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KATHRIFITS

കകാതതൃിഫതൃിറ്റസസ്   എന്ന    നകാമതതൃിനു   പതൃിന്നതൃിൽ   

കകാതതൃിഫതൃിറ്റസസ്  എന്ന  പദദം    പപാശപാതത്യഭപാഷയപായ     ഗഗ്രീകക്കിൽ എന്ന  പദദം    പപാശപാതത്യഭപാഷയപായ     ഗഗ്രീകക്കിൽ 

നക്കിന്നുമപാണണ്  ഉത്ഭവക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതണ് നക്കിന്നുമപാണണ്  ഉത്ഭവക്കിചക്കിരക്കിക്കുന്നതണ് .   .   കണപാടക്കി   എന്നപാണണ് കണപാടക്കി   എന്നപാണണ് 

ഈ  നപാമതക്കിനു   അർഥദംഈ  നപാമതക്കിനു   അർഥദം.  .  ഈ  നപാമദം   ഞങ്ങളുടട ഈ  നപാമദം   ഞങ്ങളുടട 

മപാഗസക്കിനണ്    ഏറ്റവദം   അനുയയപാജത്യമപാടണന്നണ്    ഞങ്ങൾ  മപാഗസക്കിനണ്    ഏറ്റവദം   അനുയയപാജത്യമപാടണന്നണ്    ഞങ്ങൾ  

കരുതുന്നു കരുതുന്നു .   .   കണപാടക്കിയക്കിൽ   ടവളക്കിചദം  എങ്ങടന  കണപാടക്കിയക്കിൽ   ടവളക്കിചദം  എങ്ങടന  

പഗ്രീതക്കിഫലക്കിക്കുയന്നപാ   അപകപാരദം  തടന്ന    ഈ  മപാഗസക്കിനക്കിൽ പഗ്രീതക്കിഫലക്കിക്കുയന്നപാ   അപകപാരദം  തടന്ന    ഈ  മപാഗസക്കിനക്കിൽ 

  ഞങ്ങളുടട  കഴക്കിവകളുദം  സസ്വപ്നങ്ങളുദം  പഗ്രീതക്കിഫലക്കിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടട  കഴക്കിവകളുദം  സസ്വപ്നങ്ങളുദം  പഗ്രീതക്കിഫലക്കിക്കുന്നു .  .  
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Message

ഐ .ടതൃി   മമഖലയതൃിലല പുതതൃിയ സസംരസംഭമകായ ലതൃിറ്റതൃിൽ കകറ്റസ്സസ് 
ശ്രമദ്ധേയമകായ   പ്രവർതനങ്ങളകാണസ്  കകാഴ്ചലവച്ചുലകകാണതൃിരതൃിക്കുന്നതസ്. 
ആധുനതൃിക  സകാമങ്കേതതൃികവതൃിദദ്യയുലട
ആഴവസം  പരപസം ഉൾലകകാണസ്, ഒലതകാരുമതൃിചസ് പ്രവർതതൃികകാൻ   
ലസനസ് .ആനണതൃിസതൃിലല ലതൃിറ്റതൃിൽ കകറ്റസ്സസ് സജ്ജരകായതൃി കഴതൃിഞ്ഞു . 
ഏലറെനകാളലത പഠനതതൃിനസ് മശേഷസം 
ഏറ്റവസം പുതതൃിയ വതൃിനതൃിമയ സകാദ്ധേദ്യതകൾ മകകാർതതൃിണകതൃി ഈ 
ലകകാച്ചുകുടതൃികൾ തയകാറെകാകതൃിയ  'KATHREFITS' എലകാവതൃിധ 
ആശേസംസകളസം മനരുന്നു 

                                                                                                
                                                                 Headmistress                
                                                                     Sr. Joslin 
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                                               ആശേസംസ 
പപ്രിയ  കു ഞ്ഞു   ങ്ങളളെ 

                നപ്രിങ്ങളുളടെ ഹൃദയതപ്രിൽ ദദവവം 
നപ്രികക്ഷേപപ്രിചപ്രിട്ടുള്ള വപ്രിവപ്രിധങ്ങളെളായ ടെളാലന്റുകളളെ 
തടപ്രിയുണർതപ്രി മകനളാഹരമളായ വർണങ്ങളുവം വരകളുവം 
ചളാലപ്രിചച്ച് കചർത്തു ആസസളാദകരുളടെ കണപ്രിനവം 
ഹൃദയതപ്രിനവം കുളെപ്രിർമകയകപ്രി നപ്രിങ്ങൾ തയളാറളാകപ്രിയ' 
'Kathrefits'  ഏളറ പശവംസനനീയവം  തളന. ഈ 
കലളാകലളാകളത മകനളാഹരമളാകളാൻ നപ്രിങ്ങൾ ചപ്രിലവഴപ്രിച 
സമയതപ്രിനവം,ആകരളാഗഗ്യതപ്രിനവം അധസളാനതപ്രിനവം 
പകർന്നു നൽകപ്രിയ ചപ്രിന്തയവം സർകവശസരൻ 
പതപ്രിഫലകമകളട. ഈ വർണകലളാകളത കനളാകപ്രി 
കളാണുനവരുളടെ   ഹൃദയങ്ങൾക്കു  നവയുകന്മേഷവം  
പകർന്നു നലളാൻ സഹളായകരമളാകളടളയന്നു  
ആശവംസപ്രിക്കുന്നു .
                                          സച്ച് കനഹകതളാളടെ
                                    SR.HELENA -KITE MISTRESS
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                 IMPORTANCE OF EDUCATION          
     Education gives us a knowledge of the world around
us and changes it into something better. It develops in 
us a perspective of looking at life. It helps us build 
opinions and have points of view on things in life. 
People debate over the subject of whether education is 
the only thing that gives knowledge.
             Education means more than acquiring 
knowledge. It empowers people to develop personally 
and become politically active. ... His statement has lost 
nothing in terms of relevance and significance: 
Knowledge is power, and education is the fundamental 
precondition for political development, democracy and 
social justice.     Both on personal and national levels, 
education has been shown to increase economic growth 
and stability. One of the most important benefits of 
education is how it improves personal lives and helps 
societies run smoothly. We live longer, fuller, and 
happier lives as learned and knowledgeable individuals.
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                                             ആശേസംസ 

