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എഡവററനാറവയല്
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ഉയര്സത്തെഴുറന്നേല്ക്കുന.  അക്ഷരങ്ങസളെ  വനാക്കുകൈളെനാകവ
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തവരവചറവയനാന് കൈഴവയസട്ടെ എന്നേച ആശനംസവക്കുന.
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പനാര്വതവ. ബവ

മനാഗസവന് എഡവറര്
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ഞങ്ങളുസട പ്രഥമനാധര്യനാപവകൈ

    

   

   

ശുഭലകവ ടരീചര്
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                അമലനടയവസല ഉത്സവനം

              ഉത്സവമനാണച ഇതച ഉത്സവമനാണച 
              അമലനടയവല് ഉത്സവമനാറണ
              ആനകൈളുറണ്ടേ ആളുകൈളുറണ്ടേ 
              ഉത്സവമനാസണ രസകൈരമനാസണ 
              സചെണ്ടേകൈളെനവധവ സകൈനാട്ടുനറണ്ടേ
              തരവകൈവടകൈവടതകൈവ , തരവകൈവടകൈവടതകൈവ
              മദ്ദവഠനാറന് അടവസകനാണ്ടേവട്ടെച
              തറത്തെനാനം സപനാറത്തെനാനം കൈരയുനറണ്ടേ
              പപര പരപര പപര പരപര
              കൈത്തുന്നേ സവടവകൈള സപനാട്ടുനറണ്ടേ
              റഠനാ റഠനാ റഠനാ റഠനാ റഠനാ റഠനാ റഠനാ റഠനാ 
              ആകൈപനാസട രസകൈരമനാറണ 
              അമലനടയവസല ഉത്സവറമളെനം........

                                              സനാനവയ.എനം.എസച, 8 A      
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DREAM

I had a dream
My sweet lovely dream
My dream is my hope
And i love my dream

My dream are like a river
that flows anywhere

My dreams are like a sun
that flow every where

I had a dream
my dream is my ambition

                                                 
                                                Nithya.M.J, 8 A
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HOW TO BECOME  RICH

MONEY IS IMPORTANT

Most  of  us  have  the  intention to  make  money  and
Become rich.  Money is  important.  Money is  a  tool,  a
means of exchange. Money is important. Everyone of us
know  this  truth.  A  rich  person  knows  better  about
money.  He  knews  how to  create  it.  Money cannot  be
gron. It is not the product of any plant. But the ideas of
grows. Money will gave a greater influences on our lives
than any other commodity.

There are people who ask that money can do? There are
also people who say money can do anything .

Money  can  bring  any  number  of  articles  to  a  place
where we are.

Money gives an  appereance  of beauty even to ugliness,
but everything become frightful with poverty. Money is
 a perfect thing in our life.

By

Aromal A         
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                         ഉറങ്ങനാത്തെവന്

                          സുറധവൈന് വൈലഡിയ ധനവൈറ്റോനറ്റോയഡിരുന.

അയറ്റോള്കച്ച് ഒന്നേഡിനനം ഒരു കുറവൈഡില.  മറ്റുള്ളവൈതര റദറ്റോഹഡിചച്ച്
അയറ്റോള് അത്രയച്ച് സമറ്റോദഡിചഡിരുന. രറ്റോത്രയഡില എലറ്റോവൈരുനം 
സുഖമറ്റോയുറഹങ്ങുന്നേ  റനരത്തെച്ച്  അയറ്റോള്  ഉറങ്ങറ്റോതത
ഉതച്ച്കണ്ഠനറ്റോയഡിരഡിക്കുനം. 
                                 സുറധവൈതന്റെ മണഡിമറ്റോളെഡികയുതടെ
അടുത്തുതതന്നേ  ദരഡിദനറ്റോയുള്ള  കര് ഷകനണച്ച്.  രറ്റോത്രഡിയഡില
വൈരീട്ടെഡിതന്റെ  തഡിണ്ണയഡില  സുഖമറ്റോയഡി  മൂടെഡിപ്പുതച്ചുറങ്ങുനം.  “തഹറ്റോ
എനഡിക്കുമഡിതുറപറ്റോതല ഉറങ്ങറ്റോന് കഴഡിഞഡിരുതന്നേങഡില.”

സുറധവൈനച്ച്  അസൂയ  റതറ്റോന്നേഡി.  ഇതഡിതനറ്റോരു  പരഡിഹറ്റോരനം
കറ്റോണറ്റോന് അയറ്റോതളെറ്റോരു സന്നേധറ്റോസഡിയുതടെ ഉപറദശനം റതടെഡി.
“ദറ്റോ  ആ  കറ്റോണുന്നേ  കര്ഷകതനറപറ്റോതല  എനഡിക്കുനം
സുഖമറ്റോയുറങ്ങണനം” അയറ്റോള് പറഞ. അതഡിതനറ്റോരുവൈഴഡിറയ
ഉള;  നഡിതന്റെ  അമഡിതമറ്റോയ  സമതത്തെലറ്റോനം  ദരഡിദര്ക്കു
തകറ്റോടുക്കുക, അവൈര് തര്കഡിച്ചു.

                                    “റസ്നേഹഡിതറ്റോ എനഡിക്കു ധറ്റോരറ്റോളെനം
സമത്തുണച്ച്.  ഇതു  നഡിങ്ങള്കഡിരഡികതട്ടെ.”  സുറധവൈന്
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കര്ഷകറനറ്റോടു  പറഞ.  തപട്ടെഡിയുമടെകഡിപഡിടെഡിചച്ച്  അയറ്റോള്
കുടെഡിലഡിറലക്കു റപറ്റോയഡി. മട്ടുപറ്റോവൈഡില നഡിന്നേച്ച് രറ്റോത്രഡി കര്ഷകതന്റെ
വൈരീട്ടെഡിറലക്കു സുറധവൈനനം സന്നേധറ്റോസഡിയുനം റനറ്റോകഡി ഉറങ്ങറ്റോതത
കര്ഷകന്  തപട്ടെഡിക്കു  കറ്റോവൈലഡിരഡിക്കുന്നേതു  അവൈര്  കണ.

ഇറപറ്റോള് എന്തു പറയുന,  അതത സസറ്റോമഡി അങ്ങു പറഞതു
ശരഡിതതന്നേ.  അമഡിത സമത്തെച്ച്  ഉറകനം തകടുത്തുനം അയറ്റോള്
സമതഡിച്ചു. 

                                    
                                         സറ്റോന.എസച്ച് ,8 A
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                                       ജലനം

ജലനം  എന്നേതച്ച്  വൈളെതര  അമൂലധമറ്റോയ  ഒരു  വൈസ്തുവൈറ്റോണച്ച്.
മനഷധനച്ച് ജരീവൈഡിതത്തെഡില ഒഴഡിച്ചു കൂടെറ്റോനറ്റോവൈറ്റോത്തെ ഒരു 
ഘടെകമറ്റോണച്ച്  ജലനം.  ഇന്നേച്ച്  മനഷധരുതടെ  ക്രൂര
പ്രവൈര്ത്തെനങ്ങളെഡിലൂതടെ ജലറസറ്റോതസ്സുകള് കുറഞ വൈരുന.
അതഡിതന്റെ  ഫലമറ്റോയഡി  ജലദസൗര്ലഭധനം  രൂക്ഷമമറ്റോയഡിതകറ്റോണച്ച്
ഇരഡിക്കുന.  അതഡിനറ്റോല  നമള്  ജലറസറ്റോതസ്സുകള്
സനംരക്ഷഡിറകണതറ്റോണച്ച്.  ഇന്നേച്ച് റവൈനലകറ്റോലത്തെച്ച് ജനങ്ങള്
തവൈള്ളത്തെഡിനറ്റോയഡി തനറട്ടെറ്റോട്ടെനം ഓടുന.  തവൈള്ളനം ഇന്നേച്ച് പലരുനം
രൂപ  തകറ്റോടുത്തു  വൈറ്റോങ്ങുന.  അതഡിനറ്റോല  ജലനം
സനംരക്ഷഡിറകണതച്ച് നമള് ഓറരറ്റോരുത്തെരുറടെയുനം കടെമയറ്റോണച്ച്
                                 ഇറപറ്റോള് ജലത്തെഡിതന്റെ പ്രറ്റോധറ്റോനധനം
ഏതറക്കുതറ  നഡിങ്ങള്കച്ച്  മനസഡിലറ്റോയഡികറ്റോണുതമന
വൈഡിശസസഡിക്കുന. kk

  “ജലനം അമൂലധമറ്റോണച്ച് 
               അതച്ച് പറ്റോഴറ്റോകരുതച്ച് ”
                                                         സറ്റോന.എസച്ച്, 8A
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          പഴസഞനാല്ലുകൈള
1. ഇരുമഡിനച്ച് തുരുമച്ച് റകടെച്ച്
2. ഇരഡിക്കുനം തകറ്റോമച്ച് മുറഡികരുതച്ച്
3. ആരുമഡിലറ്റോത്തെവൈര്കച്ച് വദവൈനം തുണ 
4. ആറു തചവൈഡി റകട്ടെറ്റോല പറ്റോട്ടെറ്റോകുനം
5. ആറഡിയ കഞഡി പഴങഞഡി
6. ആശറ്റോനനം അടെവൈച്ച് പഡിഴയനം 
7. ആനയച്ച് ശത്രു ആന തതന്നേ 
8. ആയഡിരനം കറ്റോകയച്ച് അരകലച്ച് 
9. അടെച വൈറ്റോയഡില ഈച കയറഡില 
10. അധഡികമറ്റോയയറ്റോല അമൃതുനം വൈഡിഷനം
11. അട്ടെതയ കുളെഡിപഡിചച്ച് തമത്തെയഡില കഡിടെത്തുക
12. അസതധതഡിനനം കറ്റോലഡില 
13. അറപക്ഷഡിക്കുന്നേവൈതന ഉറപക്ഷഡികരുതച്ച്
14. അണ്ണറ്റോന് കുഞനം തന്നേറ്റോലറ്റോയതച്ച്
15. അത്തെറ്റോണഡി കണ ചുമട്ടുകറ്റോരതനറപറ്റോതല

                                                          അലരീനറ്റോരറ്റോജച്ച്, 8 A 
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                           കൈടങ്കഥകൈള
1. അകനം എല്ലുനം റതറ്റോലനം പുറനം തപറ്റോനനം തപറ്റോനനം?                                 

