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ആമുഖഖ
                                           

                                            ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിനന്റെ ആഭലിമുഖഖ്യതലില്

ജലി.ജലി.എചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ് ബബാലുശശ്ശേരലി ആദഖ്യമബായലി ഒരു ഡലിജലിറല് മബാഗസലിന
പുറതലിറക്കുന. ഞങ്ങളുനടെ സസ്വപഖ പൂവണലിയുന .  ഞങ്ങളുനടെ ആശയങ്ങളുഖ

അക്ഷരങ്ങളുഖ ഇനലി വലിരല്ത്തുമലില് .ഇതലിനവസരഖ തന
നപബാതുവലിദഖ്യബാഭഖ്യബാസ വകുപലിനഖ,കകൈറലിനഖ ഞങ്ങളുനടെ വലിലശയറലിയ നനലി

അര്പലിക്കുന.

                                                  നനലി............
                                                 
                                             

                                               രജനലി നകൈ നകൈ(Head Mistress) 
                                            ധനഖ്യ എന പലി(Kite Mistress) 

                                                അഭലിലബാഷറ്റ് ഒ നകൈ(Kite Master) 
                                       ശലിവദബാസനണലി എഖ(SITC)
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                പതത്രാധധിപക്കുറധിപപ
       പധിയമുള്ളവരര,

                                              ജധി ജധി എചപ എസപ എസപ ബത്രാലുശശ്ശേരധിയധിരലെ  ലെധിറധിൽ
കകൈറപസപ  ഒരു ഡധിജധിറൽ മത്രാഗസധിൻ പസധിദദ്ധീകൈരധിക്കുകൈയത്രാണപ  .   പധിൻറപ  രചെയ്തതത
കകൈരയഴുത്തു  പതധിയുമത്രായ   ധത്രാരത്രാളത  മത്രാഗസധിനുകൈൾ  ഇതധിനകൈത  നത്രാത
പരധിചെയരപടധിട്ടുണപ.   ഇവധിരടെയത്രാണപ  ഈ  ഡധിജധിറൽ  മത്രാഗസധിരൻറ  പസകധി.
സമകൈത്രാലെധികൈ  സമൂഹതധിരൻറഒരു ലെക്ഷണത ശപപർ രലെസപ ആണപ എന്നതത്രാണപ.  ആ
നധിലെയധിൽ ഇ-മത്രാഗസധിൻ ശ്രശദയമത്രായധിരധിക്കുത എന്നപ ഞങ്ങൾ കൈരുതന.

                                                     ലെധിറധിൽ കകൈറധിൽ രപട  കൂട്ടുകൈത്രാരുരടെ   
രചെനകൈളത്രാണപ ഇതധിൽ ശചെർതധിരധിക്കുന്നതപ .മലെയത്രാളധികൈളുരടെ ജധിവൽ പശ്നങ്ങരള 
അഭധിസതശബത്രാധനരചെയത്രാൻ ഇതധിരലെ രചെനകൈൾ പരമത്രാവധധി ശ്രമധിചധിട്ടുണപ. 
പരധിസധിതധിരയക്കുറധിചത ശത്രാസ്ത്രശബത്രാധരത കുറധിചള്ള    രചെറധിയ കുറധിപ്പുകൈൾ   ഇതധിൽ 
ശചെർതധിരധിയധിക്കുന. സർഗത്രാത്മകൈമത്രായ   രചെനകൈരളക്കുറധിചത ആ നധിലെയധിൽ  
പരധിമധിതധികൈൾക്കകൈത്തുത സമ്പന്നമത്രാക്കുന്ന രചെറധിയ ശ്രമത ഞങ്ങൾ നടെതധിയധിരധിക്കുന 
എന്നപ വധിനയപൂർവത പറയരട....

                                                ഈ മത്രാഗസധിരന്റെ  ശപരണയത്രായുത ഒരു മത്രാസത കൂരടെ 
പവർതധിചവരുത, എലത്രാവരരയുത ഈ സന്ദർഭതധിൽ സ്മരധിക്കുന. ഡധിജധിറൽ 
ആശലെഖനങ്ങൾ രപരുകുന്ന കൈത്രാലെതപ നമ്മുരടെ വധിദദത്രാലെയതധിൽ ആമുഖമത്രായധി ഈ 
മത്രാസധികൈ എന്നതത പത്രാധത്രാനദമർഹധിക്കുന.എലത്രാവരുത, നന്ദധി  ഹൃദയപൂർവത 
സസദ്ധീകൈരധിക്കണരമന്നപ അഭദർതധിക്കുന.

                                                                          -ശ്രദ്ധീരഞധിനധി.രകൈ.ബധി
                                                                                  (Student Editor)
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Our Head Mistress   

   

Smt.Rajani.K.K
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Our School

A Classroom

IT Lab

Our Library
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മരഖ

നകായളയുയട ചക്രങ്ങള് ഇരുളര മതകാറര

വജ്രങ്ങള് മപകാൽ തനിളങ്ങുന

മകാനവ ചനിന്തയെനിൽ നദീയെനില

മഹ പടുവൃക്ഷമമ നദീയെനില ,നദീയെനില......

കകാലത്തനിയനറ കുയത്തകാഴുകനിലര

പതറകാത്ത നനിന സണമൃതനികള്

മൃതത്യുവനിന മഴു ചനിന്തയെനിമലയകറനിയുര

ഇനയലങനിൽ നകായള.......

നദീ നനിയനറ പച്ചനിലയുര ,ചനിലയുര

നദീടനി നനിസ്സഹകായെതയുയട കകായെണപു നദീരനിറകനിയെകാണണ

എങനിലര ഓര്കകാ സസ്വയെമമ തദീര്ത്ത

വറ ചടനിയെനിൽ തകാമന എരനിയുന മകാനുഷര്.

                                                                                
                                                                        -അദസ്വയ.എസറ്റ്.എസറ്റ്
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Pearls Of Wisdom

I  wandered  lonely as a cloud 
that floats on high a'er vales and hills

When all at once I Saw a crowd
a host of golder daffodils

Beside  the lake , beneath the trees
fluttering  and  dancing in  the  breeze
continuous  as  it  starts  that  shine 

and  twinkle  on  the   milky way .
      

They stretched  in  never-ending
          along   the  margin  of  bay

Ten thousand saw I  at  a  glance
tossing their  heads  in  sprightly  dance

The waves beside them danced ,but they 
out did the sparkling waves in glee

a poet could not but gay
in such a jocund company

  I gazed-and gazed- but little thought
  what wealth the show to me had brought

  for often when on my couch I lie
 in vacant or in  densive mood
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They flash  upon that  inward eye
which is the bliss  of  solitude ,

And then  my heart with  pleasure
fil ls

and  dances  with the daffodils...  
                 

                                               
                                                        -Niya fathima
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മലനലിരകൈള് ഭൂമലിനയ ചഖബലിക്കുനണറ്റ്..
നനിഗൂഢമകായെ എയന്തകായകമയെകാ..

ഒളനിപനിച്ചു യവച്ച കകാടണ..
നനിശബതയുയട സരഗദീതര….

തണുത്ത കകാറ്റണ..
ആകകാശര കകയയെതര ദരത്തണ…

വനിമശഷണങ്ങള് തദീരനില…
അത്രയണ സുനരനിയെകാണണ വയെലട

   മദീശപ്പുലനിമലയെനിയല മഞര മലബകാറനിയന്റെ ഗവനിയെകായെ വയെലടയുമകാണണ
ഇമപകാഴയത്ത ടൂറനിസണറ്റണ യട്രെന്റെണ. വകായെനിച്ചറനിഞ്ഞ വയെലടയുയട ഭരഗനി

കകാണകാനകാണണ ബകാലമശരനിയെനിമലകണ യെകാത്ര തനിരനിച്ചതണ.വയെലട
സുനരനിയെകായണന കകാരദത്തനിൽ സരശയെമനില. ഈ യെകാത്ര

തനിരനിച്ചനിറങ്ങനിയെമപകാള് ആ സസൗനരദമത്തകാടു മചകാദനികകാന ഒരു മചകാദദര മകാത്രമമ
മനസ്സനിൽ ഉണകായെനിരുന്നുള. ”എവനിയടയെകായെനിരുന്നു ഇത്രയുര കകാലര..?”

വനിമനകാദസഞകാരത്തനിനണ ഇത്രമയെയറ
പ്രകാധകാനദര നൽകുന മകരളര

വയെലടയയെ
അവഗണനിക്കുകയെകാമണകാ അമതകാ

കകാണകായത മപകാവുകയെകാമണകാ
എന സരശയെവുര മപറനിയെകാണണ

വയെലടയെനിൽ നനിനണ
തനിരനിയച്ചത്തനിയെതണ.

വയെലടയെനിമലക്കുളള വഴനി വളയര ദര്ഘടമകാണണ. സര്കസണ പഠനിച്ചകാൽ
എളപരലക്ഷദത്തനിയലയകത്തകാകുന ഒരനിടര . കുത്തയനയുള

കയെറ്റങ്ങളനിലൂയടയയെകായകയെകാണണ യെകാത്ര.. ജനിലകാ ടൂറനിസര പ്രമമകാഷന
കസൗണ്സനിൽ വയെലട മകനദീകരനിച്ചണ വനികസന പദ്ധതനികള്കണ

രൂപരയകകാടുത്തനിട്ടുയണങനിലര നടപകാകനി തുടങ്ങനിയെനിടനില..
ബകാലമശരനി ടസൗണനിൽനനിനണ ഏഴണ കനിമലകാമദീറ്റമറകാളര വടകകാണണ മല
സനിതനിയചയ്യുനതണ. ബകാലമശരനി ടൂറനിസര മകകാറനിമഡകാര് പദ്ധതനിയെനിൽ
വയെലടമലയുര ഉള്യപടുത്തനിയെനിട്ടുണണ. ജനിലയുയട കനിഴകന മലമയെകാര
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മമഖലയെനിൽയപട പനങ്ങകാടണ പഞകായെത്തനിയല വയെലട, സമുദ്രനനിരപനിൽനനിനണ 
രണകായെനിരമത്തകാളര അടനി ഉയെരത്തനിലകാണണ ഇവള് തലയുയെര്ത്തനി

നനിൽക്കുനതണ.
യഹയെര്പനിന വളവുകള് തകാണനിയുള യെകാത്രയെനിൽ മലകളയട

പ്രകൃതനിസസൗനരദര ആമവകാളര ആസസ്വദനികകാര. യവളച്ചകാടങ്ങളര യെകാത്രകണ
കുളനിരണ നൽകുര. വയെലടയെനിലയത്തനിയെകാൽ ഇവനിയടതയനയുള ഏറ്റവുര ഉയെരര
കൂടനിയെ മകകാടക്കുനണ മലയെനിമലക്കുര മുളനപകാറയെനിമലക്കുമകാണണ മപകാമകണതണ.

മകകാടക്കുനണ മലയെനിയല പ്രകൃതനിഭരഗനിയുര കകാലകാവസയുര
വനിമനകാദസഞകാരനികള്കണ ഹരരപകരുന കകാഴ്ചയെകാണണ.

മുളനപകാറയെനിൽനനിന്നുര കകയെര, യപരുവണകാമൂഴനി റനിസര്മവകായെറനിയന്റെയുര
കൂരകാച്ചുണണ, ചകനിടപകാറ, മപരകാമ്പ്ര ടസൗണനിയന്റെയുര അറബനികടലനിയന്റെയുര

വനിദരദൃശദവുര മമനകാഹരമകാണണ.
മലമടക്കുകളനിൽനനിനണ തകാമഴകാടണ ഒഴുകുന

നനിരവധനി നദീര്ച്ചകാലകളര ഇവനിയട
കകാണകാര.

പകാറയകട്ടുകളര പക്ഷനികളര തണുത്ത
കകാറര  വയെലട വകായെനിച്ചതനിമനകകാള്…

മമനകാഹരമകാണണ.. പരസ്പരമുള
യകകാച്ചുവര്ത്തമകാനങ്ങള് മപകാലര

മകരളത്തനിനണ ഇനണഅനദമകായെനി യകകാണനിരനിക്കുകയെകാണണ. എനകാലണ വയെലട
നഷ്ടയപടുന നന്മകളയടയയെകായക ഓര്മയപടുത്തലകാണണ.

