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ആമുഖഖആമുഖഖ

     ബഹുമമാനന്യരര,സസക്രഡഡ് ഹമാര്ടഡ് ഹയര് 
രസക്കനഡറഡി സ്ക്കൂളഡിരലെ പ്രഥമ ലെഡിറ്റഡില 
രരകെെറ്റഡ്സഡ് യൂണഡിറ്റഡിരന്റെ ശ്രമഫലെമമായഡി 
തയമാറമാക്കഡിയ ഡഡിജഡിറ്റല മമാഗസഡിന ആണഡ് 
ഹമാര്ടഡ് ബബീറ്റഡ്സഡ്.രരഹരടക്കഡ് 
സമാസങ്കേതഡികെെതയഡില അതഡിസവേഗഖ 
മുസന്നേറഡിരക്കമാണഡിരഡിക്കുന്നേ സകെെരളതഡിരലെ 
വേഡിദന്യമാലെയങ്ങളഡില,ഞങ്ങള് ലെഡിറ്റഡില രരകെെറ്റഡ്സഡ് 
അഖഗങ്ങള് രചെയ്ത എളഡിയ പ്രവേര്തനങ്ങളഡില 
ഒന്നേമാണഡ് ഈ മമാഗസഡിന.സപമാരമായ്മകെെള് 
ഉണമാകെെമാഖ ക്ഷമഡിക്കുമരലമാ
    
                                      ചെബീഫഡ് എഡഡിറ്റര്
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  ആശഖസആശഖസ
സസക്രടഡ് ഹമാര്ടഡ് ഹയര്
രസക്കനഡറഡി സ്കൂളഡിരലെ ലെഡിറ്റഡില
കകെെറ്റഡ്സഡ് അഖഗങ്ങള് ഒര
ഡഡിജഡിറ്റല മമാഗസഡിന
തയമാറമാക്കുന്നു എന്നേഡ് അറഡിഞ്ഞതഡില വേളരര സസനമാഷമുണഡ്.
“  ഡഡിജഡിറ്റല മമാഗസഡിന" എന്നേതഡ് സസ്കുൂളുകെെളഡില ഒര നൂതന
ആശയമമാണഡ്.മമാറുന്നേ കെെമാലെഘടതഡിനനുസരഡിചഡ് ആധുനഡികെെ 
സമാസങ്കേതഡികെെതരയ സസമായതമമാസക്കണതഡ് നഡിലെനഡിലപഡിരന്റെ 
കൂടഡി ആവേശന്യമമാണഡ്.വേഡിവേരവേഡിനഡിമയസമാസങ്കേതഡികെെരഖഗരത 
വേമഡിച മമാറ്റങ്ങളമാണഡ് അനുദഡിനഖ 
ഉണമായഡിരക്കമാണഡിരഡിക്കുന്നേതഡ്.സഫസഡ്ബുക്കഡ്, ഇനസ്റ്റഗമാഖ,
ടസഡിറ്റര് എന്നേഡിവേ ജനസമൂഹതഡില വേളരര അധഡികെെഖ 
സസമാധബീനഖ പുലെര്ത്തുന്നുണഡ്.വേരമാന സപമാകുന്നേ മമാറ്റങ്ങരള 
കെെമാരലെ കൂടഡി ഉള്രക്കമാളമാന കുടഡികെെള് സജ്ജരമാസകെെണതുണഡ്.
അതഡിസലെക്കഡ് ഈ ഡഡിജഡിറ്റല മമാഗസഡിന ഒര ചുവേടുരവേപമാണഡ്.
ഇതഡിരന്റെ അണഡിയറപ്രവേര്തകെെര്ക്കഡ് എലമാവേഡിധ 
ആശഖസകെെളുഖ സനരന്നു.      

                                രഹ ഡമാസ്റ്റര് രകെെ.എഖ സണഡി
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ബഷബീര് ജന്മദഡിനഖ ജനുവേരഡി ബഷബീര് ജന്മദഡിനഖ ജനുവേരഡി 1919

         

ഇമഡിണഡി ബലെന്യ .......
ഇക്കമാക്ക
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2018-19 2018-19 വേര്ഷരത പ്രധമാനരപടവേര്ഷരത പ്രധമാനരപട
പ്രവേര്തനങ്ങള്പ്രവേര്തനങ്ങള്
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  പുനര്നഡിര്മഡിക്കൂപുനര്നഡിര്മഡിക്കൂ
സകെെരളരതസകെെരളരത................

കെെവേഡിത
പമാരഡിരലെലമാസമ പരരന്നേമാഴുകുകഖ

കകെെരളഡി സകെെരളനമാദമസലമാ
സകെെരവൃക്ഷഖ സപമാലുയര്ന്നു രപമാങ്ങഡി

സഹഹമാര്ദഡി സപമാരലെ അടഡിയറച

 സകെെരളഖ എന്നുരട നമാടസല
സകെെളഡി സകെെട്ടുണര്ന്നേ എന നമാടസല
പുഴയഖ സതമാടുഖ  ഒഴുകെെഡി സ്ഫുരഡിക്കുന്നേ

എന  ഹൃദയമാര്ദദ്ദബന്ധുവേമാഖ സകെെരളസമ

ഹരഡിതഭഖഗഡിയഡില മുങ്ങഡിനഡിലക്കുമബീ
എന രകെെമാച സുന്ദേര സകെെരളഖ

സസന്യശന്യമാമള പൂരഡിതപുണന്യമമാ
രണരന്റെ സസനഖ സകെെരളഖ

പൂക്കളുഖ പു ഴകെെളുഖ പമാടങ്ങളുഖ നഡിറ
രഞ്ഞമാര മമാമലെനമാടമാരണന സകെെരളഖ
കെെളകെെളഖ പമാടുന്നേ കുഞ്ഞഡിളഖ കെെഡിളഡികെെ

