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പ്രകൃതതി

                                   തരുണതിസഖഗേമതിത്ര.ബതി .എല്

                                                                   9-എ
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എലന     അചഛൻ     
                                         രമഘ.സതി

                                                                                                     9.എ
അമ്മതൻ തങ്ക  കുടെതതില് ജതീവതിക്കുഖ                    

      നഫോള്  തൻ   ലകഫോഞ്ചലെഫോല്  രസ്നേഹതിച                  

      അചഛൻ എൻ കണ്ണുകളുലടെ തതിളെകഖ                                                     

       കൂടഖ നഫോളുകളെതില്  നതിഴല്രപഫോലലെ                                                    

      എൻ കൂലടെ എൻ അചഛൻ

      അമ്മതൻ കരങ്ങള് തല്ലുവഫോൻ

ഉയ൪ത്തുരമ്പഫോ ള് കണ്ണുകളെതിലലെ മഴത്തുളെളെതികള്

അകറ്റഫോൻ തൻ വഫോക്കുകളുമഫോയതി

എത്തുലമൻ അചഛൻ

കണ്ണുകള് മയങ്ങുഖ രനരഖ

തഫോരഫോടചപഫോട്ടുമഫോയതി തഫോരലെഫോലെതിക്കുഖ എൻ അചഛൻ

ഹൃദയഖ ലകഫോണച  രസ്നേഹതിചച

മനസ്സുലകഫോണച  ലെളെതിചച  എലന്ന

വളെ൪തതിയ  
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                                          ലകഡകഷ.ആര.കക

                                                                                           10-എ

നശശിക്കുന്ന ഭൂമശി

ഗഫോമവുഖ നഗേരവുഖ കുനലമലഫോഖ 
മഫോലെതിനദഖ ലകഫോണച നതിറഞ്ഞു കഴതിഞ്ഞു.
ലവള്ളതതിരലെഫോ അതതി മഫോരകരരഫോഗേഖ  

ലപരുകുന ലകഫോതുഅതതിലമധതികഖ
രരഫോഗേഖരരഫോഗേഖ വന കഴതി ഞ്ഞു

ഭൂമതി രവദന ലകഫോണച പുളെ ഞ്ഞു.
എന്തു ദുഷ്ടത കഫോട്ടുവഫോൻ രപഫോലഖ
മടെതിയതിലഫോതവരഫോണു മനുഷദര
മരങ്ങളെതില രവരതില ജതീവലന

ലചറുതുടപ്പുകള്  മഫോത്രഖ
ഇങ്ങലനയഫോയഫോല് നമ്മുലടെ രലെഫോകഖ

ഭഫോന്തഫോലെയമഫോയതി മഫോറുക ലചയഖ
മണ്ണുഖപുഴയഖ കുനലമലഫോഖ

എനഖ ഇനതിലയഫോരു സസ്വപ്നഖ മഫോത്രഖ.
മരങ്ങളുഖ പുഴകളുഖ എലഫോഖ രപഫോയതി

വതികസനഖ വതികസനഖ വന തുടെങ്ങതി.(ഗഫോമവുഖ നഗേരവുഖ.....)
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                                                                                     ആരര.എഖ.ആര

                                                                                              6-എ

എന് പ്രകൃതശി
ഇളെഖ കഫോറ്റതില് ആടന്ന വയരലെഫോലെകള്

പചപ്പു തൂകതി നതില്ക്കുഖ
ലനല്പഫോടെങ്ങള്

തുമ്പതിയഖ ലതറ്റതിയഖ പുഞ്ചതിരതി
വതിടെരത്തുന്ന

സുന്ദര സസൗരഭദമഫോലണൻ പ്രകൃതതി.
കളെകളെ ശബ്ദതതിലലെഫോഴുകുന്ന

നതീരചഫോലകള്
ആ കുളെതിരതില്  അലെതിഞ്ഞതീടന്ന ലചറുമതീനുകള്

എരങ്ങഫോ രപഫോയച മറ ഞ്ഞ 
വസന്തതതിൻ ഓരമ്മകള്

പുതുനഫോമ്പതിടഖ പുല്ലചടെതി രപഫോലലെൻ പ്രകൃതതി.
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സൂരരകകാനശി.എസസ

                                                                                                 6-എ

          തത്തമ                            
                 ലതങ്ങതിൻ രചഫോടതിലെതിരുന്നച,
                              തൂവലലെഫോതുക്കുഖ തതരമ്മ 
          ഇസൗണതതിലള്ള കുഞ്ഞതിപഫോട്ടുകള്,

          പഫോടെതിതരഫോരമഫോ തതരമ്മ
                              തതീറ്റരതടെതിരപഫോപഖ  വഫോനതില് ,
                             പചക്കുഞ്ഞതി തതരമ്മ
           പഫോലഖ പഴവുഖ  തന്നതീടെഫോഖ,

           കൂലടെവരുരമഫോ  തതരമ്മ
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കഫോതതിരതിപച

                                         സുജഫോത.എസച
                8-ബതി                     

            കുളശിരുന്ന മഞ്ഞുപപകാന് കകകാഴശിയുന്ന ഹൃദ-
യകാനുരകാഗകത്ത ഒരുമകാത്ര കചകാല്ലുവകാനകായസ
നനീവരുഖ വഴശിയശില് ഞകാന് എത്രനകാളകായസ കരുതശിയ
പലകാലമകാഖ സസ്വപ്നത്തശിനശിതളശില് ഒനഖ
പറയകാന് കഴശിയകാകത ഉളശികലകാതുകശിയ
വകാക്കുകകളലകാഖ  ഞകാന് കുറശിച്ചു വച്ചു
രകാവശികന്റെ മറവശില് ഞകാന് ഏകയകായസ
നശികന്നയുഖ ഒകാ൪ത്തശിരുന

പുലരശികകളകന്നകാകന്നമകാടശി വശിളശിക്കുപമകാള
നശികന്നകകാണകാന് ഞകാനുഖ കകകാതശിചശിരുന
പുസ്തകകകട്ടുമകായസ എത്തുകന്നകാകരകന്നയുഖ

കകാത്തു വഴശിയരശികശില് നനീ നശിന്നശിരുന.
നനീയന നല്കശിയ കപകാന് പമകാതശിരത്തശിന-
പകരമകായസ ഞകാകനകന്റെ പ്രണയഖ നല്കശി.

അന്നതു കകാണകാകതകകാലത്തശികനകാപഖ 
നനീയുഖ നടന്നങ്ങു മകാഞ്ഞു പപകായശി.

അനകതകാടശിപന്നകാളകമന് മശിഴശിപകകാണശികല
അനുരകാഗഖ നനീയുഖ കകാത്തശിരശിപ.

