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പുന്നമൂടെറ്റ് ഗവ  ങമസാഡല് ഹയര്ടസക്കന്റെറതി സ്കൂളതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന ലതിറതില് 
കകററ്റ്സതിടല ടകസാച്ചുകൂട്ടുകസാര് ഒരു ഇ മസാഗസതിന് പ്രസതിദശീകരതിക്കുന 
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കഹടടെകറ്റ് ആക്കതിയങപ്പെസാള് അതതിടന്റെ ങനട്ടസം നമ്മുടടെ കുട്ടതികള്ക്കുസം പ്രസാപദ്യമസായതി 

എന്നതറ്റ് വളടര അഭതിനന്ദനസാര്ഹമസാണറ്റ്. ഈ സസംരസംഭതതില് പ്രവര്തതിച്ച 

ഏവടരയസം അനുങമസാദതിക്കുന. ഇതതിലൂടടെ ങനടെതിടയടുത കനപുണതികള് വദ്യകതിതത്വ 
വതികസനതതിനുസം പൂതുയഗതതിടല നല ജശീവതിതതതിനുസം സഹസായകമസാകടട്ട എന്നറ്റ് 

ആശസംസതിക്കുന.

    ROBIN JOSE R J

Principal

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്



5.                                                                                                                          ഇ സസ്ലേററ്റ് 2018-19

Chief Editor                 -  Anitha V V

PTA President             – Adv Udayakumar

PTA Vice President    – Sajai kumar

MPTA President          - Praveena P Nair

Staff Editor                  – Jancy Jose

Student Editor            -  Megha s kumar

SRG convenor             – Rajitha M S

Staff secretary           – Reji M R

Kite Mistresses          – Indulekha G L

                                          Sobha stephen

Little kite leaders      – Sivakrishna S

                                         Karthik S L

Cover page design – Littlekites  2018 and Parthip P P(9A)

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്



6.                                                                                                                          ഇ സസ്ലേററ്റ് 2018-19

Editorial

സര്ഗ്ഗ സൃഷഷ്ടികള് വഷ്ടിവരസസാങ്കതഷ്ടിക വഷ്ടിദദ്യയഷ്ടിലൂടടെ - ടപസാതുവഷ്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസ 

വകുപപ്പ് സര്കസാര്വഷ്ടിദദ്യസാലയങ്ങടളെ മഷ്ടികവഷ്ടിടന്റെ കകന്ദ്രങ്ങളെസാകുന്നതഷ്ടിനപ്പ് 

കസാസപ്പ്   മുറഷ്ടികടളെ ഹഹൈടടെകപ്പ് ആകഷ്ടി മസാറഷ്ടി. വഷ്ടിദദ്യസാര്ഥഷ്ടികളെഷ്ടിടല മഷ്ടികവപ്പ് 

ടതളെഷ്ടിയഷ്ടിക്കുന്നതഷ്ടിനസായഷ്ടി ധസാരസാളെളം നൂതന പദ്ധതഷ്ടികള് ആവഷ്ടിഷപ്പ്കരഷ്ടിച്ചു 

നടെപഷ്ടിലസാകഷ്ടി വരുന.  വഷ്ടിദദ്യയഷ്ടിടല വഷ്ടിവഷ്ടിധതലങ്ങളെഷ്ടിൽ കുടഷ്ടികടളെ 

പസാവവീണദ്യമുള്ളവരസാക്കുന്നതഷ്ടിനു കവണഷ്ടി ഐ ടെഷ്ടി അറപ്പ് സപ്പ്കൂള് 

ആവഷ്ടിഷപ്പ്കരഷ്ടിച്ചു  പദ്ധതഷ്ടിയസാണപ്പ് ലഷ്ടിറഷ്ടിൽ ഹകറപ്പ്സപ്പ് . ലഷ്ടിറഷ്ടിൽ കഷ്ടിറപ്പ്സപ്പ് ടല 

അളംഗങ്ങള് തയസാറസാകഷ്ടിയ ആദദ്യ ഇ മസാഗസഷ്ടിൻ ആണപ്പ് ഇ കസ്ലേറപ്പ് . ടകസാച്ചു 

കൂട്ടുകസാരുടടെ സസാഹൈഷ്ടിതദ്യ സൃഷഷ്ടികളളം സപ്പ്കൂളെഷ്ടിടല പവര്ത്തനങ്ങളളം ഈ 

മസാഗസവീനഷ്ടിയൽ ഉള്ളടെകളം ടചെയഷ്ടിട്ടുണപ്പ് . നസാടളെയുടടെ വസാഗസാനങ്ങള്ക്കു 

മസാനസഷ്ടിക ബബൗദ്ധഷ്ടിക സസാളംസസാരഷ്ടിക ഉന്നമനളം സസാധദ്യമസാക്കുന്ന 

സൃഷഷ്ടികള് ടമച്ചടപട രവീതഷ്ടിയഷ്ടിൽ തയസാറസാകസാൻ ആവശദ്യമസായ പഷ്ടിന്തുണ 

നമുകപ്പ് നൽകസാളം . കുടഷ്ടികളടടെ ആദദ്യ സളംരളംഭളം എന്ന നഷ്ടിലയഷ്ടിൽ ചെഷ്ടില 

കപസാരസായപ്പ്മകള് ഉടണങ്കഷ്ടിലളം ഇതഷ്ടിടന മകനസാഹൈരമസാകസാൻ ശ്രമഷ്ടിച്ച 

എലസാവര്ക്കുളം നനഷ്ടി അര്പഷ്ടിക്കുന.
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കക്രിസ്തുമസസ് ബബെല്സസ്                                                               

നനന സുകരഷപ്പ്  (8A)

          ഡഷ്ടിസളംബര് 25 കഷ്ടിസപ്പ്തുമസപ്പ് ദഷ്ടിനളം കഴഷ്ടിഞപ്പ് ഡഷ്ടിസളംബര് 26 നപ്പ് എസപ്പ് പഷ്ടി സഷ്ടി 

യുടടെ 2018 -19 കഷ്ടിസതുമസപ്പ് കദ്യസാമപ്പ് ആരളംഭഷ്ടിച്ചു. 3 ദഷ്ടിവസകത്തകസായഷ്ടിരുന കദ്യസാമപ്പ്. 

കദ്യസാമപ്പ് ഉദപ്പ്ഘസാടെനളം ടചെയസാൻ എത്തുന്നതപ്പ് കമവീഷണര് പകസാശപ്പ് IPS Sir 

ആടണന്നറഷ്ടിഞ സകനസാഷത്തഷ്ടിലസായഷ്ടിരുന എലസാവരുളം . അകദ്ദേഹൈത്തഷ്ടിനപ്പ് 

ടകസാടുകസാനുള്ള  ഗസാര്ഡപ്പ് ഓഫപ്പ് ഓണര് വളെടര പസാവശദ്യളം റഷ്ടികഹൈഴപ്പ്സൽ ടചെയപ്പ്തപ്പ് 

ശരഷ്ടിയസാകഷ്ടി .രസാവഷ്ടിടല 7 20 നസായഷ്ടിരുന കദ്യസാമപ്പ് റഷ്ടികപസാര്ടഷ്ടിങ്ങപ്പ്. കൃതദ്യളം പത്തുമണഷ്ടികപ്പ് 

കമവീഷണര് സസാറപ്പ്  എത്തഷ്ടി കചെര്ന. നമ്മുടടെ ഗസാര്ഡപ്പ് ഓഫപ്പ് ഓണര് ടന പറഷ്ടി 

എലസാകപരുളം നല അഭഷ്ടിപസായളം പറഞ.

ഉദപ്പ്ഘസാടെനച്ചടെങ്ങഷ്ടിനപ്പ് സജഷ്ടി സസാര് ,പദവീപപ്പ് സസാര്, സഷ്ടിറഷ്ടി കപസാലവീസപ്പ് കമവീഷണര് പഷ്ടി 

പകസാശപ്പ് ഐപഷ്ടിഎസപ്പ് , പഷ്ടി റഷ്ടി എ പസഷ്ടിഡൻറപ്പ് ശ്രവീ ഉദയകുമസാര് സസാര്,  പഞസായത്തപ്പ് 

പസഷ്ടിഡൻറപ്പ് ശ്രവീമതഷ്ടി.വഷ്ടിജയലകപ്പ്മഷ്ടി , പഞസായത്തപ്പ് ടമമര് ശ്രവീമതഷ്ടി. സഷ്ടിന്ധു  

എന്നഷ്ടിവര് പടങ്കടുത്തു.  ഉദപ്പ്ഘസാടെന ചെടെങ്ങഷ്ടിനുകശഷളം മുൻപുണസായഷ്ടിരുന്ന കകഡറ്റുകള് 
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അവരുടടെ അഭഷ്ടിപസായങ്ങളളം അനുഭവങ്ങളളം പങ്കു വച്ചു. ശ്രവീ കലദ്യസാണ്  സസാര് കദ്യസാമപ്പ് 

സനര്ശഷ്ടിച്ചു.  കസാസഷ്ടിനുകശഷളം ഉച്ചഭകണളം നൽകഷ്ടി. രകകര്ത്തസാകളെസാണപ്പ് 

ഭകണളം വഷ്ടിളെമഷ്ടിത്തന്നതപ്പ്. ഉച്ചകപ്പ് കശഷളം കപസാലവീസഷ്ടിടന ടസൽഫപ്പ് ഡഷ്ടിഫൻസപ്പ് ടെവീളം 

ഞങ്ങള്കപ്പ് കസാടസടുത്തു. സവീ പുരുഷ സമതത്വത്തഷ്ടിടന്റെ ആവശദ്യകതടയക്കുറഷ്ടിച്ചുളം 

സളംരകണത്തഷ്ടിനപ്പ് കവണ കസാരദ്യങ്ങടളെക്കുറഷ്ടിച്ചുളം ഇന്നടത്ത സമൂഹൈത്തഷ്ടിടല 

പവണതകടളെ കുറഷ്ടിച്ചുളം ഉള്ള പലകസാരദ്യങ്ങളളം ശ്രവീമതഷ്ടി. സുൽഫത്തപ്പ്  സളംസസാരഷ്ടിച്ചു . 

