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                            സമര്പ്പണണസമര്പ്പണണ

മഹഹാപ്രളയതത്തെ അതതിജജീവതിച്ച മഹഹാപ്രളയതത്തെ അതതിജജീവതിച്ച 
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എഡതികറഹാറതിയലഎഡതികറഹാറതിയല

  ചെജീഫഷ് എഡതിറര്    ആര്ചെജീഫഷ് എഡതിറര്    ആര് ..എസഷ്എസഷ് ..മുരളജീധരന്മുരളജീധരന് ((തഹഡഷ് മഹാസ്റ്റര്തഹഡഷ് മഹാസ്റ്റര് ))

    സ്റ്റഹാഫഷ് എഡതിറര്   ശജീകലേഷഷ് സ്റ്റഹാഫഷ് എഡതിറര്   ശജീകലേഷഷ് ((മലേയഹാളണമലേയഹാളണ))

    സ്റ്റുഡനഷ് എഡതിറര്  ശജീലേകതിസ്റ്റുഡനഷ് എഡതിറര്  ശജീലേകതി (9 A)(9 A)

    എഡതിറര്            ഇന്ദു പതിഎഡതിറര്            ഇന്ദു പതി ((ലേതിറതില കകേ റഷ്സഷ് മതിസ്ട്രസഷ്ലേതിറതില കകേ റഷ്സഷ് മതിസ്ട്രസഷ് ))

                                                        ബതിന്ദു നരവത്തെഷ്ബതിന്ദു നരവത്തെഷ്((ലേതിറതില കകേ റഷ്സതിസ്ട്രസഷ്ലേതിറതില കകേ റഷ്സതിസ്ട്രസഷ് ))

    സഹാകങ്കേതതികേ സഹഹായണ  മുബഷജീറ തകേ സഹാകങ്കേതതികേ സഹഹായണ  മുബഷജീറ തകേ 

  കൂതട ലേതിറതില കകേറഷ്സഷ് അണഗങ്ങളണകൂതട ലേതിറതില കകേറഷ്സഷ് അണഗങ്ങളണ ..........

  ചെതിത്രങ്ങള്     സഫഷ് വഹാന് കുരതിക്കള്ചെതിത്രങ്ങള്     സഫഷ് വഹാന് കുരതിക്കള് (9 C)(9 C)

                                            മുഹമ്മദഷ് മുറഹാവതിഹഷ്മുഹമ്മദഷ് മുറഹാവതിഹഷ് (9 C)(9 C)
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                ഡതിജതിറല മഹാഗസതിന് നതിര്മഹാണത്തെതിലഡതിജതിറല മഹാഗസതിന് നതിര്മഹാണത്തെതില

                            പങ്കു കചെര്ന്ന അധധഹാപകേകരഹാടണ  പങ്കു കചെര്ന്ന അധധഹാപകേകരഹാടണ  

          വതിദധഹാര്തതികേകളഹാടണ നനതി അറതിയതിക്കുനവതിദധഹാര്തതികേകളഹാടണ നനതി അറതിയതിക്കുന ................  

                                                                                                

                                                                        

                                                          ലേതിറതില കകേറഷ്സഷ്       ലേതിറതില കകേറഷ്സഷ്       
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ഉള്ളടക്കണഉള്ളടക്കണ

11 അക്കഹാദമതികേ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതടഅക്കഹാദമതികേ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതട................സ്കൂള് പ്രവര്ത്തെന റതികപ്പഹാര്ടഷ്സ്കൂള് പ്രവര്ത്തെന റതികപ്പഹാര്ടഷ്

2 2 ഒഹാര്മയുതട അപരഹാധണഒഹാര്മയുതട അപരഹാധണ........................കേഥകേഥ

3 3 മരതിക്കുന്ന വഹായനമരതിക്കുന്ന വഹായന..................................ഉപനധഹാസണഉപനധഹാസണ

4 4 ജജീവതിതദൂരണജജീവതിതദൂരണ..........................................കേവതിതകേവതിത

5 5 അണഗജീകേഹാരങ്ങള്അണഗജീകേഹാരങ്ങള്............................പുരസഹാരങ്ങള്പുരസഹാരങ്ങള്

6 6 ചെഹാനതിനതിചെഹാനതിനതി......................ഹതിനതി കേവതിതഹതിനതി കേവതിത

7 7 കകേതയ്യെത്തെഹാദൂരണകകേതയ്യെത്തെഹാദൂരണ..................കേവതിതകേവതിത

8 8 കകേഹാഴതികക്കഹാടതിതന വസന്തത്തെതികലേക്കഷ്കകേഹാഴതികക്കഹാടതിതന വസന്തത്തെതികലേക്കഷ്............യഹാത്രഹാവതിവരണണയഹാത്രഹാവതിവരണണ

9 9 സജീപക്ഷ രഹാഷജീയവണ ജനഹാധതിപതധവണസജീപക്ഷ രഹാഷജീയവണ ജനഹാധതിപതധവണ............ഉപനധഹാസണഉപനധഹാസണ

10 10 സ്കൂള് കേഹായതികേപ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതടസ്കൂള് കേഹായതികേപ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതട..............റതികപ്പഹാര്ടഷ്റതികപ്പഹാര്ടഷ്

11 Fourteen golden principles of stress free living11 Fourteen golden principles of stress free living

12 Exam Hall........poem12 Exam Hall........poem

13 13 ചെതിത്രപ്രദര്ശനണചെതിത്രപ്രദര്ശനണ..........കുടതികേള് വരച്ച ചെതിത്രങ്ങള്കുടതികേള് വരച്ച ചെതിത്രങ്ങള്
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ജതി. വതി. എച്ചഷ്. എസഷ്. എസഷ്. തചെടതിയഹാന്കേതിണര്                                                     6



                                                                                                                                   ഹഹാഷഷ് ടഹാഗഷ്

അക്കഹാദമതികേ             അക്കഹാദമതികേ             
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതട പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതിലൂതട ..................

