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ആശശംസ

              അടയയ്കാതതയ്കാടട് സസെനട് തജയ്കാസെഫട് ഹഹൈസ്കൂളളിസലെ ലെളിറളില്  
ഹകൈറട്സെട് യൂണളിറട്, അതളിസന ഒരുവര്ഷസത പ്രവൃതനനം 
പൂര്തളിയയ്കാക്കുന്ന ഈ തവളയളില് ഒരു ഡളിജളിറല് മയ്കാഗസെളിന് തയയ്കാറയ്കാകളി 
പുറതളിറക്കുന്നതളില് അതളിയയ്കായ സെതനയ്കാഷനം ഉണട്. ഏറവനം 
ശയ്കാഘനനീയമയ്കായ ഒരു ഉദദ്യമമയ്കാണട് ഈ മയ്കാഗസെനീന് എന്നട് ഞയ്കാന് 
വളിശശ്വസെളിക്കുന. ലെളിറളില് ഹകൈറട്സെളിസന എലയ്കാ അനംഗങ്ങള്ക്കുനം അവരുസട 
പരളിശനീലെന കൈയ്കാലെയളവളില് ലെഭളിച്ച എലയ്കാ പ്രയ്കാതയയ്കാഗളികൈ പ്രവര്തനങ്ങളനം 
കൈയ്കാരദ്യക്ഷമമയ്കായളി വളിനളിമയനം സചെയയ്കാന് സെയ്കാധളികസട്ടെസയന്നട് 
ആശനംസെളിക്കുന. ഒപനം ലെളിറളില് ഹകൈറട്സെളിസന പ്രവര്തനങ്ങസള 
അഭളിമയ്കാനപൂര്വനം സ്മരളിക്കുന. പ്രവര്തനങ്ങളസട ഭയ്കാഗമയ്കായളി 
പുറതളിറങ്ങുന്ന ഈ മയ്കാഗസെനീനട് എലയ്കാവളിധ വളിജയ്കായയ്കാശനംസെകൈളനം 
തനരുന.

    

 ശശ. വര്കക്കി പക്കി.ജജ.
ജഹെഡഡ്മാസ്റ്റര്  

3



                                       ആശശംസ

അടയയ്കാതതയ്കാടട്,
സസെനട് തജയ്കാസെഫട് 'സെട് ഹഹൈ സ്കൂളളിസലെ ലെളിറളില് ഹകൈറസെട് കുട്ടെളികൈള് ഒരു 
ഡളിജളിറല് മയ്കാഗസെളിന് തയയ്കാറയ്കാക്കുന എന്നതളില് എനകട് അതളിയയ്കായ 
സെതനയ്കാഷമുണട്.വളിവര വളിനളിമയ സെയ്കാതങ്കേതളികൈ രനംഗസത സ്കൂളളിനുള്ള ഒരു 
കുതളിപയ്കാണട് ഇസതന്നട് നളിസെനംശയനം ഞയ്കാന് പറയുന.

ഇതളിനട് തനതൃതശ്വനം സകൈയ്കാടുക്കുന്ന ടനീതച്ചര്സെളിനട് അഭളിനന്ദനനം 
അറളിയളിക്കുന്നതളിതനയ്കാസടയ്കാപനം ഐറളി തമഖലെയളില് കുട്ടെളികൈള്കട് 
വളരയ്കാനുള്ള    നസലയ്കാരു പ്രവൃതനനം കൂടളിയയ്കാണളിസതന്നട് മനസളിലെയ്കാക്കുവയ്കാന്
സെധളിച്ചതളില് അതളിയയ്കായ സെതനയ്കാഷളിക്കുന.എലയ്കാ വളിധ 
വളിജയ്കായശനംസെകൈളനം പളിന്തുണയുനം ആശനംസെളിച്ചുസകൈയ്കാണട് 

     
സഡ്മാബു പഡ്മാറയ്ക്കല്         

                                               പക്കി.ടക്കി.എ പ്രസക്കിഡനന്റ്  
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എഡക്കിററഡ്മാറക്കിയല്

മയ്കാനദ്യതര,

തകൈരളതളിസലെ
സപയ്കാതുവളിദദ്യയ്കാലെയങ്ങള്, ലെളിറളില്
ഹകൈറട്സെട് ഐ.ടളി ക്ലബളിസന തനതൃതശ്വതളില്, ഡളിജളിറല് മയ്കാഗസെളിന് 
തയയ്കാറയ്കാകളി-
സകയ്കാണട് നവതകൈരള നളിര്മളിതളിയളില് പങ്കേയ്കാളളികൈളയ്കാവകൈയയ്കാണതലയ്കാ. 

അടയയ്കാതതയ്കാടട് സസെനട് തജയ്കാസെഫട് ഹഹൈസ്ക്കൂളളിസലെ ഐ.ടളി ക്ലബട്, 
വളിദദ്യയ്കാര്തളികൈളളില് നളിന്നട് സെര്ഗയ്കാത്മകൈ സൃഷളികൈള്സെശ്വനീകൈരളിച്ചുസകൈയ്കാണട്, 
“ഫഫ്ലൈയക്കിശംഗന്റ് ഫകൈറന്റ്സന്റ്" എന്ന തപരളില്, ഒരു ഡളിജളിറല് മയ്കാഗസെളിന് 
തയയ്കാറയ്കാകളിയളിരളിക്കുകൈയയ്കാണട്. എഴുതളിസനയുനം വയ്കായനയുസടയുനം പുതളിയ 
തലെയ്കാകൈതളിതലെക്കുള്ള ആദദ്യ കൈയ്കാല്സവപയ്കായളി, ഈ ഡളിജളിറല് മയ്കാഗസെളിന് 
സെവളിനയനം സെമര്പളികസട്ടെ...............