മഴകകാലത്തണ നനിരവധനി നദീര്ച്ചകാലകള് കകാണകാനകാവുയമനകാണണ നകാട്ടുകകാര്
പറയുനതണ. പ്രകൃതനിയുയട വശദമമനകാഹകാരനിത ഇഷ്ടയപടുനവയര വയെലട

ഒരനികലര നനിരകാശരകാകനില എനതുറപകാണണ. പക്ഷനികളയട ഗദീതമകാണണ
വയെലടയുയട ശബര.. മഞകണങ്ങളകാണണ വയെലടയുയട മുഖര.. പ്രകൃതനിയുയട
പച്ചപരവതകാനനിയെകാണണ വയെലടയുയട സസൗനരദര. പ്രകൃതനിയെനിമലകണ മനുഷദന

മടങ്ങനിമപകാമകണ കകാലര അതനിക്രമനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.സഞകാരനികമള വരൂ ഈ
വയെലടയയെ ഒനണ യമയല യതകാടണ മനകാക..

നനിങ്ങള് കകാണകാനനിഷ്ടയപടുനയതകായകയുര ഇവനിയടയുണണ . യെകാത്ര
തുടങ്ങുമമകാള് തയന മലമുകളനിലള പുൽമമടുകള് കകാണകാര.

ആശനിക്കുനയതകായകയുര ആകകാശകകാഴ്ചമപകായലയയെന കകാഴ്ചയെകാണണ
വയെലടയെനിമലക്കുള വഴനികള് സമ്മകാനനിക്കുക. തകായഴ നനിന്നുള പുൽമമടനിയന്റെ

കകാഴ്ചകള് മപകാലര അത്രയുര മമനകാഹരമകാണണ
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മകകാഴനിമകകാടന ഗവനി എനറനിയെയപടുന വയെലടയയെക്കുറനിച്ചണ ഭൂരനിഭകാഗര
മകകാഴനിമകകാടുകകാരുര അറനിഞ്ഞനിരുനനില എനതകാണണ സതദര. നഗരത്തനിയന്റെ
മടുപനിൽ നനിന്നുര പ്രകൃതനിയെനിമലക്കുള തനിരകകാണണ വയെലട. വനവര് വദീണര

വദീണര വയെലടയെനിമലകണ വരുന്നു, എത്ര കണകാലര അനുഭവനിച്ചകാലര
നനിര്വചനികകാനകാകകാത്ത അനുഭൂതനിയെകാണണ അവനിടര നമുകണ സമ്മകാനനിക്കുക.

വളഞര പുളഞര കയെറനിയുര ഇറങ്ങനിയുമുള മലമകാതകള്. പകാതയുയട
ഇരുവശതര യകകാകകളര മലയെനിടുക്കുകളര അതനിനനിടയെനിലൂയട ഒലനിച്ചനിറങ്ങുന
കകാടരുവനികളര കകാണകാര. ചനില പ്രമദശങ്ങളനിൽ മതയെനില, റബ്ബര് കൃഷനികളമുണണ.
സമുദ്ര നനിരപനിൽനനിനണ രണകായെനിരത്തനിമലയറ അടനി ഉയെരത്തനിലകാണണ വയെലട

നനിൽക്കുനതണ. വയെലട മലനനിരയെനിൽ ഏറ്റവുര ഉയെരമുള മകകാടക്കുനണ
മലയെനിയല കകാലകാവസയുര പ്രകൃതനി ഭരഗനിയുര അവനിടയത്ത പ്രധകാന

ആകര്ഷണങ്ങളനിൽ ഒനകാണണ. വയെലടയെനിയല മുളനപകാറയുര
പ്രസനിദ്ധമകാണണ. മപരു സൂചനിപനിക്കുനതണ മപകായലതയന മുള്ളുകള് നനിറഞ്ഞ

പകാതയെകാണണ മുളനപകാറയെനിമലതണ. അവനിമടകണ നടനണ മവണര കയെറകാന. ആ
യെകാത്ര സഞകാരനികള്കണ എന്നുര അവനിസ്മരണദീയെമകായെനിരനിക്കുര. കുത്തയനയുള

മലകയെറനി ഒടുവനിൽ യചയനതനതണ മുള്ളുകള് പുതച്ച പകാറയുയട
മുകളനിലകാണണ. മുളനപകാറയെനിൽ നനിനണ മനകാകനിയെകാൽ കകയെര ഡകാര കകാണകാര.
ആകകാശ നദീലനിമയുര കകാട്ടുപച്ചയുര നദീരുറവകളര സരഗമനിക്കുന വയെലടയുയട

ദൃശദങ്ങള് കണനിനണ കുളനിര്മമയെകുന കകാഴ്ചകയെകാണണ.
യെകാത്രകള് ഒരു സസ്വപ്നത്തനിൽ നനിനണ മയറ്റകാരു സസ്വപ്നത്തനിമലക്കുള ദരമകാണണ.

തനിരനിച്ചറനിവനിമലക്കുള യെകാത്ര.
മനസ്സനിയന തണുപനികകാന

വയെലടയുയട മകകാടമഞ്ഞനിനു കഴനിയുര…
യെകാത്ര കഴനിഞ്ഞണ തനിരനിച്ചനിറങ്ങുമമകാള്

ബകാകനിയെകായെതണ ഒരു പനിടനി നല
ഓര്മകളകാണണ..

യെകാത്രകള് ഇഷ്ടയപടുനവര്കണ വയെലട ഒരുകനി യവച്ചതണ വനിസ്മയെങ്ങളയട
അപൂര്വ്വ സസൗനരദമകാണണ. ഈ മലമയെകാരര കകാത്തനിരനിക്കുന്നു  കകയയെതര…

ദരയത്ത അകകാശകകാഴ്ചയെനിമലകണ. ഭൂമനിയെനിയല എലകാ സസൗനരദത്തനിയന്റെയുര
സമനസ്വയെര.. കല്ലുകള് മപകാലര കഥ പറയുന വഴനികള്. മഞകണങ്ങള്

നൃത്തര യചയ്യുന മലമയെകാരര..
                                         -ശനഹ.എ.എസറ്റ്
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പ്രളയ കൈബാഴറ്റ്ചകൈള്

കണ ഈ വനിധര ക്രൂരമകാര
പ്രളയെത്തനിന

യനഞ്ചു പനിടയുയനന കൂട്ടുകകായര

സസ്വന്തമകായുളതുര
സസ്വന്തകകാരുയമന

ഓര്മ്മയെനിൽ മകാത്രര ബകാകനിയെകായെനി

എന്തനിനദീ ക്രൂരത ഇയനന മനസ്സനിയനറ

ചനിന്തയെനിൽ പ്രളയെമകായെനി
ഒഴുകുകയെകായെനി

ഇനനിയയെത്ര കകാലര ഈ നകാടനിയനറ
നനിര്മനിതനികകായെണ

നമ്മള് ഒത്തദീടണര

അരുയതനണ പറയെണര കുന്നുകള് കകാകണര

ഭകാവനി തലമുറയകായെനി യവകകാര

നകായള എയനകാന്നുണണ, നമലകാണര ഓര്ത്തണ നകാര

നകാടനിയനറ കകാവലകാളകായെനി മകാറകാര.

                                                             -നലിയ ശശലികുമബാര്
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             कलम तलववर सस तवकतववर हह

                                              लसखक ययदव सस भभ महवन हह। द ततनयव कस तकसभ भभ पतरवतरन कस पभछस
                 एक कलम हह। लयग भय कस कवरण

                 तह अतयवचवरभ रवजव कव आदर
                          करतस हह । उसकभ ममतय त कस बवद

              लयग उस भभल जवतस हह।

         लसतकन सवतहतयकवर कभ कलम
                  पपरभववशवलभ हह । उसस ममतय त कस बवद

                                    भभ लयग यवद करतस हह । समवज मम पपरचतरत अरधतवशववसयर और आनवचवरयर कव
                               तनववरण कस वल एक शवसक सस सरभव नहभ र हह। लसतकन लसखक

                                    अपनभ तभतलकव सस इन बवतयर कव तचतपरण करतव हह। रबभ रदपरनवथ ठवकभ र ,   
            कबभर दवस आतद महवन लसखकयर नस समवतजकव

                    पतरवतरन कस तलए तभतलकव चलवयभ हह।
               अनसक ययदवओर नस दसश कस तलए अपनव
    सवरसव छयड तदयव।
          लसतकन सवमवतजक पतरवतरन कस वल उनकस दवरव
                सरभव नहभ र हह । लसखकयर कभ कमल जन -
              हदय मम पतरवतरन पहतरचवनस और सवमवतजक

           कप रवरतत पहदव करनस मम समथर हह ।

                                                                                           तहमव .  सभ
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Picture Drawn Using GIMP

                                                            -Devatheertha.V
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Mathematical puzzles

   Q): 1+ 4=5

         2+5=12

         3+6=21

         8+11=? 
                    Ans: A B

         1 + 4 =5

         2 + 5 =12

         3 + 6 = 21

         8 + 11= ?

          

         A+(B x A)

         1+( 4 x 1) =5

         2+(5 x 2)=12

         3+(6 x 3 )=21

         8 x(11 x 8)=96
      therefore, 8 +11=96

               2 nd way

         1 + 4 = 5

         2 + 6 =12

         3 + 6 = 21 

         8 + 11= ?
  

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY



  23

 
we can add the first answer with II question, second   answer with

the third question and so we will get the answer.
   That is,

         1 + 4 = 560 + 7 + 10=77

         77 + 8 + 11=96

          5 + 2 + 5 =12

          12 + 3 + 6 = 21

          21 + 4 + 7= 32

          32 + 5 + 8 = 45

          45 + 6 + 9= 60

          60 + 7 + 10=77
          77 + 8 + 11=96 
                                                                        
                                                -Ancia S Babu
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എനലിനല ദദീപഖ

ഞകാന ആവുന യചടനിയയെ നട്ടുനനച്ചു

വളര്ത്തനിയയെടുക്കുന മതകാടകകാരന

ആവുന അദ്ധദകാപകര്. യചടനി മണനിയന

മസ്നേഹനിക്കുനതുമപകായല എയന

പുസ്തകമത്തകാടണ അടുപനിച്ചതണ

അധദകാപകരകാണണ. അദ്ധദകാപകര് എന

ഞകാന പറയുമമകാള് എയനറ മനസ്സനിൽ

അറനിവണ പകര്ന്നു തരുനതണ ആരകാണു അവരകാണണ അധദകാപകര്. പൂവനിയല

പുഴുകയള മകടുപകാടുര കൂടകായത എങ്ങയന സരരക്ഷനികകാര എന മവവലകാതനി

യപടുനവരകാണണ അധദകാപകര്. ഇനനി എയനറ ജദീവനിതത്തനിമലക്കു കടകകാര

ഒനകാര കകാസണ മുതൽ ഒമതകാര കകാസണ വയര എനനികണ നല അറനിവണ പകര്ന്നു

തന ഏയറ അധദകാപകരുണണ. അവയരയയെകായക ഞകാന ഇന്നുര

ഓര്മനിക്കുന്നുണണ, ബഹുമകാനനിക്കുന്നുണണ. നകാലകാര തരത്തനിൽ പഠനിക്കുമമകാള്

ആദദമകായെനി എനനികണ കലകാപരമകായെ കഴനിവുയണനണ യതളനിയെനിക്കുകയുര

മപ്രകാതകാഹനിപനിക്കുകയുര യചയ ആദദ അധദകാപനികയെകാണണ ഹനിമ ടദീച്ചര്. തുടര്നണ

എലകാവരുര എയന മപ്രകാതകാഹനിപനിക്കുകയുര യചയെണതു. ഇന്നുര ഞകാന ആ

കഴനിവനിയന ഇഷ്ടയപടുന്നു. അതുമപകായലതയന എനനികണ അറനിവണ പകര്ന്നു

തന എലകാവമരയുര ഞകാന ഇഷ്ടയപടുന്നു.
                                                              

                                                         - അര്ചന ആനനറ്റ്
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ഒരു മുതശ്ശേലികൈഥ

പയണകാരു കകാടനിൽ ഒരു മുത്തശനിയുര  രണണ
യകകാച്ചുമകളര ഉണകായെനിരുന്നു. ആ മകളയട

മപരകാണണ ഉണനികുടനുര ഉണനിമകായുര .കണകാൽ
വറര കുസൃതനി കുടനികള്. ഒരു ദനിവസര അവര്
കകാടനിൽ നടക്കുകയെകായെനിരുന്നു.അമപകാള് ഒരു

യകകാച്ചു മുന്തനിരനി മതകാപണ കണ.  അവര്
മുത്തശനിയയെയുര കൂടനി  ഓടനി ആ മതകാപനിയലത്തനി.
മുന്തനിരനികള് പറനികകാന മനകാക്കുമമകാള് ഒരകാന
വരുനതണ കണ.  ഉണനികുടനുര ഉണനിമകായെയുര

മപടനിച്ചു. അവര് മുത്തശനിയുയട പനിറകനിൽ
ഒളനിച്ചനിരുന്നു. മുത്തശനി പറഞ മകയള നനിങ്ങള്

മപടനികണ, ആന ഒന്നുര യചയനില. അതുമകടണ അവര്കണ ആശസ്വസമകായെനി.
പനിറകനിൽ നനിനണ മകാറനി അവര് ആനയയെ ശ്രദ്ധനിച്ചു ആന ഒന്നുര മനകാകകായത

എമങ്ങകാമടകാ ഓടനി.

