
വവളളചച

വവളളചച 
 ഡളജളറൽ മമഗസളൻ

 എസസ .ജള.  എചസ .എസസ. എസസ
കലയനമനള

1         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

ചചീഫഡ എഡഡിറര്       :  ശചീ. റജറ്റോഷഡി മറ്റോതത്യു (ഹഹെഡറ്റോസ്റ്റര്)
സബഡ എഡഡിററഴഡ    : ശചീ. അനഡില് എഎം റജറ്റോര്ജഡ   

(എസഡ.ഐ.റഡി.സഡി)
       : ശശ്രീമതതി സലലലോമതി റതി.ജജ

                               :  ശശ്രീമതതി ജബെര്ളതി ലമലോള് ലജലോസസ

സ്റ്റുഡനഡ എ ഡഡിററഴഡ :

              
മലോസ്റ്റര് അഫ്സല് യൂസഫസ

               
മലോസ്റ്റര് അലന് ബെതിലനലോയതി

                
കുമലോരതി അസ്ന മമദശ്രീന്

              
കുമലോരതി ജൂബെതി ലമലോള് ബെതിജു                     

              
കുമലോരതി ലറലോലസ്മേരതി ഗണപതതി

              കുമലോരതി ജമര്ലതിന് ലതലോമസസ     

2         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

               ആശഎംസകൾ      
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വഹതികലോനലോകുജമന്ന ഉതമലബെലോധദസം എനതികണസ. ഈ അവസരതതില്
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എന്നുള്ളതുജകലോണസ  അതതിജന്റെ  സമഗ്രവുസം  വതിജയകരവുമലോയ

പ്രവര്തനങ്ങള്കസ എജന്റെ ഹൃദയസം നതിറഞ്ഞ ആശസംസകള്.

                                        എന്നസ

                                             

                               

കലയന്തലോനതി ലജലോഷതി മലോതത
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എഹന വഡിദദറ്റോലയഎം     

ഗുരുവതിന് വലോകകള് ലകള്കലോനസം
    വതിദദകള് പലതുസം അറതിയലോന
    ജചെറു ജചെറു പൂമലോറകളലോയസ ഞങ്ങള്
    വതിദദതന് അറതിവു പകര്ത്തുന്നു
    ഗുരുതന് പലോഠജമടുകന്നു
    കഥകള്പലതലോയസ പറയന്നു

                           വതിദദലോലയസം ഒരു പൂവലോടതി                            
                           ഞങ്ങള്ജകനസം മലര്വലോടതി                   
                           കളതിയസം ചെതിരതിയസം രസങ്ങളുജമലലോസം            
                           ലചെര്ന്നു വരുജന്നലോരു പൂവലോടതി                                  

അജലഡി കൃഷ്ണ റഗറ്റോപേഡി
കറ്റോസഡ - 9 A
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അതഡിജചീവനഎം

 

 

ലകരളസം  കണ  ഏറവുസം  വലതിയ  ജലപ്രളയമലോണസ   കഴതിഞ്ഞുലപലോയതസ.
നൂറലോണതിജല  പ്രളയജമന്നസ  ലവണജമങതിലസം  ഇതതിജന വതിലശഷതിപതികലോസം.
ഒരു ജശ്രീവതിതസം ജകലോണസ സമലോദതിച്ചജതലലോസം ജലസം എന്ന അത്ഭുതതതിജന്റെ
കൂജട  ഒലതിച്ചുലപലോയതി.  മലോസലതലോളസം  നശ്രീണ്ടുനതിന്ന
രകലോപ്രവര്തനതതിനസം,  രകജപടുതലതിനസം  ലശഷസം  ലകരളസം
അതതിജശ്രീവനതതിജന്റെ പലോതയതിലലോണസ. ആ അതതിജശ്രീവനസം ഒരു പലോഠമലോണസ.
പ്രകൃതതികലമല്  മനഷദന്  നടതതിയ  ദുഷ്കൃതദങ്ങള്കസം
അനശ്രീതതികള്കമുള്ള മറുപടതി.
          ജലോതതി-മത ലഭതമലനദ ലകരളജനത മുഴുവനസം ഒറജകടലോയതി
നതിന്നുജകലോണസ  ഒരു  വലതിയ  മഹലോദുരന്തജതയലോണസ  ലനരതിടതസ.  സസ്വന്തസം
ജശ്രീവന്  ലപലോലസം  വതിലജവകലോജത  മറ്റുള്ളവരുജട  ജശ്രീവനസ  വതില
കല്പതിച്ചവര്;വതിവതിധ  സ്ഥലങ്ങളതില്  തലോമസതികന്നവജരലോജക
സഹലോയഹസ്തവുമലോയതി ലകരളജത രകതികലോനലോയതി അവജര ആ വലതിയ
ദുരന്തതതില് നതിന്നുസം അതതിജശ്രീവതിപതികലോന് ലപ്രരതിപതിച്ചു.
        മലയലോളതികള്  ഒന്നടങസം  ഒത്തുലച്ചര്ന്നസ  നന്മയലടയസം
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സഹലോയതതിജന്റെയസം ഉദലോഹരണസം കലോണതിച്ചസ മദവതതിജന്റെ സസ്വന്തസം നലോടസ
എന്ന  ലകരളതതിനള്ള  വതിലശഷണസം  അനസ്വര്തമലോകതി.സസ്വന്തസം
ആലരലോഗദജതലപലോലസം  തൃണവല്ഗണതിച്ചുജകലോണസ  ഓലരലോ  മലയലോളതിയസം
ഒറജകടലോയതി നതിന്നസ അതതിജശ്രീവതിച്ചു.
          മലയലോളതിയജട ഉയര്ന്ന മലോനവതികതയലോണസ ഇത്രയസം വലതിയ
മഹലോദുരന്തജത ഒറജകടലോയതി ലനരതിടലോന് സഹലോയതിച്ചതസ. ഈ മലോനവതികത
തുടര്ന്നുസം  ഉണലോയലോല്  നമുകസ  ഏതസ  മഹലോദുരതജതയസം  ലനരതിടലോസം.
ഉയര്ന്ന  സലോസംസലോരതിക  ലബെലോധമുള്ള  ജനതയലോയതുജകലോണ്ടുസം  കൂടതിയലോണസ
ഈ മഹലോപ്രളയജത അതതിജശ്രീവതികലോന് ലകരളസം എന്ന സസംസ്ഥലോനജത
സഹലോയതിച്ചതസ.
          പ്രളയദുരന്തതതിനലശഷസം മലയലോളതി വശ്രീണ്ടുസം ഓടതിത്തുടങ്ങതി.
പ്രളയതതില്  നഷ്ടജപട്ടുലപലോയജതലലോസം  തതിരതിച്ചുപതിടതിച്ചസ   മുലന്നറലോന്.
അതതിനസ  മലയലോളതികസ  സലോധതികജമന്നതതിനസ  ഉദലോഹരണമലോണസ
കഴതിഞ്ഞുലപലോയ പ്രളയസം.
          അതതിജശ്രീവനതതിനലോയതി മുലന്നറുന്ന മലയലോളതികസ എലലോവതിധ
സഹലോയങ്ങളുസം  എതതിച്ചുജകലോടുകലോന്  ഓലരലോ  മലയലോളതികസം
അവകലോശമുണസ. അതസ എതതികലോന് നമുകസ പരതിശമതികലോസം.

