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എഡലിമറനോറലിയല്

നമുകക്ക് യയാത്ര തുടങയാങ.....
അറളിവക്ക് തതടളിയുള്ള യയാത്ര.
അക്ഷര തലയാകതളിനന്റെ 
ദളിവവ്യപ്രപഞ്ചതളില് , 
നവവ്യമയായ അനുഭൂതളി തതടളി
അലയുതമയാള് 
വയാക്കുകള്കളിടയളിനല അരത്ഥതഭേദങളങ,
വയാക്കുകള് തമളിലുള്ള വവരുദവ്യങളങ
കണക്ക് അത്ഭുതനപ്പെതട്ടേകയാങ.
ഇന്നനലയുനട ,
മനസളിനന്റെ  ഭേളിതളിയളില്
തകയാറളിയളിട്ടേ ചളിത്രങനളയുങ,
സസ്വപ്നങനളയുങ മഴവളിലളിന
ചയാരുതതയയാനട മയളില്പ്പെപ്പീലളി തുമളില്
മഷളി പുരട്ടുതമയാള്
അക്ഷരതലയാകതളില്
പ്രകയാശങ പരക്കുകയയായളി.....
അജ്ഞതനയന്ന ഇരുളളിനന തുടച്ചുനപ്പീകളി
അറളിവക്ക് എന്ന പ്രകയാശതളിതലകക്ക്
സഞ്ചരളികയാനുള്ള എളളിയ ശ്രമങ.
നതറ്റുകളങ കുറുവുകളങ സസ്വയാഭേയാവളികങ,
സഹകരളിച്ച എലയാവതരയാടങ നനളിയുണക്ക് !

സ്റ്റുഡനന്റ് എഡളിറര
   ശനീതള്.എച
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കൈനോവനൂര് ഗവണ്നമേന്റെറ്റ് ഹയര്നസകന്ഡറലി
സ്കൂള് മേലികൈവലിനന്റെ പനോതയലില്.........

കകാവനൂര  പഞകായതളിമല  ഇളയൂരളിലകാണന്റ്  കകാവനൂര  ഹയരമസെക്കന്ഡറളി   സ്കൂള്
സളിതളി മചയ്യുന്നതന്റ്.അന്തരളിച മചങ്ങര ശനീ.ടെളി.അയ്യപ്പുണളി എന്നയകാള് സെസൗജനദമെകായളി
നലകളിയ മൂന്നര ഏക്കര സലതകാണന്റ് വളിദദകാലയച പ്രവൃതളിക്കുന്നതന്റ്.
         1974-ല ഹഹസ്കൂളകായളി തുടെങ്ങളി  2002-ല ഹയരമസെക്കന്ഡറളിയകായളി ഉയരന്ന
നമ്മുമടെ  വളിദദകാലയച  ജനപ്രതളിനളിധളികള്,ജളിലകാപഞകായതന്റ്,തമദ്ധശ  സെസ്വയച  ഭരണ
സകാപനങ്ങള്  സെരമവകാപരളി  നലവരകായ  നകാട്ടുകകാര  തുടെങ്ങളിയവരുമടെ  അകമെഴളിഞ
സെഹകായസെഹകരണങ്ങള്മക്കകാണച പളിന്തുണമക്കകാണച ഇന്നന്റ്  മകരളതളിമല തമന്ന
മെളികച  വളിദദകാലയങ്ങളുമടെ  നളിരയളിമലക്കന്റ്  എതളിമചരന്നതളില  എലകാവരക്കുച
അഭളിമെകാനളിക്കകാച.

         കകാവനൂര  പഞകായതളിമല  സെകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങളുമടെ
വളിദദകാഭദകാസെവച,സെകാചസകാരളികവമെകായ വളരചയളില നളിരണകായക പങ്കുവഹളിച കകാവനൂര
ഗവണ്മമെനന്റ്  ഹയരമസെക്കഡറളി  സ്കൂള്  ഒരു  ചരളിത്ര  വളിജയതളിമന
ആമഘകാഷതളിലകാണന്റ്.വളിദദകാലയതളിമന ചരളിത്രതളില SSLC പരനീക്ഷയളില 100 %

വളിജയച  എന്ന  മനടച  ഹകവരളിക്കകാന്  സെകാധളിച.  29  കുടളികള്ക്കന്റ്  full  A+,21

കുടളികള്ക്കന്റ്   9  A+,15  കുടളികള്ക്കന്റ്  8  A+  എന്നളിങ്ങമന  കരസമെകാക്കകാന്
കഴളിഞളിട്ടുണന്റ്.
          NMMS  പരനീക്ഷയളില 8 കുടളികള് മസകാളരഷളിപളിനന്റ് അരഹരകായളി,കൂടെകാമത
സെബളില  സ്കൂള്  കമലകാത്സവതളില  തുടെരചയകായ  5  തവണ  കലകാകളിരനീടെച
നളിലനളിരതളി,പ്രവൃതളിപരളിചയമമെള  കകായളികമമെള   എന്നളിവയളില  മെളികവന്റ്
പുലരതളി.ഈ  വരഷമത  സെചസകാനസ്കൂള്  കമലകാത്സവതളില  അരജുന്  എന്ന
വളിദദകാരതളി  മകരളനടെനച,നകാമടെകാടെളിനൃതച  എന്നളിവയളില  A Grade  കരസമെകാക്കളി
സ്കൂളളിമന പ്രശസളി വരദ്ധളിപളിച.

         കുടളികളളിമല കഴളിവകള് പരളിമപകാഷളിപളിക്കുന്നതളിനന്റ്,ശദ്ധ,മെലയകാളതളിളക്കച
എന്നനീ പ്രവരതനങ്ങള് നടെന്നു വരുന്നു.Little Kites,JRC,മെറ്റു ക്ലബുകള് എന്നളിവയുമടെ
പ്രവരതനങ്ങള് സെജനീവമെകായളി നടെന്നു വരുന്നു.
          ഇനളിയുച ഈ വളിദദകാലയതളിനന്റ്  ഒരുപകാടെന്റ് മനടങ്ങള് ഹകവരളിക്കകാനണന്റ്.
എലകാവരളില നളിന്നുച സെരവവളിധ പളിന്തുണയുച,സെഹകരണവച പ്രതനീക്ഷളിക്കുന്നു..............
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കൈനോകയുനടെ നപനോങ്ങചശം
                       ഒരരകല ഒരരകല ഒര കകക ''   എനരകക സസനരരമരല ,  എനരകക

 സസനരരമരല ''    എനക പറഞക വരഷമരചക നടകകറണകയരരന.    ഒര ദരവസസ നല
    ഭസഗരയള പപലര വരടരതരയകടന മയരലകളള കണ.   അപപകള കകകയളട

   ഉളരല ഒര പമകഹസ പതകനര.''   എനരകസ ഇങളന ഭസഗരയളണങരല,  എളന
  സസരമകളണങരപലക പകകകനസ ളകകളരല......   എളന നരറമകളണങരപലക

 കകണകനസ ളകകളരല.....''      കകകയക മയരലകളള പപകളല ആവകന ളകകതര
പതകനര.
                    
                            കറചക കഴരഞക ആ മയരലകളളലകസ പപകയപപകള അവരളട കപറ

  മയരലപപലരകള വപണ കരടപണകയരരന.    അളതലകസ ളകകതരളയടതക തളന
  വകലരളന പറകരലകയര പരടരപരചളവച.    ഇപപകള പനകകപമകള കകകയളട

 പപലരയകളണനക പതകനസ.    എനരടക സസയസ ഒനക പനകകര. ഉസ....
'' ളകകളകസ!      എനരകക ഈ ഭസഗര ആളരളയങരലസ ഒനക കകണരപകളണ''  എനരടക

   മറ പകരകളളട അടത പപകയര.     മറ പകരകളളന പറഞകല മറക
കകകകളകണക.
                 
                        അവരളട ളചനക പറഞ:''  പനകക ,   നരങളളളന മപനകഹരമകയ

 പപലര കണരപല.    നരങളളകകളസ എനക സനരരയകണക ഞകന.''  അപപകള
  അവളരകളക അതതപതകളട പനകകനണക.''   കകക തളനയകപണക

ഇതക.     ഇതരന മമക ഇങളനയള ആളള കണരടരലപലക.....''കകകയകളണങരപലക
  ളപകങചസ പറയകന തടങര.     തകളനകര സനരരയകളണനക കരതര എളനലകസ

 കകണരച കടര.   കകകകക തളന അറരയരല.     ളപളടനക അവരളട ശകരയകയ കകറക
വപശര.    എലകവരസ ചരറകക ളകകണക തടകനണക.
                
                           പനകകപമകള കകകയളട പതതകയര ളവച

  പപലരകളളലകസകകറതക പറന പപകയര.     ഇപപകള കകക പഴയ കകക തളന.  കകറക
പപകയര.   കകക പനകകപമകള പപലരളയകനമരല.    മറ കകകകളളലകസ തളന

  പനകകര പരരഹസരച ചരരരകന.     കകക നകണസളകടക ദപരകക പറന
പപകയര.'     ആദരസ തളന ളപകങചസ പറയണമകയരരപനക , പവണ.   ആദരസ തളന

  മറളവരകകകന ശമരകണമകയരരപനക , പവണ.അപപകള.....
''   നമള മറളവരകകകന ശമരകരതക.   നമള നമളകവകന ശമരകക.''

                                                                                           അഫന്റ്റ മഷറളിന്.A.P

                                                                                                             9.D
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സസൗഹൃദശം

സയായയാഹ്ന സനവ്യയളില്
വളിടരുന്ന പൂതപയാനല

വളിരളിയുന്നതയാണപ്പീ സസൗഹൃദങ.
വളിതുമലുകള്കക്ക് സയാനസ്വനതമകയാന

ഉണരുന്നതയാണപ്പീ സസൗഹൃദങ.

മനകരുതയായക്ക് തയാങയായക്ക് തണലയായക്ക്
നതളളിയുന്നതയാണപ്പീ സസൗഹൃദങ.

വകതകയാരത്തു പളിടളിച്ചക്ക് കളളിച്ചളിരളിയയാടയാന
ഒന്നയായുണപ്പീ സസൗഹൃദങ.

ഒരു കണ്ണുനളിറഞയാല് കുളളിരതമകയാന
അണയുന്നതയാണപ്പീ സസൗഹൃദങ.

 
                                                                      നന്ദന സുമരന്ദ്രന്.എന്

                                                                         9 A

Ghss Kavanur                                                                                                                        7



                                                                                                                                തളളിര

'THE NEED TO MAKE OUR ROADS
SAFE ZONES'

                      Today, Road accidents are occurring at a large scale.
This  is  mainly  because  of  unhealthy  driving  mannerisms  and
carelessness  of  drivers.  Precious  lives  are  losing  everyday.  Strict
implementation and execution of traffic rules and regulations will
help to reduce road accidents. But today, no one in the society is
ready to follow any
any kind of traffic rules and is getting into road accidents everyday.

                                      Our government directs each and every citizen
in our country to follow traffic rules.
But in most cases, in the absence of a
strict execution, most of the lives are
losing. The carelessness of pedestrians
are also causing road accidents. So,all
the citizens should bother about the
ill-effects  of  disobeying  traffic  rules.
According  to  statistical  data  2018-19
of road accidents, the number of road

accidents occurring in our country in increasing, day by day. So we
should take necessary steps to control road accidents.

                                                           The pedestrians should always cross
through  zebra  crossing,  this  will  avoid  collision and  the  drivers
enables  easy  breaking.  The  drivers  should  use  helmets  and  wear
seatbelts while driving, in order to protect from deep head injuries
and accidents.  They  are  not  allowed to use  alcohol  and mobile-
phones, while driving. It is very essential to avoid over speed and
overtaking through left. The pedestrians should walk only through
the right side and wear light coloured clothes at night. This will
reduce  many  accidents  and  the  driver  will  the  be  aware  of
pedestrians walking at the night. By following such measures, we
can make our roads  safe zones  and reduce road accidents. 
                                                                                        SuryaGayathry. P

                                                                    9 A
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അവള്

ഇനങ അറളിയയാത ഭൂരൂപമയായളി
കതളിജസ്വലളികളികുന നപ്പീ അകനല

തവറളിനട്ടേയാരമതന തസ്നേഹമയാണകനല
ഭൂമളിയളിലയാനതനളികക്ക് ആരുമളിലയായളിവളിനട

വറളിവരണ്ടു നനടവപ്പീരപ്പെയായളി
എതങയാ തപയായളി നപ്പീ അകന

അമതന തസ്നേഹമയാരയാരളില് നകയാതളിച്ചളിടങ
വളിട്ടുതപയാകുങ തതയാറുങ അകലുകതയയാ

ശൂന്നവ്യമയാങ നളിദ്രയളില് ആരുമറളിയയാനത 
ഏകയാനനയായളി നപ്പീ അകന

ദൂരമയാങ ശൂന്നവ്യമയായളി ഈ ഭൂമളിയയാകനട്ടേ
യന്ത്രവല്ക്കൃത തലയാകമതലയാ....

