
                                                                               

     ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്
           സ്കൂൾ മമാഗസലിൻ

 

                                                            The Cascade
                                             

         ജലി എചറ്റ് എസറ്റ് വവെണ്ണക്കര,,പമാലക്കമാടറ്റ്



          സനന്ദേശശ

  
                     ഗവ ഹഹൈസസ്ക്കൂള്  വവണ്ണക്കരയയിവലെ  ലെയിറയില്  
ഹകൈറസ്സയിവന്റെ   ആഭയിമുഖഖ്യതയില്   തയയ്യാറയ്യാക്കുന്ന   ഡയിജയിറല്  
മയ്യാഗസയിനസ് എലയ്യാ  ഭയ്യാവുകൈങ്ങളശ  നനരുന. കുടയികൈളവടെ  വഎ . ടെയി
അഭയിരുചയിയശ  അനതയ്യാവടെയ്യാപശ  സര്ഗവയ്യാസന ഉള്വപടുതയ്യാന
കൈഴയിഞ്ഞതയില്,  അതയില് പ്രവര്തയിച്ച അധഖ്യയ്യാപകൈവരയശ   
അഭയിനന്ദേയിക്കുന. 

                                   
                                                                ശശ്രീമതതി  കൃഷ്ണകുമമാരതി.എഎ
                                             ഹഹെഡഡ് മതിസ്ട്രസഡ് 

                                  



എ  ഡലിററമാറലിയല്
 സസ്വപ്നങ്ങള്  ചയിന്തകൈളയ്യാകുനമയ്യാള്, ചയിന്തകൈള് അക്ഷരങ്ങളയ്യാകുനമയ്യാള്
വപയ്യാതു വയിദഖ്യയ്യാലെയതയിവന്റെ പരയിമയിതയികൈള് പഴങ്കഥകൈളയ്യാകുന. വര്ണ
ചയിറകുവയിരയിച്ചസ് ചക്രവയ്യാള സസീമയയിനലെക്കസ് പറന വപയ്യാങ്ങയ്യാനനമയ്യാഹൈയിച്ച
വചറുപതശഗങ്ങള് അതഖ്യന്തയ്യാധുനയികൈ സയ്യാനങ്കതയികൈ  വയിദഖ്യയവടെ ഹകൈ

പയിടെയിച്ചസ്  അന്തയ്യാരയ്യാഷ്ട്ര നയിലെവയ്യാരതയിനലെക്കസ് പറനയരയ്യാന
വവമ്പുന. കുടയികൂടതയിവന്റെ ഭയ്യാവനകൈള്ക്കസ് നമല് വര്ണമഴയയ്യായയി

വപയയിറങ്ങയിയ നസ്നേഹൈതയിവന്റെ കൈരുതലുകൈളവടെ ഗുരുസസ്പര്ശശ.
സയ്യാഗരങ്ങള് കൈടെന്നസ് അറയിവയിവന്റെ കൈയ്യാണയ്യാതസീരങ്ങളയിലെണയിയയ്യാന

കുതയിക്കുന്ന കൈകൗമയ്യാര മനസസ്........
                   ഒരുമയവടെ ഈ നയിര്ഝരയി ഇവയിവടെ സമര്പയിക്കുന.

                                                       
                              ചസീഫസ് എഡയിറര്

 



ആശശംസകൈറളമാവട…..

കുടതികളുഹടെ കലമാപരവഎ സമാഹെതിതത്യപരവമമായ 
കഴതിവകഹളെ പരതിപപമാഷതിപതിക്കുന്ന ഈ മമാഗസതിന് 
'നതിര്ഝരതി'യഡ് പതിന്നതില് പ്രവര്തതിച്ച വതിദത്യമാര്തതികള്ക്കുഎ
അധത്യമാപകര്ക്കുഎ എലമാവതിധ ആശഎസകളുഎ പനരുന.

                                            സസഹസതതടട... .
       ലതതസസതമന

 സസനനയര അസനസനന

ഗവണ്ഹമനഡ്  ഹഹെസ്കൂള്  ഹവണ്ണക്കരയലതിഹല  'ലതിറതില്
ഹകറഡ്സഡ്'  ഒരുക്കുന്ന  ഇ-മമാഗസതിന്,  'നതിര്ഝരതി',
കുടതികളുഹടെ  സമാഹെതിതശ്രീയവഎ  സമാപങ്കേതതികവമമായ
കഴതിവകഹളെ  ഒപരസമയഎ  ഉദശ്രീപതിപതിക്കുകയഎ
വതികസതിപതിക്കുകയഎ ഹചെയ്യുന എന്നതഡ് മതികച്ച കമാരത്യമമായതി
പതമാനന.  ആ  അര്തതതില്  ഈ  സര്ഗമാത്മക-
സമാപങ്കേതതിക സമനന്വയതതിനഡ് 
എലമാ ആശഎസകളുഎ അര്പതിക്കുന.

                                              രഘുനമാഥന് പറളെതി
                                              കഥമാകൃതഡ്,നതിരൂപകന്

ഹവണ്ണക്കര  ഗവ  ഹഹെസ്കൂള്  വതിദത്യമാര്തതികള്
തയമാറമാക്കതിയ   നതിര്ഝരതി   ഇ-മമാഗസതിനഡ്   എഹന  എലമാ
വതിധ  ആശഎസകളുഎ  പനരുന.  ഇതതിഹന  പതിന്നതില്
പ്രവൃതതിച്ച  അധത്യമാപകര്ക്കുഎ  വതിദത്യമാര്തതികള്ക്കുഎ
ഭമാവകങ്ങള് പനരുന.
                                    കദശ്രീജ ഹഷമതി
                                   സമാഫഡ് ഹസക്രടറതി
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വെലിദദമാലയ ചരലിതശം

            പമാലകമാടപ  മുന്സറിപമാലറിററിയറിചല  33  വമാര്ഡറില് സറിതറി ചചെയ്യുന്ന
ചവണ്ണകര ഗവ.  ഹഹസ്ക്കൂളറിചല പ്രവര്തനനും  1912 ജൂണ മമാസനും ഒന്നമാനും തറിയതറി
ആരനുംഭറിചതമായറി പരഖകളറില് കമാണുന.ഈ വറിദദ്യമാലയനും കണ്ണമാടറി പഞമായതറിചല
വമാടപറമ്പപ,കമാളറിമമാടപറമ്പപ,പറിരമായറിരറി  പഞമായതറിചല  പമമാഴറിപുലനും  പമാലകമാടപ
മുന്സറിപമാലറിററിയറിചല  32,33,34,35  എന്നധീ  വമാര്ഡുകളുനും  ഉൾചകമാള്ളുന്ന
വലറിചയമാര  ഭൂഭമാഗചത  ജനങ്ങളുചട  വറിദദ്യമാഭദ്യമാസ  പരവനും  സമാനുംസമാരറികവമമായ
പുപരമാഗതറിയറില് മഹതമായ പങ്കുവഹറിച്ചു വരന.
             ചവണ്ണകര മുന്സറിപമാലറിററി സ്കൂൾ ആരനുംഭറിചതപ ഇപപമാൾ ബറിഷപപ ഹഒൗസപ
ചകടറിടനും  നറില്ക്കുന്ന  പകമാനുംബഒൗണറിനു  വടക്കുള്ള  പറമ്പറില്  നമാല  മുററികളുള്ള  ഒര
ചകടറിടതറിലമായറിരന. ചതമാണറിക്കുളനും ചെമാമറി അയ്യര് വക കൃഷറി സലതപ ഉള്ള ചകടറിടനും
മുന്സറിപമാലറിററികപ  വമാടകയപ  നല്കറിയതമായറിരന.ഇപപമാൾ  സറിതറി  ചചെയ്യുന്ന  സ്കൂൾ
ചകടറിടതറിചന്റെ ചതക്കു ഭമാഗത്തുള്ള ചനല് പമാടങ്ങൾ പ്രമമാണറിയമായ സകധീര് സമാഹറിബപ
(റമാവതര്)വമാങ്ങറിക്കുകയനും  കുതറിരപുറത്തുവന്നപ  കൃഷറി  സലനും  പനമാകറി
പരറിപമാലറിക്കുകയനും  ചചെയറിരന.  പറിന്നധീടപ  പകമാടയല്  ആരദ്യഹവദദ്യ  ശമാലകമാര്  കൃഷറി
വമാങ്ങുകയനും ചനലനും മറനും സൂകറിക്കുവമാന് ഒര ചകടറിടനും ഉണമാക്കുകയനും ചചെയറിരന്നതമായനും
പറയചപടുന.  ഇതറിനറിടയറില് കല്പമാതറി പശഖരറിപുരനും ഗമാമതറിചല വറിശക നമാഥയ്യര്
സറിപലമാണറില് പപമായറി  പജമാലറിയറില് വന്നപ  വറിരമറിചപ  നമാടറിചലത്തുകയനും  കൃഷറിയനും  ഈ
ചകടറിടവനും  വമാങ്ങറിചപ  ഭമാരദ്യ  എസപ.പറി.അലപമല  അമ്മമാളുചട  പപരറിലമാക്കുകയനും  ചചെയ.
ചകടറിടനും മുനറിസറിപമാലറിററികപ സ്കൂൾ ആവശദ്യതറിനപ വമാടകയപ ചകമാടുത്തു സ്കൂളറില്  അഞമാനും
തരനും  വചര ആയറിരന അധദ്യമാപനനും.  ഒന്നമാനും കമാസു മമാത്രനും  2  ഡറിവറിഷനുനും ബമാകറി
ഓപരമാ  കമാസുനും   ആയറിരന.  ശധീ.  ടറി.ചക.  രമാമകൃഷ്ണയ്യര്,അച്ചുതപമപനമാന്   സഒൗടപ
മമാസ്റ്റര്,രമാമമാനുജനും,ആറുമുഖന്,പഗമാപമാലമൂതമാന്  ലകറി  അമ്മ  തുടങ്ങറി  പലരനും  സ്കൂളറില്
പസവനനും  അനുഷറിചറിട്ടുണപ.   1947  പമപറമ്പപ  നറിവമാസറിയമായ  ചഡയപസറി  സ്റ്റധീഫന്
പ്രധമാനധദ്യമാപറികയമായറി  ചെമാര്ചജടുത്തു  കമാലക്രപമണ  സ്കൂൾ  പ്രവര്തനനും
വറിജയറിപറിക്കുന്നതറില് കമാരദ്യമമായറി പങ്കു വഹറിച്ചു.ഒര ചകടറിടനും കൂടറി നറിര്മ്മറിച്ചു. കുടറികളുചട
എണ്ണനും വര്ധറിച്ചു.
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എ  ഡലിററമാറലിയല് ടലിശം

                

                

               

                 ചെശ്രീഫഡ് എഡതിറര്        -  ജതിജതി.എഎ {ലതിറതില് ഹകറഡ്സഡ് മതിഹസ്ട്രസഡ്}
                  സബഡ് എഡതിറര്        -  സമശ്രീന { ലതിറതില് ഹകറഡ്സഡ് മതിഹസ്ട്രസഡ്}
                  സ്റ്റുഡന്റഡ് എഡതിറര്   -  അഭതിരമാമതി ഹക
                  സ്റ്റുഡന്റഡ് സബഡ് എഡതിറര്- ശശ്രീലകതി .ആര് 
                  ഹമപമ്പേര്സഡ്                -     ആയതിഷമാബതി വതി ബതി
                                                         നതിഹെമാല ഹഷറതിന്      

                                          കതിരണ്. വതി
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എവന്റെ കൂട്ടൂകൈമാര

 'ആദദ്യമമായറി  കറിട്ടുന്ന   കൂട്ടൂകമാര്   നമ്മുചട   ജധീവറിതതറിചല   വലറിയ
സപനമാഷനും   ചെറിരറികമാനുനും,കളറികമാനുനും,സപനമാഷങ്ങൾ പങ്കുവയമാനുമുളള
കൂട്ടുകമാര് എത്ര സപനമാഷനും നറിറഞ്ഞ  ദറിവസങ്ങൾ.ചെറില ദറിവസങ്ങളറിചല
പറിണകനും  ഇണകനും  അചതമാചടമാതപ   പഠനവനും  എത്ര
വറിപനമാദവറിസ്മയമമായ  ദറിവസങ്ങൾ  ചെറില  ദറിവസങ്ങളറില്  ഉണമാകുന്ന
സങ്കടനും നയറിക്കുന്ന കരചറില്  കൂട്ടുകമാരചട സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവയപമ്പമാഴുണമാകുന്ന സങ്കടനും അവര്കമായറി
നമ്മുചട  ജധീവറിതനും  മമാററിവചപ  അവര് തളളറി കളയപമ്പമാഴുണമാകുന്ന  വറിഷമനും.എന്നമാലനും കൂട്ടുകമാര് എന്നതപ
സപനമാഷതറില്   തറിമറിര്തറിക്കുന്ന  ജധീവറിതനും.കൂട്ടുകമാര്കപ  പരറിക്കുപറപമ്പമാൾ   വരന്ന   സങ്കടവനും
വറിഷമവനും   കരചറിലനും   സഹറികമാനമാവമാത   പവദനയമായറി  മമാറുന.  എനനും  തുടര്ന്ന
ജധീവറിതകമാലനും.എന്നമാല്  പഠനനും  കഴറി   ഞ്ഞപ  സ്ക്കുൾതലജധീവറിതനും കഴറിയപമ്പമാൾ  പറിരറിയന്നതറിലണമാകുന്ന
സങ്കടനും പറിന്നധീടുളള  ഓപരമാ  പഫമാണപകമാളുനും വരമാനമായറി   കമാതറിരറിക്കുന്ന   ദറിവസങ്ങൾ   ചെറില
ദറിവസങ്ങളറിചല   കണ്ടുമുടല്   ഇങ്ങചനയളള  ഓപരമാ   ദറിവസവനും   സപനമാഷസഒൗഹൃദതറിചന്റെ
പൂര്ണറിതമമായ   കമാലനും  ചെറിലവരചട   വറിപദശയമാത്ര   നമ്മളറില്   ഉണര്ത്തുന്ന   സങ്കടനും
വര്ഷങ്ങൾക്കുപശഷനും   കമാണുപമ്പമാഴുളള  സപനമാഷനും   ഹകപകമാര്തപ   വധീഥറിയറിലൂചട
നടക്കുപമ്പമാഴുണമാകുന്ന  പഴയദറിവസങ്ങളറിചല  ഓര്മകൾ  എനനും  ഒരരവറിപപമാചല  ഒഴുകറി    നധീങ്ങുന'.

