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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

ചചീഫഡ എഡഡിറര്     : വഡിജയകുമറ്റോരഡി. പഡി (Head Mistress)

സഡ റ്റുഡനഡ  എഡഡിറര്      : ഉവവസഡ  വഡി എ

അഅംഗങ്ങള് : ഫസലുറഹഡിമറ്റോന് (SITC, Kite Master)

 : ഗചീത പഡി എസഡ (Kite Mistress)

: രറ്റോഖഡി ടഡി. പഡി

: ഫറ്റോതഡിമ ജസഡ ന

: തന്വചീര്

: അഫചീഫ 
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സറന്ദേശഅം

പ്രജയമുള വജദഷ്യനാര്തജകപള.…,

ലജറജൽ ദകറമ്പ്സമ്പ് പദ്ധതജയുപടെ

ഭനാഗമനായജ നമ്മുപടെ കുടജകൾ ഒരു ഡജജജറൽ

മനാഗസജന് ഉണനാക്കുന എന്നറജഞ്ഞതജൽ

അതജയനായജ സസനനാഷജക്കുന.

പപനാതുവജദഷ്യനാഭഷ്യനാസ സയംരക്ഷണ യജ്ഞതജപന ഭനാഗമനായജ നമ്മുപടെ കുടജകളജൽ

അനര്ലമീനമനായജ കജടെക്കുന്ന സര്ഗ്ഗവനാസനകപള വളര്ത്തുന്നതജനുയം,

പരജസപനാഷജപ്പെജക്കുന്നതജനുയം, പ്രവര്തനങ്ങൾ സരഖപപ്പെടുത്തുന്നതജനുയം ഒരു അപൂര്വ അവസരയം

ലഭജചജരജക്കുകയനാണമ്പ്.  ഇതജനനായജ നജങ്ങളുപടെ എലനാ കഴജവുകളുയം പ്രകടെമനാക്കനാനുള ഈ

അവസരയം പൂര്ണമനായുയം പ്രസയനാജനപപ്പെടുതണയം. ഈ ഡജജജറൽ യുഗതജലയം നജങ്ങളജപല

നന്മകൾ സചനാര്നസപനാകരുപതന്നമ്പ് ഓര്മ്മപപ്പെടുത്തുന്നസതനാപടെനാപ്പെയം എലനാ വജജയനാശയംസകളുയം

അര്പ്പെജക്കുന.

സസ്നേഹസതനാപടെ,

പജ. വജജയകുമനാരജ
പഹഡജസ്ട്രസമ്പ്
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റസറ്റോഷഷ്യല്   മചീഡഡിയ

നനായം അനനാവശഷ്യമനായജ സസനാഷഷ്യൽ മമീഡജയ ഉപസയനാഗജക്കുസമനാൾ നമുക്കമ്പ് 

നമ്മുപടെ വജലപപ്പെട സമയമനാണമ്പ് നഷ്ടമനാകുന്നതമ്പ്. സമയയം ഒരജക്കലയം 

തജരജച്ചുപജടെജക്കനാന് കഴജയനാത ഒന്നനാണമ്പ്. പജപന്ന മപറനാരു പ്രശയം പണമനാണമ്പ്. 

സസനാഷഷ്യൽ മമീഡജയ ഉപസയനാഗജക്കണപമങജൽ പനറമ്പ് റമീചനാര്ജമ്പ് പചസയ്യേണതുണമ്പ്. 

അതുവഴജ നമ്മുപടെ സമനാദഷ്യതജൽ നജനയം ഒരു സയംഖഷ്യ നഷ്ടമനാകുന. സസനാഷഷ്യൽ 

മമീഡജയ ഉപസയനാഗജക്കരുതമ്പ് എന്നല ഇതജനമ്പ് അര്തയം. സസനാഷഷ്യൽ മമീഡജയ 

ഉപസയനാഗജക്കണയം എന്നനാൽ അതമ്പ് അളവജൽ കവജയരുതമ്പ്. അതമ്പ് 

ഉപസയനാഗജക്കുന്നതജൽ നജയന്ത്രണയം സവണയം. അധജകമനായനാൽ അമൃതുയം വജഷയം 

എപന്നനാരു പചനാല്ലുണമ്പ്. അപലങജൽ നമ്മുപടെ ജമീവജതയം നജരവധജ പ്രതജസനജകൾ 

സനരജസടെണജ വരുയം. അതജനനാൽ നമ്മുപടെ ജമീവജതതജനമ്പ് യനാപതനാരു പ്രതജസനജയുയം 

ഉണനാവനാതജരജക്കനാന് നമ്മളനാണമ്പ് ശ്രദ്ധജസക്കണതമ്പ്.

 
 മുഷമ്പ് രജഫ  എ. എയം

 9 എ
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  ममरर पयररर घर

यह हह ममेररा सससुंदर घर

यह हह ममेररा प्यराररा घर

बराररश समे बचराओ

रबजलली समे बचराओ

मसझमे ससरकरा करतली हह

मरातराजली हह ममेररा घर

यह हह ममेररा घर

यह हह ममेररा सससुंदर घर

यह हह ममेररा प्यराररा घर

 ജജസസര 8എ
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TIME

It's free
But it's priceless
You can't own it

But you can use it

You can't keep it
But you can spent it
Once you have lost it

You can never get it back

Jannath TS
VIII B

പുതുനനാമമ്പ്                                                                                      ജജ.എചമ്പ്.എസമ്പ്.എസമ്പ് പനാലപപ്പെടജ



8

മഷഡിത്തുളഡി

പുസ്തകതനാളുകൾക്കജടെയജൽ 
സകനാറജവരക്കുന്ന സപനക്കുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

പ്രകൃതജയജൽ പജപന്ന 
ശലഭങ്ങൾക്കുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

കരയജസലക്കമ്പ് എതജസനനാക്കുന്ന 
സലനാകപമമനാടുയം ഓടെജനടെക്കുന്ന
ക ടെലജനുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

നഷ്ടസസ്വപ്നങ്ങൾ മനാത്രയം
നൽകുവനാന് വജധജക്കപപ്പെട
ജമീവജതതജനുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

ഹൃദയപത തുടെജപ്പെജക്കുന്ന
പ്രണയതജനുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

മനാമരപക്കനാമജൽ ഒറക്കജരുന്നമ്പ്
സതങ്ങജടുന്ന പക്ഷജക്കുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

ആരുമജലനാത, ആര്സക്കനാ സവണജ
ജമീവജക്കുന്നവര്ക്കുയം പറയനാനുണമ്പ്
ഒരു കഥ!!!

മുഷമ്പ് രജഫ എ എയം (9 എ)
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സസൗഹൃദങ്ങള്

ചജല സസൗഹൃദങ്ങൾ പകനാതുകുകപള സപനാപലയനാണമ്പ്, പനാടയംപനാടെജ അടുത്തുവരുയം 
തരയംകജടജയനാൽ സചനാര കുടെജക്കുയം.

ചജല സസൗഹൃദങ്ങൾ ഈചകപളസപ്പെനാപലയനാണമ്പ്, വല മുറജവുയം ഉണനാകുസമനാൾ മനാത്രയം 
പറനവരുയം, രകവുയം ചലവുയം കുടെജക്കുയം, മുറജവമ്പ് വലതനാക്കുയം.

ചജല സസൗഹൃദങ്ങൾ കനാക്കകപള സപനാപലയനാണമ്പ്, കസൗശലക്കനാരന് ആയജരജക്കുയം, 
കനാതജരജക്കുയം, പപനാടുന്നപന വന്നമ്പ് പകനാതജവലജക്കുയം.

ചജല സസൗഹൃദങ്ങൾ മരയംപകനാതജകൾ സപനാപലയനാണമ്പ്,  പറജയ മരതജൽ പകനാതജ 
പഴുതമ്പ് ഉണനാക്കുയം, ആ പപനാത്തുകളജൽ മറ്റുചജലര് വന്നമ്പ് കൂടു വയയം.

ചജല സസൗഹൃദങ്ങൾ ചജത്രശലഭങ്ങപള സപനാപലയനാണമ്പ്, പനാറജപ്പെറന നടെക്കുയം, 
കണജനുയം മനസജനുയം കുളജരു പകരുയം.

മുഷഡ രഡിഫ എ എഅം   (9   എ  )

പ്രളയഅം

കുറച്ചുനനാളുകൾക്കമ്പ് മുമമ്പ് സകരളയം സനരജട ഒരു മഹനാവജപതമ്പ്ആയജരുന പ്രളയയം. ഒരു
രനാത്രജ ഇരുടജ പവളുതസപ്പെനാസഴക്കുയം ഒരുപനാടുസപര്ക്കമ്പ് എലനായം നഷ്ടമനായജസപ്പെനായജ. 
എന്തുപചയ്യേണപമന്നറജയനാപത പ്രളയ ഇരകൾ പരക്കയം പനാഞ. എലനായം തമീരുപമന്നമ്പ് 
ഉറപ്പെജചജടെതമ്പ് പകരയംനടെന്നതമ്പ് ഒരു അടജമറജ ആയജരുന.
ജനാതജ, മതയം, വര്ണയം, പനാര്ടജ തുടെങ്ങജയ എലനായം തപന്ന മറന പകനാണമ്പ് ഒരു ജനത 
മുഴുവന് ഒന്നജചമ്പ് പ്രകൃതജയുപടെ ഏറവുയം വലജയ ഒരു പവല്ലുവജളജപയ അതജജമീവജച്ചു. 
അപരജഷ്കൃതര് എന മുദ്രകുതജയ മതഷ്യപതനാഴജലനാളജകളുയം, പ്രതജകരണസശഷജ 
അറ്റുസപനായവപരന്നമ്പ് കവജ സമൂഹങ്ങൾ വജസശഷജപ്പെജച യുവതസ്വവുയം എലനായം കയയം 

പുതുനനാമമ്പ്                                                                                      ജജ.എചമ്പ്.എസമ്പ്.എസമ്പ് പനാലപപ്പെടജ



10

പമയയം മറന്നമ്പ് രക്ഷജച ജമീവനുകൾ എണമറതനാണമ്പ്. 
ജമീവന്രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങൾപകനാണയം അതജജമീവനയം പകനാണയം അങ്ങപന ഒരു 
പചറജയ സയംസനാനയം സലനാകതജനുമുന്നജൽ വലജയ സനാനയം പജടെജച്ചു.

