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ആശശംസകളളളോടടആശശംസകളളളോടട......
            ളപളോത്തുകൽ കളോളതളോലലിളക്കേററ്റ് ഹയർ ടസക്കേൻഡറലി ളപളോത്തുകൽ കളോളതളോലലിളക്കേററ്റ് ഹയർ ടസക്കേൻഡറലി 
സ്കൂൾ ലലിറലിൽ ടടകററ്റ്സലിടൻറ ആഭലിമുഖഖ്യതലിൽ ഒരു സ്കൂൾ ലലിറലിൽ ടടകററ്റ്സലിടൻറ ആഭലിമുഖഖ്യതലിൽ ഒരു 
ഡലിജലിറൽ മളോഗസലിൻ തയളോറളോക്കുന്നു എന്നറലിഞ്ഞതലിൽ ഡലിജലിറൽ മളോഗസലിൻ തയളോറളോക്കുന്നു എന്നറലിഞ്ഞതലിൽ 
വളടരെയധലികശം സളനളോഷലിക്കുന്നുവളടരെയധലികശം സളനളോഷലിക്കുന്നു. . കലളോപരെമളോയശം കലളോപരെമളോയശം 
കളോയലികപരെമളോയശം സളോളങ്കേതലികമളോയശം കളോയലികപരെമളോയശം സളോളങ്കേതലികമളോയശം 
ളലളോകനലിലവളോരെതലിളലക്കേറ്റ് നമ്മുടട  വലിദഖ്യളോലയവശം ളലളോകനലിലവളോരെതലിളലക്കേറ്റ് നമ്മുടട  വലിദഖ്യളോലയവശം 
എതലിളച്ചേരുന്നു എന്നതലിൽ നമുളക്കേടറ അഭലിമളോനലിക്കേളോശംഎതലിളച്ചേരുന്നു എന്നതലിൽ നമുളക്കേടറ അഭലിമളോനലിക്കേളോശം.  .  
ഇതലിടന്റെ പലിന്നണലിയലിൽ പ്രവർതലിച്ചേ എലളോ ഇതലിടന്റെ പലിന്നണലിയലിൽ പ്രവർതലിച്ചേ എലളോ 
വലിദഖ്യളോർതലികൾക്കുശം അദഖ്യളോപകർക്കുശം അഭലിനന്ദനങ്ങൾവലിദഖ്യളോർതലികൾക്കുശം അദഖ്യളോപകർക്കുശം അഭലിനന്ദനങ്ങൾ..........
                                          ഫഫഫഫ..  ബബജബ സബ ബബജബ സബ..ചഫണബചഫണബ
                                                  പബനസബപഫളപബനസബപഫള
   



               

       

തലമുറകൾകക്ക് വവെളളിചച്ചം പകർനക്ക് മുനനറളിവകക്കൊണളിരളിക്കുന
  കഫതതഫലബതകററ ഹയർസസകനഡറബ സളബസല, 

   ലബറബൽ കകററസറ വബദദഫർതബകള
 പസബദദകരബകന '  കളർ സപനസബൽ കളർ സപനസബൽ'  എന

     ഡബജബറൽ മഫഗസബനറ എലഫവബധ ഭഫവകങളള
തനരന.  വബദദഫർതബകളസട രചനകളള, 
കലഫസഷബകളള,   സഫതങതബകവബദദയള കടബതചർതറ

    സകഫണള ഈ പതസളരളഭള പതതലമറയറ
മഫതകയഫകസട...

 തപഫതകലറ  സറജബ ഫബലബപറ.  സക
18/1/2019 സഹഡഫസർ



ആശശംസകളളളോടടആശശംസകളളളോടട....    ....    
          കടബകളസട സർഗഫതകതയള വബവരസഫതങതബകവബദദയള   കടബകളസട സർഗഫതകതയള വബവരസഫതങതബകവബദദയള
ഒതതചർനറഒതതചർനറ,,    കഫതതഫലബതകററ ഹയർ സസകനഡറബ സളബസല   കഫതതഫലബതകററ ഹയർ സസകനഡറബ സളബസല

      ഒമതഫള കഫസബസല ലബറബൽ കകററസറ വബദദഫർഥബകള      ഒമതഫള കഫസബസല ലബറബൽ കകററസറ വബദദഫർഥബകള
     തയഫറഫകന ഡബജബറൽ മഫഗസബനറ എലഫ     തയഫറഫകന ഡബജബറൽ മഫഗസബനറ എലഫ

    രകബതഫകളതടയള തപരബൽ ഒരഫയബരള ആശളസകള    രകബതഫകളതടയള തപരബൽ ഒരഫയബരള ആശളസകള
 അർപബകന അർപബകന ..

  എനറഎനറ
ഉസസബദളളഉസസബദളള..സകസക..എഎ

പബപബ..ടബടബ..  എ പസബഡനറ എ പസബഡനറ

 



സ്മരണണാജജ്ഞലല...
....

          
    ഹഹിഷഷഷാം നനെസസ്ററീ മുഹമ്മദസ്
               X.B           

  ഷഷദഹില.നക
IX.I



എഡബതറഫറബയൽ

            ഈ യഫത തടർന സകഫതണയബരബകള .......
ആതവബശശഫസതബസനയള,  സശയള പരദഫപതയസടയള,  സനറസക

സതഫടസകഫണറ.......,    നമള ഒരമബചറ ഒര യഫത.......
  എലഫ കഫൽപഫടകളള,   ചരബതതബസനറ ഏടകള ആവഫറബല.  എലഫ

    ചരബതതബലള ഒര നടതതബനറ കഫലഫടകള ഉണഫവഫറണറ.  ഇവബസട

ഞങളള,   ചരബതതബതലകറ കഫസലടതറ സവയകയഫണറ....  ഒര

ശമള......,   ഒര എളബയശമള മഫതള....
              കലഫലയ മറതതകറ,    എനള കഫലള എതബ തനഫകഫറണറ. 

 കവവബധദങളഫയ അടയഫളസപടതലകളകറ,   കഫലള എനള

സഫകബയമഫണറ.     അകരങളകറ പഫണന നൽകഫന ഇനബസനറ

തപനകളകറ,  കഴബവസണനറ മനസബലഫകനബടതറ,  ഞങള

തടങകയഫണറ.....
                             എഴതറ നബലചസവനറ പറയനവതരഫടറ

എളബമതയഫസട,      ഏസതഫര കതബപബസനറ മനബലള ഒര ശഫനത

ഉണഫവഫറണറ.  ഞങള പതതലമറയറ,   എഴതറ നഷസപടബടബസലന

ഓർമസപടതലള,  ഈ അകരങളഫണറ.........
 ഞങള സമർപബകന.....

 



തഫളകളബലസടതഫളകളബലസട....         ....         
                                                                                

1.സ്ക്കൂൾ ചരെലിത്ര വ ഴലികൾ 
2.ളതക്കേലിടൻറ നളോടലിലൂടട              -   ഹലിബ ഹശംസ 
3.കവലിത                                   -    ജലിഷ്മ രെളോജറ്റ്
4.മ       ഞ്ഞലിൽ വലിരെലിഞ്ഞ ഊടലി           -    ഫലിബലിൻ . പലി
5.Only In My Dreams                 -     Deva Priya
6.ളസളോഷഖ്യൽ മമീഡലിയയടട
   ശകലിയശം ദദൗർബലഖ്യവശം             -    പ്രലിറലി . പലി . സ്കറലിയ
7.അഭയളോർതലികടള കളോണളോൻ       -     റലിൻഷലിദ
8.Natural Science Day                -     Angel .E .Chacko
9.സസ്വപ്ന ളലളോകളതടക്കേളോരു യളോത്ര   -          
10.Arabic Quotes                        -     Nuha Fathim. K&
                                                           Huda Abdul Jaleel
11.Gift Of World                        -      Sharon Elsa Varghese
12.Best Friends Forever             -      Angel. E .Chacko
13.The Giving Tree                    -      Nasreen  
14.Love Your Family                 -      Josna 
15.നശലിപലിക്കുകയളോണറ്റ് നളോശം 
      പ്രകഖ്യതലിടയ                         -     ഷലിശംന . സലി . പലി     
16.യളോത്രയയപറ്റ്                          -     ജസറ്റ്റളോന ബത്തൂൽ
17.അലസത                             -      അർച്ചേന പലി. വലി
18.Father Poem                         -        Afrin.T.H
19.ളബസറ്റ്ളബളോളശം ഒരു 
രെളോജസളോൻ യളോത്രയശം             -      ഹർഷ സതഖ്യൻ
                                                            അതുലഖ്യ ടക. എ 



20.                        समय कक महतव -     Durga.P

21.Little Kites In School         -     Kite Team 
22.ഹരെലിത സസ്വർഗശം ളതടലി          -     മുഫമീദ
23.Back Benchers                   -     Shahanas Sherin 
24.എടൻറ ബളോലഖ്യശം                 -     അനഘ .പലി
25.ക്ഷമളോപണശം                       -     മരെലിയററ്റ് ടസബളോസഖ്യൻ
26.For A Friend                      -      Anuja Varghese  
27.മഴയളോയറ്റ് നലിൻ ഒളോർമ്മകൾ    -       ഷഹനളോസറ്റ് ഷലിറലിൻ
28.Quotes Of Malala             -       Anugraha Thomas, 
                                                       Arppitha Thomas&
                                                       Avani . P
29.മലിന്നുന്നടതലളോശം ടപളോന്നല    -      ഹലിബ ഹശംസ
30.പ്രളോർഥന                          -       ഹർഷ ബലിനമീഷറ്റ്
31.തലിരെലിച്ചേറലിവറ്റ്                       -       ഷഹനളോസറ്റ് ഷലിറലിൻ
32.Tongue Twister                 -        Huda Abdul Jaleel&
                                                        Nuha Fathim . K
33.ആദഖ്യ വലിദഖ്യളോലയശം              -        ജലിൽസണ.ടക.ളജളോണ
34.Quotes                              -         Shibila Sherin
35.World Days To                 -        Angel . E . Chacko,
      Remember                                Lipsa Varghese  
36.Mom                                 -       Asin Mary
37.Discipline                         -       Deva Priya                     
38.ളസ്നേഹ സളോരെകശം കളോണളോൻ   -       ഐശസ്വരെഖ്യ എശം.



      സ്കൂൾസ്കൂൾ    --    ചരഹിത്ര വഴഹികൾ ചരഹിത്ര വഴഹികൾ 
                          ടകളോലശം ജലിലയലിൽ പതനളോപുരെതറ്റ് യഗപ്രഭളോവനളോയ ടകളോലശം ജലിലയലിൽ പതനളോപുരെതറ്റ് യഗപ്രഭളോവനളോയ 
അഭലിവന്ദഖ്യ ളതളോമ്മളോ മളോർ ദലിവന്നളോളസഖ്യളോസറ്റ് തലിരു മനസലിനളോൽ  അഭലിവന്ദഖ്യ ളതളോമ്മളോ മളോർ ദലിവന്നളോളസഖ്യളോസറ്റ് തലിരു മനസലിനളോൽ  
സളോപലിതമളോയ മദൗണറ്റ്  തളോളബളോർ  ദയറളോയടട  കമീഴലിൽ ളകരെള സളോപലിതമളോയ മദൗണറ്റ്  തളോളബളോർ  ദയറളോയടട  കമീഴലിൽ ളകരെള 
സശംസളോനതലിൻടറ  വലിവലിധഭളോഗങ്ങളലിൽ ധളോരെളോളശം വലിദഖ്യളോഭഖ്യളോസ സശംസളോനതലിൻടറ  വലിവലിധഭളോഗങ്ങളലിൽ ധളോരെളോളശം വലിദഖ്യളോഭഖ്യളോസ 
സളോപനങ്ങൾ ജളോതലിസളോപനങ്ങൾ ജളോതലി--മതമത--വർഗവർഗ--ളദശ  ളഭദമളനഖ്യ  പ്രളശളോഭലിച്ചു ളദശ  ളഭദമളനഖ്യ  പ്രളശളോഭലിച്ചു 
നലിൽക്കുന്നുനലിൽക്കുന്നു. . കളോന  ദർശലിതസ്വളതളോടട അഭലിവന്ദഖ്യ തലിരുമനസറ്റ് കളോന  ദർശലിതസ്വളതളോടട അഭലിവന്ദഖ്യ തലിരുമനസറ്റ് 
ടകളോളതലിയ ദമീപനളോളങ്ങൾ ഇതരെ   ളമഖലകടള ളപളോടല ടകളോളതലിയ ദമീപനളോളങ്ങൾ ഇതരെ   ളമഖലകടള ളപളോടല 
വലിദഖ്യളോഭഖ്യളോസ ളമഖലളയയശം ളശളോഭലിതമളോക്കുന്നുവലിദഖ്യളോഭഖ്യളോസ ളമഖലളയയശം ളശളോഭലിതമളോക്കുന്നു..



                              മണലിളനളോടറ്റ് മലടലിക്കുന്ന ഒരു ജനതയടട മണലിളനളോടറ്റ് മലടലിക്കുന്ന ഒരു ജനതയടട 
സസ്വപ്നസളോക്ഷളോതറ്റ്കളോരെമളോയലി പതനളോപുരെശം ദയറളോ സനഖ്യളോസ സസ്വപ്നസളോക്ഷളോതറ്റ്കളോരെമളോയലി പതനളോപുരെശം ദയറളോ സനഖ്യളോസ 
സമൂഹതലിൻടറ ളമൽളനളോടതലിൽ  സമൂഹതലിൻടറ ളമൽളനളോടതലിൽ  1982 1982 ൽ  കളോളതളോലലിളക്കേററ്റ് ൽ  കളോളതളോലലിളക്കേററ്റ് 
ഹഹസ്കൂൾ സളോപലിതമളോയലിഹഹസ്കൂൾ സളോപലിതമളോയലി. 1982. 1982 ൽ ഈ സ്കൂൾ ആരെശംഭലിക്കുന്നതറ്റ് ൽ ഈ സ്കൂൾ ആരെശംഭലിക്കുന്നതറ്റ് 
ളപളോത്തുകലലിൽ ഉള്ള  മണളോളരെഖ്യതറ്റ് ശമീ വർഗമീസറ്റ്  ളപളോതൻടറ ളപളോത്തുകലലിൽ ഉള്ള  മണളോളരെഖ്യതറ്റ് ശമീ വർഗമീസറ്റ്  ളപളോതൻടറ 
വമീടലിൽ ആയലിരുന്നുവമീടലിൽ ആയലിരുന്നു. 184 . 184 വലിദഖ്യളോർതലികളശം വലിദഖ്യളോർതലികളശം 8 8 അധഖ്യളോപകരുമളോയലി അധഖ്യളോപകരുമളോയലി 
ഓല ടഷഡലിൽ ആരെശംഭലിച്ചേ ഈ സ്കൂളലിനറ്റ് സസ്വനമളോയലി സലശം ഓല ടഷഡലിൽ ആരെശംഭലിച്ചേ ഈ സ്കൂളലിനറ്റ് സസ്വനമളോയലി സലശം 
നൽകലി സഹളോയലിച്ചേതറ്റ്  ഈടലിക്കേൽ ളതളോമസറ്റ് മളോതത്യു നൽകലി സഹളോയലിച്ചേതറ്റ്  ഈടലിക്കേൽ ളതളോമസറ്റ് മളോതത്യു 
അവറുകളളോണറ്റ്അവറുകളളോണറ്റ്. . ഒരു ളദശതലിനറ്റ് മുഴുവൻ വലികസന സസ്വപ്നങ്ങളശം ഒരു ളദശതലിനറ്റ് മുഴുവൻ വലികസന സസ്വപ്നങ്ങളശം 
ളപറലി  ളപറലി  2000 2000 തലിൽ  ഹയർടസക്കേൻഡറലി വലിദഖ്യളോലയമളോയലി തലിൽ  ഹയർടസക്കേൻഡറലി വലിദഖ്യളോലയമളോയലി 
ഉയർതടപടഉയർതടപട. . അറലിവലിൻടറ വളോതളോയനങ്ങൾ തുറന്നലിടറ്റ്  നമീണ  അറലിവലിൻടറ വളോതളോയനങ്ങൾ തുറന്നലിടറ്റ്  നമീണ  3535
വർഷങ്ങൾ  പലിന്നലിടറ്റ് അതലിൻടറ വലിജയഗളോഥ തുടരുന്നുവർഷങ്ങൾ  പലിന്നലിടറ്റ് അതലിൻടറ വലിജയഗളോഥ തുടരുന്നു..

