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അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നു. ഭപവനകൈള്, സെസ്വപ്നങ്ങള്, പനടങ്ങള്, ഇവ 
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സെമര്പത്തിക്കുന്നു. സെര്ഗപത്മകൈ പ്രതത്തിഭകൈളലടെ തുറന്നെ ചത്തിതട പടട 
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അമ

തറ്റോരറ്റോടഡിന ഇഇൗണമറ്റോയഡി 

   വന്ന റസ്നേഹസറ്റോഗരറമ

              അമഡിഞ്ഞപറ്റോലഡില്

            നറുമണറമകഡിനയനന്ന 

              തറലറ്റോടഡിയുറക്കഡിടുമ

             അമതന റസ്നേഹമ

          ഒറ്റോര്മവച്ച നറ്റോള് മുതല്

       ഒറ്റോര്മയഡില് മറ്റോയറ്റോനത നഡിന

               തറ്റോറലറ്റോലമ പെറ്റോടഡി 

               വറ്റോത്സലലമ തൂകഡി

         റസ്നേഹത്തഡിന മറ്റോധുരലറമകഡി

               വളര്ത്തഡിനയന്നമ

        റസ്നേഹത്തഡിന ദതീപെമറ്റോനണന്നമ

              നഡിതല റസ്നേഹറമ നനഡി. സനു ജജെ 9C

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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 എനനന്െ്റ ഗഗ്രാമമ

എത മറനറ്റോഹരനമനന്റെ  ഗറ്റോമമ

വൃക്ഷങ്ങള് പൂവഡിട്ടു നഡില്ക്കുമ ഗറ്റോമമ

റകരവൃനങ്ങള് തന കറ്റോവലഭൂമഡി

പെറ്റോരഡില് മറനറ്റോഹരനമനന്റെ  ഗറ്റോമമ

 

സറ്റോഗരതതീരനത്ത ശേറ്റോന്ത ഗറ്റോമമ

ഭറ്റോരതഭൂവഡിനഭഡിമറ്റോന ഭറ്റോജനമ

മനറങ്ങുമഡിലറ്റോത്ത പുണലകഥകള് തന

ഭൂമഡികയറ്റോനണനമനന്റെ  രമല ഗറ്റോമമ

ജെജിസ്ന ജജെ 9C
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കുറുക്കനനന്െ്റ കലലഗ്രാണമ

നവയഡിലമ മഴയുമ വന്നറലറ്റോ

നകറ്റോച്ചു കുറുക്കനഡ് കലലറ്റോണമ

കത്തുനകറ്റോടുത്തു കുഞ്ഞറ്റോറ

കൂകഡി വഡിളഡിച്ചു കറ്റോക്കമ

പെന്തലനകടഡി കഴുതച്ചറ്റോരഡ്

സദലനയറ്റോരുക്കഡി കുരങ്ങച്ചന

കുയഡിലകള് പെറ്റോടഡി,മയഡിലകളറ്റോടഡി

തരഡികഡിട റമളമ നകറങ്കമമ 

പെന്തലഡിനുളഡില് കുരവയുയര്ന

ഗമറയറ്റോനടത്തഡി കുറുക്കച്ചന

സൂട്ടുമ റകറ്റോട്ടുമ കൂളഡിമഗഡ്  ഗറ്റോസമ

വനച്ചറ്റോരു നകറ്റോച്ചുകുറുക്കച്ചന

നപെറ്റോനമ മഡിനമ സറ്റോരഡിയുടുത്തഡ്

ഒളഡികണഡിടറ്റോ നചക്കനന റനറ്റോക്കഡി

നറ്റോണഡിച്ചങ്ങനന നഡില്പറ്റോയഡി

സനരഡിയറ്റോനയറ്റോരു പുതുനപണഡ്.            സനു ജജെ 9c

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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  മഴവവിലന്െ്

ഏഴു വര്ണമുള പെറ്റോവറ്റോട-

യണഡിഞ്ഞ സനരഡി

ആകറ്റോശേ റഗറ്റോപുരമുറത്തഡ്

ആനരറയറ്റോ കറ്റോത്തുനഡിന്നറലറ്റോ!

കറ്റോര്റമഘമഡിരുണഡ് മൂടഡിയഡിട്ടുമ 

നകറ്റോളളഡിയറ്റോന മഡിന്നഡി മറഞ്ഞഡിട്ടുമ

കറ്റോനത്തറ്റോരു റതറ്റോഴനറ്റോമ മറ്റോരഡി-

യവനനനത്തറ്റോഞ്ഞഡിറടറ്റോ-

മഴവഡിലറ്റോമ സനരഡിയവള്

മറ്റോനഞ്ഞറങ്ങറ്റോ റപെറ്റോയറലറ്റോ!    

നനൗഫല് എന് 9C

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  



പടട പപപലലെ 2018-19                                                   15

  മഴവവിലന്െ്

മലയുനട മുകളഡില് കറ്റോണമ വഡിറല

            മറ്റോനത്തുനളറ്റോരു മഴവഡിറല

        ഏഴുനഡിറത്തഡില് വഡിലസമ വഡിറല

          നതീനയറ്റോരു നപെണറ്റോനയങ്കഡില്

         നതീനയറ്റോരു സനരഡിയറ്റോറയനന

         നതീനയറ്റോരു കഡിളഡിയറ്റോനയങ്കഡില്

നതീനയറ്റോരു വഡിസ്മയറലറ്റോകമ തതീര്റത്തനന

         നതീനയറ്റോരു കറ്റോററ്റോനയങ്കഡില് 

     എന മനസഡില് തഴുകഡിറയനന

         നതീനയറ്റോരു പൂവറ്റോനയങ്കഡില്

           ഞറ്റോനറ്റോ റതന നുകര്ന്നഡ്

     മഴവഡിലഡിന വസന്തമ തതീര്റത്തനന.

 ഫഫാതജിമ എസസ്  9C

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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തതീവണവി

                  ചൂളമടഡിച്ചു വരുനറണ

                ചതീറഡിപറ്റോഞ്ഞു വരുനറണ

                പുകയുമ തുപഡി വരുനറണ

              വലഡിനയറ്റോരു വണഡി തതീവണഡി

എനന്തറ്റോരു റവഗത ഹറ്റോ ഹറ്റോഹറ്റോ

              എനന്തറ്റോരു നതീളമ അമറമറ്റോ

                ആളുകനളതയുമറ്റോയറ്റോലമ

                 കയറഡിപററ്റോനഡിടമുനണ!

               പെറ്റോളത്തഡിന റമലൂടറലറ്റോ

             പെറ്റോഞ്ഞുവരുന തതീവണഡി

           പെറ്റോളമ നതറഡിമറഡിനഞ്ഞന്നറ്റോല്

              എന്തു ഭയങ്കരമയ്യറയ്യറ്റോ!

ആന്റണജി ജജെഫാസഫസ്  9A

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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വതീണ്ടുനമഗ്രാരു പുലരവി

വര്ണങ്ങള് വറ്റോരഡിവഡിതരഡി

പുലരഡി വന്നണയുന

റപെറ്റോയ ദഡിനത്തഡിന ദദുഃഖസ്മരണകള്

നഡിന മനഹറ്റോസത്തഡിലലഡിഞ്ഞറപെറ്റോയഡ്

എന അകതറ്റോരഡില് പ്രതലറ്റോശേകള് നഡിറച്ചുനതീ

ദദുഃഖങ്ങനളറ്റോനക്കയുമ നതീനയറ്റോളഡിപഡിച്ചു

പ്രപെഞത്തഡിനറ്റോനക പുതുജതീവന

പെകര്നനതീ

കഡിളഡിനകറ്റോഞലകള്  റകട്ടു നതീ വന

നപെറ്റോനസൂരലകഡിരണങ്ങളറ്റോല് മറ്റോലചറ്റോര്ത്തഡി

ജതീവജറ്റോലങ്ങളഡില് പുതുജതീവന പെകര്നനതീ

മടക്കയറ്റോതയഡില് റതങ്ങലറ്റോയഡ് മറ്റോറുന

നറ്റോനളയുനട നപെറ്റോനകഡിരണങ്ങള് അണഡിയഡിക്കറ്റോന

പുലര്ക്കറ്റോലനമ നതീ വതീണ്ടുമ പ്രകറ്റോശേമറ്റോയഡ്

എന അകതറ്റോരഡില് നഡിറയ.   ജനുവരഡി മറനറ്റോഹരഡി

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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തഡിരശതീല വതീഴുന

തഡിരയുന തറ്റോളുകള്

കലണറഡിന റപെജഡിലമ 

കറ്റോലത്തഡിന കരത്തഡിലമ

ജനുവരഡി വതീണ്ടുമ വരഡികയറ്റോയഡ്!

         റപെറ്റോനയറ്റോരറ്റോനണന്നഡിറലലഡ്പെഡിച്ച മുറഡിവുകള്

         ആര്ദ്രനമന ഹൃത്തഡില് നതീറ്റുറമര്മകള്

         ഒനക്കയുമ ഭദ്രനമറ്റോരുകുടത്തഡിനുളഡിലറ്റോക്കഡി

          ഗമഗതന മറ്റോറഡില് നഡിമജ്ജനമ നചയ്തുനഡില്നക്ക!

തഡിരശതീല വതീഴുന 

തഡിരയുന തറ്റോളുകള്

പുതുവത്സരറ്റോശേമസറ്റോ ഗറ്റോനവുമറ്റോയഡിതറ്റോ

ജനുവരഡി വതീണ്ടുമ വരഡികയറ്റോയഡ്

പുതുമയുമറ്റോയഡി മറ്റോനവന

പുതുറമച്ചഡില് പുറമ റതടഡി

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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അതഡിറമറ്റോഹഡിയറ്റോയവന

ആപെത്തഡിലജ്ഞനറ്റോയഡ്

ഉയരങ്ങള് റതടുന 

ജനുവരഡി വതീണ്ടുമ വരഡികയറ്റോയഡ്!

            ഈപ്പുതുവര്ഷത്തഡില്

          എന ഹൃത്തഡില് ഞറ്റോന പെറ്റോകഡിയ

          സകപ്നത്തഡില് വഡിനത്തലറ്റോമ

          മുളനപറ്റോടഡി വളരുവറ്റോന

          ഇതല്വതീശേഡി വഡിരഡിയുവറ്റോന

          ഈ റലറ്റോകശേകഡികള്

          എനക്കൂനടയുണറ്റോകറ്റോന

          പ്രതതീക്ഷറയറ്റോടഡിതറ്റോ......ഞറ്റോന

കറ്റോത്തഡിരഡിപ

          ഈ പുതുവര്ഷത്തഡില്

          പുത്തന പ്രതതീക്ഷയുമറ്റോയഡി 

          ജനുവരഡി വതീണ്ടുമ വരഡികയറ്റോയഡ്........ സനു ജജെ 9c

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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നരന

ഞറ്റോനറ്റോണഡ്   റകമന

ഞറ്റോനറ്റോണഡ്   ആഢലന

ഞറ്റോനറ്റോണഡ്    വഡിദലന

ഞറ്റോന തനന്ന സര്വ്വസകവുമ

എനമ ധരഡിക്കുമ മര്തലമ

നഡിനനറ ആയഡിസഡിനന്നറ്റോടുവഡില്

വഡിരുന കറ്റോരനറ്റോനയത്തുമ

മൃതഡിയുനട മുമഡില് നതീ

ഒനമലറ്റോതറ്റോയഡി തതീതുന

നഡിന ഭൂതനമറ്റോന റനറ്റോക്കുമ മുറമ

നഡിന്നഥഡിതഡിറയറ്റോനടറ്റോപമ

നതീയുമ പുറനപടുകയറ്റോയഡി.

വഡിമല എ (അദലറ്റോപെഡിക)

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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പൂമഗ്രാറ

പൂമറ്റോററ  പൂമറ്റോററ

അഴറകറുനന്നറ്റോരു പൂമറ്റോററ

മഴവഡില്റപെറ്റോലതീ വര്ണമയമ

ആരുനഡിനറക്കകഡി?

   പൂമറ്റോററ   പൂമറ്റോററ

   പെറ്റോറഡിനടക്കുമ പൂമറ്റോററ

   റലറ്റോകനത്തങ്ങുമ പെറ്റോറഡിനടക്കറ്റോന

   വര്ണച്ചഡിറകുകളറ്റോറരകഡി?

പൂമറ്റോററ  പൂമറ്റോററ

റതനനുകരുനന്നറ്റോരു പൂമറ്റോററ

പെറ്റോറഡിനടന്നഡ് റതനനുകരുമ

സഇൗഭറ്റോഗലങ്ങളറ്റോറരകഡി?

    പൂക്കള്റതറ്റോറുമ പെറ്റോറഡിനടന്നഡ്

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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    റതനനുകരുനന്നറ്റോരു  പൂമറ്റോററ

    പൂക്കള് തനനട  റതറ്റോഴഡിയറ്റോയഡ്

    പെറ്റോറഡിനടക്കുമ  പൂമറ്റോററ.

പൂമറ്റോററ  പൂമറ്റോററ

വര്ണച്ചഡിറകഡിന ഉടമറസ

പെറ്റോറഡിനടന്നഡ്  റലറ്റോകമ ചുറ്റുമ-നനലറ്റോരു

റലറ്റോകസഞറ്റോരഡി നതീറയ!

    പൂമറ്റോററ  പൂമറ്റോററ

    മഴവഡില് വര്ണച്ചഡിറകുകളറ്റോല്

    അഴറകറുനന്നറ്റോരു പൂമറ്റോററ

    മധുനഡിറയുമ മലരുകളഡില്

    മധുനുകരറ്റോന നതീനയത്തഡിറല?

സഫാന്ദ്ര സജില്വസ്റ്റർ  8B

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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തതനഗ്രാവന്െ്

            മറ്റോമഴമ വതീഴുന്ന കറ്റോലമറ്റോയഡി

       മറ്റോറഞറ്റോടഡില് കുഞ്ഞുങ്ങള് കൂടമറ്റോയഡി

        കറ്റോനററ്റോനവതീശേഡിയറ്റോല് ഭറ്റോഗലമറ്റോയഡി

             മറ്റോമഴമ കഡിടറ്റോറനറ്റോടമറ്റോയഡി

         അപ്പുപന നനടറ്റോരു കതമറ്റോവഡ്

       അമ്മുമ നവളനമറ്റോഴഡിച്ചതറ്റോറണ

       അമ പെണഡിങ്ങഡ് കളഡിച്ചതറ്റോറണ!

      മറ്റോമഴനമതറയറ്റോ തഡിന്നതറ്റോറണ!

നവയഡിലത്തുപെന്തലറ്റോയഡ് നഡിന്നതുമ നതീ

     അരഡികത്തു റതനപെഴമ തന്നതുമ   നതീ

     ഇനഡിയതകറ്റോലവുമ നഡില്ക്കറണ   നതീ

  കനഡിവഡിനനഡ്റ കനഡിനയനമ 

നല്കനണനതീ.         നന്ദു വജി 9E

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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തകരള നഗ്രാടന്െ്..

                                                     റകളഡിനകട്ടുണരുമ ഈ നറ്റോടഡ്,

                                                നഡിതലമറനറ്റോഹര റകരളനറ്റോടഡ്..

                                              ഹരഡിതസഗനമ നഡിറനഞ്ഞറ്റോരു നറ്റോടഡ്

                                                എത മറനറ്റോഹരഡിയറ്റോനണന നറ്റോടഡ്

                                                 സഗനനഡിറങ്ങള് നഡിറഞ്ഞരുനറ്റോടഡ്

                                                  ഇത മറനറ്റോഹരഡിനയവഡിനടകറ്റോണന

      ഇതറ്റോണഡ് നമ്മുനട റകരളനറ്റോടഡ്

         പ്രകൃതഡിനയ ചുടുചുമബനമ

           നകറ്റോണ്ടുണര്ത്തുമ നദഡികള്

എന റകരള നറ്റോടഡിനുമറ്റോതമ.

      പ്രകൃതഡി കനഡിഞ്ഞ നറ്റോനടന          

റകരള നറ്റോടഡ്....................

                      ജകെസജിയ വജിജെയന്  8C  

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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 അമ 

മറയറ്റോത്ത ഓര്മയറ്റോണമ ,,,

               സഹനശേകഡിതന പെരലയമറ്റോണമ 

                എഴുതഡിയറ്റോല് തതീരറ്റോത്ത പുണലമറ്റോണമ

                നല കറ്റോലത്തഡിനന്റെ വരദറ്റോനമറ്റോണമ

                അമ യറ്റോണഡ് ഗുരു ....................,

                  കറ്റോടഡിലമ റമടഡിലമ അമയുനണന്നറ്റോല്

                റപെടഡിപനതന്തഡിനു റവണഡി..............,

                    കുഞ്ഞഡിനന്റെ ആദലപെറ്റോഠമറ്റോണമ

                   സതലമറ്റോണമ...., കറ്റോലമറ്റോണമ....

                   വതീടഡിനന്റെ വഡിളക്കറ്റോണമ...............

                   റസ്നേഹത്തഡിന പൂമരമറ്റോണമ...........

 

ജതീവ 8B 

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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    നന                                                              

      അമഡി ഞ്ഞപറ്റോലഡിനറ്റോല് വറ്റോത്സലലറസ്നേഹമ

ഇറഡിച്ചുനലഡിയ നനഞകമ തടവഡി

നനഞ്ചുനപെറ്റോട്ടുമറ്റോറമ നപെറ്റോടഡിക്കരയുന

ഈശേകരറ്റോ കറ്റോറക്കറണ നതീനയനന്ന!

ചുമച്ചുചുമച്ചു രകമ ഛര്ദഡിച്ചഡ്

തളര്നകഡിടക്കുന്നൂ എനനറയച്ഛന

ഒരുറനരനത്ത അന്നത്തഡിനറ്റോയഡ്

കകനതീടഡിയലയുനമന കുഞ്ഞുനപെങ്ങള്!

ഒടഡിയവയറഡിനനറ പെശേഡിയകററ്റോനറ്റോയഡി

ഒക്കറ്റോത്ത പെണഡികള് നചയ്യുനന്നന്നനുജന

നവറഡിപൂണ മനുഷലറ്റോധമനറ്റോരുനട

നനറഡിനകട ക്രൂരതയഡിരയറ്റോയ റചച്ചഡി 

ഇരുചക്രവറ്റോഹനമ വഡിതച്ചദരന്തത്തറ്റോല്

പ്രജ്ഞയറ്റു കഡിടക്കുന റജലഷ്ഠന,

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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ഇനതറ്റോനക്ക കണഡിട്ടുമ റകടഡിട്ടുമ

കറ്റോണറ്റോനത.....റകള്ക്കറ്റോനത

റപെറ്റോകുവറ്റോനറ്റോകുറമറ്റോ കൂട്ടുകറ്റോറര(2)

റരറ്റോഗമ ദറ്റോരഡിദ്രലപെതീഢകള് ദരന്തങ്ങള്

തകര്ക്കുന നഡിതലമതീ അമൂലലജതീവനന

നഡിതലവുമ നതീളുന കരങ്ങള്മുന്നഡില് 

അഭയത്തഡിനറ്റോയഡി യറ്റോചഡിക്കുമ കണ്ണുകള്

ഇനതനക്ക കണഡിട്ടുമ റകടഡിട്ടുമ 

കറ്റോണറ്റോനത......റകള്ക്കറ്റോനത 

റപെറ്റോകുവറ്റോനറ്റോകുറമറ്റോ കൂട്ടുകറ്റോറര(2)

ഉളഡിലൂറുമ നനതനറവകള്

ഇറഡിക്കറ്റോമ നമ്മുനട കരങ്ങളഡിലൂനട 

മനുജനഡിനലത്തനട നഡിറവറ്റോയഡി നഡിനവറ്റോയഡി

നനതന നഡിറകുടമറ്റോയഡി നമുക്കുമറ്റോററ്റോമ 

കകറകറ്റോര്ക്കുക കൂടറര നനയറ്റോയഡി

ഒരു പുത്തന പുലരഡി വഡിരഡിയനട നമഡിലൂനട......