            ഉണനികുടനുര ഉണനിമകായെയുര ആ ദനിവസര കളനിച്ചു രസനിച്ചു. പനിമറ്റദനിവസര
അവര് ആ കകാടനിൽ മപകായെമപകാള് ആനയയെ കണ. ആനമയെകാടുള മപടനി മകാറനി.
ആനപ്പുറത്തണ കയെറനി മുന്തനിരനികള് പറനിച്ചണ കുറച്ചു കഴനിക്കുകയുര കുറച്ചു മുത്തശനികണ

യകകാടുക്കുകയുര യചയെണതു.
                                                        

                                                           -ശദവനന.എഖ.എസറ്റ്
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ജദീവന

ഒരുപകാടണ മസ്നേഹര യകകാതനിച്ചു ഞകാന

എയനറ ജദീവയനറ ജദീവനകായെനി കകാത ഞകാന

ഇനനി എയനറ യനകാമരര മകള്ക്കുവകാന

ആരുണണ ആരുണണ പകാരനിൽ?

മതടനി ഞകാന അലയുന്നു

എങ്ങകായണനറനിയെകായത

പ്രകാണനകായെനി അലയുന എന
പ്രനിയെതമയന

കകാമകമണ കദവമമ, മകള്കമണ കദവമമ

പ്രകാണനകായെനി വകായുവനിന കകാകമണ നദീ

എന പ്രകാണനകായെനി വകായുവനിന കകാകമണ നദീ.

                                                                           -വലിസറ്റ്മയ
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COMPUTER
  While world in the this

generation we can't live without
electronics like computer

,phone,etc. There are facing many
problem through the social

media .There are many merits and
demerits . If we are using this

types of things we must use it carefully. When the computer is
invented by the famous scientist Charles Babbage ,he invented it for

using this and not for any miss  use. The
people in this world are selfish . So lets

always remember to use those media s and’
electronics wisely and carefully without miss

using.

 
-Aysha. V.k
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മലയബാളഖ

മലയെകാളമകാണണ എയനറ ഭകാഷ

എന്തണ മഹനദീയെമകാമപരു മകള്കകാന

മലകളര പുഴകളര പകാടുന നകാടനിൽ

മരതകര ചകാര്തന ഭകാഷ

എന്നുര മലയെകാളമകാണണ എയനറ ഭകാഷ

അമ്മതന മുലപകാലനിന വദീരദ

മുള്യകകാള്ളുയനകായരന

ഭകാഷയെകാണന മലയെകാളഭകാഷ

ഓര്ക്കുന മനരവുര മകള്ക്കുന

മനരവുര കുളനിമരകുര എന്നുയട ഭകാഷ

എന്നുര മലയെകാളമകാണണ എയനറ ഭകാഷ
                                                           

                                                            -അശനയ.ശജബായറ്റ്
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The Tremendous Changer

There was a cute guy named Rahul who
always Felt lonely and Being Lonely . After
the death of his parents in an accident he

started live in an orphanage which provided
almost all the facilities. Rahul was avoided by

the children in his School as well as in the
orphanage he had no friends no one to

share or Express his feelings . He was totally
a lonely guy which is apart from our

thoughts. As usual when he was
sitting in his room some kind of

bottle scroll down and picture in his
leg. it was a bottle of alcohol. He
couldn't recognise it . Knowing

nothing about it and no one to ask
something about started to drink it thinking that it would be some

kind of juice. Then day by day he started to drink it and got addicted
towards it. Normally we say it as drug addiction.

Each and every part of his body started to change physically and
mentally. He started to behave rudely to the children in his class and

left the school. Mean while, a new teacher came to his class, who was
so understanding and friendly. Noticing attendance of Rahul teacher
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inquired about human decided to being back Rahul as a normal
student. The teacher work hard for his progress, the teacher started 

to meet him daily in the orphanage and brought him back. She fulfil led
his loneliness hand made in the class topper of that year . After 

some years he became a renowned business man all over India .
During a speech in an award function he told that "TODAY if a

businessman Rahul lives , it's only because of my teacher My mother."
later after his progress Rahul was adopted by his teacher.

" A child's  first teacher is its Mother"
                             

                              -Shelna Shibash
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പ്രവബാസജദീവലിതഖ ഒരു അച്ഛനലിലൂനടെ

  

കുടുരബ പ്രകാരകാബര തലയെനിമലറനി

 പരനിഹകാരയമനമപകാള് യെകാത്രയെകായയെനച്ഛന

  യവളമനില മരുഭൂമനി നകാടനിമലകണ.

 രകാപകൽ ഇല അധസ്വകാനനിക്കുയമനച്ഛന

 എന കുടുരബത്തനിനനത്തനിനകായെണ

 ആമരകാഗദര മനകാകകായത, ആയുസ്സണ മനകാകകായത

 കഷ്ടയപട്ടു എന അച്ഛന എനനിക്കുമവണനി.

 അച്ഛയന കകാണകായത തദീരകാ ദദുഃഖത്തകാൽ

 കഴനിയുന്നു ഞങ്ങളനിവനിയട നകാടനിൽ

  ഇനനി  എനകാണണ എനകാണണ; 

യെനച്ഛന പ്രകാരകാബര തദീരുക

 ഒരു മനകാക്കുകകാണുവകാന  കകാത്തനിരനിക്കുന

 എന അച്ഛയന ഞകാന.......

                            -ഹനകാ നസൗറനിന
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 Quotes
1.       You must be the change you wish to see in world

                                            -Mahatma Gandhi
-                                                            

 2.       There are only two ways to live your life. Once is as though 
nothing is a miracle.             
         The other is as though every thing is a miracle.
                                                                               - Albert Einstein        

 3.       Weak people revenge
         Strong people forgive
         Intelligent people ignore
                                                                              -Albert Einstein          
 
 4.       Some of the brightest minds in the country can be found on 
the last benches of the classroom.
                                                                            -A P J Abdul Kalam       

 5.      Work hard in Silence, let your success be your noise.
                                                                              -Franks Ocean            

 6.      It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win 
someone.
                                                                         -Dr.A.P.J Abdul Kalam       

 7.     The best and most beautiful things in this world cannot be seen
or even                

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY



  33

        touched they must be felt with the heart.
                                                                                      -Helen Keller
                                                                                                
 8.    All the effort in the world will not matter if you are not inspired.
                                                                                 -Chuck Palahniuk      

 9.    Don't waste your time with expansion, people only hear what 
they want to hear.
                                                                                -Paulo Choelho           

 10.  Anyone can dead with victory ,only the mighty can bear defeat.
                                                                                  - Adolf Hitler

 11. Take care of your body. Its the only place you have to live.
                                                                                   - Jim Rohn

 12. When one door is closed don't you know ,another is open.
                                                                                    --Bob Marely

 13. I don't know who invented high heels ,but all women owe him a 
lot.
                                                                                 -Marilyn Monroe

 14. Start with what is right rather than what is acceptable.
                                                                                     -Franze Kafika
                                                                   
                                                                          -Huda Febin
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സസൗഹൃദഖ

വനിരനിയുന പൂവനിയല നനിറയുന

സുനര

ഗനമകായെനി വനനിടുര നനിനനിയല

സസൗഹൃദര

നനിറമുള പൂവകായെനി അറനിയുന്നു

നനിയന ഞകാന

നനിറമമകുര എനനിലകായെനി നനിന വര്ണവനിസ്മയെര

കറയെനില നനിനണ മസ്നേഹര തന്നു കരുത്തണ ഏയറ

കുറയുന്നു മറയുന്നു മുറനിവനിയനറ പകാടുകള്

നനിഴലകായെനി തണലകായെനി നദീയെനില കകാലമനിൽ

നദീറനി കഴനിഞ ഞകാന ഏയറയുര മനരമനിൽ

തദീരകാത്ത ചനിന്തയെനിൽ തനനിയയെ ഇരുന്നു അനണ

മതകാരകാത്ത കണദീരനിൽ കക യപകാനണ അറനിഞ ഞകാന......

അരനികനിലകായെനി നദീയയെങനിൽ നനിറയെനില എയനറ മനിഴനികളര

നനിറയയെ നദീ തനനിടുര സകാന്തസ്വന യമകാഴനികളര
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മറ മപകായല വനനിട്ടുര നനിയന്മകാഴനി മുതകള്

മകാത്രമകാണനിനണ എനനിൽ ഏകയെകാ സസ്വത്തതു

ഒഴുകനിടുര നനിയനറ മസ്നേഹര തഴുകനിടുര

എയനയുര

മനിഴനികളനിൽ ആനന കുളനിരകായെനി വന്നു നദീ

 വഴനികളനിൽ നനിറയുന മനകാമവകുര

മുള്ളുകള്

നനിന നനിഴൽ കണകാൽ വഴനിമകാറനകയലയെകായെനി

അറനിയുന്നു ഞകാന ഇനണ നനിന മസ്നേഹ ഗനവുര

നനിറയുന്നു എനനിൽ നനിന സസൗഹൃദ ബനവുര

                                                                                -ഷഹബാന.നകൈ.സലി
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 നജര്ശമനലിയഖ

                          റഷദന ശകാസ്ത്രജ്ഞനകായെ

ദനിമനിത്രനി ഇവമനകാവനിച്ചണ യമനഡലദീവണ

1871-ൽ പദീരനിമയെകാഡനികണ മടബനിളനിയനറ

രൂപത്തനിൽ മൂലകങ്ങയള അണനിനനിരത്തനി.

ആമറ്റകാമനിക നമര്

32 ആയെ ഒരു മൂലക

ഉയണനണ അമദ്ദേഹര അഭനിപ്രകായെയപട്ടു. ഇതനിനണ

അമദ്ദേഹര തകാൽകകാലനികമകായെനി എകകാ സനിലനികണ്

എന്നു മപരനിട്ടു.

1886 -ൽ ജര്മന ശകാസ്ത്രജ്ഞനകായെ യകയമനസണ

വനിനഗ്ലര്  അര്ജനിമറകാകസററണ

അയെനിരുകയളക്കുറനിച്ചണ പഠനിക്കുകയുര അപഗ്രഥനിക്കുകയുര യചയെണതു. ഇതനിൽ

കുറഞ്ഞ അളവനിൽ സനിൽവര് സള്കഫൈഡണ അടങ്ങനിയെനിരനിക്കുന്നു. 

