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●വളിശുദ്ധടകമൊച്ചൂളത്രേസത
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Editorial
ഒരു കനാലഘട്ടതനിചന്റെ ചപനാളനിചച്ചഴുത്തുകള് നടക്കുന്നതയ 

വനിദതനാലയങ്ങളനിലനാണയ. സമൂഹതനിചന്റെ വളര്ച്ചയയ മനാറ്റങ്ങള് 
അനനിവനാരതമനാണയ. ആ മനാറ്റഗം തനിരനിച്ചറനിവനിലൂചട ഉടചലടുക്കുന. 

തനിരനിച്ചറനിവുകള് ജനാനതനിലൂചടയഗം ജനാനഗം വനിദതനാഭനാസതനിലൂചടയഗം 
ഉണനാവുന.സനാമൂഹനിക അനനാചെനാരങ്ങളനില് നനിനഗം ഒരു പുതന് 
പ്രതജീക്ഷയനിയലക്കുള്ള ചവളനിച്ചഗം വനിദതനാലയങ്ങളനില് നനിന്നനാണയ 

ലഭനിയകണതയ. 
സയനനാഷവുഗം, വനിരഹവുഗം,സസൗഹൃദവുഗം നനിറഞ്ഞ കലനാലയ ജജീവനിതചത  
അനശശ്വരമനാക്കുന്ന സുനര നനിമനിഷങ്ങളുചട ഒനാര്മ്മകള് അക്ഷരങ്ങളനായനി  

Lady Bug   യനിലൂചട പുനര്ജനനിക്കുന. ഈ കലനാലയതനിചന്റെ 
ഹൃദയസ്പനനങ്ങള് നനിങ്ങള്കനായനി സമര്പനിക്കുന

                                                



  

വനിടരുന്ന ചമനാട്ടുകയളനാടയ ,

മനുഷഷ്യനന് വവിവവചനബുദവിവപപ്പോലലെ തലന്നെ പ്രവതഷ്യകതയപ്പോയവി 
അവകപ്പോശലപടപ്പോവുന്നെ മലറപ്പോന്നെപ്പോണന്
പു ഞവിരവികപ്പോനുള്ള കഴവിവന്.പ്രകൃതവി പുഞവിരവികക്കുുന്നെതന് 
പൂകളവിലലും ശവിശുകളവിലമപ്പോണന് ഏറവുലും ലലനര്മ്മലെഷ്യവതപ്പോലട 
കപ്പോണുക 
എന്നെന് വതപ്പോന്നെവിവപപ്പോവുലും .ഒരുപൂവവിടരുന്നെതുവപപ്പോലലെ സുന്ദരമപ്പോണന് 
മനുഷഷ്യജജീവവിതതവിലലെ വവികപ്പോസപരവിണപ്പോമങ്ങലളലപ്പോലും.ഒരു നവിമവിഷപ്പോദധഷ്യപ്പോതലും 
ലകപ്പോണന് എലപ്പോലും ലവളവിലപട്ടു കവിട്ടണലമന്നെവില.ചവിലെവപപ്പോള് സമയതവിലന്റെ ഒരു 
നജീണ ഖണ്ഡതവിലന്റെ ഒടുവവിലലെ, മപ്പോറങ്ങള് എലനപ്പോലകലയന്നെന് നമുകന് 
വവിലെയവിരുതപ്പോന് സപ്പോധവികകയുള.  ലെവിറവില് ലലകറന്സന് വവിദഷ്യപ്പോര്തവിനവികള് 
പ്രസവിദജീകരവികന്നെ ഈ സ്കുള് മപ്പോസവികയവിലലും വവിടരുന്നെ ലമപ്പോട്ടുകളുണന്,അവയുലട 
സുഗനലും ഒഴുകവിപരകവമപ്പോവഴ ഈ വവിദഷ്യലെയപ്പോരപ്പോമലും സപ്പോകപ്പോത്കപ്പോര 
നജീഹപ്പോരമണവിയുലും.

