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     സെനന്ദേശശ

നമ്മുടടെ  വവിദദദ്യാലയതവിടല  ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  യൂണവിററ്റ്  അഗങ്ങൾ

തയദ്യാറദ്യാകവിയ  'കൈടയദ്യാപറ്റ്'  മവികൈച്ച  നവിലവദ്യാരരം  പുലർത്തുന്നതവിൽ

അഭവിമദ്യാനവിക്കുന.വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപറ്റ് നടെത്തുന്ന I.C.T. സദ്യാധദതകൈളരം മററ്റ്
ശദ്യാസ്ത്രസദ്യാങങ്കേതവികൈ  വവിദദകൈളരം  പരമദ്യാവധവി  പ്രങയദ്യാജനടപടുതദ്യാൻ  ഈ

സരംരരംഭരം  സഹദ്യായവിക്കുനടവന്ന  കൈദ്യാരദതവിൽ  സരംശയമവില.എലദ്യാവവിധ
ആധുനവികൈ അറവിവുകൈളരം സമദ്യാദവിച്ചറ്റ് പുതവിയുഗതവിടന്റെ വഴവികൈദ്യാടവികൈളദ്യാകൈദ്യാൻ
വവിദദദ്യാർതവികൈടള പ്രദ്യാപ്തരദ്യാക്കുന്ന ഈ വവിദദദ്യാലയതവിടല ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്

യൂണവിറവിനരം 'കൈടയദ്യാപവിനരം' ഇതവിടന്റെ പവിന്നണവി പ്രവർതകൈർക്കുരം എലദ്യാവവിധ

നന്മകൈളരം ആശരംസകൈളരം ങനരുന.

ങസ്നേഹപൂർവരം,
    സജവി ങജദ്യാസഫറ്റ് 

(ടഹഡദ്യാസ്റ്റർ)
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ആശരംസ

ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സവിടന്റെ ആഭവിമുഖദതവിൽ

തയദ്യാറദ്യാകവിയ
ഈ അക്ഷരവവിരുന്നറ്റ്
സസദ്യാദുള്ളതദ്യാടണന്നറ്റ്

മനസവിലദ്യായവി.
ഇതവിടല ഒങരദ്യാ സൃഷവിയുരം

നമ്മുടടെ കുടവികൈൾ ഭദ്യാവനസമന്നവരദ്യാടണന്ന
സതദപ്രസദ്യാവനകടെവിയവിൽ

'കൈടയദ്യാപവി'ടുന

സജജി തതതോമസസ
കകൈറ്റസസ മതോസ്റ്റര

4



കയയയ്യൊപപ                                                         സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ്സെന്റ് ഹഹൈസെന്റ്കൂള് സചെമ്പജനജോട

പതദ്യാധവിപസമവിതവി

ജവിങയദ്യാ സവിബവി
മദ്യാതത്യു ങജദ്യാസഫറ്റ്
ജവിൽസ്റ്റൻ ങജദ്യാബവി
ടവിഫവിൻ ങജദ്യാസഫറ്റ്
കവഷ്ണവറ്റ്
അഭവിനവറ്റ് ടകൈ.പവി
എൽന എലവിസബതറ്റ് ങതദ്യാമസറ്റ്
കവഷ്ണ എ എരം
ആഗ്നസറ്റ് സദ്യാബ
ശശ്രീധനദ റവി.വവി.
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നന്മയുടടെ പൂമരങ്ങളദ്യാണറ്റ്, കൈലദ്യാകൈദ്യാരന്മദ്യാർ.
കൈദ്യാലതവിടന്റെ കൈദ്യാഴ്ചകൈടള
അക്ഷരങ്ങളവിലരം വർണ്ണങ്ങളവിലരം സസരങ്ങളവിലരം
ആവവിഷ്കരവിക്കുങമദ്യാൾ
'ഇവവിടടെ ഞദ്യാനമുണറ്റ്'
എന്നറവിയവികദ്യാൻ ഉള്ള
ആഗ്രഹമദ്യാണറ്റ്
സദ്യാഫലദമടെയുന്നതറ്റ്.
ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സവിടന്റെ
ങമൽവവിലദ്യാസതവിൽ പകൈർത്തുന്ന
സർഗ്ഗങചേതനയുടടെ 
കൈടയദ്യാപ്പുകൈൾ
സവവിനയരംസമർപവിക്കുന

ചേവിഫറ്റ് എഡവിറർ
ടഡൽവവിൻ പ്രകൈദ്യാശറ്റ്
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ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്-ടചേമങനദ്യാടെ

ടചേമങനദ്യാടെ  ടസന്റെറ്റ്ങജദ്യാസഫറ്റ്  കഹസ്കൂളവിടല  ലവിറവിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  പ്രവർതനരം
ജൂൺ  മദ്യാസതവിൽ  ആരരംഭവിച.17  ആൺകുടവികൈളരം  9  ടപൺകുടവികൈളമടെകരം  26

അരംഗങ്ങളദ്യാണറ്റ്  ഈ  ഐടെവി  കൂടദ്യായ്മയവിലള്ളതറ്റ്.എലദ്യാ  ബധനദ്യാഴ്ചകൈളവിലരം,  ചേവില
ഇടെദവിവസങ്ങളവിലരം  ഐടെവി  പരവിശശ്രീലനരം  നൽകൈവിവരുന.  കകൈററ്റ്മദ്യാസ്റ്റർ  ശശ്രീ.സജവി
ങതദ്യാമസറ്റ്,  കകൈററ്റ്മവിസ്ട്രസറ്റ്  ശശ്രീമതവി.ങസദ്യാബവിഎബ്രഹദ്യാരം  എന്നവിവരുടടെ
ങനതൃതസതവിൽ കകൈററ്റ്സവിടന്റെ പ്രവർതനങ്ങൾ നടെതവിവരുന.

നവിർവദ്യാഹവികൈ അരംഗങ്ങൾ

ടചേയർമദ്യാൻ                    :ശശ്രീ ങജദ്യാബവി എടെങച്ചരവി (പവി.ടെവി.എ. പ്രസവി )
കൈൺവശ്രീനർ                     :ശശ്രീ സജവി ങജദ്യാസഫറ്റ് (ടഹഡദ്യാസ്റ്റർ )
കവസറ്റ് ടചേയർമദ്യാൻമദ്യാർ  :ശശ്രീമതവി സശ്രീന വവിങനദ്യാജറ്റ് (എരം.പവി.ടെവി.എ. പ്രസവി )
                                        :ശശ്രീ ങറദ്യായവി കൈടെയ്ക്കൽ (പവി.ടെവി.എ. കവസറ്റ് പ്രസവി )
ങജദ്യായവിൻകൈൺവശ്രീനർമദ്യാർ:ശശ്രീ സജവിങമദ്യാൻ ങതദ്യാമസറ്റ് (കകൈററ്റ്സറ്റ് മദ്യാസ്റ്റർ )
                                        :ശശ്രീമതവി ങസദ്യാബവി എബ്രഹദ്യാരം (കകൈററ്റ്സറ്റ് മവിസ്ട്രസറ്റ്)
സദ്യാങങ്കേതവികൈ ഉപങദഷദ്യാവറ്റ്   :ശശ്രീമതവി മദ്യായ ആന്റെണവി (എസറ്റ്.ഐ.ടെവി.സവി.)
കുടവികൈളടടെ പ്രതവിനവിധവികൈൾ  :ടഡൽവവിൻ പ്രകൈദ്യാശറ്റ് (യൂണവിററ്റ് ലശ്രീഡർ )
                                       :എൽന എലവിസബതറ്റ് ങതദ്യാമസറ്റ് (ടഡപപ്യൂടവി ലശ്രീഡർ )
                                       :യലെസെചിന നറയ്യൊസെപ നതയ്യൊമസെപ (സ്കൂള ലെനീഡര )
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ഹകൈറ്റന്റ്സെന്റ് അഅംഗങ്ങള്

9



കയയയ്യൊപപ                                                         സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ്സെന്റ് ഹഹൈസെന്റ്കൂള് സചെമ്പജനജോട

ഏകൈദ്യാന്തത 
ങകൈൾക്കുനങവദ്യാ നശ്രീ എടന്റെ ശബരം
അറവിയുനങവദ്യാ നശ്രീ എടന്റെ മമൗനരം
ഇടെടനഞ്ചവിടലവവിടടെങയദ്യാ ങതങ്ങുന
എൻടറ ഏകൈദ്യാന്തതയുടടെ ശബരം

 

അരവികൈവിൽ വരുങമദ്യാൾ
എടന്റെ ഉള്ളവിൽ വവിരവിയുന പ്രണയരം
എടന്റെ ഹൃദയതവിൽ എവവിടടെങയദ്യാ എരവിയുന
നവിടന്റെ മമൗനതവിടന്റെ ടനദ്യാമരരം
ഈ വഴവികൈളവിൽ ഞദ്യാൻ കൈദ്യാണുന
നദ്യാരം ടപദ്യാഴവിച്ച കൈണ്ണശ്രീർ കൈണങ്ങൾ
അങ്ങകൈടല എവവിടടെങയദ്യാ ങകൈൾപ
നമ്മുടടെ നവിരദ്യാശതൻ ടനഞ്ചവിടെവിപ്പുകൈൾ....
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നദ്യാരം കൈടെനങപദ്യായ വഴവികൈൾ ഒരു എങ്ങലദ്യായവി 
എൻടറ ഹൃദയതവിൽ അലയടെവിക്കുന
മറകവില ഞദ്യാൻ നദ്യാരം അനഭവവിച്ച
ഏകൈദ്യാന്തതയുടടെ കൈണ്ണശ്രീർ കൈണ്ണശ്രീർ കൈവിനദ്യാവുകൈൾ
ഇനവി കൈദ്യാണുകൈവില നദ്യാരം ഒരവികലരം
ഏകൈദ്യാന്തതയവിലകൈടപട്ടു കൈഴവിഞ്ഞു ഞദ്യാൻ
നവിരദ്യാശതൻ ഏകൈദ്യാന്തതയവിൽ.....
എവവിടടെടയന്നറവിയദ്യാടത ങപദ്യായവി നദ്യാമവിരുവരുരം
എവവിടടെടയന്നറവിയദ്യാടത ങപദ്യായവി.....