എകന്റെ ഹൃദയത്തശിനുളശികല പനരശിയ
സ്പന്ദനഖ പപകാലഖ ഞകാന് നശിനകകായസ കകാത്തുവച്ചു.

നനീ തകന്നകാരകാകപകാന്പമകാതശിരവഖ പചരത്തു വചശിരുന
ഞകാന് നശികന്നയുഖ ഓരത്തശിരശിപ
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                                                             ദതിവദശ്രതീ.എസച എസച
10-എ

അമ്മ

'അമ്മതൻ രസ്നേഹഖ ദതീപഖ രപഫോല് വരണഖ;

ദതീപരമഫോ വതീടെതിനച ലവളെതിചഖ .
പ്രഥമഫോചഫോരദയഖ അമ്മതൻ 
തണലെതില് ഞഫോൻ വളെരണതീടന.

രനഫോവുഖ വതിഷമവുഖ ഉള്ളതിലലെഫോതുകതി,
ജതീവതിതഖ ഞങ്ങള്കഫോയതി മഫോറ്റതിടന . 
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                 പ്രളെയഖ               

                                                                                             
                 തരുണതിസഖഗേമതിത്ര.ബതി.എല് 

                                                                                                              9-എ
                                   പകലെതിൻ വരഫോന്തയതില് പടെതികയറതിവന,

 മഴ തൻ ജലെനതിരപഫോയതി! 
തൻ ജനഫോയതിലൂലടെ മഴകണഫോസസ്വദതി-

ചവ൪ ലഞടതിവതിറച്ചുരപഫോയതി പതിലന്ന,നതിലെകള്തഫോണതി ഉയ൪ന്നൂജലെഖ 
പതിലന്ന ഫചളെഫോറ്റതിലന ബഫോല്കണതികള് കടെന.

ഓണഖവരരവറ്റ രകരളെമഫോനുഷ൪,
ഓടഖ തുടെങ്ങതി ഭതീതതിരയഫോലടെ!

വള്ളങ്ങള്തുഴഞ്ഞു പതിലന്ന പതിലന്ന,
ലപരുഖലവള്ളതതില് നതീന്തതി ലമലല ലമലല!

രക്ഷേഫോപ്രവ൪തക൪ തൻ കരങ്ങളെഫോല്,
രകഫോരതിലയടത്തു കതിടെഫോങ്ങലളെ.

ലഹലെതിരകഫോപചറ്ററുകളെതില് പറലന്നതതി,
അങ്ങലന ആകഫോശസഞ്ചഫോരതിയഫോയതി!
മരണഭതീതതിരയഫോലടെഫോന്നഫോയതി വതിളെതിച്ചു-

രക്ഷേതിക്കുവഫോലനഫോലന്നഫോന്നഫോയതി,
അച്ഛനമ്മമഫോരുഖ കുഞ്ഞുങ്ങളുഖ പലെ൪
ലവള്ളതതില് മുങ്ങതീപലെരങ്ങലന.
ദുരതിദഫോശസ്വഫോസകദഫോമകള് തുടെ൪ന,
ജഫോതതിയഖ മദവുഖ പലെരുഖ മറന!

ഫണ്ടുകള് പ്രവ൪തനമഫോരഖഭതിച്ചു-
ദുരതിദഫോശസ്വഫോസഫണ്ടുകള് പഫോലനഫോഴുകതി,

നഫോടെഫോലക പ്രളെയരവദന ഉയ൪ന,
വതീടഖ ധനസമ്പഫോദദങ്ങലളെഫോന്നഫോയതി-

നശതിച്ചുരപഫോയതി പ്രളെയതതില്!
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        കുഞ്ഞുറുമ്പച
                                                                          അഭയ.എസച.എ

                                                                        5.A

വരതിവരതിയഫോയതി വരവഫോയച                          
നതിരനതിരയഫോയച വരവഫോയച 

കുഞ്ഞനുറുമകള് വരവഫോയച
ഒലതഫോരുമതിച്ചു നടെന്നതീട  ഖ

മഞ്ഞുലകഫോലണഫോരു വതീ ടണഫോക്കുഖ
തലെയതില് തതീറ്റയഖ തഫോങ്ങതി നടെക്കുഖ

ഒലതഫോരുമതിച്ചു കഴതി      ഞ്ഞതീടഖ
രഫോവുഖ പകലഖ പണതി ലചയഖ 
നഫോരളെകഫോയതു കഫോത്തുവയഖ 
വരതിവരതിയഫോയച നതിരനതിരയഫോയച
വരവഫോയച കു ഞ്ഞനുറുമകള് 

ഗുണപഫോഠഖഠ-ഒന്നതിലനയഖ നഫോഖ ലചറുതഫോയതി 
കഫോണരുതച  ഉറുമകള് ഭൂമതിയതിലലെ 

ലചറതിയ ജതീവതികളെഫോണച.
പരക്ഷേ നഫോഖ അവയലടെ ജതീവതിത കശലെതി

കണ്ടു പഠതികണഖ
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                                                                  ലെകതികൃഷ്ണആ൪.ലക
                                                                                9-എ

പ്രപഞ്ചസതദഖ
ഭൂമതിലയ കുളെതിരണതീപതിക്കുന്ന മഴരയ                
നതിൻ പുഞ്ചതിരതി കണ്ടു ഞഫോൻ നതില്രക                             
വതിത്തു വതിതറുഖ രപഫോല് രകഫോരതിലചഫോരതിയന്ന
മഫോയജഫോലെതിനതി നതീയരലഫോ                                                                  
നതിൻ നഫോദഖ ശ്രവതിക്കു രമ്പഫോള് സരവ-                  
ചരഫോചരഖ ആഹഫോദതതില് മുഴുകതിടന.
നതിൻ ലപഫോടതിചതിരതി കഫോണഫോൻ മ൪തൃനുഖ
ധരതിത്രതിയഖ സസ്വപ്നതതിലെഫോണതിരതിക്കുന്നരലെഫോ
ധരണതികച കുളെതിരരകഫോൻ രമഘപുത്രതി നതീ
കനതിയക,അരുളുക, നതിതൃവുഖ നതീ
ലപലയഫോഴതിയഖ  രനരഖ തൂവഫോനഫോത്തുമ്പതികള്
ആനന്ദലെഫോസൃനൃതമഫോ  ടെതിടന.
പുല്നഫോമ്പതില് പതതിച നതിൻ ആനന്ദ
മുത്തുകള്  അരുണലന  പുഞ്ചതിരതിയഫോല്
ലലവരഖ രപഫോല് തതിളെങ്ങുന.
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                                            തരുണതി സഖഗേമതിത്ര.ബതി.എല്
                                                9-എ

