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സപന്ദേശശ

  

 ആരസംഭകൈമാലസം മുതൽ തസന്നെ  

                                  വഡിദറ്യമാർതഡികൈളുസടെ സർഗശശേഷഡിസയെ 

                                  ശപമാതമാഹഡിപഡിക്കുന്നെ ഇടെങ്ങളമാണന്റ് 

                               വഡിദറ്യമാലയെങ്ങൾ. ഇതഡിനമായെഡി സ്കൂൾ മമാഗസഡിനുകൈൾ 

                                  പധമാന പങ്കുവഹഡിക്കുന.  ഇന്നെന്റ് സപമാത

                                     വഡിദറ്യമാഭറ്യമാസ സസംരക്ഷണയെജ്ഞതഡിസന 

                                   ഭമാഗമമായെഡി ശകൈരളതഡിസല സ്കൂളുകൈസളലമാസം  

                                   കഹസടെകമായെഡി മമാറഡിയെഡിരഡിക്കുന്നെ ഈ 

                                    കൈമാലഘട്ടതഡിൽ ഒരു ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസസീൻ 

                                       കൈമാലഘട്ടതഡിസന തസന്നെ ആവശേറ്യമമാണന്റ് .

                                      Little Kites സന ശനതൃതത്വതഡിൽ 

                                        പുറതഡിറക്കുന്നെ ഈ ഡഡിജഡിറ്റൽ 

                                            മമാഗസസീൻ നമ്മുസടെ 

                                           വഡിദറ്യമാർതഡികൈളുസടെയസം 

                                           അധറ്യമാപകൈരുസടെയസം സർഗശശേഷഡിസയെ 

                                       ശപമാതമാഹഡിപഡിക്കുന്നെ ഇടെമമാകൈസട്ട എന്നെന്റ് 

                                                      ഞമാൻ ആശേസംസഡിക്കുന. 

                                                            എലമാവഡിധ 

                                                             ഭമാവുകൈങ്ങളുസം 

                                                               ശനരുന.

LISINA  J
Headmistress



   ഒരര മമനൽപപപലല

      ST.SEBASTIAN'S H.S.S, PALLURUTHY

5

എഡമിപറപോറമിയൽ

   

     ഒരു മക്വിന്നലക്വിടന്റെ ജന്മമബോകണയ

ഒരു വഹ്യകക്വി എത്ര കബോലയ ഈ  ബലബോകത്തക്വില
ജബീവക്വിച്ചു  എന്നതക്വിനട് യബോടതബോരു  പ്രസകക്വിയുമക്വില.  

    അയബോടളങ്ങടന ജബീവക്വിച്ചു എന്നതക്വിനബോണട് പ്രബോധബോനഹ്യയ.   
          ഒരു മൂലയട് ആര്കയ ശലഹ്യമക്വിലബോടത ഒതുങ്ങക്വിയക്വിരക്വികന്ന 
   ഒരുവടന ഒരു പബക്ഷേ സമൂ ഹയ നലവടനന്നട് പ്രശയസക്വിബച്ചേകബോയ. 

     എന്നബോല ആ വഹ്യകക്വിടയ ടകബോണട് ആര്ടകനട് പ്രബയബോജനയ. 
  ഈ ഭുമക്വിയക്വില നബോയ ജബീവക്വിച്ചേക്വിരുന്നു എന്നതക്വിനട്  എടനങക്വിലയ

 ടതളക്വിവകളവബശഷക്വിപക്വിച്ചുടകബോണ്ടു കടന്നുന്നുു ബപബോയ 
    വഹ്യകക്വികളബനകമുണട്.  ഒരു പബക്ഷേ അവര് അധക്വികകബോലയ
    ജബീവക്വിച്ചേക്വിരുന്നക്വിട്ടുണബോവക്വില.  ഒരു മക്വിന്നലക്വിടനബപബോടല ചുറയ 
  പ്രകബോശയ പരത്തക്വിടകബോണട് ടപടട്ടെന്നട് അപ്രതഹ്യക്ഷേരബോകുന്ന 
   ചക്വിലരുണട്. ജബീവക്വിച്ചേത്രയുയ കബോലയ കഴക്വിയുന്ന നന്മ ടചയട് 

കടന്നു ബപബോയ അവരുടട മഹതകത്തക്വിടന്റെ പ്രകബോശയ 
   എന്നുയ നക്വിലനക്വില്ക്കുക തടന്ന ടചയയ... അടത,  നമ്മുടട 

ജബീവക്വിതങ്ങളയ മക്വിന്നലക്വിടന്റെ ജന്മങ്ങളബോകണയ.  നബോയ 
ആയക്വിരക്വികന്ന അവസട് ഥയക്വില, കഴക്വിയുന്ന നന്മ ടചയട് കടന്നു 

ബപബോകബോന കഴക്വിയണയ.  ഇതബോകടട്ടെ ഈ 
പുതുവര്ഷത്തക്വിടല നമ്മുടട പ്രതക്വിജ.

ആനനസണ

Std. 9 B
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സമയശ

നബോടള നബോടളയബോവടട്ടെ
ചക്വിനക്വികന്നു നബോടമന്നുയ
എത്തുന്നക്വില നമളടട
നബോടളടയത്തുകക്വിടലബോരക്വികലയ

                                    ദകവക്വിട്ടുബപബോബയബോരുപക്ഷേക്വിടയ                                                
                                    പക്വിടക്വികബോടമന്നബോകക്വിലയ
                                    പറന്നു ബപബോടയബോരബോ സമയയ
                                   തക്വിരക്വിടക ലഭക്വികകക്വിടലന്നറക്വിവ നബോയ

നബോളടത്ത ബജബോലക്വി 
ഇന്നു തടന്ന ടചയക
ഇന്നടത്ത ബജബോലക്വി
ഇബപബോളയ മടക്വിയബോടത

                                        സമയത്തക്വിടന്റെ വക്വിലയറക്വിയബോടത
                                        നഷ്ടമബോകരുബത നബോളകബളടറ
                                        ഭൂതലത്തക്വിടല നമുകള
                                         വക്വിലബയറക്വിയതബോയ നബോളകടള

 

-  അല൯ ലസ൮ര

Std : IX
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             നനീയശ...... ഞപോനശ

