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പതത്രാധധിപ സമധിതധി

●

● ശശ്രീ വറുഗശ്രീസസ് ദത്രാനധിയയേല് (ഹഹെഡസ് മത്രാസ്റ്റര് &ചശ്രീഫസ് എഡധിറ്റര്)

● ശശ്രീമതധി.ബറ്റധി യജത്രായേധി       (സ്റ്റത്രാഫസ് എഡധിറ്റര്)

● കുമത്രാരധി.അനശ്രീസ അലകത്രാണ്ടര്(സ്റ്റുഡനസ് എഡധിറ്റര്)

● ശശ്രീമതധി.ഉഷ യതത്രാമസസ്

● ശശ്രീമതധി.ആനധി പധി. ഏബ്രഹെത്രാഹ

● കുമത്രാരധി.നധികധിത ഹറെയേസ് ചല് ഏബ്രഹെത്രാഹ

● മത്രാസ്റ്റര്.മധിലന് വധി.എസസ്

● കുമത്രാരധി.സത്രാന്ദ്ര സജധി

● കുമത്രാരധി.നശ്രീതു ബധി

● കുമത്രാരധി.നധിതത്യ ബധി
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ലധിറ്റധില് കകറ്റസ്സസ് അഹഗങ്ങള
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ചശ്രീഫസ് എഡധിറ്ററെധില് നധിനഹ...

   
ഗുരുകുലഹ ഹെയേര്ഹസക്കണ്ടറെധി സസ് കൂളധിഹല ലധിറ്റധില് കകറ്റസ് സസ് വധിഭത്രാഗഹ ഒരു ഡധിജധിറ്റല് 
മത്രാഗസധിന് തയത്രാറെത്രാക്കുന എന്നറെധിഞ്ഞതധില് അതധിയേത്രായേധി സയനത്രാഷധിക്കുന.

സസ് കൂള അധത്യത്രാപനഹ കഹെ-ഹടെക്കസ് ആകുന്ന ഈ കത്രാലയേളവധില് ഡധിജധിറ്റല് 
മത്രാഗസധിനുകളക്കസ് വളഹര പ്രസകധിയുണ്ടസ്. കുടധികളധിഹല ഐ.റ്റധി അധധിഷധിതവഹ 
സര്ഗത്രാത്മകവമത്രായേ കഴധിവകള വധികസധിപധിക്കുവത്രാന് ഇത്തരഹ മത്രാഗസധിനുകളക്കസ് 
കഴധിയുഹ. ഭത്രാവധിയേധില് അധത്യയേനവഹ പരശ്രീക്ഷയുഹ ഐ.റ്റധി .അധധിഷധിതമത്രായേധിരധിക്കുഹ .

         ഈ സഹരഹഭത്തധിനു പധിന്നധില് പ്രവര്ത്തധിച്ച കകറ്റസ് മത്രായസ്റ്റഴധിഹനയുഹ ലധിറ്റധില് 
കകറ്റസ്സസ് അഹഗങ്ങഹളയുഹ അനുയമത്രാദധിക്കുന. ഈ സഹരഭത്തധിനസ് എലത്രാ വധിജയേങ്ങളഹ  
ആശഹസധിച്ചുഹകത്രാണ്ടസ്,

                                                             യസ്നേഹെപൂര്വഹ 

                                                                           വറുഗശ്രീസസ് ദത്രാനധിയയേല്

                                                     ഹഹെഡസ് മത്രാസ്റ്റര്
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നഷ്ടപപ്പെടുന്ന ബബാലലല

                                                                                      ശശ്രീമതധി. ഉഷ യതത്രാമസസ്
                                                                                     ഗുരുകുലഹ എച്ചസ്.എസസ്.എസസ് ഇടെക്കുളഹ

ഹതത്രാടെധിയേധിഹല പൂക്കളധിറുത്തസ്, പൂമത്രാറ്റകളഹടെ വര്ണ്ണ ഭഹഗധിനുകര്ന, തുമധികഹളഹക്കത്രാണ്ടസ് കഹലടുപധിച്ചസ്, മണ്ണപഹ 
ചുടസ്, ഓലപശ്രീപശ്രീ ഊതധി......ഓര്മയേധിയലത്രാടെധിഹയേത്തുന്ന നധിറെമത്രാര്ന്ന ബത്രാലത്യകത്രാലഹ. ഇന്നഹത്ത കുടധികളക്കസ് 
അനത്യമത്രായേ കത്രാലഹ. അവരുഹടെ സങ്കല്പങ്ങളധില് എത്തധിയനത്രാക്കധിയേധിട്ടു യപത്രാലുമധില അത്തരഹ ഓര്മകള. 

ഹമത്രാകബലുകളഹടെയുഹ ഇനര്ഹനറ്റധിഹനയുഹ യലത്രാകത്തസ് തളധിച്ചധിടെഹപട ബത്രാലത്യ കകൗമത്രാരങ്ങള. എഹനത്രാക്കയയേത്രാ 
യനടെത്രാനുള്ള വത്യഗതയേധില്, പലതുഹ ഹവടധിപധിടെധിക്കത്രാനുള്ള ആയവശത്തധില് നമ്മുഹടെ കുരുനകളഹ. നഷ്ടങ്ങള 
തന്നയേയല ഇത്തരഹ ഓര്മകള... മത്സരപരശ്രീക്ഷകളഹടെയുഹ പുത്തന് സത്രായങ്കതധിക വധിദത്യകളഹടെയുഹ യലത്രാകത്തസ് 
വളര്ന വരുന്ന ഇന്നഹത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളക്കസ്  അവരുഹടെ ബത്രാലത്യഹ നഷ്ടമത്രാകുകയേയല ?

              സഹ്വത്രാര്ത്ഥതയേധില് അധധിഷധിതമത്രായേധി വളര്ന വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളക്കസ് മറ്റുള്ളവഹര കത്രാണത്രാനുഹ 
മനസധിലത്രാക്കത്രാനുഹ കഴധിയേത്രാഹതവരുന. ചുറ്റുപത്രാടുഹ നടെക്കുന്നതസ് എനത്രാഹണന യപത്രാലുഹ തധിരധിച്ചറെധിയേത്രാന് 
കഴധിയേത്രാഹത വരുന.

             പുത്തന് സത്രായങ്കതധിക വധിദത്യകള സഹ്വത്രായേത്തമത്രായക്കണ്ടതസ് ഏഹറെ അതത്യത്രാവശത്യഹ തഹന്ന. പയക്ഷ 
അവയേധില് തളച്ചധിടെഹപയതയടെണ്ടവരല നമ്മുഹടെ കുഞ്ഞുങ്ങള. 

  നല പുസ്തകങ്ങള വത്രായേധിക്കുന്നതധിലൂഹടെ ശരധിയേത്രായേ അറെധിവ യനടെത്രാന് അവര്ക്കു കഴധിയേണഹ. ചുറ്റുപത്രാടുകഹള 
മനസധിലത്രാക്കത്രാന്. അനത്യഹന യവദന കത്രാണുവത്രാന്, മറ്റുള്ളവഹര സഹെത്രായേധിക്കത്രാന് ഒഹക്ക അവര്ക്കത്രാവണഹ. 
സദത്രാചത്രാര യബത്രാധത്തധിനുടെമകളത്രായേ, മൂലത്യങ്ങളധിലധധിഷധിതമത്രായേ വത്യകധിതഹ്വങ്ങളത്രായേധി ഓയരത്രാ കുടധിയുഹ മത്രാറെണഹ .

വധിലകുറെഞ്ഞ പ്രവൃത്തധികളധിലൂഹടെയുഹ കുറുക്കുവഴധികളധിലൂഹടെയുഹ യനടങ്ങള കരസ്ഥമത്രാക്കുക്കുുന്നതധിലല  

സതത്യസന്ധമത്രായേ  ജശ്രീവധിതചരത്യയേധിലൂഹടെയുള്ള യനടങ്ങളക്കത്രാണസ് മഹെതഹ്വയമറുന്നതസ്. ആരുഹടെഹയേത്രാഹക്കയയേത്രാ 

യനടങ്ങളക്കത്രാണസ് മഹെതഹ്വയമറുന്നതസ്; ആരുടെഹയേത്രാക്കയയേത്രാ യനടങ്ങളക്കുയവണ്ടധി സഹ്വയേഹ ഇലത്രാഹതയേത്രാകുന്നതധിലല. 

സഹ്വനഹ ജശ്രീവധിത സഹ്വപസ് നങ്ങളഹടെ സത്രാക്ഷത്രാതസ്കത്രാരത്തധിനത്രായേധി നധിലഹകത്രാള്ളുന്നതധിലത്രാണസ് ധനത്യത.