       പസക്ഷ ഇതജപനനാപക്കപ്പുറസമ, കണമീരടെങ്ങനാപത നജരവധജ സപര് 
നമുക്കജടെയജലണമ്പ്. ഒരു ജന്മയം പകനാണമ്പ് സനടെജയപതലനായം നജമജഷസനരയംപകനാണമ്പ്  
അവസനാനജചസപ്പെനാൾ മരജക്കനാപത മരജചവരനാണമ്പ് പലരുയം. ഇനജയുയം ഇതരയം 
ദുരനങ്ങൾ ആവര്തജക്കനാതജരജക്കനാന് ഒരുപനാടെമ്പ് പചയ്യേനാനുണമ്പ്. ഡനാമുകൾ 
തുറനവജടതമ്പ് പ്രധനാനമനായുയം പവളപപ്പെനാക്കതജനമ്പ് കനാരണയം. ഡനാമുകളുപടെ എണയം 
പരമനാവധജ കുറചമ്പ് വജകസജത രനാജഷ്യങ്ങളജസലതുസപനാപല ദവദദ്യുത നജര്മ്മനാണ 
രമീതജകൾ പരമനാവധജ നടെപ്പെജലനാസക്കണതനാണമ്പ്. അതുസപനാപല ദുരനങ്ങപള 
സനരജടെനാനുള സനാമഗജകളുയം സമയവുയം തയ്യേനാറനാക്കജ വയ്ക്കണയം .

    
 അബ്ദുറഊഫമ്പ് (10 എ)

ഒര     ഗറ്റോമവറ്റോസഡിയുടട     കഥ

ഒരു  ഗനാമതജൽ  വളപര  ദരജദ്രനു൦  സൽസസ്വഭനാവജയുമനായ  ഒരനാൾ

തനാമസജചജരുന.  അയനാളുപടെ  വമീടെമ്പ്  ഒരു  പചറജയ  ഒനാലവമീടെനാണമ്പ്.  ഒരു  റൂ൦  മനാത്ര൦.

ഉറക്കവു൦  പനാചകവു൦  എലനാ൦  ആ  റൂമജലനായജരുന.  ബനാതമ്പ്റൂ൦  ഇല.  അയനാളുപടെ

വമീടെജപന  പതനാടടുത്തു  തപന്ന  വളപര  സകനാടെമീശസ്വരനു൦  അഹങനാരജയുമനായ  ഒരനാളുപടെ

വമീടുണനായജരുന. ഒരജക്കൽ ദരജദ്രനമ്പ് ഭക്ഷണ൦ കഴജക്കനാന് ഉണനായജരുന്നജല.

അസപ്പെനാൾ  അയനാൾ  ആ  സകനാടെമീശസ്വരപന  അടുത്തു  സപനായജ  സചനാദജച്ചു.  മുതലനാളമീ,

എനജക്കമ്പ് കുറചമ്പ് ഭക്ഷണ൦ തരുസമനാ? അസപ്പെനാൾ ആ സകനാടെമീശസ്വരന് പറ  ഞ, ഇവജപടെ

ഭക്ഷണപമനാനമജല. കണവന്മനാര്ക്കമ്പ് ഭക്ഷണ൦ പകനാടുക്കനാനലസലനാ ഞനാന് ഇവജപടെ
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ഇരജക്കുന്നതമ്പ്.  അതമ്പ് സകടസപ്പെനാൾ ആ ദരജദ്രനമ്പ് വലനാത വജഷമ൦ സതനാന്നജ.  അയനാൾ

സറനാഡമ്പ്പപസഡജൽ ഇരുനപകനാണമ്പ് പപനാടജക്കരഞ. അസപ്പെനാൾ ഒരു കുടജ അയനാളുപടെ

അടുസതക്കമ്പ് വന. ആ കുടജ സചനാദജച്ചു, എനജനനാണമ്പ് മുതശനാ ഇങ്ങപന കരയുന്നതമ്പ്?

അസപ്പെനാൾ  ആ  ദരജദ്രന്  പറഞ  സമനാസന....,  എനജക്കമ്പ്  മൂന്നമ്പ്  മക്കളനാ....  എപന

മൂന്നനാമപത  കുടജപയ  പ്രസവജചസപ്പെനാൾ  എപന  ഭനാരഷ്യ  മരജച്ചു  സപനായജ.  അസപ്പെനാൾ

ഞനാന്  സവപറ  കലഷ്യനാണ൦  കഴജച്ചു.  അതമ്പ്  എപന  മക്കൾക്കമ്പ്  സഹജചജല.  അവര്

എപന്ന  ഉസപക്ഷജചജടമ്പ്  സപനായജ.  അസപ്പെനാൾ  എപന  ഭനാരഷ്യ  എസന്നനാടെമ്പ്  സചനാദജച്ചു.

ഞനാപനനാരു  കനാരഷ്യ൦  സചനാദജചനാൽ  എനജക്കമ്പ്  സനാധജച്ചുതരുസമനാ?  ഞനാന്  പറഞ,

തമീര്ചയനായു൦  .ഞനാന്  സചനാദജച്ചു,  എനനാണമ്പ്  നജനക്കമ്പ്ഞനാന്  സനാധജച്ചു  തസരണതമ്പ്.

അവൾ പറഞ "ഈ വമീടെമ്പ് എപന സപരജൽ ആക്കണ൦".

ഞനാന് അതുസപനാപല പചയ.  കുറച്ചു ദജവസങ്ങൾ കഴജഞ്ഞസപ്പെനാൾ ആ വമീടെമ്പ്  സവപറ

ഒരനാൾക്കമ്പ് വജറമ്പ് അവൾ സപനായജ. ഞനാന് വമീടജൽ സപനായസപ്പെനാൾ അവജപടെ സവപറ കുപറ

ആളുകൾ.  അയനാൾ പറഞ,  ഇതമ്പ്  ഇസപ്പെനാൾ എപന വമീടെനാണമ്പ്.  അങ്ങപന ഞനാന്

അവജപടെനജന൦ സപനായജ.  ഇസപ്പെനാൾ ഇതനാ ഈ ഗതജയജലനാണമ്പ് സമനാപന.  അയനാളുപടെ

വജഷമ൦ ആ കുടജക്കമ്പ് മനസജലനായജ. അയനാപള ആ കുടജ വമീടജസലക്കമ്പ് പകനാണസപനായജ.

വമീടജപലതജയസപ്പെനാൾ  അയനാൾ  കരയനാന്  തു ടെങ്ങജ.  എനനാപണസന്നനാ?  അയനാളുപടെ

മക്കളുപടെ  വമീടെനാണതമ്പ്.  അയനാളുപടെ  മൂതമകപന  മകനനാണമ്പ്  അയനാപള  വമീടജസലക്കമ്പ്

പകനാണ  വന്നതമ്പ്.  മക്കളു൦  കരയനാന്  തുടെങ്ങജ.  അയനാളുപടെ  മക്കൾ  വളപര

ഉന്നതജയജപലതജ വലജയ സജനാലജക്കനാരനായജ. അങ്ങപന അവര് അച്ഛസനയു൦ വജളജചമ്പ്

വമീടെജനകസതക്കുകയറജ.  കുറച്ചുദജവസ൦  കഴജഞ്ഞസപ്പെനാൾ  അച്ഛന്  അവര്ക്കമ്പ്

ഭനാരമനായജ  മനാറജ.  അച്ഛപന  വൃദ്ധസദനതജൽ  പകനാണനാക്കജ.  രണവര്ഷ൦

കഴജ ഞ്ഞസപ്പെനാൾ  അച്ഛന്  മരജച്ചു.  അച്ഛന്  മരജചജട൦   അവര്ക്കമ്പ്  ഒരു  വജഷമവു൦

ഉണനായജരുന്നജല. അവര് പജന്നമീടെമ്പ് ആസഘനാഷജച്ചു. 
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നനാപള നമ്മുപടെ മക്കളു൦ നമ്മസളനാടെമ്പ് ഇങ്ങപന കനാണജചനാൽ...... അവര്ക്കമ്പ് കുറസബനാധ൦
സതനാന്നജ.

പഷബമീൽ.റജ.എസമ്പ് (8 എ)

 

ഓര്മ്മകള്

ഓര്മ്മകൾ ഇലയജൽ വമീഴുന്ന മഴത്തുളജകപളസപ്പെനാപലയനാണമ്പ്. ഇലയുപടെ 

അനുവനാദമജലനാപതയനാണമ്പ് മഴത്തുളജകൾ ഇലയജൽ വമീഴുന്നതമ്പ്. ഒരു പപക്ഷ പുറതമ്പ് 

നജന്നമ്പ് സനനാക്കജയനാൽ ഇലയജൽ നജനയം കണ്ണുനമീര് ഒഴുകുന്ന കനാഴ്ചയനാണമ്പ് നനായം 

കനാണുന്നതമ്പ്. തമീര്ചയനായുയം ഇലകൾ ഒഴുക്കുകയനാണമ്പ്.