ളമാല കെെമാവേന്യമമായഡ് മമാറു രന്നേന സകെെരളഖ
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പ്രളയയം കടന്ന കകരളയംപ്രളയയം കടന്ന കകരളയം
2018-ലെമാണഡ് സകെെളതഡിനഡ് ഏറ്റവേ കഖ കെെ സ്കുൂടുതല സമാമതഡികെെ നഷഡ് ടഖ 
ഉണമായതഡ്.2018 ജൂകലെ-ആഗസ്റ്റഡ് കെെമാലെവേ൪ഷകെെമാലെതമാണഡ് 
രതക്കഡ്പടഡിനമാറഡ് സകെെരളതഡില ഉയര്ന്നേ അളവേഡില മഴ രപയതഡ്. രവേളഖ
രപമാങ്ങുകെെയഖ ലെക്ഷകെെണക്കഡിനഡ് വേബീട കകെെള് രവേളതഡില മുങ്ങ കകെെയഖ 
ആളുകെെള് ക്ഷടരപടുകെെയഖ ഭക്ഷണമഡിലമാരത വേലെയകെെയഖ രചെയ്യുത ക.
സകെെരളതഡിരലെ എലമാ അണരകെെട്ടുകെെളുഖ ആ മമാസങ്ങളഡില തുറന്നേ ക
രവേളഖ ഒഴുക്കഡി വേഡിട്ടു.അണരകെെട്ടുകെെള് തുറന്നു വേഡിടതഡിരന്റെ 
കെെമാരണതമാല രവേളരപമാക്കതഡിരന്റെ അളവേഡ് 
ഉയ൪ന്നു.സകെെരളതഡിരലെ 64 അണരകെെട്ടുകെെളഡില  
35 എണമമാണഡ് അഴസ്ഥ മ സ്കുൂലെഖ തുറന്നു വേഡിട്ടു.എലമായഡിടത്തുഖ 
ദുരഡിദസമാശസസ കെെന്യമാമ്പുകെെള് തുറന്നു. സഡ് കുളുകെെളഡിലുഖ 
ഓഡഡിരറ്റമാറഡിയങ്ങളഡിലുരമമാരക്കയമാണഡ് കെെന്യമാമ്പുകെെള് തുറന്നേതഡ്.ഈ 
ദുരന അവേസ്ഥയഡിലുഖ ജനങ്ങള് ഒറ്റരകെെടമായഡി ജമാതഡി മത വേഡിതന്യമാസ 
മനന്യ ഒത്തുസചെ൪നഡ് സപമാരമാടഡി.ഈ പ്രളയരത ഒര പമാഠമമായഡിയമാണഡ് 
നമള് സകെെരളബീയ൪ കെെണക്കമാസകെെഡ്കെെണതഡ്. ഞങ്ങളുരട സഡ് കൂള് 
സ്ഥഡിതഡിരചെയ്യുന്നേതഡ് തഡിരവേമമാടഡിയഡിലെമാണഡ്. ഇവേഡിരടയഖ പലെ 
സ്ഥലെങ്ങളഡിലുഖ രവേളരപമാക്കഖ ഉണമായഡി.നങ്ങളുരട സഡ് കൂളഡിരന്റെ 
മുന്നേഡിലുഖ രവേളരപമാക്കഖ ഉണമായഡി.പ്രളയഖ നങ്ങള് സകെെരളബീയ൪ക്കഡ് 
ഒര നല അനുഭവേമമായഡിരന്നു.ഈ പ്രളയഖ മനുഷന്യരന്റെ ദുഷഡ് 
പ്രവേ൪തഡിമൂലെമമാണഡ്. 2018 എന്നേ വേ൪ഷഖ നങ്ങള് സകെെരളബീയ൪ക്കഡ് 
മറക്കമാനമാവേമാത ഒര വേ൪ഷമമായഡിരന്നു.എതസയമാ ജബീവേനുകെെള് ഈ 
പ്രളയതഡില നഷഡ് ടമമായഡി. മനുഷന്യരന്റെ ഈ ദുഷഡ് പ്രവേ൪തഡികെെള് 
ഒരക്ക അവേസമാനഡിക്കരട.                                  

                                                                         Anand Ajesh
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മഴരചമാല്ലുകെെള്മഴരചമാല്ലുകെെള്

• മഴ ഇലമാതഡിരന്നേമാല മരങ്ങള് ഉണങ്ങുഖ
• മഴ നനയമാരത പുഴയഡില ചെമാടഡി
• മഴ നഡിന്നേമാലുഖ മരഖ രപയ്യുഖ
• മഴ രപയ്തമാല പുഴ അറഡിയഖ
• മഴയമഡില വേഡിളയമഡില
• മഴ രപയ്തു നഡിറഞ്ഞതു സകെെമാരഡി ഒഴഡിചമാല നഡിറയസമമാ?

• കുഖഭതഡിലെഡ് മഴ രപയ്തമാല കുപഡിയഡിലുഖ മമാണഡികെെന്യഖ
                                                       -Parthiv P
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അനന്യ ജബീവേനുതകെെഡിഅനന്യ ജബീവേനുതകെെഡി
സസജബീവേഡിതഖസസജബീവേഡിതഖ  

1869 ഒസകമാബര് 2 നഡ്  ഗുജറമാതഡിരലെ 
സപമാ൪ബനറഡിലെമാണഡ് ഗമാനഡിജഡി ജനഡിചതഡ്.പഡിതമാവേഡ് 
കെെരഖചെന്ദേഡ് ഗമാനഡിയഖ മമാതമാവേഡ് പുതലെഡി 
ഭമായഡിയമമായഡിരന്നു.ഇനന്യയരട രമാഷ്ട്രപഡിതമാവേഡ് 13-ാമാഖ 
വേയസഡില കെെസ്തു൪ബ ഗമാനഡിരയ വേഡിവേമാഹഖ രചെയ്തു. 

സ൪വ്വവേഡിചെമാരങ്ങരളയഖ കുടുഖരബമാഗമമായഡി 
കെെമാണുന്നേയമാളഡ്. ഗമാനഡിജഡിയ രട സതന്യമാഗഹപ്രസ്ഥമാനഖ 
ഇനന്യയഡിലെമാരകെെ സമരമുറയഡ് വേന്യതന്യസ്തതയഖ തബീവ്രതയഖ 
രകെെമാണ്ടുവേന്നു.ഗമാനഡിജഡിയരട സനതൃതസതഡില നടന്നേ 
നഡിസഹകെെരണപ്രസ്ഥമാനഖ ഉപ്പുസതന്യമാഗഹഖ,

