
ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

തതേ൯തുളള്ളികള

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

സസെ൯ററ് മമാതത്യൂസെറ് ഹഹൈസെറ്ക്കൂള
സപമാഴഴിയൂ൪ 2018-2019

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

SCHOOL MANAGER

Rev. Fr. Shaju William

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

OUR HEADMISTRESS

M. Mary Roselin Vincelet

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

Kite Mistress                             

J. Juliet Sheeba Richard

                              Kite Mistress

 

R. Reena                          

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

EDITORIAL BOARD

1. KAVITHA B.M              5. REN ROBIN
2. AFINI ANTO               6. JINO MON
3. DEEPA J                   7. GODSON
4. JANI JOHN              8. SIDHARTH T

MAGAZINE- LITTLE KITES



ST.MATHEW'S H.S. POZHIYOOR

സതന്ദേശശ
മനസസ്സ് മയള്ളില്പപ്പീലള്ളി തപപോലലയപോവണശ, സുന്ദേരസസ്വപ്നങ്ങള തപപോലല 

പറന്നുയരണശ. സസ്വതേന്ത്രവപോനതള്ളിലല എലപോ സുന്ദേരകപോഴ്ചകളശ 

കപോണപോ൯ ആ മയള്ളില്പപ്പീലള്ളി  കണ്ണുകളകസ്സ് കഴള്ളിയണശ.  സസ്വതേന്ത്രമപോയ

 മനസ്സുകളകസ്സ് മപോത്രതമ ജപ്പീവള്ളിതേലത നള്ളി൪ണ്ണയള്ളികപോനശ നയള്ളികപോനശ 

പുന൪രചള്ളികപോനശ കഴള്ളിയ. ലള്ളിറള്ളില് കകറസ്സ്സസ്സ്  2018-19 കൂട്ടുകപോരുലട

 തനതൃതേസ്വതള്ളില് സസ്കൂൂളവള്ളിദദപോ൪തള്ളികളലട

 സ൪ഗ്ഗസൃഷള്ളി തകപോ൪തള്ളിണക്കുന്ന ഈ മപോഗസപ്പീനസ്സ് എലപോവള്ളിധ

 ഭപോവുകങ്ങളശ തനരുന്നു. ഇതേസ്സ് പറന്നുയരപോ൯ ലവമ്പുന്ന

 പുതേള്ളിയതലപോകതള്ളിലല വള്ളിദദപോ൪തള്ളിസമൂഹതള്ളി൯ലറ 

തന൪ചള്ളിത്രങ്ങളപോകലട, പുതുമയുലട സതന്ദേശമപോവലടലയന്നസ്സ് 

ആശശസള്ളിക്കുന്നു.

      ബള്ളി. ലററ൯സസ്സ് ലഫെ൪ണപോണ്ടസസ്സ്

                                                                                      മലയപോളശഅധദപോപക൯
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വള്ളിശപള്ളിലന്റെ വള്ളിളള്ളി 
                                                                 AFINI ANTO

          ദദാരരിദദ്രം എന്ന കകദാടദ്രംഭഭീകരതകയെ മുഖദാമുഖദ്രം നനേരരിടന്ന ഒരു കുടദ്രംബമദാണണ് 
നദവുവരിനന്റേതണ്. 6- ാദാദ്രം കദാസരില് പഠരിക്കുന്ന ജദാനേകരിയദ്രം 3- ാദാദ്രം കദാസരില് പഠരിക്കുന്ന 
വദാസുനദവനദ്രം 4 വയെസണ് പദായെമദായെ രദാമുവുദ്രം 2 വയെസണ് പദായെമദായെ  ഉണരിയദ്രം പപ്പുവരികന്റേ 
വയെസദായെ അമ്മയദ്രം അടങ്ങുന്നതദാണണ് നദവുവരികന്റേ കുടബദ്രം. നരദാഗവുദ്രം ദദാരരിദദ്ര്യവുദ്രം കദാരണദ്രം
പപ്പുകവന്ന അച്ഛകനേ അവര്കണ് നനേരനത്തേ    നേഷ്ടകപ്പെടരിരരിക്കുന.അച്ഛനേരിലദാത്തേ മകകളെ ഒരു 
നനേരകത്തേ ആഹദാരദ്രം കകദാടത്തേണ് സദ്രംതൃപണ്തരിയെടയെദാന് നദവുവരിനേണ് വളെകര 
പയെദാസകപ്പെനടണരിവന. 

               ഉണരിയെദാണണ് പശദ്രം. ബദാകരിയള്ള കുടരികകളെകകദാണണ് വളെകര ബുദരിമുടരില. 

