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 ആമുഖഖ

പസ്തകങ്ങള് മനുഷഷ്യനന്റെ ജജീവവിതഖ മമാറവിമറവിചവിരുന്ന ഒരു  

കമാലമുണമായവിരുന്നു .എന്നമാല്  വമായനയുനടെ ആ 

സുവര്ണ്ണകമാലഖ ലലമാകതവില് നവിന്നന്ന് പതവിനയ 

മമാഞ്ഞുനകമാണവിരവിക്കുകയമാണവിന്നന്ന് . പസ്തകങ്ങളുനടെ ആ 

സമാനഖ ഇലപമാള് ഇ-ബുകന്ന് കകയടെകവി വരുന്നു. 

നപമാതുവവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസഖ മവികവുറതമാകവി മമാറ്റുന്നതവിനമായവി

ആവവിഷ്കരവിച പദ്ധതവിയമാണന്ന് നപമാതുവവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ

സഖരക്ഷണ യജഖ. ഇതവിനന്റെ ഭമാഗമമായവി

നപമാതുവവിദഷ്യമാലയങ്ങള് കഹൈടെകന്ന് -ആയവി മമാ

റവിനകമാണവിരവിക്കുന്നു. ഈ അവസരതവില് വവിവരവവിനവിമയ 

സമാലങ്കേതവിക വവിദഷ്യയുനടെ അനന്തസമാധഷ്യതകള്

കുടവികള്ക്കുഖ പരവിചവിതമമാകമാന്  ആവവിഷ്കരവിച 

പദ്ധതവിയമാണന്ന് ലവിറവില് കകറസന്ന്. 

വവിദഷ്യ അര്തവിക്കുന്ന സമൂഹൈതവിനന്റെ വകമാകളമായ 

നമ്മുനടെ സഹൈപമാഠവികളുനടെ തൂലവികയവിലൂനടെ ഉരുതവിരവിഞ്ഞ 

സര്ഗ്ഗസൃഷവികളുനടെ ഉദമാതമാവവിഷമാരമമാണന്ന് 'ELIXIR 

2k19'



പസ്തക വമായന ഇ-വമായനയവിലലകന്ന് വഴവിമമാറുന്ന ഈ      

'ELIXIR'. സമാഹൈവിതഷ്യപഠനഖ കുടവിയുനടെ 

വഷ്യകവിതത്വവളര്ചയവില് നവിര്ണ്ണമായക സത്വമാധജീനഖ

 നചലുത്തുന്നു . നമ്മുനടെ സമാഖസമാരവികസനതനയ 

അടുതറവിയമാനുഖ സത്വമായതമമാകമാനുമുളള  അവസരഖ 

കൂടെവിയമാണന്ന്  ST THOMAS HSS  അവതരവിപവിക്കുന്ന  

'

ELIXIR 2K19'.   കമാലഘടതവില് ഇളഖ 

മനസ്സുകളുനടെ സമാഹൈവിതഷ്യചവിന്തകനള സമാലങ്കേതവിക 

വവിദഷ്യയുനടെ ലമനമമാടെവിലയമാനടെ  ST THOMAS H S S

നല യുവ ഭമാവനകള് കൂടവിയവിണകവി അവതരവിപവിക്കുന്ന 

Digital magazine ആണന്ന് .

                              

എഡവിലറമാറവിയല്
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‘Little KITEs’ IT Clubs is an unique 

initiative of KITE, which feature over 1 

lakh student members. The Hi-School 

Kuttikootam programme, which was part 

of the Public Education Rejuvenation 

Mission of the State Government, through

which students were given intense 

training in 5 areas such as Animation, 

Cyber Safety, Malayalam Computing, 

Hardware and Electronics, has been 

structurally upgraded in Student Police 

Cadets model, thus becoming ‘Little 

KITEs IT Clubs’. Little KITEs is set to 

become the largest Student IT Network in 

the Country.

Hon. Chief Minister, Shri. Pinarayi Vijayan

has  launched  this  unique  initiative  on

22nd January 2018 at 

Thiruvananathapuram.  In  addition  to

the  already  identified  5  Core  areas,

more topics have been added such as

Development  of  Mobile  Apps,

Programming,  Robotics,  E-Commerce,

E-Governance,  Video  Documentation,

Web TV etc to the activity bouquet of

'Little KITEs`.

In  our  school  it  constitutes two Kites

Mistresses' and forty children. We have

conducted  classes  on  every

Wednesdays.It  really  enriched  the

technical  attitudes  and  skills  of  the

Little  Kites.  Definitely  they  will  be  a

great  explosure  to  the  coming

generation. 

Mahija P T                 Shalu  Andrews
           
                  Kite Mistresses



മധഷ്യ തവിരുവവിതമാഖകൂറവിനന്റെ സമാഖസമാരവിക സവിരമാലകന്ദ്രമമായ 

തവിരുവല്ലയവില് ലകരള സഖസമാനഖ 

രൂപഖ നകമാള്ളുന്നതവിനു മുന്പന്ന് മുതലല , തവിളകമമാര്ന്ന 

സഖഭമാവന നല്കവിലപമാരുന്ന വവിദഷ്യമാലയമമാണന്ന് 

തവിരുമൂലപരഖ നസന്റെന്ന് ലതമാമസന്ന് കഹൈസ്കൂള്. മലങ്കേര 

കലതമാലവികമാ സഭയുനടെ തവിരുവല്ല അതവിരൂപതമാ 

ലകമാര്പലററന്ന് മമാലനജന്ന്നമന്റെവിനന്റെ അഭവിമമാനസ്തഖഭമമാണന്ന് ഈ 

സരസത്വതവിലക്ഷതഖ. അഭവിവനഷ്യ ലജമാസഫന്ന് 

ലസലവറവിലയമാസന്ന് നമതമാലപമാലജീതമായുലടെയുഖ 

ലമമാൺസവിലഞ്ഞമാര് മമാതത്യു നനടുങ്ങമാടവിനന്റെയുഖ 

അനുഗ്രഹൈമാശവിസ്സുകലളമാനടെ ആരഖഭവിച കഹൈസ്ക്കൂള് 1949 

ജൂൺ ഒന്നമാഖ തജീയതവി അന്നനത വവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ 

മനവിയമായവിരുന്ന ശജീ.എന്.കുഞ്ഞുരമാമന് ഉദന്ന്ഘമാടെനഖ 

നചയ. മണവിമലയമാറവിനന്റെ തജീരതന്ന് പ്രകൃതവി 

രമണജീയമമായ കുന്നവിന്പറതന്ന് വവിരമാജവിക്കുന്ന ഈ  

വവിദഷ്യമാലയതവില് ലമമാൺസവിലഞ്ഞമാര് ലജമാൺ 

കചവിരമറഖ, റവ.ഫമാ.ഫവിലവിപന്ന് ഇരട മമാകവില്, 

ശജീ.റവി.നജ ലജകബന്ന്, ശജീമതവി.റവി.നജ. ചമാചവിക്കുഞ്ഞന്ന്, 

റവ.ഫമാ.പജീറര് ലതക്കുഖ പറമവില്, ശജീ.പവി.നജ 

ലജമാസഫന്ന്, ശജീ ഡവി.ലജമാസഫന്ന്, ശജീ.എഖ.റവി.ലകമാര, 

ശജീ.വര്ഗജീസന്ന് നക.കുരഷ്യന്, ശജീ.പവി.എഖ.ഏബ്രഹൈമാഖ, ശജീ

ഏബ്രഹൈമാഖ കുരഷ്യന്, ശജീ .വവി.മവി.മമാമ്മന്, 

ശജീമതവി. ലശമാശമാമ്മ സവി.മമാതത്യു, റവ.ഫമാ.സറവിയ 

ചരവിതതവിലലകന്ന് ഒരു തവിരവിഞ്ഞു ലനമാടഖ..



വടമറഖ, ലഡമാ.മമാതത്യു പവി.ഏബ്രഹൈമാഖ, ശജീമതവി കലല 

ലതമാമസന്ന് എന്നവിവര് പ്രധമാനമാദ്ധഷ്യമാപകരമായവി ലസവനഖ 

അനവിഷവിചവിട്ടുണന്ന്. കഹൈസ്ക്കൂള് വവിഭമാഗഖ മമാതമമായവി 

പ്രവര്തവിചവിരുന്ന ഈ

വവിദഷ്യമാലയഖ 2000-01 വര്ഷഖ ഹൈയര് നസകന്റെറവി 

സ്കൂളമായവി ഉയര്ത്തുകയുണമായവി. കലമാ-കമായവിക - 

പ്രവര്തവിപരവിചയ രഖഗങ്ങളവില് മവികച പ്രകടെനങ്ങള് 

ഈ വവിദഷ്യമാലയനത കൂടുതല് ജനപ്രവിയമമാക്കുന്നു. 



അഭരിനന്ദനങ്ങൾ ......



2018 ആഗസന്ന് മമാസഖ ലകരളനത മുഴുവന് 

ദ:ഖതവിലമാഴവിയ പ്രളയഖ ഈ സ്കുളവിനല നവിരവധവി 

വവിദഷ്യമാര്തവികള്കന്ന് അവരുനടെ വവിലനപടവികളുനടെ 

പമാഠപസ്തകങ്ങളുഖ പഠലനമാപകരണങ്ങളുഖ വസ്ത്രങ്ങളുഖ ഈ

പ്രളയനകടുതവിയവില് നക്ഷടെനപട്ടു.

ഈ കുടവികനള പൂര്ണമമായുഖ നമ്മുനടെ വവിദഷ്യമാലയഖ 

ഏനറടുകയുഖ 

അവര്കന്ന് 

നഷനപട  ഒരു

പരവിധവി വനര 

തവിരവിച്ചുനകമാടുകമാന് ഈ വവിദഷ്യമാലയഖ ഒറനപടമായവി 

സഹൈകരവിച്ചു. ചവില അഭഷ്യമാദയകമാഖക്ഷവികളുനടെ സഹൈമായഖ 

ഈ അവസരതവില് നനവിലയമാനടെ ഒമാര്ക്കുന്നു. 

വവിദഷ്യമാര്തവികള് കമാവശഷ്യമമാണന്ന് സ്കുള് ബമാഗന്ന്, കുടെ,മറന്ന് 

പഠലനമാപകരണങ്ങള്, യൂണവിലഫമാഖ, പമാഠപസ്തകഖ, 

ലനമാടന്ന്ബുകന്ന് ഇവ സമമാഹൈരവിചന്ന് കുടവികള്കന്ന് 

നകമാടുക്കുവമാന് തയമാറമായവി.ആഗസന്ന് മമാസഖ നടെന്ന 

പ്രലതേൃക അസഖബവിയവില് പതനഖതവിട വവിദഷ്യമാഭഷ്യസ 

നഡപപ്യൂടവി ഡയറക്ടര് ബഹ. ലഗമാപവി സമാര് 

സന്നവിഹൈവിതനമായവിരുന്നു. ഒപഖ നപമാതുവവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ 

സഖരക്ഷണയ ഞ്ജതവിനന്റ ലകമാ-ഒമാര്ഡവിലനറര്, 

രമാലജഷന്ന് വളവിലകമാടെന്ന് പ്രസ്തുത അസഖബവിയവില് 

പനങ്കേടുത്തു. ഈ വവിദഷ്യമാലയഖ സമമാഹൈരവിച 

പഠലനമാപകരണങ്ങളുനടെ വവിതരണ ഉദന്ന്ഘമാടെന 

കര്മ്മഖ ബഹ.വവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ ഉപഡയറക്ടര് നവിര്വഹൈവിച്ചു.

