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 എലപ്പ ുളള്ളി ഹഹൈസ്ക്ക ൂള് അനന്താരന്താഷ്ട്രനള്ളിലവന്താരതള്ളിലലക്കുയരുന്ന ഈ 
ലവളയള്ളില് കുടള്ളികളുടടെ മന്താഗസള്ളിന് ഡള്ളിജള്ളിറ്റല്രൂപതള്ളില് തയന്താറന്തായള്ളി എന്നതത് 
ഏടറ സലനന്താഷഷം നല്കുന. മന്താഗസള്ളിന് യന്താഥന്താര്തത്ഥ്യമന്താകന്താനന്തായള്ളി 
പരള്ളിശ്രമള്ളിച്ച വള്ളിദത്ഥ്യന്താര്തള്ളികള്ക്കുഷം അധത്ഥ്യന്താപകര്ക്കുഷം ഹൃദയഷം നള്ളിറഞ്ഞ 
ആശഷംസകള്.

ശ്രശ.തങ്കമണള്ളി.
പ്രസള്ളിഡന്ഡത്
എലപ്പ ുളള്ളി ഗന്താമപഞന്തായതത്
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നമ്മുടടെ വള്ളിദത്ഥ്യന്താലയതള്ളിടല വള്ളിദത്ഥ്യന്താര്തള്ളികള് ഈ അധത്ഥ്യയന വര്ഷതള്ളിടല 
സ്കകൂള് മന്താഗസള്ളിന് ഡള്ളിജള്ളിറ്റല് രൂപതള്ളില് തയന്താറന്താകള്ളിയള്ളിരള്ളിക്കുന. നമ്മുടടെ 
വള്ളിദത്ഥ്യന്താലയഷം അനന്താരന്താഷ്ട്രനള്ളിലവന്താരതള്ളിലലക്കുയരുന്ന ഈ ലവളയള്ളില് 
കുടള്ളികളുടടെ മന്താഗസള്ളിന് ഡള്ളിജള്ളിറ്റല്രൂപതള്ളില് തയന്താറന്തായള്ളി എന്നതത് ഏടറ 
സലനന്താഷഷം നല്കുന. മന്താഗസള്ളിന് യന്താഥന്താര്തത്ഥ്യമന്താകന്താനന്തായള്ളി പരള്ളിശ്രമള്ളിച്ച 
വള്ളിദത്ഥ്യന്താര്തള്ളികള്ക്കുഷം അധത്ഥ്യന്താപകര്ക്കുഷം ഹൃദയഷം നള്ളിറഞ്ഞ ആശഷംസകള്.

വത്സല പള്ളി.
പ്രള്ളിന്സള്ളിപ്പല്
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സര്ഗപ്രതജഭകളുടടെ സശംഗമതജടന്റെ വവേദജയയായ 'പൂക്കളക്കച  പറയയാനുളതച 
'എന്ന ജജ.എ.പജ.എചച.എസച.എസച എലപ്പുളജയുടടെ മയാഗസജന് സ്ക്കൂളജടന്റെ 
ഓര്മ്മടചപയാകടട്ടെ ...തങ്കലജപജകളയാല് രചജക്കടപട്ടെ സര്ഗയാത്മകതയുടടെ 
സശംഗമതജനച വേജജയയാശശംസകള വനരുന്നു         

നജര്മ്മല.വേജ
ടഹെ  ഡച മജസ്ട്രസച



പ്രജയവര.......

 
അതജജജീവേനതജടന്റ  പ ുത ുപയാഠങ്ങള പഠജചച ടപയാതുവേജദദയാഭദയാസശം 

പ ൂര്വയാധജകശം ശകജ വനടെജയ ഒരു കയാലഘട്ടെതജലയാണച വകരളശം മ ുവന്നയാട്ടെച 
വപയാകുന്നതച. ഒര ുരകജതയാവേച എന്ന നജലയജല ുശം ഈ വേജദദയാലയതജടന്റ
പജ.ടെജ.എ. പ്രസജഡന് റച എന്ന നജലയജല ുശം വേളടര സവനയാഷവേ ുശം
അഭജമയാനവേ ുശം വതയാന്ന ുന്ന നജമജഷമയാണജതച. സമ്പ ൂര്ണ്ണ ഹഹെടടെക്കച 
വേജദദയാലയമയായജ മയാറജയ എലപ ുളജ സ്ക്ക ൂളജടന്റ ചരജത്രതജല്
ആദദമയായജ ഒര ു ഡജജജറ്റല് മയാഗസജന് പ ുറതജറങ്ങ ുകയയാണച.
ഇതജന ു പ ുറകജല് പ്രവേര്തജച വേജദദയാര്തജകളക്ക ുശം
അധദയാപകര്ക്ക ുശം എടന്റ വസ്നേഹെയാഭജവേയാദനശം...

ബയാലകൃഷ്ണന്.എസച
പജ.ടെജ.എ പ്രസജഡന്റെച
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ചജീഫച എഡജറ്റര്
 ശജീമതജ.നജര്മ്മല വേജ
 സയാഫച എഡജറ്റര്.

 ഇന്ദ ു വേജ 
 സ്റ്റുഡന്റെച എഡജറ്റര്.

 സരജഗ എസച
എഡജവറ്റയാറജയല് വബയാര്ഡച അശംഗങ്ങള
                  1. അശശ്വതജ രഘുനയാഥച
                 2.  വനഹെ ടപയാന്നപന്
                 3.  മജസച ലതച ഷശംസുദജീന്.പജ
                 4.  പ്രജീതു.എസച
                 5.  അഖജല്.എ

 6. ആമജ ആന് സജയ
 7. അര ുണ.ടക
 8. വരവേതജ.എശം
 9. അനുശജീ.ആര്
10. അരുണദയാസച.
11. മുഹെമ്മദച റസചദശം

മുഖചജത്രശം,വലഒഒൗട്ടെച,വേരകള .
 അഖജല്.എ 
അചടെജ. 
ലജറ്റജല് ഹകറ്റചസച- ജജ. എ.പജ.എചച.എസച.എസച എലപ്പുളളജ.

എഡള്ളിലറ്റന്താറള്ളിയല് ലബന്താര്ഡത്
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മുഖമമമൊഴഴ

വഴദദമൊഭദമൊസസം കമൊലതഴമന്റെയസം ദദശതഴമന്റെയസം മുഖമുദ്രയമൊണണ. കമൊലസം 
ആവശദമപ്പെടുന്ന മമൊറ്റങ്ങള് വഴദദമൊഭദമൊസ ദമഖലയഴല് 
വന്നുമകമൊദണ്ടേയഴരഴക്കുന്നു. ഓദരമൊ തലമുറയഴമല ജനങ്ങളുമടെയസം ചഴന്തയസം 
കഴഴവുകളുസം വദതദസ്തമമൊണണ.അക്ഷരപക്ഷഴകള് അറഴവുകളമൊയഴ 
ദചദക്കേറഴയഴരുന്നതണ ആദദസം പുസ്തകങ്ങളഴദലക്കേമൊമണങഴല് ഇദപ്പെമൊള് 
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളഴദലക്കേമൊണണ. കുറച്ചുദപര്ക്കേണ മമൊതസം വഴദദമൊഭദമൊസസം ലഭഴച്ച 
ചരഴതസം മമൊറ്റഴമയഴുതഴമക്കേമൊണ്ടേണ എലമൊവര്ക്കുസം വഴദദമൊഭദമൊസസം  ലഭഴക്കുക 
എന്ന ലക്ഷദതഴദലക്കേണ നമ്മള് എതഴക്കേഴഴഞഴരഴക്കുന്നു.ഗുരുകുല 
സമ്പ്രദമൊയവുസം കുടെഴപ്പെളഴക്കൂടെങ്ങളുമമൊയഴരുന്നു വഴദദമൊഭദമൊസതഴമന്റെ തുടെക്കേസം. 
നഴലതസം പനദയമൊലകളഴലസം എഴുതഴയസം കണസം ദകടസം പഠഴച്ചഴരുന്ന 
നമ്മള് പഴന്നന്നീടെണ കടെലമൊസഴദലക്കുസം ഇദപ്പെമൊള് ഡഴജഴറ്റല് 
അക്ഷരങ്ങളഴദലക്കുസം ചുവടുവച്ചഴരഴക്കുന്നു.ദപനയമടെസമൊനസം കന്നീദബമൊര്ഡണ 
കകയ്യടെക്കേഴയഴരഴക്കുന്നു.മഷഴയമടെ സമൊനസം ഇ-മഷഴയസം.സസ്വയസം അറഴയമൊന് 
നവയഗസം സസ്വമൊയതമമൊക്കേമൊന് നമുക്കേണ ആധുനഴക 
സമൊദങതഴകവഴദദകദളമൊമടെമൊപ്പെസം കകദക്കേമൊര്ക്കേമൊസം. പൂക്കേള്ക്കേണ പറയമൊനുള 
പുതഴയ കമൊരദങ്ങള്ക്കേമൊയഴ കമൊദതമൊര്ക്കേമൊസം...

സരജഗ എസച.
സ്റ്റുഡന്റെച എഡജറ്റര്
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വേര : അഖജല് എ.



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

ഉളടെക്കശം

1. ചജത്രശം                                                                             16

2. എടന്റ വേജദദയാലയ ചരജത്രശം 17

3. ശയാസ്ത്ര കവലയാത്സവേ വമളയജടല എലപ ുളളജ
   തജളക്കശം 18

4. അവേര്ക്ക ുശം പറയയാന ുണച 19 

5. ഒയാര്മ്മതയാള ുകള 20

6. ഒളജശംപജകജടന്റ ചരജത്രശം 21

7. വസവേനപയാതയജല ൂടടെ - അഭജമ ുഖശം 22

8. എവേജടടെ 26

9. ടകയാതജയ ൂറ ുശം രയാമവശ്ശേരജ ഇഡ്ഡലജ 27

10. ക ൂട്ടെ ുകയാര് 29

11. SING A LITTLE BIRDIE           31
12. അമ്പജളജയ ുടടെ പയാട്ടെച 32

13. സ ുനയാമജയ ുശം ഭ ൂകമ്പവേ ുശം 33

14. PROVERBS 35
15. QUOTES 35
16. THE FALLEN WARRIOR WON 36
17. RIDDLES 36
18. പഞ്ചതനശം 37

19. ഡയാഡജ മമ്മജ വേജീട്ടെജല് ഇഹല്ലൈ      38

20. സ ുന്ദരജക്ക ുട്ടെജ 41

21. MY BEST FRIEND 41
22. മജസര് കജീടെയാണ ു 42

23. GIACCO AND HIS BEAN 43
24.  പയാലക്കയാടെന് ടവേയജല് 45

 



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

25.  പ്രകൃതജയ ുടടെ പ ുത്രയാ 45

26.  കണക്കജടല കണടകട്ടെ ുകള 46

27.   PHOTOS 47
28. DRAWINGS 63
29. DO YOU KNOW 64
30. TO MY MOTHER 64
31. QUOTES BY FAMOUS PERSONALITIES 64
32. THE TRUTH 65
33. പയാഠശം പഠജവചയാ 67

34. മഴ 67

35. വേസനശം 68

36. ഒയാര്മ്മ 68

37. മയായക്കയാഴ 69

38. മയായശം മറജമയായശം   70

39. ഉപനദയാസശം- പരജസജതജ ശയാസ്ത്രശം
സ ുസജര വേജകസനശം 71

40. വസ്നേഹെതജടന്റ പ ൂവനയാട്ടെശം 74

41. ക ുസൃതജ വചയാദദശം 75

42. അറജയയാവമയാ 76

43. ടകയാത ുക ുശം മഴയ ുശം 77  

44. CHILD LABOUR 78
45. DRUG ABUSE 79



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

16

വേര : അഖജല് എ.



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

17

എടന്റ വേജദദയാലയ എടന്റ വേജദദയാലയ 
ചരജത്രശംചരജത്രശം

എലപ്പുളളജയജടല വേജദദയാഭദയാസതജടന്റെ തുടെക്കശം 
കുടെജപളളജക്കൂടെങ്ങളജലൂടടെയയാണച. വമചരജപയാടെത്തു എഴുതചടന്റെ 
അടുത്തുടചന്നച വേജദദ അഭദസജചവേരയാണച എലപ്പുളളജക്കയാര്. 

എലപ്പുളജയജല് ആദദടത ഹപ്രമറജസ്ക ൂള ആരശംഭജക്കുന്നതച 
1898ല് മയാണജക്കതച കുട്ടെജകൃഷ്ണ വമവനയാടന്റെ വനതൃതശ്വതജലയാണച. 
1920ല് ഡജസ്ട്രജകച വബയാര്ഡച ഈ സ്കൂള ഏടറ്റടുക്കുകയുശം, 

ടകയാല്ലൈവങ്കയാടെച വകയാവേജലകടത മഹെയാരയാജയാവേച തയാലൂക്കച 
പ്രസജഡന്റെയായജരുന്ന കയാലതച ഹഹെസ്കൂള ആരശംഭജക്കുകയുശം ടചയ. 

എലപ്പുളളജ സ്കൂളജനച സലവശം ടകട്ടെജടെവശം സശംഭയാവേന ടചയ്ത 
വേദകജയയാണച ശജീ അപയാവപജളള. 

                 ആദദകയാല സ്കൂള ടഹെഡച മയാസര്  ശജീ പജ.വഗയാവേജന്ദന് 
നയായര് ആദദവേനജത അദദയാപജക ചജന്നു മജസച  ട്രസച. 1990-ല് 
ഹഹെസ്കൂളജനച പ്രവതദക ടകട്ടെജടെശം നജര്മ്മജചവതയാടടെ യു.പജ വേജഭയാഗശം 
പ്രവതദക വേജഭയാഗമയായജ പഴയ ടകട്ടെജടെതജല് പ്രവേര്തജച്ചു വേരുന്നു. 

ടപയാതുടവേ  വേജദദയാഭദയാസപരമയായജ പജവന്നയാക്കശം നജല്ക്കുന്ന 
പ്രവദശതച ഭഒൗതജകസയാഹെചരദശം ടമചടപടുത്തുന്നവതയാടടെയാപശം 
വേജദദയാഭദയാസ പുവരയാഗതജയുശം ഹകവേരജച്ചു. 

ടപയാതുവേജദദയാഭദയാസയജ്ഞതജടന്റെ ഭയാഗമയായജ സ്കൂളജടന്റെ 
ഡജജജറ്റല്വേതചകരണശം 2018ല് പൂര്തജയയായജ. അടുതഘട്ടെമയായജ 
സ്കൂള അനയാരയാ ഷ്ട്രനജലവേയാരതജവലക്കച ഉയര്ന്നുടകയാണജരജക്കുന്നു. 

റശംസജീന 10 F
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ശമൊസശമൊസ--കദലമൊത്സവ ദമളയഴല് കദലമൊത്സവ ദമളയഴല് 
എലപ്പുളഴയമടെ തഴളക്കേസംഎലപ്പുളഴയമടെ തഴളക്കേസം......

 അഖജല്.എ  
 ഡജജജറ്റല് ടപയജറ്റജശംഗച 

ജലഛയായശം, 

സശംസയാനതലതജല് എ 
വഗ്രേഡചഫയാബജകച ടപയജന്റെജശംഗച, 
ജജല്ലൈയാതലതജല് എ വഗ്രേഡച

 ആമജ ആന്  സജയ 
 മലയയാളശം കവേജതയാരചന 
,ജജല്ലൈയാതലതജല് എ വഗ്രേഡച

സജദയാര്തച.എചച 
ടത്രഡച പയാവറ്റണച
 ,ജജല്ലൈയാതലതജല് എ 
വഗ്രേഡച

 പ്രജീതു.എസച 
സഫചഡച വടെയായചസച, 
എ വഗ്രേഡച 
ജജല്ലൈയാതലശം

 വരവേതജ.എശം
 മലയയാള ഉപനദയാസശം , 
ജജല്ലൈയാതലതജല് എ 
വഗ്രേഡച

സഒൗരതച.ബജ 
ടകയാത്തുപണജ,

 ജജല്ലൈയാതലതജല് 
എ  വഗ്രേഡച

 ശജീജജതച 
ടെജ.ബജ
 ടമറ്റല് ഷജീറ്റച 
വേര്ക്കച, 
ജജല്ലൈയാതലതജല് 
എ വഗ്രേഡച

 റശംസജീന 
പ്രയാവദശജക ചരജത്ര രചന, 

ജജല്ലൈയാതലതജല് എ വഗ്രേഡച

വഷയാബജന്.ആര്
വേയാഴ നയാരച ഉല്പന്നശം,

ജജല്ലൈയാതലതജല് എ 
വഗ്രേഡച
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അവേര്ക്കുശം പറയയാനുണച

ആകയാശതജനുശം
പുഴയുശം
ഓവരയാ വേജീടെജനുശം
കഥകള   പറയയാനുണച

ആകയാശതജടന്റ കഥ
  ഞയാ൯  മയാത്രടമ  അതച കണ്ടുള
ടവേളശം ടപയാങ്ങുവമ്പയാള
അവേ൪ക്കച  ഒന്നുശം ടചയയാനയായജല്ലൈ ,
പരസ്പരശം  വേജടെ പറയുക   മയാത്രശം
കയാലജലശം കഴുതജലമയായജ
ടകട്ടെജയ കയറുകള
ഇന്നുശം തങ്ങളയാല്
നഷടെടപട്ടെ ജജീവേനുകടളവയയാര്തച
വേജലപജക്കുന്നു.

പുഴയുടടെ    കഥ 
വലയാകവതയാടെച വേജടെ പറയുശം മുമ്പച
ഒരു കയാരദശം ടചയണശം
ഒരു തരശം
' പകരശം വേജീട്ടെജല് '
നജങ്ങള എനജക്കച തന്നതച
ഞയാന്
നജങ്ങളക്കു  തജരജച്ചു   നല്കജ
അതജനച
ആരയാണച ആദദശം കമ  
വചയാദജവക്കണടതന്നച
നജങ്ങള  തജീരുമയാനജക്കുക.

വേജീടെജടന്റ കഥ 
അവേടനതജടര
എനജക്കച  ഒന്നുശം   
ടചയയാനയായജല്ലൈ.

