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  ഇതളുകള

 ആമുഖഖ
                               ഞങ്ങളുടടെ ഏവരുടടെയഖ 
സസ്വപ്നമമായയിരുന്നു ഐ ടെയി കൂടമായ്മ എന്ന ഒന്നന്ന് ,ഈ 
സമയതമാണന്ന് ലയിറയില് കകൈറന്ന്സന്ന് എന്ന ഐ ടെയി കൂടമായ്മ 
നയിലവയില് വന്നതന്ന്. ഈ കൂടമായ്മയയിമയയിലൂടടെ നമുകന്ന് 
ഒരുപമാടെന്ന് കൈമമ്പ്യുടറുമമായയി ബന്ധടപ്പെട കൈമാരര്യങ്ങള് 
അറയിയവമാനഖ സമാധയിച്ചു .അതയിടല അറുവുകൈടളെലമാഖ 
സ്കുളെയിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്കമായയി പരമമാവധയി 
ഉപയയമാഗയികമാനമായയി ഞങ്ങള്കന്ന് കൈഴയിഞ.അതയിടന്റെ 
ഒരു ഭമാഗമമാണന്ന് ഈ മമാഗസസീന.ഇതയിനന്ന് സഹമായയിച്ച എലമാ
കുടയികൈള്കുഖ അദര്യമാപകൈര്കുഖ യസ്നേഹഖനയിറഞ
 ഒരമായയിരഖ നനയി യരഖടപ്പെടുത്തുന്നു.....
                                            എന്നന്ന് 
                                                   എഡയിറര്
                                                      ആരയിഫന്ന് 
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 സനന്ദേശശ
ആധുനനിക കകാലതനിനന്റെ ഹൃദയ തകാളമകാണണ

സകാനങ്കേതനികവനിദദ.വനിദദകാഭദകാസശഹഹൈനടെകകായനി

.അനതകാനടെകാപശ തനന്നെ പഴയ ഹകനയ്യെഴുത്തു 
മകാസനികകളകശ  പുതനിയ ഒരു രൂപശ 

ഹകവന്നെനിരനികന.ഗവ ഹഹൈസ്കൂള നപകാങ്ങനകാടെനിനല 
ലനിറനില് ഹകറണസനി

നല ചുണകടനികള തങ്ങളുനടെ സര്ഗകാത്മകസ

ഷനികള ഇതളുകള എന്നെ നപരനില് പുറതനിറകന. 

സകാഹൈനിതദനലകാകനതകണ ചുവടെണ വയ്ക്കുന്നെ കൂട്ടുകകാര്കണ 

എലകാ വനിധ ഭകാവുകങ്ങളുശ നനരുന. നസ്നേഹൈനതകാനടെ 
അതനിനലനറ അഭനിമകാനനതകാനടെ ഈ സശരശഭതനിനണ 

എലകാ വനിധ നന്മകളുശ നനരുന.

                                സനിനനി.എസണ.എസണ

പനി.ടെനി.എ പ്രസനിഡന്റെണ
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 പറയകാനുള്ളതണ....              
അക്ഷരങ്ങളുനടെ അതത്യുന്നെതങ്ങളനി
നലകണ പറന ഉയരുന്നെ ഭകാവനി തലമുറയുനടെ
വകാഗ്ദ കാനമകാണണ ഈ കുഞ്ഞു സശഭകാവന. കകാലശ 
പുനരകാഗമനങ്ങളനിനലകണ കുതനികനനകാറശ
 ഭകാവനിയുനടെ സര്ഗവകാസനകലനിലശ 
പരനിവര്തനങ്ങളഉണകായനിനകകാണനിരനികകയകാ
ണണ അതനിനനകാരു ഉദകാത സഷനിയകാണണ 
നമ്മുനടെ എളനിയ ഈ മകാഗസസീന.............
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മലയകാളനമ നനിനകഭനിവകാദനശ..................................................................................................................15
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തളരകാത നസ്നേഹൈശ.................................................................................................................................22
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MAHATMA GANDHI.......................................................................................................................28
 ഹവകശ മുഹൈമ്മദണ ബഷസീര്.....................................................................................................................29

പഴഞണചനൊകാല്ലുകളൊുശ നനശലനികളുശ.........................................................................................................30

കടെശ കഥകള........................................................................................................................................32

വരകള വര്ണ്ണങ്ങള...............................................................................................................................36
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  ഇതളുകള

സമര്പണശ..................
യബപ്പൂര് സുല്തമാനമായ ടടവകഖ 

മുഹമ്മദന്ന്ടബഷസീറയിടന്റെ ജന്മദയിനമമാണന്ന് ജനവരയി 19.

ഈ ദയിവസതയില് ആ   വലര്യ മനഷര്യടന്റെ 
ഒമാര്മയ്ക്കുമുമയില് നമ്മുടടെ ഡയിജയിറല് 

മമാഗസയിനസമര്പ്പെയിക്കുന്നു......