-വവൈറകറ്റോലത്തുറ
2. മുറതത്തെറ്റോരമ കുടെ ചൂടെഡിനഡിലക്കുന?

   -കൂണ
3. മുറതത്തെറ്റോരു കറ്റോളെ കയറഡില കുരുങ്ങഡി നഡിലക്കുന?

    -മത്തെങ്ങ
4. മഴകറ്റോലത്തുനം മഡിഴഡിപ്പൂട്ടെറ്റോ സുന്ദരഡി ?
    -മത്സധനം
5. മറ്റോനനം മൂടുനം വൈരീശു മുറനം?
    -കണറപറ്റോളെ
6. മലയഡില നട്ടെ വൈറ്റോഴ കടെലഡില കുലച്ചു?

-സൂരധന്
7. മുറതത്തെ തചപഡിനടെപഡില?

-കഡിണര്
8. രതണണ്ണ ഒരു കുപഡില?

-മുട്ടെ
9. മുറനം നഡിറചഡിരുട്ടെച്ച്?

-എള്ളച്ച്
10. വൈറ്റോയഡിലറ്റോത്തെവൈന് തവൈള്ളനം കുടെഡിച്ചു?

-റസ്പറ്റോഞച്ച്                                      റഗറ്റോപഡിക  , 8A
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      പ്രകൃതവസയ സനംരക്ഷണനം

പ്രഡിയ  കൂട്ടുകറ്റോറര,  ഈ  റലഖലനം  നഡിങ്ങള്ക്കുള്ള  ഒരു
സറന്ദശമറ്റോയഡി സസരീകരഡികണനം.
             പ്രകൃതഡിതയ പലരുനം പലരരീതഡിയഡില വൈര്മച്ച്ണഡിച്ചു
നഡിങ്ങള്  കണഡിട്ടുണറ്റോകുനം.  ഭൂമഡിയുതടെ  സസൗന്ദരധവൈറ്റോഹഡിയറ്റോയുനം
കവൈഡികളുനം  കഥറ്റോകൃത്തുകളുനം  വൈര്ണ്ണഡിചഡിട്ടുള്ളതച്ച്  നറ്റോനം
കണഡിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതഡികച്ച്  തനതറ്റോയ  ഒരു  സസൗന്ദരധനം  ഉണച്ച്.
പചപ്പുനഡിറഞ നഡിലക്കുന്നേ ഭൂമഡി  എനനം മനഷധനച്ച്  നയന
സുഖനം  നലകുന്നേ  ഒന്നേറ്റോണച്ച്.  എന്നേറ്റോല  കഴഡിഞ  കുറചച്ച്
പതഡിററ്റോണകളെറ്റോയഡി  അത്തെരത്തെഡിതലറ്റോരു  പചപ്പു  നഡിറഞ
ഭൂമഡിതയ  നമ്മുകറ്റോര്ക്കുനം  കറ്റോണറ്റോന്  കഴഡിഞഡിട്ടെഡില.
പ്രറതകഡിച്ചുനം  പുതഡിയ  തലമുരകച്ച്  അവൈര്കച്ച്  തനലച്ച്
എനറ്റോതണന്നേച്ച്  അറഡിയഡില.  കൃഷഡി എനറ്റോതണന്നേച്ച് അറഡിയഡില
പ്രകൃതഡി  എനറ്റോതണന്നേച്ച്  റപറ്റോലനം  അറഡിയഡില.  നറ്റോനം  എലറ്റോനം
ജൂണ 5 നച്ച് പരഡിസഡിതഡി ദഡിനറ്റോചരണത്തെഡിതന്റെ ഭറ്റോഗമറ്റോയഡി നറ്റോനം
പ്രകൃതഡിതയ  സനംരകഷഡിക്കുതമന്നേച്ച്  പ്രതഡിജ്ഞ  തചയ്യുന.

പറക്ഷ, പ്രതഡിജ്ഞ പറ്റോലഡികറ്റോന് പലറപറ്റോഴുനം മറനപറ്റോകുന.

                          ഇന്നേച്ച് ഭൂമഡിയുതടെ റശറ്റോചനരീയറ്റോവൈസ്ഥതയ
കുറഡിചച്ച് ഓര്മഡിപഡിക്കുവൈറ്റോനല എതന്റെ ഈ രചന. പകരനം ഭൂമഡി

kk സസ്പെകനാ                                                                                                                  17



.വവ.എചച.എസച.എസച. ആരര്യനനാടചkk

കുചഡിതയറ്റോയറ്റോല  ഉറണകറ്റോവുന്നേ  പ്രതധറ്റോഘതത്തെ  കുറഡിചച്ച്
ഓര്മതപടുത്തെലറ്റോണച്ച്.  നറ്റോനം  പലരരീതഡിയഡില  ഭൂമഡിതയ
ചൂഷണനം തചയ്യുന.  ഭൂമഡിയല ജനനരീ അതറ്റോണച്ച് ഉചഡിതമറ്റോയ
പദപ്രറയറ്റോഗനം.  അതത നമ്മുതടെ ജനനഡി നറ്റോനം മകള് തചയ്യുന്നേ
എലറ്റോ  കുറകൃതധങ്ങളുനം  ക്ഷമഡിചച്ച്  നമതളെ  വൈരീണനം
സനംരക്ഷഡിക്കുന. 

                                   അഭഡിരറ്റോമഡി.എസച്ച്
                                              8 A
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                              അതവജരീവനനം
ഇന്നേതല  ഇളെനം  കറ്റോറഡില  തലയറ്റോട്ടെഡിറയറ്റോളെഡിയവൈള്
തകറ്റോടുനംകറ്റോറഡില ഇന്നേഡിതറ്റോ റവൈരുറപഡിചഡിടുന.
സുനറ്റോമഡിറയറ്റോ കത്രരീനറയറ്റോ വൈരീശഡിയടെഡിറചറ്റോതട്ടെ 
അതഡിജരീവൈഡിച്ചുനം ഞറ്റോറനതു വൈന്തകറ്റോടുനംങറ്റോറ്റുനം 
അതഡിജരീവൈനതമനഡിറകറനം പ്രധറ്റോനനം 
എന്നേഡിയുന്നേത്തെഡിനറ്റോയഡി റവൈരുറയന
എതന്റെയരീ ഈറന് നഡിഴല റപറ്റോറരീടുതമറത്ര
റകറ്റോടെഡികണകഡിന ജരീവൈവവൈവൈഡിധധങ്ങതളെ 
തപറഡിട്ടുനം തപരകരീട്ടുനം ഇണകരീട്ടുനം
കളെഡിയറ്റോടെരീടുന്നേഡിവൈരതു തറ്റോതനന് സറ്റോയൂജധനം
ചൂടുറപറ്റോരയഡില റചതലറ്റോത്തെ മറ്റോനംസപഡിണ്ഡങ്ങതളെ 
ആടുകറവൈദഡിയഡില അരങ്ങുതകര്ക്കുക
സുനറ്റോമഡിറയറ്റോ കത്രരീനറയറ്റോ വൈരീശഡിയടെഡിറചറ്റോതട്ടെ
റവൈരുകള് കരുത്തുറ ആയുധമറ്റോകഡി
റപറ്റോരറ്റോളെഡിയറ്റോകുനം  ഞറ്റോന് നറ്റോറളെയറവൈണഡി
കുനകളെഡിടെഡിക്കുന്നേ ശകടെറ്റോസുരന്മറ്റോരുനം 
മണ്ണഡിതന വൈഡിഷമയമറ്റോകഡിടുനം ദസറ്റോസുരന്മറ്റോരുനം
ഓര്ക്കുക റപറ്റോരറ്റോളെഡിയറ്റോകുനം ഞറ്റോന് നറ്റോറളെക്കുറവൈണഡി......