പശ്നങ്ങടളെ  കനരഷ്ടിടെസാനുള്ള ചെഷ്ടില ടപസാടെഷ്ടിഹകകളളം പറഞതന.

രണസാളം ദഷ്ടിനവളം രസാവഷ്ടിടല 7.20 നപ്പ് തടന്ന കസാസപ്പ് ആരളംഭഷ്ടിച്ചു ആദദ്യടത്ത കപസാഗസാളം 

road walk and run ആയഷ്ടിരുന .സപ്പ്കൂളെഷ്ടിനടുത്തുള്ള വൃത്തഷ്ടിഹൈവീനമസായഷ്ടി കഷ്ടിടെന്നഷ്ടിരുന്ന 

കുളെളം കസാണഷ്ടിച്ചുതന. കുളെളം വൃത്തഷ്ടിയസാകസാനുള്ള തവീരുമസാനടമടുത്തു. ഇതഷ്ടിനുകശഷളം 
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നമള് കനടര ഗബൗണഷ്ടിടലത്തഷ്ടി. റബൗണപ്പ് ഓടെഷ്ടിയകശഷളം ഓഡഷ്ടികറസാറഷ്ടിയത്തഷ്ടിൽ കപസായഷ്ടി 

കഗസാപകുമസാര് സസാര് നയഷ്ടിക്കുന്ന കയസാഗ കസാസഷ്ടിൽ പടങ്കടുത്തു. പഞ കകസാശ 

ടമഡഷ്ടികറഷൻ ടചെയപ്പ്തു. അതഷ്ടിനുകശഷളം രസകരമസായ  ചെഷ്ടിരഷ്ടി വദ്യസായസാമളം ടചെയപ്പ്തു. 

അതഷ്ടിനുകശഷളം ഡഷ്ടികബറപ്പ് നടെന. ഡഷ്ടിസഷ്ടിഷൻ കമകഷ്ടിങപ്പ് എന്നസായഷ്ടിരുന അതഷ്ടിടൻറ 

കപരപ്പ് വളെടരയധഷ്ടികളം വസാദപതഷ്ടിവസാദങ്ങളടടെ ഡഷ്ടികബറപ്പ്. ഉച്ചയപ്പ് ഒന്നര വടര വളെടര 

രസകരമസായഷ്ടി നടെന. ഉച്ചയ്ക്കുകശഷളം ലഹൈരഷ്ടിയുടടെ കദസാഷടത്ത കുറഷ്ടിച്ചപ്പ് ശ്രവീ ഉദയകുമസാര്

സസാര്  ഒരു കസാസപ്പ് എടുത്തു .അതഷ്ടിനുകശഷളം അകദ്ദേഹൈകത്തസാടടെസാപളം വന്ന 

രസാധസാകൃഷ്ണൻ സസാര് പസാട്ടുകള് പസാടെഷ്ടി രസകരമസായഷ്ടി നമളളം അതപ്പ് ഏറ്റുപസാടെഷ്ടി.

മൂന്നസാളം ദഷ്ടിവസളം  രസാവഷ്ടിടലതടന്ന കസാസപ്പ്  ആരളംഭഷ്ടിച്ചു. ആദദ്യളം ഗബൗണഷ്ടിൽ ആയഷ്ടിരുന. 

അതഷ്ടിനു കശഷളം കയസാഗ .അതഷ്ടിനുകശഷളം ജവീവഷ്ടിതഹശലഷ്ടി കരസാഗങ്ങടളെ കുറഷ്ടിച്ചപ്പ് 

കഡസാ.വഷ്ടിശസാഖപ്പ് സസാര് കസാസപ്പ് എടുകസാൻ വന. അതഷ്ടിനുകശഷളം സഷ്ടിഐ ശ്രവീ സുകരഷപ്പ് 

ബസാബു സസാര് leadership qualities ടന പറഷ്ടി കസാടസടുത്തു .ടഹൈഡപ്പ്മഷ്ടിസപ്പ്ട്രസപ്പ് 

അനഷ്ടിത ടെവീച്ചര് കദ്യസാമപ്പ് അവകലസാകനളം ടചെയസാടനത്തഷ്ടി . എലസാവരുളം കദ്യസാമഷ്ടിടല 

അഭഷ്ടിപസായങ്ങള് പങ്കു വച്ചു. ഉച്ചയപ്പ് ലസാസര് സസാര് mental health and physical 

health , problems of adholescence എന്നവീ വഷ്ടിഷയങ്ങടളെ കുറഷ്ടിച്ചപ്പ് കസാടസടുത്തു. 

രകഷ്ടിതസാകളളം കസാസഷ്ടിൽ പടങ്കടുത്തു. തുടെര്ന്നപ്പ് ഹവകുകന്നരളം 4 മണഷ്ടികപ്പ് 

കദ്യസാമഷ്ടിടന്റെ സമസാപന സകമളെനളം. നമ്മുടടെ എസപ്പ്.പഷ്ടി .സഷ്ടി  ഇനഷ്ടിയുളം കൂടുതൽ 

ഉയരങ്ങളെഷ്ടിൽ എത്തണടമനളം കവദഷ്ടിയഷ്ടിലഷ്ടിരുന്ന എലസാ വഷ്ടിശഷ്ടിഷവദ്യകഷ്ടികളളം 

അഭഷ്ടിപസായടപട്ടു .ഏഷദ്യൻ പവര്ലഷ്ടിഫപ്പ്റഷ്ടിങപ്പ് ചെസാമദ്യൻഷഷ്ടിപപ്പ് സഷ്ടിൽവര് കരസ്ഥമസാകഷ്ടിയ

വഷ്ടിഷ്ണു കമസാഹൈടന്റെ അമയുടടെ എസപ്പ് പഷ്ടി സഷ്ടി സഹൈസായകത്തസാടടെ ലഭഷ്ടിച്ച പകതദ്യക 

മഷ്ടികവഷ്ടിടന കുറഷ്ടിച്ചുമുള്ള ഓഡഷ്ടികയസാ സളംഭസാഷണളം കപ്ലേ ടചെയപ്പ്തു. മൂന്നപ്പ് ദഷ്ടിവസടത്ത 
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കദ്യസാമപ്പ് രസകരവളം വഷ്ടിജസാനപദവളം ആയഷ്ടിരുന .കൂടസായപ്പ്മയുളം  സമതത്വവളം 

ഊടഷ്ടിയുറപഷ്ടികസാൻ കഷ്ടിട്ടുന്ന അമൂലദ്യങ്ങളെസായ അവസരമസാണപ്പ് കദ്യസാമഷ്ടിൽ ലഭഷ്ടിച്ചതപ്പ്.
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ഫഫീല്ഡസ് പുരസസ്കാരക  

                                                                                                ലയ എൽ

           (HST Maths)

 

ഇനദ്യൻ വളംശജനസായ അകയപ്പ് ടവങ്കഷ്ടികടെഷഷ്ടിനപ്പ് അഭഷ്ടിമസാനകരമസായ 

ഫവീൽഡപ്പ് പുരസസാരളം

ഗണഷ്ടിതത്തഷ്ടിടന്റെ കനസാകബൽ പുരസസാരളം എന്നറഷ്ടിയടപടുന്ന ഫവീൽഡപ്പ് 

പുരസസാരളം ഈ വര്ഷളം കരസ്ഥമസാകഷ്ടിയ നസാലകപരഷ്ടിടലസാരസാള് ഇകനസാ 

ആസപ്പ്കട്രലഷ്ടിയൻ  ശസാസജൻ അകയപ്പ് ടവങ്കഷ്ടികടെഷപ്പ്. 

 നന്യൂഡൽഹൈഷ്ടിയഷ്ടിൽ  ജനഷ്ടിച്ച ഈ 36 കസാരൻ ഇകപസാള് സസാൻകഫസാര്ഡപ്പ് 

യൂണഷ്ടികവഴപ്പ്സഷ്ടിറഷ്ടിയഷ്ടിടല അധദ്യസാപകനസാണഷ്ടികപസാള്. ഗണഷ്ടിതശസാസത്തഷ്ടിൽ 

പലകമഖലകളെഷ്ടിലസായഷ്ടി നൽകഷ്ടിയ സമഗ സളംഭസാവനകളെസാണപ്പ് ഈ 

പുരസസാരത്തഷ്ടിനപ്പ് ഇകദ്ദേഹൈടത്ത അര്ഹൈനസാകഷ്ടിയതപ്പ്.

   കസാനഡകസാരനസായ കജസാണ് ചെസാള്സപ്പ് ഫവീൽഡപ്പ് എന്ന 

ഗണഷ്ടിതശസാസജൻ ആരളംഭഷ്ടിച്ച ഈ പുരസസാരളം നസാല വര്ഷത്തഷ്ടിൽ 

ഒരഷ്ടികൽ ആണപ്പ് നൽകുന്നതപ്പ്.15,000 കകനഡഷ്ടിയൻ കഡസാളെറസാണപ്പ് 

സമസാനത്തുക.