                              
പുണഖ്യളശളോകനളോയപുണഖ്യളശളോകനളോയ
തളോളബളോർ ദയറളോതളോളബളോർ ദയറളോ
സുപമീരെലിയറുശംസുപമീരെലിയറുശം, , മലബളോർമലബളോർ
ഭദളോസനളോധലിപനശംഭദളോസനളോധലിപനശം, , മലങ്കേരെമലങ്കേരെ
ഓർതളഡളോകറ്റ്  സഭയടടഓർതളഡളോകറ്റ്  സഭയടട
വലലിയ കളോളതളോലലിക്കേവലലിയ കളോളതളോലലിക്കേ
ബളോവയമളോയലിരുന്ന വലിശുദബളോവയമളോയലിരുന്ന വലിശുദ
ബളസലലിളയളോസറ്റ്ബളസലലിളയളോസറ്റ്
മളോർളതളോമ്മളോ  ദസ്വലിദലിളമളോസറ്റ്മളോർളതളോമ്മളോ  ദസ്വലിദലിളമളോസറ്റ്
പ്രഥമൻ തലിരുമനസ്സുടകളോണറ്റ് അന്നറ്റ് സലശം എശംപ്രഥമൻ തലിരുമനസ്സുടകളോണറ്റ് അന്നറ്റ് സലശം എശം..എൽഎൽ..എ എ 
ആയലിരുന്നആയലിരുന്ന ബഹ.  ആരെഖ്യളോടൻ മുഹമ്മദലിൻടറ സഹളോയളതളോടട 
ഈ  കലളോലയതലിൻടറ അശംഗമീകളോരെശം ളനടലി തന്നു. ദയറളോ 
അശംഗമളോയലിരുന്ന ഭളോഗഖ്യസരെണളോർഹനളോയ വന്ദഖ്യ ളയളോഹന്നളോൻ   



റമളോച്ചേൻ തഖ്യളോഗനലിർഭരെമളോയ പ്രവർതങ്ങളലി ലൂടട 14 
വർഷളതളോളശം സ്കൂൾ മളോളനജർ ആയലി ളസവനമനഷലിച്ചു. പലിന്നമീടറ്റ് 
ദയറ അശംഗമളോയ റവ. ഫളോ. ടക. എ എബ്രഹളോശം 17 വർഷളതളോളശം  
മളോളനജർ സളോനതറ്റ് സ്തുതഖ്യർഹമളോയലി പ്രവർതലിച്ചു. തുടർന്നറ്റ് 
മളോളനജറളോയലി പ്രവർതലിച്ചേ ദയറളോ അശംഗശം ടവരെലി. റവ. സലി. ഒ. 
ളജളോസഫറ്റ് റമളോൻ ഇളപളോൾ ദയറളോ സളോപനങ്ങളടട  ട്രഷറളോർ 
ചുമതല വഹലിക്കുന്നു. ഇളപളോൾ ളകളോർപളറററ്റ് സ്കൂൾ മളോളനജറളോയലി 
ടവരെലി. റവ. യദൗനളോൻ സളോമുവൽ റമളോൻ സ്തുതഖ്യർഹമളോയ 
ളസവനമനഷലിക്കുന്നു. ദയറളോ അശംഗശം ടവരെലി. റവ. ഹളോബമീബറ്റ് 
ളജളോസഫറ്റ് റമളോൻ  ളലളോക്കേൽ മളോളനജർ, അദഖ്യളോപകൻ എന്നമീ 
നലിലയലിൽ ടചയ്ത തഖ്യളോളഗളോജസ്വലമളോയ പ്രവർതനങ്ങൾ ഈ 
വലിദഖ്യളോലയതലിടന്റെ   വളർച്ചേക്കേറ്റ് ആക്കേശംകൂടലി. ഇളപളോൾ ശമീ  ടറജലി  
ഫലിലലിപറ്റ്  ടക. ഹഹസ്കൂൾ വലിഭളോഗശം ടഹഡളോസറളോയശം  ദയറളോ 
അശംഗവശം സ്കൂൾ പ്രലിൻസലിപളമളോയ റവ. ഫളോ. ളയളോഹന്നളോൻ 
ളതളോമസറ്റ് ദമീർഘവമീക്ഷണളതളോടട  സ്കൂളലിൻടറ 
അടലിസളോനവലികസന പ്രവർതനങ്ങൾക്കേറ്റ് ളനതൃതസ്വശം നൽകലി   
ളലളോക്കേൽ മളോളനജർ  എന്ന നലിലയലിലശം പ്രവർതലിക്കുന്നു.

                
ഹഹസ്കൂൾവലിഭളോഗതലിൽ
1400 ഓളശം 
വലിദഖ്യളോർതലികളശം 
ഹയർടസക്കേൻഡറലി 
വലിഭളോഗതലിൽ 560 
ഓളശം വലിദഖ്യളോർതലികളശം 
പഠനശം നടത്തുന്നു. 

പളോഠഖ്യപളോളഠഖ്യതരെ  പ്രവർതനങ്ങളലിൽ മലികവലിൻ      ടറ ളകനശം 
കൂടലിയളോണറ്റ് ഈ കലളോലയശം. 100%    വലിജയവമളോയലി ഹഹസ്കൂൾ 



വലിഭളോഗശം ഇശംഗമീഷറ്റ് മമീഡലിയവശം ഹയർടസക്കേൻഡറലി വലിഭളോഗതലിൽ
സയൻസറ്റ് , ഹമളോനലിറമീസറ്റ്, ളകളോളമഴറ്റ്, കമമ്പ്യൂടർ ടകളോളമഴറ്റ് എന്നമീ 
ഗ്രൂപ്പുകളശം  ഭശംഗലിയളോയലി പ്രവർതലിച്ചുവരുന്നു. ഹയർടസക്കേൻഡറലി 
വലിഭളോഗതലിനറ്റ് 2016-ൽ   ഉദറ്റ്ഘളോടനശം നലിർവഹലിച്ചേ ആധുനലിക 
സദൗകരെഖ്യങ്ങളളളോടുകൂടലിയ ബഹനലില ടകടലിടവശം സയൻസറ്റ് ലളോബശം  
ദയറയശം നളോടലിനശം അഭലിമളോനലിക്കേതക്കേതളോണറ്റ്.

                 
വലിദഖ്യളോർതലികളടട
പഠനമലികവറ്റ് വർദലിപലിക്കേളോൻ
ഉതകുന്ന തരെതലിലള്ള
കമമ്പ്യൂടർ ലളോബറ്റ്, ഹലബ്രറലി, 
സളോർടറ്റ് കളോസറ്റ് റശം എന്നലിവ
സജമളോണറ്റ്. 
വലിദഖ്യളോർതലികളടട യളോത്രളോ
ളകശശം പരെലിഹരെലിക്കുന്നതലിനറ്റ്
മൂന്നറ്റ് സ്കൂൾ ബസുകൾ മററ്റ്
സർവമീസറ്റ് നടത്തുന്നു. 
സ്കൂളലിൻടറ ആരെശംഭകളോലശം
മുതൽ ളസവനശം ടചയ,  
പ്രളതഖ്യകലിച്ചേറ്റ് ദയറ
അശംഗമളോയലിരുന്നറ്റ് 14 വർഷശം സ്കൂളലിടല പ്രഥമ ടഹഡളോസർ 
ആയലിരുന്ന കർതഖ്യ മണവറയലിൽ പ്രളവശലിക്കേടപട     വന്ദഖ്യ 
സമീഫൻ ളതളോമസറ്റ്  റമളോച്ചേൻടറയശം പലിൻഗളോമലികളളോയ 
പ്രലിൻസലിപളോൾ മളോരുടടയശം ,ടഹഡളോസർ മളോരുടടയശം, 
അധഖ്യളോപകരുടടയശം ,ഓഫമീസറ്റ് ജമീവനക്കേളോരുടടയശം, 
സർവമീസലിൽനലിന്നറ്റ് വലിരെമലിച്ചേവരുടടയശം  തഖ്യളോളഗളോജസ്വലമളോയ 
പ്രവർതനങ്ങൾ സ്കൂളലിൻടറ യശസറ്റ്  ഉയർത്തുന്നതലിൽ കളോതലളോയ



പങ്കുവഹലിച്ചു.

              
 പുണഖ്യളശളോകനളോയ  നലി. വ. ദലി. ശമീ. ളതളോമ്മളോ മളോർ 
ദലിവന്നളോളസഖ്യളോസറ്റ്  തലിരുളമനലിയടട പ്രളോർതനയളോലശം 
പതനളോപുരെശം ദയറളോയലിടല സനഖ്യളോസ  ളശഷരുടട 
നലിർളദശങ്ങളളോലശം പ്രളോർതനകളളോലശം ഈ വലിദഖ്യളോലയശം 
വലിജളോനതലിൻടറ  ടക  ടളോ ദമീപശം തലമുറകൾക്കേറ്റ് ഹകമളോറലി 
ളദശ-സളോമൂഹഖ്യ -വഖ്യകലി തലങ്ങളലിൽ വലികസനതലിനറ്റ് ആക്കേശം 
കൂടളോൻ ഉതകുശംവലിധശം ഒരു ളദശതലിൻടറയശം, ഒരു ജനതയടടയശം, 
പതനളോപുരെശം മദൗണറ്റ് തളോളബളോർ  ദയറളോ യടടയശം അഭലിമളോനമളോയലി 
ളതജളസളോടട പ്രളശളോഭലിക്കുന്നു.



ളതക്കേലിടൻറ നളോടലിലൂടടളതക്കേലിടൻറ നളോടലിലൂടട    ........
     

ചളോലലിയളോറുശം ളതക്കുശം മുളകളശം  നലിബലിഡ വനങ്ങളശം ടകളോണ്ടു പച്ചേപുതച്ചേ ചളോലലിയളോറുശം ളതക്കുശം മുളകളശം  നലിബലിഡ വനങ്ങളശം ടകളോണ്ടു പച്ചേപുതച്ചേ 
കളോനനഭശംഗലി വലിളലിളച്ചേളോതുന്ന നമീലലിശംപകളോനനഭശംഗലി വലിളലിളച്ചേളോതുന്ന നമീലലിശംപ--പുരെശം പുരെശം . . അഥവളോ നലിലമ്പൂർഅഥവളോ നലിലമ്പൂർ. . 
ളകരെളവശം തമലിഴളോടുശം   അതലിരു പങ്കേലിടുന്ന നമീലഗലിരെലി കുന്നുകളളളോടു ളകരെളവശം തമലിഴളോടുശം   അതലിരു പങ്കേലിടുന്ന നമീലഗലിരെലി കുന്നുകളളളോടു 
ളചർന്നളോണറ്റ് നലിലമ്പൂർ സലിതലിടചയ്യുന്നതറ്റ്ളചർന്നളോണറ്റ് നലിലമ്പൂർ സലിതലിടചയ്യുന്നതറ്റ്. . സസ്വനശം നളോടളോയലിട ളപളോലശം  സസ്വനശം നളോടളോയലിട ളപളോലശം  
നലിലമ്പൂരെലിടൻറ സലിരെകളലിലൂടട ഒരു യളോത്രനലിലമ്പൂരെലിടൻറ സലിരെകളലിലൂടട ഒരു യളോത്ര, , ഇതളോദഖ്യശംഇതളോദഖ്യശം. . എലളോ അവധലി എലളോ അവധലി 
ദലിവസടതയശം ളപളോടല അലസമളോയ തമീളരെണലിയലിരുന്ന ഒരുദലിനശം ദലിവസടതയശം ളപളോടല അലസമളോയ തമീളരെണലിയലിരുന്ന ഒരുദലിനശം 
ഒരെലിക്കേലശം മറക്കേളോനളോവളോത അനഭവങ്ങൾ സമ്മളോനലിച്ചേ ഒരു  ദലിനമളോയതറ്റ്  ഒരെലിക്കേലശം മറക്കേളോനളോവളോത അനഭവങ്ങൾ സമ്മളോനലിച്ചേ ഒരു  ദലിനമളോയതറ്റ്  
അപ്രതമീക്ഷലിതമളോയലിടളോയലിരുന്നുഅപ്രതമീക്ഷലിതമളോയലിടളോയലിരുന്നു..ഞളോനശം ഉമ്മയശം ഉപയശം സളഹളോദരെലിമളോരുശംഞളോനശം ഉമ്മയശം ഉപയശം സളഹളോദരെലിമളോരുശം
അടങ്ങുന്നതളോയലിരുന്നു ഞങ്ങളടട ടകളോച്ചു യളോത്രളോ സശംഘശംഅടങ്ങുന്നതളോയലിരുന്നു ഞങ്ങളടട ടകളോച്ചു യളോത്രളോ സശംഘശം. . കളോറലിലളോണറ്റ് കളോറലിലളോണറ്റ് 
പുറടപടതറ്റ്പുറടപടതറ്റ്..ഉമ്മയടട വമീടലിൽനലിന്നറ്റ് ഞങ്ങളടട വമീടലിളലക്കേറ്റ് ഉമ്മയടട വമീടലിൽനലിന്നറ്റ് ഞങ്ങളടട വമീടലിളലക്കേറ്റ് 
മടങ്ങുളമളോഴളോയലിരുന്നു  ഈ യളോത്രമടങ്ങുളമളോഴളോയലിരുന്നു  ഈ യളോത്ര. . പ്രകൃതലിയടട  പറുദമീസയലിലൂടടയള്ള പ്രകൃതലിയടട  പറുദമീസയലിലൂടടയള്ള 
ഞങ്ങളടട പ്രയളോണശം അങ്ങടന ആരെശംഭലിക്കുകയളോയലിഞങ്ങളടട പ്രയളോണശം അങ്ങടന ആരെശംഭലിക്കുകയളോയലി. . 
ടറയലിൽളവളസഷനറ്റ് സമമീപമുള്ള ഉമ്മയടട വമീടലിൽ നലിന്നറ്റ് ഏകളദശശം ടറയലിൽളവളസഷനറ്റ് സമമീപമുള്ള ഉമ്മയടട വമീടലിൽ നലിന്നറ്റ് ഏകളദശശം 
അഞറ്റ് കലിളലളോമമീറർ സഞരെലിച്ചേറ്റ് ഞങ്ങളടട ആദഖ്യ   ലക്ഷഖ്യമളോയ കളനളോലലി അഞറ്റ് കലിളലളോമമീറർ സഞരെലിച്ചേറ്റ് ഞങ്ങളടട ആദഖ്യ   ലക്ഷഖ്യമളോയ കളനളോലലി 
ളപളോടലിടലതലിളപളോടലിടലതലി..

