ, റബ്ബർ  മുതലപ്രായവ

നട്ടുപശിടശിപ്പെശിക്കുകയുശം തചയ.  ഒരു

കപ്രാർഷശിക പപ്രാരമ്പരജ്യവശം

മണത്തണയ്ക്കുണണ.

തൃതചറുമന്നണ എന്നറശിയതപ്പെടുന്ന

ശ്രകീതകപ്രാട്ടശിയൂർമഹപ്രാദദേവദക്ഷതവമപ്രായശി മണത്തണകണ ശ്രദദ്ധയമപ്രായ ബനമുണണ.

തകപ്രാട്ടശിയൂർ ദക്ഷതത്തശിതല ഭരണപ്രാധശികപ്രാരശികളപ്രായ നപ്രാലു തറവപ്രാട്ടുകപ്രാരുശം മറ്റു  67

തരശം  ഉപസ്ഥപ്രാനകീയരുശം  ഇവശിതട  തപ്രാമസശിചശിരുന്നു.  തകപ്രാട്ടശിയൂരശിതന്റെ

കവപ്രാടതമന്നുശംതകപ്രാട്ടശിയൂർ  മഹപ്രാദക്ഷതത്തശിതന്റെ  തറവപ്രാതടന്നുശം

ദക്ഷതനഗരശിതയന്നുശം  മണത്തണ  അറശിയതപ്പെടുന്നു.  തവറുശം  രണര  കശിദലപ്രാമകീറർ

ചുറളവശില്ത്തതന്ന നപ്രാല്പദതപ്രാളശം ദക്ഷതങ്ങളശം കപ്രാവകളശം ഇവശിതടയുണണ. ധരപ്രാളശം

കുളങ്ങളശം ഇവശിതട കപ്രാണപ്രാന് സപ്രാധശിക്കുശം.

വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസപരമപ്രായുശം  കലപ്രാപരമപ്രായശി  രപ്രാഷകീയപരമപ്രായുശം  കലപ്രാപരമപ്രായുശം

മണത്തണകണ  ചരശിതമുണണ.  നൂറപ്രാണ്ടുകൾകണ  മുമ്പുതതന്ന  ഇവശിതട  ഗുരുകുല

സമ്പ്രദേപ്രായത്തശില്  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസശം  നല്കശിയശിരുന്നതപ്രായശി  പറയതപ്പെടുന്നു.  ഇന്നണ

മണത്തണയശില്  ഒരു  ഗവണ്തമന്റെണ  ഹയർതസകന്ഡറശി  സ്കൂളശം

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ
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അശംഗനവപ്രാടശികളശം  വലബറശികളശം  എല്ലപ്രാമുണണ.  സശ്വതന്ത്രഭപ്രാരതത്തശില്

ഉടതലടുത്ത പല രപ്രാഷകീയ പപ്രാർട്ടശികൾക്കുശം മണത്തണയശില് യൂണശിറ്റുകളണണ.

കലപ്രാപരമപ്രായശി  ദനപ്രാകശിയപ്രാല്  പണണ  ഇവശിതട  കഥകളശിയുശം  ഗപ്രാമകീണ

നപ്രാടകങ്ങളശം  അദയപ്രാധന  കലകളപ്രായ  കളരശിപ്പെയറണ  തടങ്ങശിയവ

നടന്നുവരുന്നുണപ്രായശിരുന്നു. മപ്രാതമല്ല തതയ്യവശം തശിറയുതമല്ലപ്രാശം മണത്തണയശിതല 

പല  ദദേവപ്രാലയങ്ങളശിലുശം  ഇന്നുശം  നടത്തശിവരുന്നു.  പപ്രാരമ്പരജ്യ  ചശികശിതപ്രാ

രകീതശികളശിലുശം  മണത്തണ  അദേശ്വതകീയമപ്രായ  സശംഭപ്രാവനകൾ  നല്കശിയശിരശിക്കുന്നു.

ഇന്നുശം മണത്തണ നപ്രാട്ടുചശികശിതയുതട കലവറയപ്രാണണ.

ഇന്നുശം  തതളശിയശികതപ്പെടപ്രാത്ത  പല  ചരശിത  രഹസജ്യങ്ങളശം  മണത്തണയശില്

ഉറങ്ങശികശിടക്കുന്നു.  ദവണതപ്പെട്ടവർ നല്ല രകീതശിയശില് പവർത്തശിചപ്രാല് ഒരു പദക്ഷ

ദകരളചരശിതത്തശിതന്റെ  തതന്ന  തറകതപ്പെടപ്രാത്ത  പല  അധജ്യപ്രായങ്ങളശം

ഇവശിതടനശിന്നുശം ലഭശിതചന്നു വരപ്രാശം. ഇന്നുശം ആളകൾ പലപല ചരശിതദശഷശിപ്പുകളശം

മണത്തണയശില് നശിന്നുശം  കതണത്തശി വരുന്നു.  മണത്തണതയന്ന ഈ തകപ്രാച

ഗപ്രാമത്തശിതന്റെ ചരശിതശം ഒരു കഥദപപ്രാതല നകീണ്ടുകശിടക്കുന്നു .

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ



15പപാസസ്വവേര്ഡസ്

അശശ്വതശി തക അനശില്കുമപ്രാർ    VI A

വശിജയത്തശിതന്റെ മധുരശം

 അവളപ്രാതതരുവശിലൂതട നടക്കുകയപ്രാണണ.   പപ്രാറശിപ്പെറക്കുന്ന കപ്രാർകനല്,  ഇടറുന്ന

കപ്രാലടശികൾ.        അവൾ തതന്റെ ഭൂതകപ്രാലശം ഒർത.    അവളതട വകീടശിതന്റെ വപ്രാതശില്

       തള്ളശിതറന്നണ അകതകയറശി വന്ന കുറചപ്രാളകൾ ആ വകീടശിതന മൂകമപ്രാകശി . പശിതന്ന

 അവൾതകപ്രാന്നുശം ഒപ്രാർമയശില്ല.   അവതരപ്രാതക അവതള  മഗകീയമപ്രായശി നശശിപ്പെശിച.

    തതന്റെ അനുഭവശം അവൾ ഒപ്രാർതത്തടുത ......    പദക്ഷ അവളവശിതട തളർന്നശില്ല.

  അവൾ മശിടുകശിയപ്രായശി പഠശിച.     ദസപ്രാളർഷശിപ്പുകതളഴതശി സർകപ്രാർ ചശിലവശില് പഠശിച

  നശിയമ ബശിരുധശം ദനടശി.      അവതള നശശിപ്പെശിചവരുമപ്രായശി നശിയമ പകീഠത്തശിനു മുന്പശില്

 വകകീലപ്രായശി അവതളത്തശി.         ദകപ്രാടതശി അവതര ജകീവപരജ്യനശം ശശിക്ഷയണ വശിധശിച .

   അവർ ഇന്നുശം ആ ജയശിലഴശികൾക്കുള്ളശിലുണണ.     ഈ കുട്ടശി നമുകണ മപ്രാതൃകയപ്രാണണ .*

 

*വതപാല്വേറിവേറിജയത്തറിമനകദവേത്തറിന്മറആദഖ്യപടെറി.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ

കഥ
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കഥ

മഗങ്ങൾക്കുമുതണപ്രാരു ദേയ
ആരര്യനന്ദ കക കക  7 A

ഒരു  കപ്രാട്ടശില്   ഒരു  തപണ്പുലശിയുശം  ഒരു  ആണ്പുലശിയുശം

ഉണപ്രായശിരുന്നു.ഒരുദേശിവസശം  ഉചയപ്രായശിട്ടുശം   അവർകണ  കഴശികപ്രാനുള്ള  ആഹപ്രാരശം

ലഭശിചശില്ല.  അവർ  പശിതന്നയുശം  ആഹപ്രാരശം  ദതടശി  നടന്നു.   അദപ്പെപ്രാൾ  അവശിതട

പചപ്പുലണ  ഭക്ഷശിക്കുന്ന    ഒരു  സുന്ദരശിയപ്രായ  മപ്രാന്ക്കുട്ടശിതയ  കണ്ടു.  തങ്ങളതട

മുന്പശില്  ഒരു ഇര  വന്നു നശിന്ന  സദനപ്രാഷത്തശില്  പുലശികൾ ചപ്രാടശിതയഴദന്നറ്റു.

പുലശിതയകണ  മപ്രാന്  പുലശിയശിദപ്പെപ്രാൾ  ചപ്രാടശി  വകീഴതമന്നു  കരുതശി  .  ഒരു  നശിമശിഷശം

ഭയന്നുദപപ്രായശി.  ദപടശിച  വശിരണ്ടു  നശില്ക്കുന്ന  മപ്രാന്  കുട്ടശിതയ  കണ   ദപ്പെപ്രാൾ

പുലശികൾകണ  അതശി  ദനപ്രാടണ  ദേയ  ദതപ്രാന്നശി.പുലശികൾകണ മപ്രാന്കുട്ടശിതയ  തങ്ങളതട

ഇരയപ്രാകപ്രാന്  മനസ്സുവന്നശില്ല.  അദപ്പെപ്രാൾ  ഒരു  കുറുകന്  മപ്രാനശിതന  പശിടശികപ്രാന്

വരുന്നുണപ്രായശിരുന്നു.  പുലശികൾ മപ്രാനശിതന  രക്ഷതപ്പെടുത്തപ്രാന്  ദവണശി

കുറുകതന്റെദമല് ചപ്രാടശിവകീണ. കുറുകതന പുലശികല്കണ ഇരയപ്രായശി കശിട്ടശി.  പശിന്നകീടുള്ള

കപ്രാലശം മപ്രാനുശം പുലശികളശം  വളതര സണ ദനഹദത്തപ്രാതട ജകീവശിച.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ
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കഥേ
അശസതതി അനതില്കകുമസ്വാര്    VI A

                                             

പളയദകരളശം 

പളയശം കഴശിഞ നവദകരളദമ
അർപ്പെശിക്കുന്നു ഒരുപശിടശി പുഷ്പങ്ങൾ

ഞപ്രാന് നശിന് മുന്നശില് 
തപ്രാങ്ങപ്രായണ തണലപ്രായണ തചറുവഞശികളപ്രായശി

പറതന്നത്തശി വദേവദൂതരപ്രായണ
 നമതളല്ലപ്രാശം

കടലമ തകപ്രാണ്ടുദപപ്രായശി 
അവതരതയപ്രാതക

കരയമ തകപ്രാണ്ടുവന്നു
 ഇവതരതയപ്രാതക

ദതപ്രാല്പ്പെശിച ഞങ്ങളപ്രാ  പളയതത്ത
ദനരശിട്ടു നമളപ്രാ  പളയതത്ത

നമശിക്കുന്നു ഞപ്രാന് നശിന് മുന്പശില് 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ
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कववतद अभभिनन्ददा कक  कक    , VII A

ववददलयमम

ममायमाननिलयमम् मम नविदमालयमम् ।

ममैतत्रीभमाविस्य पमाविनिस्मरणमा

मम नविदमालयमम् ।

लकक्षोपलकमामाणणां जमानिविररकमम्

स्निनहससंपनसं नविदमालयमम्।।

अजमानिमान्रकमारमा: श्यमाममनघमा:

नविजमानिरूपसं पमापप्नॊनति।

सरस्वित्यमा : अनिनुग्रहविरर्षेण

पभमापपूनरतिसं मम नविदमालयमम्
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ഷതിനന്യ പതി സതി  ,  IX B

സസൗഹൃദേശം ജകീവശിതത്തശിതന്റെ അടശിത്തറ
സസൗഹൃദേങ്ങൾ  എദപപ്രാഴുത്രം  തപ്രാങത്രം  തണലുമപ്രാണട.ജജീവശിതത്തശിൽ  ഒരുപപ്രാടു
സസൗഹൃദേങ്ങൾ വന്നു ദപപ്രാകുന്നു. ചശിലതട ദനരത്രം ദപപ്രാക്കുകൾ മപ്രാതമപ്രായശി ,മറ്റു ചശിലതട
ദേജീര്ഘകപ്രാല  ഉറപ്പുകൾ  ആയശി  മപ്രാറുന്നു,  ചശിലതട  ക്ഷണശികമപ്രാണട,  ചശിലതശിനന
തശിരശിച്ചറശിയപ്രാന വയട കുന്നു. എന്നപ്രാൽ സസൗഹൃദേത്രം ഉണപ്രാകശിയപ്രാൽ മപ്രാതത്രം ദപപ്രാരപ്രാ, ഇഴ
പശിരശിയപ്രാനത  അതട  സത്രംരക്ഷശികപ്രാനുത്രം  നമുകപ്രാവണത്രം.  ഒരു  സപ്രാമൂഹദ്യജജീവശിനയന്ന
നശിലയശിദലയട  മനുഷദ്യനന  പക  പശിടശിച്ചുയര്ത്തുന്നതശിൽ  സസൗഹൃദേത്തശിനട  വലശിയ
സപ്രാനമുണട.  ജജീവശിതത്തശിൽ  എന്തട  ഏറ്റക്കുറച്ചശിലുകൾ  ഉണപ്രായപ്രാലുത്രം,  കൂനട
നശിൽകപ്രാന എന്നുത്രം നല സസൗഹൃദേങ്ങകട കഴശിയത്രം.ഒരശികലുത്രം മറകപ്രാന പറ്റപ്രാത്ത ഒരു
അനുഭവമപ്രായശി, അനുഗ്രഹമപ്രായശി, ജജീവശിതത്തശിനന്റെ ആവശദ്യമപ്രായശി, ഈ ദലപ്രാകത്തശിൽ
നനമ്മെ  നപ്രാത്രം  ആകശിയ  വശിദേദ്യപ്രാഭദ്യപ്രാസത്തശിനന്റെ  നശിഷ്കളങതയനട
കുട്ടശികപ്രാലത്തശിൽനശിന്നട  തശിരശിച്ചറശിവശിനന്റെ  ബപ്രാലദ്യത്തശിദലകട,  ബപ്രാലദ്യത്തശിനുമപ്പുറത്രം
ജജീവശിതപ്രാനുഭവങ്ങളുനട കയടപ്പുത്രം മധുരവത്രം നശിറഞ ദനരനുഭപ്രാവങ്ങളശിനലക്കുത്രം നനമ്മെ
പപ്രാപ്തരപ്രാകശിയ സഹപപ്രാഠശികളുത്രം,  ഗുരുനപ്രാഥേനപ്രാരുമപ്രായശി മറക്കുവപ്രാനപ്രാവപ്രാത്ത നമ്മുനട
വശിദേദ്യപ്രാലയ കപ്രാലത്രം.പതശിനയ മനസുകൾ നകപ്രാണട സത്രംസപ്രാരശികപ്രാന പഠശിച്ചു,എദപപ്രാഴുത്രം
നതപ്രാട്ടറശിയപ്രാന  കഴശിയന്ന  മനസശിനന്റെ  സ്പന്ദനത്രം.  നപ്രാത്രം  നനമ്മെ  മനസശിലപ്രാകശിയ
ദേശിനങ്ങൾ.സദന്തപ്രാഷത്രംമപ്രാതത്രം തന്ന ദേശിനങ്ങൾ,പശിന്നജീടട നപ്രാമറശിയപ്രാത്ത വഴശികളശിലുനട
രണപ്രായശി  പശിരശിഞ.  ജജീവശികപ്രാന  ഈ  സസൗഹൃദേത്തശിനന്റെ  ഓര്മ്മെകൾ  മപ്രാതത്രം
കപ്രാരണമപ്രാകുന്നു.  ഇവശിനടയപ്രാണട  നമ്മുനട  ജജീവശിതത്തശിനനറ  അടശിത്തറ
പപ്രാകനപടുത്തശിയതട  ,എത നപ്രാളുകൾ കഴശിഞപ്രാലുത്രം,  എത ദൂരത്തപ്രാനണങശിലുത്രം ഈ
സസൗഹൃദേത്തശിനന്റെ  ഊഷ്മളത  നമുകട  കശിടത്രം  എന്ന  വശിശശപ്രാസത്തശിനന്റെയത്രം,
വശിശശസ്തതയനടയത്രം  ദവരശിൽ  ഉസൗന്നശിയള്ള  ഈ  സസൗഹൃദേത്രം  നമുനകപ്രാരശികലുത്രം
നഷ്ടനപടുത്തപ്രാന കഴശിയശില. ജജീവനന്റെ പചതനദ്യത്രം നമുകട സമ്മെപ്രാനശിച്ച മഹത്തപ്രായ 
സസൗഹൃദേങ്ങൾ എദപപ്രാഴുത്രം തപ്രാങത്രം തണലുമപ്രാണട.*

* നമുക്കുകംനറിലനറിര്ത്തപാകംനമ്മുമടെആവേറിദഖ്യപാലയസഒൗഹൃദകം.
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   പളയശം വശിഴങ്ങശിയ നപ്രാടണ
ജരിയ ജജജോസഫഫ്   ,   VI A  

                                

 

 ഒരുപപ്രാടു ജകീവന് തപപ്രാലശിഞ്ഞുദപപ്രായശി 
നപ്രാടശിന് ഐശശ്വരജ്യശം തകട്ടുദപപ്രായശി.
ഒരുപപ്രാടണ ജകീവതന തകപ്രാണ്ടുദപപ്രായശി 
ഒരുനുള്ളു ഭൂമശിയുശം ബപ്രാകശിയപ്രായശി

   എങശിലുശം,നമളപ്രാ പളയതത്ത
  ഒരുപപ്രാടണ വകതകപ്രാണണ തള്ളശിമപ്രാറശി

പളയശം നപ്രാടശിതന വശിഴങ്ങശി 
  പകൃതശിതയ നമൾ ദദേശ്വഷശിച.

വശിധശിതയ തടുകപ്രാന് കഴശിഞശിതല്ലങശിലുശം 
ഒരുപശിടശി ജകീവതന സശ്വനമപ്രാകശി 
മപ്രാനവഹൃത്തശിന് മടശിയശിലശിരുത്തശി
നപ്രാടശിതന നമൾ തദലപ്രാടശി                   

     വള്ളങ്ങളശം നല്ലദബപ്രാട്ടുകളമപ്രായണ
  നമളകീനപ്രാട്ടശില് ചുറശിത്തശിരശിഞ്ഞു

      ഒരുപശിടശി ജകീവതന സശ്വനമപ്രാകപ്രാന്
    ദകരളശം മുഴവന് കജ്യപ്രാമ്പുകളപ്രായണ 

ദകരളശം മുഴവന് സമ്പപ്രാദേശിചതണ 
ദുരശിതപ്രാശശ്വപ്രാസകർകപ്രായണ  കപ്രാഴണചവച
എങശിലുശം ഒരുപശിടശി നല്ല ഹൃദേയങ്ങൾ
ഇദപ്പെപ്രാഴശം നമ്മുതട നപ്രാട്ടശിലുണണ.

STEFFY JOSEPH,  IXA
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FIFTH GENERATION OF COMPUTER

Very Large Scale Integration (VLSI) technology gave way to
Ultra  Large  Scale  Integration  that  led  to  the  development  of
microprocessor chip with several million electronic components on
each. Powerful laptops, notebook PCs and desktops were the other
developments during this period. 

The fifth generation is essentially about a new super-breed of
computers. These computers will be able to think and take decisions.
Artificial  Intelligence  is  being  built  into  the  computer.  The
revolutionary parallel processing is being used in the new breed of
computers in place of conventional Von Neumann architecture.

On the  software front,  effort  is  being directed  at  developing
languages to cope with su,h new generation computers. Languages
known as functional languages and object-oriented languages such as
C++ have been developed during this generation. Development of
more user-friendly operating systems like MS Windows and Lynux,
and  Lynux  based  software  products  are  the  other  developments
during this period. 

     Advantages of Fifth Generation of Computer:   

➢ These  computers  are  much  faster  than  other  generation

computers.

➢  It is easier to repair these computers.

➢  These computers are much smaller in size than other generation

computers

➢  They are portable and easy to handle.

➢  Development of true artificial intelligence.

➢  Advancement in Parallel Processing.
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➢  Advancement in Superconductor technology.

Disadvantages of Fifth Generatin of Computer:   

➢  They tend to be sophisticated and complex tools.

➢ They can give more power to companies to watch what you are

doing  and  even  allow  them  to  infect  your  computer.
Example for  Fifth  Generation  of  Computer:
1.Desktop
2.Laptop
3.NoteBook
4.UltraBook
5.ChromeBook

                                                             

ആരന്യനന്ദ സതി   , 4   ബതി
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 തപപ്രാന്മുട്ടയശിടുന്ന തപ്രാറപ്രാവണ
ഒരശിടത്തട  ഒരു  കൃഷശികപ്രാരനട  ഒരു  തപ്രാറപ്രാവണപ്രായശിരുന്നു.  ആ  തപ്രാറപ്രാവശിനട  ഒരു
പദതദ്യകതയണപ്രായശിരുന്നു.എന്തപ്രാണന്നദല?  അതട  ദേശിവസവത്രം  ഒപ്രാദരപ്രാ  നപപ്രാന്മുട്ട  ഇടുത്രം.
നപപ്രാന്മുട്ടകൾ  വശിറ്റട   ആ  കൃഷശികപ്രാരന  ഒരു  ധനശികനപ്രായശി  മപ്രാറശി.  അയപ്രാൾ  തനന്റെ
നചറ്റക്കുടശിൽ നപപ്രാളശിച്ചട  ഒരു മണശിമപ്രാളശിക പണശിതു  .  ധനത്രം കൂടശി  വരുദന്തപ്രാറുത്രം അയപ്രാൾ
ദുരപ്രാഗ്രഹശിയപ്രായശി  മപ്രാറശിനകപ്രാണശിരുന്നു.ഒരുദേശിവസത്രം  അയപ്രാളുനട   മനസശിലൂനട  ഒരപ്രാശയത്രം
മശിന്നശിമറഞ.എലപ്രാ  ദേശിവസവത്രം  ഒദരപ്രാ  നപപ്രാന്മുട്ട   വജീതത്രം   ഇടണനമങശിൽ
തപ്രാറപ്രാവശിനന്റെയള്ളശിൽ  നശിറച്ചുത്രം  നപപ്രാന്മുട്ടകളപ്രായശിരശിക്കുത്രം.അനതലപ്രാത്രം  ഒന്നശിച്ചു  വശിറ്റപ്രാൽ
തനശികട  ഈ  ഗ്രപ്രാമത്തശിനല  ഏറ്റവത്രം  വലശിയ  പണകപ്രാരന  ആയശിമപ്രാറപ്രാത്രം.അതദ്യപ്രാഗ്രഹത്രം
മൂത്ത  അയപ്രാൾ  തപ്രാറപ്രാവശിനന്റെ  വയര്  പശിളര്കപ്രാന  തജീരുമപ്രാനശിച്ചു.  പശിദറ്റന്നു  രപ്രാവശിനല
അയപ്രാൾ ആരുമറശിയപ്രാനത തപ്രാറപ്രാവശിനന പശിടശിച്ചുനകട്ടശി ഒരു മുറശിയശിൽ നകപ്രാണ്ടുദപപ്രായശി ഒരു
കത്തശിനകപ്രാണട അതശിനന്റെ വയര് നനടുനക മുറശിച്ചു.  വയറ്റശിദലകട  ദനപ്രാകശിയ അയപ്രാൾകട
സഹശികപ്രാനപ്രായശില.  അതശിൽ ഒരു മുട്ട ദപപ്രാലുത്രം ഉണപ്രായശിരുന്നശില .  വയര് പശിളര്ന്നതുമൂലത്രം
തപ്രാറപ്രാവത്രം ചത്തശിരുന്നു. അങ്ങനന അതദ്യപ്രാഗ്രഹത്രം മൂലത്രം ഉള്ളതുത്രം കൂടശി ഇലപ്രാതപ്രായശി.*

***********

* അതതത്യാഗ്രഹഹം ആപതത
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CYBERCRIME
ANJUMOL JOSHI, IX A

Cybercrime,  or  computer-oriented  crime,  is  the  crime  that  involves  a
computer and a network.The computer may have been used in the commission
of a crime, or it may be the target.Cybercrimes can be defined as: "Offences
that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal
motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or
mental  harm,  or  loss,  to  the  victim  directly  or  indirectly,  using  modern
telecommunication  networks  such  as  Internet  (networks  including  but  not
limited to Chat rooms, emails, notice boards and groups) and mobile phones
(Bluetooth/SMS/MMS)".  Cybercrime  may  threaten  a  person  or  a  nation's
security and financial  health.  Issues surrounding these types of  crimes have
become  high-profile,  particularly  those  surrounding  hacking,  copyright
infringement,  unwarranted  mass-surveillance,  sextortion,  child  pornography,
and  child  grooming.There  are  also  problems  of  privacy  when  confidential
information is intercepted or disclosed, lawfully or otherwise. Debarati Halder
and K. Jaishankar further define cybercrime from the perspective of gender and
defined 'cybercrime against women' as "Crimes targeted against women with a
motive to intentionally harm the victim psychologically and physically, using
modern  telecommunication  networks  such  as  internet  and  mobile  phones".
Internationally, both governmental and non-state actors engage in cybercrimes,
including  espionage,  financial  theft,  and  other  cross-border  crimes.
Cybercrimes crossing international borders and involving the actions of at least
one nation state is sometimes referred to as cyber warfare.
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ARYANANDHA ,VII A

e-BOOKING SYSTEM IN RAILWAYS

The first and main advantage is that anyone can
book tickets from anywhere. All you need is a
computer  and  an  Internet  connection  to  book
tickets.  Tickets  can  now  be  booked  at  the
comfort of your home or office.

It  offers  a  completely  hassle-free  reservation
and no limit of time urgency. The reservation line is open from 8 am to 11 pm.
The people have enough time to make their reservations in their own practice
times.

Through online media can also enjoy the benefits of comparing prices,
availability, and duration of travel for different trains. In a specific origin many
trains can travel to the destination. In this case, it is easy and convenient way to
check  and  compare  all  aspects  of  the  different  trains  that  run  between  the
specified destinations.

Another great advantage is that the availability of tickets can be checked
easily.  If  the  ticket  is  not  available  in  the
desired  train  and  other  trains  can  check  and
verify the availability.

