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              CERTIFICATE OF REGISTRATION

Objectives of Little KITES Programme
1.             To encourage the natural interest of students in ICT feld to create
          a culture for appropriate usage of technology and software

            2.To provide an opportunity for students to learn the diferent
               perspectives of ict tools so as to make use of them for their
    learning activities

           3.To ensure participation of students in the usage and upkeeping on
   ICT equipment

         4.To empower students to undertaken technical issues of ICT
             5.To enrich students on proper and safe interest usage and cyber

         security and also to inculture the importance of language computing
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   പഡിന്സഡിപ്പല്

                           ശദീമതഡി  . രമാജശദീ.ബഡി
സമന്ദേശസം

                                                             വപമാതുവെലിദദമാഭദമാസ യജ്ഞത്തലിവന്റെ  ഭമാഗമമായലി 
വെലിവെരവെലിനലിമയ സമാങങ്കേതലികൈ വെലിദദയലില് കൂടുതല് പരലിശശലനനം നല്കൈലി വെലിദദമാർതലികൈവളെ 
സജ്ജമമാകമാന് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണലിറലിനറ്റ് കൈഴലിയുന. കഹവടെകൈറ്റ് സനംവെലിധമാനത്തലില് 
പഠനപ്രവെർത്തനങ്ങൾ കൂടുതല് സമാങങ്കേതലികൈ വെലിദദ അധലിഷലിതമമായങതമാവടെ 
അധദമാപകൈർവകമാപനം വെലിദദമാർതലികൈളനം പങ്കേമാളെലികൈളെമാകുന . ങസമാഫറ്റ് വവെയറനം ഇന്റർവനറനം 
ഉപങയമാഗലിക്കുങമമാൾ ഉത്തരവെമാദലിതത്വമുള്ള   സമാമൂഹദജശവെലി എന്ന നലിലയലില്, പമാലലിങകണ്ട 
കൈടെമകൈളനം ,ആർജലിങകണ്ട മൂലദങബമാധവനം പുതലിയ തലമുറയലില് വെളെർത്തലിവയടുകമാന് ഈ 
യൂണലിററ്റ് ലൂവടെ സമാധദമമാകുന.

         ഈ കൈലമാലയത്തലിവല 'ലലിറലില് കകൈററ്റ്' ' യൂണലിറലിവന്റെ  പ്രവെർത്തനനം ദലിശമാങബമാധത്തമാലനം  
അർപണങബമാധത്തമാലനം  പൂരലിതമമാണറ്റ്. സതറ്റ്  പ്രവെർത്തനങ്ങൾകറ്റ് ആയലിരനം ആശനംസകൈൾ.
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     വഹെഡമാസ്റ്റര് ........

                       ശഡി  . സമനമാഷസ് വെഡി കുട്ടപ്പന്

                                                  "   സമന്ദേശസം  "
     ലലറലല കകററ യണലറലലല പലയ കടലകളള ,

                                             നലങൾ ഒരകലയ കകററ മമഗസലനറ ഹദദമമയ ആശശസകൾ .      ഈ
        വലദദമലയ വർഷലത കകററ യണലററ പവർതനങളലല ശളദയമമയ ഒനമണറ നലങൾ

    രപശ ലകമടത കകററ മമഗസലൻ .    വലദദമർതലകളലട സർഗമതക ആവലഷമരങളമണളലമ
      യഥമർതതലല ഒര മമഗസലലന ഉളടകശ എന പറയനതറ .    എനമല കകററ യണലറലലല
     വലദദമർതലകളലട കരസർശതലലലട അതറ മലയമളശ കശമമടലശഗലലനയശ , 

       എഡലറലശഗലലനയലമമലക ഒര വലസയ പഠനപവർതനശ കടലയമയല മമറന.  ഇതരതലല
        അറലവകളലട സസമശശശകരണവശ അതലലന ആവലഷമരവശ ഒര ളപമലല സമദദമമകന കകററ

      മമഗസലൻ യണലറലലല അശഗങൾകശ വലദദമലയതലനശ അഭലമമനവശ ആഹറളമദവശ
നലകനതമണറ.       നലങളലട ഈ കടമയ ഏറവശ കമരദകമമമയ പഠനളമഖലകൾ

        പമപമമകണലമനറ പമർതലച ലകമണറ എലമവർകശ എലന നല ആശശസകൾ.......
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             എഡഡിമറഴസ് ഡസസ്  

ദശമാബസ് ദങ്ങൾകസ് മുന്പസ്                ....

കൈമായഡികൈമമായഡി അദദമാനഡിച്ചു കൈമാടസ് നമാടകഡിയ  ....

മനുഷഷ്യരുവട വെഡിയര്പ്പു വെദീണ ഗമാമസം.....

വവെന്കുറഡിഞഡി.....

പുറസംമലമാകൈസം എത്രമമാറഡിയഡിടസം  ...

എളഡിമയുവടയുസം മസ്നേഹെതഡിവന്റെയുസം സദത മചമാര്ന്നുമപമാകൈമാവത ഇവെഡിവട ഇന്നുസം 

നഡിലവകൈമാള്ളുന്നു......

കൈമാലസം വടമകമാളജഡിയുവട മമാസ്മരഡികൈയകസ് വെഴഡിമറഡിയമപ്പമാഴസം  ... പകൃതഡിമദവെഡിക്കു 

നഡിര്വെഡികൈമാരയമാകൈമാവന കൈഴഡിഞ്ഞുള്ളു...

കൈമമ്പ്യൂട്ടര് വഗെയഡിമുകൈളസം വമമാകബലകൈളസം...

നഡിയനഡിക്കുന്ന മലമാകൈത്തു മനുഷഷ്യവന്റെ സതയുസം  ... അതഡിനമാനുസരഡിച്ചു 

മമാറഡിവകമാണഡിരഡിക്കുന്നു...

ഈ ആധുനഡികൈ മലമാകൈത്തു പുതഡിയ പുതഡിയ കൈണ്ടുപഡിടുതങ്ങളവട കൂവട  ..
എലമാറഡിവനയുസം സങ്കരങ്ങളമാകഡി മമാറഡിവകമാണഡിരഡിക്കുന്ന ..ഈ മലമാകൈതഡില് 

വെഡിശുദഡിയുവട മൂലഷ്യവസം ഭസംഗെഡിയുസം അനുഭവെഡിചറഡിയമാന് ഭമാഗെഷ്യസം ലഭഡികമാവത

മപമാകുന്ന ഒരു തലമുറയുവട ആവെഡിര്ഭമാവെസം അതഡി വെഡിദൂരമല...

                      ഹ്രദയപൂര്വസം....

                              എഡദീമറഴസ്

                           ലഡിറഡില് കകൈറസ്  അസംഗെങ്ങൾ

 ചദീഫസ് എഡഡിറര്               : വഹെഡമാസ്റ്റര്

 സ്റ്റമാഫസ് എഡസ്റര്              : കകൈറസ് മഡിസ്റ്ററസസ്

 എഡഡിമറസസ്                   : ലഡിറഡില് കകൈറസ്  അസംഗെങ്ങൾ

 പസദഡികൈരണ തഡിയതഡി     : 2019ജനുവെരഡി  16

 പസദഡികൈരണ സ്ഥലസം     : വവെണ്കുറഡി ഞഡി
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ലഡിറഡില് കകൈറസ് 

പവെര്തന പദതഡി രുപമരഖ ബഹ.മകൈരള മുഖഷ്യമനഡി ശഡി.പഡിണറമായഡി വെഡിജയന് അവെറുകൈൾ

നഡിര്വഹെഡിക്കുന്നു  . ബഹ.വെഡിദഷ്യമാഭഷ്യസവെകുപ്പസ് മനഡി ശഡി.രവെഡിന്ദേനമാഥസ് അവെറുകൈൾ സമഡിപസം..
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                   അറലിവെറ്റ് മവറമാരമാളെലില്നലിന്നറ്റ് അന്നറ്റ് പകൈർനകൈലിട്ടുകൈ എന്നതലിനപ്പുറനം ഓങരമാരുത്തരുനം 
സത്വയനം നലിർമ്മലിങകണ്ടതമാണറ്റ് എനള്ള തലിരലിചറലിവെറ്റ് വെലിദദമാഭദമാസരനംഗവത്ത വതവലമാനമല 
മമാറലിമറലിചതറ്റ്. അതലിന്വറ ഫലമമായലി പമാഠപുസ്തകൈത്തലില് ചലിടവപടുത്തലിയലിരലിക്കുന്ന ങകൈവെലമമായ 
അറലിവെലിനപ്പുറനം അധദമാപകൈരുവടെയുനം, വെലിദദമാർതലിയുവടെയുനം ,സജശവെവനം ,സമ്പൂർണവമമായ 
പങ്കേമാളെലിത്തങത്തമാവടെയുള്ള  പ്രവെർത്തനമാധലിഷലിതവനം ,ശലിശു ങകൈന്ദ്രശകൃതവനം ആയ ഒരു വെലിദദമാഭദമാസ 
പ്രകലിയ രൂപവപട്ടുവെന്നലിട്ടുണ്ടറ്റ്. സത്വയനം പഠലിക്കുകൈയുനം ഒപനം പമാഠദ വെസ്തുവെലില്   അവെങബമാധവനം
,തമാല്പരദവനം ,അഭലിരുചലിയുനം സൃഷലിക്കുകൈയുനം  വചയ്യുന്നതലിനുള്ള അവെസരങ്ങൾ വെലിദദമാലയ 
അനരശക്ഷത്തലില് തവന്ന സമാധദമമാക്കുന്നതറ്റ് ഇത്തരത്തലില് അതദമാവെശദമമാകുന .വെലിവെരവെലിനലിമയ 
പങ്കുവെഹലികമാനമാകുനം എന്ന   ങബമാധദത്തലില് നലിന്നമാണറ്റ് പ്രസ്തുത സങങ്കേതങ്ങൾ സമർതമമായുനം 
ഫലപ്രദമമായലി ഉപങയമാഗലികമാന്  അഭലിരുചലിയുള്ള ഒരു തലമുറവയ രൂപവപടുത്തലിവയടുകമാനമാണറ്റ് 
നമാനം  ശമലിക്കുന്നതറ്റ്.  
                                                       വെലിദദമാലയ അടെലിസമാനത്തലില് നടെത്തവപടുന്ന കദനനംദലിന 
പ്രവെർത്തനങ്ങളവടെ ആസൂതണത്തലിലനം ,നടെത്തലിപലിലനം ,സമാങങ്കേതലികൈ സസൗകൈരദങ്ങളവടെ 
പ്രങയമാഗത്തലിലനം വെലിദദമാർഥലികൈവളെ കൂടെലി സമുചലിതമമായലി പങ്കേമാളെലികൈൾ ആങകണ്ടതറ്റ് ആ 
പ്രവെർത്തനങ്ങളവടെ ഫലപ്രദവനം വെലിജയകൈരമമായ നടെത്തലിപലിനുറ്റ് അനുങപക്ഷണശയമമാണറ്റ് . കഹവടെകൈറ്റ്
സനംവെലിധമാനത്തലില് പഠന പ്രവെർത്തനങ്ങൾ കൂടുതല് സമാങങ്കേതലികൈ വെലിദദ അധലിഷലിതനം 
ആകുന്നങതമാവടെ അധദമാപകൈർവകമാപനം തവന്ന പ്രവെർത്തനങ്ങളവടെ നലിർമ്മലിതലിയലിലനം ,നടെത്തലിപലിലനം, 

വെലിദദമാർതലികൈളനം പങ്കേമാളെലികൈളെമാകുന്നതറ്റ് നലതമായലിരലിക്കുനം .അതറ്റ് സമാധദമമാകൈണവമങ്കേലില് 
ഉപകൈരണങ്ങളവടെ സജ്ജശകൈരണത്തലിലനം, വെലിഭവെങ്ങളവടെ നലിർമ്മമാണത്തലിനുനം സമാങങ്കേതലികൈ 
കവെദഗറ്റ്ധദമുള്ള ഒരു  കുടലികൈൾ വെലിദദമാലയത്തലില് തവന്ന സജ്ജരമാങകൈണ്ടതുണ്ടറ്റ് .
                                                        ങകൈരളെത്തലിവല പുതലിയ തലമുറയലില് വെലലിയ ഒരു വെലിഭമാഗനം 
വെലിവെര വെലിനലിമയ വെലിവെരവെലിനലിമയ  സനംങവെദന  ഉപകൈരണങ്ങവളെ  ഉപ ജശവെലിക്കുന്നവെരമാവണങ്കേലിലനം 
ഈ രനംഗത്തറ്റ് തമാല്പരദവനം ,അഭലിരുചലിയുനം ഉള്ളവെവര കൈവണ്ടത്തുകൈയുനം ,ങപ്രമാതമാഹലിപലിക്കുകൈയുനം 
വചയ്യുന്നതലിനറ്റ് ങബമാധപൂർവെമമായ ശമനം ഉണ്ടമാങകൈണ്ടലിയലിരലിക്കുന എന്നതമാണറ്റ് അവെസ
.ഉപജശവെനത്തലിനറ്റ് ഭമാഗമമായലി നലിർമ്മലിവചടുക്കുന്ന വെയലമാവത  അമചത്വർ തലത്തലിലള്ള ഐസലിടെലി 
ഉല്പന്നങ്ങൾ ങകൈരളെത്തലില് നലിനനം ഉണ്ടമാകൈമാതലിരലിക്കുന്നതലിനറ്റ്  പ്രധമാനകൈമാരണമമാണറ്റ് .സത്വതന്ത്ര 
ങസമാഫറ്റ് വവെയർ കൂടമായ്മയലില് രൂപനം വകൈമാണ്ട ജലിമറ്റ് ങപമാലള്ള പല പ്രശസ്ത ങസമാഫറ്റ് വവെയറകൈളനം 
ഇത്തരത്തലിലള്ള നലിർമലിതലിയമായലിരുന എന്നതറ്റ് ഇവെലിവടെ പ്രങതദകൈനം പ്രസ്തമാവെദമമാണറ്റ് .
                                                           മതര പരശക്ഷകൈളവടെ രശതലികൈൾക്കുനം സനംവെലിധമാനങ്ങൾക്കുനം
അനുസരലിചറ്റ് കുടലികൈൾ സത്വയനം കമശകൈരലിക്കുങമമാൾ പ്രമാഥമലികൈമമായ യുകലിചലിന ,അങനത്വഷണ ക്ഷമത
എന്നലിവെ നഷവപട ങപമാകുന്നതമായലി കൈമാണമാനം .വെലിവെരവെലിനലിമയ സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദ ങലമാകൈത്തറ്റ്
,വെലിവെരങ്ങളവടെ കുവത്തമാഴുകലില്  ചുറനം കൈമാണുന്ന സമാങങ്കേതലികൈ നലിർമ്മലിതലികൈൾ എങ്ങവന 
ഉണ്ടമാകവപട്ടു എന്നറ്റ് അങനത്വഷലികമാനുള്ള ആകൈമാനംക്ഷ ങപമാലനം നമുകറ്റ് നഷവപടുനണ്ടറ്റ് .ചുറപമാടുനം 
കൈമാണുന്നവതലമാനം എങ്ങവന ഉണ്ടമായലി എങന്നമാ  ,എങ്ങവന പ്രവെർത്തലിക്കുന എന്ന 
അങനത്വഷണമമാണറ്റ്.
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ശമാസ്ത്രങബമാധനം വെളെർത്തുന്നതറ്റ്  എന്നതുനം നമുകറ്റ് ഇവെലിവടെ ഓർമ്മലികമാനം .കുടലികൈൾ ദലിങനന 
കൈമാണുകൈയുനം ഉപങയമാഗലിക്കുകൈയുനം പരലിചരലിക്കുകൈയുനം വചയ്യുന്ന ഇന്റർവനററ്റ് ,വമമാകബല് ആപ്പുകൈൾ
,ങസമാഫറ്റ് വവെയറകൈൾ അനലിങമഷനുകൈൾ, വഗയലിമുകൈൾ ,തുടെങ്ങലിയവെ എങ്ങവന പ്രവെർത്തലിക്കുന 
എന്നതുനം എങ്ങവന നലിർമ്മലികവപട്ടു എന്നതുനം പുതലിയ ങലമാകൈവത്ത ശമാസ്ത്ര അങനത്വഷണപരലിധലിയലില് 
വെങരണ്ടവെ തവന്നയമാണറ്റ് .ഇത്തരത്തലില് ങസമാഫറ്റ് വവെയറകൈളനം ഇന്റർവനറനം ഉപങയമാഗലിക്കുങമമാൾ 
ഉത്തരവെമാദലിതത്വമുള്ള സമാമൂഹദജശവെലി എന്ന നലിലയലില് പമാലലിങകണ്ട കൈടെമകൈളനം ,ആർജലിങകണ്ട മൂലദ 
ങബമാധവനം  പുതലിയ തലമുറയലില് വെളെർത്തലിവയടുക്കുന്നതുനം വെലിവെരവെലിനലിമയ സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദ 
പഠനത്തലില് അതദമാവെശദമമാണറ്റ് .
        ഏവതമാരു പ്രമാങദശലികൈ ഭമാഷയുനം ജശവെലിക്കുന്നതുനം വെളെരുന്നതുനം  ഉപങയമാഗലിക്കുന്നവെർ നലിതദ 
ജശവെലിജശവെലിതത്തലിവന്റെയുനം  സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദയുവടെയുനം ,സമസ്ത തലങ്ങളെലിങലക്കുനം അവെരുവടെ ഭമാഷവയ 
വെളെർത്തലിവയടുക്കുങമമാളെമാണറ്റ്   .അതലിനമാല് തവന്ന പ്രമാങദശലികൈ ഭമാഷമാ കൈമമ്പ്യൂടലിങ്ങറ്റ് അവെങബമാധനം
,തമാലരദമുള്ള ഒരു തലമുറവയ  വെളെർത്തലിവയടുക്കുന്നതലിനു  സുപ്രധമാനമമാണറ്റ്  