1 പുസ്തകേകകേഹാന്തലേ (കലേബ്രറതി നവജീകേരണണ)

പൂര്വവതിദധഹാര്തതികേളതട കൂടഹായ്മയതില(പുസ്തകേ കകേഹാന്തലേ)
നവജീകേരതിച്ച   കലേബ്രറതിയതില  നതിലേവതില
പതതിനഹായതിരകത്തെഹാളണ  പുസ്തകേങ്ങള്  ഉണഷ്.  കഹസ്കൂള്
വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഷ്  പുറതമ  ഹയര്തസക്കന്ററതി
വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കുണ എതറ ഉപകേഹാരപ്രദമഹാകുന്ന തരത്തെതില

സജജീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള
കലേബ്രറതിയതില
'അമ്മവഹായന'  എന്ന
കപരതില
രക്ഷതിതഹാക്കള്ക്കുണ
പുസ്തകേങ്ങള്  എടക്കഹാന്
അവസരണ ഉണഷ്.

2   അമ്മവഹായന
അമ്മമഹാതര  വഹായനയുതട  കലേഹാകേകത്തെക്കഷ്   എത്തെതിച്ചഷ്
അതതിതന  വതിദധഹാര്തതികേളതട   അക്കഹാദമതികേ  മതികേവതിതന്റ
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ഭഹാഗമഹാക്കുകേ എന്ന ലേക്ഷധകത്തെഹാതട ആരണഭതിച്ച 'അമ്മവഹായന'
യഷ്   ജൂണ്  19

വഹായനഹാദതിനത്തെതില തുടക്കമഹായതി.

3 ശഹാസയഹാത്ര  

വതിദധഹാര്തതികേളതില             ശഹാസജീയകബഹാധണ 
വളര്ത്തുന്നതതിനണ   ശഹാസ  സഹാകങ്കേതതികേ  രണഗങ്ങളതില  മതികേവഷ്
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പുലേര്ത്തുന്നതതിനണ സഹഹായകേരമഹാകുന്ന            തരത്തെതില
നടത്തെതിയ നതിരന്തര    പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതട         ഭഹാഗമഹായതി
തതിരുവനന്തപുരണ സയന്സഷ്  &തടകകഹാളജതി  മമ്യുസതിയത്തെതില തവച്ചഷ്
നടന്ന  എകതിബതിഷനതികലേക്കഷ്  ജതി.വതി.എച്ചഷ്.എസഷ്.എസഷ്
തചെടതിയഹാണകേതിണര്  10A കഹാസതിതലേ  ഹരതികൃഷ്ണനണഅരുണതിനണ
പതങ്കേടക്കഹാന് അവസരണ കേതിടതി.

4 മുററതത്തെഹാരു കതന്വരതിക്ക

 ചെക്ക  ഒഒൗകദധഹാഗതികേ  ഫലേമഹായതി  പ്രഖധഹാപതിച്ചതതിതന്റ
പശഹാതലേത്തെതില    തപരുമണ്ണ  കഹാരതി  പ  ഞഹായത്തെതില
അഞ്ഞൂകറഹാളണ  പഹാവതിന്കത്തെകേള്  നടന്ന  പദ്ധതതിക്കഷ്  ജൂണ്  5
പരതിസതിതതി  ദതിനത്തെതില  തുടക്കണ  കുറതിച.കപഹാഷകേസമ്പന്നമഹായ

ചെക്കയുതട
ഉപകയഹാഗണ
വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുകേ  
,ചെക്ക  അധതി ഷതിത
മൂലേധവര്ദ്ധതിത
ഉതഷ്പന്നങ്ങള്
പ്രചെരതിപ്പതിക്കുകേ
എന്നതിവയുണ  ഈ

പദ്ധതതിയതിലൂതട ലേക്ഷധമതിടന.
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5     കേര്ക്കതിടകേതപ്പരുമയതിലൂതട

കേർക്കതിടകേതപ്പരുമ  ,,,,  ഔഷധ  കേഞതിയുതട
രുചെതിക്കൂടറതിഞഷ് തചെടതിയഹാണ കേതിണർ ഗവ: കഹസ്കൂൾ ഹരതിത
കസനഹാണഗങ്ങൾ,  കേർക്കതിടകേ തപ്പരുമ ആകഘഹാഷ പരതിപഹാടതി
യുതട  ഭഹാഗമഹായതി  പഹാരമ്പരധ  രജീതതിയതിൽ  തയ്യെഹാറഹാക്കതിയ
കേർക്കതിടകേ  കേഞതി  കുടതികേൾക്കഷ്  വതിതരണണ  തചെയ.  മൺ
ചെടതിയതിൽ നതിന്നഷ് പഹാവതിലേ തകേഹാണഷ് കേഞതി കകേഹാരതി കുടതിച്ചതഷ്
പുതതിയ അനഭവമഹായതി.  ഔഷധ സസധങ്ങളതട  പ്രദർശനണ
,ഔഷധകത്തെഹാട  നതിർമ്മഹാണണ  എന്നതിവ  നടന.  തപരുമണ്ണ
കഹാരതി ഗഹാമ പഞഹായത്തെഷ് പ്രസതിഡനഷ് തപഹാതുവത്തെഷ് ഫഹാത്തെതിമ
ഉദഷ്ഘഹാടനണ തചെയ. 
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6  പുസ്തകകേഹാത്സവണ

