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മുഖപ്രസവഗവ

                 വേന്നിദദറാഭദറാസതന്നിപന്റെ പുതന്നിയ പെടവുകൈള് ഡന്നിജന്നിറല് 
മപീഡന്നിയയന്നിലൂപട പെടുത്തുയര്ത്തുകൈയറാണട് പുതുതലമുറ. കൈറാലഘടതന്നിപന്റെ 
അനന്നിവേറാരദതയ്ക്കുതകുന പെഠന ങമഖലയന്നിലൂപട വേന്നിദദറാഭദറാസരശംഗശം 
പുതനുണര്വട് ഹകൈവേരന്നിക്കുന.ഡന്നിജന്നിറല് മപീഡന്നിയ രശംഗതട് ചുവേടുവേയ്ക്കുന 
കൈകൗമറാരതന്നിപന്റെ ങരഖപപ്പെടുതലകൈള് സര്ഗറാത്മകൈ സൃഷന്നികൈളപട 
വേന്നിളശംബരശം സറാധദമറാക്കുന ഡന്നിജന്നിറല് മറാഗസന്നിന്,ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട് 
കൂട്ടുകൈറാര് ഏവേര്ക്കുശം മുമന്നില് സങസ്നേഹൈശം സമര്പ്പെന്നിക്കുന.
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        കൈവേന്നിതകൈള്
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                             ഗുര

                              കുറയിച്ചു തനന്നെ൯  ഗുരനസ്ഥാഥനയ

                              അന്ധകസ്ഥാരത്തയില് ധരണയിയയില് 

                             പ്രകസ്ഥാശമസ്ഥായയ് വേനന്നെ൯ ഗുരനസ്ഥാഥനയ  

                             ഇനന്നെനനറ    അറയിവേയി൯  ആദല്യസ്ഥാക്ഷരങ്ങള

                              കുറയിച്ചു തനന്നെ൯  ഗുരനസ്ഥാഥനയ

                              അന്ധകസ്ഥാരത്തയില് ധരണയിയയില്                     
പ്രകസ്ഥാശമസ്ഥായയ് വേനന്നെ൯ ഗുരനസ്ഥാഥനയ

                                 സത്ത്വപ്നങ്ങളയില് നവേളയിനവേളയിച്ചമസ്ഥായയ്  

                             നയിറഞ്ഞു  നയില്ക്കുനന്നെസ്ഥാനര   ഗുരനസ്ഥാഥനയ

                             എനന്നെനവ സ്മരയിക്കുന  ഞസ്ഥാ൯.....

              സ്മരയിക്കുന  ഞസ്ഥാനന൯  ഗുരനസ്ഥാഥനയ
                               

                                                                         

                                                                   അക്ഷയ.പ്രകസ്ഥാശയ്

                                                                                                                           10 എ
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അമ

                     ആദല്യസ്ഥാക്ഷരമസ്ഥായയ്  ചുണ്ടുകളയില് നയിറയുന്നെ

                       കസ്നേഹത്തയില്  സുഗന്ധമസ്ഥാനണന്നെമ

                       കസ്ഥാരണല്യത്തയില്  സ്പ൪ശനമസ്ഥാ൦

                          പ്രകസ്ഥാശമസ്ഥാനണന്നെമ 

                       എനനറ  നനകഞസ്ഥാടുകച൪ത്തയ് തസ്ഥാരസ്ഥാട്ടുപസ്ഥാടയി

                       വേസ്ഥാകനസ്ഥാള൦ കസ്നേഹയിക്തുനമന്നെമ

                      എനന്റെ എലസ്ഥാനമലസ്ഥാമസ്ഥാനണന്നെമ.............

                                                             അപര്ണ.ബയിജ

                                                                                                                           9 എ
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                       അമ   

മക്കളസ്ഥായയ്  നസ്ഥാലുകപരനണ്ടങയിലു൦                 

അമ  ഏകയസ്ഥാണശ  ഉഉൗഴയിയയില്

അച്ഛ൯  മറഞസ്ഥാര  കസ്ഥാല൦ മുതല് അമ 

ഭസ്ഥാരമസ്ഥായയ്  തശ൪നകവേസ്ഥാ  നസ്ഥാലുകപ൪ക്കുവ?