കയാലങ കഴളിഞളിടങ തനരങ പുലരന്നളിടങ
കണളിട്ടുങ കയാണയാനത നപ്പീ അകലുങ 
എനളിനപ്പീ ചളിന എനളിനപ്പീ രുദ്രങ
എതങയാ തപയായളി നപ്പീ അകന

ആരുങ അറളിയയാതയാരുമറളിയയാനത
നളിദ്രയളില് ഞയാതനയാലയളിച്ചുതപയായളി

സസ്വപ്നച്ചളിറകക്ക് വളിരളിച്ചുവന്നവള്
എതങയാ എവളിനടതയയാ തപയായ്മറന

എനളിനപ്പീ ആകുലളി എനളിനപ്പീ ആരദ്രങ
തപയായളി മറഞവള് മണ്ണടളിഞ

എനളിനപ്പീ ആകുലളി എനളിനപ്പീ ആരദ്രങ
തപയായളി മറഞവള് മണ്ണടളിഞ

                                                    നളിധനീഷ.മക

                                                9 B
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കൈടെശംകൈഥകൈള്
• അകതളിരളിമപകാമന്ന പുറത്തുകകാട്ടുച കണകാടെളി

മുഖച
• അകത്തുനളിന്നു മനകാക്കളികകാണുച കണമതലകാച ഉളളിലകാക്കുച

കദകാമെറ
• ഇടകാല മപകാടകാത ഇചഗനീഷന്റ് മുട

കടുകന്റ് മെണളി
• ഇവളിമടെ ഞക്കളിയകാല അവളിമടെ കത്തുച

ഇലകളിക്കന്റ് ബള്ബന്റ്
• ഉടെല പക്ഷളി , തല മചന്നകായന്റ്, തലകനീഴകായന്റ് ജനീവളിതച

വവകാല
• എങച തളിങ്ങളി നടെക്കുച ആരക്കുച പളിടെളിമകകാടുക്കളില

കകാറന്റ്
• എമന്ന്റ്റ അച്ഛമനകാരു കകാളമയ മകകാണവന്നു, മകടകാന് മചന്നമപകാള് കഴുതളില

ആമെ
• ഒരമ്മ മപറ മെക്കമളലകാച വളിറചന്റ് വളിറചന്റ്

അരയകാലളില
• ഒരകാമള ഏറകാന് നകാലകാളന്റ്

കടളില
• കണളിമലങളിലുച കരയുച

മമെഘച
• വരുമമകാള് ഒന്നന്റ് വളിരളിഞമപകാള് ആറന്റ്

മതമങ്ങകാല
• കകാട്ടുപുലന്റ് വനീട്ടുസെഭയളില

പുലപകായ
• ആയളിരച തതയന്റ് ഒരു മകകാക്കന്റ്

വകാഴചണന്റ്
• കകാടളിമലകാരു മെദകാമെ പളിടെളിച നളിലക്കുന്നു

കൂണ്
• അവളിമടെ കണ ഇവളിമടെ കണ പളിമന്ന കണളില

മെളിന്നകാമെളിനങ്ങന്റ്
                                                                                     ഷകാമെളില.C.K
                                                                                                      9 .F 
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നമമേനോവനോകൈശം

ആരമലന് ഗുരുനകാഥന്........... ആരമലന് ഗുരുനകാഥന്...........
പകാരളിതളിമലലകാമമെമന്ന പഠളിപളിക്കുന്നുണമലകാ

കവളിവകാകദച സെതദമെകാണന്റ്. പമക്ഷ നമ്മുമടെ ഓമരകാരുതരുമടെയുച ജനീവളിതതളില 
മവളളിചമമെകളിയ വഴളികകാടളിയകായ ചളില വദകളിതസ്വങ്ങള് എക്കകാലവച പ്രമതദകമെകായളി 
ഓരമതടുക്കകാനണകാകുമമെന്നതുച 
സെതദമെകാണന്റ്. ജനീവളിതതളില ഏറവച സെസ്വകാധനീനച മചലുതളിയ അതരച 
വദകളിതസ്വങ്ങമള വളിവരളിക്കുവകാന് ഭകാഷ അപൂരണമെകായളിതനീരുന്നു. വദകളികള് 
രണതരതളില നമമ്മ സെസ്വകാധനീനളിക്കകാച. ഒന്നന്റ് ബകാധളിക്കുന്ന ഇരുടകായുച , മെമറകാന്നന്റ് 
മവളളിചമെകായുച. ഇരുട്ടുമൂടുമമകാള് മവളളിചമെമനസ്വഷളിചന്റ് നകാച കമണത്തുച. അമതകാരു 
വഴളിതളിരളിവകാകുച. മവളളിചമമെകുമമകാള് മുമന്നകാട്ടുള യകാത്ര സുഗമെമെകായളി 
അനഭവമപടുകയുച മചയ്യുച. മെനസളില മവളളിചച പരതളിയ യകാത്രയളില 
വഴളികകാടളിയകായളി നളിലക്കുന്ന ഒരു മെഹദന്റ് വദകളിതസ്വമത ഓരക്കകാനച , 
ആദരകാഞ്ജലളികള് അരപളിക്കുവകാനച ഞകാന് ശമെളിക്കമട.

രകാമെപുരതന്റ് വടെമക്കടെതന്റ് നകാരകായണന്
നമ്പൂതളിരളിയുമടെയുച ഉണളിക്കകാളളി
അന്തരജനതളിമനയുച മെകളകായ, 
പകാലമശ്ശേരളി ദകാമമെകാദരന് നമ്പൂതളിരളിയുമടെ
ഭകാരദയകായ എമന ഭരത്തൃമെകാതകാവകായ
രകാധ അന്തരജനച.

1999 ആഗസന്റ് 20 നന്റ് വളിവകാഹച
കഴളിഞന്റ് മെമഞരളി മസെനകാസെദനതളില
എതളിയ അന്നുമുതല
എനളിക്കനഭവമപടതകാണന്റ് അമ്മയുമടെ
നളിറസെകാന്നളിദ്ധദച.....അതകാണന്റ് എമന
കുടുചബതളിമന ശകളി എന്നുച ഞകാന്
തളിരളിചറളിഞ.ഏതന്റ് സെദസളിലുച
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അമ്മക്കന്റ് അവരുമടെതകായ ഒരു സകാനമുണകായളിരുന്നു.ആമരകാടുച കൂസെലളിലകാമത 
സെചസെകാരളിക്കുമെകായളിരുന്നു.ഏതന്റ് സെന്ദരഭതളിലുച അതളിനന്റ് മയകാജളിച കവളിത 
മചകാല്ലുമെകായളിരുന്നു.അത്രമയമറ സെസ്വകാധനീനമുണകായളിരുന്നു ആശകാന് കവളിതകള്ക്കന്റ് 
അമ്മയളില.

ആരുമടെ എന്തന്റ് പ്രശ്നതളിലുച പരളിഹകാരമെകാവന്ന അമലങളില ആരക്കുച 
ആശയളിക്കകാവന്ന ഹകതകാങ്ങകായളിരുന്നു അമ്മ.സെചസെകാരളിക്കുന്ന വദകളിയുമടെ 
നളിലയളിമലക്കന്റ് ഉയരകാനച അമത സെമെയച തകാഴകാനച.........ആമരകാടുച 
സെസൗഹകാരദപരമെകായളി സെചസെകാരളിക്കകാനമുള കഴളിവന്റ് അമ്മയളില നളിക്ഷളിപ്തമെകായളിരുന്നു.ഒരു
കൂട്ടുകുടുചബതളില വളരന്നുവന്ന എനളിക്കന്റ് ഇവളിമടെ അങ്ങമനയലകാതളിരുന്നളിടന്റ് കൂടെളി 
അമ്മ,വലളിയമ്മ,മചറളിയമ്മമെകാര തമ്മളിലുള മയകാജളിപന്റ് അലഭുതമുളവകാക്കളി.അതളിനന്റ് 
മനതൃതച മകകാടുതളിരുന്നതന്റ് അമ്മയകാമണന്നന്റ് നളിസെസചശയച 
പറയകാച.''മജദഷകാനജനകാര തമ്മളില അഭളിപ്രകായ വദതദകാസെങ്ങളുണകാവകാച - പമക്ഷ പല 
കുടുചബങ്ങളളില നളിന്നുച വരുന്ന ആമതമ്മകാരുകള് തമ്മളില ഒന്നളിച നളിന്നകാമല 
കുടുചബങ്ങള്  തമ്മളില മചരചയുണകാവൂ അമ്മ പല തവണ പറഞ വകാക്കുകള്...

                ആ വകാക്കുകളളിലൂമടെ പകരന്നന്റ് കളിടളിയ വലളിയ പകാഠമെകാണന്റ് ഇന്നമത 
ഞങ്ങളുമടെ കൂടകായ്മയന്റ്  ആധകാരച എന്നുച ഞകാന് ഈ അവസെരതളില ഓരക്കുന്നു.

                കുടുചബ ബന്ധങ്ങള് ഇമമെകാരന്ന സെചഗനീതച മപകാമല ഹൃദദമെകായ 
അനഭവങ്ങളകാക്കളി തനീരക്കുകയകായളിരുന്നു അമ്മ.അമ്മയുമടെ 
ചളിന്തകളളിലുച,പ്രവൃതളികളളിലുച ഓമരകാരുതരക്കകായുച 
കരുതളിമവപ്പുകളുണകായളിരുന്നു........ അതുമകകാണന്റ് തമന്നയകാവകാച പരളിചയമുള ഓമരകാ 
വദകളികളുമടെ മെനസളിലുച അമ്മ ഇമപകാഴുച സെജനീവമെകായളി നളിലനളിലക്കുന്നതുച.....

                    മകവലച എട്ടു വരഷങ്ങള് മെകാത്രമമെ ആ മസ്നേഹതണലളില ജനീവളിക്കകാന്  
എനളിക്കന്റ് മയകാഗമുണകായുള്ളൂ .അക്കകാരദതളില മെകാത്രമെകാണന്റ് ഹദവമതകാടെന്റ് എന്നുച എമന
പരകാതളി.ഇരുട്ടു മൂടെളിയ ജനീവളിതയകാത്രയളില അമ്മ പകരന്നു തന്ന വലളിയ പകാഠങ്ങള് 
മചറുതരളിമവടച കകാണളിചന്റ് എമന്ന ഹകപളിടെളിചന്റ് നടെത്തുമമെന്ന ഉറച 
വളിശസ്വകാസെമുണന്റ്.മെണ്മെറഞമപകായ പളിതകാമെഹനകാരക്കുച ഗുരുക്കനകാരക്കുച 
നമമെകാവകാകമെരപളിചമകകാണന്റ്.....