ജദാനേകരിനയെദാടണ് പറഞദാല് അവള്കണ് മനേസരിലദാകുദ്രം.കരിണറരികല കവള്ളദ്രം കുടരിചദ്രം 
പുളെരിങ്കുരു കപദാടരിച തരിനദ്രം അവള് ദരിവസദ്രം കഴരിച കൂടദ്രം. വദാസുദദാവനദ്രം രദാമുവുദ്രം രദാവരികല 
എഴുനന്നറണ് കദാവരിനേടത്തേണ് നപദാകു. കദാവരികന്റേ മുറത്തേണ് മറ്റു കുടരികനളെദാകടദാപ്പെദ്രം കളെരിചണ് സമയെദ്രം 
നേഭീക്കുദ്രം. കദാവരില് പൂജയള്ള ദരിവസമദാകണങരില് പസദാദവുദ്രം,അവരിലദ്രം, ശര്കരയദ്രം, 

പഴവുദ്രം കരിടദ്രം. അകലങരില് മദാങ്ങ എറരിനഞദാ കശുവണരി കപറുകരിനയെദാ കഴരിചണ് അവര് 
ത്രപരിയെടയദ്രം. പനക്ഷേ ഉണരിനയെദാ? കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു തളെര്ന്ന ഉണരി നേരിലത്തു കരിടന്നണ് 
ഞരങ്ങുകയെദാണണ്. നദവുവരിനേണ് നനേദാകരിനേരില്കദാന് കഴരിഞരില. കനേഞ്ചു കപദാടന്നതുനപദാകല
നതദാന്നരി. കചെറരിയെ കുടരിയെനല, എത്രനനേരമദാണണ് വരിശപ്പെണ് സഹരിക്കുക. പദാലകുടരി നേരിര്ത്തേരി 
കഞരിയദ്രം നചെദാറുദ്രം കുടരികദാന് തുടങ്ങരിയെനപ്പെദാള് അവനേണ് അതണ് കകദാടകദാന് 
സദാധരിക്കുന്നരില. ഈ കഷ്ടപ്പെദാടകള്കണ് ഒരു അവസദാനേദ്രം ഇലദാതരിരരിക്കുനമദാ? 

                  
                      സ്ക്കൂള് പൂടരിയെ കദാലമദാണണ്. തുറന്ന ണ് കഴരിഞദാല് വലരിയെ ഒരു 
ആശശദാസമദാനയെനനേ. ജദാനേകരിയദ്രം വദാസുനദവനദ്രം സ്ക്കൂളെരില് നേരിനദ്രം ഉചകഞരി കരിടദ്രം. 

അതുമതരിയെദാകുദ്രം 24 മണരിക്കൂര് നനേരനത്തേകണ്. രദാമുവരിനേണ് 5 വയെസണ് തരികയെദാത്തേതരിനേദാല് 
സ്ക്കൂളെരില് അയെയദാന് സദാധരികരിലദാ. അതുകകദാണണ്  അവനദ്രം വരിശപ്പെരികന്റേ വരിളെരി നേന്നദായെരി 
അറരിയെദാദ്രം. പപ്പുവരികന്റേ അമ്മയകട യകരിയെനസരരിചണ് ജദാനേകരിയദ്രം വദാസുനദവനദ്രം സ്ക്കൂളെരില് 
നപദാകുനമദാള് രദാമുവരികനേയദ്രം ഒപ്പെദ്രം കൂടദ്രം. അവര് കദാസരില് ആയെരിരരിക്കുനമദാള് രദാമു 
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പുറത്തേണ് എവരികടകയെങരിലദ്രം ആരുദ്രം കദാണദാനകത കളെരിചണ് നേരില്ക്കുദ്രം. ഉചകഞരികണ് 
മണരിയെടരിക്കുന്ന സമയെത്തേണ് ആരുദ്രം കദാണദാകത സ്ക്കൂരിനേകത്തു കയെറരി മറണ് കുടരികനളെദാകടദാപ്പെദ്രം 
കഞരികുടരിക്കുദ്രം. ഒരദാഴ്ച രദാമു സുഖമദായെരി കഞരി കുടരിചണ് തൃപനേദായെരി. ഒരു ദരിവസദ്രം 
രദാമുവരികനേ വരിളെമ്പുകദാരകന്റേ കണരില് കപടകയദ്രം അവകനേ കചെവരികണ് പരിടരിചണ് 
എഴുനന്നല്പരിചണ് കഗയെണ്റരിനേണ് പുറത്തേദാക്കുകയദ്രം കചെയ. അങ്ങകനേ അവന് വഭീണദ്രം 
വരിശപ്പെരികന്റേ പടകുഴരിയെരിലദായെരി. 

