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ഓ൪മ്മകളളിലൂടട
      കക്കോക്കുന്നു ഞക്കോടനക്കോന്നു കക്കോണക്കോ൯
       എ൯ അമ്മമടളിയളില് ഒന്നു തലചക്കോയക്കോ൯
       ഇനളിയതം  ഞക്കോ൯ എത്രഗയക്കോ നക്കോളുകള്
       കക്കോകണതം എ൯ അമ്മടയ.
       കണ്നളിറടയ കക്കോണുന്നു                                                                            ഞക്കോ൯ 
       എ൯ സസ്വപ്നതളില് പണസ
       എടന്നെ തക്കോരക്കോടസ പക്കോടളിയറകളി കളിടത്തുന്നെതസ
       എന്നെക്കോല് ഇനളിയതം അടതക്കോരു ഒക്കോ൪മ്മമക്കോത്രതം.
       ജജീവളിക്കുന്നുഞക്കോ൯ ഇന്നുതം എ൯അമ്മകക്കോതസ 
       പക്കോടുന്നു ഞക്കോ൯ ആ തക്കോരക്കോട്ടുപക്കോടളിന്നു-
       കക്കോഗതക്കോ൪ക്കുന്നു ഞക്കോ൯ ആ ശബതം ഒന്നു
       ഗകള്കക്കോ൯ ഞക്കോ൯ എ൯ വജീട്ടുമുറ്റതസ
       എ൯ അമ്മടയ കക്കോത്തു നളില്ക്കുതം.
       ആ ഗനരതം ഞക്കോ൯ കക്കോണുതം എ൯അമ്മഗയയതം

       എ൯ അമ്മ മനസളിഗനയതം...

                              



            എഹന്റെഭൂമി

 എത്രസുന്ദേരമമാഹണഹന്റെഭൂമി
 എത്രമനനമാഹെെരമമാഹണഹന്റെഭൂമി
 പചപ്പുനിറഞ്ഞതമാഹണഹന്റെഭൂമി
 പലെവര്ണ്ണങ്ങള്നിറഞ്ഞതമാഹണഹന്റെഭൂമി
     പലെജമാതിവിനവചനമിലമാതതമാണസ്എഹന്റെഭൂമി
     പ്രകൃതിയമാകുന്നഅമ, 
     കുടിനകമാള്ളുന്നതമാഹണഹന്റെഭൂമി
     എത്രസുന്ദേരമമാഹണഹന്റെഭൂമി
     എത്രമനനമാഹെെരമമാഹണഹന്റെഭൂമി

Archa A Kurup.



Our mother
An ice,when it gets cold
stays forever
When the cold has vanished
the ice wil l melt. 
   our life is also like this
   we are the ice and, our mother is the cold
   when our mother is with us 
   then we have strength in our mind 
   to defeat any problem.
But when our mother is not with us 
then the strength in our mind 
 wil l melt like the ice
                        Arsha s
                         9A



കവളിത
      വിദദമാലെയമുറ്റഹതമരശ

കളകളശപമാടുന്നകിളികഹള
കണ്ടുഞമാഹന൯
വിദദമാലെയമുറ്റനമമാ൪ത
             തണനലെകുശമരശഅതി൯
              ഹകമാമില്കളകളശ
              പമാടുന്നകിളികളശ
വ൪ണ്ണഭശഗേിയമാ൪ന്നചിറകുകള്
വിരിക്കുശചിത്രശലെഭങ്ങള്
ആതിരുമുറ്റഹതപൂമരനചമാട്ടെില്
               ആമരനചമാട്ടെിഹലെതണലെി൯
                കുളി൪മയില്ആഹമാദനൃതശ
                 ചവിട്ടെിഞങ്ങള്
ആനഷ്ടസുദിനങ്ങള്ഹെെമാ
എത്രസുന്ദേരശഎ൯ഓ൪മയില്
ഇനപൂതനില്ക്കുനആദിനങ്ങള്
                                
