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ആമുഖഖ

നമ്മുടടെ  വവിദദദ്ദ്യാലയങ്ങള്  പപദ്ദ്യാതുവവിദദദ്ദ്യാഭദദ്ദ്യാസ  സസംരക്ഷണയജ്ഞതവിലൂടടെ  
ഹഹൈടടെകക്ക് ആയവി മദ്ദ്യാറവിപകദ്ദ്യാണവിരക്കുന.  അറവിവുകളുടടെ വവിനവിമയസം പകവലസം  
ഒരു പദ്ദ്യാ  ഠപുസ്തകതവില് ഒതുങ്ങദ്ദ്യാടതെ വവിവരവവിനവിമയ  സപങ്കേതെവിക  വവിദദയുടടെ  
സപങ്കേതെങ്ങളവിലൂടടെയുസം ഉപകരണങ്ങളവിലൂടെയുസം വവിവര വവിനവിമയസം  നടെത്തുകയുസം  
അറവിവക്ക് സമദ്ദ്യാദവിക്കുകയുസം ടചെയ്യുന്ന ഒരു തെലമുറ രൂപടപടുടതണതുണക്ക്. ഇതെവിനദ്ദ്യായവി 
സദ്ദ്യാപങ്കേതെവിക  ഹവദഗക്ക്ധദമുള്ള  ഒരു  സസംഘസം  കുടവികള്  വവിദദദ്ദ്യാലയങ്ങളവില്  
സജ്ജരദ്ദ്യാപകണതെവിനുപവണവി ആരസംഭവിച്ച  ലവിറവില്  ഹകറക്ക്സക്ക്  എന്ന  പപരവിലുള്ള  
പദ്ധതെവി 2018 January 22 നക്ക് ബഹ.പകരള മുഖദമനവി ഉദക്ക്ഘദ്ദ്യാടെനസം  ടചെയ.  

സ്കൂളവില് നടെതടപ്പെടുന്ന ഹദനസംദവിന പഠനപ്രവ൪തനങ്ങളുടടെ ആസൂത്രണതവിലുസം
നടെതവിപ്പെവിനുസം ഹഹൈടടെകക്ക്സസംവവിധദ്ദ്യാനസം  ഉപപയദ്ദ്യാഗവി  ക്കുന്നതെവി  ലൂടടെ  
അധദദ്ദ്യാപക൪ടകദ്ദ്യാപ്പെസം വവിദദദ്ദ്യാ൪തവികളുസം പങ്കേദ്ദ്യാളവികളദ്ദ്യാവ ുകയദ്ദ്യാണക്ക്  കുടെദ്ദ്യാടതെ  
വവിവര വവിനവിമയ സദ്ദ്യാപങ്കേതെവിക വവിദദയുടടെ നവവീന പമഖലകള് പരവിചെയടപ്പെടെദ്ദ്യാ൯  
കുടവികള്കക്ക്  അവസരമുണദ്ദ്യാ കുന.

ഒരു  വ൪  ഷടത  പ്രവ൪തന  ഫലമദ്ദ്യായവി  ലവിറവില്  ഹകറക്ക്സക്ക്  യൂണവിറക്ക്  

തെയദ്ദ്യാറദ്ദ്യാകവിയ ഡവിജവിറല് മദ്ദ്യാഗസവി൯ പയദ്ദ്യാഥദ്ദ്യാ൪തദമദ്ദ്യാക്കുകയദ്ദ്യാണക്ക് .  
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      Message

I have immense pleasure for your
 combined effort for producing the digital
magazine .I think it is an a beginning

 in your future career extremely my heart felt
congratulation to you all.

best wishes
EBRAHIM V.T

   PRINCIPAL.
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സനന്ദേശശ
ലലിറലില് കകൈററ്റ് അശഗങ്ങളളായ വലി  ദദളാതലികൈള് 'വര്ണ്ണപ്പടശ' എന്ന നപേരലില്

തയളാറളാകലിയ  ഡലി  ജലിറല് മളാഗസലിന്  എകളാലവ ശ നലിലനലില്ക ന്ന ഒര മലികൈച
പ്രവര്ത്തനശ തനന്നയളാണറ്റ് .വലിവര സളാനങ്കേതലികൈ വലിദദയ ലില ൂനടെ  കൈ ടലികൈളലിനല

സര്ഗളാത്മകൈതനയ കൈനണ്ടെത്തലി പേരലിനപേളാഷലിപ്പലികളാനളാവശദമളായ നലിര്നദശങ്ങള ശ
സഹളായങ്ങള ശ നചെയറ്റ് ത  നകൈളാടെ ത്ത കകൈററ്റ് മളാസ്റ്റര്  ജശഷഷീര് പേലി.എശ, കകൈററ്റ്
മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് ടെലി.കഷമ എന്നലിവനരയ ശ ഈ പ്രവര്ത്തലില് സജഷീവ പേങ്കേളാളലിത്തശ

വഹലിച മ ഴ വന് കൈ ടലികൈനളയ ശ പ്രനതദകൈശ അഭലിനന്ദേലിച നകൈളാണ്ടെറ്റ് സശരശഭത്തലിനറ്റ്
എലളാവലിധ ആശശസകൈള ശ നനര ന്ന .

        പേലി.പേലി. നരളാഹലിണലി 
നഹഡറ്റ് മലിസറ്റ് ട്രസറ്റ്
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എഡഡിററ്റമാറഡിയല്

ലവിറവില് ഹകറക്ക് ഐ.ടെവി ക്ലബവിടന്റെ പനതൃതെത്വതവില് ഞങ്ങള ുടടെ വവിദദദ്ദ്യാലയതവില്    

നവിന്ന ുസം ഈ വര്ഷസം    ' വര്ണ്ണപടസം ' എന്ന പപരവില് ഒര ു മദ്ദ്യാഗസവിന്പ ുറതവിറക ുന്ന ു.
മദ്ദ്യാഗസവിടന്റെ അണവിയറ പ്രവര്തനങ്ങളവില് സഹൈകരവിച്ച ഹകറക്ക് ക്ലബക്ക് 
അസംഗങ്ങള്ക ുസം,സൃഷവികള്  തെന്നക്ക് സഹൈകരവിച്ച അധദദ്ദ്യാപകര്ക ുസം വവിദദദ്ദ്യാര്തവികള്ക  ുസം 
ആദദമദ്ദ്യായവി നനവി അറവിയവിക ുന്ന ു . തെവികഞ്ഞ ആത്മ വവിശത്വദ്ദ്യാസപതദ്ദ്യാടടെയ ുസം 
സപനദ്ദ്യാഷപതദ്ദ്യാടടെയ ുസം തെ ുടെകസം ക ുറവിച്ച ഈ പ്രവര്തനസം ക ുടവികളവിടല സര്ഗദ്ദ്യാത്മകതെ 
കഴവിവ ുകള് പ ുറത ു ടകദ്ദ്യാണ ു വരവിക മദ്ദ്യാത്രമല്ല വര്ധവിച്ച ു വര ുന്ന സദ്ദ്യാപങ്കേതെവിക വവിദദയ ുടടെ 
ഈ കദ്ദ്യാലഘടതവില് ഇതരതവില ുള്ള ഒര ു ഡവിജവിറല് മദ്ദ്യാഗസവിന് പ ുറതവിറകദ്ദ്യാന് 
സദ്ദ്യാധവിക ുക വഴവി ഐ.ടെവി രസംഗത ുസം ഞങ്ങള് ഒദ്ദ്യാപരദ്ദ്യാര ുതര ുടടെയ ുസം പ്രവര്തന മവികവക്ക് 
പ ുറത ു ടകദ്ദ്യാണ്ടു വര ുവദ്ദ്യാന് സദ്ദ്യാധവിച്ച ു . 

ഇതെവിടല ഒദ്ദ്യാപരദ്ദ്യാ സൃഷക്ക് ടെവികള്ക ുസം അനവിപയദ്ദ്യാജദമദ്ദ്യായ 

ചെവിത്രങ്ങള ുസം ,വരകള ുസം ഇടന്റെര്ടനറവിടന്റെ സഹൈദ്ദ്യായപതദ്ദ്യാ ടെ ു 

ക ൂടെവിയ ുസം അതെവിടന മവികച്ച രവീതെവിയവില് എ ഡവിറക്ക് ടചെയ ുവദ്ദ്യാന് 

പവണവി ജവിസംബവിടന്റെയ ുസം ലവിബര് ഒദ്ദ്യാഫവീസവിടന്റെയ ുസം 

സഹൈദ്ദ്യായപതദ്ദ്യാടെ ു ക ൂടെവിയ ുസം ഞങ്ങള് ക്ലബക്ക് അസംഗങ്ങള് 

മ ുഴ ുവന ുസം ഹടെപ്പെക്ക് ടചെയക്ക് തെക്ക് ഡവിഹസന് ടചെയക്ക് 

പ ുറതവിറക ുകയദ്ദ്യാണ ുണദ്ദ്യായതെക്ക്. ക ൂടെദ്ദ്യാടതെ ഞങ്ങള ുടടെ

 ക ൂട ുകദ്ദ്യാര് വരച്ചചെവിത്രങ്ങള് കദദ്ദ്യാമറയ ുടടെ സഹൈദ്ദ്യായപതദ്ദ്യാടടെ 

 ഇതെവില്ഉള്ടപ്പെടെ ുത ുവദ്ദ്യാന് സദ്ദ്യാധവിച്ച വിട ുണക്ക് .ഇതരതവില് 

നവദദ്ദ്യാന ുഭ ൂതെവിപയദ്ദ്യാടെ ു ക ൂടെവിയ ുള്ള സദ്ദ്യാപങ്കേതെവികരസംഗടത ഒര ു 

പ്രവര്തനമദ്ദ്യാണക്ക് മവികച്ച രവീതെവിയവില് ഞങ്ങള്കക്ക് ഈ മദ്ദ്യാഗസവിന്

 ടകദ്ദ്യാണക്ക് സദ്ദ്യാധദമദ്ദ്യായതെക്ക് . തെ ുടെര്ന്ന ുസം ഇതരതവില ുള്ള ഡവിജവിറല്

മദ്ദ്യാഗസവിന ുകള് തെയദ്ദ്യാറദ്ദ്യാക ുവദ്ദ്യാന് 

പ്രപജദ്ദ്യാദനസം ഉള്ടകദ്ദ്യാള്ള ുന്നതെദ്ദ്യാവടട അഭഡിലമാഷഷ് എസഷ് നമായര

ടയന്നക്ക് പ്രതെദദ്ദ്യാശവിക ുന്ന ു. (സ്റ്റ ുഡനഷ്  എഡഡിറ്റര)
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വഡിദദമാലയഖ ചരഡിത്ര വഴഡികളഡില ൂടട....

 എ.എഖ.എചഷ്.എസഷ്.എസഷ്. പ ൂവമമായഷ്
1932 ല് ഉണ്ണവിക ുളസം ഗദ്ദ്യാപഞദ്ദ്യായതവിടല മ ുളക ുകണവി തെദ്ദ്യാഴതക്ക് , മലയവില് 

പഗദ്ദ്യാവവിനന് നദ്ദ്യായര് സദ്ദ്യാപവിച്ച ഏകദ്ദ്യാധദദ്ദ്യാപക വവിദദദ്ദ്യാലയസം  1936 ല് പനങ്ങദ്ദ്യാടെക്ക് 
ഗദ്ദ്യാമപഞദ്ദ്യായതവിടല പ ൂവമദ്ദ്യായക്ക് എന്ന സലപതകക്ക് മദ്ദ്യാറവിസദ്ദ്യാപവികടപ്പെടപതെദ്ദ്യാടടെയദ്ദ്യാണക്ക് ഈ 
വവിദദദ്ദ്യാലയതവിടന്റെ ആരസംഭസം. വവിതക്ക്ക ുളതവില് അബ്ദ ുറഹൈക്ക് മദ്ദ്യാന് ഹൈദ്ദ്യാജവിയ ുടടെ ഉടെമസതെയവില് 
പ ൂവമദ്ദ്യായവില്  എയക്ക്ഡഡക്ക് മദ്ദ്യാപ്പെവിള യ ു.പവി സ്ക ൂള് എന്ന പപരവില് വവിദദദ്ദ്യാലയസം പ്രവര്തവിച്ച ു വന്ന ു. 
തെവികച്ച ുസം ഗദ്ദ്യാമവീണ പമഖലയവില് സദ്ദ്യാപവികടപ്പെട ഈ വവിദദദ്ദ്യാലയസം ഈ പ്രപദശടത വവിദദദ്ദ്യാഭദദ്ദ്യാസ 
നവിലവദ്ദ്യാരസം ഉയര്ത ുന്നതെവിനക്ക് സ ുപ്രധദ്ദ്യാനമദ്ദ്യായ പങ്കേദ്ദ്യാണക്ക് വഹൈവിച്ചതെക്ക് . മ ുസവിസം ഭ ൂരവിപക്ഷ 
പ്രപദശമദ്ദ്യായ ഇവവിടെ ുടത ക ുടവികള്കക്ക് ,പ്രപതെദഗവിച്ചക്ക് ടപണ്ക ുടവികള്കക്ക് അക്ഷര ജ്ഞദ്ദ്യാനസം 
ഹകവരവിക ുന്നതെവിനക്ക് ഈ വവിദദദ്ദ്യാലയസം വഹൈവിച്ച പങ്കേക്ക് ടചെറ ുതെല്ല. ടകദ്ദ്യാച്ചവിന് മലബദ്ദ്യാര് എപസ്റ്റേറവിടല 
ടതെദ്ദ്യാഴവിലദ്ദ്യാളവികള ുസം ആശവിതെര ുസം മറ ു പ്രപദശങ്ങളവില് നവിന്നക്ക് ടതെദ്ദ്യാഴവിലവിന ു പവണവി ഈ 
പ്രപദശപതകക്ക് ക ുടെവിപയറവിയ ആള ുകള ുടടെ ക ുടവികള്ക ുസം ഈ വവിദദദ്ദ്യാലയസം ഒര ു 
അതദ്ദ്യാണവിയദ്ദ്യായവിര ുന്ന ു. വയലടെ,മങ്കേയസം,ക ുറ ുടമദ്ദ്യായവില്,ഹകതെച്ചദ്ദ്യാല്,വദ്ദ്യാളന്ന ൂര്,ഏഴ ുകണവി 
തെ ുടെങ്ങവി വവിപ ുലമദ്ദ്യായ പ്രപദശടത ക ുടവികള് ഇവവിടടെ നവിന്ന ുസം പഠവിച്ചവരദ്ദ്യാണക്ക്. കദ്ദ്യാലക്രപമണ 
വവിത ുക ുളതവില് അബ്ദ ുറഹൈക്ക് മദ്ദ്യാന് ഹൈദ്ദ്യാജവി മകനദ്ദ്യായ കപച്ചരവി വവീടവില് ക ുഞ്ഞവി ടമദ്ദ്യായവി ഹൈദ്ദ്യാജവികക്ക് 
സക്ക് ക ൂള് ഹകമദ്ദ്യാറവി.1976 ല് ഈ സക്ക് കൂള് ഹഹൈസക്ക് കൂളദ്ദ്യായവി അപക്ക്പഗഡക്ക് ടചെയടപ്പെട ു .2010 ല് 
ഹൈയര് ടസകന്റെറവി അന ുവദവിച്ചതെവിന ു പശഷസം പകദ്ദ്യാഴവിപകദ്ദ്യാടെക്ക് ജവില്ലയവിടല തെദ്ദ്യാമരപശ്ശേരവി വവിദദദ്ദ്യാഭദദ്ദ്യാസ
ജവില്ലയവില്ടപട ഈ സക്ക് ക ൂള് പനങ്ങദ്ദ്യാടെക്ക് പഞദ്ദ്യായതവിടല ഏക ഹഹൈസക്ക് ക ൂള്-ഹൈയര് ടസകന്റെറവി 
സക്ക് ക ൂളദ്ദ്യായവി മദ്ദ്യാറവി. 
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റലഖനഖ

നനീരത്തടങ്ങൾ 
പപദ്ദ്യാഷകസമൃദ്ധമദ്ദ്യായ നദവികള് നമ്മുടടെ  സമതദ്ദ്യാണക്ക്.  അവ നമ്മുടടെ ധന  ,  

ധദ്ദ്യാനദ  ,  മതദ  സമതവിടന്റെ  മദ്ദ്യാറ്റു  കൂട്ടുന  .  കുടെവിടവള്ളസം  ലഭവിക്കുന്നതെവിലൂടടെ   
പ്രതെദക്ഷതവിപലദ്ദ്യാ പപരദ്ദ്യാക്ഷതവിപലദ്ദ്യാ  നമ്മുടടെ ഭദ്ദ്യാവവി  തെലമുറയുടടെ അഭവിവൃദ്ധവികക്ക്   
അടെവിതറ നവീര്തടെങ്ങളദ്ദ്യാണക്ക് എന്ന കദ്ദ്യാരദതവില് സസംശയപമയവില്ല.