ഒന്നു   ശബജക്കുവേയാന്   വപയാലശം.
ആമജ ആന് സജയ 9B
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ഓര്മ്മതയാളുകളഓര്മ്മതയാളുകള

ശയാനമ്മ ഏങ്ങവലയാടടെ വേയാതജല്ക്കല് വേന്നച ടവേളജയജല് വനയാക്കജനജന്നു . അയയാള 
മുറ്റവതക്കജറങ്ങജ പജടന്നയുശം വനയാക്കജ നജന്നു. പജന്നജീടെച പുറവതക്കച നടെന്നു. 

ശയാനമ്മയുടടെ കണ്ണജല്നജന്നുതജര്ന്നു വേജീഴുന്ന കണ്ണുനജീര്ത്തുളജക്കച ഓര്മ്മയുടടെ ചവേര്പ്പുശം 
വവേദനയുടടെ കയചപ്പുശം ഉണയായജരുന്നു. ശങ്കരന്കുട്ടെജ തടന്ന പൂര്വവേജദദയാര്തജ 
സശംഗമതജനച കണജക്കയാന് വേന്നതയായജരുന്നു. ഓര്മ്മകള ഓടെജക്കളജക്കുന്ന 
കലയാലയതജല് അവേള ഒരജക്കല്ക്കൂടെജ എതജ. ഇടെനയാഴജകളജലൂടടെ നടെന്നുനജീങ്ങുവമ്പയാള 
ഓര്മ്മകള മനസജവലക്കച ടമവട്രയാവവേഗതജല് പയാടഞ്ഞെതജ. ഇണങ്ങുകയുശം 
പജണങ്ങുകയുശം ടചയ്ത കൂട്ടുകയാര്. പയാഠശം പഠജക്കയാതതജനച ചൂരല്കഷയായശം തന്ന വേടെജകള, 

ഉറക്കശം തൂങ്ങജയതജനുശം വേര്തമയാനശം പറഞ്ഞെതജനുശം തലയജവലക്കു പറന്നുവേന്ന 
വചയാക്കുകഷ്ണങ്ങള, പലതവേണ വപയാസ്റ്റുവമയാര്ട്ടെശം കഴജയുന്ന ഡസര്, മനസജല് 
വതയാന്നജയടതല്ലൈയാശം കുറജചജട്ടെ ചുമരുകള ഡസ്കുകള, സശ്വനശം ഭയാഷയജല് 
വേജകസജപജടചടുത ഇരട്ടെവപരുകള, വനയാട്ടുബുക്കജടന്റെ കയാവേദത്മകമയായ 
അവേസയാനതയാഴുകള, മനസ്സുകള പങ്കുവേച ടനല്ലൈജമരവചയാടുകള അങ്ങടനയങ്ങടന...

ടപട്ടെന്നച അവേളുടടെ വതയാളജല്  വേന്നുതട്ടെജയ ശങ്കരന്കുട്ടെജയുടടെ ഹക. അയയാള വചയാദജച്ചു 
"തയാനജവേജടടെ പയാട്ടുശം പയാടെജ നജല്ക്കുകയയാവണയാ വേയാ അവങ്ങയാട്ടെച വപയാകയാശം”. അവേള അയയാടള 
പജന്തുടെര്ന്നു. കയാസജടലതജയവപയാള അവേളക്കവേജടടെ തജരച്ചുലഭജചതച തനജക്കുനഷ്ടടപട്ടെ 
സശ്വര്ഗ്ഗമയായജരുന്നു. ആ ദജവേസവശം അവേളുടടെ ഓര്മപുസ്തകതജടല ഒവരടെയായജ മയാറജ. 
ഓവരയാ തയാളജലശം പടെര്ന്നതച കണ്ണജീവരയാ അവതയാ മഴത്തുളജവയയാ? 

സരജഗ എസച 9E
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          ഒളജശംപജകജടന്റ ചരജത്രശം                  ഒളജശംപജകജടന്റ ചരജത്രശം                                                              

                

ഒളജശംപജകച എന്ന വേയാക്കച
ഒളജശംപജകച എന്ന പദശം 'ഒളജശംപജയ' എന്ന ഗ്രേജീക്കച വേയാക്കജല് നജന്നച ഉണയായതയാണച. 
പ്രയാചജീന ഗ്രേജീസജല് സജയൂസച വദവേടന ആരയാധജചജരുന്ന സലമയാണച ഒളജശംപജയ. 
'ഒളജശംപസച ' എന്നതജല് നജന്നുരുതജരജഞ്ഞെതയാണച 'ഒളജശംപജയ'. ഒളജശംപജയ 
ആയജരുന്നു പ്രയാചജീന ഒളജശംപജകജടന്റെ വവേദജ.

 പ്രയാചജീന ഒളജശംപജകച
ആധുനജക ഒളജശംപജകച 1896ല് മയാത്രമയാണച ആരശംഭജചടതങ്കജലശം ഒളജശംപജകജനച 

നൂറ്റയാണ്ടുകളുടടെ പയാരമ്പരദശം അവേകയാശടപടെയാശം. 'ഒളജശംപജകച ' എന്ന മഹെതയായ 
കയായജകസശംസ്കയാരശം വലയാകതജനു സമ്മയാനജചതു പ്രയാചജീന ഗ്രേജീസച ആണച. സജയൂസച 
വദവേടന്റെ പ്രജീതജക്കയായജ ഒളജശംപജയയജല് നയാലവേര്ഷതജടലയാരജക്കല് നടെന്നുവേന്ന 
പ്രയാചജീന ഒളജശംപജകജടന്റെ ഉത്ഭവേവമയായജ ബന്ധടപട്ടു പല കഥകളുശം ഉപകഥകളുശം 
പ്രചയാരതജലണച. ബജസജ 1253ല്  ഗ്രേജീസജടന്റെ ശകജവദവേനയായ ടഹെര്ക്കുലജീസച 
തുടെക്കശം കുറജചതയാണച ഒളജശംപജകച എന്നച ഒരു വേജഭയാഗശം വേജശശ്വസജക്കുന്നു.
എന്നയാല് വരഖടപടുതടപട്ടെ ആദദ ഒളജപജകച നടെന്നതച ബജസജ 776ല് എന്നയാണച
 ടപയാതുടവേ അശംഗജീകരജക്കടപട്ടെജട്ടുളളതച.അക്കയാലതച ഒളജശംപജകച തജീര്ത്തുശം ഒരു 
മതയാവഘയാഷമയായജരുന്നു എന്നു തടന്ന പറയയാശം. വറയാമന് ചക്രവേര്തജ 
തജവയയാവഡയാസജയൂസച ഒന്നയാമന് എ.ഡജ.393ല് ഒളജശംപജകച നജവരയാധജചതയായജ 
പ്രഖദയാപജച്ചു.

മുഹെമ്മദച സജനയാന് പജ . 8H  
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വസവേനപയാതയജല ൂടടെ...

“ ഇതജവല നടെന്നുവപയായച വേലജയവേര്
ഈ നയാട്ടുവേഴജകളജടലല്ലൈയാശം നജലയാവേയായച 

പടെര്ന്നവേര്"

-സചജദയാനന്ദന് 

ചജലര് ഇങ്ങടനയയാണച ന ന്മയുടടെ നജലയാവേച പടെര്തജ നമ ുക്കുചുറശം നജറയുശം.ടപയാളളയയായ 
അവേകയാശവേയാദങ്ങള നജരതജ വമനജ നടെജക്കുന്ന വലയാകടത വനയാക്കജ പുഞ്ചജരജചച 
വസ്നേഹെതജടന്റെയുശം സഒൗമദതയുടടെയുശം നജറനജലയാവേയാകയാന് കഴജയുന്നവേര് 
-അതരതജടലയാരയാളുമയായുള അഭജമുഖ സശംഭയാഷണശം. കര്മ്മനജരതമയായ 
അധദയാപനജജീവേജതതജല് നജന്നച ഈ വേര്ഷശം വേജരമജക്കുന്ന  ശജീമതജ. കമലയാകജ 
ടെജീചറുമയായുള  അഭജമുഖശം.



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

23

1. ഏതച വേര്ഷതജലയാണച എലപ്പുളളജ സ്ക്കൂളജല് വേന്നുവചര്ന്നതച?
-1995

2. ടെജീചര് വേരുവമ്പയാള ഉണയായജരുന്ന എലപ്പുളളജ സ്ക്കൂള ുശം , ഇന്നടത സ്ക്കൂളജനച വേന്ന 
മയാറ്റവശം എനയായജരുന്നു?
-1995-ല് വേരുവമ്പയാള സമരങ്ങള നജലനജല്ക്കുന്നുണയാണയായജരുന്നു. അചടെക്കതജലശം 
അനുസരണയജലശം പജന്നജലയായജരുന്നു. ആണക്കുട്ടെജകളക്കച  എടന്ന വേലജയ 
ഇഷ്ടമയായജരുന്നു. ടപണക്കുട്ടെജകടള അവപകജചച.

3. ക്രയാഫജനുളള തയാല്പരദശം ടെജീചര്ക്കച വേളടര ടചറുപതജല് തടന്ന ഉണയായജരുവന്നയാ?
-ഉണയായജരുന്നു. പടക വേജീട്ടെജടല സയാഹെചരദങ്ങള അതജനച സഹെയായജചജല്ലൈ. എങ്കജലശം 
എടന്ന ടകയാണ്ടു സയാധജക്കുന്ന തരതജല് തുടെര്ന്നു.

4. ജജല്ലൈയജലശം സശംസയാനതജലശം കഴജവടതളജയജച കുട്ടെജകള പജന്നജീടെച ഇവേ 
തുടെരുന്നുവണയാ?അവതയാ  വകവേലശം വഗ്രേസയാര്ക്കജനച വവേണജയയാവണയാ?
 തുടെരുന്നുണച. വകവേലശം വഗ്രേസച മയാര്ക്കജനു വവേണജമയാത്രമല്ലൈ അന്നടത കുട്ടെജകള ഓവരയാ 
പ്രവേര്തജയജലശം തയാല്പരദവശം ഇഷ്ടവശം
പ്രകടെജപജചജരുന്നു. അവേര് എല്ലൈയായച വപയാഴുശം എടന്റെ പുറകജല് നടെന്നു 
പഠജപജച്ചുതരയാന്പറയുശം. +2 കഴജ ഞ്ഞെ എടന്റെ students ഇവപയാഴുശം അതച തുടെരുന്നുണച.  
ഇവപയാഴുശം അവേരുമയായജ എനജക്കച ബന്ധമുണച.

5. ടെജീചര് ഏതു വേര്ഷമയാണച ഹഗഡചസജടന്റെ ചയാര്ജച ഏടറ്റടുതതച ?
-1997

6. ഹഗഡചസജടന്റെ ചയാര്ജച ഏടറ്റടുക്കയാനുളള കയാരണശം?
-ജയാതജ-മത-വേര്ണ-ഭയാഷ-വേദതദയാസങ്ങളക്കുശം കകജ രയാഷ്ട്രജീയ ചജനകളക്കതജീതമയായജ 
വേദകജവേജകസനവശം വലയാകസയാവഹെയാദരദവശം ലകദമയാക്കജ ഒരു ഉതമ പഒൗരന്മയാടര 
വേളര്തജടയടുക്കുകടയന്നതയാണച.   അന്നടത H.Mടന്റെ തയാല്പരദവശം  പജന്തുണയുശം 
ഉണയായജരുന്നു. ഇന്നടത ടപണക്കുട്ടെജകളക്കച ഹധരദശം പകരയാനുശം, വേദതദസ്ത 
സയാഹെചരദങ്ങളജല് നജന്നുശം വേരുന്ന കുട്ടെജകളുമയായജ ഇടെപഴകയാനുശം അചടെക്കശം 
വേളര്തജടയടുക്കയാനുമുളള  പ്രവചയാദനമയാണച ഹഗഡജശംങച ടകയാണച വനടുന്നതച. ഇതജല് 
നജന്നുശം വസവേന മവനയാഭയാവേശം വേളര്തജടയടുക്കയാന് സയാധജക്കുശം. 
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7. ഹഗഡചസച കദയാമ്പുകളജല് ടെജീചര്ക്കച മറക്കയാനയാവേയാത ഒരു അനുഭവേശം ഏതയാണച?
-കദയാമ്പജല്  മറക്കയാനയാവേയാത ഒരു അനുഭവേശം കദയാമ്പച fair ആണച. 5ദജവേസശം കദയാമ്പച 
ടചയണശം.അതജല് എല്ലൈയാ ദജവേസവശം കദയാമ്പച ഫയര്  ടചയ്യുന്നുണച. ഒരജക്കല് ഒരു 
കുട്ടെജയയാണച അവേതരണശം നടെതജയതച. ഇതജല് മുഖദമയായുശം H.W.B യജല് 
നജയമഭയാഗവമയായജ ബന്ധടപട്ടെയാണച അവേതരണശം നടെതജയതച.

8.ടെജീചര്ക്കച W.Eവനയാടെയാവണയാ, ഹഗഡജങ്ങചവനയാടെയാവണയാ കൂടുതല് തയാല്പരദശം?

-W.E വനയാടെച.

9. കയാരണശം എനയാണച?
-എടന്റ ടചറുപതജല് ഞയാന് ഹടെലറജങ്ങച  കയാസച നടെതജയജരുന്നു. എനജക്കച   
ഹടെലറജങ്ങജവനയാടെച ടചറുപശം മുതവല തയാല്പരദശം ആണച. ആ സമയതയാണച 1985-ല് 
ടപരജവങ്ങയാട്ടുക്കുറജശ്ശേജയജല് വജയാലജ കജട്ടെജയതച. എന്നജട്ടുശം തയജല് തുടെര്ന്നു.

10. ഹഗഡചസച ടകയാണച വേദകജജജീവേജതതജല് ഉണയായ വനട്ടെശം?
- ഹഗഡചസജടല നജയമങ്ങളുശം നടെപജടെജകളുശം ജജീവേജതതജല് പജന്തുടെരയാനുശം സയാധജച്ചു. 

മുതജര്ന്നവേടര ബഹുമയാനജക്കയാനുശം എല്ലൈയാവേവരയുശം സയാവഹെയാദരദബന്ധതജല്  
കയാണയാനുശം സയാധജച്ചു.

11. +2 കഴജഞ്ഞെയാലശം ഹഗഡജങച തുടെരയാറുവണയാ?
- ടറയചന്ജറജല് വചരയാശം. ഇതച ടറയജല്ടവേ വജയാലജ വനടെയാന് സയാധജക്കുശം. ഒരു കുട്ടെജ 
ഇതജല് വചര്ന്നജട്ടെച ടറയജല്ടവേ വജയാലജ വനടെജയജട്ടുണച.അവേള എടന്റെ student 

കൂടെജയയായജരുന്നു.

12. ഇന്നടത കുട്ടെജകളക്കച ടെജീചര്നല്കുന്ന സവന്ദശശം ?
-മുതജര്ന്നവേടര ബഹുമയാനജക്കുക, വസവേനസദവയയാടടെ എല്ലൈയാവേരുശം പ്രവേര്തജക്കുക, 

അമ്മവയയുശം അച്ഛവനയുശം ബഹുമയാനജക്കുക, അനുസരണയുളള കുട്ടെജകളയായജ വേളരുക, 

നന്നയായജ പഠജക്കുക.



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

25

13. ഈ വേര്ഷശം ടെജീചര് റജട്ടെയര് ആവകയയാണവല്ലൈയാ?
ഈ സ്ക്കൂളജവലക്കച തജരജഞ്ഞെച വനയാക്കുവമ്പയാള എന്തു വതയാന്നുന്നു?
-അന്നച ബഹുമയാനശം എന്നവേയാക്കജനര്തശം ഉണയായജരുന്നു. അധദയാപജക എന്ന നജലയജല് 
കുട്ടെജകളജല് നജന്നുശം ലഭജവക്കണ ബഹുമയാനതജനച ഒരു വകയാട്ടെവശം ഉണയായജരുന്നജല്ലൈ. നല്ലൈ 
ശജീലങ്ങള, പഠജതശം എന്നജവേ പജന്തുടെര്ന്ന കുട്ടെജകളയായജരുന്നു. ഇന്നച ഇതജനച 
വേജപരജീതമയാണച. ബഹുമയാനടമന്ന വേയാക്കനര്തമറജയയാത, വേജദദയാഭദയാസതച പ്രയാധയാനദശം 
നല്കയാത കുറച്ചുക ുട്ടെജകള ഇന്നുണച. സശ്വനശം കഴജവകടള നശജപജക്കുന്നവേരയാണച ഇവേര്.

14.ടെജീചര്ക്കച ക്രയാഫച വേര്ക്കച ഇവപയാഴുശം തുടെരുന്നുവണയാ ജജീവേജതതജല്? ഏടതങ്കജലശം 
പരജീഷണങ്ങള നടെതയാരുവണയാ?
-തജീര്ചയയായുശം. പഴയസയാധനങ്ങള ഉപവയയാഗജചച സമയശം കജട്ടുവമ്പയാള ഒയാവരയാ 
സയാധനങ്ങള പുതുതയായജ ഉണയാക്കയാറുണച. ഒയാല, പയാസച റ്റജക്കച വേസ്തുക്കള എന്നജവേ 
ഉപവയയാഗജചച കൂടെ, പൂക്കള കുടറ വേര്ണവേസ്തുക്കള  
നജര്മജക്കയാറുണച. ഇനജയുശം ഇതച തുടെരുശം.

15. ടെജീചര് റജട്ടെയര് ആകുവമ്പയാള തല്ക്കയാലശം ഹഗഡജങച ആരുശം ഏടറ്റടുതജട്ടെജവല്ലൈയാ? 
ഇനജ എന്തു ടചയ്യുശം?
-തല്ക്കയാലശം ആരുശം ഏടറ്റടുതജട്ടെജല്ലൈ. ഈ ഹഗഡച കുട്ടെജകടള open group ല് വചര്തച 
വവേണശം പഠജപജക്കയാന്. അതുശം കുട്ടെജകളക്കച തയാല്പരദശം ഉടണങ്കജല്   ഞയാന് നടെത്തുശം.  

ഹഗഡജങ്ങുശം,W.E ഇനജയുശം തുടെരുശം. 

തയയാറയാക്കജയതച അതുലദയുശം കൂട്ടുകയാരുശം
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എവേജടടെഎവേജടടെ??
ടചറുകടെലയാസു വതയാണജകള പണജയുവമ്പയാള
മുറ്റത്തു തണവലകുമയാമരടമവേജടടെ?