Reserve tickets online solves the winding
queues,  the  bustle  of  the  platforms,  and  the
ceaseless  cry.  Before  the  online  system  was
introduced to the exchange of reserves was a
big challenge for everyone. Now the challenge
is simply ignored.
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  അക്ഷയശ് വതിനനസ്വാദശ് കകുമസ്വാര്  ,  IX A

 പദഥർ  പപ്രാഞപ്രാലശി
-

                           സതദ്യജശിത്തട ദറ സത്രംവശിധപ്രാനത്രം നചയ്ത പശശിമബത്രംഗപ്രാൾ
സര്കപ്രാര് നശിര്മ്മെശിച്ചട 1955-ൽ പുറത്തശിറങ്ങശിയ ഒരു ബത്രംഗപ്രാളശി ചലച്ചശിതമപ്രാണട
പദഥേദര  പപ്രാഞപ്രാലശി.  ബശിഭൂതശി  ഭൂഷണ്  ബദന്ദപ്രാപദദ്യപ്രായ  എഴുതശിയ  പദഥേര്
പപ്രാഞപ്രാലശി  എന്ന  ദനപ്രാവലശിനന  ആസ്പദേമപ്രാകശി  നശിര്മ്മെശിച്ച  ഈ  ചലച്ചശിതത്രം
ദറയനട  ആദേദ്യ  സത്രംവശിധപ്രാനസത്രംരഭമപ്രാണട.  അപുതയത്തശിനല  ആദേദ്യ
ചലച്ചശിതമപ്രായ  ഇതട  പധപ്രാന  കഥേപ്രാപപ്രാതമപ്രായ  അപുവശിനന്റെ
ബപ്രാലദ്യകപ്രാലത്തശിലൂനട  1920-കളശിനല  ബത്രംഗപ്രാൾ  ഗ്രപ്രാമജജീവശിതത്തശിനല
സന്ദര്ഭങ്ങൾ വരച്ചുകപ്രാടന്നു.  ഈ ചലച്ചശിതത്രം വളനര നശിരൂപക പശത്രംസയത്രം
ജനപജീതശിയത്രം  പശിടശിച്ചു  പറ്റശിയശിടണട.  ദറനയ  സശപ്രാധജീനശിച്ച  ഇറ്റപ്രാലശിയന
നവറശിയലശിസത്രം മൂലത്രം ദറ തനന്ന തദന്റെതപ്രായ റശിയലശിസറ്റശികട രജീതശിയപ്രാണട ഈ
ചശിതത്തശിൽ  സശജീകരശിച്ചശിരുന്നതട.  സശപ്രാതനപ്രാനന്തര  ഇന്തദ്യയശിൽ  നശിന്നുത്രം
ആദഗപ്രാള പശത്രംസ പശിടശിച്ചു പറ്റശിയ ആദേദ്യ ചശിതത്രം ആണശിതട. 1956  നല കപ്രാന
ഫശിലശിത്രം  നഫസശിവലശിനല   നബസട  ഫഫ്യൂമണ്  ദഡപ്രാകക്യുനമന്റെറശി  പുരസപ്രാരത്രം
ദനടശിയശിരുന്നു.ആ ചലച്ചശിതത്രം ഇന്നുത്രം ദലപ്രാക ചരശിതത്തശിൽ ഇടത്രംപറ്റശിയശിടണട.
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കതശിവനൂർ വകീരന്
                                                                      മതിഥകുന് എസശ്    , 7    c

കണ്ണൂർ ജശില്ലയശിതല മങ്ങപ്രാട്ടണ  എന്ന സ്ഥലതത്ത     മണശിഗപ്രാമത്തശിലപ്രാണണ
കതശിവനൂർ  വകീരന്  എന്ന  മന്ദപ്പെന്  ജനശിചതണ  .  ഗപ്രാമത്തശിതല  ഒരു
ഉതവകപ്രാലത്തശില് കുമപ്രാരപ്പെനുശം ചകശിയമയ്ക്കുശം പശിറന്ന മന്ദപ്പെന് വളർന്നദപ്പെപ്രാൾ
തശികഞ  ഒരു  കപ്രായശികഭജ്യസശിയപ്രായശി  തകീർന്നു.  കളരശിപ്പെയറശിലുശം  നപ്രായപ്രാട്ടശിലുശം
ദകമനപ്രായ മന്ദപ്പെന്തറ ജകീവശിതശം ലക്ഷജ്യമശില്ലപ്രാതത അലഞ്ഞു തശിരശിയുന്നതപ്രായശിരുന്നു.
കൂട്ടുകപ്രാദരപ്രാതടപ്രാത  നപ്രായപ്രാടശിയുശം  റപ്രാകണ  കുടശിചശം  ജകീവശിതശം  ആസശ്വദേശിച.  മകതന്റെ
ദുർനടപ്പെണ  കണ്ടു  മനശംതനപ്രാന  കുമപ്രാരപ്പെന്  ഗുണദദേപ്രാഷശിച  ദനപ്രാകശി.  എന്നശിട്ടുശം
പഴയപടശി  അലസനപ്രായശി  നടക്കുന്ന  മകതന,  സഹശിതകട്ടു  കുമപ്രാരപ്പെന്  വകീട്ടശില്
നശിന്നുശം  ഇറകശിവശിട്ടു.  നശിസപ്രാസശിതനപ്രായ  മന്ദപ്പെന്  കൂട്ടുകപ്രാരുതമപ്രാത  കുടകണ  മല
കയറപ്രാന് തകീരുമപ്രാനശിച. ദപപ്രാകുശം വഴശി ഒരു തപരുശം കപ്രാഞശിരമരത്തശിതന്റെ ചുവട്ടശില്
അവർ രപ്രാതശി  കഴശിച  കൂട്ടശി.  വകയശില് കരുതശിയ റപ്രാകണ  കുടശിചശം  ആടശിപപ്രാടശിയുശം
അവർ  യപ്രാത  ആദഘപ്രാഷശിച.  ലഹരശി  തലയ്ക്കു  പശിടശിച  ഉറങ്ങശിദപ്പെപ്രായ  മന്ദപ്പെതന
വഴശിയശില്  തനശിചപ്രാകശി  കൂട്ടുകപ്രാർ  മലയശിറങ്ങശി.  ഉറകമുണർന്നദപ്പെപ്രാൾ
ചങ്ങപ്രാതശിമപ്രാരുതട ചതശി മനസശിലപ്രാകശിയ മന്ദപ്പെന് തശിരശിചദപപ്രാകപ്രാന് മനസണ വരപ്രാതത
കുടകണ  ലക്ഷജ്യമപ്രാകശി നടന്നു.  വഴശിയശില് കണ്ടുമുട്ടശിയ കള്ളമന് എന്ന കുടകതന്റെ
സഹപ്രായദത്തപ്രാതട  കതശിവനൂരുള്ള  തന്തറ  അമപ്രാവന്തറ  വകീടണ  കണ്ടു  പശിടശിച.
മങ്ങപ്രാട്ടണ  നശിന്നുശം  ഇത  ദൂരശം  തപ്രാണശി  വന്ന  മന്ദപ്പെതന  അമപ്രാവനുശം  കുടുശംബവശം
സശ്വനശം  മകതന  ദപപ്രാതല  സശ്വകീകരശിച.  അവശിതട  അമപ്രാവതന  കൃഷശിയശില്
സഹപ്രായശിചശം ചകശില് എണ്ണയപ്രാട്ടശിയുശം കുടകശിതല നപ്രാളകൾ മന്ദപ്പെന് അദ്ധശ്വപ്രാനശിച
ജകീവശിച.  ഒരു  ദേശിവസശം  ചനപശിരശിഞ്ഞു  വരുശം  വഴശി  മന്ദപ്പെന്  തചമ്പരത്തശിതയന്ന
തപണ്കുട്ടശിതയ കണ്ടു അനുരുക്തനപ്രായശി. അമപ്രാവദനപ്രാടു കപ്രാരജ്യശം അറശിയശിചദപ്പെപ്രാൾ,
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തപണ്കുട്ടശിയുതട  വകീട്ടുകപ്രാരുമപ്രായശി  ആദലപ്രാചശിച വശിവപ്രാഹശം  നടത്തശിതകപ്രാടുക്കുകയുശം
തചയ.  വശിവപ്രാഹത്തശിന്തറ  ആദേജ്യനപ്രാളകൾ  ഏതറ  സദനപ്രാഷപൂർണമപ്രായശിരുന്നു.
നപ്രാളകൾ  കഴശിഞദപ്പെപ്രാൾ  അവരുതട  കുടുശംബജകീവശിതത്തശില്  അസശ്വപ്രാരസജ്യങ്ങൾ
കണ്ടു  തടങ്ങശി.  സനജ്യ  കഴശിഞ്ഞു  വവകശി  വരുന്ന  മന്ദപ്പെതന  തചമ്പരത്തശി
സശംശയദൃഷ്ടശിദയപ്രാതട കണ്ടു,  അതത തചപ്രാല്ലശി വഴക്കുകളശം പതശിവപ്രായശി.  ഒരു നപ്രാൾ
ഇത്തരത്തശില്  വഴകണ  മൂത  നശില്ക്കുശം  ദനരമപ്രാണണ  കുടകപട  തങ്ങതള
ആകമശിക്കുന്നു  എന്ന  വപ്രാർത്ത  മന്ദപ്പെന്  അറശിയുന്നതണ.  അറയശില്  നശിന്നുശം
ആയുധങ്ങൾ  എടുത  ഇറങ്ങശി  വരതവ  കപ്രാല്ത്തട്ടശി  മന്ദപ്പെന്  വകീണ  ചുമരശില്
തലയശിടശിച.  ദചപ്രാര  വപ്രാർതന്നപ്രാഴകശി  നശില്ക്കുന്ന മന്ദപ്പെതന ദനപ്രാകശി  തചമ്പരത്തശി
തമപ്രാഴശിഞ്ഞു- സശ്വനശം ദചപ്രാര കണ്ടു യുദ്ധത്തശിനശിരങ്ങശിയപ്രാല് ശത്രു വസനജ്യത്തപ്രാല്
വധശികതപടുതമന്നു.  അതശിനു  മറുപടശിയപ്രായശി-  നശിതന്റെ  വപ്രാക്കുകൾ  സതജ്യമപ്രാകതട്ട
എന്നു പറഞ്ഞുശംതകപ്രാണണ മന്ദപ്പെന് പടയ്ക്കു പുറതപ്പെട്ടു. ദപപ്രാർകളത്തശില് തകപ്രാടുങപ്രാറ്റു
ദപപ്രാതല മന്ദപ്പെന് ആഞടശിച.  കുടകപടതയ തലങശം വശിലങശം അരശിഞ്ഞു വകീഴശി.
പശിടശിച  നശില്കപ്രാനപ്രാവപ്രാതത  കുടക  പട  പശിന്വപ്രാങ്ങശി.  വശിജയശ്രകീലപ്രാളശിതനപ്രായശി
മന്ദപ്പെന്  വകീട്ടശിദലക്കു  മടങദമ്പപ്രാഴപ്രാണണ  തതന്റെ  ദമപ്രാതശിരശം  നഷ്ടമപ്രായ  വശിവരശം
മനസശിലപ്രാകശിയതണ. തചമ്പരത്തശി അണശിയശിച വശിവപ്രാഹദമപ്രാതശിരശം വകീതണടുകപ്രാനപ്രായശി
പടകളത്തശിദലകണ മടങ്ങശിയ മന്ദപ്പെതന മറഞശിരുന്ന കുടകപടയപ്രാളശികൾ ചതശിച
തവട്ടശി  വകീഴശി.  കപ്രാരജ്യമറശിഞ്ഞു  കുടകന്മലയുതട  കശിഴകന്  തചരശിവശിദലകണ
വന്നണഞ ദുദുഃഖപ്രാർത്തരപ്രായ ബന്ധുമശിതപ്രാദേശികൾ ദചർന്നണ  മന്ദപ്പെതന്റെ വകീരദദേഹശം
ദേഹശിപ്പെശിച. തതന്റെ വപ്രാക്കുകൾ അറശംപറശിയദല്ലപ്രാ എന്ന വജ്യസനത്തപ്രാല് തചമ്പരത്തശി
ഭർത്തപ്രാവശിതന്റെ ചശിതയശിദലക്കു ചപ്രാടശി സശ്വയശം ബലശിയർപ്പെശിച. സൂരജ്യന് അസ്തമശിച ആ
സനജ്യയശില് ഒരു പകല് ദപപ്രാതല മന്ദപ്പെനുശം എരശിഞടങ്ങശി. അങ്ങതന സശംസപ്രാരശം
കഴശി ഞണ  അമവനുശം മകന് അണ്ണൂകനുശം  മടങ്ങതവ അണ്ണൂകനണ , മന്ദപ്പെദനയുശം
തചമരത്തശിദയയുശം തതയ്യരൂപമപ്രായശി മപ്രാറപ്രാന് തവളശിപപ്രാടുണപ്രായശി.തടർന്നണ  ഉറഞ്ഞു
തള്ളശിയ  അണ്ണൂകതന   അമപ്രാവതന്റെ  സപ്രാന്നശിദ്ധജ്യത്തശില്  മന്ദപ്പെതന്റെ  ദകപ്രാലശം
തകട്ടശിയപ്രാടശിച.ഇത കണ അമപ്രാവന് അണ്ണൂകതന അരശിയശിട്ടണ  കതശിവനൂർ വകീരന്
എന്നണ  ദപരശിട്ടു.  ആ  വകീരദയപ്രാദ്ധപ്രാവശിതന്റെ  ഓർമകപ്രായണ  നപ്രാട്ടുകപ്രാർ  പശിന്നകീടണ
കതശിവന്നൂർ വകീരന് തതയ്യശം തകട്ടശി ആടപ്രാന് തടങ്ങശി. 

       

 കതശിവനൂർ  വകീരന്  തതയ്യശം  കപ്രാഴ്ചയശില്  പകശിദട്ടറുന്നു.  കളരശിപ്പെയറശിന്തറ
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ചുവടശിലുശം തമയ്യഭജ്യപ്രാസത്തശിലുശം തചമ്പരത്തശി തറയണ ചുറ്റുശം കതശിവനൂർ വകീരന് ആടശി
തശിമശിർക്കുന്നു. 32  തശിരശികൾ കത്തശിച തവച തചമ്പരത്തശി തറ തചമ്പരത്തശിയുതട
വകീതടന്നപ്രാണണ സങല്പശം. നപ്രാടന് ശകീലുകളശിലുശം വടകന് പപ്രാട്ടുകളശിലുശം പപ്രാടശിപതശിഞ
കതശിവനൂർ  വകീരന്തറ  ചരശിതശം  ഇന്നുശം  വടകന്  മലബപ്രാറുകപ്രാരുതട  മനസശില്
ആദവശമപ്രായട നശിറഞ നശിൽക്കുന്നു..

.ആവരപാഗഖ്യവേപാനപായഭര്ത്തപാവേറിമനലഭറിക്കുവേപാന്കൈനഖ്യകൈമപാര്കൈതറിവേനൂര്വേനീരമന
ആരപാധറിക്കപാറുണസ്.
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THE BLACK CROW
RANA FATHIMA K K, VI A

                 Once upon a time, there was a crow sitting on a tree.On
that  tree  there  were  many  birds.But  no  bird  sat  beside  the  crow,
because  crow  was  black  in  colour  and  other  birds  were  very
colourful.  One  day  the  Crow was  sitting  on  a  rock  and  weeping
because he had no friends. At that time a stork flew by and sat on
another rock. The craw was amazed to see its beauty and took the
courage to ask the strok why it was so white. In response, the stork
said that it dipped 100 times a day in the river. But it was at the next
day the craw began to dipped itself in the  cool water of the river.  the
other day when the stork came to rest on the river bank, it saw a dead
body of a brd . it went nearby to see which bird it was, the stork felt
sorry  for  its  lie  because  the  dead  body  was  none  other  than  the
crow .The stork was very guilty for its act.
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STUDY TOUR
AKSHAI KRISHNA M B, Std IX A

Kannur district is a cultural capital on the state's relatively quiet
northern  coast,  Kannur  has  long  been  associated  with  textile
production and temple rituals, earning it the nickname, the "Land of
Looms and Lores." Most Kannur itineraries will  include observing
theyyam rituals performed at the temples, where the traditions have
origins  dating  back  thousands  of  years.  So  kannur  district  is  a
beautiful and wonderful land in kerala.

There are so many mountain ranges in kannur. Beacuse of that,
kannur district is included in the Malabar Area. In my third standard

the place I visited was St Angelos Fort .This Fort is definitely one of
the most popular and frequently visited attractions of Kannur and for
more reasons than one. The polished yet prehistoric structure of this
fortress oozes with unadulterated elegance and overwhelming power.
Standing  ashore  in  the  Arabian  sea,  St  Angelos  Fort  enjoys  a
panoramic  and  unobstructed  view  of  the  diorama  created  by  the
merger of the magnetic waves and the azure waters.visit the fort from
Kannur is easy. Its hardly 5 kms from the bus stand. Parking is not
managed properly. Located at the bank of the Arabian Sea, the fort
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gives a great view and is a good place to sit and have a good family
time.  Inside fort we can see some tunnels and places. 

Then  we  visited  the
Payyambalam  Beach.It  is  with
sandy  shores and  good  for
swimming.This  beach  is  with  an
unbroken  coastline  of  a  few
kilometres.  From  the  beach,  one
can see  ships  in  transit  along  the
Malabar  Coast,  from  beyond

Kozhikode moving towards Mangalore, Goa and Bombay (Mumbai).
It contains a garden and the massive landscaped sculpture of mother
and child erected by noted sculptor Kanayi Kunhiraman. 

Then  we  reached  the
Muzhappilangad  drive-in  beach.
This looks to be only clean beach in
Kannur.  Drivable  beach for  around
4KM.  Be  careful  not  to  go  in  to
drive  on  wave  just  wait  and  let  it
come  otherwise  your  vehicle  might  stuck  in  sand.  A  different
experience  Less  crowded  than  what  I  expected  so  really  you  can
enjoy the drive. Make sure to go there early in the morning or late
evening. This is the One and only drive in beach in Asia, must visit,
almost 4 kilometers distance to drive through beach but make sure
that you washed your car after surfing.

Then  we  visited  Dharmadam
Island,  commonly  known  as
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"Dharmadam Thuruth", a very good place for outing with family.very
calm  area,  almost  1km  away  from  Dharmadom  bus  stop.  Lot  of
infrastructure is made there. But not used fully .  The estuary and the
scenary around is really worth watching. It is in Thalassery taluk of
Kannur  District  in  Kerala.  Dharmadom  river  joins  sea  here.  The
beach is clean. It being monsoon most part was covered under water.
There is a tiny island near the beach. It cannot be reached I monsoon.
In other  seasons depending on the  tide one may reach the island.
Permission is required from  the tourism authorities. 

 But  I  liked  the
parassinikkadavu snake park very
much.  This snake park is on the
way  to  Parassinikadavu
Muthappan  temple.   The  snake
park is located not far away from
the  highway  enroute  to
parassinikadavu.  They have  a  good  collection  of  many reptiles  in
addition to snakes. The snake park is well maintained and is worth a
visit  for  the  snake  lovers.  There  have  got  demonstrators  too  to
describe about various snakes. There are other animals too protected
inside the park. I had good experience in the snake park. entry and
exit for the customers are same. Its a hidden treasure in Kannur. 

Then we visited the Arrakkal Museum. The Arrakkal Museum is
a museum dedicated to the Arakkal family, the only Muslim royal
family  in  Kerala,  India.  The  museum is  actually  a  section  of  the
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Arakkalkettu.  The  durbar  hall  section  of  the  palace  has  been
converted into a museum.In this museum I saw the kings weapons
such as sword, sheilds, crowns etc...
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                                                                                        शनुनति   ,VA

 ममरद पप्रीय  वतन

मनरमा पत्रीय   वितिनि

मनरमा पत्रीय   वितिनि

मनरमा सनुनिदर  वितिनि, 

मनरमा सनुनिदर  वितिनि

सनुनिदर कनु सम , अनिनक पनड 

अनिनक पमैदद

पपमाण  वितिनि,मनरमा पपमाण  वितिनि

मनरमा सनुनिदर  वितिनि, मनरमा सनुनिदर  वितिनि

जमानिविर अनिनक,निनद अनिनक

मनरमा  वितिनि, मनरमा पपमाण  वितिनि
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ലക്ഷമതി  വതി എന്     VIII A

മദേജ്യപപ്രാനശം ഇല്ലപ്രാത്ത സമൂഹശം
ബഹുമപ്രാനനപട്ട അദദ്യപ്രാപശിക, പശിയനപട്ട ചങ്ങപ്രാതശിമപ്രാദര ...............

മദേദ്യപപ്രാനത്രം  നമ്മുനട  സമൂഹത്തശിൽ  വരുത്തുന്ന ആപത്തുകനളക്കുറശിച്ചുത്രം  അതട
ഒഴശിവപ്രാകശിയപ്രാൽ  ഉണപ്രാകുന്ന  ഗുണങ്ങനളക്കുറശിച്ചുമപ്രാണട  എനശികട  ഇന്നനത്ത
സമൂ  ഹദത്തപ്രാടട  പറയപ്രാനുള്ളതട.  ഇവശിനട  പറഞ  രണ്ടുകപ്രാരദ്യങ്ങളുത്രം  നപ്രാത്രം
ദനരശിട്ടട  അനുഭവശിക്കുന്നതല.  അതുനകപ്രാണ്ടുതനന്ന  വപ്രായനയനടയത്രം
നശിരജീക്ഷണത്തശിദന്റെയത്രം  നവളശിച്ചത്തശിൽ  ചശിലതട  പറയപ്രാത്രം.  ഏഴപ്രാത്രം  കപ്രാസട
വശിദേദ്യപ്രാര്ത്ഥശികൾ  "പറന  നദേശിയശിനല  ഒപ്രാളങ്ങൾ"എന്ന  ഒരു  പപ്രാഠഭപ്രാഗത്രം
പഠശിച്ചശിടണദലപ്രാ?  ആ  പപ്രാഠഭപ്രാഗത്തക്കുറശിച്ചട  പറഞനകപ്രാണട  എനന്റെ  ഈ
പസത്രംഗത്രം തുടങ്ങപ്രാത്രം.  നകപ്രാച്ചു കശിസഫര് മശിടുകന  ആണട.  എന്നപ്രാൽ അമശിത
മദേദ്യപപ്രാനശിയപ്രായ  പശിതപ്രാവശിനന്റെ  നശിരുത്തരവപ്രാദേശിതശത്രം  കപ്രാരണത്രം  വജീടട
പട്ടശിണശിയശിലപ്രായശി.  അവനനറ  അമ്മെ  പഭു  കുടുത്രംബങ്ങളശിൽ  ദപപ്രായശി  ദജപ്രാലശി
നചയ്തപ്രാണട  ഇവര്കട  ഭക്ഷണത്രം  നല്കുന്നതട.  കശിസഫറശിനന്റെ  കുടുത്രംബത്തശിനന്റെ
തകര്ച്ചയട കപ്രാരണത്രം അവനനറ പശിതപ്രാവശിനന്റെ മദേദ്യപപ്രാനത്രം തനന്നയപ്രാണദലപ്രാ.
മദേദ്യത്രം  കഴശിക്കുന്നവര്ക്കുത്രം  അറശിയപ്രാത്രം  മദേദ്യപപ്രാനത്രം  ഒഴശിവപ്രാദകണ  ഒന്നപ്രാണന്നട.
പദക്ഷ  കഴശിയന്നശില.  ഈ  സമൂഹത്രം  മദേദ്യപ്രാസകശിയശിൽ
ആമര്ന്നുകഴശിഞശിരശിക്കുന്നു.ഈ  സതദ്യനത്ത  വശിളശിച്ചുപറയകയപ്രാണട  ജജീന
കശിസഫറശിന്റെ  പശിതപ്രാവശിനന്റെ  ചരശിതത്രം.  ആ  കഥേ  നപ്രാത്രം  പഠശിക്കുദമപ്രാൾ
ഒപ്രാര്മ്മെശിക്കുന്നതട  മദേദ്യപ്രാസകശി  സമൂഹനത്ത  കപ്രാര്ന്നു  തശിന്നുന്ന
കപ്രാനസറപ്രാണന്നതപ്രാണട.  ഒപത്രം  മദേദ്യത്രം  സമൂഹത്തശിൽ  എനന്തലപ്രാത്രം  നപ്രാശങ്ങൾ
വരുത്തുന്നു എന്നു ദനപ്രാകപ്രാത്രം. 
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കുടുത്രംബങ്ങളശിനല തകര്ച്ച ഒരു പധപ്രാന വസ്തുതയപ്രാണട.  അദതപ്രാനടപ്രാപത്രം മദേദ്യത്രം
കഴശിക്കുന്നവരുനട  ആദരപ്രാഗദ്യത്രം  തകരുന്നു.  കരൾ  ദരപ്രാഗങ്ങളുത്രം  ഉണപ്രാകുന്നു.
സമൂഹമൂലദ്യങ്ങളുത്രം മരദ്യപ്രാദേകളുത്രം ലത്രംഘശിക്കുന്നു.സപ്രാമൂഹശികമപ്രായശി 
മദേദ്യപപ്രാനശികൾ  ശലദ്യമപ്രായശി  മപ്രാറുന്നു.  തന്മൂലത്രം  കുറ്റകൃതദ്യങ്ങൾ  വര്ദേധശിക്കുന്നു.
മദേദ്യപപ്രാനശികൾകട  നല  നതപ്രാഴശിലപ്രാളശിയപ്രാകപ്രാനപ്രാകശില.  അതുമൂലത്രം  നതപ്രാഴശിൽ
ദശഷശി  കുറയന്നു.  ഇനതപ്രാനക  ഒഴശിവപ്രാകശിയപ്രാൽ  മപ്രാതനമ  നനയള്ള  ഒരു
സമൂഹത്രം ഉണപ്രാകുകയള.അതശിനപ്രായശി നമുകട ഒരുമശിച്ചട പരശിശ്രേമശികപ്രാത്രം.
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വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസത്തശില് മപ്രാധജ്യമങ്ങളതട പങണ
നവന്യ ഷതിജകു    XC

നല്ല പുസ്തകങ്ങളശിലൂദടയുശം പതങ്ങളശിലൂദടയുശം ദറഡശിദയപ്രായശിലൂദടയുതമപ്രാതക

വശിജപ്രാനശം ആർജശിചശിരുന്ന ഒരു പഴയ തലമുറ നമുക്കുണപ്രായശിരുന്നു.  ദനരപ്രായ

വശിദേജ്യ  ദനടശി  ദനരപ്രായ  പപ്രാതയശില്  സഞരശിചണ  ശരശിയപ്രായ

ലക്ഷജ്യത്തശിതലത്തശിദചർന്നശിരുന്ന  ആ  പഴയ  തലമുറ

ഇന്നശില്ലപ്രാതപ്രായശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.  മപ്രാറശിമപ്രാറശിവരുന്ന  തടലശിവശിഷന്  ചപ്രാനലുകളതട

കപ്രാലവശം  കടന്നണ  ആധുനശിക  വഹതടകണ  സശംവശിദേപ്രാനങ്ങളള്ള  മപ്രാദ്ധജ്യമ

സശംസപ്രാരത്തശിദലക്കുണ എത്തശിയശിരശിക്കുന്നു, ഇന്നതത്ത പുതതലമുറ. തസല്ദഫപ്രാണശം

കമ്പമ്പ്യൂട്ടറുശം  ലപ്രാപണ ദടപ്രാപ്പുതമപ്രാതക  കളശിപ്പെപ്രാട്ടശം  ദപപ്രാതല  വകകപ്രാരജ്യശം  തചയ്യുന്ന

ആധുനശിക തലമുറയണ അവയശില്ലപ്രാത്ത ദലപ്രാകശം സങല്പശികപ്രാന് ദപപ്രാലുശം സപ്രാധശികശില്ല.

പുതതപ്രായശി  എതന്ന  വഹതടകണ  സശംവശിധപ്രാനങ്ങതള   രണ്ടു  വകകളശം  നകീട്ടശി

സശ്വപ്രാഗതശം തചയ്യുകയപ്രാണണ ഇന്നതത്ത വസബർ തലമുറ.

അകലങ്ങതള  ഇല്ലപ്രാതപ്രാക്കുന്ന  ബനങ്ങൾ  വളർത്തശിതയടുക്കുന്ന
തമപ്രാവബല്ദഫപ്രാണ് ഇന്നണ ഒഴശിചകൂടപ്രാനപ്രാകപ്രാത്ത ഒന്നപ്രായശി തകീർന്നശിട്ടുണണ.  കജ്യപ്രാമറ,
ഇന്റർതനറണ  ,  ജശി.പശി.എസണ  സശംവശിധപ്രാനശം  ഇവതയല്ലപ്രാശം  ഇന്നണ
തസല്ദഫപ്രാണകളശില് ലഭജ്യമപ്രാണണ.  യപ്രാതശിയശില് ഉപദയപ്രാഗശികപ്രാശം എന്ന നശിലയശില്
അതശിതന്റെ ഉപദയപ്രാഗശം വളതര നല്ലതപ്രാണണ. 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ



40പപാസസ്വവേര്ഡസ്

നമ്മുതട  വശിദേജ്യപ്രാർതശികതള  ഗതശിതതറശിക്കുന്നതശില്  തമപ്രാവബല്  ദഫപ്രാണകൾ

മുന്നശിലപ്രാണണ എന്നതണ തഞട്ടശിപ്പെശിക്കുന്ന യപ്രാഥപ്രാർതയമപ്രാണണ.

യു  പശി  കണളപ്രാസുകൾ മുതല് ഒളശിചശം  അല്ലപ്രാദതയുശം  തമപ്രാവബല് ദഫപ്രാണ്

ഉപദയപ്രാഗശിക്കുന്ന  കുട്ടശികളതട എണ്ണശം വർധശിചശിരശിക്കുന്നു.  ആകർഷശിക്കുന്നതതനശം

സശ്വനമപ്രാകപ്രാനുള്ള  ദമപ്രാഹശം  ഉള്ളശില്  വളരുന്ന  കസൗമപ്രാരപപ്രായകപ്രാതര  ഇതശിതന്റെ

ഉപദയപ്രാഗശം വഴശി തതറശിക്കുന്നു. മപ്രാതപ്രാപശിതപ്രാകളതട സതശ്വരശ്രദ്ധ ഈ  ദമഖലശില്

ഉണപ്രാകണശം.  പണളസണ  ടു തലശം വതരതയങശിലുശം കുട്ടശികളതട തമപ്രാവബല് ദഫപ്രാണ്

ഉപദയപ്രാഗശം  തടയപ്രാന്  മപ്രാതപ്രാപശിതപ്രാകൾ  ശ്രദ്ധശിദകണതപ്രാണണ.  പരകീക്ഷപ്രാഫലശം

അറശിയുന്നതശിനുതമപ്രാതക  ഇന്റെർതനറണ  ആശ്രയശികപ്രാശം.  ഏത

വശിഷയതത്തക്കുറശിചമുള്ള  ആധശികപ്രാരശിക  വശിവരങ്ങൾ  തശിരഞ്ഞുതരുന്ന  ഗൂഗശിളശം

വശികശിപകീഡശിയയുതമപ്രാതക  കുട്ടശികൾകണ  ചശിരപരശിചശിതമപ്രായശിരശിക്കുന്നു.  ആധുനശിക

മപ്രാദ്ധജ്യമങ്ങൾ  സൃഷ്ടശിക്കുന്ന  ചതശിക്കുഴശികൾ  നപ്രാശം  തശിരശിചറശിയണശം.  നമ്മുതട

മപ്രാധജ്യമങ്ങളശം  സപ്രാദങതശികവശിദേജ്യകളശം  നല്ല രകീതശിയശില് ഉപദയപ്രാഗശിചണ  വശിജപ്രാനശം

ആർജശികപ്രാന് നമ്മുതട പുതതലമുറതയ നപ്രാശം പപ്രാപ്തരപ്രാകണശം.
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  ശശവകകർതന നമതത്യാർ  ,   VI C

ഓലഞപ്രാലശി
 ഓലഞപ്രാലശിയപ്രായണ പറക്കുന്നു ഞപ്രാന്

 പറന്നുയരുന്നു ഞപ്രാന്........