കബോര്ബമഘമബോയട് നബീയണഞക്വിടുബമബോള്
പബീലക്വി വക്വിരക്വിച്ചേബോടുയ മയക്വിലബോണു ഞബോന

മഴത്തുളക്വിയബോയക്വി നബീ മബോറക്വിടുബമബോള്

മഴകബോത്തക്വിരക്വികന്ന ബവഴബോമല ഞബോന

സബോഗരമബോയട് നബീ വളര്ന്നക്വിടുബമബോള്

ഒഴുകക്വി ലയക്വികയ പുഴയബോണു ഞബോന

സൂരഹ്യകക്വിരണയ നബീയബോകുടമങക്വില

അതക്വിടനബോപമുയരുന്ന ബബോഷ്പമബീഞബോന

ഒരു പുഷ്പമബോയക്വി നബീ മബോറുബമബോബഴബോ

അതക്വിനളക്വിലലക്വിയുയ സുഗന്ധമബീഞബോന

ഒരു മധുകണമബോയട് നബീ മബോറക്വിടുകക്വില

ബതനക്വില നക്വിറയുയ മധുരമബീ ഞബോന

സയഗബീതമബോയക്വി നബീടയബോഴുകക്വിയബോബലബോ

ശ്രുതക്വിയബോയക്വി ലയമബോയക്വിബച്ചേര്ന്നക്വിടുയ ഞബോന

പ്രപഞ്ചത്തക്വിബലക നബീയലക്വിയുടമബോബഴബോ

അതക്വിനളക്വില ബചരുന്ന ഓയ ആകുയ ഞബോന.

ടസീസ സജസഡി .സകൈ .എഫന്റ് .

                          അധഹ്യപക്വിക
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ഫുടനപബപോള്  കകമിസന

1.  2018 - ടല  FIFA  ബവള്ഡട്  കപട്  ബനടക്വിയ  ടബീബമതട് ?

ഉ. ഫബോനസട്

2. 2018 -     'FIFA  THE BEST'  പുരസബോരയബനടക്വിയതബോരട് ?  

ഉ. ലൂകബോ  ബമബോഡക്വിച്ചേട്

3. ഈ  വര്ഷടത്ത  'ആഫട്റക്വികന  ഫൂടട്ബബബോളര്കള' പുരസബോരയ  ബനടക്വിയതബോരട് ?

ഉ. മുഹമദൈട്  സലബോ

4. കക്വിസഹ്യബോബനബോ  ടറബോണബോള്ബഡബോ  നക്വിലവക്വില  കളക്വികന്ന  ക്ലബട് ഏതട് ?

ഉ. യുടവന്റെസട്  

5. 2018 – ടല  FIFA  ബവള്ഡട്  കപക്വില  രണബോയ  സബോനയ ബനടക്വിയ  ടബീബമതട് ?

ഉ. ടകബോബയഷഹ്യ

   സസലഫഫന എഎ . എസസ

Std: IX
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കടശകഥകള്
           

1. ടവടക്വിടപബോത്തക്വില  തബീകട്ടെ                        

         (ഉ)  കൈമാതഡിൽശതമാടെ

2. കബോട്ടെക്വിലക്വിറക്വിറ  ബചബോര

         (ഉ)   മഞമാടെഡിക്കുരു

3. കക്വിട്ടെബോന വക്വിഷമയ , കളയബോന എളപയ

         (ഉ)  സൽശപരന്റ്

4.  കബോള  കക്വിടകയ കയബറബോടുയ

         (ഉ)  മതൻ

5. കുളക്വിച്ചു വരുമബോള്  ടമലബോക ടചബോറക്വി

         (ഉ)   പപടെസം

6. കുളക്വിച്ചു വരുമബോള്  ടമയക്വില പുളകയ

         (ഉ)  പപടെസം

 7. കുത്തുന്ന  മൂരക്വികട് പക്വിന്നക്വില കയ൪

          (ഉ)  വഡിരലുകൈൾ

  8. കുറക്വികബോട്ടെക്വില  കരടക്വിക്കൂട്ടെക്വി

          (ഉ)   ശപൻ

  9. കുറക്വികബോട്ടെക്വില  ടകബോയത്തരക്വിവബോള്

          (ഉ)  ചന്ദ്രൻ 

10. കുഞക്വി  മുറത്തഞ്ചു  മുരക്വികട്

(ഉ)   വഡിരലുകൈൾ
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11.  ടകബോയതു ടകബോയതു ടനയക്വിന ബപബോയക്വി, ടകബോയ കുറക്വി ബമയബോന ബപബോയക്വി:

(ഉ)  സചമ്മരഡിയെമാടെന്റ്

12.  ബകശവടനറ വയറക്വില ആശബോരക്വിടച്ചേകടനറ തുളകളക്വി:

       (ഉ)  കതരുകൈടെയകൈ

13.  ചക്വിലക്വിത്തുഞ്ചത്തബോടക്വിത്തൂങ്ങക്വി പഞ്ചബോര ദപങക്വിളക്വി ബമവന്നു:

      (ഉ)  കൈശുമമാങ്ങ

14.  ചുവന്നബമനനക്വി,ചുവന്നകപബോയയ;പച്ചേടയട്രക്വിയുയ ടവനബോല മധുരക്വികയ:

     (ഉ)  സശവമാള

15.  ശബോശബോ ബപബോട്ടെക്വില രകനകലട്:

     (ഉ)  കൈമാതഡിൽ കൈമ്മൽ

16.  സുന്ദരടനങക്വിലടമബോറകണ്ണന:

     (ഉ)  കുന്നെഡിക്കുരു

17.  കബോട്ടെക്വിലമയട് തലയക്വില ഗര്ഭയ:

    (ഉ)  പന

18.  കുളത്തക്വില മുളക്വിലബോ മതഹ്യയ:

    (ഉ)  നമാവന്റ്

19.  കുഞക്വി പരലകള് തുളക്വിത്തുളക്വി:

    (ഉ)  അരഡിതഡിളയ്ക്കുകൈ

20.  വബോലക്വിബന്മല നറുങ്ങരക്വി:                                             

    (ഉ)  ചഡിതൽ

                                                   സമമാദകൈർ :             

                                                        അസസം സകൈ .എസന്റ് & അലൻ കഡിസഡിയെൻ കസമണ
Std: 9A
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ചമിന

ചക്വിനകടള ക ന്നുുറക്വിച്ചേട്

ചക്വിനക്വിച്ചേ ന്നുു ചക്വിനക്വിച്ചേട്

അനമക്വിലബോതബോയബപബോള്

ഞബോനയ,

ചക്വിനകനബോബയബോടന്നബോരു

സയശയയ……

ഇനക്വിടയത്ര ചക്വിനകള്

ഞബോനറക്വിയബോടത

എന്നക്വില നക്വിറയുടമന്നട്

ചക്വിനക്വിച്ചേബപബോള്

ഉറപബോയക്വി; ഞബോടനബോരു

ചക്വിനകനബോടയന്നട്.......

