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  എഡജററപാറജയല
 വജിവരവജിനജിമയസപാങങ്കേതജികവജിദദ്യഅനുദജിനയംവജികസജിച്ചുകകപാണജിരജിക്കുന്നഈ

 കപാലഘട്ടതജിൽവജിദദ്യപാർഥജികള്കച്ച്ഡജിജജിറ്റൽങലപാകകതനൂതനപ്രവണതകള്

 പരജിചയകപ്പെടപാനുയംഅതജിലൂകടതങ്ങളുകടഭപാവജികയതകന്നമപാറ്റജിമറജികപാനുയംഉള്ള

അസുലഭസന്ദർഭമപാണച്ച്ലജിറ്റജിൽകകറ്റച്ച്സജിലൂകടകകവന്നജിരജിക്കുന്നതച്ച്.

 സപാങങ്കേതജികവജിദദ്യഉപങയപാഗജിക്കുങമപാള്പരജിപപാലജിങകണമൂലദ്യങ്ങകളക്കുറജിച്ചുയം

 സയംസപാരകതക്കുറജിച്ചുമുള്ളഅവങബപാധയംവജിദദ്യപാർഥജികളജിൽസൃഷജിങകണതുണച്ച്.

 നമ്മുകടവജിദദ്യപാലയതജിൽപ്രവർതജിക്കുന്നലജിറ്റജിൽകകറ്റച്ച്സച്ച്യൂണജിറ്റജിന്കറ

 ങനതൃതത്വതജിൽതയപാറപാകജിയഈഡജിജജിറ്റൽമപാഗസജിന്പ്രവർതന

 പങ്കേപാളജികളപായഎലപാവജിദദ്യപാർതജികങളപാടയംഅദദ്യപാപകങരപാടയംനന്ദജി

 പ്രകപാശജിപ്പെജിച്ചുകകപാണച്ച്'പറന്നുയരുന്നപട്ടങ്ങള്'നജിങ്ങള്കപായജിസമർപ്പെജിക്കുന്നു.

ഷഷിഹഹായസസ് .എസസ്

സഷിനഷി രഹാജസ് .വഷി
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            സറന്ദേശയം

                       വജ. രഞജതച

ചചെയര്മപാന

ആറരപാഗഗ-വജദഗപാഭഗപാസ

സപാനഡജയംഗചകമജറജ

    പപാളയയംകുനചഗവൺചമനറചഹയര്ചസക്കനഡറജസ്കൂളജചലെഈവര്ഷയംഒരു

 ഡജജജറലമപാഗസജനപ്രസജദദ്ധീകരജക്കുന്നുഎനറജഞ്ഞതജലഅതജയപായ

               സറനപാഷമുണച. ഇതജനചറപജനജലപ്രവര്തജചഎലപാഅണജയറ
പ്രവര്തകര്ക്കുയം

 പ്രറതഗകഅഭജനന്ദേനങ്ങൾ.

സസ് നനഹപ ൂര്വവ
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                                   സറന്ദേശയം

പഹാളയവക ുനസ് ഗവ. ഹയര്സസക്കന്ററഷി സ്ക ൂളഷിസലെ ലെഷിറഷില് കകറസ്സഷിസന്റ 
ആഭഷിമ ുഖഖ്യതഷില് ഈ വര്ഷവ ഒര ു മഹാഗസഷിന് പ്രസഷിദദ്ധീകരഷിക്ക ുന ു 
എനറഷിഞ്ഞതഷില് അതഷിയഹായ സനനഹാഷമ ുണസ്.ഈ മഹാഗസഷിനഷിലെ  ൂസടെ 
വഷിദഖ്യഹാര്തഷികളഷില് വഷിവര വഷിനഷിമയ സഹാനങ്കേതഷിക വഷിദഖ്യയ ുസടെ നവദ്ധീന 
ആശയങ്ങള് മനസഷിലെഹാക്ക ുനതഷിനസ് സഹഹായകരമഹാകസട്ടെ എനസ് ആശവസഷിക്ക ുന ു.

സസ് നനഹപ ൂര്വവ  

                                                                    എസസ്.പ്രദ്ധീത
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           സറന്ദേശയം
പഹാളയവക ുനസ് ഗവ:ഹയര്സസക്കന്ററഷി സസ് ക ൂള് സസഹസസ് ക ൂള് വഷിഭഹാഗവ ലെഷിറഷില് 
സസകറസ്സഷിസന്റ ആഭഷിമ ുഖഖ്യതഷില് ഒര ു ഡഷിജഷിറല് മഹാഗസഷിന് പ്രസഷിദദ്ധീകരഷിക്ക ുന ു 
എനറഷിഞ്ഞതഷില് വളസര സനനഹാഷമ ുണസ്.മഹാഗസഷിസന്റ അണഷിയപ്രവര്തകരഹായ 
അദഖ്യഹാപകര്ക്ക ുവ വഷിദഖ്യഹാര്തഷികള്ക്ക ുവ എലഹാ ആശവസകള ുവ നനര ുന ു.
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        Shihayas S                     Sini Raj V
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                   വപാക്കുകൾ ...സതപചനങ്ങൾ ...

                          എ .പപി . ജജെ അബ ബ്ദുള്കലലല

സത്വപ്നങ്ങള്സപാകപാതച്ച്കരജികണകമങ്കേജിൽആദദ്യയംസത്വപ്നയംകപാങണണതുണച്ച്.

ഉറകതജിൽനപായംകപാണുന്നതല,മറജിചച്ച്നകമ്മെഉറങ്ങപാന്
അനുവദജികപാതതപാണച്ച്സത്വപ്നയം.

പ്രതതീകകളുയംസത്വപ്നങ്ങളുയംതകർന്നടജിയുങമപാഴുയംഅവജിശജിഷങ്ങള്കജിടയജിൽ
ഒന്നച്ച്പരതജിങനപാകുകഒരുസുവർണപാവസരയംഎവജികടകയങ്കേജിലുയം
കങണകപായം.

നജിങ്ങളുകടഏറ്റവുയംനലഅധദ്യപാപകന്നജിങ്ങള്കചയച്ച്തഅവസപാനകത
കതറ്റപാണച്ച്.

കൃതജിമസങനപാഷതജിനച്ച്പജിറങകഒപാടപാകതഈടുറ്റങനട്ടങ്ങള്കപായജി
സത്വയയംസമർപ്പെജികുക.

സൂരദ്യകനങപ്പെപാകലതജിളങ്ങണകമങ്കേജിൽഅതജികനങപ്പെപാകലജത്വലജികുകയുയം
ങവണയം.

മപാനവജികതയച്ച്കച്ച്ലഭജിചവരദപാനമപാണച്ച്ശപാസച്ച്തയം.

ജതീവജിതവജിജയയംആസത്വദജികപാന്മനുഷദ്യനച്ച്ജതീവജിതതജിൽയപാതനകള്
ആവശദ്യമപാണച്ച്.

വലജിയകതങനപാസയംഭവജികപാന്ങവണജികപാതജിരജികരുതച്ച്,ഉള്ളതച്ച്വചച്ച്
തുടങ്ങുക.
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                    കവരപാഗപര്വയം

                     ഒഒാമനകക്കുട്ടന് പപിള.ആര

                                 എചച.എസച.ടപി   മലയലളല

ഇകതകന്റെങമധയപാത

ജതീവജിതങതർകതളജികുന്നുഞപാന്

അശത്വങമധതജികന്റെഞപാകണപാലജികളജിൽ

ദുശ്ശളപാസയംഗമയം

എങങ്ങപാമറന്നതപാണതീമുഖയം

ആങയപാധനതജികന്റെശശൗരദ്യതപാളങ്ങജിൽ

തളർന്നുതപാണതപാണതീമുഖയം;ങസപാദരജി

ങനരമജില,'കവന്നജി'യുകടമുഴകയം

ചൂടപാന്ങനരകമതുന്നു

കമജികുകങസപാദരജി

പട്ടപാഭജിങഷകയംരജസത്വലയപാകുകമന്ദശൗപതജി
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കപാതുകപാതുഴലുകയപാവപായംങമധതജിനനദ്യയംകപാണപാന്

നജികന്റെയതീകകകുഞജിന്നജിണയംങപപാലുയം

എകന്റെയതീയപാതയുയംസുരകജിതയം.

എകന്റെവജിജയതജിനനുപൂരകയം.

രക്തനദജികകളപാഴുകജിയരണതജികന്റെനപാളുകള്

തുടകരഞപാകനയച്ച്കതറജിഞതലങയപാട്ടജികള്

ഇവജികടനജികന്റെകണ്ണുനതീരജിലൂകടയുള്ളങമധയപാതയുയം

ഭഗവതച്ച്പദയംമരവജിചമനസ്സുമപായച്ച്

ശതുസയംഹപാരയംനജിഷ്ഠയപാകജിങയപാനജിവന്

അവജികടബന്ധകമപാകകനഷച്ച്ടമപായച്ച്

ഒങന്നലകദ്യകമന്നറജിയുക

എങന്നപാഅന്നദ്യയംവന്നങസപാദരതീ

നജികന്റെഅശ്രുകളതജിതതീക്ഷ്ണങ്ങള്

കമജികുകങസപാദരതീ-കമജികുക
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 Inventors of Information Technology

Father of computer  Charles Babbage

Father of computer science   Alan Turing

Father of Information Theory Claude Shannon

Father of Information Technology in India Rajiv Gandhi

Father of electronic digital computer  John Vincent Atanasoff

Father of Internet  Vint cerf

Father of free software Richard Stallmon

Father of Binary code Eugene Paul Curtis

Father of super computer  Seymour Cray

Father of Indian computer Dr. Vijay.p.Bhatkar

Father of Personal computer  Henry Edward Roberts

Father of IBM Personal computer Philip done Estride

Father of video game  Raiph.H.Baer

Father of Data Processing  Herman Hollerith
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                          ഇനജചന്റെവജലെപാപയം

                         ശരണ്തമപി എല.എ    10.F

ചജിറകറ്റപകജിയപായച്ച്അലയുന്നുഞപാന്

എവജികടകയന്നറജിയപാകത

അകലുകയപാകണങ്കേജിലുയംങതടകയപാണ

ഞപാന്എങങ്ങപാട്ടപാണതീകകകരളജിതന്യപാത

ങകരളകതഭരജിക്കുന്നതച്ച്

ജപാതജിങയപാമതങമപാമുതലപാളജിതങമപാരപാഷതീയങമപാ?