                  G H S ponganadu

                                        Little kittes

    GHS PONGANADU                                               
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കവനിത 

 യനമാവന്ന്
മുതശനിനചകാലനിതന്നെ കഥകളുശ
മുതശന കളനിപനിച കളനികളുശ
മറകനില ഞകാനകാ കഥകളുശ കളനികളുശ 
പനിനന്നെ ആ നസ്നേഹൈ നനിധനികനള
കകാരണശ ഏനറ നസ്നേഹൈനികന ഞകാനനിവനര
              എന്നെകാല് ഇന്നെസീ നകാളുകളനില്
              വൃദ്ധസദനതനില് എനങ്ങകാ പരസ്പരശ
              മനിണകാനത നതങ്ങുകയകാണവര്
              നവണനമനനികനിനനി കൂടുതല് കഥകളുശ              
              കളനികളുശ
              ഒപശ ആ നസ്നേഹൈ നനിധനികനളയുശ               

        
                                   ആദനിതദ
                                                                     9 A
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കവനിത

മമായന്ന മൂലര്യങ്ങള്
നന്മയകാശ ഇതളുവനിടെര്തനി
വനിരനിഞ്ഞ പൂനവ
അന നസീ ജസീവനിതതനിന
നവളനിചമകായണ മകാറനിയനിനല
നനിനനറ ഭശഗനിയനില് വനിരനിഞ്ഞതണ
എണ്ണകാന കഴനിയകാത ആയനിരശ പൂകളകാണണ

           

                                  പകാര്വതനി
                                                                       9  B
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കവനിത

 മമാതൃഭമാഷ
മലയകാളമകാനണനന്റെ മകാതൃഭകാഷ
മലയകാളമകാനണനന്റെ ജന്മഭകാഷ
സതദവുശ ധര്മ്മവുശ കകാത്തുസൂക്ഷനികന്നെ
മലയകാളമകാനണനന്റെ മകാതൃഭകാഷ 
അമ്മതന മുലപകാലനിന മകാധുരദമുള്ളതകാ
നണനന്നെനശ എനന്റെ ഈ മകാതൃഭകാഷ
കവനിതയകാല് ചകാലനിനചടുത മലയകാള
മകാനണനന്റെ മകാതൃഭകാഷ...........

തുഞ്ചനന്റെ പകാട്ടുശ നചറനശരനി കവനിതയുശ
നചരുന്നെതകാനണനന്റെ മകാതൃഭകാഷ
അമ്മതന നറപുഞ്ചനിരനി നപകാനല
വനിളങ്ങനി നനില്കന്നെതകാനണനന്റെ
മകാതൃഭകാഷ............

ആദദമകായണ ഞകാന ഉരുവനിട മലയകാള
മകാനണനന്റെ മകാതൃഭകാഷ
കുഞ്ഞനിഹകയ്യെകാല് ആദദകാക്ഷരശ കുറനിച
മകാതൃഭകാഷയകാനണന മലയകാളശ                                   
                                               ഹൈരനി , 9 c
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കവനിത

പുഴ
കണ്ണകാടെനിനപകാലള്ള പുഴയനില്
കനലടുതനിട്ടു ഞകാന നനില്നക 
നചറതകായണ ജനനികനന്നെകാനരകാളശ
വലതകാകുന നപകാകുന.
         ഓളങ്ങള നപകാനലയസീ നമ്മള
          ഒരു നകാളകന നപകായസീടുശ
          ഓളങ്ങള നകടടെങ്ങുനമകാള
          ഓര്മ്മകള മകാത്രമകായസീരുശ
പുഴമകാത്രനമന്നെകാലനമകാഴുകുശ
നസീണ വഴനിയകാത്രകകാരനകായണ നനിതദശ
പുഴനയകാഴുകുന്നെതുനപകാനല,കര്മ
നനിരതമകായണ മകാറണശ നമ്മള
          മനസനിലൂനടെകാഴുകനടനയനശ
          മകാലനിനദമനിലകാത പുഴകള
          മകാനവനസ്നേഹൈശ പുലര്ത്തുശ
കകാവദസശസ്കൃതനിയകാകനട കരകള.
                                       അമനിന ,9 c
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 കവനിത  

മലയമാളെയമ നയിനകഭയിവമാദനഖ
കളകളശ ഒഴുകുന്നെ നദനികളകാല് നസീനള
കുളനിര് ചൂടെനിനനില്കന്നെ മലയകാളനമ. 
ഇളനസീര് ചുരത്തുന്നെ നമകാഴനികളകാനലനശ
കനിളനിമകള പകാടുന്നെ മലയകാളനമ
അഭനിവകാദനശ, നനിനകഭനിവകാദനശ, എനന്റെ-
യകതകാരനില് നനിന്നൂറമഭനിവകാദനശ
                                            (കള കളശ.....)       
നതങ്ങുശ കവുങ്ങുശ തലയകാടനിനനില്കന്നെ
നതകാടെനികളനില് അലയുന്നെ കുളനിര്നതന്നെനല
വയല് വരനമകാരത്തു കതനിരുതനിന്നെകാന വരുശ
അരനിമുലകകാടനിനല കുരുവനികനള
മലയകാള നകാടെനിനന്റെ സുകൃതമനലകാ നനിങ്ങള
മശഗളശ പകാടുശ സുദനിനമനലകാ.           (കള കളശ.....)

