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ആശശംസ

     മമേപ്പയ്യൂര് ഗവ:വവവൊമക്കേഷണല് ഹയര്വസെകന്റയററി സ്കൂളറിവല
ലറിററില്കകററ്റ്സെറ്റ്  ടടടീം  ഒരു  ഡറിജറിറല്  മേവൊഗസെറിന
വചെയ്യുന്നതറിററിഞ്ഞതറില്  വളവരെ  സെമനവൊഷമുണറ്റ്.  ആധുനറിക
സെവൊമങ്കേതറിക  വറിദദ്യ  ഏറവടീം  വറികസെറിതമേവൊയറിരെറിക്കുന്ന  ഈ
കവൊലഘട്ടതറില് അററിവറിവന്റയടീം വറിജവൊനതറിവന്റയടീം മലവൊകതറ്റ്
അതറിവന ഉമപവൊഗവപ്പടുതവൊനുള്ള ശ്രമേമേവൊണറ്റ് ഡറിജറിറല് മേവൊഗസെറിന
എന്ന ആശയതറിലൂവട ലറിററില് കകററ്റ്സെറ്റ് നടത്തുന്നതറ്റ്.  സ്കൂളറിവല
വറിദദ്യവൊര്തറികളുമടയടീം അധദ്യവൊപകരുമടയടീം സെര്ഗവൊത്മഗ രെചെനകള
പവൊകവൊശറിപ്പറിക്കുന്നതറില് ഏറവടീം നല്ല മേവൊധദ്യമേമേവൊയറി ഈ മേവൊഗസെറിന
മേവൊറവട്ട എന്നറ്റ് ആശടീംസെറിക്കുന.

ശ്രറി:എ.സെറി.അനൂപറ്റ്
പറി.ടറി.എ പസെറിഡന്ററ്റ്

ജറി.വറി.എചറ്റ്.എസെറ്റ്.എസെറ്റ് മമേപ്പയ്യൂര്
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  മമേപ്പയ്യൂര് കഹസ്കൂളറിവല ലറിററില്കകററ്റ്സെറ്റ് യണറിററ്റ് വളവരെ 
നന്നവൊയറി പവര്തറിച്ചു വരെറികയവൊണറ്റ്. കുട്ടറികളുമടയടീം 
അധദ്യവൊപകരുമടയടീം രെചെനകള ഉളവക്കേവൊള്ളറിച്ചുവകവൊണറ്റ് അവര് ഒരു
ഡറിജറിറല് മേവൊഗസെറിന നറിര്മേറിചറിരെറിക്കുന.മേററ്റ് മേവൊഗസെറിനുകളറില് 
നറിന്നറ്റ് വദ്യതദ്യസ്തമേവൊയറി  ഡറിജറിറല് മേവൊഗസെറിന മലവൊകടീം മുഴുവനുമുള്ള 
വവൊയനക്കേവൊരെറിമലക്കേറ്റ് എത്തുന. ഈ മേവൊഗസെറിനുടീം ഇതറിനവൊയറി 
പവര്തറിച ലറിററില്കകററ്റ്സെറ്റ് അടീംഗങ്ങളക്കുടീം എല്ലവൊവറിധ 
ആശടീംസെകളുടീം മനരുന.

ശ്രറിമേതറി:ടറി.എടീം.ഗടത
വഹഡറ്റ് മേറിസ്ട്രസെറ്റ്

ജറി.വറി.എചറ്റ്.എസെറ്റ്.എസെറ്റ്.മമേപ്പയ്യൂര്
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        ജറി.വറി.എചറ്റ്.എസെറ്റ്.എസെറ്റ്.മമേപ്പയ്യൂരെറിവല ലറിററില്കകററ്റ്സെറ്റ്
അടീംഗങ്ങള  ഒരു  ഡറിജറിറല്  മേവൊഗസെറിന  പകവൊശണടീം  വചെയവൊന
മപവൊവകയവൊണറ്റ്  കഥകള,കവറിതകള,ചെറിത്രങ്ങള,കവൊര്ട്ടൂണുകള
എന്നറിവവയല്ലവൊടീം  ഇതറില്  ഉളവക്കേവൊള്ളറിചറിട്ടുണറ്റ്.  മലവൊകടീം
മുഴുവനുമുള്ള  വവൊയനക്കേവൊരെറിമലക്കേറ്റ്  എത്തുന  എന്നതവൊണറ്റ്  മേറ
മേവൊഗസെറിനുകളറില്  നറിനടീം  ഡറിജറിറല്  മേവൊഗസെറിനുള്ള  പമതദ്യകത.
നമ്മുവട  സെറ്റ് കൂളറിവല  കുട്ടറികളുവട  രെചെനകള  മലവൊകതറ്റ്
എല്ലവൊയറിടത്തുമുള്ള  വവൊയനക്കേവൊരെറിമലക്കേറ്റ്  എതറിക്കേവൊന  കഴറിയന
എന്നതറ്റ്  നമുവക്കേല്ലവൊവര്ക്കുടീം  അഭറിമേവൊനടീം  നല്കുന.  ഈ
മേവൊഗസെറിനുടീം      
ഇതറിവന്റ  അണറിയറ  പവര്തകര്ക്കുടീം  എല്ലവൊവറിധ  ഭവൊവകങ്ങളുടീം
മനരുന.

ശ്രട:വറി.പറി.ഉണറികൃഷ്ണന
വഹഡറ്റ് മേവൊസ്റ്റര്

ജറി.വറി.എചറ്റ്.എസെറ്റ്.എസെറ്റ്.മമേപ്പയ്യൂര്
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മമേപ്പയ്യൂര്  ഗവണ്വമേന്ററ്റ്  വവവൊമക്കേഷണല്   ഹയര്  വസെകന്റററി
സെറ്റ് കൂളറിവല  ലറിററില്കകററ്റ്സെറ്റ്  അടീംഗങ്ങള,  കുട്ടറികളുമടയടീം
അധദ്യവൊപകരുമടയടീം  രെചെനകള  ഉളവപടുതറിവകവൊണറ്റ്  ഒരു
ഡറിജറിറല്  മേവൊഗസെറിന  പകവൊശനടീം  വചെയവൊന  മപവൊവകയവൊണറ്റ്.
രെവൊജദ്യവൊതറിര്തറികമളവൊ  സെമേയ  വദ്യതദ്യവൊസെമമേവൊ  ഇല്ലവൊവത  നമ്മുവട
സെറ്റ് കൂളറിവല  കുട്ടറികളുവട  രെചെനകള  വവൊയനക്കേവൊരെറിമലക്കേറ്റ്
എതറിക്കേവൊന   കഴറിയന്നതറില്  നമുക്കേറ്റ്  അഭറിമേവൊനറിക്കേവൊടീം.  ഈ
മേവൊഗസെറിവന്റ  നറിര്മേവൊണതറിനവൊയറി  പവര്തറിച  എല്ലവൊവര്ക്കുടീം
ആശടീംസെകള മനരുന.

ശ്രട:വറി.പറി.സെതടശന
എസെറ്റ്.ഐ.ടറി.സെറി

ജറി.വറി.എചറ്റ്.എസെറ്റ്.എസെറ്റ്.മമേപ്പയ്യൂര്
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മമേപ്പയ്യൂര്  ഗവ.വവവൊമക്കേഷണല്  ഹയര്വസെക്കേന്റററി  സ്കൂളറിവല
വറിവറിധ  ക്ലബ്ബുകളറില്  വറിവരെവറിനറിമേയ  സെവൊമങ്കേതറിക  വറിദദ്യകളറില്
കുട്ടറികളുവട  കനപുണദ്യടീം  വ ര് ദറിപ്പറിക്കുന്നതറിനുമവണറി  പവര്തറി
ക്കുന്ന കറ്റ്ളബവൊണറ്റ്  ലറിററില് കകററ്റ്സെറ്റ്.  ലറിററില് കകററ്റ്സെറ്റ്  കറ്റ്ളബറി
വന്റ  വറിദദ്യവൊലയ  പഠനപവര്തനമേവൊണറ്റ്  എവന്റ  സ്കൂളറിവനവൊരു
ഡറിജറിറല് മേവൊഗസെറിന നറിര്മവൊണടീം.  വറിദദ്യവൊലയതറിവല സെവൊമങ്കേതറി
ക  ഉപകണങ്ങളുവട  ഉപമയവൊഗവടീം  നടതറിപടീം  പരെറിപവൊലനവടീം
കവൊരെദ്യക്ഷമേമേവൊക്കുന്നതറിനറ്റ്  വറിദദ്യവൊര്തറികവള  പങ്കേവൊളറികളവൊക്കുകയവൊ
ണറ്റ്  ഈ  ക്ലബറിവന്റ  പവര്തനലക്ഷദ്യടീം.  കുട്ടറികളുമടയടീം,  അദദ്യവൊ
പകരുമടയടീം  വറിവറിധ  മമേഖലകളറിവല  സെര്ഗവൊത്മക  രെചെനകള
ഇതറില്  ഉളവപ്പടുതറിയറി ട്ടു ണറ്റ്.  നമ്മുവട  സ്കൂളറിവന്റ  ഓര് മേതവൊളു
കളറില്  സൂക്ഷറിക്കേ വൊന  ഈ  മേവൊഗസെറിന  ആദരെപൂര്വടീം  സെമേര്പ്പറി
ക്കുന. 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് മമേപ്പയ്യൂര
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എഡറിമറവൊററിയല് മബവൊര്ഡറ്റ്

ചെടഫറ്റ് എഡറിമറഴറ്റ് സെറ്റ്

ശ്രറി: എ.സെറി.അനൂപറ്റ്(സെറ്റ് കൂള പറി.ടറി.എ.പസെറിഡന്ററ്റ്)
ശ്രറിമേതറി: ടറി.എടീം.ഗടത(വഹഡറിസെറ്റ് ട്രസെറ്റ്)
ശ്രറി: വറി.പറി.ഉണറികൃഷ്ണന(വഹഡവൊസ്റ്റര്)

സെബറ്റ് എഡറിമറഴറ്റ് സെറ്റ്
ശ്രറി സെതദ്യന വറിളയവൊട്ടൂര്
ശ്രറിമേതറി മമേവൊളറി.വറി.എ
ശ്രറിമേതറി: ലത.പറി.ടറി
ശ്രറി: വക.രെവൊ ജന
ശ്രറി: വറി.പറി.സെതറിശന

ശ്രറി: ഇ.പകവൊശന

ശ്രറി: നവൊരെവൊയണന.എന.വറി

ശ്രറിമേതറി: ശ്രറിമേടീംഗല

ശ്രറിമേതറി: അഫറ്റ് സെ.ടറി.എടീം

ശ്രറി: അഷറ്റ് റഫറ്റ്.സെറി.ഇ
ശ്രറിമേതറി: സുമേതറി

ശ്രറി: വല്സെന.വറി

  ശ്രറിമേതറി: പറി.ബറിന

ശ്രറി: വക.പജടഷറ്റ്
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സെറ്റ് റഡന്ററ്റ് എഡറിമറഴറ്റ് സെറ്റ്

അനവറിന ഷവൊമരെവൊണ്
അഭയറ്റ്.വറി.കൃഷ്ണ

സെറിദവൊര്തറ്റ്.പറി.എസെറ്റ്
മേവൊനസെറ്റ് രെവൊജറ്റ്
ആകവൊശറ്റ്.എടീം.എടീം
അമ്ന ഫവൊതറിമേ
ഹറിദവൊയ
സെന
കൃമഷ്ണന
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Beauty Of Nature

                Nature beauty is better 
then having any surgery.

 We can achieve a good figure by having balanced 
diet,exercise,sleeping at the right time,eating 
healthy foods and taking proper medicines.

 Not like plastic and cosmetic surgeries, your life is at 
risk and danger.

We can be beautiful in many ways just be yourself, be
natural, be confident  and take care of your self. 

