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ആമുഖഖ

                

അററിവറിനന്റെയഖ വറിജജ്ഞാനതറിനന്റെയഖ 
ശജ്ഞാന്തഗഖഭഭീരസസ്വരമജ്ഞായറി,ഗജ്ഞാമഭീണഭഖഗറിയനടെ എലജ്ഞാവറിധ 
നന്മനയയഖ ഐശസ്വരര്യനതയഖ ബഹുമജ്ഞാനറിച്ചുനകജ്ഞാണണ്ട് 
അററിവറിനന്റെ ശറിക്ഷണശജ്ഞാലയജ്ഞായ എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് 
എസണ്ട് എസണ്ട് എഴുപതഞണ്ട് വര്ഷങ്ങള പറിനറിടുന. 
ദഭീര്ഘകജ്ഞാല സസ്വപജ്ഞാവറിഷ്കരണനമനപപജ്ഞാനല 
കു ഞ്ഞുപൂമജ്ഞാറ്റകലുനടെകലജ്ഞാശറില്പങ്ങളുമജ്ഞായറി "ഐ ടെറിയനടെ 
വറിസ്മയചറിറകുകള”,"വറിരല് തുമറിലൂനടെ  " 
അവതരറിപറിക്കനപടുകയജ്ഞാണണ്ട്.
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എഡറിപറ്റജ്ഞാററിയല് 
              

പുതുപ്രതറിഭകളക്കണ്ട് ജന്മഖ
നല്കുന സ്കൂള മജ്ഞാഗസറിനുകള
നമുക്കറിടെയറില് സുപരറിചറിതമജ്ഞാണണ്ട് ,എനജ്ഞാല് ഡറിജറിറ്റല് 
സജ്ഞാപങ്കേതറിക വറിദര്യയനടെ ഈ കജ്ഞാലഘട്ടതറില് 
ഇതജ്ഞാദര്യമജ്ഞായജ്ഞാണണ്ട് "ഡറിജറിറ്റല് മജ്ഞാഗസറിന"എന പുതന 
ആശയവുമജ്ഞായറി ലറിറ്ററില് കകറ്റണ്ട്സുഖ എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് 
എസണ്ട് എസുഖ ഒത്തുപചര്നണ്ട് ഡറിജറിറ്റല് വറിദര്യജ്ഞാഭര്യജ്ഞാസതറിനന്റെ
നകജ്ഞാടുമുടെറികള കഭീഴടെക്കുനതണ്ട്. ലറിറ്ററില്കകറ്റണ്ട്സറിനല 
കുട്ടറികളുനടെ അശജ്ഞാന്തപരറിശമതറിലൂനടെ രൂപഖ 
നലറിയതജ്ഞാണണ്ട് "വറിരല്ത്തുമറിലൂനടെ"എന ഡറിജറിറ്റല് 
മജ്ഞാഗസറിന.കുട്ടറികളുനടെ കലജ്ഞാപരമജ്ഞായ ആശയങ്ങള 
ആസസ്വജ്ഞാധകരറിപലക്കണ്ട് എതറിക്കുവജ്ഞാന ഈ പുതറിയ 
തുടെക്കതറിനണ്ട് കഴറിയനട്ട.കുട്ടറികളുനടെ ആശയങ്ങളുഖ 
കഠറിനജ്ഞാധസ്വജ്ഞാനവുഖ ഇചജ്ഞാശകറിയഖ ഈ മജ്ഞാഗസറിനണ്ട് 
യജ്ഞാഥജ്ഞാര്ഥര്യമപനജ്ഞാഭജ്ഞാവഖ പ്രദജ്ഞാനഖ നചയ്യുനതറിനണ്ട് 
അഭറിവജ്ഞാജര്യഘടെകമജ്ഞായറി തഭീരുന. കഥകള ഒരു പുതറിയ 
പലജ്ഞാകഖ സൃഷറിക്കുന. കവറിതകള ആതജ്ഞാവറിനന 
നതജ്ഞാട്ടുണര്ത്തുന.ചറിത്രങ്ങള മജ്ഞായജ്ഞാജജ്ഞാലങ്ങളജ്ഞാകുന. 
ഇവയനടെ മൂര്തറിമദണ്ട്ഭജ്ഞാവമജ്ഞാണണ്ട് വറിരല്ത്തുമറിലൂനടെ എന 
നചറുമജ്ഞാഗസറിന.സജ്ഞാപങ്കേതറിക വറിദര്യകളുനടെ ഗര്തങ്ങളറില് 
അകനപടെജ്ഞാനത കുട്ടറികനള സജ്ഞാപങ്കേതറികവറിദര്യകളുനടെ 
പ്രകജ്ഞാശപലജ്ഞാകതറിപലക്കണ്ട് എതറിക്കുന 
"വറിരല്ത്തുമറിലൂനടെ" എന ഈ ഡറിജറിറ്റല് മജ്ഞാഗസറിന 
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നറിങ്ങപളവര് ക്കുഖ സപന്തജ്ഞാഷപൂര്വഖ സമര്പറിക്കനട്ട.  
                       ആ ഷണ്ട് ന.എന.സജ്ഞാബറിര്    
                         മജ്ഞാഗസറിനഎ ഡറിറ്റര്     
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ഞങ്ങളുനടെ പ്രഥമജ്ഞാധര്യജ്ഞാപറിക

                 രജത ടെഭീചര്     
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           സപന്ദേശഖ

ഡറിജറിറ്റല് സജ്ഞാപങ്കേതറികവറിദര്യകള വറിരല്ത്തുമറില് 
ലഭര്യമജ്ഞാകുന ഈ കജ്ഞാലഘട്ടതറില് ഗജ്ഞാമഭീണതയനടെ 
പരറിമറിതറികള പഭദറിചണ്ട് ഊര്ജ്ജസസ്വലരജ്ഞായറി 
പജ്ഞാററിപറക്കുകയജ്ഞാണണ്ട് നന്ദേറിപയജ്ഞാടെണ്ട് എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് 
എസണ്ട് എസറിനല കുരുനണ്ട് പ്രതറിഭകള.ഒരു കളറിയറിലറില് 
നറിനണ്ട് തുടെങ്ങറി ഇനണ്ട് 75 വര്ഷഖ പറിനറിടുപമജ്ഞാള കഹൈനടെകണ്ട്
ഹൈയര്നസക്കനഡററി സ്കൂളജ്ഞായറി മജ്ഞാററി പുതറിയ 
കലജ്ഞാശറില്പങ്ങനള വജ്ഞാര്നതടുതണ്ട് എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് 
എസണ്ട് എസണ്ട് അഭറിമജ്ഞാനപൂര്വഖ 
മുപനറുന.പഠനപജ്ഞാപഠര്യതരപ്രവര്തനങ്ങളറില് ഇനണ്ട് 
നമ്മുനടെ കുട്ടറികള മുനപന്തറിയറിലജ്ഞാണണ്ട്. ഇതറിനനജ്ഞാരു 
കകതജ്ഞാങ്ങജ്ഞായറി ലറിറ്ററില് കകറ്റണ്ട്സുഖ എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് 
എസുഖ എസുഖ ഒനറിചണ്ട് കകപകജ്ഞാര്തണ്ട് വറിരല്ത്തുമറിലൂനടെ 
എന ഡറിജറിറ്റല് മജ്ഞാഗസറിന അഭറിമജ്ഞാനപ്പൂര്വഖ 
നറിങ്ങളക്കജ്ഞായറി സമര്പറിക്കുന.  കുട്ടറികപളജ്ഞാനടെജ്ഞാപഖ 
അധര്യജ്ഞാപകരുഖ പചര്നണ്ട് പ്രവര്തറിചതറിനന്റെ ഫലമജ്ഞായറി 
പുതറിയ ആശയങ്ങളുഖ വറിവരങ്ങളുഖ പകജ്ഞാര്തറിണക്കറി ഇ-
വറിദര്യജ്ഞാഭര്യജ്ഞാസതറിനന്റെ എലജ്ഞാ ഗുണങ്ങനളയഖ സസ്വജ്ഞാഖശഭീകരറിചണ്ട്
തയജ്ഞാറജ്ഞാക്കറിയ ഈ ഡറിജറിറ്റല് 
മജ്ഞാഗസറിനണ്ട്എലജ്ഞാവറിധആശഖസകളുഖ പനരുന.                

പ്രഥമജ്ഞാധര്യജ്ഞാപറിക
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പ്രതഭീക്ഷകപളജ്ഞാടെണ്ട്...

      ആ നശറിച തരറിശുഭൂമറിയറില് ഇപപജ്ഞാഴുഖ 
ഓര്മ്മകളുമജ്ഞായറി കജ്ഞാതറിരറിക്കുകയജ്ഞാണണ്ട് ആ വൃദ.തനന്റെ 
ഓര്മ്മകല് തറിരറിച്ചുവരുഖ എനണ്ട് പ്രതഭീക്ഷയറില്. ആ 
വൃദയനടെ ചുക്കറിചുലറിഞ മുഖവുഖ,ആ മുഖതറിലൂനടെ 
കണ്ണുനഭീര് ഒഴുകറിയ ഉണങ്ങറിയ പജ്ഞാടുഖ വൃദയനടെ 
പ്രതഭീക്ഷകള എനന്തനള്ള പചജ്ഞാദര്യഖ എനന്റെ മനസറില് 
കടെനവരുന.