സഷയന്റ് ഇസമായെഡിൽ അജന്റ്മൽ 
Std 9 C
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ഗരരര

അറക്വിവക്വിന നക്വിറകുടമബോയക്വിരക്വികണയ
അജബോനബോന്ധകബോരടത്തയകറണയ
ക്ഷേമതന പരഹ്യബോയമബോയക്വി, ദൈയബോലവബോയക്വി പരക്വിലസക്വികണയ

ശക്വിഷഹ്യര്തന ഹഹ്യദൈയടത്തയറക്വിഞട്
അവര് തന ഹ്രദൈയത്തക്വില വബോസമുറപക്വികണയ
ടതറബോയ കബോരഹ്യങ്ങള് ച്ചൂണക്വികബോണക്വികണയ
നബീതക്വിതന ഭബോഗത്തട് നക്വിന്നക്വിബടണയ

എന്നുടമന്നുയ പഠക്വിതബോവബോകണയ
ന ൂതന കബോരഹ്യങ്ങള് സകബോയത്തമബോകണയ
പ്രബോര്ത്ഥനബോരൂപക്വിയക്വില നക്വിറഞട്
ശക്വിഷഹ്യബരബോടടബോത്തബോയക്വിരക്വികണയ

മബോര്ഗദൈര്ശക്വിയബോയ ഗുരുവക്വിനട്
ശക്വിഷഹ്യര് തന മനസക്വില മരണമക്വില.
                                                      
                      
                                                                          സഡിസഡിലഡി  സഡി. സജ.

അധറ്യമാപഡികൈ
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പ്രളയശ

ഏശതമാ മനസഡിസൻറ സനമാമരസമന്നെ ശപമാൽ
അണസപമാട്ടഡി സചമാരഡിഞ്ഞു മഴ ശമഘസം
ആർതഡിരമഡി സയെതഡി സവള്ളസപമാകസം

കൈരയെറഡിയെസത ഒഴുകൈഡി അര ുവഡിയെമാറുകൈൾ
വഡിങ്ങഡിസപമാട്ടഡി അണസകട്ട ുകൈൾ
അമ്മയെമാസം ഭുമഡി കൈണ്ണുനസീരഡിലമാണ

മകളമാസം മനുഷറ്യർ അഭയെതഡിനമായെലഞ്ഞു
മമാമലകൈൾ ഇടെഡിഞഡിറങ്ങഡി നഡിലസം സപമാതമാറമായെന്റ്
രമാവറഡിയെമാസത പകൈലറഡിയെമാസത ആർത-

സപയ്തു മഴമമാരഡി വഡിനമാശേതഡിനമായെന്റ്
മമാനവർ ദുരഡിതതഡിലമാണ മുങ്ങഡി
പമാണസന നസീലനഡിർതഡിലമാനമാവൻ
കൂരശമശലറഡിയെഡിടസം മമാരഡി ശേമഡിചതഡില

                                           
                              

                                               ശസ്നേഹ അഗസഡിൻ
Std 6B
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കൂട്ടുകപോപര 

 

മഴ ടചബോരക്വി ഞ്ഞു പുഴ കവക്വിഞ്ഞു

പുഴ കടകബോന ബതബോണക്വി ബവണയ

പുതക്വിയ ബതബോണക്വി തുഴഞ്ഞു ബപബോവബോന

തുണവരുബമബോ ക   ൂട്ടുകബോബര

കഥ പറയുയ ക ൂട്ടുകബോബര

കവക്വിത മുളയ ക ൂട്ടുകബോബര

                                 അശകക്വിന ബജബോസഫട്

Std:IX
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നമിങ്ങള്കറമിയപോപമപോ......?

(1) ബലബോകത്തക്വിടല ഏറവയ വലക്വിയ നദൈക്വി ?
(2) "ടവള ന്നുുത്ത സകര്ണ്ണയ" എന്നറക്വിയടപടുന്ന കബോര്   ഷക്വിക വക്വിള ?
(3) "ചുവപട് സകര്ണ്ണയ"എന്നറക്വിയടപടുന്ന കബോര്ഷക്വിക വക്വിള ?
(4) ബലബോകത്തക്വിടല എറവയ നബീളയ കൂടക്വിയ നദൈക്വി ?
(5) "പച്ചേ സകര്ണ്ണയ" എന്നറക്വിയടബപടുന്ന കബോര്ഷക്വിക വക്വിള ?
(6) എറവയ ദദൈര്ഘഹ്യയ ക ന്നുുടക്വിയ വര്ഷമുള ഗ്രഹയ ?
(7) "ഏഴുമലകളടട നബോട" എന്നറക്വിയടപടുന്നതട് ?
(8) എറവയ ദദൈര് ഘ യ ക ന്നുുറ ഞ വര്ഷമുള ഗ്രഹയ ?
(9) "ഏഴു മലകളടട നഗരയ" എന്നറക്വിയടപടുന്നതട് ?
(10) "വലക്വിയ ചുവന്നടപബോട്ടെട് " കബോണടപടുന്ന ഗ്രഹയ ?
(11) നട്ടെലക്വില മരുന്നു തുകക്വിവച്ചേ ബശഷയ എടുകന്ന എകട്ബറ ?
(12)ശുദ്ധ രകകുഴലകളക്വില മരുന്നു ക ന്നുുത്തക്വിവച്ചേ ബശഷയ എടുകന്ന എകട്ബറ ?
(13)ഭുമക്വിയുടട അപരന എന്നറക്വിയടപടുന്ന ആകബോശബഗബോളയ ?