We just need to accept what we have and be 
contented

 

BY                          

Anurag. p
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പൂനലിങ്കള

കറുതവവൊനറിന ചുരുളുകളറില്
ഉദറിച്ചു വവന്നവൊരു പൂനറിങ്കേള
രെവൊവറിന കടലറിവല ഓളതറില്
ഉയര്നു തവൊയഴറ്റ് മന്നവൊരു പൂമനവൊണട

               ഇരുളവൊല് മൂടറിയ വറിണറില്
               വപവൊരുളവൊയറ്റ് വനദറിചറിടുടീം
               പൃഥഥറിയറ്റ് മക്കേകുടീം  മശവൊഭയറ്റ് ക്കേവൊയറ്റ്
               തറിളങ്ങറി നറില്ക്കുടീം പൂനറിങ്കേള

പവൊരെറിനു മവണറി കത്തുന
രെവൊവറില് സെഥനടീം വപവൊനകറിവണടീം

        അരുണ.സലി.കകൈ
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പ്രകൃതതീമേമനനോഹരലി

എത്ര സുന്ദരെമേവൊണട പകൃതറി
എത്ര മേമനവൊഹരെമേവൊണട പകൃതറി
കവൊടുടീം പുഴയടീം നറിറഞ്ഞു നറില്ക്കുടീം
എത്ര സുന്ദരെമേവൊണട പറ്റ്കകൃതറി
കവൊടുകള പുഴകള തറിങ്ങറിയടീം വറിങ്ങറിയടീം
സുന്ദരെമേവൊണട പകൃതറി. 
സുന്ദരെ പകൃതറി മപവൊവവല്ല
എവനവൊരു ഭടീംഗറി ഇന പകൃതറി
എത്ര മേമനവൊഹരെമേട പകൃതറി
പറവകള പവൊററി...പവൊററി നടക്കുടീം
സുന്ദരെമേവൊണറി പകൃതറി
കുയറിലുകള പവൊടറി...പവൊടറി നടക്കുടീം
മേമനവൊഹരെമേവൊണട പകൃതറി

Abhay.v.Krishna
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സറ്റ് മനഹശം

ഒരെറിക്കേലുടീം മേവൊയവൊത മേഴവറില്ലറ്റ് മപവൊവല
മേനസറില് വറി ടരുടീം എന സെവമനഹടീം
പൂമവൊറ മപവൊവല പവൊററിയയരുടീം എന
                 വറിശവൊലമേവൊടീം മസ്നേഹടീം
                
                 അരുമപവൊല് കളകളടീം ഒഴുകറിനറിറയടീം
                 അരുവറിതന മേന്ദഹവൊസെമേട സെറ്റ് മനഹടീം
                 ഒരെറിക്കേലുടീം മേവൊയവൊത മേഴവറില്ലുമപവൊവല
                 എന്നറില് വറിടരുടീം വറിരെറിയടീം എന സെറ്റ് മനഹടീം
രെവൊവറിന  നടലരെവൊവറിന വപവൊഴറിയടീം സെറ്റ് മനഹനറിലവൊവറില്
വറിടരുടീം വറിരെറിയടീം തവൊമലവൊലമേട സെറ്റ് മനഹടീം

    

അശശ്വതലി.പലി.എശം
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    A DAY DREAMER

            In a village there lived a beautiful women who
earned her living by selling milk.
        One day she was going to the market bearing
the milk pot on her head.''I Shall save some money
by selling these milk'',she thought''with the money
saved for a month.''I can buy a cow by selling the
milk of that cow,I will buy more cows. And so I will
become rich”.
                “I shall buy more dresses and ornaments. I
shall   build   a   big   and   beautiful   house.   As   I   am
beautiful,others   will   look   at   me.   My   neighbours
come to me. But I will not mind them”.
               When thoughts like these entered her mind,
she could not control herself. She jumped with joy.
'Dim'!The milk pot fell down.  
All the milk was lost and she woke up from her day
dream. 

Manas Raj
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              The Love's Messenger

        Sidharth was the son of Solaman king. He was very
kind to birds and trees. But his brother Devadath was
very cruel to birds and trees.
     One day they sat in the garden . Suddenly they saw
some swans on the sky. Devadath also saw them . He
took his arrow and bow. He launched an arrow towards
swans.  Then one of  the swan fell  down. Sidharth was
burst  into  tears  .  Sidharth  was  very  angry  with
Devadath's cruel to the swan. He took the swan in his
hand  and  run  to  the  palace,and  gave  the  treatment
needed to the swan. After 3 days the swan was okay and
comfortable to swim. He was so happy . He tooked the
swan as his pet. After seeing his love and kind towards
birds  Devadath  also  become  a  helpful  and  kind  boy
towards nature.

Sidharth.P.S
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THE CLEVER JACKAL

Once up on a time there lived an old lion in a dense
forest.
He had become very weak and was not able to catch
any prey.
One day while reaming in the forest he came upon a
cave. The
lion thought this is owned by some animals. Let me 
hide in the dark cave. When that animals came,I will it
and eat up. The lion 

went in side the cave and hide in one dark corner of
the cave .The

cave belonged to a clever jackal. In the evening when
he returned     to his cave, He saw the marks of the

lions paws. The mark signified that saw so many lions
had gone inside the cave but there were no marks
showing him coming out. The jackal reached the

conclusion that a lion must be hiding in the cave. The
jackal thought of a plan .He stood hear the mouth of
the cave and shouted “Dear cave,why are you silent

today ?Daily you welcome   
me so heartily is any thing wrong ? Please talk to me

”.
No answer come out side The jackal kept on talking
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with the cave . When the lion heard the jackal word .
He thought b, may  be  this is an answering cave .
Why  is  this  cave  not  answering  to  jackal  .  I  must
answer  ,  other  wise  the  jackal  will  never  enter  the
cave so the lion roared “Sorry for being fate welcome
dear friend , come in there is no danger here”. As soon
as  he  said  so  the  jackal   was  conformed about  the
lion . He fled away from the spot     

       BY        ABHINAV.S.S

20    Little kites G.V.H.S.S  Meppayur 



ZENITH

മേറിനക്കുട്ടറിയടീം കറിററിപ്പൂചയടീം
അണറ്റ് ദൂവരെ മേവൊമേല കുന്നറിനമുകളറിലുള്ള ഒരു വകവൊച്ചുകുടറിലറില് 

സുന്ദരെറിയവൊയ ഒരു വപണ്കുട്ടറി ഉണവൊയറിരുന.

ആ സുന്ദരെറിയവട മപരെവൊണറ്റ് മേറിനക്കുട്ടറി അവള പഠറിക്കേവൊന വളവരെ 

മേറിടുക്കേറിയവൊണറ്റ് നന്നവൊയറി നൃതടീം വചെയ്യുടീം. 

ഒരുദറിവസെടീം അവള സ്കൂളറില് മപവൊയറി വന്നറ്റ് മുറതറ്റ്കളറിച്ചു 

വകവൊണറിരെറിക്കുമമവൊള ങദ്യവൊവ,ങദ്യവൊവ.... ശബടീം മകട്ടു. അതറ്റ് എവറിവട

നറിന്നവൊണറ്റ് ആ ശബടീം. മേറിനറിക്കുട്ടറി ചുററിലുടീം മനവൊക്കേറി അവള കണ്ടു 
പൂത്തുലഞ്ഞു നറില്ക്കുന്ന മറവൊസെറ്റ് വചെടറിയവട അരെറികറില് തറിളങ്ങുന്ന 

രെണ്ടു കുഞ്ഞറിക്കേണ്ണുകള. 

മേറിനക്കുട്ടറി ശബമുണവൊക്കേവൊവത വമേവല്ല പതുങ്ങറി പതുങ്ങറി ആ 

മേറിനന്ന കണ്ണുകളക്കേറ്റ് പറിറകറിവലതറി.

ആഹവൊ... നല്ല സുന്ദരെറിയവൊയ ഒരു പൂചക്കുട്ടറി. മേറിനക്കുട്ടറി അതറിവന 
വമേവല്ല തമലവൊടവൊന ശ്രമേറിചമപ്പവൊള അവളുവട പട്ടുപവൊവവൊട ആ മറവൊസെറ്റ്
വചെടറിയവട കൂര്ത മുള്ളുകളറില് കുടുങ്ങറി വടഴവൊന മപവൊയമപ്പവൊള 

വകവൊച്ചു കവൊലറിവല പവൊദസെരെങ്ങള കുലുങ്ങറി.

ആ ശബടീം മകട്ടതുടീം സുന്ദരെറിയവൊയ പൂചക്കുട്ടറി മപടറിച്ചുവറിറചറ്റ് ഒറ 

ഓട്ടമേവൊയറിരുന.
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അതറ്റ് പതുങ്ങറിപ്പതുങ്ങറി അടുക്കേളഭവൊഗതറ്റ് എതറി. അവറിവട 

പതുങ്ങറിനറിന. മേറിനക്കുട്ടറി അതറിവന വല്ലവൊതങ്ങറ്റ് ഇഷ്ടവപ്പട്ടു.

അവള അമ കവൊണവൊവത വമേവല്ല അടുക്കേളയറില് കടന കുറച്ചു 

പവൊവലടുതറ്റ് വചെററിയ പവൊത്രതറിലവൊക്കേറി വമേവല്ല പുറത്തുകടന. 

പവൊല്പ്പവൊത്രടീം പൂചക്കുട്ടറിയവട അരെറികറില് മേറിനക്കുട്ടറി 

വവച്ചുവകവൊടുത്തു.

അവള വമേവല്ല മേവൊററിനറിനമനവൊക്കേറി. അതവൊ.... ആ സുന്ദരെറിയവൊയ 
പൂചക്കുട്ടറി മനവൊക്കേറി പതറിവയ കടനവന്ന ആ പവൊല് വമേവൊതടീം 

കുടറിച്ചു തടര്ത്തു. ഇന്നറ്റ് കുട്ടറി വമേവല്ല അരെറികറില് മപവൊയറി ആ 

സുന്ദരെറിയവൊയ പൂചക്കുട്ടറിവയ 1 വതവൊട്ടുമനവൊക്കേറി. ആഹവൊ.... നല്ല 

പതുപതുത പഞ്ഞറിവക്കേട്ടുമപവൊലുള്ള മരെവൊമേങ്ങള. പറിവന്ന കുട്ടറിക്കേറ്റ് 

ആ സുന്ദരെറിവയ വല്ലവൊവത ഇഷ്ടമേവൊയറി.

അലടീം ഭയമതവൊവട ആവണങ്കേറിലുടീം ആ സുന്ദരെറി പൂച മേറിന 

കുട്ടറിമയവൊടറ്റ് മചെര്നനറിന്നറ്റ് കുറു..കുറു ശബമുണവൊക്കേറി.

അങ്ങവന അവര് രെണവൊളുടീം നല്ല ചെങ്ങവൊതറിമേവൊരെവൊയറി മേവൊററി. മേറിന്നറ്റ് കുട്ടറി

അവളുവട സുന്ദരെറി പൂചയറ്റ് ഒരു മപരെറ്റ് ഇടവൊന തടരുമേവൊനറിച്ചു. കറിററി..... 

അതവൊയറിരുന. ആ സുന്ദരെറിക്കേറ്റ് മേറിനക്കുട്ടറി ഇട്ട മപരെറ്റ്.

മേറിനക്കുട്ടറി ആ സുന്ദരെറിയവട വചെവറിയറില് വമേവല്ല ആ മപരു വറിളറിച്ചു. 
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കറിററി...... കറിററി..... കറിററി. ആ മപരെറ്റ് ഇഷ്ടവപ്പട്ട മേട്ടറില് കറിററി 

തലയവൊട്ടറി.

മേറിനക്കുട്ടറി സ്കൂളറില് നറിനടീം വരുന്നതുടീം മനവൊക്കേറി കറിററ്റ് പൂച എനടീം 

മുറതറ്റ് കവൊതറിരെറികടീം.

അങ്ങവന ഒരു ദറിവസെടീം സ്കൂളറില് നറിനടീം വന്ന മേറിനക്കുട്ടറി കറിററി 

പൂചവയ എങ്ങുടീം കവൊണവൊനറില്ല. കറിററി പൂചവയ വറിളറിചറിട്ടു ചുററിലുടീം 

മേടന കുട്ടറിക്കേറ്റ് കവൊണവൊനവൊയതറ്റ് കുറചറ്റ് മചെവൊരെത്തുള്ളറികള മേവൊത്രടീം. 

അവള പകച്ചു നറിന മപവൊയറി. അവള ഉറവക്കേ കരെഞ്ഞു വകവൊണറ്റ് 

അമയവട അടുമതക്കേറ്റ് ഓടറിവചന.

അമപ്പവൊള അമയവട കയറില്   അതവൊ ഇഷ്ടവപ്പട്ട കളറികട്ടുകവൊരെറി 

കറിററിയറിരെറിക്കുന. മേറിനവറിനറ്റ് സെമനവൊഷടീം അടക്കേവൊനവൊയറില്ല.

അവവള കണതുടീം കറിററി ഒന മനവൊക്കേറി. പറിവന്ന ങദ്യവൊവ..ങദ്യവൊവറി.. 

എന വമേവല്ല കരെഞ്ഞു.

മേറിന പതറിയ കുട്ടറിയവടയടീം അമയവടയടീം അരെറികറിലറിരുന്നറ്റ്. 