വതിദധഹാരണഗണ കേലേഹാസഹാഹതിതധകവദതിയുതട
ആഭതിമുഖധത്തെതില  വഹായനഹാവഹാരഹാചെരണകത്തെഹാടനബനതിച്ചഷ്
പുസ്തകകേഹാത്സവണ  നടത്തെതി.കകേഹാഴതികക്കഹാടഷ്  മുദ്ര  ബുക്സുമഹായതി
സഹകേരതിച്ചഷ്  ജൂകലേ  5,6  തജീയ്യെതതികേളതിലേഹായതി  സ്കൂള്
ഓഡതികറഹാറതിയത്തെതില  വച്ചഷ്  നടന്ന  പുസ്തകകേഹാത്സവണ
കുടതികേളതട പൂര്ണ്ണപങ്കേഹാളതിത്തെണ തകേഹാണഷ് ശകദ്ധയമഹായതി.
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7 ബഷജീര്ദതിനണ

ഇമ്മതിണതിബലേധഒന്നതിതന  ദര്ശനണ  മലേയഹാളതിക്കഷ്
നലതിയ കബപ്പൂര് സുലത്തെഹാന് കവക്കണ മുഹമ്മദഷ് ബഷജീറതിതന
ജന്മദതിനമഹായ ജൂകലേ 5 നഷ് 'ഇമ്മതിണതി ബലേധതവളതിച്ചണ 'എന്ന
അനസരണ  പരതിപഹാടതി  അവഹാര്ഡഷ്  കജതഹാവണ
ചെതിത്രകേഹാരനമഹായ കതഹാലേഹാല സുകരഷഷ് ബഷജീര് കൃതതികേളതിതലേ
ദര്ശനങ്ങള്  കേഹാന്വഹാസതില  ആവതിഷ്കരതിചതകേഹാണഷ്
ഉദഷ്ഘഹാടനണ  തചെയ.ബഷജീര്  കൃതതികേളകടയുണ  ബ ഷജീര്
പഠനങ്ങളകടയുണ  പ്രദര്ശനവണ  വതിദധഹാരണഗത്തെതിതന
കനതൃതത്വത്തെതില നടന. 
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8 തതളതിച്ചണ തവളതിച്ചണ

പഠനമതികേവതികലേക്കഷ് ഉയരുന്നതതിനഷ് തടസമഹായതി നതില്ക്കുന്ന
മഹാനസതികേ   പതിരതിമുറുക്കങ്ങതള  അകേററതി  പുതതിയ
പഠനഹാന്തരജീക്ഷ  ഒരുക്കുന്നതതിനഹായതി  പത്തെഹാണ  തരത്തെതിതലേ
വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഷ്  'തതളതിച്ചണ  തവളതിച്ചണ 'പരതിപഹാടതി
ആഗസ്റ്റഷ്  16 നഷ്   നടന  .കേഹാലേതിക്കററഷ്  യൂണതികവഴതിററതി
കസകക്കഹാളജതി  പഠന  വതിഭഹാഗത്തെതിതലേ
ഡഹാനതികയല,കബ്രററതില തുടങ്ങതിയവര് കഹാസഷ് നയതിച . 
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9 കയഹാഗദതിനണ

ശഹാരജീരതികേവണ മഹാനസതിവമഹായ ആകരഹാഗധണ സൃഷതിഷ്ച്ചഷ്
മതികേച്ചപഠനഹാന്തരജീക്ഷണ ഒരുക്കുകേ എന്ന ലേക്ഷധണ മുന്നതിര്ത്തെതി
ജൂണ്  21  നഷ്  അന്തഹാരഹാഷ കയഹാഗദതിനണ  ആചെരതിച.  കയഹാഗ
ജജീവതിതചെരധയുതട  ഭഹാഗമഹാക്കതി  മഹാറ്റുന്നതതിനഷ്  സ്ക്കൂളതിതലേ
കേഹായതികേഹാധധഹാപകേന്  കഡഹാ.മുഹമ്മദഷ്  മുസ്തഫയുതട
കനതൃതത്വത്തെതില നടന്ന കഹാസതിനഷ് കേഴതിഞ. 
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10 സഹാക്ഷരതഹാദതിനണ

കകേവലേമഹായ  എഴുത്തുണ  വഹായനയുമല
അറതിവതികലേക്കുള്ള        സത്വഹാതന്തധ  പ്രഖധഹാപനമഹാണഷ്
സഹാക്ഷരത  എന്ന  സകനശവമഹായതി  സഹാമൂഹധശഹാസ  കബഷ്
ആഗസ്റ്റഷ്  8 നഷ്   നടത്തെതിയ  സഹാക്ഷരതഹാദതിനണ  കവറതിട
അനഭവമഹായതി.  തുടര്വതിദധഹാകകേന്ദ്രത്തെതിതലേ  പഠതിതഹാക്കകളയുണ
നവസഹാക്ഷരകരയുണ  ആദരതിചതകേഹാണഷ്നടന്ന  ദതിനഹാചെരണണ
സഹാക്ഷരതഹാപ്രവര്ത്തെനത്തെതിതന്റ  പ്രഹാധഹാനധണ  എടത്തു
കേഹാട്ടുന്നതഹായതി മഹാറതി.
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11 ഗണതിതകതിനതിക്കഷ്  :
ഗണതിതശഹാസ  കബഷ്  '  സൂത്രക്കൂടത്തെതിനഷ്  '  കേജീഴതില