                                                                                                 പ്രസെനീത അജളിതന്റ്
                                                                                 ജളി.എചന്റ്.എസെന്റ്.എസെന്റ് കകാവനൂര
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വൃദ്ധപരലിചരണശം
             നമ്മുമടെ സെമൂഹത ളിമല മെനഷദരളില ഇരുപതു ശതമെകാനതളിലധളികച 
വൃദ്ധജനങ്ങളകാണന്റ്.ജനീവളിതകകാലച മുഴുവന് അധസ്വകാനളിചതളിനന്റ് മശഷച 
വകാരധകദമത അഭളിമുഖനീകരളിക്കുമമകാള് അവരക്കന്റ് അമനകച പ്രശ്നങ്ങള് 
മനരളിമടെണളിവരുന്നു.തളിരക്കുപളിടെളിച ആധുനളിക ജനീവളിതതളില വൃദ്ധജനങ്ങള് 
പലമപകാഴുച അവഗണളിക്കമപടുന്നു.മെകാറളിവരുന്ന സെകാമൂഹദപരളിതസളിതളിയളില 
വൃദ്ധസെദനങ്ങള് വരധളിച വരളികയകാണന്റ്.മതരുവളില ഉമപക്ഷളിക്കമപടുന്ന 
വൃദ്ധജനങ്ങളുച നളിരവധളിയകാണന്റ്.
                       യുവതസ്വതളിമന ആമഘകാഷമെകാണന്റ് നകാച എവളിമടെയുച 
കകാണുന്നതന്റ്.യുവതസ്വമെകാണന്റ് ഇവളിമടെ ആദരശച.അതുമകകാണതമന്ന വൃദ്ധജനങ്ങളുച 
യുവകാവളിമന   അമലങളില യുവതളിയുമടെ രൂപതളില പ്രതദക്ഷദമപടെകാനകാണന്റ് 
ആഗ്രഹളിക്കുന്നതന്റ്.സെമൂഹതളിമന സെസ്വനീകകാരദതക്കന്റ് മവണളി അവര പുതളിയ മവഷച
മകട്ടുന്നു.അവഗണളിക്കമപടുന്ന വകാരദ്ധക്കദച ഒരു യകാഥകാരതദമെകാണന്റ്.വൃദ്ധജനങ്ങമള
പരളിപകാലളിക്കുന്നതളില നകാച കൂടുതല ശദ്ധ മചലുമതണളിയളിരളിക്കുന്നു.അവര 
സെസ്വന്തച ജനീവളിതച നമുക്കുമവണളി സെമെരപളിചവരകാണന്റ്.അവര ഒരുക്കളിതന്ന 
വഴളിയളിലൂമടെയകാണന്റ് നകാച മുമന്നറുന്നതന്റ് എന്ന സെതദച വളിസ്മരളിക്കരുതന്റ്.വൃദ്ധമര 
ശലദമെകായളി കരുതളി വൃദ്ധസെദനതളിലുച മതരുവളിലുച തള്ളുമമകാള് നകാമള നമമ്മ 
കകാതളിരളിക്കുന്ന അനഭവച ഒകാരക്കുന്നതന്റ് നന്നന്റ്.
                 വൃദ്ധജനങ്ങമള സെചരക്ഷളിമക്കണതന്റ് വദകളിയുമടെയുച 
സെമൂഹതളിമനയുച ബകാധദതയകാണന്റ്.അവരുമടെ അനഭവസെമത്തുച അരളിവച 
പകസ്വതയുച നകാച ശരളിയകായ വളിധതളില പ്രമയകാജനമപടുതണച.അവരുമടെ 
ഏകകാന്തതയളില ആശസ്വകാസെനവച സെകാന്തസ്വനവച നലകണച.വൃദ്ധജനങ്ങമള 
പരളിഗണളിക്കുകയുച അവമര നമ്മുമടെ ജനീവളിതമതകാടെന്റ് മചരത്തുനളിരത്തുകയുച 
മവണച.അവമര മെകാറളിനളിരതളിയകാല സെമൂഹച അപൂരണമെകാകുച.ഒഴളിവകാക്കകാന് 
പറകാത സെകാഹചരദങ്ങളളില മെകാത്രമമെ വൃദ്ധസെദനമതക്കുറളിചച മെറ്റുച നകാച 
ചളിന്തളിക്കകാവൂ.വൃദ്ധജനങ്ങള് നടെന്നുതനീരതതന്റ് വരുച തലമുറക്കുമവണളിയകാണന്റ് 
എന്ന യകാഥകാരതദച തളിരളിചറളിഞന്റ് നമുക്കന്റ് മുമന്നകാടന്റ് മപകാകകാച.

                                                                                           ഇഹന്റ്സെകാന  
                                                                                                      9H
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 സമേയമേനോയലില്ല മപനോലശം

ഒരു പുതളിയ പയാത
നവട്ടേളിതുറക്കുതമയാള്

തടസമയാവരുതക്ക്
തവരുകള് പളിഴുതുമയാറയാന

സമയനമടക്കുങ
അക്ഷമ കയാട്ടേരുതക്ക്

കയാലചകങ ഉരുളതമയാള്
ചരളിത്രതയാളകള്

മറഞതപയാതയകയാങ
പതക്ഷ സതവ്യങള് മറയരുതക്ക്

കണ്ണപ്പീരു വപ്പീണ, രകങ പുരണ 
ഏടകളണതളില്
വരണ്ടുണങരുതക്ക്

അന്നനത തപയാരയാട്ടേവുങ
ഇന്നനത നവളളിച്ചവുമയാണതക്ക്

ഊതളി നകടതരുതക്ക്
ആണ്ടു തപയാതയകയാങ

ഇന്നളിനളി നതളളിയയാത വണ്ണങ
ഇരുളളിടങളളിതലകക്ക്

                                                                             വത്സലകുമെകാരളി.മക.എച
                                                                          ജളി.എചന്റ്.എസെന്റ്.എസെന്റ്.കകാവനൂര
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THE  EARTH

I am the river flowing 

I am the desert dry
I am the four winds blowing 

I am the sunset sky 
I am the forest breathing 

I am the ocean wide
I am the storms clouds gathering

I am the mountain high 
I am the earth 
I am the earth 
I am the earth 
I am the earth 

We are the children growing 
you are the place we live 

We are the seed you're sowing 
We are the life young  live
We are the future  racing

We will be your voice 
We will watch and learn from you

We will make the choice 
I am the earth 

You're in our hands
I am the earth 

We're in your care 
I am the earth 

To gather we stand 
I am the earth 

This moment in time we share 
We share the future 
Stand side by side 

One earth one people
We'll tur

                                                                              Afra Sherin .A.P
                                                                                     9 D
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എനന്റെ ഭനോഷ
മധധുരനമമന് മലയയാളള

മധധുരരിമ പപൂണധു നരില്കധുള മലയയാളള
കവരിതയപൂറധുള ചധുണധുകളരിലധുള
മനസരിലപൂറധുള മമയാഴരികളരിലധുള
നരിറ  ഞധു നരില്പപൂ എന്

മലയയാളള

ഹഹൃദയങ്ങളരില് പയാടയാന്
രയാകരിളരിമകയാഞ്ചലധുമയായയ് വന

കനകയാളബരമയാള മലയയാളള
നനീലയാഞ്ജനലലയാലമയായയ്

മഴവരിലരിന് മമൗനമയായരിവന
സധുന്ദര രനീപരിയയാള മലയയാളള

                       
                                                                        നഫല.ടെളി പളി

                                                                          9 H
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നനീലക്കുറലിഞലി പൂക്കുമമനോള് 
ഇന്നമലകള് വളിതുമ്പുന്ന രകാത്രളിയുമടെ 

മതന്നലളില മകകാഴളിയുന്നു 
എന് പനീതപുഷ്പങ്ങള് 

മമെകാടളില നളിന്നളിറങന്ന 
നളിശകാഗന്ധളിയുച മുലയുച 
സുഗന്ധച പരതളിടുച 

മുറമമെലകാച
ഈണങ്ങളളിലുണരുന്ന എന് 

നളിതദഹരളിതമെകാച മെമനകാഹരമെകാരുതന്
ഇളച മതന്നലളില തഴുകുന്നു

ഇളച തളളിരുകമള
ഇളച മവയളില തഴുകുന്ന മചറുചൂടെളില 

മചറുചളിലകളുമടെ ഇടെയളില മചറു
പക്ഷളികള് കൂടുകൂടളി

നനതന് പ്രഭകാതച ഉണരുന്ന മനരതന്റ്
മനനണളി മപകാനണളിയകായളി

ഉചയകാച മവയളിലളില മനലമെണളി
കരളിമെണളിയകായളി

ശളിശളിരകകാലമെകാച ചൂടെളില 
മവളമെളിലകാതലയുന്നു

എന് നനീലക്കുറളിഞളികള്
ഇന്നമലകള് വളിതുമ്പുന്ന രകാത്രളിയളില

വരുമമെകാ വസെന്തമെകായന്റ് നനീ
ഇളച മതന്നമല.......

                                                            അനഘ.പളി

                                                                        9 F

 

Ghss Kavanur                                                                                                                        17



                                                                                                                                തളളിര

മകൈളുവലിനറ്റ് പറലിയ അമേളലി

                 പകള വരശന തളരകന ''  എളനങരലസ

തരനണസ.''     വഴരയരരകരലക അതക ഒര എലരനക കഷസ.  അവനക

  ളകകതരപയകളട അത കടരളചടത.    ഒകടരപയകടര പതകടരളന കരയരലക

എതര.  പതകടരനക അകളര

 ഈറകകടരനക അപറതക

  ആളളകഴരഞ ഒര വപടണക.അതരന

 പരറകരലകണക പകളവരളന

വകസസ.  അവരളടളയതരയരട പവണസ

 സമകധകനപതകളട എലക

തരനകനക.   പതകടരന കരളക ഒര

ഒറതടരപകലമണക,സകരച

    നടനരളലങരലക ളവളതരലക വപണത തളന .
             പകള പകലതരലളട സകവധകനസ നടന.   പതകടരളല

    ളവളതരലക അതക മളറകര നകയ !    എലരനക കഷസ തടരളയടകകനക

വനതകവസ.  പപടരപരചക ഒകടരകണസ.  പരളനളയകടസ തകമസരചരല...... 
  ''ബസ....''ബസ..... നകയളയ....

  പനകകര പകള കരച....
        പകധസ എലരനക കഷസ പതകടരലക വപണ.....
         
                                           സെഫസ്വകാന നസെന്റ്റളിന്.മക        

                                                                 9 D
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വരുമമേനോ വസന്തമമേ വനീണശം
വരലിനനല്ലറ്റ് കൈതലിരലിട്ട വയമലല മചനോദലിച

വരുമമേനോ വസന്തമമേ വനീണശം?
ചുടുകണനീര് തുളുമ്പുന

മേനോമേലകൈളരുളലി
ഒരു തുളലിനനീരു നനീ
നപനോഴലിചലിടുമമേനോ?

ആമരനോ കൈവര്നതന്
നനീലലിമേനയ ചൂണലി

അമ്മതന് മകൈഴല നനീ
മകൈള്പ്പതലിമല്ല?

ശവമേനോയലി ഒഴുകുന
ജനനലിതന് 

കൈണനീരു നനീ കൈനോണ്മതലിമല്ല?

നകൈനോക്കു തഴമലിച
നകൈനോചമേരനകനോതലി

നലിലനോവലിനശം
നനീലക്കുറലിഞലിതന്

നനോവലിനശം
നനനോമരശം

അറലിയുമേനോയലിരുമനനോ?

അരുളു നനീ നഷ്ട സസ്വപ്നങ്ങമള
പറയൂ നനീ കൈലലികൈനോലമമേ

തലിരലിനകൈ വരുമമേനോ എന് ഓര്മ്മകൈള്?

                                                          അനരഘ.മക.പളി
                                                               9 F
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മവര്പനോടെലിനനോയലി

ഒരധുനയാളധുള തനീരയാത്ത ഓര്മ്മകളയായരി
ചരിറകരിലലറയാന് മകയാതരിയയായരി.

അടധുത്തരിരധുനലപയാള് നയാമളയയായയ്
കരധുതരിയ ഒര്മ്മകള് -

തരിരരിമക തരധുവയാന് തരിടധുകമയായരി.
ലതയാരയാത്ത കണനീരയാല് നനഞ 

കണധുകള് കയാണയാന്
ധഹൃതരിയയായരി.

മകട്ടഴരിചയാടധുന
മനയാമ്പരങ്ങള് 
കപൂട്ടരിയരിണകയാന്

സമയമയായരി.
ഒരധു വയാകധുലപയാലധുള

ഉരരിയയാടനീടയാമത
അകലലയധു ലപയാകയാന്

മകയാതരിയയായരി.
ഉളരിമല മരിനയാമരിനധുങ്ങരിന് തധുടരിമപയാ -

മനരരിചധു കളയയാന് തരിടധുകമയായരി.
അകലലയധു പയായധുന നരിന്കരങ്ങള്

കമണയാമനരരിഞടങ്ങയാന് സമയമയായരി.

                                                                         നന്ദന സുമരന്ദ്രന് .എന്
                                                                        9 A
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Causes of Natural disasters

          There are different types of natural disasters and depending 

on different types of disasters the causes are also different. For 

example,The causes of an earthquake cannot be the same as 

that of forest fire. Natural disasters are caused due to different 

reasons like soil erosion, seismic activity, tectonic movements, 

air pressure and ocean currents etc. Natural disasters is not a 

new phenomenon, these natural events have occurred since the 

earth's  beginning and continue to cause serious damage 

and loss of life all over the globe from many years. The root 

causes of most of the natural disasters that occur on earth can 

be attributed to the imbalance created in our environment. 
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This imbalance may either be in the form of air pollution, 

noise pollution or water pollution and the collective effect  of 

these imbalances are also one of the few reasons for the 

natural disaster. Though it also a fact that we cannot blame 

anyone because this is just one of the few reasons. Natural 

disasters like earthquakes, floods etc.....Have also occurred in 

past era when the human was far away from modernization. 

