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IMPORTANT OF COMPUTER 
Computer is the wonderful and mastermind gift of the science to 
the humankind. The computer is one of the most important 
inventions of our age. So our age is cal led Computer age. The first 
was a mechanical computer which was created by Charles  Babbage. 
An Information and Communication Technology field  the computer 
has been taken as a big role. Computer is a big Dictionary with a lot 
of words and it s meanings. We can use to save any types of’
large amounts of data s like information, study materials, projects, ’
photos, images, video, audio, songs, clips, games, and many more 
in computers. The computer is used in railways,airports etc...too.
Reservations and cancel lation of the tickets are done on the 
computer. It controls and regulates the arrival and departure of 
trains as wel l as aeroplanes. Computers are necessary in printing 
books and newspapers. Road traffic of even the average cities is 
also control led by the computers. The police use computer to keep 
the records of the criminals.                            -Abhishek.P.Biju



  

Computer

A computer is a device that can be instructed to carry out 
sequences of arithmetic or logical operations automatical ly 
via computer programming. Modern computers have the 
ability to fol low generalized sets of operations, cal led 
programs. These programs enable computers to perform an 
extremely wide range of tasks.
Computers are used as control systems for a wide variety of 
industrial and consumer devices. This includes simple 
special purpose devices like microwave ovens and remote 
controls, factory devices such as industrial robots and 
computer-aided design, and also general purpose devices 
like personal computers and mobile devices such as smart 
phones.



  

Early computers were only conceived as calculating devices. 
Since ancient times, simple manual devices like the abacus 
aided people in doing calculations. Early in the Industrial 
Revolution, some mechanical devices were built to automate 
long tedious tasks, such as guiding patterns for looms. More 
sophisticated electrical machines did specialized analog 
calculations in the early 20th century. The first digital 
electronic calculating machines were developed during World 
War II. The speed, power, and versatility of computers have 
been increasing dramatical ly ever since then.
                                                                   -Shamees. M. F   



  

Computer
Computer are used as control systems for a wide variety of 
industrial and consumer device. The includes simple special 
purpose devices like microwave ovens and remote control,  
factory devices such as industrial robots and computer-aided
design, and also general purpose devices like personal
computers and mobile devices.
Early computer were only conceived as calculating devices.
It was found by Charles Babbage. He was known as the father of 
computers. Since ancient times, simple devices like the  
abacus aided people in doing calculating. some mechanical device 
were built to automatic long tedious tasks, Such as building 
pattens for looms.
                                                                               -Ansin Jasim



  

INTERNET
The Internet is the global system of interconnected computer 
networks that use the Internet protocol suite (TCP/IP) to link 
devices worldwide. It is a network of networks that consists   of 
private, public, academic, business, and government networks of 
local to global scope, linked by a broad array of electronic, 
wireless, and optical networking technologies. The Internet 
carries a vast range of information resources and services, such 
as the inter-linked hypertext documents and applications of the 
World Wide Web (WWW), electronic mail, telephony, and file 
sharing. 
The origins of the Internet date back to research commissioned 
by the federal government of the United States in the 1960s t0 
build robust, fault-tolerant communication with computer 
networks. The primary precursor network, the ARPANET, initial ly 
served as a backbone for interconnection of regional academic 
and military networks in the 1980s. 



  

The funding of the National Science Foundation Network as a 
new backbone in the 1980s, as wel l as private funding for other 
commercial extensions, led to worldwide participation in the 
development of new networking technologies, and the merger 
of many networks. The  linking of commercial networks and 
enterprises by the early 1990s marked the beginning of the 
transition to the modern Internet, and generated a sustained 
exponential growth as generations of The Internet is the global 
system of interconnected computer networks that use the 
Internet protocol suite (TCP/IP) to link devices worldwide.
                                                                                -Ahad Sha



  

A BRIEF COMPUTER HISTORY
The computer as we know it today had its beginning with a 19th 
century English mathematics professor name Charles Babbage.
He designed the Analytical Engine and it was this design that the 
basic framework of the computers of today are based on.
In 1937 the first electronic digital computer was built by Dr. John 
V. Atanasoff and Clifford Berry. It was cal led the Atanasoff-Berry 
Computer (ABC). In 1943 an electronic computer name the 
Colossus was built for the military. Other developments 
continued until in 1946 the first general  purpose digital –
computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer 
(ENIAC) was built. It is said that this computer weighed 30 tons, 
and had 18,000 vacuum tubes which was used for processing. 
When this computer was turned on for the first time lights dim in 
sections of Philadelphia. Computers of this generation could only 
perform single task, and they had no operating system. 
                                                                            -AnsinJasim



  