                          -പ്രമാ൪ഥന9b



മക്കോധവളിക്കുടളി

നലെമാകപൃശസ്തകവയിതിയശമലെയമാളതിഹന്റെ
പ്രമുഖകഥമാകമാരിയശആയിരുന.യഥമാ൪ഥ
നമാമശകമലെമാദമാസസ്.
പ്രശസ്തകവയിതിനമാലെപമാട്ടെസ്ബമാലെമാമണിയമ
യഹടയശമമാതഭൂമിമമാനനജിങസ്എഡിറ്ററമായിരു-
ന്നവിഎശനമായരുഹടയശമകള്. പമാലെകമാടസ്
ജിലയിഹലെപുന്നയൂ൪ക്കുളതസ്ജനനശ.
മതിലുകള്,തരിശുനിലെശ,പകിയഹടമണശ,ത-
ണുപസ്, മമാനസി,എഹന്റെകഥ,നദ്ധീ൪മമാതളശ
പൂക്കുന്നകമാലെശഎന്നിവമലെയമാളതിലുശ
Summer in Calcutta,Alphabet of the
Lust,The Descendants,Old Play House,
Collected Poems തുടങ്ങിയവഇശഗദ്ധീഷിലുശ
രചിച.
1964-Asian  Poetry  Prize,നകരള  സമാഹെെി-തദ
അകമാദമികസ്അവമാ൪ഡസ്,എന്നിവലെഭിച.



കടല്

കടല്കമാറ്റസ്വദ്ധീശിയനനരഹമന്ഹനഹഞമാന്നസ്
പിടഞ
സ്മരണകള്ഓടിഹയതിയയമാമശ
ജദ്ധീവിതദദുഃഖങ്ങള്കവര്ഹന്നടുതതിരകളില്
ഒനകനണ്ണമാടിചനനരശ. 

മറയനസൂരദന്നമാഹള
വരുഹമന്നപ്രതദ്ധീകയമാല്
മറയനഅരുണന്
കടല്തന്തിരകളില്

ആടിയലെയന്നതിരകളില്
ഒനകനണ്ണമാടിചനനരശ
ദദുഃഖങ്ങഹളലമാശഒന്നസ്
മറന്നനനരശ.
                          ഭദ്രഹകനമായര്9b         



        എടന്െറ
പൂഗനക്കോടതം

പൂനനമാട്ടെതില്വിടര്നനില്ക്കുശ
പനിനദ്ധീര്പുഷ്പഹമ
ആഹരയശഹകമാതിപിക്കുന്ന
നിനഹടലെമാവണദശ
ഹഹദവശനല്കിയവരദമാനശഅലഹയമാ
നിനഹടഅശഗേലെമാവണദശ
കമാണുനമമാള്
എനഹടമനശആനന്ദേതമാല്
തുടിചമറിയ്യുന്നിതമാ
കണ്ണിനുകുളിര്മയശ
ഹതന്നലെിനസ്സുഗേനവശ
ആനവമാളശനല്കുന്നപുഷ്പഹമ!

                          അഞ്ജുഎ
                                 9 A



Three Men in a Boat

Three Men in a boat is a fun fil led
novel  by Jerome K Jerome. In this
book three friends George,Harris , Jerome 
and his dog Montmorency set out on a boat
trip along the river Thames.
          Lots of humorous events take place 
during the journey. Its a great book 
recording the experiences of the author.
         Three Men on the Bummel is another
work by this author.



The Background.
          -SAKI 

That woman's art -jargon tires“
me, said Clovis to his journalist”
friend. She's so fond of talking of certain“
pictures as 'growing on one' as though they 
were a sort    of fungus”
            That reminds me , said the “ ”
journalist, of the story of Henry “
Deplis.Have I ever told it to you?”
              Clovis shook his head.
               Henri Deplis was by birth a native “
of the Grand Duchy of Luxembourg. On 
maturer reflection he became a commercial 
traveller. His business activities took him 
beyond the limits of the Grand Duchy. Once
when he was in a small town of Northern 
Italy,news reached him from home that a 
legacy from a distant and deceased relative 
had fallen to his share.