 ഭസാരത വളംശജനസായ ഇകദ്ദേഹൈത്തഷ്ടിടന്റെ ഈ കനടത്തഷ്ടിൽ നമുകപ്പ് 

അഭഷ്ടിമസാനഷ്ടികസാളം
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സസ്നേഹഹം മധുരഹം

കുടക്രികളക്രില് സഹജഫീവക്രികളളസ്കാടസ് ളസ്നേഹവക അനുകമ്പയക വളര്ത്തുക എന
ഉളദദ്ദ്യേശദ്ദ്യേളതസ്കാബട ജക്രില്ല പഞസ്കായതസ് നടപക്രിലസ്കാകക്രിയ പദ്ധതക്രിയസ്കാണസ്
ളസ്നേഹക മധുരക. അതക്രിബന്റെ ആദദ്ദ്യേബത സഹസ്കായക ലഭക്രിച്ചതസ് നമ്മുബട

ഹരക്രികൃഷ്ണനസ്
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                   വക്രിദദ്ദ്യേസ്കാരകഗക കലസ്കാസസ്കാഹക്രിതദ്ദ്യേളവദക്രി   
        ജസാന്സതി ങജസാസറ്റ്

                                                                               (HST Malayalam)

 
          ഒരു വഷ്ടിദദ്യസാലയത്തഷ്ടിടല എലസാ വഷ്ടിദദ്യസാര്ഥഷ്ടികളളം വഷ്ടിദദ്യസാരളംഗളം 

കലസാസസാഹൈഷ്ടിതദ്യകവദഷ്ടിയഷ്ടിടല അളംഗങ്ങളെസാണപ്പ് .ജുണ് മസാസളം മുതൽ തടന്ന 

കബപ്പ് രൂപഷ്ടികരണവളം ഉദപ്പ്ഘസാടെനവളം നടെത്തഷ്ടി പവര്ത്തനങ്ങള്കപ്പ്  

തുടെകമഷ്ടിട്ടു. മലയസാളെ സസാഹൈഷ്ടിതദ്യവമസായഷ്ടി ബന്ധടപട്ടുവരുന്ന 

പധസാനദഷ്ടിനസാചെരണങ്ങള് വസായനസാദഷ്ടിനളം , ബഷവീര്ദഷ്ടിനളം , കകരളെപഷ്ടിറവഷ്ടി 

ദഷ്ടിനളം  എന്നഷ്ടിവ ആചെരഷ്ടിച്ചു.  കത്വഷ്ടിസപ്പ് ചെഷ്ടിത്രരചെന കപസാസര് രചെന 

ആസത്വസാദനകുറഷ്ടിപപ്പ് തുടെങ്ങഷ്ടിയ ഇനങ്ങളെഷ്ടിൽ മത്സരളം നടെത്തഷ്ടി വഷ്ടിജയഷ്ടികള്കപ്പ് 

സമസാനളം നൽകഷ്ടി.
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ഇകഗഫീഷസ് ലക്രിറ്റററക്രി ക്ലബസ്

കസാനഷ്ടി ആര്

                                                                              (HST English)

     ഇളംഗവീഷപ്പ് ഭസാഷപഠനത്തഷ്ടിൽ തസാല്പരദ്യളം ജനഷ്ടിപഷ്ടിക്കുക, ഇളംഗവീഷപ്പ് ഭസാഷ 

അനസായസാകസന ഹകകസാരദ്യളം ടചെയസാൻ കുടഷ്ടികടളെ പസാപ്തരസാക്കുക എന്ന 

ലകദ്യകത്തസാടടെ ഈ അധദ്യയനവര്ഷസാരളംഭത്തഷ്ടിൽ തടന്ന ഒന മുതൽ 

പന്ത്രണപ്പ് വടരയുള്ള കസാസ്സുകളെഷ്ടിടല കുടഷ്ടികടളെ ഉള്ടപടുത്തഷ്ടി ELC 

രൂപവീകരഷ്ടിച്ചു.     എൽ പഷ്ടി, യു പഷ്ടി കസാസ്സുകളെഷ്ടിടല കുടഷ്ടികടളെ ELC Kids, HS 

ടല കുടഷ്ടികടളെ ELC Junior,  HSS ടല കുടഷ്ടികടളെ  ELC Senior എന്നപ്പ് മൂന്നപ്പ്

വഷ്ടിഭസാഗങ്ങളെസായഷ്ടി തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചപ്പ് പവര്ത്തനളം ആരളംഭഷ്ടിച്ചു. എലസാ ഇളംഗവീഷപ്പ് 

അധദ്യസാപകരുടടെയുളം സഹൈകരണളം ഇതഷ്ടിനുണപ്പ്. മസാസത്തഷ്ടിടലസാരഷ്ടികൽ 

എലസാ അളംഗങ്ങളളം ഒരുമഷ്ടിച്ചപ്പ് കൂടെഷ്ടി പവര്ത്തനളം വഷ്ടിലയഷ്ടിരുത്തുന. ELC 
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Butlletin board, ELC Blog, ELC Rainbow Radio എന്നഷ്ടിവ ഇതഷ്ടിടന്റെ 

തനതു പവര്ത്തനമസാണപ്പ്. കുടഷ്ടികളടടെ സര്ഗ്ഗസാത്മക കഴഷ്ടിവകടളെ 

വഷ്ടികസഷ്ടിപഷ്ടികസാൻ ഇവ വളെടര സഹൈസായകമസാകുന. ELC Rainbow 

radio യുടടെ ആദദ്യ സളംകപകണളം 2018 ജൂഹല  20  സമസാരളംഭഷ്ടിച്ചു. ELC 

Rainbow radio യുടടെ 8 സളംകപകണങ്ങള് വഷ്ടിജയകരമസായഷ്ടി 

പൂര്ത്തഷ്ടിയസാകടപട്ടു. ELC Rainbow radio  ഇളംഗവീഷഷ്ടി വസായന 

പരഷ്ടികപസാഷഷ്ടിപഷ്ടിക്കുക്കുുന്നതഷ്ടിനസായഷ്ടി എലസാ കസാസ്സുകളെഷ്ടിലളം The HINDU – 

Student edition  പത്രളം നൽകഷ്ടിവരുന. 

പഠനത്തഷ്ടിൽ പഷ്ടിന്നസാകളം നഷ്ടിൽക്കുന്ന കുടഷ്ടികടളെ മുഖദ്യധസാരയഷ്ടിൽ 

എത്തഷ്ടിക്കുന്നതഷ്ടിനസായഷ്ടി STEP (Student Enpowerment Programme) 

നടെത്തഷ്ടിവരുന. പഠനളം രസകരവളം ലളെഷ്ടിതവമസാടണന്നപ്പ് കുടഷ്ടികടളെ 

കബസാധദ്യടപടുത്തഷ്ടി ELC മുകന്നറുന.

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്



17.                                                                                                                          ഇ സസ്ലേററ്റ് 2018-19

ബബാലസവേദദ
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                                  വസ്കായനസ്കാകുറക്രിപസ് 

                                                                            നന്ദന അനതില്

ടതന്നസാലതിരസാമനുസം സമസാനവസം

    ഈ കഥയതില് രസാമടന്റെ ബുദതിസസാമര്ഥദ്യടത പറതിയസാണറ്റ് പറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നതറ്റ്.  

ഒരതിക്കല് മഹസാരസാജസാവതിടന്റെ രസാജദ്യതറ്റ് ഉത്സവമസായതിരതിന. അന്നറ്റ് രസാജസാവറ്റ് തടന്റെ 
സദസതിലതിരതിക്കുന്ന എലസാ അസംഗങ്ങള്ക്കുസം പസാരതിങതസാഷതികസം നല്കസാന് 

തശീരുമസാനതിച്ചു. സമസാനങ്ങള് നതിരതതി വച്ചറ്റ് എലസാവങരസാടുസം ഇഷ്ടമുള്ളതറ്റ് 

തതിരടഞ്ഞടുക്കസാന് പറഞ.എലസാങപര്ക്കുസം സങനസാഷമസായതി. അവസസാനസം 

ടതന്നസാലതിയടടെ ഊഴമസായതിരുന. ടതന്നസാലതിരസാമന് വന്നങപ്പെസാങഴക്കുസം സമസാനങ്ങള് 

എലസാസം തശീര്ന. ഒരു കസാലതി പസാത്രമസായതിരുന ബസാക്കതി. രസാമന് ടപടട്ടന്നറ്റ് ആ 

പസാത്രടത തൂവസാല ടകസാണറ്റ് മൂടെതി.  ഇതറ്റ് കണറ്റ് രസാജസാവറ്റ് ടതന്നസാലതിങയസാടു ങചസാദതിച്ചു. 

തസാന് എനസാണറ്റ് ടചയ്യുന്നതറ്റ്. രസാമന് പറഞ. രസാജസാങവ ഈ പസാത്രതതില് ഒനസം 

തടന്നയതില. ഈ ഒഴതിഞ്ഞ പസാത്രസം ടകസാണറ്റ് പസാതയതിലൂടടെ നടെക്കുങമസാള് ആളുകള് 

പറയതിങല രസാജസാവതിനറ്റ് ടകസാടുക്കസാന് ഒന ഇല എന്നറ്റ്. പങക്ഷ ഈ തൂവസാല ടകസാണറ്റ് 
മൂടെതിയസാല് ആളുകള് കരുതുസം ഇതതിടലങനസാ വതിലപതിടെതിപ്പുള്ള സസാധനമസായതിരതിക്കുസം 

എന്നറ്റ് . രസാജസാവതിടന്റെ അഭതിമസാനതതിനറ്റ് ഒരു ങകസാട്ടവസം തട്ടതില. ഇതറ്റ് ങകട്ട രസാജസാവതിനറ്റ് 

സങനസാഷമസായതി. തടന്റെ കഴുതതില് കതിടെന്ന ഒരു രത്നമസാല ടതന്നസാലതിക്കറ്റ് ടകസാടെത. 

