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            'ഹഹായയ്  ക ുടട്ടിക്ക ൂടഖ'  പദ്ധതട്ടിയുടടെ  ന ൂതന
ആവട്ടിഷ യ്ക്കഹാരമഹായ  'ലട്ടിറട്ടില് കകറയ്സയ്  ഐ.ടെട്ടി  ക്ലബയ്  '  2018 ല്
ആരഖഭട്ടിക്ക ുകയ ുണഹായട്ടി. ഇതട്ടില് ഞങ്ങള ുടടെ സയ് ക ൂളട്ടിനനയ ുഖ ഒര ു
യ ൂണട്ടിറയ്  ആയട്ടി  ടതരടഞ്ഞെടെ ുത്ത ു.  31  ക ുടട്ടികള ുടടെ  ഒര ു
ക ൂടഹായയ് മയഹാണയ്  ഇതയ്.  നപഹാഗഹാമട്ടിങ്ങയ്,  ആനട്ടിനമഷന്  ,
ഹഹാര്ഡയ് ടവയര്,  നറഹാനബഹാടട്ടിക്കയ്സയ്,  ഇലക യ്നടഹാണട്ടിക യ്സയ്,
കമമ്പ്യ ൂടട്ടിങ്ങയ്,  കസബര്  സ ുരക്ഷ  എനട്ടിവയ ുടടെ  മട്ടികവഹാര്ന
പരട്ടിശശീലനമഹാണയ്  ഇതട്ടില്  ലക്ഷമ്പ്യമട്ടിടട്ടിരട്ടിക്ക ുനതയ്.
പരട്ടിശശീലനത്തട്ടില്  ലഭട്ടിച്ച  അറട്ടിവ ുകള്  ഉപനയഹാഗട്ടിച്ച ുടക്കഹാണയ്
വളടര  നല്ലരശീതട്ടിയട്ടില്  ഒര ു  മഹാഗസട്ടിന്  തയഹാറഹാക്കഹാന്  'ലട്ടിറട്ടില്
കകറയ്സയ്  ഐ.ടെട്ടി  ക്ലബയ്  '  ശ്രമട്ടിച്ചട്ടിട ുണയ്.  മലയഹാളഖ,  ഇഖഗശീഷയ്,
ഹട്ടിനട്ടി  ത ുടെങ്ങട്ടിയ  ഭഹാഷകളട്ടിടല  രചനകള്  ഇതട്ടില്
ഉള്ടപ്പെടെ ുത്തട്ടിയട്ടിട്ടുണയ്. 
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സമര്പ്പെണഖ
ഈ സയ് ക ൂളട്ടിടല ഞങ്ങള ുടടെ 'ലട്ടിറട്ടില്  
കകറയ്സയ് ' ക ൂട ുകഹാര് തയഹാറഹാക്കട്ടിയ ' മഴവട്ടില്ലയ് '
എന ഇ - മഹാഗസട്ടിന് നട്ടിങ്ങള് ഏവര ുനടെയ ുഖ 
മ ുനട്ടില് കവവട്ടിധമ്പ്യതനയഹാടടെ 
സമര്പ്പെട്ടിക്ക ുകയഹാണയ്.  

ഷശീജ. ബട്ടി (കകറയ് മട്ടിസയ് ടസയ്)

സട്ടിന്ധ ു .എസയ് (കകറയ് മട്ടിസയ് ടസയ്) 
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ഞങ്ങള ുടടെ സയ് ക്ക ൂളട്ടില് പവര്ത്തട്ടിച്ച ുവര ുന 
'ലട്ടിറട്ടില് കകറയ്സയ് ഐ.ടെട്ടി ക്ലബയ്' അഖഗങ്ങള ുടടെ 
ക ൂടഹായയ് മയ ുടടെ ഫലമഹായട്ടി തയഹാറഹാക്കട്ടിയ ഇ-
മഹാഗസട്ടിനയ് എടന്റെ എല്ലഹാവട്ടിധ ആശഖസകള ുഖ 
നനര ുന ു.

GBHSS Attingal                           ടഹഡയ് മഹാസ്റ്റര്
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ഈ സയ്                          ക്ക ൂളട്ടിടല ' ലട്ടിറട്ടില് കകറയ്സയ് ഐ. ടെട്ടി. 
ക്ലബയ് ' അഖഗങ്ങള് ' മഴവട്ടില്ലയ് ' എന നപരട്ടില് 
ഒര  ു ഇ-മഹാഗസട്ടിന് തയഹാറഹാക്കട്ടിയ വട്ടിവരഖ 
അറട്ടിഞ്ഞെതട്ടില് സനനഹാഷമ ുണയ്. 
കവവട്ടിധമ്പ്യമഹാര്നത ുഖ മട്ടികവ ുള്ളത ുമഹായ 
സൃഷട്ടികള് ഉള്ടപ്പെടുത്തട്ടി മഹാഗസട്ടിന് 
ആകര്ഷകമഹാക്കഹാന് കഴട്ടിയടട എനയ് 
ആശഖസട്ടിക്ക ുന ു.   

  

കഷജ ു.എ
                    സ്റ്റഹാഫയ് ടസക്രടറട്ടി
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ഇതയ് ഞ ങ്ങള ുടടെ ' മഴവട്ടില്ലയ് ' 
കവവട്ടിധമ്പ്യങ്ങള ുടടെ നലഹാകഖ.

 കഹടടെക്കയ് സയ് ക്ക ൂള് പദ്ധതട്ടിയുടടെ മ ുനനറഖ. 

സഹാനങ്കേതട്ടിവട്ടിദമ്പ്യയ ുടടെ വളര്ച്ച.

നട്ടിങ്ങനളവര ുനടെയ ുഖ അന  ുഗഹഹാശഖസകനള ഹാടടെ,

ഞങ്ങള് സമര്പ്പെട്ടിക്ക ുന ു.
ഹവട്ടിസയ് വട്ടി.എച്ചയ്

മഹാഗസട്ടിന് എഡട്ടിറര്

G.B.H.S.S Attingal
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മഹാഗസട്ടിന് എഡട്ടിറര്:- ഹവട്ടിസയ്  V.H

എഡട്ടിനറഹാറട്ടിയല് നബഹാര് ഡയ് അഖഗങ്ങള്

അശശട്ടിന്  A.B - 9 F

മട്ടിഥ ുന് M. നഹായര് - 9 F

കട്ടിരണ് .B രഹാജയ് - 9 A

സസൗരവയ് .B. - 9 A

ശട്ടിവ സനനഹാഷയ് - 9 B

അല് അമശീന് - 9 B

നയന് G.S - 9 F

നഗഹാക ുല് രഹാജയ് R.S -  9 F

അശശട്ടിന്  A.S – 9 E
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കുടട്ടിയുഖ നട്ടിഴലഖ 

എനട്ടിടനന് പട്ടിനമ
എനപ്പെഹാഴുടമനപ്പെഹാഴുഖ

വരുന്നു നശീ?
 പകലനട്ടിനയഹാളഖ 
സഞ്ചരട്ടിച്ചട്ടിട്ടുഖ നട്ടിന്

പഹാദങ്ങള് തളരുനട്ടിനല്ല?

രഹാത്രട്ടിയട്ടില് നശീ മറയുനടതനന?

പട്ടിശഹാചട്ടിടന ഭയനട്ടിനടഹാ?
ഇരുളട്ടില് മറയുന്നു

വശീണഖ ടവളട്ടിച്ചത്തട്ടില് 
ടതളട്ടിയുന്നു.

നട്ടിനടക്കടന്റെ പട്ടിയനതഹാഴനഹായയ്
എനപ്പെഹാഴുടമന്

മനസട്ടിലട്ടിരുന്നു കൂടടെ 

-ശരതയ്. ആര്
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നനിലലാവനില് തനിളയ്ക്കുന്ന ഭൂമനിനനിലലാവനില് തനിളയ്ക്കുന്ന ഭൂമനി

നട്ടിലഹാവട്ടില് തട്ടിളയ്ക്കുന നട്ടിലഹാവട്ടില് തട്ടിളയ്ക്കുന 
പച്ചപ്പുതപ്പുളള ഭൂമട്ടി പച്ചപ്പുതപ്പുളള ഭൂമട്ടി 
തട്ടിളങ്ങുന നക്ഷത്രങ്ങള് മഹാനത്തയ്തട്ടിളങ്ങുന നക്ഷത്രങ്ങള് മഹാനത്തയ്
നട്ടിലഹാവട്ടില് നശീരഹാടെട്ടി നട്ടില്ക്കുനനട്ടിലഹാവട്ടില് നശീരഹാടെട്ടി നട്ടില്ക്കുന- - 
പൂക്കള്പൂക്കള്, , പുല്ലുകള്പുല്ലുകള്
എടന്റെ പട്ടിയ ഭൂമട്ടിഎടന്റെ പട്ടിയ ഭൂമട്ടി
കവട്ടികള് പട്ടിറക്കുന ഭൂമട്ടികവട്ടികള് പട്ടിറക്കുന ഭൂമട്ടി
നട്ടിലഹാവയ് സശര്ഗഖ പണട്ടിയുന ഭൂമട്ടിനട്ടിലഹാവയ് സശര്ഗഖ പണട്ടിയുന ഭൂമട്ടി

-അഭട്ടിനഷകയ് എ.ആര്

G.B.H.S.S Attingal

9.G
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എന് സുനരമഹാഖ സശപ്നങ്ങളട്ടിലഖ 
എടന്റെ ഏകഹാനതകളട്ടിലഖ 
കഹാത്തട്ടിരട്ടിപ്പെട്ടിന് വട്ടിരഹവ ുമഹായട്ടി
എത്തശീടുന്നു നട്ടിനക്കഹായയ് 
തുടെട്ടിക്കുകയഹാടണന് ഹൃദയഖ 
നശീയഹാരഹാടണനറട്ടിയഹാടത 
എന് ജശീവടന്റെ ജശീവടന 
നട്ടിടനകുറട്ടിനച്ചഹാര്ക്കുനനഹാനരഹാ നട്ടിമട്ടിഷവഖ 
എടന ഞഹാടനനനഹാ മറനശീടുന്നു 
ഏനനഹാടയനയ് സുനര സശപ്നത്തട്ടില് 
മധുരസ്പനനമുണര്ത്തട്ടി 
വടനത്തട്ടിയ നട്ടിടന ഞഹാന് സയ് നനഹട്ടിച്ചതുഖ 
നട്ടിടന്റെ  സസൗഹൃദത്തട്ടില് 
പങ്കുനചര്നതുനമഹാര്ത്തനപ്പെഹാള് 
എനനഹാരഹാനനമഹാടണനട്ടിടക്കനനഹാ 
അതട്ടിരുകളട്ടില്ലഹാത്ത നമഹാഹങ്ങടളന്നുഖ 
കണശീരട്ടിനയ് നശീര്ത്തടെമഹാടണനറട്ടിഞ്ഞെട്ടിട്ടുഖ
ഇരവട്ടിടന്റെയമങ്ങള് എണട്ടിടയണട്ടി 
നട്ടിനക്കഹായയ് ഞഹാടനന്നുഖ കഹാത്തട്ടിരട്ടിക്കുന്നു 

G.B.H.S.S Attingal

കലാതനിരനിപപ്പ് 

-ധനനഷയ് എസയ്. വട്ടിനനഹാദയ്
9.A
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കരട്ടിനട്ടിഴല് നപഹാടലയഹാകുന്നു ജശീവട്ടിതഖ
കഹാട്ടുതശീനപഹാടല പഹാറുന്നു യസൗവനഖ
കഹാലങ്ങള് തന് തശീര്ത്ഥ ജലപുഷ്പമഹായയ്
മനുഷമ്പ്യമൃഗങ്ങടള കഹാണുന്നു  ഞഹാന്
ടനടന്റെടുക്കല് നപഹാലഖ
പട്ടുകുപ്പെഹായഖ മഹാത്രഖ മതട്ടിടയനഹാരുഖ
പറഞ
അഴുക്കുപുരണ മനസട്ടിടന മറക്കഹാന്