                               സമാഹചരദങ്ങളനം ,ആവെശദങ്ങളനം മുന്നലില് കൈണ്ടറ്റ്  വെലിവെരവെലിനലിമയ 
സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദയലില്  അഭലിരുചലിയുനം കൈഴലിവനം  ഉള്ള    ഒരു സനംഘനം കുടലികൈവളെ 
രൂപവപടെലിത്തലിവയടുക്കുന്നതലിനുള്ള  ശമങ്ങൾ  വെലിദദമാലയങ്ങൾ കൈഴലിഞ കുറച്ചു വെർഷങ്ങളെമായലി 
നടെത്തലിവെരുന്ന  .ഹമായറ്റ് സ്കൂൾ കുടലിക്കൂടനം എന്നറ്റ് ങപരലിടലിരുന്ന ഈ പ്രവെർത്തനങ്ങവളെ കൂടുതല് വെദമാപലി
ങയമാവടെ ചലിടവപടുത്തലി ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് എന്നങപരലില് പുനർ നലിർണയലിക്കുന .
                                                         ലകഷ്യങ്ങൾ 
. * വെലിവെര വെലിനലിമയ സമാങങ്കേതലികൈ വെലിദദമാരനംഗത്തറ്റ് കുടലികൈൾ സത്വമാഭമാവെലികൈമമായലി പ്രകൈടെലിപലിക്കുന്ന         
തമാല്പരദവത്ത പരലിങപമാഷലിപലിക്കുകൈ .സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദയുനം, ങസമാഫറ്റ് വവെയറകൈളനം 
ഉപങയമാഗലിക്കുങമമാൾ പമാലലിങകണ്ട മൂലദങ്ങളനം ,സനംസമാരവനം അവെരലില് സൃഷലിവചടുക്കുകൈ .
 * വെലിവെര വെലിനലിമയ സങങ്കേതങ്ങൾ ആഴത്തലിലനം പരപലിലനം സത്വമായത്തമമാകമാനുള്ള സമാഹചരദനം 
കുടലികൈൾകറ്റ് ഒരുക്കുകൈ. അവെ നലിർമ്മലികവപടതലിവന്റെ  അടെലിസമാന ആശയങ്ങളനം, അവെയുവടെ 
പ്രവെർത്തന പദതലിയുവടെ യുകലിയുനം പരലിചയവപടുത്തുകൈ .
 *വെലിദദമാലയങ്ങളെലിവല സമാങങ്കേതലികൈ ഉപകൈരണങ്ങളവടെ ഉപങയമാഗവനം, നടെത്തലിപ്പുനം,പരലിപമാലനവനം  
കൈമാരദക്ഷമമമാക്കുന്നതലില് വെലിദദമാർതലികൈവളെ പങ്കേമാളെലികൈളെമാക്കുകൈ. സമാങങ്കേതലികൈവെലിദദ അധലിഷലിത 
പഠനപ്രവെർത്തനങ്ങളവടെ മലികൈവെറ്റ് കൂട്ടുകൈ .ഉപകൈരണങ്ങൾകറ്റ് ഉണ്ടമാകൈമാവന്ന വചറലിയ സമാങങ്കേതലികൈ 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരലിഹരലിക്കുന്നതലിനറ്റ് വെലിദദമാർതലികൈളവടെ സഹകൈരണനം ഉറപമാക്കുകൈ .
സുരക്ഷലിതവനം യുകവനം മമാനദവമമായ ഇന്റർവനററ്റ് ഉപങയമാഗനം ,കസബർ കുറകൃതദങ്ങൾ 
എന്നലിവെവയക്കുറലിചറ്റ് വെലിദദമാർതലികൈവളെ ങബമാധവെമാനമാരമാക്കുകൈയുനം ഇതുമമായലി ബനവപട പ്രചമാരണ 
പരലിപമാടെലികൈൾ ങനതൃപരമമായ പങ്കേമാളെലിത്തനം വെഹലികമാന് പ്രമാപരമാക്കുകൈയുനം വചയ്യുകൈ.
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             ഇതു ഞങ്ങൾ        

         കകൈറസ് മഡിസ്ട്രസസ്            കകൈറസ് മഡിസ്ട്രസസ്

  

     

      

        ശഡിമതഡി  . ബഡിന്ദു വകൈ പഡി                   ശഡിമതഡി  . മരഖ പഡി രമാജന്

               ലഡിറഡില് കകൈറസ് അസംഗെങ്ങൾ

 

      

      അകദദതസ് വകൈ സുനഡില്        അകദദതസ് പഡി സമനമാഷസ്        ആല്ബഡിന്  മജമാണ് 

ആല്ബഡിന് മജമാസഫസ്                        അനന്തു കുമമാര് പഡി വെഡി                           അനന്ദു അനഡില്
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    അനഡിരുദസ് ഇ എസസ്               വബസ്റ്റഡിന് പഡി ബഡിമനമായസ്              ബഡിച്ചു ബഡിജു 

     
     എഡദഡിന് വെര്കഡി             ജസദീസം അബുബകര്                   ജസ്റ്റഡിന് മജമാണ് 

     
   കൈഡിരണ് ഇ വകൈ                                   മനു മമനമാജസ്                       രമാഹല് രവെഡി 
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       സഡിദമാര്ഥസ്  ജയകുമമാര്             സൂരജസ് പസന്നന്               വെഡിനദീഷസ് വെഡിമനമാദസ് 

     

       അഞ്ജന രമാജഡി                       അപര്ണ രമാമചന്ദ്രന്                 ആതഡിര പഡി എ 

                          നഡിതഷ്യ ബമാബു  
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ഞങ്ങളവട സ്കുളഡിവനകുറഡിചസ്  

                                       എസറ്റ്എന്ഡലിപലി എചറ്റ്എസറ്റ്എസറ്റ്   വവെണ്കുറലിഞലി പത്തനനംതലിട       
ജലിലയലില്  എരുങമലലികറ്റ്  അടുത്തറ്റ് വവെണ്കുറലിഞലി എന്ന മലങയമാര ഗമാമത്തലില് ആളകൈളവടെ 
ആശയുനം അത്തമാണലിയുമമായലി  എസറ്റ്എന്ഡലിപലി ങയമാഗനം ങകൈമാർപങറററ്റ് മമാങനജറ്റ് വമന്റെലിവന്റെ  കൈശഴലില് 
പ്രവെർത്തലിക്കുന്ന എയറ്റ്ഡഡറ്റ് സ്കൂൾ .അങനകൈമായലിരങ്ങവളെ അക്ഷര വെഴലിയലിലൂവടെ നടെത്തലി ജശവെലിത 
വെലിജയത്തലിങലകറ്റ് കകൈപലിടെലിചറ്റ് നടെത്തലിയ അറലിവെലിന്വറ ഇ ങകൈദമാരനം.” വെലിദദമാധനനം സർവ്വധനമാല് 
പ്രധമാനനം "എന്ന ആപവെമാകൈദവത്ത അനത്വർതമമാക്കുമമാറതലിവന്റെ പ്രവെർത്തനനം തുടെരുന

                        ചരഡിത്രസം
വെലിദദവകൈമാണ്ടു പ്രബുദരമാകൈമാന് ആഹത്വമാനനംവചയ്ത നങവെമാതമാന നമായകൈനുനം മങതതര വെലിപ്ലവെകൈമാരലിയുമമായ 
ശശനമാരമായണ ഗുരുങദവെവന്റെ  സങന്ദശവത്ത ഉയർത്തലിപലിടെലികമാന് 1954 ഒരു കപ്രമറലി സ്കൂളെമായലി സമാപലിതമമായ ഈ 
സരസത്വതലി വെലിദദമാലയനം വവെണ്കുറലിഞലിയുവടെ സമശപ പ്രങദശങ്ങളെമായ മുക്കൂട്ടുതറ, വകൈമാലമുളെ ചമാത്തന്തറ, കുറമന്മൂഴലി,
വവെച്ചൂചലിറ ,എലലിവെമാലലികര ,പമാണപലിലമാവെറ്റ് ,പമമാവെമാലലി ,ഇടെകൈടെത്തലി , എരുങമലലി എന്നലിവെലിടെങ്ങളെലില് 
സമാധമാരണകമാരമായ കുടലികൈൾകറ്റ് അറലിവെലിവന തരലിവവെടനം നല്കൈമാന് ഈ വെലിദദമാലയമമാണറ്റ് ഉപകൈരലിചതറ്റ്. ഈ സ്കൂൾ 
സമാപലികമാന്ങവെണ്ടലി ചുകമാന് പലിടെലിചതറ്റ് അന്നവത്ത എസറ്റ്എന്ഡലിപലി ങയമാഗനം പ്രസലിഡണ്ടറ്റ് ആയലിരുന്ന ശശ വകൈ 
നമാണു കൈളെത്തലില് ആയലിരുന. 1957 കഹസ്കൂളെമായുനം ,1998 ഹയർ വസകന്ഡറലിയുനം ,എസറ്റ്എന്ഡലിപലി ങയമാഗനം 
ങകൈമാർപങറററ്റ് മമാങനജർ കൈശഴലില് വെളെർചയുവടെ പടെവകൈൾ തമാണ്ടലി നമ്മുവടെ വെലിദദമാലയനം തലയുയർത്തലി നലില്ക്കുകൈയമാണറ്റ്.

                    ഭഭൗതഡികൈസഭൗകൈരഷ്യങ്ങൾ
മൂന്നറ്റ് ഏകർ ഭൂമലിയലിലമാണറ്റ് വെലിദദമാലയനം സലിതലി വചയ്യുന്നതറ്റ് .കഹസ്കൂളെലിനറ്റ് 5 വകൈടലിടെങ്ങളെലിലമായലി 41 

കമാസറ്റ് മുറലികൈളനം ,ഹയർ വസകണ്ടറലികറ്റ് ഒരു വകൈടലിടെത്തലിലമായലി 9 കമാസറ്റ് മുറലികൈളമുണ്ടറ്റ്
.അതലിവെലിശമാലമമായ ഒരു കൈളെലിസലനം വെലിദദമാലയത്തലിനുണ്ടറ്റ് .കഹസ്കൂളെലിനുനം ഹയർവസകണ്ടറലിക്കുനം 
വവെങവ്വവറ കൈമമ്പ്യൂടർ ലമാബുകൈളണ്ടറ്റ്. രണ്ടറ്റ് ലമാബുകൈളെലിലമമായലി ഏകൈങദശനം 20 കൈമമ്പ്യൂടറകൈളണ്ടറ്റ് .രണ്ടറ്റ് 
ലമാബുകൈളെലില് ങബമാഡറ്റ്ബമാന്ഡറ്റ് സസൗകൈരദനം ലഭദമമാണറ്റ്.
                   പമാമഠഷ്യതര പവെര്തനങ്ങൾ
സസൗടറ്റ് ആന്ഡറ്റ് കഗഡറ്റ് ,വെലിദദമാരനംഗനം കൈലമാസമാഹലിതദങവെദലി ,കബറ്റ് പ്രവെർത്തനങ്ങൾ,  സയന്സറ്റ് 
കബറ്റ്,  ഐടെലി കബറ്റ്, മമാതറ്റ് കബറ്റ് , സമാമൂഹദശമാസ്ത്ര കബറ്റ് , ജൂനലിയർ വറഡറ്റ് ങകമാസറ്റ്, 

                     മമാമനജസ്വമന്റസ്
എസറ്റ്എന്ഡലിപലി ങയമാഗനം ങകൈമാർപങറററ്റ് മമാങനജറ്റ്വമവന്റെറ്റ് ഈ വെലിദദമാലയത്തലിവല ഭരണനം 

നടെത്തുന്നതറ്റ്.എസറ്റ്എന്ഡലിപലി ങയമാഗനം ജനറല് വസകടറലി ശശ വവെള്ളമാപള്ളലി നങടെശന് 

ജനറല് മമാങനജറമായുനം  , ശലി സലി പലി സുദർശനന്  വെലിദദമാഭദമാസ വസകടറലിയമായുനം 

പ്രവെർത്തലിക്കുന .ശശമതലി  രമാജശശ ബലി വെലിദദമാലയത്തലിവല പ്രലിന്സലിപലമായുനം ,ശശ

സങനമാഷറ്റ്  വെലി  കുടപന് പ്രധമാന അധദമാപകൈനമായുനം പ്രവെർത്തലിക്കുന  .
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  കദവെദശകൈസം

                               ശഡിനമാരയണ ഗുരു
            

               കദവെങമ! കൈമാത്തുവകൈമാൾകൈങ
        കകൈവെലിടെമാതലിങ ഞങ്ങങളെ;

         നമാവെലികൈന് നശ ഭവെമാബലിങകമാ -
                    രമാവെലിവെന്ങതമാണലി നലിന്പദനം.........

                                         ഒവന്നമാന്നമാവയണലിവയണലിത്ത-

                        വടണനം വപമാരുവളെമാടുങ്ങലിയമാല്
                             നലിന്നലിടുനം ദൃക്കുങപമാലള്ളനം

                                   നലിന്നലിലസറ്റ് പന്ദമമാകൈണ.........

 അന്നവെസ്ത്രമാദലി മുടമാവത
    തന രക്ഷലിച്ചു ഞങ്ങവളെ

        ധനദരമാക്കുന്ന നശവയമാന-

                    തവന്ന ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരമാന്.........

                                 ആഴലിയുനം തലിരയുനം കൈമാറനം-

                                   ആഴവനം ങപമാവല ഞങ്ങളനം
                                മമായയുനം നലിന് മഹലിമയുനം

                                                                                     നശയുവമനള്ളലിലമാകൈണനം........

              നശയങലമാ സൃഷലിയുനം സൃഷമാ-

        വെമായതുനം സൃഷലിജമാലവനം
            നശയങലമാ കദവെങമ,സൃഷലി-

               യ്ക്കുള്ള സമാമഗലിയമായതുനം........

                                                                                     നശയങലമാ മമായയുനം മമായമാ-

                                                                                  വെലിയുനം മമായമാവെലിങനമാദനുനം
                                                                                       നശയങലമാ മമായവയനശകലി -

                                                                                         സമായൂജദനം നല്കുമമാരദനുനം.......
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                                                                     നശ സതദനം ജ്ഞമാനമമാനന്ദനം
                                                                 നശ തവന്ന വെർത്തമമാനവനം

                                                              ഭൂതവനം ഭമാവെലിയുനം ങവെറ-

                                                                                ങലമാതുനം വമമാഴലിയുങമമാർകലില് നശ.......
                                                                                            

                                                                                             അകൈവനം പുറവനം തലിങനം
                                                                                                മഹലിമമാവെമാർന്ന നലിന് പദനം

                                                                                       പുകൈഴ്ത്തുന്നൂ ഞങ്ങളെങ
                                                                                              ഭഗവെമാങന, ജയലിയ്ക്കുകൈ.......

                                                        ജയലിയ്ക്കുകൈ മഹമാങദവെ,

                                                       ദശനവെന പരമായണമാ,

                                                      ജയലിയ്ക്കുകൈ ചലിദമാനന്ദ,

                                                                     ദയമാസലിങനമാ ജയലിയ്ക്കുകൈ........

                                                                                             ആഴങമറനം നലിന് മഹസമാ-

                                                                                             മമാഴലിയലില് ഞങ്ങളെമാകൈങവെ
                                                                                              ആഴണനം വെമാഴണനം നലിതദനം
                                                                                              വെമാഴണനം വെമാഴണനം സുഖനം

.............................
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   ആകൈമാശ യമാത്രഡികൈര്

                    

          കല്പന ചചൗള

ബഹലിരകൈമാശവത്തത്തലിയ  ആദദ  ഇനദന്  വെനംശജയമാണറ്റ്
കൈല്പനചസൗളെ.  1997  നവെനംബർ  19 നമാണറ്റ്  കൈല്പന
ആദദബഹലിരകൈമാശയമാത  നടെത്തലിയതറ്റ്.  രണ്ടമാനം  യതയലില്
അങമരലികന്   ബഹലിരമാകൈമാശഏജന്സലിയമായ  നമാസയുവടെ
വകൈമാളെമലിയ  എന്ന  ങസ്പേസറ്റ്  ഷടലില്  വപമാടലിവത്തറലിചറ്റ്  അവെർ
മരലിച്ചു.

കൈല്പനചസൗളെ രണ്ടമാനം യതയലില് ബഹലിരമാകൈമാശത്തറ്റ് 16 ദലിവെസനം
തങ്ങലി.

    സുനലിത വെലിലദനംസറ്റ്

ബഹലിരമാകൈമാശത്ത  തുടെ ർചയമായലി  ഏറവമധലികൈനംനമാൾ  കൈഴലി   ഞ
വെദകലിയമാണറ്റ്   ഇന്തൃന്വെനംശജയമായ  സുനലിത  വെലിലനംസറ്റ്.നമാലറ്റ്
തവെണ  സുനലിത  ബഹലിരമാകൈമാശത്തറ്റ്  നടെന.2006  ഡലിസനംബർ
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10 നറ്റ്  'മലിഷന്  വസ്പേഷലലിസറ്റ്  എന്ന  നലിലയലില്  ഡലിസവെറലി
വെമാഹനത്തലില്  ബഹലിരമാകൈമാശനലിലയത്തലിവലകറ്റ്  തലിരലിച്ചു.

അററ്റ്ലമാന്റെലിസറ്റ് വെമാഹനത്തലില് തലിരലിവചത്തലി.