So it would not be fair enough to blame modernization for the 

same.
                                                                               
                                                                                                             Shamila .C.K
                                                                                                           9 F
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മേനോനലിയനോയ മേനോനലിരലി
എന്നുച അഭളിമെകാനളിയകായളിരുന്നു 
നകാടളിമന നനയുച ആയളിരുന്നു
നലതു മചയച നന പറയളിചച
മനരവഴളി നടെന്ന മസ്നേഹളിതന്

ആകകാശതളിമല കളിരണങ്ങളകായളി
ഭൂമെളിയളിമല പുലമമെടുകളകായളി

നടെന്നു ഞങ്ങള്

സെമന്തകാഷങ്ങള് പങ്കുവചച
സെങടെങ്ങള്ക്കുച കൂട്ടുനളിന്ന

എമന മസ്നേഹളിതന്

നകാടളിനച കുടുചബതളിനച
സെഹനച സെഹളിചവന്

തന് ജനീവളിതച അധസ്വകാന-
മെറ കരങ്ങകാക്കളി

കകാണുന്നവമരകാമടെലകാച പുഞളിരളിചന്റ്
സെസൗഹൃദതളില നടെന്ന എന്

മസ്നേഹളിതന്
വലളിയ വലളിയ സെസ്വപ്നങ്ങളുച 

ആഗ്രഹങ്ങളുച നളിറഞ ജനീവളിതച
എലകാച തകരമതറളിഞ

ഓരക്കുന്നു ഞകാനളിന്നു ആ
പുഞളിരളി തൂകളിയ മുഖച എന്
കണനീരുവകാരന്ന മുഖതകാല

ഓരക്കുമമകാള് പളിടെയുന്ന ഹൃദ-
യങ്ങമള കകാണകാന് നനീയന്നന്റ്

ഇവളിമടെയളില

നളിന് ഓരതന്റ് കരയുന്നു എത്രമപര
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നളിന് വളില മെനസളിലകാക്കുന്നു എത്രമപര......
അമചകാദദമെകായ ആദരകാതളിമരകതളിനന്റ്

കകാരണമെകായളി നനീ ഇന്നന്റ്

ഇന്നു ഞകാന് നളിമന്ന കകാണുന്നു
ആകകാശതളിമല മെളിന്നളിതളിളങന്ന

തകാരങ്ങളകായളി
വളിടെരന്നു നളിലക്കുന്ന മറകാസെകാപ്പൂക്കളകായളി

പകാറളി പറക്കുന്ന ചളിത്രശലഭങ്ങളകായളി
നനീ എന്നുച എന് കൂമടെയുണന്റ്
എന്നന്റ് ഞകാന് വളിശസ്വസെളിക്കുന്നു

മസ്നേഹളിതകാ........

നളിന് ഓരമെയളില എന് മെനസളില
നനീ എന്നുച ജനീവളിക്കുച.

എങളിലുച എമന്ന കണനീരളില
ആഴ്ത്തുന്നതന്റ്

നളിന് മവളയുടുപ്പുകള്
ഇട മുഖമെകാണന്റ്

ഞകാമനകാന്നു മചകാദളിമചകാമട എന്-
ഹദവമമെ.........

വളിടെരന്നു നളിലക്കുന്ന പൂവളിമന 
നനീ എന്തളിന മപമടന്നന്റ് ഒടെളിച കളഞ.

പകാറളി നടെന്ന പൂമകാറയുമടെ- 
ചളിറകന്റ് നനീ എന്തളിനന്റ് ഒടെളിച!!!

മെറക്കളില ഞകാന്, മെറക്കളില ഞങ്ങള് 
നളിന് പുഞളിരളി തൂകളിയ

പൂമുഖച......!!!!!!!

                                                                                        നഹല. മക
                                                                               9A
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           മവര്പ്പനോടെറ്റ്     

പളിരളിയയാനയാനണങളില് 
എനളിനു തസ്നേഹളിച്ചു നയാങ?

നൂലയാല് തകയാരത മുത്തുകനളതപ്പെയാനല 
നതയാട്ടുരുമളി നടന നയാങ.

പളിനന്ന മനങ മനങ വൃക്ഷതളില്  നളിനങ നപയാഴളിയുന്ന 
ഇലകനള തപയാനല

തസ്നേഹതളിനന്റെ കരങളളില് നളിനങ
അടരന വപ്പീണു നയാങ

കണ്ണപ്പീര നപയാഴളിക്കുകയയാനണന ഇരുമളിഴളികളങ
നളിനന്ന തവരപളിരളിയയാനയാകയാനത.

                                                                           ഷഹനനോസറ്റ്.പലി
                                                                                                                    9 A
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ഞനോനനോണറ്റ് തനോരശം
                സബപന ടപചര ളവളസ നരറച ബകറക പമശപറത
വച.     ചറരലസ നരലകന കടരകള എളനകളകപയക
പറയനണക.    ബകറരളല ളവളസ കകപതകരത.  അവരളട

    സസഭകഷണതരല നരനക ഒര കകരരസ പരടരകരടര.
   ഇന കകസരല ഞകനകണക തകരസ.

അപയക....   ആരക ബകറക തളനതക ?  എനരകക
പപടരയകയര.ബകളറങകന

  തകളഴ വപണകല തപരന
കകരരസ.

 എനകണരവരളട പരരപകടര? 
ഒരപരടരയസ
കരടനരലപലക.ഏതകയകലസ

 കകതരരരകക തളന.
''ബസ'' -      ളപടനക ബകറരപലകക ഒര പന വന
വപണ.വപഴളട....     ഈ പനരളനളയകളക ഞകന

 എനളചയളമനക കപണകള...
''  പനകക കടരകളള.....      ഈ പനക ളവളതരല മങനപണക ? 

     ഇതപപകളല എലക വസകളസ ളവളതരല ളപകങര
 നരലകപമക ?''   ടപചര പചകദരകനത പകട.  പരളനളയകര

ബഹളമകയരരന.
     കടരകള കകയരല കരടരയളതലകസ ബകറരല ഇട

പനകകര.ളപനസരല,ആണര,പചകകക,റബരബകനഡക,  നകണയസ
 അങളന പലതസ.

ഓ....   ഈ പരപളരളട ഒരകകരരസ,   ഇവളയലകസ ളവളതരലരട
 പനകകപണക ?    ളവളതരല മങനതസ ളപകങരകരടകനതസ

  ഏളതകളകളയനക ഇവരകറരയരളല ?
''     ളവളതരല മങനതസ ളപകങനതസ ഏളതകളകളയനക
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കളണതരയപലക.     ഇനര ളവളതരളന മളറകര കഴരവക
കപണകള.''       ടപചര ബകറരല നരന മന ഗകസകളരല എളന

   പകകരരളയടതക പമശപറത വചളകകണക പറഞ.
 എനരനള പറപകടകണകപവക ?

    സബപന ടപചര മന കടലകസ ളപകതരകളളടത.
''      ഇതരലള ഓപരക വസവസ ഗകസരലരട നനകയര ഇളകണസ.'' 

 കടരകള ളപകതരയഴരച.    ഗകസരലളട ഞകന ഒറകണരട പനകകര. 
 ഒനരല പഞസകരയകണക.
   അടത ളപകതരയരല എനകണക ?

ഓ...   അതക ഉപപല ?
ഇടളട....ഇടളട....   ഞകന കകണരച ളകകടകകസ.  മനകമളത

  ളപകതരയരല എനകണക ?   അതക മണലപല ?  മണല
   ളവളതരലരടകല എന സസഭവരകസ ?   അവര തളന

കളണതളട.
''     നമള ഏത ഗകസരലകണക ഉപരടതക ?  കണപരടരകകപമക ?'' 

 ടപചര പചകദരച.
''  ഞകന പറയകസ''-  മയഖ പറഞ.''  ഇതക ഉപക,  ഇതക
പഞസകര.''.    എത ളപടനകണവള കണപരടരചതക ?  ഇവള

 മരടകരക തളന.
 ഇനര ഞകന...  ഇനര ഞകന....   കടരകള ഓടര പമശയടളതതര.

തരകരതരരകര.     അതരനരടയരല ആരളടപയക കക തടര ബകറക
മറരഞ.    ഞകന പമശപറതക ഒഴകര പരന.''  ഇതക
തടളചടകണമപലക.''  ടപചര പറഞ.   കടരകള കകയരല

       കരടരയളതലകസ എടതക തളന തടയകന
തടങര.കടലകസക,  പകസരകക കവര,തണര,പസകഞക.........  അവര

     തടയകന എടത സകധനങളരല ചരലതരല ഞകന
ഒളരചരരന.   ചരലതരല ഞകന കയറരയപതയരല.
                                                 നരഹ ഇബകഹപസ.ട
                                                                             9H
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 Pencil Drawing
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മൂനക്ഷരശം
മൂന്നക്ഷരതളില ആണമലകാ -

നമ്മുമമടെതലകാച
തുടെക്കവച അവസെകാനവച 

മൂന്നക്ഷരതളിലകാണമലകാ.....
പ്രസെവച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
ജനനച എന്ന മൂന്നക്ഷരച

പളിമന്ന
സെമന്തകാഷമമെന്ന മൂന്നക്ഷരച
ആനന്ദച എന്ന മൂന്നക്ഷരച

അതളിന പളിറമക 
സെങടെച എന്ന മൂന്നക്ഷരച

വളിഷമെച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
അതളിന കൂമടെ

വളികകാരച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
സെസ്വപ്നച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
അതളിന കകാരണമെകാകുന്ന
മസ്നേഹച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
പ്രണയച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
വളിരഹച എന്ന മൂന്നക്ഷരച

അതളിന പളിന്നളിലുച -
വന്നതന്റ് മൂന്നക്ഷരച ത

മന്നയകാണമലകാ.....
ഭജനച എന്ന മൂന്നക്ഷരച

അമലങളില വളിശസ്വകാസെച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
അതളിനമമെമലയകാണന്റ് പ്രളിയമപടവരുമടെ -

വളിരകാമെച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
സെമന്തകാഷതളിനച മസ്നേഹതളിനച -
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കകാരണമെകാവന്ന സെസൗഹൃദച
എന്ന വലളിയ മൂന്നക്ഷരച.

അതളിനളളിമല പുഞളിരളി എന്ന
മൂന്നക്ഷരച

പളിണക്കച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
മവളുപന്റ് കറുപന്റ് എന്ന 

മൂന്നക്ഷരച അതളിനമമെല
നളിലക്കുന്നതുച സെസൗന്ദരദച

എന്ന മൂന്നക്ഷരച.
ഇതളിനളിടെയളില കടെന്നന്റ് വരുന്ന
കലദകാണച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
ദകാമതദച എന്ന മൂന്നക്ഷരച
മെക്കള് എന്ന മൂന്നക്ഷരച

അങ്ങമന ജനീവളിതച എന്ന -
ഈ നനീണ മൂന്നക്ഷരതളിനടെയളില

കടെന്നു വരുന്ന മെരണച എന്ന
മൂന്നക്ഷരച.

പളിന്നനീടെന്റ് മെയ്യതന്റ് എന്ന
മൂന്നക്ഷരച

മശഷച നകാച ഖബര എന്ന
മൂന്നക്ഷരതളിനളളില

മൂന്നക്ഷരമെകാണമലകാ നമ്മുമടെമതലകാച.

                                                        നഹല .മക
                                                       9 A
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മുഖനമേവലിനടെ ?

വവാലലിടട്ട് കണണ്ണെഴുതലി കളഭക്കുറലി ചവാര്തലി -
പുഞലിരലിചുണലില് നലിറചട്ട്  തുമ്പപ്പൂവലിനട്ട് -

ശശവാഭ ണചവാരലിഞ്ഞ മുഖണമെവലിണടെ ?....
ഈ രവാവലില്...ഈ രവാതലിയലില്....
സനനവാ...മെധനവാഹ്നങ്ങളലില്.... 

  പരതവാനലിനലിയയും വഴലിതവാരകളുശണവാ...?
  ആ മുഖമെലിണന്നെവലിണടെ...

അനകവാരതലിണന
  കറുത കകകളലില് അതട്ട്

വവീണടെശഞ്ഞവാ...
  അശത ! അത്ഭുതതലിണന ചടുല

കകയലില്.
  ണഞെരലിഞ്ഞമെര്ശന്നെവാ..അജവാതമെവായ -

  ആ വഴലികള് അടെഞ്ഞണതശന?
നന്മയയും തലിന്മയയും മെത്സരലിണചവാടുവലില് -

പണയയും ണവചതവാശണവാ ഈ മുഖണത ?
നലിഷ്കളങ്കതയലില് നലിന്നെട്ട് വനതലിചലലിചതലിനട്ട്
ഭവീയുംഭത്സശമെവാ.. അശത ! രരൗദ്രശമെവാ കക -

വന്നെണഞ്ഞതട്ട്....
  അതവാ.. ആ കഴുതലിനട്ട് മുകളലില്

  നലിര്വ്വചലികവാന് കഴലിയവാത ഭവാവലിയമെവായലി...
  നവീര് ണചവാരലിയന്നെ നയനങ്ങളുമെവായട്ട്...

