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MESSAGE

I am happy to know that the PRWHSS KATTAKADA,         

is bringing out its school magazine titled hope. The 

magazine would help to enrich the creative talents of the 

students.

I extend my good wishes to the magazine and the 

academic fraternity there.

Ajith Wills Nirmal B. 
Manager
PRWHSS Kattakada



MESSAGE

I am happy to learn that the teachers and students of our 

school bringing out a 'Blooming Buds' this year as part of the 

'Little Kites'. I congratulate the teachers and students for this 

creative initiative, which I hope will contain information article. 

Let the talents of the students get reflected in the magazine.

Stanlo John
Principal 



MESSAGE

Dear Student,

A School becomes successful when its students utilize their 
acquired skills practically in their  daily lives. In fact, we all learn a lot of 
new things everyday through interactions with the society, observations, 
thoughts and responses. Education is a lifelong process. It doesn't take 
place only in the class room, nor does it end up with our carrier. When we 
put our knowledge in to practice, we become successful. Keeping in mind 
our school motto ''we educate not for school, but for life'', we prepare our 
children to be practical to face the challenges for their lives.

We value individualism and try to inculcate creativity, innovation 
and confidence. Besides rigorous scholastic programmes, the school has 
marked its name in all spheres such as art and craft, variety of sports, 
environmental conservation activities and the list goes on.......

'' Blooming buds '' is a milestone that marks our growth, unfolds 
our imagination, showcases our productivity and unleashes a wide 
spectrum of creative skills. I congratulate the entire editorial and 
designing teams on their hard work and dedication that has resulted in 
the publication of this beautiful piece of work.

Wish you all the very best. 

By

Gilda.S
(Headmistress)



MESSAGE

This is glad to hear that P.R.WHSS Kattakada is 

publishing the output of student's creative talents named 

as ''Blooming Buds''. I hope this magazine will help our 

children to bloom perfectly. My hearty wishes to the entire 

crew for this successful achievement.

Maheen .S

PTA President 



EDITOR'S CHOICE

Dear Readers,

Language is the key to open our mind and express our 

imagination. Each and every letter constitute the milestones for the 

acquisition of language. Imagination and creativity help us to be 

cultural and mark our names in the modern society. Each bud has 

its own creativity. Our duty is to make them full blooming with 

variety of colours and fragrance.

We all known that education is the manifestation of 

perfection. It can inculcate essential qualities and human values in 

our mind. Our ultimate aim is to make use of them perfectly fit for 

the society with all moral values like sympathy, love, benevolence, 

unity, respect and politeness. We hope that this digital attempt may 

encourage our technological knowledge and wide possibilities of 

ICT enabled education.

We are very grateful to all the Teachers, Friends and           

well-wishers who supported us for this successful achievement.  

We proudly present our "Blooming Buds" before you for support 

and valuable suggestions.

Chief Editor
Sub  Editors Ansen Thomas

1.  Arjun.B
2.  Abhijith.G.S



Ansan Thomas
(Chief Editor)

SOPHIA C.L.
(Little Kites Mistress )

Arjun.B
(Sub Editor)

JAYASREE S.K.
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Staff Photo
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(Sub Editor)
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(SITC)
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 BLOOMING BUDS

                    സള ചരരതത

      തരരവനനപരത ജരലയരൽ,  കകടകകട തകലകരൽ,വവളനകടട
ബബകകരൽ,  കകടകകട പഞകയതരൽ,  കളതമൽ വരബലജരൽ,കകടകകട-ഡകത

      ബറകഡരൽ കരസസ൯ ബകകബളജരനട എതര൪വശതകയര സരതര വചയന കകടകകട
      തകലകരവല ആദസവത ഹഹസള വരദസകലയമകണട പര ആ൪ വരലസത

 ഹയ൪വസകനറര സള.

        സകമഹരക-   സകതസകരരക പരബനകകകവസയരലകയരരന ഒര
      ജനസമഹത വതകൻബകരളതരവല കകടകകട എന മലബയകര ഗകമ പബദശതട

 തരങര വസരചരരന.     ചരല ഇതഗഗഷട മരഷനറരമകരവട ബമൽബനകടതരൽ ഒര
എൽ.എത.   എസട ഹപമറര സള 1900-   മകണരബനകടട അടപരചട ഇവരവട
സകപരതമകയര.      പബക ഉനത വരദസകഭസകസതരനട യകവതകര സകധസതയത

      ഇലകതരരന അകകലതട കകഞരരതകളത എന സലത നരനത പഗതനകയ
     ഒര അദസകപകൻ ഈ സളരൽപഥമ അദസകപകനകയര വന.പര.ആർ.വരലസത

  എനകയരരന അബദഹതരൻറ ബപരട.   നകടകകരവട നരരനരമകയ
ആവശസപകകരത,       ഉനത വരദസകഭസകസത ലകസമകകര ഒര പതരയ സള തടങകൻ

    ശഗ പര ആർ വരലസത ശമമകരതഭരച.    സള റരബകകർഡട അനസരരചട 1935 വമയട
മകസത,          മപതകത തരയതര കകടകകട ഇതഗഗഷട സള എന ബപരരൽ ഈ സള
സകപരതമകയര.      സളരൽ ഇനത നരൽകന മതശര പകവരവന ചവടരൽ

   ഈശശരധസകനബതകവട ആരതഭരചതകണട ഈ പളളരകടത.  സളരനട സലത
     ലഭസമകകരയതട കകടകകട പഞകയതരവല കകടകകട സശബദശരയകയ ശഗ.

   ബകശവപരളള എന മകനസ വസകരയകണട.

ആദദ്യ കകാലതത്ത് പതകാത്താം കകാസത്ത് പരരീക്ഷ കകാഞഞ്ഞിരത്താംകുളത്താം
സ്കൂളഞ്ഞിലത്താം  മറ്റുമകാണത്ത്  എഴുതതേണഞ്ഞിയഞ്ഞിരുന്നതേത്ത്.  1952 ല്  ഈ  സ്കൂളഞ്ഞില്  ആദദ്യമകായഞ്ഞി  പതകാത്താം  കകാസത്ത്
പരരീക്ഷ നടന.  മുന് എത്താം പഞ്ഞി ശരീ ചകാള്സത്താം,എത്താം എല് എ ശരീ എഎ ബഞ്ഞി സതേരീഷത്ത്,  പഞ്ഞി എസത്ത് സഞ്ഞി
എമമ്പര് തഡകാ.രകാജയ്യന് എന്നഞ്ഞിവര് ഈ വഞ്ഞിദദ്യകാലയതഞ്ഞിഎല പൂര്വ്വ വഞ്ഞിദദ്യര്തഞ്ഞികളകാണത്ത്.  കകാടകാക്കട
ഇത്താംഗരീഷത്ത് സ്കൂള് അപത്ത്തഗ്രേഡത്ത് എചയ്തതതേകാഎട ഇതേത്ത് എചത്ത് എസത്ത് കകാടകാക്കട എന്നത്ത് അറഞ്ഞിയഎപ്പെട.  2003-
ല് ഹയര് എസക്കന്ററഞ്ഞി തകകാഴത്ത് അനുവദഞ്ഞിചതതേകാഎട പഞ്ഞി ആര് വഞ്ഞിലദ്യത്താം ഹയര് എസക്കന്ററഞ്ഞി സ്കൂള് എനത്താം
പുനര്നകാമകരണത്താം എചയ.

                                                                            P R W H S S KATTAKADA
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സ്കൂള് ഇനന

വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ,സദ്യാമൂഹവിക,സദ്യാസാംസദ്യാരവികമൂലദങ്ങള്കനഊനല്നല്കവികകദ്യാണന
പപ്രൗഢഗസാംഭഭീരമദ്യായ  രഭീതവിയവില്  ഈ  സദ്യാപനസാം  തലയുയര്തവി  നവില്ക്കുന.  ഇസാംഗഭീഷന,  മലയദ്യാളസാം
പഠനമദ്യാധദമങ്ങളവിലദ്യായവി  ഏകദദശസാം  1450  വവിദദദ്യാര്തവികളസാം  60  ജഭീവനകദ്യാരസാം  ഇനന  ഈ  വവിദദദ്യാലയതവികന
ഭദ്യാഗമദ്യാണന.  ശഭീ ഡവി സദ്യാന്ദലദ്യാ ദജദ്യാണ് പവിന്സവിപ്പലദ്യായുസാം,  ശഭീമതവി ഗവില്ഡ എസന കഹഡവികസ്ട്രെസദ്യായുസാം ദസവനസാം
അനുഷവിക്കുന  ശഭീ  കജ  മദ്യാഹഭീന്  പവി  ടവി  എ  പസവിഡനദ്യായവി  പവര്തവിക്കുന.  അകദ്യാദമവികവസാം,
കലദ്യാകദ്യായവികദമഖലകളവില് സ്തുതദര്ഹമദ്യായ ദനട്ടങ്ങള് നമ്മുകട വവിദദദ്യാലയസാം കകവരവിചന ദപദ്യാരന.  കഴവിഞ്ഞ കുദറ
വര്ഷങ്ങളദ്യായവി എസന എസന എല് സവി യന  98% -ല് അധവികസാം വവിജയസാം ദനടവി വരന.  ഇകഴവിഞ്ഞ  എസന എസന
എല് സവി പരഭീക്ഷയവില് 99.5% വവിജയസാം നദ്യാസാം കരസമദ്യാകവി. 