 
സലിദമാർഥറ്റ് ജയകുമമാർ 

                         IX A                        
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പുലരഡി

“ സങനമാഷത്തലിവന്റെ ങലമാകൈനം
  പൂകളെമാല് നലിറയുനം സുഗനനം ഞമാന് അറലിയുന
  കൈമാറലില് ഇളെകുന്ന ഇലകൈളവടെ മർമ്മര ശബനം
  ഞമാന് ങകൈൾക്കുന

               കൈലിളെലികൈൾ പമാടുന്ന മധുര മങനമാഹരമമായ
               പമാടറ്റ് ഞമാന് ങകൈൾക്കുന
               പ്രഭമാത സൂരദന് എവന്ന ഉണർത്തുന
               പുലരലിയലില് തളെലിരലിലകൈളെലില് വെശഴുന്ന മഞലികൈണനം

  പ്രഭമാതത്തലില് എന് മനനം കുളെലിരുന
  എത വെർണലിചമാലനം മതലിയമാവെമാത്ത എതങയമാ
  ങസ്നേഹ സുന്ദരലി എന് പുലരലി
  എന് പ്രകൈതലിവയ ഞമാന് ങസ്നേഹക്കുന.”

                                                         
                        

  കൃതലിയ കൃങപഷറ്റ്  V ബലി
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  വചറുകൈഥ .....
          

            ഉപമായതഡില് അപമായസം - 

                             
         വപമാകമുള്ള ഒരു വെദക്ഷത്തലിവന്റെ   മുകൈളെലില് ഒരു ആണ് വകൈമാക്കുനം വപണ്വകൈമാക്കുനം 
തമാമസലിചലിരുന വപണ്വകൈമാകറ്റ് അടെയലിരുന വെലിരലിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങവളെ എലമാനം ഒരു പമാമറ്റ് 
ദലിവെസവനം വെന്നറ്റ് തലിനകൈയമായലിരുന ദദുഃഖലിതരമായ വകൈമാക്കുകൈവൾ വചന്നറ്റ്  കുളെത്തലിവന്റെ 
കൈരയലില് വചന്നറ്റ് ഇരലിക്കുകൈയമാരലിന. അങപമാൾ ഒരു ഞണ്ടറ്റ് വെന ങചമാദലിച്ചു.നലിങ്ങൾ 
എനലിനമാണറ്റ് ഇങ്ങവന ദദുഃഖലിചലിരലിക്കുന്നതറ്റ്. ദദുഃഖത്തലിവന്റെ കൈമാരണനം വകൈമാകറ്റ് ഞണ്ടലിവന 
പറഞ്ഞു ങകൈൾപലിച്ചു.ഞണ്ടറ്റ് അങപമാൾ പറഞ്ഞു.ഇവെലിവടെ അടുത്തറ്റ് ഒരു മരത്തലിവന്റെ ചുവെടലില് 
ഒരു കൈശരലി തമാമസലിക്കുനണ്ടറ്റ്. കുറചറ്റ് മതദങ്ങവളെ പലിടെലിചറ്റ് പമാമ്പു തമാമസലിക്കുന്ന വപമാത്തലിവന്റെ 
അവെലിവടെ നലിനനം കൈശരലി തമാമസലിക്കുന്ന അവെലിവടെ വെവര ഇടലിടറ്റ് കൈമാത്തലിരലിക്കുകൈ. അങപമാൾ  കൈശരലി
മതദത്തലിവനതലിന തലിന്നറ്റ് പമാമലിവന്റെ വപമാത്തലില് വചന ങകൈറലി പമാമലിവനവകമാല്ലുനം 
അങ്ങവന നലിങ്ങവടെ ശലദനം തശരുകൈയുനം വചയ്യുനം. ഞണ്ടു പറഞതു ങപമാവല വകൈമാക്കുകൈൾ 
വചയ.അങപമാൾ കൈശരലി മതദവത്ത തലിന തലിന്നറ്റ് പമാമലിവന്റെ വപമാത്തലില് ങകൈറകൈയുനം 
പമാമലിവന വകൈമാല്ലുകൈയുനം വചയ. പമാമലിവന വകൈമാന്ന ങശഷനം . മുകൈളെലിങലക്കു ങനമാകലിയങപമാൾ 
ങകൈമാക്കുകൈൾ. ഇരലിക്കുന്നതു  
 കൈണ്ടു.മുകൈളെലില് ങകൈറലി വകൈമാക്കുകൈങളെയുനം ഭക്ഷലിക്കുകൈയുനം വചയ. ങവെവറമാരമാൾകറ്റ് നമാശനം 
വചയ്യുങമമാൾ അവെനവെനുനം നമാശനം സനംഭവെലിക്കുനം എന ചലിനലിച്ചു ങവെണനം മവറമാരമാൾകറ്റ് 
ആപത്തു വെരുത്തുവെമാന്.

   കൈലിരണ്   IX എ 
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"ഒരു വകൈമാച്ചു ബമാലവന്റെ കൈഥ"

    
      ഒരലിടെത്തറ്റ് ഒരലിടെത്തറ്റ് സുന്ദരമമായ ഒരു ഗമാമമുണ്ടമായലിരുന.അവെലിവടെ പൂമമാറവയങപമാവല തുള്ളലിചമാടെലി
നടെന്നലിരുന്ന  ഒരു  കുടലിയമാണറ്റ്  ബമാലന്  .പഞബലിവല  ആ  ഗമാമത്തലിലള്ളവെർ  ആങരമാഗദ
ദൃഢഗമാതനമാരമായലിരുന  .അവെവന അവെവന്റെ  'അമ്മ യമാണറ്റ്  വെളെർത്തലിയതറ്റ്.  അവെവന്റെ അച്ഛന് ഒരു
പടമാളെകമാരനമാണറ്റ്  .മുതലിർന്നവെവര ബഹുമമാനലികമാനുനം  നന്നമായലി  പഠലിക്കുവെമാനുനം  അവെവന അവെവന്റെ
'അമ്മ പഠലിപലിച്ചു.  അവെവന്റെ വകൈമാച്ചു വെശടെലിവന്റെ മുന്നലിലൂവടെ വറയലില്ങവെ പമാളെമുണ്ടമായലിരുന.ഒരലികല്
അവെന്  അതലിവന്റെ  അരുകൈലിലലിരുന  കൈളെലിച്ചുവകൈമാണ്ടലിരലിക്കുകൈയമായലിരുന.  അവെവന്റെ  അച്ഛന്  എന
വെരുവമനനം  വെരുങമമാൾ  എവനലമാനം  വകൈമാണ്ടുവെരുവമനനം  അവെന്
ചലിനലിച്ചു.കൈമാത്തലിരുന്നറ്റ്,കൈമാത്തലിരുന്നറ്റ്  ഒരലികല്  അവെവന്റെ  അച്ഛന്  വെന.തനലികറ്റ്  നലിറവയ
കൈളെലിപമാടങ്ങളനം  വകൈമാണ്ടുവെന.ഒരു  ദലിവെസനം  സ്കൂളെലില്  നലിനനം  മടെങ്ങലിവെന്നങപമാൾ  അവെവന്റെ  അച്ഛന്
വെശടലില്  നലിനനം   മടെങ്ങലി  ങപമാവയന്ന  വെമാർത്ത  അവെനറലിഞതറ്റ്.തവന്റെ  അച്ഛന്  വകൈമാണ്ടറ്റ്  വെന്ന
കൈളെലിപമാടങ്ങൾ  വകൈടലിപലിടെലിചവെന്  ങതങ്ങലി  കൈരഞ്ഞു .
                                                 ഒരു ദലിവെസനം സ്കൂളെലില് നലിന മടെങ്ങലി വെന്ന അവെന് വറയലില്
പമാളെത്തലിവന്റെ  അരുകൈലിലലിരുന  കൈളെലിക്കുകൈയമായലിരുന. അവെവന്റെ 'അമ്മ അവെവന  വെലിളെലിചലിട്ടുനം  അവെന്
വചന്നലില .തനലിക്കുനം  അച്ഛവന ങപമാവല ഒരു ധശരനമാവെണവമന്നമായലിരുന അവെവന്റെ ആഗഹനം .കൈളെലിച്ചു
വകൈമാണ്ടലിരുന്നങപമാൾ ടെലികറ്റ് ടെലികറ്റ് എവന്നമാരു ശബനം അവെന് ങകൈട്ടു.അവെന് അമ്മയുവടെ അടുങത്തകറ്റ്
ഓടെലി  അങമ്മ.. ... അവെലിവടെ ടെലികറ്റ് ടെലികറ്റ് എവന്നമാരു ശബമുണ്ടമാക്കുന്ന ഒരു സമാധനനം കൈലിടെക്കുന.

     ങമമാവന അതറ്റ് എടുകരുതറ്റ് അതറ്റ് ങബമാബറ്റ് ആണറ്റ് .ആ വകൈമാച്ചു ബമാലന് ഓടെലിവചന്നറ്റ് അതറ്റ് കൈയലില്
എടുത്തു  .അവെവന്റെ കൈയലിലലിരു ന്നതറ്റ് വപമാടലി വതറലിച്ചു.  അവെവന്റെ കുഞ്ഞു കകൈകൈൾ ഛലിന്നഭലിന്നമമായലി
.ആ വകൈമാച്ചു ബമാലന്വറ ധശരതയലില് അവെലിടുവത്ത ജനങ്ങൾ തല കുനലിച്ചു  .    കുറച്ചു നമാളകൈൾക്കു
ങശഷനം  ആ  വകൈമാച്ചു  ബമാലന്  ഏറ  വെമാങങ്ങണ്ട  ധശരതയുവടെ  അവെമാർഡറ്റ്  അവെവന്റെ  'അമ്മ  ഏറ
വെമാങ്ങലിയങപമാൾ  അവെവന്റെ  അമ്മയുവടെ  കൈണറ്റ്  നലിറഞ്ഞു.ആ  ങബമാനംബറ്റ്  അവെലിവടെ  കൈലിടെന്നറ്റ്
വപമാടലിയലിരുവന്നകൈലില്  ആയലിരകൈണകലിനറ്റ്  വട്രെയലിന്  യമാതലികൈർ  മരലിങചവന  തവന്റെ  കുടലി  അവെവന്റെ
അച്ഛവന ങപമാവല ധശരനമാണറ്റ് .
     ആ വകൈമാച്ചു ബമാലനറ്റ് പ്രണമാമനം അർപലിച്ചുവകൈമാണ്ടറ്റ്   നലിർത്തു ന .........

 

അഭഡിരമാമഡി  ബഡി    VI.ബഡി 
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    കൈവെലിത  ......  

നമ്മുവട ഭൂമഡി  

" എത മങനമാഹരമമാണശ  ഭൂമലി
എന്തു  മങനമാഹരമമാണശ ഭൂമലി

ദദുഃഖങ്ങളെലിലമാത്ത ങശമാകൈങ്ങളെലിലമാത്ത ഭൂമലി
ഇവെലിവടെ ആഹമാദലിചമാർത്തു രസലിക്കുന്ന മർതദർ

ദരമൂത്ത മനുശദർ വെമാഴമാത്ത ഭൂമലി           
എത മങനമാഹരമമാണശ ഭൂമലി

കൈളെകൈളെനം പമാടുന്ന കൈലിളെലികൈളണ്ടറ്റ്
ചമാഞടെലിയമാടുന്ന പൂകളണ്ടറ്റ്

ചമാടെലികൈളെലിക്കുന്ന കപതങ്ങളണ്ടറ്റ്.
പറവെകൈൾ പമാറന്ന ഉദദമാനമുണ്ടറ്റ്
ആത്മസുഖനം നല്കൈലി പുതുമഴ

നമ്മുവടെ ദദുഃഖകൈങ്ങൾകറതലിയമായലി
സത്വച്ഛ സുന്ദര ഭൂമലിയലില് ഒരു
സത്വപ്ന ങവെദലി പണലിതു ഞമാന്

സത്വർഗനം വെന വെലിളെലിക്കുന്നതുനം കൈമാത്തറ്റ്
അക്ഷമനമായലിരുന ഞമാന്.”

                

 
അനന്ദു അനലില് 

 
 IX എ
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  ങലഖനനം.....

വെഡിശദമമാനവെന് എന്ന കൈമാഴ്ചപ്പമാടസ് രൂപവപ്പടമാത അവെസ്ഥ

         'ങലമാകൈമാ സമസ്തമാ സുഖലിങനമാ ഭവെന്തു'എന്നതറ്റ് ഭമാരതലിയ ദർശനത്തലിവന്റെ
കൈമാതലമാണറ്റ്  എന്നറ്റ്  മുമ്പു  പറഞ്ഞുവെങലമാ.എന്നമാല്  ഇതറ്റ്  പലില്കൈമാലത്തറ്റ്
മമാറലിങപമായലി  വെലിങദശലികൈളവടെ  കൈടെനവെരവനം.അധലിനലിങവെശവനം  ചൂഷണവനം
തുടെർനള്ള  സത്വമാതന്ത്രദസമരങ്ങളവമമാവക  ങദശലിയ  വെലികൈമാരനം  നമ്മലില്  വെളെവര
വെളെർത്തലി.എനലിലമുപരലി ങദശമാഭലിമമാനവത്ത കൈമാണമാന് തുടെങ്ങലി.
                   ങലമാകൈനം എന്നതറ്റ് ചുരുങ്ങലി രമാജദനം എന്നമായലി.ചലില ഘടങ്ങളെലില് അതറ്റ്
സനംസമാനനം  എന്ന  തലത്തലിങലക്കുനം  തമാഴ.'മണലിവന്റെ  മകൾ'വെമാദനം  ങപമാലള്ള
സങ്കേചലിതചലിനമാഗതലികൈൾ  ങപമാലനം  ഇവെലിവടെ     അരങങ്ങറലി  ഒരു  പരലിധലി
കൈഴലിഞമാല് ങദശങസ്നേഹനം ങപമാലനം  അപകൈടെമമാണറ്റ്  എന്നറ്റ്  ങദശലിയ ങനതമാകൾ
തവന്ന ഉപങദശലിചലിരുന.

                                            നമ്മുവടെ രമാജദത്തലിനുനം സത്വമാതന്ത്രദനം
ലഭലിചങതമാവടെമാപനം  ഉണ്ടമായ  ദരനമമാണങലമാ  രമാജദവത്ത  രണ്ടമായലി
പകുത്തതറ്റ്.അങ്ങവന  വതമാടയല്പകത്തു  തവന്ന  സങഹമാദരസമാനത്തറ്റ്
ശതവണ്ടമായലി.പമാകലിസമാന്  എന്ന  രമാജദത്തലിവല  ജനങ്ങവളെ  നവമ്മങപമാവല
തവന്നയുള്ള ഒരു ജനത എന കൈമാണുവെമാന് ങപമാലനം നമുക്കു കൈഴലിയമാവതയമായലി
എനമാണറ്റ് ഇതലിവന്റെ ആതത്വനലികൈഫലനം.

                        ഏഭഷത്തലിനുനം വെലിദദമാഭദമാസത്തലിനുവമമാവക വചലവെമാക്കുന്ന
തുകൈങയകമാൾ  കസനലികൈമാവെശദങ്ങൾക്കു  ങവെണ്ടലി  വചലവെഴലിങച  നമുക്കു
നലിലനലില്കമാന് കൈഴലിയൂ എന്നതമാണറ്റ് ഇങപമാഴവത്ത സലിതലി.ഇതു മമാങറണ്ടങല?

ങലമാകൈനം ഒരു കുടുനംബമമാണറ്റ് എന്നതമായലിരുന നമ്മുവടെ കൈമാഴ്ചപമാടെറ്റ്.ഇങപമാൾ ങലമാകൈനം
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ഒരമാങഗമാളെ  ഗമാമമമായലി  മമാറണനം  എന്നറ്റ്  പമാശമാതദ  ങലമാകൈവനം  ആഗഹനം
പ്രകൈടെലിപലിക്കുന.അങപമാ ൾ അതമാഗഹലികമാത്തവെർ ആരുമലില എനവെരുന.

                                          വെലിദദമാഭദസത്തലിലവടെ ഉണ്ടമാങകൈണ്ട
മങനമാഭമാവെവമനമാണറ്റ്?ങലമാകൈവത്തവെലിവടെയുമുള്ള  മനുഷദർ  ഒരുങപമാവലയമാണറ്റ്
എനനം  അവെവന്റെ  വെലികൈമാര  വെലിചമാരങ്ങളനം  പ്രശ്നങ്ങളവമമാവക  സമമാനമമാണറ്റ്
എനമുള്ള  തലിരലിചറലിവെറ്റ്  ഒങരമാരുത്തരലിലനം  ഉണ്ടമാകൈണനം.ഒരു
തരത്തലിലമാങലമാചലിചമാല്  കൈവെലി  പമാടെലിയതു  ങപമാവല  'ഏങകൈമാദര  ങസമാദർ
തമ്മലിലലിണങ്ങലിടുങമമാത  ങപ്രമാതങ്ങൾ'എന  പറഞതമാണു  ശരലി  എന
മനസലിലമാകമാന് കൈഴലിയണനം.

      

   മദീനു  അനഡില് 

   Xബഡി
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 അഭഡിനന്ദേനങ്ങൾ.