മയാമ്പൂപറജക്കുവേയാന് ഓടെജനടെക്കുവമ്പയാള വകളക്കുന്ന
ശകയാരതജന് സശ്വരമജടന്നവേജടടെ?

കുഞ്ഞെജനയാളജല് കരഞ്ഞെജടുവമ്പയാടളന്നുടമന്
ആശശ്വസവമകുന്ന തഴുകലജടന്നവേജടടെ?

കരയുന്ന കുഞ്ഞെജടന തയാരയാട്ടുമമ്മതന്
മധുരമയാശം സശംഗജീതടമവേജടടെ?

അമ്മതന് കവേജളജടലയാരുമ്മ ടകയാടുക്കുവേയാന്
ടവേമ്പുന്ന ബയാലദമജടന്നവേജടടെ?

സന്ധദയാസമയതച നജതദമയായജ വകളക്കുന്ന
സന്ധദയാജപങ്ങളജടന്നവേജടടെ?

കളളവശം ചതജയുമജല്ലൈയാ കഴജടഞ്ഞെയാരു
നന്മതന് ഗ്രേയാമമജടന്നവേജടടെ?

പ്രയാണനയായജ പജടെയുന്ന ടചറുപ്രയാവേജടന
തഴുകുന്ന മനുഷതശ്വമജടന്നവേജടടെ?

അമ്മയയായച,ടപങ്ങളയായച നയാരജടയ
കടണയാരു നയാടെജന്നവേസയജടന്നവേജടടെ?

ഹൃദയതജലയാഴമയായച പുതുമഴടപയജക്കുശം 
നന്മതന് സശംഗജീതടമവേജടടെ?

പചപ്പുതപജട്ടു ചയാ ഞ്ചയാടെജയയാടുമയാ
ടനന്മണജപയാടെങ്ങടളവേജടടെ?

സമരതജന് പയാതയജല് സശ്വയാതനദശം വനടെജയ
സതദതജന് പയാതയജടന്നവേജടടെ?

പലരുശം പഠജപജച ജയാതജമതയാതജീത
സഒൗഹൃദ ഭയാഷണടമവേജടടെ?

എല്ലൈയാ മനുഷശ്വരുശം തുലദരയാടണന്നച
പഠജപജച സതദമജടന്നവേജടടെ?

അമ്മയയായച പ്രകൃതജടയ കയാണയാന് പഠജപജച
നന്മതന് പൂര്വേജകടരവേജടടെ?

ടകയാലശം ടകയാലയുശം നടെക്കയാത ശയാനജടയ
വതടുന്ന മനസ്സുകളജടന്നവേജടടെ

അത ുലദ എസച 9F
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'രയാമവശ്ശേരജ ഇഡ്ഢലജ 'എലപ്പുളളജയുടടെ ബയാന്ഡജല് സവേജവശഷമയായജ പയാ ചകശം 
ടചയടപ ടുന്ന ഇഡ്ഢലജ വകരളതജനകത്തുശം പുറത്തുശം പുകളടപറ്റതയാണച. വേജീടുകളജല് 
പ്രയാതലജനു മയാത്രമല്ലൈ കല്ലൈദയാണങ്ങളക്കുശം സല്ക്കയാരങ്ങളക്കുശം പഞ്ചനകത്ര 
വഹെയാട്ടെലകളജടല 'സയാര് ടമനു' ആയുശം ,പുറത്തു നജന്നു ഭകണശം കഴജക്കയാന് 
മടെജയുളളവേര്ക്കച  മൂന്നു നയാല ദജവേസശം നജീളുന്ന യയാത്രയജല് ഹകയജല് കരുതയാവന്ന 
ഭകണമയായുശം, കുടെജല ടതയാട്ടു ടകയാട്ടെയാരശം വേടര ഒവര സശ്വജീകയാരദതയുളള രുചജകരമയായ 
രയാമവശ്ശേരജ ഇഡ്ഢലജ, ടവേളജടചണ്ണയജല് ചയാലജച ടകയാതജപജക്കുന്ന മണമൂറുന്ന ടപയാടെജയജല് 
മുക്കജ,കുഞ്ഞുങ്ങള മുതല് വൃദജനങ്ങള വേടര ആസശ്വദജച്ചു കഴജക്കുന്നതച കയാണ ുവമ്പയാള 
വേയായജല് ടവേളളമൂറജയജടല്ലൈങ്കജവല്ലൈ അത്ഭുതമുളള.

എലപ്പുളളജയജടല കുന്നയാചജ-പുതുവശ്ശേരജ വറയാഡജല് രയാമവശ്ശേരജ മന്ദത്തു ഭഗവേതജ 
വകത്രതജനു പരജസരതയായജ തയാമസജച്ചുവേരുന്ന മുതലജയയാര് കുടുശംബങ്ങളയാണച ഈ 
സവേജവശഷവേജഭവേതജടന്റെ ഉല്പയാദകര്. രയാമവശ്ശേരജ ഇഡ്ഢലജയുടടെ ഉത്ഭവേചരജത്രശം ഒരു 
നൂറ്റയാണച പഴക്കമുളളതയാണച. മുതലജയയാര് സമുദയായതജല്ടപട്ടെ ചജറ്റൂര്അമ്മയാളജടന്റെ 
ഹകവേജരുതജല് നജന്നയാണച ഈ പലഹെയാരതജടന്റെ ഉത്ഭവേശം. 
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ആദദകയാലങ്ങളജല് രയാമവശ്ശേരജയജടല ചയായക്കടെകളജല് മയാത്രശം വേജപണനശം 
ടചയടപട്ടെജരുന്ന ഇഡ്ഢലജ,സുമയാര് 50 വേര്ഷശം മുന്പച യയാക്കര വേജവശശശ്വര വകത്രതജടല 
വേജവേയാഹെങ്ങളക്കച സദദ കരയാടറടുക്കുന്ന വകയാണട്രയാകര് വവേല എന്നയയാള വേഴജയയാണച  
സദദകളജടല പ്രധയാന വേജഭവേമയായജ മയാറജയതുശം പ്രചരജചതുശം.പണ്ടുക്കയാലതച 
രയാസവേളടമയാന്നുശം വചര്ക്കയാടത ചയാണകവശം പചജലവേളവശം മയാത്രശം ഉപവയയാഗജചച 
കൃഷജടചയ്തജരുന്ന കഴമ,തവേളക്കണ്ണന്,ആനടക്കയാമ്പന്,സശ്വര്ണ്ണയാലജ തുടെങ്ങജയ ടനല്ലൈച, 
പ്രവതദക പയാകതജല് പുഴുങ്ങജ,ഉണക്കജ,കുതജ അരജയയാക്കുന്നവതയാടടെ ഇഡ്ഢലജയുടടെ രുചജ 
രഹെസദശം തുടെങ്ങുന്നു.

അരജ,ഉഴുന്നച,അനുപയാതശം,ആട്ടുകല്ലൈജല് അരയവമ്പയാള വചര്ക്കുന്ന ടവേളളതജടന്റെ 
അനുപയാതശം, അരയന്നപയാകശം,മണക്കലതജല് പുളജപജക്കയാടനടുക്കുന്ന സമയ
ംശം,മണപയാത്രതജടന്റെ വേയായച മ ൂടെജ ടകട്ടെജയ തുണജയജല് ഒടന്നയാന്നയായജ വേജറകടുപജല് 
ചുടട്ടെടുക്കുന്ന ഇഡ്ഢലജ നജര്മ്മയാണശം വേളടര ശദയുശം സൂകമതയുശം വചര്ന്ന ഒരു 
പയാചകവേജദദയയാണച. സശ്വയാദശം മൃദതശ്വവശം വചര്ന്ന ദജവേസങ്ങവളയാളശം വകടുവേരയാടത 
സൂകജക്കയാവന്ന ഈ പലഹെയാരശം ഇവപയാള രയാമവശ്ശേരജയജടല നയാലവേജീടുകളജല് മയാത്രമയാണച 
നജര്മ്മജക്കുന്നതച. ഒരു നൂറ്റയാണച മുമ്പച ചജറ്റൂര്അമ്മയാളജല്നജന്നച തുടെങ്ങജയ ഈ 
പയാചകപുണദശം പജന്തലമുറക്കയാരയായ മരുതയായജ, അണഞ്ചജയമ്മയാള, രയാമയാതയാള, 

പഴണയാള, അയനയാള, അമ്മജണജയമ്മയാള എന്നജവേരജല് കൂടെജയയാണച ഇന്നടത 
തലമുറയജടല നയാലവേജീട്ടുക്കയാര്ക്കച ലഭജചതച.

ഒരു നൂറ്റയാണജടന്റെ പയാരമ്പരദശം അവേകയാശടപടെയാവന്ന യയാടതയാരു കൃത്രജമതശ്വവശം 
കലരയാടത ഉണയാക്കടപടുന്ന സശ്വദജഷ്ടമയായ ഈ വേജഭവേശം രയാജദയാനര പ്രശസ്തമയാവകയുശം 
ടൂറജസ്റ്റുകളുടടെ തജീന്വമശയജലശം ഭകണവമളയജലശം മറശം സയാനശം പജടെജച്ചു 
കഴജഞ്ഞുടവേങ്കജലശം ,ഭയാരജച അധശ്വയാനവശം കുറഞ്ഞെ പ്രതജഫലവശം ഇതജടന്റെ 
നജര്മ്മയാതയാക്കളുടടെ വേരുമയാനക്കുറവശം മറ ടതയാഴജലകളജവലക്കച ഇവേടര മറജച്ചു 
ചജനജക്കുവേയാന് വപ്രരജപജച്ചു തുടെങ്ങജയജരജക്കുന്നു. അപൂര്വേമയായ ഈ  പയാചകവേജദദ 
സശംരകജച്ചു നജലനജര്വതണതച സമൂഹെതജടന്റെ കടെമയയാണച. 'ആറന്മുളകണ്ണയാടെജ'ക്കച 
ലഭജചതച വപയാടല വപ്രയാഡകച വപറ്റനശം വപ്രയാസസജശംഗച വപറ്റനശം 'രയാമവശ്ശേരജ ഇഡ്ഢലജക്കുശം' 

ലഭജവക്കണതയാണച.

മജസച ലതച ഷശംസ ുദജീന് 9D
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കൂട്ടെ ുകയാര്കൂട്ടെ ുകയാര്

ഒരു കയാട്ടെജല് രണച പകജകള ജജീവേജചജരുന്നു. ഈ പകജകള നല്ലൈ 
ക ൂട്ടുകയാരയായജരുന്നു. ഈ പകജകള ഒരു ദജവേസശം കളജചച കളജചച ഇവേര് അറജയയാടത ഒരു 
സലതചഎതജടപടുക്കയുശം പരജചയമജല്ലൈയാത പലത്തുശം അവേജടടെ കയാണുക്കയുശം ടചയ. 

ആ സലശം അവേര്ക്കച വേളടര ഇഷ്ടടപട്ടെതുടകയാണച അവേര് ദജവേസവശം കളജക്കയാന് 
വപയാവകയുശം ടചയ. അങ്ങടന ഒരു ദജവേസശം കളജച്ചുടകയാണജരജക്കുവമ്പയാള ഒരു കരചജല് 
വകട്ടു. അവേര് വനയാക്കജയവപയാഴയാണച ഒരു അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച മരതജല് നജന്നച തയാടഴ വേജീണച 
കരയുന്നതച കണതച. അവപയാള ആ രണച പകജകള അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെജടന ക ൂട്ടെച 
വചര്ത്തു.

നല്ലൈ സശ്വഭയാവേമുളള ചനതജനച ഒട്ടുശം കുറവേജല്ലൈയാത ഒരു അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച. ഇവേര് 
എവപയാഴുശം ഒത്തുവചര്ന്നച കളജക്കുമയായജരുന്നു. അങ്ങടന ഇരജടക്ക ടപടട്ടെന്നച ഒരു ദജവേസശം 
അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച കളജക്കയാന് വേന്നജല്ലൈ. ആ വേജഷമവതയാടടെ പകജകള അണ്ണയാന് 
കുഞ്ഞെജടന്റ വേജീടെച അവനശ്വഷജചച ഒരുപയാടെച നടെക്കുകയുശം ഒരുപയാടെച പറക്കുകയുശം 
ടചടയ്തങ്കജലശം അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെജടന്റ വേജീടെച കടണതയാന് കഴജഞ്ഞെജല്ലൈ.

വേജഷമവതയാടടെയയാടണങ്കജലശം പകജക്കള തജരജചച വേജീട്ടെജടലതജ. അവേരുടടെ 
അമ്മവയയാടെച സശംഭവേജച കയാരദങ്ങള പറഞ്ഞു. അവപയാള അവേരുടടെ അമ്മ പറഞ്ഞു 
'നജങ്ങള വേജഷമജവക്കണ, നജങ്ങളുടടെ ക ൂട്ടുകയാരന് നയാടള കളജക്കയാന് വേരുശം'. ഇത ു വകട്ടെച 
സമയാധയാനജച പകജകള അടുത ദജവേസവശം ആ സലതജല് എത്തുകയുശം തടന്റ 
ക ൂട്ടുകയാരടന കയാതജരജക്കുകയുശം ടചയ.

അങ്ങടന പല ദജവേസങ്ങളുശംകടെന്നുവപയായജ. അങ്ങടന ഒരു ദജവേസശം പകജകളുടടെ 
വേജീടെച മയാറുകയുശം, ആ ദജവേസശം അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച തടന്റ ക ൂട്ടുകയാടര വതയാടെജ അവേജടടെ 
എത്തുകയുശം ടചയ. എന്നയാല് തടന്റ കൂട്ടുകയാടര കയാണയാന് കഴജയയാടത ഒരുപയാടെച ദജവേസശം 
അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച അവേജടടെ കയാതജരുന്നു. അങ്ങടന ഒരു ദജവേസശം പകജകള തടന്റ 
കൂട്ടുകയാരടന വതടെജ ആ സലടതത്തുകയുശം ഇവേര് തമ്മജല് കയാണുകയുശം തമ്മജല് 
വേജവശഷങ്ങള പങ്കുടവേചച ഒത്തുവചര്ന്നച കളജക്കുകയുശം ടചയ.

 .
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വേജഷമവതയാടടെയയാടണങ്കജലശം പകജക്കള തജരജചച വേജീട്ടെജടലതജ. അവേരുടടെ 
അമ്മവയയാടെച സശംഭവേജച കയാരദങ്ങള പറഞ്ഞു. അവപയാള അവേരുടടെ അമ്മ പറഞ്ഞു 
'നജങ്ങള വേജഷമജവക്കണ, നജങ്ങളുടടെ ക ൂട്ടുകയാരന് നയാടള കളജക്കയാന് വേരുശം'. ഇത ു വകട്ടെച 
സമയാധയാനജച പകജകള അടുത ദജവേസവശം ആ സലതജല് എത്തുകയുശം തടന്റ 
ക ൂട്ടുകയാരടന കയാതജരജക്കുകയുശം ടചയ.

അങ്ങടന പല ദജവേസങ്ങളുശംകടെന്നുവപയായജ. അങ്ങടന ഒരു ദജവേസശം 
പകജകളുടടെ വേജീടെച മയാറുകയുശം, ആ ദജവേസശം അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച തടന്റ ക ൂട്ടുകയാടര വതയാടെജ 
അവേജടടെ എത്തുകയുശം ടചയ. എന്നയാല് തടന്റ കൂട്ടുകയാടര കയാണയാന് കഴജയയാടത 
ഒരുപയാടെച ദജവേസശം അണ്ണയാന് കുഞ്ഞെച അവേജടടെ കയാതജരുന്നു. അങ്ങടന ഒരു ദജവേസശം 
പകജകള തടന്റ കൂട്ടുകയാരടന വതടെജ ആ സലടതത്തുകയുശം ഇവേര് തമ്മജല് 
കയാണുകയുശം തമ്മജല് വേജവശഷങ്ങള പങ്കുടവേചച ഒത്തുവചര്ന്നച കളജക്കുകയുശം ടചയ.

 

അഭജരയാമജ ആര് 9D
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SING LITTLE BIRDIE !!!SING LITTLE BIRDIE !!!

Sing little birdie                            
sing, sing, sing
chirp little birdie
chirp, chirp, chirp

fly little birdie
fly, fly, fly
sing, chirp and 
fly
little birdie;

built a nest for your 
young  ones     
feed some food for your 
young ones 
         learn  to fly for 
your young ones              
any give some worms to 
eat and eat
let them fly on the top of 
the sky
fly on the sky, fly on the 
sky.
Sing little birdie

sing, sing, sing
chirp little birdie
chirp, chirp, chirp
fly little birdie 
fly, fly, flying, chirp and 
fly

SreyaS 8B
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അമ്പജളജയുടടെ  പയാട്ടെചഅമ്പജളജയുടടെ  പയാട്ടെച

പൂനജങ്കളയായജ ചമടഞ്ഞെയാരുങ്ങജ
അനജയജല് മയാനത്തു നജന്നനയാളജല്
അമ്മയാമനയായജ   കരുതജടയടന്ന
ടചടമ്മ   വേണങ്ങജ   പജഞ്ചയാമനക ള
മയാ൯വപടെക്കു   ഞ്ഞെയായച  ഗണജച്ചു  നജങ്ങള

എന്നജല്   നജഴലജച   മയാമലടയ                        
 എത്ര   മവനയാഹെരഗജീതങ്ങള
എടന്നക്കുറജച്ചു രചജച്ചു നജങ്ങള
സുന്ദരജമയാ൪  ത൯  മുഖതജടനടന്ന
 പണ്ടുപമയാനവമയാക്കജ   നജങ്ങള
മന്നവവേന്ദ്രടന്റ മുഖടത വനയാക്കജ 
ചന്ദ്രടനവപയാടല ടചയാല്ലൈജനജങ്ങള!

