
സ�ാത���ിെ
 അറ�പ�ിനാലാം ദിന�ി� 
െക.ടി.എം ൈഹസ്�� �സി�ീകരി"# മാസിക ര%ാം വാല�ം, ഒ#ാം ല)ം 

  എഡി+,-ടി.െകേജ�ാതില0്മി 
�1തിയിേല)് മട3ാം�1തിയിേല)് മട3ാം�1തിയിേല)് മട3ാം�1തിയിേല)് മട3ാം    

2010 േലാകം ൈജവൈവവിധ� 
വ,ഷമായി ആചരി";. 
ൈജവൈവവിധ�മാണ് ന=�െട ജീവിതം 
എ# സത�ം ഓ,=െ?ട� �ാ@ ഒA 
വ,ഷം. 
പാരിസBിതികമായ അറിവ�ക�)് 
ന�േക% �ാധാന�െ�"റിC് വളെര 
വ�Eമായ ധാരണകള�FവരായിA; 
ഭാരതീയ,. �1തിയ� ം മHഷ�Hമായ� F 
പാരസ്പര�ം കാIസJ 0ിCതിെ
 
സാഹിത�േരഖകളാണ് കാളിദാസ@ 
െതാL� F കവിക� നമ�)് ത#ത്. 
എ#ാ� േലാകം മ�ഴ� വ@ 
കാ�)ീഴിലാ)ാ@ 
െവN�െകാF�# ന=� 
പലOം ക%ിെലP ; നടിC�. 
വായ�  ,െവFം ,മണQ ്  
എ#ിവെയാ;ം 
മHഷ�രാ� 
Rഷ്ടി)ാവ� # 
�1തിവിഭവ3ളലP . 
അOെകാ%� തെ# ഇവയ� െട 
ഉപേയാഗ�ി� നലP  കAത� 
ആവശ�മാ ണ്. പലേ?ാഴ� ം മ+�  
ജീവജാല3�)് ഈ Xമിയിെല 
വിഭവ3ളിേYല�F അവകാശെ� 
മHഷ�@ സമ,ഥമായി മറ";. 
വികലമായ വികസന സ[� ?3� 
വ�വസBതെ# താറ� മാറാ";. 

േകവലം ഒA ദിനാചരണം െകാ%് ഈ 
േലാക�ി#് ര0േനടാനാവ�െമ# 

വിശ�ാസ�ി� നമ�)് കഴിയാനാവിലP . 
നിലവിെല അവസB മനസ\ ിലാ"കയ� ം 

പ� തിയ െവലP �വിളിക� തിരിCറി]് 
വിേവകപJ ,വവ�ം ആ^ാ,ഥവ� മായ 

പരിഹാര3�)ായി _Lികെള 
�ാപ̀രാ"കയ� ം െചa� # ഒA 

വിദ�ാഭ�ാസം നമ�)് േവണം. 
അതിനായിരി)ണം ന=� െട bമം. 

താ@ ജീവി"# േലാകെ� അറി]് 
സ്േനഹിC� ജീവി)ാ@ ടാേഗാ, _Lികെള 
പഠി?ി";%്. �1തിയാണ് ശരിയായ 

പാഠപ� സ്തകെമ#് അേdഹം 
തിരിCറി]�. േലാകെ� ഒA 
പ0ിeടായി ദ,ശിC� .  2010 

ഗീതാഞജലിയ� െട gറാം 
വ,ഷവ� മാണേലP ാ. ഇെതാ;ം 

നാമറിയാെത േപാകAത്. 
ഉ#തമായ ശിരസ\ h ം 
നി,ഭയമായ മനസ\ h ം 

സ�ത�മായ അറിവ� ം 
േചA# ഒA ജനതെയ സ�പi ം ക%്, 
ആപJ ,ണQ ത ആjഹിC�െകാ%് 
ഈ ല)ം “ജാലകം” 
സ�ാത���ിെ
 അറ�പ�ിനാലാം 
പിറ#ാ� ദിന�ി�......... 

അവേലാകനംഅവേലാകനംഅവേലാകനംഅവേലാകനം    
എസ്.വി.രാമHണQ ി (HM) 

ന=�െട പqം ‘ജാലകം ‘ഈ 
വ,ഷെ� �വ,�നം 

ആരംഭി"കയാണ്. 
ആഗസ്ത് 15 H ആദ�ല)ം 

പ� റ�ിറ3�െമ#തി� തീ,Cയായ� ം നമ� )് 
സേtാഷി)ാ@ വകയ� %്. എ#ാ� ഇO 

uv മ�തേല Oട3ിയിAെ#[ിേലാ?  
ഇതിലധികം സേtാഷി)ാമായിA;. 

മാസ�ിെലാരി)� എ#ത് 
ആഴ്Cയിെലാരി)� ആയിAെ#[ിേലാ? 

