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ആശഎംസകൾആശഎംസകൾ      
മനുഷഷ്യനന സവസിശശഷമമായ കഴസിവുകനളമനുഷഷ്യനന സവസിശശഷമമായ കഴസിവുകനള

വസികസസിപസികമാനുഎം പുതസിയ ശനേട്ടങ്ങളസിശലേകവസികസസിപസികമാനുഎം പുതസിയ ശനേട്ടങ്ങളസിശലേക
കുതസികമാനുമുള്ള പമാറച് പമാദനേകളരസികളമാണച്കുതസികമാനുമുള്ള പമാറച് പമാദനേകളരസികളമാണച്

വസിദഷ്യമാലേയങ്ങൾവസിദഷ്യമാലേയങ്ങൾ    . .     പുതസിയ അറസിവുകൾപുതസിയ അറസിവുകൾ
നേസിർമസികമാൻ വസിദഷ്യമാർതസികനളനേസിർമസികമാൻ വസിദഷ്യമാർതസികനള
പമാപച് തരമാകുന്നതസിനു ആധുനേസികപമാപച് തരമാകുന്നതസിനു ആധുനേസിക

സമാശങ്കേതസികവസിദഷ്യ വളനര അധസികഎംസമാശങ്കേതസികവസിദഷ്യ വളനര അധസികഎം
സഹമായകമമാണച്സഹമായകമമാണച്    . .     മമാരമാമൺ എഎം എഎം എ ഹയർമമാരമാമൺ എഎം എഎം എ ഹയർ

നസകനറസി സ്കൂളസിനലേ ലേസിറസിൽ കകറച്സച്നസകനറസി സ്കൂളസിനലേ ലേസിറസിൽ കകറച്സച്
അഎംഗങ്ങൾ തയമാറമാകന്ന ഡസിജസിറൽ മമാഗസസിനേച്അഎംഗങ്ങൾ തയമാറമാകന്ന ഡസിജസിറൽ മമാഗസസിനേച്

എലമാവസിധ ആശഎംസകളഎം ശനേരുനഎലമാവസിധ ആശഎംസകളഎം ശനേരുന    ..
  

--    എന്നച് സ്കൂൾ നഹഡ്മസിസ്ട്രസച്എന്നച് സ്കൂൾ നഹഡ്മസിസ്ട്രസച്
ആശ ശജമാർജച് ആശ ശജമാർജച് 
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നേസിറചമാർതച്നേസിറചമാർതച്
      

          എനന്റെ സ്കൂളളഎനന്റെ സ്കൂളള
      മമാഗസസീ൯ മമാഗസസീ൯       
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      എട എട എ എചന എസന എസളടന      എട എട എ എചന എസന എസളടന

  പകതളയ മകഖട  പകതളയ മകഖട
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         എഡളരറരറളയൽ         എഡളരറരറളയൽ

 രബരർഡന രബരർഡന
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  പഴനഞമാല്ലുകൾപഴനഞമാല്ലുകൾ      

വല്ലഭന
പുലല
ആയുധല 
കമാക്കയല
തൻ കുഞ
നപമാൻകുഞള 
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         പപമാസ്റ്റർപപമാസ്റ്റർ    
           ജൂൺ ജൂൺ 5 5 ശലേമാക       ശലേമാക       
          പരസിസസിതസി ദസിനേഎംപരസിസസിതസി ദസിനേഎം

     

        

    

          

                                  --അഭഭിമനന്യു അഭഭിമനന്യു 
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                കടലകഥകൾകടലകഥകൾ

കമാള കഭിടകല
കയപറമാടല

 കമാലഭിൽപഭിടഭിചമാൽ 
പതമാളഭിൽ 
കയറല 
             

                                       മസീനപമമാഹൻമസീനപമമാഹൻ

                   