പൂജ എരം.ആർ.
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യലെന നബേബേചി 
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                        Quotations
1."In nature there is enough for everyone need, but too 
little everyone's greed"- MK Gandhi
2.Jai Jawan Jai Kisan-Lal Bahadur Shastri
3.If you judge people,you have no time to love them-
Mother Teresa
4.You cannot shake hands with a clenched first- Indira 
Gandhi
5.The landi blows hurled at me will prove as nails in the 
coffin of British imperialism- Lala Lajpat Rai
6.One best book is equal to hundred good friends,but a 
good friend is equal to a library-APJ Abdul Kalam
7.Neglect of the masses is sin-Swami Vivekananda
8.Swaraj is my birthright and I will have it-Bal Gangadhar 
Tilak
9.Play the game in the spirit of the game-Jawaharlal Nehru
10.A loving heart is the trust wisdom-Charles Dickens
11.Love is not love which alters when it alteration finds-
William Shakespeare
12.But still try ,for who knows what is possible -Michael 
Faraday
13.I shall hear in heaven-Luidurig Von Beethoven
14.A house divided against itself cannot stand-Abraham 
Lincoln
15.Child is the father of the man-William Woods Worth         
13                                                                   Aneetta Jose
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പഴടഞ്ചദ്യാല്ലുകൈൾ

•ഉണവനറവിയവില ഉണ്ണദ്യാതവടന്റെ വവിശപറ്റ്
•ങകൈദ്യാഴവികൈടവടന്റെ തലയവിൽ പപറ്റ് ഇരവിക്കുരം
•ഇലദ്യായ്മ വന്നദ്യാലരം വലദ്യായ്മയദ്യാകരുതറ്റ്
•തുഴയറവിയദ്യാ     ഞദ്യാൽ ങതദ്യാണവി
ഉതളങ്ങ
•ഉടെഞ വടെവിടയ നമരുതറ്റ്
•ഗുരുകൾ വശ്രീണദ്യാൽ വവിദദ
•കൈണ്ടുടകൈദ്യാണറ്റ് കുണവിൽ ചേദ്യാടെരുതറ്റ്
•വലഭനറ്റ് പുല്ലുരം ആയുധരം
•ടനദ്യാന്തവങന ങനദ്യാവറവിയൂ
•കുരുടെന്മദ്യാർ ആനടയ കൈണങപദ്യാടല
•ആറു നശ്രീന്തവിയവങന ആഴമറവിയൂ
•അടുതറവിങവ അറവിവദ്യാകൂ
•അണവിങയദ്യാടെടുതദ്യാലറവിയദ്യാരം മദ്യാങ്ങയുടടെ പുളവി
•മുതുകൈദ്യാളങയദ്യാടെറ്റ് ഉഴവറ്റ് പഠവികണരം
•ആള അടുത്തെറചിയണശ യപയ്യൊന്നുരച്ചറവിയണരം
                                          
14                                       എല്ഡ മരചിയ അബയ്യൊഹൈശ
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ജശ്രീവവിതവുരം ജശ്രീവവിതമൂലദങ്ങളരം
ജശ്രീവവിതരം ഒരു
യദ്യാതയദ്യാണറ്റ്.യദ്യാതയവിൽ
നദ്യാരം പലടരയുരം
കൈണ്ടുമുട്ടുന.ഇങ്ങടന
കൈണ്ടുമുട്ടുന്നവർ പരസ്പരരം
സഹദ്യായവിക്കുകൈയുരം
സുഖദുദുഃഖങ്ങൾ
പങ്കുവയ്ക്കുകൈയുരം
ടചേയരം.ഒന്നദ്യാങലദ്യാചേവിച്ചദ്യാൽ
ജശ്രീവവിത യദ്യാതയുരം
ഇങതങപദ്യാടല
തടന്നയദ്യാണറ്റ്. ജനനരം
മുതൽ മരണരം വടരയുള്ള
ആ കൈദ്യാലഘടതവിൽ
യതയവിടലന്നങപദ്യാടല
ധദ്യാരദ്യാളമദ്യാളകൈൾ
പരവിചേയടപടുന
.ങസ്നേഹതവിലരം
സമൗഹൃദതവിലരം മുങന്നദ്യാട്ടുങപദ്യാകുന. പരസ്പരരം 
സഹദ്യായവിക്കുന.ആവശദങ്ങൾ കൈണറവിഞറ്റ് ഒടതദ്യാരുമങയദ്യാടടെ 
വർതവിക്കുന.ഒരുപദ്യാടെറ്റ് ആളകൈടള കൈണ്ടുരം പരവിചേയടപട്ടുരം ഒരുപദ്യാടെറ്റ് 
അനഭവങ്ങളവിലൂടടെ കൈടെനങപദ്യായുരം ടചേയന്നയദ്യാത.! അനകൂലവുരം 
പ്രതവികൂലവുമദ്യായ ഒങടടറ അവസ്ഥകൈൾ ജശ്രീവവിതയദ്യാതയവിൽ നടമ്മെ 
കൈദ്യാതവിരവിപ്പുണദ്യാകുരം.അതവിൽ ദുദുഃഖവുരം, സങന്തദ്യാഷവുരം,ഭയവുടമലദ്യാരം 
ഉണദ്യാവുന.അങ്ങടന ഒരു സരംഘർഷമദ്യാകുന നമ്മുടടെ ജശ്രീവവിതരം.
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സങന്തദ്യാഷരം, ദുദുഃഖരം,സരംഘർഷരം അങ്ങടനടയലദ്യാരം നവിറഞ ജശ്രീവവിതരം ഏതറ്റ്
അവസ്ഥയവിലൂടടെ കൈടെന ങപദ്യായദ്യാലരം ങസ്നേഹരം, 
കൈരുണ,കൈരുതൽ,പരസ്പരവവിശസദ്യാസരം,സതദസന്ധത തുടെങ്ങവിയ മൂലദങ്ങൾ 
കൈദ്യാത്തുസൂക്ഷവികദ്യാൻ നദ്യാരം ബദ്യാധദസ്ഥരദ്യാണറ്റ്. അങനകൈരം 
ജശ്രീവവിതസദ്യാഹചേരദങ്ങളരം,ടവല്ലുവവിളവികൈളരം നമുടകദ്യാപമുണറ്റ്. 
അതവിടനടയലദ്യാരം നദ്യാരം തരണരം ടചേയറ്റ്ജശ്രീവവികണരം.ജശ്രീവവിതയദ്യാതയവിൽ 
നമ്മെൾ കൈദ്യാത്തുസൂക്ഷവിങകണ ടപദ്യാതവിങച്ചദ്യാറദ്യാണറ്റ് മൂലദങ്ങൾ.മൂലദങ്ങൾ 
കൈദ്യാത്തു സൂക്ഷവികദ്യാൻ കൈഴവിയങമദ്യാൾ ജശ്രീവവിതരം 
അർതപൂർണ്ണമദ്യാകുന.നമ്മുടടെ സദ്യാമൂഹവികൈ ജശ്രീവവിതതവിനറ്റ് 
അനവിവദ്യാരദമദ്യാണറ്റ് മൂലദങ്ങൾ. അതവിടലദ്യാന്നദ്യാണറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ. 
സുഹൃതറ്റ്ബന്ധങ്ങളരം കുടുരംബബന്ധങ്ങളരം അധദദ്യാപകൈരുമദ്യായുള്ള 
ബന്ധങ്ങളടമലദ്യാരം നദ്യാരം കൈദ്യാത്തുസൂക്ഷവികണരം.നല കൂട്ടുകൈദ്യാരുമദ്യായുള്ള 
ബന്ധങ്ങൾ നടമ്മെ നന്മയവിങലകറ്റ്                              
 നയവിക്കുരം.അധദദ്യാപകൈങരദ്യാടുരം മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകങളദ്യാടുരം മുതവിർന്നവങരദ്യാടുരം  
ങസ്നേഹങതദ്യാടടെയുരം ബഹുമദ്യാനങതദ്യാടടെയുരം ആദരങവദ്യാടടെയുരം ടപരുമദ്യാറദ്യാൻ
വവിദദദ്യാർഥവികൈളദ്യായ നമ്മെൾ പഠവികണരം. ങസ്നേഹങതദ്യാടടെയുരം 
കൈരുണങയദ്യാടടെയുരം ക്ഷമങയദ്യാടടെയുരം ജശ്രീവവികദ്യാൻ നദ്യാരം ശശ്രീലവികണരം.