അെത, നമ�)് ഇതിലധികം സ[� ?ി)ാHം 
�വ,�ി?ി)ാHം കഴിയണം. ഇOേപാല�F 

സംഗതികെളാെ) ഉ%ാ_േNാഴാണേലP ാ 
‘സ്��’ മികവ�+Oം അ,ഥപJ ,ണQ വ� മാ_#ത്. 

കP ാസ്മ�റികളിെല പഠനം വികസി"#Oം 
പരീ0െ)#ലP  ജീവിത�ി;ം 

ഉപകരി)െ?ട� #ത് ഇOേപാല�F അധിക 
�വ,�ന3� നാം സംക� ?ി"കയ� ം 

�വ,�ി?ി"കയ� ം െചa� േNാഴാണ്. 
െചaാ@ കഴിയ� #തിേന)ാ� എqേയാ 

അധികം കാര�3� െചaാ@ 
തീAമാനി"കയ� ം അO നട?ാ)ാ@ 

അധ�ാനി)യ� ം േവണം. ഈ സ�ഭാവം ന=ി� 
എqേ�ാളം വളA;േവാ അqയ� മായിരി"ം 

ന=�െട വിജയവ�ം. 
എലP ാവ,"ം നെലP ാA വ,ഷം 

ആശംസി";!! 

ന=�െട സ്മാ,L് കP ാസ് മ� റി ആരംഭിC�ന=�െട സ്മാ,L് കP ാസ് മ� റി ആരംഭിC�ന=�െട സ്മാ,L് കP ാസ് മ� റി ആരംഭിC�ന=�െട സ്മാ,L് കP ാസ് മ� റി ആരംഭിC�     
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School Leader-Roby 
Jhonson 

Chairman-

Muhammed Fazil 

െക.ടി.എം ൈഹസ്eളിെല സ്മാ,L് 
റJ മിെ
 ഉദ്ഘാടനം uൈല 21 ന് 
നട;.ജിലP ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസറ�െട 
സാ#ി���ി� നട# ചട3ി� 
jാമപ|ായ�് ൈവസ് �സിഡ
് 
bീ.മ�ഹ=ദാലി സ�ിC് ഓv ക,=ം 
നി,}ഹിC� .നീ� ആംസ്േ~ാ3�മായ�F 
അഭിമ�ഖ�ിെ
 �സEഭാഗ3� 
ചട3ി� �ദ,ശി?ിC�.ഐ.ടി@ 
സ്e� എക\ ിക�JLീവ് ഡയറക്ട, 
bീ.അ@വ, സാദ�് ഒA ഇ-െമയി� 
വഴി ആശംസക� േന,;.ജിലP ാ 
പ|ായത് �സിഡ
് 
bീമതി.സ�ൈബദ ഇസഹാ)്,ജിലP ാ 
വിദ�ാഭ�ാസ സ� ാ@ഡിങ് ക=ി+ി 
െചയ,മാ@bീനാരായണദാസ്,ഹരിbീ
േകാ,ഡിേന+,bീ.േഗാവി�രാജ്,bീമ
തി ഉമ(BPO) എ#ിവ, വീഡിേയാ 
കP ി?ി3�കളിലJ െട ഈ പ�തിയ 
സംരംഭ�ിന് ആശംസക� 
അ,?ിC�.പി.ടി.എ �സിഡ
് bീമതി 
റീനാ ശ,=ിള ചട3ി� 
അ��0സBാനം വഹിC�. 
െക.വിജയ@ മാസ� , ന�ി പറ]�. 

ഡി.ഇ.ഒ : എം േഗാപിനാഥ@ മാസ� , 
സംസാരി"; (smart) 

വി�ാനരംഗംവി�ാനരംഗംവി�ാനരംഗംവി�ാനരംഗം    
സയ@സ്-പരിസBിതി കP ��കള�െട �വ,�നം 
uv-18 H ആരംഭിC�. ന=�െട �േദശ�് ഈ 
ഒAമാസ കാലയളവി� െപയ്ത മഴയ�െട അളവ് 
കണ)ാ)ലായിA; ആദ� �വ,�നം. 
കP �ിെ
 േന�ത��ി� കP ാസ�കളി� ‘സയ@സ് 
േകാ,ണ,’ Oട3ി. (എം.എം.പി) 

എസ്എസ്എസ്എസ്....എസ്എസ്എസ്എസ്....എ�എ�എ�എ�....സി സി സി സി 
ഈ വ,ഷംഈ വ,ഷംഈ വ,ഷംഈ വ,ഷം----191 191 191 191 _Lിക� _Lിക� _Lിക� _Lിക� 

പരീ0)് തaാറാവ�;പരീ0)് തaാറാവ�;പരീ0)് തaാറാവ�;പരീ0)് തaാറാവ�;....    
നിലനി,ണQ യംനിലനി,ണQ യംനിലനി,ണQ യംനിലനി,ണQ യം    

