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ജനകകീയ വളിദദദ്യാലയയം മളികവുറ്റ വളിദദദ്യാലയയംജനകകീയ വളിദദദ്യാലയയം മളികവുറ്റ വളിദദദ്യാലയയം
ജദ്യാഫര് എയം പളി ജദ്യാഫര് എയം പളി 

പ്രധദ്യാന അധദദ്യാപകനപ്രധദ്യാന അധദദ്യാപകന

ഇന്നറ്റ്  കപമാതുവലിദദമാലയങള്  നമാടെലികന്റ  സസപ്നങള്കറ്റ്  പുതന്
ഉണര്വുഎം കൈരുതഎം ശനടുകൈ എന്ന വലിപുലമമായ ലകദശതമാകടെയമാണറ്റ് കപമാതുവലിദദമാഭദമാസ
സഎംരകണ യജഎം നടെപമാകലിയലിരലിക്കുന്നതറ്റ്

അകമാദമലികൈ മലികൈവലിലൂകടെ മലികൈവുറവലിദദമാലയകമന്ന ആശയഎം സമാകമാതറ്റ്കൈരലിക്കുകൈ എന്ന
ഏറവുഎം  ഉതമമമായ  ലകദഎം  കകൈവരലികമാന്  ശ്രമലിക്കുകൈയമാണറ്റ്  അഥവമാ
മത്സരലിക്കുകൈയമാണറ്റ് ഓശരമാ വലിദദമാലയങളഎം

കുടലികൈളകടെ  സര്ശവമാത്മുഖമമായ  വളര്ചകമായലി  ആതമാര്തമമായ  പ്രവര്തനങള്
ആസൂത്രണഎം കചയ്യകപടുശമമാള് തുല്ലദഅവസരങളഎം ലഭദമമാകണഎം

വലിദദമാര്ഥലികൈള്കറ്റ്  ശകൈവല  വലിജമാനതലിനപ്പുറഎം  പരലിമലിതലികൈകള  അതലിജകീവലിചറ്റ്
മുശന്നറമാനുഎം  സമാമൂഹലികൈ  പമാരലിസലിതലികൈ  അവശബമാധവുഎം  ലലിഎംഗസമതസ  ധമാരണയുഎം
ആര്ജലികചടുക്കുന്നതലിലൂകടെ  മമാത്രശമ യഥമാര്ത വലിദദമാഭദമാസഎം ആവുകൈയുള്ളൂ ഈ ഒരു
ആശയ  പൂര്തകീകൈരണതലിനറ്റ്  നലിലവലിലുള്ള  പഠനശബമാധന  രകീതലികൈളലില്  വരുതലിയ
മമാറങള് ഏകറ പ്രശഎംസനകീയമമാണറ്റ്

ഇവലികടെയമാണറ്റ്  ഐസലിടെലി  സമാധദതകൈള്  പ്രയമാഗവല്കൈരലിശകണതുഎം  പഠനഎം
പരഎംമരമാഗത രകീതലിയലില് നലിന്നുമമാറലി ഏറവുഎം ഗുണശമന്മയുള്ള വലിദദമാഭദമാസഎം കുടലികൈള്കറ്റ്

ലഭദമമാകമാന്  ഒമാശരമാവലിദദമാലയങളഎം  ശ്രമലിശകണതുണറ്റ്.  വലിദദമാലയങള്  കഹകടെകൈറ്റ്
ആയതു  കകൈമാണറ്റ്  മമാത്രമമായലില്ല  അദദമാപകൈരുകടെ  മശനമാഭമാവതലിലുഎം  മനപ്പുര്വമുള്ള
മമാറങള് വരുതലിയുഎം ഏറവുഎം പുതലിയ ശബമാധന തന്ത്രങള് പ്രശയമാഗവല്കരലികമാന്

പ്രമാപ്തരമാക്കുകൈയുഎം  ശവണഎം.  ഓശരമാ  വലിദദമാലയങളഎം  കുടലികൈളകടെ  സമാമൂഹലികൈവുഎം
കവജമാനലികൈവുഎം കവകൈമാരലികൈവുമമായ വലികൈമാസതലിനറ്റ്  സമതസപൂര്ണമമായ പ്രമാധമാനദഎം
നല്കൈലി കകൈമാണമാവണഎം പുതലിയ പഠനശബമാധനതന്ത്രങള് ആവലിഷ്കരലിശകണതറ്റ് 

പുതലിയ  സദ്യാഹചരദതലിൽ  ടപദ്യാതുവലിദദദ്യാലയങ്ങൾ  മലികൈവലിടന  നകൈന്ദ്രങ്ങളദ്യായലി  മദ്യാറദ്യാനുള്ള

പരലിശ്രമങ്ങൾകറ്റ് പൂർണ്ണമനനസദ്യാടട നകൈരള ജനത ടനഞലിനലറലി കൈഴലിഞ.
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സളിവര് ജൂബളിലളിയുടടെ നളിറവളിലസളിവര് ജൂബളിലളിയുടടെ നളിറവളില

മനസ ൂര് അലളി ടെളി പളിമനസ ൂര് അലളി ടെളി പളി

മുകശ  മുസലിശ  അനദ്യാഥശദ്യാല  കൈമ്മറലികറ്റ്  കൈകീഴലിൽ  മണദ്യാനശ്ശേരലിയലിൽ
പ്രവർതലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എയറ്റ്ഡഡറ്റ് വലിദദദ്യാലയമദ്യാണറ്റ് എശ.ടകൈ.എചറ്റ്.എശ.എശ.ഒ.  എചറ്റ്.
എസറ്റ്.എസറ്റ്  .1956  ൽ  22  അനദ്യാഥ  മകൾകറ്റ്അഭയശ  നൽകൈലി  തുടകശ  കുറലിച  ഈ
ഓർഫനനജലിനറ്റ് കൈകീഴലിൽ ആയലിരകണകലിനറ്റ്  കുടലികൈൾ പഠലിചറ്റ്  ഉയരങ്ങളലിടലതലി.  1992

വനര  ആൺകുടലികൈൾകശ  ടപൺകുടലികൈൾകശ  കഹസറ്റ്  കൂൾ  പഠനശ  മുകശ  മുസലിശ
അനദ്യാഥശദ്യാല  കൈമ്മറലികറ്റ്കൈകീഴലിൽ  മുകതറ്റ്  പ്രവർതലിക്കുന്ന  ഇന്നടത
എശ.ടകൈ.എചറ്റ്.എശ.എശ.ഒ.  വലി എചറ്റ്.  എസറ്റ്.എസലി ൽ  ടവചദ്യായലിരുന.  മണദ്യാനശ്ശേരലിയലിടല
നഹസ്റ്റലലി ൽ നലിനശ അന്നറ്റ് ആൺകുടലികൈൾ നടന്നദ്യായലിരുന മുകതറ്റ് എതലിയലിരുന്നതറ്റ്.
ഇതലിടനദ്യാരു  പരലിഹദ്യാരമദ്യായലിടദ്യാണറ്റ്  1993  ൽ  ആൺകുടലികൈൾകറ്റ്  മദ്യാത്രമദ്യായലി
മണദ്യാനശ്ശേരലിയലിൽ ഒരു കഹസ്കൂൾ ആരശഭലിചതറ്റ്  .  എന്നദ്യാൽ കഹസ്കൂൾ പഠനതലിനറ്റ് മറ
സ്ഥലങ്ങടള ആശ്രയലിചലിരുന്നമണദ്യാനശ്ശേരലി പ്രനദശത്തുള്ള കുടലികൈ ൾക്കുശ ഈ വലിദദദ്യാലയശ

ഒരു  അനുഗ്രഹമദ്യായലി
നകൈദ്യാഴലിനകദ്യാടറ്റ്നഗരതലിൽ
നലിനശ25 km  അകൈടല
മുകശ  ഗ്രദ്യാമപഞദ്യായതലിൽ
പ്രകൈറ്റ്റലിതലി  രമണകീയമദ്യായ
മണദ്യാനശ്ശേരലി
ഗ്രദ്യാമതലിലദ്യാണറ്റ്  ഈ
വലിദദദ്യാലയശ  സ്ഥലിതലി
ടചയ്യുന്നതറ്റ്.
മുകശഓർഫനനജറ്റ് കൈമമററലി

നടത്തുന്ന  ഈ  സ്ഥദ്യാപനശ  അകദ്യാദമലികൈ  രശഗത്തുശ  പദ്യാനഠദതര  പ്രവർതനങ്ങളലിലുശ
ധദ്യാർമലികൈ നലിലവദ്യാരതലിലുശ ഏടറ മുൻപലിലദ്യാണറ്റ് .  മുകശ നഗരതലിടന്റെ ഹൃദയഭദ്യാഗതദ്യായലി
സ്ഥലിതലി ടചയ്യുന്ന ഒരു എയറ്റ്ഡഡറ്റ് വലിദദദ്യാലയമദ്യാണറ്റ് എശ.  ടകൈ.എചറ്റ്.എശ.എശ.ഒ. .എചറ്റ്.
എസറ്റ്.എസറ്റ്  മണദ്യാനശ്ശേരലി.  ഓർഫനനജറ്റ്  സ്കൂൾ എന്ന  നപരലിലദ്യാണറ്റ്  ടപദ്യാതുടവ
അറലിയടപടുന്നതറ്റ്.  മുകശ  മുസകീശ  ഓർഫനനജറ്റ്  കൈമമററലി  1993-ൽ  സ്ഥദ്യാപലിച  ഈ
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വലിദദദ്യാലയശ നകൈദ്യാഴലിനകദ്യാടറ്റ്  ജലില്ലയലിടല ഏറവുശ നല്ല വലിദദദ്യാലയങ്ങളലിടലദ്യാന്നദ്യാണറ്റ്.  2000-

തലിൽ വലിദദദ്യാലയതലിടല ഹയർ ടസകണ്ടറലി വലിഭദ്യാഗശ പ്രവർതനമദ്യാരശഭലിച. 

മൂന്നറ്റ്  ഏകര്  ഭൂമലിയലിലമാണറ്റ്  വലിദദമാലയഎം  സലിതലി  കചയ്യുന്നതറ്റ്.  കഹസ്കൂളലിനറ്റ്  2
കകൈടലിടെങളലിലമായലി 15 ക്ലമാസറ്റ് മുറലികൈളഎം ഹയര് കസകണറലികറ്റ് ഒരു കകൈടലിടെതലിലമായലി 10

ക്ലമാസറ്റ് മുറലികൈളമുണറ്റ്. അതലിവലിശമാലമമായ ഒരു കൈളലിസലഎം വലിദദമാലയതലിനുണറ്റ്. 
കഹസ്കൂളലിനുഎം  ഹയര്കസകണറലിക്കുഎം  കവശവ്വേകറ  കൈമമ്പ്യൂടര്  ലമാബുകൈളണറ്റ്.  രണറ്റ്

ലമാബുകൈളലിലുമമായലി ഏകൈശദശഎം  35  കൈമമ്പ്യൂടറുകൈളണറ്റ്.  രണറ്റ് ലമാബുകൈളലിലുഎം ശബമാഡറ്റ്ബമാന്ററ്റ്

ഇന്റര്കനററ്റ്  സസൗകൈരദഎം  ലഭദമമാണറ്റ്.എല്ലദ്യാ  കദ്യാസറ്റ്  റൂമുകൈളശ  കഹടടകൈറ്റ്  ആണറ്റ്,  ഒനരദ്യാ
കദ്യാസറ്റ് റൂശ മുകൈളലിനലക്കുശ ഇൻറർടനററ്റ് സസൗകൈരദവുശ ലഭദമദ്യാണറ്റ് 
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സയംസദ്യാന കലലദ്യാത്സവതളില മുഴങളിയ ശബയംസയംസദ്യാന കലലദ്യാത്സവതളില മുഴങളിയ ശബയം
മമമൂനടെകീച്ചര് മമമൂനടെകീച്ചര് 

കൈശലമാത്സവ ശവദലിയലില് മലിന്നുഎംതമാരമമായലി  മുഹമ്മദറ്റ് ഷലിഹമാദറ്റ്
2016-ല്  M.K.H.M.M.O.H.S-ല്  എടമാഎം  ക്ലമാസലികലതലിയ  ഷലിഹമാദറ്റ്  തകന്റ  കൈലമാ
കകവഭവഎം പ്രകൈടെലിപലികമാന് തുടെങലി.  മമാപലിള പമാടലിലൂകടെ തകന്റ ഇടെഎം കൈണതലിയശപമാള്
ഉറുദു  കൈവലിതയുഎം  ഗസലുഎം  ഷലിഹമാദലിന്  വഴങ്ങുകമന്നറ്റ്  ഉറുദു  ടെകീചറമായ കകമമൂന ടെകീചര്കറ്റ്
മനസലിലമായലി.  അങകന  ഉറുദു  കൈവലിതയുഎം  ഗസലുകൈളഎം  പഠലിപലികമാന്  തുടെങലി.