സുഹൃത്തുകലള , 
                   വകായതൃിച്ചുവളരണലമന്നുസം വലതൃിയവരകാകണലമന്നുസം 
ലകകാതതൃിക്കുന്നവരകാണസ്  എലകാ ലകകാച്ചുകൂട്ടുകകാരുസം.  അതതൃിനകായതൃി  
വകായനയുലട  പുതതൃിയ തലസം നമ്മുകസ്  മുന്നതൃിൽ തുറെന്നു  
തരതൃികയകാണസ് ഇനർലനറസം  കമമ്പ്യൂടറുലമലകാസം. മകാറ്റങ്ങൾ 
ഉൾലകകാണസ്  അതതൃിനനുസൃതമകായതൃി  സഞ്ചരതൃിക്കുകയകാണസ്  
ലസനസ്  ആനണണീസതൃിലല  കൂട്ടുകകാരുസം. ഈ  കഹൈ -ലടകസ് 
യുഗതതൃിൽ  സകാമങ്കേതതൃികരസംഗലത  തനതകായ  ആശേയങ്ങളസം 
അറെതൃിവകളസം  പരമകാവധതൃി  മപ്രമയകാജനലപ്പെടുതതൃി   
വകാർലതടുത  “Kathrefits” നു എലകാ  ആശേസംസകളസം  
മനരുന്നു 

                                                   ജജെസസി  ടടീച്ചർ 
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                Editorial  Editorial                                                  

'വകായതൃിചകാൽ  വളരുസം  വകായതൃിചതൃിലലങ്കേതൃിൽ   വളയുസം '   എന്ന  
കുഞ്ഞുണതൃി  മകാഷതൃിലന വകാകദ്യങ്ങൾ  എത്രമയകാ സതദ്യവതകാണസ് 
ഞങ്ങളതൃിലല  കഴതൃിവകലള  വരയകായുസം  വർണങ്ങളകായുസം  ചതൃിന്തയകായുസം 
ഉണർതതൃിലയടുകകാൻ  ഞങ്ങൾക്കു ലഭതൃിച  ഈ  അവസരലത  
നനതൃിമയകാലട  കകാണുന്നു.  അക്ഷരങ്ങൾ  വകാക്കുകളകായുസം  വക്കുകൾ 
വകാകദ്യങ്ങളകായുസം  മകാറുമമകാൾ  അതതൃിനു പതൃിന്നതൃിൽ   ആഴമകായ  
ചതൃിന്തയുണസ് . ചതൃിന്തയകാണമലകാ  ഒരുവലന  പ്രവർസ്തതൃികകാൻ  
മപ്രരതൃിപ്പെതൃിക്കുന്നതസ് . നല പ്രവർതതൃികൾ ഒരു  വദ്യകതൃിലയ  
നലവനകാകുന്നു .  നലവരുലട മലകാകസം  നന്മയുലട മലകാകസം തലന്ന  
സൃഷതൃിക്കുന്നു.   ഞങ്ങളതൃിൽ  ഒളതൃിഞ്ഞു കതൃിടന്ന  നന്മകലള , കഴതൃിവകലള 
ലപറുകതൃിലയടുകകാൻ ഏലറെ  സഹൈകായകമകായതൃിരുന്നു ലതൃിറ്റതൃിൽ കകറ്റസസ് .
സർമവശേശ്വരൻ  ഏവർക്കുസം പ്രതതൃിഫലമമകലട 
                        
                                                                                                                            
Chief Editor

 Alfred Wilson                                                                       
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        ഭൂമതൃിയുലട    മടതൃിയതൃിൽ 

മലകളലടയുസം   സകാനുകളലടയുസം   അധതൃിനകാഥകാ 
മരങ്ങൾക്കുസം  ലചടതൃികൾക്കുസം  ജണീവദകായക    JINS 
നതൃിതദ്യസം   ഞകാൻ  അന്തതൃിയുറെങസം .
       നകാളലത  സൂമരദ്യകാദയസം             
        കകാണകാനകാകുമമകാഎനതൃികറെതൃിയതൃില  
         എങ്കേതൃിലസം നതൃിലന  കരവലയതതൃിൽ      
          ഞകാലനന്നുസം  സുരക്ഷതൃിതനകാണസ് 

നണീയലകാലത  മറ്റകാരുമല
         എനതൃികസ്   അമ്മയുസം  അച്ഛനുസം  

            നണീ  മകാത്രമകാണസ്    എനതൃികസ് വഴതൃികകാടതൃി
ഇരുടതൃിലന  തൂത്തുമകാറന്നവനുസം 

           എലകാ  തടസങ്ങളസം  തളതൃിനണീക്കുന്നവനുസം
നണീ  തലന്ന

    നതൃിലന  മടതൃിയതൃിൽ  എലന  ശേയനസം
ശേകാന്തമകാണസ് 
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ALL MOMENTS FOR GOD

Happy momentsHappy moments                           Praise  godPraise  god
Difficult moments           Love GodDifficult moments           Love God
Quiet moments               Worship god Quiet moments               Worship god 
Painfull moments                Trust  god Painfull moments                Trust  god 
Graceful moments               Be great full Graceful moments               Be great full 
                                                    to God                                                    to God
Every moments                 thanks God Every moments                 thanks God 
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                          അനുഭവസം അനുഭവസം                                                 