                      
              

ജമര്ലതിന് ലതലോമസസ
                                             കലോസസ- 8c
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കൂട്ടുകറ്റോര്

      
ഒരതിടജതലോരതിടതസ  സലോല്മണ്  എന്ന
ശലോന്തശശ്രീലനലോയ  ഒരു  കുടതിയസം  ജഫ്രെ   ഡതി  എന്ന
വതികൃതതിയലോയ ഒരു കുടതിയമുണലോയതിരുന്നു.  ഒരതികല്
സലോല്മണ്  കലോറതിജന്റെ  ഊഷ്മളതയതിലസ

ലയതിച്ചതിരതികകയലോയതിരുന്നു.അലപലോള്  ജഫ്രെഡതി  ഒരു  കകൗതുകതതിനലോയതി
അവജന്റെ  പുറതസ  ആഞ്ഞസ  തള്ളതി.  അവന്  ഉരുണ്ടുവശ്രീണ.  ജഫ്രെഡതി
അതുകണസ  ചെതിരതിച്ചു.  പലക  സലോല്മണ്  ഒന്നുസം  തതിരതിച്ചുപറഞ്ഞതില.
പതിലറദതിവസസം  ജഫ്രെഡതി  സലോല്മജണ  ജചെളതിവലോരതിജയറതിഞ്ഞു.
എന്നതിരുന്നലോലസം അവന് ഒന്നുസം മതിണതിയതില. രണ്ടു മൂന്നു ദതിവസസം അങ്ങജന
തജന്ന ആവര്തതിച്ചു.  അങ്ങജനയതിരതിജക ജഫ്രെഡതി അവലനലോടസ  "നതിജന്ന
ഞലോന് ഇത്രയസം ഉപദ്രവതിച്ചതിടസ നശ്രീജയന്തലോണസ ഒന്നുസം തതിരതിച്ചു ജചെയലോതതസ
?"എന്നു ലചെലോദതിച്ചു.  അലപലോള് സലോല്മണ് പറഞ്ഞു  :  എജന്റെ ഏറവുമടുത
കൂട്ടുകലോര്  എജന്റെ മലോതലോപതിതലോകളലോണസ.  അവരുജട  വലോകകള് ലസംഘതിച്ചസ
ജശ്രീവതികലോന് എനതികലോവതില.  ജഫ്രെഡതി ഒന്നുസം മതിണതിയതില.  സലോല്മണതിജന്റെ
മറുപടതി അവജന ചെതിന്തയതിലലോഴതി, തലോജനന്തലോണസ ഇത്രയസം കലോലസം ഇങ്ങജന
ജശ്രീവതിച്ചതസ.  അവന്  സലങലോചെതിതനലോയതി.  ഒടുവതില്  അവന്  സലോല്മണ്
പറഞ്ഞ  വലോകകളുജട  ജപലോരുള്  മനസതിലലോകതി.തനതികസ  നല
കൂട്ടുകലോരതിലലോതതലോണസ  പ്രശസം.  പലക  എങ്ങജന   അവന്  പതിലറന്നസ
സലോല്മലണലോടസ  ഈ  പ്രശസം  അവതരതിപതിച്ചു.  അലപലോള്  സലോല്മണ്  ഒരു
ജചെറുപുഞതിരതിലയലോജട  അവലനലോടസ  അവന്  എങ്ങജന  നന്നലോയതി
ജശ്രീവതികണസം  എന്നസ  വതിശദശ്രീകരതിച്ചു.  എന്നതിടസ  മലോതലോപതിതലോകജള  നല
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സുഹൃത്തുകളലോകലോനള്ള  വഴതിയസം  പറഞ്ഞു  ജകലോടുത്തു.  അന്നുമുതല്
ജഫ്രെഡതി  നലവനലോയതി  ജശ്രീവതിച്ചു.  സലോല്മജണ  തജന്റെ  ആതലോര്ത
സുഹൃത്തുസം കൂജടപതിറപ്പുമലോയതി അസംഗശ്രീകരതിച്ചു.  നല കൂട്ടുകലോര് നല വഴതിലയ
ലപലോകലോനസം  ചെശ്രീത  കൂട്ടുകലോര്  ചെശ്രീത  വഴതിലയ  നയതികജമന്നുസം
മനസതിലലോകതി.
                 കൂട്ടുകലോര് ജശ്രീവതിതതതിനസ വളജര മലോറ്റുകൂട്ടുന്ന വദകതികളലോണസ.
അതുജകലോണസ  നല  കൂട്ടുകലോജര  തതിര ജഞ്ഞടുകവലോനസം  ജശ്രീവതിതതതിനസ
മലോറ്റുകൂടലോനസം  ജഫ്രെഡതി  പഠതിച്ചു.  സലോല്മണതിജന്റെ  ജശ്രീവതിതസം  മലോതൃകയലോകതി
രലോജദതതിനസ  ഉതമപകൗരനലോയതി  രലോജദസം  കലോകന്ന  ധശ്രീരനലോയ
പടയലോളതിയലോയതി മലോറതി ജഫ്രെഡതി.  സലോല്മണ് ഒരു നല ലഡലോക്ടറലോയസം മലോറതി.
എങതിലസം  അവജന്റെ  സകൗഹൃദസം  എന്നുസം  നതിലനതിന്നു.  സകൗഹൃദതതിജന്റെ
ഉതമമലോതൃകകളലോയതി അവര് ജശ്രീവതിച്ചു.