അറജിയജികലനജികറജിയജിലങകരളയംതന്യപാത

എങങ്ങപാട്ടപാകണന്നറജിയജില

എങ്കേജിലുയംഞപാന്ങതടന്നു.

കതരുവജികലപാരുസങഹപാദരകന്റ

വജിലപാപതജിൽവജിങ്ങുകന്നന്ഹൃദയയം

നതീതജിയ്ക്കുങവണജിയപാചജികുന്നമനുഷദ്യകര

ചൂഷണയംകചയ്യുന്നഅധജികപാരജിവർഗ്ഗങമ

ങകള്ക്കുന്നജിങലആവജിലപാപയം.
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ഒരുപപാടച്ച്മപാതൃങസ്നേഹതജിന്

ങപരുങകട്ടഎന്ങകരളമണ്ണജിൽ

മപാതപാവജിന്കകകകകപാകണപാരു

ജതീവന്കപപാലജിഞതച്ച്ഓർകുവപാനപാകുന്നജില.

എങങ്ങപാട്ടപാകണന്നറജിയജിലകകകരളജിതന്ഈയപാത.

ഇങതപാമനുഷദ്യതത്വയംഇങതപാനന്മഇങതപാങസ്നേഹയം

ആകരവജിശത്വസജികുയംആകരഅവജിശത്വസജികുയം

ഒന്നുമറജിയജികലനജികകപാന്നുയംഅറജിയജില.

അരുതരുകതന്നുചതജിൽവജിലപാപയം

ങകള്കുന്നജിലപാരുയം.

നതീണുനജിവർന്നുകജിടകുമതീ

ങലപാകകതവജികടയപാണതജിരയുക

ആപഴയങകരളകത

അറജിയജിലതുകമനജികറജിയജില.

അഹങ്കേപാരങമപാഎന്തലയജിൽഅങതപാസത്വപാർതതങയപാ

ഒരുനപാള്ആരുകടനപാവജിൽനജിന്നപാവുഞപാനറജിയുക

ഞപാനപാകരന്നുയംഈങലപാകകമകനന്നുയം
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സചചധെെരഗയംമുറനപാടച .

  -അക്ഷര അശശലകച കുമലര്    9F

         മപാർചച്ച്8വനജിതപാദജിനമപായജിനപായംആങഘപാഷജികുകയപാണങലപാ.വളകര

അഭജിമപാനകരമപായസപാമൂഹദ്യസപാമതജികരപാഷച്ച്ട്രതീയമപാറ്റങ്ങള്സതീയുകട

ജതീവജിതനജിലവപാരതജിലുയംമപാറ്റമുണപാകജിയജിട്ടുണച്ച്.മപാറുമറയച്ച്കപാന്ങപപാലുയം

സത്വപാതനദ്യമജിലപാതജിരുന്നഒരുകപാലഘട്ടതജിൽനജിന്നുയംപുരുഷങനപാങടപാപ്പെയം

തകന്നഏതച്ച്ങമഖലയജിലുയംകഴജിവച്ച്കതളജിയജികപാന്ഇന്നച്ച്സച്ച്തതീകള്കച്ച്
കഴജിഞജിട്ടുകണന്നച്ച്നജിസയംശയയംപറയപായം.

ഇതച്ച്സച്ച്തതീകളുകടഇചച്ച്ഛപാശക്തജിയുയംകധരദ്യവുയംതകന്ന

എന്നപാൽസച്ച്തതീകള്കുയംകുട്ടജികള്കുയം

എതജികരഇങപ്പെപാഴുയംഅതജിക്രമങ്ങളുയംപതീഡനങ്ങളുയംതുടരുകയപാണച്ച്.
കുറ്റവപാളജികള്കച്ച്മതജിയപായശജികഉറപ്പെപാകുവപാനുയംഅക്രമങ്ങള്കച്ച്
ഒരുപരജിധജിവകരതടയജിടപാനുയംസതീകള്കുങവണജിഇരുപതജിനപാലച്ച്
മണജികൂറുയംപ്രവർതജികുന്ന'മജിത181'എന്നകഹൽപ്പെച്ച്കലന്
പ്രവർതജികുകയപാണച്ച്.

'സകധരദ്യയംമുങന്നപാട്ടച്ച്'എന്നങപരജിൽവനജിതപാശജിശുവജികസന
വകുപ്പെച്ച്ആവജിഷ്കരജിചതുടർകദ്യപാമയജിനുകള്സച്ച്തതീ
ശപാക്തതീകരണതജികന്റെശക്തജികൂട്ടുകയപാണച്ച്.ഇതജികനകുറജിചച്ച്എലപാ
സച്ച്തതീകളുയം,
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കപണ്കുട്ടജികളുയംങബപാധമതജികളപാവണയം.ഒരുകപണ്കുട്ടജിങപപാലുയം

അക്രമജികകപ്പെടപാത,ഒരുങലപാകതജിനപായജിനപായംമുങന്നപാട്ടച്ച്ഇറങ്ങജിങയപറ്റൂ.

ഗപാർഹജികഅതജിക്രമങ്ങളജിൽനജിന്നച്ച്സച്ച്തതീകകള

രകജികുന്നനജിയമയം2005,സച്ച്തതീധനനജിങരപാധനനജിയമയം

1961,കകശശവവജിവപാഹനജിങരപാധനനജിയമയം2006,ഇങമ്മെപാറൽട്രപാഫജികജിങച്ച്
പ്രജിവന്ഷന്ആകച്ച്,കതപാഴജിലജിടങ്ങളജിൽസതീകള്കച്ച്ങനകരയുള്ള
അതജിക്രമങ്ങള്തടയുന്നനജിയമയം2013,ലജിയംഗസമതത്വവയം,
ശപാക്തതീകരണവയംഉറപ്പെപാക്കുന്നനജിയമയം,നജിർഭയങപപാളജിസജിതുടങ്ങജി
പലതരയംകപാരദ്യങ്ങകളക്കുറജിചച്ച്ഇന്നകതസതീകള്അറജിങഞ
മതജിയപാക.അതവർകച്ച്സമൂഹതജിൽസകകധരദ്യയംജതീവജികപാനുള്ള
കരുതപാണച്ച്നൽകുന്നതച്ച്.'കുടയംബശ്രതീ'വളർന്നുവരുന്നതച്ച്
അഭജിമപാനങതപാകടങകരളയംകണ്ണച്ച്തുറന്നച്ച്കപാണകയപാണച്ച്.

ആർതവതജികന്റെങപരജിൽങപപാലുയംമപാറ്റജിനജിർതപാകതയുള്ളസതീ
സമതത്വമപാണച്ച്നമുകച്ച്ങവണതച്ച്.നമുകച്ച്മുങന്നറപായം,എലപാങമഖലയജിലുയം
നപാളകതനലതലമുറയപായജി,ഉണരുന്നസങഹപാദരജികയ,ഭപാരദ്യകയ,
അമ്മെകയബഹുമപാനജികപാന്,ങസ്നേഹജികപാന്,ശപാക്തതീകരജികപാന്എലപാ
കശൗമപാരങതജസയംഉണരകട്ട.....
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INNOVATIONS
BHADRAD9D

ATOMIC THEORY JOHN DALTON

UNCERTAINTY PRINCIPLE WERNER HEISENBERG

STRUCTURE OF ATOM NIELS BOHR

PLUM PUDDING MODEL J.J THOMSON

WAVE MECHANICS MODEL MAX PLANCK

ELECTRON J.J THOMSON

PROTON          ERNEST RUTHERFORD

NEUTRON JAMES CHADWICK

NUCLEUS          ERNEST  RUTHERFORD

POSITRON CARL  ANDERSON

ANTI NEUTRON BRUCE CORK
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                                സസൗഹൃദയം

                                        ഫലതപിമ അനസച-9.F

എന് സസൗഹൃദ നസൗകയഷില്
എന് ജദ്ധീവഷിത പഹാതയഷില്
എവഷിസടെ നഷിനനഹാ വസനതഷിയവള് നദ്ധീ...........
എന് മനസഷില് അണയഹാത സസൗഹൃദമഹായഷി
നവനലെഷില് മഴചഹാറ ുവ നപഹാസലെ
കഹാനതഹാര്തഷിരഷിക്ക ുവ. 
നഷിന് മൃദ ുശബ്ദതഷിനഹായഷി
നഷിന് മൃദുസ്പര്ശതഷിനഹായഷി
നഷിന് മൃദ ുസസ് നമരതഷിനഹായഷി
എന് മനസഷിസന സതഹാട്ടുണര്തഷി
സൂരഖ്യകഹാനതഷില് സവളഷിചവ
വഷിതച സസൗഹൃദനമ
എന് ശസ്വഹാസനഷിശസ്വഹാസങ്ങളഷില്
മലെരഹായസ് സസ് നനഹമഹായസ് മധെെ ുവഹായസ്
നദ്ധീയണയ ുനമഹാള്           ഞഹാനറഷിയഹാസതന്
മനസഹാവ പടെഷിവഹാതഷിലെഷില്
നദ്ധീ നഷിറയ ുന ു ഒര ു സസ് നനഹദദ്ധീപവ നപഹാല്
കണഷിട്ടെ ുവ കഹാണഹാസത നകട്ടെഷിട്ടെ ുവ നകള്ക്കഹാസത
എനഹാസണനറഷിയഹാസത അകലെവ നടെഷിപ ൂനദ്ധീ...........
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                           സസൗഹൃദയം