                                                                  ഷതീല റജറ്റോര്ജഡ് (അദലറ്റോപെഡിക)

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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അനഗ്രാഥനന്റെ  തലഗ്രാഗമ 

അനറ്റോഥനറ്റോനണന്ന കറ്റോരണമനകറ്റോണഡ്

ഒറനപടലഡിനനഡ്റ രറ്റോഗങ്ങള് റകള്റക്കണഡിവന്ന ബറ്റോലലമ 

നറ്റോമ വലഡിനച്ചറഡിയുന്ന അന്നത്തഡില് 

 കകയ്യഡിറടണഡി വന്ന ബറ്റോലലമ.

  കഴുകനമറ്റോരുനട കണഡില് നഡിനമ 

ഒളഡിച്ചുമറ്റോറണ അവസയഡിറലക്കഡ് 

കറ്റോല്നതറഡി വതീനണറ്റോരു ബറ്റോലലമ 

 നറ്റോമഡിന കറ്റോറണണഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ഒരനറ്റോഥനനറ തലറ്റോഗമ.

ഇന്നഡ് നറ്റോമ കറ്റോറണയഡിരുന

ഒറ്റോര്റക്കണഡിയഡിരുന,റകള്റക്കണഡിയഡിരുന

ആ അനറ്റോഥനനറ തലറ്റോഗമ.

അറഡിവഡിലറ്റോത്ത പ്രയമ മുതല്റക്ക-

ചൂക്ഷണത്തഡിന അനകറ്റോരത്തഡില് കുഴഡിയുന്ന

പെഡിഞ്ചുബറ്റോലലങ്ങളുനട റവദന-

നറ്റോമഡിന കറ്റോണണമ,നറ്റോമഡിന സ്മരഡിക്കണമ

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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നറ്റോമഡിന റകള്ക്കണമ ആ അനറ്റോഥനന റ രറ്റോഗമ

ആ അനറ്റോഥനനറ രറ്റോഗനമന

നചവഡികനള നകറ്റോടഡിയടക്കുന.

എന മഡിഴഡികനള അനനറ്റോക്കുന എനന്ന

 നറ്റോമ ഇന്നഡ് കറ്റോറണണഡിയഡിരഡിക്കുന

നറ്റോമ ഇന്നഡ് ഒറ്റോര്റക്കണഡിയഡിരഡിക്കുന

നറ്റോമ ഇന്നഡ് റകള്റക്കണഡിയഡിരഡിക്കുന

ഒരനറ്റോഥനനറ   തലറ്റോഗമ.

സസന നസജിക്കം 6B

 ഒഗ്രാര്മയുനട ജഗ്രാലകമ 

നതീലറമഘത്തഡിന നഡിരഭമഗഡി നല്കഡി

വഡിരഡിഞ്ഞു നഡില്ക്കുമ മഴവഡില്ലുറപെറ്റോനല 

കലറ്റോലയത്തഡിന നഡിറവുമ മണവുമ

കളകളറ്റോരവങ്ങളുമ നല്കഡി

വഡിദലറ്റോലയനമന്ന പൂമരത്തഡില്

വഡിരഡിഞ്ഞു നഡില്ക്കുന്നപൂവറ്റോമ ഗുരുവുമ

ആ പൂവഡില് നഡിറഞ്ഞു തുളുമഡിയ

വഡിദലയറ്റോമ റതനുമ നുകര്ന്നഡ്

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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പെറ്റോറഡിപെറക്കുന്ന പൂമറ്റോറകളറ്റോമ

ശേഡിഷലഗണങ്ങള് എന ചങ്ങറ്റോതഡികള്!

അക്ഷയമറ്റോമ അറഡിവഡിന നവളഡിച്ചമ

പെകര്ന നല്കഡിയ ഗുരുകനമറ്റോര്

ദതീര്ഘകറ്റോലമറ്റോയഡി റനടഡി എടുത്ത

അറഡിവുമ റപെറഡി ശേഡിഷലനറ്റോര്

കളഡിചഡിരഡികളറ്റോല് ഓടഡി നടന്ന 

കലറ്റോലയ മുറത്തഡ്

കണ്ണുനതീരഡില് പെനഡിനതീര്പൂക്കള്

ധറ്റോരയറ്റോയഡി ഒഴുക്കഡി

വഡിടപെറഞ്ഞു റപെറ്റോകറ്റോന

ഒരുങ്ങഡി നഡില്ക്കുന

എന ചങ്ങറ്റോതഡിക്കൂടമ

കളഡിചഡിരഡികളറ്റോല് ഓടഡിനടന്ന

കലറ്റോലയ മുറത്തഡ് 

കണ്ണുനതീരഡില് പെനഡിനതീര്പക്കള്

ധറ്റോരയറ്റോയഡി ഒഴുക്കഡി

ഒരുങ്ങഡി നഡില്ക്കുന

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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എന ചങ്ങറ്റോതഡിക്കൂടമ

ഓറരറ്റോപെറ്റോതയഡിലമ നവളഡിച്ചമ വഡിതറഡി

നഡിനന്ന, നഡിന തളഡിരുകനള റനറ്റോക്കഡി

ഇടനനഞ്ചുനപെറ്റോട്ടുമ റവദനറയറ്റോനട

വഡിടപെറയറ്റോന ഒരുങ്ങഡി നഡില്ക്കുന

ഗുരുഭൂതരുമ

വഡിടപെറയുമ അവര്തന 

കണ്ഠനറ്റോളത്തഡിന വഡിറയറ്റോര്ന്ന ശേബമ

എന  ഹൃത്തഡില് റവദനയറ്റോയഡി

നനറ്റോമരമറ്റോയഡി അലയടഡിക്കുന

റപെറ്റു റനറ്റോവഡിന  റവദന

ക്ഷണഡികമറ്റോമ നഡിമഡിഷവുമ

റവര്പെറ്റോടഡിന റവദന

കറ്റോലയവനഡികയപുറവുമ

നഷ്ടമറ്റോയ എന ബറ്റോലലമ തഡിരഡിചു  നല്കഡിയ

ഈ ആലയമുറനത്തറനറ്റോക്കഡി

ഞറ്റോനുമ നനടുവതീര്പഡിടുന

പെഡിരഡിയുവറ്റോനറ്റോയഡില  എനഡിക്കു നഡിനന്ന

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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സമുദ്രത്തഡിറലക്കറ്റോഴഡിറങ്ങുന്ന  സൂരലന

ബറ്റോക്കഡി നവച്ച നവളഡിച്ചമ റപെറ്റോനല

പെറയറ്റോന ഏനറ റവദനകള്

ഞറ്റോനുമ ബറ്റോക്കഡി നവയ്ക്കുന

നതീ നഡിന ആലയത്തഡിലൂനട എനഡിക്കഡ് നല്ക്കഡി

എന നനഞഡിനല നതീറലകള്ക്കഡ്

സമറ്റോശേകറ്റോസത്തഡിന  സറ്റോന്തകനതറലറ്റോടല്

കുളഡിര്മറയറുമ മധുരസ്മലതഡികള്

ജജെഫായസ് ജജെഫാസഫസ് (ഓഫഫീസസ് സ്റ്റഫാഫസ്)

         ഒപമ

       

                       വതീഥഡികള് നഡിശേബഡ്മറ്റോയതഡ് 

               ഒപമ നതീ ഉളതഡിനറ്റോല്

               ആഴങ്ങള് നതീന്തറ്റോനറ്റോയതഡ്

                ഒപമ നതീ ഉളതഡിനറ്റോല്

                രറ്റോവുകള് ശേറ്റോന്തമറ്റോയതഡ്

                ഒപമ നതീ ഉളതഡിനറ്റോല്
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                മനസഡില് നൂറൂ നഡിലറ്റോവുദഡിച്ചതഡ്

                ഒപമ നതീ ഉളതഡിനറ്റോല്

                ആവഡില നതീ ഇലറ്റോനത്തറ്റോരു 

                നറ്റോളുമതീ ഭൂമഡിയഡില്

                       ഒപമറ്റോയഡിരഡിക്കറണ,,എനന്ന നതീ 

                       റസ്നേഹത്തഡില് നയഡിക്കറണ......

ജമരജി ഇവഫാന് (അധധഫാപജികെ)
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തടഗ്രാമസണ്  കയറവിയ നപെടവി

റടറ്റോമസണ് എന്ന  ചുനണലഡിക്കുടന ആനളറ്റോരു നപെറ്റോങ്ങച്ചക്കറ്റോരനറ്റോണഡ്. ഒരുദഡിവസമ 

പെതഡിവുറപെറ്റോനല റടറ്റോമസണ് കൂട്ടുകറ്റോറരറ്റോടഡ് വതീമഡിളക്കഡി. .''നഡിങ്ങള്ക്കറഡിയറ്റോറമറ്റോ,എന്റെ 

അപ്പുപനന പുച്ചകള്ക്കഡ് റപെറ്റോലമ റപെടഡിയറ്റോയഡിരുന.'' റങ!പൂച്ചകള്ക്കഡ് റപെടഡിയുള 

എലഡിറയറ്റോ? അറപറ്റോള് നഡിനന്റെ അപ്പുപന ഭയനഡ്കരനറ്റോയഡിരഡിക്കുമറലറ്റോ? കുട്ടുക്കറ്റോര് 

റചറ്റോദഡിച്ചു.''പെഡിന്നലറ്റോനത!എനന്റെ അപ്പുപന ഈ നറ്റോടഡിനല ഏറവുമ ധതീരനറ്റോയഡിരുന. 

അതുനകറ്റോണഡ്  ഞറ്റോനുമ ധതീരനറ്റോ .''റടറ്റോമസണ് പെറഞ്ഞു. അങ്ങനന ദഡിവസവുമ 

അവനന്റെ   

നപെറ്റോങ്ങച്ചമ റകടഡ് റകടഡ് കുട്ടുകറ്റോര് സഹഡിനക്കടഡിരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന. ''അങ്ങനന

 കൂട്ടുകറ്റോ൪ തതീരുമറ്റോനഡിച്ചു ഇവനഡിനടറ്റോരു പെണഡിനകറ്റോടുക്കണനമന്നഡ്...'' അങ്ങനന 

പെതഡിവുറപറ്റോനല റടറ്റോമസണ് വന്നഡ് തനന്റെ അപ്പുപനന്റെ വതീരകഥകള് പെറയറ്റോന 

തുടങ്ങഡി.''നഡിങ്ങള്ക്കറഡിയറ്റോറമറ്റോ എനന്റെ അപ്പുപന ഏതു നപെടഡിയഡിലമ കയറഡി തതീറ 

സറ്റോധനങ്ങള് എടുക്കറ്റോന അറഡിയറ്റോമറ്റോയഡിരുന.''ഇതു റകടഡ് കൂട്ടുക്കറ്റോ൪ റചറ്റോ ദഡിച്ചു. ഈ 

വഡിദല നഡിനന്റെ അപ്പുപന നഡിനന്നയുമ പെഠഡിപഡിച്ചുകറ്റോണമറലറ്റോ? വലഡിയ ഗമയഡില് 

റടറ്റോമസണ് പെറഞ്ഞു ''പെഡിനന്ന അപ്പുപനനറപറ്റോനല ഏതു നപെടഡിയഡിലമ കയററ്റോന 

എനഡിക്കറഡിയറ്റോമ''എന്നറ്റോല് ദറ്റോ കറ്റോണന്ന ആ വതീടഡില് ഒരുനപെടഡിയുണഡ്. ആ 

നപെടഡിയഡില്  
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നഡിനക്കഡ് കയററ്റോറമറ്റോ? കൂടക്കറ്റോര് റചറ്റോദഡിച്ചു....,,,''പെഡിറന്ന അനതറ്റോനക്ക ഈസഡിയറല? 

അങ്ങനന പെറഞ്ഞഡ് റടറ്റോമസണ് കൂട്ടുകറ്റോരുനടകൂനട ആ വതീടഡിറലക്കഡ് നടന. ''ദറ്റോ 

അതറ്റോണഡ് നപെടഡി''. വതീടതീനന്റെ അടുക്കളയഡില് ഇരുന്ന ഫഡിഡഡ് ജറ്റോണഡ് അവര് 

ചൂണഡികറ്റോണഡിച്ചതഡ് . ''ശേരഡി ഞറ്റോനറ്റോ നപെടഡിക്കുളഡില് കയറുന്നതഡ് എലറ്റോവരുമ 

റനറ്റോക്കഡിറക്കറ്റോ. റടറ്റോമസണ് ആ ഫഡിഡഡ്ജഡിനന്റെ അടുനത്തത്തഡി.അതഡിനന്റെ ചുറ്റുമ നടന്നഡ് 

പെല തവണ ശ്രമഡിച്ചഡിട്ടുമ അവനഡ് ഫഡിഡഡ്ജഡ് തുറക്കറ്റോന സറ്റോധഡിച്ചഡില. നപെടന്നറ്റോണഡ് 

വതീട്ടുകറ്റോരഡി അവഡിറടക്കഡ് വന്നഡ് ഫഡിഡഡ്ജഡ് തുറന്നതഡ്. ഈ സമയമ റടറ്റോമസണ് 

ഫഡിഡഡ്ജഡിറലക്കഡ് കയറഡി. കഡ്ക്കഡ് ! റടറ്റോമസണ് ഫഡിഡഡ്ജഡില് ചറ്റോടഡിയതുമ വതീട്ടുകറ്റോരഡി 

ഫഡിഡഡ്ജഡ് അടച്ചതുമ ഒരുമഡിച്ചറ്റോയഡിരുന. പെറ്റോവമ റടറ്റോമസണ് ഫഡിഡഡ്ജഡിനുളഡില് 

കുടുങ്ങഡി ആ നകറ്റോടുമ തണപഡില് അവന കഡിടുകഡിടറ്റോവഡിറയറ്റോന തുടങ്ങഡി. ''നവറുറത 

നപെറ്റോങ്ങച്ചമ പെറഞ്ഞുനകറ്റോണഡ് കുരഡിക്കഡിലറ്റോറകണ ഒരറ്റോവശേലവുമ 

ഇലറ്റോയഡിരുന.!''റടറ്റോമസണ് വഡിഷമറത്തറ്റോനട ഓര്ത്തു .''മതഡി നമ്മുക്കഡ് ഇനഡി അവനന

എങ്ങനനയുമ രക്ഷനപടുത്തണമ'' ഇനഡി അവനഡ് പുറത്തഡിറങ്ങറ്റോന സറ്റോധഡിക്കഡില. 

എനമ പെറഞ്ഞുനകറ്റോണഡ് കൂട്ടുകറ്റോര് ഒറ്റോടഡിവന്നഡ് ഒരറ്റോളുനട പുറത്തഡ് ചവഡിടഡി അതഡിനന്റെ 

പുറത്തഡ് മനററ്റോരറ്റോള് അങ്ങനങ്ങനന കയറഡി നഡിന്നഡ് അവര് ഫഡിഡഡ്ജഡ് തുറന്നഡ് 

റടറ്റോമസണഡിനന രക്ഷഡിച്ചു . പെഡിന്നതീനടറ്റോരഡിക്കലമ റടറ്റോമസണ് നപെറ്റോങ്ങച്ചമ പെറഞ്ഞഡിടഡില.

ജകെസജിയ വജിജെയന് 8C
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കെടുവജയ കുരങ്ങന് പഠജിപജിച്ച പഫാഠഠ

                                ഒരഡിക്കല് ഒരു കറ്റോടഡില് സറന്തറ്റോഷറത്തറ്റോനട ജതീവഡിച്ചഡിരുന്ന 

മൃഗങ്ങള് ഒരു ദഡിവസമ അടഡിമനയറപറ്റോനലയറ്റോയഡി.ജതീവനുറവണഡിറപറ്റോലമ അവര്ക്കഡ് 

റപെടഡിറക്കണഡിവന.മരത്തഡില് ചറ്റോടഡിനടനന്നറ്റോരു കുരങ്ങന ഇനതലറ്റോമ 

കറ്റോണനണറ്റോയഡിരുന.എലറ്റോത്തഡിനുമ കറ്റോരണമ ആ കടുവയറ്റോനണന്നഡ് കുരങ്ങന 

ചഡിന്തഡിച്ചു.ഇങ്ങനന എലറ്റോവനരയുമ റപെടഡിപഡിച്ചഡ് നടക്കനവ കടുവയഡ് ഒരസഖമ ബറ്റോധഡിച്ചു.ഒരു

മൃഗങ്ങളുമ ആ കടുവനയ സഹറ്റോയഡിച്ചഡില.വഡിശേപറ്റോല് നടക്കറ്റോന റപെറ്റോലമ കഴഡിയറ്റോനത ആ 

കടുവ അവഡിനട തനന്ന കഡിടന.എലറ്റോമ കണ്ടുനകറ്റോണഡിരുന്ന ആകുരങ്ങന ആ കടുവനയ 

സഹറ്റോയഡിച്ചു.തഡിന്നറ്റോന മറ്റോമസലങ്ങള് നല്കഡി.കവധലനരവഡിളഡിച്ചഡ് ആ കടുവനയ 

ചഡികഡിത്സഡിക്കുകയുമ നചയ്തു.കുരങ്ങന വഡിചറ്റോരഡിച്ചു ആ കടുവ ഇനഡി ഒരു നതറ്റുമ നചയഡില 

എന്നഡ്.എന്നഡിട്ടുമ ആ കടുവ മൃഗങ്ങനള നകറ്റോല്ലുക തനന്ന നചയ്തുഡ്. കുരങ്ങന വഡിചറ്റോരഡിച്ചു 

കടുവനയ ഒരു പെറ്റോഠഠ പെഠഡിപഡിക്കണനമന്നഡ്.ഒരു ദഡിവസമ കടുവ വരുന്ന പെറ്റോതയഡില് 

കുരങ്ങന ഒരു കുഴകുഴഡിച്ചു.കടുവ അതഡില് വതീഴുകയുമ നചയ്തു.കടുവ എനന്ന രക്ഷഡിക്കൂ 

രക്ഷഡിക്കൂ എന്നഡ് നഡിലവഡിളഡിക്കുകയുമ നചയ്തു.കുരങ്ങന കുഴഡിയുനട അടുത്തഡ് നചന്നഡ് 

കടുവറയറ്റോടഡ് പെറഞ്ഞു ''നതീ ഈ കറ്റോടഡിനല മറ്റു മൃഗങ്ങനള ഉപെദ്രവഡിക്കുന്ന സമയമ അവരുമ 

ഇങ്ങനനതനന്നയനല കരയുന്നതഡ്.നതീയുമ ഇനഡി ആ റവദന അനുഭവഡിക്കഡ്''എനമ പെറഞ്ഞഡ്

കുരങ്ങന തഡിരഡിഞ്ഞു നടന.കടുവ വഡി ഷമത്തറ്റോല് നഡിലവഡിളഡിച്ചുനകറ്റോനണയഡിരുന............