കറിററിയവട കവൊല് അമ മേഞ്ഞളവപവൊടറി ഇട്ടറ്റ് നറിക്കുന. അമയവട 

സെടീംസെവൊരെതറില് നറിന്നറ്റ് മേറിന കുട്ടറിക്കേറ്റ് മേനസറിലവൊയറി. അവളുവട 
എല്ലവൊമേവൊയ കറിട്ടറിമയ അടുത വടട്ടറിവല പവൊണന നവൊയ 

കടറിചതവൊവണന്നറ്റ്.
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പവൊവടീം മേറിന മമേവൊളക്കേറ്റ് സെങ്കേടടീം ഇരെട്ടറിച്ചു. അവര് സെങ്കേടമതവൊവട 

കറിട്ടറിയ പതുവക്കേ ഒന്നറ്റ് മനവൊക്കേറി. മവഗടീം അടുക്കേളയറിമലക്കേറ്റ് മപവൊയറി

കുറച്ചുപവൊലുമേവൊയറി ചെങ്ങവൊതറിയവട അരെറികറില് തറിരെറിവചതറി. 

അതറിവന പതുവക്കേ തമലവൊടറി. കറിററ്റ് മസ്നേഹമതവൊവട തന്നവന്റ 

എല്ലവൊമേവൊയ മേറിനവറിവന്റ അരെറികറിമലക്കേറ്റ് മചെര്ന്നറിരുന.

ശദ്യവൊടീംജറിതറ്റ്.എസെറ്റ്.വറി

മസ്നേഹതറിവന്റ വഴറി

ഒരു ഗവൊമേതറില് മറവൊസെറ്റ് എന്ന മപരുള്ള ഒരു സുന്ദരെറി കുട്ടറി 

ഉണവൊയറിരുന. അവളക്കേറ്റ് തുണയവൊയറി ആരുമേറില്ലവൊയറിരുന. 

അവളുവട ജടവറിതടീം വനയവൊയറിരുന. വനയറ്റ് വചെയ്തു വറിറവൊണറ്റ് അവള 

കപസെ ഉണവൊക്കേറിയറിരുന്നതറ്റ്. പറിവന്ന പവൊവവപ്പട്ട കുട്ടറികളക്കേറ്റ് 

അവള പലവസ്തുക്കേളുടീം തുന്നറി വകവൊടുക്കുമേവൊയറിരുന. അങ്ങവന 

അവളക്കേറ്റ് കുമറ കൂട്ടുകവൊരുണവൊയറി. അവമളവൊടറ്റ് എല്ലവൊവര്ക്കുടീം നല്ല 

ഇഷ്ടമേവൊണറ്റ്.

ഒരു ദറിവസെടീം ആ ഗവൊമേതറിവല രെവൊജവൊവടീം അവവള പററി അററിഞ്ഞു. 

അമപ്പവൊള ആ രെവൊജവൊവറ്റ് ഭടനവൊമരെവൊടറ്റ് പറഞ്ഞു ആ സുന്ദരെറിവയ 

കൂട്ടറിവക്കേവൊണ്ടു വരു.........ഉടന ഭടനവൊര് അവവള കൂട്ടറിവക്കേവൊണ്ടു വന
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. അവളക്കേറ്റ് മപടറി മതവൊന്നറി.അവമളവൊടറ്റ് ആ രെവൊജവൊവറ്റ് മചെവൊദറിച്ചു നട 

നല്ലവണടീം വനയറ്റ് വചെയ്യുടീം എന്നറ്റ്മകട്ടറിട്ടുണമല്ലവൊ . ഒരു ദറിവസെടീം 

വകവൊണ്ടു നട എനറിക്കേറ്റ് ഒരു കുപ്പവൊയടീം വനയ്തു തരെണടീം. തന്നറിവല്ലങ്കേറില്

നറിനക്കേറ്റ് ശറിക്ഷ ലഭറിക്കുന്നതവൊണറ്റ്. അങ്ങവന പറഞ്ഞു രെവൊജവൊവറ്റ് 

ഇറങ്ങറിമപ്പവൊയറി. പറിവന്ന മറവൊസെറിക്കേറ്റ് സെങ്കേടടീം വന. കൂട്ടുകവൊരെറികവള 

കവൊണവൊവത ഒരുദറിവസെടീംമപവൊലുടീം നറിനകൂടവൊ. 

അതുമപവൊവലതവന്നയവൊണറ്റ് കൂട്ടുകവൊരെറികളക്കുടീം. അങ്ങവന ഒരു 

ദറിവസെടീം വകവൊണറ്റ് അവള ഒരു കുപ്പവൊയടീം വനയ്തു. രെവൊജവൊവറിവന 

മുന്നറില് കവൊണറിച്ചു. രെവൊജവൊവറിവന അവമളവൊടറ്റ് ഇഷ്ടടീം മതവൊന്നറി. എനവറ
മേകനവൊയ റൂബറിവയ വകവൊണറ്റ് നറിവന്ന കലദ്യവൊണടീം 

കഴറിപ്പറിക്കേണവമേന്നറ്റ് രെവൊജവൊവറ്റ് പറഞ്ഞു. കവൊരെണടീം സുന്ദരെറിയവൊണറ്റ്, ഒരു

പവൊവവമേവൊണറ്റ്. അങ്ങവന മറവൊസെറിയവട റൂബറിയവടയടീം കലദ്യവൊണടീം 

കഴറിഞ്ഞു. കൂട്ടുകവൊരെറിയടീം വകവൊട്ടവൊരെതറില് സെഥടകരെറിച്ചു . അവള 
റൂബറിയവട റവൊണറി ആവയങ്കേറിലുടീം അവള അവരുവട മജവൊലറി 

വചെയവൊന തുടങ്ങറി . മജവൊലറിയവട പവര്തറി ഫലങ്ങള 

പവൊവവപ്പട്ടവര്ക്കേറ്റ് വകവൊടുക്കുകയടീം വചെയ്തു. അങ്ങവന അവളുവട 

നറിസെറ്റ്ഹവൊസെയങ്ങള തടരുകയടീം വചെയ്തു .

അഞ.എടീം.എടീം
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            ഓരമേയലില് ആ രനോതലി
    ''    അമമ ഞവൊന മപവൊണു''   മരെണുക പറഞ്ഞു''.   മമേവൊവള മചെവൊററ്റ്
എടുതറിട്ടറില്ല''     ലകറിയവട മചെവൊദദ്യതറിനുതരെടീം എമന്നവൊളടീം അവള
പറഞ്ഞു''       ഇന്നവല വവചതറിവന ബവൊക്കേറി ഒരു കഷണടീം കുമളടീം
ഉണവൊയറിരുന.     അതറ്റ് നമള രെണവൊളക്കുടീം കൂടറി വവചറിട്ടുണറ്റ്''. ഇതുടീം

   പറഞ്ഞറ്റ് അവള ബവൊഗവമേടുതറ്റ് ഓടറി.

          പവൊവടീം അവള കഷ്ടവപ്പടവൊന തുടങ്ങറിയറിട്ടറ്റ് നവൊലു വര്ഷമേവൊയറി.
  ഇമപ്പവൊള അവളക്കേറ്റ് 14   വയസറ്റ് ആയറിമട്ടയള.   വടട്ടറിവല എല്ലവൊ
  പണറിയടീം അവള വചെയ്യുന.   അഗതറികളക്കേറ്റ് സെര്ക്കേവൊര് വകവൊടുക്കുന്ന

     അരെറി വകവൊണറ്റ് അങ്ങവന ഒത്തു മപവൊകുടീം .  വരുടീംദറിവസെങ്ങളറിലുടീം
   കററിക്കേറ്റ് ഒനമേറില്ലവൊതതറിനവൊല് കഞ്ഞറി ആയറിരെറിക്കുടീം. 

   എനവറ ശരെടരെടീം തളര്ന്ന ഇട്ടറിവല്ലങ്കേറില്!    മരെണുകയവട അചന ആ
  കവൊലവര്ഷതറില് മേരെറിചറിവല്ലങ്കേറില് ഇങ്ങവനവയവൊവക്കേ

ഉണവൊവമേവൊയറിരുമന്നവൊ?      ലകറിഅമ ആ സെടീംഭവടീം ഓര്ത്തു .അന്നറ്റ്
   ഒരു രെവൊത്രറി മകവൊരെറിവചവൊരെറിയന്ന മേഴ.   മമേവൊളക്കേറ്റ് പവൊലറ്റ്

നറിര്ബനമേവൊയറിരുന.      അന്നറ്റ് പവൊല് വവൊങ്ങവൊന വടട്ടറില് പശവറിവന
 കറന്നറ്റ് ഇരുന്നറില്ല.     രെവൊത്രറി അമദഹടീം മചെവൊദറിചതവൊണറ്റ് മേഴയമല്ല

   ലകറിവയ ഈ രെവൊത്രറി മപവൊമണവൊ?.    മരെണുക രെവൊത്രറി ഒനടീം കഴറിചറില്ല,
   പവൊല് നറിര്ബനമേവൊണറ്റ് ഞവൊന പറഞ്ഞു.     അമദഹടീം ആ രെവൊത്രറി ഒരു

  പവൊത്രവമേടുതറ്റ് ഇരുട്ടറില് മേറഞ്ഞു.    പറിവന്ന ഞവൊന കണതറ്റ്
     അയലവത ജവൊനുവടീം മശഖരെനുടീം ഒരെവൊവള എടുത്തു വകവൊണ്ടു

വരുന്നതവൊണറ്റ്.    ആ ശരെടരെടീം അമദഹതറിനുണവൊയറിരുന.   ആ രെവൊത്രറി
 ഞവൊന വറിധവയവൊയറി.  മരെണുക അചനറില്ലവൊതവളുടീം.   അന്നറ്റ് തളര്ന
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  മപവൊയതവൊണറ്റ് ഈ ശരെടരെടീം.     അന്നറ്റ് മുതല് അവള കുടുടീംബതറിവല
 ഭവൊരെടീം ഏവറടുത്തു.     ഒരു പല്ലറിയവട കരെചറില്മകട്ടറ്റ് അവള ചെറിനയറില്

നറിനണര്ന.     ഏകവൊനമേവൊയ ആ രെവൊത്രറിയറില് അല്പമനരെടീം അവള
   ഏമതവൊ ഓര്മയറില് മുങ്ങറി നറിന.

ആകവൊശറ്റ്.എടീം.എടീം
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Problems of pesticide

Endosulfan is the prohibited pesticide in six countries
and controlled  as  limited usage  in  21contries  souls.
They are the group of people who are not Indian able
to think or move 
            Endosulfan is the pesticide including in the
genesis of oregano cloning in these division are very
dangerous  in  health  and  nature.  Endosulfan  named
thayadan is lunched  in 1950 manufactured by age-po
company .
                 It was considered as a deadly poison in
developed countries.  Seeing the miseries  and facing
the bad things, Government and science are sleeping
in four line copies. They may know it or not that they
are become toys by the producer of pesticides.
            Producers think only the improvement of the
products  but  they  forget  low  variation  having  the
population as the result of using product. The studies
prove that it causes suffocation, anaemia and vomiting
and  also  arrival   problems  and  skin  disease  by
spraying of endosulfan.
          The poor gets low proteins most of the patients
are  under 25 years old. We are not well aware of the
fatal  diseases  having  spreading  of  endosulfan.  It
affecting  the  liver  and  kidney  and  causing  nervel
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problems, sterility it takes a village to its darkness.
                  About continuous 25 years endosulfan has
been used cashew nuts tree. No body is not ready to
keep the rules and regulations of using pesticides. By
the  helicopter  spraying  in  not  practical  in  kerala
because the drinking water sources are open well and
ponds. So the endosulfan reached the blood of living
beings. It is not doubt this is very dangerous real fact

is that we cannot take a firm
decision against it.  

BY                         
Anirudh.R
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Strike When The Iron Is hot
                                   Iron is a very hard metal. we
cannot  Bend it  or  expand  it  art  room
temperature. So we usually make it hot
before bending or shaping it if we strike
hot  iron,  we  can  bend  or  expand  it
according  to  desired  size  and  shape.  when  ever  an
opportunity presents itself, we should be prepared to
make  the  most  of  it.  instead,  if  we  think  that  the
opportunity  will  wait  for  us,  we  will  find  ourselfs
wrong. everything in life has A suitable time at which
the  most  scan  be  done.  act  promptly  at  a  good
opportunity.

Sharon.n
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All Layload On  A Willing Horse

            Horse are often used for carrying heavy loads .
Some of them may be stubborn  . They loathe heavy loads
and consequently show a flaming temper . But some other
are decile and co-operative . They bear whatever burden is
put on them ungradgingly . The co- operative and calmness
are  often taken as a sign of vulnerability and is exploited
by the owners .  They put heavy burdens on those docile
horses while ignoring the stubborn ones . It is the same in
the case of the  human beings . In all fields of work, the co-
operative and uncomplaining  mas is often chosen to do the
most  hard  work  while  the  lazy  people  shirk  off  the
responsibility.  It  is  a  strange.  Phenomenon  that
uncomplaining  and  helpful  mentality  is  so  indecently
exploited  beyond  limit  .  Unfortunately   most  of   such
people  are  found  to  be  relactant  to  refuse  flatly  the
disproportionate work allotted   to them. They keep silent
and  this  silence  is  often  exploited  by  his  lazy  fellow
workers and employers . 