                                                 മഡിഥുന.തക.എ, 8 A
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റകൈരളെത്തെവസന്റെ പവറവവ  

1956 1956 നവനംബ൪ നവനംബ൪ 1 1 നച റകൈരളെനം രൂപനം സകൈനാണനച റകൈരളെനം രൂപനം സകൈനാണ..
റകൈരളെനം ഇന്നേച കൃഷവറകൈരളെനം ഇന്നേച കൃഷവ, , സനാനംസനാരവകൈനംസനാനംസനാരവകൈനം, , വവദര്യനാഭര്യനാസനംവവദര്യനാഭര്യനാസനം,,ആറരനാഗര്യനം ആറരനാഗര്യനം 

എന്നേരീ നവലകൈളെവലച മറച സനംസനാനങ്ങളകച  മനാതൃകൈയനാണചഎന്നേരീ നവലകൈളെവലച മറച സനംസനാനങ്ങളകച  മനാതൃകൈയനാണച..
  ഇന്നേരീകൈഴവ   ഞ്ഞു റപനായ ഇന്നേരീകൈഴവ   ഞ്ഞു റപനായ ((പളെയനംപളെയനം

നമ്മുസട എലനാ സറനനാഷസത്തെയുനം അട൪ത്തെവസയടുത്തുനമ്മുസട എലനാ സറനനാഷസത്തെയുനം അട൪ത്തെവസയടുത്തു..
മതസസൗഹനാ൪ദ്ദറത്തെനാസട നമ്മളെച റകൈരളെസത്തെ പവടവച്ചുമതസസൗഹനാ൪ദ്ദറത്തെനാസട നമ്മളെച റകൈരളെസത്തെ പവടവച്ചു..
കൈരകൈര--നനാവവകൈ റസനയുസട സഹനായറത്തെനാസട റകൈരളെസത്തെനനാവവകൈ റസനയുസട സഹനായറത്തെനാസട റകൈരളെസത്തെ

രക്ഷവകനാ൯ സനാധവച്ചുരക്ഷവകനാ൯ സനാധവച്ചു. . ഇതവലച ഏറവനം വലവയ പങ്കചഇതവലച ഏറവനം വലവയ പങ്കച
വഹവച മത്സര്യസത്തെനാഴവലനാളെവകൈളെച അഭവനന്ദനങ്ങളവഹവച മത്സര്യസത്തെനാഴവലനാളെവകൈളെച അഭവനന്ദനങ്ങള

അ൪ഹവക്കുന്നേവരനാണചഅ൪ഹവക്കുന്നേവരനാണച. . ഇന്നേവതനാ റകൈരളെനം പുന൪ഇന്നേവതനാ റകൈരളെനം പുന൪--
ജരീവവക്കുനജരീവവക്കുന- - അതവശകവറയനാസടഅതവശകവറയനാസട. . ദുരവതനാശശനാസ ഫണനംദുരവതനാശശനാസ ഫണനം
സനാലറവ ചെല ഞ്ചു റപനാസല പല വഴവകൈളെവലൂസടയുനം സനാലറവ ചെല ഞ്ചു റപനാസല പല വഴവകൈളെവലൂസടയുനം 

ഈ പുന൪ജരീവനത്തെവനച സഹനായവച എലനാ നവലയവലഈ പുന൪ജരീവനത്തെവനച സഹനായവച എലനാ നവലയവല--
ള്ളവരനം അഭവനന്ദനങ്ങള അ൪ഹവക്കുനള്ളവരനം അഭവനന്ദനങ്ങള അ൪ഹവക്കുന..
റകൈരളെനം തവരവസചത്തുനം റകൈരളെനം തവരവസചത്തുനം 

അതവശകവറയനാസടഅതവശകവറയനാസട..................
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ENVIRONMENT

The environment with it's treasuresThe environment with it's treasures
All 80 countries to measureAll 80 countries to measure
Fish and whales in the deep blue waterFish and whales in the deep blue water
Life in the sea , so aliveLife in the sea , so alive

            Grasslands and forests with            Grasslands and forests with
           Terrestrial life , cold, freezing mountain           Terrestrial life , cold, freezing mountain
           Peaks and not, firing deserts           Peaks and not, firing deserts
           Life among the trees and sta           Life among the trees and sta

turn life in the sky, so alivends, so aliveturn life in the sky, so alivends, so alive
Sky so blue with air so cleanSky so blue with air so clean
only sun, moon and stars to seeonly sun, moon and stars to see
Eagles and vultures take theirEagles and vultures take their
                                      
                                        - Surya Narayan J.R [8.B]  - Surya Narayan J.R [8.B]
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A RAIN DROP

There's a race
on my face
so let's seewho will be

The first drop
to drip
from my nose
to my lip

from my lip
to my chin
from my chin
to my toes 

who will win?
Goodness
knows!  _           knows!  _           
                                                                  written by  Bidhu Aravind A.B[8.B]written by  Bidhu Aravind A.B[8.B]
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William SHAKESPEARE

William Shakespeare  was an English poet, playWilliam Shakespeare  was an English poet, play
writer and actor,widely regarded as the greatest writer and actor,widely regarded as the greatest 
writer in the English language and as the writer in the English language and as the 
world's pre-eminent dramatist. He is often world's pre-eminent dramatist. He is often 
called the bond of Avon. His work consist of 37called the bond of Avon. His work consist of 37
plays, 154 sonnets, 2 narrative poems, and a fewplays, 154 sonnets, 2 narrative poems, and a few
other versus, the authorship of same of which other versus, the authorship of same of which 
is uncertain. His plays have been translated inis uncertain. His plays have been translated in
the every major living languages and performsthe every major living languages and performs
more often that those of any other play writemore often that those of any other play write
Written some times between 1596 and 1598,Written some times between 1596 and 1598,
the merchant of Venice is classified as anthe merchant of Venice is classified as an
early Shakespearean comedy.early Shakespearean comedy.       
\

     VISHNU M.S [8.B]     VISHNU M.S [8.B]
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 കൈണകവസന്റെ വഴവ

കൂട്ടെനാനം കുറയനാനം രസരീച്ചു പഠവകനാനം
ആ ഗണവതശനാസ്തൃസത്തെ
ഹരവകനാനം ഗുണവകനാനം പഠവച്ചു രസവകനാനം
ആ ഗണവതശനാസ്തൃസത്തെ

പഠനസമനാര ലഹരവയനായവ മനാറുമരീ
റലനാകൈത്തെച അറവവവസന്റെ സനാഗരനം
വളെരന്നേവതനാ

റലനാകൈസമനാട്ടെനാസകൈ അടച്ചു ഭരവക്കുന്നേ
ഗണവതശനാസ്തൃസത്തെ നമവക്കുന നനാനം

ഗണവതശനാസ്ത്രത്തെവസന്റെ നസട്ടെല്ലു 
റപനാലള്ള പൂജര്യസത്തെ സൃഷവച
ആരര്യഭട്ടെ

രസവചനാലച അടുക്കുനം
രസവചവറല ,പവരവയുന്നേ
രസകൈരമനാസയനാര ഗണവതശനാസ്ത്രനം
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പ്രഭനാതനം
മറസത്തെ മല വവരവ        ഞ്ഞു വന്നേരീടറവ
ചെവത്രശലഭമനാ റത൯ നുകൈ൪ന്നേരീടുന
ഊറവസല സതളെവനരീസരനാഴുകുന നവതര്യവനം
ദവനകൈരറശനാഭ പരന്നേവസതലനാടവനം

കൈവളെവകൈളുസട കൈളെസമനാഴവയുനം കൈനാറവസന്റെ ഈണവനം
ഇലകൈളുസട കൂട്ടെത്തെവ൯ മ൪മര നനാദവ-
സമനാഴുകുന കകൈറത്തെനാടച കൈണ്ണുനരീ൪ ചെനാല 
റപനാലച പകൈലനായവ പൂവസന്റെ 'സകൈനാകരറകനാ' 
വവളെവ !
                                       അഭവജവത്തെച    
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TEENAGE 

Profound with colour of love

We all the teenage buds

Waiting for the time of bloom

In the garden of friendship

            Dreams and friends we are about;

            Not at all the worries of life

            Like the lighting that flashes in sky,

            And like the thunder that shakes the    

            world 

We all have that nice friendship

Which may never sink like the titanic,

We all have such bright friendship

Which ever melts likes sweets ice-cream

            We aim at what we can

             We think, how to earn

              We dream; what we love

               But never take any pain

                                                               MAYA.A.M, 7 C
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TWILIGHT
 

         The birds and the animals

         waiting for the moon

         and go to the darkness of sleep

         for a few minute the nature

         steps into quite

         The darkness covers the nature

          like a newspaper.   

                                      

 ATHIRA KANNAN

7 C7 C
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My dreams

My dreams flows through my heart

My dreams opens my eye

My heart beat to do everything

My dreams try to make happiness

             My dream travel always

             Dreams make a wonder world

             My dreams contain a lot of imagination

My dreams make a wonder world with happiness

My dream is a really magical land

My heart is beat to do everything

Happily wonder world today........

                                                             VISHNUPRIYA,7 C
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  The days of rain

  

It is a was happy night

A cold air comes to my heart

Oh !  it was raining

The small of drops waterfall

Like nature's song

Touches my mind likes

Mother's affection

It makes me remember

The beautiful days child hood

The rain closed my eye slowly

I fell into a deep sleep

FATHIMATHUL ZUHRA. A. R
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7 C

Echo of Life
The ecstasy of being born

A girl into this world

Fantasies of my mind

Travelled  wide and fast 

I climbed all heights 

And reached atop

Reigning the world

As an impress.

          Discovering the intrigues 

          Of the universe

          As a scientist.

          Encompassing myself

          In the ragas of the universe
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          I for got myself in the

          Melodies of music.

The flases of colors

That flourished through my mind

Coloured the canvas of my life

I knew no bounds

Everything with in my reach

And nothing impossible. 