                                                                   13     



                        കഥകഥ        
      കരസിമൂർഖനന മുട്ട കരസിമൂർഖനന മുട്ട 

മഹമാ അതഷ്യമാർഥസികനേമായസിരുന ഭസിമുമഹമാ അതഷ്യമാർഥസികനേമായസിരുന ഭസിമു. . 
അതഷ്യമാർതസിക അപ്പുറഎം ആറു പസിശുകമാനുമമാണച്അതഷ്യമാർതസിക അപ്പുറഎം ആറു പസിശുകമാനുമമാണച്. . 
സസ്വനഎം ബന്ധുകൾക ശപമാലഎം ഒരു ഗമാസച് സസ്വനഎം ബന്ധുകൾക ശപമാലഎം ഒരു ഗമാസച് 
പചനവള്ളഎം ഭസിമു നകമാടുകസിലപചനവള്ളഎം ഭസിമു നകമാടുകസില..
                              ഒരസികൽ ഭസിഎംമുവസിനേച് കുനറ ലേഡ്ഡു ഒരസികൽ ഭസിഎംമുവസിനേച് കുനറ ലേഡ്ഡു 
കസിട്ടസികസിട്ടസി. . അതച് തസിന്നമാനനേമാരുങ്ങുശമമാഴമാണച് അതച് തസിന്നമാനനേമാരുങ്ങുശമമാഴമാണച് 
ഭസിഎംമുവസിനന അമമാവൻ ധസിമൻ വവീട്ടസിശലേക ഭസിഎംമുവസിനന അമമാവൻ ധസിമൻ വവീട്ടസിശലേക 
കയറസിവന്നതച്കയറസിവന്നതച്. . ഭസിമു ശവഗഎം ലേഡു കുടതസിലേസിട്ടു ഭസിമു ശവഗഎം ലേഡു കുടതസിലേസിട്ടു 
വമായ ഒരു ശതമാർത്തുമുണ്ടുനകമാണ്ടുവരസിഞ്ഞുനകട്ടസിവമായ ഒരു ശതമാർത്തുമുണ്ടുനകമാണ്ടുവരസിഞ്ഞുനകട്ടസി..
''''എനമാടമാ ആ കുടതസിൽഎനമാടമാ ആ കുടതസിൽ?'' ?'' ധസിമൻ അമമാവൻധസിമൻ അമമാവൻ
ശചമാദസിചശചമാദസിച." ." ഒരു കരസിമൂർഖനേമാഒരു കരസിമൂർഖനേമാ. . വവീടസിനേകത്തു വവീടസിനേകത്തു 
വന്നതമാവന്നതമാ. . ഞമാൻ വരസിഞ്ഞുനകട്ടസിഞമാൻ വരസിഞ്ഞുനകട്ടസി. . ഇനേസി കമാറസിൽഇനേസി കമാറസിൽ  
നകമാണ്ടുശപമായസി കളയണഎംനകമാണ്ടുശപമായസി കളയണഎം''.''.ഭസിമു പറഞ്ഞുഭസിമു പറഞ്ഞു.  .  
അമമാവനേച് അനതമാട്ടുഎം വസിശസ്വമാസഎംഅമമാവനേച് അനതമാട്ടുഎം വസിശസ്വമാസഎം
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  ആയസിലആയസില. . ഭസിഎംമുവസിനനേ ഒന്നച് പറസികമാൻ ഭസിഎംമുവസിനനേ ഒന്നച് പറസികമാൻ 
അമമാവൻഅമമാവൻ 1515 തവീരുമമാനേസിച തവീരുമമാനേസിച. . അമമാവൻ അമമാവൻ 
ശപമാകമാൻ ശവണസി ഭസിമു കമാതസിരുനശപമാകമാൻ ശവണസി ഭസിമു കമാതസിരുന. . എന്നസിട്ടു എന്നസിട്ടു 
ശവണഎം ലേഡ്ഡു തസിന്നമാൻശവണഎം ലേഡ്ഡു തസിന്നമാൻ. . കമാത്തു കമാതസിരുന ഭസിമുകമാത്തു കമാതസിരുന ഭസിമു
ഉറങ്ങസി ശപമായസിഉറങ്ങസി ശപമായസി. . ഒരു വലേസിയ ബഹളഎം ശകട്ടമാണച് ഒരു വലേസിയ ബഹളഎം ശകട്ടമാണച് 
ഭസിമു ഉണർന്നതച്ഭസിമു ഉണർന്നതച്. . ശനേമാകശമമാഴതമാ ശനേമാകശമമാഴതമാ 
മുറനതമാരുആൾക്കൂട്ടഎംമുറനതമാരുആൾക്കൂട്ടഎം. . ഭസിമ്മു ഉടനനേ അശങ്ങമാട്ടച് ഭസിമ്മു ഉടനനേ അശങ്ങമാട്ടച് 
ഓടസിനചനഓടസിനചന. . കുശറശപർ വലേസിയ വടസിയുമമായസി  കുശറശപർ വലേസിയ വടസിയുമമായസി  
മുറത്തുഎം പറമസിലനമലമാഎം എശനമാ തസിരയുനമുറത്തുഎം പറമസിലനമലമാഎം എശനമാ തസിരയുന.  .  
''''എനമാഎനമാ......എനമാ പശനേഎംഎനമാ പശനേഎം?''?''ഭസിമു  ശചമാദസിചഭസിമു  ശചമാദസിച. . 
ധസിമൻ അമമാവൻ പറഞ്ഞുധസിമൻ അമമാവൻ പറഞ്ഞു: '': ''നേവീ പസിടസിച  പമാമച് നേവീ പസിടസിച  പമാമച് 
കുടതസിനേകത്തു മുട്ട ഇട്ടുകുടതസിനേകത്തു മുട്ട ഇട്ടു. . ലേഡുവ മുട്ടയമായസി ഇട്ടതലേഡുവ മുട്ടയമായസി ഇട്ടത. . 
ആ പമാമച് ഇഴഞ്ഞുശപമായസിആ പമാമച് ഇഴഞ്ഞുശപമായസി. . അതസിനനേ പസിടസികൂടമാൻഅതസിനനേ പസിടസികൂടമാൻ
വസിളസിചവരുതസിയതമാ ഇവനരനയലമാഎംവസിളസിചവരുതസിയതമാ ഇവനരനയലമാഎം.  .  