ശയാസ്ത്രശം വേളര്ന്നവപയാളടന്നയാരുന്നയാള
ശയാനരയാശം ശയാസ്ത്രജ്ഞടരടന്ന വനയാക്കജ
എടന്ന നജരജീകച്ചു വവേണവപയാടല
ശയാസ്ത്രശം അവേര്ക്കു തുണടയയാരുക്കജ.
എടന്റ ഗമടയല്ലൈയാശം വപയായ്മറഞ്ഞു
ഞയാനജടന്നയാരു ടവേറുശം വഗയാളമയായജ
ഒട്ടുശം നജലയാവേലടയന്നജലജല്ലൈ-

ടയന്നുളള സതദശം പുറത്തു  വേന്നു!

സൂരദകജരണങ്ങള തട്ടെജടുവമ്പല് 
കയാണുന്നടതടന്റ നജഴലമയാത്രശം 
ഇന്നു ഞയാന് മണ്ണുശം മലയുമയായജ 
എവന്ന ടപയാലജടഞ്ഞെടന്റ മന്ദഹെയാസശം!

സതദമറജയയാടതയാരജക്കലശം നയാശം 
സങ്കല്പവലയാകതജല് വേയാണജടെവല...... 

ആരയാധജക എശം 9D
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സ ുനയാമജയ ുശം ഭ ൂകമ്പവേ ുശം സ ുനയാമജയ ുശം ഭ ൂകമ്പവേ ുശം 

കടെല്ടവേളവശം  കരയജവലക്കച  ആര്തജരമ്പജക്കയറജ  വേരുന്നതയാണച സുനയാമജ.  
കടെലജല്, കരയജല് നജന്നു  വേളടര അകടലയല്ലൈയാടത,  ഭുകമ്പമുണയാകുവമ്പയാഴയാണച  
മജക്കവപയാഴുശം  സുനയാമജ  ഉണയാകുന്നതച.  എങ്കജലശം സുനയാമജയുണയാകയാന് ഭുകമ്പശം 
നജര്ബന്ധമല്ലൈ.  കടെലജല് ഭുകമ്പമുണയാകുവമ്പയാടഴല്ലൈയാശം സുനയാമജയുണയാകണടമന്നുമജല്ലൈ.  

എന്നയാല് കഴജ      ഞ്ഞെ മയാര്ചച 11നച   ജപയാനജടല    ഫുക്കുഷജമയായജലശം  അതജനു മുമ്പച 
 ഇവനയാവനഷദയജല്  നജന്നച പുറടപട്ടെച ഏഷദയജലയാടകയുശം നയാശശം വേജതജചതച സുനയാമജകള 
തടന്നയയായജരുന്നു. 

   ഭുകമ്പമുണയാകുന്നതച  മജക്കവപയാഴുശം ഇങ്ങടനയയാണച .  ഭുമജയുടടെ  
പുറശംവതയാടെച  അഥവേയാ  ഭുവേല്ക്കശം  18  മുതല് 35വേടര  കജവലയാമജ റ്റര്  മയാത്രശം  കനതജല്  
പയാറയജല് നജര്മജതമയാണച.  പലയജടെത്തുശം പയാറയടുക്കുകള  ഒന്നജനുമജടത  
ഒന്നയായജക്കയാണുശം . എടതങ്കജലശം  കയാരണവേശയാല്  ഇവേയജടലയാന്നച ടതന്നജനജീങ്ങയാന് 
ഇടെയയായയാല് ഭുമജ ശകജയയായജ  കമ്പനശം ടചയ്യുശം .ഇതയാണച ഭുകമ്പശം. എത്ര വേലജയ 
പയാറയടുക്കച  എത്ര ശകജവയയാടടെ ടതന്നജനജങ്ങുന്നു  എന്നതനുസരജചച  കമ്പനതജടന്  
തജവ്രത  കുടുശം.

         ഭുകമ്പതജവ്രത അളക്കുന്നതച റജക്റ്റര് സടകയജയജലയാണച. ചയാളസച റജക്റ്റര്  എന്ന 
അവമരജക്കന് ഭഒൗമശയാസ്ത്രജ്ഞനയാണച ഈ ടസ്കയജല് ആവേജഷ്കരജചതച വലയാഗരജതമജകച  
ടസ്കയജലയാണജതച. അതയായതച,തയാപനജല അളക്കുശം വപയാടലയല്ലൈ. തയാപനജല 6 ഡജഗ്രേജയജല് 
നജന്നച  7ഡജഗ്രേജ ടസല്ഷദസച ആയജ എന്നു പറഞ്ഞെയാല് നമുക്കറജയയാശം,അല്പശം ചൂവടെ 

കുടെജയജട്ടുള എന്നയാല് ഭൂകമ്പതജീവ്രത  റജക്റ്റര് 6ല്നജന്നച 7ആയയാല്,കമ്പന ഊര്ജശം 30 

ഇരട്ടെജവയയാളശം  വേര്ധജച്ചു  എന്നയാണര്ഥശം. റജക്റ്റര്  1ലള കമ്പനശം നമ്മള അറജ ടഞ്ഞെന്നു 
തടന്നവേരജല്ലൈ; 5വേടര വേലജയ അപകടെമജല്ലൈ. 6നു മുകളജല്  വപയായയാല് കുഴപയാണച.   
8എതജയയാല് ടകട്ടെജടെങ്ങടളയുശം പയാലങ്ങടളയുശം അണടക്കട്ടുകടളയുശം ഒടക്ക തകര്ക്കുശം. 

ഫുക്കുഷജമയജല് സശംഭവേജചതച റജക്റ്റര്  9ലള അതജഭയങ്കര കമ്പനമയായജരുന്നു.
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പയാറയടുക്കുകള  ടതന്നജനജീങ്ങയാനുള മര്ദശം എങ്ങടനയയാണുണയാകുന്നതച. 
അതു പല കയാരണങ്ങള  ടകയാണയാകയാശം. ഉദയാ:മഹെയാരയാഷ്ട്രയജടല  
ടകയായ്നയജലണയായ ഭൂകമ്പശം. അണടക്കട്ടെജല്നജറഞ്ഞെ ടവേളതജടന്      മര്ദശം 
അടെജയജടല പയാറയടുക്കുകളജല് ഏടറക്കയാലശം  അനുഭവേടപട്ടെവപയാള അതജടലയാന്നച  
ടതന്നജനജീങ്ങജവപയായജ. വകരളതജടല   ഇടുക്കജയജലശം വനരജയ ഭൂചലനങ്ങള 
ഉണയായജട്ടുണച.  ഒട്ടെനവേധജ രയാജദങ്ങളജല് സുനയാമജയുശം ഭൂകമ്പവശം നടെന്നജട്ടുണച.  

  വസ്നേഹെ8H
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PROVERBSPROVERBS

1. All are not thieves that dogs bark at.
2. All are not friends that speak us fair.
3. All roads lead to Rome.
4. All  work and no play makes jack a 
dull boy.
5. All cat love fish but hate to get their 
paws wet .
6. All that glisters is not gold.

QuotesQuotes

“It always seems impossible until it's done.”
                                        -Nelson Mandela

“Excellence is a continuous process and not an accident”
                                          -APJ Abdul Kalam 

“When you are curious you find rots of interesting things to do.”
                                            -Walt Disney  

“The possession of anything begins in the mind.”
                                               -Bruce lee

“It takes courage to make a fool of your self.”
                                            -Charlie Chaplin
“It takes a very long time to become young.”

                                           -Pablo Picasso
“Your time is limited don't waste it living someone else's life.”

                                                     -Steve jobs  

ASWANTH S. DAS 8B
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THE FALLEN WARRIOR WON THE FALLEN WARRIOR WON 
  
News paper report News paper report 

Lucknow : Tarun a 14 year old child 
won the hearts of the audience at the 
Nehru stadium. Even though he lost 
the race he became the hero of 
Lucknow city yesterday. In the race he 
fell down thrice on the track, but 
never gave up and finished it in the 
last position. The crowd applauded  
for Tarun for his strong determination 
and will power. Everyone appreciated  
him for his courage which he showed 
in the stadium.  The Olympian, Ram 
Narayan also agreed that Tarun had 
won the toughest race in his life. That 
was a challenging  task for him. It was 
a great achievement for Tarun. 
Through this win his dreams will come 
true. Today onwards ram Narayan, the 
great Olympian will star to train him. 
He wanted to prove himself in his 
family. The race had changed 
everything, now the black sheep has 
turn in to a Champion. The fallen 
warrior who on the hearts of many 
became a real role model to those 
wants to be sucessful in life. This small 
boy Tarun shows that defeat is the 
stepping stone to sucess.

Riddles Riddles 

I am full at hole,I can hold 
water What  am I ?
-Sponge 

What gets wet when 
drying.
-Towel 

What has two hands and a 
face, but no arms and legs
-Clock

What is it the more you 
take away the large it 
becomes?
-Hole 

What can be used until its 
broken?
-Egg

 What has many key but 
can't 
open any door
-Piano

SNEJITH D 8B

PREETHU S 9B

36



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

37

പഞ്ചതനശംപഞ്ചതനശം

ഒരു കയാട്ടെജല് കൂട്ടുക്കയാരയായ ഒരു മുയലശം കുരങ്ങനുശം മയാനുശം ഉണയായജരുന്നു. ഒരു ദജവേസശം 
അവേര് കയാട്ടെജലൂടടെ നടെക്കുകയയായജരുന്നു. അവപയാഴയാണച ഒരു പകജ അവേജവടെക്കച 
വേന്നതച. “കൂട്ടുകയാവരയാടെച ആ ദഷ്ടന് സജശംഹെശം ഇതുവേഴജ വേരുന്നുണച ".പകജ പറഞ്ഞെതച 
വകട്ടെച എല്ലൈയാവേരുശം വപടെജച്ചുവപയായജ "അവയയാ!നമ്മളജനജ എന്തു ടചയ്യുശം?”പകജ ഉടെടന 
അവേജടടെ കണ ചജലനജവയയാടെച വചയാദജച്ചു. “വവേഗശം ആ ഗുഹെയുടടെ മുന്നജല് ഒരു വേല 
ടകട്ടെജ തരുവമയാ?

ചജലനജ ഉടെടന ഗുഹെയുടടെ മുന്നജല് വേല ടകട്ടെജ ടകയാടുത്തു.

അവപയാവഴക്കുശം സജശംഹെചയാരുശം അവേജടടെടയതജ.
'ചജലനജവേലയുളള ഈ ഗുഹെയുടടെ ഉളളജല് ആരുശം കയാണജല്ലൈ.

സജശംഹെതയാല് തജരജടക വപയായജ അങ്ങടന ഗുഹെയജടലയാഴജച മൃഗങ്ങള എല്ലൈയാശം 
രകടപട്ടു. ഹെയാവൂ തക്ക സമയതച  ഈ പകജവേന്നതച ടകയാണച  നമ്മള രകടപട്ടു. 

മൃഗങ്ങള എല്ലൈയാവേരുശം നന്ദജ പറഞ്ഞു.

അകയ എ 9A
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"ഡയാഡജ മമ്മജ വേജീട്ടെജല് ഇഹല്ലൈ"

          -സശംഗജീതവേജചയാരശം- 
                                            

ഒന- രണണ്ടാണ്ടുകള്ക്കു മുമമ്പ് ശശണ്ടാതണ്ടാക്കളുടടെ ഇടെയയില് പ്രശതകയിചമ്പ് യുവമനസ്സുകടളെ  
ഇളെക്കയിമറയിച ഒരു ഗണ്ടാനമണ്ടാണമ്പ് ' ഡണ്ടാഡയി മമയി വവീടയിലയിലല...''തടെശപണ്ടാടെണ്ടായണ്ടാരുരും ഇലല' എന്ന 
ഗണ്ടാനരും. ഈ പണ്ടാട്ടുശകള്ക്കണ്ടാന് തുടെങ്ങുശമണ്ടാള് തടന്ന ഇതയിടല അടുത്ത വരയികള് എനണ്ടാണമ്പ്?
എനണ്ടായയിരയിക്കുരും? എന്നയിങ്ങടന  നമുക്കറയിയണ്ടാനുളെളെ ഒരു ആകണ്ടാരുംഷ ഉണണ്ടാകുന. അത ു 
തടന്നയണ്ടാണമ്പ് ഈ ഗണ്ടാനത്തയിനമ്പ് വയിജയവരും.ഇതണ്ടാണമ്പ് new generation ആസസണ്ടാദനരും, new 
generation trend. 

സരുംഗവീതരും, അതയിടന്റെ ആസസണ്ടാദനതലടത്തക്കുറയിചമ്പ്പറയുശമണ്ടാള് തടന്ന സയിനയിമണ്ടാ 
സരുംഗവീതത്തയിനുളെളെ പ്രണ്ടാധണ്ടാനനരും വളെടര വയിലടപ്പെടതണ്ടാണമ്പ്. ഗണ്ടാനങ്ങള് ഏതുമണ്ടാകടട 
(ശണ്ടാസവീയ- അര്ധയശണ്ടാസവീയ-പണ്ടാശണ്ടാതന-നണ്ടാശടെണ്ടാടെയിഈണങ്ങള്) സയിനയിമയയിലൂടടെ 
അവതരയിക്കടപ്പെടുശമണ്ടാള് സണ്ടാധണ്ടാരണ ശകള്വയിക്കണ്ടാരനുശപ്പെണ്ടാലരും ഏടറ ഇഷ്ടടപ്പെടുന. 
അതണ്ടാണമ്പ് സയിനയിമണ്ടാഗണ്ടാനങ്ങളുടടെ പ്രശതനകത.
ടപടടന്നമ്പ് ജനകവീയമണ്ടാകുരും ചയില ഒണ്ടാര്മടപ്പെടുത്തലകള്. 

1970മുതല് 90 വടരയുളെളെ കണ്ടാലളെവമ്പ് ചലചയിത്രഗണ്ടാനങ്ങടളെ സരുംബനയിചമ്പ് ഏറ്റവരും 
മശനണ്ടാഹരമണ്ടായ കണ്ടാലഘടരും എനതടന്ന പറയണ്ടാരും. അര്ത്ഥസരുംമ്പുഷ്ടമണ്ടായ വരയികള് തന്ന 
കവയികള് ആയയിട്ടുളെളെ ഗണ്ടാനരചയയിതണ്ടാക്കളുരും, അഗണ്ടാധപണ്ടാണയിതനമുളെളെ സരുംഗവീതജ്ഞരുരും 
നമ ുക്ക ുണണ്ടായയിരുന.വയലണ്ടാര്,ശദവരണ്ടാജന്,പയി.ഭണ്ടാസ്കരന് മണ്ടാസ്റ്റര്, ടക. രണ്ടാഘവന്, 
ശവീകുമണ്ടാരന്തമയി, ദകയിണണ്ടാമൂര്ത്തയി, ഒ.എന്.വയി, എരും.ടക അര്ജുനന് തുടെങ്ങയി 
ഗണ്ടാനസൃഷ്ടണ്ടാക്കളുടടെ നവീണ നയിരതടന്ന ഉണണ്ടായയിരുന. ഈ സൃഷ്ടയികള് ഗണ്ടാനഗനര്വനണ്ടായ 
ശയശുദണ്ടാസരും, ഗണ്ടാനശകണ്ടാകയിലങ്ങളെണ്ടായ പയി.സശവീലയുടടെയ ുരും, ജണ്ടാനകയിയുടടെയുരും 
ശബ്ദസസൗകുമണ്ടാരനത്തയില് നണ്ടാരും ഏടറ ആസസദയിച.

കടെശലണ്ടാളെരും  വനണ്ടാപയിയുളെളെ സരുംഗവീതരും (സരുംഗവീതസണ്ടാഗരരും)  
സണ്ടാധണ്ടാരണജനങ്ങള്ക്കമ്പ്മനസയിലണ്ടാകുന്നവയിധത്തയില് ലളെയിതവല്ക്കരയിച
്മ്പ്,കഥയക്കുരുംകഥണ്ടാപണ്ടാത്രങ്ങളുടടെ വയികണ്ടാരങ്ങള്ക്ക ുമനുസരയിചമ്പ് ഗണ്ടാനങ്ങള് ടമനടഞ്ഞെടുത്തമ്പ് 
ജനഹൃദയങ്ങളെയില് എത്തയിക്കുന്ന സയിനയിമടയ- സയിനയിമണ്ടാ സരുംഗവീതടത്ത നമുക്കമ്പ് ഒരയിക്കലരും 
വയിസ്മരയിക്കണ്ടാനണ്ടാകയില.ഉദണ്ടാഹരണമണ്ടായയി- 1950-70കണ്ടാലത്തമ്പ് ശവീചങ്ങമ്പുഴ എഴുതയിയ 
പ്രശസ്തമണ്ടായ കവയിതണ്ടാസമണ്ടാഹണ്ടാരരും-'രമണന്'-ചലചയിത്രമണ്ടാക്കയിയശപ്പെണ്ടാള്,ശവീ രണ്ടാഘവന് മണ്ടാസ്റ്റര് 
അതയിടല ഗണ്ടാനങ്ങള്ക്കമ്പ് പുത്തന് ഈണരും പകര്ന. ('കണ്ടാനണ്ടാനഛണ്ടായയയില് ആടുശമക്കണ്ടാന്'-
എന്ന ഗണ്ടാനരും നണ്ടാരും ഏടറ ആസസദയിചയിരുന- ഇശപ്പെണ്ടാഴുരും )പയിന്നവീടെമ്പ് 1975-ല് വയലണ്ടാര് , 
ശദവരണ്ടാജന് കൂട്ടുടക്കടയില് ഒത്തയിരയി മശനണ്ടാഹരഗണ്ടാനങ്ങള് പയിറന.
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 ചന്ദ്രകളെഭരും ചണ്ടാര്ത്തയിയുറങ്ങുരും തവീരരും......
ടകണ്ടാതയിതവീരുരും വടര ഇവയിടടെ ജവീവയിചമ്പ് മരയിചവരുശണണ്ടാ?'

എന്ന ഗണ്ടാനവരും, 
'കരയുശന്നണ്ടാ പുഴ ചയിരയിക്കുശന്നണ്ടാ?
മറക്കുവണ്ടാന് പറയണ്ടാന് എടനളുപ്പെരും മണയില്-
പയിറക്കണ്ടാതയിരയിക്കലണ്ടാണയിതയിടലളുപ്പെരും'
എന്നമ്പ്ഭണ്ടാസ്കരന് മണ്ടാസ്റ്റര് എഴുതയിയശപ്പെണ്ടാഴുരും, ശവീ ഒ.എന്.വയി സണ്ടാര്'ഒരുവടരുംക്കൂടെയി എന് 
ഒണ്ടാര്മകള് ശമയുന്ന തയിരുമുറ്റടത്തത്തുവണ്ടാന്  ശമണ്ടാഹരും' എടന്നഴുതയിയശപ്പെണ്ടാഴ ുരും നണ്ടാരും ആനനയിച.