  Nayana.P.K
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ഭലിന്നസശംഖഖ്യകൈളുകടെ കൈഥ

     മേനുഷദ്യന  ആദദ്യടീം  കവണതറിയ  സെടീംഖദ്യകള  എണല്

സെടീംഖദ്യകള  ആണമല്ലവൊ.  കണ്ടുപറിടറിച  ഓമരെവൊ  സെടീംഖദ്യകള  ഓടുടീം
ഓമരെവൊന്നറ്റ്  വടതടീം  കൂട്ടറി  പുതറിയ  സെടീംഖദ്യകള  കവണതറി

വകവൊണറിരുന.

       ആദദ്യകവൊലതറ്റ്  മേനുഷദ്യനവറ  നറിതദ്യജടവറിതതറില്

ആവശദ്യങ്ങളക്കേറ്റ്  എണല്സെടീംഖദ്യകള  മേതറിയവൊയറിരുന.

ജടവറിതവൊവശദ്യങ്ങള  വര്ധറിപ്പറിചമതവൊവട  മേറവറിധതറിലുള്ള

സെടീംഖദ്യകളുടീം  ആവശദ്യമേവൊയറിവന.  നറിതദ്യജടവറിതതറില്  അവര്ക്കേറ്റ്

ഭവൊഗദ്യ വകണ്ടുള്ള സെന്ദര്ഭങ്ങള ഉണവൊയറിരുന. ഒരെവൊളുവട കകവശടീം
പത്തു  ആടുകള  ഉണവൊയറിരെറിക്കേവട്ട  അഞറ്റ്  മപര്ക്കേറ്റ്  തുലദ്യമേവൊയറി

വവൊയറിമക്കേണറി  വരുമമവൊള  പശ്നമുണവൊവറില്ല.  ഒരെവൊളക്കേറ്റ്  5  പഴടീം

കറിട്ടറി.  അതറ്റ്  തുലദ്യമേവൊയറി  രെണ്ടുമപര്ക്കേറ്റ്  ഭവൊഗറിച്ചു  വകവൊടുക്കേണടീം.

ആര്ക്കുടീം എത്ര പഴടീം വടതടീം കറിട്ടുടീം? രെവണണടീം വടതടീം എടുതവൊല്

1  ബവൊക്കേറി  വരുടീം.  വരുന്ന  ഭവൊഗടീം  വടണ്ടുടീം  ഭവൊഗറിചവൊല്  എണല്

സെടീംഖദ്യ  കറിട്ടറില്ല.  ഇതരെടീം  സെന്ദര്ഭങ്ങളറില്  ഭറിന്നസെടീംഖദ്യയവട

ഇടങ്ങളറിമലക്കേറ്റ് നയറിച്ചു.

       മേനുഷദ്യന ആദദ്യടീം കവണതറിയ ഭറിന്നസെടീംഖദ്യ 'AC'  അഥവവൊ
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പകുതറിയവൊണറ്റ്.  ഇടീംഗടഷറില്  ഇതറിവന  half  എന്നറ്റ്  വറിളറിക്കേവൊടീം.

ആദദ്യകവൊലതറ്റ്  half  എന്ന  പദതറിനറ്റ്  പകുതറി  എന്നര്തടീം

ഉണവൊയറിരുന്നറില്ല.  ഒരു  വസ്തുവറിവന  രെണ്ടു  ഭവൊഗമേവൊക്കേറിയവൊല്  ഒരു

ഭവൊഗമേവൊണറ്റ്  half.  ഈ  ഭവൊഗങ്ങള  തുലദ്യമേവൊവണന്നറ്റ്  ഇല്ല  പമക്ഷ

കവൊലറില്  ഒന്നറിവന  സൂചെറിപ്പറിക്കുന്ന  quarter  നറ്റ്  നവൊലു  മേവൊയറി

ബനമുണറ്റ്.  ഇതറിവന  qua  എവന്ന  ശബടീം  നവൊലറിവനയവൊണറ്റ്

സൂചെറിപ്പറിക്കുന്നതറ്റ്.  Quadrilateral  എന്ന  4  വശമുള്ള  ബഹുഭുജടീം

ആണമല്ലവൊ.  ഭറിന്നസെടീംഖദ്യ  സൂചെറിപ്പറിക്കുന്ന  മേവറല്ലവൊ  പദങ്ങളക്കുടീം

സെടീംഖദ്യയമേവൊയറി പതദ്യക്ഷമേവൊയറി ബനമുണറ്റ്. Half എന്ന പദതറിനു

മേവൊത്രടീം സെടീംഖദ്യയമേവൊയറി ബനടീം കവൊണുന്നറില്ല.

        ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകളക്കേറ്റ്  ഇടീംഗടഷറില്  fraction  എന്ന

ഉപമയവൊഗറിക്കുക്കുുന.  മചെവൊദറിക്കേവപ്പട്ടതറ്റ്  അഥവവൊ  ഭവൊഗറിക  വപട്ടതറ്റ്

എന്നര്തമുള്ള  frangere  എന്ന  ലവൊററിന  പദതറില്  നറിന്നവൊണറ്റ്

fraction എന്ന വവൊക്കേറ്റ് ഉണവൊയറിട്ടുള്ളതറ്റ്. പകുതറിമയ സൂചെറിപ്പറിക്കേവൊന

1/2  എന്ന  ഭറിന്നസെടീംഖദ്യ  ഉപമയവൊഗറിക്കുന  ഇതറില്  ഒന്നറിവന

അടീംശടീം[numerator]  രെണറിനറ്റ്  മചെതടീം[denominator]  എനടീം

വറിളറിക്കുന.  അറബറികള  അടീംശതറിനറ്റ്  ചെചവൊയലദ്യ
എന്നര്തതറില്   റിചവൊലുമേ   മറിക്കുു  എനടീം  വചെയ്തതറിവന  ചെമേവൊലദ്യ
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എനടീം  അര്തതറില്  denominator  എനമേവൊണു

ഉപമയവൊഗറിചറിരുന്നതറ്റ്.  ലവൊററിന  കവൊര്  numerator,denominator

എന്നട മപരുകള പചെരെറിപ്പറിച്ചു.

          ഏകടീം ദശടീം ശതടീം എന്നറിങ്ങവന പതറിവന്റ വര്ഗങ്ങള
ആയറിട്ടവൊണമല്ലവൊ  പുരെവൊതന  ഭവൊരെതടയര്  സെടീംഖദ്യകളക്കേറ്റ്  മപരുകള

നല്കറിയറിരുന്നതറ്റ്.  ഭറിന്നസെടീംഖദ്യയവട  കവൊരെദ്യതറില്  രെണറിവന്റ

കടവഴ്പെരുക്കേങ്ങള  ആയറിട്ടവൊണറ്റ്  മപരുകള  നല്കവപ്പട്ടറിരെറിക്കുന്നതറ്റ്.
ഇതുപകവൊരെടീം  രെണറിവലവൊന്നറ്റ്  അവരെയടീം  നവൊലറിവലവൊനടീം  കവൊലുടീം

എട്ടറിവലവൊന്നറ്റ്  അരെയവൊലുടീം  പതറിനവൊററിവലവൊന്നറ്റ്  മേവൊകവൊണറിയമേവൊണറ്റ്.
ഈ  ക്രമേതറിലവൊണറ്റ്  മുനകവൊലതറ്റ്  നവൊണയങ്ങള  പചെവൊരെതറില്

ഉണവൊയറിരുന്നതറ്റ്  എന്നതറ്റ്  ഇവറിവട  പരെമേര്ശമയവൊഗദ്യമേവൊണറ്റ്.ഒരു
രൂപവയ

16  തുലദ്യഭവൊഗങ്ങളവൊയറി  ഭവൊഗറിചറിരുന.4  അണ  25  കപസെയടീം  8

അണ 50 കപസെയടീം ആയറിരുന.

        മകരെളതറില്  പചെവൊരെതറിലുണവൊരുന്ന  ഭറിന്നസെടീംഗദ്യവയ
സൂചെറിപ്പറിക്കുന്ന കവറിത തവൊവഴ വകവൊടുക്കുന

ചെതറിരെണുവവന്നവൊദറിയറിലവൊ-

മേമവതവൊന്നതുകളവകവൊണ്ടു തലവരെവൊടീം
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തലവരെവറിരെറിപവതവൊന്നവൊടീം

തറിമേറിരെറിമേ ഇരുപതറിരെണതണുവമല്ലവൊ

അണുവറിരെറിപവതവൊന്നറിമറി

യറിതറിരെറി പവതവൊനവകവൊണ്ടു കടഴറ്റ് മുനറിരെറിക

കടഴറ്റ് മുനറിരെറികള നവൊലവൊടീം കവൊണറി

യതു നവൊലുടീം കൂടറി മേവൊവവവൊന്നവൊടീം

മേവൊവറിരുപതറിവനവൊന്നവൊയറ്റ് വരു

വമേവൊന തുടങ്ങടട്ടു പറിവന്ന മമേലട്ടറ്റ്

വരുമന്ന സവൊനടീം മുതലവൊയറ്റ്

പറിമന്നവ പതറിനടങ്ങവററിനറി

       ഇതുപകവൊരെടീം ഏറവടീംവചെററിയ ഭറിന്നസെടീംഖദ്യ ചെതറിരെണുവവൊണറ്റ്.

51  ചെതറിരെണു ഒരു തല വരെവറ്റ് എന്നററിയവപ്പടുന.  21  തല വരെവറ്റ്

ഒരു  തറിമേറിരെറിമേയവൊണറ്റ്.  22  തറിമേറിരെറിമേ  ഒരു  അണുണുഃ  21  അണു ഒരു

ജമറി;21 ജമറി ഒരു കടഴ്മുനരെറിക:4 കടഴറ്റ് മുനറിരെറിക ഒരു കടഴവൊണറിയറ്റ്

തുലദ്യമേവൊണറ്റ്.നവൊലറ്റ്  കടഴവൊണറി ഒരു കടഴറ്റ് മേവൊവറ്റ്  എന്നററിയവപ്പടുന.  5

കടഴ മേവൊവറ്റ്  ഒരു  കടഴ ക്കേവൊല്  ആണറ്റ്  4  കടഴറ്റ് കവൊല്  ഒരു  മമേല്

മുനറിരെറിക.നവൊലറ്റ് മമേല് മുനറിരെറിക ഒരു കവൊണറി.4  കവൊണറി ഒരു മേവൊവറ്റ്

.ഒന്നറിവന്റ ഇരുപതറ്റ് ഭവൊഗങ്ങളറിവലവൊന്നവൊണറ്റ് ഒരു മേവൊവറ്റ്.
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      കവൊല്, അരെ, അരെക്കേവൊല്, കണറി മേവൊക്കേണറി എന്നറിവ രെണറിവന്റ
കടഴറ്റ് പരുങ്ങളവൊവണങ്കേറിലറ്റ്ടീം  മേവറല്ലവൊടീം  ഇമത  മപവൊവലയവൊയറി

കവൊണുന്നറില്ല.

       മമേല് വകവൊടുതറിരെറിക്കുന്ന സെടീംഖദ്യകളറിവലല്ലവൊടീം അടീംശടീം  1

ആകുന.  ഈജറിപ്തുകവൊരുവട  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകളക്കുടീം  അടീംശടീം

ഒന്നവൊയറിരുന.  അഥവവൊ  1  അടീംശടീം ആയറിട്ടുള്ള ഭറിന്ന സെടീംഖദ്യകള

ആണറ്റ് ഈജറിപ്തുകവൊര് കൂടുതലവൊയറി കകകവൊരെദ്യടീം  വചെയ്തറിരുന്നതറ്റ്.  1
അടീംശടീം അല്ലവൊവത വരുന്ന ഭറിന്ന സെടീംഖദ്യകള അവര് ഒന്നറ്റ് അടീംശടീം

ആയറിട്ടുള്ള  സെടീംഖദ്യകളവൊയറി  മേവൊററിയറിരുന.  ഉദവൊഹരെണമേവൊയറി  3/5

എന്നവൊ ഭറിന്ന സെടീംഖദ്യവയ1/2+1/10 എന്ന രൂപതറിമലക്കേറ്റ് മേവൊറടീം.

         ഒമരെ  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യവയ  പലരെടതറിയറില്  ഇങ്ങവന

മേവൊറവൊവന്നതവൊണറ്റ്.2/43  എന്ന  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യവയ  5  രെടതറിയറില്

മേവൊറവൊവന്ന വറിധടീം തവൊവഴവക്കേവൊടുതറിരെറിക്കുന.