                   
           

                             സചഡിന സഡില്റജറ്റോ

                                                  കറ്റോസഡ-9 c
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പേഴഹഞറ്റോല്ലുകൾ
➔ അകലജത ബെന്ധുവതിലനകലോള് അരതികജത ശത്രു    നലതസ.

➔ അങ്ങലോടതിയതില് ലതലോറതതിനസ അമ്മലയലോടസ.

➔ അച്ഛനതിച്ഛതിച്ചതുസം മവദദന് കല്പതിച്ചതുസം പലോലസ.

➔ അടതിജതറതിയലോല് ആനയസം വശ്രീഴുസം.

➔ അണ്ണലോന് കുഞ്ഞുസം തന്നലോലലോയതസ.

➔ അധതികസം കൂവുന്ന ലകലോഴതി അല്പലമ മുടയതിട.

➔ അടയ്ക്കയലോജണങതില് മടതിയതില് ജവയ്ക്കലോസം. അടയ്ക്കലോമരമലോയലോലലലോ.

➔ ആറതില് കളഞ്ഞലോലസം അളന്നു കളയണസം.

➔ ഉണവനറതിയതില ഉണ്ണലോതവജന്റെ വതിശപസ.

➔ ഉണ്ണതിജയ കണലോലറതിയലോസം ഊരതിജല പഞ്ഞസം.

➔ എലലോവരുസം പലലകറതിയലോല് ചുമകലോനലോളതില.

➔ എലതിജയ പതിടതികസം പൂച്ച കലമുടയസം.

➔ എതലോത മുന്തതിരതിങ്ങ പുളതികസം.

➔ ഏച്ചുജകടതിയലോല് മുഴച്ചതിരതികസം.

➔ ഏജറകറന്നലോല് ലചെലോര.

➔ ഐകദമതദസം മഹലോബെലസം.

➔ ഉറങ്ങുന്നവജന ഉണര്തലോസം, ഉറകസം
നടതികന്നവജന ഉണര്തലോന് പറ്റുലമലോ?

➔ ഉതരതതിലതിരതികന്നതസ എടുകകയസം ലവണസം
കഷതതിലതിരതികന്നതസ ലപലോകയമരുതസ.

                                                             ജശ്രീന സലോസം ലജലോസസ കറ്റോസഡ-9 B
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തറട്ടേകറ്റോടഡ യറ്റോത്ര
                 
                

പഠനതതിരകതിനതിടയതില്  ഒരു  പ്രകൃതതി  പഠനയലോത്ര.
പുസ്തകങ്ങളുജട ലലലോകത്തുനതിന്നസ പ്രകൃതതിയജട മലോറതിലലകസ അടുത്തുനതിന്ന
രണ്ടു ദതിവസങ്ങള്. 2018 നവസംബെര് 16,17 എന്നശ്രീ ദതിനങ്ങള്.
16-ാലോസം  തശ്രീയതതി  ഉച്ഛയ്ക്കസ  12  മണതികസ  ഞങ്ങളുജട  സസ്വന്തസം സ്കൂള് ബെസതിനസ
തലടകലോടതിലലകസ ഞങ്ങള് യലോത്രതതിരതിച്ചു. 48 കുടതികളുസം 4 അധദലോപകരുസം.
അവതിജട  കലോണലോന്  ലപലോകുന്ന  കലോഴസച്ചകലളലോര്തസ  ഞങ്ങളുജട  ഉള്ളതില്
കകൗതുകസം  നതിറഞ്ഞു  നതിന്നതിരുന്നു.പുറസം  കലോഴസച്ചകള്  കണ്ടുസം  പലോട്ടുപലോടതി
കളതിച്ചുസം  ഉലസതിച്ചുസം  ഞങ്ങള്  തലടകലോജടതതിലച്ചര്ന്നു.  അവതിജട
എതതിയലപലോള്  എജന്തന്നതിലലോത  കുളതിര്മ  അനഭവജപട്ടു.  കൂടലോജത
ലകലോരതിജച്ചലോരതിയന്ന  മഴയസം.  ഒതതിരതിലനരസം  ഞങ്ങള്  പ്രകൃതതിയജട
സകൗന്ദരദസം  ആസസ്വദതിച്ചു.  എത്രകണതിട്ടുസം  മതതിവരലോത  സകൗന്ദരദസം.
മവകുലന്നരസം  ചെലോയ  കുടതിച്ചതതിനലശഷസം  ഞങ്ങള്  ഹലോളതില്  ഒതതികൂടതി.
അവതിജട  വച്ചസ  ഞങ്ങജള  എലലോവരസകസം  പരതിചെയജപടുതതിജകലോടുത്തു.
കുടതികള്  പരതിപലോടതികള്  അവതരതിപതിച്ചു.  പരതിചെയജപടതിതലതിലൂജട
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ഭലോവതിയതിജല  ലഡലോക്ടര്മലോരുസം  ടശ്രീലച്ചഴസം  എഞതിനശ്രീയര്മലോരുസം
ആജരലോജകയലോയതിരതികജമന്നസ  മനസതിലലോയതി.  തുടര്ന്നസ  ഒരു  സലോര്
ഞങ്ങള്കസ  കലോജസടുത്തു.  ലഹലോലമലോ  സലോപതിയന്സസ  എന്നറതിയജപടുന്ന
മനഷദജന്റെ  ചെതില  വതിഡതിതങ്ങള്  സലോര്  ഞങ്ങജള  ലബെലോദദജപടുതതി.
തതികച്ചുസം  ഫലപ്രദമലോയ  ഒരു  കലോസലോയതിരുന്നു  അതസ.  തുടര്ന്നസ  ക ഞ്ഞതി
കുടതിച്ചതതിനലശഷസം  ഗുഡസ  മബെ  പറഞ്ഞസ  ടശ്രീച്ചര്മലോരുസം  കുടതികളുസം
കതിടകലോനലോയതി  ലപലോയതി.തണപ്പുള്ള  രലോത്രതിയതില്  മൂടതിപ്പുതച്ചസ   സുഖമലോയതി
 ങ്ങള് കതിടന്നുറങ്ങതി. 