                                                           

GAYATHRI  

9 C
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I Am The Earth

 I am the river flowing

 I am the desert dry

 I am the four winds blowing

 I am the sunset sky

    I am the forest breathing

    I am the ocean wide

    I am the storm clouds gathering

    I am the mountain high      

         I am the earth

         I am the earth

         I am the earth

         I am the earth

We are the children growing

You are the place we live

We are the seed you're sowing
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We are the life give

        We are the future rising

        We will be your voice

        We will watch and learn from you

         We will make the choice

I am the earth

You're in our hands

I am the earth

We're in your care

I am the earth

Together we stand

I am the earth

This moment in time we share

                                                                                                  PRAJITHA.SPRAJITHA.S        
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സുഹൃത്തെച          
ആപത്തെഡില സഹറ്റോയഡിക്കുന്നേവൈര്

എന് കണ്ണച്ച് കലങ്ങഡിയറ്റോറലറ്റോ റവൈദനഡിക്കുന്നേവൈള്

ഞറ്റോന് വൈരീണറ്റോല തരീങ്ങുന്നേവൈള്

ഒരഡികലനം പഡിരഡിയറ്റോത്തെ എന് സുഹൃത്തെച്ച്

വൃക്ഷത്തെഡില റവൈരഡിറനകറ്റോള് ആയമുള്ളതറ്റോണരീബനനം

ഒറവൈറ്റോകഡില പറഞ തരീര്കറ്റോനറ്റോകറ്റോത്തെബനനം

എന് പ്രഡിയ സുഹൃറത്തെ നരീതയതന്നേയറഡിയുന.

അണയറ്റോത്തെ നഡിലവൈഡിളെകറ്റോയഡി എമനള്ളഡിതലനനം നരീമറ്റോത്രനം.

ഒരഡികലനം പഡിണങ്ങറ്റോത്തെ റസ്നേഹത്തെഡിലറ്റോണവൈര്

എന് റവൈദനതകള് കുറവുകള് അറഡിയുന്നേവൈള്

ഒരഡികലനം പഡിരഡിയറ്റോന് കഴഡിയുന്നേഡില നഡിതന്നേ

ആര്ക്കുറമ റതറ്റോലപഡികറ്റോന് കഴഡിയഡില നതമ

സസൗഹൃദമഡിലറ്റോത്തെവൈര്കരീ ബനമറഡിയഡില

ഈ ബനത്തെഡില സുഖമറഡിയഡില

വൈഡിലയറഡിയഡില ആഴമറഡിയഡില 

        ആരുനം നഷമറ്റോകരുറതയരീ  സസൗഹൃദങ്ങള്  

കൈരീര്ത്തെവകൈരീര്ത്തെവ..എസച എസച 
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എസന്റെ അമ്മ   

തന ഞഡിതല പറ്റോലറ്റോഴഡി എന്നേഡിറലകഡിറഡിചച്ച് 

പുഞഡിരഡി തൂകുന്നേതമ

മുറന്നേറ്റോതട്ടെന് കറ്റോലടെഡികള് വൈയറമറ്റോള്

പഡിന്നേഡിതലറ്റോരു പ്രറ്റോര്ത്ഥന അമ

തതക വൈന്നേതതറ്റോകനഷമറ്റോയഡിനഡിലക്കുതമന്

കണ്ണരീര് തുടെപതുനം അമ

ഉള്ളഡിതല റനരഡിറല റസ്നേഹമറ്റോണമ

റസ്നേഹത്തെഡിന് നഡിറകുടെനം അമ

ഇനഡിതയറ്റോരു ജന്മ മുതണങഡില അറമ

നഡിന് മകളെറ്റോയച്ച് പഡിറകണനം ഈ മണ്ണഡില

കറ്റോലതമന് തതകകളെഡില കറ്റോണഡികയറ്റോയച്ച് തന്നേ

പുണധമറ്റോതണനതമന് അമപുണധമറ്റോതണനതമന് അമ..

അഭവരനാമവഅഭവരനാമവ..എനംഎനം..ആര്ആര്, 7C, 7C
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കൈനാവല്വവളെകച
ജനഡിചനറ്റോല തതറ്റോട്ടെച്ച് എന് കറ്റോവൈലറ്റോള്

എനഡികച്ച് ജരീവൈഡിതനം തന്നേവൈള്

റസ്നേഹനം എന് അനനസറ്റോഗരനം

സഹനത്തെഡിന് നഡിറകുടെമറ്റോണമ

             കരുണതന് കറ്റോവൈലവൈഡിളെകമ

             രക്ഷതന്മുഖമുദ

             വൈഡിദധതന് നഡിറകുടെറമനഡി

             എന് പറ്റോത തതളെഡിചനള്

നന്മതന് പറ്റോഠനം തചറ്റോലഡി തന്നേ

എന് ആദധ വൈഡിദധറ്റോലയനം

ജരീവൈഡിതപറ്റോതയഡിലടെനരീളെനം സഞരഡിതചന്

ആത്മസുഹൃത്തുനം വൈഴഡികറ്റോട്ടെഡിയുമറ്റോയഡി നരീആത്മസുഹൃത്തുനം വൈഴഡികറ്റോട്ടെഡിയുമറ്റോയഡി നരീ

അഞവതഅഞവത..എസചഎസച..എല്എല്, 7C, 7C
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എ സന്റെ വവദര്യനാലയനം

ഒറ്റോര്ക്കുന ഞറ്റോതനതന്റെ ബറ്റോലധകറ്റോലനം

അതഡിലധഡികമറ്റോയച്ച് എതന്റെ തചറു വൈഡിദധറ്റോലയനം

വൈഡിദധറ്റോലയമറ്റോനം മണഡിപ്പുസകത്തെഡിലന്നേച്ച്ദധമറ്റോയച്ച്

എഴുതഡി അന്നേറ്റോദധക്ഷരനം.

എദധക്ഷരനം എഴുതുന്നേതറ്റോനം റവൈളെയഡില

ഞറ്റോന് തവൈറുനം പത്തുതളെമറ്റോനം പുഷനം

വൈഡിദധറ്റോലയത്തെഡില പടെഡിവൈറ്റോതഡിലഡില അന

ഞറ്റോന് പൂത്തുനഡിന്നേ ു നഡിറങ്ങളെറ്റോതല 

പൂകളെറ്റോല പൂരഡിതമറ്റോയച്ച് അതന്നേന് വൈഡിദധറ്റോലയനം

റവൈനല കടെന റപറ്റോയച്ച് 

വൈര്ഷനം കടെന റപറ്റോയച്ച്

കറ്റോറ്റുനം കടെനറപറ്റോയച്ച് അന്നേറ്റോവൈഴഡിയഡില

കറ്റോലമറ്റോനം സൂരധതന്റെ റതരതഡില

ഒറ്റോറരറ്റോറരറ്റോ ദളെങ്ങള് മറ്റോഞറപറ്റോയഡി
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പഡിതന്നേ ആകറ്റോലചക്രത്തെഡില

ഒരു ദളെനംമറ്റോത്രനം ബറ്റോകഡി വൈച്ചു 

ബറ്റോകഡി ആ ഒരു ദളെവുനം കറ്റോലചക്രത്തെഡില

ആഴ്ന്നുറപറ്റോയഡി.

               

വൈഡിദധറ്റോലയത്തെഡില ചഡിരഡികറ്റോല

               സരണകളെഡില ഞറ്റോന് നടെന

               മതററ്റോകു വൈഡിദധറ്റോലയ മുററത്തെകച്ച്

               അറപറ്റോഴുനം പഡിടെഡിവൈഡിടെറ്റോ വൈള്ളഡിയറ്റോയച്ച്

                എറന്നേറ്റോടെച്ച് റചര്ന്നേച്ച് എന് വൈഡിദധറ്റോലവു-

                മതഡിനള്ളഡിതല സസൗഹൃദവുനം.

                                                                                                                                            റസരീന റമനാള റസരീന റമനാള     

7C7C

kk സസ്പെകനാ                                                                                                                  38



.വവ.എചച.എസച.എസച. ആരര്യനനാടചkk

പവറന്നേനാള സമ്മനാനനം
ഒരു ദഡിവൈസനം  ഒരു തകറ്റോച്ചു ഗറ്റോമത്തെഡില ഒരു പതഡിനറ്റോറു  വൈയസ്സുള്ള മകന് അവൈനച്ച്
അമറയറ്റോടെച്ച് റചറ്റോദഡിച്ചു അമ എതന്റെ പതഡിതനറ്റോട്ടെറ്റോമതത്തെ പഡിറന്നേറ്റോളെഡിനച്ച് അമ എനച്ച്

സമറ്റോനമറ്റോണച്ച്  തരുന്നേതച്ച്....അമ പറഞ.പതഡിതനട്ടെറ്റോനം  പഡിറന്നേറ്റോള്  വൈരറ്റോന്  ഇനഡി

വൈര്ഷങ്ങള്  ഉണറലറ്റോ  റമറ്റോറന....!അതച്ച്  അന്നേച്ച്  തരീരുമറ്റോനഡികറ്റോനം.ആ  കുട്ടെഡികച്ച്
പതഡിറനഴച്ച് വൈയസച്ച് കഴഡിഞ ഒരു ദഡിവൈസനം അമയുനം കൂട്ടെഡി മകന് പചകറഡി വൈറ്റോങ്ങറ്റോന്

റപറ്റോഴഡി  തപട്ടെന്നേച്ച്  ഒരു  വൈണഡി  ഇടെഡിച്ചു  അവൈതന്റെ   റബറ്റോധമറ്റുറപറ്റോയഡി.റററ്റോഡഡില

വൈരീണു.അവൈതന്റെ  അമ  അവൈതന  ഒരു  ആശുപത്രഡിയഡില  വൈളെതര  തപട്ടെന  തതന്നേ

എത്തെഡിച്ചു.ഐ.സഡി.യുവൈഡില  ആകഡി  പരഡിറശറ്റോധഡിച്ചു.റഡറ്റോക്ടര്  പറഞ.സറഹറ്റോദരഡി
നഡിങ്ങളുതടെ മകതന്റെ ഹൃദയനം തകരറ്റോറഡിലറ്റോണച്ച് സ്ട്രകച്ച്ചറഡില ഒനനം അറഡിയറ്റോതത കഡിടെന്നേ
മകന്  അമയുതടെ  കരചഡില   കണച്ച്  ദുഖഡിതനറ്റോയഡി  അവൈന്  അമറയറ്റോടെച്ച്