  



  

വപ്പോകകള് സര്ഗപ്പോത്മകതലയ ലകടുതപ്പോലത വളര്തപ്പോനുലും പൂവവിടപ്പോനുലും 
സഹപ്പോയവികന്നെവ ആകലട്ട. ഇനവി വവിമര്ശനലമങ്ങപ്പോനുലും വന്നുവപപ്പോയപ്പോവലെപ്പോ 

''FACE IT , ACCEPT IT POSITIVELY''

ഈ സസജീകപ്പോരഷ്യതയുലുംകൃതജ് ഞതയുലട പ്രതവിഫലെനമപ്പോണന്.ആകപ്പോശവുലും

ഭൂമവിയുലും പ്രകൃതവിയുലും ജജീവനുലമലപ്പോലും ഈശസരദപ്പോനങ്ങളപ്പോണന്.ഈ 

അവവബപ്പോധലും നലമ്മ കൃതജ്ഞത ഉള്ളവരപ്പോകന്നു.നവിറലയ അലലങവില് 
കുറലചങ്കുലലും തപ്പോലെന്തുകളുലട സത്ഫലെലും അനുഭവവികപ്പോന് 

ഇടയപ്പോകന്നെതവിനുലും നമുകന് കൃതജ്ഞരപ്പോകപ്പോലും. ഭപ്പോരതജീയ ആത്മജീകതയുലട 

ഒരു പ്രതജീകമപ്പോണന് തപ്പോമരപ്പുവന്.നമ്മുലട നന്മ പ്രവ തവികള്ലകപ്പോണന് 
സമര്ഗ സൃഷവികള് ലകപ്പോണ്ടു നമുകതവിലന്റെ ഒപ്പോവരപ്പോ ദലെവുലും 

വവിടര്തപ്പോലും,രൂപജീകരവികപ്പോലും.



  

ശപ്പോരജീരവികവുലും മപ്പോനസവികവുലും ആത്മജീയവുമപ്പോയ തലെങ്ങലള ഏവകപ്പോപവിപവിചന്
ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വഷ്യകവിതസ വവികപ്പോസലും സപ്പോധവികക എന്നെതപ്പോണവലപ്പോ 

നമ്മുലട ലെകഷ്യലും. ഈ മപ്പോസവിക അതവിനന് സഹപ്പോയകമപ്പോകുലും എന്നെതവിനന് 
സലുംശയമവില. കുട്ടവികളുലും അദഷ്യപ്പോപകരുലും രകപ്പോകര്തപ്പോകളുലും 

കൂടുവമപ്പോള് ഇമലും ഉളവപ്പോകന്നെ ലസന്റെന് ലതവരസപ്പോസന് വവിദഷ്യപ്പോലെയ 
കുടുലുംബതവിലന്റെ സപ്പോലുംസപ്പോരവിക പുവരപ്പോഗതവിയുലട മുഖപതലും കൂടവിയപ്പോണന്

Lady Bug.
ഈ വവിടരുന്നെ ലമപ്പോട്ടുകലള സഹൃദയ സമകലും സമര്പവികന്നെ...

ലസന്റെന് ലതവരസപ്പോസന് കുടുബതവിലന്റെ 

അഭവിമപ്പോനഭപ്പോജനങ്ങളപ്പോയവിതലന്നെ!!!!!!

    എന്നെന് ,

                                   SAJI VARGHESE

                           Headmaster



  

FOLLOW OUR DREAM'S

Follow your dream 

Take one step at a time and don't

Sattle for less,

Just continue to climb

Follow your dream

SARA P ALEXANDER

9 D



  

DISCIPLINE
DISCIPLINE IS A PARCEL OF OUR LIFE FOR A 

GOOD AND PROSPEROUS LIVING. 
DISCIPLINE IS MUST FOR AND ORDERLY 

SOCIETY. WITHOUT DISCIPLINE THE SOCIAL 
LIFE WOULD BECAME MISERABLE. AN 

ORDERLY WAY OBSERVED IN FUNCTIONING 
OF UNIVERSE ACCORDING TO THE NATIONAL 

LAW IN THE MEANING OF DISCIPLINE.
  
                        NEHA ANIL

9 D



  

THINK POSITIVE

Positive thinking is a mental and emotional attitude that focuses 
on the bright side of life and expects positive results. A person 

with positive thinking anticipates happiness,health and success
and believes that he or she can overcome any obstacle and 

difficulty. Positive thinking is not a concept that everyone 
believes and follows. Positive thinking can let your focus on the 

brighter side of life.
 