റരഷ്മ ബഡി 6D
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        കവിടപയുനട കഴുത

ഒരഡിടത്തഡ് ഒരു ഗറ്റോമത്തഡില് കഡിടപ എന റപെരറ്റോയ ഒരു സകര്ണ വലറ്റോപെറ്റോരഡിയുമ മലയ്യ

എന റപെരറ്റോയ ഒരു ഇരുമ്പു  വലറ്റോപെറ്റോരഡിയുമ തറ്റോമസഡിച്ചഡിരുന. ഇരുവരുമ  സകര്ണവുമ

ഇരുമ്പുമറ്റോണഡ് വഡിറഡിരുന്നതഡ്. ഒരു ദഡിവസമ കഡിടപ തറ്റോന വളര്ത്തുന്ന കഴുതനയ 

നന്നറ്റോയഡി കുളഡിപഡിച്ചഡ് സകര്ണനഡിറത്തഡിലള പെട്ടുതുണഡി ധരഡിപഡിച്ചു. കഴുത്തഡില് 

മറ്റോലകള്  തൂക്കഡിയഡിട്ടു. നനറഡിയഡില് സകര്ണനഡിറത്തഡിലള നപെറ്റോട്ടുമ നതറ്റോടുവഡിച്ചു. 

അതഡിനുറശേഷമ രണഡ് സഞഡി നഡിറനയ സകര്ണറ്റോഭരണങ്ങള് നഡിറച്ചഡ് കഴുതയുനട 

പുറത്തഡ് തൂക്കഡിയഡിട്ടു, മലയ്യയുനട കഴുതയുനട പുറത്തഡ് ഇരുമഡ് സറ്റോധനങ്ങളറ്റോയഡിരുന 

കയറഡിയതഡ്. കഡിടപയുമ മലയ്യയുമ ചങ്ങറ്റോതഡിമറ്റോരറ്റോയതുനകറ്റോണഡ് ഇരുവരുമ 

ഒരുമഡിച്ചറ്റോണഡ് യറ്റോതയറ്റോയതഡ്. കഡിടപയുനട  കഴുത മലയ്യയുനട കഴുതനയ റനറ്റോക്കഡി 

പെരഡിഹസഡിച്ചു ചഡിരഡിച്ചു."നഡിനനഡ്റ പുറത്ത കുനറ ഇരുമ്പു സറ്റോധനങ്ങള്.....ഒരു 

ഭമഗഡിയുമഡില നഡിനന്ന കറ്റോണറ്റോന എനന്ന റനറ്റോക്കു... വഡിലപെഡിടഡിച്ച സകര്ണറ്റോഭരങ്ങളറ്റോണഡ്

എനനഡ്റ പുറത്തഡ്.  എത ഭമഗഡിയറ്റോണഡ് എനന്ന കറ്റോണറ്റോന, അറല?" കഡിടപയുനട കഴുത

ഗമയഡില് ഒന ചഡിരഡിച്ചു. മലയ്യയുനട കഴുത ഒനമ മഡിണഡിയഡില. യറ്റോതറ്റോ മറദല 

നപെനടന്നഡ് നകറ്റോളക്കറ്റോര് കഴുതയുനട പുറത്തഡിരുന്ന സഞഡികളുമ കഴുത്തഡിലഡിടഡിരുന്ന 

മറ്റോലകളുനമടുത്തു. പെഡിനന്ന പെട്ടുതുണഡിയുമ. അവര് മലയ്യയുനട കഴുതനയ നതറ്റോടഡില. 

നകറ്റോളക്കറ്റോര് അപ്രതലക്ഷരറ്റോയഡി. കഡിടപയുനട കഴുതയഡ് എലറ്റോമ നഷ്ടമറ്റോയഡി. 

കഴുതയുനട ഗമയുമ അടങ്ങഡി. നപെറ്റോങ്ങച്ചവുമ ധനവുമ ആപെത്തുവരുത്തുനമന്നഡ് ആ 

കഴുതയഡ് മനസഡിലറ്റോയഡി.   സനു ജജെ  9C                                          
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 ഐകലമതലമ മഹഗ്രാബലമ

 ഒരഡിടത്തഡ് പെനണറ്റോരു കര്ഷകന ഉണറ്റോയഡിരുന. അയ്യറ്റോള്ക്കഡ് നറ്റോലഡ് 

മക്കളുണറ്റോയഡിരുന. മൂന്നഡ് ആണ്മക്കളുമ ഒരു നപെണ്ണുമ. ആണ്മക്കള് തമഡില് 

എറപറ്റോഴുമ വഴക്കറ്റോണഡ്.അച്ഛനുമ ഇളയമകളുമ ഇനതറ്റോനക്ക കണഡ് ദദുഃഖഡിച്ചു. ഈ 

നപെണ്ക്കുടഡിനയ നല ഒരറ്റോളുനട കൂനട അയയണമ. പുരയഡിടവുമ കൃഷഡിസലവുമ 

അനലറ്റോധതീനപടറ്റോനത റനറ്റോക്കുകയുമ റവണമ. അയ്യറ്റോള് ആറലറ്റോചഡിച്ചു. ഈ കുടഡികള് 

ശേണ്ഠയുമ ശേകറ്റോരവുമറ്റോയഡി നടന്നറ്റോല് എന്തുനചയ്യുമ. റവലഡിനകടറ്റോന നകറ്റോണ്ടുവന്നഡിരുന്ന

നതീളത്തഡിലള കുനറ വടഡിയുനട നകട്ടുകള് പെറമഡിലണറ്റോയഡിരുന.

അതഡില് നഡിനമ ഒരു വടഡിനക്കടഡ് മുറത്തുനകറ്റോണ്ടുവച്ചറശേ ഷമ ആ പെഡിതറ്റോവഡ് ഒരു 

ദഡിവസമ മക്കനള എലറ്റോമ വഡിളഡിച്ചു. എന്നഡിടഡ് മൂത്തമകറനറ്റോടഡ് പെറഞ്ഞു,  "ഇനതറ്റോന്നഡ് 

നപെറ്റോടഡിച്ചു തരൂ   റമറ്റോനന." മകന ഉടനന വടഡികള് നകടഡിയഡിരുന്ന കയര് 

നപെറ്റോടഡിക്കുവറ്റോനറ്റോണഡ് ശ്രമഡിച്ചതഡ്."അങ്ങനനയല". പെഡിതറ്റോവഡ് പെറഞ്ഞു, ഈ വടഡിനക്കടഡ് 

നനടുനക രണറ്റോയഡി  നപെറ്റോടഡിച്ചുതരണമ.

''അറയ്യറ്റോ അതുവയ്യ''. ഒന്നറ്റോമന ഒഴഡിഞ്ഞുമറ്റോറഡി  അറപറ്റോള് ആ പെഡിതറ്റോവഡ് രണറ്റോമനത്ത 

മകനന വഡിളഡിച്ചു. പെഡിനന്ന മൂന്നറ്റോമനുമ ശ്രമഡിച്ചുറന്നറ്റോക്കഡി. പെനക്ഷ വടഡിനക്കടഡ് അറതപെടഡി

കഡിടപറ്റോണഡ്. എന്നറ്റോല്  ഇതഡിനകമ നകടഡില് നഡിനമ നറ്റോലഡ് വടഡികള് എടുത്തഡ് 

ഓറരറ്റോനവതീതമ മക്കള്ക്കഡ് നല്കഡിയറശേഷമ  വൃദന ഒരു വടഡി തനനഡ്റ മടക്കഡിയ 

മുടഡികറ്റോലഡില് വച്ചഡ് രണഡ് കഷണങ്ങള് ആക്കഡി. എത എളുപമ . മക്കളുമ  ആ 

വടഡികള് തുണ്ടു തുണ്ടുകളറ്റോക്കഡി തറ്റോനഴയഡിട്ടു. മക്കനള ഒറ്റോറരറ്റോരുത്തനരയുമ മറ്റോറഡി മറ്റോറഡി 

റനറ്റോക്കഡി ആ പെഡിതറ്റോവഡ് റസ്നേഹറത്തറ്റോനട വഡിളഡിച്ചു.''വഴക്കുമ വക്കറ്റോണവുമറ്റോയഡി ഭറ്റോഗമ 
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പെഡിരഡിഞ്ഞു നഡിന്നറ്റോല് ഈ വടഡികനള എനന്നറപെറ്റോനല ആര്ക്കുമ നഡിങ്ങനള 

നശേഡിപഡിക്കറ്റോന പ്രയറ്റോസമ കറ്റോണകയുല. മറഡിച്ചഡ് ഒറനക്കടറ്റോയഡി നഡിന്നറ്റോല് 

പെഡിനമറ്റോറുകയലറ്റോനത അക്രമഡികള്ക്കഡ് ഗതലന്തരമുറണറ്റോ.'' കുററബറ്റോധറത്തറ്റോടനട 

മക്കള് അച്ഛനനഡ്റ കറ്റോല്ക്കലഡിരുന. ''അച്ഛറ്റോ  ഞങ്ങള്ക്കഡ് മറ്റോതപഡ് തരൂ, ഇനഡി 

ഞങ്ങള് കലഹഡിക്കഡില.'' അച്ഛനനഡ്റയുമ ഇളയമകളുനടയുമ കണ്ണുകള് സറന്തറ്റോഷമ 

നകറ്റോണഡ്ന നഡിറഞ്ഞു. ഒന്നഡിച്ചറ്റോല് ജയഡിക്കുമ, ഭഡിന്നഡിച്ചറ്റോല് നശേഡിക്കുമ.''ഐകലമതലമ 

മഹറ്റോബലമ''           ജസ്നഹ എസസ് 9C              

 തഗ്രാന കുഴവിച്ച കുഴവി

ഒരഡിടത്തഡ് ഒരു പൂച്ചയുമ ഒരു കുരുവഡിയുമ ഉണറ്റോയഡിരുന.അവര് ഇണപരഡിയറ്റോത്ത 

റസ്നേഹഡിതരറ്റോയഡി വളനര ഒരുമറയറ്റോനട ജതീവഡിച്ചുവന.ആ സമയത്തഡ് കുരുവഡിക്കഡ് 

റവനററ്റോരു കുരുവഡിയുനട സഇൗഹൃദമ കഡിടഡി. നചറഡിയ കറ്റോലത്തഡില് വളനര അടുത്തഡ് 

ഇടപെഴകഡിയ രണഡ് കുരുവഡികളുമ നപെനടന്നഡ്  ശേത്രുക്കളറ്റോയഡി മറ്റോറഡി. ഇടയഡിനട 

നകറ്റോത്തുക്കൂടഡിയഡിരുന. ഒരു ദഡിവസമ രണ്ടു കുരുവഡികളുമ നകറ്റോത്തുകൂടഡിയതഡില് 

പെഴയകുരുവഡിക്കഡ് പെരഡിക്കുപെറഡി. അതഡ് തനനഡ്റ നതീണകറ്റോല സഹൃത്തറ്റോയ പൂച്ചയുനട 

അടുത്തുനചന്നഡ് സങ്കടമ പെറഞ്ഞു പുതഡിയ കുരുവഡിനയ ശേഡിക്ഷഡിക്കണനമന്നഡ് 

ആവശേലനപട്ടു. ഇതുതനന്ന പെറഡിയ സമയനമന കരുതഡിയ പൂച്ച, ആ പുതഡിയ 

കുരുവഡിനയ നകറ്റോന തഡിന. കുരുവഡി ഭക്ഷണമ പൂച്ചയഡ് വളനര ഇഷ്ടമറ്റോയഡി. 

അതുനക്കറ്റോണഡ് വതീണ്ടുമ ആശേ മൂത്ത പൂച്ച ആ പെഴയ കുരുവഡിറയയുമ നകറ്റോന 

തഡിനകയുമ നചയ്തു. ഷജിബജിന 9 C
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മഗ്രാധലമങ്ങള് യുവതലമുറയവില

മറ്റോധലമങ്ങളുനട വളര്ച്ച ഇന്നഡ് യുവതലമുറനയ എറങ്ങറ്റോടഡ് നയഡിക്കുന? 

ഇന്നഡ്പെതമറ്റോധലമങ്ങറളക്കറ്റോള്കൂടുതല് ഇലററകറ്റോണഡികഡ് മറ്റോധലമങ്ങളറ്റോണഡ് 

മനുഷലനന

കതീഴടക്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നതഡ്. 

നടലഡിവഡിഷന, 

ററഡഡിറയറ്റോ,ഇനനഡ്റര്നനറഡ്, 

എന്നഡിങ്ങനന നതീണ്ടുറപെറ്റോകുന്ന

ഒരു പെടഡിക  തനന്ന നമ്മുനട

മുന്നഡിലണഡ്.വളനര

വര്ഷങ്ങള്ക്കഡ് മുമഡ്

അനലങ്കഡില് ദഡിനപെതത്തഡില് നഡിറന്നറ്റോ അറഡിഞ്ഞഡിരുന്ന   റലറ്റോകകവറ്റോര്ത്തകള് 

നഡിമഡിഷങ്ങള്ക്കകമ  എത്തഡിക്കുവറ്റോന റശേ ഷഡിയുള വറ്റോര്ത്തറ്റോ മറ്റോധലമങ്ങളുനട 

കടനകയറമ യുവതലമുറയുനട പെരസര ബനങ്ങളുനട ഊഷ്മളത തകര്ത്തു 

എന്നതറ്റോണഡ് സതലമ.

ഈ ആധുനഡികതയുനട പുററമറ്റോടഡിയഡില് ഏറവുമ അധഡികമ 

ഉള്നപടഡിരഡിക്കുന്നതഡ് ഇന്നനത്ത യുവതലമുറയറ്റോണഡ്. പെനണറ്റോനക്ക നറ്റോമ 

മനററ്റോരറ്റോളുമറ്റോയഡി  റനരഡിടഡ് സമവറ്റോദഡിച്ചഡിരുന എന്നറ്റോല് ഇന്നഡ് അനതലറ്റോമ നമറ്റോകബല്

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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റഫറ്റോണഡിനല   ഒരു റകറ്റോറളറ്റോ അനലങ്കഡില് ഒരു  എസഡ്. എമ. എസഡ്. എന്ന 

ഒറ്റോമനറപരഡില് അറഡിയനപടുന്ന നമറസജഡിറലറ്റോ ഒതുങ്ങഡിക്കഴഡിഞ്ഞു. ഇതഡില്  

നഡിനന്നലറ്റോമ തലമുറകള്  തമഡിലള വഡിടവഡ് വര്ദഡിപഡിക്കുന്നതഡിനഡ് മറ്റോധലമ  

സമസറ്റോരമ വഹഡിക്കുന്ന പെങ്കഡിനനഡ്റ  പ്രറ്റോധറ്റോനലമ മനസഡിലറ്റോക്കറ്റോമ.

               ഇന്നഡ് ഇതയധഡികമ ഇലറടറ്റോണഡികഡ് മറ്റോധലമങ്ങള് സമൂഹനത്ത 

കതീഴടക്കുറമറ്റോഴുമ  വരുമ തലമുറയഡ് വറ്റോയനറ്റോശേതീലമ വളര്ത്തുവറ്റോന 

മറ്റോധലമപ്രസറ്റോനങ്ങള് പുതഡിയ മുദ്രറ്റോവറ്റോകലങ്ങളുമറ്റോയഡി നമ്മുനട മുന്നഡിലണഡ്.

'എനനഡ്റ മലയറ്റോളമ','വറ്റോയഡിക്കുക വളരുക,''റനരറയറ്റോന റനരനത്ത അറഡിയറ്റോന'..... 

എന്നഡിങ്ങനന നതീണ്ടുറപെറ്റോകുന അവരുനട മുദ്രറ്റോവറ്റോകലങ്ങള്.

                        ഇതഡില് നഡിനന്നലറ്റോമ മറ്റോധലമങ്ങളുനട നലവശേങ്ങനള എങ്ങനന 

സകറ്റോധതീനഡിക്കുന എന്നറ്റോണഡ് നറ്റോമ പെഠഡിറക്കണതഡ്. അതഡ് മനസഡിലറ്റോക്കണനമങ്കഡില്  

നറ്റോമ വളനര വര്ഷങ്ങള് പെഡിന്നഡിനലക്കഡ് റപെറ്റോയഡി മലയറ്റോളത്തഡിനനഡ്റ 

പെതസമസറ്റോരത്തഡിനനഡ്റ വലതലസ്ത അര്ത്ഥതലങ്ങള് നല്കഡിയ 'പെതറ്റോധഡിപെര്' എന്നഡ്

പ്രസഡിദഡി റനടഡിയ മഹതഡ് വലകഡിയുനട പെതപെറ്റോരമരലനത്ത 

മനസഡിലറ്റോനക്കണതറ്റോണഡ്. നയന ഫഫാന്സജിസസ് 9E

 മഗ്രാതൃഭഗ്രാഷ മറക്കരുനത !

ജനഡിച്ചു വളര്ന്ന മണഡിനനഡ്റ മണമ റപെറുന്ന മറ്റോതൃഭറ്റോഷ ഇന്നഡ് കുടഡികളഡില് നഡിന്നഡ് 

അനലമ നഡില്ക്കുന്ന കറ്റോഴ്ചയറ്റോണഡ് നറ്റോമ കറ്റോണന്നതഡ്. മറ്റോതൃഭറ്റോഷ പെഠഡിക്കറ്റോതഡിരഡി- 

ക്കുന്നതുമ സമസറ്റോരഡിക്കറ്റോതഡിരഡിക്കുന്നതുമ ഇന്നഡ് ഒരു ഫറ്റോഷനറ്റോയഡി തതീര്ന്നഡിട്ടുണഡ്. 
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വഡിദലറ്റോലയങളഡില് മറ്റോതൃഭറ്റോ ഷറ്റോ പെഠനമ അപ്രസകമറ്റോയഡി മറ്റോറുയറ്റോണഡ്. 

വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികനളക്കറ്റോള് രക്ഷഡിതറ്റോക്കളുനട മനസഡിലമ ഉള റചറ്റോദലമറ്റോണഡ് മറ്റോതൃഭറ്റോഷ 

എന്തഡിനറ്റോണഡ് പെഠഡിക്കുന്നതഡ് എന്നതഡ്. ആ റചറ്റോദലമ തനന്ന ഒരു ജനതയുനട 

നഡിലവറ്റോര തകര്ച്ചനയയറ്റോണഡ് സൂചഡിപഡിക്കുന്നതഡ്. ഭറ്റോഷ ആശേയ സമറവദ- 

റനറ്റോപെറ്റോധഡിയറ്റോണഡ്. എന്നറ്റോല് മറ്റോതൃഭറ്റോഷ ഒരുവനന അവനന്റെ  പെറ്റോരമരലവുമ 

സകതകവുമ തഡിരഡിച്ചറഡിയുവറ്റോന പ്രറ്റോപ്തനറ്റോക്കുന.