                   കത്രാരുണത്യഹ വറ്റത്രാത്ത മനസധിനുടെമകളത്രായേധി, യശത്രാഭനമത്രായേ വത്യകധിതഹ്വങ്ങളത്രായേധി നത്രാടെധിഹന വധിലയയേറെധിയേ
സമത്തത്രായേധി മത്രാറെഹട നമ്മുഹടെ ഓയരത്രാ കുടധികളഹ. നഷ്ടമത്രാകത്രാതധിരധിക്കഹട അവരുഹടെ ബത്രാലത്യകകൗമത്രാര 
സഹ്വപ്നങ്ങള...... 
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അമ

                                                             Hashima Shafeek

                                                                               

അമ എന്നതസ് ഒരു വത്രാക്കല. ജശ്രീവധിതത്തധിഹന പ്രധത്രാന നന്മകള നധിറെഞ്ഞ ഒരു പുണത്യ 

മനസത്രാണസ് അമ. എലത്രാ പ്രതധിസന്ധധികളധിലുഹ നമുക്കസ് തത്രാങഹ തണലുമത്രായേധി 

നധില്ക്കുന്നവരത്രാണസ് നമ്മുഹടെ യേഥത്രാര്ത്ഥ അമ .

പത്തുമത്രാസഹ  യവദനകളഹ കഷ്ടപത്രാടുകളഹ നധിറെഞ്ഞത്രാണസ് അമ നമുക്കസ് ജന്മഹ 

നല്കുന്നതസ് .എന്നത്രാല് നത്രാഹ അവര്ക്കസ് തധിരധിച്ചസ് എനസ് നല്കുന. സങ്കടെങ്ങളഹ 

തശ്രീരത്രാദുരധിതങ്ങളഹ അവര്ക്കസ് നത്രാഹ പ്രതധിഫലമത്രായേധി ഹകത്രാടുക്കുന.ജശ്രീവധിതത്തധിഹന ആഴഹ 
നത്രാഹ തധിരധിച്ചറെധിഞ്ഞധിടധില എന്നത്രാല് നമ്മുഹടെ അമ ആ യവദനകളസഹെധിച്ചുഹ നമുക്കസ് 

ആവശത്യമത്രായുള്ളതസ്  സത്രാധധിച്ചുതരുന.എലത്രാ പ്രതധിസന്ധധികളഹ തരണഹ ഹചയസ് അവര് 

നമുക്കസ് യവണ്ടധി ജശ്രീവധിതഹ നയേധിക്കുന. ഗുണങ്ങളഹ യദത്രാഷങ്ങളഹ 

നമളധിയലത്രായരത്രാരുത്തരധിലുഹ നധിറെയേസ് ക്കുഹ .ജശ്രീവധിതത്തധിഹന നധിഷകളഹ

ആചത്രാരങ്ങളഹ നഹമ പഠധിപധിക്കുന. ജശ്രീവധിതഹ എങ്ങഹന നയേധിക്കണഹമന്നസ് അവര് 

നഹമ കത്രാണധിച്ചുതരുന. ഒരു മത്രാത ൃകയേത്രായേ അമ വശ്രീടെധിഹന വധിളക്കത്രാണസ് .അതുയപത്രാഹല

കകൗമത്രാരപ്രത്രായേത്തധിലുള്ള ആയണത്രാ,ഹപയണ്ണത്രാ അവര് നമ്മുഹടെ നത്രാടെധിഹനയുഹ 

യദശത്തധിഹനയുഹ അഭധിമത്രാനമത്രാക്കധിതശ്രീര്ക്കത്രാനത്രാണസ് അമ പരധിശമധിക്കുന്നതസ്. 

നത്രാഹ ഒരധിക്കലുഹ നമ്മുഹടെ അമയേത്രായേ വധിളക്കധിഹന തള്ളധിക്കളയേത്രാന് പത്രാടെധില.
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 LIFE

                  Begins with a cry, end's with a cry
                  One gloomy day, Death comes
                  Life ends unknowingly.

                 Make friend who are true to you
                 Remember you when you are gone.
                 Do good deeds to make people remember you.

              One day death will come slowly
                 And will put his icy hands on you
                 Have to bid farewell to those
                 Whom you loved and cared.

                God has given us a wonderful life 
                But we forget the worth of life
                Running behind the wordly matters
                Knows life worth when it is gone.

                                          - Aleena  Liza Animon   
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ടടിന്റുമമബാന് മജബാക ്സ്

                                                   

 ടടീച്ചര:കടലടിനു നടുവടില് മബാവുനടബാല് അതടില് നടിന്നു എങ്ങപന മബാങ്ങ പറടികല?

ടടിന്റുമമബാന്:ഒരു കടിളടിപയെമപ്പെബാപല പറന്നു മപബായെടി പറടികബാല....

ടടീച്ചര:കടിളടിയെബായെടി നടിപന്റെ അച്ഛന് പറകമമബാടബാ?

ടടിന്റുമമബാന്:കടലടിനു നടുവടില് നടിങ്ങളുപട അപ്പെന് മപബായെടി മബാവു നടുമമബാ തമള..!!

● ടടിന്റുമമബാന്: അച്ഛബാ...

      അച്ഛന്:എനബാ മമബാമന?

     ടടിന്റുമമബാന്:കണക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃതടിപകട 

                 സബ് പജക ്റബാ

    അച്ഛന്:അത് എനബാ മമബാമന?

   ടടിന്റുമമബാന്:ഇന്നപലവപരെ സബാര പറഞ്ഞു അഞല അ ഞമബാണ്

                 

                   പത് എന്ന്. ഇന്നപല അമത സബാര തപന്ന  

                 പറയുകയെബാ ഏഴല മൂന്നുമബാണ് പത് എന്ന്.    

                 മനുഷലനബായെബാല് വബാകടിനു സടിരെത മവണല

    അച്ഛന്:   അതബാമണബാ കബാരെലല.
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 -   ALEENA LIZA ANIMON  
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നബാലുവരെടിപ്പെബാതയുപട നടുക് വടീണ മബാങ്ങ

                                                              Nandhana Haridas

നത്രാലുവരധിപത്രാതയുഹടെ നടുക്കസ് വശ്രീണ മത്രാങ്ങ

നലയപത്രാഹല യചത്രാന്ന ക്കുുരുണ്ടസ് നടുക്കസ് വശ്രീണ മത്രാങ്ങ

കധിളധികഹളലത്രാഹ യനത്രാക്കധിനധിന തുടുതുടുത്ത മത്രാങ്ങ

കധിളധികഹളലത്രാഹ പറെന വന മത്രാവധിഹലത്രാന്നധിരുന

ഒച്ചയേധിലത്രാഹതത്രാഴുകധിഹയേത്തധി പുത്തഹനത്രാരു വണ്ടധി 

വണ്ടധി വന  മുടധിയേതുഹ മത്രാങ്ങ ഒന ഹപത്രാടധി
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 -MALAVIKA UNNIKRISHNAN
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മബാതൃഭബാഷയുപട  പബാധബാനലല       

                                                        Namitha Shaji

       

     ജശ്രീവധിതത്തധില് ഭത്രാഷയേസ് ക്കുള്ള സ്ഥത്രാനഹ പ്രഥമവഹ പ്രധത്രാനവമത്രാണസ്. 

മനുഷത്യപുയരത്രാഗതധിയുഹടെ അടെധിസ്ഥത്രാനഹ തഹന്ന   ഭത്രാഷയേത്രാണസ് . ഒരു കുഞ്ഞസ് 
ജനധിച്ചുവശ്രീഴുന്ന നത്രാള മുതല് പലതുഹ പ ഠധിച്ചു തുടെങന മരണഹ വഹര ആ പ്രകധിയേ 

തുടെര്നഹകത്രാണ്ടധിരധിക്കുകയേത്രാണസ്. മത്രാതത്രാവത്രാണസ് ഏഹതത്രാരുവനുഹ ആദത്യഹ വശമത്രാക്കുന്ന 

ഭത്രാഷ. മത്രാതൃഭത്രാഷയേധിലൂഹടെ തഹന്നയേത്രാണസ്  ഓയരത്രാ കുഞ്ഞുഹ വസ്തുക്കഹള തധിരധിച്ചറെധിയുന്നതസ് 
അവഹന ചധിനകഹള വധികസധിപധിക്കുന്നതസ് 

                                    "മധിണ്ടധിതുടെങ്ങത്രാന് ശമധിക്കുന്ന പധിഞധിളഹ

                                     ചുണടിമന്മേലമടിഞ്ഞപ്പെബാമലബാപടപ്പെല

                                    അമഹയേനള്ള രണ്ടക്ഷരമലയയേത്രാ   

                                    സയമളധിച്ചധിടുന്നഹതത്രാന്നത്രാമതത്രായേ

                                    മറ്റുള്ള ഭത്രാഷകള യകവലഹ ധത്രാതധിമത്രാര്

                                    മര്ത്തത്യന ഹപറ്റമ തന് ഭത്രാഷ തത്രാന്"

ഈ വരധികളധിഹല മത്രാതൃഭത്രാഷയുഹടെ മഹെതഹ്വഹ മഹെത്രാകവധി വള്ളയത്തത്രാള 

വധിളധിയച്ചത്രാതുന. മത്രാതൃഭത്രാഷ മത്രാതത്രാവധിനു തുലത്യമത്രാണസ് എന്നസ് മഹെത്രാകവധി 