ഉത്തങ്ങള്
  1)ആമബസബോണ
  2)കശുവണക്വി
  3)കുങ്കുമപ്പുവട്
 4)ദനളല
 5)വബോനക്വില
 6)ടനപറൂണ
 7)ബജബോര്ദബോന
 8)ബുധന
 9)ബറബോയ
10)വഹ്യബോഴയ
11)ദമബലബോഗ്രബോയ
12)ആനജക്വിബയബോഗ്രബോയ
13)ദടറന

സമമാദകൈർ :   

                                               ലഡിശജമാഷന്റ് &എമഡിൽ ശജമാണ
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മുഹബ്ബതന

ആൾക്കൂട്ടതഡിനഡിടെയെഡിൽ   കൈണ്ട   ഒര ു
സുന്ദര മുഖസം ..... ആരമാസണന്നെറഡിയെമാനുള്ള-
സനഞഡിസൻറ വഡിതമൽ....മനസഡിൽ ശവസറമാനമഡിലമാസത-
അവളുസടെ പഡിന്നെസല സപമാകുന്നെ എൻ മനസന്റ്....
                                                                                                            

എസൻറ ആഗ്രഹവുസം ഇഷ്ടവുസം ആ മുഖശതമാടെന്റ്... പറയെമാനുസം
പങ്കുവയമാനുമ ുള്ള സകൈമാതഡി....

എൻ പഡിയെസയെ കൈമാണമാനുള്ള സകൈമാതഡി...

                                             ശജമാ   ഷത്വ & അദന്റ്നമാൻ
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ഒന്നപോശ ലതെങ്ങമിലല  കമിളമി  

    

ഒന്നബോയ ടതങ്ങക്വിനബമല                                                 
ഒരു   മടബലബോലബമല                                                    
ഒരബോയക്വിരയ കക്വിളക്വി കൂടുവച്ചു
തടങബോത്തക്വി തടങബോത്തക്വി
തന്നക്വിലക്വിണ ടകബോത്തക്വി 
ബദൈഷ ടപട്ടെ  കക്വിളക്വി 
പബോറക്വിപറന്നുബപബോയട് 
ബപബോയ കക്വിളക്വിയുബമ വന്നബീലബോ
ബതടക്വിബപബോയ കക്വിളക്വിയുബമ വന്നബീലബോ
വബോ കക്വിളക്വി  ടപബോനകക്വിളക്വി
മുട്ടെക്വിനബമല  ടചങക്വിളക്വി
ദവരബോപുരയ  കക്വിളക്വി
വബോതക്വില തുറ കക്വിളബീ

             
   

അസസം സകൈ. എസന്റ്

Std: IX              
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   നമ്മുലട ദദൈവശ

 നമ്മുടട ദദൈവയ എനക്വികയക്വി 

ക ന്നുുടറ കബോരഹ്യങ്ങള്  നലകക്വിയക്വിരക്വികന്നു
 

എലബോ ദദൈവവ ന്നുുയ ഒന്നു തടന്ന

മന ഷഹ്യര് ഒന്നബോയബോല മതക്വി

നമള് മനഷഹ്യര് ടവറുയ മണ്ണബോണട്

നമള്  ഒരക്വികലയ ദദൈവടത്തകബോള് 

വലക്വിയവന അല   

നമള് ദദൈവടത്ത ബപബോടല ജബീവക്വികണയ

അന്നബോല ജബീവക്വിതയ ധനഹ്യമബോക ന്നുുയ

                                 അശേത്വവഡിൻ &സസറ്റഫഡിൻ        
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കബനീര് എന്ന സപോമുഹഹ്യപ്രവര്തകന

ഭകക്വിപ്രസബോനത്തക്വിടല  പ്രമുഖനബോയക്വിരുന്ന  കബബീറക്വിടനറ

ബദൈബോഹകള്.  അതക്വില  പ്രധബോനടപട്ടെതബോണട്  അര്ഥവത്തബോയ

ഇഇൗരടക്വികള്,  ഒബര  മണ്ണു ടകബോണ്ടുണബോകക്വിയ രണ്ടു പബോത്രങ്ങളബോണട്

ഹക്വിന്ദുവയ  മുസക്വിമുയ  എന്നട്  ഒബോര്മക്വിപക്വിച്ചേ  അബദഹയ  ഹക്വിന്ദുമതവയ

ഇസബോയമതവയ തമക്വില സബോബഹബോദൈരഹ്യ ബന്ധയ വളര്ത്തബോന ശ്രമക്വിച്ചു.

എലബോ  ജബോതക്വികബോടരയുയ  മതസടരയുയ  ഒന്നക്വിപക്വികന്ന

ബസ്നേഹത്തക്വിടനറ  മതയ  പ്രചരക്വിപക്വികലബോയക്വിരുന്നു  കബബീറക്വിടനറ

ലക്ഷേഹ്യയ.  ജബോതക്വി,  മതയ,  വര്ണയ,  കുടുയബയ,തുടങ്ങക്വിയവയുടട

അടക്വിസബോനത്തക്വിലള  വക്വിബവചനടത്ത  കബബീര്  ശകമബോയക്വി

എതക്വിര്ത്തു.  ജബോതക്വിവഹ്യവസടയയുയ  ടതബോട്ടുകൂടബോയ്മടയയുയ

ശകമബോയക്വി എതക്വിര്ത്ത കബബീര് മബോനവക്വിക ഐകഹ്യത്തക്വിനട് ഉഇൗന്നല

നലകക്വി. 

                                                      അസസം സകൈ.എസന്റ്
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ഗുരുവുസം ശേഡിഷറ്യനുസം