തഡിരുവെനനപുരതസ്  വവെചസ്  നടന്ന  സസംസ്ഥമാന  സ്ക്കൾസസ്  മയമാഗെമാ

മത്സരതഡില് ഒന്നമാസം സ്ഥമാനസം മനടഡിയ മരവെതഡി രമാമജഷസ്  .....
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 അഭഡിനന്ദേനങ്ങൾ..
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             വവവെകസം മുഹെമ്മദസ് ബഷദീര് {1908-1994}

                  

                    മലയയാള സയാഹഹിതത്യ രരംഗതത്ത് തനതയായ മുദ്ര വത്യകഹി പതഹിപഹിച്ച 
എഴുത്തുകയാരനയാണത്ത് ബഷഷീര. മലയയാള ചചെറുകഥചയയരം  നനയാവലഹിനനയരം   
ദഹിശയഹിനലക്കു നയഹിച്ച ഇനദ്ദേഹരം ചചവക്കതഹിനടുതത്ത് തലനയയാലപറമഹി  ല് 
1908 ജനുവരഹി 19-നത്ത് ജനഹിച.അഞയാരം കയാസഹില് പഠഹിക്കുനമയാള് 
സസയാതനന്ത്രൃസമരതഹില് പചങ്കെടുക്കയാനയായഹി നയാടഹില്നഹിനത്ത് ഒളഹിനച്ചയാടഹി 
നകയാഴഹിനക്കയാടത്ത് ചചെനത്ത് നകയാണ്ഗ്രസത്ത് പ്രവരതനങ്ങളഹില്  പചങ്കെടുത്തു . ഉപ്പു 
സതത്യയാ ഗ്രഹതഹില് ഭയാഗമയായതഹിചന തുടരനത്ത് നപയാലഷീസത്ത് അറസത്ത്റത്ത്  ചചെയത്ത്തത്ത്
ഇനദ്ദേഹനത ജയഹിലഹിലയാക്കഹി.ജയഹിലഹില്നഹിന്നു പുറത്തുവന ഇനദ്ദേഹരം 
സസയാതനന്ത്രൃസമരതഹില് പങ്കെടുതത്ത് ജയഹില്വയാസവരം മരദ്ദേനവരം വഷീണരം 
ഏറ്റുവയാങ്ങഹി. ജയഹില് നമയാചെഹിതനയായതഹിനുനശഷരം ബഷഷീര ഏഴുവരഷനതയാളരം 
നഷീണനഹിനയയാത്രയഹില് ഏരചപട. ഈ യയാത്രക്കഹിടയഹില് ഇനത്യ യചട മഹിക്ക 
ഭയാഗങ്ങളരം അറബഹി  രയാജത്യങ്ങളരം ആഫഹിക്കന് തഷീരപ്രനദശങ്ങളരം സന്ദരശഹിച. 
കഷത്ത്പയാടുകള് നഹിറഞ്ഞ ആ  യയാത്രയാ കയാലയളവഹില് ബഷഷീര പല 
ചതയാഴഹിലുകളഹിലുരം ഏരചപട.
    വഹിവഹിധശയാഖകളഹിലയായഹി മുപനതയാളരം ഗ്രന്ഥങ്ങളചട കരതയാവയായ 
ബഷഷീറഹിചന്റെ നനയാവലുകള്    ബയാലന്ത്രൃകയാലസഖഹി 
പയാത്തുമയായചടആടത്ത്,ന്റുപ്പുപയാചക്കയാരയാനനണയാരന്നു,ശബ്ദങ്ങള് എനഷീ 
നനയാവലുകള് മലയയാള സയാഹൃതൃതഹില് ഏചറ ചെലനങ്ങള് സൃഷഹിച. നകന്ദ്ര  
സയാഹഹിതത്യ അക്കയാദമഹി അവയാരഡത്ത് ,സസയാതനന്ത്രൃ സമരഭടനുള്ള 
തയാമ്രപത്രരം,മുടത്തുവരക്കഹി അവയാരഡത്ത് അങ്ങചന  ഒനടചറ അവയാരഡുകള് 
ലഭഹിച്ചഹിടണത്ത്. 1994 ജൂചചല 5-നത്ത് അനരഹിച.

 
ആല്ബഹിന് നജയാസഫത്ത് 
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കവഹിത.....

 പൂമമാറ

                      "പൂക്കള് നതയാറുരം പയാടഹിപയാടഹി

                    പയാറഹി നടക്കുരം പൂമയാനറ

  എന്നുചടയരഹികഹില് വനയാചട
എന്നുചട വഷീ ടഹില് വനയാചട

 സസരണ്ണതളഹിനകല് പയാലുതരയാരം
കുഞ്ഞഹിക്കയഹില് മധു പകയാരയാരം

അമ ചകയാരുചതയാരു മയാലതരയാരം

 അച്ചന് തചനയാരു പഷീപഹി തരയാരം.....”
                               

                                         
 

 

 

അനന്ദു കുമയാര പഹി.വഹി IXഎ

30   



     ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന് വവെണ്കുറലിഞലി 2018-19

തഡിരഡിചറഡിയല് കൈമാര്ഡസ്
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അങ്ങമാടഡിക്കുന്നഡിവല  ആട്ടഡിന്കുട്ടങ്ങൾ

 അവന്നമാരുനമാൾ അങ്ങമാടെലിക്കുന്നലിവല അങനവെമാസലികൈളെമായ ആടലിന്കുടലികൈൾ ആറമാട്ടു കൈമാണമാന് 
അണലിവഞമാരുങ്ങലി അങ്ങമാടെലിചനയലിങലകറ്റ് പുറവപട്ടു .ആറകൈടെന ങവെണനം അങ്ങമാടെലിചനയലില് 
എത്തമാന് . ആറവെഞലിയലിങലറലി ആറ കൈടെന്നറ്റ് അവെർ അങ്ങമാടെലിചനയലില് എത്തലി . അങ്ങമാടെലി 
ചനയലിവല ആൾകൂടനം വകൈമാണ്ടറ്റ് അവെർ അമരന . അവെർകറ്റ് അതറ്റ് ആദദവത്ത അനുഭവെമമാണറ്റ് 
അവെർ അവതലമാനം  ആസത്വദലിചറ്റ് അവെലിവടെ കൂടെലി. ആടെലിപമാടെലി അങനമാണലിങചടന്റെ 
ആടലിറചലികടെയലിവലത്തലി
അതലിസുന്ദരലികൈളെമായ ആടലിന്കുടലികൈവളെ കൈണ്ടറ്റ് അങനമാണലിങചടന് അതലിശയലിച്ചു. അങനമാണലിങചടന് 
ആഗഹലിചതറ്റ് ങപമാലള്ള ആടലിന് കുടലികൈൾ.

അങനമാണലിങചടവന്റെ ആടലിന് കുടലികൈൾ അവെലനം അരലിയുണ്ടയുനം ആങവെമാളെനം നല്കൈലി ആകൈർഷലിച്ചു . 
അതലിനറ്റ് ങശഷനം ആരുനം കൈമാണമാവത ആടലിന് കുടലികൈവളെ അടുകയലിവലമാളെലിപലിച്ചു . ആടലിന് കുടലികൈൾകറ്റ് 
ആധദമമായലി ആപത്തറ്റ് അവെർ അറലിഞ്ഞു . അങപമാഴമാണറ്റ് അങനമാണലിങചടവന്റെ അരുമ മകൈൾ ആലശസറ്റ്
അവെലിങടെയറ്റ് വെന്നതറ്റ് . അടുകളെയലില് നലില്ക്കുന്ന ആടലിന് കുടലികൈവളെ കൈണ്ടറ്റ് ആലശസറ്റ് അത്ഭുതവപട്ടു 
ആലശസറ്റ് ആഹമാദനം വകൈമാണ്ടറ്റ് ആടെലി കൈളെലിച്ചു  . അതലിസുന്ദരലികൈളെമായ ആടലിന്കുടലികൈൾ . അവെർ 
അവെരുമമായലി അടുപത്തലിലമായലി.
ആലലിസറ്റ് അവെർകറ്റ് അടെപ്രഥമന് വകൈമാടുത്തു . അതലിവന്റെ അളെവെലിവന വചമാലലി അവെർ അടെലിപലിടെലിയമായലി.
അങപമാഴമാണറ്റ്  അങ്ങമാടെലി ചനയലിവല ആദർശ വെമാദലിയമായ ആന കുടന് അതുവെഴലി വെന്നതറ്റ്
ആടലിന്കുടലികൈളവടെ അടെലിപലിടെലി കൈണ്ടറ്റ് ആനക്കുടന് അലറലി .. അഹങ്കേമാരലികൈവളെ അടെലിവെലിടെലി കൂട്ടുന്നവെവര 
ആറലില് ഒഴുക്കുനം അതമാണലി വെലിടുവത്ത നലിയമനം.

 ആടലിന്കുടലികൈൾ അമരന. അവെർ ആനകുടവന്റെ അടെലിവെയറലില് അള്ളലിപലിടെലിച്ചു.അരുതറ്റ് അബനനം 
പറലിയതമാണറ്റ്. അവെർ അലറലികൈരഞ്ഞു. അടെലിപലിടെലികൂട്ടുന്നവെർ ആ പത്തലില് ചമാടുനം. ആരുനം അനമാവെശദ 
കൈമാരദങ്ങൾകറ്റ് അടെലിപലിടെലികൂടെരുതറ്റ്. ആനക്കുടന് ആദർശനം വെലിളെമലി അറലിയമാനം അരുതമാത്തവതനനം 
ആവെർത്തലികലില. ആടലിന്കുടലികൈൾ ആണയലിട്ടു അവെർ ആദർശവെമാദലികൈൾ ആയ അങ്ങമാടെലി 
കുന്നലിങലകറ്റ്       

                                            
അടെലിപലിടെലി ആപത്തറ്റ് വെരുത്തുന 
                                                        
                                                        
അപർണ  രമാമചന്ദ്രന്  
                                                        

IX എ       

32   



     ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന് വവെണ്കുറലിഞലി 2018-19

        സഡിവെഡി രമാമന് ഒരു വെഷ്യകഡിയുസം ശമാസ്ത്രപതഡിഭയുസം

                         നലയാകതഹിനു മുമഹില് ഇനത്യയചട അഭഹിമയാനരം      വയാനനയാളമുയരതഹിയ
മഹയാശയാസ്ത്രപ്രതഹിഭയയായഹിരുന്നു  സഹി.വഹി.രയാമന്.  അനദ്ദേഹനതയാടുള്ള  ആദരസൂചെകമയായഹി
എലയാവരഷവരം ചഫബ്രുവരഹി   28 ഇനത്യയഹില് നദശഷീയ ശയാസ്ത്ര ദഹിനമയായഹി ആചെരഹിക്കുന്നു. 1928 ല്
ഇഇൗ ദഹിവസമയായഹിരരുന്നു രയാമന് പ്രഭയാവരം എനറഹിയചപടുന പ്രതഹിഭയാസരം നലയാകതഹിനു മുനഹില്
അനദ്ദേഹരം അവതരഹിപഹിച്ചതത്ത്.

            1888  നവരംബര ഏഴഹിനത്ത്  തമഹിഴുനയാടഹിചല   ത്രഹിശഹിനയാപഹിള്ളഹിയഹിലയാണത്ത് സഹി.വഹി.രയാമന്
ജനഹിച്ചതത്ത്.അധത്യയാപനവരം  ഗനവഷണവരം  ഇഴനചെരന  ഒഇൗനദത്യയാഗഹിക  ജഷീവഹിതരം
വഹിദത്യയാരതഹിയയായഹിരഹിനക്ക മനസഹില് മുളചപയാടഹിയ ശയാസ്ത്രചെഹിനകള്ക്കത്ത് ഉഇൗരജരം പകരന്നു.ഒനടചറ
ബഹുമതഹികള് അനദ്ദേഹചത നതടഹിചയതഹി.പ്രശസഹിയചട പടവകള് കയറുനമയാഴുരം അതഹിനയായഹി
പ്രവരതഹിക്കുകയരം  ചചെയത്ത്തു.ശയാസ്ത്രഗനവഷണതഹില്  മുനഹിടനഹില്ക്കുന
സമനരയാഷ്ട്രങ്ങളഹിനലക്കത്ത്  നചെനക്കറയാചത  ഇനത്യയഹില്  നവരൂനഹിയ  ശയാസ്ത്ര
പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയാണത്ത്  ശ്രമഹിച്ചതത്ത്.അതഹിനയാല്  തഹികഞ്ഞ  നദശനസ്നേഹഹിയയായരം  നമുക്കത്ത്
അനദ്ദേഹചത  കയാണയാരം.                       ആകയാശതഹിനുരം  ആഴക്കടലഹിനുരം  അനന
നഷീലഹിമയണയാകുനതഹിനുള്ള  കയാരണചമനയാണത്ത്?  ആരഹിലുരം  സരംശയമുണരതയാവന  ഒരു
കയാരത്യമയാണഹിതത്ത്.സസയാഭയാവഹികമയായരം  സഹി.വഹി.രയാമന്  എന  ഭഇൗതഹികശയാസ്ത്രജ്ഞനുരം  അനതപറഹി
ഗഇൗരവമയായഹി  ചെഹിനഹിച.1921-ല്  നടതഹിയ  ഒരു  കപല്  യയാത്രയഹിലയാണത്ത്  ഇതത്ത്  അനദ്ദേഹതഹിചന്റെ
ശ്രദ്ധയഹില്ചപടതത്ത്.സൂരത്യപ്രകയാശരം കടല് ചവള്ളതഹിലൂചട കടന്നുനപയാകുനമയാള് പ്രകയാശതഹിനു
വഹിസരണരം  സരംഭവഹിക്കുചമനത്ത്  അനദ്ദേഹരം  വഹിലയഹിരുതഹി.ഇതു  സരംബനഹിച്ചത്ത്  കൂടുതല്
പരഷീക്ഷണങ്ങളഹില് മുഴുകഹിയ അനദ്ദേഹരം 1928 ചഫബ്രുവരഹി 28 നു നലയാകതഹിനു മുനഹില് ഒരു പുതഹിയ
സഹിദ്ധയാനരം അവതരഹിപഹിച.  വഹിവഹിധ തനയാത്രകളഹില് തടഹി പ്രകയാശരശഹികള് പ്രതഹിഫലഹിക്കുനമയാള്
അവയചട  തരരംഗ  ദദരഘത്യതഹില്  വത്യതത്യയാസരം  വരുചമനയായഹിരുന്നു
കചണതല്.പ്രകയാശതഹിചന്റെ  വരണരയാജഹിയഹില്  പുതഹിയ  നരഖകള്  അനദ്ദേഹരം  കചണതഹി
.പ്രകയാശതഹിചന്റെ  കൂടഹിയതുരം  കുറഞ്ഞതുമയായ  ആവത്യതഹിയള്ള  നരഖകള്  ഉണയാകുന  ഇഇൗ
പ്രതഹിഭയാസചത രയാമന് പ്രഭയാവരം എന്നു വഹിളഹിക്കുന്നു.
                            1930  ചല ചനയാനബല് സമയാനരം,ചലനഹിന് ദപ്രസത്ത്,ആഡരംസത്ത്
ദപ്രസത്ത്,ബഷീടഷീഷത്ത്  ഗവണ്ചമന്റെഹിചന്റെ  സര  പദവഹി  ഇനത്യയാ  ഗവണ്ചമന്റെഹിചന്റെ  ഭയാരതരതരം
എനഹിവ  സഹി.വഹി  രയാമനു  ലഭഹിച്ച  ബഹുമതഹികളഹില്  ചെഹിലതു  മയാത്രരം.എങ്കെഹിലുരം  സഹി.വഹി.രയാമന്
സയാമതഹിക പരയാധഷീനത അനുഭവഹിച്ചഹിരുന്നു.”saturn in a small telescope”എന അനദ്ദേഹതചന്റെ
പ്രബനരം  തചന  ഇതഹിനുദയാഹരണരം.കൂടുതല്  ശകഹിനയറഹിയ  ഒരു  ചടലനസയാപത്ത്  വയാങ്ങയാനുരം
അതത്ത്  സയാപഹിക്കയാനുരം  കഴഹിയയാതഹിരുനതഹിചനത്തുടരനയാണത്ത്  1916-ല്  തചന്റെ  നജത്യയാതഹിശയാസ്ത്ര
നഹിരഷീക്ഷണങ്ങള്  നഹിരതഹിവയയാന്  അനദ്ദേഹരം  നഹിരബനഹിതനയായതത്ത്.  അനദ്ദേഹതഹിചന്റെ  ദക
പതഹിഞ്ഞ മചറയാരു നമഖല വയലഹിന് സരംഗഷീതമയായഹിരുന്നു.
                                     1970  നവരംബര  21  നത്ത് ആ ബഹുമുഖപ്രതഹിഭ ഭൂമഹിനയയാടു
വഹിടചച്ചയാലഹി.ഇനത്യയചട ശയാസ്ത്രരയാമയായണതഹിനത്ത് അങ്ങചന അനത്യരം.

                                    അഭഹിമനന്യു വഹിജയകുമയാര       
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                           മഴ 

                                  കുന്നലിറങ്ങലി
                                     മഴ വെന്നങപമാൾ   

                             പുഴ കുളെലിർത്തു
മരനം ചലിരലിച്ചു

മഴ തലിരലിച്ചുങപമാങകൈ
മരമലില

കുളെലിർമയമായലിങപമാലനം
പുഴയലില

കുന കൈയറമാനമാകൈമാവത
മഴതുള്ളലി

ഭൂമലിയുവടെ കൈണശരമായലി
ഇനലിവയമാന പമാട.