ദരവിതമാശത്വമാസ പ്രവര്തനങ്ങള്...



 ദുരരിതനോശശനോസ കകനോമരില......



YOGA DAY.......







മലയമാള വവിഭമാഗഖ



G K UPDATES...

1)  2017     ടല സരസതതവ സമളനശ ലഭവചതറ

-    സവതളശശ യശചന ളമത

2)    മളനമളറവടന പതവയ

 പസഡനററ -  വവന മവനററ

3)       അഭവഭളഷകരവല നവനശ ളനരവടറ സപലശ

  ളകളടതവ ജഡറജവയളകന ആദദ

 വനവത -  ഇന മലളഹളത

4)    മടതവ൪കവ പരസളരശ -  ടക .   ആ൪ മലരയടട

  ആരളചള൪ എന ളനളവലവനറ

5)     രളജദതവടനററ കസനവക സരകള

  കളരദങളവല നയരപലകരണതവനളയളള

   ഡവഫനസറ പളനവശഗറ കമറവയടട ടചയ൪മളന- 

 അജവതറ ളഡളവല

6)    ഏപവല 12     നറ വവജയകരമളയവ വവളകപവച

   ഇനദയടട ഗതവ നവരണളയളപഗഹശ - IRNSS-1
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7)      ലളവതള കമളരളമശഗലശ സളനടമളഴവഞ

    ളശഷശ വനവതള കമലഷന അധദകയളയവ

 ചമതലളയറതറ -  ളരഖള ശരമ

8)     ജമകളശലര കഹളകളടതവയടട ആദദള

    വനവതള ചലഫറ ജസറലസറ -  ഗലതള മവതല

9)    ഐകദരളഷസശഘടനയടട മനഷദളവകളശ

  ഏജനസവയടട പതവയ ളമധളവവ-  മവളഷല

ബളടഷടലററ

10)   രളജദസഭള ഉപളധദകനളയവ

 തവരടഞടകടപടതറ -   ഹരവവശശ നളരളയന

സവങറ

11)    മളലദതലപറ പതവയ പസവഡനററ -  ഇബളഹവശ

 മഹമദറ ളസളലവഹറ



12)      കയളരളഗശ ഭമഖതറ നവനറ തടച മളറശ

      എനറ ഐകദ രളഷ സശഘടന ലകദശ വയന

 വ൪ഷശ - 2030

13) T*2    എന പദതവയടട ലകദശ ?

          ളലളകതള കടവകളടട എണശ

 ഇരടവയളകനതവനറ (world wild life 

foundation)

14) 2018 -     ലആദദമളയവ ഒര വവമളനതളവളശ

    ഉദറഘളടനശ ടചയടപട ഇനദന സശസളനശ - 

സവകലശ

15)    അലഹബളദറ നഗരതവടന പതവയ ളപരറ- 

പയളഗരളജറ

16)     ഇനദയവടല ആദദ കടബല ടറവസശ

    പദതവ നവലവവല വന സശസളനശ? 

-    ഛതലസഡറ

17)      ഇനദയവടല ആദദ സറസളരടറ ഹരവത

 കഹളവ -   ഈളസറ ണ ടപരവഫറല

 എകറപളവ

18)   കഹഡജന ഇനനമളകവ പവരതവകന

    ളലളകതവടല ആദദ പളസഞര ടടയവന

  നവരമച രളജദശ -ജരമനവ



    നമടട ഈ ടകളചളകരളതവല ഇനറ ദവനശളതളറശ

  വദസദനങളടട എണശ

ടപരകവടകളണവരവകകയളണറ.  കഷടപട

    അധതളനവച ളപളറവ വളരതവയ മകള

   പളയമളകളബളള മളതളപവതളകടള കറവളവപവല

ളപളടലവലവടചറവയന.     കദവതവടന സതനശ

    നളടടനറ പറയടപടന ളകരളതവല ഇനറ

   കദവതലദശ കളണടപളടണ അചനമമളടര

   വഴവളയളരങളവലശ വദസദനങളവലശ മറശ

ടകളണതളന.     ഇനറ വദസദനശ ഇലളത ഒര

   നഗരശ ളപളലശ നളടവല കളണവല.

     തങളടട ജലവവതശ മഴവനശ നലകവയളണറ ഒളളരള

   അചനമമളരശ തങളടട മകടള

വളരതനതറ.    പതവഫളലച കടളടത ഉള

   ളസഹമളണറ അവര നലകനടതങവലശ
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   വളരധകദകളലതറ അവടര സശരകവളകണതറ

   ഓളരള മകളളടയശ കടമ തനയളണറ.  അത

  ഒരവകലശ നളശ വവസരവചകടള.   ഒനപതറ മളസശ

    ഉദരതവല ചമനറ പസവവച പളലടവ

   അവരകളവണടതലളശ നലകവ അമമളര

 മകടള വളരതന.    കഞശ അമയശ തമവലള

  ബനശ കടവകളലതറ ദഢമളയവരവകശ. 

   എനളല പളയമളകളമളള മകളകറ

    അമയടട സഹളയമവലളടത ജലവവകളശ എന

 ളതളനല ഉണളകന.  അചനളളരളടള

 ടപരമളറവശ ഇങടനതടന.  റഫലകറ

 അഹമദവടന 'അമടതളടവല'  എന

   കവവതയവല വദയളയ അമടയ ഉളപകവകളന

   സലശ ളതടവയലയന മകടന കളണളശ. 

    എനളല എവവടടടയളടക ടചനവടശ

വളരുന്ന വഷ്യദ്ധസദനങ്ങള്



     അമയടട ഒള൪മകള അമടയ ഇറകവ

   വവടനതവല നവനശ അയളടള പവനവരവപവകന. 

     ഇനടത സമഹതവടല അവസ തടനയളണറ

   അളദഹശ തടന കവവതയവലശ ആവവഷരചവടളതറ.

                           

   വള൪ദകദതവല എതളബളള എനടകളണളണറ

    മളതളപവതളകള ഒര ഭളരമളയവ മകളകറ

അനഭവടപടനതറ?  വള൪ധകദകളലതളണറ

      അചനനള൪ മകളടട ളസഹവശ കരതലശ

 എറവമധവകശ ടകളതവകനതശ

     എനളല പലളപളഴശ മളതളപവതളകളകറ

      തങളളകളള സളറസറ കറവളണറ എന

  ചവനയളവളശ അവടര

 ഇതവന ളപരവപവകനതറ.   ഉപളയളഗശ കഴവഞറ

   വലവടചറവയളപളടണ എളനള ഒര

    വസവവളനളപളടല ആണറ ഇനടത തലമറ. 

   മകള അചടനയശ അമളയയശ കളണനതറ.

  വള൪ധകകളലതറ മളതളപവതളകള

     ഏറവമധവകശ നമടട ളസഹവശ പരവഗണനയശ

    ആഗഹവകന സമയതറ അവടര നമള

 ളനളകവളയ മതവയളവ.          ഒരവകലശ മകള

    കളരണശ അവരടട കണനല൪ തകളന

ഇടവരരതറ.     അമയടട ശളപശ കടശബതവടന

  അടവതറ ഇളകശ എനളണറ.

                                     



  ഒഴവയളടത നവലകയളണറ മഴ.........  അവടളടട

  മവഴവകളശ അങടന തടന.....  രളതവയചടട

    ഏകളനതയവല അവള മവഴവയടട വളതളയനങള

തറന.     വവജനതയവളളലകറ ജനളല തറനറ അവള

 തറനറ നവന.    മവനലവടനറ ളനരത ടവളവചശ

  ജനളലയവലടട അകളതകറ കയറവ.  പവനളടല

  ഇടവയടട ളഘളര ശബവശ.    ഒര നവമവഷശ അവള

 ഒനറ നടങവ.    ആ ളനരത ടവളവചതവലള മവനല

     നവനറ ഇത ഭയങരമളയ ശബശ അവള

പതലകവചവരനവല.   മഴതളവകള അവളടട

 ളദഹളതകറ ടതറവച.    ഒളളരള തളയശ അവടള

 ഏടറ ളവദനവപവച.   ആ മഴയടട ഒളരമ........ 

  അവടള വലണശ കണലരണവയവച.............. 

 കതമളയവ പറഞളല,     പതറ വരഷശ മമറ അവടള

   അനളഥയളകവ രളതവ അവള ഒളരകകയളണറ. 

     തടന സങടടപടതനആ ഇരണ ദവനശ

 ഒളരകളന

ANNA C BIJU

9 C

 അവളകറ കഴവയനവല.

   അവള തവരവടക കടവലവനരവകവളലകറ നടന. 

    തടന അലടന ഒളരമകളളളടറ അവളകറ

ഭയമളയവ.

    അവള ഇരകകകളളളടറ ടകളണറ മഖശ

ടപളതവ,    കടവലവല ഇരന രളതവയടട ഇരടവല

   അവള കഴവഞടതലളശ കളണളന തടങവ. 

    വവധവ അവളടട ജലവവതതവല നവനറ

    മളതളപവതളകടള ആദദശ തടന തടചറ

മളറവയവരന.  സളഹളദരവമളളരളടടളപമളണറ

 അവള വളരനതറ.  മളതളപവതളകളടട

പണയവവവളഹമളയവരന.  ഒരപകടതവല

 അവര മരവചളപളയവരന.   ടചറപശ മതളല

    ടകളളചചവയശ വളലലചവ ളജളലവകറ ളപളയവടളണറ

  അവര മവടരശ കഴവഞതറ.  ളചചവമളര

കഴവചവടലങവലശ,    അവരടട കഞറ മതവനറ ഒര

  കറവശ അവര ഉണളയവരനവല.  വളലലചവയടട

   ആഗഹങടളലളശ തടനറ കഞവടപങകളയവ

കുതവിരമാത ഒമാര്മ്മകള്



മളരരവവചവരന.   അങടനയളണറ ടകളടചചവകറ

    പഠനതവനറ പണശ അവശദമളയവവനളപളള ളചചവ

   അവവടടളയളര പമളണവളയളടറ കടശ വളങവയതറ. 