''POSITIVE THINKING WILL LET YOU DO 
EVERYTHING  BETTER THAN  NEGATIVE THINKING  

WILL''
                                                             GOPIKA CHANDRU

                                                                          9  C



  

MOTHER TERESA

Mother Teresa, known in the Roman Catholic 
Church as Saint Teresa of Calcutta was an 
Albanian-Indian Roman Catholic nun and 

missionary. She was born in Skopje , then part of 
the Kosovo Vilayet of the Ottoman Empire. After 

living in Macedonia for eighteen years she moved 
to Ireland and then to India, where she lived for 

most of her life.
                                          

                                 AKAMSHA P KOSHY
                                  9 B



  

FAMOUS WOMEN
FIRST LADY POLICE               –                      KAMALAMMA

FIRST WOMEN IAS OFFICER –        ANNA RAJAM GEORGE

FIRST WOMEN JUSTICE         –     JUSTICE ANNA  CHANDY

FIRST WOMEN CHIEF 

ENGINEER                                   –              P. K. THERESIA

FIRST WOMEN  COLLECTOR  –  PADMA  RAMACHANDRAN

                                                 
                                                                              ANAHA JITH
                                                                                            9 D



  

KNOWLEDGE IS POWER
Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding 

of someone or something, such as facts, information, 
descriptions, or skills, which is acquired through 

experience or education by perceiving, discovering, or 
learning. Knowledge can refer to a theoretical or practical 
understanding of a subject. It can be implicit  or explicit  it 
can be more or less formal or systematic. In philosophy, 

the study of knowledge is called epistemology; the 
philosopher Plato famously defined knowledge as 

"justified true belief", though this definition is now thought 
by some analytic philosophers[citation needed] to be 
problematic because of the Gettier problems, while 

others defend the platonic definition.

                                               
       HANNA  MARY  RENJI

9 D



  

Love   +   Care   =    Mom

Love    +  Fear     =      Dad

Love    +   help     =    Sister

     Love      + Fight     =     Brother

  

BUT 

Love + Care + Help + Fear +Fight

=

FRIEND

                                                       GOPIKA P NAIR 9D



  

READING
READING is the complex cognitive process of 

decoding symbols to derive meaning.

Success in this process is measured as reading 
comprehension. Reading is a means for language 

acquisition,communication, and sharing information and 
ideas.The symbols are typically visual  but may be tactile. 

Like all languages, it is a complex interaction between 
text and reader, shaped by prior knowledge, experiences, 
attitude, and the language community—which is culturally 

and socially situated. The reading process requires 
continuous practice, development, and refinement. 
Reading requires creativity and critical analysis. 

                                                                JACKLINE SAJI  
                                                                                  9 D



  

TEACHERSPaint their minds 

And guide their thoughts 

Share their achievements

And advise their faults.

                                  Inspire a love 

                                  Of knowledge and truth

                                  As you light the path

                                  Which leads our youth

                                                          AFRAH ALEEMA

                                                                                       9  A



  

LIFE IS WHAT
Life is a challenge – Face it 
Life is a   question – Answer it  
Life is a  flower      - Don't pluck it
Life is a   jock        -  Laugh at it
Life is a journey     -  Go for it    
Life is a gamble     -  Don't miss it
Life is a treasure    - hunt for it
Life is a play           - act it
Life is a game        -  play it
Life is a book         - read it
Life is a puzzle      - solve it
                       
                         ''LIFE IS NOTHING
               BUT MORE THAN SOMETHING''



  

SCHOOL
SCHOOL building and recreation area in England

Chilean schoolchildren in school uniform during a class 
photograph, 2002.A school is an institution designed to 

provide learning spaces and learning environments for the 
teaching of students  under the direction of teachers. Most 

countries have systems of formal education, which is 
commonly compulsory. In these systems, students 

progress through a series of schools. The names for these 
schools vary by country  but generally include primary 

school for young children and secondary school for 
teenagers who have completed primary education.

  
                                LENA VARGHESE

        9 B
                                          



  

CLEANLINESS

Cleanliness is both the abstract state of being clean 
and free from germs and dirt, and the habit of 

achieving and maintaining that state. Cleanliness is 
often achieved through cleaning. Cleanliness is a good 

quality, as indicated by the aphorism: "cleanliness is 
next to godliness", and may be regarded as 

contributing to other ideals such as 'health' and 
'beauty'. 