ഷലിഹമാദലികന്റ  പലിതമാവലികന്റയുഎം
അധദമാപകൈരുകടെയുഎം  തുണയുഎം
കൂടെലിയമായശപമാള്  ഈ
 കൈലമാകമാരന്  ഉയരങള്
തമാണലി.അങകന  രണറ്റ്പ്രമാവശദഎം
ശകൈമാഴലിശകമാടെറ്റ്  ജലില്ലയുകടെ
കപമാന്തൂവലമായലി.
അറലിവലികന്റ  മധുനുകൈരമാന്
ബകീഹമാറലില് നലിന്നറ്റ്  ശകൈരളതലില്
എതലിയ  വുദദമാര്തലികൈളമായ
ഷഹമാദതറ്റ്,  മുഹമ്മദറ്റ്
കമഹര്ബമാന് ആലഎം 
 ഇഎംതലിയമാസറ്റ് ആലഎം ഇന്നറ്റ് മുകഎം
മുസകീഎം  ഒമാര്ഫശനജലില്  HS

കൈലമാപ്രതലിഭകൈളമായലി മമാറലി.ഉറുദു      
കൈവലിതമാരചന,  കൈസലിസറ്റ്,  കൈഥമാരചന,  ഉപനദമാസഎം എന്നകീ ഇനങളലില് സഎംസമാന  തലഎം
വകര  മൂന്നു  വര്ഷഎം  തുടെര്ചയമായലി  എതലിരമാളലികൈകള  വലിസ്മയലിപലിചറ്റ്കകൈമാണറ്റ്  തലിളങ്ങുന്ന
വലിജയഎം കകകൈവരലികമാന് ഈ വലിദദമാര്തലികൈള്കറ്റ് സമാധലിച.
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ലകദ്യാഴളിലകദ്യാടെളിനന് ലപദ്യായന്റ ുകള് ടകദ്യായന് ത ുലകദ്യാഴളിലകദ്യാടെളിനന് ലപദ്യായന്റ ുകള് ടകദ്യായന് ത ു
ടകദ്യാടുക്കുന്ന പ്രതളിഭകള്ടകദ്യാടുക്കുന്ന പ്രതളിഭകള്

ശഹദ്യാദതന് ശഹദ്യാദതന് 10B10B

57  നകൈരളസശസ്ഥദ്യാന  സ്കൂൾ കൈനലദ്യാത്സവതലിൽ
ബലിഹദ്യാർ സസ്വനദശലിയദ്യായ മുഹമ്മദറ്റ് ശഹദ്യാദതറ്റ് ഉറുദു കൈവലിതദ്യാരചനയലിൽ

എ നഗ്രഡറ്റ് നനടലി സ്കൂളലിനറ്റ് അഭലിമദ്യാനമദ്യായലി പതദ്യാശകദ്യാസലിൽ പഠലിക്കുന്ന ശഹദ്യാദതറ്റ് 2018

19  വലിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വർഷശ  സ്കൂൾ  സബലില്ല  ജലില്ലദ്യാതലങ്ങളലിൽ  വലിവലിധ  മത്സരങ്ങളലിൽ
പടങ്കെടുത്തു  സമ്മദ്യാനങ്ങൾ  വദ്യാരലിക്കൂടലി  സ്കൂളലിൻടറ  യശസറ്റ്  വദ്യാനനദ്യാളശ  ഉയർത്തുന്നതലിൽ
പ്രധദ്യാന പങ്കെറ്റ് വഹലിചലിട്ടുണ്ടറ്റ് സദ്യാദതലിടന വലിജയങ്ങൾകറ്റ് പലിന്നലിൽ പ്രധദ്യാനമദ്യായശ ഉറുദു
അദദദ്യാപലികൈ കമമൂന ടകീചറദ്യാണറ്റ് അതുനപദ്യാടലതടന്ന mma ആർ മനനജറ്റ് മദ്യാനനടജ്മെൻററ്റ്

ജയശ
അധദദ്യാപകൈരുനടയശ
നപ്രദ്യാത്സദ്യാഹനവുശ
വലിജയങ്ങളലിൽ  നലിന്നറ്റ്
വലിജയതലിനലകറ്റ്
പറകദ്യാൻ  അതലിനറ്റ്
സഹദ്യായകൈമദ്യായലി
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അറളിവളിന തളിളകയം അറളിവളിന തളിളകയം ........മലയദ്യാളതളിളകയംമലയദ്യാളതളിളകയം
പ്രസകീത ടെകീച്ചര്പ്രസകീത ടെകീച്ചര്

പല  കൈമാരണതമാല്  പഠനതലില്  പലിശന്നമാകകമാരമായ  ശപമായ
വലിദദമാര്തലികൈകള  മറ്റുള്ളവര്കകമാപഎം  എതലിക്കുകൈ  എന്ന  ലകദശതമാകടെ  തുടെകമലിട
പദതലിയമാണറ്റ്  മലയമാളതലിളകഎം  എല്ലമാ  ചലിനമാ  വലികൈമാസകത  കൈമാരണമമാകുന്നതറ്റ്
എന്നതലിന്കറ അടെലിസമാനതലില് ആദദഎം മലയമാള ഭമാഷയലില് എഴുതമാനുഎം വമായലികമാനുഎം

ശനടുകൈ  എന്നതമാണറ്റ്
മലയമാളതലിളകഎം  പദതലിയലിലൂകടെ
ലകദഎം  വയ്ക്കുന്നതറ്റ്  അധദമാപകൈര്ക്കു
ലഭലിച  ഇന്നകത  തുടെര്ന്നറ്റ്  എല്ലമാ

സ്കൂളകൈളലിലുഎം  8  ദലിവസഎം
മലയമാളതലിളകഎം  ക്ലമാസറ്റ്  നടെന്നു
മണമാശശരലി  എഎം  കകൈ  എചറ്റ്  എഎം
എചറ്റ്  എസറ്റ്  എസലില്  എടറ്റ്

ദലിവസകത  പരലിശകീലന  പരലിപമാടെലി  നകീ  സ്കൂള്  കഹഡമാസ്റ്റര്  മമാസ്റ്റര്  ജമാഫര്  മമാസ്റ്റര്
ഉദറ്റ്ഘമാടെനഎം കചയ്തു മലയമാളഎം  അധദമാപകൈരമാണറ്റ്  പ്രസകീദ എന്നലിവരുകടെ ശനതൃതസതലില്
എല്ലമാ അധദമാപകൈരുകടെയുഎം ഇടെകപടെശലമാകടെ നടെന്നു

അവളലിലൂകടെ  അകരങള്  പരലിചയകപടുതന്ന  ഈ  പഠന  രകീതലിയലില്  കൈഥകൈളഎം
വകീഡലിശയമാ ദൃശദങളഎം ഉള്കപടുതലിയതറ്റ് വലിദദമാര്ഥലികൈളലില് തമാല്പരദഎം വര്ദലിക്കുഎം ഈ
തമാല്പരദഎം  വര്ദലിചവരുന്ന  കൈമാഴ്ചയമാണറ്റ്  പലിന്നകീടെറ്റ്  കൈണതറ്റ്  പലശപമാഴുഎം  അശ്രദ
കകൈമാണമാണറ്റ്  തങള്  പഠനതലില്  പലിശന്നമാകകമാരമായ  ശപമായകതന്നറ്റ്  തലിരലിചറലിഞ
പ്രശതദകൈഎം  ശ്രശദയമമാണറ്റ്  എടറ്റ്  ദലിവസകത  ക്ലമാസറ്റ്  കൈഴലിഞ്ഞശപമാള്  കുടലികൈളലില്
വലിസ്മയകൈരമമായ പുശരമാഗതലി ഉണമായതറ്റ് പരലിപമാടെലിയലില് നലിരകീകകൈരമായ എതലിയ ബലി
ആര്  സലി  ഉശദദമാഗസരുഎം  രകലിതമാകളഎം  സഎംതൃപ്തലി  ശരഖ  ഏതറ്റ്  സഎംഘമാടെകൈര്കറ്റ്
സശനമാഷഎം  ഏകൈലി  എഴുതമാനുഎം  വമായലികമാനുഎം  അറലിയമാതതുകകൈമാണറ്റ്  ഞമാന്
കൈമാണലികമാതലിരുന്ന  കുടലികൈള്  അണലികൈളലില്  പഠനകൈമാരദങളലില്  അകതന്നറ്റ്
അദദമാപകൈര്കറ്റ്  ആദലിശയമാഗലി  തുടെര്ന്നുനടെന്ന  അര്ദവമാര്ഷലികൈ  പരകീക  കുടലികൈള്
ശനടെലിയ ശമഘഎം തലിളകഎം പരലിപമാടെലിയുകടെ വലിജയതലിളകഎം ആയലി

എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണമാശശ്ശേരലി                                                      8



  ലലിറലില്കകൈററ്റ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2019 ജനുവരലി 19                                                            മരചലില്ലകൈള് 

വളിജലയദ്യാത്സവയം വളിജലയദ്യാത്സവയം 2018 192018 19

മനസ ൂര് അലളി ടെളി പളി  വളിജലയദ്യാത്സവയം കൺവകീനര്മനസ ൂര് അലളി ടെളി പളി  വളിജലയദ്യാത്സവയം കൺവകീനര്

ഒശരമാ  വലിദദമാര്ഥലിയുകടെയുഎം  സ്കൂള്  ജകീവലിതതലികല  പ്രധമാനകപട

വര്ഷമമാണറ്റ് പതമാഎംക്ലമാസലില് പഠലിക്കുന്ന കൈമാലഎം.  എസറ്റ് എസറ്റ് എല്സലി എളപതലില്
പമാസമാകൈമാന് കൈഴലിയുകമങലിലുഎം ഉയര്ന്ന ശഗ്രേഡഎം നല്ല അറലിവുഎം ഉകണങലില് മമാത്രശമ തുടെര്

പഠനങള്കറ്റ് ശവണത്ര ഉപകൈമാരകപടുകൈ യുള്ളൂ.  ജകീവലിതതലിലുഎം പരകീകയലിലുഎം എപ്ലസറ്റ്
ശനടുകൈ എന്ന വലലിയ ലകദഎം മുന്നലില് കവചമാണറ്റ് എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ്

എസലില് ഈവര്ഷകത വലിജശയമാത്സവഎംപദതലികറ്റ് തുടെകഎംകുറലിചതറ്റ്.