                          -ശസ്നേഹ .എസച .ബപി   8.D  

പജിചനടന്നങപ്പെപാള്ഒപ്പെമപാകയതജിനതീ

വജിറയപാർന്നവജിരലജികനങചർതണച്ചു

കപാലടജിചുവടജികനങചർത്തുറപ്പെജിചതുയംകഥകള്പറഞതുയംഓർമ്മെ

നന്മയുകടശതീലുകള്പടരുന്നവഴജികളുയം

കവയജിലജിതളപായച്ച്കപപാഴജിയുമജിടവഴജികളുയം

ആയതജിലപാടജിയഊഞപാലപാങയപാർമ്മെകള്

കപാലതജിലൂകടപറന്നു

കപാവജികലതപാമരതപാരജിനപായച്ച്ങപപായതുയം

എലപാകമപാങരപാർമ്മെയപായുണരപാതുറങ്ങുന്നു

അന്നകതജതീവജിതകമതഭയംഗജി

അന്നകതനജിമജിഷങ്ങള്എതഭയംഗജി
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ഗതകപാലസ്മരണയജിൽമധുരയംകജിനജിയുന്ന

നജിമജിഷങ്ങങളപാങരപാന്നുകമന്തുഭയംഗജി

ദൂകരയപാകണങ്കേജിലുയംചപാരതച്ച്നതീയുണച്ച്

ഓർമ്മെകള്കജിന്നുയംഇഴയടപ്പെയം

ഓർകപാതജിരജിക്കുവപാനപാകപാതമപായജിക

ങസ്നേഹതപാൽസമന്നകമകന്റെകട്ടച്ച്
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                    What Am I ?
             Aparna.J.S

9D                                

1.I obey your commands,but I am not a soldier.

    I walk like a man,but I can't talk like a man.

    I look like a man,but I can't think like a man.

    What Am I ?
    

                    

2.I travel all around the world fixed in a corner.
   I am gummed all over on one side.
   Some people collect me as their hobby.
   What Am I ?

                              ജജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച്പപാളയയംകുന്നച്ച്33



 പറന്നുയരുന്നപട്ടങ്ങള്

3.I hunt by night and sleep by day.
   I am considered very wise and I am a bird.
   What Am I ?
   

4.I am a black and white bird that can't fly.
   But my flipper-like wings help me to swim
   very well in the water.
   What Am I ?
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                     Answers
1. Robot

2.Stamp

3.Owl

4.Penguin
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                   മറയുനകപാഴചചെകൾ

                         പപിന്സപി.പപി  9 .സപി

മൃതദ്യുഎകനന്നറജിയപാന്തുടങ്ങജിടുയം

മജിശ്രസശൗന്ദരദ്യപ്രകൃതജിദൃശദ്യങ്ങങളപാ

മൃതജിയുകടങനപാവജികനവജിരൽതുമജിങലനജി

മലജിനമപായച്ച്തതീരുന്നുമറവജിൽപരജിസജിതജി

 ബപാഹദ്യമപായച്ച്കപാണുന്നഈവജിഷ

 ദൃശദ്യങ്ങള്കകപാകകയുമപാനരജിക

നജിഴലുകള്,അവങയപാങരപാന്നജിങനപാടുയം

പറയുന്നതതീഷച്ച്ണമപായംകണ്ണുകള്നപായംമനുഷദ്യർ

കതളജിനതീർതടങ്ങള്തന്

കതളജിമയുയംശുദജിയുയം

കതളജിയപാകതങപപാകുകന്നപാരതീമനകസ്സപാകകയുയം

കതരുവജിന്ചുവട്ടജിലപായച്ച്കതളജിനതീരച്ച്

ങതടുന്നകതപാകകയുയംഭവപാന്തന്വജിലപാസങ്ങളലങയപാ.
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തരുകകളകവട്ടജിമുറജിചജിടുയംകൃതദ്യങമപാ

തണലജികലശപാനജികവർകന്നടുതു,

തളരപാകതനജികന്നപാരപാതപാഴച്ച്വരതന്നജിലപായച്ച്

തകരപാതജതീവന്നജിലയുറച്ചു

ദൂകരയപാപർവ്വതകചരുവജിലപായച്ച്

 കപാണന്നകപാനജികകളപാകകയുയംങചപാർന്നജിടന്നു

കപാനനകമന്നങതപാഓർമ്മെയപായതീടുന്നു

കപാട്ടുപുഷച്ച്പങ്ങങളപാകണ്ണതീർകുടജികുന്നു.

നജിലയറ്റുങപപാകയപാരപാപകജികകളപാകകയുയം

ഇരുളജിന്ചുവട്ടജിലപായച്ച്ചപാഞുറങ്ങതീടന്നു

മലജിനമപായച്ച്തതീരുകന്നപാരതീമലനപാടജികന്റെ

മപാധുരജിങചർകുവപാകനപാതുങചരപായം

മപാഞുങപപാകുകന്നപാരതീമുക്തസശൗന്ദരദ്യയം,

 മലയപാളനപാടജികന്റെമപാറജിങലകപായം.
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                        QUOTES OF GANDHIJI

• Prayer is the key of morning and bolt of evening .
• First they ignore you, then they laugh at you,then 

they fight you,then you win.
• You must be the change you wish to see in the world.
• Live as if you were to die tomorrow, learn as if you 

live forever.
• The best way to find yourself is the finding close 

yourself in the service of others. 
• My life is my message.
• Those who know how to think need no teacher.
• Faith is not something to grasp it is a state to grow 

through.
• Poverty is the worst form of violence. 

We can never forgive,forgiveness is the attribute of the 
song. 
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          കമഗൂടര്ബഗജചന്റെകഥ

                                    കലവവ.എസച.ബപി   9 .എ 

1947-ൽഅങമരജികയജികലഹർവപാഡച്ച്കമദ്യൂങട്ടഷണൽ

ലങബപാറട്ടറജിയജികല'മപാർകച്ച്'നജിരയജിൽകപ്പെട്ടകമദ്യൂട്ടറജിൽങജപാലജികചയച്ച്ത

എഞജിനതീയർമപാർകച്ച്ഉപകരണതജികന്റെപ്രവർതനതജിൽഎങനപാഒരു

തടസയംങബപാധദ്യകപ്പെട്ടു.വജിശദപരജിങശപാധനയജിൽമപാർഗതടസയം
ഉണപാകജിയ

ആകളകകപാണച്ച്അവർഅമരന്നു.ഒരുകചറുപ്രപാണജി!ഇലകച്ച്ങട്രപാണജികച്ച്

ഭപാഗങ്ങകളതടസകപ്പെടുതജിദപാഅമർന്നുകജിടകുന്നഒരപാള്.പജികന്നയപാ

ഭപാഗകതകകവദദ്യുതജിയുകടഒഴുകച്ച്ഉങദ്ദേശജിചതുങപപാകല

ആകജിലങലപാ.എങ്കേജിലുയംആപ്രപാണജികയഎടുതച്ച്ദൂകരകളയുകയല

കചയച്ച്തതച്ച്.യനങ്ങളുകടകകദനയംദജിനപ്രവർതനങ്ങളുകടവജിവരയം

എഴുതജിസൂകജികുന്നഒരുകറങകപാഡച്ച്ബുകുണച്ച്-ങപരച്ച്

ങലഗച്ച്ബുകച്ച്.പ്രപാണജികയപതജികയഇളകജികയടുതച്ച്ങലപാഗച്ച്ബുകജിൽ

ഒട്ടജിചുവചങശഷയംഒരുബപാഗജികനകജിട്ടജികയന്നച്ച്ഒപ്പെയംഎഴുതുകയുയം

കചയച്ച്തു.കമദ്യൂട്ടർചരജിതതജിങലകപായജിരുന്നുആപ്രപാണജി,ബഗച്ച്

ങചർകപ്പെട്ടതച്ച്.ഇതജിനുയംവളകരമുങന്ന1870-ൽങതപാമസച്ച്ആൽവപാ

                              ജജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച്പപാളയയംകുന്നച്ച്39



 പറന്നുയരുന്നപട്ടങ്ങള്

എഡജിസണ്യനഭപാഗങ്ങളജികലകചറുപജിഴവുകകള'ബഗച്ച്'എന്നു



വജിളജിചജിരുന്നുഎകന്നപാരുകഥയുയംപ്രചപാരതജിലുണച്ച്.

കമദ്യൂട്ടർഅറജിയപാവുന്നഎലപാവരുയംപറയുന്നവപാകപാണച്ച്

ബഗച്ച്.എനപാണതീബഗച്ച്?പ്രവർതനതജിൽഎകനങ്കേജിലുയം
പജിഴവച്ച്,അകലങ്കേജിൽ

ഉങദശജിചരതീതജിയജിൽഅലപാകതവജിവരങ്ങള്നൽകുക.....തുടങ്ങജിഎനു

ങപപാരപായ്മകയയുയംബഗച്ച്എന്നപാണച്ച്പറയുന്നതച്ച്.