നമ്മുനട മറ്റോതൃഭറ്റോഷനയ നറ്റോമ

അവഗണഡിക്കുറമറ്റോള് നറ്റോമ മലയറ്റോളഡി

അലറ്റോതറ്റോകുന.അമനയ

അവഗണഡിക്കുന്നതഡിനു തുലലമറ്റോണഡ്

അമഡിഞ്ഞ പെറ്റോലഡിനനറ്റോപമ കഡിടഡിയ മറ്റോതൃ

ഭറ്റോഷനയ മറക്കുന്നതഡ്.ദ്രറ്റോവഡിഡ

സമസറ്റോരത്തഡിനന്റെ റമനകളുമറ്റോയഡി

മുന്നഡിലള മലയറ്റോളമ മററതു ഭറ്റോഷറയറ്റോടുമ കഡിടപെഡിടഡിക്കുന്ന  എഴുത്തുകറ്റോരുനട 

സമഭവനകളറ്റോല് സമൃദമറ്റോണഡ്.മററതു ഭറ്റോഷനയ ഒപമ കൂടഡിയറ്റോലമ ചഡിന്തകളഡില് 

നവളഡിച്ചമറ്റോയഡി മലയറ്റോളനത്ത മറക്കറ്റോതഡിരഡിക്കറ്റോമ     സനു ജജെ 9 B

   ലഹരവിയുനട വവിപെത്തുകള്

നമ്മുനട സമൂഹനത്ത ബറ്റോധഡിക്കുന്ന ഒരു വലഡിയ പ്രശ്നമറ്റോണഡ് ലഹരഡി 

പെദറ്റോര്ത്ഥങ്ങളുനട ഉപെറയറ്റോഗമ. അതഡ് നമ്മുനട സമൂഹനത്ത നശേഡിപഡിക്കുന്ന ഒരു 
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വലഡിയ അപെകടമറ്റോണഡ്. അതഡിനന നറ്റോമ എതയുമ നപെനടന്നഡ് മറ്റോററണതഡ്  

അതലന്തറ്റോറപെക്ഷഡിതമറ്റോയ കറ്റോരലമ തനന്നയറ്റോണഡ്.

                    ഇന്നനത്ത  സമൂഹത്തഡ് ലഹരഡി  പെദറ്റോര്ത്ഥങ്ങളുനട വഡില്പെന 

കുടഡികനള റകനതീകരഡിച്ചറ്റോണഡ് നടനവരുന്നതഡ്. ഇനഡി നമ്മുനട രറ്റോജലനത്ത 

വളര്ത്തഡിനകറ്റോണഡ് വറരണ നമ്മുനട കുടഡികള് അവനര നശേഡിപഡിക്കുകയറ്റോണഡ് ലഹരഡി 

പെദറ്റോര്ത്ഥങ്ങള്. ലഹരഡി പെദറ്റോര്ത്ഥങ്ങള് ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്നറതറ്റോനട മനുഷലന തറ്റോന 

നചയ്യുന്ന കറ്റോരലങ്ങള് അറഡിയറ്റോതഡിരഡിക്കുന. അതഡിലൂനട അവന വലഡിയ നതറ്റുകളറ്റോണഡ്

നചയ്യുന്നതഡ്. 

                     ലഹരഡി പെദറ്റോര്ത്ഥങ്ങള് കൂടുതലറ്റോയുമ വഡിദലറ്റോലങ്ങളഡിലറ്റോണഡ് 

വഡില്ക്കനപടുന്നതഡ്  അതഡ്  നറ്റോമ എതയുമ  നപെനടന്നഡ് തടഞ്ഞഡിലങ്കഡില്  അതഡ് 

വലഡിയ പ്രശ്നങ്ങള് വരുത്തഡിവയ്ക്കുനമന്നതഡില് യറ്റോനതറ്റോരു സമശേയവുമഡില.

ഈ സമൂഹത്തഡില് നടക്കുന്ന മഡിക്ക നതറ്റുകള്ക്കുമ ഒരു കറ്റോരണമ ഈ ലഹരഡി 

പെദറ്റോര്ത്ഥമ തനന്നയറ്റോണഡ്.

                ഇങ്ങനന വരറ്റോതഡിരഡിക്കറ്റോന നറ്റോമ നമ്മുനട കുടഡികനള 

റബറ്റോദവല്ക്കരഡിക്കണമ അപെരഡിചഡിതരറ്റോയ ആരുമ തരുന്ന ഒരു സറ്റോധനവുമ 

വറ്റോങ്ങരുനതനമ അതഡ് നമ്മുനട നനയറ്റോയഡിരഡിക്കഡില എന്ന കറ്റോരലമ അവര്ക്കഡ് 

പെറഞ്ഞഡ് നകറ്റോടുനക്കണഡിയഡിരഡിക്കുന. പെഡിനന്ന ഇതു വഡില്ക്കുന്നവനര കനണത്തണമ. 

അവര്ക്കഡ് തക്കതറ്റോയ ശേഡിക്ഷകള് നല്കണമ.
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                 ലഹരഡി

പെദറ്റോര്ത്ഥത്തഡിനനഡ്റ

ഉപെറയറ്റോഗമത്തഡിലൂനട

റബറ്റോദരഹഡിതരറ്റോകുന്ന മനുഷലന  തറ്റോന

നചയ്യുന്ന കറ്റോരലങ്ങള് എനന്തന്നഡ്

തഡിരഡിച്ചറഡിയറ്റോറഡില. അവന നതറ്റുകള്

നചയ്യുന . എന്നഡിട്ടുമ തഡിരഡിച്ചറഡിയുന്നഡില. 

ലഹരഡി പെദറ്റോര്ത്ഥമ നമ്മുനട സമൂഹനത്ത  പെതഡിനയ പെതഡിനയ നകറ്റോന 

തതീര്ക്കുകയറ്റോണഡ് അതഡ് നറ്റോമ അനുവദഡിച്ചുകൂട എതയമ നപെനടന്നഡ് തനന്ന നറ്റോമ അതഡ് 

തടയുവറ്റോനുള നടപെടഡികള് സകതീകരഡിക്കണമ. അതറ്റോണഡ് റവണതഡ്.

അഞ്ജന സുനജില് 10A

അലമഗ്രാര മുതല വരഗ്രാന്ത വനര 

 മറു ഭറ്റോഷകളഡില് നഡിന്നഡ്
വളനര അധഡികമ കടമ നകറ്റോണ ഒരു
ഭറ്റോഷയറ്റോണഡ് നമ്മുനട മലയറ്റോളമ.   
തമഡിഴഡ് സമസഡ് കൃത വറ്റോക്കുകള്
ധറ്റോരറ്റോളമ നമ്മുനട ഭറ്റോഷയഡില് ഉണഡ്. 
ഭറ്റോഷ എന്ന വറ്റോക്കഡ് തനന്ന
സമസഡ് കൃത മൂലമ ആണഡ്. 
ആതറ്റോവുമ മനുഷലനുമ ജനനവുമ
പുസ്തകവുമ സഞറ്റോരവുമ എലറ്റോമ
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പടട പപപലലെ 2018-19                                                   47

സമസഡ് കൃത വറ്റോക്കുകള് ആണഡ്.തമഡിഴഡിലമ മലയറ്റോളത്തഡിലമ ഒരുറപെറ്റോനല 
ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന വറ്റോക്കുകള് അനവധഡി .'അമ റപെറ്റോലമ രണഡിലമ ഉണഡ്

കപയുമ റബ്ബറുമ പുറത്തു നഡിന്നഡ് രണ്ടു കയ്യുമ നതീടഡി സകതീകരഡിച്ച 
മലയറ്റോളഡികള്നമ്മുനട നറ്റോടഡില് വന്ന വഡിറദശേ ഭറ്റോഷകളഡില് നഡിനള വറ്റോക്കുകളറ്റോല് 
മലയറ്റോളനത്ത സമന്നമറ്റോക്കഡി. നമ്മുനട ജഡിലയറ്റോയ നകറ്റോലമ റപെറ്റോര്ച്ചുഗതീസഡ് 
ബനത്തഡിനന്റെ ചഡില അടയറ്റോളങ്ങള് ഇനമ റപെറുന.തങ്കറശരഡി റകറ്റോട മറ്റോതമല 
നമ്മുനട ഭറ്റോഷയുമ റപെറ്റോര്ട്ടുഗതീസഡ് ബനമുളതറ്റോണഡ്.മറ്റു ചഡില ഭറ്റോഷകള് റപെറ്റോനല 
റപെറ്റോരഡ്ടുഗതീസഡില് നഡിനള വറ്റോക്കുകളുമ നമളുപെറയറ്റോഗഡിക്കുന. അലമറ്റോരയുമ 
അള്ത്തറ്റോരയുമ ചറ്റോയയുമ മുതല് ജനറ്റോലയുമ കളസവുമ വനര, കറസരയുമ 
കശുവണഡിയുമ കടലറ്റോസമ മുതല് റമശേയുമ റപെനയുമ മുതല് നസമഡിറത്തരഡി വനര, 
വരറ്റോന്ത മുതല് വഡിനറ്റോഗഡിരഡി വനര.കക്കൂസഡ് മുതല് തപെറ്റോലഡ് വനരയുള വറ്റോക്കുകള് 
പെഡിന്നതീടഡ് വന്ന ഡച്ചഡ് കറ്റോരുനട അടുത്തഡ് നഡിന്നഡ് നറ്റോമ സകതീകരഡിച്ചു. മദറ്റോമയുമ മറ്റോഷമ 
പെഡിന്നതീടഡ് വന്ന ഇമഗതീഷകറ്റോരുനട കയ്യഡില് നഡിന്നഡ്.ബറ്റോക്കഡിയുമ ഹര്ജഡിയുമ മുതല് 
വക്കതീലമ ദലറ്റോളുമ അറബഡിയഡില് നഡിന്നഡ് വന. 
മലയറ്റോളമ വറ്റോക്കഡ് – Original Portuguese form

ആയ – aia, അലമറ്റോര – armário, അളഡ്ത്തറ്റോര – altar, 
കപഡിത്തറ്റോനഡ് – capitão, ചറ്റോയ – chá, ചറ്റോവഡി – chave, ചറ്റോക്കഡ്  – saco, 
ഇസ്കൂളഡ് – escola, ജനറ്റോല – janela, കളസമ – calção, കറപള – capela
കറ്റോപഡിരഡി – cafre, കറൂപഡ് – garoupa, കറസര – cadeira, ഇസ്തഡിരഡി – estirar
കശുവണഡി – caju, കടലറ്റോസഡ്  – cartaz, കദ്രതീഞ്ഞ – cadeirinha
റകറ്റോപ – copo, നകറ്റോറവന്ത – convento,കുമറ്റോരഡി – compadre
കുരഡിശേഡ്  – cruz, കുശേഡിനഡി – cozinha, കുനതീലഡ് – funil
റലലമ – leilão, മരയറ്റോര് – marinheiro, റമശേ – mesa
റമസ്തഡിരഡി – mestre,റനറ്റോന – dona, ഓസ്തഡി – hóstia,റബറ്റോര്മ – forno, 

അഭജിരഫാമജി ജജെ 9C

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  



പടട പപപലലെ 2018-19                                                   48

മലയഗ്രാളമ വവിക്കവി @ 60000

2018 നവമബര് 10-നഡ് മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡിനല റലഖനങ്ങളുനട 
എണമ60,000 പെഡിന്നഡിട്ടു.സകതന്ത്ര ഓണ്കലന വഡിജ്ഞറ്റോനറകറ്റോശേമറ്റോയ 
വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയുനട മലയറ്റോള ഭറ്റോഷറ്റോപെതഡിപറ്റോണഡ് മലയഫാളക്കം വജികജിപഫീഡജിയ. അറഡിവു 
പെങ്കു വയ്ക്കുക, വഡിജ്ഞറ്റോനമ സകതന്ത്രമറ്റോക്കുക എന്നതീ ലക്ഷലങ്ങറളറ്റോനട ഉയര്ന്ന 
ഗുണറമനയുള വഡിജ്ഞറ്റോനറകറ്റോശേമ സൃഷ്ടഡിക്കണനമന്നഡ് ആഗഹഡിക്കുന്ന 
പെരസരബഹുമറ്റോനവുമ, വഡിജ്ഞറ്റോനതൃഷ്ണയുമുള ഓണ്കലന സമൂഹമറ്റോണഡ് മലയറ്റോളമ 
വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയുനട പെഡിന്നഡില് പ്രവര്ത്തഡിക്കുന്നതഡ്.
2002 ഡഡിസമബര് 21-നഡ് അക്കറ്റോലത്തഡ് അറമരഡിക്കന സര്വ്വകലറ്റോശേറ്റോലയഡില് 
ഗറവഷണ വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡിയറ്റോയഡിരുന്ന തഡിരുവനന്തപുരമ സകറദശേഡി വഡിറനറ്റോദഡ് എമ.പെഡി. 
യറ്റോണഡ് മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ തുടക്കമഡിടതഡ്.ആ ദഡിവസമ വഡിറനറ്റോദഡ് എഴുതഡിയ 
മലയറ്റോളമ അക്ഷരമറ്റോല എന്ന റലഖനമറ്റോണഡ് മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡിനല 
വഡിജ്ഞറ്റോനസമബനഡിയറ്റോയ ആദല
റലഖനനമന കരുതുന. 
മലയറ്റോളമറപെറ്റോലള ഭറ്റോഷകള്ക്കഡ്എഴുതറ്റോനുമ
വറ്റോയഡിക്കറ്റോനുമുപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന
ലഡിപെഡിവലവസകളഡില് ആദലനമറ്റോനമ
നപെറ്റോതുവറ്റോയ ഒരു
മറ്റോനദണ്ഡമുണറ്റോയഡിരുന്നഡില. അതഡിനറ്റോല്
തനന്ന ഇത്തരമ ഭറ്റോഷയഡില് എഴുതുന്ന
റലഖനങ്ങള് വറ്റോയഡിക്കറ്റോന പ്രസ്തുത
റലഖനമ എഴുതഡിയ ആള് ഉപെറയറ്റോഗഡിച്ച
റഫറ്റോണ്ടുമ കമമ്പ്യൂടര് വലവസയുമ തനന്ന ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കണമ എന്ന സഡിതഡി 
ആയഡിരുന.യുണഡിറകറ്റോഡഡ്എന്നറഡിയനപടുന്ന കമമ്പ്യൂടര് ലഡിപെഡിവലവസ 
വന്നറതറ്റോടുകൂടഡി മലയറ്റോളമ കമമ്പ്യൂടറഡിനു വഴങ്ങുന്ന ഒന്നറ്റോയഡി.മലയറ്റോളമ യണഡിറക്കറ്റോഡഡ് 
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B7
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vinodmp
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vinodmp
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vinodmp
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vinodmp
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_21
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_21
https://ml.wikipedia.org/wiki/2002
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B5%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_10
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B5%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_10
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സറ്റോര് വതഡികമറ്റോയഡി ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുവറ്റോന തുടങ്ങഡിയറതറ്റോനടയറ്റോണഡ്  മലയറ്റോളമ 
വഡിക്കഡിപതീഡഡിയ സജതീവമറ്റോയതഡ്.
  ബറ്റോഹല ഉപെകരണങ്ങളുനടനയറ്റോനമ സഹറ്റോയമഡിലറ്റോനത വഡിക്കഡിയഡില് റനരഡിടഡ് 
മലയറ്റോളമ കടപ്പു നചയ്യറ്റോവുന്ന ഇനബഡില്റഡ് ടൂള് മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിയഡില് 
കൂടഡിറച്ചര്ത്തഡിട്ടുണഡ്. തറ്റോലരലറത്തറ്റോനട തഡിരുത്തനപടുന്ന 
റലഖനങ്ങളഡിനലറ്റോന്നറ്റോണഡിതഡ്.നമ്മുനട സ്കൂളുകളഡിനല പെഠനസമ്പ്രദറ്റോയങ്ങള് 
വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡിറകനതീകൃതമറ്റോകുന്ന ഇക്കറ്റോലത്തഡ് പെറ്റോഠപ്പുസ്തകത്തഡിനപ്പുറമുള 
വഡിവരറശേഖരണമ പ്രധറ്റോനമറ്റോണറലറ്റോ. സ്കൂളുകളഡില് ഇന്റെര്നനറഡ്ഉപെറയറ്റോഗമ 
വര്ദഡിച്ചുവരുന്നതഡിനറ്റോല് കുടഡികള്ക്കഡ് മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ 
പ്രറയറ്റോജനനപടുത്തറ്റോനുള 
അവസരമുണഡ്.ചരഡിതമ,ഭൂമഡിശേറ്റോസമ,റജലറ്റോതഡിശേറ്റോസമതുടങ്ങഡിയ റമഖലകളഡില് 
മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡിലള റലഖനങ്ങള് വഡിജ്ഞറ്റോനപ്രദമറ്റോണഡ്.2006 ഏപ്രഡില്
10 നഡ്മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിയഡില് അഞ്ഞൂററ്റോമനത്ത റലഖനമ പെഡിറന. റലഖനങ്ങളുനട 
എണമ അറതവര്ഷമ നസപെഡ്റമബറഡില് 1000-വുമ, നവമബറഡില് 1500 ഉമ ആയഡി 
ഉയര്ന. ഈ കുതഡിപഡ് ഇറപറ്റോഴുമ തുടരുകയറ്റോണഡ്.2018 നവമബര് പെത്തഡിനഡ്  
60000 നറ്റോഴഡികക്കല്ലുകളുമ  പെഡിന്നഡിട്ടു 
         നകറ്റോലമ ഉപെജഡിലയഡിനല സ്കൂളുകളഡിനല നതനരനഞ്ഞടുക്കനപട ലഡിറഡില് 
കകറഡ്സഡ് അമഗങ്ങള് പെനങ്കടുത്ത വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ ഓണ്കലന കൂടറ്റോയ്മയഡില് സനു
നജ ,അഭഡിരറ്റോമഡി  നജ  എന്നഡിവരറ്റോണഡ് കസന്റെഡ്റഡ് റജറ്റോണ്സഡിനന 
പ്രധഡിനഡിധഡികരഡിച്ചതു.ഡഡിജഡിറല് മലയറ്റോളനത്ത കകപെഡിടഡിച്ചുയര്ത്തുന്നതഡിനു 
വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികനള പ്രറ്റോപ്തരറ്റോക്കുന്നതഡിനു ഈ കൂടറ്റോയ്മ സഹറ്റോയഡിച്ചു. മലയറ്റോളമ 
വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡില് അറുപെതഡിനറ്റോയഡിരമ റലഖനങ്ങള് തഡികയറ്റോനറ്റോണഡ് 
പെഠനശേഡിബഡിരമ ലക്ഷലമഡിടതു.അനപെറതറ്റോളമ റലഖനങ്ങള് കൂടഡിറച്ചര്ക്കറ്റോന 
വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികള്ക്കഡ് കഴഡിഞ്ഞു.മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ പ്രവര്ത്തകരറ്റോയ 
വഡിശേകപ്രഭ,രഞഡിതഡ് സഡിജഡി,കണന ഷണ്മുഖമ എന്നഡിവര് റനതൃതകമ 
നല്കഡി.രറ്റോവഡിനല പെത്തുമണഡിക്കഡ് തുടങ്ങഡിയ ക്ലറ്റോസഡ് സഡില് ആദലമ നരജഡിറസ്ട്രേഷന 

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_10
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_10
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B5%BD_10
https://ml.wikipedia.org/wiki/2006
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%BC%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
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നടത്തഡി.തുടര്ന്നഡ് കണന ഷണ്മുഖമ നടത്തഡിയ ആമുഖമ തനന്ന കവകഡിറയ 
മനസഡിലറ്റോക്കറ്റോന സഹറ്റോയഡിച്ചു.എങ്ങനന വഡിക്കഡിയഡില് 
റപ്രറവശേഡിക്കറ്റോമ,അമഗതകനമടുക്കറ്റോമ തുടങ്ങഡിയവ മനസഡിലറ്റോക്കഡി.തുടര്ന്നഡ് ഓറരറ്റോ 
ഗ്രൂപഡിനനയുമ റലഖനങ്ങള് എഴുതറ്റോന പെരലറ്റോപ്തരറ്റോക്കഡി വ്രത്തങ്ങനള കുറഡിച്ചറ്റോണഡ് 
എലറ്റോവരുമ എഴുതഡിയതഡ്. ഞങ്ങള് വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡില് ആദലമ എഴുതഡിയ റലഖനമ
ചന്ത്രവത എന്ന വൃത്തനത്തക്കുറഡിച്ചറ്റോണഡ്.  ഡഡിജഡിറല് മലയറ്റോളത്തഡിനറ്റോയഡി 
കകറകറ്റോര്ക്കറ്റോന സഹറ്റോയഡിച്ച കൂടറ്റോയ്മ ഉച്ച ഭക്ഷണറത്തറ്റോനട പെഡിരഡിഞ്ഞു.

