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| പൂമരം 

മുഖമമൊഴി 

ആഴിയും  അഴിമുഖവും  അനനനൊനനം  കകമൊാിയ  കകകക... 
അതിൽ  അതീശ  ശകികിുമട  പൊഭവും  അസമയവുമുമു .
അധ്ൊനവർഗ്ഗതിമന  നസ്തഗനമുമു 
കവനദേശിക ശകികിുമട അധിവൊസവും 
അധികൊരനയതന്ത്രങിും 
രൊജവൊഴുചയുമട  പൗഢസമരണകിും ഇവിമട  അവനശേിിുകക മൊതമൊയി ...
ചരിതം മയ്ത്രങുങ  അ ുമത്ത്രങി്മാ  കകകക്ു 
ലിറിൽ  കകറുസി്മാ " പൂമരം "   !!!

വിജ്ഞൊന്ഗതിമന  വിി്ുമൊടമൊയി 
കദേവൊലയന്ഗതൊടു  നചർങുനിൽ്ുങ 
വിദേനൊനകതം - മസ്ാു  നജൊസ്ു സു  യയർ മസ്നാി റൂക 

ഭൊവിയുമട നഭസിൽ  പകൊശം വിതനാമ  ബൊലസൂരനയൊരുമു 
പി ുഭൊവനകിിൽ വിരിഞ 
വരികിും  വർണ്ത്രങിുമൊയി 
ഈ  സ്ന്ത്രങക  പൂമരമൊയി 
നി്ത്രങക്ുമുങിൽ സമർിി്ുങു .....
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ഓർക്കുന് ഞാനിപപാപോഴ്ം 
എകുനാത്മാവാം വിയാലയാത്തെ 
ഓർക്കുന് ഞാനിപപാപോഴ്തമെ 
വനയരാം  ഗ്ര്ക്കനാതര 

അകുന് ഞാെ വിയാലയ അർത്ഥിപതതെങ്കിൽ 
ഇകുന് ഞാെ വിയാലയ പകർകുന്നീട്കുന് 
എകുനിട്ട്തമപന്തേ എകുനന്തേരാത്മാവ് 
വിങ്ങ്കുന് വിതെ്പ്കുന് 
നിതകുനപ്ാർെ്

കാതങ്ങൾകിപ്റതമപന്തേ നിെ മകൾ 
കൂവി്ർക്കുന് ക്പിതെരാക്കുന് 
അറി്്കുനിത്നീ  പപതെങ്ങൾ നിെ 
പ്രാണനിൽ പട്െ്്ർെ്ം ജീവ്നീവിതെം 

അറി്്പപാപപോഴക്ം ന്നീ 
അവർകനയ്ാ്്  തെ്നീർകുന്നീട്ം 
എങ്കിത്മപമ്മേ എണ്ണമില്ല  പപതെങ്ങൾ 
നിെ മടിെട്ടിൽ കളിച് 
വളർകുന്നീട്മിപപാപോഴ്ം 

ഓർക്കുന് ഞാനാ സ്വർണകാതം 
നിെ ക്നീർെികാകാരമാം  
പകസരികതള്്ം 
ഒര് മത്ിതത മ്തെകുനപപാൽ 
വിരാജീവിചിര്കുന്  ഞങ്ങതളാതക്്ം 

തപതട്ടതകുനതെിത്ാര് ച്പോഴതികാ ിനാൽ 
ചിതെറിപ്ാടി നാത്പാട്ം 
നിതകുന വിട്ടകകുനപനരം  
വിണ്ട്ക്നീറിത്െമാനസം 
വികിതെെ പ്രഹരങ്ങൾ പതെടിത്െി 
പിതകുന്്ം 

ഒട്വിൽ ഞാെ 
നികുനട്തെെി്പപാൾ 
അറി്്കുനിതൊ ചങ്കിൽ പവയാലന 
എങ്കിത്മപമ്മേ നമ്കാശികാം 
ആ നല്ല നാതളകാ്ി കാെിരികാം

ഹഹഡ്്സ്സസ 
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| പപ മരര

മഹതെ് വചനങ്ങൾ   

"വിയാലയാഭയാസം  ഒര് നാണ് മാണ് . അതെിതന ഒര്വശം പ്രവരെി്്ം  മറ്വശം
ജ്ഞാനതെ്്ം  കാണിക്കുന് "

ടാപഗാർ 

"പചായാലയങ്ങൾക്  ഉെരം പറ്്കുനവനല്ല, വിഷമമ്ള്ള  പചായാലയങ്ങൾ പചായാലികാെ
വിയാലയാർത്ഥികതള പപ്രരിപിക്കുനവനാണ് ഉെമ അകയാപകെ”  