-ഹ ൃഷട്ടിനകശയ് എന്. എഖ
9.E

G.B.H.S.S Attingal

പഹാവങ്ങളുടടെ 
ജശീവട്ടിതഖ

ജന്മഖ തടന പഹാവനമഹാണയ് 
കര്മഖ നപഹാലഖ പഹാവനമഹായഹാല്
പുണമ്പ്യഖ നട്ടിറയുഖ ജശീവട്ടിതത്തട്ടില് 
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നമ്മുടടെ ശരശീരത്തട്ടിടല ജലഖ ജശീവട്ടിതത്തട്ടിനയ് 
അതമ്പ്യനഹാനപക്ഷട്ടിതമഹാണയ്. ടവള്ളമട്ടില്ലഹാടത നമുക്കയ് 
അതട്ടിജശീവട്ടിക്കഹാന് കഴട്ടിയട്ടില്ല. നമ്മുടടെ ശരശീരത്തട്ടിടല ജലഖ 
എനപ്പെഹാഴുഖ ഉപനയഹാഗട്ടിക്കടപ്പെടുകനയഹാ നഷടപ്പെടുകനയഹാ 
ടചയ്യുനതട്ടിനഹാല്, അതയ് എല്ലഹായട്ടിടെതഖ മഹാറട്ടി 
സഹാപട്ടിനക്കണതുണയ്, അതയ് മഹാറട്ടി വയ്ക്കുനതട്ടിനുള്ള ഏറവഖ മട്ടികച്ച 
ദഹാവകഖ ജലമഹാണയ്. ദഹനഖ, രക്തചഖക്രമണഖ എനട്ടിവയട്ടില് നട്ടിനയ് 
ശരശീരത്തട്ടിന്ടറ ഊഷഹാവയ് നട്ടിയനട്ടിക്കഹാനുഖ മഹാലട്ടിനമ്പ്യ 
ഉതയ്പനങ്ങളുടടെ വട്ടിസര്ജ്ജത്തട്ടിനഹായുഖ എല്ലഹാ ശഹാരശീരട്ടിക 
പവര്ത്തനങ്ങളട്ടിലഖ ടവള്ളഖ പവര്ത്തട്ടിക്കുന്നു. ശരശീരത്തട്ടിടല 
ജഡങ്ങള് നട്ടിരനരഖ ശരശീരത്തട്ടില് നട്ടിനയ് ഉപനയഹാഗട്ടിക്കുകനയഹാ 
നഷടപ്പെടുകനയഹാ ടചയ്യുന്നു. ചട്ടിലര് ഇതയ് ടചയ്യുന 
പവര്ത്തനങ്ങളഹാല് ആഗട്ടിരണഖ ടചയ്യുകനയഹാ അടല്ലങ്കേട്ടില് 
ആഗട്ടിരണഖ ടചയ്യുകനയഹാ ടചയ്യുന്നു, ചട്ടിലതയ് വട്ടിയര്പ്പെയ്, മൂത്രഖ, 
ഫഫ്യൂസയ് മുതലഹായവ നഷടപ്പെടുന്നു. മുതട്ടിര്ന മനുഷമ്പ്യശരശീരത്തട്ടിടല 
60 ശതമഹാനവഖ ടവള്ളത്തട്ടില് നട്ടിര്മട്ടിച്ചതഹാണയ്. ശട്ടിശുക്കളട്ടിലഖ 
കുടട്ടികളട്ടിലടമഹാപ്പെവഖ ഈ ശതമഹാനഖ കൂടുതലഹാണയ്

-രഹാഹട്ടിത്തയ്
9.F
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കഹാനട്ടികച്ചട്ടിതലകള്
ഭൂമട്ടിയുടടെ കഹാനട്ടികധ്രുവങ്ങള്ക്കുനനടര നനഹാക്കട്ടിനട്ടില്ക്കുനതു
നപഹാടല ടതക്കുവടെക്കു ദട്ടിശയട്ടില് പുറ്റുകള് ഉണഹാക്കുന 
ഒരുതരഖ ചട്ടിതലകള് ഉണയ് ഓനസ്ട്രേലട്ടിയയട്ടില്.അതട്ടിനഹാല് 
അവടയ കഹാനട്ടികച്ചട്ടിതലകള്(magnetic termite)എനഹാണയ് 
വട്ടിളട്ടിക്കുനതയ്.ഇത്തരഖ വലട്ടിടയഹാരു ചട്ടിതല്പ്പുറട്ടില് 
പതലക്ഷഖ അഖഗങ്ങള് വടര ഉണഹാവഖ.രഹാജട്ടിയുഖ 
രഹാജഹാവഖ  ടതഹാഴട്ടിലഹാളട്ടികളുഖ കസനട്ടികരുടമല്ലഹാമുള്ള ഒരു 
നകഹാളനട്ടിയഹാവഖ   ഒരു പുറട്ടില് ഉണഹാവക.നല്ല കടട്ടിയഹാണയ് 
ഈ വശീടുകളുടടെ പുറഖനതഹാടെട്ടിനുള്ളതയ്.എനഹാല് ഉള്ളട്ടിടല 
നവര്തട്ടിരട്ടിക്കുന പതലങ്ങള് തഹാരതനമമ്പ്യന 
കടട്ടികുറഞ്ഞെവയഹാണയ്.ആര്ച്ചുകളുഖ പഹാലങ്ങളുഖ തുരങ്കേങ്ങളുഖ 
ചട്ടിമട്ടിണട്ടിയുടമല്ലഹാമുള്ള ഈ മണ്ടകഹാടഹാരങ്ങള് വളടര 
ശഹാസശീയമഹായട്ടി നട്ടിര്മട്ടിച്ചട്ടിരുക്കുനവയഹാണയ്.ഈ കൂടട്ടിടല പല 
ചട്ടിതലകള്ക്കുഖ ജശീവട്ടിതത്തട്ടില്  ഒരട്ടിക്കലഖ ഈ പുറ്റുവട്ടിട്ടു 
നപഹാനകണട്ടിവരഹാറട്ടില്ല,അതട്ടിനഹാല്തടന അവയുടടെ 
പുറഖടതഹാലട്ടികള് നനര്ത്തതുഖ വട്ടിളറട്ടിയതുഖ 
ആയട്ടിരട്ടിക്കുഖ.കഹാഴ്ചശക്തട്ടി തശീടരക്കുറഞ്ഞെ ഇവയ്ക്കു സശയഖ 
രക്ഷട്ടിക്കഹാനുഖ കഴട്ടിവട്ടില്ല.

നതകന വടകന
രണ സ്പശീഷട്ടിസയ് കഹാനട്ടികച്ചട്ടിതലകള് ആണുളളതയ്. 
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Amitermes laurensis എനയട്ടിനഖ കശശീന്സ്ലഡട്ടിനു 
വടെനക്കഹാട്ടുള്ള പനദശങ്ങളട്ടില് മഹാത്രനമ ഇങ്ങടനപരന 
പുറ്റുകള് ഉണഹാകഹാറുള. ഇവട്ടിടെന്നു ടതനക്കഹാട്ടുള്ള പനദശത്തയ് 
ഇവയുണഹാക്കുന കൂടുകള് ലളട്ടിതമഹായ സ്തൂപട്ടിക 
നപഹാടലയഹാണയ്.ടപഹാതുടവ കഹാനട്ടികച്ചട്ടിതലകള് 
എനറട്ടിയടപ്പെടുനതയ് രണഹാമടത്ത സ്പശീഷട്ടിസഹായ Amitermes 

meridionalis ആണയ്.

എന്തുടകഹാണഹാണയ് ഇങ്ങടന  ..?

ടതക്കുവടെക്കു ദട്ടിശയട്ടിനലക്കു തട്ടിരട്ടിഞ്ഞെട്ടിരട്ടിക്കുന ഈ കൂടുകള്
പലകകള് നട്ടിരത്തട്ടി കുത്തട്ടിനട്ടിര്ത്തട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുനതു നപഹാടല 
നതഹാന്നുഖ. നഹാലമശീറനറഹാളഖ ഉയരത്തട്ടില് കഹാണടപ്പെടുന 
ഇവയുടടെ ഈ സവട്ടിനശഷ ആകൃതട്ടിക്കു കൃതമ്പ്യമഹായ 
കഹാരണങ്ങള് അറട്ടിയട്ടില്ല. എനഹാല് രഹാവട്ടിടലയുഖ 
കവകുനനരവഖ അനരശീക്ഷഖ തണുത്തട്ടിരട്ടിക്കുനമഹാള് 
നനഹായട്ടി സൂരമ്പ്യപകഹാശഖ പരന പതലത്തട്ടില് ലഭട്ടിക്കഹാന് 
ഈ നട്ടിലയ് സഹഹായട്ടിക്കുന്നുടണന്നു കരുതുന്നു. പരന 
രൂപമഹായതട്ടിനഹാല് ഉച്ചയ്ക്കുടവയട്ടില് കുറച്ചുമഹാത്രഖ പതട്ടിക്കുനതയ്
ചൂടെയ് കുറയഹാന് സഹഹായട്ടിക്കുഖ. രഹാവട്ടിടല ചട്ടിതലകള് 
പുറട്ടിനുള്ളട്ടില് പടെട്ടിഞ്ഞെഹാറുവശത 
നകനശീകരട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുഖ.കവകുനനരങ്ങളട്ടില് ഇവ കൂടുതലഖ 
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കട്ടിഴക്കുഭഹാഗത്തഹാവഖ ഉണഹാവക. ഉയര്ന ആര്ദതയുഖ 
തഹാരതനമമ്പ്യന സട്ടിരമഹായ തഹാപവമഹായട്ടിരട്ടിക്കുഖ കൂടെട്ടിടന് 
അകത്തയ്. പരശീക്ഷണഹാഥഖ പുറട്ടിടന കട്ടിഴക്കുപടെട്ടിഞ്ഞെഹാറു 
ദട്ടിശയട്ടിനലക്കു തട്ടിരട്ടിച്ചുവച്ചനപ്പെഹാള് ഉള്ളട്ടിടല തഹാപഖ ആറു 
ഡട്ടിഗട്ടി വടര ഉയര്നതഹായട്ടി കഹാണടപ്പെട്ടു. 
ടവള്ളടപ്പെഹാക്കമുണഹാകുന കഹാലത നകഹാളനട്ടിക്കുള്ളട്ടില് 
സുരക്ഷട്ടിതമഹായട്ടി തഹാമസട്ടിച്ചുടകഹാണയ്, സഖഭരട്ടിച്ചുവച്ചട്ടിരട്ടിക്കുന 
ഭക്ഷണമുപനയഹാഗട്ടിച്ചയ് കഴട്ടിഞകൂടുന്നു. ടവള്ളമട്ടിറങ്ങുനമഹാള് 
പുറതനട്ടിന്നു ഭക്ഷണഖ ടകഹാണവന്നു പുറട്ടിനുള്ളട്ടില് 
 സൂക്ഷട്ടിക്കുഖ. പധഹാനമഹായുഖ ഉണങ്ങട്ടിയ പുല്ലഹാണയ് ഭക്ഷണഖ. 
നജഹാലട്ടിക്കഹാര് രഹാത്രട്ടിയട്ടില് നശഖരട്ടിക്കുന പുല്ലുകള് 
ടചറുകഷണങ്ങഹാക്കട്ടി മുറട്ടിച്ചയ് വലട്ടിയ അളവട്ടില് പുറട്ടിടന്റെ 
അറകളട്ടില് സൂക്ഷട്ടിക്കുഖ. എനഹായഹാലഖ വലട്ടിയ പനദശങ്ങള് 
മുഴുവന് സമഹാനരമഹായട്ടി കുത്തട്ടിനട്ടിര്ത്തട്ടിയ ഫലകങ്ങള് 
നപഹാലള്ള ഈ ചട്ടിതല്പുറ്റുകള് കഹാണുനവര്ക്കയ് അദയ്ഭുതഖ 
പകര്ന്നുടകഹാണയ് ഓനസ്ട്രേലട്ടിയയട്ടില് നട്ടിലനട്ടില്ക്കുന്നു.