                                                                                                            അഭലിരമാമലി  വകൈ, 9 B

                          
                   ബലൂണ

ഒരറിടചതമാരറിടതപ   കറിട്ടു  എചന്നമാര   കുടറിയണമായറിരന  അവനപ
ബലൂണുകൾ  വളചര    ഇഷ്ടമമായറിരന.അവന്   എപപമാഴുനും   അച്ഛന്
പണറിയപ  പപമാകുപമ്പമാൾ   രമാത്രറി  ബലൂണ   വമാങ്ങറി  ചകമാണപ  വരമാന്
പറയനും.   ഒര  ദറിവസനും  അച്ഛന്   മഞ്ഞയനും  ചുവപനും   നറിറമുളള
ബലൂണുകൾ   വമാങ്ങറിചകമാണ്ടുവന.  മ ഞ്ഞയനും   ചുവപനും   ബലൂണുകൾ
എപപമാഴുനും വഴകമായറിരന.  ഒര  ദറിവസനും   കറിട്ടു  രണ്ടു  ബലൂണുകൾ
ചകമാണപ   കളറിച്ചുചകമാണറിരറിക്കുപമ്പമാൾ  ബലൂണുകൾ  തമ്മറില്
വഴകമായറി.കറിട്ടുവറിനപ  ചുവപപബലൂണറിപനയമാപണമാ    മഞ്ഞ
ബലൂണറിപനയമാപണമാ   ഇഷ്ടനും    എന്നതമായറിരന   തര്കനും.
തര്കതറിനറിടയറില്    ചുവന്നബലൂണ    ചപമാടറിപപമായറി.  വളചര
സങ്കടപതമാചട  വധീടറി നടുത്തുളള  പതമാടറില്   ഒഴുകറിവറിട്ടു. ചുവന്നബലൂണ
പപമായപപമാൾ  മഞ്ഞബലൂണറിനപ  സങ്കടമായറി.

                                                                                          Fathimathul  Farsana,8 B
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                                                          അനുഭവക്കുററിപപഅനുഭവക്കുററിപപ
നമ്മുടടെ ഈ ടകകൊച്ചു ഭൂമമി എത്ര എത്ര മനനകൊഹരമകൊയ ദൃശശ്യങ്ങളകൊണണ് നമ്മുകണ് നവേണമി 
ഒരുകമിയമിരമിക്കുഞ്ഞതണ്.മലകൾ,കുന്നുകൾ, തകൊഴവേരകൾ,അരുവേമികൾ,കടെലുകൾ 
എനമിങ്ങടന എണമിയകൊല്  തതീരകൊത്തത്ര കകൊരശ്യങ്ങൾ.ഭഭംഗമിയുള്ള പകമികൾ എത്ര 
ഇനങ്ങളകൊണണ് ഭുമമിയമിലുള്ളതണ്. അടനകൊരു ശനമിയകൊഴ്ചയകൊയമിരുന്നു . ഞകൊൻ എഴുടനനയറ്റതണ് 
ഒരു മധുരസസ്വരത്തമിലുള്ള ഗകൊനഭം നകടകൊണണ് .എഴുനനറ്റതഭം ഞകൊൻ പകൊടണ് നകട 
സ്ഥലനത്തയ്ക്കുനപകൊയമി .ഒരു ടചെറമിയ പകമി  എടന്റെ വേതീടെമിടന്റെ മുറ്റത്തുള്ള പകൊവുമരത്തമിൽ ഒരു 
കുട്ടു കൂടമിയമിരമിക്കുന്നു .അതമിടനനയ കണനപകൊൾ തടന അതണ് അടെയ്ക്ക കുരുവേമിയമിയകൊടണന്നു
മനസമിലകൊയമി എലകൊ ദമിവേസവുഭം ഞകൊൻ അതമിടന നനകൊകകൊൻ നപകൊവുഭം. ഒരു ദമിവേസവുഭം ആ 
പകമിനയകൊരു മുടയമിട്ടു.തടന്റെ നകൊരുകളഭം ചുള്ളമികമ്പുകളഭം ടകകൊണ്ടുണകൊകമിയ കൂടമിൽ ആ 
മുടടയ വേമിരമിയമിച്ചു. ഒരു തടുതടുടത്തകൊരു കമിളമി .അമ്മകമിളമി കുഞ്ഞുകമിളമിടയ പറകകൊൻ 
പഠമിപമിക്കുന്നു.കുറച്ചു ദമിവേസഭം കഴമിഞ്ഞനപകൊൾ കമിളമി കുട്ടുവേമിട്ടു നപകൊയമി .അനപകൊഴകൊണണ് 
അവേളടടെ കവേമിളമിടല നറകൊസണ് ടപപൌഡർ ഏടകൊഭം നമിറഭം കണതണ് ,എത്ര നപനര  ഒരുകഭം.  

                                                                       fathima,5.b

      ഉപദ്രവെകൈരമമായ കുസൃതലിഉപദ്രവെകൈരമമായ കുസൃതലി  
പടമിക്കു ഞ്ഞുഭം കുറുകനഭം  ചെങ്ങകൊതമിമകൊരകൊയമിരുന്നു  .ഒരു
ദമിവേസഭം  അവേര്  കളമിച്ചുടകകൊണമിരുനനപകൊള
അപരമിചെമിതനകൊയ  ഒരു  മൃഗടത്ത   കണ്ടു.  ഒരു
കുതമിരകുടമിയകൊയമിരുന്നു  അതണ്.പടമിക്കുഞ്ഞുഭം കുറുകനഭം

കുതമിരടയ   വേമിളമിച്ചു   എനമിടണ്   അവേടന്െറ   നപരണ്   നചെകൊദമിച്ചു.കുകുുതമിരക്കുടമിയ്ക്കണ്   നദഷഷഭം
വേന്നു.എടന്െറ   നപരണ്   കകൊലമിടന്െറ  അടെമിയമില്   എഴുതമിയമിട്ടുണണ്.  നപരണ്   കകൊണമികടമന
കപടെഭകൊവേവേത്തമില്  കകൊല്  ടപകൊകമി കുതമിരക്കുടമി  കുറുകനഭം  പടമിക്കുടമിനയയുഭം ടതകൊഴമിച്ചു.ആ
പകൊവേങ്ങള കരഞ്ഞുടകകൊണണ്   ഒകൊടെമിനപകൊയമി.

 ഗുണപകൊഠഭം : വേമിനനകൊദകമകൊയ  കുസൃതമികള  ചെമിലനപകൊള   ആപത്തമിന  കകൊരണമകൊകുഭം
                                                                                              Ayisha,  4 B
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   പ്രസഠഗഠ

 മമാനദ്യസദസറിനു  വന്ദനഠ  ,  ഞമാനറിവറി ചട  പറ യമാന്  പപമാകുന്നതപ  സകമാതനദ്യ  ദറിനചത
കുററിചമാണപ.1947  ലമാണപ  നമുകപ  സകമാതനദ്യഠ  ലഭറിചതപ  .  അതറിനു  കമാരണമമായ  നമ്മുചട
ഗമാനറിജറി  പല  പ്രയമാസങ്ങൾ  പനരറിടമാണപ  നമുകപ  സകമാതന ദ്യഠ  വമാങ്ങറിതന്നതപ.
വമാഗണടടമാജടറി  ,ജമാലറിയവമാലമാ  ബമാഗപകൂടചകമാല    തുടങ്ങറിയ   പല  പ്രയമാസങ്ങൾപനരറിട്ടു.

ജമാലറിയന്ന്വമാലമാ  ബമാഗപ  കൂടചകമാലയറില് ആയറിരതറിലധറികഠ  ജറിവന് നഷ്ടചപട്ടു.ബറിടറിഷപ
പനതമാവമായ ചജനറല് ഡയററിചന ഉദനും  സറിഠഗപ  ചവടറിചവച്ചു  .  ഓപരമാ പ്രതറിസനറിങ്ങചളയഠ
പനരറിടമാന് ഗമാനറിജറി അഹറിഠസ വഴറിപപമാരമാടറി.  അവസമാനഠ സകതനദ്യഠ ലഭറിചതറിനു പശഷഠ
നമാദുറമാ   ഠ  പഗമാഡപചസ  ഗമാനറിജറിചയ  ചവടറിചവചു  .പല  പപമാരമാടങ്ങൾ  കഴറി  ഞ്ഞമാണപ  നമുകപ
സകതനദ്യഠ  ലഭറിചതപ  .അഹറിഠസ യറിലൂചടയമാണപ  അതപ  നമ്മൾ  ഓര്കണഠ.  എചന്റെ  ഈ
പ്രസനുംഗഠ നറിര്ത്തുന.    ജയപഹറിന്ദപ                                     INZAMAMUL HAQ,  8 B

                         യതത വനവരണണ
   കണരനസലകന ഒര നസണ യതത.  തസവണനയനലതണന യതത.  തസവണനയനടല ജനതലകളനലടട
    സനതകസമതള വളടര മസനതഹരമതയ കതഴകള കതടണ,  മലകളണ,  വയലകളണ,  പഴകളണ,,  സതതടണ

    അങടന മസനതഹരമതയ പകതന.        എലതണ കണന ടകതതന തസരണ മനമനസലണ എതന കണര
   ടറയനൽസവ സഷനനൽ വണന നനരതന.       വണനയനൽ നനനന ഇറങന സനടര ബസന സതനനസലകന

         അവനടട നനനന തളനപറമനസലകന അവനടട മറനടയടതന കളനചന വതനയതയന എനനടന സനടര
ബസചനസലകന.         കടലനൽ കടറ സനരഠ കളനച വളടര രസകരമതയനരന കടലനടല തനരമതലകള

           ടപടടനന കടന കടന വന ടസകകരനടനകതര ഓടന വനന ഇനന ആരഠ കളനകരതന തനരമതലകള
 കടന വരനണന.         ടപടടനന ഒര ബഹളഠ സകട തനരനഞ സനതകസമതള എടന സസഹതദരന

         ടവളളതനൽ നനനന കതന ടപടടനന അവളടട കകപനടനചന വലനകതന സപതയന ഞതനഠ
ടപട.         അവസതനഠ ഞതന സസഹതദരനയടട മടന പനടനചന വലനചന ഞതന കരയനസലകന ടകതണ
സപതയന.       ഞങളകന കഴപഠ ഉണതയനല സവഗണ തനരനചന സപതയന.  രതതന തസവണനയനൽ
കനടനറങന.       ഉറങനസമയതന കടനയടടസരണ സമതതനരഠആസരത കടടടത.  അനമതൽ

  തസവണനയനൽയതത സപതയനടനല.     ഈയതതമറകതനതതഒരഅനഭവമതണന.
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മയ്യാനശ മുയലുശ 
പണസ് പണസ് ഒരു കൈയ്യാടയില് ഒരു സയിശഹൈവുശ കുറവയ മൃഗങ്ങള് ഉണയ്യായയിരുന. സയിശഹൈശ
എലയ്യാ   മൃഗങ്ങവളയശ  തയിനമയ്യായയിരുന.  അങ്ങവനയയിരയിവക്ക  ഒരു  മയ്യാനശ  മുയലുശ
സയിശഹൈവത കൈയ്യാണയ്യാവത ഒളയിഞ്ഞു തയ്യാമസയിക്കുനണയ്യായയിരുന.ഒരു ദയിവസശ മയ്യാനയിന
മുയലെയിനശ  ഒരു  ബുദയി  നതയ്യാന്നയി.സയിശഹൈതയിവന  വകൈണയിയയില്  വപടുതണവമന്നസ്
മുയല് പറഞ്ഞു  ,പവക്ഷ എങ്ങവന മയ്യാന  നചയ്യാദയിച്ചു  എനപയ്യാഴശ  ഭക്ഷണശ കൈഴയിച്ചസ്
കൈഴയിഞ്ഞയ്യാല്  സയിശഹൈശ നസീരുറവയയിവക്കടുതസ് വവളളശ കുടെയിക്കയ്യാന വര.അവയിവടെ ഒരു
കുഴക്കുതണ്ണശ അനപയ്യാള് സയിശഹൈശ ആ വകൈണയിയയില് വസീഴശ മുയല്  പറഞ്ഞു.ശരയി നല
വഎഡയിയയയ്യാണസ്  പവക്ഷ  എങ്ങവന  കുഴയിക്കുതശ  മയ്യാന  നചദയിച്ചു  നമുക്കസ്  ചയിന
തതവയ വയിളയിക്കയ്യാശമുയല് പറ ഞ്ഞു.അവര് ചയിനതതവയ വയിളയിച്ചു. ചയിനതത നസീ
ഞങ്ങള്വക്കരു  സഹൈയ്യായശ  വചയ്യുനമയ്യാ  മുയല്   നചയ്യാദയിച്ചു.എന്തസ്  സഹൈയ്യായമയ്യാണസ്
ആവശൃവമന്നസ് ചയിനതത നചയ്യാദയിച്ചു.മയ്യാന പറ ഞ്ഞു:നസീ നസീരുറവയയിക്കടുവതരു ഒരു
കുഴയിക്കുതണ്ണശ സയിശഹൈവത വകൈണയിയയില് വപടുതനയ്യാണസ് എനയിക്കസ് കുഴയിക്കുതയ്യാന
കൈഴയിയയില.നസീ  കുഴയിക്കുതണ  നയിവന്റെ  നയ്യാടെയിലുളള  ഒയ്യാരയ്യാവള  വയിളയിക്കു.മുയല്
പറ ഞ്ഞു.ശരയി എവന്റെ നയ്യാടയില് കുഴയിക്കുതന്ന ഒരു തങ്കപനണസ്.അവര് കുഴയിക്കുതയി
അവയിവടെ ഇലെകൈള് മൂടെയിവവച്ചു.രയ്യാവയിവലെ സയിശഹൈശ വവളളശ കുടെയിക്കയ്യാവനതയി.സയിശഹൈശ
വപവടന്നസ്  ആ  കുഴയിയയില്  വസീണ.അങ്ങവന  ബയ്യാക്കയിയളള  മൃഗങ്ങള്
സനന്തയ്യാഷനതയ്യാവടെ ജയിവയിച്ചു.

വചമ്പരതലി
ചചെമ്പരതറിപ്പൂപവ...സുന്ദരറിപ്പൂപവ...

നറിനകപ എവറിചടനകറിടറി ചചെ ഞ്ചുവപപ
പറയൂ പറയൂ ചചെമ്പരതറി

പറയൂ പറയൂ ചചെമ്പരതറി.......
ചചെമ്പരതറിപ്പൂപവ.....ചചെമ്പരതറിപ്പൂപവ...

ചചെമ്പരതറിപ്പൂപവ.....ചചെമ്പരതറിപ്പൂപവ..
എവറിചടനകറിടറി ഈ അഴകപ

പറയൂ പറയൂ ചചെമ്പരതറി
പറയൂ പറയൂ ചചെമ്പരതറി.......