എന്  സവി  സവി,  എന്  എസന  എസന,  കജ  ആര്  സവി,  സപ്രൗട്ടന  &  കഗഡനസന
എനവിവയുകട  യൂണവിറ്റുകള്  ഇവവികട  പവര്തവിക്കുന.  വവിദദദ്യാര്തവികള്കന  കലദ്യാസദ്യാഹവിതദ  ദമഖലകളവില്
ദപദ്യാതദ്യാഹനസാം നല്കവികകദ്യാണന നമുകന സസ്വന്തമദ്യായവി ഒര ദറഡവിദയദ്യാ ക്ലബന "വവിദദദ്യാവദ്യാണവി "എന ദപരവില് ഇവവികട
പവര്തവിക്കുന.  വവിദദദ്യാര്തവികള്കന  പദ്യാഠദപദ്യാദഠദതര  പവര്തനങ്ങള്കന  ഊനല്  നല്കവികകദ്യാണന  ലവിറവില്
കകറനസന, വവിദദദ്യാരസാംഗസാം, ദസദ്യാഷദല് സയന്സന ക്ലബന, ഗണവിത ക്ലബന, പരവിസവിതവി ക്ലബന, സയന്സന ക്ലബന, ആര്ടനസന
ക്ലബന, എനര്ജവി ക്ലബന, ജല ക്ലബന, ദസദ്യാര്ടനസന ക്ലബന എനഭീ ക്ലബുകള് പവര്തവിക്കുന. യുപവി, എചന എസന, എചന  
എസന എസന വവിഭദ്യാഗങ്ങള്കന പദതദകസാം,  പദതദകസാം,  പദതദകസാം ആധുനവിക സജഭീകരണങ്ങദളദ്യാടുകൂടവിയ കമമ്പ്യൂട്ടര്
ലദ്യാബന, നല്ല രഭീതവിയവില് സജമദ്യാകവിയ സയന്സന ലദ്യാബുകള്, കലബ്രറവി, വദ്യായനദ്യാമുറവി, എനവിവ നമ്മുകട സ്കൂളവിലുണന. 

ആധുനവിക രഭീതവിയവില് കമചകപ്പട്ട വവിദദദ്യാഭദദ്യാസസാം സദ്യാധദമദ്യാകവികകദ്യാണ്ടുള്ള പതവിദനഴന
കഹകടകന  ക്ലദ്യാസന  മുറവികള്  നവിലവവിലുണന.  ഭവിനദശഷവികദ്യാരദ്യായ  വവിദദദ്യാര്തവികള്കദ്യായവി  പദതദക  ക്ലദ്യാസന  മുറവി
സജമദ്യാകവിയവിട്ടുണന.  റവിദസദ്യാഴന  അധദദ്യാപകകന  ദസവനവസാം  ലഭദമദ്യാണന.  ഇതരതവില്  വവിദദദ്യാര്തവികളകട
സര്ദവദ്യാന്മുഖമദ്യായ  വവികസനതവിനുസാം  പുദരദ്യാഗതവിക്കുസാം  ഉതകുനതരതവിലുള്ള  എല്ലദ്യാ  സജവികരണങ്ങദളദ്യാടുസാംകൂടവി
നമ്മുകട വവിദദദ്യാലയസാം ഈ പദദശതന ദവറവിട്ടന നവില്ക്കുന.          

                               P R W H S S KATTAKADA
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മലയയാളളം മറക്കുന്ന മലയയാളള

"ഓളം ഹരള ശശ്രീ ഗണപതതേയ നമമഃ 
അവളഘ്ന നമസളം"

                                                                                                        നളള  ഡള ദളതനശശ്  VIII D       

ഓതരയാ  തകേരളശ്രീയനളം  അറളവളനന്റെ  ആദദയാക്ഷരങ്ങള്  കുറളക്കുന്നതേശ്  ഈ   മന്ത്രതളലൂനടെയയാണശ്.

അക്ഷരങ്ങളുനടെ അനന്തവളഹയായസളതലകശ് അറളവളനന്റെ ചളറകേടെളച്ചു പറകയാന് മതേങ്ങളുതടെയളം ജയാതേളയതടെയളം

മതേളല്നകട്ടുകേള് പല  രശ്രീതേളയളല്  അവലളംബളക്കുന്നുനണ്ടെങളലളം,  ആതേദന്തളകേമയായള  ഈ മതന്ത്രയാചയാരണളം

തേനന്ന നമുകശ് കേണകളനലടുകയാളം.

പപൗരയാണളകേ  കേയാലതശ്  ഗുരുകുല  വളദദയാഭദയാസളം  ആയളരുന്നുവതലയാ  ?  കേയാലളം  ഏറുന്നതേനസരളചശ്

വളദദയാഭദയാസരശ്രീതേളകേള്  മയാറള  നൂതേന  സയാതങതേളകേ  വളദദകേള്  സസയായതളം  ആക്കുന്ന  തേരതളലള

വളദദയാലയങ്ങള്  വന്നു.  ഇന്നനത  ആധുനളകേ  യഗതളല്  നമുക്കു  ചുറളം  തനയാകളയയാല്  കേയാണുന്നതേശ്

മണ്മറഞ്ഞുതപയായ വളദദയാഭദയാസ രശ്രീതേളകേളുളം, വളദദയാഭദയാസതളനന്റെ ഒരു പുതേളയ മുഖളം കൂടെളയയാണശ്. ഇനതേയാനക

കേണ്ടെളനലന്നശ് നടെളകയാളം. എന്നയാല് മലയയാളമണളല് ജനളച്ചുവളര്ന്ന ഇന്നനത സമൂഹതളനന്റെ ആളംഗതലയ

പദങ്ങള് വളഴുങ്ങുന്നതേശ് മയാതേയാപളതേയാകേള്കശ് അഭളമയാനമയാണശ്.

പണ്ടെശ്,  വര്ഷങ്ങള്കശ്  മുമശ്  ഒരുപയാടെശ്  ധശ്രീരരുനടെ  തേദയാഗതളനന്റെയളം  സഹനതളനന്റെയളം

ഫലമയായളടയാണശ്  നനമ്മെ  ബളടശ്രീ ഷശ്  സസനദളം  സസതേന്ത്രരയാകളയതേശ്.  അന്നശ്  ആളംഗതലയ  ഭയാഷതയയളം

ആളംഗതലയ ഭയാഷയാനവര്തളകേനളയളം ആടളപയായളകയാന് നപയാലളഞ്ഞതേശ് ആയളരങ്ങളുനടെ ജശ്രീവളതേളം. എന്നയാല്

ഈ സമൂഹതളനശ് ആളംഗതലയതതയാടുളം അവരുനടെ രശ്രീതേളകേതളയാടുളം ഒരുതേരളം ഭ്രമമയാണശ്.

 മലയയാളളം  നമ്മുനടെ  മയാതൃഭയാഷയയാണശ്.  മര്തേദനശ്  മയാതൃഭയാഷ  നപറ്റമ്മെയയാണശ്.  മറ  ഭയാഷകേനളലയാളം

തപയാറ്റമ്മെമയാരുളം.  നപറ്റമ്മെതയയാളളം വരളലതലയാ തപയാറ്റമ്മെ.  മലയയാളളം മയാത്രതമ പഠളകയാവ,  മലയയാളളം മയാത്രതമ

പറയയാവ എനന്നയാന്നുളം നളഷ്കര്ഷളതകണ്ടെ. എങളലളം സമൂഹതളനന്റെ ഉന്നതേളയളതലകശ് കുതേളക്കുന്ന യയാത്രയളല്

മറ്റശ്  ഭയാഷകേള്  തതേടെള  തപയാകുതമയാള്  മറകരുതേശ്,  നമ്മുനടെ  മലയയാളനത.  മറ്റശ്  ഭയാഷകേനള  തസ്നേഹളകയാളം

സസയായതമയാകയാളം എങളലളം അനതേയാരളകലളം മലയയാളനത മറന്നുനകേയാണ്ടെല, ഉതപക്ഷളച്ചുനകേയാണ്ടെല.

“ചളന്തയനടെ വയാഹനളം മയാത്രമല ഭയാഷ, പളനന്നതയയാ, ചളന്തളകയാനള ഉപകേരണളം കൂടെളയയാണശ്.”

                              P R W H S S KATTAKADA
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Ansan Thomas     IX F

ആഗഗഗളതഗപനന
 ഹരരിതഗഗേഹ  വവാതകങ്ങളുടടെ  ആധരികകക്യം  മൂലക്യം  ഭഭൗഗമവാപരരിതലതരിഗന്റേയക്യം

അന്തരരീക്ഷതരിടന്റേയക്യം തവാപനരില വര്ധരിക്കുന്ന പ്രതരിഭവാസമവാണണ് ആഗഗേവാളതവാപനക്യം.

 മവാനുഷരീക പ്രവര്തനങ്ങള് ടകവാണക്യം, മറ്റു പ്രകൃതരിയവാലുള്ള കവാരണങ്ങള് ടകവാണക്യം
ഹരരിതഗഗേഹ  വവാതകങ്ങളവായ  കവാര്ബണ്ഡഡൈഓഡക്സൈഡൈണ്,  മരീടഥെയണ്ന,  ഡനട്രസണ്  ഓഡക്സൈഡൈണ്
തുടെങ്ങരിയവയടടെ  അന്തരരീക്ഷതരിലുള്ള  അളവണ്  വര്ദരിക്കുന.  സൂരകനരില്  നരിനക്യം
ഭൂമരിയരിഗലടക്കെത്തുന്ന ചൂടെരിടന്റേ പ്രതരിഫലനടത ഈ വവാതകങ്ങള് തടെയകയക്യം ഭൂമരിയരിടല തവാപനരില
വര്ദരിക്കുകയക്യം ടചെയ്യുന. ആഗഗേവാളതവാപനക്യം എങ്ങടന കുറയവാക്യം.

നമുക്കെണ് ടചെയവാവുന്ന കവാരകങ്ങള്   

  കവാര്,ഗമവാഗടവാര്ഡസക്കെരിള് തുടെങ്ങരിയ വകകരിഗേതവവാഹനങ്ങള്ക്കു പകരക്യം ടപവാതുഗേതവാഗേത

സക്യംവരിധവാനങ്ങഗളവാ, ഡസക്കെരിളുകഗളവാ ഉപഗയവാഗേടപടുത്തുക.

 അതകവാവശകമരിലവാത ഡവദദ്യുഗതവാപരണങ്ങള് നരിര്തരിയരിടുക.

 മരങ്ങള് നട്ടുവളര്ത്തുക.

 ഹരരിതഗഗേഹ വവാതകങ്ങളുടടെ അളവണ് കുറയ്ക്കുക.

 ഗഫവാസരില് ഇന്ധനങ്ങളുടടെ അമരിത ഉപഗയവാഗേക്യം കുറയ്ക്കുക. 

 ഭവാവരിയരിടല  ഇന്ധനമവായരി  ഡഹഡ്രജന  വവാതകക്യം  ഉപഗയവാഗേരിക്കെവാനള്ള  നടെപടെരി

സസരീകരരിക്കുക.

 പുനനഃസവാപരിക്കെവാന കഴരിയന്ന ഊര്ജ്ജഗസവാതസുകടള കൂടുതലവായരി ഉപഗയവാഗേരിക്കുക.

 മറ്റുള്ളവടര ഗബവാധവല്ക്കെരരിക്കുക. 