 അരശികശില് നശിതന്നദങ്ങപ്രാ പപ്രാറശി പറന്നു

 തപപ്രാന് തൂവതല നശിതന്ന ഞപ്രാന്-

 മറകശില്ലദയപ്രാ .....നശിതന്ന നകീരപ്രാകശി

 ഞപ്രാനുണപ്രാകശിയ തപപ്രാന് ദപന.

ഇന്നുശം അതശിതന്റെ മഷശി എന് മനസശില്

ദഹ....... ഓലഞപ്രാലശി പറകദല്ല 

പറന്നുയരദല്ല...............

മരണശം നശിതന്ന തപപ്രാതശിദഞകപ്രാശം

കഴകന് നശിദന്ന ചകീനശിദയകപ്രാശം

അരുതരുതണ തപദണ്ണ.... തപണ്കുരുവശി

നകീ പറകദല്ല പറന്നുയരദല്ല.......

ചകീഞ എന്മനസണ നകീറുന്നു -

നശിതന്ന ഞപ്രാന് കരുവപ്രാദകണശിയശിരുന്നശില്ല

നശിന് തൂവല് എടുദകണശിയശിരുന്നശില്ല.
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പളയശം
ശശതീനന്ദ കക പതി   ,  VI B

ദകരളമപ്രാതക ദപമപ്രാരശിയശില്

ഭയത്തശില് തപപ്രാതശിഞ്ഞു മലയപ്രാളകര

വകീടുശം കരയുശംസർവ്വവശം ജലത്തശില്

മണശം മനുഷജ്യനുശം ജലത്തശില് പതശിച

വകീടപ്രാതക തതപ്രാടശിയപ്രാതക വ മശിന്നപ്രാമശിന്നശിഴശിയപ്രാതക തപ്രാണ

മലയപ്രാതക തവള്ളത്തശില് കുതശിർന്നു നശിന്നു. 

പുഴകതള ദതടശി മലതയപ്രാഴകശി

കലശം മരവശം മണശം കൂതടതയപ്രാഴകശി

വശിദേജ്യപ്രാലയവശം പള്ളശിയുശം ദക്ഷതങണവശം

ഒന്നപ്രായശിടശം നലശി ദചർത പശിടശിച.

നപ്രാതമല്ലപ്രാതമപ്രാതന്നന്ന ദബപ്രാധശം കുരുത

വവകശിയപ്രാതണങശിലുശം ഒന്നശിച ദപപ്രാരപ്രാടശി

നപ്രാതമല്ലപ്രാശംദകരളകീയർ ഒരു നപ്രാടശിന് മകൾ
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നദവനന്ദ സകുനരഷശ്     VII C

തതയ്യവശം തശിറയുശം
ദകരളത്തശിനന്റെ അനുഷപ്രാന കല

ഉത്തര ദകരളത്തശിതല ഒരു അനുഷ്ടപ്രാന നർത്തന കലയപ്രാണണ  തതയ്യവശം
തശിറയുശം  .  ദദേവകീ  ദദേവനപ്രാതരയുശം യക്ഷഗനർവപ്രാതശികദളയുശം  ഭൂതങ്ങദളയുശം
നപ്രാഗങ്ങദളയുശം  മതശിയടഞ  കപ്രാരണവനപ്രാതരയുശം  മണ്മറഞ
വകീരപരപ്രാകമശികദളയുശം  ദകപ്രാലസശ്വരൂപമപ്രായശി തകട്ടശിയപ്രാടശിചണ  ആരപ്രാധശികയപ്രാണണ ഈ

ഗപ്രാമകീണകലയുതട സവശിദശഷത. തതയ്യപ്രാട്ടത്തശിലുശം തശിറയപ്രാട്ടത്തശിലുശം ചലശിക്കുകയുശം
സശംസപ്രാരശിക്കുകയുശം തചയ്യുന്ന വദേവങ്ങതളയപ്രാണണ   കപ്രാണന്നതണ.  വദേവശം  എന്ന
പദേത്തശിതന്റെ  തല ഭവരൂപമപ്രാണണ  തതയ്യശം.  കപ്രാവകളശിലുശം  തറവപ്രാടുകളശിലുശം
ആണ്ടുദതപ്രാറുശം  നശിശശിത  കപ്രാലത്തണ  തതയ്യശം  കഴശിക്കുന്നതശിനണ  കളശിയപ്രാട്ടശം  എന്നുശം
വളതരകപ്രാലശം  കൂടശി  കളശിയപ്രാട്ടശം കഴശിപ്പെശിക്കുന്നതശിനണ  തപരുങളശിയപ്രാട്ടശം  എന്നുശം
പറയുന്നു.  നത്തശം  തചയ്യുകയുശം  വർത്തമപ്രാനശം  പറയുകയുശം  തചയ്യുന്ന
വദേവതത്തയപ്രാണണ തതയ്യങ്ങളശില്
കപ്രാണന്നതണ.ദകപ്രാഴശി ദകപ്രാടണ  സപ്രാമൂ
തശിരശി   രപ്രാജ വശംശത്തശിതന്റെ
ഭരണത്തശിന് കകീഴശിലപ്രായശിരുന്ന
പദദേശങ്ങ ളശിലപ്രാണണ  തശിറയപ്രാ
ട്ടങ്ങൾ കൂടുതലപ്രായശി കപ്രാണതപ്പെടു
ന്നതണ. 
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ദകപ്രാഴശിദകപ്രാടശിനു വടക്കുഭപ്രാഗത്തണ കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ പദദേശങ്ങളശില് ദദേവതപ്രാരൂപശം
ധരശിചണ ആടുന്ന ദകപ്രാലങ്ങതള തതയ്യങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. വദേവങ്ങൾ മപ്രാതമല്ല
യക്ഷഗനർവനപ്രാരുശം,  മരശിചദപപ്രായ  കപ്രാരണവനപ്രാരുദടയുശം
വകീരശൂരപരപ്രാകമശികളദടയുശം എല്ലപ്രാശം  ദപരശില്  തതയ്യങ്ങൾ  തകട്ടശിയപ്രാടപ്രാറുണണ.
അനുഗഹശികപ്രാന് ശക്തശിയുള്ളവരപ്രാണണ  തതയ്യങ്ങൾ എന്നപ്രാണണ  ഭക്ത വശിശശ്വപ്രാസശം.
തതയ്യശം  തകട്ടുന്ന  ആതള  ദകപ്രാലകപ്രാരന്  എന്നപ്രാണണ  വശിളശിക്കുന്നതണ.
വദേവത്തശിദന്റെതതന്നു  ദതപ്രാന്നശിക്കുന്ന  ദവഷവശം,  തലയശില്  വലശിയ  കശിരകീടവശം
തതയ്യങ്ങൾകണ ഉണപ്രാകുശം.  മുഖത്തണ  വശിവശിധനശിറങ്ങളശില്  വരച
മുഖതത്തഴതണപ്രാകുശം.  മന്ത്രങ്ങൾ,  ബലശിപൂജപ്രാതശികൾ,  നത്ത  പകടനങ്ങൾ,
തവളശിചപ്പെപ്രാടണ,  ആയുധ  പദയപ്രാഗശം  തടങ്ങശിയ  പലതശം  കലകന്  തതയ്യശം
തകട്ടശിയപ്രാടശിയതശില് ഉണപ്രാകുശം.  തതയ്യണട്ടത്തശിലുശം തശിറയപ്രാട്ടത്തശിലുമപ്രായശി  നൂറശിലധശികശം
കഥപ്രാപപ്രാതങ്ങൾ ഉതണന്നപ്രാണണ  കരുതതപ്പെടുന്നതണ.  ഓദരപ്രാ  തതയ്യദത്തക്കുറശിചള്ള
വശിവരങ്ങളശം  ദതപ്രാറശംപപ്രാട്ടശിലുണപ്രായശിരശിക്കുശം  .  ദദേവതയുതട  ഉല്ഭവശം
,മപ്രാഹപ്രാതജ്യശം,രൂപവശിദശഷശം  തടങ്ങശിയവ  ദതപ്രാറശംപപ്രാട്ടശില്  വശിവരശിചശിരശിക്കുശം
വകീരപുരുഷനപ്രാർ  കഥപ്രാപപ്രാതങ്ങളപ്രായശി  വരുന്ന  തതയ്യങ്ങൾകണ  തവള്ളപ്രാട്ടശം  എന്ന
ചടങ്ങണ ഉണപ്രായശിരശിക്കുശം. വലശിയ മുടശികൾക്കു പകരശം തചറശിയ വശിടങ്ങളപ്രാണണ ഇവയണ.
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അഭതിനന്ദ കക കക   ,  VII A

എതന്റെ വശിദേജ്യപ്രാലയശം

അറശിവശിതന്റെ മപ്രായപ്രാദലപ്രാകശം തകീർക്കുന്ന

തളശിദരപ്രാർമലപ്രാതണതന്റെ വശിദേജ്യപ്രാലയശം 

സസൗഹൃദേ ബനത്തശിന് ഉറവശിടശം

ആതണതന്റെ വശിദേജ്യപ്രാലയശം

വശിദേജ്യ അഭജ്യസശികപ്രാന്

ആയശിരങ്ങൾ പതശിനപ്രായശിരങ്ങൾ 

കറുത്ത ദമഘശം ദപപ്രാലുള്ള 

നതമ തവളത്ത ദമഘമപ്രാക്കുശം

മുത ദപപ്രാലുള്ള ഈ വശിദേജ്യപ്രാലയശം ......

സസൗഹൃദേ ശശിഷജ്യ ബനത്തശില്

തതളശിവപ്രാണകീ വശിദേജ്യപ്രാലയശം 

എന് വശിദേജ്യപ്രാലയശം 
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പളയത്തശിനു പശിന്നശില്
ലദേവനന്ദന് എസസ് എന

ഇന്നണ  വനനശകീകരണവശം  കുന്നശിടശികലുശം  പപ്രാടശം
നശികത്തലുതമപ്രാതക
സർവ്വസപ്രാധപ്രാരണമപ്രായശിരശിക്കുന്നു.  കുന്നുകളശം
മലകളശം  വപ്രാസസ്ഥലങ്ങളപ്രായശി
മപ്രാറശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.  മലകളശില്
മരങ്ങളശില്ലപ്രാതപ്രാകുദമ്പപ്രാൾ  തചറശിയ
ഒഴകശില്ദപ്പെപ്രാലുശം  മണ്ണശിടശിചശില്  ഉണപ്രാകുന്നു.
അദനകശം വശിലദയറശിയ ജകീവനുകൾ നഷ്ടമപ്രാകുന്നു.
പശശിമഘട്ടത്തശിതന്റെ  പരശിസ്ഥശിതശി  പുന:  സ്ഥപ്രാപനതത്ത  മുന്നശില്കണ്ടുതകപ്രാണണ  ഉണപ്രാകശിയ
ഗപ്രാഡണഗശില്  കമശിറശി  റശിദപ്പെപ്രാർട്ടണ  എത  വശിദേഗണധമപ്രായശിട്ടപ്രാണണ  എല്ലപ്രാ  കക്ഷശികളശം  പള്ളശികളശം
ദചർന്നു തകപ്രാന്നുകുഴശിച മൂടശിയതതന്നണ ചരശിതശം പറയുശം.

ദകരളത്തശിതല  ഏറവശം  വലശിയ  പളയശം  മലയപ്രാള  മപ്രാസശം  1099-ല്  ആണണ  ഉണപ്രായതണ.
അതപ്രായതണ  1924  ജൂവലയശില്.  തകഴശിയുതട  "തവള്ളതപ്പെപ്രാകത്തശില്'  എന്ന  കഥയുതട
ഭൂമശികയപ്രായശി  ഈ  പളയശം  മപ്രാറശി.  അന്നുശം  മുല്ലതപ്പെരശിയപ്രാർ  അണതകട്ടശില്  നശിന്നണ  തവള്ളശം
തറന്നുവശിടുകയുണപ്രായശി  എന്നു  പറയുന്നു.  എനപ്രായപ്രാലുശം  മലബപ്രാറുശം  തകപ്രാചശിയുശം
തശിരുവശിതപ്രാശംകൂറുശം  മൂന്നപ്രാഴ്ചദയപ്രാളശം  തവള്ളത്തശിനടശിയശിലപ്രായശിരുന്നു.   വകീണ്ടുശം  ദപമപ്രാരശിയുദടയുശം
പളയതകടുതശിയുദടയുശം  നടുവശിലപ്രാണണ  ദകരളശം.  തകടുതശികൾ  വർദ്ധശിതമപ്രാകുന്നത  മഴയുതട
കപ്രാഠശിനജ്യശം തകപ്രാണ്ടു മപ്രാതമല്ല,  ജനവപ്രാസ സപ്രാന്ദ്രത അഭൂതപൂർവ്വമപ്രായശി കൂടശിയത മൂലമുണപ്രായ
പരശിസര  അസനലശിതപ്രാവസ്ഥ  വർദ്ധശിക്കുന്നത  തകപ്രാണ്ടുകൂടശിയപ്രാണണ.  ഇങ്ങതന  വല്ലദപ്പെപ്രാഴശം
വരുന്ന  ദപമപ്രാരശിയുതട  പശിന്നശില്  പല  കപ്രാരണങ്ങൾ  ഉണപ്രാകപ്രാശം.  ശപ്രാന  സമുദ്രത്തശില്

രൂപതപ്പെടുന്ന  ജലപവപ്രാഹശം  ഇനജ്യന്
മണ്സൂണശില്  സശ്വപ്രാധകീനശം  തചലുതന്നുണണ
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എന്നു  പഠനങ്ങൾ  സൂചശിപ്പെശിക്കുന്നുണണ.  എങശിലുശം  ഇത്തവണതത്ത  ദപമപ്രാരശിയശില്  അത്തരശം
ജലപവപ്രാഹത്തശിതന്റെ പങശിതല്ലന്നപ്രാണണ കപ്രാലപ്രാവസ്ഥപ്രാശപ്രാസ്ത്രജർ പറയുന്നതണ. എങശിലുശം 

തകീർതപറയപ്രാറപ്രായശിതല്ലന്നു  ദതപ്രാന്നുന്നു.  ദകരളത്തശില്  മപ്രാതമല്ല  ദപമപ്രാരശി  അനുഭവതപ്പെട്ടതണ.
ഒരു ആദഗപ്രാള പതശിഭപ്രാസമപ്രായശിട്ടു ദവണശം ഇതശിതന കപ്രാണപ്രാന്. കപ്രാരണശം തപ്രായണ ലന്റെണ, മജ്യപ്രാനർ,
വചനയുതട ചശില ഭപ്രാഗങ്ങൾ തടങ്ങശിയ ഇടങ്ങളശിതലല്ലപ്രാശം ഏതറകപ്രാലത്തശിനു ദശഷശം കനത്ത
മഴയുശം  തവള്ളതപ്പെപ്രാകവമപ്രാണണ  അനുഭവതപ്പെടുന്നതണ.  പപ്രാദദേശശിക  ഘടകങ്ങളതട  പങശം  മഴ
കനത്തതശിനു കപ്രാരണമപ്രാകുന്നുണണ.  ദവനല്കപ്രാലങ്ങളശില് ചൂടുപശിടശിക്കുന്ന കരയശിതല ഉഷ്ണവപ്രായു
മുകളശിദലക്കു  തപപ്രാങ്ങശി  പകരശം  കടലശില്  നശിന്നുള്ള  ശകീതവപ്രായു  കരയശിദലകണ  അടശിച
കയറുന്നതപ്രാണണ  ഇനജ്യന്  മണ്സൂണശിനണ  കപ്രാരണമപ്രാകുന്നതണ.  കരയുശം  കടലുശം  തമശിലുള്ള
തണപ്പെശിതന്റെയുശം  ചൂടശിതന്റെയുശം  അനരശം  ഓദരപ്രാ  വർഷവശം  മപ്രാറശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നത  തകപ്രാണ്ടു
മഴയുതട  ലഭജ്യതയശിലുശം  മപ്രാറങ്ങളണപ്രാകപ്രാവന്നതപ്രാണണ.  അദറബജ്യന്  കടലുശം  ബശംഗപ്രാൾ
ഉൾകടലുശം പലദപ്പെപ്രാഴശം വശിപരകീതമപ്രായ രകീതശിയശില് തണക്കുകയുശം ചൂടപ്രാവകയുശം തചയ്യപ്രാറുണണ.
ഇനജ്യന് മഹപ്രാസമുദ്രത്തശിതല "വശിപരകീതബശിന്ദു' എന്നപ്രാണശിത അറശിയതപ്പെടുന്നതണ. ഹശിമപ്രാലത്തശില്
രൂപതപ്പെടുന്ന  മഞ്ഞുപപ്രാളശികളതട  കട്ടശിയുശം  വശിസ്തൃതശിയുശം  ദപപ്രാലുശം  മഴയുതട  ലഭജ്യതയശില്
സശ്വപ്രാധകീനശം  തചലുതന്നുണണ.  കപ്രാലപ്രാവസ്ഥപ്രാവജ്യതശിയപ്രാനത്തശിതന്റെ  പങശം  നപ്രാശം
ആരപ്രാദയണതപ്രാണണ. യൂദറപ്രാപ്പെശില് അഭൂതമപ്രായശി അനുഭവതപ്പെടുന്ന ചൂടുശം ഇനജ്യന് ഭൂഖണ്ഡത്തശിതല
ദപമപ്രാരശിയുശം  ബനതപ്പെട്ടു  കശിടക്കുകയപ്രാദണപ്രാ  എന്നുശം  അറശിദയണശിയശിരശിക്കുന്നു.
ഇതശിതന്റെതയപ്രാതക  ആവർത്തനശം  ഇനശിയുമുണപ്രാകുതമന്നുശം  ചശില  ശപ്രാസ്ത്രജർ
അഭശിപപ്രായതപ്പെടുന്നുണണ.  എന്നപ്രാല്  മണ്സൂണ്  കനക്കുദമ്പപ്രാൾ  അതശില്  ഓദരപ്രാ  ഘടകവശം
എതദത്തപ്രാളശം  പങണ  വഹശിക്കുന്നുതണന്ന  കപ്രാരജ്യത്തശില്  ഇദപ്പെപ്രാഴശം  ശപ്രാസ്ത്രത്തശിനു  വജ്യക്തത
കുറവപ്രാണണ  എന്നതപ്രാണണ  വസ്തുത.  എന്നപ്രാല്  നമുകറശിയപ്രാവന്നതശം  നശിയന്ത്രശികപ്രാവന്നതമപ്രായ
ഒദട്ടതറ  ഘടകങ്ങളണണ.  അവശിതടയപ്രാണണ  ഒരു  സമൂഹതമന്ന  നശിലയശില്  നപ്രാശം
പരപ്രാജയതപ്പെടുന്നതണ.  പളയശം  ഒരു  തകടുതശിയപ്രാകുന്നതണ  അതതകപ്രാണപ്രാണണ.  ദകരളശം
തമപ്രാത്തത്തശില് ജനസപ്രാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു നഗരമപ്രാണണ. മഴ കൂടുദമ്പപ്രാൾ അതശില് നശിന്നുണപ്രാകുന്ന
തകടുതശിക്കുശം  കനശംവയ്ക്കുന്നതശിനണ  കപ്രാരണമപ്രാകുന്നതണ  നമുകണ  ലഭജ്യമപ്രായശിട്ടുള്ള  അല്പമപ്രായ
സ്ഥലശം  ഉപദയപ്രാഗശിക്കുന്നതശില്  നമൾ  കപ്രാണശിക്കുന്ന  അനപ്രാസ്ഥയുശം  അതജ്യപ്രാഗഹവമപ്രാണണ.
എന്നപ്രാല് പതണപ്രാന്നുമശില്ലപ്രാത്ത തകടുതശികളപ്രാണണ  ഇദപ്പെപ്രാൾ ജനങ്ങൾകണ അനുഭവതപ്പെടുന്നതണ.
പധപ്രാനമപ്രായുശം  നമുകണ  സശംഭവശിചശിരശിക്കുന്നതണ  തവള്ളത്തശിനു  ദപപ്രാകപ്രാനുള്ള  സശ്വപ്രാഭപ്രാവശികമപ്രായ
നകീതരപ്രാഴകശിനു കപ്രാരജ്യമപ്രായ തടസങ്ങളണപ്രായശിരശിക്കുന്നു എന്നതപ്രാണണ.  മപ്രാതമല്ല,  തവള്ളത്തശിനു
തപ്രാഴശിറങ്ങപ്രാന്  സപ്രാധശികപ്രാതത  വന്നശിരശിക്കുന്നു.  അതശിനപ്രാല്  ഉപരശിതല  പവപ്രാഹത്തശിനു
വന്ദതപ്രാതശില് ശക്തശി കൂടശിയശിരശിക്കുന്നു. ഇതശിനു പധപ്രാന കപ്രാരണശം തവള്ളത്തശിനു ദപപ്രാകപ്രാനുള്ള
സശ്വപ്രാഭപ്രാവശിക മപ്രാർഗ്ഗങ്ങളശിതലല്ലപ്രാശം തകട്ടശിട നശിർമപ്രാണത്തപ്രാലുശം ജനവപ്രാസത്തപ്രാലുശം തടസങ്ങൾ
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ഉണപ്രായശിരശിക്കുന്നതപ്രാണണ.  വയലുകളശിതല   നശിർമപ്രാണപവർത്തന  നശിദരപ്രാധന  നശിയമത്തശില്
ഇദപ്പെപ്രാഴശം  തവള്ളശം  ദചർകപ്രാന്  സർകപ്രാർ  ശ്രമശിക്കുന്നതശിനു  കപ്രാരണശം  നപ്രാശം  ഒന്നുശം
പഠശിക്കുന്നശിതല്ലന്നത  തതന്നയപ്രാണണ.  തകടുതശികളതട  അപകട  ഘടകങ്ങൾ
കൂടശിതകപ്രാദണയശിരശിക്കുന്നു.  വനനശകീകരണവശം  കുന്നശിടശികലുശം  പപ്രാടശം  നശികത്തലുതമപ്രാതക
സർവ്വസപ്രാധപ്രാരണമപ്രായശിരശിക്കുന്നു.  കുന്നുകളശം  മലകളശം  വപ്രാസസ്ഥലങ്ങളപ്രായശി
മപ്രാറശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.  മലകളശില്  മരങ്ങളശില്ലപ്രാതപ്രാകുദമ്പപ്രാൾ  തചറശിയ  ഒഴകശില്ദപ്പെപ്രാലുശം
മണ്ണശിടശിചശില് ഉണപ്രാകുന്നു. അദനകശം വശിലദയറശിയ ജകീവനുകൾ നഷ്ടമപ്രാകുന്നു.  ദകരളത്തശിതന്റെ 

സപ്രാമൂഹജ്യ  മന:സപ്രാക്ഷശി  അന്നണ  എവശിതടയപ്രായശിരുന്നു.  ഇടുകശിയശിലുശം  മറ്റു  ഡപ്രാമുകളശിലുശം
തവള്ളശംനശിറയുന്നത വൃഷ്ടശി പദദേശതത്ത അരുവശികളശില് നശിന്നുള്ള നകീതരപ്രാഴക്കു കപ്രാരണമപ്രാണണ.
അരുവശികളശില്  ഉപരശിതല  ഒഴക്കു  കമപ്രാതകീതമപ്രായശി  എതന്നതതകപ്രാണപ്രാണണ.  അത
നശിരകീക്ഷശികപ്രാനുള്ള  നശിരകീക്ഷണ  സശംവശിധപ്രാനങ്ങളതട  അപരജ്യപ്രാപ്തത  അറശിദയണശിയശിരശിക്കുന്നു.
ഇത്തരശം വഹദഡപ്രാഗപ്രാഫുകളശില് നശിന്നപ്രാണണ ഡപ്രാമുകളശിദലക്കുള്ള ഒഴക്കുകളതട കണക്കുകൾ
ഉണപ്രാവകയുശം ഷട്ടറുകൾ തറദകണ ആവർത്തനരകീതശികളശം എതദത്തപ്രാളശം തവള്ളശം ഓദരപ്രാ
സമയങ്ങളശിലുശം  ഒഴകശികളയപ്രാതമന്നുശം  തകീരുമപ്രാനശികപ്രാന്  സപ്രാധശിക്കുന്നതണ.  ഇതദപപ്രാലുള്ള
സശംവശിധപ്രാനങ്ങളശം മഴ അളക്കുന്ന സശംവശിധപ്രാനങ്ങളതട സപ്രാന്ദ്രതയുശം കപ്രാചണ തമന്റെണ  പദദേശത
കൂദട്ടണതണണ.  മതറപ്രാന്നു ഡപ്രാമുകളശില് തവള്ളശം നശിറഞ്ഞു കഴശിഞപ്രാല് വമദകപ്രാ തലവലശില്
എതദത്തപ്രാളശം  'രൂപവവകൃതശം'   സശംഭവശിക്കുന്നുണന്നുശം  അറശിദയണതണണ.  അതശിനുള്ള
നശിരകീക്ഷണ  സശംവശിധപ്രാനങ്ങൾ  രൂപതപ്പെടുതകയുശം  സ്ഥശിരമപ്രായുള്ള  നശിരകീക്ഷണങ്ങൾ
ഉണപ്രാവകയുശം  ദവണശം.  പഴയകപ്രാലതണപ്രാകശിയ  മുല്ലതപ്പെരശിയപ്രാർ  ഡപ്രാമശില്  ഇത്തരശം
സശംവശിധപ്രാനങ്ങൾകണ  പദതജ്യകശം  പസക്തശിയുണണ.  ഇതദപപ്രാലുള്ള  ദപമപ്രാരശികൾ  ഇനശിയുശം
ആവർത്തശികതപ്പെടപ്രാന്  സപ്രാധജ്യതയുള്ള  പശപ്രാത്തപ്രാലത്തശില്  ഇത്തരശം  ദമപ്രാണശിട്ടറശിങണ
സശംവശിധപ്രാനങ്ങൾ  അപകടങ്ങൾ  സശംബനശിചള്ള  സമയപ്രാസമയങ്ങളശില്  ഉണപ്രാകുന്ന
അറശിയശിപ്പുകൾ  തകപ്രാടുകപ്രാന്  അധശികപ്രാരശികൾക്കു  സപ്രാദ്ധജ്യമപ്രാകുന്നതപ്രാണണ.  ദകരളതത്ത
സശംബനശിചശിടദത്തപ്രാളശം  ജലമപ്രാദനജണ തമന്റെണ  ഒരു  അടശിസ്ഥപ്രാന  പമപ്രാണശം  ആദകണതണണ.
ദപമപ്രാരശിയപ്രാതണങശിലുശം  വരൾചയപ്രാതണങശിലുശം  സപ്രാമൂഹശികജകീവശിതത്തശില്  ജലസമദ്ധശിയുശം
സശംരക്ഷണവശം പരസ്പരപൂരകമപ്രായശി പവർത്തശിക്കുന്നതണ എങ്ങതനതയന്നു നപ്രാശം പുതശിയതപ്രായശി
നശിർവ്വചശിദകണശിയശിരശിക്കുന്നു.  സമൂഹവശം  പകൃതശിയുശം  തമശിലുണപ്രായ  അകല്ച  ദകരളതത്ത
പകടമപ്രാതയപ്രാരു  അസനലശിതപ്രാവസ്ഥയശില്  എത്തശിചശിരശിക്കുന്നു.  ജനസശംഖജ്യപ്രാ  വർദ്ധനവണ,
ഉയർന്ന  സപ്രാന്ദ്രതയുശം  നമ്മുതട  ഭൂമശിയുതട  ഉല്പപ്രാദേനദശഷശിതയ  തവലന്ന  തരത്തശില്
എത്തശികഴശിഞ്ഞു.  ജലദസചന വവദേദ്യുദതപ്രാല്പപ്രാദേന സശംവശിധപ്രാനങ്ങൾ നമ്മുതട നദേശികളശിലുശം
വനങ്ങളശിലുശം  ജലവജ്യവസ്ഥകളശിലുമപ്രാകതട്ട  പതജ്യപ്രാഘപ്രാതങ്ങൾ
ഉണപ്രാകശിതകപ്രാണശിരശിക്കുകയപ്രാണണ.    ദകരളത്തശിതല തകട്ടശിടനശിർമപ്രാണത്തശിതല വശികപ്രാസവശം
ഉപദഭപ്രാക്തൃ വളർചയുശം ഇത്തരത്തശില് കണകശിതലടുദകണതണണ.  നഗരങ്ങതള ഗപ്രാമങ്ങൾ
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വശികൃതമപ്രായ  തരത്തശില്  അനുകരശിക്കുകയപ്രാണണ.  വയലുകളദടയുശം  തണ്ണകീർത്തടങ്ങളദടയുശം
നശികത്തലശിനുശം  അമശിതമപ്രായ  പപ്രാറഖനനത്തശിനുശം  നഗരവല്കരണശം  ഇടയപ്രാക്കുന്നുണണ.
ദകരളതത്ത  വദേവത്തശിതന്റെ  സശ്വനശം  നപ്രാതടന്നു  വശിദശഷശിപ്പെശികതപ്പെടുന്നതശിനുള്ള  പധപ്രാന
ഘടകങ്ങൾ  മഴയുശം  ജലലഭജ്യതയുമപ്രാണണ.  ജലസശംരക്ഷണശം  നമ്മുതട  കപ്രാടുകളതടയുശം
വയലുകളദടയുശം  ചതപ്പുകളദടയുശം  ആദരപ്രാഗജ്യതത്ത  ആശ്രയശിചശിരശിക്കുന്നു.  ദപമപ്രാരശി
തകടുതശികളശില്ലപ്രാതത, അനുഗഹമപ്രായശി മപ്രാറുന്നതണ അപകപ്രാരമപ്രാണണ.