പുതുതപായജിങപ്രപാഗപായംഎഴുതുങമപാള്ബഗച്ച്കണുപജിടജികൽഒരു

നപാട്ടുനടപ്പെുതകന്നയപാണച്ച്.

ബഗച്ച്എലപായംഒഴജിവപാകജിഎന്നുപറഞപാൽഏതപാണച്ച്കുറ്റമറ്റങപ്രപാഗപായം

തയപാറപായജിഎന്നർതയം.
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           സുഹൃതജചന്റെഉപറദശയം

                                     ഗഗ്രീഷ്മ  

കപാട്ടജിൽഒരുവലജിയയുദയം
നടക്കുകയപായജിരുന്നു.രണുകപാണപാമൃഗങ്ങള്

തമ്മെജിലപാണച്ച്ങപപാരപാട്ടയം!കപാട്ടജികലമറ്റുമൃഗങ്ങകളലപായംകുറചകകലയപായജിമപാറജി
നജിന്നച്ച്ഇതച്ച്കണച്ച്ഭയന്നച്ച്

വജിറയച്ച്കുകയപാണച്ച്.അവകരഈങപപാരപാട്ടതജിൽനജിന്നച്ച്പജിനജിരജിപ്പെജികപാന്
കധരദ്യമുള്ളഒകരപാറ്റമൃഗയം

ങപപാലുയംമുങന്നപാട്ടച്ച്വന്നജില.മൃഗരപാജപാവപായസജിയംഹയംങപപാലുയംഅകന്നു
മപാറജിനജിൽക്കുകയപാണച്ച്.എനപാണു

കചയുക?അലച്ച്പങനരയംകടജിഈങപപാരപാട്ടയംനതീണുനജിന്നപാൽരണജിങന്റെയുയം
കഥകഴജിയുയം.ഇവകരഇതജിൽ

നജിന്നുയംപജിനജിരജിപ്പെജികപാന്എനപാണുവഴജി?അങപ്പെപാഴപാണച്ച്ഒരുപുള്ളജിമപാന്
മുങന്നപാട്ടുവന്നതച്ച്.കപാണപാമൃഗങ്ങളു-

കടഅരജികജിൽകചന്നജിട്ടച്ച്പുള്ളജിമപാന്പറഞു:ഏയച്ച്
ചങ്ങപാതജിമപാകര,നജിങ്ങളുകടഈതലകടജിങവഗയംനജിർതൂ.

കനറ്റജികപപാട്ടജിങചപാരവപാർകന്നപാഴുകുന്നതച്ച്കണജിങല?നജിങ്ങള്തമ്മെജിലുള്ള
വഴകച്ച്നമുകച്ച്സശൗമദ്യമപായജിപറഞു
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തതീർകപാങനയുള്ളു.പുള്ളജിമപാകന്റെഉപങദശയംരണുകപാണപാമൃഗങ്ങള്കുയം
ഇഷച്ച്ടമപായജില.അവർരണുങപരുയംങകപാപജിചു,അവർ
കകപാമുയർതജിപുള്ളജിമപാകനഭയകപ്പെടുതജി.എന്നജിട്ടുപറഞു:ങഹപാ!
ഒരുഉപങദശയം

വന്നജിരജികുന്നു.അടയച്ച്ങകപാളയംവലജിപ്പെമുള്ളനജികന്റെവപാകച്ച്ങകട്ടച്ച്വമന്മപാരപായ
ഞങ്ങള്ങപപാരപാട്ടയംനജിർത-

ണകമന്നപാങണപാ?ഹ...ഹഹഹ......!നജികന്റെഉപങദശയംങകട്ടച്ച്
പജിന്മപാറുന്നതജിങനകപാള്നലതച്ച്നമ്മെള്തലജി

ചപാകുന്നതങല.കപാണപാമൃഗങ്ങള്അവകനപുചജിചുകകപാണച്ച്പജികന്നയുയം
ങപപാരപാട്ടയംതുടങ്ങജി.അല്പസമയതജിനുള്ളജിൽരണ്ടുവതീരന്മപാരുയം
ങചപാരയജിൽകുളജിചച്ച്അവജിടതകന്നചത്തുവതീണ!അങപ്പെപാള്
കതപാട്ടടത്തുള്ളമരതജിൽപപാർക്കുന്നവണ്ണപാതജികജിളജിപറഞ.



മപാന്കജിടപാവജികന്റവപാക്കുങകട്ടജിരുന്നുഎങ്കേജിൽഈമണന്മപാർകച്ച്
ഇങ്ങകനകയപാരുദുർഗ്ഗതജിവരുങമപാ?നലസുഹൃത്തുകളുകടഉപങദശയം
ങകള്ക്കുന്നതച്ച്എങപ്പെപാഴയംനലതപാണച്ച്.
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                     അപരനപാമങ്ങൾ

                                            ജഫബപിന.എ                           

ങകരളങകസരജി  -സർദപാർ.കക.എയം.പണജികർ

ങകരളസജിയംഹയം -ങകരളവർമ്മെപഴശ്ശജിരപാജ

പങയപാളജിഎകച്ച്സച്ച്പ്രസച്ച് -പജി.ടജി.ഉഷ

ങബപ്പെൂർസുൽതപാന് -കകവകയംമുഹമ്മെദച്ച്ബഷതീർ

ങകരളതജികന്റെആസപാനകവജി -വള്ളങതപാള്

ങകരളനങവപാതപാനപജിതപാവച്ച് -ശ്രതീനപാരപായണഗുരു

ങകരളഗപാന്ധജി -കക.ങകളപ്പെന്

ങകരളവപാലച്ച്മതീകജി -വള്ളങതപാള്

ങകരളസച്ച്ങകപാട്ടച്ച് -സജി.വജി.രപാമന്

ങകരളകഹമജിങച്ച്ങവ -എയം.ടജി.വപാസുങദവന്നപായർ

പ്രചന്നബുദന് -ശ്രതീശങ്കേരപാചപാരദ്യർ

ങകരളപപാണജിനജി -ഏ.ആർ.രപാജരപാജവർമ്മെ
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    പ്രകൃതജയുചടറരപാദനയം

                                           ശദേവപിക മശനലജെച 9 F

ങഹ!മർതദ്യപാഎനജികനകന്ന-

നതീനശജിപ്പെജികുന്നു;

എന്നുകടമപാറജിൽരപാവുയം-

പകലുയംവജിഹരജികുന്ന-

പകജിമൃഗപാദജികകള

നതീകപാണുന്നജികല?

അവയുകടജതീവശത്വപാസവുയംജതീവനവയം

ഞപാന്തകന്നയകല?

ങഹ!മർതദ്യപാദുരനങ്ങളജിത

കണജിട്ടുയംനജിനകച്ച്ലജ്ജയജികല............
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                                                                        Lekshmi J M
                                                                9C
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                       സര്വത്രമപാലെജനഗയം

                                              അപര്ണ ജജെ എസച

എന്നപാൽഞപാകനപാരുകഥയുരകചയപായം

എന്ഗുരുകവങന്നപാടരുളജിയങപപാകല
മപാനുഷന്മപാർഎലപാകമലപായംനശജിപ്പെ

കുന്നുകവന്നതച്ച്വപാസച്ച്തവയം

മപാലജിനദ്യതപാൽനജിറഞഭൂമജി;

ങകഴുന്നങലപാകപാരുണ്ണദ്യതജിനച്ച്,

ശബച്ച്ദവുയംവപായുവുയംജലവുയം

ഇന്നച്ച്മപാലജിനദ്യതപാൽനജിറഞുവങലപാ

തപാന്തകന്നങദപാഹജികുന്നതജിന്

തുലദ്യ,മലങയപാഭൂമജിങയപാടുള്ളചൂഷണയം

ധപാതജിങയയുയംജനനജിങയയുയം

മറകുന്നവങനപാ,കലജിനച്ച്തുലദ്യയം

വജിഹപായസ്സജിന്വണ്ണമുയർന്നപാലുയം

നപായംഓർകണയംനമ്മെുകടതപായച്ച്ങവരുകകള..........
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Digital Paintings by Adithyan S (9 C)
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മഹപാതച്ച്മപാഗപാന്ധജി