 മഴവെലിലലില് മലിന്നലലിന് ഞമാണ് വകൈടലി
ജലതരനംഗശ്രുതലി മശടലി

വപയ തശർന്ന വെർഷങ്ങവളെപറലി
മമാഞറ്റ്ങപമാകുനം കൈമാലമാടുകൈവളെപറലി
ആകൈമാശകൈലിന്നരഗമാനനം കൈണവക

ങകൈട്ടുണരവട,
ഭൂമലിയലിലടെങ്ങലിയ രഹസദങ്ങൾ

നലിലച ശത്വമാസങ്ങൾ....
മരശലിഖയമായതു ശലിരസുയർത്തുങമമാൾ
തണല് ങതടെലിയത്തവട ഭൂതകൈമാലങ്ങൾ

 
 

 
 
 

ജസലിനം 
 

IX എ
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                     സമയവസം അളവകൈളസം  

 
                      1 നയാഴഹിക                              1    മഹിനഹിറത്ത്  
                      1/2 നയാഴഹിക                          1   മണഹിക്കൂര 
                      1 വഹിനയാഴഹിക                          24   ചസക്കന്റെത്ത് 
                      1 യയാമരം                                3    മണഹിക്കൂര 
                      1 ചസന്റെത്ത്                               40.47  ചെ .മഷീ
                      100 ചസന്റെത്ത്                           1   ഏക്കര
                      100 ചെ .മഷീ                              1    0.25 ഏക്കര
                      100  ആര                              1      ചഹകത്ത്ടര 
                      100kg                                   1   ടണ് 
                      1 നയാഴഹി                                   250 ഗ്രയാരം 
                      4 നയാഴഹി                                   1 ഇടങ്ങഴഹി 
                     10 ഇടങ്ങഴഹി                            1  പറ 
   

                                                                            

                                                                               സൂരജത്ത്         
                                                                    IX  ബഹി
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മദീനുകൈൾ 

അതലിമങനമാഹരമമായ ഒരു ഗമാമനം.ആ ഗമാമത്തലില് ഒരു വചറലിയ വെശടെറ്റ്. അച്ഛന് അമ്മ ഒരു മകൈന് 
ഇതയുനം അനംഗങ്ങവളെ വെശടലില് ഉണ്ടമായലിരുനള. ആ വെശടലിവല വകൈമാച്ചു ബമാലനറ്റ് മശനുകൈവളെ വെളെവര 
ഇഷമമായലിരുന .അച്ഛനമ്മമമാർ പറഞതറ്റ് അനുസരലികമാവത മശനുകൈവളെ ങനമാകലി ങപമായലി .അവെനറ്റ്  
മശനുകൈവളെ കൈലിടലി. അച്ഛനമ്മമമാർ പറഞ്ഞു ങമമാവന നമുകറ്റ് മശനുകൈവളെ ങവെണ്ട എന്നറ്റ് .സത്വനനം 
കുഞ്ഞുങ്ങവളെ ങപമാവലയമാണറ്റ് അവെന് മശനുകൈവളെ ങനമാകലിയലിരുന്നതറ്റ്. സത്വനനം വെശടെലിനറ്റ് മുറത്തറ്റ് ഒരു 
വെലലിയ കുളെനം കുത്തലി അതലില് മശനുകൈവളെ ഇട്ടു. കുറച്ചു കൈഴലിഞ്ഞു വവെള്ളത്തലിനു വെളെവര ക്ഷമാമമുണ്ടമായലി. 
വവെള്ളനം കൈലിടമാത്തതറ്റ് വകൈമാണ്ടറ്റ് സ്കൂളകൈൾ അടെച്ചു. അങ്ങവന അവെന് കൈഷവപടറ്റ് വകൈമാണ്ടലിരലിക്കുങമമാൾ 
അവെർ   ആ വെലിവെരമറലിഞ്ഞു .അടുത്തുള്ള ഗമാമത്തലില് വവെള്ളനം ലഭലിക്കുവമന്നറ്റ് .  ആ വെലിവെരനം ങകൈട 
ഉടെവന അവെന് രണ്ടുമമാസങത്തകറ്റ് അടുത്തുള്ള ഗമാമത്തലിങലക്കു ങപമായലി.  അങപമാൾ അവെർ 
തമാമസലിചലിരുന്ന ഗമാമത്തലില് ജനങ്ങൾ കുറവെമായലി.വതമാടുകൈളെലി ല് ഉണ്ടമായലിരുന്ന മശനുകൈൾ അവെലിവടെ 
നലിനനം കുഞ്ഞുങ്ങളമമായലി നദലിയലിലലിങലക്കു  ങപമായലി .ആ കുളെത്തലില് ഉണ്ടമായലിരുന്ന മശനുകൈൾ ങപടെലിച്ചു
വെലിറച്ചു മൂലയലില് ങപമായലിരുന .ഓങരമാ ദലിവെസനം കൈഴലിയുങതമാറനം ആ കുളെത്തലിവല വവെള്ളനം   വെറമാന് 
തുടെങ്ങലി .ആ ബമാലന് ഒരുദലിവെസനം  തവന്റെ  കുഞ്ഞുങ്ങവളെ  ങപമാവല ങനമാകലി വെന്ന മശനുകൈവളെ മറന
.രണ്ടു ദലിവെസനം കൈഴലിഞ്ഞു  സ്കൂൾ തുറകമാറമായലി.ങതമാടുകൈളെലില് വവെള്ളനം നലിറഞ്ഞു .ആ ബമാലനുനം 
കുടുനംബവനം തലിരലിച്ചു വെന . ആ ബമാലന് തവന്റെ ഗമാമത്തലിങലകറ്റ്  വെന്നയുടെന് തവന്റെ മശനുകൈവളെ 
ങനമാകമാനമായലി ങപമായലിഅങപമാൾ അവെലിവടെ കൈണ്ട കൈമാഴ്ച ആ ബമാലവന ഏവറ ദദുഃഖലിപലിച്ചു.മശനുകൈൾ 
അവെലിവടെ ചത്തുകൈലിടെക്കുന.ആ സനംഭവെനം സഹലികമാനമായലില അവെർ അവെലിവടെ നലിനനം ങപമായലി 
എവന്നങ്കേലിലനം ഈ ഗമാമത്തലില് വെരുനം എന്ന പ്രതശക്ഷങയമാവടെ. വെർഷങ്ങൾ  കൈഴലിഞ്ഞു  ബമാലന് 
വെളെർന്ന ഒരു പസൗരനമായലി അവെന്  ഗമാമത്തലിങലകറ്റ്    വെരമാന് തുടെങ്ങലി ഗമാമത്തലില് ചലിലയലിടെങ്ങളെലില് 
വെലലിയ വെലലിയ വകൈടലിടെങ്ങൾ മനുഷദർ പണലിത ആ കൈമാഴ്ച കൈണ്ടറ്റ് ആ പസൗരന്ഒന്നറ്റ് ഭയന. തന്വറ 
വെശടെറ്റ്  ഇരുന്ന സമാനവത്ത ങതമാടുനം വെശടുവമലമാനം വപമാളെലിച്ചു വകൈടലിടെങ്ങൾ പണലിതറ്റ് കൈമാണുനം
.അവെനവെന്വറ വെശടലിവലത്തലി പുത്തന് തമാമസകമാർ വെന കുളെനം ഉണ്ടമായലിരുന്ന സലത്തറ്റ് 
വെന്വൃക്ഷങ്ങൾ നല ശകലികറ്റ് ഒഴുകുന്ന ങതമാടെറ്റ് നലിറവയ മശനുകൈൾ ആ വെശടലിവല കുടലി    മശനുകൈളവടെ 
കൂവടെ  കൈളെലിച്ചു രസലിക്കുന. അതറ്റ് കൈണ്ടങപമാൾ അവെനു സങനമാഷമമായലി അവെലിടുന്നറ്റ് മടെങ്ങലിങപമായലി. 
ങപമാകുങമമാൾ  പസൗരനറ്റ് ഒരു വെലിഷമനം മമാതങമ ഉണ്ടമായലിരുനള്ളൂ  തമാന്  കൈമാരണനം അതയുനം മശനുകൈൾ
മരലിചങലമാ ?എങ്കേലിലനം ആ സങ്കേടെനം മറചറ്റ് വവെചറ്റ് അവെന് ചലിരലിച മുഖവമമായലി ആ ഗമാമത്തലില് നലിനനം 
യമാതയമായലി. 

                                                    അല്ത്തമാഹറ്റ്  എസറ്റ് , VI ബലി 
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      ഞങ്ങൾ ലമാബഡില്

      വഎറഡി സ്ക്കുൾ മമാസ്റ്റര് മട്രേയഡിനര് ശഡി ജമയഷസ് സമാര് കമാസസ് എടുക്കുന്നു
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            അകരങ്ങൾകമായഡി ഒരു ജദീവെഡിതസം  -

                                                                           പപ. ൻ.  പണപക്കർ 

                 പുസകങ്ങള്ക്കുരം  വയായനക്കുരം  മയാത്രമയായഹി  ജഷീവഹിതരം മയാറഹിചവച്ച  ഒരു 
മഹയാചന്റെ ചെരമ ദഹിനരം ആണത്ത്  നമള് വയായന ദഹിനമയായഹി ആചെരഹിക്കുനതത്ത് -പഹി എന് 
പണഹിക്കരുചട . പുതുവയായഹില് നയാരയായണ  പണഹിക്കര  എനയാണത്ത്  മുഴുവന് നപരത്ത് .

                       1909 മയാരച്ചത്ത് ഒനഹിനത്ത് നകയാടയരം ജഹിലയഹിചല നഹിലമ്പൂര എന 
ഗ്രയാമതഹിലയാണത്ത് പഹി .എന്  പണഹിക്കര ജനഹിച്ചതത്ത് .ചചെറുപകയാലചത തചന നയാടഹില് 
വയനയാ സരംസയാരരം വളരതയാന് പണഹിക്കര മുനഹിടഹിറങ്ങഹി .പത്രരം വയാങ്ങയാന് എന്നുരം 
പണഹിക്കര നകയാടയരം വചര നടന്നു നപയാകുരം .പത്രരം വയാങ്ങഹി വനത്ത് പള്ളഹി ഭഗവതഹി 
നക്ഷത്രതഹിനു മുനഹിചല  ആല് മരതണലഹിലഹിരുനത്ത്  അനദ്ദേഹരം അതത്ത് വയായഹിക്കുരം
.എഴുത്തുരം വയായനയരം അറഹിയയാ ത ഒനടചറ ഗ്രയാമഷീണര വരതകളറഹിയയാന് ചുറ്റുരം കൂടുരം 
പഹിനഷീടത്ത് കൂടകയാരുചമയാതത്ത് വഷീടുകള് കയറഹി ഇറങ്ങഹി പുസകങ്ങള്  നശഖരഹിചെത്ത് ഒരു 
വയായനശയാല തുടങ്ങഹി. ആല്മരതഹിനു സമഷീപരം അനദ്ദേഹരം തുടങ്ങഹി യവയായനശയാലയയാണത്ത് 
സനയാതധരമ വയായനശയാല. പഹിനഷീടത്ത്  വയനവളരതയാനയായഹി  അനദ്ദേഹരം നകരളചമങരം 
സഞരഹിച.

  1945 ചസപത്ത്റരംബറഹില്  പഹി എന്  പണഹിക്കര തഹിരുവതയാരംകൂര ഗ്രന്ഥശയാല സനമളനരം 
സരംഘടഹിപഹിച .നകരളതഹിചല വയായനയാശയാലകളചട ആദത്യ കൂടയായത്ത്മ കൂടഹിയയാണഹിതത്ത് .1958 
ല് അനദ്ദേഹരം നകരളഗ്രന്ഥശയാല സരംഗരം ഉണയാക്കഹി .1970 നവരംബര -ഡഹിസരംബര 
മയാസങ്ങളഹില് കയാസരനഗയാഡത്ത് മുതല് തഹിരുവനനപുരരം വചര സയാരംസത്ത് കയാരഹിക കയാല്നട 
ജയാഥ നടതഹി."വയായഹിച   വളരുക ,ചെഹിനഹിച വഹിനവകരം  നനടുക ".എനതയായഹിരുന്നു ആ 
ജയാഥയചട  മുദ്രയാവയാകത്യരം .1995  ജൂണ് 19 നത്ത് അനദ്ദേഹരംനഹിരത്യയാതനയായഹി .

 
അഞ്ജന രയാജഹി  IXഎ
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 പരഡിസ്ഥഡിതഡി പശ്നങ്ങൾ

           പരലസലതല പശങൾ ളലമകവദമപകമമയല ചർച ലചയലപടന ഒര
വലഷയമമണറ.      ജശവനറ നലലനലലപലനറ ആവശദമമയ ഘടകമമണറ പരലസലതല മനഷദനറ

      വരദമനമമയല ലഭലച ഈ പകതല സമതകൾ ശരലയമയ വലധതലല
    ഉപളയമഗലകമതലരലകനതറ ആധനലക ശമസസമളങതലക വലദദയലട വളർചയശ

   ഇനലത പരലസലതല പശങൾകറ കമരണമമകന.
       മനഷദൻ തൻലറ വളർചലയപറല മമതശ ചലനലകനതറ ലകമണറ നമലട സമതമയ

    മണലലനയശ വമയവലലനയശ ലവളലതയശ പറല ചലനലകനലല. അതമലശ
      കരലഞണങലയ മമറങളശ വരണ നദലകളശ ലവളലപമകവശ കമടതശയശ ദലനശളതമറശ

കടലലകമണലരലകന.

ഭൂമലിയലില് പതലിക്കുന്ന സൂരദപ്രകൈമാശനം പ്രതലിഫലലിചറ്റ് അനരശക്ഷത്തലിങലകറ്റ് തവന്ന തമാങപമാർജ്ജനം 
പ്രസരലികതക വെലിധത്തലില് ആയലിരലിക്കുന. നമ്മവടെ അനരശക്ഷത്തലില് കൈമാർബണ് മശവത എന്നശ 
രമാസവെസ്തുകളവടെ അളെവെറ്റ് കമമാതശതമമായലി ഉയരുന. അതറ്റ് ഒരു ആവെരണമമായലി മമാറകൈയുനം ഇതുമൂലനം 
ഭൂമലിയലില് പതലിക്കുന്ന സൂരദതമാപനം തലിരലിവകൈ ങപമാകൈമാനമാവെമാത്ത അവെസയലില് ആകുകൈയുനം വചയ്യുന. 
ഇതുമൂലനം അനുദലിനനം വെർദലിച്ചുവെരുന്ന ചൂടെറ്റ് മനുഷദവനയുനം ജശവെജമാലങ്ങളവടെയുനം നലിലനലില്പലിനു 
ഭശഷണലിയമാകുന.

അനരശക്ഷത്തലില് കൈമാണുന്ന ഒരു ദർലഭ വെമാതകൈമമാണറ്റ് ഓങസമാണ്. ഇതറ്റ് ഓകലിജനറ്റ് ഒരു 
രൂപമാനരമമാണറ്റ്. സൂരദലകലിയലിവല അൾട്രെമാവെയലററ്റ് കൈലിരണങ്ങവളെ ഭൂമലിയലിങലകറ്റ് കൈടെത്തലി വെലിടെമാത്ത 
തടെഞ്ഞുനലിർത്തുന്നതറ്റ് ഓങസമാണ് പമാളെലിയമാണറ്റ്. കൈമാർബണ് മശകതന് കനട്രെസറ്റ് ഓകകഡറ്റ് എന്നശ 
രമാസവെസ്തുകൾ അനരശക്ഷത്തലില് കൈലരുകൈയുനം ഓങസമാണ് പമാളെലികറ്റ് ക്ഷയനം സനംഭവെലിക്കുകൈയുനം 
ഇതുമൂലനം അൾട്രെമാവെയലററ്റ് രശലികൈൾ ങനരലിടറ്റ് ഭൂമലിയലില് പതലിക്കുകൈയുനം വചയ്യുന.

വപങട്രെമാൾ കൈല്കരലി എന്നലിവെ കൈത്തലിക്കുങമമാൾ അനരശക്ഷത്തലിവലത്തുന്ന സൾഫർ, കനട്രെജന് 
തുടെങ്ങലിയവെ ഓകകഡുകൈൾ ആയലി വെമായുവെലില് കൈലരുകൈയുനം അതറ്റ് അനരശക്ഷത്തലിവലത്തുന്ന 
സൾഫർ കനട്രെജന് തുടെങ്ങലിയവെ പുറവപടുവെലിക്കുന്ന അനരശക്ഷത്തലിവല ജലമാനംശവനം ആയലി ലയലിചറ്റ് 
അമ്ലമഴയമായലി രൂപവപടുന. ഇതറ്റ് കൈമാലകമത്തലില് മഴവവെള്ളത്തലിലൂവടെ ഭൂമലിയലില് പതലിക്കുന. 

ഫമാക്ടറലിയലില് നലിനമുള്ള അവെശലിഷങ്ങൾ രമാസവെളെനം, 

 കൈശടെനമാശലിനലി എന്നലിവെയുവടെ ഉപങയമാഗനം ജലവത്ത മലലിനമമാക്കുന. ങമമാങടമാർ വെമാഹനങ്ങളെലില് 
നലിനനം പുറത്തു വെരുന്ന മമാലലിനദങ്ങൾ രമാസ വെദവെസമായ ശമാലകൈളെലില് നലിനയരുന്ന പുകൈ അണുബമാധ
മമാലലിനദങ്ങൾ എന്നലിവെ അനരശക്ഷത്തലിവല വെമായുവെലിവന മലലിനവപടുത്തുന.

നദലികൈളെലില് നലിനനം അമലിതമമായ മണല് വെരുന്നതുവകൈമാണ്ടറ്റ് നദലിയലിവല ആഴനം വെർധലിക്കുകൈയുനം 
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ഗതലിമമാറലി ഒഴുകുകൈയുനം വചയ്യുന. മരനം വവെടലി മുറലിക്കുന്നതുനം വെനനശശകൈരണവനം ജല ലഭദത കുറയ്ക്കുന.

മനുഷദരമാശലിയുവടെ നലിലനലില്പലിനു തവന്ന ഭശഷണലിയമായലി ഉയർത്തുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എലമാനം 
തവന്ന മനുഷദന് സൃഷലിചതമാണറ്റ്. ഇത്തരനം പ്രവെർത്തനങ്ങൾ നലിയന്ത്രലിക്കുകൈ മമാതമമാണറ്റ് ഇതലിനുള്ള 
പരലിഹമാരനം. അതലിനമാല് വെലിദദമാർതലികൈളെമായ നമ്മൾ ഇത്തരനം അവെസകൈൾ ഉണ്ടമാകൈമാതലിരലികമാനമായലി
ശമലിങകണ്ടതമാണറ്റ്. ഈ നമാടെലിനു ങവെണ്ടലി പ്രപഞത്തലിനു ങവെണ്ടലി മനുഷദവന നലിലനലില്പലിനുങവെണ്ടലി
നമാനം ഈ വെലിഷയത്തലില് ശദ പുലർങത്തണ്ടതറ്റ് ഈ കൈമാലഘടത്തലിന്വറ ആവെശദമമാണറ്റ്.