ഗണതിതകതിനതിക്കഷ്  ആഗസ്റ്റഷ്  31 നഷ്   ആരണഭതിച  .എലഹാ
തവളളതിയഹാഴ്ചയുണ  ഉച്ചയഷ്  ഒരു  മണതിക്കൂറഹാണഷ്  കതിനതിക്കഷ്
പ്രവര്ത്തെതിക്കുകേ.ഗണതിതശഹാസണബനമഹായ
സണശയനതിവഹാരണത്തെതിനണ  ഗണതിതശഹാസത്തെതിതലേ
പ്രശ്നപരതിഹഹാരത്തെതിനമുള്ള  തുറന്ന  കവദതിയഹാണഷ്
ഗണതിതകതിനതിക്കഷ്.
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12    അധധഹാപകേ ദതിനണ

 അധധഹാപകേ  ദതിനത്തെതിതന്റ  ഭഹാഗമഹായതി
എടഷ്,ഒന്പതഷ്,പത്തെഷ്  കഹാസുകേളതിതലേ  തതിരതഞടത്തെ
വതിദധഹാര്തതികേള് അധധഹാപകേരഹായതി വതിവതിധ  വതി   ഷയങ്ങളതില
കഹാസുകേള്  എടത്തു  .വതിദധഹാലേയത്തെതിതലേ  അധധഹാപകേതര
ആദരതിക്കുന്ന ചെടങ്ങഷ്  അധധഹാപകേ ദതിനത്തെതിതന്റ മഹാററഷ്കൂടതി.
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13 കമഹാടതികവ  ഷന് കഹാസഷ്
അക്കഹാദമതികേ  രണഗത്തെഷ്  പുതതിയ  തവളതിച്ചണ  പകേര്ന്നഷ്

പത്തെഹാണ തരത്തെതിതലേ വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഹായതി കമഹാടതികവഷന്
കഹാസഷ്  സണഘടതിപ്പതിച.പഹാലേക്കഹാടഷ്  ചെതിറ്റൂര്  ഗവ:  കകേഹാകളജഷ്
തപഹാളതിററതിക്കല  സയന്സഷ്  വതിഭഹാഗണ  അസതിസഷ്ററന്റഷ്
തപ്രഹാഫസര് പ്രശഹാന്തഷ് കഹാസഷ് എടത്തു.
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14 ശഹാസരണഗണ 

ഇന്തധന്ശഹാസപ്രതതിഭ  സതി.വതി  രഹാമതന്റ  ജന്മദതിനമഹായ
നവണബര്  7  'ശഹാസരണഗണ'  പരതിപഹാടതിക്കഷ്  തുടക്കണ
കുറതിച.തതിരൂരങ്ങഹാടതി  പതിഎസഷ്എണഒ കകേഹാളജതിതലേ ഫതിസതികഷ്
വതിഭഹാഗണ  അസതിസഷ്ററന്റഷ്  തപ്രഹാഫസര്  മുഹമ്മദഷ്  ഷഹാഫതി
കലേസറതിതന കുറതിച്ചഷ് കഹാസഷ് എടക്കുകേയുണ കുടതികേതളതക്കഹാണഷ് 
പരജീക്ഷണങ്ങള് തചെയ്യെതിപ്പതിക്കുകേയുണ തചെയ.
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15 പഹായററതിതലേ മരണണ

മലേയഹാളതിയുതട  മഹാറതിവരുന്ന  ഭക്ഷണശജീലേത്തെതിതന്റ
അപകേടണ  തുറനകേഹാണതിചതകേഹാണഷ്  'പഹായററതിതലേ  മരണണ'
എന്ന പരതിപഹാടതി കലേഹാകേഭക്ഷധ ദതിനത്തെതിതന്റ         ഭഹാഗമഹായതി
നടന.    വതിവതിധ പഹായററഷ്ഉതഷ്പന്നങ്ങളതികലേയുണ നതികതധന
ഉപകയഹാഗതിക്കുന്ന  ഭക്ഷണവസ്തുക്കളതികലേയുണ  മഹായണ
തതിരതിച്ചറതിയുന്നതഷ് പരജീക്ഷണത്തെതിലൂതട കേഹാണതിചതകേഹാടത്തെതഷ്
കവറതിട അനഭവമഹായതി.
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16 ഓകസഹാണ് ദതിനണ
       പ്രകൃതതി സണരക്ഷണത്തെതിലൂതട മഹാത്രകമ പുതതിയ 
തലേമുറയഷ് ഭൂമതിയതില ജജീവതന്റ തുടതിപ്പഷ് നതിലേനതിര്ത്തെഹാന് 
കേ ഴതിയൂ എന്ന സകനശണ ഉയര്ത്തെതിപ്പതിടതിച തകേഹാ   ണഷ് 
തസപഷ്റണബര് 14 നഷ്  വതിദധഹാര്തതികേള് 03  മഹാതൃകേയതില 
കുടകേള് ചൂടതി ഭൂമതിതക്കഹാരു കുട ഞങ്ങള് തജീര്ക്കുതമന്നഷ് 
പ്രതതിജഷ് ഞ തചെയ    .
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17 ഹതിനജീ ദതിവസഷ്

കദശജീയ ഹതിനജീദതിനകത്തെഹാടനബനതിച്ചഷ് തസപഷ്ററണബര്  
14 നഷ് കചെര്ന്ന സ്കൂള് അസണബതി ഹതിനതിയതില നടത്തെതി.തുടര്ന്നഷ്
ഒരഹാഴ്ച പ്രഹാര്തന ,പ്രതതിജ്ഞ ,പത്രവഹാര്ത്തെ എന്നതിവ 
ഹതിനതിയതിലേഹാക്കതി.കൂടഹാതത 'ആജഷ് കേഹാ ശബഷ് 'എന്ന കപരതില 
8 B കഹാസതിതലേ ആദതിതധയുണ വതികവകുണ ദതിവകസന ഒരു ഹതിനതി
വഹാക്കഷ്  മലേയഹാളണ അര്തണ തകേഹാടത്തെഷ് പരതിചെയതപ്പടത്തെതി 
വരുന .
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18 മഴവതിലഴകേഷ് 
തചെടതിയഹാന്കേതിണര്  സ്കൂളതിതന്റ  സത്വന്തണ  കറഡതികയഹാ