ആധുനസിക ലലലോകതസിജല പുതൻ അറസിവുകൾ ഞങ്ങൾ 
മനസസിലലോക്കുകയയും അതു പകർന്നുതരുകയയും ജചെയയ് ത  ഐ
.ടസി സയുംഘടനയലോണയ് 'ലസിറസിൽ കകറയ്സയ്'. ഐ  ടസി  രയുംഗതയ് 
ഒടയും മടുപ്പുകൂടലോജതതജന്നെ കുടസികൾകയ് കയുംപപ്യൂടറസിലനലോടുയും 
അനുബന്ധകലോരര്യങ്ങലളലോടുയും പ്രലതര്യക  തലോൽപരര്യമുണലോകലോൻ
ലസിറസിൽ കകറയ്സസിനയ് കഴസിഞസിടണയ്. ഇതസിലൂജട 
അനസിലമഷൻ ,ജമലോകബൽആപയ് നസിർമലോണയും
,മലയലോളയുംകടപസിങയ് ,ലറലോലബലോടസികയ് ,ലപ്രലോഗലോമസിങയ് തുടങ്ങസി 
വസിവസിധ പരസിശടീലനങ്ങൾ ഞങ്ങൾകയ് ലഭസികലോൻ ഇടയലോയസി .
ഐ .ടസി  രയുംഗത്തുമസികച്ച രടീതസിയസിൽ പറന്നുയരലോൻ ഇതസിലൂജട
ഞങ്ങൾകയ് സലോധസിച്ചു . ലസിറസിൽ കകറയ്സസിൽ 
പങലോളസികളലോവലോൻ സലോധസിച്ചതസിൽ അതസിയലോയ സലനലോഷവുയും 
അതസിലുപരസി അഭസിമലോനവുമുണയ്. ഇതുകൂടലോജത 
ലകലോർഡസിലനറരയ്മലോരലോയ സസി . ജഹെലന സസിസ്റ്റർ ജജെസസി ടടീച്ചർ
,ജമർളസി ടടീച്ചർ  എന്നെസിവരുജട തുടർച്ചയലോയ പരസിശടീലനവുയും 
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  ഏലറെ പ്രമയകാജനകരമകായതൃിഏലറെ പ്രമയകാജനകരമകായതൃി..ഞങ്ങളലടഞങ്ങളലട
കഴതൃിവകൾ കലണതതൃി അവകഴതൃിവകൾ കലണതതൃി അവ
പരതൃിമപകാഷതൃിപ്പെതൃിക്കുവകാനുസം ഞങ്ങൾകസ്പരതൃിമപകാഷതൃിപ്പെതൃിക്കുവകാനുസം ഞങ്ങൾകസ്
ആത്മവതൃിശേശ്വകാസസം പകരുവകാനുസം അവർആത്മവതൃിശേശ്വകാസസം പകരുവകാനുസം അവർ

വലതൃിയ പങ്കുവഹൈതൃിചതൃിട്ടുണസ് വലതൃിയ പങ്കുവഹൈതൃിചതൃിട്ടുണസ് ..ലതൃിറ്റതൃിൽലതൃിറ്റതൃിൽ
കകറ്റസ്സതൃിലൂലട കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കണീഴടക്കുവകാനുസം ഞങ്ങൾകസ്കകറ്റസ്സതൃിലൂലട കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കണീഴടക്കുവകാനുസം ഞങ്ങൾകസ്
കഴതൃിയുലമന്നസ് പ്രതണീക്ഷതൃിക്കുന്നു കഴതൃിയുലമന്നസ് പ്രതണീക്ഷതൃിക്കുന്നു 
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CHARLIE  CHAPLINCHARLIE  CHAPLIN
                                        THE GREAT COMEDIANTHE GREAT COMEDIAN

WE  WON'T   LAUGWE  WON'T   LAUGH  WHEN  WE HEAR H  WHEN  WE HEAR 
A  JOKE MORE THAN TWICEA  JOKE MORE THAN TWICE  

                                                                                                butbut
                  WE CRY A LOT  ON REMEMBERING THE WE CRY A LOT  ON REMEMBERING THE 
PASTPAST WHY WHY??
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                എലന    കൂട്ടുകകാരതൃി എലന    കൂട്ടുകകാരതൃി 
പൂപപപോലലെ   വവിരവിയയും   പൂപപപോലലെ   വവിരവിയയും   
നവിലെപോവവ്     ലചപോരവിയയും നവിലെപോവവ്     ലചപോരവിയയും 
തങയുംപപപോലലെ   തവിളങ്ങുലമെൻ                തങയുംപപപോലലെ   തവിളങ്ങുലമെൻ                
കൂട്ടുകപോരവി                        കൂട്ടുകപോരവി                        
പട്ടുപപപോലലെ   സുന്ദരയും പട്ടുപപപോലലെ   സുന്ദരയും 
നവിലെപോവവിലന്റെ  മെറയത്തു  ഒളവിചവിരുന്നവലള നവിലെപോവവിലന്റെ  മെറയത്തു  ഒളവിചവിരുന്നവലള 
ഞപോൻ  പതടവി ഞപോൻ  പതടവി , , കണ്ടു  ഞപോൻ  എൻ  കണ്ടു  ഞപോൻ  എൻ  
കൂട്ടുകപോരവിലയ കൂട്ടുകപോരവിലയ 
അവളപോലണെലന്റെ  സപഹപോദരവി അവളപോലണെലന്റെ  സപഹപോദരവി 
ഏതു  ദുഖമെപോയപോലയും  കൂലടഏതു  ദുഖമെപോയപോലയും  കൂലട നവിൽകപോൻ  നവിൽകപോൻ 
ദദവയും  നൽകവിയ  കൂട്ടുകപോരവി ദദവയും  നൽകവിയ  കൂട്ടുകപോരവി 

ST.ANTONY'S C H S KOTTAT                          20



KATHRIFITS

NATURENATURE
The sight of the hills is a beautyThe sight of the hills is a beauty