   തടനറ ബദവമടകടളളനശ ളചചവ അനജതവമളടര

അറവയവചവരനവല.   തടനറ ടപളനനവയതവമളടര

  എളപളഴശ സളനളഷമളയവരവകനടമനറ

 വളലലചവ ആഗഹവച.   ടകളളചചവ പഠനതവനറ

    ളവണവ ളചചവ അദദളനവചണളകന ഒര

   ചവലവകളശ ളപളലശ പളഴളകവ കളളഞവരനവല. 

    അവളടട പഠനതവലള തളതറപരദശ കണറ

  ളചചവ ആതദധവകശ സളനളഷവച.....



ANNA .C.BIJU

ഗളനവജയനവവളരളളഘളഷശ
 
2018-19 അകമാദമവിക വര്ഷതവിയ 

പ്രകവിയയവിലുനടെയമാണന്ന് ഈ വര്ഷഖ ആചരവിചതന്ന്.

3.10.18-ല് നടെതവിയ തന്ന്ചജീകരണ 

പ്രവര്തനങ്ങളവില് കഒലത കമാസ്സുകളുഖ 

പനങ്കേടുകകയുണമായവി. വവിഭഷ്യമാലയ പരവിസരവുഖ

അനുഭനവ ലനഡഖ തന്ന്ചചവിയമാക്കുന്നതവില്

കുടവികള്നകമാഷഖ അധഷ്യമാപകരഷ്യഖ

എതവിലചറര്ന്ന.'പമാസവികന്ന് വവിമുക

വവിദഷ്യമാലയഖ'എന്നലക്ഷഷ്യഖ

പ്രമാവ൪തവികമമാക്കുക എന്നതമായവിരുന്ന ഇഇ

വവിദഷ്യമാലയഖ മുലന്നമാടന്ന് വചതന്ന്. തുടെ൪ന്നുഖ ഈ ലക്ഷഷ്യഖ 

നവിറലവറ്റുന്നതവിനമായവി എല്ലമാമമാസതവിലലയുഖ 

2 ദവിവസങ്ങള് ഈ പ്രവ൪തനതവിനമായവി 

മമാറവിവയ്ക്കണനമന്ന  നവി൪ലദ്ദേശവുഖ കുടവികള് 

നല്കുകയുണമായവി.



സമാഹൈവിതഷ്യ സുല്തമാനന 
ഓര്മ്മവിക്കുലമമാള്......

സമാധമാരണകമാരവില് സമാധമാരണകമാരനമായ 

നമാട്ടുമനുഷഷ്യനന്റെ പചഭമാഷയവിലുള രചനകള് 

വമായനകമാരനന ഒരുലപമാനല ചവിരവിപവിക്കുകയുഖ, 

ചവിന്തവിപവിക്കുകയുഖ, കരയവിപവിക്കുകയുഖ നചയ. 

അതമായവിരുന്നു ആ തൂലവികയുനടെ ശകവിയുഖ.......

മലയമാള സമാഹൈവിതഷ്യതവില് ഒലരനയമാരു 

സുല്തമാലനയുള. ഭമാഷയുനടെയുഖ വഷ്യമാകരണതവിനന്റെയുഖ

ലവലവിനകട്ടുകള് നപമാളവിനചഴുതവി മലയമാള സമാഹൈവിതഷ്യനത 

സമാധമാരണകമാരനന്റെ ജജീവവിതലതമാടെന്ന് ലചര്ത്തു നവിര്തവിയ 

ലബപ്പൂര് സുല്തമാന് എന്ന കവകഖ മുഹൈമ്മദന്ന് ബഷജീര്. 

NIKHIL
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സമാധമാരണകമാരവില് സമാധമാരണകമാരനമായ 

നമാട്ടുമനുഷഷ്യനന്റെ പചഭമാഷയവിലുള  ഹൈമാസഷ്യമാത്മകമമായ

രചനകള് വമായനകമാരനന ഒരുലപമാനല 

ചവിരവിപവിക്കുകയുഖ, ചവിന്തവിപവിക്കുകയുഖ, കരയവിപവിക്കുകയുഖ 

നചയ.അതമായവിരുന്നു ആ തൂലവികയുനടെ ശകവിയുഖ. 

ഒരവികലുഖ അലകവിലതച വടെവിനവമാത ഭമാഷയവില് 

അലദ്ദേഹൈഖ എഴുതവിയവില്ല. ഇതന്ന് മലയമാളതവിനല മനറമാരു 

സമാഹൈവിതഷ്യകമാരനുഖ അവകമാശനപടമാന് 

സമാധവികമാതവവിധഖ ബഷജീറവിനന ജനകജീയനമാകവി. 

തലന്റെതുമമാതമമായ വമാക്കുകളുഖ കശലവികളുമമായുന്നു 

ബഷജീറവിനന്റെ സവവിലശഷത. അതുനകമാണന്ന് തനന്ന 

അലദ്ദേഹൈതവിനന്റെ രചനമാരജീതവി ബഷജീറവിയന് കശലവി തനന്ന 

അറവിയനപട്ടു.

ബമാലഷ്യകമാല സഖവി, പമാത്തുമ്മമായുനടെ ആടെന്ന്, ലപ്രമലലഖനഖ, 

മതവിലുകള്, ശബ്ദങ്ങള്, ന്റൂപ്പുപമാനകമാരമാലനണമാര്ന്നന്ന്, 



പമാവനപടവരുനടെ ലവശഷ്യ, മുചജീട്ടുകളവികമാരനന്റെ മകള്, 

വവിശത്വവവിഖഷ്യമാതമമായ മൂകന്ന്, വവിഡവികളുനടെ സത്വര്ഗഖ എന്നരിങ്ങനന 

മലേയനോളരി എനട ഓര്ത്തുവയ്ക്കുന്ന രചനകള് ആ തൂലവികയവില് 

നവിന്നന്ന് പവിറവവിനയടുത്തു. ജജീവവിതലതമാടെന്ന് ലചര്ന്നന്ന് 

നവില്ക്കുന്നവയമായവിരുന്നു അലദ്ദേഹൈതവിനന്റെ രചനകള്, തമാന് 

കണ്ടുമുടവിയവിട്ടുള കഥമാപമാതങ്ങനള അലദ്ദേഹൈഖ രചനകളവിലുഖ 

ആവവിഷന്ന് കരവിച്ചു.

ലകന്ദ്രസമാഹൈവിതഷ്യ അകമാദമവി, ലകരളസമാഹൈവിതഷ്യ അകമാദമവി 

നഫലല്ലമാഷവിപ്പുകള്, സമാഹൈവിതഷ്യതവിനുഖ രമാഷജീയതവിനുമമായവി 

നമാലു നമാമപതങ്ങള് തുടെങ്ങവിയവ ലഭവിച്ചു. 1982 ല് ഇന്തഷ്യമാ 

ഗവൺനമന്റെന്ന് പത്മശജീ നല്കവി ആദരവിച്ചു. 1987 ല് 

കമാലവികറന്ന് യൂണവിലവഴന്ന് സവിറവി ലഡമാക്ടര് ഓഫന്ന് നലലറഴന്ന് സന്ന് 

ബവിരുദഖ നല്കവി. ലപ്രഖനസജീര് അവമാര്ഡന്ന്, ലളവിതമാഖബവിക 

അന്തര്ജനഖ സമാഹൈവിതഷ്യ അവമാര്ഡന്ന്, മുടത്തുവര്കവി 

അവമാര്ഡന്ന്, വളലതമാള് പരസന്ന് കമാരഖ എന്നവിവ ലഭവിച്ചു. 

1994 ജൂലമായന്ന് 5 നന്ന് ബഷജീര് ഈ ലലമാകലതമാടെന്ന് 

വവിടെപറഞ്ഞു.ബഷജീര് വവിടെപറനഞ്ഞങ്കേവിലുഖ അലദ്ദേഹൈതവിനന്റെ 

രചനകനളല്ലമാഖ പറതവിറങ്ങവിയ അലത പതുമലയമാനടെതനന്ന

ഇന്നുഖ വമായവികനപടുന്നു. കമാരണഖ അവ ഓലരമാന്നുഖ ഓലരമാ

പമാഠപസ്തകങ്ങളമാണന്ന്. ജജീവവിതഖ എനന്തന്നന്ന് കമാടവിതരുന്ന 

മഹൈതമായ പമാഠപസ്തകങ്ങള്.



അധദളപകരകറമളതമല, കടവകളകശ

ടപളതജനങളകശസമഗയവടലറവളസളഴ്സുകളശ

ളചളദദളശഖരവശപരവളശളധവകളനശഡഡൗണളലളഡറ

ടചയറഉപളയളദവകളനശസളധവകശ. എനളല

പളഠനസൂതണമളതലകകളപരവളശളധവകളനശ , 

ഡഡൗണളലളഡറടചയളനശപഠനവവഭവങടള

പളഠളവതരണതവനറഅനസരവചറക്രമലകരവകളനശ

അധദളപകരകളണറസഡൗകരദമളതറ. ഇതവനവര

ളലളഗവനടചയവരവകണശ. കടവയടട

പഠനപളരളഗതവയഥളസമയശഅറവയളനകടവയടട

അഡവഷനനമരആധളരമളകവരകവതളവവനറ

ളലളഗവനടചയ്യുനതവനശ

വവവരങളപരവളശളധകനതവനമളസഡൗകരദശ

തടരഘടങളവലനടപളകളനളസശവവധളനവശ

സമഗളപളരടലവലടടലകദമവടന.

ALBIN CHACKO MATHEW
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   കളസറവകള കഹടടകളയളതളടട എലള

 വവഷയങജശഐ.സവ.  ടവയടട സങതങള

   ഉപളയളഗവചറ വവനവമയശ ടചയ്യുനതവനള

   ഭഡൗതവക സളഹചരദങള ളകരളതവടല

 സളകളവല സഷവകടപടവരവകന. 

  സളങതവകവവദദയവലനവയ കളസറവകള

   യളഥള൪ടതദമളകനതവനറ അവയറ

  സഹളയകമളയ വവധതവലഡവജവറല

 സമഗ്ര – കുടവിക ള്ക്കുഖ നപമാതുജനങള്ക്കുഖ
കഹൈനടെകന്ന് കമാസന്ന് മുറവിയവിനല ഇലലണവിഖഗന്ന് 

മമാലനജന്ന്നമന്റെന്ന്  സഖവവിധമാനഖ



   പശനവവഭവങളശ അതവടനളര വവനവമയപദതവയശ

ആവശമളണറ.   ഇതവമളയവ വവദദളസവകപറ

   സജലകരവച ളപള൪ടലളണറ സമഗ ഇ-  ളലണവശഗറ

  മളളനടജമനറ സവസശ (https:  //  samagra. 

Itschool.gov.in).  എസവഇആ൪റയടട

    സഹളയളതളടട കകറളണറ ഈ ളപള൪ടല

തയറളകവയവരവകനതറ.