                                        ളലളോകതലിടല ആദഖ്യ   മനഷഖ്യ നലിർമലിത ളതക്കേലിൻ ളതളോടശംളലളോകതലിടല ആദഖ്യ   മനഷഖ്യ നലിർമലിത ളതക്കേലിൻ ളതളോടശം
ഞങ്ങളലിൽ ടതടലളോന്നുമല അത്ഭുതശം നലിറച്ചേതറ്റ്ഞങ്ങളലിൽ ടതടലളോന്നുമല അത്ഭുതശം നലിറച്ചേതറ്റ്.  .  ചളോലലിയളോറലിന ചളോലലിയളോറലിന 



കുറുടകയള്ള ഒരു വലലിയ തൂക്കുപളോലശം കടന്നുളവണശം കളനളോലലി ളപളോടലിൽകുറുടകയള്ള ഒരു വലലിയ തൂക്കുപളോലശം കടന്നുളവണശം കളനളോലലി ളപളോടലിൽ  
പ്രളവശലിക്കേളോൻപ്രളവശലിക്കേളോൻ. . ചളോലലിയളോറലിടൻറ സദൗന്ദരെഖ്യശം ആസസ്വദലിച്ചുടകളോണ്ടുള്ള ചളോലലിയളോറലിടൻറ സദൗന്ദരെഖ്യശം ആസസ്വദലിച്ചുടകളോണ്ടുള്ള 
തൂക്കുപളോലതലിനറ്റ് മുകളലിലൂടടയള്ള യളോത്ര ഉള്ളലിൽ അലശം ഭയവശം തൂക്കുപളോലതലിനറ്റ് മുകളലിലൂടടയള്ള യളോത്ര ഉള്ളലിൽ അലശം ഭയവശം 
സമ്മളോനലിച്ചുസമ്മളോനലിച്ചു. 5.680 . 5.680 ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ സശംരെക്ഷലിക്കേടപടുന്ന കളനളോലലി ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ സശംരെക്ഷലിക്കേടപടുന്ന കളനളോലലി 
ളപളോടറ്റ് ഞങ്ങടള ളസ്നേഹളതളോടട വരെളവറളപളോടറ്റ് ഞങ്ങടള ളസ്നേഹളതളോടട വരെളവറ..

                                         1846- 1846-ൽ  മലബളോർ ൽ  മലബളോർ 
കളക്ടറളോയലിരുന്ന എച്ചേറ്റ്കളക്ടറളോയലിരുന്ന എച്ചേറ്റ്. . വലിവലി. . കളനളോലലിയടട കളനളോലലിയടട 
നലിർളദ്ദേശപ്രകളോരെശം മലയളോളലിയളോയ  ശമീ  നലിർളദ്ദേശപ്രകളോരെശം മലയളോളലിയളോയ  ശമീ  
ചളോത്തുളമളനളോൻ ചളോത്തുളമളനളോൻ 15000 15000 ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ 
ളതക്കേലിൻഹതകൾ ടവച്ചുപലിടലിപലിച്ചുളതക്കേലിൻഹതകൾ ടവച്ചുപലിടലിപലിച്ചു. . അഞരെ അഞരെ 
ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ സശംരെക്ഷലിക്കേടപടുന്ന ഏക്കേർ വലിസ്തൃതലിയലിൽ സശംരെക്ഷലിക്കേടപടുന്ന 
കളനളോലലി ളപളോടലിലളോണറ്റ് ഏഷഖ്യയലിടല  ഏറവശം കളനളോലലി ളപളോടലിലളോണറ്റ് ഏഷഖ്യയലിടല  ഏറവശം 
നമീളശംകൂടലിയ പടുകൂറൻ  ളതക്കേറ്റ് നമീളശംകൂടലിയ പടുകൂറൻ  ളതക്കേറ്റ് 

സലിതലിടചയ്യുന്നതറ്റ്സലിതലിടചയ്യുന്നതറ്റ്. . ളലളോകഹപതൃക പടലികയലിലശം കളനളോലലി ളപളോടറ്റ് ളലളോകഹപതൃക പടലികയലിലശം കളനളോലലി ളപളോടറ്റ് 
ഇടശംളനടലിയലിടണറ്റ്ഇടശംളനടലിയലിടണറ്റ്. 2009 . 2009 ലളോണറ്റ് കളനളോലലി ളപളോടറ്റ് സന്ദർശകർക്കേളോയലി ലളോണറ്റ് കളനളോലലി ളപളോടറ്റ് സന്ദർശകർക്കേളോയലി 
തുറന്നു നൽകലിയതറ്റ്തുറന്നു നൽകലിയതറ്റ്. . പലതരെതലിലള്ള  ളതക്കുകൾ കളനളോലലി  പലതരെതലിലള്ള  ളതക്കുകൾ കളനളോലലി  
ളപളോടലിലണറ്റ്ളപളോടലിലണറ്റ്. . ളലളോകതലിടല ഏറവശം വണമുള്ള  ളതക്കുകളലിൽ മൂന്നളോശം ളലളോകതലിടല ഏറവശം വണമുള്ള  ളതക്കുകളലിൽ മൂന്നളോശം 
സളോനതളോണറ്റ് ഇവലിടടയള്ള സളോനതളോണറ്റ് ഇവലിടടയള്ള 2323ാളോശം നമർ ളതക്കേറ്റ്ാളോശം നമർ ളതക്കേറ്റ്. 423 - . 423 - ടസൻറമീമമീറർ ടസൻറമീമമീറർ 
ചുറളവലിലള്ള ആ ഭമീമൻ ളതക്കേലിടന വളോരെലിപ്പുണരെളോൻ ഒരു വലിഫലശമശം ചുറളവലിലള്ള ആ ഭമീമൻ ളതക്കേലിടന വളോരെലിപ്പുണരെളോൻ ഒരു വലിഫലശമശം 
ഞളോൻ നടതലിഞളോൻ നടതലി. . ബ്രലിടമീഷുകളോളരെയശം മണലിടൻറ മക്കേടളയശം സരെലിച്ചുടകളോണറ്റ് ബ്രലിടമീഷുകളോളരെയശം മണലിടൻറ മക്കേടളയശം സരെലിച്ചുടകളോണറ്റ് 
കളനളോലലി ളപളോടലിൽ നലിന്നുശം ഞങ്ങളലിറങ്ങലികളനളോലലി ളപളോടലിൽ നലിന്നുശം ഞങ്ങളലിറങ്ങലി. . ളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയശം ലക്ഷഖ്യമളോക്കേലിളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയശം ലക്ഷഖ്യമളോക്കേലി
ഞങ്ങൾ യളോത്ര തുടർന്നുഞങ്ങൾ യളോത്ര തുടർന്നു..
     1995-     1995-ൽ  ളകരെള ളഫളോറസറ്റ് റലിളസർച്ചേറ്റ്ൽ  ളകരെള ളഫളോറസറ്റ് റലിളസർച്ചേറ്റ്
ഇൻസലിറമ്പ്യൂടലിന കമീഴലിലളോണറ്റ് ളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയശംഇൻസലിറമ്പ്യൂടലിന കമീഴലിലളോണറ്റ് ളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയശം
സളോപലിതമളോയതറ്റ്സളോപലിതമളോയതറ്റ്. . ഒരു മരെതലിന ളവണലിഒരു മരെതലിന ളവണലി
മളോത്രശം ഒരു മമ്പ്യൂസലിയശം എന്ന അപൂർവമളോത്രശം ഒരു മമ്പ്യൂസലിയശം എന്ന അപൂർവ
ബഹമതലി നലിലമ്പൂരെലിടല ളതക്കേറ്റ്ബഹമതലി നലിലമ്പൂരെലിടല ളതക്കേറ്റ്
മമ്പ്യൂസലിയതലിൽ മളോത്രശം ഉള്ളതളോണറ്റ്മമ്പ്യൂസലിയതലിൽ മളോത്രശം ഉള്ളതളോണറ്റ്. . 
ളലളോകതലിടല ആദഖ്യ  ളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയവശം  നലിലമ്പൂരെലിളലതളോണറ്റ്ളലളോകതലിടല ആദഖ്യ  ളതക്കേറ്റ് മമ്പ്യൂസലിയവശം  നലിലമ്പൂരെലിളലതളോണറ്റ്.   .   
ളതക്കുകളമളോയലി ബന്ധടപട ചരെലിത്രശംളതക്കുകളമളോയലി ബന്ധടപട ചരെലിത്രശം, , ളതക്കുകളടട ആവളോസവഖ്യവസളതക്കുകളടട ആവളോസവഖ്യവസ,    ,    



ളതക്കേലിടൻറ ഉപളയളോഗങ്ങൾ ളതക്കേലിടൻറ ഉപളയളോഗങ്ങൾ , , ളതക്കേലിടന കുറലിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങലി ളതക്കേലിടന കുറലിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങലി 
അളനകശം വലിഷയങ്ങളലിലള്ള ചളോർടകളശം ചലിത്രങ്ങളശം അളനകശം വലിഷയങ്ങളലിലള്ള ചളോർടകളശം ചലിത്രങ്ങളശം , , ളതക്കേറ്റ്  ടകളോണ്ടുള്ളളതക്കേറ്റ്  ടകളോണ്ടുള്ള
ശലിലങ്ങളശം മമ്പ്യൂസലിയതലിൽ പ്രദർശലിപലിച്ചേലിടണറ്റ്ശലിലങ്ങളശം മമ്പ്യൂസലിയതലിൽ പ്രദർശലിപലിച്ചേലിടണറ്റ്. 450. 450 ളലടറളലടറ  വർഷശം വർഷശം 
ജമീവലിച്ചേ ളതക്കേലിടൻറ ചുവടുഭളോഗശം എടന്ന ടതടലളോന്നുമല  ജമീവലിച്ചേ ളതക്കേലിടൻറ ചുവടുഭളോഗശം എടന്ന ടതടലളോന്നുമല  
അത്ഭുതടപടുതലിയതറ്റ്അത്ഭുതടപടുതലിയതറ്റ്. . ളതക്കുറ്റ് ടകളോണറ്റ് നലിർമ്മലിച്ചേതുശംളതക്കുറ്റ് ടകളോണറ്റ് നലിർമ്മലിച്ചേതുശം,  ,  പഴയകളോലതറ്റ് പഴയകളോലതറ്റ് 
സർവ്വസളോധളോരെണമളോയലി  ഉപളയളോഗലിച്ചേലിരുന്നതുമളോയ ഒരുപളോടറ്റ് വസ്തുക്കേൾ സർവ്വസളോധളോരെണമളോയലി  ഉപളയളോഗലിച്ചേലിരുന്നതുമളോയ ഒരുപളോടറ്റ് വസ്തുക്കേൾ 
അവലിടട പ്രദർശലിപലിച്ചേലിരെലിക്കുന്നുഅവലിടട പ്രദർശലിപലിച്ചേലിരെലിക്കുന്നു. . കദൗതുകമുണർത്തുന്നതളോയലിരുന്നു  കദൗതുകമുണർത്തുന്നതളോയലിരുന്നു  
അവയലിൽ പലതുശംഅവയലിൽ പലതുശം. . പതളോയശംപതളോയശം, , പഴയകളോലതറ്റ് ധളോനഖ്യങ്ങൾ പഴയകളോലതറ്റ് ധളോനഖ്യങ്ങൾ 
സൂക്ഷലിച്ചേലിരുന്ന ടചറലിയ ടപടലികൾസൂക്ഷലിച്ചേലിരുന്ന ടചറലിയ ടപടലികൾ, , മരെശം ടകളോണറ്റ് തമീർത   ഊഞ്ഞളോൽമരെശം ടകളോണറ്റ് തമീർത   ഊഞ്ഞളോൽ, , 
പങ്കേളോയശംപങ്കേളോയശം, , ടമതലിയടലിടമതലിയടലി,......  ,......  തടലിയഴകുശം ഉൾക്കേളോമശം ടകളോണറ്റ് കമീർതലിളകടതടലിയഴകുശം ഉൾക്കേളോമശം ടകളോണറ്റ് കമീർതലിളകട,,
വലിശസ്വവലിഖഖ്യളോത ളതക്കേലിൽ വലിരെലിഞ്ഞ ഗതകളോല സരെണയണർത്തുന്ന വലിശസ്വവലിഖഖ്യളോത ളതക്കേലിൽ വലിരെലിഞ്ഞ ഗതകളോല സരെണയണർത്തുന്ന 
ഗൃളഹളോപകരെണങ്ങൾ കദൗതുകമൂറുന്ന മലിഴലികളളളോടട ഞങ്ങൾ വമീക്ഷലിച്ചുഗൃളഹളോപകരെണങ്ങൾ കദൗതുകമൂറുന്ന മലിഴലികളളളോടട ഞങ്ങൾ വമീക്ഷലിച്ചു..

                                      ഇത്രടയളോടക്കേ ആയളപളോളഴക്കുശം വയററ്റ് പരെളോതലി പറയളോൻ ഇത്രടയളോടക്കേ ആയളപളോളഴക്കുശം വയററ്റ് പരെളോതലി പറയളോൻ 
തുടങ്ങലിയലിരുന്നുതുടങ്ങലിയലിരുന്നു. . ഉച്ചേഭക്ഷണശം കഴലിക്കേളോനളോയലി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങലിഉച്ചേഭക്ഷണശം കഴലിക്കേളോനളോയലി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങലി.  .  എത്ര എത്ര 
കണളോലശം മതലിവരെളോത  പ്രകൃതലി ദൃശഖ്യങ്ങൾക്കേറ്റ് തളോൽക്കേളോലലികമളോയലി കണളോലശം മതലിവരെളോത  പ്രകൃതലി ദൃശഖ്യങ്ങൾക്കേറ്റ് തളോൽക്കേളോലലികമളോയലി 
അവലിടട വലിരെളോമമലിടഅവലിടട വലിരെളോമമലിട. . പുഴ ങ്കുളലിരുശം കളോട പച്ചേയശം നലിറഞ്ഞ ളതക്കേലിടൻറയശം പുഴ ങ്കുളലിരുശം കളോട പച്ചേയശം നലിറഞ്ഞ ളതക്കേലിടൻറയശം 
മുളകളടടയശം നളോടളോയ നലിലലിശംപപുരെതലിടൻറ ഗതകളോല മുളകളടടയശം നളോടളോയ നലിലലിശംപപുരെതലിടൻറ ഗതകളോല 
സരെണയലിലൂടടയള്ള  ഞങ്ങളടട യളോത്ര അവലിടട അവസളോനലിച്ചുസരെണയലിലൂടടയള്ള  ഞങ്ങളടട യളോത്ര അവലിടട അവസളോനലിച്ചു. . 
കഴലിക്കേളോൻ എന്തു  വളോങ്ങലിക്കേണശം എന്നറ്റ് തമീരുമളോനലിക്കേളോൻ ഒരു ളപളോളലിററ്റ് കഴലിക്കേളോൻ എന്തു  വളോങ്ങലിക്കേണശം എന്നറ്റ് തമീരുമളോനലിക്കേളോൻ ഒരു ളപളോളലിററ്റ് 
ബമ്പ്യൂളറളോ ചർച്ചേയലിലളോയലിരുന്നു സളഹളോദരെലിമളോർബമ്പ്യൂളറളോ ചർച്ചേയലിലളോയലിരുന്നു സളഹളോദരെലിമളോർ. . എൻടറ മനസലിൽ എൻടറ മനസലിൽ 
അളപളോഴുശം ചളോലലിയളോറുശം ളതക്കുശം മുളകളശം മണലിടൻറ മണവശം മളോത്രശംഅളപളോഴുശം ചളോലലിയളോറുശം ളതക്കുശം മുളകളശം മണലിടൻറ മണവശം മളോത്രശം..