പ്രശതനകയിചമ്പ്, ഈ കവയിത സയിനയിമണ്ടാ ഗണ്ടാനമണ്ടായയി എത്തയിയശപ്പെണ്ടാള് 
സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരയിലരും ഏടറ ശപണ്ടാപ്പുലറണ്ടായയി. ഇതുശപ്പെണ്ടാടല ഒത്തയിരയിഗണ്ടാനങ്ങള് നണ്ടാരും 
മതയിവരുശവണ്ടാളെരും ആസസദയിച. ആസസണ്ടാദകമനസമ്പ് സസപ്നകവണ്ടാടെരും ശപണ്ടാടല ഇത്തരരും 
ഗണ്ടാനങ്ങക്കണ്ടായയി തുറനടകണ്ടാടുത്തു. സയിനയിമക്കമ്പ് ഒരു രവീതയിയുണമ്പ്- സയിനയിമയയിടല വയിഷയങ്ങള് 
ഗണ്ടാനങ്ങളെണ്ടായയി മണ്ടാറുശമണ്ടാള്  അതയിടല സണ്ടാഹയിതനഭരുംഗയിശയണ്ടാ- ഈണങ്ങളെയിടല മയികശവണ്ടാ 
ഒനരുംതടന്ന ശനണ്ടാക്കണ്ടാടതയുരുംജനങ്ങള്സസവീകരയിക്കണ്ടാറുണമ്പ്.അതയിനമ്പ് ഉദണ്ടാഹരണമണ്ടാണമ്പ് 
"ഡണ്ടാഡയി മമയി വവീടയിലയിലല....?”
“അപ്പെങ്ങടളെണ്ടാടക്കയുരും ചുടമണ്ടായയി... , ” “ഇഷ്ടമലടെണ്ടാ.. എനയിക്കയിഷ്ടമലടെണ്ടാ... , ” “ആട്ടുകലയില് 
അരചനയിടന്ന ശദണ്ടാശചുശടണ്ടാളെണ്ടാരും ,  ” തുടെങ്ങയിയവ.

ഒരല്പരും പയിറശകണ്ടാടമ്പ് എത്തയിശനണ്ടാക്കയിയണ്ടാല്- “ശ്രുതയി മണ്ടാതണ്ടാ - ലയ പയിതണ്ടാ" 
എന്നണ്ടാണശലണ്ടാ സരുംഗവീതമതരും.മനുശഷനണ്ടാല്പ്പെത്തയിക്കുമുശമ പ്രകൃതയിയണ്ടാല് സരുംഗവീതരും 
ഉണണ്ടായയിരുടന്നന്നണ്ടാണമ്പ് പണയിതമതരും. അതമ്പ് അകരണ്ടാര്ത്ഥത്തയില് ശരയിയുമണ്ടാണമ്പ്. 
പ്രകൃതയിസസരങ്ങളെണ്ടായ സ-(ഷഡമ്പ്ജരും), പ, (പഞ്ചമരും) ഇവ കണ്ടാറ്റയിടന്റ മര്മരത്തയിലരും, കയിളെയി 
ശബ്ദങ്ങളെയിലരും, അര ുവയികളുടടെ  കളെകളെണ്ടാരവത്തയിലരും ഉണണ്ടായയിരുന്നടത്ര.അതയിടല 
സരുംഗവീതടത്ത ശവര്തയിരയിടചടുക്കുവണ്ടാന് മനുഷനന് ശവണയി വനടവന്ന ുമണ്ടാത്രരും.
 അങ്ങടന സരുംഗവീതപയിതണ്ടാമഹന് എന്നറയിയടപ്പെടുന്ന ശവീ പുരനര ദണ്ടാസന് - 
സപസസരങ്ങടളെയുരും , സരുംഗവീതത്രയിമൂര്ത്തയികടളെന്ന തനണ്ടാഗരണ്ടാജസസണ്ടാമയികള്, മുത്തുസസണ്ടാമയി 
ദവീകയിതര്, ശണ്ടാമശണ്ടാസകള് എന്നയിവരുടടെ കടണത്തലണ്ടായ വയിവയിധ രണ്ടാഗങ്ങളുരും- 
കൃതയികളുമണ്ടാണമ്പ് ഇന്നമ്പ് ഭണ്ടാരതവീയ സരുംഗവീതത്തയിടന്റ നണ്ടാഴയിക കല്ലുകളെണ്ടായയി നയിലടകണ്ടാള്ളുന്നതുരും.
        പയില്ക്കണ്ടാലടത്തത്തയിയ,  രണ്ടാജക്കന്മണ്ടാരയിടല സരുംഗവീതജ്ഞനുരും  - സരുംഗവീതജ്ഞരയിടല 
രണ്ടാജണ്ടാവമണ്ടായ ശകരളെത്തയിടന്റ  അഭയിമണ്ടാനരും സസണ്ടാതയിതയിരുനണ്ടാള് മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാവമ്പ് സരുംഗവീത 
ശണ്ടാഖടയ ഏടറ പരയിശപ്പെണ്ടാഷയിപ്പെയിച. വയിവയിധ ഭണ്ടാഷയയില് അശദ്ദേഹരും സരുംഗവീതരചനകള് 
നടെത്തയി. (സണ്ടാരസണ്ടാകപരയിപണ്ടാലയ, കൃപയണ്ടാ പണ്ടാലയ ശസൗശര, ചലയിടയ കു ഞ്ചനുശമണ്ടാ ... 
അതയില് ചയിലതമ്പ്.)
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ഇന്നടത്ത തലമുറ ഈ സരുംഗവീതജ്ഞടന ഒണ്ടാര്ക്കുനശവണ്ടാ എശനണ്ടാ? അങ്ങടന 
മഹത്തണ്ടായ സരുംഗവീതസരുംസ്കണ്ടാരയികപണ്ടാരമരനമുണണ്ടായയിര ുന. അതമ്പ് "ശവീ 
ടചലമലവദനനണ്ടാഥഭണ്ടാഗവതര്, ശഡണ്ടാ. ബണ്ടാലമുരളെയി കൃഷ്ണ എന്നയിവരയില് 
വടന്നത്തയിനയില്ക്കുന.”
          ഇന്നമ്പ് ആടക മണ്ടാറയി. ശലണ്ടാകമണ്ടാറ്റങ്ങള്ടക്കണ്ടാപ്പെരും സരുംഗവീതത്തയിലരും വന് 
കുതയിചചണ്ടാടരും  ഉണണ്ടായയി. മനുഷനണ്ടാവസ്ഥശപ്പെണ്ടാടലത്തടന്ന ഗണ്ടാനങ്ങളെയില് 
സസകണ്ടാരനതയയിലണ്ടാതണ്ടായയി. മസൗനസങ്കല്പ്പെങ്ങളെയില, മസൗന ടനണ്ടാമരവരും സസപ്നങ്ങളുരും, 
ഭണ്ടാവനകളുരും നമയില് നയിന്നമ്പ് ഏടറ അകന. സസകണ്ടാരനത നഷ്ടടപ്പെടശപ്പെണ്ടാള് എലണ്ടാരും 
തുറന്നടെയിക്കലണ്ടായയി. അടെയിചടപ്പെണ്ടാളെയിക്കലണ്ടായയി, ടപണ്ടാളെയിചടുക്കലണ്ടായയി. ശകള്വയി 
സരുംഗവീതടമന്ന സങ്കല്പ്പെരും മണ്ടാറയി. ദൃശനവല്ക്കരണ റയിഥമയിക്കമ്പ് മന ൂസയിക്കമ്പ് 
(അടെയിടപ്പെണ്ടാളെയിസരുംഗവീതരും) നയിലവയില് വന.

            വയികണ്ടാരങ്ങളുടടെ ഭണ്ടാഷയണ്ടായ സരുംഗവീതത്തയിനമ്പ് മനുഷനവയികണ്ടാരങ്ങളെണ്ടായ സശനണ്ടാഷരും, 
സങ്കടെരും, ശരുംഗണ്ടാരരും, കണ്ടാമരും, വയിരഹരും, സരുംഘര്ഷരും തുടെങ്ങയിയവടയ ശദനണ്ടാതയിപ്പെയിക്കണ്ടാനുളെളെ 
കഴയിവമ്പ് ഏടറയണ്ടാണമ്പ്. അതയിനമ്പ് പ്രശതനക രണ്ടാഗങ്ങള് തടന്ന നയിലവയിലണമ്പ്. ഇന്നമ്പ് ആ രവീതയി 
മണ്ടാറയി. digitalised sound effect-

സരുംഗവീതത്തയില് കടെനക ൂടെയി. ശണ്ടാസവീയ ആലണ്ടാപനരവീതയിമണ്ടാറയി ഗ്രൂപ്പെണ്ടായയി ശചര്നളെളെ 
ഗണ്ടാനശമളെ സരുംഗവീതത്തയിനുരും, fusion തരരുംഗത്തയിനുരും വഴയിമണ്ടാറയി. ശകള്വയി 
സഖടത്തക്കണ്ടാശളെടറ  ദൃശനവല്ക്കരണത്തയിനമ്പ് പ്രണ്ടാധണ്ടാനനശമറയി . 
ഉപകരണസരുംഗവീതശമറയിവന. ചയിരയിചനടെനടകണ്ടാണമ്പ് സരുംഗവീതരും അനണ്ടായണ്ടാസമണ്ടായയി 
ലകകണ്ടാരനരും ടചയണ്ടാടമന്നമ്പ് ശവീ ബണ്ടാലഭണ്ടാസ്കര് നമുക്കമ്പ് കണ്ടാടയിതന. ആ "musical 
attraction”ശശണ്ടാതണ്ടാക്കളെയില്- പ്രശതനകയിചമ്പ് യുവമനസ്സുകളെയില് ഏടറ ഇടെരും പയിടെയിച. 
അവയിടെന്നമ്പ് 'കശരണ്ടാടക്ക' ഗണ്ടാനങ്ങളുടടെ കുടത്തണ്ടാഴുക്കണ്ടായയി. തണ്ടാളെശബണ്ടാധമുളെളെ ഏവര്ക്കുരും 
പണ്ടാടെണ്ടാരും എന്ന സ്ഥയിതയിവടരയണ്ടായയി. ഇങ്ങടന fast food ശപണ്ടാടല fast ആയയി 
മണ്ടാറയിടക്കണ്ടാണയിരയിക്കുന്ന സരുംഗവീതശലണ്ടാകടത്തയണ്ടാണമ്പ് ഇന്നമ്പ് നമള് 
കണ്ടുടക്കണ്ടാണയിരയിക്കുന്നതമ്പ് എന്നമ്പ് പറയണ്ടാരും. 
                ലവദനശണ്ടാസത്തയിശലക്കമ്പ് വടര കടെടന്നത്തയിനയില്ക്കുന്ന 
സരുംഗവീതപ്രഭണ്ടാവത്തയിടന്റ മണ്ടാറ്റടത്ത നണ്ടാരും അറയിഞ്ഞെശല   മതയിയണ്ടാവ.

ടക.ആര്. സജള്ളികുമന്താര്
സഷംഗശതന്താദത്ഥ്യപകന്
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സുന്ദരജക്കുട്ടെജ സുന്ദരജക്കുട്ടെജ 

             ഒരയിക്കല് ഒരു ഇലയയില് ഒരു കുഞ്ഞുമുടതനയിചയിരയിക്കുകയണ്ടായയിരുന. 

"എനയിക്കു ശപടെയിയണ്ടാവശന്ന !"മുട കരഞ്ഞു അങ്ങടന അവള് ഉറങ്ങയിശപ്പെണ്ടായയി. 
ഉറക്കത്തയില് നയിന അവള് എഴുശന്നറ്റതമ്പ് ഒരു പുഴുവണ്ടായയിടണ്ടായയിരുന. 

കുഞ്ഞുപ്പുഴുവയിനമ്പ് ആടക വയിശന. അവള് കുടറ ഇലകള് "കറുരും .....മുറുരും" എന്നമ്പ് 
അകത്തണ്ടാക്കയി. വയറുനയിറഞ്ഞു ഇനയിടയണ്ടാനറങ്ങണ്ടാരും പുഴുകുടയി കരുതയി. പുഴുകുടയി 
ഒരു സനരന് കൂടുണണ്ടാക്കയി. അതയിനുളെളെയില് ഇരുന ഉറക്കണ്ടാമണ്ടായയി. കുറച 
ദയിവസരുംകഴയിഞ്ഞെമ്പ് പുഴുക്ക ുടയി ഒരു പൂമണ്ടാറ്റയണ്ടായണ്ടാണമ്പ് പുറത്തമ്പ് വന്നതമ്പ് "ഹയടെ! 

എനയിക്കയിശപ്പെണ്ടാള് ശപടെയിയയിശല"അവള് പൂക്കശളെണ്ടാടെമ്പ് പറഞ്ഞു.

അകയ എസച 9A

MY BEST FRIENDMY BEST FRIEND

Where ever you are,
I feel you with me 
I wonder the words

that you showered on me
you are the sun rays 
that giving joy for me 

you wipe the tears 
when i was sad 

when you are with me
I have no stress, no nervousness,no sadness 

God! You created me and cherished
the wonders you have 
you are my best friend 

ANUSREE M 9C
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മജസര് കജീടെയാണു

ഒരു ദജവേസശം ചജന്നുവേജടന്റെ കയാസജടല മജട്ടുവേജടന്റെ പജറന്നയാളയായജരുന്നു. മജട്ടു 
വകക്കുമുറജചച ടെജീചര്ക്കുശം കൂട്ടുക്കയാര്ക്കുശം നല്കജ. “ഹെയാപജ ബര്തച വഡ മജട്ടു" 

എല്ലൈയാവേരുശം മജട്ടുവേജനച ആശശംസവനര്ന്നു. തജരക്കജനജടെയജല് ചജന്നുവേജടന്റെ 
ഉടുപജല് കുതജയജരുന്ന അവേളുടടെ ടെവല് തറയജല് വേജീണു. ഇടതല്ലൈയാശം 
കണ്ടുടക്കയാണച കജീടെയാണു അവേജടടെയുണയായജരുന്നു. കജീടെയാണു വവേഗശം ടെവലജല് 
കയറജയജരുന്നു. ഹെയടെ ഇനജ ഇടതടുതച തുടെക്കുന്നവേരുടടെ ഉളളജല് കടെന്നച 
അസുഖശം വേരുതയാശം കജീടെയാണു കയാതജരുന്നു. ഈ സമയശം ചജന്നു വകക്കു 
കഴുചജട്ടെച ഹക കഴുകജ. എന്നജട്ടെച തുടെക്കയാനുളള തുണജ തജരയയാന് തുടെങ്ങജ 
അവപയാഴയാണച അവേള   നജലത്തുവേജീണ തടന് ടെവല് കണതച. ചജന്നു 
തറയജല് കജടെന്ന  ടെവല് എടുക്കയാടനയാരുങ്ങജ ഇതച ടെജീചര് കണ്ടു. "വവേണ 
വവേണ തറയജല് കജടെന്ന ആ ടെവല് എടുവക്കണ. അതജല് കജീടെയാണു 
കയറജയജരുപ്പുണയായജരജക്കുശം. " ടെജീചര് ടെവല് വതയാണജടയടുതച കഴുകയാനയായജ 
ബക്കറ്റജല് ഇട്ടു. "ഇനജ ഇവേജടടെ കുതജയജരജക്കയാശം കജീടെയാണു ബക്കറ്റജല് 
നജരയാശനയായജ ഇരുന്നു.

അകയ എസച. 9A
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GIACCO AND HIS BEANGIACCO AND HIS BEAN

 Once upon a time there was a little boy named Giacco , who had no father 
and mother .The only food he had was a cup of beans .Each day he ate a 
bean , until finally there was only one left . So he put this bean in to his 
pocket and until night .He saw a little house under a mulberry tree. Giacco 
knocked at the door. An  old man came out and asked what he wanted.
      “ I have no father or mother '', said Giacco. “And I have no food except 
this one bean”.''Poor boy ” said the kind old man . He gave Giacco  four 
mulberries to eat and let him sleep by the fire .During the night the bean 
rolled out of the Giacco's  pocket and ate it up . When Giacco awake ,he 
cried “Kind old man , your cat has eaten my bean. What shall I do?”.
 “  You may take the cat”said the kind old man .
“I do not want to keep such a wicked animal ”.
So Giacco took the cat and walked all day until he came to a little house 
under a walnut tree. He knocked at the door .An old man came out and 
asked what he wanted ?

“I have no father or mother ”,said Giacco , 
    “And  I have only this cat that ate the bean ”. 
   “Too bad !” said the kind old man . He gave Giacco three walnuts to eat 
and let him sleep in the kennel . During the night the dog ate up the 
cat.When Giacco awake , he cried , “Kind old man your dog has eaten my 
cat !”
 “  You may take the dog ” said the kind old man. “I do not want to keep such 
a mean brute .
        So Giacco took the dog and walked all day  until he came to a little 
house under fig tree. He knocked at the door. An old man came out and 
asked what he wanted .
“  I have no father or mother ,” said Giacco . “I  have only this dog that ate 
the cat that ate bean .” “How very sad !” said the kind old man , and gave 
Giacco two figs to eat and let him sleep in the dirt.
  That night the pig ate up the dog . When Giacco awake , he cried, “Kind  
old man, your pig has eaten up my dog!”.
  “ You may take the pig ”said the kind old man . “I do not care to keep a 
disgusting creature.”
           so Giacco took the pig and walked all day until he came to a little 
house under a chestnut tree. He knocked at the door . An old man came out 
and asked what he wanted?.
“I have no father or mother and I have only this pig that ate the dog that ate 
the cat that cat the bean' said Giacco. 

How pitiful ! Said the kind old man ,and gave Giacco one chestnut to 
eat and let him sleep in the table. During the night the horse ate up the pig . 
When Giacco awoke he cried,”Kind old man, your horse has eaten up my 
pig!”
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“You may take the horse”,said the kind old man.I do not want to keep such a 
worthless heart .So Giacco rode away on the horse .He rode all day until he 
came to a castle.He knocked at the gate and a voice cried, “Who is there?”