-അഭട്ടിനസൗ എ.എസയ്
9.E
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അബദ്ധഖ പറട്ടിയ മുക്കുവന്
പണ്ടു പണ്ടു ഒരു മുക്കുവന

ഉണണ്ടായയിരുന. 
മുക്കുവന
വലവവീശണ്ടാനണ്ടായയി
കടല്തവീരത
ചചെന. തവീരത ചചെന്നപപണ്ടാള് ഇരുട്ടു 
പരന. ഇരുടണ്ടായതയിനണ്ടാല് ചവളയിചച്ചം 
വന്നതയിനുപശഷച്ചം വലവവീശണ്ടാച്ചം എന 
കരുതയി. മുക്കുവന കടല്ക്കരയയില് 

ഇരുന. അപപണ്ടാഴണ്ടാണണ് മുക്കുവചന്റെ ചതണ്ടാടടുതണ് ഒരു ഭരണയി 
നയിറച്ചു കല്ലുകള് ഇരയിക്കുന്നതു കണ്ടു. മുക്കുവന സമയച്ചം 
പപണ്ടാകണ്ടാന പവണയി ആ ഭരണയി തുറന്നണ് ഓപരണ്ടാ കല്ലുകളണ്ടായയി 
കടലയിപലക്കു എറയിയണ്ടാന തുടങയി. അങചന അവസണ്ടാന 
കല്ലുച്ചം എറയിയണ്ടാന പപണ്ടായപപണ്ടാള് പനരച്ചം ചവളുത. തചന്റെ 
കകയയിലയിരുന്ന കലയിപലക്കണ് ഒന കപണണ്ടാടയിച്ചു 
പനണ്ടാക്കയിയപപണ്ടാള് ആ കലണ് ചവറച്ചം കലലണ്ടായയിരുന 
രത്നകലണ്ടായയിരുന. മുക്കുവന തചന്റെ ജവീവയിതചത പറയി 
ചെയിനയിചണ് ദദുഃഖയിതനണ്ടായയിതവീര്ന
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തുഞ്ചതപ്പ് രലാമലാനുജന് എഴുതച്ചന്
ആധുനട്ടിക മലയഹാളഭഹാഷയുടടെ പട്ടിതഹാവയ് എന്നു 
വട്ടിനശഷട്ടിപ്പെട്ടിക്കടപ്പെടുന ഭക്തകവട്ടിയഹാണയ്  തുഞ്ചതപ്പ് 
രലാമലാനുജന് എഴുതച്ഛന് . അനദ്ദേഹഖ പതട്ടിനഞ്ചഹാഖ 
നൂറഹാണട്ടിനുഖ പതട്ടിനഹാറഹാഖ
നൂറഹാണട്ടിനുഖ
ഇടെയട്ടിലഹായട്ടിരുനട്ടിരട്ടിക്കണഖ
ജശീവട്ടിച്ചട്ടിരുനതയ് എങ്കേട്ടിലഖ പതട്ടിനഹാറഹാഖ
നൂറഹാണഹാണയ് ഇനദ്ദേഹത്തട്ടിന്റെയ് ജശീവട്ടിത
കഹാലഘടഖ എനയ് ടപഹാതുവട്ടില് വട്ടിശശസട്ടിച്ചു 
നപഹാരുന്നു.എഴുത്തച്ഛടന്റെ യഥഹാര്ത്ഥ നഹാമഖ രഹാമഹാനുജന് 
എന്നുഖ കൃഷ്ണന് എന്നുഖ ചട്ടില വട്ടിദഗ്ദ്ധര് 
അഭട്ടിപഹായടപ്പെട്ടുകഹാണുന്നുണയ്. എഴുത്തച്ഛടന്റെ യഥഹാര്ത്ഥ 
നഹാമഖ 'തുഞ്ചന്' (ഏറവഖ ഇളയ ആള് എന 
അര്ത്ഥത്തട്ടില്) എനഹായട്ടിരുന്നു എനയ് തുഞ്ചന്പറമയ്  
എന സലനഹാമടത്ത അടെട്ടിസഹാനമഹാക്ക 
ടക.ബഹാലകൃഷ്ണകുറുപ്പെയ് നട്ടിരശീക്ഷട്ടിക്കുന്നു. ഇനടത്ത 
മലപ്പുറഖ ജട്ടില്ലയട്ടിടല തട്ടിരൂര്,തുഞ്ചന്പറമയ്ആണയ് 
കവട്ടിയുടടെ ജന്മസലഖ എനയ് വട്ടിശശസട്ടിക്കടപ്പെടുന്നു. 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ ജശീവചരട്ടിത്രഖ ഐതട്ടിഹമ്പ്യങ്ങളഹാലഖ 
അര്ദ്ധസതമ്പ്യങ്ങളഹാലഖ മൂടെടപ്പെട്ടു കട്ടിടെക്കുകയഹാണയ്.
അബഹാഹ്മണനഹായട്ടിട്ടുഖ നവദപഠനവഖ സഖസ്കൃതപഠനവഖ 
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തരമഹാക്കട്ടിയ രഹാമഹാനുജന് എഴുത്തച്ഛന്, 
നഹാനഹാദട്ടിക്കട്ടിനലക്കുള്ള നദശഹാടെനങ്ങള്ക്കു നശഷഖ 
ചട്ടിറ്റൂരട്ടില്തഹാമസമഹാക്കട്ടി എന്നു 
കരുതടപ്പെടുന്നു.സഖസ്കൃതഖ,നജമ്പ്യഹാതട്ടിഷഖ എനട്ടിവയട്ടില് 
പലാണനിതനന ഉണഹായട്ടിരുനവരഹായ, അക്കഹാലടത്ത 
അബബഹാഹ്മണര്ക്കു വട്ടിദമ്പ്യഹാഭമ്പ്യഹാസഖ 
നല്കട്ടിയട്ടിരുനകണട്ടിയഹാര് സമുദഹായത്തട്ടിടല ഒരു 
എഴുത്തഹാശഹാനഹായട്ടിരുന്നു എന വഹാദത്തട്ടിനു 
ആധഹാരമുള്ളതഹായട്ടി കണക്കഹാക്കപ്പെടുന്നു
കവട്ടിയുടടെ കുടുഖബപരമരയട്ടില് ചട്ടിലരഹാണയ് 
ടപരട്ടിനങ്ങഹാടെട്ടിനടുടത്ത ആമക്കഹാവയ് നക്ഷത്രപരട്ടിസരത്തയ് 
വസട്ടിച്ചുനപഹാരുനടതന്നുഖ വട്ടിശശഹാസങ്ങളുണയ്. എനഹാല് 
അടത സമയഖ മടറഹാരു കൂടര് അനദ്ദേഹഖ ഒരു അഖണ്ഡ 
ബഹ്മചഹാരട്ടി ആയട്ടിരുന്നു എനയ് വട്ടിശശസട്ടിക്കുന്നു.

ഐതട്ടിഹമ്പ്യഖ
ടകഹാടഹാരത്തട്ടില് ശങ്കുണട്ടിയുടടെ പസട്ടിദ്ധമഹായ 
ഐതട്ടിഹമ്പ്യമഹാലയട്ടില് തുഞ്ചടത്തഴുത്തച്ഛടന്റെ 
ജശീവട്ടിതടത്തക്കുറട്ടിച്ചയ് ഒരു കഥയുണയ്. കശീഴഹാളനഹായ 
എഴുത്തച്ഛടന ബഹാഹ്മണവല്ക്കരട്ടിക്കഹാനുള്ള ശ്രമത്തട്ടിന്റെ
ഭഹാഗമഹാണയ് ഈ ഐതട്ടിഹമ്പ്യഖ. അതട്ടിങ്ങടന: 
വഹാലശീകട്ടിമഹര്ഷട്ടിയഹാല് എഴുതടപ്പെട രഹാമഹായണനത്തഹാടെയ്  
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ഉപമട്ടിക്കുനമഹാള്  
അധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖഋഷട്ടിനപഹാക്തമല്ല എനഹാണയ്  
വട്ടിശശസട്ടിക്കടപ്പെടുനതയ്  കഹാരണഖ 
വഹാലശീകട്ടിരഹാമഹായണത്തട്ടിലഖ മറ്റുഖ രഹാമന് വട്ടിഷ്ണുവട്ടിടന്റെറ 
അവതഹാരമഹാടണങ്കേട്ടിലഖ മഹഹാനഹായ ഒരു രഹാജഹാവഹായട്ടി 
ചട്ടിത്രശീകരട്ടിക്കുനമഹാള് അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ രഹാമന് 
ഈശശരനഹാടണന രശീതട്ടിയട്ടിലഹാണയ്  
ചട്ടിത്രശീകരട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുനതയ് . ഇതട്ടിനു കഹാരണമഹായട്ടി 
പറയുനതയ് വട്ടിഷ്ണുഭക്തനഹായ  ഒരു ബഹാഹ്മണനഹാണയ്  ഇതയ്  
എഴുതട്ടിയതയ്  എനതഹാണയ് . അനദ്ദേഹഖ തടന്റെ 
അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ മറ്റുള്ളവരഹാല് 
സശശീകരട്ടിക്കടപ്പെടെഹാന് കഴട്ടിവതുഖ ശ്രമട്ടിക്കുകയുഖ 
പരഹാജയടപ്പെടുകയുഖ ടചയ. എല്ലഹാ പണ്ഡട്ടിതരുഖ 
അനദ്ദേഹടത്ത പുച്ഛട്ടിച്ചു തള്ളട്ടി. അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ വട്ടിഷമഖ 
കണ ഒരു ഗന്ധര്വന് അനദ്ദേഹത്തട്ടിനയ്  നഗഹാകര്ണത 
വച്ചയ്  ഒരു നതജസശട്ടിയഹായ ബഹാഹ്മണനുഖ നഹാല പടട്ടികളുഖ 
ശട്ടിവരഹാത്രട്ടിനഹാളട്ടില് വരുടമന്നു അനദ്ദേഹടത്ത കണയ്  
ഗനഖ ഏല്പ്പെട്ടിച്ചഹാല് അതട്ടിനയ്  പചഹാരഖ 
സട്ടിദ്ധട്ടിക്കുടമന്നുഖ ഉപനദശട്ടിച്ചു. ബഹാഹ്മണന് 
അതുനപഹാടല തടന പവര്ത്തട്ടിച്ചു. എനഹാല് ആ 
നതജസശട്ടിയഹായ ബഹാഹ്മണന്നവദവമ്പ്യഹാസനുഖ പടട്ടികള് 
നവദങ്ങളുഖ  ആയട്ടിരുന്നു. അനദ്ദേഹഖ ഗനടത്ത 
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അനുഗഹട്ടിടച്ചങ്കേട്ടിലഖ ഗന്ധര്വടന ശൂദനഹായട്ടി 
ജനട്ടിക്കഹാനുള്ള ശഹാപവഖ നല്കട്ടി. അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ
പസട്ടിദ്ധമഹായട്ടി. പനക്ഷ ഗന്ധര്വ്വന് ശൂദനഹായട്ടി 
ജനട്ടിക്കുകയുഖ ടചയ. അതയ്  തുഞ്ചത്തയ്  
എഴുത്തച്ഛനഹായട്ടിടഹായട്ടിരുന്നു എനഹാണയ് നട്ടിഗമനഖ. 
അതഹാണയ്  അനദ്ദേഹത്തട്ടിനയ്  രഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ്  
എഴുതഹാന് അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ തടന 
സശശീകരട്ടിക്കഹാനുണഹായ കഹാരണഖ എന്നുഖ പറയടപ്പെടുന്നു. 
ഈ ഐതട്ടിഹമ്പ്യത്തട്ടില് കഴമട്ടില്ല. ശൂദനഹായ 
എഴുത്തച്ഛനനയുഖ 
ബഹാഹ്മണ/ഉനതകുലവതയ് കരട്ടിക്കഹാനുള്ള 
ശ്രമമഹാണട്ടിടതനയ് ചരട്ടിത്രപണ്ഡട്ടിതന്മഹാര് 
അഭട്ടിപഹായടപ്പെടുന്നു.