  നപകാങ്ങനിപറകശ മുകനില്മകാലനയകാനടെകാപശ                        
മകാനത്തുമനിനന്നെ മണനിമുകനിനല
ഓടെനികളനികന്നെ ഹപകനിടെകാങ്ങളനകകാപശ
അണനിനചരുശ കരുമകാടെനികഞ്ഞുങ്ങനള
മലയകാള നകാടെനിനന്റെ മഹൈനിമയനലകാ നനിങ്ങള
മലയജശ ചൂടുശ മരന്ദേമനലകാ                   അനകാമനിക
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      കൈഥ                                                                  

ആരുഖവൃദനമാകുഖ ഒരു 
നമാള്

                             ഒരു ദയിവസഖ അനൂപന്ന് വസീടയില് രമാതയി അതമാഴഖ 
കൈഴയിക്കുയമമാള് അനപയിടനറ അപ്പുപ്പെടനറ ടടകൈ
യയിലയിരുന്ന പമാതഖ തറയയില് വസീണുടെഞ.അയപ്പെമാള് മകൈടനറ ഭമാരര്യ 
പറഞ "ഇനയി നയിങ്ങള്കന്ന് പമാതതയില് ആഹമാരമയില.
നയിങ്ങള് എത പമാതമമാണന്ന് വസീണുടെച്ചയിരയിക്കുന്നതന്ന്.”അപ്പുപ്പെന
കൈയിടെന്നയപ്പെമാള് അച്ഛനഖ അമ്മയഖ പറയന്നതന്ന് അനൂപന്ന് യകൈട. അനൂപന്ന് 
മനസയില് പറഞ "ഇനയി അപ്പുപ്പെന മമാതമല വയസമാകുന്നതന്ന് 
അമ്മയഖ അച്ഛനഖ വയസമാകുഖ അയപ്പെമാള്
എടനറ ഭമാരര്യ ഇങ്ങടന പറയയമമാള് അമ്മയന്ന് അടലങയില്
അച്ഛനന്ന് യവദനയമാകുഖ.അയപ്പെമാള് ആണന്ന് ഈ അവസ
നയിങ്ങള്കന്ന് മനസയിലമാവുകൈ.”അനപന്ന് പറഞന്ന് കൈഴയിഞന്ന് കുറച്ചന്ന്
ദയിവസഖ കൈഴയിഞയപ്പെമാള് അനപയിടനറ മുതച്ഛടന വൃദസദ
നതയില് ടകൈമാണമാകയി.അതുയപമാടല തടന്ന ഇവടര 
വൃദസതനതയിലമാകയിയയപ്പെമാഴമാണന്ന് അവര്കന്ന് മനസയിലമായതന്ന്
ടതറന്ന് ടചെയമാല് അതന്ന് ഇരടയിയമായയി തയിരയിയച്ചല്ക്കുഖ എന്നന്ന്........

    (ആരുഖ വൃദനമാകുഖ ഒരുനമാള്)
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  കവനിത

തമാരമാടന്ന്
ഒരു പുവുനവടതനിനലകാരു തുമനി തന വന
ഒരു തകാരകാടനിനസീണശ നപകാനല........

ഒരു തകാമരപ്പുവനിതള നപകാനല......
ദൂരത്തു നനില്കനമകാരമ്മ മനസനിനലനകകാഴുകനി
എത്തുന്നെ പൂനവ..........

ഒരു തകാരകാടനിനസീണശ നപകാനല......

ഒരു വസന്ദേതനിനസീണശ നപകാനല.....

നസീ എത്ര ദൂനര...ദൂനര........

നസ്നേഹൈ മലരുകള പൂകശ....
കകാലതനിലനിതളനിട തകാമരപ്പൂനവ
ഹൃദയ നസ്നേഹൈകാര്ദ്രമകായണ നസീ വനിരനിനഞ്ഞന്നെനിനല
സുരഭനില നസ്നേഹൈകാര്ദ്രനമകാടകായണ.....
കരയകാനത അമ്മയ്ക്കുറ   ങ്ങുവകാനകാകുനമകാ
അകനലയ്ക്കു നസീ മകാഞ്ഞു മുനത....

ഒരു തകാരകാടനിനസീണശ നപകാനല... 

ഒരു തകാമര പൂവനിതള നപകാനല.....