'കവഹായഷ്സഷ്  ഓഫഷ്  മഴവതിലഴകേഷ്  'വതികനഹാദകത്തെഹാതടഹാപ്പണ
വതിജ്ഞഹാനവണ പകേര്ന നലകുന.ഒന്നതിടവതിട ദതിവസങ്ങളതില
ഉച്ചഭക്ഷണസമയത്തെഷ്  നടത്തുന്ന  പത്തെഷ്  മതിനടഷ്
പരതിപഹാടതിയതില സഹാഹതിതധകേഹാരന്മഹാര്,  ശഹാസജ്ഞര്  തുടങ്ങതി
പ്രമുഖതര  പരതിചെയതപ്പടത്തെല  ,തടലേതി  കേത്വതിസഷ്  എന്നതിവ
നടത്തെതി  വരുന.  വതിവതിധ  വതിഷയങ്ങതള  കുറതിചളള
പ്രഭഹാഷണങ്ങളണ ദതിനഹാചെരണപരതിപഹാടതികേളണ മഴവതിലഴകേതിതന
മതികേവററതഹാക്കുന. 
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19 കസ കനഹാ വഹാര് 
കേഹാരണങ്ങളണ  ഫലേങ്ങളണ  പഠതിപ്പതിച്ച

പഹാഠങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തെഹാണഷ്  യുദ്ധത്തെതിതന  ദുരന്തങ്ങള്  കനരതിട
ജനതതയന്ന  തതിരതിച്ചറതികവഹാതട  വതിദധഹാലേയത്തെതിതലേ  മു ഴുവന്
വതിദധഹാര്തതികേകളയുണ  പതങ്കേടപ്പതിച്ചഷ്  തകേഹാണഷ്  നടന്ന
യുദ്ധവതിരുദ്ധപ്രഖധഹാപനവണ  കസ  കനഹാ  വഹാര്  റഹാലേതിയുണ
ഹതികരഹാഷതിമഹാ-നഹാഗസഹാക്കതി  ദതിനത്തെതിതന ഭഹാഗമഹായതി  നടന.
സമഹാധഹാനത്തെതിതന  തവള്ളരതിപ്രഹാവകേതള  പറത്തെതി
കലേഹാകേസമഹാധഹാനത്തെതിതന  സകനശവണ  കസകനഹാ  വഹാറതിലൂതട
കകേമഹാറതി.  
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20 അതതിജജീവനത്തെതിതന്റ തചെഹാല്ലുകേള്
കകേരളപ്പതിറവതി  ദതിനത്തെതില,   കപഹായകേഹാലേതത്തെ

പ്രതതിസനതികേതള  മറതികേടക്കഹാന്  ഉപകയഹാഗതിച്ച
പഴതഞഹാല്ലുകേള്  കശഖരതിച്ചഷ്  പഴ തഞഹാല  മൂലേ  ആരണഭതിച.
സമൂഹമഹാധധമങ്ങളതട തകേടതിലണ മടതിലണ രൂപതപ്പടത്തെതിയതിട്ടുളള
പഴതഞഹാല  മൂലേയതിതലേ   സമകേഹാലേതികേ  വതിഷയങ്ങതള
കകേകേഹാരധണ തചെയ്യുന്ന 'കടഹാളന് ' ഏതറ വധതധസ്തമഹാണഷ്.
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21 അതതിജജീവനത്തെതിതന കകേരളണ
കകേരളത്തെതിനമുകേളതില  തപയതിറങ്ങതിയ

സമഹാനതകേളതിലഹാത്തെ  ദുരന്തതത്തെ  അതതിജജീവതിക്കഹാന്
ഒറതക്കടഹായുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കക്ക  കേഴതിയൂ  എന്ന
കബഹാധധത്തെതിലൂന്നതിയുള്ള  സമഗ  പരതിപഹാടതികേള്ക്കഹാണഷ്  ഈ
വര്ഷതത്തെ  കകേരളപ്പതിറവതി  ദതിനത്തെതില  പ്രഹാമുഖധണ.
അതതിജജീവനത്തെതിതന  നതിലഷ്  വര  (ചെതിത്രകേഹാരന്മഹാരുതട
കൂടഹായ്മ)  അതതിജജീവനത്തെതിതന  മരണ,  അതതിജജീവനത്തെതിനഷ്
പഹാസ്റ്റതികേഷ്  രഹതിതകേധഹാമ്പസഷ്,  പ്രളയകേഹാലേ  ചെതിത്രങ്ങളതട
പ്രദര്ശനണ,  അതതിജജീവനത്തെതിനഷ്  വതിശപ്പഷ്  രഹതിതസ്ക്കൂള്
(കേ    ഞതിതവള്ളണ ചെഹാലേഞഷ്, കേഞതിതവള്ളപ്പുരനതിര്മ്മഹാണണ),
ലേഹരതിമുക്തകകേരളണ- ഫഷ്ളഹാഷഷ് കമഹാബഷ് , അതതിജജീവനത്തെതിതന
തചെഹാല്ലുകേള്  (പഴതഞഹാലമൂലേ)  അതതിജജീവനണ  പതതിപ്പഷ്
(വഹാലേധണ1,2)  അതതിജജീവനത്തെതിനഷ്  കൂടഹായ്മയുതട
'മനഷധമതതില'  തുടങ്ങതിയ  നതിരവധതിയഹായ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കഹാണഷ് സഹാക്ഷധണ വഹതിച്ചതഷ്.
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22 പഹാസഷ് കവഡഷ് 2018-19
വതിദധഹാര്തതികേളതട   സമഗ  വധക്തതിതത്വ  വതികേസനണ