നസ്ഥാഴുരയി മണ്ണു൦ പകുനത്തടുത്തയ് മക്കള

അച്ഛനനറയസ്ഥാതസ്ഥാവറങ്ങുന്നെ

മണയിലന്നെനയിത്തയിരയി കണ്തുറന്നെതയില

ഉളവ തുളുമ്പുനന്നെസ്ഥാകരസ്ഥാര്മകള

കനസ്ഥാവേലയിനന്റെയസ്ഥാഴ൦ നപരക്കയിച്ചയിതനയരയിച്ചു

ദുശ്ശകുനവ കപസ്ഥാനല അമനയ ക്കനണ്ടസ്ഥാരസ്ഥാ

മക്കള നടന മറയുന്നെതുവ കനസ്ഥാക്കയി

നനഞ്ചുനപസ്ഥാളയിഞമ നശറയിനയിന

നചലക്കഥകള നുക൪ന രസയിനച്ചസ്ഥാരസ്ഥാ

ശസ്ഥാസയിച്ച നയി൪ത്തയി മരമകനളങയിലുവ

മുത്തശ്ശയിനക്കസ്ഥാപനമസ്ഥാകന്നെസ്ഥാടയിനയത്തസ്ഥാ൯
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14കകനശട്ടയി നയിന കരഞ്ഞു കപതല്

അനല്യയസ്ഥായമ്മുമ നനസ്ഥാന്തു നയില്നക്ക

വേയിങ്ങയിനുറുങ്ങയികയസ്ഥാ കുഞയി൯ കപതല്

നയിര്മലര് ബസ്ഥാലല്യകമ നയിന്നെയില്

പകനനട്ടസ്ഥാരച്ഛനുവ അമ്മുവ എന്തു കനടയി

മക്കനള ഒസ്ഥാര്ക്കുക തശരസ്ഥാത്ത ദുരയിതമസ്ഥായയ് 

നയിങ്ങനള ചുഴുന്നെതസ്ഥാപമസ്ഥായയ്

തശരമശ മസ്ഥാതൃശസ്ഥാപവ

ആകരസ്ഥാ വേയിലയയികട്ടസ്ഥാരസ്ഥാനസ്ഥാലുനകട്ടയിനന്റെ

കനസ്ഥാവകപസ്ഥാലമ പകച്ചു

കപസ്ഥാകസ്ഥാനയിടമയിലനയസ്ഥാനന്നെസ്ഥാര ദു:ഖമലമതന

നനഞല് തയിളച്ചതകപസ്ഥാള

അച്ഛനുണ്ടസ്ഥായയിരനന്നെങയിനലന്നെസ്ഥായമ

ഉളവ തപയിച്ചു നകസ്ഥാതയിച്ചുകപസ്ഥായയി

പ്രതയികയിയയസ്ഥായയ് വേന കൂട്ടയിയസ്ഥാലുവ

തശരകമസ്ഥാ മക്കനള നയിങ്ങനള കപസ്ഥാറ്റയിയ

നപറ്റവേയറയിനന്റെ തശരസ്ഥാക്കടവ????                        

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്
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  15                 

                       

                                                  

                                            

                                            

                                                         
        കസ്ഥാലചകവ

                                   ഒരമയിച്ചു കചരണനമന്നെസ്ഥാഗ്രഹയിച്ചു നസ്ഥാവ

                                കസ്ഥാലമസ്ഥാവ കകകള തനന്നെ അകറ്റയി

                                ഇനയിയുവ വേയിരയിയുന്നെ പൂക്കള തന സഉൗരഭല്യവ
                                                     

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്
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 16                                കസ്ഥാലമയിന നനമ ഒസ്ഥാര്മയസ്ഥാക്കശ