ങസ്നേഹതവിടന്റെയുരം സമർപണടതയുരം മദ്യാതൃകൈയദ്യാണറ്റ് അമ്മെ. എന്തറ്റ് ടതററ്റ് 
ടചേയദ്യാലരം ടപദ്യാറുക്കുന്ന ഏറവുരം വലവിയ ങകൈദ്യാടെതവിയദ്യാണറ്റ് അമ്മെയുടടെ 
ഹൃദയരം. ങസ്നേഹമദ്യാണറ്റ് അമ്മെയുടടെ ശകവി.മറ്റുള്ളവർക്കുങവണവി 
ജശ്രീവവിക്കുങമദ്യാഴദ്യാണറ്റ് ജശ്രീവവിതരം ധനദമദ്യാകുന്നതറ്റ്.മറ്റുള്ളവരവിൽ വവിശസദ്യാസരം 
ആവശദമദ്യാണറ്റ്. നമുകറ്റ് വവിശസദ്യാസമുടണന്നറ്റ് തവിരവിച്ചറവിയദ്യാൻ 
സഹദ്യായവിക്കുന്നതവിനള്ള ഏറവുരം വലവിയ ടതളവിവദ്യാണറ്റ് കദവരം. 
ഏടതദ്യാരുവലവിയ പ്രതവിസന്ധവി വന്നദ്യാലരം നദ്യാരം വവിളവിച്ചറ്റ് പ്രദ്യാർതവിക്കുന്നതറ്റ് 
കദവടതയദ്യാണറ്റ്.കദവമദ്യാണറ്റ് സർവവുരം എന്നറ്റ് നദ്യാരം വവിശസസവിക്കുന.
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ഇതറ്റ് നമുകറ്റ് മദ്യാതമദ്യായവി തന്നവിരവിക്കുന്ന ഒരു ങലദ്യാകൈമല. എലദ്യാവർക്കുരം 
കൂടെവിയുള്ളതദ്യാണറ്റ്. ഒറടപട തുരുത്തുകൈളദ്യായവി മദ്യാറുന്നതവിങനകദ്യാൾ, മനസവിനറ്റ് 
സങന്തദ്യാഷരം നൽകുന്നതുരം ജശ്രീവവിതതവിനറ്റ് അർതരം നൽകുന്നതുമദ്യായ 
കൂടദ്യായ ജശ്രീവവിതമദ്യാണറ്റ്. വർതമദ്യാനകൈദ്യാലടത ഒട്ടുമവിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുരം 
കൈദ്യാരണരം ങസ്നേഹരദ്യാഹവിതദമദ്യാണറ്റ്. ജശ്രീവവിതയദ്യാതയവിൽ കൈരുങതണ ഒരു 
പദ്യാങഥയമദ്യാണറ്റ് മൂലദങ്ങൾ.അവ ഇലദ്യാതദ്യായദ്യാൽ ങലദ്യാകൈരം ഇരുടവിലദ്യാകുരം.

ങസ്നേഹ ങമദ്യാഹനൻ
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പൂമദ്യാറ
പൂമദ്യാങറനശ്രീ എങങ്ങദ്യാടദ്യാ
ചേവിരവിതൂകൈവിടകദ്യാടണങങ്ങദ്യാടദ്യാ
പൂങന്തദ്യാടതവിൽ ങപദ്യാകുന
പൂങന്തനണ്ണദ്യാൻ ങപദ്യാകുന
എനടടെ കൂടടെ ങപദ്യാരുങന്നദ്യാ
നവിനടടെ കൂടടെ ങപദ്യാന്നദ്യാങലദ്യാ
എനവികറ്റ് നശ്രീ എന്തുതരുരം
നവിനകറ്റ് ഞദ്യാൻ ഒരു ഉമ്മെതരുരം
പൂങന്തദ്യാടതവിൽ ടകൈദ്യാണദ്യാവദ്യാരം 
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പൂങന്തനണ്ണദ്യാൻ ടകൈദ്യാണദ്യാവദ്യാരം
പൂമദ്യാങറ നശ്രീ എങങ്ങദ്യാടദ്യാ
ചേവിരവിതൂകൈവിടകദ്യാടണങങ്ങദ്യാടദ്യാ
 
                                           അന്ന മരവിയ അഗസ്റ്റവി
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ഒരു കൈഥ
ഇന്നറ്റ് വളടര സങന്തദ്യാഷരം നവിറഞ ദവിവസമദ്യായവിരുന. മന തടന്റെ ഡയറവിക്കുറവിപറ്റ് 
എഴുതദ്യാൻആരരംഭവിച.ഡയറവി എഴുതുന്ന പതവിവറ്റ് മനവവിടന വശ്രീടവിടലടയലദ്യാങവരകദ്യാൾ 
വദതദസനദ്യാക്കുന. ഇന്നറ്റ് വളടര സങന്തദ്യാഷമദ്യാണറ്റ്.കൈദ്യാരണരം ഇന്നറ്റ് മനവവിടന്റെ 
പവിറന്നദ്യാളദ്യായവിരുന. ഇന്നറ്റ് എനവികറ്റ് 8 വയസദ്യാകുടമനള്ള മനവവിടന്റെ സങന്തദ്യാഷരം 
ആർക്കുരം വർണവികദ്യാൻ കൈഴവിവുള്ളതല. അമ്മെയുരം അച്ഛനരം ങസ്നേഹതവിടന്റെ ഒരു നൂററ്റ് 
സമ്മെദ്യാനങ്ങൾ അവടന്റെ ങനടര നശ്രീടവിയങപദ്യാഴുരം അവടന്റെ മനസവിൽ ടതളവിഞ്ഞു 
നവിന്നതറ്റ് അവടന്റെ മുതശവിയുടടെ മുഖമദ്യായവിരുന. അവടന്റെ മുതശവി ഇങപദ്യാഴുരം ഒരു 
വൃദ്ധസദനതവിലദ്യാണറ്റ്. പദ്യാവരം മുതശവിടയ അവൻ ശരവിക്കുരം 'മവിസറ്റ്' ടചേയദ്യാറുണറ്റ്.

'' ആ ങമദ്യാടന മുതശവി ഇനണരുരം, കൈഥ പറഞ്ഞുതരദ്യാരം. നടലദ്യാരു കൈഥ, ഒരു 
അമ്മെയുടടെയുരം മകൈടന്റെയുരം കൈഥ. ഒരവികൽ ഒരു അമ്മെ തടന്റെ മകൈടന ഒരുപദ്യാടെറ്റ് 
ങസ്നേഹവിച. ആ അമ്മെ ഒരു ദവിവസരം മകൈടന ഒരു നദ്യാങടെദ്യാടെവി പവിടെവിചടകൈദ്യാണ്ടുങപദ്യാകൈദ്യാൻ 
ശമവിക്കുന്നതദ്യായവി കൈണ്ടു.പങക്ഷ അമ്മെ സകധരദരം ആ നദ്യാങടെദ്യാടെവിടയ അടെവിങച്ചദ്യാടെവിച. 

എന്നവിടറ്റ് മകൈടന ങസ്നേഹങതദ്യാടടെ ടകൈടവിപ്പുണർന.ആ അമ്മെയുടടെ ധശ്രീരതടയ 
ഭർതദ്യാവുരം നദ്യാട്ടുകൈദ്യാരുരം അഭവിനനവിച. പങക്ഷ കൈദ്യാലങ്ങൾ കൈഴവിഞങപദ്യാൾ ആ 
അമ്മെടയ മകൈനറ്റ് ങവണദ്യാതദ്യായവി''. മുതശവിയുടടെ കൈഥയുടടെ ഓർമയുടടെ ഇതളകൈൾ 
ഡയറവിയവിൽ വദ്യാരവിവവിതറവിടകദ്യാണറ്റ് മന തടന്റെ അച്ഛടന്റെ അടുങതങകദ്യാടെവി. എന്നവിടറ്റ് 
ഇങ്ങടന പറഞ്ഞു:'' അച്ഛദ്യാ അച്ഛനരം മുതശവി പറഞ ങപദ്യാടല കൈഥ എന്റെ ങമദ്യാനരം 
പറഞ്ഞുടകൈദ്യാടുകണരം''. " അടതന്തവിനദ്യാ ങമദ്യാങന?" " അടത, എന്നവിടറ്റ് ങവണരം 
കൈഥയവിടല ങപദ്യാടല അച്ഛടനയുരം അമ്മെടയയുരം എനവിക്കു ടകൈദ്യാണ്ടുങപദ്യായവി കൈളയദ്യാൻ." 

മനവവിടന മറുപടെവിങകൈടറ്റ് അച്ഛനറ്റ് കൈണ്ണുകൈൾ നവിറഞ്ഞുങപദ്യായവി. അങപദ്യാൾ തടന്റെ 
അമ്മെയുടടെ സങ്കേടെവുരം ആ അച്ഛൻ ഓർടതടുത്തു. പവിന്നശ്രീടെറ്റ് തടന്റെ മുതശവിടയ മന 
ധദ്യാരദ്യാളരം സമയരം കൈഥ പറയദ്യാനദ്യായവി കൂട്ടുകൈയുരം ടചേയ.

                                                                                         ആതവിര ങറദ്യാബവിൻ 
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ആഗ്നസറ്റ് സദ്യാബ
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പുരദ്യാണ കൈസവിസറ്റ്
1.ബ്രഹദ്യാവവിടന്റെ വവിയർപ്പു തുള്ളവിയവിൽ
നവിന്നറ്റ് ജനവിച്ചതറ്റ് ?
 ഉ.ജദ്യാരംബവദ്യാൻ
2.ബ്രഹദ്യാവവിടന്റെ അഹങ്കേദ്യാരതവിൽനവിന്നറ്റ്
ജനവിച്ചതദ്യാരറ്റ്?
ഉ.കൈദ്യാമങദവൻ
3.ഗദ്യാണശ്രീവരം എന്ന വവിലറ്റ് നവിർമ്മെവിച്ചതദ്യാരറ്റ്?
ഉ.ബ്രഹദ്യാവറ്റ്
4.രദ്യാവണടന്റെ ഭദ്യാരദ?
ഉ.മങണദ്യാദരവി
5.മരംഗലൻ ആരുടടെ പുതനദ്യാണറ്റ്?
ഉ.ഭൂമവിങദവവിയുടടെ
6.ദശ്രീർഘ തമസറ്റ് എന്ന മുനവിയുടടെ അമ്മെ?