മഴ
മഫോനതതിലന മണതിമുതച
മണതില്വതീണച മയങ്ങുന,
ചതിന്നതിചതിതറുഖ മണതിമുതച
ചതിന്നഖവതിളെതിരയഫോലടെത്തുന,

രമഫോഹനതഫോളെഖ ചഫോ൪ത്തുന
മഫോമഴനൃതഖ വയന, 

പറവകള് കൂടെണയന അവരതൻ
പഫോടതിൻസസ്വരഖ നതിലെയന,

തളെതിരതിലെതളെതിരത്തുതുടെങ്ങുന
തവളെകള് തുളെളെതിരസതിക്കുന, 
കഫോടണരുന നഫോടണരുന

കുടതികള് ആഹഫോദരതഫോടലസതിക്കുന,
ഏഴുനതിറതതില് മഫോരതിവതിലച 

ഏഴഫോഖ നതിലെയതില് ലതളെതിയന!
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                                                                               അഭതിന.എ.എസച
                                                                                       9-എ

                   പ്രകൃതതി വരണന 
                                                   ഇരുടതിലന മറ
നതീകതി  സൂരദലന  ചുവന്ന  പട്ടുടതച
ആകഫോശഖ  പ്രഭഫോതലത  വരരവറ്റച
വലന്നതതി.  മഴമുത്തുകളെഫോല്
അണതിലഞ്ഞഫോരുങ്ങതി  നതില്ക്കുന്ന
ലചമ്പരതതി.   ചുവന്ന
ലചമ്പരതതിയതിലൂലടെ  ഊരന്നതിറങ്ങുന്ന
മഴത്തുള്ളതികളുലടെ  സൂരദകതിരണങ്ങരളെറ്റുള്ള  രശഫോഭപചതിലെ  തഫോളുകളെതിലൂലടെ
മഞ്ഞുതുളെളെതിയഖ മഴത്തുളെളെതിയഖ ഇടെകലെ൪നളെളെ ആ രശഫോഭയഖവതിവരതികഫോൻ
കഴതിയഫോതതഫോണച  രറഫോസയഖ  ,  കുഞ്ഞച  ലചടെതികളുഖ  തണുത
ഇളെഖലതന്നലെതിലന  ലലകപതിടെതിചച  നൃതഖ  ലചയന്നതുഖ  ,  കൂടെഫോലത  ലചറു
പക്ഷേതികളുലടെ  മധുരമഫോയ  ഗേഫോനവുഖ,  ലതരങ്ങഫോലെകള്കതിടെയതിലൂലടെ
ഓടെതികളെതിക്കുന്ന  അണഫോനുഖ  കുഞ്ഞുഖ.  ഇലതലഫോഖ  ഈ  പ്രകൃതതിലയ
ഒന്നടെകഖ അലെങ്കരതിക്കുന.
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ശതിവപ്രതിയ.എ.ആര
9-എ

                   യകാ  ത്രകാവശിവരണഖ

                  ഞഫോനുഖ എലന കുടഖബവുഖ ഒരു രവനലെവധതികഫോലെതച 
കനദഫോകുമഫോരതിയതില് യഫോത്ര രപഫോയതി.ഞങ്ങള് ലട്രെയതിനതിലെഫോണച രപഫോയതച.ഞങ്ങള് 
നഫോലരപര ഉണഫോയതിരുനു.ഞങ്ങള് രഫോവതിലലെതലന്ന പുറലപട്ടു.എനതികച 
യഫോത്രരപഫോകഫോൻ    വളെലരയധതികഖ ഇഷ്ടമഫോണച.ഞങ്ങള് ലട്രെയതിനതിലെതിരുന്നച 
പ്രകൃതതിയതിലലെ മരനഫോഹരമഫോയ ഒരുപഫോടെച കഫോഴ്ചകള് കണ്ടു.വഫോഴരതഫോപ്പുകള്, 

തഫോമരക്കുളെങ്ങള് ,ലനല്പഫോടെങ്ങള് എന്നതിവലയഫോലക കണ്ടു. എലഫോ കഫോഴ്ചകളുഖ 
പതിറകതിരലെകച ഓടെതിമറയന്നതഫോയതി രതഫോന്നതി. തമതിഴച നഫോടതിലെഫോണച ഈ സ്ഥലെതതിലന 
കതിടെപച. കനദഫോകുമഫോരതിയതിലെഫോണച പ്രശസ്തമഫോയ വതിരവകഫോനന്ദപഫോറ സ്ഥതിതതി 
ലചയന്നതച. ഉചയഫോവഫോറഫോയരപഫോരഴക്കുഖ ഞങ്ങള് കനദഫോകുമഫോരതിയതില് എതതി. 
അവതിലടെ ഒരു അമ്പലെമുണഫോയതിരുന. ഞങ്ങള് ആ രക്ഷേത്രതതിലലെഫോലക രപഫോയതി. 
ഞഫോൻ എലന കുടഖബതതിനച നലതുവരഫോൻ പ്രഫോരഥതിച്ചു. പതിരന്ന നമ്മള് അവതിലടെ ഒരു
രലെഫോഡചജതില് റഖ എടത്തു. നമ്മള് അവതിലടെയള്ള കടെകളെലലെഫോലക കയറതി കുരറ 
സഫോധനങ്ങലളെഫോലക വഫോങ്ങതിച്ചു. ഞങ്ങള് രക്ഷേത്രതതിനടത്തുള്ള കടെപ്പുറതച രപഫോയതി.
വതിരവകഫോനന്ദപഫോറ കണ്ടു. ആ സ്ഥലെഖ എനതികച വളെലരയധതികഖ ഇഷ്ടലപട്ടു. ഇതച 
എനതികച ഒരതികലഖ മറകഫോനഫോവഫോത ഒരു അനുഭവമഫോയതിരുന.
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യകാത്രകാ വശിവരണഖ 

             ഹതിമ.ജതി.എസച

                                                           10 ബതി     
                       ശ്രതീ പത്മനഫോഭപുരഖ ലകഫോടഫോരഖ സന്ദരശനഖ 
                                         

                    
കൃതദഖ രഫോവതിലലെ 5 30 നഫോണച 
ഞങ്ങള് സ്കൂളെതില് നതിനഖ യഫോത്ര 
പുറലപടതുച.ആദദഖ ഞങ്ങള് 
രപഫോയതച തൃപരപതിലെഫോണച
.അതതിമരനഫോഹരമഫോയ 
ലവള്ളചഫോടഖ ,അതഫോണച 