റചറ്റോദഡിച്ചു.അറമ  ഞറ്റോന്  മരഡിച്ചു  റപറ്റോകുമ  എന്നേറ്റോറണറ്റോ  റഡറ്റോക്ടര്  പറഞതച്ച്.
തപറ്റോട്ടെഡികരചഡില    മറ്റോത്രമറ്റോയഡിരുന  അമയുതടെ  മറുപടെഡി  ഒരു  വൈലഡിയ
ശറ്റോസ്ത്രക്രഡിയയുകച്ച്   ഒടുവൈഡില അവൈന് പൂര്ണ്ണസസൗഖധമറ്റോയഡി  ആശുപത്രഡിയഡില നഡിന്നേച്ച്
വൈരീട്ടെഡില വൈന്നേച്ച് അവൈതന്റെ അമതയ കറ്റോണറ്റോന് അവൈതന്റെ അമതയ കറ്റോണറ്റോന് അവൈതന്റെ
കണ്ണുകള് എലറ്റോയഡിടെത്തുനം റനറ്റോകഡി അവൈതനറ്റോരു കത്തു കഡിട്ടെഡി മകതന നരീ ഈ കത്തെച്ച്

വൈറ്റോയന.അതഡിനര്ത്ഥനം എതന്റെ മകന് പൂര്ണ്ണ സസൗഖധനം പ്രറ്റോപഡിച്ചു നമ്മുതടെ വൈരീട്ടെഡില

എത്തെഡി  എന്നേറ്റോണച്ച്  റമറ്റോറന  നരീ  ഒറ്റോര്ക്കുനറവൈറ്റോ....?നരീ  ഒരഡികല  നരീ

എറന്നേറ്റോടെച്ച്റചറ്റോദഡിച്ചു.നഡിതന്റെ പഡിറന്നേറ്റോളെഡിനച്ച് റമറ്റോന് എനച്ച് സമറ്റോനനം തരുതമന്നേച്ച് എതന്റെ

റമറ്റോന് അമ എനച്ച് സമറ്റോനമറ്റോണച്ച് തന്നേതച്ച് എന്നേച്ച്  റമറ്റോന് അറഡിറയറണ .നരീ നടെന്നേച്ച്
അലമറ്റോരയുതടെ കണ്ണറ്റോടെഡിയുതടെ അടുത്തെച്ച് തചന്നേച്ച് തനഞഡില തതകവൈചച്ച് റനറ്റോകച്ച് അതച്ച്

ഈ  അമയുതടെ  ഹൃദയമറ്റോയഡിരുന.  ''എതന്റെ  തപറ്റോന്നേച്ച്  റമറ്റോനച്ച്  ഒരറ്റോയഡിരനം

ജന്മദഡിനആശനംസകള്  റസ്നേഹറത്തെറ്റോതടെ അമ''.                    ജഡിസറ്റോന ,9 C
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നഷനം
അഛതന്റെയുനം അമയുതടെയുനം എകമകനറ്റോണച്ച് മന.അവൈര് അവൈതന ഒരു പറ്റോടെച്ച്

റസ്നേഹഡിച്ചു വൈളെര്ത്തെഡി.പഠനത്തെഡിലനം അനസരണയഡിലനം അവൈന് മറ്റുള്ളവൈര്കച്ച്

മറ്റോതൃകയറ്റോണച്ച്  അധധറ്റോപര്കച്ച്  അവൈതന  വൈളെതര  ഇഷമറ്റോയഡിരുന.അവൈതന്റെ

പത്തെറ്റോനം  കറ്റോസച്ച്  റഡിസര്ട്ടെച്ച്  വൈന്നേറപറ്റോള്  10A+  ഉണറ്റോയഡിരുന.അഛനനം
അമയനം  ഏതറ  സറനറ്റോഷമറ്റോയഡി  തുടെര്ന്നേച്ച്  സയന്സച്ച്  വൈഡിഷയതമറ്റോടെച്ച്ത്തെച്ച്

ഹയര് തസകതന്റെറഡി പഠഡിച്ചു.+2 നനം അവൈന് സച്ച്ള് ഫസറ്റോയഡി.സമറ്റോനമറ്റോയഡി
അവൈതന്റെ  അഛനനം  അമയുനം  ഒരു  പുതഡിയ  റഫറ്റോണ

വൈറ്റോങ്ങഡിതകറ്റോടുത്തു.മനവൈഡിനച്ച്  കമമ്പ്യൂട്ടെര്  എഞ്ചുനരീയററ്റോകറ്റോനറ്റോയഡിരുന

റമറ്റോഹനം.കൂട്ടുകറ്റോരഡില  പലരുനം  ബറ്റോനംഗ്ലൂരഡില  പടെഡിക്കുന.അങ്ങതന അവൈനനം

ബറ്റോനംഗ്ലൂരഡില പഠഡികണതമന്നേച്ച് ആഗഹഡിച്ചു.             അവൈസറ്റോനനം അഛനനം

അമയുനം മകതന്റെ ഇഷച്ച്തത്തെ അനംഗരീകരഡിച്ചു.ബറ്റോനംഗ്ലൂരഡിതല ഏറവുനം വൈലഡിയ

എഞഡിനഡിയറഡിനംഗച്ച്  റകറ്റോറളെജഡിതല  അഡഡിഷന്  റനടെഡി.  റഹറ്റോസലഡില
തകറ്റോണറ്റോകഡിയ  മറ്റോതറ്റോപഡിതറ്റോകല  നഡിറഞ  കണ്ണുകറളെതടെ

യറ്റോത്രപറഞ.ആദധതമറ്റോതക അവൈന് അവൈതന്റെ അച്ഛതനയുനം അമതയയുനം

റഫറ്റോണഡില  വൈഡിളെഡിചച്ച്  സനംസറ്റോരഡിക്കുമറ്റോയഡിരുന.ക്രറമണ  മന  അച്ഛതനയുനം

അമതയയുനം റഫറ്റോണഡില വൈഡിളെഡികറ്റോതയറ്റോയഡി. കൂട്ടുകറ്റോറരറ്റോതടെറ്റോപനം ആടെഡിപറ്റോടെഡി

നടെന. 

അങ്ങതനയഡിരഡിതക ഒരു ദഡിവൈസനം മനവൈഡിതന്റെ അമതകറ്റോരു റഫറ്റോണ

റകറ്റോള്  വൈന.  വൈഡിളെഡിചതച്ച്  റപറ്റോലരീസച്ച്  റസഷനഡില  നഡിന്നേറ്റോയഡിരുന.
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ബറ്റോനംഗ്ലൂരഡില  റപറ്റോലരീസച്ച്  കസടെഡിയഡിലറ്റോണച്ച്  മകന്  എന്നേച്ച്  അറഡിഞച്ച്  ആ

പറ്റോവൈനം മറ്റോതറ്റോപഡിതറ്റോകള് തകര്നറപറ്റോയഡി.  അച്ഛനനം അമയുനം റപറ്റോലരീസച്ച്

റസഷനഡില ഓടെഡിതയത്തെഡി റപറ്റോലരീറസ പറഞ. ''തതന്റെ മകതന്റെ ബറ്റോഗഡിള്

നഡിനനം മൂന്നേച്ച് കഡിറലറ്റോ ഗറ്റോനം ഹറ്റോഷഡിഷച്ച് കതണത്തെഡി ''.  മറ്റോര്കറഡില ഇതഡിനച്ച്

ഭയങര വൈഡിലയറ്റോണച്ച്. മറ്റോതറ്റോപഡിതറ്റോകള് തഞട്ടെഡി നഡിനകച്ച് എങ്ങതന നഡിനകച്ച്
ഇതച്ച്തചയറ്റോന്  റതറ്റോന്നേഡി  റമറ്റോതന  എന്നേച്ച്   പറഞച്ച്  ആ  അമ

തപറ്റോട്ടെഡികരഞ.മനവൈഡിനനം  കുട്ടുകറ്റോര്ക്കുനം  ജറ്റോമധനം  കഡിട്ടെഡിയഡില.  വൈളെതര

ഗുരുതരമറ്റോയ  കുറമറ്റോയതഡിനറ്റോല  ജയഡിലഡിലടെകതപട്ടു.  മറ്റോതറ്റോപഡിതറ്റോകള്

മനവൈഡിതന ഒറ്റോര്ത്തെച്ച് നരീറുന്നേ മനസ്സുമറ്റോയഡി മടെങ്ങഡി.  വൈളെതര തറ്റോമസഡികറ്റോതത

പഡിതറ്റോവൈച്ച്  ഈ  റലറ്റോകറത്തെറ്റോ ടെച്ച്  യറ്റോത്ര  പറ ഞ.  മകനറ്റോയഡി  റനര്ചകള്

റനര്നനം  പ്രറ്റോര്ത്ഥഡിച്ചുനം.  അമ ദഡിവൈസങ്ങള് കഴഡിഞ.  മകന് ജയഡിലഡില
നഡിനനം ഇറങ്ങുന്നേ ദഡിവൈസത്തെഡിതന്റെ തറലനറ്റോള് അമയുനം ഈ റലറ്റോകറത്തെറ്റോടെച്ച്