    
സെശ്വനീകൈരളിച്ചയ്കാലനം.
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എഡക്കിററഡ്മാറക്കിയല് റബഡ്മാര്ഡന്റ്

അശംഗങ്ങള

ശനീ. സെജളി ആനണളി
ശനീമതളി. മളിനളി മയ്കാതത 
ജളിന്സെട് എബയ്കാഹൈയ്കാനം
അജയട് തജയ്കാസെഫട് ബളിജ
തഗ്രേയട്സെട് അന്ന തജയ്കാസെഫട്
തഡയ്കാണ ഫളിലെളിപട്

  Little kites , SJHS  Adakkathode
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                        കകകോര്തത്തിടകോടാം കരങ്ങള് 
                    

     ഓ തത്തിതത്തിതകോകരകോ തത്തിതത്തിതതയയ
തത്തിതതയയ തകതതയയതതയയ കതകോ

"കകരളടാം എന്ന സടാംസകോനടാം 
ദദൈവടാം തന് സസ്വനടാം
നകോടകോയത്തി കരുതുന"

ശകോന സുന്ദരമകോടാം കലകോകതത്തില
പച്ചതന് തനത്തിമയകോര്ന്ന 'കകരളടാം'

കലകോകമകോതക ഭയതത്തിലകോഴയതത്തി
വന.....പ്രളയടാം

എങത്തിലടാം മനുഷഷ്യന് തന്
തനത്തിമയകോര്ന്ന കരുത്തുകകോടത്തിടടാം

പരസയപര ഐകഷ്യടാം തുടരുടാം
കകരളടാം നമ്മുതട നകോടയ

സമ്പന്നര് ദൈരത്തിദ്രര് ഒനമത്തില
“നകോടാം എലകോടാം ഒന്നകോയത്തി

 ഒരുമത്തിച്ചയ ദക കകകോര്തത്തിടടാം.
നല നകോകളയകോയത്തി"

{ഓതത്തിതത്തിതകോകരകോ}
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 എസന ഗ്രേയ്കാമനം

     ശയ്കാനളിഗളിരളി തമഖലെ ഒരു വനതളിതനയ്കാടട് തചെര്ന്നയ്കാണട് കൈളിടക്കുന്നതട് .
ഈ സുന്ദരപ്രതദശതയ്കാണട് ഞയ്കാന് തയ്കാമസെളിക്കുന്നതട് .പ്രകൃതളിമയ്കാതയ്കാവളിസന 
അനുഗ്രേഹൈനം ഏസറ സചെയ്കാരളിഞ്ഞ ഒരു പ്രതദശമയ്കാണളിതട് .മനുഷദ്യസന  
നളിലെനളില്പളിസന അടളിസയ്കാനഘടകൈമയ്കായ ഓകളിജന് പുറനംതള്ളുന്ന 
വന്വൃക്ഷങ്ങളസട തകൈനനം കൂടളിയയ്കാണളിതട് .വര്ഷങ്ങള് പഴകമുള്ള 
മരങ്ങളയ്കാണട് ഇവതയയ്കാതരയ്കാനനം .ഈ മരങ്ങളസട നളിലെനളില്പ്പുതസന്നയയ്കാണട് 
 ഞങ്ങളസട ഗ്രേയ്കാമസത സെനംരക്ഷളിക്കുന്നതട് .ജനീവളിതതളിസലെ ഏതട് 
ദ:ഖനളിമളിഷങ്ങളളിലനം എസന ഗ്രേയ്കാമതളിസന സെസൗന്ദരദ്യനം എനളികട് 
പുതുണര്വട് സെമയ്കാനളികയ്കാറുണട് .വനംശനയ്കാശഭനീഷളിണളി തനരളിടുന്ന കുറച്ചട് 
ജനീവളികൈളനം സെശ്വസമയ്കായളി ഇവളിസട വളിഹൈയ്കാരളിക്കുനണട് .പലെ വര്ണ്ണങ്ങളളില് 
പയ്കാറളിനടക്കുന്ന ചെളിത്രശലെഭങ്ങള് തൂകണയ്കാനം കുരളിവളികൈളസട സെനംഗനീതനം 
എസന്ന എനനം രയ്കാവളിസലെ വളിളളിച്ചുണര്തയ്കാറുണട് .പ്രകൃതളി...ജനീവസന 
നളിലെനളില്പളിനട് ഒഴളിച്ചുകൂടയ്കാനയ്കാകൈയ്കാത ഒരു ഘടകൈമയ്കാണട് .ഹദവനം നമുകട് 
തന്ന  ഈ പ്രകൃതളി സെസൗന്ദരദ്യസത നയ്കാനം പലെതപയ്കാഴുനം ആസെശ്വദളികയ്കാന് 
മറന്നട് തപയ്കാകുനം എന്നയ്കാല് ഞയ്കാന് എസന പ്രകൃതളിസയ ഏസറ തസ്നേഹൈളിക്കുന
.ഓതരയ്കാ നളിമളിഷവനം  ഞയ്കാന് എസന അതട് ആസെശ്വദളിക്കുന കൈയ്കാരണനം അതട് 
എസന നയ്കാടളിസന സെസൗന്ദരദ്യമയ്കാണട് .                                  

                                 Amal SAJI 9A
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                           O.HENRY   
O.Henry pseudonym of willian sydeny porter[1862-1910] was

an American short story writer whose tales romanticized the life of 
ordinary people in New york city.His stories express the effect of 
coincidence on character through hamour ,grim or irony.They often 
have surprise endings which become identified with his name as the 
O.Henry twist                                                                             
                                                          Akshara p.s 9a
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നവതകൈരള സൃഷളികയ്കായട് നമുകട്
                    ഹകൈതകൈയ്കാര്കയ്കാനം..... 
           