മലയഹാളഭഹാഷയുടടെ പട്ടിതഹാവയ്

എഴുത്തച്ഛനു മുമഖ മലയഹാളത്തട്ടില് ടചറുനശ്ശേരട്ടി 
നമ്പൂതട്ടിരട്ടി നപഹാലള്ളവരുടടെ പശസ്തമഹായ കഹാവമ്പ്യങ്ങള് 
നകരളനദശത്തയ് വനട്ടിരുനട്ടിട്ടുഖ തുഞ്ചത്തയ് രഹാമഹാനുജന് 
എഴുത്തച്ഛടന ആധുനട്ടിക മലയഹാളഭഹാഷയുടടെ 
പട്ടിതഹാവഹായുഖ മലയഹാളത്തട്ടിടന്റെ സഹാഖസഹാരട്ടിക 
ചട്ടിഹ്നമഹായുഖ കരുതട്ടിനപ്പെഹാരുന്നു. എഴുത്തച്ഛനഹാണയ് 30 
അക്ഷരമുള്ള  വടടഴുത്തട്ടിനുപകരഖ51 അക്ഷരമുള്ള 
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മലയഹാളഖ ലട്ടിപട്ടി പനയഹാഗത്തട്ടില് വരുത്തട്ടിയടതന്നു 
കരുതുന്നു. ടപഹാഫസര് ടക.പട്ടി. നഹാരഹായണ 
പട്ടിഷഹാനരഹാടെട്ടിയുടടെ നട്ടിരശീക്ഷണത്തട്ടില് ‘ഹരട്ടിശ്രശീ 
ഗണപതനയ നമമഃ’ എന്നു മണലട്ടിടലഴുതട്ടി 
അക്ഷരടമഴുത്തയ് കുടട്ടികള്ക്കയ് പരട്ടിശശീലട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന 
സമ്പ്രദഹായവഖ എഴുത്തച്ഛന് തുടെങ്ങട്ടിയതഹാണയ്. 
എഴുത്തച്ഛന് എന സഹാനനപ്പെരയ് ഒരു പടക്ഷ അനദ്ദേഹഖ 
ഇപകഹാരഖ വട്ടിദമ്പ്യപകര്ന്നു നല്കട്ടിയതട്ടിനു 
ബഹുമഹാനസൂചകമഹായട്ടി വട്ടിളട്ടിച്ചുനപഹാനതുമഹാകഹാഖ. 
തശീക്കടെല് കടെഞ്ഞെയ് തട്ടിരുമധുരഖ(
ജശീവചരട്ടിത്രഹാഖമ്പ്യഹായട്ടിക), 
തുഞ്ചടത്തഴുത്തച്ഛന്(ജശീവചരട്ടിത്രഖ), വട്ടിശശഹാസത്തട്ടിടന്റെ 
കഹാണഹാപ്പുറങ്ങള്(ഉപനമ്പ്യഹാസസമഹാഹഹാരഖ) തുടെങ്ങട്ടിയ 
കൃതട്ടികള് എഴുത്തച്ഛടന അറട്ടിയഹാന് 
ആശ്രയട്ടിക്കഹാവനതഹാണയ്.
എഴുത്തച്ഛടന്റെ കഹാവമ്പ്യങ്ങള് 
ടതളട്ടിമലയഹാളത്തട്ടിലഹായട്ടിരുനട്ടില്ല, സഖസ്കൃതഖ പദങ്ങള് 
അനദ്ദേഹഖ തടന്റെ കഹാവമ്പ്യങ്ങളട്ടില് യനഥഷഖ 
ഉപനയഹാഗട്ടിച്ചുകഹാണുന്നുണയ്. എനട്ടിരുനഹാലഖ 
കവനരശീതട്ടിയട്ടില് നഹാനടെഹാടെട്ടി ഈണങ്ങള് 
ആവട്ടിഷ്കരട്ടിച്ചതട്ടിലൂടടെ കവട്ടിത കുനറക്കൂടെട്ടി 
ജനകശീയമഹാക്കുകയഹായട്ടിരുന്നു എഴുത്തച്ഛന് ടചയ്തതയ്. 

G.B.H.S.S Attingal

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
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ഇതുവഴട്ടി ആണയ് അനദ്ദേഹഖ വട്ടിശശസട്ടിച്ചുനപഹാനട്ടിരുന 
ഭക്തട്ടിപസഹാനമൂലമ്പ്യങ്ങള് ആവട്ടിഷ്കരട്ടിച്ചതുഖ. 
കട്ടിളട്ടിടയടകഹാണയ് കഥഹാകഥനഖ നടെതന രശീതട്ടിനയഹാടടെ 
സശനത പശസ്തമഹായട്ടിരുന ഭഹാരതത്തട്ടിടല 
ഇതട്ടിഹഹാസങ്ങള് കുനറകൂടെട്ടി ജനങ്ങള്ക്കയ് 
സശശീകഹാരമ്പ്യമഹായട്ടി എന്നു നവണഖ കരുതുവഹാന്. 
മലയഹാളഭഹാഷയയ് അനുനയഹാജമ്പ്യമഹായഅക്ഷരമഹാല  
ഉപനയഹാഗട്ടിച്ചതട്ടിലൂടടെയുഖ, സഹാമഹാനമ്പ്യജനത്തട്ടിനു എളുപ്പെഖ 
സശശീകരട്ടിക്കഹാവന രശീതട്ടിയട്ടില് ഇതട്ടിഹഹാസങ്ങളുടടെ 
സഹാരഹാഖശഖ വര്ണട്ടിച്ചയ്ഭഹാഷഹാകവട്ടി തകള്ക്കു 
ജനഹൃദയങ്ങളട്ടില് ഇടെഖവരുതവഹാന് 
കഴട്ടിഞ്ഞെതട്ടിലൂടടെയുഖ ഭഹാഷയുടടെ സഖനശ്ലേഷണമഹാണയ് 
എഴുത്തച്ഛനു സഹാധമ്പ്യമഹായതയ്. സ്തുതമ്പ്യര്ഹമഹായ ഈ 
നസവനങ്ങള് മറഹാനരക്കഹാളുഖ മുടമ എഴുത്തച്ഛനു 
സഹാധമ്പ്യമഹായതട്ടില് പതട്ടി ഭഹാഷഹാശഹാസജരുഖ 
ചരട്ടിത്രകഹാരന്മഹാരുഖ ഐകകനണമ്പ്യന തുഞ്ചത്തയ് 
രഹാമഹാനുജന് എഴുത്തച്ഛടന മലയഹാളഭഹാഷയുടടെ 
പട്ടിതഹാടവന്നു വട്ടിനശഷട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുനപഹാരുന്നു.

എഴുത്തച്ഛടന്റെ കൃതട്ടികള്

തുഞ്ചന്പറമട്ടില് സൂക്ഷട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുന അധമ്പ്യഹാത്മ 
രഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടട്ടിടന്റെ പകര്പ്പെയ്

G.B.H.S.S Attingal

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D
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അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ്, മഹഹാഭഹാരതഖ 
കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ് എനശീ സഹാമഹാനമ്പ്യഖ വലതഹായ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ് 
രചനകള് തുഞ്ചത്തയ് രഹാമഹാനുജന് 
എഴുത്തച്ഛനന്റെതഹായട്ടിട്ടുണയ്. പസ്തുതകൃതട്ടികളഹാകടട 
യഥഹാക്രമഖ ഭഹാരതത്തട്ടിടല ഇതട്ടിഹഹാസകഹാവമ്പ്യങ്ങളഹായ     
വഹാലശീകട്ടിരഹാമഹായണഖ , വമ്പ്യഹാസഭഹാരതഖ എനട്ടിവയുടടെ 
സശതനപരട്ടിഭഹാഷകളഹായട്ടിരുന്നു. ഈ രണ കൃതട്ടികള്ക്കയ്
പുറനമ ഹരട്ടിനഹാമകശീര്ത്തനഖ, ഭഹാഗവതഖ 
കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ്എനശീ ടചറട്ടിയ കഹാവമ്പ്യങ്ങളുഖ 
എഴുത്തച്ഛനന്റെതഹായട്ടിട്ടുടണന്നു കരുതടപ്പെടുന്നു. 
ഇരുപത്തട്ടിനഹാല വൃത്തഖ എന കൃതട്ടി 
എഴുത്തച്ഛനന്റെതഹാടണന്നുയ് ഇരുപതഹാഖനൂറഹാണവടര 
പലരുഖ വട്ടിശശസട്ടിച്ചട്ടിരുന്നുടവങ്കേട്ടിലഖഉളര്,എന്. 
കൃഷ്ണപട്ടിള്ള,  എ.കൃഷ്ണപട്ടിഷഹാരടെട്ടി തുടെങ്ങട്ടിയവര് ഈ 
വഹാദഖ ടതറഹാടണന്നുയ് ശക്തമഹായ രചനഹാലക്ഷണങ്ങള് 
ചൂണട്ടിക്കഹാടട്ടി സമര്ത്ഥട്ടിച്ചട്ടിട്ടുണയ്. ഭഹാഗവതഖ 
കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടട്ടിലഹാകടട ദശമസന്ധത്തട്ടില് മഹാത്രനമ 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ കശലട്ടി ദൃശമ്പ്യമഹായട്ടിട്ടുള, ഈ കൃതട്ടിയുടടെ 
രചയട്ടിതഹാവട്ടിടന്റെ കഹാരമ്പ്യത്തട്ടില് ഇനപ്പെഹാഴുഖ അഭഫ്യൂഹങ്ങള് 
തുടെരുന്നുണയ്. ഉത്തരരഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ് 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ കൃതട്ടിയഹായട്ടി കരുതട്ടിനപ്പെഹാരുന്നുടണങ്കേട്ടിലഖ, 
ടക. എന് എഴുത്തച്ഛന് .തുഞ്ചടത്തഴുത്തച്ഛടന്റെ 