ഒരു വസനതനിനസീണശ നപകാനല.....
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കവനിത

കുഞ്ഞുപടങ്ങള
നപകാതു വനിദദലയങ്ങളുണരുന
മകാറങ്ങള ഉളനകകാണ്ടുനകകാണണ
      മനികവനിനന്റെ നകന്ദ്രങ്ങളകായനി                                         
      അറനിവനിനന്റെ നകദകാരമകായനി
ശകാസ്ത്രങ്ങള,ഭകാഷകള,ഗണനിതശ
പഠനശ ലളനിതമകാകകാനകായണ
       ശകാസ്ത്രശ നമുകനിന നല്കനി
       വനിവര സകാനങ്കേതനിക വനിദദ
വനിരനലകാന്നെമര്തനിയകാല്
നതളനിയുന സസീനനിലകായണ
         അറനിവനിനന്റെ നനിറവുകനളലകാശ
         നന്മയണ മകാത്രമകായണ നവണസീ
നമ്മള മകാകുമസീ അത്ഭുതവനിദദ
മകാനവരകാശനിയണ നകാനള
          മകാര്ഗ ദസീപമകായണ മകാറനടനയനശ
           വനിവര സകാനങ്കേതനിക വനിദദ
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 വകാനനകാളനമതനിയ്ക്കുവകാനകായണ
 പകാറനിപറകനട വകാനനില്
              നകകാച്ചു പടങ്ങളകായണ നനിങ്ങനളനശ
              ഒരു നവനകരള സഷനി
  ആകനട നനിങ്ങള തന ദദൗതദശ
   പകാരനിന്നെഭനിമകാനമകായനി
                 പകാഠശകാലയ്ക്കുമനിനതനശ
             വനിവരങ്ങനളലകാശ വനിരല്തുമനിനകാനല
  വനിനനിമയശ നചയ്യുന നനിങ്ങള
  ഒരു നല സനന്ദേശമവനനിയണ നല്കകാന
               കഴനിവുള്ള കൂട്ടുകകാരകാകൂ
                നനിറമുള്ള പടങ്ങളകായനി
നസീനളപറകനട നനിങ്ങള
നനിറമുള്ള സസ്വപ്നങ്ങനളലകാശ
നനിറനവറ്റുവകാന ശക്തരകായനി

                                                 ഹഷലജ ടെസീചര്
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GHS PONGANADU                                                19

LITTLE  
        KITES



ഇതളുകള

കൈഥ

തളെരമാത   യസ്നേഹഖ  .....

         
                                            ജസീവനിതതനില് സനനകാഷശ എനനന്നെറനിയകാനത 
ജസീവനികന്നെ ഒരു കൂടശ വദക്തനിതസ്വതനിനനറ ഇടെയനില് തകാമസനികന്നെ ഒരു 
വദക്തനിയകാണണ രകാമന . രകാമനണ മകാതകാപനിതകാകളനില. ഒനരഒരനുജതനി 
മകാത്രശ.അനുജതനിയുനടെ ജന്മതനിലൂനടെ അവരുനടെ അമ്മ യകാത്രയകായനി. അമ്മയുനടെ 
മരണനശഷശ അച്ഛന മനറകാരു വനിവകാഹൈശ കഴനിച്ചു.അവരുനടെ
രണകാനമ്മയ രകാമനനയുശ അനുജതനി സസീതനയയുശ ഇഷടമലകായനിരുന. 
രണകാനമ്മയുനടെ മകളകലഭനിനകണ രകാമനുശ സസീതയ്ക്കുശ ലഭനികനമകാ
എന്നെ സശശയമകായനിരുന അവരനില്.അതണ നകകാണണ തനന്നെ രകാമനനയുശസസീതനയയുശ 
അവര് അവരുനടെ അച്ഛനനില് നനിന്നെണ പടുനക 
അകറനി തുടെങ്ങനി.നനിരനരശ തനനറ കുഞ്ഞനുജതനിനയ നകകാണണ നജകാലനി
നചയ്യെനിപനിച്ചു.ഇതണ രകാമനണ സഹൈനികകാന കഴനിഞ്ഞനില.അനതകാനടെ അവന ത
നനറ എലകാനമലകാമകായ കുഞ്ഞനുജതനിനയയുശ നകകാണണ ആപടെനിയനിറങ്ങനി.
രകാമനന്നെണ പതനിനഞ്ചണ വയസണ അനതകാനടെ അവന പഠനിപ്പുനപക്ഷനിച്ചു.
അവന അവരുനടെ ജസീവനിതശ നപകാറകാനകായനി മനറകാരു ഗകാമതനില് ഒരു 
കനിഷനികകാരനനറ വസീടനില് തകാമസനിച്ചു.രകാഘവന എന്നെകായനിരുന അനദ്ദേഹൈതനിനനറ 
നനകയ്യെകാളകായനിടകായനിരുന രകാമനനറ അദദ ചുവടുവയണപണ.
രഘവന ചുമട്ടുനതകാഴനിലകാളനിയുശ കഷനികകാരനുമകായനിരുന.പനിന്നെടുള്ള ജനിവനിതതനില് 
രകാമനുശ ഇത തുടെരുന.രകാഘനവടന രകാമനനറ സനനകാഷതനിനണ ദനിവസവുശ നകാലണ
വസീതശ നകകാടുത്തു.മകളനിലകാത
രകാഘവനുശ ഭകാരദയ്ക്കുശ അതണ വളനര സനനഷമകായനി.അങ്ങനന രകാമനണ നവ-