രവശ്രീന്ദ്രനത്രാഥടെത്രായഗത്രാര് അഭധിപ്രത്രായേഹപടധിട്ടുണ്ടസ് കുഞ്ഞധിഹന ശത്രാരശ്രീരധിക വളര്ച്ചയേധില് 
മുലപത്രാലധിനുള്ള സ്ഥത്രാനമത്രാണസ്,മത്രാനസധിക വളര്ച്ചയേധില് 
മത്രാതൃഭത്രാഷയേസ് ക്കുള്ളതസ്.അതുഹകത്രാണ്ടത്രാണസ് മത്രാതൃഭത്രാഷഹയേ മത്രാതത്രാവധിനു തുലത്യമത്രായേധി 
കണക്കത്രാക്കുന്നതസ് 

ചധിനയേത്രാണയലത്രാ മനുഷത്യഹന വളര്ച്ചയുഹടെ അടെധിത്തറെ .ചധിനയുമത്രായേധി ഭത്രാഷയേസ് ക്കുള്ള 
ബന്ധഹ പ്രധത്രാനമത്രാണസ്. നത്രാഹ ചധിനധിക്കുന്നതസ് ഭത്രാഷയുഹടെ സഹെത്രായേയത്തത്രാഹടെയേത്രാണസ് 
മത്രാതൃഭത്രാഷത്രാപഠനഹ തൃപസ് തധികരമലത്രാഹത വന്നത്രാല് അതസ് ചധിനത്രാകവകലത്യങ്ങളക്കുവഹര 
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കത്രാരണമത്രാകത്രാഹ. ഇവധിഹടെയേത്രാണസ് 

മത്രാതൃഭത്രാഷത്രാപഠനത്തധിഹന ഏറ്റവഹ വലധിയേ പ്രസകധിയുഹ

ഓയരത്രാ വത്യകധിയുഹടെയുഹ ഉള്ളധില് ഒളധിഞ്ഞധിരധിക്കുന്ന കലത്രാപരവഹ 

സത്രാഹെധിതത്യപരവമത്രായേ കഴധിവകള കഹണ്ടത്തുന്നതധിനുഹ മത്രാതൃഭത്രാഷത്രാപഠനഹ ഏഹറെ 
സഹെത്രായേകരമത്രാകുന. മറ്റു കലകഹള ആസഹ്വദധിക്കത്രാനുഹ ആസഹ്വദധിപധിക്കത്രാനുഹ 
മത്രാതൃഭത്രാഷയേത്രാണസ് ഏറ്റവഹ അനുയയേത്രാജത്യഹ. ആസഹ്വത്രാദനയശഷധി വളരത്രാന് 
മത്രാതൃഭത്രാഷത്രാപഠനഹ അതത്യത്രാവശത്യമത്രാണസ്

       ഭത്രാഷകള നത്രാടെധിഹന കപതൃകവഹ സകൗനരത്യവഹ പ്രകൃതധിഭഹഗധിയുഹ 
ഉളഹകത്രാള്ളുന്നതത്രാണസ്. നത്രാടെധിഹന സഹസസ് കത്രാരധിക കപതൃകത്തധില് മത്രാതൃഭത്രാഷത്രാ 
പഠനത്തധിലൂഹടെ ഒരു കുടധി അഭധിമത്രാനവള്ളനത്രായേധി മത്രാറുന . നത്രാഹ ജശ്രീവധിക്കുന്ന നത്രാടെധിഹന 
എലത്രാ സവധിയശഷതകളഹ നമ്മുഹടെ ഭത്രാഷയേധില് കലര്ന്നധിരധിക്കുന. ഈ 
ഭത്രാഷയയേത്രാടെടുത്തറെധിയുന്നയതത്രാഹടെത്രാപഹ നത്രാടെധിയനത്രാടെത്രാണസ് ആ കുടധി കൂടുതല് അടുക്കുന്നതസ് 

  സത്രാധത്രാരണക്കത്രാരഹന വളര്ച്ചയുഹ പുയരത്രാഗതധിയുമത്രാണസ് ജനത്രാധധിപതത്യഹ ലക്ഷത്യമധിടുന്നതസ്. 
സത്രാധത്രാരണക്കത്രാരധില് അറെധിവഹ ശത്രാസസ് തവഹ

എത്തധിക്കത്രാന് മത്രാതൃഭത്രാഷതഹന്നയേത്രാണസ്  ഏറ്റവഹ അനുയയേത്രാജത്യഹ. അങ്ങഹന 
യനത്രാക്കുയമത്രാള  ജനത്രാധധിപതത്യവത്യവസ്ഥയേധില് മത്രാതൃഭത്രാഷയേസ് ക്കസ് 
പരമപ്രധത്രാനസ്ഥത്രാനമുണ്ടസ്. ഒരു വത്യകധിക്കു സഹ്വനഹ ജശ്രീവധിതത്തധില് ഏറ്റവഹ അധധികഹ 
ആവശത്യമത്രായേധി വരുന്നതസ് മത്രാതൃഭത്രാഷയേത്രാണസ് . ചധിനധിപധിക്കുവത്രാനുഹ ചധിരധിപധിക്കുവത്രാനുഹ 
ആശഹ്വസധിപധിക്കത്രാനുഹ ഏറ്റവഹ യയേത്രാജധിച്ച ഭത്രാഷയുഹ അതുതഹന്ന. മത്രാതൃഭത്രാഷയുഹടെ 
കവകത്രാരധികശകധി മയറ്റഹതത്രാരു ഭത്രാഷയേസ് ക്കുഹ ഉണ്ടത്രാവകയേധില. വധിദത്യത്രാഭത്യത്രാസത്തധിഹന 
മത്രാതമല ജശ്രീവധിതത്തധിഹന തഹന്ന അടെധിസ്ഥത്രാനശധിലയേത്രാണസ് മത്രാതൃഭത്രാഷ എന 
പറെയുന്നതസ്. മത്രാതൃഭത്രാഷയയേത്രാടെകലുന്നവര് സഹ്വനഹ സഹ്വയദശഹത്തയുഹ മറെക്കുന
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മഹഹ്വത് വലകടികളുപട തതഹ്വങ്ങള

 ബുദ്ധന്  -  “അപടിയെ ചടിനകള ഉളടില് മശേഷടികമവബാളല  മകബാധല 
                   മനസടിപന  വടിപടബാഴടികടില്ല”

മഹബാത്മഗബാനടി -  “അഹടിലസയെ് ക് ഒരു ഇരെടവടിശേഹ്വബാസല ആവശേലമബാണ്.                        
                               ഈശേഹ്വരെനടിലുല മനുഷലനടിലുമുള വടിശേഹ്വബാസല”

  ടബാമഗബാര   -    “പുറമമ നടിസബാരെമബായെടിട്ടുള വബാകടിപന്റെ ആനരെബാരതല 
                    കബാണുമമബാള    നബാല സസൗന്ദരെലപത കബാണുന്നു”

  മഹബാത്മഗബാനടി  -  “സതലല സഹ്വയെല പവളടിപ്പെടുത്തുന്നതബാണ് അജ്ഞതയുപട 
                      ചടിലനടി    വലകള തുടച്ച് നടീകമമബാള”

 സഹ്വബാമടി വടിമവകബാന്ദന്   -  “എപനങടിലുല കടിടബാന് മവണടിയുള 
                  പബാരതനമപബാലുല    ഒട്ടുലപബാരതടികബാതതടിമനകബാള  
                                                                                    നല്ലതബാണ് "

  മബാരക് ടഹ്വയെടിന്   -   “നന്മേ നടിറഞ്ഞവനബാകുന്നമതബാപട ഒരെബാള 

                            ഏകബാകടിയുമബാകുന്നു”

 ശടീ ബുദ്ധന് - “കരമമബാല്സുകതയെബാണ് ജടീവടിതതടിപന്റെ പബാത; അലസത    

                         മരെണതടിമലകളതുല”

കണ്ഫഫ്യൂ ഷലസ് - “ശേരെടിയെബാപണന്നറടിഞ്ഞടിട്ടുല അത് പചയബാതടിരെടികന്നതബാണ്                   
ഭടീരുതഹ്വല”
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  വളമതബാള  -  “മകരെളപമന്നു മകടബാമല തടിളയെ് കണല മചബാരെ നമുക് 

                                ഞരെമ്പുകളടില്”

   മുഹമദ് നബടി - “മബാനലത കകവടിടവന് നന്മേ കകവടിടവനബാണ് "
                         

  അലക ്സബാണര മപബാപ്  -  “മബാലബാഖമബാര കബാലുകുതബാന് ഭയെകന്നടിടത്

                                              വടി ഡ് ഢടികള തളടികയെറുന്നു”

  ഇന്ദടിരെഗബാനടി   -    “ഭൂതകബാലപത അവഗണടികന്നവന് അതടിപന്റെ         
പതറ്റുകള  ആവരതടികബാന് സബാധലതയുണ് ”

ബുദ്ധന്  -     “ ഉളതടില് തൃപ് തടിപപ്പെടുന്നവനബാമരെബാ അവനബാണ് ധനടികന്”
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-   GOPIKA KRISHNAN
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പൂമബാറ