ടതന്നസാലതിക്കറ്റ് സങനസാഷമസായതി.
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 ശകക്രിശസ്കാലക്രി ആരസ്

       ആര്ച്ച എ  എസപ്പ്  7C

 ഒരഷ്ടിടെടത്തസാരഷ്ടിടെത്തപ്പ് ഒരു കസാടുണസായഷ്ടിരുന. വളെടര പകൃതഷ്ടിരമണവീയമസായ 

ഒരു കസാടെപ്പ് ആയഷ്ടിരുന അതപ്പ് . നഷ്ടിറടയ മൃഗങ്ങള് ഉണസായഷ്ടിരുന .ഒരുദഷ്ടിവസളം

ഒരു ആനയുളം കുരങ്ങനുളം തമഷ്ടിൽ വഴകഷ്ടിട്ടു .ആന പറഞ ഞസാനസാണപ്പ് 

ഏറവളം ശകഷ്ടി ശസാലഷ്ടിയസായ മൃഗടമന്നപ്പ്.  അകപസാള് കുരങ്ങൻ പറഞ  

സഷ്ടിളംഹൈ രസാജസാവസാണപ്പ് നവീയല. എന്നസാലളം സഷ്ടിളംഹൈളം കഴഷ്ടിഞസാൽ ശകഷ്ടി 

ഞസാനസാണകലസാ എന്നപ്പ് ആന പറഞ . അല ടതറസാണപ്പ് ഞസാനസാണപ്പ് സഷ്ടിളംഹൈളം

കഴഷ്ടിഞസാൽ ശകഷ്ടിശസാലഷ്ടി. അവര് തമഷ്ടിൽ വഴകസായഷ്ടി ആന പറഞ 

എനഷ്ടികപ്പ് വലഷ്ടിയമരളം പഷ്ടിഴുടതടുകസാൻ കഴഷ്ടിയുളം. അകപസാള് കുരങ്ങൻ പറഞ 

എനഷ്ടിയപ്പ് മരത്തഷ്ടിൽ കയറസാൻ പറ്റുളം നഷ്ടിനകപ്പ് പറഷ്ടിലകലസാ.അങ്ങടന വഴകഷ്ടിട്ടു 

ടകസാണഷ്ടിരുന്നകപസാഴസാണപ്പ് ഒരു പരുന്തു വന്നതപ്പ്. പരുനപ്പ് അവകരസാടെപ്പ് 

കസാരദ്യങ്ങള് കചെസാദഷ്ടിച്ചറഷ്ടിഞ. അകപസാള് പരുന്തു പറഞ  ഞസാനസാണപ്പ് 

ശകഷ്ടിശസാലഷ്ടി  എനഷ്ടികപ്പ് പറകസാൻ സസാധഷ്ടിക്കുമകലസാ. നഷ്ടിങ്ങള്കസാര്ക്കുളം 

ഇലസാത്ത കഴഷ്ടിവപ്പ് എനഷ്ടിക്കുണപ്പ്. അകപസാള് ആന പറഞ എടൻറ ഒരു ചെവഷ്ടിട്ടു 

മതഷ്ടി നവീ ചെമനഷ്ടി ആകസാൻ. കൂടുതൽ ടപസാങ്ങച്ചളം പറയസാടത. അകപസാഴസാണപ്പ് 

രസാജു അതുവഴഷ്ടി വരുന്നതപ്പ്. രസാജു അവകരസാടെപ്പ് കസാരദ്യങ്ങടളെലസാളം 
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കചെസാദഷ്ടിച്ചറഷ്ടിഞ. രസാജു പറഞ ഓകരസാ ജവീവഷ്ടികള്ക്കുളം ഓകരസാ കഴഷ്ടിവസാണപ്പ്.

കുരങ്ങനപ്പ് മരത്തഷ്ടിൽ കയറസാളം, പരുനഷ്ടിനപ്പ് ഉയരത്തഷ്ടിൽ പറകസാളം, ആനയപ്പ് 

തടെഷ്ടി ടപസാകസാനുളം മരളം പഷ്ടിഴുടതറഷ്ടിയസാനുളം കഴഷ്ടിയുളം , എലകപരുളം തുലദ്യരസാണപ്പ്. 

മനുഷദ്യര് ഈ കപരുളം പറഞപ്പ് വഴകപ്പ് ഇടെസാറുണപ്പ്. നഷ്ടിങ്ങടളെകപസാഴുളം 

സുഹൃത്തുകളെസായഷ്ടിരഷ്ടികണളം .നസാളകള് കഴഷ്ടിഞ. എലസാ മൃഗങ്ങളളം 

ഒടത്തസാരുമകയസാടടെ കഴഷ്ടിയുന.
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                                മക്രിട്ടുവക്രിൻബറ ബുദ്ധക്രി

   അനഘ എ എസപ്പ്  2A

          ഒരുദഷ്ടിവസളം മഷ്ടിട്ടു മുയൽ ആഹൈസാരളം കതടെഷ്ടി കസാടഷ്ടിലൂടടെ നടെക്കുകമസാള് 

അവടന്റെ മുന്നഷ്ടിൽ ഒരു പസാമപ്പ് പത്തഷ്ടി വഷ്ടിടെര്ത്തഷ്ടി നഷ്ടിൽക്കുന്നതു കണ. മഷ്ടിട്ടു 

ഓടെസാൻ തുടെങ്ങുകമസാകഴക്കുളം മുന്നഷ്ടിൽ ടചെമൻ ടചെന്നസായ കണ്ണുതുറഷ്ടിച്ചപ്പ് 

നസാവ നവീടഷ്ടി നഷ്ടിൽക്കുന .എങ്ങടനയുളം രകടപട മതഷ്ടിയസാവൂ അവൻ ഒരു 

സൂത്രളം കതസാന്നഷ്ടി .അവര് രണകപരുളം മഷ്ടിട്ടുവഷ്ടിനപ്പ് ആകമഷ്ടികസാൻ  

കപസായകപസാള് മഷ്ടിട്ടു കുനഷ്ടിഞ ടകസാടുത്തു. ടചെമടന്റെ കടെഷ്ടി പസാമഷ്ടിനുളം 

പസാമഷ്ടിടന്റെ ടകസാത്തപ്പ് ടചെമനുളം ടകസാണ. പഷ്ടിടന്ന അവര് രണകപരുളം ആ 

സ്ഥലകത്തകപ്പ് കപസാലളം വന്നഷ്ടില. 
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                        ളസ്നേഹകനക്രിറഞ്ഞ ബെസ്കാലൻ 

അനന്തു വഷ്ടിഎസപ്പ് (4A)

     പണപണപ്പ് പള്ളഷ്ടികൽ എന്ന ഗസാമടത്ത ഒരു ബസാലൻ ഉണസായഷ്ടിരുന. 

അവൻ ടനലഷ്ടികൽ യുപഷ്ടി സപ്പ്കൂളെഷ്ടിലസാണപ്പ് പഠഷ്ടിക്കുന്നതപ്പ്. ഒരു ദഷ്ടിവസളം 

അവൻ സപ്പ്കൂളെഷ്ടികലകപ്പ് കപസാകുകയസായഷ്ടിരുന. അകപസാള് ഒരു മരച്ചുവടഷ്ടിൽ 

ഒരു വൃദ്ധയസായ സവീ കഷ്ടിടെക്കുന്നതപ്പ് കണ .വഷ്ടിശനവലഞപ്പ് 

ടമലഷ്ടിഞണങ്ങഷ്ടിയ ശരവീരകത്തസാടടെ ആയഷ്ടിരുന അവര് കഷ്ടിടെന്നതപ്പ്. 

ആരുകണസാലളം സങ്കടെളം കതസാന്നഷ്ടി കപസാകുളം. അവൻ കണതപ്പ് അവഷ്ടിടടെ 

നഷ്ടിന്നവര് ആ സവീടയ കളെഷ്ടിയസാക്കുകയുളം കടലറഷ്ടിയുകയുളം ടചെയ്യുന്നതസാണപ്പ് .

രസാജുവഷ്ടിനപ്പ് സങ്കടെളം സഹൈഷ്ടികസാനസായഷ്ടില .അവൻ അവടരലസാളം കപസായഷ്ടി 

കഴഷ്ടിഞ അവടൻറ കചെസാറുപസാത്രളം ആ വൃദ്ധയപ്പ് കനടര നവീടഷ്ടി.ആ സവീകപ്പ് 

വളെടരയധഷ്ടികളം സകനസാഷമസായഷ്ടി. അവൻ പറഞ, കഴഷ്ടികച്ചസാളൂ ഇതപ്പ് 

അമ്മൂമയപ്പ് ഉള്ളതസാണപ്പ്. ഇനഷ്ടി ടവള്ളളം കുടെഷ്ടികച്ചസാളൂ എന പറ  ഞ അവൻ 

അമ്മൂമ്മൂയപ്പ് ടവള്ളളം ടകസാടുത്തു .രസാജുവഷ്ടിടന വളെടരയധഷ്ടികളം സകനസാഷളം 

അനുഭവടപട്ടു .  നന്മ ടചെയ്യുന്നവര്കപ്പ് സകനസാഷളം ഉണസാകുളം.
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                                        മഴവക്രില്ലസ്

         ലയ എൽ (4A)

 ഏഴുനഷ്ടിറമുള്ള മഴവഷ്ടികല 

നഷ്ടിടന്ന കസാണസാൻ എന്തു ചെനളം 

കസാര്കമഘങ്ങള് കപസാകുകമസാള് 

ഓടെഷ്ടിനടെക്കുളം മഴവഷ്ടിലപ്പ് 

ആകസാശത്തഷ്ടിൽ കസാണുകമസാള്

 നഷ്ടിടന്ന കസാണസാൻ എനപ്പ് രസളം      
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               മസ്കാറുന ളലസ്കാകവക മസ്കാറുന പ്രകൃതക്രിയക 

കദവഷ്ടിക  (10 A)

       കസാലങ്ങള് മസാറുകമസാള് കലസാകവളം പകൃതഷ്ടിയുളം ഒപത്തഷ്ടിടനസാപളം 

മസാറുന. പസാചെവീനകസാലടത്ത കപസാടല അല. ശസാസസസാകങ്കതഷ്ടികവഷ്ടിദദ്യകള് 

വളെര്നടകസാണഷ്ടിരഷ്ടിക്കുന. വഷ്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസത്തഷ്ടിനപ്പ്പസാധസാനദ്യളം ലഭഷ്ടിച്ചഷ്ടിരഷ്ടിക്കുന. 