എലP ാ മാസവ� ം 10 -)0തീയതിേയാട� �ടി 
എസ്.എസ്.എ�.സി )ാ,)് 
നിലനി,ണQ യ പരീ0 നട";. uലായ് 
ആഗസ്ത് മാസ3ളിെല പരീ0ക� 
നട; കഴി]�. ഇേതാെടാ?ം 5 മ�ത� 
എലP ാകP ാസില�ം യJ ണി+് െ+സ� h ക� 
നട";%്. Oട,#് കP ാസ് പി.ടി.എ കള�ം.  
 സി+ ; മ�കളി� 41 
നില ഡി+ #് മ�കളി� 55 
 ഡി ലവ�  95 

(TKK)   (ഏകേദശകണ)്-sslc 2010-11) 
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ജാലകം-മണQ ാ,)ാട് െക.ടി.എം.ൈഹസ്�ളിെല വാ,�ാമാസിക-ആഗസ്ത് ല)ം-2010-വാള്യം 2-

ഭി#തല വായനക� 
വായനാദിന�ി� സാഹിത�കP �ി#് 
Oട)ം 
 
uv19. 
പി.എ@.പണി),ദിനം.മലയാളം 
വായനാദിനമായി ആേഘാഷി"# ഈ 
ദിവസം തെ# ന=�െട സ്�ളിെല 
വിദ�ാരംഗം സാഹിത�േവദിയ� െട 
ഉദ്ഘാടനം നട;. വിദ�ാരംഗം 
സാഹിത�േവദിയ� െട ജിലP ാ 
െസ�Lറി.bീ.പി.ആ,.ജയശീല@ 

സാഹിത�ാ)ാദമി അവാ,ഡ് േനടിയ 
‘ആട� ജീവിതം’ (എഴ� തിയത്: െബന�ാമി@) 
_Lിക�)് പരിചയെ?ട� �ി 
എലP ാവേരയ� ം വായനയ� െട 
അ�തേലാകേ�െ)�ിC� ജയശീല@ 
മാഷ്. വായനയ� െട വ�ത�സ്ത തല3െള 
_റിC് വിശദമായി 
േബാധ�െ?ട� �ിെ)ാ%ായിA; 
ഉദ്ഘാടന�സംഗം അവസാനി?ിCത്. 
െഹഡ്മാസ� റ�െട അധ�0തയി� 
േച,# േയാഗ�ി� െക.വിജയ@ 
(മാഷ്) ആശംസയ,?ിC�. കv വീന, 
ന�ി പറ]�. 
ഓേരാമാസവ�ം അറിവിേനാെടാ?ം 
ആന�വ�ം പക,#് 
വിവിധപരിപാടികേളാെട കP �ിെ
 
�വ,�നം മ�േ#ാL� േപാ_;. 
(ഒ.വി.ബി) 

2009-10 രാജ�പ� രസ്കാ, 
േനടിയ ല0്മി�ിയ"ം 

1ഷQ �ിയ"ം (9എ) 
സാഹിത�േവദിയ� െട 

അഭിന�ന3� 

ഓ,=ത@ ചിqം ഓ,=ത@ ചിqം ഓ,=ത@ ചിqം ഓ,=ത@ ചിqം 
((((സ� ജിത്സ� ജിത്സ� ജിത്സ� ജിത്....ടി ടി ടി ടി 9 9 9 9 c)c)c)c)        

യാq േപാ_; ഞാ@ 
മലയാള മണQ ിെ
  

കാഴ്ചക� കാ� വാ@ 
മാqമായി 

വ+ിയ ഭാരത?�ഴെയാ; 
ക%േ?ാ� 

എ@ കരളാെക വിറC� 
േപായി. 

പ� ഴെയ നശി?ിC� 
മണ� ?� റമാ)ിയ 
മHഷ�വ,ഗ� െ� 

െവറ�Iേപായി 
അ;ഞാ@ വ#Oം 

പ� ഴയി� _ളിCOം 
എലP ം ഓ,=ക� 

മാqമായി. 
യാq" വ#േ?ാ� 
മനസ\ ി� വരെCാരാ 

സ�പi �ി@ ചിqം 
നന]�േപായി 

ആസ�പi �ി@ ചിqം 
നന]�േപായി.  

�ാനb� തി�ാനb� തി�ാനb� തി�ാനb� തി    
(സി.എസ്.ഡി) 

�ാനമിലP ാെത യഥാ,ഥ 
സYാ,ഗ� ികതയിലP ; 

സYാ,ഗ� ികതയിലP ാെത യഥാ,ഥ 
�ാനവ�ം. ദീപനാള�ിെല ചJ ട� ം 

െവളിCവ�ം േപാെല. പJ ,ണQ �ാനം 
പJ ,ണQ  സ്േനഹം േപാെലയാെണ#് 

bീ ബ��@ പറ]ിL� %്. പJ  ,ണQ  
സ്േനഹവ�ം പJ ,ണQ  സ്േനഹവ�ം 

ഒരിടIം ഇലP ; അOFിടം 
ആന�ംെകാ%് സ�യം മറ#് 

OF�;െവ#് ഭഗവാ@ പറ]�. 
െഗൗതമബ��#് �േനാദയം 

ലഭിCേ?ാ� ഒരാ� അേdഹേ�ാട് 
േചാദിC�: 

‘അ3് ഈശ�രനാേണാ?’ 
‘അലP ’ അേdഹം പറ]� 

‘അ3് ഒA പ� ണ�ാ^ാവാേണാ?’ 
‘അലP ‘ 

‘അേ?ാ�, അ3ാരാണ്? 
അേdഹം െമാഴി]�: ഞാ@ 

ഉണ,#വനാ_;. ഈ 
ഉണ,Cയിെല�ാ� ഒരാ�)് 

പരമമായതിെന?+ി ഒരറിവ� ം 
സ�tമായി�ീA#ിലP . 