അഭജിരഫാമജി ജജെ, സനു ജജെ  9C

 നവതകരളമ എനനറ ഭഗ്രാവനയവില

നഎകലറകരളമ നഡിലവഡില് വന്നഡിടഡ് 62 വര്  ഷമ തഡികയുന്ന ഈ റവളയഡില് നറ്റോമ 

കടന റപെറ്റോയ നറ്റോഴഡികകല്ലുകനള കുറഡിച്ചഡ് കുറനഞ്ഞറ്റോന്നറ്റോറലറ്റോചഡിക്കുന്നതഡ് ഏനറ 

പ്രസകമറ്റോണഡ്.ചരഡിതമ,രറ്റോഷഡിയമ,സറ്റോമത്തഡിക,സറ്റോമസറ്റോരഡിക റമഘകളഡില് 

പുറരറ്റോഗതഡി റനടറ്റോന നമ്മുക്കറ്റോയഡി.1957-ല്ആദലമറ്റോയഡി ഒരു കമമ്പ്യൂണഡിസഡ്  ഭരണകൂടമ

നതരനഞ്ഞടുപഡിലൂനട അധഡികറ്റോരത്തഡില് വരുന്നതഡ് റലറ്റോകത്തഡിനഡ് മുന്നഡില് 

പ്രദര്ശേഡിപഡിക്കറ്റോന റകരളത്തഡിനറ്റോയഡി.വഡിദലറ്റോഭലറ്റോസരമഗത്തഡ്  സകകറ്റോരലറമഘലനയ 

കടഡിഞ്ഞറ്റോണഡിടുന്ന മുണറശരഡിയുനട പ്രസഡിദമറ്റോയ വഡിദലറ്റോഭലറ്റോസ ബഡില്ലുമ 

ജനഡികുടഡിയറ്റോന വലവസനയ തകര്നത്തറഡിഞ്ഞ കറ്റോര്ഷഡിക ബഡില്ലുമ 

റകരളചരഡിതത്തഡിനനറ ഗതഡിമറ്റോറഡിമറഡിച്ച ബഡില്ലുകളറ്റോണഡ്.

                            റകരളപെഡിറവഡിക്കഡ് മുനപെഡ് 1927-ലറ്റോണഡ് റകരളനത്ത 

ആകമറ്റോനമ തകര്ത്ത ഒരു പ്രളയമ ഉണറ്റോയതഡ്.ആതുണറ്റോയതഡിനു 94 
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വര്ഷങ്ങള്ക്കുറശേഷമ 2018-ല് ആണഡ് വതീണ്ടുമ റകരളത്തഡിനനറ വഡികസനങ്ങനള 

ആകമറ്റോനമ തടഡിനതറഡിപഡിച്ചഡ് നകറ്റോണഡ് ഒരു പ്രളയമ ഉണറ്റോയതഡ്.2018 ആഗസഡ് 

പെതഡിന റഞറ്റോനടയറ്റോയഡിരുന റകരളനത്ത വഡിറപഡിച്ചഡ് നകറ്റോണഡ് പ്രളയമ തറ്റോണ്ഡവമ 

ചവഡിടഡിയതഡ്.അതഡിനഡിടയഡില് ഡറ്റോമുകള്തുറന്നതഡ് സനര്ഭനത്ത കൂടുതല് 

ദഷ്കരമറ്റോക്കഡി.ഇടുക്കഡി നചറുറതറ്റോണഡി ഡറ്റോമ ഭുതത്തറ്റോനനകടഡ് മുലനപെരഡിയറ്റോര് പെമഡറ്റോമ 

തുറന്നറതറ്റോനട നചങ്കനര് പൂര്ണമറ്റോയുമ നവളത്തഡിനടഡിയഡിലറ്റോയഡി.നചങ്കനര് 

കുടനറ്റോടഡ് ആലവ തുടങ്ങഡിയ പ്രറദശേങ്ങളഡിലറ്റോണഡ് പ്രളയത്തഡിനനറ ആഘറ്റോതമ 

കൂടുതലറ്റോയുമ കറ്റോണനപടതഡ്.നകറ്റോലമ തഡിരുവനന്തപുരമ കറ്റോസര്റഗറ്റോടഡ് ജഡിലകളഡില് 

പ്രളയത്തഡിനനറ ആഘറ്റോനമ റനരഡിയ റതറ്റോതഡില് മറ്റോതറമ അനുഭവനപട്ടുള.ഈ 

പ്രളയത്തഡിലൂനട മനുഷതകത്തഡിനനറ മഹതകമ മനസഡിലറ്റോക്കറ്റോന സറ്റോധഡിച്ചു. ഗതറ്റോഗതമ

പുണമറ്റോയുമ തറ്റോറുമറ്റോററ്റോയഡി.നനടുമമറ്റോ റശരഡി വഡിമറ്റോനത്തറ്റോവളത്തഡില് നവളമ കയറഡി.

                രക്ഷപ്രവര്ത്തനത്തഡില് മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളുനടയുമ 

വഡിദലറ്റോലയങ്ങളുനടയുമ പെങ്കുമ വളനര വലതറ്റോരഡിരുന.  മനുഷലന തനന്നയറ്റോനണനമ 

അവനനറ പ്രറ്റോര്ത്ഥനറ്റോലയമ വഡിദലറ്റോലയമറ്റോനണനമ ഈ പ്രളയമ നനമ 

ഒറ്റോര്മനപടുത്തഡി.ജറ്റോതഡിറയറ്റോ മതറമറ്റോ റനറ്റോക്കറ്റോനത എലറ്റോവനരയുമ രക്ഷഡിക്കറ്റോനറ്റോയഡി 

റകരളത്തഡിനല ജനങ്ങനള ഒറനകടറ്റോയഡി നഡിന.മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളുമ അതഡില് 

വലഡിനയറ്റോരു പെങ്കഡ് വഹഡിച്ചു.

                                     പ്രളയദരഡിതത്തഡില് വഡിദലലയങ്ങളുമ രക്ഷപ്രവത്ത-

നത്തഡിനനറ ഭറ്റോഗമറ്റോയഡിരന മഡിക്ക ദരഡിതറ്റോശേകസകലറ്റോമ്പുകളുമ വഡിദലറ്റോലയങ്ങള് 

തനന്നയറ്റോയഡിരുന.പ്രളയത്തഡിലറശേഷവുമ വഡിദലറ്റോലയങ്ങളുമ.വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികളുമ 
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നവറകരളത്തഡിനറ്റോയഡി പ്രവര്ത്തഡിച്ചു.വഡിദലറ്റോഭലറ്റോസരമഗത്തഡ് നഡിനമ വളനര വലഡിയ 

സഹറ്റോയമറ്റോണഡ് പ്രളയ ദരഡിതബറ്റോധഡിതര്ക്കഡ് നലഡിയതഡ് .വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികള് പെലതരമ 

പെമന ഉപെകരണങ്ങളുമ വസങ്ങളുമ സറ്റോമത്തഡിക സഹറ്റോയമ നലഡി പ്രളയ 

ബറ്റോധഡിതനര സഹറ്റോയഡിക്കുകയുണറ്റോയഡി.എലറ്റോ അധലറ്റോപെകരുമ അവരുനട ഒരു           

മറ്റോസനത്ത ശേമളമ ദരഡിതബറ്റോതഡിതനര സഹറ്റോയഡിക്കറ്റോനറ്റോയഡി നല്കഡി.

                     ദരഡിതബറ്റോതഡിതനര സഹറ്റോറയക്കുന്നത്തഡില് മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികല് 

നനലറ്റോരു പെങ്ക വഹഡിച്ചഡിരുന.നറ്റോവഡികറസനയുമ ഖരറസനയുമ റവലമറസനയുമ 

ഇതഡില് പെങ്കുച്ചര്ന. റകരളത്തഡിനനറ ഒറനകടറ്റോയ പ്രവര്ത്തനത്തഡിനുമ ഫലമറ്റോയഡി 

ഈ പ്രളയദരഡിത്തഡില് നഡിനമ റകരളമ കയറഡി.

                   ഇനഡി നറ്റോമ മുന്നഡിറടണ കടമ നവറകരള സൃഷ്ടഡിയറ്റോണഡ്.അതഡ് നറ്റോമ 

ഒറനകടറ്റോയഡി നഡിന്നറ്റോല് മറ്റോതറമ സറ്റോധഡിക്കു. പ്രകൃതഡിക്കഡ് ഇണങ്ങുന്നരതീതഡിയഡിലള 

ഒരു നവറകരളനത്ത നറ്റോമ സൃഷ്ടഡിക്കണമ.അതഡിനറ്റോയഡി നറ്റോമ ഒറനക്കടറ്റോയഡി നഡിറന്ന 

മതഡിയറ്റോകു.മലറയറ്റോരറമഘലകളഡില് കഴഡിവതുമ വതീടുകള്പെണഡിയറ്റോതഡിരഡി-

ക്കുക.പുഴയുനടയുമ മറ്റു ജലറസറ്റോതസ്സുകളുനടയുമ അരഡികഡില് അധഡിവസഡി-

ക്കറ്റോതഡിരഡിക്കുക.ഇനഡി നറ്റോമ ഉയര്ത്തഡിറക്കറ്റോണഡ് വറരണതഡ് നവറകരളനത്ത-

യറ്റോണഡ്.പ്രകൃതഡിയുമറ്റോയഡി ഇണങ്ങഡിറച്ചര്ന്ന ഒരു റകരളനത്ത റവണമ നറ്റോമ 

സൃഷ്ടഡിക്കറ്റോന.പ്രളയത്തഡിലൂനട ഒരുപറ്റോടഡ് റപെര്ക്കഡ് വതീടുകള് നഷ്ടമറ്റോയഡി അവര്ക്കഡ് 

വതീടുകള് നഡിര്മഡിച്ചഡ് നല്കണമ.റകനസര്ക്കറ്റോരഡില്നഡിനമ മറ്റു സമസനങ്ങളഡില് 

നഡിനമ നറ്റോമ സഹറ്റോയമ റതടണമ.

                          പുതുറകരളനത്ത സൃഷ്ടഡിക്കറ്റോന നറ്റോമ ഒരുകകയറ്റോയഡി 
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പ്രവര്ത്തഡിക്കണമ. പ്രവറ്റോസഡികളഡില് നഡിനമ മറഡ് ഉന്നത വലകഡികളഡില് നഡിനമ 

ധനസഹറ്റോയമ റനടഡി ദരഡിതബറ്റോധഡിനര സഹറ്റോയഡിക്കണമ.നദതീതതീരത്തഡ് ധറ്റോരറ്റോളമ 

മരങ്ങള്നടഡ് വളര്ത്തുക അതഡിലൂനട മനണറ്റോലഡിപഡ് തടയറ്റോന സറ്റോധഡിക്കുമ.ഇടുക്കഡി 

റപെറ്റോലള കുന്നഡിനപ്രറദശേങ്ങളഡില് വലഡിയ വലഡിയ നകടഡിടങ്ങള് 

നഡിര്മഡിക്കറ്റോതഡിരഡിക്കുക.കകറ്റോറഡിയുമ ഘനനവുമ നഡിയന്ത്രക്കുന്നതഡിലൂനട മണഡിടഡിച്ചഡില് 

തടയറ്റോന സറ്റോധഡിക്കുമ.പ്രളയത്തഡില് നശേഡിച്ച ആദഡിവറ്റോസഡി ഊരുകനള 

പുനര്സൃഷ്ടഡിക്കറ്റോനുള നടപെടഡികള് എടുക്കുക.

അർച്ചന സുനജില്, അനസ്ജെന സുനജില് 10A 

തറന്ത _ കകയവില വവിരവിയുന്ന കലഗ്രാവവിരുന്നന്െ്

 പുതുതലമുറ ഒട്ടുമ തറ്റോലരലമ  കറ്റോണഡിക്കറ്റോത്ത ഒന്നറ്റോണഡ് ററന്ത നഡിര്മറ്റോണമ.എലറ്റോ 

കറ്റോരലത്തഡിനുമ തറ്റോലരലറത്തറ്റോനട നഡില്ക്കുന്ന നമ്മുനട ഇഇൗ പുതുതലമുറ ററന്ത 

നഡിര്മറ്റോണത്തഡിനഡ് പ്രറ്റോധറ്റോനലമ നല്കറ്റോത്തതഡിനനറ പ്രധറ്റോന കറ്റോരണമ 

ക്ഷമയഡിലറ്റോയ്മയറ്റോണഡ്.ഒരു ദഡിവസമ ,ഒരറ്റോഴഡ്ച്ച,അനലങ്കഡില് ഒറന്നറ്റോ രറണറ്റോ മറ്റോസമ 
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എടുത്തറ്റോണഡ് ചഡില ററന്തകള് നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡ് .ഒറ്റോറരറ്റോ ററന്തയുനടയുമ ഡഡികസന 

അനുസരഡിച്ചറ്റോണഡ് കറ്റോലറ്റോവധഡി എടുക്കുന്നതഡ്.ററന്ത നഡിര്മറ്റോണത്തഡിനഡ് 

ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന ഉപെകരണമറ്റോണഡ് വതീര്ള.വതീര്ളയഡില് നൂലകള് നമനനഞ്ഞടുത്തഡ് 

രണഡ് വതീര്ളകള് ഒന്നറ്റോക്കഡിയറ്റോണഡ് ററന്ത നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡ്. ഇതഡിനഡ് റകറ്റോടണ് 

നൂലകളറ്റോണഡ് ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഡ്. കറ്റോര്റബറ്റോഡഡില് ഡഡികസന വരച്ചഡ് അവ 

നമറ്റോട്ടുപഡിനകള് ഉപെറയറ്റോഗഡിച്ചഡ് കുത്തഡിയറ്റോണഡ് ററന്ത നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡ്. 

നമറ്റോട്ടുപഡിനകള്ക്കഡ് ഇടയഡിലൂനട വതീര്ളയഡിനല നൂലഡ് കടത്തഡിവഡിടറ്റോണഡ് ററന്ത 

നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡ്.ററന്ത നഡിര്മറ്റോണമ റപെറ്റോര്ച്ചഡ് ഗതീസകറ്റോരറ്റോണഡ് ആദലമറ്റോയഡി 

തുടങ്ങഡിയതഡ്.പെതീന്നഡിടഡ്  ഒറ്റോറരറ്റോരുത്തരുമ പെഠഡിക്കുകയുമ പെരമരറ്റോഗതമറ്റോയഡി ഇതഡ് 

നചയഡ് വരുകയുമ നചയ്യുന.തുടര്ന്നഡ് ഇവയുനട പെഠനത്തഡിനറ്റോയഡി പെലയഡിടത്തുമ 

കമനഡികള് തുടങ്ങുകയുമ നചയ്തു.നറ്റോലഡ് വതീര്ളകളഡില് തുടങ്ങഡി ററന്തയുനട പെരഡിവമ 

അനുസരഡിച്ചഡ് വതീര്ളകള് ഇട്ടു നകറ്റോടുക്കുകയുമ തതീരറ്റോററ്റോകുറമറ്റോള് ഒറരറ്റോ വതീര്ളകള് 

വതീതമ നവടഡി മറ്റോറ്റുകയുമ നചയ്യുന.നമ്മുനട കറ്റോര്റബറ്റോഡുകള് 

കടഡിയുളവയറ്റോയതഡിനറ്റോലമ അവയഡില്    നമറ്റോടഡിപഡിന്നഡ് കുത്തറ്റോന പെറ്റോടറ്റോയതഡിനറ്റോലമ 

ററന്തയഡ് ആവശേലക്കറ്റോരറ്റോയഡി ഇവഡിനട എത്തഡിയ നബല്ജഡിയനമറ്റോര് കറ്റോര്റബറ്റോഡുകള്

നകറ്റോണഡ് വന്നഡ്നല്കഡി അതഡില് ററന്തയറ്റോവശേലമറ്റോയ ഡഡികസന നഡിര്മഡിക്കുകയുമ 

നചയ്തു  വഡിറദശേത്തഡ് നഡിന്നഡ് വരുന്ന വലകഡികളറ്റോണഡ് കൂടുതലറ്റോയുമ ഇവ 

വറ്റോങ്ങുന്നതഡ്.പെടഡി  ഞ്ഞറ്റോറന യുറററ്റോപഡ്കരുനട സമഭറ്റോവനയറ്റോണഡ് ററന്ത നഡിര്മഡിക്കറ്റോന 

ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന കറ്റോര്റബറ്റോഡുകള് വലതലസ്തമറ്റോയ നഡിരക്കുകളറ്റോണഡ് ററന്ത 

നഡിര്മറ്റോണത്തഡിനഡ്.അടുത്തടുത്തഡ് വരുന്ന ഡഡികസനുകനള നനയുന്നതഡ് ''നനയഡ്''എന്നഡ്

അറഡിയനപടുന.മഡിഷലന റലസഡിറനക്കറ്റോളുമ കഠഡിനലറമറഡിയതറ്റോണഡ് ഇവ.ഇവനയലറ്റോമ 
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റവഗത്തഡില് നശേഡിക്കുന്നഡില.ഈ ററന്ത നഡിര്മറ്റോണമ പെഠഡിച്ചഡ് മറ്റുളവര്ക്കഡ് അറഡിവഡ് 

പെകര്ന നല്ക്കുന്ന ചഡിലരുണഡ് ഇവരഡില് ഒരറ്റോളറ്റോണഡ് നസല  എന്ന വലകഡി. 

