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സനന്ദേശശ

വടകഎതല എസല. വവി. പവി. എഎ. എചല. എസല 2018-19 അധത്യയന 
വർഷതവിൽ മഴവവിലല എന്നറപരവിൽ ഒരു ഡവിജവിറൽ മറ്റോഗസവിൻ പ്രസവിദചീകരവികന്നു 
എന്നറവിഞ്ഞതവിൽ ഏററ സറന്തറ്റോഷവികന്നു. ചവറ സബല ജവിലയവിൽ പറ്റോഠ പറ്റോറഠത്യതര 
രഎഗങ്ങളവിറല മുഴുവൻ റമഖലകളവിലഎ ശവിരസ്സുയർതവി നവിൽകന്ന നമ്മുറട സ്കൂളവിറല 
ലവിറവിൽ സകറലസല അഎഗങ്ങളുറട ശ്രമഫലമറ്റോയവി പവിറവവിറയടുകന്ന ഈ സഎരഎഭവഎ 
പൂർണ്ണ വവിജയതവിൽ എതറട്ടെ എന്നറ്റോശഎസവികന്നു. എലറ്റോ ഭറ്റോവകങ്ങളുഎ റനരുന്നു.

                                                                              

                                                                              സുനവിൽ കുമറ്റോർ

                                                                               (സ്കൂൾമറ്റോറനജർ)

                                                                               



സനന്ദേശശ

                                        വടകഎതല എസല വവി പവി എഎ എചലഎസവിറല 
ലവിറവിൽ സകറലസല അഎഗങ്ങളുറട റനതൃതത്വതവിൽ മഴവവിലല എന്ന റപരവിൽ 
പ്രസവിദചീകരവികന്ന ഡവിജവിറൽ മറ്റോഗസവിൻ അക്ഷരറ്റോർത്ഥതവിൽ റകട്ടെവിലഎ മട്ടെവിലഎ 
ഭഎഗവി പുലർത്തുറമന്നല കരുതുന്നു. വവിവര വവിനവിമയ സറ്റോറങ്കേതവിക വവിദത്യയുറട 
അനന്തസറ്റോധത്യതകൾ കുട്ടെവികൾകല മുന്നവിൽ തുറന്നുറകറ്റോണല സ്കൂളുകളവിറലകല വന്ന 
ലവിറവിൽ സകറലസല ഈ റമഖലയവിറല തല്പരർകല ശുഭ പ്രതചീക്ഷകളറ്റോണല 
നൽകുന്നതല. വവിരൽത്തുമവിറല വവിജറ്റോനഎ ഏതു വവിധഎ വവിനവിറയറ്റോഗവികന്നു 
എന്നതവിറന ആശ്രയവിചവിരവികഎ സർവ്വതവിന്റയുഎ ലക്ഷത്യപ്രറ്റോപവി .എലറ്റോ നല ലക്ഷത്യങ്ങളുഎ
സകവരവികറ്റോൻ സകറലസവിൻറ അഎഗങ്ങൾകറ്റോകറട്ടെ. ഡവിജവിറൽ മറ്റോഗസവിൻറ 
അണവിയറ ശവില്പവികൾകല എലറ്റോവവിധ ആശഎസകളുഎ റനരുന്നു.

                                                  ബവി. സുറരഷലകുമറ്റോർ

                                                                                                        റഹഡറ്റോസർ



                     ആശഎസ

ഐ. സവി. റവി. വവിഭവങ്ങൾ ഉപറയറ്റോഗവികന്നതവിലൂറട കറ്റോസല മുറവികൾ ഇന്നല 
ഉണർവവിറൻറ പറ്റോതയവിലറ്റോണല. പുസ്തകതറ്റോളുകളവിറല പറ്റോഠഭറ്റോഗങ്ങൾ കൺമുന്നവിൽ 
ചലവികന്ന ചവിത്രങ്ങളറ്റോവറമറ്റോൾ വവിദത്യറ്റോർത്ഥവി സമൂഹഎ മുറമങ്ങുമവിലറ്റോത ആറവശഎ 
അനുഭവവിചറവിയുന്നു. പരവിവർതനങ്ങൾ ഈ റമഖലയവിൽ ഇനവിയുഎ ഒരുപറ്റോടല 
വരറ്റോനവിരവികന്നു. ലവിറവിൽ സകറലസല യൂണവിറവിൻ ഡവിജവിറൽ മറ്റോഗസവിൻ 
പ്രവർതനങ്ങൾകല എലറ്റോവവിധ പവിന്തുണയുഎ ആശഎസകളുഎ അർപവികന്നു. 

                                                                    അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ

                                                                         SITC



എഡവിറററ്റോറവിയൽ
വവിദത്യറ്റോഭത്യറ്റോസ റമഖല മുഴുവൻ സമൂലമറ്റോയ മറ്റോറതവിനല വവിറധയമറ്റോയവിറകറ്റോണവിരവികകയറ്റോണല. ഇതവിനല ശകവിപകരറ്റോൻ 

ലവിറവിൽ സകറലസവിറൻ വരവല  റഹതുവറ്റോയവിട്ടുണല. റപരവിൽ ലവിറവിലറണങ്കേവിലഎ ഒട്ടുഎ ലവിറവിലല ലവിറവിൽ സകറലസല എന്നല 

ഇതവിനകഎ റതളവിയവിച്ചു കഴവിഞ്ഞവിരവികന്നു.വവിവരസറ്റോറങ്കേതവിക വവിദത്യയുറട അനന്ത വവിഹറ്റോയസവിറലകല പറന്നുയരുന്ന 

ചവിറകുകളുറട പ്രതചീകവമറ്റോയവി വന്ന ലവിറവിൽ സകറലസല അക്ഷരറ്റോർത്ഥതവിൽ നമുകവിന്നല മഹതറ്റോയ പ്രറചറ്റോദനവഎ 

റപ്രരണയുമറ്റോയവി മറ്റോറവിയവിരവികന്നു. റലറ്റോകഎ വവിരൽത്തുമവിൽ എന്നല നറ്റോഎ നവിരന്തരഎ പറയുറമറ്റോൾ വവിശറ്റോലമറ്റോയ ആ 

റലറ്റോകതല ഉറച ചുവടുകൾ വയറ്റോനുള്ള അറവിവഎ അനുഭവസമത്തുമറ്റോണല ലവിറവിൽ സകറലസല നൽകുന്നതല. ഇരുതല 

മൂർചയുള്ള ആ അറവിവഎ അനുഭവവഎ എങ്ങറന ഉപറയറ്റോഗവികന്നു എന്നതവിറന ആശ്രയവിചവിരവികന്നു നമ്മുറട വവിജയഎ. 