ഉ.മമതദ്യാ
7.'ഭഗശ്രീരഥവി',ഒരു നദവിയുടടെ മടറദ്യാരു ങപരദ്യാണറ്റ്. ഏതറ്റ് നദവി?
ഉ .ഗരംഗ           
8.വദ്യാരുണവി ആരുടടെ പുതവിയദ്യാണറ്റ്?
ഉ.വരുണൻ
9.പരശ്രീക്ഷവിതവിടന അടെവിചടകൈദ്യാന്ന സർപതവിനറ്റ് ങപരറ്റ്?
ഉ.തക്ഷകൈൻ

22                                           കവഷ്ണ എ.എരം.
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ആൽങബർടറ്റ് ങജദ്യാൺസറ്റ്
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അമ്മെയുടടെ കൈയക്ഷരരം ടകൈദ്യാള്ളവില

യു.പവി. സ്കൂളവിൽ വവിദദദ്യാർതവിയദ്യായവിരുന്ന രദ്യാജുവവിനറ്റ് സദ്യാഹവിതദ
സമദ്യാജതവിൽ പ്രസരംഗവികദ്യാനള്ള വവിഷയരം 'അമ്മെ'

എന്നദ്യായവിരുന.അവൻ പ്രസരംഗവികദ്യാൻ
തുടെങ്ങവി:മദ്യാതൃതസതവിടന്റെ ഉതമ ഉദദ്യാഹരണമദ്യാണറ്റ് എടന്റെ

അമ്മെ. വദ്യാക്കുകൈൾടകൈദ്യാണറ്റ് വവിവരവികദ്യാൻ കൈഴവിയദ്യാത
വവിധതവിൽ ഞദ്യാൻ അമ്മെടയ ങസ്നേഹവിക്കുന.

കകൈയവിൽ സൂക്ഷവിച്ചവിരുന്ന കുറവിപ്പു ങനദ്യാകവി അൽപങനരരം
നവിന്നവിടറ്റ് അവൻ പതുടക പറഞ്ഞു:പങക്ഷ അമ്മെയുടടെ

കകൈക്ഷരരം ഒട്ടുരം നലതല.
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'നവിരതവിൽ കൈദ്യാകടകൈദ്യാത്തുന
ചേതടപണ്ണവിടന്റെ കൈണ്ണുകൈൾ

മുലചേപവി വലവിക്കുന
നരവർഗ നവദ്യാതവിഥവി '

  (അകവിതരം)
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ബദ്യാലദരം
ഇനടമൻ ഓർമയവിൽ മദ്യായദ്യാടത നവില്ക്കുന
എൻ ടകൈദ്യാച ബദ്യാലദതവിൽ സുനരസ്മരണകൈൾ
ആങരദ്യാ ഉണർതവിയ ടപദ്യാൻകൈവിനദ്യാടവന്നങപദ്യാൽ
എൻ മനസവിടന്റെ വവിജനസ്ഥലവികൈളവിൽ
മവിന്നവിമദ്യാറുന്ന ഓർമ്മെകൈടളതങപദ്യാൽ.....
കൈണ്ണുടപദ്യാതവിപവിടെവിങച്ചദ്യാടെവികളവിച്ചതുരം
കൈഞവി,കൈറവിയുരം ടവങച്ചദ്യാണമങ്ങുണതുരം
ഓർമ്മെയവിൽ തുള്ളവികളവിക്കുന്നവിതവിടപദ്യാഴുരം
ഇനവിടയദ്യാരവികലരം തവിരവിചകൈവിടദ്യാടതദ്യാരദ്യാ
ബദ്യാലദകൈദ്യാലതവിടന്റെ നവിറമുള്ളദ്യാങരദ്യാർമ്മെകൈൾ

28                      എൽന എലവിസബതറ്റ് ങതദ്യാമസറ്റ്
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മലയദ്യാള സവിനവിമ 
കൈസവിസറ്റ്
1.മലയദ്യാള സവിനവിമയുടടെ പവിതദ്യാവറ്റ്?
ഉ.ടജ സവി ഡദ്യാനവിങയൽ 
2.ഇന്തദയവിടല ആദദടത ശബസവിനവിമ ഏതറ്റ്?
ഉ.ബദ്യാലൻ
3.ടബസ്റ്ററ്റ് ആക്ടർ പുരസദ്യാരരം ങനടെവിയ ഏറവുരം പ്രദ്യായരം കുറഞ 
മലയദ്യാള നടെവി?
ഉ.ങമദ്യാനവിഷ
4.ടനയ്ത്തുകൈദ്യാരൻ എന്ന സവിനവിമ ആരുടടെ ജശ്രീവവിതവുമദ്യായവി 
ബന്ധടപടതദ്യാണറ്റ്?
ഉ.ഇ.എരം. എസറ്റ്. നമ്പൂതവിരവിപദ്യാടെറ്റ്
5.മലയദ്യാളതവിടല ആദദടത ഡവിജവിറൽ സവിനവിമ ഏതറ്റ്?
ഉ.മൂന്നദ്യാമടതദ്യാരദ്യാൾ
6.എരം ടെവി വദ്യാസുങദവൻ നദ്യായർ സരംവവിധദ്യാനരം ടചേയ ആദദചേവിതരം?
ഉ.നവിർമ്മെദ്യാലദരം
7.മലയദ്യാളതവിടല
ആദദടത കൈളർ ചേവിതരം?
ഉ.കൈണരം ബച്ച ങകൈദ്യാടറ്റ്
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8.മലയദ്യാള സവിനവിമയുടടെ പവിതദ്യാവദ്യായ ടജ സവി ഡദ്യാനവിയലവിടന്റെ 
ജശ്രീവവിതവുമദ്യായവി ബന്ധടപട ചേവിതരം ഏതറ്റ്?
ഉ.ടസല്ലുങലദ്യായറ്റ്ഡറ്റ്              
                                                                      കവഷ്ണ എ.എരം.
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Our mother

Mother!! she is my all.
When the whole people reject you.

your mother will accept you.
when our breath to,

her death she lives for us.
My smile is her happiness

My likes is her likes
My dislikes is her dislikes

My all is her all
and she is my all.

31                                                         Neniya Rejoy
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മഴ

തശ്രീരദ്യാത ങനദ്യാവവിടന്റെ ങതരദ്യാണു നശ്രീ
ടനഞ്ചവിടല സസപ്നതവിനറ്റ് കുളവിരദ്യാണറ്റ് നശ്രീ
വർണ്ണങ്ങൾ പൂക്കുന്ന മരമദ്യാണറ്റ് നശ്രീ
വളരുന്ന പദ്യാടെതവിൽ ടതളവിവദ്യാണു നശ്രീ

നശ്രീറുന്ന ബദ്യാലദതവിങന്നദ്യാർമ്മെകൈളവിൽ
പുഞ്ചവിരവിയദ്യാകുന്ന കുളവിരദ്യാണറ്റ് നശ്രീ 
ങതകൈവി വരങണദ്യാരരുവവിയുടടെ
ആശസദ്യാസ നശ്രീരദ്യാണറ്റ് നശ്രീ
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ങവകുന്ന ചൂടെവിനറ്റ് തണുപദ്യാണറ്റ് നശ്രീ
നശ്രീറുന്ന ടനഞ്ചവിനറ്റ് കുളവിരദ്യാണറ്റ് നശ്രീ
കുഞ്ഞുമനസവിനറ്റ് കൈളവിങതദ്യാഴനദ്യാണു നശ്രീ
എനടമൻ ടനഞ്ചവിടല കുളവിരദ്യാണറ്റ് നശ്രീ

                                ജവിൽ മരവിയ ജവിങജദ്യാ
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ശദ്യാസ്ത്രടത പ്രണയവിച്ച രദ്യാജകുമദ്യാരൻ
സ്റ്റശ്രീഫൻ വവിലദരം ങഹദ്യാകവിരംഗറ്റ്

                     ങഹദ്യാകവിങ്ങവി
നറ്റ്  സയൻസവിങനദ്യാടുള്ള
തദ്യാൽപരദമദ്യാങണദ്യാ
സയൻസവിനറ്റ്  ങഹദ്യാകവിങറ്റ്
ങനദ്യാടുള്ള
തദ്യാൽപരദമദ്യാങണദ്യാ
സ്റ്റശ്രീഫൻ  വവിലദരം
ങഹദ്യാകവിങറ്റ് എന്ന അതുലദ
പ്രതവിഭടയ  ജശ്രീവവിപവിച്ചതറ്റ്
എന്നറ്റ്  പറയദ്യാൻ കൈഴവിയവില.അമചിനയയ്യൊ  ങടദ്യാഫവികൈറ്റ്  ലദ്യാററൽ സസശ്രീങറദ്യാസവിസറ്റ്
എന്ന ങമദ്യാങടദ്യാർ നപ്യൂങറദ്യാൺ ങരദ്യാഗരം പവിടെവിടപടവിട്ടുരം തടന്റെ ചൂണ്ടു വവിരലവിലൂടടെ
തടന്റെ ആശയങ്ങൾ ങലദ്യാകൈതവിനറ്റ് സമ്മെദ്യാനവിച്ച മനവികൈൻ.