പമാഠഭമാഗങള്  എല്ലമാഎം  കൈമാരദകമമമായലി
ശനരകതതകന്ന  തകീര്കമാന്  അദദമാപകൈര്

പ്രശതദകൈഎം  ശ്രദലിച.  ശകൈമാഴലിശകമാടെറ്റ്  ജലില്ലമാ

പഞമായതഎംഗഎം നവമാസറ്റ് പൂനൂര് 9 6 2018

ഈ പദതലി ഔപചമാരലികൈമമായലി ഉദറ്റ്ഘമാടെനഎം

കചയ്തു.  പ്രഭമാത  ക്ലമാസുകൈളഎം
കവകുശന്നരങളലില്  അധലികൈപഠനസമയഎം  കൈകണതലിയുഎം  വലിജശയമാത്സവഎം  പദതലി

മുശന്നമാട്ടുശപമായലി.  ഓശരമാ  കുടലിയുകടെയുഎം  പഠനവുമമായലി  ബന്ധകപട  എല്ലമാ  ശരഖകൈള്ക്കുഎം

ഒരലിഫയല് എന്ന സഎംവലിധമാനഎം ഒരുകലി. അധദപകൈര്ക്കുഎം രകലിതമാകള്ക്കുഎം കുടലികൈളകടെ
നലിലവമാരങള്  ശനരലിടറ്റ്  മനസലിലമാകമാനുഎം  പരലിഹമാരങള്  കൈകണതമാനുഎം

സഹമായകൈമമായലി.  ഗ്രേഹ  സന്ദര്ശനമമായലിരുന്നു  മകറമാരു  പ്രശതദകൈത  ഒശരമാകുടലിയുഎം
ഏകതല്ലമാഎം  സമാഹചരദങളലിലൂകടെയമാണറ്റ്  അദദമാപകൈകന്റ  മുന്നലികലതന്നതറ്റ്  എന്നറ്റ്

മനസലിലമാകമാന്  ഇതലിലൂകടെ  സമാധലിച.  8  കുടലികൈളകടെ  കവചറ്റ്  ഓശരമാ  അധദമാപകൈനുഎം

നല്കുന്ന  ദകതടുകല്  പദതലി  ഏകറ  പ്രശയമാജനഎം  കചയ്തു.  തന്കറ  കൈകീഴലിലുള്ള  8
കുടലികൈള്കറ്റ്  ശവണ  എല്ലമാ  നലിര്ശദ്ദേശങളഎം  നല്കൈമാന്   ബന്ധകപട  അധദമാപകൈര്

പ്രശതദകൈഎം  ശ്രദലിച.  കലിസ്തുമസറ്റ്  അവധലികമാലതറ്റ്  പ്രശതദകൈ  ക്ലമാസുകൈള്

സഎംഘടെലിപലിച.പ്രശസ്തരമായ  കസശകൈമാളജലിസ്റ്റുകൈളകടെ  ശമമാടലിശവഷന്  ക്ലമാസുകൈളഎം

കുടലികൈള്കറ്റ് നല്കൈലി. അധദമാപകൈരുഎം രകമാകൈര്തമാകളഎം പലതവണ ഒരുമലിചലിരുന്നു
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കുടലികൈളകടെ  പഠന  പുശരമാഗതലി  വലിലയലിരുതലി.  ജനുവരലി  പതമാഎം  തകീയതലി  തകന്ന

എസറ്റ്എസറ്റ്എല്സലി കൈദമാമറ്റ് ആരഎംഭലികമാന് കൈഴലിഞ എന്നതമാണറ്റ് മകറമാരു പ്രശതദകൈത.

പഠന  നലിലവമാരതലിനനുസരലിചറ്റ്  അവര്കറ്റ്  പ്രശതദകൈഎം  പ്രശതദകൈഎം
പഠനരകീതലികൈള്നല്കൈമാന്  കവവലിധദമമാര്ന്ന  ഒരു  കടെഎംശടെബലിള്  തകന്നയമാണറ്റ്

കമകീകൈരലിചലിരലിക്കുന്നതറ്റ്. വലിവലിധ പലിയര് ഗ്രൂപ്പുകൈള് തമ്മലിലുള്ള പഠനവുഎം, സഎംഘ പഠനവുഎം,

അധദമാപകൈര്  നല്കുന്ന  ക്ലമാസുകൈളഎം,  ഉചയ്ക്കുശശഷഎം  നടെക്കുന്ന  പരകീകയുഎം,

ഉതരശപപറുകൈളകടെ മൂലദനലിര്ണയവുഎം ഈ വര് ഷകത കൈദമാമലികന്റ പ്രശതദകൈതകൈളമാണറ്റ്.
അധദമാപകൈര്ക്കുഎം വലിദദമാര്തലികൈള്ക്കുഎം കൈദമാമലികന്റ പുശരമാഗതലി അതമാതു ദലിവസഎം തകന

വലിലയലിരുതമാന്  കൈഴലിയുഎം  .  ജനവരലി  19 നറ്റ്  നടെന്ന  സുകഹല്  സമാര്  അരകീശകമാടെലിനറ്റ്
ശമമാടലിശവഷന്  ക്ലമാസറ്റ്  കുടലികൈളലില്  പുതനുണര്വഎം  പഠനതലിനുള്ള  തമാല്പരദവുഎം

ലകദശബമാധവുഎം വര്ദലിപലിചലിട്ടുണറ്റ്. എല്ലമാകുടലികൈള്ക്കുഎം ഉയര്ന്ന ശഗ്രേഡകൈശളമാടു കൂടെലിയുള്ള

നൂററ്റ്  ശതമമാനഎം  വലിജയമമാണറ്റ്  പ്രതകീകലികലിന്നത.  അതലിനമായലി  നമുകറ്റ്

പ്രമാര്തലികമാഎം..പ്രവര്തലികമാഎം........
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മവകയം മുഹമ്മദന് ബഷകീര്മവകയം മുഹമ്മദന് ബഷകീര്
                             

അജനദഅജനദ

 എടനദ്യാരു  മദ്യാധുരമദ്യായ  വദ്യാക്കുകൈളശ  പ്രനയദ്യാഗങ്ങളശ  ടകൈദ്യാണ്ടറ്റ്

മലയദ്യാളസദ്യാഹലിതദതലിൽ  സസ്വനമദ്യാടയദ്യാരു  സദ്യാമദ്യാജദശ  സൃഷലിച  എഴുത്തുകൈദ്യാരൻ.

കവകതലിനടുതറ്റ് തലനയദ്യാലപറമലിൽ  1908  ജനുവരലി  21 നറ്റ് ജനലിച.ശബപ്പൂര് സുല്തമാന്

എന്ന അപര നമാമതലില് ശ്രശദയനമായലി.  അനുകൈരലികമാനമാവമാത ഭമാഷയുകടെ ഉടെമ.  ഇനദന്
നമാഷണല്  ശകൈമാൺഗ്രേസലില്  ശചര്ന്നറ്റ്  സസമാതന്ത്രദ  സമരതലിന്കറ  ഭമാഗമമായലി

ശകൈമാഴലിശകമാട്ടുനടെന്ന  ഉപ്പുസതദമാഗ്രേഹതലില്  പങ്കുകകൈമാണ.  അതുകകൈമാണറ്റ്  മര്ദ്ദേനതലിനറ്റ്
ഇരയമാവുകൈയുഎം ജയലില് ശലിക അനുഭവലിക്കുകൈയുഎം കചയ്തു 

10  വർഷശ  ഇനദടയദ്യാടദ്യാടകൈ  സഞരലിച  വലിനദശ  നദ്യാടുകൈളലിലുശ  സഞരലിച.

ഹലിമദ്യാലയസദ്യാനുകളലിലുശ  സശഘ  തകീരത്തുശ  സനദദ്യാസലിയദ്യായലി  അനവധലിയദ്യാണറ്റ്  സൂഫലിയദ്യായശ

ജകീവലിച.പല  ഭദ്യാഷകൈളശ  ഈ  കൈദ്യാലയളവലിൽ  ഹൃദലിസ്ഥമദ്യാകലി.  പദ്യാചകൈകദ്യാരൻ,  മദ്യാജലിക്കുകൈദ്യാരൻ

സഹദ്യായലി,  കകൈനനദ്യാടകദ്യാരൻ,  നഗററ്റ് കൈകീപർ തുടങ്ങലിയ പല നജദ്യാലലികൈളശ ഇനദ്ദേഹശ ടചയലിട്ടുണ്ടറ്റ്

നകൈദ്യാഴലിനകദ്യാടലിനടുത്തുള്ള  നബപ്പൂരദ്യാണറ്റ്  കുടുശബമദ്യായലി  തദ്യാമസലിചലിരുന്നതറ്റ്.  1994  ജൂകല  5  നറ്റ്

മലയദ്യാളസദ്യാഹലിതദതലിടല നലിതദ വലിസ്മയമദ്യായ ഈ എഴുത്തുകൈദ്യാരൻ അനരലിച . ചദ്യായകൈട

പ്രധമാനകൃതലികൈള്

Q22 ബമാലദകൈമാലസഖലി,  പമാതമ്മയുകടെ  ആടെറ്റ്,  മതലിലുകൈള്,  ആനവമാരലിയുഎം  കപമാന്കുരലിശു,

ശബങള്, ആനപ്പൂടെ, ഓര്മ്മക്കുറലിപറ്റ്, വലിഡലികൈളകടെ സസര്ഗഎം, ജന്മദലിനഎം

മുഖദ ബഹുമതലികൈള്

പതശ്രകീ  പുരസമാരഎം,  ശകൈന്ദ്ര  സമാഹലിതദ  അകമാദമലി  അവമാര്ഡറ്റ്,  ശകൈരള  സമാഹലിതദ
അകമാദമലി അവമാര്ഡറ്റ്
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ആസസ്വദ്യാദനക്കുറലിപ്പുകൈൾ

സലടത പ്രധദ്യാന ദളിവദന
                             

ഫദ്യാതളിമ ന ൂറ ഇ ടക  ഫദ്യാതളിമ ന ൂറ ഇ ടക  

 കവകഎം മുഹമ്മദറ്റ് ബഷകീറലികന സലകത പ്രധമാന
ദലിവദന്  എന്ന  പുസ്തകൈഎം  എനലികറ്റ്  വളകര  അധലികൈഎം  ഇഷ്ടകപട്ടു  ഈ  പുസ്തകൈതലില്

ശപ്രശമമാപഹമാരഎം,  കചമാറലിയമാമ്പുഴു യുദഎം,  സര്കമാര് നശലികകട,  രക്തസമാകലിയുകടെ തലശയമാടെറ്റ്,

രണറ്റ് പഴയ പലിശമാചുകൈള്,  ദലിവദ സന്നലിധലിയലില്,  ഒരു ബ്ലൂ കൈമാരറ്റ്,  വലലികയമാരു ആഞ്ഞലിലലിതടെലി,

കൈറുമന് ശചടന്കറ കൈടെമാരലി,  ഇന്കസ്പെക്ടര് തമമാശ രമാമന്,  ഇനലിയശങമാടറ്റ് യുദമമാണറ്റ്,  കൈടവകന

കകൈമാലഎം ,  ഹലലി.....ഹലലിശയമാഹലലി.......ഹുലമാശലമാ എന്നകീ കൈഥകൈള് സലകത പ്രധമാന ദലിവദന്

എന്ന  പുസ്തകൈതലിലുള്ളതറ്റ്.  കവകഎം  മുഹമ്മദറ്റ്  ബഷകീറലികന  എല്ലമാ  പുസ്തകൈങളഎം  വളകര

രസകൈരമമായ പുസ്തകൈങളമാണറ്റ്.