 It is Giacco. I have no father or mother and I have only this horse that ate 
the big that ate the dog that ate the pig that ate the cat that ate bean.
  Ha! Ha!  Laughed the soldier. I will tell the king”
 “Ha!Ha!Ho!Ho! Laughed the king.''Whoever heard of a bean that ate the cat 
that ate the dog that ate the pig that ate the horse.”
 
 
“Excuse me, your majority ,It is just the other way around said Giacco”. It 
was the horse that ate the pig that ate the dog that ate the cat that ate the 
bean ''.
   
  “Ha!Ha!Ho !Ho!”laughed the king .'' My mistake !of course it was the bean 
that ate the horse;no I mean the horse that ate the bean ;no I mean -no I 
mean – Ha!Ha! Ho!Ho! laughed the king, and the knights began to laugh , 
and the ladies began to laugh ,and the maids began to laugh , and the cooks 
began to laugh ,and the bells began to ring , and the birds began to sing ,and 
the people in the kingdom laughed and sang.

Aparna.s
8H
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പയാലക്കയാടെന് ടവേയജല്പയാലക്കയാടെന് ടവേയജല്

ചുട്ടുടപയാളന്ന ടവേയജല്, ടവേയജവലറ്റച മജന്നജതജളങ്ങുന്ന മണല്തരജകള. 

ചജലതച ആകയാശതജടല സൂരദടനവപയാടല പ്രകയാശജക്കുന്നുണച. 
മണല്തരജകളജല് ചവേജട്ടുവമ്പയാള തജീക്കട്ടെയജല് ചവേജട്ടുന്നതജടന്റെ തജീവ്രത. 

പയാറകളജല് തട്ടെജവേരുന്ന ചൂടുകയാറ്റച ഇടെയജടെയച വേജീശുന്നുണച. വേയാടെജതളര്ന്ന 
ഇലകളുമയായജ നജല്ക്കുകയയാണച എന് പ്രജയ വൃകങ്ങള. വവേനല്ച്ചൂടെജല് 
എല്ലൈയാശം നജശ്ചലമയായജ കയാണടപട്ടു. ഈ ചൂടെജലശം വതന് മധുരശം പകരയാന് 
വേടന്നതജ മയാവേജല് തൂങ്ങജക്കളജക്കുന്ന മയാമ്പഴങ്ങള.   

പറയയാടതതടന്ന എല്ലൈയാശം കനജഞ്ഞെച നല്കുന്ന അതജമവനയാഹെരമയായ 
പ്രകൃതജസഒൗന്ദരദശം നമ്മുടടെ പയാലക്കയാടെജനുണച. വകരളതജടന്റ ടനല്ലൈറയയായ 
പയാലക്കയാടെച, ഏതു ടവേയജലജടനയുശം അതജജജീവേജക്കയാന് പ്രയാപ്തമയാണച.

പ്രകൃതജയുടടെ പുത്രയാപ്രകൃതജയുടടെ പുത്രയാ ............

പ്രകൃതജ മയാതയാവേജന് മക്കളയായച പജറന്നു 
നയാശം
വേര്ണ്ണങ്ങള ചയാലജചച
പല വേജചയാരവേജകയാരങ്ങളുമയായജ 
അനദടന്റെ ആത്മയാവേജലയാനന്ദശം 
നല്കജീടെണശം
മനുഷദയാ നജീ...
ഭൂമജയജല്, 

ജജീവേടന്റ തുടെജപ്പുളജടെവതയാളശം കയാലശം
സല്പ്രവേര്തജടയ മയാവറയാടെണയക 
ദയാനധര്മ്മങ്ങള ടചയ്യുക നജീ...

വേജസയ എസച 9A

   പ്രശത ു എസത് 9B
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കണക്കജടല കണ  ടകട്ടുകളകണക്കജടല കണ  ടകട്ടുകള

1. അക്കങ്ങള്ക്കു പകരരും വരകള് മണ്ടാത്രമുള്ള ഒരു ശകണ്ടാക്കയിടല സമയരും കണണ്ടാടെയി പ്രതയിബയിരുംബയിചതമ്പ് 
1:20 എന്നണ്ടാണമ്പ്, അശപ്പെണ്ടാള് യഥണ്ടാര്ത്ഥ സമയരും എത്രയണ്ടായയിരയിക്കുരും?
   -.  10:40

2.നണ്ടാലമ്പ് പ്രണ്ടാവശനരും 4 ഉപശയണ്ടാഗയിചമ്പ് 2 ഉണണ്ടാക്കുക.
-.  4/4 + 4/4 = 2

3.അഞ്ചമ്പ് പ്രണ്ടാവശനരും 1 ഉപശയണ്ടാഗയിചമ്പ് ഗണയിതകയിയയയിലൂടടെ ഉത്തരരും 14 ആക്കണ്ടാശമണ്ടാ?
-. 11 + 1 + 1+ 1= 14

4.ഒരു സരുംഖനടയ മൂനടകണ്ടാണമ്പ് ഗുണയിചണ്ടാലരും മൂന്നയില് നയിന്നമ്പ് ആ സരുംഖന കുറചണ്ടാലരും ഒശര ഉത്തരരും 
ആണമ്പ് കയിട്ടുക. സരുംഖന ഏതമ്പ് ?
-. 3/4 
           3/4 * 3 = 9/4 = 2 1/4
              3 -  3/4 = 2 1/4

5.ഒരു കണ്ടാര് ഡമ്പ്ശബണ്ടാര്ഡമ്പ്ടപടയിയയില് അപ്പു 8 ജവീവയികടളെ ശശഖരയിചവചയിട്ടുണമ്പ്, അവ ചയിലനയികളുരും 
വണ്ടുകളുമണ്ടാണമ്പ്. ജവീവയികളുടടെ ആടക കണ്ടാലകളുടടെ എണരും 54 ആടണങ്കയില് എത്ര ചയിലനയികളുണമ്പ് 
? എത്ര വണ്ടുകളുണമ്പ് ?
-. 3 ചയിലനയികളുരും 5 വണ്ടുകളുരും
   ചയിലനയിക്കമ്പ് 8 കണ്ടാലരും വണയിനമ്പ് 6 കണ്ടാലമണ്ടാടണന ഓര്ക്കുക.

സ ുമള്ളിഷ എസത് 9B
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Salute to Nation...

NCC Battallion
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ദസവനപമൊതയഴല്...

കഗഡണസണ
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We learn to serve....

SPC
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ദമളതഴളക്കേങ്ങള്....
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കലമൊദമള...
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കമൊയഴക ദമ ള...
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കഹൈമടെക്കേണ...
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പഠനയമൊതകള്...
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DO YOU KNOW?DO YOU KNOW?

                        
              
DRIVER
D-Discipline
R-Responsibility
I-Intelligence
V-Vision
E-Efficiency
Remembrance

STUDENT
S-Smartness
T-Thoughtful
U-Unbaised
D-Duitifil
E-Energetic
N-Nobility
T-Talent

POLICE
P-Politeness
O-Obediance
L-Logalty
I- Intelligent
C- Courage
E- Efficiency

TEACHER
T- Tolerance
E- Education
A- Affection
C-Character
H- Honesty
E- Example
R- Respect

INDIA
I- Independance
N-Nation
D-Democratic
I- Integrated
A- Area

Kavya.c

To My Mother

Today's  your  natal  day
Mother  accept , 
My  offerings
Sweet  flowers  I  bring .

Happily you live  
And  bless  us  
Receive whatever from you
With great  happiness .

ASWANI C 9D

Quotes By Famous Quotes By Famous 
PersonalitiesPersonalities

There will be obstacle,There will be doubters.
There will be mistakes, but with hard work
There are no limits.

-
ROBIN SHARMA

Life has got all those twists and turns.
You've got to hold on tights and off you go.

-
NICOLE KIDMAN

Do you want to know who you are?
Don't ask. Act! Action will delineate and define 
you
-THOMAS JEFFERSON

Nothing in the world is ever completely wrong.
Even a stopped clock is right twice a day.

-
PAULOCOELO

PRAJITH 10G
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THE TRUTHTHE TRUTH

     First day of my career. As I entered the school gate, I thought, “I will never hurt the 

students, love them boundlessly, teach them good values, mould them to lead a 

truthful life…etc,etc. I walked very carefully not to step on the scattered gulmohar 

flowers. After the formalities, I left the office room and was directed to the staff room. 

On my way, I saw children playing in the verandah. A lady teacher was distributing 

ladoos in the staffroom. She offered me one and introduced herself. She had resumed 

duty the previous day after maternity leave.

I went to my classroom, conversed with the students and marked the daily 

attendance. A boy was absent. Later I understood that he was a cardiac patient and 

often falls sick.

The next day when I entered the staffroom, I heard two teachers discussing about 

post maternity health problems due to insufficient sleep. I had my tea and got 

engaged with my work.

While I was handling the class, I saw some people returning from the office. I was 

summoned by the Headmaster. He gave me a piece of advice to be careful while 

handling students, not to be so harsh etc etc.Being new to the career, I thought it’s a 

part of the routine. I thanked him and resumed to my work.

During interval, I went to the staffroom. As I entered I heard teachers 

discussing something seriously. I understood from the fragments that a student was 

hit hard on his  backside by a teacher. They stopped the discussion on my advent. I 

was puzzled. I had my tea. The creaking sound of the old fan over my head irritated. I 

left the place and walked along the verandah. A crow cawed on the neem tree. I went 

to my classroom. The sick boy was absent

.

The following day during afternoon interval, I saw about ten people going towards the 

office. The peon told that I was wanted at the office. While I neared the room, I saw a 

boy seated on the bench, wearing only a pair of trousers and holding a shirt .We both 

smiled. His look penetrated my heart. I felt a queer pain.
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When I entered, I saw the senior teacher and the Headmaster arguing with the agitated people. I 

realized that I was the victim. I stated that I have not punished any student so far and won’t do 

the same in future too. The Headmaster being my well-wisher argued for me, to ignore my 

mistake, I being new to the job. The senior teacher also put forward the same statement, trying 

to save her friend. I stood there helpless, tears blurring my vision.

Suddenly the boy came in and went near the Headmaster’s table. Looked at me and said,: It’s 

not this teacher”. Saying so he left the room and so did the people. I too escaped the scene 

immediately. After reaching home, I buried my face on my mother’s lap and cried bitterly. She 

consoled me. Somehow I slept that night.

The next morning I was awaken by a phone call,

”Ratheesh left us last night!”

…………………………………………………………………………

…………………………
Dedicated to that angel………………………!!!

AUGUSTINA RAJI M
HST ENGLISH
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പയാഠശം പഠജവചയാപയാഠശം പഠജവചയാ

കജട്ടെന് ടകയാമ്പനയാന മഹെയാശലദക്കയാരനയായജരുന്നു.  കയാട്ടെജടല 
എല്ലൈയാമൃഗങ്ങടളയുശം അവേന് ഉപദ്രവേജക്കുശം . ഒരു ദജവേസശം  പുഴയജല് നജന്നു 
ടവേളശം കുടെജച്ചു വേരുന്ന വേഴജ കജട്ടെന് ഒരു മയാളശം കണ്ടു. അവേന് അതു 
ചവേജട്ടെയാടനയാരുങ്ങജ. പയാവേശം ചജച്ചു മുയല്അതുകണച ഒയാടെജടയതജ. "അവയയാ! 
അതച എടന്റ മയാളമയാ ചവേജട്ടെജകളയരുവത”.... കജട്ടെനുവണയാ ഇതുവേല്ലൈതുശം 
വകളക്കുന്നു! അവേന് മയാളശംചവേജട്ടെജനശജപജച്ചു.

      "ങജീ...,ങജീ...,ങജീ...” ചജച്ചുകരഞ്ഞു.

അവപയാഴയാണച ബജീക്കന് ഈചയുശം കൂട്ടുകയാരുശം അതുവേഴജവേന്നതച.
"എനയാചജച്ചു കരയുന്നതച ”? ബജീക്കന് വചയാ ദജച്ചു. ചജച്ചു കയാരദശം പറഞ്ഞു. 

ബജീക്കനുശംകൂട്ടുകയാരുശം വനവരവപയായതച കജട്ടെടന് റ അടുവതക്കയാണച 
എന്നജവട്ടെയാ? എലയാവേരുശം കൂടെജഅവേടന്റ ടചവേജക്കുളജല്കയറജ. എന്നജട്ടെച 
കൂട്ടെവതയാടടെ പറയയാന് തുടെങ്ങജ: “ദ ഷ്ടന് 
കജട്ടെന്...ദഷ്ടന്കജട്ടെന്...ദഷ്ടന്കജട്ടെന്...” ടചവേജക്കുളജല് ഈ വേജളജ 
അങ്ങടന വകട്ടുവകട്ടെച കജട്ടെനു സഹെജടകട്ടു. അവേന് അലറജവേജളജച്ചുടകയാണച 
എവങ്ങയാവട്ടെയാ ഒയാടെജവപയായജ. പജടന്ന അവേടന ആ കയാട്ടെജല് കണജട്ടെജല്ലൈ.

അഖജല.എസച  9D 

മഴമഴ

 നനു നവന വേജീഴുശം മഴവയ
  നജടന്നകയാണയാടനന്തു രസശം
 ഭൂമജയജലല്ലൈ നജീ സ്പര്ശജക്കുന്ന-

  ടതന് മനസജന് തയാഴ്വരയജല്
                 എന്നുശം എടന്റെ ഓര്മകളജല്
          നജീടയയാരു കുളജരയായജ മയാറജീടുന്നു
 മുല്ലൈപ്പൂവേജന് മണശം വപയാടല

എങ്ങുശം മണ്ണജന് മണശം മയാത്രശം

അത ുലദ സജ 9B
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വേസനശംവേസനശം

ഒരുക്കൂട്ടമബലഴല് തുടെ  ങ്ങഴ
മമറ്റമൊന്നഴല് അവസമൊനഴക്കുന്ന
  ചുരുങ്ങഴയ മണഴക്കൂറുകള്ക്കുളളഴല്
ആ ചുവരുകള്ക്കുളളഴല് 
ഋതുക്കേള് മമൊറഴമമൊറഴ മപയ്തതണ
അവള് അറഴ ഞഴരുന്നഴല
ഒടുവഴല്.............
ജന്നീവഴതതഴല് കമൊലവര്ഷസം മമൊതസം
തഴമര്ത മപയ്യമൊന് തുടെങ്ങഴയദപ്പെമൊഴമൊണണ
അന്നവഴമടെ മപയ്തതണ വസന്തമമൊമണന്നവള്
തഴരഴച്ചറഴഞതണ

സരജഗ എസച 9E

ഓര്മഓര്മ
 
മനസജടന്റെ മണജടചപജല് തളജരജടുശം പൂവവപയാല് 
ഒരു ടചറു പുഞ്ചജരജ തൂകജ നജല്ടക്ക 
മധുരമയാശം സശ്വപ്നങ്ങള ഓര്ക്കടവേ എന്  മനശം
ചജറകുവപയാല് കയാറ്റജല് പടെര്ന്നു ടപയാങ്ങജ
ഒരു പജടെജ ഓര്മതന് ജജീവേജതവേജീഥജയജല് 
ടചറുടമയാരു പയാഴച മ ുളശം തണ്ടുവപയാടല 
ടപടയ്തയാഴജഞ്ഞെ രയാമഴത്തുളളജകള വപയാല് 
തളരയാടത എന് മനശം വേജരഹെമയായജ
പ്രതജീകയയാശം ഒയാളങ്ങള തജീര്ക്കുന്ന നജവന്നയാര്മ്മ
വതയാരയാടതന് നഷ്ട സശ്വപ്നമയായച തജീരടവേ 
എന് വസ്നേഹെമയാശം തജീരങ്ങളജല് 
നജീ എന്നുശം തളജരജടുശം ഒയാര്മ്മകള മയാത്രശം 
ആ ഒയാര്മയയാശം വസ്നേഹെതജന് വവേദന 
മഴനജീരയായച പലത്തുളളജ വേജീണ വനരശം
 ആദദ വസ്നേഹെതജന് മധുരജമ അറജയടവേ 
ജജീവേജതവേജീഥജയജല് എവങ്ങയാ.......നജീ മയാഞ്ഞുവപയായജ 
ഒയാര്മ്മയയാശം...... ആ വേസനകയാലശം തജരജച്ചുകജട്ടെയാനയാവേയാടത 
എല്ലൈയാശം ........... ഒരു ഒയാര്മ്മകള മയാത്രശം

 സശ്വയാതജപ്രജയ വേജ 9E



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

69

മയായക്കയാഴമയായക്കയാഴ

നയാനയാവേര്ണങ്ങളജല്  പ്രഭയാതടത വേരവവേറനജല്ക്കുന്ന പൂക്കളജല്  
സൂരദ൯  വേര്ണരയാജജ   ടചയാരജ  ഞ്ഞു. മരചജല്ലൈകളജല് ഒളജച്ചു കളജക്കുന്ന മന്ദമയാരുതന് 
ജനയാലയജല് തട്ടെജ വേജളജച്ചു. ഉറക്കശം ഉണര്ന്ന വേജശശ്വനയാഥന് എന്ന മുതച്ഛന് 
പജടന്നയുശം മടെജവയയാടടെ കജടെന്നു. മനസച ഇന്നലകളജവലക്കു ഊളജയജട്ടു. 

കൂട്ടുക്കയാരുടമയാത്തു പയാടെവേരമ്പതച കളജച്ചുനടെന്നതച. രയാവേജവലയുശം ഹവേകുവന്നരവശം 
മഴയതച ഒയാടെയാറുളളതച. പുസ്തകങ്ങള വേയായജച്ചുനടെന്നതച. ടതയാടെജയജടല പചക്കറജകള, 

കനയാലജലൂടടെ വേന്നജരുന്ന ടവേളളശം -കുളജരയാര്ന്ന ഒയാര്മ്മകളളുടടെ രസശം മനസജല് 
ഇന്നുശം മഞ്ചയാടെജകുരുവേജടയ വപയാടല ഒയാടെജകളജക്കുന്നു. ഇന്നടത തലമുറ വേയാട്ടെചസച 
ആപജലശം, ടഫയചസച ബുക്കജലശം തപസച ടചയുന്നു. വേജരല്തുമ്പജല് ചലജക്കുന്ന 
വലയാകശം. 