                    ശദ്യാസ്ത്രങലദ്യാകൈതവിനറ്റ് വഴവിതവിരവിവുകൈൾ നൽകൈവിയവയദ്യാണറ്റ്
അങദ്ദേഹതവിടന്റെ  ആശയങ്ങൾ.ചേവിന്തവികദ്യാൻ  കൈഴവിവുള്ള  തലങച്ചദ്യാറുരം
ചേലവികദ്യാൻ  കൈഴവിയുന്ന  ചൂണ്ടുവവിരലരം  ആയവിരുന  അങദ്ദേഹതവിനറ്റ്
ആയുധമദ്യായവി മദ്യാറവിയതറ്റ്.

                 തടന്റെ ചേവിന്തകൈടള ങരദ്യാഗതവിന മുന്നവിൽ അടെവിയറവറ്റ് ടവകദ്യാൻ
തദ്യാൻ  തയദ്യാറല  എന്നറ്റ്  പറയദ്യാടത  പറയുകൈയദ്യാണറ്റ്  ഈ  മദ്യാനവികൈൻ.
ജനങ്ങടള  ആശങ്കേടപടുത്തുന്ന  തരതവിലള്ള  നവിരവധവി  ടതളവിവുകൈൾ
സൃഷവിച്ച  അങദ്ദേഹരം  അതവിലൂടടെ  ജനങ്ങൾകറ്റ്  ശദ്യാസ്ത്രങതദ്യാടുള്ള  തദ്യാല്പരദരം
വർദ്ധവികണരം എന്ന ആഗ്രഹവിക്കുകൈയദ്യാണറ്റ്.
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                  പ്രതവിസന്ധവികൈടള തരണരം ടചേയറ്റ് വവിജയരം കൈരസ്ഥമദ്യാകവിയ
വവികൈലദ്യാരംഗയദ്യായ വനവിതയദ്യാണറ്റ്  'അരുണവിമ സവിൻഹ'.കൃതവിമ കൈദ്യാലകൈളവിൽ
ചേവിലങ്കേയണവിഞറ്റ്  ങവദവികൈളവിൽ  തരരംഗരം  സൃഷവിക്കുന്ന  അത്ഭുതനർതകൈവി
'സുധദ്യാചേനൻ'  തുടെങ്ങവിയവടര  ങപദ്യാടലതടന്ന  മുങന്നദ്യാടറ്റ്  ജശ്രീവവിതരം
ടകൈദ്യാണ്ടുങപദ്യായ ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞടന മറകദ്യാൻ നമുകറ്റ് ആവുകൈയുമവില.

             തങമദ്യാദസദ്യാരങ്ങടളപറവിയുരം മറ്റുരം ആഴതവിൽ ചേവിന്തവിച്ചറ്റ് അങദ്ദേഹരം
ആത്മകധരദരം  ടകൈദ്യാണറ്റ്  വവിജയരം  കൈശ്രീഴടെകവിയവിരവിക്കുന.അപൂർവ
ങരദ്യാഗതവിലരം  തളരദ്യാടത  ശദ്യാസ്ത്രതവിനറ്റ്  സരംഭദ്യാവനകൈൾ  നൽകൈവി
ടകൈദ്യാണവിരുന്ന  അങദ്ദേഹരം  ശദ്യാസ്ത്രതവിനപ്പുറരം  ഈ  ങലദ്യാകൈരം  തടന്ന
ആദരവിക്കുന്ന ഒരു വദകവിയദ്യാണറ്റ്.  ങരദ്യാഗങ്ങളലദ്യായവിരുന ങഹദ്യാകവിങ്ങവിടന്റെ
ആയുസറ്റ്  പ്രവചേവിച്ചതറ്റ്.  അഥവദ്യാ,  അങ്ങടനയദ്യാടണങ്കേവിൽതടന്ന
അങദ്ദേഹതവിടന്റെ  മനസവിടന  ങവദനവിപവികദ്യാൻ  ങപദ്യാലരം  ങരദ്യാഗതവിനറ്റ്
കൈഴവിഞവിടവില എന പറയദ്യാരം.

                  മഹദ്യാവവിങസദ്യാടെന കവചേവിതമദ്യായവിരുന (The Big Bang 

singularity) പവി എച്ചറ്റ് ഡവി പ്രബന്ധരം. 
ഗുരുതസദ്യാകൈർഷണസവിദ്ധദ്യാന്തവുരം,കൈസദ്യാണരം സവിദ്ധദ്യാന്തവുരം 
സരംങയദ്യാജവിപവിചടകൈദ്യാണറ്റ് ഒരു മഹദ്യാ ഏകൈശ്രീകൈരണ സവിദ്ധദ്യാന്തരം 
രൂപശ്രീകൈരവികദ്യാൻ ങഹദ്യാകവിങറ്റ് ശമവിച്ചവിരുന.സർവതവിങനയുരം സമ്പൂർണ 
സവിദ്ധദ്യാന്തരം രൂപശ്രീകൈരവിക്കുകൈ വഴവി സ്ഥൂല സൂക വവിങവചേനമവിലദ്യാടത 
പ്രപഞ്ചരഹസദങ്ങൾ അനദ്യാവരണരം ടചേയദ്യാൻ കൈഴവിയുടമന്നറ്റ് ങഹദ്യാകവിങറ്റ് 
വവിശസസവിച. അങദ്ദേഹതവിടന്റെ ങഹദ്യാകവിങറ്റ് ങറഡവിങയഷൻ 
തങമദ്യാദസദ്യാരങ്ങളടടെ പുതവിടയദ്യാരു മുഖമദ്യാണറ്റ്കൈദ്യാഴ്ചടവച്ചതറ്റ്.
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                     കൈസദ്യാണരം ഗ്രദ്യാവവിറവിയദ്യാണറ്റ് അങദ്ദേഹരം പ്രദ്യാധദ്യാനദരം 
നൽകൈവിയവിരുന്നതറ്റ്. പ്രപഞ്ചതവിടന നവിയനവികദ്യാൻ ഒരു കദവടത 
ആവശദമുടണങ്കേവിൽ കൈസദ്യാണരം ഗ്രദ്യാവവിറവിടയ കദവടമന്നറ്റ് വവിളവികദ്യാരം 
എന്നദ്യാണറ്റ് ങഹദ്യാകവിങറ്റ് പറഞതറ്റ്. എന്നദ്യാൽ അടതദ്യാരവികലരം നവിങ്ങൾ 
കൈരുതുന്നതുങപദ്യാടല ങസ്നേഹവുരം കൈരുണയുരം പ്രതവികൈദ്യാരവുരം എലദ്യാമുള്ള ഒരു 
സസകൈദ്യാരദ കദവമല മറവിച്ചറ്റ് ഒരു കൂടരം ഭമൗതവികൈ പ്രമദ്യാണങ്ങളദ്യാണറ്റ് എനരം 
കൂടെവി അങദ്ദേഹരം സൂചേവിപവിച.

1942  ജനവരവി  എടവിനറ്റ്  ഇരംഗ്ലണവിൽ  ജനവിച്ച  സ്റ്റശ്രീഫടന
ങഡദ്യാക്ടറദ്യാകണടമന്നദ്യായവിരുന  പവിതദ്യാവവിൻടറ  ആഗ്രഹരം.  എന്നദ്യാൽ
സ്റ്റശ്രീഫടന്റെ ചേദ്യായറ്റ്വറ്റ്ഗണവിതശദ്യാസ്ത്രതവിങലകദ്യായവിരുന. 'എ ബ്രശ്രീഫറ്റ് ഹവിസ്റ്ററവി
ഓഫറ്റ്  കടെരം','  യൂണവിങവഴറ്റ്  ഇൻ  എനടറ്റ്ടഷൽ','  ബദ്യാകറ്റ്  ങഹദ്യാൾസറ്റ്
ആൻഡറ്റ്  ങബബവി  യൂണവിങവഴറ്റ്'  എന്നവിവ  അങദ്ദേഹതവിൻടറ  പ്രശസ
ഗ്രന്ഥങ്ങളദ്യാണറ്റ്.  ലവിയനദ്യാർഡറ്റ്  ങമദ്യാലഡവിങനദ്യാവുമദ്യായവി  ങചേർടന്നഴുതവിയ
പുസകൈങ്ങളദ്യാണറ്റ്  '  എ  ബ്രശ്രീഫറ്റ്  ഹവിസ്റ്ററവി  ഓഫറ്റ്  കടെരം'  ,'  ദ  ഗ്രദ്യാൻഡറ്റ്
ഡവികമൻ'  എന്നവിവ.  ങഹദ്യാകവിങ്ങവിടന്റെ  ങലഖനസമദ്യാഹദ്യാരങ്ങളദ്യാണറ്റ്  '
ങഗദ്യാഡറ്റ്  കവിങയറഡറ്റ്  ഇന്റെഗർസറ്റ്',  '  ഓൺ  ദ  ജയന്റെറ്റ്സറ്റ്'  എന്നശ്രീ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.  നങമദ്യാദസദ്യാരങ്ങടള  പ്രണയവിച്ചറ്റ്  ഈ  രദ്യാജകുമദ്യാരൻ
യദ്യാതയദ്യാകുന്നതറ്റ് ഇകഴവിഞ (2018) മദ്യാർച്ചറ്റ് 14 നദ്യാണറ്റ്. പ്രശസനദ്യായ
റവിങലറവിവവിറവി  ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞൻ  തടന്റെ  ചേവിന്തകൈൾ  ബദ്യാകവിയദ്യാകവി  അങ്ങടന
യദ്യാതയദ്യായവി.  ശദ്യാസ്ത്രടത ങസ്നേഹവിച്ച ങഹദ്യാകവിങ്ങവിടന്റെ അതവിജശ്രീവനതവിടന്റെ
കൈഥ  ഏവർക്കുരം  എനരം  ഒരു  പ്രങചേദ്യാദനരം  തടന്നയദ്യാണറ്റ്.  ങരദ്യാഗടത
അതവിജശ്രീവവികദ്യാനള്ള മനശദ്യാസ്ത്രമദ്യാണറ്റ് ങഹദ്യാകവിങറ്റ് പറഞ്ഞുതന്നതറ്റ്.