നഡിയമലെഖഘന പ്രസ്ഥമാനഖ,കെെസഡിറ്റഡ് ഇനന്യമാ പ്രസ്ഥമാനഖ
,വേന്യകഡി സതന്യമാഗഹ പ്രസ്ഥമാനഖ എന്നേഡിവേയഡിലൂരട 
അസദ്ദഹഖ അക്ഷരമാ൪ത്ഥതഡില ഇഖഗഡ്ളബീ ഷഡ് 
ഭരണകൂടരത പഡിടഡിചകുലുക്കഡി.1947 ആഗസ്റ്റഡ് 15-നഡ് 
ഇനന്യയഡ് സസമാതനന്യഖ ലെഭഡിച.1948 ജനുവേരഡി 30-നഡ് 
അസദ്ദഹഖനമാഥുറമാഖസഗമാ ഡഡ്രസഎന്നേയവേമാവേഡിരന്റെരവേടഡി
സയറ്റഡ് മരഡിച.       
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HEART BEAT

                        രചെറുസശ്ശേരഡിരചെറുസശ്ശേരഡി
എഴുതച്ഛനു മു൯പഡ് പതഡിനഞമാഖ നൂറ്റമാണഡിരന്റെ
ഉതരമാ൪ധതഡില ജബീവേഡിചഡിരന്നേ
മഹമാകെെവേഡിയമാണഡ് രചെറുസശ്ശേരഡി
.ഉതരസകെെരളതഡില കുറുഖബ്രനമാടഡ്
തമാലൂക്കഡിരലെ രചെറുസശ്ശേരഡി ഇലതഡ് ജനഡിച എന്നേഡ് 
കെെരതരപടുന്നു. രചെറുസശ്ശേരഡിയരട യഥമാ൪ത്ഥ സപരഡ് ഇന്നുഖ 
ലെഭന്യമല. സകെെമാലെത്തുനമാടഡ് രമാജമാവേമായ ഉദയവേ൪മ൯ 
സകെെമാലെതഡിരഡിയരട സദസന്യനമായഡിരന്നു രചെറുസശ്ശേരഡി എന്നേഡ് 
കൃ ഷ്ണഗമാഥയഡില കെെമാണുന്നു.ശ്രബീകൃഷ്ണചെരഡിതരത 
അടഡിസ്ഥമാനമമാക്കഡി മലെയമാളതഡില ഉണമായ ആദന്യരത 
ബൃഹതഡ്കെെമാവേന്യമമാണഡ് കൃ ഷ്ണഗമാഥ.ഭമാഗവേതഖ 
ദശമസ്കനതഡിരലെ കൃഷ്ണമാവേതമാരകെെഥയമാണഡ് ആസ്പദഖ.

മഞ്ജരബീവൃതതഡിരന്റെ മമാധുരന്യഖ,ഭകഡിരസതഡിരന്റെ തബീവ്രത 
ഇവേ കൃഷ്ണഗമാഥയരട പ്രസതന്യകെെതകെെളമാണഡ്.രചെറുസശ്ശേരഡി  സലെമാകെെഖ
കെെണതഡ് കൃഷ്ണരന്റെ ലെബീലെയമായഡിടമായഡിരന്നു.
കൃഷ്ണസഗമാപഡികെെമമാരരട രമാസലെബീലെമാവേ൪ണനയഡിരലെ ശഖഗമാരഖ 
രതരലമാന്നേഡ് ചൂളഡിപഡിക്കുരമനഡ്കെെഡിലുഖ അതഡിരന മറഡികെെടക്കുന്നേ 
ഭകഡി, വേമാങഡ്മയ ചെഡിതബീകെെരണഖ,, ഇവേ വേമായനക്കമാരരന്റെു 
ആസസമാദനസശഷഡിരയ ചൂഷണഖ രചെയ്യുന്നേവേയമാണഡ്.  
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HEART BEAT

    കെെടഖകെെഥകെെള്കെെടഖകെെഥകെെള്
       അടയഖ തുറക്കുഖ മണഡിമുതഡില പതമായഖ

●കെെണഡ്
 അടഡിക്കഡ് രവേടഡ്,നടുക്കഡ് രകെെടഡ്,തലെയഡ് ചെവേഡിടഡ്

●രനലഡ്
അടയരടയളഡിരലെമാര രപരമട

●സതനബീചക്കൂടഡ്
അടഡി പമാറ,നടു വേടഡി,തലെ കെെമാടഡ്

●സചെന
അടഡി രചെടഡി,നടു മദ്ദളഖ,തലെ രനലരചെടഡി

●കകെെതചക്ക
അടഡിക്കമാത മുറ്റതഡി൯ സപര രചെമാലമാസമമാ ?

●ആകെെമാശഖ
അടഡിക്കുലെ പൂക്കുമഖ പനബീരമായഡിരഖ

●നക്ഷതങ്ങള്
അക്കര വേഡിളയഡില രതസക്കരതമാടഡികെെയഡില 
ചെക്കരരക്കമാരണമാര തൂണഡ്.

●രതചഡിപ്പൂവേഡ്

                                             -Asim Muhammed Rayan 
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പചപഡ്പചപഡ്

പചപുതരചമാര സകെെരളഖ
കെെമാണമാരനരനമാര ഭഖഗഡി...........
വേയലുകെെള് പുഴകെെളുഖ
നഡി൪മഡിക്കമാഖ ഒതഡിരഡി ഒതഡിരഡി.......
നമ്മുരട പുണന്യമമാണഡ് സകെെരളഖ
രതസങ്ങമാലെകെെള് കെെമാറ്റഡിലെമാടുഖ
സസ൪ഗമമാണബീ സകെെരളഖ
ഭൂപ്രകൃതഡി തന്നേ പചപമാണഡ്
നമ്മുരട സകെെരളഖ
വേരവേഡി൯........ വേരവേഡി൯..........കൂടരര........

പചപ്പുതരചമാര സകെെരളഖ കെെമാണമാ൯.......

