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സസസ്വാഗതത !!

കക.എന.എന. എത ഹഹൈസ്കൂളളികലെ ലെളിറളില് ഹകററ്റ്സളികന
ആഭളിമുഖഖ്യതളില് തയസ്വാറകളിയതസ്വാണറ്റ് ലെളിറളില് ഹബൈററ്റ്സറ്റ് എന്ന ഈ
ഡളിജളിറല് മസ്വാഗസളിന. ഇനഫര്മമഷന കടെകറ്റ്മനസ്വാളജളിയുകടെ ഈ
യുഗതളില് വളിവരങ്ങള് ദതങ്ങളസ്വായളി മശേഖരളികപ്പടുമമസ്വാള് 

അവയുകടെ അടെളിസസ്വാന മസ്വാപനങ്ങളളില് ഒന്നസ്വാണമലസ്വാ 
ഹബൈററ്റ്സറ്റ്. 

ഞങ്ങള് കകസ്വാച്ചുകൂട്ടുകരുകടെ കകസ്വാച്ചുസങ്കല്പ്പങ്ങകള,
സര്ഗസ്വാത്മകതകയ, ദതങ്ങളസ്വാകളി- ഒരു മമഘസമന്ദേശേമസ്വാകളി -

നളിങ്ങളുകടെ ആസസസ്വാദനതളിനസ്വായളി  
സമര്പ്പളിക്കുന.
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                                                                   മസ്വാഗസളിന എഡളിറര്
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എകന വളിദഖ്യസ്വാലെയത 
       അഞനമദവളി.യു

ചരലിത്രപ്രസലിദ്ധമമായ  പവലിതത്രശശ്വരരം  മമായരംതകമാടട്ട്  മലതദേവതക്ഷേത്രതലിനന

സമമീപതട്ട്  പ്രവര്തലിക്കുന്ന  സരസശ്വതലി  തക്ഷേത്ര  സമുച്ഛയതലില്  kasthurba

Nurssery, SCVLPS, KNNM Higher secondary $ Vocational Higher Secondary

School,  KNNMTTI എന്നമീ  ആറട്ട്  വലിദേദമാഭദമാസ  സമാപനങ്ങളമാണുള്ളതട്ട്.

നകമാടമാരക്കരവലിദേദഭദമാസ  ജലില്ലയലിനലഏറവരം  കൂടുതല്  വലിദേദമാര്തലികള

പഠലിക്കുന്നസമാപനങ്ങളലില്ഒന്നട്ട് എന്ന ഖദമാതലി  കൂടലി  ഇതലിനുണട്ട്.1928-ല് ആരരംഭലിച

ശമീ  ചലിതലിരവലിലമാസരം  തലമാവര്  പപ്രമറലി  സട്ട്കൂളമാണട്ട്  ഈ

വലിദേദമാഭദമാസസമുച്ഛയതലിനല  മുതശലി.1950-ല്  തുടങ്ങലിയ  അപ്പര്  പപ്രമറലിസട്ട്കുള

1985-ല്  പഹൈസട്ട്കൂളമായലി  ഉയര്തനപ്പട.  സട്ട്കുളലിനന  സമാപകമമാതനജര്

കുളമുടലിയലില്  ശമീ.എന.  നമീലകണട്ട്നനമായരുനട  സട്ട്മമാരക  മമായലിടമാണട്ട്  ഈ

സമാപനരം  അറലിയനപ്പടുന്നതട്ട്.1995-ല്  ഈ  സമാപനരം  നവമാതക്കഷണല്  ഹൈയര്

നസക്കനറലി സട്ട്ക്കൂളമായലി പ്രവര്തലിക്കമാന5 അരംഗമീകമാരരം ലഭലിച.1998-ല് ആരരംഭലിച 

 കസട്ട്തൂര്ബ തനഴട്ട്സറലിയരം  2003-ല്  ആരരംഭലിച നക.എന.നമായര് നമതമമാറലിയല്

ടലി.ടലി.ഐ  എന്ന  അദ്ധദമാപക  പരലിശമീലനതകന്ദ്രവരം  നല്ല-രമീതലിയലില്

പ്രവര്തലിചവരുന.  2014-ല്   ഹൈയര്നസക്കനറലി  വലിഭമാഗവരംആരരംഭലിക്കമാന

കഴലി ഞലിടണട്ട് .ഇന്നട്ട് മൂവമായലിരതലിലധലികരം വലിദേദമാര്തലികളരം 135 അദ്ധദമാപകരുരം  12
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അദ്ധദമാപതകതര ജമീവനക്കമാരുരം ഈ  കുടുരംബതലിനല അരംഗങ്ങളമാണട്ട്.

         നൂറുതക                              ഡറ്റുകളള്ള  NCC യനട  നപണ്കുടലികളതടയരംആണ്കുടലികളതടയരം

ഒമാതരമാ യണലിറ്റുരം 32 അരംഗങ്ങള വമീതമുള്ള 4 സട്ട്കകൗടട്ട് യൂണലിറ്റുകളരം അത്രയരം തനന്ന

അരംഗങ്ങളള്ള രണട്ട്പഗഡട്ട് യൂണലിറ്റുകളരം, ജുനലിയര് നറഡട്ട്തകമാസലിനന  രണണ്ട്യൂണലിറ്റുരം

നമാഷണല്  സര്വമീസട്ട്കമീമുരം  രണട്ട്  ബമാനട്ട്  ട്രൂപരം44  നപണ്കുടലികളരം

44 ആണ്കുടലികള രം  ഉള്ള  സ്റ്റുഡനട്ട്  തപമാലമീസട്ട്  തകഡറട്ട്  യൂണലിറ്റുരംഈ  സട്ട്കൂളലില്

പ്രവര്തലിക്കുന.കുടലികളക്കട്ട്  മൂലദമാധലിഷലിത  വലിദേദമാഭദമാസരം  നല്കുക,കുടലികളലില്

സതദരം,  ധര്മരം,അഹൈലിരംസ  തുടങ്ങലിയ  മൂലദങ്ങളവളര്ത്തുക  തസവന

മതനമാഭമാവരം,ശമാസമാവതബമാധരം,  എന്നലിവതപ്രമാഝമാഹൈലിപ്പലിക്കുക  കൂടമാനത

സശ്വഭമാവരൂപമീകരണരം,പരലിസലിതലിസരംരക്ഷേണരം,സമാരംസട്ട്ക്കമാരലികതകമാന്നമനരം

എന്നലിവയരംവലിദേദമാഭദമാസതലിലൂനട

ഞങ്ങള ലക്ഷേദമലിടുന.

                                                                           Anjana Devi U
                                                                                   IX
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കവളിത

ദദീപമമാണമ
സ്നനേഹ സനനന്തോഷഷ്  IX B

സസ്നേഹനനിലലാവലാണമ
എനന്റെ  സസ്നേഹപ്പൂവലാണമ
അക്ഷരദദീപപം നതെളനിനച്ചെന്നുളനിനല
സസ്നേഹതെദീര്സതലാരു കൂടലാരപം
പൂനനിലലാ പൂതസപലാനലനന്നെ സനലാകനി
പുഞനിരനിതൂകനിടുനമെന്നുപം
എന്നുനട ദദുഃഖകണദീനരലാപനി 
മെലാസറലാടുസചേര്തനിടുമെമ.

സലലാകതനിനന്റെ സസ്നേഹപം മുഴുവന് 
നനഞനില്സപറപം അലയലാഴനി
ഇരുളനില് നതെളനിയപം വനിളകലാനയന്നുപം
വഴനികലാടദീടുപം ദദീപപം
സലലാകനത സസ്നേഹപം ഒരു മുതമെലായനി
എന് നനറകനില് തെസലലാടുനന്നെലാരമ
സസ്നേഹമെലാപം വലാനനില് ഒരുനക്ഷതെ മെലായനി നതെളനിയസന്നെലാരമ
സസ്നേഹമെലാപം പലാല് തെരുസന്നെലാരമ
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                                                    IX

    രമാഹുല്തദേവട്ട് യ

ഗലാനനിജനി
 നമ്മുനട രലാഷ്ട്രപനിതെലാവവ് ഗുജറലാതനിനല 
സപലാര്ബന്തറനില്1869 ഒസകലാബര്  2-ന്ജനനിച. അച്ഛന് 
കരപംചേനവ്ഗലാനനി.അമപുതെലദീബലായനി.സമെലാഹന്ദലാസവ് 
കരപംചേനവ്ഗലാനനി എന്നെലായനിരുന്നു പൂര്ണമെലായ സപരവ് 
ഇന്തന്ത്യയനിനല പലാരപംഭ  വനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസതനിനുസശേഷപം 
നനിയമെപം പഠനികലാനലായനി ഇപംഗ്ലണനിസലക്കുസപലായനി. 1915-
ല് ഇസദ്ധേഹപം ഇന്തന്ത്യയനില് തെനിരനിനച്ചെതനി 
സദശേദീയസസലാതെനന്ത്യ സമെര
 തനിനന്റെ സനതൃതസപം ഏനറ്റെടുത. 

നനിസ്സഹകരണപസലാനപം,നനിയമെലപംഘന 
പസലാനപം,കസനിറ്റെവ് ഇന്തന്ത്യലാ സമെരപം തുടങനിയ 
സമെരപരനിപലാടനികള് ആരപംഭനിച. 1930ല് ഗലാനനിജനി 
പസനിദ്ധേമെലായ ദണനിയലാത്ര നടതനി. 1948ജനുവരനി 30
 നവ് നലാഥുറലാപം വനിനലായകവ് സഗലാഡ്സസയനട നവടനിസയറ്റെവ് 
ഗലാനനിജനി മെരനിച.
                            
                                               RahulDev U
                                                    IX
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കവവിത

കുഞ്ഞുപടങ്ങള

ഒരു പപപൊന് പുലരവിയപൊണവിനന
നമുകക്കീ ആകപൊശ
ചചപൊപവിനു മക്കീപത
വര്ണ്ണചവിറകുകള് വക്കീശവിയുയര്നവിടപൊ 
കപൊണപൊത്തകപൊഴ്ചകള് കപൊണപൊണ

അക്ഷരമപൊലകള് ചചേപലപൊത
ചകപൊര്തനപൊണ
പപൊടപൊത്ത പപൊട്ടുകള് പപൊടപൊണ
മുത്തശവികഥയവിപല ചപരവിലപൊ
ഭുതത്തവിന് പകപൊടപൊരകപൊഴ്ചകള് ചതടപൊണ

അക്ഷരണ അഗവിയപൊണത
കത്തവിയുയരുചമപൊള്
ഇരുളവില് വഴവികപൊട്ടുണ ദക്കീപണ
കണ്ണവില്തവിമവിരമപൊയന പടരുപനപൊ
രജ്ഞത കത്തവികരവിക്കുന ജജപൊല

പുസ്തകതപൊളുകള് നവിധവികുണഭമപൊക്കുന
മന്ത്രവടവിചയനവി കപൊലണ
ദത്തങ്ങള് സണചവദ സൂക്തങ്ങളപൊക്കുന
ഒരുനവ ചമഘസചന്ദേശണ

പൂജജ്യവണ ഒനണ ഇടകലര്പനതന
വക്കീജ്ഞപൊന വവിസനചഫപൊടനങ്ങള്
ചവണ്ടതമപൊതണ സജപൊയത്തമപൊക്കുവപൊന്
ചവഗണ നമുപകപൊപനപൊരുങ്ങപൊണ

പചേറു പടങ്ങളപൊയവി പറകപൊണ ബബൈജൂഫവിലവിപന(SITC)
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Article

A.P.J. ABDUL KALAMA.P.J. ABDUL KALAM
                             

Avul  Pakir  Jainulabdeen Abdul Kalam was born on 15 october  1931. He was an
Indian politician and aerospace scientist who served as the 11th President Of India
from 2002 to  2007 .  He  was  born and raised  in  Rameswaram ,Tamil  Nadu and
studied  physics  and  aerospace  engineering.  He  spent  the  next  four  decades  as  a
scientist and science administrator, mainly at the Defence Research and Development
Orga-nisation  (DRDO) and Indian  Space Research Organisation (ISRO) and was
intimately  involved  in  Indian's  civilian  space  programme  and  military  missile
development efforts. He thus came to be known as the Missile Man of India for his
work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also
played a pivotal organisational, technical,and political role in Indian's nuclear tests
in 1998, the first since the original nuclear test by India in 1974. 
                                       Kalam was elected as the 11 th president of India in 2002 with
the support of both  the ruling Bharatiya janata party and the thenopposition Indian
National Congress .Widely referred to as the “people's pre-sident”,he returned to his
civilian  life  of  education,writing  and  public  serviceafter  a  single  term.He  was  a
recipient  of several  prestigious awards,includingthe Bharat  Ratna, India,s  highest
civilian honour.
                                            While delivering a lecture at the Indian Instituteof
Management  Shillong,Kalam collapsed and died  from an apparent  cardiac_arrest
on27 july  2015,aged 83.thousands  including national-level  dignitariesattended  the
funeral  ceremony held in his  hometown of  Rameshwaram, Where  he was buried
whith full state honours.
                             