ചടെനി നവചടെനി ഉയര്ച ഉണകായനി.ഒരു പകാടെണ ധനശ നനകവന.അധസ്വനനിനകണ
തനിനനറ മുഴവനുശ അവന വനിയര്നപകാഴുകനി.അവന തനനറ അനുജതനി സസീതനയ 
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നനലകാരു വനിദദകാലയതനില് വനിജകാനതനിനുവനിട്ടു.അവള
പഠനിച്ചു.പതകാശ കകാസനില് ഉന്നെത വനിജയശ കരസ്തമകാകനി.
തുടെര്നള്ള പഠനിതതനിനകായനി അവനള നകകാനളജനിനലകണ അയച്ചു.അവനള 
രകാമന നകകാനളജനില് നചര്ത്തു.അവള അവളുനടെ സനഹൈകാദരനനറ അനുഗ
ഹൈവുശ മകാതകാപനിതകാകനള നപകാനല നസ്നേഹൈനികന്നെ രകാഘനവടനനറയുശ അ-

നുഗവുശ വകാങ്ങനിയ നശഷശ അവളുനടെ അമ്മയുനടെ കുഴനിനകാടെതനില് സകാഷണ-
ടെകാങ്കേശ പ്രണമനിച്ചു. നശഷശ യകാത്രകാനമകാഴനി നചകാലനി.നചന്നെയനിലകായനിരുന 
അവളുനടെ വനിജകാനനകന്ദ്രശ.അങ്ങനന അവള പഠനിചണ മനിടുകനിയകായനി.
അവള ഒനരകാ ആഴണചയുശ സനഹൈകാദരനണ കനതഴുതുമകായനിരുന.അങ്ങനന
അവരുനടെ ജസീവനിതശ ഉയര്ചയനിനലകണ നപകായനി...................... 
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നനന്മകാഴനി മുത്തുകള                

നനിങ്ങളുനടെ കഴ ഞ്ഞ കകാലനത നഖതങ്ങളനിലകാനത
അങ്ങസീകരനികക
വര്തമകാന കകാലനത ആന്മവനിശസ്വസനതകാനടെ 
നനകകകാരദശ നചയ്യുക
ഭകാവനിനയ ഭയമനിലകാനത നനരനിടുക
                                                        =എ പനി നജ അബദുല് കലകാശ
 
ശ്രമതനിലകാണണ, ഫലപ്രകാപനിയനിലല സശതദപനി
ഉളവകാകന്നെതണ.......
സമ്പൂര്ണ്ണ ശ്രമശ സമ്പൂര്ണ്ണ വനിജയമകാകുന!

                                                       = ഗകാനനിജനി
സൂരദന ഉദനികനമകാള ഇരുടണ മകാറനിനപകാകുന്നെതു നപകാനല
അറനിവുദനികനമകാള അജതയുശ മകാറനിനപകാകുന
                                                      =സസ്വകാമനി വനിനവകകാനന്ദേന
ജസീവനിതതനില് വനിജയശ നനടുന്നെവനരലകാശ പ്രനതദക 
കഴനിവുള്ളവരകായനിരനികണനനന്നെനില. പലനപകാഴുശ ശരകാശരനി 
കഴനിവുള്ളവരകാകശ അവര്... എന്നെകാല് സനിനരകാതകാഹൈവുശ
 ക്ഷമകാശസീലവുശ അവനര  ആതദനനിക വനിജയതനിനലക
നയനികശ    
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                                                      =മദര് നതനരസ

പരകാജയനമന്നെതണ നനിങ്ങളകണ കൂടുതല് കരുനതകാനടെ 
തനിരനിച്ചുരകാനുള്ള അവസരമകാണണ
                                                     =നഹൈനറനി നഫകാഡണ
                                                                                                  