                                                      കകലേമാസച് കൃഷ്ണ കകലേമാസച് കൃഷ്ണ 
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                    കവവിതകവവിത  

              മലേയമാളശമമലേയമാളശമ  

              എൻ നമാവഭിൻ തുമഭിൽ ഇരുന്നു എൻ നമാവഭിൻ തുമഭിൽ ഇരുന്നു 
കളഭിയമാടല സുന്ദരമസീ പഭിൻഭമാഷ കളഭിയമാടല സുന്ദരമസീ പഭിൻഭമാഷ 
അനന്യനല നൽകമാനത ഏട്ടനലഅനന്യനല നൽകമാനത ഏട്ടനല

നൽകമാനത നൽകമാനത 
നമാവഭിൻ തുമഭിൽ നഭിനനമാരഭിക്കലല നമാവഭിൻ തുമഭിൽ നഭിനനമാരഭിക്കലല 

വഭിദയമാകമാനത വഭിദയമാകമാനത 
അന്നുമസീ ഭമാഷനയ അമ്മനയപപമാൽ അന്നുമസീ ഭമാഷനയ അമ്മനയപപമാൽ 

ഞമാൻ പസ്നേഹഭിച്ചു പസ്നേഹഭിച്ചു ഞമാൻ പസ്നേഹഭിച്ചു പസ്നേഹഭിച്ചു 
ഇനനൻ നമാവഭിൽ തുമഭിപലമാ മനറമാരു   ഇനനൻ നമാവഭിൽ തുമഭിപലമാ മനറമാരു   
ഭമാഷയുല തഭിങഭിനഭിറഞ ഭമാഷയുല തഭിങഭിനഭിറഞ 
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മധുരനമമാഴഭികളഭിൽ മധുരനമമാഴഭികളഭിൽ 
സുനഗന്ധപലമാകതഭിൽ സുനഗന്ധപലമാകതഭിൽ 
പഭിചവയല എനമ്മയമാല ഭമാഷനയ പഭിചവയല എനമ്മയമാല ഭമാഷനയ 
മലയമാളപമമലയമാളപമ ,,