1908  ജനുവരലി  19 നറ്റ് കവകഎം തമാലൂകലില് തലശയമാലപറമലില് ജനലിച തലശയമാലപറമലില്

ഉള്ള  മലയമാളഎം  സ്കൂളലിലുഎം  കവകഎം  ഇഎംഗകീഷറ്റ്  സ്കൂളലിലുഎം  പഠലിച  1994  ജൂകല  അഞലിനറ്റ്
നലിരദമാതരമായലി
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ബദ്യാലദകദ്യാലസഖളി

    
                              

പവളിത്ര  പവളിത്ര  

    ഈ  പുസ്തകൈതലികന്റ  ആമുഖഎം  തകന്നയമാണറ്റ്  ഏറവുഎം  നല്ല
നലിരൂപണഎം."ഇതറ്റ്  ജകീവലിതതലില്  നലിന്നുഎംകൈകീറലികയടുത  ഒശരടെമാണറ്റ്.വമാകലില്  ശചമാര
കപമാടെലിഞ്ഞലിരലിക്കുന്നു ''
      മജകീദുഎം സുഹറയുഎം അവരുകടെ ബമാലദഎം,പ്രണയഎം,വലിരഹഎം,ശവദന ഇകതമാകകയമാ
ണറ്റ്  കവകഎം  മുഹമ്മദറ്റ്  ബഷകീറലികന്റ  ബമാലദകൈമാലസഖലി.എന്നമാല്  ഇതറ്റ്  മമാത്രമല്ല
ബമാലദകൈമാലസഖലി എന്നതമാണറ്റ് ഈ കചറലിയ പുസ്തകൈകത ശവര്കപടുതലിയലിരലിക്കുന്ന
തറ്റ്.നമുകറ്റ് പരലിചയമല്ലമാത ഒരു കൈമാലഘടകത പരലിചയകപടുതകൈ എകന്നമാരു 
മഹതമായ  ധര്മ്മഎം  കൂടെലി  വഹലിക്കുന്നുണറ്റ്  ബമാലദകൈമാലസഖലി.കൂകടെ  മലയമാളഎം
സമാഹലിതദതലിനു  ഏകറകയമാന്നുഎം  പരലിചയമലില്ലമാത ഒരു  സഎംസമാരവുഎം  നമുകറ്റ്  മുന്നലില്
അനമാവൃദമമാകുന്നതറ്റ്.
              ബമാലദകൈമാലസഖലി  വമായലിക്കുശമമാള് കശമണ ഞമാന് മജകീദമാവുകൈയുഎം
സുഹറശയമാടെറ്റ് പ്രണയഎം ശതമാന്നുകൈയുഎം കചയലിട്ടുണറ്റ്.
               ഇതറ്റ്  ഈ പുസ്തകൈതലികന്റ മമാത്രമല്ല.എല്ലമാ ബഷകീര് രചനകൈളകടെയുഎം
മമാന്ത്രലികൈതയമാണറ്റ്.വമായനകമാര്കറ്റ് കൈഥമാപമാത്രങകള അവളലിശലകറ്റ് ആവമാഹലിക്കു
ന്നതറ്റ് മമാറലി കൈഥമാപമാത്രങള് വമായനകമാര്കറ്റ് അശങമാടറ്റ് ആവമാഹലികൈയുണമായലി 
ഈ  ബമാലദകൈമാലസഖലിയലില്.അതുകകൈമാണറ്റ്  തകന്ന  ഒറയലിരുപലിനുതകന്ന  വമായലിച
തകീര്ക്കുന്നഈ പുസ്തകൈഎം വമായലിച കൈഴലിയുശമമാള് നമ്മുകടെ മനകസമാകക കൈലുഷലിതമമാകുന്നു
ഈകയമാരു  അവസ്തയറ്റ്  കൈമാരണഎം  മറമാരുമല്ല.അതലിഷശയമാക്തലി  ഒട്ടുഎം
കൈലരമാകത,യമാതമാര്തദഎംകകൈമാണമാണറ്റ്  ഗ്രേന്ഥകൈര്തമാവറ്റ്  ബമാലദകൈമാലസഖലികയ  നമുകറ്റ്
സമ്മമാനലിചതറ്റ്.
              ബഷകീറലികന്റ ബമാലദകൈമാലസഖലി എശന്നമാര്ക്കുശമമാള്ആദദഎം തകന്ന മനസലി
ശലശകമാടെലികയതന്നതറ്റ്  മജകീദലികന്റയുഎം  സുഹറയുശടെയുഎം  നകമ്മ  ശപമാകലയുള്ള
ബമാലദസസൗഹൃദമമാണറ്റ്.അതലികന  പ്രതലിനലിധകീകൈരലിക്കുന്ന  മമാഞ്ചുവടുഎം,അവരുകടെ
പ്രണയതലികന്റ  സ്മമാരകൈമമായ  കചമരതലികചടെലിയുഎം  അവരുകടെ  വലിരഹതലികന്റ
മൂഖസമാകലിയമായ  രമാത്രലികൈളമമാണറ്റ്.ശഹമാടലലികല  പമാത്രഎം  കൈഴുകൈല്  കൈഴലിഞ  മജകീദറ്റ്
സുഹറകയ ഓര്തകകൈമാണറ്റ് കൈഴലിഞ്ഞ രമാത്രലികൈള്. 
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               നകകങള് നലിറഞ്ഞ നകീലമാകൈമാശതലിനു തമാകഴ കടറസലില് ചലിരലിചകകൈമാണറ്റ്
ഉറങ്ങുന്ന  സുഹൃതകളകടെ  നടുവലില്  കൈയറു  കൈടലിലലില്സുഹറകയ  ഓര്തകകൈമാണറ്റ്
കൈലിടെക്കുന്ന മജകീദറ്റ്.ഇങകനകയമാരു ചലിത്രഎം ബഷകീര് സഎംകൈല്പലിചലിട്ടു
ശണമാഎകന്നനലികറലിയലില്ല.  എന്നമാല്  ഞമാന്  ഓര്ക്കുന്ന  ആദദ  ചലിത്രഎം  ഈ
രമാത്രലിയുശടെതമാണറ്റ്.
                വളകര  കചറുപതലില്  തകന്ന  മജകീദുഎം  സുഹറയുഎം
സുഹൃതകളമായലിരുന്നു.എന്നമാല് അതലിനുമുമറ്റ് അവര് ശത്രുകളഎം ആയലിരുന്നു.
അവരുകടെ ബമാലദകൈമാലതറ്റ് നഖകതങളകടെ എരലിവുഎം മമാമഴതലികന്റ മധുരവുഎം 
ഉണമായലിരുന്നു. 

                 കൈഥ തുടെങ്ങുശമമാള് ഏകതമാരുു സമാധമാരണ ബമാലദഎം ശപമാകലയുഎം
കുസൃതലിനലിറഞ്ഞതുമമായ  ഒരു  ബമാലദമമാണറ്റ്.എന്നമാല്  ആ  ബമാലദഎം  കവറുകതയങറ്റ്
പറഞശപമാവുകൈയല്ല ബഷകീര് കചയലിരലികുന്നതറ്റ്.മറലിചറ്റ് ആബമാലദഎം നകമ്മ അനുഭ
വലിപലിക്കുകൈയമാണറ്റ്.അതുകകൈമാണറ്റ് തകന്ന മജകീദലികന്റയുഎം സുഹറയുശടെയുഎം ബമാലദഎം നമ്മുകടെ
സസനഎം ബമാലദകത ശപമാകല നമ്മുകടെ ഹൃദയശതമാടെറ്റ് ശചര്ന്നറ്റ് നലില്ക്കുന്നു.
അങകന  ബമാലദതലില്  തകന്ന  മജകീദുഎം  സുഹറയുഎം  നമ്മുകടെ  ഹൃദയശതമാടെറ്റ്
കൈകീഴടെക്കുന്നു.അവരുകടെ ശത്രുതയുഎം സസൗഹൃദവുഎം നമ്മളഎം അനുഭവലിക്കുന്നു.

                "കചറുകമാ ആ മുയുത രണഎം മുന്നുഎം കൈണതറ്റ് ഞമാനമാ" എന്നു പറയുന്ന 
സുഹറകയ നമ്മള്കറ്റ് എങകന ശസ്നേഹലികമാതലിരലികമാനമാവുഎം അതുശപമാകല  "ഓ മലിശറ്റ്ററ്റ്
കൈടെലിക്കുവകല്ലമാ! "എന്നറ്റ് പരലിഹമാസതലില് ചവലിടലിമമാവലില് കൈയറലിയ മജകീദലി
ശനയുഎം .
                മജകീദലിനുഎം ബഷകീറലിനുഎം കൈമാണുന്ന മകറമാരു സമമാനധ,കചടെലികൈളലിലുള്ള 
തമാല്പരദമമാണറ്റ് ബഷകീറലികന്റ ജകീവലിതതലിലുഎം പുസ്തകൈങളലിലുഎം ഒരു ശപമാകല പച പലിടെലിച
നലില്ക്കുന്നതമാണറ്റ് ബഷകീറുഎം കചടെലികൈളഎം തമ്മലിലുള്ള ആതബന്ധഎം.

                എത്ര മശനമാഹരമമായ എഴുതകൈമാരനമാണറ്റ് കവകഎം മുഹമ്മദറ്റ് ബഷകീര്.

എത്ര മശനമാഹരമമായ കൃതലികൈള് അശദ്ദേഹഎം രചലിച.എത്ര മശനമാഹമമായ ശനമാവലുകൈളലി
ല് ഒരു ശനമാവലമാണറ്റ് ഇതറ്റ്.
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മതളിലുകള്          

ഹ ുസ്നുല മുബദ്യാറകന്ഹ ുസ്നുല മുബദ്യാറകന്

     

 ശബപ്പൂര് സുല്തമാന് എന്നറ്റ്  ഇരട  ശപരലിടറ്റ്  വലിളലിക്കുന്ന കവകഎം
മുഹമ്മദറ്റ് ബഷകീര് എഴുതലിയ പ്രശസ്തമമായ ഒരു ശനമാവലമാണറ്റ് മതലിലുകൈള്.മതലിലുകൈള്