ലേക്ഷധണ  തവച്ചഷ്   തകേഹാണഷ്  സണസഹാന  നന്യൂനപക്ഷവകുപ്പഷ്
നടത്തുന്ന 'പഹാസഷ് കവഡഷ് 'പദ്ധതതിയുതട ദത്വതിദതിന ശതിലപശഹാലേ
സണഘടതിപ്പതിച.ഉപരതിപഠനകമഖലേകേളതില  തങ്ങളതട
അഭതിരുചെതിക്കനസരതിച്ചഷ്  ഭഹാവതിസഹാധധതകേള്
പ്രകയഹാജനതപ്പടത്തുന്ന  'കേരതിയര്  കഗഡന്സഷ്',
'കമഹാടജീകവഷന്  &  കഗഹാള്  തസററതിണഗഷ്'  തുടങ്ങതി  വതിവതിധ
വതി ഷയങ്ങളതില  കഹാസുകേള് നടന.
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23 വളകേതിലങണ കേഒൗമഹാരണ
കേഒൗമഹാരക്കഹാരഹായ  വതിദധഹാര്ഥതിനതികേളതട

പഠനമതികേവതിനഷ്  തടസമഹായതി  മഹാറതികയക്കഹാവന്ന  വതിവതിധ
പ്രശ്നങ്ങളതട  പരതിഹഹാരതമന്ന  നതിലേയതില  'വളകേതിലങണ
കേഒൗമഹാരണ'  എന്ന പരതിപഹാടതി സപണബര്  3  നഷ് നടന.   കഡഹാ.
സലേജീന  ബഹാപ്പൂടതിയുതട  കനതൃതത്വത്തെതില  നടന്ന  പരതിപഹാടതി
വതിദധഹാര്തതിനതികേള്ക്കഷ് ഏതറ ഗുണകേരമഹായതി. 

24     നഹാദതിയഹാമുറഹാദഷ് വതി. ആര്. വതിതഷ് .യു
കലേഹാകേതപണ്കുടതി  ദതിനകത്തെഹാടനബനതിച്ചഷ്

തപണ്കുടതികേകളഹാടള്ള  സമൂഹത്തെതിതന
അധമചെതിന്തഹാഗതതികേതള മഹാറതി പുതതിയ മകനഹാഭഹാവണ വളര്ത്തുകേ
എന്ന  ലേക്ഷധകത്തെഹാതട  ജൂനതി യര്  തറഡഷ്  കേഷ്കറഹാസുണ
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സഹാമൂഹധശഹാസ  കേഷ്ളബണ  സണയുക്തമഹായതി  നടത്തെതിയ
നഹാദതിയഹാമുറഹാദഷ്  വതി.  ആര്.  വതിതഷ്  .യു  എന്ന  പരതിപഹാടതി,
സ്ക്കൂളതിതലേ  ഒറതപണ്കുടതികേതളയുണ  ഇരട  തപണ്കുടതികേതളയുണ
ആദരതിച്ചഷ്  തകേഹാണഷ്  നടന.  സമഹാധഹാനത്തെതിനള്ള  കനഹാബല
സമ്മഹാനകജതഹാവഷ്  നഹാദതിയഹാമുറഹാദതികനഹാടള്ള  ഐകേധദഹാര്ഢധണ
എന്ന നതിലേയതില നഹാദതിയഹാമുറഹാദഷ് വതി. ആര്. വതിതഷ് .യു  എന്ന
പ്രതതിജഷ്  ഞയുണ തചെഹാലതി. 

     25 ഭരണഘടനഹാദതിനഹാചെരണണ

ഭരണഘടന  നഹാണ  അറതിഞതിരതികക്കണതഷ്   എന്ന
വതിഷയത്തെതില  എടഹാണ  കഹാസതിതലേ  വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഷ്
കേഹാലേതിക്കററഷ്  യൂണതികവഴതിററതി  വതിദൂരവതിദധഹാഭധഹാസ  വതിഭഹാഗണ
അസതിസഷ്ററന്റഷ് തപ്രഹാഫസര്  രഞതിത്തെഷ് കഹാസഷ് എടത്തു.
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26 ശദ്ധ -ഏകേദതിന ശതിലശഹാലേ
ശദ്ധ-മതികേവതികലേതക്കഹാരു  ചുവടഷ്  പദ്ധതതിയുമഹായതി

ബനതപ്പടഷ്  നവണബര്  14  നഷ്ഏകേദതിന ശതിലശഹാലേ നടത്തെതി.
കഡഹാ.സജതിലേ,  ജയ  (മകഞരതിഎഫഷ്.എണ),ജണഷജീറ,ഇന്ദു
തുടങ്ങതിയവര് വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതില കഹാസഷ് എടത്തു.
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27 ജജീവതിതകശലേജീകരഹാഗ നതിയന്ത്രണ പദ്ധതതി 