                              Arsha Prasad
                                  IX.D
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കവനിതെ

കകൗമെലാരപം     
    ഉണര... ഉണര...സഹജസര നനിങള്.

       പുതെനിനയലാരു തെലമുറ വളരുസന്നെ...

       ആര്ഭലാടതനിന് പരന്ത്യലായങള്
       സതെടനിവരുന്നു.. പുതുവഴനികള്
  തെന്ത്യലാഗപം, സസ്നേഹപം, സഹനിഷ്ണതെനയലാന്നുപം
  തെദീണദീടനിലലാനതലാരു കൂടപം
  സസലാര്ത്ഥതെ തെനന്നെ മുഖമുദ
  സനടപം തെനന്നെ ലക്ഷന്ത്യങള്
      കൂട്ടുകലാനര  സതെടദീടുന്നെ  ലക്ഷന്ത്യപലാപനിയലായവ്
  ഓടദീടുന്നു  അവനിനടയമെനിവനിനടയപം  സസ്നേഹപലാപനിയലായവ്
  ഇന്റര്നനറപം  നസല്സഫലാണപം  ടനിവനിചേലാനലുമെലായവ്
  തെളനിനദീകദീടുന്നു  ദനിവസപം യലാനതെലാരു കൂസലുമെനിലലാനതെ .....

     ജദീവനിതെതനിന് പശ്നങള്
     തെരണപം നചേയലാനലാകലാനതെ 
     നനിലവനിളനിസയലാനട അന്തന്ത്യതനില്
     ഒളനിസച്ചെലാടുന്നെദീ കകൗമെലാരപം....... 

     
                    Reshmi K M      IX



ലലിറലില് ലലിറലില് 
ബബൈററ്റ്സറ്റ്ബബൈററ്റ്സറ്റ്

KNNM High School Pavithreswaram                                               Digital Magazine

     തലഖനരം    

  മധുരരം ഗണലിതരം
സപംഖന്ത്യകള് അത്ഭുതെങളുനട കലവറയലാണവ്.ഉദലാഹരണമെലായനി രലാമെലാനുജന് സപംഖന്ത്യ തെനന്നെ 
എടുകലാപം. രണ്ടു വന്ത്യതെന്ത്യസ്ത സപംഖന്ത്യകളുനട ഘനങളുനട (cube)തുകയലായനി രണ്ടു രദീതെനിയനില് 
എഴുതെലാന് കഴനിയന്നെ നചേറനിയ സപംഖന്ത്യയലാണവ് 1729.

                   1729=1
3
+12

3
=9

3
+10

3

ഈ സസഭലാവമുള മെറ സപംഖന്ത്യകളലാണവ് 4104,13832  തുടങനിയവ.1729 നവ് മെനറ്റെലാരു 
പസതെന്ത്യകതെ കുടനിയണവ്.ഇതെനിനല അകങള് പരസ്പരപം കൂടനി സനലാക്കുക. 

 1+7+2+9=19
19 നന്റെ അകങള് പരസ്പരപം മെലാറസമലാള് 91.

19*91=1729 തെനന്നെ കനിട്ടുന്നു.ഈ പസതെന്ത്യകതെയള 4 സപംഖന്ത്യകസള ഇതുവനര 
കണ്ടുപനിടനിചേനിട്ടുള.1,81,1458,1729 എന്നെനിവയലാണവ.

             സപംഖന്ത്യകള് ഇനനിയമുണവ്.അത്ഭുതെങളുനട മെഹലാ കലവറ.

      32 എന്നെ സപംഖന്ത്യ എടുകലാപം. ഇതെനിനല അകങളുനട   വര്ഗ്ഗങളുനട തുക 32+23=13. 

വദീണ്ടുപം 13 നല അകങള് വച്ചെവ് ഈ പകനിയ ആവര്തനിക്കുക.

    12+32=1+9=10
    12+02=1+0=1
               ഇങനന അവസലാനപം 1 കനിട്ടുന്നെവയലാണവ് സന്തുഷ്ടസപംഖന്ത്യകള്.

       ഇനനി അസുന്തുഷ്ടനര സനലാകലാപം.

2,0     22+02=4-42=16    12+62=3 7     32 + 72=9+49=58      52+82=25+64=89      
82+92 =64+81=145             12+42+52=1+16+25=42         42+22=16+4=20         
വദീണ്ടുപം 20 നന്റെ കനിയ ആവര്തനിക്കുപം.ഒരനികലുപം 1 ല് എതനി അവര് സന്തുഷ്ടരലാവനില.

                                  NAKSHATHRA V R
                                            IX                
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കവനിതെ

നകലാ  ടനി  ക  ള്
ഭരണണം കകിടമാ൯ മരണണംവരരയണം
വവണണം രപമാതുജന സമതകിദമാനണം
രകമാടകികള് രകമാടകികള് പലവകിധ വ൪ണണം 
രകമാടകിയകില് വചേ൪കമാ൯ നകിറമകിനകിയകില
   ഇന്നരലയന്തു പറഞ,രചേയ
ഇന്നവത്തേയമായറ്റ് കളയകരയലമാണം
വമാകണം പഴരയമാരുചേമാകണം സമമമാണം
വനമാകണം ചേകിരകിയണം ചേമാകകിരലമാതുകമാ൯
വചേമാരയകില് മുകകിരയടുരത്തേമാരു രകമാടകിവയമാ
വചേമാരപ്പുഴകള് കണ്ടുമടുത
അരകിവമാരളലമാണം പടവമാളമായകി
അടകിയമാളനമാ൪ രപരുമമാളമായകി
വദശകിയപു ഷണം കമാവകിയകില്വച്ചു 
വദശമാടനമമായകി വശഷണം ഭരണണം
ഇനന്ത്യ പകിടകിരചമാരു മൂവ൪ണരകമാടകി 
എവനമാ രചേയ്യുവരതന്നുവശമായകി
ചേക്രരമടുത കളഞകിടവകിരട 
ചേക്രണംവമാങമാ൯ ബകയണംവച്ചു
അക്ഷരരമമാന്നു തകിരകിച്ചുമറകിചകി-
ടച്ഛ൯ പമാ൪ടകി മചമാ൯ പമാ൪ടകി
രകമാടകികള് കണ്ടുമടുത ജനങള് 
വകമാടകികള് വമാങമാ൯ രവമണംപമാ൪ടകി
വകരണംവകിങണം റബ്ബ൪നമാടകില്
വകമാരനു കുമകിളകിലവത്രേ ക ഞകി;
ഇനകിരയമാരു കമാലണം വരുവമമാ ഇവകിരട VEENA 
ഇവരകിലമാരത്തേമാരു സുനരവലമാകണം 
രകമാടകികളകിറക്കൂ സണംസമാരത്തേമാല് 
വകമാടകികരളമാന്നമായറ്റ് തദീ൪ന്നകിടവട.
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സലഖനപം

ലനിറ്റെനില് കകറ്റെവ്സവ്  എന്തവ് ?  എന്തനിനവ്  ?
              നപലാതുവനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസസപംരക്ഷണയജ്ഞതനിനന്റ ഭലാഗമെലായനി സപംസലാനനത
എലലാ  വനിദന്ത്യലാലയങളുപം  കഹ-നടകലായനി  മെലാറനി.  ഈ  വനിദന്ത്യലാലയങളനിനല
സലാധലാരണകലാരലായ  കുടനികസളയപം  ഇതെനിനന്റെ  ഭലാഗമെലാക്കുന്നെതെനിനുപം   സവണനി  സകരളലാ
ഇന്ഫലാസ്ട്രക്ചേര് & നടസകലാളജനി സഫലാര് എജുസകഷന് ( കകറ്റെവ്) ആരപംഭനിച്ചെ കുടനികളുനട I
T കൂടലായ്മയലാണവ് ലനിറ്റെനില് കകറ്റെവ്സവ്. മുന്പവ് I T club,ഹലായവ് കുടനികുടപംഎന്നെദീസപരുകളനിലലാണവ്
അറനിയനപടനിരുന്നെതെവ്.2018-19 വര്ഷപം 1955 സ്കുളുകളനില് ലനിറ്റെനില് കകറ്റെവ്സവ് ആരപംഭനികലാന്
കകറ്റെവ്  അപംഗദീകലാരപം  നല്കനി.തെനിരനഞ്ഞെടുത  സ്കുളുകളനിനല  എടലാപം  കലാസ്സവ്
വനിദന്ത്യലാര്ത്ഥനികള്കലാണവ് കബപംഗങളലാകലാന് കഴനിയക.

                                    ഹലാര്ഡനവയര്,ഇല്കസടലാണനിക,അനനിസമെഷന്,കസബര്
സുരക്ഷ,മെലയലാളപം  കമമ്പ്യുടനിപംഗവ്,  നമെലാകബല്  ആപവ്  നനിര്മെലാണപം,സപലാഗലാമെനിപംഗവ്,
സറലാസബലാടനികവ്,   നവബവ്  ടനി.വനി,     തുടങനിയ  സമെഖലകളനില്  കുടനികള്കവ്  കവദഗ്ധന്ത്യപം
നല്കുന്നെതെലാണവ്  ലനിറ്റെനില്  കകറ്റെവ്സവ്  പദ്ധേതെനി.  ഇതെനിനു  പുറസമെ  കന്ത്യലാമ്പുകള്,  ഇന്ഡസ്ട്രനി
വനിസനിറകള് എന്നെനിവയപം സപംഘടനിപനിക്കുന്നു. 

     സ്കൂളുകളനിനല  ഹലാര്ഡവ്  നവയര്   പരനിപലാലനപം,രക്ഷകര്തലാകള്ക്കുള  കപംപപ്യൂടര്
സലാക്ഷരതെ,ഭനിന്നെസശേഷനികലാര്ക്കുള  പസതെന്ത്യക  പരനിശേദീലനപം,  സസതെന  സസലാഫ്റ്റനവയര്
ഇന്സലാള്  നചേയ്തുനല്കല്,  വനിസക്റ്റേഴനിസലക്കുള  ഉളടക  നനിര്മലാണപം,സ്കുള്  തെല  നവബവ്
ടനി.വനി കള് തുടങനിയവ കബപംഗങളുനട ചുമെതെലയലാണവ്.
             വനിവരവനിനനിമെയ സലാസങ്കേതെനിക വനിദന്ത്യയനട പുതെനിയ സലലാകസതകവ് കുടനികനള
കകപനിടനിചയര്തലാന് ഈ പദ്ധേതെനി ഏനറ സഹലായകരമെലാകുനമെന്നെവ് നമുകവ് ആ ശേനികലാപം.

                                BINDHU B K, LEEJA D S
                                       ( KITE MISTRESSES)
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Snake and the Little Rat 
                  Once upon a time, it had
just  rained  and  the  forest,was
nourishing  with  water  everywhere.
There  was  no  shortage  of  food  for
any animals.
                  A snake was swimming in
a pond. It had an eye on the plentiful
fish in the pond. As it  was about to

catch a fish, the other fish saw it and  pecked at it, biting and annoying
it. The snake could not catch the fish. 
                       The disappointed snake swam the shore and was about
to leave the place. Just then it saw a little rat nearby. So it went to the
little rat and asked “What is the justice in the act of the fish. I was
about to catch a big fish,but the other chased me off.”
                  The little rat thought for a while and replied,'' Of course,it
is just. When the fish comes  to you,you can eat it. But,when you go to
the fish the fish have right to chase off.'' Saying this the little rat leapt
away  saying  to  itself  “oh  God!  I  've  been  lucky  to  day  to  have
escaped.