     ബളകറ ളബള൪ഡശ ളചളകശ ചള൪ടശ നവലനവനവരന

   സളമദളയവ കറശ സശവവധളനതവല നവനറ, 

   ആധകമളയ ടടളകളളജവ ഉപകരണങള

    സജലകരവചവടള കളസറ മറവകളവളലകറ പഠനശ

  പരവവ൪തനശ ടചയടപടളമളള

    അതവനനസതമളയവ സതയശ നവലകരവകള൯

    അധളപടന സഹളയപകക എനതവനളണറ

   സമഗളലണവശഗറ മളളനടജനറ സശവവധളനശ

 ഊനല നലകനതറ. 1-12    കളസറ വടരയള

    സള അകളദമവകറ പവ൪തനങടള

 ഏളകളപവപവകകയശ ടചയന.

ലകരള വവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ വകുപന്ന് മനവി നപ്രമാഫ. സവി . രവജീന്ദ്രനമാഥന്ന് ഇരുനവളവിപ്ര നസന്റെന്ന്.ലതമാമസന്ന് 

എചന്ന് .എസന്ന്. എസവില് നപമാതുവവിദഷ്യമാഭഷ്യമാസ സഖരക്ഷണയജ അവലലമാകന ലയമാഗതവില് 

സഖസമാരവിക്കുന്നു.

https://samagra/
https://samagra/
https://samagra/


 

നവിനകമായന്ന് ഈ ജനഖ               

പ റയമാ൯  മറന്നു  ലതമാഴജീ...........

അറവിയമാ൯  മറന്നു നവിനന്ന...........

നവി൯ മനഖ നനന്ന ..പവിനന്ന

അറവിയമാ൯ മറന്നു ലതമാഴജീ..........

പവിന്നവിട  വഴവികളവിനലലങ്ങമാ

നജീ എനന്റെ സത്വന്തമമായവിനല്ല....

മനസവിനന്റെ ആശകനളല്ലമാഖ                                       

പറ    ഞ്ഞതവി ലനരഖ നമ്മള്

നപമാ൯തവിങ്കേള്  കല ചൂ ടെവിവരുഖ

ആരു പൂലപമാനല നജീ 

ആറവിയമാനത ആറവിയമാനത 

ആനൂരമാഗഖ എന്നവില് തന്നു

മമാകമാ൯ കഴവിയുന്നല്ല

നവറുകമാ൯ കഴവിയുന്നല്ല

ഹൈ ൃദതവി൯ വമാതവില് തുറന്നന്ന്

 എന്നുഖ ഞമാ൯ കമാതവിരവിപ്പു

ACHASAH   MOHANAN
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ആരറവിയമാ൯
                                                

എരവിയുന്ന ലവനലവില്

കരവിയുന്ന ഭൂമവിയുനടെ

 ചു  ടുനവിശത്വമാസങ്ങളമാരറവിയമാ൯

ചവിറകറ  പ ക്ഷയുനടെ

ലവ  ഭനകള് വവിങ്ങന്ന 

വവിലമാപ ഗജീതങ്ങളമാരറവിയമാ൯

ലവനകള് വവിങ്ങന്ന

മനസനന്റെ യമാഴങ്ങളമാരറവിയമാ൯

മുറനത നമാരക ചവില്ലയവില്

കുറുകുറന്ന കൂമനന്റെ

കണ്ണുകളവിലഗവി  തവിളചതു

ഒരുമഴത്തുളവിയ്കുണവി

ലവഴമാ൩ല്,

ഉണങ്ങവിയ മരനകമാല്

കമാതവിരവിക്കുന്ന ആരറവിയമാ൯

എഴുതമാത കമാരഷ്യങ്ങള്

കളണളതകളഴചകളആരറവയള൯?

ASWATHI . U



പളയപശളതലതവല

ദുരനനവവളരണതവടന

പളധളനദവശ

ളബളധവലകരണവശ- സള

കടവകളവല-  ഒരപഠനശ

ആമഖശ

ളകരളശ അടത കളലതറ ളനരവട മഹളപളയശ 

നടമ പഠവപവകന പളഠങളറ  

അതവഗഡൗരവമളതളണറ. ളലളകതറ പലസലതശ 

നടന സമളനദുരനങളറ  നമടളളതടവ വരവല 

എന മവഥദളധളരണയളയവരന മലയളളവകളറ കറ. 

പളക എലള നവയന്ത്രണങളശ തകരറ തറ പളഞ 

MILAN SAJI

9 B

വന പളയജലശ 

നമടട സളമതവക സളമഹവകസവരതടയ 

മളത രസമല നമളറ  സരകവതരളണറ എന 

മവഥദളളബളധടതയ്യു തകരറ ടതറവഞ.

 

1924-ടല പളയശ ഇനശ മലയളളവകളറ കറ 

മറകളനറ  കഴവയനതല.    ഇനളതകളളറ  കടതലറ  

മരണശ അനണളയവ. അനടത ജനത അതവടന

ളനരവടതറ സസവരമളയ ജലവവതശ 

മനറ നവരറ തവയളയവരന. പളയശ കഴവഞറ 2 

മളസശ ആടയങവലശ ഇനറ മലയളളവമനസവലറ  

അതവടന അതവജവവവകളനള ളശഷവ 

സശഭരവചവടവല. 

  പഠനതവടന പളധളനദശ.

സതയശരകടയകറവചറ ഒനശ പഠവകളത



പരവചയവകളത നമക മനവലറ  പളയജലശ

കഴതറശ എതവയളപളളറ  രകകടരളതടവ

കടമളയവ നവലവവളവകളളന നമകകഴവഞളള.

ദുരനവവളരണ അവളബളധതവടനയ്യുശ ദുരന

പതവളരളധതവടനയ്യുശ ബളലപളഠങളറ  നമകറ

അറവയളടത ളപളയവ എനതളണറ വസത.

ദുരനനവവളരണടതകറവചറ എടനങവലശ

പരവശലലനശ തടകതവളല നമകറ ലഭവചവരടനങവല

ദുരനതവടന ആഘളതശ കറയളമളയവരന. ദുരന

ലഘൂകരണപതവളരളധന അവളബളധശ ഏറവശ

കടതല പകളരണതറ കടവകളകളണറ.  ആ

തവരവചറവവളണറ ഈ പഠനതവളലകറ എടന

നയവചതറ.

ലകദശ

 പളയടത കടവകള  എങടന 

അതവജവവവകന എനറ കടണതളന 

 വവവരസളളങതവക വവദദളധവഷവത 

ളബളധവലകരണശ.

പരവകലപന

പളയടത കറവചറ വവദദളരതവകളകറ 

യളടതളരവവധ അവളബളധവശ ഇലളയവരന.

പധളനവളകകളടടനവരവചനശ

പളയശ: ടവളശ പതലതവല നവനശ 

കമളതലതമളയവ ടപളങ്ങുന അവസ.

ദുരനനവവളരണശ: പതവകല 

പതദളഘളതങളടട പരവണതഫലങള

കറയകനതവനള 

വദവസളപവത പക്രവയ.

പളധളനദവശളബളധവലകരണവശ: ദുരന 

നവവളരണതവടന പളധളനദവശ

അതവനളവണവയള ളബളധലറ കരണവശ.

കടവകള: പളയ ബളധവതപളദശങളവല നവന 

വരന 8,9,10 കളസകളവടല സള കടവകള 

രലതവശളസശ

 സരളവ്വേരലതവയളണറ ഈ പഠനതവനളയവ 

ഉപളയളഗടപടതവയതറ.

 ഒര ളബളധവലകരണ പരവപളടവ 

തയളറളകവ നടതവ.

പഠളനളപളധവ



പളയ ബളധവതപളദശങളവല നവന വരന 8,9,10 

കളസകളവലപഠവകന 100 കടവകളവല 

ളചളദദളവലവയടട സഹളയളതളടകടവയളണറ 

വവവരളശഖരണശ നടതവയതറ

 കടണതലകള 

ഞങളനടതവയ പഠനടത അടവസളനടപടതവ 

കടണതവയ വസതകള.

a.  ദുരവതബളധവതടരകറവചള

കടശബപശളതലവസതകള 

ളടബവള.1

ദുരവതബളധവതര് എണശ ശതമളനശ

കടവകള 60 60%

വളയളധവകര 15 15%

ളരളഗവകള 25 25%

തനവരവകന പടവകപരവളശളധവചളല ദുരവത 

ബളധവതരവല ,60%കടവകള, 15%വളയളധവകര, 

25% ളരളഗവകളമളണറ എനറ നമകറ മനസവലളകളശ.

ളടബവള.2

ദുരവതബളധവതരറ എണശ ശതമള

നശ

സരറ കളരറ ളജളലവയളവ

രറ 

10 10%

കലവപണവകളരറ 50 50%

പവളസവകള 21 21%

മറളവരറ 19 19%

തനവരവകന ഈ പടവക പരവളശളധവചളലറ  10% 

സരറ കളരറ ളജളലവയളവരറ , 50% 

കലവപണവകളരറ , 21%പവളസവകളറ , 

മറളവരറ 19%വശ ആണറ.

b. ദുരവതബളധവതടരകറവചളപളയ

പശളതലവസതകളറ

ദുരവതബളധവതരവലറ  51  %ളപരടടയശ വലടകളവലറ 

ടവളശ കയറവയതറ പകലറ  സമയതറ

ആയവരന.   അതവനളലറ  ആവരറ കറ

സരകവതസളനങളവലറ 

എതവളചരളനറ കഴവഞ.  പടക ബളകവ

49%ളപരളടയശരളതവ സമയതളണറ ടവളശ

കയറവയതറ.   ഇതറ രകളപവരറ തനശ

അസളധദമളകവ.   അതടകളണറതടന

ദവവസങളളളളശ അവരറ കറ ഒറടപട കഴവളയണവ



വന.  ടവറശ  51%ളപരറ കറ മളതമളണറ ഭകണവശ

ടവളവശ ലഭവചതറ.  ബളകവയളവരറ

ദുരവതതവലളയവരന.   വദകവകളറ കശ നലനലറ

അറവയവല എന വസത നളശ

ചവനവളകണവയവരവകന.

40%ളപടര ളപളലലസശ ളസനയശസഹളയവചളപളളറ 

35% ളപരടട രകടയതവയതറ മതദ ബധ്നനകളരറ

ആയവരന.ബളകവ 20%  ളപടര വളകളരറ 

ളചരറ നശ 5%  ളപടര സളമഹദ പവരറ തകരമളണറ

രകടപടതവയതറ.ഇതവലറ  95%  ളപരശ  ളഫളണറ

രകള പവരറ തനതവനപളയളഗവചളപളളറ  5%

സളമഹദമളധദമങളളണറ ഉപളയളഗടപടതവയതറ.

ളബളധവലകരണപരവപളടവ

കടവകളകറ വളടര പരവചയമളതശ എളപശ 

ഉപളയളഗവകളന പറന ലളവതമളയ ചവല മളരഗ്ഗങള

ഉളടപടതവ ഐറവ സഹളയളതളടകടവ 

അവതരവപവചള.