                        നദവു കുടരികള്കണ് ഇന്നണ് എന്തു കകദാടക്കുദ്രം എനള്ള ആധരിയെരില് കപടണ് 
ഉഴലനവ പുറകത്തേദാരു ബഹളെദ്രം നകട. അവള് നനേദാകരിയെനപ്പെദാള് ഒരു നേദായെ വദായെരില് ഒരു 
വലരിയെ ചെദാക്കു സഞരിയദ്രം തൂകരി ഓടരി വരുന. അതരിനേണ് പുറകരിലദായെരി നേദാകയെ 
പരിടരികദാനേദായെരി ഓടന്ന കുടരിശങരനദ്രം അമ്മ കലദ്ര്യദാണരിയദ്രം. കപടനള്ള 
ഉള്നപരണയെദാളെല് നദവു മുറത്തേണ് മതരിലരില് ചെദാരരിവചരിരുന്ന ചൂകലടത്തേണ് നേദായെയകട നനേകര 
ഒനരറു കകദാടത്തു. ഏറരികന്റേ ആഘദാതത്തേരില് വദായെരില് നേരിനദ്രം സഞരി കതറരിച വഭീണ. 

നദവു ഉടകനേ നേരിലത്തു കരിടന്ന സഞരികയെ  ടത്തു തുറന നനേദാകരി. അതരില് അരരിയെദാകണന്നണ് 
കണ നദവു ചുറ്റുദ്രം ആരുമരികലന്നണ് മനേസരിലദാകരി അടകളെയെരിനലകണ് ചെദാടരികയെറരി മുറദ്രം 
കകദാണണ് മൂടരിവച. ഇതണ് കണ പപ്പുവരികന്റേ അമ്മ എനദാ നദവു നേഭീ ഈ കദാണരിചതണ്, 
നേരിനേകണ് ഭദാന്തു പരിടരിനചദാ, നമദാഷ്ടരികദാനദ്രം തുടങ്ങരിനയെദാ എന നചെദാദരിചണ് ശകദാരരികദാന്
തുടങ്ങരി. അമ്മദായെരിനയെദാടണ് മരിണദാതരിരരികദാന് പറഞരിടണ് പുറത്തേരിറങ്ങരിയെ നദവു കണ കദാഴ്ച
നേദായെയകട പുറനക ഓടരിത്തേളെര്ന്ന കലദ്ര്യദാണരികയെയെദാണണ്. നദവുവരികനേ കണ മദാത്രയെരില് 
കലദ്ര്യദാണരി കരയെദാന് തുടങ്ങരി. കള്ളന് നേദായെ ചെതരിച നദവു. മകളുകട വരിശപ്പെണ് കണണ് കുറചണ് 
അരരി കടദ്രം വദാങ്ങരിചതദാണണ്. കുടരികളുകട അച്ഛനനേദാടണ് ഇനേരി എനദാണ പറയക. ഇനേരിയെരിപ്പെദ്രം
ഞദാകനേനദാണണ് കചെയ്യുക. എകന്റേ ദദവകമ എന്നണ് പറഞണ് തലയണ് കയ്യുദ്രം കകദാടത്തു ഒരു 
ഇരുപ്പെണ് ഇരുന. കള്ളന് നേദായെ ഇനങ്ങദാട വന്നരിലനലദാ കലദ്ര്യദാണരി എന്നണ് നദവു മുഖദ്രം 
നനേദാകദാകത പറയകയദ്രം ചെയ. അനപ്പെദാഴദാണണ് കുടരിശങരന് അവരികടകയെത്തേരിയെതണ്. എന്നരിടണ്
ഇങ്ങകനേ പറയകയണദായെരി. നേദായെ ഇതുവഴരിയെദാണണ് ഓടരിനപ്പെദായെതണ്, വദായെരില് സഞരിയദ്രം 
കദാണദാനേരില. അനപ്പെദാള് സഞരി ഇവരികടകയെങ്ങദാനദ്രം കദാണദ്രം. ഞദാന് ഒനകൂടരി നനേദാകദ്രം
എന പറഞണ് നവലരിയകട പുറകരിനലകണ് നപദായെരി. പറമ്പു മുഴുവന് തരിരഞണ് കദാണദാകത 
വരിശമരികചത്തേരിയെ കുടരിശങരന് ആനരദാ നേമ്മകളെ ചെതരിച എന്നണ് കറഞ്ഞു പറയകയദ്രം ഒപ്പെദ്രം 
എകന്റേ മകള് ഇന്നണ്  പടരിണരിയെദായെനലദാ നദവു എന്നണ് പറഞണ് കരയന്ന കലദ്ര്യദാണരികയെയദ്രം 
കൂടരി വഭീടരിനലകണ് തരിരരിച നപദായെരി. 
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                        നേരിലത്തേണ് കരിടന കയ്യുദ്രം കദാലദ്രം തറയെരില് തലരി കരയന്ന ഉണരിയകട 
കരചരില് പരികന്നയദ്രം നദവു നകട. അടകളെയെരില് ഇരുന്നണ് പയദാരദ്രം പറയന്ന അമ്മദായെരിയകട
ശബ്ദവുദ്രം കചെവരിയെരികലത്തേരി. പുറത്തേണ് കവയെരിലത്തേരിരുന്നണ് പുളെരിങ്കുരു തല്ലുന്ന ജദാനേകരികയെയദ്രം
കദാവരില് പൂജയെരിലദാത്തേതരിനേദാല് പസദാദദ്രം കരിടദാകത വരിശന്നണ് വല ഞണ് വഭീഴദാറദായെ 
തരത്തേരില് ദകനകദാര്ത്തു നേടന വരുന്ന വദാസുനദവകനേയദ്രം രദാമുവരികനേയദ്രം നദവു കണ. 