ഇനദ്യകയബജിട്ടതീഷച്ച്ഭരണതജിൽനജിന്നുയം
ങമപാചജിപ്പെജികപാനുള്ളസമരതജിനുങനതൃതത്വയം
നൽകജി,ഇനദ്യയുകടരപാഷച്ച്ട്രപജിതപാവപായജിതതീരുകയുയം
കചയച്ച്തങമപാഹന്ദപാസച്ച്കരയംചന്ദച്ച്ഗപാന്ധജി,നൂറ്റപാണജികന
മപാറ്റജിമറജിചഇനദ്യകപാരജിൽപ്രഥമഗണനതീയനപാണച്ച്.ഒരു
നൂറ്റപാണജികനയല,ഒരുയുഗകതയപാണച്ച്അങദ്ദേഹയംരൂപകപ്പെടുതജിയതച്ച്
എന്നുയംപറഞപാലുയംഅതജിശയജികപാനജില.ഇന്നകതഗുജറപാതജിൽകപ്പെട്ട
ങപപാർബന്ദറജികലഒരുബനജിയ(കകവശദ്യ)കുടുയംബതജിൽ1869ഒകച്ച്ങടപാബർ
2-നച്ച്ഗപാന്ധജിജനജിചു.അചനുയംഅചകന്റെഅചനുയംങപപാർബന്ദർനപാട്ടു
രപാജദ്യകതദജിവപാന്മപാരപായജിരുന്നു. കകദവഭക്തരപായമപാതപാവുയം
ആദർശനജിഷച്ച്ഠനപായപജിതപാവുയംങമപാഹന്ദപാസജികന്റെ
സത്വഭപാവരൂപവൽകരണതജിൽമഹതപായസത്വപാധതീനയം
കചലുതജിയജിട്ടുണച്ച്.1887-ൽഅങദ്ദേഹയംകമട്രജികുങലഷന്പപാസ്സപായജി.അതജിനു
നപാലുവർഷയംമുമുതകന്ന(പതജിനപാലപായംവയസ്സജിൽ)കസച്ച്തൂർബപാകയ
വജിവപാഹയംകചയച്ച്തു.ബപാരജിസ്റ്റർപരതീകയച്ച്കുപഠജികപാനപായജി1887-ൽ
ങമപാഹന്ദപാസച്ച്ഇയംഗ്ലണജിങലകുകപ്പെൽകയറജി.ഭഗവദച്ച്ഗതീതആദദ്യമപായജി
വപായജിചതുയംഅതജികന്റെസത്വപാധതീനയംആരയംഭജിചതുയംഅവജികടവചപാണച്ച്.1891-ൽ
ബപാരജിസ്റ്റർപരതീകപപാസ്സപായജിഇനദ്യയജിൽതജിരജികചതജിപരജിശതീലനയം
ആരയംഭജികചങ്കേജിലുയംവജിജയജിചജില.ഈഘട്ടതജിലപാണച്ച്ദകജിണപാഫജികയജിൽ

വദ്യപാപപാരയംനടതജിയജിരുന്നഅബച്ച്ദുള്ളകമനജികപാർഒരുങകസച്ച്വപാദജികപാന്
ഗപാന്ധജിജജികയകണജിചതച്ച്.കണയംസത്വതീകരജിചച്ച്1893-ൽ
ദകജിണപാഫജികയജികലതജിയഗപാന്ധജിജജികച്ച്അവജികടകറുതവർഗ്ഗകപാർ
കവള്ളകപാരുകടവജിങദത്വഷതജിനച്ച്ഇരയപാകുന്നതച്ച്ങനരജിട്ടച്ച്ങബപാധദ്യകപ്പെട്ടു.
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        ഒരജികൽതതീവണജിയജിൽനജിന്നുയംപജിന്നതീകടപാരജികൽകുതജിരവണജിയജിൽ
നജിന്നുയംഅങദ്ദേഹയംപജിടജിചജിറകകപ്പെട്ടു.മകറ്റപാരജികൽങകപാടതജിയജിൽകവചച്ച്
തലപ്പെപാവച്ച്അഴജിചുമപാറ്റപാന്ആവശദ്യകപ്പെകട്ടങ്കേജിലുയംഗപാന്ധജിജജിഅതജിനു
തയപാറപായജില.കവള്ളകപാർഅങദ്ദേഹകതകൂലജിബപാരജിസ്റ്റർഎന്നു
വജിളജിചപാങകപജിചു.കവള്ളകപാരുകടമനുഷദ്യതത്വരഹജിതമപായഈ
കപരുമപാറ്റമപായജിരജികണയംബജിട്ടതീഷുകപാകരഇനദ്യയജിൽനജിന്നുയം
കകട്ടുകകട്ടജികപാന്ഗപാന്ധജിജജികുപ്രങചപാദനമപായതച്ച്.ഇകപാലതച്ച്
കകബബജിള്,ഖുർ-ആന്തുടങ്ങജിയമത
ഗന്ഥങ്ങളുയം,ങടപാള്ങസ്റ്റപായച്ച്,മപാകച്ച്സച്ച്മുള്ളർതുടങ്ങജിയവരുകട
കൃതജികളപാണച്ച്ഗപാന്ധജിജജിവപായജിചതച്ച്.

1948 ജനുവരജി30-നച്ച്പ്രപാർഥനപാങയപാഗതജിനുങപപാകുങമപാള്
നപാഥുറപായംങഗപാഡച്ച്കസഎന്നവർഗ്ഗതീയവപാദജിഗപാന്ധജിജജികയ
കവടജിവചുകകപാന്നു.ഗപാന്ധജിജജിമുസതീയംഅനുകൂലജിയപായജിഹജിന്ദുകകള
ങദപാഹജികുന്നുഎന്നകതറ്റജിദപാരണയപാണച്ച്ഈക്രൂരകൃതദ്യതജിനച്ച്
ഘപാതകകനങപ്രരജിപ്പെജിചതച്ച്.

ഗപാന്ധജിജജിയുകടജതീവജിതദർശനകതഅടജിസപാനമപാകജിയുള്ള
'ഗപാന്ധജിസയം' ഇന്നച്ച്ശക്തമപായഒരുപ്രതദ്യയശപാസച്ച്തമപായജി
മപാറജികഴജിഞു.
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                 ഏഴജചന്റെപ്രറതഗകത

                                         അഖപില രലജെച 9 F

ഏഴച്ച്എന്നതച്ച്ഒറ്റസയംഖദ്യയപാണച്ച്.

ഏഴച്ച്ഒരുഅഭപാജദ്യസയംഖദ്യയപാണച്ച്.

രണച്ച്അഭപാജദ്യസയംഖദ്യകലുകടതുകയപായജിഎഴുതപാവുന്നഏറ്റവുയം
കചറജിയഅഭപാജദ്യസയംഖദ്യകളജിൽരണപാമങതതപാണച്ച്7,

5+2=7.

3,5,7എന്നജിവമപാതമപാണച്ച്അനുക്രമമപായമൂന്നച്ച്ഒറ്റഅഭപാജദ്യസയംഖദ്യകള്.

ഏകതപാരുഒറ്റസയംഖദ്യങയയുയംങപപാകലഏഴജിങനയുയംരണച്ച്വർഗങ്ങളുകട
വദ്യതദ്യപാസമപായജിഎഴുതപായം.

7=42-32

രണച്ച്കദ്യൂബുകളുകടവദ്യതദ്യപാസമപായുയം7-കനഎഴുതപായം.

23-13=7

3ഏഴുകള്മപാതയംഉപങയപാഗജിചച്ച്അയംഗതീകരജികകപ്പെട്ട
ഗണജിതശപാസചജിഹ്നങ്ങലുകടസഹപായങതപാകടഒരുങകപാടജിഎന്ന
സയംഖദ്യഎഴുതപായം.

(7/.7)7

ഏഴജികന്റെവദ്യുൽക്രമമപായ1/7 നുയംധപാരപാളയംപ്രങതദ്യകതയുണച്ച്
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a.ദശപായംശഭപാഗതച്ച്ഒരുകൂട്ടയംസയംഖദ്യകള്ക്രമമപായജി

ആവർതജികുന്നഏറ്റവുയംകചറജിയസയംഖദ്യയപാണച്ച്1/7.ഈ

ആവർതജികുന്നകൂട്ടയംഅകങ്ങള്142857എന്നജിവയപാണച്ച്.

b.142857എന്നസയംഖദ്യകയ2,3,4,5,6എന്നതീഅകങ്ങള്കകപാണച്ച്
ഗുണജികുങമപാള്ഇങതഅകങ്ങള്ക്രമമപായജിവരുന്നു.

c.142857 കന7 കകപാണച്ച്ഗുണജികുങമപാള്'9'മപാതയം
ആവർതജികുന്നഒരുസയംഖദ്യലഭജികുന്നു.
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    എചനപാചക്കയുണചവജറശഷങ്ങൾ?

                                   അക്ഷര അശശലകച ക ബ്ദുമലര്   9.F

                         

എകനപാകകയുണച്ച്വജിങശഷങ്ങള്?

കഫയച്ച്സച്ച്ബുകുയം,വപാടച്ച്സച്ച്ആപ്പെുയം,

ഇന്സ്റ്റപാഗപാമുയംതുറകുങമപാള്

നമ്മെളറജിയുന്നജിലനമ്മെുകടവജിങശഷങ്ങള്

ങചപാർതപാന്

കണ്ണപാടജികൂട്ടജികലപാരപാള്കണ്ണുയംനട്ടച്ച്

കപാതജിരജിപ്പെുകണന്നച്ച്!!!
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     Poster

                                                                      Saran Thampi M A

                                                                                           10 F
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             കണക്കജചലെകളജ

                                            

അഖപില രലജെച  9 F

രപാമപാനുജന്സയംഖദ്യയുകടവജിസച്ച്മയങ്ങള്

രഹാമഹാന ുജന് സവഖഖ്യയ ഹായഷി അറഷിയസപടെ ുനതസ് 1729

• രണസ് കഖ്യ ൂബ ുകളുസടെ ത ുകയഹായഷി എഴ ുതഹാവ ുന ഏറവ ുവ  സചറഷിയ 
സവഖഖ്യയഹാണസ് 1729.
                          1729=103+93=123+13

• 1729 സന കഖ്യ ൂബ ുകള ുസടെ ത ുകയഹായഷി മറ ുരദ്ധീതഷികളഷിലെ ുവ എഴ ുതഹാവ.  
1729=13+63+83+103

1729=13+33+43+43+83+103

•  വഷിവഷിധെെ ക ൃതഷിയഷിലെ ുള്ള സവഖഖ്യകള ുസടെ ര ൂപതഷില് പലെവഷിധെെതഷില് 
എഴ ുതഹാവ.