  നലിരനരയും....നലിഗൂഡതകള് ശതടുന്നെ ആ -
  മുഖയും സ്പഷ്ടമെവാവുന.

   
                                                                                ശനീതള്.എച

                                                                                      9 A
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For an healthy future
              The average lifespan of a human being is 70 to 80 years. But
today most of the people are losing their life due to various kinds of
diseases. Majority of people have been suffering from life style diseases
like  cancer,  diabetes,  heart  problems  etc.  This  is  mainly  due  to
unhealthy  food  habits,  life  style  and  lack  of  exercises.  We  need  to
choose  a  life  style  and  diet  which
make our life free from diseases  and
tensions.

Balanced  diet  and  regular  exercises
play a very important role in making
one's own life perfect.
Balanced diet is a diet which includes
all the essential nutrients like vitamins, minerals,water and roughage
in the right proportion. Maintaining a balanced diet help us to lead a
healthy  life  which  will  be  freed  from  various  kinds  of  deficiency
diseases. Regular exercises help us to gain physical, mental and social
well-being.  Physical  activities  provide  a  strong  physique,  immunity
and stamina. It also plays a very important role in sustaining mental
and social health. By doing exercises, we can acquire concentration,
flexibility,  mental happiness,  relaxed mind and good habits.  We can
attain social understanding,social relationships,social interaction and
certain qualities like co-operation,co-existence,tolerance,equality and
companionship through physical activities.

Hygiene also leads us to a healthy life. Self hygiene and social hygiene
prevents most of the communicable diseases. So for a healthy future,
we can follow the right  way of living by adopting healthy measures.
Health is the real wealth, not the pieces of gold and silver.
                                                                                                    Surya Gayathry.P
                                                                                                             9A
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മേരണനോന്തരശം ഞനോന് നലിങ്ങനള കൈനോണുമമനോള്

ഞനോന് നലിശബ്ദനനോയലിരുന്നു
നലിങ്ങള് 

നലിലവലിളലികൈള് നകൈനോനണനന 
നപനോതലിഞ.

നലിങ്ങള്കലിടെയലിലണനോയലിരുന്നു
ഞനോന്

അരുനതനനത്ര പറഞലിടശം 
അറലിഞമതയലില്ലമല്ലനോ.

മേരലിചമപനോനയനനോണറ്റ് 
പറഞകൈരയുനതവള്,

അകൈനലനനത്രവട്ടശം
ഞനോനവനള നതനോട.

എനന്റെ ശബ്ദമുറനകയനോയലിടശം
മകൈള്കനോനത മപനോകുന്നു........

എനലികറ്റ് നലിങ്ങനള കൈനോണനോനനോവശം
നതനോടെനോനശം

നലിങ്ങളനോരുശം എനന 
നതനോടെനോതനതന്തനോണറ്റ്.

എന്തലിനനോനണനന
നവളയുടുപ്പുകൈള് ഇടുവലിക്കുനതറ്റ്.

എനലികനോനലിറമേല്ലമല്ലനോ
ഒടമേലിഷ്ടറ്റ്ശം.

പലിനനയുനമേന്തലിനനോ........

കൂനടെ വരുന്നുണമല്ലനോ
പലമയനോര്മേകൈള്

പല പല ഗന്ധങ്ങള്
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നലിറങ്ങള്
സസ്വരങ്ങള്

എനലിടനമേന്തനോണറ്റ്
നലിങ്ങളറലിയനോതനതനറ്റ്

ഒച കൈനപ്പലിക്കുന്നു
നവറുമതയമപ്പനോഴുശം ഞനോന്!

ദനോ.. നനോനമേനോറകലിരുന 
പനോടെശം നലിറനയ 

വയലററ്റ് നലിറമുള 
കുഞങ്ങള് 

പനോര്ത്ഥന നചനോല്ലുന്നു.
അതലിനലിടെയലില് എന്തലിനനോണറ്റ് നനീ
കൈണ്ണുനപനോതലി നലില്ക്കുനതറ്റ്.

എല്ലനോ പൂകളുശം 
എനന്റെ മമേലനോണമല്ലനോ 

വനീഴുനതറ്റ്.
പല മേണങ്ങള്കലിടെയലില് 

നലിനന്റെ മേണശം ഞനോന് 
കൂനടെ കൂടന്നു.....

നലിലവലിളലികൈള്ക്കുമമേല്
നലിശബ്ദനനോണമല്ലനോ 

ഞനോനമപ്പനോഴുശം.

                                                            നഹല .നകൈ
                                                                   9 A
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മേഴനൂലകൈള്

മെഴ മപയ കഴളിഞകാണന്റ് 
മെരച മപയ്യകാന് തുടെങന്നതന്റ്

മെഴയളില കുതളിരന്നവരുമടെയുച
വനീണവരുമടെയുച

കഥകളുച കണനീരുച
ഒലളിചളിറങന്നതന്റ്,അലളിഞളിറങന്നതന്റ്

മെരച മപയ്യലളിലകാണന്റ്.
 

മെഴ തൂത്തുമകകാണമപകായ കുഞകാടെളിമന
കണനീരുപന്റ് കലരന്നതന്റ്,

മെഴയുമടെ സെസൗന്ദരദച പളിടെളിക്കകാന്
വനീട്ടുകകാര തനളിമയ വളിടളിട്ടുമപകായ 

മുതശ്ശേളിയുമടെ ആധളിയുമടെ ,കളിതപളിമന 
നളിറച പരന്നതന്റ് ,

മുറമത കലളിമന മെറചന്റ്
മെണളിമന മെറചന്റ് 

മെഴ പുഴയകാമയകാഴുകളിയമപകാള്
വനീടെളിമന മുകളളില 

രകാവളിമനയുച പകലളിമനയുച
നനീളമെളന്ന 

കുഞകാവയുമടെ വളിശപളിമന 
സെസ്വകാദന്റ് അലളിഞതന്റ്

ഇങ്ങമനയങ്ങമന പല മെഴനൂലുകള് മകകാണകാണന്റ്
മെഴ കവളിതകള് തുന്നുന്നതന്റ്..

                                                               ഫകാരളിത.സെളി

                                                                   9 F
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SUMMARY

THE    RACE – NISHA PUNJABI

              'The Race' is an excellent story written by Nisha Punjabi. Tarun Kapoor,

a  12  year  old  boy,  and  RamNarayan,  a  great

athlete  are  the  major  characters  of  the  story.

The  Race  narrates  the  story  of  Tarun,  who

wishes to become an excellent runner. Tarun his

not  such  good  in  his  studies,  but  keeps  an

average position in his class. He is blessed with

the strength of great athlete. He runs fastly and

wishes to become an excellent runner. But his way is full of obstacles. His family

hates his passion and tell him to concentrate more on his studies. Moreover, to

achieves his dream he  needs an intensive training. But the money needed for the

training is well-beyond his family's reach.

                   Tarun fails in his examinations and become upset. He runs for an hour

and sits on a bench, releasing all his pent-up emotions and tensions. Here comes

RamNarayan a great athlete, he consoles and encourages Tarun. He understands

all about Tarun's life and goal. He says Tarun that he will offer him training, if

Tarun will win a running race, which will be conducted as a part of 14 children's

day. Tarun agrees this and gets ready for the race. The day of the race arrives 

                     Tarun falls on the ground while running in the race, but he never

gives up. He falls three times but never stops and finishes the race, but lose. But

being a good personality RamNarayan sees his never giving up mind and becomes

happy. He encourages him and decides to offer training. The story ends with a

message that life is a race,but we don't need to complete with each other. The

one who has the state of mind to accept all his difficulties and failures, and runs

again  will  be  the  winner.  The  story  celebrates  the  fact  that  hard  work  and

dedication will bring success in life.

                                                                                             Surya Gayathry, P

                                                                                                          9A
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പനലിനനീര് പൂവലിനന്റ കൂടകൈനോരന്

കനളിവു നളിറഞ മനസ്സുതണ,
പനളിനപ്പീര പൂവളിന ചളിരളിയുതണ,
ശയാനത വളിടരുങ മളിഴളിയുതണ,

ശയാനളി പരത്തുങ നമയാഴളിയുതണ,
                                          
                                           
ഇതയാണക്ക് നമ്മുനട ചയാച്ചയാജളി 
                                           
വളിനയ സസ്വരൂപന ചയാച്ചയാജളി
                                           
നനമ നയളിനച്ചയാരു ചയാച്ചയാജളി
                                           
നമ്മുനട തതയാഴന ചയാച്ചയാജളി

തലയ്ക്കുമപ്പീനതയളിരളിപ്പുണക്ക്
തചതലരുനന്നയാരു നവണ

നതയാപ്പെളി
മനസളിനുള്ളളിലളിരളിപ്പുണക്ക്

തസ്നേഹതളിനനക്ക്റ മണളിനച്ചപ്പെക്ക്

                                                                                               അഫ്ര നഷറലിന്.A.P
                                                                                                                                      9.D
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നലിറമവളകൈള് 

ഓര്മ്മതന് സസ്വര്ണ
നചപ്പുമപ്പനോല് 

ഓടെലിവരുശം കൈളലി
ഓര്മ്മമപ്പനോല്

ബനോലല്യനമേന ആ സുന്ദര
യനോമേശം...... 

മേനോനത്തു കൈനോണുശം
അമലിളലിമേനോമേനന
പലിടെലിക്കുവനോന്

മമേനോഹലിക്കുന ബനോലല്യകൈനോലശം
എതനോതലിടെത്തുശം നകൈനോമത്തുമകൈറലി 

എതലിക്കുശം ബനോലല്യനമേനനോകൈനോലനമേന്നുശം 
മുളലിമനശം കൈല്ലലിമനശം മപടെലിയലില്ല

ആരുവനനോകൈലിലശം നനോണലികയലില്ല
എന്തലിനശം ഏതലിനശം ഉല്ലനോസനമേമപ്പനോഴുശം
ആ കൈനോലനമേത്രമയനോ സുന്ദരമേനോനണന്നുശം 

സസ്വര്ഗതലിനലനമപ്പനോല് സമന്തനോഷമേനോനണന്നുശം
ആരുശം നകൈനോതലിചലിടുശം ഒന്നുകൂനടെനയതലിടെനോന്

ബനോലല്യനമേമനനോ തുണ
ആ നലിറമവളയലില്...........

 
                                                                                                     ഫലിദ .നകൈ
                                                                                                                                      9.A
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മേടെലിയനനോയ  മുയല്
              അടെചളിട മെരക്കൂടളിനളളില കളിടെന്നുള ജനീവളിതച മുയലളിനന്റ് മെടുത്തുതുടെങ്ങളിയളിരുന്നു.ഒരു
ദളിവസെച യജമെകാനന് കകാണകാമത മുയല സൂത്രതളില വകാതളില തുറന്നന്റ് പുറത്തു കടെന്നു.എന്നളിടന്റ് കകാടെന്റ്
ലക്ഷദമെകാക്കളി ഓടെളി.വഴളിയളിലമവചന്റ് ഒരു കകാട്ടുപൂചമയ കണമുടളി.
   ചങ്ങകാതളി,എവളിമടെക്കകാ ഇത്ര ധൃതളിയളില.കകാട്ടുപൂച മചകാദളിച.നകാടളിലുള ജനീവളിതച മെടുത്തു.മെനഷദന്
എമപകാഴകാണന്റ് എമന്ന പളിടെളിചന്റ് കറളിമവക്കുക എന്നറളിയളില.  മുയല പറഞ.ശരളിയകാ,നനീ എമന കൂമടെ
മപകാരൂ . നളിനക്കന്റ് എമന കൂമടെ തകാമെസെളിക്കകാച......

      മെലക്കകാടെളിനടുത്തുള  പകാറയളിടുക്കളിമലക്കന്റ്  കകാട്ടുപൂച  മുയലളിമന  ക്ഷണളിച.ദകാ
എതളിമപകായളി.ഇവളിമടെ ഞകാനച എമന ഭകാരദയുച മെകാത്രമെകാണന്റ് തകാമെസെച .നളിനക്കന്റ് ഇവളിമടെ സുഖമെകായളി
കഴളിയകാച.അപ്പുറത്തുള പുലമമെടളില നളിന്നന്റ് നളിനക്കന്റ് കദകാരറന്റ് പറളിച തളിന്നകാച.