How Technology Is Changing The Way 
We See The World

There is no denying that in the modern world, we are quite spoilt 
when it comes to technology. Many of us wil l even admit that it is 
something we simply can t live without now.’
From speedy access to the internet on-the-go to the ability to 
instantly get in touch with almost anyone in the world by dial ling 
just a few digits; recent technological developments have 
changed the way we live our lives.
However, the digital technology changed the way we live 
completely with having almost everything at our fingertips
In the modern world, you cannot walk down the street, sit on a 
train or even eat at a restaurant without being surrounded by 
people with their eyes fixed on their smart phones, tablets and 
laptops. According to recent figures, global active internet users 
now total 3.175 bil lion.
                                                                          -Ansin Jasim 



  

ROBOTICS  

Robotics is an interdisciplinary branch of engineering and science 
that includes mechanical engineering, electronic engineering, 
information engineering, computer science, and others. Robotics deals 
with the design, construction, operation, and use of robots, as well as 
computer systems for their control, sensory feedback, and information 
processing. 
These technologies are used to develop machines that can substitute 
for humans and replicate human actions. Robots can be used in many 
situations and for lots of purposes, but today many are used in 
dangerous environments (including bomb detection and deactivation), 
manufacturing processes, or where humans cannot survive (e.g. in 
space). Robots can take on any form but some are made to resemble 
humans in appearance. 



  

This is said to help in the acceptance of a robot in certain 
replicative behaviour usually performed by people. Such robots 
attempt to replicate walking, lifting, speech, cognition, and 
basically anything a human can do. Many of today's robots are 
inspired by nature, contributing to the field of bio-inspired 
robotics.
The concept of creating machines that can operate autonomously 
dates back to classical times, but research into the functionality 
and potential uses of robots did not grow substantially until the 
20th century. 1  Throughout history, it has been frequently [ ]
assumed that robots will one day be able to mimic human 
behaviour and manage tasks in a human-like fashion. Today, 
robotics is a rapidly growing field, as technological advances 
continue; researching, designing, and building new robots serve 
various practical purposes, whether domestically, commercially, or 
militarily.



  

 Many robots are built to do jobs that are hazardous to people 
such as defusing bombs, finding survivors in unstable ruins, and 
exploring mines and shipwrecks. Robotics is also used in STEM 
(science, technology, engineering, and mathematics) as a 
teaching aid.
Robotics is a branch of engineering that involves the conception, 
design, manufacture, and operation of robots. This field overlaps 
with electronics, computer science, artificial intelligence, 
mechatronics, nanotechnology and bioengineering. 
                                                                    -Abhishek P Biju

                              
                         



  

Information technology
 

Information technology (IT) is the use of computers to store, 
retrieve, transmit, and manipulate data, or information, often in 
the context of a business or other enterprise. IT is considered to 
be a subset of Information and Communications Technology 
(ICT). 
     Humans have been storing, retrieving, manipulating, and 
communicating information since the Sumerians in Mesopotamia 
developed writing in about 3000 BC, but the term information 
technology in its modern sense first appeared in a 1958 article 
published in the Harvard Business Review; authors Harold J. 
Leavitt and Thomas L. Whisler commented that "the new 
technology does not yet have a single established name. 
      
     . 



  

We shall call it information technology (IT)." Their definition consists 
of three categories: techniques for processing, the application of 
statistical and mathematical methods to decision-making, and the 
simulation of higher-order thinking through computer programs.
The term is commonly used as a synonym for computers and 
computer networks, but it also encompasses other information 
distribution technologies such as television and telephones. Several 
products or services within an economy are associated with 
information technology, including computer hardware, software, 
electronics, semiconductors, internet, telecom equipment, and e-
commerce.
Based on the storage and processing technologies employed, it is 
possible to distinguish four distinct phases of IT development: pre-
mechanical (3000BC  1450AD), mechanical (1450 1840), – –
electromechanical (1840 1940), and electronic (1940 present).– –



  

 This article focuses on the most recent period (electronic), which 
began in about 1940.
Information and communications technology or (ICT) is an 
extensional term for information technology (IT) that stresses 
the role of unified communications and the integration of 
telecommunications (telephone lines and wireless signals), 
computers as well as necessary enterprise software, middleware, 
storage, and audio-visual systems, which enable users to access, 
store, transmit, and manipulate information.
The term ICT is also used to refer to the convergence of audio-
visual and telephone networks with computer networks through 
a single cabling or link system. There are large economic 
incentives (huge cost savings due to elimination of the telephone 
network) to merge the telephone network with the computer 
network system using a single unified system of cabling, signal 
distribution and management.
                                                                           
                      



  