 GIS- സളളങതവകത 

ഉപളയളഗടപടതനവവധശ

 സളമഹദമളധദമങളറ   

ഉപളയളഗടപടതനവവധശ.

 പളസവകറ കപവകളറ  ളചരറ തവചറ 

കഞളബളടകളണളകവ സപധളനളരഖകളശ       

വവലപവടവച വസകളളശ അവയവലറ  

സരകവതമളകന രലതവ വവശദലകരവച.

 കലഫറ ജളകറളകള ഉപളയളഗവകന 

രലതവ വലഡവളയള ഉപളയളഗവച വവശദലകരവച.

 കഫബരറ  ളബളടകള ഉപളയളഗവകന 

രലതവ വലഡവളയള ഉപളയളഗവച വവശദലകരവച.

 കനളസകള കലഫറ ജളകറളകളളകവ 

ഉപളയളഗടപടതനതവടല സളധദതകള 

ചവതസഹവതശ വവശദലകരവച.

 ഒളറഞറ, ടയളലള, ടറഡറ അലരറ ടറ 

എനവവയടട ഗഡൗരവശകടവകളറ കറ വവശദലകരവച.

 അസഖമളവടര ളവഗശ നളടകളരടട 

സഹളയളതളടകടവ ആശപതവയവലറ  

എതവകനതവനള വവധശ വവശദലകരവച.

നവരളദശങള



 ദുരന സളധദതള 

ലഘുകരണപവരറ തനങളറ   സശസളന സറളറ  

വവദദഭദളസതവലറ  ഉളറ ടപടതക

 നവരനരമളയ ളബളധവതറകരണ 

പവരറ തനങളവലടട നവരറ ളദശങളറ  

പളവരറ തവകമളകക.

 ളദശലയദുരന നവവളരണ നവയമശ 

സശസളന തലതവലശ ജവലളതലതവലശ പളളദശവക 

തലതവലശ  നടപവലളകണശ 

 ളകരളതവടല എലള സളളകളവടല 

കടവകളറ കശ നലനലറ  പരവശലലനശ നലറ കക. 

 ദുരനനവവളരണശ എന വവഷയടത കറവചറ 

കടവകളറ കറ ളബളധവലറ കരണശ നലറ കക.

 നദവതലരവളസവകളളയ ജനങളറ കറ 

കഫബരറ  ളബളടകളറ  വളങളനറ  സരറ കളരറ  

ധനസഹളയശ നലറ കക.

 പളയദുരന ളമഖലകളവലറ  രകളകവചശ 

നലറ കണശ.

 ഒളറഞറ, ടയളലള, ടറഡറ അലരറ ടറ 

എന ക്രമങളടട ഗഡൗരവശ ജനങടള 

മനസവലളകക.

 വലടപകരണങളറ  ഉയരമള 

സളനളതകറ മളറളക.

 വവലടപട ളരഖകളറ  പളസവകറ കവറവല 

ടപളതവഞറ സൂകവകക.

 വളഹനങളറ  ഉയരമള സളനളതകറ 

മളറളക.

 വവടലടല കവദ്രുതവ പൂരറ ണമളയവ 

നവരറ തക.

 കടവടവളവശ ഭക്ഷ്ണവശ ളശഖരവചറ 

സൂകവകന രലതവകളറ  വവശദലകരവച..



കലഖഗവിക അടെവിമയവില് നവിന്നുഖ

ലലമാക ഹൃദയതവിലലകന്ന് – ഒരു

നപൺക്കുടവിയുനടെ അസമാധമാരണ

യമാത.

ഒരവികലല്ല, പലതവണ മരവിചവിട്ടുഖ ജജീവവിചവിരവിക്കുന്ന 

അത്ഭുതതവിനന്റെ ലപരമാണന്ന് നമാദവിയ മുറമാദന്ന്. ഇറമാകവിനല 

ഭജീകര തമാവളതവില് ഒരവികല് ആ നപൺകുടവിയുനടെ മരണഖ

ഉറപവിചവിരുന്നു ലവടകമാര്; ഒപഖ ആ നപൺൺുകുടവി സത്വയവുഖ 

നവിരന്തര പജീഡനതവിനനമാടുവവില് മനസ്സു മരവവിച്ചു. ശരജീരഖ 

നവിശ്ചലമമായവി. നമാദവിയ മരവിച്ചുനവന്നന്ന് ഉറപവിച ഭജീകരര് 

അവനരഉലപക്ഷവിച്ചു. ഇനവിനയമാരവികലുഖ തമാന് 

ജജീവവിതതവിലലക്കു തവിരവിച്ചുവരവിനല്ലന്നു നമാദവിയയുഖ 

ഉള്കവിടെവിലലതമാനടെ മനസവിലമാകവി. പലക്ഷ, കമാലഖ 

ലലമാകതവിനുലവണവി കമാത്തുവചതന്ന് അത്ഭുതഖ. മരവിച്ചുനവന്നു 

കരുതവി ഉലപക്ഷവികനപട നപൺകുടവി 

ADEN JOE JOHN

അനന്നങ്ങനനലയമാ ജജീവവിതതവിലലക്കു തവിരവിച്ചുവന്നു. ആ

തവിരവിച്ചുവരവന്ന് നവറുനതയമായവില്ല.തനവിക്കു തവിരവിച്ചുകവിടവിയ 

ജജീവവിതനത പവിന്നജീടു നമാദവിയ നഷ്യമായജീകരവിചതന്ന് 

ഇരകള്ക്കുലവണവിയുള 

ലപമാരമാടതവിലൂനടെ.ഐകഷ്യരമാഷ്ട്ര സഖഘടെനയുനടെ 

ഗുഡന്ന് വവില് അഖബമാസഡറവില് തുടെങ്ങവിയ ലനടങ്ങളുനടെ 

വഴവിയവിനല ഏറവുഖ ഒടുവവിലനത നമാഴവികകല്ലമാണന്ന് 

നനമാലബല് സമമാധമാന ലനടഖ. .

ഐകഷ്യരമാഷ്ട്ര സഖഘടെന ആസമാനത്തുനവിന്നന്ന് ഏതമാനുഖ ഐകഷ്യരമാഷ്ട്ര സഖഘടെന ആസമാനത്തുനവിന്നന്ന് ഏതമാനുഖ 

വര്ഷഖ മുമന്ന് നമാദവിയ പറഞ്ഞ വമാക്കുകള് വര്ഷഖ മുമന്ന് നമാദവിയ പറഞ്ഞ വമാക്കുകള് 

അതനയളുപഖ ആര്ക്കുഖ മറകമാനമാകവില്ലഅതനയളുപഖ ആര്ക്കുഖ മറകമാനമാകവില്ല. . സത്വന്തഖ സത്വന്തഖ 

ജജീവവിതഖ ഒരു നപൺകുടവി പറയുകയമായവിരുന്നുജജീവവിതഖ ഒരു നപൺകുടവി പറയുകയമായവിരുന്നു. . 

കലഖഗവിക അടെവിമതതവിനന്റെ നവിസഹൈമായതകലഖഗവിക അടെവിമതതവിനന്റെ നവിസഹൈമായത..

ഇറമാകവിനല സവിന്ജമാറവിനു സമജീപഖ നകമാലചമാ ഗ്രമാമഖഇറമാകവിനല സവിന്ജമാറവിനു സമജീപഖ നകമാലചമാ ഗ്രമാമഖ. . 

നമാദവിയയുനടെ ജന്മഭൂമവിനമാദവിയയുനടെ ജന്മഭൂമവി. 2014 . 2014 ഓഗസവില് ഐഎസന്ന് ഓഗസവില് ഐഎസന്ന് 

ഭജീകരര് കടെന്നുവരുന്നതുവനര മലറനതമാരു ഭജീകരര് കടെന്നുവരുന്നതുവനര മലറനതമാരു 

നപൺകുടവിലയയുഖ ലപമാനലയമായവിരുന്നു നമാദവിയയുഖനപൺകുടവിലയയുഖ ലപമാനലയമായവിരുന്നു നമാദവിയയുഖ. . 

സലന്തമാഷവുഖ കളവിചവിരവികളുഖ നവിറഞ്ഞ ലസ്നേഹൈതവിനന്റെ സലന്തമാഷവുഖ കളവിചവിരവികളുഖ നവിറഞ്ഞ ലസ്നേഹൈതവിനന്റെ 

നമാളുകള്നമാളുകള്. . കുടുഖബതവിനന്റെ കുടുഖബതവിനന്റെ സഖരക്ഷണഖ. സത്വപ്നങ്ങള്. 

അന്നു നമാദവിയയ്ക്കന്ന് പനതമാന്പതു വയസന്ന്. സത്വപ്നങ്ങളുനടെ 

ചവിറകവിലലറവി പറകമാന് നവമല്നകമാള്ളുന്ന കമാലഖ. 

ഓര്കമാപ്പുറതമാണു ഗ്രമാമതവില് ഭജീകരമാകമണഖ 

നടെന്നതന്ന്. യസജീദവി വവിഭമാഗതവില്നപടവനര 



തവിരഞ്ഞുപവിടെവിച്ചു ആകമവിക്കുന്നു. നമാദവിയയുനടെ കുടുഖബവുഖ 

ഇരകളമായവി. ഗ്രമാമതവിനല പരുഷന്മമാനര ഒന്നടെങ്കേഖ 

കഴുതറുതന്ന് നകമാല്ലുന്നു. നമാദവിയയുനടെ കൺമുന്നവില് 

പവിടെഞ്ഞുമരവിചവരവില് പവിതമാവുഖ സലഹൈമാദരനുമുണമായവിരുന്നു.

സ്ത്രജീകനളയുഖ കുടവികനളയുഖ ഭജീകരര് തടവിനകമാണ്ടുലപമായവി, 

നമമാസൂളവിലലകന്ന്. നമാദവിയ കണനതമാനകയുഖ 

നടുക്കുനടുക്കുന്ന കമാഴ്ചകള്. ഭജീകര ദൃശഷ്യങ്ങള്.

പവിന്നജീടു നടെന്നതു വവിവരവികമാനമാവമാത മര്ദനമുറകള്. 

ആവര്തവിച കൂടമമാനഭഖഗങ്ങള്. നവിശ്ശബ്ദഖ 

സഹൈവിലകണവിവന്ന അതവിക്രൂരതകള്. ഒരവികല് 

തടെവവില്നവിന്നു രക്ഷനപടെമാന് ശമവിച്ചു നമാദവിയ. ലഭവിചതു ക്രൂര 

ശവിക്ഷ വജീണ്ടുഖ കൂടമമാനഭഖഗഖ. എലപമാലഴമാ ലബമാധഖ നശവിച്ചു. 