MORAL= Even the mighty errs.
                       SNEHA SHAJI
                               IX
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മെദര്  നതെസരസ
അനലാഥരുനടയപം അഗതെനികളുനടയപം 
പലാനങളുനടയപം സക്ഷമെതനിനലായനിജദീവനിതെപം 
സമെര്പനിച്ചെ സനന്ത്യലാസനി.'അഗതെനികളുനട  അമ ' 
എന്നെസപരനില് സലലാകപം മുഴുവന് അറനിയനപട്ടു. 

മെലാസനിസഡലാണനിയനിനല സസലാനപന്ത്യയനില്ജനനിച. 

ഭലാരതെരതപം,സമെലാധലാനതനിനുളസനലാബല് 
സമലാനപം തു ടങനിയ നനിരവതെനി ബഹുമെതെനികള്
 ലഭനിച്ചെനിട്ടുണവ്. 2003ല് മെദര്നതെസരസനയ 
വലാഴ്ത്തനപടവളലായനി പഖന്ത്യലാപനിച.
                   

                         Anuragh A S
                                IX
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AKIRA KUROSAWAAKIRA KUROSAWA      

Akira Kurosawa was born in Japan in 
1910. He was a Japanese film director,
producer, screenplay writer and editor.
In a career that spanned 57 years,
Kurosawa  
directed 30 films . He entered the Japanese  
film industry in 1936, during the second world 
war following a brief, unsuccessful career as a 
painter. Drunken Angel, Rashomon, Ikiru, Seven 
Samurai and Dreams are some of his major works.
He is widely regarded as one of the most important 
and influential film-maker in the history of cinema. 
In 1990,he was given the Oscar Award for Lifetime 
Achievement. He was named 'Asian of the Century' 
posthumously. He died in 1998.  

                                                 Arsha Prasad
                                                       IX.D
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കവനിതെ
ഒഒാര്കക്കുനക്കു      ഞഒാനനെനന്റെ   ബഒാലല്യകഒാലല
 
ഒലാര്ക്കുന്നു ഞലാനനനന്റെ ബലാലന്ത്യകലാലപം
ഒലാര്മകള് മെങലാത നലാടന്ത്യങളനിലലാത നലാമെജപതനിനന്റെ ശേലാന്തതെയപം
സസഛന്തസുനര കലാലപം അഭനിലലാ    ഷ 
സസര്ഗദീയ നനിമെനിഷമെലാകലാലപം
എനന്റെ മെനസ്സനിനന്റെ സകലാണനിലലാനയന്നുപം എന്നുപം നതെളനിയന്നെ ഒലാര്മ മെലാത്രപം ....

മെലാമ്പൂമെണക്കുന്നെ കലാലപം മുറ്റെതവ്
കരനിയനില വദീഴുന്നെ സനരപം
അണലാറകണനന്റെ കലപനില സകട്ടു
ഞലാനവസനലാടവ് കലഹനിച്ചെ കലാലപം
ഒലാര്മയനിലനിന്നുമെലാ ബലാലന്ത്യകലാലപം.....

മുറ്റെത പൂകളപം തെദീര്നതലാരലാനലാളനില്
മുക്കുറ്റെനി സതെടനിയകലാലപം
നവളനില നകലാണ്ടു     ഞലാന് 
പൂപറനികലാനലായവ് ഞലാറള പലാടതവ്
സപലായകലാലപം 
പുളനിപശുവനിനന്റെ കപതെലനിന് കവനിളതവ്
മുതപം നകലാടുനതലാരലാ ഒലാര്മ മെലാത്രപം
ഒലാര്മയനിലനിന്നുമെലാ സപലായകലാലപം........

                         -ലകനിനനന.എല്
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Full Forms Related to Information Technology  

   JITH LAL

FULL FORMFULL FORM
              RELATED COMPUTERRELATED COMPUTER
pc : PERSONAL COMPUTERpc : PERSONAL COMPUTER

CPU : CENTRAL PROCESSING UNITCPU : CENTRAL PROCESSING UNIT

OS : OPERATING SYSTEMOS : OPERATING SYSTEM

UPS : UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLYUPS : UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

RAM : RANDOM-ACCESS MEMORYRAM : RANDOM-ACCESS MEMORY

ROM : READ ONLY MEMORYROM : READ ONLY MEMORY

LCD : LIQUID CRYSTAL DISPLAYLCD : LIQUID CRYSTAL DISPLAY

LED : LIGHT EMITTING DIODELED : LIGHT EMITTING DIODE

NTFS : NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEMNTFS : NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM

PDF : PORTABLE DOCUMENT FORMATPDF : PORTABLE DOCUMENT FORMAT

MS : MICROSOFTMS : MICROSOFT

SD : SECUREDIGITALSD : SECUREDIGITAL

CD : COMPACT DISCCD : COMPACT DISC

DVD : DIGITAL VERSATILE DISCDVD : DIGITAL VERSATILE DISC

URL : UNIFORM RESOURCE LOCATORURL : UNIFORM RESOURCE LOCATOR

IC : INTEGRATED CIRCUITIC : INTEGRATED CIRCUIT

AMD : ADVANCE MICRO DEVICE AMD : ADVANCE MICRO DEVICE 

FPS : FRAME PER SECONDFPS : FRAME PER SECOND

GPRS :GENERAL PACKET RADIO SERVICE GPRS :GENERAL PACKET RADIO SERVICE 

3G  :3RD GENERATION3G  :3RD GENERATION

SMPS :SWITCH MODE POWER SUPPLY SMPS :SWITCH MODE POWER SUPPLY 

BIOS :BASIC INPUT OUTPUT SYSTEMBIOS :BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM

VGS :VIDEO/VISUAL GRAPHICS ADAPTER VGS :VIDEO/VISUAL GRAPHICS ADAPTER 

MP3 : MOVING PICTURE EXPERTS GROUP PHASE 3MP3 : MOVING PICTURE EXPERTS GROUP PHASE 3

MPEG :MOVING PICTURE EXPERTS GROUP PHASEMPEG :MOVING PICTURE EXPERTS GROUP PHASE

JPG : JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP JPG : JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP 

AVI :AUDIO VIDEO INTERLEAVEAVI :AUDIO VIDEO INTERLEAVE

WMV :WINDOWS MEDIA VIDEOWMV :WINDOWS MEDIA VIDEO

RGB :RED-GREEN-BLUE RGB :RED-GREEN-BLUE 

PRO :PROFFESIONALPRO :PROFFESIONAL

USB :UNIVERSAL SERIAL BUS USB :UNIVERSAL SERIAL BUS 

IT  :INFORMATION TECHNOLOGYIT  :INFORMATION TECHNOLOGY

IP :INTERNET PROTOCOL IP :INTERNET PROTOCOL 

HTML :HYPERTEXT MARK UP LANGUAGEHTML :HYPERTEXT MARK UP LANGUAGE

PHP :HYPERTEXT WIDE WEBPHP :HYPERTEXT WIDE WEB

CEO : CHIEF EXECUTIVE OFFICERCEO : CHIEF EXECUTIVE OFFICER

E-MAIL : ELECTRONIC MAILE-MAIL : ELECTRONIC MAIL

SMS : SHORT MESSAGE SERVICESMS : SHORT MESSAGE SERVICE

ISO : INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATIONISO : INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION

LAN : LOCAL AREA NETWORKLAN : LOCAL AREA NETWORK

WLAN : WIRELESS LOCAL AREA NETWORKWLAN : WIRELESS LOCAL AREA NETWORK

IDM : INTERNET DOWNLOAD MANAGERIDM : INTERNET DOWNLOAD MANAGER

KB : KILOBYTE KB : KILOBYTE 

  MB : MEGABYTEMB : MEGABYTE

GB : GIGA BITEGB : GIGA BITE

INTEL : INTEGRATED ELECTRONICSINTEL : INTEGRATED ELECTRONICS

WI-FI : WIRELESS FIDELITYWI-FI : WIRELESS FIDELITY

                                                    Jith LalJith Lal

                                                    IX.FIX.F
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കവനിതെ

                         സൂരൃ൯ 
കനിഴക്കു മെലയനട മുകളനില് നനിതൃപം
       ഉദനിചനപലാങപം കതെനിരവസന
             നനിനക്കു വനനമെരുളലാ൯
       ഉണ൪ന്നെനിടുന്നു പതെനിവലായനി
                 മെഞ്ഞെലായലാലുപം മെഴയലായലാലുപം
                  മെടനിച നനില്ക്കുകയനില നദീ

            എന്നുപം കൃതൃപം തെനന്നെ നനിന്നുനട
                          ഉദയപം മെലാറ്റെമെനിലലാ നതെ
                  പവനിത്രമെസല നനി൯ ക൪മെപം 

                                             By
                                Vineesh.vs
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SPENCER KIMBALLSPENCER KIMBALL

GIMP was created by peter 
mattis
and Spencer kimball ,the 
american
computer programmes, as a 
part
of their research project, 
when
they were students of the 
university
of california.
                          Athira G
                               IX

 Arts and Craft 
 
      Art is the creation or expression of 
something beautiful in painting,sculpture,
music,literature,dance,drama etc. Art heightens
our aesthetic tastes. Works of art are really
final and they appeal purely at the level of
imagination. The are not good for any practical 
utility.
          Every piece of art always contain craft. 
Craft is closely associated with the concept of 
form. It is a skilled work because it involves the 
application of a technique. Craft implies the ap-
plication of human intelligence and hand. Craft 
has more practical values than art.  
                 
                                              Vineesh V S
                                                     IX.F
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കവനിതെ

മെരനിക്കുന്നെ ഭൂമെനി
ചുട്ടുനപലാളന്നെ ചുവന്നെ സഗലാളമെലാ-

ദരനികനപടുപം ഭൂമെനിക്കു ഭലാരമെലായവ്
മെരവനിച്ചെ മെനസ്സുള മെനുഷൃരുണവ്
മെരനികലാന് മെറനന്നെലാരു സൂരൃനുണവ്.

മെഴുതെനിന്നെ മെലാമെര നകലാനവ്നന്ുകളുപം
ഒരുതുളനി ജലമെനിലലാ സതെലാടുകളുപം
നദനിയപം തെടലാകവപം പുഴയമുണവ്

ഹരനിതെസങ്കേല്പങള് മെലാഞ്ഞുസപലായ
ഭൂമെനിനയ മെനുഷൃന് കൃതെനിമെ ഭൂമെനിയലാകനി
ആ നകലാലയലാളനി സമെര്  നസല.....?

മെനുഷൃനലാല്, തെനന്റ
പുതൃനലാല് മെരണമെടയന്നെ
മെലാതെലാസവ നനിനനകലാരു ചേരമെഗദീതെപം.
ഹരനിതെമെസനലാഹരനിയലാപം മെമെ മെലാതെലാസവ
നനിനകവ് വദീണ്ടുനമെലാരു ചേരമെഗദീതെപം....

        Vaishnavi 
Vijayan
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                                   AROUND THE WORLD
1.Surface area of the Earth :5,10,10,500 Sq. Km

2.Land surface : 29.08 %

3.Water surface :70.92 %

4.Continents :7

5.Ocean :5
 
6.Aroimfenance of earth at the equator :40,075km

7.Diameter of earth at the equator :12,756 km             GREESHMA.G

8.Diameter of earth at the pole :12,714 km

9.Distance of the earth from the sun :14,94,07,000 km

10.World population :723.82crore

11.Largest continent :Asia
12.Smallest continent :Australia

13.Largest country :Russia (170,75,200km)

14.Smallest country :Vatican (0.44Sq.km)

15.Most populated country : China (136.6 crore)

16.Least populated country :Vatican (839 in number)

17.Total number of countries :198
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APPRECIATION

NEWTON'S LAW

It is a humorous poem by Nanditha
Das. She vividly narrates her awful
experience in her science class. She
was inattentive in the class.  
So when the teacher asked her to
explain Newton's Law of Gravity and
mass she started to flounder. She stood
before the class trembling with fear.
Suddenly she fell off the stage on to the floor. The children laughed and the
teacher appreciated her for demonstrating Newton's Law of Gravity. No 
one seemed to think about the sad plight of the poor girl.

The poem is full of imagery.
The sight of the girl standing on the stage murmuring 'Gravity' is a very 
good example of visual image. The sound of her   
falling and the sound of the  roaring laughter and her heartbeats are typical 
examples  of auditory images. The lines follow the rhyme scheme 'aabb 
ccdd.....'.
Rhyming pairs like day-way,dare-glare,
class-mass make the poem very beautiful and enjoyable.
                 