********
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പളയപപ്രാഠശം
അഭഭിലഷേകസ് കക എന      VII C

ഈ  നൂറപ്രാണ്ടു  കണ  മഹപ്രാ  പളയത്തശിലുശം  തവള്ളതപ്പെപ്രാകത്തശിലുശം
ഉരുൾതപപ്രാട്ടലശിലുശം പകച നശില്ക്കുകയപ്രാണണ ദകരളശം.ലപ്രാഭശം മപ്രാതശം ലക്ഷജ്യമപ്രാകശിയുള്ള
മനുഷജ്യതന്റെ ഭൂമശിയുതടദമലുള്ള ഇടതപടലുകളപ്രാണണ  മശിക പകൃതശി  ദുരനങ്ങൾക്കുശം
കപ്രാരണശം. കപ്രാലപ്രാവസ്ഥപ്രാവജ്യതശിയപ്രാനവശം  ആദഗപ്രാളതപ്രാപനവശം  തകപ്രാടുശംമഴയുശം
ഉരുൾതപപ്രാട്ടലുതമപ്രാതക  ഇതശിതന്റെ  പതജ്യപ്രാഘപ്രാതങ്ങളപ്രാണണ.  ഏതണ  തകപ്രാടുശം
തവള്ളതത്തയുശം  സശ്വകീകരശിചണ  സപ്രാവധപ്രാനശം  മണ്ണശിദലകശിറകശിവശിടുന്ന  വയലുകളശം
ചതപ്പുകളശം  നശികത്തശിയതപ്രാണണ  ഈ  പളയത്തശിനുള്ള  പധപ്രാന  കപ്രാരണശം.
വനദമഖലകളശം  മലതഞരശിവകളതമപ്രാതക  മനുഷജ്യന്  വകദയ്യറശിയതപ്രാണണ
ഉരുൾതപപ്രാട്ടലശിതന്റെ കപ്രാഠശിനജ്യശം വർദ്ധശിപ്പെശിചതണ. ജകീവതന്റെ നശിലനശില്പശിനണ പകൃതശിയുതട
സനലശിതപ്രാവസ്ഥ  നശിലനശിർത്തപ്രാന്  നമതളപ്രാന്നപ്രാതക  രശംഗത്തശിറദങ്ങണ
കപ്രാലമപ്രാണശിതണ.  പകൃതശിദുരനങ്ങളശില്നശിന്നണ  രക്ഷദനടപ്രാനുള്ള  മുന്കരുതലുകൾ
ഓദരപ്രാരുത്തരുശം  അറശിഞശിരശിക്കുകയുശം  ദവണശം.ഈ  പളയപപ്രാഠശം  ഇതശിതനല്ലപ്രാശം
നതമ സഹപ്രായശിക്കുശം .
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ദുരന ഭൂമശിയശിതല ഒതത്തപ്രാരുമ
അഭഭിലഷേകസ് കക എന   ,  VII C

മഹപ്രാപളയത്തശില്  നശിന്നുശം  കരകയറുകയപ്രാണണ.  ഓർതത്തടുക്കുദമ്പപ്രാൾ
ഭയതപ്പെടുതകയുശം ഒരു മലയപ്രാളശിയപ്രായതശില് അഭശിമപ്രാനശം ദതപ്രാന്നുകയുശം തചയ്യുന്ന
നശിമശിഷങ്ങളണണ.  സുഖമുള്ള  മഴദയപ്രാർമകൾ  മനസശില്  സൂക്ഷശിചശിരുന്ന  മലയപ്രാളശി
കണതണ മഴയുതട രസൗദ്രഭപ്രാവശം, നൂറപ്രാണശിതല ഏറവശം വലശിയ പളയശം.

കപ്രാലവർഷശം  പതശിവശിലുമധശികശം  ശക്തശി  പപ്രാപശിക്കുന്നതണ  നപ്രാശം
ശ്രദ്ധശിചശിരുന്നശില്ല.  എല്ലപ്രാ  തകപ്രാല്ലദത്തയുശം  ദപപ്രാതല  കുട്ടനപ്രാട്ടശില്  മപ്രാതശം  ഒതങശം
മഴതകടുതശിയുതട  ദുരനങ്ങതളന്നണ  ദകരളശം  കരുതശി.   മലദയപ്രാരങ്ങളശില്
വജ്യപ്രാപകമപ്രായ  മണ്ണശിടശിചശിലുശം  ഉരുൾതപപ്രാട്ടലുശം.  ഡപ്രാമുകളശില്  ജലനശിരപ്പെണ  ഉയർന്നു
വന്നു.

ഇടുകശി  അണതകട്ടശിതല  ജലനശിരപ്പെണ  ഉയരുന്ന  വപ്രാർത്തകൾ  ആശങയണ
പകരശം ആകപ്രാശംഷദയപ്രാതടയപ്രാകുശം ഒരു പദക്ഷ മലയപ്രാളശികൾ ദകട്ടതണ.  ഡപ്രാമശിതന്റെ
ഷട്ടറുകൾ  തറക്കുന്ന  ചരശിത  നശിമശിഷത്തശിനണ  സപ്രാക്ഷജ്യശം  വഹശികപ്രാനപ്രായശി
ഇടുകശിയശിദലകണ  ജനപവപ്രാഹശം.ട്രയല്  റണ്ണശിനപ്രായശി  തറന്ന  ഷട്ടറുകൾ  പശിന്നകീടണ
അടദയണശി  വന്നശില്ല.  ചരശിതത്തശിലപ്രാദേജ്യമപ്രായശി  തചറുദതപ്രാണശി  അണതകട്ടശിതന്റെ  5
ഷട്ടറുകളശം  ഉയർത്തശി.  കപ്രാലവർഷശം  അതശിതന്റെ  എല്ലപ്രാ  ഭകീകരദതപ്രാതടയുശം
ആർത്തലച.  ദറപ്രാഡുകൾ ഒലശിച  ദപപ്രായശി,  വകീടുകൾ നശിലശംതപപ്രാത്തശി,  കുന്നുകൾ
ഇടശിഞ്ഞു.  രപ്രാജജ്യശം  72ാപ്രാശം  സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യദേശിനശം  ആദഘപ്രാഷശിക്കുദമ്പപ്രാൾ  ആശങയുതട
നശിഴല് വകീണശിരുന്നു ദകരളത്തശിതന്റെ ആകപ്രാശത്തണ.

കശിട്ടശിയതതപ്രാതക  കയ്യശിതലടുത്തണ  ദുരശിതപ്രാശശ്വപ്രാസ  കജ്യപ്രാമ്പശിദലകണ  ഓടശിയവർ,
വകീടശിതന്റെ  രണപ്രാശം  നശിലയശില്  അഭയശം  പപ്രാപശിചവർ,  ചതതപപ്രാങ്ങശിയ  വളർത
മഗങ്ങൾ,  ഒറതപ്പെട്ടണ  കുടുങ്ങശികശിടക്കുന്നവർകപ്രായുള്ള  ഉറവരുതട
സഹപ്രായപ്രാഭജ്യപ്രാർതനകൾ. ഒരു മനുഷജ്യപ്രായുസശില് മറകപ്രാന് കഴശിയപ്രാത്ത നടുക്കുന്ന
ഓർമകളപ്രാണണ പളയശം സമപ്രാനശിചതണ.
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ദകരളത്തശിതന്റെ  വസനജ്യമപ്രായശി  മതജ്യതത്തപ്രാഴശിലപ്രാളശികൾ  എത്തശി.

കുടുങ്ങശികശിടക്കുന്നവതര  ദതടശി  വഴശിയറശിയപ്രാത്ത  ഇടങ്ങളശിലൂതട  കടലശിതന്റെ  മകൾ
ദപപ്രായശി. സപ്രാമൂഹജ്യമപ്രാധജ്യമങ്ങൾ കണ്ദട്രപ്രാൾ റൂമുകളപ്രായശി. വസനജ്യവശം, ദപപ്രാലകീസുശം,
ഭരണകൂടവശം,  ജനങ്ങളശം  പളയശം  തകർകപ്രാത്ത  നപ്രാടപ്രായശി  ദകരളതത്ത
വകപശിടശിചയർത്തശി.

കക്ഷശി രപ്രാഷകീയ വജ്യതജ്യപ്രാസമശില്ലപ്രാതത ദകരളശം ഒറതകട്ടപ്രായശി മഹപ്രാപളയതത്ത
ദനരശിട്ടു.  ദുരനബപ്രാധശിത  പദദേശങ്ങൾ  സന്ദർശശികപ്രാന്  മുഖജ്യമന്ത്രശിയുശം
പതശിപക്ഷദനതപ്രാവശം  ഒരുമശിതചത്തശിയതശിതന  ദദേശകീയ  മപ്രാധജ്യമങ്ങൾ  വതര  വപ്രാഴശി
പറഞ്ഞു.  എയർ  ലശിഫശിശംഗശിലൂതട  ഗർഭശിണശികതളയുശം  കുട്ടശികതളയുശം
തപപ്രാകശിതയടുത്തണ  സുരക്ഷശിത  സ്ഥപ്രാനങ്ങളശിതലത്തശിച.  പതകീക്ഷയുതട
പുല്നപ്രാമ്പുകൾ വകീണ്ടുശം തളശിർത തടങ്ങശി.

പളയകപ്രാലശം  തശിരശിചറശിവകളദടതണ  കൂടശിയപ്രായശിരുന്നു.  ജപ്രാതശിയുദടയുശം
മതത്തശിതന്റെയുശം പണത്തശിതന്റെയുശം അതശിർ വരമ്പുകൾ ഇല്ലപ്രാതപ്രായശി. അമ്പലത്തശിലുശം
പള്ളശികളശിലുശം  നശിസപ്രാര  പപ്രായകൾ വശിരശിച.  പപ്രാവതപ്പെട്ടവനുശം പണകപ്രാരനുശം ഒരു
പപ്രാതത്തശില്  നശിന്നണ  കഴശിച.  അനജ്യർകണ  പദവശനമശിതല്ലന്നണ  എഴതശിയ
ദബപ്രാർഡുകൾ  പളയതമടുത.  വശിശപ്പെശിദനകപ്രാൾ  വലുതല്ല  ദുരഭശിമപ്രാനതമന്നണ
തശിരശിചറശിഞ്ഞു.

മുഖജ്യമന്ത്രശി  പറഞതദപപ്രാതല  ഓദരപ്രാ  മലയപ്രാളശിയുശം  നമ്മുതട  കരുത്തണ
തശിരശിചറശിയണശം.  നശിപ്പെദയയുശം  ഓഖശിദയയുതമപ്രാതക  അതശിജകീവശിചതദപപ്രാതല
മഹപ്രാപളയതത്തയുശം  ദകരളശം  ചങ്കൂറദത്തപ്രാതട  ദനരശിടുകയപ്രാണണ.  നവദകരളശം
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തകട്ടശിപ്പെടുകപ്രാനപ്രായശി. 

                                                                     ജയണ ഹശിന്ദണ
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കടശംകഥകൾ
അഖതില് വതിജയന്   ,  VII C

ഇല്ലത്തമ  കുളശിച  വരുദമ്പപ്രാൾ  തവള്ളശികശിണ്ണശം  തള്ളശി  തള്ളശി  -  അരശി
തശിളകല്
തകപ്രാമ്പന് കപ്രാള ഇഴഞ്ഞു വരുന്നു,  പശിടശികപ്രാന് തചന്നപ്രാല് തകപ്രാമ്പശില്ല  -
ഒചണ
കറുത്ത പപ്രാറകണ തവളത്ത ദവരണ -          ആന       
മുറതതണപ്രാരു തപപ്രാലകീദസദത കളവശം ദതടശിനടക്കുന്നു- ചൂല്
അടയുതട ഉള്ളശില് തപരുമ്പട - ദതനകീച
അട്ടതതണപ്രാരു കുട്ടശിചപ്രാത്തന് അദങ്ങപ്രാട്ടശിദങ്ങപ്രാദട്ടപ്രാടുന്നു - എലശി
അപ്പെശം ദപപ്രാതല തടശിയുണണ അല്പശം മപ്രാതശം തലയുണണ - ആമ
ഒരമ മുറശം വകീശശി ദപപ്രാകുന്നു - ആന
തലയശില്ല കണണണ, കപ്രാലുണണ വയതറപ്രാരുപത്തപ്രായശം - റപ്രാനല് വശിളകണ
ദേപ്രാ  കശിടക്കുന്നു  കരശിവടശിയശിവശിതട  എടുകപ്രാന്  തചന്നദപ്പെപ്രാദളപ്രാടശിദപ്പെപ്രായശി  -
പപ്രാമ്പണ
ഒരമ തപറതതല്ലപ്രാശം തവള്ളപ്പെട്ടപ്രാളശം - ചശിതല്
ആശപ്രാരശി  മൂശപ്രാരശി  തതപ്രാടപ്രാത്ത മരശം തവള്ളത്തശിലശിട്ടപ്രാല് ചകീയപ്രാത്തമരശം  -
ചകീങണ്ണശി
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നവ ദകരളശം
കമറതീന ബതിനകു  ,  VIII A

ദകരളസശംസ്ഥപ്രാനശം  രൂപശംതകപ്രാണദശഷശം  ദകരളത്തശിന്തറ
വശികസനത്തശിനണ ദേകീർഘവകീക്ഷണദത്തപ്രാതട അടശിത്തറയശിട്ട നശിരവധശി പരശിഷപ്രാരങ്ങൾ
നടന്നശിട്ടുണണ. 

ദലപ്രാദകപ്രാത്തര  മപ്രാതൃകകളപ്രായശി  മപ്രാറശിയ  സപ്രാക്ഷരതപ്രാ  പവർത്തനങ്ങളശം
പങപ്രാളശിത്ത  വശികസനത്തശിനണ  പുതശിയ  ദേശിശപ്രാദബപ്രാധശം  നല്കശിയ
ജനകകീയപ്രാസൂതണശം  ഉൾതപ്പെതടയുള്ള  അധശികപ്രാര  വശിദകന്ദ്രകീകരണ
പവർത്തനങ്ങളശം  ദകരളത്തശില്  നടപ്പെപ്രായശി.  ഇന്ഫർദമഷന്  തടദകപ്രാളജശി
ഉൾതപ്പെതട  നൂതന  സപ്രാദങതശിക  വശിദേജ്യകൾ  പപ്രാവർത്തശികമപ്രാകപ്രാനുശം  ടൂറശിസശം
സപ്രാധജ്യതകതള  വശികസശിപ്പെശികപ്രാനുശം  ശക്തമപ്രായ  ഇടതപടലുകൾ
നടത്തശി.സപ്രാമൂഹശികദക്ഷമ  പദ്ധതശികദളപ്രാതടപ്രാപ്പെശം  ആദരപ്രാഗജ്യ,  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ
ദമഖലയശിതലനശിലവപ്രാരശം തമചതപ്പെടുതന്നതശിനുള്ള പവർത്തനങ്ങളശം ശക്തമപ്രാകശി.
എന്നപ്രാല്  ഇന്നണ  ദകരളശം  പളയശം  എന്ന  വശിപത്തശില്  തപട്ടണ   പകൃതശിദപപ്രാലുശം
നശശിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണപ്രായശി.

കപ്രാർഷശിക  ദമഖലയശില്  ഉല്പപ്രാദേനവശം  ഉല്പപ്രാദേനക്ഷമതയുശം
വർധശിപ്പെശിദകണതപ്രായശിട്ടുണണ.  സശ്വനമപ്രായശി  ഭൂമശിയശില്ലപ്രാത്തവർ,  ആദേശിവപ്രാസശി,  ദേളശിതണ
വശിഭപ്രാഗങ്ങൾ,  മതജ്യതത്തപ്രാഴശിലപ്രാളശികൾ  എന്നശിവർതകപ്രാതക  വസശ്വരജകീവശിതവശം
തതപ്രാഴശിതലടുത്തണ  ജകീവശികപ്രാനുള്ള  സപ്രാഹചരജ്യവശം  തവള്ളവശം,  തവളശിചവശം  ഒതക
ഉറപ്പുള്ള അനസ്സുള്ള പപ്രാർപ്പെശിടങ്ങൾ നല്ദകണതപ്രായശിട്ടുണണ. ശുചശിതശ്വവശം, മപ്രാലശിനജ്യ
സശംസ്ക്കരണവശം  ഉയർതന്ന  പശ്നങ്ങൾ  തചറുതല്ല.  ആവശജ്യത്തശിനണ  മഴ
ലഭശിക്കുന്നുതണങശില് കൂടശി  സശംസ്ഥപ്രാനശം  ഇടയശിതട  വരൾചയുതട  വറുതശിയശിദലകണ
വഴതശിവകീഴന്നു.  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ-ആദരപ്രാഗജ്യ  ദമഖലകളശില്  വശിവരസപ്രാദങതശിക
വശിദേജ്യയുതട  ഫലപദേമപ്രായ  വശിനശിദയപ്രാഗത്തശിലൂതടയുശം  ആധുനശിക
സശംവശിധപ്രാനങ്ങളശിലൂതടയുശം നശിലവപ്രാരശം ഉയർതന്നതശിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾകണ ഊന്നല്
നല്ദകണതണണ. സമയബനശിതമപ്രായശി നടപ്പെപ്രാകപ്രാന് ഉദദ്ദേശശിക്കുന്ന പദ്ധതശികൾ. 

വജ്യക്തശിശുചശിതശ്വത്തശിനണ ദപരുദകട്ട നമ്മുതട സശംസ്ഥപ്രാനതത്തപ്രാട്ടപ്രാതക മപ്രാലശിനജ്യ 

കൂമ്പപ്രാരങ്ങൾ  നശിറഞശിരശിക്കുന്നു.  ദകവലശം  ഭരണ  നടപടശികദളപ്രാ  ആസൂതണ

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ



56പപാസസ്വവേര്ഡസ്
പകശിയകദളപ്രാതകപ്രാണണ പരശിഹരശികപ്രാവന്നതല്ല ശുചശിതശ്വവശം മപ്രാലശിനജ്യ സശംസ്ക്കരണവശം
സശംബനശിച  പശ്നങ്ങൾ.  നപ്രാടുശം  ജനങ്ങളശം  ഉണർന്നണ  ഒതത്തപ്രാരുമദയപ്രാതട
പയതശിചപ്രാല് മപ്രാതദമ  ഇതശിതനപ്രാരു പരശിഹപ്രാരശം  കപ്രാണപ്രാനപ്രാകൂ.  ഉറവശിട  വജവ
മപ്രാലശിനജ്യ  സശംസ്ക്കരണശം പപ്രാവർത്തശികമപ്രാക്കുന്നദതപ്രാതടപ്രാപ്പെശം  ഗുരുതര പശ്നങ്ങളള്ള
ദമഖലകളശില്  തചറുകശിട  ദകന്ദ്രകീകൃത  സശംവശിധപ്രാനങ്ങളശം  ആവശജ്യമപ്രായശിവരുശം.
പചരണപരശിപപ്രാടശികളശില്  ഒതങ്ങപ്രാതത  തടർചയപ്രായ  ദബപ്രാധവല്കരണവശം
ഇടമുറശിയപ്രാതതയുള്ള  ദസവന  സസൗകരജ്യങ്ങളശം  ലഭജ്യമപ്രാക്കുകയപ്രാണണ  ഉദദ്ദേശശം.
ജനങ്ങൾ  പൂർണ്ണ  മനസപ്രാല്  പങപ്രാളശികളപ്രാകുകയുശം  സപ്രാമൂഹശിക
പതശിബദ്ധതദയപ്രാതട അവരുതട കടമകൾ നശിർവ്വഹശിക്കുകയുശം തചയപ്രാല് മപ്രാതദമ
സർകപ്രാരുശം  തദദ്ദേശസശ്വയശം  ഭരണസ്ഥപ്രാപനങ്ങളശം  ഏതറടുക്കുന്ന
ഉത്തരവപ്രാദേശിത്തങ്ങൾ വശിജയത്തശിതലത്തശികപ്രാനപ്രാകൂ.

പകൃതശി  നമുകണ  നല്കശിയ  കുളങ്ങളശം  ഉറവകളശം  അരുവശികളശം
ദതപ്രാടുകളതമപ്രാതകയപ്രായശി  ജലസമദ്ധമപ്രായശിരുന്ന  നമ്മുതട  ഭൂപദദേശങ്ങൾ  നമൾ
തതന്ന  വശികൃതമപ്രാകശി  നശശിപ്പെശിചതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.  വൃത്തശിയപ്രാകശി
ശുദ്ധകീകരശിക്കുന്നതശിദനകപ്രാൾ ദവഗത്തശില് വകീണ്ടുശം അവ ഉപദയപ്രാഗശൂനജ്യമപ്രാകുന്ന
കപ്രാഴ്ചകളശം  കപ്രാണപ്രാശം.  നപ്രാമപ്രാവദശഷമപ്രായശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്ന  ജലദസപ്രാതസ്സുകതള
സശംരക്ഷശിക്കുന്നതശിനുശം  നശിലനശിർതന്നതശിനുമുള്ള  ശക്തമപ്രായ  പവർത്തനങ്ങൾ
ആവശജ്യമപ്രാണണ.  ജലദസപ്രാതസ്സുകളതട  തമചതപ്പെട്ട  വശിനശിദയപ്രാഗത്തശിലൂതട  മപ്രാതദമ
അവ  പരശിപപ്രാലശിചണ  സശംരക്ഷശികപ്രാന്  സമൂഹശം  ശ്രദ്ധതചലുതകയുള.
ഇതശിനുതകുന്ന  രകീതശിയശില്  ജലദസപ്രാതസ്സുകൾകണ  ചുറ്റുശം  കപ്രാർഷശിക
പവർത്തനങ്ങളശം, തണ്ണകീർത്തട വശികസന പരശിപപ്രാടശികളശം നടപ്പെപ്രാക്കുശം.

നദേശികളശം,  കപ്രായലുകളശം  വൃത്തശിയപ്രാക്കുവപ്രാനുശം  സശംരക്ഷശിക്കുവപ്രാനുമുള്ള  വലശിയ
പവർത്തനങ്ങൾ  നടപ്പെപ്രാക്കുശം.  ദകരളത്തശിന്തറ  നഷ്ടതപ്പെട്ടു  തകപ്രാണശിരശിക്കുന്ന
പകൃതശി ഭശംഗശിയുശം അനരകീക്ഷവശം തതളശിഞ ശുദ്ധമപ്രായ ജല സമ്പതതമപ്രാതക
കൂടുതല്  ടൂറശിസശം  സപ്രാധജ്യതകൾ  തറന്നുതരശികയുശം  തചയ്യുശം.  വജവകൃഷശി
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ദപപ്രാതപ്രാഹശിപ്പെശിക്കുക  വഴശി  വശിഷമയമല്ലപ്രാത്ത  പചകറശികളശം  മറ്റുശം
ഉല്പപ്രാദേശിപ്പെശിക്കുന്നതശിനുശം  ആവശജ്യമപ്രായ  പവർത്തനങ്ങൾ  ഉണപ്രാകുശം.
പരസ്പരപൂരകങ്ങളപ്രായ മപ്രാലശിനജ്യ സശംസ്ക്കരണശം,  ജലസമദ്ധശി,  കപ്രാർഷശികവശികസനശം
എന്നശിവ  ഇണകശിതകപ്രാണപ്രാണണ  ഹരശിതദകരളശം  മശിഷന്  പവർത്തശിക്കുക.
തപപ്രാതവശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ  സശംവശിധപ്രാനത്തശിലൂതട  പഠശിചണ  പുറത്തശിറങ്ങശി
തപപ്രാതപവർത്തനങ്ങളശിദലകണ  വന്നവരപ്രാണണ  നമതളപ്രാതക.  ദലപ്രാകത്തണ
എവശിതടയുശം  തതപ്രാഴശില്  ദനടശിതയടുകപ്രാന്  മലയപ്രാളശിതയ  പപ്രാപ്തനപ്രാകശിയ
വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസദമഖലയപ്രാണണ  നമുകണ  ഉണപ്രായശിരുന്നതണ.
വപ്രാണശിജജ്യവല്കരണത്തശിന്തറ  അനശിയന്ത്രശിതമപ്രായ  കടന്നുകയറശം  നമ്മുതട
തപപ്രാതവശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ  സ്ഥപ്രാപനങ്ങതള  വല്ലപ്രാതത  ഉലചശിട്ടുണണ.  ഇല്ലപ്രായ്മകളതടയുശം
നശിലവപ്രാരമശില്ലപ്രായ്മയുതടയുശം  പതകീകങ്ങളപ്രായശി  ഒന്നണ  മുതല്  പന്ത്രണപ്രാശം  കപ്രാസണ
വതരയുള്ള  തപപ്രാതവശിദേജ്യപ്രാലയങ്ങൾ  കുട്ടശികതളപ്രാഴശിഞണ  ചുരുങ്ങശിതകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.
ഈ  പശപ്രാത്തലത്തശില്  നമ്മുതട  കുട്ടശികതള  മുഖജ്യധപ്രാരപ്രാ
തപപ്രാതവശിദേജ്യപ്രാലയങ്ങളശിദലയണ  തശിരശിതകതകപ്രാണ്ടുവരുന്നതശിനുശം  അവർക്കു
നശിലവപ്രാരമുള്ള  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസശം  ഉറപ്പെപ്രാക്കുന്നതശിനുമുള്ള  ശക്തമപ്രായ  യതങ്ങളപ്രാണണ
വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ മശിഷന് ലക്ഷജ്യമശിടുന്നതണ.

സപ്രാർവ്വതശിക  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസശം  യപ്രാഥപ്രാർതജ്യമപ്രാതയങശിലുശം  ഗുണപരമപ്രായ
മുദന്നറങ്ങൾകപ്രായശി  ബഹുദൂരശം  ദപപ്രാകപ്രാനുണണ.  എയണഡഡണ  സ്കൂളകൾ  ഉൾതപ്പെതട
സർകപ്രാർ  സ്കൂളകളശിതല  പശപ്രാത്തല  സസൗകരജ്യങ്ങൾ  നവകീകരശികതപ്പെടണശം.
സപ്രാർട്ടണ  കപ്രാസണ  റൂമുകൾ,  ശുചശിമുറശികൾ,  ലദബപ്രാറട്ടറശികൾ,  എന്നശിവയുൾതപ്പെടുന്ന
പഠന  സസൗകരജ്യങ്ങൾ  ഒരുകതപ്പെദടണതപ്രാണണ.  മപ്രാതൃഭപ്രാഷ
ശക്തശിതപ്പെടുതന്നദതപ്രാതടപ്രാപ്പെശം  ഇശംഗകീഷണ  ഭപ്രാഷ  വകകപ്രാരജ്യശം  തചയ്യുന്നതശിനുശം
മപ്രാറശിവരുന്ന  ജകീവശിതസപ്രാഹചരജ്യങ്ങളശില്  വശിജയശിക്കുന്നതശിനപ്രാവശജ്യമപ്രായ  ആശയ
വശിനശിമയ  നശിപുണതകൾ,  വജ്യക്തശിവശികസനശം,  സപ്രാമൂഹശിക  പതശിബദ്ധത,
പരമ്പരപ്രാഗത മൂലജ്യങ്ങൾ,  കൂട്ടപ്രായ പവർത്തനങ്ങൾ എന്നശിവ ഉറപ്പെപ്രാകതപ്പെടണശം.
തദദ്ദേശസ്ഥപ്രാപനങ്ങൾ,  പൂർവ്വവശിദേജ്യപ്രാർതശി  സശംഘടനകൾ,  പശിടശിഎകൾ,
എന്നശിവതയപ്രാതക സമനശ്വയശിപ്പെശിചണ  വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസ നവകീകരണ പവർത്തനങ്ങൾകണ
അധശിക മൂലധനശം സമപ്രാഹരശികപ്രാശം.