The bright moon is the sign of purity The bright moon is the sign of purity 

The flow of river is a murmuring musicThe flow of river is a murmuring music

The act of the sun is so philanthropic The act of the sun is so philanthropic 

The rain of the clouds is very refreshing The rain of the clouds is very refreshing 

The blowing of the wind is so soothing The blowing of the wind is so soothing 

The rairing of the ocean has it's own reasonThe rairing of the ocean has it's own reason
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      OH MY GOD

Oh my lord ,you are the light 
Who covert the devil to angel
Who shows the way of love
Who strengthens the weak hands
Who empower the disabled  minds
You are the song of my life 
Oh lord the saviour of souls
Give me a good song to sing
Give me a fresh music to play 
Give me a smooth way to walk
And lead the world to endless 
happiness

ST.ANTONY'S C H S KOTTAT                          23



KATHRIFITS

 പ്രഭകാതസം 
ഉദതൃികകാറെകായ   സൂരദ്യനുസം 
സശ്വർണ   തതൃിളകവമകായതൃി 
അതതൃിൽ  പ്രകകാശേവസം 
കുരുവതൃി  തൻ  മമനകാഹൈരനകാദവസം
അതസ്   ആസശ്വദതൃികകാൻ   മരങ്ങളസം 
പൂലമകാടസ്   വതൃിരതൃിഞ്ഞ   പൂകളസം,  
പൂകളതൃിൽ  മതൻ  നുകരകാൻ 
എത്തുന്ന  ഷഡസ്പദങ്ങളസം 
മരതതൃിൽ  ചതൃിലകളസം  
അതതൃിൽ  കൂടസ്  ഉറെപ്പെതൃിക്കുന്ന   കതൃിളതൃികളസം 
മനമകായതൃി  വണീശുന്ന കകാറസം  
നതൃിർമ്മലമകാലയകാരു  വകായുവസം 
ലമകാഴതൃിയുന്നു  പ്രഭകാതസം  നതൃിധതൃി  തലന്ന 
പ്രഭകാതസം    നതൃിധതൃി  തലന്ന 
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            Moral values
Moral values are important in life 
because: If a person has never 
learned about moral values then how 
can he/she decide between the good 
and the bad. Moral values reflect an 
individual's character and spirituality. 
They help in building good 
relationships in personal as well as 
professional lives.

    It would serve society well if the following seven moral values for students were 
taught in schools:

1. Unconditional Love and Kindness: In most cases, if you love someone, he or she will 
love you back in return. ... 

2. Honesty: ... 
3. Hard Work: ... 
4. Respect For Others: ... 
5. Co-operation: ... 
6. Compassion: ... 
7. Forgiveness:
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          രരാവവും  പകലവും 
രരാവവിൻ  ചനന്തം   മനവിൽ   മരായന്തംനനേരന്തം 
നമലലെ   വവിണവിൽ   നേവിലെരാവവിലനങ്ങുനപരായയ
 വവിണവിൽ   വവിരവിയന്തം   അമവിളവിനയരാലടരാത്തു 
നേക്ഷത്രങ്ങൾക്കു  കൂലട  കൂട്ടുകൂടരാൻ 
മണവിൽ   വവിരവിയന്തം     മുല്ലപ്പൂസുഗനന്തംനപരാൽ 
സസൗഹൃദ   നസ്നേഹതരാൽ   വവിരവിയന നേവിലെരാവവിനന്തം 
പുലെരവിയവിൽ   വവിരവിയന്തം   സൂരര്യൻ   സൂരര്യകരാനവിനപരാൽ 
നേവിലെരാവന്തം  അമവിളവിനേക്ഷത്രങ്ങൾ  കൂടയ  കൂടവിടുന
രരാവയ  മരാഞരാനലെ   പകലെവിൻ  ചനന്തംകരാണുനള
പകലെവിൻ   ചനതവിൽ   സൂരര്യന്ലമലല്ല    ഉദവിച്ചുനേവിന 
കവിരണങ്ങൾ    പരായന്തം  ഈ  ഭൂമവിയവിൽ കകകൾ   
നേനീടവി    അനഗ്രഹവിക്കുന്തം   സൂരര്യനദവൻ  
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സസൗഹൃദവം 
സസൗഹൃദവം  എനച്ച്  പറയുനതച്ച്  ഒരു  നല്ല  ചങ്ങളാതപ്രിളയ   
കുറപ്രിചളാണച്ച്.  നമ്മുളടെ  കൂളടെ  ഏളതളാരു  സളാഹചരഗ്യതപ്രിലവം  
നപ്രിൽക്കുനതളാണച്ച്  സസൗഹൃദവം.  
                                         കൂട്ടുകളാളര  തപ്രിരളഞ്ഞെടുക്കുകമളാൾ 
ശ്രദപ്രികകണ്ട  കളാരഗ്യങ്ങൾ  ഉണ്ടച്ച്.  നമ്മുളടെ നല്ലതു  മളാതവം  
ആഗ്രഹപ്രിക്കുനവരുവം  നമ്മുളടെ നളാശവം  മളാതവം  
ആഗ്രഹപ്രിക്കുനവരുവം   ഈ  കലളാകത്തുണ്ടച്ച്. കലളാകളതവപ്രിളടെ 
കപളായളാലവം  നല്ല സുഹൃത്തുകളളെ  കപ്രിടളാൻ  ബുദപ്രിമുടളാണച്ച് . 
അതപ്രിനളാൽ  നളാവം  ജളാഗരൂകരളാകകണ്ടതളാണച്ച്.  വളെളര 
ശ്രദപ്രിച്ചുകവണവം  നമ്മൾ  സുഹൃത്തുകളുളടെ അടുതച്ച് 
ഇടെളപകടെണ്ടതച്ച്.                                                      നമ്മളുവം  
നളല്ലളാരു സുഹൃതളാവളാൻ  ശ്രമപ്രികകണ്ടതളാണച്ച് . എല്ലളാവരുവം  
നമ്മുളടെ  സുഹൃത്തുകളെളാണച്ച്. പളക്ഷേ  എല്ലളാവരുവം  
നല്ലവരളാകണളമനപ്രില്ല.  മറ്റുള്ളവരുളടെ  അതളായതു  നമ്മുളടെ 