അവള് പരികന്ന ഒനദ്രം ആനലദാചെരിചരിലദാ. നവഗദ്രം അടകളെയെരില് കയെറരി കപദാടദാറദായെ കലദ്രം 
കവള്ളദ്രം ഒഴരിചണ് അടപ്പെത്തേണ് വചണ് തഭീ പരിടരിപ്പെരിച. മുറത്തേരിനള്ളരില് ഒളെരിപ്പെരിചണ് കവചരിരുന്ന 
അരരികയെടത്തേണ് കല്ലുദ്രം കനേല്ലുദ്രം നേഭീകരി കഴുകരി കലത്തേരിലരിട നവവരികദാന് തുടങ്ങരി. എന്നരിടണ്
പുറത്തേണ് കചെന്നണ് മകകളെ നചെര്ത്തു പരിടരിചണ് ആരുദ്രം കരയെണ. ആമ്മ ഇനപ്പെദാള് നചെദാറു തരദാദ്രം

എന്നണ് നവവലദാതരിനയെദാകട അറരിയെരിച. നചെദാനറദാ മകള് അത്ഭുതകപ്പെടകയദ്രം അമ്മകയെ 
നനേദാക്കുകയദ്രം കചെയ അനതടദാ നചെദാറു തകന്ന എന്നണ് പറഞണ് മകകളെയദ്രം കകദാണണ് 
അകനത്തേകണ് നപദായെരി. 3 നപരുദ്രം വയെര് നേരിറചണ് നചെദാറു കഴരിച സനനദാഷഭരരിതരദായെരി.
വയെറണ് നേരിറഞ ഉണരി ഉറങ്ങരി. അതരിനനശഷദ്രം നദവു അമ്മദായെരികയെ നചെദാറു കഴരികദാന് 
വരിളെരിച എനേരികണ് നേരികന്റേ നമദാഷ്ടരിച നചെദാറു നവണ എന്നണ് പറഞണ് പുറദ്രം തരിരരിഞണ് 
ഇരരികദാന് തുടങ്ങരി. 
                         
                             ഇവരികട നവകറ ഒനദ്രം ഇല എന്നണ് പറഞണ് നദവു ഉണരിനയെദാകടദാപ്പെദ്രം 
ഉറങ്ങദാന് കരിടന. മയെകത്തേരിനേരിടയെരില് എനനദാ ശബ്ദദ്രം നകടണ്     കഞടരിയണര്ന്ന നദവു 
അടകളെയെരില് കള്ളന് നേദായെ ആകണന്നണ് വരിചെദാരരിചണ് ഓടരികയെത്തേരിയെനപ്പെദാള് കണ കദാഴ്ച
പലകയെരില് ഇരുന്നണ് നചെദാറുവദാരരി തരിനന്ന അമ്മദായെരികയെ ആണണ്. കലരികയെറരിയെ നദവു 
ഇനപ്പെദാള് എവരികടനപ്പെദായെരി നേരിങ്ങളുകട നവദദാനദ്രം എന്നണ് നദഷദ്ര്യനത്തേദാകട നചെദാദരിച. അതരിനേണ്
മറുപടരിയെദായെരി വരിശന്നദാല് പുലരി പുല്ലുദ്രം തരിനദ്രം എന്നണ് ജദാളെദ്ര്യനത്തേദാകട അമ്മദായെരി മുഖദ്രം 
നനേദാകദാകത പറഞ്ഞു. പരികന്ന എനരിനേദാണണ് ഇകതലദാദ്രം പറഞതണ്. എനേരികണ് 
നവണരിയെദാകണദാ ഞദാനേരിതണ് കചെയ്തതണ്. കുടരികളുകട വരിശപ്പെരികന്റേ നേരിലവരിളെരി അമ്മദായെരിയദ്രം 
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നകടതനല. എത്ര നനേരമദാണണ് അവര് വരിശപ്പെണ് സഹരിക്കുക. ഞദാന് കണരില് 
നചെദാരയെരിലദാത്തേ മഹദാപദാപരിയെദാണണ് എന്നണ് പറഞണ് കരയെദാന് തുടങ്ങരി. ഇനേരി ഒനദ്രം 
പറഞരിടണ് കദാരദ്ര്യദ്രം ഇല. നേഭീയദ്രം വലതുദ്രം കഴരിചണ് ഉറങ്ങദാന് നനേദാകണ്. രണ ദരിവസദ്രം 
ആയെനലദാ വലതുദ്രം കഴരിചരിടണ്. ഇതുദ്രം പറഞണ് അമ്മദായെരി ഉറങ്ങദാന് നപദായെരി 
         