പതിലറദതിവസസം  എഴുലന്നറസ  പ്രഭലോതകൃതദങ്ങജളലലോസം
ജചെയസ  പുറലതകതിറങ്ങതിയ ഞങ്ങള്കസ ഒരു വതിസതിമയകലോഴസച്ച പ്രകൃതതി
ഒരുകതി  ജവച്ചതിട്ടുണലോയതിരുന്നു.  ഇന്നജല  വറതിവരണസ  കണ  പുഴ
ജവള്ളതലോല്  നതിറഞ്ഞതിരതികന്നു.  ഞങ്ങജള  സസംബെനതിച്ചസ  അജതലോരു
അത്ഭുതകലോഴസച്ചയലോയതിരുന്നു.  കുറച്ചുലനരസം  അജതലോജക  ആസസ്വദതിച്ചതതിന
ലശഷസം കലോപതി കുടതിച്ചസ  ഞങ്ങള് ഹലോളതില് ഒത്തുകൂടതി.സലോര് ഞങ്ങജള രണ്ടു
ഗ്രൂപ്പുകളലോയതി  തതിരതിച്ചു.  തുടര്ന്നസ  വനനതിരശ്രീകണ  യലോത്രയലോയതിരുന്നു.
പ്രകൃതതിയജട  സകൗന്ദരദസം  ആസസ്വദതിച്ചസ  വതിവതിധതരസം  ഔഷധസസദങ്ങള്
കണ്ടുസം പകതിമൃഗലോദതികജള  നതിരശ്രീകതിച്ചുസം  ഞങ്ങള് യലോത്ര ജചെയ.  ഓലരലോ
വസ്തുകളുജടയസം  ഗുണഗണങ്ങള്  സലോറുമലോര്   ങ്ങള്കസ  പറ ഞ്ഞുതന്നു.
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ഞങ്ങള്  വന്നതതിജന്റെ  ഐശസ്വരദമലോലണലോ  എന്നറതിയതില,  ഒരു  പുതതിയ
അതതിഥതിജയ  തലടകലോടതിനസ  അന്നു  ലഭതിച്ചു.  ആ  അതതിഥതി
രലോജഹസംസമലോയതിരുന്നു.  വനനതിരശ്രീകണ  യലോത്ര  കഴതിഞ്ഞസ
ഉച്ചലയലോജടയലോണസ  ഞങ്ങള് തതിരതിജച്ചതതിയതസ.ലചെലോറുണ ലശ ഷസം  സലതിസം
അലതിയജട  ശതിഷദനലോയ  ഒരു  സലോര്   ഞങ്ങള്കസ  വതിവതിധതരസം
പകതികജളയസം  മൃഗങ്ങജളയസം  പറതി  കലോജസടുത്തു.  ഞങ്ങള്കസ
അവതിജടനതിന്നസ  സര്ടതിഫതികറസ  ലഭതിച്ചു.  അതതിനലശഷസം  ഞങ്ങള്
വശ്രീടതിലലകസ യലോതതതിരതിച്ചു. അവതിടസം വതിട്ടു ലപലോകുവലോന് പ്രകൃതതി ഞങ്ങജള
തടയന്നതുലപലോജല ഞങ്ങള്ക ലതലോന്നതി. 

                 

                                                       ജൂബെതിലമലോള് ബെതിജു
                                                          കലോസസ- 9 C
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വവളളചച

           വവകഎം മുഹെമ്മദഡ
ബഷചീര്

        
             

വളജരയധതികസം ദുരതിതങ്ങള് അനഭവതിലകണതി വന്ന
ആളലോണസ  മവകസം  മുഹമ്മദസ  ബെഷശ്രീര്.  പലതരസം  ലജലോലതികള്  ജചെയ.
പലലപലോഴുസം പടതിണതി കതിടന്നു.  പല ലവഷങ്ങള് ജകടതി നടന്നു.  ശരതിയലോയ
വതിശപതില്  ഒരു  ലനരജതകറതിജച്ചലലോസം  ബെഷശ്രീര്  പതില്കലോജലതസ
കഥകജളഴുതതി. അവയതിജലലോന്നുസം കഷ്ടമലോയ ജശ്രീവതിതസം എന്നു പറഞ്ഞതിടതില.
ജശ്രീവതിതസം ഒരു അനഗ്രഹജമലന്ന എലപലോഴുസം കരുതതിയതിട്ടുള. അങ്ങജനലയ
എഴുതതിയതിട്ടുള.  സുരഭതിലവുസം  അസുലഭവുമലോയ  കലോലഘടസം  എലന്ന
വതിലശഷതിപതികകയള.  ഇനതി  ദുരതിതങ്ങജളകറതിച്ചസ  പറയണജമങതിലലലോ?
എത്ര  സുന്ദരമലോയ  ലവദനകള്,  എത്ര  സുഖകരമലോയ  കഷ്ടതകള്
എജന്നലോജകയലോവുസം പറയന്നതസ.
                 ബെഷശ്രീര് എന്ന മനഷദജന്റെയസം എഴുത്തുകലോരജന്റെയസം വലതിപസം
ഇതലോണസ.  ലവദനകളുസം  യലോതനകളുസം  അനഭവതിച്ചുജകലോണ്ടുതജന്ന
ജശ്രീവതിതജത  അനഗ്രഹമലോയതി  കലോണക.  ജശ്രീവതിതമലോകുന്ന
ഉത്സവതതിലലകസ  കണതികജപടലപലോള്  തജന്ന  ഞലോന്  ധനദനലോയതി
എന്നസ  ടലോലഗലോര്  എഴുതതിയതിട്ടുണസ.  ജശ്രീവതിതസം  ഒരു  ഉത്സവമലോജണന്നസ
ലതലോന്നതിയലോല്  കലോരദസം  എളുപമലോയതി.  കഷ്ടതകളതിലസം  ജശ്രീവതിതജത
ഇഷ്ടജപടലോന്  അതു  സഹലോയതികസം.  ഇഷ്ടജപടലോലലലോ  ജശ്രീവതിതസം  തജന്ന
ആനന്ദകരമലോയതിരതികസം. ദുരതിതങ്ങള് ലപലോലസം സുഗനപൂരതിതമലോകുസം.
                                                   