ഈ വൃദയജ്ഞായ സത്രഭീയനടെ പപരണ്ട് നജ്ഞാരജ്ഞായണറി 
എനജ്ഞാണണ്ട്.നജ്ഞാരജ്ഞായണറി അമ്മ ഒനഖ ഇലജ്ഞാത ശജ്ഞാന്തമജ്ഞായ 
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ഒരു പലജ്ഞാകതജ്ഞാണണ്ട്. ആ പലജ്ഞാകതറില് ഈ അമ്മയനടെ 
ഉണങ്ങജ്ഞാത കണഭീര്വറ്ററിയ ഓര്മ്മകള ഉണണ്ട്.ആ 
ഓര്മ്മകളറില് ഈ നജ്ഞാടെജ്ഞാണണ്ട് ''വയപലജ്ഞാരഖ നജ്ഞാടെണ്ട് ''.ഈ 
നജ്ഞാട്ടറില് ധജ്ഞാരജ്ഞാളഖ വയപലലകള ഉള്ളതുഖ,ഗജ്ഞാമഭഖഗറി 
നറിറഞതണ്ട്ആയതുനകജ്ഞാണജ്ഞാണണ്ട് ഈ നജ്ഞാടെറിനന വയപലജ്ഞാരഖ
എനണ്ട് വറിളറിക്കുനതണ്ട്.ധജ്ഞാരജ്ഞാളഖ 
വയപലലകളുഖ,തതകളുഖ,മറ്റുകറിളറികളുഖ 
സസ്വര്ണനനന്മണറികളുഖ 
ഞജ്ഞാറുനടെലുഖ,വറിത്തുവറിതവറിതയ്ക്കലുഖ,ഞജ്ഞാറുനടെല്പജ്ഞാട്ടുകളുഖ 
എലജ്ഞാഖ നകജ്ഞാണണ്ട് സന്തുഷമജ്ഞാണണ്ട് വയപലജ്ഞാരഖനജ്ഞാടെണ്ട്.ആ 
നജ്ഞാട്ടറിനല ഒരു കരുതറ്റ   സത്രഭീ ആയറിരുന നജ്ഞാരജ്ഞായണറി 
അമ്മ.നജ്ഞാട്ടറിനല നനല്ലുകളുഖ മറ്റുഖ വറിതയ്ക്കുനതുഖ 
പററിക്കുനതുഖ നജ്ഞാരജ്ഞായണറി ഇനനങ്കേറില് ആ നജ്ഞാട്ടറിനല 
സത്രറികളനക്കജ്ഞാനഖഒരു ഉശജ്ഞാററില. അവറിടെനത പക്ഷറി-
മൃഗ ജഭീവജജ്ഞാലങ്ങളക്കണ്ട് പപജ്ഞാലുഖ നജ്ഞാരജ്ഞായണറിനയ 
ഇഷമജ്ഞാണണ്ട്,പ്രകൃതറിപസ്നേഹൈറിയജ്ഞാണണ്ട് ഇവര്. 
കൂടെജ്ഞാനതമനുഷര്യപസ്നേഹൈറിയഖ.നജ്ഞാരജ്ഞായണറിയ്ക്കണ്ട് മനറ്റജ്ഞാരു മുഖഖ 
ഇല. ദയജ്ഞാലു ആയറിട്ടുള്ള മുകഖ മജ്ഞാത്രപമ 
ഉള.പദഷര്യനപടെജ്ഞാന അററിയറില.ആനരന്തണ്ട് പറഞജ്ഞാലുഖ 
പകപട്ടജ്ഞാണണ്ട് നറില്ക്കുഖ.നജ്ഞാരജ്ഞായണറി കഷനപട്ടജ്ഞാണണ്ട് 
ജഭീവറിക്കുനതണ്ട്.പശുവറിറ്റുഖ മറ്റുമജ്ഞാണണ്ട്.നജ്ഞാരജ്ഞായണറിയനടെപലജ്ഞാകഖ
വയപലലകളജ്ഞാണണ്ട്.അതറിനണ്ട് ഒരുപകടുപജ്ഞാടുഖ 
പറ്റരുതണ്ട്.അങ്ങനനനയജ്ഞാരു ദറിവസഖ പജ്ഞാല്നകജ്ഞാടുക്കജ്ഞാന 
നജ്ഞാരജ്ഞായണറി ചജ്ഞായക്കടെയറില് പപജ്ഞായപപജ്ഞാള ഒരു 
അപരറിചറിതന അവറിനടെയറിരുന ചജ്ഞായ കുടെറിക്കുന.അപദ്ദേഹൈഖ
കജ്ഞാരര്യഖ പറയനണണ്ട്.ശങ്കേരന പചട്ടന ആ 
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അപരറിചറിതപനജ്ഞാടെണ്ട് പചദറിച്ചു:''തജ്ഞാങ്ങള ആരജ്ഞാണണ്ട് ?
പപനരന്തജ്ഞാണണ്ട് ?എന്തറിനജ്ഞാ ഇവറിനടെ വനതണ്ട് ?'' അപപജ്ഞാള 
അപരറിചറിതന മറുപടെറി പറഞ്ഞു":''ഞജ്ഞാന 
കറിപഷജ്ഞാര്.ഞജ്ഞാനനജ്ഞാരു ഫജ്ഞാക്ടററി ഉപദര്യഗസ്ഥനജ്ഞാണണ്ട്.ഞജ്ഞാന 
വയലുകള കജ്ഞാണജ്ഞാനുഖ അവറിനടെ ഫജ്ഞാക്ടററി പണറിയജ്ഞാനുമജ്ഞാണണ്ട്
വനതണ്ട്.'' ഇതുപകട്ടണ്ട് നജ്ഞാരജ്ഞായണറി 
നറില്ക്കുകയജ്ഞാണണ്ട്.അവളുനടെ നനഞണ്ട് തകര്ന.''എന്തജ്ഞാ 
പറപഞ''? ''ഫജ്ഞാക്ടററി പണറിയനനനണ്ട്.''ഇവറിനടെപയജ്ഞാ? 
അപത!എന്തജ്ഞാകുഴപഖ? നല നജ്ഞാടെണ്ട്,നല വയപലജ്ഞാരഖ. നല 
നജ്ഞാനടെജ്ഞാനക്ക തനന.പപക്ഷ ഇവറിനടെ ഫജ്ഞാക്ടററി പണറിയജ്ഞാന 
കഴറിയറില.കറിപഷജ്ഞാര് പചജ്ഞാദറിച്ചു:''എന്തജ്ഞാ''? ''അനത നമ്മുനടെ 
ജഭീവനജ്ഞാണണ്ട് ഈ വയപലജ്ഞാരഖ . നശറിപറിക്കജ്ഞാന ഞജ്ഞാന 
സമ്മതറിക്കറില.'' ''അനത തജ്ഞാങ്കേള 
നതറ്റദരറിചറിരറിക്കുകയജ്ഞാണണ്ട്.ഈ ഫജ്ഞാക്ടറ്റററി ഈ 
പ്രശണ്ട്സതമജ്ഞാവുഖ,നറിങ്ങളക്കണ്ട് പനട്ടവുഖ 
ഉണജ്ഞാവുഖ.അവസജ്ഞാനഖ തര്ക്കങ്ങള ആയറി.''നറിങ്ങളക്കണ്ട് 
എനന്തങ്കേറിലുഖ പറയജ്ഞാനുനണങ്കേറിലണ്ട് 
മറിസറ്റര്നജയറിഖസറിനനബന്ധനപട''.ഇത്രയഖ 
പറഞണ്ട്കറിപഷജ്ഞാര് ഇറങ്ങറി.അതററിഞ രമണന 
നജ്ഞാരജ്ഞായണറിപയജ്ഞാടെണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വയലുകള ഇരുപതണ്ട്

അടെറിയറിലപ്പുറഖ തജ്ഞാങ്ങറില എനണ്ട്. ഇതുപകട്ട നജ്ഞാരജ്ഞായണറി 
മറിസറ്റര് നജയറിഖസറിനന ബന്ധനപടുകയഖ 
കജ്ഞാലുപറിടെറിക്കുകയഖ നചയ.പപക്ഷ 
ഫലമുണജ്ഞായറില.നജ്ഞാലുദറിവസതറിനുള്ളറില് പണറിതുടെങഖ. 
നജ്ഞാരജ്ഞായണറി കരഞ്ഞുകരഞണ്ട് മുപതറിനജ്ഞാലണ്ട് ദറിവസങ്ങള 
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കടെനപപജ്ഞായറി. നജ്ഞാലജ്ഞാമനത ദറിവസമജ്ഞായപപജ്ഞാള 
പണറിനചയജ്ഞാനുള്ളഉപകരണങ്ങളവനകറിളറികളുനടെ
,നദറികളുനടെ,വയലുകളുനടെ,
മൃഗങ്ങളുനടെ കരചറില് നജ്ഞാരജ്ഞായണറി പകളക്കുന.പണറികള 
തുടെങ്ങറി.നപനട്ടനണ്ട് വയപലജ്ഞാരഖ നജ്ഞാടെണ്ട് നടുങ്ങറി.വയലുകള 
ഓപരജ്ഞാനജ്ഞായറി നശറിക്കുന.ഇരുപതടെറിപയജ്ഞാളമജ്ഞായപപജ്ഞാള  
വയപലജ്ഞാരഖ നജ്ഞാടെണ്ട് പ്രതറികരറിക്കജ്ഞാന തുടെങ്ങറി.ധജ്ഞാരജ്ഞാളഖ 
മനുഷര്യരുഖ,ജഭീവജജ്ഞാലങ്ങളുഖ നശറിച്ചു.അവസജ്ഞാനഖ 
നജ്ഞാരജ്ഞായണറി മജ്ഞാത്രഖ. എപനഴങ്കേറിലുഖആ നല കജ്ഞാഴണ്ട്ച തജ്ഞാന 
മരറിക്കുഖമുമണ്ട് കജ്ഞാണജ്ഞാന കഴറിയഖ എന പ്രതഭീക്ഷയറിലജ്ഞാണണ്ട് 
അനമുതല് നജ്ഞാരജ്ഞായണറി ഇരറിക്കുനതണ്ട്.മനുഷര്യനന്റെ 
അതര്യജ്ഞാഗഹൈഖ കജ്ഞാരണഖ ഒരു കജ്ഞാലജ്ഞാവസ്ഥയജ്ഞാണണ്ട് 

നശറിചതണ്ട്.     
                                  

                                                          
അനുശഭീ.എന-             

9.E
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ചജ്ഞാളസണ്ട് ബജ്ഞാപബജണ്ട്
            

         ഇപപജ്ഞാഴനത കമമ്പ്യൂട്ടററിനല എലജ്ഞാ അടെറിസ്ഥജ്ഞാന 
ഘടെകങ്ങളുഖ ഉളനകജ്ഞാള്ളജ്ഞാവുന 'അനജ്ഞാലറിറ്ററിക്കല് 
എനജറിന'എന യനഖ വറികസറിപറിനചടുത മഹൈജ്ഞാനജ്ഞാണണ്ട് 
ബറിട്ടഭീഷണ്ട് ഗണറിതശജ്ഞാസ്ത്രജനജ്ഞായ ചജ്ഞാളസണ്ട് ബജ്ഞാപബജണ്ട്.
1791 ല് ബറിട്ടണറിലജ്ഞാണണ്ട് ബജ്ഞാപബജണ്ട് ജനറിചതണ്ട്.20 
വയസജ്ഞായപപജ്ഞാള ചജ്ഞാളസണ്ട് ബജ്ഞാപബജണ്ട് നചററിയ 
രഭീതറിയറിലുളള യനഖ കണ്ടുപറിടെറിച്ചു. 
എട്ടക്കങ്ങളുളളസഖഖര്യകള വനര മജ്ഞാത്രപമ അതുതുുനകജ്ഞാണണ്ട്  
കമക്കുകൂട്ടജ്ഞാന കഴറിഞറിരുനളള.23ാജ്ഞാഖ വയസറില് 
ബജ്ഞാപബജണ്ട് യൂപറജ്ഞാപറിനല ബുദറിജഭീവറികളുനടെ 
സഖഘടെനയജ്ഞായ അനലറിറ്ററിക്കല് നസജ്ഞാകസറ്ററിയറില് 
അഖഗമജ്ഞായറി നറിലവറിലുളള ശജ്ഞാസ്ത്രസറിദജ്ഞാന്തങ്ങനള 
മജ്ഞാറ്ററിമററിക്കുവജ്ഞാന ശമറിക്കുനവരുനടെ ഒരു 
പ്രസ്ഥജ്ഞാനമജ്ഞായറിരുന അതണ്ട്. 1819 ല് ചജ്ഞാളസണ്ട് ബജ്ഞാപബജണ്ട്