  ഹലിബ ഹശംസഹലിബ ഹശംസ
IX-GIX-G

 



കവഹിത കവഹിത 

പുലരെലിപ്പൂവലിന്നരുണലിമ ചളോലലിപുലരെലിപ്പൂവലിന്നരുണലിമ ചളോലലി--

ടച്ചേഴുതലിയതളോടണൻ കവലിതടച്ചേഴുതലിയതളോടണൻ കവലിത

കരെളലിൻളകളോണലിൽ കരുതലിയകരെളലിൻളകളോണലിൽ കരുതലിയ

നമീലലിമപമീലലി വലിടർതലിയ കവലിതനമീലലിമപമീലലി വലിടർതലിയ കവലിത

മധുരെലിമളയളോലശം ളമളോഹ ചലിറകലിൽമധുരെലിമളയളോലശം ളമളോഹ ചലിറകലിൽ

മലരുകൾ പുൽകലിയ കവലിതമലരുകൾ പുൽകലിയ കവലിത

മളോനളതളോളശം ഉയരെണടമന്നതുമളോനളതളോളശം ഉയരെണടമന്നതു--

ളമളോഹലിടച്ചേഴുതലിയ കവലിതളമളോഹലിടച്ചേഴുതലിയ കവലിത

മളോനസവളോടലിയലിൽ വലിടരുശം പൂവകൾമളോനസവളോടലിയലിൽ വലിടരുശം പൂവകൾ

വർണശം ചളോർതലിയ കവലിതവർണശം ചളോർതലിയ കവലിത

മണലിനമളോയളോസൃഷലിയളതകലിയമണലിനമളോയളോസൃഷലിയളതകലിയ

ജമീവലിതടമടന്നളോരു കവലിതജമീവലിതടമടന്നളോരു കവലിത



                                                                                                                                                                                     

മഞഞ്ഞിൽവഞ്ഞിരഞ്ഞിഞ ഊടഞ്ഞിമഞഞ്ഞിൽവഞ്ഞിരഞ്ഞിഞ ഊടഞ്ഞി
          
ഒരു അവധലി
ദലിവസശം
ടപടടന്നുണളോയ
ഒരു
യളോത്രയളോണറ്റ്. 
ഊടലി എന്ന
മളനളോഹരെമളോയ
ളലളോകളതക്കേറ്റ്
ഞങ്ങൾ യളോത്ര
തലിരെലിച്ചു. 
എന്നലിൽ
ടചറലിയ
ഭയമുണളോയലിരുന്നു,   കളോരെണശം ഓളരെളോ ടഹയർപലിൻ വളവലിലശം വളടരെ ളവഗത 
ളയളോടടയളോണറ്റ് വണലി സഞരെലിച്ചേതറ്റ്. ടഹയർപലിൻ വളവകൾ കയറലിടച്ചേല്ലുളമളോൾ 
യൂക്കേളോലലിപറ്റ് മരെങ്ങളശം ളതയലിലളതളോടങ്ങളശം മഞ്ഞലിൽ ഒരു സസ്വപ്നടത ളപളോടല പളോതലി 
മറഞ്ഞു നലിൽക്കുന്നു.  തളോഴറ്റ് വളോരെങ്ങൾ,  അവലിടട കളലിപളോടങ്ങൾ ളപളോടല നലിരെന്ന വമീടുകൾ,
യൂക്കേളോലലി    ഹതലതലിടൻറ  സുഗന്ധമുള്ള കളോററ്റ് എലളോശം എടന്ന ആ ളലളോകളതളോടറ്റ് 
കൂടുതൽ അടുപലിച്ചു.   

                                                            അതലി സുന്ദരെവശം സമളോധളോനപരെവമളോയ 
സലളതക്കേളോണറ്റ് ഞങ്ങൾ പലിടന്ന യളോത്ര  തലിരെലിച്ചേതറ്റ്. ഒരു തടളോകശം, അതലിലൂടടയള്ള 
ളബളോടറ്റ് യളോത്ര വളടരെ ഉളന്മേഷശം നൽകുന്നതളോണറ്റ്. രെളോവലിടലയള്ള മഞ്ഞലിൻ പളോളലികൾ 
തള്ളലിമളോറലിടക്കേളോണറ്റ് ആ തടളോകതലിലൂടട ളബളോടലിൽ യളോത്ര ടചയളോൻ കഴലിയന്നതറ്റ് 
വലലിടയളോരു ഭളോഗഖ്യമളോണറ്റ്. തടളോകതലിടല അനരെമീക്ഷതലിൽ നലിന്നുശം മടലിളയളോടട ഞങ്ങൾ  
ഹപക്കേരെ ഡളോമലിനറ്റ് അരെലികലിളലക്കേറ്റ് നമീങ്ങലി.   ഹപക്കേരെയലിളലക്കുള്ള വഴലിയലിലളോണറ്റ് 
ഊടലിയലിടല പ്രശസ്തമളോയ ഹപൻ ളഫളോറസറ്റ്. ഹപൻ ളഫളോറസലിൻടറ ചുവടലിലളോയലി ഒരു 
പ്രശളോനമളോയ തടളോകമുണറ്റ്. അവലിടട  ഷൂടലിശംഗറ്റ് നടക്കേളോറുണറ്റ്. സലികറ്റ്തറ്റ്     ഹമലലിടല   
പുൽളമടുകളശം സലിനലിമകളലിൽ ചലിലഭളോഗങ്ങളലിൽ മളനളോഹരെമളോയലി തടന്നയണറ്റ്. 
ഊടലിയലിടല ഫ്ലവർളഷളോ എന്നറ്റ്  ളകടലിരുന്നുടവങ്കേലിലശം അതറ്റ് ളനരെലിടറ്റ് കണതറ്റ് ഇളപളോഴളോണറ്റ്.
അവലിടട പൂക്കേൾ ടകളോണ്ടുണളോക്കേലിയ ഓളരെളോ കലളോസൃഷലികളശം എത്ര ഭശംഗലിയളോയളോണറ്റ് 
രൂപകൽപന ടചയ്തലിടള്ളതറ്റ് . പലിടന്ന ഞങ്ങൾ യളോത്രതലിരെലിച്ചേതറ്റ്    ടബളോടളോണലിക്കേൽ        
പൂളനളോടതലിളലക്കേളോണറ്റ്. അവലിടട  പൂക്കേളളടയശം, സസഖ്യങ്ങളടടയശം, മരെങ്ങളടടയശം ഓളരെളോ



ഹവവലിധഖ്യങ്ങളളോണുള്ളതറ്റ്.  അവയടട  ളബളോടളോണലിക്കേൽ നളോമങ്ങൾ അ  ഥവളോ 
ശളോസ്ത്രനളോമങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരെളോൻ അവർ മറന്നലില. ഊടലി ളതയയ്ലളതളോടങ്ങളടട നളോടളോണറ്റ്. 
ചളോയ കുടലിക്കുന്നതലിടനളോപശം ചളോയ ഉണളോക്കുന്നതറ്റ് എങ്ങടനയളോടണന്നുശം കളോണളോൻ 
സദൗകരെഖ്യമുള്ള ഒരു ടമീ ഫളോക്ടറലി ആയലിരുന്നു ഞങ്ങളടട മടറളോരെലിടശം.

                      
ടമീ ഫളോക്ടറലിയലിൽ
ളതയലില
ളശഖരെലിക്കുന്നതറ്റ്
മുതൽ അരെച്ചേറ്റ്
ഉണക്കേലി
ടപളോടലിച്ചേറ്റ്
ളതയലിലടപളോടലി
ആയലി മളോറുന്ന
വലിവലിധ
ഘടങ്ങൾ
കളോണളോൻ പറശം വലിധശം   കമമീകരെലിക്കുകയളോണറ്റ്. ളതയലിലടപളോടലി കണ കദൗതുകളതളോടട 
പടലിയലിറങ്ങലി വരുന്നവർക്കേറ്റ് ഒരു സളോമലിൾ ചളോയമളോയലി ജമീവനക്കേളോർ നലിൽക്കുന്നു. ചളോയ 
കുടലിച്ചേലിടറ്റ് ഫളോക്ടറലി കണ്ടുളപളോകുന്ന ആരുശം ഒരു പളോക്കേററ്റ് ളതയലില ടപളോടലിടയങ്കേലിലശം വളോങ്ങുശം.
ഊടലിയലിടല ഉയരെശംകൂടലിയ വമ്പ്യൂ ളപളോയലിൻററ്റ് ആയ ളഡളോഡളോളബറ വമ്പ്യൂ ളപളോയലിൻററ്റ് 
ളലക്കേളോണറ്റ് ഞങ്ങൾ പലിടന്ന സഞരെലിച്ചേതറ്റ്. അവലിടശം അതലിമളനളോഹരെമളോണറ്റ്. ആ വമ്പ്യൂ     
ളപളോയലിൻറലിൽ നലിന്നുശം ളനളോക്കേലിയളോൽ ഇടതുവശതറ്റ് കളോണുന്നതറ്റ് ളമടപളോളയവശം,    
ഭവളോനലി പുഴയമളോണറ്റ്. വലതുവശതറ്റ് ഹമസൂർ,ഗുണൽളപടറ്റ്, എന്നലിങ്ങടന. ഇതറ്റ് 
ഞങ്ങളളളോടറ്റ് പറഞ്ഞതറ്റ് അവലിടുടത ഗളോർഡനളോണറ്റ്. ഇനലിയശം ഒരുപളോടറ്റ്  കളോണളോനണറ്റ്. 
പളക്ഷ അതലിന സമയമലില. ളനരെമലിരുടലി ഞങ്ങൾ തലിരെലിടക യളോത്ര തലിരെലിച്ചു. ഇനലിയശം 
വരുടമന്ന പ്രതമീക്ഷയലിൽ യൂക്കേളോലലിപറ്റ് ഞങ്ങടള  യളോത്രയയച്ചു.                                   

                                 ഫബബബന.സക.
                                  IX.G
                                                     



Only in my Dreams
                         
                                
                   

           Slowly,the glittering morning light
             Arose to portray a new day
             My eyes just twinkled , how bright
              How dazzling is my nature
            I would say..

 Again How, How can I watch my
            Little sparrows twitter around fast
            Never can I , but only see them cry
            Every thing has changed cot
            Nature – As an image only
             Beautiful in my dreams
                                                        
                                                            



സസഷഷഷ്യല മറീഡഹിയയുനടെ ശകഹിയുഷാം                       
ദദൗർബലഷ്യവഷാം

                ഈ നവയഗതബൽ ഇനർസനറബന കദഴബൽ തലഫകള
   സമഫതതബൽ ഒര ഗഫമമഫയബ ചരങബയബരബകന"  കസബർ ഗഫമള" 

      അതബൽ മനഷദർ തമബലള അകലള കറഞബരബകന ആശയ
    വബനബമയതബലള സഞഫര സസകരദതബലള ആസണനറ മഫതള.കമമടറബസനയള

     ഇനറർസനറബസനയള വരവറ വബസയകരമഫയ കതബപഫണറ വബവരസഫതങതബക
  രളഗതള വദവസഫയരളഗതള ഉണഫകബയതറ.   ഇനറർസനററ എന
        മഫയഫജഫലള നമകറ മനബൽ പതന തലഫകമഫണറ ഓതരഫ ദബവസവള തറനറ

കഫടനതറ.  തസഫഷദൽ മദഡബയ,  വഫർത റബതപഫർടറ,  വബവബധ
സവകബറകള,  വദഡബതയഫ സഗയബള,   ഈസമയബൽ അങസന

  വലബയ തലഫകള വബജഫനതബസനയള,വബതനഫദതബസനയള,വബനബമയതബസനയള
 നമകറ മനബൽ

തറനബടന.
        ഇതരള
സനററവർകറ

 കസറകളബലസട നമസട
സസഹദങള
വബപലമഫകഫനള
പങസവകഫനള
സഹഫയബകന. 
തലഫകതബസന
മകബലള,  മലയബലള വളസര

 എളപതബലള ചബലവറ
 കറഞ രദതബയബലള
 ബനള സഫപബകവഫനള

   ആശയവബനബമയള നടതഫനള ഇതബലസട സഫധബകന.   ഇങസന തസഫഷദൽ
    കസറകളബലസട പശസബയള പസബദബയള ആർജബചവർ ഒരപഫടണറ. 

     തസഫഷദൽ സനററവർകബലസട പരസദതബലസടയള ഓൺകലന വദഫപഫര
    തബലസടയള പണള സമഫദബചവർ നബരവധബ.   തജഫബറ കസറകളബലസട

  തജഫലബ തനടബയവരള ഒരപഫടതപരണറ.     തസഫഷദൽ സനററവർകറ വർകബളഗറ
        ദഷദങളള ദസർബലദങളള അതബസന തനടതബതനകഫള ഒര പടബ
  മനബലഫണറ എനറ സളശയബതകണബയബരബകന.  മറഫരസടയള

     ശദയബൽസപടഫസത പതയഫജനസപടതഫന കഴബയന സളവബധഫനള
 കടബയഫണറ ഇനർസനററ.      അങസന തസഫഷദൽ മദഡബയയബലസട ആർകള
     ആസരയള അപകദതബസപടതഫനള ചഷണള സചയഫനള തടബപബൽ



  സപടതഫനള പറബയ അവസ.                             
 തടബപകഫരള തദവവഫദബകളള,  കബമബനലകളള അവരസട

    സശഫർതതഫലരദങളകള മഫർഗമഫയബ തസഫഷദൽ മദഡബയതയയള മഫറബ.  
    യവഫകളബലള കടബകളബലള ഇസതഫര ഹരമഫയബ മഫറന.   മടബയനമഫരസട ഒര

 സമഹള സഷബകസപടന.    അശദലങളള എലഫവരബലള എതന. 
  തഗഫസബപകളള വദഫജവഫർതകളള പചരബപബകന.                  

 എലഫ മത,രഫഷദയ,സളസഫരബക,    സഫമഹബക സളഘടനകളള തസഫഷദൽ
  കസറകളബൽ ഇനറ സജദവമഫണറ.     പരസരള കരബവഫരബ തതകനതബനറ
      അവർസകഫര പതന മഫധദമള എന നബലയബലഫണറ പലതപഫഴള
 കണകഫകനതറ .      ഒര നണ ഒരപഫടറ കലകകളള കമനകള ഇലസടയള

   സവളബചതബൽ സതദമഫയബ മഫറന.    പലതള അതബൽ നബന വരള. പലരള
   അതറ സതദമഫയബ തസന അളഗദകരബകന.   ശരബയഫയ അപഗഥനതബലസട
      സനലള പതബരള തബരബചറബഞ നനയറ ഉയർചയള തവണബയള

        ആതരഫഗദപരമഫയ ഒര സമദപനമഫണറ നഫള തസഫഷദൽ മദഡബയതയഫടറ
കഫണബതകണതറ.      അങസന നമകറ അചടബ മഫധദമതബനറ കബടബയ,  

     സശകഫരദതയള വബശശസതയള തസഫഷദൽ മഫധദമതബനള ലഭബകസമനറ
പതദകബകഫള.