2/43=1/24+1/258+1/1032

=1/30+1/86+1/645

=1/6+1/86+1/645+1/112+1/774

=1/40+1/60+1/1720

=1/42+1/86+1/129+1/301

        ഇവയറില് ഏതു രെടതറി ഉപമയവൊഗറിചറിരുന എന്ന കവൊരെദ്യടീം
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വദ്യക്തമേല്ല.ഭറിന്നസെടീംഖദ്യകള  ഈ  രെടതറിയറില്  മേവൊറന്നതറിനറ്റ്  അവര്

പമതദ്യകടീം പട്ടറികകള ഉപമയവൊഗറിചറിരുന.

        
      

       ഗടക്കുകവൊര് രെണ്ടുതരെടീം ഭറിന്നസെടീംഖദ്യകള ഉപമയവൊഗറിചറിരുന.

സെവൊധവൊരെണ  കദനടീംദറിന  ജടവറിതതറിവല  ആവസെദ്യങ്ങളക്കേറ്റ്  ഒരു
തരെവടീം  ശവൊസ്ത്രജനവൊര്ക്കുടീം  പണറിതനവൊര്ക്കുടീം  മേവറവൊരു

തരെവടീം.1/2,1/3,1/4  എന്നറിങ്ങവന  സെവൊധവൊരെണ

നറിതദ്യജടവറിതതറില്  ഉപമയവൊഗറിക്കുന്നവവരെ  യഥവൊക്രമേടീം  I,G,D

എന്നട  ചെറിഹ്നങ്ങള  ഉപമയവൊഗറിചവൊണറ്റ്  മരെഖവപ്പടുതറിയറിരുന്നതറ്റ്.

പണറിതനവൊര്  ഉപമയവൊഗറിചറിരുന്ന  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകള  60  മചെതടീം

വരുന്നവ  യവൊയറിരുന.  മകവൊണുകള  അളക്കുന്ന  ഏകമേവൊയ

ഡറിഗറിവയ  60  ഭവൊഗങ്ങളവൊക്കേറി  മേറിനറിററ്റ്  ആയടീം,  മേറിനറിററിനറ്റ്  60

ഭവൊഗങ്ങളവൊക്കേറി  ഭവൊഗറിചറിട്ടുണമല്ലവൊ.  ഇമത  രെടതറിയറിലവൊണറ്റ്  ഭറിന്ന

സെടീംഖദ്യകളുടീം  ബവൊധറിചറിരുന്നതറ്റ്.  കചെനക്കേവൊരുടീം
ബവൊബറിമലവൊണറിയക്കേവൊരുടീം വളവരെ പുരെവൊതന കവൊലത്തുതവന്ന ഭറിന്ന

സെടീംഖദ്യകള ഉപമയവൊഗറിചറിരുന.

         ആദദ്യകവൊലവത ഏതറ്റ് മഛേദമതക്കേവൊള വചെററിയ അടീംശമുള്ള

ഭറിന്നസെടീംഖദ്യകള  മേവൊത്രമമേ  ഉപമയവൊഗറിചറിരുനള.  പറിന്നടടറ്റ്
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മഛേദമതക്കേവൊള  വലറിയ  അടീംശങ്ങളുള്ള  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകളുടീം

കകകവൊരെദ്യടീം വചെയവൊന തുടങ്ങറി.  മഛേദമതക്കേവൊള അടീംശടീം കുറവവൊയ

ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകള  സെവൊധവൊരെണ  ഭറിന്നങ്ങള  എനടീം  വറിളറിക്കുടീം.

അടീംശവടീം  മചെതവടീം  തുലദ്യമേവൊയ  ഭറിന്ന  സെടീംഖദ്യകളുടീം

ഉപമയവൊഗറിക്കേവൊറുണറ്റ്.

മേവൊനസെറ്റ് രെവൊജറ്റ്

സലിനലിമേനോവലിചനോരശം

കമേറനോസലിനലിമേയുകടെ ഓരമ്മപറുദതീസ
സതതീശന് മമേപ്പയ്യൂര

ഇറവൊലറിയന  നവ  സെറിനറിമേയവട  അലവയവൊലറികള  മലവൊകതറിനറ്റ്
മുന്നറില്  അവതരെറിപ്പറിച  'സെറിനറിമേവൊ  പവൊരെഡടമസെവൊ'  രെണവൊടീം  മലവൊക
മേഹവൊയദവൊനനരെടീം  ആശയറമപവൊയ  സെറിസെറിലറിയന
ദുരെറിതജടവറിതങ്ങളറില്   പതടക്ഷകളുവട  വവളറിചത്തുരുത്തുകള
സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറില്,  ശക്തമേവൊയ സെഥപ്നങ്ങളുവട സെവൊധദ്യതകവളക്കുററിചറ്റ്
സെടീംസെവൊരെറിക്കുന.  സെറിനറിമേ ബദല് സെവൊധദ്യതകവളക്കുററിച്ചുടീം ജടവറിതടീം
സെജടവമേവൊക്കുന്ന  വകവൊച്ചുവകവൊച്ചു  സെമനവൊഷങ്ങവള  കുററിച്ചുമേവൊണറ്റ്
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സെടീംസെവൊരെറിക്കുന്നതറ്റ്. ഓര്മകളുവട ഇന്നവലകളറിലൂവട സെഞരെറിക്കുന്ന
സെറിനറിമേ  കടനമപവൊവന്നതറ്റ്  മലവൊക  മേഹവൊയദടീം  ഇറവൊലറിയന
വപവൊതുജടവറിതതറില്  ഏല്പ്പറിച്ചുമപവൊയ  ഉണങ്ങവൊത
മുററിവകളറിലൂവടയവൊണറ്റ്. 

രെണവൊടീം  മലവൊക  മേഹവൊയദടീം  കലുഷറിതമേവൊക്കേറിയ  ഇറലറിയറിവല
സെറിസെറിലറിയയറില് തവന്റ ബവൊലദ്യകവൊലടീം  ചെറിലവഴറിച സെവൊല്വമദവൊര്
ഡറി വറിറ (Salvatore Di Vita ) എന്ന സെറിനറിമേവൊ സെടീംവറിധവൊയകവന്റ
ഓര്മകളുവട  മനര്ക്കേവൊഴ്ചയവൊണറ്റ്   വറിഖദ്യവൊത  ഇറവൊലറിയന
ചെലചറിത്രകവൊരെന ഗഥറിസെമപ്പ വടവൊര്ണവൊമടവൊര് (Giuseppe Tornatore)

സെടീംവറിധവൊനടീം  നറിര്വഹറിച   'സെറിനറിമേ  പവൊരെഡടമസെവൊ'.  ഗൃഹവൊതുരെ
ഉതരെവൊധുനറികതയവട  (Nostalgic  Post-modernism)

ഉമതവൊമമേവൊദവൊഹരെണമേവൊയറി  എടുത്തുകവൊണറിക്കേവപ്പടുന്ന  സെറിനറിമേ,

വസെന്ററിവമേനസെറ്റ്,  മകവൊമേഡറി,  ഗതകവൊലസ്മരെണകള,  വര്തമേവൊന
യവൊഥവൊര്തദ്യങ്ങള  തുടങ്ങറിയവവയ  കവൊവദ്യവൊത്മകമേവൊയറി
സെമേനഥയറിപ്പറിക്കുന. 

1980  കളറിവല  മറവൊമേവൊ  നഗരെതറിവന്റ   പശവൊതലതറില്
ആരെടീംഭറിക്കുന്ന  സെറിനറിമേ  പറിന്നടടറ്റ്  ഫവൊഷറ്റ്  ബവൊക്കേറിലൂവട,

സെറിസെറിലറിയറിവല ജറിയവൊനകവൊല്മഡവൊ  (Giancaldo)  എന്ന വകവൊച്ചു
ഗവൊമേതറിവന്റ  1950  കളറിവല  സെവൊമൂഹറിക  ജടവറിതടീം
അടയവൊളവപ്പടുത്തുന. 

ആല്ഫ്രമദവൊ  എവന്നവൊരെവൊള  മേരെണവപ്പട്ട  വറിവരെടീം  അററിയറിക്കേവൊന
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അമ വറിളറിചറിരുന എന്നറ്റ് പവൊതറി മേയക്കേതറില് സെവൊല്വമദവൊററിവന്റ
ജടവറിത  സെഖറി  അററിയറിക്കുന്നറിടതറ്റ്   ആരെടീംഭറിക്കുന്ന  സെറിനറിമേ
'ആല്ഫ്രമദവൊ  ആരെവൊയറിരുന?'  എന്ന  മചെവൊദദ്യതറില്  നറിന്നറ്റ്
പറിറമകവൊട്ടറ്റ് സെഞരെറിക്കുന. രെണവൊടീം മലവൊക മേഹവൊയദതറില് അചന
നഷ്ടവപ്പട്ട ആറു വയസ്സുകവൊരെന മടവൊമറവൊ (Toto) എന്ന സെവൊല്വമദവൊര്
തവന്റ  ഒഴറിവറ്റ്  സെമേയടീം  മുഴുവന  ചെറിലവഴറിക്കുന്നതറ്റ്
ജറിയവൊനകവൊല്മഡവൊയറിവല  ഏക  സെറിനറിമേവൊ  പദര്ശനശവൊലയവൊയ
സെറിനറിമേവൊ  പവൊരെഡടമസെവൊയറിലവൊണറ്റ്.  വവള്ളറിതറിരെയറില്  വറിസ്മയടീം
തടര്ക്കുന്ന  ദൃശദ്യങ്ങവള  പണയറിച  ബവൊലന  തനറിക്കേറ്റ്  കറിട്ടവൊവത
മപവൊയ  പറിതൃമസ്നേഹടീം  കണത്തുന്നതറ്റ്   സെറിനറിമേവൊ  ശവൊലയറിവല
വപവൊജക്ടര് ഓപ്പമറററവൊയ ആല്ഫ്രമദവൊയറിലവൊണറ്റ്.  സെറിനറിമേവൊശവൊലയറ്റ്
അകതറ്റ്  കയററിയവൊല്  വപവൊജക്ഷന  റൂമേറില്  നറിനടീം  നറിരെവധറി
നറിറങ്ങളറിലുള്ള  രെശറികള  ഒരു  സെറിടീംഹതറിവന്റ  വവൊയയറിലൂവട
സടനറില് പതറിക്കുന്നതറ്റ് അത്ഭുതമതവൊവട മനവൊക്കേറിയറിരെറിക്കേവൊനവൊണറ്റ്
മടവൊമറവൊയറ്റ്  ഇഷ്ടടീം.  മടവൊമറവൊവയ തുടക്കേതറില് ഒരു ശലദ്യമേവൊയവൊണറ്റ്
ആല്ഫ്രമദവൊയറ്റ്  അനുഭവവപ്പടുന്നതറ്റ്.  എന്നവൊല്  ആ  വകവൊച്ചു
ബവൊലനറില്  പതറിഫലറിച  സെറിനറിമേമയവൊടുള്ള  അടങ്ങവൊത
അഭറിനറിമവശടീം അമദഹവത അത്ഭുതവപ്പടുത്തുന.  സെറിനറിമേ എന്ന
മേദദ്യവര്തറിയറിലൂവട  അവരുവട  ബനടീം  ദൃഡടകരെറിക്കുന്നതവൊണറ്റ്
പറിവന്ന നവൊടീം കവൊണുന്നതറ്റ്. 

ജടവറിതടീം  ഒരെറിക്കേലുടീം  സെറിനറിമേ  മപവൊവലയല്ല,  അതറ്റ്
സെറിനറിമേവയതവൊള  കവൊഠറിനദ്യമമേററിയതവൊവണന്ന  ആല്ഫ്രമദവൊയവട
ഉപമദശടീം,  പവക്ഷ  സെറിനറിമേയടീം  ജടവറിതവടീം  കൂടറിക്കുഴഞ്ഞ  ഒരു
ജനതയവട  ഇടയറില്  വടണറ്റ്  അലറിഞ്ഞറ്റ്  ഇല്ലവൊതവൊവകയവൊണറ്റ്.
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സെറിനറിമേവൊശവൊലയറിവല  സെവൊല്വമദവൊററിവന്റ  അനുഭവങ്ങളറിലൂവട
പുമരെവൊഗമേറിക്കുന്ന  സെറിനറിമേ  കല,  വപവൊതുസെമൂഹടീം  മേതടീം
സെദവൊചെവൊരെമബവൊധടീം  തുടങ്ങറിയവവയ  ഹവൊസെദ്യവൊത്മകമേവൊയ
വറിശകലനതറിനറ്റ്  വറിമധയമേവൊക്കുന.  ഇറവൊലറിയന
സെറിനറിമേകവൊഴ്ചകളുവട  ചെരെറിത്രവടീം  സെറിനറിമേയറില്  ഇഴമചെര്ന്നറ്റ്
മപവൊകുനണറ്റ്.  മപക്ഷകര്  സെറിനറിമേവയ  സെഥടകരെറിക്കുന്നതറ്റ്  ,
വറിശകലനടീം  വചെയ്യുന്നതറ്റ്,  തങ്ങളുവട  ജടവറിതവമേവൊയറി  തവൊരെതമേദ്യടീം
വചെയ്യുന്നതറ്റ്,  തുടങ്ങറി  മപക്ഷക  സെറിനറിമേവൊജടവറിതതറിവന്റ
വവളറിവപ്പടല് കൂടറിയവൊവനണറ്റ് സെറിനറിമേവൊ പവൊരെഡടമസെവൊ. 