14                                                                                                      SKVHS NANNIYODE



വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

ഇഖഗ്ലണറിനല പറജ്ഞായല് നസജ്ഞാകസറ്ററി അഖഗമജ്ഞായറി 
പ്രവര്തറിക്കജ്ഞാന തുടെങ്ങറി. 1812 ല് ബജ്ഞാപബജറിനന്റെ 
കജ്ഞാല്ക്കുപലറ്റര് കണ്ടുപറിടെറിതഖ നടെനവപലജ്ഞാ. 
ഗവണ്മന്റെതററിഞണ്ട് അപദ്ദേഹൈതറിനണ്ട് പപ്രജ്ഞാതജ്ഞാഹൈനങ്ങള 
നലറി.എനറിട്ടുഖ സജ്ഞാപങ്കേതറികപ്രശ്നങ്ങള നറിമതഖ 
വനപതജ്ഞാതറില് കജ്ഞാല്ക്കുപലറ്റര് നറിര്മ്മറിക്കജ്ഞാന ബജ്ഞാപബജറിനണ്ട്
കഴറിഞറില.1824 ല് സര്ക്കജ്ഞാര് ബജ്ഞാപബജറിനണ്ട് നലറി വന 
സജ്ഞാമതറികസഹൈജ്ഞായഖ നറിര്തലജ്ഞാക്കുകയഖ 
നചയ.അപതജ്ഞാനടെ അപദ്ദേഹൈതറിനണ്ട് ഗപവഷണശമ ങ്ങള 
വഴറിമുട്ടറി നറിന.1830 ല് ബജ്ഞാപബജണ്ട് 'അനജ്ഞാലറിറ്ററിക്കല് 
എനജറിന' എന യനഖ വറികസറിപറിനചടുത്തു. 
പഞണ്ട്കജ്ഞാര്ഡണ്ട് എനസ്വറിളറിക്കുന സ്മരണജ്ഞാ യനതറില്ക്കൂടെറി 
നകജ്ഞാടുക്കുന നറിര്പദ്ദേഷ  ങ്ങള അനുസരറിചണ്ട് ഏതണ്ട് 
ഗണറിതകറിയയഖ നചയ്യുവജ്ഞാന കഴറിവുളള 
യനമജ്ഞായറിരുന.അനജ്ഞാലറിറ്ററിക്കല് എനജറിന ആ 
സ്മരണജ്ഞായനതറില് അക്കങ്ങളുനടെ കമനറിയനണങ്ങളുഖ 
ഇനനത കമമ്പ്യൂ ട്ടററിനല എലജ്ഞാ അടെറിസ്ഥജ്ഞാനഘടെകങ്ങളുഖ 
ഉളനകജ്ഞാള്ളറിക്കജ്ഞാനുളള സസൗകരര്യങ്ങളുണജ്ഞായറിരുന.
'ആധുനറിക ഡറിജറിറ്റല് കമമ്പ്യൂട്ടററിനന്റെ മുപനജ്ഞാടെറിയജ്ഞാണണ്ട് ആ 
അനലറിറ്ററിക്കല് എനജറിന'ബജ്ഞാപബജറിനന്റെ മരണപശഷഖ 
1991 ല് ബജ്ഞാപബജണ്ട് എഴുതറിനവചറിരുന 
സുവര്യകനറിര്പദ്ദേശങ്ങളനുസരറിചണ്ട് ഡറിഫറനസണ്ട് എഞറിന 
നമ ര് 2 നറിര്മറിച്ചു.31 നഡസറിബറിള 
കപജ്ഞാസറിറ്ററിയറിളളതജ്ഞാണണ്ട്.ഗണറിതശജ്ഞാസ്ത്രരഖഗതണ്ട് മജ്ഞാത്രമല 
ബജ്ഞാപബജറിനന്റെ അത്ഭുതപ്രതറിഭ വറിഹൈരറിചതണ്ട്.ബജ്ഞാപബജണ്ട് 
സഖവറിധജ്ഞാനഖ നചയ്തതജ്ഞാണണ്ട് ഇഖഗ്ലണറിനല നൂനത തബജ്ഞാല് 
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സമ്പ്രദജ്ഞായഖ.ഇനഷുറനസറില് ഉപപയജ്ഞാഗറിപക്കണ 
അകണ്ട്പചസ്വററിയന പട്ടറിക അപദ്ദേഹൈതറിനന്റെ മനറ്റജ്ഞാരു 
കണ്ടുപറിടെറിതമജ്ഞാണണ്ട്.തഭീവണറിയനടെ മുനറിനല തടെസങ്ങനള 
തളളറി മജ്ഞാറ്റജ്ഞാനുളള 'കസൗചര്' ബജ്ഞാപബജറിനന്റെ 
കണ്ടുപറിടെറിതമജ്ഞാണണ്ട്.1817 ല് ബജ്ഞാപബജണ്ട് 
മരണമടെനഞങ്കേറിലുഖ കമമ്പ്യൂട്ടററിലുളളറിടെപതജ്ഞാളുഖ കജ്ഞാലഖ 
അപദ്ദേഹൈതറിനന്റെ 
കഭീര്തണ്ട്തറിഅനശസ്വരമജ്ഞായറിരറിക്കുഖ.

16                                                                                                      SKVHS NANNIYODE



വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

അററിവണ്ട്
 അററിനവനമൃതജ്ഞാനലനനയൂട്ടുഖ
ആരജ്ഞാധര്യപദവന എന ഗുരുനജ്ഞാഥന
അററിവറിന സൂരര്യനജ്ഞായറി അങ ജസ്വലറിക്കപവ
ആ ജജ്ഞാനസൂരര്യനന ഞജ്ഞാനനനഖ വണങ്ങറിടുഖ

തവപജ്ഞാദകമലങ്ങള കുമറിടുഖ ഞജ്ഞാന
ആ അററിവറിന മുനറില് ഞജ്ഞാന നറില്ക്കുന
എങഖ അററിവറിന മുനറില്  ഞജ്ഞാന നറില്ക്കുനറിതജ്ഞാ
എ ങഖ നറിറഞറിടുനമന ഗുരുനജ്ഞാഥന
അററിവറിന നറിറകുടെഖ എന ഗുരുനജ്ഞാഥന

                                           

 രജ്ഞാജഭീവണ്ട് അയര്
       staff
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പസ്നേഹൈനമന നകടെജ്ഞാദഭീപഖ

ഒരു നകജ്ഞാച്ചു ഗജ്ഞാമതറില് ഒനരജ്ഞാഴറിഞണ്ട് 
സ്ഥലതജ്ഞായറിരുന ആ അനജ്ഞാഥയജ്ഞായ
അമ്മയഖ മകനുഖ തജ്ഞാമസറിചറിരുനതണ്ട്. ഒരു 
നപജ്ഞാട്ടറിനപജ്ഞാളറിഞ വഭീട്ടറിലജ്ഞായറിരുന അവരുനടെ തജ്ഞാമസഖ. 
ആ അമ്മ വറിധവയജ്ഞായറിരുന. എലജ്ഞാ നറിമറിഷവുഖ അവര് 
തനന്റെ ഭര്തജ്ഞാവറിനനക്കുരറിപചജ്ഞാര്തണ്ട് വറിഷമറിക്കുമജ്ഞായറിരുന.
ഭര്തജ്ഞാവണ്ട് മരറിചതറിനു പശഷവുഖ അവര് ആ മകനന 
കഷനപട്ടണ്ട് വളര്തറി.ഒരു പനജ്ഞാട്ടഖ നകജ്ഞാണ്ടു പപജ്ഞാലുഖ 
അചനറിലജ്ഞാതതറിനന്റെ വറിഷമഖ ആ അമ്മ 
അററിയറിചറിരുനറില.അവര് ആ മകനന കഷനപട്ടണ്ട് 
വളര്തറി. അവന എന്തജ്ഞാവശര്യനപട്ടജ്ഞാലുഖ അവര് 
കഷടെനപട്ടണ്ട് അതണ്ട് നറിറപവറ്ററിനകജ്ഞാടുത്തു. ഒറ്റ മകനനന 
എലജ്ഞാലജ്ഞാളനയഖ നകജ്ഞാടുതണ്ട് വളര്തറി. അങ്ങനന അവന 
വളര്നണ്ട് വലുതജ്ഞായറി.അങ്ങനനയറിരറിപക്ക ഒരു ദറിവസഖ ആ 
മകന അമ്മ കജ്ഞാണജ്ഞാനത അമ്മയനടെ സ ഞറിയറില്നണ്ട്നുഖ 
നനപസ പമജ്ഞാഷറിച്ചു. സ്കൂളറിനല എലജ്ഞാവനരുഖ തറിനന 
നവളുത ശര്ക്കര തറിനജ്ഞാനുളള നകജ്ഞാതറിനകജ്ഞാണജ്ഞാണണ്ട് 
അവന അങ്ങനന നചയ്തതണ്ട്. എനജ്ഞാല് ആ അമ്മ 
നനകപയജ്ഞാനടെതനന അവനന പറിടെറികൂടെറി. അവര് അവനന 
ഒരുപജ്ഞാടെണ്ട് തലറി വഴക്കുപറ ഞ്ഞു. അവനന ആദര്യമജ്ഞായറി 
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അവനന്റെ അമ്മ തലറി. അവനനജ്ഞാരുപജ്ഞാടെണ്ട് വറിഷമമജ്ഞായറി. 
അവന വഭീടുവറിട്ടറിറങ്ങറി. അവന ആ ഗജ്ഞാമതറിനന്റെ
മധര്യനതതറി.അവറിനടെ ഒരു കടെയറില് പജജ്ഞാലറിക്കു 
കയററി.ഒന രണ്ടു ദറിവസനമജ്ഞാനക്ക അവറിനടെ നറിന 
എനജ്ഞാല് പറിനനപറിനന അവനണ്ട് അമ്മനയ 
കജ്ഞാണജ്ഞാ ഞതറില് വറിഷമഖ പതജ്ഞാനറി.അവന അവനന്റെ 
അമ്മയ്ക്കണ്ട് പവണറി കനതഴുതജ്ഞാന തഭീരുമജ്ഞാനറിച്ചു.അവന 
അവനന്റെ നചയ്തറിയറില് പശജ്ഞാതപറിച്ചു. അങ്ങനന അവന 
ഒടുവറില് കനതഴുതറി.“അവന കതറില് ഇങ്ങനനഴുതറി 
നജ്ഞാനള ഞജ്ഞാന നമ്മുനടെ വഭീട്ടുമുറ്റത്തുകൂടെറി പപജ്ഞാകുഖ. 
അമ്മനയ്ക്കനന വഭീട്ടറില് കയറ്റുവജ്ഞാന വറിപരജ്ഞാധമറിനലങ്കേറില് 
ഞജ്ഞാന വരുന സമയതണ്ട് അമ്മഎനറിക്കുപവണറി ഒരു 
നമഴുകുതറിരറി കതറിച്ചുനവചണ്ട് കജ്ഞാതറിരറിക്കുക.”എനവന 
കനതഴുതറി. 
              അങ്ങനന അവന പറഞതുനതറ്ററിക്കജ്ഞാനത 
കൃതര്യഖ 7.00 മണറിക്കണ്ട് വഭീട്ടറിനന്റെ മുറ്റത്തുകൂടെറി പപജ്ഞാകപവ ആ 
കജ്ഞാഴ്ച കണവന സ്തബ്ധനജ്ഞായറി. ഒരു നമഴുകുതറിരറിക്കുപകരഖ 
ആ വഭീടു മുഴുവനുഖ നമഴുകുതറിരറി കതറിച്ചു 
വചറിരറിക്കുനതജ്ഞായജ്ഞാണണ്ട് കണതണ്ട്. അവനന കണതുഖ ആ 
അമ്മ ഓടെറി വന മകനന വജ്ഞാരറിപ്പുണര്ന. അമ്മനയ 
കണതുഖ മകന കരഞ്ഞുപപജ്ഞായറി. അവന അവനന്റെ 
അമ്മയറില് നറിനഖ ക്ഷമ യജ്ഞാചറിച്ചു.അതറിനു പശഷഖ ആ 
മകന ഒരറിക്കലുഖ ആനരയഖ പവദനറിപറിചറിട്ടറില. 

                                             അയറിഷ .എസണ്ട് 8C
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ജലമലറിനഭീകരണഖ

ജഭീവനന്റെ നറിലനറിലറിനണ്ട് വജ്ഞായ എനതുപപജ്ഞാനല
ജലവുഖ

അതര്യന്തജ്ഞാപപക്ഷറിതമജ്ഞാണണ്ട്നഎകര്യരജ്ഞാഷ്ട്രസഖഘടെനയടെക്കുള
പ്രകജ്ഞാരഖ പ്രതറിദറിനഖഇരുപത്ലക്ഷഖടെണ്മജ്ഞാലറിനര്യങ്ങളജ്ഞാണണ്ട്

പലജ്ഞാകനമജ്ഞാട്ടജ്ഞാനകജലതറിപലക്കണ്ട്തള്ളനപടുനതണ്ട് .
ജലതറിപലക്കു തള്ളനപടുനതണ്ട്. ജലതറിനന്റെ ഭസൗതറിക

ഗുണങ്ങളറിലുഖ  രജ്ഞാസഗുണങ്ങളറിലുഖ കജവപരമജ്ഞായ
സവറിപശഷതകളറിലുഖ വരുന ഹൈജ്ഞാനറികരമജ്ഞായ മജ്ഞാറ്റമജ്ഞാണണ്ട്

ജലമലറിനഭീകരണഖ. ആധുനറിക പലജ്ഞാകഖ പനരറിടുന
ഗസൗരവമജ്ഞായ പ്രശ്നമജ്ഞാണറിതണ്ട് . മറിക്ക രജ്ഞാജര്യങ്ങളറിലുഖ ഇതണ്ട്
പദശഭീയ പ്രജ്ഞാധജ്ഞാനര്യമുള്ള വറിഷയമജ്ഞായറി മജ്ഞാററികഴറിഞ്ഞു.