                                                                                      

   P R W H S S KATTAKADA
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കമമ്പ്യൂട്ടര് 

 
                                                   Alan Das O  VI B

 
1613       ലആണണ കമമടര എന പദദ ആദദമമയയ ഉപയയമഗയചതണ . കണകണ

    കടക എനണ അരതമള കമമടണ (compute)     എന പദതയല നയനമണണ കമമടര
  എന പദതയനന ഉതവദ.

    വയവരങൾ സകയകവമനദ സദസരയനചടകവമനദ യവണയയള ഒര
  ഇലകയകണ ഉപകരണമമണണ കമമടര.    ആദദ കമലങളയല കമമടറകൾ കണകണ

  കടലകൾകണ മമതമമയയരന ഉപയയമഗയചയരനതണ .    എനമല ഇനണ കമമടറയനന
     നകടയലദ മടയലദ ഉപയയമഗതയലദ ധമരമളദ മമറങൾ വനയടണണ .   കണകണ കടക എന

    പമഥമയകമവശദതയനമയയ മമതദ കമമടറയനന ഉപയയമഗദ പരയമയതനപടയല .
വമണയജദദ,  വയദദമഭദമസദ,  ആയരമഗദദ,  വയയനമദദ,  ശമസദ,   ആശയവയനയമയദ എനണ

      തടങയ എലമ യമഖലകളയലദ കമമടര ഇനനമര അവയഭമജദ ഘടകമമണണ .  ഓയരമ
     യമഖലയയയലയദ ഉപയയമഗതയനമയയ പതയയ സയങതങൾ വന തടങയ . 

 കകപയടയയയനലമതങന പയ.ഡയ.എ (PDA)  മതല,  നയമയഷമരദതയല,
    യകമടമനയകമടയ ഗണനങൾ നടതമൻ പമപയയള സൂപ്പർ  കമമ്പ്യൂട്ടർ വനരയളവ

 കമമടറയനന ഗണതയലനപടന.  മമതവമല,കമയകമയപമസസര
   അടയസമനമമകയയള യന സദവയധമനങനളനയലമദ തനന,   കമമടര എന

വയളയകമദ.    സദഖദമ സ    മദമയതയലമണണ കമമടറയല വയവരങളദ നയരയദശങളദ
യശഖരയകനതദ.     ഇതതനനയമണണ കമമടറകളനട പവരതനതയനണഅടയസമനദ

 എനദ പറയമദ.

                                                                           P R W H S S KATTAKADA   

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%88%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%B8%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%BC_%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%BC_%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E
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 എനന്റെ കകേരളളം 

●       1956 നവമ്പര് ഒനനളം തതീയതതി നതിലവതില് വന.                                         NIRUPAMA AJAY VIII D   

●       ഇനന്ത്യയുനടെ നതകക്കേയറ്റതത്ത് പടെതിഞനനറെകക്കേനണതില് പശതിമഘട്ടതതിനളം

        അറെബതിക്കേടെലതിനളം ഇടെയതില് സതിതതിനചെയ്യുന.

●      ആനകേ വതിസതീര്ണളം 38863 ചെ.കേതി.മതീ.                  

●       തതിരുവനനപുരമനണത്ത് തലസനനളം.

●       കകേരളതതില് പതതിനനലത്ത് ജതില്ലകേളുണത്ത്.

●       21 റെവനന്യൂ ഡതിവതിഷനകേളുളം, 75 തനലൂക്കുകേളുളം, 1572 

       വതികല്ലജുകേളുളം, 14  ജതില്ലനപഞനയത്തുകേളുളം, 152 കബനക്കേത്ത്

        പഞനയത്തുകേളുളം, 60 നഗരസഭകേളുളം, 

        5  മുനതിസതിപ്പല് കകേനര്പ്പകറെഷനളം കകേരളതതിലുണത്ത്.

●      കകേരളളം 140 നതിയമസഭന മണ്ഡലങ്ങളനയുളം, 20

       കലനകേസഭന മണ്ഡലങ്ങളനയുളം വതിഭജതിചതിരതിക്കുന.

●       കകേരളതതിനത്ത് 9 രനജന്ത്യസഭന സതീറ്റുകേളുണത്ത്.

●      ആനകേ 1542 കേതി. മതീ. നതീളതതില് 9 കദേശതീയപനതകേള

        കകേരളതതിലൂനടെ കേടെനത്ത്  കപനകുന.

●      കകേരളതതിനന്റെ സളംസനനവൃകളം കകേനക്കേസത്ത് സന്യൂസതിനഫെറെ എന ശനസ്ത്രനനമമുള

        നതങ്ങത്ത് ആണത്ത്.

●      സളംസനന പുഷളം കേനസതിയ ഫെതിസ്റ്റുല എന ശനസ്ത്രനനമമുള

        കേണതിനക്കേനനയനണത്ത്.

●     കകേരളതതിനന്റെ സളംസനനമൃഗളം ആനയനണത്ത്. എലതിഫെസത്ത് മനകതിമസത്ത് 

       ഇന്ഡതിക്കേസത്ത് എനനണത്ത് ആനയുനടെ ശനസ്ത്രനനമളം.

●     കകേരളതതിനന്റെ സളംസനനപകതി ബബ്യുനസറെസത്ത് ബബകക്കേനര്ണതിസത്ത് എനത്ത്

       ശനസ്ത്രനനമമുള മലമുഴക്കേതി കവഴനമ്പലനണത്ത്.

●       സളംസനന മതന്ത്യളം കേരതിമതീനനണത്ത്. ശനസ്ത്രനനമളം എകടനപ്ലസത്ത് സുറെനനറ്റന്സതിസത്ത്.

●       കകേരളതതിനന്റെ ഭനഷയനയ മലയനളളം, 2013 – ല് കശ്രേഷ്ഠഭനഷയനയതി  പ്രഖന്ത്യനപതിക്കേനപ്പട. 
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 കടങഥകള
                                                                                                          Josna V M  VI B

1. ആരരും കകാണകാതതെ വരരും ആരരും കകാണകാതതെ പപകാകരും.

കകാററ.

2. ആയയിരരും തെത്തയറ ഒര തകകാകറ.

വകാഴക്കുലയരും കടപ്പനരും.

3. ആയയിരരും ഓമനകള്കറ ഒരരഞകാണ.

ചൂലറ.

4. പച്ചകകാടയില് പലയി മുട.

അടയകാക്കുല.

5. പങയിക്കുടന് കകാവല്കകാരന്.

സകാക.

6. പച്ചയയിറച്ചയിപന്മേല് ഫലരും തൂങയി.

കകാതെയിതല പതെകാട.

7. രതണ്ടെണരും ഒര കപ്പയിയയില്.

മുട.

8. രണ്ടെമ്മയരും കൂടയി ഒരമകന്.

നകരും.

9. പമകാതെയിരത്തലയന്, പകകാടകാലയികകാലന്.

തെകാപകകാല് .

10. രണ്ടു പപര്കറ ഒര പലറ.

ചവണ.
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കടങ്കഥഥാസഥാഗരര

 
Anupama L S VI A

                ഭഥാഷ കകഥാണണ്ട് ഉണഥാകക്കിയക്കിരക്കിക്കുന്ന കുരുകണ്ട് അഴക്കികച്ചെടുക്കുന്നതഥാണലലഥാ കടങ്കഥകള.

മലയഥാളതക്കില് ഇതക്കിനണ്ട് കടരപറയല്, അഴക്കിപഥാന്കഥ, ലതഥാല്കഥ എന്നന്നീ ലപരുകള ഉണണ്ട്.

              വക്കിലനഥാദതക്കിലൂകട വക്കിജഥാനര പകരുക എന്നതണ്ട് കടങ്കഥകളുകടധര്മ്മമഥാണണ്ട്

ബുദക്കിസഥാമര്തതര,ഭഥാവനഥാവക്കികഥാസര,നക്കിരന്നീക്ഷണപഥാടവര,യുകക്കിചക്കിന,സഥാഹക്കിതതഥാഭക്കിരുചക്കി,

വക്കിജഥാന തന്നീക്ഷ്ണത,തഥാളലബഥാധര  എന്നക്കിവ വക്കികസക്കിപക്കികച്ചെടുക്കുവഥാന് കടങ്കഥഥാ  മല്സരര  വളകര

പ്രലയഥാജനര കചയ്യുന്നതഥാണണ്ട്.

1  അകതറുതഥാല് പുറതറക്കിയുര..............................ചകപഴര

2 അടക്കികഥാത മുറ്റലമതണ്ട്................................................ആകഥാശര

3 അടക്കി തഴക്കിക, നടുവടക്കി ലമല് കൂന................................ലചന

4 ഈമ്മണക്കിയമ്മ കകണ്ണെഴുതക്കി........................................കുന്നക്കിക്കുരു
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              കകകോഴഴ
അബബിന വബിജയയ്  7 E 

 

തന് കുഞ്ഞുങ്ങള
പപപൊന്കുഞ്ഞുങ്ങള
പതപൊടബിയബില് ചബികബിചബികയുമമപൊള
തള്ളമകപൊഴബി പുള്ളബിമകപൊഴബി
ഉള്ളബില് നബിറമയ തതീയമല്ലേ ?
തുറുകമണപൊപട മപൊനത്തുപണപൊരു 
പരുനയ് വടട്ടം ചുറ്റുന്നു !
മപൊവബിന് മതീപതയബിരബിപ്പുണമല്ലേപൊ
കള്ള പൂച്ച കരബിട്ടംപൂച്ച
അമ്മമകപൊഴബി പുള്ളബിമകപൊഴബി
കണട്ടം കപൊതുട്ടം കൂര്പബിമച്ചപൊ.

                                                             

                                                                       PRWHSS KATTAKADA
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കുഞഞ്ഞാറ്റകക്കിളക്കി

 
Kichu suresh IX B

ഞഞ്ഞാനനും നനീയനും ചങഞ്ഞാതക്കി,

കൂടടെ കളക്കികഞ്ഞാന് പപഞ്ഞാരഞ്ഞാപമഞ്ഞാ?