'ഇലകൾ കരഞപകനാണജരജക്കുകയനാണമ്പ് '

ഇതുസപനാപല തപന്നയനാണമ്പ് സസൗഹൃദവുയം. അനുവനാദമജലനാപത എപന്റ അരജകജസലക്കമ്പ്

ഒഴുകജവന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, എപന്റ ആത്മമജത്രങ്ങൾ, 

എപന്റ ഈ വജദഷ്യനാലയയം. മഴത്തുളജകൾ ഇലകളജൽ നജന്നമ്പ് ഒഴുകുന്നതമ്പ് സപനാപല 

എപന്റ കണജൽ നജനയം ഒഴുകുകയനാണമ്പ്. എപന്റ ഓര്മ്മകൾ ഇനജയുയം 

വജതുമജനജൽക്കുന........ നജറകണ്ണുകസളനാപടെ.......

ഉദവസമ്പ് (9 എ)
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കണചീരഡില്     ഒര     ടടകതറ്റോങ്ങഡ

സനരയം പുലര്ന .അവന് ഉമ്മറപത തൂണജന്സമൽ ചനാരജയജരജക്കുന. കനാലജൽ

ദൃഢമനായജ  ബനജച  ചങ്ങല,  അവളുപടെ  സപരനാണമ്പ്  സമരജ.  ഒരജക്കൽ  അവൾ

മഞനാടെജമനയുപടെ  അഭജമനാനമനായജരുന.  അവളുപടെ  സസ്നേഹനജധജയനായ  അപ്പെചന്-

അ ഞ്ചുവര്ഷയം മുമമ്പ് അവപള വജടമ്പ്  മരണതജനമ്പ് കമീഴടെങ്ങജയജരുന. അതജൽ പജപന്ന

അവൾക്കമ്പ് മുഴുത ഭനാനനായജരുന. ചജകജൽസജച്ചു മനാറനാന് പറനാത സരനാഗമനായജരുന

അതമ്പ്  .  സമരജയുപടെ  അമ്മ  കൂലജപ്പെണജക്കമ്പ്  സപനായജടനായജരുന  ആ  രണമ്പ്  വയര്

കഴജഞ്ഞജരുന്നതമ്പ്  .  അഞ്ചു  വര്ഷയം  മുമമ്പ്  ഇപതനാനയംആയജരുന്നജല  അവരുപടെ

സലനാകയം.  ആഢയംബരകനാറുകളുയം  കുസറ  സഷനാപ്പുകളുയം  മറമ്പ്  സസൗകരഷ്യങ്ങളുയം

ഉണനായജരുന.  ഒരു  വലജയ  കുടുയംബയം.  സമരജയുപടെ  അച്ഛന്  ഒരു

ബജസജനസ്സുകനാരനനായജരുന.  അയനാളുപടെ  സപരനാണമ്പ്  സജനാര്ജമ്പ്  .  അസദ്ദേഹയം

മരജചതജൽ പജപന്ന എലനായം സപനായജ. സമരജയുപടെ അച്ഛന് ജമീവജചജരജക്കുസമനാൾ തപന്ന

സമരജയുപടെ  കലഷ്യനാണയം  ഉറപ്പെജചതനായജരജന.  പസക്ഷ  അവരുപടെ  കണമ്പ്  സമരജയുപടെ

സസ്വതജൽ  ആയജരുന.  സമരജക്കമ്പ്  ഒരു  സജഷ്യഷ്ഠന്  ഉണനായജരുന.  അവന്  തപന

ഭനാരഷ്യയുപടെ  ബന്ധുക്കസളനാടെമ്പ്  സചര്ന്നമ്പ്    തപന  അമ്മസയയുയം  സമരജസയയുയം

പതരുവജസലക്കമ്പ്  ഇറക്കജവജടുന.  സസ്വത്തുക്കപളലനായം  ദകക്കലനാക്കുന.  ഇതറജഞ്ഞ

സമരജപയ  കലഷ്യനാണയം  കഴജക്കനാന്  സപനാകുന്നയനാൾ  അതജൽനജന  പജന്മനാറജ.  ഒരു

പചറജയ  വമീടജൽ  അവര്  തനജച്ചുജമീവജക്കുകയനായജരുന.  ഇതജനജടെക്കമ്പ്  ആയജരുന

യനാദൃശജകമനായജ  സജനാര്ജജപന  അടുത  സുഹൃതനായജരുന്ന  അഡസ്വസക്കറമ്പ്

ഫജലജപ്പെജപന കണമുടന്നതമ്പ് .ഫജലജപ്പെജനമ്പ് അവരുപടെ അവസ കണമ്പ് വളപര വജഷമയം

സതനാന്നജയജരുന.  ഇതജപനതജപര  ശകമനായജ  പ്രതജകരജക്കനാന്  ഫജലജപ്പെമ്പ്
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തമീരുമനാനജച്ചു.  അയനാൾ  സപനാലമീസമ്പ്  സസ്റ്റേഷനജൽ  സകസമ്പ്  പകനാടുത്തു.  സകസമ്പ്

സകനാടെതജയജൽ എതജ.  സജഷ്യഷ്ഠനനായ സജനാബജക്കമ്പ് സവണജ വനാദജചജരുന്നതമ്പ് സുപ്രമീയം

സകനാടെതജയജപല  ഏറവുയം  നല  വക്കമീൽ  ആയ  അഡസ്വസക്കറമ്പ്

രനാമകൃഷ്ണനമഷ്യനാരനായജരുന,  മറുപക്ഷതമ്പ് ഫജലജപ്പുയം ആയജരുന.  അങ്ങപന സകസമ്പ്

നജര്ണനായകമനായജ.  ഫജലജപ്പെമ്പ്  വജജയജക്കുന.  ഫജലജപ്പെമ്പ്  അമ്മസയനാടെമ്പ്   സചനാദജക്കുന.

ഇസപ്പെനാൾ  സസനനാഷമനായജസല?  .  അസപ്പെനാൾ  അവൾ  പറയുന   ഇല  ,ഞനാന്

സസ്വതജനുയം പണതജനുയം സവണജയനായജരുന്നജല ഇപതലനായം പചയതമ്പ് . എപന മകപന

സയംരക്ഷജക്കനാന് സവണജയനായജരുന.  എപന മകന് അവപന ഭനാരഷ്യനാ ബന്ധുക്കസളനാടു

സചര്ന്നമ്പ്  വഴജപതറജ  സഞരജചജരുന.  അതമ്പ്  തടെയനാനനാണമ്പ്  .  സജനാബജ  ഇപതലനായം

സകടനജൽക്കുനണനായജരുന. തപന പതറ്റുകൾ മനസജലനാക്കജയ സജനാബജ അമ്മയുപടെ

കനാലജൽ  വമീണമ്പ്  മനാപ്പെമ്പ്  സചനാദജക്കുന.  അമ്മ  ഫജലജപ്പെജസനനാടെമ്പ്  നനജ  പറയുന.

തനാങൾക്കമ്പ് ഇതജനമ്പ്  പ്രതദ്യുപകനാരമനായജ എനനാണമ്പ് സവണതമ്പ്  .  എന്തു തന്നനാലനാണമ്പ്

നജങ്ങൾക്കമ്പ്  സസനനാഷമനാകുക.  എനജക്കമ്പ്  ഒനമനാത്രയം  മതജ.  നജങ്ങളുപടെ  മകളനായ

സമരജപയ  എപന  മകപനപക്കനാണമ്പ്  കലഷ്യനാണയം  കഴജപ്പെജക്കണയം.  അസപ്പെനാൾ  അമ്മ

പറഞ  "അതജനമ്പ്  അവൾക്കമ്പ്  ഭനാനനാണമ്പ്  ".ഈ വജവരയം  ഞനാന് സജനാര്ജജസനനാടെമ്പ്

സചനാദജക്കുവനാന്  സപനാകുസമനാസഴക്കുയം  അവളുപടെ  വജവനാഹയം  നജശയജചജരുന.  അതമ്പ്

കഴജഞ്ഞമ്പ് ഞങ്ങൾ യു.എസജൽ ആയജരുന.  ഇസങ്ങനാടമ്പ്  വന്നസപ്പെനാഴനാണമ്പ്  അവളുപടെ

കലഷ്യനാണയം  മുടെങ്ങജയതമ്പ്  ഞനാന്  അറജയുന്നതമ്പ്  .  എപന  മകനമ്പ്   അവപള  വളപര

ഇഷ്ടമനാണമ്പ്  .  ഞനാന്  അവസനനാടെമ്പ്  എലനാ  കനാരഷ്യവുയം  പറഞ.  എന്നനാലയം  അവന്

പറയുന്നതമ്പ് ഞനാന് അവപള പപനാനസപനാപല സയംരക്ഷജക്കനായം എന്നനാണമ്പ് . ഇപതലനായം

സകടമ്പ് അമ്മ പറഞ  "ഫജലജപ്പെമ്പ് നജങ്ങൾ എപന്ന ഒരജക്കൽ കൂടെജ സഹനായജച്ചു.  ഒരു

ജന്മയം കൂടെജ തന. നജങ്ങൾ തപന്നയനാണമ്പ് എപന ദദവയം.

അബ്ദു റസൗഫമ്പ്  (10 എ)
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അമ്മതന്     വദനഷ്യഅം
സസ്നേഹ സസനനാഷവുയം സസ്നേഹ വനാതലഷ്യവുയം ഒരുമജച്ചുതന നമീ,

തപന്റ സവദനയജൽ പങനാളജയനായജ സസ്വനയം

സസനനാഷയം തനജക്കനായമ്പ് വജടതന.