മലകാഹത്തനിനുര അമലകാഹത്തനിനു ഇടയെനിലള ഈ ഉപ മലകാഹയത്ത അമദ്ദേഹര

യജര്മമനനിയെര എന്നുവനിളനിച്ചു.
                                              

                                                                                        -മയൂഖ മശനബാജറ്റ്
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വലിദഖ്യ

വനിത്തയമന്തനിനു മര്തദനു

വനിദദ കകവശമകാകുകനിൽ

യവണയുയണങനിൽ നറയനയെണ

മവറനിട്ടു കരുമതണമമകാ

വനിദദ വനിട്ടു നരനമമകാ

വനിശസ്വരഭര വകാഴുവകാന

ആയുധര കകയെനിമലറകാമത്തകാ

നടരകാടവയതങ്ങയന?

പുറര കണ്ണൂ തുറപനിപ

പുലര്മവളയെനിൽ അരശുമകാന

അകകണ്ണു തുറപനികകാന

ആശകാന ബകാലദത്തനിയലത്തണര.
                                                                                               -ഫൈകാമനിദ
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India After Independence

India is the world's largest democracy. It is the only country in Asia
that has remained democratic ever since it attained its independence

from British rule.

After a long and difficult freedom struggle,
India attained her independence from British
rule in 1947. But this independence came with
the partition of the country. A new state of

Pakistan was created with portions of Western and Eastern India,
taken away from the Indian map.

Independence arrived in India not
only with multiplicity of heritages“
and legacies   but also with the”
pangs that cost dislocation of
population on both sides. India

inherited the Legacy of British rule- a
system administration, an army, and a democratic form of

government based on the government act of 1935. 
                                                                          -Diya A K
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വലിധലിയുനടെ വലിലബാപഖ

ആമരകാ പറയുന്നു ജന്മഭൂമനി

നനിന മകളയട ഹൃദയെര നനിലച്ചുമപകായെനി

പക തയനറ വനിതകള് മുളയപകാടനി വനണ 
ആമരകാഗദസരരക്ഷണര കൂയടയുര

നനിന മമനനിയെനിൽ മചകാര
വനിതറനിയയെമനകാ

നനിന ഹൃദയെര അവര് മൂനകായെനി
മുറനിച്ചുയവമനകാ

അതണ ഹനിന്ദുവുര ക്രനിസ്തദനുര
ഇസകാമുനമകായെനിരനിക്കുര

മക്ഷത്രങ്ങളനിൽ പതനിയയെ മണനിയുയെര്ന്നു

പളനിതന മുകളനിലകായെനി ബകാങ്കുയെര്ന്നു

നനിന മകള് തന ഹൃദയെത്തനിൽ

പക തയനറ യചടനിയെനിൽ ഉയെര്ന്നുയപകാങ്ങനി.

വകാളര പരനിചയുര കയനിയലടുത്തവര്

സമഹകാദരന തയനറ തലയെറത
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ഹനിന്ദുവുര ക്രനിസ്തദനുര മുസൽമകാനുര

ഒയനന കകാരദമവര് വനിസ്മരനിമച്ചകാ?

മതസസൗഹകാര്ദ്ദേര വകാഴുന കകാലത്തനിനകായെനി

നമുയകകാനനിച്ചണ കകാത്തനിരനികകാര

ദദീപ്രമകായെനി ഭൂമനിയയെകാന്നു തനിളങ്ങദീടയട

മനുഷദര്യകലകാര സുഖര തരയട.

                                                              - ഗദീതലികൈ.എന
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The sound of nature

O, Its so sweet.
who am I

That would dare try to repeat
The loveliness of a tweet
The flutter of its wings

The tiny cute prints
Of a little birds feet.
The sound of nature

O, how beautiful Yet a far 
Are raindrops against the

wind shield
Of a still parked car.

Each little drip drop runs 
Caressing the mind so

intensely 
Seemingly just to play a part
Or perhaps for the fun of it.

                                                                   -Anjima Devi 
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ആല്ബര്ടറ്റ് ഐനസദീന

ജര്മ്മനകകാരനകായെ

ഗണനിതശകാസ്ത്രജ്ഞനകായുര ഊര്ജ

ശകാസ്ത്രജ്ഞനകായുര ആയെ ആൽബര്ടണ

ഐനസദീന "ആമപക്ഷനിക

സനിദ്ധകാന്തത്തനിലൂയട" പ്രശസ്തനകായെനി.

ചലനര ആമപക്ഷനികമകായണന്നുര,

ആയെതനിനകാൽ മയറ്റയന്തങനിലര ആയെനി

ബനയപടുത്തനി മകാത്രമമ ചലനര

നനിര്വചനികകാന

സകാധനിക്കുകയുളയവന്നുര അമദ്ദേഹര

അഭനിപ്രകായെയപട്ടു. അളവനിൽ മകാറ്റര

ഉണകാകകാത്തതണ " പ്രകകാശത്തനിയനറ മവഗത" മകാത്രമകായണനണ അവര്

സനിരദീകരനിച്ചു . അമദ്ദേഹത്തനിയനറ കയണത്തലകള് നന്യൂകനിയെകാര്

മബകാരബനിയനറ നനിര്മ്മകാണത്തനിമലകണ വഴനിയതളനിച്ചു. ആറ്റര മബകാരബനിയനറ

കണപനിടുത്തര ഈ സമവകാകദത്തനിയനറ അനന്തര ഫൈലമകായെനിരുന്നു.

E=mc2

1995 ഏപ്രനിൽ 18 നണ അമദ്ദേഹര മരണമടഞ.

                                                                                      -Neha Biju
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Programmes Conducted In Our School 

GATE
Meeting

Peer Group
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Mangalyan Drama 

Class
Drama Of

8-D

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY



  45

Other Achievements
State Winners

NCSC
National
winners
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Teacher's day

My teacher.....
A teacher should have

A special place
In every child's heart

Because in this game of life
the help them get their start

just want to thank you
for all things you have done

you are a very special teacher
And to me you are number one 

                                                                       

                                                                  -Diya Fathima M K
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 പ്രതലിസനലി

മഴ മപകായല യപയെണതു ഒഴുകുന്നു

പ്രതനിസനനികള്

പരനിഹകാരര മതടനിയെലയുന

പ്രതനിസനനികള്

തരണര യചയനിടകാന യകകാതനിക്കുന്നു

ഏയതകാരുവനുര ആത്മകധരദത്തകാൽ

നനിയെനനികകാന കഴനിയുന

പ്രതനിസനനികള്

ഇവ ജദീവനിതത്തനിയനറ സന്തുലനര

നനിലനനിന ഇടുവകാന വനിധനി

                                                                       കൽപനിച്ച ചനില നനിയെമങ്ങള് .

                                                                                
                                                                  -ആദലിതഖ്യ.സലി.എല്
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ഏകൈബാകൈലി

                    എത്രയപയടനകാണണ ജദീവനിതര ഇരുളടഞ മപകായെതണ .
ജദീവനിതര എന്നുര ഒരു

ആമഘകാഷമകായെനിരുന്നു.
മറളവയര

മനസ്സനിലകാകകാമനകാ,
അവരുയട മവദനകയള

അറനിയുവകാമനകാ
ഒരനികലര

ശ്രമനിച്ചനിരുനനില.
പത്തകാരകകാസണ വയര മനിടുകനകായെനി പഠനിച്ചു. വദീട്ടുകകാരുയട പ്രതദീക്ഷ
വകാമനകാളര ഉയെര്ത്തനി യകകാണകായെനിരുന്നു ഓമരകാ കകാസുകളനിലര

വനിജയെനിച്ചനിരുനതണ. ആര്ഭകാടമത്തകായട അയലങനിലര അതദകാവശദര
കഴനിഞകൂടകാനുള വകയയെകായക ഉള കുടുരബമകാണണ. ഒരനികലര

തനനികണ ഒരു കുറവുര ഉണകാകകാതനിരനികകാന അച്ഛനുര അമ്മയുര
പ്രമതദകര ശ്രദ്ധനിച്ചനിരുന്നു. രണണ സമഹകാദരനിമകാരുര തകാനുര.

ആയകയുള ആണ്തരനി ആയെതുയകകാണണ എലകാവരുയടയുര
വകാതലദ ഭകാജനമകായെനിരുന്നു . പ്ലസണ വണ് പ്ലസണ ടു കുഴപമനിലകായത

കഴനിഞമപകായെനി . ഡനിഗ്രനികണ മചര്നമപകാഴകാണണ എബനിയയെ
പരനിചയെയപടതണ. വളയര വലനിയെ

ധനനിക കുടുരബത്തനിയല
അരഗമകാണണ എബനി . വനിലകൂടനിയെ

ഷര്ട്ടുര,അതദകാധുനനിക
സസൗകരദങ്ങളള യമകാകബലര,
ഏറ്റവുര പുതനിയെ തരര കബക്കുര,

ഉള എബനി കദകാമസനിയല
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ഹദീമറകായെകായെനി. എലകാവരുര അവനുമകായെനി കൂട്ടുകൂടകാന മതരനിച്ചു.
തകാനുര അവനയറ കബക്കുര, യമകാകബലര എത്ര

യകകാതനിമയെകായട മനകാകനി നനിനനിട്ടുണണ. കകാസ്സനിൽ നനകായെനി
പഠനിക്കുന കുടനിയെകായെതു യകകാണകാവകാര എബനിയുയട ശ്രദ്ധ

തനനിൽ പതനിഞ്ഞതണ . തകാനുമകായുള അവനയറ സസൗഹൃദര
കകാസ്സനിൽ മറളവരനിൽ അസൂയെ ഉളവകാകനി. എബനിയുയട

യമകാകബലനിയല പല വനിദദകളര കണണ കണണ മഞ്ഞളനിച്ചുമപകായെനി.
ആദദമകായെനിടകാണണ ഇത്തരയമകാരു മഫൈകാണ് കകാണുനതണ. വകാടണസണ
ആപനിയന കുറനിച്ചണ മകള്കകാന തുടങ്ങനിയെനിമട ഉണകായെനിരുന്നുള.

മഫൈസണബുക്കുര, വകാടണസണ ആപ്പുര, യസൽഫൈനിയുര മനസ്സനിയന
കദീഴടകനി. എങ്ങനിയനയയെങനിലര ഒരു മഫൈകാണ് സസ്വന്തമകാകണര

എനകായെനിരുന്നു തനയറ ചനിന്ത. പഠനത്തനിൽ
ശ്രദ്ധനികകായതയെകായെനി , വദീടനിൽ ആവശദമുനയെനിച്ചു.

മസ്നേഹമത്തകായട അച്ഛനുമമ്മയുര നനിരസനിച്ചു . അമതകായട
വകാശനിയെകായെനി. ആത്മഹതദകാശ്രമര നടത്തനി . ആയക തകര്ന്നു

മപകായെ അച്ഛന യമകാകബൽമഫൈകാണ് വകാങ്ങനി തന്നു .
എങ്ങയനയയെങനിലര മകന നനകാവയട എനണ വനിചകാരനിച്ചു.
മഫൈകാണ് കനിടനിയെമതകായട ജദീവനിതര മഫൈസണബുകനിൽ ആയെനി.

യസൽഫൈനി എടുക്കുനതണ ഒരു ഭ്രമമകായെനി മകാറനി . എങ്ങയന കൂടുതൽ
കലകണ കനിട്ടുയമനണ ചനിന്തയെകായെനി. പനിനദീടണ അതനിനുള ശ്രമമകായെനി.