 
ICT is a broad subject and the concepts are evolving. It covers 
any product that will store, retrieve, manipulate, transmit or receive 
information electronically in a digital form, e.g. personal 
computers, digital television, email, robots.  
For clarity, Zuppo provided an ICT hierarchy where all levels of the 
hierarchy "contain some degree of commonality in that they are 
related to technologies that facilitate the transfer of information 
and various types of electronically mediated communications".
Theoretical differences between interpersonal-communication 
technologies and mass-communication technologies have been 
identified by the philosopher Piyush Mathur. Skills Framework for 
the Information Age is one of many models for describing and 
managing competencies for ICT professionals for the 21st 
century.
                                                                       -Abhishek P Biju             
                                   



  

Richard Matthew Stal lman
                        Richard Matthew Stallman ( born 1953), often       
                            known by his initials, RMS,is an American              
                           free software movement activist and                     
                           programmer. He campaigns for software to be       
                          distributed in a manner such that its users             
                          receive the freedoms to use, study, distribute         
                          and modify that software. Software that ensures 
these freedoms is termed free software. Software that ensures 
these freedoms is termed free software. Stallman launched the 
GNU Project, founded the Free Software Foundation, developed 
the GNU Compiler Collection and GNU Emacs, and wrote the 
GNU General Public License. Stallman launched the GNU Project in 
September 1983 to create a Unix-like computer operating system 
composed entirely of free software. 



  

With this, he also launched the free software movement. He has 
been the GNU project's lead architect and organizer, and 
developed a number of pieces of widely used GNU software 
including, among others, the GNU Compiler Collection, the GNU 
Debugger and the GNU Emacs text editor. In October 1985 he 
founded the Free Software Foundation.
Stallman pioneered the concept of copy-left, which uses the 
principles of copyright law to preserve the right to use, modify 
and distribute free software, and is the main author of free 
software licenses which describe those terms, most notably the 
GNU General Public License (GPL), the most widely used free 
software license.
                                                                           -Abhishek P Biju



  

Computer Networks
The mega computer network spreading al l over the world and the 
facilities given by it is general ly cal led INTERNET .
● History Of Internet
The advanced research project agency under American Defence 
Department designed a computer network connecting computers 
at four centres named ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network) for communication purpose on 2 nd January 1969. 
This is the beginning of the internet. Later it is expanded as the 
internet that we see now including many institutions and 
countries. In this network, India also joined in the global network 
on August 15,1995.
                                                                           -Shamees.m.f



  

                                 Wikipedia
Technological and conceptual underpinnings predate this; 
the earliest known proposal for an online encyclopedia was 
made by Rick Gates in 1993, but the concept of a free-as-
in-freedom online encyclopedia (as distinct from mere open 
source) was proposed by Richard Stal lman in December 
2000. 
Crucial ly, Stal lman's concept specifical ly included the idea 
that no central organization should control editing. This 
characteristic was in stark contrast to contemporary digital 
encyclopedias such as Microsoft Encarta, Encyclopaedia 
Britannica, and even Boris s Nupedia, which was Wikipedia's ’
direct predecessor.
                                                            -Muhammed Shinas



  

Quiz
1. Which one is the first search engine in internet?
Ans:- Archie.
2.Which one is the first web browser invented in 1990?
Ans:- Nexus.
3. First computer virus is known as ?_______
Ans:- Creeper virus.
4. Firewal l in computer is used for?
Ans:- Security.
5. 1024 bit is equal to how many byte?
Ans:- 128 Byte.
6. Mac operating system is developed by which company?
Ans:- Apple.
7. (.gif) is an extension of?
Ans:- Image file.



  

8. Where is the headquarters of Microsoft Office located?
Ans:- Washington.
9. Who is known as the father of supercomputing?
Ans:- Seymour Cray.
10. Who is known as the father of internet?
Ans:- Vint Cerf
                                                                     -Safna. A. M 



  