വകീടശില്ലപ്രാത്തവരുതട  പശ്നങ്ങൾ  നമുകണ  ഏവർക്കുശം  അറശിവള്ളതപ്രാണണ.
വർഷങ്ങളപ്രായശി  ലക്ഷകണകശിനണ  വകീടുകൾ  നശിർമശിച  നല്കുന്നതശിനുള്ള
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പദ്ധതശികൾ  നടപ്പെശിലപ്രായശിട്ടുതണങശിലുശം  എല്ലപ്രാ  പപ്രാവതപ്പെട്ടവർക്കുശം  പപ്രാർപ്പെശിടശം
നല്കപ്രാന് ഇനശിയുശം  ആയശിട്ടശില്ല.  പല പദ്ധതശികളശിതലയുശം ഗുണദഭപ്രാക്തപ്രാകൾകണ
തങ്ങളതട  വകീടുകൾ  പപ്രാതശിവഴശിയശില്  ആകുകയുശം  അവ  പൂർത്തകീകരശികപ്രാന്
ബുദ്ധശിമുട്ടുണപ്രാകുകയുശം തചയ്യുന്നു.  പഴയ പദ്ധതശികളശില് വകീടണ  ലഭശിചവർകണ  അവ
തപപ്രാട്ടശിതപ്പെപ്രാളശിഞണ  വപ്രാസദയപ്രാഗജ്യമല്ലപ്രാതപ്രായ  അവസ്ഥയുമുണണ.  സശ്വനമപ്രായശി
ഒരുതണ്ടു ഭൂമശി ദപപ്രാലുശം ഇല്ലപ്രാത്തവർ മശിക പദ്ധതശികളശിലുശം ഒഴശിവപ്രായശിദപ്പെപ്രാകുന്നതശം
പചയപ്രായ  യപ്രാഥപ്രാർതജ്യമപ്രാണണ.  വശിവശിധ  ജന  വശിഭപ്രാഗങ്ങളതട  പദതജ്യകതകൾ
കണകശിതലടുതശം വജ്യതജ്യസ്ത പദ്ധതശികളശിതല മപ്രാനദേണ്ഡങ്ങൾ ഏകകീകരശിചശം ഒരു
തപപ്രാതസശംവശിധപ്രാനത്തശിലൂതട  വകീടുകൾ  പൂർണതയശിതലത്തശികപ്രാന്  കഴശിയണശം.
ഒപ്പെശം  സുരക്ഷശിതമപ്രായ  പപ്രാർപ്പെശിടതമന്ന  സങല്പത്തശിതല  ഘടകങ്ങൾ  എല്ലപ്രാശം
കൂട്ടശിയശിണകശി നല്കുന്നതശിനുശം കഴശിയണശം.

പപ്രാവതപ്പെട്ടവർകണ  ഒരു  കൂര  എന്നതശിലുപരശി  ഓദരപ്രാ  വകീട്ടശിദലയുശം
ഒരപ്രാൾതകങശിലുശം തമചതപ്പെട്ട തതപ്രാഴശില് പരശിശകീലനശം, അടശിസ്ഥപ്രാന സസൗകരജ്യങ്ങൾ,
വശിവശിധ  സപ്രാമൂഹശിക  ദസവനങ്ങൾ,  ചശികശിതയ്ക്കുശം  കുട്ടശികളതട
വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസത്തശിനുമുള്ള  സസൗകരജ്യങ്ങൾ  എന്നശിവതയപ്രാതക  ലഭജ്യമപ്രാവന്ന
രകീതശിയശിലുള്ള സുരക്ഷശിതമപ്രായ ഭവനങ്ങളപ്രാണണ ലഭജ്യമപ്രാദകണതണ.

വർധശിചവരുന്ന  ചശികശിതപ്രാതചലവകൾ  അസുഖശം
വന്നപ്രാല്സപ്രാധപ്രാരണകപ്രാതര  ദപപ്രാലുശം  ദേപ്രാരശിദ്രജ്യത്തശിദലയണ  തള്ളശിയശിടുന്ന  അവസ്ഥ
നശിലനശില്ക്കുന്നു.  തപപ്രാതആദരപ്രാഗജ്യ  സശംവശിധപ്രാനത്തശിന്തറ ദരപ്രാഗപ്രാവസ്ഥ ഏറവശം
കൂടുതല്  ബുദ്ധശിമുട്ടശിക്കുന്നതണ  പപ്രാവതപ്പെട്ടവതരത്തതന്നയപ്രാണണ.  ആദരപ്രാഗജ്യരശംഗത്തണ
ദസവനങ്ങൾ  ജനസസൗഹൃദേമപ്രാകണശം.  തമഡശികല്  ദകപ്രാദളജുകളശില്  നൂതന
സൂപ്പെർതസ്പഷജ്യപ്രാലശിറശി  സസൗകരജ്യങ്ങൾ  ഉറപ്പുവരുതന്നദതപ്രാതടപ്രാപ്പെശം
പപ്രാവതപ്പെട്ടവർക്കുശം  സപ്രാധപ്രാരണകപ്രാർക്കുശം  സുഗമമപ്രായശി  ആതര  ശുശ്രൂഷപ്രാ
ദസവനങ്ങൾ ലഭജ്യമപ്രാക്കുക കൂടശി തചയ്യണശം. *

മഹപ്രാതപ്രാഗപ്രാനശി
ആതരിര സസുധധീഷഫ് XC

*നവേ  വകൈരള  നറിര്മപാണത്തറിനസ്  സര്വതല  സസ്പര്ശറിയപായ  വേറികൈസന  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്
ദ്രുതഗതറിയറില്തുടെക്കകംകുററിക്കുമപാറപാകൈമട്ട.
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ഗപ്രാനശിജശി  മഹപ്രാനപ്രായശി  ജനശിചശില്ല  എന്നപ്രാല്

അദദ്ദേഹശം  മഹതശ്വശം  പയതത്തശിലൂതട

ദനടശിതയടുക്കുകയപ്രാണണ  തചയതണ.  ആ കപ്രാലത്തണ

ഗപ്രാനശിജശി തതറ്റുകൾ നശിറഞ കുട്ടശിയുശം ശരപ്രാശരശി

വശിദ്ധജ്യപ്രാർഥശിയുശം  അധശികശം  വശിജയമശില്ലപ്രാത്ത

വകകീലുമപ്രായശിരുന്നു.  സപ്രാധപ്രാരണ മനുഷജ്യനണ  ഒരു

മഹപ്രാതപ്രാവണ  ആകപ്രാതമന്നണ  തതന്റെ  ജകീനശിതശം

തകപ്രാണണ  അദദ്ദേഹശം തതളശിയശിച.  ഗപ്രാനശിജശിയുതട

ജകീവശിതശം  എല്ലപ്രാ  തലമുറകൾക്കുശം  ഒരു

പപ്രാഠമപ്രാണണ.ഗപ്രാനശിജശിയുതട ദശ്രഷ്ഠമപ്രായ വധരജ്യശം

ഇനജ്യയശിതല ജനദകപ്രാടശികതള ധകീരനപ്രാരപ്രാകശി.

സതജ്യശം  ഗപ്രാനശിജശിയുതട  മപ്രാതപ്രാവശം  അഹശിശംസ

ആയുധവമപ്രായശിരുന്നു.  ഈ  ആയുധശം  അണ

ദബപ്രാശംബശിദനകപ്രാൾ  ശക്തശിയുള്ളതപ്രായശിരുന്നു.

അകമ  രഹശിതമപ്രായ  നശിയമ  ലശംഘനശം

ഗപ്രാനശിജശിയുതട  രപ്രാഷകീയ  ആയുധമപ്രായശിരുന്നു.  അദമരശികയശിതല  തഹന് റശി

തതപ്രാദറപ്രാവശിതന്റെ ആരപ്രാധകനപ്രായശിരുന്നു ഗപ്രാനശിജശി.  തതപ്രാദറപ്രാവശിതന്റെ  നശിയമലശംഘന

ആശയങ്ങൾ  നമ്മുതട  രപ്രാജജ്യത്തശിതന്റെ  പശ്നങ്ങൾകണ  പരശിഹപ്രാരമപ്രായശി  ഗപ്രാനശിജശി

കണ്ടു.  മനസപ്രാക്ഷശി  എന്ന  വലശിയ  നശിയമത്തശിനു  മുന്പശില്  സർകപ്രാരശിതന്റെ

നശിയമങ്ങതള  തചറുതപ്രാകശിതകപ്രാണണ  അവതയ  ലശംഘശികപ്രാനുള്ള  വധരജ്യശം

ഗപ്രാനശിജശിക്കുണപ്രായശിരുന്നു.  മപ്രാനസശികപ്രാദരപ്രാഗജ്യത്തശിനണ  സതജ്യമപ്രാണണ  ഈ

പരശിഹപ്രാരതമന്നണ  അദദ്ദേഹശം  പചരശിപ്പെശിക്കുകയുശം  പവർത്തശിക്കുകയുശം  തചയ.

മപ്രാനസശിക  സമപ്രാധപ്രാനശം  ഗപ്രാനശിജശിക്കുണപ്രായതണ  ഇതശിലൂതടയപ്രാണണ.

ഭസൗതശികവപ്രാദേത്തശിതന  ഗപ്രാനശിജശി  തവറുത്തശിരുന്നു.  ആദേശികജ്യവശം  ധനദശഷശിയുശം

ഉദപക്ഷശികണതമന്നണ  ഗപ്രാനശിജശി  ആദരപ്രാടുശം  ഉപദദേശശിചശിട്ടശില്ല.  എന്നപ്രാല്

ധനപ്രാധശികജ്യത്തശിതന  ആശ്രയശികപ്രാതത  മനുഷജ്യനണ  സദനപ്രാഷവശം  സമപ്രാധപ്രാനവശം

ദനടപ്രാനുള്ള വഴശികൾ പഠശിപ്പെശിച. ഗപ്രാനശിജശി ഭസൗതശികവപ്രാദേതത്ത ധനവർദ്ധനവപ്രായല്ല

ധനവർദ്ധനവശിലൂതട  ഉണപ്രാകപ്രാവന്ന  സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യ  ദബപ്രാധതത്ത  അടശിചമർതന്ന
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മഗകീയ ശക്തശിതയയപ്രാണണ വശിലയശിരുത്തശിയതണ. ഗപ്രാനശിജശിയുതട  പധപ്രാന പരശിഗണന

വജ്യക്തശികൾകപ്രായശിരുന്നു.  അദദ്ദേഹശം ഭപ്രാരത നപ്രാടണ  സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യമപ്രാകുന്നതശിദനകപ്രാൾ

കൂടുതല് പപ്രാധപ്രാനജ്യശം ഭപ്രാരതകീയന് സശ്വതന്ത്രനപ്രാകുന്നതശിനണ തകപ്രാടുത്തശിരുന്നു.  രപ്രാജജ്യ

സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യതമന്നതണ  ഒരു  ലക്ഷജ്യശം  മപ്രാതമപ്രായശിരുന്നശില്ല.  എന്നപ്രാല്  തമചതപ്പെട്ട

ജകീവശിതത്തശിദലക്കുശം തമചതപ്പെട്ട മനുഷജ്യനശിദലക്കുമുള്ള ഒരു മപ്രാർഗ്ഗമപ്രായശിരുന്നു അതണ.

ഭപ്രാരതത്തശിതന്റെ വശിഭജനശം സശ്വനശം ശരകീരത്തശിതന്റെ വശിഭജനമപ്രായശി ഗപ്രാനശിജശി കരുതശി.

അത  കപ്രാരണശം  ഏതണ  സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യത്തശിനു  ദവണശിയപ്രാദണപ്രാ  ഗപ്രാനശിജശി ഇതയുശം

തപപ്രാരുതശിയതണ  ആ  സശ്വപ്രാതന്ത്രജ്യ   ദേശിനത്തശിതന്റെ  ആദഘപ്രാഷങ്ങളശില്  ദപപ്രാലുശം

മഹപ്രാത പതങടുത്തശിട്ടശില്ല. ഗപ്രാനശിജശി മരശിച ദേശിവസശം തനഹറുജശി പറഞ്ഞു "നമ്മുതട

ജകീവശിതത്തശിതല  ദേകീപശം  അണഞ്ഞു". ഭപ്രാരതശം  ദലപ്രാകത്തശിനു  നല്കശിയ

സശംഭപ്രാവനയപ്രായശിരുന്നു മഹപ്രാതപ്രാഗപ്രാനശി. മഹപ്രാതപ്രാഗപ്രാനശിയണ സഹസപ്രാബ്ദത്തശിതന്റെ

മനുഷജ്യന്  എന്ന  സ്ഥപ്രാനശം  നല്കശിയതണ  തകീർചയപ്രായുശം  അനുദയപ്രാജജ്യമപ്രാണണ.

അദദ്ദേഹത്തശിതന്റെ  മഹതശ്വശം  ചരശിതത്തശില്  അഭൂതപൂർവ്വവശം  ഭപ്രാവശിയശില്  വരുന്ന

ശദേപ്രാബ്ദങ്ങളശില്  സമപ്രാനമപ്രാകപ്രാത്തതമപ്രാണണ.  മഹപ്രാതപ്രാ  ഗപ്രാനശിജശിതയ  കുറശിചണ

ധപ്രാരപ്രാളശം  എഴതശിയശിട്ടുള്ള  ലൂയശി  ഫശിഷർ  അദദ്ദേഹതത്ത  പരപ്രാമർശശിചശിട്ടുള്ളതണ  "ദേ

മപ്രാജശികണ  മപ്രാന് ഒഫണ  ഏഷജ്യ  " എന്നപ്രാണണ  കപ്രാരുണജ്യശം തകപ്രാണ്ടുശം എളശിമതകപ്രാണ്ടുശം

ഇരുപതപ്രാശം  നൂറപ്രാണശിലുശം  ഈ  ദലപ്രാകതത്തപ്രാരു  കൃസ്തുവപ്രായശി  ജകീവശികപ്രാന്

കഴശിയുതമന്നണ മഹപ്രാതപ്രാഗപ്രാനശി ദലപ്രാകത്തശിനണ  വജ്യക്തമപ്രാകശിതകപ്രാടുത.
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ഗണശിതപപ്രാർതന
നരിഷജോനഫ്     IX A

എങതമങശം നശിറയുശം ഗണശിതതമ
എന് മനസശില് കുടശിയശിരശിദകണദമ
ഗണശിതചശിനയപ്രാല് പൂരശിതമപ്രാകുവപ്രാന്
എനനസശിതന സജമപ്രാദകണദമ
എങതമങശം നശിറയുശം ഗണശിതതമ
സകല ശപ്രാസണ തത്തശിന് റപ്രാണശിയപ്രായശിവപ്രാഴന്നു
സർവ്വ ദലപ്രാകത്തശിന്നകീണമപ്രായണ  തകീരുന്നു
സശംഖജ്യയുശം പശിതന്ന രൂപങ്ങളശം ദചർന്നണ
ശക്തശി സസൗന്ദരജ്യദമപ്രാജദസകകീടുന്നു
എങതമങശം നശിറയുശം ഗണശിതതമ
നശിന്വളർചകപ്രായണ ജകീവശിതശം നലശിയ 
ഗണശിശപ്രാസണ ത പദേശിഭകതളപ്രാതകയുശം
എന്നുതമന്നുശം നമസരശിചകീടുവപ്രാന്
ഒപ്രാർമയശില്ത്തങ്ങശി നശില്ക്കുമപ്രാറപ്രാകദണ
എങതമങശം നശിറയുശം ഗണശിതതമ
എനനസശിതന സജമപ്രാദകണദമ
ഗണശിതസസൗന്ദരജ്യമപ്രാസശ്വദേശിചകീടുവപ്രാന്
എനനസശിതന സജമപ്രാദകണദമ
എങതമങശം നശിറയുശം ഗണശിതതമ*

* മൂന്നസ്വലപാകൈത്തറിവലയുകംസകൈലചരപാചരങ്ങള്ക്കുകംഗണറിതമറിലപാമത
അസറിതസ്വമറില-മഹപാവേനീരന്
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ഇനജ്യന് ഗണശിശപ്രാസണ തശം
അലന് കസുരര്യന്     IX A

ബശി.സശി 1200 കളശിലപ്രാണണ  ഇനജ്യന് ഉപഭൂഘണ്ഡത്തശില് ഗണശിതശപ്രാസണ തശം
രൂപതപ്പെട്ടതണ.  എ.ഡശി  400  മുതല്  1200  വതരയുള്ള   കപ്രാലഘട്ടമപ്രായശിരുന്നു
അതശിതന്റെ സുവർണ്ണ കപ്രാലശം.  ഇകപ്രാലത്തപ്രാണണ ആരജ്യഭട്ടന്,  ബഹ്മഗുപ്തന്,ഭപ്രാസരന്
രണപ്രാമന് എന്നശിവർ ജകീവശിചശിരുന്നതണ.

സശംസണ കൃത  ദശപ്രാകങ്ങളതട  രൂപത്തശിലപ്രാണണ  ഇനജ്യന്  ഗണശിത
ശപ്രാസണ തത്തശിതല  കൃതശികതളപ്രാതക  രചശികതപ്പെട്ടതണ.ബശി.സശി  500  വതര
വപ്രാതമപ്രാഴശിയപ്രായശി  ഗണശിത  ഗന്ഥങ്ങൾ  വകമപ്രാറശം  തചയ്യതപ്പെട്ടു.  അതശിനു  ദശഷശം
കൃതശികൾ  എഴതതപ്പെടപ്രാനുശം  തടങ്ങശി.  അങഗണശിതശം,  ജജ്യപ്രാമശിതശി,  ബകീജഗണശിതശം,
ദക്ഷതഗണശിതശം  എന്നകീ  ഗണശിതശപ്രാസണ ത  ശപ്രാഖകൾകണ               ഭപ്രാരതശം  ഗണജ്യമപ്രായ
സശംഭപ്രാവനകൾ നല്കശിയശിട്ടുണണ.

‘ഭപ്രാരതത്തശിതന്റെ  യൂകശിഡണ ‘  ആണണ   ഭപ്രാസരപ്രാചപ്രാരജ്യന്.ഒരു  കലപ്രാകപ്രാരതന്റെ
സസൗന്ദരജ്യദബപ്രാധവശം  ശപ്രാസണ തജതന്റെ  അപഗഥന  പപ്രാടവവശം  ഒരുദപപ്രാതല
ഒത്തശിണങ്ങശിയ  പദേശിഭപ്രാധനനപ്രായശിരുന്നു  അദദ്ദേഹശം.  ഭപ്രാസരപ്രാചപ്രാരജ്യതന്റെ
ജകീവചരശിതതത്തക്കുറശിചണ  വലതരകുറദച  നമുകറശിയുകയുള.
അദദ്ദേഹത്തശിതന്റെതതന്ന  കൃതശിയപ്രായ  സശിദ്ധപ്രാനശശിദരപ്രാമണശിയണല്  നശിന്നപ്രാണണ
ജകീവശിതകപ്രാലതത്തക്കുറശിചള്ള  വശിവരങ്ങളറശിയപ്രാന്  കഴശിയുന്നതണ.അതപകപ്രാരശം
കശി.ദശ1114-ല്  സഹജ്യപർവതത്തശിതന്റെ  തപ്രാഴ്വരയശിലുള്ള  'വശിജഡവശിടശം'
(ഇന്നതത്ത  കർണ്ണപ്രാടകയശിതല  ബശിജപ്രാപ്പൂർ)എന്ന  സ്ഥലത്തപ്രാണണ   ജനശിചതണ.
ഉജയശിനശിയശിലപ്രാണണ  വശിദ്ധജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസശം നടത്തശിയതണ.  മദഹശശ്വരന് എന്നു ദപരുള്ള
ഒരു ദജജ്യപ്രാതശിശപ്രാസ്ത്രപണ്ഡശിതനപ്രായശിരുന്നു പശിതപ്രാവണ.

ലകീലപ്രാവതശി എന്ന മഹദേണഗന്ഥമപ്രാണണ   അദദ്ദേഹതത്ത  വശിഖജ്യപ്രാതനപ്രാകശിയതണ.
കൂടപ്രാതത ബകീജഗണശിതശം, സശിദ്ധപ്രാനശശിദരപ്രാമണശി,വപ്രാസനപ്രാഭപ്രാഷജ്യശം എന്നകീ കൃതശികളശം
ഇദദ്ധഹശം  രചശിചതപ്രാണണ.  ലകീലപ്രാവതശി  എന്ന  സുന്ദരശികണ  ഗണശിതവശിജപ്രാനശം
പകർന്നുതകപ്രാടുക്കുന്നു  എന്ന  രൂപത്തശിലപ്രാണണ  ഈ  ഗന്ഥശം  രചശിചശിട്ടുള്ളതണ.
അനനത്തശിനണ ഭപ്രാസരപ്രാചപ്രാരജ്യന് നല്കശിയ ദപരപ്രാണണ "ഖഹരശം"
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ബഹുഭുജസശംഖജ്യകൾ

ജഭിഷേസ്ണണു എന എസസ്     ,  IX B

എണ്ണല് സശംഖജ്യകൾ തകപ്രാണണ  വശിവശിധ പപ്രാദറണകൾ രൂപകീകരശികപ്രാവന്നതപ്രാണണ.
സമപ്രാനര  ദശ്രണശി,  സമഗുണശിത  ദശ്രണശി  തടങ്ങശിയവ.  ബഹുഭുജങ്ങളതട
ആകൃതശിയശില് കമകീകരശികപ്രാവന്ന ചശില സശംഖജ്യകൾ ഉണണ.

തശിദകപ്രാണസശംഖജ്യകൾ
         

                                                     o
                       o                           oo
         o           oo                         ooo
o      oo         ooo                       oooo

1       3            6                            10

ഇവ കമകീകരശിചശിരശിക്കുന്നതണ തശിദകപ്രാണപ്രാകൃതശിയശിലപ്രാണണ.  സശംഖജ്യകളതട ഈ
പപ്രാദറണകൾ  തശിദകപ്രാണസശംഖജ്യകൾ എന്നറശിയതപ്പെടുന്നു.

തശിദകപ്രാണസശംഖജ്യകൾ  : 1, 3, 6, 10, 15 .........

ഇതശിതന്റെ   n - ാപ്രാശം പദേശം = 1+2+3+ ....................+n

  tn  = 1+2+3+ ....................+n  =  n (n + 1) / 2
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സമചതര സശംഖജ്യകൾ
അക്ഷര വരി

          സമചതര സശംഖജ്യകൾ  : 1, 4, 9, 16 ......

ooo oooo
oo ooo oooo

o oo ooo oooo

1  4   9   16

സമചതരസശംഖജ്യകൾ   എല്ലപ്രാശം  പൂർണ്ണവർഗ്ഗങ്ങളപ്രാണണ.അതശിനപ്രാല്  അവതയ
വർഗ്ഗസശംഖജ്യകൾ എന്നുശം വശിളശിക്കുന്നു.

 
n- ാപ്രാശം പദേശം Sn     =  n2

                         = n (n + 1) / 2 +   n (n – 1) / 2
                         = tn + tn -1
                             

പഞഭുജസശംഖജ്യകൾ 

പഞഭുജസശംഖജ്യകൾ   =  1, 5, 12, 22 .........

n - ാപ്രാശം പദേശം Pn = 1+4+7+ ........... + (3n-2) = n(3n-1) / 2
                      = n+ 3n ( n-1) / 2

    = n+ 3t n-1

*

* കദവേകംപകൈറിടെകൈളറിക്കപാററില-മഎന്സസ്റനീന്
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ഗണശിത വശിജപ്രാനശം
യദേണുരരാജസ് ജയന്  ,  IX C

● ഗണശിതശപ്രാസ്ത്ര വർഷശം- 2012
● ഗണശിത ശപ്രാസ്തദേശിനശം - ഡശിസശംബർ 22
● രപ്രാമപ്രാനുജന് ജനശിചവർഷശം 1887 Dec:22
● രപ്രാമപ്രാനുജന് സഖജ്യ – 1729
● ഗണശിത ശപ്രാസ്ത്രത്തശിതന്റെ പശിതപ്രാവണ വപഥദഗപ്രാറസണ
● ആധുനശിക ഗണശിത ശപ്രാസ്തത്തശിതന്റെ പശിതപ്രാവണ -തറതന തദേകപ്രാർതത്ത
● ജജ്യപ്രാമശിതശിയുതട പശിതപ്രാവണ-യൂകശിഡണ
● യൂകശിഡശിതന്റെ ഗണശിത ശപ്രാസ്ത്ര ഗന്ഥശം-എലതമന്റെണസണ
● ഗണശിത ശപ്രാസ്ത്രത്തശിതല വബബശിൾ -എലതമന്റണസണ 
● ഭപ്രാരതത്തശിതല യൂകശിഡണ - ഭപ്രാസകരപ്രാചപ്രാരജ്യന് 
● ഗണശിതശം ഉപദയപ്രാഗശിചള്ള ചരശിത പഠന ശപ്രാഖ - കശിദയപ്രാതമട്രശികണ
● ഭൂമശിയുതട ചുറളവണ കണ്ടു പശിടശിചതപ്രാരണ? ഇറപ്രാദത്തപ്രാ സ്തനകീസണ
● ഇറദത്തപ്രാ  സ്തനകീസശിതന്റെ  അരശിപ്പെ  എനമപ്രായശി  ബനതപ്പെട്ടശിരശിക്കുന്നതണ-

അഭപ്രാജജ്യസശംഖജ്യകൾ
● പൂജജ്യതത്ത  പറശി  ആദേജ്യമപ്രായശി  പഠനശം  നടത്തശിയ  ഭപ്രാരതകീയ  ഗണശിത

ശപ്രാസ്ത്രജന്? - ബഹ്മപുതന്
● സപ്രാഹശിതജ്യത്തശിനണ  ദനപ്രാബല്  സമപ്രാനശം  ദനടശിയ  ഗണശിത  ശപ്രാസ്ത്രജന്-

ബർട്രപ്രാന്റെണ റസല്
● ഗണശം എന്ന ആശയശം ആവശിഷരശിചതണ - ദജപ്രാർജണ കപ്രാന്റെർ
● തശിദകപ്രാണമശിതശി കണ്ടു പശിടശിചതണ -ഹശിപ്പെപ്രാർകസണ
● സമചശിഹശം കണ്ടു പശിടശിചതണ - ദറപ്രാബർട്ടണ തറദകപ്രാർതഡ
● അധശികശം(+),നമ്പ്യൂനശം(-)ചശിഹങ്ങൾ കണ്ടു പശിടശിചതണ -ദജപ്രാഹന് വശിഡണ മപ്രാന്
● ഗണശിത ശപ്രാസ്ത്രത്തശിതല രപ്രാജകുമപ്രാരന് - കപ്രാറല് തഫഡറശികണ ഗസൗസണ
● ഗണശിത ശപ്രാസ്ത്രത്തശിതന്റെ ഭപ്രാരതകീയ രപ്രാജകുമപ്രാരന് -ആരജ്യഭടന്
● ഒരു ഭപ്രാരതശിയ ഗണശിത ശപ്രാസതജന്റെ നപ്രാമത്തശിലുള്ള കൃതശിമ ഉപഗഹശം

-ആരജ്യഭട്ട
● മനുഷജ്യ കമ്പമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ദപരശിലറശിയതപ്പെടുന്ന വനശിത - ശകുനളപ്രാ ദദേവശി
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● സശംഖജ്യകളതട പുസ്തകശം എഴതശിയതണ-ശകുനളപ്രാ ദദേവശി
● ഒന്നശിദനപ്രാതടപ്രാപ്പെശം 100 പൂജജ്യശം ദചർന്നു വരുന്ന സശംഖജ്യ-ഗൂദഗപ്രാൾ
● 1 നുശം 100 നുശം ഇടയശിലുള്ള അഭപ്രാജജ്യ സശംഖജ്യകളതട എണ്ണശം - 25
● 10 വതരയുള്ള എണ്ണല് സശംഖജ്യകളതട തക - 55 ( നൂറണ വതര 5050)
● നൂറണ വതരയുള്ള സശംഖജ്യകളശില് എത 9 കൾ ഉണണ- 20
● ദറപ്രാമന് രകീതശിയശില് എഴതദമ്പപ്രാൾ ഉപദയപ്രാഗശികപ്രാത്ത സശംഖജ്യ - പൂജജ്യശം
● വപ (π)യുതട മൂലജ്യശം - 3.14 ( 22/7)
● ഗപ്രാഫണ കതണത്തശിയതണ - തദേകപ്രാർതത്ത
● 10 അകങ്ങളള്ള സശംഖജ്യപ്രാസമ്പ്രദേപ്രായശം - ദേശപ്രാശംശ സശംഖജ്യപ്രാസബദേപ്രായശം
● 2 അകങ്ങൾ  മപ്രാതമുള്ള  സശംഖജ്യപ്രാസമ്പ്രദേപ്രായശം  -  വബനറശി  സശംഖജ്യപ്രാ

സബദേപ്രായശം
● വബനറശി സശംഖജ്യപ്രാസബദേപ്രായത്തശിതല അകങ്ങൾ - 0 & 1
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രപ്രാമപ്രാനുജന് സശംഖജ്യ

സചച്ചു സണുലരഷേസ് ,  IX C

ആധുനശികഭപ്രാരതത്തശിതല  ഏറവശം  പതശിഭപ്രാശപ്രാലശിയപ്രായ  ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രജനപ്രായശി
വശിലയശിരുത്തതപ്പെടുന്ന  ആളപ്രാണണ  ശ്രകീനശിവപ്രാസ  രപ്രാമപ്രാനുജന്  അയ്യങപ്രാർ
എന്നശ്രകീനശിവപ്രാസ  രപ്രാമപ്രാനുജന്.  1729  എന്ന  സശംഖജ്യ   രപ്രാമപ്രാനുജന്  സശംഖജ്യ
എന്നപ്രാണണ  അറശിയതപ്പെടുന്നതണ.  ഈ  സശംഖജ്യയുതട  വശിദശഷണങ്ങൾ  ഇദദ്ധജ്യഹശം
കതണത്തശിയത തതന്ന കപ്രാരണശം.
 ഇശംഗണളണശില്  ആസ്പതശിയശില്  ചശികശില്സയശിലപ്രായശിരുന്ന  രപ്രാമപ്രാനുജതന
കപ്രാണപ്രാതനത്തശിയ തപപ്രാ.  ഹപ്രാർഡശിയുതട  കപ്രാറശിതന്റെ നമ്പറശിതന്റെ പദതജ്യകത തപ്രാന്
ഹപ്രാർഡശിദയപ്രാടു ദചപ്രാദേശിച. തതന്റെ കപ്രാറശിതന്റെ നമ്പരപ്രായ 1729 നണ ഒരു പദതജ്യകതയുശം
ഇതല്ലന്നു  അദദ്ധഹശം  പറഞ്ഞു.  ഇതതപ്രാരു  രസകരമപ്രായ
സശംഖജ്യയപ്രാതണന്നപ്രായശിരുന്നു  രപ്രാമപ്രാനുജതന്റെ   അഭശിപപ്രായശം.  അതപ്രായതണ  രണ്ടു
ഘനങ്ങളതട(കമ്പ്യൂബണ)  തകയപ്രായശി  രണ്ടുതരത്തശില് എഴതപ്രാവന്ന ഏറവശം തചറശിയ
സശംഖജ്യയപ്രാണണ 1729 എന്നപ്രായശിരുന്നു രപ്രാമപ്രാനുജതന്റെ മറുപടശി. 
           