ആതിസ് വില്ലിങ്ടൺ  

"അസാകയതമകുനതെ്  മടി്്കനാര്തട മാതം നിണണ്ട്വിൽ കാണ്കുന പയാലമാണ്
"തനപപാളി്െ"

"ക്ഷമ്ാണ് ഏ വ്ം വതി് പ്രാർത്ഥന " 
ശ്ര്നീ ീ്ദ്ധെ 

"യാലരിദ്രർക് പവണ്ടതെ് അന്കപ്്ം യാല്്്മല്ല, പസ്നേഹവ്ം ആശ്വാസാസവ്മാണ് "-
മയാലർ തതെപരസ 

"നിങ്ങൾക് വിജീവ്ം പവണതമങ്കിൽ സ്ഥിരപരിശ്രമതെ ആത്മമിതമാ്്ം
അന്ഭവതെ ഉപപയാലശി്ാ്്ം മ്ന്കര്തെതിതന പജീവഷനാ്്ം മഹതെ്വാസതെ

രക്ഷിതൊവാ്്ം ഗണികണം "
 എഡിസൺ 

ശാതിനി 6B
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അമ്മേ

തെതമ്ടിപകാതെി  മിന്ക്മമ്മേ  
തൊരാട്ട്പാടി്്റക്മമ്മേ 
നല്ലതെ്തചാല്ലി വളർെ്മമ്മേ 
എതകുന പനർവപോഴികാട്ടി നടെ്മമ്മേ 

                  ആപെ് പനരെ് കാക്മമ്മേ എതന 
                  സങ്കടതമാതക്്ം മ ്മമ്മേ 
                  അമ്മേതെെ പ്കുനാരമകളപല്ലാ നമ്മേൾ 
                  അമ്മേതെെ തചല്ലകിളികളപല്ലാ 

അമ്മേ ന്ിക്ം പനർവപോഴി പിെതചകുനാൽ 
ന്കന്ിതതെിപചർകുനിട്ം
 ന്കന്ാണപല്ലാ  അമ്മേ 
അമ്മേ്ാണപല്ലാ ന്കന 

പഗ്രേസ് 4A

കടങ്കഥകൾ
 ഹഞട്ലല വടയ്ല  പപടര
 അട്പജറ ,  നടഞ വട് ,  മമഹത കട  ജചന

    സദദക മഞമൻ ഇലയ്സ പ്ൻപൻ  കറ്ജവപ്ല
   ജവല്ഹപജത്ൽ വവരകലല സ  മ്നജമ്നങസ

  ഒര കപ്യ്ൽ രഹണന  മഞ ട
    ഇത്ര്മഞ റ ത അഞഞ കജവൽകജർ  വകവ്രൽ

   ഇടജൽ ഹപജടജത ഇരഗല മഷസ മഞ ട  കടഞ കസ
   പജൽക്ണ്ത്ൽ പളഞങ മണ്  കണ്സ

വടിത്ട്ൊൽ പാ്്ം കാള വഞ്ചി 

ന്നീതെ്പമാൾ 4A 
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പൂപാ 

  പജറ്പറകര പപ മജറസജറ
 വരസണച്റകള പപ മജറസജറ

    പപ ജനനണ്ര പപ മജറസജറ
   എവ്ജടകജണസ ജപജവഞക നമ

  എജനജഹടജപര കടജജമജ
  കടഞ ജചർന കള്കജജമജ

  ന്നഹട പഞള്ച്റക്ൽ
ഞാതനാകുന് തതൊട്ട് കളിപചാതട്ട 

അമരതെ  സി 4A

തെെമ്മേ

തെപെ  തെപെ  തെെപമ്മേ 
  പചന്റര ന്നഹകവ്ഹടനസ ?

   പറയജര പറയജര കട്കഹള
    വദവര തനതജ പചന്റര

     തജത തജത തതജമ
    ചഞവന ചഞണസ ന്നഹകവ്ഹടനസ ?
  പറയജര പറയജര കട്കഹള

     വദവര തനതജ ചഞവന ചഞണസ

      തജത തജത തതജമ
    ഹകജത്യപ റഞ ര അഴകസ എവ്ടഞ നസ ?