THEJA-3.B



16

അമ്മയകൊകുന പ്രകൃതമി
ബഹുമകൊനടപട,ടഹ  ഡ്മകൊസറ്റര്,അധകൊപകന്െ,രകമിതകള  പ്രമിയ  സുഹൃത്തുകള
ഇവേമിടടെ  ഞകൊന്െ  അവേതരമിപമിക്കുനതണ്  അമ്മയകൊക്കുന  പ്രകൃതമിടയക്കുറമിചകൊണണ്.നമ്മുടടെ  പ്രകൃതമി
നകൊശത്തമിനലകണ് നയമിചണ് ടകണരമിക്കുകയകൊണണ്.അതമിടനക്കുറമിചകൊണണ്    ഞകൊന്െ പറയുനതണ്.
                                പണണ്കകൊലത്തണ്  നമ്മുടടെ  പ്രകൃതമി  വേളടര
പുഴകളഭം,നതകൊടുകളഭം,കുന്നുകളഭം,മരങ്ങള  എനമിവേ  ടകണണ്പ്രകൃതമി  സമൃദ്ധമകൊയമിരുന്നു.ധകൊരകൊളഭം
കൃഷമിസ്ഥലങ്ങള,വേനങ്ങള,എനമിവേ ടകണണ് ശുദ്ധമകൊയ കകൊറ്റണ്  വേതീശമിയമിരുന്നു.എവേമിടടെ നനകൊകമിയലുഭം
കുന്നുകള  മലനമിരകളഭം  വേമിശകൊലമകൊയ  ടനല്പകൊടെങ്ങള  ഉണകൊക്കുഭം,അനപകൊള  ഒനനകൊ,രനണകൊ
വേകൊഹനങ്ങളമകൊത്രഭം കകൊണുകയുള.
                                        എനകൊല് ഇനപകൊടഴപുഴകളഭം,നതകൊടുകള മറ്റു ജലകൊശയങ്ങള
മകൊലമിനൃമകൊക്കുന്നു.ഒനനകൊ,രനണകൊ  വേകൊഹനങ്ങളക്കുപകരഭം  കുമകൊരഭം  നപകൊടല
വേകൊഹനങ്ങള.വേകൊഹനങ്ങളമിടല  പുക  ശൃസമിചണ്  പല  മകൊരക  നരകൊഗങ്ങള  വേരുഭം.ഇന്നുമുതല്
നകൊടളയ്ക്കുനവേണമി ഒരു മരഭം നകൊടെകൊഭം.ഇത്രയുഭം പറ   ഞ്ഞണ് വേകൊക്കുകള നമിര്ത്തുന്നു.

                  ജയ്ഹമിനണ്.......                                             preethi – 8.a

മുക്കുറലി
 മുക്കുററിപ്പൂപവ സുന്ദരറിപ്പൂപവ

 എവറിചടനകധീടധീ ഈ  പചെലപ
 മ ഞ്ഞനറിറവനും ചചെറുതുമമായ-

 പുഷപമമാണു നധീ.
 മുക്കുററിപ്പൂപവ
 മുക്കുററിപ്പൂപവ

 എവറിചടനകറിടധീ മ ഞ്ഞനറിറനും?

 പറയൂ പറയൂ മുക്കുററി
 പറയൂപറയൂ മുക്കുററി

  എവറിചട എലമാനും നറിചന്ന കമാണുനും.

 എതു സലത്തു നറിചന്ന കമാണുനും?

 പറയൂ പറയൂ മുക്കുററി
 പറയൂപറയൂ മുക്കുററി
 സുന്ദരറിപ്പൂവമാണു നധീ.

 നല പൂവമാണു നധീ
സുന്ദരറിപ്പൂവമാണു നധീ.
നല പൂവമാണു നധീ

ABINA -3.B
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ഒത്തു  പലിടലിചമാല് മലയശംറപമാരശം 
ഒര പദശതപ  ഒര  അതമാഗഹറിയമായ  കൃഷറികമാരന്   ഉണമായറിരന.അയമാൾ  തചന്റെ
കൃഷറിയറിടതറില്  വരന്ന  പകറികചള  പറിടറിച്ചു  വറില്കമാന്  തധീരമമാനറിച്ചു.  അതറിനമായറി
അയമാൾ  തചന്റെ  കൃഷറിയറിടതറില് വലകൾ  സമാപറിച്ചു.  പറിപറ  ദറിവസനും കൃഷറിയറിടതറില്
കുറചയ   പ്രമാവകൾ   വന.  ചകണറിയളളതററിയമാചത   പമാവനും   പ്രമാവകൾ   ധമാനൃങ്ങൾ
ചപറുകമാന്   തുടങ്ങറി   അവചയലമാനും   വലയ്ക്കുളളറില്   ചപട്ടു.  അവര്   ഒമാപരമാരതരനും
രകചപടമാന്   ശമറിചറിട്ടുനും  അവര്കമാര്ക്കുനും   രകചപടമാന്   കഴറിഞ്ഞറില.  കൃഷറികമാരന്
ഇചതലമാനും  കമാണുനണമായറിരന.അയമാൾകപ വളചര  സപനമാഷമമായറി.  
പ്രമാവകൾ  കധീണറിച്ചു.  അതറിചലമാരമാൾ  പറഞ്ഞു നമ്മൾ  ഇങ്ങചന   ഒറയപ  രകചപടമാന്
ശമറിചമാല്   ഒരറികലനും  രകചപടമാന്  കഴറിയറില.  നമ്മൾ  ഒന്നറിച്ചുനറിന്നപ  ഒറചകടമായറി
നറിന്നപ   രകചപടമാന്  ശമറികണനും  എന്നമാചല   നമുകപ   ഈ  ചകണറിയറില്  നറിന്നപ
രകചപടമാന് കഴറിയൂ.  എന  പറഞ്ഞുചകമാണപ  എലമാവരനും  ഒന്നറിചപ   ഒപനും  വലയമമായറി
പറന  പപമായറി.അങ്ങചന  ആ  കൃഷറികമാരചന്റെ  ഹകയ്യറില്  നറിനനും  ആ  പ്രമാവകൾ
രകചപട്ടു.ഇതുകണ  കൃഷറികമാരന്  വമായചപമാളറിച്ചു   നറിന  പപമായറി.
                                                                                    ആയറിഷ  പര്വറിന്

 

                                                  റസ്നേഹമനസറ്റ്
ഒരറികല്  ഒരറിടതപ  ഒര   പമാവപ  മരതറില്  അമ്മകറിളറിയനും   കുഞ്ഞറികറിളറികളുനും  
തമാമസറിചരറിരന. അമ്മകറിളറി   പ്രസവറിച്ചു  നമാളുകൾ  തറികയമാചത   കുഞ്ഞറികറിളറികൾകപ   
പവണറി    ചനല്കതറിരപ   പതടറി  വയലറിപലകപ  പപമായറി.പനരനും  സന്ധൃയമായറി  അമ്മകറിളറിചയ 
കമാണമാചത   കുഞ്ഞുങ്ങൾ   വറിശമറിച്ചു.  അവര്ചകമാങ്കറില്  വലമാചത  വറിസക്കുനണമായറിരന. 
കുപറപനരമമായറിടപ  അമ്മകറിളറിചയ  കമാണമാതമായപപമാൾ അവര്   അമ്മകറിളറിചയ  അപനഷറിചപ 
പപമാവമാചനമാരങ്ങറി . അവര്  ചമചല  പറകമാന് തുടങ്ങറി.പപക  അവര്കപ  പറകമാന്  
കഴറിഞ്ഞറിരന്നറില.അവപരമാരതരനും  നറിലത്തുവധീണു  കരയമാന്  തുടങ്ങറി.  ചപചടചന്നമാര  
ശബനും  'മകപള.......അതപ  അമ്മകറിളറിയമായറിരന.
അമ്മകറിളറി  അവചര  വമാരറിചയടുത്തു ഉമ്മ വച്ചു.കുഞ്ഞുകറിളറികൾ  പചെമാദറിച്ചു  എനമാ  അമ്മ  
വരമാന് ഹവകറിയതപ.ഞങ്ങൾ  പപടറിച്ചു  പപമായറി  ...........  അമ്മകറിളറി  പറഞ്ഞു  
വയലകചളമാനനും   കമാണമാനറില  വയലകൾകപ  പകരനും  വന്ചകടറിടങ്ങളുനും  ഫമാകമാടററികളുനും  
വന. മനുഷൃന്മമാര്  നമ്മചള  ചകമാലനും.                                                            

                                                                                                                Fathima Farhath.S ,9 A

  ഒന്നയിവനയ്യാതയിരയി                        ഊഹൈശ            :     അദദയ്യാഹൈയ്യാരശ, തര്ക്കശ

          ഋതശ              :     സതശ, തഥശ ,സമൃക്കസ്
                                                   എട്ടുക്കയ്യാലെയി      :       ചയിലെന്തയി, മര്ക്കടെകൈശ, ഊണനയ്യാഭശ
          ഏണയി           :       നകൈയ്യാണയി, നയിനശണയി, അധയിനരയ്യാഹൈയിണയി
                                                    ഐതയിഹശ     :        നകൈട്ടുനകൈള്വയി, ഇതയിഹൈയ്യാസശ, ഐതയി
           അഗയി           :     തസീ, വഹൈനയി, 
                                                  ആഹൈയ്യാരശ       :      ഭക്ഷണശ, നഭയ്യാജനശ, അദനശ
         ഇതയിഹൈയ്യാസശ    :     പുരവൃതശ, പുരയ്യാപനചരയിതശ
                                                   ഈഹൈയ്യാമൃഗശ    :      വചന്നയ്യായസ്, വൃകൈശ, നകൈയ്യാകൈശ 
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യമാത്രമാവറിവരണനുംയമാത്രമാവറിവരണനും
           ഞങളടട സകളനൽ നനനന തശരനസലകന യതത സപതയന.   രതവനടല 6:30    നതണന സപതയതന.

       ബസനൽ കയറനയതണഞങള പതരതന ടചതലന.      അതനന സശഷണ ബസനൽ പതടന ഇടസപതള
  ഞങള കളനച.    പനടന 7:30      നന പസചന ഡതമനടലതന.     ഡതമനൽ മസനതഹരമതയ കതഴകള

കണ.          ഡതമനടല പസനതടതനടല പണന ഞങള സപതകസമതള മഴവനതയണ കഴനഞനരനനല. 
        ഞങള ശരനകണ പകതന ഭണഗന ആസസദനച.      ഡതമടമതതണ ചറന കറങനയതനന സശഷണ
             ബസനൽ കയറന കറചസനരണ ബസനൽയതത ടചയതതനന സശഷണ തശരനടല മമസനയണ

  മഗശതലയനൽ എതന.         മഗശതലയനൽ നനറടയ മഗങടള കണ.    മഗശതല ചറന
       കറങനയതനന സശഷണ മമസനയതനൽ കയറന.       മമസനയതനൽ ആനയടട അസനകടണ

കണ.        പനടന മമസനയതനൽ അതതകരമതയ വനഷയങള കണ.     മഗശതലയനൽ നനനന
    പറതനറങനയനടന ഭകണണ കഴനച.           പനടന ബസനൽയതത ടചയതന തടങന ഒരകതയലനൽ

എതന.   എലതവടരയണ പറതനറകന.      കതയൽ കതണതന വളടര ഭണഗനയതയനരന.  പനനസടന
   അടതനരന സതതണനയനൽ കയറന.        പസക നനരഭതഗഗവശതൽ സതതണനയനൽ യതത ടചയതന

പറനയനല.            സതതണനയനൽ നനനന ഇറങനയതനന സശഷണ ബസനൽ കയറന കറടയ സനരണ യതത
     ടചയ പനടന ഞങള സപതയതന കടലനസലകതണന.        കടലനൽ സപതയസപതള ടസചര പറഞ

      പതരകനൽകളനചനടന കടലനസലകന സപതയതൽ മതനഎനന.
      ഞങള നനറടയ സനരണ പതരകനൽ കളനച.         പനനസടന ഞങള കടലനൽ നനറടയ സനരണ കളനച.

              അസപതള ടസചര പറഞ സരഗന അസമനകനതന കണനട സപതകതണ എനന .   സരഗന
       അസമനകനതന കതണതന വളടര മസനതഹരമതയനരന.     പനടന ഞങള തണന മതറന

    ബസനൽ യതത ടചയതന തടങന.        പനനസടന ഞങള ഭകണണ കഴനച.   സകളനൽ
   എതനയസപതള സമയണ 10:30 യതയനരന.        എനണ ഈ ഉലതസ യതത എടന

  ജസവനതതതളകളനൽ മതയതടതകനടകണ.                              
                              ANUSREE

                                     പഠനശമാഖകൾ
നറിപഡമാളജറി 
ഡഹക്ടൈപലമാളജറി 
ഇപതമാളജറി
ഹട്രൈപകമാളജറി
ട്രൈമപറമാളജറി
ഡയലപക്ടൈമാളജറി

പകറിക്കൂടപ 
വറിരലടയമാളനും
ജന്തുസകഭമാവനും
മുടറികൾ
മുററിവകൾ
സനുംസമാരപഠനനും
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നന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതറിഫലനും
ഒര ഗമാമതപ ഒര വലറിയ വധീടുണമായറിരന.  അവര് പണകമാരമായറിരന.  അവറിചട ഒരമ്മയനും
രണപ മകളുനും ഉണമായറിരന.  അമ്മയചട പപരപ  റമാപഹല് എനനും മൂത മകളുചട പപരപ  ററിയ
എനനും  രണമാമചത  മകളുചട  പപരപ  സയറിറ  എനമമാണപ.  ററിയ  ഒര  അഹങ്കമാരറിയമാണപ,
എന്നമാല് സയറിറ ചവറുനും പഞ പമാവമമാണപ ഒര ദറിവസനും നല മഴയള്ള ദറിവസനും ഒര മുതശ്ശന്
വധീടറിപലയപ വന്നപ അപപകറിച്ചു മഴയമായതുചകമാണപ  കുറച്ചുപനരനും വധീടറില് ഇരപന്നമാപട എന്നപ
,ററിയ;പപമാപടമാ ഞമാന് തചന്ന ഈ വധീടറില് കയററില എന്നപ പറഞ്ഞു അതുപകടപ സയറിറ വന.
അവൾകപ ആ മുതശ്ശപനമാടപ ദയ പതമാന്നറി അവൾ  അപദഹചത വധീടല് കയററി ഇരതറി
പനരനും  ഇരടമായപപമാൾ  അമ്മയചട  അനുവമാദപതമാചട  ആ  ഒര  ദറിവസനും  അവറിചട
തമാമസറിപറിച്ചു.  ററിയ എഴുപന്നറപ  പനമാക്കുപമ്പമാൾ ഒര പുതപപ  ,  നമാറമടറിക്കുന പുതപപ   ററിയ
ഉറചക പറഞ്ഞു അതുപകടപ സയറിറ അടുതപ ചചെന്നപ ചചെന്നപ പുതപപ കുടഞ്ഞു അപപമാൾ ഒര
സകര്ണ നമാണയനും.  ഇതു കണ ററിയ  നമാണയനും എടുത്തു ചറി"പചെ അതപ മുതശ്ശനപ കഷ്ടചപടപ
കറിടറിയ നമാണയനും ആയറിരറിക്കുനും ,, സയറിറ പറഞ്ഞു "എനറികപ പവണനും ആ സകര്ണ്ണ നമാണയനും,,
എന്നമായറിരന ററിയയചട  മറുപടറി,എന്നറിടപ  വധീണ്ടുനും കുടഞ്ഞു ഒര സകര്ണ്ണ നമാണയനും കൂടറി
കറിടറി.  ററിയകപ മനസറിലമായറി  ഇതപ മമാനറിക പുതപമാചണന്നപ.  ററിയ പുതപപപറിടറിച്ചു  വമാങ്ങറി
എന്നറിടപ  പുതപപ കുടഞ്ഞു ഒനനും കറിടറിയറില.  നന്മയള്ള ആളുകൾകപ മമാത്രപമ ആ പുതപറില്
നറിന്നപ സകര്ണ്ണനും കറിട്ടുകചയമാള.....         Vismaya V,5B