അച്ഛമനകാമടകാ അമ്മമയെകാമടകാ സമഹകാദരനിമകാമരകാമടകാ
സരസകാരനിച്ചനിട്ടു മകാസങ്ങളകായെനി . മുഖമുയെര്ത്തനിയകകാണണ അവയര

മനകാക്കുവകാന സമയെമനില . ജദീവനിതര യമകാകബലനിൽ ആയെനി .
ഭൂമനിയെനിൽ ഈ യമകാകബലര തകാനുര മകാത്രര . അടുതള

സഹപകാഠനികളര കുടുരബകാരഗങ്ങളര തയനറ ആരുമലകാതകായെനി .
അകയലയുള ഏയതകായകമയെകാ മനുഷദര് , തനയറ

സുഹൃതകളകായെനി . അയതകായക യെകാഥകാര്തദമകായെനിരുമനകാ ?
കൂടുതൽ കൂടുതൽ കലകനിനു മവണനി സകാഹസങ്ങള് കകാടകാന
തുടങ്ങനി . അങ്ങയനയെകാണണ കുനനിനമുകളനിയല പകാറയയെക്കുറനിച്ചണ

അറനിഞ്ഞതണ . അവനിയടനനിനണ യസൽഫൈനി എടുകണയമനണ
തദീരുമകാനനിച്ചതണ . അതനിനണ എബനിയുയട മപ്രകാതകാഹനവുര കനിടനി
.അങ്ങയന എബനിമയെയുര മറ രണ സുഹൃതകയളയുര കൂടനി
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മലമുകളനിയലത്തനി . കുമറ യസൽഫൈനികള് എടുത . പമക്ഷ
അയതകാന്നുര മനസ്സനിനണ തൃപനി തനനില . കൂടുതൽ

സകാഹസനികതയുള ഒരു മഫൈകാമടകായണ മവണനി ചറര മനകാകനി . 
                         അമപകാഴകാണണ പകാറയുയട അമങ്ങത്തലയൽ
നനിനണ യസൽഫൈനി എടുകകാര എനണ തദീരുമകാനനിച്ചതണ . അസ്തമ

സമയെമകായെതുയകകാണണഅവനിയട നനിന്നുള കകാഴ്ച വളയര
മമനകാഹരമകായെനിരുന്നു . പകാറയുയട അറ്റതനനിന്നുള യസൽഫൈനി

എടുകകാന ഉള ശ്രമത്തനിൽ കകാൽവഴുതനി . തയനറ കയനിൽ
എബനി പനിടനിച്ചതണ മകാത്രമമ തനനികണ ഓര്മ്മയുള . ഓര്മ്മ
യവയ്ക്കുമമകാള് ആശുപത്രനിയെനിലകാണണ . അച്ഛനുര അമ്മയുര
സമഹകാദരനിമകാരുര കണദീരുണങ്ങകാത്ത മുഖമത്തകാടുകൂടനി
നനിൽക്കുന്നു .അവരുയട സരസകാരത്തനിൽ നനിനകാണണ

മനസ്സനിലകായെതണ ആഴ്ചകമളകാളര തകാന മബകാധ ശൂനദനകായെനിരുന്നു .
ശരദീരത്തനിലകാകമകാനര ഒടനിവുകളര ചതവുകളര . നയടലനിമനറ്റ
പരനികണ ഗുരുതരമകാണണ . ഇനനിയയെകാരു ജദീവനിതര ഉണകാകുമമകാ

ആമവകാ ? മകാസങ്ങമളകാളമുള ആശുപത്രനിവകാസത്തനിനുമശഷര
വദീടനിയലത്തനി . അച്ഛനയറ സമകാദദയമലകാര ആശുപത്രനിയെനിൽ

ചനിലവകായെനി . ഇമപകാള് ആയകപകായട ഒരു ശൂനദത . അനയത്ത
വദീഴ്ചയെനിൽ യമകാകബൽമഫൈകാണുര നഷ്ടയപടനിരുന്നു .

അമ്മയുയടയുര അച്ഛയനറയുര സമഹകാദരനിമകാരുയടയുര
മുഖതമനകാകകാന ലജമതകാനനി . പരകാശ്രയെര കൂടകായത

ഒനനിനുര കഴനിഞ്ഞനിരുനനില . എവനിയട തയനറ മഫൈസണബുകണ
സുഹൃതകള്? ആരുമനില . പനിനദീടണ എമപകാമഴകാ അമ്മ പറഞ്ഞണ

അറനിഞ , എബനിയയെ വനിദഗണധചനികനിതയണ മവണനി
അമമരനികയെനിമലകണ യകകാണമപകായയെനണ . തയനറ അച്ഛനണ

അതനിനുള കഴനിവനിലമലകാ . ഇമപകാള് കദനരദനിന ചനിലവുകള്കണ
തയന ബുദ്ധനിമുടകാണണ . ഇരനികകാര എന അവസയെകായെമപകാള്
എലകാവരുയടയുര കകാരുണദര യകകാണണ ഒരു വദീൽയചയെര് കനിടനി .

ഇമപകാള് അതനിലകാണണ ജദീവനിതര . സമഹകാദരനിമകാരനിൽ
മൂത്തയെകാള്കണ ഒരു യചറനിയെ മജകാലനിയുണണ . ഇളയെവള് പഠനിക്കുന്നു .

പകൽ തകാന തനനിച്ചണ . 4 വര്ഷമകായെനി ഈ ഏകകാന്തത .
ഇമപകായഴലകാര ശദീലമകായെനി . ഓമരകാദനിവസവുര മനരര യവളക്കുന്നു
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രകാത്രനിയെകാവുന്നു . പ്രമതദകനിയച്ചകാന്നുര യചയകാനനിലകായത കടന്നു
മപകാകുന്നു . എയനങനിലര എഴുമനറ്റണ നടകകാന കഴനിഞ്ഞകാൽ

യചയതനിയനകായകയുള പ്രകായെശനിത്തര യചയണര .അതനിനുള 
                        ഒരു അവസരര കദവര തരുമമകാ ആമവകാ?

തയനറ ചനികനിതയ്ക്കുള പണത്തനിനുമവണനി അമ്മയുര
യതകാഴനിലറപനിനണ മപകാകുന്നുണണ . " മമകാമന നദീ തനനിച്ചനിരുനണ

മുഷനിമഞ്ഞകാ" എന അമ്മയുയട മചകാദദര മസകാനുവനിയന തയനറ
ഓര്മകളനിൽ നനിന്നുണര്ത്തനി .

                                                -അഭലിന സജലിതറ്റ്
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പുഴ

മലകളനിൽ നനിയനകാഴുകനി

വയനകാരു

പുഴയെകാണണ ഞകാന

നയലകാരു പുഴയെകാണണ ഞകാന

കുടനികള് എയനറ അടുയത്തത്തനിയെകാൽ

ഓടനിച്ചകാടനി ഇറങ്ങുര അമലകാ

കുടനികള് നനിന്നു കരഞ്ഞദീടുര

ഞകാന നനിങ്ങളയട പുഴയെകാണണ

അല ഇതണ കദവര

നനിങ്ങളയട സസ്വന്തര പുഴ

                                                                              -ലലിശസബാണ
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Bil l Gates

      Entrepreneur and business

man Bil l Gates(born October 28 ,
1955) and his partner Paul Allen

found and built the world's largest
software business, Microsoft

through technological innovation ,
keen business strategy and aggressive business tactics. In the
process ,Gates become one of the richest man in the world . In
February 2014,Gates announced that he was stepping down as

Microsoft chairman to focus on
charitable works at  his foundation ,

the Bil l and Melinda Gates“
foundation .”

         
       In march 1986, Bil l Gates took

Microsoft public with an initial public
offering (I PO) of $21 per share , making

him a instant millionaire at age 31 .

                                                                   -Sniya K J 
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   കൈലലികൈബാലഖ

അമല മണനി മുഴങ്ങുന്നു

അമനിളനികല മകായുന്നു

ആമൽ പൂകള് ഉറങ്ങുന്നു

ആദനിതദന ചനിരനിക്കുന്നു

                             മുനനിൽ ദദീപര ജസ്വലനിക്കുന്നു

ഉളനിൽ മമകാഹര വകാഴുന്നു

കകാക കരഞ ചനിരനിക്കുന്നു

കകാര്മുകനിൽ വനിളറന്നു

കകാലന കലനി തുള്ളുന്നു

കകാലമതു പുച്ഛനിക്കുന്നു

ജദീവന ജദീവനനിൽ തുടനിക്കുന്നു

ജദീവനിതപകാത നദീറന്നു.

 

-തദീര്ത.നകൈ.നകൈ   
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ശകൈരളദീയ ജനതയുനടെ വലികൈസനഖ

മകരളര- കദവത്തനിയനറ സസ്വന്തര

നകാടണ. വനികസനത്തനിയനറ

പകാതയെനിൽ

സഞരനിച്ചുയകകാണനിരനിക്കുന നകാടണ.

കൃഷനിയെകാണണ മകരളദീയെ ജനതയുയട

അടനിസകാനര. ഗ്രകാമങ്ങളര,

നഗരങ്ങളര, കുടനിലകളര, ഫകാറകളര,      പലചരക്കുകടകളര, ആഡരബരര

മഹകാടലകളര, സകാധകാരണകകാരുര ആധുനനികരുര എലകാര നനിറഞ്ഞ നകാടണ.

മകരള എന്നു മകടകാൽ 

" മകരങ്ങളയട നടുവനിലൂയട ചനിനനി ഒഴുകുന, ഗ്രകാമദീണ കുടനികള്, അടുത്തകായെനി

യചറ വദീടുകള്" ഇങ്ങയനയുള സങൽപങ്ങളനിൽ നനിന്നുര എത്രമയെകാ മകാറ്റര

വനനിരനിക്കുന്നു ഇനണ നമ്മുയട നകാടനിനണ.

ഇന്തദയെനിൽ 100% സകാക്ഷരത കകവരനിച്ച നകാടകാണണ നമ്മുമടതണ. അതു

തയനയെകാവകാര നമ്മുയട വനികസനത്തനിൽ മുഖദ പങ്കുവഹനിച്ചതണ . നമ്മുയട

ജദീവനിതരദീതനിയെനിൽ തയന ഇനണ ഏയറ മകാറ്റര വനനിട്ടുണണ. ഈ കകാലഘടത്തനിൽ

വനികസനര എനതണ അനനിവകാരദമകാണണ.

ഉമദദകാഗര ആയെകാലര, വനിദദകാഭദകാസര ,

പകാര്പനിടര , ഭക്ഷണര , കവദത്യുതനി എനനിവ

ഓമരകാ ജനങ്ങള്ക്കുര ലഭദമകാക്കുക എന

നമ്മുയട ലക്ഷദത്തനിലൂയട നമുകണ വനികസനര

സകാധദമകാവുന്നു.

ഇന്തദ എന നമ്മുയട രകാജദത്തനിയനറ

അടനിസകാന തയന കൃഷനിയുര ഗ്രകാമദീണ ജനതയുര ആണണ.

അതുയകകാണതയന ഇന്തദയയെമപകായല മകരളവുര, അതനിനകാൽ
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മകരളത്തനിയനറ വനികകാസത്തനിനണ കൃഷനിയുയടയുര ഗ്രകാമദീണ ജനതയുയടയുര

വനികസനര അനനിവകാരദമകാണണ. വദവസകായെ മമഖലയുയട വനികസനര

പരനിമനിതയപടുത്തനി യകകാണള സകാമൂഹദ വനികസനത്തനിയനറ 

ഒരു പ്രതനിനനിധനിയെകായെനി മകരളര അങ്ങയന മകാറന്നു. മകരളദീയെ ജനതയുയട

വനികസനര നടത്തണയമങനിൽ വനിജയെകരമകായെ, മവഗതയുള സകാമത്തനിക

വനികസനത്തനിലൂയട മകാത്രമമ സകാധനിക എന മകരളര യതളനിയെനിക്കുന്നു.

മകരളത്തനിയനറ വനികസനര, വനിദദകാഭദകാസത്തനിലൂയടയുര ആമരകാഗദ

സരരക്ഷണത്തനിലൂയടയുര മനടകാന കഴനിയുയമനണ വദീണര യതളനിയെനിച്ചുയകകാണണ

മകരളര അതനിനയറ 62ാകാര പനിറവനി ദനിനത്തനിമലകണ അടുക്കുന്നു.