സപ്പ്കൂളകളെഷ്ടിൽ എലസാതരളം ഹഹൈടടെകപ്പ് ഉപകരണങ്ങളളം ലഭദ്യമസാണപ്പ്. 

കുടഷ്ടികള്കപ്പ് ഭകണവളം പഭസാതഭകണവളം സപ്പ്കൂളെഷ്ടിൽ നഷ്ടിന്നപ്പ് ലഭഷ്ടിക്കുന. 

സസാകങ്കതഷ്ടികവഷ്ടിദദ്യകള് വളെടരയധഷ്ടികളം മുന്നഷ്ടിലസാണപ്പ് ടതങ്ങഷ്ടിൽ കയറസാൻ 

കപസാലളം പകതദ്യകളം ഒരു യന്ത്രളം കണ പഷ്ടിടെഷ്ടിച്ചഷ്ടിരഷ്ടിക്കുന .മനുഷദ്യൻ അവടന്റെ 

കഴഷ്ടിവകള് അവടന്റെ കജസാലഷ്ടികള് ആയസാസ രഹൈഷ്ടിതമസാകസാൻ 

ഉപകയസാഗഷ്ടിക്കുന .ടെഷ്ടിവഷ്ടി ,കറഡഷ്ടികയസാ, കഫസാണ് എന്നഷ്ടിവടയസാനളം ഇലസാത്ത 

ഒരു കലസാകടത്ത മനുഷദ്യര്കപ്പ് ഇന്നപ്പ് ചെഷ്ടിനഷ്ടികസാൻകപസാലളം സസാധദ്യമല.  

പറകസാൻ കഴഷ്ടിയഷ്ടിടലങ്കഷ്ടിൽ അതഷ്ടികനകസാള് കവഗളം ഒരു സ്ഥലത്തുനഷ്ടിന്നപ്പ് 

മടറസാരു സ്ഥലകത്തകപ്പ് കപസാകസാൻ മനുഷദ്യൻടറ ബുദ്ധഷ്ടിടകസാണപ്പ് 

വഷ്ടിമസാനങ്ങള് കണപഷ്ടിടെഷ്ടിച്ചു.

പരഷ്ടിമഷ്ടിതഷ്ടികളെഷ്ടിൽ നഷ്ടിനകപസാലളം മനുഷദ്യര് ഉയര്ന്ന കണപഷ്ടിടുത്തങ്ങള് 

നടെത്തുന ,ഉദസാഹൈരണളം സവീഫൻ ഹൈസാകഷ്ടിളംഗപ്പ് . കമസാകടസാര് നന്യൂകറസാണുകളടടെ

തകരസാര് കസാരണളം  എണവീറപ്പ് നടെകസാൻ കഴഷ്ടിയസാത്ത അകദ്ദേഹൈളം തടന്റെ 
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വവീൽടചെയറഷ്ടിലഷ്ടിരുന്നപ്പ് പപഞ വഷ്ടിസ്മയങ്ങളടടെ കുറഷ്ടിച്ചപ്പ് പഠഷ്ടിച്ചു, ധസാരസാളെളം 

പുസ്തകങ്ങള് രചെഷ്ടിച്ചു. കസാസുകടളെടുത്തു. അറഷ്ടിവപ്പ് മറ്റുള്ളവര്കപ്പ് പകര്ന 

ടകസാടുത്തു. എടനസാടക കനടങ്ങള് ഉണസായസാലളം മനുഷദ്യര് പകൃതഷ്ടികയസാടെപ്പ് 

കസാണഷ്ടിക്കുന്ന ക്രൂരതകള്ക്കുളം കണകഷ്ടില .പകൃതഷ്ടിടയ ചൂഷണളം ടചെയ്യുന

.വഷ്ടികസനത്തഷ്ടിനപ്പ് കപരപ്പ് പറഞപ്പ് നടെക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങള്കപ്പ് ഇകപസാള് 

പകൃതഷ്ടി നമുകപ്പ് തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചടെഷ്ടികളളം തരുന. ഇടെയഷ്ടിടെയപ്പ് ഉണസാകുന്ന പളെയവളം  

മറ്റുളം പകൃതഷ്ടിയുടടെ തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചടെഷ്ടിയസാണപ്പ് എടനസാടക സസാകങ്കതഷ്ടിക മുകന്നറങ്ങള്

ആയസാലളം പകൃതഷ്ടിടയ കൂടെഷ്ടി സളംരകഷ്ടിച്ചഷ്ടില എങ്കഷ്ടിൽ നടമ ഒന്നടെങ്കളം 

ഹൈനഷ്ടികസാനുളം പകൃതഷ്ടികപ്പ് കഴഷ്ടിയുളം. ഇകപസാള് അതഷ്ടിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളളം 

നടെനവരുന .വസായുമലഷ്ടിനവീകരണളം ഉണസാകസാതഷ്ടിരഷ്ടികസാൻ ഇലകപ്പ്ട്രഷ്ടികപ്പ് 

വസാഹൈനങ്ങള് കണപഷ്ടിടെഷ്ടിച്ചു .ഉടെടന നഷ്ടിരത്തഷ്ടിൽ വരഷ്ടികയുളം ടചെയ്യുളം. 

അനുഭവങ്ങള് മനുഷദ്യടന പകൃതഷ്ടിടയ കസ്നേഹൈഷ്ടികസാനുളം പഠഷ്ടിപഷ്ടിക്കുനണപ്പ്. 

ശസാസരളംഗത്തപ്പ് വളെര്ച്ച മസാനവ നന്മയ്ക്കുളം പകൃതഷ്ടിയുടടെ നന്മയസാവടട.
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 കുഞ്ഞക്രി പൂമ്പസ്കാറ്റ 

                                                                    സൂരദ്യകുമസാര് എസപ്പ് ബഷ്ടി    2A

                   

കുഞഷ്ടി പൂവഷ്ടിൻ കവഷ്ടിളെത്തപ്പ് 

മുത്തളം നൽകഷ്ടി പൂമസാറ

 മഞനഷ്ടിറത്തഷ്ടിൽ പൂടമസാടെഷ്ടിയസാൽ

 മുഖളം മഷ്ടിനുക്കുളം പൂമസാറ 

പൂകനൻ ഉടണസാരു പൂമസാറ

 കുഞഷ്ടി ചെഷ്ടിറകുവഷ്ടിരഷ്ടിച്ചപ്പ്

  ആ പൂ  ഈ പൂ  പൂവകള് കതസാറുളം 

പസാറഷ്ടിനടെന പൂമസാറ 
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ചസ്കാന്ദ്രദക്രിനക
                                                                            (9C വതിദദ്യസാര്തതികള്)

      1929 ജൂഹല 21 .മനുഷദ്യടന്റെപസാദളം ആദദ്യളം ചെന്ദ്രനഷ്ടിൽ പതഷ്ടിഞ 

ദഷ്ടിവസളം. കലസാകജനതടയ ഉകദത്വഗത്തഷ്ടിൻ മുള്മുനയഷ്ടിൽ ആകഷ്ടി ആ 

സസാഹൈസഷ്ടികയസാത്ര. 

സമയളം രസാവഷ്ടിടല 9 32 പഭസാതളം. യുഎസഷ്ടിടല കഫസാറഷ്ടിഡയഷ്ടിൽ കകപപ്പ് 

കസാനവര് ടകന്നഡഷ്ടി കസ്പേസപ്പ് ടസൻററഷ്ടിൽ അകപസാകളെസാ-11 

കബൗണപ്പ്ഡബൗണ് തുടെങ്ങഷ്ടി. ആദദ്യമസായഷ്ടി മനുഷദ്യൻ ചെന്ദ്രനഷ്ടികലകപ്പ് കപസാകുന 

അകപസാകളെസാ വഹൈഷ്ടിച്ചു നസാസയുടടെ സസാകറണ് കറസാകറപ്പ് കുതഷ്ടിച്ചുയര്ന 

എഡത്വഷ്ടിൻ ആൽഡഷ്ടിൻ, ഹമകഷ്ടിള് കകസാളെഷ്ടിൻസപ്പ്, നവീൽ ആളം സപ്പ്കട്രസാളംഗപ്പ്  

എന്നഷ്ടിവര് യസാത്രഷ്ടികര്.  സസാകറണ് 5 നസാസയുടടെ പടുകൂറൻ കറസാകറസാണപ്പ് 

ഉയരളം 110 മവീറര്. ഏകകദശളം മൂന്നപ്പ് ദശലകളം കഷ്ടികലസാ ഭസാരളം.3 ഘടളം ഉള്ള 

കറസാകറഷ്ടിടല മുകളെഷ്ടിടല ഘടത്തഷ്ടിൽ അകപസാകളെസാ-11 ഉളം അതഷ്ടിടല 

യസാത്രകസാരുളം. 384400 കഷ്ടികലസാമവീറര് ദൂരമുണപ്പ് ഭൂമഷ്ടിയുളം ചെന്ദ്രനുളം തമഷ്ടിൽ. 

മണഷ്ടിക്കൂറഷ്ടിൽ ആയഷ്ടിരകത്തസാളെളം കഷ്ടികലസാമവീറര് കവഗത്തഷ്ടിൽ .

സമയളം 9 .44 സസാകറണ് ആദദ്യ രണപ്പ് ഘടങ്ങള് കത്തഷ്ടി 

തവീര്ന.അകപസാകളെസാ 190 കഷ്ടികലസാമവീറര് ഉയരത്തഷ്ടിൽ. ദബൗതദ്യ  നഷ്ടിയന്ത്രണളം 
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ഹൂസണഷ്ടിടല മഷ്ടിഷൻ കണ്കട്രസാളെഷ്ടിനപ്പ്. 

