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ZENITH

                     ഫഫ.സസെബഫസെസ്ററ്റ്യന് പുരയയിടതയില
                  കകകോര്പ്പകറേററ്റ് മകോകനേജര്

ആശശംസ

    
 വവേനപഫറ  വഹഫളയി  ഫഫമയിലയി  ഹഹസെസ്കൂൾ,  ലയിറയില  ഹകൈറസ്സെസ്
ഐടയി  ക്ലബയിന്സറ  ഭഫഗമഫയയി  ഒരു  ഡയിജയിറല  മഫഗസെയിന്
പ്രസെയിദദ്ധീകൈരയിക്കുന്നു  എന്നറയിഞ്ഞതയില  അതയിയഫയ
സെവനഫഷമുണസ്.  ആധുനയികൈ  വേയിവേരവേയിനയിമയ  സെസംവവേദന
ഉപകൈരണങ്ങവളഫടസ്  ഉള്ള  കുടയികൈളുസട  തഫല്പരറ്റ്യസം
പഠനപ്രവേർതനങ്ങളയില  ഉപവയഫഗസപടുതഫന്  കൈഴയിഞ്ഞഫല
വേലയിയ മഫറസം ആയയിരയിക്കുസം ഉണഫവുകൈ. ഇതരതയിലുള്ള മുവന്നറസം
ലകറ്റ്യമഫകയിയുള്ള  ഐടയി  ക്ലബയിന്സറ  പ്രവേർതനങ്ങൾ
അവങ്ങയറസം  പ്രശസംസെനദ്ധീയമഫണസ്.  കൈഫലഘടതയിന്സറ
മടയിതടയില  നയിന്നസ്  നഫസം  ആർജയിസച്ചെടുത  അറയിവുസം  അനുഭവേവുസം
ഗുരുഭൂതരുസടവേഴയി നടതലുസം ഒരുമയിച്ചെസ് സെവമ്മേളയിക്കുവമഫൾ അതസ്
മയികൈച്ചെ സെർഗഫത്മകൈ സൃഷയികൈളഫയയി മഫറുന്നു.
ഈ  ഡയിജയിറല  മഫഗസെയിനഫയയി  അണയിയറയയില  പ്രവേർതയിച്ചെ
എലഫവേസരയുസം  അനുവമഫദയിക്കുന്നു.  ഇതയിനഫയുള്ള  കുടയികൈളുസടയുസം
അധറ്റ്യഫപകൈരുസടയുസം എലഫ പരയിശ്രമങ്ങളുസം വേരുസം കൈഫലങ്ങളയിലുള്ള
പ്രവേർതനങ്ങൾകസ് മുതലക്കൂടഫവേസട......
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ZENITH

                                    വഗ്രേസെയി സനലയിക്കുവന്നല
                          ഓമവശ്ശേരയി ഗ്രേഫമപഞഫയതസ് പ്രസെയിഡണസ് 

    വഹഫളയിഫഫമയിലയി  ഹഹസെസ്കൂളയിസല  ലയിറയില  ഹകൈറസ്സെസ്
വേയിദറ്റ്യഫർഥയികൈൾ ഒരു ഡയിജയിറല മഫഗസെയിന് പണയിപ്പുരയയിലഫസണന്നസ്
അറയിഞ്ഞതയില ഓമവശ്ശേരയി ഗ്രേഫമപഞഫയതസ് പ്രസെയിഡണസ് എന്ന
നയിലയയിലുസം  സെസ്കൂളുമഫയയി  ബന്ധമുള്ള  ജനപ്രതയിനയിധയി  എന്ന
നയിലയയിലുസം  എനയികസ്  അതയിയഫയ  സെവനഫഷമുണസ്.  ആധുനയികൈ
ശഫസ്ത്രസെഫവങ്കേതയികൈവേയിദറ്റ്യകൈൾ  അനുദയിനസം
പുവരഫഗമയിച്ചുസകൈഫണയിരയിക്കുന്ന  ഈ  കൈഫലഘടതയില
കൈഫലതയിനനുസെരയിച്ചെസ്  പുതയിയ  സവേല്ലുവേയിളയികൈൾ  ഏസറടുക
തകവേയിധതയില  നയിങ്ങളുസം  പുവരഫഗമയിച്ചു  സകൈഫണയിരയിക്കുന്നു
എന്നതസ് അവങ്ങയറസം പ്രശസംസെനദ്ധീയമഫണസ്. ഡയിജയിറല മഫഗസെയിനസ്
എലഫവേയിധ  ഭഫവുകൈങ്ങളുസം  വനരുന്നതയിവനഫസടഫപസം
കൈഫലതയിസനഫപസം  സെഞരയികഫന്  നയിങ്ങൾകസ്  കൈഴയിയസട  എന്നസ്
ആശസംസെയിക്കുകൈയുസം സചെയ്യുന്നു.......
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ZENITH

               ഫഫ.വജഫണ്സെന് പഫഴുകുവന്നല

                              സെസ്കൂൾ മഫവനജർ

     വവേനപഫറ വഹഫളയി ഫഫമയിലയി ഹഹസെസ്കൂൾ ലയിറയില ഹകൈറസ്സെസ്
ക്ലബസ് പ്രവേർതനങ്ങളുസട ഭഫഗമഫയയി ഒരു ഡയിജയിറല മഫഗസെയിന്
പ്രസെയിദദ്ധീകൈരയിക്കുന്നു  എന്നസ്  പറഞ്ഞതയില  ഏസറ
സെവനഫഷയിക്കുന്നു.  ഹഹസടകൈസ്  സെസംവേയിധഫനങ്ങൾ
ഉപവയഫഗയിക്കുന്നതയിനുസം  സെസംരകയിക്കുന്നതയിനുസം  കുടയികൈളുസട
സെഫവങ്കേതയികൈപരയിജഫനസം  ഫലപ്രദമഫയയി  വേർധയിപയിക്കുന്നതയിനുസം
ഉള്ള വേയിവേയിധ പ്രവേർതനങ്ങൾ ക്ലബസ് വനതൃതത്വതയില സെസ്കുളയില
നടക്കുന്നു....  പഠനപ്രവേർതനങ്ങൾ  സെഫവങ്കേതയികൈവേയിദറ്റ്യ
അധയിഷയിതമഫയവതഫസട  അധറ്റ്യഫപകൈർസകഫപസം  മയികൈവേയിവലകസ്
എതഫന്  കുടയികൈൾക്കുസം  അവേസെരസം  നലകുന്ന  ഇതരസം
പ്രവേർതനങ്ങൾകസ്  എലഫ  ആശസംസെകൈളുസം  വനരുന്നു...ഈ
മഫഗസെയിന്  യഫഥഫർതറ്റ്യമഫകഫന്  അണയിയറയയില  പ്രവേർതയിച്ചെ
എലഫ വേയിദറ്റ്യഫർഥയികൈസളയുസം അധറ്റ്യഫപകൈസരയുസം അഭയിനനയിക്കുകൈയുസം
എലഫവേയിധ അനുഗ്രേഹങ്ങളുസം വനരുകൈയുസം സചെയ്യുന്നു....
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ZENITH

                           

                                          WILSON GEORGE
                  

     അകരങ്ങൾ വതഫന്നറ്റ്യഫകരങ്ങൾ ആകുവമഫൾ ആണവലഫ
'എഴുതസ്  'ജനയിക്കുന്നതസ്.  അതസ് കൈമമ്പ്യൂടറയില വേയിരചെയിതമഫകുവമഫൾ
'ഡയിജയിറല  എഴുതസം'.  വവേനപഫറ  വഹഫളയിഫഫമയിലയിയയിസല  ലയിറയില
ഹകൈറസ്  കൂട്ടുകൈഫർ  വചെർസന്നഫരുക്കുന്ന  ഡയിജയിറല  മഫഗസെയിന്
എന്തുസകൈഫണസം  പുതുമ  നയിറഞ്ഞതഫണസ്.  കൈമമ്പ്യൂടറയിന്സറ
സെഫധറ്റ്യതകൈൾ  അനനമഫണസ്.  അസെഫധറ്റ്യങ്ങസള
സെഫധറ്റ്യങ്ങളഫകഫന്  നയിങ്ങൾകസ്  കൈഴയിയസട.....  വേയിവേയിധ
വേർണ്ണങ്ങളഫല  സെമന്നമഫയ  അകരപടങ്ങസള  ഡയിജയിറല
വലഫകൈതയിന്സറ  ഉയരങ്ങളയില  പറതഫന്  നയിങ്ങൾക്കു
സെഫധയികസട.  അതസ്  എത്ര  ഉയരതയില  പറകണസമന്നസ്
തദ്ധീരുമഫനയിവകണതസ്  നയിങ്ങളഫണസ്.......  അതയിന്സറ  ചെരടയിസന
ഒരറസം നയിങ്ങളുസട ഹകൈയയില ഉള്ളയിടവതഫളസം കൈഫലസം...........
വവേനപഫറ ലയിറയില ഹകൈറസ്  കൂടഫയസ്മയയില നയിന്നസ് ഉയയിർസകൈഫണ
വേർണ്ണഫഭമഫയ  ഈ  മഫഗസെയിനുസം  ഇതയിന്സറ  പയിന്നയില
പ്രവേർതയിച്ചെ  എലഫ  കൂട്ടുകൈഫർക്കുസം  അവേസര  നയയിച്ചെ
അധറ്റ്യഫപകൈർക്കുസം എലഫവേയിധ ആശസംസെകൈളുസം നന്മകൈളുസം വനരുന്നു.
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ZENITH

മുഖസമഫഴയി

അറയിവേസ് സവേളയിച്ചെമഫണസ്... 
അതസ് ഭയസം ഇലഫതഫക്കുന്നു...
ഉള്ളയിസല അന്ധകൈഫരസതയുസം... 
സെത്വയസം കൈസണതഫനഫവുന്ന ഒരു സെഞഫരമഫണയിതസ്..                   
ഇരുടസ് അലയിഞ്ഞയിലഫതഫവുന്നു..                                                    
പ്രശഫനസുനര മുഹൂർതസം.. 
നയിനവുകൈൾ അകരങ്ങൾ ആവുന്നു.. 
വേഫക്കുകൈൾ ആവുന്നു.. 
വേഫക്കുകൈൾ കൈടലഫസെയിവലകസ്... 
ഇന്നതസ് ഇന്റർസനറയിലുസം വബഫഗയിലുസം എതയിയയിരയിക്കുന്നു. 
ഇതയിസന എങ്ങസന ഗുണപ്രദമഫയയി ഉപവയഫഗയികഫസം എന്ന 
തയിരയിച്ചെറയിവേസ് വേയിദറ്റ്യഫലയങ്ങളയില രൂപസപവടണയിയയിരയിക്കുന്നു.. "ലയിറയില
ഹകൈറസ്സെസ് " എന്ന ഐടയി ക്ലബയിലൂസട സെമൂഹതയിനസ് 
മഫതൃകൈയഫവുന്ന ഒരു നൂതനമഫയ വേയിപ്ലവേസം സൃഷയിക്കുസം എന്നതയില 
സെസംശയമയില. ഇതയിലൂസട വേയിവേരവേയിനയിമയ പഠനങ്ങൾകസ് പുറവമ 
സെർഗ്ഗധനരഫയ കുടയികൈളുസട തൂലയികൈതമയിലൂറയി വേരുന്ന 
വേർണ്ണമുതകൈൾ വതന്സമഫഴയികൈളഫയയി ഡയിജയിറല രൂപതയില 
പൂർണ്ണമഫക്കുവേഫന് കൈഴയിഞ. ചെയിനകൈൾകസ് രൂപവുസം ഭഫവേവുസം 
നലകൈയി, സെഫകഫതസ്കൈഫരതയിസന്സ്റ അലസയഫലയികൈളുമഫയയി, 
ഇളസംകൈഫറയില നമ്മേയിവലകസ്...നദ്ധീലഫകൈഫശതയിനസ്....വമവലയസ്കസ് 
വേയിരുസന്നതന്നു.....Zenith
                                           ഹഷബയി മഫതത
                                           ചെദ്ധീഫസ് എഡയിറർ
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ചെരയിത്ര
വേദ്ധീഥയിയയിലൂസട........

                                     
കകകോഴഴികകകോടട് നഗരതഴില് നഴിനനന്നും ഏകകദേശന്നും 38 കഴി.മഴി വടകട്കഴിഴകട് 
സഴിതഴിചചെയനന പ്രകദേശമകോണട് കവനപകോറ. ഇരനവഞഴിപനഴയനചട 
സമതലതഴില് ചചെരഴിഞനകഴിടകനന ചകകോചനഗകോമന്നും. 
കകകോഴഴികകകോടട്നഗരതഴിചല ഓമകശ്ശേരഴി പഞകോയതഴിചല കകൂടതകോയട് വഴികല്ലേജഴിലനന്നും
വവകോപഴിചട് കഴിടകനന പ്രകദേശമകോണഴിതട്. 
പകൂവമ്പ്രമല,ചചെകങകോടനമല,കണ്ണകങകോടനമല,കകകോടമല എനന്നീ നകോലന 
കനനനകള്കഴിടയഴിലകോണട് ഈ ഗകോമന്നും സഴിതഴിചചെയനനതട്. കകകോടയന്നും 
കകകോവഴിലകന്നും വകയകോയഴിരനനന 1500 ഏകര് ചെനറ്റളവഴിലനള്ള ഈ പ്രകദേശന്നും.

  1944 കകോലഘടതഴിലകോണട് കവനപകോറയഴികലകനള്ള കനടഴികയറ്റന്നും ആരന്നുംഭഴികനനതട്.
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ഹഴിനന-കഴിസവന-മനസഴിന്നും  മതവഴിഭകോഗങളഴിലനള്ളവര്  ഇടകലര്നട്
സഹവഭകോവകതകോചട  തകോമസഴികനന  മകനകോഹരമകോയ  ഒരന  കകോര്ഷഴിക
ഗകോമമകോണഴിതട്. ഈ മണ്ണഴില് ആദേവകകോല കനടഴികയറ്റകകോര് കനകന്നും വഴിളയഴിചന.
                                       1953-ല് .Frഅകനകോണഴിനകൂസട്
കണഴിയകോന്നുംകനനനമ്മല്,  കവനപകോറ  തഴിരനകനടനന്നുംബ  കദേവകോലയതഴിചന
വഴികകോരഴിയകോയഴി  നഴിയമഴികചപടകതകോചടയകോണട്  ഈ പ്രകദേശതഴിചന  വഴികസനന്നും
ആരന്നുംഭഴികനനതട്.  കകോനദേര്ശഴിയകോയ  അകദ്ദേഹതഴിചന  നഴിസസകോര്ത്ഥമകോയ
കസവനങളകോണട്  കവനപകോറയനചട  മനഖചകോയ  മകോറ്റഴി  പനകരകോഗതഴിയഴികലകട്
നയഴിചതട്.                                     കവനപകോറ എന
കനടഴികയറ്റഗകോമതഴിചന ചെഴിരകകോല സസപ്നസകോകകോതട്കകോരമകോയഴി 1983 ജകൂണ് 15-നട്
കഹകോളഴിഫകോമഴിലഴി ഹഹസകൂള് സകോപഴിതമകോയഴി. .   U P സകൂളഴികനകോടട് കചെര്നകോണട്
ആദേവ  കകോലഘടതഴില്  ഹഹസകൂള്  പ്രവര്തഴിചഴിരനനതട്.  ഈ
കനടഴികയറ്റഗകോമതഴിചല  കനടഴികള്കട്  വഴിദേവകോഭവകോസതഴിനട്  ഏക ആശ്രയന്നും  ഈ
സകൂളകോയഴിരനനന.  ഹഹസകൂള്  വഴിദേവകോഭവകോസതഴിനകോയഴി
കകകോടകഞരഴി,തഴിരനവമകോടഴി,കകൂടതകോയഴി എനഴിവഴിടങളഴികലകട് നടനന
കപകോകണമകോയഴിരനനന.  ഇതരന്നും  അസസൗകരവങള്  മറഴികടനട്  ഉനത

വഴിദേവകോഭവകോസന്നും

ലഭവമകോകകോനനള്ള ശ്രമങളനചട ഒരന വലഴിയ വഴിജയമകോയഴിരനനന ഹഹസട്കകൂളഴിചന
സകോപനന്നും.

                                      ആതന്നീയ കകോരവങകളകോചടകോപന്നും സകോമകൂഹഴിക
പരഴിവര്തനന്നും  എന  നയപ്രകകോരന്നും  ഒരന  പള്ളഴിയട്  ഒരന  പള്ളഴികകൂടന്നും  വന്നീതന്നും
നഴിര്മ്മഴികകോന കനടഴികയറ്റകകോലതട് ഇവഴിചടചയതഴിയ ഹകസ്തവ പനകരകോഹഴിതര്
ശ്രദഴിചഴിരനനന.1954-ല് സകോപഴിതമകോയ .  L P സകൂള് പഴിനന്നീടട്  . U Pസകൂള് ആയഴി
ഉയര്നന.  ഇതഴിചന  തനടര്ചയകോയഴി  1983-ല്  ഹഹസട്കകൂള്
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സകോപഴിതമകോവനകയനന്നും  2014-ല്  അതട്  ഹയര്ചസകനറഴി  സകൂള്  ആയഴി
ഉയരനകയനന്നും  ചചെയന.  തകോമരകശ്ശേരഴി  വഴിദേവകോഭവകോസജഴില്ലേയനചട  കന്നീഴഴില്  മനകന്നും
സബട്ജഴില്ലേയഴില്  ഉള്ചപടനന സകൂളകോണഴിതട്.  ഓമകശ്ശേരഴിയഴില്  നഴിനനന്നും  2  കഴി.മഴി
അകചല  കവനപകോറയഴില്,  കകോപകോടട്-തനഷകോരഗഴിരഴി  കദേശന്നീയ  പകോതകയകോരതട്
കഹകോളഴിഫകോമഴിലഴി ഹഹസകൂള്-ഹയര്ചസകനറഴി സകൂളനകള് സഴിതഴി ചചെയനനന.
ഓമകശ്ശേരഴി  പഞകോയതഴിചല  നകോലകോന്നും  വകോര്ഡഴിലകോണട്  ഈ  സകൂള്
നഴിലനഴില്കനനതട്.  സകോമകൂഹഴികമകോയനന്നും  സകോമതഴികമകോയനന്നും  പഴികനകോകന്നും
നഴില്കനന  പ്രകദേശന്നും  കകൂടഴിയകോണഴിതട്.
പടഴികജകോതഴി-പടഴികവര്ഗ്ഗ  കകകോളനഴികളനന്നും,2  ബകോലമനഴിരങളനന്നും  ഈ
ഗകോമതഴിലനണട്.  ഇരനവരനകടയനന്നും  കകൂടഴി  വഴിദേവകോഭവകോസകോവകകോശങള്
സകോകകോതട്കരഴികനക  എന  ലകവമകോണട്  സട്കകൂള്    സകോപനതഴിനട്
പഴിനഴിലനള്ളതട്.

 
കമകോളഴി  കജകോസഫട്

(സന്നീനഴിയര് അസഴിസന)

മലയഫളസംമലയഫളസം
മധനരന്നും തനടഴികനന്നും മലയകോളന്നും
പനഴിമതഴി തകൂകനന്നും മലയകോളന്നും
അമ്മതന  വകോത്സലവചമന
മലയകോളന്നും
അമ്മഴിഞപകോലഴിന
മകോധനരവചമന മലയകോളന്നും
കഥകളനറങനന മലയകോളന്നും
കവഴിതകളനറങനന മലയകോളന്നും
പനളളനവന  പകോടഴിചന മലയകോളന്നും
വളളന്നും കളഴിയനന്നും വഞഴി    പകോ ടനന്നും 
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പനഴകളനന്നും മലകളനന്നും പനല്ലേനകളനന്നും
പകൂകളനന്നും കതഴിരണഴി വയലനകളനന്നും
കകരനഴിരകളനന്നും ഒതനകചെരനന്നും 
ഹരഴിതകോഭചമന മലയകോളന്നും
ചതയന്നും നഴിറയനന്നും ഒകോണപകോടനന്നും
ഒകോണകളഴികളനന്നും സകമ്മളഴികനന്നും 
ഹവവഴിധവമകോര്ചനകോചരന മലയകോളതഴില്

ചടസട് മരഴിയ വഴില്സണ്
 VIII A

                                                  

 

  സെമൂഹസത കൈഫർന്നു തയിന്നുന്ന ലഹരയിസെമൂഹസത കൈഫർന്നു തയിന്നുന്ന ലഹരയി

                ലഹരഴിയനചട ഉപകയകോഗന്നും ഇനട് നമ്മനചട സമകൂഹതഴില്
വര്ദഴിചനചകകോണഴിരഴികനകയകോണട്. മകോധവമങളഴിചലല്ലേകോന്നും ഓകരകോ ദേഴിവസവനന്നും
നഴിറഞന  നഴില്കനന  ജന്നീവഴിത  ദേനരനങള്ചകല്ലേകോന്നും  കകോരണന്നും  മദേവന്നും ,
മയകനമരനനട് തനടങഴിയ ലഹരഴി വസ്തനകള് തചനയകോണട്. 
           വര്ഷന്നുംകതകോറനന്നും  ലഹരഴിയനചട  ഉപകയകോഗന്നും  വര്ദഴിചന
ചകകോണഴിരഴികനകയകോണട്. ഓകരകോ വകോര്തയഴിലനന്നും വഴില്ലേനകോയഴി വരനനതട്
ലഹരഴിവസ്തനകള്  തചന.  സമകൂഹതഴിചല  ഭകൂരഴിഭകോഗന്നും  യനവജനങളനന്നും
ഇതരന്നും  ആസകഴികചള  ഫകോഷനകോയഴി  കണനചകകോണട്  പ്രവര്തഴികനനന.
നന്മയനചട  നല്ലേ  നകോചളകചള  വകോര്ചതടനകകണ  യനവതലമനറ
നകോശതഴികലകട്  കകൂപനകനതഴിചകകോണഴിരഴികനനന.  ഇവഴിചട  ജന്നീവഴിതന്നും
നരകമകോയഴി മകോറനനന.
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          തഴിന്മകള്   വര്ദഴിചനചകകോണഴിരഴികനകമകോഴനന്നും  നന്മയനചട
ചചെറനനകോളങള്  പ്രകകോശഴികനനനചണനട്  മറ്റന  ചെഴില  വകോര്തകള്
ഓര്മ്മഴിപഴികനനന.  നന്മയനചട  ഇതഴിരഴി  ചവടന്നും  അണഞന  കപകോയഴിടഴില്ലേ
എനട് 

നമനകകോശസസഴികകോന്നും. 
          തഴിന്മകചള  ഇല്ലേകോതകോകഴി  ,  നന്മയഴില്  വളരനന  ഒരന
സമകൂഹതഴിചന 
സ്രഷകോകളകോകകോന നമനകട് കകൂടകോയഴി, ഉറചക ചെഴിനഴികകോന്നും .