പ്രകൈയ്യാശ സ ഞയ്യാരശ
പ്രകൈയ്യാശതയിനസ് സ ഞരയിക്കയ്യാന ഒരു 
മയ്യാധഖ്യമശ ആവശഖ്യമയില  പ്രകൈയ്യാശശ ഏറവുശ 
സയ്യാവധയ്യാനശ സഞരയിക്കുന്നതസ് 
വജ്രതയിലൂവടെയശ
ഏറവുശ നവഗതയില്  സഞരയിക്കുന്നതസ് 
ശുനഖ്യതയയിലൂവടെയയ്യാണസ്
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                         യമാതമാനുഭുവെശം
 ഞതന 2018       ഒസകതബര ഏഴനനന പതലകതടനൽ നനനണ തനരവനനപരസതകന നടതനയ ടകതച

യതതതനഭവമതണനതന.           എടനസളനൽ നനനണ എനനകന ലഭനച ഭതഗഗ പരണമതയ ഒരസമതനമതയനരനഈ
യതത.     ഒര കഞ പഠന യതത.  ISRO    കതണതനള ഭതഗഗണ.    എടനയതയനരന സളനൽ നനനന
തനരടഞടതതന.          ഞതന മതതണ ഒറയതടണനള ടചറനയ സപടനയണ കടകതരനലതടത തനനടചതര യതത

  സപതകനതനനളസങടവണ ഉണതയനരന. 7/8/2018      ഞതയറതഴനചഞതനണ സജതബനസതറണ മറസളനടലകടനകളണ
 യതത യണതയനരന.   ടടയനനനലതയനരന യതത.   ടടയനനടറയനൽസവ സസഷനനൽ 3   മണനകര കവകനയത

 യനരന എതനയതന.      അങടന ഞങള എലതവരണ രതതന 11.30   നന യതതയതരണഭനച.   ഞതന വളടര
സസനതഷതനലതയനരന.        അവനടട എസപതടഴതണ എടനലതണ വനസയകരമതയ കതഴനചകള കതണതണ

          എനള ആകതണഷയനൽ ടടയനനനൽ കയറന അടത സസതപനൽ കറച കടനകള കയറന ഒര ടസചറണ
       ഉണതയനരന അങടന അവനടട വചന എനനകന കടകതരനകടള കനടന നനമനഷ,അനശസ.

അവസരതടടതതതയനരന.    പനടന എടന യതത.    പനസറനന രതവടല 6.30    ആകസമതള ഞങള എലതവരണ
      തനരവനന പരണ ടകതച സവളനയനടലതന അവനടട നനനന ISRO     കതരടട ബസനൽ നനനന ഭകണണ കഴനചന

       ഞങള ആദഗണ വനകണ സതരതഭതയന സസസന ടസനറനസലകന യതത തനരനച.   ഞങളടട വണനയനലള
     ഓഫസസര ഞങളകന അവനടടത കതരഗങടളലതണ പറഞ തന.    അങടന ആദഗടത സലതന

       എതനസചരന വളടര വളടര മസനതഹരമതയ കതട പസദശമതയനരന അവനടണ .   അവനടടയന കയറസമതള
  കതയൽ കണ .         പചപതരന പസദശണ ഞങള സപതകന സനരണ മഴയമതയനരന.   വളടര മസനതഹരമതയ

     അനരസകണ എടന ഭതഗഗണ എന തടന പറയണണ.     ഞങള ആദണ വനകണ സതരതദതയന ടസയനസന
     ടസടനറനസലകന കയറന അവനടട ശനനനവതസഒഡനസറതറനയതനൽ വചന ഉദനഘതടനണ.   കഴനഞന ഞങള

  എലതവരണ നനറടയ കടനകളണതയനരന.        എലത ജനലകളനൽ നനനണ അവടരലതവരണ ഞതനണ കടന സറതകറന
  സലതഖനണഗന കതണതന സപതയന.    സറതകറന വനസകപണണ 1.45നതയനരന.     കറസയ സനരണ കതതനരന കണകടള

  വനസരനപനകനരനതനയനൽ 9,8,7,6,5,4,3,2,1     എനന എണനകഴനഞതണ RH  200    എനസലതഖനണഗന ടവഹനകനള
 ആകതശസതകന കതനചയരന.         സറതകറന വനസകപണ സമയതന പനനനൽ കടലനടന ദശവണ കണകള

 മതയതടത തങനനനനനൽകന.        അവനടട നനനണ തനരനചന ദകണണ കഴനകതടനതന 101   വനഭവങള ഒരകന
 വനഭവസമദമതയ ഭകണയമതയനരന.      ഉചയന സശഷണ ശസനനവതസ ഓഡനസറതറനയതനതനസലകന തനരനച.

     അവനടട ഒര വളടര കകതക പരണമതയ കതസതയനരന.    അതന വളടര ഇഷടപട.   പനടന സണവതദവണ
നടന.          പനനസടന അവനടട നനനണ ബതഗന കളകന ടചയന യതത തനരനച 10    മണനകന അമതത എകനപസനൽ

  ഞങള യതത തനരനച.         ആഹതദപരമതയ മനസനൽ നനറഞ നനൽകന യതത യതയനരന ഇതന.  ഇതനന
     ടതളനവതയന ഒരകഞനസരടനഫനകറണ കനടന ....        

                                                                                           Abhirami , 9
B

                      ഇടലിയവട കൈണക്കറ്റ്
മൂന്നപ ചസചകന്റെറില്  ഒര കറിപലമാ മധീറര്  ദൂരനും എന്ന 
കണകറിലമാണപ ശബതറിചന്റെ സഞമാരനും. ഇതപ 
ഉപപയമാഗചപടുതറി ഇടറി മറിന്നല് ഉണമായതപ എത്ര 
അകചലയമാചണന്നപ കണകമാകമാനും                        മറിന്നല് 

കണപ എത്ര ചസകന്റെറിനപ പശഷമമാണപ ഇടറി ശബനും പകൾക്കുന്നചതന്നപ പനമാക്കുക
ഇതറിചന 3 ചകമാണപ ഹരറിചമാല് കറിട്ടുന്ന അത്രയനും കറിപലമാമധീററമാണപ നറിങ്ങളുനും ഇടറി മറിന്നല് 
രൂപനും ചകമാണ സലവനും തമ്മറിലള്ള ദൂരനും. ഇചതമാര ഏകപദശ കൈണക്കയ്യാണസ് !



                    അന്നവത  ദലിവെസശം
ഒരദനവസണടപടടനനഅവനടഞടനയണരനന. അവനതണനനമ്മുടടഈകഥയനടല
ടകതചകളനപസകഅവനമനടകനതണനസകസടത!  അവടനസപരതണനകതരതനകന.
അവന  എനണ  എടനങനലണ  ടചയടകതണനരനകണ.  അവടന  അചനണ  അമയണ
നലതനനനഎനണഅവടനകടടഉണതവണ.അവനഎലതകതരഗതനലണമനപനലണതവണ.
കതരതനകനമൂനതണകതസനലതണനപഠനകനതന. അവടനകതസനടലടസചരകനഅവടന
വളടര  ഇഷമതണന.   അവടന  കതസനടല  കണകന  മതഷന എനണ  സഹതണ  വരകന
ടചയതന ടകതടകനതന  ടകതണന അവനന കണകന  മതഷനടന ഇഷമല .എനതലണ
അവടനഅമപറയണകതടസടകസമതളശദനകണണഅടനടതനതനതനഅനന
വനനടചയനസനതകണണഎടനതടക,  അചനപറയണഏടതതരകതരഗവണടചയതന
പറതത  തല  നമള ശമനചതൽ അതന  നമ്മുകന  എളപമതയന  സതതനണ.  അവന
സളനസലകന  സപതയന  അവന  കതസനടലതസമതസഴകണ  കതസനൽ  കണകന  മതഷന
വന.സഹതണ വരകന ടചയതന കതണനകതനപറഞ.കതസനൽആരണ സഹതണ വരകന
ടചയനല.  ടചയനടലങനൽ കണകന  മതഷന എനണ അടനകമതയനരന.  പസക ആ
ദനവസണ  മതഷന ആസരയണ അടനചനല.  എനതൽഎലതവസരയണ  ഉപസദശനച.  കണകന
മതഷനപറഞ ഇനനമതൽആരകണഞതനസഹതണവരകനതരനല.  അസപതളഎലത
കടനകളണആസലതചനച. ഈമതഷനനനഇടതന്തുപറനടയനന. മതഷനപറഞഇനനമതൽ
എലതവരണനലകടനകളതവണണ.  എലതസളനലണഒരകണകനമത്സരണനടകനണന.
അതനൽനമ്മുടടസളവനജയനകണടമനനമതഷനകടനകസളതടനപറഞ.  അതനടലടസണ
ലസഡരകതരതനകനആടണനനമതഷന പറഞഅസപതളമതൽഎലതകടനകളകണ
മതഷനടന  ഇഷമതയന.  അനന  കതരതനകനനന  അതതമതയനരന.  അവന  വസടനൽ
അചസനതടണ  അമസയതടണ  പറഞ.''നനടന  ടസണ  ലസഡര ആയന  തനരടഞടതതന
മനടകനതയതടകതണതണന,, എനനഅവരപറഞ.പനസറദനവസണമസറനങനൽഅചനണ
അമയണ  പടങടത  അവനടട സതര  പറഞതന ''കതരതനകന  നല  കടനയതണന
വനകതനടയലതണ  മതറന,,  അമവസടനൽ വനന അവസനതടന  പറഞ ;നസ എങസനലണ
മത്സരതനൽവനജയനകണണ, നതടളയടലമത്സരണനസസപതയനഉറങനസകത, അങടന
അവടന  കഴനവന  ടതളനയനകന  ദനവസടമതന ,എലതവരണ  ആകതണശസയതടട
കതതനരനസസനതഷവതരതടയതന. അവടനസളനനതയനരനഫസന.അസനരണ
അവനന ഓരമവനതനഅചടനവതകകളതണന.  എനനടനങനലണആതതരതമതയന
ശമനചതൽകതരഗണവനജയകരമതയനരനകണ

                                                                                 ആതനര.പന,9B                
  

              



                                                                   
കൈഥകൈളലി
നമ്മുടട    സകരളതനടന തനതന കലതരപമതണനകഥകളന.  കതന,കരന,തതടന ,  മനനകന
എനസ  കഥതപതതങളതണന  കഥകളനയനൽഉളളതന.ടചണ,ശണഖന,ഇലതതളണ,ഇടയ,മദ്ദളണ
എനസവതദഗങളതണനകഥകളനയനൽഉളളതന.  5  ചടങകളതണനകഥകളനയനൽ
ഉളതന. കഥകളനയനൽഎലതവരടടയണഇഷനണപനടനചപറനഒരകഥതപതതമതണനപച.

സകരളതനടല   ജനങളകന  ഏടറ    ഇഷനടപടന  ഒര   കലതരപമതണന   കഥകളന.
കഥകളനയനടല ഒതസരത കഥതപതതതനടല സവഷണ നമസകടറ ഇഷനടപടതതണന.ചരകന
പറഞതൽ    കഥകളന  എന കലതരപണ   ആസസതദക   മനസനൽ    ഏടറ  ഇടണ
പനടനകനതതണന.

                                                                        
                                                                                  PRAVYA – S,5B
                                                                             

നമാണയ പ്രശശം
സചതദണ:
           ഒരനതണയപദരശനണകതണതടനതനയഅഖനസലഷനസനതടനനതണയണ
പദരശനപനകനആളഒരസചതദഗണസചതദനച, 1 കപസ5  കപസ10  കപസ25 

കപസഎനനങടന4 വഗതഗസനതണയങളആടക50 എണണഉപസയതഗനചന7 രപയന
ചനലറനൽകസമത? 10 മനനനറനളനൽഉതരണകടണതനയതൽ10രപസമതനണ
തരതടമനണഅയതളപഖഗപനച.നനങളകനഅഖനസലഷനടനസഹതയനകതനപറസമത?
ഉതരണ:

1  കപസ   45   45

5 കപസ   2   10

10 കപസ   2   20

25 കപസ   1
50

  25
1:00

അങടന10 മനനനറനനളളനൽഅഖനസലഷനഉതരണപറഞതസകതണനനതണയണ
പദരശനപനകനആളഅഖനസലഷനനന10 രപസമതനണടകതടത.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathakali


 മനുഷൃനമാരശം മൃഗവശം
ഒരറിടതപഒരറിടചതര  കമാടറില്  കുറചയ  മൃഗങ്ങൾ  ഉണമായറിരന  .ആ  കമാടറിനടുത്തു  തചന്ന
ഗമാമമുണമായറിരന.  ആ  ഗമാമതറില്  രമാവറിചലയനും  രമാത്രറിയനും  പുലറിയനും  സറിനുംഹവനും
വരനും.പുലറിയചടയനും  സറിനുംഹതറിചന്റെയനും   ആ  ഗമാമതറിചല  മനുഷൃന്മര്  ആചരങ്കറിലനുംകണ്ണറില്
ചപടല് ഉടന് തചന്ന ചകമാനതറിനനും.  അതുചകണപ ഗമാമവമാസറികൾ ഒര ചകണറിപയമാരകറി.
പതറിവപപമാചല പുലറിയനും സറിനുംഹവനും വന.  എല ജനങ്ങളുനും വമാതറിലകൾ അടച്ചു.പഠ'  എചന്നര
ശബനും  പകട്ടു.  ജനങ്ങൾകപ  മനസറിലമായറി  നമ്മുചട  ചകണറിയറില്  പുലറിയനും  സറിനുംഹവനും
പപട്ടുചവന്നപ.  ജനങ്ങൾ പുലറിചയയനും സറിനുംഹചത്തുയനും പഫമാറസ്റ്റകമാചര ഏല്പറിച്ചു.അനമുതല്

ജനങ്ങൾ സപനമാ                                ഷപതമാചട ജധീവറിച്ചു.