സെറിനറിമേവൊ പദര്ശന ശവൊലയവട മപരെറ്റ് പവൊരെഡടമസെവൊ എന്നവൊവന്നതറ്റ്
യവൊദൃശറികമേവൊവവൊന  വഴറിയറില്ല.  കലുഷറിത  രെവൊഷടയവൊനരെടക്ഷടീം
ദുസഹമേവൊക്കേറികളഞ്ഞ ജടവറിതങ്ങളുവട ആശഥവൊസെ മകന്ദ്രമേവൊവനണറ്റ്
സെറിനറിമേവൊ  ശവൊല.  യഥവൊര്ത  ജടവറിതവത  ദുരെറിത  പൂര്ണമേവൊക്കുന്ന
രെവൊഷടയവൊവസയടീം  മേതവവമേല്ലവൊടീം  പരെറിഹവൊസെതറിനുള്ള
ഉപകരെണങ്ങളവൊക്കേറിവകവൊണവൊണറ്റ്  പവൊരെഡടമസെവൊയറില്
ആമഘവൊഷറിക്കേവപ്പടുന്നതറ്റ്.  ഗവൊമേ  ജടവറിതതറിവന്റ  മകന്ദ്രമേവൊയറി
മേവൊറുനണറ്റ്  പവൊരെഡടമസെവൊ  എന്ന  സെറിനറിമേവൊശവൊല.  സടനറിനു
തവൊവഴയവൊയറി  അളതവൊരെ  ഒരുക്കേറി  വകവൊണറ്റ്  പള്ളറിയവട
രൂപതറിലവൊണറ്റ്   സെറിനറിമേവൊശവൊലയവട  ഉളവശടീം
ക്രമേടകരെറിചറിരെറിക്കുന്നതറ്റ്.  സെറിനറിമേകവള മലവൊക്കേല് വസെനസെററിടീംഗറിനറ്റ്
വറിമധയമേവൊക്കുന്ന  പള്ളറി  വറികവൊരെറി  ഫവൊദര്  എദല്ഫറിമനവൊ,  മുററിച്ചു
മേവൊമറണ്ടുന്ന  ചുടീംബന  രെടീംഗങ്ങള  സടനറില്  വതളറിയമമവൊള
മേണറികറിലുക്കുന്നതുടീം,  മുററിഞ്ഞു മപവൊകുന്ന ദൃശദ്യങ്ങളറില് നറിരെവൊശരെവൊയ
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മപക്ഷകരെറില്  നറിനടീം  ഉയരുന്ന  ദടര്ഘ  നറിശഥവൊസെങ്ങളുടീം,
ഹവൊസെദ്യരെടീംഗങ്ങള  സെറിനറിമേവൊശവൊലയറില്  ഉണവൊക്കുന്ന
പതറികരെണങ്ങളുമേടക്കേടീം  മപക്ഷക  സെമൂഹതറിവന്റ  സെറിനറിമേവൊ
ജടവറിതടീം  വവളറിവപ്പടുത്തുന്ന  വമേവൊണവൊഷറ്റ്  അവസെവൊനറിക്കുന്നതറ്റ്
വപവൊജക്ഷന റൂമേറിനറ്റ്  തട പറിടറിചറ്റ്  ആല്ഫ്രമദവൊവറിവന്റ കവൊഴ്ച ശക്തറി
നഷ്ടവപ്പടുന്നറിടതവൊണറ്റ്.  ജടവഹവൊനറിയറില്  നറിനടീം
ആല്ഫ്രമദവൊവറിവന  സെവൊല്വമദവൊര്  രെക്ഷറിക്കുനവണങ്കേറിലുടീം  തവന്റ
മജവൊലറിയറില്  തുടരെവൊന  കഴറിയവൊത  വറിധടീം  അയവൊള
വറികലവൊടീംഗനവൊയറിക്കേഴറിഞ്ഞറിരുന. 

നഗരെവവൊസെറിയവൊയ  സെറികറിമയവൊ  (  Ciccio)  എന്നയവൊള
പദര്ശനശവൊല പുനര്നറിര്മറിക്കുമമവൊള വപവൊജക്ടര് ഓപ്പമറററവൊയറി
നറിയമേറിക്കേവപ്പടുന്നതറ്റ്  സെവൊല്വമദവൊര്  ആണറ്റ്.  അനനവൊയ
ആല്ഫ്രമദവൊയടീം സെവൊല്വമദവൊറുടീം തമറിലുള്ള ബനടീം ഇവറിവട ശക്തറി
പവൊപറിക്കുന.  ഒരുപവൊടറ്റ് പരെടക്ഷണങ്ങള നടത്തുണറ്റ് സെവൊല്വമദവൊര്.
അതറ്റ് മഹവൊടീം കദ്യവൊമേറ ഉപമയവൊഗറിചറ്റ് സെറിനറിമേ നറിര്മറിക്കുന്നതു വവരെ
എത്തുന.   ചെതഥരെതറിനടുത്തുള്ള വകട്ടറിടതറിവന്റ വവള്ള ചുമേരെറിനു
മനവരെ  വപവൊജക്ടര്  തറിരെറിച്ചു  പറിടറിചറ്റ്  സെറിനറിമേവൊസെഥവൊദകര്ക്കേറ്റ്
മേറക്കേവൊനവൊവവൊത ഒരു ഓപ്പണ് എയര് പകടനടീം കവൊഴ്ചവവക്കുനണറ്റ്
സെവൊല്വമദവൊര്.  മപക്ഷകര്  അതുവവരെ  അനുഭവറിച
സെറിനറിമേവൊസെഥവൊദനവത  അപസെക്തമേവൊക്കേറി  വകവൊണറ്റ്  ആ
മവനല്ക്കേവൊല  രെവൊത്രറി  സെറിസെറിലറിയന  സെറിനറിമേവൊസെഥവൊദകരുവട
ജടവറിതതറിവല അവറിസ്മരെണടയമേവൊയ ഒരു ഏടവൊയറി മേവൊറുകയവൊണറ്റ്.
ഇതറിനറിടയറില് സെവൊല്വമദവൊര് ധനറികനവൊയ ഒരു ബവൊങ്കേറുവട മേകള
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എലടനയമേവൊയറി  പണയതറിലവൊവന.  എലടനയടീം  കുടുടീംബവടീം
ഗവൊമേടീം വറിട്ടു  മപവൊവകയടീം സെവൊല്വമദവൊര് നറിര്ബനറിത കസെനറിക
മസെവനതറിനവൊയറി  നറിമയവൊഗറിക്കേവപ്പടുകയടീം  വചെയ്തമതവൊവട  അവര്
തമറിലുള്ള  ബനടീം  തകരുന.  മേറിലറിട്ടററി  മസെവനടീം  കഴറിഞ്ഞറ്റ്
തറിരെറിവചതറിയ  സെവൊല്വമദവൊററിവന   ഗവൊമേടീം  വറിട്ടു  മപവൊവവൊന
നറിര്ബനറിക്കുകയവൊണറ്റ്  ആല്ഫ്രമദവൊ.  സെവൊല്വമദവൊററിവന്റ
സെഥപ്നങ്ങള സെവൊക്ഷവൊല്ക്കേരെറിക്കേവൊന സെറിസെറിലറിക്കേറ്റ്  കഴറിയറില്ല എന്ന
തറിരെറിചററിവവൊണറ്റ്  അമദഹവത  അതരെവമേവൊരു
തടരുമേവൊനമേവൊനതറിവലതറിക്കുന്നതറ്റ്. 

തവന്റ  സെറിനറിമേവൊസെഥപ്നങ്ങള  സെവൊക്ഷവൊതറ്റ്കരെറിക്കേവൊന  ഗവൊമേടീം  വറിട്ട
സെവൊല്വമദവൊര് പറിന്നടടറ്റ്  വര്ഷങ്ങളക്കേറ്റ് മശഷടീം തറിരെറിവചത്തുന്നതറ്റ്
ആല്ഫ്രമദവൊയവട  ശവസെടീംസവൊരെ  ചെടങ്ങറില്  പവങ്കേടുക്കേവൊനവൊണറ്റ്.
അയവൊളക്കേറ്റ് നല്കവൊനവൊയറി ആല്ഫ്രമദവൊ ഏല്പ്പറിച്ചു മപവൊയ മപരെറ്റ്
മരെഖവപ്പടുതവൊത ഫറിലറിടീം റടല് ആല്ഫ്രമദവൊയവട ഭവൊരെദ്യ അയവൊവള
ഏല്പ്പറിക്കുന.  പള്ളറി  വറികവൊരെറി  മുററിച്ചു  മേവൊറവൊന  ആവശദ്യവപ്പട്ട
പണയരെടീംഗങ്ങളുടീം,  ചുടീംബന രെടീംഗങ്ങളുടീം കൂട്ടറിമചര്തറ്റ് ഉണവൊക്കേറിയ
ഒരു സെറിനറിമേയവൊയറിരുന അതറ്റ്. 

സെറിനറിമേയവട  അവസെവൊന  ഭവൊഗതറ്റ്   പതദ്യക്ഷവപ്പടുന്ന
മുററിച്ചുമേവൊറവപ്പട്ട  പണയരെടീംഗങ്ങളുവടയടീം  ചുടീംബനരെടീംഗങ്ങളുമടയടീം
വമേവൊണവൊഷറ്റ്  സെടന  സെവൊല്വമദവൊററിവന്റ  കുട്ടറിക്കേവൊലടീം
ഓര്മറിപ്പറിക്കുനണറ്റ്.  സെറിനറിമേയറ്റ്  ഒരു  ക്ലവൊസെറിക്കേറ്റ്  പരെറിമവഷടീം
നല്കുനണറ്റ് ഈ ഭവൊഗടീം. 
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സെടീംവറിധവൊയകന  വടവൊര്ണവൊമറവൊററിവന്റ  ജനസലമേവൊയ
ബമഗററിയയവൊണറ്റ്  ജറിയവൊനകവൊല്മഡവൊ  എന്ന സെങ്കേല ഗവൊമേമേവൊയറി
ചെറിത്രടകരെറിചറിരെറിക്കുന്നതറ്റ്  .  ബമഗററിയ  കറിഴക്കേന  സെറിസെറിലറിയറിവട
വതവൊട്ടടുതറ്റ്  കറിടക്കുന്ന  പമദശമേവൊണറ്റ്.  1608  ല്  സവൊപറിതമേവൊയ
ബവൊവരെവൊഖറ്റ്  ഫചവണയറിനറ്റ്  അഭറിമുഖമേവൊയറി  വയനറിമനവൊ
ബറികറിമയവൊവറിലവൊണറ്റ്  പവൊരെഡടമസെവൊ  സെറിനറിമേവൊശവൊല  നറിര്മറിചതറ്റ്.
സെറിനറിമേവൊശവൊല  കവൊലവത  അതറിജടവറിചറിവല്ലങ്കേറിലുടീം  സെവൊല്വമദവൊര്
ഓപ്പണ് എയര് പകടനതറിനവൊയറി വപവൊജക്ടര് തറിരെറിച്ചു വച വവള്ള
ചുമേരുള്ള  വകട്ടറിടങ്ങള  ഇനടീം  സെറിനറിമേവൊ  ചെറിത്രടകരെണതറിവന്റ
ഓര്മകളുമേവൊയറി  നറിലനറില്ക്കുന.  അചന  മേരെറിവചന്ന  വറിവരെടീം
ലഭറിച മശഷടീം സെവൊല്വമദവൊര് തവന്റ അമയവട കകപറിടറിചറ്റ് നടന
നടങ്ങറിയ,  യദടീം  സെടീംഹവൊരെ  നൃതടീം  ചെവറിട്ടറിയ  റുമഡററി  ഡറി
മപവൊഗറിമയവൊററിമയലറിവന്റ  വതരുവകള  ഇന്നറ്റ്   ഓര്മകള
മേവൊത്രമേവൊണറ്റ്.  1968  ലുണവൊയ  ഭൂമേറികുലുക്കേടീം  തകറിടടീം  മേററിച  നഗരെടീം
പറിന്നടടറ്റ് ഉയര്വതഴുമന്നററില്ല.