എന്ന ശപരലില് അറലിയകപടുന്നതറ്റ് ഒരു കചറലിയ ശപ്രമ കൈഥശയ കുറലിചമാണറ്റ്.മതലിലുകൈ
ളലില്  കൈഥമാകൃതലികന്റ  ജയലില്  വമാസഎം  വര്ണനമാവലിഷയമമാകുന്നുണറ്റ്.ഈ  കൈഥ  ശപമാലകീസറ്റ്
മര്ദ്ദേനങകള കുറലിശചമാ രമാഷകീയ തടെവുകൈമാര്കറ്റ് അനുഭവലിശകണലിവന്ന 
ദുരലിതങകള കുറലിശചമാ അല്ല.  ശലമാകപലില് നലിന്നുഎം അശദ്ദേഹകത ആരുഎം തല്ലലിയലില്ല.അശദ്ദേഹഎം
ശലമാകപലില് നലിന്നുഎം കുശറ അധലികൈഎം ശപമാലകീസറ്റ് കൈഥകൈള്
എഴുതലിയലിരുന്നു.അശദ്ദേഹതലിനറ്റ് ഇകതമാകക എഴുതമാനുള്ള ബുക്കുഎം ശപനയുഎം 
ശപമാലകീസറ്റ്  ഇന്കസ്പെക്ടര്  തന്നതമാണറ്റ്.അതുശപമാകല  ജയലിലലിനുള്ളലികല  അനരകീകഎം
കൈഠലിനമമായലിരുന്നു.ഭകണതലിനറ്റ്  ശകൈമാഴലിമുടയുഎം  പലികന്ന  ചമായയുഎം
കുടെലികമാഎം,ബകീഡലിവലലികമാഎം,വമായലികമാഎം.അവലികടെ  വചറ്റ്  ബഷകീര്  ബലിഡറ്റ്ജറ്റ്  കൈളലികമാനുഎം
പഠലിചലിരുന്നു.എവലികടെ ശനമാകലിയമാലുഎം മതലിലുകൈളഎം വമാതലിലുകൈളഎം ഉണമായലിരുന്നു.  വമാര്ഡന്മമാരുഎം
ജയലിലറുമമായുഎം  ജയലില്  സൂപ്രണമമായുഎം  അശദ്ദേഹഎം  രമദതയലില്  കൈഴലിഞ.ജയലില്  വളപലില്
പനലിനകീര്  കചടെലികൈള്  നടറ്റ്  പൂശനമാടഎം
ഉണമാകലിദലിവസങള്കൈഴലിഞ്ഞ.ഇകതല്ലമാഎംഒരുശപ്രമകൈഥയുകടെപശമാതലവലിവരണമമാണറ്റ്.ബഷകീറുഎം
നമാരമായണലിയുഎം  തമ്മലിലുള്ള  ശപ്രമകൈഥ.രണശപരുഎം  പരസ്പെരഎം  കൈമാണമാകത  രൂപഎം  അറലിയമാകത
സഎംസമാരതലിലൂകടെ പ്രണയലിച കൈഥ.സസനഎം ജമാതലിമതങശളയുഎം സസൗന്ദരദശതയുഎം ഓര്കമാകത
നമാരമായണലിയുശടെയുഎം  ബഷകീറലികന്റയുഎം  കൈഥയമാണറ്റ്  മതലിലുകൈള്.രണറ്റ്മതലില്കകൈട്ടുകൈളകടെ
പശതലിലമാണറ്റ്  ഈ  കൈഥനടെക്കുന്നതറ്റ്.ഇവര്  തമ്മലിലുള്ള  പ്രണയഎം  അറലിയുന്നതറ്റ്
അണ്ണമാന്കുഞ്ഞങള്കറ്റ്  മമാത്രമമാണറ്റ്.ഇവര്  സഎംസമാരലിക്കുശമമാള്  ഇടെയലില്  കൈയറലിനലിന്നറ്റ്
ഇവരുകടെ സഎംസമാരഎംശകൈള്ക്കുന്നതുഎംഅണ്ണമാന്കുഞങളമാണറ്റ്.ഇവരുകടെ ശപ്രമഎം തുടെങ്ങുന്നതറ്റ് ഒരു
ശറമാസമാപ്പൂവലില്  നലിന്നുമമാണറ്റ്.ഇവരുകടെ  പ്രണയകത  ഒന്നലിപലിക്കുന്നതുഎം  ഈ
ശറമാസമാപ്പൂകളമാണറ്റ്.ഇവര്തമ്മലില് കൈമാണമാനുള്ള തയ്യമാകറടുപലില് നമാരമായണലി ആശുപത്രലിയലില്
വചറ്റ്  കൈമാണമാഎം   എന്നറ്റ്  പറയുന്നു.എന്നമാല് അന്നറ്റ്  തകന്ന അശദ്ദേഹതലികന്റ റലിമമാന്റലില് തടെവറ്റ്
കൈഴലിയുകൈയുഎം  വലിടുകൈയുഎം  കചയ്യുന്നു.ഇതമാണറ്റ്  ഈകൈഥയുകടെ  അവസമാനഎം.ബഷകീര്  എഴുതലിയ

പ്രണയകൈഥകൈളലില് വചറ്റ്  ഏറവുഎം അസമാധമാരണമമായ ഒരു ശപ്രമകൈഥ.  സഎംഭവഎം  കൈഴലിഞ
കകൈമാല്ലങള്കറ്റ് ശശഷഎം ഏകൈമാനതയലില്  നുണഞ്ഞമാസസദലിക്കുന്ന ഒരു ശപ്രമകൈഥ.
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മുച്ചകീട്ടുകളളികദ്യാരടന്റ മകള്

സളിബളിനസളിബളിന

   
മലയമാളതലികല  പ്രസലിദ  എഴുതകമാരനമായ  കവകഎം  മുഹമ്മദറ്റ്  ബഷകീറലികന്റ

പ്രസലിദമമാകയമാരുകൈഥയമാണറ്റ്-മുചകീട്ടുകൈളലികമാരകന്റ മകൈള്.

 സമുദമായതലികല ഓശരമാ വലിഭമാഗകമാരുകടെയുഎം സഎംസമാരഎം സഎംസമാരലിക്കുവമാനുഎം,

വലിചമാരങള്  വലിചമാരലികമാനുഎം  കൈഴലിവുള്ള  അപൂര്വ്വേ  കൈലമാകൈമാരനമാണറ്റ്  ബഷകീര്.ഈ  കൈഥ
വമായലിക്കുശമമാള് തകന്ന വമായനകമാരനറ്റ് അതറ്റ് മനസലിലമാവുന്നു.പല കൈടുകടലി 
വമാകൈദങളഎം തശന്റതമായ ലളലിതമമായ ഭമാഷയലില് പ്രശയമാഗലിചറ്റ് വമായനകമാരകന്റ മനസറ്റ്  ബഷകീര്
കൈവര്കന്നടുക്കുന്നു.ഈ കൈഥയുഎം അതരതലിലുള്ള ഒന്നമാണറ്റ്.ഈ
കൈഥയലികല  ഒറകണ്ണന്  ശപമാകശരയുഎം  ആന  വമാരലി  നമായശരയുഎം  മമാഞ്ഞൂഞ്ഞലിശനയുഎം  ഒന്നുഎം
മറകമാന് സമാധലികലില്ല.നലിഷ്കളന്കൈരമായ നമാട്ടുകൈമാകരയമാണറ്റ് ഈ കൈഥമാപമാത്ര
ങള് എടുത കൈമാണലിക്കുന്നതറ്റ്.വളകര രസകൈരമമാകയമാരു പുസ്തകൈമമാണലിതറ്റ്.മണന്
മുതപശയയുഎം ഒറകണ്ണന് ശപമാകശരയുഎം മുഖദ കൈഥമാപമാത്രങളമാകലി കകൈമാണമാണറ്റ്
കൈഥ എഴുതലിയലിട്ടുള്ളതറ്റ്.ഈ കൈഥയുകടെ ആശയഎം വളകര ലളലിതമമായ രകീതലിയലില് വമായനകമാരനറ്റ്
മനസലിലമാവുന്നു.ഒറകണ്ണന് ശപമാകര്കറ്റ് ഒറകണ്ണറ്റ് മമാത്രശമ ഉണമായലിരുന്നുളള.  ഇശദ്ദേഹതലികന്റ
ശലിഷദനമാണറ്റ് മണന് മുതപ.ഈ കൈഥ വളശര രസകൈരമമായമാണറ്റ് ബഷകീര്മുശന്നമാ 
ടറ്റ് കകൈമാണറ്റ് ശപമാകുന്നതറ്റ്. ജനങള് ഒറകൈണ്ണന് ശപമാകരുകടെ കസഡലിലമായലിരുന്നു.

കൈമാരണഎം -മുചകീട്ടുകൈളലികമാരനമായ ഒറകൈണ്ണന് ശപമാകര് ഈ കൈളലിയലില് ഒറകൈണ്ണന് 
ശപമാകകര എതലിര്തറ്റ് ജയലിചവര് ആരുഎം ഉണമായലിടലില്ല. ഒറകൈണ്ണന് ശപമാകരുകടെ
ഒശരകയമാരു  മകൈളമായലിരുന്നു  കസനബ  .മണന്  മുതപക്കുഎം  കസനബക്കുഎം  തമ്മലില്
ഇഷ്ടമമായലിരുന്നു.  എന്നമാല്  മുതപയുശടെയുഎം  ശപമാകരുകടെയുഎം  ശത്രുത  കൈമാരണഎം  ഈകൈമാരദഎം
തുറന്നറ്റ്  പറയമാന്  കൈഴലിഞ്ഞലില്ല.  വളശര  ഹമാസദകൈഥമാപമാത്രമമാണറ്റ്  മുതപ.  ഒപഎം  ഒരു  നല്ല
മനസലിനുടെമകൂടെലിയമാണശദ്ദേഹഎം.മുചകീട്ടുകൈളലിയലില്  ആര്ക്കുഎം  തകന്ന  ശതമാല്പലികമാനമാവലില്ല
എന്നമായലിരുന്നു  ശപമാകരുകടെ  കവലവലിളലി.എന്നമാല്  കസനബയുകടെ  സഹമായശതമാകടെ
ശപമാകകര  ശതമാല്പലിക്കുകൈയുഎം  തനലികറ്റ്  മമാസവരുമമാനഎം  നല്കുന്ന  ചമായകടെയുഎം
മുതപനലിര്മ്മലിച.ശപമാകര് പമാപരമായലിതകീര്ന്നു.  മകൈളകടെ ചതലിയുകടെ ശപരലില് ശപമാകര് കപൺ
കുലകത തകന്ന കവറുക്കുന്നു .മുതപയുശടെയുഎം കസനബയുശടെയുഎം വലിവമാഹഎം നടെക്കുന്നു .

ഇതദ്യാണറ്റ്  കൈഥദ്യാ  മുഹൂർതങ്ങൾ  .ഈ  കൈഥയലിടല  കൈഥദ്യാപദ്യാത്രങ്ങനളടയല്ലദ്യാശ  നമുകറ്റ്

നലിതദജകീവലിതതലിൽ കൈദ്യാണദ്യാൻ സദ്യാധലിക്കുന. 
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കൈഥ

ഉറ്റ ു തകീരദ്യാത കണ്ണ ുനകീര്
ഫദ്യാതളിമ ഹനൂദന്ഫദ്യാതളിമ ഹനൂദന്

ഇന്നറ്റ്  ഞദ്യാൻ  കവകൈലിയദ്യാണറ്റ്  ഉണർന്നതറ്റ്  .  വലിശന്നലിട്ടു  വയ
പതലിരലി കൈദ്യാഴലിച കൈ ുളലികദ്യാനലിറങ്ങലി മഞലിൽ എല്ലദ്യാ സ്ഥലവുശ മൂടലിയലിരുന പചപരവതദ്യാനലി
പട്ടുനൂൽ ടകൈദ്യാണ്ടറ്റ് ടചയതറ്റ് നപദ്യാലുണ്ടറ്റ് കുടറ നനരശ നനദ്യാകലി നലിന ടപടന്നറ്റ് ഉമ്മയടട
വലിളലി  ഓടലി  വകീടലിടലതലി  നല്ലനപദ്യാടല  വലിയർതലിരുന  പൂചടലി  യലിടല  പുല്ലറ്റ്  പറലികദ്യാൻ
ഇറങ്ങലി.  തലയ്ക്കു  നനടര  എതലിയലിട്ടുണ്ടറ്റ്  മരുഭൂമലി  നപദ്യാടലയണ്ടറ്റ്  തല  .എല്ലദ്യാവരുടടയശ
അലക്കുശ  കുളലിയശ  കൈഴലിഞ  ഞദ്യാൻ  അലകലി  കൈഴലിഞ  .  ആ  ടവള്ളതലിൽ  കൈയലിട്ടു
കൈളലിക്കുകൈയദ്യാണറ്റ്  എൻടറ  തലയടട  നമടല എനനദ്യാ പദ്യാറലികളലിക്കുന ഞദ്യാൻ  ശ്രദലിച
നനദ്യാകലി  അതദ്യാ  ഒരു  ടചമരതലി  ടകൈദ്യാമലിൽ  ഒരു  7  വർണ്ണമുള്ള  തത..  എനലികറ്റ്
സനനദ്യാഷശ അടകദ്യാനദ്യായലില്ല ഞദ്യാൻ അതലിടന അടുനതകറ്റ് നപദ്യായലി തത മദ്യാറലിയലില്ല ഗർ
ശബ്ദനതദ്യാടട  ഉചതലിൽ  കൈരയന  .ടവള്ളശ  പദ്യാടയലിൽ  എടുതറ്റ്  തതകറ്റ്  ടവള്ളശ
നൽകൈലി.  ടവള്ളശ തത കുടലിച എൻടറ ജകീവലിതതലിനലകറ്റ് പുതലിയ കൂട്ടുകൈദ്യാരലി  .ആ രദ്യാത്രലി
ഉറങ്ങദ്യാൻ കൈഴലിഞലില്ല ഈ സനനദ്യാഷശ അധലികൈശ നലിന്നലില്ല അന്നറ്റ് രദ്യാവലിടല എഴുനന്നറ
നനടര ഓടലിയതറ്റ് ടചമരതലി മരതലിൻടറ അടുനതകദ്യാണറ്റ് സങ്കെടങ്ങളടട കൈവലിളലിലൂടട
നകീരുറവ ടകൈദ്യാടലിയൂർ ടപദ്യാടലിയലിരുന.  ഒരലിറ ു  കൈണ്ണുനകീർ ഭൂമലിയലിടലതലി..  ഭൂമലിയശ  സകൈല
ജകീവ ജന്തുകളശ കൈരയദ്യാൻതുടങ്ങലി
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കൈവലിത

ഓര്മ

അജന്മല ഫവദ്യാസന് അജന്മല ഫവദ്യാസന് 10c10c
കകൈമാഴലിഞ ശപമായ നലിമലിഷങള്

നഷ്ടമമായ ഏകറക്കുകറ നമാളകൈള്

മമായമാത സസൗഹൃദഎം മുഖങള്

അങകന ഇകതമാകക കതന്നലിമമാറലി

അങറ്റ് എവലിശടെശകമാ കതന്നലിമമാറലി

ചകമണഎം എന്നലില് അകൈകലയമായലി

നകീങലിതടെങലി.......