                                                       പബറബ.പബ.സറകറബയ
                                        VIII H

 



അഭയളോർഥലികടളകളോണളോൻ 

                                                                                          2018-ആഗസറ്റ്മളോസതലിൽ 
ളകരെളതലിലണയ മഹളോപ്രളയശം എടന്റെ നളോടലിടനയശം പലിടലികൂടലി  ടചടലിയളോൻ പളോറ എന്ന 

സലതറ്റ് ഉരുൾ ടപളോടൽ ഉണളോയലി.  ഒരു വമീടലിടല രെണ്ടുളപർ ഒഴലിടക ബളോക്കേലി 

അഞ്ചുളപരുശം മണലിനടലിയലിൽ ടപട മരെലിച്ചു. ബളോക്കേലിയള്ള എലളോവടരെയശം  എരുമമുണ 

നലിർമല ഹയർടസക്കേൻഡറലി സ്കൂളലിളലക്കേറ്റ് മളോറലി തളോമസലിപലി ച്ചു. ഇതറ്റ് നടന്ന പലിളറദലിവസശം 

ഞളോനശം എടന്റെ സളഹളോദരെമളോരുശം സ്കൂളലിളലക്കേറ്റ് ളപളോയലി. അവലിടട ടചന്നളപളോൾ കണ കളോഴ്ച 

ഞങ്ങളടട ഉള്ളലിൽ നമീറലളോയലി എന്നുശം ഉണളോവശം നവജളോത ശലിശുക്കേളശം ബളോല, കരുശം 

കദൗമളോരെപ്രളോയക്കേളോരുശം യവളോക്കേളശം യവതലികളശം വൃദരുശം  ആയലിരുന്നു. അവർ ഉടുതുണലിക്കേറ്റ് 

മറുതുണലിയലിലളോടത നലിൽക്കുകയളോണറ്റ്.ഞങ്ങൾ എതലിയ ഉടൻ അവലിടുടത 

അധഖ്യളോപകരുശം എതലി.സ്കൂളലിൽ അധഖ്യളോപകടരെ കണ്ടു ഓടലിവരുന്ന കുടലികൾ ടപടടന്നറ്റ് 

അമ്മമളോരുടട പുറകലിൽ ഓടലി ഒളലിക്കുന്ന അവസ ഞളോൻ ളനരെലിടകണ്ടു.. ഇതലിനറ്റ് കളോരെണശം 

എനളോണറ്റ് എന്നറ്റ് ളചളോദലിച്ചേളപളോൾ അവർ പറഞ്ഞു,രെണ്ടുദലിവസമളോയലി വസ്ത്രശം മളോറലിയലിടലില. 

ഉടുതുണലിക്കേറ്റ് മറുതുണലി ഇലളോടത ഞങ്ങൾ ബദലിമുടകയളോണറ്റ് . വലിയർപറ്റ് നളോറുശം 

അതുടകളോണളോണറ്റ് കണളപളോൾ മളോറലിനലിന്നതറ്റ്,ളവടറ ഒന്നുശം കരുതരുതറ്റ് ടമീച്ചേർമളോരുടട 

കണറ്റ് നലിറഞ്ഞു ഒഴുകുവളോൻ തുടങ്ങലി. ഞളോൻ എടന്റെ അയൽവളോസലിയളോയ ളചടളനളോടറ്റ് 

കളോരെഖ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടകളോടുത്തു.അളപളോൾ അവടരെലളോവരുശം ഓളരെളോ വമീടലിൽനലിന്നുശം 

വസ്ത്രങ്ങൾ ളശഖരെലിക്കേളോൻ തുടങ്ങലി .അവലിളടക്കേറ്റ് സശംഭളോവന നൽകലി.വസ്ത്രങ്ങൾ 

ടകളോടുത്തു.'അണളോറക്കേണനശം തന്നളോലളോയതറ്റ്'ഒതലിരെലി സശംതഖ്യപലിളയളോടട ഞങ്ങൾ മടങ്ങലി.



                February28:- National Science Day

    February 28th is celebrated through out India as National 
Science day. This date was chosen because it was on 28th February 
1928,Sir C.V Raman, the great Indian physicist who invented the 
'Raman Effect'. 
             The Raman Effect relates to the way that light is scattered 
when it passes through different materials.Its significance was 
recognized quickly by other scientists, and Sir C.V. Raman earned 
the Nobel Prize for his work in 1930. Considering the significance 
of C.V. Raman's work, it is only fitting that we honour him on 
National Science Day,which was first observed in 1986.
      Since then, it has been celebrated every year by studentsteachers,
scientists and researchers. 
                                                                 



               സസ്വപസ് നെസലഷകസത്തേനകഷരു യഷത്ര
         തബകചള വർണഫഭമഫയബരന എനസറ യഫത......  എനസറ

    കടളബതതഫസടഫപള കമസരബതലകറ തപഫയ ഒര വബവരണമഫണബതറ.  ഞങള
    ഇവബസട നബനള രഫവബസല ആറമണബകറ പറസപട.     കനകളള മലകളള നഫടകഫണബ

      ചരതബസന ഭളഗബയള തതയബലതതഫടവള ആസശദബചറ ഞങള ഗഡലർ എതബ. 
    ഇളളസതനൽ വദശകയള മനമഫരതന വനണയകയള സചയ.  തകഫരബസചഫരബയന

        മഴ തണപബസന അകറഫന ഒര ചടറ ചഫയ കടബച ഞങള നദങബ.         
   ഇരഭഫഗങളബലള വനങള നബറഞറ അരവബകള

ഒഴകന.   വനദമഗങള തറഫഡബൽ വനണയന
   കഫഴകള കഫണഫന നല ഭളഗബയഫയബരന.കസറ

   തഫഫതടഫകള എടത കർണഫടക അതബർതബ
എതബ.   പബസന ഗഡൽസപട എതബയതപഫതഴകള

   കതറ പഫടതശഖരങളള വയലകളള ഞങള
തഫണബ.    കഫർഷബക ഭളഗബ കണറ ആസശദബച. 
തഗഫതമറ, ബഫർലബ,   തചഫളള ഇവസയലഫള എസന
ഹഠഫദഫകർഷബച.
         10:00 ആയതപഫതഴകള
കമസരബസലതബ.   ആനബയസട വദടറ അവബസടയഫണറ.   അവബസടനബനള ഞങള

 ഫഷറ ആയബ.    ആദദള തപഫയതറ കമസർ പഫലസബതലകറ,   പബസന കമസർ
      സൽതഫന എന അപരനഫമതബൽ അറബയസപടന ടബപവബസന സരണ പതകന
 തകഫടയബതലകറ ആയബരന.    അവബസട ധഫരഫളള ആയധങളള തതഫകകളള,  പല

ഉപകരണങളള,     വടകതനഫകബയനള എനബവസയഫസക ചരബതതബസല ഏടകള
 തസനയഫസണനറ തബഫധദമഫയബ. അവബസട,    അടസതഫര പഴയണറ അതബനറ

'പടൺ'        എനറ പറയള അവബസട ചഫടബയള നദനബയള അവരസട കവവബദദയഫയ
   ആഹഫരള കഴബചറ ഞങള നദങബ.  മഗശഫലയബൽ എതബ,  പഫമകള

   പലതരതബലള മഗങസള കണഫൽതസന തപടബയഫവള.  വനഫവന ഗഫർഡന, 
         ശരബകള ഒര പമഫറയഫയബ ആ പകളബസല തതന നകരഫനള പകളബസല ഭളഗബ

  ആസശദബകഫനള കഴബയന ഒനഫയബരന.    അവബസടനബനറ കസറ സചടബകള വഫങബ. 
     പകബസതങതതബൽ എതബ അസതഫര തരഫമഫഞള തരന അനഭവമഫയബരന. 

  പലതരള കബളബകളള ഈണവള,തഫളവള,    തബഫടബലസട സഞരബകതമഫള പഴയള
     ഇരവശങളബലള മരങളബൽ ഇല കഫണഫസത കബളബകള നബറഞനബൽകന. 

   ജദവബതതബലഫദദമഫയബ മതലസയ കണതള അവബസടയഫയബരന.  വദടബൽ
 തബരബസചതബയതപഫതഴകള സനദയഫയബ.    പബസന കദണള സകഫണറ ഉറങബതപഫയബ.

   ഉറങബസയണദറതപഫള എലഫള സശപള തപഫസല..........
                                               റബനഷ

 



ARABIC QUOTESARABIC QUOTES

اا ااامي هي القلب اللذي يبقيني حي امي هي القلب اللذي يبقيني حي
                        

"My mother is the heart that keeps me alive.""My mother is the heart that keeps me alive."

أأالِ ما كتب ال لنا أأالِ ما كتب ال لناالِ يصيبنا  الِ يصيبنا 

"Nothing will happen to us except what god has written for us.""Nothing will happen to us except what god has written for us."

لو تقدر تسعد احد ولو بكامة الِ تقصلو تقدر تسعد احد ولو بكامة الِ تقص

"Never miss an opportunity to put a smile on someone's face.""Never miss an opportunity to put a smile on someone's face."

افضل االِشاياء في الحياة تأتي مع الصبرافضل االِشاياء في الحياة تأتي مع الصبر

 "The best things in life come with  patience." "The best things in life come with  patience."

Happiness is when you stopHappiness is when you stopالسعاده هي عندما  تتوقف عن مقارنة نفسك باالِخارينالسعاده هي عندما  تتوقف عن مقارنة نفسك باالِخارين  
comparing yourself to other people."comparing yourself to other people."

                                                                       Nuha Fathim . K  ,    Nuha Fathim . K  ,

                                                                                                                                                                



              GIFTS OF WORLD........
                        

                         

                                  The girls are born to shine
                         but they are always stuck in their life
                         because of some problems that
                         dray them down

                         The girls are born to be free
                         but are dragged to their initial point
                         they are the shining stars of future.
                         so let them free

                         but they are always stuck in their life 
                         let them see the world.
                         please help remove the darkness in their life
                         then they wil l bloom like a sunflower
                         why are they acting cruel to the girls
                         how would they think like that
                         what 's the reason...?
                         who knows....!
                       
                         they can dream...they have to dream



                         they have to achieve them 
                         let them see the future...
                         let them...
                        
                         their passion grows like a sun 
                         spreading light to this dark world
                         and makes it a paradise
                         but they are stuck....
                         inside a wal l that keeps al l their dreams...
                         like its in a cage that nobody opens
                         but let them free...
                         let them go...

                         they are born to shine
                         intel ligence,smartness,kindness
                         love,honest,skil ls & emotions
                         they wil l show the world
                         that they're the best in the world.
                      
                         their voice is just like angels
                         who sing hymns in the heaven
                         their frozen melody....
                         creates happiness in the world
                         the angels of peace....

                         the girls are born to glow
                         their passion and dreams
                         leads them to the top
                         they are the gift of god
                         let them....

                         their dreams....if it is burnt
                         wil l rise to life again and again
                         just like a phoenix
                         that never dies



                         and the burning passion never ends.

                         one day,they wil l return
                         they wil l fight in this society
                         they wil l break the wal ls of cruelty 
                         they wil l remove the darkness
                         the never cry and show who they are
                         the phoenix has reborn
                         the dream goes on.....

                         nobody can stop them
                         they wil l be free
                         they wil l get a chance to be free...
                         they wil l spread their wings
                         and soar to the universe to find
                         its edge....

                         they wil l open the heart of us
                         they wil l remove the darkness
                         the happiness of the world wil l return

                         'cause they're the gift of world
                         they're the legends
                         so respect them....
                         
                                                           SHARON ELSA VARGHESE
                                                                       X.H
                    



     BEST FRIENDS FOREVER
          

           I sit alone thinking of you
           And all the things we've both been through 
           you are my soul mate,my very best friend 
           and I know you will be there till the end
           Although we are going separate ways
           you're in my heart till I breathe my last
                    nothing can make a person see
                    how special a friend you 
                    A friend like you is hard to find
                    you put my problems all behind
                    you were when no one cared 
                    the best times were one we shared
           we've been together through good and bad
           you made me laugh when I was sad 
           and no one else could ever be 
           our time together is wilting away 
           more and more every day 
           but now until the very end 
                                           
                YOU WILL ALWAYS BE MY SPECIAL 
                               

                                 Angel Elizabeth Chacko
                                           IX F



THE GIVING TREE
Once there was a tree ....
and she loved a little boy 
And every day the boy would come
and he would gather her leaves
and make them into crowns
 and play king of the forest..
He would climb up her trunk
and swing from her branches 
and eat apples. 
And the would play hide andgo seek
and when he was tired
he would sleep in her shade.
And the boy loved the tree....very much
and the boy grew older.
One day the tree said,'come,boy,come 
and swing on my branches                                                                          
and eat apples and play in my
shade and be happy;
'I am too big to climb and play' 
'I want to buy things and have fun 
I want some money?' said the boy
I am sorry,said the tree,but I
have no money
I have only leaves and apple 
Take my apples,Boy,and sell will be happy '
And so the boy climbed up the
tree and gathered he apples
and carried them away
And the tree was happy
                                                        



                                                             

                    LOVE YOUR FAMILY
                                            
                            

                                                                                                          Josna. K.M



   നശബപബകകയഫണറ നഫള പരബസബതബസയ
       
              ഒര പരബസബതബ ദബനള കടബ
എതബകഴബഞബരബകന.  ഇതവണയള ആശങകളള

 ഉൽകണകളള തസനയഫണറ
ബഫകബവരനതറ.   അതബരകമഫയ വരളചയബൽ ഒര

     പരബസബതബ വസര തവനൽമഴ നമസള കഫത എനതവണള
  കരതഫന അതതസന ആശഫവഹമല.22വർഷതബനതശഷള
     സറതകഫർഡറ മഴ നമകറ കബടബസയങബലള അതറ ഒനള
 ജലകഫമതബന പരബഹഫരമഫയബല.  പഴകളബൽ നടകന
       അതബശകമഫയ മണലറൽ ആണറ സവളള തശഖരബച സവച വയനതബൽ പഴകള
  പരഫജയസപടതറ എനഫയബരന പരമഫർതള.

      അതദഫഗഹതബനറ ഇല എലഫവർകള ആവശദതബനളതറ എനള പകതബയബലണറ
      നമസട പർവബകർ പഫചദനകഫലത തസന വകങളസട പഫധഫനദള

മനസബലഫകബയബരന.     പരബസബതബയമഫയള സനലന സമർകള ഒര
      വദകബയസട മഫതള ആവശദമല സമഹതബനസറ ആസക കടമയഫണറ

ഗണബകസപടനതറ.

  നമസകനറ സചയഫന കഴബയള?

      പകതബ വബഭവങളസട ചഷണള കഫർബൺ കഡതയഫകകഡബസന അമബതമഫയ
   പറനളൽ പരബസബതബകറ തകഫടളവരതന ജനപവർതനങള, 

വനനശദകരണള,  പഫസബകറ ഉപതയഫഗള,ജലള,വഫയ,മണറ,   മഫലബനദള ആകന
പവർതനങള,  ഊർജ ഉപതയഫഗള,    തഫഫസബൽ ഇനനങളസട ഉപതയഫഗള

 എനബവസയലഫള കറയണള.

➢     സഫതങതബക വബദദയസട സഹഫയതതഫസട മഫലബനദങള സളസരബകക

➢     സസദ ജനദ ഉൽപനങള റദകസകബള സചയക

➢       നബലവബലള സഫഹചരദതബൽ തപരഫയബ പകതബ ചഷണള പരമഫവധബ
കറകക.

➢ ജനസളഖദഫവർദന  വറ നബയനബകക
 

➢   ആവശദതബനനസരബചറ ഉൽപനങള നബർമബകക. 