ഹഴിബ  ചഷറഴിന എ ചക
    IX A
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അമ്മേഅമ്മേ

കകോനമകോണട്   അമ്മ
ആക൪ഷണതഴില് നഴിനനന്നും
അനവരകോകകോനകോവഴില്ലേ  നമനചകകോരഴികലനന്നും

പകോതഴിരകോവഴിലനന്നും ഉമ്മറപടഴില് പകോതഴി പകൂടഴിയ
മഴിഴഴികളനമകോയഴി കകോതഴിരഴികനനമന്നീയമ്മ
കതനന  തന്നീയകോണകോഹഹൃദേയതഴില്

ഇനഴിയനന്നും മനസഴിലകോകകോത
തചന ജന്മങള്കകോയഴി
ജന്നീവനനന്നും മരണതഴിനനനമഴിടയഴിചല
കന൪ത നകൂല്പകോലതഴില്
എനഴികകോയഴി  ചവമല്ചകകോണ  ഹഹൃദേയന്നും  എനഴികകോയഴി  കനകോവനനഭവഴിച
ശരന്നീരന്നും

എനന തന്നീ൪കനമന്നീ കടങള്
ഈ ജന്മതഴിലകോവനകമകോ! 

ഇനഴിചയത്ര ജന്മമണകോയകോലകൂന്നും അമ്മയകോവണന്നും
ആ കനകോവറഴിയണന്നും മകോതഹൃഭകോവമറഴിയണന്നും
ഒരഴികലനന്നും വറ്റകോത വകോത്സലവമറഴിയണന്നും

                                                     

നയിസഫരസംനയിസഫരസം
  
ചനടനനന്നീചളയനള്ള
ആസ്പത്രഴിവരകോനകള്
അചതചന ഭയചപടനതനനന
ജനഴിമഹൃതഴികള്കഴിടയഴിചല
മ൪ത വചന അഭയമകോണന്നീ വരകോന.
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ജന്നീവകനകോചട വനവ൪
മഴിഴഴിപപകൂടനനന; എചനകനകനമകോയഴി
കകവലന്നും ഒരന യകോത്രയകോണന്നീ
മനനഷവജന്നീവഴിതന്നും
മരണതഴിചന ഗനന്നും
ഞകോനറഴിയനനന.ഹഹൃദേയതഴില്  കനകോവനകകളകോടനള്ള
യകോത്ര

അചതനനന്നും തന്നീരകോചനകോമരമകോചണചന ആതകോവഴില്.
ആചരചയകോചകകയകോ കവദേനഴിപഴിചട്
യകോത്രയകോകകോ൯ സമയമകോയഴി

ഈ അസകോനഴിധവതഴിലനന്നും
ഇനഴിയനന്നും ഭകൂമഴികറങനന്നും
ഭകോവകഭദേമഴില്ലേകോചത
പ്രഴിയചപടവ൪ കവചറ പലതനന്നും
സസനമകോകഴി യകോത്ര തനടരനന്നും.   
                              

                               സഴിമഴി ഗര്വകോസഴിസട്
        (അധവകോപഴിക)
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  സെസ്കൈകൗടസ് ആന്ഡസ് ഹഗഡസ്സെസ് സെസ്കൈകൗടസ് ആന്ഡസ് ഹഗഡസ്സെസ് 
                                              ഉത്ഭവന്നും,വളര്ച

                കറകോകബകോര്ടട് സന്നീഫനസണ്
സഴിതട്  കബഡന  പവല്  ആണട്  സസൗടട്
പ്രസകോനന്നും ആരന്നുംഭഴിചതട്. 1907  ലകോണട് സസൗടഴിചന
ഉദേയന്നും.  1857  ചഫബനവരഴി  22  നകോണട് കബഡന
പവല് ജനഴിചതട്. അകദ്ദേഹതഴിചന പഴിതകോവട്  H

  G കബഡന  പവലനന്നും  ,  മകോതകോവട്
ചഹനഡന്നീറ്റയനമകോണട്.  1866-ല്  ഇകദ്ദേഹന്നും
പടകോളതഴില്  കചെര്നന.  അസകോമകോനവ
പ്രതഴിഭയകോയഴിരനന  ഇകദ്ദേഹന്നും  ഒകര  സമയന്നും
എഴനതനകയനന്നും  ,  ചെഴിത്രന്നും  വരകനകയനന്നും
ചചെയഴിരനനന

സസൗടഴിചന ഉദേയന്നും
                 ദേകഴിണകോഫഴികയഴില് ബകൂവര് വര്ഗ്ഗകകോരനന്നും ബഴിടന്നീഷനകകോരനന്നും
തമ്മഴില് നടന യനദതഴില് കബഡന പവല് പചങടനതന.  യനദസമയതട്
പടണതഴിചല  കകോരവങള് കനകോകഴിനടതകോന കനടഴികചള  നഴികയകോഗഴിചഴിരനനന.
കനടഴികള്കട്  കഹൃതവമകോയ  പരഴിശന്നീലനന്നും  നല്കഴിയകോല്  അവചരചകകോണട്
പലകകോരവങളനന്നും ചചെയകോന സകോധഴികനചമനട് കബഡന പവല് മനസഴിലകോകഴി.
                   യനദകോനനരന്നും ഇന്നുംഗ്ലണഴില് തഴിരഴിചചതഴിയ കബഡന പവല്
രകോജവചത  യനവകോകളന  ചട  സഴിതഴിചയകനറഴിചട്  മനസഴിലകോകകോന  ശ്രമഴിചന.
യനവജനങള് പലരനന്നും  മയകനമരനനഴിനട്  അടഴിമകളകോചണനട്  അകദ്ദേഹതഴിനട്
കബകോധവമകോയഴി.  ഇതഴിനട്  പരഴിഹകോരമകോയഴി  അകദ്ദേഹന്നും  21  കനടഴികചള ഉപകയകോഗഴിചട്

   -Brown Sea Island ല്  ഒരന പരന്നീകണ കവകോന്നുംപട് നടതഴി. ഇസൗ കവകോന്നുംപഴികലകട്
മയകനമരനനഴിനട്  അടഴിമകളകോയ യനവകോകചള എതഴിചട്  പരഴിശന്നീലനന്നും  നല്കഴി.
ഈ പരഴിശന്നീലനതഴിചന വഴിജയന്നും  സസൗടട്  പ്രസകോനതഴിചന  ഉത്ഭവതഴികലകട്
നയഴിചന. 1907 ജകൂഹല മനതല് ആഗസട് - 8 വചര സന്നുംഘടഴിപഴിച ഈ കവകോന്നുംപകോണട്
സസൗടഴിചന ആരന്നുംഭന്നുംകനറഴിചതട്.
    
ഭകോരതതഴില് സസൗടട് പ്രസകോനന്നും 1909-ല്   T H കബകറകോണട് ഇനവയഴില് സസൗടട്
പ്രസകോനന്നും  ആരന്നുംഭഴിചതട്.  1913-ല്  വഴിവഴിയന  കബകോസട്     BOYS SCOUT
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 ASSOCIATION രകൂപന്നീകരഴിചന.  തനടര്നനളള  വര്ഷങളഴില്  നഴിരവധഴി
സന്നുംഘടനകള് രകൂപന്നും ചകകോണ ന. 1915-ല് ഇനവകകോര്കട് പ്രകവശനന്നും നല്കഴിയ
 ഒരന    SCOUT ASSOCIATION രകൂപന്നീകരഴിചന. പഴിനന്നീടട് 1916-ല് ഇനവന BOYS

  SCOUT ASSOCIATION ജഴി.എസട് അരനനനഹല,  ആനഴിബസനട് എനഴിവര്
കചെര്നട്  രകൂപന്നീകരഴിചന.  1938-ല്  ഹഴിനനസകോന   SCOUT ASSOCIATION
ആരന്നുംഭഴിചന.
                      സസകോതനവതഴിനന  കശഷന്നും കമല് പറഞ എല്ലേകോ
സന്നുംഘടനകളനന്നും കചെര്തട് ജവഹര്ലകോല് ചനഹട്റന ,  അബനല് കലകോന്നും ആസകോദേട്
എനഴിവര് കചെര്നട്  1950  നവന്നുംബര്-7  നട് ഭകോരതട് സസൗടട്  ആന ഡട് ഹഗഡട്സട്
രകൂപന്നീകരഴിചന.
സസൗടട് & ഹഗ ഡട്സട് കഹകോളഴി ഫകോമഴിലഴി   H S കവനപകോറയഴില്
                              സസൗടട്  & ഹഗഡട്സട് പ്രസകോനന്നും കവനപകോറ
ഹഹസകൂളഴില്  2018  അധവയന വര്ഷന്നും  മനതല് ആരന്നുംഭഴിചന.  സസൗടഴില്   ഈ
വര്ഷന്നും  32  കനടഴികള് അന്നുംഗങളകോയഴിടനണട്.  അവചര  4  പകടകോളനകളകോയഴി തഴിരഴിചട്
പ്രവര്തനന്നും നടതഴി വരനനന. ഈ വഴിദേവകോലയന്നും ആതഴിഥവന്നും വഹഴിച സബട് ജഴില്ലേകോ
കലകോകമള  ,  സകൂളഴില്  നടകനന വഴിവഴിധ  പകോഠവകോനനബന പ്രവര്തനങള്
എനഴിവയഴില്  സസൗടട്   വഴിദേവകോര്ത്ഥഴികളനചട  കസവനന്നും  ലഭവമകോണട്.   മനകന്നും

   -LOCAL ASSOCIATION നട്  കന്നീഴഴിലകോണട്  ഈ  വഴിദേവകോലയതഴിചല  സസൗടട്
യകൂണഴിറ്റട്  പ്രവര്തഴികനനതട്.  സമയ  ബനഴിതമകോയഴി  നടതനന  വഴിവഴിധ
പരന്നീകകളഴില്  കനടഴികള്  പങടനകനനന.  ഹവവഴിധവമകോര്ന  വഴിവഴിധ
പരഴിപകോടഴികളനന്നും  സന്നുംഘടഴിപഴികനനന.  സസൗടഴികനകോചടകോപന്നും  ഹഗഡട്സട്  യകൂണഴിറ്റഴിചന
പ്രവര്തനവനന്നും അടനത വര്ഷന്നും മനതല് ഈ വഴിദേവകോലയതഴില്
ആരന്നുംഭഴികനനതകോണട്.                                

                                                              

ചഡനഴിസട് വഴി ഫകോനസഴിസട്

(അധവകോപകന)
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  അധത്വഫനതയിസന്റെ വേയിലഅധത്വഫനതയിസന്റെ വേയില

ഒരന  വലഴിയ  സന്നുംഘമനണകോയഴിരനനന.  അവര്  വനതഴിലകൂചട  യകോത്ര
ചചെയനകയകോയഴിരനനന.  അവര്  നടനട്  നടനട്  ഒരന  കനനഴിചന
തകോഴട്ഭകോഗതട്   എതഴി.ആ  കനനഴിചന  ഉയരന്നും  കണട്  അവരനചട
ഭകോണ്ഡവനമകോയഴി എങചന കയറനചമനട് അവര് വഴിഷമഴിചഴിരഴികനകമകോഴകോണട്
ഒരന സസ്തന്നീ ആ വഴഴി വനതട്.  ആ സസ്തന്നീയനചട കയഴില് ഒരന കനഞനന്നും പഴിചന
വഴിറകനമനണകോയഴിരനനന.  ആ  സസ്തന്നീ  കനഞഴികനയനന്നും  എടനതട്  വഴിറകനമകോയഴി
നടകനനതട്   കണകപകോള് ആ യകോത്രസന്നുംഘതഴിചല ഒരകോള് കചെകോദേഴിചന  :
“തകോങള്  എങചനയകോണട് കനഞഴികനയനന്നും വഴിറകനന്നും ചെനമനനചകകോണട് ഈ
കനനട്  കയറനനതട്  ?എത്ര  കഷപകോടകോണഴിതഴിനട്  ?സസ്തന്നീയനചട  മറനപടഴി
ഇതകോയഴിരനനന “ മചണണ്ണ വകോങകോനനന്നും ഉചകനള്ള ഊണഴിനനന്നും ഈ വഴിറകട്
വഴിറ്റകോകല  ശരഴിയകോകകൂ  .  അതനചകകോണട്   ഇതട്  തന്നീചര  ഒഴഴിചന  കകൂടകോന
പറ്റകോതതകോണട്  .  പഴിചന  എചന  ഈ  കനഞട്  !  ഇതനന്നും  തന്നീചര  ഒഴഴിചന
കകൂടകോന  പറ്റഴില്ലേ.

കണഴികല്ലേ......  ആ  സത്രന്നീ  അവളനചട  ജന്നീവഴിത  മകോര്ഗതഴിനന
കവണഴി   എത്ര  അധസകോനഴികനനന.ജന്നീവഴിതതഴില്  പല  ലകവങളനന്നും
ഉണകോകനന്നും.അതട്  നഴിര്വഹഴികണചമങഴില്  പല  കഷപകോടനകളനന്നും
സഹഴികകണഴി വരനന്നും .
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ഫഴിദേ സഴി.ചക
 

    IX A

  ഭൂമയിതന് ജദ്ധീവേന്ഭൂമയിതന് ജദ്ധീവേന്

അതഴിലലഴിഞകോറകോടഴി നന്നീരകോടഴി
ചപകോഴഴിയനനന കസ്നേഹമകോയട് മമ ജന്നീവന മണമകോയട് തന്നീര്ന
പചപരവതകോനഴിയകോലനന്നും കനളഴി-
ചരകോഴനകനന ഓളങളകോലനന്നും ഉയര്ചതഴനകനല്പഴിന

സനഗനമകോയഴിതകോ ഭകൂമഴി.
            പനതനജന്നീവന പഴിറകനന്നും മണ്ണഴില്
            ആനനകോമഹൃതന്നും നഴിറയനനന.
            മഴതന മണ്ണഴില് സനഗനന്നും പരതകവ
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            കസ്നേഹപ്രകകോശന്നും വഴിതറനനന. 
കകോറ്റകോയഴി സനഖന്നും പരകകവചയങനന്നും
കണ്മണഴികപകോചലന പ്രകഹൃതഴിയഴിതകോനസഴിതന്നും
           കചെകതകോഹരമകോചണന ഭകൂമഴിക
           കചെതനയകോചണന കലകോകചമനനന്നും
           ഒഴനകനനന്നീ മടഴിയഴിചലന ജന്നീവന
         

  സകനകോഷതകോല് തനടഴികനനന്നീ നഴിമഴിഷന്നും
ഏവരനന്നും സദേകോ സകനകോ    ഷതകോല്
നമഴികനനന ഭകൂമഴികചയ
നനഴി ചപകോഴഴികനനന ഭകൂമഴിതന-
മടഴിതടഴില് ചെകോഞണഴിഞതഴിവഴിനന്നീതരകോയട്.

 

പവഴിത്ര ചക.വഴി
 

 VIII D
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അനറ്റ്യഫഞ്ജലയിഅനറ്റ്യഫഞ്ജലയി
ഒരന  മ൪തവജന്മതഴില്
സനഖമറഴിഞന.
ജന്നീവഴിതധകോരത൯
കനകോവനമറഴിഞന.
ഒരന
സനഹഹൃബനതഴി൯
വഴിലയറഴിഞന.
ഒരന  കവ൪പകോടഴി൯
ദേനദുഃഖമറഴിഞന.
ഒകോടഴികളഴിചന  വള൪നന
നമ്മള്
പകോടഴിപഠഴിചന വള൪നന നമ്മള്
 ആയഴിരന്നും ജന്മങള് ഇനഴിയനമനചണങഴികലകോ
മ൪തവരകോയട് വന്നീണനന്നുംജനഴികനചമനകോകഴികലകോ
ഒരന കതകോഴനകോയഴി നഴിചന തരനകവകോഹദേവന്നും
കകോലന്നും മറകനകകോന്നും കലകോകന്നും മറകനകകോന്നും
മറകകോ൯ കഴഴിയഴില്ലേ നഴികനകോ൪മ്മകള്......
എനഴിചല ശസകോസന്നും നഴിലയനന്നും വചര........

അഞ്ജന.പഴി.ബഴി
 

.VIII C
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ഗഫന്ധയി ജദ്ധീവേയിതസം ഒറവനഫടതയിലഗഫന്ധയി ജദ്ധീവേയിതസം ഒറവനഫടതയില

1869  ഒകകകോബര്  2  ഗനജറകോതഴിചല  കപകോര്ബനറഴില്
കരന്നുംചെനട്ഗകോനഴിയനചടയനന്നും                        പനതട് ലന്നീഭകോയഴിയനചടയനന്നും
മകനകോയഴി ജനനന്നും.
1883 കസ്തകൂര്ബചയ വഴിവകോഹന്നും ചചെയന.
1893 ദേകഴിണകോഫഴികയഴികലകട് തഴിരഴിചന.
1904 ഇനവന ഒപന്നീനഴിയന പ്രസഴിദന്നീകരണന്നും.
1906 ആദേവ സതവകോഗഹന്നും-ദേകഴിണകോഫഴികന ഭരണകകൂടതഴിചനതഴിചര.
1915 ഇനവയഴില് തഴിരഴിചചതനനന.
1915  ജനനവരഴി  29:ഗനജറകോതഴിചല  സബര്മതന്നീ  തന്നീരതട്  ആശ്രമന്നും
സകോപഴികനനന.
1917 ഇനവയഴിചല ആദേവ സതവകോഗഹ സമരന്നും ചെമകോരനഴില്.
1918 ആദേവ നഴിരകോഹകോര സമരന്നും അഹമ്മദേകോബകോദേഴില്.
1919 ഏപ്രഴില് 6:റസൗലറ്റട് നഴിയമതഴിചനതഴിചര രകോജവവവകോപക ഹര്തകോല്.
1920 നഴിസഹകരണ പ്രസ്തകോനതഴിനട് തനടകന്നും.
1922 മകോര്ചട് 10:അറസനന്നും ജയഴില് ശഴികയനന്നും.
1930  മകോര്ചട്  21:ചെരഴിത്രപ്രസഴിദമകോയ   ദേണ്ഡഴിയകോത്രയനന്നും  ഉപട്
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സതവകോഗഹവനന്നും.
1931 രണകോന്നും വടകമശ സകമ്മളനതഴില് ഗകോനഴിജഴി പചങടനകനനന.
1942  കസഴിറ്റട്  ഇനവകോ  പ്രകമയവനന്നും  പ്രവര്തഴികനക  അചല്ലേ ങഴില്  മരഴികനക
(   )Do or Die
എന ഗകോനഴിജഴിയനചട ആഹസകോനവനന്നും.
1947 കസ്തകൂര്ബയനചട മരണന്നും.
1947  ആഗസട്  15:സസകോതനവ  പ്രകോപഴി  ആകഘകോഷതഴില്  പചങടനകകോചത
ഗകോനഴിജഴി കല്കതയഴില് മതസസൗഹകോര്ദേ ശ്രമങളഴില്.
1948  ജനനവരഴി  30:ബഴിര്ളകോമനഴിറഴില്  പ്രകോര്ത്ഥനകോകയകോഗതഴിനട്
കപകോകനകമകോള്  നകോഥനറകോന്നും  വഴിനകോയകട്  കഗകോഡട്ചസയനചട  ചവടഴികയറ്റട്
മരണന്നും. 

അരനണ് കകോര്തഴികട് പഴി ജഴി
-VIII B
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                            ഗ്രേഫമസംഗ്രേഫമസം

കകരനഴിരകള് കവഴിത പകോടനന്നും തന്നീരന്നും
പനഴകള് കവഴിത പകോടനന്നും തന്നീരന്നും
പച വഴിരഴിച വയകലലകളനന്നും 
കനളഴിര് ചചെകോരഴിയനന്നും അരനവഴികളനന്നും 
മഴവഴില് വര്ണ്ണ പകഴികളനന്നും 
പകോറഴി നടകനന്നും ഗകോമന്നും.
കനനനന്നും  വയലനന്നും
നന്നീര്കതകോടനന്നും
നഴിറചഞകോചരന ഗകോമന്നും
കകോറ്റഴിലകോടഴി  ഉലയനന  പച
ചതകങകോലകള്
നന്നീചള  പനഴകള്  ഒഴനകനന്നും
സനനരചമന  ഗകോമന്നും.
എചന സസനന്നും ഗകോമന്നും
സനനര സനരഭഴില ഗകോമന്നും
ഞകോന  വസഴികനചമന
ഗകോമന്നും
ഞകോന വളര്ചനകോചരന ഗകോമന്നും.
                               

                               

     
 

 
ശഴിഖ     

 
-VIII D
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'എഴുതസ് അവേകൈഫശമഫകയിയ ഒരുഎഴുതസ് അവേകൈഫശമഫകയിയ ഒരു
മനുഷറ്റ്യന്മനുഷറ്റ്യന് '

നര്മ്മരസന്നും കലര്ന ലളഴിതമകോയ ഭകോഷചകകോണട് നചമ്മ
ചെഴിരഴിപഴികനകയനന്നും ചെഴിനഴിപഴികനകയനന്നും ചചെയ മഹകോനകോയ
എഴനതനകകോരനകോണട്  ഹവകന്നും  മനഹമ്മദേട്  ബഷന്നീര്.
കകകോടയന്നും  ജഴില്ലേയഴിചല  ഹവകതഴിനടനതനള്ള
തലകയകോലപറമഴിചല ഒരന മരകചവടകകോരചനറ മകൂത
മകനകോയഴി  ജനഴിച  ബഷന്നീര്  ബകോലവതഴില്തചന
ഗകോനഴിയന  ആദേര്ശങളഴില്  ആകഹൃഷനകോയഴിതന്നീര്നന.
സസകോതനസമരരന്നുംഗതട്  സജന്നീവമകോയഴി  പചങടനതട്
ജയഴില്വകോസന്നും  അനനഭവഴിച  അകദ്ദേഹന്നും  ഉതമനകോയ
കദേശകസ്നേഹഴികകൂചടയകോയഴിരനനന.ഇനവയനചട  വഴിവഴിധ
ഭകോഗങളഴില്  സഞരഴിചട്,  ജന്നീവഴികകോന  കവണഴി

അലഞനനടനട്,  കനരഴിടന  പഠഴിച  ജന്നീവഴിതകോനനഭവങള്  അകദ്ദേഹതഴിചനറ
രചെനകള്കട്  അടഴിതറയകോയഴി  മകോറഴി.  അതനചകകോണട്  തചന
മലയകോളസകോഹഴിതവരന്നുംഗതട്  ഇതഴിഹകോസ തനലവമകോയ സകോനന്നും  അലങരഴികകോന
അകദ്ദേഹതഴിനന സകോധഴിചന.

ശകമകോയ  ആകകപഹകോസവവനന്നും  രകൂകമകോയ  പരഴിഹകോസവനന്നും
വരഴികള്കഴിടയഴില്  ഒളഴിപഴിചനചവചട്  വകോയനകകോചര  കകവലകോഹട്ളകോദേതഴില്
നഴിനട്  ആഴതഴിലനള്ള  ചെഴിനകളഴികലകട്  ഉയര്തഴിചകകോണന  കപകോകനന
'ബഷന്നീറഴിയന ഹശലഴി' തകോരതമവങള്കപനറമകോണട്.