ഞങ്ങപള സസ്നേഹജക്കുകയസല നമീ

അമ്മതന് സസൗനരഷ്യയം നശജപ്പെജക്കുന്ന മനുഷഷ്യനജൽ

അമ്മതന് ദദനഷ്യയം ഉറങ്ങുന.

സഹ മനുഷഷ്യനാ ! ഞനാപനനാന്നമ്പ് സചനാദജക്കപട

നജപന്ന സസ്നേഹജക്കുന്ന നജപന്റ അമ്മപയ എനജനു സദ്രനാഹജക്കുന നമീ?

നന്മയുയംസൽഗുണ സമന്നതയുയം സചര്ന്ന അമ്മപയ

നശജപ്പെജക്കുന്നതമ്പ് എനജനു നമീ?

അമ്മതന് മടെജയജപല സുഖവുയം അമ്മയുപടെ സസ്വനയം

മക്കപളയുമനാണമ്പ് നമീ നശജപ്പെജക്കുന്നതമ്പ്.

നമീ കനാരണയം അമ്മതന് ദദനഷ്യയം നജതഷ്യയം സതനാറുയം വര്ദ്ധജക്കുന 

ഉണരുസമനാൾ കണജകനാണുന്ന മുഖവുയം കണടെക്കുസമനാൾ അമ്മതന് മുഖവുയം 

ഒരജക്കലയം മറക്കജല ഞനാന്

നജപന്റ ഉന്മനാദയം പകനാണമ്പ് നശജക്കുന്നതമ്പ് മറനാരുമല,
നമ്മുപടെ അമ്മയുയം 
അതജനജടെയജപല മനുഷഷ്യജമീവജതവുമനാണമ്പ്.
അപതനാരജക്കലയം     മറക്കരുസത.... 
ഇന്നമ്പ് ഈ നജമജ ഷയം
അമ്മതന് ദദനഷ്യയം വര്ദ്ധജക്കുന
അസമ്മ..... പ്രകൃതമീ..... ഞങ്ങപള വജടസപനാകരുസത.

ഹഫചീഫ   (9   ബഡി  )
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ടപടയറ്റോഴഡിഞ്ഞ കഡിനറ്റോവുകള്

സതനാരനാമഴസപനാപല  പപപയനാഴജഞ്ഞ കജനനാവുകൾ
കുതജപയനാലജചങ്ങമ്പ്  മണ്മറഞ്ഞമ്പ് സപനായമ്പ്
ദു;ഖതജന് നനാളജൽ സതനാരനാമഴയനായമ്പ് പപയ-
കണ്ണുനമീര് ഇന്നജപ്പെയം സനാനസ്വനതജന് 
നജറദകകളനാൽ.
മധുരജക്കുയം ബനാലഷ്യതജൽ ഓര്മ്മകളജന്നമ്പ് 
പവറുപമനാരു ഓര്മ്മകൾ തന് കുടെജലജൽ തനജചനായമ്പ്
സകനാരജപചനാരജയുയം മഴത്തുളജതന് 
ബനാലഷ്യയം പപപയനാഴജയുസമനാൾ
കണ്ണുനമീര് പകനാണമ്പ് കജനനാവുകൾ പനയനതന് കുടെജലജൽ.
ഇടെജമജന്നൽപ്പെജണര് സപനാപല പപനാടജയ എന് കജനനാവുകൾ കനാറജലങ്ങലയടെജച്ചു
മണ്ചജരടയുയം ഓലപ്പെന്തുകളുയം പപപയനാഴജഞ്ഞ
മഴക്കജന്നമ്പ് തുലഷ്യമനായം എന് കജനനാവുകൾ,പസക്ഷ
മണടെജയനാത ഓര്മ്മയനായമ്പ് ഇനയം എന്
മനസജൽ ഓര്മ്മതന് മധുര കൂടെനാരയം പണജതു ഞനാന്
മറക്കജല മഴപയ, മഴത്തുളജപയ, ഞനാന് പനയ
എപന്റ കജനനാവുകൾ മണടെജയുയം വപര 

ബനാലഷ്യയം പക്ഷജകപളസപ്പെനാപല പറന്നകന്നസപ്പെനാഴുയം
തജരജച്ചുവരജല എന്നറജഞ്ഞജടയം മനപസന്ന
കലവറയജൽ ഞനാന് ഒതുക്കജ എന് കജനനാവുകൾ

കസൗഫജയ ബജ പക, (10. സജ)
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കൃ  ഷഡിക്കവഡിത

പൂത്തുമജകൾ കൂടമനാപയതജ
പുഞവയല കൃഷജകനാണനാന്

ശനാരജകപപ്പെണ്ണു പറഞ
നലജളയം പനല്ലു പകനാറജസചനാളനാന്

പവയജലത്തു മജനന്ന പവളജനനാടെന്
പകനാറജകൾ തനാപഴ പറന്നജറങ്ങജ

പുഞകൾ പകനാസയ്യേസണ
പുതരജയുണസണ
മനാടെയം നജറസക്കസണ

വജത്തുയം  പപകസക്കനാടയം
പനാടുന്ന പക്ഷജപയ വരസവൽസക്കസണ 
*        *         *        *         *        *

പനാടെവരപമലനായം നടെവരമനായജ
ടെനാറജട സറനാഡനായജ

കനാറുസപനായജ

വജത്തുയം ദകസകനാടയം 
നനായം തമീപര പതനാടെനാതനായജ

ഗമയജൽ മറന നനായം 
പരനാജജതരനായമ്പ് 

കൂടസര മടെങ്ങുക 
കനാലയം മറക്കനാത

കനാരുണഷ്യമുപളനാരു 
വജത്തുപനാകനാന്

ആപതമ്പ് കനാലതമ്പ് 
ദത പതമ്പ് നടനാൽ

നസലനാരു നനാസളയ്ക്കനായമ്പ്
                                              ദകസകനാര്തജടെനായം           ഫനാതജമ ജസ്നേ (9 എ)
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ഗണഡിത റചറ്റോദഷ്യങ്ങള്

Q1)  1 മുതൽ 9 വപരയുള സയംഖഷ്യകൾ എഴുതജ പൂര്തജയനാക്കുക. എലനാ ഭനാഗതമ്പ് 

നജന കൂടജയനാലയം 15 കജടണയം. മനാത്രമല, വജകര്ണ രമീതജയജൽ കൂടജയനാലയം 

15 കജടണയം. എഴുതജയ സയംഖഷ്യ പജപന്ന എഴുതനാന് പനാടെജല.

Q2)  1 മുതൽ 8 വപരയുള സയംഖഷ്യകൾ എഴുതജ പൂര്തജയനാക്കുക. ഒരു സയംഖഷ്യ 

എഴുതജയനാൽ അതജനടുതമ്പ് പതനാടടുത സയംഖഷ്യ വരനാന് പനാടെജല. 

                            

ഉദവസമ്പ് (9 എ)
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പഴടഞറ്റോലഡില് പതഡിരഡില

"വജളയറജഞ്ഞമ്പ് വളമജടെണയം"

 "പതജരജലനാത കതജരജല"

"വജപതടുതമ്പ് വജരുന്നൂടരുതമ്പ്"

       രസണനാ മൂസന്നനാ വനാക്കുകളജൽ ഒതുങ്ങുന്ന  ഇസൗ പമനാഴജമുത്തുകൾ നുണയുസനനാറുയം 

അര്തങ്ങൾ പപരുകജപപ്പെരുകജ വരുന്നജസല? മധുരയം ഒളജപ്പെജച്ചുപവച പനലജക്കകൾ 

സപനാപല!

പഴപഞനാല്ലുകൾക്കമ്പ് പഴക്കസമഇല. പതനാടെജയജൽ നജന്നമ്പ് അസപ്പെനാൾ പറജപചടുത 

പനാകമനായ പചക്കറജ സപനാപലയനാണമ്പ് അവ ഏതു കനാലത്തുയം തജകച്ചുയം "ഫ്രഷമ്പ്".

തലമുറകളനായജ ദകമനാറജവന്ന നമ്മുപടെ അപൂര്വ പഴപഞനാൽ സശഖരതജൽ നജനയം

തജരപഞ്ഞടുത കൃഷജപചനാല്ലുകളജസലക്കുയം അവയുപടെ പറഞ്ഞനാൽ തമീരനാത 

പപനാരുളുകളജസലക്കുയം നമുപക്കനാന്നമ്പ് എതജസനനാക്കനായം…….

                                                           

ഐശസ്വരഷ്യ.പക.പജ(8 എ)
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പഴടഞറ്റോലഡിടലെ  മഴ

മഴപയയുയം മണജപനയുയം ജമീവജതപതയുയം കൂടജയജണക്കുന്ന നൂറുകണക്കജനമ്പ് 
പചനാല്ലുകളനാണമ്പ് നമ്മുപടെ ഭനാഷയജൽ ഉളതമ്പ് 
അവയജൽ ചജലതമ്പ് ഇതനാ...                  