ഇനദ്യൻ സമയളം ഉച്ചയപ്പ് 12.22 വസാഹൈനളം ഭൂമഷ്ടിയുടടെ ആകര്ഷണത്തഷ്ടിനപ്പ് 

പുറത്തപ്പ്.  ട്രസാൻസപ്പ് ലൂണസാര്  ഘടളം തുടെങ്ങഷ്ടി. സസാകറണ്  അവസസാന കസജപ്പ് 

പവര്ത്തഷ്ടിക്കുന. കവഗത മണഷ്ടിക്കൂറഷ്ടിൽ 3 8 9 4 6 കഷ്ടികലസാമവീറര്. 

അകപസാകളെസാ-11 നവീൽ ആളം സപ്പ്കട്രസാങപ്പ് command ടചെയ്യുന

സമയളം 12.49.കവചെളം പഷ്ടിളെര്ന്നപ്പ് ദബൗതദ്യസളംഘളം പുറകത്തകപ്പ് ഈഗഷ്ടിള് 

(ലൂണസാര്), കമസാൻറപ്പ് എന്നവീ ടമസാഡന്യൂളകള് കചെര്ന്നതസാണപ്പ് അകപസാകളെസാ-

11 ദബൗതദ്യളം. വസാഹൈനത്തഷ്ടിൽ  നഷ്ടിന്നപ്പ് കവര്ടപടപ്പ് കമസാൻഡപ്പ് കമസാഡന്യൂള് 

മുകന്നസാടപ്പ് . 180 ഡഷ്ടിഗഷ്ടി തഷ്ടിരഷ്ടിഞപ്പ് വവീണളം ലൂണസാര് കമസാഡന്യൂളെഷ്ടികലകപ്പ് ഇതപ്പ് 

തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചു പഷ്ടിടെഷ്ടിപഷ്ടിക്കുന. 

ജൂഹല 17. അകപസാകളെസായുടടെ ദഷ്ടിശ കൃതദ്യളംആക്കുന്ന കജസാലഷ്ടിയഷ്ടിൽ ഹൂസണ്  

മഷ്ടിഷൻ കണ്കട്രസാള് വദ്യസാപൃതര്. ഹവകഷ്ടിടപ്പ് 7.31 യസാത്രകള് കലസാകടമമസാടുളം

ടടെലഷ്ടിവഷ്ടിഷൻ സപ്പ്കവീനുകളെഷ്ടിൽ പതദ്യകടപട്ടു. ജൂണ് 18 യസാത്ര തുടെരുന. 

ഉച്ചയപ്പ് 12 .58 ൻ  ചെന്ദ്രൻടറ ആകര്ഷണവലയത്തഷ്ടിൽ പകവശഷ്ടികസാൻ 

മഷ്ടിഷൻ കണ്കട്രസാള് നഷ്ടിര്കദ്ദേശളം .തുടെര്ന്നപ്പ് ദബൗതദ്യളം ചെന്ദ്രടന ഭ്രമണളം 

ടചെയസാൻ തുടെങ്ങഷ്ടി .ചെകന്ദ്രസാപരഷ്ടിതലത്തഷ്ടികലകപ്പ് ഇറങ്ങസാൻ ലൂണസാര് 

കമസാഡന്യൂള് തയസാടറടുക്കുന. 
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ജൂഹല 20 ആകസാളംകഭരഷ്ടിതളം.ചെരഷ്ടിത്ര നഷ്ടിമഷ്ടിഷളം മണഷ്ടിക്കൂറുകള് അകടല

.രസാവഷ്ടിടല 9.27 ലൂണസാര് ടമസാഡന്യൂളെഷ്ടികലകപ്പ് ആൽഡഷ്ടിൻ പകവശഷ്ടിച്ചു .ഒരു 

മണഷ്ടിക്കൂറഷ്ടിനുകശഷളം ആളംസപ്പ്കട്രസാങ്ങുളം. 

2 .12 കമസാൻഡപ്പ് കമസാഡന്യൂള് കവര്ടപടുത്തഷ്ടി. ലൂണസാര് ടമസാഡന്യൂളെഷ്ടിടന 

നഷ്ടിലത്തഷ്ടിറകസാനുള്ള  ശ്രമളം തുടെരുന .ഹവകുകന്നരളം 4. 5 ലൂണസാര് 

കമസാഡന്യൂള് ചെകന്ദ്രസാപരഷ്ടിതലത്തഷ്ടിനപ്പ് അരഷ്ടിടക. ആളംസപ്പ്കട്രസാങപ്പ് 

നഷ്ടിയന്ത്രഷ്ടിക്കുന രസാത്രഷ്ടി 10. 56 ആളം സപ്പ്കട്രസാങപ്പ് ചെന്ദ്ര ഉപരഷ്ടിതലത്തഷ്ടികലകപ്പ്. 

ചെന്ദ്രനഷ്ടികലകപ്പ് കസാൽ വച്ചപ്പ് അകദ്ദേഹൈളം പറഞ മനുഷദ്യടന്റെ  ഒരു ടചെറഷ്ടിയ 

കസാൽടവപപ്പ് മനുഷദ്യരസാശഷ്ടികപ്പ് വലഷ്ടിടയസാരു കുതഷ്ടിച്ചുചെസാടളം.

പശസാനതയുടടെ സമുദളം എന്നസാണപ്പ് ചെന്ദ്രനഷ്ടിൽ അകപസാകളെസാ-11 ഇറങ്ങഷ്ടിയ 

സ്ഥലത്തഷ്ടിടന്റെ കപരപ്പ്. ചെന്ദ്രനഷ്ടിടല മണപ്പ് കശഖരഷ്ടിച്ചു. 20 മഷ്ടിനഷ്ടിറപ്പ് 

കഴഷ്ടിഞകപസാള് ആൽഡഷ്ടിനുളം ചെകന്ദ്രസാപരഷ്ടിതലത്തഷ്ടിലഷ്ടിറങ്ങഷ്ടി. യസാത്രഷ്ടികര് 

ചെന്ദ്രനഷ്ടിൽ അകമരഷ്ടികൻ പതസാക ഉയര്ത്തഷ്ടി. തുടെര്ന്നപ്പ് രണപ്പ് മണഷ്ടിക്കൂര് 

വഷ്ടിവഷ്ടിധ പരവീകണങ്ങള് .ഒരു സ്മസാരകശഷ്ടിലയുളം കലസാകകനതസാകള് ഒപഷ്ടിടപ്പ് 

സ്മരണഷ്ടികയുളം സ്ഥസാപഷ്ടിച്ചകശഷളം മടെകളം. പുലര്ടച്ച 12. 54 ദബൗതദ്യളം പൂര്ണളം 

ഉച്ചയപ്പ് 1. 54 കമസാൻഡപ്പ് കമസാഡന്യൂളെഷ്ടിടല ലകദ്യമസാകഷ്ടി ലൂണസാര് കമസാഡന്യൂള് 

കമസാൻഡപ്പ് കമസാഡന്യൂളെഷ്ടിൽ സഹൈയസാത്രഷ്ടികടര കസാത്തപ്പ് കകസാളെഷ്ടിൻസപ്പ്. 
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ടമസാഡന്യൂള് ചെന്ദ്രനു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തഷ്ടിലസാണപ്പ് .ലൂണസാര് 

കമസാഡന്യൂളളം കമസാൻഡപ്പ് ടമസാഡന്യൂളളം  കയസാജഷ്ടിപഷ്ടിക്കുന. വഷ്ടിഷമകരമസായ ഈ 

ഘടളം പൂര്ത്തവീകരഷ്ടിക്കുന. ചെന്ദ്രനഷ്ടിൽ നഷ്ടിന്നപ്പ് കശഖരഷ്ടിച്ച വസപ്പ്തുകള് 

കമസാൻഡപ്പ് ടമസാഡന്യൂളെഷ്ടികലകപ്പ്  മസാറ്റുന .ജൂഹല 22 അകപസാകളെസാ ഇകപസാഴുളം 

ചെന്ദ്രടന ചുറ്റുന  പുലര്ടച്ച 12 56  അകപസാകളെസാ അതഷ്ടികവഗത്തഷ്ടിൽ 

ഭൂമഷ്ടിയഷ്ടികലകപ്പ്. അതദ്യനളം അപകടെളം പഷ്ടിടെഷ്ടിച്ച തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചഷ്ടിറകളം. ഭൂമഷ്ടിയുടടെ 

ആകര്ഷണ വലയത്തഷ്ടിൽ പകവശഷ്ടിച്ചസാൽ ഗുരുതത്വസാകര്ഷണളംമൂലളം 

വസാഹൈനത്തഷ്ടിൻടറ കവഗളം കൂടുളം .ജൂഹല 24 പസഫഷ്ടികപ്പ് സമുദത്തഷ്ടിൽ 

തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചഷ്ടിറകഷ്ടി .അവസസാനഘടളം പസാരഷൂട്ടുകള് വഷ്ടിടെര്ന .വസാഹൈനളം 

സമുദത്തഷ്ടിൽ ഇറങ്ങുന യസാത്രഷ്ടികടര പകതദ്യകളം സുരകസാകവചെളം 

ധരഷ്ടിപഷ്ടിക്കുന ഇവടര പസഷ്ടിഡൻറപ്പ് റഷ്ടിച്ചസാര്ഡപ്പ് നഷ്ടികണ് 

ഉള്ടപടടെയുള്ളവര് അവടര സത്വവീകരഷ്ടികസാൻ ഉണസായഷ്ടിരുന.
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സസൗഹൃദക 

     ഒരഷ്ടിടെടത്തസാരു വലഷ്ടിയകസാടെപ്പ് ഉണസായഷ്ടിരുന ഒരുമുയൽ തസാമസഷ്ടിച്ചഷ്ടിരുന. 