പനതനമയനള്ള പ്രകമയങള്,  ശകമകോയ ആഖവകോനഹശലഴി,  അനനവമകോയ
കഥകോപകോത്രസഹൃഷഴി  എനഴിവയകോയഴിരനനന  അകദ്ദേഹതഴിചന  കഹൃതഴികളനചട  മനഖവ
സവഴികശഷതകള്.  ഉനത  ജകോതഴികകോരനകോയ  കകശവന  നകോയരനകടയനന്നും
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ചതകോഴഴില്  രഹഴിതയകോയ  കഴിസ്തവന  യനവതഴി  സറകോമ്മയനകടയനന്നും  നര്മ്മന്നും
തനളനമനന പ്രകമയ കഥയകോയ 'കപ്രമകലഖന'കതചടയകോണട് ബഷന്നീര് സകോഹഴിതവ
പ്രകവശന്നും നടതഴിയതട്.

ആധനനഴിക മലയകോള സകോഹഴിതവതഴില് ഏറ്റവനന്നും അധഴികന്നും വകോയഴികചപട
എഴനതനകകോരഴിചലകോരകോളകോയഴിരനനന  അകദ്ദേഹന്നും.  ജന്നീവഴിതകോനനഭവങളനചട
കരനതനചകകോണട്  'എഴനതഴിചന  സനല്തകോനകോ'യഴിതന്നീര്ന  അകദ്ദേഹതഴിചന
ജന്നീവഴിതകഥകള് മലയകോളഴിയനചട സകോഹഴിതവ ജന്നീവഴിതതഴില് നഴിറഞന ചതളഴിഞന
നഴില്കനനന. സര്വ ചെരകോചെരങകളകോടനമനള്ള അടങകോത കസ്നേഹവനന്നും ആദേരവനന്നും
വകോത്സലവവനന്നും  കഥകളനചട  ഓകരകോ  മനകഴിലനന്നും  മകൂലയഴിലനന്നും  നഴിറഞന
നഴില്കനനനമനണട്.
മലയകോള സകോഹഴിതവതഴിചല 'ചെകവര്തഴി'  തചനയകോയ അകദ്ദേഹചത നമനകട്
നമഴികകോന്നും 

 

കമരഴി ഹഷല
(അധവകോപഴിക)
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അമ്മേഅമ്മേ
കകോ ല് വഴിരലനകളകൂനഴി
പടവനകചളകോനഴിലനന്നും
ചതനഴി
വന്നീഴകോചതയഴികപകോഴനന്നും
ഹകവഴിരല്  തകോങഴി
കകൂചട നടകനനനണമ്മ
കനകോവഴിലനന്നും
നഴിറവഴിലനകമകോകരകോ
ചെഴിരഴിയഴിലനമഴികപകോഴനന്നും
കസ്നേഹവകോകനകള് തന
സഹയകോത്രഴികയകോചണനമ്മ.

ഫകോതഴിമ സന
 X A
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ചെന്ദ്രന് എസന്റെചെന്ദ്രന് എസന്റെ    സെത്വപഫലയസം  സെത്വപഫലയസം  
  എന പ്രഴിയ കളഴികതകോഴകോ,
   ബകോലവനകോളഴിചല എന ഇച
   സഫലമകോകനനന്നീ സനദേഴിനതഴില്
   മതഴിയടകകോന കഴഴിയകോചത
   എന മനന്നും തനടഴികനനന

നഴിന  മടഴിതടഴിചല
ചകകോചകോലയഴില്
ചകകോതഴികനനന കഴിസകള് കകടനറങകോന
നകത്ര ദേന്നീപഴിയഴില് മയങകോന
വരനനന  ഞകോന നഴിന അടനകല്
ആഹട്ളകോദേകമളകയകോചട ഞകോന വരനനന.
നഴിനകട്  സസൗനരവന്നും നല്കഴിയ നകത്രങള്
സസപ്നന്നും കണന  ഞകോന ഉറങനനന.
എന മകോനസതഴിചല തകോരങള്
പഹൃഥഴിയഴില് എചന തകോരകോടനപകോടഴിയനറകനനന.
നഴിന സന്നുംഗന്നീത കലകോകതഴികലകട് ഞകോന വരനനന.
ചവള്ളരഴിപ്രകോവഴിനന സമന്നും ചനയലങരഴിച
നഴിന ആനനന്നും എത്ര മകനകോഹരന്നും.
ചവള്ളപടനചമതയകോയ നഴിന കമനഴിയഴില്
ചെകോഞനറങകോന എത്ര സനഖകരന്നും!
രകോത്രഴിയഴില് അമ്മയകോന്നും ഭകൂമഴിചയ കകോണകോന
എത്ര കചെകതകോഹരന്നും !

അഞ്ജന എന്നും എസട്
 VIII C
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                  ഉറങ്ങഫതവേർഉറങ്ങഫതവേർ

                                   രകോത്രഴികള് നഴിനകനറങനവകോന
സഹൃഷഴിചന                                        
 സസപ്നചമതകള്.........
ചെഴിറചകകോടഴിഞ പകലഴിചന
മനടനന വന്നീഥഴികളഴിലകൂചട.......
ചെഴിതലനപഴിടഴിച കമകോഹവനമകോയഴി
നടനകലനനവര്കട്
ഉറങകോനനള്ളതല്ലേ മകനകോഹരരകോതത്രഴികള്......
കവവഴിതകളഴില് പ്രണയന്നും തനളനമനനന
മറകകോനകോവകോത രകോത്രഴികളഴില്
ജന്നീവഴിതതഴിചന കമല്കകൂരയഴില്ലേകോത
കകൂടകോരങള് തകരനകമകോള്
ആസസകോദേനതഴിചന സസര്ഗ്ഗന്നീയതയഴില്
നഴിദ്രകള് എഴനതചപടകോത 
മഹകോകകോവവമകോകനനന.
ഉറങകോതവകര.......
ഉറങനക......

                                                   

  

 
ഫകോതഴിമ ഫഴിദേ

                                                    
 VIII B
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                              കൈയിടയിയതയില പഫതയികൈയിടയിയതയില പഫതയി
      കളളന  -ഗനമ്മന  !  കമകോഷഴികകോന ഒരന  വലഴിയ  വന്നീടനകണനചവചന.
രകോത്രഴിയഴില് അവഴിചട             കമകോഷഴികകോന എതഴിയകപകോള് അതകോ
മചറ്റകോരന കളളന -തഴിമ്മന!
       “ഹനന്നും,     ഞകോനഴിവഴിചട കമകോഷഴികനന്നും.  നന്നീ നഴിചന പകോടഴിനന കപകോ.”  അവര്
തര്കമകോയഴി.  ഒടനവഴില്  ഗനമ്മന
പറഞന!  “ഞകോന  കയറഴി
കമകോഷഴികകോന്നും.  കഴിടനനതഴില്
പകോതഴി തകനകകോന്നും.
         അതന  സമ്മതഴിചട്
സകനകോഷകതകോചട  തഴിമ്മന
പനറതന നഴിനന. ഗനമ്മന മതഴില്
ചെകോടഴി  അകതന കടനന.  അലന്നും
കഴഴിഞകപകോള്  ഗനമ്മന
തഴിരഴിചചതഴി.  എനഴിടട്
തഴിമ്മനവഴിചന  ഹക പഴിടഴിചട്  ഒറ്റ
കടഴി!
          “ഹകയകോ....
ഇചതനകോ?”
"കഴിടഴിയതഴില്  പകോതഴി  തനതകോ.  അവഴിടചത  പടഴി  എചന  രണന  തവണ
കടഴിചന.”

                                                                 

നഴിദേ സനഹബര്
                                                                      XI B
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കൃഷയി സചെയഫത കൈർഷകൈന്കൃഷയി സചെയഫത കൈർഷകൈന്
           
      കഹൃഷഴി  ചചെയകോചത കഴഴിഞന കപകോകനനതകോണട് ഇനട് കര്ഷകചന
കജകോലഴി.  ഇനട്  കഹൃഷഴിചചെയകോതഴിരഴികനന  കര്ഷകന  അവചന
വന്നീടനവകോതഴിലഴിനടനതട്  തചന  കകോളകചള  ചകടകോനനപകയകോഗഴിചഴിരനന  കനറ്റഴി
പഴിഴനതന  കളയനനന.  അവയട്  ചവളളന്നും  ചകകോടനതഴിരനന  കകോടഴിപകോത്രന്നും
ചപകോടഴിചനകളയനനന.  കഹൃഷഴിചചെയകോന  കവണഴി  പലഴിശകകോരചന  കയഴില്
നഴിനനന്നും വകോങഴിയ കടന്നും തചന എല്ലേകോമകോയഴിരനന കകോളകചള വഴിറ്റട്  വന്നീടനനന.
വയല് പകോടതഴിനട്  ചകകോടനതട്  ധകോനവന്നും  വഴില  ചകകോടനതട്  വകോങഴി  അവന
വര്ഷന്നും  മനഴനവന  നന്നീണനനഴിലനന  തചന  കടതഴിചന  കണകനകള്

കകൂടഴികയകോജഴിപഴികനനന.  എനന  മനതല്  എനയറഴിയകോചത  നകോളനകളകോയഴി
വളമഴിടന വളര്തഴിയഴിരനന നഴിരകോശ അങചന അവചന രകതഴില് നഴിനട്
പനറതന വരനനന.  ഇനട്  കകകോഴഴിയനചട  ആദേവ  കകൂവലഴികനകോചടകോപന്നും  അവന
ഉണരനനന.  കകോളയട്  പകരന്നും  തചന  ഹസകഴിള്  പനറതഴിറകനനന.
ഹകോനഡഴില് പരഴികശകോധഴിചട് ആഹകോരന്നും നഴിറച പകോത്രന്നും കവകോരഴിയറഴില് ചവചന.
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നഗരതഴികലകട്  കപകോകനനന.  അതന  വഴഴി  ഇരനവശതനമകോയഴി
വവകോപഴിചനകഴിടകനന  വയലനകകളകോ  വഴിളകകളകോ  ഒനനന്നും  അവനഴികപകോള്
കകോണനനഴില്ലേ.  പകഴികളനചട  മധനരശബവനന്നും  അവന  കകള്കനനഴില്ലേ.
വഴഴിയനചട ഇരനവശങളഴിലകോയഴി ഉയര്ന തറയഴില് ചവചനപഴിടഴിപഴിചഴിരഴികനന
മനള്ചചടഴികളകോണട്  അവനഴികപകോള്  കകോണനനതട്.  തകോമസഴിചന  ചചെനകോല്
ക ഠഴിനമകോയഴി  ശകകോരഴികനന  യജമകോനചന  ശബമകോണട്  അവന
കകള്കനനതട്.  വര്ഷങളകോയഴി  കഹൃഷഴിയനചട  തന്നീരതട്  ബനഴിചഴിരനന
അവചന       വളളന്നും  മനങഴികപകോയഴിരഴികനനന  എന രഹസവന്നും  തചന
ജന്നീവഴിതതഴിചന വഴില ചകകോടനതട് ഒളഴികകോനകോഗഹഴികനനന.  അതന ചകകോണട്
ഇകപകോള് കഹൃഷഴികകോരചന കജകോലഴി കഹൃഷഴി ചചെയകോതഴിരഴികനക എനതകോണട്

 

 
 

പ്രബന്നീന ഇ. ചക
 

.X C
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വൃദസെദനസംവൃദസെദനസം

ആകരകോരനമഴില്ലേകോതലഞന നടകനനവ൪കട്
അഭയമന്നീ  സദേനന്നും  വഹൃദസദേനന്നും  മകള്
ഹകചയകോഴഴിനവ൪കട്ആശ്രയമന്നീഭവനന്നും
എനഴിനഴിങചന മകൂകനകോടന നന്നീങനനന.
കസ്നേഹന്നും എന വകോകട് മറന തലമനറ
എവഴിചട  ചചെനന  നഴില്കനന്നും.പതട്
മകളനണകോയഴിടനന്നും അമ്മയനന്നും അഛനനന്നും
                                ആ...ആശ്രയ
ഭവനമഴില്.
ഒകോ൪കനക ഒരനനകോള് നഴിങളനന്നും
വനനകചരനന്നും ഈ ഭവവനമഴില്

മനബകോറക തസ്നേഴിയ
 XI A
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ജൂനയിയർ സറഡസ്വകഫസസ്ജൂനയിയർ സറഡസ്വകഫസസ്

 അനര്കദേശന്നീയ ചറഡട് കകകോസട് ചസകോഹസറ്റഴിയനചട ഉദേകോതമകോയ ലകവങള്
സകോകകോതട്കരഴികനനതഴിനനന്നും  യനവതലമനറയഴില്  കസവന  സനദത,സസഭകോവ
രകൂപന്നീകരണന്നും
,ദേയ,കസ്നേഹന്നും  ആതനര
ശനശ്രകൂഷ,വഴിദേവഭവകോസ
പ്രചെരണന്നും  എനന്നീ
ഉതട്കഹൃഷകോദേര്ശങള്

രകൂഢമകൂലമകോകനനതഴിനനന്നും  കവണഴി  രകൂപവതട്കരഴിച  ഒരന  സന്നുംഘടനയകോണട്
ജകൂനഴിയര്  ചറഡട്കകകോസട്.  ഇതന  തഴികചനന്നും  ജകോതഴി,  മത,  വ൪ഗ്ഗ,
രകോഷന്നീകയതരമകോയനന്നും നഴിഷ്പകമകോയനന്നും പ്രവര്തഴികനനതകോണട്.

                                        ജന്നീ൯ ചഹ൯ടഴി ഡവകൂനനഴിനട്
കസകോള്ചഫറഴികനകോ  യനദന്നും  നല്കഴിയ  പ്രകചെകോദേനന്നും  ചറഡട്കകകോസഴിനട്  രകൂപന്നും
നല്കഴിചയങഴില് ഒനകോന്നുംകലകോക     മഹകോയനദകകോലചത മനനഷവ ഗനരനതഴിയനചട
കഥ  കകോനഡയഴിചല  ബകോലഴികബകോല൯മകോരനചട  കണ്ണനതനറപഴികകോ൯
കപകോനവയകോയഴിരനനന.
യനദതഴില് മനറഴികവറ്റന  കഴിടകനന ഭട൯മകോചര ശത്രന മഴിത്ര കഭദേന്നും  കകൂടകോചത
സഹകോയഴികനന  ചറഡട്കകകോസഴിചന  പ്രവര്തനങള്കട്  കനടഴികളനചട
സന്നുംഭകോവന  വഴിലചപടതകോയഴിരനനന.  ഭടനന്മകോര്കട്  പ്രഥമശനശ്രകൂഷ
നല്കകോനകോവശവമകോയ ബകോകനജനന്നും  മറ്റന  വസ്തനകളനന്നും  കശഖരഴിചന  നല്കനവകോന
ആ  കനടഴികള്  കകോണഴിച  കസവന  സനദത  മനതഴിര്നവചരകപകോലനന്നും
അത്ഭനതചപടനതഴി.  നകോളചത  വകോഗട്ദേകോനങള്  ഇനട്  കസവനതഴിചന
പകോഠങള് ഗഹഴിചകോല് കലകോകചത ദേനരഴിത  വഴിമനകമകോകകോന കഴഴിയനചമനട്
അനനഭവ  സമനയകോയ  കകോരകോബര്ടണ്  എന  മഹതഴി
മനസഴിലകോകഴി.കനടഴികളനചട  ഉത്സകോഹന്നും  പ്രവര്തന  മണ്ഡലതഴികലകട്
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തഴിരഴിചനവഴിടകോന  കവണഴി  1920  ല്  അവര്  ജകൂനഴിയര്  ചറഡട്കകകോസഴിനട്  രകൂപന്നും
നല്കഴി.
മനനഷവ കസ്നേഹഴികളകോയ ഉതമ പസൗരന്മകോചര വളര്തഴി എടനകനന ജകൂനഴിയര്
ചറഡട്കകകോസഴിചന അന്നുംഗങളകോകനനതട് ഒരഭഴിമകോനമകോയഴി കണകകോകകോന്നും.

ജകൂനഴിയര് ചറഡട്കകകോസട് പ്രസകോനന്നും കവനപകോറ ഹഹസകൂളഴില് 1992  അധവയന
വര്ഷന്നും  മനതല്  പ്രവര്തനന്നും  ആരന്നുംഭഴിചന.ഇനനന്നും  സകൂളഴില്  ചജ.ആര്.സഴി
കവകോ ഡറ്റനകള് കസവന രന്നുംഗതട് മനകനറനനന.
 

 

 
 

കഷര്ലഴി മകോതവകൂ

                                                         (അധവകോപഴിക)

                

    നയിഴലുകൈൾനയിഴലുകൈൾ

                              ഇരനളഴിചനറ കറനത നഴിഴലനകള്
                         എചനറ നയനങള്കട് മന്നീചതയകോയഴി വലന്നും ചവയനനന
                              കരനതറ്റ കരങളകോല് ഞകോന എചനറ
                           കണ്പന്നീലഴി പതനചക തകലകോടചവ
                          മറയനനന മങഴി ചതളഴിയനനന 
                          നഴിശയനചട ഏകകോന ചെഴിത്രങള്
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                     ഉണരകോചത ഉറകന്നും നടഴിചന ഞകോന
                  അകചല എചന കണഴികനന കരങള്കട് കനചര
                എചനറ ശഴിരസഴില് ആയഴിരന്നും 
                 മഴിനല്പഴിണരനകള് കകടന ഞകോന
                   അറഴിയനനന ഞകോന എചനറ നഴിസഹകോയത
                     ഉണരകോതഴിരനനനചവങഴില് എനട് ഞകോന ഒകോ൪തനകപകോയഴി  

                     എചനറ നഴിമഴിഷങള്ഒകോകരകോനനന്നും
                      മഹൃതവനതന നഴിഴലനകളകോയഴി ചതളഴിയനനന
                       കകോലമഴിചനചന മറകകോന പഠഴിപഴിചഴിരനനനചവങഴില്
                        നനരയനന ഈ ജലന്നുംചമന നഴിരതനകോകഴില്ലേ ഈ

ജന്മവനന്നും
                     കകോലകമ
എചനയന്നീ  ഇരനടഴില്
തനഴിചകോകഴി
                        മറയന
നചതങന നന്നീ
                      അരനതട്
നന്നീ  ഇനഴിയനമന്നീ  ദേനരനകഥ
തനടരരനചത

                     മറകന നന്നീ നകോകളകന കവണഴി
                   ജനഴികനമന്നീ കകോലതഴിനനന്നും

 

                                                                  ആദേഴിതവ
 X A
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അവേസെഫനസത ഉമ്മേഅവേസെഫനസത ഉമ്മേ
   ഇരനടട്  കയറഴിവന ആ സനവയഴില് മകോളവഴിക തനഴിചകോയഴിരനനന.ഇടഴിയനന്നും
മകനലനന്നും കകൂടഴിയ മഴ.അവള് അമ്മചയ കകോതഴിരനനന മടനതന.ചവളഴിചമഴില്ലേകോത
ഒരന  ഇരനടന  മനറഴിയഴില്  അവള് തനഴിചകോയഴിരനനന.ചവളഴിചതഴിനകോയഴി  മണ്ണണ്ണ
വഴിളകട്  കതഴികനവകോന  അവള്കട്  അറഴിയഴില്ലേകോയഴിരനനന.അരഴിയനന്നും
സകോധനങളനന്നും  വകോങകോന  കപകോയ  മകോളവഴികയനചട  അമ്മ  കനട
എടനതഴില്ലേകോയഴിരനനന.
             വണഴികള് തഴിരകഴിടട്
പകോയനനന.മഴ  കപകോവകോന  നഴില്കകോചത
മകോളവഴികചയ  ഒകോ൪തന  ചകകോണട്  അമ്മ
ചമചല്ലേ  നടനന  തനടങഴി.മഴ  നനഞതന
കകോരണന്നും  ഒരന  വണഴിയനന്നും
നഴി൪തഴിയഴില്ലേ.അമ്മ  സങടകതകോചട
തഴിരഴിഞന  നടനന.ഒരന
കബകോധവനമഴില്ലേകോചത  മഴ  നനഞട്  കറകോഡഴിലകൂചട  അവ൪
നടനന.ചെന്നീറഴിപകോഞനവന  കലകോറഴി  അവചര  ഇടഴിചന  ചതറനപഴിചന.കണന  നഴിന
ആളനകള്  ഒകോടഴി  അടനചതതഴി.ഉടചന  കപകോലന്നീസഴിചന  വഴിവരന്നും
അറഴിയയഴിചന.അകപകോള്  രകോത്രഴി  10  മണഴി  ആയഴിരനനന.ആശനപത്രഴിയഴില്
എതനനതഴിനന  മനമനതചന അമ്മ മരണചപടഴിരനനന.അമ്മചയ കകോണകോചത
അലറനന  പഴിഞന  മകളനചട  കരചഴില്  നകോടകോചക  പട൪നന.എല്ലേകോവരനന്നും
ഒകോടഴിചയതഴി.എനകോചണനട്  എല്ലേകോവരനന്നും  ഒറ്റ  വകോകഴില്  കചെകോദേഴിചന.മറനപടഴി
പറയകോന മകോളവഴികകട്  കഴഴിഞഴില്ലേ.രകോവഴിചല  ആന്നുംബനലനസഴില് അമ്മചയയനന്നും
ചകകോണട് വരനന കപകോലന്നീസനകകോചര കണന മകോളവഴിക ചഞടഴി.അമ്മ മരഴിചന എന
ദേനദുഃഖവകോര്ത  കകടട്  മകോളവഴിക  തളര്നന  കപകോയഴി.അമ്മയനചട
അടനകതകട്കരഞനചകകോണട്  അവള്  ഒകോടഴിചചനന.ചനറ്റഴിയഴില്  ഒരന  ഉമ്മ
ചകകോടനതന.അതട്  അവസകോനചത  ഉമ്മയകോയഴിരനനന.മകചള  ഒരന  കനകോകട്
കകോണകോചത ആ അമ്മ യകോത്രയകോയഴി.
                             