വൈഡിടെപറഞ.  വൈര്ഷങ്ങള്കച്ച്  റശഷനം  മന  വൈരീട്ടെഡില

റപറ്റോയഡി.അഛനമമറ്റോരുതടെ  കുഴഡിമറ്റോടെത്തെഡില  വൈരീണു  കരഞ.  അവൈതന

ആശസസഡിപഡികറ്റോനറ്റോരുമുണറ്റോയഡിരുന്നേഡില.അലമറ്റോര  തുറന  അതഡില  ഒരു

ഡയറഡി ഉണറ്റോയഡിരുന അവൈന് അതച്ച് വൈറ്റോയഡിച്ചു . ''  എതന്റെ മകതന എനച്ച്കച്ച്

നഡിതന്നേ  ഒരുപറ്റോടെച്ച്  ഇഷച്ച്ടെമറ്റോണച്ച്.  ഈ  റലറ്റോകത്തെഡില  ആതരകറ്റോളുനം

എനഡിതനകറ്റോളുനം  ഞറ്റോന്  നഡിതന്നേ  റസ്നേഹഡിക്കുന  .ലഹരഡി  ഉപറയറ്റോഗഡിചച്ച്

ന ശഡികരുതച്ച്. എനഡിക്കു നഡിതന്നേ എതന്റെ പഴയ        

മകനറ്റോയഡി  റവൈണനം''.  നഡിറതഞറ്റോഴഡികഡി  അവൈതന്റെ  കണ്ണുകള്.അമയുതടെ
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കരഞ  മുഖനം അവൈതന്റെ മനസഡിറലകറ്റോടെഡിതയത്തെഡി.ഇല ഞറ്റോന് ഒരഡികലനം

ഒരു ലഹരഡിയുനം ഉപറയറ്റോഗഡികഡില.മറ്റോപച്ച്.....മറ്റോപച്ച്.അമയുതടെ റസ്നേഹത്തെഡിതന്റെ

മണമുള്ള ത റ്റോരു കുഞച്ച് കറ്റോറച്ച് അവൈതന തഴുകഡി കടെന റപറ്റോയഡി.

                                                                            അക്ഷയചഅക്ഷയച..എഎ..എസചഎസച
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                                                        THE BROOK

I comes from haunts of coot and hern
I make a sudden sally
And sparkle out among the fern,
To bicker down valley.
By thrifty hills I hurry down.
Or slip between the ridges,
By twenty drops,a little town,
And half a hundred bridges.
Till last by phillip's farm I flow
To join the brimming river,
For men many come and men may go,
But I go on forever.

-Emeema.S
9.C9.C
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കൈനാലനം
ആധുനഡിക പ്രഭറ്റോവൈറമതറയുതണങഡിലനം
അരുതറ്റോയച്ച് മകളെറ്റോണരീ ഉലകഡിതലലറ്റോടെവുനം
അവൈകറ്റോശങ്ങറളെറ്റോറരറ്റോന്നേറ്റോയച്ച്
തക൪തത്തെറഡിഞരീടുറമറ്റോള്
അഗഡിയറ്റോളെഡികത്തുതന്നേറ്റോതര൯
മനതറ്റോരഡിലനം....... 
പഡിറഞറ്റോമനകതളെ പഡിചഡിചരീനഡിയ
കലറ്റോപകതനയുനം വൃദ്ധയറ്റോനം
മറ്റോതറ്റോനറവൈ പരീഡഡിപഡിച
നരറ്റോധമനനം റസറ്റോദരറ്റോതുലധയറ്റോനം 
നറ്റോരഡിതയ തക൪തത്തെറഡിഞ
കശ്മലനനം ഈ പുതുറയറ്റോഗത്തെഡില

കറ്റോ൪ത്തെഡികച്ച്.വൈഡി.ബഡി

9.C9.C
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GLOOMY DAY

The thunder is roaring out loud,
The lightning is smacking down,
The wind is lashing at me,
clouds encouraging them alone

My bed is my saviour,
The house is my fortress

The window barring the bad ones
Fully armoured of stand.

                                              
                                                      Archana.S.Suresh

                               9.C                               9.C
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FUN IN NUMBER

“One, One,One,let's all run,
Let's enjoy the sun!

Two,Two,Two,what shall we do
Just wait and I'll tell you.

Three,Three,Three,let's climb a tree
And see what  we can see!

Four,Four,Four,this mango is sweet
let's give ourself a treat!

Five,Five,Five,look at that live!
Take  care! It's a wasp's live?

Nibiya.R.Biju

9.C9.C
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സസൗഹൃദനം

''സസൗഹൃദ തചപച്ച് തുറക്കൂറമറ്റോള് 
 നരീതയനഡിക്കു സമറ്റോനഡിച
 തചമനരീര് പൂവൈഡിന് ഗനതമതന്നേ
 റസ്നേഹറ്റോര്ദമറ്റോയഡി തഴുകുന...

 നശസരമറ്റോമരീ മലരുണങ്ങറ്റോനം
 പൂ മണവുനം മറ്റോററ്റോനം...

            നഡിമഡിഷങ്ങളെഡില ഇതള്
            തകറ്റോഴഡിയുന്നേ ജരീവൈഡിതത്തെഡില
            പവൈഡിത്രമറ്റോനം ഹൃഗയ ബനത്തെറ്റോല
            നമളെഡില തളെഡിര്ത്തെ
            വൈസനരറ്റോമത്തെഡില
            വൈറ്റോസന പൂകള്
            അനശസരതമന്നേറഡിയുക....''

                                                     ശരീതു.എ.എസച്ച്

                                                            9.C                                                            9.C
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ജരീവല്സ്പെന്ദങ്ങള

''എതന്റെ ഭൂമഡിയറ്റോയച്ച് തവൈള്ളമറ്റോയച്ച് വൈറ്റോയൂവൈറ്റോയച്ച്
 എതന്റെ നഡിതധനഡിദറ്റോനമറ്റോനം റസ്നേഹറമ,

 തനഞഡില നരീര്വൈരീഴ്ച തഞകഡി തഞരുകറവൈ
 തനലരഡിത്തെഡിളെ തവൈള്ള പകര്ചയറ്റോയച്ച്
 എന് മുറഡിപറ്റോടു തപറ്റോത്തെഡിതപറ്റോതഡിഞഡിടുനം
 പഞഡിയറ്റോയച്ച് റനര്ത്തെ ശഡിലയറ്റോയച്ച് ചരീനലറ്റോയച്ച്
 എതന്റെ ചഡിലയ സൂരധപ്രകറ്റോശമറ്റോയച്ച്
 എതന്റെ അന്നേമറ്റോയച്ച് ഉപറ്റോയച്ച് അനചമറ്റോയച്ച്
 എതന്റെ  നഡിതധനഡിദറ്റോനമറ്റോനം റസ്നേഹറമ.''

                                                                              നന്ദന.എസച്ച്.എ

                                                       9.C                                                       9.C
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'മഹതച വചെനങ്ങള'

"പ്രയത്നത്തെഡിതന്റെ ഫലമറ്റോണു സമൃദ്ധഡി.
അതുതുടെങ്ങുന്നേറതറ്റോ,സമറ്റോദധശരീലത്തെഡില നഡിന്നേച്ച്.”

-എബ്രഹറ്റോനംലഡിങണ
"നമ്മുതടെ ശരരീരമറ്റോണു നമ്മുതടെ പൂറനറ്റോട്ടെനം.

നമ്മുതടെ തരീരുമറ്റോനങ്ങള് അവൈഡിടുതത്തെ റതറ്റോട്ടെകറ്റോരുനം.”

-വൈഡിലധനംറഷകഡിപഡിയ൪

"നഡിങ്ങള്ക്കു നൂറുറപരുതടെ പട്ടെഡിണഡിമറ്റോററ്റോന് 
കഴഡിയഡിതലങഡില ഏതതങഡിലനം ഒരറ്റോളുതടെതുമറ്റോറ.”

-മദ൪തതറരസ
"റനരതത്തെതതന്നേ തതകവൈരുന്നേ സസ൪ഗമറ്റോണച്ച്
സന്തുഷമറ്റോയ കുടുനംബനം.” 

                                              -ബ൪ണറ്റോഡച്ച് ഷറ്റോ
ഗറ്റോയത്രഡി.എസച്ച്

9.C9.C
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Wishes To Friend

Hope the time ahead
Brings you a world of

Joy and happiness with
All your heart's desire

And dreams coming true!
You're on my mind and in my

Heart each moment of the day,
And no one else in the world 
Could make me feel this way!
And sweet dreams that last all

Night long whatever means beauty
And joy to you,that's what you are 
Being wished every time though.....