കഴജക്കയാനയാവണല് ബര്ഗറുശം പജസയുശം. രുചജയുടടെ ഹകപ്പുണദശം വപയായ്മറഞ്ഞു. കഷ്ടശം! 

 ഇന്നലയുടടെ വവേരുകളക്കച ഉറപജവല്ലൈല് 
ഇന്നജടന്റ ആകയാശശം എവങ്ങയാട്ടെയാണച. 'അച്ഛയാ, ചയായ' 

മകളുടടെ വേജളജ അയയാടള ഉണര്തജ. ചയായ വേയാങ്ങജ 
പൂമുഖവതക്കച നടെന്നു. 'മയാള സമയമയായജ... വബയാട്ടെജല് ടവേളളശം ബയാഗജലയാക്കൂ... സ്ക്കൂള 
ബസച ഇപശം വേരുശം.' അമ്മയുടടെ ശബശം അവേസയാനജ കുന്നതജനു മുവന്ന മയാളു ഇറങ്ങജ 
ഒയാടെജ. ആ കയാഴയജവലക്കച വനയാട്ടെടമറജഞ്ഞെച മുതച്ഛനജരുന്നു. 

ഉളളജല് ഒരു നജീറ്റവലയാടടെ....

കയാവേദ വേജ 8A
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മയായശം മറജമയായശംമയായശം മറജമയായശം !!

പഴങ്ങള പഴുപജക്കയാശംപചപഴശം ടപട്ടെന്നച പഴുപജക്കയാന് 
കഴജയുവമയാ? അതജനച ഒരു മയാര്ഗശം കടണതജയജട്ടുണച. പചപഴതജനച മുകളജല് 
അല്പശം കയാല്സദശം കയാര്ടബഡച തളജക്കുകവയയാ കുതജവേയകവയയാ 
ടചയ്യുക.മണജക്കൂറുകളക്കുളളജല് പചപഴശം പഴുക്കുശം.പവക,സശ്വയാഭയാവേജക 
പഴതജടന്റെ രുചജയുശം മണവശം കജട്ടെജടല്ലൈന്നു മയാത്രശം. ഇതരതജല് കയാല്സദശം 
കയാര്ടബഡച തളജച പഴങ്ങള ടചന്നയാവലയാ? പലതരശം അസുഖങ്ങള 
ഉണയാക്കുകയുശം ടചയ്യുശം.മധുരശം കൂട്ടെയാന് സയാക്കറജന്
പഞ്ചസയാരയുടടെ പതജന്മടെങ്ങച മധുരമുളള ഒന്നയാണച സക്കറജന്. 

മധുരപലഹെയാരങ്ങജലശം നജലവേയാരശം കുറഞ്ഞെ ഐസജീമജലശം സയാധയാരണയയായജ 
സയാക്കറജന് ഉപവയയാഗജക്കയാറ ുണച. ആവരയാഗദതജനച അപകടെകയാരജയയായ ഈ 
പദയാര്തശം സ്കശ്വയാഷുകളജലശം ജയാമുകളജലടമയാടക്ക അടെങ്ങജയജരജക്കുന്നു. 

മധുരപയാനജീയങ്ങളുടടെ നജറശം കൂട്ടെയാനുശം അവേ വകടുക ൂടെയാടത സ ൂകജക്കയാനുശം 
അതജല് വചര്ക്കുന്ന രയാസവേസ്തുക്കളുശം ടമറ്റയാനജന് എവല്ലൈയായുശം, ടലഡച വക്രയാടമറശം 
വപയാലളള ഘടെകങ്ങള അടെങ്ങജയജട്ടുണച.ഇവേ ടെട്യൂമര് കയാന്സര് തുടെങ്ങജയ 
അസുഖങ്ങളക്കച കയാരണമയാകുടമന്നച കടണതജയജട്ടുണച. ഇതരശം 
ഭകദവേസ്തുക്കളജടല മയായശം കടണതയാന് ചൂടുടവേളളതജല് അലച പശം 
ടടഹെവഡയാവകയാറജകച ആസജഡച വചര്തച ആഹെയാര സയാധനതജല് കലര്ത്തുക. 

മ ജനയാനജറശം ടതളജഞ്ഞുവേര ുന്ന ുടവേങ്കജല് മയായശം കലര്തജയജട്ടുടണന്നച 
മനസജലയാക്കയാശം.

അശശ്വതജ ആര് 9D
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ഉപനദയാസശംഉപനദയാസശം
വേജഷയശംവേജഷയശം:- :- പരജസജതജ ശയാസ്ത്രശംപരജസജതജ ശയാസ്ത്രശം , , സുസജരവേജകസനശംസുസജരവേജകസനശം--

നവേവകരളസൃഷ്ടജനവേവകരളസൃഷ്ടജ

  പ്രകൃതജവേജലയാസതജടന്റ ടപയാന്തളജക ചയാലജചചജശ്വലജച്ചുടകയാണജരജക്കുന്ന 
ടകയാച്ചു നയാടെച. പ്രകൃതജ സഒൗന്ദരദടത ആസശ്വദജച്ചുശം, ആ സഒൗന്ദരദടത തടന്റ  
ഹൃദയങ്ങളജവലക്കച ആവേയാഹെജചവേരുമയാണച മലയയാളജകള.അരുവേജകടളയാഴുക്കുന്ന 
നയാടെ ുകളയായജ വകരളശം കുടെജടകയാണജരുന്നു. . ഭൂപ്രകൃതജ ടകയാണ്ടുശം കയാലയാവേസടകയാണ്ടുശം 
സഒൗന്ദരദശം ചയാര്തജയ വകരളടത വലയാകരയാഷ്ട്രങ്ങള വേജീകജക്കുകയുണയായജ. പ്രളയടത 
അതജജജീവേജചച ജജീവേജതതജവലക്കച തജരജച ആ അനര്ഘനജമജഷങ്ങള മലയയാളജകളുടടെ 
ടനഞ്ചജല് ഇവപയാഴുശം ടനടുവേജീര്പജട്ടു ടകയാണജരജക്കുന്നു.

ചരജത്രതജലയാദദമയായയാണച വകരളശം ഇതരശം ഒരു പ്രളയടത ദര്ശജക്കുന്നതച. 
പുഴയജല് ശയാനമയായജ ഒഴുകജടകയാണജരുന്ന ജലതജടന്റ അതജക്രൂരമയായ ഭയാവേമയാണച 
പ്രളയതജല് നയാശം വേജീകജചതച.നമ്മുടടെ ചരജത്രതജടല തടന്ന ഏറ്റവശം വേലജയ 
ദരനടത അതജജജീവേജചതജടന്റ ആശശ്വയാസതജനയാണച ഇന്നച വകരളജീയര്. 

പ്രളയവമല്പജച തജരജചടെജകളജല് നജന്നച കര കയറയാന്, ദജീര്ഘവേജീകണവതയാടടെയുളള 
ചുവേടുവേയചപ്പുകളഅനജവേയാരദമയാണച.ഇതച പ്രളയശം വേരുതജയ നയാശനഷ്ടങ്ങടളകുറജചച 
പറയയാനുളള സമയമല്ലൈ, മറജചച അപ്രതജീകജതമയായജ മഹെയാപ്രളയശം വേന്നവപയാള 
സഹെജജീവേജകടള ഹകപജടെജച്ചു ഉയര്തയാനുശം സഹെയായജക്കയാനുശം ജനങ്ങള 
ഒറ്റടകട്ടെയായജറങ്ങജ. പുതജയ മയാതൃക സൃഷ്ടജചതജടന്റ ആഹെചളയാദതജമര്പജടന്റ 
വേജലപറയയാനുളള സമയമയാണച.

പ്രളയയാനനര അതജജജീവേനതജനുളള ആ വപയാരയാട്ടെങ്ങളക്കജടെയജല്, ഒന്നു 
ദജീര്ഘമയായജ വേജീകജചയാല്, മയാനവേരയാശജതടന്നയയാണച പ്രളയതജനു കയാരണമയായജ 
മയാറുന്നതച പ്രകൃതജടയ ഹകടതയാഴുതജടകയാണ്ടുണര്ന്ന കയാലശം മയാറജ.  മയാലജനദങ്ങള 
പ്രകൃതജയജവലക്കച വേലജടചറജഞ്ഞെവപയാള, പ്രളയശം അവേടയ നയാശം വേസജക്കുന്ന 
പ്രവദശത്തുടകയാടണതജച്ചു. ഗൃഹെപരജസരടത മണ്ണജടന അടെജച്ചു പുറതയാക്കജയവപയാള 
പ്രളയശം ആ മണ്ണജടന ഭദ്രമയായജ ഗൃഹെങ്ങളജവലയാക്കു തടന്ന എതജച്ചു . മനസജനച 
ടനടുവേജീര്പ്പുളവേയാക്കുന്ന ഇഒൗ കയാഴ യഥയാര്തതജല് പ്രകൃതജയജല് നജന്നുശം ലഭജച 
തജരജചടെജകളയാണച. 
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വകരവൃകതജന് നയാടെയായ വകരളശം ഏവേരുടടെയുശം
പ്രയടപട്ടെതയാകുന്നു. മുമ്പച ജയാതജവേദവേസ അഴജഞ്ഞെയാടെജയ നയാടെയായജരുന്നു വകരളശം. 

വകരളടത ഭയാനയാലയശം ഏന്നച വേജവശഷജപജച നയാള മയാറജ. വകരളശം എന്ന വപരച 
വകട്ടെയാല്തജളയണശം വചര നമ ുക്കച ഞരമ്പുകളജല് എന്നച പരജവേര്തജചജരജക്കുന്നു. 

രയാജദതച സമ്പൂര്ണ്ണ സയാകരത വനടെജയ ആദദ സശംസയാനമയാണച നമ്മുടടെ വകരളശം. 

കുടുശംബശജീ അടെക്കമ ുളള മുവന്നറ്റങ്ങളജലൂടടെ സ്ത്രജീശയാകജീകരണതജല് ഒവട്ടെടറ 
രയാജദങ്ങളക്കു മയാതൃകയയാണച. സകല വമഖലകളജലശം സ്ത്രജീപ്രയാധയാനദശം.

ആവരയാഗദരശംഗടത ടമചടപട്ടെ പ്രവേര്തനങ്ങള കയാരണശം 
ആയുര്ഹദര്ഘദതജല് വകരളശം ഒന്നയാമതയാണച. വകരളതജടന്റ "ടനല്ലൈറ"യയായ 
കുട്ടെനയാടെച കയാര്ഷജകരശംഗടത തശ്വരജതടപടുത്തുന്നു. ട്രയാന്സചടജന്വഡഴജനച 
പ്രവതദകനയശം ,അടെജസയാന ആവേശദങ്ങളുടടെ കൂട്ടെതജല് ഇന്റ്റര്ടനറ്റച- ആദദ  
ഡജജജറ്റല് സശംസയാനശം, 75% ഇ- സയാകരത തുടെങ്ങജ പുവരയാഗമനപരമയായ മയാറ്റങ്ങള  
ഉളടക്കയാളളുന്നതജല് വേജകസജത രയാജദങ്ങളടക്കയാപശം ഈ ടകയാച്ചു വദശവശം 
ഉയര്ന്നുടക്കയാണജരജക്കുന്നു.

പഒൗരവബയാധതജലശം വേദകജശുചജതശ്വതജലശം  മറ സശംസയാനടതക്കയാള 
മുന്നജലയാണച. സശംസയാന വപയാലജീസച വസനയുടടെ കയാരദപ്രയാപ്തചതജയുശം ശവദയമയാണച. 
രയാജദടത തടന്ന ഭജീതജയജലയാഴജയ നജപ ഹവേറസച സയാന്നജധദശം വവേഗശം തജരജചറജഞ്ഞെച 
ഒരു മയാസശം ടകണച നജയനണവേജവധയമയാക്കജ ചജകജല്സയുശം നജരജീകണവശം 
പ്രതജവരയാധവശം ഉറപയാക്കജയ രജീതജ വലയാകതജനു തടന്ന മയാതൃകയയായജ കണക്കയാക്ക ുന്നു. 

ആവരയാഗദശം ,വേജദദയാഭദയാസശം, ജജീവേജതനജലവേയാരശം എന്നജവേ അടെജസയാനമയാക്കജ ഒരു 
പ്രവദശതജടന്റ സയാനശം വരഖടപടുത്തുന്ന മയാനവേവേജകസന സൂചജകയനുസരജചച 
വകരളശം അതത്യുന്നത നജലവേയാരതജലയാണച. ഇനദയജലയാകടട്ടെ ഏറ്റവശം മുന്നജല്.

നവേവകരളശം എന്ന ആശയശം മുന്നജടലടുക്കുവമ്പയാള പരജസജതജ സശംരകണമയാണച 
നയാശം ആദദശം പരജഗണജവക്കണതച. ഇന്നച പരജസജതജ സശംരകണതജനയായജ ഒവട്ടെടറ 
പ്രവേര്തനങ്ങള അരവങ്ങറുന്നുണച. ഹെരജത വകരള മജഷടന്റ ഭയാഗമയായജ ഹതകള 
വേച്ചുപജടെജപജക്കുന്നുണച. ഈ ഭൂമജ നയാശം മനുഷദര്ക്കു മയാത്രമുളതല്ലൈ, ഇവേജടടെ 
സര്വേചരയാചരങ്ങളക്കുകൂടെജ  ജജീവേജക്കയാന് അവേകയാശമുടണന്ന  ആശയശം വേദകമയാക്കുന്ന 
ബഷജീറജടന്റ 'ഭൂമജയുടടെ അവേകയാശജകള' ഇന്നച ഏടറ പ്രസകജയയാര്ജജക്കുന്നു. 

മനുഷദന് പ്രകൃതജയുടടെ മയാറജല് ഏല്പജച ഓവരയാ മുറജവേജനുശം മറുപടെജയയായജ പ്രകൃതജ 
വകയാഭജക്കയാന്തുടെങ്ങജയജരജക്കുന്നു. ഭൂമജയുടടെ  വചയാരകക്കജയ ജഡശം വപയാടല 
ഒഴുകുകയയാണച  കലക്കുടവേളശം (പുഴ),നജീര്ചയാലവപയാടല 
ടമലജടഞ്ഞെയാഴുകജടകയാണജരജക്കുകയയാണച. പ്രകൃതജയജല് മനുഷദന് ഏല്പജച മുറജവകള 
അവനകശം കൃതജകളജല് പ്രവേചജക്കുന്നുണച. പുതജടയയാരു വേനശം സൃഷ്ടജക്കയാന് നമുക്കച 
കഴജയജടല്ലൈങ്കജലശം ഉളള വേനങ്ങടള സശംരകജച്ചുയരയാശം. 
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 പല ജജീവേജയാലങ്ങളുടടെയുശം വേശംശനയാശതജനു കയാരണമയായ മനുഷദ 
വേര്ഗതജനയാണച ഇനജ വേശംശനയാശശം വനരജടെണജയജരജക്കുന്നതച. നമ്മുടടെ പരജസജതജടയ 
കയാത്തു സൂകജവക്കണതച നമ്മുടടെ മയാത്രശം കടെമയയാകുന്നു. ഭകദശശംഖലയുടടെ തയാളശം 
ടതറ്റല് ആവേയാസവേദവേസയുടടെ വശയാഷണതജനു കയാരണമയായജ മയാറുന്നു. 

വേജദദയാലയങ്ങളജലശം വേജീടുകളജലശം ടചറജയവതയാതജല് പചക്കറജ കൃഷജനടെതജ , 
വേജഷരഹെജതമയായ നല്ലൈ നയാടളവയ വേയാര്ടതടുക്കുകയയാണച ഇന്നച.

ഇന്നച ശയാസ്ത്രരശംഗതച നയാശം മയാനവേരയാശജ ഹകവേരജച വനട്ടെങ്ങള പ്രവേചനജീയമയാണച. 
ആറ്റതജടന്റ കണ്ടുപജടെജതശം മുതല് ആറ്റശം വബയാശംബജടന്റ കണ്ടുപജടെജതശം വേടര ഇന്നച 
സുഗമമയായജരജക്കുന്നു. ശയാസ്ത്ര-സയാവങ്കതജക വേജദദയുടടെ ശരജയയായ ഉപവയയാഗടപടുതല് 
മൂലശം ഇനദ ഇന്നച ഉത്തുശംഗവഗയാപുരങ്ങടള സ്പര്ശജചജരജക്കുകയയാണച. സതദമയാകുന്ന 
ശയാസ്ത്രതജനു മുന്നജല് മജഥദയയാകുന്ന അന്ധവേജശശ്വയാസങ്ങടളയയാണച നയാശം ആദദമയായജ 
പടെജക്കുപുറതയാക്കജയതച. പരജീകണങ്ങളജലൂടടെയുശം  നജരജീകണങ്ങളജലൂടടെയുശം 
വേജശകലനതജലൂടടെയുശം മനുഷദന് ഹകവേരജച അറജവേയാണച ശയാസ്ത്രശം. അതുടകയാണ്ടു 
തടന്ന ശയാസ്ത്രശം സതദമയാണച. ചുറപയാടുശം സശംഭവേജക്കുന്ന മയാറ്റങ്ങള നജരജീകജച്ചുശം 
അപഗ്രേഥജച്ചുശം ന ൂതനമയായ പ്രവേര്തനങ്ങള ആവേജഷ്ക്കരജചച കണ്ടുപജടെജതങ്ങള 
നടെതജയുശം മനുഷദന് അനുദജനശം പുവരയാഗതജയജവലക്കച നജീങ്ങജടക്കയാണജരജക്കുന്നു. നയാശം 
ആര്ജജച എല്ലൈയാവനട്ടെങ്ങളക്കുശം കയാരണശം ശയാസ്ത്ര രശംഗത്തുണയായ വേളര്ചയയാണച. 
മയാനവേസശംസ്കയാരതജനു പുതജയ മയാനദണ്ഡങ്ങള നല്കുകയുശം മനുഷദരുടടെ 
ജജീവേജതസഒൗകരദങ്ങള ടമ   ചടപടുത്തുന്നതജല് നജര്ണയായകമയായ പങ്കുവേഹെജക്കുകയുശം 
ടചയ്ത ശയാഖയയാണച ശയാസ്ത്രശം. കയാര്ഷജകവമഖലയജല് പുതജയരജീതജയജലള 
സയാവങ്കതജകവേജദദയുള ഉപവയയാഗശം വകരളതജടന്റ ഭവകദയാല്പയാദനടത 
വേളര്തജടയടുക്കുന്നതയാണച.