                                                           അനടീസ അലക ്  സബാണര

പൂമത്രാറ്റ നല പൂമത്രാറ്റ

പൂക്കള യതത്രാറുഹ പത്രാറെധിനടെക്കുഹ നല പൂമത്രാറ്റ

പല പല നധിറെങ്ങള ഒന്നത്രാകുന്ന പൂമത്രാറ്റ

പൂക്കള യതത്രാറുഹ യതന് നുകരുഹ നല പൂമത്രാറ്റ

പൂക്കള തന് തത്രാരഹ എനഹ പൂമത്രാറ്റ

സുനരധി നശ്രീ തഹന്ന പൂമത്രാഹറ്റ
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എപന്റെ ഗബാമല                      

                            Aneesa Alexander

പ്രഭത്രാതത്തധിഹന മയനത്രാഹെരമത്രായേ കധിളധികളഹടെ ചധിലപസ്  ,കധിഴക്കസ് ദധിക്കധില് നധിനഹ 
സധിന്ദൂരഹ പൂശധിവഹന്നത്തുന്ന സൂരത്യന് ആ നദധിയേധില് നധിന്നസ് തധിളങന. ഹെത്രാ! എനസ് 
മയനത്രാഹെരഹ!കത്രാറ്റധിഹന ഓളത്തധില് നൃത്തഹ ഹവക്കുന്ന പുഴയേധിഹല ഓളങ്ങള.   

മരച്ചധിലയേധില് ഇരുന്നസ് നൃത്തഹ ഹവക്കുന്ന പക്ഷധികള. എനസ് മയനത്രാഹെരമത്രാണസ് ആ 
പ്രകൃതധിയുഹടെ സകൗനരത്യഹ കത്രാണുവത്രാന്!

എഹന ഗത്രാമത്തധിഹന ഐശഹ്വരത്യമത്രായേധി നധില്ക്കുക്കുുന്ന ഒരു പുഴയേത്രാണസ്. പുഴയുഹടെ ചുറ്റുമുള്ള 
പച്ചപസ് കണ്ടത്രാല് ആരുടെയുഹ മനസസ് നധിറെയുഹ. അത മയനത്രാഹെരമത്രാണസ് . 

                       നമള യേത്രാത ഹചയ്യുയമത്രാള കത്രാണുന്ന പുഴകള. ആ പുഴകളത്രാണസ് ആ 
ഗത്രാമത്തധിഹന സകൗനരത്യഹ 

     “പുഴ ഇല എങ്കധില് ഒരു ഒരു ഗത്രാമത്തധിഹന ഐശഹ്വരത്യഹ നഷസ് ടെഹപടുഹ എന്നത്രാണസ് 
പറെയുന്നതസ് ”
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The  Green Environment

    The future, for a bright day!     
     Our life for a healthy nature
     The happy year comes with
     an awesome, beauty and health.

     The environment with its treasure,
     All so countless to measure.
     The blue on earth for water,
     And the green for greenery and beauty.

     Past is past but future is 
     here for all of us,for a bright
     and shining environment.
     Let us forgive the past and
     Live in the future for a 
     Healthy nature, Healthy life!!!

                                                        -Diya K.V
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GOOD THOUGHTS

                         Give fare. Give someone.

                          Change life Change yourselves.

                           Change friends worse ourselves.

                             Beet you and past away.
                                  
                              MUST be happy save be sad.

                               Bring oneself gave through it.

                               Vast and Waste are worse than the life.

                                Don't be lie like a swim bird.

                                                        -Hashima Shefeek
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അനബാഥ

                                                              ഗത്രായേതധി .എസസ്.നത്രായേര്

ഹവയേധില് ചത്രാഞ്ഞ തശ്രീരത്തസ് തനധിഹയേയേത്രായേധി

ഞത്രാനധിന്നത്രാരുമധിലത്രാഹത ഏകയേത്രായേധി

തധിരമത്രാലയേത്രാഹരഹന പ്രകൃതധിയേത്രാരസ് 

ഈ ഭൂമധിയേധില് ഞത്രാഹനയന ഏകയേത്രായേധി

ആരുമധിലത്രാഹത്തത്രാഹരന് ജശ്രീവധിതയമഹയേഹന

ആത്മത്രാവധിനധിനയമ ശത്രാനധിയേധില 

ഹനലധിന് കതധിരുകള മധിനമശ്രീ പത്രാടെത്തസ്

ഒറ്റക്കധിരുന ഞത്രാന് യതങകയേത്രായേധി

ആഹരഹന്ന ഹപറ്റധിട മത്രാതത്രാവഹമഹന്നത്രാരശ്രീ

യചത്രാദത്യവമത്രായേധി ഞത്രാനധിന്നലയുനയവത്രാ

അമധി ഞ്ഞ പത്രാലധിഹന മധുരമധിനഹ

എഹന നത്രാവധില് കധിടെന തധിളക്കുകയേത്രായേധി

ഹൃദയേത്തധില് നത്രാദഹ നധിലയ്ക്കുന്നധില 

ഇഹന്നന് യവദന അറെധിയുവത്രാനത്രാരുമധില

ഹവയേധില് ചത്രാഞ്ഞ തശ്രീരത്തസ് തനധിഹയേയേത്രായേധി 

ഞത്രാനധിന്നത്രാരുമധിലത്രാഹത ഏകയേത്രായേധി

ജശ്രീവധിതമധിനധിയുഹ ബത്രാക്കധിയുണ്ടസ്

ജശ്രീവധിച്ചസ് തശ്രീര്ക്കത്രായനത്രാ യശഷധിയേധില

ഇനധിഹയേഹന മരണയമ മുന്പധിലുള്ളൂ 
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കഴധിഞ്ഞുയപത്രായേ കത്രാലഹ ഒത്രാര്മധിക്കുന ഞത്രാന്

ഇനധി എന് മരണഹമന്നത്രാഹണന്ന

സയനശഹ ലഭധിക്കുവത്രാനത്രായേധി ഞത്രാന് കത്രാത്തധിരധിക്കുഹ

ഹവയേധില് ചത്രാഞ്ഞ തശ്രീരത്തസ് തനധിഹയേയേത്രായേധി

ഞത്രാനധിന്നത്രാരുമധിലത്രാഹത ഏകയേത്രായേധി   . 
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 Value of 'R'

        Read

          
                    Regard

           
                   Rectitude

           
                   Respect

        
                  Remember

       
                  Respond

          
                  Resposibility

                  -Nikita Rachel Abraham 
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ജടീവടിത യെബാത

                                                               ഭവത്യ ലക്ഷസ് മധി
വഴധി നടെന തളര്ഹന്നത്രാരു ജശ്രീവന്

വരവധിന് വധിശമ യവളഹയേത്തധി

ഇനധി മറെക്കത്രാഹ ഇരുണ്ട മത്രാര്ഗങ്ങള

ഇനധി നധിവര്ത്തത്രാഹ തളര്ന്ന മനസസ്

ഇവധിടെഹ പത്രാപങ്ങള കഴുകുമത്രാഗഹഗയുഹടെ

ഇവധിഹടെ മനുഷത്യര്  ഇനധിയുഹ 

നധിറെഹ മങ്ങത്രാഹത്തത്രാരു ജനതഹയേയപത്രാഹല

ഒടുവധില് ഉറെക്കഹ വഹന്നത്തുയമത്രാള

ഒളധിപരത്തധിടെത്രാഹ തത്രാരങ്ങഹളയപത്രാഹല 

ഹകണധിയേധില്ഹതറ്റധി വശ്രീഴത്രാഹത 

വഴധിയേധില് വശ്രീഴത്രാഹത വന്നവര് നമള.
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Rhythm of Rain

                  Nelliampathy is a calm and serene tourist 
destination,situated in the Western Ghats. It is approximately 50kms from 
Palakkad in Kerala. I heard of it from a friend and decided to pay a visit on a 
weekend. I packed my bags with delight as it was a welcome change from 
the noisy city life. The promise of cool breeze and lush green scenery 
tempted me.
                    A few sets of casual clothes, CDs of soothing instrumental 
music, camera, binoculars, flashlight and a few maps were the contents of 
my travel bag. I didn't take the mobile phone purposely.

                   The drive from Palakkad to Nelliampathy was a pleasant 
experience. The road was narrow but smooth. It ran through the tender green 
paddy fields. Houses and little shops passed by quickly. Son the thick 
greenery and the wild bushes appeared, and rain drops greeted me. Rain in 
the mountains has a magic of its own. That's what I discovered in 
Nelliampathy. If you love the rain, it is the right place for you!I felt like 
climbing up into the nest of clouds. Slowly the mist surrounded my car. I 
drove carefully and reached a resort well before night fall.

                 Next morning , I walked to seethargundu point. Dew drops were 
sparkling in the morning sun .The place gets its name from the legend that 
Sita during the exile with Rama bathed there. Fragrance of coffee, cardamom
and oranges filled the air. As I passed near the POABS estate gate, I saw this 
signboard:

         “ Ecologically most sensitive zone.”
                     “Plastic banned.”