Nibiya.R.Bij  9.C9.C
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ഓര്മതപരുകനം
ഗസൗരഡി.തജ.ആര്

ഓറരറ്റോ  വൈര്ഷവുനം  സളെഡില  നഡിനനം  വൈഡിറനറ്റോദയറ്റോത്ര
പുറതപടുറമറ്റോള്  ഞങ്ങള്  നഡിരറ്റോശറയറ്റോതടെ  റനറ്റോകഡിയഡിരഡിക്കുനം
എന്നേറ്റോണച്ച്  ഞങ്ങളുതടെ  യറ്റോത്ര?  പത്തെറ്റോനം  കച്ച്ളെറ്റോസഡിതലത്തെറ്റോന്
കറ്റോത്തെഡിരഡിക്കുകയറ്റോയഡിരുന.അങ്ങതന,

2018 നവൈനംബര് 31 നച്ച് 
ഞങ്ങളുതടെ കറ്റോത്തെഡിരഡിപഡിനച്ച് വൈഡിരറ്റോമമറ്റോയഡി വൈണര്ല,  ആതഡിരപഡിള്ളഡി,
യറ്റോത്രതയക്കുറഡിചച്ച് അറഡിയഡിപച്ച് വൈന്നേറതറ്റോതടെ ഞങ്ങള് ത്രഡിലഡിലറ്റോയഡി.
95 വൈഡിദധറ്റോര്ത്ഥഡികളുനം ഞങ്ങളുതടെ പ്രഡിയതപട്ടെ 10 അധധറ്റോപകരുമറ്റോയഡി
യറ്റോത്രപുറതപട്ടു.ഞങ്ങള് പത്തെച്ച് ബഡി യഡിതല വൈഡിദധറ്റോര്ത്ഥഡികള്കറ്റോയഡി
ഒരു ബസച്ച്.അവൈഡിതടെ പ്രഡിയതപട്ടെ സരീന ടെരീചറുനം റസ്നേഹ സമന്നേരറ്റോയ
ശരീവൈഡിദധ  ടെരീചര്,  നസരീറ  ടെരീചര്  എന്നേഡിവൈരുനം  ബഹുമറ്റോനതപട്ടെ
പ്രഥമറ്റോധധറ്റോപഡിക     ശുഭലകഡി  ടെരീചറുനം  പഡിതന്നേ  വൈഡിറനറ്റോദച്ച്  സറ്റോറുനം
ശശറ്റോങന് മറ്റോമനനം.സളെഡിന്തറ  അധഡികറ്റോരഡിയറ്റോയ  ശുഭവൈകഡി  ടെരീചര്
ഞങ്ങളുതടെ ടെരീചറമ, യറ്റോത്രയഡില ഞങ്ങളെഡില മറ്റോറഡി. ഒരു യറ്റോത്രയഡില
എങ്ങതനയറ്റോവൈണതമന്നേച്ച്  ഞങ്ങള്  മനസഡിലറ്റോകഡിയതുനം
ടെരീചറമയഡില  നഡിനതതന്നേ.  രണറ്റോമതത്തെ  ബസഡില
പ്രഡിയതപട്ടെവൈരറ്റോയ  റരീന  ടെരീചറുനം  സുമഡിത  ടെരീചറുനം  സജഡിത  ടെരീചറുനം
സുറരഷച്ച്  സറ്റോറുനം  ശരീജഡിത്തെച്ച്  റചട്ടെനനം  രറ്റോവൈഡിതല മണഡികച്ച്  സളെഡില
നഡിനനം  യറ്റോത്രയറ്റോയഡി  രണച്ച്  ദഡിവൈസറത്തെകച്ച്  ഞങ്ങള്
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പുസകങ്ങറളെറ്റോടുനം കച്ച്ളെറ്റോസഡിറനറ്റോടുനം വൈഡിടെ പറഞ.
യറ്റോത്രയറ്റോയ ഉടെന് തതന്നേ പറ്റോട്ടെഡിന്തറ  തറ്റോളെത്തെഡിതനറ്റോപനം  ഞങ്ങളുനം
ചുവൈടെച്ച്  വൈയറ്റോന്  തുടെങ്ങഡി.  കച്ച്ളെറ്റോസഡില  ഞങ്ങതളെ  അടെകഡിയഡിരുത്തെഡി
പഠഡിപഡിക്കുന്നേ ടെരീചര്മറ്റോരുനം ഞങ്ങറളെറ്റോടെച്ച് ഒപനം കൂടെഡിയറപറ്റോള് ആദധനം
അമരന.അമരപച്ച്  പഡിതന്നേ  ഹരമറ്റോയഡി  മറ്റോറഡി.  എചച്ച്.എനം.
ഞങ്ങളുതടെ  ബസഡിലറ്റോതണന്നേറഡിഞതച്ച്  മുതല  ഭയമറ്റോയഡിരുന.
എന്നേറ്റോല  ടെരീചര്  തരീര്ത്തുനം  ഞങ്ങളുതടെ  അധധറ്റോപഡികമറ്റോരഡില
ഒരറ്റോളെറ്റോയഡി  മറ്റോറഡി.  ആദധയറ്റോത്ര  മട്ടെറ്റോ റഞരഡിയുനം  ജൂതപള്ളഡിയുനം
ലക്ഷധമറ്റോകഡിയറ്റോയഡിരുന.ബസഡിന്തറ റവൈഗത,പറ്റോട്ടെഡിന്തറ തറ്റോളെനം,
നൃത്തെച്ചുവൈടുകള്,  ഭക്ഷണനം  റപറ്റോലനം  മറന.  ആലപ്പുഴ  നഡിന്നേറ്റോയഡി
പ്രഭറ്റോത  ഭക്ഷണനം.  മട്ടെറഞരഡിതകറ്റോട്ടെറ്റോരതത്തെക്കുറഡിച്ചുള്ള  വൈഡിറനറ്റോദച്ച്
സറ്റോറഡിന്തറ  കറ്റോസച്ച്.  മട്ടെറ്റോറഞരഡി  തകറ്റോട്ടെറ്റോരനം  ഞങ്ങളെഡില
അത്ഭുതമുളെവൈറ്റോകഡി.  ജൂതപള്ളഡിയുതടെ  വൈഡിശദരീകരണനം ഒരു വഗഡച്ച്
തന. റനതര മവറന് വഡ്രൈവൈഡിറലയച്ച്.
റഫറ്റോര്ട്ടെച്ച്  തകറ്റോചഡി  തരീര്ത്തുനം വൈഡിസയഡിപഡിച്ചു മരീന്വൈലയുനം പഡിടെയണ
മരീനനം അതഡിറലതറ കസൗതുകനം സമറ്റോനഡിച്ചു. 
കറ്റോഴ്ചകള്  കണച്ച്  വൈരീണനം  ബസഡിനള്ളഡിറലകച്ച്  എറണറ്റോകുളെനം
നഗരപ്രറ്റോനത്തെഡിതലത്തെഡിയറപറ്റോള്  സരീരഡിറയറ്റോ  ഓഫറ്റോകഡി.  പഡിതന്നേ
പറ്റോട്ടെച്ച്  ഞങ്ങളുതടെ  വൈകയറ്റോയഡി.  ഊണച്ച്  കഴഡിക്കുവൈറ്റോനറ്റോയഡി
ആലവൈയഡില.  എലറ്റോവൈരുറടെയുനം  മുന്നേഡില  ബഡിരഡിയറ്റോണഡി.  ഞറ്റോനനം
സസറ്റോതഡിയുനം  അനപമയുനം  അഞ്ജുവുനം  ആദധനം  കയറഡിതയങഡിലനം
ഞങ്ങള്കച്ച്  കറ്റോത്തെഡിരഡിറകണഡി  വൈന്നേതച്ച്  മറ്റുള്ളവൈരഡില
ചഡിരഡിയുളെവൈറ്റോകഡി.  ഭക്ഷണനം  കഴഡിക്കുറമറ്റോഴുനം  വൈഡി ശമഡിക്കുറമറ്റോഴുനം
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ഞങ്ങള്  റരീന  ടെരീചറഡിതനയുനം  സജഡിത  ടെരീചറഡിതനയുനം  കൂടുതല
അറഡിഞ.  യറ്റോത്ര  തുടെരറവൈ  രറ്റോവൈഡിതല   മുതല  ഇതുവൈതര  കണ
സ്ഥലങ്ങതളെക്കുറഡിച്ചുള്ള  പ്രറശറ്റോത്തെരഡി  ആവൈറ്റോതമന്നേച്ച്  ഞങ്ങളുതടെ
ടെരീചറമ.  നറ്റോല  ടെരീമറ്റോകഡി  മത്സരനം  നടെക്കുകയുനം  വൈഡി ജയഡികള്കച്ച്
വൈഡിറനറ്റോദച്ച് സറ്റോര് സമറ്റോനനം നലകുകയുനം തചയ.

ഒന്നേറ്റോനം  ദഡിവൈസനം  വവൈകുറന്നേരനം6.30  നച്ച്
ആതഡിരപഡിള്ളഡിയഡിതലത്തെഡി.  അവൈഡിതടെയറ്റോയഡിരുന  ഞങ്ങള്കച്ച്
തറ്റോമസനം  തരതപടുത്തെഡിയഡിരുന്നേതച്ച്.  റനതര  റഹറ്റോട്ടെലഡിറലയച്ച്.കുളെഡിചച്ച്
ഫ്രഷറ്റോയഡി എലറ്റോവൈരുനം ഊര്ജ്ജസസലരറ്റോയഡി  .  8  മണഡിയറ്റോയറപറ്റോള്
 ഡഡി.തജ.  പറ്റോര്ട്ടെഡിതകറ്റോപനം  കധറ്റോമച്ച്  ഫയര്.  വൈഡിറനറ്റോദച്ച്  സറ്റോറഡിന്തറ
കവൈഡിത,  അബഡിന്തറ പറ്റോട്ടെച്ച്,  സുമഡിത ടെരീചറഡിന്തറ ഗറ്റോനനം,  ഡറ്റോന്സച്ച്
ഇവൈ  തകറ്റോഴുറപകഡി.  അതഡിലപരഡി  വൈയറച്ച്  നഡിറതയ  ഇഷമുള്ള
വൈഡിഭവൈങ്ങള്.

2018  ഡഡിസനംബര് 1
രണറ്റോനം ദഡിവൈസനം
തണുപഡിന്തറ  ശകഡി  കൂടെഡിയഡിരഡിക്കുന.  ആതഡിരപഡിള്ളഡിതയക്കുറഡിചച്ച്
വൈരീണനം  വൈഡിറനറ്റോദച്ച്  സറ്റോര്.  ഞങ്ങള് ട്രദ്ധറ്റോപൂര്വനം  കറ്റോതച്ച്  കൂര്പഡിച്ചു.