വലതലസ്ത രതീതഡിയഡില് ഉള ഡഡികസനുകള് നസല സകയമ തനന്നനമറ്റോടഡിപഡിനുകള് 

കുത്തഡി നചയ്യറ്റോന പെകത്തഡിനഡ് കുടഡികളഡില് എത്തഡിക്കുന എന്നറ്റോല് ക്ഷമഥ 

അന്തലവഡിശേലമറ്റോയതഡിനറ്റോല് പുതുതലമുറയഡിലള  കുടഡികള് അതഡ് നവറുക്കുകയുമ 

പെഠഡിക്കറ്റോന തറ്റോല്പെരലമ കറ്റോണഡിക്കറ്റോതറ്റോവുകയുമ നചയ്യുന.എളുപത്തഡിലള 

ഡഡികസനുകള് ആണഡ് ആദലമ പെഠഡിപഡിക്കുന്നതഡ്.പെഡിന്നതീടഡ് വലഡിയ വലഡിയ 

ററന്തകളുമ നഡിര്മഡിക്കറ്റോന പെഠഡിപഡിക്കുന.ഇന്നഡ് ചഡിലര് പെരമരറ്റോഗതമറ്റോയുമ ററന്ത 

നഡിര്മഡിക്കുന.ജ്ഞറ്റോനസ്നേറ്റോനമ

അദലകുര്ബറ്റോന അല്ത്തറ്റോര ഒരുക്കല് തുടങ്ങഡിയവയഡ് ഇതഡ് 

ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കറ്റോറുണഡ്.ററന്ത നഡിര്മഡിക്കുനത്തഡിനറ്റോയഡി റകന സര്ക്കറ്റോരുമ 

മറനജഡ്നമനറ്റുമ റചര്ന്നഡ് ഒരു സറ്റോപെഡിച്ച ഒരു സറ്റോപെനവുമുണഡ്. 1969-നു മുമഡ് വനര 

ഇരവഡിപുരത്തഡ് ഒരു കുടഡില് വലപെസറ്റോയമറ്റോയഡിരഡിന. എന്നറ്റോല് ററന്ത നഡിര്മറ്റോണമ  

പുറരറ്റോഗമഡിപഡിക്കുന്നതഡിനമ സമരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനുമറ്റോയഡി 1969-ല് ഇരവഡിപുരത്തഡ് 

വനഡിതറ്റോ റകറ്റോറടജഡ് ഇനഡ്ടസഡിയല് റകറ്റോപനററതീവഡ് നസറ്റോകസറഡി എന്ന റപെരഡില് ഒരു 

സമഘടന ആരമഭഡിച്ചു.എന്നറ്റോല് ഈ സമഘത്തഡിനനറ പ്രവര്ത്തനമ   ഇന്നഡ് 

നഡിലച്ചഡിരഡിക്കുകയറ്റോണഡ്. അക്ഷമ മൂലമ ററന്ത നഡിര്മറ്റോണത്തഡിനനറ  പ്രറ്റോധറ്റോനലമ 

ഇന്നഡ് നഷ്ടഡ്ടനപടഡിരഡിക്കുന.റപെറ്റോര്ച്ചുഗതീസകറ്റോര് തുടങ്ങഡി വച്ച ഈ സമരമഭമ ഇന്നഡ് 

കുറച്ചഡ് ഭറ്റോഗത്തഡ് മറ്റോതമറ്റോണഡ് കറ്റോണറ്റോന കഴഡിയുന്നതഡ്.ഇവയുനട നഡിര്മറ്റോണത്തഡിനറ്റോയഡി 

ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഡ് നല ഗുണനഡിലവറ്റോരമുള  റകറ്റോടണ് നൂലകളറ്റോണഡ്.മറ്റോസങ്ങറളറ്റോ 
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ആഴഡ്ച്ചകറളറ്റോ നതീണ നഡിന്നഡ് നഡിര്മഡിക്കുന്ന ററന്തകള് വലഡിയ നഡിരക്കഡ് നകറ്റോടുത്തഡ് 

വഡിറദശേലര് സകന്തമറ്റോക്കുന.ഇന്നഡ് ഇതഡിനനറ പ്രധറ്റോനലമ കുറഞ്ഞതഡിനറ്റോല് 

ആവശേലകറ്റോരുമ കുറവറ്റോണഡ്.പെണഡ് എങ്ങുമ വലറ്റോപെഡിച്ചഡ് കഡിടന്ന ഈ ററന്ത 

നഡിര്മറ്റോണമ ഇന്നഡ് ഒരു നചറഡിയ ഭറ്റോഗറത്തക്കഡ് ചുരുങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന.പുതുതലമുറയഡ്  

ഇതഡ് പെകര്ന്നഡ് നകറ്റോടുക്കറ്റോന കഴഡിയറ്റോതത്തഡിനറ്റോലമ അവര് അതഡ് പെഠഡിക്കറ്റോന 

കവമുക്കലമ കറ്റോണഡിക്കുന്നതഡിനറ്റോലമ ററന്ത എന്നതഡ് നവറുമ ഒരു റകട്ടുറകള്വഡി 

മറ്റോതമറ്റോക്കുമ.ററന്തയുനട പ്രറ്റോധറ്റോനലനത്ത റചറ്റോര്നറപെറ്റോകറ്റോനത സമരക്ഷഡിക്കുക. 

ശേരണല ദറ്റോസഡ് 9 d

കലഗ്രാമറ ഒരു അനുഭവക്കുറവിപന്െ്

         പെറത്തറ്റോളമ

സ്കൂളുകളഡിനല

തഡിരനഞ്ഞടുക്കനപട

ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ്

അമഗങ്ങള്

സമഗമഡിച്ച ഒരു

കലമറ്റോണഡ് 29,30 

തതീയതഡികളഡില്

എസഡ്.എന.ടഡി.പെഡി. 

യു.പെഡി.സ്കൂള്
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പെടത്തറ്റോനത്തഡ് നടന്നതഡ്.കണന സറ്റോര്, അഭഡിറഷകഡ് സറ്റോര് എന്നഡിവരുനട 

റനതഡിതകത്തഡിലറ്റോണഡ് കലറ്റോമഡ് രൂപെതീകരഡിച്ചതഡ്.ആദല ദഡിവസമ തനന്ന കലമറ 

വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികള്ക്കഡ് മുന്നഡില് പെരഡിചയനപടുത്തുകയുണറ്റോയഡി.പെലതരമ 

കളഡികളഡിലൂനടയറ്റോണഡ് ക്ലറ്റോസഡ് ആരമഭഡിച്ചതഡ്.''വറ്റോയഡ് നമറ്റോഴഡിയഡിലൂനട ഉണറ്റോകുന്ന 

മറ്റോറങ്ങള്''എന്ന ആ ശേയമറ്റോണഡ് കളഡികളഡിലൂനട മുറന്നറ്റോടഡ് വച്ചതഡ്.അതഡിനുറശേഷമ പെല 

ഗ്രൂപ്പുകളറ്റോയഡി കുടഡികനള തഡിരഡിച്ചു.ആദല ദഡിവസമ തനന്ന കലമറയഡില് വതീഡഡിറയറ്റോ 

പെഡിടഡിക്കറ്റോന പെ    റഞ്ഞയക്കുകയുമ നചയ.ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കഡ് ഒറരറ്റോ വഡിഷയങ്ങള് നല്കുകയുമ

നചയ . അതഡിനഡ് റയറ്റോ ജഡിച്ച വതീഡഡിയറയറ്റോകള് ആണഡ് വഡിദലര്ത്ഥഡികള് 

റശേഖരഡിറക്കണതഡ്.റശേ ഖരഡിച്ചറശേഷമഅവര് ഒറരറ്റോരുത്തരുമ റശേഖരഡിച്ച 

വതീഡഡിറയറ്റോകള് അദലറ്റോപെകനര കറ്റോണഡിക്കുകയുമ ഉണറ്റോയഡി.അവര് കളഡികളഡിലനട 

തനന്ന അതഡില് വരുറത്തണ മറ്റോറങ്ങനളക്കുറഡിച്ചഡ് പെറ ഞ്ഞുതരുകയുമ 

നചയ്തു.കളഡികളഡിലൂറട പെകര്ന തന്ന അറഡിവുകള് വഴഡി അവര് വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികള്ക്കഡ്  

പ്രതീയനപടവരറ്റോയഡിമറ്റോറുകയറ്റോണഡ് നചയതഡ്. ആ കലറ്റോമഡിലൂനട അറനകമ സഇൗഹൃദങ്ങള്

ഉടനലടുത്തു.വളനര ആഹറ്റോദപെരവുമ ഉപെറയറ്റോഗപ്രദവുമറ്റോയ കലമറ്റോയഡിരുന 29,30 

ദഡിവസങ്ങളഡില് പെടത്തറ്റോനമ സ്കൂളഡില് നടന്നതഡ്.12;00 മണഡിറയറ്റോനട ആഹറ്റോരമ 

കഴഡിക്കറ്റോന തുടങ്ങഡി.പുതുക്കൂട്ടുക്കറ്റോരുനട ആഹറ്റോദമ പെങ്കുവച്ചുനകറ്റോണറ്റോയഡിരുന 

പെഡിനന്നയുള ഒറ്റോറരറ്റോചുവടുമ.ഉലറ്റോസ നഡിമഡി ഷങ്ങള് നറ്റോലമണഡിറയറ്റോനട 

പൂര്ണമറ്റോവുകയറ്റോണഡ് നചയതഡ്. 

പെഡിററ ദഡിവസമ പെത്തുമണഡിറയറ്റോനട വഡിദലര്ത്ഥഡികള് സ്കൂള് റകറ്റോമപെഇൗണഡില് 

എത്തഡി-റച്ചര്ന.പുതഡിയ സഇൗഹൃദത്തഡിനനറ തുടര്ച്ച അവഡിനടനഡിന്നഡ് 
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തുടര്ന.എലറ്റോവരുമ വളനര സറന്തറ്റോഷറത്തറ്റോനടയറ്റോണഡ് രണറ്റോമ ദഡിവസനത്ത 

കലറ്റോമഡിലമ പെനങ്കടുത്തതഡ് . അറന്ന ദഡിവസമ പുതഡിയ റസറ്റോഫഡ് നവയറുകള് 

പെരഡിചയനപടുത്തുകയുണറ്റോയഡി.അതഡിനലറ്റോന്നറ്റോണഡ് kidenlive .ഇങ്ങനന പെല 

തരത്തഡിലള റസറ്റോഫഡ് നവയറുകള് പെരഡിചയനപടറതറ്റോനട വതീഡഡിറയറ്റോ എഡഡിറഡ് 

നചയ്യറ്റോനുമ അതഡില് പെല തരത്തഡിലള effect add നചയഡ് അതഡ് മറനറ്റോഹരമറ്റോയഡി 

പ്രദര്ശേഡിപഡിക്കറ്റോനുമ സറ്റോധഡിച്ചു.പ്രദര്ശേഡിപഡിച്ച വതീഡഡിറയറ്റോകള് കണറശേ ഷമ 

അദലപെകര് കലമഡില് പെനങ്കടുത്ത കുടഡികനള അഭഡിനനഡിക്കുയുമ നചയ.

ആന്റണജി ജജെഫാസഫസ്,ശരണധ ദഫാസസ്,ജെഫാസജി നജെജിക്കം 

  ഞഗ്രാന സതീക്കര് ആയതപഗ്രാള്

     എനനറ ജതീവഡിതത്തഡിനല സപ്രധറ്റോനമറ്റോയ  ഒരനുഭവമ തനന്നയറ്റോയഡിരുന ഇഇൗ 
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സതീക്കര് പെദവഡി.അന്നഡ് ഒരു  വലറ്റോഴറ്റോച്ചയറ്റോയഡിരുന .അന്നഡ് രറ്റോവഡിനല എനനറ ക്ലറ്റോസഡ്  

ടതീച്ചററ്റോയ ഷതീല ടതീച്ചററ്റോണഡ് എനന്ന ഇഇൗ പെരഡിപെറ്റോടഡിനയക്കുറഡിച്ചഡ് അറഡിയഡിച്ചതഡ് റശേഷമ

ഞറ്റോന  നജസഡി ടതീച്ചറുമറ്റോയഡി ഇഇൗ വലഡിയ പെദവഡിയുനട തഡിരനഞ്ഞടുപഡിനറ്റോയഡി റപറ്റോയഡി 

എനഡിക്കഡ് വഡിഷയമ ലഭഡിച്ചു.''റകരളമ ഒരു ഭറ്റോന്തറ്റോലയറമറ്റോ''അതറ്റോയഡിരുന വഡിഷയമ 

കഡിടഡിക്കഴഡിഞ്ഞറപറ്റോള് സകറ്റോമഡി വഡിറവകറ്റോനനനറ്റോണഡ്  എനനറ  മനസഡിറലക്കഡ് 

ഒറ്റോടഡിനയത്തഡിയതഡ്.അറദഹത്തഡിനനറ മഹത്തറ്റോയ വറ്റോക്കണറലറ്റോ ഇതഡ്  ഞറ്റോന 

ആനക ഭയന  പെറക്ഷ എറന്തറ്റോ ഒരു പെഡിനബലമ എന്നഡില് വന എനന്ന നകറ്റോണഡ് 

ഇതഡിനഡ് സറ്റോധഡിക്കുമ എന്നതുതനന്ന. പെഡിനന്ന ഒനമ ഒറ്റോര്ത്തഡില       പെണഡ്  നമ്മുനട 

നറ്റോടഡില് നടന്ന അനറ്റോചറ്റോരങ്ങനളപറഡിയുമ,അനവഡിശേകറ്റോസങ്ങനളപറഡിയുമ ഞറ്റോന 

ചഡിന്തഡിച്ചു.പെഡിന്നഡിടഡ് എന്തു വരനട എന കരുതഡി ഞറ്റോന പ്രസമഗഡിച്ചു.റഡിസല്റഡ്  വന 

 ഞറ്റോന അതഡിശേയഡിച്ചു നഡിനറപറ്റോയഡി കറ്റോരണമ ഒരു തയ്യറ്റോനറടുപ്പുകളുമ കുടറ്റോനതയറ്റോണഡ്

ഞറ്റോന ഇഇൗ പെരഡിപെറ്റോടഡിനക്കത്തഡിയതഡ് എന്നഡിട്ടുമ എനഡിക്കഡ് രണറ്റോമ സറ്റോനമ 

ലഭഡിച്ചു.എനഡിക്കു മനസഡിലറ്റോയഡി നമ്മുക്കഡ് എന്തുമ നചയ്യറ്റോന സറ്റോധഡിക്കുമ.അങ്ങനന 

നവമബര് 14 തതീയതഡി ഞറ്റോന രറ്റോവഡിനല റതവളഡി ഗവ.റമറ്റോഡല് കഹസ്കുളഡില് 

നചന നവള വറ്റോസവുമ നവളറകറ്റോട്ടുമ ധരഡിച്ചഡ്  സറന്തറ്റോഷറത്തറ്റോനട ഞറ്റോന ആ 

സ്കൂളഡില് എനനറ മറ്റോതറ്റോവുമ പെഡിതറ്റോവുമ എനനറ ക്ലറ്റോസഡ് ടതീച്ചറുമറ്റോയഡി ഞറ്റോന സ്കൂളഡില് 

റപെറ്റോയഡി.എനന്ന ജതീപഡില് നഡിര്ത്തഡി ഒരു റഘറ്റോഷയറ്റോതറ്റോ നടത്തഡി.എനഡിക്കഡ് വളനര 

സറന്തറ്റോഷമറ്റോയഡി.നമഡിലള കഴഡിവുകനള ഉണര്ത്തണമ എങ്കഡില് നമ്മുനട ജഡിവഡിതമ 

ധനലമറ്റോകുമ.

സസന നസജിക്കം 6B
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ചവില പഗ്രാസവിക്കന്െ് വവിതശേഷങ്ങള് 

നറ്റോരുകളഡില്നഡിന്നഡ്  വലതലറ്റോസ്ത  സകഭറ്റോവമുള  റപെറ്റോളഡിമറുകളറ്റോണഡ്

പറ്റോസഡിക്കുകള്.മനുഷലജതീവഡിതത്തഡിനനറ  മുഖചഛറ്റോയ  തനന്ന  മറ്റോറഡിയ

വസ്തുക്കളറ്റോണവ.പറ്റോസഡിക്കുകള്  കൃതഡിമ  റപെറ്റോളഡിമറുകളറ്റോണഡ്.ഗറ്റോര്ഹഡിക

ഉപെകരണങ്ങള്  മുതല്  കൃതഡിമ  ഹൃദയവറ്റോല്വുകള്  വനര  നഡിര്മഡിക്കറ്റോന

വഡിവഡിധയഡിനമ   പറ്റോസഡിക്കുകള്  ഉപെറയറ്റോഗഡിച്ചു  വരുന.  പറ്റോസഡിക്കുകനള  റപെറ്റോനല

കവവഡിധലമറ്റോര്ന്നഉപെറയറ്റോഗങ്ങള്ഉളപെദറ്റോര്ഥങ്ങള്

റവനറയഡില.വലതലസ്തഗുണത്തഡിലളപറ്റോസഡിക്കുകള്ഇന്നഡ്നഡിര്മഡിക്കനപെടഡിട്ടുണഡ്

.ഗുണത്തഡിലള കവജറ്റോതലമറ്റോണഡ് ഇവനയ കൂടുതല് ഉപെറയറ്റോഗപ്രതമറ്റോക്കുന്നതഡ്.

                                       ചൂടറ്റോക്കുറമറ്റോഴുള മറ്റോറത്തഡിനനറ അടഡിസറ്റോനത്തഡില്

പറ്റോസഡിക്കുകനള  രണറ്റോയഡി  തരമതഡിരഡിക്കറ്റോമ.  ചൂടഡിക്കുറമറ്റോള്  മൃതുവറ്റോക്കുകയുമ

തണക്കുറമറ്റോള്  ദൃഢമറ്റോവുകയുമ  നചയ്യുന്ന പറ്റോസഡിക്കറ്റോണഡ്  നതര്റമറ്റോപറ്റോസഡിക്കഡ്.ഈ

പ്രവര്ത്തനമ  എത  പ്രറ്റോവശേലമ  റവണനമങ്കഡിലമ  ആവര്ത്തഡിക്കറ്റോമ.

നഡിര്മറ്റോണറവളയഡില്   ചൂടറ്റോയ  അവസയഡില്  മൃതുവറ്റോയഡിരഡിക്കുകയുമ   എന്നറ്റോല്

തണപഡിക്കുറമറ്റോള്  സഡിരമറ്റോയഡി  ദൃഢമറ്റോവുക്കയുമ  നചയ്യുന്ന  പറ്റോസഡിക്കറ്റോണഡ്

നതര്റമറ്റോനസറഡിങഡ്  പറ്റോസഡിക്കഡ്.ദൃഢമറ്റോയഡി  കഴഡിഞ്ഞറ്റോല്  ഇവനയ  ചൂടറ്റോക്കഡി  വതീണ്ടുമ

രൂപെമറ്റോറമ വരുത്തറ്റോന സറ്റോധലമല.