               നവനംബര് ഒന്നട് തകൈരളപളിറവളി തകൈരളതളിസന പുനര്ജന്മമയ്കാണട്
. വലെളിയ ഒരു അതളിജനീവനതളിലൂസടയയ്കാണട് തകൈരളനം ഈ പുനര്ജന്മനം 
തനടളിയതട് .നയ്കാനം ഓതരയ്കാരുതരുനം കൈണനം തകൈടനം അറളിഞ്ഞു ഈ 
അതളിജനീവനതളിസന കൈഥ . പ്രളയനം-തകൈരളസത തയ്കാഴളിയ 
മഹൈയ്കാപ്രളയനം.പ്രളയതതകയ്കാള് വലതയ്കായളിരുന തകൈരളനീയരയ്കായ ഓതരയ്കാ 
മലെയയ്കാളളിയുസടയുനം ഒസതയ്കാരുമയുനം ഐകൈദ്യവനം. ഈ ഐകൈദ്യസത 
പ്രളയതളിനട് തതയ്കാല്പളികയ്കാനയ്കായളില.....
        നയ്കാനം പ്രകൃതളിതയയ്കാടട് കൈയ്കാണളിച്ച ഓതരയ്കാ ദഷ്പ്രവര്തളികൈളതടയുനം പകൈരനം 
വനീട്ടെലെയ്കായളി ഈ പ്രളയസത കൈയ്കാണുനതളില് സതസറയ്കാനമളില .കൈയ്കാരണനം 
നമള് പ്രകൃതളിസയ പലെവളിധതളിലെയ്കാണട് തവദനളിപളിച്ചതട് .അതട് 
എണ്ണളിയയ്കാല് തനീരുന്നളില .പ്രകൃതളിസയ നശളിപളിക്കുകൈയയ്കാണട് നളിങ്ങള് 
സചെയ്യുന്നസതന്നട് ഓര്മളിപളികയ്കാനയ്കാണട് പ്രകൃതളി ഈ മഹൈയ്കാപ്രളയസത 
നമുകട് സെമയ്കാനളിച്ചതട്     തകൈരളസത നയ്കാനം വളിതശഷളിപളിക്കുന്നതട് " 
ഹദവതളിസന സെശ്വനനംനയ്കാടട് " എന്നയ്കാണട് ഇങ്ങസന 
വളിതശഷളിപളിക്കുന്നതളിസന സതറട് പറയയ്കാനയ്കാവളില .  കൈയ്കാരണനം,ഹദവനം 
കൈനളിഞ്ഞു നല്കൈളിയതയ്കാണട് ഈ മതനയ്കാഹൈയ്കാരളിതസയ....         
പസക്ഷ ആ തളിരളിച്ചടളിയളില് പതറയ്കാസത നയ്കാനം പളിടളിച്ചുനളിന     
കൈറുതവസനതന്നയ്കാ  സവളതവസനതന്നയ്കാ ധനളികൈസനതന്നയ്കാ ദരളിദ്രസനതന്നയ്കാ  
തനയ്കാകയ്കാസത രക്ഷയ്കാപ്രവര്തനതളില് പങ്കുതചെര്ന.അതളില് ഏറയുനം 
മല്സെദ്യസതയ്കാഴളിലെയ്കാളളികൈളയ്കായളിരുന.ജനീവന് പണയനം വച്ചട് കൈടലെളിതലെകട് 
ഇറങ്ങുന കൈടലെളിസന മകള്.ആ മകള് നമ്മുതടയുനം മയ്കാലെഖമയ്കാരയ്കായളി 
ആതരയ്കാഗദ്യനം തപയ്കാലനം തനയ്കാകയ്കാസത പലെരുനം രക്ഷയ്കാപ്രവര്തനതളില്
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ഹകൈതകൈയ്കാര്ത.പലെരുസട പലെതരയുനം കുറളിച്ചുള്ള കൈയ്കാഴട്ച്ചപയ്കാടുകൈള് തസന്ന 

മയ്കാറളിമറളിച്ചു. രയ്കാഷനീയതളിസനയുനം,മതതളിസനയുനം,വര്ണ്ണതളിസനയുനം 

വളിതവചെനമളിലയ്കാസത എലയ്കാ മനുഷദ്യരുനം ഒരു കുടകനീഴളില് ഒത തചെര്ന.   

നവതകൈരള സൃഷളികയ്കായളി..മുതുമുതശന്മയ്കാരുസട ഓണനം  ഒസതയ്കാരുമ -       

യുള്ളതയ്കായളിരുന. എന്നയ്കാല് പുതുതലെമുറ അതു സെശ്വനീകൈരളിച്ചളില. എന്നയ്കാല് 
ഈ ഓണകയ്കാലെസത പ്രളയനം നസമഓര്മളിപളിച്ചതട് "ഒരുപയ്കാത്രതളില് 
ഉണട് ഒരു ഒരു കുടകനീഴളില് "കൈഴളിയുന്ന ഓര്മ സെമയ്കാനളിച്ചു.

ഈ തകൈരളപളിറവളി ഐകൈദ്യതളിതനതയ്കാണട് നമ്മുസട വളിയര്പളിസന 
തുള്ളളി ഈ നവതകൈരളതളില് നമുകട് കൈയ്കാണുവയ്കാന് സെയ്കാധളിക്കുനം ഇനളിയുനം 
ഒതളിരളി സൃഷളികയ്കാനുണട്  അതളിനയ്കായളി നമുകട് ഹകൈതകൈയ്കാര്കയ്കാനം......