എപനഞ്ഞാടടെഞ്ഞാനന്ന് കളക്കികഞ്ഞാന് വഞ്ഞാ

കളക്കിചന്ന് കളക്കിചന്ന് രസക്കിചനീടെഞ്ഞാനും,

തുളക്കിത്തുളക്കി രസക്കിചനീടെഞ്ഞാനും,

മഞ്ഞാനനും പനഞ്ഞാകക്കി പഞ്ഞാറനീടെഞ്ഞാനും

കൂട്ടുകൂടെഞ്ഞാന് പപഞ്ഞാരുപമഞ്ഞാ 

കൂട്ടതക്കില് ഞഞ്ഞാന് പഞ്ഞാടെനീടെഞ്ഞാനും

തതമ്മ പഞ്ഞാടുന പഞ്ഞാട്ടുകള് പഞ്ഞാടെഞ്ഞാനും

ഇകക്കിളക്കി കൂടെക്കി കളക്കിചനീടെഞ്ഞാനും

തുളക്കിത്തുളക്കി രസക്കിചനീടെഞ്ഞാനും

പപഞ്ഞാരഞ്ഞാപമഞ്ഞാ എന് കൂടടെ നനീ !

ചഞ്ഞാഞഞ്ഞാടെക്കികക്കിളക്കി കുഞഞ്ഞാറ്റകക്കിളക്കി

കൂടടെ കളക്കികഞ്ഞാന് പപഞ്ഞാരുപമഞ്ഞാ…
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             Sandra S S V A

ആന പശുവവായവാല
                 

മഹഹാ വവികൃതവിയഹാണണ്  കകേശവനഹാന.  വവികൃതവി കേഹാരണണം പഹാപഹാനഹായ

കകേഹാമപന്  വശണംകകേട.  കേഹാരര്യമറവിഞ്ഞകപഹാള്  കകേഹാമപകന്റെ  ചങഹാതവിയഹായ  രഹാമനുണവി

പറഞ.  എകടഹാ  കകേഹാമപഹാ,  വയറുനവിറകയ  തതീറ്റകേവിടന്നതുകകേഹാണഹാ  കകേശവനു  ഇത

വവികൃതവി,  തതീറ്റ കുറചഹാല് വവികൃതവി മഹാറ്റവി എടുകഹാണം.  തതീറ്റ എങകന കുറയണം .  കകേഹാടുക്കുന്ന

പനമ്പട്ടയുകട  എണണം  ക്രമതവില്  ഓകരഹാന്നഹായവി  കുറച്ചു  കകേഹാണണ്  വരണണം.  ഓകരഹാനണം

കുറചഹാല്  കകേശവന്നറവിയവില.  അവസഹാനണം  ദവിവസതവില്  ഒരു  പനമ്പട്ട  എന്ന

സവിതവിയവിലഹാകുണം. അകപഹാള് കമകല വവകകഹാലണം കേഹാടവികവള്ളവണം കകേഹാടുത്തു തുടങണണം.

കുറച്ചു  ദവിവസതവിനകേണം  കകേശവന്  പശുവവികനകപഹാകല  പഹാവമഹാകുണം.  കകേഹാമപന്

സമ്മതവിച്ചു.  കുറചണ്  ദവിവസണം കേഴവിഞ്ഞണ് രഹാമനുണവി കകേഹാമപകന കേണ.  കകേശവനവികപഹാള്

പശുവവിനള്ള തതീറ്റയഹാ കകേഹാടുക്കുന്നതണ്.  പകക്ഷെ അതണ് കുഴപമഹായവി.  ഇന്നണ് ഉത്സവതവിനണ്

എഴുന്നള്ളവികഹാനഹായവി  കനറ്റവിപട്ടണം  കകേട്ടവിയകപഹാള്  അവന്  പവിണങവി.  കനറ്റവിപട്ടണം

ഊരവികയടുത്തു അടുത്തുനവിന്ന പശുവവികന്റെ തലയവിലവിട്ടണ് ഒറ്റകയഹാട്ടണം.  ഞഹാനവകന തവിരഞ

കപഹാവകേയഹാ .........      

                         P R W H S S KATTAKADA 
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ഓണപപ്പാടട

പപ്പാടവരമമ്പില് നമ്പിനന്നും മപ്പാലലപ്പാ-            

രുടട ഞപ്പാറ്റുപപ്പാടട നമ്പിലച.

അനമ്പിമറയുന്നലലപ്പാ ടപപ്പാന്നപ്പാദമ്പി-            

തത്യന് ഓടമ്പി ഒളമ്പിക്കുന്നമ്പിടല.

അച്ഛടന കപ്പാത്തുകപ്പാതട 

ഞപ്പാനുടമന്കുടടനുന്നും ലനപ്പാകമ്പിനമ്പിന

പപ്പാടന്നും ടകപ്പായട കഴമ്പിഞട 

അച്ഛനമ്പിന്നട ലകപ്പാടമ്പിയുമപ്പായമ്പി വരൂലലപ്പാ.

നപ്പാലളകട നപ്പാടട പൂവമ്പിന് പൂകളന്നും 

മുറ്റതട തതീര്കലണപ്പാലലപ്പാ

പൂങപ്പാവമ്പില് ലപപ്പാകലണപ്പാലലപ്പാ ടപപ്പാന-

ദതീപന്നും നന്നപ്പായമ്പി ടതളമ്പികലണപ്പാലലപ്പാ.

ആടമ്പിവരൂകപ്പാലറ്റ, പൂമണന്നും 

ടകപ്പാണട തരു കപ്പാലറ്റ

പൂങപ്പാടറ്റ ടപപ്പാന്മലര് കപ്പാലറ്റ 

എനമ്പിടകപ്പാരു ടപപ്പാലന്നപ്പാണന്നും ടകപ്പാണട തരൂ.

ARJUN B  IX A
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  ചചെറുകഥ

                                              
ഒരു വവേനല് കകാലചത്തെ അവേധധ

                                                                Athira P   VIII F

ഒരരിടതതത്തൊരു മുതശരിയുണത്തൊയരിരുന. ആ മുതശരികക്ക് ഒരു 
പപേരക്കുടരിയുണത്തൊയരിരുന. ആ കുടരിയുതടപപേരത്തൊണക്ക് ലകരി. ഒരു ദരിവസസം ലകരി മുതശരിതയ 
കത്തൊണത്തൊന് വവീടരിപലകക്ക് പപേത്തൊയരി. അവള്കക്ക് ആ സ്ഥലസം വളതര ഇഷ്ടമത്തൊയരി. അങ്ങതനെ ഇരരിതക 
ഒരു പവനെല് അവധരികക്ക് അവളുതട അമ്മയുസം അച്ഛനസം അവതള മുതശരിയുതട വവീടരില് 
തകത്തൊണത്തൊകരിയരിടക്ക് പേറഞ്ഞു മുതശരി നെമ്മുതട മകതള പനെത്തൊകരിപകത്തൊണസം ഞങ്ങള് കുറച്ചുദൂതര 
പപേത്തൊവുകയത്തൊണക്ക് എനക്ക് പേറഞ്ഞു അവര് യത്തൊത്രയത്തൊയരി.ലകരികക്ക് വളതര സപനത്തൊഷമത്തൊയരി. 
അങ്ങതനെ മുതശരി അവരിതടയുള്ള  എലത്തൊ സ്ഥലങ്ങളുസം ചുറരികത്തൊണരിച്ചു . വയല്, പേറമക്ക്, 
ആറക്ക്,കുളസം, പേകരികള്, പേച്ചപക്ക് അങ്ങതനെ ലകരികക്ക് ആ കത്തൊഴ്ചകള് മറകത്തൊന് 
കഴരിയത്തൊതതത്തൊയരിരുന. ലകരികക്ക് ആ സ്ഥലസം വളതര ഇഷ്ടമത്തൊയരി. അങ്ങതനെ ഇരരിതക ഒരു 
ദരിവസസം അവളുതട അച്ഛനസം അമ്മയുസം വനക്ക് അവതള കൂടരിതകത്തൊണ്ടുപപേത്തൊകത്തൊന് തയത്തൊറത്തൊയരി. 
അവള്കക്ക് ആ വത്തൊര്ത പകടപപത്തൊള് തതന വളതര സങ്കടമത്തൊയരി. അവള് മുതശരിപയത്തൊടക്ക് 
കരഞ്ഞുപേറഞ്ഞു. മുതശരി ഞത്തൊന് പപേത്തൊകുനരില. ഇതു പപേത്തൊതല മപനെത്തൊഹരമത്തൊയ കത്തൊഴ്ച എനെരികക്ക് 
എവരിതടകത്തൊണത്തൊന് സത്തൊധരിക്കുസം. പമത്തൊതള നെരിതന്റെ അമ്മയുസം അച്ഛനസം നെരിതന തകത്തൊണ്ടുപപേത്തൊകത്തൊന് 
ഇത്രയുസം ദൂതര വനരിപല പമത്തൊളക്ക് പപേത്തൊപയത്തൊ എനക്ക് മുതശരി പേറഞ്ഞു. മുതശരി അങ്ങതനെ 
പേറതഞ്ഞെങ്കരിലസം  മുതശരികക്ക് വളതര വരിഷമമത്തൊയരിരുന. പമത്തൊളക്ക് ഉണത്തൊയരിരരിനപപത്തൊള് അവരിതട 
ഒരനെകസം എങ്കരിലസം ഉണത്തൊയരിരുന എനക്ക് മുതശരി വരിചത്തൊരരിച്ചു. അങ്ങതനെ ലകരി മുതശരിപയത്തൊടക്ക് 
യത്തൊത്ര പേറഞ്ഞു . പേതക അവളുതട മനെസരില് ഇനെരി തപേതടനക്ക് പവനെല്കത്തൊലമത്തൊകത്തൊന് അവള് 
ആഗ്രഹരിച്ചു. എങ്കരില് അവള്കക്ക് വവീണ്ടുസം ആ ഗ്രത്തൊമതരിപലകക്ക് പപേത്തൊകത്തൊമപലത്തൊ. 