                                കസ്ഥാലചകവ വേശണ്ടുവ നൃത്തമസ്ഥാടയി

                            പൂക്കള തന സഉൗരഭല്യവ നുകരസ്ഥാന കഴയിയസ്ഥാനത

                                 നപയ്യുന്നെ അഴകുള മഴയുനട തസ്ഥാളവവ 
കകളക്കസ്ഥാനത

                             ദൂനര ആ   ദയിക്കയികലക്കയ് ചയിന്നെയി മസ്ഥാറുന്നെ നസ്ഥാവ

                              ആതസ്ഥാവേയിനസ്ഥാഹസ്ഥാദ നൃത്തമസ്ഥാടുവേസ്ഥാനസ്ഥായയി 

                               ഒസ്ഥാര്മകള മസ്ഥാതവ ഇന ബസ്ഥാക്കയി.

                                                                          അക്ഷയ.പ്രകസ്ഥാശയ്

                                                                                                                                   10 .ബന്നി
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 17                               നുകരസ്ഥാന നനമ അനുവേദയിച്ചയില.

                                 കസ്ഥാലമയിന നനമ ഒസ്ഥാര്മയസ്ഥാക്കശ

                                കസ്ഥാലചകവ വേശണ്ടുവ നൃത്തമസ്ഥാടയി

                            പൂക്കള തന സഉൗരഭല്യവ നുകരസ്ഥാന കഴയിയസ്ഥാനത

                                 നപയ്യുന്നെ അഴകുള മഴയുനട തസ്ഥാളവവ 
കകളക്കസ്ഥാനത

                             ദൂനര ആ   ദയിക്കയികലക്കയ് ചയിന്നെയി മസ്ഥാറുന്നെ നസ്ഥാവ

                              ആതസ്ഥാവേയിനസ്ഥാഹസ്ഥാദ നൃത്തമസ്ഥാടുവേസ്ഥാനസ്ഥായയി 

                               ഒസ്ഥാര്മകള മസ്ഥാതവ ഇന ബസ്ഥാക്കയി.

                                                                          അക്ഷയ.പ്രകസ്ഥാശയ്

                                                                                                                                   10 .ബന്നി 17

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്
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                     ബസ്ഥാലല്യകസ്ഥാലവ

                    ഒര   മയയില്പശലയി കപസ്ഥാനല൯  മനതസ്ഥാരയില്

                    നയിറയുന്നെ  കവേയിതയസ്ഥാനണനനറ   ബസ്ഥാലല്യവ

                    മുത്തശ്ശയി  കഥയയിനല  പുരസ്ഥാണരൂപങ്ങള   

                     മനസയില് നയിറച്ച  എ൯ മധുരകസ്ഥാലവ

                    ഒസ്ഥാണക്കസ്ഥാലത്തയ്  പൂക്കളമയിട്ടുവ ഒസ്ഥാണത്തു പയിടയിച്ചുവനടന്നെ

                    വേയിഷുനസ്ഥാള കണയികണ്ടുവ കകനശട്ടവ                                

                     ശകസ്ഥാരങ്ങള  കകകട്ട൯  നനസ്ഥാമ്പരക്കസ്ഥാലവ

                     “എ൯ പ്രയിയ ബസ്ഥാലല്യകസ്ഥാലവ" 

                                                                                                 സസ്ഥാനസ്ഥാ സതല്യവേസ്ഥാ൯,9A

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്
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                        आशश कश ददप  क                        

                                                                                     रशमधशरर दससह ददनकर

         वह पपरदरप जज दरख रहश हह दझलदमल ददर नहर स हह;
         थक कर बहठ गयय कयश भशई मदनजल ददर नहर स हह।

         दचसगशरर बन गयर लहद कर बदसद दगरर जज पग सय;
     चमक रहय परछय म मड दयखज चरण-   दचह जगमग सय।
   बशकर हजश तभर तक,      जब तक जलतश तदर नहर स हह;