ജലമലറിനഭീകരണഖ നറിയനറിക്കുനതറിനണ്ട് നമ്മുനടെ രജ്ഞാജര്യതണ്ട്
നറിയമഖ നറിലവറിലുണണ്ട്. ജലമലറിനഭീകരണഖ

തടെയകഎനതണ്ട്ഇനണ്ട് പലജ്ഞാകഖ പനരറിടുന വലറിയ
നവല്ലുവറിളറിയജ്ഞാണണ്ട്.ജലമലറിനഭീകരണഖശുദജല

ലഭര്യതനയ പ്രതറികൂലമജ്ഞായറി ബജ്ഞാധറിക്കുനണണ്ട്. മണണ്ട്,
വജ്ഞായഎനറിവയനടെ മലറിനഭീകരണതറിപലക്കണ്ട് നയറിക്കുന.
അതണ്ട് ജഭീവജജ്ഞാലങ്ങളുനടെ നറിലനറിലറിനണ്ട് തനന അപകടെഖ
സൃഷറിക്കുന.പ്രകൃതറി നമുക്കണ്ട് ആവശര്യതറിനണ്ട് ശുദജലഖ
ലഭര്യമജ്ഞാക്കുനണണ്ട്.  മഴയറിലൂനടെലഭറിക്കുന ഈ ശുദജലഖ
ഫലപ്രദമജ്ഞായറി ഉപപയജ്ഞാഗറിചജ്ഞാല്നമുക്കണ്ട് ശുദജലക്ഷജ്ഞാമഖ

പരറിഹൈരറിക്കജ്ഞാഖ
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കുരങ്ങനുഖ കുരവറിയഖ

ഒരു കജ്ഞാട്ടുപ്രപദശതണ്ട് വലറിനയജ്ഞാരു ആല്മരമുണജ്ഞായറിരുന. 
അതറില് തൂങ്ങറികറിടെന നകജ്ഞാമതണ്ട് കൂടകൂട്ടറി ഒരു 
ആണ്കുരുവറിയഖ നപണ്കുരുവറിയഖ സസുഖഖ 
വസറിച്ചുപപജ്ഞാന.ദറിവസങ്ങള കഴറിഞ്ഞുപപജ്ഞായറി.മഴക്കജ്ഞാലഖ 
വന.നപരുമഴ പകജ്ഞാരറിനചജ്ഞാരറിഞ്ഞു തുടെങ്ങറി. സമയതണ്ട് ഒരു
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കുരങ്ങന തണുതകജ്ഞാറ്റടെറിക്കുകയജ്ഞാല് പമലജ്ഞാസകലഖ 
പകജ്ഞാരറിതരറിചണ്ട്കറിടുകറിടെജ്ഞാവറിറചണ്ട് പല്ലുനകജ്ഞാണണ്ട് തജ്ഞാളഖപറിടെറിചണ്ട് 
ആമരതറിനന്റെ ചുവട്ടറില് വനറിരുന.അവനന്റെ അവസ്ഥ
കണണ്ട്നപണ്കുരുവറി ഒരു വഭീടുണജ്ഞാക്കറികൂപടെ നറിനക്കണ്ട് ?

ഇതുപകട്ടണ്ട് ശുണറിനയടുതണ്ട്കുരങ്ങന അവപളജ്ഞാടു 
പറഞ്ഞു:എടെഭീ നഭീപച,മറിണജ്ഞാതറിരുനകൂപടെ?
നറിനന്റെനയജ്ഞാരജ്ഞാധറികജ്ഞാരഖ?എനന പരറിഹൈസറിക്കജ്ഞാന 
വനറിരറിക്കുന!ദ:സസ്വജ്ഞാവറിനറിയഖ അററിവുനണന 
നടെറിക്കുനവളുമജ്ഞായ ഈ പക്ഷറി യജ്ഞാനതജ്ഞാരു ശങ്കേയഖ 
കൂടെജ്ഞാനത പുലമ്പുനപലജ്ഞാ?അവനള നകജ്ഞാനജ്ഞാനലന്തജ്ഞാ?
പറിനന അവന പദഷര്യമടെക്കറി തുടെര്ന:''നഭീ എന്തറിനണ്ട് 
എനന പറ്ററി ആപലജ്ഞാചറിക്കുന?''ഇവറിനടെ ശദറിചണ്ട് 
പകട്ടറിരറിക്കുനവപനജ്ഞാടുഖ എനന്തങ്കേറിലുഖ പചജ്ഞാദറിചണ്ട് അതറിനന്റെ 
ഉതരഖ പകളക്കജ്ഞാന ആഗഹൈറിക്കുനവപനജ്ഞാടുഖ 
മജ്ഞാത്രപമസഖസജ്ഞാരറിക്കജ്ഞാവ.അശദപനജ്ഞാടു പറയനതണ്ട് 
കജ്ഞാട്ടറില് നറിലവറിളറിക്കുനതുപപജ്ഞാനയ വര്യര്ത്ഥമജ്ഞാണണ്ട്.എന്തു 
പറയജ്ഞാന!കജ്ഞാട്ടറില് മഴ നനയജ്ഞാനത സുഖമജ്ഞായറിരുനനകജ്ഞാണണ്ട്
കുരറിവറിനപണണ്ട് വഭീണ്ടുഖവഭീണ്ടുഖ കുരങ്ങപനജ്ഞാടെണ്ട് 
സഖസജ്ഞാരറിച്ചു.കുനറകഴറിഞപപജ്ഞാള കുരങ്ങനണ്ട് പദഷര്യഖ 
വന.അവന മരതറിപന്മല് കയററി കൂടുവലറിനചടുതണ്ട് നൂറു 
കഷ്മങ്ങളജ്ഞാക്കറിയറിട്ടു.''അതുനകജ്ഞാണജ്ഞാണണ്ട്  ഞജ്ഞാന പറഞതണ്ട് 
''കുരങ്ങന തുടെര്ന:മൂര്കന്മജ്ഞാര്ക്കണ്ട് നലതു 
പറഞ്ഞുനകജ്ഞാടുക്കജ്ഞാനണ്ട്പപജ്ഞാകരുനതനണ്ട്
.മൂര്ഖജ്ഞാ,നഭീഅഭര്യവസ്തവറിദര്യനജ്ഞാനണങ്കേറിലുഖ പവണതണ്ട് 
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പഠറിചറിട്ടറില.അനലങ്കേറില് നറിനന്റെ കുറ്റമല.വറിദര്യജ്ഞാഭര്യജ്ഞാസഖ

സജ്ജനങ്ങളക്കണ്ട് മജ്ഞാത്രപമ ഗുണഖ പചയ.ദര്ജനങ്ങളക്കറില
പജ്ഞാണറിതര്യഖ ഉചറിതസ്ഥജ്ഞാനതണ്ട് അനലങ്കേറില് യജ്ഞാനതജ്ഞാരു 
കജ്ഞാരര്യവുമറില.കുടെതറിനുള്ളറില് വറിളക്കണ്ട് വചറിനട്ടന്തുകജ്ഞാരര്യഖ? 
നഭീ എനന്റെ വജ്ഞാക്കു പകളക്കജ്ഞാനത പണറിതനജ്ഞാനണന 
ഭജ്ഞാവതറില്നടെക്കുന..മനശജ്ഞാന്തറിനയനന്തനണ്ട് 
നറിനക്കററിഞ്ഞുകൂടെജ്ഞാ...നഭീഅപജജ്ഞാതപുത്രനജ്ഞാനണനണ്ട് 
അററിയജ്ഞാപമജ്ഞാ?പലജ്ഞാകതറില് പുത്രന്മജ്ഞാര് 
നജ്ഞാലുതരതറിലജ്ഞാനണനണ്ട്തതസ്വജതര്പറയനജജ്ഞാതന
,അനുജജ്ഞാതന,അചനനക്കജ്ഞാള പയജ്ഞാഗര്യതയള്ളവന 
അതറിജജ്ഞാതന, അധവന്മജ്ഞാരറില്വചണ്ട് അധവനണ്ട് 
അപജജ്ഞാതനുഖ.അനര്യനന്റെ ദഖതറില് സപന്തജ്ഞാഷറിക്കുന 
ഖലന അതറില് അവനവനണ്ട് നജ്ഞാശഖ വനജ്ഞാല് 
സജ്ഞാരമജ്ഞാക്കുകയറില. യദതറില് തലയറ്റുവഭീണജ്ഞാല് 
തലയറിലജ്ഞാത ശരഭീരഖ നൃതഖ നചയ്യുകയജ്ഞാണപലജ്ഞാ 
പതറിവണ്ട്.''    

                                             അനഘ. എ.എസണ്ട്
                                                         8.B
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പകരളപമ   
          നന്മനറിറപഞജ്ഞാനരന 
             പകരളപമപകരളപമ പകരളപമ
                മലയജ്ഞാളറികള വസറിക്കുഖ പകരളപമ
        മജ്ഞാമലകള തറിങഖപകരളപമ
         
          എനനടെ സുന്ദേരപകരളപമ
          നദറികള ഒഴുകുന പകരളപമ
         മലയജ്ഞാളഭജ്ഞാഷയനടെ പകരളപമ
         വയപലലകളുനടെ പകരളപമ
                   

                 തുഞനതനനടെ പകരളപമ
                  കഥകളറിയജ്ഞാട്ടഖ പകരളപമ
            നന്മനറിറനഞജ്ഞാനരന പകരളപമ
            എനനടെ സുന്ദേരപകരളപമ
            പകരനമഴുനനജ്ഞാരു പകരളപമ
          
                                                 സ്മൃതറിബറിന്ദു  9.E
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അണയജ്ഞാത വറിളക്കണ്ട്

      

      ഒരറിടെതണ്ട് ഒരു കുഞണ്ട് ഗജ്ഞാമതറില് ഒരു കുഞ 
ഓലപമഞ വഭീട്ടറില് ഒരു കുടുഖബുഖ തജ്ഞാമസറിചറിരുന. 
വളനര പ്രജ്ഞാരജ്ഞാബണ്ട്തദയഖ കഷപജ്ഞാടുഖ നറിറഞ ഒരു  
കുടുഖബമജ്ഞായറിരുന അതണ്ട്. ആ വഭീട്ടറില് പനണണ്ട് വയസജ്ഞായ 
ഒരു നപണ്കുട്ടറിയഖ അവളുനടെ അചന,അമ്മ,അനുജന 
എനറിവരുമജ്ഞാണണ്ട് തജ്ഞാമസറിക്കുനതണ്ട്.ആ വഭീട്ടറിനല മൂത 
മകളജ്ഞാണണ്ട് പനണണ്ട്  വയസുകജ്ഞാരറി അനനര്യ.അനു എനണ്ട് 
വഭീട്ടറില് വറിളറിക്കുഖ.അവനളജ്ഞാരു ഏഴജ്ഞാഖ കജ്ഞാസണ്ട് 
വറിദര്യജ്ഞാര്ത്ഥറിയജ്ഞാണണ്ട്.അവളുനടെ അനറിയന അഞജ്ഞാഖ 
കജ്ഞാസറിലുഖ.അനുവറിനന്റെ അചന ഒരു പഹൈര്ട്ടണ്ട് 
പപഷര്യന്റെജ്ഞാണണ്ട്.അവര് കറിടെപറിലജ്ഞാണണ്ട്.അമമയ്ക്കണ്ട് പജജ്ഞാലറിയണണ്ട് 
നതജ്ഞാഴറിലുറപണ്ട്.എങ്കേറിലുഖഅവനളകഷനപടുതനണനകരുതറി
അവളജ്ഞാണണ്ട് വഭീട്ടറിനല പജജ്ഞാലറികനളലജ്ഞാഖ നചയ്യുനതണ്ട്.വഭീട്ടറിനല 
പജജ്ഞാലറികനളലജ്ഞാഖ കഴറിഞറിട്ടജ്ഞാണണ്ട് അവല് 
സ്കൂളറില്പപജ്ഞാകുനതണ്ട്.സ്ക്കൂളറില് നനജ്ഞായറി പഠറിക്കുനഠനതറില്
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അലഖ പറിറകറിലജ്ഞാണണ്ട്.എലജ്ഞാ കുട്ടറികലുഖ നല വസ്ത്രങ്ങള 
ധരറിചണ്ട് സ്ക്കൂളറില് വരുപമജ്ഞാള അവളക്കണ്ട് മജ്ഞാത്രഖ എലജ്ഞാ 
ബുധനജ്ഞാഴണ്ട്ചയഖ ഒരു വസ്ത്രഖ തനന.എലജ്ഞാ കുട്ടറികലുഖ ഉചയ്ക്കണ്ട്
പചജ്ഞാറുനകജ്ഞാണണ്ട് വനണ്ട് കഴറിക്കുപമജ്ഞാള അവള മജ്ഞാത്രഖ ഒനഖ 
നകജ്ഞാണ്ടുവരജ്ഞാററില.