➢    ആവഫസ തമഖലകളബലള കടനകയറള ഒഴബവഫകക

➢     റദകസകബള സചയഫന പറന ഉൽപനങള ഉപതയഫഗബകക

      നഫള ജദവബകന ചറപഫടറ അനദബനള ഗരതരമഫയ ഭദഷണബ
തനരബടസകഫണബരബകകയഫണറ.      ഈ പപഞവള അതബസന തഫളവള അവസയള

        എങസന ആയബരബകള നമസട ഭഫവബ തലമറകളബൽ എതബതചരക എനറ നഫള
 എതപഫസഴങബലള ചബനബചബടതണഫ?     അത നമകറ ലഭബചതതപഫസല ജനവഫസ

തയഫഗദമഫയബരബകതമഫ?     പരബസബതബസയകറബചറ മഫധദമങള നൽകന വഫർതകള
      പരബതശഫധബകതമഫള ഈ തചഫദദങളകറ പസഫദഫതകമഫയ ഒര മറപടബ

  കസണതക അസഫധദമഫണറ .

                                         ഷബളന .  സബ .പബ

 



യഫതയയപറ
 ഇറങബതപഫകറ

   അതറ കയറബ വനതതപഫസല
  അത എളപമല
 ആർകള.......

  തവർസപടതബ തപഫകതമഫഴള
   നദറലബൽ നബനഫണറ തബരബചറബയക

  മനസസവബസടസയഫസകതയഫ
 സകഫളതബകബടനബരസനനറ.....

  നഷസപടതമഫള ഉണഫകന
  തവദനയബൽ നബനഫണറ,

  പലരള കസടയണഫയബരസനനറ
 തബഫധദസപടനതറ.

  ഒഴബഞ സകഫടതകണതഫണറ
   ഓതരഫ ഇടങളസമന
  തബരബചറബവറ തനടനതള.
  തബരബചബറങതമഫള തസന
  ഏൽപബചറ സകഫടകനവർകറ
   ഏസറടകഫന കഴബയഫത

    പകരകഫർകറ പകരമഫകഫന കഴബയഫത
   ചബല ദസതദങള അതപഫഴള

 തനബചഫകനണബവബസട
   ഓതരഫ ഇറങബതപഫകകളതടയള

 ബഫകബപതവള
 അതതസനയഫണറ

 



       അലസത നമസട മഖദശത
        അലസത എനവഫകബനറ മടബ എന അർതമഫണറ.  മനഷദസന

      എലഫതരതബലള വളർചയള ശതവഫയറ വർദകന ഒര സശഭഫവമസത
മടബ. "   മടബ കടബ സകടതറള"    എസനഫര പഴസഞഫലളതറ നസമ

 ഓർമബപബകനതള ഇതതസനയഫണറ.    വബദദഫർതബകളസട ഒര സപഫത
  ശതവഫയബ മടബ തപഫരഫടന.     വബദദഫഭദഫസകഫലതറ മടബ കടബനറ വനഫൽ
    വബദദഫഭദഫസള അവതഫളതബൽ എതബതചരള എനതബൽ സളശയമബല. 

     അലസത പലതപഫഴള മനഷദസരഅവസന ചമതലകള പർതബയഫകഫന
അനവദബകഫറബല.    ജദവബതഫനഭവങളബൽ എസനങബലസമഫര സഫഹചരദതബൽ

          അലസത നമകറ ഒര ഗണമഫയബ വസനങബൽ വദണള വദണള അലസത
  വബളബച വരതനതറ ശരബയല. കഫരണള"   വബധബചതത എനള വര". 

     അലസത മതനഫഭഫവങസള കണബചവരതനതറ സടലബവബഷന തടങബയ
      ദശദമഫധദമങള സചറബസയഫര പങറവഹബകനണറ എനറ പറയനതബൽ

സതറബല.       നബലവഫരള കറഞ സദരബയലകളതടയള സബനബമകളസടയള
     സശഫധദനതയബൽ ആയഫൽ വബദദഫർതബകള തങളസട കർതവദസത

    ഒരവശതറ ചരടബസവകനതബസന അലസതയസട വശദകരണള
സകഫണതസന.  അമബത ഉറകള,  ചബല അനവബശശഫസങള,   സഫമഹദ
സമതശങള,      മതലഫയവ അലസതയസട പർണരപള എനതബൽ സളശയള
തവണ.       ഗണതബനറ വബപരദതമഫണറ തദഫഷള എങബൽ ഗണപഫഠങള എലഫള

     പഠബച വളർന ഒര വബദദഫർതബകറ വബപരദതമഫണറ അലസന.  ഈ
     നബലയബൽ നഫള അലസന ആവനതറ എതതയഫ തമഫശള!            
    ഈശശര സഷബയബൽ ഏറവള തശഷന മനഷദനഫസണനറപറയസപടന.  അ



   തബന പല കഫരണങള ഉണറ.   അതബൽ പധഫനമഫയതറ
     ബദബശകബസകഫണറ നനതബനകള തബരബചറബഞറ ജദവബകഫനള അവസന

  ബദബ അസലങബൽ കഴബവഫണറ.     ഇപകഫരള അവന അറബവബസന നബല
     നബസഹഫയതയബൽ ആസണങബലള മനഷദനബൽ ചബല തദഫഷങള

കടനകടബയബടണറ.     അലസതസയ ഒഴബവഫകണസമങബൽ ഈശശരവബശശഫസള
തവണള.   മഫതമല ഈ സടലബവബഷന,   സമഫകബൽതഫഫൺ എനതബസന

 ഉപതയഫഗള കറയക.     പഠബകഫന തടങനതബനള മനതപ കദവതതഫടറ
 പഫർതബച പഠബകക.

                           Archana.P.V            



FATHER....
           

          someone look up to even when you grow up

              someone  who thinks you are  uncommonly beautiful

              someone who supports his family in every situation

              someone who shines in pride when you  win 

              someone who sacrifices everything for the happiness of his family

                

                                                  every  child's super hero

                                                  who introduces the world to you

                                                  who gives you living

                                                   Every daughters first love.

            Someone  makes  sure you know  the value of starving

               who  personifies  responsibility

               someone   teaches you to get up from a fall

               someone  teaches you walk of life

               someone  teaches   you to learn from your own experiences     
who reflects reality

               one who loves with an expression in the eyes is a"father".

                                                                                    
                                                      Afrin.T.H.
                                                  IX.F
                                                             



അനുഭവക്കുറഹിപസ്,
അനനമളോയ ഓർമ്മകളലിൽ ഒരെളോയലിരെശം ഓർമ്മകൾ സമ്മളോനലിച്ചേ രെളോജസളോൻ യളോത്ര. 
അപരെലിചലിതതസ്വതലിൽ നലിന്നുശം സദൗഹൃദതലിനറ്റ് പടലിവളോതലിലലിൽ ഹകപലിടലിച്ചു 
കയറലിയ സുഹൃത്തുക്കേൾ. വളോത്സലഖ്യതലിടന്റെ പടവകൾ ഇറങ്ങലി ഒളടടറ യളോതനകൾ 
സഹലിച്ചു ലക്ഷഖ്യതലിനളവണലി പ്രയതലിച്ചേളപളോടഴലളോശം തണലളോയലി നലിന്ന 
അധഖ്യളോപകർ.....ഒരെലിക്കേലശം മറക്കേളോനളോവളോത മുഖങ്ങളശം ഒരുപലിടലി നല ഓർമ്മകളശം 
നലിറഞ്ഞ യളോത്ര തുടരുന്നു....

രെളോജസളോനലിൽ ടവച്ചേറ്റ് നടന്ന 27ാളോശം ളബസറ്റ് ളബളോൾ ചളോമഖ്യൻഷലിപലിൽ ളകരെളടത 
പ്രതലിനലിധമീകരെലിച്ചേറ്റ് പടങ്കേടുക്കുവളോൻ ഭളോഗഖ്യശം കലിടലിയതലിൽ ഒരുപളോടറ്റ് സളനളോഷമുണറ്റ്. 
എറണളോകുളതറ്റ് ടവച്ചേറ്റ് നടന്ന ഓപണ ടസലക്ഷനളോണറ്റ് ആദഖ്യപടലി. 14 ജലിലകളലിൽ 
നലിന്നുശം 45 കുടലികൾ വമീതശം പടങ്കേടുത ആ ഓപണ ടസലക്ഷനലിൽ 22 കുടലികടള 
ടസലക്ടറ്റ് ടചയ. അതലിൽ അശംഗങ്ങളളോകളോൻ ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് സളോധലിച്ചു. പലിന്നമീടറ്റ് 
പതലിനഞ്ചു ദലിവസടത കഖ്യളോമറ്റ് എറണളോകുളശം ളഫളോർടറ്റ് ടകളോച്ചേലിയലിൽ ടവച്ചേറ്റ്  
നടക്കുന്നു. അതലിനറ്റ് ഞങ്ങൾ 3-9-18 രെളോവലിടല 6 മണലിയടട ടട്രയലിനലിൽ കയറലി. 
രെണ്ടു മണലിയളോയളപളോൾ എറണളോകുളടതതലി. 12 ജലിലകളലിടല കുടലികൾ, ആടരെയശം 
അറലിയലില. 

                പതുടക്കേ പതുടക്കേ എലളോവരുമളോയലി സദൗഹൃദശം തുടങ്ങലി,  വമീടലിളലക്കേറ്റ് 
ളഫളോണ വലിളലിക്കേളോൻ  അരെമണലിക്കൂർ സമയശം തരുശം. ചലിടയളോയ പരെലിശമീലനശം വമീണ്ടുശം.
അങ്ങടന പതലിനഞളോശം ദലിവസശം 22 കുടലികളലിൽനലിന്നറ്റ് 16 ളപടരെ ടസലക്ടറ്റ് ടചയ. 
റലിസൽടറ്റ് വളോയലിച്ചു. അളപളോഴുശം ഹദവശം ഞങ്ങടള ഹകവലിടലില. r16 ളപരെലിൽ 
അശംഗങ്ങളളോകളോൻ ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് സളോധലിച്ചു . 

                                               പലിളറദലിവസശം 16-9-18  ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹലിച്ചേ 
രെളോജസളോൻ യളോത്രതുടങ്ങലി. മൂന്നുദലിവസശം ടട്രയലിൻയളോത്ര അടലിടപളോളലിയളോയലിരുന്നു. 
ഇരുപതളോശം തമീയതലി ഞങ്ങൾ രെളോജസളോനലിൽ എതലിളച്ചേർന്നു. അവലിടട ഒരു  
സ്കൂളലിലളോയലിരുന്നു തളോമസശം. വളടരെ വൃതലിയളോയലി ഇരുന്നറ്റ് മുറലി. അവലിടട ഹലിന്ദലി 
ക്കേളോരെളോണറ്റ്, അവളരെളോടറ്റ് എങ്ങടനളയളോ തടലിമുടലി കഴലിഞ്ഞു.  പലിളറ ദലിവസശം രെളോവലിടല   
പളോലലി  മളോൾവളോറലിൽ ബശംഗളോടറ്റ്  ളസഡലിയതലിൽ ടവച്ചേളോയലിരുന്നു കളലി.    ആദഖ്യകളലി 
ആസളോമുശം ആയലിടളോയലിരുന്നു, അവളരെളോടു ഞങ്ങൾ 1/14 നറ്റ്ജയലിച്ചു. പലിളറദലിവസശം 
മണലിപ്പൂരെലി ളനളോടറ്റ്,  1/ 7 നറ്റ്  ജയലിച്ചു.   വളടരെ രെസകരെമളോയലിരുന്നു.23-9-18  ഞങ്ങൾ 
പുറടപടളോൻ തുടങ്ങലി. പളക്ഷ അതലിനമുമറ്റ് ഞങ്ങൾ രെളോജസളോനലിടല 
തലസളോനമളോയ ജയ്പൂരെലിൽ  കറങ്ങളോൻ ളപളോയലി,  ജയ്പൂർ ടകളോടളോരെവശം കണ്ടു. വളടരെ 



രെസകരെമളോയ അനഭവമളോയലിരുന്നു.  പലിടന്ന ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് അവലിടട ഇഷടപടതളോയലി  
ഒന്നറ്റ് മളോത്രമളോയലിരുന്നു. അവലിടടത ഭക്ഷണശം. അവലിടുടത ചപളോതലി,  പച്ചേരെലി, 
ളചളോററ്റ്, കലിഴങ്ങു കറലി എന്നുശം ഇതുതടന്നയളോയലിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് ഈ ഭക്ഷണശം  
എന്നുശം  ആയതുടകളോണ്ടുതടന്ന ഞങ്ങൾക്കേലിതറ്റ് മടലിക്കുന്നതളോയലിരുന്നു. 
അതുടകളോണ്ടുതടന്ന നമ്മുടട ളകരെളതലിടല ളചളോററ്റ്  മമീൻകറലിടയലളോശം  മലിസറ്റ് ടചയ. 

                                                                            അങ്ങടന ടട്രയലിനലിൽ 
വമീണ്ടുശം മൂന്നുദലിവസശം. ളപളോയതറ്റ് ളപളോടലയളോയലിരുന്നലില  തലിരെലിച്ചുവരെവറ്റ്. എലളോവർക്കുശം
ഒരുപളോടറ്റ് സങ്കേടശം. അങ്ങടന എലളോവടരെയശം പലിരെലിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ടഷളോർണൂരെലിൽ 
ഇറങ്ങലി.  ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് ഞങ്ങളടട ജമീവലിതതലിൽ ഇത്രയശം ഉയർച്ചേ ഉണളോകളോൻ 
കളോരെണശം ഞങ്ങളടട ളകളോച്ചേറ്റ്, ഞങ്ങളടട കൂടടനലിന്നറ്റ് സളപളോർടറ്റ് ടചയ്ത എൻടറ  
അധഖ്യളോപകർ, എൻടറ രെക്ഷലിതളോക്കേൾ,   കൂടകളോർ,  അവരുടട പ്രളോർതനയശം  
ളസ്നേഹവശം ഞങ്ങളടട കൂടടയണളോയലിരുന്നു, അതുടകളോണളോണറ്റ് ടഷളോർണൂരെലിൽനലിന്നറ്റ് 
നലിലമ്പൂരെലിൽ എതലിയളപളോൾ ഞങ്ങളടട സ്കൂളലിടല അധഖ്യളോപകർ  ടറയലിൽളവ  
ളസഷനലിൽ മളോലയശം ടബളോക്കേയശം ടകളോണറ്റ് ആദരെലിക്കേളോൻ വന്നളപളോൾ 
സളനളോഷശംടകളോണറ്റ് ഞങ്ങളടട കണ്ണു നലിറഞ്ഞു. സ്കൂളലിൽ വലലിയ സസ്വമീകരെണശം ടവച്ചേറ്റ് 
കളോതലിരെലിക്കുകയളോയലിരുന്നു എലളോവരുശം. ഞങ്ങൾക്കേറ്റ് ലഭലിച്ചേ ഏറവശം വലലിയ 
അശംഗമീകളോരെമളോയലി ഞങ്ങൾ അതലിടന കളോണുന്നു.

                                                ജമീവലിതതലിന മുന്നലിൽ ഒരെലിക്കേലശം 
ളതളോൽക്കേളോത ഒരു മനസ്സുശം ആത്മവലിശസ്വളോസവശം ഉടണങ്കേലിൽ ഏതറ്റ് അശംഗമീകളോരെവശം 
നടമ്മ ളതടലി വരെലികതടന്ന ടചയ്യുശം.