സുഹൃത്തുകളുജട  നന്മയലോണയ്  നലോയും  ആഗഹെസിലകണതയ്.  നമ്മുജട  
സസ്വഭലോവരൂപടീകരണതസിനു  അനസിവലോരര്യമലോണയ്  നല്ല സസൗഹൃദയും. 
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സസ്വപ്നങ്ങൾ തതീരരിന്നതരിനനാൽ  

വലോകസിജന്റെ  വസനയും 
വസിളകസില്ല  പലോതസിയസിലലലോലരലോ
മസിന്നെലോമസിനുങ്ങുകൾ,  കവസിത 
ഓലരലോ വലോക്കുയും ഓലരലോ സുഗന്ധയും 
ജനഞയ് ജപലോള്ളുലമലോൾ
കുളസിരലോജയലോലരലോർമകൾ 
വസിരഹെതസിജന്റെ  തടീയസിൽ 
ഓലരലോ കവസിതയയും ഓലരലോ പ്രണയയും 

തഥലോഗതൻ  നടീ 
കവസിലത ....  വസിതുമ്പുജമലോലരലോർമകൾ  
പൂകളലോക്കുകു
   ജവളസിയലോഴ്ച 
മുൾകസിരടീടതസിജല ലചെലോരയയും 
വസിലലോപവുയും  കഴസിഞയ് 
കവസിതയസിജല  ഞലോൻ 
കല്ലറയടച്ചു   പൂടസി 
ഉയസിർജതഴുജമൻ ജെടീവസിതയും   ലപലോജല 
 കവസിതയസിലപലോൾ 
മഴവടീണ കലോനനയും 
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 ഉണരൂ 
ചെസില്ലയസിൽ  തലചെലോയയ് ച്ചുറങ്ങുയും 
ജകലോച്ചു  പസിച്ചകപ്പൂലവ  ഉണരൂ 
ജപലോൻ  പ്രഭതൂകസി  പുലർകലോലജമതസി 
പൂലങലോഴസികജളങ്ങുയും   കൂവുന്നു 
ജകലോച്ചു  കസിളസികളുയും ജകലോച്ചു കസിടലോങ്ങളുയും 
പസിച്ചജവജച്ചതസി  നസിൻ  ചെലോജര 
 പൂത്തുമസികൾ  പൂചെസിറകുകൾ  വടീശസി 
എത്തുന്നുവലല്ലലോ   നസിജന്നെലതടസി    
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        Success

Success  is  the  ultimate  aim 
Through  the  aim  vary  in  all
Sweet  of  the  last  drop  of  man
Is  just  for  his  success
                
              Poor  or  rich  employed  or  unemployed
              Men  or  women  
              All  have  one  aim  
              To  be  success  in  his,  her  life

Success  comes  after  the  man
Who  work  hard  all  his  life 
So  work  hard  as  much  as  possible
And  achieve  your  dream  and  gain  success 
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               വസന്തസം 
    
      
പൂകൾതൻ  നറുമണലമറ്റുവരുജന്നെലോരസി  
ശടീതകലോറസിൻ കുളസിരസിൽ 
പൂകളമസിടുലന്നെലോരുണസിതൻ 
കവസിളസിൽ    ഉണസിതൻ  പുഞസിരസിലപലോജല  
വന്നെലല്ലലോ     വന്നെലല്ലലോ   
ഓണതസിനുമുൻലപ വസനയും 
പൂലവ നടീ വസിരസിലഞലോളു  പൂകളമസിടലോറലോയസി 
മലോനവരസിന്നു  ആലഘലോഷതസിമസിർപസിലലോണ്ടു 
ഭൂമസിലദവസിയസിന്നു പൂകളലോലണസിജഞലോരുങ്ങസി
നസിറപകസിലടലോജട മലകളുയും അണസിജഞലോരുങ്ങസി                           
പൂമലോറകൾ  പലോറസിപറജന്നെലോരടീ                                               
ലലലോകയും സുന്ദരമലോകസി  
വന്നെലല്ലലോ     വന്നെലല്ലലോ   
വസനയും വടീണ്ടുയും  വലോന്നെലല്ലലോ      
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     ...BOOKS...
What world of wonder are our books!
As one opens them and looks,
New ideas and people rise
In our fancies and our eyes
        
     The rooms we sit in melts away
     And we find ourselves at play
     With someone who, before the end

The room or we sail along the page
To some other land or age,
Here's our body in the chair
But our mind is over there
     
     Each book is magic box
     Which with a touch a child unlocks
     In between their outside covers
     Books hold all things for their lovers.  
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മഹെസിതയും