 - Jumna c.k

   
   

SHHSS TDY                                                           40



HEART BEAT

                              കുഞ്ഞുണഡിമമാഷഡ്കുഞ്ഞുണഡിമമാഷഡ്
    സകെെരളതഡിരലെ ബമാലെസമാഹഡിതന്യരഖഗതഡ് 
അതഡിപ്രശസ്തനമായ കുഞ്ഞുണഡിമമാഷഡ് 
1927 രമയഡ് 10 നഡ് തൃശൂര് ജഡിലയഡില വേലെപമാടഡ്
ജനഡിച.സ്കൂള് അധന്യമാപകെെനമായഡി
സസവേനമനുഷഡിച. രമാമകൃഷ്ണമാശ്രമതഡില
അസനവേമാസഡിയമായഡി കുരറക്കമാലെഖ
കെെഴഡിഞ്ഞു.കുടഡികെെളുരട കെെഥകെെളുഖ കുഞ്ഞു
കെെവേഡിതകെെളുമമാണഡ് മമാഷഡിരന്റെ
സമാഹഡിതന്യസഖഭമാവേനകെെള്, അമൃതകെെഥകെെള്, 

അക്ഷരരതറ്റഡ് ,ഉഉൗണുരതമാട്ടുറക്കഖവേരര, 

കുഞ്ഞുണഡികെെവേഡിതകെെള്,കുടഡികെെവേഡിതകെെള് തുടങ്ങഡി
ധമാരമാളഖ കൃതഡികെെള് രചെഡിച.രൂപപരമമായഡി കുഞ്ഞുണഡി 
കെെവേഡിതകെെള് പഴരഞമാല്ലുകെെസളമാടുഖ നമാട്ടുരമമാഴഡികെെസളമാടുഖ 
അടുതഡ് നഡില്ക്കുന്നു .ചെഡിരഡിരയക്കമാള് ചെഡിനരയ ഉണ൪ത്തുന്നേ 
കുഞ്ഞുണഡിമമാഷഡിരന്റെ 
കെെവേഡിതകെെള്ഏതുതരക്കമാരനുഖആസസമാദന്യകെെരമമാണഡ്.'രപമാക്കമഡി
ലമായ്മയമാണഡ് എരന്റെ രപമാക്കഖ' എന്നേഡ് തരന്റെ 
ശുദ്ധഹമാസന്യകെെവേഡിതകെെളഡിലുരട അസദ്ദഹഖ 
രതളഡിയഡിച.2006 മമാ൪ചഡ് 26 നഡ് അനരഡിച.

                                                 - Muhammed Nafi 
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    എരന്റെ മലെയമാളഎരന്റെ മലെയമാള
നമാടഡ് നമാടഡ് 

എരന്റെ നമാടമാരണനഡിക്കഡിഷഖ, 

എരന്റെ മലെയമാളനമാടമാരണനഡിക്കഡിഷഖ !
എരന്റെ ഭമാ ഷയമാരണനഡിക്കഡിഷഖ,

എരന്റെ മലെയമാളഭമാ ഷയമാരണനഡിക്കഡിഷഖ!

കുഞ്ഞുപൂവേഡിന്നേഡിതളഡില ഒര തരഡിയമാണബീ മലെയമാളനമാടഡ്,
എന്നേമാല പമാടഡിപ്പുകെെഴ്ത്തുന്നേ മലെയമാളനമാടഡ് !
ഇഉൗ സലെമാകെെരമലമാഖ പരന്നു ........ 
ഇഉൗ സലെമാകെെരമലമാഖ പരന്നു .............
                                              -Thasli Abdul Salam
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എന പുണന്യമമാണമഎന പുണന്യമമാണമ
രനഞഡിരലെ പമാലെമാഴഡി എന്നേഡിസലെക്കഡിറ്റഡിചഡ്
പുഞഡിരഡി തൂകുന്നേതമ......
മുസന്നേമാടഡ്  ഞമാരനരന്റെ
കെെമാലെടഡികെെള് വേയസമമാള്
പഡിന്നേഡിരലെമാര പ്രമാര്ത്ഥന, അമ......
കകെെ വേന്നേരതമാരക്ക
കെെളഞ്ഞു സപമായഡ് നഡില്ക്കുരമന......

കെെണബീര് തുടപതുഖ അമ.......
കെെണ്ണുനബീര് തുളഡി സപമാല അമ
അതഡിരലെ പുഞഡിരഡിപ്പൂക്കളമാണമ......
ഉളഡിരലെ കെെരതലെമാണമ
മണഡിരലെ സനരഡിരന്റെ സസ്നേഹമമാണമ
കകെെ വേഡിട്ടു സപമാകെെസല, കെെണബീര തൂവേരല......

കെെമാലെരമന കകെെകെെളഡില കെെമാണഡിക്കയമായഡ് തന്നേ.....
പുണന്യമമാരണന്നുരമന അമ
എ൯ പുണന്യമമാരണന്നുരമന അമ
എ൯ പുണന്യമമാരണന്നുരമന അമ
എ൯ പുണന്യമമാരണന്നുരമന അമ.......

                                                          Vismaya.m.sabu   
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നമാടനപമാടഡ്നമാടനപമാടഡ്
പുഞപമാടരത പൂനഡ്കുയഡിസലെ,
പുന്നേമാരപമാരടമാന്നു പമാടമാസമമാ
അക്കണഖ നട്ടു ഞമാ൯, ഇക്കണഖ
നട്ടു ഞമാന,

സമസലെകെെണതഡില ഞമാറു നട്ടു.
ഞമാറുകുതഡി സകെെറഡി വേരമഖ
എന്നേമാലുഖ തമമാനഡ് തബീണലെമാണഡ്
രനലമായ രനരലലമാഖ രകെെമായ്തുരമതഡിചഡ്
അറയഡിലെഡിടുമഖ തബീണലെഡില.
അറകെെള് നഡിറചഡ് പതമായഖ നഡിറചഡ്
ഇറങ്ങഡി വേരസമമാഴുഖ തബീണലെമാണഡ്.
രപമാനമണഡി വേമാരഡി അരനഡിറചമാലുഖ
സകെെറഡിയഡിറങ്ങഡിയമാലുഖ തബീണലെഡില
രകെെമായ്ത്തുകെെമാലെഖ കെെഴഡിഞ്ഞമാ-
പടഡിപ്പുര സകെെറഡിയമാ
പഡിരന്നേയഖ തമമാനഡ് തബീണലെമാണഡ്
കെെന്നേഡിരകെെമായഡ് കെെഴഡിഞ്ഞ പമാടതഡ്രനന്മണഡി വേമാരഡി 
വേഡിതറഡിയമാലുഖമമാസഖ പലെതു കെെഴഡിഞ്ഞമാലുഖ 
പഡിരന്നേയഖതമമാരന്റെ മൂക്കത്തു സകെെമാപഖ തരന്നേ             -     