                  It was not a large legacy,even “
from the modest standpoints of Henri 
Deplis,but it impelled him towards some 
seemingly harmless extravagances. In 
particular it led him to patronize local art as 
represented by the tattoo needles of 
Signor  
Andreas Pincini. Signor Pincini was, perhaps
the most bril liant master of tattoo that Italy 
had ever known,but his circumstances were
decidedly impoverished, and for the sum of 
six hundred francs he gladly undertook to 
cover his client's back,from the collar bone 
down to the waist-line, with a glowing 
representation of the fall of Icarus. The 
design when finally developed, was a 
disappointment to Monsieur Deplis, who 
had suspected Icarus of being a fortress 
taken by Wallenstein in the Thirty years 
war, but he was more than satisfied with 
the execution of the work, which was 



acclaimed by all who had the privilege of 
seeing it as Pincini's masterpiece.
              It was his greatest effort, and his “
last. Without even waiting to be paid, the 
il lustrious craftsman departed this life, and 
was buried under an ornate tombstone, 
whose winged cherubs would have 
afforded singularly little scope for the 
exercise of his favourite art. There 
remained, however, the widow Pincini, to 
whom the six hundred francs were due. 
And thereupon arouse the ,great crisis in 
the life of Henri Deplis, traveller of 
commerce. The legacy, under the  stress of 
numerous little calls on its substance, it 
dwindled to very insignificant proportions, 
and when a pressing wine bill and sundry 
other current accounts had been paid, there
remained little more than four hundred and 
thirty francs to offer to the widow. The lady 
was properly indignant, not wholly, as she 



volubly explained, on account of the 
suggested writing off of hundred and 
seventy francs, but also at the attempt to 
depreciate the value of her late husband's 
acknowledged masterpiece. In a week's 
time Deplis, was obliged to reduce his offer 
to four hundred and five francs, which 
circumstance fanned the widow's 
indignation into a fury. She cancelled the 
sale of the work of art, and a few days 
later Deplis learned with a sense of 
consternation that she had presented it to 
the municipality of Bergamo which had 
gratefully accepted it. He left the 
neighbourhood as unobtrusively as 
possible, and was genuinely relieved when 
business took him to Rome, where he 
hoped his identity and that of the famous 
picture might be lost sight of.
                 But he bore on his back the 
burden of a dead  man's genius. On 



presenting himself one day in the steaming
corridor of a vapour bath, he was at once 
hustled back into his clothes by the 
proprietor who was a North Italian,and who 
emphatically refused to allow the celebrated 
Fall of Icarus to be publicly on view without 
the permission of the municipality of 
Bergamo. Public interest and official 
vigilance increased as the matter became 
more widely known, and Deplis was unable 
to take a simple dip in the sea or river on 
the hottest afternoon unless clothed upto 
up to the collar bone in a substantial 
bathing garment. Later on the authorities 
of Bergamo conceived the idea that salt 
water might be injurious to the 
masterpiece, and a perpetual injunction  
was obtained which debarred the much 
harassed commercial traveller from sea-
bathing under any circumstance. Altogether,
he was fervently thankful when his firm 



employers found him a new range of 
activities in the neighbourhood of 
Bordeaux. His thankfulness, however, 
ceased abruptly at the Franco-Italian 
frontier. An imposing array of official force 
barred his departure, and he was sternly 
reminded of the stringent law which 
forbids  the exportation of Italian works of 
art.
             A diplomatic parley ensued between
the Luxembourgian and Italian 
governments, and at one time the  
European situation became overcast with 
the possibilities of trouble. But the Italian 
government stood firm; it declined to 
concern itself in the least with the fortunes
or even the existence of Henri Deplis, 
commercial traveller, but was immovable in 
its decision that the Fall of Icarus (by the 
late Pincini) at present the property of the 
municipality of Bergamo, should not leave 



the country.
               The excitement died down in time, but 
the unfortunate Deplis,who was of a 
constitutionally retiring disposition, found 
himself a few months later once more the 
storm-centre of a furious controversy. A certain
German art expert,who had obtained from 
the municipality of Bergamo permission to 
inspect the famous masterpiece, declared it 
to be spurious Pincini, probably the work of
some pupil whom he had employed in his 
declining years. The evidence of Deplis on 
the subject was obviously worthless, as he 
had been under the influence of the 
customary  narcotics during the long 
process of pricking in the design. The 
editor of an Italian art journal refuted the 
contentions of the German expert and 
undertook to prove that his private life did 
not conform to any modern standard of 
decency. The whole of Italy and Germany 