G.B.H.S.S Attingal

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%86._%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%8E%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9B%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%86._%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%8E%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9B%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%86._%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%8E%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9B%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%86._%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%8E%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9B%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B5%BB._%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%B5%E0%B4%A4%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%B5%E0%B4%A4%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B9%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B5%80%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D
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കൃതട്ടികളട്ടില് നടെത്തട്ടിയ പഠനങ്ങളട്ടില് നട്ടിനയ് 
ഉത്തരരഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടയ് എഴുത്തച്ഛടന്റെ ശട്ടിഷമ്പ്യരട്ടില്
ആരുടടെനയഹാ രചനയഹാടണനയ് സമര്ത്ഥട്ടിക്കുന്നു. 
ആതമ്പ്യനട്ടികമഹായട്ടി ഭക്തകവട്ടിയഹായട്ടിരുന്നുടവങ്കേട്ടിലഖ 
ഏതഹാനുഖ ചട്ടില കശീര്ത്തനങ്ങള് 
എഴുതുനതട്ടിലപരട്ടിയഹായട്ടി എഴുത്തച്ഛടന്റെ കഹാവമ്പ്യസപരമ്പ്യ 
നട്ടിലനട്ടിനട്ടിരുന്നു. ഇതട്ടിഹഹാസങ്ങളുടടെ സഹാരഹാഖശങ്ങള് 
ജനഹൃദയങ്ങളട്ടിനലക്കയ് പകര്ന്നു 
നല്കുനതട്ടിലഹായട്ടിരുന്നു എഴുത്തച്ഛടന്റെ കഹാവമ്പ്യധര്മഖ 
ഏടറയുഖ ശ്രദ്ധ പതട്ടിപ്പെട്ടിച്ചതുയ്.
അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ,  അനയഹാദ്ധമ്പ്യഹാകഹാണ്ഡഖ  
ശ്രശീരഹാമന് ലക്ഷ്മണനുപനദശട്ടിക്കുനതയ്:
ഭഹാരതത്തട്ടില് അതട്ടിനശ്രഷ്ഠമഹായട്ടി കരുതടപ്പെടുന 
ഇതട്ടിഹഹാസങ്ങളുടടെ നകവലഖ തര്ജ്ജമകളഹായട്ടിരുനട്ടില്ല 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ മഹായണവഖ, മഹഹാഭഹാരതവഖ. 
കഹാവമ്പ്യരചനയുടടെ പല ഘടങ്ങളട്ടിലഖ യഥഹാര്ത്ഥ 
കൃതട്ടികളട്ടിടല ആഖമ്പ്യഹാനങ്ങള് ചുരുക്കട്ടിപ്പെറയുവഹാനുഖ 
സഖഭവങ്ങള്ക്കുഖ സനര്ഭങ്ങള്ക്കുഖ സശനമഹായട്ടി 
ആഖമ്പ്യഹാനങ്ങള് എഴുതട്ടിനച്ചര്ക്കുവഹാനുഖ എഴുത്തച്ഛന് 
സശഹാതനമ്പ്യഖ എടുതകഹാണുന്നുണയ്. നകരളത്തട്ടില് അന്നു
നട്ടിലനട്ടിനട്ടിരുന ഭക്തട്ടിപസഹാനവമഹായുഖ 
ജനജശീവട്ടിതവമഹായുഖ സശകരകമ്പ്യഖ ലഭട്ടിക്കുവഹാന് ഈ 
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സശഹാതനമ്പ്യഖ അനദ്ദേഹഖ സസൗകരമ്പ്യപൂര്വ്വഖ 
വട്ടിനട്ടിനയഹാഗട്ടിക്കുകയുഖ ടചയ്തട്ടിരട്ടിക്കുന്നു.
 ആരണമ്പ്യകഹാണ്ഡഖ  - സശീതഹാപഹരണനവളയട്ടില് 
മഹാരശീചനട്ടിഗഹഖ കഴട്ടിച്ചുവരുന രഹാമന്, ലക്ഷ്മണടന 
ദൂടരപ്പെഹാര്ത അവതഹാരലക്ഷമ്പ്യഖ മറച്ചുവയ്ക്കുന രഖഗഖ:
വഹാലശീകട്ടി രഹാമഹായണത്തട്ടില് ഇത്തരടമഹാരു വര്ണന 
കഹാണട്ടില്ല, സശീതടയ കുറട്ടിച്ചയ് വമ്പ്യഹാകുലടപ്പെടുന 
രഹാമടനയഹാണയ് കഹാണഹാനഹാകുക. മൂലകൃതട്ടിയഹായ വഹാലശീകട്ടി 
രഹാമഹാ യണത്തട്ടില് രഹാമന് 
കദവട്ടികപരട്ടിനവഷങ്ങളട്ടില്ലഹാത്ത 
മനുഷമ്പ്യരൂപനഹാടണങ്കേട്ടില് എഴുത്തച്ഛടന്റെ 
രഹാമഹായണത്തട്ടില്, രഹാമന് ത്രട്ടികഹാലങ്ങള് അറട്ടിയുനവനുഖ
തടന്റെ കദവട്ടികവഖ ധഹാര്മട്ടികവമഹായ ധര്മങ്ങടള 
കുറട്ടിച്ചയ് ഉത്തമനബഹാധമ്പ്യമുള്ളവനുമഹാണയ്.
രഹാമഹായണഖ എഴുതുവഹാന് എഴുത്തച്ഛന് 
തട്ടിരടഞ്ഞെടുത്തട്ടിരട്ടിക്കുന വൃത്തങ്ങളുഖ ശ്രനദ്ധയമഹാണയ്. 
ദഹാവട്ടിഡനഹാനടെഹാടെട്ടിഗഹാനങ്ങളട്ടില് നട്ടിന്നുഖ, 
ആരമ്പ്യഹാവര്ത്തട്ടികളുടടെ സഖസ്കൃത ഛനസ്സുകളട്ടില് നട്ടിന്നുഖ 
വമ്പ്യതമ്പ്യസ്തമഹായട്ടി പഹാചശീനദഹാവട്ടിഡ കവനരശീതട്ടിയഹാണയ് 
എഴുത്തച്ഛന് അവലഖബട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുനതയ്. കഥഹാഗതട്ടിയുടടെ 
അനുക്രമമനുസരട്ടിച്ചയ് ആഖമ്പ്യഹാനത്തട്ടില് തഹാളനബഹാധഖ 
വരുതവഹാടനനനഹാളഖ ഓനരഹാ കഹാണ്ഡങ്ങള്ക്കുഖ 
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അനുനയഹാജമ്പ്യമഹായ വൃത്തങ്ങളഹാണയ് എഴുത്തച്ഛന് 
ഉപനയഹാഗട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുനതയ്. ബഹാലകഹാണ്ഡത്തട്ടിലഖ 
ആരണമ്പ്യകഹാണ്ഡത്തട്ടിലഖ നകക വൃത്തമഹാടണങ്കേട്ടില് 
അനയഹാദ്ധമ്പ്യഹാകഹാണ്ഡത്തട്ടിനുഖ യുദ്ധകഹാണ്ഡത്തട്ടിനുഖ 
കഹാകയുഖളട്ടി ഇടെയട്ടില് സുനരകഹാണ്ഡത്തട്ടിനുമഹാത്രമഹായട്ടി  
കളകഹാഞ്ചട്ടിയുഖഉപനയഹാഗട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുന്നു. 
പഹാരഹായണത്തട്ടില് ആസശഹാദമ്പ്യമഹായ തഹാളഖ വരുതവഹാന് 
ഇത്തരഖ പനയഹാഗത്തട്ടിലൂടടെ എഴുത്തച്ഛനു 
സഹാധട്ടിച്ചട്ടിരുന്നു.
എഴുത്തച്ഛടന്റെ കൃതട്ടികള് അവയുടടെ 
കഹാവമ്പ്യമൂലമ്പ്യങ്ങള്ക്കപ്പുറഖ സഹാഖസഹാരട്ടികപരട്ടിനച്ഛദങ്ങള്ക്കയ്
പശസ്തമഹാവകയഹാണുണഹായതയ്. മലയഹാളഭഹാഷയുടടെ 
സഖനശ്ലേഷകന് എനതട്ടിലപരട്ടി എഴുത്തച്ഛനു 
സഹാഖസഹാരട്ടികനഹായകടന്റെ പരട്ടിനവഷഖ നല്കുവഹാനുഖ 
അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ കഹാവമ്പ്യങ്ങള്ക്കഹായട്ടിരുന്നു.
വട്ടിശകലനഖ
ടപഹാതുടവ ഭക്തകവട്ടികടള കുറട്ടിച്ചുള്ള വട്ടിമര്ശനങ്ങള് 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ കവട്ടിതകടള കുറട്ടിച്ചുഖ നട്ടിരൂപകര് 
പരഹാമര്ശട്ടിച്ചുകഹാണുവഹാറുണയ്. അതട്ടിടലഹാന്നു രഹാമടനനയഹാ
കൃഷ്ണടനനയഹാ കുറട്ടിച്ചുള്ള വര്ണനകളട്ടില് (ടപഹാതുടവ 
നദവടര കുറട്ടിച്ചുള്ള വര്ണനകളട്ടില്) അതമ്പ്യധട്ടികഖ 
വട്ടിനശഷണരൂപങ്ങളുഖ അലങ്കേഹാരവഹാക്കുകളുഖ 
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പനയഹാഗട്ടിക്കുനതട്ടിടന കുറട്ടിച്ചഹാണ:
എനഹാണയ് അദ്ധമ്പ്യഹാത്മരഹാമഹായണഖ കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടട്ടിടല 
ആരണമ്പ്യകഹാണ്ഡത്തട്ടിടല "വട്ടിരഹാധവധഖ" എന 
ഭഹാഗത്തട്ടില് ശ്രശീരഹാമടന കവട്ടി പകശീര്ത്തട്ടിക്കുനതയ്.
എങ്കേട്ടിലഖ ശ്രനദ്ധയമഹായ വസ്തുതടയടനനഹാല് 
ഭക്തട്ടിപസഹാനത്തട്ടിനനഹാടുള്ള സശകഹാരമ്പ്യവഖ 
തശീക്ഷ്ണവമഹായുള്ള അനുഭഹാവഖ എഴുത്തച്ഛടന്റെ വരട്ടികളുടടെ 
കഹാവമ്പ്യഹാത്മകത ടകടുതനട്ടിടല്ലനതഹാണയ്.
ടചറുനശ്ശേരട്ടിയട്ടില് നട്ടിന്നു എഴുത്തച്ഛനട്ടിനലക്കുള്ള 
മലയഹാളഖ കവട്ടിതയുടടെ വളര്ച്ച മദ്ധമ്പ്യകഹാലതനട്ടിന്നുയ് 
ആധുനട്ടികകഹാലനത്തക്കുള്ള വളര്ച്ചയഹായട്ടി 
കരുതഹാവനതഹാണയ്.രഹാവണന്, ദുനരമ്പ്യഹാധനന് എനശീ 
നഹായകവട്ടിരുദ്ധസശഭഹാവഖ പകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന 
കഥഹാപഹാത്രങ്ങടളനപ്പെഹാലഖ തട്ടികഞ്ഞെമഹാനമ്പ്യതനയഹാടുഖ 
സഖശുദ്ധട്ടിനയഹാടുഖ കൂടെട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുകയഹാണയ് 
എഴുത്തച്ഛന് ടചയ്തതയ്. ആത്മശീയതയുഖ 
സഹാഹട്ടിതമ്പ്യചട്ടിനയുഖ ഒനര അളവട്ടില് നചര്ത്തഹായട്ടിരുന്നു 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ സഹാഹട്ടിതമ്പ്യരചന. അനദ്ദേഹഖ 
കഥപറയുനതട്ടില് എടുത്ത സശഹാതനമ്പ്യമഹാകടട 
അന്നുവടര കഹാണഹാതട്ടിരുന രസങ്ങടളയുഖ 
ഭഹാവങ്ങടളയുഖ കവട്ടിതയട്ടില് അനനമ്പ്യസഹാധഹാരണമഹായ 
കശലട്ടിയട്ടില് വര്ണട്ടിക്കുവഹാനുഖ അനദ്ദേഹത്തട്ടിനു 
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സഹഹായകരമഹായട്ടി.
ഗുരുമഠഖ
നശഹാകനഹാശട്ടിനട്ടി അഥവഹാ ചട്ടിറ്റൂര് പുഴയുടടെ തശീരതള്ള 
എഴുത്തച്ഛടന്റെ വഹാസസഹാനമഹായട്ടിരുന്നു ഭഹാഗവതഖ 
കട്ടിളട്ടിപ്പെഹാടട്ടിടന്റെ രചന, അനദ്ദേഹത്തട്ടിന്ടറ ശട്ടിഷമ്പ്യന് 
സൂരമ്പ്യനഹാരഹായണന് നട്ടിര്വഹട്ടിച്ചതയ്.