Asmin p
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നമ്മുരട മലെയമാളഭമാ ഷനമ്മുരട മലെയമാളഭമാ ഷ
       ജനഡിചസപമാള് തരന്നേ നമള് സകെെട്ടു
വേന്നേ ഒര ഭമാഷയമാണഡ് നമ്മുരട
മമാതൃഭമാഷ.എനഡിക്കഡ് എരന്റെ മമാതൃഭമാഷ വേളരര 
ഇഷമമാണഡ്.നമള്ക്കഡ് പറയമാനുഖ നമ്മുരട മമാതൃഭമാഷയമാണഡ് 
എളുപഖ.മറ്റഡ് ഭമാഷരയക്കമാള് എനഡിക്കഡിഷഖ നമ്മുരട 
മമാതൃഭമാഷയമാണഡ് . എരന്റെ ഭമാഷ എന്നേഡ് ആദന്യമമായ വേഡിളഡിചതഡ് 
കുഞ്ഞുണഡിമമാഷമാണഡ്.  ദമാവേഡിഡ സഗമാതതഡിലരപട 
ഭമാഷയമാണഡ് മലെയമാളഖ. 1956 നവേഖബര് 1 നഡ് സകെെരളഖ 
രൂപരപടസപമാള് മലെയമാളഖ സഖസമാരഡിക്കുന്നേ നമാഖ എലമാവേരഖ
മലെയമാളഡികെെള് എന്നേഡ് വേഡിസശ ഷഡിക്കരപട്ടു.തമഡിഴഡിസന്റെയഖ 
സഖസ്കൃതതഡിസന്റെയഖ സസമാധബീനഖ നമ്മുരട 
മലെയമാളഭമാഷക്കുണഡ്.മലെയമാളവഖ സഖസ്കൃതവഖ കൂടഡിസചെര്തഡ് 
എഴുതുന്നേ സമദമായതഡിനഡ് മണഡിപ്രവേമാളഖ എന്നേഡ് പറയന്നു.

                                                                       -അഫ്ന 
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സമമാഷണഖസമമാഷണഖ
രവേരരമമാര സമമാഷമാവേമാസയമാരരരന്നേ
കെെളരനന്നു വേഡിളഡിചഡിസല തമാന
കെെളരനന്നു വേഡിളഡിചഡിസല

തുണഡി സമമാഷഡിചതു കെെമാണുന്നേവേരരട
നമാണഖ കെെമാക്കമാനമായഡിരന്നേസലമാ അവേരരട 
നമാണഖ കെെമാക്കമാനമായഡിരന്നേസലമാ 

സകെെമാഴഡിരയ സമമാഷഡിരചനഡ്കെെഡിലെസത,അതഡ് 
രപമാരഡിച തഡിന്നേമാനമായഡിരന്നേസലമാ എനഡിക്കു
രപമാരഡിച തഡിന്നേമാനമായഡിരന്നേസലമാ

 
-പമാര്വ്വതഡി ബമാബു
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വേബീട്ടുകെെമാരന്യഖവേബീട്ടുകെെമാരന്യഖ

വവീടട്ടിലുള്ളവൾ
അമ്മയയായതുകകയാണണ്ട് 
ഏകറെ വവകട്ടി ഉറെങ്ങുകയയം 
ഏറ്റവുമയാദദയം ഉണരുകയയം കചെയ്യണയം. 
വവീടട്ടിലുള്ളവൻ അച്ഛനയായതുകകയാണണ്ട് ആദദകമ കട്ടിടന്നുറെങ്ങുകയയം 
വവകട്ടികയഴുകന്നറ്റണ്ട്
'കട'കനയാന്നടട്ടിച്ചുടൻ 
 പത്രപയാരയായണയം തുടങ്ങണയം. 

Thankachan E J
HSA Malayalam
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കൃഷഡിരചമാല്ലുകെെള്കൃഷഡിരചമാല്ലുകെെള്
●ഇരന്നുണവേന രചെഡിയറഡിയഡില

കെെഡിളചണവേരന രചെഡിയറഡിയ
●ചെനയഡില രവേളരഡി നടഡില
●അയരലെമാത്തു വേഡിളയഡിടണഖ
●വേഡിത്തുഗുണഖ പത്തുഗുണ ഖ
●മണറഡി ഞ്ഞു വേഡിതഡിടുകെെ
●മുളയഡിലെറഡിയമാഖ വേഡിള
●വേഡിത്തുകുതഡി ഉണരതഡ്
●വേളസമറഡിയമാല തുമടയഖ
●കെെളപറഡിക്കമാഞ്ഞമാല വേഡിളകെെമാണമാഖ

                                                       ആദഡിതഡ് ടഡി
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ഗമാനഡിജഡിയഖ സമാമതഡികെെഗമാനഡിജഡിയഖ സമാമതഡികെെ

ശമാസ്ത്രവഖശമാസ്ത്രവഖ
ഇനന്യക്കമാവേശന്യഖ മൂലെധനഖ ഏതമാനുഖ സപരഡില

സകെെനബീകെെരഡിക്കലെല 1900 കമല നബീളവഖ 1500  കമല
വേബീതഡിയമുള ഈ ഭൂഖണ്ഢതഡിരലെ ഏഴരലെക്ഷഖ

ഗമാമങ്ങള്ക്കഡ് എളുപതഡില ലെഭഡിക്കമാനമാവന്നേ വേഡിധതഡില
വേഡിതരണഖ രചെയലെമാണഡ്.

-മഹമാതമാ ഗമാനഡി
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എഴുതച്ഛനഎഴുതച്ഛന
                   മലെപ്പുറഖ ജഡിലയഡിരലെ രപമാന്നേമാനഡി
തമാലൂക്കഡില തൃക്കണഡിയൂര് ശഡിവേ സക്ഷതതഡിനു
പടഡിഞ്ഞമാറുള തുഞതഡ് തറവേമാടഡിലെമാണഡ് ജനഡിരചന്നേഡ് 
വേഡിശസസഡിക്കുന്നു.

                   തുഞതഡ് രമാമമാനുജരനഴുതച്ഛന എന്നേഡ് മുഴുവേന
സപരഡ്.എ.ഡഡി 16 ശതകെെതഡില ജബീവേഡിചഡിരന്നേ ഇസദ്ദഹഖ 
അന്നു നഡിലെവേഡിലെഡിരന്നേ പമാടഡ്,മണഡിപ്രവേമാളഖ എന്നേബീ കെെമാവേന്യ 
ഭമാഷമാരബീതഡികെെരള ശുദ്ദബീകെെരഡിചഡ് മലെയമാളതഡിനഡ് സസതന 
തനഡിമ നലകെെഡി.അതഡിനമാല ആധുനഡികെെ മലെയമാള ഭമാഷയരട 
പഡിതമാരവേന്നേഡ് അസദ്ദഹഖ സകെെള്വേഡിരപട്ടു.സസതന സഖസ്കൃത 
ഇതമായഡിരന്നു എഴുതച്ഛരന്റെ കശലെഡി. സഖസ്കൃതഡികൃതപദങ്ങള്
അധഡികെെമമായഡി സസബീകെെരഡിചഡിരന്നേഡില.