    മുയലളിനന്റ്  സെമന്തകാഷമെകായളി.അങ്ങമന  മുയല  കകാട്ടുപൂചമയകാമടെകാപച  തകാമെസെമെകാക്കളി.എന്നുച
മനരചപകാതളിരയകാകുമമകാള് കകാട്ടുപൂച ഇരമതടെളിയളിറങച.മുയല വളിശന്നുവലഞന്റ് ഉറക്കചവരകാമത മെടെളി
പളിടെളിചന്റ് കളിടെക്കുന്നുണകാകുച.

    അമപകാള്  കകാട്ടുപൂച  മുയലളിമനകാടെന്റ്  പറയുച  നനീ  ഇങ്ങമന  കളിടെന്നകാല  പടളിണളി  കളിടെന്നന്റ്
മെരളിക്കുച.ഇതകാ, മനകാക്കന്റ്, ഞകാന് നളിനക്കന്റ് മവണളി പറളിചതകാണന്റ് ഈ കദകാരറന്റ്.ഇതന്റ് കഴളിക്കൂ...

  മുയല സെമന്തകാഷമതകാമടെ കദകാരറന്റ് വകാങ്ങളി. കറുമുമറ തളിന്നു...

പളിന്നനീടെന്റ് എലകാ ദളിവസെവച മുയല മെടെളി അഭളിനയളിചന്റ് കളിടെക്കകാന് തുടെങ്ങളി.
  ഒരു ദളിവസെച കകാട്ടുപൂച ഭകാരദമയകാടെന്റ് പറഞ.ഇവന് മെടെളിയനകാണന്റ്.എലകാ സെസ്വകാതനന്ത്രൃവച ലഭളിചളിട്ടുച
സെസ്വഭകാവതളില ഒരു മെകാറവമെളില.എത്രകകാലച ഇവമന ഇങ്ങമന തനീറളിമപകാറ്റുച.ഇവമന നമുക്കന്റ് ഇന്നന്റ്
രകാത്രളി ശകാപളിടെകാച......

  ഞകാനളിതന്റ്  അമങ്ങകാടന്റ്  പറയകാനളിരളിക്കുകയകായളിരുന്നു.കകാട്ടുപൂചയുമടെ  ഭകാരദ  സെമന്തകാഷമതകാമടെ
പറഞ.

  അന്നന്റ്  രകാത്രളി  മുയല  കകാട്ടുപൂചമയകാടെന്റ്  പറഞ.ഹച,  എനളിക്കന്റ്  കദകാരറ്റുച  മുന്തളിയ  പുല്ലുച
മകകാണതരണച.

  ഇതു മകടന്റ് കകാട്ടുപൂച കുലുങ്ങളി ചളിരളിച
നനീ ജനീവളിക്കകാന് അരഹനല.......

 ഈ  സെമെയച  കകാട്ടുപൂചയുമടെ  ഭകാരദ  പളിറകളിലൂമടെ  വന്നന്റ്  മുയലളിമന  കഴുതളില  കുരത  പല്ലുകള്
അമെരതളി.
 തമന  സെസ്വഭകാവമെകാണന്റ്  തനളിക്കന്റ്  ഈ  ഗതളി  വരുതളിയമതന്നന്റ്  മുയല  മവദനമയകാമടെ
ഓരത്തുമപകായളി.മെടെളിയന്  മുയലളിമന  രണന്റ്  കകാട്ടുപൂചകളുച  കൂടെളി  മവഗതളില  ശകാപളിട്ടു  മമക
നക്കളിത്തുടെചന്റ് സുഖമെകായളി കളിടെന്നുറങ്ങളി.

                                                                                                                                     
                                                                                          നഫല പളി.ടെളി
                                                                                                                         9 H
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TRAVEL AND TOURISM

Tourism is one of the growing fields of development in 
India. Tourism promotion doesn't meant just 
welcoming  the people who come for sight-seeing alone
.Social ly and cultural ly tourism promotion wil l help a lot 
to bring a broad minded attitude among our people . 

              

Benefits of
tourism are
many. It
improves
social,cultural economic and even the philosophical 
attitude of people .It opens up a wide area of job  
opportunity. There were people come to our area 
with antisocial attitude .They may bring  drugs and 
infectious diseases with them. Many of them may 
have loose moral attitude and it can destroy our 
spiritual vision.                                                             

                                                                                                  Shahanas.P
                                                                                                                  9A
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ജനീവലിത നനോളശം

      ഒരു കകകൊച്ചു കമെഴുകകില
     തകിരകിനകൊള കമെനപപകൊല

     ആടകി ഉലയയും നകിന- 
     ജജീവകിത തകിരകി നകൊളയും.

     ചകില ചകില യകൊമെങ്ങള
     തകൊപഴേകകിറങ്ങകിടയും.

     പനകര നകില്ക്കുപമകൊല, 
     അട്ടഹസകികച്ചെനകൊല......
     കതനകികളകികയും, നകിന- 

     ജജീവകിത നകൊളയും.
     

ഉരുകജീ....യരുകകി
     തജീരുന ആയസസ

     എതകിടയും മെരണകമെനകൊ.......
     ആ ഗകൊഢ നകിദ്രയകില.

                                                                        ഫളിദ. മക
                                                                        9A
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എനന്റെ വലിദല്യനോലയശം

കളളിച്ചുങ ചളിരളിച്ചുങ കഥ പറ ഞങ
ഇണങളിയുങ പളിണങളിയുങ കഴളി ഞ

എനന്റെ വളിദവ്യയാലയങ.
സതനയാഷവുങ സങടവുങ  പങ്കുനവച്ച

എനന്റെ വളിദവ്യയാലയങ.
എനന്റെ ചുറ്റുമുളള  തലയാകങ അറളിയയാനുങ,
അനുഭേവളികയാനുങ എനന്ന പഠളിപ്പെളിച്ച -

നതനന്റെ വളിദവ്യയാലയങ.
ഭേയാവനയുനട ചളിറകളിതലറളിപ്പെറകയാന,

ചളിനകള്കക്ക് രൂപങ നല്കയാന,
തസ്നേഹങ പകരയാന,

കൂട്ടുകൂടയാന എനന്ന പഠളിപ്പെളിച്ച-
നതനന്റെ വളിദവ്യയാലയങ.

                                                      നന്ദന സുമരന്ദ്രന് . എന്
                                                                                    9A  
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Women Empowerment 
               Women empowerment can be defined in very simple words that it is
making women powerful so that they can take their own decisions regarding 
their lives and well being in the family and society. It is empowering women 
to make them able to get their real rights in the society.
      As  we  all  know  that  India  is  a  male
dominated  country where males are dominated
in  every  area  and  females  are  forced  to  be
responsible for only family care and live in the
home including other many restrictions. Almost
50% of the population in India is covered by the
female only so
the full development of the country depends on
the half population means  women, who are not
empowered and still restricted by many social
taboos.
In such condition, we cannot say that our country would be developed in the
future without empowering its half population mean women. If we want to
make our country a developed country , first of all it is very necessary to
empower women by efforts of men, government, laws and women.  Then,
what  is  women  empowerment?......  women  empowerment  is  to  empower
women by  promoting  their  participation  in  all  areas  and  sectors  to  build
stronger economies, improve their quality of life and bring gender equality.
      Women are being suppressed by their family members and society for
many  reasons  .They  have  been  targeted  for  many  types  of  violence  and
discriminatory practices by the male members in the family and society in
India and other countries as well .There is a tradition of worshipping many
female goddesses in India including giving honour to the women forms in the
society like ,other sister,daughter wife and other female relatives or friends
.But it does not mean that only respecting or honouring women can fulfil the
need of development in the country .It needs the empowerment of the rest
half population of country in every walk of life .
      India is a famous country proving the common proverb like 'unity is
diversity' where people of many religious beliefs  are in the Indian society
.women have been given a special place in every religion which is working as
a big curtain covering the eyes of people and help in the continuation of
many ill practices against women as a norm since ages. In the ancient Indian
society, there was a custom of sati, pratha, nagar vadhu system, dowry system
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, sexual violence , domestic violence , female infaticide, wife burning, sexual
harassment at work place, child marriage , child labour, etc.. including other
discriminatory practices . All such type of ill practices of male superiority
complex and patriarchal system of the society . Socio-political rights for the
women were completely restricted by the male members of family . Some of
the ill practices against women have been eliminated by the open minded and

great  Indian  people  who  raise  their
voices  for  the  discriminatory
practices  against  women  .  Through
the  continuous  efforts  of  Raja  Ram
Mohan Roy ,  Britishers were forced
to  eliminate  the  ill  practice  of  sati
paratha . In India,
the widow remarriage Act, 1856 was
initiated by the continuous efforts of 
Ishwar Chandra .

 In  the  recent  years  various
constitutional and legal rights have been implemented by the government of
India in order to eliminate ill practices 
and gender discrimination against women . Modern society is being  more
aware  about  the  women rights  which results  in  the  increasing number  of
several self-help groups , NGO5, etc. working in this direction .
      Some of the acts passed by the parliament are Equal Remuneration Act-
1976, Dowry Prohibition Act- 1961, Immoral Traffic (Prevention)
Act- 1956, Prohibition of Child Marriage Act- 2006, Medical Termination of
Pregnancy  Act-  1971,  Maternity  Benefit  Act-  1961,  Sexual  Harassment
Women at work place (Prevention, Protection) Act- 2013  etc.  in order to
empower women with legal right .
      In order to provide safety to women and reduce crime against women in
India  ,  Government  has  passed  another  act  Juvenile  Justice   (care  and
protection of children).
      In order to bring women empowerment in Indian society , it needs to
understand and eliminate the main cause of the ill practice against women
which are patriarchal and male dominated system of the society . It needs to
be open -minded and change the old mannerisms against  women together
with the constitutional and other legal provisions.
                                                           
                                                                                             Fidha .k

                                                                                                               9.A
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നൂറനോണകൈള്കപ്പുറശം

അമയുനട വപ്പീടക്ക് ഭൂമളിയളില്, അച്ഛതന്റെതക്ക് നചയാവ്വയളില്,
ഞയാന ചന്ദ്രനളില്.

അമ വപ്പീട്ടേളില് നളിന്നളിടകളിനട
വളിളളിച്ചക്ക്,

ഡളിസ്റ്റരബക്ക് നചയങ '' വരയാറയായളിനല
?''

ശസ്വസളിച്ച ഓകക്ക്സളിജന ബളില് 
എത്രനയനവച്ചയാ....

പുറത്തുവളിട്ടേ കയാരബണവഡ
ഓകക്ക്വസഡക്ക് 

അതളിനുങ മപ്പീനത....
പണങ തളികയളില !

വങശനയാശങ സങഭേവളിച്ച
കയാകയുനട പളികക്ക്ച്ചര,

മമളിയ്ക്കു കളിട്ടുതമയാ എതനയാ ?
കയാക കറുപ്പെയാനണന്നക്ക് അമ പറഞളിട്ടുണക്ക്.
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എനന്റെ നനോടെറ്റ്