ചറിലപപജ്ഞാനഴജ്ഞാനക്ക അവള പട്ടറിണറിയജ്ഞാണണ്ട്.അവളക്കണ്ട് 
കഴറിക്കജ്ഞാന ഒനമറിനലങ്കേറില് പപജ്ഞാലുഖ അവളുനടെ 
അനുജനുഖ,അചനുനമജ്ഞാക്ക അവള സമയതറിനണ്ട് ആഹൈജ്ഞാരഖ
നകജ്ഞാടുക്കജ്ഞാരുണണ്ട്.അവളക്കുള്ളതുകൂടെറി അവള അവര്ക്കണ്ട് 
നല്കുഖ.ഇനതജ്ഞാനക്ക അററിഞ കജ്ഞാസണ്ട് ടെഭീചര് അവനള 
സഹൈജ്ഞായറിക്കജ്ഞാന തുടെങ്ങറി.
            
      ഒരറിക്കല് അവളുനടെ കജ്ഞാസണ്ട് ടെഭീചര് അവനള കജ്ഞാണജ്ഞാന 
അവളുനടെ വഭീട്ടറിപലക്കണ്ട് പപജ്ഞായറിരുന.അപപജ്ഞാള അവളുനടെ 
ടെഭീചററിനണ്ട് കുറച്ചുകൂടെറി പബജ്ഞാധര്യമജ്ഞായറി അവളുനടെ 
കഷപജ്ഞാടുകനളക്കുററിചണ്ട്.
അവളക്കണ്ട്  പവണ എലജ്ഞാ പറിന്തുണയഖ ടെഭീചര് അവളക്കണ്ട് 
നല്കുമജ്ഞായരുന.അവളക്കണ്ട് പഠറിചണ്ട് പഠറിചണ്ട് ഒരു 'കളക്ടര്' 
ആകണനമനജ്ഞായറിരുന ആഗഹൈഖ.പപക്ഷ അവനല 
പഠറിപറിക്കജ്ഞാനുള്ള സജ്ഞാമതറികപശഷറി അവളുനടെ 
വഭീട്ടുകജ്ഞാര്ക്കുണ്ട് ഇലജ്ഞായറിരുന.അങ്ങനന അവല് പതജ്ഞാഖ 
കജ്ഞാസസ്വനര പഠറിച്ചു.പതജ്ഞാഖകജ്ഞാസറില് പരഭീക്ഷ 
എഴുതറി.ററിസല്ട്ടണ്ട് വനപപജ്ഞാള അവളക്കണ്ട് പതണ്ട് എ പ്ലസുഖ 
ഉണജ്ഞായറിരുന.എനറിട്ടുഖ അവളക്കണ്ട് തുടെര്ന പഠറിക്കജ്ഞാന 
കഴറിഞറില.അങ്ങനന കുറച്ചുദറിവസഖ കഴറിഞണ്ട് അവനള 
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സ്കൂളറില് കജ്ഞാണതതുനകജ്ഞാണണ്ട് ആ സ്കൂളറിനല കുറചണ്ട് 
ടെഭീചര്മ്മജ്ഞാര് അവനള കജ്ഞാണജ്ഞാന അവളുനടെ വഭീട്ടറില് 
വന.അവനള സ്കൂളറില് വറിടെമണനമനഖ 
പഠറിപറിക്കണനമനഖ അവര് അമ്മപയജ്ഞാടെണ്ട് 
പറഞറിരുന.ഇനതജ്ഞാനക്ക അററിയനതറിനണ്ട് മുപമ 
അവളുനടെ അചന മരറിചറിരുന.അതുകൂടെറി ടെഭീചര്മ്മജ്ഞാര് 
അററിഞപപജ്ഞാള ടെഭീചര്മ്മജ്ഞാര് അനുവറിനന്റെ അമ്മപയജ്ഞാടെണ്ട് 
പറഞ്ഞു:അവനള പഠറിപറിക്കജ്ഞാനജ്ഞാവശര്യമജ്ഞായ പണഖ 
ഞങ്ങനളലജ്ഞാവരുഖ പചര്നണ്ട് നകജ്ഞാടുക്കുഖ.അവനള 
പഠറിപറിക്കജ്ഞാന വറിടെണനമനണ്ട് അവള പറഞ്ഞു.അങ്ങനന 
അവള പഠറിക്കജ്ഞാന പപജ്ഞായറി തുടെങ്ങറി.ആവള നനജ്ഞായറി 

പഠറിചണ്ട് അവളുനടെ ആഗഹൈഖപപജ്ഞാനല അവള ഒരു 
കളക്ടറജ്ഞായറി.എലജ്ഞാവര്ക്കുഖ സപന്തജ്ഞാഷമജ്ഞായറി.അങ്ങനന 
അവള അവളുനടെ കുടുഖബനത സഖരക്ഷറിച്ചു.ഒരു 
അണയജ്ഞാത വറിളക്കണ്ട് പപജ്ഞാനല.

                                         ആമഭീന-8C
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പകരളഖ കദവതറിനന്റെ നജ്ഞാടെണ്ട്

                            

   കകരളള കകരളള കകരകകദദരകകരളള

            കമദഹനള മകനദഹരള ശശദമസനരകകരളള

            നനലദകദശവള നനരകചദലകളള

              നനളള നനറയന പദടങളള
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              സദമഗദനള പദടള അരവനകളള

              പദറനപറകന പറവകളള

            മദധരശമറന മലയദളഭദഷയള

            നദവനല തകനകകരളള

            കദയലപരപള കടലതനരവള 

            കദലചനലമണനയനച കകരളള

             ശദരനകപപതലള കഥകളനമദയള 

             കകദളമയനരളകദളനച കകരളള

            കലശദണസസഗനനകള-കഷഗദഥ

             കകലദലനനനയദയ കകരളള

            ശദകനളവള നളചരനതവള

             കദതനല കകളപനച കകരളള

            ആശദ൯,ഉളര,വളകതദളള
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               ആശയള പകരളനദര കകരളള

              ഇരയനമ൯തമനയള സസദതനതനരനദളള

               ഈണള നലകനയ കകരളള

  വഞനപദടനണള നനറളഞദരന നദടനത

   മഞള മരതക കകരളള

 മദകവലനമന൯ വനരനവരളനദര

 മദകവലനമന൯ വനരനവരളനദര

              മദദകലദവണര്യ കകരളള.
                                     
                                              സന്ധര്യജ്ഞാപഗജ്ഞാപറിനജ്ഞാഥണ്ട്  
                                                        ടെഭീചര്
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കളഞണ്ട് കറിട്ടറിയ ബജ്ഞാഗണ്ട്കളഞണ്ട് കറിട്ടറിയ ബജ്ഞാഗണ്ട്

                     

                           
പഗജ്ഞാപു,അമ്മ ഉറനക്ക വറിളറിച്ചു.പത്തു ദറിവസനത അവധറി 
കഴറിഞ പഗജ്ഞാപുവറിനന്റെ സ്കൂള നജ്ഞാനള 
തുറക്കുകയജ്ഞാണണ്ട്.പഗജ്ഞാപു മനസറിലജ്ഞാമനപസജ്ഞാനടെ തനന്റെ 
കട്ടറിലറില് നറിനണ്ട് എഴുപനറ്റു.അടുക്കളയറില്പപജ്ഞായറി 
അമ്മയനടെ കകയറില് നറിനണ്ട് ഒരു ചജ്ഞായയഖ വജ്ഞാങ്ങറികണണ്ട് 
അവന മുറ്റതറിറങ്ങറി.
അപപജ്ഞാഴജ്ഞാണണ്ട് അവന അവനന്റെ നചരുപണ്ട് 
ശദറിചതണ്ട്.പതഞണ്ട് തഭീരജ്ഞാറജ്ഞായ ആ നചരുപറിനന പനജ്ഞാക്കറി 
അവന ഒരു നഭീണ നനടുവഭീര്പറിട്ടു.ആ നചരുപ്പുമറിട്ടുനകജ്ഞാണണ്ട് 
സ്കൂളറിനല കുട്ടറികളുനടെമുനറിപലക്കണ്ട് പപജ്ഞാകുന കജ്ഞാരര്യഖ 
ഓര്തപപജ്ഞാനഴ അവനണ്ട് സങ്കേടെമജ്ഞായറി.ഒരു നചരുപണ്ട് 
വജ്ഞാങ്ങജ്ഞാനുള്ള പണഖ പപജ്ഞാലുഖ തനന്റെ കകയറില് ഇല.
           