അങ്ങതനെ വരിണ്ടുസം പവനെല്കത്തൊലമത്തൊയരി. അവള്കക്ക് വളതര ധൃതരിയത്തൊയരിരുന 
മുതശരിതയ കത്തൊണത്തൊനസം പേരിതന കത്തൊഴ്ചകള് കത്തൊണത്തൊനസം.അങ്ങതനെ വവീണ്ടുസം അവള് മുതശരിതയ 
കത്തൊണത്തൊന് എതരി. മുതശരി സുഖമത്തൊപണത്തൊ ഞത്തൊതനെത്തൊന പപേത്തൊയരി ആ പേത്തൊടവുസം, പേറമസം, കുളവുസം 
എലത്തൊസം കണരിടക്ക് വരത്തൊസം. അപപത്തൊള് മുതശരിയുതട മറുപേടരി വളതര സങ്കടകരമത്തൊയരിരുന.
 പമത്തൊതള നെവീ കണ പേത്തൊടവുസം, പേറമസം, വയലസം ഇപപത്തൊള് ഇല. ഇപപത്തൊള് ഉള്ളതക്ക് കുപറ 
ഫത്തൊക്ടറരികളുസം, മത്തൊലരിനെന്യങ്ങളുസം മത്തൊത്രസം. ആ വത്തൊര്ത പകടതുസം അവള് കരഞ്ഞു തകത്തൊണക്ക് തളര്ന. 
മുതശരി പേറഞ്ഞു പമത്തൊതള ഇതത്തൊണക്ക് ഇപപത്തൊള് നെമ്മുതട എലത്തൊവരുതടയുസം ഭൂമരി. ഈ അവസ്ഥ 
വളതര സങ്കടപമറരിയതത്തൊണക്ക്. 

           
       P R W H S S KATTAKADA



BLOOMING BUDS

            പപപൊന് പ്രഭപൊതത
                                                                         Aparna S  9 D

ദദിവസതദിനന്റെ ആദദ്യസമയതത

ദദിവവാകരന് ഉദദിച്ചുയര്ന

തനന്റെ കൂട്ടുകവാരന് വന്നതറദിഞത

കദിളദികള് സനനവാഷദിചത പവാറദിപ്പറന.

നദദികള് കള – കള നവാദതവാലലും 

കദിളദികള് ചദില് - ചദില് ശബ്ദനതവാടലും 

പൂക്കളലും മരങ്ങനള തനന്റെ മനനവാഹവാരദിതയദില് സൂരദ്യനന വരനവറ്റു .
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BLOOMING BUDS

റററോബബറോടട്ടികക

തതതൊഴഴിലതൊളഴി  എന്ന  തചെകകതൊകസതൊവതൊകക്യന്  വതൊകഴില്നഴിന്നതൊണണ
കറതൊകബതൊടണ   എന്ന പദതഴിതന്റ ഉത്ഭവവ.  1920  കളഴില് കതൊള് ചെതപ്പെകണ  എന്ന
തചെകണ സതൊഹഴിതക്യകതൊരന്,  പണഴിതയെടുകതൊന് മതൊത്രമതൊയെഴി നഴിര്മഴികതപ്പെട കൃത്രഴിമ
മനുഷക്യതരപ്പെറഴി  ഒരു  സങ്കല്പകഥതയെഴുതഴി.  അതഴിനു  കശേഷവ  കൃത്രഴിമ  മനുഷക്യന്
അഥവതൊ  യെതൊനഴിക മനുഷക്യന് എന്ന അര്ഥതഴില് കറതൊകബതൊടണ  എന്ന പദവ  മറ
ഭതൊഷകളഴിലവ   പ്രകയെതൊഗഴിച്ചു  തുടങഴി.  ഇന്നണ  മനുഷക്യതന്റ  ഇടതപടല്   കൂടതൊതത
തവല്ഡഴിങണ,  ഫഴിറഴിങണ  തുടങഴിയെ  പണഴികള്  തചെയ്യുന്ന  യെനസവവഴിധതൊനങള്കണ
കറതൊകബതൊട്ടുകള് എന്നു പറയുന്നു. ഇവയണ മനുഷക്യരൂപവ കവണതമന്നഴില.

   എന്നതൊല്  എലതൊ  സസ്വയെവ  പ്രവര്തക  യെനങളവ  കറതൊകബതൊട്ടുകള്
ആകുന്നഴില.  സതൊധനങള് എടുതണ അകങതൊട്ടുവ ഇകങതൊട്ടുവ കകകതൊരക്യവ തചെയ്യുന്ന
സവവഴിധതൊനങതള  മതൊത്രതമ  കറതൊകബതൊട്ടുകളതൊയെഴി  കണകതൊക്കുന്നുള.  തവല്ഡഴിങണ,
ഫഴിറഴിങണ  തുടങഴിയെ  പണഴികള്  കൂടതത  ഖനഴികളഴിലവ  തവള്ളതഴിനടഴിയെഴിലവ
കറഡഴികയെതൊസ്ഫുരണ വസ്തുകള് കകകതൊരക്യവ തചെയ്യുന്നതഴിനു കവണ്ട കകകളവ ഇവതയെ
നഴിശഴിതരരീതഴിയെഴില്  പ്രവര്തഴിപ്പെഴികതൊനുള്ള  കമമ്പ്യൂടര്  കപ്രതൊഗതൊമുകളമതൊണണ,
കറതൊകബതൊടഴിതന്റ  സവഴികശേഷതകള്,എടുക്കുന്ന  സതൊധനങളതട  ഘനവവ  രൂപവവ
അറഴിയുവതൊനുള്ള ഗതൊഹകങള് ഇതഴിതന്റ അവഴിഭതൊജക്യമതൊയെ ഭതൊഗമതൊണണ.  ഇന്നതത
നഴിര്വചെന പ്രകതൊരവ  മതൊറഴി കപ്രതൊഗതൊവ തചെയതൊവന്നതണ,  വഴിവഴികധതൊപകയെതൊഗകയെതൊഗക്യവ
എന്നരീ ഗുണങള് കറതൊകബതൊട്ടുകള്കണ ഉണ്ടതൊയെഴിരഴികണവ ഒകടതൊമതൊറഴികണ യെനങള്
മുന്പുണ്ടതൊയെഴിരുന്നു.  പകക്ഷേ അവതയെലതൊവ  ഒതരതൊറ  കജതൊലഴി  മതൊത്രതമ തചെയ്യുകയുള.
മതറതൊരു  കജതൊലഴിയണ  അവതയെ  മതൊറഴിതയെടുക്കുക  എളപ്പെമതൊയെഴിരഴിന്നഴില.  എന്നതൊല്
കറതൊകബതൊട്ടുകള്കണ  നഴിയെനണങള്ക്കുവ  ഓര്മയവ ഉള്ള സവവഴിധതൊനങള് ഉണ്ടണ.

                                                                                 ASHISH S M X D
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Greeshma G IX B

 ഉറുമമ

ഉറുമമ്പേ ഉറുമമ്പേ കുഞ്ഞനുറുമമ്പേ 
എമങങ്ങോടട്ടെമങങ്ങോട്ടെട്ടിമപങ്ങോകക്ക് 

      നട്ടിടന്നെകണങ്ങോലങ്ങോടളങ്ങോരു കുഞ്ഞന
നട്ടിന കടട്ടിമയേറങ്ങോലതു കഠട്ടിനന

         ആരുന കരയന 'ആ' എന്നുടടന     
                

വരട്ടിനട്ടിരയേങ്ങോയേട്ടി മപങ്ങോകുന കങ്ങോഴ
ആഹങ്ങോ എടനങ്ങോരു മകമതന!

ആരങ്ങോ ആരങ്ങോ നട്ടിന്നുടട ടട്യൂഷന മങ്ങോസ്റ്റര
പറയക നനീ ആ രഹസസന 

ടപങ്ങോരുടവയേട്ടിലട്ടില് നനീ പണട്ടിയന്നു
മഴയേട്ടില് അല്ലലറട്ടിയേങ്ങോടതെ 

കങ്ങോഴയേട്ടില് എത്ര ടചെറുതെങ്ങോമണലന 
അദദങ്ങോനതട്ടില് മുമ്പേന നനീ
ടവറുമതെ മപങ്ങോകുന്നെവമരങ്ങോടന 

അറട്ടിയേങ്ങോടതെമനങ്ങോ ടനങ്ങോമ്പേരമങ്ങോയേക്ക്
ടപങ്ങോറുകങ്ങോടനങ്ങോടന ആവട്ടില്ല
ഇറുകട്ടികടട്ടികന ചെങ്ങോമവങ്ങോളന

മങ്ങോനവമരവന ടചെങ്ങോല്ലുന്നു
ഉറുമ്പേട്ടിന വഴട്ടിമയേ മപങ്ങോമകണന

ഉടമയമടട്ടിമയ മല്ലങ്ങോടതെ
മടട്ടികൂടങ്ങോതെവ പണട്ടിയന്നു.

PRWHSS KATTAKADA



വവായനവാശശീലലം കുടട്ടികളട്ടില

"വവായട്ടിചച്ച് വളര്നവാല വട്ടിളയലം 
വവായട്ടികവാതതെ വളര്നവാല വളയലം.”                                       Kavya A R  IX D

 കുഞ്ഞുണട്ടി  മവാഷട്ടിതന്റെ  ഈ  വരട്ടികള്  വവായനയതടെ  മഹതെത്വതത
കവാണട്ടിക്കുന.  പുസ്തകതട്ടിലൂതടെ  വളരവാതവര്  തവറലം  മൃഗമവാണച്ച്  എനച്ച്  എഴുതെട്ടിതകവാണച്ച്
പുസ്കതട്ടിതന്റെ  മഹതെത്വലം  ഷഷകച്ച്പട്ടിയര്  ചൂണട്ടികവാട്ടുന.  മനഷഷ്യതന്റെ  വളര്ചയട്ടില  ഒരു  പ്രധവാന
ഘടമവാണച്ച് എഴുതലം വവായനയലം അഭഷ്യസട്ടികല.  അങ്ങതന ഷനടെട്ടിയ വട്ടിജവാനതട്ടിഷന്റെയലം അതെച്ച്
സൃഷട്ടിച  വട്ടികസനതട്ടിഷന്റെയലം  കഥ  പറയനവയവാണച്ച്  പുസതെകങ്ങള്  അവ  ചട്ടിന്തയതടെ
നട്ടിറകുടെങ്ങളവാണച്ച്.