1989  വല  ഏറവടീം  മേറികച  വറിമദശ  സെറിനറിമേയ്ക്കുള്ള  അക്കേവൊദമേറി
അവവൊര്ഡറ്റ് മനടറിയ സെറിനറിമേ ഇറവൊലറിയന സെറിനറിമേവൊ ചെരെറിത്രതറിവന്റ
തവന്ന   ഗതറിമേവൊറതറിനറ്റ്   ഊര്ജടീം  പകര്ന്നറിട്ടുണറ്റ്.
എക്കേവൊലമതയടീം  മേറികച  നൂററ്റ്  സെറിനറിമേകളറില്  ഒന്നവൊയറി
വതരെവഞ്ഞടുക്കേവപ്പട്ട  സെറിനറിമേ,   മപക്ഷകര്ക്കേറ്റ്  ലഭറിചതറ്റ്
പൂര്ണമേവൊയറിട്ടവൊയറിരുന്നറിവല്ലനടീം  മേറിറവൊമേവൊകറ്റ്  (Miramax)  എടീം  ഡറി
യവൊയറിരുന്ന  ഹവൊര്വറി  വവയറിനസ്റ്റണ്   സെറിനറിമേയറില്  നറിനടീം  51
മേറിനുററ്റ്  കദര്ഘദ്യമുള്ള  ഭവൊഗടീം  മുററിച്ചുമേവൊററിയറിട്ടുണവൊയറിരുന  എനടീം
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പചെരെറിചറിരുന.  സെറിനറിമേയവട  ഇരെറിപതറിയഞവൊടീം  വര്ഷതറില്  '
What really happened to the love of a life time' എന്ന പരെസെദ്യ
വവൊചെകമതവൊവട പുറതറിറങ്ങറിയ സെറിനറിമേയവട ബ്ലൂ മറ മവര്ഷന,

എഡറിററ്റ് വചെയ്തറ്റ് നടക്കേറിയ ഭവൊഗങ്ങള കൂടറി ഉളവപ്പടുതറി 170 മേറിനുട്ടറ്റ്
കദര്ഘദ്യമുള്ളതവൊണറ്റ്.  

സെടീംവറിധവൊയകനവൊയ  വടവൊര്ണവൊമറവൊര്  തവന്നയവൊണറ്റ്  ചെറിത്രതറിവന്റ
തറിരെക്കേഥ  ഒരുക്കേറിയറിരെറിക്കുന്നതറ്റ്.  1988  ല്  പുറതറിറങ്ങറിയ  155

മേറിനുട്ടറ്റ്  കദര്ഘദ്യമുള്ള  സെറിനറിമേ  സെറിസെറിലറിയന,  ഇറലറിയന,

ഇടീംഗടഷറ്റ്,  മപവൊര്ച്ചുഗടസെറ്റ്  ഭവൊഷകളറിലവൊണറ്റ്  നറിര്മറിചറിട്ടുള്ളതറ്റ്.
എന്നറിമയവൊ  മമേവൊററിമക്കേവൊണ്,  ആനററിയ  മമേവൊററിമക്കേവൊണ്
എന്നറിവരുവട  സെടീംഗടതടീം,  ബവൊമസവൊ  ഗറിറവൊമറവൊവറിവന്റ  കദ്യവൊമേറ
എന്നറിവ എടുത്തു പറമയണറിവയവൊണറ്റ്. 

മടവൊമറവൊവയ അവതരെറിപ്പറിച  സെവൊല്വമദവൊര് കവൊസറിമയവൊ (Salvatore

Cascio),  സെവൊല്വമദവൊററിവന അനശഥരെമേവൊക്കേറിയ ജവൊകഥസെറ്റ് വപററിന,
ആല്ഫ്രമദവൊവയ  അവതരെറിപ്പറിച  അനശഥരെ  നടന  ഫറിലറിപ്പറി
മനവൊയറ്റ്റററ്റ്   തുടങ്ങറിയവരുവട  അസെവൊമേവൊനദ്യ  പകടനങ്ങള
സെറിനറിമേവയ  അവറിശഥസെനടയമേവൊയ  നറിലവവൊരെതറിമലക്കേറ്റ്
ഉയര്ത്തുനണറ്റ്. 

1989  കവൊന  ചെലചെറിത്രമമേളയറില്  പമതദ്യക  ജജ്യൂററി  പരെവൊമേര്ശടീം,

ഏറവടീം നല്ല  വറിമദശ സെറിനറിമേയ്കുള്ള മഗവൊളഡന മഗവൊള അവവൊര്ഡറ്റ്,
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അക്കേവൊദമേറി അവവൊര്ഡറ്റ്,   1991 വല ഏറവടീം നല്ല സെറിനറിമേ,  ഏറവടീം
മേറികച  നടന,  സെഹനടന,  തറിരെക്കേഥ,  ഫറിലറിടീം  മേജ്യൂസെറിക്കേറ്റ്  എന്നട
ബഫ്റ്റ (BAFTA)  അവവൊര്ഡുകള തുടങ്ങറി നറിരെവധറി പുരെസവൊരെങ്ങള
വവൊരെറികട്ടറിയ  സെറിനറിമേ  വടവൊര്ണവൊമറവൊററിവന്റ  സെറിനറിമേവൊ
ജടവറിതതറിവല  നവൊഴറികക്കേല്ലവൊവമമവൊള  മലവൊകതവൊകമേവൊനമുള്ള
സെറിനറിമേവൊമസ്നേഹറികളക്കേറ്റ്  മേറക്കേവൊനവൊവവൊത  അനുഭവടീം
കൂടറിയവൊവകയവൊണറ്റ്. 

ലൂയറി  പറിരെവൊന്റമല്ലവൊ,  എഡഥവൊര്മഡവൊ  ഫറിലറിമപ്പവൊ  തുടങ്ങറിയ
മേഹവൊരെഥനവൊരുവട   കടഴറില്  സെറിനറിമേയവട  ബവൊല  പവൊഠങ്ങള
പഠറിചറിറങ്ങറിയ വടവൊര്ണവൊമറവൊ തവന്റ ആദദ്യ സെടീംരെടീംഭമേവൊയ  'ദ എതറ്റ്
നറിക്കേറ്റ്  കമേമനവൊററിറടസെറ്റ്  ഇന  സെറിസെറിലറി  '  എന്ന
മഡവൊകക്യുവമേന്റററിയറിലൂവട  തവന്ന  സെറിനറിമേവൊസെഥവൊദകരുവട  മേനസറില്
ഇടടീം  മനടറിയറിരുന.   'ദ  വപവൊഫസര്',  'സെറിനറിമേ  പവൊരെഡടമസെവൊ',

'പജ്യൂര്  മഫവൊര്മേവൊലറിററി',  'ദ  സ്റ്റവൊര്  മമേക്കേര്'  തുടങ്ങറി  2013  ല്
പുറതറിറങ്ങറിയ  'ദ  ബസ്റ്ററ്റ്  ഓഫര്'  വവരെ  നറിരെവധറി
സെഹൃദയഹൃദയഹവൊരെറികളവൊയ  സെറിനറിമേകള  സെമവൊനറിച  ഇമദഹടീം
2016  'ദ  കറമസവൊണന്ററ്റ്  'എന്ന  ചെറിത്രടീം  റടലടസെറിങ്ങറിനറ്റ്
ഒരുക്കേവൊനുള്ള തയവൊവറടുപ്പറിലവൊണറ്റ്. 

ഓര്മകള ഭൂതകവൊലതറിവന്റതല്ല,  അതറ്റ് ഭവൊവറി കവൊലതറിമലയ്ക്കുള്ള
തവൊമക്കേവൊലവൊണറ്റ്.  ഓമരെവൊ  ഓര്മകളുടീം  നവമ  ജടവറിക്കേവൊന
മപരെറിപ്പറിക്കുന.  ഓര്മകള  വദ്യക്തറിയറിമലയല്ല,

കവൊലതറിമലക്കേവൊണറ്റ്   വവളറിചവമേററിയന്നതറ്റ്.  എല്ലവൊ  ഓര്മകളുടീം
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കവൊലതറിനറ്റ്  മുന്നറിലുള്ള  ഒരു  സെമൂഹതറിവന്റ  നറിഴല്  ചെറിത്രങ്ങള
നമുക്കേറ്റ്  സെമവൊനറിക്കുന.  ഇനറിയടീം  വര്ണവൊഭമേവൊയ  ഓര്കളക്കേവൊയറി
നമുക്കേറ്റ് കണ്പവൊര്ക്കേവൊടീം. 

  

47    Little kites G.V.H.S.S  Meppayur 



ZENITH

                                                  OUR FESTIVALS

       India  is  the  land of  festivals.  we  celebrate  many
festivals.  festivals  bring  joy  and  happiness.  we  celebrate
festivals without family. we wear new clothes and decorate
our homes during festivals. we also buy sweets and cook
special food. we exchange sweets and gifts.  we pray and
visit  places of worship. we visit our friends and relatives
during festivals. we already know festivals like Onam, Eid,
Diwali and Christmas are celebrated.

Onam is the most important  harvest  festival  of Kerala.  a
clay figure  decorated with  flowers  is  made in  courtyard.
this decoration is called pookkalam. boat races are the main
attraction of Onam.

Eid is celebrated to mark the end of the month of fasting.
people go to the mosque to pray. after the prayer they wish
their  friends  and  relatives.  happy  Eid  while  embracing
them. special dish is prepared on Eid. it is the festival of
love and prayer.

Christmas is celebrated as the birthday of Jesus Christ. it
falls on 25th December. people go to church to pray. on this
day Christmas trees are decorated with balloon, coloured
lights , stars and gifts
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               Women life
women have a wilderness In them. instead they are
provident enough to remain. content in the tide is
suggestive  of  lack  of  freedom  in  their  life.  their
hearts are hot. the Sheep could be a reference to
the  agony  and  expression  which  have  no  outlets.
they sacrifice everything and are provident.

women  who  stay  within  the  four  works  of  their
homes are denied the site of grazing cattle or even
hear  the  soft  Murmur  of  the  snow water  flowing
through Calvons,  while  man go around the  world
and enjoy all the world offers.

women's  life  is  confined  to  the  Limited  world  of
domesticity which is not spiced with varied outdoor.
experiences  such  as  involving  in  hard  manual
labour-  like  cleaning woodchuck by an axe and a
grain like so many crops to a field. 

Abhay.v.Krishna
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Traditional Kerala Mural Painting

The history of mural painting of India is studied by 
many and most of them  
traced the evaluation of it from Ajanta to Kerala. 
Kerala is considerd to be very rich in moral painting . 
Perhaps second only to Rajasthan in india and most of 
the Kerala  moral are dated between the 16th/17th 
century and the 19th century A.D . Through very few 
documentary evidences are there to date accurately the 
architecture of Kerala. 
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History of computer technology

Zuse  Z3 replica  on  display  at  Deutsches  Museum in
Munich. The Zuse Z3 is the first programmable computer.
Main article: History of computing hardware

Devices have been used to aid computation for thousands of
years,  probably initially in the form of a  tally stick.  The
Antikythera mechanism, dating from about the beginning of
the  first  century  BC,  is  generally  considered  to  be  the
earliest  known  mechanical  analog  computer,  and  the
earliest  known  geared  mechanism.  Comparable  geared
devices did not emerge in Europe until  the 16th century,
and it was not until 1645 that the first mechanical calculator
capable of performing the four basic arithmetical operations
was developed.
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Electronic computers, using either  relays or  valves, began
to appear in the early 1940s. The electromechanical Zuse    Z3,
completed  in  1941,  was  the  world's  first  programmable
computer,  and  by  modern  standards  one  of  the  first
machines that could be considered a complete  computing
machine.  Colossus,  developed  during  the  Second  World
War to decrypt  German messages, was the first  electronic
digital computer. Although it was programmable, it was not
general-purpose, being designed to perform only a single
task.  It  also  lacked  the  ability  to  store  its  program  in
memory;  programming  was  carried  out  using  plugs  and
switches to alter the internal wiring. The first recognisably
modern electronic digital stored-program computer was the
Manchester Baby, which ran its first program on 21 June
1948.

The development  of  transistors in  the  late  1940s  at  Bell
Laboratories allowed a new generation of computers to be
designed with greatly reduced power consumption. The first
commercially  available  stored-program  computer,  the
Ferranti  Mark I,  contained 4050 valves and had a power
consumption of  25  kilowatts.  By  comparison  the  first
transistorised  computer,  developed  at  the  University  of
Manchester and operational by November 1953, consumed
only 150 watts in its final version.
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All that glitters is not gold

Out word appearance can be greatly misleading. Gold 
is very valuable metal. It was an attractive glittering 
appearance too. But it does not mean that every thing 
which glitters like gold should be precious there are 
utterly valuable things that look like gold, and taking 
them on their on their face value is unwise. On the 
contrary, some of the dull looking things possess 
immense value their appearance is in no way 
proportionate to the great value they have. This is true 
of human beings also. A person may be good looking 
having an attractive character. But he may not possess 
any real ability or talent. He can even turn out to be 
unscrupulous too. A man must be judged on the basis 
of his abilities and not on his external appearance.