                           SWETHA V GOPAL
9 C



  

അമ്മ
എലലല്ലാം എനനികക്കെകന്റെ അമ

എകന്നെ നലവനലക്കുന്നെ ദദൈവല്ലാം
എനനിക്കെക്ക് തരലന് കന ഞനില

പലലലഴനിയയേനനിവന്നെ പൂനനിങ്കളലകണെന് അമ
നലതുമലതല്ലാം ഒലതനിത്തരുന്നെ അമ
പനിച്ചകവക്കെലന് പഠനിപനിച്ചതുല്ലാം അമ
നനിലവനിളക്കെലണെക്ക് എകന്റെ അമ

എനല്ലാം അമ മലതല്ലാം
                                      GOURIPRIYA . A 

                                                                                       9 C



  

അമ്മ
അമ്മനിഞ്ഞപനാലനില് മധുരഗം തുളുമ്പുമജീ

നനാവനാദതമനായനി ഉരുവനിട്ട പദഗം
അമ്മ എന്നയലനാ ?

തനായയ നനിന് ചൂടുപറ്റനി ഞനാന്......

നനിന് വനിരല് തഴുകനി ഞനാന് നടന.....

നനിന് വനാത്സലത ഭനാജനമനായനി ഞനാന്.....

നനിന്നനിചല നജീയനായനി മനാറനി  ഞനാന്
എനഗം നനിനനിചല നജീയനായയ മനാറനി ഞനാന്

                                            AKAMSHA P KOSHY  

                                                                                 9 B 



  

മര്തതന്
കകലഴനിഞ്ഞുവവീണെ പൂവനിനുമറനിയേലല്ലാം

മരനിച്ച മനുഷഷ്യന്റെല്ലാം ഗനല്ലാം 
തഴുകനിയേകലുന്നെ കലറനിനുമറനിയേലല്ലാം

വരണ്ട മണനികന്റെ ഗനല്ലാം
തുടച്ചു കപയല്ലാം മലരനിക്കുമറനിയേലല്ലാം
നനഞ്ഞ കണവീരനികന്റെ നവീറല

മര്തഷ്യനലയേക്ക് പനിറന്നെവനക്ക് അറനിയുയമല ?
മനുഷഷ്യ മനസനില യതങ്ങല

                                              GOURIPRIYA. A 
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  മലയയള മണണ
അമ്മ മലയനാളഗം നന്മ മലയനാളഗം 

മധുരമജീ ഭനാഷതന് മലയനാളഗം 
യകരളമണനിന് ഭനാഷതന് മലയനാളഗം 

അറനിവനിന് നനിറക്കുടമജീ മലയനാളഗം 
പച്ചപ്പു വനിരനിച്ചുകനിടക്കുമജീ മലയനാള മണനിന്

യകളനിചകനാട്ടുണരുമജീ മലയനാള നനാട്ടനില്
തുള്ളലഗം കനിളനിപനാട്ടുഗം ക ൃഷ്ണഗനാഥയഗം 

തഴുകനിനടക്കുമജീ മലയനാള മണനിന്
അറനിവനിന് നനിറക്കുടമനാകുമജീ മലയനാളഗം



  

എചന്റെ വനിദതനാലയഗം
                                 

                                     വസ്നേഹസപ്പോഗരവമപ്പോ വവിദഷ്യപ്പോലെയലും

                                           അറവിവു തലന്നെപ്പോരു വവിദഷ്യപ്പോലെയലും 

                                           ഒപ്പോര്മ്മകള് മറയപ്പോത വവിദഷ്യപ്പോലെയലും

                                           ഇതു സ്നേപ്പോഹതവിന് പുണഷ്യപ്പോലെയലും .

                                                 വവിശസപ്പോസവതപ്പോലട വവിടരുന്നെ 

                                വവിദഷ്യപ്പോലെയതവില് മണ്ണവില് 

സസര്ഗമപ്പോകപ്പോലനത്തുന്നു ഞങ്ങള്

വവിദഷ്യലയ ഉറവവിടമപ്പോകവി 

വവിദഷ്യപ്പോലെയതവിലന്റെ മഹതസലും കപ്പോകന്നെ 

                                  ലചറുപുഷ്പങ്ങള് ഞങ്ങള്                                 

                              വവിടരുലും വവിടരുലും വവിടര്ന്നുയരുലും                JACKLINE SAJI 9D



  