                                                             അനശശ്വര 10b      
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ആതരയ്കാഗദ്യനം

സെഹൃദയതര ആതരയ്കാഗദ്യനം എന്ന വയ്കാകളിസന അര്തസമനണട് ?
തരയ്കാഗമളിലയ്കാത അവസ .മനുഷദ്യനട് അതദ്യയ്കാവശദ്യമുള്ള സെമ്പതയ്കാണട് 
ആതരയ്കാഗദ്യനം.ആതരയ്കാഗദ്യമളിലയ്കാത ജനീവളിതനം നരഗതുലെദ്യമയ്കാണട് .    
ആതരയ്കാഗദ്യപൂര്ണ്ണമയ്കായ ജനീവളിതമയ്കാണട് നയ്കാനം എലയ്കാനം ആഗ്രേഹൈളികന്നതുനം, 
മറ്റുള്ളവര്കട് ആശനംസെളിക്കുന്നതുനം. ഒരു വദ്യകളിയുസട വനീടട് ,നയ്കാടട്
,ഗ്രേയ്കാമനം,പരളിസെരനം എന്നളിവസയലയ്കാനം ശുചെനീകൈരണതളിസന തമഖലെകൈള് 
വളിപൂലെമയ്കാണട് .വദ്യകളി ശുചെളിതശ്വതതയ്കാസടയ്കാപനം പരളിസെര ശുചെളിതശ്വതളിനുനം 
തകൈരളളിയ ര് സപയ്കാതുസവ സമച്ചമുള്ളവരയ്കാണന്നട് പറയുനണട് .എന്നയ്കാല് ഇന്നട് 
നമ്മുസട വനീടുകൈള് സചെകുതയ്കാസന പടളിപ്പുരയയ്കാണട് .ചെപ്പുചെവറുകൈള് ഇടയ്കാനുള്ള 
സകൈയ്കാട്ടെ പലെയളിടതമളില .ഇന്നട് നമ്മുസട സെര്കയ്കാര് സയ്കാപനങ്ങളളില് 
തപയ്കാലനം ശുചെനീകൈരണനം ഇലയ്കാസത വൃതളിഹൈനീനമയ്കാണട് .ഇങ്ങസനസയയ്കാരു 
സളിതളിവളിതശഷണനം നല്കുന്ന സെയ്കാഹൈചെരദ്യതളില് നയ്കാനം ആതരയ്കാഗദ്യനം 
എന്നതളിസനക്കുറളിച്ചട് ചെളിനളിതകണളിയളിരളിക്കുന.ഇങ്ങസനസയലയ്കാവരുനം fast
food സന പുറസകൈയുള്ള ഓട്ടെപയ്കാച്ചളിലെയ്കാണട് .തരയ്കാഗനം വന്നളിട്ടെട് 
ചെളികൈളിതളിക്കുന്നതളിതനകയ്കാള് നലതട് തരയ്കാഗനം വരയ്കാസത കൈയ്കാക്കുന്നതയ്കാണട് . 
അതുസകൈയ്കാണട് നമ്മുസട ആതരയ്കാഗദ്യസത കൈയ്കാതസൂക്ഷളികയ്കാനം .                   
നമ്മുസടയു നയ്കാസളയുസടയുനം ജനീവളിതനം ആതരയ്കാഗദ്യപൂര്ണ്ണമയ്കാകൈസട്ടെസയന്നട് 

ആത്മയ്കാര്തമയ്കായ പ്രയ്കാര്തനതയയ്കാസട എസനവയ്കാക്കുകൈള് 

ഉപസെനംഹൈരളിക്കുന .                                                           

              നന്ദളി ,നമസയ്കാരനം ,ജയട് ഹൈളിന്ദട്

                                              സഫമളിന 9A
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ജശവക്കികൈളശം കൈണ്ടുപക്കിടുത്തവശം

        1.ആന : സമയ്കാഹബല് തഫയ്കാണ് നമ്മുസട ഹകൈവശനം എതനം മുതമ്പ 
ആനകൈള് ഈ വളിദദ്യ പ്രതയയ്കാഗളിച്ചളിരുന. ആനകൈളസട തലെതച്ചയ്കാറളിസലെ 
പ്രതതദ്യകൈ ഭയ്കാഗതള്ള തപശളികൈള് ചെലെളിപളിച്ചട് നമുകട് തകൈള്കയ്കാന് പറയ്കാത 
ശബ്ദതരനംഗങ്ങള് പുറസപടുവളിച്ചയ്കാണട് അവ പരസ്പരനം ആശയങ്ങള് 
ഹകൈമയ്കാറളിയളിരുന്നതട്. കൈളിതലെയ്കാമനീററുകൈള്കപ്പുറനം വസര പരസ്പരനം ആശയ 
വളിനളിമയനം നടതയ്കാന് ഈവളിദദ്യസകൈയ്കാണട് ആനകൈള്കട് കൈഴളിയുനം.

2.ഇലെകളികട് ഈല് : മനുഷദ്യന് കൈണപളിടളിച്ച ഏറവനം വലെളിയ തനട്ടെമയ്കാണട് 
ഹവദതതളി. എന്നയ്കാല് ഇലെകളികട് ഈല് എന്ന മതദ്യതളിനട് ഹവദതതളി 
വളിദദ്യ തനരസത തസന്ന അറളിയയ്കാമയ്കായുരുന. നയ്കാനം വനീട്ടെളില് ഉപതയയ്കാഗളിക്കു-