                       Abhinandhana
                         IX.D
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TRUE

FRIENDSHIP
True  friendship  seems  to  be  getting  rare  in  this  world.  This

does  not  mean  that  all  friendships  are  false.  But  friendship  is

increasingly  becoming  an  act  of  selfishness.  Money  attracts

friendship.  The richer  a  man is  the more friends he will  have.  He

has  the  power  to  purchase  friends.  Friendship  ends  when  money

ceases to be the link between friends.

But  true  friendship  is  of  a

different  nature.  It  is  lasting

and  changed  circumstances

do not end it. Money has no place in it. A true friend is

ready to make sacrifices to help his friend.

                          Prasun P L                              IX
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THANKS FOR ALL

Life is like a riddle
Its answer is easy
But the mystic way and
Answers seem to be tough.
The troublesome journey of our life
Begins with our school life
Friends are my relief 
From this uncouthness
They fill our life 
With love and care
Everything is shared
Everything is discussed
Time will run so past
valuable moments of present
Will be the sweet memories forever.........
Thank you K.N.N.M.V.H.S.S for giving me
many sweet memories to remember
                                                      
                                                     Sneha Shaji 
                                       IX.B
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Article

THE VALUE OF EDUCATION
         Education  is the manifestation of the perfection that is
already in man. We aim to develop in the young minds,a curiosity to
try new things and ideas,the will to learn,the energy to strive and
the ambition to achieve. The student should be educated in such a
way that they can contribute to the making of the world a better
place to live in.
            
         Students are the hope of our country. A student is like clay
which can be  moulded in to any shape. Hence it is necessary that
students should be brought up in the right ways. The environment
provide by society is responsible for shaping the character of a
student.

        But a large number  of  students  from India
go abroad for further education and in search of
better prospects in life. Unfortunately most of   the students who
go abroad to study don't  return home. They have a tendency to
settle  there permanently .  This causes a huge loss to our 
country .India is one of the countries which donate a large number
of professional to other countries of the world .

                          GREESHMA G 
                               IX

 Arts and Craft 
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സലഖനപം

മെലാതൃഭലാഷ മെറക്കുന്നെ
മെലയലാളപം

        സകരപം തെനിങപം നലാടലായ സകരളതനിനന്റെ മെലാതൃഭലാഷ ഇകൗ നൂറ്റെലാണനില്

നനിലപംപതെനിച നകലാണനിരനിക്കുകയലാണവ്.

            "എന്നുനട ഭലാഷതെലാനനന് തെറവലാടമ

               യനന്ത്യയലാപം ഭലാഷ വനിരുന്നുകലാരനി"

എന്നെവ്  വളസതലാള്  പലാടനിയനിട്ടുണവ്.ആശേയവനിനനിമെയതനിനലായനി  നലാപം  ധലാരലാളപം  ഭലാഷകള്

ഉപസയലാഗനിക്കുന്നുനണങ്കേനിലുപം നമ്മുനട മെലാതൃഭലാഷസയലാടവ് ഒരു പസതെന്ത്യക സസ്നേഹ-വപം, ആദരവപം

പുലര്തനിയനിരുന്നെ കലാലമുണലായനിരുന്നു. സകരളദീയരുനട മെലാതൃഭലാഷ മെലയലാളമെലാണവ്.

              ഏനതെലാരുവനുപം അവനന്റെ വനികലാര വനിചേലാരങള് പൂര്ണമെലായപം  

മെറളവരനിസലകവ്  പകരലാന്  ശേക്തമെലായ  ഭലാഷ  മെലാതൃഭലാഷ  

തെനന്നെ.അനന്ത്യഭലാഷയനില്  സപംസലാരനിക്കുന്നെതെവ്  സഹലാടലനില്  നനിന്നെവ്  

ഭക്ഷണപം  കഴനിക്കുന്നെതുസപലാ-ലയപം  സസന്തപംഭലാഷയനില്

സപംസലാരനിക്കുന്നെതെവ്  അമ  വനിളമനി  തെരുന്നെ  ഭക്ഷണപം  കഴനിക്കുന്നെതു-

സപലാനലയമെലാണവ്.     ഇന്നെലാനണങ്കേനില് മെലയലാളനി മെലയലാളനത മെറന്നെവ് ഇതെര സപംസലാരങനള
പുല്കലാന്

നവമല്നകലാളന്നു.സവഷങളനിലുപം ഭലാഷയനിലുപംജദീവനിതെരദീതെനിയനിലുനമെലലാപം ഈ മെലാറ്റെപം 
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പകടമെലാണവ്.മെലയലാളസതലാടവ് മെലയലാളനികവ് അവജ്ഞ.ഇപംഗ്ലദീഷവ് പഠനിപനികലാന് 
കലാശുമെലാത്രമുള ബുദ്ധേനികുറഞ്ഞെ കുടനികനള പല ഉന്നെതെ സലാപനങളനിലുപം പഠനിപനിച്ചെവ് 

അതെനിനന്റെ വനിശേസലാസന്ത്യതെ കള ഞ്ഞുകുളനിക്കുന്നെതെവ് നമുകവ് കലാണലാവന്നെ കലാഴ്ചയലാണവ്.

കു   ഞ്ഞുണനി മെലാഷവ് പറഞ്ഞെതെവ് എത്ര ശേരനിനയന്നെവ്സതെലാന്നെനിസപലാകുന്നു.

           “ജനനിക്കുപം നനിമെനിഷപം നതെലാനടന് മെക-

             നനിഗ്ലദീഷവ് പഠനികണപം

             അതെനിനലാല് ഭലാരന്ത്യതെന് സപറ-

              ങനിപംഗ്ലണനിലലാകനി  ഞലാന്.”

ചേനിന്തനിക്കൂ സമൂഹസമെ ഇതെനിനല യലാഥലാര്ത്ഥന്ത്യപം.കകരളനിയനട
സപംസലാരനത വലനിനച്ചെറനിഞ്ഞെവ് 

ഡനിഷവ് ആന്റെനിനകളുപം സകബനിളുകളുപം വലാ ങനി കൂരയ്ക്കുളനിനല കനിടപറയനില് റനിസമെലാടനിനന്റെ ബട-

ണകള് മെലാറനി മെലാറനി അമെര്തനി ചേലാനലുകള് മെലാറ്റെനി രസനിക്കുന്നെ മെനുഷന്ത്യലാ നനിനന്റെ സലാപംസലാരനിക

നലാശേപം വനിദൂരമെല. നലാപം നമ്മുനട സപംസലാരനത സസ്നേഹനികണപം. അതെനിനനവനിലയനിരുതണപം,

ഉള്നകലാളണപം........!

                     Nakshathra V R 

                             IX
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Child Hero 

 Malala  Yousafzai
Malala   Yousafzai  is  only  16,but  she  has
been fighting for girls education for years.
When she was 11,she started blogging about
the Taliban takeover of her home town of
Mingor,in  north  western  Pakistan.  Taliban
members  follow  an  extreme  version  of
Islam. They   belive  girls should not go to
school.
                        For several months, Malala's school and hundreds of others in the
districts  of swat were closed.  Malala spoke about her desire  to go to school.
When the Pakistani government regained control. Malala was able to return to
class. But she continued to speak  out about girls right to education .On  October
9 2012, the Taliban  tried to silence her.
                              A gun man boarded her school bus and shot her on the left side
of her forehead.
But Malala survived,showing great courage and optimism during her long long
recovery.  During this  time,  Malala become a symbol of the struggle  for  girls
rights of all over the world.
                                    Malala  become the youngest person ever to be nominated
for a Nobel peace prize. She also released her memories, 'I am Malala' which
tells the story of her life before and after the gunshot that nearly killed her.Her
book inspired a course at George Washington university,in Washington DC. The
Curriculum focuses on political  activism and the importance of  education for
girls.
                         Malala is now a student in Birmingham,England.She continues to
give  a  voice  to  the  millions  of  children  around  the  world  who  do  not  have
opportunity to go to school.
             Malala Yousafzai is brave admirable and amazing.
  Malala was awarded Nobel prize for peace.
                   I proud about Malala yousafzai.........
                              
                           Rudhra S
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                  കവനിതെ 
     കനിനലാവവ്

  പകല് കനിനലാവനിന്നുപം
   പതെനിവസപലാനല
   പുളനിയനിലകര
   പുടവ  ചുറ്റെനി,

   നപലാട്ടു  നതെലാട്ടു,
   വലാലനിട്ടു കനണഴുതെനി,

   മുസടലാളനമെതപം
   മുടനി,  യഴകനില്
   നമെടഞ്ഞെതെനില്

   മുലപ്പൂ മെലാല  ചൂടനി,
   മെനസ്സനി ന്റെ

   കടവത്തൂന്നു
   സതെലാണനിസയറനി
    തുഴയന.....

    ഇതുവനര കലാണലാത
     മെഴവനില്ലു സതെടനി......

     മെലര്കലാടു സതെടനി.....
                മെധുക്കൂടു  സതെടനി.... 
                       
                      Anagha B Manikandan
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നനിസകലാളലാസവ് സകലാപര്നനികസവ്നനിസകലാളലാസവ് സകലാപര്നനികസവ്
ആധുനനിക സജന്ത്യലാതെനിശേലാസ്ത്രതനിനന്റെ പനിതെലാവലാണവ് സകലാപര് നനികസവ് .

സകൗരയഥതനിനന്റെ സകന്ദ്രസനതവ് സൂരന്ത്യനനചുറകയലാനണന്നുപം
ആദന്ത്യപംപറ  ഞ്ഞെതനിസകലാളലാസവ് സകലാപര് നനികസവ് എന്നെസപലാളദീഷവ്
ശേലാസ്ത്രജ്ഞനലാണവ്. 1300 വര്ഷമെലായനിനനിലനനിന്നെനിരുന്നെ സടലാളമെനിയനട

ഭൂമെനിസകന്ദ്രദീകൃതെ സനിദ്ധേലാന്തതനിനന്റെ കടയല് അസതെലാനടകതനിവദീണ .

ഇതെവ് യലാഥലാസനിക സമൂഹതനിസനറ്റെ കനതഒരടനിയലായനി , ഒലാണ് ദ 
റവലപ്യൂഷന് ഒലാഫവ് ദ നസലസനിയല് സ്പനിസയഴവ് (on the Revolution

 of the celestial spheres)എന്നെ ക  കൃതെനിയനിലലാണവ് സകലാപര് നനികസവ് 
 തെനന്റെ സനിദലാന്തപംഅവതെരനിപനിച്ചെതെവ്.

                                            Manju S
                                                 IX
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   DISCIPLINE  MAKES ONE 

PERFECT

   
   D-D is the 4th letter in the alphabet

    I-I is the 9th letter in the alphabet

    S-S is the 19th letter in the alphabet

   C-C is the 3rd letter in the alphabet 

   I-I is the 9th letter in the  alphabet

  P-Pis the 16th letter in the alphabet

  L-L is the 12th letter in the alphabet

  I-I is the 9th letter in the alphabet

  N-N is the 14th letter in the alphabet

  E-E is the 5th letter in the alphabet

  4+9+19+3+9+16+12+9+14+5=100

  This means that Discipline makes a man

100% perfect. 

                                      Keerthi Krishnan

                                             IX  
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സഞലാരപം

ഇരുടവ്,
ഒലാര്മകള്ക്കുളനിസലകവ്
അറനിയലാനതെ അരസങറന്നെ ശൂനന്ത്യതെ.
വളരുസമലാള്
പണയമെലായപം, സകൗഹൃദമെലായപം
നനസസരസപം നകടുതന്നെ
കറപവ്
കലാലതനിനുപം
ഉണര്വനിനുമെനിടയവ്
മെരനിചനകലാണനിരനിക്കുന്നു എന്നെതെനിനവ്
സലാക്ഷനി.
ഇരുടവ്,
ഇരുടനിലൂനട,
ഇരുടവ് സതെടനിയള
തെനിരനിച്ചെറനിവനിലലാത സമെയപം

                 Veena V
                     IX
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Quotes on Gandhiji
1.Gandhiji 's ideas have played a vital
    vital role in South Africa's transformation 
   and with the help of Gandhiji 's teaching 
   apartheid has been overcome 
                                _ Nelson Mandela

2.Christ gave us the goals and 
   Mahatma Gandhi the tactics 
                                 _Martin Luther King Jr.
 