        
BY                   

Anagha
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                GLOBAL WARMING

Global warming is the increase in average temperature of 
the earth's near surface. Air and ocean since the mid 
twentieth century and is projected continuously. An 
increase in the global temperature will cause sea level to 
rise and will change the amount and pattern of 
precipitation probably including the expansion of sub 
tropical  desert. Warming scientists say is expected to be 
the strongest in the Arctic. The melting of the Arctic ice cap 
and the increase in the prices of food and oil are some of 
the apparent sings of the fast approaching havoc. The rise 
in temperature should be limited or it would parch 
continents turn farmland into deserts many species could 
became exist and the whole nations would be drowed by the
sea .   
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                  plastics

Plastics is one of the most important thing in the 

modern life of human being. it can be moulded into 

any desired shape. it is cheap as compared to other 

materials and has more strength. it is a part of our day

to day life.

but plastics also carries a lot of disadvantages. it is 

harmful to the environment. it cannot be degreded and

damages the atmosphere is burnt. it can prevent 

dissolving of water into the soil, reaching sunlight into 

water,etc. the toxic chemical released during the 

production of plastic is another demerit. plastic has 

given numerous benefit to human life. but it is also a 

cause of global warming and pollution in our 
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surroundings.

                                                         KATHAKALI

Kathakali  is  a  highly stylized classical  Indian  dance-
drama noted for the attractive make-up of  characters
,elaborate costumes , detailed gestures and well -defined
body  movements  presented  in  tune  with  the  anchor
playback  music  and   complementary  percussion   it
originated  in the countries present day state of kerala
during the 17th century and has developed over the years
with  improved  looks  ,  refined  gestures  and  added
themes  besides  more   ornate  singing   and  precise
drumming
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കമേസൂരെറിമലക്കേറ്റ് ഒരു യവൊത്ര
                                                    (യവൊത്ര വറിവരെണടീം)

      ഞങ്ങള കുടുടീംബക്കേവൊവരെല്ലവൊടീം കൂടറി ഒരു കമേസൂര് യവൊത്ര പവൊന 
വചെയറ്റ് തു.രെവൊത്രറി 9 മേണറിയവൊയമപ്പവൊള ഞങ്ങള യവൊത്ര പുറവപ്പട്ടു. 

ബസറില് കളറിയടീം ചെറിരെറിയമേവൊയറി അററിയവൊവത മേയങ്ങറിമപ്പവൊയറി. 
പഭവൊദതറില് സൂരെദ്യകറിരെണങ്ങള ഞങ്ങവള വറിളറിച്ചുണര്തറി. 
ആദദ്യടീം കമേസൂരെറിവല വൃന്ദവൊവനതറിമലക്കേറ്റ് യവൊത്ര ആരെടീംബറിച്ചു. 
കമേസൂരെറിവല പകൃതറി ഭടീംഗറിവയ എടുത്തു കവൊണറിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടടീം 
പൂക്കേളുവട ഇടയറിലൂവട ഞങ്ങള നടന നടങ്ങറി. പുഷറ്റ് പങ്ങളുടീം 
ശലഭങ്ങളുടീം ആ സലവത അതറിമേമനവൊഹരെമേവൊക്കേറി. പറിന്നടടറ്റ് 
ഞങ്ങള വകവൊട്ടവൊരെതറിമലക്കേറ്റ് യവൊത്ര തറിരെറിച്ചു. യവൊത്ര മേമദദ്യയറില് 
പല രെസെറികന കവൊയ്ചകളുടീം കവൊണവൊന ഞങ്ങളക്കു കഴറിഞ്ഞു. 

പറിന്നടടറ്റ് വകവൊട്ടവൊരെതറിവലതറി. മേവൊര്ബറിള കല്ലുവകവൊണറ്റ് അലങ്കേരെറിച
ഒരു വകവൊട്ടവൊരെമേവൊയറിരുന അതറ്റ്. പല വവൊസെറ്റ് തു ശറില്പ്പങ്ങളുടീം 
അവറിവട വകവൊതറി വവചറിരുന. ചെറിത്രങ്ങള എടുത്തുപറയവൊന 
ഉള്ളതവൊയറിരുന.

                           പറിന്നടടറ്റ് മേജ്യൂസെറിയതറിമലക്കേറ്റ് ആയറിരുന ഞങ്ങള 
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മപവൊയതറ്റ്. പവൊചെടനകവൊലവതപ്പററി വവക്തമേവൊയറി മേനസെറിലവൊക്കേവൊന 
ആ മേജ്യൂസെറിയടീം സെഹവൊയമേവൊയറിരുന. രെവൊജക്കേനവൊര് 
ഉപമയവൊഗറിചറിരെറിന്ന പല വസെറ്റ് തുക്കേളുമേവൊയറിരുന അവറിവട 
ഉണവൊയറിരുന്നതറ്റ്. അതറ്റ് കയറി ഞ്ഞറ്റ് ഞങ്ങള മൃഗശവൊലയറിമലക്കേറ്റ് 
മപവൊയറി. അവറിവട വര്ണപ്പകറിട്ടുള്ള പക്ഷറികളുടീം പലതരെടീം മൃഗങ്ങളുടീം 
അവറിവട ഉണവൊയറിരുന. ഒരുപവൊടറ്റ് നല്ല അനുഭവങ്ങള മേനസെറില് 
സൂക്ഷറിചറ്റ് പകൃതറി ഭടീംഗറിയള്ള കമേസൂര് വറിട്ടറ്റ് മേടക്കേ യവൊത്ര 
ആരെടീംഭറിച്ചു.

       ദറില്ഷ.എന

58    Little kites G.V.H.S.S  Meppayur 



ZENITH

 CLEAN SCHOOL
A clean and beautiful school is very 
important. this is to ensure that teaching 
and learning well take place. students can
relax and enjoy the activities carried out 
in School. They can also feel comfortable

with the clean and beautiful environment there are 
many ways to beautiful our school

first of all, we have to clean the classroom by 
swapping and mopping the floor. we should also clean
the dust on the window paint p panes. we can use to 
feather Duster or a wet cloth to clean the windows. to 
make sure that everyone take part in cleaning the 
class, we should prepare a test roster. this is because 
we can divide the jobs equally.

secondly, we should also beautify our class. all the 
chairs ant desks should be arrange properly so that our
class looks heat and tidy. a reading corner with variety
of trading materials be very useful. if we have extra 
font, we can paint the walls of our class. this will 
make class more careful and conductive
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we should also keep our school compound clean. we 
must clean the clogged drains so that the water can 
flow smoothly and there will be no and unpleasant 
smell. we can also beautiful how to school by painting
natural the world's end decorate the notice board with 
information about school activities.

finally, we should encourage everyone to keep the 
school clean and beautiful. we should all take a bath 
and be responsible in keeping our school clean and 
beautiful.

                                                           By                       

                                                                     Anirudh.R
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                             NELSON MANDELA
Nelson Mandela was born on 18th July 1918th in South Africa. 
Nelson Mandela was a  South African anti apartheir revolutionary 
politician philanthropist who sever as president of South Africa 
from 1994 to 1999. We got awards such as Nobel prize,bharat 
ratna. He is influeced by Mahathma Gandhi walfar lutli. His books
are-long walk to freedom,conversation with my self,The struggle  
is my life,No easy walk to freedom,Mandela,Nelson Mandela in 
his own words and notes to the future. 
Nelson Mandela passed away on 5th December 2013 in Haughton 
estate Johns burg South Africa.    
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               SAROJINI  NAIDU 

The famous poet and freedom fighter Sarojini Naidu
.Bharatiya kokila [The nightingale of India] was born on

february13,1879 in Hyderabad Andhra pradesh . Aghornath
chatto padhyaya and varada  sundari Devi were her

parents .She was married  to Dr  . Multayala Govindarajulu
Naidu . She was well- known as the first Indian women to
became the president of the Indian National Congress  and

also as the first women to become the Governor of this stats
in India . Her famous works are the golder , The Shold ,

The bird of time , The broken wings, The magic tree, The
wizard mask and A treasury of poems. She died on march 2

1949 in Allahabad , Uttar pradesh.
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RABINDRANATH TAGORE

The  famous Bengali poet, play Wright, 
philosopher and novelist. Rabinthranath 
Tagore was born on may 7 1861 in Calcutta 

[New kolkatha] as son of debendranath tagore and 
sarada devi. He studied at university collage London, 
but didn’t wait to get a degree. He married mrinalini 
devi in 1883. He wrote novels, short stories, poems, 
essay etc......

His  best  known work  in  include  gitanjali  [Song  of
feelings],gore[Fair faced], ghare-baire [the home and
the world], amar sonar Bengal [The national anthem
of  Bangladesh]  and  the  Jana  Gana  Mana  [Indians
national  anthem]  etc....  He  was  awarded  the  Nobel
prize for literature in 1913. He died on august 7,1941
in Calcutta.

BY                     

Anwin sharon 
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Pythagorus

      Pythagorus of Samos was a famous
Greek mathematician and philosopher born
on the Greek island Samos in the Eastern
Aegean .  His  birth  date  be somewhere in
570 BE. Thales was very old and it is not
believed  have  thought  Pythagorus  great
deal  at  that  time.  However,it  was  this
meeting  which  triggered  his  interest  in
science of mathematics and astronomy. He

is known best for the proof of the important Pythagorean
theorem which is about right angled triangle he started a
group  of  mathematician,  called  the  Pythagoreans  who
worshiped  numbers  and  lived  like  monks.  Pythagorus
traveled to Greece and Egypt  and then moved to Croton
where he established his school. He made contribution to
the field of science and mathematics. Hence the historians
shared doubts  about  his  true contribution to  mathematics
and philosophy.
      
        Pythagorus theorem is the most famous theorem to do
with right triangles. He said that the length of the longest
side  of  the  right  angled  triangle  called  hypotenuse(C)
squared would be equal to the sum of the squares of lengths
of the other two sides. Since at least the  1st century BC,
Pythagorus has commonly be given credit for discovering
the Pythagorean theorem, a theorem in geometry. 
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          (Hypotenuse)
b           c                             C=H2=a2+b2

                                             H=√a2+b2

         
          a
Pythagorus believed,
        All  things  are  numbers,maths  is  the  basis  for
everything,  and  geometry  is  the  highest  form  of
mathematical studies . The physical world can understood
through mathematics. He died on approximately between 
500-475 BC at Metapontum in Italy.
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Srinivasa Ramanujan 
Indian Mathematician 

Srinivasa Ramanujan,a genius in mathamatics was born at
erode,India on 22 Dec 1887 . He contributed much to the
theory  of  numbers  .  He  lived  during  the  period  of  the
British rule in India . He was born and brought up in the
poorest circumstances . In 1903 he secured a scholarship to
the University of Madras . In 1911 Ramanujan published
first of his papers in the journal of the Indian mathematical
society .

              His correspondence with J.H hardy , the British
mathematician changed his life . He invited ramanujan to
England  in  1914  they  produced  many  papers  in
mathematics 

     RAMANUJAN NUMBERS :-1729 

  1729=123 +13=103+93       

 He passed away at kumbakonam in 26 April 
1920 He had died in very younger age .

                    Arjun.k        
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       Made global 
warming,the biggest scam
in the history of mankind 
to fulfil his greediness ?

  Understand this or 
Nature will teach you!
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NO
SMOKING,
SMOKING
KILLS
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Nothing succeed like success 

         Success and failure are like the two sides of a coin but
at the same time both success and failure have a tendency to
make the same follow it. That is a strange phenomenon of
nature we may notice this in the carrier of movie stars . He
or she may not be able to gain popularity . With this or her
first movies  but once a movie happens to be box-office  hit,
the stars gain treatmentos popularity . And this popularity in
turn  makes  people  flock  to  see  the  next  film  which
consequently turns out to be a his also . The success of one
movie  has  made  it  possible  for  another  to  become  a
success . So also with failure . On movie happens to be a
flop ,it will often be followed by more and more flops.

Muhammed Shahir T.K.
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	Nature beauty is better then having any surgery.
	We can achieve a good figure by having balanced diet,exercise,sleeping at the right time,eating healthy foods and taking proper medicines.
	Not like plastic and cosmetic surgeries, your life is at risk and danger.
	We can be beautiful in many ways just be yourself, be natural, be confident and take care of your self.
	We just need to accept what we have and be contented
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