മധുരല കനഭിയുന ജസീവനമാല ഭമാഷപയമധുരല കനഭിയുന ജസീവനമാല ഭമാഷപയ
മലയമാളപമമലയമാളപമ ,,

എൻ സസമാപ്നമമാല ഭമാഷപയ എൻ സസമാപ്നമമാല ഭമാഷപയ 
എനപരമാമപലഎനപരമാമപല ,,

നസീ അകന്നുപവമാനസീ അകന്നുപവമാ??

എൻ ഹൃദയതഭിനപുറപതക  നസീ എൻ ഹൃദയതഭിനപുറപതക  നസീ 
അകന്നുപവമാഅകന്നുപവമാ?   ?   

                                            
                                         -     -  പജമാബഭിത കസീറസള പജമാബഭിത കസീറസള 
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          കവഭിത  കവഭിത  

വമായഭിചമാലല വളരുല വമായഭിചഭിപല്ലലല വമായഭിചമാലല വളരുല വമായഭിചഭിപല്ലലല 
വളരുലവളരുല , , വമായഭിചമാൽ വഭിളയുല വമായഭിചമാൽ വഭിളയുല 
വമായഭിചഭിപല്ലൽ വളയുലവമായഭിചഭിപല്ലൽ വളയുല ..

                                                   -     -  കുഞണഭി മമാഷള കുഞണഭി മമാഷള 
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                          കുഞ്ഞരുവഭികുഞ്ഞരുവഭി
കളകള നമമാഴുകുനമമാറരരുവഭിനസീ കളകള നമമാഴുകുനമമാറരരുവഭിനസീ 
സുന്ദരഭിയമാല മഴനയക്കമാത്തുപവമാസുന്ദരഭിയമാല മഴനയക്കമാത്തുപവമാ ..,,..,,

കുളഭിനരമാന്നു കൂട്ടനല്ല കുളഭിനരമാന്നു കൂട്ടനല്ല 
നസീരമാടമാൻ ഞമാൻ വരമാല നസീരമാടമാൻ ഞമാൻ വരമാല 
കളഭിയമാടമാൻ നസീ ഉണമാകുപമമാ കളഭിയമാടമാൻ നസീ ഉണമാകുപമമാ 
നഭിൻ കുപഞ്ഞമാളങളഭിൽ നഭിൻ കുപഞ്ഞമാളങളഭിൽ 
കുഞ്ഞരുവഭികുഞ്ഞരുവഭി ......കൂട്ടുകമാരമാകൂട്ടുകമാരമാ ..........

                                        -         -       പജമാനകള പതമാമസളപജമാനകള പതമാമസള
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      പചമാപദന്യമാതരങൾ 

             പചമാദന്യങൾ           
ടടഗർ ഓഫള പസ്നേമാസള  എനറഭിയനപ്പെടനതള 
ആരമാണള? 

സലസമാന ഇലക്ഷൻ പകമാലമഭിപസമാപനനര 
നഭിയമഭികനതള ആരമാണള?                

 ബമാലൻ എന സഭിനഭിമയുനട തഭിരക്കഥ 
രചഭിചതള ആരമാണള?             

പഭിയമാപനമാ കണ്ടുപഭിടഭിചതള ആരമാണള?
   
'ശകഭിയുനട കവഭി'എനറഭിയനപ്പെടന മലയമാള
കവഭി ആരമാണള? 
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            ഉതരങൾ 
നടൻസഭിങള പനമാർനഗ
ഗവർണർ 
മുതുകുളല രമാഘവൻപഭിള്ള 
കഭിപസ്റ്റമാഫറഭി 
ഇടപശ്ശേരഭി പഗമാവഭിന്ദൻ നമായർ 

                          -    -   മപനമാഷള മമാതത്യൂസള  മപനമാഷള മമാതത്യൂസള     
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      മഹതള മഹതള വചനകൾവചനകൾ  
 1. 1.വഭിജയലആസസമാദന്യകരമകണനമങഭിൽവഭിജയലആസസമാദന്യകരമകണനമങഭിൽ

പ്രയമാസങൾ പ്രയമാസങൾ 
ആവശന്യമമാണളആവശന്യമമാണള ..