         थक कर बहठ गयय कयश भशई मदनजल ददर नहर स हह।

        अपनर हडडर कर मशशल सय हदय चररतय तम कश;
       सशरर रशत चलय त मम द मख झयलतय कम दलश कश।

   एक खयय हह शयष,      दकसर दवध पशर उसय कर जशओ;
 वह दयखज,       उस पशर चमकतश हह मदनदर दपपरयतम कश।

   आकर इतनश पशस दफरय,     वह सचचश शदर नहर स हह;
    थककर बहठ गयय कयश भशई!       मसदजल ददर नहर स हह।

                                           

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്

https://www.bharatdarshan.co.nz/lit-collection/literature/526/asha-deepak-ramdharisingh-dinkar.html
https://www.bharatdarshan.co.nz/lit-collection/literature/526/asha-deepak-ramdharisingh-dinkar.html
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                          THE SCHOOLBOY

                                                  

I love to rise in a summer`morn
When the bird sing on every tree;
The distant huntsman wind his horn,
And the skylark sing with me:
 O what sweet company!
                 
              But to go school in a summer morn ,-
              O it drives all joy away!
              Under a cruel eye outworn,
              The little ones spend the day 
              In  sighing and dismay.
                                                                                WILLIAM BLAKE

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്
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     കലഖനവ  
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                        കസ്നേഹ൦                      

          ജപീവേന്നിതതന്നിപല  ഏറവു൦ ഉല്കൈകൃഷമറായ ഗുണവേന്നിങശഷമറാണട് ങസ്നേഹൈ൦. 

ങസ്നേഹൈ൦ ഒരു പ്രദ൪ശനമല. അതട് മനസറന്നി   ഞട് നറാ൦ മറ്റുള്ളവേ൪കട് നല്ങകൈണ്ടുന 
സമറാനമറാണട്. ങസ്നേഹൈന്നികറാനു൦,ങസ്നേഹൈന്നികപപ്പെടറാനു൦  എലറാവേരു൦ ആഗ്രഹൈന്നിക്കുന. 

ഹൃദയതന്നില് ങസ്നേഹൈമന്നിലറാതവേ൪  ഒരു പെറാറകല്ലുങപെറാപലയറായന്നിരന്നിക്കു൦. 

പ്രകൈടന്നിപ്പെന്നിക്കുനതന്നില്   നറാ൦ ഒരന്നികല൦ പെന്നിശുകട് കൈറാണന്നികരുതട്.  മറ്റുള്ളവേ൪ 
നങമറാടട് ങസ്നേഹൈ൦ പ്രകൈടന്നിപ്പെന്നിക്കുങമറാള്  അവേങരറാടട് തന്നിരന്നിച്ചട് മുഖ൦ കൈറുപ്പെന്നികറാപത  
ങസ്നേഹൈങതറാപട  പപെരുമറാറണ൦ . ഉള്ളന്നില് ഉള്ള  ങസ്നേഹൈ൦ പപെറാതന്നിഞ്ഞുമൂടറാപത  അതു
മറ്റുള്ളവേര്കട് പെകൈര്ന നല്കൈണ൦. മറ്റുള്ളവേപരുപട  ങസ്നേഹൈവു൦, ആദരവു൦ നമുകട്  
കൈന്നിടണപമങ്കേന്നില്  നറാ൦ നമ്മുപട  ഉള്ളന്നിലൂപട ങസ്നേഹൈ൦ പുറതട് കൈറാണന്നിങച്ച പെറ്റു. നറാശം 
പപെറാതുപവേ ങസ്നേഹൈശം പ്രകൈടന്നിപ്പെന്നികറാ൯ വേന്നിമുഖത കൈറാട്ടുനവേരറാണട്. അതട് എന്തു 
കൈറാരണതറാലറാണട്എനട് നമുകട് തപന അറന്നിയന്നില. ഒനകൈന്നില് നറാശം മപററാരറാങളറാടട് 
ങസ്നേഹൈശം പ്രകൈടന്നിപ്പെന്നിക്കുനതട് മൂനറാമപതറാരറാള് കൈണറാല് എന്തു വേന്നിചെറാരന്നിക്കുശം എനശം 
കൈരുതന്നിയന്നിടറാങണറാ? അങതറാ സശംസറാരതന്നിപന്റെ ഒരു ഭറാഗമറായന്നിടറാങണറാ? 