ന്നതട് 230 തവയ്കാള്ട്ടെട് കൈറമനയ്കാണങ്കേളില് ഇലെകകട് ഈല് ഉണയ്കാക്കുന്നതട് 
650 തവയ്കാള്ട്ടെട് കൈറനയ്കാണട്. ചെളിലെ തളിരണളിമനീനുകൈള്കട് ഹവദതതളി 
ഉണയ്കാകയ്കാന് കൈഴളിയുനം. ഇരസയ പളിടളികയ്കാനുനം ശത്രുകളളില്നളിന്നട് 
രക്ഷസപടയ്കാനുമയ്കാണവര് ഇതട് ഉപതയയ്കാഗളിക്കുന്നതട്.
3.എടകൈയ്കാലെളി : തലെയ്കാകൈതളിസലെ ആദദ്യസത സനയ്ത്തുകൈയ്കാര് എടകൈയ്കാലെളികൈളയ്കാണട്. 
വലെ സനയയ്കാന് അവ ഉപതയയ്കാഗളിക്കുന്ന നൂലകൈള് ഓതരയ്കാനനം ഓതരയ്കാ 
ഇഴകൈള് തചെര്ന്നതയ്കാണട്. ഇതളില് ഒരു ഇഴയട് 1/3000 മളിലളിമനീറര് മയ്കാത്രതമ 
വദ്യയ്കാസെമുണയ്കാകൂ. ഒരു എടകൈയ്കാലെളികട് നയ്കാലെട് കൈളിതലെയ്കാമനീറര്  നനീളതളില് 
നൂലണയ്കാകയ്കാന് കൈഴളിയുനം.

4.മസൗലെളിഫസൗല് : പനളിവന്നയ്കാല് ശരനീരതളിസന ഊഷയ്കാവട് അളകയ്കാന് 
Little kites , SJHS  Adakkathode 13



സതര്തമയ്കാമനീറര് വച്ചു തനയ്കാകയ്കാറുണട്. മസൗലെളിഫസൗല് എന്ന ഈ പക്ഷളി 
മുട്ടെയുളിടട്
തശഷനം ചെപ്പുചെവറുകൈള്  അവയ്ക്കുമനീസത വച്ചട് മുട്ടെവളിരളിയയ്കാനയ്കാവശദ്യമയ്കായ ചൂടട് 
നല്കുനം. ഇടയളിടകട് തസന സകൈയ്കാകട് ചെപളിനടളിയളില് സവച്ചളി ചൂടട് 
തനയ്കാകളിസകയ്കാസണയളിരളിക്കുനം. ചൂടട് കൂടളിയയ്കാല് ചെപട് കുറച്ചുനം കുറഞ്ഞയ്കാല് 
ചെപട് കൂടുതല് വച്ചു സകൈയ്കാടുക്കുനം.

5.പറക്കുനം അണ്ണയ്കാന്മയ്കാര് : പയ്കാരചെച്യൂട്ടെട് വളിദദ്യ നമുക്കു മുതമ്പ പരനീക്ഷളിച്ചവര് 
പറക്കുനം അണ്ണയ്കാന്മയ്കാരയ്കാണട്. ഇവയുസട ഹകൈകൈളനം പയ്കാദങ്ങളനം തമളില് 
ബനളിപളിക്കുന്ന ചെര്മങ്ങള് വളിടര്തളി വയ്കായുവളിലൂസട സതനളിപറക്കുന്ന 
വളിദദ്യതസന്നയയ്കാണട് പയ്കാരചെച്യൂട്ടെട് വളിദദ്യയുനം. പ്രകൃതളിയുസട പയ്കാരചെച്യൂടകൈളയ്കാസണ-

സലയ്കാ അപ്പൂപന് തയ്കാടളികൈള്.

6.ബനീവര് : കൈയ്കാട്ടെളിസലെ എന്ജളിനനീയര്മയ്കാര് എന്നട് അറളിയസപടുന്ന 
ബനീവറുകൈള് വലെളിയ മരങ്ങള് കൈരണ മറളിച്ചട് പുഴകൈള്കട് കുറുതകൈയളിട്ടെട് 
സവള്ളനം തടഞ്ഞുനളിര്തളി നളിര്മളിക്കുന്ന കൂടുകൈളയ്കാണട് നമ്മുസട 
അണസകടകൈളസട മുന്ഗയ്കാമളികൈള്.

7.ആര്ച്ചര് ഫളിഷട് : തതയ്കാക്കു വളിദദ്യ നമസള പഠളിപളിച്ചതട് ആര്ച്ചര് ഫളിഷട് 
എന്ന വളിലയ്കാളളിമനീനയ്കാണട്. സവള്ളതളിലൂസട നനീന്തുന്ന ഇവയുസട തനയ്കാട്ടെനം 
എതപയ്കാഴുനം മുകൈളളിതലെകയ്കാരളിക്കുനം. സവള്ളതളിനു മുകൈളളിലൂസട 
സചെറളിയജനീവളികൈള് പറനതപയ്കാകുന്നസതയ്കാ സചെടളിയളിലെളിരളിക്കുന്നതതയ്കാ 
കൈണയ്കാല് ഇവ സവള്ളതളിനട് മുകൈളളിതലെകട് വരുകൈയുനം വയ്കായളില് സവള്ളനം 
നളിറച്ചട് ജനീവളിക്കു തനസര ചെനീറ്റുകൈയുനം സചെയ്യുന. ശകളിയളില് ചെനീറളിവരുന്ന 
ജലെധയ്കാര ജനീവളിയുസട തമല് ഊതകയ്കാസട പദളിക്കുതമ്പള് അവ സവള്ളതളില് 
വനീഴുന. ആര്ച്ചര് ഫളിഷട് അവസയ പളിടളികൂടളി ഭക്ഷ ണമയ്കാക്കുന.