ഒരു കറ്റോരത്യഎ ഉറപറ്റോണല. ഇറതലറ്റോഎ പ്രറയറ്റോജനറപടുത്തുന്നവർകല ഭറ്റോവവിയവിൽ മവികച വവിജയഎ വരവികറ്റോഎ. വറ്റോയന മരവികന്നു

എന്നല പരവിതപവികന്ന ഈ കറ്റോലതല കുട്ടെവികറള വറ്റോയനയുറടയുഎ എഴുതവിറൻയുഎ സുന്ദര റലറ്റോകറതകല ആനയവികറ്റോൻ 

ഉതകുന്ന ഒരു പ്രവർതനമറ്റോയവി നമുകല ലവിറവിൽ സകറലസവിറൻ ഈ ഡവിജവിറൽ മറ്റോഗസവിറന കറ്റോണറ്റോഎ. വറ്റോയനയുറട 

ആഹത്വറ്റോനമറ്റോയവി ഈ എളവിയ പരവിശ്രമഎ ഏവർകമറ്റോയവി സമർപവികന്നു.

ഹവിമ ഡവി

ചചീഫല എഡവിറർ 



അമ
അററിവറിനനന്െ്റ ലലലോകതറിനല -

കലോദൃനമെന  കകപറിടറിച്ചനതെന്നമ

അമനയെന്നക്ഷരനമെന

നലോവറിലലോദൃദൃം കുററിച്ചനതെനപലോന്നമ

അമതെന അമറിഞ്ഞപലോ-

ലറിന മെലോധുരദൃം പകർന്നനതെന്നമ

അമതെനന്നനനന്െ്റ അച്ഛനന

കലോടറിതന്നു വറിളറിച്ചതദൃം ആ

അമതെനന്നന്നുനട സർവ്വതദൃം

മെമീ ലലലോകതറിനനദൃം വലരയദൃം

                                         -അഞ്ജലറി



- സറ്റോന.

 പ്രകൃതവിയുറട പ്രതവികരണറമറ്റോ ?
                              മനുഷത്യൻ ആവശത്യങ്ങൾകറ്റോയവി പ്രകൃതവിറയ ഉപറയറ്റോഗവികന്ന 
കറ്റോലമറ്റോയവിരുന്നു നമ്മുറടതല ഏതല അതവിറന്റ ആദത്യറത തവിരവിചടവിയറ്റോയവി ഉണറ്റോയതറ്റോണല 
2004 ൽ നമുകണറ്റോയ സുനറ്റോമവി. എന്നവിട്ടുഎ മനുഷത്യരുറട ചൂഷണതവിനല  ഇനവിയുഎ ഒരു 
മറ്റോറവമുണറ്റോയവില. 

നമുകല ആശ്രയമറ്റോയ പല കുളങ്ങളുഎ റതറ്റോടുകളുഎ മറഎ റകട്ടെവി അതുറപറ്റോറല പല 
റകട്ടെവിടങ്ങളുഎ മറഎ റകട്ടെവി. മരങ്ങൾ റവട്ടെവി അതല നമ്മുറട ഓറരറ്റോ ആവവിഷ്കരണങ്ങൾകറ്റോയവി 
ഉപറയറ്റോഗവിച്ചു. മനുഷത്യരുറട ചൂഷണങ്ങൾ സഹവികവയറ്റോറത ആ പ്രകൃതവി നമ്മറളറ്റോടല 
തവിരവിചടവിച്ചു.

                        2004 റല സുനറ്റോമവികല റശഷഎ റകരളതവിലണറ്റോയ മറററ്റോരു 
ദുരന്തമറ്റോണല 2018 റല പ്രളയഎ. കഷ്ടത അനുഭവവിച്ചു ആളുകളുറട എണ്ണഎ വളറര 
കൂടുതലറ്റോണല. മറള്ള റസനകറള കറ്റോട്ടെവിലഎ പ്രയതവിച മതത്യറതറ്റോഴവിലറ്റോളവികൾ 
കറ്റോരണമറ്റോണല നമ്മളവിൽ പലരുഎ ഇന്നല ജചീവവിചവിരവികന്നതല അതുറകറ്റോണ്ടുതറന്ന റദശചീയദു 
രന്തമറ്റോയല   പലറഖത്യറ്റോപവിചതല. അതുറപറ്റോറല ഇറപറ്റോഴുഎ ഓറരറ്റോ കറ്റോരണങ്ങൾ റകറ്റോണല 
പ്രകൃതവി നറമ്മറ്റോടല തവിരവിചടവികന്നു.

                            നമ്മുറട പ്രകൃതവിറയ ഓജറസറ്റോടുഎ റതജറസറ്റോടുഎ കൂടവി വറ്റോർറതടുകറ്റോൻ 
കഴവിയുഎ അതവിനറ്റോയവി നറ്റോഎ ഒന്നറ്റോയവി പരവിശ്രമവികണഎ. നറ്റോഎ ഒന്നറ്റോണല തവിരവിറക റനടറ്റോഎ 
നമുകല നമ്മുറട പ്രകൃതവിറയ.

                                                                           

                                                                                                     



ചചെറുകഥ

വവികവി
                                               നന്ദുവവിറന്റ പവിറന്നറ്റോളവിനല അച്ഛൻ 

അവറനറ്റോരു പട്ടെവികട്ടെവിറയ സമ്മറ്റോനവിച്ചു. റവള്ള നവിറതവിലള്ള ശരചീരഎ മുഴുവനുഎ റരറ്റോമഎ 
റകറ്റോണല നവിറഞ്ഞു വളറര മറനറ്റോഹരമറ്റോയ ഒരു പട്ടെവികട്ടെവി. ആ പട്ടെവികട്ടെവികല നന്ദു വവികവി 
എന്നല റപരവിട്ടു. നന്ദുവവിനല വവികവിറയ വളറര ഇഷ്ടമറ്റോയവിരുന്നു. അതുറപറ്റോറല തറന്നയറ്റോണല 
വവികവികഎ നന്ദു വവിറനറ്റോടല. നന്ദുവവിറന്റ കൂറട എറപറ്റോഴുഎ ഒരു നവിഴലറ്റോയവി വവികവി കറ്റോണഎ.
                                                 എന്നറ്റോൽ, വവികവിറയ നന്ദുവവിറന്റ മുതശ്ശനുഎ കണ്ടുകൂടറ്റോ 
അതവിറനറ്റോടല അറപറ്റോണല മുതശ്ശനല വവികവി നന്ദുവവിറന്റ പവിററക 
സന്തതസഹചറ്റോരവിറയറപറ്റോറല നടകന്നതല കണ്ടു എറപറ്റോഴുഎ മുതശ്ശൻ വഴകണറ്റോകുഎ 
ആയവിരുന്നു വവികവി മുതശ്ശറന്റ അടുത്തുകൂറട റപറ്റോകുറമറ്റോൾ അസതല 
എന്നുപറഞ്ഞുറകറ്റോണല വറ്റോകവിഎഗല സവികല ഉപറയറ്റോഗവിചല അടവിറചറ്റോടവികഎ ആയവിരുന്നു. 