                       നദവു അടകളെയെരില് കചെന്നണ് പദാത്രത്തേരില് നചെദാകറടത്തേണ് കഴരികദാനേരിരുന. 
അനപ്പെദാള് പുറത്തേരിരുന മകളുകട വരിശപ്പെരികനേ കചെദാലരിയള്ള കലദ്ര്യദാണരിയകട 
നേരിലവരിളെരിക്കുന്ന മുഖദ്രം മനേസരില് കതളെരിഞ്ഞു. ഒപ്പെദ്രം കലദ്ര്യദാണരിയകട മകളുകട ചെരിലമരിച
ശബ്ദവുദ്രം നകട തുടങ്ങരി. എനന്നദാടണ് ക്ഷേമരികനണ  ദദവനമ, ഞദാന് മനേനഃപൂര്വദ്രം കചെയ്തതല.
എകന്റേ മകകളെ ഓര്ത്തേണ് കചെയനപദായെതദാണണ് എന്നണ് സശയെദ്രം പഴരിചെദാരരി ഒരുരുളെ നചെദാരു 
കഴരികദാന് കഴരിയെദാകത ഒഴരിഞ വയെറുമദായെരി ഉണരിയകട അടകനലകണ് തരിരരിചണ് നപദായെരി. 
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ALWAYS RIGHTS BEHIND ME

                                                                                         GODSON SURESH

When I feel as if I'm lost
Without an end in sight
I look and there you are

One step behind
       

        When I feel as though
         The world

         Is bigger than my
         Dream

I look and there you are,
Right behind me

When my biggest fear is failure
And I see no way to win
I look and there you are

Right behind me, my friend.
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IMPORTANCE OF HUMANITIES IN DAILY
LIFE

                                                                                                            KAVITHA. B.M

Humanities come from the latin word humanus. Term humanities refers to the art-visual arts such as

architecture painting, sculpture, music, dance, the theatre of drama and literature. The humanities 

help us to understand others through other languages histories and cultures. The humanities 

encourage us to think creativity. They teach us to reason about being human and to ask question

about our world. The humanities develop informed critical citizens. Art is very important in our

life. Art is like love. The humanities play a number of roles in a man's life, including providing 

greater in sight into the world helping better understand both the past and the future and

fostering a sense of empathy, broadly defined the humanities are the study of human cultures

through art, literature, philosophy, music and language.

             

                                                        The sciences represent the development of mind, the humanities,

as the name implies, exemplify the development of humansoul. Proper teaching of the humanities

goes beyond learning the best way to write a sentence or how to draw a comparison between 

historical figures. The scientific analogues are, more than any thing, humanistic traits shoe horned

into a vastly different discipline. 

               Some great skills that humanities teach.

               Ability to interpret texts.

               A greater creativity – thinking in new and different ways.

               Ability to see things from different perspective.

               A deeper understanding of human nature – why and how people behave and how to have 

more productive interactions relationships.

               The development of a richer understanding of what other people are feeling and 

experiencing.

                The ability to write clearly and in 

an organized manner.

              

   Ability to listen to read a text 
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closely and pay attention to what the text is saying.

A richer understanding of how various behaviours and choices lead to good or bad outcomes.

A more articulate, persuasive, and 

engaging way of expressing oneself.

I hope the humanities remain a vibrant part of higher education, for although the immediate return 

on investment may not be as clear, in the long run, an education in the humanities can readily turn 

to gold. And the benefits extent beyond money and career-humanities deepen and enrich ones life 

and help one think in more rounded and multidimentional way.

                                       

   HISTORY IS THE QUEEN OF HUMANITIES IT TEACHERS WISDOM AND HUMILITY, AND IT “

TELLS US HOW THINGS CHANGE THROUGH TIME .”
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കടങ്കഥകള

                                                                                              REN ROBIN

1. ഉറങശ കണ്ണടകള്ളില            -      മഝദശ

2. ഇരുട്ടുകപോടള്ളില് കുരുട്ടുപന്നള്ളി     -      തപന

3. തവലള്ളി നപ്പീലള നപ്പീലകലസ്സ്       -      ശശഖുപുഷശ

4. ഒരു കുന്നള്ളില് രണ്ടു കുഴള്ളി        -      മൂകസ്സ്

5. നപോലുവഴള്ളി നപോലപോയള്ളിരശ കടശ   -     ചതുരകളള്ളി

6. കപോളകള്ളിടക്കുശ കയതറപോടശ      -      മതന

7. തതേന കുടതള്ളില് ഒറകണ്ണന -     ചകചുള

8. ഇരുടപോടള്ളി എലണ്ണലയടത്തു     -     എളസ്സ്

9. അടള്ളികപോതമുറതമതേസ്സ്?           -     ആകപോശശ

10. കുറള്ളികപോടള്ളില് ലകപോച്ചരള്ളിവപോള -     പലസ്സ്
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ചള്ളിറകുകള 
                                                                                          DEEPA. J