നറ്റോതളെ  പ്രറശറ്റോത്തെരഡിയുതണങഡില...  ആതഡിരപഡിള്ളഡിയയുതടെ
വകവൈഴഡിയഡിറലയച്ച്  ഞങ്ങള്  രറ്റോവൈഡിതലയഡിറങ്ങഡി.  കറ്റോല  നനചച്ച്
വകകറ്റോല  മുഖനം  കഴുകഡി.പ്രഭറ്റോത  ഭക്ഷണനം  കഴഡിഞച്ച്
ആതഡിരപഡിള്ളഡിയുതടെ വൈനധമറ്റോയ സസൗന്ദരധനം നകരറ്റോനറ്റോയഡി .  ഞങ്ങള്
യറ്റോത്രയറ്റോയഡി.
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ഞങ്ങളുതടെ  പൂര്വൈഡികതര  അവൈഡിതടെ  വൈരീണനം  കണ.  അവൈരുതടെ
റചഷകള്  സറ്റോകൂതനം  റനറ്റോകഡി  കണ.  സുന്ദരഡിയറ്റോയുആതഡിരപള്ളഡി
പുഴയുതടെ  തഡിമഡിര്പച്ച്  ഞങ്ങതളെ  വൈഡിസയഡിപഡിച്ചു.  മഞടുപണഡിഞ
മലനഡിരകള്  ഞങ്ങതളെ  മറ്റോടെഡിവൈഡിളെഡിച്ചു.  മടെങ്ങറ്റോതഡിരഡികറ്റോന്
ആവൈഡിലറലറ്റോ.  പുഴയുറടെയുനം കറ്റോടെഡിതന്യുനം സസൗന്ദരധനം നകര്ന്നേച്ച് മനനം
കുളെഡിര്ത്തെച്ച് റനതര വൈണര്ലറ്റോയഡിറലയച്ച്.  യറ്റോത്രയഡിടെയഡില ഞങ്ങളെഡിതല
ഗറ്റോയകര് സടെകുടെതഞണരീറ്റു.  ശശറ്റോങന് മറ്റോമനനം പറ്റോടെഡി.  ഞങ്ങളുതടെ
ടെരീചറമയച്ച്  അറപറ്റോള്  ഒരറ്റോഗഹനം.  ഞങ്ങള്തകറ്റോപനം
പഠഡികറ്റോനറ്റോതയങഡിതലന്നേച്ച്....  ടെരീചറമയുതടെ  വൈറ്റോക്കുകള് ഞങ്ങളുതടെ
സറനറ്റോ ഷനം  ഇരട്ടെഡിയറ്റോകഡി.  ആട്ടെവുനം  പറ്റോട്ടുനം
തുടെര്ന്നേച്ച്തകറ്റോറണയഡിരുന്നേ.  വൈണര്ലറ്റോയഡില  എത്തെഡിയറപറ്റോള്
സമയനം  12.30.  2.30  നച്ച്  ആഹറ്റോരനം  കഴഡികറ്റോന്  ഒരുമഡിചച്ച്
കൂടെണതമന്നേ  നഡിര്റദ്ദേശറത്തെറ്റോതടെ  ഞങ്ങതളെ  തുറന  വൈഡിട്ടു.   ഞറ്റോനനം
സസറ്റോതഡിയുനം  അഞ്ജുവുനം  അനപമയുനം  ഒരുമഡിചറ്റോയഡിരുന
വറഡുകളെഡില  കയറഡിയതച്ച്.  ഉത്സറ്റോഹനം  ജനഡിപഡിക്കുന്നേറതറ്റോതടെറ്റോപനം
ഭയറ്റോനകവുമറ്റോയഡിരുന  ചഡില  വറഡുകള്.  6  മണഡികച്ച്
വൈണര്ലറ്റോയഡില  നഡിന്നേച്ച്  മടെങ്ങഡി  തമറട്രറ്റോവൈഡിറലയച്ച്.  തമറട്രറ്റോ  യറ്റോത്ര
എലറ്റോവൈര്ക്കുനം  ആറവൈശമറ്റോയഡി.  ലല  മറ്റോളെഡിനടുത്തുള്ള  റസഷനഡില
ഇറങ്ങഡി.  അവൈഡിതടെ  നഡിന്നേച്ച്  മറ്റോളെഡിറലയച്ച്.  കറ്റോഴ്ചകള്  കണച്ച്  കറങ്ങഡി
നടെന്നേറപറ്റോള് വൈഡിറനറ്റോദച്ച് സറ്റോറഡിന്തറ അനധശറ്റോസനനം ഓര്മ വൈന.

എലറ്റോവൈരുനം  ഒത്തുകൂടെഡി  പുറത്തെഡിറങ്ങഡി  ആഹറ്റോരനം  കഴഡിച്ചു.  അടുത്തെച്ച്
കലറ്റോശതകറ്റോട്ടെഡിറലയച്ച് നരീങ്ങുകയറ്റോണച്ച്.....
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ഇനഡി  സഡിനഡിമ  മറ്റോത്രനം.  യനഡിരന്  2.0.  സഡിനഡിമ  തുടെങ്ങഡിയറത
ഞങ്ങള്  കുട്ടെഡികള്കച്ച്  ഓര്മയുള.  വസല  മന്നേന്
തകര്ത്തെറ്റോടുറമറ്റോള്  ഞങ്ങതളെ  നഡി  ദറ്റോറദവൈഡി  തഴുകഡിയഡിരുന.
കട്ടെഡിലഡില  നഡിന്നേച്ച്  ഉറങ്ങഡി  എണരീറ  റപറ്റോതല  ഞങ്ങള്
വൈറ്റോഹനത്തെഡിറലയച്ച്.ഒഒര ബഹളെവമവലര ബഹളെവമവല. .  എലനാവര്ക്കുനം ഉറകനം തസന്നേഎലനാവര്ക്കുനം ഉറകനം തസന്നേ..
സവമനായസമത്തെവയറപനാള    ഞങ്ങസളെ  ഉണര്ത്തെനാനനായുള്ള  പനാട്ടെചസവമനായസമത്തെവയറപനാള    ഞങ്ങസളെ  ഉണര്ത്തെനാനനായുള്ള  പനാട്ടെച
മളെഴങ്ങവമളെഴങ്ങവ.  .  ഞങ്ങളുസട  സശപ്നയനാത്ര  പൂര്ത്തെവയനാകവ  രണ്ടേനാനം  തരീയതവഞങ്ങളുസട  സശപ്നയനാത്ര  പൂര്ത്തെവയനാകവ  രണ്ടേനാനം  തരീയതവ
സവളുപവനച  സവളുപവനച  6  6  മണവകച ഞങ്ങള സ്കൂളെവല് എത്തെവറചര്നമണവകച ഞങ്ങള സ്കൂളെവല് എത്തെവറചര്ന.  .  ഓര്മ്മകൈളുനംഓര്മ്മകൈളുനം
അനുഭവങ്ങളുനം  സനഞവസലനാതുകവ  ഞങ്ങള  വരീടുകൈളെവറലയചഅനുഭവങ്ങളുനം  സനഞവസലനാതുകവ  ഞങ്ങള  വരീടുകൈളെവറലയച
യനാത്രയനായവയനാത്രയനായവ..
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ഉറുമ്പുപട്ടെനാളെനം

കുഞഡിക്കൂനനറുമഡിന് കൂട്ടെനം
വൈരഡിവൈരഡിയറ്റോയഡി റപറ്റോകുനറണ....

ചഡിട്ടെയഡിലവൈരുതടെ നടെപ്പുകണഡിട്ടു-
ള്ളഡിതലനഡിതകറ്റോരു സറന്ദഹനം

തലഫച്ച് വറററ്റോയച്ച് നടെകറ്റോതനറന
അവൈര്ക്കുമുറണറ്റോ പട്ടെറ്റോളെനം

ഇത്രതഡിരകഡിട്ടെരുവൈഡിതയറപറ്റോതല
എവൈഡിറടെകറ്റോണരീ സഞറ്റോരനം

ചകഡിയുറുമഡിന് കലധറ്റോണത്തെഡിന-
കമടെഡിയറ്റോവൈറ്റോനറ്റോറണറ്റോ ഈ ഗമനനം
ഇതലറ്റോരു  ശത്രുപടെയുതടെ റനര്ക്കു
ധഡിറുതഡി പഡിടെഡിച്ചു പുറപറ്റോടെറ്റോറണറ്റോ

അലലവൈയുതടെ വൈഴഡിറനറ്റോകഡി
പഡിന്നേറ്റോതല ഞറ്റോന് തചന്നേറപറ്റോള്
അമടെ റചറ്റോനന്മറ്റോരുതടെ കൂട്ടെനം
പകച്ച്ങഡിടുതന്നേറ്റോരു ശലഭതത്തെ

അഭഡിജഡിത്തെച്ച് എസച്ച്
8 എ
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പദസൂചെവകൈ

ambition................................................................................................................................................8
appereance............................................................................................................................................9
chin.....................................................................................................................................................24
dream....................................................................................................................................................8
intention................................................................................................................................................9
lip........................................................................................................................................................24
poverty..................................................................................................................................................9
thunder................................................................................................................................................29
ഉത്സവൈനം..................................................................................................................................................7
കൂട്ടെനം......................................................................................................................................................59

ജലദസൗര്ലഭധനം........................................................................................................................................12

സറന്ദഹനം..............................................................................................................................................59

സമൃദ്ധഡി.................................................................................................................................................52

സുഹൃത്തെച്ച്...............................................................................................................................................37

സ്പന്ദനനം...................................................................................................................................................2
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നന്ദവ നമസനാരനം
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