                      I decided not to throw away my plastic water bottle. I saw a 
few running brooks with the help of my binoculars. Kids of a local family 
watched me curiously. I walked down the narrow foot-trail and came upon 
the sight of twin waterfalls. There the wind blew at an amazing speed.
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    On my way back, I stopped for tea at a tiny, smoky tea shop. Tea was 
strong and refreshing. The shop owner said: “Tourists are less in number 
during June-July. January to may is the season, but the mountains are 
marvellous during the rain.”
  
      That night I listened to the rhythm of rain falling on my roof. I fondly 
remember that weekend even now.
                                                 -Amrutha lekshmi . D
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HOW TO ACHIEVE GOAL ?

● .Keep faithfulness in the work you do.
● .Create a mind to hard work.
● .Aim in the work.
● .Dedicate you for that work.
● .Be ready to hard work.
● .Face the obstacles and overcome it.
● .Time management.
● .Pray to God.
● .Be attentive.
● .Obey and respect elders.
● .Practice
● .By the blessing of Lord,Teachers,Elders,and Parents.

                Discipline 
                Desire
                Decision
                Determination
                Dedication

         God centered            
         Obedience
         Ambition 
         Love in action  

- Nikita Rachel Abraham
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മബാപ്പെ് നല്ക

                                                             ഗത്രായേതധി .എസസ്.നത്രായേര്

                                                                                         
ഈണത്തധിഹലത്രാഴുകധി നശ്രീ പുഴയയേ നധിഹന തത്രാളത്തധില് തട്ടുന്ന   

ഓളങ്ങളഹ നധിഹന ശത്രാനമത്രാഹ ശത്രാലശ്രീന സകൗനരത്യവഹ യതനൂറുഹ  കുടധിക്കുറുമ്പുകളമത്രാണസ് പുഴയയേ എനധിക്കധിഷ്ടഹ......... 

മലധിനമത്രാക്കശ്രീ ഞങ്ങള നധിഹന്ന മുഴുവനത്രായേധി മുടെധിച്ചുയതച്ചു ഞങ്ങല് നധിഹന സകൗനരത്യഹ നധിഹന്ന 

മുഴുവനത്രായേധി മുടെധിച്ചുയതച്ചു ഞങ്ങള നധിഹന സകൗനരത്യഹ ക്രൂരരത്രാഹ ഞങ്ങള നധിന് മടെധിത്തടധില് 

തലചത്രായേസ് ച്ചുറെങ്ങധിയേ കത്രാലഹ മറെനയപത്രായേധി ഞങ്ങള തലചത്രായേസ് ച്ച കത്രാലഹ മറെനയപത്രായേധി നധിഹന്ന അളക്കത്രാന് 

കഴധിഞ്ഞധില ഞങ്ങളക്കസ് നധിഹന ഒത്രാളങ്ങളഹ തത്രാളങ്ങളഹ മറെനയപത്രായേധി.

ശത്രാനമത്രായേധി ഒഴുകധി നശ്രീ യസ്നേഹെധിച്ചു ഞങ്ങഹള പ്രളയേമത്രായേധി വന നശ്രീ യദത്രാഹെധിച്ചുയവത്രാ.

മത്രാപസ് നല്കൂ നധി പുഴയയേ ഞങ്ങള കൂപ്പുകയയത്രാഹടെ  ഞത്രാന് യകഴുനയവത്രാ...... ഇനധിയുഹ നശ്രീ 

യകത്രാപധിതയേത്രാകരുയത...ഞങ്ങളക്കധിനധിയുഹമത്രാരു പ്രളയേഹ നല്കരുയത...നധിഹന്നഅമയേത്രായേധി മനസധില് 

കുടെധിയേധിരുത്തത്രാഹ . 

നധിഹന ശത്രാലശ്രീന സകൗനരത്യഹത്ത വത്രാഴസ് ത്തത്രാഹ . 

ഒനമധിലത്രാഹത യകഴുന്ന ഭത്രാനനത്രായേധി ഞത്രാന്ആരുമധിലത്രാഹത അലയുന്ന പത്രാവമത്രായേധി ഈ ഹകത്രാടുഹ യപമത്രാരധിയേധില്  

എഹന  മനഹസത്രാരു പ്രളയേത്തധിഹലത്രാലധിച്ചു ഹപത്രായേധി . 

ഇനധി  ഞത്രാഹനനധിനധി ഭൂമധിയേധില് ഒറ്റയേസ് ക്കസ് ഹവറുഹത അലയുന ഭത്രാനനത്രായേധി നശ്രീ എഹന്നയുഹ ഹകത്രാണ്ടുയപത്രാകൂ.

നധിഹന കനധിവത്രായേധി കണ്ടു ഞത്രാന് ആശഹ്വസധിക്കത്രാഹ നധിഹന മടെധിയേധില് ഞത്രാന് തലചത്രായേസ് ച്ചുറെങ്ങധിഹക്കത്രാള്ളത്രാഹ. 

പകബാണ്ടു മപബാക നടീ എപന്നയുല നടിപന്റെ കനടിവബായെടി കണ്ടു ഞബാന് ആശേഹ്വസടികബാല...
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SMOKING KILLS, AVOID IT

                                       -Speech
Good evening,
Respected teachers and my dear friends
Today I am talking about drugs addicted in school children.
                   Now a days we can see  mostly in newspaper about the 
catching of groups they are selling drugs for school children in the 
surrounding of schools.
                        From that news we can understand that some students 
using different types of drugs. One thing is important for this drugs addicted 
our body is addicted to it trying to get the drugs from anyone. Their attitude 
change their life for buying the drugs and they can't see their parents ,their 
love and care, anything in the world because they addicted in drugs.
                                   So, we can join hands to the world and the next 
generation to a good world and avoid the drugs.
                                                Thank you .

               SMOKING KILLS , JUST AVOID IT.
                  TO THE BEAUTIFUL WORLD.
                                 

-  Aparna
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   -AMAL . C.A
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 YOUR BEST

      If you always try your best
      Then you 'll never have to wonder
      About what you could have done
      If you'd summoned all your thunder.

      And if your best 
      Was not as good
      As you hoped it would be,
      You still could say,
       “I gave today
      All that I had in me.”

                                             - Malavika Unnikrishnan
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അറടിവടിന് ജബാലകല വടിദലബാലയെല

                                       

ഗത്രായേതധി.എസസ്.നത്രായേര്
അറെധിവധിഹന ജത്രാലകഹ ഇനഹ 

അറെധിവധിഹന ഉറെവധിടെഹ വധിദത്യത്രാലയേഹ 

കൂട്ടുകത്രാരുണ്ടസ് കളധിചധിരധിയുണ്ടസ് 

പധിഹന്നയയേത്രാ നുണയുന്ന രുചധികളഹ യവഹറെ യവഹറെ

എനധിക്കധിഷ്ടമത്രാഹണനഹമന് വധിദത്യത്രാലയേഹ

എനഹമനയമ എനഹടെ യദവത്രാലയേഹ

വത്രാദത്യത്രായരത്രാതുന 'അ' മുതല് 'അഹ' വഹര

'ക' മുതല് 'റെ' വഹര ശദ്ധഇവധിഹടെങഹമലയങ്ങത്രാ

കത്രാറ്റത്തസ് പൂക്കള നൃത്തഹ ഹവയേസ് ക്കുന

ചധിതശലഭങ്ങള പത്രാറെധി നടെക്കുന 

മത്രാനത്തസ് മഴവധിലസ് ചധിരധിതൂകധി നധില്ക്കുന 

ചധിറെകുമത്രായേധി പത്രാറെധി ഞത്രാന് വത്രാനമത്രാഹക 

എന്തു ഹചയത്രാനധിതു യനഹരയേത്രാകത്രാന്

വടെധിയുണ്ടസ് അടെധിയുണ്ടസ് ഹഗറ്റകൗട്ടുമുണ്ടസ്

അടെധിച്ചധിറെക്കധി വധിടെലുണ്ടസ്

എങ്കധിലുഹ ഇഷ്ടമത്രാഹണനധിക്കറെധിവധിഹന 

ജത്രാലകഹ വധിദത്യത്രാലയേഹ

ഇന്നുല അറടിവടിപന്റെ ഉറവടിടമബായെ എന് വടിദലബാലയെല.
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Foolish Father and Son 

       Raman was a farmer. He lived with his wife and son in a hut . He had a donkey. 
He used it to manure and other working material to the field . But ,the donkey became 
too lazy to carry the loads . It trod very slowly , and sometime , showed reluctance in 
doing works . The farmer was fed up thoroughly , and he wanted to sell it someone.
                   One day Raman called his son ,and said',I am going to sell this donkey to 
someone .you must came with me to the market tomorrow '' . The son agreed and they 
pulled along the donkey to the market, the next day . One the way, some men said, '' 
why doesn't one of them ride to it ? It's a waste .''Raman felt that it was right . He told 
to his son to ride to the donkey . He rode on it.
                             When they passed a junction , some said ,''Look ! What an 
impertinence ! When father walks , the son sit on the donkey . What an irony! '' one 
boy felt it right ,and he go down from donkey's back and Raman rode on it .
              A little time later , some ladies were passed them. One remarked ,''why can't 
both of them ride on together ? Raman felt it right , and told his son to get on , and sit 
behind him . 
                                               In this way , they rode to the city . Suddenly , a 
policeman stopped them , and said''It is not allow here . Get down from the 
donkey .''The father and son got down from the donkey's together ,and they carried it 
on there shoulder's like a ball. 
                                    On the way , they had to cross a large canal . There was a small 
wooden bridge across it. When they entered the bridge , the donkey scared, and and it 
withered once. The three of them fell into the canal. Somehow or other, the legs were 
so tied together that the donkey could not escape. It drowned one foolish father and the
son came back home humiliated and worried. Giving ears to others, they found many 
difficulties.