 ചെവിനദ്ദ്യാരഹൈവിതെമദ്ദ്യായവി  രൂപകല്പ്പെന  ടചെയടപ്പെട  ഡദ്ദ്യാമുകള്  നമ്മുടടെ  പരവിസവിതെവി  
സസംരക്ഷണതവിനക്ക്  വലവിയ  ഒരു  പ്രപഹൈളവികയദ്ദ്യായവി  നവിലനവില്ക്കുന.  ശദ്ദ്യാസസം  
അതെവിന്ടറ  പഠനസം  ടതെളവിയവിക്കുന്നതെക്ക്  ഡദ്ദ്യാമുകളുസം  റവിസര്പവദ്ദ്യായറുകളുസം  
ഹൈരവിതെഗൃഹൈവദ്ദ്യാതെകങ്ങളദ്ദ്യായ  കദ്ദ്യാര്ബണ്  ഹഡ  ഓഹക്സൈഡക്ക്  ,മവീഹതെന്  എന്നവീ  
വദ്ദ്യാതെകങ്ങളുടടെ  പസദ്ദ്യാതെസ്സുകളദ്ദ്യായവി വര്തവിക്കുന എന്നദ്ദ്യാണക്ക് .
ആപഗദ്ദ്യാളതെദ്ദ്യാപനസം  നദവികടളയുസം  മറക്ക്  നവീര്തടെങ്ങപളയുസം  വവിവവിധ  തെരതവിലദ്ദ്യാണക്ക്  
ബദ്ദ്യാധവിക്കുന്നതെക്ക് .

വരള്ച്ച  ,ടവള്ളടപ്പെദ്ദ്യാകസം  ,ജലജനദപരദ്ദ്യാഗങ്ങള്,  പുഴകളുടടെ  നദ്ദ്യാമദ്ദ്യാവപശഷസം  ,  

പുഴകളുടടെ  ഗതെവിമദ്ദ്യാറസം,  ഉരുള്ടപദ്ദ്യാടല്,  മടണ്ണദ്ദ്യാലവിപ്പെക്ക്  ,ഭൂചെലനസം  തുടെങ്ങവിയ  
പ്രകൃതെവിപക്ഷദ്ദ്യാഭങ്ങള്  ഇതെവിടന്റ  ബദ്ദ്യാകവിപത്രങ്ങളദ്ദ്യാണക്ക്  .  പല  ജലജവീവവികളുസം  
നദ്ദ്യാമദ്ദ്യാവപശഷമദ്ദ്യാകുന.  ടചെറുജലജവീവവികളുടടെ  വസംശവര്ദ്ധനവവിനക്ക്   ഇതെക്ക്  
കടെവിഞ്ഞദ്ദ്യാണവിടുന.  നവീര്തടെങ്ങളുടടെ  ആപരദ്ദ്യാഗദസം,  നവീടരദ്ദ്യാഴുകക്ക്  ,ശുദ്ധജലസം  
എന്നവിവയുടടെ ഭവീഷണവിയദ്ദ്യായവി ആപഗദ്ദ്യാളതെദ്ദ്യാപനസം നവിലനവില്ക്കുന.

  എസം . പജദദ്ദ്യാതെവി
(എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എ)
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Little Kite MembersLittle Kite Members

   നനീ ഒര മു ടകറ്റോട മുങറ്റോററ്റോടണങഡില് , നനീ കറ്റോരണക 
   സമ മുതദത്തഡിടല തഡിരമറ്റോലകളകസ് ഒരസസ്വസ്ഥതയ മുമഡില.
   നഡിനകസ് പ മുസസ്തകക ഒര മു തളഡികയറ്റോണസ് , മറഡിച്ചസ് നഡിടന്റെറഡിവഡിടന്റെ ഉടമയല.
   അതഡില് നഡിനസ് വഡിരമഡികറ്റോന നഡിനകസ് സറ്റോധദമല.

(അലറ്റോമ മ മുഹമദസ് ഇഖസ്ബറ്റോല്)
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കൂടുകകാരവരച്ചചചിത്രങ്ങള

Hamdan 3 B Muhammed Afnan  7 B

Fida Fathima 6B Liya Fathima 6 B

Fathima Faiha 6 B Fathima Ruksana 7 C
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കഥ

                    കരടെവി പറഞ്ഞ  സത്വകദ്ദ്യാരദസം

ഒരവികല്  ഒരു നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാര൯ നദ്ദ്യായദ്ദ്യാടവിനക്ക് പപദ്ദ്യാകുകയദ്ദ്യായവിരുന.

അയദ്ദ്യാള്  തെടന്റെ സുഹൈ ൃതവിപനയുസം കൂടടെടകദ്ദ്യാണ്ടുപപദ്ദ്യായവി.
കദ്ദ്യാടവില് കുടറവഴവി ടചെന്നപപ്പെദ്ദ്യാള് ഒരു കരടെവി അവരുടടെ പനടര വന.

ഉടെടന അമസം വവിലസം തെദ്ദ്യാടഴയവിടക്ക് നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാര൯ അടുത്തുകണ മരതവില്
പവി ടെവിച്ചു കയറവി രക്ഷടപ്പെട്ടു. നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാരടന്റെ സുഹൃതക്ക് ആദദസം

പരവിഭ്രമവിച്ചുടവങ്കേവിലുസം അയദ്ദ്യാള് തെദ്ദ്യാടഴ കമഴക്ക് കവിടെന.കരടെവി  അയദ്ദ്യാളു ടടെ
അടുടതതവി.അപപ്പെദ്ദ്യാഴ ുസം  അയദ്ദ്യാള് അനങ്ങവിയവില്ല.

ശത്വദ്ദ്യാസസം അടെകവിപവിടെവിച്ചക്ക് കവിടെന.കരടെവി അയദ്ദ്യാളുടടെ അടുതക്ക്    ടചെന്നക്ക്
മണത്തു പനദ്ദ്യാകവി.അയദ്ദ്യാള്കക്ക് ജവീവനവിടല്ലന്നക്ക് കരുതെവി അയദ്ദ്യാടള ഒനസം

ടചെയദ്ദ്യാടതെ കരടെവി അതെവിടന്റെ വഴവിക്കു പപദ്ദ്യായവി. അല്പ്പെസം 
കഴവി     ഞ്ഞപപ്പെദ്ദ്യാള് നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാര൯ മരതവില് നവിന്നക്ക് തെദ്ദ്യാടഴയവിറങ്ങവി

“എനദ്ദ്യാണക്ക് കരടെവി നവിപന്നദ്ദ്യാടെക്ക് സത്വകദ്ദ്യാരദസം പറ ഞ്ഞതെക്ക്....?”

തെദ്ദ്യാടഴ കമഴ്ന്നു കവിടെക്കുന്ന സുഹൈ ൃതവിപനദ്ദ്യാടെക്ക് നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാര൯പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു.
സത്വനസം രക്ഷമദ്ദ്യാത്രസം പനദ്ദ്യാക്കുന്ന സുഹൃത്തുകടള 

ഉപപക്ഷവികണടമന്ന സുഹൃതവിടന്റെ ആ വദ്ദ്യാക്കുകള് പകടക്ക് നദ്ദ്യായദ്ദ്യാട്ടുകദ്ദ്യാര൯
ലജജവിച്ചുതെലതെദ്ദ്യാഴക്ക് തവി . 

   
sanha fathima

      2.b
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പുഞ്ചകൃഷഡി , കമാരഷഡിക സഖസമാരഖ 

വലവിയ കുനകള് ഇന്നക്ക് വയലവിപലകക്ക് പരക്കുന .കരകവര്ന്ന ഭൂമവികക്ക് മരുഭൂമവി എന പപരവിടെദ്ദ്യാസം .

ടനല്ലവിടന  സസംസ്കദ്ദ്യാരമദ്ദ്യായവി  കണ  ജനതെയുസം  വയലവിടന  ജവീവനദ്ദ്യായവി  കണ  കര്ഷകനുസം  എവവിടടെപയദ്ദ്യാ

മറഞ്ഞു  പപദ്ദ്യായവി  .  ഇവവിടടെ  വന്ന  മദ്ദ്യാറസം  നദ്ദ്യാടെവിന്ടറ  വവിലദ്ദ്യാസസം  തെവിരുത്തുന  .  നവിറഞ്ഞുതുളുമവിയ

പതദ്ദ്യായപ്പുരകള്  നദ്ദ്യാടെവിനക്ക്  നഷമദ്ദ്യായവി  .  കര്ഷകര്  മറ്റു  ടതെദ്ദ്യാഴവില്  പതെടെവി  പപദ്ദ്യാവുന  .ടചെലവു  കൂടെവി

കൃഷവിയവിടെങ്ങള് വദ്ദ്യാഴകൃഷവിക്കു പദ്ദ്യാടസം നല്കവി. പകരളതവില്  കൂടുതെലദ്ദ്യായവി  ഉതെക്ക്പദ്ദ്യാദവിപ്പെവിക്കുന്ന  ഒരു

ധദ്ദ്യാനദവവിളയദ്ദ്യാണക്ക്   ടനല്ലക്ക്  .  സമുദ്രനവിരപ്പെവില്  നവിനസം  തെദ്ദ്യാടഴ  സവിതെവിടചെയ്യുന്ന  കുടനദ്ദ്യാടെക്ക്  മുതെല്

സമുദ്രനവിരപ്പെവില്നവിന്നക്ക് ആയവിരസം 1500 മവീറര് ഉയരമുള്ള ഇടുകവി ജവില്ലയവിടല വടവടെയവില് വടര ടനല്ലക്ക് കൃഷവി

ടചെയ്യുന.  പ്രതെവിവര്ഷസം  125 മുതെല്  150  ടസന്റവീമവീറര് വടര മഴയുസം  20  ഡവിഗവി മുതെല്  27  ഡവിഗവി വടര

തെദ്ദ്യാപനവിലയുസം  ആവശദമദ്ദ്യാണക്ക്  .  ആഴസംകൂടെവിയ  പദ്ദ്യാടെങ്ങളവിലുസം  കദ്ദ്യായല്  നവിലങ്ങളവിലുമദ്ദ്യാണക്ക്  പുഞകൃഷവി

ടചെയ്യുന്നതെക്ക്  .ടവള്ളതവിന്ടറ നവിലയനുസരവിച്ചക്ക്  വൃശവികമദ്ദ്യാസതവിപലദ്ദ്യാ ധനുമദ്ദ്യാസതവിടലദ്ദ്യാ മകരതവിപലദ്ദ്യാ

പുഞകൃഷവി ആരസംഭവിക്കുന.  പകരളതവില് കുടനദ്ദ്യാടെന് പ്രപദശങ്ങള് പുഞകൃഷവികക്ക് പപരുപകടവയദ്ദ്യാണക്ക് .

കൃഷവികക്ക്  അനുപയദ്ദ്യാജദമദ്ദ്യായ  ഭൂമവി  പലവവിധ  കദ്ദ്യാരണങ്ങള്  ടകദ്ദ്യാണ്ടുസം  ജനങ്ങള്  കൃഷവിടചെയദ്ദ്യാടതെ

തെരവിശദ്ദ്യാകവി  ഇടുന്ന  പ്രവണതെ  കൂടെവിവരുന്നതെദ്ദ്യായവി  കദ്ദ്യാണുന  .  മറ്റു  വവിളകള്ടകല്ലദ്ദ്യാസം  അനദ്ദ്യാരദ്ദ്യാഷ

മദ്ദ്യാര്കറവില്  വവിലയവില്  മദ്ദ്യാറമുണദ്ദ്യായപപ്പെദ്ദ്യാള്  ടനല്ലവിനക്ക്  മദ്ദ്യാത്രസം  ഇനസം  പ്രവിയമവില്ല  .  ഒരു  രൂപയക്ക്  അരവി

കവിട്ടുപമദ്ദ്യാള്  എനവിനദ്ദ്യാ  ഇപപ്പെദ്ദ്യാള്  കൃഷവി  എന്നദ്ദ്യാണക്ക്   പചെദ്ദ്യാദദസം  .   വദദ്ദ്യാവസദ്ദ്യായവികദ്ദ്യാടെവിസദ്ദ്യാനതവില്

പുപരദ്ദ്യാഗമവിക്കുന്ന  വദ്ദ്യാഴകൃഷവി  ടനല്വയലുകടള  ശവപ്പെറമദ്ദ്യാകവി  മദ്ദ്യാറ്റുന  .  2016-  17  ടനല്കൃഷവിയുടടെ

വവിസ്തൃതെവിയവില്  ടനലല്പ്പെദ്ദ്യാദനതവിലുസം   ഉല്പ്പെദ്ദ്യാദനക്ഷമതെയവിലുസം  കദ്ദ്യാരദമദ്ദ്യായ  കുറവു  വന്നവിട്ടുള്ളതെവിടന്റെ

പ്രധദ്ദ്യാനകദ്ദ്യാരണസം  സസംസദ്ദ്യാനതക്ക്  അനുഭവടപ്പെട  കടുത  വരള്ച്ചയദ്ദ്യാണക്ക്.  കൂടെദ്ദ്യാടതെ  റവിപസദ്ദ്യാര്ട്ടുകളുസം

ബഹനവില ടകടവിടെങ്ങളുസം നവിര്മവിക്കുന്നതെവിനുപവണവി ടനല്വയലുകള് മണ്ണവിടക്ക്  നവികത്തുന.  ചെതുപ്പുകളുസം

പതെദ്ദ്യാടുകളുസം  നവികതവി  പറദ്ദ്യാഡുകള്  നവിര്മവിക്കുന.   അനകവവിത്തുകള്  നദ്ദ്യാടുവദ്ദ്യാഴുന.

ഉല്പദ്ദ്യാദപനദ്ദ്യാപദ്ദ്യാധവികളുടടെ ഉയര്ന്ന വവില, ഉയര്ന്ന കൂലവി,  ചെവിലവക്ക് ,  നദ്ദ്യാണദവവിളകളവിപലക്കുള്ള ചുവടുമദ്ദ്യാറസം

എന്നവീ കദ്ദ്യാരണങ്ങളുസം മടറദ്ദ്യാരുവശതക്ക്.

ടനലല്പദ്ദ്യാദനസം  വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതെവിനുള്ള  കൂടുതെല്  ഇടെടപടെലുകള്  നടെത്തുന്നതെവിനദ്ദ്യായവി  പദ്ധതെവി

അടെവിസദ്ദ്യാനതവിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ക്   ഊന്നല്  നല്കവിടകദ്ദ്യാണ്ടുള്ള  പ്രപതെദക  കദ്ദ്യാര്ഷവിക

പമഖലകള്,  തെരവിശുനവിലങ്ങള്  ,പദ്ദ്യാഴവിലങ്ങള് എന്നവിവവിടെങ്ങളവിടല കൃഷവിക്കു പവണ സഹൈദ്ദ്യായസം  ,ഉയര്ന്ന

ഉല്പ്പെദ്ദ്യാദനക്ഷമതെയുള്ള വവിതവിനങ്ങളുടടെയുസം പപ്രദ്ദ്യാതദ്ദ്യാഹൈനസം , കൃഷവി സലതക്ക് തെടന്നയുള്ള സസംസ്കരണസം,

വവിപണനസം എന്നവിവയക്ക് പപ്രദ്ദ്യാതദ്ദ്യാഹൈനസം നല്കല് എന്നവീ ഘടെകങ്ങള് ആരസംഭവിച്ചവിട്ടുണക്ക്.

ടെവി . ഹഷമ (എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എ)
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വനഖ
കദ്ദ്യാടെക്ക് കറുത കദ്ദ്യാടെക്ക് മനു ഷദന് ആദദസം പവിറന്ന വവീടെക്ക് ..............

മഴയുസം ,കുളവിരുസം , പശവിയദ്ദ്യാറ്റുസം പഴമയുസം , ഉയവിരവിനക്ക് മരുന്നദ്ദ്യായുസം , കളവിപ്പെദ്ദ്യാടമദ്ദ്യായുസം , ഊന വടെവിയദ്ദ്യായുസം
,  ടതെദ്ദ്യാടവിലദ്ദ്യായുസം , ശവകടവിലദ്ദ്യായുസം നപമദ്ദ്യാടടെദ്ദ്യാപ്പെടമത്തുന്ന ഒന്നദ്ദ്യാണക്ക് മരസം . ..... വനസം കനവിയുന്ന 
ഏററവുസം വലവിയ ധനമദ്ദ്യാണവിതെക്ക്.  ഇങ്ങടന കവവികള്  വദ്ദ്യാഴക്ക് തവിയവിട ുള്ള വൃക്ഷ സമതക്ക് ഇന്നക്ക്  
നഷമദ്ദ്യായവിടകദ്ദ്യാണവിരവിക ുകയദ്ദ്യാണക്ക് .ഇതെക്ക് നവിരവധവി    പ്രശ്നങ്ങള ുസം പ്രതെവിസനവികള ുസം 
സൃഷ ക്ക്ടെവിച്ചവിട ുണക്ക്.