അറതറ്റോന്നുഎ കറ്റോരത്യമറ്റോകറ്റോറത വവികവി വറ്റോലറ്റോട്ടെവി റപറ്റോകുഎ. അവരുറട വചീട്ടെവിൽ മുതശ്ശൻ ഒഴവിചല
നന്ദുവവിറന്റ അച്ഛനുഎ അമ്മകഎ സറഹറ്റോദരങ്ങൾകഎ എലറ്റോഎ വവികവിറയ വളറര 
ഇഷ്ടമറ്റോയവിരുന്നു. നന്ദുവവിനല മുകളവിൽ ഒരു റചചവിയുണല. വവിറദശതല നവിന്നല 
പഠവികകയറ്റോണല. സമ്മർ റവറകഷനല റചചവി വന്നവിട്ടെല റപറ്റോയവി. നന്ദുവവിറന്റ കൂട്ടുകറ്റോരുഎ 
വലറപറ്റോഴുഎ വവികവിറയ കറ്റോണറ്റോനറ്റോയവി വചീട്ടെവിൽ വരുമറ്റോയവിരുന്നു ശരവികഎ പറഞ്ഞറ്റോൽ ആ 
നറ്റോട്ടെവിറല തറ്റോരമറ്റോയവിരുന്നു വവികവി നറ്റോട്ടെവിറല എലറ്റോവർകഎ വവികവി എന്നുപറഞ്ഞറ്റോൽ 
കകൗതുകഎ നവിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടെവികട്ടെവി ആയവിരുന്നു.

നറ്റോളുകൾ കഴവിഞ്ഞുറപറ്റോയവി, വവികവിയുഎ നന്ദുവഎ വളർന്നു പഴയ അഞറ്റോഎ കറ്റോസല 
വവിദത്യറ്റോർത്ഥവിയറ്റോയവിരുന്ന നന്ദു ഇറപറ്റോൾ പതറ്റോഎ കറ്റോസല വവിദത്യറ്റോർത്ഥവിയറ്റോണല വവികവിയുഎ 
വളർന്നു കഴുതവിറലയുഎ റചവവിയവിറല യുഎ റരറ്റോമങ്ങളുഎ വളർന്നു വറ്റോൽ കമവിളവി നൂൽ റകട്ടു 
റപറ്റോറല റപരുത്തു അവൻററ ശബ്ദതവിനല ഗറ്റോഎഭചീരത്യഎ വർധവിച്ചു. വവികവി ഒരു വലവിയ 
നറ്റോയയറ്റോയവി തചീർന്നവിരവികന്നു. നന്തു എസലഎസലഎൽസവി പരചീക്ഷയല 
തയറ്റോററടുകകയറ്റോണല. സദറ്റോസമയവഎ പഠവിതഎ തറന്നയറ്റോണല. മുറവികള്ളവിൽ ഒറയവിരുന്നല
പഠവികറ്റോനറ്റോയവി നന്ദവിവവിറന്റ മുറവിയുറട വറ്റോതവികൽ ആരുഎ ശലത്യഎ               
ആവറ്റോതവിരവികറ്റോൻ വവികവിയറ്റോണല കറ്റോവൽ നവിൽകന്നതല . രണ്ടു ദവിവസഎകൂടവി കഴവിഞ്ഞറ്റോൽ 
നന്ദുവവിനല പരചീക്ഷയറ്റോണല നന്ദുവവിറന്റ എലറ്റോ ടട്യൂഷൻ റസൻററുകൾഇലഎ മറമറ്റോയവി വവികവി 
റപറ്റോകുമറ്റോയവിരുന്നു എന്നവിട്ടുഎ പുറത്തു കറ്റോത്തുനവിൽകഎ. ഒരവികൽ നന്ദുവഎ വവികവിയുഎ ടട്യൂഷൻ 
കറ്റോസല കഴവിഞ്ഞു വരുറമറ്റോൾ മുഖഎ മൂടവി റകറ്റോണല മുഖഎ മറചല നറ്റോലറപർ 



അവർകലമുന്നവിറലകല ചറ്റോടവി വചീണ നന്ദുവവിറന്റ കയവിലള്ള ആഭരണങ്ങളുഎ വസ്തുകളുഎ 
പവിടവിറചടുത്തു അവറര എതവിർത്തുനവിൽകറ്റോൻ നന്ദുവവിറന റകറ്റോണല കഴവിഞ്ഞവില . 
അതവിനുറശഷഎ അവറര അവവിറടനവിന്നു ഓടവിചതല വവികവിയറ്റോണല .അതവിറലറ്റോരറ്റോറള വവികവി 
കടവികകയുഎ റചയ
                                             അങ്ങറന നന്ദുട്ടെൻ പരചീക്ഷ കഴവിഞ്ഞു റവിസൾട്ടെല വന്നു 
മവികച റഗ്രേഡുകൾ ഓറട നന്ദുട്ടെൻ വവിജയവിച്ചു ആ വവിജയഎ നന്ദുട്ടെറന കുടുഎബഎ വളറര 
നന്നറ്റോയവി ആറഘറ്റോഷവിച്ചു. വവിറദശതറ്റോയവിരുന്ന നന്ദുട്ടെൻ അച്ഛനുഎ റചചവിയുഎ നറ്റോട്ടെവിറലതവി
.നറ്റോട്ടെവിനല അച്ഛൻ മടങ്ങുറമറ്റോൾ നന്ദുവവിറന കൂറട കൂട്ടെവിറകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകുറമന്നല എറന്ത 
പറഞ്ഞറ്റോണല അച്ഛൻ വന്നവിരവികന്നതല. നന്ദുവവിറന്റ തുടർ പഠനഎ അവവിറട ആവറ്റോഎ 
എന്നറ്റോണല അച്ഛൻ പറയുന്നതല. ഈ കറ്റോരത്യഎ അറവിഞ്ഞല നന്ദുട്ടെനല വളറര വവിഷമമറ്റോയവി . 
കറ്റോരണഎ, തറ്റോറനവവിറട നവിന്നു റപറ്റോകുറമറ്റോൾ വവികവി ഒറയല ആകണറമന്നല ഓർതല. 
അതവിനുറശഷഎ നന്ദുട്ടെൻ പണറതകറ്റോളുഎ കൂടുതൽ റനരഎ വവികവിയുറടകൂറട സമയഎ 
റചലവഴവികറ്റോൻ തുടങ്ങവി. ആ ഓറരറ്റോ നവിമവിഷവഎ നന്ദുട്ടെൻ വളറര വവിലറപട്ടെതറ്റോയവിരുന്നു.