                                                 ആദലകറ്റോലങ്ങളഡില് അദഡ്ഭുതവസ്തുവറ്റോയഡി 

പെരഡിഗണഡിച്ചഡിരുന്ന പറ്റോസഡികഡ് ഇന്നഡ് പെരനക്ക ഒഴഡിവറ്റോക്കനപനടണ ഒരു വസ്തുവറ്റോയഡി 

മറ്റോറഡിയഡിരഡിക്കുന. റലറ്റോകവലറ്റോപെകമറ്റോയഡി  തനന്ന പറ്റോസഡിക്കുകളുനട ഉല്പറ്റോദനത്തഡിനുമ 
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ഉപെറയറ്റോഗത്തഡിനുമ ചഡില നഡിയന്ത്രണങ്ങള് വന തുടങ്ങഡിയഡിട്ടുണഡ്.നമ്മുനട രറ്റോജലത്തുമ 

പെല സലങ്ങളഡിലമ പറ്റോസഡികഡിനനറ ഉപെറയറ്റോഗമ നഡിറരറ്റോധഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്. ആശുപെതഡികളുമ

മൃഗശേറ്റോലകളുമ നപെറ്റോതുസലങ്ങളുമ പറ്റോസഡികഡ് വഡിമുകമറ്റോക്കറ്റോനുള നടപെടഡികള് 

ആവഡിഷ്കരഡിച്ചഡിട്ടുണഡ്.ഇതഡിനു പ്രധറ്റോന കറ്റോരണമ ഇവയഡ് മറ്റു വസ്തുക്കനള റപെറ്റോനല 

കജവവഡിഘടനമ സമഭവഡിക്കുന്നഡില എന്നതറ്റോണഡ്.

 'റപെറ്റോളഡിമര്' സമയുകങ്ങനള ആണഡ് നപെറ്റോതുവറ്റോയഡി പറ്റോസഡിക്കുകള് എന്നഡ് പെറയുന്നതഡ് 

എന്നഡ് പെറഞ്ഞറലറ്റോ, പെനക്ഷ ഇതഡില് കറ്റോര്ബണ്, കഹഡ്രജന, ഓകഡിജന ഇവ 

കൂടറ്റോനത റക്ലറ്റോറഡിന, കനറടറ്റോജന, ഫ്ലൂറഡിന എന്നതീ മൂലകങ്ങളുമ കറ്റോണറ്റോമ. പറ്റോസഡികഡ് 

കത്തുറമറ്റോള് കറ്റോര്ബണ് കഡ ഓകകഡഡ്, കനടജന, ഓകഡ് സഡിജന, ജലബറ്റോഷമ, 

റക്ലറ്റോറഡിന വറ്റോതകമ ഇവ കൂടനത വഡിഷമയമ ഉള വറ്റോതകങ്ങളുമ ഉണറ്റോവുമ. 

ഉദറ്റോഹരണത്തഡിനഡ് വഡിഷ വറ്റോതകമ ആയ കറ്റോര്ബണ് റമറ്റോറണറ്റോകഡ് കസഡഡ്, 

റടറ്റോകഡിക്കഡ് ആയ കഡഓകഡിന (Dioxins), റപെറ്റോളഡികസക്ലഡികഡ് അറരറ്റോമറ്റോറഡികഡ് 

കഹറഡ്രറ്റോ കറ്റോര്ബണകള് [Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)], എന്നഡിവ 

ഉണറ്റോകറ്റോമ.കഡഓകഡിന (Dioxins), റപെറ്റോളഡികസക്ലഡികഡ് അറരറ്റോമറ്റോറഡികഡ് കഹറഡ്രറ്റോ 

കറ്റോര്ബണകള് (PAHs) എന്നഡിവ കറ്റോനസറഡിനഡ് കറ്റോരണമ ആറയക്കറ്റോവുന്നതുമ മറ്റോരക 

വഡിഷവുമ ആണഡ്. 

പറ്റോസഡികഡ് മൂലമുള മലതീനതീകരണമ കുറയറ്റോനറ്റോനുള നഡിര്റദശേങ്ങള്

*ഡഡിറസറ്റോസഡിബഡിള് പറ്റോസഡികഡ് ഉല്പന്നങ്ങള് ഒഴഡിവറ്റോക്കുക.

 *സല്ക്കറ്റോരറവളകളഡില്  ഗറ്റോസഡ്,സഡിററ്റോമഡികഡ്,  സതീല്,എന്നഡിവ  നകറ്റോണ്ടുള

വസ്തുക്കല്  ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുക.
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 *പറ്റോസഡികഡ്  അലങ്കറ്റോരവസ്തുക്കള്ക്കു  പെകരമ  കടലറ്റോസഡ്,തുണഡി,  സസലഭറ്റോഗങ്ങള്

എന്നഡിവ നകറ്റോണ്ടുളവ ഉപെറയറ്റോഗഡിക്കുക

        ഷതീല റമരഡി (അദലറ്റോപെഡിക)

ആലപഗ്രാടവിനന്റെ  ഭഗ്രാവവി

ഉയര്ന്ന വഡിലയുള പ്രകൃതഡി ധറ്റോതുക്കളറ്റോല് സമന്നമറ്റോണഡ് 

റകരളത്തഡിനനറ കടല്ത്തതീരമ .പ്രതലകഡിച്ചഡ് നകറ്റോലമ , ആലപ്പുഴ തതീരറദശേമ

ഐ ആര് ഇഇൗ,നക . എമ .എമ .എല് തുടങ്ങഡിയ നപെറ്റോതുറമഖല 

സറ്റോപെനങ്ങള് ഈ ധറ്റോതു സമത്തഡ്  പ്രറയറ്റോജനനപടുത്തുന്നവയറ്റോണഡ്. 

കടല്തതീരമ ഖനനമ നചയഡ് റമറ്റോറണറ്റോകസറഡ്,ഇല്മകനറഡ് തുടങ്ങഡിയ 

ധറ്റോതുക്കള് റവര്തഡിരഡിക്കുന.

                                  ഉയര്ന്ന  വഡിലയുള ഈ  ധറ്റോതുക്കള് പെറക്ഷ 

നറ്റോട്ടുകറ്റോനര സമന്നരറ്റോക്കുന്നഡില. മറഡിച്ചഡ് അവരുനട

പ്രകൃതഡിയുമ ജതീവനുമ  ആറരറ്റോഗലവുമ ജതീവഡിതവുമ അവസറ്റോനമ 

സമറ്റോധറ്റോനവുമ തകര്ക്കുന്നതഡിറലക്കഡ് നയഡിക്കുന . ഇതറ്റോണഡ് ഇന്നഡ് 

ആലപറ്റോടഡിനഡ് സമഭവഡിക്കുന്നതഡ് .  ഇനഡി നകറ്റോലമ തതീരത്തഡ് നമറ്റോത്തത്തഡില്  
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സമഭവഡിക്കറ്റോനുളതഡ്.

                                         ആലപറ്റോടഡിനനറ ഭറ്റോവഡി 

എന്തറ്റോയഡിരഡിക്കുനമന്നറഡിയറ്റോന  വസ്തവത്തഡില്  ശേറ്റോസതീയമറ്റോയ വലഡിയ  

അറഡിറവറ്റോ, പെഠനങ്ങറളറ്റോ റവണ. ആലപറ്റോടഡിനനറ നതറക്ക അറത്തഡ് 

നവളനത്തുരുത്തഡ് എന്ന സലമ തുടങ്ങഡി അതഡിനനറ നതറക്ക 

പെഞറ്റോയത്തഡിനല കറ്റോടഡില്  റമക്കതഡില് റക്ഷതമ വനരയുള സലങ്ങളുനട 

ഇറപറ്റോഴനത്ത സഡിതഡിയുമ പെതഡിനഞ്ചുനകറ്റോലമ മുനപുള സഡിതഡിയുമ 

തറ്റോരതമലമ നചയറ്റോല് മറ്റോതമ മതഡി.ഇറപറ്റോഴനത്ത റപെറ്റോനല ഖനനമ 

തുടര്ന്നറ്റോല്   ഈ നപെറ്റോനന പ്രറദശേമ 2018 ല് എങ്ങനനയറ്റോറയറ്റോ 

അങ്ങനനയറ്റോണഡ്  നറ്റോനള ആലപറ്റോടഡ് ആകറ്റോന റപെറ്റോകുന്നതഡ്.  

ജനവറ്റോസമുണറ്റോയഡിരുന്ന നപെറ്റോനനയഡിനല ഏനറ പ്രറദശേങ്ങള്  ഇറപറ്റോള് 

വതീടുകള് കറ്റോണറ്റോനഡില.ഏതറ്റോനുമ റക്ഷതങ്ങള് മറ്റോതമറ്റോണഡ് 

ബറ്റോക്കഡിയുളതഡ്,നപെറ്റോനനയഡില് ഭൂമഡിയുനട മുകളഡില് ഉണറ്റോഡിരുന്ന പെച്ചപഡ് 

വര്ഷറ്റോവര്ഷമ കുറഞ്ഞു വരുന,നപെറ്റോനനക്കുമ ആലപറ്റോടഡിനുമ ഇടക്കുള 

പ്രറദശേത്തഡ് വലഡിയ റതറ്റോതഡില് കടല് കരയഡിറലക്കഡ് കയറഡിവരുന .
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ഇതറ്റോണഡിനപറ്റോഴനത്ത ഏറവുമ ആപെതഡ് ശേങ്കയുള പ്രറദശേമ, കടലഡിനുമ 

കറ്റോയലഡിനുമ ഇടയഡില് ഒട്ടുമ ഉയരമഡിലറ്റോതഡിരുന്ന നപെറ്റോനന പ്രറദശേത്തഡ്

ഇറപറ്റോള് അനവധഡി കുഴഡികളറ്റോണഡ് ,അതഡിനനറ ആഴമ അടുത്തുള സമുദ്ര 

നഡിരപഡിലമ കുറവറ്റോറയക്കറ്റോമ .ശുദവലക്ഷങ്ങളുമ ജലത്തഡിനനറ സറ്റോന്നഡിധലമ 

ഉണറ്റോയഡിരുന്നതഡ് നകറ്റോണറ്റോണഡ് നപെറ്റോനനയഡിലമ ആലപറ്റോടുമ ജനങ്ങള് 

തറ്റോമസഡിച്ചതുമ പെച്ചപഡ് ഉണറ്റോയതുമ.എന്നറ്റോല് ഇന്നഡ് പെച്ചപഡ്  

ഇലറ്റോതറ്റോവുന.ഖനന റശേഷമ  മണല് തഡിരഡിച്ചഡിടറ്റോലമ മണഡിനന്റെ ഘടന 

മറ്റോറുന്നതഡിനറ്റോല് പെഡിന്നതീടഡ് പെഴയ ആവറ്റോസ വലവസ തഡിരഡിച്ചു വരഡില .

            ആലപഫാടജിജന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ നൂറജിരടജി ആകജി മഫാറഫാന്ഒരു കെടല് 

ജകഫാഭതജിനു ജപഫാലക്കം കെഴജിയക്കം.അജപഫാൾ അതസ് കൂടുതല് പ്രജദശജത 

ബഫാധജിക്കുകെയക്കം ജചെയക്കം.കെഫാലഫാവസ്ഥ വധതജിയഫാനതജിജന്റ ഈ കെഫാലത്തു 

കെടല്ഭജിതജി ജവള്ളതജില് വരച്ച  വജരയഫായജി മഫാറക്കം .മണജിളകെജിയ 

കെടല്തഫീരക്കം കെടലജില് ആകെഫാന് വളജര എളുപക്കം .മജറഫാരു ചുഴലജികഫാറജില് 

കെഫായലക്കം കെടലക്കം ഒനഫായഫാല് ജകെരളതജിജന്റ ആവഫാസ വധവസ്ഥയക്കം സമ്പതസ്

വധവസ്ഥയക്കം തകെരഫാക്കം.ഈ ഖനനക്കം മൂലക്കം പ്രജയഫാജെനക്കം ലഭജിക്കുനവർകസ് 

ജപഫാലക്കം ഈ പഫാരജിസ്ഥജിതജികെ പ്രശനങ്ങൾ അറജിയജില.സഫാജങ്കേതജികെ വജിദഗ്ദ്ധർ 

പറയനതസ് മഫാത്രജമ ജെനപ്രതജിനജിധജികെൾകറജിയഫാവ.അണജകട്ടു മൂലക്കം കെഫാടു 

നശജിക്കുനതസ് മനസജിലഫാകജിയവർക്കു എജന്തെ ഇതു കെഫാണഫാനഫാവനജില.ഇനസ് 
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ആലപഫാടജിനസ് സക്കംഭവജിക്കുനതസ് നഫാജള ജകെരളജത വഫീഴുങ്ങഫാന് 

കെഫാതജിരജികഫാജത നമ്മുകസ് ഉണർന്നു പ്രവർതജികഫാക്കം.     

ജനഫാറഫീന്ജമരജി (അധധഫാപജികെ)          

ലവിറവില കകറന്െ്സന്െ് പ്രവര്ത്തന റവിതപഗ്രാര്ടന്െ് 

സ്റ്റുഡനസഡ് റപെറ്റോലതീസഡ് റകഡറഡ് മറ്റോതൃകയഡില്, രണ്ടു അദലറ്റോപെകരുനട 

റമല്റനറ്റോടത്തഡില് സ്കൂള് യുണഡിറഡ്

പ്രവ ര്ത്തഡിക്കുന. എടറ്റോമ ക്ലറ്റോസഡില്

പെഠഡിക്കുന്ന വഡിദലറ്റോ ര്ഥഡികളഡില് നഡിനമ

ജനുവരഡി മറ്റോസത്തഡില് ഒരു

അഭഡിരുചഡി പെരതീക്ഷ നടത്തഡി

നതരനഞ്ഞടുക്കനപടുന്ന 20 മുതല് 

40 വനര കുടഡികനളയറ്റോണഡ് ഒരു

യണഡിറഡില് ഉള്നപടുത്തുന്നതഡ്. 

ഇതഡിനന്റെ അടഡിസറ്റോനത്തഡില്

പെരതീക്ഷ നടത്തഡി ആദല ഘടത്തഡില്

തനന്ന സ്കൂളഡില് ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡിനഡ് അമഗതീകറ്റോരമ റനടഡിനയടുക്കറ്റോനറ്റോയഡി 

(Registration No. L K /2018/41079).
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റവനലവധഡി കറ്റോലത്തു തനന്ന നകയഡ്റഡ് മഡിസ്ട്രേസഡ് മറ്റോര്ക്കഡ് പെരഡിശേതീലനമ ലഭഡിച്ചു.തുടര്ന്നഡ്

ജൂണ് മറ്റോസത്തഡില് കുടഡികള്ക്കഡ് മറ്റോസര് കടനനര് കണന വഡിദഗ്ദ്ധ പെരഡിശേതീലനമ 

നല്കഡി.എലറ്റോ ബുധനറ്റോഴ്ചയുമ കവകഡിടഡ് 3 .50 മുതല് 4 .50 വനര കുടഡികള്ക്കഡ് 

നകയഡ്റഡ് മഡിനസ്ട്രേറഡ് മറ്റോര് പെരഡിശേതീലനമ നല്കഡി വരുന. ജൂകലയഡില് ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ 

പെരഡിശേതീലനവുമ ഓഗസഡില് സ്കൂള് തല കലറ്റോമ്പുമ സമഘടഡിപഡിച്ചു.ലഡിറല് കകറഡ്സഡ് 

അമഗങ്ങള് ആകറ്റോന തറ്റോലരലമ കറ്റോടഡിയ കുടഡികളഡില് നഡിനമ ആദല ഘടത്തഡില് 21 

റപെനര തഡിരനഞ്ഞടുക്കുകയുമ പെഡിന്നതീടഡ് അമഗങ്ങളുനട എണമ 28 ആയഡി 

ഉയര്ത്തുകയുമ നചയ്തു.സ്കൂള് പെഡി ടഡി എ പ്രസഡിഡന്റെഡ് ശ്രതീ മറ്റോല്കമ വരഡ്ഗതീസഡ് 

നചയര്മറ്റോനുമ നഹഡറ്റോസര് ശ്രതീ റബസഡില് നനററ്റോര് കണകതീനറുമ ആയ സ്കൂള് തല 

നഡിര്വഹണ സമഡിതഡി ലഡിറല് കകറഡ്സഡ് നന മുറന്നറ്റോട്ടു നയഡിക്കുന.റജറ്റോയഡിന്റെഡ് 

കണ്വതീനര് മറ്റോരറ്റോയ മറ്റോനസഡി എസഡ് സറ്റോലഡിനുമ റനറ്റോറതീന റമരഡിയുമ കുടഡികള്ക്കറ്റോയഡി 

ക്ലറ്റോസഡ് എടുക്കുന. കുടഡികളുനട പ്രതഡിനഡിധഡികളറ്റോയഡി സറ്റോനു നജയുമ ആന്റെണഡി 

റജറ്റോനസഫഡ്ഉമ സമഡിതഡിയഡിലണഡ് .

ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ് നഎടഡി ക്ലബഡിനന്റെ ഉദഡ്ഘറ്റോടനമ

നഹഡറ്റോസര് ശ്രതീ റബസഡില് നനററ്റോറഡിനന്റെ അധലക്ഷതയഡില് കൂടഡിയ റയറ്റോഗത്തഡില് 
കകറഡ്സഡ് മറ്റോസര് കടനനര് കണന സര് ഉതഡ് ഘറ്റോടനമ നചയ്തു.എസഡ് ഐ ടഡി സഡി 
മറ്റോനസഡി എസഡ് സറ്റോലഡിന സകറ്റോഗതമ പെറഞ്ഞ റയറ്റോഗത്തഡില് വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡി പ്രതഡിനഡിധഡി 
സറ്റോനു നനഡി പെറഞ്ഞു.തുടര്ന്നഡ് നടന്ന പെരഡിശേതീലന പെരഡിപെറ്റോടഡിയഡില് കഹനടകഡ് 
കഡ് ളറ്റോസഡ് റൂമ പെരഡിപെറ്റോലനനത്ത കുറഡിച്ചുമ അടഡിസറ്റോന ഐസഡിടഡി ആശേയങ്ങനള 
കുറഡിച്ചുമ പെറഞ്ഞു. അനഡിറമഷന റസറ്റോഫഡ് നവയര് ആയ scratch പെരഡിചയനപടുത്തഡി.
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മഫാതൃ സക്കംഗമക്കം

 ലഡിറല്  കകറഡ്സഡ് പ്രവര്ത്തങ്ങള് അമമറ്റോര്ക്കഡ് മനസഡിലറ്റോക്കഡി 

നകറ്റോടുക്കുന്നതഡിനറ്റോയഡി  മറ്റോതൃ സമഗമമ നടത്തഡി.H .M  റബസഡില് നനറര് അധലക്ഷമ 

വഹഡിച്ച റയറ്റോഗത്തഡില് മറ്റോനസഡി ടതീച്ചര് അമമറ്റോറരറ്റോടഡ് സമവദഡിച്ചു .അവരുനട 

സമശേയങ്ങള്ക്കഡ് മറുപെടഡി നല്കഡി.