   പറയജര പറയജര കട്കഹള
പയാലവം തെകുനതൊ     അപോഴക് 

  സിപജീവാ തജീവ 4B
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ജീവൂീിതി വർഷം
 ഒനജര വർഷര -   ജപപർ ജബ്ല്
 രണജര വർഷര -   ജകജടൺ ജബ്ല്
 മപ നജര വർഷര -   ഹലതർ ജബ്ല്
 നജലജര വർഷര -   ബഞകസ ജബ്ല്
 അഞജര വർഷര -    അയൺ ജബ്ല്

 ആറജര വർഷര -   വഞഡൻ ജബ്ല്
 ഏഴജര വർഷര -   ജബജൺസസ ജബ്ല്
 എടജര വർഷര  -   ഇലക്്കസ ജബ്ല്

 ഒൻപതജര വർഷര  -   വ്ജലല ജ ജബ്ല്
 പതജര വർഷര  -   ട്ൻ ജബ്ല്

     പത്ഹനജനജര വർഷര -          സ്മൽ ജബ്ല്
          പനണജര വർഷര -          സ്ൽകസ ജബ്ല്
         പത്മപ നജര വർഷര -          ജലസസ ജബ്ല്
        പത്നജലജര വർഷര -          ഐവറ് ജബ്ല്
        പത്നഞര വർഷര -              ക്സ്ൽ ജബ്ല്
 ഇരപതജര വർഷര -   വചന ജബ്ല്

 മഞപതജര വർഷര -   ജപൾ ജബ്ല്
 നജല്തജര വർഷര -   റപ ബ് ജബ്ല്

 അൻപതജര വർഷര -    ജഗജൾഡൻ ജബ്ല്
യാലാവ്നീയാല് 5B

Fancy Mathematics
12345679  x  9  =  111,111,111
12345679  x  18  =  222,222,222
12345679  x  27  =  333,333,333
12345679  x  36  =  444,444,444
12345679  x  45  =  555,555,555
12345679  x  54  =  666,666,666
12345679  x  63  =  777,777,777
12345679  x  72  =  888,888,888
12345679  x  81  =  999,999,999

Anaswara 9A
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നമ്മേ്തട  പാതെ
    ഒര്ടത രണഞ കട്കൾ ഉണജയ്രന .     ആകട്കളഞ ഹട ജപരസ അഭ്യഞ ര

 ആമ്യഞ മജണസ .      അവർ ഹവജവഹറ വമട്ലജണസ ജന്ചതസ .    പഹകഅഭ്കസ കസത്
 കടഞ തലജയ്രന .     ആമ് പജർതനയ്ലഞ ര വ്ശദ്യ്ലഞ മജയ്രന .  ഒര്കൽഅഭ്

      അവനസഹറ കടഞ കജരനസഹറ വമട്ൽ ഒര കള്വഞ് ഇര്കനതസ കണഞ .   അതസ അഭ്
  ജമജഷ്്ചസ ഹകജണഞ ജപജയ് .     ഇതസ ആമ് കണഞ .     എന്ടഞ ആമ് അഭ്ജയജടസ ജചജദ്ചഞ

'      നമ ഇതസ എടഞതതസ എവ്ഹട ന്നജണസ ?'  അഭ് പറഞഞ '    ഞജൻ പത്നഞഞ രപ
  ഹകജടഞത വജങ്യതജണസ '.      അവൾ ഓജരജ വജകസ പറയഞ ജമജഴഞ ര അവളഞ ഹട കണ്്ൽ
  ഹതള്ഞഞ കജണജര ,   കളര പറയഞനഹവനസ .

   രാമ് അട്െ യാലിവസം കളിവഞ്ചി മ്റി്ിൽ പനാകി പതക്ഷ കളിവഞ്ചി അവതന
വ്നീട്ടിൽ ഇല്ലാ്ിര്കുന്.രാമ് വിഷമിച് അഭിപ്ാട്ം ആമിപ്ാട്ം ഇകാരയം പറഞ്
."ന്നീ ആ കളിവഞ്ചി തെിരിച് തകാട്കണം " ആമി അഭിപ്ാട് പറഞ് . 
"തകാട്കാെ പ ിതല്ലകുന്  അഭി്്ം അഭി്്ം. രാമ് പറഞ് ന്നീ ഒര് 
പമാഷ്ടാവാതണപല്ല .തെർകം മൂെ് . ആമി പറഞ്" നാം പയാലവെിതന 
ക്ഞ്മാതാഖാമാരാണ് ". പയാലവെിതന പെ് കല്പനകളിൽ ഏപോഴാമതെ കല്പന
ന്നീ തംഖിച് .അതെിനാൽ നാം പരസര പസ്നേഹെിൽ ജീവ്നീവികണം .  വാക്കൾ 
പകട്ടപപാൾ അീിക് ക് പീാകം പതൊകുനി .അഭി പറഞ് ഞാെ ഇനി 
പമാഷ്ടികില്ല .പികുന്നീട് അവർ നല്ല സ്ഹരെ്കളാ്ി ജീവ്നീവിച്.