          'വവായന ഒരവാതള പൂര്ണനവാക്കുന' എനച്ച് പ്രശസ്ത ചട്ടിന്തകനലം എഴുതകവാരനമവായ
ഫവാന്സട്ടിസച്ച് ഷബേകണ.  വവായന ചട്ടിഷന്തവാദശീപകമവായ പ്രവര്തനമവാണച്ച്,  അറട്ടിവട്ടിതന്റെ ഷസവാതെസലം.
സവാമൂഹട്ടിക  സവാബേതട്ടിക  ഷമഘലകളട്ടിതല  വളര്ചയലം  വട്ടികവാസവലം  നവാലം  അറട്ടിയനതലം
വവായനയട്ടിലൂതടെയവാണച്ച്.  ഉയര്നച്ച്  വരവാന്  ആഗ്രഹട്ടിക്കുന  ഏതതെവാരവാളലം  വവായനഷയ  അതെട്ടിലുള
പ്രധവാന  പടെവവായട്ടി  കവാണണലം.  വട്ടിശവാലമവായ കവാഴ്ചപവാടുകളലം  വവായന  നമ്മുകച്ച്  സമവാനട്ടിക്കുന.
വഷ്യകട്ടികളട്ടില ആത്മവട്ടിശത്വവാസവലം ആശയവട്ടിനട്ടിമയഷശഷട്ടിയലം നട്ടിര്മട്ടിക്കുനതെട്ടില വവായനയച്ച് വളതര
വലട്ടിയ പങ്കുണച്ച്.  

വവായന ഒരു ചടെങ്ങു തെശീര്കല മവാത്രമവായട്ടി ഷപവാകുവവാന് പവാടെട്ടില.  എത്ര പുസ്തകങ്ങള്
വവായട്ടിച്ചു  എനതെട്ടിലല,  വവായട്ടിച  പുസ്തകങ്ങളട്ടില നട്ടിനച്ച്  എന്തു  ഷനടെട്ടി  എനതെട്ടിലവാണച്ച്  നവാലം  മൂലഷ്യലം
കവാണഷതണതെച്ച്.  വവായട്ടിചച്ച്  തെശീക്കുകയല,  വവായട്ടിചച്ച്  പഠട്ടിക്കുകയവാണച്ച്  ഷവണതെച്ച്.  പുസ്തകങ്ങളട്ടില
പറഞട്ടിരട്ടിക്കുന ഓഷരവാ  ആശയവലം നവാലം  വളതര സൂക്ഷമതെഷയവാതടെ  സത്വശീകരട്ടികണലം.  ഏതെവാണച്ച്
നലതെച്ച് എനച്ച് വട്ടിഷവചട്ടിചറട്ടിയവാന് നവാലം ശശീലട്ടികണലം. 

വട്ടിദഷ്യവാര്തട്ടികള് വളതര ശ്രദവാപൂര്വലം വവായട്ടിഷകണ കൃതെട്ടികളവാണച്ച് ജശീവചരട്ടിത്രങ്ങള്.
മഹവാനവാര് ആ സവാനതച്ച് ഉയര്നതെച്ച് എങ്ങതനയവാതണനച്ച് അതെട്ടിലൂതടെ മനസട്ടിലവാകവാന് നമുകച്ച്

കഴട്ടിയലം. ചുരുകതട്ടില ഒരു വഷ്യകട്ടിയതടെ സമൂലവഷ്യകട്ടിതെത്വതത രൂപവലകരട്ടിക്കുനതെട്ടില വവായന

വലട്ടിയ പങച്ച് വഹട്ടിക്കുനണച്ച്.        
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BLOOMING BUDS

മമാലലിനന്യമുക്ത കകേരളളം 

ദദൈവതലിനന്റെ  സസ്വനളം  നമാടട്  എങളം  പച്ചപട്.
കമഘക്കൂട്ടങ്ങനളകപമാനല ഒഴുകുന്ന നദൈലികേള.  ഇങ്ങനന ധമാരമാളളം
വലികശേഷണങ്ങളളം, നമ്മുനട കകേരളളം ഇന്നട് മമാലലിനന്യങ്ങളനട നമാടമായലി മമാറലിനകമാണലിരലിക്കുന.

വളനരകമാലമമായലിമലയമാളലികേള  അഭഭീമുഖഭീകേരലിച്ചുനകേമാണലിരലിക്കുന്ന
പ്രശ്നമമാണട്  മമാലലിനന്യ  സളംസ്കരണളം.  മമാലലിനന്യങ്ങള ശേരലിയമായ വലിധതലില് സളംസ്ക്കരലികമാനതെ നപമാത
സ്ഥലങ്ങളലിലളം നദൈലികേളലിലളം,  കുളങ്ങളലിലളം,  മറളം നലികക്ഷേപലിക്കുന്നത മൂലളം പമാരലിസ്ഥലിതെലികേ പ്രശ്നങ്ങള
ഉണമാകുകേയളം,  അവ മനുഷന്യകനയളം  ജഭീവജമാലങ്ങനളയളം മരണതലിനന്റെ വകലികലകട്  നയലിക്കുകേയളം
നചെയ്യുന.  പമാസലിക്കുകേളളം,  മമാളംസമാവശേലിഷ്ടങ്ങളളം കേലര്ന്ന മമാലലിനന്യങ്ങള കേതലിച്ചു കേളയന്നതെട് മൂലളം
അതെലില് നലിനളം വമലിക്കുന്ന വലിഷകേരമമായ പുകേച്ചുരുളകേള കേന്യമാന്സര് കപമാലള്ള  അസുഖങ്ങളകട്
കേമാരണമമാകുന.  മഴകമാലമമാകുകമമാള ഈ മമാലലിനന്യ കൂമമാരങ്ങള  കറമാഡലികലക്കുളം,  കതെമാടലികലക്കുളം
ഒലലിച്ചുകപമാകുന.  ഇതെലിലൂനട  പലതെരളം  ജലജനന്യകരമാഗങ്ങളളം  പടരുന.  എവലിനട  തെലിരലിഞമാലളം
ഭഭീതെലിപടര്ത്തുന്ന പനലികേളനട നടുവലിലമാണട് നമ്മള ഇതെലില് നലിനന്നമാനക മുക്തലികനടണനമങലില് നമാളം
ഓകരമാരുതരുളം  ഉണര്ന്നട്  പ്രവര്തലികകണതണട്  അതെലിനമായലി  ആദൈന്യളം  പകേര്ച്ചവന്യമാധലികേള
പലിടലിനപടമാനുള്ള സമാഹചെരന്യളം ഒഴുവമാക്കുകേയമാണട് കവണതെട്.

നമ്മുനട  വഭീടുകേളലിനല  മമാലലിനന്യങ്ങള  അവ  അവലിനട  വച്ചുതെനന്ന  ശേമാസഭീയമമായ  രഭീതെലിയലില്
സളംസ്ക്കരലികമാന്  നമുകട്  കേഴലിയണളം.  അതെലിനമായലിബകയമാഗന്യമാസട്  പമാന്റെട്  സ്ഥലിപലിച്ചട്,  മമാലലിനന്യ
സളംസ്ക്കരണതലിനുളം.  നകേമാതകേട്  നലിര്മ്മമാര്ജ്ജനതലിനുളം  കപമാളംവഴലി  കേമാണമാന്  കേഴലിയളം.  കൂടമാനതെ
പമാന്റെലിനകേത്തുള്ള മഭീദഥൈല് വമാതെകേളം  സസ്റ്റൗ കേതലികമാന്  ഉപകേരലിക്കുന.  ഇതെലിനട്  പുറകമ  ദപപട്
കേകമമാസട്,  കുഴലി കേകമമാസറട്,  മണലിര കേകമമാസട്  തടങ്ങലിയ മമാലലിനന്യ നലിര്മ്മമാര്ജ്ജന പദ്ധതെലികേളളം
നടപലിലമാകമാളം. അതെന്യനമാകപക്ഷേലിതെമമായലി പമാലലികകണ ഒന്നമാണട് പമാസലികട് നലികരമാധനളം. 

ഇപ്രകേമാരളം നമ്മുനട നമാടലിനന മമാലലിനന്യമുക്തമമായലി പടുത്തുയര്തമാന് നമുകട് സമാധലികണളം.

പ്രകൃതെലി  സളംരക്ഷേണമമാണട്  നമാളം  അനുശേമാസലികകണ  മനറമാരു  കേമാരന്യളം.  ഭൂമലിയനട
സസന്യവൃക്ഷേമാവരണമമാണട് നമുകട് ശുദ്ധവമായവളം,  തെണുപളം,  നവള്ളവളം നല്കുന്നതെട്.  ഈ പച്ചപമാണട്
നമുകട് അന്നവളം,  പഴങ്ങളളം,  പൂകളളം,  ഔഷധങ്ങളളം നല്കുന്നതെട്.  പ്രകൃതെലിയനട വരദൈമാനമമാണട് അവ.

അതെലിനമാല് ധമാരമാളളം വൃക്ഷേദതകേള വച്ചട്  പലിടലിപലികണളം.  ഇതരളം കേര്മ്മങ്ങള ഭമാവലിതെലമുറയളം
പ്രകചെമാദൈനമമാകേനട്ട.              
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ബബേപ്പൂര് സുല്തത്താന് എന്ന വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബേഷഷീര്

     മലയത്താള  സത്താഹഹിതത്യതഹില്  ഒബരേ  ഒരു  സുല്തത്താബനേയുള.  ഭത്താഷയുബടേയുക്കം
വൈത്യത്താകരേണതഹിനന്റെയുക്കം ബവൈലഹിനകട്ടുകള് നപത്താളഹിനച്ചെഴുതഹി  മലയത്താള സത്താഹഹിതത്യനത സത്താധത്താരേണകത്താരേനന്റെ
ജഷീവൈഹിതബതത്താടേദ്  ബചേര്തദ്  നേഹിര്തഹിയ  'ബബേപ്പൂര്  സുല്തത്താന്'  എന്ന  വവൈകക്കം  മുഹമ്മദദ്  ബേഷഷീര്.
സത്താധത്താരേണകത്താരേഹില്  സത്താധത്താരേണകത്താരേനേത്തായ  നേത്താട്ടു  മനേഷത്യനന്റെ  പച്ചെഭത്താഷയഹിലുള്ള  ഹത്താസത്യത്താത്മകരേമത്തായ
രേചേനേകള്  വൈത്തായനേകത്താനരേ  ഒരുബപത്താനല  ചേഹിരേഹിപഹിക്കുകയുക്കം,  ചേഹിനഹിപഹിക്കുകയുക്കം,  കരേയഹിപഹിക്കുകയുക്കം  നചേയ.
അതത്തായഹിരുന്നു ആ തൂലഹികയുനടേ ശകഹിയുക്കം. 