3.Generations to come, it may well 
   be,will scare believe that such
   a mass as this one ever in flesh
   and blood walked upon this  earth
                         _Albert Einstein
                             
4.He was the only way of light
   to help us through these darkest days.
               _Khan Abdul Guaffar Khan
                (on gandhiji's death)
5.Impression of Gandhi? You
   might well ask for someone's
   impression of the Himalayas 
                          _George Bernard Shaw
                                  Amritha Vinod 
                                        IX
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                          നമാണം അറകിഞ ഗമാനകിജകിനമാണം അറകിഞ ഗമാനകിജകി
ഇരുപതെലാപം നൂറ്റെലാണവ് കണനിട്ടുള മെഹലാനലാരനില് അഗഗണന്ത്യനലായനിരുന്നു മെഹലാതലാഗലാനനിഇരുപതെലാപം നൂറ്റെലാണവ് കണനിട്ടുള മെഹലാനലാരനില് അഗഗണന്ത്യനലായനിരുന്നു മെഹലാതലാഗലാനനി ..

തെതെസങള് പസപംഗനിക്കുകയപംതെതെസങള് പസപംഗനിക്കുകയപം , , പചേരനിപനിക്കുകയപംപചേരനിപനിക്കുകയപം ,,അവ സസന്തപം ജദീവനിതെതനില് അസദഹപം അവ സസന്തപം ജദീവനിതെതനില് അസദഹപം 

പകര്തകയപം നചേയ്തു പകര്തകയപം നചേയ്തു ..സസലാതെനന്ത്യലാനന്തരഭലാരതെതനിനല പുതുതെലമുറയവ് ഗലാനനിയന് സസലാതെനന്ത്യലാനന്തരഭലാരതെതനിനല പുതുതെലമുറയവ് ഗലാനനിയന് 

ജദീവനിതെവദീക്ഷണപം ഒരു പുതെനിയ സപംസലാരപം നകടനിപടുകലാനുള അടനിസലാന ശേനിലയലാണവ്ജദീവനിതെവദീക്ഷണപം ഒരു പുതെനിയ സപംസലാരപം നകടനിപടുകലാനുള അടനിസലാന ശേനിലയലാണവ് . . 
ഈ ആദര്ശേങളുനടയപം മൂലന്ത്യങളുനടയപം മൂര്ച്ചെയനില് ഊരുതെനിരനിഞ്ഞുവന്നെ വനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസലാ ഈ ആദര്ശേങളുനടയപം മൂലന്ത്യങളുനടയപം മൂര്ച്ചെയനില് ഊരുതെനിരനിഞ്ഞുവന്നെ വനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസലാ 

ആശേയങളുനട ആവനിഷലാരമെലാണവ് അടനിസലാന വനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസപംആശേയങളുനട ആവനിഷലാരമെലാണവ് അടനിസലാന വനിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസപം ..

                                    ഭലാരതെദീയ സലാപംസലാരനിക കപതൃകതനിനന്റെ അടനിസലാനങളലായ സവദങളുപംഭലാരതെദീയ സലാപംസലാരനിക കപതൃകതനിനന്റെ അടനിസലാനങളലായ സവദങളുപം
ഉപനനിഷതകളുപം ഭഗവത്ഗദീതെയപം ഗലാനനിയന് വദീക്ഷണങനള വളനര യധനികപം സസധദീഉപനനിഷതകളുപം ഭഗവത്ഗദീതെയപം ഗലാനനിയന് വദീക്ഷണങനള വളനര യധനികപം സസധദീ

നനിച്ചെനിട്ടുണവ് നനിച്ചെനിട്ടുണവ് . . ഭഗവത്ഗദീതെ അസദഹനത ഒരു  കര്മസയലാഗനിയലാകനിഭഗവത്ഗദീതെ അസദഹനത ഒരു  കര്മസയലാഗനിയലാകനി . . ബുദ്ധേമെതെതനിനന്റെയപംബുദ്ധേമെതെതനിനന്റെയപം ,,

കജനമെതെതനിനന്റെയപം അടനിസലാന ദര്ശേനമെലായ കജനമെതെതനിനന്റെയപം അടനിസലാന ദര്ശേനമെലായ ''അഹനിപംസഅഹനിപംസ ' ' ഗലാനനിജനിയനട ജദീവനിതെതനിഗലാനനിജനിയനട ജദീവനിതെതനി

നന്റെ   നന്റെ   / / ജദീവനിതെദര്ശേനതനിനന്റെ അടനിതറയലായനിജദീവനിതെദര്ശേനതനിനന്റെ അടനിതറയലായനി ..

                                      കനിസ്തുസദവനന്റെ തെന്ത്യലാഗതനില് നനിന്നെവ് അസദഹപം ആസവശേപം നകലാണ്ടുകനിസ്തുസദവനന്റെ തെന്ത്യലാഗതനില് നനിന്നെവ് അസദഹപം ആസവശേപം നകലാണ്ടു . . ഖുറലാനനിഖുറലാനനി

നല ഏക കദവ സസനശേപം അസദഹനത സസലാധദീനനിച നല ഏക കദവ സസനശേപം അസദഹനത സസലാധദീനനിച . . ആധുനനിക ചേനിന്തകനലാരലായആധുനനിക ചേനിന്തകനലാരലായ

സടലാള്സസലായനിയപംസടലാള്സസലായനിയപം ,,റസനിനുപംറസനിനുപം , , സതെലാറയപം അസദഹതനിനന്റെ ദലാശേനനികചേനിന്തയവ് രുപപം നല്കനിസതെലാറയപം അസദഹതനിനന്റെ ദലാശേനനികചേനിന്തയവ് രുപപം നല്കനി

 ''  '' കദവപംരലാജന്ത്യപം നനിങള് തെനന്നെ കുടനിനകലാളന്നുകദവപംരലാജന്ത്യപം നനിങള് തെനന്നെ കുടനിനകലാളന്നു ''''എന്നെ റസനിനന്റെ സസനശേപം ഗലാനനിജനിയനടഎന്നെ റസനിനന്റെ സസനശേപം ഗലാനനിജനിയനട

ആതദീയ ചേനിന്തനയ തെടനിയണര്തനിയനിട്ടുണവ്ആതദീയ ചേനിന്തനയ തെടനിയണര്തനിയനിട്ടുണവ് . . മെനുഷന്ത്യനനയനിലുളവനിശേസസപംമെനുഷന്ത്യനനയനിലുളവനിശേസസപം ,,നതെലാഴനിലുകളുനട നതെലാഴനിലുകളുനട 

മെലാഹലാതന്ത്യപം  മെലാഹലാതന്ത്യപം  ,  ,  അധസലാനതനിനന്റെ  അന്തസ്സവ്  തുടങനിയവ  മെഹലാതജനി  മെനസ്സനില്കനിയതെവ്അധസലാനതനിനന്റെ  അന്തസ്സവ്  തുടങനിയവ  മെഹലാതജനി  മെനസ്സനില്കനിയതെവ്
റസനിനന്റെ റസനിനന്റെ 

ചേനിന്തകളനില് നനിന്നെലാണവ്ചേനിന്തകളനില് നനിന്നെലാണവ് . . നനിയമെപം അനുസരനികലാതെനിരനിയല് നനിയമെപം അനുസരനികലാതെനിരനിയല് (civil disobedience) (civil disobedience) എന്നെഎന്നെ

സമെരമുറ മെഹലാതജനി രപനപടുതനിയ സതെലാറയനില് നനിന്നെലാണവ്സമെരമുറ മെഹലാതജനി രപനപടുതനിയ സതെലാറയനില് നനിന്നെലാണവ് ..

                                വനിവനിധ മെതെങളുനട ആരലാധനലാസമ്പ്രദനലായങളുപം ഒരു കദവതനിസലക്കുള വനിവനിധ മെതെങളുനട ആരലാധനലാസമ്പ്രദനലായങളുപം ഒരു കദവതനിസലക്കുള 

മെലാര്ഗ്ഗങളലാനണന്നെവ് ഗലാനനിജനി വനിശേസസനിചമെലാര്ഗ്ഗങളലാനണന്നെവ് ഗലാനനിജനി വനിശേസസനിച . . ഏകകദവ വനിശേസലാസപം അസദഹതനിനന്റെ ദര്ശേഏകകദവ വനിശേസലാസപം അസദഹതനിനന്റെ ദര്ശേ

നങളുനട നനടലലാണവ്നങളുനട നനടലലാണവ് . . ഈശേസരനന്റെ കരങള് സൂരന്ത്യരശനിസപലാനല പപ  ഞപം മുഴുവന് വന്ത്യലാപനിഈശേസരനന്റെ കരങള് സൂരന്ത്യരശനിസപലാനല പപ  ഞപം മുഴുവന് വന്ത്യലാപനി

ച്ചെനിരനിക്കുന്നുച്ചെനിരനിക്കുന്നു . . ആ പകലാശേമെലാണവ് സതെന്ത്യപംആ പകലാശേമെലാണവ് സതെന്ത്യപം . . ജദീവനിതെപം നനിരന്തരമെലായ ഒരു സതെന്ത്യലാസനസഷണമെലാണവ്ജദീവനിതെപം നനിരന്തരമെലായ ഒരു സതെന്ത്യലാസനസഷണമെലാണവ് ..

സതെന്ത്യപം കനണതലലാണവ് ജദീവനിതെലക്ഷന്ത്യപംസതെന്ത്യപം കനണതലലാണവ് ജദീവനിതെലക്ഷന്ത്യപം ..

                                                                           Soorya R Soorya R
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നപലാ൯
                                
നകലാടനി

പലാറടങനനഭലാരതെനലാടനില്
മൂവ൪ണനകലാടനി പലാറനട
നലാനടലാട്ടുക്കുപം, വദീനടലാട്ടുക്കുപം
മൂവ൪ണനകലാടനി പലാറനട
                                ഇന്നെലാണനലലാ നമള്നകലലാപം
                               സസലാതെനകൃതനി൯ നപലാ൯ സുദനിനപം
                               അടനിമെതെസതനി൯ നപലാ൯സുദനിനപം
                               അടനിമെതെസതനില്  നനിന്നുപം നമള്
                               നമെലാചേനിതെമെലാനയലാരു നപലാ൯ സുദനിനപം          
                                
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                      
സഗലാകുല്കൃഷ്ണന്സഗലാകുല്കൃഷ്ണന്. . വനിവനി



ലലിറലില് ലലിറലില് 
ബബൈററ്റ്സറ്റ്ബബൈററ്റ്സറ്റ്

KNNM High School Pavithreswaram                                               Digital Magazine

  സദീഫന് ഡബന്ത്യ സഹലാകനിങവ്സദീഫന് ഡബന്ത്യ സഹലാകനിങവ്

പശേസ്ത ഭകൗതെനികശേലാസ്ത്രജ്ഞന്. 1942 ജനുവരനി 8

നവ് ഒലാക്സസലാര്ഡ്ല് ജനനിച. 

17-നലാപം  വയസനില്  ഒലാക്സസലാര്ഡവ്
യൂണനിസവഴനിറ്റെനിയനില് നനിന്നെവ് ഭകൗതെനികശേലാസ്ത്ര 
ബനിരുദപം സനടനിയസശേഷപം സകപംബനി ഡ്ജനില്
ഗസവഷണപഠനപം  നടതന്നെതെനിനനിനട  യലാണവ്
കകകലാലുകനള  തെളര്തന്നെ  സമെലാസടലാര്

നമ്പ്യുസറലാണ് എന്നെ നലാഡനിസരലാഗപം ഇസദഹനത പനിടനികൂടനിയതെവ്. 1966 ല് ഗസവഷണപം പൂര്തനിയലാകനി

സകപംബനിഡ്ജനില് നഫസലലാഷനിപവ്  സനടനി  .  തെസമെലാഗര്തങനളക്കുറനിചള പഠനപം തുടങനി.1968  ല്

ശേരദീരപം  പൂര്ണമെലായപം  തെളര്ന്നു.  തെസമെലാഗര്തങള്  ശേമ്പ്യുനന്ത്യമെലന്നെ  ശ്രസദയമെലായ  കനണതല്

നടതനിയതെവ് 1943 ലലാണവ്. 1978 ല് പശേസ്തമെലായ
ആല്ബര്ടവ്  നഎന്കസന്  പുരസലാരപം

ഇസദഹതനിനവ്  ലഭനിച.2018 മെലാര്ച്ചെവ്   14 നവ്

അന്തരനിച.