                    സമാഹഡിതന്യ,ലെഉൗകെെഡികെെ ജബീവേഡിതരത ഭകഡിയരട 
മമാര്ഗ്ഗതഡിസലെക്കഡ് തഡിരചവേഡിട എഴുതച്ഛന 
ഭകഡിപ്രസ്ഥമാനതഡിരന്റെ പ്രസയമാകമാവേമായഡി 
അറഡിയരപടുന്നു.കെെഡിളഡിപമാട്ടുപ്രസ്ഥമാനതഡിരന്റെ 
ഉപജമാതമാവേമാണഡ് ഇസദ്ദഹഖ.
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STAGESTAGE

GOD CREATED THE STAGE
WHERE MAN PLAYS HIS DRAMA
GOD DECORATED IT
BUT MAN DESTROYED IT.

GOD GAVE US COMPANIONS
BUT MAN SPOILED IT
THE STAGE GIVEN
BY GOD IS BEAUTIFUL
IT'S NAME IS 'NATURE'.

                                       

-Akash K Sebastian
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HEART BEAT

ബഷബീര് ഭൂമഡിയരടബഷബീര് ഭൂമഡിയരട
അവേകെെമാശഡികെെള്രക്കമാപഖഅവേകെെമാശഡികെെള്രക്കമാപഖ
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              എരന്റെ വേഡിദന്യമാലെയഖഎരന്റെ വേഡിദന്യമാലെയഖ
അറെട്ടിവട്ടിൻ പ്രഭ തൂകയം വട്ടിദദയാലയയം, 
അനുപമമയാകയയാരു വട്ടിദദയാലയയം, 
തട്ടിരുവമയാടട്ടിതൻ തട്ടിരുകനറ്റട്ടിയട്ടികല 
തട്ടിലകക്കുറെട്ടിയയായ വട്ടിദദയാലയയം, 
ഇതു തട്ടിരുഹൃദയതട്ടികന്റെ വട്ടിദദയാലയയം !

ഹട്ടിന്ദുവുയം മുസൽമയാനുയം കട്ടിസദനുകമയാന്നയായണ്ട് 
കസ്നേഹട്ടിച്ചു പുലരുന്ന വട്ടിദദയാലയയം, 
മതങ്ങകളലയായം ഒന്നയാകണന്നുയം,
 മയാനവരകയംചുവകപ്പെന്നുയം,
 ഒരുമനമയാകയന്നുയം ,ഒരു സസ്വരകമയാകടന്നുയം
ഒരുമയയായണ്ട് പയാടുന്നു ഞങ്ങൾ !

(അറെട്ടിവട്ടിൻ പ്രഭതൂകയം......)
വട്ടിജയാനസസൗരഭയം ആയട്ടിരങ്ങൾകക്കേകട്ടി 
വട്ടിളങ്ങട്ടിനട്ടിൽക്കുന്ന വട്ടിദദയാലയയം !
മലകയയാരനയാടട്ടികന്റെ ഹരട്ടിതവർണ്ണങ്ങളട്ടിൽ 
മധുമയസസ്വപ്നങ്ങൾ വട്ടിടർതട്ടി, 
ഇരുവഞട്ടിപ്പുഴയകട കകഞയാളങ്ങളട്ടിൽ
 കളട്ടിർ ചൂടുകന്നയാരു വട്ടിദദയാലയയം ,
നയാടട്ടിൻ അഭട്ടിമയാനമയാകയയാരു വട്ടിദദയാലയയം !
                               (അറെട്ടിവട്ടിൻ പ്രഭ തൂകയം.....)

-Toms T Simon-Toms T Simon
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എരന്റെ മമാലെഡിനന്യഖഎരന്റെ മമാലെഡിനന്യഖ
        എരന്റെ ഉതരവേമാദഡിതസഖഎരന്റെ ഉതരവേമാദഡിതസഖ

                                   
 

(വേഡിവേരണഖ)
   മ കകെെളഡില പറഞഡിരഡിക്കുന്നേ ഈ ഒര വേമാകെെന്യഖ ഏരതങ്കേഡിലുഖ ഒരമാള് 
തമാ൯ തരന്റെ മമാലെഡിനന്യഖ പ കറത്തു കെെളയസമമാള്
ആസലെമാജഡിക്കണഖ തമാ൯ ഈ രചെയ്യുന്നേതഡ് പ്രകൃതഡി വേഡിരദഖ അരല 
എന്നേഡ്.നമ്മുക്കഡ് ഒര അടഡി മ്നരന്നേറഡി മമാലെഡിനന്യരത ഉസപക്ഷഡിക്കമാ൯ 
ശ്രമഡിക്കണഖ.മമാലെഡിനന്യരത ഒഴഡിവേമാക്കമാ൯ നമള് സമ സ്കുൂഹതഡില 
ഇറങ്ങഡിരചെന്നേഡ് അതഡിന കസവേണഡി മുന്നേഡിടഡിറങ്ങഡി 
സനരഡിടണഖ.പരഡിസ്രമഖ വേഡിജയതഡിരന്റെ മുസന്നേമാടഡിരയന്നേ രചെമാലഡ് നമാഖ
ഇതഡിലൂരട പരഡിസ്രമഡിചഡ് കെെമാണഡിക്കണഖ.നമള് രചെയ്യുന്നേതഡ് കെെണഡിടഡ് 
മറ്റ കള ജനങ്ങള് ഇതഡ് രചെയമാ൯ തുടങ്ങുഖ അങ്ങരന ഇതഡ് വേന്യമാപഡിചഡ്
ഈ സലെമാകെെഖ മുഴുവേ൯ മമാലെഡിനന്യ വേഡിമുകമമാക്കണഖ. 

Reduce,Reuse,Recycle എന്നേ സ്കബീമഡിലൂരടയഖ ESD എന്നേ 
സ്കബീമഡിലൂരടയരമമാരക്ക ഈ പദ്ധതഡി നമ്മുക്കഡ് വേഡിജയകെെരമമാക്കമാഖ.