ഒരേഹികലുക്കം  അലകഹിബതച്ചെ  വൈടേഹിനവൈത്താത  ഭത്താഷയഹില്  അബദ്ദേഹക്കം  എഴുതഹിയഹില.  ഇതദ്
മലയത്താളതഹിനല  മനറത്താരു  സത്താഹഹിതത്യകത്താരേനക്കം  അവൈകത്താശനപടത്താല്  സത്താധഹികത്താത  വൈഹിധക്കം  ബേഷഷീറഹിനനേ
ജനേകഷീയനേത്താകഹി.  തബന്റെതുമത്താത്രമത്തായ  വൈത്താക്കുകളക്കം  വശലഹികളമത്തായഹിരുന്നു  ബേഷഷീറഹിനന്റെ  സവൈഹിബശഷത
അതുനകത്താണദ് തനന്ന അബദ്ദേഹതഹിനന്റെ രേചേനേത്താ രേഷീതഹി 'ബേഷഷീറഹിയന് വശലഹി' എന്നദ് തനന്ന അറഹിയനപട്ടു.
  

ബേത്താലത്യകത്താല  സഖഹി,  പത്താത്തുമ്മയുനടേ  ആടേദ്,  ബപ്രേമബലഖനേക്കം,  മതഹിലുകള്,  ശബ്ദങ്ങള്,
ന്റൂപ്പുപത്താനകത്താരേത്താബനേണത്താര്ന്നദ്,  പത്താവൈനപടവൈരുനടേ  ബവൈശത്യ,  മുച്ചൂട്ടുകളഹികത്താരേനന്റെ  മകള്,  വൈഹിശശ്വവൈഹിഖത്യത്താതമത്തായ
മൂകദ്,  വൈഹിഡഹികളനടേ സശ്വര്ഗക്കം എന്നഹിങ്ങനനേ മലയത്താളഹി എന്നുക്കം ഓര്ത്തുവൈയ്ക്കുന്ന രേചേനേകള് ആ തൂലഹികയഹില്
നേഹിന്നദ് പഹിറവൈഹിനയടുത്തു. 

ജഷീവൈഹിതബതത്താടേദ്  ബചേര്ന്നദ്  നേഹില്ക്കുന്നവൈയത്തായഹിരുന്നു  അബദ്ദേഹതഹിനന്റെ  രേചേനേകള്.  തത്താന്
കണ്ടുമുടഹിയഹിട്ടുള്ള കഥത്താപത്താത്രങ്ങനള അബദ്ദേഹക്കം രേചേനേകളഹിലുക്കം ആവൈഹിഷ്കരേഹിച.  അതഹിദഷീര്ഘമത്തായ രേചേനേകള്കദ്
പകരേക്കം അടുക്കുക്കം ചേഹിടബയത്താടുക്കം കൂടേഹി വൈളനരേക്കുറച്ചെദ് എഴുതത്താനേത്താണദ് അബദ്ദേഹക്കം ഇഷ്ടനപടതദ്.
 

ബകന്ദ്ര  സത്താഹഹിതത്യ  അകത്താദമഹി,  ബകരേള  സത്താഹഹിതത്യ  അകത്താദമഹി,  നഫെബലത്താഷഹിപ്പുകള്,
സത്താഹഹിതത്യതഹിനക്കം രേത്താഷ്ടഷീയതഹിനമത്തായഹി നേത്താലദ് നേത്താമപത്രങ്ങള്,  1982-ല് പത്മശഷീ അവൈത്താര്ഡദ്, 1987-ല്
കത്താലഹികറദ് യൂണഹിബവൈഴദ്സഹിറഹി ഓഫെദ് നലബറഴദ് ബേഹിരുദക്കം, ബപ്രേക്കംനേസഷീര് അവൈത്താര്ഡദ്, ലളഹിതത്താക്കംബേഹിക അനര്ജനേക്കം
സത്താഹഹിതത്യ  അവൈത്താര്ഡദ്,  മുടത്തു  വൈര്കഹി  അവൈത്താര്ഡദ്,  വൈള്ളബതത്താള്  പുരേസത്താരേക്കം  എന്നഹിവൈ  അബദ്ദേഹനത
ബതടേഹിനയതഹി. 1994 ജൂവല അഞഹിനേദ് അബദ്ദേഹക്കം ഈ ബലത്താകബതത്താടേദ് വൈഹിടേ പറഞ.

                             Ansen Thomas  9F
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                ഇളളം കകാററ്റിനന്റെ മൃദുല സ്പര്ശളം കകാരണളം എന് മറ്റിഴറ്റികള് ഇമ പൂടറ്റി.  ബസറ്റിനന്റെ കമറ്റികളറ്റില
തലചകായയ്ച്ചറ്റിരറ്റിക്കുമമകാള്  എനന്റെ  യകാത്ര  ഉമദ്ദേശനത്തെ  ഓര്ത.  കകാലങ്ങള്  പറ്റിനറ്റിടയ്ച്  ഓര്മ്മകളറ്റിമലകയ്ച്
ഊഴറ്റിറങ്ങറ്റി.  നകാടറ്റിനല  വലറ്റിനയകാരു  ജനറ്റിയുനടെ  മകനകായറ്റിരുന്നു  ഞകാന്,'നകാരകായണന്'.  തതീണകാചകാരങ്ങളളം
അസമതത്വങ്ങളളം  മനുഷഷ്യനന്റെ  കണറ്റില  ഇരുട്ടുവതീണറ്റിരുന  കകാലത്തെയ്ച്.  തറ്റികചളം  നഷ്യകായത്തെറ്റിനന്റെ  വഴറ്റിയറ്റില
നടെന്നുനതീങ്ങറ്റിയമപകാള് എനറ്റികയ്ച് നഷ്ടനപട അമൂലഷ്യ ബന്ധങ്ങള്.  നകാരകായണന് ആയ ഞകാന് കതീഴയ്ച്ജകാതറ്റിയറ്റില
നപട  അണകനകായറ്റി  സസൗഹൃദത്തെറ്റില  ഏര്നപട്ടു.  ഇതറ്റിനന്റെ  മപരറ്റില  അച്ഛനറ്റില  നറ്റിന്നുളം  എലകാ  ദറ്റിവസവളം
ശകാസനയുളം അടെറ്റിയുളം ഞകാന് ഏറ്റു വകാങ്ങറ്റിയറ്റിരുന്നു. എനകാല വറ്റിധറ്റി ക്രൂരമകായതു പറ്റിനതീടെകായറ്റിരുന്നു. ഒരു ദറ്റിവസളം
രകാത്രറ്റി എനന്റെ തറവകാടറ്റില വലറ്റിനയകാരു വഴക്കുണകായറ്റി.  കകാരണളം പ്രതകാപറ്റിമകാരുനടെ ഒരു സളംഘത്തെറ്റിനന്റെ കൂടകായ
വര്ത്തെമകാനത്തെനറ്റിടെയറ്റില ഒരു  ജനറ്റി  എനന്റെ അച്ഛനന്റെ മുഖത്തെയ്ച്  മനകാകറ്റി  മചകാദറ്റിച്ചനത്ര  "മകന് ഉടുതുണറ്റികയ്ച്
വകയറ്റിലകാത്തെ നതണറ്റിപരറ്റിശകള്നകകാപമകായമലകാ കൂടയ്ച്,  അവറകനള എമപകാളകാണയ്ച് തറവകാടറ്റില മകറ്റുക എനയ്ച്
ആര്കററ്റിയകാളം”.  ഇതകായറ്റിരുന്നു  വഴകറ്റിനന്റെ  തുടെകളം.  പതറ്റിവറ്റിലളം  വലറ്റിനയകാരു  വഴകകായറ്റിരുന്നു  തറവകാടറ്റില
ഇനയ്ച്.  അച്ഛമനകാടു  ഞകാന് വലകാനത തര്കറ്റിച.  എമനകാടു  തര്കറ്റിച അച്ഛന് തറവകാടറ്റില നറ്റിനയ്ച്  ഇരുളറ്റിനന്റെ
വഴറ്റിയറ്റിമലകയ്ച്  ഇറങ്ങറ്റി  മപകായറ്റി.  എനറ്റിനകകാരു  ശറ്റിക്ഷ  വറ്റിധറ്റിച്ചറ്റിടകാണയ്ച്  അച്ഛന്  മപകായതയ്ച്,  അത്തെകാഴളം
നകകാടുമകണ എനയ്ച്.  എനകാല നപറ വയററ്റിനയ്ച് അതയ്ച് അഗതീകരറ്റികകാന് കഴറ്റിയറ്റില.  അമ്മ എനറ്റികയ്ച് ഭക്ഷണളം
വറ്റിളമറ്റി.  എനകാല കഴറ്റിച എനയ്ച് വരുത്തെറ്റി ഞകാന് കറ്റിടെന്നു.  ഏനറ വവകറ്റിയകാണയ്ച് അച്ഛന് തറ്റിരറ്റിനച്ചത്തെറ്റിയതയ്ച്.
ആനക വറ്റിയര്ത്തെയ്ച് വലകാനത പരറ്റിഭ്രമമത്തെകാനടെയകാണയ്ച് വനതയ്ച്.  ആ രകാത്രറ്റി ഇരുടറ്റി നവളപറ്റികകാന് ഞകാന് നമന
പകാടുനപട്ടു  പറ്റിമറ  ദറ്റിവസളം  ഒരു  അമ്മയുനടെ  നറ്റിലവറ്റിളറ്റിയകായറ്റിരുന്നു  എനന  ഉണര്ത്തെറ്റിയതയ്ച്.  എനന്റെ  മറ്റിത്രളം
അണകന് കുളകടെവറ്റില മരറ്റിച കറ്റിടെക്കുന്നു, വറ്റിശത്വസറ്റികകാനകായറ്റില എനറ്റികയ്ച്. എനകാല മറകാര്ക്കുളം അററ്റിയകാത്തെ
മനറകാരു രഹസഷ്യളം എനന നറ്റിസഹകായനകാകറ്റി അണകനന്റെ മരണത്തെറ്റിനയ്ച് ഉത്തെരവകാദറ്റി അച്ഛനകായറ്റിരുന്നു എന
സതഷ്യളം അണകനന്റെ അമ്മയുനടെ വകാക്കുകള്  എനന്റെ നചവറ്റിയറ്റില മുഴങ്ങുന്നു. “ഞങ്ങള്കയ്ച് ഒമനയുള്ളൂ”.  പല
പ്രകാവറ്റിശഷ്യളം  ആ  അമ്മ  എമനകാടെയ്ച്  അതയ്ച്  പറഞറ്റിരുന്നു.  അററ്റിമഞകാ,  അററ്റിയകാനതമയകാ  മരണത്തെറ്റിനയ്ച്
ഉത്തെരവകാദറ്റി  ഞകാനകാണയ്ച്  എന മതകാനല.  ആ നകാടറ്റില എനന തുടെരകാന് അനുവദറ്റിച്ചറ്റില.  ഞകാന് നകാടുവറ്റിട്ടു.