" ഈശത്വരന് സൃഷലിച ഈ പ്രപഞവത്ത കൈമാത്തു പരലിപമാലലിക്കുകൈ എന്നതമാണറ്റ് നമ്മുവടെ 
ഉത്തരവെമാദലിത്തനം"

 
                                                              " മരനം ഒരു വെരനം"

                       

                              എഡത്ത് വഹിന് വരക്കഹി   

                           IXബഹി  
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 വെമായനമാദഡിന വെചനങ്ങൾ

.മവറലമാനം നവമ്മ കകൈവവെടെലിഞ്ഞു എന്നറ്റ് വെരമാനം എന്നമാല് നല ഗന്ഥങ്ങൾ എനനം നമ്മുവടെ നല 
മലിതങ്ങളെമായലിരലിക്കുനം

                                                                 ങഡമാക്ടർ എസറ്റ് രമാധമാകൃഷ്ണന്
. ഞമാവനമാരു  സമാമമാജദ അധലിപന്  ആയലിരുന്നലിവലങ്കേലില് ഗന്ഥശമാല സൂക്ഷലിപ്പുകൈമാരന് 
ആവമമായലിരുന 

                                                                           വനങപമാളെലിയന്
. എനലികറ്റ് ജശവെലിതത്തലില് ങവെണ്ട മൂന സമാധനങ്ങൾ പുസ്തകൈങ്ങൾ പുസ്തകൈങ്ങൾ പുസ്തകൈങ്ങൾ

           നടയാള്നസയായത്ത് 

                                                                         

             
                                                                                             

                                                                                                       മനു മനനയാജത്ത്
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    വെമായന

''മവറലമാനം നവമ്മ വവകൈവവെടെലിഞ്ഞു ,എന്നമാല് നല ഗന്ഥങ്ങൾ എനനം നമ്മുവടെ നല 

മലിതങ്ങളെമായലിരലിക്കുനം''. എന്നറ്റ്    ങഡമാക്ടർ   എസറ്റ്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  പറഞതറ്റ് എതങയമാ ശരലിയമാണന്നറ്റ് 

ഒരു നലിമലിഷനം നമാനം ചലിനലിങകണ്ടതമായലിട്ടുണ്ടറ്റ്. അറലിവെറ്റ് ഒരു വെലലിയ ശകലിയമാണറ്റ്. ആ ശകലി 

ങനടെലിവയടുക്കുണവമങ്കേലില് നമാനം ഒരുപമാടെറ്റ് വെമായകണനം. ഒരു വചറലിയ കൈഥ പുസ്തകൈനം വെമായലിക്കുങമമാൾ 

തവന്ന എവനലമാനം വചറലിയ വചറലിയ അറലിവകൈളെമാണറ്റ് നമ്മുകറ്റ് ലഭലിക്കുന്നതറ്റ്. നലിതൃ ജശവെലിതത്തല് 

നടെന വകൈമാണ്ടലിരലികന്ന ഒട്ടുമലിക കൈമാര ൃങ്ങളനം ഒരു പതത്തലില് ഉൾവകൈമാള്ളലിചലിട്ടുണ്ടറ്റ്. ദലിവെസവനം 
പതനം വെരുത്തമാത്തതമായലിട്ടു  ഇന്നവത്ത കൈമാലത്തറ്റ്  ആരുനം തവന്ന ഇല 

ഓങരമാ  ഗന്ഥശമാലകൈളെലിലനം  സമാഹലിതദവത്തക്കുറലിച്ചുനം  മതങ്ങവളെക്കുറലിച്ചുനം  കൃഷലി രശതലികൈവളെക്കുറലിച്ചുനം
,ശമാസ്ത്രവത്തക്കുറലിച്ചുനം ,കൈണ്ടുപലിടെലിത്തങ്ങവളെക്കുറലിച്ചുനം   ഉള്ള  നലിരവെധലി പുസ്തകൈങ്ങൾ    
ഉറങ്ങലികലിടെക്കുകൈയമാണറ്റ് .ആ പുസ്തകൈങ്ങവളെ  ഉയർവത്തഴുങന്നല്പലിക്കുകൈ  എന്നതറ്റ് നമ്മുവടെ 
കൈടെമയമാണറ്റ്. ഈ പുസ്തകൈങ്ങൾ നമുകറ്റ് അറലിവെറ്റ് ങശഖരലികമാനുള്ള ഒരു നല വെഴലിയമാണറ്റ് .എത 
ങനടെലിയമാലനം വെറമാത്ത സമാഗരനം  ങപമാവലയമാണറ്റ് അറലിവെറ്റ്  .അതറ്റ്   ങനടുങനമാറനം 
വെനവകൈമാങണ്ടയലിരലിക്കുനം. അറലിവെറ്റ്       സമമാദലിക്കുന്നവെർകറ്റ്   ഭമാവെലിയലില് ങനടനം വകൈമായ്തറ്റ് എടുകമാന് 
സമാധലിക്കുനം.അറലിവകൈൾ പരമമാവെധലി പ്രങയമാഗലിക്കുകൈ പ്രങയമാഗലിക്കുകൈ എന്നതറ്റ് നമ്മുവടെ 
ഓങരമാരുത്തരുവടെയുനം കൈടെമയമാണറ്റ് .ങലമാകൈത്തലിവല എലമാ കൈമാരദങ്ങവളെക്കുറലിച്ചുനം അറലിയമാനുള്ള 
ആഗഹനം നമാനം വെളെർത്തലിവയടുകണനം.   അതറ്റ് വെമായലികമാനുള്ള തമാല്പരദനം വെളെർത്തലിവയടുകമാന് 
സഹമായലിക്കുനം.വെമായന നമ്മുവടെ ചലിനമാങശഷലിവയ വെർദലിപലിക്കുനം .ഒരു നല പുസ്തകൈനം നല 
വെദകലിവയയുനം ,സമൂഹവത്തയുനം വെളെർത്തലിവയടുക്കുന. അതുങപമാവല തവന്ന നമാനം ഓർത്തലിരലിങകണ്ട 
ഒരു പ്രധമാനകൈമാരദമമാണറ്റ് നലിലവെമാരനം കുറഞ വെമാരലികൈകൈങളെമാ മനസലില് മററ്റ് ചലിനകൈൾ വെരുത്തുന്ന 
ങലഖനങ്ങൾ ,പുസ്തകൈങ്ങൾ തുടെങ്ങലിയവെ വെമായലികമാന് ശമലികരുതറ്റ്. നമ്മുവടെ ജശവെലിതവത്ത 
അസത്വസമമാക്കുന്ന വെയമാണറ്റ് .ഏറവനം പ്രമാധമാനദനം വകൈമാടുങകണ്ടതറ്റ് കുടലികമാലവത്ത വെമായനയമാണറ്റ്
.വെലിദദമാഭദമാസ കൈമാലഘടത്തലില് നമാനം വെമായലിക്കുന്നതറ്റ്  എന്തുനം  നമ്മുവടെ മനസലില് സൂക്ഷലിചലിരലിക്കുനം .  
അതറ്റ് മുതലിർന്ന കമാസലിങലമാ  ജശവെലിതത്തലിങലമാ  പ്രങയമാജനവപടുത്തുകൈയമാണറ്റ് .നല പുസ്തകൈങ്ങൾ 
വതരവഞടുത്തറ്റ് വെമായലികമാന് ശമലിക്കുകൈ .അതറ്റ് നമ്മുവടെ ജശവെലിതത്തലില് പ്രകൈമാശനം  പകൈരുനം. 

                                                                                     ജസന് നജയാണ്
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  ഉരുളയ്ക്കുമപ്പരഡി 

  

    .   വരയയാന് പറയാത പയാന്                                  നകയാരംപയാന്

     .  ചുരുക്കരം നപരക്കത്ത് കഹിടന ചപന്ഷന്                  സചസ്പെന്ഷന്

    . കയഹില് അണഹിയയാന് പറയാത വള                      തവള 

    . ഏറവരം വലഹിയ കുളരം                                              എറണയാകുളരം 

    . അടഹിക്കയാന് പറയാത വടഹി                                      കയാവടഹി 

    . ഏറവരം വലഹിയ മരരം                                               സമരരം 

    . നപനയഹില് ഒഴഹിക്കയാത മഷഹി                                  കണ്മഷഹി 

    . തഹിനയാന് പറ്റുന കയാറത്ത്                                          കഹിറത്ത്കയാറത്ത്      

    .  ഏറവരം വലഹിയ നഗറത്ത്                                            നകയാള്നഗറത്ത് 

    . പനഹിമയാറ്റുന നമയാള്                                               പയാരചസറനമയാള് 

    . കഴുതഹില് അണഹിയയാന് പറയാത മയാല                തഹിരമയാല  

                                                                ആതഹിര പഹി എ  

                                                                                                 IX  എ
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   " എന് കൈലമാലയതഡിന് പടഡിയഡിറകസം "

 പടഹിയഹിറങന ചനയാമരരം ബയാക്കഹിയയാക്കഹി 
കണഹിടരം  കയാണയാത കയാഴ്ചകള്  
ബയാക്കഹിയയാക്കഹി സഇൗഹഹിരദചത 
വലയതഹില് ചഞെരഹിഞ്ഞമരുന്നു 
 ഇചനന് ഹൃദയരം
കലയാലയ മുറചമനഹിനക്കകഹിയതത്ത്  
നഹിറമയാരന കഇൗമയാരരം 
ഗുരുക്കനയാര എനഹിനക്കകഹിയതത്ത്
ഭയാവഹിചയന അനുഗ്രഹരം
കയാലതഹിചന്റെ കുതഹിച പയായലഹില്
സഇൗഹൃദരം എനഹിക്കനത്യമയായഹി തഷീരനഹിരഹിക്കുന്നു
കരളരുകുന നവദനയയാല്
സനനയാഷങ്ങള് ദുഖങ്ങളയായഹി
ചപയഹിറങ്ങഹിയ ദഹിനങ്ങള്
പടഹിയഹിറക്കതഹിചല അവസയാന
നഹിമഹിഷതഹിലയാണത്ത് ഞെയാനഹിനപയാ
സഇൗഹൃദരം എചന ഉറ്റുനനയാക്കുകയയാണത്ത്
നവനലുരം ശഹിശഹിരവരം വരഷവരം
എനഹിനക്കകഹിയതത്ത്  വത്യതത്യസ  സഇൗഹൃദങ്ങളയാണത്ത്
ഇനഹിതയാ പൂഞഹിരഹിനയയാചട നടനകലുന്നു
ദൂരയയായഹി ദൂരയയായത്ത് മങ്ങഹി മറയന്നു

                                                                             അമഷീന വഹി.സത്ത്   

                                                                   IX ബഹി  
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  MY DREAMS....
Once I heard,
The voice of a famous man
“Dream......dream to success.”
Those words reached in my heart
At last I decided to see dreams,
When I saw a teacher
With a pleasant smile and kind, scolding 
My mind told me, this is the way....
When I saw a doctor
With a machine to rest the frequencies
Of heart beat and caring hands,
My mind told me this is the way....
When I saw a engineer,
Who built the sky scrappers,
My mind told me this is the way....
I dream to be a teacher, doctor and
An engineer, on after the other
I watched and initated somebody to
Fulfil my dreams.
I went through books to find ways to gain
My dreams.
But when I looked into the real life,
I realized that....
My dream should be carved
in the stone of my potentialities
So that I would receive which is
called “SUCCESS”                      
                                             
                                                                               Sandra Sathyan 
                                                                               XB

                                

45   



     ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന് വവെണ്കുറലിഞലി 2018-19

                             പളയസം                                 

            ശശരമാമപുരനം എന്ന ഗമാമനം.അവെലിവടെ ധമാരമാളെനം ജനങ്ങൾ തമാമസലിക്കുന്ന സലമമാണറ്റ്.വെലലിയ 
വെശടുകൈളനം കുടെലിലകൈളനം.പവഷ അവെലിവടെ ങവെർതലിരലിവകൈൾ ഉണ്ടറ്റ് വെലലിയവെർ വചറലിയവെർ എവന്നമാരു 
ങവെർവെലിരലിവെറ്റ്.അവെലിവടെയമാണറ്റ് എവന്റെ ഇസൗ കൈഥയലിവല പ്രധമാന കൈഥമാപമാതമമായ ങറമാബലിവന്റെ വെശടെറ്റ്.

    അവെന് ഒരു വചറലിയ വെശടലില് ആണറ്റ് തമാമസലിക്കുന്നതറ്റ്.അവെവന്റെ വെശടെലിവന്റെ മുന്വെശത്തറ്റ് ഒരു വെലലിയ 

വെശടുണ്ടറ്റ് അവെലിവടെയമാണറ്റ് മനു തമാമസലിക്കുന്നതറ്റ്.മനുവെലിനമാവണങ്കേലില് ങറമാബലിവന്റെ കൂവടെ കൈളെലികമാന് 

വെളെവര ഇഷമമാണറ്റ്.പവക്ഷ മനുവെലിവന്റെ മമാതമാപലിതമാകൾ അവെവന കൈളെലികമാന് വെലിടെലില.പമാവെവപടവെവന്റെ

കൂവടെ കൈളെലിചമാല് നലിനകറ്റ് അവെവന്റെ സത്വഭമാവെനം കൈലിട്ടുനം എന പറയുനം.മനു English medium school-ല് 

ആണറ്റ് പഠലിക്കുന്നതറ്റ്.എന്നമാല് ങറമാബലിന് ഒരു സർകമാർ സ്ക്കുളെലിലമാണറ്റ് 

പഠലിക്കുന്നതറ്റ്.മനുവെലിനമാവണങ്കേലില് ഇനംഗലിഷറ്റ് മശഡലിയനം സ്കൂളെലില് പഠലികമാന് ഇഷമല.പവഷ 

വെശട്ടുകൈമാരുവടെ നലിർബനനം കൈമാരണമമാണറ്റ് അവെന് അവെലിവടെ പഠലിക്കുന്നതറ്റ്.അങ്ങവനയലിരലിവക ഒരു 

വെമാർത്ത വെലലിയ ജലപ്രളെയനം വെരുന.എലമാവെരുനം ജമാഗരൂഗരമായലി ഇരലിക്കുകൈ.

                                 മനുവെലിവന്റെ വെശട്ടുകൈമാർകറ്റ് വെലലിയ ഭയവമമാനമലിലമായലിരുന .രണ്ടുനലില വെശടെങല 

എനലിനു ങപടെലികണനം .പങഷ ങറമാബലിനുനം കുടുബത്തലിനുനം വെലലിയ ഭയമമായലിരുന .അങ്ങവന ഒരു 

ദലിവെസനം മഴ ആർത്തലച്ചു വപയമാന് തുടെങ്ങലി .എലമായലിടെത്തുനം വവെള്ളനം കൈയറവമന്ന അറലിയലിപറ്റ് 

വെന.മനുവനം കുടുനംബവനം എലമാ സമാധനങ്ങളനം മുകൈളെലിലവത്ത നലിലയലിങലകറ്റ് വകൈമാണ്ടുങപമാകൈമാന് 

തശരുമമാനലിച്ചു. ങറമാബലിനുനം കുടുനംബവനം പ്രമാർഥലിച്ചു   വകൈമാണ്ടറ്റ്  വെശടലില് തവന്ന ഇരുന .അങ്ങവന 

ഒരുദലിവെസനം വവെള്ളനം വപമാങ്ങലി .മനുവനം കുടുനംബവനം രമാവെലിവല എഴുങന്നറ ങനമാകലിയങപമാൾ തമാഴവത്ത 

നലില മുങ്ങലി .ങറമാബലിവനയുനം കുടുനംബവത്തയുനം രക്ഷപ്രവെർത്തകൈർ സഹമായലിച്ചു.വവെള്ളനം കൂടുതല് 

കൂടുതല് ഉയരമാന് തുടെങ്ങലി .മനുവനം കുടുനംബവനം സമാധനങ്ങൾ വടെറസലില് എത്തലിച്ചു .വടെറസലില് റൂഫറ്റ് 

ഉള്ളതലിനമാല് രമാസപ്രവെർത്തകൈർകറ്റ്  അവെവര  കൈമാണമാന് സമാധലിചലില.മൂന്നറ്റ് ദലിവെസനം അവെർ അവെലിവടെ 

കുടുങ്ങലി  കൈലിടെന .നമാലമാനം ദലിവെസനം രക്ഷപ്രവെർത്തകൈർ അവെവര കൈവണ്ടത്തലി  രക്ഷലിച്ചു  കൈദമാമലില് 

എത്തലിച്ചു .ഭക്ഷണത്തലിനമായലി  അവെർ മറള്ളവെരുവടെ മുന്നലില്  കകൈനശടന്   തുടെങ്ങലി.  ങറമാബലിനുനം 

കുടുബവനം  എലമാവെങരമാടുനം  സഹകൈരലിച അവെലിവടെ കൈഴലിഞ്ഞു  . പതലിവയ പതലിവയ മനുവെലിവന്റെ  

46   



     ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന് വവെണ്കുറലിഞലി 2018-19

മമാതമാപലിതമാകൾ  എലമാവെങരമാടുനം സഹകൈരലികമാന് തുടെങ്ങലി .മനുവനം ങറമാബലിനുനം തമ്മലില് കൈളെലിയമാന് 

തുടെങ്ങലി .വവെള്ളവപമാകനം കൈഴലിഞ്ഞു വെശടലില് വെന്നങപമാൾ സറ്റ് ഥലിതലി വെളെവര 

ദമാരുണമമായലിരുന.വചറലിയവെനുനം 

വെലലിയവെനുനം എന്ന ങവെർതലിരലിവെലിലമാവത പലിന്നശടെറ്റ് അവെർ സങനമാഷങത്തമാവടെ  മലിണ്ടലിയുനം കൈളെലിച്ചുനം 

ജശവെലിച്ചു. 