- Salini Santhosh
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കലടിയുഗകബാഴ്ച്ചകള

                                                                                                        അമൃത ലകധി .ഡധി

 കത്രാലഹ കലധിയുഗഹമനവരുയമത്രാള

ധര്മചച്യുതധിഹയേന്നറെധിയേത്രായകണഹ

യസ്നേഹെത്തധില് കുറെവവധിടുഹത്തഹന്നയേങ്ങധഹ്വത്രാനധിക്കുഹ സഹശയേമധില

നത്രാടധില് നടെക്കത്രാറുള്ളതുമധിക്കതു

മശ്രീവകയഗത്രാഷസ് ഠധികഹളനധരധിയേസ് ക്ക

സതത്യഹ യവണഹ ധര്മഹ യവണഹ 

ഈശഹ്വരകത്രാരത്യ വധിചത്രാരഹ യവണഹ 

ഹെധിന്ദുതഹ്വത്തധിനു ഭൂക്ഷണമത്രാകധിയേ

സഹഗതധിഹയേഹനന്നറെധിയേത്രായകണഹ

ഭഗവദസ്ഗശ്രീതത്രാ രത്രാമത്രായേണവഹ

ഭത്രാരത കഥയുമ യകളക്കത്രായകണഹ  

നഹലത്രാരു സഹഗതധിയകളക്കത്രാനധില

ചങ്ങത്രാതധികഹള കത്രാണത്രാനധില

ഉള്ളധില് തടധിയേ സഹഗതധിയേത്രാരുഹ 

യനയര ഹചത്രായവ പറെയേത്രാറെധില

ഉത്സവയമത്രാണഹ തധിരുവത്രാതധിരയുഹ 

വഴധിപത്രാടുകളത്രായേസ് നത്രാടധില് നടെപ
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കള്ളത്തരവഹ ഹപത്രാള്ളക്കരവഹ

നത്രാടുതകര്ക്കുഹ കൂടഹക്കത്രാലയുഹ 

പതഹമടുത്തത്രാല് കണ്ണധില് കത്രാണ്മതു 

ധര്മചച്യുതധിയുഹടെ വത്രാര്ത്തകള മത്രാതഹ

സതത്യയുഗത്തധിനു ഭൂഷണമത്രാഹയേത്രാരു 

വത്രാര്ത്തകഹളത്രാന കത്രാണത്രാനധില

നത്രാടധില് നടെപതുഹപരുതത്രായേസ് വരുഹമത്രാരു

സതത്യധഹ്വഹസനവത്രാര്ത്തകളയത

കലധിയുഗസഹസസ് കതധി വധിട്ടുനടെക്കത്രാന്

ചധില ചധില ധര്മഹ പത്രാലധിയക്കണഹ
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തടിരെ                                                             -ഗബായെതടി.എസ് നബായെര

കുളധിര്ക്കത്രാറ്റസ് യചത്രാദധിച്ചു കടെയല

നധിഹന ശഹ്വത്രാസമത്രാകുന്ന തശ്രീരശത്രാനമത്രാകുയമത്രാ

സൂരത്യന് ചുഹടരധിച്ച ഭൂമധിഹയേ തണുപധിക്കത്രാന്

പതുങ്ങധി വന്ന യവനല് മഴ ഹചത്രാലധി

തത്രാരത്രാജത്രാലപ്രകത്രാശമധിന നധിലച്ചത്രാലുഹ

തധിരതന് ശധിരസധിഹല രകപ്രവത്രാഹെഹ

നധിലയധിഹലത്രാരധിക്കലുഹ

പ്രകൃതധിതന് രകക്കുഴലുകളത്രാകുന്ന

പുഴ തഹന കത്രാലധിഹല ചധിലഹമത്രാന്നസ് കധിലുക്കധി

ഹപടന്നതുഹപത്രാടധിച്ചധിതറെധി

കരഞ്ഞസ് വധിളധിച്ചസ് നുരയുഹ പതയുമത്രായേധി

പുഴ ഇഴഞ്ഞധിഴഞ്ഞസ് കടെലധിയലക്കലധിഞ്ഞു

തഹന തധിരഹകത്രാണ്ടസ് കടെലമ

യകത്രാര്ത്തു നല പുതധിയേ പത്രാദസഹ്വരഹ 

ഒന തഴുകധിയേത്രാപുഴഹയേ പറെഞ്ഞയേച്ചു

തധിര തയലത്രാടുന തഴുകുന

തത്രാരത്രാട്ടുപത്രാടത്രായേധി ഉറെക്കുനയവത്രാ

പധിഹന്നഹയേനധിനത്രാണു നധിഹന്ന 

ക്രൂരമത്രായേധി രകഹ ഊറ്റധിക്കുടെധിക്കുന്ന

തത്രാടെകയുഹടെ കൂടത്രായേധി കത്രാണുന നധിഹന്ന
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MY SCHOOL

   My school is my church.
   It teaches me how to pray.
   My school is my parent.
   It loves and care for me.
   My school is my rubber.
   It erases evil my heart.
   My school is my pencil.

    It draws my character.
    My school is my pen.
    It writes love and moral in my heart.
    My school is my sharpener.
    It sharpeners my knowledge.
    My school is my doctor.
    It cares my complaints.
    My school is my everything.
So I Love My School Forever...
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പകൃതടി                                                                
ഹബാഷടിമ പഷഫടീക്

പ്രകൃതധിയേത്രാഹണഹന അമ

നശ്രീതധിയേത്രാഹണഹന അമ പ്രകൃതധിയേത്രാഹണഹന ജശ്രീവന്

യദഷത്യമധിലത്രാഹത യകത്രാപമധിലത്രാഹത യസ്നേഹെഹതുളമ്പുഹന്നത്രാഹരഹന പ്രകൃതധി

ജശ്രീവനത്രാണസ് ജശ്രീവധിതമത്രാണസ് എഹന പ്രകൃതധി 

പ്രകൃതധിയേത്രാഹ ജശ്രീവഹന അമൂലത്യ നധിധധികളത്രായേ

നഹമ വത്രായേസ്യപത്രാഹടെ കത്രാത്തുനധില്ക്കുന 

എഹന പ്രകൃതധി

പച്ചപധിതത്രാഹ ഹമത്രാട്ടു വധിരധിച്ചു പുഞധിരധി 

കത്രാട്ടുന്നത്രാരമയേത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി

തത്രാമരഇതളകത്രാന്ത്തളമധിഹന വര്ണ്ണങ്ങളത്രാല് 

ജശ്രീവധിതഹ ഉരവധിഹടത്രാരത്രാ പൂവധിതളത്രാഹണഹന അമ

വത്രായുവരമഹത്ത ജശ്രീവഹന ആയേത്രാസശത്രാന സമതലതരഹഗമത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി

വധിശഹ്വത്രാസമഹറ്റത്രാരു ജശ്രീവധിത ശത്രാനധിയേത്രാഹ ജശ്രീവധിതഹ

 നല്കധിഹയേത്രാരത്രാ കദവമത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി

ഓര്ക്കുക ഓര്ക്കുക പച്ചപധിന്                                                                         

വത്രായുവരമഹത്ത ജശ്രീവഹന ആയേത്രാസശത്രാന സമതലതരഹഗമത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി

വധിശഹ്വത്രാസമഹറ്റത്രാരു ജശ്രീവധിത ശത്രാനധിയേത്രാഹ ജശ്രീവധിതഹ

 നല്കധിഹയേത്രാരത്രാ കദവമത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി

ഓര്ക്കുക ഓര്ക്കുക പച്ചപധിന് മടെധിത്തടധിലത്രാ ജശ്രീവധിതമത്രാഹണഹന പ്രകൃതധി
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വടിഷുമുത്തുകള

                                                               

യമടെഹപൂത്തുലസധിക്കുഹ മരതകമലയേത്രാളത്തധിലത്രാ നഷ്ട സഹ്വപ്നഹ

യതടുഹ യദശത്രാടെനത്തധില് കധിളധികള തധിരയുമത്രാ 

ച്ചധിലകള ശുഷസ് കമത്രാക്കധി

കത്രാടുഹ യമടുഹ മുടെധിച്ചുഹ വയേലുകള മരുഭൂവത്രാക്കുവത്രാന് മത്സരധിച്ചുഹ

യനടെത്രാഹനലത്രാഹ ഹമത്രാടുക്കഹ ദുരയുഹടെ മതധിയമത്രാഹെത്തധിലത്രാണ്ടന്ധരത്രായേസ് നത്രാഹ