തൃപരപതിലന മരനഫോഹഫോരതിത .1956 നവഖബര ഒന്നതിനച തതിരുവതിതഫോഖകൂര
,ലകഫോചതി,മലെബഫോര നഫോട്ടുരഫോജദങ്ങള് കൂടതിരചരത്തു രകരളെഖ പതിറന്നരപഫോള് നമുകച 
കകവതിട്ടു രപഫോയ സ്ഥലെഖ .മുൻപച രകരളെതതിലന ഭഫോഗേമഫോയതിരുന്ന തൃപരപച  ഇരപഫോള് 
തമതിഴച നഫോടെതിലന ഭഫോഗേമഫോണച .ഇതഫോണച തൃപരപതിലന ഭൂതകഫോലെതതിലലെ പ്രധഫോന 
സഖഭവഖ.ഇവതിലടെ വചഫോയതിരുന ഞങ്ങളുലടെ പ്രഭഫോത ഭക്ഷേണഖ.ലവള്ളചഫോടതതിലന 
മരനഫോഹഫോരതിത ആസസ്വദതിക്കുന്നതതിലനഫോപഖ ഞങ്ങള് അവതിലടെയള്ള രണ്ടു 
പഫോരക്കുകളെതിലഖ കളെതിക്കുകയഖ ലചയ.ഇവതിടന ഞങ്ങള് 'മഫോത്തൂര 
ലതഫോടതിപഫോലെ'തതിരലെകഫോണച രപഫോയതച.വളെലര പ്രകൃതതിമരനഫോഹരമഫോയ ഒരു 
സ്ഥലെമഫോണച ലതഫോടതിപഫോലെഖ .
                 രശഷഖ 'പത്മനഫോഭപുരഖ ലകഫോടഫോരതതിലലെ'കഫോണച ഞങ്ങള് 
രപഫോയതച.വഫോതതിലെതിനു മുന്നതില് വതിവതിധ ഭഫോഷകളെതില് ലകഫോടഫോരതതിലന രപലരഴുതതിയ 
രബഫോരഡച കഫോണഫോഖ.രകരളെതതിലലെ മരഖ ലകഫോണച നതിരമതിച ഏറ്റവുഖ വലെതിയ 
ലകഫോടഫോരമഫോണച പത്മനഫോഭപുരഖ ലകഫോടഫോരഖ.ധഫോരഫോളെഖ ലകഫോത്തു പണതികളുള്ള ഏറ്റവുഖ 
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മതികച ലകഫോടഫോരമഫോണച ഇതച. പണലത രവണഫോടെച,തതിരുവതിതഫോഖകൂര എന്നതിവയലടെ 
തലെസ്ഥഫോന നഗേരതിയഫോയതിരുന പത്മനഫോഭപുരഖ . കനദഫോകുമഫോരതിയതിലലെ 
രവളെതിക്കുന്നതിലന തഫോഴ്വരകളെതിലെഫോണച ഈ ലകഫോടഫോരഖ സ്ഥതിതതി ലചയന്നതച .1592 ല് 
ഇരവതി വരമ്മ കുലെരശഖര ലപരുമഫോളെഫോണച ആദദഖ ഈ ലകഫോടഫോരഖ പണതികഴതിപതിചതച. 
രശഷഖ 1750 ല് ശ്രതീ അനതിഴഖ തതിരുനഫോള് മഫോരതഫോണ്ഡവരമ ഇതച 
പുതുകതിപണതിതു. എഞ്ചതിനതിയറതിങ്ങതിലനയഖ രകരളെതതിലന തനതു 
വഫോസ്തുവതിദദയലടെയഖ ഒരു മതികച ഉദഫോഹരണമഫോണതിതച. പുറത്തു എത്ര ചൂടെഫോലണങ്കതിലഖ
ലകഫോടഫോരതതിനുള്ളതില് എരപഫോഴുഖനല തണുപഫോയതിരതിക്കുഖ.ലകഫോടഫോരതതിലന 
നതിരമ്മഫോണരതീതതി ഇതതിനനുസരതിചഫോണച.ലകഫോടഫോരതതിലന
പൂമുഖഖ മുതല് വതിസ്മയകഫോഴ്ചകള് ആരഖഭഖ കുറതിക്കുന.