സസൗഹൃദഗംആര്ദ്രമനാഗം മനിഴനികളനില്
തളനിരനിടുഗം അനുരനാഗഗം
പൂവനിനു മനാതഗം സശ്വനഗം സശ്വനഗം
പ്രയതരഗം നനിശശ്വസഗം 
തരുചന്നനാരജീ ആശശ്വനാസഗം
കനാറ്റനിനു മനാതഗം സശ്വനഗം സശ്വനഗം
ഇതളുകളനില് നനിറയഗം നനിന്
മധുരമനാഗം യസ്നേഹഗം
വണനിനു മനാതഗം സശ്വനഗം സശ്വനഗം
ഇനനി നനിനക്കു മനാതഗം സശ്വനഗം സശ്വനഗം.     
                                                              SWETHA  V GOPAL    
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മൂകമനായ തനനികള്
വയലനിന് വനാദകനുഗം സഗംഗജീത 
സഗംവനിദനായകനുമനായ ബനാലഭനാസ്കര് 
ഒനാര്മയനായനി.എനഗം യകള്കനാന് ചകനാതനിക്കുന്ന 
ഒരുപനിടനി സുനര ഗനാനങ്ങള് നമ്മുക്കു 
സമ്മനാനനിച്ചനാണയ 40-ാനാഗം വയസനില് ഒരു കനാര് 
അപകടതനിലൂചട അയദ്ദേഹഗം നചമ്മ 
വനിട്ടുപനിരനി ഞ്ഞതയ.യകരളതനില് ആദതമനായനി 
ഇലകനികയ വയലനിന് പരനിചെയചപടുതനിയതയ 
അയദ്ദേഹമനായനിരുന. സഗംഗജീതതനില് കുഞ്ഞു 
ബനാലയയ വഴനികനാട്ടനിയതയ അമ്മനാവനനായ 

ബനി.ശശനികുമനാറനായനിരുന.12ാനാഗം വയസനില് 
ആദതമനായനി കയച്ചരനി നടതനി ശ്രദ്ധ യനടനി.
                                                                           

                                                                    TINSHA THOMAS
                                                9 B



  

സശ്വനാമനി വനിയവകനാനനന്
യവദനാന തതശ്വശനാസ്ത്രതനിചന്റെ ആധുനനികകനാലചത 
ഏറ്റവുഗം ശക്തനനായ വക്തനാവുഗം ഇനതയനിചലമനാടുഗം 

സശ്വനാധജീനമറനിയനിച്ച ആതജീയ ഗുരുവുമനായനിരുന സശ്വനാമനി 
വനിയവകനാനനന്.രനാമക ൃഷ്ണ പരമഹഗംസചന്റെ പ്രധനാന 

ശനിഷതനുഗം രനാമകൃഷ്ണ മഠഗം,രനാമകൃഷ്ണ മനിഷന് 
എന്നനിവയചട സനാപകനുമനാണയ.നയരന്ദ്രനനാഥയ ദത

എന്നനാണയ യഥനാര്ത്ഥ യപരയ.



  

വനിശുദ്ധ ചകനാച്ചുയതസത

ലതവരസ ഡവി ലെവിസസ്യൂ (2 ജനുവരവി 1873  30 – ലസപ്റലുംബർ1897) 
അഥവപ്പോ വവിശുദ ലകപ്പോച്ചു വതസഷ്യ, ലഫ്രെഞ്ചുകപ്പോരവിയപ്പോയ ഒരു 

കർമലെജീതപ്പോ സനഷ്യപ്പോസവിനവിയപ്പോയവിരുന്നു. 1925-ൽ പതവിലനപ്പോന്നെപ്പോലും 
പജീയൂസന് മപ്പോർപപ്പോപ ലകപ്പോച്ചുവതസഷ്യലയ വവിശുദയപ്പോയവി 
പ്രഖഷ്യപ്പോപവിച്ചു.കവതപ്പോലെവിക സഭയവിലലെ ഏറവുലും വലെവിയ 

പുണഷ്യവതവിലയന്നു ലകപ്പോച്ചുവതസഷ്യ അറവിയലപടുന്നു. 1997-ൽ 
കവതപ്പോലെവിക സഭ അവലള വവദപപ്പോരലുംഗതയുലട  പദവവി നൽകവി 
ബഹുമപ്പോനവിച്ചു. ആവവിലെപ്പോയവിലലെ വതസഷ്യപ്പോ, സവിലയനപ്പോയവിലലെ കതജീന 
എന്നെവിവർക പുറവമ, ഈ ബഹുമതവി വനടവിയ മൂന്നു വനവിതകളവിൽ 
ഒരപ്പോളപ്പോണന് വവിശുദ ലകപ്പോച്ചുവതസഷ്യ. ലചറുപുഷപലും എന്നെ വപരവിലലും 

ലകപ്പോച്ചുവതസഷ്യ അറവിയലപടുന്നു. 