ശജീ  ചെതിത്തെതിരതതിരുനഹാള്  ഇന്സഷ്ററതിറന്യൂടഷ്   ഒഹാഫഷ്
തമഡതിക്കല  സയന്സഷ്   &  തടകകഹാളജതിയുണ  കകേരള
ആകരഹാഗധവകുപ്പുണ  സണഘടതിപ്പതിച്ച  ജജീവതിതകശലേജീകരഹാഗ
അപഹായഘടകേങ്ങതള  കുറതിചളള   തസന്സതികറകസഷന്
വതിദധഹാര്തതികേളതില  അവകബഹാധണ  വളര്ത്തുന്നതതിനഷ്
സഹഹായകേരമഹായതി.  'ആകരഹാഗധകേരമഹായ
ഭക്ഷണണ','വധഹായഹാമശജീലേണ'  തുടങ്ങതിയ  വതി ഷയങ്ങളതില
വതിവതിധ കഹാസുകേള് നടന.
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28 മലേയഹാളത്തെതിളക്കണ
പഠനപഹാകഠധതരവതിഷയങ്ങളതിതലേ  പതികന്നഹാക്കഹാവസ

പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഷ്  ഉപകേഹാരപ്രദമഹാകുന്ന  രജീതതിയതില
ചെതിടതപ്പടത്തെതിയ മലേയഹാളത്തെതിളക്കണ പദ്ധതതി 04-11-2018 നഷ്
തുടങ്ങതി  05-12-2018 നഷ്   വതിജയപ്രഖധഹാപനകത്തെഹാതട
സമഹാപതിച.നഹാലേഷ്  ബഹാചകേളതിലേഹായതി  82   വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഷ്
പരതിശജീലേനണ  നലതിയ  പരതിപഹാടതിയതില,

'തുടര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങളതട  ആസൂത്രണണ' ,ബതി.ആര്.സതി.
പരതിശജീലേകേര്  ,തകദ്ദേശസഹാപനങ്ങളതിതലേ
അണഗങ്ങള്,രക്ഷതിതഹാക്കള്  എന്നതിവരുതട  സഹാന്നതിധധത്തെതില
നടത്തെതി.
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29 അക്ഷരപ്പൂമഴ
വതിദധഹാര്തതികേതള  വഹായനയുതട  കലേഹാകേകത്തെക്കഷ്

കകേപതിടതിചയര്ത്തെഹാനഹായതി  'അക്ഷരപ്പൂമഴ  'പദ്ധതതിക്കഷ്
തുടക്കണ കുറതിച.ശഹാസസഹാഹതിതധപരതിഷത്തെഷ്  പ്രസതിദ്ധജീകേരതിച്ച
അക്ഷരപ്പൂമഴ  പുസ്തകേങ്ങള്  ശദ്ധ,മലേയഹാളത്തെതിളക്കണ
എന്നതിവയുതട  തുടര്പ്രവര്ത്തെനണ  എന്ന  നതിലേയതില
വതിദധഹാര്തതികേള്ക്കഷ് നലകേതി.
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30 കടഹാക്കതിണഗഷ് കബഷ്
കടഹാക്കതിണഗഷ്  കബതിലൂതട  കേമന്യൂണതികക്കററജീവഷ്  ഇണഗജീഷഷ്

തമച്ചതപ്പടത്തെഹാനഹായതി  20  കുടതികേള്ക്കഷ്  ആഴ്ചയതില  ഒരു
മണതിക്കൂര്  പരതിശജീലേനണ  നലകുകേയുണ  ഓകരഹാ  കുടതിയുണ
അവരുതട  രണഷ്  സഹപഹാഠതികേള്ക്കഷ്  വജീതണ  പരതിശജീലേനണ
പകേര്ന്നഷ്  നലകുകേയുണ  തചെയ്യുന്ന  പരതിപഹാടതിക്കഷ്
03.12.2018 നഷ് തുടക്കമഹായതി.
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31 ഫുടഷ്കബഹാള് അക്കഹാദമതി

കേഹായതികേരണഗത്തെഷ്  കേഹാലപ്പന്തുകേളതിയതിതലേ  പുതതിയ
പ്രതതിഭകേതള  സണഭഹാവനതചെയ്യുകേ  എന്ന  ലേക്ഷധകത്തെഹാതട
ആണ്കുടതികേള്ക്കുണ  തപണ്കുടതികേള്ക്കുമഹായതി  ആരണഭതിച്ച
ഫുടഷ്കബഹാള് അക്കഹാദമതി മുന് ഇന്തധന് ഫുടഷ്കബഹാള് ടജീണ കേധഹാപഷ്റന്
യു.  ഷറഫലേതി   ഉദഷ്ഘഹാടനണ  തചെയ.  കകേരളബഹാകസ്റ്റഴഷ്  ജൂനതിയര്
പരതിശജീലേകേനഹായ  തകേ.ടതി.കജധഹാതതിഷഷ്  കേഹായതികേഹാധധഹാപകേനഹായ
കഡഹാ.മു ഹമ്മദഷ് മുസ്തഫ തുടങ്ങതിയ   പ്രമുഖര് പരതിശജീലേനണ നലകുന്ന
ഫുടഷ്കബഹാള്  അക്കഹാദമതിതയ  കകേരളത്തെതിതലേ  കേഹാലപ്പന്തുകേളതിയതിതലേ
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തമക്കയഹായ  മലേപ്പുറണ  ഏതറ  പ്രതജീക്ഷകയഹാതടയഹാണഷ്
കേഹാണുന്നതഷ്

32 എലഹാരുണ പഹാടത്തെഷ് 

കൃഷതിയുതട  ആവശധകേത  ഉയര്ത്തെതിക്കഹാടതി
തരതിശഹായതികേതിടന്ന പഹാടങ്ങളതില തനലകൃഷതിയതിറക്കതിതക്കഹാണഷ്
കദശജീയഹരതിതകസനയുതട കനതൃതത്വത്തെതില നടന്ന 'എലഹാരുണ
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പഹാടകത്തെക്കഷ്''  എന്ന  പരതിപഹാടതിക്കഷ്  സപണബര്  19  നഷ്
തുടക്കമഹായതി.  പഹാടത്തെഷ് കൃഷതി വകുപ്പതിലേയുണ,  നഹാട്ടുകേഹാരുതടയുണ
തകദ്ദേശസഹാപനങ്ങളതിതലേ പ്രതതിനതിധതികേളകടയുണ പങ്കേഹാളതിത്തെണ
ഉറപ്പുവരുത്തെതിതക്കഹാണഷ്  നടന്ന  പരതിപഹാടതി  വതിളതവടപ്പതിനഷ്
കശഷവണ തുടര്പ്രവര്ത്തെനമഹായതി മുകന്നഹാട്ടു കപഹാകുണ.