ചദ്യാളസക് ബദ്യാനബജക്
നപദ്യാഗദ്യാമബപ്രിള കമദ ൂടറുകളുളടെ പപ്രിതദ്യാവക് എന്നറപ്രിയളപ്പെടുന്ന ചദ്യാളസക് 
ബദ്യാനബജക് ( 26 ഡപ്രിസശംബര് 1791 18 – ഒകക്നടെദ്യാബര് 1871 ) ഒരു ഗണപ്രിത    
ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞനശം ഒരു ചപ്രിനകനശം കൂടെപ്രി ആയപ്രിരുന.അക്കദ്യാലെതക് കണക്കു-
ക ൂടലകളപ്രില് വളളര അധപ്രികശം പപ്രിഴവകള ഉണദ്യായപ്രിരുന ഇതക് അനദ-
ഹളത ളതറ്റുകള കൂടെദ്യാളത കണക്കുക ൂടലകള ളചയദ്യാന് പദ്യാപ്തമദ്യായ    
യന്ത്രതപ്രിളനക്കുറപ്രിച്ചക് ചപ്രിനപ്രിക്കദ്യാന് നപരപ്രിപ്പെപ്രിച.                                 
1822 ജൂൺ 14ന നറദ്യായല് അസ്റ്റക്നറദ്യാണമപ്രിക്കല് ളസദ്യാഹസറ്റപ്രിയപ്രില്     
അവതരപ്രിപ്പെപ്രിച്ച "Note on the application of machinery to the    
of astronomical and mathematical tables." എന്ന നപപ്പെറപ്രില്        
ഡപ്രിളഫറന്സക് എഞപ്രിന് എന്ന ആശയശം ആദദമദ്യായപ്രി അവതരപ്രിപ്പെപ്രിച.
ആറു ചക്രങ്ങളുള്ള ഒരു നമദ്യാഡല് ആദദശം നപ്രിര്മപ്രിക്കുകയശം അതക് ളചറപ്രി-
യഒരു സദസപ്രിന മുന്നപ്രില് അവതരപ്രിപ്പെപ്രികയശം ളചയ.അതപ്രിലശം മപ്രികച്ച   
ഡപ്രിളഫറന്സക് എഞപ്രിന് 2 നപ്രിര്മപ്രിക്കണളമനശം അനദഹതപ്രിന         
തദ്യാല്പരദമുണദ്യായപ്രിരുന.                                                                
അതപ്രിന നശഷശം അനദഹശം ഏതക് തരശം കണക്കുകൂടലകളുശം ളചയദ്യാന്    
കഴപ്രിവള്ള നപദ്യാഗദ്യാശം ളചയദ്യാന് സദ്യാധപ്രിക്കുന്ന അനലെറ്റപ്രികല് എഞപ്രിന്   
 



  

ലെകദശം
  ഉളണദ്യാരു പരപ്രിധപ്രി,ളയനദ്യാനസശം ചൂഴക്          നവദ്യാരപ്രിരുള -

ക്കുണപ്രിന,മനങ്ങപ്പുറതദ്യാകനവ നതനജദ്യാമയശം!      
  അങ്ങതപ്രിന്നവസദ്യാനളമന്ന നലെലെദ്യാനനതപ്രില്      
  മശംഗളമയനരഖളയദ്യാന്നതദ്യാ നദ്ധീളള;                      

ആയതപ്രിന്നനങ്ങപ്പുറതദ്യാരമദ പുലെര്കദ്യാലെ           
       ശദ്ധീളയഴുളമദ്യാരു പുതന് പൂവനശം പുലെരുന;             

  അക്കളപ്രിവനപ്രികയപ്രില് പച്ചപ്പുല് വപ്രിരപ്രിതന്നപ്രി         
                   ലെപ്രിളപ്പെദ്യാഴുമപ്രിരപ്രിപ്പൂളണന്നദ്യാനനളമളന്നനതടെപ്രി;                        

   ഇതയശം കദ്യാണദ്യാളമനപ്രിക്കദ്യായതശം ശരപ്രിനക്കദ്യാര്തദ്യാല് 
       വദക്തമളല്ലെനയദ്യാ കഷ്ടളമനപ്രിളതന് വദദ്യാനമദ്യാഹനമദ്യാ!     

   തകരുശം ചദ്ധീതശം കദ്യാണദ്യാനള്ളതദ്യാളണന്നദ്യാളലെളന്റെ  
        മുകുരശം ളപദ്യാടെപ്രിപുരണദ്യാകനവയപ്രിരുണദ്യാതദ്യാശം!               

        തദ്ധീരദ്യാത തദ്യാപദ്യാഗപ്രിയദ്യാല് തപക് തനദ്യായപ്രിളച്ചദ്യാരപ്രിയളമന്
  നതദ്യാരദ്യാത കണദ്ധീര്ധദ്യാരളയദ്യാപ്പെപ്രിടെദ്യാനനദപ്രിനശം         
   ഭദ്യാസുരപഭവദ്ധീശപ്രിളയത്തുകയദ്യാളണന് മുമപ്രില്       



  

   വദ്യാസരളച്ചമളടദ്യാളപ്രിഞ്ഞുവലെദ്യാളയദ്യാനരദ്യായപ്രി;         
തൂകപ്രിടുശം ബദ്യാഷദ്യാല് ഞദ്യാളനന് കണദ്യാടെപ്രി കഴുകപ്രിയ-
ത്തൂവദ്യാലെത്തുമ്പുളകദ്യാണ്ടു തൂത്തുതദ്യാന് കഴുകപ്രിയദ്യാശം!