ഉനദശവുശ ലക്ഷദവുമനിലകാത പരനിശ്രമവുശ ഹധരദവുശഅപൂര്ണ്ണമകാണണ 
                                                  =നജകാണ് എഫണ നകന്നെഡനി
നനിങ്ങളകണ പറകകാന കഴനിയനിനലങ്കേനില് ഒകാടുക
 ഒകാടെകാന കഴനിയനിനലങ്കേനില് നടെകക 
നടെകകാന കഴനിയനിനലങ്കേനില് ഇഴയുക
പക്ഷ നചയ്യുന്നെതണ എന്തു തനന്നെയകായകാലശ
മുനനപകാടണ തനന്നെ നസീങ്ങുക 
                                                  =മകാര്ടനിന ലഥര്കനിങണ
ഭകാവനിപ്രവചനികകാന ഏറവുശ നല രനിതനി 
അതണ സസ്വയശ നനിര്മ്മനിനചടുക എനള്ളതകാണണ
                           =എബ്രഹൈകാശ ലനിങ്കേണ്
നനിനന്നെ പരനിഗണനികന്നെവനതടെണ നന്നെയനി മകാത്രശ നപരുമകാറക
പ്രനിയനപടവനരകാടെണ എനശ ദയകാലവകായനിരനികക
                                                  = A.P.J
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പ്രയശമാതരയി

             കമമ്പ്യൂടര് തലമുറകള
                                                                               
കമമ്പ്യൂടര് ആദദതലമുറയനില് ഉപനയകാഗനിചനിരുന്നെ സകാനങ്കേതനിക 
വനിദദ.

                    -വകാകസ്വശ ടെദബണ
കമമ്പ്യൂടറനിനന്റെ രണകാശ തലമുറയനില് ഉപനയകാഗനിചനിരുന്നെ
സകാനങ്കേതനിക വനിദദ.

                    - ടകാനസനിസ്റ്റര്
കമമ്പ്യൂടറനിനന്റെ മൂന്നെകാശ തലമുറയനില് ഉപനയകാഗനിചനിരുന്നെ 
സകാനങ്കേതനിക വനിദദ.

                    - ഐ.സനി.ചനിപണ
കമമ്പ്യൂടറനിനന്റെ നകാലകാശ തലമുറയനില് ഉപനയകാഗനിചനിരുന്നെ 
സകാനങ്കേതനിക വനിദദ.

                     -VLSI ഹമനകകാനപ്രകാസസര്     
അഞ്ചകാശ തലമുറയനില് ഉപനയകാഗനിച സകാനങ്കേതനിക വനിദദ. 

                   -  ULSI ഹമനകകാനപ്രകാസസര്
                    (അളടകാ ലകാര് ജണ നസ്കെയനില് ഇന്റെനഗഷന
സനിസ്റ്റശ)
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Dr A P J Abdul Kalam

Dr Kalam, the former
president of India ,is a
distinguished scientist, well-
known for his significant
contribution to the field of space research. His  
vision is to transform India into a developed nation 
by 2020.
             Born on 15 October, 1931, at Rameswaram
in Tamil Nadu, Abdul Kalam specialised in 
aeronautical engineering from the madras institute 
of technology . He became professor of technology
and social transformation at Anna University, and 
was involved in teaching and  research.
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MAHATMA GANDHI
 

A leader of his people, unsupported by any outward 
authority; a politician who success rests not upon craft 
nor the mastery of
technical devices, but
simply on the
convincing power of
his personality; a
victorious fighter who
always scorned the use
of force;a man of
wisdom and humility, armed with resolve and inflexible
consistency, who has devoted all his strength to the 
uplifting of his people and the betterment of their lot; a 
man who has confronted the brutality of Europe with 
the dignity of the  simple human being and thus at all 
times risen superior.
                                                                      
Generations to come it may be, will scarce
believe that such a one as this, eve in flesh and blood, 
walked upon this earth.
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 കവകഖ മുഹമ്മദന്ന് ബഷസീര്

ആധുനയികൈ  മലയമാളെസമാഹയിതര്യതയില്
ഏറവുമധയികൈഖ        വമായയികടപ്പെട
എഴുത്തുകൈമാരന.  യനമാവലയിസന്ന്,  കൈഥമാകൃതന്ന്,
സസ്വമാതന്ത്രസമരയസനമാനയി  എന്നസീ  നയിലയയില്
പ്രസയിദനമായ അയദ്ദേഹഖ യബപ്പൂര് സുല്തമാന
എന്ന  അപരനമാമതയിലഖ  അറയിയടപ്പെടുന്നു.
1908 ജനവരയി  21  നന്ന്  യകൈമാടയഖ  ജയിലയയിടല
കവകഖ തലയയമാലപ്പെറമയില് ജനയിച്ചു.  പയിതമാവന്ന്
കൈമായയി  അബ്ദുറഹമാനഖ  മമാതമാവന്ന്
കുഞമാത്തുമ്മ.ജസീവയിതപങമാളെയി  ഫമാതയിമ  ബഷസീര്.  മരണഖ
1994 ജൂകല  5  നന്ന്.ആദര്യകൃതയി  -  യപ്രമയലഖനഖ.
ബമാലര്യകൈമാലസഖയി,പമാത്തുമ്മമായടടെ  ആടെന്ന്,  യപ്രമയലഖനഖ,
ഭമാര്ഗവസീനയിലയഖ   ന്റുപ്പൂപ്പെമാടകമാരമായനണമാ
ന്നന്ന്,മതയിലകൈള്,ഭൂമയിയടടെ  അവകൈമാശയികൈള്,ആനവമാരയിയഖ
ടപമാനകുരയിശഖ,ശബ്ദങ്ങള്,സലടത  പ്രധമാന  ദയിവര്യന,
വയിശസ്വവയിഖര്യമാതമമായമൂകന്ന്,  നസീലടവളെയിച്ചഖ,അനരമാഗതയിടന്റെ
ദയിനങ്ങള്,ജന്മദയിനഖ,മുച്ചസീടകൈളെയികമാരടന്റെ  മകൈള്,
അനര്ഘനയിമയിഷഖ,വയിഡയികൈളുടടെ
സസ്വര്ഗഖ,മമാന്ത്രയികൈപ്പൂച്ച,തമാരമാടസ്പെഷര്യല്,ആനപ്പൂടെ
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മുതലമായവയമാണന്ന്  പ്രധമാന  കൃതയികൈള്.  യകൈന്ദ്ര  സമാഹയിതര്യ
അകമാദമയി,യകൈരളെ  സമാഹയിതര്യ  അകമാദമയി,
ടഫയലമാഷയിപ്പെന്ന്,പത്മശസീ,ലളെയിതമാഖബയികൈ  അന്തര്ജ്ജനഖ
അവമാര്ഡന്ന്,മുടത്തു വര്കയി അവമാര്ഡന്ന്,വള്ളയതമാള് പുരസമാരഖ.