അടെര്ന്നു വകീണു ശപമായ തമാളകൈള്

എന് മലിഴലികൈളലില് പതലിഞ്ഞശപമാള്

തമാന് കൈണ്ണകീരറ്റ് അതമാ മൺതരലികൈളലില് സ്പെര്ശലിച

കദവഎം പകൈരമമായലി എനലികറ്റ് സമ്മമാനലിച

ഒതലിരലി ഓര്മകൈള് മമാത്രഎം

മറവലി ഒരലികലുഎം നല്കൈലിയലില്ല ഞമാന് എശന്ന

ഓര്മകൈള് എന്ന തമാന് മുതല് ശകൈമാടലിനറ്റ്

ഏതമാനുഎം ചരടെറ്റ് കൈളമാല് ശകൈമാര്തലിണകലിയ

പലിടെലി കൈയറമായലി ചലില ഓര്മ്മകൈള് മമാത്രഎം
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ശലഖനഎം

ലകദയം
മുഹമ്മദറ്റ് നലിയദ്യാസറ്റ് ടകൈവലി മുഹമ്മദറ്റ് നലിയദ്യാസറ്റ് ടകൈവലി 10c10c

കൈലദ്യാലയ മൂലദങ്ങളശ വലിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഗുണനലിലവദ്യാരവുശ നചദ്യാദദശ 
ടചയടപട്ടുടകൈദ്യാണ്ടലിരലിക്കുന്ന കൈദ്യാലതറ്റ് മൂലദങ്ങൾ കൈദ്യാത്തു സൂകലികദ്യാനുശ 
വലിദദദ്യാഭദദ്യാസരശഗതറ്റ് ഉന്നതലിയലിൽ എതലിനചരുകൈ എന്നതുശ ആവണശ നമ്മുടട ലകദശ 
നലിരനരമദ്യായ കൈഠലിനദ്യാധസ്വദ്യാനവുശ പരലിശകീലനവുശ ടകൈദ്യാണ്ടറ്റ് മദ്യാത്രനമ ടതയങ്ങൾ 
നനടലിടയടുകദ്യാൻ ആവുകൈയള്ളൂ ലകദനബദ്യാധവുശ ആത്മനലിയന്ത്രണവുശ നചർന്നറ്റ് നരദ്യാഗശ 
നബദ്യാൾ ജകീവലിത വലിജയശ ആ സദ്യാധദമദ്യാവുടമന്നറ്റ് നമ്മൾ തലിരലിചറലിയണശ തലിരക്കുകൈൾ 
നലിറഞ നലദ്യാകൈതറ്റ് മത്സരങ്ങളദ്യാണറ്റ് ആരദ്യാ വലിദദദ്യാർതലിനയയശ കൈദ്യാതലിരലിക്കുന്നതറ്റ് 
അവലിടട വലിജയലികണടമങ്കെലിൽ നലിരനരമദ്യായ പ്രയത്നവുശ കൈദ്യാലശ അഞലിതമദ്യായറ്റ് മദ്യാറങ്ങളശ
അനലിവദ്യാരദമദ്യാണറ്റ് ജകീവലിത വലിജയശ എതലി പലിടലികണടമന്നറ്റ് ലകദനബദ്യാധമുള്ള ഒരു 
വലിഭദ്യാഗമദ്യായലി എൻടറ പ്രലിയ വലിദദദ്യാർഥലികൈൾ കൂട്ടുകൈദ്യാർ മദ്യാറടട എന്നറ്റ് ആശശസലിക്കുന

ഇനദകന് ലവണളി ഒരു ഫകീ കളികന്

മുഹമ്മദന് റദ്യാഫളി സളിപളി മുഹമ്മദന് റദ്യാഫളി സളിപളി 10c10c
2019 സശനമാഷറ്റ് ശടമാഫലി ശകൈമാടെലി ആയതലിനമാല് കൈളലി ആശവശഎം ആയമാശലമാ ഫുടെറ്റ്ശബമാളലിന്കറ 
സസനഎം രമാജദമമായതറ്റ് ബസകീലമാണറ്റ് ബസകീല് ആശവശഎം കൈഴലിഞ്ഞശതയുള്ളൂ പലികന്ന ഇനദന് 
ഫുടെറ്റ്ശബമാളലിനറ്റ് പ്രതകീകയുകടെ മുനയലില് എതലിചതറ്റ് ഐഎസറ്റ്എല് ആണറ്റ് ഇശപമാള് 

ഫുടെറ്റ്ശബമാളലികന കനഞലിശലറലി മലപ്പുറതറ്റ് സശനമാഷറ്റ് ശടമാഫലിയുഎം chilam ഉണമാകൈമാറുണശല്ലമാ 
ആശവശമമായറ്റ് ഫുടെറ്റ്ശബമാള് അഎംഗങള് അതലിനുമുമറ്റ് ഫുടെറ്റ്ശബമാളലില് ചലിലതറ്റ്

ശലമാകൈതലിനറ്റ് ഒന്നമാനരഎം കൈളലിയമാണശല്ലമാ ഫുടെറ്റ്ശബമാള് എന്നതലില് തര്കമലില്ലശല്ലമാ ഒരു 
കമതമാനവുഎം ഓശരമാ പനഎം ഉകണങലില് പലികന്ന ജമാതലിയുമലില്ല മതവുമലില്ല മുമ്പുഎം ശനമാകമാകത 
ആശവശ ശപമാരലിനറ്റ് കൈളലിയമാണറ്റ് കൈമാണമാന് കൈഴലിഞ്ഞലിട്ടുള്ളതറ്റ് കൈമാറലില് പറക്കുന്ന കൈരലിയലിലകൈകള 
ശപമാകല പമാറലിവകീഴുന്ന പനലിനറ്റ് ശപടെലികമാന് ശഗമാള്കൈകീപര് കൈഴലിയമാതശപമാള് തലയലില് കകൈ 

കവകമാതവര് ഗമാലറലികറ്റ്അറലിയലില്ല എന്നമാലുഎം 121 ശകൈമാടെലി ജനങളള്ള ഈ ഇനദയലില്നലിന്നറ്റ് 

ഒരു ടെകീമുഎം ശലമാകൈകൈപലില് ഇല്ല ചലിലകരമാകക ശചമാദലിക്കുഎം ഇനദയലില് എനമാ ഓശരമാ 11 

ആൺകുടലികൈകള ഇറകമാന് കൈഴലിയലികല്ലന്നറ്റ് എന്നമാലുഎം കൈമാതലിരലികമാഎം .
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ടജ ആര് സളി കുടളികടള നദ്യാടെളിനന് സമര്പളിച്ചന്ടജ ആര് സളി കുടളികടള നദ്യാടെളിനന് സമര്പളിച്ചന്
സൂരദടക സതകീ   ഷന്സൂരദടക സതകീ   ഷന്

എഎം.കകൈ.  എചറ്റ്.  എഎം.എഎം.ഒ.എചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ്  മണമാശശ്ശേരലി
സ്കൂളലികല  കജ.  ആര്.സലി  വലിദദമാര്ഥലികൈള്  ഒടനവധലി  കൈമാരദങള്  ഈ  വര്ഷഎം
കചയ്തു.ജൂൺ  5 നറ്റ്  പരലിസലിതലിദലിനശതമാടെനുബന്ധലിചറ്റ്  വൃകങള്  നട്ടു

പലിടെലിപലിക്കുകൈയുഎം കൂടെമാകത മരഎം
ഒരു  വരഎം  എന്ന
സശന്ദശവുമമായറ്റ്  റമാലലി
ശപമാവുകൈയുഎം  കചയ്തു.  തുടെര്ന്നറ്റ്
അസഎംബലിയലില്  പരലിസലിതലി
ദലിനവുമമായലി  ബന്ധകപടറ്റ്  ഒരു
പ്രതലിജ  കചമാല്ലലി
കകൈമാടുക്കുകൈയുഎം  കചയ്തു.ആഗസ്റ്ററ്റ്
6 ഹലിശരമാഷലിമ  നമാഗസമാകലി
ദലിനവുമമായലി  ബന്ധകപടറ്റ്

ഞങളകടെ സശഹമാദര സമാപനമമായ മുകഎം ഒമാര്ഫശനജറ്റ് സ്കൂളലില് നലിന്നറ്റ് ആരഎംഭലിച
റമാലലി മുകഎം ജഎംഗറ്റ്ഷനലില്  
അവസദ്യാനലിച.  പ്രളയനതദ്യാടനുബനലിചറ്റ്  മുഖദമന്ത്രലിയടട  ദുരലിതദ്യാശസ്വദ്യാസ
നലിധലിയലിനലകറ്റ്  പണശ  സശബദ്യാവന  ടചയ.8-ാം  കദ്യാസലിനലകറ്റ്  പുതുതദ്യായലി  വന്ന
വലിദദദ്യാർഥലികൈടള   ടജ.  ആർ.  സലി  യലിനലകറ്റ്  തലിരടഞടുതറ്റ്  പ്രതലിജ്ഞ  ടചദ്യാല്ലലി
ടകൈദ്യാടുത്തു. 
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രജതജൂബളിലളി ആലഘദ്യാഷ സമദ്യാപനവുയംരജതജൂബളിലളി ആലഘദ്യാഷ സമദ്യാപനവുയം,,

വളിവളി..മുഹമ്മദന്ലമദ്യാന ഹദ്യാജളി അനുസ്മരണവുയംമുഹമ്മദന്ലമദ്യാന ഹദ്യാജളി അനുസ്മരണവുയം

ടക എയം എ റ ഷകീദന് സദ്യാഫന് ടസക്രടറളിടക എയം എ റ ഷകീദന് സദ്യാഫന് ടസക്രടറളി

മണമാശശ്ശേരലി  എഎം.കകൈ.എചറ്റ്.എഎം.എഎം.ഒ.  കഹസ്കൂള്  രജത  ജൂബലിലലി
ആശഘമാഷ സമമാപനഎം മുകഎം നഗരസഭമാ കചയര്മമാന്,  വലി.കുഞ്ഞന്മമാസ്റ്റര് ഉദറ്റ്ഘമാടെനഎം
കചയ്തു.പ്രധമാനമാധദമാപകൈന് എഎം.പലി.ജമാഫര് അധദകത വഹലിച.മുന് ജലില്ലമാ പഞമായതറ്റ്
കമമറുഎം  യതകീഎംഖമാനമാ  സമാരഥലിയുമമായലിരുന്ന  വലി.മുഹമ്മദറ്റ്ശമമാന്  ഹമാജലി  അനുസ്മരണഎം,

അബൂബകര് കഫസലി മലയമ്മ നലിര്വ്വേഹലിച.  ഇഎംഗകീഷറ്റ്  സമാഹലിതദതലില് ശഡമാക്ടശറററ്റ്
ശനടെലിയ ഒ.അനൂപലിനറ്റ് മമാശനജര് വലി.ശമമായലിന്ഹമാജലി ഉപഹമാരഎം നല്കൈലി.സഎംസമാന സ്കൂള്
കൈശലമാത്സവതലില്  എ  ശഗ്രേഡറ്റ്  ശനടെലിയ  മുഹമ്മദറ്റ്  ഷഹമാദതറ്റ്,  മുഹമ്മദറ്റ്  ഷലിഹമാദറ്റ്,
കമഹര്ബമാന്  ആലഎം  എന്നലിവകര  ചടെങലില്  അനുശമമാദലിച.കസശകമാളജലികല്
കൈസൗൺസലിലര് എഎം.എ.സുകഹല് മുഖദ പ്രഭമാഷണഎം നലിര്വ്വേഹലിച.