ഒരാ� നി3േളാട് േചാദി";: 
ൈദവമ�േ%ാ? 
എനി)റിയിലP  

ആ^ാവ�േ%ാ? 
അറിയിലP  

ജീവിത�ി#് അ,ഥമ�േ%ാ? 
അറിയിലP  

‘അറിയിലP ’ എ#താണ് 
ജീവിത�ിെല പരമമായ 

േചാദ�3�െ)ാെ)യ� F 
ഒേരെയാA ഉ�രം. ഈ 

ഉ�ര�ി� ന=�െട മ�ഴ� വ@ 
അറിവ� ം അട3ിയിരി";. 

വസ്O)െള_റിC�F െഭൗതിക 
ജീവിതെ�_റിC�F അറിവി#് 

ഒരവസാനവ� മിലP . തെ#?+ി, തെ
 
അവേബാധെ�?+ിയ� F 

േചാദ�3�)് ഉ�രമാരായ� െNാ� 
നാം അധികമധികം 

അവ�Eതയിേല)് നീ3�കയാണ്. 

ആtരികമായ ആ 
മ ല�ി� അയാെള/
അവെള �ണം. അO 
വളെര വിഷമകരം തെ#. 
അOെകാ%് ഈ 
അHഭവ�ിലJ െട 
കട;േപാ# ഒA 
വിശ�സ്ത സഹായി 
Oട)�ി� 
വഴികാLിയായി 
നലP Oതെ#. എലP ാ 
പഠനവ�ം സ�യം 
അറിയലാണ്. 
�ാന�ിെല�ിേCര
ലാണ്. 

ജാലക)ഥക�-കവിതക� 

My Friend 

* 
Her voice, hear my ears 

A cool feel to my heart 

Her face see in my eyes 

A bright thought come to 

my soul 

Her music hear my ears 

My body made a rythem 

I don’t know what hap-

pened to me 

She anytimes with me 

So I really love her 

But, now Iam alone 

God! Give my soul! 

 

Anju.T.C-10D 

മഴവിേലP , മഴവിേലP  
മാന�ിെ
 മഹാ�തേമ! 

ആകാശ�ി� സJ ര�Hകീെഴ 
ൈദവം െവേCാരടയാളം! 

(സ്േനഹേമാ�-8ബി) 

ബാല�ം 
എ;മ�ണAേNാ� 
കണികാ�വാനായി 
അ=െയ#രികി� േവണം! 
മ�+Iവീ�ഞാ@ 
െപാLി)രയ� േNാ� 
അ=െയ#രികി� േവണം! 
അtിയായാലഛെനI# 
േനര�് ഓടിവA#ത് 

േചCിതെ# 
െത+ി)രയ� േNാ� മാറി� 
േച,I=െവ"#േതാ 
അഛനാണ്! 
െതേ) പറNിെല മാവ� പJ "#ത് 
കാ�ിരി"#േതാ ഞാനാണ്! 