സത്രാനനഹ കളധിയേത്രാടെധിടുന്ന കുസൃതധിക്കൂടത്തധിഹലത്രാരുത്സത്രാഹെമത്രായേസ്

മത്രാനഹത്തത്തധിയേ കത്രാവടെധിക്കു മഴവധില്

ചത്രാലധിച്ചു വര്ണ്ണങ്ങളത്രാല്

മകൗനഹ മത്രാഹഞ്ഞത്രാരു ചകവത്രാളമതധിലധില് യമഖങ്ങള 

നധിര്യഘേഷമത്രായേസ്

യതനത്രായേസ് തൂമഴതൂകധിവന വധിഷുവധിന് കത്രാറ്റധിഹന 

സകൗരഭത്യമത്രായേസ് 

ധനത്യഹ യകത്രാകധിലഗത്രാനനധിര്ഗളധിതമത്രാഹ 

കത്രായറ്ററ്റു യരത്രാമത്രാ ഞമത്രായേസ്അന്നത്രാദത്യഹ കണധികഹണ്ടത്രായരത്രാര്മസുകൃതഹ 
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 Summary   

                                                                       
Poem:  Taj Mahal [Rabindranad Tagore]
          
         We know the emperor of India,ShahJahan's
          TajMahal is a symbol of love and painfull
          memory of Shah Jahan's beloved Wife-Mumtas.

Poet says that:
               
                     The life,youth,wealth,renown etc will float one day in 
the stream of time . But at that time only one was stay this forever 
heart pain and only your dream stay whatever destroyed .  Shah 
Jahan's  Taj Mahal represent Shah Jahan's hope to maintain the 
memories of his beloved forever and poet says that TajMahal survive 
forever being a good piece of art. The emeralds, rubies, pearls the 
gliters of rainbow was trickout in the empty air and must pass away 
and always the tears in cheek of time was gleam in the form of Taj 
Mahal.

- Nandhana Haridas
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ഒരു പളയെതടിപന്റെ ബബാകടി പതല

                                                               ഗത്രായേതധി.എസസ്.നത്രായേര്

വണ്ടധിവധിടെയല ...ആളകയേറെത്രാനുയണ്ട     

ഒന യവഗഹ വത്രായടെത്രാ

എന്തു ഹചയത്രാനത്രാ വയേസത്രായേധിയല. ഇയപത്രാള പയഴ യപത്രാഹല ഒന്നധിനുഹ വയ

എയങ്ങത്രാടത്രാ? വശ്രീടധിയലക്കസ്

വശ്രീടധിയലയക്കത്രാ ? തധിരുവനനപുരഹത്ത യജത്രാലധിയേയപത്രാള മതധിയേത്രാക്കധിയയേത്രാ

ഏയേസ് അതധില

ആ ദുരനഹ കഴധിഞ്ഞതധില് പധിഹന്ന ആദത്യമത്രായേത്രാ ഇയങ്ങത്രാടസ്. പധിഹന്ന സ്ഥലഹമത്തുയമത്രാള

ഒന്നസ് വധിളധിയച്ചക്കയണ.......വലത്രാത്ത ക്ഷശ്രീണഹ ഒന്നസ് മയേങ്ങധിയയേക്കത്രാഹ

     എഹനത്രാരു മഴയേത്രായേധിരുഹന്നയന്നത്രാ അന്നസ് ജശ്രീവതത്തധിലധിയന്നവഹര ഞത്രാനങ്ങഹനഹയേത്രാരു മഴകണ്ടധിടധില . സമയേഹ
കൂടുഹ യതത്രാറുഹ മഴകൂടെധിഹകത്രാണ്ടധിരുന

കലധിതുള്ളധി ഹപയ്യുന്ന മഴയയേ ഉമറെതധിണ്ണയേധിലധിരുന ഞത്രാന് യനത്രാക്കധികണ്ടധിരുന

കുലഹ കുത്തധിഹയേത്രാഴുകുന്ന പുഴയുഹടെ ഈണത്തധില് പത്രാട്ടു മൂളധിഹക്കത്രാണ്ടസ്  ഞത്രാനുഹ അവളഹ പ്രണയേഹ പങ്കുവച്ചു.

സൂരത്യന് കടെലമയുഹടെ മടെധിയേധില് തലച്ചത്രായത്രാന് യപത്രാകുന്ന സമയേഹ.യവഗഹ വശ്രീഹടെത്രാഴധിക്കത്രാനുള്ള നധിര്യദ്ദേശഹ 

കധിടധിക്കഴധിഞ്ഞു . നമളധിഹതത കണ്ടധിട്ടുണ്ടസ് എന്ന ഭത്രാവത്തധില് ഞത്രാന് അവധിഹടെ തഹന്ന നധിലയുറെപധിച്ചു

                 ഞങ്ങളക്കസ് ഒറ്റ മകനത്രാണസ്. കദവത്തധിനു അസൂയേ യതത്രാന്നധിയേതുഹകത്രാനധിണ്ടത്രാവത്രാഹ അവന് 

മത്രാലസധികമത്രായുഹ ശത്രാരശ്രീരധികമത്രായുഹ തളര്ച്ച അനുഭവധിക്കുനണ്ടസ്. ഒരു പഹക്ഷ കദവത്തധിഹന വൃകൃതധിയേത്രാവത്രാഹ 
അവന് ഉറെക്കത്തധിയലഹക്കത്രാന്നത്രാഴസ് ന്നയപത്രാഴത്രാണസ് അവഹളഹന്ന തടധി വധിളധിച്ചതസ് 

ജനലഴ  ധികളധിലൂഹടെ പുഴഹയേഹയേത്രാന്നസ്  ഒളധിഞ്ഞുയനത്രാക്കധി 

അയയത്രാ അടെധിവയേറ്റധില് തശ്രീക്കടവശ്രീണതുയപത്രാഹല യതത്രാന്നധി

പുഴ കരകയേറെധി കരകയേറെധി ഇങ്ങസ് ഉമറെപടെധി വഹരയേധിഹങ്ങത്തധിക്കഴധിഞ്ഞു ഇനധിയുഹ കത്രാത്തധിരുന്നധിടസ് കത്രാരത്യമധിഹലന്നസ്
മനസധിലത്രായേധില

പണയത്തത്രാടുള്ള ആര്ത്തധിഹകത്രാണ്ടത്രാവത്രാഹ ആദത്യയമ  സത്രാധനങ്ങഹളലത്രാഹ സുരക്ഷധിത സ്ഥത്രാനഹത്തത്തധിച്ചു എഹന 

മകഹന ഞത്രാന് വത്രാരധിഹയേടുത്തു . ദൂഹര നധിനഹ രക്ഷത്രാപ്രവൃത്തകര് വരുന്നതസ് കണ്ടയപത്രാള
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ഒരത്രാശഹ്വത്രാസഹ യതത്രാന്നധി. പഹക്ഷ അവരടുഹത്തത്തധിയേയപത്രാള ഉള്ള പ്രതശ്രീക്ഷയുഹ അസ്തമധിച്ചു എഹന്നയുഹ അവഹളയുഹ 

രക്ഷധിക്കത്രാമഹത ......എഹന്നയുഹ അവഹളയുഹ രക്ഷധിക്കത്രാമഹത ..മകഹന ശത്രാരശ്രീരധിക പ്രശഹ 

കത്രാരണഹ അവഹന രക്ഷധിക്കത്രാന് ബുദ്ധധിമുടത്രാണഹത അവനസ് യവണ്ടധിയേത്രാണസ് ഞങ്ങള ജശ്രീവധിക്കുന്നതസ്

പ്രണയേവധിവത്രാഹെമത്രായേധിരുന ഞങ്ങളയടെതസ് 8  ത്രാഹ കസ്ളത്രാസു മുതല് തുടെങ്ങധിയേ പ്രണയേമത്രാണസ് വശ്രീട്ടുകത്രാഹര യപത്രാലുഹ

ധധിക്കരധിച്ചു ഒരുമധിച്ചതത്രാണസ് ഞങ്ങള

16 വര്ഷഹ ഞങ്ങള തനധിഹയേയേത്രായേധിരുന കത്രാത്തുകത്രാത്തധിരുന്നസ് ഞങ്ങളക്കസ് ഒരു കൂടത്രായേധി കധിടധിയേ 

കുഞ്ഞത്രാണവന് . എഹനയുഹ  അവളഹടെയുഹ മനസധിഹല അന്ധകത്രാരഹ നശ്രീക്കുന്ന മധിന്നത്രാമധിനുങ്ങത്രായേധിരുന 

അവന്. അവനധിഹലങ്കധില് ഞങ്ങളമധില .

ഹപടന്നത്രാണസ് ഒരു യപത്രാലധിസുകത്രാരന് വന്നസ് പറെഞ്ഞതസ് അക്കഹര ഹചന്നസ് വഞധി എടുത്തസ് ഹകത്രാണ്ടസ് 

വരത്രാഹമങ്കധില് മകഹന നക്ഷഹപടുത്തത്രാഹമന പറെഞ്ഞു. യകടപത്രാഹടെ  ഞത്രാന് അയദ്ദേഹെത്തധിഹന 

കൂഹടെ യപത്രായേധി.