അവനന്റെ അമ്മ മറ്റു വഭീടുകളറില് പജജ്ഞാലറിനചയ്തജ്ഞാണണ്ട് അവനന 
പനജ്ഞാക്കുനതണ്ട്.പഗജ്ഞാപുവറിനന്റെ അചന മരറിച പശഷഖ 
അമ്മയജ്ഞാണണ്ട് അവനണ്ട് എലജ്ഞാഖ.കഷനപട്ടണ്ട് പണറിനയടുതജ്ഞാണണ്ട്
അമ്മ അവനന സകൂളറില് വറിട്ടറിരുനതണ്ട്-അതുമനസറിലജ്ഞാക്കറി 
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അവന തനജ്ഞാല് കഴറിയനവറിധഖപഠറിച്ചു.ദരറിദ്രരജ്ഞായതറിനജ്ഞാല്
മറ്റു കുട്ടറികനളജ്ഞാനഖ അവപനജ്ഞാടെണ്ട് കൂട്ടുകഭീടെറിയറിരുനറില.തനന്റെ 
മകനണ്ട് നല വസത്രങ്ങളുഖ മറ്റുഖ വജ്ഞാങ്ങറിനകജ്ഞാടുക്കജ്ഞാന 
കഴറിയജ്ഞാതതറില് അവര് വറിഷമറിച്ചു.എനജ്ഞാല് അവന 
ഉള്ളതുനകജ്ഞാണണ്ട് സഖതൃപ്തനജ്ഞായതറിനജ്ഞാല് അമ്മ ആശസ്വസറിച്ചു.
      പഗജ്ഞാപു സ്കൂളറില് പപജ്ഞാകുവജ്ഞാനുള്ളതയജ്ഞാനറടുപറിലജ്ഞാണണ്ട്.ആ
ദറിവസഖ മുഴുവന,കുട്ടറികള കളറിയജ്ഞാക്കുപമജ്ഞാ എന 
ചറിന്തയജ്ഞായറിരുന അവനണ്ട്.അനണ്ട് അവന 
ആപലജ്ഞാചറിച്ചു,തജ്ഞാനനരു പണക്കജ്ഞാരനജ്ഞായറിരുനനങ്കേറില് 
തനറിക്കണ്ട് നല വസ്ത്രങ്ങളുഖ നചരുപ്പുഖ ഒരുപജ്ഞാടെണ്ട് കൂട്ടുകജ്ഞാനരയഖ
സപന്തജ്ഞാഷവുഖ തനറിക്കണ്ട് കറിട്ടറിയപന .ഈ ചറിന്തകപളജ്ഞാടുകൂടെറി
അവന രജ്ഞാത്രറി അററിയജ്ഞാനത ഉറങ്ങറിപപജ്ഞായറി.പറിപറ്റ ദറിവസഖ 
രജ്ഞാവറിനല നല തണുപജ്ഞായറിരുന.അതുനകജ്ഞാണണ്ട് പഗജ്ഞാപു 
ഒരുപജ്ഞാടെണ്ട് സമയഖ ഉറങ്ങറി.അവന ഉണര്നപപജ്ഞാഴജ്ഞാതജ്ഞാ 7.30
ആയറിരറിക്കുന.സ്കൂളറില് പപജ്ഞാവജ്ഞാന 
സമയമജ്ഞായറിരറിക്കുന.അവന ചജ്ഞാടെറിനയഴുപനറ്റണ്ട് നറഡറിയജ്ഞായറി 
ആഹൈജ്ഞാരഖപപജ്ഞാലുഖ കഴറിക്കജ്ഞാല് കൂട്ടജ്ഞാക്കജ്ഞാനത അമ്മപയജ്ഞാടെണ്ട് 
യജ്ഞാത്രയഖ പറഞണ്ട് അവന സ്കൂളറിപലക്കണ്ട് ഓടെറി.സ്കൂളറില് 
എതറിയപപജ്ഞാള കജ്ഞാസണ്ട് തുടെങ്ങറിയറിരുന.പറിനന 
പറയജ്ഞാനുപണജ്ഞാ കജ്ഞാരര്യഖ,അവനന ടെഭീചര് കജ്ഞാസറിനണ്ട് പുറത്തു 
നറിര്തറി.അവന കരഞ്ഞുനകജ്ഞാണണ്ട് കജ്ഞാസറിനുപ്പുറത്തു 
നറിര്തറി.കുട്ടറികളക്കണ്ട് അവനന കളറിയജ്ഞാക്കജ്ഞാനുള്ള ഒരു 
കജ്ഞാരജ്ഞാണഖ കറിട്ടറിയതലജ്ഞാനത നവനറനയജ്ഞാനഖ അവറിനടെ 
സഖഭവറിചറില.കുറച്ചു സമയഖ അവറിനടെ നറിനതറിനണ്ട് പശഷഖ 
അവന തറിരറിനക കജ്ഞാസറില് നചന.കുട്ടറികളുനടെ 
കളറിയജ്ഞാക്കല് പകട്ടണ്ട് പഗജ്ഞാപു കൂടുതല് 
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ദ:ഖറിതനജ്ഞായറി.അനനത ദറിവസഖ അവന കജ്ഞാസറില് 
ശദറിചപത ഇല.സ്കൂള വറിട്ടതറിനണ്ട് പശഷഖ അവന 
സങ്കേടെപതജ്ഞാനടെ വഭീട്ടറിപലക്കണ്ട് നടെന.സങ്കേടെപതജ്ഞാനടെ 
നടെക്കുപമജ്ഞാഴജ്ഞാണണ്ട് വഴറിയരറികറില് ആപരജ്ഞാ 
ഉപപക്ഷറിചതുപപജ്ഞാനല കറിടെക്കുന ഒരു ബജ്ഞാഗണ്ട് അവനന്റെ 
ശദയറില് നപട്ടതണ്ട്.അവന അതറിനന്റെ അടുപതക്കണ്ട് 
പപജ്ഞായറി.ആദര്യഖ ആ ബജ്ഞാഗണ്ട് എടുക്കജ്ഞാന അവന 
മടെറിനചങ്കേറിലുഖ കകതുകുഖ പതജ്ഞാനറി.അവന ആ ബജ്ഞാഗണ്ട് 
എടുത്തു.അവന അതണ്ട് പതറിനയ തുറന പനജ്ഞാക്കറി.അവനന്റെ 
കണ്ണുകനല അവനണ്ട് വറിശസ്വസറിക്കജ്ഞാനജ്ഞായറില,അതറില് 
കുനറയധറികഖ പനജ്ഞാട്ടുകള!ഒരു നഞട്ടപലജ്ഞാനടെ അവന ആ 
ബജ്ഞാഗണ്ട് തജ്ഞാനഴയറിട്ടു.എനറിട്ടണ്ട് ചുറ്റുഖ പനജ്ഞാക്കറി.അവന വഭീണ്ടുഖ 
ആ ബജ്ഞാഗണ്ട് പപടെറിചണ്ട് പപടെറിചണ്ട് കകയറിനലടുത്തു.അവനനന്തു 
നചയണനമനണ്ട്  
മനസറിലജ്ഞായറില.സഖശയനപതജ്ഞാനടെയജ്ഞാനണങ്കേറിനലുഖ അവന
ആരുഖ കജ്ഞാണജ്ഞാനത വഭീട്ടറിപലക്കണ്ട് ഓടെറി.അതജ്ഞാ അമ്മ 
വഭീട്ടുമുറ്റത്തു നറില്ക്കുന.അവന അമ്മ കജ്ഞാണജ്ഞാനത ഒളറിചണ്ട് 
തനന്റെ മുററിയറിപലക്കണ്ട് ഓടെറി.മുററിയറില് കയററി 
വജ്ഞാതറിലടെച്ചു.അവന പപടെറിചണ്ട് അതണ്ട്  വഭീണ്ടുഖ തുറന.അടുക്കറി 
വചറിരറിക്കുന പനജ്ഞാട്ടുകള കണ അവനന്റെ പനജ്ഞാട്ടുകല് 
തള്ളറിപപജ്ഞായറി.പഗജ്ഞാപു പപടെറിചണ്ട് 
കറിതയ്ക്കുനണജ്ഞായറിരുന.ഇക്കജ്ഞാരര്യഖ അമ്മപയജ്ഞാടെണ്ട് 
പറഞജ്ഞാപലജ്ഞാ എനവന 
ചറിന്തറിച്ചു.പപക്ഷ,അമ്മയറിതററിഞജ്ഞാല് ഉറപജ്ഞായഖ 
വഴക്കണ്ട്പറയഖ.ബജ്ഞാഗണ്ട് എടുത്തു എനററിഞജ്ഞാല്തനന 
അമ്മ പദഷര്യനപടുഖ.പറിനന അതറില് 
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പണമുനണനററിഞജ്ഞാല് പറിനന തഭീര്ന കജ്ഞാരര്യഖ.പഗജ്ഞാപു 
ആ ബജ്ഞാഗറില് ഉറ്റു പനജ്ഞാക്കറി.തജ്ഞാന ആദര്യമജ്ഞായജ്ഞാണണ്ട് ഇത്രയഖ 
പണഖ ഒനറിചണ്ട് കജ്ഞാണുനതണ്ട്.നപനട്ടനണ്ട് അവന 
ചറിന്തറിച്ചു,ഈ പണഖനകജ്ഞാണണ്ട് തനറിക്കണ്ട് 
വസ്ത്രങ്ങളുഖ,നചരുപ്പുഖവജ്ഞാങ്ങറിച്ചുകൂനടെ?ഇതുനകജ്ഞാനണങ്കേറിലുഖ 
ഒരുപജ്ഞാടെണ്ട് സജ്ഞാധനങ്ങള വജ്ഞാങ്ങജ്ഞാഖ.
                         എനജ്ഞാല് മനറ്റജ്ഞാരജ്ഞാളുനടെ പണഖ 
തജ്ഞാനനടുക്കുനതുഖ ശരറിയല.പഗജ്ഞാപു ആനക 
സങ്കേടെതറിലജ്ഞായറി.നപനട്ടനണ്ട് അവനന അവനന്റെ അമ്മ 
വറിളറിച്ചു.പഗജ്ഞാപു നഞട്ടറിപപജ്ഞായറി.അമ്മയറില്നറിനണ്ട് എലജ്ഞാഖ 
അററിഞറിട്ടജ്ഞാകുപമജ്ഞാ വറിളറിക്കുനതണ്ട്.പഗജ്ഞാപു ആ ബജ്ഞാഗണ്ട് തനന്റെ 
കട്ടറിലറിനന്റെ അടെറിയറിലറിട്ടണ്ട് ഓടെറി.'നഭീയറിനതപപജ്ഞാഴജ്ഞാ 
വനതണ്ട്,ഞജ്ഞാനറിവറിനടെനയലജ്ഞാഖ പനജ്ഞാക്കറി.വജ്ഞാ വനണ്ട് ഭക്ഷണഖ 
കഴറിക്കണ്ട് 'അമ്മപറഞ്ഞു.പഗജ്ഞാപുവറിനണ്ട് സമജ്ഞാധജ്ഞാനമജ്ഞായറി.അമ്മ 
ഒനഖ അററിഞറിട്ടറില. ആഹൈജ്ഞാരഖ കഴറിക്കുപമജ്ഞാഴുഖ അവനണ്ട് 
ആ ബജ്ഞാഗറിനന കുററിചജ്ഞായറിരുന ചറിന്ത.അവനുള്ളറില് 
ഭയമജ്ഞായറിരുന.അനണ്ട് രജ്ഞാത്രറി അവനണ്ട് ഉറങ്ങജ്ഞാന 
കഴറിഞറില.ബജ്ഞാഗറിനന കുററിച്ചുള്ള ചറിന്ത അവനന 
അലട്ടറി.ആ രജ്ഞാത്രറി തറിരറിഞ്ഞുഖ മററിഞ്ഞുഖ കറിടെനണ്ട് പഗജ്ഞാപു 
എങ്ങനനപയജ്ഞാ തള്ളറിനഭീക്കറി.പഗജ്ഞാപു പറിപറ്റ ദറിവസഖ ഈ 
ബജ്ഞാഗുഖ നകജ്ഞാണണ്ട് സ്കൂളറില്പപജ്ഞായറി.അവസജ്ഞാനഖ അവന 
ബജ്ഞാഗണ്ട് ടെഭീചററിനന്റെ കകയറില് നകജ്ഞാടുക്കജ്ഞാന 
തഭീരുമജ്ഞാനറിച്ചു.മറ്റുള്ളവരുനടെപണനമടുക്കജ്ഞാന അവനന 
അവനന്റെ മനസണ്ട് അനുവദറിചറില.അവനതണ്ട് ഭദ്രമജ്ഞായറി 
ടെഭീചററിനന്റെ കകയറില് ഏല്പറിച്ചു.അപപജ്ഞാഴജ്ഞാണണ്ട് അവനണ്ട് 
സമജ്ഞാധജ്ഞാനമജ്ഞായതണ്ട്.തറിരറിനക ഏല്പറിചതറിനണ്ട് ടെഭീചര് അവനന
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അഭറിനന്ദേറിച്ചു.അനണ്ട് അവന വഭീട്ടറില്നചനണ്ട് അമ്മപയജ്ഞാടെണ്ട് 
നടെനകജ്ഞാരര്യങ്ങള തുറനപറഞ്ഞു.അമ്മയ്ക്കണ്ട് 
സപന്തജ്ഞാഷമജ്ഞായറി.കുപറ സമയതറിനണ്ട് പശഷഖ അവനന്റെ 
വഭീടെറിനണ്ട് മുനറില് ഒരു കജ്ഞാര് വനണ്ട് നറിര്തറി.രണ്ടുപപര് 
പഗജ്ഞാപുവറിനന്റെ വഭീട്ടറിപലക്കണ്ട് കയററി.അതണ്ട് 
മറ്റജ്ഞാരുമജ്ഞായറിരുനറില.ആ ബജ്ഞാഗറിനന്റെ 
ഉടെമസ്ഥനജ്ഞായറിരുന.അവരുനടെ മകളുനടെ 
കലര്യജ്ഞാണതറിനുള്ള പണമജ്ഞായറിരുന അതണ്ട്.പഗജ്ഞാപു 
പഞജ്ഞാട്ടറിപപജ്ഞായറി.പഗജ്ഞാപു തലക്കുനറിച്ചുനറിന.പണഖ തറിരറിനക 
ഏല്പറിചതറിനണ്ട് പ്രതറിഭലമജ്ഞായറി എന്തു പവമനമനണ്ട് അവര് 
പചജ്ഞാദറിച്ചു.പഗജ്ഞാപുവറിനന്റെ മരര്യജ്ഞാദയനുസരറിചണ്ട് ഒനഖ 
പറഞറില.എനജ്ഞാല് പഗജ്ഞാപുവറിനന്റെ അവസ്ഥ മനസറിലജ്ഞാക്കറി
അവര് പഗജ്ഞാപുവറിനണ്ട് തനന്റെ പഠനതറിനുള്ള പണഖ 
ഒരുപജ്ഞാടെണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളുഖ നകജ്ഞാടുത്തു.പഗജ്ഞാപുവറിനണ്ട് ഇതറില്പരഖ 
സപന്തജ്ഞാഷമറിനറിയറില.സപന്തജ്ഞാഷഖനകജ്ഞാണണ്ട് അവനന്റെ 
കണ്ണുകള നറിറഞ്ഞു.  
                                ആര്ഷ.എ.എല്-7.B
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മജ്ഞാത    ൃതസ്വഖ
                                ADITHYA.D

പസ്നേഹൈതറിനന്റെയഖ സഹൈനതറിനന്റെയഖ
പ്രതഭീകമജ്ഞാണണ്ട് അമ്മ. അമ്മ എന
രണക്ഷരമജ്ഞാണണ്ട് നജ്ഞാഖ ആദര്യമജ്ഞായറി ഉരുവറിടുനതണ്ട്.ഇതണ്ട്