കപോതുകള തേന്നനഗ്രഹള്ളിച്ചലതേങ്ങലന     

അപള്ളിയമപോയതു തകളപതേള്ളിലനപോ 

നയനങ്ങള തേന്നനഗ്രഹള്ളിച്ചലതേലന്ന 

ഈ തലപോകതള്ളിന നഗ്നതേ കപോണുവപോതനപോ 

നപോവു തേന്നനഗ്രഹള്ളിച്ചതേള്ളിന 

മമൗനമപോയള്ളി ഇരുപതേള്ളിതനപോ

ഈ നപോദശ തേന്നനഗ്രഹള്ളിച്ചതുശ

എന ചള്ളിന്തകള ഉളള്ളിലലപോതുക്കുവപോതനപോ

പപോറള്ളിപറക്കുവപോനപോകുതമപോ എന്നുലട 

ആശകള സഭലമപോയള്ളി തേപ്പീര്ന്നള്ളിടതമപോ

കൂടള്ളിലടലഞപോരു ലപണ്കള്ളിളള്ളി ഞപോലനന

ജപ്പീവള്ളിതേശ ധനദമപോയള്ളി തേപ്പീര്ന്നപ്പീടതമപോ

ലചപോല്ലു നപ്പീ എന്നള്ളില് നള്ളിന്നലന്നയകറള്ളിയ 

തലപോകതള്ളിന നള്ളി തഷ്ഠൂേര ഹസ്തങ്ങലള
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ഇന്നു വപോയന മരള്ളിക്കുന്നുതവപോ
                                                                                        SIDDHARTH

           എനരികനേക്കുറരിചദ്രം ഏതരികനേക്കുറരിചദ്രം അറരിയെദാനള്ള ആഗ്രഹദ്രം കപദാതുനവ
 കൂടതലദാണണ്. അതണ് മനേസരിലദാകരി നേദാദ്രം ഇന വദായെനേ മരരിക്കുനനവദാ 
എനരികനേക്കുറരിചദ്രം ഏതരിനനേക്കുറരിചദ്രം അറരിയെദാനള്ള ആഗ്രഹദ്രം കുടരികളെരില് കപദാതുനവ 
കൂടതലദാണണ്. അതണ് മനേസരിലദാകരി നേദാദ്രം ഇന വദായെനേ മരരിക്കുനനവദാ 
അവകര വദായെനേയകട മദായെദാനലദാകത്തേണ് എത്തേരികദാന് ശ്രമരികണദ്രം. വദായെനേയകട നലദാകദ്രം 
ശുഷ്കമദാഅവകര വദായെനേയകട മദായെദാനലദാകത്തേണ് എത്തേരികദാന് ശ്രമരികണദ്രം. വദായെനേയകട 
നലദാകദ്രം ശുഷ്കമദായെരിരണ്ക്കുന എന്നതണ് ഒരു സതദ്ര്യദ്രം തകന്നയെദാണണ്. പുതുതലമുറയെരില് ഏറരിയെ 
പങ്കുദ്രം സദാമൂഹരിക സദാദ്രംസദാരരിക സരിതരിയെരില് 
കചെറുതലദാത്തേ ഉയെര്ച ദകവരരികണകമന്നണ് ആഗ്രഹരിക്കുന്നവരദാണണ്. നേമ്മുകട ഏറവുദ്രം 
അടത്തേ സുഹൃത്തുകളെദാകണദ്രം പുശണ്തകങ്ങള്. അനത സമയെദ്രം കുടരികളുകട കണ്മുന്നരില് 
അവസരങ്ങളുകട മലകവള്ളപ്പെദാചലരിലദാണണ്, ഭദാവരിക്കുനവണരിയള്ള കനേനടദാടദ്രം. ഇതരിനേരിടയണ്
ഏതണ് ഉണദായെരി വദാരദ്ര്യര്, ഏതണ് എഴുത്തേചന്, വദായെനേയെരിലൂകട വളെരദാന് ആരദാണണ് അവകളെ 
അകലങരില് അവകനേ നപദാതദാഹരിപ്പെരിക്കുക. വദായെനേയകട സുഖവുദ്രം സനനദാഷവുദ്രം 
അനഭവരിചണ് നസ്നേഹനത്തേദാകട കനേഞരിനലറ്റുന്ന സഹൃദയെര് തകന്ന ഒരു 
തരിരരിചനപദാകരിനേദായള്ള നനേതൃതശദ്രം നേല്നകണതദാണണ്. വദായെനേകയെ 
നപദാതദാഹരിപ്പെരികദാനേദായെരി ആദദ്ര്യദ്രം കചെനയണതണ് നേദാടരികല ദലബ്രറരികദാവശദ്ര്യമദായെ