             

                             ശനിവന
                                           9 c
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പഴടഞമാല്ലുകൈളുഖ  ടടശലയികൈളുഖ

• ഉപ്പുതനിന്നെവന നവള്ളശ കുടെനികശ

• ഒത്തു പനിടെനിചകാല് മലയുശ നപകാരുശ

• കകാകകുളനിചകാല് നകകാകകാകുനമകാ?

• കുനശ നപകായകാല് കുടെതനിലശ തപണശ

• ചങ്ങകാടെനിനന്നെകായകാല് കണ്ണകാടെനി നവണ

• തുടെകശ നന്നെകായകാല് മുടെകശ നവരനില

• അറനിവകാണണ ശക്തനി

• ഉള്ളനിലള്ളതണ കണ്ണനിലറനിയകാശ

• നതകാല്വനി വനിജയതനിനണ മുനന്നെകാടെനിയകാണണ

•  മടെനിയന മല ചുമകശ
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• വനിതചനത നകകായ്യു

• കകാണശ വനിറണ ഒണശ ഒണ്ണണശ

• നകകാടുതകാല് നകകാലത്തുശ കനിട്ടുശ

• നതടെനിയ വള്ളനി കകാലനില് ചുറനി

•  പനിള്ളമനസനില് കള്ളമനില

• മസീശനരചകാലശ ആശനരയ്ക്കുനമകാ

• വരകാനുള്ളതണ വഴനിയനില് തങ്ങുനമകാ

                            