എഴുതുപമജ്ഞാള വള്ളപതജ്ഞാളറിനന്റെ കവറിതയജ്ഞാണണ്ട്
ഒജ്ഞാര്മ്മവരുനതണ്ട്

              
മറിണറിതുടെജ്ഞാങ്ങജ്ഞാനശമറിക്കുനചറിഞറിളഖചുണറിപന്മല്

         അമ്മറിഞപജ്ഞാപലജ്ഞാനടെജ്ഞാപഖ അമ്മ എന     
രണക്ഷരമലപയജ്ഞാ സപമ്മളറിചറിടുനതജ്ഞാദര്യമജ്ഞായറി"

നമ്മനളലജ്ഞാവരുഖ മജ്ഞാതൃതര്യതറിനന്റെ അമര്യതജ്ഞാകുന
അമ്മറിഞപജ്ഞാല് നുകര്നണ്ട് വളര്നതജ്ഞാണണ്ട്.എനജ്ഞാല്

നമ്മനളലജ്ഞാവരുഖ വളര്നണ്ട് ഒജ്ഞാപരജ്ഞാ നറിലയറില്
എതറികഴറിയപമജ്ഞാള നനമ്മ വളര്തറിയ

മജ്ഞാതജ്ഞാപറിതജ്ഞാക്കനള ശദറിക്കജ്ഞാപനജ്ഞാ പരറിചരറിക്കജ്ഞാപനജ്ഞാ നമുക്കണ്ട്
സമയമറില. എനജ്ഞാല് മക്കള കജ്ഞാണറിക്കുന

ക്രുരതനയ്ക്കജ്ഞാനഖ യജ്ഞാനതജ്ഞാരു പരജ്ഞാതറിയമറിലജ്ഞാനത മക്കനളയഖ
പ്രതഭീക്ഷറിചറിരറിക്കുന മജ്ഞാതജ്ഞാപറിതജ്ഞാക്കനള  എലജ്ഞാവഭീടുകളറിലുഖ
കജ്ഞാണജ്ഞാഖ.ആപരജ്ഞാടുഖ ഒരു പരജ്ഞാതറിയമറിലജ്ഞാനത , മക്കളുനടെ
നന്മയഖ , നഎശസ്വരര്യവുഖ പ്രതഭീക്ഷറിച്ചുനകജ്ഞാണണ്ട്. അതജ്ഞാണണ്ട്

അമ്മ, അതജ്ഞാണണ്ട് മജ്ഞാതൃതസ്വഖ
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വജ്ഞായനജ്ഞാശഭീലഖ കുട്ടറികളറില്

കകയറില് ഒരു വജ്ഞാളുഖ പപജ്ഞാക്കറ്ററില് പഹൈജ്ഞാമററിനന്റെ ഒരു
പുസ്തകവുമുനണങ്കേറില് ഞജ്ഞാന എനന്റെ വഴറി നവട്ടറിനതളറിക്കുഖ എന

നനപപജ്ഞാളറിയനന്റെ വജ്ഞാക്കുകള വജ്ഞായനയനടെ ശകറി
വറിളറിചററിയറിക്കുന. വജ്ഞായന മനസറിനന്റെ ഭക്ഷണമജ്ഞാണണ്ട്. മനസറിനന്റെ

ശരറിയജ്ഞായ വളര്ചയ്ക്കുഖ നറിലനറിലറിനുഖ ഒഴറിച്ചുകൂടെജ്ഞാനജ്ഞാവജ്ഞാത
ഒനജ്ഞാണണ്ട് വജ്ഞായന. ഒരജ്ഞാളറില് സഖസജ്ഞാരതറിനന്റെ  പ്രകജ്ഞാശഖ

പരതജ്ഞാന വജ്ഞായന പപജ്ഞാനല ഉതകുന മനറ്റജ്ഞാനറില.ഗന്ഥങ്ങനള
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നകടെജ്ഞാവറിളക്കുകപളജ്ഞാടെണ്ട് ഉപമറിക്കജ്ഞാറുണണ്ട്. നകടെജ്ഞാവറിളക്കുപപജ്ഞാനല
സദജ്ഞാ നവളറിചഖ തൂവറി അജണ്ട്     ഞതജ്ഞാന്ധകജ്ഞാരനത

മജ്ഞാറ്റുനതുനകജ്ഞാണജ്ഞാകജ്ഞാഖ ഉതമ ഗന്ധങ്ങനള വറിജണ്ട്  ഞജ്ഞാനറികള
നകടെജ്ഞാവറിളക്കുകള എനണ്ട് വറിപശഷറിപറിക്കുനതണ്ട്. 

ഒജ്ഞാപരജ്ഞാ വര്യകറിയനടെയഖ സസ്വഭജ്ഞാവരൂപവതണ്ട്ക്കരണനത ഏനറ
സസ്വജ്ഞാധഭീനറിക്കുനതണ്ട് വജ്ഞായനയജ്ഞാണണ്ട്. ഉതമജഭീവറിതഖ നയറിക്കജ്ഞാന
ഒരജ്ഞാനള പ്രജ്ഞാപ്തനജ്ഞാക്കുനതുഖ വജ്ഞായനയജ്ഞാണണ്ട്. പുസ്തകതറിലൂനടെ
വളരജ്ഞാതജ്ഞാവനനവറുഖ മൃഗമജ്ഞാണണ്ട് എനനഴുതറിനകജ്ഞാണജ്ഞാണണ്ട്

പഷകണ്ട്പറിയര് വജ്ഞായനയനടെ മഹൈതസ്വനത കുററിചണ്ട് പറ ഞതണ്ട്.
കുഞ്ഞുണറി മജ്ഞാഷണ്ട് വജ്ഞായനനയ കുററിചണ്ട്പറയനതറിങ്ങനനയജ്ഞാണണ്ട്,

വജ്ഞായറിചജ്ഞാല് വളരുഖ
വജ്ഞായറിചറിപലലുഖ വളരുഖ
വജ്ഞായറിചജ്ഞാല് വറിളയഖ

വജ്ഞായറിചറിപലല് വളയഖ

സജ്ഞാസജ്ഞാരറിക ചരറിത്രതറിനല പ്രധജ്ഞാന ഘട്ടമജ്ഞാണണ്ട് എഴുത്തുഖ 
വജ്ഞായനയഖ.സമത്തുനകജ്ഞാണ്ടുഖ, വറികജ്ഞാരപുര്ണതനകജ്ഞാണ്ടുഖ 
ലഭറിക്കുന സപന്തജ്ഞാഷഖശജ്ഞാശസ്വതഖ അല. എനജ്ഞാല് വജ്ഞായനയറിലൂനടെ
ലഭറിക്കുന ആനന്ദേഖഊഷ്മളവുഖ ഹൃദസ്വവുമജ്ഞാണണ്ട്.  ഒജ്ഞാര്പക്കണ ഒരു 
കജ്ഞാരര്യമറിതജ്ഞാണണ്ട് എന്തുവജ്ഞായറിച്ചുനവനതല പ്രധജ്ഞാനഖ 
വജ്ഞായറിചപുസ്തകങ്ങളറില് നറിനണ്ട്എന്തുപനടെറി എനതറിനജ്ഞാണണ്ട് 

           അഷണ്ട് ന.എന.           

സജ്ഞാബറിര്  9B

38                                                                                                      SKVHS NANNIYODE



വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

39                                                                                                      SKVHS NANNIYODE



വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

         

NATURE

Oh, my dear nature
Oh, my dear nature
 like you, I like you!
I like you, I like you!

My dear nature,my dear  nature   
many trees are there
many flowers are there
we are living in nature!

Beautiful nature, Beautiful nature
 You are very wonderful
I love your name
 I love you,I love you!

                     
                             
BIJINA. P  8C
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The Life of Sun  

A lantern arises in the east
enhancing the beauty of the vast
cotton field 
where the stars fade and the next ray rise
the glorious white sickle fade
and the enormous lantern emerges
its first ray lit a smile of hope
to the small little buds clinging
to the branch of its mother
it gives a shine to the murmuring river 
and makes the birds sing out
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the beautiful song of love
it embrace the nature 
and adorn mountains 
with the light of hope,the light of dawn.
The midday gets steamed by its scorching heat 
Farmer gets weary and 
  Laze for an hour
 Florets wilts and takes a nap 
Birds pause their singing
and rests their voice 
   Golden paddy's shines there bright
   proudly raising their head so high.
The beautiful lanterns fills the nature 
with all the beauty it can give
Dawn fades and dusk arrives 
with a song composed by the young lovers 
who flies up high  aiming their homes
to sing a lullaby to the fading lantern.
The white sickle arrives putting an end
to the golden lights lit by the lantern.
Spreading their wings come out the nightingale
to make the night bright and nice.
They sing out loud their song of sorrow 
waiting to the next day to sprout.

                                      Nandana .A.P     9.

42                                                                                                      SKVHS NANNIYODE



വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

The Importance of 
           MotherTongue

                                   

     Mother Tongue is the first
language we acquire naturally .The
language of our mother is more important than 
anything else. Language is a natural  phenomena. 
It is a certain of man's social needs. A  child after 
its birth hears the language of his/her parents 
.Infants usually imitates whatever they see or 
hear. Thus his tongue slides early according to the
slang he tries to make .Thus he will naturally 
speak mother tongue. But a second language is to 
be taught and it will be different for the child.
                   Language is a extremely complex 
and highly versatile code that is used to 
communicate our thoughts and desires and 
experiences to other person. Man expresses his 
own opinion and desires in mother tongue. If a 
man  makes a speech or if communicate in other 
language,it deserves only the second place. It is 
just because we think only in our mother tongue.
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    We can say that English is an international 
language,used in many countries ,but it is used in 
different and style in different countries. It is 
because the slang of our mother tongue mixes 
with English. Thus the influence of mother tongue.
             Language and human culture are 
intimately related and the one is indispensable to 
the other. When the man's attention is turning 
towards analysing his culture ,it is natural that he 
should attempt to examine in detail means of 
communication.This is essential to the society.
                
     “Language is a purely human and non-
instinctise  method of communicating 
ideas,emotions and desires by means of a system 
of voluntarily produced symbols. These symbols 
are in the first instance auditory and they are 
produced by so called organs of speech.”
                
  Whatever be our mother tongue we have to 
accept it .It is no doubt that man expresses his 
sudden excitements and feelings in his mother 
tongue. To satisfy the objectives of learning one 
has to use his mother tongue also .Because with 
out grasping the meaning of what 
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one is studying one cannot learn it. We understand
and think in our mother tongue .Mother tongue 
influence will follow a man till  his death.          

                                        Sruthy.L.B  
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A RACE..........

               Cold breeze enters through the opened 
window slowly. In the yard,children were playing 
dominoes, some kind of indoor games . A tall girl 
with her spectacles approached us. In her red T-
shirt and dark jeans she looked a kind of official. 
An official, practised smile lit on her face when 
she spot my staring . Three cups of coffee and 
cookies that what veronika has ordered. After 
serving it all , 'official smile lady ' left . A sip of 
coffee relieved /charged my mind. A sort of 
encouragement made me to have a look at 
Bianca . She was still sad before us staring at her 
fingers. Her uncombed curly hair looked like a 
honeycomb . Dark rounds circled around her eyes.
Veronika eyed me to start a conversation 'Hmm....,
ok, then, you are Bianca right,? She looked me 
with worry  of being disturbed in the awkward 
silence of coffee shop. She stared at me without 
an answer. Her body resembles an elongated 
stick. Veronika tapped on my hand , I realized that
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tap, a tap to continue , I quite understand her 
from our 21 years of married life. I breaked the 
ice of silence once more
You are the class topper 2 Huh?''I was''What 
about the present, can you explain incomplete 
What about the present, can you explain 
incomplete  sentences' Veronica questioned her . I
realized her rudeness. I eyed for an excuse. She 
remained silent.  If you don't mind, can you keep 
an eye contact' She looked up. She speaks a little.
But her eyes ,a lot. Maybe, it was the reflective of
her mind.'
'When was your grades go down? Is there any
specific reason.'She didn't respond. An awkward 
silent sprout in between us. Can you please 
respond to my questions?' I said.
               After a long breath , she started to talk,
it was like this Mr Jonathan I am Bianca. Bianca 
Mathews. I was the top ranker in all classes till 
Nineth. My parents were proud of the grades that 
I attain. But...........In a rainy monday, father and 
mother beat me a lot........cursed me a lot....I lost 
three marks in Biology ,they  wished and decided 
to make me a Doctor. I also agreed that. But, that 
night of cruelness changed my mind. I decided to 
reduce my marks by my own to see their greif. It 
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worked.'  Her word by words startled us . She 
spoke like a scholar who has a lot of experience. 
A old woman in her fifties.
           Oh ,That's why teachers commented that 
she is a perfect girl in class indeed . But not 

visible in her exam sheet.' Veronika whispered. 
She was trying to remind me the twenty mile walk
to her school, 'Holy Angels School'. But Veronika's 
whisper was enough to hear Bianca. With a half 
disgust smile, she responded,
'You went to my school, right?Teachers there 
were angels. But the quiet wizards are mom an 
dad. They never beat me after created the mark 
schedule . Instead they brought me to you 
counsellors they are the well character in the 
word itself ,no doubt Veronika and , Jonathan sat 
startled before a 14 year old girl without any 
words .Her experience and decision was in 
different .But may be it is the same condition that 
every girl is facing to.
Bianca's words stopped me mom my thought .Mom
and Dad always say that life is a race, You must 
run for it ones achieves high. They taught me so' 
But, I couldn't believe.  'You must believe. But not 
in the Race of Life . But in the race that you were 
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participated..' This thought may come out from my
thought. Instead, I sip from my coffee. I was then 
thinking of the sacrifice of  Thailand young girls to
handle their family as they are boys. Women are 
legends , aren't they?
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LITTLE PUP ,LITTLE PUP 
                     
           Little pup,Little pup,
                what do you say?
                 Woof,woof,woof!
                Let's go and play.'