അഫയ്കാസെട് . റളി സെലെനീനം 8 A   
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     ചുറ്റുവട്ടെസത ഔഷദസച്ചടളികൈള്  .                     
    1.ഹമലെയ്കാഞളി
നൂറയ്കാണകൈളയ്കായളി ഭയ്കാരയളിതന് ഉപതയയ്കാഗളിക്കുന്ന സചെടളിയയ്കാണട് 
ഹമലെയ്കാഞളി.മുടളികട് നളിറനം നല്കൈയ്കാനുനം സതയ്കാലെളിപ്പുറതട് ഉണയ്കാകുന്ന 
തരയ്കാഗങ്ങള് മയ്കാറയ്കാനുനം ഹമലെയ്കാഞളികട് കൈഴളിവണട്.ശയ്കാസ്ത്ര 
നയ്കാമനം:തലെയ്കാതസെയ്കാണളിയ ഇസനര്മളിസെട്
2.കൈറയ്കാര്വയ്കാഴ
അതലെയ്കാ തവര എന്ന ശയ്കാസ്തനയ്കാമമുള്ള കൈറയ്കാര്വയ്കാഴ വയറളിസലെ 
അസുഖങ്ങള്കട് മരുന്നയ്കായളി ഉതപയ്കാഗളിക്കുന.കൈന കൈയ്കാലെളികൈള്ക്കുനം ഈ 
സചെടളി മരുന്നയ്കായളി നല്കൈയ്കാറുണട്.
3.തുമ്പ
മലെയയ്കാളളികൈള്കട്ഏസറ പരളിചെയമുള്ള സചെടളിയയ്കാണട് തുമ്പ.തുറസയ്കായ 
സലെങ്ങളളില് കൈയ്കാടസചെടളിയയ്കായളി തുമ്പ വളരുന.ഈ സചെടളിയുസട ഇലെയ്ക്കുനം 
പൂവളിനുസമലയ്കാനം ഔഷദഗുണമുണട്.ശയ്കാസ്ത്രനയ്കാമനം:ലെച്യൂകയ്കാസെട് അസസ്പര
4.തുളസെളി
ഒരുകൈയ്കാലെതട് തകൈരളതളില് എലയ്കായളിടതനം വനീടുകൈളളിലനം തുളസെളിസച്ചടളി 
വളര്തളിയളിരുന.വനീടമുറസത ഹവദദ്യന് എന്നയ്കാണട് ഇതളിസന 
വളിളളികയ്കാറുണട്.പനളി,ചുമ,ജലെതദയ്കാഷനം തുടങ്ങളിയ തരയ്കാഗങ്ങള് ശമളിപളികയ്കാന് 
തുളസെളിക്കുള്ള കൈഴളിവട് ശയ്കാസ്ത്രനീയമയ്കായളി സതളളിഞ്ഞടണട്.ശയ്കാസ്ത്രനയ്കാമനം:ഒസെളിമനം 
സെയ്കാങട്റനം ലെളിന്. 

സെനളിലെ തജയ്കാസെഫട് 9A     
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വത്തിതയ
ഒരു വത്തിതയ മണത്തില ഒളത്തിച്ചത്തിരുന.
മഴതയകോനതത്തിര്ന കുളത്തിര്തത്തിരുന.
ഒരു നകോമ്പു പതത്തിതയ കത്തിളത്തിര്ത്തു വന.
തരളമകോടാം തളത്തിരുകള് വളര്ന വന.
കവരുകള് മണത്തില പടര്ന്നത്തിരുന.
ഇലകള് ഏതറെ കത്തിളത്തിര്ത്തു വന.
മഞ്ഞുതുളത്തികള് കുളത്തികരകത്തിടന.
ഇളടാം തവയത്തില ചൂട പകര്ന്നത്തിടന.
ഒരു വത്തിത്തു തചെടത്തിയകോയത്തി വളര്ന്നത്തിടന.
ഒരു തകകോച്ചു തതന്നല തകലകോടത്തിടന.
നത്തിലകോവടാം പ്രകകോശവടാം പകര്ന്നത്തിടന.
ഒരു നകോതളകോരു കുഞ്ഞു തമകോടത്തിടന.
പൂവകോയയ പതത്തിതയ വത്തിരത്തിഞത്തിടന.
ഒരു ശലഭടാം എന്നത്തില പറെന്നത്തിരുന.
ഒരു പകോട കനരടാം കളത്തിയകോടത്തിടന.
കതനൂറ്റുവകോന് കത്തിളത്തികള് വന്നത്തിരുന.
കകോകറ്റേറ്റു ചൂകടറ്റു രസത്തിച്ചത്തിടന.
ഒരു വത്തിത്തു മണത്തില ഒളത്തിച്ചത്തിരുന.
മഴവന നനയകോന് ഒരുങ്ങത്തി നത്തിന.

      പുതുനകോതമ്പടകകോന്തകകോടത്തിച്ചത്തിടന
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വക്കിജയത്തക്കിറലേക്കുള
പടക്കികൈള

ഒരു ഗ്രേയ്കാമതളില് ലെനീന എന്ന 
സപണ്കുട്ടെളിയുണയ്കായളിരുന. അവള് ജനളിച്ചട് ഒരു വയസയ്കാകുന്നതളിനട് മുമ്പട് 
തസന്ന അവളസട അമ മര-

ണസപട. പളിസന്ന അച്ഛനയ്കായളിരുന അവളസട അച്ഛനുനം അമയുസമലയ്കാനം. 

അച്ഛന് അവസള നലതുസപയ്കാസലെവളര്തളി. സെല്സെശ്വഭയ്കാവളിയുനം സെതദ്യസെന-

യുമയ്കായളി അവള് ആ നയ്കാട്ടെളില് മയ്കാലെയ്കാഖസയസപയ്കാസലെ വളര്ന. അങ്ങസനയളി-
രളിസക ആ നയ്കാട്ടെളില് മയ്കാരകൈമയ്കായ തരയ്കാഗനം പടര്ന. ആ അസുഖനം ബയ്കാധളിച്ചട് 
അവളസട തയ്കാങ്ങുനം തണലമയ്കായഅച്ഛന് കൈളിടപളിലെയ്കായളി. നനീ നലതുതപയ്കാസലെ 
വളരണനം എനനം ചെനീത കൂടസകൈട്ടെളില് സപടരുസതനനം അച്ഛന് മരണകൈളിട-

കയളില് അവതളയ്കാടട് പറഞ്ഞു. അതളിനുതശഷനം അച്ഛന് അവളസട മടളിയുല് 
കൈളിടന്നട് മരണസപട. സെങ്കേടനം സെഹൈളിച്ചട് അവള് ജനീവളിതനം മുതന്നയ്കാട നയളിച്ചു. 