വന നശവീകരണസം സൃഷവിക ുന്ന പ്രതെദക്ഷമദ്ദ്യായ ആപതക്ക് ഇനനക്ഷദ്ദ്യാമമദ്ദ്യാണക്ക് .വന 
നശവീകരണസം  പപരദ്ദ്യാക്ഷമദ്ദ്യായവി മറക്ക് നവിരവധവി പ്രശ്നങ്ങള ുസം ഉണദ്ദ്യാക്കുനണക്ക്  ഇതെക്ക് മടണ്ണദ്ദ്യാലവിപ്പെക്ക് 
വര്ദ്ധവിക്കുന്നതെവിനുസം മഴടയ പ്രതെവികൂലമദ്ദ്യായവി ബദ്ദ്യാധവിക്കുന്നതെവിന ുസം ,വരള്ച്ചക ുസം  വഴവി ടതെളവീക ുന്ന ു
.നമ ുടടെ കൃഷവിഭ ൂമവിയ ുടടെ ഒര ു ശതെമദ്ദ്യാനസം വവീതെസം പ്രതെവിവര്ഷസം മരുഭ ൂമവിയദ്ദ്യായവി 
മദ്ദ്യാറടപ്പെടെ ുന്ന ുടണന്നദ്ദ്യാണക്ക് ഗപവഷകരുടടെ അഭവിപ്രദ്ദ്യായസം .
വന നശവീകരണസം  വനദ മൃഗങ്ങള ുടടെ നദ്ദ്യാശതവിനക്ക് വഴവിടതെളവിക ുന്ന ു .പ്രകൃതെവിയ ുടടെ 
സസംതെ ുലവിതെദ്ദ്യാവസടയ ബദ്ദ്യാധവിക ുന്ന ു ഇതെക്ക് ജവീവവിതെസം ദ ുരവിതെപ ൂര്ണമദ്ദ്യാക ുസം .

വനങ്ങള ുടടെ പ്രധദ്ദ്യാനദസം ,അവ പരവിപദ്ദ്യാലവിപകണതെവിടന്റെ ആവശദകതെ, നശവീകരണസം 
തെടെയ ുന്നതെവിന ുള്ള മദ്ദ്യാര്ഗങ്ങള്  എന്നവിവ വദക്തമദ്ദ്യാക ുന്ന  ടസമവിനദ്ദ്യാറ ുകള ുസം
 പ്രദര്ശനങ്ങള ുസം ഈ അവസരതവില് സസംഘടെവിപ്പെവികദ്ദ്യാറ ുണക്ക് .പപക്ഷ  നവിറപ്പെകവിടദ്ദ്യാര്ന്ന 
ചെടെങ്ങ ുകള ുസം ,ആപഘദ്ദ്യാഷങ്ങള ുമല്ല,നവിശബ്ദമദ്ദ്യായ വവിപ്ലവമദ്ദ്യാണക്ക്  ഈ രസംഗതക്ക്  പവണതെക്ക് .
നമ ുടടെ വനസമതക്ക് സസംരക്ഷവികദ്ദ്യാന് നദ്ദ്യാസം ഒദ്ദ്യാപരദ്ദ്യാര ുതര ുസം പ്രതെവിജ്ഞദ്ദ്യാബദ്ധരദ്ദ്യാവണസം.

ആവശദങ്ങള്കദ്ദ്യായവി നമുകക്ക് മരസം മുറവികദ്ദ്യാതെവിരവികദ്ദ്യാനദ്ദ്യാവവില്ല .അതെവിനുപകരസം നദ്ദ്യാസം മടറദ്ദ്യാരു മരസം 
നപടെണതെദ്ദ്യാണക്ക് .“ ഒര ു ഹതെ നടെ ുപമദ്ദ്യാള് .... ഒര ു തെണല് നടെ ുന്ന ു....”
എന്നക്ക് ഒ എന് വവി പദ്ദ്യാടെവിയതെ ു പപദ്ദ്യാടല . ഈ കദ്ദ്യാരദസം നമള് മനസവിലദ്ദ്യാകവിയവിരവികണസം .ഈ 
മനവ ുമദ്ദ്യായവി വനവല്കരണതവിനക്ക് നദ്ദ്യാസം മ ുന്നവിടവിറങ്ങണസം .

“ കദ്ദ്യാടെവിടല്ലങ്കേവില് നദ്ദ്യാടെവില്ല . നദ്ദ്യാടെവിടല്ലങ്കേവില് നദ്ദ്യാമവില്ല ”
എന്ന ു കവവി പദ്ദ്യാടെവിയതെ ു പപദ്ദ്യാടല , കദ്ദ്യാടെ ുസം പ ുഴയ ുസം കദ്ദ്യാട ു പൂപഞദ്ദ്യാലയ ുടടെ ക ുളവിര ുസം നമ ുകക്ക് 
തെവിരവിച്ച ു ടകദ്ദ്യാണ ു വപരണവിയവിരവിക ുന്ന ു . ഒലവിച്ച ു പപദ്ദ്യാകദ്ദ്യാത മണ്ണ ുസം ,പ്രവദ്ദ്യാഹൈസം നവിലയദ്ദ്യാത 
പ ുഴയ ുസം ,കദ്ദ്യാലസം ടതെറദ്ദ്യാത മഴയ ുസം നമ ുകക്ക് വവീണ്ടുസം ഹകകലദ്ദ്യാപകണവിയവിരവിക ുന്ന ു. അവ 
കനവിയുന്ന കദ്ദ്യാടെക്ക്  നമ ുകക്ക് സസംരക്ഷവിപച്ച തെവീ ര ൂ.

ടക. സ ുപരഷക്ക്  (എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എ)
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റലഖനഖ
ആറഗമാള തമാപനഖ 

നമ്മുടടെ അറവിവവില് ജവീവനുള്ള ഒപരടയദ്ദ്യാരു ഹൈരവിതെ ഗഹൈസം ഈ ഭൂമവി മദ്ദ്യാത്രമദ്ദ്യാണക്ക്. ജവീപവദ്ദ്യാല്പ്പെതവി 
മുതെല്  അനരവീക്ഷതവില് കദ്ദ്യാര്ബണ്ഡപയദ്ദ്യാഹക്സൈഡവിടന്റ സദ്ദ്യാന്നവിധദസം ആവശദമദ്ദ്യാണക്ക്
.അടല്ലങ്കേവില് ഭൂമവി തെണുത്തുറയുസം . ആ അവസയവില് ജവീവന് നവിലനവില്കവില്ല. 
കദ്ദ്യാര്ബണ്ഡപയദ്ദ്യാഹക്സൈഡവിടന്റ അളവക്ക് എത്രമദ്ദ്യാത്രസം എന്നതെദ്ദ്യാണക്ക് പ്രശ്നസം. ശുക്രടന്റ 
അനരവീക്ഷതവില് 97% കദ്ദ്യാര്ബണ് ഹഡ ഓഹക്സൈഡദ്ദ്യാണക്ക് .അതെവിനദ്ദ്യാല് ഭൂമവിയുടടെ 
അനരവീക്ഷടതകദ്ദ്യാള് നൂറക്ക് മടെങ്ങക്ക് ഇന്ഫദ്ദ്യാടറഡക്ക് വവികവിരണങ്ങള്  സത്വവീകരവികദ്ദ്യാന് ശുക്രനക്ക് 
കഴവിയുന .അവവിടുടത തെദ്ദ്യാപനവില 400 ഡവിഗവി ടസല്ഷദസക്ക് എതവിയവിരവിക്കുന.

ഭൂമവിയുടടെ അനരവീക്ഷതവില് ഏതെദ്ദ്യാണക്ക് മുഴുവനദ്ദ്യായുസം ഹനട്രജനുസം ഓക്സൈവിജനുസം ആണുള്ളതെക്ക് . 
കദ്ദ്യാര്ബണ്ഡപയദ്ദ്യാഹക്സൈഡവിടന്റ അളവക്ക് 0.03 ആണക്ക് ഇതെക്ക് 0.05 ഓ 0.06 ഓ ആവുന്നതെദ്ദ്യാണക്ക് പ്രശ്നസം.
ഗണവിതെ ശദ്ദ്യാസ പ്രകദ്ദ്യാരസം ഇതു വളടര കുറവദ്ദ്യാണക്ക്. പപക്ഷ ജവീവടന സസംബനവിച്ചുള്ള 
എല്ലദ്ദ്യാമദ്ദ്യാറവിമറവിയലുകള്ക്കുസം  ഇതെക്ക് കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന. ഈ വര്ദ്ധനവക്ക് ടകദ്ദ്യാണ്ടുമദ്ദ്യാത്രസം  ഹൈവിമപദ്ദ്യാളവികള് 
ഉരുകനുസം ടവള്ളടപ്പെദ്ദ്യാകസം ഉണദ്ദ്യാവദ്ദ്യാനുസം കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന.

പരവിസവിതെവികക്ക് പദദ്ദ്യാഷസം വരുത്തുസം വവിധമദ്ദ്യാണക്ക് ഇന്നടത വദവസദ്ദ്യായവല്കരണസം. 
വദവസദ്ദ്യായങ്ങളുടടെ അശദ്ദ്യാസവീയമദ്ദ്യായ പ്രവര്തനവുസം ,ടപപട്രദ്ദ്യാളവിയസം ,കല്കരവി എന്നവിവയുടടെ 
കതവികലുസം ,തുടെങ്ങവിയവ അനരവീക്ഷതവിടല ഓപസദ്ദ്യാണ് കവചെടത ഇന്നക്ക് നദ്ദ്യാശതവിടന്റ 
വകവില് എതവിച്ചവിരവിക്കുന .

സൂരദനവില് നവിനസം ഭൂമവിയവിപലകക്ക് വരുന്ന പറഡവിപയദ്ദ്യാ വവികവിരണങ്ങടള ഭൂമവിയവില് എതദ്ദ്യാടതെ
തെടെഞ്ഞുനവിര്തവി ജവീവജദ്ദ്യാലങ്ങടള സസംരക്ഷവിക്കുന്നതെക്ക് ഓപസദ്ദ്യാണ് കവചെമദ്ദ്യാണക്ക്. പക്ലദ്ദ്യാറവിന്
,ഹഹൈഡ്രജന് ,ഫ്ലൂറവിന് ,കദ്ദ്യാര്ബണ് എന്നവിവ പചെര്ന്നക്ക് രൂപടപ്പെടുന്ന പക്ലദ്ദ്യാപറദ്ദ്യാ-ഫ്ലൂപറദ്ദ്യാ കദ്ദ്യാര്ബണ്
.അഥവദ്ദ്യാ ഹൈരവിതെ ഗഹൈ വദ്ദ്യാതെകങ്ങള് ഓപസദ്ദ്യാണ്പദ്ദ്യാളവി നശവിക്കുന്നതെവിനക്ക് കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന. 

1980 കളുടടെ മധദതവില് അന്റദ്ദ്യാര്ടവികയവില് ഓപസദ്ദ്യാണ് സുഷവിരസം പ്രതെദക്ഷടപ്പെടതെക്ക് 
പലദ്ദ്യാകടത നടുകവിയ സസംഭവമദ്ദ്യാണക്ക് .സൂരദനവില് നവിനസം വരുന്ന അള്ട്രദ്ദ്യാവയലറക്ക് രശവികള് 
ഭൂമവിയവില് പതെവികദ്ദ്യാനുസം മനുഷദനുസം സസദങ്ങളുസം ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ജവീവജദ്ദ്യാലങ്ങള് നശവികദ്ദ്യാനുസം 
ഓപസദ്ദ്യാണ് പശദ്ദ്യാഷണസം കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന .

ശുദ്ധമദ്ദ്യായ ,വസനതവിപലതുപപദ്ദ്യാടല സുഗനമുള്ള പക്ഷവികള് പദ്ദ്യാടെവിടകദ്ദ്യാണവിരവിക്കുന്ന 
അനരവീക്ഷസം നമുകക്ക് ചുറ്റുസം ഇന്നവില്ല .ഭൂമവിയുടടെ അനരവീക്ഷസം ഗണദമദ്ദ്യായവി മദ്ദ്യാറവിടകദ്ദ്യാണവിരവിക്കുന . 
അതെവിനക്ക് നമ്മുടടെ ജവീവവിതെ ശവീലങ്ങളുസം കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന .അവ തെവിരവിച്ചറവിഞ്ഞക്ക് ശവീലങ്ങള് 
മദ്ദ്യാറവിപയ...ഒക.. ടക.എന്.ബബൗസവിയ  (എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എ)
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poem

SOMEONE

  One who came into my life 

 with a ray of hope like an angle 

 He make my life more bright full like a firefly

 He spreads peace, love and Music

 I just felt like I am in heaven

 He is a shadow of my life

                                   

-Diya Mirza  IX.C
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കഥ

മുത്തശഡി

ഒരവിടെതക്ക് ഒരു മുതശ്ശേവിയുസം പകദ്ദ്യാച്ചു മകളുസം തെദ്ദ്യാമസവിച്ചവിരുന പകദ്ദ്യാച്ചു 

മകളുടടെപപരക്ക്  അമ്മു എന്നദ്ദ്യായവിരുന.

അമ്മു കു           ഞ്ഞദ്ദ്യായവിരവിക്കുപമദ്ദ്യാള് അഛനുസം അമയുസം മുതശ്ശേവിയുസം കൂടെവി 

ഒരു തെവീ൪ത യദ്ദ്യാത്ര പപദ്ദ്യായതെദ്ദ്യായവിരുന.

അപപ്പെദ്ദ്യാള് എതെവിടര വന്ന ഒരു പലദ്ദ്യാറവി വന്നവിടെവിച്ചു സസംഭവ സലതക്ക് 

ടവ ച്ചക്ക് അമ്മുവവിടന്റെ അച്ചനുസം അമയുസം മരവിച്ചു.

മുതശ്ശേവിയുടടെ മടെവിയവില് പവിന്നവിലദ്ദ്യായവിരുന അവള് ഇരുന്നതെക്ക് 

അവള്കക്ക് ഒനസം സസംഭവവിച്ചവില്ല . അമ്മുവവിടന ഒരു 

അമയുടടെയുസം അച്ചടന്റെയുസം വദ്ദ്യാതല ൃസം  നല്കവി മുതശ്ശേവി അവടള 

വള൪തവി അമ്മുവവിനക്ക് കല്ലൃദ്ദ്യാണസം പ്രദ്ദ്യായമദ്ദ്യായവി മുതശ്ശേവി അവളുടടെ 

         കല്ലൃദ്ദ്യാണസം നടെതവി അവള് പവിടന്ന മുതശ്ശേവിടയ പനദ്ദ്യാകവിയവിടവില്ല 

മവിതശ്ശേവിടയ അവള് വൃദസദനതവില് ആകദ്ദ്യാ൯ തെവീരുമദ്ദ്യാനവിച്ചു. 

  മുതശ്ശേവിടയ ടൂ൪ പകദ്ദ്യാണക്ക് പപദ്ദ്യാകുകയദ്ദ്യാടണന്നക്ക് പറ  ഞ്ഞക്ക് വൃദസദനതവിപലകക്ക്

പകദ്ദ്യാണക്ക് പപദ്ദ്യായവി മുതശ്ശേവിയുടടെ കണ്ണുനവിറഞ്ഞു അവള് സപനദ്ദ്യാശപതദ്ദ്യാടടെ  

ജവീവവിപച്ചദ്ദ്യാടട എന്നക്ക് മുതശ്ശേവി കരുതെവി അവസദ്ദ്യാനസം മുതശ്ശേവി മരവിച്ചുഅവള്എന്നവിട്ടുസം

വന്നവില്ല ........

  അനദ്ദ്യാമവിക. M.S   +1
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കുടഡികഥ

                          

കകാക്കയയും പര ുനയും 
                                                                  

ഒര മരകകകാമമല ഒര കകാക്ക പകാ തമരന൪ . അവ  ൯

ദമവസവയും അടത തനനയള ഒര കുനമ  മകളമല വസമചമരന ൯

.പരനമനന  പവ തമകള കനകാക്കമ ൪ നമലക്കുമകായമരന.ഒരമക്കല 
പരനന കനമ  മകളമനല തനന  കടമല നമന തകാകഴക്കന  പറനന ഒര൯

കകകാച ു ആടമ കടമനയ നപകാക്കമ ഒറയടമക്കന മകളമകലക്കന പറക്കുന കകാക്ക൯

അതമശകതകാനട കനകാക്കമ നമന. 

                                                                         അമ   ൯ P .3B
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കവവത

അമ
എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന മധുരയും 
എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന നവളയും
എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന കചകാറന
എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും....

                                   

                   അകയയ3A
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റലഖനഖ

നഗരവല്ക്കരണവ ുഖ വദവസമായവ ുഖ
വദവസദ്ദ്യായങ്ങളദ്ദ്യാണക്ക് നഗരവല്കരണതവിനക്ക് കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാക ുന്നതെക്ക് . സദ്ദ്യാമതവിക വളര്ച്ചക ുസം 

പജദ്ദ്യാലവിക ുസം പവണവി ജനങ്ങള് ഗദ്ദ്യാമപ്രപദശങ്ങളവില് നവിന്ന ുസം നഗരങ്ങളവിപലകക്ക് ക ുടെവിപയറവി 
പദ്ദ്യാര്ക ുപമദ്ദ്യാഴദ്ദ്യാണക്ക് നഗരവല്കരണസം നടെക ുന്നതെക്ക് .