       ആയജരയം പവയജലനാകനായം,അര മഴ വയ്യേ!
       മകരതജൽ മഴ പപയനാൽ മലയനാളയം മുടെജയുയം.
       മഴ നജന്നനാലയം മരയം പപയയം
       മകമീരഷ്യതജൽ മതജമറന്നമ്പ് പപയ്യേണയം മഴ
       ചജങ്ങതജപല മഴ ചജണുങ്ങജചജണുങ്ങജ.
       തുലനാപ്പെതമ്പ് കഴജഞ്ഞനാൽ പജലനാപപ്പെനാതജലയം കജടെക്കനായം
       മകരതജൽ മഴപപയനാൽ മണജനുയം പനാകയം
       കുയംഭതജൽ മഴ പപയനാൽ കുപ്പെയജലയം പനലമ്പ്
       മമീനതജൽ മഴ പപയനാൽ മമീനജനുയം ഇരയജല
       തജരുവനാതജരയജൽ തജരുതകൃതജ
       ഇടെവതജൽ മഴ ഇടെവഴജ നമീപള
       മഴപപയനാൽ പുഴ അറജയുയം
       അടെ മഴ വജടനാലയം പചടെജ മഴ വജടെജല
       മഴപവളപ്പെനാചജൽ മുറയം പകനാണമ്പ് തടുക്കനാസമനാ?

സമനാദനയം: ഐശസ്വരഷ്യ പക. പജ. (8 എ)
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പറ്റോചകക്കുറഡിപഡ      
 പറ്റോല്പറ്റോയസഅം

ആവശഷ്യമുള സനാധനങ്ങൾ :

    പനാൽ -2 കപ്പെമ്പ്

    പനയ്യേമ്പ് -2 ടെമീ സമ്പ് പൂണ്

    മുനജരജ -ആവശഷ്യതജനമ്പ്

    അരജ   - 1/2 കപ്പെമ്പ്

    പഞസനാര – 2 കപ്പെമ്പ്

    ഏലയ്ക്ക -        4 എണയം

  

തയ്യേനാറനാക്കുന്ന വജധയം 

ഒരു പനാത്രതജൽ 2 കപ്പെമ്പ് പനാപലടുതമ്പ് തജളപ്പെജക്കുക.തജളപ്പെജചതജനുസശഷയം അരജ 

കഴുകജ ഇടുക. പവനതജനുസശ ഷയം പഞസനാര സചര്തമ്പ് കുറുകജ വരുസമനാൾ പനയ്യേജൽ

വറുത മുനജരജയുയം അണജപ്പെരജപ്പുയം  ഏലക്കനാപപ്പെനാടെജയുയം സചര്തമ്പ് ഇറക്കജ പവയക. 

പനാൽ പനായസയം തയ്യേനാര്

മുഷമ്പ് രജഫ (9 എ)
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24   മണഡിക്കൂറഡില്   22   മണഡിക്കൂര് ഉറങ്ങുന്നവരഅം  ,2   മണഡിക്കൂര് ഉറങ്ങുന്നവരഅം  !

8 മണജക്കൂര് സജനാലജ 8 മണജക്കൂര് വജസനനാദയം 8 മണജക്കൂര് വജശ്രമയം. ഉണര്ന്നജരജക്കുന്ന ഓസരനാ 

രണമ്പ് മണജക്കൂറജനുയം ഒരു മണജക്കൂര് വജശ്രമയം എന്ന നജലയജലനാണമ്പ് മുകളജൽ പറഞ്ഞതമ്പ്. 

അതനായതമ്പ് ആയുസജപന മൂന്നജപലനാന്നമ്പ് ഉറക്കതജനനായജ മനാറപപ്പെടുന. ജന്തുവജപന വലപ്പെയം 

കൂടുന്നതജനനുസരജചമ്പ് ഉറക്കതജപന ദദര്ഘഷ്യയം കുറയുയം. ജജറനാഫനാണമ്പ് അതജൽ മുന്നജൽ 

നജൽക്കുന്നതമ്പ്. ദജവസതജൽ പവറുയം 2 മണജക്കൂര് മനാത്രസമ ഉറങ്ങനാറുള. പടജകയജൽ 

അവസനാനമുള സകനാവനാലകളനാവപട ( ചജത്രയം കനാണുക)ദജവസതജൽ 22 മണജക്കൂറുയം 

ഉറങ്ങുന്നവരനാണമ്പ്. 150-200 ദശലക്ഷയം വര്ഷങ്ങൾക്കു മുന്പമ്പ് പരജണമജച്ചുണനായ 

ജമീവജകളജലനാണമ്പ് REM (Rapid Eye Movement) കനാണപപ്പെടുന്നതമ്പ്. സഡനാൾഫജനമ്പ് ഇതുണമ്പ്. അവര് 

സസ്വപ്നവുയം കനാണുനണനാവുയം. എക്കജഡമ്പ്ന, പനാറജപ്പെസമ്പ് എന്നമീ സമനാസണനാടമീമുകളജലയം ഉരഗങ്ങളജലയം

ഇതജപന സൂചനയജല. വജലഷ്യയം ഡജപമനമ്പ്, നഥനാനജസയൽ പക്ലെയമ്പ്റമ്പ്മനാന്, യൂജജന് അപസറജന്സജ 

എന്നജവരനാണമ്പ് REM അവസയജലനാണമ്പ് സസ്വപ്നങ്ങളുണനാകുന്നതമ്പ് എന്നമ്പ് മനസജലനാക്കജയതമ്പ്. 

ഉറക്കതജൽ ഓസരനാ ഒന്നര മണജക്കൂറജലയം REM ഉണനാവുനണപത്ര. ഉണര്ന്നജരജക്കുസമനാൾ 

കനാണപപ്പെടുന്ന രനാസവസ്തുക്കളജസനക്കനാൾ വഷ്യതസ്തമനായ രനാസവസ്തുക്കളനാണമ്പ് ഉറക്കതജൽ 

മസ്തജഷ്കതജൽ കനാണപപ്പെടുന്നതമ്പ്.ഈ സമയതമ്പ് മസ്തജഷ്കതജപന ചജല ഭനാഗങ്ങൾ ഏപറ 

പ്രവര്തനനജരതമനായജ കനാണപപ്പെടുന.മസ്തജഷ്കതജലണനാവുന്ന ദവദദ്യുതതരയംഗങ്ങളജപല മനാറയം 

സരഖപപ്പെടുതജയനാണമ്പ് ഉറക്കതജപന വജവജധ ഘടങ്ങൾ മനസജലനാക്കുന്നതമ്പ്. ആസരനാഗഷ്യമുള 

ഒരനാൾ ഉറക്കതജപന അഞമ്പ് ഘടങ്ങളജലൂപടെയനാണമ്പ് കടെനസപനാകുന്നതമ്പ്.അതജപനകുറജചമ്പ് അടുത

സപനാസ്റ്റേജൽ.Vinoj Appukuttan കഴജഞ്ഞ സപനാസ്റ്റേജൽ പറഞ്ഞജരുനവപലനാ ആസരനാഗഷ്യമുള ഒരനാൾ 

ഉറക്കതജൽ 5 ഘടങ്ങളജലൂപടെ കടെനസപനാകുപമന്നമ്പ്.,

�പജരജമുറക്കയം അയഞവരുന്നതനാണമ്പ് ഉറക്കതജപന തുടെക്കയം.ഈ സമയതമ്പ് ശബ്ദവുയം മറ്റു 

ബനാഹഷ്യസസ്വനാധമീനങ്ങളുയം വജസ്മരജക്കപപ്പെടുയം.മസ്തജഷ്കയം ആൽഫനാ തരയംഗങ്ങൾ പുറപപ്പെടുവജക്കുയം.ഒരു 

നജശജത കനാരഷ്യപതക്കുറജച്ചുള ചജനപയനാപക്ക ഉപണങജൽ അപതനാപക്ക ഇലനാതനാവുയം. 

അന്നപത ദജവസപത അനുഭവങ്ങൾ മനസജലൂപടെ കടെനവരുയം.സപശജകൾ അയഞ്ഞമ്പ് 

ശരമീരതനാപനജല കുറഞ്ഞമ്പ് ഹൃദയമജടെജപ്പെമ്പ് പതുപക്കയനാവുയം.

 � രണനായം ഘടതജൽ 10 മുതൽ 30 മജനജറ്റുവപരയുള സമയതമ്പ് ഡൽറനാ തരയംഗങ്ങളനാണമ്പ് 
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ഉണനാവുന്നതമ്പ്.ലഘുതരയംഗ നജദ്രനാഘടമനാണജതമ്പ്.സപശജകൾ ഒനകൂടെജ അയഞ്ഞമ്പ് തനാപനജല 

വമീണയം കുറയുയം.സരനാഗപ്രതജസരനാധ പ്രവര്തനയം തുടെങ്ങുന.ഗനജകൾ വളര്ചനാ 

സഹനാര്സമനാണുകൾ പുറപപ്പെടുവജക്കുയം.കുഴപ്പെമുള സപശജകൾക്കമ്പ് രകചയംക്രമണയം കൂടുതലനായജ 

സപനാകുയം.പൂര്ണമനായ നജദ്രനാ സവളയനാണജതമ്പ്.

 � മൂന്നനായം ഘടതജൽ ഉപനാപചയനജരക്കമ്പ് ഏറവുയം കുറവനാകുയം.അതജഗനാഢനജദ്രയനായജ. 

ഉറക്കതജപന ഏതു ഘടതജലയം സയംസനാരമുണനാവനായം.