തകരങ തളിങങ തകരളതമ
തളിരകള് തഴുകുങ തകരളതമ
മലയുങ വയലുങ പുല്തമടങ

തളിങളിനളിറനഞയാരു തകരളതമ
പച്ചനപ്പെങങ നളിറയുങ നയാതട
മനങ മയക്കുങ തകരളനയാതട

തതയാടങ പുഴയുങ നളിറയുങ നയാതട
തകരളനമനനട സസ്വനങ നയാതട

പ്രകൃതളിനയയാരുക്കുങ സുനര നയാതട
വദവതളിനനക്ക്റ സസ്വനങ നയാതട 

ഒന്നളിനച്ചയാന്നയായക്ക് നയാനമലയാങ
തസ്നേഹതതയാനട കഴളിയുങ നയാതട

                                                                                                                          നഫന്റ് ല.ടെളി പളി
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മചചലിയുശം അനലിയനശം
                       ഒരളിടതക്ക് ഒരു തചച്ചളിയുങ അനളിയനുമുണയായളിരുന. 
നചറളിയകുട്ടേളിയയായളിരുന്ന അനളിയന തചച്ചളിയുനട ഭൂപടങ എടതക്ക് 
കളളിച്ചുനകയാണളിരുന.അതക്ക് നകയാണ്ടുനവയയാന  പല പ്രയാവശവ്യങ തചച്ചളി 
ആവശവ്യനപ്പെട്ടേളിട്ടുങ അനളിയന
അനുസരളിച്ചളില.അങനന
കളളിച്ചുനകയാണളിരളിനക ആ
ഭൂപടങ രണയായളി കപ്പീറളിതപ്പെയായളി. 
ഇതു കണ തചച്ചളികക്ക് വലയാനത
തദഷവ്യങ വന.തചച്ചളി ആ ഭൂപടങ
വയാങളി കുനറ കഷ്ണങളയായളി
കപ്പീറളികളഞ.അല്പങ കഴളിഞക്ക് തകയാപനമയാനക അടങളിയതപ്പെയാള് 
തചച്ചളി അവളിനടയവളിനടയയായളി ചളിതറളി കളിടന്ന ആ ഭൂപടതളിനന്റെ 
കഷ്ണങള് നപറുകളിനയടതക്ക് ശരളിയയായളി തചരതക്ക് നവയയാന 
ശ്രമളിച്ചു.പതക്ഷ വലളിയ ഭൂപടമയായതളിനയാല് തചച്ചളി എത്ര ശ്രമളിച്ചളിട്ടുങ 
ഭൂപടങ ശരളിയയായളി നവയയാന കഴളിഞളില.
                    തചച്ചളി വപ്പീണ്ടുങ തദഷവ്യനപ്പെട്ടേക്ക് വപ്പീട്ടേളിന്നളിറങളിതപ്പെയായളി.അല്പ 
സമയങ കഴളിഞക്ക് വപ്പീണ്ടുങ വന തനയാകളിയതപ്പെയാള് കണതക്ക് നചറളിയ 
കുട്ടേളിയയായ അനളിയന ആ കഷ്ണങനളലയാങ തചരത്തുവച്ചക്ക് ആ രൂപങ 
ശരളിയയാകളിയളിരളിക്കുന്നതയാണക്ക് തചച്ചളി അത്ഭുതതതയാടങ 
അഭേളിമയാനതതയാടങ കൂടളി അനളിയനന അഭേളിനനളിച്ചു.എങനന നപ്പീ ഇതക്ക് 
സയാധളിച്ചു എന്നക്ക് അതനസ്വഷളിച്ചു.അതപ്പെയാള് അനളിയന പറഞ ''അതക്ക് 
വലളിയ കയാരവ്യനമയാനമല തചച്ചളി.ആ ഭൂപടതളിനന്റെ മറുപറതക്ക് ഒരു 
മനുഷവ്യനന്റെ ചളിത്രങ ഉണയായളിരുന.ഞയാന അതക്ക് ശരളിയയാകളിയതപ്പെയാള് 
ഭൂപടങ തനളിനയ ശരളിയയായളി.''നയാങ തലയാകങ ശരളിയയാകയാന       ശ്രമളിച്ചക്ക്, 
പരയാജയനപ്പെടന.    മനുഷവ്യന ശരളിയയായയാല് മതളി തലയാകങ തനളിനയ 
ശരളിയയായളിനകയാളങ എതന്നയാരക്കുക.

                                                                                   റലിന്ഷലിന .ളക
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ബനീചറ്റ് ഭനീക്ഷണലിമയനോ ?

ശകരളതലില് വലുപ്പതലില്  നവാലവായും സവാനത്തുള്ള ചവാലലിയവാര്   പുഴ ഒഴുകുന്നെ 
അരവീശകവാടെട്ട് ഭവാഗതട്ട് പ്രളയവാന നരയും ഒരു പുതലിയ ബവീചട്ട് രൂപയും ണകവാണ.
    പശലിമെഘട മെലനലിരകളുണടെ തുടെര് ഭവാഗമെവായ നലിലമ്പൂര് മെലകളലില് 
നലിനഉത്ഭവലിക്കുന്നെ ചവാലലിയവാര് ശവനല്കവാലത്തുശപവാലുയും വറവാറലില.എന്നെവാല്
ചവാലലിയവാര് 
ശശവാഷലിച്ചുണകവാണലിരലിക്കുന.രൂപയും
ണകവാണ ബവീച്ചുയും ഇതലിണനവാരു
കവാരണമെവാകുന.പശലിമെഘട
മെലനലിരകളലിണല ശലിലകളവാണട്ട്
ണപവാടെലിഞ്ഞട്ട് നലിശക്ഷേപലികണപ്പടട്ട്
ബവീചവായലി
മെവാറലിയതട്ട്.പശലിമെഘടതലിണന നവാശതലിണന ആരയുംഭമെവാണലിതട്ട്.ഇന്നെട്ട് 
പശലിമെഘട മെലനലിരകളലില് നടെക്കുന്നെ അനധലികൃത 
കകശയറങ്ങള്ണകതലിണര മെവാധവട്ട് ഗവാര്ഗലില് കമവീഷന് ശപവാലുള്ള പലതുയും 
ഉടെണലടുത്തുണവങ്കലിലുയും പ്രശയും ഇനയും തവീരുന്നെലില.കജൈവകവവലിധനങ്ങള് 
നലിറഞ്ഞ പശലിമെഘടയും ശകരളതലിണന കവാലവാവസയലില് ശപവാലുയും വളണര 
സസവാധവീനയും ണചലുത്തുനണട്ട്.ഈ കവാരണതവാല് ടൂറലിസതലിനട്ട് പ്രവാധവാനനയും 
ലഭലിക്കുന്നെ ബവീചട്ട് മെനുഷനണരന്നെ നലിലയലില് നമ്മുണടെ ഭവാവലികട്ട് ഇതരയും 
മെണല്തലിടകളുണടെ രൂപവീകരണയും തലിരലിചടെലിയയും ഭവീക്ഷേണലിയമെവാണട്ട്.
              ശവാസവീയ കൃഷലിരവീതലിളുയും വലികസന മെവാതൃകകളുയും വലികസലിപ്പലിചട്ട്  
പശലിമെഘടണത സയുംരക്ഷേലികണയും.മെഴയ്ക്കു കവാരണമെവായ പശലിമെഘട 
മെലനലിര നശലിചവാല് മെഴയലിലവാത ശകരളതലില് ണവറുയും മെണല്തലിടകള് 
മെവാതയും ബവാകലിയവാവുന്നെതട്ട് വഴലിണയ കവാശണണലിവരുയും.
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നപനോതുവലിജനോനശം 

➢ നതമക അമമേരലികയുനടെ ഹൃദയശം എനറ്റ് വലിമശഷലിപ്പലികനപ്പടുന രനോജല്യശം ?
പനോരനോഗസ്വയറ്റ്

➢ തനോന്സലിയന് ഗനോന്ധലി ആരനോണറ്റ് ?
ജൂലലിയസറ്റ് നനമരര

➢ എട്ടനോമേനത ഭൂഖണശം എനറലിയനപ്പടുന രനോജല്യശം ?
മേലനോഗനോസലി

➢ സലിമസനോഗനോഫറ്റ് കൈണപലിടെലിചതറ്റ് ആരറ്റ് ?
മജനോണ് മേനീല്നലി

➢ ഹസനോരലിബനോഗറ്റ് നനോഷ്ണല് പനോര്കറ്റ് ഏതറ്റ്
സശംസനോനതനോണറ്റ് ?
ജനോര്ഖണറ്റ്

➢ നക്ഷത്രങ്ങളുനടെ നലിറശം എന്തലിനന സൂചലിപ്പലിക്കുന്നു ?
ഊഷനോവലിനന

➢ ആഫ്രലികയുനടെ ഹൃദയശം എനറലിയനപ്പടുന രനോജല്യശം ?
ബുറുണലി

➢ നവളുത റഷല്യ എനറലിയനപ്പടുന രനോജല്യശം ?
ബലനോറസറ്റ്

➢ മേനഷല്യനന ആദല്യമേനോയലി ബഹലിരനോകൈനോശനതതലിച വനോഹനശം ഏതനോണറ്റ്  ?
മവനോമസനോകൈറ്റ് - 1

➢ രനോജല്യതലിനന്റ്റ്റ ജനീവനനോഡലി എനറ്റ് മുഖവനോകൈല്യമുള ഇന്തല്യന് സനോപനശം ?
ഇന്തല്യന് നറയലില്മവ 

➢ ഇലമകനോനനഗറലിവലിറലി ഏറവശം കൂടെലിയ മൂലകൈശം ?
ഫറ്റ്ളൂറലിന്

➢ സുവര്ണകൈമലിളലികൈളുനടെ നനോടെറ്റ് എനറലിയനപ്പടുന രനോജല്യശം ?
ഓമസ്ട്രേലലിയ
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മകൈരളതലിനന്റെ രനോജവനീഥലിയലിലൂനടെ.........
                  പരനീക്ഷകമളലകാച കഴളിഞന്റ് രണമെകാസെച സ്കൂള് അവധളി തുടെങ്ങളിയമതകാമടെ 
ഫകാമെളിലളിയളിമല ഞകാനടെക്കമുള  എലകാ കുടളികളുച,എമങ്ങകാമടങളിലുച ടൂറന്റ് മപകാകണച 
എന്നന്റ് പറഞന്റ് മുതളിരന്നവമരകാടെന്റ് വകാശളി പളിടെളിക്കകാന് തുടെങ്ങളി.
ഞങ്ങള്ക്കന്റ് അനകൂലമെകായളി അക്കകാലതകാണന്റ് യകാത്രകാപ്രളിയനകായ കസെളിന് വളിമദശത്തു 
നളിന്നുച മചറളിയ അവധളിക്കന്റ് വന്നതന്റ്,കൂടെകാമത മെമറകാരു യകാത്രകാപ്രളിയനകായ അങളിളളിനച 
അവധളി കളിട്ടുകയുച മചയ.അവമരകാടെന്റ് പറമയണ തകാമെസെച ടൂറന്റ് ഉറപകായളി.പമക്ഷ എത്ര 
ദളിവസെതളിനന്റ് ? എമങ്ങകാടന്റ് എമന്നകാന്നുച അമപകാഴുച 
തനീരുമെകാനമെകായളില.'യകാത്രകാപ്രളിയനകാരക്കന്റ് ' വളമര മചറളിയ അവധളി മെകാത്രമെകായതളിനകാല 
മൂന്നു ദളിവസെമത യകാത്രമയ പറ്റൂ എന്നകായളി.മെറ്റു വഴളികമളകാന്നുച ഇലകാഞതളിനകാല 
ഞങ്ങളുച അചഗനീകരളിച.ഒടുവളില മുതളിരന്നവര തമന്ന സലവച തനീരുമെകാനളിച ; 
തളിരുവനന്തപുരച.ഞങ്ങളുച
തമന്ന സെമന്തകാഷമതകാമടെ
അചഗനീകരളിച. അന്നന്റ് ഏപ്രളില 
-5 
ആയളിരുന്നു.'യകാത്രകാപ്രളിയനകാര'
ക്കന്റ് മെടെമങ്ങണ ദളിവസെച
ഏപ്രളില -9-ഉച.അങളിളളിനന്റ്
മറയളിലമവ
അധളികൃതരക്കളിടെയളില നല
സെസ്വകാധനീനമുളതളിനകാല
ടെളിക്കറ്റുകള് പളിമറ ദളിവസെതളിനന്റ് തമന്ന കളിടളി.അമദഹതളിമന  സെസ്വകാധനീനച 
മകകാണതമന്ന തളിരുവനന്തപുരതന്റ് ഞങ്ങള്ക്കന്റ് ഒരു മഹകാസലുച കളിടളി.
            ഏപ്രളില 5 രകാത്രളി വസ്ത്രങ്ങളുച മെറകാവശദസെകാധനസെകാമെഗ്രളികളുച പകായന്റ് മചയ.6-ാകാച
തനീയ്യതളി അതളിരകാവളിമല തമന്ന കുളളിചന്റ് ബകാഗുകളുച തൂക്കളി പുറമപട്ടു ; മഷകാരണൂര 
മറയളിലമവ മസഷനളിമലക്കന്റ്.മഷകാരണൂര വമര ടെകാകളി വളിളളിചകായളിരുന്നു 
മപകായതന്റ്.ഫകാമെളിലളിയളിമല ഏതകാണന്റ് മുഴുവന് 
മപരുമുണകായളിരുന്നു.മഷകാരണൂമരതളിയമപകാള് മട്രെയളിന് പണളി പറളിച ; മട്രെയളിന് 
മലറകാണന്റ്.ഏതകാണന്റ് ഒരു മെണളിക്കൂമറകാളച ഹവകുച.രകാവളിമലയകായതളിനകാല മറയളിലമവ 
മസഷന് മപകാതുമവ ശകാന്തമെകായളിരുന്നു.ഞങ്ങളുമടെ ഫകാമെളിലളിയളിമല മെറ്റു 
കുടളികള്മക്കകാന്നുച തമന്ന നളിശബ്ദത ഇഷ്ടമെല.അവരകാമക ഒചയുച ബഹളവച ഓടെലുച 
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കളളിക്കലുച ഒമക്കയകായളി.ഇമതകാമക്കയകായമപകാള് തമന്ന സെമെയച മപടന്നു 
മപകായളി.ഏതകാണന്റ് എടന്റ് മെണളിക്കന്റ് മട്രെയളിന് വന്നു.മൂന്നു കചപകാരട്ടുമമെമനകാളച ഞങ്ങളുമടെ 
ഫകാമെളിലളിയകായളിരുന്നു.ആദദമമെകാമക്ക ഞങ്ങള് വലളിയ ഒചപകാടുച 
ബഹളവമമെകാന്നുമെളിലകാമത നളിന്നു.പളിമന്ന പളിമന്ന  ചളിലരമക്കകാന്നുച നളിയന്തളിക്കകാന് 
പറകാതകായളി.അമതകാമടെ ഉറമക്ക ചളിരളിക്കകാനച പകാടെകാനച ഒമക്ക തുടെങ്ങളി; ഇമതകാമക്ക 
കണന്റ് ഞങ്ങമള തുറളിചമനകാക്കളിയളിരുന്ന,മബകാഗളിലുള മെറ്റു യകാത്രക്കകാരുച 
ഞങ്ങമളകാമടെകാപച കൂടെളി.ഞകാന് ചളില പുസകങ്ങളളിലുച സെളിനളിമെകളളിലുച ഒമക്ക മകടളിട്ടുണന്റ്
;നനീണ തനീവണളി യകാത്രകളളില ഒരു മബകാഗളിലുളവര കുടുചബക്കകാമരമപകാമല 
മെകാറുമമെന്നന്റ്.അതു തമന്നയകായളിരുന്നു ഞങ്ങളുമടെ അവസയുച ! ഞങ്ങമളലകാവരുച കൂടെളി 
പകാട്ടു പകാടെകാന് തുടെങ്ങളി,അതുപളിമന്ന അന്തകാക്ഷരളിയകായളി,അതു പളിമന്ന മെറ്റു പല 
കളളികളുമെകായളി പരളിണമെളിച.മെറ്റു യകാത്രക്കകാരുച എലകാവരുച തമന്ന 
തളിരുവനന്തപുരമതക്കന്റ് തമന്നയകായളിരുന്നു;  അതുമകകാണന്റ് യകാത്രക്കകാര ഇറങകമയകാ 
കയറുകമയകാ ഒന്നുച  ഉണകായളില.ഭക്ഷദസെകാധനങ്ങമളകാമക്ക വളിലക്കകാന് വരുന്നവമരയുച
ഞങ്ങളുമടെ കളളി ഹരച പളിടെളിപളിച;  അവര കസൗതുകമതകാമടെ നളിന്നു മനകാക്കുകയുച 
മപകാടളിചളിരളിക്കുകയുച ഒമക്ക മചയ.യകാത്ര ഉടെനനീളച ഞങ്ങള് അങ്ങമന 
തമന്നയകായളിരുന്നു.തളിരുവനന്തപുരച  മറയളിലമവ മസഷനളിലളിറങ്ങളിയമപകാള് സെമെയച 
മൂന്നു മെണളി ആകകാറകായളിരളിക്കുന്നു.ഞങ്ങള്ക്കന്റ് മെറ്റു യകാത്രക്കകാമര വളിട്ടുപളിരളിയുന്നതളില 
വലകാത വളിഷമെയകായളിരുന്നു;അവരക്കുച അങ്ങമന തമന്ന.ഒടുവളില അവര അവരുമടെ 
വഴളിക്കുച ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുമടെ വഴളിക്കുച 