      *             1729  = 123 + 13 + = 103 + 93 

രപ്രാമപ്രാനുജന്  ഈ സശംഖജ്യകളതട പദതജ്യകത പറയുക മപ്രാതമല്ല ആ സശംഖജ്യകൾ
കതണത്തപ്രാനുള്ള സൂതവപ്രാകജ്യവശം ഉതണന്നണ രപ്രാമപ്രാനുജന് പറയുകയുണപ്രായശി.

* 1729  = 123 + 13 + = 103 + 93 
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ദജജ്യപ്രാമട്രശിയുശം യൂകശിഡുശം
ആല്ബഭിന് ലജരാണഭി   ,  IX C

ദജജ്യപ്രാമട്രശിയുതട  പശിതപ്രാവണ  എന്നറശിയതപ്പെടുന്ന  ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രജനപ്രാണണ
യൂകശിഡണ.ഗണശിതശപ്രാസ്ത്ര  ചരശിതത്തശില്  ഏറവശം  സശ്വപ്രാധകീനശം  തചലുത്തശിയ
ഗന്ഥങ്ങളശിതലപ്രാന്നപ്രായ  എലതമന്റെണസശിതന്റെ  കർത്തപ്രാവപ്രാണണ  ഇദദ്ദേഹശം.  ബശി.  സശി.
300 നണ മുന്പുള്ള ദജജ്യപ്രാമട്രശി സശംബനശിച അറശിവള്ളതതല്ലപ്രാശം സമപ്രാഹരശിചതപ്രാണണ
"എലതമന്റെണസണ ".   ദജജ്യപ്രാമട്രശിയശില്  യുക്തശിചശിനകണ പശിറവശി നല്കശിയ മഹപ്രാനപ്രായ
ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രജനപ്രാണണ    യൂകശിഡണ.  ദജജ്യപ്രാമട്രശി എന്ന  ഗണശിതശപ്രാഖതയ
ജനകകീയമപ്രായശി  വല്കരശിക്കുന്നതശില്  യൂകശിഡണ  മഹത്തപ്രായ പങണ  വഹശിചശിട്ടുണണ.
യൂകശിഡശിതന്റെ  ഗന്ഥങ്ങളശില്  കമ്പ്യൂബണ,  പശിരമശിഡണ,  ദഗപ്രാളശം  തടങ്ങശിയ  ജജ്യപ്രാമതകീയ
രൂപങ്ങതളക്കുറശിചണ അമൂലജ്യമപ്രായ വശിവരങ്ങൾ അടങ്ങശിയശിട്ടുണണ.                  
*

* ജഖ്യപാമറിതറിയറിവലക്കസ്രപാജപപാതമയപാന്നുമറിലതറിരുവമനറി-യൂകൈസ്ളറിഡസ്
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ദപപ്രാലകീസുകപ്രാരന് പഠശിച കണകണ
മണുഹമ്മദേസ് സഭിദേരാന് പഭി കക   IX C

ഒരു  കള്ളന്  മമത്യാഷണ  വസ്തുവഹം  കകത്യാണത  ഓടുന്നതത  ഒരു
മപത്യാലകസുകത്യാരന്  കണ.  ഭത്യാരമുള്ള  വസ്തുവത്യായതുകകത്യാണത  മവഗത
കുറവത്യാണത.  മപത്യാലകസുകത്യാരന്  കള്ളകന്റെ  ഇരടശ  മവഗതശൽ  പശറകക
ഓടശ. കള്ളന് നശന്ന സത്യാനതത മപത്യാലകസുകത്യാരകനതശയമപത്യാൾ കള്ളന്
കുമറ  മുന്മപത്യാടത  മപത്യായശരുന.  കള്ളന്  നശന്ന  സത്യാനമതകത  വകണഹം
മപത്യാലകസുകത്യാരന്  ഒത്യാടശ.  അമപത്യാമഴേകഹം  കള്ളന്  കുമറ  കൂടശ  മുന്മപത്യാടത
മപത്യായശ  കഴേശഞശരുന.ഇതുകണത  മപത്യാലകസുകത്യാരന്  ഓടഹം
നശർതശ.ഇങ്ങകന ഒടശയതുകകത്യാണത പ്രമയത്യാജനമശകല്ലെന മനസശലത്യായശ.

കൃതതനശർവഹണതശൽ  വകഴ്ചവരുതശയ  മപത്യാലകസുകത്യാരകന്റെ മറുപടശ
ഇതത്യായശരുന.  "ഞത്യാന്  കള്ളകന  കത്യാണുമമത്യാൾ  അയത്യാൾ  100  മകറ്റർ
അകകലയത്യായശരുന  .  കള്ളകന്റെ  മലഖനങ്ങൾ  ഇരടശ  മവഗതശലത്യാണത
ഞത്യാന് ഓടശയതത.  ഞത്യാന്  100 മകറ്റർ ഓടശയമപത്യാൾ കള്ളന്  50 മകറ്റർ
മുമന്നത്യാട്ടുമപത്യായശ.  ഞത്യാന്  വകണഹം  50  മകറ്റർ  മുമന്നത്യാട്ടുമപത്യായശ.  അമപത്യാൾ
അയത്യാൾ  25  മകറ്റർ  മുമന്നറശ.  ഞത്യാന്  25  മകറ്റർ  ഓടശയമപത്യാൾ  കള്ളന്
12.5  മകറ്റർ  പശമന്നയഹം  മുന്നശൽ.  ഞത്യാകനമപത്യാകഴേല്ലെത്യാഹം  കള്ളകന്റെ
സത്യാനത്തു  കചെമന്നത്യാ  അമപത്യാകഴേല്ലെത്യാഹം  അയത്യാൾ  കുമറകയങശലഹം  മുമന്നത്യാട്ടു
മപത്യായശകകത്യാണശരുന.

ഇതത  ഇങ്ങകന  അനന്തമത്യായശ  തുടരത്യാന്  കഴേശയകമന്നത  കണക
മനത്യാകശയത്യാൽ  അറശയത്യാഹം.  ഈ  ഒത്യാടഹം  കകത്യാണത  പ്രമയത്യാജനമശകല്ലെന്നത
മനസശലത്യായശ.  അതുകകത്യാണത്യാണത  ഞത്യാന്  ഓടഹം  നശർതശയതത".
മപത്യാലകസുകത്യാരകന്റെ  നതത്യായഹം  മമലധശകത്യാരശകയ  തൃപശകപടുതശമയത്യാ  എന
നമുകറശയശല്ലെ. എങശലഹം  മപത്യാലകസുകത്യാരകന്റെ  നതത്യായതശൽ  ഒരു  കടഹംകഥ
ഒളശ ഞശരശപ്പുണത.*

*  സഒൗന്ദരഖ്യത്തറിമനമൂലരൂപമപാണസ്ഗണറിശപാസസ്ത്രകം.-വജപാണ്സസ്
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ഏക മുതല് ദേശപരപ്രാർദ്ധശം വതര
അഭഭിജഭിതസ്   IX C

ഗണശിതത്തശിതന്റെ  അടശിസ്ഥപ്രാനശം  സശംഖജ്യസപ്രാണണ.  പപ്രാശപ്രാതജ്യർ  ഇദപ്പെപ്രാൾ
ഉപദയപ്രാഗശിക്കുന്ന 18 പൂജജ്യങ്ങൾ ഉള്ള ട്രശിലജ്യന് എന്ന സശംഖജ്യയണ വതര ആദേശികപ്രാലശം
മുതല് ഭപ്രാരതകീയർകണ  പദതജ്യകശം  വപ്രാക്കുകൾ ഉണപ്രായശിരുന്നു  -  സശംസ്കൃതത്തശില്.
അവ ഇങ്ങതനയപ്രാണണ :

ഏകശം          -1
ദേശശം -101

ശതശം  -102

സഹസശം  -103

അയുതശം  -104

നശിയുത -105

പയുതശം -106

ദകപ്രാടശി                -107

അർബുദേശം          -108

അബണ ജശം          -109

ഖർവശം -1010

നശിഖർവശം          -1011

മഹപ്രാപതശം          -1012

ശങ          -1013

ജലധശി  -1014

അനജ്യശം  -1015

മധജ്യശം           -1016

പരപ്രാർദ്ധശം           -1017

ദേശപരപ്രാർദ്ധശം  -1018
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ഫശിബനപ്രാചശിദശ്രണശി
ലേഭിയ സസൂസന് ലജരാണ്   ,  IX C

ഇറപ്രാലശിയന്  ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രജനപ്രായശിരുന്ന  ഫശിബനപ്രാചശി  എന്നറശിയതപ്പെട്ടശിരുന്ന
ലശിയനപ്രാർദഡപ്രാ  ഓഫണ  പശിസയുതട  ദപരശില്  അറശിയതപ്പെടുന്ന  ഒരു
സശംഖജ്യപ്രാദശ്രണശിയപ്രാണശിതണ. ദഹമചന്ദ്രദശ്രണശി എന്നുശം ഇതണ അറശിയതപ്പെടുന്നു.

വജന പണ്ഡശിതനുശം കവശിയുമപ്രായശിരുന്ന ആചപ്രാരജ്യ ദഹമചന്ദ്ര ഫശിതബപ്രാനപ്രാചശിക്കുശം
50  വർഷങ്ങൾക്കു  മുന്പണ  ഈ  ദശ്രണശി  കതണത്തശിയശിരുന്നു.ഈ
സശംഖജ്യപ്രാദശ്രണശിയശിതല  ആദേജ്യസശംഖജ്യ  പൂജജ്യവശം  രണപ്രാശം  സശംഖജ്യ  ഒന്നുശം  ആണണ.
ഇങ്ങതന  തടർന്നു  വരുന്ന  എല്ലപ്രാ  സശംഖജ്യകളശം  തതപ്രാട്ടു  മുന്നശിലതത്ത  രണ്ടു
സശംഖജ്യകളതട  തകയപ്രായശിരശിക്കുശം.  ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രത്തശില്  ഇതശിതന
തപ്രാതഴകപ്രാണശിചശിരശിക്കുന്ന  ആവർത്തന  ബനശം(recurrence  relation)
ഉപദയപ്രാഗശിചണ സൂചശിപ്പെശികപ്രാശം:

 

അതപ്രായതണ  ദശ്രണശിയശിതല  ആദേജ്യതത്ത  രണ്ടു  സശംഖജ്യകൾക്കു  ദശഷശം  വരുന്ന
സശംഖജ്യകൾ തതപ്രാട്ടു മുമ്പശിതല രണ്ടു സശംഖജ്യകളതട തകയപ്രായശിരശിക്കുശം.  ഫശിബനപ്രാചശി
സശംഖജ്യകൾ Fn എന്നുശം സൂചശിപ്പെശികപ്രാശം. 
Fn, for n = 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, .......… 
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ഒന്നണ

അതണുല് ജയപപകരാശസ്  ,   IX B

ഒതന്നതന്നങ്ങതന എഴതപ്രാശം ?
ഒതന്നന്നശിങ്ങതന എഴതപ്രാശം

വളവശം ദവണ ചരശിവശം ദവണ കുനശിവശം ദവണ
കുത്തതന ഒരു വര കുറശിയവര

ഒതന്നന്നശിങ്ങതന എഴതപ്രാശം
ഒന്നപ്രായപ്രാല് നന്നപ്രായശി

നമതളപ്രാന്നപ്രായശി നശിന്നപ്രാല് നന്നപ്രായശി
നമതളപ്രാന്നപ്രായശി നശിന്നപ്രാല് നന്നപ്രായശി
നമതളപ്രാന്നപ്രായശി നശിന്നപ്രാല് നന്നപ്രായശി*

* കദവേകംപൂര്ണസ്സകംഖഖ്യഉണപാക്കറി,ബപാക്കറിമയപാമക്കമനുഷഖ്യമനപ്രവേര്ത്തറികൈളപാണസ്.-
മക്രപാവണപാക്കര്
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കണക്കു പഠശിചവതന്റെ ചശിരശി
സചഭിന് എന ആര്   ,  IX C

ദറപ്രാമന് ചകവർത്തശിയുതട  ദസനപ്രാനപ്രായകനപ്രായശിരുന്നു തടന്ഷറകീസണ.  ഒരു
ദേശിവസശം യുദ്ധഭൂമശിയശില് നശിന്നണ  വശിജയശ്രകീലപ്രാളശിതനപ്രായശി  തശിരശിതചത്തശിയ അദദ്ദേഹശം
ചകവർത്തശിതയ  മുഖശം  കപ്രാണശികപ്രാന്  തചന്നു.  ദസനപ്രാനപ്രായകതന്റെ  ധകീരതയുശം
സനഷ്ഠനപ്രായ ചകവർത്തശി ഇങ്ങതന പറഞ്ഞു.

''  തടന്ഷജ്യസണ,  നശിങ്ങളശില്  നപ്രാശം  സശംപകീതനപ്രായശിരശിക്കുന്നു.  നശിങ്ങതള  എതന്റെ
മന്ത്രശിയപ്രാകപ്രാന് ഞപ്രാന് തകീരുമപ്രാനശിക്കുകയപ്രാണണ. ''
 ''  തശിരുദമനശി,  അടശിയതന്റെ  ജകീവശിതത്തശിതന്റെ  പധപ്രാനഭപ്രാഗശം  അദങ്ങകണ  ദവണശി
യുദ്ധശം  തചയ്യപ്രാന്  തചലവഴശിച.  ഇന്നണ  അടശിയന്  ക്ഷകീണശിതനപ്രാണണ.  ഒന്നുശം
സമ്പപ്രാദേശിചശിട്ടുമശില്ല.  അവസപ്രാന  കപ്രാലശം  സമപ്രാധപ്രാനമപ്രായശി,  അല്ലലശില്ലപ്രാതത
കഴശിയണതമന്നപ്രാണണ ആഗഹശം. അതശിനണ അങ്ങണ ഈയുള്ളവതന അനുഗഹശിചപ്രാലുശം.
മന്ത്രശിയപ്രാകപ്രാന് അടശിയനു യപ്രാതതപ്രാരു ദമപ്രാഹവമശില്ല. 

സകീസർ! അതശിനണ എനദവണതമന്നപ്രാണണ നശിങ്ങൾ പറയുന്നതണ ?

തടറന്ഷജ്യസണ: അടശിയനണ വശിരമശികപ്രാന് അനുവദേശികണശം.
                      ശശിഷ്ഠകപ്രാലശം സുഖമപ്രായശി ജകീവശിക്കുന്നതശിനുള്ള പണവശം തന്നു 
                     സഹപ്രായശികണശം. 

സകീസർ : നശിങ്ങൾ എന തകയപ്രാണണ പതകീക്ഷശിക്കുന്നതണ ?
തടറന്ഷജ്യസണ :പതലക്ഷശം ദേനപ്രാറ.അതണ ഒട്ടുശം കൂടുതലല്ല തശിരുദമനശി.
സകീസർ : ശരശി, നപ്രാശം ആദലപ്രാചശികതട്ട.എനപ്രായപ്രാലുശം നശിങ്ങൾകണ തക പതശിഫലശം
നല്കുന്നതപ്രാണണ. നപ്രാതള വരശിക''

പശിദറദേശിവസശം ചകവർത്തശി തതന്റെ തകീരുമപ്രാനശം അറശിയശിച.''  നശിങ്ങൾ ആവശജ്യതപ്പെട്ട
പതലക്ഷശം ദേനപ്രാറക്കുള്ള നപ്രാണയശം നമ്മുതട ഖജനപ്രാവശിലുണണ''.

                        അതണ അമ്പതലക്ഷശം തവങലനപ്രാണയങ്ങളപ്രാണണ.നപ്രാതള
നശിങ്ങൾ  ഖജനപ്രാവശില്  നശിന്നണ  ഒരു  തവങലനപ്രാണയശം  അടശിചതരപ്രാന്  ദവണ
കമകീകരണങ്ങൾ തചയശിട്ടുണണ.''
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തടറന്ഷജ്യസണ  ഇത  ദകട്ടണ  ആഹപ്രാദേശിച.ഖജനപ്രാവശിതല  നപ്രാണയങ്ങൾ  മുഴവനുശം
ഇങ്ങതന  തകപ്രാണ്ടുദപപ്രാരപ്രാന്  തക  ശക്തശി  തനശിക്കുണണ  എന്നയപ്രാൾ  കരുതശി.
നപ്രാണയശം  എടുത  ഇവശിതട  തകപ്രാണ്ടുവരണശം.ഇത  നശിങ്ങൾ  സശ്വയശം  തചയ്യണശം.
എടുകപ്രാന്  വയ്യ  എന്നു  ദതപ്രാന്നുന്നത  വതര  ഇങ്ങതന  തചയ്യപ്രാശം.അതവതര
തകപ്രാണ്ടുവന്ന നപ്രാണയങ്ങൾ നശിങ്ങൾക്കുള്ളതപ്രായശിരശിക്കുശം.  സസൗകരജ്യത്തശിനു ദവണശി
ഓദരപ്രാ ദേശിവസവശം എടുക്കുന്ന നപ്രാണയങ്ങൾ ഒറ നപ്രാണയമപ്രാകശി.

          ''അടശിചതരപ്രാന് ദവണ കമകീകരണങ്ങൾ തചയശിട്ടുണണ.''

 തടറന്ഷജ്യസണ  അന്നുതതന്ന  ദജപ്രാലശി  ആരശംഭശിച.അഞ്ചു  ഗപ്രാശം  തൂകവശം
ഇരുപത്തശിതയപ്രാന്നണ മശി.മശി വജ്യപ്രാസവമുള്ള തചറശിതയപ്രാരു നപ്രാണയശം ചകവർത്തശിയുതട
മുന്പശില് വച. തകപ്രാണശിരുന്ന ഉദേണഘപ്രാടനശം.ഒരപ്രാഴണച കഴശിഞദപ്പെപ്രാൾ മുന്നൂറശിരുപത
ഗപ്രാശം  തൂകവശം  എണ്പത്തശിനപ്രാലണ  മശി.മശി  വജ്യപ്രാസവമുള്ള  ഒരു  നപ്രാണയമപ്രാണണ
തകപ്രാണ്ടുവന്നതണ.
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പകരത്തശിനു പകരശം

അമല്ദമപ്രാന് എശം   ,IX C 

നപ്രാളശിദകരശം വശിറണ അടകവപ്രാങ്ങശി കചവടശം നടതന്ന ആളപ്രാണണ ദഗപ്രാപപ്രാലന്.
കഴശിഞ  മപ്രാസശം  ദഗപ്രാപപ്രാലനണ   നപ്രാളശിദകരശം  തകപ്രാടുത്തദപ്പെപ്രാൾ  കശിട്ടശിയതണ  2164
അടകയപ്രാണണ.  ഈ മപ്രാസശം നപ്രാളശിദകരത്തശിതന്റെ വശില കുറഞതശിനപ്രാല് കഴശി ഞ
മപ്രാസത്തശിതന്റെ  അതയുശം  നപ്രാളശിദകരശം   തകപ്രാടുത്തശിട്ടുശം  കശിട്ടശിയതണ  1623
അടയണ കയപ്രാണണ . അയപ്രാൾ എത  നപ്രാളശിദകരമപ്രാണണ ഒപ്രാദരപ്രാമപ്രാസവശം വശിറതണ ?

ഒപ്രാദരപ്രാ മപ്രാസവശം വശിറ  നപ്രാളശിദകരത്തശിതന്റെ  എണ്ണശം ഒന്നുതതന്നയപ്രായതശിനപ്രാല് ആ
സശംഖജ്യ 2164 തന്റെയുശം   1623 തന്റെയുശം ഒരു തപപ്രാത ഘടകശം ആയശിരശികണശം .  ആ
സശംഖജ്യകളതട ഉ. സ. ഘ. 541 ആണണ.   

                                2164 = 1 * 1623 + 541
                                  623 = 3 * 541
  
ഒദരപ്രാ മപ്രാസവശം വശിറ  നപ്രാളശിദകരത്തശിതന്റെ എണ്ണശം 541 ആണണ.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്, ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണത്തണ



76പപാസസ്വവേര്ഡസ്

തനദപ്പെപ്രാളശിയതന്റെ മന്ത്രശി 
-അമല്ജഭിതസ് പഭി   ,  IX B

ഒരു വശിഷയത്തശിലശി ല് നശിന്നു മതറപ്രാരു വശിഷയത്തശിദലകണ, ഒരു ശപ്രാസണ ത ശപ്രാഖയശില്
നശിന്നണ മതറപ്രാന്നശിദലകണ. ഇങ്ങതന ചപ്രാടശിചപ്രാടശി നടന്നു തതപ്രാട്ടതശിതലപ്രാല്ലപ്രാശം മഹത്തപ്രായ
സശംഭപ്രാവനകൾ  നലശിയ  ഒരു  ശസണ തജതന  തനദപ്പെപ്രാളശിയന്  തതന്റെ
ആഭജ്യനരകപ്രാരജ്യ മന്ത്രശിയപ്രാകശി.  അധശിക കപ്രാലശം ദവപ്രാണശി വന്നശില്ല മന്ത്രശിയണ  തതന്റെ
പരപ്രാജയശം സമതശികപ്രാന്  .  തടർന്നു  ......  ചുമതലകളശില്ലപ്രാത്ത തസനറർ പദേവശി
അലങപ്രാരമപ്രായശി സശ്വകീകരശിച.

പശിയർ  വസമണ്  മപ്രാർകശ്വശിസണ  തദേ  ലപ്രാപണളസണ    എന്ന  പസശിദ്ധ
ശപ്രാസണ തജതനപ്പെറശിയപ്രാണണ  പറഞതണ.  ഗുരുതശ്വപ്രാകർഷണത്തശിലുശം
ദജജ്യപ്രാതശിശപ്രാസണ തത്തശിലുശം  തപ്രാപശികത്തശിലുശം  ഗണശിതത്തശിലുതമപ്രാതക
അദദ്ധഹത്തശിതന്റെ സശംഭപ്രാവനകൾ ഉണണ.  യുക്തശിചശിനയശിലൂതട സശംഭവൃതശിതയപ്പെറശി
മനസശിലപ്രാകപ്രാനുള്ള രകീതശി ആദേജ്യശം അവതരശിപ്പെശിചതണ തദേ ലപ്രാപണളസപ്രാണണ. 

ശപ്രാസണ തജതന്റെ  മഹതശ്വശം  തകപ്രാണണ  മപ്രാതമല്ല  തനദപ്പെപ്രാളശിയതന്റെ
മന്ത്രശിയപ്രായതണ.  നശിറശം  മപ്രാറുന്ന  രപ്രാഷണ ട്രകീയത്തശിതനപ്രാത്തണ  തപ്രാളശംതകപ്രാട്ടപ്രാന്
അദദ്ധഹത്തശിനണ വശമുണപ്രായശിരുന്നു.

                 പശിയർ വസമണ് മപ്രാർകശ്വശിസണ തദേ ലപ്രാപണളസണ 
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കണക്കുശം തചപ്രാലശം
ഷേണുഹഹബസ് അക്തര് പഭി കക   ,  IX B

ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രത്തശിതന്റെ പപ്രാധപ്രാനജ്യശം തവളശിതപ്പെടുതന്ന പശസ്തരുതട ചശില 
തമപ്രാഴശിമുതകളശിതപ്രാ.......

അല്പശം കവശിതശ്വശം ഇല്ലപ്രാത്ത ഒരു ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രഞണ ജനുശം യഥപ്രാത 
ഗണശിതശപ്രാസ്ത്ര ഞ്ജന് ആകപ്രാന് കഴശിയശില്ല.

- കപ്രാൾ വയർസ്ട്രസണ

ഗണശിതഞ്ജപ്രാനമശില്ലപ്രാത്ത ഒരപ്രാൾക്കുശം സമ്പൂർണനപ്രായ ഒരു കവശിയപ്രാകപ്രാന് കഴശിയശില്ല.
- ദജപ്രാണ് വഡഡന് 

സസൗന്ദരജ്യത്തശിതന്റെ മൂലരൂപമപ്രാണണ ഗണശിതശം.
- ദജപ്രാഹന്നപ്രാസണ തകല്ലർ

മൂന്നുദലപ്രാകത്തശിതല സകലചരപ്രാചരങ്ങൾക്കുശം ഗണശിതശം ഇല്ലപ്രാതത അസ്തശിതശ്വശം ഇല്ല.

                                          - മഹപ്രാവകീരന്

ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രശം അറശിയപ്രാത്തവർ സശംസപ്രാരത്തശിതന്റെ യഥപ്രാർതരൂപശം 
ഉൾതകപ്രാള്ളപ്രാന് പയപ്രാസതപ്പെടുശം.

-ദജപ്രാണ് തകവണനശി.

ഈ ദലപ്രാകത്തശിതന്റെ മഹപ്രാനപ്രായ സൃഷ്ഠപ്രാവണ ഒരു യഥപ്രാർത ഗണശിതശപ്രാസ്ത്രഞ്ജന് 
ആയശിരശിക്കുശം.