                                                     നന്ദുട്ടെനുഎ അച്ഛനുഎ റചചവികഎഉള്ള ടറ്റോകവി ബുകല 
റചയവിരുന്നു. ഇവർ മൂന്നുറപരുഎ ഓറരറ്റോ സ്ഥലതറ്റോണല നവിൽകന്നതല നന്ദുവവിറന്റ അചനുഎ
അവവിറട സൂപർമറ്റോർകറല മറ്റോറനജരറ്റോണല. റചചവി അവവിറടനവിന്നല എൻജവിനചീയറവിഎഗവിനല 
പഠവികന്നു. വചീട്ടുമുറതല കറ്റോർവന്നവിറങ്ങവി. സറ്റോധനങ്ങൾ പറ്റോകലറചയ. നന്ദുട്ടെനുഎ അചനുഎ 
റചചവിയുഎ കറ്റോറവിറലകല കയറവി. അവറര എയർറപറ്റോർട്ടെല വറര റകറ്റോണറ്റോകറ്റോൻ ആയവി 
അമ്മയുഎ വവികവിയുഎ മറ ചവില ബന്ധുകളുഎ കൂറട റപറ്റോയവി. വവികവികല കറ്റോരത്യഎ മനസവിലറ്റോയവി. 
തറന്റ നന്ദുവവിറന പറവിറചടുത്തു മററവവിറടറയറ്റോ റകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകുന്നു. 

എയർറപറ്റോർട്ടെവിറലതവിയ നന്ദുവഎ വവികവിയുഎ റകട്ടെവിപവിടവിച്ചു. നന്ദു കരഞ്ഞു. എഴുറന്നൽകറ്റോൻ
ശ്രമവിച നന്ദുവവിറന്റ കറ്റോലവിൽ വവികവി കയറവി അമർതവിപവിടവിച്ചു. ഒരു കറ്റോരണവശറ്റോലഎ വവികവി 
നന്ദുവവിറന്റ കറ്റോലവിൽ നവിന്നല പവിടവിവവിട്ടെവില അച്ഛനുഎ അമ്മയുഎ ഇതവിറലറ്റോറക ശ്രമവിച്ചു വവികവി 
നന്ദുവവിറന കറ്റോലവിൽനവിന്നല പവിടവിറചടുകറ്റോൻ. എന്നറ്റോൽ അതവിനല കഴവിയുന്നവില 
അവർറകലറ്റോഎ മനസവിലറ്റോയവി നന്ദുവവിറന്റ വവികവിയുറടയുഎ ആത്മബനഎ. എന്നവിട്ടുഎ അവർ 
ഒരവികൽകൂടവി പരവിശ്രമവിച്ചു വവികവിറയ നന്ദുവവിൽ നവിന്നല അകററ്റോൻ. അറതറ്റോന്നുഎ അതവിനറ്റോൽ
കഴവിയറ്റോതതവിനറ്റോൽ അച്ഛറന്റ നന്ദുവവിറന്റ വവിസ കത്യറ്റോൻസൽ ആകവി. അങ്ങറന 
നന്ദുവവിറന വവിറദശറതകല റകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകറ്റോഎ എന്നുള്ള തചീരുമറ്റോനഎ പവിൻവലവിച്ചു.

അതവിനുറശഷഎ നന്ദുട്ടെനുഎ വവികവിയുഎ പഴയതുറപറ്റോറല ജചീവവിച്ചു.

                                                                 

                                                                                          
-ലകവി പ്രവിയ



                  LONGEST & SHORTEST

1) Longest word in English  -

          Pneumonoultramicrospicsilicovolcanokoniosis

                ( 45 letters )

2) Shortest words in English   -

               A & I 
                    

                                  -    
Harshana



 നകരളശ
ലകരളമീയെമെലോദൃം മെലയെലോളറി ജമീവറിതെദൃം

മെലയെലോളമെലോദൃം നമ്മുനട ഭലോഷ.

മെലയെലോളനലോടറിനനന്െ്റ മെലയെലോള ശമീലുകൾ

പലോടറി നടക്കുന്ന പക്ഷറികലളലറ

ഈ വഴറിയെറിൽ പലോടറി പറന്നു

നമീ നചലോല്ലുന്ന ലകരളലകളമീകൾ

പലോടുന്നു നതെന്നൽ 

നചറുലശ്ശേരറിയനട തെലോരലോട്ടുപലോടറിൽ

ഉറങ്ങുന്ന കപങറിളറി

നലോലട ... ലകരളനലോലട...

                                                                                                                        പഴശ്ശേറിരലോമെ൯ മെഴുനവററിഞ്ഞന്െ്

തെമീർതയെമീ ലകരളമെണറിൽ

വമീണപ്പുങ്കുലകൾ ആടുദൃം

വരറിവരറിയെലോയെന്െ്.......

ഹരറിതെവർണധധ്വനറിയെലോദൃം

മലയറ്റോളറമന്നുഎ ഉയരറട്ടെ......

                                                                  - അതെറിരഥന്െ്



ചചെറുകഥ   -  അഫ്ന 

സതത്യസന്ധനനായ രനാജനാവവ
                                                               ഒരവികൽ ഒരു രറ്റോജത്യതല

വൃദനറ്റോയ രറ്റോജറ്റോവഎ അറദഹതവിനല മൂന്നു മകളുഎ ജചീവവിചവിരുന്നു. വൃദനറ്റോയ രറ്റോജറ്റോവവിനല 3 

മകളറ്റോയ രറ്റോജകുമറ്റോരൻ മറ്റോരവിൽ ആറര അടുത രറ്റോജറ്റോവല ആകണറമന്നല 

സഎശയമറ്റോയവിരുന്നു. അറദഹഎ ഈ കറ്റോരത്യഎ എറപറ്റോഴുഎ ആറലറ്റോചവിചല ദുദുഃഖവിതൻ 

ആകുമറ്റോയവിരുന്നു. റപട്ടെന്നല ഒരുദവിവസഎ ഇവറര പരചീക്ഷണതവിനല ഏർറപടുതറ്റോറമന്നല 

റതറ്റോന്നവി. മൂന്നു മകൾകഎ അറദഹഎ വവിത്തുകൾ നലവി എന്നവിട്ടെല ഏറവമറ്റോദത്യഎ നലവണ്ണഎ 

റചടവി വളർതവി റകറ്റോണ്ടുവരുന്നവറര അടുത രറ്റോജറ്റോവറ്റോകുഎ എന്ന സതത്യഎ റചയ . 

മൂന്നുറപരുഎ അവരവരുറട വവിത്തുകൾ ചട്ടെവിയവിൽ വളർതറ്റോൻ തുടങ്ങവി.

                                                               കുറച്ചു

മറ്റോസങ്ങൾകല റശഷഎ, രറ്റോജറ്റോവല ആ റചടവികൾ

അറനത്വഷവികറ്റോൻ തയറ്റോററ്റോയവി. അറപറ്റോൾ തൻററ
രണല മകളുറടയുഎ ചട്ടെവിയവിൽ മറനറ്റോഹരമറ്റോയ പൂകൾ
വവിരവിഞ്ഞു നവിൽകന്നതല കണ്ടു പറക്ഷ അർജുൻ

എന്ന രറ്റോജകുമറ്റോരൻ ചട്ടെവിയവിൽ ഒന്നുറമ കണവില. 