           Kitty cat,kitty cat,
                How about you?
                 Meow,meow,meow!
                 And I purr too.
       
            Pretty bird pretty bird
                   Have you a song?
                 Tweet,tweet,tweet!
               The whole day long.
          
                         Jersey cow,jersey cow

          what doyou do?                   
      
“Moo,moo,moo!

                    And give milk too”.
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            Little lamb,little lamb
               what do you say
               “Baa,baa,baa!
               Let's all play     
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STUDENTS AND SOCIAL MEDIA
         

         Social media basically means any human 
communication or sharing information on internet 
that occurs through the medium of 
computer,tablet or mobile. These are numerous 
websites and applications that make it possible. 
Social media is now becoming one of the largest 
means of communication and is gaining popularity 
rapidly. Social media enables you to share 
ides,contents,information and news etc..at a much
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faster speed. In last few years social media has 
grown tremendously at an unexpectedly fast rate 
and has captured millions of users around the 
world. Here are essays on social media of varying
world lengths to help you with the same in your 
exam.
           
         We live in a time and age where information
is just a button press away. We are swayed by 
information all around us. We millennial want to 
know,read,understand and then speak our minds 
about it. That is where social media comes into 
play. Social media is one of the biggest elements 
that we live with and cannot ignore it. Social 
media is a collection of websites,applications,and 
other platforms that enable us to share or create 
content and also help us to participate in social 
networking. Social media is not limited  to blogging
and sharing pictures there are a lot of strong 
tools also that social media provides. That is 
because that the impact of social media is very 
high and far reaching. It can make or break 
images. But social media is topic of controversy 
today, many feel it's boon but there is a majority 
who feels that social media has destroyed human
nteraction with a rapid rate and has modified 
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human relationships. But there are others who 
feel that it is a blessing that has connected us to 
every parts of the world.,we can meet our loved 
ones that are far we can spread awareness 
through it ,we can send security warnings etc.. 
There is a lot that social media can do. But it is an 
unarguable fact the presence of social media has 
made our lives convenient,faster,easier.
   
         Social media plays a big role in our lives 
today. We have the access to any kind of 
information at just a button push away. Anything 
that is so vastly expanded has both negatives and
positives related to it. The power of social media 
is very high and has its after effects on each 
individuals. It is difficult to imagine our lives with 
social media on the society as a co-hole. Some 
feel that's it's a boon whereas others feels that it
is a cause.
                              
                                RAJALEKSHMI    8B
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THE ENGLISH RIVER
                           
The glowing English ploughed
the fertile land of my mind
and sowed the scintillating 26 diamond letters.
When it crashed into several pieces-
The river of knowledge generates
 and divides into various paths
  The River of Poems 
The River of Stories
The River of Dreams
and the river of nectar
swim through it and then you
will be purified with 26 incense
letters of English river.
 

                                RAJEEV  IAYYAR   
                                                   STAFF
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   ALGEBRA
●     Algebra can be described

as the shorthand of mathematics or as 
generalised arithmetic where 'letters' are used 
to represent numbers.

● Letters such as x,y,a,b etc......can take an 
different values and are therefore called 
variables.
All numbers like 2-3 or 10 have fixed numerical 
value and hence are called constants.
A statement of equality between 2 algebraic 
expression is considered an equations

● With the help of various operations like 
addition,subtraction,multiplication or division we 
can obtain expressions like x-

    5,3p,21+3,etc.....which are called “algebraic
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FRACTION
    
A fraction means  part of a groupor of a region.

For example,7/10 means that 7 parts have 
been taken out of 10.

Fractions where numerator is less han the 
denominator are proper fractionsexample ;

2/3,4/5....
Their value is always less than 1.
Fractions where numerator is more than the
denominator are improper fractions.

Example;8/5,11/3 etc......
they can be  expressed as mixed fractions.
Example;8/5=1―& vice versa
▪ i.e.1 3/8 =1—

EQUATIONS
• (a+b)2=a2+2ab+b2

• (a-b)2=a2-2ab+b2

• (a+b)-2ab=a2+b2

• (a+b)(a-b)=a2-b2

• (a+b+c)2=a2+b 2+c2+2(ab+bc+ca)
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• (a+b)3=a3+3ab+3ab2+b3

• (ax)y=axy

• axx ay=ax+y

• (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

• a0=1,a is any integer
                                       ADITHYA P.A    9 A 
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സ്ക്കൂളറില് ഈവര് ഷഖ നടെന ചറില     
പ്രവര്തനങ്ങളറിലൂനടെ

  കൃഷറിയറിടെതറിപലക്കണ്ട് ഒരു കജ്ഞാല്വയണ്ട്പണ്ട്
            കൃഷറിപയജ്ഞാടുള്ള ആഭറിമുഖര്യഖ കുട്ടറികളറില് 
വളര്ത്തുനതറിനജ്ഞായറി എസണ്ട് നക വറി എചണ്ട് എസണ്ട് എസറില് 
കജ്ഞാര്ഷറിക കബറിനണ്ട് തുടെക്കഖ കുററിച്ചു.നന്ദേറിപയജ്ഞാടെണ്ട് കൃഷറി 
ഓഫഭീസറജ്ഞായ ശഭീ ജയകുമജ്ഞാര് നസപ്തഖബര് 28 തഭീയതറി 
ഉദണ്ട്ഘജ്ഞാടെനഖ നചയ.കജ്ഞാര്ഷറികകബറിനന്റെ ആഭറിമുഖര്യതറില് 
സ്കൂള വളപറില് വജ്ഞാഴപതജ്ഞാപണ്ട് നറിര്മജ്ഞാണതറിനന്റെയഖ 
പൂപന്തജ്ഞാട്ടനറിര്മജ്ഞാണതറിനന്റെയഖ പ്രജ്ഞാരഖഭഘട്ടഖ 
വറിജയകരമജ്ഞായറി പൂര്തഭീകരറിക്കനപട്ടു.ധജ്ഞാനര്യവറിളകളുനടെ 
പ്രജ്ഞാധജ്ഞാനര്യതനതകുററിചണ്ട് കുട്ടറികനള പബജ്ഞാധവതണ്ട്കരറിക്കുവജ്ഞാന
സ്കൂള അധറികൃതരുനടെ പനതൃതസ്വതറില് നസമറിനജ്ഞാര് 
സഖഘടെറിപറിക്കനപട്ടു.കൂടെജ്ഞാനത ധജ്ഞാനര്യവറിളകളുനടെ 
ഉതണ്ട്പജ്ഞാദനപ്രകറിയയ്ക്കുഖ
തുടെക്കഖ കുററിച്ചു.
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    ചറിരകജ്ഞാലസസ്വപഖ സഫലമജ്ഞായറി  
    എസണ്ട്.നക.വറിയനടെ ചറിരകജ്ഞാലസസ്വപമജ്ഞായ 
പറഡറിപയജ്ഞാകബണ്ട് ജൂകല 23 നണ്ട് HM- PTA അഖഗങ്ങളുനടെ 
സജ്ഞാനറിധര്യതറില് ഉദണ്ട്ഘജ്ഞാടെനഖ നചയ.എസണ്ട്.നക.വറിയറിനല 
അധര്യജ്ഞാപകര് തയജ്ഞാറജ്ഞാക്കറിയ signature tune ഓനടെ 
ആരഖഭറിച കബണ്ട് ഏവനരയഖ ആകര്ഷറിക്കുന ഒനജ്ഞായറി 
മജ്ഞാററി.ഓഡഭീഷനറിലൂനടെ നതരനഞടുക്കനപട്ട മറിടുക്കന്മജ്ഞാരുഖ 
മറിടുക്കറികളുഖ അവതജ്ഞാരകരജ്ഞായറിനകജ്ഞാണണ്ട് നടെത്തുന ഈ 
കബറില് എലജ്ഞാ കജ്ഞാസുകളുനടെയഖ പ്രജ്ഞാതറിനറിധര്യഖ 
ഉറപജ്ഞാക്കജ്ഞാന തഭീരുമജ്ഞാനറിച്ചു.ഓപരജ്ഞാ ദറിവസവുഖ ഓപരജ്ഞാ 
കജ്ഞാസറിനജ്ഞായറി വറിഭജറിചണ്ട് നല്കറിനക്കജ്ഞാണണ്ട് നടെത്തുന കബണ്ട് 
ഒഴറിവുഖ പവളകനള രസകരമജ്ഞാക്കജ്ഞാന സഹൈജ്ഞായറിക്കുന.
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    വറിവരവറിനറിമയ സജ്ഞാപങ്കേതറികവറിദര്യയനടെ
കുട്ടറികൂട്ടജ്ഞായ

 നപജ്ഞാതുവറിദര്യജ്ഞാലയങ്ങളറില് പഠറിക്കുന
  വറിദര്യജ്ഞാര്ത്ഥറികനള അഖഗമജ്ഞാക്കറിയറിട്ടുള്ള '  പകരള
    ഇനഫജ്ഞാടകണ്ട്ചര് ആന്റെണ്ട് നടെപകജ്ഞാളജറി പഫജ്ഞാര്

എഡഡപക്കഷന'    നടെപറിലജ്ഞാക്കുന പദതറിയജ്ഞാണണ്ട് ലറിറ്ററില്
കകറ്റണ്ട്.എസണ്ട്.നക.     വറിയറില് പ്രവര്തറിക്കുന ഈ കബറിനന്റെ

   പനതൃതസ്വതറില് അനറിപമഷന പസജ്ഞാഫണ്ട് നവയര്,  മലയജ്ഞാളഖ
കമമ്പ്യൂട്ടറിങണ്ട്,   നമജ്ഞാകബല് ആപണ്ട് നറിര്മജ്ഞാണഖ,  ഹൈജ്ഞാര്ഡണ്ട്
നവയര്,     ഇലപകജ്ഞാണറികണ്ട് തുടെങ്ങറിയ പല പമഖലകളറിലുഖ

     വറിപുലമജ്ഞായ പല പ്രവര്തനങ്ങളുഖ ഈ സ്കൂളറില്
നടെനവരുന
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idea expo
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വവിരല്ത്തുമവിലൂടട

IT  പമള      ജറില ,  സഖസ്ഥജ്ഞാന വഭീജയറികള

പപ്രജ്ഞാജക്ടണ്ട്  :   നന്ദേന.എ.പറി

ഡറിജറിറ്റല് കപന്റെറിങ്ങണ്ട്:  അജല്.എസണ്ട്.ആര്

മലയജ്ഞാളഖ   കടെപറിങ്ങണ്ട് :     ആനന്ദേണ്ട്.ഇ
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OUR SPECIAL THANKS: AJAL S.R:XE
(COVER PAGE DESIGNER)

NANDANA .A.P  9B
ADITHYA  P.A  9A

ANUPAMA  9B
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