മരവിച്ചുനവന്നു കരുതവി ഭജീകരര് ഉലപക്ഷവിച്ചു. ജജീവവിതഖ 

അവസമാനവിച്ചുനവന്നന്ന് ഉറപവിച്ചു നമാദവിയയുഖ. പലക്ഷ, വവിധവി 

മനറമാരു നവിലയമാഗഖ കമാത്തുവചവിരുന്നു. ഒരു 

ഭജീകരതമാവളതവില് ആരുമറവിയമാനത വവിസന്ന് മൃതയമാലകണ 

വഷ്യകവിയമായവിരുന്നവില്ല നമാദവിയ. അതുനകമാണ്ടുതനന്ന അന്നന്ന് 

ആ നപൺകുടവി ജജീവവിതതവിലലക്കു തവിരവിച്ചുവന്നു. 

ഒരവികല്ക്കൂടെവി രക്ഷനപടെമാന് ഒരു ശമഖ നടെതവി. 

ഇറമാകവിനന്റെ അതവിര്തവി കടെന്നു ജര്മനവി രണമാമലതതന്ന് രണമാമലതതന്ന് 

ഉതരവമാദവിതഖഉതരവമാദവിതഖ. . എനന്നലപമാനലയുഖ അതവില്ക്കൂടുതലമായുഖ എനന്നലപമാനലയുഖ അതവില്ക്കൂടുതലമായുഖ 

ലവദനകളവിലൂനടെ കടെന്നുലപമായലവദനകളവിലൂനടെ കടെന്നുലപമായ, , മമാനഭഖഗങ്ങള് മമാനഭഖഗങ്ങള് 

അനുഭവവിലകണവിവന്ന ആയവിരകണകവിനു സ്ത്രജീകള്ക്കുഖ അനുഭവവിലകണവിവന്ന ആയവിരകണകവിനു സ്ത്രജീകള്ക്കുഖ 

നപൺകുടവികള്ക്കുഖലവണവി ഏനറടുത നപൺകുടവികള്ക്കുഖലവണവി ഏനറടുത 

ലപമാരമാടനതക്കുറവിച്ചുള ചുമതലലബമാധഖലപമാരമാടനതക്കുറവിച്ചുള ചുമതലലബമാധഖ. . 

ഭജീകരതനയ്ക്കതവിരവിയുള ലപമാരമാടതവില് ഇനവിനയങ്കേവിലുഖ ഭജീകരതനയ്ക്കതവിരവിയുള ലപമാരമാടതവില് ഇനവിനയങ്കേവിലുഖ 

നമാദവിയ ഒറയ്ക്കല്ലനമാദവിയ ഒറയ്ക്കല്ല. . അടെവിമതത്വതവിനനതവിനര ശബ്ദവിക്കുലമമാള് അടെവിമതത്വതവിനനതവിനര ശബ്ദവിക്കുലമമാള് 

ലലമാകഖ മുഴുവനുണന്ന് നമാദവിയനയ്ക്കമാപഖലലമാകഖ മുഴുവനുണന്ന് നമാദവിയനയ്ക്കമാപഖ. . നനമാലബല് സമമാധമാനനനമാലബല് സമമാധമാന

സമ്മമാനഖ നമാദവിയലയമാടു പറയുന്നതുഖ അതുതനന്നസമ്മമാനഖ നമാദവിയലയമാടു പറയുന്നതുഖ അതുതനന്ന; ; 

ഞങ്ങളുമുണന്ന് കൂനടെഞങ്ങളുമുണന്ന് കൂനടെ........

യവിലലകന്ന്. ദവിവസങ്ങള് നജീണ ശുശ്രൂഷകള്. 

പരവിചരണങ്ങള്. മരുന്നുകള്. ഓലരമാനവിമവിഷവുഖ 

പവിലന്നമാട്ടുപവിടെവിച്ചുവലവിക്കുന്ന ഓര്മകനള പവിന്നവിലുലപക്ഷവിചന്ന്

ഒടുവവില് സമര്പവിത ജജീവവിതതവിനന്റെ നവിറവവിലലകന്ന് 

ഫജീനവികന്ന് പക്ഷവിനയലപമാനല...

ഐകഷ്യരമാഷ്ട്ര സഖഘടെനമാ അസമാനത്തുവചന്ന് 

ജജീവവിതകഥ പറഞ്ഞ നമാദവിയയുനടെ അടുലതകന്ന് 

അന്നനത നസകടറവി ജനറല് നടെന്നുനചന്നു. ആ 

നപൺകുടവിനയ ബമാന് കവി മൂൺ ലചര്ത്തുപവിടെവിച്ചു. 

അതുവനര നപമാടവികരയമാനത നവിന്ന കുടവി

 കരഞ്ഞു.അലന്ന ലലമാകഖ ഏറ്റുവമാങ്ങവിയവിരുന്നു ആ 

കണ്ണജീര്. അന്നന്ന് ഹൈമാളവില് മുഴങ്ങവിയ കരലഘമാഷഖ 

ലലമാകലതമാടു വവിളവിച്ചുപറഞ്ഞു – നമാദവിയ ഇനവി 

ഐകഷ്യരമാഷ്ട്ര സഖഘടെനയുനടെ ഗുഡന്ന് വവില് അഖബമാസഡര്.

അഖഗജീകമാരങ്ങളുനടെ വഴവിയവില് അന്നു യമാത തുടെങ്ങവിയ 

നമാദവിയ ഇനന്നതവി നവില്ക്കുന്നതന്ന് നനമാലബല് 

സമമാധമാന സമ്മമാനതവിനന്റെ നവിറവവില്. ചരവിതതവിനല 

അവവിസ്മരണജീയമമായ ഒരു അധഷ്യമായമമായവി ഇനവിനയന്നുഖ 



തരിളങട നനോദരിയ. ആത്മവരിശശനോസതരിനനയുട 

ധശ്രീരതയുനടെയുട ജശലേരിക്കുന്ന പ്രതശ്രീകമനോയരി....

ഒരരികല നനോദരിയ പറഞ്ഞു ...കണ്ണടെചനോലട തുറന്നനോലട 

രണ്ടു ഭനോരങ്ങൾ ചുമലേരിലലേന്തരിയനോണു ഞനോന്െ നടെക്കുന്നതക്ക്. 

ആദകലതതക്ക് ഓര്മകൾ.  ഇനരിനയനോരരികലട 

ലമനോചനമരിലനോത,എനന്നലന്നക്കുട പരിന്തുടെരുന്ന 

ഭശ്രീകരദൃശകങ്ങൾ. രകട. മുറരിവക്ക്.

നവിലവവിളവികള്കൂടമമാനഭഖഗങ്ങളുനടെ ലവദന. എനന്ന 

തടെവവിലവിടുന്ന ഓര്മകളുനടെ ഭമാരഖ. ...

രണമാമലതതന്ന് ഉതരവമാദവിതഖരണമാമലതതന്ന് ഉതരവമാദവിതഖ. . എനന്നലപമാനലയുഖ എനന്നലപമാനലയുഖ 

അതവില്ക്കൂടുതലമായുഖ ലവദനകളവിലൂനടെ കടെന്നുലപമായഅതവില്ക്കൂടുതലമായുഖ ലവദനകളവിലൂനടെ കടെന്നുലപമായ, , 

മമാനഭഖഗങ്ങള് അനുഭവവിലകണവിവന്ന മമാനഭഖഗങ്ങള് അനുഭവവിലകണവിവന്ന 

ആയവിരകണകവിനു സ്ത്രജീകള്ക്കുഖ ആയവിരകണകവിനു സ്ത്രജീകള്ക്കുഖ 

നപൺകുടവികള്ക്കുഖലവണവി ഏനറടുതനപൺകുടവികള്ക്കുഖലവണവി ഏനറടുത  

ലപമാരമാടനതക്കുറവിച്ചുള ചുമതലലബമാധഖലപമാരമാടനതക്കുറവിച്ചുള ചുമതലലബമാധഖ..  

ഭശ്രീകരതനയ്ക്കെതരിരരിയുള്ള ലപനോരനോടതരില ഇനരിനയങരിലടഭശ്രീകരതനയ്ക്കെതരിരരിയുള്ള ലപനോരനോടതരില ഇനരിനയങരിലട

നനോദരിയ ഒറ്റയ്ക്കെലനനോദരിയ ഒറ്റയ്ക്കെല. . അടെരിമതശതരിനനതരിനര അടെരിമതശതരിനനതരിനര 

ശബരിക്കുലമനോൾ ലലേനോകട മുഴുവനുണക്ക് നനോദരിയനയ്ക്കെനോപടശബരിക്കുലമനോൾ ലലേനോകട മുഴുവനുണക്ക് നനോദരിയനയ്ക്കെനോപട. . 

നനനോലബല സമനോധനോന സമ്മനോനട നനോദരിയലയനോടു നനനോലബല സമനോധനോന സമ്മനോനട നനോദരിയലയനോടു 

പറയുന്നതുട അതുതനന്നപറയുന്നതുട അതുതനന്ന; ; ഞങ്ങളുമുണക്ക് കൂനടെഞങ്ങളുമുണക്ക് കൂനടെ........



   ഇനദന യവതയടട ളചതനകളവല

   മഹളസതപങളടട വവതപളകവ ഭളവവയടട

    ആകളശങളവല ആരതറ പറകളന യവ

  മനസകളവല അഗവചവറകകള തനവളചരത, 

    ആധനവക ഇനദയടട മവടടസല മനഷദന

ളഡള.     അവള പകലര ജയലളബലന അബള കലളശ. 

   അളദഹതവടനറ ജനദവനമളണറ ഒളകളടബര 15. 

1931  ഒളകളടബര 15   നറ തമവഴളടവടല രളളമരതരതറ

   ദരവദരളയ മളതളപവതളകളടട മകനളയവ ജനവചറ, 

   ഒര മഹളനദലപവളഹശ ളപളടല

  സദളഉളണരടനളഴകവയ അതവജലവനതവടനറ

ആതവലരദവമളയവ,    മദളസറ ഇനസവററടറ ഒളഫറ

  ടടളകളളജവയവലനവനറ എയറളറളളനളറവകല

   എനജവനവയറവശഗവല ടടവദഗറധദശ ളനടവ

   ളലളകപശസ ശളസജനളയവ വളരന മഹളനളയ

ളഡള. എ.പവ.ടജ. 1981പതഭഷണശ,

 

1997       ല ഒര ഇനദന പഡൗരന ലഭവകന ഏറവശ

   വലവയ സവവവലവയന അവളരഡളയ '  ഭളരതറ

ALVIN K ABRAHAM
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രത'     യശ നലകവ രളജദശ അളദഹടതആദവച. 

2002  ജടടല 25   നറ സതതന്ത്രഭളരതവടനറ

11-   ാ രളഷപതവയളയവ

 ടതരടഞടകടപടളതളടട ളഡള. 