അറപറ്റോൾ തൻററ അച്ഛൻ റചറ്റോദവിച്ചു." അർജുൻ , 

നവിൻററ ചട്ടെവിയവിൽ എന്തറ്റോ ഒന്നുഎ ഇലറ്റോതതല"? 

അറപറ്റോൾ, അർജുൻ പറഞ്ഞു," എറന്നറ്റോടല

ക്ഷമവികണഎ അച്ഛറ്റോ, ഞറ്റോൻ എൻററ പരമറ്റോവധവി ഇതല വളർതറ്റോൻ ശ്രമവിചതറ്റോയവിരുന്നു 

പറക്ഷ ഇതവിൽ ഒന്നുഎതറന്ന വളർതറ്റോൻ പറവിയവില. " അറപറ്റോൾ രറ്റോജറ്റോവല പറഞ്ഞു " 

അല റമറ്റോറന , നചീയറ്റോണല ഈ പരചീക്ഷണതവിൽ വവിജയവിചവിരവികന്നതല, കറ്റോരണഎ 

മൂന്നുറപർകഎ ഞറ്റോൻ നശവിച വവിത്തുകൾ ആയവിരുന്നു നൽകവിയവിരുന്നതല. നവിൻററ രണല 

സറഹറ്റോദരങ്ങളുഎ റവററ നല വവിത്തുകൾ എടുതറ്റോണല വളർതവിയതല. പറക്ഷ നചീയറ്റോണല 

കള്ളതരഎ കറ്റോണവികറ്റോറത മതരവിചതല. അതവിനറ്റോൽ നചീയറ്റോയവിരവികഎ ഈ രറ്റോജത്യതവിറല 

അടുത രറ്റോജറ്റോവല.



                                                                

                                വര    -     ആലരലോണ്  

                                             10.E                                        

                                        



IMPORTANT JUBILEES AND SPAN OF TIME

               Iron                -      5

                Tin                     -    10

                Crystal               -    15 

                China jubilee     -    20

                Silver jubilee     -    25

                Pearl jubilee       -    30

                Coral jubilee       -    35

                Ruby jubilee       -    40

                Sapphire              -   45

                Golden                 -   50

                Emerald               -   55

                Diamond              -   60,65

                Platinum               -   75 

                Centuary             -   100

                                                       

                                                          - Krishna



നവട്ടകനാരൻ
                                   ശറ്റോന്തമറ്റോയ അന്തരചീക്ഷഎ. കവിഴകല 
ദവികവിൽ സൂരത്യൻ സവിന്ദൂരഎ പൂശവി. കവിളവികൾ മധുരമറ്റോയവി പറ്റോട്ടു മൂളുന്നു.

റനൽവയലകൾ സത്വർണ്ണനവിറഎ പൂകവി. റനൽകതവിരുകൾ കറ്റോറവിൻററ ദവിശ അനുസരവിചല 
നവിർതഎ റചയ്യുന്നു. എലറ്റോവരുഎ അവർ അവരവിൽ അധവിഷവിതമറ്റോയ കർമ്മങ്ങൾ റചയ്യുന്നു.

എന്നറ്റോൽ എലറ്റോ വചീടുകളവിറലകഎ ദവിനചരത്യ റപറ്റോറല ആയവിരുന്നവില അവവിറട ഒരു വചീട്ടെവിൽ 
ഒരു അശറ്റോന്തവി റതളവിയുന്ന അന്തരചീക്ഷഎ പുതവിയ തറ്റോമസകറ്റോരറ്റോണല വന്നവിട്ടെല ഏതറ്റോനുഎ 
ആഴ്ചകൾ മറ്റോത്രറമ ആയവിട്ടുള. ആ വചീട്ടെവിൽ നവിന്നുഎ ഒരു മധത്യവയസ്കൻ ഇറങ്ങവി വന്നു. 

അയറ്റോളുറട മുഖഎ അത്ര പ്രസന്നഎ ആയവിരുന്നവില. റപറ്റോയ ഒരു ഗ്രേറ്റോമചീണൻ അയറ്റോളുറട 
കുശലഎ തവിരകവി . അറപറ്റോൾ മധത്യവയസ്കൻ പറഞ്ഞു." എൻററ റപരല രറ്റോഘവൻ, 

ഓഫചീസററ്റോണല. സ്ഥലമറ്റോറ കവിട്ടെവി വന്നതറ്റോണല. ഒപഎ മകളുമുണല, റപരല അഗവിയ. ഇവവിറട 
ആദത്യഎ ആയതുറകറ്റോണല സ്ഥലഎ ഒന്നുഎ അത്ര തവിട്ടെമവില. നവിങ്ങൾകല കഴവിയുറമങ്കേവിൽ 
എറന്ന ഒന്നല സഹറ്റോയവികണഎ." ഗ്രേറ്റോമചീണൻ ഇറതലറ്റോഎ റകട്ടെതവിനല റശഷഎ അവറനറ്റോടല 
റചറ്റോദവിച്ചു" എന്തറ്റോണല നവിങ്ങൾകല റവണതല, നവിങ്ങൾകല സഹറ്റോയമറ്റോണല ഞറ്റോൻ 
റചറയണതല?" രറ്റോഘവൻ തുടർന്നു; ഇവവിറട നല ആശുപത്രവി വലതുമുറണറ്റോ? . കറ്റോരണഎ 
തവിരകവി.
                                       രറ്റോഘവൻ പറഞ്ഞു . എൻററ കുട്ടെവി അമ്മയവിലറ്റോറത 
വളർന്നവളറ്റോണല. അവളുറട അമ്മ, അവൾകല ഒന്നര വയസ്സുള്ളറപറ്റോൾ ഞങ്ങറള 
വവിട്ടുറപറ്റോയവി. സുഖമറ്റോണല നവിങ്ങറള ഞങ്ങറള നവിന്നുഎ അകറവിയതല. എന്നറ്റോൽ എൻററ 
മകറള ആ കുറവല ഇലറ്റോറതയറ്റോണല വളർതവിയതല. അച്ഛനുഎ, അമ്മയുഎ അവൾകല ഞറ്റോൻ
തറന്നയറ്റോണല. റകറ്റോചവിയവിറല തറന്ന നഗരതവിൽ ജനവിചല വളർന്ന അവൾകല എന്നുഎ 
അവവിടമറ്റോണല അവളുറട റലറ്റോകഎ. മറററ്റോന്നുഎ അവറള സത്വറ്റോധചീനവികവില.മറ ചവിലതുഎ. 
ഉറണന്നല എനവികല പവിന്നചീടറ്റോണല മനസവിലറ്റോയതല. അവൾ എന്തറ്റോവശത്യറപട്ടെറ്റോലഎ ഞറ്റോൻ 
വറ്റോങ്ങവി റകറ്റോടുകഎ. വരദ ആയറപറ്റോഴുഎ ആ പ്രവണത മറ്റോറവിയവില. അങ്ങറന അവളുറട 
ആഗ്രേഹപ്രകറ്റോരഎ ഞറ്റോനവൾകല റമറ്റോസബൽറഫറ്റോൺ റഫറ്റോണഎ കമട്യൂട്ടെർ അങ്ങറന ഉള്ള 
ഇലറകറ്റോണവികല ഉപകരണങ്ങൾ വറ്റോങ്ങവി റകറ്റോടുത്തു. ഞറ്റോനറവിഞ്ഞവില ഞങ്ങളവിവവിറട 
എതവികറമന്നല. എൻററ സ്ഥലഎമറ്റോറഎ എറന്നകറ്റോൾ അധവികഎ ബറ്റോധവിചതല 
അവറളയറ്റോണല. ഈ ഗ്രേറ്റോമചീണ അന്തരചീക്ഷഎ അവൾകല തചീറര അനുറയറ്റോജത്യമല ഇവവിറട 
അവൾകല അവളുറട ഇഷ്ടങ്ങൾ സറ്റോധവികറ്റോൻ കഴവിയുന്ന ഇല. ഒരു ഗ്രേറ്റോമഎ ആയതവിനറ്റോൽ 
അവൾകല റമറ്റോസബറലറ്റോ ഇലറകറ്റോണവികല ഉപകരണങ്ങറളറ്റോ ഇഷ്ടപ്രകറ്റോരഎ 
പ്രവർതവികറ്റോൻ കഴവിയുന്നവില. ആദത്യറമറ്റോറക അവൾ എറന്നറ്റോടല പറയുമറ്റോയവിരുന്നു 