                  

 ഗുണപമാഠനം 

                            കലിയമാവെമാനുനം വെലലിയവെനുനം ദലിവെത്തലിവന്റെ കദവെത്തലിവന്റെ  മുമലില്  സമനമാരമാണറ്റ്

.അവെലിവടെ ജമാതലി മത ങഭദമലില .വെർണവെലിങവെചനമലില..                                                        

സയാനഹിയ ആന് വരത്ത്ഗഷീസത്ത്

   VII ബഹി 
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 പഴവഞമാല്ലുകൈൾ 

1. അധഹികരം വഹിളഞ്ഞയാ വഹിതഹിനു ചകയാള്ളയാരം
 2. അചനന്നു ചവടന വയാളഹിനു ചനയഹിടുക
3. അന വഹിചെയാരരം, മൂന വഹിചെയാരരം, പഹിചന വഹിചെയാരരം, കയാരത്യ വഹിചെയാരരം
4. അപയായരം വനയാല് ഉപയായരം നവണ
5. അമഹിതമയായയാല് അമത്യതരം വഹിഷരം
6. അമലരം വഹിഴുങ്ങഹിക്കത്ത് വയാതഹില് പലക പപടരം
8. അമറയാല് തുമറ്റുരം
9. അമ നപയാറഹിയ മകളരം ഉമ നപയാറഹിയ മകളരം നകയാഴഹിയരം
10. അമചയ തലഹിയയാലുരം രണണത്ത് പക്ഷരം
11. അമയരം മകളരം ചപണ്ണു തചന
12. അപരം തഹിനയാല് മതഹി കുഴഹി എണ്ണണ
13. പയാപഹിചചെല്ലുനഹിടരം പയാതയാളരം
14. പഹിച്ചയ്ക്കു വനവന് അച്ചഹിക്കത്ത് നയായരത്ത്
15. പുതനച്ചഹി പുറപ്പുറരം തൂക്കുരം
16. പൂച്ചക്കയാരു മണഹിചകടരം
17. ചപണ്കയാരത്യരം വന്കയാരത്യരം
18. ചതയാമനു നപയായയാല് ചതയാപഹി പയാള
19. പരഹിവ കരഹിഞ്ഞയാല് പയാടുരം കയാണരം
20. പയാണഹി പഹിഴച്ചയാല് കയാണഹിക്കു നദയാഷരം

                                                                              നഹിതത്യ ബയാബു 
                                                                                        IX     എ 
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 വമമാഴഡി മുത്തുകൈൾ 

"വഹിജയഹികളചട കഥകള് വയായഹിക്കരുതത്ത് അതഹില് നഹിന്നുരം നഹിങ്ങള്ക്കത്ത് സനന്ദശരം മയാത്രനമ
ലഭഹിക്കുകയള.പരയാജഹിതരുചട  കഥകള്  വയായഹിക്കുക  നഹിങ്ങള്ക്കത്ത്  വഹിജയഹിക്കയാനുള്ള
പ്രനചെയാദനരം ലഭഹിക്കുരം"
                                                                             എ.പഹി.ചജ അബത്ത്ദുള് കലയാരം 

"മഴചപയ്യുനമയാള് പക്ഷഹികചളലയാരം തണല് നതടഹി നപയാകുരം....
എനയാല്  പരുനത്ത്  നമഘങ്ങള്ക്കു  മഷീചത  പറനത്ത്  മഴചയ  തരണരം  ചചെയ്യുരം.പ്രശ്നങ്ങള്
ഏവരക്കുരം ഒരുനപയാചലയയാണത്ത് അതത്ത് അഭഹിമുഖഷീകരഹിക്കുന രഷീതഹിയയാണത്ത് പ്രധയാനരം.”
                                                                             എ.പഹി.ചജ അബത്ത്ദുള് കലയാരം 

"ഗ്രയാമങ്ങളയാണത്ത്  ഇനത്യയചട നചടലത്ത് .അതഹിനയാല് ഗ്രയാമഷീണരുചട ഉനമനമയാണത്ത്  
ഭയാരതതഹിചന്റെ ഉനമനരം "                                 ഗയാനഹിജഹി 

"ഇനത്യക്കത്ത് മതമല ഭയാഷണമയാണയാവശത്യരം" 
                                                                              സസയാമഹി വഹിനവകയാനന്ദന് 
"സസയാതനരം എചന്റെ  ജനയാവകയാശമയാണത്ത് .അതത്ത് ഞെയാന് നനടുകയരം  ചചെയ്യുരം" 
                                                                             നഗയാപയാലകൃഷ്ണ നഗയാഖചല 
"എനഹിക്കത്ത് ഇനഹി ഒരു ജനമുണയാക്കുകയയാചണകഹില് അതത്ത് ഈ നയാടഹില് തചന 
ആകണചമനത്ത് ഞെയാന് ആഗ്രഹഹിക്കുന്നു"           
                                                                            മഹയാകവഹി ഉളര 

"വയായനയയാണത്ത് മനുഷത്യചന പൂരണ്ണ നയാക്കുനതത്ത്  "
                                                                           നഡയാകത്ത്ടര  രയാധയാകൃഷ്ണന്    
"ഭയാരതചമന നകടയാല് അഭഹിമയാന
പൂരഹിതമയാകണരം അനരരംഗരം 
നകരളചമന്നുനകടയാനലയാ  തഹിളക്കണരം 
നചെയാര നമുക്കത്ത് ഞെരമ്പുകളഹില് "
                                                                           വള്ളനതയാള് 

                                                                                              സഹിദ്ധയാരഥത്ത്  ജയകുമയാര 
                                                                                              IX  എ 
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      കമാസസ്മുറഡിയഡിവല  കുഞഡിപമാവെസ്

                 ഗ്രയാമതഹിചല സത്ത്കൂളഹില് രണയാരം കയാസഹിലയാണത്ത് കഹിങ്ങഹിണഹി പഠഹിക്കുക്കുുനതത്ത്. 
സത്ത്കൂള് തുറക്കുക്കുുന ദഹിവസരം പുതനുടുപ്പുരം സത്ത്കൂള്ബയാഗുരം പുള്ളഹികുടയചമയാചക്കയയായഹി 
കഹിങ്ങഹിണഹി സത്ത്ക്കൂളഹിചലതഹി.
                     കയാസഹിചലതഹിയ കഹിങ്ങഹിണഹി കൂടകയാചരലയാരം ഒരഹിടത്തു വടമഹിട നഹില്ക്കുനതത്ത് 
കണ. കഹിങ്ങഹിണഹി അവഹിനടക്കു ചചെന്നു.തറയഹില് അതയാ ഒരു പ്രയാവഹിന്കുഞ്ഞത്ത് വഷീണ 
കഹിടക്കുന്നു. നവനലവധഹിക്കത്ത് അടച്ചഹിടത്ത് കയാസത്ത്മുറഹിയഹില് കൂടു കൂടഹിയ പ്രയാവഹിചന്റെ 
കു ഞ്ഞയായഹിരുന്നു അതത്ത്. കുടഹികള് അതഹിനു നനചര കടലയാസത്ത് ചുരുടഹിചയറഹിയകയരം  ചവള്ളരം
ചതറഹിപഹിക്കുകയരം ചചെയ്യുന്നുണത്ത്.
         ''കൂരര......കൂര.......'' ചപചടനയാണത്ത് അമപ്രയാവത്ത് അവഹിനടക്കത്ത് പറന്നുവനതത്ത്.
'ശ.....ശ.......നപയാ........'കുടഹികള് ആരപ്പുവഹിളഹികനളയാചട അമപ്രയാവഹിചന ഒയാടഹിചു വഹിട. 
അമപ്രയാവത്ത് സങ്കെടനതയാചട കയാസത്ത്മുറഹിയചട ചുമരഹില് ഇരഹിപയായഹി
   
       അതുകണത്ത് കഹിങ്ങഹിണഹിക്കത്ത് വഹിഷമരം വന്നു. ''ഈ കുഞ്ഞഹിപ്രയാവഹിചന ഉപദ്രവഹിക്കനല....'' 
കഹിങ്ങഹിണഹി ഒയാടഹിചച്ചനത്ത്  ചചകയഹിചലടുത്തു.
     ബഹളരം നകടത്ത് ടഷീച്ചര കഹിങ്ങഹിണഹിയചട ചചകയഹിലഹിരുന പ്രയാവഹിന്കുഞ്ഞഹിചന കണ.

        ''കഹിങ്ങഹിണഹി......പ്രയാവമയായയാനണയാ കയാസഹില് വരുനതത്ത്?'' ടഷീച്ചര നചെയാദഹിച.
                കഹിങ്ങഹിണഹി കയാസഹില് നടന  കയാരത്യങ്ങള്  ടഷീച്ചറഹിനനയാടത്ത്  പറഞ.
  ''കു ഞങ്ങനള,നമള് ചുറ്റുമുള്ള ജഷീവജയാലങ്ങചള നസ്നേഹഹിക്കയാനയാണത്ത് ആദത്യ  
പഠഹിനക്കണതത്ത്.
നഹിങ്ങള് ഈ കുഞ്ഞഹിപ്രയാവഹിചന ഉപദ്രവഹിച്ചതത്ത് ശരഹിയയായഹില.''
ടഷീച്ചര മറ്റുകുടഹികനളയാടു പറഞ.
ടഷീച്ചര  പ്രയാവഹിന്കുഞ്ഞഹിചന എടുതത്ത് സുരക്ഷഹിതമയായ ഒരു സലത്തു വച.

               അല്പസമയരം കഴഹിഞ്ഞനപയാള് അമപ്രയാവത്ത് അവഹിനടക്കത്ത്  വന്നു. അതു      
കഹിങ്ങഹിണഹിചയ നന്ദഹിനയയാചട നനയാക്കഹിയഹിടത്ത് കുഞ്ഞഹിനനയരം നകയാണത്ത് ദൂനരക്കു നപയായഹി.

                              

                                                                                

                                                                                   
                                                                                   ബഹിച ബഹിജ

                              IX എ 
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 ദഡിക്കുകൈൾ നമാലസ്

                നനനര കഹിഴനക്കയാട നപയായതയാരത്ത്?
                നകയാലത്തുനയാടഹിചല നകയാഴഹിയണ്ണന്

                നനനര പടഹിഞ്ഞയാട നപയായതയാരത്ത്?
                അമയാട വഷീടഹിചല നകയാമനയാന

                നനചര വടനക്കയാടത്ത് നപയായതയാരത്ത്?
                ചകയാടഹിയരം കയാടഹിചല ചകയാചതുമഹി

                നനരനത ചതക്കയാടത്ത് നപയായതയാരത്ത്?
                പമാറഡിപ്പറക്കുന്ന വചമരുനസ്  .....................!

 

ആല്ബഹിന് നജയാണ്
IXഎ 
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കവഹിത...                  

 കൈലമമാന്     

    മയാനതമഹിളഹിമയാമചന്റെ
            മടഹിയഹിലഹിരഹിക്കണ കലമയാനന
           ആരുരം  കയാണയാതറഹിയയാനത
         തയാഴനതക്കു വരയാനമയാ നഷീ

            അമഹിളഹിമയാമനുറങനമയായാള്
               കമഹിളഹിചകയാണ പുതയ്ക്കുനമയാള്
             അറഹിയയാതറഹിയയാചതയാരു ചെയാടരം

                    ഇവഹിചടയഹിരഹിക്കയാരം ഞെയാന് മയാത്രരം!
     പയാലുരം പഴവരം തരുമനലയാ

        പയാടഹിയറക്കയാന് വരുമനലയാ
           നഹിനക്കു നവനണയാ കലമയാനന

         കറുകത്തുമ്പുരം പുല്നയാമ്പുരം?
                                               

                                    

                                                                                                           അനഹിരുദ്ധത്ത്  
                                                                                           IX എ 
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       കഥ...

                                       ബുദലിമമാനമായ ബശർബല്      

     മഹയാനയായ അകത്ത്ബര ചെക്രവരതഹി ഒരഹിക്കല് തചന്റെ രസഹികനയായ മനഹി

ബഷീരബലഹിചന്റെ  ബു ദ്ധഹിശകഹി  ഒനത്ത്  പരഷീക്ഷഹിക്കുവയാന്  നഹിശ്ചയഹിചു.  അനദ്ദേഹരം

ബഷീരബലഹിചന വഹിളഹിചു വരുതഹിയഹിട നചെയാദഹിചു:
           "മനഹി ബഷീരബല്,ഡല്ഹഹിയഹിചല എത്ര കയാക്കകളചണനത്ത് കൃതത്യമയായഹി 

പറയയാനമയാ?'
അകത്ത്ബറഹിചന്റെ നചെയാദത്യരം നകടത്ത് ബഷീരബലഹിനത്ത് ഉള്ളഹില് ചെഹിരഹി വന്നു എങ്കെഹിലുരം അയയാളചട

നയാവഹിന് തുമഹില് നഹിനത്ത് നചെയാദൃതഹിനുള്ള ഉതരരം ചപടനത്ത് അടരനത്ത് വഷീണ.
          തഹിരുനമനഹി,ഡല്ഹഹിയഹില് നമയാതരം അറുപതഹിനയായഹിരതഹി അഞ്ഞൂറഹി 

അമതഹിരണത്ത് കയാക്കകളണത്ത്.
ബഷീരബലഹിചന്റെ കൃതൃമയായഹി ഉതരരം നകടത്ത് ചെക്രവരതഹി ആദൃനമയാനത്ത് പകചു. പഹിചന 

നചെയാദഹിചു; ഈ കണക്കത്ത് കൃതൃമലയാചത വനയാനലയാ?
         അങ്ങചന വനയാല് അതഹിനത്ത് കയാരണമുണത്ത്. കയാക്കകളചട എണ്ണരം 
കൂടുതലയായഹി കയാണചനങ്കെഹില് ഇവഹിചടയള്ള കയാക്കളചട ബന്ധുക്കള്  മറ്റു 
സലങ്ങളഹില് നഹിനത്ത് വഹിരുന്നു വനഹിടണങ്കെഹില് ഇവഹിചടയള്ള കയാക്കളഹില് പലരുരം 

അകചലയള്ള   ബന്ധുക്കളചട വഷീടഹിനലക്കത്ത് വഹിരഹിന്നു നപയായഹിടണയായഹിരഹിക്കുരം. 
ബഷീരബല് യയാചതയാരു സരംശയവരം കൂടയാചത തടഹിവഹിട

       ബഹിദ്ധഹിമയാനുരം കരമരസഹികനുരംമയായ ബഷീരബചലഹിചന അകത്ത്ബര 

ചെക്രവരതഹി സനനയാഷരം ചകടഹിപ്പുണരന്നു.
                            

                                          

   അനന്ദു കുമയാര       
     IX എ 
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 ഗെമാനഡിവെചനങ്ങൾ

.  അഹങ്കെയാരരം  അജ്ഞയാനഹിയചട   ലക്ഷണമയാണത്ത് 

. അഹഹിരംസചകയാടു നവരത്ത് നനചചകയാണഹിരുനഹിചലങ്കെഹില്
സതത്യതഹിചന്റെ ചചെടഹി   വളരന്നു കയായഹില 

. സസനമയായഹി ആരജഹിച്ച അറഹിവഹിനനയാളരം ആത്മസരംതൃപഹി
നല്കുന മചറയാനഹില 

. ചവള്ളഹിയചടയരം സസരണതഹിചന്റെയരം തുടകളല
,ആനരയാഗത്യമയാണത്ത്  യഥയാരത സമതത്ത് 

. സതത്യരം പറയന ഞെയാന് ഒറക്കയാവയാരം എനയാല് മറ്റു ശബ്ദങ്ങള് തളരുനമയാള്  
എചന്റെ ശബ്ദരം നകള്ക്കയാതഹിരഹിക്കഹില 

. പണമഹിലയാതവനല സസപ്നങ്ങള് ഇലയാതവനയാണത്ത് ദരഹിദ്രന് .    

                                                                  അദദസതത്ത് പഹി സനനയാഷത്ത്  
                                                                    IX എ 
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  ഒരു കുടന്ന വവെളഡിചമമായസ്

ഒരലികല് ഒരമാൾ അയമാളവടെ 

കൃഷലിയലിടെത്തലില് നലിന്നറ്റ് അതലിമങനമാഹരമമായ

ഒരു വവെണകല്രൂപനം കൈലിഴലിവചടുത്തു.

സുന്ദരവെസ്തുകവളെ ങസ്നേമാഹലിക്കുകൈയുനം അവെ

ങശഖരലിക്കുകൈയുനം      വചയ്തലിരുന്ന ഒരമാളവടെ

അടുങത്തകറ്റ് അ മനു ഷ൯ അതുമമായലി വചന.ആ മനുഷ൯ രുപവത്ത ഒരു 

വെലലിയ തുകൈയറ്റ് വെലിറ.

പണവമുയലി വെശടലിങലക്കു വെരലികൈയമായലിരുന

അങപമാഴമാണറ്റ് ആ മനുഷ൯ ചലിനലികമാ൯ തുടെ

ങ്ങലിയതറ്റ്.ഈ പണനം എന്തു മമാതൃനം

 ജശവെലിതസ  സൗകൈരദങ്ങളെമാണറ്റ് നല്കുന്നതറ്റ്

അവെഗണലികവപടറ്റ് ആയലിരങത്തമാളെനം വെ൪

ഷങ്ങളെമായലി മണലിനുള്ളലില് പുതഞ്ഞുകൈലി

ടെന്നലിരുന്ന ഒരു മൃതശലിലമാഖണ്ഡത്തലിനു

പകൈരമമായലി ഒത്തലിരലിപണനം നല്കൈലി ഏതു

വെലിഡലി വെലിലക്കുവെമാങനം?