                                                                           
                                                                             -ശദീര    ഞലിനലി.നകൈ.ബലി

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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തബാശകബാല്

 അവനനിൽ നനിന്നുര അടര്ന്നുവദീണ

 തകാമകകാൽ 'മസ്നേഹ'മകായെനിരുന്നു

 അവനറനിയെകായത  അതനിനണ തുരുമണ
പനിടനിച്ചനിരനിക്കുന്നു

 എനകാൽ അവനു ഒരുമയുയട

 വകാതനിലകള് നഷ്ടയപടതണ  അവന അറനിഞ്ഞനില

 അവനറനിയെകായത അയതകാരു

 അപ്രതദീക്ഷനിതമകായെ സസ്വപ്നര മകാത്രമകായെനി.......

  ഒരു സുപ്രഭകാതത്തനിൽ മങ്ങനിമപകായെ

 ഇരുട്ടുകള് തനിരനിച്ചുവന്നു........

 ആമരകാ സൂക്ഷനിച്ചനിരുന തകാമകകാൽ എമന്തകാ

 ഉപകകാരയപട്ടു

  അനകാദദമകായെനി അവമനകാര്ത........

 കളഞമപകായെ ആ പഴയെ 'തകാമകകാൽ'!

                                                                                 -ഷഹകാന.യക.സനി

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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 My teacher

                                                     
Teacher!

The angel of knowledge,

 the source of truth and
wisdom,

 who shows the magic of brain,

   and love from the soul.

                                                     -Gayathri. S

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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ഒറയറ്റ്കറ്റ്

 അച്ഛയനറ  മസ്നേഹമമകാ ഇല

  അമ്മതന മകാറനിൽ കനിടനനില

 യനമഞകാരര ഉറങ്ങകായത യകകാച്ചു

 പ്രകാവനിയന  മപകായല അലഞ

 മസ്നേഹവകാതലദവുര കരുണയുര മതടനി

 ഞകാന ഒറ്റയകായെനി ഇന്നുര  വളര്ന്നു

 എന വഴനികളനിൽ ഇന്നുര ഞകാന

 ഒറ്റയെകായെണ തയന വളരുന്നു.
                                                                   
                                               -ശദീതസ്വ .പദീ.നകൈ

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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Marie curie
 Marie Curie was a French physicist with many accomplishment in

both physics and
chemistry,who conducted

pioneering research on
radioactivity.

     Marie Curie originally
named Marja Sklowdowska
was born in Warsaw ,Poland

on November 7,1867.Her just learning of physics came from her
father who taught it in high school.

                Curie thus began studying uranium radiation and made it
her doctoral thesis with the aid of an electromates built by

pierrie,Marie measured the strength of the radiation emitted from
uranium compounds and found it proportional to period of time and
influence by external conditions. She detected a similar immunable

radiations in the compounds of thorium. While checking these
results ,she made the discovery that uranium and the mineral chalcolite
emitted 4 times as much as radiation as their      uranium content. She

realised that unknown elements , even more radioactive than
Uraniummust be present . Then in 1898, she drew the revolutionary

conclusion of the pitch blend contain a small amount of an unknown
radioacting element. In the next year Curie's discovered two elements

called polonium and radium. They now began the tedious and
monumental task of isolating these elements . So that their chemical
properties could be determined . During the next four years working

in a leakly wooden shed they processed a ton of pitch blend,
laboriously isolating from in a fraction of gram. 

                                                                           -Devananda  R.R

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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പൂമബാറ

പുളനിയുടുപനിട പകാറനി നടക്കുന

പൂമകാമറ്റ

വളനിക്കുടനിലനിയല ഊഞ്ഞകാൽ

ആടുവകാന വനകായട വനകായട

പൂമന്തന കുടനിക്കുവകാന

പൂമന്തന നുകരകാന മപകാരകാമമകാ മപകാരകാമമകാ

മലനിക പൂത്തതുര മുല വനിരനിഞ്ഞതുര

കണകായട കണകായട

ഇകയര വനകാലര അകയര മപകായെകാലര

പൂവുയണ പൂവുയണ

കകാടകായെ കകായടകായക ചറ്റനി നടക്കുവകാന

മപകാനകായട മപകാനകായട.

                                    -സസ്വകാതനി
    

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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  A GOOD BEGINNING   MAKES A GOOD ENDING.

Anything   that  beings well  , ends well. Beginning  lays the

foundation  . If the foundation is bad affect the end . If the initial steps

are defective the later stages are bound to imperfect. That  is why

great importance is given to primary  education .A  student who has

a   sound primary education will find even the complicated subjects

easy in  later stages of  education .At the same time a student with

an imperfect schooling will struggle when he go  for higher education.

How ever hard he tries he can not achieve  the  desired result because

of the  bad beginning.  There for, care should be taken to  make a

good beginning and sustain it in     the    later  stages if the ending is

to be good.

                                                                                     -Geethika

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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 ततररगव

   तजतनव पयवरव हमम तहमवलय

   तजतनभ पयवरभ यम तनव - गरगव

        उतनव हभ पयवरव हह हमकय

फर-   फर हतआ ततररगव

   रग सदव कस सतरयव हमकय

 नए -   नए बतलदवन तसखवतव

   और हरव हतरयवतल लवकर

   भवरत कय सरपननव बनवतव

    शवसत ररग मम भरभ हह

   रहस तवशव तजससस खतशहवल

   तफर अशयक कव चकप र

     अतहरसव कव ऊर चव रखतव हह भवल

                                                  -  तदयव लकशमभ

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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കൈലബാലയഖ
ജദീവനിതത്തനിയനറ ഒരു ഭകാഗമകാണണ

കലകാലയെര. കലകാലയെ ജദീവനിതത്തനിൽ

ഒരുപകാടണ ദദുഃഖങ്ങളര, സമന്തകാഷങ്ങളര

ഉണകാവുര. ഒരുപകാടണ മറകകാനകാവകാത്ത

ഓര്മ്മകളകാണണ നമുകണ കലകാലയെ

ജദീവനിതത്തനിൽ കനിട്ടുനതണ.

എനനിരുനകാലര നമ്മുയട മനസ്സണ

മകായെകായത കനിടക്കുന ഒനകാണണ കലകാലയെര. കലകാലയെ ജദീവനിതര

ആമഘകാഷനികകാനുര, ആസസ്വദനികകാനുര ഉളതകാണണ . അതനിലപരനി നമുകണ

പഠനികകാനുര കൂടനിയുളതകാണണ. പഠനികകാന എന്നുപറഞ്ഞകാൽ

പുസ്തകത്തനിലളതണ മകാത്രമല, മറനിച്ചണ അനുഭവത്തനിൽനനിന്നുര , ഗുരുകന്മകാരനിൽ

നനിന്നുര എലകാവരനിൽനനിന്നുര പഠനികകാനുണണ. അനുഭവമകാണണ നമ്മുയട ഏറ്റവുര

വലനിയെ ഗുരു. ശ്രദ്ധനിച്ചുര, അനുഭവനിച്ചുര, ജദീവനിമകണ ഒരു സമയെമകാണണ

കലകാലയെജദീവനിതര. കലകാലയെജദീവനിതത്തനിൽ നമ്മള് അനുഭവനിച്ച ഒരുപകാടണ നല

ഓര്മ്മകള് ഉണണ, യെകാത്രകള് അതനിയലകാനകാണണ. പഠനയെകാത്രകള്

ഓമരകാന്നുര ഒരു അനുഭവമകാണണ. അതനിൽനനിനണ നമുകണ ഒരുപകാടണ കകാരദങ്ങള്

പഠനികകാനുണണ. കകാസ്സണമുറനി

ഓര്മ്മകള് അതനിൽ ഏറ്റവുര

മനികച്ച ഒനകാണണ. അവസകാന

യബഞനിയല ഇരുത്തകാര, പരദീക്ഷ

സമയെങ്ങളനിയല ജനലരനികനിയല

ഇരുത്തര , കകാസ്സനിൽ

കവകനിയയെതനതണ, സമരര ഉണകാകുമമകാള് സണകൂള് മനരയത്ത വനിടുനതണ ,

കടകളനിൽനനിനണ ഉപനിലനിട മകാങ്ങ തനിന്നുനതണ, സുഹൃതകമളകായടകാപര കഥ

പറഞ നടക്കുക. ഇയതലകാമകാണണ എയനറ ജദീവനിതത്തനിയല കലകാലയെ

ഓര്മ്മകള്......

                                                                                        -ആമലിന അര്വ

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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ശസ്നേഹഖ

മസ്നേഹയമയന്തമനകാ കണനിൽ

വഞനിതതുളനി മപകാൽ

മസ്നേഹര യവടനിത്തനിളങ്ങുന

പകൽ പക്ഷനികള് മപകായല

മസ്നേഹത്തനിയനറ യവളനിച്ചമറനിയെകായത

ജന്മങ്ങള് എത്രമയെകാ

ഒരനിറ മസ്നേഹത്തനിനകായെനി അനകാഥ
കുരുന്നുകള്

കണ്ണുനദീര് തൂകനി കകാത്തനിരനികയവ

മസ്നേഹത്തനിയനറ പൂമന്തകാടത്തനിനകായെനി

അതനിയല പൂകളകായെനി

പനിഞ്ചു കുരുന്നുകള് മരകാദനിക്കുന്നു.
                            

                                                  -മദവതദീര്ത.വനി

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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Mercury (elements )
      Mercury is a chemical element with
symbol Hg and atomic number 80 it is

commonly known as quicksilver and was
formerly named hydragyium. A heavy silver

D block elements mercury is the only
metallic element that is liquid standard

louditions for temperature and pressure,
the only other elements that is liquid

under these condition Bromine, though metal such as
caesium,gallium,and rubidium melt just above room temperature.

Mercury occurs in deposit throughout the world Mostly as Cinnabar
(mercuric sulphide). The red pigment vermilions is obtained by

grinding Natural Cinabar or synthetic mercuric sulphide.
Mercury is used in thermometer,

barometer, manometer,
Sphygmomanometer,, float values,

Mercury switches, Mercury relays
fluorescent lamp and other devices

through concerns about the
elements toxicity have led to
Mercury thermometer and

Sphygmomanometer being largely phased out in chemical
environment in favour of alternative such as alcohol as galiustam

filled glass thermometers and thermistor or infra-red laser electronic
instruments likewise mechanical pressure gauges and electronic
strain gauge seusare have replaced Mercury Sphygmomanometer.

                                                            -Keerthana S .S

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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ഓര്മ്മകൈള്

മകായെകാത്ത ഓര്മ്മതന കല്പടവനിൽ

തനനിയയെ ഞകായനകാന്നു ഓര്ത്തനിരുന്നു

അനുദനിനര ഓര്മ്മയെനിൽ  തന

എന പ്രനിയെ ബകാലദര ഓര്ത്തനിടുന്നു

കുസൃതനിയുര കളനിയുര ചനിരനിയുമകായെനി

മപകായെ ബകാലദര നുകര്നനിടുര

ആ കകാലയമകാന്നുര തനിരനിച്ചു കനിടകാന

എത്രനകാളകായെനി യകകാതനിച്ചനിടുന്നു

കൂടമരകായടകാത്തണ മണപര ചടതുര

യതമകയല മകാവനിന മകാങ്ങ പറനിച്ചതുര

എത്ര നല മധുരമദീ ബകാലദര

ഓര്ക്കുമമകായഴലകാര ഹരര പകര്നനിടുന്നു

മസ്നേഹത്തനിന ഉറപ്പുള മപകായെ ബകാലദര.

ഇനണ ആ ബകാലദര കകാണകാതനില

ഓര്കകാനുള നന്മയുളവ മകാത്രര.