നഗരവല്കരണവ ുസം വദവസദ്ദ്യായവ ുസം ജനങ്ങള്കക്ക് ക ൂടെ ുതെല് ടതെദ്ദ്യാഴവില് സദ്ദ്യാധദതെകള ുസം 
സദ്ദ്യാമതവിക പനടങ്ങളുസം ടമച്ചടപ്പെട ജവീവവിതെ സബൗകരദങ്ങള ുസം പ്രധദ്ദ്യാനസം ടചെയദ്ദ്യാന് അവസരസം ഒര ുക ുന്ന ു. 
അതെ ുടകദ്ദ്യാണക്ക് തെടന്ന നഗരതവില് ജനസസംഖദ വര്ദ്ധനവക്ക് ഉണദ്ദ്യാവ ുന്നതെക്ക് സത്വദ്ദ്യാഭദ്ദ്യാവവികമദ്ദ്യാണക്ക് . നഗരങ്ങള് 
ടമച്ചടപ്പെട സദ്ദ്യാമതവിക സദ്ദ്യാധദതെകള ുസം ,സദ്ദ്യാമ ൂഹൈദ ഉയര്ച്ചയ ുസം വദ്ദ്യാഗദ്ദ്യാനസം ടചെയ ുന്നതെ ു ടകദ്ദ്യാണദ്ദ്യാണക്ക് 
ജനങ്ങള് നഗരതവിപലകക്ക് പ്രഹൈരവിക ുന്നതെക്ക് . നന്നദ്ദ്യായവി ആസ ൂത്രണസം ടചെയ നഗരങ്ങള്ക ു മദ്ദ്യാത്രപമ നല്ല 
ഗ ുണങ്ങള് ടചെയദ്ദ്യാനവ ൂ.  ഇടെ ങ്ങവിയതെ ുസം കദ്ദ്യാരദക്ഷമതെയവില്ലദ്ദ്യാതതെ ുമദ്ദ്യായ പറദ്ദ്യാഡുകള് സമ  ൂഹൈതവിനക്ക് 
അസബൗകരദസം ഉണദ്ദ്യാക ുസം . സ ുരക്ഷവിതെമല്ലദ്ദ്യാത വദവസദ്ദ്യായശദ്ദ്യാലകള് ജനങ്ങള്കക്ക് ഭവീഷണവിയദ്ദ്യാക ുസം . 
തെ ുറസദ്ദ്യായ സലങ്ങള് കളവിസലങ്ങള് എന്നവിവയവിടല്ലങ്കേവില് നഗരജവീവവിതെതവിടല ആഹദ്ദ്യാദ പവളകള് 
തെടെസമദ്ദ്യാക ുസം .ടവള്ളസം,ഹവദദ ുതെവി,മദ്ദ്യാലവിനദ നവിര്മദ്ദ്യാര്ജ്ജനസം എന്നവിവ ശരവിയദ്ദ്യായ രവീതെവിയവിലടല്ലങ്കേവില് 
ആപരദ്ദ്യാഗദപ്രശനങ്ങള് ഉണദ്ദ്യാക ുസം. 

നഗരവല്ക്കരണങ്ങൾ  ടകമാണ്ട ുള്ള റദമാഷങ്ങൾ
ജനടപ്പെര ുപ്പെസം ക ൂടെ ുപമദ്ദ്യാള് നഗരസം വൃതവിഹൈവീനമദ്ദ്യാവ ുന്ന ു. ഗതെദ്ദ്യാഗതെക ുര ുകക്ക് നഗരങ്ങളവിടല ഒര ു 

പ്രധദ്ദ്യാന പ്രശ്നമദ്ദ്യാണക്ക്.വവിമദ്ദ്യാനങ്ങള് ,ഹവദദ ുതെവി നവിലയങ്ങള്,വദവസദ്ദ്യായ ശദ്ദ്യാലകള് ആശുപത്രവികള്
,ശവീതെവീകരണവികള് ,ഹൈവീററ ുകള് തെ ുടെങ്ങവിയവയവില് നവിന്ന ുസം വര ുന്ന നദ ൂക്ലവിയദ്ദ്യാര് മദ്ദ്യാലവിനദസം
,ബപയദ്ദ്യാടമഡവികല് മദ്ദ്യാലവിനദസം , ' ഈ ' മദ്ദ്യാലവിനദസം മ ുതെലദ്ദ്യായവ മണ്ണക്ക് ,ജലസം, അനരവീക്ഷസം എന്നവിവ 
മലവിനടപ്പെടെ ുത ുന്ന ു.

കര്ഷകര് നഗരങ്ങളവിപലകക്ക് ക ുടെവിപയറ ുപമദ്ദ്യാള് കൃഷവി ഇല്ലദ്ദ്യാതെദ്ദ്യാവ ുകയ ുസം കൃഷവിയവിടെങ്ങള് 
തെരവിശ്ശേദ്ദ്യാവ കയ ുസംടചെയ ുന്ന ു. 

നദ്ദ്യാസം ഒദ്ദ്യാപരദ്ദ്യാര ുതരുസം  കദ്ദ്യാര്ഷവിക പമഘലപയദ്ദ്യാടെക്ക് മ ുഖസം തെവിരവിക ുപമദ്ദ്യാള് ഒര ു പപക്ഷ നദ്ദ്യാസം 
ഓര്ക ുന്നവില്ല നമ ുടടെ കര്ഷകര്   ദവിനസംപ്രതെവി സദ്ദ്യാമതവിക ചെ ൂഷണങ്ങള്ക ുസം ദദ്ദ്യാരവിദ്രദതവിന ുസം 
വഴവിടപ്പെട ു പപദ്ദ്യാവ ുന്ന ു എന്നതെക്ക്.ഈ ടതെദ്ദ്യാഴവിലവില്ലദ്ദ്യായ്മയ ുസം ദദ്ദ്യാരവിദ്രദവ ുസം അവടര നങളവിപലകക്ക് 
ആകര്ഷവിക ുന്ന ു.

മഞ ുള വവി.പവി
(എചഷ്.എസഷ്.എ)
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കവഡിത

ہراما وط ہہ
ااسُ                                                                                                                                                  گ                                           کای                                    گوںو                                                                               وط                                                                                                          کو                                  آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اون                                                                                                                                                                         لگوںو                                                                                                                                       دنکای                                                                                                                                                        ی                                                                                                                                                                                                             اگل                                                                                                       ددان کو                                            ک                                 

                       کو                                                          حظاف                                           حظاف                                                                             کو    وط                                ک                     
ہد                        رامکںو                                                                                                           کای                                                  وہ             دا                                                                                ہ                                                                 اک                                                                                                     یی ہ                               ن                                                                                                                              اس                                                                                                                                     جن                                                                                                                                                                                                                              ی     ہ                                                                                  ک                        جج          ہ                                     دیی
ہہ                                  بئ                                                                                           خن                                                                                                                                             ہ                                                                     ہ                                                                                        س                  غ                                                        س                                                              آئم                                                           م                                                           ک                                              اسُ                                                             م                                                                             چ                                                         ہ
ااسُ                                       ک                                   کای                                                              گوںو                                                             وط                                                                                                  کوںو                                                  س                                                                  اون                                       آواز      آزاد                                                    ہ                                                             فوںو                                                                                   اگلددان       گ.تی                          کو                                                                      

                                                   کو          ک                                                                               حظاف               حظاف                                                                             کو                                     وط                      
مم                                                                                                                                                                 وط                                       ہ                        ب                                  ہ                                                                                                                                         ک                                                                         پ                                                                                      وط                                                                             ما                                                                                                                                                                                   مرامک                                               ک                                                                                                                                                                                                                                                              پ                                                        ین

ااسُ                                                    ک                                   تت                                                                ہ                                              نضم پانع                            ہ                               س                                ی                                                                                                                                                 س                                                                                             اص                                                                                ک                                                           وف                                                                                                                      صیدںو                                                پپا
ععتّز                           اسُ                                                       پ                                                                                             احسُ                                                  ااسُ                                       ک                                   کای                                                              گوںو                                                             وط                                                 کو                                          س                                                           ف                                                                                                 کو                                                                                               اگلددان       گ.تی                          کو                                                                      

                                                    کو           ک                                                                               حظاف               حظاف                                                                             کو                                     وط                     
ہجاںو  ک صرامتّز برامتّز ک مرامتّز ججیت جہہ                                                                                                                                                                                       ننددھ                                                                                    ایرام                                                                                               ا                                     زنہد ا                                                                                                                                                                                                                                                    ک                                                                                                            م

ہد                                                                   ہغاںو                                                      برامے                                                                         یی بئاھ ب ہسےںو  ک دل  م   دلںو کیج
نن                 ی                                                                     ہ                                  ک ف کو                                                                                         ہدوںو                                              ک                                                                            رام یجہغاںو ک صرامتّز ہہ ہوسن ہ                                    کو                          یی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    کو                                                                                                                         حظاف                               حظاف                                                                             کو                وط                                ک        

    
               ജജഷഷര പവتی.എജ

(എചയتی.എസയتی.എ)
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    കഥ                                                

 
പൂമകാറകളുനട    ആകകാശയും

പല  നമറ ങളമല  വമട ന  നമലക്കുന പൂക്കള൪ .
പകാറമക്കളമക്കു   പൂമകാറകള൬ . 

തകാനയും ഒര പൂമറനയകപകാനലആകകാശത 
പകാറമനടക്കുകയകാണെകലകാ.

ഹകായന...........എന രസയും............
നപനടനന അപ  സസപതമലനമനയും     നഞടമയണെ ന൪ .

 പൂക്കളുയും പൂമകാറകളുയും മകാഞ്ഞുകപകായതമല അവന വലത നമരകാശ കതകാനമ.
ഒനകടമ ആ കകാഴകനള ഒ മ്മമനചടക്കകാനള൪

 ശ്രമകതകാനട അപ പകായയമലതനന കമടന.
 എന രസമകായമരന  ആസസപയും

  ശരമക്കുയും തകാനകപകാള മലയണകാ കനമലകാണെന ൯
എനകാണെനകരതമയതന     അപഅങനനയകാണെന.  

സങടയും വരകമകാള അവ കപകാവക മലയണകാ കനമകലക്കകാണെന൯ ൯ .
ചമരനച്ചു നമലനക്കുന  കവലമപ്പൂക്കളുയും  തരമപ്പൂക്കളുയും

 കകാണുകമകാള ആകകാശനതമനന   ആയങളമലനമനയും 
പറന തകാകഴക്കന വരന പൂമകാറകനള കകാണുകമകാള

 അവ  തനന  കവദന  മറക്കുയും൯ ....

                                                 ലഡിയ  ഫമാത്തഡിമ  6B
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റലഖനഖ ഖനനഖ 
കല്കരവി ,അയവിരുകള് ,എണ്ണ ,പ്രകൃതെവി വദ്ദ്യാതെകങ്ങള് എന്നവിവ ഭൂമവിയവില്നവിനസം എടുക്കുന്നതെവിടന 

ഖനനസം എന്നക്ക് പറയുന. ആദദകദ്ദ്യാലങ്ങളവില് കുഴവിടച്ചടുക്കുകയദ്ദ്യായവിരുന രവീതെവി. എന്നദ്ദ്യാല് ഇന്നക്ക് 

കുഴവിടച്ചടുകദ്ദ്യാറവില്ല .പകരസം പസദ്ദ്യാടെക വസ്തുകള് ഉപപയദ്ദ്യാഗവിച്ചക്ക് മണ്ണക്ക് ടതെറവിപ്പെവിക്കുകയദ്ദ്യാണക്ക് ടചെയ്യുന്നതെക്ക്

.ഇന്നടത ഖനന രവീതെവി വളടരപയടറ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷവിക്കുനണക്ക് .ഇതുമൂലസം മണ്ണവിടല ഖനനസം 

കഴവിഞ്ഞദ്ദ്യാല് അവവിടെസം ഉപപയദ്ദ്യാഗ ശൂനദമദ്ദ്യാകുന. മദ്ദ്യാത്രമല്ല ഈ മണ്ണവില് ടമര്ക്കുറവി പപദ്ദ്യാടല ധദ്ദ്യാരദ്ദ്യാളസം വവിഷ 

മൂലകങ്ങള്  ഉണദ്ദ്യാകുന ഇവ മണ്ണവിടന പപദ്ദ്യാടല തെടന്ന ടവള്ളവുസം മലവിനമദ്ദ്യാകുന .(ഉദദ്ദ്യാഹൈരണസം:- സത്വര്ണ്ണ 

ഖനനസം) അതെവിനദ്ദ്യാല് പദ്ദ്യാരവിസവിതെവിക സബൗഹൃദമദ്ദ്യായ രവീതെവിയവില് ഖനനസം നടെതദ്ദ്യാനുള്ള സദ്ദ്യാപങ്കേതെവികവവിദദ 

കടണപതണവിയവിരവിക്കുന .

ലദ്ദ്യാറഹററക്ക് എന്നക്ക് ഇസംഗവീഷവില് വവിളവിക്കുന്ന കദ്ദ്യായനര ശവിലകളവില് നവിനസം ടവടവിടയടുക്കുന്ന ചുവന്ന

നവിറമുള്ള കല്ലദ്ദ്യാണക്ക് ടചെങ്കേല്ലക്ക് .ടകടവിടെനവിര്മദ്ദ്യാണതവിനുസം ചുറ്റുമതെവിലുകളുടടെ നവിര്മദ്ദ്യാണതവിനുമദ്ദ്യാണക്ക് 

പ്രധദ്ദ്യാനമദ്ദ്യായുസം ഇതെക്ക് ഉപപയദ്ദ്യാഗവിക്കുന്നതെക്ക് .മുന്പക്ക് മഴു ഉപപയദ്ദ്യാഗവിച്ചക്ക് ടവടവിടയടുതവിരുന്ന ടചെങ്കേലകള് ഇന്നക്ക് 

യനങ്ങള് ഉപപയദ്ദ്യാഗവിച്ചക്ക് വന്പതെദ്ദ്യാതെവില് ടവടവിടയടുക്കുന. തുടെര്ച്ചയദ്ദ്യായ ഇതരസം ഖനനസം മൂലസം ഈ 

പ്രപദശങ്ങളവില് രൂക്ഷമദ്ദ്യായ കുടെവിടവള്ള ക്ഷദ്ദ്യാമവുസം ആസ്തക്ക്മ ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള പരദ്ദ്യാഗങ്ങളുസം പടെരുന. 

യനങ്ങള് ഉപപയദ്ദ്യാഗവിക്കുന്നതെക്ക് ശബ്ദമലവിനവീകരണതവിനുസം കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന.

പ്രളയദ്ദ്യാനനരപകരളതവിടന്റ അതെവിജവീവനതവില് ഏടറ ചെര്ച്ചടചെയടപ്പെടുന്നവയദ്ദ്യാണക്ക് 

കുന്നവിടെവികലുസം ഖനനവുടമല്ലദ്ദ്യാസം .ആധുനവിക മനുഷദടന്റ സത്വദ്ദ്യാര്ത ചെവിനയുസം ആധുനവിക 

സബൗകരദങ്ങപളദ്ദ്യാടുള്ള ഭ്രമവുസം ഭദ്ദ്യാവവിടയക്കുറവിച്ചുള്ള ചെവിനയവില്ലദ്ദ്യായ്മയുസം ഭൂമവിയുടടെ ഹജവഹവവവിധദവുസം 

ആവദ്ദ്യാസവദവസയുസം നശവിപ്പെവിച്ചുടകദ്ദ്യാണവിരവിക്കുന .ഓപരദ്ദ്യാ ജവീവജദ്ദ്യാലങ്ങള്ക്കുസം ,വരുസംതെലമുറകള്ക്കുസം 

അവകദ്ദ്യാശമുള്ളതെദ്ദ്യാടണന്ന പബദ്ദ്യാധമവില്ലദ്ദ്യാത കച്ചവടെ പകദ്ദ്യാലദ്ദ്യാഹൈലങ്ങളവില് ടപടക്ക് ഭൂമവി ദവിവസസം പതെദ്ദ്യാറുസം 

മരവിച്ചുടകദ്ദ്യാണവിരവിക്കുന.കുന്നവിടെവികല് ഭൂമവിയുടടെ ജലസസംഭരണവികളദ്ദ്യാണക്ക് കുനകള്. അനവിയനവിതെമദ്ദ്യായ 

കുന്നവിടെവികല് ജലസസംഭരണ അറകളുടടെ നദ്ദ്യാശതവിനുസം അതുവഴവി ശുദ്ധജലക്ഷദ്ദ്യാമതവിനുസം ഇടെയദ്ദ്യാക്കുന. 

വര്ഷകദ്ദ്യാലതക്ക് ഇതരസം അറകളവില് സസംഭരവികടപ്പെടുന്ന ജലമദ്ദ്യാണക്ക് നവീരുറവകളദ്ദ്യായവി 

സമവീപപ്രപദശങ്ങളവില് എത്തുന്നതെക്ക്.

കുന്നവിടെവിച്ചക്ക് ടചെങ്കേല് ഖനനസം നടെതവിയ തെലങ്ങളവില് കടണതവിയ പഠനങ്ങള് വവിരല്ചൂണ്ടുന്നതെക്ക് 

സമവീപപ്രപദശങ്ങളവിടല കവിണറുകളവിടല ജലനവിരപ്പെക്ക് ക്രമദ്ദ്യാതെവീതെമദ്ദ്യായവി കുറയുന എന്ന 

സതെദതവിപലകദ്ദ്യാണക്ക്.വദദ്ദ്യാപകമദ്ദ്യായ കുന്നവിടെവികല് ദുരനങ്ങളുടടെ ആഴസം വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുന.