         

Rajasree Rajan



ലലിറലില് ലലിറലില് 
ബബൈററ്റ്സറ്റ്ബബൈററ്റ്സറ്റ്

KNNM High School Pavithreswaram                                               Digital Magazine

രണ്ടു കവനിതെകള്

ജദീവനിതെപം
സമെഘ 

വനിരനിയനട ഒരു പുഷ്പ൦സപലാല് ജദീവനിതെപം
   ഉണരനട  ഒരു  പുലരനിട നയന്നെസപലാല് ജദീവനിതെപം
ചേനിത്രങളലാപം പുല്തണനിനല നനസയറപം
പുതു ജദീവനിതെങള്
ഒലാ൪മയനില്   ഒരു കനിനലാവസപലാനല ജദീവനിതെപം
അന്നെവ് ഒളനിപനിച വച്ചെവ്  നനഞനിനല
തു ടനിപലാകുന്നു ജദീവനിതെപം 
അറനിവനിലുപം പലാടനിലുപം
നചേറനനിറമെലാകുന്നെ ജദീവനിതെപം
എ൯ മെനസ്സനിനല ചേനിപനിക്കുളനില്
നചേറസതെ൯  കുടമെലാകുന്നു ജദീവനിതെപം

സകൗഹൃദപം
ഗദീഷ

മെഴ നന ഞ്ഞെവ്  വന്നെവര് നമള് 
സകൗഹൃദങനള ചേലാറ്റെല് മെഴയനില്
പുളകപം നകലാണവര് നമള് 
മെഴയനട നലാനലാര്ത്ഥപം സതെടനി
ഒടുവനിനലസപലാസഴലാ സസ്നേഹതനിസലനകലാഴുകുവലാന്
നവമനിസയലാര്..................
ഹരനിതെ ഹര്ഷങള് സതെരനിസലരനിയവര്
നമള്....................
പനിരനിയനില നമള് ഈ ഭുമെനിയനില്മെരനിക്കുസവലാളപം             
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അമ           

  സസ്നേഹതനിന് കതെനിനരലാളനിയലാണമ                        

   സസ്നേഹലാമൃതെമെലാണമ....

   വലാല്സലന്ത്യ ഹൃദയതനിന് ഉടമെ അമ

    സസ്നേഹതനിന് സഹനമെലാണമ....

    ഞലാനനലാന്നു സതെങസമലാള് ചേലാരതവ്

    സലാന്തസനമെലാണവ് അമ...

    സസ്നേഹമെലാണമ ..

    കനനിവലാണമ..

    വലാല്സലന്ത്യ കതെനിനരലാളനിയലാണമ..

     സസ്നേഹലാമൃതെമെലാണമ..

സസ്നേഹമെസനലാഹരനി അമ..

വലാല്സലന്ത്യ നനിറകുടമെമ..

കദവലാവതെലാരമെലാണമ..

സസ്നേഹരപനിണനിയമ...

സസ്നേഹലാമൃതെമെലാണമ.....!

                      Devika Mohan
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Mahatma Gandhi                         
  Mohandas  Karamchand  Gandhi,  popularly

known as  Mahatma Gandhi,  was  born on 2nd

October 1869 in porbandar, Gujarat. His father
was  karamchand  Uttamchand  Gandhi  and
mother was Putlibai Gandhi. He was a lawyer
by profession. He could have practiced law and
spend a  comfortable life.  However,  he rather
chose  to  fight  the  British by  participating in
India's  struggle  for  freedom.  He  carried  out
various  freedom  movements  and  inspired
several Indian citizens to join him in the same.
These movements  had a  huge impact  on the
BritishUnlike various other leaders of his time,
Gandhiji  did  not  resort  to  violent  and

aggressive means to drive the British away. He took the path of truth and
non-violence and was supported by a large number of Indians. He played a
major role in freeing India from the British rule.
                     Shari Krishna P
                              IX
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കവനിതെ

                ഒലാര്മകള്
ഒരു പനിടനി സവ ദനയപം,
ഒതനിരനി ആനനവപം,
സമലാനനിച ഒരലാണങനന നടന്നെകന്നു.
ആയസ്സനിന് ഇതെളുകള്
നകലാഴനിയസമലാള്,
ഒരു ഭലാന്തനനസപലാനല,
ഞലാന് മുന്കലാല ഒലാര്മകള് സനലാകനിനനിന്നു.
അവള് എസന്നെലാടവ് ആരലാഞ്ഞു
പതെദീക്ഷതെന് വലാതെനില് മുന്നെനില്നനിലപ്പൂ
ഇനനി എന്തനിനു തെനിരനിഞ്ഞുസനലാടപം?
സ്ത്രദീനയ നദീ അറനിയന്നെനിസല
ഒലാര്മകള് സമലാനനിക്കുന്നെ സനലാവവ്,
ഉണര്വവ്,തെനിരനിച്ചെറനിവവ്
എനനിക്കുപം നനിനക്കുപം വരുപംകലാലങളനില്
പൂതലയലാന് ഉകൗര്ജപം നല്കുന്നെ
അക്ഷയ ഘനനികള്, ഒലാര്മകള്
                            Sreejith S
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സലഖനപംസലഖനപം

കുടനികളുനട ചേലാച്ചെലാജനി
കുടനികളുനട  'ചേലാച്ചെലാജനി'യലായ  ജവഹര്ലലാല്  നനഹ്റവനിനന്റെ
ജനദനിനമെലാണവ് നവപംബര്             14 നവ് ജവഹര് എന്നെലാല് അരുയലായ
 രതപം എന്നെലാണര്ഥപം. കകനവച്ചെസമെഖലകളനിനലലലാപം
രതസശേലാഭ  പടര്തനി  മുകലാല്നൂറ്റെലാസണലാളപം
ഭലാരതെഭൂമെനിനയധനന്ത്യമെലാകനിനകലാണലാണവ്  1964 ല് ജവഹര്ലലാല്
നനഹ്റ നസമലാടവ് യലാത്രപറഞ്ഞെതെവ്.
       1947-ല്  ഇന്തന്ത്യ  സസതെനമെലായതുമുതെല്  1946-നവ്
അന്തരനിക്കുന്നെതുവനര  17 വര്ഷകലാലപം  .അസദഹപം  ഇന്തന്ത്യയനട
പധലാനമെനനിയലായനി  തുടര്ന്നു.  ഇകലാലയളവനില്
ആധുനനികഭലാരതെതനിനു  സചേര്ന്നെ  ഒരു  രലാഷ്ട്രദീയസപംസലാരപം
രപനപടുതനിനയടുക്കുന്നെതെനില്  അസദഹപം  വലനിയ  പങ്കുവഹനിച

.നനഹ്റ  ആവനിഷരനിച്ചെ  'സചേരനിസചേരലാനയപം'എന്നെ  നനിഷ്പക്ഷമെ  മെലായ  വനിസദശേനയപം
സലലാകതനിനന്റെ ശ്രദ്ധേ പനിടനിചപറ്റെനി  .  കുഞ്ഞുങനളയപം പൂകനളയപം ജദീവനുതുലന്ത്യപം  സസ്നേഹനിച്ചെ
പധലാനമെനനിയലായനിരുന്നു  നനഹ്റ.  കുടനികസളലാടുള   സ്നേഹതനിനന്റെ  പതെദീകമെലായനി  നനഹ്റ
നജപലാനനിനല  കുഞ്ഞുങ  ള്കവ്  ഒരു  ആനനയ  അയചനകലാടുത  കഥ  കൂട്ടുകലാര്സകടനിട്ടു
ണലാവമെസലലാ.  നഹ്റവനിനവ്  പൂകസളലാടുണലായനിരുന്നെ പനിയപം   തെനിരനിച്ചെറനിയലാന് അസദഹതനിനന്റെ
ചേനിത്രപം ശ്രദ്ധേനിച്ചെലാല് മെതെനി.  ഷര്ടനിനന്റെ ബടണ് സഹലാളനില് ദനിവസവപം രലാവനിനല ഒരു നചേ മനദീര്
നമെലാടവ് വചനകലാണലായനിരുന്നു നനഹ്റ പുറതനിറങലാ റണലായനിരുന്നെതെവ്. 

                              Sreeragh B 
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I Like To Move 

I like to move every where
I like to move faster  and faster
I like to move like a cheetah
I like to move from this time to my aim
I like to move with my friends
Hello friends you don't go back
To be afraid of others
Because you are the hope of our world and 
Your ambition are the wings of hope
Don't waste this time
This is the time to reach the peak of our life and 
This is the time of our thought.

                             Sneha Shaji
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ഭക്ഷണപം 
പലാഴലാകരുസതെ  ......

ഭക്ഷണവപം വസ്തതെ പലാപനിടവമെലാണവ്
മെനുഷൃനന്  അടനിസലാന ആവശൃങള്.
ഇനതെലാന്നുമെനിലലാത അവസയലാണവ്
ദലാരനിദപം. സലലാകതലാനക നൂറ്റെനിമുപതു
സകലാടനിസയലാളപം ജനങള് ദലാരനിദപം
അനുഭവനിക്കുന്നു.ഒരുസനരനത
ഭക്ഷണതനിനുസപലാലുപം വകയനിലലാനതെ
വദീര്പ്പുമുട്ടുന്നെവരലാണവ് ഇവരനിസലനറയപം. 
കണക്കുകള് ഇങനനനയലാനകയലാനണങ്കേനിലുപം നമള് പലാഴലാകനികളയന്നെ ഭക്ഷണതനിനവ് 
അളവനില.ഉച്ചെഭക്ഷണസമെയതവ് നമള് പലാഴലാക്കുന്നെ ഭക്ഷണപം എത്രയലാണവ്. അതുസപലാനല 
വനിവലാഹപം  സപലാനലയള ആസഘലാഷങള് ഭക്ഷധൂര്തനിനന്  പരലായമെലായനി മെലാറന്നു.ഇങനന 
പലാഴലാക്കുന്നെ ഭക്ഷണപം ശേരനിയലായ രദീതെനിയനില് വനിനനിസയലാഗനിച്ചെലാല് എത്രസയലാ സപരുനട 
വനിശേപ്പുമെലാറ്റെലാന് കഴനിയപം. വനിശേപനിനന്  കലാഠനിനപം അനുഭവനിക്കുന്നെവരുമെലായനി
നമുകവ് ഭക്ഷണപം പങ്കേനിടലാപം.ഒരു വറസപലാലുപം പലാഴലാകനിനലന്നെവ് പതെനിജ്ഞനയടുകലാപം.

                  Sneha Santhosh
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അമയപം കദവവപം 
പൂനന്തന്നെല് വദീശുന്നു 
പൂകള് വനിടരുന്നു
പൂമെണനമെങപം പരന്നെനിടുന്നു 
നനകള് പൂകനട 
കലായനട പലാരനിന്
ദനിവന്ത്യമെലാപം സലലാകപം 
പുലര്ന്നെനിടനട      .............
മെലാനവന് മെണനിനന്റെ
നനയറനിയനട
മെണനിനന മെലാനനിച 
ജദീവനികനട
മെണവ് മെലനിനമെലാകലാനതെ
സനലാക്കുക 
മെണലാണവ് നമ്മുനട 
അമയപം കദവവപം

                        Krishnaveni.s
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  Pollution And Health                                 
  
Most people are now well aware that
enviornmental pollution is definitely
detrimental to human health directly,
as well as indirectly owing to its
adverse effects on animal, marine and
vegetable life. However, the most
significant pollution, which is the seed
of all types pollution is mental
pollution. Every verbal directive and
physical action to essentially preceded
by thoughts originating in the mind. A  polluted mind conceives polluted thought, 
which are then translated into polluted and contaminated words and actions.

           The human mind is the one of the form which the conception of all types of 
pollution initially originates, motivated by negative influences of the led to an 
unprecedented rise in the global pollution. To sustain such a  progressively 
multiplying population, more and more commodities are required, that too merely 
to satisfy requirements of luxury of the population. 