 നമുക്കച വേജകസനശം അതദവേശദമയാണച,  എന്നയാല് മനുഷദന് മയാത്രശം ബയാക്കജയയാവന്ന 
ഏടതയാന്നജടനയുശം വേജകസനടമന്നു പറയയാന് കഴജയജല്ലൈ. ഇങ്ങടന വേരുന്ന 
സന്ദര്ഭങ്ങളജലയാണച സുസജരവേജകസനശം എന്ന ആശയശം ഫലവേതയാകുന്നതച. 
ടഎകദരയാഷ്ട്ര സശംഘടെന നജയമജച ബണച ലയാന്റെച കമ്മജീഷണര് സുസജരവേജകസനടത 
നജര്വേചജചതച ഇപ്രകയാരമയാണച, ''വേരുശം തലമുറയച അവേരുടടെ ആവേശദങ്ങള 
നജറവവേറ്റയാനുള കഴജവേജല് കുറവവേരയാടത ഇന്നടത തലമുറ അവേരുടടെ ആവേശദങ്ങള 
നജറവവേറന്ന സമജീപനമയാണച സുസജരവേജകസനശം.ഇതജലൂടടെ വേജകസനശം നടെപയാക്കുകയുശം 
വേരുശം തലമുറയ ുടടെ  വകമശം ഉറപ ുവേര ുതയാന ുശം  കഴജയുശം.  
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ഇന്നച നഗരവേല്ക്കരണതജടന്റെയുശം കൃഷജയുടടെ വേയാണജജദ 
വേല്ക്കരണതജടന്റെയുടമല്ലൈയാശം ഫലമയായജ പ്രകൃതജവേജഭവേങ്ങള ചൂഷണതജനു 
വേജവധയമയായജടക്കയാണജരജക്കുന്നു. ഇനജ ഇതച സശംഭവേജക്കയാടത നജയമശം മൂലശം 
നജര്തലയാക്കണശം.നമുക്കച ഇനജ ഒരു ഹെരജതയാഭമയായ നഗരമയാണച വേയാര്ടതടുവക്കണതച. 
സൂരദനജല്നജന്നുശം കയാറ്റജല്നജന്നുശം തജരമയാലകളജല് നജന്നുശം ഊര്ജശം വശഖരജചച 
ഉപവയയാഗജക്കയാവന്നതയാണച . വസയാളയാര് ലയാമ്പച മുതല് വസയാളയാര്കയാറു വേടര ഇന്നച 
പ്രവയയാഗതജല് വേന്നജട്ടുണച ഇതരതജല ുള വേജകസനശം  പ്രകൃതജയച യയാടതയാരു 
വദയാഷവശം വേരുത്തുന്നജല്ലൈ.  

ജനസശംഖദവേര്ദനവേച ഇന്നച നജലനജല്ക്കുന്ന മടറ്റയാരു പ്രശ്നമയാണച. 
ഇതജനുള ഏക ഉപയാധജ കഴജവേതുശം  കൂട്ടുകുടുശംബമയായജ തയാമസജക്കുക എന്നതച 
മയാത്രമയാണച.നവേവകരളശം വേയാര്ടതടുക്കയാന് കഴജയുടമന്ന ശുഭയാപ്തജ വേജശശ്വയാസവതയാടടെ 
നമ ുക്കച ഒത്തുവചരയാശം .നല്ലൈ നയാടളയയായജ നമ്മുക്കച പ്രയാര്തജക്കയാശം.

വരവേതജ എശം 9G

  
വസ്നേഹെതജ ടന്റെ പൂവനയാട്ടെശംവസ്നേഹെതജ ടന്റെ പൂവനയാട്ടെശം

എന് ഹൃദയതജടല പൂവനയാപജല്
വേയാടെയാത പൂക്കളജടല വതനയാണമ്മ,

എന് ഹൃദയതജടല പൂവനയാപജടന
സശംരകജ ക്കുന്ന ടടദവേമയാണഛന്.

പുണ ദതജല് പയാലയാഴജയയാണമ്മ
സയാനശ്വന സശംഗജീതമയാണഛന്
ഓ൪മ്മയജടലന്നുശം ഓവരയാ ശശ്വയാസതജലശം
എ൯ പ്രയാണവേയായുവേയാണജവേ൪.

വസ്നേഹെതജ൯ പരദയായമയാണജവേ൪
ടതവറ്റതജവനയുശം  ശകയാരജക്കുമജവേ൪
വസ്നേഹെശം കടെലജവനവപയാല്
വേറ്റയാടത നജല്ക്കടട്ടെ എന് ഹൃദയതജലജവേ൪.

അന ുശജീ എശം 9C
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കുസൃതജ വചയാദദശംകുസൃതജ വചയാദദശം

 1. ഏതു രണച പൂര്ണസശംഖദകള ഗുണജചയാലയാണച 7 കജട്ടുക?

     - 1 ഉശം 7 ഉശം ആണച ആ സശംഖദകള,അതയായതച 1*7 = 7

2. തയാടഴ പറയുന്ന ഗുണനക്രജയ നജങ്ങളക്കച 30 ടസക്കന്റെജനകശം ടചയ തജീര്ക്കയാശം. 

എനയാണച ഉതരശം? എന്തുടകയാണച?
      9*8*7*6*5*4*3*2*1*0
    -0 . എനചടകയാടണന്നയാല് ഗുണനതജടല ഒരു ഘടെകശം പൂജദശം ആണച.

3. ഒരു കുപജ വതന് നജറചച തൂക്കജയവപയാള ഭയാരശം ഒരു കജവലയാഗ്രേയാശം. കുപജയജല് പകുതജ 
വതന് നജറചച തൂക്കജയവപയാള 600 ഗ്രേയാശം ഭയാരമുണച. എന്നയാല് കുപജയുടടെ ഭയാരടമത്ര?

  - 200 ഗ്രേയാശം

4.ഒരയാള 1രൂപയച രണ്ടു മയാസവതക്കച 3 ഹപസ പലജശയച കടെശം വേയാങ്ങജ. പ്രതജവേര്ഷശം 
എത്ര ശതമയാനശം പലജശയച തുലദമയാണതച?
  -18%

5.രണ്ടു വകയാക്കുകള അവേയജല് ഒന്നു പ്രവേര്തനരഹെജതശം. മവറ്റതച ദജവേസശം ഒരു മജനജറ്റച 
വസയാ.  ഇവേയജല് ഏതയാണച കൂടുതല് കയാണജക്കുന്നതച?
- പ്രവേര്തനരഹെജതമയായ വകയാക്കച. കയാരണശം ഇതച ദജവേസശം 2 തവേണ കൃതദസമയശം 
കയാണജക്കുന്നു.

അഹെലദ,ആരദ,ഭദ്ര 8D
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അറജയയാവമയാ?

1.വകരള നജയമസഭയജടല ആദദ സ്പജീക്കര് ആരയാണച?
ഉ.ശങ്കരനയാരയായണന് തമ്പജ 
2.വകരള നജയമസഭയജടല ആദദ പ്രതജപക വനതയാവേച ആരച?
ഉ.പജ.ടെജ.ചയാവക്കയാ
3.വകരളതജല് ക ൂടുതല് കയാലശം മുഖദമനജ ആരയായജരുന്നു?

ഉ.ഇ.ടക.നയായനയാര്
4.മലയയാളതജടല ആദദടത പത്രശം ഏതയാണച? 

ഉ.രയാജദസമയാചയാരശം 
5.എവപയാഴയാണച രയാജദസമയാചയാരശം പുറതജറങ്ങജയതച?
ഉ.1857 ജ ൂണ   
6.വകരളതജല് ഏറ്റവശം അധജകശം വേനമുളള ജജല്ലൈ ഏതച?
ഉ.ഇടുക്കജ
7.വകരളതജല് ഏറ്റവശം വേലജയ ശുദജല തടെയാകശം ഏതച?
ഉ.ശയാസ്തയാശം വകയാട്ടെ തടെയാകശം
8.നമ്മുടടെ സശംസയാന മത്സദശം ഏതച?
ഉ.കരജമജീന്
9.നമ്മുടടെ സശംസയാന പകജ ഏതച? 

ഉ.മലമുഴക്കജ വവേഴയാമ്പല്
10.വകരളതജടന്റസശംസയാന മൃഗശം ഏതച?
ഉ.ആന
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ടകയാതുകുുകളുശം മഴയുശംടകയാതുകുുകളുശം മഴയുശം

ഈ മഴക്കയാലതച ടകയാതുകുകളയാണച വകരളശം ഭരജക്കുന്നതച  ഡങ്കജപനജ, മലമ്പന
ംജ,മനച,ചജക്കന്ഗുനജയ,തുടെങ്ങജയവേ വേജജയകരമയായജ അവേ പരത്തുന്നു. മഴ 
ടപയ്യുവമ്പയാഴുശം  അവേ നടമ്മ വതടെജ എതയാറുണച. ടകയാതുകുകള മഴക്കയാലതച 
എങ്ങടനയയാണച പറക്കുന്നതച എന്നതജടനപറ്റജ വേജദഗച ദര് നടെതജയ ചജല 
പരജീകണങ്ങള ശദജക്കുക.

ടകയാതുകജടന്റെ വേജജയരഹെസദങ്ങളജല്- അതജടന്റെ ടചറജയ ശരജീരശം തടന്നയയാണച. 
ഒരു മഴത്തുളളജക്കച ടകയാതുകജടന്റെ 50 മടെടങ്ങങ്കജലശം ഭയാരമുണയാവശം. അവപയാള ഒരു 
മഴത്തുളളജക്കച ടകയാതുകജടന്റെ ശരജീരതജല് ഇടെജക്കുന്നതജടന്റെ അനുപയാതതജല് ഒരു വേസ്തു 
മനുഷദടന ഇടെജചയാല് ആ വേസ്തുവേജടന്റെ ഭയാരശം വേളടര വേലതയായജരജക്കുമടല്ലൈയാ. ഒരു ടചറജയ 
കയാര് ഇടെജക്കുന്നതജനച തുലദമയാടണന്നയാണച ശയാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നതച.

ഇനജ അലച പശം ഫജസജകച. ടകയാതജകജടന്റെ ഭയാരക്കുറവശം ബയാഹെദഭയാഗങ്ങളുടടെ ഉറപ്പുശം 
ആണച മഴയത്തുശം പറക്കയാന് സഹെയായജക്കുന്നതച. മഴത്തുളളജ ടകയാതുകജല് ഇടെജക്കുവമ്പയാള 
അതജടന്റെ ആക്കതജടന്റെ  വേളടരക്കുറടച ടകയാതുകജനച കജട്ടുന്നുളളു എന്നച പഠനതജല് 
കണ്ടു. മടറ്റയാരു വേജധതജല് പറഞ്ഞെയാല് ടകയാതുകജല് പതജചയാല് മഴത്തുളളജയുടടെ 
സശംവവേഗശം (momentum) കയാരദമയായജ നഷ്ടടപടുന്നജല്ലൈ. മയാത്രമല്ലൈ, മഴത്തുളളജ 
വദഹെതജല് വേജീണയാല് കുറച്ചുദൂരശം ടകയാതുകച അവതയാടടെയാപശം ഒട്ടെജനജല്ക്കുകയുശം തയാവഴയാട്ടെച 
നജീങ്ങുകയുശം ടചയ്യുശം. ഉടെടന തടന്ന നജീണ കയാലകളുശം ചജറക്കുകളുശം ഉപവയഗജചച 
തുളളജയുമയായുളള ബന്ധശം വവേര്ടപടുത്തുശം. ഇടല്ലൈങ്കജല് മഴത്തുളളജവയയാടടെപശം നജലതച 
വേജീഴയാനജടെയയാവശം. മഴയുളളവപയാള പറക്കുന്നതജവനക്കയാള സുഖശം ഇല്ലൈയാതവപയാള 
പറക്കുന്നതയാണച എന്നതച ടകയാതുകജനറജയയാവമയാ എന്നറജയജല്ലൈ.

 പല തരശം ടകയാതുകുകള പറടന്നത്തുന്ന ദൂരശം വേദതദസ്തമയാണച. ഡങ്കജപനജ 
പരത്തുന്ന ഈഡജസച ടകയാതുകു കഷ്ടജചച 100m ദൂരവമ പറക്കയാറുളള. അവനയാഫജലസച 
ടകയാതുകുകള 1-2 km പറക്കുശം കട്യൂലകച  ടകയാതുകുകള 10-12 km  ദൂരശം വേടര 
പറടന്നതയാറുണച. ഇതുവപയാടല ബഹെ ുനജല ടകട്ടെജടെങ്ങളുടടെ ഉയരശം ക ൂടുവനയാറുശം 
ടകയാതുകുകളുടടെ സയാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു വേരുശം. കുതടന വമവപയാട്ടെച പറക്കയാന് 
ടകയാതുകുകളക്കച ടപയാതുടവേ തയാല്പരദശം കുറവേയാണച

ജനജക.
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CHILD LABOUR
                        

Our world have attained remarkable progress in every field. Even if there is 
development, many children in many developing countries are forced to work hard 
for full day against their will at very low pay for their survival. Major reason for child 
labour is the poverty . Poor parents are unable to give their children proper 
education and unable to satisfy their needs. Children are engaged in child labour 
to increase their family income in order to help their family from poverty. But child 
labour is a big social issue in our country as well as all over the world.

Childhood is the most important and happiest period of everyone's life. It is 
the period that one enjoys life the most. It is the period when we live like a free bird 
who has no problem, responsibilities, etc. Only in this period children get the 
attention, love and care from parents the most and enjoy proper education, playing 
with friends, and other happy movements.

But many children’s are sent to work in their childhood. They don't play, but 
have the full responsibilities of their family in their head. They don’t know the 
sweetness of childhood. Hence child labour destroy the  life of innocent kids. The 
child labour prevent the children from having proper education, playing with 
friends, and mainly it neglects childhood.

Childhood is the period when one gets the basic understanding about what is 
good and bad or about the world. But in the same period children’s are working 
hard for their survival.Another reason for childlabour is  unemployment. 
Unemployment of a family make them poor. Because of poverty the children  sent 
out to work. So a way to destroy child labour is to increase in employment 
opportunities. Human trafficking is a reason for the increase in child labour. If 
effective measures are taken against it, we can stop child labour at a minimum 
level.
         Children's are tomorrow's future, They are the citizens of tomorrow.so save 
children, save future.    

Anujith T 9A
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DRUG ABUSE

Drug abuse is the repeated and excessive use of drugs. It impacts a 
person's mental as well as physical health negatively causing a major damage to 
the brain . Drug abuse hampers a person's power to practice self control and  their 
ability to resist the urge to take drugs. Drugs are initially take out of choice, 
however, it became hard to resist them sooner than you realise . It is difficult  to 
recover from their problem and even those who do stand a high risk of developing 
it again.

People usually take to drug abuse in order to curb the stress caused due to 
the following :

: family issues 
: pressure at work
: growing competition in schools and collages 
: relationship problems 
: financial issue
: feeling of emptiness

Besides, it can also be a genetic problem .Whatever be the reason,  it is 
essential to understand the drug abuse aggravates the problems  rather than 
solving them .It is thus wise to stay away from it . Those who have already fallen 
prey to this problem can seen expert guidance to overcome it. Proper meditation, 
support from loved once strong will power can take one out of the dark world of 
drug abuse. The treatment for drug abuse is extended over a long period so as to 
ensure that the problem does not occure again.

 prevention [Remedial   measures]       
We can prevent drug abuse . There are many preventing measures 
1] education and counseling 
2] seeking help from parents and peers 
3] seeking professional and medical helps
4] avoid undue peer pressure
 
'prevention is better than cure '.Drug abuse are more during young  age and 
during adolescence .Thus remedial measure should be taken well in time . In this 
regard the parents and teachers have special responsibility If somebody drug 
addicted he had to  follow above given measures for prevent drug addiction .

                                                                     Snejith.D 8B
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പൂക്കേമളമൊമക്കേയസം 
വമൊക്കുകളമൊയദപ്പെമൊള്...

നമ്മുമടെ വഴദദമൊലയതഴമല ഈ വര്ഷമത മമൊഗസഴന് 
ഡഴജഴറ്റല് രൂപതഴല് പുറതഴറങ്ങുകയമൊണണ. ലഴറ്റഴല് 
കകറ്റണസഴമന്റെ ദനതൃതസ്വതഴലമൊണണ മമൊഗസഴന് ഡഴജഴറ്റല് 
രൂപതഴലമൊയതണ. പൂര്ണ്ണമമൊയസം കുട്ടഴകളുമടെ സൃഷഴയമൊണണ ഈ 
മമൊഗസഴമനന്നണ അഭഴമമൊനദതമൊമടെ പറയമൊസം. കുട്ടഴകളുമടെ 
സര്ഗ്ഗസൃഷഴകള് കുട്ടഴകള് തമന്ന കടെപ്പുമചയ്തണ ദല ഒഒൗട്ടണ, 
കവര് ദപജണ എന്നഴവ മചയ്തണ അതഴസുന്ദരമമൊക്കേഴ. നമ്മുമടെ 
പൂക്കേള് തന്നീര്ത സര്ഗ്ഗവസന്തസം നഴങ്ങള്ക്കുമുന്നഴല് 
സമൊഭഴമമൊനസം സമര്പ്പെഴക്കുന്നു. ഇതു സമൊധദമമൊക്കേഴയ എലമൊ 
വഴദദമൊര്തഴകള്ക്കുസം കഴയമൊത്മകമമൊയ നഴര്ദദ്ദേശങ്ങള് നല്കഴയ 
സഹൈപ്രവര്തകര്ക്കുസം നന്ദഴ.

ഇന്ദു വഴ.
സമൊഫണ എഡഴറ്റര്
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വേര : അഖജല് എ



പൂക്കള്ക്കസസ്പറയമാനുള്ളതസ

ജജിഎപജിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച് എലപ്പുളജി

പൂക്കേള്ക്കേണ പറയമൊനുളതണ
സണകൂള് മമൊഗസഴന് 2019


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82