  ഒടപ്രിടെനയവശം തടെച്ചദ്ധീടെനവ, ചളപ്രിയദ്യാളലെന്             
  പട്ടുറുമദ്യാലശം ഹദ്യാ!ഹദ്യാ! പങപ്രിലെദ്യാമദ്യായപ്രിക്കദ്യാണ്മു         
ഇതരമമൂലെദമദ്യാശം ളചനളപ്രിര്ഹക്കനലെസുക-      

   ളളത കദ്ധീറപ്രിയദ്യാളലെദ്യാന്നദ്ധീ മകുരശം ളതളപ്രിവദ്യാനവദ്യാ!     
                                                                       -Jinshina Mehrin



  

SONG OF FLOWER
I am  a kind word uttered and repeated
By the voice of Nature;
I am  a star fallen from the
Blue tent upon the  green carpet.

I am daughter of the elements
                            With whom Winter conceived;
To whom Spring gave birth; I was
Reared in the lap of summer and I
slept in the bed of  Autumn.

 At dawn I unite with the breeze
   To announce the coming of light;

                             at eventide I join the birds
                             In bidding the light farewell.



  

The plains  are decorated with
My beautiful  colours, and the air
Is scented with my fragrance.

    As I embrace  Slumber the eyes of
 Night watched  over me, and as I

     Awaken I stare at the sun, which is 
                            The only eye of the day.
I drink  dew for wine , and hearken to
The voice of  birds, and dance 
To the rhythmic  swaying of the grass.
                                                                             -Ajnas T



  

ളടെലെപ്രിനഫദ്യാണപ്രിളന്റെ  ചരപ്രിതശം
ഇനന്ത്യയയില് ആദന്ത്യമമായയി ടടെലയിഫഫമാ ണ്  സ൪വവീസസ്  തുടെങയിയതസ് 1882 ല് 
ടകമാല്ക്കത്തയയിലമാണസ് .51ലലനുകളമായമാണസ് ഇതസ് ആര൦ഭയിച്ചതസ്.
ഇനന്ത്യയയില് ആദന്ത്യടത്ത എസസ്.ടെയി.ഡയി നയിലവയില് വന്ന വ൪ഷ൦ 1992.

അലകമാണ്ട൪ ഗ്രഹമാ൦ബല് ടടെലയിഫഫമാണയിടന്റെ പയിതമാവമാകുന.                 

        ടമമാലബല് ഫഫമാണയിടന്റെ പയിതമാവസ് എന്നസ് അറയിയടപ്പെടുന്നതസ് 
മമാ൪ടയി൯ കൂപ്പെ൪ ആകുന.

        വമാണയിജന്ത്യമാടെയിസമാനത്തയില്  ടമമാലബല് ഫഫമാണ് സ൪വവീസസ് 
ആദന്ത്യമമായയി തുടെങയിയ രമാജന്ത്യ൦ ജപ്പെമാ൯ ആകുന.

ഇനന്ത്യയടല ആദന്ത്യടത്ത സസമാകമാരന്ത്യ ടടെലയിഫഫമാണ് സ൪വവീസസ് 
എയ൪ടടെല് ആകുന.

                                                                        -Fathima Nourin 



  

                ഫപരസ്                                        പമാധമാനന്ത്യന

1 ചമാള്സസ് ബമാഫബജസ്   കമമ്പ്യൂടറുകളുടടെ പയിതമാവമായയി അറയിയടപ്പെടുന

2 ഫജമാര്ജസ് ബൂല് ബൂലയിയന് ആള്ജയിബ്രയുടടെ ഉപജമാതമാവസ്

3 അഡ ലവസ് ഫലസസ് ഫലമാകഫത്ത ആദന്ത്യടത്ത കമമ്പ്യൂടര് 

4 ടഹര്മന് ഫഹമാളരയിതസ് പഞസ്കമാര്ഡുകള് ഉപഫയമാഗയിച്ചുള്ള ഫഡറ്റ എന്ടയി എന്ന 
സങ്കല്പ്പെന ആദന്ത്യമമായയി ടകമാണ്ടുവന.

5 അലന് ടെമ്പ്യൂറയിനഗസ് അല്ഗരയിതന എന്ന ആശയന അവതരയിപ്പെയിച്ച ടെമ്പ്യൂറയിനഗസ് കമമ്പ്യൂടര് 
സയന്സസ് എന്ന ശമാസ്ത്രഫമഖലയുടടെ പയിതമാവമായയി 
കണക്കമാക്കടപ്പെടുന

6 ഫജമാണ് അറ്റമാഫനമാഫസമാഫസ് 1939-ല് ആദന്ത്യടത്ത ഇലഫകമാണയികസ് ഡയിജയിറ്റല് കമമ്പ്യൂടര് നയിര്മയിച്ചു.