- തജയശിശംസണ ജകീന്സണ

പകൃതശിയുതട ഭപ്രാഷയപ്രാണണ സശംഖജ്യകൾ.
-വപഥദഗപ്രാറസണ
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ചപ്രായപ്പെപ്രാതത്തശിതല ജജ്യപ്രാമശിതശി
അജണുല്ജഭിതസ് പഭി   ,  IX B

നശിശശിത വശിസ്തകീർണ്ണ മുള്ള ദേശ്വശിമപ്രാന രൂപങ്ങളശില് എറവശം ചുറളവണ കുറഞതണ വൃത്തത്തശിനപ്രാണണ.
ഇതശിനു സമപ്രാനമപ്രായശി  നശിശശിത വജ്യപ്രാപ്തമുള്ള ഘനരൂപങ്ങളശില് ഏറവശം  കുറഞ ഉപരശിതല
വശിസ്തകീർണ്ണശം ദഗപ്രാളത്തശിനപ്രാതണന്നു ഗണശിതശപ്രാസണ തപരമപ്രായശി
തതളശിയകീകപ്രാശം.

ഒരു  ടകീതസറശിതല  ചപ്രായപപ്രാതശം  സപ്രാധപ്രാരണ
ദഗപ്രാളപ്രാകൃതശിയപ്രാണദല്ലപ്രാ.  കപ്രാരണശം  നശിശശിത
വജ്യപ്രാപ്തത്തശിനണ  ഏറവശം  കുറചണ  ഉപരശിതലമുള്ളതണ
ദഗപ്രാളത്തശിനപ്രാണണ.  അത തകപ്രാണണ  ധനലപ്രാഭശം  മപ്രാതമല്ല
ഉപരശിതലശം  കുറവപ്രായത  തകപ്രാണണ
തപ്രാപനഷ്ടവശംകുറവപ്രായശിരശികശം.ബഹുമുഖ  പതശിഭകളപ്രായ
ഗണശിതശപ്രാസണ തജനപ്രാർ.
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ബഹുമുഖ പതശിഭകളപ്രായ
ഗണശിതശപ്രാസണ തജനപ്രാർ.

-അഭശിനവണ ടശി , IX B

ലശിയനപ്രാർദഡപ്രാ ഡപ്രാ വശിഞശി  

ലശിയനപ്രാർദഡപ്രാ  ഡപ്രാ  വശിഞശി   ഒരു   പശസ്തനപ്രായ  ചശിതകപ്രാരനപ്രായശിട്ടപ്രാണണ
അറശിയതപ്പെടുന്നതണ.  ഈ  രശംഗങ്ങളശിതല  അദദ്ധഹത്തശിതന്റെ  പവർത്തനങ്ങതള

വശിസണ മതമപ്രാകശി  എന്നു  പറയപ്രാശം.  ലശിയനപ്രാർദഡപ്രാ  ഡപ്രാ
വശിഞശി  ഒരു  ബഹുമുഖ  പതശിഭയപ്രായശിരുന്നു എന്നതപ്രാണണ
സതജ്യശം.  ചശിതകപ്രാരന്  എന്നതകൂടപ്രാതത  ശപ്രാസണ തജന്,
ശശില്പശി,  ചശിതകപ്രാരന്,  വപ്രാസ്തുശശില്പശി,  ശരകീരശപ്രാസ്ത്രവശിദേഗ്ദ്ധന്,
സശംഗകീതവശിദേഗ്ദ്ധന്,  എഴതകപ്രാരന്  എന്നകീ  നശിലകളശിലുശം
അദദ്ദേഹശം തതന്റെ പപ്രാഗതജ്യശം തതളശിയശിച.

കപ്രാൾ മപ്രാർകണ സണ

മപ്രാർകശിസത്തശിതന്റെ  ആചപ്രാരജ്യനപ്രായശി  അറശിയതപ്പെടുന്ന  കപ്രാൾ
മപ്രാർകണ സണ  ഒരു  ഗണശിത  ശപ്രാസണ തജന്  കൂടശിയപ്രായശിരുന്നു.
ശരശിയപ്രായ ഗണശിത ജപ്രാനശം ഇല്ലപ്രാതത ഈ പപഞചത്തശിതല
വസ്തുകതള ശരശിയപ്രായ രകീതശിയശില് വകകപ്രാരജ്യശം തചയ്യപ്രാന് സപ്രാധജ്യ
മല്ല  എന്ന  തശിരശിചറശിവപ്രാണണ  മപ്രാർകശിസശിതന  ഒരു    ഗണശിത
ശപ്രാസണ തജണനപ്രാകശി മപ്രാറശിയതണ

ചപ്രാൾസണ ലുടണ വശിന് ദഡപ്രാഡണസണ്  (  ലൂയശിസണ കദരപ്രാൾ  )

ആലകീസണ  അത്ഭുതദലപ്രാകത്തശില്  എന്ന  പശസണ ത
ബപ്രാലസപ്രാഹശിതജ്യകൃതശിയുതട  കർത്തപ്രാവപ്രായ  ലൂയശിസണ
കദരപ്രാളശിതന്റെ ദപതരപ്രാരു തൂലശികപ്രാനപ്രാമശം മപ്രാതമപ്രാണണ.ചപ്രാൾസണ
ലുടണ വശിന്  ദഡപ്രാഡണസണ്  എന്ന
ഗണശിതശപ്രാസണ തജനപ്രാണണ  ലൂയശിസണ  കദരപ്രാൾ
എന്നറശിയതപ്പെടുന്നതണ. 
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ഫണദളപ്രാറന്സണ വനറശിന്ദഗൾ

ആതര  ശുശ്രൂഷരശംഗത്തണ  നണശശിതമപ്രായ
സശംഭപ്രാവനകൾ  നലശിയശിരുന്ന  ഫണദളപ്രാറന്സണ
വനറശിന്ദഗൾ വശിളദകനശിയവനശിത എന്ന ദപരശിലപ്രാണണ
അറശിയതപ്പെടന്നതണ.  പതക്ഷ,  വനറശിന്ദഗൾ  ഒരു
ഗണശിതശപ്രാസണ ത പദേശിഭ കൂടശിയപ്രായശിരുന്നു.

ഗലകീലശിദയപ്രാ ഗലകീലശി

വപ്രാനശപ്രാസണ തജനുശം  ഭസൗതശികശപ്രാസണ തജനു  മപ്രായശി
അറശിയതപ്പെടുന്ന  ഗലകീലശിദയപ്രാ  ഗലകീലശി  പസശിദ്ധ
ഗണശിതശപ്രാസണ തജന് കൂടശിയപ്രാണണ. 

വഎസകണ നമ്പ്യൂട്ടന്

ഭസൗതശികശപ്രാസണ തത്തശിതന്റെ  പശിതപ്രാവപ്രായശി  വശിദശഷശികതപ്പെടുന്ന
സർ വഎസകണ നമ്പ്യൂട്ടന് ഒരു  ഗണശിതശപ്രാസണ തജന് കൂടശിയപ്രാണണ.
ഗണശിതശപ്രാസണ തത്തശിതല  എകപ്രാലദത്തയുശം  കണളപ്രാസശികണ
ഗന്ഥമപ്രായശി  പരശിഗണശികതപ്പെടുന്ന   "പശിന്സശിപ്പെശിയ"  നമ്പ്യൂട്ടനപ്രാണണ
രചശിചതണ. 

ആല്ബർട്ടണ വഎന്സശിന്

പമുഖ  ഭസൗതശികശപ്രാസണ തജണ ഞനപ്രായശിരുന്ന  ആല്ബർട്ടണ
വഎന്സശിന്  തചറുപ്പെത്തശില്  ഗണശിതശപ്രാസണ തതമപ്രാഴശിതക
മതറപ്രാരു വശിഷയത്തശിലുശം തപ്രാതണപ്പെരജ്യമുണപ്രായശിരുന്നശില്ല.  ഗണശിത
അദ്ധജ്യപ്രാപകനപ്രായശി  അദദ്ധജ്യഹശം  ഏതറകപ്രാലശം  ദജപ്രാലശി
തചയശിരുന്നു. 
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ബർട്രന്റെണ റസല്

ദലപ്രാകത്തശിതല  ഏറവശം  വലശിയ  സമപ്രാനങ്ങളപ്രായശിട്ടപ്രാണണ
ദനപ്രാബല്സമപ്രാനങ്ങല്  അറശിയപ്പെശംടുന്നതണ.  എന്നപ്രാല്
ഗണശിതശപ്രാസണ തത്തശിനണ  ഈ  സമപ്രാനശം  നല്കതപ്പെടുന്നല്ല.
പതക്ഷ   ഗണശിതശപ്രാസണ തജനുശം  തനപ്രാബല്  സമപ്രാനശം
ലഭശിചശിട്ടുണണ.  ബർട്രന്റെണ  റസലശിനപ്രാണണ  ഈ  അപൂർവ  ഭപ്രാഗജ്യശം
ലഭശിചശിരശിക്കുന്നതണ.  സപ്രാഹശിതജ്യത്തശിലപ്രാണണ  അദദ്ധജ്യഹത്തശിനണ
സമപ്രാനശം ലഭശിചതണ.

നശിദകപ്രാളപ്രാസണ ദകപ്രാപ്പെർനശികസണ

ആധുനശിക  ദജജ്യപ്രാതശിശപ്രാസണ തത്തശിതന്റെ  പശിതപ്രാവപ്രായശി
അറശിയതപ്പെടുന്ന  നശിദകപ്രാളപ്രാസണ  ദകപ്രാപ്പെർനശികസണ
ഗണശിതശപ്രാസണ തത്തശിലുശം  ധപ്രാരപ്രാളശം  സശംഭപ്രാവനകൾ
നല്കശിയശിട്ടുണണ.

ആർകമശിഡശിസണ

'ഞപ്രാന് കണ്ടുപശിടശിച'   എന്നർതമുള്ള  "  യുദറക ”  എന്നു
വശിളശിച  കൂകശി  ,  കുളശിക്കുന്നതശിനശിടയശില്  നഗ്നനപ്രായശി
തതരുവകീഥശിയശിലൂതട  ഒപ്രാടശിയശിരുന്നു.  ആർകമശിഡശിസണ  ഒരു
ശപ്രാസണ തജനപ്രായശിട്ടപ്രാണണ  അറശിയതപ്പെടുന്നതണ.  പതക്ഷ
അദദ്ധജ്യഹശംഒരു ഗണശിതശപ്രാസണ തജന് കൂടശിയപ്രായശിരുന്നു. 

********
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വപ
   ആവണശി സജകീവന്   , IX C

മപ്രാത്തമപ്രാറശികശിതല  വപ(¶)യശിതനക്കുറശിചണ  ദകട്ടശിട്ടശിദല്ല.  വൃത്തത്തശിതന്റെ
പരപ്പെളവശം  ചുറളവശം  ഒതക  കപ്രാണപ്രാന്  ഉപദയപ്രാഗശിക്കുന്ന  വപ  ക്കുമുണണ
ആദഘപ്രാഷശികപ്രാന്  ഒരു ദേശിവസശം.  ഇന്നപ്രാണണ  (മപ്രാർചണ  14)  ആണണ  ദലപ്രാക  വപ
ദേശിനശം. മപ്രാർചണ 14 എങ്ങതന ദലപ്രാക വപ ദേശിനമപ്രായശി എന്നറശിയദണ...

പധപ്രാനമപ്രായുശം  വപ  ദേശിനശം  മപ്രാർചണ  14 നണ  ആചരശികപ്രാന്  കപ്രാരണശം  ഈ
തശിയതശി  വപയശിതല  അകങ്ങളമപ്രായശി  സപ്രാമജ്യമുണണ  എന്നതശിനപ്രാലപ്രാണണ.
'മപ്രാസശം/ദേശിവസശം'  എന്ന രകീതശിയശില് എഴതദമ്പപ്രാൾ  3.14  എന്നപ്രാണണ  ഈ തശിയ്യതശി
കപ്രാണന്നതണ.  മപ്രാതമല്ല  2015 തല വപ ദേശിനത്തശില് വപയുതട  5  അകങ്ങൾ
കപ്രാണപ്രാശം. മപ്രാസശം/ ദേശിവസശം/ വർഷശം എന്ന രകീതശിയശില് എഴതദമ്പപ്രാൾ ഈ തശിയ്യതശി
3/14/15 എന്നപ്രാണണ വപ്രായശിക്കുന്നതണ. 

ഇനശി ഇതതങ്ങതന ആദഘപ്രാഷശിക്കുതമന്നതല്ല?.  വപ (വൃത്തപ്രാകൃതശിയശിലുള്ള
ഒരു  ദകകണ  (pie)  തശിന്നുതകപ്രാണ്ടുശം  വപയുതട  പപ്രാധപ്രാനജ്യശം  ചർച
തചയതകപ്രാണ്ടുമപ്രാണണ വപ ദേശിനശം പധപ്രാനമപ്രായുശം ആചരശിക്കുന്നതണ. 1989 ല് ലപ്രാറശി
ഷപ്രായപ്രാണണ  വപ  ദേശിനശം  ആചരശിക്കുന്നതണ  തടങ്ങശിവചതണ.  ഷപ്രാ  ഒരു
ഭസൗതശികശപ്രാസ്ത്രജനപ്രായശി  ദജപ്രാലശി  തചയശിരുന്ന  സപ്രാന്ഫപ്രാന്സശിദസപ്രാ
എകണദപപ്രാറദറപ്രാറശിയത്തശിലപ്രാണണ  വപ  ദേശിനശം  ആദേജ്യമപ്രായശി  ആചരശികതപ്പെട്ടതണ.
സഹപവർത്തകദരപ്രാതടപ്രാപ്പെശം  ഒരു  വൃത്തരൂപത്തശില്  വപ  എന്ന
ഭക്ഷണപദേപ്രാർഥശം  ഭക്ഷശിചതകപ്രാണണ  പദേക്ഷശിണശം  വചപ്രാണണ  വപ  ദേശിനശം  ഷപ്രാ
ആദഘപ്രാഷശിചതണ,  ഇന്നുശം  ഈ  എകണദപപ്രാറദറപ്രാറശിയത്തശില്  വപ  ദേശിനശം
ആദഘപ്രാഷശിക്കുന്നതണ തടരുന്നു.
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 protection of nature
ANJANA PRADEEP ,X B

Respected Teachers and My Dear Students – Warm Greetings to
All!

Nature  is  one  of  the  most  important  things  in  our lives.  It  is
because  of  nature  that  we  are  able  to  exist.  Nature  is  the
environment surrounding us and it includes trees, plants, rivers
and oceans. Nature not only helps us to survive but it also brings
beauty to our surroundings. We can also utilise nature to make
our lives easier. For example, we can use the sun to create solar
energy and we can use coal to create fossil fuel.

Even though nature is important to us, people destroy it. People
pollute water by releasing waste material into water bodies and
by releasing toxic chemicals from factories into the atmosphere.
As  the  world  population  increases,  the  usage  of  water  also
increases.  We must  protect  the  water resources  for our future
generations.

Destroying  mountain  land  is  also  another  way  of  destroying
nature. This destroys not only the soil but trees too. Landslides
are also caused by destroying mountains. Global warming is also
caused by environmental pollution. In order to protect nature, we
must reduce cutting down trees. If we cut a tree, we must plant a
new one in its place. So my friends let’s learn to love nature and
protect it.
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ഇ – മപ്രാലശിനജ്യങ്ങൾ
അഞ്ജന പപദേദീപസ്     X C

  ഉദപക്ഷശികതപ്പെട്ട  ഇലകശികല്/  ഇലദകപ്രാണശികണ  ഉപകരണങ്ങതളയുശം
ഉപകരണഭപ്രാഗങ്ങതളയുശം  ദചർത്തപ്രാണണ  ഇ-മപ്രാലശിനജ്യശം  അഥവപ്രാ  ഇലദകപ്രാണശികണ
മപ്രാലശിനജ്യശം  എന്ന  ദപരശില്  അറശിയതപ്പെടുന്നതണ.  ഇവയശില്  ഉപദയപ്രാഗശൂനജ്യമപ്രായ
കശംപമ്പ്യൂട്ടർ,  തടലശിവശിഷന്,  റഫശിജദററർ,  തമപ്രാവബല്  ദഫപ്രാണകൾ
എന്നശിവയടകശം പല വസ്തുകളശം ഉൾതപ്പെടുന്നു.

പഴകശിയ  ഇലദകപ്രാണശികണ  ഉപകരണങ്ങൾ  ഉദപക്ഷശിക്കുദമ്പപ്രാൾ  അവ
മണ്ണശില്  കശിടന്നു  തവയശിലുശം  മഴയുശം  ഏറണ  അതശില്  നശിന്നുശം  പുറതവരുന്ന
തവളത്തകീയശം, കപ്രാരകീയശം,  രസശം,
കപ്രാഡണ മശിയശം  തടങ്ങശിയ വശിഷപദേപ്രാർതഥങ്ങൾ
ദമല്മണ്ണശിതനയുശം തവള്ളദത്തയുശം
വശിഷലശിപ്തമപ്രാക്കുശം.  ഒരു തടലശിവശിഷനശില്
നശിന്നുശം  മണ്ണശില് എതന്നതണ  രണണ 
കശിദലപ്രാഗപ്രാശം  കപ്രാരകീയശം എന്ന
അപകടകരമപ്രായ വശിഷപദേപ്രാർഥമപ്രാണണ.
തടലശിവശിഷനണ  പത്തണ വർഷവശം കമ്പമ്പ്യൂട്ടറശിനണ 
ആറണ  വർഷവശം  മപ്രാതമപ്രാണണ  ശരപ്രാശരശി  ആയുസണ  എന്നതണ  ഇ-മപ്രാലശിനജ്യത്തശിതന്റെ
അളവണ  കൂടപ്രാന്  കപ്രാരണമപ്രായശിട്ടുണണ.  ഇവ  കൂട്ടശിയശിട്ടണ  കത്തശിക്കുദമ്പപ്രാൾ
അനരകീക്ഷത്തശിതലതന്ന  പുക  സപ്രാധപ്രാരണ  മപ്രാലശിനജ്യപുകയുതട  ആറുമടങ്ങണ
അപകടകരമപ്രാണണ .  തമപ്രാവബല് ദഫപ്രാണശിതന്റെ ഉപദയപ്രാഗശം കൂടശി  വരുന്നതണ  മൂലശം
വലശിതയപ്രാരു  ഭവശിഷജ്യത്തണ  ദനരശിടപ്രാന്  ദപപ്രാകുന്നു.  സപ്രാദങതശിക  വശിദേജ്യയുതട
മുദന്നറത്തശിതന്റെ  ഭപ്രാഗമപ്രായശി  എതന്ന  3  ജശി  ദസവനങ്ങൾ  മപ്രാലശിനജ്യങ്ങൾ
വർധശികപ്രാന് കപ്രാരണമപ്രാകുന്നു. വളതര മുന്കരുതലുകൾ എടുതദവണശം ഇത്തരശം
അപകടകപ്രാരശികളപ്രായ  ഇ  – മപ്രാലശിനജ്യങ്ങൾ വകകപ്രാരജ്യശം തചയ്യപ്രാന്
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മണത്തണ ഗവ ഹയർ സസെക്കന്റററി സെസ് കൂള് 
ആലരരാമല് പഭി   , XC

1920 -ൽ മലബപ്രാര് ഡശിസശികട  ദബപ്രാര്ഡശിനന്റെ കജീഴശിൽ വപ്രാടക നകട്ടശിടത്തശിൽ
പപമറശി സട കൂളപ്രായപ്രാണട ഈ വശിദേദ്യപ്രാലയത്രം പവര്ത്തനത്രം തുടങ്ങശിയതട. 1957-ൽ
യ. പശി.  സട കൂളപ്രായത്രം, 1980 -ൽ പഹസട കൂളപ്രായത്രം 1991 -ൽ ഹയര് നസകന്റെറശി
സട കൂളപ്രായത്രം  ഉയര്ത്തനപട.  മണത്തണയശിൽ  നശിന്നുത്രം  ഓടദന്തപ്രാടട  ദറപ്രാഡശിൽ
ഏകദദേശത്രം  300  മജീറ്റര്  അകനല  പവര്ത്തശിക്കുന്ന    ഈ  വശിദേദ്യപ്രാലയത്രം
നശിര്മ്മെശിച്ചതട നപ്രാടകപ്രാര് വശിടനകപ്രാടുത്തതുത്രം വശിലനകപ്രാടുത്തുവപ്രാങ്ങശിയതുമപ്രായ മൂന്നട
ഏകര് സലത്തപ്രാണട.  ഈ സ്കൂൾ ഇരശിട്ടശി ഉപജശിലയശിൽനപടുന്നു.  ദപരപ്രാവൂര്
ദമഖലയശിൽ  ഏറ്റവത്രം  കൂടുതൽ  പട്ടശികജപ്രാതശി-പട്ടശികവര്ഗ  വശിദേദ്യപ്രാര്ത്ഥശികൾ
പഠശിക്കുന്നതട ഇവശിനട ആണട.നശിലവശിൽ പധപ്രാനപ്രാധദ്യപ്രാപശിക ശ്രേജീമതശി. രുഗശിണശി
ടജീച്ചര്  ആണട.  വര്ഷങ്ങളപ്രായശി  സത്രംസപ്രാന  ശപ്രാസട തദമളയശിലുത്രം,
കപ്രാദലപ്രാത്സവങ്ങളശിലുത്രം  ഉന്നത  വശിജയത്രം  ദനടുകയത്രം,മശികച്ച  പഠനനശിലവപ്രാരത്രം
പുലര്ത്തുത്തുുകയത്രം നചയ്യുന്നു.

വശിദേദ്യപ്രാലയത്രം  എന്ന  നശിലയശിൽ  ആദേദ്യകപ്രാൽനവയപട  1926  ൽ  ആണട
വശിദകപ്രാറശിയ രപ്രാജശിയനട കശിരജീടധപ്രാരണദത്തപ്രാടനുബനശിച്ചട സപ്രാപശികനപട്ട
ഒരു  ദബപ്രാര്ഡട  സ്കൂളപ്രായശിട്ടപ്രായശിരുന്നു  തുടകത്രം.  ബശിട്ടശിഷുകപ്രാര്  മലബപ്രാറശിൽ
ആദേദ്യമപ്രായശി  സപ്രാപശിച്ച  സ്കുളുകളശിനലപ്രാന്നപ്രാണട  ഇതട.  ജൂണശിൽ  മലബപ്രാര്
ഡശിസശികട ദബപ്രാര്ഡശിനന്റെ കജീഴശിൽ വപ്രാടക നകട്ടശിടത്തശിൽ തുടങ്ങശിയ പപമറശി
വശിദേദ്യപ്രാലയമപ്രാണട ഇന്നട മണത്തണ ഗവ ഹയര്നസകണറശി വശിദേദ്യപ്രാലയമപ്രായട
മപ്രാറശിയശിരശിക്കുന്നതട
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  ശത്യാസത ത പ്രതശഭകൾ
ആന്മരഭിയ സണഭി    X A

വമരറികൈന്യൂററി

ദപപ്രാളണശിതല  വപ്രാഴ്സയശില്  ജനശിച  .ദറഡശിദയപ്രാ  ആകശിവശിറശി
സശംബനശിച  ഗദവഷണമപ്രാണണ  ദമരശി  കമ്പ്യൂറശിതയ
പശസ്തയപ്രാകശിയതണ.  വശികശിരണങ്ങൾ   പുറതപ്പെടുവശിക്കുന്ന
പദേപ്രാർതങ്ങൾകണ  ദമരശി  കമ്പ്യൂറശിയപ്രാണണആദേജ്യമപ്രായശി   ദറഡശിദയപ്രാ
ആകകീവണ  എന്ന  ദപരണ  ഉപദയപ്രാഗശിചതണ.  തപപ്രാദളപ്രാണശിയശം
ദറഡശിയശംഎന്നകീ  രണണ  മൂലകങ്ങളശം  അവർ  ദവർതശിരശിതചടുത.
ദറഡശിയശം കണ്ടു പശിടശിച ദനപ്രാബല് സമപ്രാനശം ലഭശിക്കുന്ന ആദേജ്യ
വനശിതയപ്രായശിരുന്നു  കമ്പ്യൂറശിതപ്രാന്  കണ്ടുപശിടശിച  ആദേജ്യ  മൂലകത്തശിനണ  സശ്വനശം  മപ്രാതൃ
രപ്രാജജ്യത്തശിതന്റെ  ദപരപ്രാണണ  (തപപ്രാദളപ്രാണശിയശം)  ദമരശി  നല്കശിയതണ.  1903-ല്
ഭസൗതശികശപ്രാസ്ത്രത്തശിനുള്ള  ദനപ്രാബല്  സമപ്രാനവശം  1911-ല്  രസതന്ത്രത്തശിനുള്ള
ദനപ്രാബല് സമപ്രാനവശം അവർ ദനടശി.

വതപാമസസ്ആല്വേഎഡറിസണ്

മനുഷജ്യജകീവശിതതത്ത  മപ്രാറശിമറശിച  ഒദട്ടതറ  കതണത്തലുകൾ
നടത്തശിയ  ഒരു  അദമരശികകപ്രാരനപ്രാണണ.   ദഫപ്രാദണപ്രാഗപ്രാഫണ,
വവദേദ്യുത  ബൾബണ,  ചലചശിത  കപ്രാമറ  തടങ്ങശി
പദയപ്രാജനകരമപ്രായ  അദനകശം  കണ്ടുപശിടശിത്തങ്ങൾ
അദദ്ദേഹത്തശിന്ദറതപ്രായശിട്ടുണണ.  1,093  വശിവശിധ
കണ്ടുപശിടുത്തങ്ങൾ അദദേഹത്തശിദന്റെതപ്രായശി അവകപ്രാശതപ്പെടുന്നു.