ഇവവിറടനവിന്നല മററവവിറടറയങ്കേവിലഎ മറ്റോറണറമന്നല. എന്നറ്റോൽ എനവിറകതവിറര നവില ചവിലർ 
മദത്യഎ മയകമരുന്നല രറ്റോമചഎ ലഹരവി പദറ്റോർത്ഥങ്ങൾകഎ അടവിമയറ്റോവന്നതല റപറ്റോറല 
ഇൻറർറനറല റപറ്റോലള്ള മറ്റോധത്യമങ്ങളവിൽ അടവിമയറ്റോയവി."
                                        രറ്റോഘവൻ ഒന്നല നവിർതവി . എന്നവിട്ടെല അയറ്റോൾ തറന്ന 
നവിസഹറ്റോയതയുറടയുഎ, വവിധവിയുറടയുഎ പ്രതവികരണമറ്റോയവി കണ്ണുനചീർ തുടച്ചു വവിതുമറലറ്റോറട 
അയറ്റോൾ പറഞ്ഞു." എൻററ മകൾ ഇറപറ്റോൾ ഒരു മറ്റോനസവിക റരറ്റോഗവിറയ റപറ്റോറലയറ്റോണല.
ആറരറ്റോടുഎ ഒന്നുഎ മവിണ്ടുന്നവില അവൾ എറന്ന സകപവിടവിയവിൽ നവിന്നുഎ അകന്നു. എനവികല 
അവളുറട അമ്മറയ നഷ്ടറപട്ടു ഇനവി അവറളയുഎ..... നവിങ്ങൾകല എറന്തങ്കേവിലഎ. 
സസകത്യറ്റോടവിസവിറന അറവിയുറമറ്റോ?
                                         നഗരതവിൽ റപറ്റോകറ്റോറമന്നല റവചറ്റോൽ എനവികല എറന്ന 
റജറ്റോലവി റനറ്റോകറണ. ഇനവിയുറമറ്റോരു പരചീക്ഷണതവിനല ഞറ്റോനവില. എനവികല രക്ഷവികണഎ. 
എൻററ മകറള ഇതരഎ സറ്റോമൂഹത്യ മറ്റോധത്യമങ്ങൾകല ഇരയറ്റോകറ്റോൻ ഞറ്റോനവിനവിയുഎ 
വവിട്ടുറകറ്റോടുകവില. എനവികല അവറള രക്ഷവികണഎ. ഇനവി ഒരു അച്ഛനുഎ ഈ ഗതവി വരരുതല. 
സദവറതറ്റോടല പ്രറ്റോർത്ഥവികകയറ്റോണല.
അതുറകറ്റോണല രറ്റോഘവൻ റപറ്റോട്ടെവികരഞ്ഞു.  റവട്ടെകറ്റോർ അഗവിറയ റവട്ടെയറ്റോടവിയതുറപറ്റോറല 
മററ്റോറരയുഎ റവട്ടെയറ്റോടറ്റോതവിരവികറ്റോൻ നമുകല പ്രറ്റോർത്ഥവികറ്റോഎ.

                             
                                                                        - ആദവിതത്യ എസല  



WATER
 

 Rain water is the purest form of water .

pH value of water is 7.

Pure water contains 89% of  dissolved  oxygen.

Temporary  hardness of water due to bicarbonates of  Calcium  and  
Magnesium.

It is removed by boiling or adding lime.

Permanent hardness is due to Sulphates and Chlorides  of Calcium and 
Magnesium.

It is removed by adding of washing soda or by distillation .

                                                         

-sai krishna



കവവിത

കനാതവിരവിപവ
           നവിതത്യ വസന്തതവിൽ ലറ്റോവണണൃ പുഷ്പറമ
           നവിതത്യവഎ എന്നവിലറ്റോയവി വവിരവിഞ്ഞു നവിൽറക
           നവിദ്രയവിലറ്റോണ്ടു ഉള്ള നവിതത്യ യറ്റോമങ്ങളവിൽ
           റലറ്റോലഎ നവിൻ മന്ദസവിതഎ തൂകവി നവിൽറക
           കണ്ണുകളവിൽ എന്നുഎ മറ്റോയറ്റോറത വസന്തമറ്റോയവി
           കമലദളഎ റപറ്റോൽ പൂത്തു നവിൽറക
           റവണ്മണവി മുത്തുറപറ്റോൽ ചവിതറവി റതറവികഎ
           പുഞവിരവി മറ്റോത്രഎ എനവികല നൽകു........

           ആദത്യമറ്റോയവി എന്നവിൽ വവിരവിഞ്ഞ പുഷ്പറമ
           അനുരറ്റോഗഎ എന്നവിൽ റപറ്റോരവിഞ്ഞ വറ്റോനറമ
           അകലത്തു ഒന്നു കറ്റോണറ്റോൻ കഴവിറഞ്ഞങ്കേവിൽ
           ധനത്യമറ്റോയവി തചീർറന്നറന കറ്റോതവിരവിപല
           നവിമവിഷങ്ങളറ്റോയവി ഞറ്റോനചീ പടവി തവിണ്ണയവിൽ
           വർഷങ്ങറളറ്റോളഎ കറ്റോത്തുനവിൽറക
           വരുറമന്നല റചറ്റോലവി പവിരവിഞ്ഞല നവിലറ്റോവവിൻററ
           കറ്റോറലറ്റോച എവവിറടറകറ്റോ റപറ്റോയവി മറ്റോഞ്ഞു.......