                                                          
                                                                Anand Ajesh 
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പമായസരക്കമാതഡിയനപമായസരക്കമാതഡിയന

മണഡികെെണ്ഠനമണഡികെെണ്ഠന
കെെഥ തുടങ്ങുന്നേതഡ് ഒര ഗമാമതഡില നഡിന്നേമാണഡ്.ഗമാമതഡിരന്റെ സപരഡ് 
പടഡിണഡി എന്നേമാണഡ്. ആ ഗമാമതഡില ഒര ഗമാമവേമാസഡി 
ഉണമായഡിരന്നു സപരഡ് മണഡികെെണഡ്  ഠ൯.പമായസരകെെമാതഡിയനമായഡിരന്നു 
അവേ൯.പമായസഖ എന്നു വേചമാല അവേനഡ് ജബീവേനമായഡിരന്നു.ഒരഡിക്കല
അവേ൯ ഒര കെെലെന്യമാണതഡിനു സപമായഡി അവേഡിരട ഭക്ഷണതഡിനു 
സശഷഖ പമായസവഖ ഉണമായഡിരന്നു.അവേനഡ് അതഡ് സകെെടസപമാള് 
അവേരന്റെ രകെെമാതഡി അടക്കഡി നഡിറുതമാ൯ കെെഴഡിഞ്ഞഡില.അവേരന്റെ 
രകെെമാതഡി കെെണഡിടഡ് പമാജകെെഖ രവേപ്പുകെെമാ൪ അനഖ 
വേഡിട്ടുസപമായഡി.അവേസനമാടഡ് അവേ൪ പറഞ്ഞു ആ രചെമഡ് സമമാതഖ 
എടുസതമാളു.പറഞ്ഞ തമാമസഖ വേന്നേഡില അവേ൯ അതഡ് കുടഡിക്കമാ൯ 
തുടങ്ങഡി.നമാട്ടുകെെമാ൪ എലമാവേരഖ അവേരന സനമാക്കഡി ചെഡിരഡിക്കമാ൯ 
തുടങ്ങഡി. അവേരന്റെ മമാതമാപഡിതമാക്കള് നമാണഖരക്കട്ടു സപമായഡി.
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    ATLANTA’SATLANTA’S  RACERACE
   Atlanta was the daughter of the king of Greece .
She had agreed to marry any man who could beat
her in a race many men tried but every one failed .
The failed on will go to the prison for his rest of
his life because a god blessed her with leopards
speed . One day a young man called Hercules came
to the palace and challenged Atlanta in running
every one tried to stop him but failed . The next
day the race was set the track was a jungle and
who comes back first will win the race started
Atlanta was going very fast ahead and Hercules is
threw a golden apple from his pocket Atlanta start
chasing the golden apple in the chance Hercules got
the lead in the race but it was for some time again
Atlanta got the lead but this time it was not a
great lead and when the finis line was near
Hercules threw the second golden apple again
Atlanta went to chase the golden apple in the time
Hercules won the race and married Atlanta and
they lived happily
       
                                                              -Ashish Francis

SHHSS TDY                                                           58



HEART BEAT

അരവേഡികെെള് ജബീവേലധമനഡികെെള് അരവേഡികെെള് ജബീവേലധമനഡികെെള് 

അരവേബീ, അരവേബീ, കുളഡിരരവേബീ ,
കുണുങ്ങഡിരയമാഴുകുഖ കുഞ്ഞരവേബീ,
രതളഡിനബീരമായരങ്ങമാഴുകുഖ നബീ ,
കുടഡിനബീരമായരങ്ങമാഴുകുഖ നബീ .
സപമാകുഖ വേഴഡി നബീ കെെമാണുസന്നേമാ
കുമഡിഞ്ഞുകൂടുഖ മമാലെഡിനന്യഖ?
മനസഡില മലെഡിനത സപറഡിടുമബീ
മനുജര് എറഡിയഖ മമാലെഡിനന്യഖ.

ഫമാകറഡി തന്നേഡിരലെ മമാലെഡിനന്യഖ ,
മമാഖസക്കടയഡിരലെ മമാലെഡിനന്യഖ .
നഡിന്നുരട മമാറഡിരലെമാഴുക്കുമഡിവേര്
സസനഖ കുഴഡിയതു സതമാണ്ടുമഡിവേര്.

അരസത മര്തന്യമാ ,അരതരസത,

അരവേഡിയഡിരലെമാന്നുഖ എറഡിയരസത,
ധരതന ജബീവേലധമനഡികെെളമാഖ
അരവേഡികെെള് നമള് കെെമാതഡിടുവേഡിന.
                                      
                                      Toms T Simon 
                                         HSA Maths
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Did you know?Did you know?
1.) What are dreams
A.)our eyes are like camera that registers every thing we see 
during the day. Dreams are stories and pictures our brain creates 
when we sleep . Most dreams happen during the time of night 
when  we are mostly asleep

2.) The last Emperor of china
A.)13 February 1911 china became republic when emperor pu yi 
was driven out of power by his army he was just six years he 
worked as the gardener of that same castle

3.) Beluga has an ultra sonic transmitter
A.)This sea mammal lives near the Arctic pack ice it hunts and 
heads ahead by transmitting ultra sonic waves  that bounce off its 
environment and its prey. This tracking system is called 
'echolocation' 

4.)Are donkeys really stubborn
A.)when they lack confidence, donkeys can refuse to obey 
and come to stand still this behaviour is also seen in cows, 
horses and many other animals in fact they are very clever  
but lack of confidence make them stubborn
        
                                                            -Ashish Francis
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ഉറക്കഖഉറക്കഖ
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നനന  നന കറങങ

 പമരങ പപനൽ
 വവരസ പനരങളവൽ

ഹതവടങനള
ഉനനദമനകവ

     വവണമവ നക(തങൾ
 ഉറകവപലകളവയവടപബനൾ

 പറയന൯ മറനനവചതന
 തവവ നവലനകന.......

നവശവഥവനവയനട
നവശബതയവലങ
വവണമവ൪നകനനവചറങന൯
ദനഹങ.........      



HEART BEAT

          

ഹരട്ടിത കകരളയം സകന്ദേശ പ്രചെരണജയാഥഹരട്ടിത കകരളയം സകന്ദേശ പ്രചെരണജയാഥ
സസ്വവീകരണയംസസ്വവീകരണയം
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LL    ifeife
                                                              

          Oh god you created this drama
          you make us to play
          and we are acting this drama
          you decide our birth and
          you decide our death

           you decide everything and
           we are just acting
           0h god please give us peace and
           show us the right way to act and
           better stage to live.......
       