ലജിറജില് സകെറസ്സസ് ഏകെദജിന വജിദഗസ്ധ പരജിശഫീലനക്കം

ജൂകല 21 നു വഡിദഗ്ദ്ധ പെരഡിശേതീലനമ നടത്തഡി.സ്കൂളഡിനല അധലറ്റോപെകനറ്റോയ 
നസബറ്റോസലന ഇങ്കഡ്സഡ് റകപഡ് റസറ്റോഫഡ് നവയര് ആശേയങ്ങള് കുടഡികളുമറ്റോയഡി പെങ്കു 
നവച്ചു. ഈ അറഡിവുകള് കുടഡികള്ക്കഡ് അനഡിറമഷന വതീഡഡിറയറ്റോസഡ് നചയ്യറ്റോന 
സഹറ്റോയകരമറ്റോയഡി.
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ഓഗസഡ് നറ്റോലറ്റോമ തതീയതഡിയറ്റോണഡ് സ്കൂള് തല കലറ്റോമഡ് നടത്തഡിയതഡ്.നഹഡറ്റോസര് 
റബസഡില് നനറര്നന്റെ സറ്റോന്നഡിധലത്തഡില് മുന നഹഡറ്റോസറുമ നഡിരവധഡി വര്ഷങ്ങള് 
എസഡ് ഐ ടഡി സഡി യുമ ആയഡിരുന്ന ക്ലഡിറഫറ്റോര്ഡഡ് റമറ്റോറഡിസഡ് ആണഡ്കലറ്റോമഡ് 
ഉതഡ് ഘറ്റോടനമ നചയതഡ്.ക്രഡിസ്തു രറ്റോജഡ് സ്കൂളഡിനല നകയഡ്റഡ് മറ്റോസര് ആയ റജറ്റോണഡി ആണഡ് 
കലറ്റോമഡ് നടത്തഡിയതഡ്.ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ് മഡിനസ്ട്രേസഡ് മറ്റോര് സജതീവമറ്റോയഡി 
പെനങ്കടുത്തു.കുടഡികള് സജതീവമറ്റോയഡിരുന്ന കലറ്റോമഡില് അവര് വതീഡഡിറയറ്റോ എഡഡിറഡ് 
നചയ്തു മറനറ്റോഹരമറ്റോക്കറ്റോന പെഠഡിച്ചു.ഉച്ചഭക്ഷണമ കലറ്റോമഡില് നല്കഡി.

സ്കൂൾ ഡജിജെജിറല്മഫാഗസജിന് പത്രഫാധജിപസമജിതജി രൂപഫീകെരണജയഫാഗക്കം

08 -08 -2018 നു ലഡിറല് കകറഡ്സഡ് അമഗങ്ങളുനടയുമ വഡിദലറ്റോരമഗമ അമഗങ്ങളുനടയുമ 
സമയുക റയറ്റോഗമ റചര്ന്നഡ് ഇ മറ്റോഗസഡിന തയ്യറ്റോററ്റോക്കുന്നതഡിനുള പെതറ്റോധഡിപെ 
സമഡിതഡിനയ തഡിരനഞ്ഞടുത്തു .തുടര്ന്നഡ് സ്കൂളഡില് മറ്റോഗസതീനഡിറലക്കുള സൃഷ്ടഡികള് 
ക്ഷണഡിച്ചു നകറ്റോണഡ് റനറ്റോടതീസഡ് നലറ്റോന തതീരുമറ്റോനഡിച്ചു.മലയറ്റോളമ കടപഡിമഗഡ് റവഗത 
ഉണറ്റോക്കുവറ്റോനറ്റോയഡി കൂടുതല് സമയമ കടപഡ് നചയ്തു പെഠഡിക്കറ്റോനുമ തതീരുമറ്റോനഡിച്ചു.ലഡിറല് 
കകറഡ്സഡ് മഡിനസ്ട്രേറഡ് മറ്റോരുമ വഡിദലറ്റോരമഗമ റകറ്റോഓര്ഡഡിറനറര് ആനഡി ടതീച്ചറുമ ഇതഡില് 
സമബനഡിച്ചു.

സസ് ഥജിരക്കം കഫാസസ്

     എലറ്റോ ബുധനറ്റോഴ്ചയുമ കവകഡിടഡ് ഒരു മണഡിക്കൂര് ലഡിറഡില് നകയഡ്റഡ് മഡിനസ്ട്രേസഡ്മറ്റോരുനട

റനതൃതകത്തഡില് ക്ലറ്റോസഡ് നടക്കുന.ജൂകല ഓഗസഡ് മറ്റോസങ്ങളഡിലറ്റോയഡി ടു പെഡി ടമ്പ്യൂബഡ് 

നഡസഡ് റസറ്റോഫഡ് നവയര് ഉപെറയറ്റോഗഡിച്ചഡ് അനഡിറമഷന നഡിര്മഡിക്കറ്റോന കുടഡികള് 

പെരലറ്റോപ്തരറ്റോയഡി. ഇതഡിനു ഉറപെറ്റോല്ബലകമറ്റോയഡി ഇങ്കഡ്സഡ് റകപഡ്,ജഡിമഡ്  തുടങ്ങഡിയവയുമ 

പെരഡിജയനപടുത്തഡി. നസപെഡ്റമബര്, ഒറകറ്റോബര്
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മറ്റോസങ്ങളഡിലറ്റോയഡി മലയറ്റോളമ കടപഡിമഗഡ് പെഠഡിച്ച കുടഡികള് ഡഡിജഡിറല് മറ്റോഗസഡിനഡ് 

റവണഡി തയ്യറ്റോനറടുത്തു തുടങ്ങഡി. നവമബര്,ഡഡിസമബര് മറ്റോസങ്ങളഡില് scratch,mobile 

app തുടങ്ങഡിയവയഡില് നഡിപുണലമ റനടഡി.ജനുവരഡി നഫബ്രുവരഡി മറ്റോസങ്ങളഡിലറ്റോയഡി 

python പെഠഡിക്കറ്റോന കുടഡികള് തയ്യറ്റോറുവുന.തുടര്ന്നഡ് റററ്റോറബറ്റോടഡികഡ് സമ 

ഇലൿറടറ്റോണഡികഡ് സമ  പെഠഡിക്കറ്റോനുണഡ് .

മലയഫാളക്കം വജികജി @ 60000

നകറ്റോലമ ഉപെജഡിലയഡിനല സ്കൂളുകളഡിനല നതനരനഞ്ഞടുക്കനപട ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ് 
അമഗങ്ങള് പെനങ്കടുത്ത വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ ഓണ്കലന കൂടറ്റോയ്മയഡില് സനു നജ
,അഭഡിരറ്റോമഡി  നജ  എന്നഡിവരറ്റോണഡ് കസന്റെഡ്റഡ് റജറ്റോണ്സഡിനന 
പ്രധഡിനഡിധഡികരഡിച്ചതു.ഡഡിജഡിറല് മലയറ്റോളനത്ത കകപെഡിടഡിച്ചുയര്ത്തുന്നതഡിനു 
വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികനള പ്രറ്റോപ്തരറ്റോക്കുന്നതഡിനു ഈ കൂടറ്റോയ്മ സഹറ്റോയഡിച്ചു. മലയറ്റോളമ 
വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയയഡില് അറുപെതഡിനറ്റോയഡിരമ റലഖനങ്ങള് തഡികയറ്റോനറ്റോണഡ് 
പെഠനശേഡിബഡിരമ ലക്ഷലമഡിടതു.അനപെറതറ്റോളമ റലഖനങ്ങള് കൂടഡിറച്ചര്ക്കറ്റോന 
വഡിദലറ്റോര്ത്ഥഡികള്ക്കഡ് കഴഡിഞ്ഞു.മലയറ്റോളമ വഡിക്കഡിപെതീഡഡിയ പ്രവര്ത്തകരറ്റോയ 
വഡിശേകപ്രഭ,രഞഡിതഡ് സഡിജഡി,കണന ഷണ്മുഖമ എന്നഡിവര് റനതൃതകമ നല്കഡി.
കെധഫാമറ ഒരു അനുഭവക്കം

  പെറത്തറ്റോളമ സ്കൂളുകളഡിനല തഡിരനഞ്ഞടുക്കനപട ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ്  അമഗങ്ങള്      

സമഗമഡിച്ച ഒരു കലമറ്റോണഡ് 29,30 തതീയതഡികളഡില് എസഡ്.എന.ടഡി.പെഡി. യു.പെഡി.സ്കൂള് 

പെടത്തറ്റോനത്തഡ് നടന്നതഡ്.കണന സറ്റോര്, അഭഡിറഷകഡ് സറ്റോര് എന്നഡിവരുനട 

റനതഡിതകത്തഡിലറ്റോണഡ് കലറ്റോമഡ് രൂപെതീകരഡിച്ചതഡ്.ആന്റെണഡി റജറ്റോസഫഡ്,ശേരണല 

ദറ്റോസഡ്,ജറ്റോസ്മഡി നജഡിമ എന്നഡിവര് പെനങ്കടുത്തു. 

മഫാനസജി എസസ് സ്റ്റഫാലജിന് ( സകെറസ്സസ് മജിസ്ട്രസസ് )
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തതീരതദേശേ നനസനലമ

ഇരവഡിപുരമ റപെറ്റോലള തതീരറദശേനത്ത കൂടുതലറ്റോളുകളുമ കടലഡിനന ആശ്രയഡിച്ചു 

കഴഡിയുന്നവരറ്റോണഡ്.ഇവരുനട പ്രശ്നങ്ങള് പെലറപറ്റോഴുമ അധഡികറ്റോരഡികള് കറ്റോണന്നഡില

.പ്രളയകറ്റോലനത്ത റകരളനത്ത രക്ഷഡിച്ച ഇവറരറ്റോടഡ് ലഡിറഡില് കകറഡ്സഡ് പെത്തു 

റചറ്റോദലങ്ങള് റചറ്റോദഡിക്കുന.

1.  പുതുതലമുറ മത്സലബനനത്തഡിനഡ്  മറ്റുമ റപെറ്റോകറ്റോത്തതഡ് അവരുനട 

മടഡിയറ്റോനണന്നതഡ് ശേരഡിയറ്റോറണറ്റോ?

റസറ്റോളമന- തതീര്ച്ചയറ്റോയുമ അവര് ഇറപറ്റോള് പുതുറലറ്റോകമ തഡിരയുന്നതഡിനുള 

ആകറ്റോമക്ഷ .പെഡിനന്ന കടല് പെല അപെകടങ്ങള്ക്കഡ് ഇടയറ്റോകറ്റോറുമുണഡ്.അതഡിനറ്റോല് 

പൂര്ണമറ്റോയുമ മടഡിനയന്നഡ് പെറയറ്റോനുമറ്റോകഡില..

2.പ്രളയത്തഡിനഡ് റശേഷമ മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികറളറ്റോടഡ് മറ്റുളവര് 

നപെരുമറ്റോറുന്നരതീതഡിയഡില് വലതലറ്റോസമുറണറ്റോ?

വഡിറനറ്റോദഡ്-ഉണഡ് .കണറ്റോല് ചഡിരഡിക്കറ്റോന മടഡിക്കുന്നവര് പ്രളയറശേഷമ 

മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികനള സകന്തമ കൂടപഡിറപറ്റോയഡി കറ്റോണന

3 .മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള് പ്രളയസമയമ കറ്റോണഡിച്ച സഹറ്റോയമ ഒരഡിക്കലമ മറക്കറ്റോന 

കഴഡിയറ്റോത്ത ഒന്നറല?

വര്ഗതീസഡ്- അനത,തതീര്ത്തുമ  അതഡ് ശേരഡിയറ്റോണഡ്.അറനകമ    ജഡിവനറ്റോണഡ് അന്നനത്ത 

പ്രളയത്തഡില് നഷ്ടഡ്ടനപടുനമന്നഡ്  കരുതഡിയതഡ് .എന്നറ്റോല് 
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നനദവദതനമറ്റോനരറപറ്റോനലയറ്റോലണഡ്  മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള് അവഡിനട എത്തഡിയതുമ 

ആളുകനള രക്ഷഡിച്ചതുമ.

4 .മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള്ക്കഡ് കടലഡില് റപെറ്റോകുറമറ്റോള് മനസഡില് ഉണറ്റോകുന്ന 

ചഡിന്തകള് എനന്തലറ്റോമ?

റജറ്റോസഫഡ്-ജതീവനന ഭയന്നഡ് തനന്നയറ്റോണഡ് മത്സലനതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള് ഒറ്റോറരറ്റോരുത്തരുമ 

കടലഡില് റപെറ്റോകുന്നതഡ്.റപെറ്റോകുന്ന ദഡിവസമ മത്സലമ കഡിടഡിയഡിനലങ്കഡില് അവരുനട 

കുടുമബമ അന്നഡ് പെടഡിണഡിയുമറ്റോണഡ്

5.കടലഡില് റപെറ്റോകുന്ന മത്സല നതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള്ക്കഡ് എത ദഡിവസമ കടലഡില് തനന്ന 

കഴഡിറയണഡിവരുന?

ഫഡിലഡിപഡ്- ഒരറ്റോഴഡ്ച്ച കടലഡില് കഴഡിറയണഡി വരുന.ഇതവരുനട ജതീവഡിതറ്റോവസയഡിനല

കഷ്ടഡ്പെറ്റോടുമൂലമറ്റോണഡ്.

6. കടലഡില്  കഴഡിയുന്നതഡിനഡ്  എനന്തലറ്റോമ  കരുറതണ  ആവശേലകതയുണഡ് ?

രറ്റോജന- നപെറടറ്റോള്,ഭക്ഷണസറ്റോധനമ,വസമ,സരക്ഷസമവഡിധറ്റോനമ എന്നഡിവ 

കരുറതണ ആവശേലകതയുണഡ്

7. മത്സലമ നശേഡിച്ചഡ്  റപെറ്റോകറ്റോതഡിരഡിക്കറ്റോന  രറ്റോസവസ്തുഡ്ക്കള്  റചര്ക്കറ്റോറുറണറ്റോ?

     ക്രഡിസഡി-ഇല

8 .  അതഡിനനറ ദൂഷല ഫലങ്ങനളക്കുറഡിച്ചഡ്  എനന്തങ്കഡിലമ അറഡിയറ്റോറമറ്റോ?

      അതഡ് മനുഷല ശേരതീരത്തഡിനഡ് ഏനറ റദറ്റോഷകരമറ്റോണഡ്.അതഡ് മനുഷലനഡ് 

മറ്റോററ്റോറരറ്റോഗങ്ങള്ക്കഡ്  ഇടയറ്റോക്കുന.
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9.  ഇവരുനട  കഷ്ടപറ്റോടഡിനനുസരഡിച്ചഡ്  മത്സലത്തഡിനഡ്  വഡില  ലഭഡിക്കുനറണറ്റോ?

     ഇല .ഒരഡിക്കലമ ലറ്റോഭമ കഡിടറ്റോത്ത ഒരു നതറ്റോഴഡില് തനന്നയറ്റോണഡിതഡ്.

10. മത്സല ലഭലത കുറയുന്നതഡിനഡ്  കറ്റോലവസയുമറ്റോയഡി ബനമുറണറ്റോ?

     ഉണഡ്. മഴക്കറ്റോലത്തഡ്  മത്സല ലഭലത കുറവറ്റോയഡിരഡിക്കുമ. പെഴയ കറ്റോലനത്ത 

അറപെക്ഷഡിച്ചു കടലഡില് ചൂടഡ് കൂടുന്നതഡ് നകറ്റോണഡ് പെലറപറ്റോഴുമ മതീന ലഭലത കുറയുന്നതഡ്.

ശേരണല,തതീര്ത്ഥ, റററ്റോഷഡ് ന  9D

കടങ്കഥ കകവിസന്െ്

1;കറ്റോടഡില് കഡിടന്നവന വയസനഡ് കുടഡ്

                  വടഡി

 2; അരയുണഡ് കറ്റോലണഡ് ,കറ്റോലഡിനനറ പെറ്റോദമഡില

                    പെറ്റോനനറഡ്

3;ഒരമ എറപറ്റോഴുമ കുടപെഡിടഡിച്ചഡ് കളഡിക്കുന

                      ആമല്

4; അമ ചവറഡില് മകന കുതഡിരപ്പുറത്തഡ്

                     വറ്റോഴക്കുല

5;  ഇടറ്റോലടയറ്റോത്ത ഇമഗതീഷഡ് മുട

                        പെഞ്ഞഡി
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    ജെഫാസജി നഫാസജിക്കം 9B

ആ പെഴനഞഗ്രാല്ലുകള്

  അകത്തു കത്തഡിയുമ പുറത്തു പെത്തഡിയുമ*

അക്കനരനഡില്ക്കുറമറ്റോള് ഇക്കനരപെച്ച,ഇക്കനര നഡില്ക്കുറമറ്റോള് അക്കനരപെച്ച* 

അച്ചനന കുത്തഡിയ കറ്റോള നചറുക്കനനയുമ കുത്തുമ-

അടയയറ്റോകുറമറ്റോള് മടഡിയഡില്നവക്കറ്റോമ അടയറ്റോമരമ (കഴുങ്ങറ്റോയറ്റോല്) നവച്ചുകൂടറ്റോ- 

അണഡിറയറ്റോടടുനത്തങ്കഡിനല മറ്റോങ്ങറ്റോയുനട പുളഡി അറഡിയ

അതഡിബുദഡിക്കഡ് അലറ്റോയുസഡ്-

അധഡികമറ്റോയറ്റോലമൃതവുമവഡിഷമ-

അഭലസഡിച്ചറ്റോല് ആനനയ എടുക്കറ്റോമ

അരക്കുടമ തുളുമ്പുമ നഡിറക്കുടമ തുളുമ്പുകയഡില-

അരഡിനയറഡിഞ്ഞറ്റോല് ആയഡിരമ കറ്റോക്ക- 

അലകനശേകരലമ വന്നറ്റോല് ( അര്ത്ഥമ കഡിടഡിയറ്റോല് ) അര്ദരറ്റോതഡി 

കുടപെഡിടഡിക്കുമ-

അളമുടഡിയറ്റോല് റചരയുമ തഡിരഡിയുമ

ആടുകഡിടന്നഡിടത്തു പൂട കറ്റോണറ്റോതഡിരഡിക്കുറമറ്റോ

ആണറ്റോയറ്റോല് നറ്റോണമറവണമ; മുഖത്തഞ്ചുമതീശേറവണമ-

ആനനകറ്റോടുക്കഡിലമ ആശേനകറ്റോടുക്കരുതു-

അജഡി സഡി ഏയഡ്ഞല് (അദലറ്റോപെകന)
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നനവിതയഗ്രാനട ......

ഒരു പവള അസെപധല്യലമന്നു കൈരുതത്തിയതന്റ് പൂര്തത്തിയപക്കപന 
അനുഗഹെ വരന്റ്ഷട ലചപരത്തിഞ്ഞ കദവതത്തിനു നന്ദേത്തി .ഡത്തിജത്തിറല് 
മപഗസെത്തിന എന്നെ ആശയട അവതരത്തിപത്തിച്ച കകൈറന്റ്സെന്റ് 
അധത്തികൈപരത്തികൈള്ക്കുട എലപയപപപഴട പപ്രപതപഹെത്തിപത്തിച്ച 
ലഹെഡന്റ്മപസ്റ്റര്,ശതീമപന പബേസെത്തില് ലനറപര് നുട,എലപ 
അദല്യപപകൈര്ക്കുട സെഹെപപഠത്തികൈള്ക്കുട നന്ദേത്തിയലടെ ഓര്മ്മ 
പൂക്കളമപയത്തി 

                            ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് ലെത്തിറത്തില് കകൈറന്റ്സെന്റ് 

ലസെനന്റ് പജപൺസെന്റ് കകൈറന്റ്സെന്റ്  
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