അക്കഹര ഹചന്നയപത്രായഴക്കുഹ ഹവള്ളഹ ഹനയഞത്രാളമത്രായേധിരുന.ഹവള്ളക്കൂടുതല്

കത്രാരണഹ ഇക്കരയേധിയലക്കുള്ള  വഴധി അടെച്ചു ഇക്കരയേധിയലക്കസ് ആഹരയുഹ കടെത്തധിവധിടെത്രാതത്രായേധി. അവധിഹടെ 

രണ്ടുയപര്കുടുങ്ങധി കധിടെപ്പുഹണ്ടന്നസ് ഞത്രാന് ആവന്നസ്യത പറെഞ്ഞു യനത്രാക്കധി.പഹക്ഷ അവരതസ് കത്രാരത്യമത്രാക്കധിയേധില.

എലത്രാവഹരയുഹ ഒഴധിവത്രാക്കധി രക്ഷധിച്ചധിട്ടുഹണ്ടന്നസ് പറെഞ്ഞസ് അവഹരഹന്ന ഒഴധിവത്രാക്കധി .അന്നഹത്ത ദധിവഹസ ഞത്രാനത്രാ 

കത്യത്രാമധില് കഴധിച്ചുകൂടധി.  സൂരത്യ പ്രകത്രാശഹ കണ്ണധില് തടധിയേയപത്രാഴത്രാണസ് 

ഞത്രാനുണര്ന്നതസ്.ഞത്രാന് ചുറ്റസ്ഹമത്രാന്നസ് യനത്രാക്കധി അവധിഹടെടെയധിഹടെ അലമുറെകളയകളക്കത്രാഹ 

ഞത്രാന് ഹപഹടന എലത്രാകത്യത്രാമ്പുകളധിലുഹ എഹന ഭത്രാരത്യഹയേയുഹ  മകഹനയുഹ തധിരഞ്ഞു . പഹക്ഷ ...ഹപഹടന 

ഞത്രാന് വശ്രീടധിയലയക്കത്രാടെധി. ആ കത്രാഴ്ച കണ്ടസ് ഞത്രാന് സ്തഹഭധിച്ചു യപത്രായേധി 

ഒരു പ്രതധിമയേത്രായേധി മരവധിച്ചസ്ല പത്രാതധി മരധിച്ചസ് രശ്രീതധിയേധില് മൃതധി കശ്രീഴടെക്കധിയേ മകഹനയുഹ അവളഹടെയുഹ 

മൃതയദഹെഹ യനത്രാക്കധിനധിന. അങ്ങഹന ആ മധിന്നത്രാമധിനുങ്ങസ് പറെന്നകന്നസ് യപത്രായേധി എഹന മനസധില്  അന്ധകത്രാരഹ 

നധിറെച്ചു ഹകത്രാണ്ടസ് . ചതധിച്ചതത്രാണസ് .....ചതധിച്ചതത്രാണവഹരഹന്ന എലത്രാവഹരയുഹ രക്ഷധിച്ചു യപത്രാലുഹ

ഇനധി ഞത്രാഹനനധിനസ് ആര്ക്കുയവണ്ടധിയേശ്രീ ഭൂമധിയേധില് ......

      ഇറെങന്നധിയല സ്ഥലഹമത്തധി. ഞത്രാന് വണ്ടധിയേധില് നധിന്നധിറെങ്ങധി . കുറെച്ചസ് മുയമത്രാടസ് നടെന

Gurukulam HSS Edakulam                                           57



Beyond the Horizon

ആയരത്രാ എറെധിഞ്ഞസ് ഹപത്രാടധിച്ച എഹന ഒത്രാര്മയുഹടെ ജനത്രാലകള ഞത്രാന് തുറെന.

ആയേധിരഹ ചധിതശലഭങ്ങള അതധില് നധിനഹ എഹന മനസധിഹന മുറ്റത്തധിറെങ്ങധി പത്രാറെധി നടെന 

എങ്കധിലുഹ അന്ധകത്രാരത്തധിഹന ഏയതത്രാ മൂലയേധില് അവളഹ മകനുഹ തനധിച്ചത്രാണസ്
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 PALINDROME

   (Fun with words)

               Aibohphobia
               Malayalam
               Deed
               Tenet
               Wow
               Non
               Eye
               Pop
               Mom
               Peep
               Dad
               SMS
               Mam
                            
                          -  Nikita Rachel Abraham
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ശേലഭങ്ങള

                                                                                              ശശ്രീയദവധി ടെശ്രീച്ചര്

ഒരു കശ്രീറെസ് ആകത്രാശത്തധിനുകശ്രീഹഴ 

ഞത്രാന് കണ്ടതയുഹ

 നധിറെമുള്ള സഹ്വപ്നങ്ങളത്രായേധിരുന

 ഒരത്രായേധിരഹ ശലഭങ്ങള

നധിറെഹ വശ്രീശധി പത്രാറെധിനടെക്കുന്നതസ് പയക്ഷ 

യവഗതയുഹടെ പുത്തന് യലത്രാകത്തസ് 

എഹന ശലഭങ്ങള പത്രാതധിഹവന്ന 

ചധിറെകുകളമത്രായേധി ഹപത്രാലധിയുന്നതസ് 

എനധിക്കു കത്രായണണ്ടധിവന 

യവദനയേസ് ക്കപ്പുറെഹ ഭയേഹ നധിറെയുന കത്രാരണഹ 

ഒരു ഇളഹ തലമുറെഹയേ ഇലത്രാഹതയേത്രാക്കത്രാന്

ഈ യവഗതയുഹടെ യലത്രാകഹ മത്രാതഹ 

മതടിയെമല്ലബാ..................
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 THE RAILWAY STATION

Once upon a time there was a city name Veda. The people  in 
this city were very rich and compassionate.
In Veda, there was a railway station. The railway had 3 
sections: section A, B, C. The Manager want a person to look 
the railway. The manager call a person to look the railway, his 
name is Swami Nathan. He agree to look the railway. The said 
to him “tomorrow onwards you can start your duty. Swami 
Nathan said thank you for your good heart. He started his duty.
He was very happy with his job. After a month, he went to the 
manager's office and requested for a Partner because to look 
the railway sections alone is difficult. The manager said, “I 
know please give me sometime to take a decision. The 
manager called a lady, her name was Lucy. He asked her, If she
could join as a partner. She replied, “Sir, Yes I will become a 
partner”. He called Swami Nathan to his office and said      
“today onwards Lucy will be your partner”. They shared the 
work with each other. After a month she became very jealous 
of Swami Nathan. He said to Lucy,   I leave you the 
responsibility to look the railway because tomorrow I am in 
live. She got a plan,

Swami Nathan,she and manager know the digital number of 
the locker. She steal some of the money from the locker. The 
next morning, the manager came and count the money. The 
money is less than the yesterday money. And he questioned 
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Swami Nathan. Swami Nathan had a doubt he said to the 
manager that “ yesterday I am not in her, ' I am in Puna ' and 
how I Steal the money”. Lucy is the charge of railway 
yesterday. The manager questioned Lucy. She said the truth “ 
Sir ,I am the person, who steal that money”Sir, please give me 
a chance , I will never do it  again I will return that money to 
you. Manager said, OK I will give a chance to you”. “sorry 
Swami Nathan, it is caused by the jealous to you” Lucy said. 
“Lucy today onwards you are not my enemy, you are my 
friend”. Lucy said thank you for this compassionate heart.

          MORAL OF THE STORY:

                   IN WHICH DUTY WE ARE RESPONSIBLE WE 
WANT TO BE SINCERE IN THAT DUTY.

- SANDRA SAJI
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യെബാതബാ മലഗളങ്ങള

                                      ശടീ.വറുഗടീസ് ദബാനടിമയെല്                                          ശടീമതടി.ഉഷ മതബാമസ്

                                      പഹ ഡ് മബാസ്റ്റര      സടീനടിയെര അസബാസ്റ്റന്റെ്
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നന്ദടി...

പടിയെ സുഹലത്തുകപള,

      നമ്മുഹടെ മത്രാഗസധിന് ഏറ്റവഹ മയനത്രാഹെരമത്രായേധി പൂര്ത്തധിയേത്രാക്കുവത്രാന് കഴധിഞ്ഞു. 

ഇതധിനു പധിന്നധില് പ്രവര്ത്തധിച്ച എഹന എലത്രാ സുഹൃത്തുക്കളക്കുഹ, സസ് കൂള 

മത്രായനജസ്ഹമനധിനുഹ,ടെശ്രീയച്ചഴസ് സധിനുഹ എലത്രാവര്ക്കുഹ എഹന ഹൃദയേഹഗമമത്രായേ നനധി 
അറെധിയേധിച്ചു ഹകത്രാള്ളുന  

                                                               എന്നസ് സ്റ്റുക്കുുഡനസ്  എഡധിറ്റര്
    അനടീസ അലകബാണര
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