 � നനാലനായം ഘടപമന്നതമ്പ് ആദഷ്യപത REM നജദ്രനാസവളയജസലക്കമ്പ് കടെക്കുന.ഉണരനാന് 

സപനാകുസമനാഴുള ഹ്രസസ്വതരയംഗങ്ങൾ ഉണനാകുന.സപശജകൾ പൂര്ണമനായജ അയഞ്ഞമ്പ് കണ്ണുകൾ 

ദ്രുതഗതജയജൽ ചലജക്കുന.ശരമീരയം സ്തയംഭനനാവസയജലനാവുയം.അതുപകനാണമ്പ് തപന്ന സസ്വപ്നതജൽ 

നജന്നമ്പ് ഉണരനാന് ശരമീരചലനയം പകനാണമ്പ് കഴജയനാതനാവുയം.ശസ്വനാസസനാസച്ഛനാസയം മനാറജമറജഞ്ഞമ്പ് 

ഹൃദയമജടെജപ്പുയം,ജനസനനജയങ്ങളജസലക്കുള രകചയംക്രമണയം എന്നജവ കൂടുയം. ഉണര്ന്നജരജക്കുന്ന 

അവസയജൽനജന്നമ്പ് REM നജദ്രയജൽ എതനാന് ഏകസദശയം 50 മുതൽ 70 മജനജറമ്പ് വപര 

സമയപമടുക്കുയം.പജന്നമീടുള ഓസരനാ 90 മജനജറജലയം REM ഉണനാകുനപവന്നമ്പ് 

കപണതജയജടണമ്പ്.രനാത്രജയുറക്കതജപന ആദഷ്യപകുതജയജൽ ലഘുതരയംഗനജദ്രയനാണമ്പ് ഉണനാവുക 

REM പവറുയം 10 മജനജറമ്പ് മനാത്രസമ ഉണനാവ.രനാത്രജ കനക്കുന്നസതനാപടെ REM കൂടുയം.20 മജനജറമ്പ് മുതൽ 1 

മണജക്കൂര് വപര REM ഉണനാവനാറുണമ്പ്.പ്രനായപൂര്തജയനായവര് ഉറക്കതജപന നനാലജപലനാന്നമ്പ് REM 

നജദ്രയജൽ ചജലവഴജക്കുന.

 � അഞനായം ഘടതജൽ ഗനാഢനജദ്രയുയം ലഘുനജദ്രയുമനാണമ്പ്.ഉറക്കതജൽ എഴുസന്നറമ്പ് നടെക്കുന്നതമ്പ്

ലഘുതരയംഗനജദ്രനാസവളയജലനാണമ്പ്.ഈ ഘടങ്ങളജൽ ഏതുസമയത്തുയം സസ്വപ്നയം 

കനാണനായം.അസദറൽ പകനാദളനനാണമ്പ് REM നജദ്രയ കനാരണമനാകുന്നതമ്പ്.

അനമീഷ (8 സജ)

പുതുനനാമമ്പ്                                                                                      ജജ.എചമ്പ്.എസമ്പ്.എസമ്പ് പനാലപപ്പെടജ



24

ചഡിലെ നഡിഗൂഢ വഷ്യകഡികള്  ..!

'  ദഡി      മറ്റോന്     ഫഅം     റടറ്റോറഡഡ  '   '
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
വര്ഷയം 1954, മനാസയം ജൂദല 
24 ,സടെനാക്കജസയനാ അനനാരനാഷ 
വജമനാനതനാവളതജപല 
,ജമീവനക്കനാര്,അവരവരുപടെ 
വജഭനാഗങ്ങളജൽ ,സനാധരണ 
സപനാപല സജനാലജയജലനാണമ്പ്, ചൂടെമ്പ് 
കൂടൂതലള ഒരു ദജനമനാണമ്പ്,
12.30 നുള എയര് ഫ്രനാന്സമ്പ് 
വജമനാനയം പുറപപ്പെടെനാന് 
സവണജ,വഴജപയനാരുക്കുന്ന 
തജരക്കജലനാണമ്പ്,ചജല 
എയര്സപനാര്ടമ്പ് ജമീവനക്കനാര്. 
ഇമജസഗഷന് വജഭനാഗതജൽ ,പനാസസനാര്ടകൾ ,പവരജദഫ നടെനപകനാണജരജക്കുന,പതജവജലയം 
വമീപരജതമനായജ ആളുകളുപടെ തജരക്കമ്പ് അന്നമ്പ് കുറവനായജരുന, ആളുകളുപടെ മുഖതമ്പ് സനനാക്കനാപത 
പനാസസനാര്ടജസലക്കമ്പ് ,സ്റ്റേനാമമ്പ് പതജക്കുകയനാണമ്പ്  ഇമജസഗഷന് ജമീവനക്കനാരന്, പപപടന്നനാണമ്പ് 
തന്മ്പ്റടുക്കൽ നമീടമീയ ഒരു പനാസസനാര്ടജപല രനാജഷ്യതജപന സപരമ്പ് അയനാളുപടെ കണജലടെക്കജയതമ്പ്.
'സടെനാറഡമ്പ്'' ഉടെന് തപന്ന ആ പനാസസനാര്ടമ്പ് പകനാടുത ആപള അയനാൾ ഒന മുഖമുയര്തജ സനനാക്കജ, 
'' സര് എവജപടെയനാണമ്പ് ഈ രനാജഷ്യയം''? ജമീവനക്കനാരപന സചനാദഷ്യതജനമ്പ് മുന്നജൽ,  യൂസറനാപഷ്യന് 
ദശലജയജലള ഉടെയനാടെകളണജഞ്ഞ അയനാൾ -''എനനാണമ്പ് ഇതജനമ്പ് മുന്പമ്പ് തനാങൾ ഈ 
രനാജഷ്യതജന്മ്പ്പറ സപരമ്പ് സകടജടജസല..?'' 
''ഇല''. 
''തനാങൾ ആ രനാജഷ്യപത പസൗരനനാസണനാ?'' 
''അപത''. 
''സസനാറജ സര്, തനാങളുപടെ പനാസസനാര്ടജനമ്പ് എമമീസഗഷന്  നൽകുന്നതജൽ എനജക്കമ്പ്  ബുദ്ധജമുടണമ്പ്. 
തനാങൾ അലയം കനാതജരജക്കൂ. എപന ചമീഫമ്പ് ഒനാഫമീസസ ഴമ്പ് സുമനായജ  ഞനാന് ഒന്നമ്പ് സയംസനാരജക്കപട, 
അതുവപര തനാങൾ ക്ഷമജക്കുക ''. 
''മൂന്നമ്പ് പ്രനാവശഷ്യവുയം ഞനാനജവജപടെ നജന്നമ്പ് എ രനാജഷ്യസതക്കമ്പ് സപനായജടണസലനാ, പജപന്ന ഇസപ്പെനാൾ 
എനനാണമ്പ് നജങ്ങൾ ഇമജസഗഷന് നൽകനാതതമ്പ്''?
അസനനാണജസയനാ അൽപ്പെയം നമീരസയം കലര്ന്ന ശബ്ദതജൽ സചനാദജച്ചു. 
അയനാൾക്കമ്പ് മറുപടെജ നൽകനാന് നജൽക്കനാപത, ഇമജസഗഷന് ജമീവനക്കനാരന് തപന ചമീഫജപന 
ഒനാഫമീസമ്പ് റൂയം ലക്ഷഷ്യമനാക്കജ നടെന..! 
റൂമജസലക്കമ്പ് സപനായ അയനാളുയം ചമീഫയം റൂമജനമ്പ് പവളജയജൽ വന, പനാസസനാര്ടജസലക്കമ്പ് തപന്ന 
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സനനാക്കജ എസനനാ സയംസനാരജക്കുന്നതമ്പ് ദൂപര ഇരുന്നമ്പ് പകനാണമ്പ് തപന്ന അസനനാണജസയനാ 
കനാണുനണമ്പ്..
ചമീഫമ്പ് തപന വനാക്കജസടെനാക്കജയജൽ കൂടെജ മറ്റു രണമ്പ് ഇമജസഗഷന് ഒനാഫമീസര്മനാപര കൂടെജ വജളജചമ്പ് 
വരുതജ..

അതജൽ ഒരനാസളനാടെമ്പ് ,അസനനാണജസയനാപയ ഒനാഫമീസമീസലക്കമ്പ് വജളജപ്പെജച്ചു.
ഹസ്തദനാനതജനു സശഷയം ,
ചമീഫമ്പ് അയനാപള റൂമജനുളജസലക്കമ്പ് പകനാണസപനായജ. 
''സര് തനാങളുപടെ പനാസസനാര്ടമ്പ് വഷ്യനാജസനനാ,മസറനാ ആണന്നനാണമ്പ് ഞങ്ങൾക്കമ്പ് സതനാനന്നതമ്പ്, 
ഞങ്ങളുപടെ ലജസ്റ്റേജൽ തനാങളുപടെ രനാജഷ്യതജപന സപരമ്പ് കനാണനാന് കഴജയുന്നജല,''
''ദയവനായജ തനാങളുപടെ ടെജക്കറമ്പ് തരനാസമനാ.''
''പനാസസനാര്ടമ്പ് പരജസശനാധജക്കലനാണമ്പ് നജങ്ങളുപടെ സജനാലജ. ടെജക്കറമ്പ് പരജസശനാധന തനാങളുപടെ 
സജനാലജയല. അസനനാണജസയനാ അൽപ്പെയം ക്ഷുഭജതനനായജ തപന്ന പറഞ..!''
''ഒനാപക്ക തനാങൾ എനനാവശഷ്യതജനനാണമ്പ് ജപ്പെനാനജൽ വന്നജരജക്കുന്നതമ്പ് എന്നമ്പ് പറയനാസമനാ?'' 
ജപ്പെനാനജപല ഒരു കമനജയജൽ പര്സചസജങ്ങജനനായജ വന്നതനാണമ്പ് സടെനാറഡമ്പ് മനാന് ഒനാഫമീസര്ക്കമ്പ് 
മറുപടെജ നൽകജ.
''ദയവനായജ ക്ഷമജക്കുക. തനാങൾക്കമ്പ് ഇന്നമ്പ് സസ്വസദശസതക്കമ്പ് മടെങ്ങുവനാന് കഴജയജല, തനാങളുപടെ 
പനാസസനാര്ടമ്പ് ഞങ്ങൾക്കമ്പ് സൂക്ഷമ്പ് മ പരജസശനാധന നടെസതണതുണമ്പ്.
അതുപകനാണമ്പ് തനാങൾ ഇന്നമ്പ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന റൂമജൽ വജശ്രമജക്കുക, തനാങളജൽ നജനയം 
അതജനുള തുക ഞങ്ങൾ ഈടെനാക്കുകയജല.
ദയവനായജ സഹകരജക്കുക.
അസനനാണജസയനാ സമ്മതയം എന്ന മടജൽ അവജപടെയുള മറമ്പ് രണമ്പ് ഒനാഫമീസര്മനാസരനാപടെനാപ്പെയം 
സപനാകനാന് ഇറങ്ങജ.
സര്, തനാങളുപടെ രനാജഷ്യയം ഈ മനാപ്പെജൽ എവജപടെയനാപണന്നമ്പ് കനാണജക്കനാസമനാ ?
 ഭജതജയജൽ തൂക്കജയജരജക്കുന്ന സവൾഡമ്പ് മനാപ്പെജസലക്കമ്പ് ചൂണജ അസനനാണജസയനാടെനായജ ചമീഫമ്പ് 
സചനാദജച്ചു, 
ഒടയം അമനാനജക്കനാപത തപന്ന അയനാൾ ,ഫ്രനാന്സജപനയുയം,പസയജനജപനയുയം അതജര്തജസയനാടെമ്പ് 
സചര്ന്നമ്പ് കജടെക്കുന്ന ഒരു സലപത സമശപ്പുറതമ്പ് ഇരുന്ന ഒരു മനാര്ക്കറുപകനാണമ്പ് വൃതയം 
വരചജട..!