were drawn into the dispute, and the rest 
of Europe involved in the quarrel. There 
were stormy scenes in the Spanish 
Parliament, and the University of 
Copenhagen bestowed a gold medal on the
German expert (afterwards sending a 
commission to examine his proofs on the 
spot) while two Polish schoolboys in Paris 
committed suicide to show what they 
thought of the matter.
             Meanwhile, the unhappy human 
background fared no better than before, 
and it was surprising that he drifted into 
the ranks of Italian anarchists. Four times at
least he was escorted to the frontier as a 
dangerous and undesirable foreigner , but 
he was always brought back as the Fall of 
Icarus(attributed to Pincini, Andreas, early 
twentieth century). And then one day, at 
an anarchist congress at Genoa, a fellow-
worker, in the heat of debate, broke a phial 



full of corrosive liquid over his back. The red
shirt he was wearing mitigated the effect, 
but the Icarus was ruined beyond 
recognition. His assailant was severely 
reprimanded for assaulting a fellow-
anarchist and received seven years's 
imprisonment for defacing a national art 
treasure. As soon as he was able to leave 
the hospital, Henri Deplis was put across the
frontier as an undesirable alien.
             In the quieter streets of Paris, 
especially in the neighbourhood of the 
Ministry of Fine Arts, you may sometimes 
meet a depressed, anxious looking man, 
who, if you pass him the time of day, will 
answer you with a slight Luxembourgian 
accent. He nurses the il lusion that he is one
of the lost arms of the Venus de Milo, and 
hopes that the French government may be 
persuaded to buy him. On all other 
subjects ,I believe, he is tolerably sane.



                MORNING

I love the morning dew
I love the cat that move
I love the bird that fly in queue
The beauty this world is enjoyed but by 
few.
The beauty of the morning sunrise,
Remind me to be warm and wise,
Spread love and light to every guys
and work hard praying for every prize
Morning time is the best,
so wake up early first
do not waste time and take rest,
pray to god and face every test.
                          Archa A Kurup
             

                       



   നകരളശഎത്രസുന്ദേരശ

  പലെതരതിലുള്ളപൂകഹളയശ
ഹചടികഹളയശകിളിക-
ഹളയശമരങ്ങഹളയശഒരിമിചകമാണമാന്എന്തു
ഭശഗേിയമാ-
ണസ്. ഇഹതലമാശഒരിമിചകമാണുന്നതസ്
എവിഹടയമാഹണന്നസ്നചമാതിചമാല്നമ്മുകസ്ഒരു
ഉതരഹമകമാണു.ലെമ്മുഹടനകരളതില്.പഹകഇന്നസ്
ആസസൗന്ദേരദശകുറഞ്ഞസ്ഹകമാനണ്ടേയിരിക്കുന.
            പണ്ടുകമാലെതസ്ആളകള്സസ്വനമമായി
കൃഷിഹചയസ്ആഹെെമാരമുണ്ടേമാക്കുമമായിരുന.പഹക
ഇനപമാഅങ്ങഹനഅല. ഒരുചമാകസ്അരിക്കുനവണ്ടേി
അനദസശസമാനങ്ങഹളആശ്രയിനകണ്ടേിവരുന. 
ഇതിനുമാകമാരണശനമള്തഹന്നയമാണസ്.ഓനരമാമരശ
മുറിക്കുനമമാഴശനമാശഓര്ക്കുന്നിലനമാശനഹമതഹന്ന
നശിപിക്കുകയമാഹണന്നസ്.ഓഹരമാവൃതസ്ഷതിഹന്യശ
 വിലെനമാശമനസിലെമാ-കിയിരുഹന്നങില്നമാശ
അങ്ങഹനഹചയിലമായരുന.കൂട്ടുകമാഹരനമള്മരശ
 ഒരുവരമമായികരുതിമരശനട്ടുപിടിപിക്കുക.



                                         

       നകരളതിഹലെ
നദികള്

ഹതക്കുനവടനകമാട്ടുനകരളനദികഹള
ഒറ്റക്കുപറഞ്ഞിടമാശനകള്ക്കുകകുട്ടെികഹള
ഹനയമാറശ,കരമന,വമാമനപുര,മിതി,
കലട,അചന്നകമാവില്,പമയശ,മണിമലെ,
മദ്ധീനചില്,ഹപരിയമാറശ,ചമാലെക്കുടിയമമായി
കവയന്നൂര്,ചറ്റൂര്പ്പുഴ,ഭമാരതശ,കടലുണ്ടേിയശ,നബപ്പൂരുശ,
വളപട്ടെണശചന്ദ്രഗേിരിയമത്ര,
സഹെെദഹന്റെപുത്രികളമാശതനസ്വശഗേിമമാഹരനന്നമാര്ക്കുക.