 
ഫകോതഴിമ

 VIII C
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              സെത്വപതയിസന്റെ വതരയിവലറയിസെത്വപതയിസന്റെ വതരയിവലറയി

എനഴിചകകോരനപകോടട്  ദേകൂരന്നും  കപകോകകോനനണട്.  എനകോല്  എനഴികട്  തഴിരകഴില്ലേ.
ചചെറനചെനവടനകള് ചവചന ഞകോന നടകനനന.  ഒനഴിനന പഴിറചക ഒനന മകോത്രന്നും.
എനകോല് ഓകരകോ ചെനവടനന്നും മനകനകോടട്,ഉയര്ചയഴികലകട്.
       അഗഴിചഴിറകനകള്  എന  എ.പഴി.ചജ  അബനല്  കലകോമഴിചന
ആതകഥയഴില്  അകദ്ദേഹന്നും  തചന  സസപ്നന്നും,തചന  ലകവന്നും  ,ഈ  ചചെറഴിയ
വരഴികളഴില്  ഒതനകനകമകോള്  ആതകോര്ത്ഥതയനള്ള  ,ലകവകബകോധമനള്ള  ഈ
മനനഷവചന  കനറചട്  കകോല്ചവപനകള്  അറഴിയകോചത  പഴിനതനടരകോന  നകോന്നും
ആശഴിചനകപകോകനനന. 
        പലതരന്നും  കഴഴിവനകകളകോചടയകോണട്  ഓകരകോ  മനനഷവനനന്നും  ഭകൂമഴിയഴില്
ജനഴിചനവന്നീഴനനതട്.ഉയരണചമനട്  സസപ്നന്നും  കകോണനന  ഏചതകോരകോകളയനന്നും
ഉയര്തകോന പ്രപ ഞന്നും ഗകൂഢകോകലകോചെനനടതനകയകോണട് എനട് അകദ്ദേഹതഴിചല
കവഴി പറയനകമകോള്   
നകോചമല്ലേകോന്നും  എ ങകോചണകോരഴിടതഴിരനനട്  പ്രപഞചത  കനകോകഴികകോണനകമകോള്
സകൂരവചെന്ദ്രന്മകോരനന്നും  മറ്റന  ഗഹങളനന്നും  ആകകോശവനന്നും  നമനകട്  കവണഴി-നമ്മനചട
ഉയര്ചകട്  കവണഴി  സദേകോ  ഒരനങഴിയഴിരഴികനകയകോചണനട്  കലകോന്നും  പറയനനന.
പ്രപഞവഴിസയങചള 
കസ്നേഹകതകോചട  കനകോകഴികണ കലകോമഴികനകോളന്നും  പ്രപഞകസ്നേഹഴിയകോയഴി  മറ്റകോരനന്നും
ഉണകോകഴില്ലേ.സസപ്നങള്  കകോണനക,കണനചകകോകണയഴിരഴികനക.  സസപ്നങള്കട്
ചെഴിറകട് കവണന്നും,പറകകോന ആകകോശന്നും കവണന്നും. ചചെചനതകോന ലകവസകോനവനന്നും
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കവണന്നും.അകതസമയന്നും  അഞ്ജകോതമകോയ  ഒരന  ഭകോവഴികട്  കവണഴി  മകോത്രന്നും
പ്രവര്തഴികനക  എനതഴിനര്ത്ഥമഴില്ലേ.  മല ഞരഴിവനകചള  ആസസദേഴികകോചത
ചകകോടനമനടഴി  മകോത്രന്നും  ലകവന്നും  ചവകനനവചന  മലകയറ്റന്നും
കപകോചലയകോണഴിതട്.മലചഞരനവഴിലകോണട്  ജന്നീവന  ഉചഴിയഴിലല്ലേ,  കയറനനതഴിലകോണട്
സകനകോഷന്നും എതനനതഴിലല്ലേ,  പ്രവഹൃതഴിയഴിലകോണട് ആനനന്നും ലകവപ്രകോപഴിയഴിലല്ലേ.
എനകോല്  ചചെറഴിയ  ലകവന്നും  ചവചന  പനലര്തനക  എനതട്  വലഴിയ
പ്രതഴിസനഴിയകോണട്. അതട് കനറ്റകരമകോണട്. 
              ലകോളഴിതവമകോണട് ഒരന മനനഷവനട് ആവശവമകോയ സസഭകോവ ഗനണന്നും
എനട് തചന 
ജന്നീവഴിതന്നും  ചകകോണട്  കലകോന്നും  മറ്റനള്ളവചര  പഠഴിപഴിചന.എചന  ജന്നീവഴിതമകോചണചന
സകനശന്നും 
എനട് പറഞ നമ്മനചട രകോസഷപഴിതകോവഴികനകോടട് ഏചറ അടനതനനഴില്കനനന ഈ
മഹകോ ശകോസസ്തഞ്ജന.
               ഉയരങളനചട പടവനകള് കയറനകമകോഴനന്നും തകോന ജനഴിചന വളര്ന
ചതരനവനന്നും  ബകോലവകകോല   സനഹഹൃതനകളനന്നും  കലകോമഴിനട്  ഏചറ  പ്രഴിയചപടവര്
തചനയകോയഴിരനനന  എനതട്  ഈ  കകോരവങചളകോചക
സകോകവചപടനതനനന.ഒടനങകോത  ആഗഹന്നും,  അതഴിരനകളഴില്ലേകോത
സസപ്നന്നും,നഴിതകോനജകോഗത,തയകോചറടനപനകള്,പരഴിശ്രമന്നും,
കഠഴിനകോദസകോനന്നും,  തവകോഗന്നും,അര്പണന്നും എനഴിങചന ഒകടചറ നല്ലേ ഗനണങളനള്ള
ഒരന  ആചകതനകയകോയഴിരനനന  കലകോന്നും.തലമനറകളഴികലകട്  നന്നീങനന
വഴഴിചവളഴിചമകോയഴിരനനന എ.പഴി.ചജ അബനല് കലകോന്നും.

വഴിമല് ചക. ബഴിജന
 IX A
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നയിഴവലഫർമ്മേകൈൾനയിഴവലഫർമ്മേകൈൾ

ചവയഴിലഴിചന  ചെഴില്ലേകള്  മസൗനന്നും
ചപറനകനന  ഏകതകോ
പ്രഭകോതതഴിലകോയഴിരനകനകോ  നകോന്നും
കണതട്  ?  ആകരകോ
നഴിശ്ചയഴിചനറപഴിചതനകപകോചല
തന്നീര്തനന്നും
അപരഴിചെഴിതമകോയഴിരനനഴിടനന്നും
ജലകണഴികകള്  പരസ്പരന്നും
ലയഴികനനതനകപകോചല
സസകോഭകോവഴികമകോയഴി  മനസഴിചന
പടവനകള്കഴിടയഴികലകട്
ഊളഴിയഴിടന.  മനസഴിചന
നകോടനവഴഴികളഴിചലവഴിചടകയകോ  ചെഴിതറഴി  കഴിടകനന  മഞകോടഴി  സസപ്നങള്
ചകകോരനചതടനകകോന ചവമഴിയ വഴിരല്തനമനകള് അകരന്നും ചകകോണട്  ഒറ്റ
വഴിളകന  തകൂകഴി  ഇരനളലമകോരകളഴിചല  നകത്ര  വഴിളകനകള്  നകോന്നും
ചതളഴിയഴിചന.
പകക അകപകോഴനന്നും ഞ കോകനകോര്തഴില്ലേ നന്നീയകോരകോചണനട്.  രകൂപതഴില് ഞകോന
നഴിചനയറഴിയകോതതനചകകോണട്  ഭകോവതഴില്  നന്നീകയകനകോയഴിരനകനകോ  ?
മരണകമകോ...മകോയകയകോ...നഴിലകോകവകോ...കവഴിതകയകോ..,മകഞകോ..  എനഴികറഴിയഴില്ലേ.
പകക  നകോന്നും  നടന  വഴഴികളഴിചല  പകൂകകോമരങചളല്ലേകോന്നും
പകൂതനചകകോകണയഴിരനനന.......
                             

 
കസ്നേഹ സനകരഷട്

                                                              
                                                                     .X B
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ലയിറയില ഹകൈറസ്സെസ് പദതയിലയിറയില ഹകൈറസ്സെസ് പദതയി
                                                                          

       സന്നുംസകോന  വഴിദേവകോലയങൾ  ചപകോതനവഴിദേവകോഭവകോസ  സന്നുംരകണ
യജ്ഞതഴിലകൂചട  ഹഹചടകട്  ആകനകമകോൾ  വഴിദേവകോലയങളനചട
പരഴിപകോലനതഴിനനന്നും  ഹഹചടകട്  സന്നുംവഴിധകോനങൾ  സന്നുംരകഴികനനതഴിനനന്നും
വഴിദേവകോർത്ഥഴികളനചട  സകോകങതഴിക  പരഴിജ്ഞകോനവനന്നും  ഫലപ്രദേമകോയഴി
വർദഴിപഴികകണതനണട്.  ഇതഴിനകോയഴി  സകോകങതഴികഹവദേഗട്ധവമനള്ള  ഒരന
സന്നുംഘന്നും   കനടഴികചള  വഴിദേവകോലയതഴിൽ  തചന  സജ്ജരകോകനനതഴിനട്
ആരന്നുംഭഴിച 'ലഴിറ്റഴിൽ ഹകറ്റട്സട്  'എന പദതഴി 2018  ജനനവരഴി  22 നട് ബഹന.
കകരള മനഖവമനഴി ശ്രന്നീ പഴിണറകോയഴി വഴിജയൻ ഉദേട്ഘകോടനന്നും ചചെയന.

                     ഹഹചടകട് സന്നുംവഴിധകോനതഴിൽ പഠനപ്രവർതനങൾ
കകൂടനതൽ  സകോകങതഴികവഴിദേവകോ   അധഴിഷഴിതമകോകനനകതകോചട
അധവകോപകർചകകോപന്നും പ്രവർതനങളനചട നഴിർമ്മഴിതഴിയഴിലനന്നും  നടതഴിപഴിലനന്നും
വഴിദേവകോർത്ഥഴികളനന്നും

പങകോളഴികളകോകനനതട്  ഉചെഴിതമകോയഴിരഴികനന്നും.  അതട്  സകോധവമകോകണചമങഴിൽ
ഉപകരണങളനചട  സജ്ജന്നീകരണതഴിലനന്നും  വഴിഭവങളനചട
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നഴിർമ്മകോണതഴിലനന്നും  സകോകങതഴിക ഹവദേഗട്ധവമനള്ള ഒരന  സന്നുംഘന്നും കനടഴികൾ
വഴിദേവകോലയതഴിൽതചന  സജ്ജരകോകകണതനമനണട്.  കകരളതഴിചല  പനതഴിയ
തലമനറയഴിൽ  വലഴിയ  ഒരന  വഴിഭകോഗന്നും  വഴിവരവഴിനഴിമയ  സന്നുംകവദേന
ഉപകരണങചള  ഉപകയകോഗഴികനനവരകോചണങഴിലനന്നും  ഈ  രന്നുംഗതട്
തകോൽപരവവനന്നും  അഭഴിരനചെഴിയനന്നും  ഉള്ളവചര  കചണതനകയനന്നും
കപ്രകോത്സകോഹഴിപഴികനകയനന്നും  ചചെയനനതഴിനട്  കബകോധപകൂർവമകോയ  ശ്രമന്നും
ഉണകോകകണഴിയഴിരഴികനനന.  കനടഴികൾ  അവർ  ഹദേനന്നുംദേഴിനന്നും  കകോണനകയനന്നും
ഉപകയകോഗഴികനകയനന്നും  പരഴിചെരഴികനകയനന്നും  ചചെയനന  ഇചനർചനറ്റട് ,
ചമകോഹബൽ  ആപനകൾ,  കസകോഫട്റ്റട് ചവയറനകൾ,  ആനഴികമഷനനകൾ,
ചഗയഴിമനകൾ  തനടങഴിയവ  എങചന  പ്രവർതഴികനനന  എനതനന്നും
എങചന  നഴിർമ്മഴികചപടന  എനതനന്നും  പനതഴിയ  കലകോകതഴിചന
ശകോസസ്തകോകനസഷണപരഴിധഴിയഴിൽ വകരണവ തചനയകോണട്. 

കമൽപറഞ  സകോഹചെരവങളനന്നും  ആവശവങളനന്നും  മനനഴിൽകണട്,
വഴിവരവഴിനഴിമയ  സകോകങതഴികവഴിദേവയഴിൽ  അഭഴിരനചെഴിയനന്നും  കഴഴിവനമനള്ള
കനടഴികളനചട  ഒരന  സന്നുംഘന്നും  വഴിദേവകോലയങളഴിൽ
രകൂപചപടനതഴിചയടനകനനതഴിനനള്ള ശ്രമമകോണട് 'ലഴിറ്റഴിൽ ഹകറ്റട്സട്.'

ലകവങൾ:-

➢ വഴിവരവഴിനഴിമയ  സകോകങതഴികവഴിദേവകോരന്നുംഗതട്  കനടഴികൾ
സസകോഭകോവഴികമകോയഴി  പ്രകടഴിപഴികനന  തകോതട്പരവചത
പരഴികപകോഷഴിപഴികനക.

➢ സകോകങതഴികവഴിദേവയനന്നും കസകോഫട്റ്റട് ചവയറനകളനന്നും ഉപകയകോഗഴികനകമകോൾ
പകോലഴികകണ മകൂലവങളനന്നും സന്നുംസകോരവനന്നും അവയഴിൽ സഹൃഷഴിചചടനകനക.

➢ വഴിവരവഴിനഴിമയ  വഴിദേവകോസകങതങൾ  ആഴതഴിലനന്നും  പരപഴിലനന്നും
സസകോയതമകോകകോനനള്ള സകോഹചെരവന്നും കനടഴികൾകട് ഒരനകനക.

➢ വഴിദേവകോലയങളഴിചല  സകോകങതഴിക  ഉപകരണങളനചട  ഉപകയകോഗവനന്നും
നടതഴിപനന്നും  പരഴിപകോലനവനന്നും  കകോരവകമമകോകനനതഴില്
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വഴിദേവകോർത്ഥഴികചള പങകോളഴികളകോകനക.

➢ സനരകഴിതവനന്നും  യനകവനന്നും  മകോനവവനമകോയ ഇചനർചനറ്റട്  ഉപകയകോഗന്നും,
ഹസബർ  കനറ്റകഹൃതവങൾ  എനഴിവചയകനറഴിചട്  വഴിദേവകോർത്ഥഴികചള
കബകോധവകോന്മകോരകോകനക.

➢ പഠനപ്രകഴിയയഴിൽ  ഉപകയകോഗഴികകോവനന  ഡഴിജഴിറ്റൽ  ഉൽപനങൾ
നഴിർമ്മഴികനക.

➢ കകൂടകോയ്മയഴിലകൂചടയനള്ള  പ്രവർതനതഴിലകൂചട  കനതഹൃപകോടവവനന്നും,
സഹകരണ മകനകോഭകോവവനന്നും വളർതനക.

➢ വഴിവരവഴിനഴിമയ  സകോകങതഴികവഴിദേവയനചട  നവന്നീന  കമഖലകൾ
പരഴിചെയചപടകോൻ കനടഴികൾകട് അവസരചമകോരനകനക.

പഠനകമഖലകൾ:-

➢ ഹഹചടകട്  ഉപകരണങളനചട  ശരഴിയകോയ  ഉപകയകോഗരന്നീതഴിയനന്നും
പരഴിപകോലനവനന്നും പ്രശ്നനഴിർദകോരണവനന്നും.

➢ ഭകോഷകോകമവകൂടഴിങട് സകങതങൾ.

➢ ഗകോഫഴികട്,  മൾടഴിമന്നീഡഴിയ  കസകോഫട്റ്റട് ചവയറനകളനന്നും  അവയനചട
ഉൽപനങളനന്നും.

➢ കഡകോകവനചമകനഷന.

➢ വഴികകഴട്സട് ചെകോനലഴികലകട് കപ്രകോഗകോമനകൾ തയകോറകോകൽ.

➢ കമവകൂടർ കപ്രകോഗകോമഴിന്നുംഗട്, എതഴികൽ ഹകോകഴിങട് എനഴിവ.

➢ ഇലകസകകോണഴികനന്നും അഹപ്ലൈഡട് കമവകൂടർ കപ്രകോഗകോമഴിങനന്നും.

➢ ചമകോഹബൽ ആപനകളനന്നും ആപട് നഴിർമകോണ കസകോഫട്റ്റട് ചവയറനകളനന്നും.

➢ ഇചനർചനറ്റട് ഹനതഴികതയനന്നും ഹസബർ സനരകയനന്നും.

                  വഴിവരവഴിനഴിമയ സകോകങതഴികവഴിദേവകോ കലകോകതട്
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വഴിവരങളനചട  കനചതകോഴനകഴിൽ  ചെനറ്റനന്നും  കകോണനന  സകോകങതഴിക
നഴിർമ്മഴിതഴികൾ  എങചന  ഉണകോകചപടന  എന
അകനസഷഴികനവകോനനള്ള  ആകകോന്നുംക  കപകോലനന്നും  നമനകട്
നഷചപടനനനണട്.  ചെനറ്റനപകോടനന്നും കകോണനനചതല്ലേകോന്നും എങചനയനണകോയഴി
എകനകോ  അവ  എങചന  പ്രവർതഴികനനചതനന  എകനകോ  ഉള്ള
അകനസഷണമകോണട്  ശകോസസ്തകോവകബകോധന്നും  വളർതനനതട്  എനതനന്നും
നമനകഴിവഴിചട  ഓർമ്മഴികകോന്നും.  ഇതരതഴിൽ  കസകോഫട്റ്റട് ചവയറനകളനന്നും
ഇൻറർചനറ്റനന്നും ഉപകയകോഗഴികനകമകോൾ ഉതരവകോദേഴിതസമനള്ള സകോമകൂഹവ
ജന്നീവഴി  എനനഴിലയഴിൽ  പകോലഴികകണ  കടമകളനന്നും  ആർജഴികകണ
മകൂലവകബകോധവനന്നും  പനതഴിയ  തലമനറയഴിൽ  വളർതഴിചയടനകനനതട്
'ലഴിറ്റഴിൽ ഹകറ്റട്സട് ' ഐടഴി കബഴിചന ആതവനഴികമകോയ ലകവമകോണട്.

                                   

 

 മഴിനഴി ടഴി.വഴി

                                                         (ഹകറ്റട് മഴിസട്ടസട്)
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കു    ടസന്റെ ശഫസ്ത്രസംകു    ടസന്റെ ശഫസ്ത്രസം

കന     ടചന  സകൂളഴില്  ശകോ സസ്തകമള  ആ യഴിരനനന.കന     ടചന  തലയഴിലകോക ചട
ഐഡഴിയകചളകോനനന്നും വരനനഴില്ലേ.പതഴിചനടടവന
കള്  തപഴിയഴിടനന്നും  ഒരന  കകോരവവനന്നും  പഴിടഴിവരനനഴില്ലേ.  ശകോ സസ്തകമള  ആയതട്
ചകകോണട്  എല്ലേകോവ൪കനന്നും  പകോയസന്നും  ഉചണനട്  ചഹ ഡട്മകോസ൪  അറഴിയഴിചന.

അതഴിനകോല് എല്ലേകോവരനന്നും  ഗ്ലകോസട്  ചകകോണനവരണന്നും.  കനടന തചന കയഴിചല
ഗ്ലകോചസടനതട്  ഇതഴിരഴി  ചവളളന്നും   കന ടഴികകോചമനട്  കരനതഴി.  ചവള്ളന്നും
ഗ്ലകോസഴില്  ഒരന  ചെടചകകോണട്  മകൂടഴിചവചന.   കനടന  അറഴിയകോചത  ഗ്ലകോസട്
തകോഴഴികപകോയഴി.  അത്ഭനതന്നും!  ചെടകടലകോസട്  വന്നീണതനമഴില്ലേ.ചവളളന്നും  തകോകഴകട്
കപകോയഴിടനമഴില്ലേ.
ഇതനതചന  ബനദഴി.ശകോ സസ്തകമളയട്   ഈ  ബനദഴി  പ്രകയകോഗഴിചന.ആ൪കനന്നും
ഈ  വഴിദേവ  മനസഴിലകോയഴില്ലേ.  അങചന  കനടന   ശകോ സസ്തകമളയഴിചല
തകോരമകോയഴി.നഴിരവധഴി സമ്മകോനങള് ലഭഴിചന.
കകൂടനകകോചര,  ഇതട് എങചന സന്നുംഭവഴിചന എനട് അറഴിയകോകമകോ?അനരന്നീക
വകോയന ചെടയഴില് പ്രകയകോഗഴിച ബലന്നും മകൂലമകോണട് ചെടതകോകഴകട് വന്നീഴകോതതനന്നും
ചവള്ളന്നും പനറതട് കപകോവകോതതനന്നും
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  സകോല്ഹ ഷമന്നീര് ചക.എസട്
 

 IX A

 

                                                                            

                                                          

  വൃദസെദനസംവൃദസെദനസം

                                                                               50                                         HOLY FAMILY H.S   



ZENITH

ഏചറ  കസ്നേഹവനന്നും  ലകോളനയനന്നും  പകര്നട്  അമ്മ  തചന  മകചന
ചപകോനനകപകോചല  കനകോകഴി.  നകോളനകള്  ഏചറ  കഴഴിഞന,  അമ്മ  ഒരന
വഹൃദയകോയഴി,  മകന ഒരന  സനനര യനവകോവകോയഴി  മകോറഴി.  കനറചട്  ദേകൂചര  ഒരന
വലഴിയ  കഹകോസ്പഴിറ്റലഴില് മകനട്  കജകോലഴിയനന്നും  കഴിടഴി .  നല്ലേ സസൗനരവമനള്ള ഒരന
യനവതഴിചയ  അവന  വഴിവകോഹവനന്നും  ചചെയന.  അമ്മയനചട  കസ്നേഹതഴിനനന്നും
ലകോളനയനന്നും  പകരമകോയഴി  അവന  നലഴിയതട്  വഹൃദസദേനതഴിചല
മകോസങകളകോളന്നും അടചഴിട ഒരന ചകകോചന മനറഴി. അമ്മ         
ഒഴഴിഞകപകോള് അവചന ജന്നീവഴിതന്നും സസസമകോകയകോ....?
                                          
                                                   

 
 

ആഗസട് കജകോസഫട്
                                                               -VIII A

                                                                               51                                         HOLY FAMILY H.S   



ZENITH

                                                                  മഴമഴ
മനഖന്നും കറനതന
കണ്ണനനന്നീചരകോഴനകഴി
ചപകോടഴിചതറഴിചന പറഞന
തന ദേനദുഃഖങള്
കകോറ്റഴില് പറതഴിനടനന
                   നകൂല്കപകോചലയകോചണങഴിലനന്നും
                    നഴിചന ദേനദുഃഖങള്
                   കടകലകോളമനചണനട് അറഴിയനനന
                    ഞകോന
നന്നീ കപകോയട് മറഞകോല്
മരങള്
കകോറ്റഴില് നഴിചന ദേനദുഃഖങള്
ചപകോഴഴികനന്നും
                   മഴവഴില്ലേട് പലവര്ണ്ണമകോയട്
                   വകോനതഴില്
                   ദേനദുഃഖങള് പലതകോചയന
                   മനസഴില്
                    കകോണനനന ഞകോന നഴിന കണ്ണന്നീര്
                              
                                                              

              
 

ദേഴിയ ചസന
-X C
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മകൗന വേസെനസംമകൗന വേസെനസം
 

എകന  കനയഴിലനകള്
പകോടഴിയഴില്ലേകോ-
 യഴിചനകന  പകൂകള്
ചെഴിരഴിചതഴില്ലേകോ-
 യഴിചനകന  വണനകള്
മകൂളഴിയഴില്ലേകോ
 മധന നനകര്നഴിടകോചനകന ശലഭങചളതഴിയഴില്ലേ.........
 
 പകൂമരചമനന വഴിളഴിചഴിടനമകോ വഹൃക-
 ചഴില്ലേകചളകന പകൂതതഴില്ലേകോ
 കരഴിവകോനചമകന ചതളഴിഞതഴില്ലേ
 മനല്ലേ മലരഴിചന സസൗരഭവചമകന പടര്നഴില്ലേകോ.........