സസാധസാരണ മുയലകള് ഓടത്തഷ്ടിലളം മുന്നഷ്ടിലസാണപ്പ്. എന്നസാൽ ഈ മുയൽ 

പഷ്ടിന്നഷ്ടിലസായഷ്ടിരുന. ഈ കസാരണത്തസാൽ മറ്റു മൃഗങ്ങള് അവടന 

കളെഷ്ടിയസാകഷ്ടി ടകസാണഷ്ടിരുന. ഈ മുയലഷ്ടിനപ്പ് കവടറസാരു കഴഷ്ടിവണസായഷ്ടിരുന. 

എത്ര ഉയരത്തഷ്ടിലളം ചെസാടുളം .എന്നസാൽ ഈ കഴഷ്ടിവപ്പ് ആരുളം ശ്രദ്ധഷ്ടികസാടത 

അവടന കളെഷ്ടിയസാക്കുളം. ടചെന്നസായ മസാത്രമസാണപ്പ് അവടന 

കളെഷ്ടിയസാകസാത്തതപ്പ്. അങ്ങടനയഷ്ടിരഷ്ടിടയ അവടന്റെ കസാടെപ്പ് മനുഷദ്യര് 

ആകമഷ്ടിച്ചു .ഒരു വലഷ്ടിയ കവലഷ്ടിടകടഷ്ടി. അവര്കപ്പ് രകടപടെസാൻ വലഷ്ടിയ 

കവലഷ്ടി ചെസാടെഷ്ടി കടെകണളം. വഷ്ടിഷമകത്തസാടടെ ഇരഷ്ടിക്കുകമസാഴസാണപ്പ് മുയലളം 

ടചെന്നസായയുളം എലസാവരുടടെ അടുത്തുളം യസാത്ര പറഞ. മറ്റു മൃഗങ്ങള് 

കചെസാദഷ്ടിച്ചു നഷ്ടിങ്ങള് എങ്ങടന കപസാകുളം മുയൽ പറഞ ഞസാനുളം ടചെന്നസായയുളം

ചെസാടെഷ്ടി കപസാകുളം. അകപസാഴുളം മറ്റു മൃഗങ്ങള് കളെഷ്ടിയസാകഷ്ടി പറഞ .ഓടെസാൻ 

പറഷ്ടില പഷ്ടിടന്നയസാണപ്പ് ചെസാടെഷ്ടി കപസാകുന്നതപ്പ് .മുയലഷ്ടിനപ്പ്  സങ്കടെളം വന. 

ടചെന്നസായ മുയലഷ്ടികനസാടെപ്പ് പറഞ ഒരു കസാരദ്യളം ടചെയസാളം നമുകപ്പ് മനുഷദ്യര് 

വരുന്നതഷ്ടിനുമുൻപപ്പ് കപസാകസാളം .പരഷ്ടിഹൈസാസപൂര്വളം അവര് ടപസാടഷ്ടിച്ചഷ്ടിരഷ്ടിച്ചു. 

ടചെന്നസായ പറഞ."എടന്ന മുറുടക പഷ്ടിടെഷ്ടികണളം”.എന്നഷ്ടിടപ്പ് ഒരു ചെസാടളം

.രണകപരുളം കവലഷ്ടി കടെന കപസായകപസാഴസാണപ്പ് മറപ്പ് മൃഗങ്ങള്കപ്പ് 
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മനസഷ്ടിലസായതപ്പ് .അവര് പറഞതപ്പ് വഷ്ടിശത്വസഷ്ടിച്ചഷ്ടിടലങ്കഷ്ടിൽ നമളെഷ്ടിവഷ്ടിടടെ 

ഇങ്ങടന ഒറടപടുളം. എന്നസാൽ മുയൽ അവര് കളെഷ്ടിയസാകഷ്ടിയതപ്പ് ഒനളം 

കസാരദ്യമസാകസാടത എലസാവടരയുളം രകഷ്ടിച്ചു. മുയലഷ്ടിടന കനതസാവസാകസാൻ 

തവീരുമസാനഷ്ടിച്ചു. എന്നസാൽ മുയൽ പറഞ നമുകപ്പ് എലസാവര്ക്കുളം ഒകര 

അവകസാശമസാണപ്പ് ഈ കലസാകത്തപ്പ് .അങ്ങടന അവര് പുതഷ്ടിയ കസാടഷ്ടിൽ 

ഒടത്തസാരുമകയസാടടെ കഴഷ്ടിഞ .

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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പക്രിഞ്ചുബനസ്കാമ്പരക

                                         കമഘ.എസപ്പ്.കുമസാര്   IX A 

       

മസാതസാപഷ്ടിതസാകള്കപ്പ് കജസാലഷ്ടിതഷ്ടിരകഷ്ടിനസാൽ

അനുവഷ്ടിടന കനസാകസാൻ സമയമഷ്ടിലസായഷ്ടിരുന. അതുടകസാണപ്പ് അവടന 

അവടന്റെ മുത്തശ്ശനുളം മുത്തശ്ശഷ്ടിയുളം ആണപ്പ് കനസാകഷ്ടിയഷ്ടിരുന്നതപ്പ്. അവരുടടെ 

ശഷ്ടികണത്തഷ്ടിൻ അവൻ കലസാകകസാരദ്യങ്ങളെഷ്ടിൽ മഷ്ടികവള്ളവനസായഷ്ടിരുന. 

എന്നസാൽ അച്ഛനുളം അമയുളം അവനുമസായഷ്ടി സമയളം ചെഷ്ടിലവഴഷ്ടികസാത്തതഷ്ടിൽ

അവനപ്പ് സങ്കടെമുണപ്പ്. പകക എകപസാഴുളം വഴകഷ്ടിടുന്ന അവരുടടെ മുൻപഷ്ടിൽ 

കപസാകസാൻ തടന്ന അനുവഷ്ടിനു കപടെഷ്ടിയസായഷ്ടിരുന. ദഷ്ടിനളം പതഷ്ടി അവടന്റെ 

മനസഷ്ടിടന്റെ വഷ്ടിങ്ങൽ കൂടെഷ്ടിക്കൂടെഷ്ടി വന.

ഒരു ദഷ്ടിവസളം അവൻ മസാതസാപഷ്ടിതസാകകളെസാടെപ്പ് തകന്നസാടുകുടടെ 

സമയളം ചെഷ്ടിലവഴഷ്ടികണളം എന്നപ്പ് പറഞ. ഇതു കകട അച്ഛനുളം അമയുളം 

അനുവഷ്ടിടന്റെ ഈ വസാക്കുകള്കപ്പ് പഷ്ടിന്നഷ്ടിൽ മുത്തശ്ശനുളം 

മുത്തശ്ശഷ്ടിയുമസാടണന്നപ്പ് ടതറഷ്ടിധരഷ്ടിച്ചു. അവര് അവടര വദ്യദ്ധസദനത്തഷ്ടിൽ 

ടകസാണസാകഷ്ടി. അതപ്പ് അവടര ഒരു പസാടെപ്പ് വഷ്ടിഷമഷ്ടിപഷ്ടിച്ചു. അനു അന്നപ്പ് ഒനളം 

കഴഷ്ടിച്ചഷ്ടില. അവനു മുത്തശ്ശനുളം മുത്തശ്ശഷ്ടിയുളം കപസായതഷ്ടിടന്റെ ദദുഃഖളം അവടന 

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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ഇരുടഷ്ടികലകപ്പ് തള്ളഷ്ടിവഷ്ടിടുനണസായഷ്ടിരുന. പകക അവടന്റെ 

മസാതസാപഷ്ടിതസാകള് ഒരു കവലകസാരഷ്ടിടയ കജസാലഷ്ടിക്കു നഷ്ടിര്ത്തഷ്ടി. തകന്റെടെഷ്ടിയുളം 

അഹൈങ്കസാരഷ്ടിയുമസായഷ്ടിരുന്ന കവലകസാരഷ്ടി കജസാലഷ്ടിടചെയ്യുന്നതപ്പ് കുറവസായഷ്ടിരുന. 

അവള് അനുവഷ്ടിടന ടകസാണപ്പ് കജസാലഷ്ടി ടചെയഷ്ടിക്കുകയുളം സത്വനളം 

സബൗനരദ്യടത്ത ടപസാലഷ്ടിപഷ്ടികസാൻ ശ്രമഷ്ടിക്കുമസായഷ്ടിരുന. ഒരു അപതവീകഷ്ടിത 

കവളെയഷ്ടിൽ അനുവഷ്ടിടൻ മസാതസാപഷ്ടിതകള് ഇതു കസാണുകയുളം, ആ 

കവലകസാരഷ്ടിടയ പഷ്ടിരഷ്ടിച്ചു വഷ്ടിടുകയുളം ടചെയപ്പ്തു. 

അകപസാള് തടന്ന അനു തടന്റെ മുത്തശ്ശന്നയുളം മുത്തശ്ശഷ്ടിടയയുളം തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചു 

ടകസാണവരണടമനളം അവര് തനഷ്ടികസായഷ്ടി തന്ന കസ്നേഹൈടത്തയുളം 

വസാത്സലദ്യടത്തയുളം പറ്റുഷ്ടി അവൻ നഷ്ടിറകണഷ്ടിടന്റെ മറവഷ്ടിൽ പറഞ. ഇതു 

കകട മസാതസാപഷ്ടിതസാകള് തങ്ങള് ടചെയ ടതറ്റു മനസഷ്ടിലസാക്കുകയുളം 

മുത്തശ്ശടനയുളം മുത്തശ്ശഷ്ടിടയയുളം തഷ്ടിരഷ്ടിച്ചു വഷ്ടിളെഷ്ടിച്ചുടകസാണവരഷ്ടികയുളം ടചെയപ്പ്തു. 

അനുവമസായഷ്ടി ചെഷ്ടിലവഷ്ടിടെസാൻ അവര് സമയളം കടണത്തുകയുളം ടചെയപ്പ്തു. 