ഇപതറാനശംപകൈറാണല  നറാശം ങസ്നേഹൈശം പ്രകൈടന്നിപ്പെന്നിക്കുനതട്. മപററാരറാള്കട് നമ്മുപട 
ഉള്ളന്നില് ങസ്നേഹൈശം ഉണട് എനട് ങതറാനന്നിപ്പെന്നികറാന് ങവേണന്നിയറാകൈരുതട്. മനസറന്നിഞട് 
ങവേണശം ഏപതറാരറാങളയുശം ങസ്നേഹൈന്നികറാന്. വേന്നിളക്കുകൈതന്നിച്ചട് പെറയുപട കൈപീഴന്നില് 
വേയറാറന്നില.  വേന്നിളക്കു പെപീഠതന്നില് വേയ്ക്കുനതുപകൈറാണട് വേപീടന്നിലള്ളവേ൪പകലറാശം പവേളന്നിച്ചശം 
നമുകട് ലഭന്നിക്കുന നമ്മുപട മനസന്നില് പതളന്നിച്ചു. പവേച്ചന്നിരന്നിക്കുന ങസ്നേഹൈശം പെറഞ്ഞു 
എടുകറാ൯ ഒരന്നികലശം നറാശം മടന്നികറാണന്നികരുതട്.
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"ങസ്നേഹൈതന്നിപന്റെ ങനറാടശം മന്നിഴന്നികൈള് പകൈറാണല.  മനസ്സുപകൈറാണറാണട്
                                                                                        അക്സ എബ്രഹൈറാശം
                                                                                                          10 എ
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   POLLUTION

                            
POLLUTION  IS NOTHING 
BUT THE RESOURCES WE

ARE NOT HARVESTING,WE 
ALLOW THEM TO DISPERSE

BECAUSE WE'VE BEEN 
IGNORANT OF THEIR VALUE
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കകരളവ കണ്ട  ഏറ്റവവ  വേലയിയ  പ്രളയവ                     
                   ങകൈരളകര ഒരന്നികലശം മറകറാത ഒരു ദന്നിവേസമറാണട് ആഗസട് 15 