                                                                                                    ABINA,3.B

• ഓട൯തുളളല്
തുളളല്  കളറിയറിചല  ഒരറിനഠ  ദുതഗതറിയറിലളള  പമാട്ടുഠ  അദറിനയവമമാണപ
ഒമാട൯തൂളളല്   പമാട്ടൂനും  കണറിയമാ൯മമാരചട  പകമാലനും  തുളളലമാണപ  ഓടനും  തൂളളലറിനപ
വഴറിചയമാരക്കുന്നചതന്നപ വറിശൃസറികചപടുന  മുഖതപ  പച, പതപപ ,കണനും, 

പുരറികവചമഴുതപ  ,ഉടുതപചകടപ,  പതമാൾവള,  ഹസ്തകടകനും,കമാല്ചറില്ക എന്നറിവയമാണപ
ഒമാട൯തുള്ളലറിചല  പവഷ  സനുംവറിധമാനനും  തലയറില്   ചകമാണചകടറി  അതറിനു  ചുറനും
അലങ്കരറിചറിരറിക്കുനും  തുളളല്കളറിയചട  മറ രണ്ടു വറിഭമാങ്ങളമാണപ ശധീതങ്കന്  തുളളല്
പറയന്  തുളളല്  എന്നറിവചയമാചക ഒമാടന് തുളളലറിനപ പ്രചെമാരമുണപ. കുഞന്നമമാര്
ഇരപതറിലധറികനും   ഒമാടന്തുളളലകൾ   രചെറിചെറിട്ടുണപ.ഇഷ്ടപദവത  വന്ദനനും,
ഗുരക്തന്മമാരചട   ഉപകര്തമാകൾ  എന്നറിവചരക്കുററിച്ചുളള   സ്തുതറി    കമാലപദശ
സറിതറികളുചട   സൂചെന   എന്നറിനപയമാടുകൂടറിയവയനും   ഗുരസ്മരണപയമാ
പദവതമാവന്ദപമമാ   കൂടമാചത   പനചര   കഥയറിപലകപ     നയറിക്കുന്നവയമമായ
ഒമാടന്തുളളല്  കൃതറികളുണപ.  

                                                                          അഭറിരമാമറി ചക,9B                        

https://en.wikipedia.org/wiki/Ottan_Thullal


കൈ  ഴലി ഞ്ഞുറപമായ നമാളുകൈൾ

 സനദ  വെളവര  ഭമാഗദശം  വചയ്തവെൾ  ആയലിരന. റസ്നേഹലിക്കമാനുശം   റസ്നേഹലിക്കവപ്പെടമാനുശം  അവെൾക്കറ്റ്  നലിറവയ  റപര  ഉണമായലിരന .
അച്ഛൻ,   അമ,  റചട്ടൻ,റചചലി,അമമാവെൻ,  അമമായലി,  മുതശ്ശൻ,  മുതശ്ശലി   അങ്ങവനയങ്ങവന  ....   അവെൾ   ഒര
കൂട്ടുകുടശംബതലിലമായലിരന   തമാമസലിചലിരന്നതറ്റ്.   അവെൾ   ജനലിക്കുറമ്പമാൾ   റജമാതദൻ    പറഞ്ഞു  കുടശംബതലില്   ഭമാഗദശം
വകൈമാണ്ടുവെരന്നതറ്റ്  ഇവെൾ  ആയലിരലിക്കുശം  എന്നറ്റ്. അതലിനമാല്  എലമാവെരശം  അവെൾക്കറ്റ്  പ്രറതദകൈ  പരലിഗണനയശം  വെമാതലദവവമമാവക്ക
വകൈമാടത്തു.   അവെൾ   കൈളലിചറ്റ്  ചലിരലിചറ്റ്  വെളരന. അങ്ങവന  അവെൾക്കറ്റ്  കൈലദമാണപ്രമായമമായലി.   വെളവര  സമാമ്പതലികൈമമായലി   മുറന്നമാട്ടറ്റ്
നലില്ക്കുന്ന  കുടശംബവമമായലി  വെലിവെമാഹ ബനതലിറലരവപ്പെടണവമന്നമായലിരന  അവെളുവട  വെവീട്ടുകൈമാര  പറഞ്ഞതറ്റ്.
അറപ്പെമാൾ   അവെളുവട  അഭലിപ്രമായശം  ആരശം  റനമാക്കലിയലില.  അവെൾ  വെവീട്ടുകൈമാരവട ഇഷറ്റ്തലിനറ്റ്  വെലിട്ടുവകൈമാടത്തു.  സമാമ്പതലികൈമമായലി
മുറന്നമാട്ടറ്റ്   നലില്ക്കുന്ന   കുടശംബവമമായലി  തവന്ന  അവെൾ   വെലിവെമാഹ ബനതലിറലരവപ്പെട്ടു.   സുമുഖനുശം    സുന്ദരനുമമായ  വെരവന
തവന്നയമാണറ്റ്  അവെൾക്കറ്റ്  ലഭലിചതറ്റ്. പറഞ്ഞതലിലധലികൈശം   തുകൈ  അവെര  അവെൾക്കറ്റ്    സവീധനമമായലി  വകൈമാടത്തു.  അങ്ങവന    കൈലദമാണശം
കൈഴലിഞ്ഞറ്റ്    രണ്ടു മൂന    ദലിവെസമമായറപ്പെമാൾ   ആ   വെലലിയ  വെവീട്ടലിവല  എലമാ പണലിയശം   ഒറക്കറ്റ്  അവെവള    വകൈമാണ്ടു  വചയലിപ്പെലിച .
അമമായലിയമ  എനശം  അവെവള  ശകൈമാരലിച.  ഭരതമാവെറ്റ്  അവെറളമാടറ്റ്  സശംസമാരലിക്കുകൈറപമാലശം വചയ്തലിരന്നലില.  
  കൈഴലി ഞ്ഞുറപമായ ആ  നല നമാളുകൈവള   കുറലിറചമാരത്തുവകൈമാണറ്റ്   ഒര  അടലിമവയറപ്പെമാവല   അവെൾ   എലമാശം  സഹചലിരന .
ദലിവെസങ്ങൾ  കൂടറമ്പമാഴശം       ഈ  അവെസ്ഥ   തുടരന. ക്രറമണ   അവെൾക്കറ്റ്  മനസലിലമായലി  തനലിക്കറ്റ് ഇവെലിവട   ഒര  റവെലക്കമാരലിയവട
സ്ഥമാനമമാണറ്റ്   തരന്നവതന്നറ്റ്.   ഒര    ദലിവെസശം   അവെൾ    ഭരതമാവെലിറനമാടറ്റ്    ഈ   കൈമാരദശം    റചമാദലിച.  ഭരതമാവ
പറഞ്ഞു:"സലിയമായമാല്   ഇങ്ങവനവയമാവക്കയമാണറ്റ്''!. അമമായലിയമ     ഈ  ഉതരശം  സമാധൂകൈരലിച.  വപവട്ടന്നറ്റ്  അവെൾ   ഉചതലില്
പറഞ്ഞു :
"സവീ   ആരവടയശം   അടലിമയല!!!..... വപവട്ടന്നറ്റ് അവെളുവട  അമമായലിയമ
     അവെളുവട  കൈരണറതക്കടലിച.  അവെൾ  റകൈമാപശം  വകൈമാണ്ടു  ജജ്വലലിച.
എന്നമാല്   ഈ  കൈമാരദശം  അവെൾ   വെവീട്ടുകൈമാവര   വെലിളലിച  പറയമാൻ   ഭയവപ്പെട്ടു .  പലിററന്നറ്റ്   പതതലില്   ഒര  ടവീചര   റജമാലലി  പരസദശം
കൈണ്ടു.
അവെൾക്കറ്റ്   വെലിദദമാഭദമാസമുള്ളതലിനമാല്   ആ   റജമാലലിക്കമായലി  അവെൾ   പരലിശ്രമലിച.  അവെസമാനശം  അവെൾക്കറ്റ്   ആ   റജമാലലി കൈലിട്ടലി.
റജമാലലിക്കറ്റ്  റപമാകുന്നതറ്റ്  അവെളുവട  അമമായലിയമക്കറ്റ്  ഇഷമലിലമാതതലിനമാല് അവെവള  വെവീട്ടലില് നലിന്നറ്റ്  പുറതമാക്കലി.  അറപ്പെമാഴശം   ഈ
കൈമാരദശം  അവെൾ   വെവീട്ടുകൈമാവര   വെലിളലിച  പറയമാൻ  ഭയവപ്പെട്ടു.  അവെൾ   കൈണ്ണുനവീര   ഉള്ളലിവലമാതുക്കലി  എറങ്ങമാവട്ടന്നലിലമാവത   നടന.
വപവട്ടന്നറ്റ്   അവെൾ   ആ  കൈമാഴ്ച   കൈണ്ടു. അവെൾ   ആശ്ചരദശം   വകൈമാണറ്റ് വെലിയരത്തു കുളലിച.  അതമാ  അവെളുവട  സുറരറഷേട്ടൻ!  തമാൻ
ആദദശം  റസ്നേഹലിചലിരറ്റ്ന്ന  ആൾ!
അന്നറ്റ്  അവെവന്റെ  കകൈയലില്  കപസ  ഉണമായലിരന്നലില.  അതുവകൈമാണറ്റ്  വെവീട്ടുകൈമാര  സമതലിക്കലില  എന്നറ്റ്  ഭയവപ്പെട്ടറ്റ്  അവെൾ  ആ
ബനശം  ഉറപകലിച.ഇന്നറ്റ്  അവെനറ്റ്  നല  റജമാലലിയണറ്റ്.  അവെളുവട  കൈണ്ണലില്  നലിന്നറ്റ്  കൈണ്ണുനവീര  ഊരനവകൈമാറണയലിരന.  അവെൾ
അവെവന്റെ  അടറതക്കറ്റ്   വചന.   അവെൻ പറഞ്ഞു  :  "ഇനലിയശം    കവെകൈലിയലിട്ടലില  !  ഈ  ബമാക്കറ്റ്   സവീററ്റ്    എനശം  നലിവന്ന
കൈമാതലിരലിക്കുകൈയമായലിരന. ഒര  നമാൾ   നവീ വെരശം
എവന്നനലിക്കറ്റ്   ഉറപ്പുണ്ടുയലിരന.റവെണവമങലില്   ഈ  കബക്കലില്   കൈയറലിറക്കമാ"  അവെളുവട   മനസലില്   സറനമാഷേതലിവന്റെ
മമാലപ്പെടക്കങ്ങൾ   വപമാട്ടലി. അവെൾ  ആ   കബക്കലില്  കൈയറലിയലിരന.റനവര  റപമായതറ്റ്  അവെളുവട  വെവീട്ടലിറലക്കമായലിരന. അറപ്പെമാറഴക്കുശം
അവെളുവട   വെവീട്ടുകൈമാര  ആരലില് നലിറന്നമാ  ഇതറലിഞ്ഞു.  അവെവള  കൈണതുശം  അവെളുവട  മുതശ്ശൻ  അവെവള  വകൈട്ടലിപ്പെലിടലിചവകൈമാണറ്റ്
പറഞ്ഞു:'' റമമാറള  ഇതറ്റ്  റനരറത   പറഞ്ഞലിരവന്നങലില്   നടതലിതരമമായലിരന്നലിറല ? എനലിനമാ  നവീ വവെറുവത  കൈഷറ്റ്വപ്പെട്ടതറ്റ്?”
ഇതു  റകൈട്ടതുശം  ചലിരലിചവകൈമാണറ്റ്   സനദയശം  സുറരഷശം  മുതശ്ശവന്റെ   കൈമാലലില്  വെവീണ .  ഇതമാ  സനദ  കൈഴലി ഞ്ഞു റപമായ  ചവീത
നമാളുകൈവളമറനവകൈമാണറ്റ്   നവലമാര   ഭമാരദയമായലി,  നവലമാര   അമയമായലി,നവലമാര   മരമകൈളമായലി,നവലമാര   അധദമാപകൈയമായലി
സുറരഷേലിനുവമമാതറ്റ് പുതലിയ   ജവീവെലിതതലിറലക്കറ്റ്   കൈടക്കുന.
                                                                                                                                      SREE LAKSHMI.R,9B

                                                                                                            
                                                        
         



                                 
                                   യമാതമാവെലിവെരണശം

അചന്നമാര  വദ്യമാഴമാഴപച  രമാവറിചല  ആയറിരന  ഞങ്ങൾ  യമാത്ര  പുറചപടതപ.സ്ക്കൂപളറില്
നറിന്നമായറിരന  യമാത്രഹഹസ്ക്കൂപളറില്  നറിനനുംയപറിയറില്  നറിനനും  ഒര  കമാസറിചല  നമാലപപ൪
വധീതമമായറിരന ഇഒൗ പഠനയമാത്രയറില് പചകടുതറിരന്നതപ.പമാലകമാടപ ജറിലയറിചല പമാറയറിചല
എരപത൯പമാതറി എന്ന ഫമാമറിപലകമായറിരന ഞങ്ങൾ പപമായതപ.കൂചട H.M ഉനും      ചസമധീന 
ടധീചറുനും,  രഘുനമാഥ൯,  രമാപജഷപ സമാറുനും കൂടറി  യമാത്രയറില് ഉണമായറിരന.  ഞങ്ങൾ ബസറിചല
അവസമാനചത  നധീണ  സധീററിലമായറിരന.  അവറിചട  എചന്റെഒപനും  എചന്റെ  കൂട്ടുകമാരറികളമായ
സഞ, സഞ്ജന, ആതറിര, ആരതറി, ഹവഷ്ണവറി എന്നറിവരമാണപഉ ണമാറിയറിരന്നതപ. 
             ബസറില് ഉടനധീളനും പമാട്ടുനും വറിപശഷവചമചകയമായറിരനഅ൪ഷമാദപആയറിരന പമാടപ
പമാടറിയതപ   ഞങ്ങൾകപ  സലചമതറിയചത  അററിഞ്ഞറിരന്നറില.  അവസമാനനും  സ്ക്കൂൾ  ബസപ
നറി൪തറി  ഞങ്ങൾ  പുസതകനും  എടുതപ  ഇറങ്ങറി.ഞങ്ങൾ  അവറിടചത  മപനമാഹരമമായ
ചചെണ്ടുമലറിചചെടറിചയയനും  മറപപൂകചളചയലമാനും  പനമാക്കുകയമായറിരന.അപപമാഴമാണപ  ഫമാമറിചല
ഒര  പ്രധമാനചപട   ഉപദദ്യമാഗസ൯  ഞങ്ങചള  വറിളറിചപ  കുറചപ  വറിവരങ്ങൾ  പറ ഞ്ഞു
തന.1965 ലമാണപ  ഈ  ഫമാനും  തുടങ്ങറിയതപ.  സലവധീസ്തധീ൪ണതറി  67  ചഹക്ടൈ൪
(160 ഏക൪)ആയറിരന.  ഇതറിചന്റെ ലകനും നടധീല്വസ്തുകളുചട ഉല്പമാദനവനും വറിതരണവനും
ആയറിരന.  അതറിനുപശഷനും  ഞങ്ങൾ  അവറിചട  ഒഒൗഷധ  ചചെടറികളുള്ള  സലനും
ചുററികമാണുകയമായറിരന.    ഞങ്ങൾ    അതറിചന്റെ  പപരകൾ  പലതുനും  എഴുതറിചയടുതറിരന.
കൃമാ൯സററിനപഉപപയമാഗറിക്കുന്ന  മുളമാനയനും   ലകറിതരവനും  പ്രപമഹതറിനപഉപപയമാഗറിക്കുന്ന
ചെമാകരചകമാലറിയനും   മമാനസറികമാപരമാഗൃതറിനപപസമാമലതയനും വയറുപവദനകപ ഉപപയമാഗറിക്കുന്ന
അപശകവനും,പുതറിനയനും,കരറിചനമാ- ചറിയനും ഒചക അവറിചട  ഞങ്ങൾ കണ്ടു. 