പളിരളിഞമപകാന്നു
.മഹകാസലളിമലതളി ഒന്നു
കുകുുളളിചമപകാമഴക്കുച
തമന്ന എലകാവരുമടെയുച 
യകാത്രകാക്ഷനീണമമെകാമക്ക
വളിട്ടു
മപകായളിരുന്നു.ഭക്ഷണച
കഴളിചന്റ് ഞങ്ങള്
അവളിമടെ നളിന്നുച
ഇറങ്ങളി.ഞങ്ങള് നകാപളിയര മെമ്യൂസെളിയതളിമലക്കകാണന്റ് മപകായതന്റ്.അതു വലകാമത 
സെന്ദരശളിചന്റ് നളിരനീക്ഷളിക്കകാമനകാന്നുച ഞങ്ങള്ക്കന്റ് അവസെരച കളിടളിയളില ; മപടന്നുതമന്ന 
മപകാമരണളിവന്നു.ഈ മെമ്യൂസെളിയതളിനകതന്റ് ചരളിത്രപ്രധകാനമെകായ പല വസ്തുക്കളുച 
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ആണുളതന്റ് ; മവങലപ്രതളിമെകളുച പഴയകകാല  ആഭരണങ്ങള്,പുരകാധനക്കകാലമത 
മതരന്റ് ഇങ്ങമന പലതുമുണന്റ്.ഇതളിന പരളിസെരത്തു തമന്നയകാണന്റ് തളിരുവനന്തപുരച 
മൃഗശകാലയുച,എങളിലുച ഞങ്ങള്ക്കന്റ് സെമെയമെളിലകാതതളിനകാല അവളിമടെക്കുള സെന്ദരശനച
പളിമറ ദളിവസെതളിനന്റ് മെകാറളിവച.രകാത്രളി ഞങ്ങള് കുടളികളുച  ചളില മുതളിരന്നവരുച 
സെളിനളിമെയ്ക്കു മപകായളി.തളിരളിമചതളിയമപകാമഴക്കന്റ് സെമെയച വളമര 
ഹവകളിയളിരുന്നു.എതളിയപകാമടെ എലകാവരുച ഉറങ്ങളി.
           പളിമറന്നന്റ്  ഞങ്ങള്
രകാവളിമല ഏഴുമെണളിക്കന്റ്
തമന്ന പുറമപട്ടു ; 
കനകക്കുന്നന്റ്
മകകാടകാരതളിമലക്കന്റ്.ഈ
മകകാടകാരച വളിവളിധ
കലകാസെചസകാരളിക
സെചഗമെങ്ങളുമടെ
മവദളിയകാണന്റ്
.വളിമനകാദസെഞകാരവകുപളി
മന ആഭളിമുഖദതളില നളിശകാഗന്ധളി മഫസളിവല എന്നറളിയമപടുന്ന ഓള് ഇന്തദ 
ഡകാന്സെന്റ്  മഫസളിവല അരമങ്ങറകാറുളതന്റ് ഇവളിമടെയകാണന്റ്.അതളിനമശഷച ഞങ്ങള് 
തളിരുവനന്തപുരച മൃഗശകാലയളിമലക്കകാണന്റ് മപകായതന്റ്.മകരളതളിമല ഏറവച വലളിയ 
മൃഗശനീലയകാണന്റ് ഇതന്റ്.പക്ഷളിമൃഗകാദളികമള അവയുമടെ സെസ്വകാഭകാവളിക ചുറ്റുപകാടെളില 
സെചരക്ഷളിചളിരളിക്കുന്നതകാണന്റ് ഇതളിമന പ്രമതദകത.എഴുപതമഞകാളച ജനീവജകാതളികള് 
ഇവളിമടെയുണന്റ്.
              ഉചതളിരളിഞമപകാള്
പളിമന്ന ഞങ്ങള് മപകായതന്റ്
മകരള നളിയമെസെഭയുമടെ
അടുമതക്കകാണന്റ്.അന്നന്റ്
പ്രവൃതളി ദളിനമെലകാതതളിനകാല 
പുറത്തു നളിന്നന്റ് മനകാക്കളിക്കകാണകാമന ഞങ്ങള്ക്കന്റ് സെകാധളിചള്ളൂ.... അതന്റ് എമന്ന വലകാമത 
നളിരകാശമപടുതളി.അവളിമടെ നളിന്നന്റ് ഉടെന്തമന്ന ഞങ്ങള് മകകാവളച ബനീചളിമലക്കന്റ് 
മപകായളി.ഹവകുമന്നരസെമെയങ്ങളളില മകകാവളച ബനീചന്റ് കൂടുതല 
ഉണരന്നളിരളിക്കുച.യൂമറകാപദരുമടെ ഒരു പ്രധകാന ഒഴളിവകകാല മകന്ദ്രമെകാണമലകാ  
ഇവളിടെച.അതുമകകാണന്റ് തമന്ന ഇവളിമടെ ധകാരകാളച യൂമറകാപദരുണകായളിരുന്നു.ഞങ്ങള് 
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ആവന്നത്ര ഇചഗനീഷളിമലകാമക്ക അവമരകാടെന്റ് കുശലകാമനസ്വഷണച പറഞ.അവരക്കുച 
തമന്ന അതു വലകാമത ഹരച മകറളി.ഞങ്ങള് അവളിമടെ മബകാടളിചങന്റ്  ഒമക്ക 
നടെതളി.സൂരദസമെയമമെകാമക്ക കണന്റ് രകാത്രളിയളില ബനീചളിനരളിമകയുള ഒരു റളിമസെകാടളില 
കുറചന്റ് മനരച ചളിലവഴളിച.ദനീപങ്ങള്മക്കകാണന്റ് അലങരളിച മെമനഹരമെകായ ഒരു 
റളിമസെകാടകായളിരുന്നു അതന്റ്  ; അതളിമന ദൂരകകാഴന്റ്ച തമന്നയകാകാണന്റ് ഞങ്ങമളയുച അമങ്ങകാടന്റ്
ആകരഷളിചതന്റ്. അവളിമടെ വളമരയധളികച യൂമറകാപദരുണകായളിരുന്നു.ഗകാനമമെളയുച 
ഡകാന്സുച ഒമക്കയകായളി അവളിടെച വളമര സെമന്തകാഷതളില തമന്നയകായളിരുന്നു.പളിമന്ന 
ഞങ്ങള് മഹകാസലളിമലക്കന്റ് തമന്ന മെടെങ്ങളി.
         പളിമറന്നന്റ് തമന്ന
ഞങ്ങള്ക്കന്റ്
മെടെമങ്ങണളിരുന്നു
.മെടെക്കയകാത്രയളിലുച ഞങ്ങള്
പകാട്ടുച കൂത്തുമമെകാമക്കയകായളി
തമന്നയകായളിരുന്നു.ഇതവണ
ഞങ്ങള്ക്കന്റ്
കൂമടെയുണകായളിരുന്നതന്റ് കുറചന്റ്
യൂമറകാപദര
മെകാത്രമെകായളിരുന്നു.ഞങ്ങളുമടെ
ഈ സെമന്തകാഷതളില
അവരുച കൂടെളി .ഞങ്ങള്
ആവന്ന തരതളില
അവമരകാടെന്റ് ഇചഗനീഷന്റ് പറഞ.അവര മെലയകാളച പറയകാമനകാമക്ക ശമെളിച 
മനകാക്കളി.ഞങ്ങള് പകാടുന്നതളിനളിടെയളില ''കണനീരളില മുങ്ങളി ഞകാന്.....'' - പകാട്ടു 
പകാടെളിയമപകാള് കൂടതളിമല  സെകായളിപളിനതന്റ്  വലകാമത  ഇഷ്ടമെകായളി.മയശുദകാസെന്റ് 
പകാടെളിയതളിമന ഓഡളിമയകാ മകള്പളിചമപകാള് അമദഹച അതന്റ് യൂ ടെമ്യൂബളില  നളിന്നുച 
ഡസൗണ്മലകാഡന്റ് ഒമക്ക മചയ ; പകാടെകാനച ശമെളിച.പമക്ഷ അമദ്ദേഹതളിനതന്റ് 
വഴങന്നളില.

         അങ്ങമന ഇമങ്ങകാട്ടുള യകാത്രയുച സെന്തകാഷതളിലകായളിരുന്നു.നല ഒരനഭവച 
തമന്നയകായളിരുന്നു ഈ യകാത്ര.

                                                                               സെഫസുലതകാന.മക.എ           
                                                                                     10 E 
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കൂടകൈനോര് വരച ചലിത്രങ്ങള്

  

                                                                                                      SREEVARSHA.C
                                                                                                    9A
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ഓര്മേകൈളുനടെ തനോളുകൈള്
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We the Little Kites

Ghss Kavanur                                                                                                                        61



                                                                                                                                തളളിര

മേനോഗസലിന പലിനലില്

ശനീതള്.എച
സൂരദ ഗകായത്രളി.പളി
ശകാമെളില.സെളി.മക

നന്ദന സുമരന്ദ്രന്.എന്
ഫളിദ.മക

ലളിന്സെളിയ  മമെഹന

ഈ മെകാഗസെളിന മവണളി പ്രവരതളിച എലകാവമരകാടുച നന്ദളിയുച
കടെപകാടുച അറളിയളിക്കുന്നു
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