സസറാതനദ ദന്നിനശം.പെപക്ഷ 2018 ആഗസട്14 രറാതന്നിയുപട കൈടുപ്പെതന്നിലശം ശക്തമറായ 
മഴയുശം ആഗസട് 15 -നട്  ങകൈരളതന്നിനട് പ്രളയമറാണട് കൈറാഴ്ച വേച്ചതട്.നന്നിമന്നിഷ ങനരശം 
ങകൈരളതന്നിപല 14 ജന്നിലകൈളശം പവേളളതന്നില് മുങ്ങന്നി നന്നില്ക്കുന.ഒനശം പചെയറാ൯ 
കൈഴന്നിയറാപത നന്നിസഹൈറായരറായന്നി ഉടുത വേസശം മറാതശം കൈയന്നിലള്ളവേ൪ പെറാവേപപ്പെടവേങനറാ 
പെണകറാരങനറാ ഇലറാപത സുരക്ഷ കൈദറാമന്നില് അഭയശം പ്രറാപെന്നിച്ചവേര്.സുരക്ഷ  
ങസനകൈളശം ഹസനദ പ്രവേ൪തകൈരുശം ജനങ്ങപള രക്ഷന്നികറാന് മുനന്നിടന്നിറങ്ങന്നി.ങകൈരള 
ജനത പുഛങതറാപട ങനറാകന്നി.പെണട് മതദ പതറാഴന്നിലറാളന്നികൈള്14 ജന്നിലകൈളന്നിലശം അവേര്
തങ്ങളപട ങബറാട്ടുകൈള് ങലറാറന്നികൈളന്നില് എതന്നിച്ചട് തങ്ങളപട രക്ഷപ്രവേര്തനശം കൈറാഴ്ച 
വേച്ചു.മുഖദമനന്നി ശപീ.പെന്നിണററായന്നി വേന്നിജയന് പെറഞതട് ങകൈരളതന്നിപന്റെ ങസന 
മതദപതറാഴന്നിലറാളന്നികൈള് ആപണനറാണട്.പുതുതലമുറപയ പെഴന്നി പെറഞവേര് അവേരുപട 
പ്രവേര്തനശം കൈണതട് പ്രളയ കൈറാലതറാണട്.പ്രളയപമറാഴന്നിഞന്നിട്ടുശം കൈണ്ണുനപീര് 
ങതറാര്നന്നില ങകൈരളതന്നിനട്. ങകൈരളശം ഇനന്നിയുശം ഒരു നവേ ങകൈരളശം ആയന്നി പകൈടന്നി 
പെടുത്തുയര്തറാന് കൈഴന്നിയുനപണങ്കേന്നില് അതട് പ്രളയതന്നിനട് കൈറാണന്നിച്ച 
ഏകൈസസരതയറാണട്.സമൂഹൈമറാധദമങ്ങള് ങകൈരളപത വേളപരയധന്നികൈശം പചെയ്ത ഒരൂ 
അവേസരശം കൂടന്നിയറാണന്നിതട്.പെലങപ്പെറാഴശം വേറാക്കുകൈള് വേളപച്ചറാടന്നിച്ചട് വേറാദന്നിപയ 
പ്രതന്നിയറാക്കുന സമൂഹൈമറാധദമങ്ങള് പെപക്ഷ ങകൈരളതന്നിപന്റെ ദയനപീയവേസ്ഥപയ 
ങലറാകൈതന്നിനട് മുനന്നില് തുറന കൈറാടന്നിയ സഹൈറായ ഹൈസശം 
അഭദര്ഥന്നിക്കുകൈയറാണുണറായതട്.ങകൈരളശം ഇങപ്പെറാള് മറാറതന്നിപന്റെ 
പെറാതയന്നിലറാണട്.പ്രളയതന്നിപന്റെ ഭപീകൈരതപയ മറനട് ജപീവേന്നിതപത ഒനന്നില് നന്നിനട് 

ഹഹൈസ്കുള് ററാനന്നി പപെരുനറാടട് ലന്നിറന്നില് ഹകൈറട്സട്



സര്വവ
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                 ഹവേകശം മുഹൈമദട്  ബഷപീര്          
                       മലയറാള ങനറാവേലന്നിസ്റ്റുശം കൈഥറാകൃത്തുശം 
സസറാതനസമര ങപെറാരറാളന്നിയുമറായന്നിരുന ങബപ്പൂര് സുല്തറാന് എന 
അപെരനറാമതന്നിലശം അറന്നിയപപ്പെടുന  ഹവേകശം മുഹൈമദട് ബഷപീര്    
(ജനനശം:21 ജനുവേരന്നി 1908 തലങയറാലപ്പെറമട് ,ഹവേകശം - മരണശം :5 

ജൂഹല 1994 ങബപ്പൂര്,ങകൈറാഴന്നിങകറാടട് ).1982 ല് ഇനദ ഗവേണ്പമന്റെട് 
പെത്മശപീ  പുരസറാരശം നല്കൈന്നി ആദരന്നിച്ചു.ആധുനന്നികൈ മലയറാള 
സറാഹൈന്നിതദതന്നില് ഏറവുമധന്നികൈശം വേറായന്നികപപ്പെട എഴത്തുകൈറാരന്നിപലറാരറാള് 
എനട് വേന്നിങശഷന്നികപപ്പെട്ടു.ജനകൈപീയനറായ എഴത്തുകൈറാരനറായന്നിരുന ബഷപീര്. 
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  കൃഷയി  കലണ്ടര്