1729=103+23+103+253

1729=20+26+27+29+210

1729=10+21+22+32+43+54+210

1729=10 +21 +22 +32 +43 +45 +5 4

1729=30 +33 +35 +36 +3 6

• 1729 സന വര്ഗങ്ങള ുസടെ വഖ്യതഖ്യഹാസമഹായഷി 4 വഷിധെെതഷില് എഴ ുതഹാവ.
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1729=733-602 

1729=552-362

1729 =1272-1202

1729=8652-864
• ഏതഹാന ുവ വര്ഗങ്ങള ുസടെ ത ുകയഹായഷി 6 വഷിധെെതഷില് എഴ ുതഹാവ.

1729=82+122+392

1729=22+82+102+402

1729=22+32+42+162+382

1729=12+22+32+42+152+372

1729=12+32+52+72+92+102+112+122+132+142+152+162+172

1729=12+22+42+72+82+92+102+112+122+132+142+282

• 1729 തഷിസന 3 അഭഹാജഖ്യസവഖഖ്യകള ുസടെ ഗ ുണനഫലെമഹായഷി എഴ ുതഹാവ
1723=7*13*19

• 1729-ല് 17,29 എനഷിവ അഭഹാജഖ്യസവഖഖ്യകളഹാണസ്.
• 1729-സലെ അക്കങ്ങള ുസടെ ത ുക 1+7+2+9=19, 19-1729 സന്റ ഒര ു 

ഘടെകമഹാണസ്.
• 1729=19*91,19*91 ഇടെനതഹാട്ടെ ുവ വലെനതഹാട്ടെ ുവ ഒനര സവഖഖ്യ തര ുന ു.
• 1729=123+13=103+93.. ഇതഷില് 12+1=13,10+9=19 എനഷിവയ ുവ 

അഭഹാജഖ്യകങ്ങളഹാണസ്.

രഹാമഹാന ുജന് സവഖഖ്യയ ഹായഷി അറഷിയസപടെ ുനതസ് 1729

•
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• രണസ് കഖ്യ ൂബ ുകളുസടെ ത ുകയഹായഷി എഴ ുതഹാവ ുന ഏറവ ുവ  സചറഷിയ 
സവഖഖ്യയഹാണസ് 1729.
                          1729=103+93=123+13

• 1729 സന കഖ്യ ൂബ ുകള ുസടെ ത ുകയഹായഷി മറ ുരദ്ധീതഷികളഷിലെ ുവ എഴ ുതഹാവ.  
1729=13+63+83+103

1729=13+33+43+43+83+103

•  വഷിവഷിധെെ ക ൃതഷിയഷിലെ ുള്ള സവഖഖ്യകള ുസടെ ര ൂപതഷില് പലെവഷിധെെതഷില് 
എഴ ുതഹാവ.

1729=103+23+103+253

1729=20+26+27+29+210

1729=10+21+22+32+43+54+210

1729=10 +21 +22 +32 +43 +45 +5 4

1729=30 +33 +35 +36 +3 6

• 1729 സന വര്ഗങ്ങള ുസടെ വഖ്യതഖ്യഹാസമഹായഷി 4 വഷിധെെതഷില് എഴ ുതഹാവ.
1729=733-602 

1729=552-362

1729 =1272-1202

1729=8652-864
• ഏതഹാന ുവ വര്ഗങ്ങള ുസടെ ത ുകയഹായഷി 6 വഷിധെെതഷില് എഴ ുതഹാവ.

1729=82+122+392

1729=22+82+102+402

1729=22+32+42+162+382

1729=12+22+32+42+152+372

1729=12+32+52+72+92+102+112+122+132+142+152+162+172

1729=12+22+42+72+82+92+102+112+122+132+142+282
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• 1729 തഷിസന 3 അഭഹാജഖ്യസവഖഖ്യകള ുസടെ ഗ ുണനഫലെമഹായഷി എഴ ുതഹാവ
1723=7*13*19

• 1729-ല് 17,29 എനഷിവ അഭഹാജഖ്യസവഖഖ്യകളഹാണസ്.
• 1729-സലെ അക്കങ്ങള ുസടെ ത ുക 1+7+2+9=19, 19-1729 സന്റ ഒര ു 

ഘടെകമഹാണസ്.
• 1729=19*91,19*91 ഇടെനതഹാട്ടെ ുവ വലെനതഹാട്ടെ ുവ ഒനര സവഖഖ്യ തര ുന ു.

• 1729=123+13=103+93.. ഇതഷില് 12+1=13,10+9=19 എനഷിവയ ുവ
അഭഹാജഖ്യകങ്ങളഹാണസ്.
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    CIRCLE OF LIFE
                                                           VIDYA    VIJAYAKUMAR

                                                             H. S .T (ENGLISH)

Flying with the west wind,

Grown from a huge tree;

Snatched by a thirsty crow,

Carried by the huge hands of west wind

Flying to settle on the lap of mother earth,

To lay frozen for some years,

Wishing the touch of the gentle ray of sunlight

Hopes to sprout out as a little bud

Then will flourish as a big tree,

To continue the circle of life...
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         Digital paintings by Adithyan. S
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     വദ്ധീടുവളപജചലെപകജക്കൂടുകപാര്

                                                      ലകപി.ജജെ. എല

അങ്ങപാടജികുരുവജി

മനുഷദ്യരുമപായജിഇടകപഴകജിജതീവജികപാന്ഇഷച്ച്ടകപ്പെടുന്നവരപാണച്ച്

അങ്ങപാടജികുരുവജികള്.ഈപകജികള്വതീടുകളജിലുയംമതജിലുകളജിലുയംമറ്റുമുള്ള
ദത്വപാരങ്ങളജിലപാണച്ച്കൂടുപണജിയുന്നതച്ച്.തുണജി,കകവങകപാൽ,കടലപാസച്ച്,പഞജി
തുടങ്ങജികജിട്ടുന്നഏതുസപാധനവുയംകൂടുനജിർമ്മെജികപാന്
ഉപങയപാഗജികുയം.അങ്ങപാടജികുരുവജികളുകടഎണ്ണയംങകരളതജിൽ
കുറഞുവരജികയപാണച്ച്.
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തുന്നപാരന്

വജിചജിതമപാകയപാരുകൂടുനജിർമ്മെപാണരതീതജിയപാണച്ച്
തുന്നപാരങന്റെതച്ച്.വപാഴയജിലങപപാകലവലജിയഇലകളുകടതുമച്ച്വളചച്ച്
കൂട്ടജിതുന്നജിയപാണച്ച്ഈപകജികള്കൂടച്ച്പണജിയുന്നതച്ച്.തുന്നപാരന്
ഇലവളചുതുന്നുന്നതച്ച്അതച്ച്ഭുതകരമപായരതീതജിയജിലപാണച്ച്.മനുഷദ്യർ
വസച്ച്തയംതുന്നുന്നതച്ച്ങപപാകലനപാരുപങയപാഗജിചച്ച്ഇല
തയച്ച്ചുങചർകുകയപാണച്ച്ഈപകജികചയുന്നതച്ച്.
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നപാട്ടുതത

തതകള്ഡജിസയംബർമുതൽഏപ്രജിൽവകരയുള്ളമപാസങ്ങളജിലപാണച്ച്
കൂടുണപാകുന്നതച്ച്.ഉയരമുള്ളവൃകങ്ങളജികലകപപാതുകളജിലപാണച്ച്
സപാധപാരണതതകള്കൂടുപണജിയുന്നതച്ച്.സശൗകരദ്യപ്രദമപായഒരു
മപാളയംകകണതജിഅതജിൽമുട്ടയജിടുന്നതതകള്കൂട്ടജിൽഅധജികയം
അലങ്കേപാരങ്ങകളപാന്നുയംകചയപാറജില.
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 നപാട്ടുകകമന

നപാട്ടുകകമനയുകടകൂടച്ച്മരകപ്പെപാതുകളജിലുയംചുമരുകളജികല
ദത്വപാരങ്ങളജിലുയംഎലപായംകപാണപാനപാവുയം.ചജിലങപ്പെപാള്പനങയപാലകളുകട
ഇടയച്ച്കുയംകകമനകൂടുണപാകുയം.ചകജിരജി,പുലച്ച്,കചറജിയങവരുകള്
തുടങ്ങജിയവകയലപായംകൂടുണപാകപാന്ഉപങയപാഗജികുയം.
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നപാട്ടുബുള്ബുള്

നപാട്ടുബുള്ബുള്,ഇരട്ടതലചജി,തവജിടന്ബുള്ബുള്എന്നജിവയപാണച്ച്
ങകരളതജിൽകപാണകപ്പെടുന്നബുള്ബുള്പകജികള്.ജനുവരജിമുതൽ
ഒകച്ച്ങടപാബർവകരയുള്ളകപാലതപാണച്ച്ഇവ
കൂടുണപാകുന്നതച്ച്.ചുള്ളജികമുകള്,വള്ളജികള്എന്നജിവകയലപായം
കൂടുണപാകപാന്ഉപങയപാഗജികുയം.
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EditorialBoard
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2018-19-കലകുട്ടജിപട്ടങ്ങള്
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       Thanks...
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	ഒന്നുമറിയില്ലെനിക്കൊന്നും അറിയില്ല.
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	ഞാനാരെന്നും ഈ ലോകമെന്തെന്നും