                ലകഫോടഫോരതതിലന പൂമുഖതഫോയതി ഒരു
കുതതിരകലെഖ വതിളെകച തൂകതിയതിടതിട്ടുണച. ഏതു ദതിശയതില്
തതിരതിച്ചുവചഫോലഖ ആ ദതിശയതില് തലന്ന വതിളെകച സ്ഥതിതതി ലചയഖ.ഇതതിനു രനലര 
തഫോലഴ  ഒരു കല്ലതഫോടതിയമുണച.അധതികമഫോയതി വരുന്ന എണ രശഖരതികഫോനഫോണതിതച
.പൂമുഖലത മചതില് 90 പൂകലളെ ലകഫോതതിവചതിരതിക്കുന.ഇതതില് 90 പൂകള്ക്കുഖ 
വദതദസ്തമഫോയ ഡതികസനുകളെഫോണച .പൂമുഖത്തു തലന്ന അരനകഖ ഓണവതില്ലുകളുഖ 
കചനതീസച ഭരണഫോധതികഫോരതികള് നല്കതിയ ഒരു കരസരയഖ രവനല്കഫോലെതച 
രഫോജഫോകനഫോരകച കതിടെകഫോൻ നതിരമതിച ഒരു കരതിങ്കല് കടതിലഖ നമുകച 
കഫോണഫോഖ.രശഷഖ നഫോഖ അമ്മലകഫോടഫോരതതിരലെകഫോണച കടെന ലചല്ലുന്നതച .ഇതതിലന 
തഫോയച ലകഫോടഫോരഖ എനഖ പറയന.ഇവതിലടെ 13 ലകടതിടെങ്ങളെഫോണച ഉള്ളതച. അതതില് 
ഏറ്റവുഖ പഴകഖ കൂടെതിയ ലകഫോടഫോരമഫോണച തഫോയച ലകഫോടഫോരഖ. ഇതതിലന കന്നതിമൂലെയതില് 
ഉള്ള തൂണതിനുമഫോത്രമഫോണച ഏറ്റവുഖ ഭഖഗേതി.ഇതച ആചഫോരവതിരധയമഫോയതി പഫോലള്ള 
വൃക്ഷേമഫോയ പഫോവച ലകഫോണച 
നതിരമതിചതുമഫോണ.ഇവതിടലതതറചുവന്നനതിറതതിലള്ളതഫോണ.ചുണഫോമ്പച
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,കകമതിശ്രതിതഖ,നതീലെഫോഖബരതി,കടക,മുടലവള്ള തുടെങ്ങതിയവയഫോണച 
ഉപരയഫോഗേതിചതിരതിക്കുന്നതച.ഇതച മന്ത്രശഫോലെ എനഖ അറതിയലപടന.ഇവതിലടെ നതിന്നച 
ഇറങ്ങുരമ്പഫോള് ഒരു നഫോലലകടച കഫോണഫോഖ. കഫോറ്റതിനുഖ ലവളെതിചതതിനുഖ രവണതിയഫോണച 
രഫോജഫോകനഫോര നഫോലലകടച ഉപരയഫോഗേതിചതിരുന്നതച. ഇവതിലടെ നതിന്നച രഗേഫോവണതിപടെതി 
കയറതിലയത്തുന്നതച മന്ത്രതിസഭയതിരലെകഫോണച. അഷ്ടപ്രധഫോനശഫോലെലയനഖ ഇതച 
അറതിയലപടന്നതച. ഇവതിലടെ 11 കതിളെതിവഫോതതിലകളുണച.തഫോയച ലകഫോടഫോരതതിലന മചതില് 
63 പൂകള് ലകഫോതതിവചതിട്ടുണച. ഇതതില് നടക്കുള്ള പൂലവഫോഴതിലകയള്ള പൂകള്കച 
രണതിതളുഖ നടക്കുള്ള പൂവതിനച 3 ഇതളുകളുമഫോണുള്ളതച.ഇതച ത്രതിമൂരതതി 
സങ്കല്പതതില് നതിരമ്മതിചതിട്ടുള്ളതഫോണച.  തുടെരന്നച നഫോഖ മഹഫോരഫോജഫോവതിലന 
പള്ളതിയറയതിരലെകച രപഫോകുഖ വഴതി ലതഫോടടതച അമ്മമഹഫോറഫോണതിയലടെ 
പള്ളതിയറയഫോണച.  ഇവതിടലത കടതിലെതില് ആനലകഫോമലകഫോണച നതിരമ്മതിച 
പൂകളുണച. മഹഫോരഫോജഫോവതിലന പള്ളതിയറയതിലലെ കടതില് 64 ഔഷധതടെതി ലകഫോണച 
നതിരമ്മതിചതഫോണച.  ഇതതില് കതിടെന്നഫോല് വഫോതസഖബന്ധമഫോയ അസുഖങ്ങള് 
ഉണഫോവതിലലന്നഫോണച വതിശസ്വഫോസഖ. ഇവതിടലത മചതില് മയതിലഖ ഡഫോഗേണുഖ 
മറ്റുമുള്ളതതിലന ചതിത്രപണതികളെഫോണുള്ളതച. ഈ പള്ളതിയറകള് ഇവതിടലത ഏറ്റവുഖ 
ഉയരഖ കൂടെതിയ ലകടതിടെമഫോയ ഉതരതികമഫോളെതികയതിലെഫോണച സ്ഥതിതതി 
ലചയന്നതച.ഇവതിടലത മചതില് ശത്രുകളുലടെ ആക്രമണതതില് ഒരു വഫോള് 
തറചതതിലന പഫോടണച. ഈ ഉതരതികമഫോളെതിക 4 നതിലെകളെഫോയതി തതിരതിചതിരതിക്കുന. 
ഏറ്റവുഖ മുകളെതില് ഖജനഫോവച അതതിനുതഫോലഴ പള്ളതിയറകള് അതതിനുതഫോലഴ ധഫോനദപ്പുര
ഏറ്റവുഖ തഫോലഴ പൂജഫോഹഫോള് . രശഷഖ നഫോഖ കടെന ലചല്ലുന്നതച ഒരു വലെതിയ 
ഹഫോളെതിരലെകഫോണച.ഇവതിലടെ രഫോജ രവതിവരമയലടെയഖ മറ്റുഖ അരനകഖ ചതിത്രങ്ങളുലടെ 
പ്രദരശനമഫോണുള്ളതച  ഇവതിടെലതലയഫോലക തറ കറുത 
നതിറമഫോണുള്ളതച.ലചമ്പരതതി   
,ആറ്റുമണല്,കമലെഫോഞ്ച,കരുകലപഫോടെ.ഇഷ്ടതികലപഫോടെ,കുറുന്നതില,മുടലവള്ള,ചതിരടകരതി
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തുടെങ്ങതിയ മതിശ്രതിതമഫോണച
ഇതതിനുപരയഫോഗേതിക്കുന്നതച. രശഷഖ ലതരൂട
മഫോളെതികയതിരലെകഫോണച ഞങ്ങള്
രപഫോയതച.ഇവതിലടെയഫോണച അമ്പരതിമുഖപച 
ഉള്ളതച.ഇവതിലടെ വചഫോണച ജനങ്ങള് രഫോജഫോവതിലന പരഫോതതി ഉണരതതിചതിരുന്നതച. 
ഇവതിലടെ നതിന്നച പുതൻലകഫോടഫോരതതിരലെകഫോണച നഫോഖ രപഫോകുന്നതച. ഏറ്റവുഖ പഴകഖ 
കുറഞ്ഞ ആധുനതിക രതീതതിയതിലള്ള ലകടതിടെമഫോണതിതച. ഇവതിലടെയഫോണച നവരഫോത്രതി 
മണ്ഡപഖ സ്ഥതിതതിലചയന്നതച.മണ്ഡപതതിനു രനലര ഒരു സരസസ്വതതി 
രക്ഷേത്രവുമുണച.നവരഫോത്രതി മണ്ഡപതതിനച 66 അടെതി നതീളെവുഖ 27  അടെതി 
വതീതതിയമഫോണുള്ളതച.  ഇതച എ ഡതി -1244 ല് മഫോരതഫോണ്ഡവരമ സ്ഥഫോപതിചതഫോണച. 
ഇവതിടലത തറലയ കണഫോടെതിതറലയന്നഫോണച പറയന്നതച. ഇവതിലടെ അരനകഖ 
കലെവറകളുഖ ആയധങ്ങളുഖ മറ്റുഖ സഖരക്ഷേതിചതിരതിക്കുന്ന ചരതിത്ര മമ്യൂസതിയവുമുണച. 
രശഷഖ വടരകഫോടയതിരലെകഫോയതിരുന ഞങ്ങള് രപഫോയതച. അതതിവതിശഫോലെമഫോയ ഒരു 
കുളെമുണതിവതിലടെ. മുകളെതില് നല കഫോറ്റഫോണച. ലപഫോള്ളുന്ന ലവയതിലെതില് തണരലെകഫോൻ ഒരു
ഒറ്റലപട വൃക്ഷേഖ. ഇതഫോണച ഇവതിടലത മരനഫോഹര കഫോഴ്ചകളെതിലലെഫോന്നച.  മൂന വശവുഖ 
കടെലെഫോണതിവതിലടെ. സമുദ്ര നതീലെതിമ വടരകഫോടലയ കൂടതല് മരനഫോഹഫോരതിയഫോക്കുന. 