നനലയ്         ഏപ്രയില് -നമയയ്
ചശര           എലസ്ഥാ  കസ്ഥാലത്തുവ
നവേണ്ട        നഫെബ്രവേരയി -മസ്ഥാര്ച്ചയ്
കകപ       ജനുവേരയി -നഫെബ്രുവേരയി
പടവേലവ      ജനുവേരയി -നഫെബ്രുവേരയി
നവേളരയി        ജനുവേരയി-നഫെബ്രുവേരയി
മത്തന         ജനുവേരയി -നഫെബ്രുവേരയി
കുമ്പളവ         ജനുവേരയി -നഫെബ്രുവേരയി
വേഴുതന        നമയയ് -ജൂണ്
പച്ചമുളകയ്      നമയയ് -ജൂണ്
തക്കസ്ഥാളയി       ഒകകസ്ഥാബര് -നവേവബര്
പയര്          നമയയ് -ജൂണ്
കചന           നഫെബ്രുവേരയി -മസ്ഥാര്ച്ചയ്
കചമ്പയ്          നമയയ് -ജൂണ്
കസ്ഥാച്ചയില്       മസ്ഥാര്ച്ചയ് -ഏപ്രയില്
ഇഞയി         ഏപ്രയില് -നമയയ് 
മഞള      ഏപ്രയില് -നമയയ്
മരയിച്ചശനയി      ഏപ്രയില് -നമയയ്
കസ്ഥാകബജയ്     ഒകകസ്ഥാബര് -നവേവബര്
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   സര്വസമവേറാകൈദങ്ങള്

   1. (a+b)x = ax+bx
                                                                           
   2. (a+b) (c+d) = ac+ad+bc+bd

   3.(x+a) (x+b) =x2+(a+b)x+ab

   4.(a+b)2= a2+2ab+b2

   5.(a-b)2 =a2-2ab+b2

   6.a2-b2 = (a+b) (a-b)

* * * * * * * * * * * *
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  28            Mathematics in 2019