	സധെെര്യം മുന്നോട്ട്.
	മാര്ച്ച് 8 വനിതാദിനമായി നാം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. വളരെ
	അഭിമാനകരമായ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങള് സ്ത്രീയുടെ
	ജീവിതനിലവാരത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാറു മറയ്ക്കാന് പോലും
	സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നിന്നും പുരുഷനോടോപ്പം
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	എതിരെ ഇപ്പോഴും അതിക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും തുടരുകയാണ് . കുറ്റവാളികള്ക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാനും അക്രമങ്ങള്ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയിടാനും സ്ത്രീകള്ക്കു വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 'മിത്ര 181'എന്ന ഹെല്പ്പ് ലൈന് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണ്.
	'സധൈര്യം മുന്നോട്ട് 'എന്ന പേരില് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച തുടര് ക്യാമ്പയിനുകള് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ശക്തി കൂട്ടുകയാണ്.ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സ്ത്രീകളും,
	പെണ്കുട്ടികളും ബോധമതികളാവണം.ഒരു പെണ്കുട്ടിപോലും
	അക്രമിക്കപ്പെടാത്ത,ഒരു ലോകത്തിനായി നാം മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയേപറ്റൂ.
	ഗാര്ഹിക അതിക്രമങ്ങളില് നിന്ന് സ്ത്രീകളെ
	രക്ഷിക്കുന്ന നിയമം 2005,സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം
	1961 ,ശെെശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം 2006,ഇമ്മോറല് ട്രാഫിക്കിങ് പ്രിവന്ഷന് ആക്ട്,തൊഴിലിടങ്ങളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള് തടയുന്ന നിയമം 2013, ലിംഗ സമത്വവും, ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം, നിര്ഭയ പോളിസി തുടങ്ങി പലതരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകള് അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ. അതവര്ക്ക് സമൂഹത്തില് സധെെര്യം ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്താണ് നല്കുന്നത്.'കുടുംബശ്രീ' വളര്ന്നു വരുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ കേരളം കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുകയാണ്.
	ആര്ത്തവത്തിന്റെ പേരില് പോലും മാറ്റി നിര്ത്താതെയുള്ള സ്ത്രീ സമത്വമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.നമുക്ക് മുന്നേറാം,എല്ലാ മേഖലയിലും നാളത്തെ നല്ല തലമുറയ്ക്കായി,ഉണരുന്ന സഹോദരിയെ,ഭാര്യയെ, അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാന്,സ്നേഹിക്കാന്, ശാക്തീകരിക്കാന് എല്ലാ കൗമാര തേജസ്സും ഉണരട്ടെ.....
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	കമ്പ്യൂട്ടര്ബഗിന്റെ കഥ
	1947-ല് അമേരിക്കയിലെ ഹര്വാഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണല്
	ലബോറട്ടറിയിലെ 'മാര്ക്ക് ' നിരയില്പ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറില് ജോലി ചെയ്ത
	എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തില് എന്തോ ഒരു
	തടസം ബോധ്യപ്പെട്ടു.വിശദപരിശോധനയില് മാര്ഗ തടസം ഉണ്ടാക്കിയ
	ആളെക്കൊണ്ട് അവര് അമ്പരന്നു.ഒരു ചെറുപ്രാണി! ഇലക്ട്രോണിക്
	ഭാഗങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തി ദാ അമര്ന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാള്.പിന്നെയാ
	ഭാഗത്തെ വെെദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ
	ആകിലല്ലോ.എങ്കിലും ആ പ്രാണിയെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയുകയല്ല
	ചെയ്തത്.യന്ത്രങ്ങളുടെ ദെെനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ വിവരം
	എഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റെക്കോഡ് ബുക്കുണ്ട്-പേര്
	ലേഗ്ബുക്ക്.പ്രാണിയെ പതിയെ ഇളക്കിയെടുത്ത് ലോഗ്ബുക്കില്
	ഒട്ടിച്ചുവച്ചശേഷം ഒരു ബാഗിനെ കിട്ടിയെന്ന് ഒപ്പം എഴുതുകയും
	ചെയ്തു.കമ്പ്യൂട്ടര് ചരിത്രത്തിലേക്കായിരുന്നു ആ പ്രാണി,ബഗ്
	ചേര്ക്കപ്പട്ടത്.ഇതിനും വളരെമുന്നേ 1870-ല് തോമസ് ആല്വാ
	എഡിസണ് യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളിലെ ചെറുപിഴവുകളെ 'ബഗ് ' എന്നു
	
	വിളിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു കഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.
	കമ്പ്യൂട്ടര് അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്കാണ്
	ബഗ്.എന്താണീ ബഗ്? പ്രവര്ത്തനത്തില് എന്തെങ്കിലും പിഴവ്,അല്ലെങ്കില്
	ഉദേശിച്ചരീതിയില് അല്ലാതെ വിവരങ്ങള് നല്കുക.....തുടങ്ങി എന്തു
	പോരായ്മയെയും ബഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
	പുതുതായി പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോള് ബഗ് കണ്ടുപിടിക്കല് ഒരു
	നാട്ടുനടപ്പുതന്നെയാണ്.
	ബഗ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി എന്നു പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് കുറ്റമറ്റ പ്രോഗ്രാം
	തയാറായി എന്നര്ത്ഥം.
	

	സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശം
	കാട്ടില് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു.രണ്ടു കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്
	തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം! കാട്ടിലെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചകലെയായിമാറി നിന്ന് ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന്
	വിറയ്ക്കുകയാണ്.അവരെ ഈ പോരാട്ടത്തില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ധൈര്യമുള്ള ഒരൊറ്റ മൃഗം
	പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല.മൃഗരാജാവായ സിംഹം പോലും അകന്നു മാറിനില്ക്കുകയാണ്. എന്താണു 
	ചെയ്യുക? അല്പനേരം കൂടി ഈ പോരാട്ടം നീണ്ടുനിന്നാല് രണ്ടിന്റേയും കഥ കഴിയും. ഇവരെ ഇതില്
	നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാന് എന്താണു വഴി? അപ്പോഴാണ് ഒരു പുള്ളിമാന് മുന്നോട്ടു വന്നത്.കാണ്ടാമൃഗങ്ങളു-
	ടെ അരികില് ചെന്നിട്ട് പുള്ളിമാന് പറഞ്ഞു:ഏയ് ചങ്ങാതിമാരെ,നിങ്ങളുടെ ഈ തലക്കടി വേഗം നിര്ത്തൂ.
	നെറ്റിപൊട്ടി ചോര വാര്ന്നൊഴുകുന്നത് കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങള് തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് നമുക്ക് സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു
	തീര്ക്കാനേയുള്ളു.പുള്ളിമാന്റെ ഉപദേശം രണ്ടു കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്ക്കും ഇഷ്ടമായില്ല. അവര് രണ്ടു പേരും കോപിച്ചു,അവര് കൊമ്പുയര്ത്തി പുള്ളിമാനെ ഭയപ്പെടുത്തി.എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു:ഹോ! ഒരു ഉപദേശം
	വന്നിരിക്കുന്നു.അടയ്ക്കോളം വലിപ്പമുള്ള നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വമ്പന്മാരായ ഞങ്ങള് പോരാട്ടം നിര്ത്ത-
	ണമെന്നാണോ?ഹ... ഹഹഹ......! നിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് പിന്മാറുന്നതിനേക്കാള് നല്ലത് നമ്മള് തല്ലി
	ചാകുന്നതല്ലേ.കാണ്ടാമൃഗങ്ങള് അവനെ പുച്ഛിചുകൊണ്ട് പിന്നെയും പോരാട്ടം തുടങ്ങി. അല്പസമയത്തിനുള്ളില് രണ്ടു വീരന്മാരും ചോരയില് കുളിച്ച് അവിടത്തന്നെ ചത്തുവീണു! അപ്പോള് തൊട്ടടുത്തുള്ള മരത്തില് പാര്ക്കുന്ന വണ്ണാത്തിക്കിളി പറഞ്ഞു.
	
	മാന്കിടാവിന്െറ വാക്കു കേട്ടിരുന്നുഎങ്കില് ഈ മണ്ടന്മാര്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ദുര്ഗ്ഗതി വരുമോ? നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം കേള്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്.
	

	അപരനാമങ്ങള്
	കേരള കേസരി - സര്ദാര്.കെ.എം.പണിക്കര്
	കേരള സിംഹം - കേരളവര്മ്മ പഴശ്ശിരാജ
	പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് - പി.ടി.ഉഷ
	ബേപ്പൂര് സുല്ത്താന് - വെെക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്
	കേരളത്തിന്റെ ആസ്ഥാന കവി - വള്ളത്തോള്
	കേരള നവോത്ഥാന പിതാവ് - ശ്രീനാരായണഗുരു
	കേരള ഗാന്ധി - കെ.കേളപ്പന്
	കേരള വാല്മീകി - വള്ളത്തോള്
	കേരള സ്കോട്ട് - സി.വി.രാമന്
	കേരള ഹെമിങ്വേ - എം.ടി.വാസുദേവന് നായര്
	പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധന് - ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്
	കേരള പാണിനി - ഏ.ആര്.രാജരാജവര്മ്മ

	പ്രകൃതിയുടെ രോദനം
	ഹേ! മര്ത്ത്യാഎന്തിനെന്നെ-
	നീ നശിപ്പിക്കുന്നു;
	എന്നുടെ മാറില് രാവും-
	പകലും വിഹരിക്കുന്ന-
	പക്ഷി മൃഗാദികളെ
	നീ കാണുന്നില്ലെ ?
	അവയുടെ ജീവശ്വാസവും ജീവനവും
	ഞാന് തന്നെയല്ലെ ?
	ഹേ! മര്ത്ത്യാ ദുരന്തങ്ങളിത്ര
	കണ്ടിട്ടും നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലെ............
	എന്നാല് ഞാനൊരു കഥയുരചെയ്യാം
	എന് ഗുരുവെന്നോടരുളിയപോലെ മാനുഷന്മാര് എല്ലാമെല്ലാം നശിപ്പ
	ക്കുന്നുവെന്നത് വാസ്തവം
	മാലിന്യത്താല് നിറഞ്ഞഭൂമി;
	കേഴുന്നല്ലോ കാരുണ്ണ്യത്തിന്,
	ശബ്ദവും വായുവും ജലവും
	ഇന്ന് മാലിന്യത്താല് നിറഞ്ഞുവല്ലോ
	താന് തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്
	തുല്യ,മല്ലയോ ഭൂമിയോടുള്ള ചൂഷണം
	ധാത്രിയേയും ജനനിയേയും
	മറക്കുന്നവനോ,കല്ലിന് തുല്യം
	വിഹായസ്സിന്വണ്ണമുയര്ന്നാലും
	നാം ഓര്ക്കണം നമ്മുടെ തായ് വേരുകളെ..........