36                                                     ശശ്രീധനദ റവി.വവി.
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കൈദ്യാരററ്റ് ങകൈകറ്റ്
ങചേരുവകൈൾ
പഞ്ചസദ്യാര........................................ 2 കൈപറ്റ്
ടവജവിറബവിൾ ഓയവിൽ............................. ഒന്നരകപറ്റ്
മുട..................................................3

കൈദ്യാരററ്റ് ങഗ്രററ്റ് ടചേയതറ്റ്........................... 2 കൈപറ്റ്
കപനദ്യാപവിൾ ചേതച്ചതറ്റ്........................... ഒരു കൈപറ്റ്
ങവദ്യാൾനടറ്റ് ചേതച്ചതറ്റ്.............................. ഒരു കൈപറ്റ്
കമദ.............................................. രണര കൈപറ്റ് 
ങബകവിരംഗറ്റ് ങസദ്യാഡദ്യാ /ങബകവിരംഗറ്റ് പമൗഡർ......ഒരു ടചേറവിയ സ്പൂൺ വടെവിച്ചറ്റ് 
കൈറുവദ്യാപട ടപദ്യാടെവിച്ചതറ്റ്............................ ഒരു ടചേറവിയസ്പൂൺ വടെവിച്ചറ്റ്
ഉപറ്റ്................................................ അര ടചേറവിയ സ്പൂൺ
വദ്യാനവില എസൻസറ്റ്.............................. ഒരു ടചേറവിയ സ്പൂൺ
പദ്യാകൈരം ടചേയന്ന വവിധരം

അവൻ 160 ഡവിഗ്രവി ടസൽഷദസറ്റ് ചൂടെദ്യാക്കുകൈ. രണ്ടു വലവിയ ങലദ്യാഫറ്റ് 
ടെവിന്നവിൽ പുരടവി ടപദ്യാടെവി തൂവവി ങബകവിരംഗറ്റ് പമൗഡറവിടറ്റ് വയ്ക്കുകൈ.

ഒന്നദ്യാമടത ങചേരുവ ങയദ്യാജവിപവിച്ചറ്റ് അടെവിച്ചറ്റ് ഇതവിങലകറ്റ് രണദ്യാമടത 
ങചേരുവ ങയദ്യാജവിപവിക്കുകൈ. മൂന്നദ്യാമടത ങചേരുവ ങയദ്യാജവിപവിച്ചറ്റ് അടെവിച്ചതറ്റ് 
മുട,കൈദദ്യാരററ്റ് മവിശവിതതവിങലകറ്റ് ടമടല ങചേർക്കുകൈ. വദ്യാനവില എസൻസുരം 
ങചേർകണരം.
ഇതറ്റ് തയദ്യാറദ്യാകവി വച്ചവിരവിക്കുന്ന ങലദ്യാഫറ്റ് ടെവിന്നവിൽ ഒഴവിച്ചറ്റ് ഇടവിരവിക്കുന്ന 
അവനവിൽ വച്ചറ്റ് ഒന്നര മണവിക്കൂർ ങബകറ്റ് ടചേയകൈ.

                                                                     ങശസത ങടെദ്യാമവി
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കൈണ്ണശ്രീരുരം കൈവിനദ്യാവുരം
                                                                     വവി ടെവി ഭടതവിരവിപദ്യാടെറ്റ്

                   വവി.ടെവി.യുടടെ ആത്മകൈഥയദ്യാണറ്റ് 'കൈണ്ണശ്രീരുരം കൈവിനദ്യാവുരം' അനഭവങ്ങളടടെ

തശ്രീക്ഷ്ണതയുരം ആഗ്രഹങ്ങളടടെ സസപ്നഭദ്യാവവുരം ഒരുങപദ്യാടല ലയവിക്കുന്ന കൃതവിയുടടെ

ആത്മദ്യാവവിഷ്കദ്യാരമദ്യാണവിതറ്റ്. ആത്മകൈഥയ്ക്കുങവണ മമൗലവികൈമദ്യായ എലദ്യാഗുണങ്ങളരം ഈ

കൃതവിക്കുണറ്റ്.വവി.ടെവി.യുടടെ അത്മദുരവിതങ്ങൾ വദ്യായനകദ്യാരടന്റെ ആത്മദുരവിതങ്ങൾ

തടന്നയദ്യാണറ്റ്.വവി.ടെവി.യുടടെ സസപ്നങ്ങൾ സദ്യാർവലമൗകൈവികൈവുരം.സധദ്യാരണസസപ്നങ്ങൾ

വദകവിപരമദ്യാണറ്റ്.പങക്ഷ ഈ ആത്മകൈഥ വദ്യായവിക്കുങമദ്യാൾ അങദ്ദേഹതവിടന്റെ

സസപ്നങ്ങൾ നമ്മുടടെയുരം സസപ്നങ്ങളദ്യാകുന.അതവിടന്റെ പ്രധദ്യാനകൈദ്യാരണരം ആ

സസപ്നങ്ങടളലദ്യാരം സമൂഹതവിനങവണവിയുള്ളതദ്യാണറ്റ് എനള്ളതദ്യാണറ്റ്.

ഏടറ പവിന്നദ്യാകരം ങപദ്യാകൈദ്യാണദ്യാത ഒരു കൈദ്യാലതറ്റ് ങകൈരളതവിടല നമ്പൂതവിരവി സമുദദ്യായങ്ങൾ അനഭവവിചവന്നവിരുന്ന 

ദുരവിതങ്ങൾ,ആ സമുദദ്യായതവിൽ പവിറന്ന വവി.ടെവി. ങനരവിട്ടുകൈണ്ടു.സമുദദ്യായതവിടല ദുരവിതങ്ങൾ എനപറയുന്നതറ്റ് 

ടപദ്യാതുവവിലദ്യാടണങ്കേവിലരം ആ സമൂഹതവിടല സ്ത്രശ്രീകൈൾ അനഭവവിച്ചവിരുന്ന ദുരവിതങ്ങൾടകതവിങരയദ്യാണറ്റ് വവി.ടെവി. സമരമുഖരം 

തുറന്നതറ്റ്.പ്രധദ്യാനമദ്യായുരം വവിധവദ്യാവവിവദ്യാഹരം നവിങരദ്യാധവിച്ചതവിടനതവിങര ശകമദ്യായ പ്രങക്ഷദ്യാഭങ്ങൾ സരംഘടെവിപവിച. 

ആത്മനവിഷ്ഠമദ്യാണറ്റ് ആത്മകൈഥ.തനവികനഭവടപടതുങപദ്യാടല ജശ്രീവവിതരം വവിവരവിചുങപദ്യാകുന. പങക്ഷ കൈദ്യാലരം കൈഴവിയുങമദ്യാൾ 

തദ്യാൻ ടചേയ പല പ്രവർതവികൈളരം സസയരം വവിസ്മയകൈരമദ്യായവി ങതദ്യാന്നദ്യാരം..യഥദ്യാർത ആത്മകൈഥ അതരരം അനഭവങ്ങടള 

അങ്ങടന തടന്നയദ്യാണറ്റ് കൈദ്യാണവിചതരുന്നതറ്റ്. വവി.ടെവി. തടന്റെ കൃതവികൈളവിൽ ടചേയതുരം അതുതടന്ന. ഒരു ഉദദ്യാഹരണരം 

ടകൈദ്യാണതുവദകമദ്യാകദ്യാരം.

വവി.ടെവി. അക്ഷരരം പഠവിച്ചതുതടന്നയദ്യാണറ്റ് ഉദദ്യാഹരണരം.തടന്നകദ്യാൾ തശ്രീടര പ്രദ്യായരം കുറഞ ഒരു കുടവിയവിൽ നവിനരം 

മലയദ്യാളദ്യാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതവിപഠവിച്ചകൈഥ വവി.ടെവി. രസകൈരമദ്യായവി വവിവരവിക്കുനണറ്റ്.ഒരു ദവിവസരം കവകുങന്നരരം അമലതവിൽ

ശദ്യാന്തവികദ്യായവി വവി.ടെവി. നവിൽക്കുങമദ്യാൾ തശ്രീയദ്യാടെവി സമുദദ്യായതവിൽടപട ഒരു ടപൺകുടവി ങചേദ്യാദവിച."ഈ കൈണടകദ്യാന 

പറഞ്ഞുതരദ്യാങമദ്യാ"? അവൾ കൈദ്യാണവിച്ച ബകവിടല ഒരു വദ്യാകറ്റ് ങപദ്യാലരം തനവിക്കുവദ്യായവികദ്യാനറവിയവിടലന്ന സതദരം 

അങപദ്യാളദ്യാണറ്റ് വവി.ടെവി.ക്കു  നബേയ്യൊധദമദ്യായതറ്റ്. പവിങറനതടന്ന അങദ്ദേഹരം ആ ടപൺകുടവിയുടടെ പകൽനവിനരം അക്ഷരങ്ങൾ 

എഴുതവിവദ്യാങ്ങവി പഠവിച. രദ്യാതവിയുടടെ നവിശബതയവിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വദ്യായവിലവിടറ്റ് ചേവച എന്നദ്യാണറ്റ് വവി.ടെവി. 