പണച ബതിടതീഷുകഫോര ആയധങ്ങള് സൂക്ഷേതിചതിരുന്ന സ്ഥലെമഫോണച വടരകഫോട.

                  
                             രശഷഖ ഞങ്ങള് കനദഫോകുമഫോരതിയതിരലെകഫോണച രപഫോയതച.രപഫോകുഖ
വഴതിയഫോണച ഞങ്ങളുലടെ  ഉചഭക്ഷേണഖ. കനദഫോകുമഫോരതി വളെലര വലെതിയ 
വതിപണനശഫോലെയഫോയതിരുന  . ഏകരദശഖ 4 മണതി ലതഫോടച ആറര വലര ഞങ്ങള് 
രഷഫോപതിഖഗേതിനഫോയഖ മറ്റുഖ മഫോറ്റതി വച്ചു. അധദഫോപകരലകഫോപഖ ഞങ്ങള് കടെലെതില് കളെതിച്ചു
സൂരദഫോസ്തമനഖ കണ്ടു.  രശഷഖ മടെകഖ. മടെകതതില് ഒരു രഹഫോടലെതില് നതിന്നച 
അതഫോഴവുഖ കഴതിച്ചു. കൃതദഖ 12 .00  മണതികച ഞങ്ങള് സ്കൂളെതില് എതതി.       
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ഓരമക്കുറശിപസ

                             ഞഫോൻ മൂന്നഫോഖ കഫോസതില് പഠതിക്കു     രമ്പഫോഴഫോണച 
മുതതിരന്ന വദകതികരളെഫോടള്ള ബഹുമഫോനഖ എന്തഫോലണന്നച ആദദമഫോയതി 
അറതിയന്നതച.
                             ഒരതികല് ടെമ്യൂ ഷൻ കഫോസതില്ലവചച ഞഫോൻ ഒരു 
രചടലന കഫോലെതില് അറതിയഫോലത ചവതിടതി. എനതികറതിയതിലഫോയതിരുന 
ഒരഫോളുലടെ കഫോലെതില് ചവതിടതിയഫോല് അയഫോളുലടെ 
കഫോല്ലതഫോട്ടുലതഫോഴണലമന്നച. എന്നഫോല് അന്നച ഒരു 
ശകഫോരരുപതതിലൂലടെ എലന ടെമ്യൂ ഷൻ ടെതീചര എനതികച പറഞ്ഞു 
തന,മുതതിരന്നവലര ബഹുമഫോനതിരകണതച എങ്ങലനയഫോലണന്നച. 
അതതിനു രശഷഖ ഞഫോൻ മുതതിരന്നവരുലടെ കഫോലെതില് ചവതിടതിയഫോല് 
ലതഫോട്ടുലതഫോഴഫോറുണച. ആ അനുഭവഖ എലന ജതീവതിതതതില് 
വലെതിലയഫോരു പഫോഠമഫോയതിരുന.
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                                      പഴലഞ്ചഫോല്ലുകള്

                                                                          ശരണദ.ആര.എഖ. 

                                                               9-എ
അഴകു കുതതിയഫോല്  ചുളെയതില

➢ അടെതിലതറ്റതിയഫോല് ആനയഖ വതീഴുഖ                          
➢ അന്നദനഖ മഹഫോപുണദഖ
➢ അണഫോറകണനുഖ  തന്നഫോലെഫോയതി
➢ ആനയച  എതതിരതില  ആശയച അതതിരതില
➢ ആനകഫോരദതതിനതിടെയതിലെഫോരണഫോ രചനകഫോരദഖ ?
➢ ഇകലര നതിക്കുരമ്പഫോള് അകലര പച
➢ ഇരുലചവതിയറതിയഫോലത ഉപകഫോരഖ ലചയ്യരുതച
➢ ഉപച തതിന്നവൻ  ലവള്ളഖ കുടെതിക്കുഖ
➢ എല്ലു മുറതിലയ പണതിതഫോല് പല്ലു മുറതിലയ തതിന്നഫോഖ
➢ ലഎകദമതദഖ മഹഫോബലെഖ
➢ ഒത്തുപതിടെതിചഫോല് മലെയഖ രപഫോരുഖ
➢ ഒരുമയഫോണച ലപരുമ
➢ കഫോകയഖ തൻകുഞ്ഞു ലപഫോൻകുഞ്ഞച
➢ കണതിലഫോതവലന കണതിലന  വതിലെയറതിയ
➢ ചങ്ങഫോതതി നന്നഫോയഫോല് കണഫോടെതി രവണ
➢ പുകഞ്ഞലകഫോള്ളതി പുറതച
➢ പലയ്യതതിന്നഫോല് പനയഖ തതിന്നഫോഖ
➢ മടെതിയൻ മലെ ചുമക്കുഖ
➢ മുറ്റലത മുലയച മണമതില
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                                                                       ഗഖഗ.എസസ.എസസ
                                                                           9-എ

പഴകഞകാല്ലുകള

➢ മടെതിയൻ  മലെ  ചുമക്കുഖ
➢ ഒത്തുപതിടെതിചഫോല്  മലെയഖ  രപഫോരുഖ
➢ വതിത്തുഗുണഖ   പത്തുഗുണഖ
➢ അണഫോറകണനുഖ തന്നഫോലെഫോയതച
➢ ചങ്ങഫോതതി നന്നഫോയഫോല് കണഫോടെതിരവണ
➢ മതൻ കുതതിയഫോല് കുമ്പളെഖ മുളെയതില
➢ പലയ്യതതിന്നഫോല് പനയഖ തതിന്നഫോഖ
➢ ഒരുമയഫോണച ലപരുമ 
➢ സമ്പത്തുകഫോലെത്തു   കത   പത്തുവചഫോല്  ആപത്തുകഫോലെത്തു   കഫോലെത്തു

കഫോപത്തു  തതിന്നഫോഖ
➢ ഒരുമയലണങ്കതില് ഉലെകരമലഖ കതിടെകഫോഖ
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അക്ഷേര.എസച .എല്  
                                                                                     9-എ        

         

പഴകഞകാല്ലുകള 

➢ അന്നവതിചഫോരഖ മുന്നവതിചഫോരഖ;പതിന്നവതിചഫോരഖ കഫോരദവതിചഫോരഖ
➢ ആട കതിടെന്നതിടെത്തു പൂടെ കഫോണുഖ 
➢ അഴകുള്ള ചകയതില് ചുളെയതില
➢ ആലക കുളെതിചഫോല്കുളെതിരതില 
➢ ഇരയതിടഫോരലെ മതീൻ കതീട്ടു 
➢ ഒരു ലവടെതികച രണച പക്ഷേതി 
➢ ഒഴുക്കു ലവളെളെതതില് അഴുകതില
➢ തഫോണനതിലെരത നതീരരഫോട
➢ അതഫോഴഖ മുടെകഫോൻ നതി൪രകഫോലെതി മതതി
➢ മുറ്റലത മുലയ മണമതില
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ശരണദ.എഖ.എ
                                                                     9A

                                                                   
              കസ്വതിസച

➔ പ്രകൃതതിയതില് നതിന്നച കതിട്ടുന്ന എറ്റവുഖ കഫോഠതിനദമുളെളെ പദഫോ൪ഥഖ?
വജഖ

➔ രഫഫോരടഫോഗഫോഫതികച കദഫോമറയതില് ഉപരയഫോഗേതിചതിരതിക്കുന്ന
ലലെൻസച?