നയ്കാട്ടെളിസലെ സെയ്കാനംസയ്കാരളികൈ സെനംഖടന അവളസട ജനീവളിത സചെലെവകൈള് ഏറടു-

ത. പഠളികയ്കാന് മളിടുകളിയയ്കായ അവള്കട് തസയ്കാളര്ഷളിപട് കൈളിട്ടെളി. അങ്ങസന 
അവള് നന്നയ്കായളി പഠളിച്ചട് ഉയരങ്ങളളിസലെതളി. സ്കൂള് അധദ്യയ്കാപളികൈയയ്കായളി 
അവള് തജയ്കാലെളികട് കൈയറളി.എലയ്കാ കുട്ടെളികൈള്കട് അവസള നല 
ഇഷമയ്കായളിരുന. അങ്ങസന വളസര സെനംതൃപളിതയയ്കാസടയുനം സെതനയ്കാഷതതയ്കാ- 

ടയുനം ലെനീന ജനീവളിച്ചു. സെതദ്യസെനതയുനം അര്പണതബയ്കാധവനം വളിജയതളി-
തലെകട് ഉള്ളപടളികൈളയ്കാസണന്നട് ലെനീനകട് മനസളിലെയ്കായളി. അതവള് സ്കൂളളിസലെ 
കുട്ടെളികൈതളയ്കാടട് എതപയ്കാഴുനം പറയയ്കാറുണട്.

                                 അഫയ്കാനയ്കാസെട് ടളി. സെലെനീനം 8A
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                         നവകകരളടാം                      
       

നവകകരളകമ,നവദചെതനഷ്യകമ,                                           
       ഉണരൂ കകരളഭൂമത്തികകോയത്തി                                                    
       ഉണരൂ കസകോദൈരകര                                                              
       ഉണരൂ സഹൃദൈകര                                                               
                                         ജകോതത്തിമതവര്ഗ്ഗങ്ങളത്തിലകോതത              
                                         ഒതതകോരുമത്തിച്ച കകരളകമ,                   
                                         പുതു കകരള സൃഷത്തികകോയത്തി                   
                                         നമുകയ ഒതതകോരുമത്തിച്ചയ                       
                                         ദകകകകോര്കകോടാം.......                           
     പുതുജജീവനകോയത്തി വരൂ കസകോദൈകര                                              
     കകരളസൃഷത്തികകോയത്തി,                                                               
     നവകകരളചെതത്തിനു പുതുജജീവന് നലയകകോടാം                               
     വരൂ കസ്നേഹത്തിതതര,ഒന്നകോയത്തി                                                   
     പ്രവര്തത്തികകോടാം വരൂ കസ്നേഹത്തിതകര........       
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   കര്ഷകതന്റെ ഓര്മ്മകള്

എതന്റെ നത്തിലടാം കപകോയത്തി എവത്തികടതകകോ
അവത്തികടകത്തികപകോഴതന്റെ  
മഴയടാം കപകോയത്തിരത്തിക്കുന
               വലയടാം തചെയതപടന്ന കകോര്കമഘങ്ങള്
               അതത്തിനുകവണത്തി വളയന

 കുയത്തിലകള് പകോടന്നതത്തിനുകവണത്തി
അതത്തിനകോയത്തി ഉരുകുകയകോണയ
ഭൂമത്തിതന് മകോറെത്തിലനത്തിനടാം നനകോര്ണമണത്തിന്
സുഗനടാം

എനത്തികകോയത്തി ഇകപകോഴത്തിലജീ
കലപയടാം കകോളകലടാം
വയലത്തിന് വരമ്പുകളടാം
ഒരു തണുത തുളത്തികപകോലടാം
തതകളടാം കുലങ്ങള് നദൈത്തികളടാം

ആതത്തിര നക്ഷത്രവടാം
കജരത്തി മതഹടാംറെവമത്തിതലനത്തികകോയയ
നത്തിലമത്തിതവര്കകോയത്തി
ആകകോശവമത്തിലകോ

ആരുഷത്തി 8A
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മത്തങ്ങഡ്മാക്കുര
ഉണ്ണളിക്കുട്ടെനുനം മതയ്കാങ്ങയ്കാക്കുരുവനം 
കൂടകൈയ്കാരയ്കായളിരുന.ഉണ്ണളിക്കുട്ടെന് 
മതങ്ങയ്കാക്കുരുവളിനട് പയ്കാടനം,കൈഥയുനം പറഞ്ഞു 
സകൈയ്കാടുക്കുനം.