ജപ്പീവവപോയു പകരുകയപോണസ്സ്. പകൃതേള്ളി ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമപോണസ്സ്. പകൃതേള്ളിയള്ളില് നള്ളിന്നസ്സ് തനടന്ന 
മണള്ളിമുത്തുകള അക്ഷരശ പതേള്ളി പുസ്തകങ്ങളള്ളില് കുറള്ളിച്ചള്ളിടപോന നപോശ ശ്രമള്ളികണശ വപോയന 

വളരലട, വള്ളിജയശ കകവരള്ളികലട

സല്ലപരുമപോറതള്ളിലന്റെ മൂലദശ
                                                                         MERIN ALEX 
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മനഷദ്ര്യന് ആഹദാരദ്രംകകദാണണ് മദാത്രമലദാ 
ജഭീവരിക്കുന്നതണ്. ജഭീവരിതത്തേരികല എലദാ 
നപദാരദാടങ്ങളുദ്രം നേടത്തേദാന് നവണരി മദാത്രമലദാ 
ജഭീവരിക്കുന്നതണ്. സമദാതരികദാനദ്രം ചെരിലവദാകദാനദ്രം 
നവണരി മദാത്രമലദാ ജഭീവരിക്കുന്നതണ്. ധനേനശഷരിയദ്രം 
ഉയെര്ന്ന പദവരിയദ്രം മദാത്രമലദാ ഒരു മനഷദ്ര്യകനേ 
നശ്ര ഷ്ടനേദാക്കുന്നതണ്. എലദാറരിനദ്രം നമതയെദായെരി 
മനഷദ്ര്യകന്റേ നേല കപരുമദാറമദാണണ് അവകനേ 
മറ്റുള്ളവരുകട ശ്രദയെരില് കകദാണവരുന്നതണ്. 
അങ്ങനേ നേല കപരുമദാറത്തേരിനേണ് ജഭീവരിതത്തേരില് 
വളെകരനയെകറ മൂലദ്ര്യമുണണ്. മനഷദ്ര്യസശഭദാവത്തേരികന്റേ 
സദാരദാദ്രംശദ്രം നേല
കപരുമദാറമദാണണ് . നേല കപരുമദാറ രഭീതരി 
പഠരിപ്പെരിക്കുന്നതണ് വളെകര കചെറുപ്പെത്തേരില് തകന്ന 
നവണദ്രം. ഇത്തേരത്തേരില് പഠരിപ്പെരികകപ്പെട കുടരികള് 
സമൂഹത്തേരിലദ്രം പദാഠശദാലയെരിലമുള്ള ചെരിടകള്കണ് 
എളുപ്പെത്തേരില് അനനയെദാജദ്ര്യരദായെരി തഭീരുന. നേല 
കപരുമദാറമുള്ള ഒരു വദ്ര്യകരികണ് എവരികട കചെന്നദാലദ്രം 
ബഹുമദാനേദ്രം ലഭരിക്കുന. വരിദദ്ര്യദാര്തരികള്കണ് നേല 
കപരുമദാറദ്രം ഒരു അനഗ്രഹമദാണണ്. ഒരു നേല 
കപരുമദാറമുള്ള മനഷദ്ര്യകന്റേ സസൗഹൃദദ്രം ഏവര്ക്കുദ്രം 
ഇഷ്ടമദാകുദ്രം. നേല കപരുമദാറമുളെളെ മനഷദ്ര്യന് 
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എങ്ങകനേയെദാണണ് ഒരു സദാഹചെരദ്ര്യത്തേരില് 
കപരുമദാറുന്നകതന്നണ് നേമുകണ് ഊഹരികദാന് കഴരിയദ്രം 
സശഭദാവ ദൂഷദ്ര്യത്തേദാല് ഇന്നകത്തേ വരിദദ്ര്യദാര്തരികള് 
എത്ര നമദാഷകപ്പെട അനരഭീകഷമദാണണ് 
സൃഷ്ടരിക്കുന്നകതന്നണ് നേദാദ്രം കദാണകന്നദാണണ്. 

നല ലപരുമപോറതള്ളിനസ്സ് നമ്മള വള്ളിലലയപോ ന്നുശ 

ലകപോടതകണ്ടതേള്ളിലപോ. മറള്ളിച്ചസ്സ് നമുകസ്സ് അതേള്ളിനസ്സ് ഏതറ 

മൂലദശ കള്ളിട്ടുന്നുണ്ടസ്സ് . മഹപോതപോഗപോനള്ളിതയയുശ 
വള്ളിതവകപോനന്ദേതനയുശ തപപോലല തശ്രഷ്ഠമഹപോനപോര് 
നമ്മുലട നപോടള്ളില് ഉണ്ടപോയള്ളിരുന്നതുലകപോണ്ടസ്സ് നമുകസ്സ് 
അല്പലമങ്കള്ളിലുശ ലപരുമപോറ രപ്പീതേള്ളി ലമച്ചലപടതപോന 

കഴള്ളിയുന്നു.
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L  Bittle ird
                                          JINO MON

One day a bird flew over a small tree. The bird saw a nest on the branches of the tree. The bird 

came and sat on the nest of the small tree. Then the bird lay egg on it. Then the bird flew away.