തുഞ്ചന് സയ് മഹാരകഖ

1964 ജനുവരട്ടി 15 നയ്  തുഞ്ചന്സയ് മഹാരകഖ ഉദയ് ഘഹാടെനഖ 
ടചയടപ്പെട്ടു?. എഴുത്തച്ഛടന്റെ സയ് മരണ 
നട്ടിലനട്ടിര്ത്തഹാനഹായട്ടി ഇവട്ടിടടെ എല്ലഹാവര്ഷവഖ 
തുഞ്ചന്ദട്ടിനഖ ആനഘഹാഷട്ടിക്കുന്നു. ടക.പട്ടി. 
നകശവനമനനഹാന് ആയട്ടിരുന്നു ആദമ്പ്യ ടചയര്മഹാന്. 
ഇനപ്പെഹാള് എഖ.ടെട്ടി വഹാസുനദവന് നഹായരഹാണയ്  ടചയര്മഹാന്.

സസൗരവയ് .B
9.A
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ISLAND OF DIAMONDSISLAND OF DIAMONDS

Once Sindbad and many other merchants
set out together on a voyage . On  the way,
they found a clam island. They decided to
stay there for the the night . There were no
humans  living  there.  Every  one  slept
inside the ship. They didn't notice sinbad
had slept  peacefully under a tree on the
island.

G.B.H.S.S Attingal
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     When he woke up next morning sinbad 
realized that others had left him behind .
They had thought that sinbad  was on  the
ship.
   Sinbad  was  a  courageous  man  .  He
wandered the island looking for a shelter.
Then he saw a mountain full of diamonds
. But there were many snakes slithering
all over the mountain. Sinbad walked over
the diamonds as if they were just stones.
Then he found a huge bird sleeping at one
place .  The legs  the  bird  were  along as
trees.  Sinbad  collected  big  peace  of
diamonds  ,  and  stuffed  them  inside  his
pockets  and  hat  .  He  clipped  over  the
bird  ,  and  lay  on  its  shoulder.  The  bird
thought  that  sinbad was  an  insect.  Next
morning,the bird flew high in to the air .
                    
                    As the bird was going on its

G.B.H.S.S Attingal
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way ,sinbad jumped down to a tree top in
a forest. Some hunters saw this .They were
very  frightened  when  they  saw   a  man
falling  from  the  sky  .  Sinbad  told  his
hunters incredible  story ,and gifted them 
some  of  the  diamonds  he  had  gathered.
The happy hunters arranged a ship to take
sinbad back home .
                        Thus , returned home after
getting  richer,  and  with  one  more
incredible adventure story to tell.  

-Aswin A.B
9.F
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How Little Liam Got Fairy
Cows

Once upon a time, little Liam and his mother lived 
near the sea. They were poor, but they were happy.
Liam and his mother ate fish from the sea, drank 
milk from their cows, and ate bread made from the 
wheat that they grew.  But one day, both cows died. 
There was no more wheat, and little Liam could no 
longer get any fish. Little Liam and mother had 
nothing to eat! One night, a poor old man visited 
them. His head was bleeding . Liam and his mother 
gave him food and cared for his wound. After a 
good night's sleep, the old man looked much better. 
In the morning, the old man thanked them, and left. 
He told them how to get magical fairy sea cows. 
Liam and his mother got the fairy sea  cows. They 
had plenty of thick creamy milk after that. Their kind 
and generous hearts had saved them. They lived 
happily ever after.

-Gautham Krishna, 9.B
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 Death Is Nothing At All

Death is nothing at all. It does not count. 
I have only slipped away into the next room.

 Nothing has happened.
Everything remains exactly as it was. 

I am I, and you are you,
 and the old life that we lived so fondly together is

untouched, unchanged. 
Whatever we were to each other, that we are still. 

Call me by the old familiar name. 
Speak of me in the easy way which you always used.
 Put no difference into your tone. Wear no forced air

of solemnity or sorrow.

Laugh as we always laughed at the little jokes that we
enjoyed together.

 Play, smile, think of me, pray for me.
 Let my name be ever the household word that it

always was.
 Let it be spoken without an effort, without the ghost

of a shadow upon it.

Life means all that it ever meant. 

G.B.H.S.S Attingal
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It is the same as it ever was. 
There is absolute and unbroken continuity. 
What is this death but a negligible accident?

Why should I be out of mind because I am out of
sight? 

I am but waiting for you, for an interval, 
somewhere very near, 
just round the corner.

All is well. 
Nothing is hurt; nothing is lost.

 One brief moment and all will be as it was before.
!!broken!!

                                                                                 -Henry Scott HollandHenry Scott Holland

G.B.H.S.S Attingal



37

Moments of SilenceMoments of Silence

G.B.H.S.S Attingal

To shower my love I found your eyes.
And with a silence we met everyday

not an idea
or a word

Was exchanged between us
But I felt your heart beat too near.

And you smiled at me as you know the 
secret

Days passed only with these smiles.
And on that day we parted

not with smiles but with tears 
yet we bear the same silence.

-Gokul Raj R.S
9.F
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MY LOVE

Ruby you remember the first timeRuby you remember the first time
your heart was full of sugar and honey your heart was full of sugar and honey 

you gave it to me onceyou gave it to me once
I tasted the honey of loveI tasted the honey of love

how sweet it was !how sweet it was !
But the day you told me ....But the day you told me ....

I cried and criedI cried and cried
There were nights when feltThere were nights when felt

I will die for your loveI will die for your love
I yearned for your loving glanceI yearned for your loving glance

I longed to tell you thatI longed to tell you that
I will never leave youI will never leave you

And love till the end of lifeAnd love till the end of life
-Havis V.H-Havis V.H

9.E9.E
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                   Life's desire

G.B.H.S.S Attingal

I never always to desire stabilities,I never always to desire stabilities,
I never always to desire grief;I never always to desire grief;

stabilities – Grief's play of eye lid,stabilities – Grief's play of eye lid,
Life – Open intrinsic face!Life – Open intrinsic face!

Stabilities – Grief's sweet arrival Stabilities – Grief's sweet arrival 
This life is complete ;This life is complete ;

Again cloud is disappear of the moonAgain cloud is disappear of the moon
Again  cloud is disappeared the cloud!Again  cloud is disappeared the cloud!

World annoy surplus grief World annoy surplus grief 
World is annoy oh! Surplus stabilities;World is annoy oh! Surplus stabilities;

Human nature of sharing Human nature of sharing 
Grief – stabilities of stabilities!Grief – stabilities of stabilities!

Continuation grief pain tournamentContinuation grief pain tournament
Continuation stabilities pain tournamentContinuation stabilities pain tournament

Grief – stabilities of night – morning Grief – stabilities of night – morning 
Broke – Appear of Nature rule  Broke – Appear of Nature rule  

-Kiran B. Raj-Kiran B. Raj
9A9A
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Three Golden Rules

G.B.H.S.S Attingal

Three things to respectThree things to respect
Old age, religion and lawOld age, religion and law

Three things to love,Three things to love,
purity, honesty to lovepurity, honesty to love
Three things to admire,Three things to admire,

Beauty, intelligence and contentmentBeauty, intelligence and contentment
Three things to cultivateThree things to cultivate

Courage, cheerfulness and characterCourage, cheerfulness and character
Three things to maintainThree things to maintain

Promise, friendship and affectionPromise, friendship and affection
-Aswin A.S-Aswin A.S

99.E.E
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TSUNAMITSUNAMI

I appreciate half heartedlyI appreciate half heartedly
Because, you are at right time,Because, you are at right time,

So, you had the chance of engulf.So, you had the chance of engulf.
The unreal modernity.The unreal modernity.

And the cruel mind of man ,And the cruel mind of man ,
Really; you are the most volcanic truthReally; you are the most volcanic truth

you are the motheryou are the mother
A powerful soul in revengeA powerful soul in revenge

Once you lost, you regained,Once you lost, you regained,
And ruled our choosing killer waveAnd ruled our choosing killer wave

It's your name “Tsunami”.It's your name “Tsunami”.
Rest, you in peace;Rest, you in peace;

with the of regret and tears.with the of regret and tears.
-Nayan G.S-Nayan G.S

9.F9.F
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1.      हरर चचनरर ओदद आई
       ढदर सद ममतत भततर ललई।
                           - मकखत
2.    मम छमटत हह ह ,   कललत हह ह ,
       पर मदहनतत और रहममतवललत
हह ह।
                            - चत चटत
 3.      पलहव मम पहनल चलहतल हह ह ,
        धल कलहटमच सद बचलतल हह ह।
                    -  जहतल
4.   चलर पपर ,    पर चल न पलतत,
       सबकम मम आरलम करलतत।
                             -  चलरपलई

5.    रडबबद कल घर ,   लमहद कद पलहव,
            बतलओ कयल हप मदरत बसतत कल कलम ।
                                     -    रदलगलडत

G.B.H.S.S Attingal
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 सचनदरर बगतचल

     फह लमच सद भरल बलग बगतचल     फह लमच सद भरल बलग बगतचल
   सचनदर रकतनल लगतल हप।   सचनदर रकतनल लगतल हप।

   रचग रबरचगद फह लम मम।   रचग रबरचगद फह लम मम।
   रततलत रकतनत उडतत हप।   रततलत रकतनत उडतत हप।

    फह लम कत अचछत खचशबह    फह लम कत अचछत खचशबह ,,
   सबकल रदल बहललतत हप।   सबकल रदल बहललतत हप।

     फह लम सद भरल बलग बगतचल     फह लम सद भरल बलग बगतचल
    सचनदर रकतनल लगतल हप    सचनदर रकतनल लगतल हप

--  ममहममद अममलर ममहममद अममलर
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Augmented realityAugmented reality games, while not limited to mobile  games, while not limited to mobile 
devices, are also common on newer mobile platforms devices, are also common on newer mobile platforms 
where the device includes a reverse-facingwhere the device includes a reverse-facing
camera. While playing the game, thecamera. While playing the game, the
player aims the device's camera at aplayer aims the device's camera at a
location and through the device's screen,location and through the device's screen,
sees the area captured by the camera plussees the area captured by the camera plus
computer-generated graphics atop it, augmenting the computer-generated graphics atop it, augmenting the 
display and then allowing the player to interact that way. display and then allowing the player to interact that way. 
The graphics are generally drawn as to make the generatedThe graphics are generally drawn as to make the generated
image appear to be part of the captured background, and image appear to be part of the captured background, and 
will be rendered appropriate as the player moves the will be rendered appropriate as the player moves the 
device around. The starting location may be a special device around. The starting location may be a special 
marker that is picked up by the camera and recognized by marker that is picked up by the camera and recognized by 
the software to determine what to present, or may be the software to determine what to present, or may be 
based on the location through GPS. While other augmentedbased on the location through GPS. While other augmented
reality examples exist, one of the most successful is   reality examples exist, one of the most successful is   
Pokemon Go Pokemon Go where the player,where the player,
using the game app, travels tousing the game app, travels to
locations marked on their GPSlocations marked on their GPS
map and then uses themap and then uses the
augmented reality mode to findaugmented reality mode to find
Pokémon to capture.Pokémon to capture.