 കുന്നവിന്ടചെരവിവുകളവിടല മണ്ണക്ക് കുന്നവിടെവിക്കുന്നതെവിലൂടടെ ദുര്ബലമദ്ദ്യാകുന .ഇതെക്ക് ഉരുള്ടപദ്ദ്യാടലവി പനദ്ദ്യാടടെദ്ദ്യാപ്പെസം 

വലവിയപതെദ്ദ്യാതെവിലുള്ള മണ്ണവിടെവിച്ചവിലവിനുസം കദ്ദ്യാരണമദ്ദ്യാകുന.

ടക .എസം .സ ുജവി  (യ ു .പഡി.എസഷ്.എ)
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കവവിതെ

മദദ്ദ്യാ൯മ൪
                     

           

ഒരമു തമുളളഡി ജനീവനമുറവണഡി

             യറ്റോജഡികമുറമറ്റോള റചകമുത്തറ്റോ൯മറ്റോ൪

              പഡിനമുണകമുറമറ്റോ???

                                                                

                                                           പടഡിണഡി എനസ് അധഡിറക്ഷപഡിച്ചസ്

                                                            ഒനഡിച്ചസ് നഡിനസ് ജനീവ൯ എടമുത്തസ്

                                                             ആനനഡികമുന പഡിശറ്റോച്ച മുകറളറ്റോ???

  ടവള്ളടത്ത റതടഡി ടകറ്റോണസ്

  സസ്വനക റദശടത്ത 

   മറനസ് റപറ്റോകമുറമറ്റോള!!!

   അവഡിടടയമുക ടചകമുത്തറ്റോ൯മറ്റോറരറ്റോ???

  നദഡിയഡില്ടപട നറ്റോല്കറ്റോലഡികള

   കരടയ റതടഡി മനക മനക

       നനീ   ങ്ങമുറമറ്റോള അവഡിടടയമുക പഡിശറ്റോച്ച മുകറളറ്റോ........?

            

                                                                                                   -മഡി൯ഹറ്റോജസ്  - IX C
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റലഖനഖ

മലഡിനനീകരണഖ 
ഇന്നക്ക് മനുഷദന് പനരവിടുന്ന പ്രധദ്ദ്യാന പ്രശ്നങ്ങളവിടലദ്ദ്യാന്നദ്ദ്യാണക്ക് മലവിനവീകരണസം . മനുഷദനുസം

,പരവിസവിതെവിക്കുസം അപകടെകദ്ദ്യാരവികളദ്ദ്യായ വസ്തുകള് സത്വതെനമദ്ദ്യാകുന്ന തെവിടനയദ്ദ്യാണക്ക് മലവിനവീകരണസം 
എന പറയുന്നതെക്ക് .ഇതെക്ക് പ്രകൃതെവിയവിടല എല്ലദ്ദ്യാ ജവീവജദ്ദ്യാലങ്ങള്ക്കുസം പദദ്ദ്യാഷകരമദ്ദ്യാണക്ക് .

മലവിനവീകരണസം വവിവവിധതെരതവില് നടെക്കുന.   പ്ലദ്ദ്യാസ്റ്റേവികക്ക് മലവിനവീകരണസം , 
ശബ്ദമലവിനവീകരണസം, ജലമലവിനവീകരണസം എന്നവിങ്ങടന പ്രധദ്ദ്യാനടപ്പെടവയദ്ദ്യാണക്ക്. 
അനരവീക്ഷതവിപലകക്ക് വവിഷപദദ്ദ്യാര്തങ്ങള് ടവള്ളസം ,വദ്ദ്യായു ,ശബ്ദസം ,മണ്ണക്ക് വദവസദ്ദ്യായശദ്ദ്യാലകള് 
എന്നവിവവഴവി എതവിപച്ചരുന. കൃഷവിയവില് ഉപപയദ്ദ്യാഗവിക്കുന്ന വളങ്ങള് മലവിനവീകരണതവില് 
പ്രധദ്ദ്യാന പങ്കേക്ക് വഹൈവിക്കുന.വദ്ദ്യാഹൈനങ്ങള് പുറസംതെള്ളുന്ന വവിഷവദ്ദ്യാതെകങ്ങള് മദ്ദ്യാരകപരദ്ദ്യാഗങ്ങള്കക്ക് 
പഹൈതുവദ്ദ്യാകുന .

എല്ലദ്ദ്യാ രദ്ദ്യാജദങ്ങളുടടെയുസം പയദ്ദ്യാജവിച്ചുള്ള പ്രവര്തന നടെപടെവികള്  ടകദ്ദ്യാണക്ക് മലവിനവീകരണടത
ടചെറുകദ്ദ്യാസം. വവിവവിധ രദ്ദ്യാജദങ്ങള് ശക്തമദ്ദ്യായ നവിയമങ്ങള് ടകദ്ദ്യാണക്ക് മലവിനവീകരണടത ടചെറുക്കുന.

മലവിനവീകരണസം നമ്മുടടെ ജവീവവിതെടത വളടര പമദ്ദ്യാശമദ്ദ്യായവി ബദ്ദ്യാധവിക്കുന്നതെക്ക് തെവിരവിച്ചറവിയുക. 
ഭൂമവിയവില്ലദ്ദ്യാടതെ മനുഷദര്കക്ക് മടറദ്ദ്യാരു വദ്ദ്യാസസലസം ഇല്ല എന നസം ഓര്കണസം.  പ്രകൃതെവിയുടടെ പമല് 
ഹകവരവിച്ച വവിജയതവിലുസം നദ്ദ്യാസം അഹൈങ്കേരവിപകണതെവില്ല.  ഓപരദ്ദ്യാ വവിജയങ്ങള്ക്കുസം പ്രകൃതെവി 
നപമദ്ദ്യാടെക്ക് പകരസം പചെദ്ദ്യാദവിക്കുസം .അതെദ്ദ്യാണക്ക് നദ്ദ്യാസം ഇന്നനുഭവവിക്കുന്നതെക്ക് .

ഒരു മരടമങ്കേവിലുസം നമുകക്ക് പ്രകൃതെവികക്ക് തെവിരവിച്ചു നല്കദ്ദ്യാസം .മലവിനവീകരവികടപ്പെട പുഴകപളയുസം  
തെടെദ്ദ്യാകങ്ങപളയുസം നമുകക്ക് നവിര്മലവിനവീകരവികദ്ദ്യാസം .സര്കദ്ദ്യാര് നടെപടെവികടള മദ്ദ്യാത്രസം പ്രതെവീക്ഷവിച്ചക്ക് 
നവില്കദ്ദ്യാടതെ  ഒരു ഉതമ മദ്ദ്യാറസം ഹകവരവിപകണതുണക്ക്.  മലവിനവീകരണ നവിയനണതവില് 
സദ്ദ്യാധദ്ദ്യാരണ ജനങ്ങള്കക്ക് ഏറവുസം പ്രധദ്ദ്യാനമദ്ദ്യായ പങ്കുവഹൈവികദ്ദ്യാന് സദ്ദ്യാധവിക്കുടമന്നക്ക് ഓപരദ്ദ്യാ 
വദക്തവിയുസം മനസവിലദ്ദ്യാകണസം.

എസം . പജദദ്ദ്യാതെവി
(എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എ)
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കവവത

 കണനന അമ

എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന മധുരയും 

എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന നവളയും

എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും

എനമ്മതരന കചകാറന

എനമഷ്ടമകാനണെനമനക്കനയും....

അക്ഷയന 3 
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കവവത

  പതഷക നഷമമയ ഒരമ

അമ...    അവനന കക മറവയരനതന കരതവ

    മരണതവനന വകവല നവനയ പവടവച

    മമറവയ നനരജ കകവവരല നഷമമയവള

   അവനനയവരടവനന അകറവ നവളവചജ

നവറയമനനമരങനമമള

  ജഷവവകമന മറന നപമയവള

  ഇരളവനന ജമലകതവല ആരമറവയമനത

  നയമളപവചയ നപമടവപവടവചനപമയ നമമഹങള......
 നവളവചതവനന നപമനതവലമമയയ

 നവറജ പകരനതവളമയവരന.
   ദദഖതവനന നവഴല വഷണ മവഴവകളമയവ.

 കനനലരവയന ഹദയതടകളമമയയ

 ഗദയഗദതവനന തഷകമറവലവള

  സമനനനതവനന കളവരമഴയമയയ ഒടവവല................
 വദസദനതവനലകയ തളനമമള

  അവനവളകയ നസഹ സമമനമമയവ

   നലകവ റബര ബമനവടയ ഭദമമകവയ

  അസവന +1 നനമടനകടയ,   ഇതയ ഗരഭപമതതവനന 'വമടകനയമ'?..... 
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യമതമവവവരണജ              

                                                                                  

പഴനഡി

ഞങള ഒര അമലതമല നമനകായമരന 
യകാത്ര ആരയുംഭമചതന.ഞങള 

വവകകനരയും ആറുമണെമ ആയകപകാള  
അവമനട നമനന പുറനപട. 

പുല ച ൪ 3 മണെമക്കന അവമനട എതമ. 
ഞങള അവമനട ഒര മറമനയടതന പഭകാതകര്മ്മങള 

കഴമഞനഞങള അമലയും ദര്ശമക്കകാന് കപകായമ.
 1001 പടമകള കയറമ ഞങള അമലയും ദര്ശമച്ചു. 

പടമകള ഇറങമ ബസമല കയറമ ഭക്ഷണെയും കഴമക്കകാന് 
കവണമ ബസന കഹകാടലമന മന്പമല നമര്തമ.

ഭക്ഷണെയും കഴമച്ചു  ബസമല കയറമ. ഞങള മനറകാര 
മരകകക്ഷത്രതമല കപകായമ. അമലയും ദര്ശമചന    ഞങള

വഴമകയകാരകചവടക്കകാകരകാടന സകാധനയും വകാങമ. 
ഞങള തമരമച്ചു ബസമല കയറമ പമനന ഉചഭക്ഷണെയും 

കഴമക്കകാന് കവണമ  വഴമയമല ഒര മരതമനന ചുവടമല  ഇരന.
 ഞങള വഴമകയകാരകകാഴകള കണനഭക്ഷണെയും കഴമച്ചു. 

പമനന രകാവമനല 10 മണെമയകായകപകാള ഞങള ആ അമലതമല എതമ.

                                                                                
                                                                                     അനനന VII.A
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കഥ                          

     പൂച്ചയു൦ കൂട്ടുകദ്ദ്യാരു൦
പണക്ക് പണക്ക് ഒരു പൂച്ചയുണദ്ദ്യായവിരുന. ഒരു ദവിവസ൦ പൂച്ച നടെനവപമദ്ദ്യാള്

മദ്ദ്യാവവിടന്റെ മുകളവില് മരപണവികദ്ദ്യാ൪ടവച്ച കയ൪ തെദ്ദ്യാപഴകക്ക്
തൂകവിയവിടവിട്ടുണദ്ദ്യായവിരുന. അതെക്ക് പൂച്ചയുടടെ കദ്ദ്യാലവില് കുടുങ്ങവി പൂച്ച പമപലദ്ദ്യാടക്ക്

ടപദ്ദ്യാങ്ങവിപപദ്ദ്യായവി. പൂച്ച കരയദ്ദ്യാ൯ തുടെങ്ങവി. 
രക്ഷവികപണ...രക്ഷവികപണ....

കുപറ കഴവിഞ്ഞപപ്പെദ്ദ്യാള് ആ വഴവി അവടന്റെ കൂട്ടുകദ്ദ്യാ൪ പപദ്ദ്യായവി. 
നടെന്നക്ക്ക്ഷവീണവിച്ച അവ൪ മദ്ദ്യാവവിടന്റെ ചുവടവില് വവിശമവികദ്ദ്യാന് തെവീരുമദ്ദ്യാനവിച്ചു.

ഇവ൪ ശദ്ധവികദ്ദ്യാന് പവണവി അവ൯ കുപറ ശബ്ദമുണദ്ദ്യാകവി. 
പടക്ഷ അവ൪ പകടവില്ല. പ്രതെവീക്ഷ ഹകവവിടെദ്ദ്യാടതെ അവ൯ വവീണ്ടു൦     

ശബ്ദമുണദ്ദ്യാകദ്ദ്യാ൯ തുടെങ്ങവി. ഫലസം ഒനസം ഉണദ്ദ്യായവില്ല.    
വളടര ഉയരമുള്ള മരമദ്ദ്യായവിരുന. ടപടടന്നക്ക് അവടനദ്ദ്യാരു ബുദ്ധവിപതെദ്ദ്യാന്നവി.

അവ൯ മരമവിളകവി ഇലകള് തെദ്ദ്യാപഴകക്ക് ഇട്ടു. ഇലകള് വവീഴുന്നതെക്ക് കണക്ക് അവ൪
മുകളവിപലകക്ക് പനദ്ദ്യാകവി. അവടന കണക്ക് അവ൪ അത്ഭുതെടപട്ടു.

"നവീടയനദ്ദ്യാ അവവിടടെ ടചെയ്യുന്നതെക്ക് "
"എടെദ്ദ്യാ    ഞദ്ദ്യാ൯ ഇവവിടടെ കുടുങ്ങവിപപദ്ദ്യായവി.എടന്ന ഒന്നക്ക് രക്ഷവിക"

ഇവ൪ പൂച്ചടയ രക്ഷവികദ്ദ്യാ൯ ശമവിക്കുന. ഇടതെല്ലദ്ദ്യാസം കണക്ക് മരസംടകദ്ദ്യാതവി
മരടകദ്ദ്യാമവില് ഇരവിക്കുനണദ്ദ്യായവിരുന.

എനദ്ദ്യാ കൂട്ടുകദ്ദ്യാടര....വല്ല സഹൈദ്ദ്യായവുസം പവപണദ്ദ്യാ?
ഹൈദ്ദ്യാ മരസംടകദ്ദ്യാതവിപച്ചടദ്ദ്യാ....       ഞങ്ങടള ഒന്നക്ക് സഹൈദ്ദ്യായവിക്കുപമദ്ദ്യാ...?

"ഹൈദ്ദ്യാ..തെവീ൪ച്ചയദ്ദ്യായുസം" 
മരസംടകദ്ദ്യാതവി പവഗസം പപദ്ദ്യായവി കയ൪ടപദ്ദ്യാടവികദ്ദ്യാ൯ ശമവിക്കുന, 

കയ൪ ടപദ്ദ്യാടവി പൂച്ച തെദ്ദ്യാടഴവവീഴുന.
തെടന്ന രക്ഷവിച്ച മരസംടകദ്ദ്യാതവിപയദ്ദ്യാടെക്ക് പൂച്ച നനവി പറഞ്ഞ ു അവ൪

സപനദ്ദ്യാഷപതദ്ദ്യാടടെ മടെങ്ങവി.

   ഷദ്ദ്യാമവില് എസം.ടക
5 A
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പൂച്ചയുസം എലവിയുസം
പണക്ക് പണക്ക് ഒരു എലവിയുസം പൂച്ചയുസം ഉണദ്ദ്യായവിരുന. പൂച്ചയുടടെ

ഇഷ ഭക്ഷണമദ്ദ്യായവിരുന എലവി. ഒരു ദവിവസസം എലവിടയ പവിടെവികദ്ദ്യാ൯
പവണവി പൂച്ച ഒരു വല വവിരവിച്ചവിരുന.

          പദ്ദ്യാവസം എലവി ആ വലയവില് കുടുങ്ങവി. 
രക്ഷവികപണ...രക്ഷവികപണ... എന്നക്ക് കരയദ്ദ്യാ൯ തുടെ ങ്ങവി. 

കുറച്ചക്ക് കഴവി ഞ്ഞക്ക് പൂച്ച വന്നക്ക് പനദ്ദ്യാക്കുപമദ്ദ്യാള് 
           അതെദ്ദ്യാ കവിടെക്കുന ഒരു മുട൯ എലവി. ഇപപ്പെദ്ദ്യാള് പവണദ്ദ്യാ ഇവടന
പവിടന്ന കഴവികദ്ദ്യാസം എന്നക്ക് പറഞ്ഞു പപദ്ദ്യായ പൂച്ച തെവിരവിച്ചു വരുപമദ്ദ്യാള് ഒരു

സവിസംഹൈസം. സവിസംഹൈടത കണ പൂച്ച പപടെവിച്ചക്ക് വവിറച്ചു നവിന..
സവിസംഹൈസം അവടന പപടെവിപ്പെവിച്ചുവവിട്ടു. 

ആ സവിസംഹൈസം പദ്ദ്യാവതദ്ദ്യാനദ്ദ്യായ എലവിടയ രക്ഷവിച്ചു.
      സവിസംഹൈസം തെവിരവിച്ചുപപദ്ദ്യാകുപമദ്ദ്യാള് ഒരു കുഴവിയവില് വവീണു. 