ഒരു  ജചെടസിയയും നടവളർതടീ- 
ലലലോണലോപൂജവങ്ങജന  നുളലോൻ 
ഒരു വയലുയും പൂടസി വസിതച്ചടീ- 
ലലലോണലച്ചലോജറങ്ങജന ഉണലോൻ 
ഒരു വലോഴകന്നുയും നടടീ-
ലലലോണപഴജമങ്ങജന തസിന്നെലോൻ 
ഒരു കഴസിനൂൽ ലപലോലുയും നൂറടീ-
ലലലോണലോതുണസിജയങ്ങജന അണസിയലോൻ 
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 മെലെയപോളയും
നതൃിതദ്യജണീവതൃിതതതൃിൽ  മകാതഭകാഷയകായ  മലയകാളസം നമമ്മകാലടകാപ്പെമുണസ് . 
ആശേയവതൃിനതൃിമയതതൃിനപറെസം  ഭകാഷ  നതൃിർവഹൈതൃിക്കുന്ന  ധർമങ്ങൾ  
ഏലറെയകാണസ്. 
നമ്മുലട  സസംസകാരലതയുസം സകാമൂഹൈതൃിക ജണീവതൃിതലതയുസം 
രൂപലപ്പെടുത്തുന്നതതൃിൽ മകാതഭകാഷ  മുഖദ്യ പങ്കേസ്  വഹൈതൃിക്കുന്നു . 
മലയകാളഭകാഷയസ് സമന്നമകായ 
സകാഹൈതൃിതദ്യമലകാകമുണസ്. അതസ് പരതൃിചയലപ്പെടകാനുസം  അതുമപകാലല 
മറഭകാഷകളതൃിമലകസ്  കടന്നചലനുസം നമുകസ് കഴതൃിയണസം 
          എന്നകാൽ, ഈ തലമുറെയതൃിലല പലരുസം മലയകാളലമന്ന
മകാതഭകാഷലയ തളതൃികളയുന്നു. അതതൃിൽ നതൃിന്നസ് മകാറെതൃി
മലയകാളഭകാഷലയ തലന 

 അമലയപപപോലലെ പസഹവികവപോനയും
 സയുംരകവികവപോനമള കടമെയണവ്.
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      കയറപോയും വപോയനയലട പടവകള

"വകായന  ഒരകാലള  പൂർണനകാകുന്നു"എന്നകാണസ്  പ്രശേസ്ത  ചതൃിന്തകനുസം 

എഴുത്തുകകാരനുമകായ  ഫകാൻസതൃിസസ് മബേകൺ പറെഞ്ഞതസ്. അറെതൃിവതൃിലന

മശ്രകാതസുസം  സകാമൂഹൈതൃിക,
സകാമതതൃിക മമഖലകളതൃിലല  വളർചയുസം  വതൃികകാസവസം  

നകാമറെതൃിയുന്നതുസം  വകായനയതൃിലൂലടയകാണസ്.  സമൂഹൈതതൃിൽ   
ഉയരകാനകാഗ്രഹൈതൃിക്കുന്ന ഏലതകാരകാളസം  വകായനലയ 

      അതവിനള പധപോന പടവപോയവി കപോണെണെയും  .  വവിശപോലെമെപോയ
   കപോഴപപോടയും വപോയന സമപോനവികന  .    സഷവിപരമെപോയ

    പവർതവികളലട അടവിതറ രപയും ലകപോളന്നതവ്
വപോയനയവിലലടയപോണെവ്  .    ചരുകതവിൽ മെനഷഷലന്റെ

  വലെവിയ സപോനവിദഷയും വപോയനയവിലടനനളയും
 ഉണപോപകണതപോണെവ്
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A    Wintry Night

                      A sky is dark and the

                              ground is white

                           The world is peaceful on 

                             this wintry night

                           No one around,not a

                             sound to be heard

                          Not a laugh,not a car 

                            not even a bird

                         For a moment, its just
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                         The snow and me
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   FRIEND SHIP

During school time,we travel in a ship. We are the captains

of  that ship. Our big  ship is FRIEND SHIP. IF a friend is

good, there is no need of mirror. Our face is reflected  in our 

friends. We learn good lessons  from good friends. Good 

friends like diamond, but bad friends like clay stones. 

Friends with good friends is the best  ship in the world.

When we become old we will remember our friends we can't

easily forget that best moment. Good friends give a good 

future.
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     ഹരവിതയും
 പച്ചകസിളസിജയലോന്നു പലോറസിജയലോരു 
                ജകലോച്ചലശലോകലതലോപസിലലോയയ്
                ചെലോഞലോടസിയ ചെസില്ലകൾ 
                ചെലോടുമർമരയും ജചെലോല്ലസി 
                ചെഞൽ  തളസിർജകലോണ്ടു വടീശസി 
                നറു ജചെഞലോയജമലോന്നെങ്ങു  പൂശസി 
                ശലോരസിക കപതലസിൻ  ലമലോടസി  കണ്ടു 
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   അമ

അമ്മയുലട  ചൂടതൃിനപറെതസ്  
                                          മലറ്റകാരു മലകാകസം ഇതൾ വതൃിരതൃിയുന്നു 

                                                   ആരുമറെതൃിയകാതതൃിരതൃികലട
                                           ഈ മരുമലകാകലമന്നു .........................
                                             കരുതുമമകാഴുസം .................കടുതൽ 
                                                           പകാഴസ് ജന്മങ്ങൾ 

                                                 ഇവതൃിലട  പുഴുകലള  മപകാലല  
                                      മെലറപോരു

 മെപോയപോപലെപോകയും .................
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ആതതൃിരനതൃിലകാവസ് 

  ആതതൃിര നതൃിലകാവതൃിലമതൃിളതൃി ലപകായസ് കയതൃിൽ 
               മുങ്ങതൃി നണീരകാടുന്ന തകാരവൃനങ്ങലള 
               ഒരകായതൃിരസം കഥകളകാകണതൃിൽ തതൃിളങ്ങമവ 
               ചതൃിന്നുസം  നതൃിൻ പുഞ്ചതൃിരതൃി  പൂവതൃിതതൃിർത്തു 

                             അമതൃിളതൃിമതകാഴലന കണതകാസം തകാരകൾ
                             കണതൃിൽ  വതൃിരതൃിഞ്ഞതകാസം  ആനനകാശ്രുകൾ 
                             വതൃിണതൃിൽ  നതൃിന്നകാ  മതകാണതൃിയതൃിൽ എമപ്പെകാമഴകാ 
                              തണീരതതൃിലതൃിറെങ്ങതൃിമയകാ  അമതൃിളതൃി  പൂമകൾ
 