അയമാളവടെ വവകൈകവലത്തലിങച൪ന്ന രൂപ
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ത്തലിങലക്കു ങനമാകലി ചലിനലിക്കുകൈയമായലിരു

ന  എവനമാരു  സസൗന്ദരസം എവനരു ജശവെ

 പകൈമാശനം ആയലിരനം വെ൪ഷങ്ങളവടെ നലി൪മ്മ

ലമധുരമമായ നലി൫ക്കുങശഷനം വവകൈകൈളെലി

വലത്തലിങച൪ന്നലിരലിക്കുന്നതറ്റ് ഏതറ്റ് ആത്മമാവെലി൯ററ്റ്  

സപ്നറ്റ്മമാണറ്റ് മൃതവനം സപ്നരഹലിതമമായ

പണത്തലിനു പകൈരമമായലി ഇതലിവന വവകൈമമാറമാ൯ ആ൪ക്കുനം ങതമാനനം?

                                                                                            

                                                                          

                   

                    രയാഹുല് രവഹി  IXഎ       
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കഥ      ...             

           ചുവണലഡിയുവട ഉപകൈമാരസം

                            ഒരു ചുവണ്ടലലി അബദത്തലില് മൃഗരമാജമാവെമായ
സലിനംഹത്തലിവന്റെ പുറത്തു വെശഴുന്നതലിനലിടെയമായലി. സലിനംഹമമാകൈവട പള്ളലിങവെട
കൈഴലി  ഞ്ഞു പള്ളലിയുറകത്തലിലമായലിരുന. ഉറകമുണർന്ന സലിനംഹനം
ങകൈമാപനംവകൈമാണ്ടറ്റ് ജത്വലലിച്ചു. 'ഏതു ധലികമാരലിയമാണറ്റ് എവന്റെ പള്ളലിയുറകത്തലിനു ഭനംഗനം വെരുത്തലിയതറ്റ് '. 
സലിനംഹനം ചുവണ്ടലലിവയ കകൈയലിവലടുത്തു. ചുവണ്ടലലി ആലലിലങപമാവല വെലിറച്ചു. പ്രങഭമാ, ദയവെമായലി 
എവന്ന വകൈമാലരുതറ്റ്. അങങ്ങയറ്റ്  ഞമാന് തശർചയമായുനം പ്രതത്യുപകൈമാരനം വചയമാനം. എവന്ന ഒന വെലിടയയ.

ചുവണ്ടലലി ങകൈണു.   

                       സലിനംഹത്തലിനു ചലിരലിയടെകമാന് കൈഴലിഞലില. 'നലിവന്നങപമാലള്ള ഒരു കൈടുകയുവടെ 
പ്രതത്യുപകൈമാരനം ങമടെലികമാന്വെണനം നമാനം തമാഴുകൈങയമാ?ഒരലികലമലില'.എന്നലിട്ടു ഗസൗരവെത്തലില് മൃഗരമാജവെറ്റ് 
പറഞ്ഞു."പങക്ഷ തതറ്റ്കമാലനം നലിവന്ന ഞമാന് വെലിടയയ്ക്കുന.ഉപകൈമാരവമമാവക തന്നത്തമാന് ആയമാല് 
മതലി."സലിനംഹനം ചുവണ്ടലലിവയ വെലിടയച്ചു.ചുവണ്ടലലിക്കു സങനമാഷമമായലി.കുങറദലിവെസനം കൈഴലിഞറ്റ് 
ങവെടയലിറങ്ങലിയ സലിനംഹനം ആകൈസലികൈമമായലി ഒരു വെലയലിലകൈവപട്ടു.രക്ഷവപടെമാനുള്ള ശമനം വെലയലില് 
കൂടുതല് കുടുങ്ങമാങന ഉതകൈലിയുള്ളൂ.കൈമാടെറ്റ് കുലങനം വെലിധനം സലിനംഹനം അലറലി.പക്ഷലിമൃഗമാദലികൈവളെലമാനം 
വെലിറച്ചു.സലിനംഹവത്ത രക്ഷലിക്കുവെമാന് ആർക്കുനം സമാധലിചലില.

                        അങപമാഴമാണറ്റ് ചുവണ്ടലലി ആ വെഴലികറ്റ് വെന്നതറ്റ്.സലിനംഹത്തലിവന്റെ അടുത്തറ്റ് 
അവെവനത്തലി.വെലയുവടെ ചരടുകൈൾ ഒങരമാന്നമായലി അവെന് കൈടെലിച്ചുമുറലിച്ചു.നലിമലിഷങ്ങൾകകൈനം സലിനംഹനം 
വെലയലില്നലിനനം രക്ഷവപട്ടു.ചുവണ്ടലലി പറഞ്ഞു:പ്രങഭമാ,ഞമാനലിന ധനദനമായലി.

നഹിതത്യ ബയാബു  

                                        IXഎ 
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      വെഡിദഷ്യ ധനസം  സര്വ ധനങ്ങളഡിലസം പധമാനമമാണസ്

.  വഹിദത്യയാധനരം  നചെയാരനയാരക്കത്ത്  നമയാഷഹിച്ചത്ത് ചകയാണനപയാകയാന് കഴഹിയഹില 

. വഹിദത്യയാധനരംമറ്റുള്ളവരക്കത്ത് എത്ര മയാത്രരം  വഷീതഹിച ചകയാടുതയാലുരം അതത്ത്  
കുറഞനപയാകഹില 

. വഹിദത്യയാധനരം എത്ര  മയാത്രരം കൂടുതലയായയാലുരം അതഹിന്നമല് സരക്കയാരഹിനത്ത്  നഹികുതഹി 
ചുമതയാന് കഴഹിയഹില 

. വഹിദത്യയാധനരം ഉപനയയാഗഹിച മചറലയാ ധനങ്ങളരം നനടയാവനതയാണത്ത് .

                      
                     ഇപ്രകയാരമുള്ള ധന മയാണത്ത് നയാരം സമയാദഹിനക്കണതത്ത് .  

 
അദദസതത്ത് ചക  സുനഹില്   

     IX ബഹി
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     PROVERBS.....

* If you would have peace,prepare for war.

* The child is father of the man
* Slow and steady wins the race.
* A stitch in time saves nine.
* All that glitters is not gold.
* A sound mind in a sound body.
* Work is worship.
* The early bird catches the worm.
* Better rare than never.
* Cleanliness is next to Godliness.
* Union is strength.

* Knowledge is power.                                                                  Kiran 
                                                                           IX  A 

* Laughter is the best medicine.
* An empty vessel makes much voice.
* Time and tide waits for none.
* Preventation is better than cure.
* The knowledge of god is the beginning of wisdom.
* Example is better than precept.
* Necessity is the mother of invention.
* With God, I am hero; without him, I am Zero.

                                                     

59   



     ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന് വവെണ്കുറലിഞലി 2018-19

         നുറങ്ങറലിവകൈൾ ......                                  

      ജൂകല  21 നസ് ചമാന്ദ്ര ദഡിനസം.

• 2008  ഒകത്ത്നടയാബര  22  നയാണത്ത്   ചെന്ദ്രയയാന്-1  കുതഹി     ചയരനതത്ത്.  ചെന്ദ്രയയാന്-1 ല്
തുടങ്ങഹിയ  ഇനത്യയചട  നസ്പെസത്ത്  ഒഡഷീസഹി  ഇനഹി  ചെന്ദ്രയയാന്-2 ലൂചട
തുടരുരം.നറയാനബയാടകചളക്കൂടഹി ഉള്ചപടുതഹിയള്ള പരത്യനവക്ഷണമയാണത്ത്  ചെന്ദ്രയയാന്-
2 ല് ഉണയാകുക.

• ചെന്ദ്രചനക്കുറഹിച പഠഹിക്കുന ശയാസ്ത്രശയാഖയയാണത്ത് ചസലനനയാളജഹി.

• മനുഷത്യചന  ചെന്ദ്രനഹില്  ഇറക്കയാന്  ഇനത്യയ്ക്കുമുണത്ത്  പദ്ധതഹി.ചെയാന്ദ്രനഹില്  ഇനത്യ
സയാപഹിക്കയാന് നപയാവന വയാസസലതഹിനത്ത് ഐഎസത്ത്ആരഒ ഒരുനപരുരം
നഹിരനദ്ദേശഹിച്ചഹിടണത്ത്-ചെയാന്ദ്രവഹിഹയാര.

• ഒരു  മയാസതഹിനഹിചട   രണ  പൂരണ്ണചെന്ദ്രനഹില്  ഒനഹിചന  വഹിളഹിക്കുന  നപരയാണത്ത്
ബ്ലൂ മൂണ്.

• ചെനന്ദ്രയാപരഹിതലതഹിചല മണ്ണത്ത് റഹിനഗയാലഹിതത്ത്.
പുലരഹി  സനനയാഷമയാചണചന്റെ  നലയാകരം  പൂക്കളയാല്  നഹിറയരം  സുഗനരം  ഞെയാന്
അറഹിയന്നു കയാറഹില് ഇളകുന ഇലകളചട മരമര ശബ്ദരം ണ് ഞെയാന് നകള്ക്കുന്നു
കഹിളഹികള്  പയാടുന  മധുര  മനനയാഹരമയായ  പയാടത്ത്  ഞെയാന്  നകള്ക്കുന്നു  പ്രഭയാത
സൂരത്യന് എചന ഉണരത്തുന്നു പുലരഹിയഹില് തളഹിരഹിലകളഹില് വഷീഴുന മഞ്ഞഹികണരം
പ്രഭയാതതഹില് എന് മനരം കുളഹിരുന്നു എത്ര വരണ്ണഹിച്ചയാലുരം മതഹിയയാവയാത എത്രനയയാ
നസ്നേഹ സുന്ദരഹി എന് പുലരഹി എന് പ്രകൃതഹിചയ ഞെയാന് നസ്നേഹഹിക്കുന്നു.

• വയായമണ്ഡലമഹിലയാതതുചകയാണത്ത്  ഭൂമഹിയഹിനലതുനപയാചല  സരംസയാരഹിക്കുനതത്ത്
നകള്ക്കയാനുരം സയാധഹിക്കഹില.

• ഭൂമഹിയഹില്  ഒരു  വസത്ത്തുവഹിനത്ത്  അനുഭവചപടുന  ഭയാരതഹിചന്റെ  ആറഹിചലയാന്നു
മയാത്രനമ ചെന്ദ്രനഹില് അനുഭവചപട.
                                                     

                      
                       
 
                                                                  വഹിനഷീഷത്ത് വഹിനനയാദത്ത്    IX  ബഹി
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കവഹിത.... 
     

     അമമ പകരന ചചെയാല്ലുകള്
അമ്മയലിലമാത്ത കുഞലിനറ്റ് അമ്മലിതുമത്തറ്റ്
വപറമ്മയറ്റ് ഇലമാത്തതറ്റ് ങപമാറലിയ മുത്തശലികറ്റ്
അടെയ ചകൈലിരലി  കൈയർ ആവല
അരലി ഉവണ്ടങ്കേലില് എലലി കൈമാടലില് നലിനനം വെരുനം

 ഈവരടുത്തമാല്  ങപന്  കൂലലി
കൈടെപ്പുറനം കൈലിടെക്കുങമമാൾ കൈമാല്കശഴലില് കൈലിടെകണനം
ആരമാന്വറ വനലലില് കപകവളെ കൈണ്ടങപമാവല
ങമല്ക്കൂരയുള്ളവെങന തശ ങപടെലിയുള്ളൂ
കുന്നലിനുനം കുഞലിനുനം കുളെലിരലിതശ ല

                         
                              ക്രതഹിയ ക്രഹിനപഷത്ത് 

                            5 B
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ഫദീ മസമാഫസ് വവെയറഡിവന്റെ പമാധമാനഷ്യവസം    പസകഡിയുസം    

                                 കമമ്പ്യൂടറഹിചന്റെ വഹിവഹിധ ഭയാഗങ്ങള് തമഹിലുള്ള പ്രവരതനങ്ങള്
ഏനകയാപഹിപഹിക്കുകയരം  നഹിയനഹിക്കുകയരം  ചചെയ്യുന  സഹിസരം  നസയാഫത്ത്റത്ത്  ചവയര  അണത്ത്
ഒയാപനററഹിങത്ത്  സഹിസരം  (ഒ.എസത്ത്)  എനറഹിയചപ ടുനതത്ത്.  ഒയാപനററഹിങത്ത്    സഹിസതഹിചന്റെ
ധരമങ്ങള്   തയാചഴ  പറയനവയയാണത്ത്.കമമ്പ്യൂടറഹിചന്റെ  വഹിവഹിധ   പ്രവരതനങ്ങള്
നഹിയനഹിക്കുകയരം  ഏനകയാപഹിപഹിക്കുകയരം  ചചെയ്യുക,  വഹിവഹിധ  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളയായ  പ്രഹിന്റെറുകള്,  സയാനറുകള്  തുടങ്ങഹിയവചയ  നഹിയനഹിക്കയാനുരം
പ്രവരതഹിക്കയാനുരം  കഴഹിയന്നു.  ഇന്റെരചനറത്ത്   ഉള്ചപചടയള്ള  വഹിവരവഹിനഹിമയ
സഇൗകരത്യങ്ങളമയായഹി  ബനചപടയാന്  കഴഹിയന്നു.  ഒനടചറ  തരതഹിലുള്ള  ഒയാപനററഹിങത്ത്
സഹിസങ്ങള്  കമമ്പ്യൂടറുകളഹില്  ഉപനയയാഗഹിക്കുന്നുണത്ത്.ഒയാപനററഹിരംഗത്ത്  സഹിസരം  ഒരു  സഹിസരം
നസയാഫത്ത്റചവയറയാണത്ത് ഇതത്ത്  പ്രയാധയാനമയായരം രണതരതഹിലയാണള്ളതത്ത്.പണരം ചകയാടുതത്ത്
വയാങ്ങഹി  ഉപനയയാഗഹിക്കയാവന  ഉടമസയാവകയാശമുള്ള  നസയാഫത്ത്റചവയറുകള്
ഉദയാഹരണരം,ദമനക്രയാനസയാഫത്ത്റഹിചന്റെ  വഹിന്                   നഡയാസത്ത്.സഇൗജനത്യമയായഹി  ലഭഹിക്കുന
നസയാഫത്ത്റചവയറുകളയാണത്ത്  സസതന  നസയാഫത്ത്റചവയറുകള്.  സസതന
നസയാഫത്ത്റചവയറുകളയായ  ഒപനററഹിരംഗത്ത്  സഹിസങ്ങളയാണത്ത്  സസതന  ഒയാപനററഹിരംഗത്ത്
സഹിസങ്ങള്.ഉദയാഹരണരം-ഗ,ഒയാപണ്  ബഹി.എസത്ത്.സഹി  തുടങ്ങഹി  നഹിരവധഹി  സസതന
നസയാഫത്ത്റചവയറുകള് ഇനത്ത് ലഭത്യമയാണത്ത്.

     ഇനത്ത് കൂടുതലയായഹി ഉപനയയാഗഹിചവരുന ഒരു സസതന ഒയാപനററഹിരംഗത്ത്  സഹിസമയാണത്ത്
ഗ.1983-ല് റഹിച്ചയാരഡത്ത് സയാള്മയാന് തുടക്കരം കുറഹിച്ച ഗ ചപ്രയാജകത്ത്റത്ത്  വഹികസഹിപഹിചച്ചടുത
നപ്രയാഗ്രയാമുകളരം  1994-ല്  ലഹിനസത്ത്  നടയാരവയാള്ഡത്ത്സത്ത്  വഹികസഹിപഹിചച്ചടുത  ലഹിനകത്ത്  എന
അടഹിസയാന  നപ്രയാഗ്രയാമുരം  നചെരതയാണത്ത്  ഇഇൗ  നസയാഫത്ത്റചവയര  തയയാറയാക്കഹിയതത്ത്.ഗ
നപ്രയാജകത്ത്റഹിചന്റെ  ഭയാഗങ്ങളരം  ലഹിനകത്ത്  ചകരണലുരം  നചെരനയാണത്ത്  ഇതുണയായതത്ത്.എനതു
ചകയാണത്ത് ഇതഹിചന ഗ എന്നു വഹിളഹിക്കുന്നു.
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നന്ദേഡി...

              പങവയലമണറ ബനങളലട ആധമരശലല .  ഈ

      ആധനലക യഗതലല ഡലജലറലല രപതലല ആഹമദ വലഷമദങളശ

    അറലവശ വലളനമദവലമമലകയമണറ ഞങൾ ഇവലലടകകമമറലയതറ.ഒമളരമ

      പങലവയലലലശ പറഞലലലങലലശ നനല എന വമകറ സസയശ

അലലഞലടണറ.       ഈ സസപശ സമഷമതറകരലകമൻ ഞങൾകറ തമങമയല

  നലന ബലന ടലചറലനശ,      ളരഖ ടലചറലനശ സർളവമപരല ഞങൾകറ

      ആവശദമമയ എലമ പരലശലലനവശ നലർളദശവശ സഹമയവശ തന

        ബഹമമനലപട ജളയഷറ സമറലനശ ലവണകറലഞല എസറ എൻ ഡല പല

     സളലലല എലമ ലലറലല കകററ അശഗങളലടയശ നനല...നനല..
             ലഹിറഹില് ദകറത്ത് അരംഗങ്ങള്...
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