എനന  ഓര്മ്മയറ്റില  നറ്റിന്നുളം  ബസറ്റിനല  കണക്ടര്  വറ്റിളറ്റിചണര്ത്തെറ്റി  "സ്ഥലനമത്തെറ്റി”.  ഞകാനറ്റിറങ്ങറ്റി  ഓടെറ്റി
നകാടറ്റിനല  വഴറ്റികളറ്റിലൂനടെ  ഏനറ  വര്ഷങ്ങള്കയ്ച്  മശഷളം  എനന്റെ  തറവകാടറ്റിമലകയ്ച്  ഓടെറ്റി.
പഠറ്റിപ്പുരയറ്റിനലത്തെറ്റിയമപകാള് തറവകാടെയ്ച് ആനക പഴകറ്റിയതകായറ്റിരറ്റിക്കുന്നു.  നതലയ്ച് സളംശയറ്റിനച്ചങറ്റിലളം കകാരഷ്യസ്ഥന്
മഗകാപകാമലടന്  എനന തറ്റിരറ്റിച്ചററ്റിഞ.  ഞകാന് ആദഷ്യളം  മചകാദറ്റിച്ചതയ്ച്  അമ്മനയയുളം  അച്ഛനനയുമകാണയ്ച്.  എനന
കൂടറ്റിനകകാണയ്ച് മപകായതയ്ച് രണയ്ച് തറ്റിരറ്റികള് കത്തെറ്റിചവച്ചറ്റിരറ്റിക്കുന സകാരകങ്ങളനടെ അടുമത്തെകയ്ച്. എനന്റെ ആതകാവയ്ച്
പറനയ്ച് മപകാകുനതുമപകാനല മതകാനറ്റി,  എലകാളം നഷ്ടനപട്ടു ജതീവറ്റിതമകാകുന വഴറ്റിയറ്റില യകാത്ര മപകായതററ്റിയകാനത
ഞകാന് ഒറയകായറ്റി, വതീണളം തനറ്റിച്ചകായറ്റി. 

                         PRWHSS KATTAKADA
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      Everyone possesses a  mind.  And the  mind comprises of  both
positive  and negative  feelings.  Emotions  and attitudes.  An optimist  always
nurtures his positive thinking. The negative attitude leads a man to positive. A
man with positive attitude is like the fresh air . It is the fresh air which prompts
man to live healthy. Just like this, a positive minded man refreshes others also.

 A man with negative thinking not only hurts himself but also his
fellow beings,  directly  or  indirectly.  A negatively  accelerated man's  simple
deeds  and  utterances  may irritate  others  around.  Perhaps  the  man  has  not
realized the bad effects of his deeds man is negatively rated in his thoughts,
feelings and attitudes, it is not easy for him to save himself from that effect.
Day by day the negative attitude became a part of his personality. Gradually
his outlook will be a negative one and he will be and he will be an introvert to
everything.  However hard he worked,  he cannot avoid his routines.  At last
when a person releases his own negative look, he will be in such a pathetic
condition that he would not be able to help himself to overcome it.

Think  a  person  with  positive  attitude.  He  will  be  a  heavenly
blessing to everyone. He inspires everyone directly or indirectly. He influences
others. Take the case of rose. Though it lives among the thorns it produces
beautiful flowers , the symbol of love, purity of passion and happiness. The
person who only thinks of his thorns cannot enjoy the aesthetic beauty of that
flower. While we considering the rose flower, it has good existence, in which
the flower like a queen at the top of the plant. At last the rose flower becomes
only a beautiful memory .

Every bad situation will have something positive. Even a stopped
clock shows correct time twice a day.

Thus  try  to  find  the  positive  aspects  in  everything  in  our  life.
Then every moment will be some kind of positive.

                              'Think positive and act positive'.
 Aleena S B
             Std XD

                                                                                                  PRWHSS KATTAKADA



BLOOMING BUDS

DOG & CAT
Sreenanda  V B

                 Once there lived a dog named Puppy 

and a cat named Kitten. They lived in a rich merchant's 

house. They were good  Friends and  do all thinks together.

One day Puppy said “ we can play football”Kitty said “No

we can play chess,”and they started quarreling. That time 

merchant came to near Puppy and Kitty. The merchant 

said to stop quarreling and gave them two tasks, one who 

wins the tasks can choose what game they can play. In the 

first task Puppy won, and the second task Kitty. So the 

merchant said them to think and take a decision fastly. 

They took decision to played  chess together happily.
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    Jincy Raj 8F                    

METHODS TO REDUCE ENERGY CRISIS
                                     

• Maximum utilisation of energy.

•  Judicious utilization of solar energy.

• Minimising the wastage of water.

• Making use of public transportation as far as possible.

• Construction  and beautifying of houses and roads in a scientific 
manner.

• Controlling of the street lamps with  L D R. 

• Timely repairing of machines.

• Limiting the size of newly constructed buildings.

• Ensuring maximum efficiency of machines used.    
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Mother Teresa
 

    Harsha R Ansalam IX F

                    

 Mother Teresa was born on 27th August 1910 in Skopje,

now capital of the Republic of Maccedonia, in Yugoslavia. She left home at eighteen

to join the sisters of Loreto as a missionary. She first went to Ireland to learn English

and then came to Darjeling in india in 1929.While she was serving as a teacher in

LORETO Convent  Kolkata,  she  saw poverty  around  her  and  this  saddened  her

deeply. She started the Missionaries of Charity to serve the poor. Mother Teresa and

her missionaries of charity went to the poorest slums of Kolkata and looked after the

old, sick and orphans.The home for them was named  Nirmal Hriday meaning “pure

heart”and the one for little children was called Nirmal Sishu Bhavan. In recognition

of her service to humanity ,she was awarded the Nobel peace prize in 1979 and the

Bharath Ratna in 1980. She died on 5th September 1979 .
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Science as a Blessing
Chaithra A R  9 C

Science has opened up a new chapter of wonders before humanity. It
has scanned the sky and explored the Ocean,we can fly like a bird in air.
Similarly  ,we  can  swim  like  a  fish.  Man  is  not  depended  on  natural
environment. To some extent he is able to control land,water,space,time
and distance.

Science  is  doing  great  service  to  the  suffering  humanity  in
various ways. It has conquered some of the most dreadful diseases like
T.B,  Typhoid  and  cholera  by  the  use  of  drugs  like  streptomycin,
chliromycetin ,  and penicilin etc .Radio isotopes of iodine locate the area
of brain tumour.  Isotopes  of  radio  gold of  cobalt  are  very effective  in
destroying cancer cells. Laser is a recent device which is finding its use in
bloodless  surgery  .A detached  retina  can  be  welded  safely  by  an  eye
surgery. Plastic surgery can truly rectify any deformity. Science has given
eyes to the blind, ears to deaf and limps to handicapped. Truly science has
enriched the daily life of the people. The strides that science has made in
the  domain  of  agriculture  are  equally  commendable.  Various  yielding
crops  have  been  raised  by  hybridisation.  Atomic  energy  has  been
employed in making mountains and rocky areas to fertile plains. It has
also been in ripening crops in a much shorter time.

Science has wrested all the latent treasures from nature .  It has
broken the superstitious. Nowadays, in big cities, electric furnaces have
been erected to cremate dead bodies.  Thus in the journey of life,  from
cradle to grave , we have to take the help of electricity which is the biggest
boon of science. In reality everything seems to be in the pail of possibility
for the scientist. Thus the wonders and the advantages of science can be
multiplied definitely. 

                                                                                              PRWHSS KATTAKADA



BLOOMING BUDS

THE RISE OF AN ANGLE

 
ASHLIN S SARASAM X D

Through the darkness, i can't see a light
Through thick woods, i can't see a way
Through that lonely sea, i can't see a land
But, I am keep saying, “i'm not afraid.” 

to start a new life, i reaped forward
whatever the reason, is better or won't
people ear lay, is he psycho or what.
I am keep saying, “i'm not afraid.” 

Those memories are part of my life,
I can't see no more.
Someone is calling me from distance far
I set towards, for my comfort of now
I'm just keep saying I'm not afraid

the voice so far, comanded me
“ RISE MY ANGLES' rise with love,
something was happening to me, and 
i'm just keep saying,”i'm not afraid”

I've strarted a new life, like an angel
set to save life, like a doctor

meant to drive away the evil
But even now I'm keep saying, I'm not afraid.     
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ANSEN THOMAS

  Patterns in natural numbers

(1)   9 x 9 + 7 = 88
  98 x 9 + 6 = 888
  987 x 9 + 5 = 8888
  9876 x 9 + 4 = 88888
  98765 x 9 + 3 = 888888
  987654 x 9 + 2 = 8888888
  9876543 x 9 + 1 = 88888888
  98765432 x 9 + 0 = 888888888

(2) 1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456  x 9 + 7 = 1111111
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  BLOOMING BUDS                             ALTHAF VIII F

   Mathematical Puzzles

1.  I am an even Number
     I am less than 15
     I am multiple of 3

     I am bigger than 10
     Who am I ?

12

2.  I am a prime number
     I am a factor of 20
     I am a factor of 180

     Who am I ?

5

3.  I am an old number
     I am less than 30

     I am bigger than 20
     I am the multiple of 3 and 7

     Who am I ?

21
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Tricks of Mathematics

1. 123456789 x 9 = 1111111101

2. 123456789 x 18 = 2222222202

3. 123456789 x 27 = 3333333303

4. 123456789 x 36 = 4444444404

5. 123456789 x 45 = 5555555505

6. 123456789 x 54 = 6666666606

7. 123456789 x 63 = 7777777707

8. 123456789 x 72 = 8888888808

9. 123456789 x 81 = 9999999909

10. 123456789 x 90 = 11111111010

Jincy
Std.VIII-F



Through the eyes 

of the Lens

Through the eyes 

of the Lens



Inauguration of Vidyavani FM

Cheque given to Sri.I.B.Satheesh for flood Relief Fund 



School Garden



Republic Day



ECO CLUB



SCOUT & RED CROSS 



Reader's Club



Smart Class Room



Independence Day



School Assembly 



Sports Day
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