 



    അഹങക്കോരളിയക്കോയ
മക്കോവസ    
നജീലളിയന്െകക്കോടളില് കുടറയധകതം
മൃഗേങ്ങളുതം വൃക്ഷങ്ങ-
ളുമുണസ.അതുഗപക്കോടലതടന്നെ

നല്ലവരക്കോയ പക്ഷകളുതം.മക്കോവസ,
ആല്മരതം,ഗപര,അങ്ങടന കുടറ വൃക്ഷങ്ങള് ഉണസ.
ആല്മരതം ആയരുന്നു ആ കക്കോടളിടല ഏറ്റവതം വയസക്കോയ  
മരതം.മക്കോത്രമല്ല ആ മരതളിലക്കോയരുന്നു പക്ഷളികളുതം മറ്റസ

 പക്കോണളിസകളുതം വസളിചളിരുന്നെതസ.ഗപരമരതളിലതം കുറച്ചു 
കളിളളികള്
തക്കോമസളിചരുന്നു.ആമരതളിടല ഗപരയ തന്നെക്കോനതം അതസ 

സമ്മതളിചളിരുന്നു.എന്നെക്കോല് മക്കോവസ അങ്ങടന ആയളിരുന്നെളില്ല.
മക്കോവസ മരതം മഹക്കോ അഹഹസകക്കോരളിയക്കോളിരുന്നു.മക്കോവസ മരതം അ 
മരതളില് കുടുകൂടക്കോന്െ ഗപക്കോയടസ ഒന്നെസ ഇരളികക്കോന്െ ഗപക്കോലതം 
സമ്മതളിചളില്ലക്കോയളിരുന്നു.മക്കോവളിലമ  കൂടുകൂടക്കോന്െ വരുന്നെവടര 

മക്കോവസ ആടളി ഓടളിചളിരുന്നു.
      അങ്ങടന ഇരളിടക നക്കോനക്കോണുവതം ഗവണുവതം എന്നെസ 

ഗപരുള്ള രണ്ടു മരതം ടവട്ടുകക്കോര്  ആ വഴളി വന്നു.അവര് ആ-



ദദതം ആല് മരടത മുറളികക്കോനക്കോണസ വന്നെതസ.ഗഗേക്കോപു 

പറ  ഞ."ഗചേട ആ മരതം മുറളികണപകരതം ഈ മക്കോവസ 

മുറളികക്കോതം."മക്കോവസ ഇതുഗകടതുതം ടഞടളിഗപക്കോയളി.മക്കോവസ മുറളികക്കോ-
നക്കോയളി നക്കോണു മഴു ടപക്കോകളിയഗപക്കോഗഴക്കുതം പക്ഷളികള്കസ
കക്കോരദതം മനസളിലക്കോയളി.അവര് ഇരുവഗരയതം ആക്രമളികക്കോന്െ

തുടങ്ങളി.അവര് ജജീവനതം ടകക്കോണസ ഓടളി.മക്കോവസ അവരുടട 

മുമളില് തല കുനളിചട്ടു പറഞ"നനളിയണസ നളിങ്ങള് 
എടന്നെ
രക്ഷളിചതളിനസ,നളിങ്ങള് ഇനളി എടന്റെ ചേളില്ലയളില് കൂടു കൂട്ടു,
എടന്റെ മക്കോമഴങ്ങള് ഭക്ഷളിടചക്കോ,എനളികസ കുഴപടമക്കോന്നുതം

ഇല്ല.''അങ്ങടന പളിന്നെജീടുള്ള കക്കോലതം അവര് സുകമക്കോയളി

ജജീവളിച്ചു.