                                                                                                     

                                                                                                     
-ആരത്യ.എ



PERFECT SQUARE 

No perfect square ends with -2,3,7,8 .

No perfect square ends with an odd number of zeros.

The perfect square consisting of (n-1) or 'n' digits will have n/2  digits in their 
root.

The square of a number other than unity is either a multiple of 4 or exceeds a 
multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1.   

                                                             -Ameen.A



പുളവിമരതവിചലെ അഹങനാരശ
                                                 നറ്റോട്ടെവിൻപുറത്തുള്ള ഒരു വഴവിവകവിൽ തടവിച്ചുറകറ്റോഴുത ഒരു 
പുളവിമരവഎ റമലവിഞ്ഞുനചീണ മുളയുഎ ഉണറ്റോയവിരുന്നു അവർ രണ്ടു റപരുഎ 
റസ്നേഹറതറ്റോറടയറ്റോണല കഴവിഞ്ഞവിരുന്നതല. സറന്തറ്റോഷവഎ സങ്കേടവറമലറ്റോഎ അവറരറ്റോരുമവിചല
പങ്കുറവകമറ്റോയവിരുന്നു. അങ്ങറനയവിരവിറക കുററ കന്നുകറ്റോലവികളുമറ്റോയവി കുററ റചറുകനറ്റോർ 
അതുവഴവി വന്നു. അവർ പറ്റോറകല്ലുകൾ റപറുകവി എറവിയുവറ്റോൻ തുടങ്ങവി. ഏറുറകറ്റോണല 
മുളകല വലറ്റോറത റവദനവിച്ചു . ആ റവദനറകറ്റോണല വളയുകയുഎ പുളയുകയുഎ ഞരങ്ങുകയുഎ 
കരയുകയുഎ റചയ. എറവിഞ്ഞല എറവിഞ്ഞല സക കുഴഞ്ഞല അറപറ്റോൾ ആ റചറുകനറ്റോർ 
അവവിറടനവിന്നല റപറ്റോയവി. അറപറ്റോൾ മുളയകല ആശത്വറ്റോസമറ്റോയവി.
                                                 എന്നറ്റോൽ മുളയുറട സങ്കേടവഎ കരചവിലഎ കണല പുളവിമരഎ 
പറഞ്ഞു . എടറ്റോ ചങ്ങറ്റോതവി തറന്ന. എന്തവിനു റകറ്റോള്ളറ്റോഎ തറ്റോൻ കറലറല റകറ്റോണറപറ്റോൾ 
വളഞ്ഞല പുളഞ്ഞല കരഞ്ഞവിറല എന്നറ്റോൽ നചീ എറന്ന എന്നുഎ റനറ്റോക്കൂ ചുഴലവികറ്റോറല വന്നറ്റോൽ
റപറ്റോളഎ എനവിറകറ്റോരു കുകുുഴപവമവില. പുളവിമരഎ ഗമയവിൽ റതളവിഞ്ഞുനവിന്നു. പുളവിമരതവിറന്റ 
സഎസറ്റോരവഎ അഹങ്കേറ്റോരവഎ കണറപറ്റോൾ മുളകല വലറ്റോറത സങ്കേടഎ വന്നു. പറക്ഷ എന്തല 
റചയറ്റോൻ കയ്യുഎ. അങ്ങറനയവിരവികറമറ്റോഴറ്റോണല കറ്റോലവർഷഎ വറന്നതവിയതല ഭയങ്കേരമറ്റോയ
കുറവി കറ്റോറററ്റോടു കൂടവിയറ്റോയവിരുന്നു അതവിൻററ വരവല. ആന വചീഴ്ചറയ റകറ്റോടുങ്കേറ്റോറവിൽ മുള 
വളഞ്ഞ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ആടവിയുഎ പറ്റോടവിയുഎ നവിന്നു. എന്നറ്റോൽ കറ്റോറവിറനറ്റോടല റപറ്റോരുതറ്റോൻ 
നവിൽകറ്റോൻ പുളവിമരതവിറലകഴവിഞ്ഞവില. തടവിയൻ പുളവിമരഎ കടപുഴകവിവചീണ. അതവിൻററ 
അഹങ്കേറ്റോരഎ അറതറ്റോറട തചീർന്നു.

ദുർബല മറ്റോറര പരവിഹസവികന്നവർ പുളവി മരതവിൻററ അനുഭവഎ ഓർകന്നതുഎ നലതറ്റോണല.

                                                                    -അഫ്ലഹ



എൻചറെ പൂനനനാട്ടശ
ഇന്നല എൻററ മുറതല
ഞറ്റോൻ ഒരു പൂറന്തറ്റോട്ടെഎ
തചീർന്നറലറ്റോ തചീർന്നറലറ്റോ
അതവിൻററ മനസറ്റോണല,മനസറ്റോണല, മനസറ്റോണല
പൂറന്തറ്റോട്ടെഎ നവിററയ പൂകൾഉണറലറ്റോ
റതറവി, മുല, റററ്റോസറ്റോ നവിരവധവി പൂകൾ ഉണറലറ്റോ
പൂകൾ നവിററയ റതനുണ്ണറ്റോൻ
വണ്ടുകൾ വന്നറലറ്റോ പൂത്തുമവികൾ വന്നറലറ്റോ
അതുകണല എൻററ മനഎ നവിറഞ്ഞറലറ്റോ, നവിറഞ്ഞറലറ്റോ, നവിറഞ്ഞറലറ്റോ
ഇറന്നൻററ മുറതല
ഞറ്റോറനറ്റോരു പൂറന്തറ്റോട്ടെഎ തചീർന്നറലറ്റോ, തചീർന്നറലറ്റോ....
                                                               

         

                                                  
-     സറിദലോർതന്െ്
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                 കുഞവികവിളവിയശ വവനാലശ
                                                       ഒരവിടറതറ്റോരവിടതല ഒരു കുഞ്ഞവി സപങ്കേവിളവികൾ 
അതവിൻററ അമ്മകവിളവിയുഎ ഉണറ്റോയവിരുന്നു. ഒരുദവിവസഎ കുഞ്ഞവികവിളവിആസത്വദവിചല 
പറ്റോട്ടുഎപറ്റോടവി മറ്റോനതവിൽ അങ്ങറന പറ്റോറവി പറന്നു നടകകയറ്റോയവിരുന്നു . അറപറ്റോൾ ഒരു 
മലറവടൻ റനറല അവൾ കുടുങ്ങവി. റകണവിയവിൽ അവൾ കുടുങ്ങവി. അയറ്റോളവറള ഒരു 
കൂട്ടെവിലറ്റോകവി മറ്റോർകറവിൽ റകറ്റോണ്ടുറപറ്റോയവി വവിറ. സറ്റോധനങ്ങൾ വറ്റോങ്ങറ്റോൻ പന്ന ഒരറ്റോൾ 
അതവിറന എൻററ വചീടവിനുമുമവിൽ തൂകവിയവിട്ടുപറ്റോവഎ , എൻററ കുഞ്ഞവിറന കറ്റോണറ്റോറത 
അമ്മകളവി ഒരുപറ്റോടല ഒരുപറ്റോടല വവിഷമവിച്ചു.