               ഒരകായതൃിരസം  തണീരതണഞ്ഞലതകാരു  പൂനതൃിലകാമതൃിളതൃി 
               ഒരതൃികലകാ കകകുമതൃിളതൃിൽ വണീഴമവ 
               ജന്മകാന്തരങ്ങൾ  തൻ സസ് മനഹൈ ബേതൃിന്ദുവകായസ്  
               എന്നതൃിലകായസ് നതൃിറെലഞ്ഞകാഴുകതൃിമയകാ 
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       My mother
since the moment I opened my eyes she loved me 
with all her heart. First word I spoke was 
'MOTHER' she the one whom I love and I'm the 
one when she cares my day starts with her smile 
and ends with her love.
She turns my tears in to joy. When I  get into 
troubles,she's my helping hands.
No matter how I try to describe her love inside her 
makes her so special that I consider myself lucky to
be her daughter.
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വകായന
                                
അറെതൃിമവകുന്ന  പ്രകതൃിയ  
മനസതൃിൽ  നതൃിറെയുന്ന  വകായന 
ആശേയതതൃിലന  പുതുമലകാകലത 
നമുകസ്  മുന്നതൃിൽ  തുറെക്കുന്ന വകായന 
സസ് മനഹൈസം  നതൃിറെക്കുന്ന   വകായന 
സസൗഹൃദസം നതൃിറെക്കുന്ന  വകായന 

            ഒരു കുടതൃിയകായതൃി  തണീർക്കുന്ന  വകായന 
             ജണീവതൃിതതതൃിലന  മനർചതൃിത്രമകായതൃി  
             എഴുതതൃിൽ  നതൃിറെയുന്ന വകായന 
             വളരകാനകായതൃി  നലമ്മ നയതൃിക്കുസം  
             സുനരമകാലയകാരു  വകായന 

വകായതൃിക്കുവതൃിൻ  നകാസം  എന്നുസം  
നമ്മുലട  നല  ശേണീലമകായതൃി  തണീരുസം 
അതസ് നമ്മുലട ജണീവതൃിതമകായതൃി  തണീരുസം 
പുണദ്യങ്ങലളയുസം  മൂലദ്യങ്ങലളയുസം  
നലമ്മ  ഉണർത്തുന്ന  വകായന 
നല  കകാരദ്യങ്ങൾ  നമ്മുകസ്  നൽകതൃി 

നലമ്മ നയതൃിക്കുന്ന  കൂട്ടുകകാരൻ വകായന  

ST.ANTONY'S C H S KOTTAT                          53



KATHRIFITS

    A  CANDLE

 I burn,burn till my end  

Standing firm against the wind 

Which may be violent

But I just remain silent

Chasing away the darkness

I bring happiness

I lead you from darkness to light

Bringing everything to your sight

My life,too short,has to be full

So, I will try to make everyone cheerful.
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AN IDEAL  STUDENT
* BE SMART

* OBEDIENT TO TEACHERS,PARENTS AND ELDERS

* GIVE RESPECT AND TAKE RESPECT

* HAVE A GOAL

* DO THE HOMEWORK DAILY

* STUDY WELL

* HELP TO OTHERS

* SHARE FOOD

* BE SINCERE

* BECOME A MODEL TO EVERYONE

* PRAY WELL

* HAVE A FIXED TIMETABLE
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        പൂ  മകാ  റ്റ   

      തുളതൃിതുളതൃി പകാറെതൃി  നടക്കുസം  പൂമകാമറ്റ 
                                           നണീ എമങ്ങകാടകാണണീ മപകാകുന്നതസ് 
                                           നതൃിലന്ന  കകാണകാൻ  എലന്തകാരു  ഭസംഗതൃി 
                                           ആരു  നതൃിനകതൃി നതൃിറെമമകതൃി  
                                           എമന്ത  ഒന്നുസം മതൃിണകാലത 
                                           വടമടതൃിച്ചു  പറെക്കുന്നു 
                                           വതൃിരതൃിഞ്ഞ  പൂവതൃിലല മതനുണകാൻ 
                                           ഞകാനുസം നതൃിലന്ന  ക്ഷണതൃിക്കുന്നു 
                                           പുളതൃിയുടുപകൾ  എനതൃിക്കുമുമണ 
                                           എന്നകാൽ നതൃിലന്ന  മപകാലല  പറെകതൃില 

                                          പകാറെതൃിനടകകാൻ മമകാഹൈതൃിച്ചു  
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CUNNING CAT AND SINCERE
SNAKE

Once upon a time there was cat who lived 
with a snake .The cat and snake were 
friends. But the cat was little cunning.

One day the cat and snake were going to the

forest. There they so,many fruits. They eaten

all the fruits. But the cat got a poisonous fruit 

to the snake. when the cat gave him the 

poisonous fruit to the snake,The snake 

thought that the cat was his good friend. He 

ate the fruit which was given by cat. After 

some time,The snake cannot breathe well. He 

was moving to the
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death. Then the cat told that. I had given you 

the vultures came and eaten the snake  Then 

the cat was very sad,because he had killed his 

friend . The cat has gone to the river . He 

jumped into the river and he sink in the water

and he was dead. 
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DREAM'S OF LIFEDREAM'S OF LIFE

                                                                                          I gazed up at the sun  I gazed up at the sun  

                                                                                                    So full of vim and funSo full of vim and fun                                                                                                  

                                 It smiled a smile                                 It smiled a smile

                                Which spread across a mile                                Which spread across a mile

                                I marched up ahead                                I marched up ahead

                                With a high held head                                With a high held head

                                Just like a flying kite                                Just like a flying kite

                                I enjoyed all my sight                                I enjoyed all my sight

                                Wandering across the world                                Wandering across the world

                               Enjoying the trees and fruits they hold                               Enjoying the trees and fruits they hold