റററ്റോറസ്മേരഡി ഗണപേതഡി
   കറ്റോസഡ :9 C
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                         കലോക

             കലോകകലളലോടസ അവനസ ജവറുപലോയതിരുന്നു. വ തതിഹശ്രീനമലോയ ആ
ജനവതിജന അവന് എവതിജട  കണലോലസം  കജലറതിലഞ്ഞലോടതികമലോയതിരുന്നു.
അവയജട  ശബസം  അവനസ  അസഹനശ്രീയമലോയതിരുന്നു.  അവജന്റെ  വലതു
ജനറതിയതിലള്ള  ആ  മുറതിപലോടസ  എന്നുസം  നശ്രീരസജത  വര്ദതിപതിച്ചു
ജകലോണതിരുന്നു.  അവജയലലോസം  ചെതസ  ഒന്നു  മണ്ണടതിഞ്ഞതിരുജന്നങതില്
എന്നവന്  ജകലോതതിച്ചു.എന്നലോല്  ഇന്നു  മണ്ണടതി ഞ്ഞതസ  അവജന്റെ
അച്ഛനലോയതിരുന്നു.  അന്തദകര്മ്മങ്ങള്ക ലശഷസം ബെലതിലച്ചലോറു കഴതികലോന്
അവനതിതലോ കലോകകജള മകജകലോടതി വതിളതിച്ചു.എന്നലോല് ആ ബെലതിലച്ചലോറു
കഴതികലോന്  ഒരു  കലോകയസം  വന്നതില.  അവജന്റെ  മനസസ
വതിഷമഭരതിതമലോയതിരുന്നു. കണ്ണുകള് ചുമന്നു. ഒടുവതില് കണ്ണുനശ്രീര് തുള്ളതികള്
ആ  ബെലതിലച്ചലോറതില്  ലയതിച്ചുലചെര്ന്നു.എന്നലോല്  ഇന്നുസം  അവന്
കലോതതിരതികകയലോണസ  ഒരു  കലോകയജട  ആഗമനതതിനലോയതി,  തജന്റെ
പതിതലോവതിജന്റെ ലമലോകതതിനലോയതി.

       

                                അസ്ന ഹമറ്റോയഡദചീന

                                                           കറ്റോസഡ: 9C
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മറ്റോഹെഡിയഡില്നഡിന അബുറബകന
   

  മലോഹതിയതില്നതിന്നുസം ജപലോന്നു
  ജചെമ്മനസം സലോലറ, കജതന്-

  മലോനസമുടയസം മുന്
  ജപഴുതു, നബുലബെകന്
  ജതറ്റുകള് കവതിത ത-

  ന്നസതിധലോരജയന് ജവട്ടു-
  ജമലോറയലോള്പടലോളമലോ-
  മവതിടുന്നറതിഞ്ഞലോലസം
  ഫ്രെഞ്ചുകലോര് ചെതച്ചതിട

  ജമലോഴതിയതിലപലോള് കഷ്ടസം

                                                            കതിസ്റ്റതി ലതലോമസസ
                                                          കലോസസ : 9C
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 ഇനദ-ഹപേറ്റോതുവഡിവരങ്ങൾ

1. ഇന്തദയ്ക്കസ സസ്വലോതനസം കതിടതിയ വര്ഷസം?
   1947 ആഗസ്റ്റസ 15
2. ഇന്തദന് ഭരണഘടനലോ ശതില്പതി ആരസ?
   ലഡലോ.ബെതി.ആര് അസംലബെകര്
3. ഇന്തദയതിജല ഏറവുസം വലതിയ നശ്രീതതിനദലോയ   
ലകലോടതതി?
   സുപ്രശ്രീസം ലകലോടതതി
4. ഇന്തദയതിജല ആദദജത പ്രധലോനമനതി?
    ജവഹര്ലലോല് ജനഹസറു
5. ഇന്തദയതിജല ആദദജത രലോഷ്ട്രപതതി?
    ലഡലോ.രലോലജന്ദ്രപ്രസലോദസ
6. ഇന്തദയതിജല സസംസ്ഥലോനങ്ങളുജട എണ്ണസം?
    29
7. ലദശശ്രീയ പുഷസം?
   തലോമര
8. ലദശശ്രീയ മൃഗസം?
   കടുവ
9. ലദശശ്രീയ പകതി?
    മയതില്
10. ലദശശ്രീയ വൃകസം?
    അരയലോല്

                                    അബഡില അനസലറ്റോഎം       കറ്റോസഡ : 9C
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മലയറ്റോള സറ്റോഹെഡിതദ കകഡിസഡ

1. മലയലോളഭലോഷയജട പതിതലോവസ എന്നറതിയജപടുന്നതസ
   ആരസ?
   എഴുതച്ഛന് 
2. മലയലോളസം അച്ചടതിയജട പതിതലോവലോരസ?
   ജബെഞമതിന് ജബെയയതി
3. എജന്റെ വകശ്രീല് ജശ്രീവതിതസം ആരുജട
   ആതകഥയലോണസ?
   തകഴതി ശതിവശങരപതിള്ള
4. ലകരള പലോണതിനശ്രീയസം രചെതിച്ചതലോരസ?
    എസം.ആര് രലോജരലോജവര്മ്മ
5. കുലചെലവൃതസം വഞതിപലോടതിജന്റെ രചെയതിതലോവസ?
    രലോമപുരതസ വലോരദര്
6. ആധുനതിക മലയലോള ഗദദതതിജന്റെ പതിതലോവസ ആരസ?
    ലകരളവര്മ്മ വലതിയലകലോയതിതമ്പുരലോന്
7. നലോടന് ലപ്രമസം ആജരഴുതതിയ ലനലോവലലോണസ?
    എസസ.ജക ജപലോറകലോടസ
8. ഉറൂബെസ എന്ന തൂലതികനലോമതതില് അറതിയജപടുന്നതസ?
    പതി.സതി കുടതികൃഷ്ണന്
9. ശകതിയജട കവതി എന്നറതിയജപടുന്നതലോരസ?
    ഇടലശ്ശേരതി ലഗലോവതിന്ദന് നലോയര്
10. നളചെരതിതസം ആടകഥയജട രചെയതിതലോവലോരസ?