 വലി.ഉമ്മര്ശകൈമായ ഹമാജലി, സലി.മൂസ മമാസ്റ്റര്, വലി.അബ്ദുള്ളശകമായ ഹമാജലി, കകൈ.ടെലി. ബകീരമാന്
ഹമാജലി,  സശനമാഷറ്റ്  മൂശതടെഎം,  ജലിഷ.സലി.,  പലി.അബ്ദുള്  അസകീസറ്റ്,  പലി.ടെലി.രവകീന്ദ്രന്,

പലി.ടെലി.എ.  പ്രസലിഡണറ്റ്  വലിശനമാദറ്റ്  കുമമാര്  എന്നലിവര്  പ്രസഎംഗലിച.  സ്റ്റമാഫറ്റ്  കസകടറലി
കകൈ.എഎം.എ.റഷകീദറ്റ്  സസമാഗതവുഎം,  ടെലി.പലി.മന്സൂറലലി  മമാസ്റ്റര്  നന്ദലിയുഎം  പറഞ.തുടെര്ന്നറ്റ്
ടെലി.മുഹമ്മദറ്റ്  ഷലിഹമാദറ്റ്  അവതരലിപലിച  ഗസല്  ,വലിദദമാര്തലികൈളകടെ  വലിവലിധ
കൈലമാപരലിപമാടെലികൈള് എന്നലിവ നടെന്നു.

എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണമാശശ്ശേരലി                                                      21



  ലലിറലില്കകൈററ്റ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2019 ജനുവരലി 19                                                            മരചലില്ലകൈള് 

യുപളി വളിദദദ്യാതളികള്കന് മദ്യായദ്യാതഒദ്യാര്മകള്യുപളി വളിദദദ്യാതളികള്കന് മദ്യായദ്യാതഒദ്യാര്മകള്
സമ്മദ്യാനളിച്ചന്സമ്മദ്യാനളിച്ചന്..................

ഹഫ്സതന് ടെകീച്ചര്ഹഫ്സതന് ടെകീച്ചര്

6/12/2018  വദമാഴഎം രമാവലികല  9:30    ഞങള് മന്സൂര് സമാറലികന്റ
ശനതൃതസതലില് യു.പലി വലിദസമാര്തലികൈള്കറ്റ് പ്രകൃതലിയുകടെ ശനര്കൈമാഴ്ചകൈള് ഒട്ടുഎം മമായഎം
കൈലരമാകതയുള്ള ഒരു യമാത്ര 
       അഞറ്റ് അധസമാപലികൈരുഎം  55  വലിധസമാര്തലികൈളഎം അടെങ്ങുന്ന ബസറ്റ് സ്കുള്മുറതറ്റ്
നലിന്നറ്റ് സശനമാഷതലികന്റ ആരവവുമമായലി      ഞങള് കഗററ്റ് കൈടെന്നറ്റ് മണമാശശ്ശേരലിശയമാടെറ്റ്
സശനമാഷഎം അറലിയലിച കകൈമാണറ്റ് കകൈയടെലിയുഎം പമാട്ടുമമായലി യമാത്ര ആരഎംഭലിച .ആദദഎം
  ഞങള്   ശപമായതറ്റ്   CWRDM   എന്ന  ജലവുമമായലി   ബന്ധകപട   വലിവലിധ
കൈമാരദങള്  വലിശദകീകൈരലികമാന്   ശനരലില്  കൈണറ്റ്  കകൈമാണറ്റ്  ആസസദലിചറ്റ്  കകൈമാണറ്റ്
പലതുശ  കൈണ.നകൈരളതലിടല    നദലികൈളടട    മരണവുശ   കൈദ്യായലുശ   കുളവുശ

വറലിവരളന്നതലിടൻറ
പ്രധദ്യാന  കൈദ്യാര  ണവുശ
മലകൈളശ   കുനകൈളശ
ഇടലിചലിടലിചറ്റ്  ഭൂമലിയടട
ഹൃദയശ  പലിളർക്കുന്ന
നവദനദ്യാജനകൈമദ്യായ
പല  കൈമാഴ്ചകൈളഎം
ഞങകള  തന്മയതസഎം
ശതമാരമാകത  കഗഡറ്റ്

കൈമാണലിച.  ശശഷഎം ജകീവലിതതലില് ഇശന്നവകര കൈമാണമാത ഔഷധസസദങളകടെ
ശതമാടഎം  കൈറുകൈ,  കചറൂള,  തഴുതമാമ  കൈകീഴമാര്കനല്ലലി  കതമാടമാവമാടെലി  തുടെങലിയ  വലിവലിധ
സസദങള് കൈണ ശകൈരളതലികല പഴയകൈമാല ആഢദതസഎം വലിളലിശചമാതുന്ന റമാനല്
വലിളകറ്റ് ഒറല് തണ്ണകീര്തടെഎം വലിവലിധ വള്ളങള് ഓലക്കുടെകൈള് രവലിവര്മ്മ ചലിത്രഎം
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ഇശന്ന  വകര  കൈമാണമാത  പ്രകൃതലിയുകടെ  വരദമാനഎം  അവലികടെകവചറ്റ്  ഞങള്കറ്റ്
കൈമാണമാന് സമാധലിച.
കൃഷലികയക്കുറലിചഎം  പ്രകൃതലികയക്കുറലിചഎം  മറകമാനമാവമാത  ഓര്മ്മകൈള്  അറലിവുഎം
സമ്മമാനലിച ആ സമാപനഎം വരന് തലമുറക്കുഎം ഒരു വലിളകമായലി ജസലലികകട എന്നറ്റ്

പ്രമാര്തലിക്കുന്നു.

12  മണലികറ്റ്  പ്രകൃതലിയുകടെ  വലികൃതലികൈള്  കനഞലിശലറലി  ഞങള്  നകത്ര

ബഎംഗമാവലിശലകറ്റ് തലിരലിച.  ഇടെകറ്റ് ഉചഭകണവുഎം പ്രമാര്തനമാ കൈര്മ്മങളഎം കൈഴലിച.

ഞങള്  കൈയറലിയതറ്റ്  ത്രകീഡകീ  ശഷമാ  അവതരലിപലിക്കുന്ന  മഞമലകൈളഎം  മഞ്ഞലില്
ജകീവലിക്കുന്ന  ജകീവലികൈളകടെ  അതലിജകീവനവുഎം  ഞങകള  അതലിശയഎം  ജനലിപലിക്കുന്ന
ആയലിരുന്നു  അര  മണലിക്കൂര്  സമയകത  മമായമാശലമാകൈഎം  കൈമാഴ്ചകൈള്  ഞങളലില്

വലിസ്മയഎം വലിതച.

ശശഷഎം  അധദമാപകൈരുകടെ  ശനതൃതസതലില്  വകീണഎം  മററ്റ്  കൈമാഴ്ചകൈളലിശലകറ്റ്  നകീങലി.
കൈണ്ണമാടെലി  ഞങളകടെ  കൈണ്ണടെ  പലിക്കുകൈയുഎം  ഞങളകടെ  പുതലിയ  ഉണര്തന്ന
വരുമമായലിരുന്നു  അതലികല  എങകന  ശപമാകൈണകമശന്നമാ  തലിരലിചവരണകമന്നറ്റ്

ഒന്നുമറലിയമാകത നടുങലിയ നലിമലിഷങള് മലിറര് മമാജലികൈറ്റ്.

ശശഷഎം ഞങള് ശമാസ്ത്ര  തതസങള് വലിളയമാടുന്ന വലിവലിധ ശമാസ്ത്ര പ്രവര്തനങളകടെ
തതസഎം പ്രവര്തലിപലിച മനസലിലമാകലി

ഒരലികല്ക്കൂടെലി കൈമാണമാന് ഞങള് ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന ആകൈമാശകമാഴ്ച,  ആകൈമാശഗഎംഗ,

കകീരപദഎം  പ്രപഞ  വലിസ്മയങള്  ശകൈമാര്തലിണകലിയ  മഹമാത്ഭുതമമാണറ്റ്
ആകൈമാശകമാഴ്ച ഞങളലില് പലരുഎം അശന്നവകര കൈമാണമാത ഈ കൈമാഴ്ച പലകരയുഎം

കൈസൗതുകൈമുണര്തലി. ആര്പ്പുവലിളലികൈളകടെയുഎം ചലിരലിയുകടെയുഎം അരമണലിക്കൂറലില് ഞങള്
എല്ലമാഎം  മറന്നു  ലഭലിച  ഷമാ  കൈഴലിഞ്ഞലിറങലിയ  ഞങശളമാടെറ്റ്  നമുകലിനലി  ബസലില്
കൈയറമാഎം എന്നറ്റ് പറഞ്ഞറ്റ് ആന്സര് സമാറലിശനമാടെറ്റ് അശപമാള് അല്പഎം നകീരസഎം ശതമാന്നലി
എങലിലുഎം ഇങകന ഒരു അവസരഎം അധദമാപകൈനുഎം ഒതള്ള യമാത്ര ഓര്മകചപലില്

സൂകലികമാനുള്ള അമൂലദ നലിമലിഷമമായലി ഞമാശനമാര്ക്കുന്നു ആദരശവമാകടെ........
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സയനസന് ക്ലബന്  സയനസന് ക്ലബന്  

സസദ്യാലളിഹ മുഹമ്മദന്സസദ്യാലളിഹ മുഹമ്മദന്

 സ്കൂൾ  ശദ്യാസനമള                       

                               സയന്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് പ്രവര്തനങള് ജൂൺ 18 നറ്റ് 56 കുടലികൈളമമായലി
പ്രവര്തനമമാരഎംഭലിച  ശമാസ്ത്രശമള  ക്കുഎം  അതുശപമാകല  സലി  വലി  രമാമന്

ജന്മദലിനമാശഘമാഷതലിനറ്റ്
അതുശപമാകല  ശമാസ്ത്ര  മമാഗസലിന്
ശമാസ്ത്ര  പ്രവര്തനങള്  വളകര
ഗഎംഭകീരമമായലി  നടെതകൈയുണമായലി
ശമാസ്ത്രശമളകറ്റ്  ഏറവുഎം  നല്ല
പ്രകൈടെനഎം  കൈമാഴ്ചവച  10b  ക്ലമാസറ്റ്
പലികന്ന  ഉന്നത  വലിജയഎം
കകൈവരലിച  .  അസഎംബലിയലില്
വലിദദമാര്തലികൈള്കറ്റ്
ശമാസ്ത്രകൈസൗതുകൈഎം  പകൈര്തമാനുള്ള