തസഫിെ എസ്  7 D
പസ്നേഹെിതന പിടിവള്ളി  

        ഒര ദ്വസര കടൻ കറഞകൻ കജട്ലപ ഹട നടകകയജയ്രന .  ഹപടസഹടനസ
   എവ്ഹട ന്ജനജ ഒര കരച്ൽ.      കടൻ കരച്ൽ ജകട ഭജഗജതകസ ഓട് .

         അതജ ജ്ഗ് പപ ച പപ ച ഒര കഴ്യ്ൽ വമണ ക്ടകന .   കടഹന കണപസജപജൾ
    ജ്ഗ് കരച്ൽ ന്ർത് ."     എനസ പറ് ജ്ഗ് "   കടൻ ജചജദ്ചഞ .

"       ജചടജ ഞജൻ ഒര കടഞ കജരനസഹറ വമട്ൽ ജപജകവജൻ ഇറങ്യതജണസ.  ഈ
    വജക്യ കഴ് ഞജൻ കണ്ലല .      ഇത്ൽ ന്നസ കയറജൻ ജചടൻ എഹന

സഹജയ്കജജമജ?"    ജ്ഗ് ജചജദ്ചഞ . "   നമ ഭയപസഹപജടണ ,   ദജ ഞജന്പസജപജൾ
 വരജര '.   കടൻ ത്ര്ജഞജട് .       അല്ര കഴ്ഞപസജപജൾ കടൻ ഒര കയറഞമജയ്

 ത്ര്ചസഹചത് .      കയറ്നസഹറ ഒരറര കടൻ കഴ്യ്ജലകസ ഇടഞ ഹകജടഞത .   ജ്ഗ്
   കയറ്ൽ മഞ റഞഹക പ്ട്ചഞ .      കടൻ സജവധജനര കയർ മഞകള്ജലകസ മഞകള്ജലകസ

വല്ചഞ .          മഞകള്ഹലത് ജ്ഗ് സജനജജഷജതജഹട കടനസ നന് പറഞഞ
  വമട്ജലക ജപജയ് .

വിെസി  ീി 9 C
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പൂമരം  

     ആമരര ഈ മരര പപ മരര

  ഹപജട്മഞ ളകര പഞതമരര

     ആമരര ഈ മരര പപ മരര

  തണജലകഹനജര പപ മരര

  ഊഞജലജട് കള്ചഞ രസ്കജൻ

  ഗണജമകഹനജര പപ മരര

 പപ മരണത്നസഹറ ചഞവട്ല്രനസ

    നമഞകസ കള്കൾ കള്ചഞ രസ്കജര

     ആമരര ഈ മരര പപ മരര

  ഹപജട്മഞ ളകര പഞതമരര

  മരങള്ലഞണസ പലതരര

  കണ്ഹകജനഹയഹനജര പപ മരര

   എന്കജവത്ലല പപ കജത്ര്കജൻ

  എന്കജവത്ലല കണ്ഹകജനയജലല

  വ്ഷഞകജലമജലല പപ കജത്ര്കജൻ

   എന്കജവത്ലല വ്ഷഞകജലമജലല

    എനസ പറയഞ ര പപ മരര

     ആമരര ഈ മരര പപ മരര

  ഹപജട്മഞ ളകര രപര
ഹാ ! എത സ്നരം   

രാജീവി സി 9  C
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മ്െശ്ശി
  എന്കഹണജര മഞതശ്്
  ഹപജനജപജലഞള മഞതശ്്

    കഥകൾ പറഞഞ തന
   കവ്തകൾ പജട് തന

  എന്കഹണജര മഞതശ്്
    ഹപജനജപജലഞള മഞതശ്്

    നലല കഥകൾ പറഞഞ തന
    എഹന ഉറകര മഞതശ്്

    നലല കജരദര പറഞഞ തന
   എഹന പഠ്പ്കര മഞതശ്്

  എന്കഹണജര മഞതശ്്
  ഹപജനജപജലഞള മഞതശ്്

തഹീ് സിീ തജീവ്ിംസ്  9C

സൗഹരയാലം
      സസഹദങൾ ജറജസജചസഹചട്കൾ ജപജഹലയജണസ മഞളഞകൾ ന്റഞതണഞകൾ

       ജപജഹല ച്ല അട്പ്ട്കളഞ ര കഞഞ കഞഞ പ്ണകങളഞ ഹണങ്ലഞ ര അതസ
     സസജനഹര പകർന നൽകന ഒരജതബനര തഹനയജണസ .   നലല സസഹദങൾ

 സമതജണസ .         ഒര പഹക മനഷദനസഹറ ഏറവഞ ര വല്യ ശക്യഞ ര ബലവഞ ര ഇതസ
 തഹനയജണസ .