                  അതറിനുപശഷനും  ഞങ്ങൾ ആ ഫമാമറിചലതചന്ന മണ്ണധീരകപമ്പമാസ്റ്റപ കമാണമാ൯
പപമായതപ അപപമാൾ ഇതുവചരകമാണമാത പല നറിറങ്ങളുമുളള വറിവറിധങ്ങളമായ പൂകളുചട കൂടനും
കണ്ടു  എനറികപ  ഇതപ  വളചര  ഇഷ്ടപടമമായറി  ഞങ്ങൾ   കുചറപഫമാപടമായനും  എടുത്തു  മണ്ണധീര
കപമ്പമാസ്റ്റപ ഇടറിരന്ന മണ്ണറിര ആഫറിക൯ ഇനമമായ നൂട്രൈമാലസപ നൃനൃൂജറിനറിയ ആയറിരന അതപ
കണതറിനുപശഷനും ഫമാമറിചല  ഉപദദ്യമാഗസയമായ ഗധീഷ്മ എന്ന പചെചറി ഞങ്ങൾകപ ഗമാഫറിങ്ങുനും
ബണറിങ്ങുനും  ചലയററിങ്ങുനും  കമാണറിച്ചുതന.  പപമാളറി  ഹഹമാസുനും  കണ്ടു  കഴറിഞ്ഞതറിനുപശഷനും
കുരമുളകപ  കൃഷറിയറിലൂചട  കുരമുളകപ  വളളറിയറില്നറിന്നപ  പുതറിയ  ചചെടറി  ഉണമാകുന്ന
വറിദൃഞങ്ങൾകപപറഞ്ഞു  തന.  പറിചന്ന  നറിറചയ  മയറില്പധീലറികൾ  ഉളള  സലത്തുപപമായറി
മയറില്പധീലറികൾ എടുത്തുചകണ്ടു വന
                  പറിന്നധീടപ ഉചഭകണതറിനുളള സമയമമായറിരന.  ബറിരറിയമാണറിയമായറിരന
കഴറികമാ൯ ഉചഭകണനുംവളചര നന്നമായറിരന കഴറിചതറിനുപശ  ഷനും കുറച്ചുപനരനും അവറിചടചയചക
ചുററികറങ്ങറി പമാട്ടുനും കൂത്തുമമായറി സ്ക്കൂപൾ ബസറില് വറിണ്ടു ഞങ്ങളുചട സ്കൂളറിപലകപ.എനനും ഈ യമാത്ര
എചന്റെ മനസറിചന്റെ തമാളുകളറില് മമായമാചത കറിടക്കുനും.
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കുസൃതറി  പചെമാദദ്യങ്ങൾകുസൃതറി  പചെമാദദ്യങ്ങൾ

*  ആവെശദശം  വെരറമ്പമാൾ  വെലലിവചറലിയശം  ആവെശദമുണമാകുറമ്പമാൾ     എടത്തു വെയശം.  എനമാണറ്റ്?

                                                                                                                ഉ: മധീന്വല   
    *  മമാരപ്പെമാപ്പെക്കുവണങലിലശം  ഉപറയമാഗലിക്കമാറലില . എനമാണറ്റ്? 

                                                                                                                ഉ: പപരപ
* 10 ടണ  ഭമാരശം  കൈയറലിയ  ഒര  റലമാറലി  ഒര പമാലശം  കൈടക്കമാൻ ഒറന്നകൈമാല്   മണലിക്കൂര    എടത്തു.   ഭമാരശം  

ഇലമാവത  പമാലശം തലിരലിചകൈടക്കൻ   75  മലിനലിററ  എടത്തുള്ളൂ .   എനമാണറ്റ് കൈമാരണശം

                                                                                                           ഉ: രണ്ടുനും  ഒനതചന്ന
*  ഒരമാൾ   2  രൂപക്കറ്റ്  മുട്ട  വെമാങ്ങലി  1 രൂപക്കറ്റ്  വെലിറ.   2 മമാസശം  വകൈമാണറ്റ് അയമാൾ  ലക  പ്രഭുവെമായലി.  
എനമാണറ്റ്  കൈമാരണശം?

ഉ: കചവടനും  ചചെയ്യുന്നതറിനപ  മുന്മ്പപ  അയമാൾ  പകമാടധീശകരനമായറിരന.
* ഭകണ   സമാധനങ്ങളലിവലലമാശം  ഉപ്പെറ്റ്   റചരക്കുശം.എന്നമാല് ഉപ്പെലിലലിടന്നതറ്റ്    എനമാണറ്റ് ?

                                                                                                              ഉ : സ്പൂണ
*  18  വെയസമായമാല്  ആണശം  വപണ്ണുശം  രഹസദമമായലി  വചയ്യുന്നവതനറ്റ്             ഉ: പവമാടപ
*  ആണലില്  ഒനശം വപണ്ണലില്   രവണണ്ണവശം  ഉള്ളവതനറ്റ്                              ഉ: ണ
* ഇവെനറ്റ്  നലിറവയ  പല്ലുകൈൾ  ഉണറ്റ്  പറക  കൈടലിക്കുകൈയലില   എനമാണറ്റ്?           ഉ: ചെധീര്പ
*   ഏറവശം  കൂടതല്  വെമായ  റനമാക്കുന്നതമാരമാണറ്റ്?                                               ഉ:  ചഡന്റെറിസ്റ്റപ
 *  കൈറുത പമായ   എന്നറലിയവപ്പെടന്നവതനറ്റ്                                             ഉ: ററമാ ഡറ്റ്
 *  പനലി  വെരറമ്പമാൾ  കൂവട  ഉണമാകുന്ന  റമമാൾ  ആരറ്റ്                               ഉ: പമാരചസറമാപമമാൾ *  

മൂളലിപ്പെമാട്ടുശം  പമാടലി  വെന്നവെൾ  രകശം  വകൈമാണ്ടു  റപമായലി  ആരമാണറ്റ്                ഉ: ചകമാതുകപ
                                                                            ARSHAD.A,9A                                      

                              കുശംഭകൈളലി1
കുടശം,കുഭശം  എവന്നമാവക്ക  പറയമാറുളള  അനുഷമാനനൃതശം. തമലിഴലില്  'കൈരഗനൃതശം  ' എന്നമാണറ്റ്  
പറയകൈ. അലങരലിച  കുശംഭശം (കുശംഭശം) തലയലില്വെചറ്റ്  വചയ്യുന്ന നൃതമമാണലിതറ്റ്.കുടശം കകൈവക്കമാണറ്റ്  
വതമാടകൈയശം  ഇല. തലയലിലളള  കുടശം  ചലിലറപ്പെമാൾ  ചലലിപ്പെലിക്കുകൈയശം   
വചയ്യുശം.തുലനനലിയന്ത്രണറശഷേലി  ഉളളവെരറക്ക  ഇതലിറലരവപ്പെടമാൻ  കൈഴലിയ.

1 Kumbakali:The dance especially around Palakkad and Tamil Nadu during Velas And Puram

https://en.wikipedia.org/wiki/Karakattam


 

   ഒഒൗഷേധസസദങ്ങൾ
ഒഒൗഷധസസദ്യങ്ങളുചട 
പപരപ

ഉപപയമാഗറി
ക്കുന്ന വസ്തു

പ്രപയമാജനനും

മുളളമാത കമായ കദ്യമാന്സര്

ലകറിതര ഇല,പട കദ്യമാന്സര്

ചെകരചകമാലറി ഇല പ്രപമഹനും,അൾസര്,പമാമ്പറിന് 
വറിഷനും

പസമാമലത സമൂലനും മമാനസറിക പരമാഗതറിനപ പപപടറി 
വറിഷനും

പുതറിന ഇല ഉദരപരമാഗങ്ങൾകപദനപരമാഗങ്ങ
ൾകപ നലതപ

അതറി ചതമാലറി,കമായ ചെര്മ്മ പരമാഗങ്ങൾകപ

പപരമാല് ചതമാലറി,കമായ ചെര്മ്മ പരമാഗങ്ങൾകപ

കററിപവപപ ഇല വയറുകടറി

മുററിവൂടറി ഇല മുററിവണകമാന്

സഹചെരനും വയറുപവദന

കര്പ്പൂരനും പലപവദന

സര്പഗനറി പവരപ പമാമ്പറിന് വറിഷനും

കമാനരറിമുളകപ കമായ പകമാളപസമാൾ
                                                                                                                                               ATHIRA 9.B

                     ' സമമാധമാനതലിറലക്കറ്റ് ഒരപമാതയലില   സമമാധമാനമമാണറ്റ് പമാത '                            
                                                                                                                                                                --മഹഹാതഹാ ഗഹാനന്ധിജന്ധിമഹഹാതഹാ ഗഹാനന്ധിജന്ധി



നമ്മുവടെ അമനമ്മുവടെ അമ
പ്രയിയവപട കുട്ടുക്കയ്യാവര ,

                          ഞയ്യാന നയിങ്ങനളയ്യാടെസ് നമ്മുവടെ അമവയ കുറയിച്ചു രണ്ടു വയ്യാക്കസ് പറയയ്യാന
ആഗ്രഹൈയിക്കുന.നമ്മുവടെ   അമ  എത  തഖ്യയ്യാഗശ  സഹൈയിച്ചയ്യാണസ്  നമവള  പ്രസവയിച്ചതസ്
.നമവള പ്രസവയിക്കുനമയ്യാള് അവര് എത നവദനകൈള് സഹൈയിച്ചുകൈയ്യാനശ  .  ഇവതലയ്യാശ
നമ്മുക്കറയിയയ്യാശ.എന്നയ്യാല്  അവര് നവമ നസ്നേഹൈയിക്കുന്നതസ്  നപയ്യാവലെ  നമള്  അവവര
നസ്നേഹൈയിക്കുന്നയില.എന്തസ്  വകൈയ്യാണയ്യാണസ്?അവര്  നവമ  നസ്നേഹൈയിക്കുന്നതയിവന്റെ  പതയിരടയി
നസ്നേഹൈതയില്  നവമ  അവവര  വപയ്യാതയിയണശ.നമവളയ്യാനസ്  കൈയ്യാലുവതറയി  വസീഴനമയ്യാള്
'അമ  'നമവള ശുശ്രുഷയിക്കുന്നതസ് ഓര്ക്കുനനണയ്യാ?അങ്ങവനവയയ്യാരു നസ്നേഹൈശ നവവറ
ആരു  തന്നയ്യാലുശശരയിയയ്യാവയില  അതയിനസ്  'അമ  'തവന്ന  നവണശ.  ഇനപയ്യാള്  നമ്മുവടെ
എലയ്യാ  കൈയ്യാരഖ്യതയിനശ  "അമയണസ്  .അതസ്വകൈയ്യാണസ്  നമ്മുക്കസ്  അമയവടെ
വയിലെയറയിയയിലല.നയിങ്ങള്  ഓര്ക്കയ്യാറുനണയ്യാ  ഈ  നലെയ്യാകൈതസ്  അമയയിലയ്യാത  എതവയത
കുടയിക്കളയ്യാണസ് നമ്മുവടെ ചുറ്റുമുളളതസ്.
           ഒരു നനരവത ഭക്ഷണശ വകൈയ്യാടുക്കയ്യാന നപയ്യാലുശ ആരുമയിലയ്യാവത ജസീവയിക്കുന്ന
പയിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് എത നമയ്യാഹൈയിക്കുനണയ്യാകുശ.അമയവടെ വയിലെയറയിയയ്യാവത  അവവര
വൃദശ്രമങ്ങളയില് വകൈണസ് വയിടുന.
                          അമവയ നന്നയ്യായയി നനയ്യാക്കന കൈഴയിവയവട എന്നസ് പ്രയ്യാര്തയിച്ചു
വകൈണസ് ഞയ്യാന നയിര്തന
                                        നന്ദേയി....... ജയസ്ഹൈയിന്ദേസ്                                           
                                                                        FATHIMA SHERIN.M .  5-B

'അയല്വെമാസലി പട്ടലിണലി  കൈലിടക്കുറമ്പമാൾ    വെയറു  നലിറക്കുന്നവെൻ നമളലില്   വപട്ടവെനല'
                                                       
                                                                  മുഹൈമദസ് നബയി                                        



പുസ്തകൈപരലിചയശം                           
                               പമാവെലിലവതമാപ്പെലികൈൾ

   പ്രസറിദധീകരണനും-പകരള  സനുംസമാന   ബമാലസമാഹറിതദ്യ   ഇന്സ്റ്ററിററ്റൃടപ

വറില-70 രൂപ
                ചെറിത്രധീകരണനും - ചക.പറി  മുരളധീധരന്

    ജറി.  ശങ്കരന്പറിളളയചട   11  നമാടകങ്ങൾ   അടങ്ങറിയറിട്ടുളള
നമാടകസമമാഹമാരമമാണപ    പമാവറിലചതമാപറികൾ  .ഹശശവതറിചന്റെ   ആര്ജവനും
നറിഷ്കളങ്കതയനും   കുസൃതറി   തറിമറിര്പനും  മുഖമുദ്രയമാകറിയ  ഈ  നമാടകങ്ങൾ
ബമാലമനസ്സുകളറില്പ്രതറിഷ പനപടണ  ജധീവറിതതതകങ്ങൾ  കലമാസുഭഗതപയമാചട
ആവറിഷ്കരറിചറിരന.വമായറിച്ചു  രസറികമാനുനും  അഭറിനയറികമാനുനും  ഉതങ്ങുന്ന  ഈ
കൃതറി   ബമാലമനസ്സുകളറില്  ആഴതറിലറിറങ്ങറി  ചചെലല്ലുുന.ലളറിതവനും  ഹമാസൃവനും
നറിറഞ്ഞ   ഈ  11   നമാടകങ്ങളുനും   ജധീവറിതതറിചന്റെ   അമൂലൃസതങ്ങൾ   നചമ്മ
പഠറിപറിക്കുന. പുഷകറിരധീടനും,മദളങ്ങൾ,പവനലറില്  വറിരറിഞ്ഞപ്പൂവപ,ഉമ്മമാകറി,
ഗുരദകറിണ,ഒര  കൂടനും   ഉറുമ്പുകൾ,നറിധറിയനും  നധീതറിയനും,  ചപമാനകുടനും,
ചെറിത്രശലഭങ്ങൾ,  നറിഴല്,  തമാമര  എന്നധീനമാടകങ്ങളമാണപ  ഈ
കൃതറിയറിലളളതപ.പകമാപളജപ അധമാപകനമായ ജറി.ശങ്കന്പറിളളയചട   കലമാതറികവനും
ഹമാസൃപബമാധവനും  ഈ  കൃതറിയറില് നറിറഞ്ഞു  നറില്ക്കുന.

                                                                        Sreelakshmi,9B
അളക്കല്

പചെമാദദ്യനും:-   ഒര  വലറിയ  പമാത്രതറില്  പമാല്  നറിറചറിരറിക്കുന. അതറില്  നറിന്നപ  7 ലറിറര്  
പമാല്  അളചന്നടുകണനും. എന്നമാല്  5 ലറിറര്  ഉൾചകമാള്ളുന്ന  പമാത്രവനും  3  ലറിറര്  
ഉൾചകമാള്ളുന്ന  മചറമാര  പമാത്രവനും പമാല്പമാത്രതറിനു  സമധീപനും  ഇരറിപണപ.ഇതറില്  ചെറില  
അളവകൾ  പരഖചപടുതറിയറിടറില. 2 പമാത്രങ്ങളറിലമമായറി  7 ലറിറര്  പമാല്  എങ്ങചന 
അളചന്നടുകമാനും ?