സ്e�  Oറ# ദിവസം പ�തിയ 
കP ാസി�  എ�ിയതിെ
 
സേtാഷ�ിലായിA; 
_Lിക� .  നി3�  
�ാ, £ി"# ഒരാവശ�ം 
ൈദവം 1ത�മായ� ം സാധിC�  
തAെമ[ി�  എtായിരി"ം 
േചാദി"#െത#് 
ഓേരാA�േരാട� ം േപ?റി�  
എഴ� താ@ പറ]�. 
_Lിക�  എഴ� തിയ േപ?റ�ക�  
വീLിെല�ിയതിH േശഷമാണ് 
ടീC,  പരിേശാധിCത്. പല 
ആവശ�3ളായിA; അതി�  
നിറെയ. ചില ഉ�ര3�  
വായിCേ?ാ� , _Lികള�െട 
നിഷ്)ള[തേയാ, �് ടീC,  
അറിയാെത ചിരിC�  േപായി. 
അതിനിടയി�  കിLിയ ഒA 
കടലാസ് വായിC ടീC,  
സ്തബ്ധയായി ഇA; േപായി. 
അതിെല വരിക�  വായിCേ?ാ�  
അവ, )് സഹി)ാനായിലP . 
ഇതിനിടയി�  മ� റിയിേല)് വ# 
ടീCറിെ
 ഭ, �ാവ് ക%ത് 
അവ,  കരയ�#താണ്. 
പരി¤മേ�ാെടയാണ് അേdഹം 
എ¥പ+ിെയ#് േചാദിCത്. 
അവ,  വിവര3�  പറ]ിL് ആ 
േപ?,  ഭ, �ാവിെ
 കaിേല)് 
െകാട� I. 
"ഇO വളെര �േത�കതയ�F 
ഒA ആവശ�മാണേലP ാ" 
ആദ�െ� വരി വായിC�  െകാ%് 
അയാ�  പിറ�പിറ�I. അതി�  
ഇ3െനയായിA; 
എഴ� തിയിA#ത്. 
"ൈദവേമ, എെ#െയാA 
ടിവിയാ)ി മാേ+ണേമ." 
Oട, #് ആ _Lി അ�കാരം 
എഴ� താHF കാരണ3ള�ം 
എഴ� തിയിA;. "വീLി�  ടി.വി 
ഇരി"#ത് �േത�ക 
സBാന�ാണ്. എലP ാ ദിവസവ� ം 
ൈവ_േ#രം 
_ട� ംബാംഗ3െളലP ാവAം 
അതി@ െറ മ�#ി�  വലിയ 
താല§ ര�േ�ാെടയാണ് 
ഇരി"#ത്. ടിവിയായി 
മാറിയാ�  ഞാ@ വീLിെല 
b�ാേക¨മാവ�കയ� ം എെ
 
വാ"ക�  b�ിC�  
േക� "കയ� ം െചa� ം. ടിവി)് 
വലP  തകരാ,  സംഭവിCാല� ം 
ഏെറ താല§ ര�േ�ാെടയാണ് 
പരിഹരി)ാ@ bമി"#Oം.  
പെ0 എലP ാവAം രാqിയി�  
ടിവിയ�െട മ�#ി�  ഒ#ിCിരി"ം. 
ടിവിയായി മാറിയാ�  എനി)് .. 
"എെtാA �J രരായ 
മാതാപിതാ)� !! " അല§ ം 
േരാഷേ�ാെടയാണ് അയാ�  
പറ]ത്. 
അO േകLേ?ാ� , എഴ� തിയ 
ആള�െട േപA�ടി േനാ)ാ@ 
ടീC,  പറ]�. എഴ� തിയത് 
അവAെട മക@ തെ# 
ആയിA;.!!!(അ�ാതക,©കം) 
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ആദരാªലിക� 

േകാL)� ശിവരാമ@, െക.എം.മാത��, െ�ാ.എ.bീധരേമേനാ@ 

പരിഷ്കാരം �ായേ�ാേടാ? 
എ3െന ഇെതാA _റി?ാ)ാെമ#് _േറ അേലാചിC�. 
മലയാളം ടീC, പറ] ചില കാര�3ളാണ് 
ഇെതഴ� താ@ എെ# േ�രി?ിCത്. «�Yാേര)ാ� 
«�സദന3� നിറ] ന=�െട നാട്!. ആെരേയാ 
�തീ0ിC് കട�ിണQ കളി� കിട"# 
വയസ\ Yാ, _ഴി]കണ¬ കളാ� യാചി"#ത് 
മാ]�േപായ ജീവിത െസൗഖ�3േളാ? 
ജീവിത�ിെല നലP  കാലെമലP ാം നമ�"േവ%ി 
അ,?ിC വ,)ായി നാം ന�_#ത് നിഷ ® രതയ�െട 
െകാട� ം കയ്?്! ന=�െട സ�ാ,ഥതയ�െട കഷായം! നെ= 
�തി ജീവിC അവ,)് ന�േക%ത് ഇOതെ#േയാ?  
ഈ അവസര�ി� ‘പഠിേ?റി െകL� േപാ_;‘ എ; 
പറ] െമൗലവിയ ഓ,)ാതിരി"#െത3െന? 
പഠി?� ം പരിഷ്കാരവ� ം ന=ി� നി#് 
േചാ,�ിെയട�"#ത് സ്േനഹവ�ം 
ദയയ�ം.’സ്േനഹമാണഖിലസാരമJ ഴിയി�’ എ; പാടിയ 
ന=�െട നാവ് കഠിനവാ "െകാ%് മ+�Fവെര 
ആLിയക+�;. എേt ഇ3െന നാം അേN 
മാറിേ?ാകാ@! (ഹരിത.പി/ 9ബി) 

This time for Africa!ആ¯ി)@വ[രആതിഥ�മAള�#ക#ി 
േലാകക?ാണ് fifa2010. കിരീട�തീ0യ�മായി േലാകെ� 
ആേവശം െകാFിC വ@ ശEിക� എqേവഗം കാലിടറി 
വീ�? ഇതി� �ധാ നിക� ²സീല�ം അ,ജ
ീനയ�ം. ഏ+വ� ം 

�ട�ത� തവണ േലാകക?് ഉയ,�ിയ ടീമാണ് 
²സീ�! ഏ+വ� ം �ട�തലാരാധാകAF 
²സീലിെ
 േദശീയവിേനാദം തെ# 
ഫ� ട്ബാളാണ്. െപെല ഉ%ായിA# കാല�് 
²സീലായിA; ഫ� L്ബാളിെ
 രാജാവ്. 
ഫ� L്ബാളിെല ‘കറ��മ��്’ തെ
 
ൈവദഗ്ധ�മാ,# കളിയിലJ െട ഇO സാധിC� . 