                                                      എൻററ അമ്മറയ കൂട്ടുകറ്റോറരയുഎ വവിട്ടുവന്ന കവിളവി 
കൂട്ടെവിൽ തറന്ന വവിഷമവിച്ചു ഇരുന്നു. അതല കണവിട്ടെല ഒരു നലവനറ്റോയ വവ്വറ്റോൽ അവരുറട 
അടുത വന്നവിട്ടെല റചറ്റോദവിച്ചു. കൂട്ടുകറ്റോരവി നചീ എന്തവിനറ്റോ ഇങ്ങറന വവിഷമവി. കറ്റോരണഎ 
പറഞ്ഞറ്റോൽ എനവികല നവിറന്ന വറ്റോയവികണറമന്നുണല അതല റകട്ടെറപറ്റോൾ കുഞ്ഞവികയുറട 
മനസവിൽ പ്രകറ്റോശതവിൻററ കവിരണങ്ങൾ നറ്റോമവിട്ടു. അറപറ്റോൾ കുഞ്ഞവികവിളവി റവടൻ 
തവിരവിച്ചുറകറ്റോണ്ടുവന്നു കറ്റോരണങ്ങൾ അവൾ അവറനറ്റോടല പറയുന്നു. അറപറ്റോൾ വവ്വറ്റോൽ 
പറഞ്ഞു റവട്ടെകറ്റോരൻ തരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുഎ കഴവികരുതല അങ്ങറന ഒരു ദവിവസഎ 
റവട്ടെകറ്റോർ വന്നല റനറ്റോകറമറ്റോൾ നചീ ചതതല റപറ്റോറല അഭവിനയവികണഎ. അങ്ങറന 
വവ്വറ്റോൽ പറഞ്ഞതല റപറ്റോറലഅഭവിനയവികഎ. അങ്ങറന വചീട്ടുകറ്റോർ ഭക്ഷണഎ കഴവികറ്റോറത 
ചക എന്നല വവിചറ്റോരവിചല എടുത്തുകളഞ്ഞു. കൂതല രക്ഷറപട്ടെ കവിളവി വവ്വറ്റോലവിറന എടുതല 
നന്ദവി പറഞ്ഞു. തൻററ അമ്മയുഎ അടുറതകല റപറ്റോയവി. തൻററ അമ്മയുഎ കൂട്ടുകറ്റോറരയുഎ 
കണ കവിളവി സറന്തറ്റോഷറതറ്റോറട ജചീവവിച്ചു. എറപറ്റോഴുഎ ഒരു കണ്ണല പുററമ റവണറമന്നല 
ഗുണപറ്റോഠഎ അവൾ പഠവിച്ചു.

                                                                                                                                
                                                                      - നലോജറിൽ



                                                                                                     

An article based on the topic

 “NO TREES -NO SURVIVAL”

                                              Forest are important
resources of the earth .Trees are very essential because of 
their numerous  uses . Man depends upon plants for food and 
shelter .They regulate natural process like rainfall,weather 
etc.......,.Trees prevent soil- erosion . Trees give out oxygen to 
the air . During photosynthesis,they take in the carbon dioxide
from the air and send out oxygen which is a life sustaining 
substance required by all living organisms .In this way the 
environment becomes clean and fit for survival

                                           The  developments following the 
industrial revolution have exploited the forest to a large 
extended . In this age of showmanship , more and more trees 
are cut indiscriminately . It's pity that man forgets that these 
resources are a product of millions of years and that unless 
more and more trees are planted to replace the ones used up, 
survival will be very difficult for the coming generations . The 
flood affected in Kerala , from 9th August 2018 is an example 
for it . About a million people were evacuated . According to 
the kerala Government ,one – sixth of the total population of 
kerala had been directly affected by the floods and related 
incidents .     

                                              The National Mission for A Green India 
is a proper institutional mechanism for expeditious utilization 
of forest land diverted for non – forest purpose . Planting 
trees is the main   activity of this programme. That is the only 
way to save the environment. It is our duty to co operate with 
the government schemes supporting human survival.

            

                                                             - Alfiya



OFFICIAL BOOKS

              Blue Book         :        British

              Green Book       :        Italy & France

              Orange Book     :        Netherlands

              White Book       :        Germany & China

             White Paper        :        India

          Gray Book         :         Japan & Belgium

- Asif



 ववद आशशरम

   मम अपनन मनसन कहहह

    मनरर पयहरर महह ककतनर ससहदर

   मम अपनर मनसन कहहह

     मनरर पयहरर महह ककतनर सननह मई

 लनककन आज

  अकन लर ववदहशशरम मन......

  वन कक सन सकन गर

 यसवहवसथह म

   बचचचह नन उनकच कहह

 महतह शशरर,    आप हमहरर ससभहगय हक

     अब ववदहशशरम म तडपतर हदय सन

      वह अपनर बचचचह कर पशरतरकह मम हक/

                                                                                         APARNA.10.E



അണറിയെറ ശറിലറികൾ



ഈ സഎരഎഭതവിൽ സഹകരവിച എലറ്റോവർകഎ നന്ദവി റരഖറപടുത്തുന്നു  .  ലവിറവിൽ സകറല 
മറ്റോസർ      സസഫുദചീൻ സറ്റോറവിനുഎ  സകറല മവിസ്ട്രസല ദവിവത്യ ടചീചറവിനുഎ പ്രറതത്യകഎ നന്ദവി 
അറവിയവികന്നു

                                                ചചീഫല എഡവിറർ 
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	Forest are important resources of the earth .Trees are very essential because of their numerous uses . Man depends upon plants for food and shelter .They regulate natural process like rainfall,weather etc.......,.Trees prevent soil- erosion . Trees give out oxygen to the air . During photosynthesis,they take in the carbon dioxide from the air and send out oxygen which is a life sustaining substance required by all living organisms .In this way the environment becomes clean and fit for survival
	The developments following the industrial revolution have exploited the forest to a large extended . In this age of showmanship , more and more trees are cut indiscriminately . It's pity that man forgets that these resources are a product of millions of years and that unless more and more trees are planted to replace the ones used up, survival will be very difficult for the coming generations . The flood affected in Kerala , from 9th August 2018 is an example for it . About a million people were evacuated . According to the kerala Government ,one – sixth of the total population of kerala had been directly affected by the floods and related incidents .    
	The National Mission for A Green India is a proper institutional mechanism for expeditious utilization of forest land diverted for non – forest purpose . Planting trees is the main activity of this programme. That is the only way to save the environment. It is our duty to co operate with the government schemes supporting human survival.