അയനാൾ സപനായതജനു സശഷയം ചമീഫമ്പ് 
വൃതതജനുള സലയം സനനാക്കജ 
'അന്സഡനാറ' എന്ന സലനനാമമലനാപത 
അയനാൾക്കമ്പ് അവജപടെ ഒനയം കനാണനാന് 
കഴജഞ്ഞജല...! 
പമീന്നമീടെമ്പ് പനാസസനാര്ടമ്പ് സസൂകയം 
പരജസശനാധജച്ചു.
മുന്പമ്പ്  ജപ്പെനാന് കൂടെനാപത സവപറ രണമ്പ് 
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രനാജഷ്യങ്ങളജൽ സപനായതനായുള വജവരയം ചമീഫമ്പ് ഒനാഫമീസര്ക്കമ്പ് അതജൽനജനയം ലഭജച്ചു. 
തമീയതജകളുയം, പനാസസനാര്ടജപന കനാലനാവധജയുയം പരജസശനാധജച ചമീഫമ്പ് ഒന്നമ്പ് പഞടജ .എലനായം 
യനാത്രകളുയം നജലവജപല വര്ഷങ്ങപളക്കനാളുയം  വര്ഷങ്ങൾ കഴജഞ്ഞമ്പ് സപനായതുയം, ഇനജ വരനാനുള 
വര്ഷങ്ങളുമനാപണന്നമ്പ് പനാസസനാര്ടജൽ നജനയം തജരജചറജഞ.  കൂടെനാപത അസനനാണജസയനാ പറഞ്ഞ 
കമനജയുമനായജ ബനപപ്പെടസപ്പെനാൾ ആ സപരജൽ ഉള ആപള അറജയുകയജപലനയം അവര് 
പറഞ.
ഉടെന് തപന്ന സഫനാണജൽ കൂടെജ വജളജച്ചു വരുതജയ പപനാലമീസമ്പ് ഒനാഫമീസര്മനാസരനാപടെനാപ്പെയം അയനാൾ 
അസനനാണജസയനാപയ തനാമസജപ്പെജചജരജക്കുന്ന സഹനാടലജസലക്കമ്പ് പനാഞ, കൂടെനാപത 
അസനനാണജസയനാപടെനാപ്പെയം സപനായ ഒനാഫമീസര്മനാസരനാടെമ്പ് അവജപടെ കനാവൽനജൽക്കനാനുയം 
അസനനാണജസയനാപയ റൂമജൽ നജന്നമ്പ് പുറസതക്കമ്പ് ഇറങ്ങനാപത ശ്രദ്ധജക്കനാനുയം നജര്സദ്ദേശയം നൽകജ.
പപനാലമീസജസനനാപടെനാപ്പെയം ആ സഹനാടലജപന ഏഴനായം നജലയജലള റൂമമീസലക്കമ്പ് പചന്ന ചമീഫമ്പ് ഒരു 
കഷ്യനാമറ വഴജ നമീരമീക്ഷജക്കനാന് സഹനാടൽ മനാസനജമ്പ്പമനജപന സഹനായയം സതടെജ.
അസനനാണജസയനായുപടെ ഒനാസരനാ ചലനങ്ങളുയം ചമീഫമ്പ് സസൂക്ഷമ്പ് മയം അവജപടെ തയ്യേനാറനാക്കജയ ടെമീവജയജൽ
കൂടെജ സസൂകയം ശ്രദ്ധസയനാപടെ സനനാക്കജയജരുന..!
രനാത്രജ ഭക്ഷണയം അവശഷ്യപപ്പെട അസനനാണജസയനായ്ക്കമ്പ് അതമ്പ് അവര് നൽകജ, കഴജചതജനു സശഷയം 
ഒരു സജഗററമ്പ് എടുതമ്പ് വലജചമ്പ് പകനാണമ്പ് ,റൂമജൽ ഉലനാത്തുന്ന അയനാൾ അക്ഷമനനാപണന്നമ്പ് ചമീഫമ്പ് 
മനസജലനാക്കജ..!
കുറചമ്പ് സമയതജനമ്പ് സശഷയം റൂമജപല ദലറ്റുകൾ ഒനാഫമ്പ് പചയമ്പ് കജടെനറങ്ങജയതജനനാൽ ,ചമീഫയം 
നമീരമീക്ഷണയം മതജയനാക്കജ വജശ്രമജച്ചു.
രനാവജപല അസനനാണജസയനാപയ വജളജക്കനാന് റൂമജനമ്പ് പുറതമ്പ് കനാവൽ നജന്ന ഒനാഫമീസര്മനാസരനാടെമ്പ് 
ചമീഫമ്പ് ആവശഷ്യപപ്പെട.
റൂയം തുറന്ന അവര്ക്കമ്പ് പപക്ഷ അസനനാണജസയനാപയ അവജപടെ എങ്ങുയം കനാണനാന് കഴജഞ്ഞജല . റൂയം 
മൂഴുവന് അരജചമ്പ് പപറുക്കജയ അവര്ക്കമ്പ് അസനനാണജസയനായുപടെ ഒരു ബനാഗമ്പ് മനാത്രമനാണമ്പ് ലഭജചതമ്പ്. 
റൂയം പരജസശനാധനയജൽ ഗനാസമ്പ് വജന്സഡനാകൾ വഴജസയനാ മസറനാ രക്ഷപപ്പെടെനാനുള സനാധഷ്യത തമീപര 
കുറവനാപണന്നമ്പ് ചമീഫമ്പ് മനസജലനാക്കജ. സപനാലമീസജപന സഹനായസതനാപടെ സഡനാഗമ്പ് സസ്വനാഡജപന 
സഹനായയം സതടെജപയങജലയം നനായ അസനനാണജസയനാ പുതച ബമ്പ്ളനാങറജൽ സനനാക്കജമനാത്രയം കുരചമ്പ് 
പകനാണമ്പ് റൂമജനുളജൽ തപന്ന കജടെന്നമ്പ് വടയം കറങ്ങുകയനായജരുന..!
നജരനാശസയനാപടെ ബനാഗമ്പ് പരജസശനാധജച ചമീഫമ്പ് പല രനാജഷ്യങ്ങളജപല കറന്സജകളുയം  ഫ്രഞമ്പ്, ജപ്പെനാന്
, സനാനജഷമ്പ് , ഇയംഗമീഷമ്പ് ഭനാഷകളജപലഴുതജയ ചജല കുറജപ്പുകളുയം മനാത്രമനാണമ്പ് ലഭജചതമ്പ്..!
അതജൽനജനയം ഒന്നജൽ കൂടൂതൽ ഭനാഷകൾ അയനാൾക്കമ്പ് സസ്വനായതമനാപണന്നമ്പ് ചമീഫമ്പ് 
മനസജലനാക്കജ..!
കഷ്യനാമറ ഫൂസടജുകളജൽ അര്ദ്ധരനാത്രജ പുതപ്പെജനുളജൽ ശകമനായ ഒരു പവളജചയം വന്നതജനു 
സശഷയം നജമജഷ സനരയം പകനാണമ്പ് അവജടെയം ഇരുടനാകുന്നതുയം ചമീഫമ്പ് കണ.
കുപറസയപറ തജരചജലകളുയം വമീശദമീകരണങ്ങളുയം ഈ സയംഭവതജനമ്പ് സശഷയം പജന്നമീടെമ്പ് 
നടെനപവങജലയം ഒന്നജനുയം ഉതരയം കജടനാതതജനനാൽ എയര്ടമ്പ് സപനാര്ടമ്പ് ഇമജസഗഷന് ഒനാഫമീസുയം 
പപനാലമീസുയം ഫയലകൾ മടെക്കജ!
ഇനയം ചുരുളഴജയനാത ഒരു രഹസഷ്യമനായജ 'ദജ മനാന് ഫ്രയം സടെനാറഡമ്പ് ' നജലപകനാള്ളുന..!
കുപറക്കനാലതജനു സശഷയം വജരമജച ആ ചമീഫമ്പ് ഒനാഫമീസര് തപന സുഹൃത്തുയം, പനാരലൽ 
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സവൾഡജപന കുറജചമ്പ് പഠനയം നടെത്തുന്ന ഒരു ഗസവഷകനുമനായ, സപനാൾപബഗമ്പ് എന്ന ആസളനാടെനായജ
ഇതജപന കുറജചനാരനാഞ.
ഈ വജവരങ്ങൾ പബഗമ്പ് തപന പുതജയ നമീരമീക്ഷണ പഠന പുസ്തകതജൽ 'മജസ്ട്രജ ആന്ഡമ്പ് 
ബജസയര് പമീപ്പെമ്പ്ൾ ' എന്ന സപരജൽ എഴുതജ പവച്ചു.
1981 ലനാണമ്പ് പമീന്നമീടെമ്പ് ഈ സയംഭവങ്ങൾ പുറതറജയുന്നതമ്പ്.
അതജനു സശഷയം പലരുയം രണമ്പ് സചരജയജൽ നജനപകനാണമ്പ് വമീശദമീകരണങ്ങളുമനായജ ഇനയം 
തര്ക്കതജസലര്പപ്പെടുനണമ്പ്.
ഒരു പപക്ഷ അസനനാണജസയനാ ഒരു ദടെയം ടനാവലര് ആയജരുസന്നനാ? നമ്മുപടെ സലനാകതജനമ്പ് 
സമനാനമനായജ മപറനാരു പനാരലൽ സവൾഡുസണനാ?
വമീശദമീകരണങ്ങൾ ശനാസ്ത്രസലനാകയം തപന്ന നൽകുപമന്നമ്പ് വജശസ്വസജക്കനായം..!