എഴുതവിയവിരവിക്കുന്നതറ്റ്.ദവിവസങ്ങൾക്കുങശഷരം അമലതവിടല തവിടെപള്ളവിയവിൽ വച്ചവിരുന്ന ഒരു തുണറ്റ് ങപപറവിൽ 

അച്ചടെവിച്ചവിരുന്ന 'മദ്യാൻ മദ്യാർകറ്റ് കുടെ' എന്നതു വദ്യായവിച്ചങപദ്യാൾ അങദ്ദേഹതവിനണദ്യായവി ആഹദ്യാദരം 

പറഞറവിയവികദ്യാനദ്യാവദ്യാതതയവിരുന. ഇങ്ങടന തനവികനഭവടപട കൈദ്യാരദങ്ങൾ നവിറരം ടകൈദ്യാടുകദ്യാടതയദ്യാണറ്റ് വവി.ടെവി. 

അവതരവിപവിച്ചവിരവിക്കുന്നതറ്റ്.അതവിഭദ്യാവുകൈതസമുഉള്ളടതദ്യാനരം അങദ്ദേഹരം പറയുന്നവില.ഇന്തദൻ നദ്യാഷണൽ ങകൈദ്യാൺഗ്രസവിൻടറ
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ങയദ്യാഗതവിൽ പടങ്കേടുകദ്യാൻ ങപദ്യായതവിനറ്റ് സ്കൂളവിൽ നവിനപുറതദ്യാകവിയതറ്റ്, കൈമൗമദ്യാരതവിടല പ്രണയരം,വവിവദ്യാഹരം, 

ങയദ്യാഗങക്ഷമ സഭ ആരരംഭവിച്ചതറ്റ് തുടെങ്ങവി അങദ്ദേഹരം വവിവരവിച്ചവിട്ടുള്ള എലദ്യാകൈദ്യാരദങ്ങളരം തവികൈചരം സതദസന്ധമദ്യാണറ്റ്.

              ങകൈരളതവിടല സദ്യാമൂഹദനങവദ്യാതദ്യാനതവിടന്റെ ഭദ്യാഗമദ്യായവി വവി.ടെവി. നൽകൈവിയ ങപ്രരണ അസൂയദ്യാവഹമദ്യാണറ്റ്. 

ആർജ്ജവമുള്ള ഒരു ഭദ്യാഷയദ്യാണറ്റ് വവിടെവിയുങടെതറ്റ്.കൃതവിമമല അങദ്ദേഹതവിടന്റെ കശലവി.മലയദ്യാളസദ്യാഹവിതദതവിലരം 

ചേരവിതതവിലരം വവി.ടെവി. നൽകൈവിയ സരംഭദ്യാവനങ്ങൾ അതുലദമദ്യാണറ്റ്.

ഏയറ്റ്ഞ്ചൽ മരവിയ

39
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കൈടെങ്കേഥകൈൾ

1.ആൽതറയവിടല ടവള്ളരം വറ്റുങമദ്യാൾ പൂവദ്യാലൻ പക്ഷവികറ്റ് മരണരം
ഉ.നവിലവവിളകറ്റ്
2.എഴുത്തുണറ്റ് പുസകൈമല, ചേവിതമുണറ്റ് ചുമരല, വടതവിലദ്യാണറ്റ് ചേകമല. 

ഉ.നദ്യാണയരം 
3.ഇതവിരവി മുറത്തു അഞ്ചു കൈദ്യാവൽകദ്യാരൻ
ഉ .കകൈവവിരൽ
4.എടന്റെ ങമദ്യാടന എന്തറ്റ് ധൃതവി കൈദ്യാലതറ്റ് നടറ്റ് കവകൈശ്രീടറ്റ് ടകൈദ്യായ
ഉ.സൂങരദദ്യാദയവുരം അസമയവുരം
5.കകൈ ഇലദ്യാതവൻ കൈദ്യാൽ ഇലദ്യാതവൻ ആറു നശ്രീന്തവികയറവി
ഉ.വഞ്ചവി
6.ഇടെവഴവിയവിൽ ഒരു കൈരവിവടെവിങയദ്യാടെവി
ഉ.പദ്യാമറ്റ്
7.ഈച്ച ടതദ്യാടെദ്യാത ഇറച്ചവികഷണരം
ഉ.തശ്രീകട
8.ഇരുട്ടുകൈദ്യാടവിൽ കുരുട്ടു പന്നവി
ഉ.ങപൻ
9.ഒരു കുപവിയവിൽ 2 കതലരം
ഉ.ങകൈദ്യാഴവിമുട
10.കൈദ്യാലവിങന്മൽ കൈണ്ണുങള്ളദ്യാൻ,വദ്യായവിൽ പലവിലദ്യാതവൻ
ഉ.കൈതവികൈ

   മദ്യാതത്യു ങജദ്യാസഫറ്റ്
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Synonyms

•Ability                  =                 Power
•Able                      =                Talented     
•Admire                  =                Respect
•Aim                       =                 Goat
•Balance                 =                 Equal
•Battle                    =                 Fight
•Bitter                    =                 Harsh
•Bulky                    =                 Big
•Burly                    =                  Strong
•Buzz                     =                 Stir 
•Circumstance       =                 Situation
•Clarify                  =                 Explain
•Clasp                    =                 Fasten
•Defend                 =                 Protect
•Dejected              =                 Discouraged
•Dense                   =                 Thick
•Natty                    =                 Tidy

Agneya Lakshmi
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                      പറമമ്പിക്കുളളം യയാതപറമമ്പിക്കുളളം യയാത
                                                                ((പ്രകൃതമ്പി പഠന യയാതപ്രകൃതമ്പി പഠന യയാത) ) 