                                                                         

 
നസന്നീഹ നസട്റഴിന

                                                                  VIII A
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                                                                        സനഫമരകഫറസ്സനഫമരകഫറസ്
സമയന്നും  രകോവഴിചല  9 മണഴി.  എനഴികട്  സകൂളഴികലകട്  കപകോകകോനകോയഴി.  ഞകോൻ
എന്നും.എന്നും.ഒ.എചട്.എസട്  സകൂളഴിചല  അധവകോപഴികയകോണട്.  ഞകോൻ  എൻചറ
കകോസഴികലകട്  കയറഴി.  കനടഴികൾ  എല്ലേകോവരനന്നും  തചന  എചന  എഴനകനറ്റട്
നഴിനനചകകോണട് ബഹനമകോനഴിചന.  എനകോൽ ഒരന കനടഴി മകോത്രന്നും എഴനകനറ്റഴില്ലേ.
കകോരണചമകോനനന്നും  ഞകോൻ  കചെകോദേഴിചഴില്ലേ.  അവൻ  എല്ലേകോകകോരവതഴിലനന്നും
അലസകോൻ തനടങഴിയകപകോൾ ഞകോൻ അവൻചറ കകൂടനകകോകരകോടട് കചെകോദേഴിചന.

അവചനപറ്റഴി  ആർകനന്നും  നല്ലേ  അഭഴിപ്രകോയന്നും  ഒനനമഴില്ലേകോയഴിരനനന  .
അങചനയഴിരഴിചക  ഒരന  ദേഴിവസന്നും  സകൂൾ  കഴഴിഞട്  ഞകോൻ  വന്നീടഴികലകട്
മടങനകയകോയഴിരനനന.  അകപകോഴകോണട് പഴിനഴിൽ നഴിനനന്നും ഒരന വഴിളഴി  കകടതട്.
ടന്നീചചറ...  എനനന്നും  വഴിളഴിചട്  അവനതകോ  ഓടഴിവരനനന.  അവനകോണട്  കഹൃഷ.
എൻചറ  കകോസഴിചല  ഞകോൻ  പറഞഴിരനനന  ആ  കനടഴി  തചന.  ഞകോൻ
തഴിരഴിഞന  നഴിനന  അവകനകോടട്  എനകോണട്  കകോരവചമനട്  അകനസഷഴിചന.
കഴിതചനചകകോണട്  അവൻ പറഞന.  ടന്നീചചറ  എനഴികട്  ഒരന  ആയഴിരന്നും  രകൂപ
തരനകമകോ  എനട്.  അവനതട്  കചെകോദേഴിചകപകോൾ എൻചറ മനസഴിൽ ഒരനപകോടട്
കചെകോദേവങൾ  ഉയർനന.  ചവറനന്നും  പതഴിനകോലന  വയസട്  മകോത്രന്നും  പ്രകോയമനള്ള
ഇവനട് എനഴിനകോണട് ഇത്രയനന്നും രകൂപ എനട് . ഞകോൻ കചെകോദേഴികകോചതതചന
അവൻ  പറയനചമനകോണട്  ഞകോൻ  കരനതഴിയതട്.  എനകോൽ  അവൻ
എകനകോടട്  കകോരവചമകോനനന്നും  പറഞഴില്ലേ.  അവൻചറ  കകൂചട  ഉള്ളവചരകോചക
എകനകോടട്  പറഞന.  ചകകോടനകകണ  ടന്നീചചറ.  അചതകോരഴികലനന്നും
തഴിരഴിചനകഴിടഴില്ലേ  എനട്.  അതട്  ഞകോൻ  കകോരവമകോകഴി  എടനതഴില്ലേ.  ഞകോൻ
എൻചറ  ബകോഗഴിൽനഴിനട്  ആയഴിരന്നും  രകൂപചയടനതട്  അവനന  ചകകോടനതന.
അതട് അവൻചറ കയഴിൽ ചകകോടനതകപകോകഴകനന്നും ആ രകൂപ അവൻ ചെനരനടഴി
പഴിടഴിചനചകകോണട്  ഓടഴികളഞന.  ദേഴിവസങൾ  കഴഴിഞന.  അനട്  ആ
ആയഴിരന്നും  രകൂപ  വകോങഴി  കപകോയതകോണട്.  അവൻ അതഴിനനകശഷന്നും  കകോസഴിൽ
വനഴിടഴില്ലേ.  എനഴികട് ആ ആയഴിരന്നും രകൂപചയ കനറഴിചല്ലേകോയഴിരനനന ആവലകോതഴി.
അവൻ അതട്  എനഴിനനകവണഴി  ആയഴിരഴികനന്നും  ചെഴിലവഴഴിചതട്  എനതഴിചന
കനറഴിചകോയഴിരനനന.  ഞകോനകോചണങഴിൽ  കകോരണചമകോനനന്നും  അവകനകോടട്
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കചെകോദേഴിചതനമഴില്ലേ. അങചനയഴിരഴിചക ഒരന ദേഴിവസന്നും ഞകോൻ സകൂൾ കഴഴിഞട്
വന്നീടഴികലകട്  നടകനകയകോയഴിരനനന.  അകപകോഴകോണട്  ഞകോൻ  ആ  കകോഴട്ചെ
കണതട്.  ചെനമടന  പണഴിയഴിൽ  ഒരന  ചകകോചന  പയൻ  ഏർചപടഴിരഴികനനന.
അതട്  കഹൃഷയകോയഴിരനനന.  അവൻ ആചക തളർനഴിരനനന.  അതഴിനഴിടയഴിൽ
അവൻ  എചന  കണന.  അവൻ  അവൻചറ  തലയഴിലനള്ള  ചെനമടട്
അവഴിചടയഴിടട് എൻചറ അടനകകലകട് ഓടഴിവനന. എനഴിടന പറഞന. ടന്നീചചറ
എനഴികന  ശമളന്നും  കഴിടഴിയഴില്ലേകോയഴിരനനന.  നകോചള  കഴിടനന്നും.  ഞകോൻ  ടന്നീചറനചട
പണന്നും തചന ആദേവന്നും തരനന്നും.  എനഴികട് അവചന കണഴിടട് സങടന്നും കതകോനഴി.
ഞകോൻ അവകനകോടന പറഞന എനഴികഴിനഴി ആ പണന്നും തകരണതഴില്ലേ.  അതട്
എനഴിനകോണട്  നന്നീ  അനട്  ചകകോണനകപകോയചതനട്  ഞകോൻ  അവകനകോടന
കചെകോദേഴിചന.  അവൻ  പറഞന.  എൻചറ  അമ്മയട്  സനഖമഴില്ലേകോതകോയഴി.
കഹകോസ്പഴിറ്റലഴിൽ  ചകകോണനകപകോയകപകോൾ  ആയഴിരന്നും  രകൂപ  കവണചമനട്
കഡകോകർ  പറഞന.  ഞകോനതട്  ടന്നീചറനചട  അടനതനനഴിനട്  വകോങഴി
കഹകോസ്പഴിറ്റലഴിൽ  എതഴിയകപകോകഴകനന്നും  എൻചറ  അമ്മ  കപകോയഴി  ടന്നീചർ.
ഒരനപകോടട്  ദേകൂകരകട്.  അവൻചറ  കണ്ണനകൾ  നഴിറഞഴിരനനന.  ഞകോനവചന
ആശസസഴിപഴിചന.  എനഴിടട്  കചെകോദേഴിചന.  നന്നീ  എനകോണട്  കകോസഴിൽ വരകോതതട്.
അവൻ  പറഞന  എനഴിചകകോരന  ചപങളനണട്.  അവചള  കനകോകകോൻ
ഞകോകന ഉള്ളകൂ.  അതനചകകോണകോണട് ടന്നീചർ ഞകോൻ കജകോലഴികട് കപകോകനനതട്.
എനഴികട്  ഇതല്ലേകോചത  മചറ്റകോരന  പരഴിഹകോരവനമഴില്ലേ.  ഞകോൻ  അവകനകോടട്
പറഞന  .നന്നീ  ഇനഴി  കകോസഴിൽ  വരണന്നും  .  നന്നീ  പഠഴികകോൻ  കഴഴിവനള്ള
കനടഴിയകോണട്.  അതനചകകോണട്  നന്നീ  എനകോയകോലനന്നും  നകോചളമനതൽ  കകോസഴിൽ
വരണന്നും.  നഴിചന  എല്ലേകോകകോരവവനന്നും  ഞകോൻ  കനകോകഴികകകോളകോന്നും.  പകക
അവനതട്  കകടഴില്ലേ.  ചപങചള  ഒറ്റയകോകകോൻ  അവനന  മനസനവനഴില്ലേ.
അകപകോൾ  ഞകോൻ  പറഞന  എനകോൽ  നന്നീ  എൻചറ  വന്നീടഴിൽ  വരനകമകോ..
നഴിചന ഞകോൻ അവഴിടനനട് പഠഴിപഴികകോന്നും.  അവനതഴിനട് മറനപടഴി നൽകകോചത
തഴിരഴിഞന  നടനന.  അവൻ  വരഴിചല്ലേനകോയഴിരനനന  ഞകോൻ  കരനതഴിയതട്.
എനകോൽ പഴികറ്റദേഴിവസന്നും അവൻ എൻചറ വന്നീടഴിൽ വനന.  അവചന ഞകോൻ
എല്ലേകോന്നും  പഠഴിപഴിചന.  ദേഴിവസങൾ  കഴഴിഞന  കപകോയഴി.  നല്ലേ  മകോർകകകോചട
അവൻ  പകോസകോയഴി.  അതഴിനന  കശഷവനന്നും  ഞകോൻ  അവൻചറ  വന്നീടഴിൽ
കപകോവനകയനന്നും  അവൻചറ  കകോരവങൾ  അകനസഷഴികനകയനന്നും  ചചെയന.
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അങചനയഴിരഴിചക  എൻചറ  ഭർതകോവട്  എചനയനന്നും  മകചളയനന്നും
വഴികദേശതട്  ചകകോണനകപകോകകോൻ  തന്നീരനമകോനഴിചന.  പഴികറ്റനട്  രകോവഴിചല
ആയഴിരനനന  കപകോകകണഴിയഴിരനനതട്.  ഞകോനവകനകോടട്  യകോത്ര  കചെകോദേഴികകോൻ
അവൻചറ വന്നീടഴികലകട് കപകോയഴി.  അവകനകോടട് പറഞകപകോൾ അവചനകനകോടട്
പറഞന. ടന്നീചറനന്നും എചന ഒറ്റയകോകഴി കപകോവനകയകോണകല്ലേ, ടന്നീചർ ഉള്ളകപകോൾ
എനഴികട് ആചരകോചകകയകോ ഉള്ളതനകപകോചല ആയഴിരനനന.  ഇകപകോൾ ഞകോൻ
വന്നീണനന്നും  തനഴിചട്  ആവനകയകോണട്.   ഇതഴിചനകോനനന്നും  മറനപടഴി  ചകകോടനകകോൻ
എനഴികട്  കഴഴിഞഴില്ലേ.  ഞകോൻ  അവഴിചടനഴിനനന്നും  ഇറങഴി.  പഴികറ്റനനതചന
ഞകോൻ  വഴികദേശകതകട്  കപകോയഴി.  കകോലങൾ  കടനനകപകോയഴി.  വഴിധഴിയനചട
തന്നീരനമകോനന്നും.  ഞകോനഴികപകോൾ  വഹൃദസദേനതഴിലകോണട്.  ഭർതകോവട്  മരഴിചന.
മകൾചകചന  കവണകോതകോയഴി.  അവർ  എചന  വഹൃദസദേനതഴിൽ
ഉകപകഴിചന.  അവഴിടനനട്  ഒരകോൾ  എകനകോടട്  വനന  പറഞന  ടന്നീചറമ്മചയ
കകോണകോൻ ഒരകോൾ വനഴിടനണട്.  എചന കകോണകോകനകോ.  ഏതകോയകോലനന്നും ഞകോൻ
അകങകോടട്  ചചെനന.  ആ  ആൾ  അവഴിചട  ഇരഴികനകയകോയഴിരനനന.  എചന
കണകപകോൾ  എഴനകനറ്റട്  നഴിനട്  എകനകോടട്  കചെകോദേഴിചന.  ടന്നീചർകട്  എചന
മനസഴിലകോകയകോ  ഞകോചനകോനനന്നും  പറഞഴില്ലേ.  ഞകോനകോണട്  കഹൃഷ.  അവചന
കണകപകോൾ എൻചറ കണ്ണനനഴിറഞന അവൻ എകനകോടട്  പറഞന.  ടന്നീചർ
ഞകോനഴികപകോൾ  എൻജഴിനന്നീയറകോണട്.  ചപങളനചട  വഴിവകോഹന്നും
കഴഴിഞന.എനഴികന ഭകോരവയനമനണട്.  ഇനഴി എനഴികട് ഒരന അമ്മചയ കവണന്നും.
കനകോകകണ, ഞകോൻ എൻചറ ടന്നീചറമ്മചയ ചകകോണനകപകോകകോൻ വനതകോണട്.
ഞകോനഴികപകോൾ  അവൻചറ  കകൂചട,  അവൻചറ  അമ്മയകോയഴി,  സകനകോഷ
ജന്നീവഴിതന്നും നയഴികനനന. 

ഇര്ഫകോന 
  X B
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യഫത്രയഫത്ര

അമ്മയനചട ഗര്ഭപകോത്രതഴില് നഴിനനന്നും
ഭകൂമഴിയഴികലകട് വന നഴിമഴിഷന്നും  മനതല്
അലകവമകോയഴി,എചന  യകോത്ര
ആരന്നുംഭഴിചന
ഹശശവതഴിചന  ഹന൪മലവവനന്നും
ബകോലവതഴിചന  നഴിഷ്കളങതയനന്നും
വഴിചടറഴിഞട്
സ്രഷകോവകോയ ഹദേവതഴില്  നഴിനനന്നും,
ജന്നീവഴിതതഴിചല  കയനന്നും മധനരവനന്നും നനക൪നട്
അനനമകോയ വഴഴികളഴില്കകൂടഴി ഞകോന നടനന.
കസ്നേഹതഴികനറയനന്നും,നഴിഗകൂഡതയനകടയനന്നും,
കകൂരതയനകടയനന്നും  എത്രകയകോമനഖങളകോല്
ആകര്ഷഴികചപടകോചത  ഏകകോനതയഴികലകട്
ഞകോന കപകോയഴി.
പഴിചന  എകപകോകഴകോ........
ജന്നീവഴിതതഴിചന  സകോയകോഹ്നതഴില്
എചനലകവചതകനറഴിചട്,ഞകോനറഴിഞന.
എനഴിചല കമകോഹങളനചട ചെഴിറകനമനളചന
പചക അകപകോകഴകനന്നും അകചല
സകൂരവനസ്തമഴിചട് കഴഴിഞഴിരനനന.
ചെഴിറകനകരഴിഞ സസപ്നങളനമകോയഴി
അനനവഴിഹകോയസഴികലകട്
ഞകോന പറനനയ൪നന കഴഴിഞഴിരനനന.

                                              ഹവശകോലഴി കഹൃഷ  എസട് ചക
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പ്രളയസം ഒരു ഓ൪മ്മേക്കുറയിപസ്പ്രളയസം ഒരു ഓ൪മ്മേക്കുറയിപസ്
 
 
 
 
 
 
 

20182018 ല്ല്
മലയകോളമലയകോള

മനസഴിചന തക൪തനചകകോണട്മനസഴിചന തക൪തനചകകോണട്
 അവന  വനനഅവന  വനന..മകനകോഹരമകോയ  മലയകോള  നകോടഴിചനഇടഴിചന  തക൪തട്മകനകോഹരമകോയ  മലയകോള  നകോടഴിചനഇടഴിചന  തക൪തട്
അവന കളഴിയകോടഴിഅവന കളഴിയകോടഴി ..അവചന  കനസഹൃതഴിയഴില്  നകൂറനകണകഴിനട്  ജന്നീവനനകള്അവചന കനസഹൃതഴിയഴില്  നകൂറനകണകഴിനട്  ജന്നീവനനകള്
ചപകോലഴിഞനചപകോലഴിഞന. . പ്രകോ൪ഥനകയകോചടപ്രകോ൪ഥനകയകോചട
 ദേകൂരഴിതകോശസകോസ  കവകോമഴില്  അവ൪  തള്ളഴിനന്നീകഴിദേകൂരഴിതകോശസകോസ  കവകോമഴില്  അവ൪  തള്ളഴിനന്നീകഴി .  .  ഉരനള്ചപകോടല്ഉരനള്ചപകോടല്
പകോചഞകോഴനകഴിപകോചഞകോഴനകഴി ..ഒഴനകട് കണട് രസഴിചകോകണകോഒഴനകട് കണട് രസഴിചകോകണകോ
 എനറഴിയഴില്ലേ പല ജന്നീവനനന്നും അതഴിലകൂചട ഒഴനകഴിഎനറഴിയഴില്ലേ പല ജന്നീവനനന്നും അതഴിലകൂചട ഒഴനകഴി ..ദേനരഴിതതഴില്ദേനരഴിതതഴില്
 ചപട മനനഷവരനചട കരചഴില് കകോതഴില് മനഴങഴിചപട മനനഷവരനചട കരചഴില് കകോതഴില് മനഴങഴി ..പതഴിനകോലനജഴില്ലേപതഴിനകോലനജഴില്ലേ
 കളഴില് പകനതഴിയനന്നും ചവള്ളതഴില് മനങഴികളഴില് പകനതഴിയനന്നും ചവള്ളതഴില് മനങഴി..ഇനഴിയനന്നും അവചന ഇനഴിയനന്നും അവചന 
 കനസഹൃതഴികള് നമ്മനചട നകോടഴില് കളഴിയകോടകോതഴിരഴികചടകനസഹൃതഴികള് നമ്മനചട നകോടഴില് കളഴിയകോടകോതഴിരഴികചട..
  
 

                                                                ധനനശ്രന്നീ പഴി
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                              വേയിദറ്റ്യഫലയസംവേയിദറ്റ്യഫലയസം

അറഴിവഴിചന
ആദേവകോകര
പടഴി കതടഴി ഞകോന
ചചെചനതഴിയചതന
വഴിദേവകോലയ
തഴിരകൂമനറ്റതട്
അകര ചപകോയ്കയഴില്
നന്നീനഴി
തകൂടഴികനചനകോരകൂ
അരയനചമനകപകോല്
ഞകോന
കലഹവനന്നും,പ്രണയവനന്നും
സസൗഹകോര്ദേവനന്നും പഴിചന
ഒരന നചല്ലേകോകരകോര്മ്മയകോയട്
എന വഴിദേവകോലയന്നും...
                       ഓകരകോ പടഴിയനന്നും 
                       ഉയര്നനകയറനകമകോഴനന്നും
                       വഴിസയന്നും തചന എനഴികകോ
                       പനസ്തക തകോളഴില് ചപറ്റനചപരനകഴിയ
                       മയഴില്പന്നീലഴിയനന്നും
                       എത്ര വളര്നകോലനന്നും എത്ര പഠഴിചകോലനന്നും 
                       ആ തഴിരനമനറ്റതന കളഴികനചനകോരന
                       ഹപതലകോചയകനകോര്മ്മ
                       എനനന്നും ജയഴിചന്നീടനന്നും
 

                                              ഫഹഴിത ഫര്ഹതട്
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  വകൈരവൃകങ്ങൾവകൈരവൃകങ്ങൾ

കകരവഹൃക നഴിരകകള,നഴിങള്
കകരളതഴിന അരനമകഴി ടകോങള്!
കതകോളഴില് പന്നീയകൂഷകനന്നുംഭങള് തകോണഴി
ഭകൂതകകോല സരണയഴില് മനങഴി,
പന്നീലഴിനന്നീര്തഴിയഴിളന്നും കകോറ്റഴിലകോ ടഴി-
കചലഴില്കകോണഴികള്കകോനനകമകഴി,
കവനല്ചകൂടഴില് കനളഴിരന പടര്തഴി,
കവലഴികതകോറനമഴകനവളര്തഴി,
മകോനകതകോളന്നും പ്രശസ്തഴിയനയര്തഴി
മകോതഹൃഭകൂമഴി തനമനന്നും വളര്തഴി
മഴിനനന്നും കകരതരനകകള നഴിങള്-
തചന നകോടഴിന വഴിജയധസജങള്!

ഹവഷവഴി യകൂ.എന്നും
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ഗുരുതുലറ്റ്യന്ഗുരുതുലറ്റ്യന്

അകരങള് ചകകോണട്
ആയനധ വഴിദേവ പഠഴിപഴിചഴി

ഗകോനഴിതന കലകോകകമ
തറവകോടന കചപകോലചയന
ജന്മ കഗഹചമന വഴിദേവകോലയന്നും.

മലയകോളചമനകോല് നകോലകരന്നും
മകോത്രമചല്ലേചനചന
പഠഴിപഴിചന വഴിദേവകോലയന്നും 
ഉയര്ചതന കകകോണഴിപടഴികള്
ചെവഴിടനവകോന എചന 
പഠഴിപഴിചതനന്നും എന വഴിദേവകോലയന്നും.

കകൂടനകകൂടലഴിചന
ഒതനകചരലഴിചന
സസൗഹഹൃദേ വന്നീചടചന വഴിദേവകോലയന്നും.
അറഴിവഴിചന തഴിരഴിനകോളന്നും എനഴില്
ചകകോളനതഴിചയകോ
അകര കസ്രകോതചസന വഴിദേവകോലയന്നും
ഗനരന തനലവമകോചണചന വഴിദേവകോലയന്നും
വകോകനകോളമകോചണചന നന്മകള്.
                                             
                                                        നഴിദേ പഴി.വഴി
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                                      സെകൗഹൃദസംസെകൗഹൃദസം

മറയകോചത മറയകോചത നന്നീ 
എനനന്നും എനനള്ളഴില്
ഒരന പനഞന്നീരഴിയകോയട് നന്നീ 
വഴിടരനചനന ചെനണഴില്
ഓര്മ്മതന തകോളനകളഴില് 
കകോണനനന നഴിന മനഖന്നും
ഓര്കനനന ഞകോനകോ 
തകോളനകള്  ഈ
കനരന്നും
നഴിന
മനസറഴിയനനന
ഞകോന
നഴിന  കസ്നേഹവനന്നും
എനകോല്
അറഴിയനനനകവകോ
നന്നീ എന
മനസനന്നും
കസ്നേഹവനന്നും
നഴിന ഓര്മ്മതന
തകോളനകള്
മറഴികനന
കനരവനന്നും
മറയകോചത നഴിന ഓര്മ്മ
എനഴില്
കകോണകോന ആഗഹമനചണനഴിചകനകോലനന്നും
നഴിനടനചതതകോന കഴഴിയഴിചല്ലേനഴികട്
കകോരണന്നും അറഴിയഴില്ലേ നന്നീ എവഴിചടചയനട്
ആരനചട കകൂചടചയനട് അതഴിനകോല്
നന്നീ എനഴിചകകോകരകോര്മ്മ മകോത്രന്നും 
                                                           അഭഴിരകോമഴി.പഴി പഴി
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എസന്റെ പ്രണയസംഎസന്റെ പ്രണയസം
ഒരഴികലനന്നും കകോണകോത
കനയഴിലഴിചന പകോടഴിനകോല്
കനയഴിലഴിചന കസ്നേഹഴിച
കന  ഞഴിചന കപകോചലചയന പ്രണയന്നും
ഒരഴികലനന്നും കകോണകോത 
പകൂവഴിചന സനഗനതകോല്
പകൂവഴിചന കസ്നേഹഴിച
കനടഴിചയ കപകോചലചയന പ്രണയന്നും
ഒരഴികലനന്നും കകോണകോത 
ചതനലഴിന കനളഴിര്മയകോല്
കകോറ്റഴിചന കസ്നേഹഴിച
കനടഴിചയ കപകോചലചയന പ്രണയന്നും
പ്രഴിയന്നുംചകകോണന  മകോത്രന്നും
പ്രഴിയങരമകോചയകോരന
പ്രണയമകോണഴിചനചന
പ്രണയന്നും.........