7 ഫജമാണ് പയി എക്കര്ടസ് ആദന്ത്യടത്ത പൂര്ണ്ണ ഡയിജയിറ്റല് കമമ്പ്യൂടറമായ ENIAC-ടന്റെ സഹ 
സൃഷമാവസ്

8 ടജ ഡബസ്ളമ്പ്യൂ ഫമമാഷഷയി ആദന്ത്യടത്ത പൂര്ണ്ണ ഡയിജയിറ്റല് കമമ്പ്യൂടറമായ ENIAC-ടന്റെ സഹ 
സൃഷമാവസ്.

9 ടഹമാവമാര്ഡസ് ടഎക്കണ് ആദന്ത്യ കമാല ഡയിജയിറ്റല് കമമ്പ്യൂടറമായ Mark-Iടന്റെ സ്രഷമാവസ്.

10 ഫതമാമസസ് വമാടെസ്സണ് 
സവീനയിയര്

ഇന്റെര്നമാഷനല് ബയിസയിനസസ് ടമഷവീന്സസ്(IBM)എന്ന ഫലമാക 
പശസ്ത കമനയിയുടടെ സമാപകന്.

11

12

13

14

15

16

17

18



  

INVISIBLE MAGIC OF AIR
The air,the puppet
which has no life,
 but gives us life
it surround us.
                 Its al l around us,
                We feel it,we hear it
                its deaf to listen,
                but a chef to life
If air would have deprived,
we would not have survived
its clean ,its fresh,its fast
but now its past.
                It gives us life
               we give it knife
               if air is pol luted,
              our life is conducted                          -Hisana Ali



  

              എളന്റെ വപ്രിദദദ്യാലെയശം
കുടപ്രികള ഓടെപ്രിക്കളപ്രിക്കുന്ന മുറ്റതക്
പതപ്രിളയഞദ്യാനനദ്യാര്ത്തുനപദ്യായക്
അമതന് ഹകകള പപ്രിടെപ്രിച ഞദ്യാന്
വപ്രിദദദ്യാലെയതപ്രിനലെക്കക് നപദ്യായനദ്യാള
ഇനശം ഓര്മയപ്രില് തങ്ങപ്രിനപ്രില്ക്കുന്ന,
മധുര സസ്വപ്നങ്ങളദ്യാണപ്രിവ
            അന ഞദ്യാന് ആദദമദ്യായപ്രി കരഞ്ഞുനപദ്യായക്
            അമതന് നവര്പ്പെദ്യാടെപ്രിളന്റെ ളനദ്യാമരതദ്യാല്
            ളവറുപ്പെദ്യായപ്രിരുന വപ്രിദദദ്യാലെയതപ്രിനനദ്യാടെക്
            എനപ്രിക്കക് അന്നക്,പപ്രിന്നദ്ധീടെക് എനന്നറപ്രി-
            യദ്യാത സക് നനഹവശം.
ആദദമദ്യായപ്രി വന്നനദ്യാളപ്രില്
ആശ്ചരദളപ്പെട്ടു നപദ്യായപ്രി ഞദ്യാന്
കണ്ടു   ഞദ്യാന്,അമ വപ്രിദദദ്യാലെയശം
മലെകളക്കക് ഇടെയപ്രിലെദ്യായപ്രി ഒര ു ളകദ്യാച വപ്രിദദദ്യാലെയശം
വണ്ടുകള മധുനകരദ്യാനദ്യായപ്രി നപദ്യാക ുന്ന നപദ്യാളലെ
                                                                   -Shahanas.T



  

എന്ന ആശയളതപ്പെറ്റപ്രി ചപ്രിനപ്രിച.അതപ്രില് ജദ്യാക്കസ്വദ്യാര്ഡക് ലൂമപ്രില് ഉപ-   
നയദ്യാഗപ്രിച്ച പഞക് കദ്യാര്ഡുകള വഴപ്രി നപ്രിര്നദശങ്ങള നല്കദ്യാനശം വപ്രിവരങ്ങള
സൂകപ്രിക്കുന്നതപ്രിനദ്യായപ്രി ഒരു ളമമറപ്രി യൂണപ്രിറ്റുശം അങ്ങളന ആധുനപ്രിക       
കമമ്പ്യൂടറുകളപ്രില്  ഉള്ള മപ്രിക്ക സസൗകരദങ്ങളുശം ഉണദ്യായപ്രിരുന.ബ്രടദ്ധീഷക്ഗണപ്രിത
ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞ അഡദ്യാ ലെവക് നലെസക് അനലെറ്റപ്രികല് എഞപ്രിനദ്യായപ്രി നപദ്യാഗദ്യാശം  
എഴുതപ്രി.ഇതക് ആദദ കമമ്പ്യൂടര് നപദ്യാഗദ്യാമദ്യായപ്രി കരുതന.                       