എ.പവ.    ടജ വവശതപഡൗരപമഖരടട ഇടയവല

ഇടശളനടവ! 2007   ല പസവഡടനറ

    പദടമളഴവഞ അളദഹശ തളന ഏറവശ

  വവലമതവച അധദപന സപരദയമളയവ,  ഏറവശ

     ളസഹവച ഇനദന യവതടയ ളതടവ നടതവയ

  എടവരഷടത നവരനരയളതയവല 2.15 ളകളടവ

വവദദളതവകളമളയളണറ,  പളചളദളതക

 സശവളദങളശ നടതവയതറ. 

    ഒളരള ഇനദന യവതതവശ സതയശ

'അഗവചവറകകള' വവരവചറ, '  ജതലവകന

മനളസളടട'   ഉനത സതപങള

 വവശളലളകളശതവല 'പറളകണടതങടന' 



  എനളണ ളഡള. എ.പവ.ടജ.     അബല കലളശ

പഠവപവചതറ.    സതനശ അസളധദങളടട കളരണശ

കടണതവ,  അപകരഷതളളബളധതവടനറ

  കഴയവലവഴളയണവരല ഇനദന യവതതശ, പകരശ, 

    ഒളളരള വദകവയശ അപരമളയ മഹതതതവടനറയശ

  ആശയങളടട നനകളടടയശഖനവകളളണ

ജനവചവടളടതനശ,  അതവജലവവതതവടനറ

 ആകളശതവല



DEVELOPING AN APP

MIT APP INVENTOR   എന software 

   ഉപളയളഗവചളണറ ഈആപവടകഷന

തയളറളകവയവരവകനതറ.

12-   ഒളളശ പഠനസഹളയവകളയളയ website-  കള

    ഉളടപടതവയളണറ ഈ നവരമവകന ഈ

    ആപവടകഷന സള വവദദളരതവകളകറ വളടര

ഉപളയളഗമളണറ.

ഉപളയളഗശ  :   സളളങതവക വവദദടകളടവകതവ

     വളഴനഈ യഗതവല ഇതരശ ഒര

    ആപവടകഷടനറ ആവശദകത ഏടറ പസകവ

അരഹവകനതളണറ.

MILAN SAJI
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നവരമളണരലതവ : ആദദമളയവ, mit app 

inventor തറകക,  അതവനളശഷശ

application---programming---mit app 

inventor  എന software  തറകക

   തറന വന ജളലകതവല log in  കവകറ

ടചയ്യുക.   ളലളകവന ടചയ്യുനളടതളടട പതവയ

    ഒര ജളലകശ തറന വരന

start project  എന button-  നവല click 

 ടചയ്യുക .

   തറന വരന user interface-    ല നവനശ ഒര

button   ഉപളയളഗവചറ ചവതതവല

 കണനളപളടല ക്രമലകരവകക.



Button  ഈക്രമലകരവകക height=fill parent 

width=fill parent.

  അടതതളയവ പതവയ screen add  ടചയ്യുക

  പതവയ ളപരറ നലകക. 

button-    നകള ചവതതവല കണനളപളടല

ക്രമലകരവകക. Shape-  എന setting 

 ഉപളയളഗവചറ button-    നകള ചവതതവല

  കണനളപളടല ക്രമലകരവകക.  ഉപളയളഗവചയല

button-    നകളകശ പതവയ screen add ടചയ്യുക.

   ചവതതവല കണനളപളടല ആവശദമള media  

ക്രമലകരവകക.web viewer.notifier   എനവവ

screen-  നവല add ടചയ്യുക.



  മലയളളതവടന മഖശല

-ഇനളലഖ

      മലയളള സളഹവതദ രശഗതറ അനശ ഇനശ എനശ

   സവയടട സതതന്ത്രദടതകറവചശ സവ -  പരഷ

   സമതതടതകറവചശ വദകമളയ കളഴറചപളടറ

   നലകവ ഒര മഴയളയറ ടപയറ,  ഇനശവറളടത

  ഒഴകന കതവയളണറ 'ഇനളലഖ'.1867 -  ല

   ബശഗളളവയവല പസവദവകരവച '  ദുരളദശനനവനവ ' 

    ആണറ ഇനദയവടല ലകണയകമളയ ആദദ

 ളനളവല ,     ബങലശ ചന ചളറരജവ ആണറ

രചയവതളവറ.  എനളല 1889   ല മലയളളതവടല

   ലകണടമളതആദദ ളനളവലളയ

'ഇനളലഖ'  പറതവറങവയതറ .  അളതളടട

ADEN JOE JOHN

   ചനളമളനളന മലയളള ളനളവല

 സളഹവതദതവടന പവതളവളയവ.1899  ജണ 11 

     നറ ആണറ ചനളമളനളന ഇനളലഖ എഴതവ

 തടങവയതറ .  ഓഗസറ 17   നറ എഴതറ

 പൂരതവയളകവ .1899  ഡവസശബറവല സറളകററര

     അചകടതവല ഇനളലഖയടട ആദദ പതവപറ

അചടവച.

    പളശളതദ സശസളരതവല നവനറ നമകറ

    ളയളഗദമളയവ സതലകരവകണശ എന

  ആശയകരനളയവരന ചനളമളനളന .  തടന



   സമദളയതവല നവലനവനവരന ഉറപവലളത

   സശബന വവവളഹളതളടശ അരതമവലളത

   ആചളരങളളളടശ അളദഹതവനറ ടവറപശ

 പചവമളയവരന .    ഇശഗലഷറ പഠവച പരവഷതമളയ

   ആളകളടട ഒര സമഹമണളകണടമനളയവരന

 ചനളമളനളടന സതപശ.   ഈആശയങടളലളശ

   തടന ളനളവലവലടട വളയനകളരനവളലകറ

   പകരളന അളദഹതവനറ ഇനളലഖയവലടട

സളധവച.

     വളടര പരളതനവശ സമവശ ആയ ഒര

    കടകടശബതവല ആണറ ഇനളലഖ ളനളവലവനറ

ളവദവയളകനതറ.   ഗഡൗരവകളരളയ പഞളമളനളടന

  ടകളചമകളളണറ ഇനളലഖ.   ഇനളലഖയശ

   അവരടട സശബനകളരനളയ മളധവനശ

     തമവലള വവവളഹശ നടകവളന തടസങള

ളനരവടന. 

   ചരകതവല മലയളളസളഹവതദതവല ഒര

     വലവയ മളറശ നലകളന ഇനളലഖയറ കഴവഞ. 

   സളഹവതദരശഗതറ മളതശ ഒതങളത

   കലളരശഗതശ ഇനളലഖയറ തവളങളന സളധവച

.     നളടകമളയശ ചലചവതമളയശ ചരവതതവടന

   ഏടകളവല സവരണലവപവകളവല തടന

    സളനശ പവടവകളന ഇനളലഖയറ ഒപശ

 ചനളമളനളനശ സളധവച.



ഹവനവദവനശ

2018-19   അകളദമവകറ വരഷതവടല

 ഹവനവദവനളചരണശ sept.17   നറ സമചവതമളയവ

ആചരവകകയണളയവ.

    ഹവനവഭളഷ മളധദമമളയവ ഉപളയളഗവച ടകളണള

   അസശബവയളണറ അളന ദവവസശ സശഘടവപവചതറ.

   രളഷറഭളഷയളയ ഹവനവയടട പളധളനദശ

  ളബളധദടപടശതവ ഏടറ ശളഡയമളകവ.

    ഹവനവ കബവടനറ ളനതതറചതവല കടവകള

 പസശഗശ കവവത,   ളദശഭകവഗളനശ എനവങടന

    ഏടറ ടടവവവധതമള പല പരവപളടവകളശ

അവതരവപവകളയണളയവ.

  ളദശവയഗളനശളതളടട ഹവനവഭവനളചരണ

 പരവപളടവകള സമളപവച.

              

NEHAL LIJUNEHAL LIJU
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ഇനവയശവരളമളഇനവയശവരളമള??

ഈ ബമാലഷ്യഖ ഇനവിയുഖ വരുലമമാ?

നമാള് വഴവികളവില് കണ്ടുമുട്ടുലമമാ?

എനന്റെ വസ ന്തകമാലഖ എന്നയ്ക്കുമമായവി-

നകമാഴവിഞ്ഞുലപമാകുലമമാ?

കമാലതവില് നചറുലതമാണവിയവില്

ഇനവിയുഖ വരുലമമാ?നജീ എന്ന കമാണുവമാ൯

കമാറവി൯ തലലമാടെല് ലപമാനല

കടെലവി൯ ഇരമല് ലപമാനല

എന്ന കമാണുവമാ൯  നജീ വരുലമമാ?

കമാലതവില് നചറുലതമാണവിയവില്

നജീ സഞ്ചരവിക്കുലമമാള്

എനന്നയുഖ കൂട്ടുലമമാ?

നകമാഴവിഞ്ഞുലപമായ വസന്തകമാലതവി൯

             ഒമാ൪മ്മയ്ക്കമായന്ന്

      വജീണ്ടുഖ പമാടെമാഖ പറകമാഖ

       ഒന്നമായന്ന്.........

DAN JOSEPH ABRAHAMDAN JOSEPH ABRAHAM
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Lost ReveriesLost Reveries

Reveries of days ans dreams of nights

Merged into my thoughts of the day

All went running haze so gay

I tried to gather all but in vain.....

What a blissful days were those

Live in company , wandering everywhere

Not governing the thoughts of life

Oh God! I plea you to regain those lovely

days.

Now I suffer the haze of days

All leading to one end

I loath the fetters of life

And I like to free from those golden fetters.

I bleed from the smooth thorns of life

Again I like to walk away from those thorns

Oh God! Bless me with the boons of 

blooms...

MAHIJA P. T



Nature

Nature is blessed with trees,

Trees that sway in the breeze;

Nature is blessed with ants ,

Ants that eat up plants ;

Nature is blessed with sand 

sand that makes up the land

Nature is blessed with the sun and the

moon

that makes nature bloom.

Nature is blessed with the sea 

that lots fish swim free :

Nature is blessed with the mountain and hills

that have no their backs ,forests,and mills

Nature is blessed with with river and valley

that resemble beautiful galleries:

Nature's creator is the most wonderful 

And it is this creator'all powerful

Whom we should seek

all through the week.

SILPHA S -IX B



THE LITTLE THINGS IN LIFE

One day I came into your life,

as an empty little page; On which your every 

word ,or action, Will forever he engraved

So keep in mind when you're upset,

the authority that you hold; your every 

word,and every action, My tender little heart 

will mould.

As I grow I will make mistakes,

And at times I will frustrate you .

Remember ,it'll take gears to see

The hurt harshly spoken words will do

When I have grown, I will make you joy 

and fill your heart with delight I will bring 

respect to your name, Never sorrow,or 

disagree.

Then just like you, I will too, make this world 

a better place.              

AASHISH . S. REJIKUMAR
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Commercialization of
Education

Commercialization of education is one of 

the important issues that has impacts on 

many aspect's of many student's daily life. 