അഭഡിനവഡ പേഡി.ആര്
                                                              കറ്റോസഡ : 9 C

    ഉണ്ണലോയതി വലോരദര്       
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മലയറ്റോളതഡിഹല ആത്മകഥകൾ

 അരങ്ങുകലോണലോത നടന് - തതിലകലോടതിയന്
 എജന്റെ നലോടുകടതല്        - സസ്വലദശലോഭതിമലോനതി
 എജന്റെ ജശ്രീവതിതകഥ - എ.ജക.ജതി
 എജന്റെ വകശ്രീല് ജശ്രീവതിതസം - തകഴതി
 എജന്റെ വഴതിയമലങ്ങള് - എസസ.ജക ജപലോറകലോടസ
  എതതിര്പസ        - ലകശവലദവസ
  കഴതിഞ്ഞകലോലസം - ജക.പതി ലകശവലമലനലോന്
 ജകലോഴതിഞ്ഞ ഇലകള്        - മുണലശ്ശേരതി
 കണ്ണശ്രീരുസം കതിനലോവുസം - വതി.ടതി ഭടതതിരതിപലോടസ
 കവതിയജട കലോല്പലോടുകള് - പതി. കുഞ്ഞതിരലോമന് നലോയര്
 ഓര്മ്മകളുജട ഓളങ്ങള് - ജതി. ശങരകറതിപസ
 ഓര്മ്മയജട അറകള്        - ബെഷശ്രീര്
 ഞലോന് - എന്.എന് പതിള്ള
 സ്മേരണമണ്ഡലസം        - പതി.ജക നലോരലോയണപതിള്ള
 തുടതികന്ന തലോളുകള് - ചെങ്ങമ്പുഴ
 സര്വശ്രീസസ ലസ്റ്റലോറതി - മലയലോറ്റൂര്
 ആതകഥ        - ഇ.എസം.എസസ
 കലോവദലലലോക സ്മേരണകള് - മവലലലോപതിള്ളതി
 എജന്റെ കുതതിപ്പുസം കതിതപ്പുസം - ഫലോ.വടകന്
 അനഭവങ്ങളുജട സസംഗശ്രീതസം        - പവനന്
 ജശ്രീവതിതസമരസം - സതി ലകശവന്
 എജന്റെ കഥയതിലലോയ്മകള് - എ.പതി ഉദയഭലോന

     അനസല്   സുവബര് കറ്റോസഡ 9c
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മലയറ്റോളതഡിഹല 
ജറ്റോനപേചീഠ റജതറ്റോകൾ

 1965- ജതി. ശങരകറതിപസ (ഓടകഴല്)

 1980- എസസ.ജക ജപലോറകലോടസ (ഒരു ലദശതതിജന്റെ കഥ)

 1984- തകഴതി ശതിവശങരപതിള്ള 

 1995- എസം.ടതി വലോസുലദവന് നലോയര്

 2007- ഒ.എന്.വതി കുറതിപസ

                                                                 അഫ്സല് യൂസഫസ
                                                                    കലോസസ : 9 A

          

20         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

  ഇതഡിറല വറ്റോ

മഴജപലോഴതിയസം ഈ സലോയലോഹ്നതതില്
മയതിലലോടുന്നതു കലോണലോന് വലോ
മലോടന് കുന്നതില് വതിരുന്നു വലോ

മലോനസം ലനലോകതിയതിരതികലോന  വലോ
മലോനതതിജന്റെ മടതിതടതില്

മലരുകള് വതിരതിയണ കലോണലോന് വലോ
മനസതില് ജചെപ്പു നതിറയ്ക്കലോന് വലോ

മലോടലത നശ്രീ ഇതതിലല വലോ

                                      

                                                          

   ലജലോണറസ ലജലോയതി
                                                                കലോസസ : 9 B

21         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

മഴജച്ചലോല്ലുകള്

മഴയതിലലല് പുഴയമതില
മഴയതിജലങതില് വഴതി ജപരുവഴതി

മഴജകലോമസ പുഴകലോമസ
മഴയ്ക്കഴകസ കുറവസ, മഴതരുമഴകതിജന്റെ

നതിറവസ
മഴ ജപലോഴതിഞ്ഞതിലലല് പുഴകുഴതിയസം
മഴ തലോലഴലോടതിലലല് പുഴ കശ്രീലഴലോടസ

ആയതിരസം ലവനലതിനസ അരമഴ
മകരതതില് മഴ ജപയലോല്

മലയലോളസം മുടതിയസം
മകയതിരതതില് മതതിമറന്നു മഴ

മഴ വശ്രീണലോല് സഹതികലോസം. മലോനസം വശ്രീണലോലലലോ?
മലോരതി കടമതിടതില

മശ്രീനതതിജല മഴയ്ക്കസ മശ്രീനതിനസം ഇരയതില
 ലതലോറലോന വന്നലോല് നൂറലോന മുങ്ങുസം

ജപരുമഴ ജപരുമറ ജകലോടതി
മഴയ ലനജര വലോ ലനജര ലപലോ

മഴയ തുഴ ലവണ തുഴയ മഴ ലവണസം
ധനമഴ വന്നലോല് നടുതല ലപലോകസ

അലന ബഡിറനറ്റോയഡി

            കറ്റോസഡ : 9 A

22         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

മുക്തകങ്ങൾ
 പലോലതികലോനലോയസ ഭൂവനമഖതിലസം ഭൂതലല ജലോതനലോയ

  കലോലതിക്കൂടസം കലതിതകുതുകസം കലോത കണ്ണന ഭകദലോ
  പശ്രീലതിലകലോലലോന്നടതി മലരതില് നശ്രീ കലോഴസച്ചയലോയതി
  മകൗലതിജകടതില്തതിരുകുമതതിജനതശ്രീര്ച്ചയലോയസ 

  ഭകദലോസന്
 പശ്രീലതികലോര് കൂന്തല്ജകടതിതതിരുകതിയല് 

  മയതില്പശ്രീലതിയസം, ഹലോലലദലശ
  ചെലോലലജതലോട്ടുള്ള ലഗലോപതികറതിയമഴജകയസം മലോലയസം 

  മലോര്വതിടതതില്
  ലതലോളതില് ലചെര്ത്തുള്ളലരലോടകഴലസം, മണതികലര 

  കലോലതിലമയന്ന ലകലോലസം
  ലഗലോപലോലവശസം കലരുമുപനതിഷതതിജന്റെ സലത! 