    ഹർഷ സതദന -X.D,
 അതലദ.സക.എ. -X.I



                  

समय
कक
महतव 

  समय हमकरर जजवन
     कक एक महतवपपवरक ककयर हह I           समय कर बबनक हम हमकरर जजवन मम कक चछ भज नहज ह
  कर पकतर I           जज समय कक महतव नहज ह समझतर उनहम पछतकनक पडतक हह I   समय पर

उठनक,            समय पर खरलनक और पढनक इन सभज बकतजह कक महतव हह I    समय पर
        ककम करनर सर हज सफलतक बमलतज हह I        समय गकजर जकनर सर हम कई बकर परकबजत

   हज जकतर हह I          बजतर हकए समय कज कजई भज नहज ह ललटक सकतक I    इसजबलए समय कज
    नषट नहज ह करनक चकबहए I             हर कण कक उपयजग करनक चकबहए I  सभज महकन

       वयबकतयजह नर समय कक आदर बकयक हह,      उसकर महतव कज समझकयक हह I  आलसज
       वयबकत समय कज बबकरद कर दरतर हह I         ऐसर लजग समय कज फकलतप ककमजह मम बबतक दरतर

 हह I           बकद मम वर अनरक पपरककर कक द कख उठकतर हह I      इसजबलए हमम समय कक महतव
      जकनकर उसकक पपरक लकभ उठकनक चकबहए I

                                                         DURGA.P
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Little kites in school

                   ' Little KITEs IT clubs are an unique  initiative  of KITE, 
which feature over 1 lakh student members. The HI- School 
KuttiKoottam programme, which was part the public education 
Rejuvenation  Mission of the state government, through which students 
were given an intense training in five areas such as animation, cyber 
safety, Malayalam computing, hardware and  electronics,  have been 
structurally upgraded in student police cadets models, does becoming 
'little kites it clubs'. Little KITEs IT  set to became the largest student   IT 
network in the country.

* OBJECTIVES OF LITTLE KITEs PROGRAMS

1. To encourage the natural interest of students in ICT field and to create
a culture for appropriate usage of technology and software.

2. To provide an opportunity for students to learn the different 
perspective of ICT tools, so as to make use of them for their learning 
activities.



3. Ensure participation of students in the usage and on keeping on ICT  
equipments   at School, thereby increasing the productivity of the school 
is ICT enabled learning .

4.  To empower students to Undertake minor technical issues of ICT 
equipments.

5. To enrich students on proper and safe in the  internet usage and 
cyber security, also to inculcate the importance of language computing.

                                                              
                                                                  
                                                                    
                                                                    



  ഹരബതസശർഗള തതടബ
  മ  ല കയറബ,  മഴ നനഞ...     ഇതഫ തധഫണബ എന ഹരബത സശർഗള....

    ആർതബരമബ എതബയ ഇടവപഫതബയബൽ മനസറ കതബർന.   ഇനബ ഇടമറബയഫത
 കർകബടകള ആണറ.  പഴയ കഫലമല.    പറയനതപഫസല മഴ സപയണള എനബല. 

   പകതബ കനബയതമഫള ആതവഫളള ആസശദബകണള,    തണതറ വബറകതവഫളള മഴ
നനയണള.......

       പഫലകഫടറ വനതമഖലയബസല ഓലതകഫടറ സറയറഞബനറ കദഴബൽ ഉള സളരകബത
 വനമഫണറ തധഫണബ.     വനതബലസട നഫലര കബതലഫമദറർ കഫൽനടയഫതയള തധഫണബ

   സവളചഫടവള ആണറ പധഫന ആകർഷണള.
   സപസടനള തദരമഫനങള സപസടനതസന നടപബലഫകണള. അതബനഫൽ,തസന

  ഞങള യഫത തടങബ. 
 വലബസയഫര കവഫടതബനമനബൽ
 ഞങളസട കഫർ

എതബനബന.  മതബൽസകടബന മകളബൽ
"   തചനഫതറ നഫയർ റബതസർവറ

 തഫഫറസറ "  എന തമൽവബലഫസള
കഫണഫള.  വലബസയഫര വളവനഫടന

  പമഫണബ കടളബതബസല തതഫട
 ഭമബയഫയബരന ഇവബടള. 

 കഫടബനളബൽ ബളഗഫവബസന
  അവശബഷങള ഉസണനറ അറബയഫന

കഴബഞ.    എനഫൽ വബതനഫദസഞഫരബകളകറ അതങഫടറ പതവശനമബല. 
    വനളവകപബസനറ വലബസയഫര സകടബടതബലഫണറ ടബകററ വബതരണള.  ഒരഫളകറ



100 രപ.      ഒപള വനയഫതയസട അപകടകരമഫയ ബഫധദത സശതമധയഫൽ
   ഏസറടകനസവനറ യഫതബകസരലഫള ഒപബട നൽകണള.   കലപഫകബയ വന

   തറഫഡബലസട ഞങള കഫൽനടയഫത തടങബ.
      നല പചപള നനവമള കഫലഫവസയമസണങബലള കഫടബസല അരവബയബൽ സവളള

കറവഫണറ.   നബരപഫയ കലപഫത കറചദരളമഫതള.  മലമകളബതലകള
  വളഞപളഞ കയറങളഫണറ കടതലള...........

     ഇര വശങളബസല പഫറസകടകള സവളചഫടതബനഫയബ കഫതബരബകന
തപഫസല.....!

 കഫഴകസളഫസക സകഫളഫള.      എനഫൽ കഫലഫവസ കണബടറ മഴ നനയണള എന
   എനസറ ആഗഹള നടകസമനറ തതഫനനബല.  കഫടമഗങസളസയഫനള

കഫണഫനഫയബല.      വലബസയഫര മരതബസനറ ചബലയബൽ കഫടതതനദചയസട ഭദമനകടറ
കണ.    വബവബധതരതബലള പകബകളള ദർശനള തനസകഫണബരന.
          കയറതബസനറ മനഫമസത വളവറ ആദദള ആശശഫസവള പബനഫസല

 നബരഫശയള തരനതഫയബരന.   മളങതസരകള ആയബരന ആശശഫസള. നബരഫശ, 
   ഇനബയള മനകബതലഫമദറർ തപഫകഫനസണന തബഫർഡള.

        മഴയസട ലകണസമഫനള കഫണനബല.      ഞങള നല തണപള
  അനരദകമഫയബരനബടള വബയർകഫന തടങബ.   പബനദടറ ഇരനറ യഫത. 

  യഫതയസട തവഗത കറഞ. 750     മദറർ എന തബഫർഡറ കണതപഫള
 സചറബസയഫരഫശശഫസള തതഫനബ.     പബനദടറ കയറവള അവബസട അവസഫനബകനതറ

   കണതപഫള ആശശഫസള കടബ വന...    പകയന തദകനലബൽ ആതരഫ
 സവളസമഫഴബചതറ തപഫസല.... സമഫധഫനമഫയബ..  അൽപതനരള

വബശമബച........  യഫത തടർന.......
             ഒര സചറബയ ഇറകതതഫസട തധഫണബ എന ലകദസഫനതബസനറ

  ദരള വളസര കറഞ.     വലബസയഫര സവളചഫടമഫണറ പതദകബചസതങബലള വലബയ
     വലബയ പഫറസകടകളകബടയബസല സചറബയ അരവബയഫണറ കഫണഫന

സഫധബചതറ...  ചറള മരങള...  നല തണപറ...   അടതള ആൽമരതബന
  തചഫടബൽ ഞഫന ഇരബപറപബച.    കസടയളവർ പലസലങളബലഫയബ ഒറയബരന

   മളങതസരകളബലള സഫനമറപബച.   പകതബ രമണദയമഫയ സലള. 
            നഫലകബതലഫമദറർ ദരമള വനയഫതയള തധഫണബ സവളചഫടള എന

        സകഫച അരവബയള കണറ കദവള കനബഞ പഫലകഫടബസനറ ആരമറബയഫത
    പചപബസനയള സതഫടറബഞറ ഞങള യഫത തബരബച...  പകതബസയ അറബഞറ.. 
  മഗങസളയള പകബകസളയള സതഫടറബഞറ...

                  കദവതബസനറ തവസറ അനഗഹങസള തതടബ........
പതദകതയഫസട...........

                                                               മഫദദ.എ
                                                                 9.G.



Truth of school life

 A  First  Bench  Student  Knows  

The  Answer  of  every  problem

BUT

The  Last  Bench  Student  Knows

How  To  Face  every  problem......!

                           
                               
                           



     എനന്െറ ബബാലലല

   ജജവലതതംമമണാടലട്ടുയർനണാർത
മപെരുകകുുമമണാമരണാമഴയതംപെലമന
എവലമടെമയണാമപെണാമയണാളലകതം

കണാശലതമ്പകൾഅമലണാനമ്മൾ

മഴവരുതംമനരമണാർതവലളലച്ചതജ്
നനഞ്ഞുമണണാമരന്ബണാലലതം

എലണാതംകമണണാരുചലരലയണാർന
നലൽകമമനജ്മതന്മണാവതംമുത്തശല

പെഴങ്ങളണാൽഎമന
ഒരുപെണാടെജ്സൽക്കരലച്ചലരുന

അനഘ.പെല
8-H






FOR A FRIENDOR A FRIEND

   When we first become friends
   I didn't realize we would be

   As close as we are today 
   You are the friend I can always turn

to
   Whenever I need someone to listen

   With open mind
   And an open heart 

              You are the one who
stands by me

              Through all good times
and most important

              Through All bad times
              And because you are such
              An important part of my

life
              I just had to let you know

              How much you really
mean to me

              I hope we will always be good friend

                                                   ANUJA  VARGHESE
                                                               8-J



മഴയണായജ്നലന്ഓർമ്മകൾമഴയണായജ്നലന്ഓർമ്മകൾ
                        നബ   റഞ സപയന മഴ

                    എനബകറ നൽകനതറ നബസനറ
ഓർമകളഫണറ...

                 ഇടവഴബയബലസട വബരൽതമബൽ
പബടബച.... പബസന...,

                    മഴയസട ശബതബൽ ലയബച

                     നബസന മഫതള സശപള കണ
രഫവകള

                   പബസനയസമഫര മഴദബനതബൽ

                    എനബതലകറ നബസനറ ജദവബതള
പകതറ-

                   നദ നൽകതവ.......

                   ഒടകസമഫര സപരമഴകഫലള...

                    നബനചബരബകഫസത വന മഴ
തമഘങളസകഫപള

                    നദ തനബസയ....
യഫതയഫയറ......

                    നബറഞ സപയന മഴ

                     എനബകറ നൽകനതറ നബസനറ ഓർമകളഫണറ

                    മഴയബൽ നദരഫടബയ മഫമരങളള

                    മഴതമഘള സപസയഫഴബഞ വഫനബലള....

                     ഒര കളബർ സതനലഫയബ തതലഫടബ



                  അകലതമഫള.......

                    ഇനബവബസട ഞഫന ഏകയഫയറ.....

                 നബറഞ സപയന മഴ

                     എനബകറ നൽകനതറ നബസനറ ഓർമകളഫണറ.

 Shahanas shirin 9 I



“With   GUNS,  
               you can kill terrorists,
                               with    EDUCATION,   
                                            we can kill terrorism”.
  
“We realise the importance  of our voice only when 
we are  SILENT”

“One child, 
one teacher,
one book
and one  pen
can change the world.”
                                                                              

“If one man can destroy everything,why “If one man can destroy everything,why 
can't one can't one girlgirl change it?” change it?”

“Let us pick up our books and our 
pens,they are the most powerful weapons”
                                        -MALALA YOUSAFZAI-

      COLLECTED BY: AVANI P ,  ARPPITHA THOMAS , ANUGRAHA T



                   മഞ്ഞിന്നുന്നതതെലലല്ലാംതപലന്നലമഞ്ഞിന്നുന്നതതെലലല്ലാംതപലന്നല......................................

 തടയഞ്ഞിൻ വരലൻ ഇനഞ്ഞിയല്ലാം രണ്ടുമണഞ്ഞിക്കൂർ ബലകഞ്ഞിയണണ. സല്ലാംസലരഞ്ഞികലൻ
ഒരലതളെതയങഞ്ഞിലല്ലാം കഞ്ഞിടഞ്ഞിയഞ്ഞിരുതന്നങഞ്ഞിൽ അയലൾ ആത്മഗതെല്ലാം തചെയ.

 അയലൾ ചുറല്ലാം ഒന്നണ
കണണലടഞ്ഞിച. എലലവരുല്ലാം
തെഞ്ഞിരകഞ്ഞിലലണണ. 
തമലബബൽണഫലണഞ്ഞിൽ
കഞ്ഞിന്നലരല്ലാം പറയന്നവർ, 
പുസ്തകങ്ങളെഞ്ഞിൽ  മലതല്ലാം ശ്രദ
ണകനന്ദ്രീകരഞ്ഞിചഞ്ഞിരഞ്ഞിക്കുന്നവർ,  
കയഞ്ഞിൽ ഒതുങ്ങലത്ത വലഞ്ഞിയ
ടലബുകളെഞ്ഞിൽ
കളെഞ്ഞിചതകലണഞ്ഞിരഞ്ഞിക്കുന്ന
കുടഞ്ഞികൾ.  തെങ്ങളുണടതെലയ
സസ്വകലരര്യ ണലലകത്തഞ്ഞിലൂതട
സഞ്ചരഞ്ഞിക്കുന്നവർ.  എലലവരുല്ലാം തെഞ്ഞിരകഞ്ഞിലലണണ. ആർക്കുല്ലാം സമയമഞ്ഞില. തെല 
ഉയർത്തഞ്ഞി, ഒന്നണ പുഞ്ചഞ്ഞിരഞ്ഞികലൻ ണപലലല്ലാം...... ഇതയല്ലാം ജനത്തഞ്ഞിരക്കുള്ള ഈ 
തറയഞ്ഞിൽണവ ണസ്റ്റേഷനഞ്ഞിൽ ഏകനലയഞ്ഞി ഇരഞ്ഞിക്കുന്നതെണ തെലൻ മലതമലതണന്നണ  
അയലൾകണ ണതെലന്നഞ്ഞി. 