ഗുരുവ ശക്വിഷഹ്യനയ കൂടക്വിയബോണട് യബോത്രപുറടപട്ടെതട്.  അബന്നയ്ക്കുള ഭക്വിക്ഷേ ബനടുകയബോയക്വിരുന്നു
ലക്ഷേഹ്യയ.  നടന്നട്  നടന്നട്  അവര്  ഒരു  ഗ്രബോമത്തക്വിടലത്തക്വി.  ഒരു  പ്രബതഹ്യകതരയ
സകഭബോവകബോരബോയക്വിരുന്നു അവക്വിടുടത്ത ആള്കബോര്. ആര്കയ ഒന്നുയ ടകബോടുകക്വില. ദൈബോനവയ
ധര്മവയ, എടനന്ന ന്നുുബപബോലയ അവര്കട് അറക്വിഞ്ഞുക്കൂട. ഭക്വിക്ഷേകട് പല വബീട്ടെക്വിലയ ടചന്നു,
എലബോവരുയ  മുഖയ  തക്വിരക്വിച്ചു.  ചക്വിലര്  പടക്വിവബോതക്വില  ടകബോട്ടെക്വിയടച്ചു.  ചുരുകത്തക്വില  ആരുയ
ഒന്നുയ  ടകബോടുത്തക്വില.  ദൈബോഹക്വിച്ചേബോല  ടവളയ  ബപബോലയ  ടകബോടുകക്വില,  പട്ടെക്വിണക്വിതടന്ന
ആയക്വിരുന്നു. അങ്ങടന വക്വിഷമബത്തബോടട ആ ഗ്രബോമയ കടന്നബപബോള്, ഗുരു തക്വിരക്വിഞ്ഞു നക്വിന്നട്
അനഗ്രഹക്വിച്ചു-" ഈ ഗ്രബോമയ നബീണബോള് പുലരടട്ടെ'',  ശക്വിഷഹ്യന അലഭുതബത്തബോടട ഗുരുവക്വിടന
ബനബോകക്വി.  പടക്ഷേ  ഒന്നുയ  ബചബോദൈക്വിച്ചേക്വില.  പക്വിടന്ന  അവര്  മടറബോരു  ഗ്രബോമത്തക്വിബലകട്
യബോത്രയബോയക്വി.  മ ൂന്നബോമബത്തതക്വില  നക്വിന്നട്  വളടര  വക്വിപരബീതമബോയക്വിരുന്നു  അവക്വിടുടത്ത
സക്വിതക്വി.   ഒബോബരബോരുത്തരുയ അവടര  ആദൈരബവബോടട  സകബീകരക്വിച്ചു.  അവര്  പറഞ്ഞു-''വര ൂ
ഇരക്വിക ൂ  കുടക്വികബോന  എനബോണട്  ബവണതട്,  അലപയ  വക്വിശ്രമക്വിചട്  കഴക്വിഞക്വിട്ടെബോവബോയ
ഭക്ഷേണയ.  അങ്ങടന  അങ്ങടന,  ജനയ  അവടര  സലകബോരയ  ടകബോണട്  വബീര്പട്മുട്ടെക്വിച്ചു.
ടചല്ലുബന്നടടത്തലബോയ  ഹബോര്ദൈമബോയ  സകബീകരണയ.   പബക്ഷേ   ഗ്രബോമയ   വക്വിട്ടെബപബോള്  ഗുരു
ശപക്വികകയബോണ ന്നുുണയതട്  "ഇഇൗ  ഗ്രബോമയ  നശക്വിച്ചു  ബപബോകടട്ടെ”.  എന്നക്വിട്ടെട്  ഇതട്
ബലബോകത്തക്വിടനറ നബോനബോ ഭബോഗത്തുയ  ടതറക്വിച്ചു വക്വിഴടട്ടെ. 'നക്വിന്ദക്വിച്ചേവടര അനഗ്രഹക്വികകയുയ
സതട്കരക്വിച്ചേവടര ശപക്വികകയ ന്നുുയ ടചയതു കണബപബോള് ശക്വിഷഹ്യനട് ആടക പരക്വിഭ്രമമബോയക്വി .
അയബോള് വളടര വക്വിനയബത്തബോടട  ബചബോദൈക്വിച്ചു  'ഗുബരബോ ഒരു സയശയയ  .  നമുക ദൈബോഹക്വിച്ചേ
ടവളയ  ബപബോലയ  തരബോത്തവടര  അങ്ങട്  അനഗ്രഹക്വികകയുയ  എലബോ  തലത്തക്വിലയ
ആദൈരക്വിച്ചേവടര ശപക്വികകയുയ ടചയ. എനബോണക്വിതക്വിടനറ  ടപബോരുള്.   'ശക്വിഷഹ്യബോ, ഇതക്വില
ഗഢബോര്ഥടമബോന്നുമക്വില. ആദൈഹ്യടത്ത ഗ്രബോമകബോര് അവക്വിടടടത്തടന്ന പുലര്ന്നു  നശക്വികണയ.
എങയ വഹ്യബോപക്വികരുതട് ആ സയസബോരയ. രണമടത്ത കൂട്ടെര് നലവരബോണട്. അവര് ബലബോകത്തട്
എലബോയക്വിടത്തുയ  ഉണബോബവണവരബല  ?  അവരുടട  വക്വിശക്വിഷ്ടമബോയ  സയസബോരയ  ആണട്
ബലബോകത്തക്വിന  ബവണതട്.   ബനബോക ൂ  അനഗ്രഹത്തക്വിനയ  ശബോപത്തക്വിനയ  ഇവക്വിടട
വക്വിപരബീതബോര്ത്ഥമബോണട് '.   ഗുരുവക്വിടനറ മറുപടക്വി ബകട്ടെട് ശക്വിഷഹ്യന കബോല്ക്കല നമസരക്വിച്ചു. 

                                                                                മരഡിയെ ശജമാർജന്റ്.
Std: IX                 
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എസൻറ വഡിദ റ്യമാലയെസം

    അമതന ദക പക്വിടക്വിച്ചേട്അക്ഷേരമുറത്തട്
    ഒബോടക്വികളക്വികടന്നബോരുണ്ണക്വിയബോയ ഞബോന
    വക്വിദൈഹ്യബോലയത്തക്വില നക്വിന്നുയ ഞബോന

നന്മതന പബോഠങ്ങടളബോടകപഠക്വിച്ചുയ
                   അക്ഷേരമബോയ ബലബോകത്തക്വില നക്വിന്നു ഞബോന
                   സകല സകപ്നങ്ങളയ ടനയ ട്തു കൂട്ടെക്വി ഞബോന

എടന്റെ സുഖദൈദഃഖങ്ങളക്വിടന്റെ നല ്ല 
ബസ്നേഹക്വിതയബോടണടന്റെ വക്വിദൈ  ഹ്യബോലയയ
എന സഹപബോടടക്വികളമബോബയബോരു കബോലയ
ഇനക്വി വരുബമബോ എടന്റെ ജബീവക്വിതത്തക്വില .?.

                                                              

അമൽ ആനണഡി
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 എലന നപടത

ബകരവൃക്ഷേങ്ങളബോല പുഞ്ചക്വിരക്വി 
തൂകുയ എടന്റെ നബോടട് മലയബോളനബോടട്
ഹരക്വിത ബശബോഭയബോല വക്വിളങ്ങബീടുയ
എടന്റെ നബോടട് മലയബോള നബോടട്

                                             

                                 നബോടക്വിനതനതു കബോലങ്ങളബോല
                                 ബശബോഭക്വിതമബോകുയ എടന്റെ നബോടട്
                                 പബോട്ടെക്വിന മധുരസകരങ്ങളരുവബീടുയ
                                 എടന്റെ നബോടട് മലയബോളനബോടട്

ധബീര ബയബോദ്ധബോകള് ജനക്വിച്ചേതുയ-
വളര്ന്നതുയ എടന്റെ ഇഇൗ നബോട്ടെക്വില
സതഹ്യയ,ധര്മയ,നബീതക്വി വക്വിളങ്ങബീടുയ
എന്തു മബനബോഹരമബോണട് എടന്റെ നബോടട്.