ഉതരനും:-   ആദദ്യനും   5 ലറിറര്  പമാത്രനും  അതുപപയമാഗറിചപ   3  ലറിറര്  പമാത്രനും  നറിറയ്ക്കുക.

അപപമാൾ  5 ലറിറര്  പമാത്രതറില്   2   ലറിറര്   പശഷറിക്കുനും.  ഇനറി  3  ലറിറര്  പമാത്രതറിചല
പമാല്  മുഴുവനുനും  വലറിയ  പമാത്രതറിപലകപ  ഒഴറിചറി ടപ  5 ലറിറര്  പമാത്രതറില്   പശഷറിക്കുന്ന   2

ലറിറര്  പമാല്   3  ലറിറര്  പമാത്രതറിപലകപ  പകരക.വധീണ്ടുനും  5 ലറിറര്  പമാത്രനും   നറിറയ്ക്കുക.

അപപമാൾ  ഇരപമാത്രങ്ങളറിലമമായറി   5+2=7   ലറിറര്  പമാല്  ഉണപ.

NADIYA BASHEER,9B
                                                           

                                                                         
                                                                  
                                                                               
                                                                            



നമ്മുചട   ധധീരപദശമാഭറിമമാനറികൾനമ്മുചട   ധധീരപദശമാഭറിമമാനറികൾ

മമാനദസദസലിനു  വെന്ദനശം,ബഹുമമാനവപ്പെട്ട   അധദമാപകൈറര
എവന്റെ  പ്രലിയ കൂട്ടുകൈമാറര,

          ഞമാൻ  ഇന്നലിവെലിവട  പ്രസശംഗലിക്കമാൻ  റപമാകുന്നതറ്റ്
സജ്വമാതന്ത്ര ദലിനവത  കുറലിചമാണറ്റ്.  1857  മുതല്   തുടങ്ങലിയ
സജ്വമാതന്ത്ര   റപമാരമാട്ടശം   അവെസമാനലിചതറ്റ്   1947  ലമാണറ്റ്.
അറപ്പെമാഴമാണറ്റ്    നമുക്കറ്റ്   സജ്വമാതന്ത്രശം  ലഭലിചതറ്റ്.  ഈ  സജ്വമാതന്ത്രശം   റനടലിതരമാനമായലി   റപമാരതലിയ   ധവീര
റദശമാഭലിമമാനലികൈളമാണറ്റ്  ഗമാനലിജലി,  സുബമാഷേറ്റ്  ചന്ദ്രറബമാസറ്റ്,  ജവെഹരലമാല്  വനഹറ്റ്റു,  സറരമാജലിനലി നമായലി   ഡ,  ഭഗതറ്റ്
സലിങറ്റ്,  രമാജറ്റ്ഗുര,  സുഖറ്റ്  റദവെറ്റ്   എന്നവീ വെവീര  നമായകൈൻമമാര.  കൈജ്വലിററ്റ്  ഇനദ,  ജമാലലിയൻ വെമാലമാഭമാഗറ്റ്   കൂട്ടവക്കമാല,
ഗുരവെമായര  സതദമാഗ്രഹശം,  വെമാഗണ ടമാജ ഡലി,  ഉപ്പു സതദമാഗ്രഹശം,ചമ്പമാരൻ സമരശം  എന്നലിങ്ങവനയള്ള  പല പല
സതദമാഗ്രഹങ്ങളുശം   സമരങ്ങളുശം   നടതലിയലിട്ടമാണറ്റ്   ഗമാനലിജലിയശം    മറ   അനുയമായലികൈളുശം   റചരന്നറ്റ്   നമുക്കറ്റ്
സജ്വമാതന്ത്രതലിവന്റെ   വപമാൻപുലരലി   ഒരക്കലിയതറ്റ്.  ഈ  സജ്വമാതന്ത്രശം നമൾ   വെര  ഷേശം  റതമാറുശം ആചരലിച വെരന.
ജമാലലിയൻ വെമാലമാഭമാഗലിനറ്റ്  റനതൃതജ്വശം  നല്കൈലിയതറ്റ്   ജനറല്  ഡയറമായലിരന.  നമാദുറമാശം  വെലിനമായകൈറ്റ്  റഗമാ ഡറ്റ്വസ
ആണറ്റ്   ഗമാനലിജലിവയ    മരണതലിറലക്കറ്റ്   നയലിചതറ്റ്.   നമൾ   എലമാവെരശം    അഹലിശംസറയമാവട
ജവീവെലിക്കണവമന്നമായലിരന    നമ്മുവട   രമാഷ്ട്ര   പലിതമാവെമായ    ഗമാനലിജലിയവട    ജലിവെലിതശം   പഠലിപ്പെലിക്കുന്നതറ്റ്.
അഹലിശംസറയമാവട   ജവീവെലിക്കണശം   
ഹലിശംസ പമാടലില.  ഇവതയശം  പറഞ്ഞു   വകൈമാണറ്റ്   ഞമാൻ  എവന്റെ  വെമാക്കുകൈൾ   നലിരത്തുന. നന്ദലി
                            ജയറ്റ്ഹലിന്ദറ്റ്
                                              .RAHUL R

                          Our  ancestors
                                                                         SELF                
                                                                     2PARENTS
                                                               4GRAND  PARENTS
                                                         8GREAT  GRAND  PARENTS
                                                   16 GREAT  GREAT  GRAND  PARENTS
                                              32 GREAT  GREAT  GREAT  GRAND  PARENT
                                       64 GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GRAND  PARENT
                            128 GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GRAND  PARENTS
                   256 GREAT  GREAT  GREAT   GREAT  GREAT  GREAT  GRAND  PARENTS
           512 GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GRAND  PARENTS 
 1024 GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT  GREAT GRAND  PARENTS
        

  IN THIS  THEORY   THE  NUMBER OF
                                ANCESTORS DOUBLE EACH GENERATION



                    പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ
പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷയഹടെ  മുന്ഗണനകള്  ഹപഹടന്നഡ്  ശമാന്തമമായതി  സമാഹെചെരത്യഎ  വതിലയതിരുത്തുക.
നതിങ്ങഹളെയഎ  അപകടെതതില്  ഹപടയമാഹളെയഎ  ആപതതില്  നതിന  രകതിക്കുക.
അപകടെതതില്ഹപട  എലമാവരുഹടെയഎ  സതിതതി  വതിലയതിരുത്തുക.അപകടെതതില്ഹപടവഹര
ആശന്വമാസതിപതിക്കുകയഎ  അവര്ക്കഡ്  ആത്മ  വതിശന്വമാസഎ  പകരുകയഎ  ഹചെയ്യുക.  ജശ്രീവനു  ഭശ്രീഷണതി
ഉയര്ത്തുന്ന സമാഹെചെരത്യങ്ങഹളെ ഉചെതിതമമായ രശ്രീതതിയതില് ഹകകമാരത്യഎ ഹചെയ്യുക ആവശത്യമുഹണ്ടെങ്കേതില്
ഹവദത്യസഹെമായഎ  പതടുക  പരമാഗ  ബമാധപയമാ  പരുപക്കമാ  ഗുരുതരമമാഹണന്നഡ്  പതമാന്നതിയമാല്
ആഎബുലന്സതിഹന വതിളെതിക്കുക.
          ........................................................
പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷകനമാകണഹമങ്കേതില്  ആദത്യഎ  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷ  എഹന്തന്നഡ്  അറതിപയണ്ടെതഡ്
അതത്യന്തമാപപഷതിത  മമാണഡ്.  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷ  എന്നമാല്  എന്തഡ്?..........ഒരു  അപകടെതതിപനമാ
പരമാഗതതിപന ഇടെയമാകുന്നവര്ക്കഡ് പ്രമാഥമതികവഎ തമാതഡ്ക്കമാലതികമമായതി നല്കുന്ന ശുശ്രൂഷയഡ് പ്രഥമ
ശുശ്രൂ ഷ എന്നഡ് പറയന.ഒരു പഡമാക്ടറുഹടെ പസവനഎ ലഭത്യമമാകുന്നതു വപരപയമാ,  ആശുപതതിയതില്
എതതിക്കുന്നതഡ് വപരപയമാ പ്രഥമ ശുശ്രൂ ഷ ആവശത്യമമാണഡ്.  ആപതതിഹന തശ്രീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതതിനഡ്
സഹെമായതിക്കുന.
                          കൃതത്യമമായ ഒരു ശമാസ്ത്രമല പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ  .  മനുഷത്യ സഹെജമമായ
ഹതറ്റുകളുണ്ടെമാകമാഎ  ശരതിയമായ   നതിങ്ങളുഹടെ  പ്രതശ്രീകഹയമാത  വണ്ണഎ  പ്രതതികരതിച്ചതിഹലന്നഡ്  വരമാഎ.
ഒന്നമാഎ  കതിടെ  ഹവദത്യ  ശുശ്രൂഷ  ലഭത്യമമാക്കതിയമാലഎ  ചെതില  സമാഹെചെരത്യങ്ങള്  മമാരകമമാപയക്കമാഎ.
നതിങ്ങളുഹടെ കഴതിവതിഹന പരമമാവധതി ശമതിച്ചമാല് നതിങ്ങള്ക്കഡ് മനസമാകതികുത്തുണ്ടെമാപകണ്ടെ കമാരത്യമതില.

 നന്യൂ ജൻ  പഴവമമാഴലികൈൾ  
• കുനശം റപമായ ലട്ടമാപ്പെലിവയ  തലിരയണശം
•  മണ്ണുശം ചമാരലി നലിന്നവെൻ  മണ്ണലിടലിചലലില് മരലിച 
• മലിണമാ പൂച ഊമയമാണറ്റ്
• ഉണ്ണലിവയ കൈണമാലറലിയമാശം  ഉമയവട  ഏട്ടനമാവണനറ്റ്  
• കൈണമാലറലിയമാതവെവന  റപരറ്റ് പറന്നമാല് അറലിയമാശം 
• എല്ലു മുറലിവയ പണലിതമാല്  ആശുപതലിയലില് കൈലിടക്കമാശം 
• പവയ തലിന്നമാല് തവീരലില 
• ഉപ്പു തലിന്നവെൻ പഞ്ചസമാര  കൈണലിട്ടുണമാവകൈയലില 
• കൈമാക്ക കുളലിചമാലറ്റ് തണത്തു വെലിറയശം
• മടലിയൻ  കൈലിടനറങശം
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                                   ഒരു  പഴനയി  യയ്യാത                        
അവന്നയ്യാരു  ഞയ്യായറയ്യാഴസ്ചയയ്യായയിരുന.  എവന്റെ  മുതശ്ശനശ, മുതശ്ശവന്റെ  കൂടകൈയ്യാരുശ  കൂടെയി  ഫണസ്
പയിരയിച്ചസ്  പഴനയി  മലെയയിനലെക്കസ്  നപയ്യാവുകൈയയ്യായയിരുന.  കൂടതയില് ഞയ്യാനമുണയ്യായയിരുന. പുലെര്വച്ച
മൂനമണയിവക്കണസീച്ചസ്  ഞയ്യാന ദയിനകൃതഖ്യങ്ങള്  വചയസ്    പഴനയിയയിനലെക്കസ്  യയ്യാത തുടെങ്ങയി.  ഞങ്ങള്
കുറച്ചു  ദൂരശ  നപയ്യായനപയ്യാള് അതയ്യാ  അവയിവടെ ഭശഗയിയള്ള  ഒരു മയയില്  പസീലെയി വയിടെര്തയി ചയ്യാഞയ്യാടെയി
ലെയില്ക്കുന.  ആ  മയയിലെയിവന  കൈയ്യാണയ്യാന  എന്തു     ഭശഗയിയയ്യാണസ്.ആ  മയയില്  എവന്ന  നനയ്യാക്കയി
പുഞയിരയിക്കുന്ന നപയ്യാവലെ  എനയിക്കു നതയ്യാന്നയി.അങ്ങവന ഞങ്ങള് യയ്യാത വചയസ്,  യയ്യാത വചയസ്
പയ്യാലെക്കയ്യാടെയിവന്റെ  അതയിര്തയി  കൈഴയിയയ്യാറയ്യായനപയ്യാള്  അവയിവടെ  പയ്യാസയികൈസ്  കൂമയ്യാരമയ്യായയി  കൈയിടെക്കുന.
സഹൈയിക്കയ്യാന  കൈഴയിയയ്യാത  ദുര്ഗനശ. അവയിവടെ  പ്രധയ്യാന അതയിഥയി  ഈച്ചകൈളയ്യായയിരുന. ഈച്ചകൈള്
മൂലെശ വരുന്ന  അസുഖങ്ങവള  എങ്ങവന  നനരയിടുവമനശ ,ആ പ്രതയിസനയി   അവര്  എങ്ങവന
തരണശ   വചയ്യുവമനശ   ഞയ്യാന   ആനലെയ്യാചയിച്ചു.അങ്ങവന  ആനലെയ്യാചയിച്ചയ്യാനലെയ്യാചയിച്ചസ്   പഴനയി
മലെവയതയി.  അങ്ങവന  മുരുകൈവന്റെ തയിരുസന്നയിധയിയയില്  ഞവനതയി.അനപയ്യാള് ഞയ്യാന എന്തയ്യാണസ്
പ്രയ്യാര്തയിച്ചവതവന്തനന്നയ്യാ    ''ഹദവതയിവന്റെ   സസ്വന്തശ   നയ്യാടെയ്യായ   ഈ    നകൈരളവത   നസീ
പയ്യാസയിക്കുകൈളവടെ  നയ്യാടെയ്യാക്കയി  മയ്യാറരുനത  !  പഴയ  ആ പച്ചപസ്   നയിറഞ്ഞ  നകൈരളവത  തയിരയിച്ചു
വകൈയ്യാണ്ടു   വരയ്യാന  മനഷഖ്യര്                                ക്കു   പ്രനചയ്യാദനവുനമല്ക്കനണ".    ഞയ്യാന   പ്രയ്യാര്തയിച്ചുകൈഴയി                       ഞ്ഞസ്
സന്നയിധയി  യയില്  ഇറങ്ങുനമയ്യാള്  മുരുകൈന  എവന്ന  നനയ്യാക്കയി  ചയിരയിക്കുന്നതുനപയ്യാവലെ  എനയിക്കു
നതയ്യാന്നയി.                           ഞയ്യാന    പ്രയ്യാര്തയിച്ചതസ്  സതഖ്യമയ്യാകുവമനശ  ഞയ്യാന  കൈരുതയി.
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            വയ്യായനയ്യാക്കുറയിപസ്