സമതണ
                                                     10 B    
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കൈടെഖ കൈഥകൈള്
ആനയ്ക്കുശ നനിയനില പകാപകാനുശ നനിലയനില ആമകാടെനികണ്ണനണ 
അരനയകാളശ നവള്ളശ
                            തവള
ആനയനിലണണണ നചനയനിലനില ഇമയനിലണണ ഇഷതനിലനില 
രണക്ഷരമുള്ളഞകാനകാരണ
                           ആമ
ആനനയകകാണകാന നവളനിചമുണണ വനിളക
നകകാളുതകാന തനിയനില
                        നടെകാര്ചണ
ഉണകാകന്നെവന ഉപനയകാഗനികന്നെനില ഉപനയകാഗനികന്നെവതണ  
അറനിയുന്നെനിലകാ 
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                        ശവനപടനി
എലകാശ തനിനശ എലകാശ ദഹൈനികശ നവള്ളശ
കുടെനിചകാല് ചത്തു നപകാകശ 
                          തസീ
എനന്നെനതകാട്ടുകട്ടുശ പനക്ഷ സദദനകടുകനില
                   കകാല്കനലറര്
ഒരമ്മ നനരശ നവളുതകാല് വസീടെനിനുചുറ്റുശ ഓടെനിനടെകശ പനിനന്നെ 
നചനന്നെകാരുമുകനിലനിരനികശ
                          ചൂലണ
ഓടുശ കുതനിര ചകാടുശ കുതനിര നവള്ളശ കണകാല് നനില്കശ
കുതനിര
                           നചരുപണ
നകാലകകാലള്ള നനങ്ങലനിനപണ്ണനിനന നകകാലനകാരകായണന
കനടകാണ്ടുനപകായനി
          പകാമണ തവളനയ പനിടെനികന
വയലനിനന്റെ വളവനില് അറപതണ മരതനില് അറപതണ നപകാതണ 
അറപ
തണ നപകാതനില് അറപതണ നതണ 
എന്നെകാല് നതനിനന്റെ കനണ്ണത്ര
                          രണണ
കരടെനിയനിലണണ കുതനിരയനിലനില ഉഴുന്നെനിലണണ ഉലവയനിലനില 
ജനതയനിലണണ ജനങ്ങളനിലനില
മൂന്നെക്ഷരമുള്ള ഞകാനകാരണ ?
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                        കഴുത                                        അമ്മ 
നപറനതലകാശ കറത പടകാളശ
                        കട്ടുറമണ
അരനിനവകശ മുനമ കറനി നവയ്ക്കുശ
                       ചസീര 
അനനകശ മതനില് നകടനി അകനതകാരു നവള്ളനിവടെനി
                      വകാഴപനിണനി
അനങ്ങകാനടകാടുശ ഇനങ്ങകാനടകാടുശ നനനര നനിന്നെണ സതദശ പറയുശ 
                      ത്രകാസണ
അടെനിയനില് വടകനിണ്ണശ നമനല പചപനല്
                      നചന
ആയനിരശ കനിളനികളകണ ഒറനകകാകണ
                    വകാഴകല
ആയനിരശ കണ്ണുള്ളവന ചനയണ നപകായനി
                    വല
ഇലനി നമലകായനിരശ പലനിമുട
                    നനലനിക
ഉടുത്തുണനിയനിലകാതവന കുടെചൂടെനി നനികന
                  നതങ്ങണ
ഉരുടകാശ പനിരടകാശ എടുകകാന വയ്യെ
                  കണ്ണണ
ഒരകാളകണ തലയനിലശ കകാലനിലശ നതകാപനി
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                  ഉലക
നകകാലനിനനകാടെണ പറഞ്ഞകാല് നകകാളകാമനി ഏറ്റു പറയുശ
                   ഉചഭകാഷനിണനി
കകാലണണ നടെകനില കയ്യുണണ വനിരലനില നമയ്യുണണ തലയനില 
                    കനസര
തനിന്നെനില കുടെനികനില തലകാനത മനിണനില 
                    കനസര
തനിരനി നതറത്തു തനിരനികപുറത്തു മുടയനിട്ടു
                    കുരുമുളകണ
പൂകനില കകായനില നവടനിയകാല് തളനിര്കശ 
                   തലമുടെനി
പനിടെനിചകാല് പനിടെനികനിടനില നവടനിയകാല് നവനടല്കനില
                    നവള്ളശ
രണ്ടു സുന്ദേരനികള ഒരുമനിനച കരയ
                     കണ്ണണ
നവള്ളതനിലനിടകാല് നനയനില നവയനിലതനിടകാല് വകാടുശ
                    നചമനില
പുലനിയുണതനിനന്മല് പുകയുണതനിനന്മല് ഇലയുണതനിനന്മല് 
തസീയുണതനിനന്മല് കലനിയുണതനിനന്മല് ആനരകാഗദഹൈകാനനികണ 
വകയുണതനിനന്മല്                                  -പുകവലനി
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ഇതളുകള

വരകൈള് വര്ണ്ണങ്ങള്

 

ആരനിഫണ 

9 A

              മകാനവണ,10 B
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ഇതളുകള

ആശഖസ
പടശ നപകാനല പറന്നെണ പറന്നെണ ഉയരങ്ങളനിനലകണ എത്തുവകാന എലകാ 
ലനിറനില് ഹകറണസണ അശഗങ്ങളകശ എനന്റെ ഹൃദയശ നനിറഞ്ഞ 
ആശശസകള....

                                                       എന്നെണ 
                                                             ചനിന.സനി
                                                            ( SITC)
                                                   

GHS PONGANADU                                                36



ഇതളുകള

  നനയി
ഈ മകാഗസനിനന്റെ ആസൂത്ര ണശ മുതല്    ഞങ്ങനളകാനടെകാപശ 
സഹൈകരനിച നഹൈ ഡനിസ്ട്രസണ ഇന്ദേനിര ടെസീ ചര്, ഹകറണ മനിസ്ട്രസണ നസസീല 
ടെസീചര് , ജസസീന ടെസീചര്, SITC ചനിന്തു
ടെസീചര്,മറണ അദ്ധദകാപകര്,ലനിറനില് ഹകറണസണ അശഗങ്ങള,മറണ 
കൂട്ടുകകാനരയുശ ഈ അവസരതനില് ഞങ്ങള നന്ദേനിനയകാനടെ ഒകാര്കന
............................................
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ഇതളുകള

എഡയിയറഴന്ന്

1) MANAV.M.NAIR
2) JEEVAN.P.R
3) HAFIS RAHMAN.N
4) SAMBATH.S
5) ARIF MUHAMMED.F
6) SIVAN.S
7) KISHORE
8) KIRAN
9) ADWAITH.M.R
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ഇതളുകള

THANKS....THANKS....THANKS....THANKS....THANKS....THANKS....
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