 

 
ഫകോതഴിമ ഹഴിദേ
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മഴമഴ

 

ഈയകോന്നുംപകോറഴികള്കട് ,
 മഴകയകോടകൂള്ളതകോണട്
യഥകോ൪ത്ഥ പ്രണയന്നും
 മണ്ണഴിനടഴിയഴിചല
കകോതഴിരഴിപഴിചനകോടനവല്,
 മഴചയതനകമകോള്..........
 ചെഴിറകട് വഴിട൪തഴി,
 മഴകയഴികട് പറനട്,
 മഴതനള്ളഴിചയ
ഉമ്മചചവചട്,
 മഴകയകോചടകോപന്നും
മരഴികനന പ്രണയന്നും  

ഹഹൃദേവ യന പഴി
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8B

                                                                               64                                         HOLY FAMILY H.S   



ZENITH

ഇസതഫരു മുന്നറയിയയിപസ് ഇസതഫരു മുന്നറയിയയിപസ് .........!.........!

കകരള  സന്നുംസകോനന്നും  ചെരഴിത്രതഴില്  ഇകനവകര  അനനഭവഴിചഴിടഴില്ലേകോത  ഭന്നീകരമകോയകകരള  സന്നുംസകോനന്നും  ചെരഴിത്രതഴില്  ഇകനവകര  അനനഭവഴിചഴിടഴില്ലേകോത  ഭന്നീകരമകോയ

അവസയഴിലകൂചടയകോണട്  കഴഴിഞ  ഏതകോനനന്നും  ദേഴിവസങള്  കടനനകപകോയതട്  അവസയഴിലകൂചടയകോണട്  കഴഴിഞ  ഏതകോനനന്നും  ദേഴിവസങള്  കടനനകപകോയതട്  .  .  ആരനന്നുംആരനന്നും

പ്രതന്നീകഴികകോത  രന്നീതഴിയഴിലനള്ള  അതഴിഭന്നീകരമകോയ  മഴയനന്നും  ചവള്ളചപകോകവനന്നുംപ്രതന്നീകഴികകോത  രന്നീതഴിയഴിലനള്ള  അതഴിഭന്നീകരമകോയ  മഴയനന്നും  ചവള്ളചപകോകവനന്നും

മണ്ണഴിടഴിചഴിലനന്നും  ഉരനള്ചപകോടലനന്നും  മലയകോളഴിമനസനകചള  വഴിങലഴിപഴിചഴിരഴികനനനമണ്ണഴിടഴിചഴിലനന്നും  ഉരനള്ചപകോടലനന്നും  മലയകോളഴിമനസനകചള  വഴിങലഴിപഴിചഴിരഴികനനന ..

സന്നുംസകോനചത ഭകൂരഴിഭകോഗന്നും ഡകോമനകളനന്നും തനറകചപടന  സന്നുംസകോനചത ഭകൂരഴിഭകോഗന്നും ഡകോമനകളനന്നും തനറകചപടന  .  .  കകരളതഴിചല  കകരളതഴിചല  44  44  നദേഴികളഴില്നദേഴികളഴില്

41  41  നദേഴികളനന്നും  കരകവഴിചഞകോഴനകഴി  നദേഴികളനന്നും  കരകവഴിചഞകോഴനകഴി  .  .  മനഴനവന  ജഴില്ലേകളഴിലനന്നും  ചറഡട്   അചലര്ടട്മനഴനവന  ജഴില്ലേകളഴിലനന്നും  ചറഡട്   അചലര്ടട്

പ്രഖവകോപഴിചന  പ്രഖവകോപഴിചന  .  .  കകരള ജനത ഒനങന്നും മനള്മനനയഴില്നഴിന നഴിമഴിഷങള്കകരള ജനത ഒനങന്നും മനള്മനനയഴില്നഴിന നഴിമഴിഷങള്.  .  പ്രകഹൃതഴിയനചടപ്രകഹൃതഴിയനചട

സന്നുംഹകോര  തകോണട്ഢവതഴിനനമനനപഴില്  ഒനനന്നും  ചചെയകോനഴില്ലേകോതവചരകപകോകലസന്നുംഹകോര  തകോണട്ഢവതഴിനനമനനപഴില്  ഒനനന്നും  ചചെയകോനഴില്ലേകോതവചരകപകോകല

കനകോകഴിനഴില്കകണഴിവന  ഭന്നീകര  സകോഹചെരഹൃന്നും  പ്രകഹൃതഴി  അതഴിചന  ഉഗരകൂപന്നുംകനകോകഴിനഴില്കകണഴിവന  ഭന്നീകര  സകോഹചെരഹൃന്നും  പ്രകഹൃതഴി  അതഴിചന  ഉഗരകൂപന്നും
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പഴിനവലഴിചനപഴിനവലഴിചന.  .  ഈ  സകോഹചെരവതഴിലനന്നും  കകരള  ജനതയട്  തങള്  മനനഴില്  കണ  ആഈ  സകോഹചെരവതഴിലനന്നും  കകരള  ജനതയട്  തങള്  മനനഴില്  കണ  ആ

ഭന്നീകരകോവസയഴില് നഴിനട് മനകഴി  കനടകോന ഇപഴനന്നും സകോധഴിചഴിടഴില്ലേ എനതകോ വകോസ്തവന്നുംഭന്നീകരകോവസയഴില് നഴിനട് മനകഴി  കനടകോന ഇപഴനന്നും സകോധഴിചഴിടഴില്ലേ എനതകോ വകോസ്തവന്നും ..

മരണന്നും മനനഴില് കണ നഴിമഴിഷങള്മരണന്നും മനനഴില് കണ നഴിമഴിഷങള് ഒകോര്തനചകകോണട് ഇപഴനന്നും ജന്നീവഴികനനന ഒകോര്തനചകകോണട് ഇപഴനന്നും ജന്നീവഴികനനന ..

ജകോതഴിയനകടയനന്നും  മതതഴിചന  വര്ണ്ണതഴികനയനന്നും  സമതഴികനയനന്നും  കപരഴില്ജകോതഴിയനകടയനന്നും  മതതഴിചന  വര്ണ്ണതഴികനയനന്നും  സമതഴികനയനന്നും  കപരഴില്

കലഹഴിചഴിരനന കകരള ജനതയട് ഒരന പനതന അനനഭവമകോയഴിരനനന ഈ പ്രളയകകോലന്നുംകലഹഴിചഴിരനന കകരള ജനതയട് ഒരന പനതന അനനഭവമകോയഴിരനനന ഈ പ്രളയകകോലന്നും

നല്കഴിയതട്നല്കഴിയതട് .  .  എത്ര  തചന  വഴകഴിടകോലനന്നും  തമ്മഴിലടഴിചകോലനന്നും  നകോചമല്ലേകോന്നും  ഒകര  നകോടഴില്എത്ര  തചന  വഴകഴിടകോലനന്നും  തമ്മഴിലടഴിചകോലനന്നും  നകോചമല്ലേകോന്നും  ഒകര  നകോടഴില്

പഴിറനവരകോചണന  കബകോധന്നും  മലയകോളഴി യഴില്  വറ്റകോചത  നഴില്പനചണനട്പഴിറനവരകോചണന  കബകോധന്നും  മലയകോളഴി യഴില്  വറ്റകോചത  നഴില്പനചണനട്

ചതളഴിയകോകനനതകോയഴിരനനന  അവരനചട  ഓകരകോ  പ്രവര്തഴിയനന്നുംചതളഴിയകോകനനതകോയഴിരനനന  അവരനചട  ഓകരകോ  പ്രവര്തഴിയനന്നും .  .  അവഴിചട  ജകോതഴിയഴില്ലേ  അവഴിചട  ജകോതഴിയഴില്ലേ  ,,

മതമഴില്ലേ  മതമഴില്ലേ  ,  ,  രകോഷന്നീയമഴില്ലേ  രകോഷന്നീയമഴില്ലേ  ,  ,  മചറ്റകോരന  തരതഴിലനള്ള  മകോനദേണ്ഡവനന്നും  ഇല്ലേമചറ്റകോരന  തരതഴിലനള്ള  മകോനദേണ്ഡവനന്നും  ഇല്ലേ.  .  എല്ലേകോവരനന്നുംഎല്ലേകോവരനന്നും

സകഹകോദേരന്നീ  സകഹകോദേരന്മകോര്  എന  ചെഴിനകോഗതഴി  മകോത്രന്നും  സകഹകോദേരന്നീ  സകഹകോദേരന്മകോര്  എന  ചെഴിനകോഗതഴി  മകോത്രന്നും  .  .  എങഴിലനന്നും  ഈ  വകോസ്തവന്നുംഎങഴിലനന്നും  ഈ  വകോസ്തവന്നും

ചതളഴിയഴികകോന  ഒരന  ദേനരനന്നും  കവണഴി  വനകല്ലേകോ  എനതട്  കകരള  ജനതയട്  ഒരനചതളഴിയഴികകോന  ഒരന  ദേനരനന്നും  കവണഴി  വനകല്ലേകോ  എനതട്  കകരള  ജനതയട്  ഒരന

അപമകോനന്നുംഅപമകോനന്നും..

                                                                                                                        

                                                                                                                                                  ഷഴിഫ കമകോള്ഷഴിഫ കമകോള്

                                                                                 VIII D                                                                                 VIII D

                                                                               66                                         HOLY FAMILY H.S   



ZENITH

              അഷ വചെഫദറ്റ്യങ്ങൾഅഷ വചെഫദറ്റ്യങ്ങൾ

തകോചഴ  എടട് സകൂചെനകള് ചകകോടനതഴിരഴികനനന. 'അഷ' എനതഴില് നഴിനകോണട്
ആരന്നുംഭഴികനനതട്.സകൂചെനകള് ഉപകയകോഗഴിചട് ഉതരങള് കചണതനക.

1. കകരളതഴിചല  കകോയലനകളഴില്  വലനപതഴില്  ഇതഴിനട്  രണകോന്നും
സകോനമനണട്.

2. അകഴില്,ചെനനന്നും,ഗനല്ഗനലന,മകോഞഴി,കനങനമന്നും,  ചകകോടന്നും,  രകോമചന്നും,  ഇരനകവലഴി
ഇവചകല്ലേകോതഴിനനന്നും കകൂടഴി പറയനന ഒറ്റ നകോമന്നും.

3. ഗന്നീതകഗകോവഴിനന്നും  എന  കഹൃതഴിയഴിചല  ഗകോനങള്കട്ചപകോതനവഴില്
നല്കചപടഴിരഴികനനതട് ഈ കപരകോണട്.

4. ശ്രന്നീകഹൃഷ ജയനഴി ഈ കപരഴിലനന്നും അറഴിയചപടനനന.
5. ഛത്രപതഴി ശഴിവജഴിയനചട മനഴിസഭയനചട കപരട് ഇതകോയഴിരനനന.
6. ചെനകട്,  കനരനമനളകട്,  തന്നീപലഴി,  അയകമകോദേകന്നും,  ജന്നീരകന്നും,

കരഴിഞന്നീരകന്നും,ഇനനപട്,  ചപരനങകോയന്നും ഇവ എടനന്നും കകൂടഴി ചപകോടഴിചതഴിനട് ഈ
കപരട് പറയനന്നും.

7. കഹൃഷകദേവരകോയരനചട പണ്ഡഴിതസദേസട് ഈ കപരഴിലറഴിയചപടഴിരനനന.
8. സസര്ണന്നും,  ചവള്ളഴി,  ചചെമട്,  ഇരനമട്,  ചവള്ളന്നീയന്നും,  നകോകന്നും,  കകോരന്നീയന്നും,  രസന്നും

ഇവചയല്ലേകോതഴിനനന്നും കകൂടഴി പറയനന ഒറ്റ നകോമന്നും.

ഉതരങള്:-
1. അഷമനടഴികകോയല്
2. അഷഗനന്നും
3. അഷപദേഴി
4. അഷമഴികരകോഹഴിണഴി
5. അഷപ്രധകോന
6. അഷപകൂര്ണന്നും
7. അഷദേഴിഗ്ഗജങള്
8. അഷധകോതനകള്
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ലഹരയി ഒരു തദ്ധീരഫവനഫവേസ്ലഹരയി ഒരു തദ്ധീരഫവനഫവേസ്
പകോനമസകോല ഉള്ചപടനന ചെവയനന പനകയഴില ഉതട്പനങചള നഴിയമന്നും മകൂലന്നും
കകരളന്നും  നഴികരകോധഴിചന  കഴഴിഞന.പനകയഴില  കചെര്ന  ചവറ്റഴിലമനറനകനന്നും  ഈ
നഴിയമതഴിചന പരഴിധഴിയഴില് വരനന്നും.പനകവലഴികയകോചടകോപകമകോ അതഴിചനകകോളനകമകോ
അര്ബനദേകകോരഴിയകോണട് പകോനമസകോലയനന്നും പനകയഴില മനറനകനകളനന്നും എനന നകോന്നും
തഴിരഴിചറഴിയണന്നും.
               ചെനണഴിനടഴിയഴില് ലഹരഴിയനന്നും കകകോശങളഴില് അര്ബനദേതഴിചന
വഴിതനകളനന്നും  പകോകകോനകോയഴി  വര്ണകകൂടനകളഴില്   ചെമചഞതനന  വഴിഷമകോണട്
പകോനമസകോലകള്.പനകയഴിലയനന്നും  നഴികകകോടഴിനനന്നും  അടങഴിയ  വസ്തട്തനകള്

 ചെവയകോനനന്നും
വകോയഴില്
തഴിരനകകോനനന്നും

ഉപകയകോഗഴികനന    പകോനമസകോലകളനന്നും  ഗനടട്കയനന്നും  ഉള്ചപടയനള്ളവചയ
സന്നുംസകോന സര്കകോര് നഴികരകോധഴിചന.
                   പകക ഇനചത മനനഷവര്  ശകോരന്നീരഴികമകോയനന്നും
മകോനസഴികമകോയനന്നും  ലഹരഴി  വസ്തട്തനകള്കട്  അടഴിമചപടന
ചകകോണഴിരഴികകൂകയകോണട്.ഇനചത പത്രങളഴില് കനകോകഴിയകോല് ഇതട്  നമനകട്
മനസഴിലകോകകോന്നും.മറ്റട്  എവഴിചട  കനകോകഴിയകോലനന്നും  കഞകോവട്,മദേവന്നും,പകോനമസകോലകള്
തനടങഴിയ  ലഹരഴി  വസ്തനകള്കട്  അടഴിമചപടവചര  നമനകട്  കകോണകോന
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സകോധഴികനന്നും.
                       ഈ കലകോകന്നും കകരളന്നീയരനചട നകോടല്ലേ,മറഴിചട് മദേവപന്മകോരനചട
നകോടകോണട്.മദേവന്നും  ഒരന  ലഹരഴി  വസ്തനവകോണട്.  അതഴിനകോലകോണട്  അതട്  ഒരഴികല്
കഴഴിചകോല്  വന്നീണനന്നും  കഴഴികകോന  ശ്രമഴികനനതട്.മദേവതഴിനട്  രനചെഴിയനചണങഴിലനന്നും
അതട്  ചകകോടഴിയ  വഴിഷമകോചണനട്  മനനഷവന  മനസഴിലകോകനനഴില്ലേ.ഇതട്
കഴഴികനനതന മകൂലന്നും കവകോനസര് കപകോലനള്ള മഹകോകരകോഗങള് പഴിടഴിചപടനനന.
                              കകൂടകോചത, ഹകയഴിലനള്ള പണന്നും മനഴനവന മദേവന്നും
വകോങഴി  കഴഴിചട് വന്നീടഴില് അകനകന്നും പ്രശ്നങള് സഹൃഷഴികനനന.ഇനചത ചചെറഴിയ
കനടഴികള് വചര  ലഹരഴി മരനനനകള്കട് അടഴിമചപടന വരഴികയകോണട്.
                                         മദേവന്നും കഴഴിചട് വകോഹനകമകോടഴിചട് എത്ര
ജന്നീവനനകളകോണട് മനനഷവന എടനതഴിടനള്ളതട്?കകൂടകോചത,അവര് സസയന്നും മഹൃതഴിചയ
കണഴിചന വരനതനനന.
ഇനചത  കലകോകതഴിചന  അവസ  വളചര  ദേയനന്നീയമകോണട്.ചെഴില  ചെന്നീത
കകൂടനചകടനകളഴില് കചെര്നട് തചനതകോന നശഴികനനന.അതഴിലകൂചട ഒരന വവകഴി
തചനയകോണട്  ഇല്ലേകോചതയകോവനനതട്.ഹദേവന്നും  എത്ര  നല്ലേ  വഴഴികള്  കകോണഴിചന
ചകകോടനതഴിടനന്നും  ഇനചത  മനനഷവന  ചെന്നീതവഴഴികള്  മകോത്രമകോണട്
തഴിരചഞടനകനനതട്.
                                                       
                                                        

          

 

അനഘ.പഴി.പഴി
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  മഴനനസഞ്ഞഫസരന്ബഫലറ്റ്യസംമഴനനസഞ്ഞഫസരന്ബഫലറ്റ്യസം

 ജന്നീവഴിതന്നും ചമകോടനയ൪നകോ൪തട്
 ചപരനകനകമകോകരകോ മഴകനന്നും പഴിചന
 എവഴിചടകയകോ കപകോചയകോളഴികനന്നും
 കകോ ശഴിതനമകളകല്ലേകോ നമ്മള്
 മഴ  വരനന്നും  നമ്മളകോ൪തന
വഴിളഴിചതട്
 നന ചഞകോചരന ബകോലവന്നും.
 ഒചക  കചണകോരന
ചെഴിരഴിയനതഴി൪തന നഴില്കനചമന
 കതനമകോവന  മനതശ്ശേഴി
പഴങളകോല് എചന
 ഒരനപകോടട് സല്കരഴിചഴിരനനന....

 

 

ഹന്നുംന ബഷന്നീ൪
  VIII B
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മഴവേയിലസ്മഴവേയിലസ്

മകോനന്നും കനകോകഴി ഞകോനഴിരഴിചക
മകോനതനചണകോരന മഴവഴില്ലേട്
ഏഴനനഴിറമനള്ള മഴവഴില്ലേട്
ഏഴകനകളനള്ള മഴവഴില്ലേട്
എനനന്നും വരഴിചല്ലേ നന്നീ മകോനതട്
കകോതഴിടനനഴിടകോന്നും ഞകോചനനനന്നും
നഴിന ഭന്നുംഗഴിചയന മനന്നും കവര്നകല്ലേകോ
നന്നീ ചയന ചെങകോതഴിയകോയകല്ലേകോ
മകോഞനകപകോകകല്ലേ,കപകോകചല്ലേനന്നീ
എനകോണഴിത്ര തഴിടനകന്നും കപകോകകോന
നഴിനമ്മ വഴിളഴികചകോ നഴിചന.
കണ്കനളഴിര്ചക കകോണചട നഴിചന.

                                                                  

അതനലവ. പഴി.ബഴി
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                              എസന്റെ സെത്വപതയിസല ഇനറ്റ്യഎസന്റെ സെത്വപതയിസല ഇനറ്റ്യ
                                           ഞകോന എചന നകോടകോയ ഇനവചയ
കസ്നേഹഴികനകയനന്നും ഈ രകോജവചതപ്രതഴി അഭഴിമകോനന്നും ചകകോള്ളനകയനന്നും ചചെയനനന.
മഹതകോയ  പകോരമരവതഴിചനയനന്നും  സന്നുംസട്കകോരതഴിനയനന്നും  ഉറവഴിടമകോയ  ഒരന
രകോജവമകോണഴിതട്.  ഇനവയനമകോയഴി  വവകോപകോര-സകോന്നുംസട്കകോരഴിക  ബനങള്
ഉണകോകകോന  പകോശ്ചകോതവര്  പരസ്പരന്നും  മത്സരഴിചന.  ഇനവ  ഇനട്  ഒരന
സസതനവപരമകോധഴികകോര  രകോസഷമകോണട്.  എനകോല് സസതനവനന്നും  ഭയരഹഴിതവനന്നും
ശകവനന്നും  ഐശസരവപകൂര്ണ്ണവനമകോയ  ഒരഴിനവ  എന എചന സസപ്നന്നും  ഇനഴിയനന്നും
സഫലമകോയഴിടഴില്ലേ. 
                                             ഇനവ എനതട് നദേഴികളനന്നും വനങളനന്നും
ഖനഴികളനന്നും ഫലപകൂഷമകോയ സമതലങളനന്നും ചകകോണട് നഴിറഞതകോണട്. ഉള്കടലനന്നും
മഹകോസമനദ്രവനന്നും സനഴികനന കകവലന്നും ഒരന ഭകൂവഴിഭകോഗന്നും മകോത്രമല്ലേ. പഴിചനകയകോ,
പ്രതന്നീകകളനന്നും കമകോഹങളനമനള്ള ഒരന സസപ്നഭകൂമഴി കകൂടഴിയകോണഴിതട്. ജനകകകോടഴികള് ,
അതഴിബഹൃഹതകോയ  ഒരന  സന്നുംസട്കകോരന്നും,  അതഴിചന  പസൗരകോണഴികപകോരമരവന്നും,
കദേശന്നീയത, ഭകോഷകള്,
സകോഹഴിതവന്നും മതങള് എല്ലേകോന്നും ഉള്ചകകോള്ളനനതകോണട്. ഭകോരതന്നും സസതനമകോയഴിടട്
6  പതഴിറ്റകോണനകള് കഴഴിഞഴിടനന്നും അതഴിചന അവസയട്  കകോരവമകോയ മകോറ്റങള്
ഉണകോയഴിടഴില്ലേ.  സസ്തന്നീധനന്നും  ,  നഴിരകരത  ,  അഴഴിമതഴി  ,  ജനചപരനപന്നും,  വഴഴിപഴിഴച
രകോസഷന്നീയന്നും,  തന്നീവ്രവകോദേന്നും  ,  ജകോതന്നീയത,  ലഴിന്നുംഗവഴികവചെനന്നും  തനടങഴി  അതവനന്നും
അപകടകരമകോയ പല പ്രശ്നങളനന്നും ഇവഴിചടയനണട്.
                                        എചന സസപ്നതഴിചല ഇനവ ശരഴിയകോയ
അര്ത്ഥതഴില്  സസതനവനന്നും  സനരകഴിതവനമകോണട്.  വഴിശപട്  ,  ദേകോരഴിദ്രവന്നും,
നഴിരകരത , അനകോകരകോഗവന്നും, ചെകൂഷണന്നും , അഴഴിമതഴി  ഇവയഴില് നഴിചനല്ലേകോമനള്ള
സസകോതനവമകോണട് യഥകോര്ത്ഥ 
സസകോതനവന്നും.  ജനങളഴില് സഴിന്നുംഹഭകോഗവനന്നും ദേകോരഴിദ്രവതഴില് ജന്നീവഴികനനന.  അവര്
ഉറങകോന  കപകോകനനതട്  വഴിശന  വയറനകകളകോചടയകോണട്.
അടഴിസകോനസസൗകരവങള്  കപകോലനന്നും  അവര്കഴില്ലേ.  കകകോടഴികണകഴിനട്
പനരനഷന്മകോരനചടയനന്നും
സസ്തന്നീകളനചടയനന്നും  കനടഴികളനചടയനന്നും  ജന്നീവഴിതനഴില  വളചര  പരഴിതകോപകരമകോണട്.
വഴികസനചത തടയനന്നുംവഴിധന്നും  രകോജവതഴിചന സകോകരതകോനഴിലവകോരന്നും തന്നീര്തനന്നും
കനറവകോയഴിരഴികനനന. ജനചപരനപമകോചണങഴില് കകൂടഴിചകകോണഴിരഴികനനന.
ഐശസരവതഴിചനയനന്നും  സകനകോഷതഴിചനയനന്നും  അര്ത്ഥപകൂര്ണ്ണമകോയ  ഒരന
ജന്നീവഴിതതഴികനതനമകോയ  ധന്നീരനകൂതനകലകോകന്നും  ചകടഴിപടനകകണതഴിനട്  ഇനഴിയനന്നും
പല  വഴിപ്ലൈവകോശയങളനന്നും  നടപകോകകോന  എനഴികകോഗഹമനണട്.  എചന
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സസപ്നഭകോരതന്നും  വഴികവചെനന്നും,  ചെകൂഷണന്നും,  അഴഴിമതഴി,  കനടനന്നുംബവകോഴട്ചെ,  ജകോതന്നീയത,
വര്ഗ്ഗന്നീയത, ഭന്നീകരവകോതന്നും ഇവചയകോനനമഴില്ലേകോത ജനകോധഴിപതവ രകോജവമകോയഴിരഴികനന്നും.
ഗകോനഴിജഴിയനചട  രകോമരകോജവവനന്നും  ടകോകഗകോറഴിചന  ദേര്ശനവനന്നും  ഒതഴിണങഴിയതനന്നും,
പസൗരന്മകോര്കട്  ഭയരഹഴിതമകോയഴി,  അഭഴിമകോനപകൂര്വന്നും  തലയനയര്തഴിപഴിടഴിചന
സസകോതനമകോയഴി വവകോപരഴികകോന കഴഴിയനനതനന്നും ഭഴിനതകളഴില്ലേകോതതനമകോയ ഒരന
ഭകോരതമകോയഴിരഴികനന്നും അതട്. 