                                                                             -എമഡിൽ ശജമാണ.
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അമ്മ 

അമ നമ്മുടട ചൂടബോണട്

അമ നമ്മുടട ദകത്തബോങ്ങബോണട്

അമ നമ്മുടട ആദൈഹ്യഗുരുവബോണട്

അമ നമ്മുടട നഹ്യബോയബോധക്വിപയബോണട്

അമ നമ്മുടട ദദൈവവമബോണട്

അമബയബോടടബോപയ ലയക്വിച്ചേബീടബോയ

അമബയബോടടബോപയ നക്വിന്നബീടബോയ

ജബീവക്വിതകബോലയമുഴുവനയ നക്വിന്നബീടബോയ

അമയബോണട് നമ്മുടട ജബീവനയ ജബീവക്വിതവയ

                                                             ലക്വിബജബോഷട്
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കുസൃതെമി പചപോദൈഹ്യങ്ങള്
 

1) തറയബോന പറബോത്ത ആണക്വി എനട് ?

2) ഒരുകല൦ മുട്ടെയക്വിടബോത്ത കക്വിളക്വി എനട്  ?

3) കുടുകബോന ഉപബയബോഗക്വികബോത്ത ഇല ?

4) മലയബോളക്വികള്കട് പ്ര ക്വിയടപട്ടെ ബവലക്വി ?

5) മദൈര് ടതബരസകട് പ്ര ക്വിയടപട്ടെ വനയ?

6) ആര്കയ ബവണബോത്ത സുഖയ ?

7) ഒരക്വികല൦ ബകള്കബോന പറബോത്ത സുഖയ ?

8) മനഷൃന കഴക്വികബോന ഇഷ്ടടപടുന്ന ടചടക്വി ?

9) ബപബോലബീസുകബോര്കട് ഏറവയ  പ്ര ക്വിയടപട്ടെ ടറസറട് ?

10) വണക്വിബയബോടക്വികവബോന  പറബോത്ത പബോലയ  ?

ഉത്തരങ്ങള്
1.ബക്വിരക്വിയബോണക്വി 
2.ബസക്വിടല കക്വിളക്വി 
3.ബതയക്വില 
4.മബോബവലക്വി 
5.ബസവനയ 
6.ആസുഖയ 
7.നക്വിശട്ബദൈയ 
8.പച്ചേടക്വി 
9.അടറസറട് 
10.മുകക്വിടന പബോലയ

by Eric and Ashwin
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 ലകപോക്കുകളശ  പപോമശ

  
ഒരക്വികല  ഒരു  കുളത്തക്വില  കുറച്ചു  ടകബോകകളയ

അതക്വിനടുത്തുള  മബോളത്തക്വില  ഒരു  പബോമയ  തബോമസച്ചേക്വിരുന്നു.

പബോമട്  എബപബോഴുയ  ആ  ടകബോകകടള         ശലഹ്യയ  ടചയക്വിരുന്നു.

ടകബോകകള് മുട്ടെയക്വിട്ടെതക്വിന ബശഷയ ടവളയ കുടക്വികബോന ബപബോയ

തകയ  ബനബോകക്വി  പബോമട്  മുട്ടെടയടുത്തട്  വയറക്വിലബോകക്വി.

ഇ  ങ്ങടനയക്വിരക്വിടക ടകബോകകടളലബോയ ഒരുമക്വിച്ചുകൂടക്വി പബോമക്വിടനറ

ശലഹ്യയ  എങ്ങടനടയങക്വിലയ  അവസബോനക്വിപക്വികണയ  എന്നട്

തബീരുമബോനടമടുത്തു.  അതക്വിനബോയക്വി  അവര്   ആബലബോചക്വിച്ചേട്  ഒരു

  സൂത്രയ കടണത്തക്വി. പക്വിബറ ദൈക്വിവസയ പബോമട് കബോണബോടത പബോമക്വിന്റെ

മബോളത്തക്വിനട്  മുമക്വില  നക്വിന്നട്  കബീരക്വിയുടട മബോളത്തക്വിനടുത്തു വടര

ടചറക്വിയ മബീനകള് നക്വിരത്തക്വിവച്ചു അതക്വിനബശഷയ ടകബോകകള് കുളത്തക്വിബലകക്വിങ്ങക്വി മബോറക്വി നക്വിന്നു.

മബോളത്തക്വില  നക്വിന്നട്  പുറത്തക്വിറങ്ങക്വിയ  പബോമട്  മബീനകടള  കണ്ടു.  ആരുമക്വിലബോത്ത  തകയ  ബനബോകക്വി

പബോമട്  മബീനകടള  തക്വിന്നുവബോന  തുടങ്ങക്വി  ഒബോബരബോന്നബോയക്വി  വക്വി ഴുങ്ങക്വി  വക്വിഴുങ്ങക്വി  മുബന്നബോട്ടു  ബപബോയക്വി.

ടപടട്ടെന്നട്  എബനബോ  ശബയ  ബകട്ടു.  ടകബോകകള്  വരുന്നതബോടണന്നു  കരുതക്വി  ടതബോട്ടെടുത്തട്

കണമബോളത്തക്വില  കയറക്വി  ഒളക്വിച്ചു.  അതട്  കബീരക്വിയുടട  മബോളമബോടണന്നട്  പബോമട്  അറക്വിഞക്വിരുന്നക്വില

ടപടട്ടെന്നട്  ശബയ  ബകട്ടെട്  തക്വിരക്വിഞ്ഞുബനബോകക്വിയബപബോള് കബീരക്വിബയ കണ്ടു.  പബോമക്വിടന കണ കബീരക്വി

ചബീറക്വിയടുടത്തത്തക്വി.  ടപടട്ടെന്നബോയതക്വിനബോല  പബോമക്വിനട്  എതക്വിര്ത്തു  നക്വിലകബോന  കഴക്വിഞക്വില.