ആരാധകAെ+ കാര��ി� ²സീലിെനാ?മാണ് അ,ജ
ീന. 
ഇ�ാവശ�െ� �തീ0 മ�ഴ� വ@  െമസ\ ിയിലായിA;. 
എ#ാ� ആ വിശ�ാസം തക,Iെകാ%് കാ,േലാസ് ടേവസ് 
േഗാ�േപാസ� ിേല)് പ¥ക� പായിC�. ജ,=നിേയാെടാ?മ�F 
കളിയി� ഒA േഗാള�േപാല�ം തിരിCടി)ാനാവാെത മടേ3%ി 
വ; ഈ പടനായകYാ,)്. േഗാളിയിലP ാ� 
േഗാ�േപാസ� ിേല)് ജ,=നി പtടിCത് ഏ+വ� ം നലP  
കാഴ്ചയായിA;.  ജ,=നിയ�മായ�F കളിയി� ഉAേഗ�)് 
മJ #ാം സBാനം നഷ്ടമാെയ[ില�ം ഡീേഗാ േഫാ,ലാെ
 കളി 
നമ� )് മറ)ാ@ കഴിയിലP . ഈ േലാകക?ിെല ‘സ�,ണQ ?t്’ 
േഫാ,ലാനി#് ലഭിC�. ൈഫനലിെല�ിയത് േഹാള
�ം 
സ്െപയിHം. ²സീലിെന േതാ� ?ിC കA�ിലായിA; 
േഹാള
്. േഹാള
ിെന േതാ� ?ിC� സ്െപയി@ കിരീടം േനടി. 
സ്െപയിനിെ
 േലാകക?് വിജയം ഫ� L്ബാളിെ
 വള,Cയ�ം 
വികാസവ�ം _റിയ്";. യJ േറാപ�@ പവ,ഫ�L്ബാളിെ
 
വിരസമായ ൈശലി വലിെCറി]് ൈചതന�വ�ം അഴ_മ�F 
കളി സ്െപയി@ െമനെ]ട�I. മഹാ�തിഭകള�ം 
താര�മ�ഖAെമാ;ം ഇലP ാേതയ� ം �Lായ്മെകാ%�ം 
മികവ�െകാ%�ം സ്െപയി@ 19-0 കിരീടം േനടി. ചാAതയാ,# 
ലാ+ിനേമരി)@ രാജ�3� കാലിടറിവീണേ?ാ� 
കളിയഴ്_െകാ%് കാണിക�)് ഉ³വം തീ,�ത് 
സ്െപയി@. േഡവിഡ് വിa, സാവി െഹ,ണാ%സ്, 
ഇനിേയസ� , സാവി അലാേ
ാ Oട3ിയവ, നിറ]� 
നി;.െകാC� െകാC� പാസ�കളിലJ െട െഞാടിയിടയി� സBാനം 
മാറി,െവള�ിെല മ³�3െളേ?ാെല അവ, �Lേ�ാെട 
പ¥മായി ഒഴ� കികയറ�#ത് കാണാ@ അപാരലയമായിA;.       
എതിരാളിെയ െമെലP  െമെലP  തക,"# േചേതാഹരമായ 
കളിതീ,�് േലാക�ിെ
 ´ദയം കവ,#ാണ് സ്െപയി@ 
മട3�#ത്. അOം േ+ാL� ഫ�L്ബാളിെ
 േചേതാഹരമായ 
കാ� ?നിക ഭാവ3� പ�നRഷ്ടിC�െകാ%്. 
²സീ�, അ,ജ
ീന, ജ,=നി, ഇ+ലി എ#ിവരിലP ാ� 
ആദ�േലാകക?് ൈഫനലായിA; ഇ�ാവശ�ം! 1974,78 
കാല3ളിെല ‘േടാL� ഫ� L്ബാ�’െ
 അ¶ിജ�ാലക� 
ഉയ,�ിയിL� ം േനടാനാവാ�വി്ജയം ഇ"റി േഹാള
് 
�തീ0ിCിA;. അO സഫലമായിലP . സ്െപയിനിെ
 
Rഷ്ടിപരത"ം �ിയാ^കത"ം മറ�പടി ന�കാനാവാെത 
പA)@ അടവ�കള�ം �തിേരാധാ^ക ൈശലിയ� ം 
പ�റെ�ട�� അവ, വിജയ�ി#,ഹരെലP #് സ�യം 
െതളിയിC� . േലാകക?ിെ
 കലാശ)ളി)് 
നാണേ)ട�%ാ"#തായി പലേ?ാഴ� ം ഡCിെ
 െപAമാ+ം. 
(ല0്മി�ിയ.എം/ 9എ) 

..നിരീ0ണ3�

�����.��	.  