 

ആരവ.എസട്
 

     X A
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            Amazing Facts            Amazing Facts

➢ A fox uses its tail as a
signal flag to
communicate with
other foxes.

➢ The lips of a
hippopotamus are
about 2 feet wide!

➢ Both black and white
rhinoceroses are are
actually grey!

➢ A giraffe can clean it's
own ears with it's 21
inch tongue.

➢ A duck's quack doesn't echo,and no one knows why.
➢ The Elephant is the only mammal that can't jump.

                                                                                                                      

 FATHIMA SWALIHA
IX A
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                            Wake me  upWake me  up

feeling my way through  the darkness
Guided by a beating heart

I can't tell where the journey will end 
But I know where to start

They say I am too young to understand
They say I am caught up in a dream

Well life will pass me by if I don't
Open my eyes 
Well that's fine with me 

So make me up when it's all over  
When I am wise and olden

All this time I was finding myself 
I didn't know I was lost

I tried to carrying the weight of world
But I only have two hands 

Hope I get the chance to travel
The world

But I don't have any plans                                 ADITYA  VIII A
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 The King Peter The King Peter

Once upon a time 
there lived a king in a
village. His name was
Peter. He was a good 
ruler and a good 
man. He liked his 
villagers and he did 
everything to his 
villagers. He lived in 

the castle with his mother and brother. Suddenly the king in the next 
village attacked Peter's village. And they were defeated. And he lost 
his power and was sent to the forest. At that time in the forest he saw  
a man with extraordinary powers. He was a good master also. He 
trained many people  in the forest. So at last Peter and his brother 
went to meet the master. They told their history to the master. 'If you 
trained us we could defeat the king.' Then the master told 'OK, I will  
train you.' At last the training was finished and the master sent them 
with his other students. Then Peter and his brother went to see their 
mother. Then they said everything to mother and went to the palace 
for fight. After the fight Peter and his team  won and he became the 
king. Later he went to the forest and took her mother to the castle. 
And he sent the former king and his apprentices to an island. After, 
Peter ruled the village peacefully and happily.

                                            

  AMAL SANTHOSH
    X A  
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Funny DefinitionFunny Definition
Doctor:-

A person who kills your ills by pills and kills you with his bills 

Etc:-

A sign to make others believe that you know
more than you actually know

Politician:-

A person who shakes your hands before election and your confidence 
after 

Marriage:-

A agreement in which a man loses his bachelor degree and women 
gains her master degree   

                                                              

                                            
                                                                          

 

 SALHA SHAMEER K.S

                                                                                                                    IX A
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  Nature Is EverywhereNature Is Everywhere

Nature is everywhere
Nature is everywhere you go
Everything that lives and grows

is nature
Animals

     big and small

Nature is plants that grow so tall
Nature is beautiful in every way

Wonderful,exciting
        And needs our care

So listen, learn to do your part to keep nature 
 Beautiful forever. 
 

 

                                                                                    NAJIYA NASRIN
                                                                                                  VIII A
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  The ElephantThe Elephant

 Ones upon a time,in a village far away,there lived six blind men.
    One day the  villagers were very excited and when they asked what was 
happening they told them, “Hey there is an elephant in the village today!”They 
had no idea what an elephant was,and so they decided, “Even though we will not
be able to see where the elephant was,and each of them touched it”
“hey, the elephant is a pillar,”said the first man, touching it's leg.
“oh no it is like a rope,”said the second man,who was touching the tail.
“oh no!it is like the branch of tree,”said the third man,touching the tusk of the 
elephant.
“it is like a big hand fan”said the forth man,touching the it's ear.
“it is a huge wall.”said the fifth man,touching the side of the elephant.
“it is like a pipe,”said the sixth man,touching the trunk of the elephant.
They began to argue about what the elephant was like, and each of them insisted
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that be was right. 
They were getting angry,and fists were about to fly,when a wise man,who had 
come to see the elephant asked what the matter was
They replied, “we cannot agree what this elephant looks like,”
The wise man smiled and calmly explained to them, “you are all correct. The 
reason that each of you experienced it differently is because you touched a 
different part of the elephant. Actually the elephant has all these features. it's 
legs are like pillars ,its tail is like a rope,its tusks are like the branches of tree,its 
ears are like a fan and has a trunk, that is just like a pipe.”
“oh!”the blind men said ,and there was no more fighting. They felt happy that 
they had all been right.

The moral of this story is that even if you don't agree with some one,there may 
be some truth to what they say sometimes we can see that truth and sometimes 
we can't because they have a different perspective to us,but rather than arguing 
like the blind men,we should realise that they have their own experiences that 
make them think this way. If we can accept this, we are much less likely to get 
into violent arguments.
                                   

                                                                                              SA FWA V. K

                                                           IX A
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        Friendship  Friendship

Amidst the darkness of the life
I searched for a ray of hope 
A hope for a true friendship
The search indeed was a success

                    A Hope I got so amiable
                                      I hope our friendship wouldn't sink

                                 A ship I hope would sail and said
                                            The ship filled with emotional and love

A Friend he is so vivacious 
I like his charming character
A true friend is he indeed
The friendship indeed is exhilarating 

                                                                                

             FIDHA FEBIN V.K   
IX C
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  Interesting  FactsInteresting  Facts
➢ the name ' India' is derived from the

river Indus

➢ India is also one of the biggest
democracies in the world

➢ India  leads the world with the largest number of films

➢ India is the place of origin of Buddhism and Jainism

➢ India has the biggest population of vegetarian in world

➢ India is the world's oldest,largest and continuous civilization-the 
Indus valley civilization

➢ India is the 7th largest country in the world  

➢ India's road network is the worlds second largest with 4865000
km of roads constructed

                                                                  
                                                             

                                                                       MUHAMMED ASNAF U.T
                                                                                      IX A
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              In The Country            In The Country

This life is sweetest, in this wood,
I hear no children cry for wood,
I see no woman, white with care,
No man, with muscles wasting here,

No doubt it is a selfish thing.
To fly from human suffering.
No doubt he is a selfish man,

who shuns poor creatures ,sad and wan.

But it's a wretched life to face.
Hunger in almost every place;
Cursed with a hand that's empty, when
The heart is full to help all men

Can I admire the statue great,
when living men starve at its feet!

Can I admire the park's green tree,
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A roof for homeless misery!
When I can see few men in need,
I then have power to help by deed,
Nor lose my cheerfulness in pity,
which I must do in every city.

For when I am in those great places,
I see ten thousand suffering faces,

Before me stares a wolfish eye,
Behind me creeps a groan or sigh.

GIFTY VARGHEES
                                                                                   IX A
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   Importance Of Importance Of

 Time Management In Daily Life Time Management In Daily Life

Time is something that you will never get backs. It does not rewind 
like a videotape. Time management is significant for students. It is 
important for them to score high scores in exams. This performance 
depends much on managing time professionally. The practice and 
ethics they get during school time and home will sticks with them 
throughout their future.

Unfortunately, time doesn't always equal money though. Time is 
frequently passing but that doesn't mean you are repeatedly making 
money, this depends on how you manage your time and what you do 
with it. There are lots of different ways to undertake the issue of time 
management.
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No issue how you carve it, there is only 24 hours in a day. That 
apply to you and to your associate who may be able to do half the
amount of works you do. If you want to rise through the ranks, 
you have to recognise the importance of finding a way to manage 
this limited resource.

When you find out how to take control of your time,you recover 
your ability to focus. And with increased focus comes improved 
efficiency, because you don't lose much energy. You will start to 
puff off air through responsibilities more quickly.

The advantage of good time management skills is the ability to 
make better decisions. When you feel short of time and have to 
make a judgement, you are more likely to jump to conclusions 
without fully considering every option. This leads to poor 
decision making.

when you manage your time cleverly, you will start to feel more 
calm and in control, and when you are able to do that, you 
diminish your chances of making bad decisions.

Time management is the key to success.

JOHNY KURIAN

(TEACHER)  
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                  The Truthful Boy                  The Truthful Boy

One day pope pius received  a
letter. It was written on ordinary
paper which was torn out from an
excercise  book . There were
inkspots on it and also spelling
mistakes. A very young boy in
Rome had sent it. The boy's
mother was ill. He had no money to
care for her. So the boy appealed to
the pope for the thirty seven lires
he wanted for the medicine. The pope sent him a message that he was 
very pleased. On the following day   the boy went to Vatican. His 
straightforward  and determined look immediately appealed to the 
people. The pope gave him a gold coin. The boy thanked him. Then he 
called attention of the pope to the fact it was only twenty lires he was 
received he wanted thirty  seven for medicine.
 The pope said, I didn't remember that. Then he took a second coin 
and gave to the boy. This is too much,Then the boy said, I want thirty  
seven only. I have no change I will bring it tomorrow. The boy was 
prompt at his appointment  next morning and brought the balance 
amount. The pope was happy. Then the pope declared that he would 
provide for his education .At    the same time his mother was cured 
from her illness.                                     

                                                                                                            

                                                                                 SAEEDA  MARYAM
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                                                                               87                                         HOLY FAMILY H.S   



ZENITH

Friendship RoseFriendship Rose

Friendship is a budding rose,
with sweetness rising from each fold

                  The stems of courage,hope and care 
                   Are precious gifts of love so rare

Amid the thorns are moments dear,
as true friends lend a caring ear.

                  A smile,a laugh,and friendly thought,
                  are roots that lie the friendship knot

Take time to smell the friendship rose,
that grows along the friendship road,

                 Where friendship blossoms never fade
                 and seedlings sown are new friends made.”

                                                                               
                                                                                 

                                         NISHANA  FATHIMA C.K
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  When I Was Made The Class  When I Was Made The Class
Teacher A     DayTeacher A     Day

One day it happened. I was made the
class teacher for a day. At first,I felt
very happy. I thought it was very
easy to be a class teacher. I wore a
beautiful sari and went to the school.
In the hall my classmates were
screaming at the top of their voice. I
entered in to the class. The children
were very lazy,not even bothered to
greet me and I had to shout at them.
And then they wished me by
dragging their words''goooooood
moooorning maaam....''Then I had to
teach them hour to greet a teacher.

Well in the first period,I asked their names. In the second period 
another teacher came to the class for giving a message. The children 
started talking. I had to shout once again. After the break ,when came 
to the class. The class smelt awful because of the food particles lying 
on the floor. They refused to clear it and waited for the ayahs. The 
loud noise from the class made me dizzy. Suddenly,the bell rang and I 
woke up. Oh god!!!! It was only a night more....

NAJIYA
VIII A
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My   BrotherMy   Brother

My missing  gold
Is  loving  and bold.
His  bonhomie face  made   me crazy
When I had  done  wrong
He became the master
And  got  tempered.
He taught  me like a tutor
And advised me as a scholar
He was the man who made me enjoy
He was the most tender, who could change my world
Love  you my brother
The mender  of my thoughts.

FATHIMA  SANA
IX C    
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Life Of A Science Life Of A Science 

StudentStudent
A science student leads a life full of cares and worries. He 
cannot enjoy a sound sleep because 'sound' in physics is 
always singing in his ears the force of attraction keeps him 
towards his text book while the forces of repulsion , repels him
from studying them. The    physical balance in physics and 
chemical balance in chemistry always put his mind out of 
balance. Electric charge always once charges his mind when 
he reads the chapter Electricity. A science student tries to learn
everything by look or by crook in order to get through. But 
when he enters the examination hall because of the effect of 
heat, everything gets evaporated.

                                                       

 NASRIN
                                                                                              IX A      
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The  Arrow AndThe  Arrow And

  The Song  The Song

I shot an arrow into the air, 
It fell to earth, I knew not were
For, so swifty if flew, the sight
could not follow it in its flight.

                           I breathed a song into the air,
                           It fell to earth, I knew not were;
                           For who has sight so keen and strong
                           That it can follow the flight of song?

Long, Long afterward, in an oak
I found the arrow , still unbroken;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

                                                         

 JANNA FATHIMA 
                                                                   IX A
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The Wolf And The Wolf And 

The LambThe Lamb

Once upon a time a flock of sheep was grazing in a meadow. The 
shepherd and a pack of sheep dogs were taking care of the flock.

                 One day a lamb strayed away from the flock ignoring the 
repeated instruction of the shepherd. A wolf followed the sheep. The 
lamb saw the wolf following. He thought of getting the attention of 
dogs nearby. The lamb devised a plan. He turned to the wolf and 
said,”Dear friend,I know you are going to eat me up. Would you 
please grant me one last wish?”.The wolf felt flattered and agreed to 
grant the lamb's wish. The lamb requested politely, “Please sing a song
for me. I would like to dance for one last time.” The wolf agreed and 
started to howl. The lamb stated dancing. When the sheepdogs heard 
the wolf howling,they came searching for it. They saw the wolf near 
the lamb and chased the wolf away. The clever lamb thus escaped 
from the wolf.

                                                 

 
  SHONE SHAIJU

                                                            IX A
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The Opposite Also True   The Opposite Also True   

 They say its sweet that we laugh
because our bodies literally
can't contain the joy

                                   but the opposite is also true we cry
                                    because our bodies physically
                                    can't contain the pain 

 

                    NIDA FATHIMA
X A   
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 The Beauty Of The Beauty Of

 Friendship Friendship
Friendship is a princess gift
it cannot be bought or sold
But its value is far greater
than a mountain made of gold
so when you ask god for a gift
be thank full to him be sends
not diamonds pearls or riches
But the real Love

                                                      

  ATHULYA  P.B
                                                           X  C
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                                                 The Master   The Master
When Han Kan was summoned to the imperial capital it was 
suggested he sit at the feet of the illustrious senior court 
painter to learn from him the refinements of the art 'No, 
thank you' he replied, 'I shall apprentice myself to the 
stables'.

And he installed himself and his brushes amid the dung and 
the flies, and studied the houses their bodies keen alertness 
eye-sparkle of one, another's sensitive stance, the way a third 
moved graceful in his bulk and painted at east the emperor's 
favourite the charger named 'Night shining White', 

        Whose likeness after centuries still dazzles.

                                                     

                                                     

ALEENA ROSE GEORGE

IX A
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For The First Time For The First Time 

For the first time I saw your happiest smile
with my tiny little eyes
For the first time I felt the best fragrance of love
from you
with my tiny little nose
For the first time you kissed me
on my tiny little cheek.
For the first time ever in my life
that I will never get from anyone and from you,
It's  your precious LOVE.......
for the first time your kindness fell on me
like rain falls on Earth
For the first time you cared me like no one cared
For the first time, I knew that, life become beautiful
If these is a mother, to share her love to us!!

      

NAHJUL
X A
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Best FriendsBest Friends
Minnu dear and kuttan rabbit were good friends. Every evening they 
met in the turf near the bank of river. They enjoyed telling stories 
from there. As usual today also Minnu came to see the rabbit on turf 
but Kuttan was absent today.
          Minnu with chill chill squirrel went to the cave of Kelu and they 
hid in  Kelu's cave. After some time,  Kittu rabbit and Kelu fox came 
there and their hands on others shoulder. Minnu and chill chill 
squirrel sat looking.
          Minnu dear pounced upon Kelu fox. Kelu felldown. During this 
Minnu escaped with Kuttan. “why did you make traitor Kelu your 
friend “. “I will only make friends with good
persons.” Kuttan rabbit responsed.
 

Fathimath Zahra
                                                                                  IX A  
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LifeLife

Life is a journey of glory and grief.
Nothing can be predicted.

Memories are the pages to turn,
But that in  dude stories of mysteries

It is printed.........
No one can change the path to destination

sometimes it is dangerous to
Read the page again and find out the solution.

Next it may be a story of fairy
Any way the last page must have a

Message

                                             

  

                                                        

                                                     FATHIMA SHAMNA
                                                               VIII A
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Travelogue Travelogue 
Our Residence Association planned a trip to Eranakulam. We decided 
to visit Athirapally waterfalls and Thrissur zoo on the way to 
Eranakulam. There were 40 members including children. On  
February 18th,a Sunday morning,at 6 'O' clock,we started our    
journey. It was a luxury bus with audio and video system. We sang 
songs and danced. Some of them couldn't move.
                 Our first point was Thrissur zoo. We enjoyed it very well.
We  saw  monkeys,  Deers,  Lions,Rabbits,Bears,Foxes,Rhinoceros,etc.
There. But the animals in the cage seemed to be very tired and some of
them couldn't even move. We ate food in a hotel.

               Then we went to
Athirapally  waterfalls.  It
was  an  amazing  place.
The  river  flows  and
reaches  to  the  waterfalls.
The  sound  of  the
waterfalls  was  loud.  We
first  reaches down of  the
waterfalls.  Then  last  we
reaches  the  top  of  the
water  falls.  It  was  a
wonderful  sight.  We take
photos from there. It was
12  'O'  clock  we  left
Athirapally. After a short

journey we ate lunch in a hotel.  After a long hour journey we reached
Kochi. In Kochi we enjoyed boating. The Boat slowly moved through
the lake. It was an amazing and wonderful experience to us. It was
about 6 'O' clock we are on the boat. We saw the beautiful sunset. We
saw a house which is the house in the films 'vellinakshatram' and 'My
Boss'. The boating was about  an hour. We returned from the boat by
7 'O'clock. After boating we came near to our bus. Then the vendors
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surrounded us. Some of our members bargained to reduce the prices
of  items.  Our next  destination was to  reach the Kochin Metro.  All
members were very happy. We all are first time on Metro. It was 8 'O'
clock when we left Kochin Metro. We had our dinner from the near by
hotel. At 9 pm we returned from there.

                                                                                         
                                                                                          

    ANAGHA P.P
                                                                                     IX A

                      

MomMom

Mom is such
A special word
The loveliest
I've ever heard.
A toast to you,
Above all the rest
Mom,you're so special
         you are simply
         the best

NIDHA SUBAIR
                                                                                                                 IX C
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Four Friends
Once upon a time there were four friends .A deer ,tortoise,crow and a
mouse. They were dear friends. They are very close and helpful to one
another. One day the deer was missing. They started to search and
they couldn't find him. After sometime the crow flew and started to
search and she saw deer trapped in a net. Then he flew back and took
the rat on his back and flew again to deer. And the rat cut the net with
the help of his teeth and they ran away.

MORAL:Friends will be also  God for everyone.

DIYA BASHEER C.K
IX  A
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Mother To SonMother To Son
Well,son,I'll tell you
Life for me aren't been no crystal stair
It's had tacks in it,
And splinters,And boards turn up
And places with no carpet on the floor bare
But all the time
I'se been a climbing on,
And reaching, landing's
And turning, corners,
And sometimes going in the dark
Where there aren't been no light
so, boy,don't you turn back
Don't you set down on the steps
cause you finds it's kinder hard 
Don't you fall now
For I'se still going, honey
I'se still climbing
And life for me aren't been no crystal stair
                                                       
                                                                           

         NIHALA  ASHRAF
                                                                        IX A
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WaterWater

 It is interesting and thought
provoking

Title:Water
Grand father saw it in well

We saw in Tap
Our Children see it in Bottle

Where will our Grand Children
see it! 

In CAPSULE????
If we still neglect 

it will be seen only in Tears

                                                                            

                                  

                                                                     
                                                                                  ADITHYA C.M

                                                                        VIII B
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The Sun To The RescueThe Sun To The Rescue

One day two planes were flying at the same time and the 
pilots were unaware of each other. One cannot see another
but the moon watching. In the sky saw all these and he felt
pity for the passengers. Suddenly  he  informed  the  sun  
and the sun
spread light all
over the world.

Two
planes  glittered in
the sunlight and
both planes were  able to see one another.