     ജകൈന്ദ്ര  സെര്കജോരഡിന   പരഡിസഡിതഡി     കൈജോലജോവസ   വവ്യതഡിയജോന
മനജോലയതഡിസനയഅം        ജദേശശീയ             ഹൈരഡിതജസെനയജടയഅം
ജനതൃതത്വതഡില്      ജകൈരള    സെഅംസജോന  ശജോസ്ത്ര       സെജോജങ്കേതഡികൈ
പരഡിസഡിതഡി കൈകൗണ്സെഡില്   വഴഡി      നടപജോകഡിയ  ജദേശശീയ പ്രകൃതഡി പഠന
കൈവ്യജോമ്പന്റ്        ഈ    വര്ഷഅം           പറമ്പഡിക്കുളഅം           കൈടുവജോ
സെജങ്കേതതഡിജലകജോയഡിരുന.   നമ്മുസട   സെന്റ്കൂളഡില്  നഡിനഅം  ഞജോനഅം
സഡല്വഡിനമജോണന്റ് ജപജോയതന്റ്.ജനവരഡി     12,13,14 തശീയതഡികൈളഡില്
നടതസപട്ട   ഈ        കൈവ്യജോമ്പഡില്   പ്രകൃതഡിസയക്കുറഡിചന്റ്       കൂടുതല്
കൈജോരവ്യങ്ങള് മനസഡിലജോക്കുവജോന സെജോധഡിച.
     പജോലകജോടന്റ് ജഡില്ലയഡില് തമഡിഴന്റ്നജോടന്റ് സെഅംസജോനജതജോടന്റ് ജചെര്നന്റ് സകൈജോടുഅം
വ നതജോല്    ചുറ്റസപട്ടുകൈഡിടക്കുന     വനജമഖലയജോണന്റ്  പറമ്പഡിക്കുളഅം
കൈടുവജോ     സെജങ്കേതഅം.     2010    സഫബ്രുവരഡി      19-നന്റ്       കൈടുവജോ
സെജങ്കേതമജോയഡി    പ്രഖവ്യജോപഡിച   പറമ്പഡിക്കുളഅം       വനവ്യജശീവഡി  സെജങ്കേതഅം
643.66   ചെതുരശ്ര     കൈഡിജലജോമശീറ്റര്       വഡിസ്തൃതഡിയഡില് സഡിതഡിസചെയ്യുന.
നല്ല  തണുപ്പുള്ളതുസകൈജോണ്ടുതസന  കൈജോഴ്ചകൈള്
കൈജോണജോന ഒരു പ്രജതവ്യകൈ സുഖഅം ജതജോനഡി.       മനസഡിനന്റ്
കുളഡിരുജകൈജോരുന  കൈജോഴ്ചകൈള്.    ഒജട്ടസറ   മജനജോഹൈരമജോയ   കൈജോഴ്ചകൈള്
കൈണ്ടുസകൈജോണഡിരഡിക്കുനതഡിനഡിടയഡില്   അവഡിടുസത    പല കൈഥകൈളഅം
ജഫജോറസന്റ്  ഉജദേവ്യജോഗസര് പറഞ്ഞുതന. 1438 മശീറ്റര് ഉയരമുള്ള 
കൈരഡിമല ജഗജോപുരവഅം ഇവഡിസടനഡിനകൈജോണജോഅം.
         പല     തവണ        കൈജോടുകൈയറഡിയജോലഅം  മടുപ്പുജതജോനജോതതന്റ് 
തണുപ്പുള്ളതുസകൈജോണജോവജോഅം.   കൂട്ടമജോയഡി ജമയന ആനകൈള്,
പശീലഡി        വഡിടര്തഡിയജോടുന    മയഡിലകൈള്,          പജോതജയജോരസത
പുല്ജമടുകൈളഡില്         തുള്ളഡിചജോടുന      മജോനജപടകൈള്.  പജോലകജോടന്റ്
ജഡില്ലയഡിസല        ചെഡിറ്റൂര്      തജോലൂകഡിലജോണന്റ്    പ്രകൃതഡിരമണശീയമജോയ
പറമ്പഡിക്കുളഅം   കൈടുവജോ      സെജങ്കേതഅം    സഡിതഡി സചെയ്യുനതന്റ്.ജകൈരള-തമഡിഴന്റ്നജോടന്റ്
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അതഡിര്തഡിയഡില്          വളസര       വഡിശജോലമജോയഡി നഡിറഞ്ഞുനഡില്ക്കുന
വനജമഖലയജോണന്റ്               ഇതന്റ്.       കുടുഅംബജതജോസടജോപവഅം,
സുഹൃത്തുകള്സകജോപവഅം,
ഉല്ലജോസെയജോത്രയ്ക്കു         പറ്റഡിയ         മജനജോഹൈരമജോയ       സലഅം. കൈനഡിമര
ജതക്കുഅം,     പ്രഭജോതതഡില്    നടതഡിയ      വനയജോത്രയഅം
അവഡിസെന്റ്മരണശീയമജോണന്റ്.  വശീണ്ടുഅം വശീണ്ടുഅം കൈജോടന്റ് ഞങ്ങസള തഡിരഡിസകൈ
വഡിളഡിക്കുന.വനതഡിലൂസട       കൈടനജപജോയ  എല്ലജോ  നഡിമഡിഷങ്ങളഅം
അതഡി മജനജോഹൈരമജോയഡിരുന.    ഉള്വനതഡിജലക്കുള്ള      ട്രകഡിഅംഗന്റ്
അവഡിസെന്റ്മരണശീയമജോണന്റ്. കുരുവഡി,   കുയഡില്,    ഇരട്ടവജോലനപകഡി,
സകൈജോകന്റ്,   മലമുഴകഡി ജവഴജോമ്പല്     തുടങ്ങഡിട      പകഡികൈജളയഅം,
വഡിവഡിധതരഅം കൈജോടുകൈജളയഅം,മരങ്ങജളയഅം,മൃഗങ്ങജളയഅംകുറഡിചള്ള
ആ വനയജോത്ര,    കൂടുതലജോയഡി       പ്രകൃതഡിസയ         അറഡിയവജോനഅം
പ്രകൃതഡിയജോകുന ഗുരുവഡിസന തഡിരഡിചറഡിയവജോനഅം സെജോധഡിച.
              അതഡിരജോവഡിസല  ഞങ്ങള് ജലജോകൈതഡിസല ഏറ്റവഅം വലഡിയ
ജതക്കുവൃകഅം      കൈജോണുവജോന
യജോത്രതഡിരഡിച.      കൈനഡിമരജതകന്റ്
എനറഡിയസപടുന   ഈ  വൃകഅം
465 വര്ഷഅം പ്രജോയമുള്ളതജോണന്റ്.
കൂടജോസത  1994-95  വര്ഷസത
ജകൈന്ദ്രസെര്കജോരഡിസന   'മഹൈജോവൃക
പുരസെന്റ്കൈജോരഅം      ഈ
ജതക്കുമരതഡിനജോണന്റ്.             ധജോരജോളഅം            കൈടുവകൈളണജോയഡിരുന
നമ്മുസട ഭജോരതതഡില്    2226    കൈടുവകൈള്
ഇല്ലജോതജോയഡി.ബഡിട്ടശീഷന്റ് കൈജോലഘട്ടതഡില് 'വഡില്ലന' എന  പദേവഡിക്കു
ക്കുജവണഡി        കൈടുവകൈസള     നശഡിപഡിചഡിരുനതജോയഡി   ജഫജോറസന്റ്
ഉജദേവ്യജോഗസര്         വവ്യക്തമജോകഡിതന.                   കൈടുവകൈളസട
ഭകണരശീതഡിസയപറ്റഡിയഅം,     ജശീവഡിതരശീതഡിസയപറ്റഡിയഅം     ഞങ്ങള്
കൂടുതലജോയഡി പഠഡിച.
                വഡിവഡിധതരഅം   കൈജോടുകൈളജോണന്റ്      പറമ്പഡിക്കുളഅം      കൈടുവജോ 
സെജങ്കേതതഡില് കൈജോണസപടുനതന്റ്.   'ആര്ദ്ര ഇലസപജോഴഡിയഅം കൈജോടന്റ് ',
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'നഡിതവ്യഹൈരഡിതവനഅം',             'മുളഅം കൈജോടുകൈള്',        'വരണ കൈജോടുകൈള്'
എനഡിങ്ങസന                                 നജോലതരഅം              കൈജോടുകൈള് .
വഡിജനജോദേസെഞജോരജമഖലജയയഅം,    കൈജോടഡിജനയഅം         ആശ്രയഡിച
ജശീവഡിക്കുന നജോല വഡിഭജോഗതഡിലള്ള ആദേഡിവജോസെഡികൈജളയഅം ഞങ്ങള്
പരഡിചെയസപട്ടു.കൈജോടര്,മലസെര്,മലമലസെര്,മുതുകൈര്  എനഡിവരജോണവര്
വഡിജനജോദേസെഞജോരജമഖലയഡില്നഡിന    ലഭഡിക്കുന    വരുമജോനഅംസകൈജോണ്ടുഅം,
ഡജോമുകൈളഡില്നഡിനന്റ്   മശീനപഡിടഡിചമജോണന്റ്  അവര് ജശീവഡിതഅം
നയഡിക്കുനതന്റ്.പ്രകൃതഡിയജോകുന  ഗുരുവഡിസന  ആരജോധഡിചഅം,പ്രകൃതഡിനഡി
യമങ്ങള്     പജോലഡിചസകൈജോണ്ടുള്ള   അവരുസട     ജശീവഡിതരശീതഡികൈളഅം
ഞങ്ങസള അത്ഭുതസപടുതഡി.വനതഡില് പജോസഡികന്റ് ഉപജയജോഗഡികരു
സതനഅം,  വനവ്യമൃഗങ്ങസള    ശലവ്യസപടുതരുസതനമുള്ള  കൈര്ശന
നടപടഡികൈള് അവര് പജോലഡിക്കുന.   അതുസകൈജോണ്ടുതസന ആ വനഅം
സെത്വര്ഗ്ഗതഡിസന അനഭൂതഡിയജോണന്റ് പ്രദേജോനഅം സചെയ്യുനതന്റ്.
                 പ്രകൃതഡിദേതമജോയ AC-യഅം,ഇളഅം കൈജോറ്റഡില് മുളകൈള്

ഉരസെഡിയണജോകുന
ശബന്റ്ദേങ്ങളഅം      മനസഡിനഅം
ഹൃദേയതഡിനഅം
ആകൈര്ഷകൈമജോണന്റ്.ഏറ്റവഅം
വലഡിയ  ഗുരുവജോകുന
പ്രകൃതഡിസയക്കുറഡി
ചള്ള  പഠനങ്ങളഅം
അധവ്യജോപകൈരുസട    കജോസ്സുകൈളഅം
വഡിജജോനഅം

പകൈര്നനല്കുനതജോയഡിരുന.
                     നഡിലപന,  കൈജയജോനഡി, ഉഴഡിഞ, സചെറുകൈ,   തഡിരുതജോളഡി
തുടങ്ങഡിയ ദേശപുഷ്പങ്ങസളക്കുറഡിചഅം,നകത്രസെസെവ്യങ്ങസളക്കുറഡിചഅം,
സവള്ളശീട്ടഡി,     തജോനഡി,        കൈടുക   തുടങ്ങഡിയ   വൃകങ്ങസളക്കുറഡിചഅം
അവയസട         ശജോസ്ത്രനജോമങ്ങളഅം      ഉപജയജോഗങ്ങളഅം     ഞങ്ങള്
മനസഡിലജോകഡി.
                    നൃതഅംസചെയ്യുന മയഡിലകൈളഅം,പുള്ളഡിമജോനഅം,കുരങ്ങുകൈളഅം



കയയയ്യൊപപ                                                         സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ്സെന്റ് ഹഹൈസെന്റ്കൂള് സചെമ്പജനജോട

സെഞജോരഡികൈസള സസദേവതഡിസന സെത്വനഅം നജോടജോയ ജകൈരളതഡിജലകന്റ്
ആകൈര്ഷഡിക്കുന.മനഷവ്യന നഡിരനര  വഡികൈസെന  യജോത്രനടത്തുന
ആധുനഡികൈ കൈജോലഘട്ടതഡില് 'പറമ്പഡിക്കുളഅം കൈടുവജോ സെജങ്കേതഅം' ഒരു
മജോതൃകൈയജോസണനന്റ് ഞങ്ങള് വഡിശത്വസെഡിക്കുന.''എവഡിസട പചപ്പുജണജോ
അവഡിസട സെജനജോഷമുണന്റ് ''   എന ജദേശശീയ    ഹൈരഡിതജസെനയസട
മുദ്രജോവജോകൈവ്യഅം തഡിരഡിചറഡിഞന്റ് നമുകന്റ് വളരജോഅം.............

                                                                                    ടമ്പിഫമ്പിന ജജയാസഫഫ
                                    ഡഡെല്വമ്പിന പ്രകയാശഫ   

 IX-C
               ഡസനഫ ജജയാസഫഫ ഡഡഹെെസ്കൂള

 ഡചെമജനയാട
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45                                            സെയ്യൊന
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  നനവി

'കൈടയദ്യാപവി'ടന്റെ പൂർതവികൈരണതവിനറ്റ്
കൈദ്യായവികൈവുരം മദ്യാനസവികൈവുമദ്യായവി പവിന്തുണച്ച

ഏവർക്കുരം നനവി.

ചേവിഫറ്റ് എഡവിറർ
ടഡൽവവിൻ പ്രകൈദ്യാശറ്റ്

ലവിറവിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണവിററ്റ്
LK/2018/47075   

യസനപ ജജയ്യൊസഫപസപ ഹഹൈസപകൂള
ടചേമങനദ്യാടെ         
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