  നമലസ്ത!

                                              അഫ്സല് സഡിദഡിഖഡ

                                                                 കറ്റോസഡ : 9 A

         

23         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

കുഞഡി പൂച

ജകലോച്ചു കുറുഞ്ഞതി പൂച്ചജയ്ക്കലോരു
ജകലോച്ചമളതി പറതി

കലോച്ചതിജവച്ച പലോലതില് ജചെന്നസ
ഓടതിജചെന്നസ നകതി

കുഞ്ഞുനലോവസ ജപലോള്ളതിയലപലോള്
കുഞ്ഞതിപ്പൂച്ച കരഞ്ഞു
ഞലോവു.ഞലോവു.ഞലോവു

അമ്മജച്ചന്നസ വടതിജയടുതസ കുഞ്ഞതിപ്പൂച്ചജയ തലതി
കുഞ്ഞതിപ്പൂച്ചയ്ക്കസ ലവദനതിച്ചലപലോള് കുഞ്ഞതിപ്പൂച്ച കരഞ്ഞു

ഞലോവു.ഞലോവു.ഞലോവു

                                                           

അഫ്സല് നലോസര്
                                                                  കലോസസ : 9B

24         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

അമ്മ

അമ്മതിഞ്ഞപലോലലപലോലമ്മ
ലസ്നഹസം വലോരതിതരുസം അമ്മ
കളതിപതികസം അമ്മ കുളതിപതികസം അമ്മ
എജന്റെ സസ്വന്തസം അമ്മ (2)

              ലസ്നഹതതിന് വതിത്തു വതിതയസം
              നന്മകള് കലോട്ടുസം അമ്മ
              പുഷങ്ങള് ലപലോലള്ള അമ്മ
              ലസ്നഹതികലോന് മലോത്രസം അറതിയന്നു. (2)
                                               (അമ്മതിഞ്ഞ)

കുലഞ്ഞ എന്നു വതിളതികസം അമ്മ
എന്നുജട സസ്വന്തസം അമ്മ
ലസ്നഹതലോല് വലോരതിപ്പുണരുസം അമ്മ
എന്നുജട മലോത്രസം അമ്മ (2)

                       (അമ്മതിഞ്ഞ)

                                                                      അലന് എ.പതി
                                                                        കലോസസ : 9A

                  

25         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

കഥകളഡി

             

       ലകരളശ്രീയ കലകളതില്
ഏറവുസം  പ്രമുഖ  സ്ഥലോനസം
കഥകളതികലോണസ.  പതതിലനഴലോസം
നൂറലോണതില്  ജശ്രീവതിച്ചതിരുന്ന
ജകലോടലോരകര തമ്പുരലോനലോണസ ഈ
കലലോരൂപതതിജന്റെ
ഉപജലോതലോവസ.  ആസംഗതികസം,
സലോതസ്വതികസം,  ആഹലോരദസം,  വലോചെതികസം  എന്നതിവയലോണസ  കഥകളതിയതിജല
അഭതിനയലഭദങ്ങള്.  കലലോ  മണ്ഡലസം  കൃഷ്ണന്  നലോയര്,  വലോലഴങട
കുഞ്ചുനലോയര്, കുടുമലോളൂര് കരുണലോകരന് നലോയര് തുടങ്ങതിയവജരലലോസം പ്രശസ്ത
കഥകളതി കലലോകലോരന്മലോരലോണസ.

   അബെതിന്ഷലോ ഇബലോഹതിസം  
കലോസസ : 9 A

                                                                            

26         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

പേരഡിശമഎം

          ഒരു ദതിവസസം രണ്ടു ചുജണലതികള്
നലോടുകലോണലോന്  ഇറങ്ങതി.  നടന്നു  നടന്നസ  അവര്
ഒരു  കുടതിലതിജലതതി.  അവതിജട  ഒരു  കു ടതതില്
മതരസ വച്ചതിട്ടുണലോയതിരുന്നു. അറതിയലോജത അവര്
അതതിനകലതയ  വശ്രീണ.  രകജപടലോനലോയതി  ശമതിജച്ചങതിലസം  നടന്നതില.
തജന്റെ  വതിധതിജയ  ശപതിച്ചുജകലോണസ  ഒരലോള്  മുങ്ങതിച്ചലോകുവലോന്  തയലോറലോയതി.
പലക  രണലോമജതയലോള്  രകജപടലോനലോയതി  ചെലോടതിജകലോലണയതിരുന്നു.
ചുജണലതിയജട പരതിശമസം മൂലസം ചെലോടതിച്ചലോടതി മതരസ കടഞ്ഞസ ജവണ്ണയലോയതി.
അങ്ങജന  ജവണ്ണ  അടതിഞ്ഞുകൂടതിയതതിലന്മല്  ചെവതിടതിനതിന്നസ  രണ്ടുലപരുസം
ചെലോടതി പുറത്തു കടന്നു.  രകജപടലോനലോയതതില് രണ്ടുലപരുസം വളജരയധതികസം
സലന്തലോഷതിച്ചു.  കൂട്ടുകലോരജന്റെ  പരതിശമസം  മൂലമലോണസ  രകജപടലോന്
കഴതിഞ്ഞജതന്നസ മനസതിലലോകതിയ മടതിയന് ചുജണലതി പതിന്നശ്രീജടലോരതികലസം
വതിധതിജയ പഴതിച്ചതിടതില.ഏതലോപതതിലസം അവന് കഠതിന പരതിശമതതിലൂജട
സസ്വയസം   രക  കജണതലോന്  തുടങ്ങതി.  അവന്  ഏജറകലോലസം
സലന്തലോഷലതലോജട ജശ്രീവതിച്ചു.
പരതിശമമലോണസ വതിജയതതിജന്റെ മുലന്നലോടതി