SAIBA G.K
                                                                                       IX A
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   Cactus       Cactus                                                        
                                                                                     
 

 Thorns are my language
 I announce my existence
 with a bleeding touch
 Once there thorns were flowers 
 I loathe lovers who betray 
 pots have abandoned the deserts 
 to go back to the gardens
 Only camels remain here, and merchant
 who trample my flowers to dust
 one thorn for each rare drop of water
 I don't tempt butterflies 
 no did sings my praise 
 I don't yield to droughts
 I create another beauty 
 Beyond the moon light,
 this side of dreams,
 a sharp , piercing ,
 parallel language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ADHILA NASRIN

                             IX A
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On Being GratefulOn Being Grateful
Don't you feel grateful?you have to. Gratefulness sometimes sounds in
same,but it is the only way in which an individual can gain joy, make 
one heart as light as a feather. Look around and see who are around 
you. I think
one life will be
nothing
without these
adorable
people in one
life. Without
them being a
part of life, are
life wouldn't
be worth living. feel grateful that you have these people in your life.

                           Be grateful for having parents who could do wonders 
to make you happy, for having a friend that you can find now here 
else, for having teachers who are the sole reason for what you are now,
for having such wonderful people around you who help you, when you
need them the most. Mainly, feel grateful for being a part of this 
beautiful world and for being who you are.
   

FATHIMA NOURIN 
                                                                                             IX B
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സുവഡഫവകഫ വചെഫദറ്റ്യസംസുവഡഫവകഫ വചെഫദറ്റ്യസം

1 6 5 3

5 2 3

4 5 6 1

3

3 6 5

5 4 2

             സുഡഡഡോഡകഡോ ഉത്തരശം

1 4 6 2 5 3

6 5 2 1 3 4

4 3 5 6 2 1

3 2 4 5 1 6

2 1 3 4 6 5

5 6 1 3 4 2
                          

                                                                          

പ്രബരിന ഇ ടക       

                                                                                                  X C     
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√2 നന്റെ വവിലലാപപ
എചന കപരട്  √2>ഒമതകോന്നുംകകോസഴിൽ പഠഴികനനന.എചന സകോനന്നുംഇനട് സകൂളഴിൽ

ചചെനകപകോൾ ഇരഴികനവകോൻ ചബഞഴിൽ ഇടമഴില്ലേ .എല്ലേകോവചരയനന്നും സകോനവഴില 

അനനസരഴിചട് ടന്നീചർ ഇരനതഴിയതകോണട് . എണ്ണൽസന്നുംഖവകൾ ആയ ഒനഴിചനയനന്നും

രണഴിചനയനന്നും ഇടയഴിലകോയഴിരനനന പകക എചന അവർ അവഴിചട ഇരഴികനവകോൻ 

സമ്മതഴിചഴില്ലേ. അവഴിചടചയല്ലേകോന്നും ദേശകോന്നുംശ സന്നുംഖവകളനന്നും ഭഴിന സന്നുംഖവകളനന്നും 

നഴിറഞഴിരനനന. അഭഴിനക  കമ   നന്നീ കപകോ നന്നീ കവചറ എവഴിചടചയങഴിലനന്നും സലന്നും

കണനപഴിടഴികകൂ എനകോയഴിരനനന അവരനചട ഭകോവന്നും. ഞകോൻ വവസനകതകോചട 

ഏറ്റവനന്നും പനറകഴിചല ചബഞഴിൽ സലന്നും അകനസഷഴിചന ചചെനന. അവഴിചടയഴിരനനന. 

ടന്നീചർ വനകപകോൾ സകോനന്നും മകോറഴിയതഴിനട് എചന9  Ö ശകകോരഴിചന .

                                     ഇനട് ഉചയട് കളഴികനവകോൻ കപകോയകപകോൾ 
എണ്ണൽ സന്നുംഖവകളനന്നും ഭഴിനസന്നുംഖവകളനന്നും എല്ലേകോന്നും എൻചറ ചതകോപഴിയഴിൽ തടഴി 
പരഴിഹസഴിചന .എനഴികട് സ്പന്നീഡഴിൽ ഓടനവകോൻ കപകോലനന്നും ഈ ചതകോപഴി കകോരണന്നും 
സകോധഴികനനഴില്ലേ. പകൂജവതഴിചന ഗമ ഒനന കകോകണണതന തചന  ! ഒനന 
മഴിണകോന കപകോലനന്നും കകൂടകോകനനഴില്ലേ.¼യനന്നും  e യനന്നും ഒചക എനഴിനകോണട് എചന 
കനകോകഴി ഇങചന പരഴിഹസഴികനനതട് ?.എചന ജകോതഴികകോർ കപകോലനന്നും എചന 
പരഴിഹസഴികനനന .എചനകോരന ജന്മന്നും ! ഈ ചതകോപഴി ഒനട് ഊരകോൻ 
കഴഴിചഞങഴിൽ !എചനകോരന  ആശസകോസമകോകയചന ? എനഴിടട് എണ്ണൽ 
സന്നുംഖവകചള കപകോചല ഒനന ചഞളഴിഞന നടകകോൻ കഴഴിചഞങഴിൽ   3 Ö

ചനയനന്നും എചനയനന്നും കകൂടഴിയകോൽ എനന കഴിടനന്നും ?എനകോണട് 3 ഉന്നും 2 ഉന്നും 
പരഴിഹസഴികനനതട് . കനടഴികൾകട് പരന്നീകയട് "അഭഴിനകങളനചട സങലനന്നും 
"ചചെയതഴിനട് പകൂജവന്നും മകോർകട് ലഭഴിചകത്ര ! അതഴിനട് ഞകോചനനന പഴിഴചന ? ഒരന 
ഭഴിനസന്നുംഖവയനചടയനന്നും കചെദേമകോയഴി ഞങൾ നഴിൽകനവകോൻ ആരനന്നും 
ഇഷചപടനനഴില്ലേ. എല്ലേകോവർകനന്നും എണ്ണൽസന്നുംഖവ കവണന്നും . എചന ഏകകദേശ വഴില 
99/10 ആണട്. ചെഴിലകപകോൾ ഞകോനകോയഴിരഴികനന്നും ഏറ്റവനന്നും ആദേവചത അഭഴിനകന്നും . 
എൻചറ നന്നീളന്നും ചസയഴിലഴിൽ അതട് അളകകോനകോവഴില്ലേ . എങഴിലനന്നും മറ്റന പല 
വഴിധതഴിലനന്നും അതട് അളകകോനകോവനന്നും .ഏതകോയകോലനന്നും ഈ അവഗണന എനഴികട് 
സഹഴികകോനകോവഴില്ലേ. അടനത ജന്മചമങഴിലനന്നും ഒരന എണ്ണൽസന്നുംഖവ ആയഴി 
ജനഴിചഴിരനചനങഴിൽ.
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                                                               സഫട് വ വഴി.ചക

     IX A

                                                                                 

                                                                                     

ഗണയിത കൈടങ്കേഥകൈൾഗണയിത കൈടങ്കേഥകൈൾ

➢ ആദേവചത കണ്മണഴികട് തനണയഴില്ലേ ?
➢ അമ്മ ചപറ്റ പതനമകളഴില് ഞകോനകോണട് കകമന ?
➢ ഇരട കലകോകതട് ഞകോചനകോറ്റ?
➢ വട ചകകോടകോരന്നും പകക റകോണഴി ഒകനയനള്ളകൂ ?
➢ കപകോരഴില് കകോണകോന പകക, വഴിഷമന്നും തന്നീകരയഴില്ലേ ?
➢ കണ്ണകോടഴി കനകോകനന്നും സന്നുംഖവകള് ഞങല്.ഞങളനചട കപരട് ചചെകോല്ലേകോകമകോ ? 

ഉതരങള്  :-

 1(ഒനഴിനട് ഘടകമകോയഴി ഒനട് മകോത്രകമയനള്ളകൂ)
 9(0,1,2,3.......9 വചരയനള്ള പതട് സന്നുംഖവകള് ചകകോണകോണട് സന്നുംഖവകോകലകോകന്നും 

നഴിര്മഴിചഴിരഴികനനതട്)
 2(അഭകോജവ സന്നുംഖവകളഴില് രണട് മകോത്രകമ ഇരട സന്നുംഖവയകോയനള്ളകൂ)
 വഹൃതതഴിചന കകസനന്നും.
 വഴിഷമഭന ജ ത്രഴികകകോണന്നും.
 പകോലഴിനകഡകോന്നും സന്നുംഖവകള്.

 

          

                                                   അനഘ പഴി പഴി  IX A
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                വേയിരല സെസംഖറ്റ്യകൈൾവേയിരല സെസംഖറ്റ്യകൈൾ
                      സന്നുംഖവകള്കട് കപരനചകകോടനതകതകോചടകോപന്നും തചന അവ 
എഴനതനന രന്നീതഴിയനന്നും നഴിലവഴില് വനഴിരനന വഴിരലഴിചന ആകഹൃതഴികട് 
സമകോനമകോയ ലന്നുംബവരകള് ചകകോണട് സകൂചെഴിപഴികചപട സന്നുംഖവകള്
വഴിരല് സന്നുംഖവകള് എനറഴിയചപടനനന.
                  i ii iii iiii
1     2        3       4         എനകോയഴിരനനന സന്നുംഖവകചള         
സകൂചെഴിപഴികനനതട് . ചചെറഴിയ സന്നുംഖവകള്കട് ഇതട്
പ്രകോകയകോഗഴികമകോയഴിരനനനചവങഴിലനന്നും വലഴിയ സന്നുംഖവകള്കട് ഈജഴിപട്കകോര് 3000 
BCയഴില് ചെഴില ചെഴിഹ്നങള്
ഉപകയകോഗഴിചഴിരനനന. ചെഴിലതട് തകോചഴ നല്കഴിയഴിരഴികനനന.
      

                  

അതനലവ  P B
          X C
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മഫനയികൈ ചെതുരസം  മഫനയികൈ ചെതുരസം  
1 മനതല് 25 വചരയനളള സന്നുംഖവകള് ഉപകയകോഗഴിചനള്ള മകൂന മകോകോത്രഴിക 
ചെതനരങള് ചകകോടനതഴിരഴികനനന.                         
17     24 1 8 15

23 5 7 14 16

4 6 13 20 22

10 12 19 21 3

11 18 25 2 9

3 15 24 6 17

21 7 18 5 14

20 4 11 22 8

12 23 10 19 1

9 16 2 13 25

2 23 25 7 8

4 16 9 14 22

21 11 13 15 5

20 12 17 10 6

18 3 1 19 24
ഈ മകൂനന മകോനഴിക ചെതനരങളഴിലനന്നും നഴിരകളഴിലനന്നും സ്തന്നുംഭങളലനന്നും കര്ണങളഴിലനന്നും
ഉള്ളസന്നുംഖവകളനചട തനകകള് തനലവമകോയഴിരഴികനന്നും.കകൂടകോചത മകൂനകോമചത 
ചെതനരതഴില് നഴിനന മകൂനന നഴിരകളനന്നും മകൂനന സ്തന്നുംഭങള് ഉള്ള മധവസഴിതമകോയ
ചെതനരന്നും എടനകനകമകോള് അതഴിലനന്നും നഴിരകളനടചടയനന്നും സ്തന്നുംഭങളനചടയനന്നും 
കര്ണങളനചടയനന്നും തനകകള് തനലവമകോയഴിരഴികനന്നും.
                                                                                   

               ഡഷഡോണ് ഷഷജു   IX A
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                    school activities 2018-19school activities 2018-19
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 DIGITAL ART DIGITAL ART

           CREATED BY LITTLE KITES           CREATED BY LITTLE KITES
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        तततललतततलल
आओ आओ सससदर ततितिलल
रसरग तबिरसगगे बिबाग मम आओ 
आओ आओ फफ ल मम बिबैठगे
रसग – तबिरसगगे फफ ल  मम बिबैठगे
 बिबैठगे  फफ ल पर सससदर ततितिलल
हरसकर मसझसगे यफर बिबोलल 
 फफ ल न तिबोडबो फफ ल न तिबोडबो 
  पबास कभल न आऊर गल                       
                                                

                                                               तक्रिस्टबा आन मबानफवल
                                                                               VIII A

                                                                                      

   कयय वह अकक लल हह   कयय वह अकक लल हह??
क्यबा इस दसतनयबा मम वह अकगे लल हबै
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और क्यबा अकगे लल रहल थल?

भगवबान ककी आशबा हबै सबाथ

दसआ हबै तिबो ससफर  उससगे

तक उसकगे  दसदुःख कबो तमटबायबा करम

और ससख कगे  तदन तफर आए

तफर भल क्यबा वह अकगे लल रहगेगल?

सबिककी हबै अपनल अपनल आशबा

उनकगे  सभल हह पर उसकबा कबोई
नहहीं।

वह क्यबा करगेगल तकससगे कहगेगल

अपनबा दसदुःख ककौन उसगे समझगे

क्यबा उसकबा कबोई नहहीं हबै।

उसनगे भल सपनगे दगेखगे हहोंगगे,

पर सच न कर पबाई हबोगल।

बिहहति प्रयत्न तकयबा हबोगबा

पर उसककी सहबायतिबा तकसल नगे नहहीं तकयबा हबोगबा

                                                                               123                                         HOLY FAMILY H.S 



ZENITH

इससलए छफ ट गयबा, टफट गयबा उसकबा सपनबा

वह अधफरबा सपनबा छफ ट गयबा, टफट गयबा। 

                                                                 अतनतिबा मठसत्तिल
                                                                  (अध्यबातपकबा) 
                                                            

 मकरल अतभरतज मकरल अतभरतज

' खबालल मस्तिष्क शबैतिबान कबा घर हबोतिबा हबै '  यह एक प्रससद्ध कहबावति हबै और 
यह सत्य भल हबै। सजिस व्यक्त कगे  पबास अपनगे अवकबाश कगे  समय कबोई मनबोर सजिन 
सबाधन नहहीं हबोतिबा वह गलति कबायय मगेम लग जिबातिबा हबै।इससलए यह महबात्वपफणय हबै 
कस छ अतभरूतच पबैदबा ककी जिबाए जिबो अबानन्द दगे सकगे  ।

तबिनबा अतभरूतच कगे  जिलवन ऐसबा हबै जिबैसगे तबिनबा नमक कगे  खबानबा । अतभरूतच
जिलवन कबो रबोमबासचक बिनबातिल हबै । यह बिबाहरल कबायय करनगे कबो तनयतमति करतिल हबै। 
अतभरूतच थकबान कबो दफर करतिल हबै । यह अवकबाश कबा उपयबोग ककी जिबातिल हबै। 
इस प्रकबार ,इससगे बिहहति कस छ सलखनगे कबो तमलतिबा हबै । यह समय कबा सवयशगेष्ठ 

                                                                               124                                         HOLY FAMILY H.S 



ZENITH

उपयबोग करबानबा ससखबातिल हबै । 
अतभरूतच अनगेक हबोतिल हह जिबैसगे कलबा,तचत्रकबारल,बिबागवबानल,तटकट 

ससग्रहण,फबोटबो खहींचनबा,पढ़नबा,सलनबा,कढबाढा़इ करनबा,खबानबा पकबानबा आतद ।मगेरल 
अतभरूतच यबात्रबा करनबा, फबोटबो खहींचनबा,उङबानबा ककी दगेखभबाल करनबा तिथबा नए 
ससक्कहों ससग्रह करनबा आतद हह ।

बिबागवबानल मसझगे अत्यबासधक आनन्द दगेतिल हबै ।जिबि मह स्वयस कगे  दबारबा लगबायगे 
गए पबाबैधहों कबो पबानल दगेतिबा हह र और जिबि वगे सखलतिगे हह तिबो मसझगे बिहहति आनन्द तमलतिबा

हबै ।यह 
मसझगे ससतिसतष
दगेतिबा हबै। मह 
अपनगे 
उङबान मम 
फफ ल और 
सब्जिल 
उगबातिबा हह र। 

पबाकौधहों और फफ लहों ककी ससगनन्धति खसशबिस मगेरल आरखहों और मनस्तिष्क कबो तिबाजिबा 
रखतिल हबै।तचसतिबा और प्रदफषण सगेगे भरगे इस सससबार मम,फफ लहों कबो दगेखकर रबाहति 
तमलतिल हबै ।

यबात्रबा मगेरल अन्य अतभरुतच हबै। जिबि भल मसझगे कबोई नयबा 
स्थबान,गबारव,शहर,पहबाड़ आतद दगेखनगे ककी अवसर तमलतिबा हबै तिबो मह इसगे जिबानगे नहहीं
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दगेतिबा। नयगे स्थबान कबो दगेखनबा और नयगे लबोगहों सगे तमलनबा रबोमबासचक हबोतिबा हबै।जिबि 
भल मह नए स्थबान ककी यबात्रबा करतिबा हह र तिबो मह अपनगे सबाथ कबै मरबा लगे जिबातिबा हह र। 
सजिससगे मह तवतभन्न प्रकबार कगे  प्रबाकक ततिक दफश्यहों,महलहों व लबोगहों कगे  फबोटबो लगेतिबा हह र। 

 
मसहम्मद तनयबास. एगेन वल

                                                                                IX A

पहकतलयययपहकतलययय
तदन कबा रबाजिबा हह र मह,
ससबिह सगे हल मह आतिबा हह र,
गरमल सबिकबो दगेतिबा हह र,
रबोशनल जिग कबो दगेतिबा हह र,
बितिबाओ मह ककौन हह र ?

दबोस्ति हह र मह सबि आदमल कगे ,
पहबाड हह र मह जबान कबा,
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पढनगे कबो मह ज़रूरल चलज़,
मगेरबा नबाम क्यबा बिबोलबो ?

मगेरबा रसग नललबा हबै,
मह बिहहति बिड़बा हह र,
यबात्रबा करतिल हह आजि,
मसझपर आनगेक जिहबाजिम भल,
नबाम बितिबाओ अबि मगेरबा ?
                                                                       सरूण एम
                                                                         X B
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        पपरणयमपपरणयम
परमबात्मन तिफ मगेरगे मन मम ,
तनमयल शबान्तिल हमगेशबा दगे ,
मन कगे  असधगेरगे कबो हटबाकर ,
भतक्त,शबानन्ति यगे दगे दबो,।

हबै !  भगवबान तिफ मसझगे जिगबाकर ,
दफतनयबा मम ससननख रहनगे दबो ,
मगेरगे पथ कबा ककॉटबा छबोटकर ,

कबोमल फफ ल तबिछबा सगे ।
मन कगे  करुणबा त्यबाग सदबैष ,
आबैरहों कबो भल छबोडकर ,
मबानव सगेवबा यगे घर सगेवबा 
एबैसबा सबिकबा ससखबाए ।

त्यबाग कक पबा लबो करुणबा सबागर ,
नयनहों मम तिफ आजिबा ,

नफतिन सगेवबा बिसनछद प्रबादबानकर ,
ऊपर तिक बिढ़नगे दबो ।

मफहम्मद  तनशबाम
                                                                     X C
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कयरररनकयरररन
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    भयरत कल रयषरट लय एकतय    भयरत कल रयषरट लय एकतय

भबारति हमबारबा रबाष हबैम  ।भबारति मम  तहन्दफभबारति हमबारबा  रबाष हबैम  ।भबारति मम  तहन्दफ,,मफसलमबानमफसलमबान,,ससक्खससक्ख,  ,  ईसबाई लबोगईसबाई लबोग,  ,  बिसध्दबिसध्द
--जिबैन आतद धमर कगे  लबोग भबाईचबारगे भबाव सगे जिलतिगे हह । भबाषकॉसए रलततिजिबैन आतद धमर कगे  लबोग भबाईचबारगे भबाव सगे जिलतिगे हह । भबाषकॉसए रलतति--ररवबाज़ तिथबाररवबाज़ तिथबा
खबानखबान--पबानपबान,,धमर धमर ,,जिबातिल य़बा वस्तित् अकौर आभसषण कबा फकर  हबोनगे  जिबातिल य़बा वस्तित् अकौर आभसषण कबा फकर  हबोनगे  
पर भल हमबारगे दगेश मम रबाषक लय एकतिबा कबा बिडबा महत्व हबै । जिबि हमबारगे दगेश मम बिबाहरलपर भल हमबारगे दगेश मम रबाषक लय एकतिबा कबा बिडबा महत्व हबै । जिबि हमबारगे दगेश मम बिबाहरल
शतक्तयहों  नगे  अबाक्रिमण तकयबाशतक्तयहों  नगे  अबाक्रिमण तकयबा थबा  तिबि  भबारतिथबा  तिबि  भबारति
ककी एकतिबा अवलबागेकनलय थलककी एकतिबा अवलबागेकनलय थल ।  दगेश  ककी।  दगेश  ककी
एकतिबा  मम  सबातहत्य  एवसएकतिबा  मम  सबातहत्य  एवस कलबाएर  भलकलबाएर  भल
महत्वपसणय  भसतमकबा  कबामहत्वपसणय  भसतमकबा  कबा तनवयबाह  करतिलतनवयबाह  करतिल
हह  ।  भबारति  मम  भबावबात्मकहह  ।  भबारति  मम  भबावबात्मक एकतिबा  कबायमएकतिबा  कबायम
रहनगे मम महबापसरूषबाम ककी दगेन अत्यन्ति महत्वपसणय हबै  रहनगे मम महबापसरूषबाम ककी दगेन अत्यन्ति महत्वपसणय हबै  ,  ,  रबाषक लय  एकतिबा मम समयरबाषक लय  एकतिबा मम समय--
समय पर व्यवधबान उपनस्थति हबागेतिगे  रहतिगे  हह  समय पर व्यवधबान उपनस्थति हबागेतिगे  रहतिगे  हह  ,  ,  तकन्तिस यहबार  कगे  तनवबाससयहों ककीतकन्तिस यहबार  कगे  तनवबाससयहों ककी
एकतिबा तिथबा दृढ़ एकतिबा तिथबा दृढ़ - - मनबोबिल कगे  कबारण वगे सबि व्यवधबान अबि तवफल   हबो रहगे हहमनबोबिल कगे  कबारण वगे सबि व्यवधबान अबि तवफल   हबो रहगे हह
। जिहबार एकतिबा हबै वहबार शतक्त हबै । भबारति तवतवधतिबाअबाम कबा दगेश हबै । जिहबार एकतिबा हबै वहबार शतक्त हबै । भबारति तवतवधतिबाअबाम कबा दगेश हबै , , अऩगेकतिबाओस ममअऩगेकतिबाओस मम
एकतिबा हल बिडल  तवशगेषतिबा हबै । एकतिबा हल बिडल  तवशगेषतिबा हबै । 
                                                                  सररन दबाससररन दबास

 IX A IX A
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  पकड हमयरय जलवन  पकड हमयरय जलवन

लगबाओ,लगबाओ
पगेड लगबाओ

पगेड हमबारबा जिलवन हबै ।
पगेड पसरकस तति कबा वरदबान हबै ।
लगबाओ लगबाओ
पगेड लगबा ओ
पगेड भलतिल छबायबा दफर ।
जिगति हरबा-भरबा दफर ।

लगबाओ,लगबाओ ।
पगेड लगबाओ
        
                                                               
                                                                         अतभषबा बिबैजिफ

                                                                                                                                                      X A    X A
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ART CORNERART CORNER
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                              മനസെസ് അർപയിച്ചെവേർകസ്....
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                            കൂസട നയിന്നസ് ഗുരുഭൂതർ കസ്....

                            വപ്രഫതഫഹനങ്ങൾ നലകൈയിയ ഏവേർക്കുസം..........
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