പൂച്ച കുഴവിച്ച കുഴവിയദ്ദ്യായവിരുന അതെക്ക്. പദ്ദ്യാവസം സവിസംഹൈസം കുഴവിയവില് നവിനസം
കരകയറദ്ദ്യാ൯ കഴവിയദ്ദ്യാടതെ അവവിടടെ കവിടെന. ആ വഴവി വന്ന എലവി

നവിസഹൈദ്ദ്യായതെനദ്ദ്യായവി കവിടെക്കുന്ന സവിസംഹൈടത കണക്ക് കയടറടുതക്ക് തെടന്റെ
കൂടദ്ദ്യാളവികടളയുസം വവിളവിച്ചക്ക് സവിസംഹൈടത രക്ഷവിച്ചു.

എലവിയുസം സവിസംഹൈവുസം കൂടെവി പൂച്ചകവിടടദ്ദ്യാരു ടകണവി ടവച്ചു. 
അതെവില് പൂച്ച കുടു ങ്ങവി. അവ൪കക്ക് സപനദ്ദ്യാ   ഷമദ്ദ്യായവി.

ഷദ്ദ്യാമവില് എസം.ടക 
5.A     
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കൂടുകകാരവരച്ചചചിത്രങ്ങള

Anushka 3 B Shikha ks 5B

Sana mk 6B Ala Fathima 6B

Muhammed Rinshan 5 AMuhammed Adnan 7B

A.M.H.S.S Poovambayi 31 Digital Magazine 



                                                           വരണപടട

STORY

  महहभहरतमम   
                    भहरततययततहहसकक तततरयय तवशवसय वकहतमयतत

  खयहततम मपगतह अतसत।पञचमवयददइतत सथहनमलङकररतत
  वयहसतवरतचतद अययय ग मरनथतललजद।लकहतधकशलरकहतमकय

    अतसमनम महहगमरनतय अषटहदश पवहरतण सतनत।अहतद-सभह-वन-तवरहट-

उदरग-भतषम-दमररण-कणर-शलय-ससततक-सतमरत-शहतनत-अनमशहसन-

अहशवमयतधक-अहशमरमवहतसक-मससल-महहपमरसथहतनक-
 सवगहरररहणपवहरतण तहतन।

अहखयहनरपहखयहनहनहय,ततवतवचहरहणहय,ववतदकपसरहतणककथहनहय,
  तथह गमरहमयकथहनहय च

  महहसञचयद भवतयययय ग मरनथद।
तवद मरनतततदसनतसमजहततयय,भगवदगततह,   अनमगततह इतत

   चतवहतर रतनहतन महहभहरतहनतगरतहतन भवतनत।
ഷഡിജഡിന

(എച്ചസ്.എസസ്.എ) 
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കഥ

മറ്റോതകൃസസ്റനഹക
അതതിമനനനോഹരമനോയ ഗഗനോമമനോയതിരരുനരു പന്തലലൂര.
അവതിടടെ ഒരരു നതിരധന കരുടെരുടുംബതതില് ഒരരു കരുഞരു ജനതിചരു.
കരരടും എനനോയതിരരുനരു അവടന്റെ നപരര.
ആ നനോടതില് ടപടടടനനോരതിടക്കെ ഒരരു പനതി പടെരനരു.ആ പനതി അവടന്റെ 
കരുടെരുടുംബടതയരുടും പതിടെതികലൂടെതി.

അവനരുടും അവടന്റെ ഉമ്മയരുടും അതതില് നതിനരുടും നമനോചതിതരനോയതി.
എനനോല് അവടന്റെ ഉപ്പ നരനോഗനതനോടെര മല്ലടെതിക്കെനോന്  തരുടെങതി.
എനനോല് അവരക്കെര അനദ്ദേഹടത രകതിക്കെനോന് കഴതിഞതില്ല.
അനദ്ദേഹടും ഈ നലനോകനതനോടെര വതിടെ പറഞരു.
എനനോല് അവരക്കെര ആ ദരുദുഃഖടും സഹതിക്കെനോന് കഴതിഞതില്ല.
അവര ജരവതിതടും തരുടെരനരു ദനോരതിദദ്യതതിടന്റെ മടെതിതടതിനലക്കെര 
നരങതിതരുടെങതി.അങടന ഭകണവരുടമനോനരുമതില്ലനോടത വനനപ്പനോള് 
ആഉമ്മഅടെരുതവരടെരുകളതില്നജനോലതിക്കെര നപനോകനോന് തരുടെങതി.
ആ തരുചമനോയ വരരുമനോനടും ടകനോണര അവര അവരരുടടെ ജരവതിതടും 
തളളതിനരക്കെതി.ഓടെര നമഞ ആ ടകനോചരു വരടതില് അവര അവരരുടടെ ജരവതിതടും 
കഴതിചരുകലൂടതി.അങടന കനോലങള് കഴതിഞരുനപനോയതി.അവടന്റെ ഉമ്മക്കെര 
ഗപനോയമനോയതിതരുടെങതി പടക അവരക്കെര തടന്റെ മകടന്റെ കനോരദ്യനമനോരതര 
വല്ലനോത ടനനോമ്പരമനോയതിരരുനരു .തടന്റെ മകന് ഒരരു നതിലയതിടലതതിക്കെനോണനോന് 
അവര ഏടറ ആഗഗഹതിചതിരരുനരു.പടക പണമതില്ലനോതതതിനനോല് 
അവനര ഉനത വതിദദ്യനോഭദ്യനോസടും നല്കനോ൯ അവ൪ക്കെര സനോധതിചതില്ല അതതിടന്റെ 
സങ്കടെടും ആ മരുഖതര എനപ്പനോഴരുടും ഉണനോകരുമനോയതിരരുനരു.പടക 
അവരരുടടെ മക൯ അവടര ടവറരുതരു തരുടെങതി.കനോരണടും അവ൪ അവനര 
മതിതമനോയ വതിദദ്യഭദ്യനോസടും നല്കനോതതര ടകനോണനോയതിരരുനരു.പതിടന ആ ഉമ്മ 
നരനോഗതിയനോയതിതരുടെങതി.നരനോഗടും കലൂടെതിയതരു കനോരണടും ആ ഉമ്മ 
മരണടപ്പടരു.ചടെങരുകടളല്ലനോടും കഴതിഞര അവടന്റെ ബനരുക്കെടളല്ലനോടും 
വസതതിയതിനലക്കെര മടെങതി.അവന് ആ വരടതില് ഒറ്റക്കെര.ആവരടടെല്ലനോടും 
അലനങ്കനോലമനോയനപ്പനോള് അവന് വരടടെല്ലനോടും വവൃതതിയനോക്കെതി.
വതിടെരു വവൃതതിയനോക്കെരുനതതിനതിടടെ അവ൯ ഒരരു ടപടതി കണരു. അതര തരുറനര 
നനനോക്കെതിയനപ്പനോള് അതതില് ഒരരു കതരുടും കരുറചരു പണവരുടും കണരു കതരു 
തരുറനരു വനോയതിചനപ്പനോള് അതര ഇങടനയനോയതിരരുനരു.
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ഗപയടപ്പട മക൯

       നതിനക്കെര വതിദദ്യഭദ്യനോസടും നല്കനോ൯ ഈ ഉമ്മക്കെര കഴതിഞതില്ല. അതര കനോരണടും 
നര എടന ടവറരുക്കെരരുതര ഈ ഉമ്മ മതതിനയനോളടും നതിടന സരനനഹതിചരു 
അതരുനകനോണര ഈ കതതിടന്റെ കലൂടടെ സലൂകതിച ഈ പണടും നകനോണര നര നല്ല 
ലനോഭടും കതിടരുന നജനോലതി നര ടചയരുക അതതില് നതിനര കതിടരുന വരരുമനോനടും നകനോണര 
നര ജരവതിക്കെരുക 
ഇതര കണനപ്പനോള് അവടന്റെ കണര നതിറഞരു അവ൯ ടചയരത 
ഗപവ൪തതിനയനോ൪തര നഖതതിചരു. ആ ഉമ്മയരുടടെ ഖബറരതികതില് നപനോയതി ഉമ്മക്കെര 
നവണതി ഗപനോ൪തതിചരു ആ കതിടതിയ തരുക നകനോണര അവ൯ പശരുക്കെടളയരുടും 
ആടെരുകടളയരുടും വനോങതി അതതില് നതിനര കതിടരുന വരരുമനോനടും നകനോണര അവ൯ 
ജരവതിചരു
                                                                                                       
                                                                                                                  

.9  shanil A
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കഥ ആ അനമാഥക ുഞഷ്

ഒരവികല് ഞദ്ദ്യാ൯ ഒദ്ദ്യാ൪ക്കുന. ആ കുടവി ആ വരണ ഹകയ്യു൦ ജഡ കുടുങ്ങവിയ
മുടെവിയു൦ ഒരു കവീറവിയ വസവു൦ ധരവിച്ചക്ക് പറദ്ദ്യാഡവിലൂടടെ ഭക്ഷണതവിനു പവണവി  അല   ഞ്ഞക്ക് 
നടെക്കുന. ആ കുടവിയുടടെ ആ ഹകകള് ഓപരദ്ദ്യാ ആളുകപളദ്ദ്യാടെക്ക് യദ്ദ്യാചെവിക്കുകയദ്ദ്യാണക്ക് ഭക്ഷണ൦ 
തെരുപമദ്ദ്യാ എന്നക്ക്. പടക്ഷ ആരു൦ അതെക്ക് ശദവിക്കുന്നവില്ല. കദ്ദ്യാരണ൦ എല്ലദ്ദ്യാവരുസം വദ്ദ്യാഡക്ക്സക്ക് 
ആപ്പെവിലുസം, പഫസക്ക്- ബുകവിലുസം ആണക്ക്. പഫദ്ദ്യാണവിപലകക്ക് പനദ്ദ്യാകവി നവിന്നദ്ദ്യാല് നമ്മുടടെ മുന്നവില് 
നടെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുസം, കദ്ദ്യാരദങ്ങളുസം ഒനസം അറവിയുന്നവില്ല. അങ്ങടന ആ കുടവി    തെള൪ന്നക്ക് ഒരു 
ടചെറവിയ ഭവിതവികള് പവിടെവിച്ചക്ക് ടമടല്ല ടമടല്ല നടെന. അങ്ങടന  ജലസം കവിടദ്ദ്യാടതെ ആ കുടവിയുടടെ 
ടതെദ്ദ്യാണ വരണക്ക് കണ്ണുുകള് മദ്ദ്യാളവിടകദ്ദ്യാണക്ക് അവവിടടെ ഇരുന. പടക്ഷ ആ കുടവിടയ ആരുസം 
ശദവിക്കുന്നവില്ല. അങ്ങടന ആ വഴവി ഒരു മനുഷദ൯ വന. ഒരു പുള്ളവി വസസം ധരവിച്ച 
നവിഷ്കളങ്കേനദ്ദ്യായ മനുഷദ൯. ആ കുടവിപയദ്ദ്യാടെക്ക് പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു "കുടവീ നവിനകക്ക് എനദ്ദ്യാണക്ക് പറവിയതെക്ക് ".
അങ്ങടന കുടവി പറഞ്ഞു. ഞദ്ദ്യാ൯ അഞക്ക് ദവിവസമദ്ദ്യായവി ഭക്ഷണസം കഴവിച്ചവിടക്ക്.
അപപ്പെദ്ദ്യാള് ആ നവിഷ്കളങ്കേനദ്ദ്യായ മനുഷദ൯  പറഞ്ഞു. കുടവീ നവീ കരയദ്ദ്യാടതെ
വരൂ. എന്നവിടക്ക് ആ മനുഷദ൯ ആ കുടവിടയ ടനപഞദ്ദ്യാടെക്ക് പചെ൪തക്ക് ടവച്ചക്ക്
അവടള ഒരു ടചെറവിയ ചെദ്ദ്യായകടെയവില് ടകദ്ദ്യാണ്ടുപപദ്ദ്യായവി അവളകക്ക് പവണ
ഭക്ഷണസം വദ്ദ്യാങ്ങവി ടകദ്ദ്യാടുത്തു. അപപ്പെദ്ദ്യാള് ആകുടവി പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു. ഈ പലദ്ദ്യാകതക്ക്
ഇങ്ങടനയുള്ള ആളുകള് ഉപണദ്ദ്യാ?... നവിങ്ങള് ആരദ്ദ്യാണക്ക്. അപപ്പെദ്ദ്യാള് ആ-
മനുഷദ൯ ചെവിരവിച്ചു കദ്ദ്യാണവിച്ചു. പവിടന്ന ആ കുടവിപയദ്ദ്യാടെക്ക് പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു. നവിടന്റെ വവീടെക്ക്
എവവിടടെയദ്ദ്യാടണന്നക്ക് പറഞ്ഞദ്ദ്യാല് ഞദ്ദ്യാ൯ അവവിടടെ ടകദ്ദ്യാണ്ടു വവിടെദ്ദ്യാസം. അപപ്പെദ്ദ്യാ-
ള് ആ കുടവി പറഞ്ഞു എനവികറവിയവില്ല. എടന്റെ വവീടുസം എടന്റെ നദ്ദ്യാടുസം ഒനമറവിയവില്ല. പവിടന്ന നവീ 
എവവിടടെയദ്ദ്യാണക്ക് തെദ്ദ്യാമസവികദ്ദ്യാറക്ക് എന്നക്ക് ആ മനുഷദ൯ പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു. അപപ്പെദ്ദ്യാള് കുടവി ആ മനുഷദടന
ഒരു സലപതകക്ക് ടകദ്ദ്യാണ്ടു പപദ്ദ്യായവി. ഒരു ഇടുങ്ങവിയ സലസം ഒരു മരച്ചുവടവില് ചെദ്ദ്യാകക്ക് വവിരവിച്ചക്ക്
കവിടെക്കുന്ന അമ. ആ കുടവി ഓടെവിപപ്പെദ്ദ്യായവി അപമ എന്നക്ക് ഒരു വവിളവി വവിളവിച്ചു.
അപപ്പെദ്ദ്യാള് അമ ടപടടന്നക്ക് പനദ്ദ്യാകവി. അപപ്പെദ്ദ്യാള് അമ പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു. നവീ 
എവവിടടെയദ്ദ്യായവിരുന?  ...ഇത്രയുസം പനരസം ഞദ്ദ്യാന് പപടെവിച്ചു പപദ്ദ്യായവി. അമ കരയരുതെക്ക് അങ്ങടന 
അവവിടടെ നടെന്ന കദ്ദ്യാരദസം അവള് പറഞ്ഞു. അപപ്പെദ്ദ്യാള് അമ ആ മനുഷദപനദ്ദ്യാടെക്ക് പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു. 
തെദ്ദ്യാങ്കേള് ആരദ്ദ്യാടണന്നക്ക് പറയൂ. അപപ്പെദ്ദ്യാള് അയദ്ദ്യാള് പറഞ്ഞു നവിങ്ങള് എടന്റെ കൂടടെ വരൂ ഇനവി 
നവിങ്ങള്കക്ക് രണക്ക് പപ൪ക്കുസം ഞദ്ദ്യാന് ഉണദ്ദ്യാകുസം കൂടടെ. അപപ്പെദ്ദ്യാള് അമ പറഞ്ഞു വളടര നനവി
ഇങ്ങടനടയദ്ദ്യാരു സന്മനസക്ക് കദ്ദ്യാണവിച്ചതെവിനക്ക്  വളപര നനവി " നവിങ്ങള് ഓ൪കണസം 
ഇങ്ങടനയുള്ളവരുസം നമ്മുടടെ നദ്ദ്യാടവില് ഉണക്ക്  "

ദവിയദ്ദ്യാ മവി൪സ 7 .A      
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രണണ്ട്കുടട്ടികളുടടെകഥരണണ്ട്കുടട്ടികളുടടെകഥ
പണക്ക് പണക്ക് ഒരു വവീടവില്  അമയുസം ,അച്ഛനുസം,രണക്ക് കുടവികളുസം

ഉണദ്ദ്യായവിരുന. കുടവികളള് രണ്ടുപപരുസം കളവിക്കുകയദ്ദ്യായവിരുന

കളവിച്ചക്ക്  അവ൪കക്ക്  ക്ഷവീണസം വന ഒരു ആണക്ക് കുടവിയുസം  ടപണക്ക് കുടവിയുമദ്ദ്യായവിരുന.

അവടരുടടെ പപരക്ക് രദ്ദ്യാഹല്,മവിനദ്ദ്യാ -

ക്ഷവിയുമദ്ദ്യായവിരുന.അമകക്ക് ഇന്നക്ക് പജദ്ദ്യാലവി ഇല്ലദ്ദ്യായവിരുന.