                                                               -കൈബാര്തലികൈ.ടെലി

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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ഗലദീലലിശയബാ ഗലദീലലി

യചരനിഞ്ഞ മഗകാപുരത്തനിയനറ നകാടകായെ ഇറ്റലനിയെനിയല

പനിസയെനിൽ 1564 യഫൈബ്രുവരനി 15 നകാണണ

ഗലദീലനിമയെകാ ജനനിച്ചതണ. ഔമദദകാഗനിക

പഠനത്തനിനുമശഷര കവദനികനകാകകാന സനദകാസ

മഠത്തനിൽ മചര്ന ഗലദീലനിമയെകായയെ അച്ഛന നനിര്ബനനിച്ചണ കവദദശകാസ്ത്ര

പഠനത്തനിനകായെനി പനിസ സര്വ്വകലകാശകാലയെനിൽ മചര്ത. അവനിയടയവച്ചണ

ഗണനിത അധദകാപകനകായെ ഓസലനിമയെകാ റനിച്ചനിയയെ പരനിചയെയപടമതകായട കമര

ഗണനിത മതകാടകായെനി. 1589-ൽ പനിസ സര്വകലകാശകാലയെനിൽ

അദ്ധദകാപകനകായെനി. എനകാൽ അധനികകകാലര കഴനിയുനതനിനു മുമ്പുതയന

ഔമദദകാഗനിക വസ്ത്രര ധരനികകാത്തതനിനയറ

മപരനിൽ അവനിയടനനിന്നു പുറത്തകായെനി. പനിനദീടണ പകാദവ സര്വകലകാശകാലയെനിൽ

യപ്രകാഫൈസറകായെനി.
                                                                          -ശനഹ പ്രശമബാദറ്റ്

                                                                                                    G.G.H.S.S.BALUSSERY
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Search Engine
            Search engine refers to a huge

database of internet resources such as
web pages,newsgroups,programme,image

etc. It helps to locate information on
world wild web.

User can search for any information by 
passing query in form of keywords or phase. It then searches for

relevant information in its database and
return to the user. The search results,

often referred to as search engine results
pages (SERPs). The information may be a

mix of web pages, images and other
types of files. To simplify, think of a

search engine as two components. First a
spider/ web crawler trolls the web for content that is added to the
search engine, relevant results are returned based on the search
engines and algorithm. Early search engine were based largely on

page content, but as websites learned to game the system,
algorithms have become much more complex and search results

returned can be based on literally hundreds of variables.
There used to be a significant number of  

search engine with significant market share. Currently, Google and
Microsoft's  bring control the vast majority of market. 

                                                                  -Diya Fathima
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വന പ്രളയഖ

                      ഒരു യകകാച്ചു   ഗ്രകാമര അവനിയട ഒത്തനിരനി സകാധകാരണകകാരകായെ

പച്ച മനുഷദര്. ഏവരുര തദീരകാദദുഃഖത്തനിൽ കകാരണര ഒരു തുളനി യവളമനില. ആ

ഗ്രകാമത്തനിലളവര് സര്കകാരനിമനകാടണ എത്ര മകണമപക്ഷനിച്ചനിട്ടുര ആ

ഗ്രകാമത്തനിമലകണ യവളര എത്തനിയെനില.

ഏവരുര മഴയപയകാന ആകകാശമത്തകാടണ

മകണമപക്ഷനിച്ചു. ഈ ഗ്രകാമത്തനിനണ

അടുത്തണ ഒരു വലനിയെ കകായെൽ " കവ്വകായെനി

കകായെൽ" യകകാടു മവനലനിൽ വറ്റനിമപകായെനി.

അങ്ങയനയെനിരനിയക ഗ്രകാമത്തലവന

ആകകാശമത്തകാടണ മചകാദനിച്ചു ദനിവസര

പതപതനിനഞണ ആയെമലകാ ഇങ്ങയന

മുഖര വദീര്പനിച്ചണ ചനിരനികകാന

തുടങ്ങനിയെനിടണ , ഒരനികയലങനിലര 

യപകാടനി കരഞ്ഞൂയട നനിനകണ.

അമദ്ദേഹമത്തകാടണ കുടനികള് മചകാദനിച്ചു '

ആകകാശത്തനിനണയട കണ്ണുനദീര്

ആണമല മഴ ?' ആയെനിരനികകാര പമക്ഷ മഴ യപയനിയലങനിൽ നകാര

എന്തുയചയ്യുയമനണ ഗ്രകാമത്തലവന. ഇങ്ങയന ഒത്തനിരനി നകാള് കകാത്തനിരുന്നു.

മഴ യപയനില യവളര കനിടകായത എലകാവരുര ക്ഷദീണനിതരകായെനി . എലകാവരുര

പ്രകാര്തനയെനിൽ ആണ ഇങ്ങയന ഇരനിക്കുമമകാള് ആകകാശര പതുയക

കണ്ണുതുറന്നു മഴയപയകാന തുടങ്ങനി . ഡകാമുകള് എലകാര നനിറഞ, അങ്ങയന

ഡകാര തുറകകാന കകാലകാവസ നനിരദീക്ഷകര് പറഞ. ഡകാര തുറന്നു യവളര

കുത്തനിയയെകാലനിച്ചു വന. ഈ ഗ്രകാമത്തനിയല കവ്വകായെനി കകായെൽ മഴ നനിനനില .

കകായെലനിയല യവളത്തനിനയറ ഒഴുക്കുര അളവുര കൂടനി. ഗ്രകാമത്തനിലള വദീടുകളനിൽ

യവളര. പനിയന യവളത്തനിനയറ നദീരകാടണ ആയെനി. ഒരുപകാടണ മനുഷദര്

ചയത്തകാടുങ്ങനി. അയതകാരു വന പ്രളയെര ആയെനിത്തദീര്ന്നു . നകാര ആരുര 
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കരുതനിയെനില ഇങ്ങയനയയെകാരു വന പ്രളയെര നമുകണ മനരനിമടണനിവരുയമനണ .

ഈ സമയെത്തണ ജകാതനിയെനില മതവുമനില എലകാവരുര ഒറ്റയകടകായെനി പ്രളയെയത്ത

മനരനിടുകതയന യചയെണതു.

ഒനകാണണ നമ്മള്..................

                                                                           -അനനഖ്യ രവലി
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അമ്മതന ദദുഃഖഖ

 
ഉറങ്ങകാന പറ്റകായത അലസമകായെണ അമ്മ

 ദനിവസവുര കണദീരുററ്റുുന മണനിൽ

 ജദീവനിതര തളനിനദീകകാന പറ്റകാത്ത ഒരു അമ്മ

 ഒരു മയെകര കഴനിഞ്ഞണ  കണനി കകാണുനതുര

 കണനിരുററ്റുുന അമ്മതന കണ്ണുകള്

 അമ്മമയെകാടണ ഞകാന മചകാദനിച്ചു

" അമ്മ എന്തനിനദീ കണ്ണുനദീര് യപകാഴനിക്കുന്നു"

" മമകായള" എന നനിലവനിളനി ഞകാന മകട്ടു

 എന്തനിനകാണണ അമ്മ കരയുനതണ? 

 മൂകനിൽനനിനണ ഒലനിച്ചനിറങ്ങുന രകര

 ആരുരകകാണകായത തുടച്ചുയകകാണണ അമ്മ,

  എയന മചര്ത്തണച്ചു യകകാണണ യചകാലനി

 "മകയള നദീയെകായണന ദദുഃഖര"

 അണയെകാന മപകാകുന ജദീവനിതത്തനിയനറ

 അന്തദവനിലകാപര ഞകാന മകട്ടു.
                                                                                      -ശ്രദീത്തസ്വ .പദീ.യക
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ശവര റൂബലിന

(1928-2016) ഗകാലകനികളയട അടുത്തണ

നനിൽക്കുന നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുര ഗകാലകനികളയട

മധദത്തനിയല നക്ഷത്രങ്ങളയട ഭ്രമണമവഗത

തയനയെകായണനണ ആദദമകായെനി നനിരദീക്ഷനിച്ച

ശകാസ്ത്രജ്ഞ. ഇതകാണണ ഇരുണ ദ്രവദര (Dark

Matter) എന

കണപനിടനിത്തത്തനിമലകണ നയെനിച്ചതണ.

വകാനനനിരദീക്ഷണത്തനിലര മറ ശകാസ്ത്രജ്ഞ

പരദീക്ഷണങ്ങളനിലര സ്ത്രദീകള് പരനിമനിതനികള്

മനരനിട കകാലത്തകാണണ ഏയറ ശ്രമദ്ധയെമകായെ ഈ കണപനിടനിത്തര നടത്തകാന

അവര്ക്കു കഴനിഞ്ഞതണ. എനകാൽ അര്ഹമകായെ അരഗദീകകാരങ്ങയളകാന്നുര

ലഭനിച്ചനില.

                                                                                                     

                                                                                           -ഹലകാ ഫൈകാത്തനിമ
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Isaac Newton

 Sir Isaac Newton was  an English
mathematician,theologian, author and
physicist, who is widely recognised as
one of the most influential scientist

of all time  and a key figure in the
scientific  revolution. His book
philosopher naturalis principa
mathematica ( "mathematical

principles of natural philosophy") first
published in1687 laid the foundations 8
classical mechanics. Newton  also made

seminal contributions to cepties shavs credit
with Gottfried Wilhelm ceibnix far

developing the infinitesimal  calculus .
 

-Theertha  K . K
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അമ്മതന ലബാളനഖ

 
ജനനിച്ചുടന ഞകാന അമ്മയയെ കണ

അമ്മയെനിൽ തുടങ്ങനി എയനറ 'അ' എന
അക്ഷരര.

അനകകാരര നനിറയഞ്ഞകാരദീ ഭൂവനിൽ

കഷ്ടനിച്ചു മപകാറ്റനി വളര്ത്തനിയെമ്മ

തദീരകാത്ത മകായെകാത്ത മനകാവനിലര

ലകാളനിച്ചു മപകാറ്റനി വളര്ത്തനിയെമ്മ

മകള് കണ്കണ കദവമകായെനി

മസ്നേഹനിച്ചു മസ്നേഹനിച്ചതമ്മ

മസ്നേഹര പകരുന അമ്മതന വകാക്കുകള്

ആയെനിരര ഉമ്മയ്ക്കു സമര.

പകരര എമനകാതുവകാന ഇയലനണ ആരുര

ഈ ഉലകത്തനിൽ അമ്മയയന്നുര

അറനിവകാര പ്രകകാശമണയുമമകാള്

ഗുരുവകായെനി മകാറനിടുര പ്രനിയെ ജനനനി
                                                                     

                                                           -അല്ക.എ.എസറ്റ്
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  നടെലലിസറ്റ്ശകൈബാപറ്റ്

 യടലനിമസകാപനിയനറ കണപനിടനിച്ചമതകാടുകൂടനി

പ്രപഞത്തനിയല രഹസദങ്ങള് കൂടുതലകായെനി

യവളനിയപട്ടു. കകാരണര വനിദര വസണതുകയള

നനിരദീക്ഷനികകാന ഈ ഉപകരണര മൂലര

സകാധനിച്ചു.

മപകാളണകകാരനകായെ ജകാന ലനിപര്  യഷ

ആണണ 1608-ൽ യടലനിമസകാപനിനയറ നനിര്മ്മകാണ തതസ്വര ആദദമകായെനി

ആവനിഷണകരനിച്ചതണ. ഇതനിയന അടനിസകാനമകാകനിയെകാണണ ഗലദീലനിമയെകാ 1609-ൽ

യടലനിമസകാപണ നനിര്മ്മനിച്ചതണ. 

യടലനിമസകാപ്പുകള് രണതരമുണണ.

അപവര്ത്തന യടലമസകാപ്പുര പ്രതനിഫൈലന

യടലമസകാപ്പുര . യലനസണ ഉപമയെകാഗനിച്ചണ 

വനിദരസ വസണതുകളയട പ്രതനിബനിരബര

സൃഷ്ടനിക്കുനതകാണണ അപവര്ത്തന 

യടലനിമസകാപണ.അപതലദര്പണമുപമയെകാഗനിച്ചണ

ദയരയുള വസണതുവനിയനറ പ്രതനിബനിരബര സൃഷ്ടനിക്കുനതകാണണ പ്രതനിഫൈലന

യടലമസകാപണ. 