                                  --  എ എ ..പഭി പഭി ..നജ അബ്ദുൽ കലമാല     നജ അബ്ദുൽ കലമാല     

2.    2.    സസൗഹൃദമമാണള സസൗഹൃദമമാണള 
                            നഭിങളുട ഏറവല വലഭിയനഭിങളുട ഏറവല വലഭിയ

ദസൗർബലന്യനമങഭിൽ ദസൗർബലന്യനമങഭിൽ 
                                നഭിങളമാണള നഭിങളമാണള 

                                  പലമാകതഭിനല ഏറവല വലഭിയപലമാകതഭിനല ഏറവല വലഭിയ
ശകൻ ശകൻ 

                                     -                                     -എബ്രഹമാലലഭിങൻഎബ്രഹമാലലഭിങൻ

3. 3. ഓപരമാ വസീടലഓപരമാ വസീടല
  ഓപരമാ വഭിദന്യമാലയമമാണള  ഓപരമാ വഭിദന്യമാലയമമാണള  

  മമാതമാപഭിതമാക്കൾ മമാതമാപഭിതമാക്കൾ 
അധന്യമാപകരുലഅധന്യമാപകരുല ... ... 

                                                                                           -                             -മഹമാതമാ ഗമാന്ധഭിമഹമാതമാ ഗമാന്ധഭി      
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                          പലഖനലപലഖനല  