അമ അടുകളയവില് പണവിഎടുക്കുകയദ്ദ്യായവിരുന.അപപ്പെദ്ദ്യാഴദ്ദ്യാ-

ണക്ക് രദ്ദ്യാഹല് അമടയ വവിളവിച്ചതെക്ക് അപമ.....എനവിക്കുസം മവി -

നദ്ദ്യാക്ഷവിക്കുസം ടവള്ളസം പവണസം.അമ പറ       ഞ്ഞു:നവിങ്ങള്കക്ക് 

ഞദ്ദ്യാന് ടവളളസം ടകദ്ദ്യാണ്ടു തെരദ്ദ്യാസം. കുടവികള് ഒളവിച്ചക്ക്നവിന്നക്ക് 

അമടയ ടഞടവിച്ചു. അമ പപടെവിച്ചു പപദ്ദ്യായവി അമ അവടര

കുപറ ചെവീതപറഞ്ഞു. അവ൪കക്ക് സങ്കേടെമദ്ദ്യായവി അവ൪ അമ

കണദ്ദ്യാടതെ അവ൪ പുറപതെക്കുപപദ്ദ്യായവി  മവിനദ്ദ്യാക്ഷുകക്ക് പപടെവി -

യദ്ദ്യായവി  രദ്ദ്യാഹല് പറഞ്ഞു നവീ പപടെവിപകണ ഞദ്ദ്യാനവിടല്ല 
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നമുകക്ക് ഇനവി അമയുടടെ അടുപതെകക്ക് പപദ്ദ്യാവദ്ദ്യാ  രദ്ദ്യാത്രവിയദ്ദ്യായവി.

അമ അച്ഛപനദ്ദ്യാടു പറഞ്ഞു.മകടളകദ്ദ്യാണുന്നവില്ല.രദ്ദ്യാവവിടല 

മുതെല് അച്ഛനുസം,അമയുസം കുടവികടള തെവിരയദ്ദ്യാന് പപദ്ദ്യായവി

കുടവികടളകണവില്ല രദ്ദ്യാവവിടലയദ്ദ്യായപപദ്ദ്യാള് കുടവികള്കക്ക് വവിഷ-

പ്പെക്ക് വന രദ്ദ്യാഹല് പറഞ്ഞു. നമുകക്ക് വവീടവിപലകക്ക് പപദ്ദ്യാവദ്ദ്യാസം.

അവ൪ വവീടവില്  എതവിയപപ്പെദ്ദ്യാള് .വവീടവില് ആരുസം ഇല്ലദ്ദ്യായവി -

രുന. അച്ഛനസം,അമയുസം പപദ്ദ്യാലവീസവിപനദ്ദ്യാടെക്ക് പറഞ്ഞു കുടവിക-

പളകദ്ദ്യാണുനവില്ല എന്നക്ക് പരദ്ദ്യാതെവിപറഞ്ഞു അവ൪ തെവിച്ചു വന.

അവ൪ വവീടവില് എതവിയപപ്പെദ്ദ്യാള്  അവപരകണ്ടു അച്ഛന് 

പപദ്ദ്യാലവിസവിടന വവിളവിച്ചു പറഞ്ഞു  അവടരകവിടവിടയന്നക്ക്. 

അവ൪ അമപയദ്ദ്യാടെക്ക് പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്കക്ക് വവിശക്കുന.

അമ ഭക്ഷണസം  ടകടുത്തു. അവ൪ ഭക്ഷണസം കഴവിച്ചു.

അമ പറഞ്ഞു  എനവിഞദ്ദ്യാന് നവിങ്ങടള ചെവീത പറയവില്ല.

      

ഷവിഖ ടക.എസക്ക്  5.ബബ
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റചടന ുഖ  അനഡിയന ുഖ                            
പണക്ക് പണക്ക് ഒരുഗദ്ദ്യാമതവില് ഒരുപചെടനുസം അനവിയനുസം

ഉണദ്ദ്യായവിരുന. പചെട൯   അഹൈങ്കേദ്ദ്യാരവിയദ്ദ്യായവിരുന  അവ൯ നന്നദ്ദ്യായവി
ഫുടെക്ക്പബദ്ദ്യാള്  കളവിക്കുമദ്ദ്യായവിരുന . അതുടകദ്ദ്യാണക്ക്  അനവിയനുസം

ഫുടെക്ക്പബദ്ദ്യാള് അറവിയദ്ദ്യാമദ്ദ്യായവിരുന. അതുടകദ്ദ്യാ ണക്ക്  അവടന
അകറവിനവി൪ത്തുമദ്ദ്യായവിരുന . എന്നവിടക്ക് മറ്റുള്ളവരുമദ്ദ്യായവി

കളവിക്കുമദ്ദ്യായവിരുന അപപ്പെദ്ദ്യാള് അനവിയ൯അച്ചപനദ്ദ്യാടെക്ക് പറ     ഞ്ഞുഞ
എനവികക്ക് ഫുടെക്ക്പബദ്ദ്യാള് വദ്ദ്യാങ്ങവിതെരണസം എന്നക്ക്.  

അനവിയ൯ അതുടകണക്ക് നന്നദ്ദ്യായവി കളവിച്ചു-
ഒരു ദവിവസസം അനവിയ൯ പചെടടന കളവികദ്ദ്യാ൯ വവിളവിച്ചു  പച്ചട൯

പറ  ഞ്ഞുഞ  നവിനകക്ക് എടന്ന പതെദ്ദ്യാല്പവികദ്ദ്യാ൯ കഴവിയവില്ല. അങ്ങവിടന
കളവി തുടെങ്ങവി അനവിയ൯ ഒരു പഗദ്ദ്യാള് അടെവിച്ചു പവിടന്ന രണക്ക് പഗദ്ദ്യാള്
അടെവിച്ചു വവീണ്ടുസം അടെവിച്ചുഅങ്ങവിടന  അനവിയ൯   ജയവിച്ചു അപപ്പെദ്ദ്യാള്

പച്ചടടന്റെ അഹൈങ്കേദ്ദ്യാരസം മദ്ദ്യാറവി.
                                                                                                   

 അഭവിര ുദ്ധക്ക് A.P
                                                                                                 (5 A)

A.M.H.S.S Poovambayi 38 Digital Magazine 



                                                           വരണപടട

കവവിതെ

  പുസഷ് തകഖ                 

അറഡിവഡി൯  നനീടന റലമാകത്തഷ്
നനീടന്നെ തനഡിച്ചു മറഡിക്കടക്കമാ൯ ആരുമഡില
നനീ പക൪ന്നു നല്ക്കുന്നെ 

      അറഡിവഷ്  തടന എലമായഡിടതഖ വഡിജയഖ!!!
നനീ യമാണഷ്  എന്നുഖ  രജകുമമാര൯..
നനീ യമാണഷ് എടന്നെ ഉയ൪തന്നെവ൯
നനീ യമാണഷ് എടന യമാഥമാ൪ത ഗുരു!!!?
വ൪ണ്ണ  ക   ടലമാസഡില് ടപതഡിഞ

പുസഷ്കത്തമാല് അറഡിവഡി൯
കൂമമാരമമാണഷ്  നനീ ...
അറഡിവഡി൯  നഡിടന  റലമാകത്തഷ്
നഡിടന്നെ തനഡിച്ചു മറഡികടക്കമാ൯ ആരുമഡില !.

                                                                                                   
                                                                      മുഹമ്മദഷ്   നഡിഷമാഖ.

         9 C        
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റലഖനഖ
ലഹൈരവി വവിമ ുക്ത പകരളതവിനദ്ദ്യായവി

ലഹൈരവി വസ്തുകളുടടെ സത്വദ്ദ്യാധവീനസം മനുഷദടന്റെ ജവീവവിതെതവില് 
ആഴവിറങ്ങുകയദ്ദ്യാണക്ക്. ലഹൈരവി അപകടെസം അറവി ഞ്ഞവിട്ടുസം പവിടെവിവവിടെദ്ദ്യാടതെ കൂടടെ കൂട്ടുന്ന 
മദ്ദ്യാസ്മരവികതെയദ്ദ്യാണക്ക് നമ്മുടടെ നദ്ദ്യാടവിടല 90%തവില് അധവികസം ലഹൈരവി 
ഉപപയദ്ദ്യാഗവിക്കുന്നവരദ്ദ്യാണക്ക്. ടചെറവിയ കുടവികള് മുതെല് വപയദ്ദ്യാ ജനങ്ങള് വടര ലഹൈരവി
വസ്തുകളുടടെ അടെവിമയദ്ദ്യായവി ടകദ്ദ്യാണവിരവിക്കുന.  കദ്ദ്യാന്സര്,  ഹൃപദ്രദ്ദ്യാഗസം തുടെങ്ങവിയ 
മദ്ദ്യാരക പരദ്ദ്യാഗങ്ങള് വര്ദ്ധവിച്ചു വരുകയദ്ദ്യാണക്ക്. ഇതെവില് ഒരു പങ്കേക്ക് ലഹൈരവിക്കുസം ഉണക്ക്.

കലദ്ദ്യാലയ പരവിസരങ്ങളവിടല ടപടവികടെകളവിലുസം നഗര പ്രപദശങ്ങളവിടല 
ഇടെമുറവികളുസം വവിദദദ്ദ്യാര്തവികള് ചുമക്കുന്ന ബദ്ദ്യാഗുകളുസം ലഹൈരവി വസ്തുകളുടടെ സൂക്ഷവിപ്പെക്ക്
പകന്ദ്രമദ്ദ്യായവി മദ്ദ്യാറവിയവിടവിപല്ല? ലക്ഷദപബദ്ദ്യാധമവില്ലദ്ദ്യാടതെ കബൗമദ്ദ്യാരവുസം യുവതെത്വവുസം എല്ലദ്ദ്യാസം 
ലഹൈരവി ഉപപയദ്ദ്യാഗവിക്കുന്നവരുസം അപതെ സമയസം കച്ചവടെകദ്ദ്യാരദ്ദ്യായവി മദ്ദ്യാറുന്നതുസം 
എങ്ങടന നമ്മുടടെ ചെവിനകള് വവിശമവികദ്ദ്യാന് അനുവധവിക്കുസം? എത്ര എത്ര 
അപകടെങ്ങളദ്ദ്യാണക്ക് ലഹൈരവി മൂലസം ഉണദ്ദ്യായവിരവിക്കുന്നതെക്ക് ? എത്ര കബൗമദ്ദ്യാരങ്ങളദ്ദ്യാണക്ക് 
ടതെരുവവില് അഭവിമദ്ദ്യാനസം ഉപപക്ഷവിപകണവി വന്നതെക്ക് ? രദ്ദ്യാവുസം പകലുസം 
വദതെദദ്ദ്യാസമവില്ലദ്ദ്യാടതെ അമടയയുസം ടപങ്ങടളയുസം തെവിരവിച്ചറവിയദ്ദ്യാന് കഴവിയദ്ദ്യാടതെ 
അപകടെ ജവീവവിതെസം നയവിക്കുന്നവടര നദ്ദ്യാസം പബദ്ദ്യാധവല്കരവിച്ചക്ക് പവിന് മദ്ദ്യാപറണതുണക്ക്.
അകടല മദ്ദ്യാത്രസം പകട്ടുടകദ്ദ്യാണവിരുന്ന ലഹൈരവി ഉപപയദ്ദ്യാഗതവിടന്റെ 
ദുരനവദ്ദ്യാ൪തകള് നമ്മുടടെ     വവീട്ടുപടെവികല് എതവിനവില്ക്കുകയദ്ദ്യാണക്ക്. 

ലഹൈരവി പദദ്ദ്യാര്ഥങ്ങളുടടെ ഉപപയദ്ദ്യാഗസം മൂലസം ശദ്ദ്യാരവീരവീകമദ്ദ്യായുസം 
മദ്ദ്യാനസവികമദ്ദ്യായുസം ഒപടടറ വദതെവിയദ്ദ്യാനങ്ങള് ഉണക്ക്. മസ്തവിഷ്ക്കതവിടന്റെ 
പ്രവര്തനതവിപനയുസം അതെക്ക് സദ്ദ്യാരമദ്ദ്യായവി ബദ്ദ്യാധവിക്കുന. ലഹൈരവിയവിലൂടടെ നമുകക്ക് 
ഒരു പ്രശ്നവുസം പരവിഹൈരവികദ്ദ്യാന് കഴവിയവില്ല. അതെക്ക് ടവറുസം ഒരു ടതെറവിദ്ധദ്ദ്യാരണയദ്ദ്യാണക്ക്. 
ആരുടടെടയദ്ദ്യാടകപയദ്ദ്യാ കവീശ വവീര്പ്പെവികദ്ദ്യാന് നമ്മുടടെ നദ്ദ്യാട്ടുവഴവികളവില് എത്തുന്ന 
ഇലടപദ്ദ്യാതെവികടളപപ്പെദ്ദ്യാടല ചെദ്ദ്യാരമദ്ദ്യാപകണതെല്ല നമ്മുടടെ ജവീവവിതെസം. 
കണ്ണഞവിപ്പെവിക്കുന്ന ലഹൈരവി പദ്ദ്യാനവീയങ്ങളവില് അലവി  ഞ്ഞക്ക് പപദ്ദ്യാപകണതെല്ല നമ്മുടടെ 
പസ്നേഹൈബനസം. നമ്മുകക്ക് എല്ലദ്ദ്യാവര്ക്കുസം ഒരു ലഹൈരവി വവിമുക്ത പകരളതവിനദ്ദ്യായവി 
ഹകപകദ്ദ്യാര്കദ്ദ്യാസം. അല്ല, ഒരു ലഹൈരവി വവിമുക്ത ഇനദകദ്ദ്യായവി ....

സഹഷ്റ   9th b
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കവഡിത

പകൃതമ ഭയുംഗമ

 കകാടയും പു ഴകളുയും മകാമലകമടയും 

         വരമവരമയകായമ നമലക്കുയും

         പക്ഷമക്കൂടവയും പ  ൃകൃതമ     ഭയുംഗമക്കകാട ുയും

         പൂക്കള കതനണകാനകായമ വരന വണ്ടുകളുയും

         ഇര കതടമ കപകാകന ജജീവമകളുയും

                                                    

               അഭമനവന നക എയും
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അനുഭവക്കുറഡിപഷ്   
                         

പ്രളയഖ ഒറരമാ൪മ്മ
      

പ്രളയത്തഡില് എലമാവരുഖ ഒന്നെമായഡി. വനീ ടുകൾ നശഡിച്ചു. ഭക്ഷണവഖ ടവളളവഖ
ഒന്നുമഡില.കുടഡികളുടട ബുക്കഷ് ടവളളഖ കയറഡി നഷഷ് ടടപട്ടു റപമായഡി. ഉരുൾ ടപമാടഡി.

കൂടുതല്മനുഷൃ൯മമാരുഖടവളളടപമാക്കത്തഡില് മരഡിച്ചു റപമായഡി. റബമാടഡിലഖ
ടഹലഡിറകമാപഷ്റ്ററഡിലഖ കയറ്റഡി ടകമാണ്ടു റപമായഡി രക്ഷടപടുത്തഡി.ദുരഡിദദമാശദമാസ റകമഡില്

ആയഡിരുന്നു വനീടഷ് നശഡിചവ൪.ററമാഡഷ്ടപമാടസമാധനങ്ങൾ നഷഷ് ട ടപട്ടുറപമായഡി. കമാറുകൾ 
ബബക്കുകൾ റലമാറഡി എലമാഖ ഒലഡിച്ചു റപമായഡി.എലമാ സ്ഥലങ്ങളഡിലഖ

പ്രളയത്തഡില് ദുരഡിദദമാശദമാസ റകമഡില് ഭക്ഷണത്തഡിനുഖ വസ്ത്രത്തഡിനുഖ
തഡിരക്കമായഡിരുന്നു. പ്രളയത്തഡില് എലമാഖ നഷഷ്ടപട്ടു റപമായഡി.മൃഗങ്ങൾ ചത

റപമായഡി.ഇതഷ് ഒരു ഓ൪മടപടുത്തല് ആണഷ്. 
നമുക്കഷ് ഒന്നെമായഡി ജനീവഡിക്കമാഖ.

സഫ 6 B 
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  കവഡിത                  
             പ്രകൃതഡി

മണ്ണഡിലഖ വഡിണ്ണഡിലഖ പലതരഖ കമാഴഷ്ചകൾ
കണ്ടു രസഡിച്ചു നഡിന റനത്രങ്ങൾ
പചപ്പുല് റമടുകൾ വയറലമാരങ്ങൾ
കമായ്ചു നഡില്ക്കുന്നെ നമാളഡിറകരക്കൂടങ്ങൾ
കമാണമാന എന്തു ഭഖഗഡിയനീ ഭൂമഡി.....
ഭൂമഡിയഡില് അധരങ്ങളഡില് നഡിറഞ്ഞു നഡില്ക്കുന്നെ

പൂക്കൾ തന റതന കുടഡിപമാല്
ഓടഡിനടക്കുന്നെ കു ഞ്ഞു ചഡിത്രശലഭങ്ങൾ
നമാവഡിന രുചഡിക്കൂടഡില് നഡിറഞ്ഞു നഡില്ക്കുമനീ
ചക്കരറത്തനമാല് മധുരമൂറുഖ മമാമഴങ്ങൾ
ഒഴുകുഖ നദഡിയഡില് നൃത്തഖടവയഖ മനീനുകൾ
തഡിളങ്ങഡിമറയഖ ജലകണഡികകൾ
നനീനഡിതടഡിക്കമാന ടകമാതഡിക്കുന്നുറവമാ.....