ഇനഫകായറഡണ, മറഡനിമയെകാ തരരഗങ്ങള് , എകണ മറ, ഗകാമകാ മറ എനനിവ

ഉപമയെകാഗയപടുത്തനിയുള വനിമശഷ തരര യടലമസകാപ്പുകളര ഇകകാലത്തണ

പ്രചരണത്തനിൽ ഉണണ.
                                                                                -ശവദ .ബലി.എസറ്റ്
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ഗുരു

           
   ജദീവനിതത്തനിനണ അര്ഥര നൽകനി

അക്ഷരങ്ങള്കണ ജദീവന നൽകനി

അക്ഷരമലകാകമത്തകണ കക പനിടനിച്ചു

നടത്തനിയെ അധദകാപകയര നനനി

മലകാകകാന്തര പകാഠങ്ങള് ഞങ്ങള്കണ

പകര്ന്നു നൽകനി ഞങ്ങയള മകളകായെനി

കണപഠനിച്ച എലകാ അദ്ധദകാപകര്ക്കുര

ഞങ്ങളയട കൂപ്പുകകകള്.

                                                                 -ആമനിയെ
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നദീ നപയറ്റ്നതബാഴലിയബാനത

മഹ തരരഗ രൂപനിണദീ

നനിന മക്രകാധകാഗനിയെനിയലരനിഞ്ഞമര്നനിതകാ മകാനുഷര്

ഒരനികലര വനിസ്മരനികകാത്ത ഒരു

മപടനിസസ്വപ്നമകായെനി മകാറനി നദീ

നകാടനിയന നടുകനി അനന്ത പ്രവകാഹമകായെനി

അലഞ നദീ മകരളകാരബതന മകാറനിൽ

കുത്തനിയയെകാലനിച്ച നനിന മൃതത്യു പ്രവകാഹത്തനിൽ

എത്രമപര്,

എത്രമപര് വലനിഞ്ഞനിഴഞ?

പ്രളയെമമനനിന തപ നനിദ്രയെനിൽ

വദീണുറങ്ങുന്നു ഭൂമനി പുത്രന

നദീ നൂറണ ജദീവന കവര്യനടുത

ഞങ്ങള്കണ ബകാകനിയെകായെനി കണ്ണുനദീരുര

എന്തനിനണ നദീ മനനിന മനുഷദയനറ

മൃതത്യുവകായെണ മപമകാരനി യപയെണതു

ഒരു മനരമനിത്തനിരനിയെകാഹരമുണകാന

അലഞ മകണു മര്തദനനണ
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മകരളര പൂര്ണമകായെണ യവളത്തനിൽ ആണമപകായെനി

വര്ഗതസ്വവുമതനിയലകാലനിതമപകായെനി

വര്ഗദീയെ രകാഷദീയെ അസമതദ ചനിന്തകള്

കലനിതുളനി യകകാണമപകായെനി
കകാലവര്ഷര

മകരള ധരനിത്രനിതന ജദീവനിത
പുസ്തകത്തനിൽ

മകായെകാത്ത പകാടകായെനി ഉറച്ചനിരനിക്കുന്നു
നദീ

ഇനനി നനിന നനിദകാന്ത സ്മരണയെനിൽ നനിന്നുണരുന

അമ്മയയെ ഞങ്ങള്കണ കകാണകാമമകാ?
                                       

                                                      -മകാളവനിക.എര.എസണ
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യുറബാനസറ്റ് 

സൂരദയന ചറന ഒരു ഗ്രഹമകായെ

യുറകാനസനിയന 1718 -ൽ

ഇരഗ്ലദീഷുകകാരനകായെ വനിലദര ഹര്ഷൽ

ആണണ കയണത്തനിയെതണ. ദരത്തനിയനറ

അടനിസകാനത്തനിൽ സൂരദനനിൽ നനിന്നുള

ഏഴകാമതണ

ഗ്രഹമകാണനിതണ. യുറകാനസനിയനറ

അന്തരദീക്ഷത്തനിൽ കഹഡ്രജന,

ഹദീലനിയെര,മദീമതന തുടങ്ങനിയെ വകാതകങ്ങള്

ഉണണ. ഉപരനിതല തകാപനനില -215 ഡനിഗ്രനി

യസൽഷദസണ ആണണ.

ഹര്ഷലനിയനറ യടലനിമസകാപനിയനറ മകാഗനിഫൈനിമകഷന മശഷനി 6450

ആയെനിരുന്നു. അമദ്ദേഹര തനയറ യടലനിമസകാപനിലൂയട ഒരു യനബുലസണ

നക്ഷത്രയത്തമയെകാ വകാൽനക്ഷത്രയത്തമയെകാ വദീക്ഷനിച്ചു. അതനിയനറ ചലനര

നനിരദീക്ഷനിച്ചമപകാള് അയതകാരു ഗ്രഹര ആയണന നനിഗമനത്തനിൽ

എത്തനിമച്ചര്ന്നു. ഒരു യകകാലര തുടര്ച്ചയെകായെനി നനിരദീക്ഷനിച്ചമശഷര അതനിയനറ 

ഭ്രമണപഥര ഗ്രഹത്തനിയനറതകായണനണ അമദ്ദേഹര കണപനിടനിച്ചു. അതനിയനറ

വദകാസര 18 ആസണമട്രെകാണമനികൽ യൂണനിറ്റകായെനിരുന്നു.

                                                                                            
                                                                                        -നനന
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      चततर ममढक
 

                       तकसभ तवलवब मम एक ममढक थव । एक
                   तदन वह तवलवब सस बवहर आ बहटव । उसभ समय

    ककआ आयव ।

                          उसनस ममढक कय चयचच मम उठव तलयव ।
           ममढक चततर थव । वह बयलव -     भवई कवहआ ,  मसरभ

  दसह तय

                            कभचड सस भरव हतआ हह । ममढक नस बयलव तक सनवन करनस सस मसरव शरभसर आपकस तलए
        आहर भभ सववतदषट रहसगव।

                   ममढक कभ बवत कवहए नस मवन लभ । वह
              तवलवब कस तकनवरस उतरव । ममढक कय सनवन

                    करनस तदयव । तब ममढक नस लरबभ छपलवलग
                     मवरकर पवनभ मम घ तस गयव । तफर वह कवहए

  सस बयलव "   बसवकभ .  फ !            अब ततम अपनस घर चलस
                   जवओ । अब मतझस खव नहभ र सकतस । "

                                                                 -  लकशतम ननदव
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Alexander Fleming

        Sir Alexander Fleming was a
Scottish physician, micro biologist,and

pharmacologist.

             His best known discoveries are
the enzyme lysozyme in 1923 and the

world's first antibiotic substance Bencyl penicillin from the mould
penicil lin notatum in 1928,for which which he shared the Nobel prize in

psychology or medicine in 1945 with Howard Florey and Ernst Boris
Chain. He wrote many articles on bacteriology ,immunology and

chemotherapy  .
                      Fleming was knighted for his scientific achievements in

1944.In 1999,he was named in time magazine's list of the 100 most
important people of the 20th century.In2002,he was chosen in the

BBC's television poll for determining the 100 greatest britons ,and in
2009,he was also voted third greatest scot  in an opinion poll“ ”

conducted by STV,behind only Robert Burns and William Wallace. 
                                                                         -Arathi
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നലിപബാ

അഗനിജസ്വകാലയെകായെണ

ആളനിപടരുന്നു

മകകാഴനിമകകാടണ എന

മഹകാനഗരയത്ത

പനിടനിച്ചുലച്ച യകകാലപകാതകനി.

നനിപ എന്നു മകടകാൽ യഞടനി

വനിറക്കുന്നു മകാനവരകാശനി

പനനിയയെ മറനിച്ചനിടണ നനിപ യെകാകനി

മകാറ്റനിയെ വവ്വകാലകള്

ഒരു മകാതൃമസ്നേഹര തുടങ്ങനി

ഒരു പനിമഞകാമനയയെ വയര

തടനിയയെടുത്ത മരണര
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അമ്മയയെന മഹതസ്വയത്ത

പനിമഞകാമന യെനിൽ നനിനണ

അടര്ത്തനിമകാറ്റനിയെ നദീചകന പകരര എനതകാണണ

മഡകാകണടര് എനണ മകടകാൽ മപകാലര

വനിറകകാത്ത മരകാഗര

മരനിച്ചവമരകകാള് ബകാധനിച്ചവര്

ഏയറ..........

                                                                          -ഗസൗരലിനനന.ഡലി
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Let's  Have Some Fun.........

The Perfect Son

Father: I have the perfect son. 
Friend: Does he smoke? 
Father: No, he doesn't. 

Friend: Does he drink whiskey? 
Father: No, he doesn't. 

Friend: Does he ever come home
late? 

Father: No, he doesn't. 
Friend: I guess you really do have

the perfect son. How old is he? 
Father: He will be six months old next Wednesday.

                   Boy or Girl

John: Just look at that young person with the
short hair and blue jeans. Is it a boy or a girl?

Marry: It's a girl. She's my daughter.
John: Oh, I'm sorry, sir. I didn't know that

you were her father.
Marry: I'm not. I'm her mother.  
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                  First at school

  
The mother says to her daughter, "Did you enjoy

your first at school?"
 

 The daughter answers, "First day? Do you mean I have to go back again
tomorrow?''

                                          Tickets

Bus conductor: Why are taking two tickets?
Passenger: Because if  lose one that second ticket

will save me.
Conductor: what if you lose both?

Passenger: Listen, I am not a fool. I already have

my Pass with me.!!!

                                                                                     -  Arsha
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ശമബാഹങ്ങള്

മണനിയെടനി മണനിയെടനി മകടനിമല

വനിദദകാലയെര മണനി മകടനിമല

കുഞ്ഞനി ഉടുപണ ധരനിമകമണ

കുഞ്ഞനി കുടയുര ചൂമടമണ

പുസ്തകസഞനി എടുമകമണ

പകാഠര മകട്ടു പഠനിമകമണ

കൂടരുയമകാത നടമകമണ

പകാട്ടുര കഥയുര മകള്മകമണ

കളനി ചനിരനി മമളര കൂമടമണ

വലനിയെവരകായെനി തദീമരമണ.

                                                                   -ആയലിഷ നലിന.നകൈ.നകൈ
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Let's  Work up our Brain
Q: You walk into a room with a match, a kerosene lamp, a candle, and a

fireplace. Which do you light first?
A: The match.

Q: What word begins and ends with an E but only has one letter?
A: Envelope.

Q: I’m tall when I’m young and I’m short when I’m old. What am I?
A: A candle.

Q: What has hands but can’t clap?
A: A clock

Q: I have keys but no doors. I have space but no rooms, I allow you to
enter but you are never able to leave. What am I?

A: A keyboard

Q: What’s full of holes but still holds water?
A: A sponge.

Q: What has one eye but can’t see?
A: A needle.

Q:What has to be broken before it can be used?

A: An egg.

Q: There are two sisters: one gives birth to the other and she, in turn,
gives birth to the first. Who are the two sisters?

A: Day and night.

Q:People make me, keep me, change me, raise me, even though I can
be very dirty. What am I? 

A:Money.

Q: What has a neck but no head? 
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A: A bottle.

Q: What goes up but never comes down? 

A: Age.

Q:They come at night without being called and disappear during the
day without being stolen. Can you guess what are they? 

A: Stars.

                                                                             -Parvathy
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SAY NO TO DRUGS
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ജദീവനലിലബാത കുപബായങ്ങള്

നൂറ്റകാണകള്കണ മുമണ കുഴനിച്ചനിട

                               വനിഷജന്തുകള്

പുതുജദീവന യവച്ചണ ഫൈണര

                                       വനിടര്ത്തനി ഇരനിക്കുന്നു

പൂത കകായെണച മരങ്ങള് യഞകാടനിയെനിടയെനിൽ

                                                      ജലര ലഭനികകായത

ശസ്വകാസര മുടനി യതകാണ വരണണ

                                                       മരനിക്കുന്നു.

                                -നഹകാന.യക.സനി
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                     ഇഇൗ മമാഗസസിനന
            

          പപ്രേരണയമായസി നസിന്നവർ

            ആപലേഖനങ്ങൾ കകമാണന

             അങ്കനനം ചമാർതസിയവർ......

              കകതമാങനം

             വഴസിതമാരയനം

             തതീർതവർ........

              വമായനയനം

             വമാകനം   തന്നന

             അഭസിനനസിച്ചവർ........

             എലമാവർകനം

             നനസി......
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	Boy or Girl