        അപ്രതസീക്ഷഭിതമമായ ദുരനലഅപ്രതസീക്ഷഭിതമമായ ദുരനല

  ഓഗസളറള ഓഗസളറള 15 , 15 , ജനജസീവഭിതനത മമാറഭിമറഭിച ജനജസീവഭിതനത മമാറഭിമറഭിച 
ദഭിവസമമായഭിരുന്നുദഭിവസമമായഭിരുന്നു..പകരളസലസമാനല മുഴുവൻ പകരളസലസമാനല മുഴുവൻ 
പ്രളയനക്കടതഭിയഭിൽ ആണ്ടുപപമായഭിപ്രളയനക്കടതഭിയഭിൽ ആണ്ടുപപമായഭി ..ഭൂരഭിപക്ഷ ജനങളുല ഭൂരഭിപക്ഷ ജനങളുല 
ദുരഭിതമാശസമാസ കന്യമാമ്പുകളഭിൽ അഭയല പ്രമാപഭിച്ചുദുരഭിതമാശസമാസ കന്യമാമ്പുകളഭിൽ അഭയല പ്രമാപഭിച്ചു.                    .                    
പലമാകല കണതഭിൽ വചള പലമാകല കണതഭിൽ വചള ഏറവല വലഭിയ ദുരനമമായഭിരുന്നുഏറവല വലഭിയ ദുരനമമായഭിരുന്നു.  .  
പ്രളയപതയുല തൽഫലമമായുണമായ നകടതഭികനളയുല തുടർനള പ്രളയപതയുല തൽഫലമമായുണമായ നകടതഭികനളയുല തുടർനള 
പകരളതഭിനള ഏകപദശല പകരളതഭിനള ഏകപദശല 40,000 40,000 പകമാടഭി രൂപയുനട നഷല പകമാടഭി രൂപയുനട നഷല 
സലഭവഭിചഭിട്ടുനണനമാണള സലസമാന സർക്കമാരഭിനന്റെ പ്രമാഥമഭിക സലഭവഭിചഭിട്ടുനണനമാണള സലസമാന സർക്കമാരഭിനന്റെ പ്രമാഥമഭിക 
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വഭിലയഭിരുതൽവഭിലയഭിരുതൽ. . നവള്ളനപ്പെമാക്കനത തുടർനള പലമാകനമമമാടമമായഭി നവള്ളനപ്പെമാക്കനത തുടർനള പലമാകനമമമാടമമായഭി 
വഭിവഭിധ രമാജന്യങളഭിൽ നഭിന്നുല സലഘടനകളഭിൽ നഭിന്നുല വന്യകഭികളഭിൽവഭിവഭിധ രമാജന്യങളഭിൽ നഭിന്നുല സലഘടനകളഭിൽ നഭിന്നുല വന്യകഭികളഭിൽ
നഭിന്നുമമായഭി നഭിരവധഭി സഹമായ വമാഗമാനങളമാണള പകരളതഭിന നഭിന്നുമമായഭി നഭിരവധഭി സഹമായ വമാഗമാനങളമാണള പകരളതഭിന 
ലഭഭിച്ചുനകമാണഭിരഭികനതളലഭഭിച്ചുനകമാണഭിരഭികനതള. . എനമാൽ പകന്ദ്ര ഗവൺനമന്റെള വഭിപദശ എനമാൽ പകന്ദ്ര ഗവൺനമന്റെള വഭിപദശ 
സഹമായങൾ സസസീകരഭികനതഭിൽ വഭിമുഖത കമാണഭിച്ചുസഹമായങൾ സസസീകരഭികനതഭിൽ വഭിമുഖത കമാണഭിച്ചു..ഇതള ഇതള 
രമാജന്യനമമമാടമമായഭി പകന്ദ്ര ഗവൺനമന്റെഭിനനതഭിനര വലഭിയ രമാജന്യനമമമാടമമായഭി പകന്ദ്ര ഗവൺനമന്റെഭിനനതഭിനര വലഭിയ 
വഭിമർശനങൾക്കൾക്കള വഴഭിനതളഭിച്ചുവഭിമർശനങൾക്കൾക്കള വഴഭിനതളഭിച്ചു. .                                                                       
അതഭിരൂക്ഷമമായ അതഭിരൂക്ഷമമായ പ്രളയപ്രളയനക്കടതഭിയഭിൽ നഭിരവധഭി ജസീവനകൾ നക്കടതഭിയഭിൽ നഭിരവധഭി ജസീവനകൾ 
രക്ഷഭിചതള മൽസന്യനതമാഴഭിലമാളഭികളുല ടസനഭികരുമമായഭിരുന്നുരക്ഷഭിചതള മൽസന്യനതമാഴഭിലമാളഭികളുല ടസനഭികരുമമായഭിരുന്നു. . 
ജനങൾഐകന്യപതമാനട നഭിലനഭിനതുനകമാണ്ടു ഈ ജനങൾഐകന്യപതമാനട നഭിലനഭിനതുനകമാണ്ടു ഈ 
മഹപ്രളയളയനത അതഭിജസീവഭിക്കമാൻ കഴഭിഞമഹപ്രളയളയനത അതഭിജസീവഭിക്കമാൻ കഴഭിഞ. . 

                                                                                    -     -     പഗമാപസീകൃഷ്ണൻ പഗമാപസീകൃഷ്ണൻ 
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                    വഭിദന്യമാലയല വഭിദന്യമാലയല 

                                                                                    
                                                                        

                                                                                 -      -   നഭിതഭിൻ എസളനഭിതഭിൻ എസള
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      എനന്റെ സ്കൂൾ ടഹ നടകളഎനന്റെ സ്കൂൾ ടഹ നടകള
വഭിദന്യമാലയല വഭിദന്യമാലയല 