           These call for more and industries which in turn increasingly contribute to 
the pollution of the atmosphere, to the ultimate detriment of humanity at large. 
The mental pollution give rise to diseases like acute mental tension, worry, anxiety 
and phobia. Hense it is essential to safeguard ourselves from both enviornmental 
as well as mental pollution. Enviornmental pollution creates only physical health 
problems, whereas mental pollution is harmful to physical, mental, social and 
spiritual health of the individual,  ultimately leading to the degeneration of society. 
The only way to solve the problems created by mental pollution is by spiritual 
awakening. 
                                    Anandhu J.S                                    Anandhu J.S
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ജനറല് സനലാളജവ് കസനിസവ്
1.ഗണനിതെശേലാസ്ത്രതനിനല നനലാബല്  എന്നെറനിയനപടുന്നെ ഫദീല്ഡ്സവ് നമെഡല് സനടനിയ ആദന്ത്യ

വനനിതെ 2017 ജൂനനല 14 നവ് അന്തരനിച.ഇവരുനട സപരവ് ?

            -മെറനിയപം മെനിര്സലാഖലാനനി

2.ഇന്തന്ത്യന് കനികറ്റെവ് ടദീമെനിനന്റെ പുതെനിയ പരനിശേനിലകന് ?

          -രവനിശേലാസ്ത്രനി

3.ഇന്തന്ത്യയനട ഉപരലാഷ്ട്രപതെനി ?

        -നവങ്കേയ നലായനിഡ

4.സകലാവളപം മുതെല് കലാസര്സഗലാഡവ് വനരയള 450 കനി.മെദീ നനദര്ഘന്ത്യമുള ജലപലാതെയനട 
നടതനിപനിനലായനി സപംസലാന സര്കലാര് ചുമെതെലസയല്പനിച്ചെതെവ് 

       -രലാജന്ത്യലാന്തര വനിമെലാനതലാവള കമനനിയലായ നകലാച്ചെനിസനിയലാലനിനന

5.നസന്ടല് സബലാര് ഡവ് ഒലാഫവ് ഫനിലനിപം സര്ടനിഫനിസക ഷനന്റെ പുതെനിയ നചേയര്മെലാന് 

       -പസൂണ് സജലാ ഷനിവ

6.ഈ വര്ഷനത മെനികച്ചെ  ക്ഷനിരകര്ഷകനലായനി (മൃഗസപംരക്ഷണനകുപവ്) തെനിരനഞ്ഞെടുതലാതെലാനര ?

  -നതെലാടുപുഴ സസസദശേനി അസലലാഷനി സജലാസഫവ്

7.കുടനികളുനട കൂടകുരുതെനിയനിലൂനട കുപസനിദ്ധേനിയലാര്ജനിച്ചെ ഉതര്പസദശേനിനല ആശുപത്രനി ?

            -നഗലാരഖ്പൂര് ബലാബ രലാഘവ്ദലാസവ് ആശുപത്രനി

8.രലാജന്ത്യനത ആദന്ത്യ സവന്ത്യലാമെയലാന സര്വകലലാശേലാല സലാപനിതെമെലായതെവ് ?

          -ഉതര്പസദശേനിനല റലായ്ബസറലനിയനില്
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9.ഇന്തന്ത്യയനില് റനിയല് എസസറ്റെവ് ആകവ് നനിലവനില് വന്നെതെവ് ?

           -2017 നമെയവ് 1 നവ്

10.ഏഷന്ത്യന് സസലാഷവ് കനിരദീടപം ആദന്ത്യമെലായനി സസന്തമെലാകനിയ ഇന്തന്ത്യകലാരനി ?

       -സജലാഷ്ന ചേനിന്നെപ

11.2017-വനിപംബനിള്ഡണ് നടന്നെദീസവ് പുരുഷകനിരദീട സജതെലാവവ് ?

         -സറലാജര് നഫറഡര്

12.സതെന്ത്യനത അറനിയലാന് ഏറ്റെവപം പസയലാജനനപടുന്നെ ഗനപം എന്നെവ് ഗലാനനിജനി വനിസശേഷനിപനിച്ചെ 

പുസ്തകപം ഏതെവ്?

        -ഭഗവത്ഗദീതെ

13.ഗലാനനിജനിനയ 'മെഹലാത' എന്നെവ് ആദന്ത്യപം സപംസബലാധന നചേയ്തതെലാരവ് ?

- രവനിന്ദ്രനലാഥ ടലാസഗലാര്

14.യ.എന്.ഒ യനിനല അപംഗരലാജന്ത്യങളുനട  എണപം?

    -193

15.ഏകദനിന വനനിതെലാ കനികറ്റെനില് 6000 റണ്സവ് സനടനിയ ആദന്ത്യ വനനിതെ ?

         -മെനിതെലാലനി രലാജവ് {ഇന്തന്ത്യ }

                    GREESHMA G

                              IX                              IX
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Our School In Proverbs
k-nowledge give birth to

 kindness

N-ewspapers are world mirrors

N-eatness is our best character

M- isfortunes always come in by a door that has been left open for 
them

V-ariety is the spice of life 

H-ealth is wealth

S-trike while the iron is hot

S-omething is better than nothing

C-haracter is the glory of life 

H-andsome is what handsome goes 

O-ld is gold

O-ne may smile and be a villian

L-eisure is the time for doing something useful....

                            Veena P.V

                               IX                               IX
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THE FIRST  KERALA  
MINISTRY
[1957 APRIL 5 -1959 JULY 31]
. E . M. S   Nampoothiripad      -  Chief Minister      
.C. Achuthamenon                   -  Finance
.T . V . Thomas                         -  Labour,
                                                      Transport
.K . C . George                         -  Food,
                                                      Forest
.K . P . Gopalan                       -   Industry
.T . A . Majeed                         -   Public works
.P . K . Chathanmaster           -   Local Self
                                                   Government
.Joseph Mundasseri                 -   Education,     
                                              Co-operation
.K . R .Gowri                            -    Revenue,
                                                      Excise
.V . R .Krishna lyer                  -     Law,
                                                   Electricity
.Dr . A . R . Menon                   -     Health

                     Gauthami P J
                           IX                           IX
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                   രലാത്രനി
ഒരു  നനിലലാനവളനിച്ചെപം  നനില്ക്കുന്നെ  സമെയപം
അതെനി  മെസനലാഹരമെലായ  കളകളപം  ഒഴുകുന്നു
നദനിയനട  ശേബപം  നകലാണവ്  മെലാത്രമെല
ആ  സന കൃലാസമെയപം
എത്ര മെസനലാഹരപം...എത്ര മെസനലാഹരപം....
രലാത്രനി വനിരനിയന്നു മുല പൂകളുനട മെസനലാഹരമെലായ മെണപം
നനിലലാവനി൯ നവളനിച്ചെപം
എത്ര മെസനലാഹരപം....എത്ര മെസനലാഹരപം.....

                                                              

      സകരളപംസകരളപം                                                                                       Sree Rag.Sree Rag.

സകരളപം എ൯ നലാടവ്
സകളനികള് ആയനിരമുനളലാരു നലാടവ്
പകൃതെനിതെ൯ നഎശേസരൃ വരദലാനപം
എ൯ നലാടവ്
പൂകളുപം പുഴകളുപം ഉനളലാരു നലാടവ്
കലയനട സകദലാരമെലാനയലാരുനലാടവ്
ജലാതെനി സഭദപം ഒഴനിപനിച്ചെ നലാടവ്
സസ്നേഹവപം സകൗഹൃദവപം 
ഉനളലാരു നലാടവ്
സകരളനമെ൯ നലാടവ്
                                  
                                        സജനിന് സസന്തലാഷവ്സജനിന് സസന്തലാഷവ്
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വലായനലാശേദീലപം കുടനികളനില്
മെനസ്സനിനന്റെ ശേരനിയലായ വള൪ച്ചെയ്ക്കുപം നനിലനനില്പനിനുപം 

ഒഴനിചകൂടലാനലാവലാത ഒന്നെലാണവ് വലായനലാശേദീലപം. ഒരലാളനില് സപംസലാരതനിനന്റെ
പകലാശേപംപരതലാന് വലായനസപലാനല കഴനിയന്നെ മെനറ്റെലാന്നെനില. ഒലാസരലാ 
വന്ത്യക്തനിയനടയപം സസഭലാവരപവത്കരണനത ഏനറ സഹലായനിക്കുന്നെതെവ് നല 
വലായനയലാണവ്. ഉതമെ ജദീവനിതെപംനയനികലാന് ഒരലാനള പലാപവ്നലാക്കുന്നെതുപം
വലായനതെനന്നെ. 'പുസ്തവ്കതനിലൂനട വളരലാതവ൪ നവറപം മൃഗമെലാണവ്.' 
എനന്നെഴുതെനിനകലാണവ് സഷക്സ്പനിയ൪ വലായനയനട മെലാഹലാതന്ത്യമെലാണവ് 
വനിളനിചപറയന്നെതെവ്.

കുഞ്ഞുണനിമെലാഷവ് വലായനനയക്കുറനിച്ചെവ് പറയന്നെതെനിങനനയലാണവ്:

'വലായനിച വള൪ന്നെലാല് വനിളയപം
വലായനികലാനതെ വള൪ന്നെലാല് വളയപം'

വലായക്കുന്നെവനനില് ഉറങകനിടക്കുന്നെ വലാസനകനള വള൪തനിനയടുകലാനുപം
വലായന സഹലായനിക്കുന്നു. നനിഷ൪ഷമെലായ വലായനനകലാസണ തെനിളകമെലാ൪ന്നെ ഒരു 
മെനസ്സനിനന്റെ
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ഉടമെയലാകലാനലാകൂ. വലായന വലാരനിവലനിചളതെലാകലാന് പലാടുളതെല. വലായനയനട 
സലലാകതവ് 
വന്ത്യലാപരനിക്കുന്നെ ഒരുവനവ് ഭയപം ഒഴനിവലാകുപം. വലായനശേദീലപം കുനറ 
പലായമെലായതെനിനുസശേ ഷപം
തുടസങണ ഒന്നെലാനണന്നെവ് ധരനികരുതെവ്.

ഒലാ൪സകണ കലാരന്ത്യപം ഇതെലാണവ്:
എന്തു വലായനിച എന്നെതെല പധലാനപം; വലായനിച്ചെ ഗനങളനില് 

നനിന്നെവ് എന്തുസനടനി എന്നെതെലാണവ്. വലായന മെരനിക്കുന്നു എന്നെവ് പല എഴുതകലാരുപം 
ആവലലാതെനിനപടുകയപം നചേയ്യുന്നു. എന്നെലാല് നല വലായന മെരനിക്കുന്നെനില.

'വലായനിചതെളലാനതെ വലായനിചനകലാളലാനലാണവ് ' നലാപം തുനനിയസയണതെവ്.
ഉച്ചെതനില് വലായനിക്കുന്നെതെവ് വളനര നലതെലാനണന്നെലാണവ് പണനിതെനലാരുനട 
അഭനിപലായപം. 