 
 



   
വക്കോയവക്കോതം അഗളി
വക്കോയവക്കോതം അഗളി നജീ എന്െ
ജജീവനക്കോളതം
എല് ഇമ ഗപക്കോലതം അറളിയക്കോടത 
എന്െ മുന്നെളില് വന്നു
  സക്കോനസ്വനതം നല്കളി നജീ എന്െ

   അഗളിനക്കോളതം

  ആളളിപടര്ന്നെളിടുതം എന്െ

  ഞരമളിലക്കോടക

  ജജീവളിടത വക്കോയവളില് ആടളി

  ഉലയ്യുന്നു

ആര്തളിരമതം കരങടല്ഗപക്കോടല
എന്െ ജജീവനളില് നജീ വന്നു
നജീയക്കോടണന്െ ശകളി,നജീയക്കോടണന്െ ബലതം

നജീ വന്നു തന്നെ സമ്മക്കോനതം 
  എന്െ ജജീവളിതതം
നജീ തന്നെതടല്ലക്കോ ഈ വക്കോയ
നമളിചളിടുടന്നെ 
എന്െ ജജീവനക്കോളടമ എന്െ
വക്കോയവക്കോതം അഗളി നജീടയ
                        Sneha M Philipose
                                  9B



      ലക്ഷദതം എന്നെ
പണയതം
പണയളിച്ചു ഞക്കോന്െ എടന്റെ
മക്കോതക്കോവളിടന 
പണയച്ചു ഞക്കോന്െ എടന്റെ പളിതക്കോവളിടന
പണയളിച്ചു ഞക്കോന്െ എടന്റെ ഗുരുവളിടന
പണയളിച്ചു ഞക്കോന്െ എടന്റെ ടടദവതളിടന
എങളിലതം അതളിഗലറയക്കോയളി പണയളിച്ചു ഞക്കോന്െ

 എടന്റെ ലക്ഷദങ്ങടള

 ജജീവളിതതളില് സങടങ്ങള് മക്കോറളില് ഏറളി

 നടക്കുന്നു ഞക്കോന്െ ഒരക്കോയളിരതം ലക്ഷങ്ങളക്കോല്

 അതളിഗനക്കോടടക്കോപതം നറഗവറ്റുന്നെതളിനക്കോയളി

 കളിനക്കോവസ അടല്ലന്നെസ ധൃഡ വളിശസ്വക്കോസതളിലൂടട

 യക്കോഥക്കോര്തദതം ആക്കുതം ഞക്കോന്െ ലക്ഷങ്ങടള

 പണയളിച്ചു ഞക്കോന്െ എടന്റെ ലക്ഷങ്ങടള

 കളിനക്കോവടല്ലന്നെസ ഉറചസ വളിശസ്വക്കോസഗതക്കോടട

                              Serin R John



                                 
FUN WITH A NUMBER
                     37

3X37=111
6X37=222
9X37=333
12X37=444
15X37=555
18X37=666
21X37=777
24X37=888
27X37=999

        
  



നമ്മുടട
പകൃതളി
            
പചപട്ടു വളിടര്തളിവളിരളിചസ
നജീലക്കോകക്കോശപുതപ്പു പുതചസ
വര്ണക്കോഭമക്കോയ പൂകളക്കോലതം
നളിറപകളിടക്കോര്ന്നെ ശലഭങ്ങളക്കോലതം
സമൃതമക്കോണജീ പകൃതളി
പളിടന്നെനളിന നക്കോതം ചൂഷണതം ടചേയ്യുന്നു
ഈ പകൃതളിദതമക്കോതം വരദക്കോനങ്ങടള
സ്പര്ധയക്കോലതം അതളിഗമക്കോഹതക്കോലതം നക്കോതം
നമ്മുടട ഇരളിപളിടതം മുറളിക്കുകയടല്ല?
സര്വ്വകലക്കോ മക്കോതക്കോവളിടന നളിനളിക്കുകയടല്ല

                    



        ആഗ്രഹെെശ

പൂമഞളിടന്റെ കുളളിരുഗപക്കോടല
ഭക്കോവമക്കോര്ന്നെ നളിടന്റെ നജീല
നക്ഷത്ര കണ്ണുകളളില് ഗനക്കോകളിയഗപക്കോള്
നളിറമക്കോര്ന്നെ നളിലക്കോവളില് ആയളിരതം
പനളിനജീര്പുഷ്പങ്ങള് പൂതതു ഗപക്കോടല ഗതക്കോന്നെളി

ആഗ്രഹളിചടതടനക്കോ കടണതളിയഗപക്കോടല
നളിടന്റെ നളിറപുഞളിരളി കക്കോണുഗമക്കോള്
നജീല കക്കോര്ഗമഘങ്ങള്കളിടയളിടല കണടന 
ഗപക്കോടലഗതക്കോന്നെളി