                                                                    -Shehabas Aslam
    
    
    
    
   
    
    
    
    
     



  

MY GRANDMOTHER'S HOUSE
There is a house now far away where once
I received love...... that women died,
The house withdrew into silence,snakes moved
Among books, I was then too young
To read, and my blood turned cold like the moon.
How often I think of going
There, to peer through blind eyes of windows or
Just listen to the frozen air,
Or in wild despair pick an armful of 
Darkness to bring it hear to lie
Behind my bedroom door like a brooding
Dog...you cannot believe , darling
Can you, that I lived in such a house and 
Was proud and loved...I who have lost 
My way and beg now at strangers ' doors to,
Receive love at least in smal l change?             -Fathima Safna



  

പഠപ്രിച്ച  കളളന്
നദ്യാടപ്രിളലെ കുടപ്രികളക്കദ്യായപ്രി സലെദ്ധീശം ഒരു പദ്യാഠശദ്യാലെ തടെങ്ങപ്രി. 
അയല്ക്കദ്യാരനദ്യായ അലെപ്രി ഇതറപ്രി  ഞ്ഞു.സലെദ്ധീമപ്രിളന 
ശരപ്രിളകദ്യാന  കളപ്രിയദ്യാക്കപ്രിക്കളയദ്യാളമന്നക് അലെപ്രിക്കു നതദ്യാന്നപ്രി.
അയദ്യാള നനനര പദ്യാഠശദ്യായപ്രിളലെതപ്രി.
     ''സലെദ്ധീശം,ഇവപ്രിളടെ എളതദ്യാളക്ക വപ്രിദദ പഠപ്രിപ്പെപ്രിക്കുനണക് ?''
     ''ഏത വപ്രിദദയശം പഠപ്രിപ്പെപ്രിക്കുശം'' -സലെദ്ധീശം പറഞ്ഞു
     ''എങപ്രില് എനപ്രിക്കക് നമദ്യാ ഷണശം പഠപ്രിക്കണശം''-അലെപ്രി പറഞ്ഞു
ഇത തളന്ന കളപ്രിയദ്യാക്കദ്യാനളള  സൂതൃമദ്യാളണന്നക്
സലെദ്ധീമപ്രിനക്  പപ്രിടെപ്രികപ്രിടപ്രി.
     ''നമദ്യാഷണശം പഠപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന്നതക് രദ്യാതൃപ്രിയപ്രിലെദ്യാണക്.
      നപദ്യായപ്രിട്ടു രദ്യാതൃപ്രിയപ്രില് വര.''-സലെദ്ധീശം പറഞ്ഞു.
പദ്യാതപ്രിരയദ്യായനപ്പെദ്യാള അലെപ്രി വന.''വര,പദ്യാഠങ്ങള
പറഞ്ഞുതരദ്യാശം.ആദദശം, ആ ധദ്യാനദപ്പുരയ്ക്കുളളപ്രില് കയറ'',
സലെദ്ധീശം ചൂണപ്രിക്കദ്യാണപ്രിചളകദ്യാടുത്തു.
            



  

അലെപ്രിശം കയറപ്രിയതശം സലെദ്ധീശം ധദ്യാനദപ്പുരയൂളടെ വദ്യാതപ്രില്
പുറത്തു നപ്രിന്നക്  പൂടപ്രി.എന്നപ്രിടക് ഒറ്റ കൂവല്
''ഹനയദ്യാ! നദ്യാട്ടുക്കദ്യാനര...........ഒദ്യാടെപ്രി വരനണ!
എളന്റെ ധദ്യാനദപ്പുറയപ്രില്  കളളന് കയറപ്രിനയ..............!
ആളുകള മുടന് വടെപ്രികളുമദ്യായപ്രി വദ്യാതപ്രില് ളപദ്യാളപ്രിക്കദ്യാന്
ശൃമപ്രിച.തളന്റെ കദ്യാരദശം നപദ്യാക്കദ്യാളണന്നക് ആലെപ്രിക്കു
മനസപ്രിലെദ്യായപ്രി. അയദ്യാള ധദ്യാനദപ്പുരയളടെ പപ്രിന്വദ്യാതപ്രില്
തറന്നക് ഒറ്റനയദ്യാടശം.''കളളന്  രകളപ്പെടുനന്ന...... !'' സലെദ്ധീശം അലെറപ്രി.
നദ്യാട്ടുകദ്യാര് അലെപ്രിക്കു   പപ്രിന്നദ്യാളലെ ഒദ്യാടെപ്രി. കദ്ധീണപ്രിച്ച അലെപ്രി 
രകളപ്പെടെദ്യാനദ്യായപ്രി ഒരു കുളതപ്രില്ചദ്യാടെപ്രി.ഇരുടപ്രില് കളളളന
തപ്രിരഞപ്രിട്ടു കദ്യാണദ്യാളത നദ്യാട്ടുകദ്യാര് മടെങ്ങപ്രി.കുളതപ്രിളലെ ളവളളവശം
കുടെപ്രിച തളര്ന്നക് അലെപ്രി ഒരു വപ്രിധശം നദ്ധീനപ്രി കരയ്ക്കു  കയറപ്രി.
അനപ്പെദ്യാഴതദ്യാ സലെപ്രിശം നപ്രിന ചപ്രിരപ്രിക്കുന.അലെപ്രിയളടെ നതദ്യാളപ്രില്
തടപ്രി സലെദ്ധീശം പറഞ്ഞു:  ''നപ്രിങ്ങള മപ്രിടുക്കനദ്യായ വപ്രിദദദ്യാര്തപ്രി തളന്ന,
ഒറ്റ ദപ്രിവസശം ളകദ്യാണക് നമദ്യാഷണവശം രകളപ്പെടെലശം പഠപ്രിച്ചനല്ലെദ്യാ.!
                                                                               -Sana Firoz'