നമ്ക് ഒര്പാട് സ്ഹരെ്കൾ
ഉണ്ടാകാം.അവരിൽ പതര്മാ്ി
സൗഹരയാലം പവണം .എത
പിണങ്ങി്ാത്ം
പകന്നീട്ടിവിളിക്പപാൾ
ഓടിത്െ്കുന വിശ്വാസാസമാണ്
ഏതതൊര് സൗഹരയാലെിതന്്ം അടിെറ .ഒരികത്ം പിണങ്ങി്ിട്ടില്ലാെ 
തവറ്കാെ കപോഴി്ാെ സ്ഹരെ്കൾ ,ചിതർ പസ്നേഹം മാതം തെര്കുനവർ, ചിതർ
പവയാലന മാതവ്ം, എകുനിട്ട്ം പസ്നേഹം നകിയി്വതരകാൾ ഒര് പതക്ഷ നാം 
പസ്നേഹിക്കുനതെ് പവയാലന മാതം സമ്മോനിചവതര്ാകാം. പവയാലനകളിൽ ഒപം 
പങ്കാളി്ാകാന്ം സപന്തോഷങ്ങളിൽ കൂതട പചരാന്ം കപോഴി്്കുനവരാണ് നമ്മേ്തട 
ഏ വ്ം അട്െ സ്ഹരെ്കൾ .ജീവ്നീവിതെം എകുന ചില്ലക്ഷരെിൽ സൗഹരയാലതമകുന
സ്വാസരാക്ഷരം കൂടിപ് തെ്നീര് .

 മരയാല്ത മ്െപെ 9 C
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Importance of Discipline
The word discipline comes from the word ‘disciple’, meaning; ‘a learner’. Discipline means, 
learning to obey certain rules. Without it there would be complete chaos and disorder 
everywhere in the society. Discipline is of great importance in every walk of our life. Without 
it we cannot prosper in this world. There cannot be any peace or happiness in the family if 
there is no discipline. So, we much first learn the lesson of discipline at home. If we do not 
obey our parents at home, our teachers at school and the referee or umpire in the 
playground, we can imagine what will happen. So both our parents and teachers are very 
anxious to make us see the need for discipline. An army cannot win the battle if the soldiers 
do not carry out the orders of the commander. A teacher cannot properly teach in the class if 
the students are not disciplined. Similarly, no play is possible if the players do not follow the 
rules in the playground. Discipline is also necessary in a man’s individual life. Without self 
discipline a man can never shine and succeed in his life. In public life, discipline is of great 
value. A nation cannot rise if the people don’t know the value of discipline. We all must be 
disciplined, so that everybody could be proud of us.

Sabitha R 5A

FAMOUS QUOTES

“When one door of happiness closes another opens; but often we look so long at the
closed door that we do not see the one which has opened for us”

 Helen Keller

“Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a
beautiful thing”
Mother Teresa

“Education is the ability to meet life’s situations”
John G. Hibben

“Genuis is one percent inspiration and ninety - nime percent perspiration.”
Thomas Edison

“He who wishes to secure the good of others has already secure his own” 
Confucius

Sneha 6 B
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കൂിുകക 
പൂമര്ഗതി്ുമാ  തുട്ം മുതൽ  ഒടു്ം വമര  ഞ്ത്രങനിൊമടൊിം  ഉമൊയിരുങ 
മയഡുമിസുട്രസു  നേർലി  മപര യിര , കകറു  മൊസ്റ്റർ  ശീ  നജൊസ്ു സർ , 
കകറു  മിസുട്രസു  ശീമതി  നാചൽ  ടീചർ , സയൊയിച  മറു അധനൊപകർ  
എല്ലൊനപനരയും  ഈ  അവസര്ഗതിൽ ന്ിനയൊമട  ്രി്ുങു .

  സസൻററ ജജജസഫറഫസറ എചറ.എസറ.എസറ,  അഞഞസതങറ