രകഫോണ്ലവകച
➔ ശബ്ദലതകഫോള് രവഗേതയളെളെ വതിമഫോനങ്ങള്കച ലപഫോതുവഫോയളെളെ

രപരച?
സൂപ൪ രസഫോണതികച വതിമഫോനഖ

➔  കുടതല് പ്രഭ ലചഫോരതിയഫോൻ ലലവദദ്യുത ബള്ബുകളെതില്നതിറയന്ന
വഫോതകഖബള്ബുകള്കച? 

നതിരയഫോണ്
➔ ആവൃതതിയലടെ യൂണതിറ്റച?

ലഹ൪ടെചസച
➔ കതഫോൻ സഹഫോയതിക്കുന്ന വഫോയവതിലലെ ഘടെകഖ?

ഓകതിജൻ
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           കസ്വശിസസ               
              നശിവര.എ. കജ

                                                                                                       9 എ

                                                                                    
                                                                                            

➢ സതിനതിമയതില് സഖപ൪മഫോനഫോയതി അഭതിനയതിച വദകതി 
ഗുതുതരമഫോയ പരതികതില് വഫോരതിലയലച ഒടെതിഞ്ഞച ഇരപഫോള് 
വതീല്ലചയറതിലെഫോണച. ആരഫോണച ഇരദ്ദേഹഖ?

    
ക്രതിസ്റ്റഫ൪റതീവച

➢ ഇന്തദയതിലലെ ആദദലത   ശബ്ദസതിനതിമയഫോണച 
രലെഫോകതതിലന ലവളെതിചഖ എന്ന൪തഖ വരുന്നതച. സുകബദ, 

പൃഥസ്വതിരഫോജചകപു൪, w. m. ഖഫോൻ എന്നതിവരഭതിനയതിച  ഈ 
സതിനതിമ പുറതതിറങ്ങതിയതച ഏതു വ൪ഷമഫോണച ?
                           1931 മഫോ൪ചച 4

➢ഇന്തദഫോവതിഭജനതതിനു രശഷഖ രഹഫോകതിയതില് 
ഇന്തദയഖ,പഫോകതിസ്ഥഫോനുഖ ആദദമഫോയതി
ഏറ്റുമുടതിയതച എവതിലടെവചഫോണച ?
                                1956 ലമല്രബഫോണ് 



-35-
➢ഒളെതിമ്പതികച കഫനലെതിൻ ഇന്തദ ജയതിച്ചു [1-0]

➢കടെല് ലചടെതികളുഖ ഉടെലലെടതകഫോലെഘടഖ?

                       കഫോഖപ്രതിയൻയഗേഖ
➢രറഫോമൻ അകഖ CD അറബതികച  അകതതിലെഫോക്കുക ?

400
➢വതിസ്തതിണതതിലന കഫോരദതതില് ഇന്തദയച എത്രഫോഖ സ്ഥഫോനഖ?

7-ാഫോഖ സ്ഥഫോനഖ
➢അലെസ്ക , ഹവഫോയച ദസ്വതീപുകള് ഏതു രഫോജദതതിലന ഭഫോഗേഖ?

യ . എസ . എ
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                                       Megha.C
                                          9-A

MY  MOTHER
My   dear mother  dear mother
You  are like a twinkling  star
Your  eyes give  the heartful
happiness , your love and care
give the strength to my heart.

You hide your saddness
and give the love to
little ones, you are

the God , you are the
first love ,You are the

most precious gift of God.
Your beauty is more than moon
Your love is more than flowers
You are everything more
than everything in the world
Love your mother
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                                                                     Adithya  Lekshmi.M.S   
                                                                                                    9A

FIRST   HERO

When  I  was  a  child
My dad take's me to the slide
He play's  with me like a kid.
As usual as he did
He takes me to a ride
To show how the world is wide
He teach's me how to respect
And make's me more perfect.
He feed's me                                             
To make me healthy.
When I was crying                                                    
My dad was dying
He make's sure that I'm happy
And hide his feeling.
He is my first love....
He is my hero
Always my hero....
                                                                 
                                                   



                                                       -38-             

Devika B.S
5 A

THE  LITTLE CHILDREN
                      One day a old man  buy a little mango
tree from a shop.When he start to walk  forget to 
take the bag.Three little children came from near 
schoolsaw the bag  they try to know who is  owner 
of the the bag.The owner of the tree shopper said 
that
the bag is of the old man  who that walk through 
the garden. The little children run and call the 
oldfarmer and give the bag . The old man happyand
thank to the little ones. The old  man give sweet 
chocolate to the little ones from thebag. The little 
ones was very happy.
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                    CHILD LABOUR  
                                                                   GOPIKA.G.B
                                                                                        10-A

                         Twelve – year-old Alejandra is woken up at four in 
the morning by her father, Don Jose.She does not go to school,but 
goes to collect curiles, small molluscs in the mangrove swamps on 
the island of Espiritu Santo in Usulutan,El Salvador.
                                  
                                 In the rush to get a work,Alejandra does not 
take time to eat breakfast .It is more important to make sure she 
has the things she needs to make it through a workday that can 
mean spending up to 14 hrs in the mud.These items included about
a dozen cigars and at least four pills to keep her from falling 
asleep. A good part of the money that she earns goes to buy these 
things.

                                    In the mangrove swamp without 
shoes,Alejandra has to face bad weather,mosquito bites and cuts 
and scrapes from    having to pull the curiles out from deep in the 
mud.The cigars help to repel the mosquitoes,but when she runs out
of cigars Alejandra has to put up with the insects as she moves 
from branch to branch and from one area to another in search of  
shells. When she returns from work,her body is nearly always 
covered with bites.
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                                  She earns very little.If she is lucky in one day
Alejandra manages to collect to baskets of curiles [150 
shells],worth little more than Rs.40 . Alejandra,who has seven 
younger brothers and sisters,has no time to go to school or play 
with other children because they say she smells bad and exclude 
her from their games for being a curlies  worker.