             '  
               



  

ഞദ്യാന് ഏകയദ്യാണദ്ധീ  കടെല്
 തദ്ധീരതക്

എളന്ന നനദ്യാക്കപ്രി   ചപ്രിരപ്രിക്കുന്ന 
ചന്ദ്രളന്റെ ളവടതപ്രില് നപ്രിന്നക്
ഓര്മക ള നതടെപ്രി എത്തുന
     മപ്രിനശം നകതളത നനദ്യാക്കദ്ധീടുനമദ്യാള
     നപ്രിളന്റെ പു ഞപ്രിരപ്രി   യദ്യാണക് നപ്രിറയന്നതക്
     ഇസൗ കടെല് തദ്ധീരതക് കദ്യാറ്റപ്രില് സക്പര്ശനളമറ്റക് നടെന്നദ്ധീടുനമദ്യാള 
     നപ്രിളന്റെ അസദ്യാനപ്രിധദശം എളന്ന ഏകയദ്യാക്കുന.
 മൃത മനഹദ്യാസനതദ്യാളടെ കഥകള ഏളറ പറയന.
നദ്ധീയപ്രില്ലെദ്യാളത      ഞദ്യാന് ഏകയദ്യായപ്രി.
നദ്ധീയളളനപ്പെദ്യാള നസ്നേഹവ  ൦
ഇലതനപ്പെദ്യാള നപ്രിന് ഓ മകളുശം൪
     എളന്ന ഉന്മദ്യാതപ്രിരപ്രിയദ്യാക്കുന.
     ഏകയദ്യായപ്രി ഇസൗ കടെല് കദ്യാറ്റക് ഏല്കുനബദ്യാള
     നപ്രിന് സദ്യാനപ്രിദദ  ഞദ്യാന് ഏളറ ളകദ്യാതപ്രിക്കുന൦ .
                                                                           -Muhammed Shinas



  

Newton's law
I was inattentive in science class one day
when the teacher at random looked my way 
I did n' t look up I  wouldn t  dare’
there 's no escaping theta intense glare
asked me to explain to the class
newton's law of gravity and mass
my mind was a blank heartbeats louder
for an answer l started to flounder 
   I stood before the class trembling with fear
   gravity I said...and then oh dear;;;
   I fel l off the stage on to the floor
   how the class with laughter did road
   the children tittered in great amusement
   they did n' t know my sad you've demonstrated gravity
   although you did it with much levity.               -Anshad          
           



  

Thoughts
● Education is the most powerful tool to change the world 

                                                           -NELSON MANDELA 
● EDUCATION is not the learning of facts, but the TRAINING OF 

MID THE THINK 
                                                  - ALBERT EINSTEIN

● Education's purpose is the replace on empty mind with an open 
one.

                                                     - MALCORM FORBEA
● Educating the mind without educating the heart is no 

education 
                                                       - ARISTOTILE             

● One you STOP LEARNING you start DYING
                                                 - ALBERT EINSTEIN

 



  

● The roots of education are bitter, but the fruit is sweet 
                                       - ARISTOTILE

● Education is the passport to future; for tomorrow belongs to 
those that prepare for it today

                 -MALCOM X

                                                                       -Sana Firoz



                                                     -Abdul Hafiz



                                           -Salahudheen Ayyoobi



  

                                                   -Sana Firoz
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