It might seem like an unreal situation to 

some of us, but sadly ,it is rampant almost 

everywhere in our own country. The  

commercialization of education has been a

fairly recent trend in India that stems from 

the educational reform in the country over 

the last two decades. It became huge after 

the mushrooming of large number of 

public schools. Thus ,from them, it grew 

into in colleges and other educational 

institutions. It was already quite rampant 

in countries like United States,where the 

ALKA KRISHNAN
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status symbol of families were decided  

by whether their kids attended public 

schools or private schools.

It changes the traditional concepts of 

education in Indian society ,including 

the teacher and student 

relationship,education and attitude 

towards gaining knowledge. Education 

was something that was always driven 

by devotion and thought in the former 

days. However now ,the equation has 

changed and it is quite visible too. The 

desire and thirst for learning has 

definitely come down.

Whatever the scenario is 

commercialization isn't the answer or 



means to good quality education. It is upto

us- the students and our parents -to turn it 

down,and make a change.



THE ROLE OF EDUCATION IN

MAKING  A  GOOD CITIZEN

The purpose of education is to equip 

children for life. It is important to choose 

a system of education valuable to society.

Education plays an important role in the 

life of nation .The only education that they

encouraged was the bookish education 

which produced clerks and assistant to 

help the foreign rules in their day to day 

administration .But today all they realised

that education is not a process of 

imparting lifeless information to students.

Children have the potentialities to act to 

think and feel. So the task of education is 

to draw out these powers .Education was 

not encouraged because education 

brings enlightenment and enlightenment 

brings spirit of freedom and danger to 

foreign domination. Education must be 

for the children's development of the 

physical,the intellectual and emotional 

potentialities . Education will enable 

children to lead a good life .

ADEN JOE JOHN
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FIVE FACT ABOUT ALBERT
EINSTEIN

 

*  Einstein was a slow learner as a child and 
  spoke very slow .

*  Einstein had a illegitimate daughter born in
1902.
 
* Einstein Noble Prize went to his ex wife as
divorce settlement.

*  Einstein  was  offered  the  presidency  of
Israel which he politely declined.

* Einstein  failed  in  his  university  entrance
exam.

SUDEV.S
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ACROPOLIS OF ATHENS 

Athens is a historical city and the capital of 

Greece that is marked for its artistic and 

intellectual heritage . There are  many sights in 

and around the city that can leave a visitor 

spellbound. One of them is the  Acropolis.

It is an ancient citadel or fortress that is located 

on a rock formation above Athens. History 

records that the site was built during the second 

half  of the  5th century BC as a home to 

Athena,the  patron goddess of the city .

It is special, for the archaeological remains of 

several marvellous buildings that once stood 

here . Some of the most important  ones are the 

Pathenon,the chief shrine to Athena,the Propylaea

which was the Erechtheum,which was a shrine to 

the Temple of Athena Nike , an architectural 

symbol of harmony .

The term Acropolis comes from the Greek word 

meaning 'the highest point' . It is to be noted that

 there are many acropolis in Greece ,but the 

most significant one is the Athenian . 

Today ,only remains of the fortress can be 

seen at the location . A considerable portion of

the buildings have been destroyed over 

centuries.acropolis of athens



Greed for power is inherent in man this 

desire comes from the consciousness of 

man's mental and moral superiority over 

other creatures. It is instinctive, therefore,

that man as a superior being that all 

beings are created unequal gives birth to 

the desire to rule and dominate others. 

The history of the world,so far as man is 

concerned, is a history of the fight for 

power. Thus from the primitive wars  

tribes and clans to the ruinous wars of 

today,there is only one idea 

behind these wars and that is the thirst

for this power. Broadly speaking power

is of two kinds physical and mental. 

Physical power is of the lower order as 

compared to the power of the mind. 

Primitive men mainly understand one 

kind of power and that was of the body 

power. In the past the strength of arms 

decided things and might alone was 

right.

However, with the growth of civilization

and the development of human mind , 

and mental power came to be 

recoganised as of a superior power.

Greed for power is inherent in man this

desire comes from the consciousness 

of man's mental and moral superiority 

over other creatures. It is instinctive, 

therefore, that man as a superior being 

that all beings are created unequal 

gives birth to the desire to rule and 

dominate others. The history of the 

world,so far as man is concerned, is a 

Milan's tips



history of the fight for power. Thus from 

the primitive wars of tribes and clans to 

the ruinous wars of today,there is only 

one idea behind these wars and that is 

the thirst for this power.

GOOD MANNERS

Good manners are the real test of a 

gentleman. A men is honoured in society 

only if he possesses good manners. 

Good manners should be taught from 

childhood. Children should be taught to 

respect their parents, teachers and 

elders. Good manners are seen in small 

act of life. We should always polite to 

others. We should always say 'please'. 

when asking for a things. We should 

always say 'thank you' after getting thing 

from another person.

A person of good manners is always 

honest. He does not cheat anybody. A 

person of good manners always speak the 

truth. He never tells a lie. Everybody 

trust him.

A person of good manners is always 

dressed nicely. He wears clean and 

simple clothes. He dressed according to

the need of time. A person of good 

manners always punctual. He is never 

hate for his duty. So we should always 

try to have good manners in our life. 



Fun of Facts....

● Mary Kingsley [born in 19th century 

Victorian European] was the first.

woman to reach the summit of west 

Africa's highest peak,mount Cameron.

●  Renaissance artist Michelangelo 

painted the ceiling of the Sistine 

Chapel . As of October2016,New 

popes are elected below this famed 

masterpiece.

● Author of the Histories, Herodotus 

was the first Greek to narrate past 

events in prose. He is therefore 

DAN JOSEPH ABRAHAM
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● considered to be the father of 

History.

● Scottish philosopher and economist

Adam Smith's  The wealth of 

nations was the first important book

on the subject of political economy, 

which continuous to be influential.

● A baby elephant is called a calf. A 

baby whale is  also  called a calf

● All crocodiles are very sensitive to 

cold 

● Only male lion have manes



● Most calculators are more powerful 

than the world first computer

● Neptune was the first planet located 

through mathematical predictions 

rather than through systematic 

observations of the sky.

● Globally,close to 2,00,000 text 

messages are sent every second 

● One of the smallest dinosaurs that 

lived during the Jurassic was hardly 

larger than a pet cat

● The inventor of bubble gum sold his 

gum under the name Rubble Bubble 

● The first women to be featured on an 

American commemorative coin was 

queen Isabella of Spain

● The first ape Darwin saw an orang-

utan  named Jenny at London zoo 

in 1838.He was immediately struck 

by the similarities between her 

behaviour and that of humans.

● Tigers have been hunted for their 

fur as well as  for other body parts 

that many people use in traditional 

medicines.

● The decimal system was 

developed 

in India in 

100 B.C

● Asian

Elephants live in the tropical forests

and grasslands of south east Asia.



INTRODUCTION TO A

FEW WRITERS

Shalu Andrews

                 Many writers presented stories for 

children. Many of these books are available 

in libraries.

                Examples are 

'Mallanum maathevanum' 

wrote by uroob [p.c 

kuttykrishnan] “oru 

kudayum kunjupengalum”by Muthuvarky ,the

story narrated by gosai by lalithambika 

antharjanam.Wayanadinte omana by 

kadavanadu kuttykrisnan,manykyakallu by M

T Wasudevan Nair azhakanum poovaliyum 

by karoor and unnikutente lokam by 

Nanthanar [PC Gopalan]

               

Cherukadu wrote by Karuppan kutty ,V. 

Madhavan Nair [Mali]wrote”Mali 

Ramayanam kunhi koonan was written by 

Narendranath . Thikodiyan wrote 

mazhavillinte nattil thayattu sankaran 

vanabhojanam G Sankara pilla . Plavila 

thoppikal . These are wrote for children.

PUSPAVAADI  --   KUMARANASHAN       

DEEPAVALI    --         ULLOOR

NAAZHIKA MANI  --  PANDALAM

BAALAMRITHAM --  P.KUNHIRAMANNAIR

OLAPEEPPI                -G.SANKARAKURUP

PACHAKUTHIRA      -VILOPPILLI

OMANAPAITHAL      -PALA NARAYANAN 

VALAPOTTUKAL      -O.N.V. KURUP     

VAAZHETHEN          -SUGATHAKUMARI

 ORUKULA MUNTHIRINGA   -AKITHAM



Global warming is the greatest tragedy that 

occurred our Earth. Global warming was 

caused because of the increase in 

greenhouse gases in the atmosphere. The 

amount of carbon dioxide,methane and other

greenhouse gas lead to the global warming.  

AC,refrigerators and other occupants 

produced a kind of carbon tetrachloride. It is 

a dangerous chemical that cause ozone 

depletion. Ozone depletion lead the sun rays

to reach the Earth directly. And it may 

increase amount of Green house gases.

may lead to Global warming'. It estimated 

that 10 trillion tonne kg of Carbon dioxide

 

is dumped by the factories and 

otheobjects to air.Deforestation is the 

major cause of 'Globalwarming'. When we

cut down trees and plants,there is no 

purifiers to purify the carbon 

dioxide. It led to the increase of amount of

carbon dioxide. Smoke from factories and

vehicles also become a reason for this 

The consequences of Global warming are

● It may led to the depletion of 

diversity of specious of plants 

and animals.

● With high temperature the polar 

region melt and causes flood.

● Famine will break down all over 

the world.

Now we are not free from the problems of 

recent flood that create  earth quake in 

human minds .

People were not fully recovered from this. 

GLOBAL WARMING 
 



Probably,this flood is also the after affects of 

the global warming. Now our water  

resources and dams were dried out. 

Because of high temperature of  

atmosphere. Now we felt the exact thirst for 

water. The government is trying to recover 

from this obstacles and to recover the old 

Kerala. Old Kerala was enriched with 

diversity of flora and fauna a nd different 

natural beauties. Now we lost everything. 

Global warming was partially a reason for 

the recent flood. Global warming lead our 

state into drought.

We subdue everything to nature, but we 

don't believe that the nature will respond 

very vigorously. We are also the reason to 

transpire the Global warming. We witnessed 

the copious death of many lives. So we 

should make  a concerted effort to make 

nature feel happy. We can recover the global

warming by afforestation and minimize the 

use of fuel Vehicles and  maximum the use 

of  bicycles. We should endorse the bad acts

to nature. Then automatically the nature will 

help us. Global warming may become a 

threat to the existence of human life. If we

don't care it, it should lead to the great 

death of human life and we will face 

another form of nature as calamities.        

So we should more aware about the 

consequences and reason of global 

warming.  I strongly believe that we can 

recover it and can sustain a self reliant life

in our earth.We can make awareness 

classes on global warming and resist the 

Earth from other natural calamities. I 

conclude that an investment in nature 

pats the best interest

ADEN JOE JOHN
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