സസ്നേഹപം, ജദീവകലാരുണന്ത്യപം, ധലാ൪മെനികസബലാധപം എന്നെദീ ഗുണങള് വലായനയനിലൂനട
ലഭനിക്കുന്നെതെലാണവ്. സപംസലാരമുള ഒരു ജനതെ വളരലാന്, നല വലായനശേദീലമെലാണവ് 
കുട്ടുകളനില്
ഉണ൪സതണതെവ്. അതെനിനന്റെ ഉതരവലാതെനിതസപം പൂ൪ണമെലായനി 
രക്ഷക൪തലാകള്ക്കുപം
അദ്ധേന്ത്യലാപക൪ക്കുമെലാനണന്നെ കലാരന്ത്യതനില് സപംശേയസമെയനില.
                                         KRISHNAVENI S                                         KRISHNAVENI S
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കടങ്കേഥകള്
1.  അടയ്ക്കുപം തുറക്കുപം കനിങനിണനിപതലായപം - കണവ്
2.  അടനിപലാറ, നടുവടനി, മെദീനതെകുട  -സചേന
3.  അമനയ നതെലാടമെകന് നവന്തമെരനിച 
-തെദീനപടനിനകലാ
      ളളനി
4.  അമയവ് വലാലനില മെകള്കവ് വലാലുണവ് -തെവള
5.  എനന്നെ നതെലാടലാല് നതെലാടവനന തെട്ടുപം -കവദപ്യൂതെനി
6.  നചേടനിയനില് കലായ കലായനില് നചേടനി -കകതെച്ചെക
7.  മുളളുണവ്, മുരനികല-വലാലുണവ് പശുവല -ചേക
8.  വലായനില,നലാക്കുണവ്-നലാകനിസനല് പല്ലുണവ് -ചേനിരവ
9.  വനിലലാണവ് പസക്ഷ ഞലാണനില നകടലാന് -മെഴവനിലവ് ല
10. നപലാന്നെവ് തെനിന്നെവ് നവളള തുപനി -ചേകക്കുരു
                      SAJIN SANTHOSH
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നഹന്റനി സഡവനിഡവ് സതെലാസറലാ (1817-1862)

സലലാകതനിനല  പരനിസനിതെനിചേനിന്തകള്കവ് തുടകപം 
കുറനിച്ചെവരനില്  ആദന്ത്യപം പരലാമെ൪ശേനിസകണ സപരലാണവ്
സതെലാസറലായസടതെവ്. വനന്ത്യ
തെയനട സകൗനരന്ത്യപം എനന്തന്നെവ് സലലാകനത
വലാക്കുകള് നകലാണ്ടുപം ജദീവനിതെരദീതെനികള്  നകലാണ്ടുപം
സബലാധന്ത്യനപടുതനി ഇസദഹപം. പരനിസനിതെനി
ആകനിവനിസപം എന്നെവ് ഇന്നെവ് വനിളനിക്കുന്നെ പ പ്രകൃതെനിക്കു
സവണനിയളള തുടകപം 
കുറനിക്കുന്നെതെവ് സതെലാസറലാ ആണവ്. നമെകനികന്
യദ്ധേനതയപം അടനിമെവന്ത്യവസനയയപം
സപലാതലാഹനിപനികനിനലന്നു തെദീരുമെലാനനിച്ചെവ് സ൪കലാരനിനു നനികുതെനി നകലാടുകലാന് 
തെയലാറലാകലാത അസദഹനത സകലാണ്-

സകലാഡനിനല ജയനിലനിലടയ്ക്കുന്നുണവ് അധനികൃതെ൪. അവനിനട അസദഹപം 'നനില്പ്പുമെതരപം' 

നടതന്നുണവ്. അരനൂറ്റെലാണനിനുസശേഷപം പനിസടലാറനിയ
ജയനിലനില് വച്ചെവ് 'സനിവനില് നനിസ്സഹരണപം' എന്നെ സമെരമെലാ൪ഗപം ഗലാനനിജനി
സസദീകരനിക്കുന്നെതെവ് സതെലാറയനില് നനിന്നുളള പസചേലാദനപം നകലാണലാണവ്. വലാള്ഡന് 
തെടലാകകരയനിനല ഋഷനിതുലന്ത്യമെലായ ജദീവനിതെവപം വലാള്ഡന് എന്നെ
സപരനില് എഴുതെനിയ തെതസചേനിന്തലാപരമെലായ പകൃതെനിഗനവപം സതെലാസറലാനയ 
പരനിസനിതെനിനലായനുപം പരനിസനിതെനിസലാഹനിതെന്ത്യ രചേനയനട പനിതൃബനിപംബവ-

മെലാകനി മെലാറ്റെനി. കറ്റെലാഡനിന് മെലകളനിനല സ ഞലാരമെലാണവ് സതെലാസറലാനയ വനന്ത്യതെയനട 
സകൗനസരന്ത്യലാപലാസകനലാകനി പരനിവ൪തനനപടുതനിയതെവ്.
വനിശേലാലവപം ബൃഹതവപം മെനുശേന്ത്യതെരവമെലായ മെലാതൃപകൃതെനിയനട സസ്നേഹവലാതലന്ത്യങള് 
നുകരലാനുളള അസദഹതനിനന്റെ ആഗഹമെലാണവ് സകലാണ്സകലാഡവ് പടണതനിനന്റെ 
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പലാന്തപസദശേതളള വലാള്ഡന്  തെടലാകകരയനില് 'സസയപം തെദീ൪ത കുടനിലനില് 
സസല്പപം ആഹലാരപം, കുറച
പുസ്തകങള്,ധലാരലാളപം സമെയവപം' ആയനി കഴനിയലാനനിടയലാകനിയതെവ്. 
പലാകൃതെമെനുഷന്ത്യനനസപലാനല ആദനിമെവനതനില് ജദീവനികലാനല, സതെലാസറലാ 
ആശ്രമെവലാസപം തെനിരനഞ്ഞെടുതതെവ്. മെറനിച്ചെവ്, ഒരു തെതസദ൪ശേനിയലായനി
ജദീവനികലാന് തെനനിക്കു കഴനിവണലാകതകവനിധപം പടണതനില് നനിന്നുപം അസദഹപം 
പനിന്വലാങകയലായനിരുന്നു.

വലാള്ഡന് തെടലാകകരയനില് പക്ഷനികനളയപം മൃഗങനളയപം
കലാറ്റെനിസനയപം ഋതുകനളയപം നവളളതനിനന്റെ സസഭലാവനതയപം അസദഹപം 
സൂകമെലായനി നനിരദീക്ഷനിച. ആധുനനിക ഉപകരണങള് നകലാണല, കണപം മെനസ്സുപം 
നകലാണലാണവ് അസദഹപം പകൃതെനിനയ സരഖനപടുതനിയതെവ്. എഴുതെനിവച്ചെ സനിദ്ധേലാന്തങനള
ആശ്രയനികലാനതെ സസന്തപം മെനസ്സുപസയലാഗനിച്ചെവ് 
നനിഗമെനങളനിനലതനിസച്ചെരുകയലായനിരുന്നു സതെലാസറലാവനിനന്റെ രദീതെനി. 'നമ്മുനട ശേലാസ്ത്രപം 
എലലായലാസപലാഴുപം അനുകൂലകമങസളകലാളധനികപം നനിഷ്ഫലവപം നതെറകള് 
കല൪ന്നുമെലാണവ് ' എന്നെവ് അസദഹപം എഴുതെനി. 1860 ല് അസദഹനമെഴുതെനിയ 
'വനമുണലാകുന്നെതെവ് '(succession of forest trees) എന്നെ
സലഖനപം നഗരനടുവനില് സസയപം കലാടുണലാകനി പകൃതെന്ത്യനുസലാരനിയലായ ജദീവനിതെപം 
നയനിച്ചെ അനുഭങള്, പുതെനിയ കലാലതവ് വനവല്കരണപം എങനന 
പസയലാജനനപടുതലാനലാവപം എന്നെ ചേനിന്തയവ് വഴനി മെരുന്നെനിട്ടു

                                     KANYA BABU
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രണ്ടു കവനിതെകള്രണ്ടു കവനിതെകള്

 സവനല്

ഹൃദയ ഭനിതനികള്
ദര്ബലമെലാകനിസയലാര്ഗനി
പര്വതെ സസലാടനതനില്,
തെനിളച മെറഞ്ഞെ ലലാവലാ.
ജസലാലകള് മെനിഴനികളനില് നനിറച
ചുറമുളവനയലാനക ചുട്ടു
നപലാളനിക്കുന്നു.

                   മെഴ
മെനിഴനികളനില് നനിന്നുത്ഭവനിച.
കവനിളുകളനിലൂനടലാഴുകനിയനിറങനി
മെനസ്സനിനന തെണപനിക്കുന്നു.

                         Anjana Devi
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SCIENCE EMPOWERS THE 
NATION BY DR . KALAM

          The scientific inventions have helped
the progress  of the nation. It has brought
about  industrial  progress  in  the  country.
Green  revolution  is  a  contribution  of
science, and it has provided food for our
millions.  Transport  and  communication
facilities have been improved due to the
knowledge of science.
Health care is another field where science
has  contributed  a  lot.Our  country  has
made tremendous progress in space research .Now, our scientists are
exploring  celestial  bodies  like  the  moon  and  the  mars.  People's
standard of life has also improved due to our knowledge of science
The mission of 'sasthrayaan' was to ensure the preparation of about
2000 students from different schools , towards making the eligible to
be engineers,scientists,doctors,qualified managers and 
civil servants.

                            Aparna A
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പുരലാണകഥപുരലാണകഥ

ദലാനതനിനന്റെ മെഹതെസപം
           പലാണവരുനട അമയലാണവ്
കുന്തദീസദവനി.കുന്തദീസദവനിയനട  മൂത
പുത്രനലായനിരുന്നെ  കര്ണനന്വ്റ  കഥ
സകടനിടനിസല?
വലനിയ  ദലാനശേദീലനലായനിരുന്നു  കര്ണന്.
കുരുസക്ഷത്രയദ്ധേതനില്  അര്ജുനനന്വ്റ
അസമറ്റെവ്  മെരണമെടഞ്ഞെ  കര്ണന്
സസര്ഗതനിനലതനി.  ദലാനശേദീലപംനകലാണവ്
പുണന്ത്യപം        
സനടനിയ  കര്ണന്  തെലാമെസനികലാനലായനി  സദസവന്ദ്രന്  സസര്ഗതനില്  വലനിനയലാരു  നകലാടലാരപം
ഏര്പലാടലാകനിനകലാടുത.
                   എന്നെലാല് അവനിനട തെലാമെസപം തുടങനിയസപലാഴലാണവ് ഒരു പശ്നപം ശ്രദ്ധേയനില്നപടതെവ്,
ദലാഹപം തെദീര്കലാന്  പരനിചേലാരകര് നകലാണ്ടുവന്നെ പലാത്രതനില് നവളളമെല ഉരുകനിയ സസര്ണമെലാണവ്.
വനിശേപ്പു മെലാറ്റെലാനുളള ഭക്ഷണതനിനു പകരവപം സസര്ണപംതെനന്നെ! സസര്ണപം ഭക്ഷനിച്ചെവ് ദലാഹവപം വനിഷപ്പുപം
മെലാറ്റെണനമെന്നെലാസണലാ  സസര്ഗതനിനല  നനിയമെപം?  അമരന്നുസപലായ  കര്ണന്  സദവന്ദ്രസനലാടു  കലാരന്ത്യപം
തെനിരകനി. സദസവന്ദ്രന് പുഞനിരനിസയലാനട പറഞ്ഞു.
                   "ഭ ഭൂമെനിയനില് ജദീവനിച്ചെനിരനിക്കുസമലാള് എന്ദുദലാനപം നചേയ്തുസവലാ അതെലാണവ് സസര്ഗതനില്
തെനിരനിച കനിടക. കര്ണന് കണകറ്റെ സസര്ണപം ദലാനപം നചേയ്തു. എന്നെലാല് വനിശേക്കുന്നെവനവ് ഭക്ഷണസമെലാ,
ദലാഹനിക്കുന്നെവനവ്  അലപം  ജലസമെലാ,  ദലാനപം  നചേയ്യുന്നെ  കലാരന്ത്യപം  ശ്രദ്ധേനിച്ചെനിസല?സസര്ഗതനില്
കനിട്ടുന്നെനതെലലാപം സസര്ണമെയമെലാവലാന് കലാരണപം ഇതെലാണവ്.”
                    കര്ണനവ് തെനന്വ്റ നതെറ്റെവ് മെനസ്സനിലലായനി അസദ  ഹപം പറഞ്ഞു:
                     “പസഭലാ,  ശേരനിയലാണവ്,  ഞലാന് ദലാനപം നചേയ്തതെത്രയപം സസര്ണമെലാണവ്.  ആ നതെറ
തെനിരുതലാന് അടനിയനവ്  ഒരവസരപം  തെരസണ.  അലകലാലപംകൂടനി  ഭൂമെനിയനില് ജദീവനികലാന് അടനിയനന
അനുവദനികസണ...”
                     സദസവന്ദ്രന് അതു സമതെനിച!  അങനന ഏതെലാനപം
ദനിവസങള്കൂടനി ഭൂമെനിയനില് ജദീവനികലാന് കര്ണനവ് അവസര ലഭനിച.......
                      Sneha Santhosh
                                   IX.B                                          IX.B       
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ArtArt

ലകനി നനനലകനി നനന
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സകൗഹൃദപം
മെഴ നന ഞ്ഞെവ്  വന്നെവര് നമള് 
സകൗഹൃദങനള ചേലാറ്റെല് മെഴയനില്
പുളകപം നകലാണവര് നമള് 
മെഴയനട നലാനലാര്ത്ഥപം സതെടനി
ഒടുവനിനലസപലാസഴലാ സസ്നേഹതനിസലനകലാഴുകുവലാന്
നവമനിസയലാര്..................
ഹരനിതെ ഹര്ഷങള് സതെരനിസലരനിയവര്
നമള്....................
പനിരനിയനില നമള് ഈ ഭുമെനിയനില്
മെരനിക്കുസവലാളപം..................

                                    
Greeshma G
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