                                                                                     
                                                                                                    ഫരഷമാന  +1 
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  ചരഡിത്രഖ

ഗദ്ദ്യാനവിജവിയ ുസം  സത്വദ്ദ്യാതെനദ സമരവ ുസംഗദ്ദ്യാനവിജവിയ ുസം  സത്വദ്ദ്യാതെനദ സമരവ ുസം
ഗബതിടരഷര ഭരണനോധതികനോരതികള്ക്കെര ഇന്തദ്യ൯ ജനതയരുടടെ 

പപൗരനോവകനോശങള് ലടുംഘതിക്കെരുന നതിരവധതി കരതിനതിയമങള് നടെപ്പതിലനോക്കെതി. 
അവയതില് ജന-ങളരുടടെ വദ്യനോപകമനോയ ഗപധതിനഷധതതിനര കനോരണമനോയ 
ഒനനോയതിരനരു.റപൗളതരനതിയമടും. ഈ നതിയമടും ഗബതിടരഷര സ൪ക്കെനോറതിനര തനോടഴ പറയരുന 
അധതികനോരങള് നല്കതി.

* ഏടതനോരരു ഇന്തദ്യക്കെനോടനയരുടും വനോറണതില്ലനോടത അറസര ടചയരുക.
* വതിചനോരണ കലൂടെനോടത അനതി ശതിത കനോലടും തടെവതിലതിടെനോടും.
* ഗപനതദ്യക നകനോടെതതിയതില് രഹസദ്യ വതിചനോരണ നടെതനോടും.
* നകനോടെതതി വതിധതിടക്കെതതിടര അപ്പരല് നടെതനോടും.

  ഈ നതിയമതതിടനതതിടര ജന ങള് ഗപനകനോപടുംആരടുംഭതിചലൂ. 
ഗപകടെനങള്,ഉപവനോസ ങള്,ഹ൪തനോലരുകള്,നതിയമലടുംഘനങള് എനതിവ 
നടെതതി  1919 ഏഗപ തില് 6 ൯ രനോജദ്യടും മരുഴരുവ൯ കരതിദതിനടും ആചരതിക്കെനോ൯ ഗനോനതിജതി 
ആഹഹനോനടും ടചയരതരു അതരുതപലൂ൪വ്വമനോയതിരരുനരു ഈ അഹഹനോനതതി൯ 
അവലടുംബതിചതര 
                          പ  ഞനോബതില് സമരതതിനര നനതവൃതഹടും നല്കതിയ നഡനോ:സതദ്യപനോല്, 
നഡനോ:സസഫരുദ്ദേര൯  കതിചരലരു
എനതിവടര അറസരററരു ടചയരതരു.ഇതതില് ഗപതതിനഷധതിചര പഞനോബതിടല 
ജനോലതിയ൯വനോലനോഹബനോഭനോഗരഗതില് നതിരനോയരുധരനോയ ജന ങള്ക്കെര നനടര പടനോളടും ടവടെതി 
ഉതതി൪തരു ആയതിരതതില്പരടും ജനങള് ടവടെതിനയറ്റര മരതിചരു .മരുറതിവര ഏറ്റവ൪ 
അധതിനലറയനോയതിരരുനരു ശവശരരരങള് നരക്കെനോടത
പരതിനകറ്റ അളരുകടള ശ രുഗശ ലൂഷതിക്കെനോടത ദനോഹജലടും നല്കനോന് നപനോല രുടും 

പടനോളടും അനരുവദതിചതില്ല .ഈ ദനോരരുണ സടുംഭവടും ജലതിയന്വനോലഭനോഗര എനറതിയടപ്പടെരുനരു
. ഈസഭവതതിനര ഒരരു സനോകതിയനോയതിരരുനരു

ധരരനനോയ ഉദ്ദേടുംസതിഗര .കലൂടടകനോലക്കെര  നനതവൃതടും നല്കതിയ -

സമക്കെതിള് ഡയറതിടന ഇടുംഗണതില്ടചനര വധതിചരു .1940 ജലൂസല

31 ഉദ്ദേടുംസതിടുംഗതിടന തലൂക്കെതിടകനോല്ലനോന് വതിധയനനോക്കെതി. ഇതതില് ഗപധതിനകധതിചര ഗനോനതിജതി
സകസ൪ ടഎഹതിനര എന പതവതി

ഗബതിടരഷരസ൪ക്കെനോ൪ തതിരതിടക നല്കതി . ഗബതിടരഷരുകനോ൪ നല്കതിയ
 സ൪  എനപദവതി രവരഗനനനോഥ ടെനോനഗനോ൪ ഉനപകതിചരു .നദശവദ്യനോപകമനോയ 
ഗപനകനോപങള് സടുംഘടെതിപ്പതികടപ്പടരു.
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ഫലഡിതഖ

            എടന്ന പവിടെവിച്ചദ്ദ്യാല്
            വളടര പകദ്ദ്യാമഡവിയദ്ദ്യാണക്ക് കു     ഞ്ഞദ്ദ്യാപ്പു. ക്ലദ്ദ്യാസവില് ടെവീച്ചര് പചെദ്ദ്യാദദസം 

പചെദ്ദ്യാദവിച്ചദ്ദ്യാല് അപപ്പെദ്ദ്യാള് വരുസം അവടന്റെ പകദ്ദ്യാമഡവി ഉതരങ്ങള്.

ഒരവികല് സയ൯സക്ക് ക്ലദ്ദ്യാസവില് ടെവീച്ച൪ ഒരു പചെദ്ദ്യാദദസം പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു .

"എനദ്ദ്യാണു നന്യുടടന്റെ മൂന്നദ്ദ്യാസം ചെലന നവിയമസം....?. പസദ്ദ്യാനു പറയൂ...! " 

കു             ഞ്ഞദ്ദ്യാപ്പുവവിടന്റെ അടുതവിരവിക്കുന്ന പസദ്ദ്യാനുവവിപനദ്ദ്യാടെദ്ദ്യാണക്ക് പചെദ്ദ്യാദദസം. 

മവിടുകനദ്ദ്യായ പസദ്ദ്യാനു ഉടെടന ഉതരസം പറഞ്ഞു

"ഏപതെദ്ദ്യാരു പൃവ൪തനതവിനുസം തുലദമദ്ദ്യായ അളവവിലുസം ശക്തവിയവിലുമുള്ള ഒരു പൃതെവി

പൃവ൪തനമുണദ്ദ്യായവിരവിക്കുസം" .'മവിടുകന്' ടെവീച്ച൪ പറഞ്ഞു. 

"ഇനവി ഇതെവിടന്റെ ഒരു ഉദദ്ദ്യാഹൈരണസം പറയു”.കുഞ്ഞപ്പു പറഞ്ഞു- അതെദ്ദ്യായതെക്ക്
നമുകവിപപ്പെദ്ദ്യാള് കദ്ദ്യാടവില് ടചെന്നക്ക് ഒരു സവിസംഹൈത പവിടെവികണടമന്നക്ക് കരുതുക നമള്
കദ്ദ്യാടവില് ടചെന്നവിടക്ക് സവിസംഹൈതവിനു മുന്നവില് നവിനടകദ്ദ്യാടുകണസം അപപ്പെദ്ദ്യാള് നമടള

പവിടെവിക്കുസം അപപ്പെദ്ദ്യാള് നമുകക്ക് എളുപ്പെതവില് സവിസംഹൈടത പവിടെവികദ്ദ്യാസം.
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കവഡിത

                             ആരമാചമാര
ഞറ്റോന പലരമുറടയമുക കറ്റോലനറ്റോയഡി.....!

മറമുള്ളവര്കസ് ഞറ്റോടനറ്റോരമു റപറ്റോലനീസറ്റോയഡി....!

ഒരമു നറ്റോള ഭകൂമഡിയസ്കസ് എടനയമുക റവണറ്റോതറ്റോയഡി....! 

ഭകൂമഡി എടന്റെ ശരനീരത്തമുക കറ്റോര്കഡിച്ചമു തമുപഡി...!

ഒരമു നറ്റോളഡില് എനഡിറലകമുക 

ഒരമു കറ്റോലന കടനമു വനമു....!

അറപറ്റോള ഞറ്റോനമുക ചഡിനഡിച്ചമു റപറ്റോയഡി 

മറനമു ഞറ്റോന ആ വഡിഹസ്വല നറ്റോളമുകള....! 

വഡിടമു റപറ്റോയഡി ഞറ്റോന ആ കഠഡിന റവദനകള
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കവവത

ടവളവിച്ചടത പതെടെവി
                                                                              

ഇരൂടവിടന്റെ പകദ്ദ്യാണവില്  തെനവിച്ചദ്ദ്യായ
     ഞദ്ദ്യാ൯ ഒരു തുളളവി ടവളവിച്ചടത

പതെടെവി ഇരൂളവിടന്റെ ആഴതവിപലകക്ക് 
പനദ്ദ്യാകവി നവില്പ്പെദ്ദ്യാണങ്കേവിലുസംഇനസം

  ഞദ്ദ്യാ൯ ഒരു തുളളവി ടവളവിച്ചടത
കദ്ദ്യാണദ്ദ്യാടതെ സങ്കേടെപതദ്ദ്യാടടെ നവില്ക്കുകയദ്ദ്യാണക്ക്
എനസം കദ്ദ്യാലതക്ക് എഴുപന്നറക്ക് പനദ്ദ്യാക്കുപമദ്ദ്യാള്
ഇരൂളവിപന മദ്ദ്യാത്രസം കണ്ടൂ മതെവിയദ്ദ്യായവി
എടന്നങ്കേവിലുസം ടവളവിച്ചവസം എടന്നപതടെവി
വരൂടമന്ന പ്രതെവിക്ഷയവില് ജവിവവികകയദ്ദ്യാണക്ക്   ഞദ്ദ്യാ൯

                                       
                                                 
                                                   

 Fathima Fami   VII-C

A.M.H.S.S Poovambayi 47 Digital Magazine 



                                                           വരണപടട

അന ുഭവസം

പ്രളയസം പറഞ്ഞ കഥ

പ്രപവശപനദ്ദ്യാ  ല്സവതവിടന്റെ അന്നക്ക് വളടര സപനദ്ദ്യാഷപതദ്ദ്യാടടെ ഉണ൪ന്ന 
അമ്മു പ്രഭദ്ദ്യാതെകൃതെദങ്ങള് ടചെയ.പുതെവിയ യൂണവിപഫദ്ദ്യാസം ധരവിച്ചക്ക് പുതെവിയ പബഗുമദ്ദ്യായവി 
സ്കൂളവിപലകക്ക് യദ്ദ്യാത്രയദ്ദ്യായവി.അമ്മു അവളുടടെ ക്ലദ്ദ്യാസവിടലതവി.എല്ലദ്ദ്യാവരുസം അവധവി 
ദവിവസങ്ങളവിടല വവിപശഷങ്ങള് പറ                                                      ഞ്ഞു തുടെങ്ങവി.  
അമ്മുവവിടന്റെ മലയദ്ദ്യാളതവിടന്റെ സദ്ദ്യാ൪ ക്ലദ്ദ്യാസവില് വന.              ഞങ്ങളുടടെ
വവിപശഷങ്ങള് പചെദ്ദ്യാദവിച്ചു.സദ്ദ്യാറുസം സദ്ദ്യാറവിടന്റെ വവിപശഷങ്ങള് പറ     ഞ്ഞു.

പവിപറന്നക്ക് ശക്തമദ്ദ്യായ മഴയദ്ദ്യായവിരുന.        ഞങ്ങളുടടെ വവീടെക്ക് നഷടപ്പെട്ടു തുടെങ്ങവി.
ആ പ്രളയതവില് എനവികക്ക് എടന്റെ പ്രവിയടപ്പെട അമടയ നഷക്ക്ടപ്പെട്ടു.

ഞങ്ങള് ദുരവിദത്വദ്ദ്യാശത്വദ്ദ്യാസ പകമകളവിപലകക്ക് മദ്ദ്യാറവി.ഞങ്ങള് പദ്ദ്യാടെവിയുസം
ചെവിരവിച്ചുസം അമ നഷടപ്പെട സ   ങ്കേടെസം അവള് മനസവില് ഒതുകവി പവിടെവിച്ചു.

കുപറ ദവിവസങ്ങള് കഴവിഞ്ഞു ടവള്ളസം നവീങ്ങദ്ദ്യാ൯ തുടെങ്ങവി.പവിപറദവിവസസം 
പത്രതവില് അവള് പകദ്ദ്യാഴവിപകദ്ദ്യാടെവിടന്റെ ചെവിത്രസം അവള് കണ്ടു.

ഒദ്ദ്യാപരദ്ദ്യാ നവിമവിഷവുസം അവള്കക്ക് അവളുടടെ അമടയ ഒദ്ദ്യാ൪മവന.

അവടളദ്ദ്യാരു കദ്ദ്യാരദസം മനസവിലദ്ദ്യാകവി.എത്ര സമദ്ദ്യാധദ്ദ്യാനസം ഉളളവരദ്ദ്യാടണങ്കേവിലുസം
അതെക്ക് ഒരു നവിമവിഷസം ടകദ്ദ്യാണക്ക് നഷടപ്പെപടകദ്ദ്യാസം...അതെവിനദ്ദ്യാല് സബൗഹൃദപതദ്ദ്യാടടെ 
എല്ലദ്ദ്യാവടരയുസം പസ്നേഹൈവിച്ചുസം സഹൈദ്ദ്യായവിച്ചുസം ജവീവവിക്കുക.       

   

muhammed mihaj.p

 5.b
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വറ്റോര്ത്ത

വഡിഷരഹഡിത കജവപച്ചകറഡി എന ആശയവമുമറ്റോയഡി 
സസ്കകൂളഡിടല  NSS യകൂണഡിറസ് സസ്കകൂള ഹരഡിത പദ്ധതഡിയഡിലകൂ ടട സസ്കകൂള മമുറത്തസ് 
പച്ചകറഡി ക കൃഷഡി നടത്തമുനമു. മമുളകസ്,ടവണ,പയര്,വഴ മുതന എനനീ പച്ചകറഡി
ഇനങ്ങള കകൃഷഡി ടചയമുനമു.തഡികച്ചമുക കജവരനീതഡിയഡിലമുളള വഡിത്തമുക വളവമുക 
ഉപറയറ്റോഗഡിച്ചസ് ടചയസ്തമു വരമുന കകൃഷഡിയഡിടല വഡിളവസ് സസ്കകൂളഡിടല 
ഉച്ചഭക്ഷണത്തഡിനറ്റോണസ് ഉപറയറ്റോഗഡികമുനതസ്.....

          NSS ചമുമതലയമുളള അദ്ധദറ്റോപകനറ്റോണസ് വഡിദ്ധദറ്റോര്ത്തഡികളകസ് 
         റനതകൃതസ്വക നല്കഡിയതസ്.കജവ പച്ചകറഡികകൃഷഡിയമുടടതപറ്റോധറ്റോനദക
         പമുതഡിയ തലമമുറയഡിറലകസ് പകര്നമു ടകറ്റോടമുകമുനതഡിനമുക കമുടഡികളഡില് 
         തപകകൃതഡി സകരക്ഷണ തറ്റോല്പരദക രകൂപടപടമുത്തമുനതഡിനമുക 
         ഇതഡിലകൂടട സറ്റോധഡികമുക.....
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അന ുഭവഖ

    

                          
പ്രളയമാനനര കമാഴഷ്ചകൾ

ജുബല  ആഗഷ്സറ്റഷ് മമാസങ്ങളഡിലണ്ടമായ   പ്രളയഖ  
റകരളടത്തഒന്നെടങഖ നടുക്കഡി  una യടട കണക്കു പ്രകമാറരഖ 25000

    റകമാടഡി  രൂപ നഷമമാവകയഖ300 ല് കൂടുതല് ആളുകൾ മരഡികുകയഖ ടചയ.   
കലമാവസ്ഥ നഡിരനീക്ഷകരുടടമുന്നെറഡിപ്പുണ്ടമായഡിട്ടുഖ ഉറദദമാഗസ്ഥ൯ റവണ്ടത്ര 
നടപടഡികടളടുക്കമാ ത്തതഷ് ദുരഡിതത്തഡിനഷ് ആക്കഖ കൂടഡി. 10000 കണക്കഡിനു 
റപരമാണഷ് ദുരഡിതമാശദമാസ കദമാമഡില് അഭയഖ റതടഡി .ഇതഡിനുകമാരണഖ 
പ്രകദതഡിയമാടണന്നെഷ് പറ ഞമാല് അതഷ് മുഴുവനുഖ അഖഗനീകരഡിക്കമാ൯ പറ്റമാത്ത  
സതദമമാണഷ്. മനുഷദടന പല അശമാസ്ത്രനീയമമായ ഇടടപടലകൾ  മൂലഖ 
പ്രതത്യുപകമാരമമായഡി പ്രളയത്തഡിടന രൂപത്തഡില് വന്നെതഷ്. നമ്മൾ 
ഇനഡിടയങഡിലഖ പ്രകദതഡിടയ ചൂഷണഖ ടചയമാതഡിരഡി ക്കണഖ ഇടലങഡില് 

ഇനഡിയഖ കൂടുതല് ഭവഡിഷതകൾ നമാഖ അനുഭവഡിറക്കണ്ടഡിവരുഖ.

                                                                                      
RAMSHINA.C
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  ലവറവല കകറവനന പവരതനങളവലനട.........
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  ലവറവല കകറയ പരവശഷലനജ.......
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   കജവ പചകറവ കഷവ നതമടജ.....

നനഡിനനഡി
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