                       72 +112 +432 =2019

                       72+172 +412 =2019

                      132+132+412 =2019

                      112+232+372 =2019
                      
                      172+192+372 =2019

                       232+232+312 =2019 
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    29                                                 

              മനുഷല്യ കവമ്പപ്യൂട്ടര്

            
                             1929  നവേവബര്  4 നയ് ബസ്ഥാവഗയ്ളൂരയിലസ്ഥാണയ്
കവമ്പപ്യൂട്ടറയിനന കതസ്ഥാല്പയിച്ച അത്ഭുത വേനയിത എന്നെയ് കലസ്ഥാകവ
വേയിളയിച്ച ഗണയിത ശസ്ഥാസ്ത്ര കലസ്ഥാകനത്ത വേയിസ്മയമസ്ഥായ ശകുനള കദവേയി ജനയിച്ചതയ്
.ഒരതരത്തയിലുളള ഔപചസ്ഥാരയിക വേയിദല്യസ്ഥാഭല്യസ്ഥാസവവകനടയിയയിട്ടയിലസ്ഥാത്ത ശകുനളസ്ഥാകദവേയി 
ആറസ്ഥാവ വേയസയില് കമസൂര് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയയിലുവ എട്ടസ്ഥാവ വേയസയില് അണസ്ഥാമകല 
സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയയിലുവ ശരകവേഗകണക്കയിനന്റെ വേയിസ്മയവ തശര്ത്തു .ശകുനളസ്ഥാകദവേയി തനന്റെ
51 - ാസ്ഥാവ വേയസയില് ഒര പതയിമൂന്നെയ് അക്ക സവഖല്യനയ മനറ്റസ്ഥാര പതയിമൂന്നെക്ക സവഖല്യ 
നകസ്ഥാണ്ടയ്ഗുണയിച്ചയ് നവേറുവ 28 നസക്കന്റുകളക്കുളളയില് മനക്കണക്കസ്ഥായയി  ഉത്തരവ 
കനണ്ടത്തയി .
                                          വേയിവേയിധ ഭസ്ഥാഷകളയികലക്കയ് തര്ജയിമ നചയ്യനപട്ട ഗണയിത 
ശസ്ഥാസ്ത്ര സവബന്ധയിയസ്ഥായ മുപതയിലധയികവ പുസ്തകങ്ങള അവേര് എഴുതയിയയിട്ടുണ്ടയ് .1977 ല് 
കവമ്പപ്യൂട്ടറയിനന കതസ്ഥാല്പയിച്ച അത്ഭുത പ്രകടനവ നടക്കുകമ്പസ്ഥാള അവേര്ക്കയ്   48 
വേയസസ്ഥായയിരന പ്രസ്ഥായവ. അകമരയിക്കയയിനല ഡളളസ്ഥാസയില് കവമ്പപ്യൂട്ടറുമസ്ഥായയി കപ്യൂബയ് റൂട്ടയ് 
മത്സരത്തയില് ഏര്നപട്ട ശകുനളസ്ഥാകദവേയി  50   നസക്കന്റെയിനകമസ്ഥാണയ് ഉത്തരവ നലയിയതയ് .
201 അക്കസവഖല്യയുനട 23 -ാസ്ഥാവ വേര്ഗ്ഗ മൂലവ ശകുനളസ്ഥാകദവേയി മനക്കണക്കയിലൂനട 
കനണ്ടത്തയി.അക്കങ്ങള കപസ്ഥാലുവ അത്ഭുതകത്തസ്ഥാനട കനസ്ഥാക്കയിയ കവമ്പപ്യൂട്ടര് വേനയിതയസ്ഥായ 
ശകുനളസ്ഥാകദവേയി കണക്കയിനന്റെ കളയികനള ഉളളവ കയ്യയില് നകസ്ഥാണ്ടു നടന്നെയ് മനുഷല്യ 
കവമ്പപ്യൂട്ടര് എന്നെ വേയികശഷണവ സത്ത്വനമസ്ഥാക്കയിയ ആ ഇനല്യന പ്രഭയിതയുനട ഓര്മകളക്കു
മുനപയില് പ്രണസ്ഥാമവ .......
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                                                    Answer = 4
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                                വേല്യത്തവ -തതത്ത്വങ്ങള ,  
സമസ്ഥാവേകല്യങ്ങള       

 *  'r' ആരമറായവേദതതന്നിപന്റെ ചുറളവേട് =2╥r
   31                               * 'r'  ആരമറായവേദതതന്നിപന്റെ  പെരപ്പെളവേട് =  ╥r2

                                                        
  
ചസ്ഥാപവ ,കകനകകസ്ഥാണ്

                       *    ഒരു വേദതഭറാഗമറാണട് ചെറാപെശം .                    

           *  ഒരുചെറാപെതന്നിപന്റെ  അഗ്രബന്നിന്ദുകള്

വേദതങകൈന്ദ്രവുമറായന്നി ങയറാജന്നിപ്പെന്നിക്കുങമറാള്  ഉണറാകുന ങകൈറാണറാണട്  ങകൈന്ദ്രങകൈറാണ്

                                        ചെറാപെനപീളശം =x  * 2╥r
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	എന്നെന്നും സ്മരിക്കുന്നു ഞാ൯.....
	സ്മരിക്കുന്നു ഞാനെ൯ ഗുരുനാഥയെ
	
	അക്ഷയ.പ്രകാശ്
	12
	അമ്മ
	ആദ്യാക്ഷരമായ് ചുണ്ടുകളില് നിറയുന്ന
	സ്നേഹത്തില് സുഗന്ധമാണെന്നമ്മ
	കാരുണ്യത്തില് സ്പ൪ശനമാ൦
	പ്രകാശമാണെന്നമ്മ
	എന്െറ നെഞ്ചോടുചേ൪ത്ത് താരാട്ടുപാടി
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