-Al Ameen-Al Ameen

9.B9.B
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കഖപഫ്യൂടര് നസഹാടഫശയര് അടല്ലങ്കേട്ടില് കമഫ്യൂടര് 
നസഹാടഫശയറുകളുടടെ ഒരു നശഖരമഹാണയ് കമഫ്യൂടര് 
ഉപനയഹാഗട്ടിനക്കണതയ്, അതയ് നട്ടിര്മട്ടിക്കുന ശഹാരശീരട്ടിക 
ഹഹാര്ടഡശയറട്ടിടന അനപക്ഷട്ടിച്ചയ് യഥഹാര്ത്ഥത്തട്ടില് ഇതയ് 
പവര്ത്തട്ടിക്കുന്നു. കഖപഫ്യൂടര് സയന്സയ് ആന്റെയ് നസഹാടഫശയര് 
എന്ജട്ടിനശീയറട്ടിഖഗട്ടില് കമഫ്യൂടര് നസഹാടഫശയറുകള്, 
നപഹാഗഹാമുകള്, ഡഹാറ
എനട്ടിവയുടടെ എല്ലഹാ
വട്ടിവരങ്ങളുഖ നപഹാസസയ്
ടചയടപ്പെടുന്നു. കമഫ്യൂടര്
നപഹാഗഹാമുകള്, കലബറട്ടികള്, 
ഓണ്കലന്
നഡഹാകക്യുടമനന്റെഷന്
അടല്ലങ്കേട്ടില് ഡട്ടിജട്ടിറല് മശീഡട്ടിയ നപഹാലള്ള നനഹാണ്-
എകട്ടികഫ്യൂടബട്ടിള് ഡഹാറ എനട്ടിവ കഖപഫ്യൂടറട്ടില് ഉള്ടപ്പെടുന്നു. 
കമഫ്യൂടര് ഹഹാര്ടഡശയറുഖ നസഹാടഫശയറുഖ പരസ്പരഖ 

G.B.H.S.S Attingal
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ആവശമ്പ്യമട്ടില്ലഹാടത സശനമഹായട്ടി ഉപനയഹാഗടപ്പെടുത്തഹാന് 
കഴട്ടിയട്ടില്ല. ഏറവഖ കുറഞ്ഞെ തലത്തട്ടില് [clarification 
needed] എകട്ടികഫ്യൂടബട്ടിള് നകഹാഡയ് ഒരു നപഹാസസര് 
(സട്ടി.പട്ടി.യു) അടല്ലങ്കേട്ടില് ഒരു ഗഹാഫട്ടികയ് നപഹാസസട്ടിഖഗയ് 
യൂണട്ടിറയ് (ജട്ടിപട്ടിയു) പട്ടിന്തുണയ്ക്കുന മഷശീന് ഭഹാഷഹാ 
നട്ടിര്നദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ടക്കഹാള്ളുന്നു. ഒരു കമഫ്യൂടര് ഭഹാഷ 
അതട്ടിടന്റെ മുമടത്ത അവസയട്ടില് നട്ടിന്നുഖ കമഫ്യൂടറട്ടിടന്റെ 
അവസടയ മഹാറ്റുന കബനറട്ടി മൂലമ്പ്യങ്ങളുടടെ സൂചട്ടിക 
നട്ടിര്വ്വഹണ നട്ടിര്നദശങ്ങള് ഉള്ടക്കഹാള്ളുന്നു. 
ഉദഹാഹരണത്തട്ടിനയ്, ഒരു നട്ടിര്നദ്ദേശഖ കമഫ്യൂടറട്ടിടല ഒരു 
പനതമ്പ്യക സഖഭരണ സലത്തട്ടില് സഖഭരട്ടിച്ചട്ടിരട്ടിക്കുന 
മൂലമ്പ്യടത്ത-ഒരു പഭഹാവഖ ഉപനയഹാക്തഹാവട്ടിനയ് നനരട്ടിടയ് 
നട്ടിരശീക്ഷട്ടിക്കഹാന് കഴട്ടിയഹാത്തതഹാക്കുന്നു. ഒരു ഇന്സ്ട്രേക്ഷന് 
അടല്ലങ്കേട്ടില് ഔടയ്പുടയ് ഓപ്പെനറഷനുകളട്ടില് ഒനയ് 
നട്ടിര്നദ്ദേശട്ടിക്കടപ്പെടെഹാഖ, ഉദഹാഹരണത്തട്ടിനയ് കമഫ്യൂടര് സശീനട്ടില് 
കുറച്ചയ് വഹാചകഖ പദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുഖ; ഉപനയഹാക്തഹാവട്ടിനയ് 
ദൃശമ്പ്യമഹാനയക്കഹാവന സഖസഹാന മഹാറങ്ങള് ഉണഹാക്കുന്നു. 
മടറഹാരു ഉപഹാധട്ടിയഹായട്ടി "jump" നലക്കയ് 
നട്ടിര്നദ്ദേശട്ടിക്കടപ്പെടുനട്ടിടല്ലങ്കേട്ടില് അടല്ലങ്കേട്ടില് ഓപ്പെനററട്ടിങയ് 
സട്ടിസ്റ്റമട്ടിനയ് തടെസമുണഹാകുനട്ടിടല്ലങ്കേട്ടില് ടപഹാസസര് 
നല്കട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന ക്രമത്തട്ടില് നട്ടിര്നദ്ദേശങ്ങള് 
നടെപ്പെട്ടിലഹാക്കുന്നു. 2015 ടല കണക്കനുസരട്ടിച്ചയ് മട്ടിക്ക 
കമഫ്യൂടറുകളട്ടിലഖ സഹാര്ടയ്നഫഹാണ് ഡട്ടികവസുകളട്ടിലഖ 
ടസര്വറുകളട്ടിലഖ ഒനട്ടിലധട്ടികഖ എകട്ടികഫ്യൂഷന് യൂണട്ടിറ്റുകള് 
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അടല്ലങ്കേട്ടില് ഒനട്ടിലധട്ടികഖ നപഹാസസര്മഹാര് ഒരുമട്ടിച്ചയ് 
കഖപഫ്യൂടട്ടിഖഗയ് നടെതന്നുണയ്, കമഫ്യൂടറുകളട്ടില് 
മുന്കഹാലനത്തതട്ടിനനക്കഹാള് കൂടുതല് സജശീവമഹായ 
പവര്ത്തനമഹായട്ടി മഹാറട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നു. നസഹാടഫശയറുകളുടടെ 
ഭൂരട്ടിഭഹാഗവഖ ഉയര്ന തലത്തട്ടിലള്ള നപഹാഗഹാമട്ടിങയ് 
ഭഹാഷകളട്ടിലഹാണയ് എഴുതുനതയ്, അവ നപഹാഗഹാമര്മഹാര്ക്കയ് 
എളുപ്പെമുള്ളതുഖ കൂടുതല് കഹാരമ്പ്യക്ഷമവമഹായട്ടി 
ഉപനയഹാഗടപ്പെടുതന്നു, കഹാരണഖ അവ യഹാനട്ടിക 
ഭഹാഷകള്ക്കുഖ യനഭഹാഷകനളഹാടുള്ള സമശീപവമഹാണയ്.  
ഉയര്ന നട്ടിലവഹാരമുള്ള ഭഹാഷകള് കമഫ്യൂടറട്ടി ഭഹാഷയട്ടിനലക്കയ് 
ഒരു 
കഖകപലര് അടല്ലങ്കേട്ടില് ഇന്റെര്ടപറര് അടല്ലങ്കേട്ടില് രണട്ടിടന്റെ
കൂടഖ ഉപനയഹാഗട്ടിച്ചഹാണയ് വട്ടിവര്ത്തനഖ ടചയ്യുനതയ്. 
കമഫ്യൂടറട്ടിടന്റെ മഷശീന് ഭഹാഷഹാ നട്ടിര്നദ്ദേശങ്ങളുമഹായട്ടി ശക്തമഹായ 
ബന്ധഖ ഉള്ള ഒരു കുറഞ്ഞെ ടലവല് അസഖബട്ടി ഭഹാഷയട്ടിലഖ 
നസഹാടഫശയറുകളുഖ എഴുതഹാഖ കൂടെഹാടത ഒരു അസഖബര് 
ഉപനയഹാഗട്ടിച്ചയ് ടമഷശീന് ഭഹാഷയട്ടിനലക്കയ് വട്ടിവര്ത്തനഖ 
ടചയടപ്പെടുകയുഖ ടചയഹാഖ.
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A firewall is a system designed to prevent unauthorized 
access to or from a private network. You can implement a 
firewall in either hardware or software form, or a 
combination of both. Firewalls prevent unauthorized 
internetusers from accessing private networks connected 
to the internet, especially intranets. All messages entering 
or leaving the intranet (i.e., the local network to which you 
are connected) must pass through the firewall, which 
examines each message and blocks those that do not meet
the specified security criteria.
Note: In protecting private information, a firewall is 
considered a first line of defense; it cannot, however, be 
considered the only such line. Firewalls are generally 
designed to protect network traffic and connections, and 
therefore do not attempt to authenticate individual users 
when determining who can access a particular computer or
network.
Several types of firewalls exist:

•Packet filtering: The system examines each packet 
entering or leaving the network and accepts or rejects 
it based on user-defined rules. Packet filtering is fairly 
effective and transparent to users, but it is difficult to 
configure. In addition, it is susceptible to IP spoofing.

G.B.H.S.S Attingal
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•Circuit-level gateway implementation: This 
process applies security mechanisms when a TCP or 
UDP connection is established. Once the connection 
has been made, packets can flow between the hosts 
without further checking.

•Acting as a proxy server:A Proxy servers a type of 
gateway that hides the true network address of the 
computer(s) connecting through it. A proxy server 
connects to the internet, makes the requests for pages,
connections to servers, etc., and receives the data on 
behalf of the computer(s) behind it. The firewall 
capabilities lie in the fact that a proxy can be 
configured to allow only certain types of traffic to pass 
(e.g.,HTTP files, or web pages). A proxy server has the 
potential drawback of slowing network performance, 
since it has to actively analyze and manipulate traffic 
passing through it.

•Web application firewall: A web application firewall 
is a hardware appliance, server plug-in, or some other 
software filter that applies a set of rules to a HTTP 
conversation. Such rules are generally customized to 
the application so that many attacks can be identified 
and blocked.

In practice, many firewalls use two or more of these 
techniques in concert.
In Windows and Mac OS X, firewalls are built into the 
operating system.
Third-party firewall packages also exist, such as Zone 
Alarm, Norton Personal Firewall, Tiny, Black Ice Protection, 
and McAfee Personal Firewall. Many of these offer free 
versions or trials of their commercial versions.
In addition, many home and small office broadband routers 
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have rudimentary firewall capabilities built in. These tend 
to be simply port/protocol filters, although models with 
much finer control are available.
The information above is adapted from Webopedia's 
firewall.

മഖഗള്യഹാന് 
ടചഹാവ്വ പരമ്പ്യനവക്ഷണത്തട്ടിനഹായുള്ള ഇനമ്പ്യയുടടെ ദസൗതമ്പ്യമഹാണയ് മഖഗള്യഹാന് 
എനറട്ടിയടപ്പെടുന Mars Orbiter Mission(MOM). 
ശ്രശീഹരട്ടിനക്കഹാടയട്ടില് നട്ടിന്നുഖ 2013 നവഖബര് 5-നയ്
ആയട്ടിരുന്നു ഇതട്ടിടന്റെ വട്ടിനക്ഷപണഖ. മുന്നൂറു
ഭസൗമദട്ടിനങ്ങള് നശീണയഹാത്രടയഹാടുവട്ടില് 2014 
ടസപഖബര് 24 നയ് നപടെകഖ ടചഹാവ്വയുടടെ
ഭ്രമണപഥത്തട്ടില്                     
എത്തട്ടി . ഏഴയ് നട്ടിരശീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളഹാണയ് ഇതട്ടിലള്ളതയ്. 
ഇന്ഫഹാടറഡയ് തരഖഗങ്ങളുടടെ സഹഹായത്തഹാല് വട്ടിവരഖ നശഖരട്ടിക്കഹാന് 
കഴട്ടിയുന ഉപകരണഖ,  കഹഡ്രജന് സഹാനട്ടിദ്ധമ്പ്യഖ പഠട്ടിക്കഹാനുള്ള  
ആല്ഫഹാ നഫഹാനടഹാമശീറര്, മശീനഥന് സഹാനട്ടിദ്ധമ്പ്യഖ പഠട്ടിക്കഹാനുള്ള മശീനഥന് 
ടസന്സര് എനശീ ഉപകരണങ്ങള് നട്ടിര്ണഹായക വട്ടിവരങ്ങള് 
ലഭമ്പ്യമഹാക്കുടമനഹാണയ് പതശീക്ഷ.