 "ഹണലല...., തെലങൾ ഒറയലതണന്നണ ണതെലന്നുന്നു”. തെതൻറ  ണനർകണ ഈ 
ണചെലദര്യശരല്ലാം അയച വര്യകഞ്ഞിതയ കലണലനുള്ള  ആകലല്ലാംക്ഷയഞ്ഞിൽ, അയലൾ 
തെലയയർത്തഞ്ഞി. വൃത്തഞ്ഞിയലയഞ്ഞി വസ്ത്രധലരണല്ലാം നടത്തഞ്ഞിയ, സുമുഖനലയ, 
കലഴ്ചയഞ്ഞിൽ  മലനര്യതനന്നു ണതെലന്നഞ്ഞിക്കുന്ന ഒരലൾ. അയലളുല്ലാം തെതന്നണപലതല 
സല്ലാംസലരഞ്ഞികലൻ ഒരലളെഞ്ഞിലലതതെ വഞ്ഞിഷണനലയഞ്ഞി ഇരഞ്ഞിക്കുകയലതണന്നണ 
ഒറണനലടത്തഞ്ഞിൽ  വര്യകല്ലാം. അയലൾ   ആഗതെനണ ണനതര ബകനന്ദ്രീടഞ്ഞി. 
ദന്ദ്രീർഘമലയ ഒരു ഹസ്തദലനല്ലാം നടത്തഞ്ഞി. മനസഞ്ഞിതൻറ ഭലരല്ലാം 
അയലൾക്കുമുന്നഞ്ഞിൽ തകടഴഞ്ഞിച. എതസമയല്ലാം അവർ സല്ലാംസലരഞ്ഞിചഞ്ഞിരുന്നു 



എന്നറഞ്ഞിയഞ്ഞില. ഒടുവഞ്ഞിൽ ആഗതെൻ എഴുണന്നറ."എനഞ്ഞിക്കുള്ള തടയഞ്ഞിൻ   
എത്തഞ്ഞി. ഇനഞ്ഞി വഞ്ഞിധഞ്ഞിയതണങഞ്ഞിൽ വന്ദ്രീണ്ടുല്ലാം കലണലല്ലാം.”എന്നുപറഞണ 
ദന്ദ്രീർഘമലയ  ഒരു ആലഞ്ഞില്ലാംഗനല്ലാം നടത്തഞ്ഞി.   തടയഞ്ഞിനഞ്ഞിൽ കയറഞ്ഞിയ 
ആഗതെനുണനതര ബകവന്ദ്രീശഞ്ഞി കലണഞ്ഞിച തകലണണ അയലൾ തെതൻറ 
ഇരഞ്ഞിപഞ്ഞിടത്തഞ്ഞിൽ  ഇരുന്നു. ഈ ണലലകത്തഞ്ഞിൽ ഈ കലലതല്ലാം ഇങ്ങതന 
മറള്ളവണരലടണ സല്ലാംസലരഞ്ഞികലൻ  മനസ്സു കലണഞ്ഞിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണണലല 
എന്നണ അതെഞ്ഞിശയതപട. തപതടന്നണ അയലളുതട തെലണചലറഞ്ഞിലൂതട ഒരു 
മഞ്ഞിന്നൽപഞ്ഞിണർ പലഞ."ബദവണമ......എതൻറ ണഫലണല്ലാം  ണപഴണസുല്ലാം.  ”
അയലൾ തെലയഞ്ഞിൽ ബകവചണ പറഞ. അണപലൾ മതറലരു   തടയഞ്ഞിനഞ്ഞിതന്റെ 
ഇരമ്പൽ അയലളുതട കലതെഞ്ഞിൽ അലയടഞ്ഞിക്കുന്നുണലയഞ്ഞിരുന്നു. 

                                        ഹഞ്ഞിബ ഹല്ലാംസ
9-ജഞ്ഞി

                                                      

  



പഫർതന.......
ഭ   കബതയഫസടനതമ കകസതഫഴതനന

  നബതദസശരപനഫള തമരഫതന...........

   മനസബസനറ ദദഖവള തവദനയള

   ആതമഫദവള ചബരബ സശപങളള

      എസനനള നബന മനപബൽ പങബടന

  ഗഫനമഫകസനഫസരന ജദവബതതബൽ

   ശതബ തഫള തബഫധങളബലഫസതഫസരന

   മനസബസനറ തവദന അറബയനതവഫ

   അകര മറതബസലതബ നബൽപ

   ശരബതയതറ സതതറതറ അറബയബല

  തനർവഴബ നദസയനബതകകദടതണ

   സർവ ചരഫചരങളകമദ ധരണബ-

  യബൽ എസനനള
അനഗഹതമകദടതണ.............
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തെഞ്ഞിരഞ്ഞിചറഞ്ഞിവണതെഞ്ഞിരഞ്ഞിചറഞ്ഞിവണ    ....

 ണഫലണഞ്ഞിനണ വഞ്ഞിലകൂടഞ്ഞിയ കവർ ഇടണ തെതൻറ
ണറലയൽ എൻഫന്ദ്രീൽഡഞ്ഞിൽ ഫുൾടലങണ തപണടലളുല്ലാം

അടഞ്ഞിചണ 100 KM സണപന്ദ്രീഡഞ്ഞിൽ
കുതെഞ്ഞിചപലഞണപലഴുല്ലാം അയലൾ തഹൽമറണ

ഇടലൻ മറന്നഞ്ഞിരുന്നു...
പഞ്ഞിയതപടവതര ഓർത്തതുമഞ്ഞില.....

 
ഷഹനലസണ  ഷഞ്ഞിറഞ്ഞിൻ

9-I
 

         Tongue Twisters         Tongue Twisters

 I wish to  wish  the wish you I wish to  wish  the wish you

wish to wish,  but if youwish to wish,  but if you

 wish to wish the witch wish to wish the witch

 wishes, I  won't wish the wishes, I  won't wish the

 wish you  wish to  wish wish you  wish to  wish



Red Robin,the red river rat,Red Robin,the red river rat,

ran right round toran right round to

the rabbit's ricketythe rabbit's rickety

rocking chair,rocking chair,

and rubbed his rosy,rusty,and rubbed his rosy,rusty,

red rump on the rumpledred rump on the rumpled

red rugred rug

  Luke Luck  likes lakes  Luke Luck  likes lakes

 Luke's  duck  likes lakes Luke's  duck  likes lakes

 Luke Luck  licks lakes Luke Luck  licks lakes

   Luck's  duck  licks lakes   Luck's  duck  licks lakes

 Duck takes licks  in lakes Duck takes licks  in lakes

Luke Luck likesLuke Luck likes



A  flea and a fly in a flueA  flea and a fly in a flue

   Said the fly   Said the fly

"Oh what should we do""Oh what should we do"

 Said the flea"  Let us fly" Said the flea"  Let us fly"

  Said the fly"Let us flee"  Said the fly"Let us flee"

   So  they flew   So  they flew

 through a  flaw in the flue through a  flaw in the flue

                                                                                                                     Huda Abdul Jaleel ,  Huda Abdul Jaleel ,
                                                                                 Nuha Fathim . K                                                                                 Nuha Fathim . K

                                                                                                                                                    



ആദഷ്യ വഹിദഷ്യഷലയഷാംആദഷ്യ വഹിദഷ്യഷലയഷാം

വമീടലിടല കുഞ്ഞുമനടസതലി ളനളോക്കേളവവമീടലിടല കുഞ്ഞുമനടസതലി ളനളോക്കേളവ,,

ളകടതളോ കുഞ്ഞു കലിളലിയടട വളോക്കുകൾളകടതളോ കുഞ്ഞു കലിളലിയടട വളോക്കുകൾ

ആ കലിളലിനളോദടത കളോളതളോർത്തു നലിൽക്കേളവആ കലിളലിനളോദടത കളോളതളോർത്തു നലിൽക്കേളവ

ളകടതളോ തന്നുടട ജമീവലിത സ്പന്ദനങ്ങൾളകടതളോ തന്നുടട ജമീവലിത സ്പന്ദനങ്ങൾ

ഒരു ടകളോച്ചു ഭവനതലിൻ ജമീവലിതശം ചലനങ്ങൾഒരു ടകളോച്ചു ഭവനതലിൻ ജമീവലിതശം ചലനങ്ങൾ

അതലിനള്ളലിലവരുടട വലലിയ കർതവഖ്യങ്ങൾഅതലിനള്ളലിലവരുടട വലലിയ കർതവഖ്യങ്ങൾ

അച്ഛനമമ്മയശം ഈ രെണ്ടു മക്കേളശംഅച്ഛനമമ്മയശം ഈ രെണ്ടു മക്കേളശം

മുതശലിയമ്മയശം മുതച്ഛനശംമുതശലിയമ്മയശം മുതച്ഛനശം

അച്ഛനളോവന്നലിതളോ വമീടലിടല മുഖഖ്യമളോശംഅച്ഛനളോവന്നലിതളോ വമീടലിടല മുഖഖ്യമളോശം

അധഖ്യളോപനതലിടൻറ നളോൾ വഴലികൾഅധഖ്യളോപനതലിടൻറ നളോൾ വഴലികൾ

ഗ്രഹതലിടല മറള്ള ശലിഷഖ്യടരെ എലളോളമഗ്രഹതലിടല മറള്ള ശലിഷഖ്യടരെ എലളോളമ

ശളോസലിച്ചു നയലിക്കുന്ന ചൂരെൽവടലിശളോസലിച്ചു നയലിക്കുന്ന ചൂരെൽവടലി



വൃദന്മേളോരെലിരുവരുശം അധഖ്യളോപനതലിനവൃദന്മേളോരെലിരുവരുശം അധഖ്യളോപനതലിന

ളശഷശം പഠലിക്കുന്ന വലിദഖ്യളോർഥലികൾളശഷശം പഠലിക്കുന്ന വലിദഖ്യളോർഥലികൾ

തടന്ന ഇളപളോൾ പഠലിപലിക്കുശം ഗുരുവളതളോതടന്ന ഇളപളോൾ പഠലിപലിക്കുശം ഗുരുവളതളോ

അവരുടട ആദഖ്യടത വലിദഖ്യളോർതലിയശംഅവരുടട ആദഖ്യടത വലിദഖ്യളോർതലിയശം

വമീടലിടല മുഖഖ്യമളോശം കുസൃതലി തരെതലിടൻരെവമീടലിടല മുഖഖ്യമളോശം കുസൃതലി തരെതലിടൻരെ

ഉടമയളോയമീടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളളളോഉടമയളോയമീടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളളളോ

അവലിടുള്ള അധഖ്യളോപനതലിടൻറഅവലിടുള്ള അധഖ്യളോപനതലിടൻറ

ടചളോലലി പഠലിക്കുന്ന വലിദഖ്യളോർതലികൾടചളോലലി പഠലിക്കുന്ന വലിദഖ്യളോർതലികൾ

കുസൃതലിടയ ളനരെലിടറ്റ് ളസ്നേഹതലിൻ വലിദഖ്യകൾകുസൃതലിടയ ളനരെലിടറ്റ് ളസ്നേഹതലിൻ വലിദഖ്യകൾ

ഉള്ളലിളലടക്കേറലിയന്ന മളോതൃ ജന്മേശംഉള്ളലിളലടക്കേറലിയന്ന മളോതൃ ജന്മേശം

ഇവടരെലളോടമളോടതളോരുമലിക്കുന്നടതടന്നളന്നളോഇവടരെലളോടമളോടതളോരുമലിക്കുന്നടതടന്നളന്നളോ

അതുതടന്നയളോണതറ്റ് വലിദഖ്യളോലയശംഅതുതടന്നയളോണതറ്റ് വലിദഖ്യളോലയശം

ജഹിലസണജഹിലസണ..നകനക. . സജഷബസ്സജഷബസ്

X.EX.E



                                                                                                
                                                            

    



      WORLD DAYS TO REMEMBER

JANUARY 
27:-Day to remember the Holocaust
FEBRUARY
20:- World Day of Social Justice 
MARCH
22:- Water Day
APRIL
23:-English Language Day
MAY
31:-World No -Tobacco Day
JUNE
5:- World Environment
JULY
11:-World Population Day
AUGUST
12:- International Youth day
SEPTEMBER
21:- Day of Peace
OCTOBER
24:-United Nations Day
NOVEMBER
10:- World Science Day
DECEMBER
10:- Human Rights Day

                                                                    



                                         



 DISCIPLINE
                               

            Discipline is the 100% needed word in our life

                    D-is the 4th letter of the alphabet

                    I-is the 9th letter of the alphabet

                    S-is the 19th letter of the alphabet

                    C-is the 3rd letter of the alphabet

                    I-is the 9th letter of the alphabet

                    P-is the 16th letter of the alphabet

                    L-is the 12th letter of the alphabet

                    I-is the 9th letter of the alphabet

                    N-is the 14th letter of the alphabet

                    E-is the 5th letter of the alphabet
           
         Discipline:4+9+19+3+9+16+12+9+14+5=100%
                                                         Devapriya
   



       

       

കൃതജ്ഞത

 

       തപഫതകൽ കഫതതഫലബതകററ കഹസളബസല രണഫമസത
         നഫചറൽ സയനസറ അധദഫപബകയഫയബ സസനമ

   മഫതത ടദചർ 13.8.1984   ൽ ആണറ സർവദസബൽ
പതവശബചതറ.   സതദർഹമഫയ 35 വർഷസത

   തസവനങളകറ തശഷള ടദചർ 2019  മഫർചബൽ റബടയർ
സചയകയഫണറ. പഫഠദ-  പഫതഠദതര പവർതനങളബലള

     സദനബയർ അസബസനററ എന നബലയബലള തബളകമഫർന
     തസവനള അനഷബച ടദചർകറ ഈ സളബസല

 അധദഫപകരസടയള ജദവനകഫരസടയള
   വബദദഫർതബകളസടയള ഹദദമഫയ ആശളസകള .



 

നനഞ്ഞി,

    പരഞ്ഞിമഞ്ഞിതെഞ്ഞികൾക്കുള്ളഞ്ഞിൽ  നഞ്ഞിന്നുതകലണണ  സമയബനഞ്ഞിതെമലയഞ്ഞി 
നഞ്ഞിർവഹഞ്ഞിണകണഞ്ഞി വന്ന ഒരു കർത്തവര്യല്ലാം  പൂർണതെയഞ്ഞിൽ എതന്ന
ണവളെയഞ്ഞിൽ  ഞങ്ങളുതട ഹൃദയത്തഞ്ഞിതല സണനലഷല്ലാം ഞങ്ങൾ 
തെഞ്ഞിരഞ്ഞിചറഞ്ഞിയന്നു.
          ദല  ഞങ്ങളുതട ദദൗതെര്യല്ലാം ഇവഞ്ഞിതട അവസലനഞ്ഞിക്കുകയലണണ. 
എങഞ്ഞിലല്ലാം ഈ യലത ഇവഞ്ഞിതട അവസലനഞ്ഞിക്കുന്നഞ്ഞില.സണകൂളെഞ്ഞിതൻറ 
നലലണ ചുവരുകൾകപ്പുറല്ലാം ഒരു സമർപണമലയല്ലാം വരുല്ലാം കലല 
വഞ്ഞിദര്യലർതഞ്ഞി സമൂഹത്തഞ്ഞിനണ പണചെലദനമലയല്ലാം ഈ മലഗസഞ്ഞിൻ 
എന്നുല്ലാം നഞ്ഞിലനഞ്ഞിൽകതട.....ദദൗതെര്യ  നഞ്ഞിർവഹണത്തഞ്ഞിനണ  അപ്പുറല്ലാം 
ഒരു സസ്വപ്നസലക്ഷലതെണകലരവല്ലാം ഏതറ സണനലഷവല്ലാം ണതെലന്നുന്ന 
നഞ്ഞിമഞ്ഞിഷവമലണഞ്ഞിതെണ.  തചെറുതുല്ലാം വലതുമലയ നഞ്ഞിരവധഞ്ഞി കൃതെഞ്ഞികൾ 
നൽകഞ്ഞിയ കൂടകലർക്കുല്ലാം.....
സൃഷഞ്ഞിയതട പൂർണതെയണ  സഹലയഞ്ഞിചവർക്കുല്ലാം,കൂതട നഞ്ഞിന്നണ 
പണചെലദനല്ലാം നൽകഞ്ഞിയ ഗുരുകനലർക്കുല്ലാം,  മലണനജണതമൻറഞ്ഞിനുല്ലാം
,രക്ഷഞ്ഞിതെലകൾക്കുല്ലാം, ഒപല്ലാംനഞ്ഞിന്നണ ഈ സൃഷഞ്ഞികലയഞ്ഞി  അധസ്വലനഞ്ഞിച  
എലലവർക്കുല്ലാം,ഞങ്ങളുതട,ഒരലയഞ്ഞിരല്ലാം,നനഞ്ഞി........

                                                             



                                                                                                     

                                                                                              

                                                                                      