സ്കൂളുകൾ ടഹനടകള ആയതഭിനപശഷല ഞങൾക്കള സ്കൂളുകൾ ടഹനടകള ആയതഭിനപശഷല ഞങൾക്കള 
പമാഠഭമാഗങൾ കൂടതൽ നനമായഭി പമാഠഭമാഗങൾ കൂടതൽ നനമായഭി 
മനസഭിലമാകന്നുണളമനസഭിലമാകന്നുണള..കമാസഭിൽ പഠനതഭിൽ പമമാശമമായവരുല കമാസഭിൽ പഠനതഭിൽ പമമാശമമായവരുല 
പഠഭികവമാൻ ശ്രമഭികന്നുപഠഭികവമാൻ ശ്രമഭികന്നു..ടസീചർമമാർ പറയുന കമാരന്യങൾ ടസീചർമമാർ പറയുന കമാരന്യങൾ 
കണ്ടുനകമാണ്ടു മനസഭിലമാക്കമാൻ കഴഭിയുന്നുണളകണ്ടുനകമാണ്ടു മനസഭിലമാക്കമാൻ കഴഭിയുന്നുണള. . കലപത്യൂട്ടറഭിനന കലപത്യൂട്ടറഭിനന 
കുറഭിച കുനറയധഭികല കമാരന്യങൾ മനസഭിലമാക്കമാൻ പറഭികുറഭിച കുനറയധഭികല കമാരന്യങൾ മനസഭിലമാക്കമാൻ പറഭി . . ഈ ഈ 
കമത്യൂട്ടർ ഉപപയമാഗഭിക്കമാൻ വനളര ബുദഭിമുട്ടഭില്ലനള ഞങൾക്കളകമത്യൂട്ടർ ഉപപയമാഗഭിക്കമാൻ വനളര ബുദഭിമുട്ടഭില്ലനള ഞങൾക്കള
മനസഭിലമായഭിമനസഭിലമായഭി. . നപ്രമാജക്ടർ ഉപപയമാഗഭിക്കമാനല പഠഭിച്ചുനപ്രമാജക്ടർ ഉപപയമാഗഭിക്കമാനല പഠഭിച്ചു. . 
ഇനതല്ലമാല ഞങളുനട പഠനനത എളുപ്പെമമാക്കഭിഇനതല്ലമാല ഞങളുനട പഠനനത എളുപ്പെമമാക്കഭി . . മലയമാളല മലയമാളല 
ടടപ്പെള നചയമാൻ പസമാഫള നവയർ പവണനള ഞങൾക ടടപ്പെള നചയമാൻ പസമാഫള നവയർ പവണനള ഞങൾക 
മനസഭിലമായഭിമനസഭിലമായഭി. . എല്ലമാവർകല മനസഭിലമാകുന രസീതഭിയഭിൽ എല്ലമാവർകല മനസഭിലമാകുന രസീതഭിയഭിൽ 
ആയതുനകമാണള  എല്ലമാവർകല പഠഭിക്കമാനല കഴഭിഞആയതുനകമാണള  എല്ലമാവർകല പഠഭിക്കമാനല കഴഭിഞ..ലഭിറഭിൽ ലഭിറഭിൽ 
ടകറളസള യൂണഭിറള ഞങനട സ്കൂളഭിൽ ഉള്ളതുനകമാണള അതഭിനലടകറളസള യൂണഭിറള ഞങനട സ്കൂളഭിൽ ഉള്ളതുനകമാണള അതഭിനല
ഓപരമാ പമമാഡത്യൂളുകളുല ഞങൾക്കള പുതഭിയ അറഭിവകൾ ഓപരമാ പമമാഡത്യൂളുകളുല ഞങൾക്കള പുതഭിയ അറഭിവകൾ 
പകർന്നുതരുന്നുപകർന്നുതരുന്നു. . ഓപരമാ പ്രവർതനങളുല ഞങൾ കൂടതൽ ഓപരമാ പ്രവർതനങളുല ഞങൾ കൂടതൽ 
ആസസദഭിച്ചു നചയ്യുന്നുആസസദഭിച്ചു നചയ്യുന്നു. . 
                                                                    -      -    ലഭിറഭിൽ ടകറളസള        ലഭിറഭിൽ ടകറളസള        
കുട്ടഭികൾകുട്ടഭികൾ   
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        പ്രളയലപ്രളയല

                              -        -    അതുൽ സുനഭിൽ 
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              ലഭിറഭിൽ ടകറളസള അലഗങൾ ലഭിറഭിൽ ടകറളസള അലഗങൾ   
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