                                 -MUHAMMED SHEBIN—IX-G
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SKILLSKILL

RIDING BICYCLE IS A
SKILL
LIKE WISE LEADING 
LIFE IS ALSO A SKILL
IT IS DIFFICULT
TO ATTAIN THAT SKILL
BUT IF WE ATTAIN IT
IT WILL MAKE THE LIFE
BEAUTIFUL.......
                                       -Akash K Sebastian
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മഴത്തുള്ളട്ടിമഴത്തുള്ളട്ടി
 കെെമാതഡില വേന്നേലെയഖ

  രചെറുപരലമബീനുസപമാല
തഡിരയഡിളക്കങ്ങളുഖ

 കുഞ്ഞമാറ്റക്കുരവേഡിതന കൂടു സപമാല 
ചെഡിണുങ്ങഡിത്തൂങ്ങഡിയഡിറങ്ങഡിവേരന്നേ

 രകെെമാചരവേഡികെെള്ക്കുയഡിര് നലകുരമമാര 
കുഞ്ഞുമഴത്തുളഡിരയക്കണ്ടുഞമാന 

രപയ്തഡിറങ്ങഡി വേരരമമാരമായഡിരഖ മഴത്തു -
ളഡികെെരളസന്നേമാടഡ് മനഡിചസപമാള് ,
 'നഡിലെത്തുവേബീരണന വേപുസമാരകെെ -

യടഞ്ഞരഞ്ഞുസപമായഡ് ,ഈ ഭൂവേമാരകെെ കെെരഡിമമാറ തന
കെെലത്തുറുങ്കേമായഡ് മമാറഡിസയമാ '?

ഇനഡിരയനഡ്?എനഡിക്കുഖ നഡിനക്കുമഡിനഡിരയനഡ്?
ഊനമരറ്റവേഡിരടപതഡിക്കമാനമാകുരമസന്നേമാര്ത്തു -

വേഡിഷണനമായഡ് ,മഴത്തുളഡി
ഒരഡിറ്റു കെെണബീര് രപമാഴഡിക്കുന്നു പഡിരന്നേയഖ!

                             -തങ്കച്ചൻ ഇ.കജ( HSA Malayalam).
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SCHOOL LIFESCHOOL LIFE
       OH MY SCHOOL LIFE
      YOU FAR AWAY; 
       I JUST TASTE YOU
       YOU, MY WONDERFUL PERIOD

        YOU CAME TO ME 
        IN MY CHILD HOOD
       YOU MADE MY CHILD HOOD
       WONDERFUL
      
       I ALWAYS THANK YOU
       NOW I MISS YOU
      PLEASE GIVE ME ONE MORE CHANCE
     OH MY SCHOOL LIFE.....
 
                                                 -MUHAMMED SHEBIN   IX-G
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  MOTHERMOTHER

                                              WE SHOULDWE SHOULD
ALWAYS ALWAYS 

                 THANK OUR MOTHER
                 WE SHOULD ALWAYS 
                 LOVE HER

                SHE CORRECT  OUR WAY
                SHE NURTURES US
                SHE ALWAYS CARE US 
                I OWE YOU MY MOTHER......

                                             -MUHAMMED SHEBIN   IX-G
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PHYSICSPHYSICS

PHYSICS IS THE ONE
OF THE MOST
FUNDAMENTAL
SCIENTIFIC
DISCIPLINES,AND IT'S
MAIN GOAL IS TO
UNDERSTAND HOW
THE UNIVERSE BEHAVES. PHYSICS IS ONE OF THE 
OLDEST ACADEMIC DISCIPLINES AND,THROUGH ITS 
INCLUSION OF ASTRONOMY ,PERHAPS THE OLDEST.  
OVER THE LAST MILLENNIA,PHYSICS,CHEMISTRY, 
BIOLOGY,AND CERTAIN BRANCHES OF 
MATHEMATICS WERE A PART OF NATURAL 
PHILOSOPHY.  BUT DURING THE SCIENTIFIC      
REVOLUTION IN THE 17th CENTURY, THESE NATURAL 
SCIENCES ARE EMERGED AS UNIQUE RESEARCH 
ENDEAVOURS IN THEIR OWN RIGHT.  PHYSICS 
INTERSECTS WITH MANY INTER DISCIPLINARY 
AREAS OF RESEARCH, SUCH AS BIOPHYSICS AND 
QUANTUM CHEMISTRY,AND BOUNDARIES OF 
PHYSICS ARE NOT RIGIDLY DEFINED NEW IDEAS IN 
PHYSICS OFTEN EXPLAINS THE FUNDAMENTAL 
MECHANISMS STUDIED BY OTHER SCIENCES AND 
SUGGEST NEW AVENUES OF RESEARCH IN ACADEMIC
DISCIPLINES SUCH AS MATHEMATICS AND 
PHILOSOPHY.
  
                                                            MUHAMMED SHEBIN  IX-G
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രവേളഡിചഖരവേളഡിചഖ

ഒര സനര്സരഖയമായഡ് 
രവേളഡിചഖ മുന്നേഡില 
ധൂളഡിപടലെഖ  സൃഷഡിക്കുസമമാള്
ഞമാന കെെണ പ്രകെെമാശഖ 
കെെണഡികെെമാ ചെലെനരമത!

  
സപമാകുഖ വേഴഡി തടഞ്ഞമാലെതഡ് 
തടഡി തടഡി രതറഡിചഡ്.
പ്രതഡിബഡിഖബഖ ഭബീമമമാഖ
ഭബീഷണഡി സൃഷഡിക്കുന്നു.

               
               ഒന്നേഡില ക്ഷയഖ 
               മരറ്റമാന്നേഡില വൃദ്ധഡി
               തബീരന്നു ജബീവേജലെമമാ-

               വേഡിളക്കഡിന തഡിരഡി കെെരഡിനഡിരഡി കെെത്തുന്നു.

       സസ്നേഹഖ തരന്നേ രവേളഡിചഖ
       അതഡിലമാത മഡിഥന്യ ഭൂവേഡിന 
       അഗമാധ വേഡിഹമായസഡില 
      ശൂനന്യമമാഖ പൂജന്യങ്ങരളത!                 Mini George 

HSA MALAYALAM 
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യമാതമാവേഡിവേരണഖയമാതമാവേഡിവേരണഖ
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നന്ദേഡിനന്ദേഡി
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