  ഞയ്യാന   വയ്യായയിച്ച    കൈഥ   മുയലെയിവനറ   ബുദയിയയ്യായയിരുന.ഞയ്യാന  വയ്യായയിച്ച   നയ്യാലെസ്
കൈഥകൈളണയ്യായയിരുന.അതയില്  എനയിക്കസ്   ഇ ഷ്ടവപട  കൈഥ  മുയലെയിവന്റെ  ബുദയിയയ്യായയിരുന 
                                        ഒരു  ദയിവസശ  ഒരു  കൈയ്യാടയില്  ഒരു  സയിശഹൈശ  ഉണയ്യായയിരുന. ആ
സയിശഹൈശ  എലയ്യാവവരയശ  ഉപദ്രവയിക്കുകൈയയ്യായയിരുന.  ഒരു   ദയിവസശ  മൃഗങ്ങള്    എലയ്യാവരുശ  കൂടെയി
സയിശഹൈതയിവന്റെ  അടുവതതയി.അനപയ്യാള്   മൃഗങ്ങള്   എലയ്യാവരുശ   കൂടെയി   സയിശഹൈതയിവന്റെ
അടുതസ്  പറ ഞ്ഞു  സയിശഹൈവമ  സയിശഹൈവമ  നയിങ്ങള്ക്കസ്   വയിശക്കുനമയ്യാ     നപയ്യാള്  മൃഗങ്ങള്
എലയ്യാവരുശ  കൂടെയി  സയിശഹൈതയിവന്റെ    അടുതസ്  പറ ഞ്ഞു  സയിശഹൈവമ  സയിശഹൈവമ  നയിങ്ങള്ക്കസ്
വയിശക്കുനമയ്യാ     ഞങ്ങവള   തയിനകൈയവല  അതയിനപകൈരശ  ഒയ്യാനരയ്യാ     മൃഗവതയശനയിങ്ങളവടെ
അടുതസ്   അയക്കയ്യാശ   എന്നസ്   മൃഗങ്ങള്       പറഞ്ഞു    .സയിശഹൈശ      അതസ്
അനസരയിച്ചു.കൈല്പനപ്രകൈയ്യാരശ    ഒരു  ദയിവസശ  സയിശഹൈശ  മുയലെയിവന  വയിളയിച്ചു.  മുയല്
സയിശഹൈതയിവനറ   അടുനതക്കസ്    നപയ്യാവകൈയയ്യായയിരുന അനപയ്യാ ള്
അവനസ്  ഒരു  സൂതശ  നതയ്യാന്നയിയതസ്      അവന  പതുവക്ക  നടെന  നസീങ്ങയി .സയിശഹൈശ  മുയലെയിനനയ്യാടെസ്
എന്തയ്യാ  വരയ്യാന  ഹവകൈയിയതസ്   എന  നചയ്യാദയിച്ചു.മുയല്  പറഞ്ഞു  ഞയ്യാന  വരുന്ന  വഴയി  നയിങ്ങവള
നപയ്യാവലെ   ഒരു  സയിശഹൈവത  കൈണ്ടു.  അതയ്യാ   ഹവകൈയിയതസ്.സയിശഹൈശ നദഷൃനതയ്യാവടെ   അവവന
കൈയ്യാണണശ    എന   പറ ഞ്ഞു.മുയല്  സയിശഹൈവത കൂടയിവകൈയ്യാണസ്  നപയ്യായയി ഈ  കൈയിണറയിലെയ്യാണസ്
അവന  തയ്യാമസയിക്കുന്നതസ്            എന്നസ്  പറഞ്ഞു.സയിശഹൈശ അതയില്  എതയിനനയ്യാക്കയി    അവവന
നപയ്യാവലെയളള  സയിശഹൈതയിവനറ      കൈണതുശ    അതയിനലെക്കസ്   ഒറച്ചയ്യാടശ.വവളളതയില്  വസീണസ്
സയിശഹൈശ   ചത.ഈ   സനന്തയ്യാഷവയ്യാര്ത        മുയല്   എലയ്യാ  മൃഗങ്ങവളയശ    അറയിയയിച്ചു
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                                   പപടെ  നബയ്യാളയി

അചന്നമാര  അവധറി  ദറിവസമമായറിരന.  കൂട്ടുകമാചരലമാനും  പുറതപ കറങ്ങമാന്  പപമായറി.  അരവറിന്ദപ  മമാത്രനും  
എപങ്ങമാട്ടുനും  പപമായറില. റൂമറില്  ഇരന്നറിരന്നപ  മടുത്തു.  അപപമാൾ  അവന്   ഒര സറിനറിമയപ  പപമാകമാചമന്നപ 
കരതറി  തയ്യമാറമായറി  പപമായറി.   അരവറിന്ദപ   ടറികചറടുകമാന്  ചചെന്നപപമാൾ   
അവറിചട  ഒര കുടറി  പപട  പബമാളറി  വറില്ക്കുന.  അപപമാൾ  തറിപയറററിചല  ഓണര്  വന്നപ  ആ കുടറിചയ 
ശകമാരറിചപ  പുറതയക്കുന.      അപപമാൾ  അരവറിന്ദപ   പപമായറി പചെമാദറിച്ചു. "എനമാ  കമാരദ്യനും!?  എനറിനമാ  ആ  
കുടറിചയ  നറിങ്ങൾ  പുറതയക്കുന്നതപ? ഒമാണര്  പറഞ്ഞു:ഇവൾകപ   പപടനും  വറില്കമാന്   കണ  സലനും 
പനമാകപ !ഇതുനും പറഞ്ഞപ   ഓണര്  പപമായറി. അരവറിന്ദപ  കുടറിയചട  അടുത്തു ചചെന   പചെമാദറിച്ചു: കുടറി 
ചപമാപയമാള.ഇനറിയനും  ഇവറിചട നറിന്നമാല്  ഇവര് നറിചന്ന  അടറിക്കുനും. ഇതുനും  പറഞ്ഞപ  അരവറിന്ദപ  
തറിപയറററിനകപതകപ  പപമായറി.  അവൾ പറിചന്നയനും പപട  പബമാളറികചളടുതപ  തറിപയറററിനകപതകപ 
പപമാകുന്നവപരമാടപ  ഒചരണ്ണചമങ്കറിലനും   വമാങ്ങറിക്കൂ ....എന്നപ പറഞ്ഞപ യമാചെറിച്ചു.  അവരമാരനും  പപട പബമാളറി   
വമാങ്ങമാന്  തയമാറമായറില.  അവറിചട ടറികറപ  വമാങ്ങറിചകമാണറിരറിക്കുന്ന  ആൾ  അവചള  ശകമാരറിക്കുന. അപപമാൾ
അരവറിന്ദപ   പറഞ്ഞു: ''പചെടമാ  അവചള   ഉള്ളറിപലകപ കയററി വറിട....സറിനറിമ തുടങ്ങുപമ്പമാപഴക്കുനും  അവൾ  
ആര്ക്കുനും  ശലദ്യമറിലമാചത  കുറചചങ്കറിലനും  വറില്കചട ''  അപപമാൾ  അവറിചട  ടറികറപ   വമാങ്ങറിചകമാണറിരറിക്കുന്ന 
ആൾ  പറഞ്ഞു: അത്രകപ പസ്നേഹമമാചണങ്കറില്  നറിങ്ങൾ   ഈ  കുടറിചയ  ഏചറടുകപ. അല പറിചന്ന''അയമാൾ 
കുടറിചയ പുറതമാകറി  വമാതറിലടച്ചു.   സറിനറിമ  തുടങ്ങറി  പചക   അരവറിന്ദറിചന്റെ   മനസപ  മുഴുവന്  ആ കുടറിയചട 
മുഖനും  മമാത്രമമായറിരന.  സറിനറിമ  കഴറിഞ്ഞപ  അയമാൾ  പുറതറിറങ്ങറി  ബസപ പസ്റ്റമാപറില്  നറിന്നപപമാൾ  ആ  
കുടറിചയ കണ്ടു.  അയമാൾകപ  ആ  കുടറിചയ തനറിചമാകറി  പപമാകമാന്  മനസ്സു    വന്നറില.  അയമാൾ  അവചള  
വറിളറിചപ  50 രൂപ  പകമാടുത്തു.  അവൾ  5  പമാകറപ    പപട  പബമാളറി അയമാൾകപ ചകമാടുത്തു.  എന്നറിടപ  
അവളുചട പ്രശങ്ങളുനും  ദമാരറിദ്രങ്ങളുനും  അയമാചള  പറഞ്ഞു പകൾപറിച്ചു.   അവളുചട അമ്മയമാണപ  അവൾകപ  ആ 
പബമാളറി ഉണമാകറിചകമാടുതതപ. അമ്മ രണ്ടു  കമാലകളുനും  കുഴ ഞ്ഞു  കറിടക്കുകയമായറിരന.  ഇചതലമാനും  പകട  
അയമാൾ  അവപളമാടപ  പറ ഞ്ഞു:ഞമാന് നറിചന്റെ വധീടറിപലകപ  വരമാനും. ഇതുനും പറഞ്ഞയമാൾ   പപമായറി.  2,3 

ദറിവസതറിനു പശഷനും  അയമാൾ അവചള  കമാണമാന് പപമായറി.   അപപമാഴമാണപ  അതപ സനുംഭവറിചതപ. അവളുചട 
മരണനും.  മഞ്ഞപറിതമമായറിരന കമാരണനും.

                                                                                                                   FathimaFarhath,9A

 
                                                                            



                                      പരതണ കസനസന
1.   നനയനനകതനപയതസമളളതനഎനതണന?

 ഉതരണ. മനസന
2.  കഗഷന 'മരമഥനന'  എനസപരണയടതങടന?
                  ഉതരണ.                       മരതസരടനവധനചതനനതൽ
3.'    സനകളടട മനസനന രഹസഗണ മറഞനരനകയനടലന'ശപനചതതരന?
                      ഉതരണ.                        ധരമപതന
4.  ആരതണനഅരണന?
               ഉതരണ.                     സരഗടന സതരതളന
5.    പചനബദന എനറനയടപടനതതരന?
              ഉതരണ.           ശങരതചതരഗര
6.   ബദമതതനടനപധതനവനഭതഗങള?
                   ഉതരണ.                     മഹതയതനണ,ഹനനതയതനണ
7.    അഥരവതനനഎത സശതകങളഉണന?
                  ഉതരണ               731
     8.      അഗനയടടശകനയനനനനനന ഉതവനച വതനര സശഷന?
                     ഉതരണ.                  നനലന
9.  ആരതണനശഗതമന?
                    ഉതരണ.                     യമടനഅനചരനതയപടന
10.  അധരമതനടനപതനയതരന?
                  ഉതരണ.                      മനഥഗസദവന

                                                                                                                     Nihala sherin .A

                   വയ്യായയിച്ചയ്യാല്  വളരുശ    വയ്യായയിച്ചയിവലങ്കയില് വളയശ
                                                 -കുഞ്ഞുണ്ണയി മയ്യാഷസ്
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Interesting facts about english
  The most common adjective used in English is ‘good’.
  .The most commonly used noun is ‘time’.

The word ‘Goodbye’  originally comes from an Old English phrase meaning ‘god be
with you’.

    ‘E’ is the most commonly used letter in the English language. In fact, as many as
one in eight of all the letters written in English is ‘e’.

        
     ‘I am.’ is the shortest complete sentence in the English language.
         

  The longest English word that can be spelled without repeating any letters is 
‘uncopyrightable’.         

  ‘Pronunciation’ is the word which is most mispronounced in the English language!
       

        English is the official language of the sky! It doesn’t matter which country
they are from, all pilots speak in English on international flights .

                                              Neethu Mol,9A

Idioms
                                                             

 Wake up and smell the coffee  - used to tell sb that
they are wrong about a particular situation and
that they must realize what is really happening

Think outside the box  --  to think creatively

It  rings  a  bell  -  It  sounds  familiar  (I've  heard  it
before)

Take the wind out of your plains -  it  means that
your boasting and arrogance has been challenged

let your hair down -  to relax, do what you enjoy and do not worry
about what other people might think

A ray of sunshine – something that brings happiness for somebody

                                                Shahana,9A



S il ly Jokes in English  (col lection)

Can a kangaroo jump higher than a house? -

Of course, a house doesn t jump at al l. |’

Why isn't the military accepting karate pros? -

Because when they salute they might kil l themselves. 

A  man  asks  a  farmer  near  a  field,  Sorry  sir,  would  you  mind  if  I“

crossed your field instead of going around it? You see, I  have to catch
the 4:23 train.”
 The farmer says, Sure, go right ahead. And if my bul l  sees you, you l l“ ’
even catch the 4:11 one.  ”

W ife:  It s  our  wedding  anniversary  in  a  week,  darling.  How  do  you“ ’

think we should celebrate?  -”
 Husband: With a minute of silence.  “ ”

At an interview: In the beginning, you l l be earning 20 000, later on it“ ’

can go up to 40 000.”
 OK, I l l come again later then.      “ ’ ”

                                                                 Aneesh,9A     

     Collection of some funny poems
   

1) Run Chicken Run

Run chicken run.
The farmers got the gun

The wife has the oven hot
And your the one.

So run and run
So you don t get served with a bun’

Birdy Poop

Birdy Birdy,
In the sky,

What you doing in my eye,
It tastes like sugar,
It feels Like soup,

Oh My God,
Its birdy p0op.

                                                                                           Kiran,9A
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Digital Paintings

           पपनन अममत हह ,  अममलय हह

                                     एक बमबद भन वयरर न हह
                                               Jaseena,9B
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                                                         സ്കൂൾ ലവീഡര

                         സ്കൂൾ പമാരലവമന്റെറ്റ്   അശംഗങ്ങൾ



                         പഠന യയ്യാതകൈള്



ജവീവെലിതതലിവന്റെ  നമാൾ വെഴലികൈൾജവീവെലിതതലിവന്റെ  നമാൾ വെഴലികൈൾ
                  

                      നടന നവീങറമ്പമാൾ മുന്നലില്നടന നവീങറമ്പമാൾ മുന്നലില്
                  

                    വെന  നലിന്ന   സഒൗഭമാവെന  നലിന്ന   സഒൗഭമാഗഗ്യതത്തിലഗഗ്യതത്തില
                      

                    പത്തിടത്തിച്ചു   കയറത്തി    അതത്തിലലാവവലാളളപത്തിടത്തിച്ചു   കയറത്തി    അതത്തിലലാവവലാളള
                          

                      ആതലാര്പ്പണള       നടതത്തി ആതലാര്പ്പണള       നടതത്തി 
      

    എനന്റെ കഴത്തിവുകള് എനന്റെ കഴത്തിവുകള് ......ഞങ്ങളുനട കഴത്തിവുകള്ഞങ്ങളുനട കഴത്തിവുകള്
        

ഇതത്തിലൂനട ആവത്തിഷഷ്കരത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുനടഇതത്തിലൂനട ആവത്തിഷഷ്കരത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുനട
                

        ശക്തമലായ    പരത്തിശ്രമതത്തിലൂനടശക്തമലായ    പരത്തിശ്രമതത്തിലൂനട..................

നനത്തിനനത്തി
                  അഭത്തിരലാമത്തി.നക 

                   സ്റ്റുഡന്റെഷ് എഡത്തിറ്റര്
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