അനുവഷ്ടിടന്റെ ജവീവഷ്ടിതളം സകനസാഷവളം ആഹസാദവളം ടകസാണ നഷ്ടിറഞ. 

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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  എബന്റെ  വക്രിദദ്ദ്യേസ്കാലയക

                 അകയ . എസപ്പ്   7A

കളെഷ്ടിചെഷ്ടിരഷ്ടിയുളം  കുസ ൃതഷ്ടിയുമസായഷ്ടി   ഞസാൻ

അഞഷ്ടിൽ കസാൽകുത്തഷ്ടിയ  കലസാകളം

എടന്റെ അത്ഭുത കലസാകളം

എടന്ന ഞസാനസാകഷ്ടിയ കലസാകളം

ആ കലസാകമസാടണടന്റെ  വഷ്ടിദദ്യസാലയളം

അറഷ്ടിവഷ്ടിടന്റെ നഷ്ടിറരൂപളം

ആ നന്മയുടടെ  കതസാടത്തഷ്ടിൽ പൂകളെസാണപ്പ് ഗുരു

പൂകളടടെ മധുനുകരുന്ന ശലഭങ്ങളെസാണപ്പ് നമള്

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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കറ്റ ബകസ്കായ്യുന ബപണസ്കാളസ്

ജസാസ്മഷ്ടിനഷ്ടി ടജ എസപ്പ്

5 A           

തസാകന തന്നസാകന തസാകന തന്നസാകന (2)

പു ഞകരയഷ്ടിടല പുഞവരമത്തപ്പ്

കതഷ്ടിരപ്പ് ടകസായസാൻ വന്നവടളെ

പുഞവഷ്ടിരഷ്ടിയുളം പസാടെത്തപ്പ് ഞസാൻ നഷ്ടിടന്ന

കസാത്ത നഷ്ടിൽകയസാണപ്പ് ടപണസാകളെ

തസാകന തന്നസാകന തസാകന തന്നസാകന (2)

കറകള് ടകസായസാനസായഷ്ടി

കതഷ്ടിരുകള് ടകസായസാനസായഷ്ടി

നവീ വരഷ്ടില എൻ പുഞകസാരവീ

തസാകന തന്നസാകന തസാകന തന്നസാകന (2)

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്



39.                                                                                                                          ഇ സസ്ലേററ്റ് 2018-19

പൂകപസാടല അഴകുള്ള

പു ഞകരയഷ്ടിടല വസാനമസാടെഷ്ടി ടപണസാകളെ

കറകള് ടകസായസാനസായഷ്ടി

കതഷ്ടിരുകള് ടകസായസാനസായഷ്ടി

നവീ വരഷ്ടികലടയൻ പുഞകസാരവീ

തസാകന തന്നസാകന തസാകന തന്നസാകന (2)

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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നക്രിറമസ്കാര്ന ഭൂമക്രി

ആരദ്യകമസാള് എസപ്പ് ആര്

നഷ്ടിറമസാര്ന്ന ഭൂമഷ്ടി സുനരഭൂമഷ്ടി

കസാടെഷ്ടിൻ സളംഗവീത നഷ്ടിറമസാര്ന്ന ഭൂമഷ്ടി

രസാഗവളം രബൗദവളം,പച്ചയുളം

കസാനഷ്ടിയുളം രസാവളം പകലളം

നഷ്ടിറമസാര്ന്നഭൂക്കുുമഷ്ടി

ഇന്നപ്പ് ഈവസാഴപ്പ്ത്തസാളം ഈ ഭൂമുയഷ്ടിൽ

നന്മകൽ എനളം നഷ്ടിലനഷ്ടിൽക്കുളം

തഷ്ടിന്മകള് എലസാളം കുറഞവീടുളം

പസാടുന പുഴകള് പസാടുന

നഷ്ടിറമസാര്ന്ന ഭൂമഷ്ടി
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പൂച്ചയക എലക്രിയക

അഞനരസാജപ്പ് എസപ്പ് ആര്   (2 A)    

മച്ചഷ്ടിലഷ്ടിരഷ്ടിപ്പൂ എലഷ്ടിയമ

തസാടഴയഷ്ടിരഷ്ടിപ്പൂ മദ്യസാവൂ....മദ്യസാവൂ പൂച്ചമ

തടഷ്ടിൻ മുകളെഷ്ടിൽ കയറസാനസായഷ്ടി

തകളം കനസാകഷ്ടിയഷ്ടിരഷ്ടിക്കുന പൂച്ചമ

ഒറച്ചസാടളം പൂച്ചമ

ഒറടയസാകരസാടളം എലഷ്ടിയമ

    

                                                                                      ഗവ. സമമോഡല് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് പുന്നമൂടറ്റ്
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പ്രതഫീക

ടഷഫഷ്ടിൻ   (4A)

വഷ്ടിടെരുമഷ്ടി പൂവഷ്ടിനുളം സത്വപ്നമുണസാകസാളം

വസാടെസാടത നഷ്ടിൽക്കുവസാൻ കമസാഹൈമുണസാകസാളം

തകരുന്ന ചെഷ്ടിനകള് വളെമസാകഷ്ടി വളെരുക

തകരസാടത മനസഷ്ടിടന കസാവലസാക്കുക

പസാഠളം പഠഷ്ടിക്കുന്നഷ്ടി തളെരസാതഷ്ടിരഷ്ടിക്കുവസാൻ

പഷ്ടിടന്നയുളം പഷ്ടിടന്നയുളം കപസാരസാടുവസാൻ

കമസാഹൈങ്ങള് പലതുളം പകര്ന്നസാടുവസാൻ

അമയസായപ്പ് നന്മയുടടെ തഷ്ടിരഷ്ടിനസാളെമസാകുവസാൻ

നസാളെയുടടെ മനസഷ്ടിനപ്പ് മുത്തശ്ശഷ്ടിയസാകുവസാൻ

ഒടുവഷ്ടിൽ മണഷ്ടിൽ ചെസാരമസായലഷ്ടിയുകമസാള്

ഓര്ത്തു കരയുവസാടനസാരു ഭൂമരടത്ത കസാക്കുക
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എബന്റെ ബവളളസ്കായണക്രി കസ്കായല്

ടവളെളെസായണഷ്ടി കസായലഷ്ടിടല കൂകഞസാളെങ്ങള്

തഴുകൂമവീ മസാതളെ പുവസാണുനവീ

മകനസാഹൈരമസാളം കസായൽ തവീരളം കസാണുവസാ൯ 

എത്ര സുനരളം കപസാൽ നഷ്ടി൯ മുഖളം

ആരസാണപ്പ് നവീ ടയ൯ കമസാഹൈഷ്ടിനഷ്ടി

കസായൽ റസാണഷ്ടികയസാടയ൯ കസാവദ്യകമസാഹൈഷ്ടിനഷ്ടികയസാ

മനസ്മഷ്ടിതങ്ങള് തഴുകുമവീ കുകഞസാളെങ്ങള്കപ്പ്

അരഷ്ടികഷ്ടിലസായഷ്ടി നവീ നഷ്ടിന്നകപസാള് 

സൂരദ്യടന്റെ ആയഷ്ടിരളം കഷ്ടിരണങ്ങള്

നഷ്ടിൻ മനമസാരുതഷ്ടിയഷ്ടിൽ പതഷ്ടിയുകമസാള്

നവീടയത്ര സുനരളം കദവകത എത്ര സുനരളം

ആരഷ്ടിലളം  കസാണസാത്ത  കസ്നേഹൈസ്പേര്ശനളം 

തഴുകുമവീ ടവള്ളസായണഷ്ടി കസായൽ കുകഞസാളെങ്ങള്
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                  പഴപസ്കാടസ്

                                                അഭതിജതിതറ്റ്. ബതി (2A)

മസാങ്ങ നല മസാങ്ങ

എന്തു നല മസാങ്ങ

എടന്റെ സത്വനസം മസാങ്ങ

ചക്ക നല ചക്ക

എന്തു നല ചക്ക

എടന്റെ സത്വനസം ചക്ക

പഴസം നല പഴസം

എന്തു നല പഴസം

എടന്റെ സത്വന പഴസം

മുനതിരതി  നല മുനതിരതി

എന്തു നല മുനതിരതി

എടന്റെ സത്വനസം മുനതിരതി

ആപ്പെതിള്  നല ആപ്പെതിള്

എന്തു നല ആപ്പെതിള്

എടന്റെ സത്വനസം ആപ്പെതിള്

ഓറഞറ്റ് നല ഓറഞറ്റ്

എന്തു നല ഓറഞറ്റ് 

എടന്റെ  സത്വനസം ഓറഞറ്റ്
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മരക

ആനനപ്പ്.എളം (1)

മരസം മരസം പൂമരസം

മരസം മരസം പൂമരസം

വശീട്ടതിലുണറ്റ് പൂമരസം

ങറസാഡതിലുണറ്റ് പൂമരസം

മരസം മരസം പൂമരസം

നസാട്ടതിലുണറ്റ് പൂമരസം

കസാട്ടതിലുണറ്റ് പൂമരസം

മരസം മരസം പൂമരസം

വരസം വരസം പൂമരസം
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മഴവക്രില്

അനഘ എ.വതി.

6 A       

അങമ അങമ ങനസാക്കടമ മുറടതസാരു മഴവതില്

അങമ അങമ ങനസാക്കങമ ഏഴു നതിറങ്ങളതില് വശീശതിടുന

അങമ അങമ ങനസാക്കങമ ഈ മഴവതില് നമ്മുടടെ

ഭൂമതിയതില് ഏഴു  നതിറങ്ങളതില്  തതിളങ്ങുന

അങമ അങമ ങനസാക്കങമ ഏഴു പടെതിക്കടള ങപസാലുണറ്റ്

ഹസാ! അങമ ഇതറ്റ് എടനസാരു ഭസംഗതി!
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നനഷ്ടി
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