       A ROSE

A ROSE IS A FLOWER 
SO SWEET AND BEAUTIFUL.
 ITS FRAGANCE SPRADS HAPPINESS,
AND HELPS ONE FORGET 
ONE'S SORROW.
    WE SHOULD PLANT MORE OF THEM,

    FOR A BETTER TOMORROW.
    A ROSE IS NEITHER A MUSLIM,
    NOR A HINDU, AND NOR A CHRISTIAN 
    SO BE LIKE A ROSE,
    AND BLOOM AS YOU GROW.



Lose or gain
A man I know runs a work shop in Calcutta. He
bought two lathes to use in his workshop. 
However,he found out afterwards that they
did not serve the purpose for which he had 
brought them,and so he decided to sel l them.
He sold them each for Rs. 600 making a lose of
20% on one of them and a profit of 20%on the
other.
    Did he lose or gain in the transaction,and 
how much did each machine cost him?

           The split
 
Can you split 34 parts into two parts such that
4/7 of one of the parts equals 2/5 of the 
other? 



             Father and Son

A father,I know is 4 times his son's age. And in
30 years son's age wil l be half of his father's 
age.  
    How old are the father and son now?

   

      A PROBLEM OF AGE

Recently I meet a women I hadn't seen for along
time .In the course of conversation she said,do 
you know some thing funny? If you reverse my 
on age,the figures represent my husband's age.
He is,of course,senior tome and the difference 
between our age is one-eleventh of their sum.
  Can you find out the women's age as wel l as 
her husbands age?
    



Answers:
Lose or gain: He sold one for Rs 600 
losing 20% on the transaction. So he 
must have paid Rs 750 for that lathe 
and since he made 20% profit on the 
other machine he must have bought it 
for Rs 500. therefore, his total lose is of
Rs 50.
The Split: 14 and 20 
The father and son: The ratio the father and 
sons's age is now 4 to 1, and 30 years equals 
the difference of the two ratios or 2 to 1. The 
period of thirty years equals the difference of 
the two ratios or 2 to 1 therefore, 30x2=60, 
the father's age and 1/2x30=15, the 
son's age.



     പൂവളിടന്റെ
ഗമക്കോഹതം
ഒരു നക്കോള് പൂങക്കോവനതളില് ഒരു നറുപുഷ്പതം ടമക്കോടളിട്ടു
വളിരളിഞ.വളിരളിഞ ആ പൂവളിടന ഇതളുകള് 

സുനരമക്കോകളി.പക്ഷ ആ പൂവസ അറളിഞളിരുന്നെളില്ല.
അതളിടന്റെ സുനരമക്കോയ ഗമനളിയതംനറുമണവതം.അങ്ങടന
ഒരുനക്കോള് ആ പൂങക്കോവനതളിടന്റെ കവക്കോടസ തുറന്നെസ ഒരു
ടപണ്ക്കുടളി എതളി കണമക്കോത്രയളില് തടന്നെ അവടള
ആ പൂവളിനസ ഇഷ്ടമക്കോയളി.അവളുടട തലയളില് വര്ണക്കോഭ

മുള്ള ഒരു പൂവക്കോയളി ഇരളികക്കോന്െ ടകക്കോതളിച്ചു.കക്കോരണതം 
അവളുടട ഭതംഗേളിയളില് ആ പൂവളിനസ ഭതംഗേളി ലഭളിക്കുടമന്നെസ
കരുതളി.പടക്ഷ അവള് ആ പൂവളിടന ശ്രദളിചളില്ല.
അഗപക്കോള് ആ പൂവളിടന ഇഷ്ടമക്കോയളിതുടങ്ങളി.അവള്കസ 
ഗതക്കോന്നെളിയളിരുന്നു ആ പൂവളിടനഗവണതം തലയളില് 
ചൂടക്കോന്െ എന്നെസ .ദളിന രക്കോത്രങ്ങള് കഴളിഞളിട്ടുതം ആ പൂവസ