നക്വിമക്വിഷ  ബനരയ  ടകബോണ്ടു  കബീരക്വി  പബോമക്വിടന  ടകബോന്നു.  പബോമക്വിടനറ  കഥ  കഴക്വിഞബതബോടട

ടകബോകകള്കട്  സമബോധബോനമബോയക്വി.  സബനബോഷബത്തബോടട  അവര്  മബീന  ടകബോണ്ടുവന്നട്  തങ്ങളടട

ജബീവന രക്ഷേക്വിച്ചേ കബീരക്വികട് ടകബോടുത്തട് നന്ദക്വി പറഞ്ഞു.    

                                                                                      

                                                                                                  സമാൻശഡമാ,സുജഡിൻ
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Painting by: Geofrin K.J
Std 8A
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ഒരു ഒപോര്മ്മലപ്പെടുതൽ

മുകക്വിബല  നക്വിടന്റെ നബീര്മക്വിഴക്വി തൂളമന്നുബവബോ,
നക്വിന്നബോര്ദ്ര നയനങ്ങള് വക്വിതുമന്നുബവബോ,
നക്വിന മുഖമക്വിരുളബമബോടളബന,
എന മനവടമനക്വിബനബോ ബതങന്നു.

                                            അജബോത ദദഃഖത്തക്വിന്നക്വിരുളക്വിമയക്വിടല
                                            ബശബോകമൂകമബോമനരബീക്ഷേത്തക്വില
                                            ക്ഷുഭക്വിതമബോയ ഗഗനത്തക്വിന്നട്ടെഹബോസത്തക്വില
                                            നടുങ്ങക്വി വക്വിറയബവ

പ്രക തക്വിയുടട മന്ദസക്വിതടമബോബരബോര്മയബോയട്
മഴകബോലബമഘങ്ങളന്നു രക്വിപുകളബോയട്
മനവയ തനവയ ഹര്ബഷബോന്മബോദൈപുളകക്വിതമബോകമബോ,
ഗതകബോല വര്ഷസുന്ദരക്വിതന നടനടമങ്ങട്

                                               വര്ഷസുന്ദരക്വി....ഹര്ഷസുന്ദരക്വിടയബോരു തബോടകയബോയട്
                                                അവളടട തബോണ്ഡവനടനയ തുടരബവ
                                                കബീബഴ്മേല മറക്വിഞ്ഞൂ ഭൂതല
                                                അവളടട  ചുവടുകളക്വിലമര്ന്നൂ സര്വ്വതുയ 

മനഷഹ്യബോ നബീയക്വിനക്വിടയങല ന്നുുമുണരൂ
മബോനഷക്വികതകടത്ത മുറുടക പുണരൂ
ഞബോന....ഞബോടനന്ന വലമബീകത്തക്വിന പുറത്തക്വിറങ
 വക്വിശബോവക്വിശബോലതയക്വിങലലക്വിയ.

                                                                ഫഡിശലമാമഡിന ആനണഡി. 
അധറ്യപഡികൈ
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Word  puzzle

             
ANSWERS
1.Cow       
2.Ostrich   
3.Bat
4.Rabbit
5.Hen
6.Fish
7.Elephant
8.Parrot
9.Cheeta       
10.Ant
11.Turtle 

Clues
1) I give  milk , I am a mammal.                          -   STRAIGHT
2) I  am  a the fastest bird.                                    -    DOWN
3) I  am a mammal I can fly.                                 -    LEFT
4) I am white I live in hole                                    -     RIGHT
5) I  am a bird , I lay eggs but I can't fly high.   -     STRAIGHT
6) I live in water.                                                    -     LEFT
7) I am the biggest animal in the land.                -    DOWN
8) I am a bird,I am green in colour.                     -    RIGHT
9) I am the fastest animal in land.                        -     LEFT
10) I carry 10 times of my weight.                         -    DOWN
11) I am slow and I have a shell on my back.       -    RIGHT 

1.     C        2.               W

3.  B                T

4.   R                         B                     T

9.   C                                                                    10.A

6. F                                       5.  H

8. P                       R                  

11.T                       T             E

1.     C        2.               W

3.  B                T

4.   R                         B                     T

9.   C                                                                    10.A

6. F                                       5.  H

8. P                       R                  

11.T                       T             E
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Jawaharlal Nehru (1889-1964)

          Jawaharlal Nehru the  mighty  freedom fighter and the first prime minister of

India was born on November  14,1889 in Allahabad, New Delhi. He was the son of

Swaruprani and Motilal Nehru, a wealthy lawyer and a prominent leader of Indian

independence   movement.  The Nehru family belonged to the Saraswad Brahmim

caste.  He was also known as Pandit  Nehru due to his roots with the Kashmir  Pandit

community while Indian children knew him as Chacha Nehru (Uncle Nehru) and his

birthday was conducted as children's day . He was died of heart attack in New Delhi

in May 27, 1964.

                                                                    Aslam K.S
Std : IX
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Drawing by: Wilfin Thomas D'silva
Std : 7B
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CHRISTMAS WORD BOARD

1.Santa's little helpers ?
2.They pull Santa’s sleigh ?
3.The red-nosed reindeer ?
4.Santa's vehicle ?
5.Santa's real name ?
6.An old name for Christmas season?
7.Silent------- holy -------[popular Christmas  carol] ?
8.The month in which Christmas is celebrated ?
9.In Australia, Christmas is celebrated through during ?
10.A sock filled with goodies on Christmas day ?
11.Well-known snow man ?

 
       ANSWERS
1.Elves 2.Reindeer 3.Rudolph 4.Sleigh 5.Nicholas 6.Yuletide 7.Night 8.December
9.Summer 10.Stockings 11.Frosty
             
                                    by Eric and Ashwin                                
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Cricket Quiz

1. Which player scored highest number of centuries  in international matches?

2. Who won the golden bat in ICC champion trophy 2013?

3. Who won the ICC world cup in 2007?

4. Which term has won an ICC world cup.50 over,ICC T20 world cup champions 
trophy?

5. Which spinner has taken 700 wicket in test cricket ?

6. Which team won the ICC  T20 world cup in 2012?

7. Who won  the Asian cup 2012?

8. Which player got the ICC award for good player of 2013?

9. Which team has won the IPL 2013?

10. Which player got the ICC award for good player of 2012? 
.
ANSWERS

1. Sachin Ramesh Tendulkar
2. Rhawan
3. Australia
4. India
5. Shane Warne
6. West India
7. Pakistan
8. Amla
9. Mumbai Indians
10. Viratkohli
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 MOTHER TERESA

       
    

Mother Teresa was born in Yugoslavia on 27th August 1910.  She helped the poor and
the needy.  She is known as the saint of the twentieth century.  She was the messenger
of god on earth . She was christened Agnes . When Agnes was nine , her father died.
Diana her mother an ordinary house wife,had to look after the family . She started to
earn  her  living  by  tailoring  wedding  dresses  and  doing  embroidery.   Agnes  was
eighteen when she decided to spend her life doing service to God.  Mother Teresa
received the Nobel Prize in 1979 and Bharat Rathna in 1980.  She received  many
national and international awards too.