തമന്ദലപ്രാപപ്രാർകശിതല  മപ്രാന്ത്രശികന്  എന്നപ്രാണണ  അദദ്ദേഹശം  അറശിയതപ്പെട്ടശിരുന്നതണ.
ബധശിരന്  ആയതശിനപ്രാല്  അമയുതട  ശശിക്ഷണത്തശില്  വകീട്ടശില്  തതന്നയപ്രാണണ
വശിദേജ്യപ്രാഭജ്യപ്രാസശം  നടത്തശിയതണ.  പത്തപ്രാശം  വയസശില്  സശ്വനമപ്രായശി  ഒരു
പരകീക്ഷണശപ്രാലയുശം അദദ്ധഹശം സ്ഥപ്രാപശിച.
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ഏണസസ്റൂഥര്വഫപാര്ഡസ്

ഇദദ്ദേഹശം  നമ്പ്യൂസശിലപ്രാന്റെശില്  ജനശിച     ബശിട്ടകീഷണ  പസൗരനപ്രായ
ഊർജതന്ത്രജനുശം രസതന്ത്രജനുമപ്രായശിരുന്നു.  നമ്പ്യൂകശിയപ്രാർ ഭസൗതശികത്തശിതന്റെ
പശിതപ്രാവപ്രായപ്രാണണ  ഇദദ്ദേഹശം  അറശിയതപ്പെടുന്നതണ.  കശ്വണശം  സശിദ്ധപ്രാനത്തശിദന്റെയുശം
നമ്പ്യൂകശിയപ്രാർ ഊർജതന്ത്രത്തശിദന്റെയുശം പുദരപ്രാഗതശികണ  അദദ്ദേഹശം അടശിസ്ഥപ്രാനമശിട്ടു.
ആറത്തശിതന്റെ മസൗതശിക ഘടന കതണത്തശിയതപ്രായശിരുന്നു അദദ്ദേഹത്തശിതന്റെ ഏറവശം
വലശിയ  കണ്ടുപശിടുത്തശം.  1908  ല്  ലണനശിതല  ദറപ്രായല്  തസപ്രാവസറശിയുതട
പസശിഡന്റെപ്രായശി.
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HERCULIES
ARYANANDHA ,  2 B

Good condition 
Red colour
Smooth pedals 
Efficient brake
Ever your
companion.
Call
9646747217
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“THE MOST PROMINENT CITIZEN”
 Malala Yousafzai

TEENA JOSEPH, IX B 

                    Malala Yousafzai was born in Mingora, Pakistan, located in
the country's Swat Valley, on July 12, 1997.She is the daughter of
Ziauddin  Yousafzai  and  Tor  Pekai  Yousafzai.She  is  a  Pakistani
activist for female education and the youngest Nobel Prize laureate.
She  is  knownp  mainly  for  human  rights  advocacy,  especially  the
education of women and children in her native Swat Valley in Khyber

Pakhtunkhwa,  northwest  Pakistan,  where  the  local  Taliban  had  at
times banned girls from attending school. 
                 On 9 October 2012, while on a bus in the Swat District,
after taking an exam, Yousafzai and two other girls were shot by a
Taliban  gunman  in  an  assassination  attempt  in  retaliation  for  her
activism.She  survived  and  has  continued  to  speak  out  on  the
importance  of  education.  Her  advocacy  has  grown  into  an
international  movement,  and  according  to  former  Pakistani  Prime
Minister Shahid Khaqan Abbasi, she has become "the most prominent
citizen" of the country.t Her weapon is pen,book andwords. Malala
speaks " One Child,One Teacher, One Pen and One Book can change
the  world".In  2013,  she gave  a  speech to  the  United  Nations  and
published her first book, I Am Malala. In 2014, at the age of 17,she
became the youngest person to win the Nobel  Prize for Peace.
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മദേജ്യപപ്രാനശം ഉയർതന്ന സപ്രാമൂഹശിക പശ്നങ്ങൾ
മണുഹമ്മദേസ് റരാഷേഭിഖസ്   ,  X A

മനുഷദ്യന  ഒരു  സപ്രാമൂഹശിക  ജജീവശിയപ്രാണട.  സമൂഹത്തശിൽ  നശിന്നട
ഒറ്റതശിരശിഞ  ജജീവശിക്കുവപ്രാന  ഒരു  വദ്യകശിദകപ്രാ  കുടുത്രംബത്തശിദനപ്രാ
സപ്രാധശിക്കുകയശില.  ഒരു  വദ്യകശി  മുഴുക്കുടശിയനപ്രായശിത്തജീരുദമപ്രാൾ
അയപ്രാളുനട  സപ്രാമൂഹശിക  ബനങ്ങൾ  നഷ്ടനപടുവപ്രാനുത്രം  തന്നശിദലകട
തനന്ന  ഉൾവലശിയപ്രാനുത്രം  സപ്രാധദ്യത  ഏനറയപ്രാണട .  മദേദ്യത്തശിൽ
അടശിമനപട  ദപപ്രായ ഒരു  വദ്യകശികട
കപ്രാരദ്യങ്ങൾ  ശരശിയപ്രാത്രം വണത്രം  വശിലയശി
രുത്തുവപ്രാനുത്രം  യകശി ഭദ്രമപ്രായശി  ചശിന്തശി
ക്കുവപ്രാനുത്രം  കഴശി യപ്രാനത വരുത്രം.തന്മൂലത്രം
കുടുത്രംബത്തശിലുത്രം സമൂഹത്തശിലുത്രം
നതപ്രാഴശി  ലശിടങ്ങളശിലുത്രം അയപ്രാൾകട  അതു
വനര  ലഭശിച്ചശിരുന്ന സശജീകപ്രാരദ്യത  കുറയത്രം.
ഇതട  അപകര്ഷതപ്രാ ദബപ്രാധത്തശിദലക്കുത്രം
മപ്രാനസശികമപ്രായ  അസശസതകളശിനലയത്രം  അയപ്രാനള  നയശിക്കുത്രം.
മദേദ്യപ്രാസകശി  ഒരു  സപ്രാധപ്രാരണ  മനുഷദ്യദനദപപ്രാലുത്രം  ആകമണ
സശഭപ്രാവത്തശിദലകട  നയശിക്കുത്രം.  സഹശിഷ്ണുതദയപ്രാനട  മറ്റുള്ളവനര
ദകൾകപ്രാനുത്രം  സമചശിത്തതദയപ്രാനട,  വശിദവചന  ബുദശിദയപ്രാനട
തജീരുമപ്രാനങ്ങൾ  എടുകപ്രാനുത്രം  നപരുമപ്രാറപ്രാനുത്രം  കഴശിയപ്രാനത  വരുത്രം.
അടുത്ത  സുഹൃത്തുകദളപ്രാടട  ദപപ്രാലുത്രം  തര്കശികപ്രാനുത്രം
വപ്രാദേപതശിവപ്രാദേങ്ങളശിൽ  ഏര്നപടപ്രാനുത്രം  ശ്രേമശിക്കുത്രം  എന്നുമപ്രാതമല
നപനട്ടന്നുള്ള  വശികപ്രാര  വശിദക്ഷപ്രാഭത്തപ്രാൽ  അപകടകരമപ്രായ
പവര്ത്തശികളശിൽദപപ്രാലുത്രം ഏര്നപദട്ടകപ്രാത്രം.  ചശിരകപ്രാല സസൗഹൃദേങ്ങൾ
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ദപപ്രാലുത്രം തകര്ദന്നകപ്രാത്രം.  സമൂഹത്തശിനല നനലപ്രാരു ശതമപ്രാനത്രം ദപരുത്രം
മദേദ്യപനപ്രാരപ്രാനണങശിൽ ചലനപ്രാതകമലപ്രാത്ത ഒരു സപ്രാമൂഹശിക ജജീവശിതത്രം
മപ്രാതദമ  അവശിനടയണപ്രാകൂ.  ആ  സമൂഹത്തശിനല  സര്ഗപ്രാതക
പവര്ത്തനങ്ങളുത്രം  കൂട്ടപ്രായ്മകളുത്രം  ദസവനപവര്ത്തനങ്ങളുനമപ്രാനക
നശിര്ജജീവമപ്രാകുത്രം.  നമ്മുനട  ഗ്രപ്രാമങ്ങളശിൽ  ഒരു  പതശിറ്റപ്രാണശിനു
മുമ്പുണപ്രായശിരുന്ന യവജന സത്രംഘടനകളുത്രം സപ്രാത്രംസപ്രാരശിക കൂട്ടപ്രായ്മകളുത്രം
ഒരു  പരശിധശിവനര  അനദ്യത്രംനശിന്നു  ദപപ്രായതശിനട  നമ്മുനട
മദേദ്യപപ്രാനപ്രാസകശി  ഒരു  കപ്രാരണമപ്രാണട.  ഒരു  രപ്രാജദ്യനത്ത  ജനതയശിൽ
നനലപ്രാരു ശതമപ്രാനത്രം ദപര് മദേദ്യപനപ്രാരപ്രാനണങശിൽ രപ്രാജദ്യത്രം കനത്തവശില
നൽദകണശിവരുത്രം.  രപ്രാജദ്യത്തശിനനറ  സപ്രാമത്തശിക  ദമഖലനയ  അതു
ബപ്രാധശിക്കുത്രം.  ദസവന,  വദ്യപ്രാവസപ്രായശിക,  കപ്രാര്ഷശിക  ദമഖലകളശിനല
ഉതടപപ്രാദേനക്ഷമതനയ ബപ്രാധശിക്കുകയത്രം രപ്രാജദ്യത്തശിനനറ സപ്രാമത്തശിക
വളര്ച്ചപ്രാനശിരകട  കുറയകയത്രം  നചയ്യപ്രാത്രം.  മദേദ്യപപ്രാനത്രം  മൂലമുണപ്രാകുന്ന
സപ്രാമൂഹശികപശ്നങ്ങൾ നശിരവധശിയപ്രാണട.
അവയശിൽ ചശിലതപ്രാണട
*സപ്രാമത്തശിക തകര്ച്ച
* തകരുന്ന കുടുത്രംബബനങ്ങൾ
*കുട്ടശികളശിനല മപ്രാനസശിക
പവകലദ്യങ്ങൾ
*വര്ധശിച്ചുവരുന്ന
ദറപ്രാഡപകടങ്ങൾ
*നതപ്രാഴശിൽ പശ്നങ്ങൾ
*വര്ധശിച്ചുവരുന്ന ആതഹതദ്യകൾ  മുതലപ്രായവ
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PROTECTION OF NATURE
AKSHAYA DAS ,X A

 Respected Teachers and My Dear Students – Warm Greetings to All!

Today the reason behind my addressing you all is to deliver a speech
on nature and throw light on the vital role that nature plays in our lives.
Instead of  giving back to nature  or protecting it  from various external
threats – we are only exploiting the resources and gifts of nature. Is this
right on our parts? Let me raise this question to all the children who are
going to take responsibility of our mother earth in near future.

Our lives as human beings started on this planet Earth and since
then  our  “Mother  earth”  has  been  exposed  to  external  threats  of
destruction and mistreatment. Due to the  selfish nature of human beings,
beautiful forests have been destroyed, rivers have been polluted and vast
open lands have been used for building factories or other architectural
development. Human beings are incessantly involved in such activities as
hunting down animals, cutting down trees, releasing poisonous gases in
the atmosphere, polluting rivers, etc. We do not even realize that we are
invoking  earth and are putting our existence under severe threat. Our earth
is  experiencing several destructive activities due to which the river beds
are going dry,  plants  are dying and species of mammals have become
extinct.  Yet  another  grave problem that  the  world is  grappling with in
today’s  time  is  ‘global  warming’ which  has  a  serious  impact  on  our
environment, such as melting down of glaciers, rising sea level and the
change of climate at  a fast  pace. So we all  must keep a check on our
activities and help to bring such situations under control.

 we should save every drop of water but turning off the tap when not
in use and not unnecessarily using flushes or showers as these resulting in
the excess wastage of water. Then, do not throw garbage in rivers or drain
as these activities pollute our water bodies. As far as protecting our plants
is concerned, do not use chemical pesticides and switch to home remedies
or  to  various other  eco-friendly means.  In  addition  to  this,  I  will  also
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advice you to not throw your rotten fruits, vegetables, leftover food, 

discarded teabags, egg shells in the garbage bins and instead use them to
prepare  organic  manure  for  your  home  garden.  Activities,  such  as
composting are prove to be of great help in recycling waste products into
useful manures.

Likewise,  save  your  energy  consumption.  Switch  off  the  power
button when no one is in the room. Do not use personal vehicles, when
public transportation can be used. In fact, you can even use bicycles for
small  distances  and  protect  your  environment  from harmful  release  of
gases.  Thus,  through  these  simple  yet  effective  measures  you  can
contribute  greatly  towards  saving  our  mother  nature  from  further
exploitation.

In the end, I would just  say that do not keep this information to
yourself and spread the message around so that every person can become
a responsible global citizen and helps in saving our planet.

                                               ....................
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    महदतमद गदगधर कम अनममल वचन
भलियदा ससूसनऩ्   IX C

*      कम रमध एक पमरचचड अवगन हह,          जम मननषय इस अवगन कम वश मम कर
     सकतद हह,     वह उसकम ब नझद दमगद |       जम मननषय इस अवगन कम वश

   मम नहर च कर सकतद,       वह सवचय अपनम कम जलद लमगद |

*              रदषटमररय वयवहदर मम वहनदर कम कदम मम लदनद दमश कर उननवत कम वलए
  आवशयक हह |

*       गररबर अवभशदप नहर च बवलक मदनवरवचत षडयनतमर हह।
*        जम लमग अपनर पमरशचसद कम भभखम हमतम हह,        वम यम वयकत करतम हह वक उनमम

  यमगयतद नहर च हह|
*        पनसतकमच कद मभलय रतनमच सम भर अवधक हह,    कयमचवक प नसतकम अनततकरण

 कम    उजजवल करतर हह |
*        हम दबदव सम अननशदसन नहर च सरख सकतम |
*          चवरतमर कर शनवद हर जदन कद लकय हमनर चदवहए |

*       भभल करनम मम पदप तम हह हर,          परचत न उसम वछपदनम मम उससम भर बडद पदप हह |
*         कम रमध कम जरतनम मम ममन सबसम अवधक सहदयक हह|
*       वदसतववक सननदरतद हमरदय कर पववतमरतद मम हह|
*     अवहचसद हर धमर हह,      वहर वजचदगर कद एक रदसतद हह|
*   पमरमम कर शवकत,          वहचसद कर शवकत सम हजदर ग ननर पमरभदवशदलर और

 सथदयर  हमतर हह|
*    जम समय बचदतम हह,        वम धन बचदतम हह और बचदयद हनआ धन,   कमदएच हनए

 धन   कम बरदबर हह|
*    पदप सम घघणद करम,   पदपर सम नहर च|
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    हमदरर रदषटम र भदषद वहनदर
अकक्षैकक ष्ण ऎ ऎ भब  , IX A

  वहचदर हमदरर रदषटम ररय
   भदषद हह।यह हमदरम दमश

   मम सदमदनय सचचदर कर
    भदषद हह। यह हमदरम दमश
  भदरत कर आवधकदवरक

    भदषद हह। इसम 1947  मम
          आजददर कर उपलवबध कम त नरचत बदद सचववधदन सभद ददरद अपनदयद गयद

            थद। लमवकन भदरत मम लदखमच लमग अभर भर वहचदर नहर च जदनतम हह। ऐसद
           इसवलए हह कयमचवक इसमम सचसकघ त शबदमच कम पवरचय सम इसम म नवशकल बनद

            वदयद गयद हह। रदषटम ररय भदषद कम रप मम वहचदर कम महदतमद गदचधर और
     सनभदष चचदमर बमस कर अवधदरणद वहचद नसतदन-     वहचदर और उदभर कद वमशमरण

            थद। लमवकन वपछलम कन छ वषर सम हम वहचदर मम रदषटम ररय भदषद कर वसथवत
   नहर च दम पदए हह।

                         भरत एक बहनभदषरय दमश हह जहदग पर बहनत सर भदषदएग बमलर
             जदतर हह। यहदग कम हर रदजय कर अपनर एक अलग भदषद हह। लमवकन 14

वसतचबर, 1949    मम वहचदर कम भदरत
     कर रदषटम ररय भदषद कद दजदर वदयद
    गयद थद। रदषटम ररय भदषद वह
      हमतर हह जम सभर लमगमच कर भदषद
      हमतर हह और सभर कदयर भर इसर
      भदषद मम हमतम हह। वहचदर पभरम ववशव

     मम सबसम जयददद बमलर जदनम वदलर
     भदषदओच मम चमथम सथदन पर हह।

              
       भदषद कम ददरद मन नषय अपनम ववचदरमच कम आददन-    पमरददन करतद हह ।अपनर
             बदत कम कहनम कम वलए और दभसरम कर बदत कम समझनम कम वलए भदषद
    एक सशकत सदधन हह ।
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                   पमरतयमक रदषटम र कर अपनर अलग-     अलग भदषदएच हमतर हह ।
  लमवकन उनकद रदज-           कदयर वजस भदषद मम हमतद हह और जम जन समपकर कर

     भदषद हमतर हह उसम हर रदषटम र-       भदषद कद दजदर पमरदपत हमतद हह ।
                            भदरत भर अनमक रजय हह । उन रधयमच कर अपनर अलग-

           अलग भदषदएच हह । इस पमरकदर भदरत एक बहनभदषर रदषटम र हह लमवकन
    उसकर अपनर एक रदषटम रभदषद हह-   वहनदर । 14  वसतचबर 1949  कम वहनदर

      कम यह गमरव पमरदपत हनआ । 26   जनवरर 1950     कम भदरत कद अपनद
            सचववधदन बनद । वहनदर कम रदजभदषद कद दजदर वदयद गयद । यह मदनद

 वक धररम-           धररम वहनदर अचगमरमजर कद सथदन लम लमगर और अचगमरमजर पर वहनदर
        कद पमरभ नतव हमगद ।यदवप हमदरर रदषटम र भदषद वहनदर हह ,   परनत न हमदरद

           वचचतन आज भर ववदमशर हह । हम वदतदरलदप करतम समय अचग मरमजर कद
     पमरयमग करनम मम गमरव समझतम हह ,        भलम हर अशनद अचगमरमजर हम । इनमम

         इस मदनवसकतद कद पवरतयदग करनद चदवहए और वहनदर कद प मरयमग
          करनम मम गवर अन नभव करनद चदवहए । हम सरकदरर कदयदरलय बहक,
     अथवद जहदच भर कदयर करतम हह,        हमम वहनदर मम हर कदयर करनद चदवहए ।

            जब ववशव कम अनय दमश अपनर मदतघ भदषद मम पढ़कर उननवत कर सकतम
हह,           तब हमम रदषटम र भदषद अपनदनम मम वझझक कयमच हमनर चदवहए ।
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ആദേര്ശസ് ബഭിജണു  

ദകരളശം ഒരു ഉപദഭപ്രാക്തൃ സശംസ്ഥപ്രാനശം

ദകരളത്രം  ഇന്തദ്യയശിനല  മറ്റു  പല  സത്രംസപ്രാനങ്ങൾക്കുത്രം  പല  കപ്രാരദ്യങ്ങൾക്കുത്രം
മപ്രാതൃകയപ്രാണട. 'ദകരള ദമപ്രാഡൽ' എന്ന പദയപ്രാഗത്രം തനന്ന നശിലനശിൽക്കുന്നുണട.
വശിദേദ്യപ്രാഭദ്യപ്രാസത്രം,  ആദരപ്രാഗദ്യത്രം,  സപ്രാമൂഹശിക സമതശത്രം എന്നജീ കപ്രാരദ്യങ്ങളശിൽ നപ്രാത്രം
ഏതട  വശികസശിത  രപ്രാജദ്യത്തശിനല  സമൂഹത്തശിദനപ്രാടുത്രം  തുലദ്യത്രം  നശിൽക്കുന്നു.
എന്നപ്രാൽ  ഈ  ദനട്ടങ്ങനളനയലപ്രാത്രം  പശിദന്നപ്രാട്ടടശിക്കുന്ന  ചശില  പവണതകളുത്രം
ഇവശിനട  വളര്ന്നുവരുന്നുണട.  അതശിനല  പധപ്രാനനപട്ടതപ്രാണട  നപ്രാത്രം  എലപ്രാത്രം
വപ്രാങ്ങശി ഉപദയപ്രാഗശിക്കുന്നവരുനട ഒരു സത്രംഘമപ്രായശി മപ്രാറശി എന്നതട. ഇവശിനട ഒരു
ഉപദഭപ്രാഗ സത്രംസപ്രാരത്രം വളനരനപനട്ടന്നട വളര്ന്നു വന്നു. ദകരളവത്രം ഭപ്രാരതത്തശിനല
മറ്റു സത്രംസപ്രാനങ്ങനളദപപ്രാനല കപ്രാര്ഷശിക സത്രംസപ്രാരത്രം ഉൾനകപ്രാണശിരുന്ന ഒരു
പദദേശത്രം  തനന്നയപ്രാണട.  എന്നപ്രാൽ  പല  കപ്രാരണങ്ങൾ  നകപ്രാണ്ടു  ഇവശിനട
നനൽകൃഷശി  ലപ്രാഭകരമലപ്രാത്ത  ഒന്നപ്രായശി.  അതുനകപ്രാണ്ടു  തനന്ന  കര്ഷകന
മപ്രാനശികനപദടണ വദ്യകശിയത്രം അലപ്രാതപ്രായശി.  കൃഷശിപണശിയശിൽ നശിന്നട പലരുത്രം
പശിനപ്രാറശി.  നനൽപപ്രാടങ്ങൾ  തരശിശശിടുകദയപ്രാ  മറ്റു  കൃഷശികൾകട
ഉപദയപ്രാഗനപടുത്തുകദയപ്രാ  നചയ്തു  തുടങ്ങശി.  ഇതു  നകപ്രാണട  നമ്മുനട
ഭക്ഷദ്യപ്രാവശദ്യങ്ങൾക്കുള്ള  ധപ്രാനദ്യങ്ങൾ  മറ്റു  പല  സത്രംസപ്രാനങ്ങളശിൽ  നശിന്നു
ഇറക്കുമതശി  നചദയ്യണശി  വന്നു.  കൃഷശി  എന്നപ്രാൽ  നപ്രാണദ്യവശിളകളുനട
കൃഷശിയപ്രായശിത്തജീര്ന്നതുത്രം ഒരു കപ്രാരണമപ്രാണട.  പധപ്രാനമപ്രായത്രം റബ്ബര് ലപ്രാഭമപ്രാണട
കര്ഷകനര  ഇങ്ങനന  മപ്രാറ്റശിചശിന്തശികപ്രാന  ദപരശിപശിച്ച  മുഖദ്യ  ഘടകത്രം.
നനൽപപ്രാടങ്ങൾ  ദപപ്രാലുത്രം  നശികത്തശി  റബ്ബര്  നടപ്രാന  കര്ഷകര്  തയ്യപ്രാറപ്രായശി.
റബ്ബര്  ഒരു  ഭക്ഷദ്യവസ്തു  അലദലപ്രാ  നമ്മുനട  പപ്രാര്പശിട  രജീതശിയത്രം  ഇതശിനനറ
ആകത്രം കൂട്ടശിയതപ്രായശി കപ്രാണപ്രാത്രം.  കൂടകുടുത്രംബ വദ്യവസയശിൽ നശിന്നട മപ്രാറുകയത്രം
നചയ്തു.  അതുത്രം  കൃഷശിടശിയങ്ങൾ  വപ്രാസസപ്രാനമപ്രായശി  മപ്രാറപ്രാന  കപ്രാരണമപ്രായശി.
മുനമപ്രാനക നനൽകൃഷശി നചയ്യപ്രാന സസൗകരദ്യമുള്ള ചതുപ്പു പദദേശങ്ങൾകപ്രാണട.
വശില കൂടുതൽ. ഇന്നട വജീടുനവയവപ്രാന പറ്റശിയ ഭൂമശികട നപപ്രാന്നു വശിലയപ്രായശി. ഒരു
പപ്രാടദശഖരവത്രം അതശിനനറ കരയശിൽ വജീടുത്രം എന്നതപ്രായശിരുന്നു നമ്മുനട രജീതശി.
ഇദന്നപ്രാ  പപ്രാടത്തശിനട  പകരത്രം  ദറപ്രാഡട  എന്ന  നശിലയശിലപ്രായശി.  മനറ്റപ്രാരു
പധപ്രാനനപട്ട  കപ്രാരദ്യത്രം  നമ്മുനട  നതപ്രാഴശിൽ  സത്രംസപ്രാരത്തശിൽ  വന്ന  മപ്രാറ്റമപ്രാണട.
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ശപ്രാരജീരശികപ്രാധശപ്രാനത്രം  ആവശദ്യനപടുന്ന  ദജപ്രാലശികൾകട  മലയപ്രാളശി
സന്നദനലപ്രാതപ്രായശി. അതശിലുത്രം ദഭദേത്രം വശിദദേശത്തട ദപപ്രായശി ഏനതങശിലുത്രം ദജപ്രാലശി
കനണത്തുക എന്ന മശിഥേദ്യപ്രാഭശിമപ്രാനത്രം വളര്ന്നു. കൃഷശി ഇലപ്രാതപ്രായ മറ്റു നപ്രാടുകളശിൽ
വദ്യവസപ്രായങ്ങൾ  വളര്ന്നുവന്നു.  എന്നപ്രാൽ  ദകരളത്തശിൽ  വദ്യപ്രാവസപ്രായശിക
വളര്ച്ചയത്രം ഉണപ്രായശില. അതശിനു സലപരശിമശിതശി ഒരു പശ്നമപ്രായശിരുന്നു. മറ്റു പല
കപ്രാരണങ്ങളുത്രം കൂടശി ഉണപ്രാകപ്രാത്രം. അതശിനനറ ഫലമപ്രായശി എന്തുണപ്രായശി അത്തരത്രം
ഉൽപന്നങ്ങളുത്രം  നമുകട  മറ്റു  പദദേശങ്ങളശിൽ  നശിന്നട  നകപ്രാണ്ടുവന്നപ്രാദല  ഉള
എന്ന  അവസയപ്രായശി.  എന്നശിദട്ടപ്രാ  ഒരു  പുതശിയ  ഉൽപന്നത്രം
വശിപണശിയശിനലത്തശിയപ്രാലുത്രം  മലയപ്രാളശി  അതശിൽ  ആകൃഷ്ടനപ്രാകുത്രം.  അതു
സശന്തമപ്രാക്കുത്രം.  അതശിനട ഉത്തമ ഉദേപ്രാഹരണമപ്രാണട നമപ്രാപബൽ ദഫപ്രാണശിനനറ
സപ്രാന്ദ്രത ഏറ്റവത്രം കൂടശിയ സത്രംസപ്രാനത്രം എന്ന ഖദ്യപ്രാതശി നമുകപ്രാണട. ഇതുനകപ്രാണട
കമനശികൾ  ഉൽപന്നത്രം  ഉണപ്രാകശിയപ്രാൽ  ആദേദ്യത്രം  പരജീക്ഷശിക്കുന്നതട
ദകരളത്തശിലപ്രാണട എന്ന സശിതശി വന്നു. ഇതശിനനപ്രാനക മലയപ്രാളശികട എവശിനട
നശിന്നട പണത്രം കശിടന്നു?  കൃഷശിയശില,  വദ്യവസപ്രായമശില പശിനന്ന?  നമ്മുനട കുറച്ചട
സദഹപ്രാദേരങ്ങൾ  പുറത്രംനപ്രാടുകളശിൽ  ദജപ്രാലശി  നചയ്യുന്നുണട.  അവര്  അയക്കുന്ന
പണമപ്രാണട പധപ്രാന വരുമപ്രാനത്രം അവശിനട എനന്തങശിലുത്രം നതപ്രാഴശിൽ കുഴൽപണത്രം
സത്രംഭവശിച്ചപ്രാൽ നമ്മുനട അവസ എന്തപ്രാവത്രം പവചശികപ്രാന വയ്യ. മനറ്റപ്രാന്നട നപ്രാത്രം
വപ്രാങ്ങശിക്കൂടന്ന  കടങ്ങളപ്രാണട.  ഒരു  കടത്രം  വപ്രാങ്ങൽ  സത്രംസപ്രാരത്രം  തനന്ന
നമുകശിദപപ്രാൾ  ഉണപ്രായശിനകപ്രാണശിരശിക്കുന്നു.  അതശിനനറ  ഫലങ്ങളുത്രം  നപ്രാത്രം
അനുഭവശിക്കുന്നു.  കടത്രം  നകപ്രാണട  നശിൽകപ്രാന നശിവൃത്തശിയശിലപ്രാനത വരുദമപ്രാൾ
പരപ്രാധജീനങ്ങദളപ്രാനടപ്രാത്തട  ആതഹതദ്യ  നചയ്യുന്നവരുനട  എണത്രം  ദേശിനത്രംപതശി
കൂടുന്നു.  അങ്ങനന ഒരു ഒന്നപ്രാത്രം  സപ്രാനത്രം കൂടശി  നപ്രാത്രം  ദനടശി  ഏറ്റവത്രം കൂടുതൽ
ആതഹതദ്യകൾ നടക്കുന്ന സത്രംസപ്രാനത്രം.
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RANAFATHIA K K , Std VI A

WHAT A WONDERFUL WORLD

I see trees in green
to me and you 

what a wonderful world !

I see sky in blue
the colour of rainbow i

Is so pretty

what a wonderful world

Isee the butterflies 
the colour of butterflies 

is very beautiful

what a wonderful world

I see many flowers
the leaves of flowers 

is very tender
I like the colours

what a wonderful world

******
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നന്ദറി...

പുതറിയഭൂമറിയുകംപുതറിയആകൈപാശവുകംതനീര്ക്കപാനുള്ള
ഞങ്ങശുമടെഎളറിയസകംരകംഭമപാണസ്"പപാസസ്വവേര്ഡസ്” .
വേസ്ദഖ്യപാഭഖ്യപാസരകംഗത്തസ്വലപാകൈത്തറിനസ്മപാതൃകൈയപാവുകൈയപാണസ്

വകൈരളത്തറിമലമപപാതുവേറിദഖ്യപാലയങ്ങള്.വേറിദഖ്യപാഭഖ്യപാസരകംഗമത്ത
അടെറിമുടെറിനവേനീകൈരറിക്കുന്നഒരുപ്രവേര്ത്തനമപാണസ്ഡറിജുറല്
മപാഗസറിന്.ഈരകംഗത്തസ്ഒരുമചററിയതുടെക്കകംകുററിക്കപാന്

ഞങ്ങള്ക്കസ്കൈഴറിഞ്ഞതറില്സവനപാഷറിക്കുന്നു.ഇതറിനു
പറിന്നറില്അവഹപാരപാത്രകംഅക്ഷനീണകംപ്രയതറിച

എലപാസുമനസുകൈവളയുകംനന്ദറിപൂര്വകംസസ്മരറിക്കുന്നു.
അവതപാമടെപാപകംഎലപാഅര്തത്തറിലുകംഞങ്ങള്ക്കസ്

പ്രവചപാദനവുകംവപ്രപാതപാഹനവുകംതന്നസ്ആദഖ്യപാവേസപാനകം
കൂമടെനറിന്നഎലപാഅഭഭ്യുദയകൈപാകംക്ഷറികൈവളപാടുകംസര്വവപാപരറി

വേപായനക്കപാവരപാടുമുള്ളഞങ്ങളുമടെനന്ദറിയുകംകൈടെപപാടുകം
ഞങ്ങള്വസ്നേഹപൂര്വകംസസ്മരറിക്കുന്നു.
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