അവള്കക്കോയളി കക്കോതളിരുന്നു.അവള് എന്നുതം ആ 

പൂങക്കോവനതളിടന അതളിസുനരമക്കോകളി.അങ്ങടന ആ 

പുലരളിയളില് ആ പൂവളിടന്റെ ഗമക്കോഹതം സഭലമക്കോയളി.
                    Reshmi raj



                    

പുതുവര്ഷശ
പുതുവര്ഷമണയന്ന
നനരശ
പുതുമകള്നിറയന്നകമാലെശ
പുതുണ്ണില്നമാമ്പുകള്നദ്ധീഹള
പുലെരിഹയപുല്കുന്നകമാലെശ
പുഴകഹളമലെകഹളകമാണമാശ
പുല്കളപുകഹളകണമാശ
പുഴവിന്പതശഗേതകണമാശ
പുണദയക്കോതം ഭുയളിടയ കണക്കോതം!

                          Kaveri m
                             9b

  
          



                     
 World
World is very beautiful
World is God's gift
In my world,different
creatures are there
            World is very happy 
            World is made of
           hil ls,mountains,rivers
            oceans and seas
The world was made by 
a Great Spirit
He walked up and down
the beauty was born
        God's hands shaped the hil ls    
       rivers and lakes sprang up
        while his feet 
        touched the earth
    
 When God breathed,the ground
   was covered with flowers
The forests spoke to him
with the sound of mil lion trees. 
                                                      Sangeetha Anil
                              8C



      അല്ലളി രക്ഷളിച്ചു

മഹെെമാവൃകൃതിയമായിരുനവിചമുയല്. ഒരു
   ദിവസശഅച്ഛനുശഅമയശഅറിയമാഹത
അവന്കമാടസ്കമാണമാനിറങ്ങിഹെെമായസ്,തനിഹയ
         നടകമാന്നലെ്ലരസഠ.വിചവിനസ്
  സനനമാഷമമായി. ഹപഹട്ടെഹന്നരുശബശവിച
ചുറ്റിനുശനനമാകിദൂഹരഒരുകടുവ.
 നപടിചനപമായിവിചഒമാട്ടെമമായിപനക
 ഒളികമാന്ഒറ്റമമാളശനപമാലുശകണ്ടേില.

 ഇഹതലമാശഅലിപൂമമാറ്റയശകുട്ടുകമാരുശ
 കമാണുമമായിരുനവിഷമമാനകണ്ടേഞങ്ങള്
സഹെെമായകമാശ. നിഅനങ്ങമാഹതനിനന്നമാ
 അലിയശകൂട്ടുകമാരുശനവഗേശവിചവിഹനമൂടി.

നിഹന്നകണ്ടേമാല്ഇനപമാള്ഒരുപൂഹചടി

 നപമാഹലെനയനതമാന. 'അലിപറഞ'കടുവ



നചമാദിചഒരുമുയല്ഈവഴിവനന്നമാ? നതന്

 കുടിചഹകമാണ്ടേിരുന്നതുഹകമാണ്ടേസ്ഞങ്ങള്

 ഒനശകണ്ടേില. കടുവതിരിചനപമായി.
 അനപമാള്അലിപറഞവിചതനിഹയ

നടക്കുന്നതസ്അപകടമമാണസ്ശരിയമാവിച
 മുയല്അലിക്കുശകൂട്ടുകമാര്ക്കുശനന്ദേിപറഞ്ഞിട്ടെസ്
 നവഗേശമമാളതിനലെനകമാടികയറിനപമായി....
           

                                            അ൪ഷ.എസസ്

                                 



                                                
                                                      



                                തണല്
വൃക്ഷങ്ങള്.........
   ഹവട്ടെിമുറികരുഹതഹന്ന
നിങ്ങള്ഹവട്ടെിമുറികരുതസ്.
    ഞമാനിഹലങില്മഴയില
    മഴയിഹലങില്ഹവള്ളമില.

    ഹവള്ളമിഹലങില്നിങ്ങളില.

     ഹവട്ടെിമുറികരുഹതഹന്നനിങ്ങള്
      ഹവട്ടെിമുറികരുതസ്.
       ഞമാനിഹലങില്മഴയില
      മഴയിഹലങില്ഹവള്ളമില
      ഹവള്ളമിഹലങില്
ഭൂമിതഹന്നഇലനിങ്ങള്
   ഒരികഹലങിലുശഒക്കോ൪കണതം.    
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