	മഹാത്മാഗാന്ധി
	ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തില് നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സമരത്തിനു നേതൃത്വം നല്കി,ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിത്തീരുകയും ചെയ്ത മോഹന്ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി,നൂറ്റാണ്ടിനെ മാറ്റിമറിച്ച ഇന്ത്യക്കാരില് പ്രഥമഗണനീയനാണ്.ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെയല്ല,ഒരു യുഗത്തെയാണ് അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നും പറഞ്ഞാലും അതിശയിക്കാനില്ല.ഇന്നത്തെ ഗുജറാത്തില്പ്പെട്ട പോര്ബന്ദറിലെ ഒരു ബനിയ(വെെശ്യ) കുടുംബത്തില് 1869 ഒക്ടോബര് 2-ന് ഗാന്ധി ജനിച്ചു.അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും പോര്ബന്ദര് നാട്ടു രാജ്യത്തെ ദിവാന്മാരായിരുന്നു. ദെെവഭക്തരായ മാതാവും ആദര്ശനിഷ്ഠനായ പിതാവും മോഹന്ദാസിന്റെ സ്വഭാവരൂപവല്കരണത്തില് മഹത്തായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.1887-ല് അദ്ദേഹം മെട്രിക്കുലേഷന് പാസ്സായി.അതിനു നാലു വര്ഷം മുമ്പുതന്നെ (പതിനാലാം വയസ്സില്) കസ്തൂര്ബായെ വിവാഹം ചെയ്തു.ബാരിസ്റ്റര് പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കാനായി 1887-ല് മോഹന്ദാസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കപ്പല് കയറി.ഭഗവദ്ഗീത ആദ്യമായി വായിച്ചതും അതിന്റെ സ്വാധീനം ആരംഭിച്ചതും അവിടെവച്ചാണ്. 1891-ല് ബാരിസ്റ്റര് പരീക്ഷ പാസ്സായി ഇന്ത്യയില് തിരിച്ചെത്തി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന അബ്ദുള്ള കമ്പനിക്കാര് ഒരു കേസ് വാദിക്കാന് ഗാന്ധിജിയെ ക്ഷണിച്ചത്.ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് 1893-ല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തിയ ഗാന്ധിജിക്ക് അവിടെ കറുത്ത വര്ഗ്ഗക്കാര് വെള്ളക്കാരുടെ വിദ്വേഷത്തിന് ഇരയാകുന്നത് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
	
	ഒരിക്കല് തീവണ്ടിയില് നിന്നും പിന്നീടൊരിക്കല് കുതിരവണ്ടിയില് നിന്നും അദ്ദേഹം പിടിച്ചിറക്കപ്പെട്ടു.മറ്റൊരിക്കല് കോടതിയില് വെച്ച് തലപ്പാവ് അഴിച്ചുമാറ്റാന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗാന്ധിജി അതിനു തയ്യാറായില്ല.വെള്ളക്കാര് അദ്ദേഹത്തെ കൂലി ബാരിസ്റ്റര് എന്നു വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചു.വെള്ളക്കാരുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയില് നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കാന് ഗാന്ധിജിക്കു പ്രചോദനമായത്.ഇക്കാലത്ത് ബെെബിള്,ഖുര് -ആന് തുടങ്ങിയ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും,ടോള്സ്റ്റോയ്,മാക്സ് മുള്ളര് തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികളാണ് ഗാന്ധിജി വായിച്ചത്.
	1948 ജനുവരി 30-ന് പ്രാര്ഥനായോഗത്തിനു പോകുമ്പോള് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന വര്ഗ്ഗീയവാദി ഗാന്ധിജിയെ വെടിവച്ചുകൊന്നു.ഗാന്ധിജി മുസ്ലീം അനുകൂലിയായി ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ഘാതകനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
	ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതദര്ശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'ഗാന്ധിസം' ഇന്ന് ശക്തമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

	ഏഴിന്റെ പ്രത്യേകത
	ഏഴ് ഒരു അഭാജ്യസംഖ്യയാണ്.
	രണ്ട് അഭാജ്യസംഖ്യകലുടെ തുകയായി എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യസംഖ്യകളില് രണ്ടാമത്തേതാണ് 7,
	5+2=7.
	3,5,7 എന്നിവമാത്രമാണ് അനുക്രമമായ മൂന്ന് ഒറ്റ അഭാജ്യസംഖ്യകള്.
	ഏതൊരു ഒറ്റസംഖ്യയേയും പോലെ ഏഴിനേയും രണ്ട് വര്ഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായി എഴുതാം.
	7=42-32
	രണ്ട് ക്യൂബുകളുടെ വ്യത്യാസമായും 7-നെ എഴുതാം.
	23-13=7
	3 ഏഴുകള്മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഗണിതശാസ്ത്രചിഹ്നങ്ങലുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു കോടി എന്ന സംഖ്യ എഴുതാം.
	(7/.7)7
	ഏഴിന്റെ വ്യുല്ക്രമമായ 1/7നും ധാരാളം പ്രത്യേകതയുണ്ട്
	a.ദശാംശ ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകള് ക്രമമായി
	ആവര്ത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് 1/7. ഈ
	ആവര്ത്തിക്കുന്ന കൂട്ടം അക്കങ്ങള് 142857 എന്നിവയാണ്.
	b.142857 എന്ന സംഖ്യയെ 2,3,4,5,6 എന്നീ അക്കങ്ങള് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോള് ഇതേ അക്കങ്ങള് ക്രമമായി വരുന്നു.
	c.142857നെ 7കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോള് '9'മാത്രം ആവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നു.

	എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്?
	എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്?
	ഫെയ്സ്ബുക്കും,വാട്സ് ആപ്പും,
	ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമും തുറക്കുമ്പോള്
	നമ്മളറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങള്
	ചോര്ത്താന്
	കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലൊരാള് കണ്ണുംനട്ട്
	കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് !!!

	വീട്ടുവളപ്പിലെ പക്ഷിക്കൂട്ടുകാര്
	അങ്ങാടിക്കുരുവി
	
	മനുഷ്യരുമായി ഇടപെഴകി ജീവിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്
	അങ്ങാടിക്കുരുവികള് .ഈ പക്ഷികള് വീടുകളിലും മതിലുകളിലും മറ്റുമുള്ള ദ്വാരങ്ങളിലാണ് കൂടു പണിയുന്നത്.തുണി,വെെക്കോല്,കടലാസ്,പഞ്ഞി തുടങ്ങി കിട്ടുന്ന ഏതുസാധനവും കൂടുനിര്മ്മിക്കാന് ഉപയോഗിക്കും.അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തില് കുറഞ്ഞുവരികയാണ്.
	തുന്നാരന്
	വിചിത്രമായൊരു കൂടുനിര്മ്മാണരീതിയാണ് തുന്നാരന്റേത്.വാഴയിലപോലെ വലിയ ഇലകളുടെ തുമ്പ് വളച്ച് കൂട്ടിത്തുന്നിയാണ് ഈ പക്ഷികള് കൂട് പണിയുന്നത്.തുന്നാരന് ഇല വളച്ചു തുന്നുന്നത് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ്.മനുഷ്യര് വസ്ത്രം തുന്നുന്നത് പോലെ നാരുപയോഗിച്ച് ഇല തയ്ച്ചുചേര്ക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷി ചെയ്യുന്നത്.
	
	നാട്ടുതത്ത
	തത്തകള് ഡിസംബര് മുതല് ഏപ്രില് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉയരമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലെ പൊത്തുകളിലാണ് സാധാരണ തത്തകള് കൂടുപണിയുന്നത്.സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു മാളം കണ്ടെത്തി അതില് മുട്ടയിടുന്ന തത്തകള് കൂട്ടില് അധികം അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല.
	
	നാട്ടുമെെന
	നാട്ടുമെെനയുടെ കൂട് മരപ്പൊത്തുകളിലും ചുമരുകളിലെ ദ്വാരങ്ങളിലും എല്ലാം കാണാനാവും. ചിലപ്പോള് പനയോലകളുടെ ഇടയ്ക്കും മെെന കൂടുണ്ടാക്കും. ചകിരി,പുല്ല് ,ചെറിയ വേരുകള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൂടുണ്ടാക്കാന് ഉപയോഗിക്കും.
	നാട്ടുബുള്ബുള്
	
	നാട്ടുബുള്ബുള്,ഇരട്ടത്തലച്ചി,തവിടന് ബുള്ബുള് എന്നിവയാണ് കേരളത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ബുള്ബുള് പക്ഷികള്.ജനുവരി മുതല് ഒക്ടോബര് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഇവ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്.ചുള്ളിക്കമ്പുകള്,വള്ളികള് എന്നിവയെല്ലാം കൂടുണ്ടാക്കാന് ഉപയോഗിക്കും.