      
                               അലശ്രീന ജക.ജജ

       കലോസസ : 9 A
                                 

27         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

ആദദജത ചെതിരതി
             
                  

ചെലോര്ലതിയജട
അമ്മ ഒരു ലസ്റ്റജസ ഗലോയതികയലോയതിരുന്നു. ഒരതികല് അവര് ഒരു ലവദതിയതില്
പലോടുകയലോയതിരുന്നു.  പലോടതിനതിജട  ജതലോണയടഞ്ഞസ  അവരുജട  ശബസം
നതിലച്ചുലപലോയതി.  അമ്മയജട വതിഷമസം കണ കുഞ്ഞുചെലോര്ലതി ലവദതിയതിലലകസ
ഓടതികയറതി  പലോട്ടു  തുടങ്ങതി.  ചെലോര്ലതിയജട  പലോട്ടുലകടസ  കലോണതികള്
മകയടതിച്ചു.  പതിജന്ന  നലോണയങ്ങള്  ലസ്റ്റജതിലലജകറതിഞ്ഞു.  ചെലോര്ലതി
ജപടന്നസ  പലോട്ടു  നതിര്തതി.  എന്നതിടസ  നലോണയങ്ങള്  പറുകതിജയടുകലോന്
തുടങ്ങതി.  കലോണതികലളലോടലോയതി  അവന്  ഉറജക  വതിളതിച്ചു  പറഞ്ഞു.
ഞലോനതിജതലലോസം  പറുകതിജയടുതതിടസ  പലോടസ  തുടങ്ങുന്നതലോണസ.  അതുലകടസ
കലോണതികള്  ഒന്നടങസം  ജപലോടതിച്ചതിരതിച്ചു.  പതില്കലോലതസ  ലലലോകസം  കണ
ഹലോസദതലോരമലോയ ചെലോര്ലതി ചെലോപതിന് കലോണതികജള ആദദമലോയതി ചെതിരതിപതിച്ചതസ
അന്നലോയതിരുന്നു.

അഞ്ജലഡി കൃഷ്ണ റഗറ്റോപേഡി 
                                                                  കറ്റോസഡ : 9A

         
                         

28         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

കുഞഡിപ്പൂവഡ

കുഞ്ഞുപ്പൂലവ കുഞ്ഞുപ്പൂലവ
നതിജന്ന കലോണലോന് എന രസസം

ആരു തന്നശ്രീ വര്ണ്ണങ്ങള്
ആരു തന്നശ്രീ പൂജമലോടതി

പറയൂ പറയൂ കുഞ്ഞുപ്പൂലവ
കുഞ്ഞതിപ്പൂലവ കുഞ്ഞതിപ്പൂലവ

                                                                 ലഡലോണ സതിബെതി
                                                                   കലോസസ : 9A
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ഓറട്ടേറ്റോ ഫണ

           ലലലോകപ്രശസ്തമലോയ ഇറലോലതിയന് കലോര് നതിര്മ്മലോണ കമതിനതിയലോണസ
പഗലോനതി.  കതിടതിലന്  ലസലോര്ടസസസ
കലോറുകളലോണസ  പഗലോനതി
പുറതതിറകന്നതസ.  ഏറവുസം  പുതതിയ
പഗലോനതി കലോറതിജന്റെ ലപരലോണസ ജവയസറലോ.
മണതിക്കൂറതില്  362  കതിലലലോമശ്രീറര്
ലവഗതയതില്  കുതതിച്ചുപലോയലോന്
കഴതിവുള്ള  ലവറലോയ്ക്കസ  ഏഴു  ഗതിയറുകളുണസ.  സശ്രീകസ്വന്ഷദല്  ഗതിയര്
സസംവതിധലോനമലോണസ  ഈ  കലോറതില്.  അതലോയതിതസ  ഒന്നസ,  രണസ,  മൂന്നസ
എന്നതിങ്ങജന  കമതതില്  മലോത്രലമ  ഗതിയര്  മലോറലോനലോകൂ.  ജവറുസം  3
ജസകന്റെതില് പൂജദതതില് നതിന്നസ  97  കതിലലലോമശ്രീറര്  സശ്രീഡതില് എതലോന്
ഈ കലോറതിനസ  കഴതിയസം.  കലോഴസച്ചയതിലസം  അതതി  സുന്ദരമലോണസ.  വതില  മലോത്രസം
ജഞടതികന്നതലോണസ- എടരലകലോടതി രൂപ.

                                                            ലജലോഷ്മതി ലജലോണ്സന്
                                                                   കലോസസ : 9 A

30         എസസ .ജള.  എചസ .എസസ.   എസസ കലയനമനള



വവളളചച

              പേകഡി വഡിജറ്റോനഎം

➔ സമലോധലോനതതിജന്റെ പ്രതശ്രീകമലോയ പകതി-
പ്രലോവസ

➔ ഇന്തദയജട ലദശശ്രീയ പകതി- മയതില്

➔ ഇസംഗ്ലണതിജല ലദശശ്രീയ പകതി- ലറലോബെതിന്

➔ അലമരതികയജട ലദശശ്രീയ പകതി- കഴുകന്

➔ പറകന്ന സസ്തനതി- വവലോല്

➔ ചെതിറകതിലലോത പകതി- ജപന്ഗസ്വതിന്

➔ അടയതിരതികന്ന ആണ്പകതി- ഒടകപകതി

➔ ഏറവുസം വലതിയ മുടയതിടുന്ന പകതി- ഒടകപകതി

➔ കര്ഷകജന്റെ മതിത്രസം എന്നറതിയജപടുന്ന പകതി- മൂങ്ങ

➔ തലകശ്രീഴലോയതി കതിടകന്ന പകതി- വവലോല്

➔ കലോടതിജല മരപണതികലോരന് എന്നറതിയജപടുന്ന പകതി- 
മരസംജകലോതതി

➔ മഞ്ഞതില് ജശ്രീവതികന്ന പകതി- ജപന്ഗസ്വതിന്

➔ ഏറവുസം ജചെറതിയ പകതി- ഹമ്മതിസംഗസ ലബെര്ഡസ

➔ എല്ലുകളതില് വലോയ അറകളുള്ള ജശ്രീവതി- പ്രലോവസ

വതിസ്മേയ കലോസസ : 9 B
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