                                                      AKAMSHA P KOSHY
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യഡനാ.എസയ രനാധനാകൃഷ്ണന്

ഇനതയചട രണനാമചത രനാഷ്ട്രപതനിയനായനിരുന 
യഡനാ.എസയ രനാധനാകൃഷ്ണന് എന്ന സര്യവപള്ളനി 

രനാധനാക ൃഷ്ണന്.ഇനതയചട രനാഷ്ട്രനിയ യനത ൃനനിരയനില് 
അപൂര്വമനായനി കണ്ടുവരുന്ന ചെനിനകരുചട 

ഗണതനിലനാണയ അയദ്ദേഹതനിചന്റെ 
സനാനഗം. ഇയദ്ദേഹതനിചന്റെ ജന്മദനിനമനാണയ നമ്മള് 

അദ്ധതനാപക ദനിനമനായനിരുന. 



  

LITTLE KITES  
2018

ഒരു ചഎടനി കൂട്ടനായ



  



  

KITES OF ST.THERESAS
    

1. Afrah Aleema 
2. Akamsha P Koshy
3. Achsa Riya Paul
4. Aleena   Johnson
5.Amrutha B Perumal 
6.Anagha K Anil
7.Anaha Jith
8.Anita Sara John 
9.Anjitha R Nath
10.Ansu Mol Raju
11.Ardhra M
12.Asna Mol
13.Athira Suresh
14.Aysha Aleema



  

15.Bhagyalekshmi T S
16.Bhavya Prasad
17.Daya Mary George
18.Devika P
19.Gopika Chandru
20.Gopika P Nair
21.Gopika R
22.Gouripriya A
23.Hanna Mary Renji
24.Jackline Saji
25.Lena Vargheese
26.Nadila Zakhir
27.Narmada S Kumar
28.Nazrin Naasar
29.Neethu 



  

30.Neha Anil
31.Neha Mariam
32.Sara P Alexander
33.Seetha Lakshmi
34.Sneha V S
35.Sreelekshmi K R
36.Swetha V Gopal
37.Tinsha Thomas
38.Vishnupriya P
39.Vishnupriya s
 



  



  

BAND  TROUP



  

BAND TROUP MEMBERS

1.     SHEETAL LIYA GEORGE

2.     ALEENA MARIYAM

3.     AJIMOL JOSEPH

4.    SNEHA VARGHESE

5.    HEPHZIBAH  MARY SABU

6.    AISHWARYA  A .S

7.    NAYANA SUNIL

8.    ANITHA JAIMON

9.    MAHIMA ELSA JOSEPH

10.  SRUTHI P. S

11.   LAKSHMYPRIYA  PRADEEP

12.   JOMOL ELSA VARGHESE

13.   ALEENA VARGHESE

14.   SANDRA SUSAN THOMAS

15.   RIYA ANNA CHACKO

16.   ELEENA MARIYAM SHIBU

17.   ASHMAL ELSA ABEY

18.   JOVITTA JOSE 

19.   RICHA SARA CHACKO

20.   MUBEENA M.ALI
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ROCKING   10th



  



  



  



  



  



  

PHOTO CLICKS



  



  



  

PHOTO CLICKS



  



  

നന്ദളിളയമൊടട...............
കലലലയേ ജവീവനിതത്തനികല സുഖങ്ങളല്ലാം ദുഖങ്ങളല്ലാം 
പ്രതവീക്ഷകളല്ലാം സസ്വപ്നങ്ങളല്ലാം ഈ മലസനികയുകട 

തലളകളനിയലക്കെക്ക് പകര്ത്തനിയേ പ്രനിയേ 
വനിദൈഷ്യലര്ത്ഥനനികള്ക്കുല്ലാം ഇതനികന്റെ അണെനിയേറയേനില 

പ്രവര്ത്തനിച്ച എലല മലനഷ്യവഷ്യകനികള്ക്കുല്ലാം 
ഇതനിനുയവണ്ട സഹലയേസഹകരണെങ്ങള് കചെയ്ത 
എലല സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കുല്ലാം ഹൃദൈയേല്ലാം നനിറഞ്ഞ 

നനനി യരഖകപടുത്തുന......                 
                                          Editorial Board  
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