എലP ാവ,"ം ഓണം, 
െപA#ാ� ആശംസക�! 

െക.ടി.എം സ� ാഫ്& പി.ടി.എ 
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“ജാലകം”പqാധിപസമിതി: ടി.െക.േജ�ാതില0്മി; എ@.േമാഹന1ഷQ @, വിദ�ാരംഗം _Lിക�. 

eeee----മ ല �ഖ�ാപനംമ ല �ഖ�ാപനംമ ല �ഖ�ാപനംമ ല �ഖ�ാപനം    
12-08-2010 H രാവിെല 11 മണി)് േകരള നിയമസഭ 
സ്പീ), bീ. െക.രാധാ1ഷQ @ മണQ ാ,)ാട് 
നിേയാജകമ ല�ിെല മ�ഴ� വ@ സ്�ള�കള�ം 
കN�JL,വത്)രിCതായി �ഖ�ാപിC� . േകരള നിയമസഭ 
ഡപ�JLി സ്പീ), bീ. േജാസ് േബബിയ� െട 
മ�@ കaിലാണ് മണQ ാ,)ാട് മ ലം ഈെയാA ബ¹മതി)് 
അ,ഹമായത്. 

bീ.േജാസ് േബബിയ�മായി െക.ടി.എം െല _Lിക� അഭിമ�ഖം 
നട�ി 

മണQ ാ,)ാട് നിേയാജകമ ല�ിെല മ�ഴ� വ@ സ്�ള�കള�ം കN�JL, 
ഇെ
,െന+് െസൗകര�3� ഉറ?ാ)ിെ)ാ%് മ ലെ� e-
മ ലമാ)ി േകരള നിയമസഭ സ്പീ), bീ. െക.രാധാ1ഷQ @ 
ഔപചാരികമായി �ഖ�ാപി"# അവസര�ി� bീ. േജാസ് 
േബബിയ� മായി െക.ടി.എം.െല മനീഷയ� ം ല0്മി�ിയയ� ം അഭിമ� ഖം 
നട�ി. 
കN�JL, വത്)രണം, ആധ� നിക വിദ�ാഭ�ാസസേ[ത3�, 
നിയമസഭാനടപടിക�, മണQ ാ,)ാടിെ
 വികസനം, ഭാവിപരിപാടിക� 
എ#ിവ _Lികള�െട അഭിമ�ഖ�ി� വിഷയമായി.  
മണQ ാ,)ാടിെ
 എം.എ�.എ )് _Lിക� ആശംസയ,?ിC� . (KVN) 

പി.ടി.എ : േകരള�ിെനാA മാ�ക 
െക.ടി.എം സ്�ളിെല പി.ടി.എ സാധാരണ പി.ടി.എ 
േയാഗ3ള�െട സ½ദായ3ളി� നി;ം വളെര 
വ�ാത�സ്തമയായാണ് നട#ത്. സാധാരണ പി.ടി.എ കളി� 
സഭാകNം Oട3ിയ നിരവധി കാരണ3ളാ� 
ര0ിതാ)� ഒര0രം മി%ാെത െവറ� െത 
ചായയ� ം _ടിC് അധ�ാപകAെട 
ഗീ,വാണ�സംഗ3� േകL്  തിരിC�േപാ_ം. 
ഈ രീതി മാ+ാനായി കഴി]വ,ഷം മ�ത� 
ന=� േബാധപJ ,വം bമി"കയായിA;. 
വാ,ഷിക റിേ?ാ,L്, കണ)് എ#ിവ 
ലാ?്േടാ?്, എ�.സി.ഡി, ടി.വി എ#ിവ ഉപേയാഗിC�  
ആക,ഷകമായി അവതരി?ിC�. ഇO ര0ിതാ)�)് 
നവ�ാHഭവം പക,;. േയാഗം Oട3�#തി#് മ�@പ�  തെ# 
കഴി]വ,ഷെ� പരിപാടിക� ടി.വി.യി� 
�ദ,ശി?ിC�െകാ%ിA;. റിേ?ാ,L് �സേ
ഷ@ േസാഫ� �, 
ഉപേയാഗിC� െഹഡ്മാസ� , െചയ്O. ര0ാക,©ശാEീകരണ 
�വ,�ന3� േഗാപ_മാര@ മാഷ് �സ്േ
ഷനി� 
അവതരി?ിC� . േയാഗ�ിെന�ിേC,# 700 ലധികം 
ര0ിതാ)െള െചറ�jJ ?� കളാ)ി (20) അധ�ാപകAം പി.ടി.എ 
എസ്കിക�JLീവ�കള�ം േന�ത�ം ന�കി ച,C്െചയ്O. ഈ 
െചറ�jJ ?�കളി� എലP ാ ര0ിതാ)ള�ം സജീവമായി പെ[ട� I. 
അവAെടെയാെ) അഭി�ായ നി,േdശ3� േ�ാഡീകരിC് 
സ്�� വാ,ഷിക പ�തി പ� O)ിെയട� I. ഓേരാ jJ ?ി� 
നി;ം ഓേരാA�െര െതരെ]ട� �് പി.ടി.എ.എസ്കിക�JLീവ് 
¾പീകരിC� .  
െപാO േയാഗ3ളി� ഒരി)ല്േപാല� ം കാര�3� പറയാ@ 
മടി"# അ=മാ, െചറ� jJ ?�കളി� അതിശEമായി 
സംസാരി"# കാഴ്C ഒAപാട് സംഗതികളിേല)് വിര� 
ചJ %� #തായിA;. (എ.െക.എം) 
�സിഡ
്: bീമതി റീന ഷ,=ിള 
ൈവസ് �സി: bീ െമായ്OLി 
െമംബ, മാ,: സ,വbീ: അബ്ദ� �ഹായ്, അേശാക@, _മാര@, 
െമായ്O?, ഹമീദ്, മ�ഹ=ദ്, മ�രളീധര@, േ�മ, രാധാ1ഷQ @, 
റഹ് മാ@, രാധാ1ഷQ @, സ¿�, സതീഷ്, ശിവശ[ര@, ഉഷ, 
വ³ല, യJ സഫ്.െസ�Lറി: െഹഡ്മാസ� , 