(സമനാപയം)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
(ഈ സയംഭവപത അടെജസനാനപപ്പെടുതജ 2015 ൽ ഒരു ചജത്രവുയം ഇറങ്ങജയജടണമ്പ്, സസതമ്പ് 
ലൂക്കജപന രചനയജൽ, നജക്കമ്പ് ക്രമീപസ്ടെഡജന് സയംവജധനാനയം പചയ 'ദജ മനാന് ഫ്രയം സടെനാറഡമ്പ്' 
എന്നനാണമ്പ് ആ ചജത്രതജപന സപരമ്പ്)

ജനാഷജദ (8 ബജ)

ടഡതഡ അടഡ്ഡെര്  :[Death Adder] 

സദ..  ഇവനനാണമ്പ് അവന് മനസജലനാസയനാ?  പലരുയം പലവടയം  സചനാദജചജടണമ്പ് കരയജപല ഏറവുയം

കൂടെജയ  വജഷമുളള പനാമമ്പ്

ഏതനാപണന്നമ്പ് .  അതജപന

ഉതരമനാണമ്പ് 'പഡതമ്പ് അപഡ്ഡെര്'.

നമുപക്കനാന്നമ്പ് പരജചയപപ്പെടെനായം ഈ

അപകടെകനാരജപയ .  സസ്വസദശയം

ആസസ്ത്രലജയ .  തടെജച്ചുരുണ ശരമീരയം,

ചനാര നജറതജൽ കടുവയുപടെ
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വരസപനാപല സതനാന്നജപ്പെജക്കുന്ന വരകൾ ,  അണലജയുസടെതജനമ്പ് സമനാനമനായ

ത്രജസകനാണനാകൃതജയജലളള തല , തല മുതൽ വനാലമ്പ് വപര ശരമീരതജനമ്പ് ഒസര വലജപ്പെമനാണമ്പ്, വനാലമ്പ്

എലജകളുപടെ വനാലകൾക്കമ്പ് സമനാനമനാണമ്പ്.  രണമ്പ് അടെജ മുതൽ മൂന്നടെജ വപര മനാത്രമനാണമ്പ് നമീളയം.

പചറുതനാപണന്നമ്പ് പവചമ്പ് ആപള അത്ര പചറുതനാസക്കണ .  ഇത്ര പചറജയ പനാമജനമ്പ് ഇത്ര വലജയ

വജഷസമനാ ?  പലര്ക്കുയം സയംശയമനാകുയം ചജലര്  പറയുയം ഇന്ലന്റമ്പ് തയനാന് ആണമ്പ്

വജഷപ്പെടജകയജൽ  ഒന്നനാമന് എന്നമ്പ് .  അതല ദടെഗര് സസ്നേകമ്പ് ആപണനയം,  ബനാക്കമ്പ് മനായംബ

ആപണനപമനാപക്ക പറയനാറുപണങജലയം പഡതമ്പ് അഡ്ഡെറജപന കവചമ്പ് പവക്കനാന് ആവജല

കരയജപല ഒരു പനാമജനുയം .  കനാഴമ്പ്ചയജൽ ദടെഗര് സസ്നേക്കുമനായജ നല സനാമഷ്യമുണമ്പ് .  ചജലര്ക്കമ്പ്

രണനാപളയുയം മനാറജസപ്പെനാകനാറുമുണമ്പ് .   Neurotoxin  ആണമ്പ് വജഷയം.  ഒറപക്കനാതജനമ്പ് 150 ഓളയം

ആസരനാഗഷ്യമുളള മനുഷഷ്യപര ഈസജയനായജ പകനാലനാന് കഴജയുന്ന മനാരക വജഷയം.  അണലജയുപടെ

ജമീവജത രമീതജയുമനായജ ബനമുണജവക്കമ്പ് .  അണലജപയസപ്പെനാപല സവദനനാജനകമനായ

കടെജസയൽപ്പെജക്കുന.  കടെജസയറ ഭനാഗയം ശകമനായ കടെചജലനുഭവപപ്പെടുയം,  കടെജസയറ ഭനാഗയം നമീരമ്പ്

വന്നമ്പ് വമീര്ക്കുയം,  വളപര പപപടന്നമ്പ് തപന്ന കടെജസയറ സലയം നമീല നജറയം ആകുയം.  പ്രസവജക്കുന്ന

ഇനമനാണമ്പ് പഡതമ്പ് അഡ്ഡെര് .  തണുപ്പെമ്പ് കനാലതനാണമ്പ് ഇണസചരൽ .  20 ഓളയം കുഞങ്ങപള

പ്രസവജക്കുന.  പ്രസവജചയുടെപന കുഞങ്ങൾക്കമ്പ് ഇളയം മഞ്ഞ നജറതജൽ ബസൗണ് വരയനാണമ്പ്

ഉണനാകുക പജന്നമീടെമ്പ് പ്രനായയം കൂടുന്നതജനനുസരജചമ്പ് നജറയം ഇരുണമ്പ് വരുന .  അണനാന്,  തവള ,

പചറു പക്ഷജകൾ എന്നജവപയനാപക്കയനാണമ്പ് ഭക്ഷണയം . ഇഷ്ടഭക്ഷണയം എലജയനാണമ്പ് . ഇയംഗമീഷജൽ

S  എന്നമ്പ് എഴുതജയ സപനാപല എസപ്പെനാഴുയം ചുരുണമ്പ് കൂടെജയജരജക്കനാനനാണമ്പ് മൂപ്പെര്ക്കജഷ്ടയം .  കണജനമ്പ്

മുകളജൽ പചറജയ ഭജതജയുണമ്പ് .  അതജനനാൽ ആസരയുയം ഭയപപ്പെടുത്തുന്ന  തുറജചമ്പ് സനനാക്കുന്ന

മുഖഭനാവമനാണമ്പ് പനാമ്പുകളജപല ഈ രനാജനാവജനമ്പ്.  കടെജസയറനാൽ ആശുപത്രജയജൽ പകനാണ

സപനാവുന്നതമ്പ് അപൂര്വമനാണമ്പ്.  പകനാണ സപനായനാലയം കടെജസയറയനാൾ രക്ഷപപ്പെടെനാന് സനാധഷ്യത

കുറവനാണമ്പ്.

കടെപ്പെനാടെമ്പ്: wikipedia

സമനാദനയം: ഐശസ്വരഷ്യ പക പജ (8 എ)
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ചഡിത്രങ്ങള്
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ഉവവസഡ (9 എ)
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നുറുങ്ങുകള്   -   ചഡിത്രങ്ങളഡിലൂടട
സമറ്റോദനഅം   :   ഫസലുറഹഡിമറ്റോന്

ഇനഷ്യ തസദ്ദേശമീയമനായജ വജകസജപ്പെജച സൂപ്പെര്സസനാണജകമ്പ് ബസഹനാസമ്പ് മജദസൽ
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ISS  അറമരഡിക്ക മറ്റു രറ്റോജഷ്യങ്ങളുമറ്റോയഡി റചര്ന്നഡ പ്രവര്തഡിപഡിക്കുന്ന ബഹഡിരറ്റോകറ്റോശ നഡിലെയഅം
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BEST ACHIEVEMENT FOR THE YEAR 2018
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നന്ദേഡി

ഈ മനാഗസജനമ്പ് സവണ വജഭവങ്ങൾ തന്നവര്ക്കമ്പ്,

മനാര്ഗ നജര്സദ്ദേശങ്ങൾ തന്നവര്ക്കമ്പ്,

മറമ്പ് വജധതജൽ സഹനായജച അധഷ്യനാപകര്ക്കമ്പ്,

അവസരയം ഒരുക്കജതന്ന പ്രധനാനനാധഷ്യനാപജകക്കമ്പ്

ലജറജൽ ദകറമ്പ്സമ്പ് പനാലപപ്പെടജയുപടെ നനജ.

പുതുനനാമമ്പ്                                                                                      ജജ.എചമ്പ്.എസമ്പ്.എസമ്പ് പനാലപപ്പെടജ