The girl saw an egg in the nest and ran to the small tree. Then the girl climbed on the small tree.

The girl took the egg and walked slowly down from the small tree. The days passed. The egg was 

broken and the little bird came out of the egg. She protected the bird everyday. The 2 months 

passed.  The little bird grew up. The bird and the girl became best friends. One day both of them 

went to the park. The bird's mother also came on the park. The mother saw the child and come to

the little bird. The mother told the bird ''You are my baby. I am your mother, yes, you are my baby''.

The little bird ran and gave the flower to the mother. The mother and the little bird flew away.

The girl was so happy so the girl went to her house.
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    T   MOBILE IN ODAY'S WORLD
                                                                                                          ADHARSHA T.M
No  need  of poles, no  need  of wires
if no mobile  then  the  life cycle is without  tyre
Talk hours to hours, day  and night without  any  fear
share your  happiness, joy  and  fear 
all  over the country  wherever you are
If you have a mobile the no one is far 
GPRS, camera, Bluetooth and lots and lots are in
trend
One  SMS daily  is fixed for my friends
Forget your  camera  in a hurry
If you have a mobile then no need to worry
Record  your happiness,joy and whatever  you  like
Purchase a mobile soon or the prices may hike
But  this devils workshop has created a mess
Instead of feeling  friends are sharing vulgarity 
Internet  is acting like fuel for mobile phone
Small  children enjoy rubbish  things when they're  alone
Ever license cannot stop  this  man's  mind
In vulgarity he has become  totally blind
Privacy is no more 
Just click and get stored 
Behind  every rubbish comment there is a man

And in my opinion mobile phone for school students should be banned.
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പറ്ളമാസഴികറ് എന്ന വഴില്ലന
                                                                                             ALAN.A

ആധുനേരിക ദദനേദ്രംദരിനേ ജഭീവരിതത്തേരില് ഏറവുദ്രം കൂടതല് ഉപനയെദാഗരിക്കുന്ന വസ്തുവദാണണ് 
പദാസരികണ്. സദാമത്തേരിക ലദാഭവുദ്രം സസൗകരദ്ര്യവുദ്രം പസരികരിനലകണ് നേകമ്മ ആകര്ഷരിക്കുന.
പദാസരികണ് കകദാണള്ള നനേടദ്രം തദാല്കദാലരികമദാകണനദ്രം ദഭീര്ഘകദാലദാടരിസദാനേത്തേരില് ഗ
അതുപനയെദാദരിക്കുന്ന വദ്ര്യകരിയദ്രം സമൂഹത്തേരിനദ്രം ഉണദാകുന്ന വരിപത്തേണ്, ഏകറ 
വലതദാകണനദ്രം ഉള്ള വസ്തുത നേദാദ്രം മനേസരിലദാകരിയെരിടരില. ഖരമദാലരിനേദ്ര്യസദ്രംസരണ – 
പരരിപദാലനേ സദ്രംവരിധദാനേങ്ങകളെകയെലദാദ്രം തകരിടദ്രം മറരിക്കുന്ന പദാസരികണ് എന്ന വരിലനേദാണണ്.
ഉപനയെദാഗരിചണ് വലരികചറരിയന്ന പദാസരികണ് മണരികന്റേ ഘടനേകയെത്തേകന്ന മദാറരിമറരിക്കുന.
കപദാതുമദാലരിനേദ്ര്യ സദ്രംസരണത്തേരികന്റേ ഭദാഗമദായെരി പദാസരികണ് മദാലരിനേദ്ര്യങ്ങലള് നശഖരരിചണ് 
കത്തേരിക്കുന. വഭീടകളെരിലദ്രം സദാപനേങ്ങളെരിലദ്രം കത്തേരിക്കുന. പദാസരികണ് കത്തേരിചദാലള്ള
അപകടദ്രം നേദാദ്രം മനേസരിലദാകരിയെരിടരില. പദാസരികണ് കത്തേരിക്കുനമദാള് അതരില് 
അടങ്ങരിയെരിടള്ള പല രദാസപദദാര്തങ്ങളുദ്രം ജശലനേസമയെത്തേണ് നേശരിക്കുന്നരില. അവ 
പുകയെരില് ലയെരിചണ് അനരഭീക്ഷേത്തേരിനലക്കുദ്രം ചെദാരത്തേരിലൂകട മണരിനലക്കുദ്രം വദ്ര്യദാപരിക്കുന.
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HI-TECH INAGURATION

HI-TECH INAGURATED BY SCHOOL MANANGER               
 REV. Fr. SHAJU WILLIAM
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