Painting by :Geofin K.J
             Std  8A
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    The story of scienceThe story of science

Sir Issac Newton is one of the most influenced scientist. InSir Issac Newton is one of the most influenced scientist. In

1687,  newton  published  the  book  “Principles”.   In  it  he1687,  newton  published  the  book  “Principles”.   In  it  he

describes  universal  gravitation  and  the  three  laws  ofdescribes  universal  gravitation  and  the  three  laws  of

motion, concept that remained at force front of science formotion, concept that remained at force front of science for

centuries after.  His  famous law of  universal  gravitationalcenturies after.  His  famous law of  universal  gravitational

attraction between bodies with mass , the earth and moon.attraction between bodies with mass , the earth and moon.

Newton was known to have  said  that  his  work  on the  theory  of  gravitation wasNewton was known to have  said  that  his  work  on the  theory  of  gravitation was

inspired by watching an apple fall from a tree !.inspired by watching an apple fall from a tree !.

                                                                                                By Amal Antony  By Amal Antony
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 CLASSICAL DANCE

KATHAKALI : 

It is a classical dance form Kerala. The word Kathakali means

story  play.  During  drama  dancers  do  not  speak.  The  hand

movements and mime are so varied as to constitute a complete

sign language.

KATHAK : 

It is a classical dance of North india. Kathak is derived from the 

word katha, meaning'' the art of story telling.''

BHARATANATYAM : 

It is one of the oldest dance form of India. It has

its root in the classical dance tradition of Tamil

Nadu. 

MOHINIATTAM : 

It is a dance form of Kerala.   Mohiniattam has a beautiful feminine

style  with  surging  flow of  body movements.  It  is  developed in  the

tradition of Devadasi system.                                

                                                                           By Eric John Rozario By Eric John Rozario      
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Life

Life  is  like  a  stream.  It  flows  with  mistakes,
happiness, sadness, luck, celebrations, love etc. Life
is like a journey.  It  has an ending.  In this  journey
beautiful inspirations are given by our most loveable
persons.      

Life is beautiful when we respect parents and praying
to god. In life there will be intimate persons to help.
Therefore a relation wanted with god in life. In life
we want to help people,to encourage friends,respect
parents,to love our most loved ones and give respect
to god.

                       by

                               Ronack&lijosh
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  My Father

FATHER IS MY NATION
   

MY FATHER IS MY FIRST MASTER

FATHER IS MY GOD

FATHER IS MY SOUL AND

MY INSPIRATION 

FATHER IS  MY FIRST HERO

FATHER IS MY LIFE AND 

MY MOST INTIMATE 

LOVEABLE PERSON
                                        

 STEPHIN & ASHWIN STEPHIN & ASHWIN
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STATES, CAPITALS,POPULATION AND AREA

STATE                           CAPITALS            POPULATION              AREA 
{In sq. km}

Andhra Pradesh         Hyderabad        4, 93, 86, 068  1, 60, 205
Arunachal Pradesh     Itanagar            13, 82, 611       83, 743
Assam Dispur           3, 11, 69, 272 78, 438
Bihar Panta 10, 40, 99, 637 84, 546
Chhattisgarh                Raipur 2, 55, 40, 169       135, 194
Goa                               Panaji                       14, 57, 723 3, 702
Gujarat                        Gandhinagar         6, 03, 83, 628           1, 96, 024
Haryana Chandigarh       2, 53, 53, 081         1, 35, 194
Himachal Pradesh     Shimla 68, 56, 509 55, 673
Jammu& Kashmir      Srinagar 1, 25, 48, 926 2, 22, 236
Jharkhand                   Ranchi 3, 29, 66, 238 89, 331
Karnataka                   Bengaluru 6, 11, 30, 704           191, 791
Kerala                         Thiruvananthapuram 3, 33, 87, 677        38, 863
Madhya Pradesh     Bhopal 7, 25, 97, 565 3, 08, 000
Maharashtra             Mumbai 11, 23, 72, 972 3, 07, 713
Manipur                    Imphal                27, 21, 756  22, 327
Meghalaya                Shillong 29, 64, 007    22, 429
Mizoram                   Aizawl     10, 91, 014 21, 081
Nagaland                  Kohima  19, 80, 602  16, 579
Odisha                       Bhubneshwar 4, 19, 47, 358  1, 55, 707
Punjab                       Chandigarh     2, 77, 04, 236    50, 362
Rajasthan                  Jaipur   6, 86, 21, 012 3, 42, 239
Sikkim                        Gangtok           6, 07, 688 7, 096
Tamil Nadu              Chennai  7, 21, 38, 958  1, 30, 058
Telangana               Hyderabad 3, 51, 93, 978 1, 14, 840
Tripura                    Agartala 36, 71, 032 10, 486
Uttarakhand          Dehra Dun 1, 01, 16, 752   53, 484
Uttar Pradesh       Lucknow 19, 95, 81, 477  2, 40, 928
West Bengal          Kolkata   9, 13, 47, 736    88, 752
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  കടപപടത

ഈ  മബോഗസക്വിന  തയബോറബോകബോന  സഹബോയക്വിച്ചേ  എലബോ  ലക്വിറക്വില  ദകറട്സട്  കൂട്ടുകബോര്കയഈ  മബോഗസക്വിന  തയബോറബോകബോന  സഹബോയക്വിച്ചേ  എലബോ  ലക്വിറക്വില  ദകറട്സട്  കൂട്ടുകബോര്കയ

മബോര്ഗനക്വിര്ബദൈശയ നലകക്വിയ മബോര്ഗനക്വിര്ബദൈശയ നലകക്വിയ H.M H.M ലക്വിസക്വിന മക്വിസക്വിനയ  എടന്റെ എലബോ അദ്ധഹ്യബോപകര്കയ ഒരബോയക്വിരയലക്വിസക്വിന മക്വിസക്വിനയ  എടന്റെ എലബോ അദ്ധഹ്യബോപകര്കയ ഒരബോയക്വിരയ

നന്ദക്വിനന്ദക്വി! ! 

ആനനസണ

Std. 9 B
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