�1തി 
എ¥ഭംഗി! എ¥ഭംഗി! 

മരനിരനിറ] �1തി! 
ഹരിതം നിറ] �1തി! 
പJ )� വിട,# �1തി! 

ജലഭരിതമീ �1തി! 
(b� തിേമാ�.വി.എസ് 6ബി) 

റ�ബീന.പി.പി 10 ബി 

വായന (ഒL� ം എഡി+് െചaാെത) 
മരിഷ്മ.എം 8ബി 
പ%്, ആനയ്"ം കട� വയ്"ം മ� #ി� മ�L� _�ിയിA# 
മHഷ�@ എ3െന േലാകെ� ഭരി";? ആനെയ 
െമA)ിെയട� ";? ഇവിെടയാണ് അറിവിെ
 
�ാധാന�ം.ബ��ിപJ ,വം മHഷ�@ �വ,�ി";. അതിനാ� 
േനL3ള�മ�%ാ_;. ഇO അറിവിെ
 ഒA ഭാഗമാണ്. 
അറിവാണ് ഏ+വ�ം വല� ത്. എെtാെ) ഉ%ായാല� ം എq 
േനL3� കാണിC് അ�തെ?ട� �ിയാല� ം അറിവ് മാqമാണ് 
ഏ+വ�ം വല� ത്. 
അറിവിെ
 മെ+ാ ഭാഗമാണ് വായനാശീലം. _Lിക�)്  

വളെരയധികം ആവശ�കരമാണ് 
വായനാശീലം. ‘െചാLയിെല ശീലം 
ച� ടലവെര’ എ#ാണേലP ാ െചാലP ് . 
െചറ�?കാലം െതാേL _Lിക� നലP  
കാര�3� പഠി)ണം. േലാകെ� എലP ാ 
ജന3ളി� ഏെറയ� ം പഠി)ാ� 
�L�ി� െപLവരാണ്. വായനാശീലം 
വള,�ിെയട� )ാ@ വിദ�ാലയ3ള�ം നെ= 
സഹായി)ാറ�%്. _Lിക� ന#ായി 
വായി)ണം. ‘വായികCാ� വളAം 
വായിCിെലP [ി� വളയ� ം’ എ; കവി 
പറ]താണ്. 
േലാക�ിെല എലP ാ കാര�3ള�ം ക%� ം 
േകL� ം മനസ\ ിലാ)ാ@ വളെര 
�യാസമാണ്. അതിനാ� 
പqവായനയിലJ െട നാം ഇേ?ാ� 
േലാക�് നട"# എലP ാ കാര�3ള�ം 
മനസ\ ിലാ";. ആകാശI�ടി 
പറവകെളേ?ാെല മHഷ�@ വിമാന�ി� 
സ|രിC�. നീ%� കിട"# കട� മ�ഴ� വHം 
ക?ലി� ച� +ി നട; ക%� ., കടലി� 
േപാകാ@ മ�3ി)?� ഉ%ാ)ി, 
േറാഡ� ക� മ�റിC് റയി� േവ ഉ%ാ)ി,  
ച¨നി� മHഷ�@ കാല�_�ി., െവളിCം 
കെ%�ാ@ മHഷ�, മെ+ാAവഴി 
കെ%�ി, മHഷ�@ കA�ി� 
പി#ിലായാെലtാ?അറിവാണ് വല�ത്, 
അറിവാണ് �ാധാന�ം ഇOFOെകാ%് 
എ¥ം േനട� ം ഉറ?്. 