ഒരു ദളിവസെനം ഉണ്ണളിക്കുട്ടെന് സ്കൂള് വളിട്ടെട് വരുതമ്പയ്കാള് 
മതങ്ങക്കുരുവളിസന കൈയ്കാണുന്നളില.അവന് സതയ്കാടളിനളിറസയ 
കുഞ്ഞളിക്കുരുവളിസന വളിളളിച്ചു നടന.ഒരു ദളിവസെനം അവന് സെങ്കേടതതയ്കാസട 
ഉമറതളിരളിക്കുതമ്പയ്കാള് സതയ്കാടളിയളില് നളിന്നട് ഒരു ശബ്ദനം ശട്......
ഉണ്ണളിക്കുട്ടെന് ചുറ്റുനം തനയ്കാകളി.അവന് തയ്കാതഴക്കു തനയ്കാക്കുതമ്പയ്കാള് ഒരു 
കുണളിസപയ്കാടളി.
മതങ്ങയ്കാക്കുരു:ഇതു ഞയ്കാനയ്കാ ഉണ്ണളി,നളിസന മതങ്ങയ്കാക്കുരു.ഞയ്കാന് വളര്ന്നട് 
സചെടളിയയ്കായളി.
ഉണ്ണളി:അതതയയ്കാ?
ആകൈയ്കാനംക്ഷസകൈയ്കാണട് ഉണ്ണളിക്കുട്ടെസന മുഖനം വളിടര്ന.
ഉണ്ണളി:സഹൈയ്കാ ഞയ്കാന് നളിസന്ന എവളിസടസയയ്കാസക തളിരകളി?
ഉണ്ണഇക്കുട്ടെനട് സെതനയ്കാഷമയ്കായളി. 
പതളിവതപയ്കാസലെ അവസനനനം മതങ്ങയ്കാസച്ചടളിതയയ്കാടട് വളിതശങ്ങള് പറയയ്കാന് 
തുടങ്ങളി.ഉണ്ണളിക്കുട്ടെസന തസ്നേഹൈതളിനു പകൈരമയ്കായളി ഒരു ദളിവസെനം 
മതങ്ങസച്ചടളി ഒരു ഉഗ്രേന് സെമയ്കാനനം നല്കൈളി.എസനതന്നയ്കാ?മുഴുസതയ്കാരു 
മതങ്ങ...
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          ANOTHER CHANCE  
How of ten we wish for another chance                                        
To make a fresh begining.                                                           
A chance to blot out our mistakes                                              
And change failure into wishinig 

It dose not take a new day
To make a brand new day
It only takes a deep desire
To try with all our heart  

To live a little better 
And to always be for giving 
And to add a little sunshine 
To the world in which  were 

So never give up in despair 
And think that you are through
For there's always a tomarrow
And the hope of starting new 
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അജളിന് സജയ്കാണ്സെണ്
               9A
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ആര്ഷ തറയ്കാസെട്   8 B
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നന്ദന ശശളി
9B
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      മഡ്മാതൃഭഡ്മാഷ
 
       സമയ്കാട്ടെക്കുനകൈളനം പച്ചപരവതയ്കാനളി വളിരളിച്ചുനളില്ക്കുന്ന 

സനല്പയ്കാടങ്ങളനം തളിരകൈളളില് തയ്കാളനം തലളി പയ്കാടപയ്കാടളി ഒഴുകുന്ന 
പുഴകൈളനം കൈടലകൈളനം നളിറഞ്ഞതയ്കാണട് നമ്മുസട തകൈരളനം.നമ്മുസട 
തകൈരളനം വളിതദശളികൈളസട പറുദനീസെയയ്കാണട്,ഹദവതളിസന സെശ്വനനം 
നയ്കാസടന്നയ്കാണട് വളിതദശളികൈളസട മുഖദ്യമയ്കായ ടൂറളിസട് 
വളിതശഷണനം.അതളില് നമ്മുസട   മയ്കാത്രഭയ്കാഷയ്ക്കുനം സയ്കാനമുണട്.വളസര 
ലെളളിതവനം മധരമുള്ളതുമയ്കാണട് നമ്മുസട മലെയയ്കാളനം.തകൈരള മണ്ണളില് 
പളിറന വനീഴുന്ന ഓതരയ്കാ കുഞ്ഞുനം ആദദ്യനം ഉച്ചരളിക്കുന്ന അമ എന്ന 
പദനം വളസര മതനയ്കാഹൈരമയ്കാണട്. കൈയ്കാലെതളിസന കുസതയ്കാഴുകളില്സപട്ടെട് 
പുതളിയ പുതളിയ കൈണപളിടളിതങ്ങളനം ആതഘയ്കാഷങ്ങളമയ്കായളി 
സുഖതലെയ്കാലപതകൈള് ആതവയ്കാളനം ആസെശ്വദളിക്കുതമ്പയ്കാള് നയ്കാനം 
മലെയയ്കാളസത മറക്കുന . മലെയയ്കാളതളിസന പരദ്യയ്കായനം ആയളി ഇന്നട് 
ഇനംഗനീഷനം ഹൈളിന്ദളിയുനം മയ്കാറളി കൈഴളിഞ്ഞളിരളിക്കുന.......   
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നനക്കി

സെങ്കേല്പങ്ങള് ചെളിറകൈടളിച്ചട് ഉയരുതമ്പയ്കാള് 
അതളിനട് നളിറപകൈളിതട്ടെകൈയ്കാന്, 

കുരുനമനുസ്സുകൈള്കട് പ്രതനീക്ഷകൈളസട തനീനയ്കാളങ്ങള് പകൈര്നനല്കൈയ്കാന് 
നടതളിയ ഈ എളളിയ ഉദദ്യമതളിനട് തപ്രയ്കാതയ്കാഹൈനനംതന്ന 
സുമനസ്സുകൈള്കട് നന്ദളി അര്പളിച്ചുസകൈയ്കാണട്.... ഈ എളളിയ സെനംരഭസത 
സനതഞയ്കാടട് തചെര്ത ഇതളിസന അണളിയറ ശല്പളികൈള്ക്കുനം അധദ്യയ്കാപകൈ 
സുഹൃതകള്ക്കുനം നന്ദളിയുസട നറുമലെര് സെമര്പളിച്ചുസകൈയ്കാണട്, കുറങ്ങളനം 
കുറവകൈളനം ക്ഷമളികണസമന്ന അഭദ്യര്തനതയയ്കാസട ഒരളികല്കൂടളി 
നന്ദളി.........നന്ദളി.......ഒരയ്കായളിരനം നന്ദളി.

THANKS
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