                                      Little by little Alejandra has lost her self – 
esteem.Like the other children who work collecting curiles ,she 
feels separate from the rest of society.For Alejandra,life seems like
a tunnel with no exit.
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   TONGUE TWIST

             Greshma.R.Gireesh

                                                 9 A  
➢Send toast to ten tense.
➢Tommy ,tommy ,toiling in a tailors shop.
➢A noisy noise annoys an oyster.
➢He laughs best who loves last.
➢Red loory, yellow lorry.
➢He has a hat in his hand.
➢I feel I need a deep sleep.
➢Cooks cook cupcakes quickly.
➢A little girl with a pretty curl.
➢Six silly sheep still asleep.
➢The big fat cat sat on the rat.
➢Flies fly but a fly flies.
➢Rural ruler.
➢Three free throws.
➢She sees cheese.
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➢Cheap ship trip.
➢Mud bug,mud bug, mud bug.
➢Singing sally sang songs on sinking sand.
➢Double bubble gum bubble double.
➢Billy blows big blue bubbles.
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 Akshara S.L 
 9-A

BOOKS AND AUTHORS

BOOKS AUTHORS

Gitanjali Rabindranath Tagore

Good Earth Pearls S. Buck

Godan Prem Chand

Mother Maxim Gorky

Treasure Island R.L. Stevenson

Les Miserables Victor Hugo

Adhyatma Ramayanam
Kilippattu

Ezhuthachan

Khasakkinte Ithihasam O.V. Vijayan

Chemmeen Thakazhi Sivasankara Pillai

Aghisakshi Lalithambika Antharjanam

The God of Small Things Arundhathi Roy

Asuravithu M.T.Vasudevan Nair

Animal Farm George Orwell

The Guide R.K.Narayan

The Fall of a Sparrow Dr.Salim Ali
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                        Study  tour
Devapriya.A.S

8 A

                                                                 We went to our destination by 
bus on 27 November . We started our journey at 9;30am. Then
we landed  on our first destination , Nature friendly museum. 
I think it was really a nature at all .Because  each and every 
things there , feels real . First we  have a class there. They 
took the classas two sections. First class was about” the roll of
social forestry in cities”. It was so interesting. Second class 
was about our nature, biodiversity . It was more and more 
interesting . We willthink more and more about our nature , if
we hears that class. Prasad sir took that class for us.Then we 
had a small break. Then we started our journey. We walked 
for 2 minutes of reach the musuem. It was really fantastic, 
about extincted animals , about biodiversity . Pictures of 
eachwhere so helpful to identify them. We saw the organisms 
we had never seen and heard before.Lots of birds and their 
sounds are exhibited there with the electro technologies. A 
cave, thatwe feel , really it was orginal . And we entered it. 
Structures of bats small kinds of organism etc.can be seen 
there. We came out of the nature museum througth the exit 
door. We walked  back through the way  we came . At that 
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time, we had a lunch . And  after lunch , as an entertainment,
we took photos. Then we entered our bus . Next to zoological  
garden at palayam in Thiruvananthapuram . The forestry 
group also came with us of the zoo. We entered the zoo. Lots 
of animals and birds. We feels so cool, when we hears the 
sounds of birds sand animals. Monkey , bear,lion , tiger, 
reptiles, peacocks and many more. We enjoyed all. Then we 
returned. Likes to go once more to these places with my 
friends  and teachers like this. 
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                                                                                                                                      AKSHARA.S.L     

9-A
QUIZ CORNER

  QUESTIONS

1) Which is the largest planet in the solar system?
2) The largest national park in Kerala?
3) The largest river in India is?
4) Which is the longest River?
5) King of chemicals?
6) King of metal is?
7) Which is the hottest place in the earth?
8) Which is the fastest animal on the land?
9) The language of Bhagavath  gita?
10) The oldest of vedas?
11) Pink city in India is?
12) Gir national park is situated in?
13) The gate way of India is?
14) Who was the first president of free India?
15) Who was the architect of Indian constitution?

ANSWERS

1)     Jupiter
2)     Eravikulam
3)     Ganga
4)     Nile
5)     Sulphuric acid
6)     Gold
7)     Ethiopia
8)     Cheetah
9)     Sanskrit
10)     Rig veda
11)     Jaipur
12)     Gujarat
13)     Mumbai
14)     Dr. Rajendra prasad
15)     Dr. B.R . Ambedkar
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Ashmi.S.L
                                                          6-A            

                   
UNKNOWN  KNOWLEDGE IN COMPUTER
       Question

1)   The process of starting up a computer?
2)   Which computer language used to process data?
3)    Computer video game was invented by?
4)    The bar seen at the top of the window is called?
5)     First Internet service  provider?
6)    Name of malayalam web browser by C-DIT?
7)    Where is Ram located?
8)    An example of Telecommunication device is ?
9)    First internet magazine in malayalam ?
10) IC chip in malayalam ? 

     
       Answers

1) Booting
2) Binary
3) Steve Russel
4) Title bar
5) VSNL
6) Web Dharsini
7) Motherboard
8) Modern
9) Puzha.com
10) Third Generation
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   स्कक ल ककी   ययादद 
                                                                          अफ़लफ़य  

                                                                                              ९-      ए
   ययद आतल हह ,     हर पल मसझकक

      सकक ल कल और मररर दकसतकह कल
      हकतनल ससनदर ययदद हह वक ,

             हकतनल ससनदर बयतद हह वक ,
            सकक ल कर अहदर आतर हह तक,

                सबकर मन मद लरतर हह
    टलचर बकलल कहवतय हलखक

    हलखनय तक म सचर नहल ह आतल
       हफर भल हलख रहल हक ह मन कल बयतद

       अचछय यय ब सरय वर कल कल बयतद
     हफर भल ललट नहल ह आतल

      मयह नर कहय इन ससनदर हदनकह

 
       हर पल मन मद एक हल बयत

       हसफर बचय हह एक हल सयल
          सकच रहर तक हदन कर ददर
         बढ़ रहय हह समय कर सयद

                                                हलख रहल हक ह इस पल भल कल भल
                                                     मलठल -    ससनदर ययदद हकगल

         ययद आतल हह हर पल मसझकक
      सकक ल कल और मररर दकसतकह कल
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  उड़ गयय हयथल 

      चल हटल कर आगर
       हयथल खड़य थय
         हयथल कर पयहव पर
      चल हटल चढ़य थय

                                                    चल हटल नर डयहटय
                नलचर आ जय!
               चल हटय बकलय-

                      बयय-   बयय टयटय !

               चल हटल कक आयय
                ज़कर कय ग सससय
                घकर कर उसनर

                  चल हटर कक दरखय
                                

                                                          और पलटकर
                                                          मयरल जक लयत

                                                           उड़ गयय हयथल
                                                                 चल हटर कर सयथ !     
                                                                                 





                                                                         



















         