അവസരകമമാരുകലി  വലിദദമാര്തലികൈള്  വളകര  ഭഎംഗലിയമായലി  അസഎംബലിയലില്
അവതരലിപലിക്കുകൈയുണമായലി  ശമാസ്ത്രശമള  നടെതകൈയുണമായലി  സ്റ്റലില് ശമമാഡല് വര്കലിഎംഗറ്റ്
ശമമാഡല്  എന്നലിങകന  പല  വലിഭമാഗവുഎം  അതലില്  ഉള്കപടലിരുന്നു  സബലില്ലമാതല
ശമാസ്ത്രശമളയലില്  സ്റ്റലില്  ശമമാഡല്  വര്കലിഎംഗറ്റ്  ശമമാഡല്  മമാഗസകീന്  improvised

experiment  എന്നലിവ  ഞങള്കറ്റ്  കകൈമാണശപമാകൈമാന്  സമാധലിച  മമാഗസലിന്  എ
ശഗ്രേശഡമാകടെ ജലില്ലമാതലതലിശലകറ്റ് തലിരകഞ്ഞടുകകപടുകൈയുണമായലി

   സയൻസറ്റ് കബറ്റ് പഠന യദ്യാത്ര

                    സയന്സറ്റ് ക്ലബലിന്കറ ആഭലിമുഖദതലില് നടെന്ന
പഠന  യമാത്ര  ഉറുമലി  ഡമാഎം  അതുശപമാകല  മകീകനണ്ണ  ഉണമാക്കുന്ന
ഫമാക്ടറലി  എന്നലിവലിടെങളലിശലകറ്റ്  യമാത്ര  തലിരലിച  ഉറുമലി
സബറ്റ്ശസ്റ്റഷനലില്  കവദദ്യുത  വലിതരണതലിനറ്റ്  ഭമാഗമമായുള്ള
കസ്റ്റപറ്റ്  ഡസൗൺ  കസ്റ്റപറ്റ്  ഡസൗൺ  ടമാന്ശസമാര്മറുകൈള്  അവര്
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കൈമാണുകൈയുണമായലി അവലികടെയുള്ള കഗഡറ്റ് എല്ലമാഎം വലിശദമമായലി വലിശദകീകൈരലിച കകൈമാടുത
കപന്ശസ്റ്റമാകറ്റ്  കപപറ്റ്  വഴലി  കവള്ളഎം  അണകകടലില്നലിന്നുഎം  ഒഴുകുന്നതുഎം  അവര്കറ്റ്
കൈമാണമാന് സമാധലിച അതുകൈഴലിഞ  mean  മകീകനണ്ണ ഉല്പമാദലിപലിക്കുന്ന ഫമാക്ടറലിയലിശലകറ്റ്
ഞങള്  യമാത്ര  തലിരലിച  എല്ലമാതരതലിലുള്ള  മകീനുകൈളഎം  വലലിയ  ശഗമാഡസൗണലിശലകറ്റ്
വന്നുവകീഴുന്നു  ഈ  മകീനുകൈള്  ഫമാക്ടറലിയലിശലകറ്റ്  കകൈമാണശപമായലി  അതറ്റ്  യന്ത്രതലിലൂകടെ
കൈടെന്നുശപമായലി  മകീന  യന്ത്രതലില്  നലിന്നറ്റ്  മകീന  മകീനലില്  നലിന്നുഎം  എണ്ണ സഎംസരലിക്കുന്നു
ഇതലില്നലിന്നുഎം  എന്കറ  അവശലിഷ്ടഎം  ഇതറ്റ്  ശപ്രമാടകീനുഎം  മറ്റുഎം  ഉപശയമാഗലിക്കുന്നു  വളകര
രസകൈരമമായ അതുശപമാകല വലിജമാനപ്രദമമായ മുള്ള ഒരു പഠന യമാത്രയമായലിരുന്നു.
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ഡളിജളിറ്റല ചളിത്രങലഡളിജളിറ്റല ചളിത്രങല
സച്ചു ടക ടെളിസച്ചു ടക ടെളി
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അര്ജുന ലദവന്അര്ജുന ലദവന്
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ടെളിപ ുസ ുലതദ്യാടന്റ നദ്യാടളിലടെളിപ ുസ ുലതദ്യാടന്റ നദ്യാടളില

യമാത്രമാവലിവരണഎം

വ ൃന്ദ എയംവ ൃന്ദ എയം

നവശബർ  25 നറ്റ്  രദ്യാത്രലി  10  30 നറ്റ്  ഞങ്ങൾ  സ്കൂളലിൽ
നലിനശ  പുറടപട്ടു  .  കൈർണദ്യാടകൈതലിടല പ്രശസ്തമദ്യായ ഒരു പടണമദ്യാണറ്റ്  കമസൂർ
.ഒരു  പ്രമുഖ  വലിനനദ്യാദസഞദ്യാര  നകൈന്ദ്രവുമദ്യാണറ്റ്  ഇവലിടശ  കൈർണദ്യാടകൈയലിടല  ഏറവുശ
വലലിയ മൂന്നദ്യാമടത നഗരമദ്യാണറ്റ്. 

കമസൂർ  ടകൈദ്യാടദ്യാരശ  ടലിപ്പുസുൽതദ്യാൻ  നകൈദ്യാട  കൃഷ്ണരദ്യാജറ്റ്  സശഗമശ  വൃന്ദേദ്യാവൻ
ഗദ്യാർഡൻ,  മൃഗശദ്യാല  ചർചറ്റ്,  എന്നലിവലിടങ്ങൾ  ഞങ്ങൾ  സന്ദേർശലിച.  ഞങ്ങളടട
അറലിവലിടനകദ്യാൾ  കൂടുതൽ  അവലിടടനലിനശ  മനസലിലദ്യാകദ്യാൻ  സദ്യാധലിച.  ഹരലിത
മനനദ്യാഹരമദ്യായ വൃന്ദേദ്യാവൻ ഗദ്യാർഡനലിടലതലി.  ഞങ്ങൾ വരലിയദ്യായദ്യാണറ്റ് അവലിനടകറ്റ്
പ്രനവശലിചതറ്റ് രദ്യാത്രലിനയദ്യാടടയദ്യാണറ്റ് ഞങ്ങടളതലിയതറ്റ് എങ്കെലിലുശ  ഞങ്ങൾ കൈണ്ണലിനറ്റ്
കുളലിർമ  നൽകുന്ന  അതലിമനനദ്യാഹരമദ്യായ  ഒരുപദ്യാടറ്റ്കൈദ്യാഴ്ചകൈൾ  ഞങ്ങൾകവലിടട

എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണമാശശ്ശേരലി                                                      29



  ലലിറലില്കകൈററ്റ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2019 ജനുവരലി 19                                                            മരചലില്ലകൈള് 

കൈദ്യാണദ്യാൻ സദ്യാധലിച വദ്യാടർ നഷദ്യാ. പൂകൾ, വദ്യാടർ നഷദ്യാകറ്റ് നശഷശ നഷദ്യാപലിങ്ങലിനു ള്ള
സമയമദ്യായലിരുന  ആൺകുടലികൈൾക്കുശ  ടപൺകുടലികൈൾക്കുശ  ഒരുനപദ്യാടല
ആനന്ദേലഹരലിയലിനലകറ്റ്  എതലിച ഡലിടജ  പദ്യാർടലി  ജകീവലിതതലിടല ഏറവുശ  വലലിയ
ആനന്ദേശ  നലിറഞ  ഒന്നദ്യായലിരുന.  അതറ്റ്  മനസലിൽ  നലിനശ  മദ്യായദ്യാത  ഒരു
കൈദ്യാഴ്ചയദ്യാണറ്റ്  അതുനപദ്യാടലതടന്ന  മനസലിടന  കുളലിർപലിക്കുന്ന  മടറദ്യാരു
കൈദ്യാഴ്ചയദ്യായലിരുന  മൃഗശദ്യാല  നഗരതലിടല  ഒരു  പദ്യാതയലിലൂടട  ഞങ്ങൾ  കമസൂർ
മൃഗശദ്യാലയലിൽ  എതലി  നല്ല  തലിരകദ്യായലിരുന  ആ  തലിരകലിനറ്റ്  ഒരു  പ്രനതദകൈത
ഉണ്ടദ്യായലിരുന  ഒനര  വസശ  ധരലിചവരുടട  കൂടശ.  ഒനര  പ്രദ്യായകദ്യാരുടട  കൂടശ.
അടല്ലങ്കെലിൽ അനദസശസ്ഥദ്യാനതറ്റ് ഉള്ള സകീകൈളടട കൂടശ.  പല സശസ്ഥദ്യാനങ്ങളലിൽ
നലിനശ വരുന്ന സ്കൂൾ വലിദദദ്യാർഥലികൈൾ. അങ്ങടന നലിരവധലി കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടദ്യായലിരുന.
ടലികടറടുതറ്റ്  ഞങ്ങൾ  റൂമലിൽ  കൈയറലി  നഗരതലിൻടറ  നടുവലിടല  ഒരു  കൈദ്യാടലിൽ
എതലിയ നപദ്യാടല നതദ്യാന്നലി ഈ പ്രദ്യായതലിനലിടയലിൽ കൈദ്യാണദ്യാത ഒരുപദ്യാടറ്റ് മൃഗങ്ങടള
ഞങ്ങൾ  കൈണ  .ഒരു  വലിഭദ്യാഗതലിൽടപട  ഒടകൈപകലി  നലിരവധലിയണ്ടദ്യായലിരുന
.സലിശഹശ, നഗദ്യാറലില്ല , മദ്യാനുകൈൾ, കുറുകൻ, ടചന്നദ്യായറ്റ്, കൈരടലി ,ഹലിനപദ്യാടപദ്യാടദ്യാമസറ്റ്,
പദ്യാമ്പുകൈളടട  രദ്യാജദ്യാവദ്യായ  രദ്യാജടവമദ്യാല  അങ്ങടന  ഒടനവധലി  ..ജകീവലിതതലിടല
മറകദ്യാനദ്യാവദ്യാത സമയമദ്യായലിരുന പലിരലിഞ നപദ്യാകുനമദ്യാഴുശ ഓർത്തുടവകദ്യാൻ ഒരു
ടസൽഫലി കൂടലി
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പ ുത ുവത്സര ദളിനതളിടല നദ്യാടെന വളിഭങള്പ ുത ുവത്സര ദളിനതളിടല നദ്യാടെന വളിഭങള്

പഠനരയംഗതന് മുലന്നറളി നന്ദന വളിലനദ്യാദന്പഠനരയംഗതന് മുലന്നറളി നന്ദന വളിലനദ്യാദന്
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ഹരളിതലസനഹരളിതലസന

ക്ലദ്യാസന് അസന്യംബളി നലകുന്ന അനുഭവ പഠനങള്ക്ലദ്യാസന് അസന്യംബളി നലകുന്ന അനുഭവ പഠനങള്
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മദ്യാലനജറുടടെ നളിര്ലദ്ദേശങള്കന് മുമളിലമദ്യാലനജറുടടെ നളിര്ലദ്ദേശങള്കന് മുമളില

ശളിശുദളിന ചളിനകള്ശളിശുദളിന ചളിനകള്
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നന്ദേലി

എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണമാശശ്ശേരലി                                                      34



  ലലിറലില്കകൈററ്റ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2019 ജനുവരലി 19                                                            മരചലില്ലകൈള് 

എഎം കകൈ എചറ്റ് എഎം എഎം ഒ എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ് മണമാശശ്ശേരലി                                                      35