                               Surfing the oceans like a shark                               Surfing the oceans like a shark

                               Laying the sands of time with a mark                               Laying the sands of time with a mark

                               Waving through the ages of life                                Waving through the ages of life 

                              Just like the sound of fife                              Just like the sound of fife

                               Enjoying the flavour of nature's                               Enjoying the flavour of nature's

                               In a million of stretched acres                               In a million of stretched acres
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                               Diminishing in this world slowly                               Diminishing in this world slowly

                               Just like a small  Rangoli.                               Just like a small  Rangoli.
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RESPECT PEACE

Respect means to love others and listen to Respect means to love others and listen to 
others and listen to others what they speak , others and listen to others what they speak , 
accept their ideas and appreciate what is accept their ideas and appreciate what is 
good in others .we have to respect our good in others .we have to respect our 
teachers , grandparents , parents , elders teachers , grandparents , parents , elders 
and friends. So our nation too deserve great and friends. So our nation too deserve great 
respect from all of us . If we respect our respect from all of us . If we respect our 
teachers they will be happy and they too will teachers they will be happy and they too will 
love us . So, start respecting everyone .Then love us . So, start respecting everyone .Then 
the whole world will be peaceful.  the whole world will be peaceful.  
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Importance  Of  reading

     reading has at all times and all ages been a
source of knowledge, of happiness, of pleasure
and even moral courage. In  today’s  world with
so much to know and to learn also the need for
a conscious effort to conquer the divisive forces, the 
importance of reading has increased. In the olden days if
reading was not cultivated or encourage, there was a 
substitute for it in the religious sermon and in the oral 
tradition. The practice of telling stories at bed time 
compensated to some extent for the lack of reading. In 
the nineteenth century,  victor in households used to 
get together for an hour or so in the evenings and 
listen to books being read aloud. But today we not only 
read, we also want to read more and more and cutup 
with events taking place around as. The various courses 
and classes being conducted in rapid reading support this
belief. 
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The amount of reading one should get through is of 
course nobody's business. There is no end to it for there
is a variety of subjects to read about the daily 
newspaper or the popular magazine while it discussed  
topical issues and raised controversies , it also provokes 
tough and throws light on human nature. It brings the 
news of wars, rebellions, organizations,
political stances, heroic deeds etc.,together and help knit
a world of some sort. There is then the serious reading 
undertaken for research and for satisfying ones longing 
for knowledge. It may be subject of historic or 
philosophic importance -varying according to the taste 
of the person. This kind of reading disciplines the mind 
and trains one for critical and original thinking. There is 
yet another kind of reading for pleasure. Tough serious 
reading is also a source of pleasure reading when is 
devoted mainly to it differs in one respect. It grows up 
on one, it gives before demanding and it soothes and 
relieves tension and loneliness. The only kind of reading 
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which neither stimulates through nor provides knowledge
is one which approached negatively with the simple 
motive of escape and of “ killing” time 

                  A person who is widely read is mix with 
others : he is better conversationalist then those who do
not read. He can stand his ground. Reading broader the 
vision. It is in a way a substitute for travel. It is not 
possible to travel as much as one would like to and 
reading can fill in the gap created    by the lack of 
travel. “reading”as bacon wrote in his essay. “of studies” 
make the fall man 'conference a reading man and writing
an exact man. Thus a widely-read man is a better 
conversationalist and is able to see the other point of 
view. Literature is a form of art which can cross barriers 
and if one does not know the language in which a piece 
of literature is written, one is willing sometimes to learn 
a language one reads the literary work in translation. 
This contributes to the growth of understanding and 
tolerance amongst people. Reading also helps one to see
the present in relation. To the past and the future,  and 
thus develop a historical perspective care is needed to 
ensure that reading does not become a substitute for 

ST.ANTONY'S C H S KOTTAT                          64



KATHRIFITS

real life. The moment one ceases to enjoy. The ordinary 
pleasures and happiness of life and is contact to enjoy 
them vicamiously through fictional and historical 
representations one loses all the benefits of reading and 
loses the contact with life with the cinema and the 
television taking up a great deal of attention of children,
teenagers and even adults the habit of serious reading is
dying out. People are content to read abridged versions.
See films, go through illustrated comics can be content. 
But just as reading should not become a substitute for 
the joy of living or drive out the other forms of 
entertainment,other substitutes should not be accepted 
for the pleasure of reading which lies in the act itself. 
One maybe  selective, maybe discriminating  but no one 
can afford to shut himself off form this rich and ever- 
growing world of literature.
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കവതൃി മലകാകസം

English Poets
                                  

        

JOSEPH ADDISON           WILLIAM   
             SHAKESPEARE
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JOHN MILTON          JOHN KEATS        
 MALAYALAM  POETS

            

THUNCHATHTHU EZHUTHACHAN                       O.N.V  KURUP
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CHERUSSERI  NAMBOOTHIRI             VALLATHOL NARAYANA MENON 
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HINDI POETS
                   

    

   

        kabir das                     thulsidas

            

mahadevi verma                    surytripathi
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VOTE OF THANKS.....

   Beyond thanking our duty is to say about the attitude
that the readers have to go through with our magazine.
                 Beyond a magazine it is a eye-opener to the
real world .It is really an amazing creation by us, the little 
kites students. As the members of the editorial board of 
this magazine, our duty is to say thanks to all those who 
worked hard for the launching of this magazine. First of all,
we like to thank headmistress Sr. Joslin FCC, our kite 
mistresses Sr.Helena FCC, Jessy P.V teacher, who 
encouraged and supported us by giving positive thoughts 
and who helped to improve our skills.
                                         Then ,its our privilage to 
thank our dear friends who give their articles which added 
beauty to the magazine.
                        At last we honour to thank you, our 
Little Kites friends and editorial board, who are fully 
immersed in their  duty. 
       Once again we thank you one and all.
                                          Sub Editors.                
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