-Little KITEs Team
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വട്ടില്ലമ്പ്യഖ ടഷയയ്സ്പട്ടിയര്                                 

 ഇഖഗശീഷയ് കവട്ടിയുഖ നഹാടെകകൃതഖ നഹാടെകകൃതമഹായട്ടിരുന്നു 
വട്ടിലമ്പ്യഖ നഷകയ്പട്ടിയര് (1664 ഏപട്ടില് 26 - 1616).   ഇഖഗശീഷയ് 
ഭഹാഷയുഖ നലഹാകപസട്ടിദ്ധനഹായ നഹാടെകകൃത്തയ് രചയട്ടിതഹാവഖ  
ആയട്ടിരുന്നു. സഹചഹാരട്ടികളുള്ടപ്പെടടെയുള്ള അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ 
കൃതട്ടികള് ഏകനദശഖ 39 നഹാടെകങ്ങള്, 154 നസഹാണറ്റുകള്, 
രണയ് ദശീര്ഘമഹായ കവട്ടിതകള്, ഏതഹാനുഖ ചട്ടില സൂക്തങ്ങള് 
എനട്ടിവ ഉള്ടപ്പെടുന്നു. ചട്ടില അനട്ടിശട്ടിതമഹായ രചനകള്. 
അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ നഹാടെകങ്ങള് പധഹാനടപ്പെട എല്ലഹാ 
ഭഹാഷകളട്ടിനലക്കുഖ വട്ടിവര്ത്തനഖ ടചയടപ്പെടുകയുഖ മനറടതഹാരു 
നഹാടെകകൃത്തട്ടിടന്റെനത്തക്കഹാളുഖ കൂടുതല് പകശീര്ത്തട്ടിക്കുകയുഖ 
ടചയ്യുന്നു.

നഷകയ്പട്ടിയര് വഹാരവട്ടിച്ചയ്ടഷയറട്ടിടല സ്ട്രേഹാറയ്നഫഹാര്ഡയ്-ഓണ്-
ഏവനനഹാണട്ടില് ജനട്ടിച്ചതുഖ വളര്നതുഖ ആയട്ടിരുന്നു. 18 ആഖ 
വയസട്ടില് അന്ഹനതശടയ വട്ടിവഹാഹഖ കഴട്ടിച്ചു. ഇനദ്ദേഹത്തട്ടിനയ് 
മൂന്നു മക്കള് ഉണഹായട്ടിരുന്നു: സുശനയുഖ കഡറയ് ഹഹാഖടനറ്റുഖ 
ജൂഡട്ടിതഖ. 1585 നുഖ 1592 നുഖ ഇടെക്കയ് ലണനട്ടില് ഒരു 
നടെന്, എഴുതകഹാരന്, ഒരു കളട്ടിക്കഹാരടന്റെ ഉടെമസന് നലഹാഡയ്
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നചമര്കലന്സയ് ടമന്സയ് എനശീ നപരുകള് ലണനട്ടില് 
അനദ്ദേഹഖ പട്ടിനശീടെയ് കട്ടിഖഗയ്സയ് ടമന് എനയ് അറട്ടിയടപ്പെട്ടു. 49 
വയസ്സുള്ളനപ്പെഹാള് (1613 കഹാലഘടത്തട്ടില്) അവന് 
സ്റ്റഹാറയ്നഫഹാര്ഡയ് വട്ടിരമട്ടിച്ചു. അവട്ടിടടെ മൂന്നു വര്ഷത്തട്ടിനു നശഷഖ
അനദ്ദേഹഖ മരണമടെഞ. നഷകയ്പട്ടിയറുടടെ 
സശകഹാരമ്പ്യജശീവട്ടിതത്തട്ടിടന്റെ കുറച്ചയ് നരഖകള് നട്ടിലനട്ടില്ക്കുന്നു; 
അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ ശഹാരശീരട്ടിക രൂപങ്ങള്, കലഖഗട്ടികത, 
മതവട്ടിശശഹാസഖ എനട്ടിവടയക്കുറട്ടിച്ചുഖ അനദ്ദേഹത്തട്ടിന്ടറ 
കൃതട്ടികള് മറ്റുള്ളവര് എഴുതട്ടിയതഹായഹാലഖ ഇങ്ങടനയുള്ള 
വട്ടിഷയങ്ങളട്ടില് ഗണമ്പ്യമഹായ ഊഹക്കച്ചവടെഖ പചരട്ടിപ്പെട്ടിച്ചു. ആ
കഹാലഘടത്തട്ടിടല മട്ടിക്ക സഹാധഹാരണക്കഹാരുഖ നട്ടിലനട്ടില്ക്കുന 
ചുരുക്കഖ ചട്ടില നരഖകള് നവണത്ര ശ്രദ്ധയട്ടില് 
ടപടുനട്ടിടല്ലന കഹാരണഖ പലനപ്പെഹാഴുഖ വട്ടിമര്ശട്ടിക്കടപ്പെടുന്നു.

1589 നുഖ 1613 നുഖ ഇടെക്കയ് അനദ്ദേഹഖ പസട്ടിദ്ധശീകരട്ടിക്കടപ്പെട 
മട്ടിക്ക സൃഷട്ടികളുഖ നഷകയ്പട്ടിയര് നട്ടിര്മട്ടിച്ചു. അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ 
ആദമ്പ്യകഹാല നഹാടെകങ്ങള് പഹാഥമട്ടികമഹായട്ടി ഒരു ഹഹാസമ്പ്യ 
കഥഹാപഹാത്രവഖ ആയട്ടിരുന്നു, ഈ രചനകളട്ടില് ഇതുവടര 
നട്ടിര്മട്ടിക്കടപ്പെടട്ടിട്ടുള്ളതട്ടില് ഏറവഖ മട്ടികച്ച ചട്ടില 
കൃതട്ടികളഹാണയ് അവ. പട്ടിനശീടെയ് 1608 വടര അനദ്ദേഹഖ 
പധഹാനമഹായുഖ ദുരനങ്ങള് നടെത്തട്ടി. ഇതട്ടില് ഹഹാഖടലറയ്, 
ഒതനല്ലഹാ, കട്ടിങയ് ലട്ടിയര്, മകയ്ടബത്തയ് എനശീ ഇഖഗശീഷയ് 
സഹാഹട്ടിതമ്പ്യങ്ങളട്ടിടല ഏറവഖ മട്ടികച്ച കൃതട്ടികളട്ടിടലഹാനഹായട്ടി 
കണക്കഹാക്കടപ്പെടുന്നു.  ജശീവട്ടിതത്തട്ടിടന്റെ അവസഹാന 
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ഘടത്തട്ടില് അനദ്ദേഹഖ ടഹാജട്ടിനകഹാമശീഡട്ടികള് 
(നപമനലഖനങ്ങള് എന്നുഖ അറട്ടിയടപ്പെടുന്നു) മറ്റു 
കഥഹാപഹാത്രങ്ങളുമഹായട്ടി സഹകരട്ടിച്ചു.
അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ നഹാടെകങ്ങളട്ടില് പലതുഖ ജശീവട്ടിതകഹാലടത്ത 
വമ്പ്യതമ്പ്യസ്തവഖ കൃതമ്പ്യവമഹായ എഡട്ടിഷനുകളട്ടില് 
പസട്ടിദ്ധശീകരട്ടിക്കടപ്പെട്ടു. 1623-ല് നഷകയ്പട്ടിയറുടടെ രണ 
സഹപവര്ത്തകരുഖ സുഹൃതക്കളഹായ നജഹാണ് 
ടഹമട്ടിഖഗയ്സുഖ ടഹന്റട്ടി നകഹാണലഖ നചര്നയ് നഷകയ്പട്ടിയറുടടെ 
നഹാടെകങ്ങളുടടെ ഒരു മരണഹാനനരഖ പസട്ടിദ്ധശീകരട്ടിച്ച ഒനഹാഖ 
ടഫഹാനയഹാനയഹാ എന ടഫഹാനടഹാറട്ടിയല് വഹാചകഖ 
പസട്ടിദ്ധശീകരട്ടിച്ചു. ടബന് നജഹാണ്സന് എഴുതട്ടിയ ഒരു 
കവട്ടിതയഹാണയ് ഈ നവഹാളമ്പ്യഖ മുന്ഗണന നല്കട്ടിയട്ടിരുനതയ്. 
അക്കഹാലടത്ത കവട്ടിതടയ നഹാടെകകൃത്തയ് സശഹാഭഹാവട്ടികമഹായുഖ 
ഉദ്ധരട്ടിച്ചയ് ഉദ്ധരട്ടിച്ചുടകഹാണയ്, "ഒരു കഹാലടത്ത അല്ല, എനഹാല് 
എല്ലഹായയ്നപ്പെഹാഴുഖ" എനഹാണയ്.
ഇരുപതഹാഖ നൂറഹാണട്ടിലഖ ഇരുപടത്തഹാനഹാഖ നൂറഹാണട്ടിലഖ 
നഷകയ്പട്ടിയറുടടെ കൃതട്ടികള് തുടെര്ച്ചയഹായട്ടി തരഖതട്ടിരട്ടിക്കഹാനുഖ 
നസഹാളര്ഷട്ടിപ്പെട്ടിനുഖ പകടെനത്തട്ടിനുമഹായട്ടി പുതട്ടിയ ചലനങ്ങള് 
വഴട്ടി വശീണഖ കടണത്തഹാനുഖ കഴട്ടിഞ്ഞെട്ടിട്ടുണയ്. 
അനദ്ദേഹത്തട്ടിടന്റെ നഹാടെകങ്ങള് വളടര പചഹാരത്തട്ടിലണയ്. 
നലഹാകടമമഹാടുമുള്ള വട്ടിവട്ടിധ സഹാഖസഹാരട്ടിക-രഹാഷശീയ 
സഹാഹചരമ്പ്യങ്ങളട്ടിലൂടടെ നട്ടിരനരഖ പഠട്ടിക്കുകയുഖ 
നടെപ്പെട്ടിലഹാക്കുകയുഖ പുനര്നഹാമകരണഖ നടെതകയുഖ ടചയ്യുന്നു.
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ലനിറ്റല് കകറ്റപ്പ്സപ്പ് അനഗങ്ങൾ
   
 1.ഹവട്ടിസയ്  വട്ടി  എച്ചയ്
 2.അഭട്ടിനസൗ എ എസയ് 
3.പവശീണ് രഹാജയ് 
4.പണവയ് പട്ടി 
5.കഹാര്ത്തട്ടികയ് ബട്ടി ദഹാസയ് 
6.അല് അമശീന് എസയ് ബട്ടി 
7.ആകഹാശയ് എസയ് ഡട്ടി 
8.ശട്ടിവ സനനഹാഷയ് 
9.സരുണ് സനനഹാഷയ് 
10.ഗസൗതഖ കൃഷ്ണ 
11.അശശട്ടിന് എ ബട്ടി 
12.അശശട്ടിന് എ എസയ് 
13.മട്ടിഥുന് എഖ നഹായര് 
14.നഗഹാകുല് രഹാജയ് 
15.തസൗഫട്ടികയ് എന് 
16.അഭട്ടിനഷകയ് എഖ ജട്ടി 
17.മണട്ടികണന് ഡട്ടി 
18.ശട്ടിവ എസയ്  

G.B.H.S.S Attingal



56

19.കട്ടിരണ് ബട്ടി രഹാജയ് 
20.നയന് ജട്ടി എസയ്
21.രഹട്ടിതയ് ആര് 
22.ഋഷട്ടിനകശയ് എന് എഖ 
23.സസൗരവയ് ബട്ടി 
24.അതുല് എഖ നഹായര് 
25.ആനരഹാമല് ആര് എസയ് 
26.ആകഹാശയ് എ 
27.ശരതയ് എസയ് 
28.ഭരതയ് ലക്ഷ്മണ് ടജ എസയ് 
29.ഹരട്ടിനഹാരഹായന് എസയ് 
30.അഭട്ടിനഷകയ് എ ആര് 
31.ധനനഷയ് എസയ്  വട്ടിനനഹാദയ്  
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