               .............................................
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ഓർമയുതട അപരഹാധണഓർമയുതട അപരഹാധണ
   കേഥ                                               ഫഹഷ് മതിദ-10A

                                                                                             

                സസധഹാ സമയണ. സൂരധൻ കേടലേതികലേക്കഷ് ചെഹാടഹാനതിരതിക്കുന. കൂടണയുന്ന 
പക്ഷതികേളതട ശബണ അയഹാൾ കേഹാകതഹാർത്തു. അയഹാൾക്കഷ് ഒനണ തതന്ന 
ഓർമയതിലഹായതിരുന. തവള്ളമുണങ്ങതിയ ആ ചുണ്ടുകേൾക്കഷ് ഇനതി ഒനണ 
പറയഹാനതിലഹായതിരുന. എലഹാണ അവസഹാനതിച്ച ഒരു നതിമതിഷണ ഒകരതയഹാരു നതിമതിഷണ! 
ആരുമതിലഹാതത ആരഹാരുമതിലഹാത്തെ സങ്കേടത്തെതിതന ആഴക്കടൽ അകദ്ദേഹത്തെതിതന 
മനസതിനള്ളതിൽ ആർത്തെതിരമ്പുന. അകദ്ദേഹകമഹാർത്തു. 

                  അഞഹാണ കഹാസതിൽ പഠതിക്കുകമ്പഹാൾ കൂട്ടുകേഹാകരഹാതടഹാപ്പണ കേളതിചണ ചെതിരതിചണ 
ഓർമതിക്കഹാനഹാവന്ന തന്ത്രങ്ങൾ പങ്കുതവച്ചതുതമലഹാണ. നന്നഹായതി പഠതിക്കുന്നതിതലങ്കേതിലണ 
നന്നഹായതി കേച്ചറ കേളതിചതുണ ചെജീത്തെ പറഞതുതമലഹാണ ഒർമയതിലണഷ്. അന്നതത്തെ 
വതിദധഹാലേയ മുറത്തെതിൽ നതിനണ പത്തെഹാണ കഹാസഷ് കേഴതിഞതിറങ്ങതിയ ഒർമകേൾ. 
വതിദധഹാലേയത്തെതിതന മുറതത്തെ മഹാഞ്ചുവടതിൽ കേറങ്ങതി തതിരതിഞ കേഹാറ്റുകേൾ 
അകദ്ദേഹത്തെതിതന മുടതിയതിഴകേതള പഹാറതി കേളതിപ്പതിച - തതന ഉമ്മയുണ ഉപ്പയുണ തനതിക്കഷ് 
എലഹാണ എലഹാണ ആയതിരുന. ഒരു മകേനഹായ കേഹാരണണ അവർ തതന്ന വഹാങ്ങതി 
തകേഹാടത്തു ഓമനതിച വളർത്തെതി .അതഹാണഷ് മഹാതഹാപതിതഹാക്കൾ തചെയ ഏറവണ വലേതിയ 
തതറഷ്. സ്കൂൾ വതിടഷ് വന്ന ഒരു ദതിവസണ ഞഹാതനതന ഉമ്മകയഹാടഷ് തമഹാകബൽ കഫഹാൺ 
വഹാങ്ങതി തരഹാൻ ആവശധതപ്പട്ടു. എലഹാണ വഹാങ്ങതി തന്നതിരുന്ന അവർ അതതിന മഹാത്രണ 
വതിസമ്മതതിച.

                          അന്നതത്തെ ദതിവസണ രഹാത്രതി ഞഹാൻ വജീടഷ് വജീടതിറങ്ങതി' 
എന്നകടതക്കന്നതിലഹാതത ആരുമതിലഹാതത കുറച പണവമഹായതി ഒരു തചെറതിയ 
കേഹാരധത്തെതിതന വഹാശതികയഹാതട വജീടഷ് വതിടതിറങ്ങതി. അങ്ങതന ബസതിൽ കേയറതി, 
തടയതിനതിൽ കേയറതി എവതികടതക്കന്നതിലഹാതത യഹാത്രയഹായതി. തടയതിനതിൽ തവച്ചഷ് കുറച്ചഷ് 
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കൂട്ടുകേഹാതര പതചെയതപ്പട്ടു. പതക്ഷ, അവരത്ര നലവരഹായതിരുന്നതില.അവരഹാണഷ് എതന്ന 
തതന്ന മഹാറതിമറതിച്ചതഷ്.അവതരലഹാണ ബജീഡതി വലേതിക്കുന്നവരുണ കേള്ളഷ് കുടതിക്കുന്നവരുണ 

എലഹാണ എലഹാണ ഉള്ളവരഹായതിരുന. അവതര കപഹാതലേ ഞഹാനണ 
ആയതിതജീർന.അങ്ങതന കേയ്യെതിലള്ള പണണ തജീർന. വതിശന്നഷ് വലേഞ 
എലഹായതിടത്തുണ തപ്പതി നടന. തടയതിനതിൽ നതിനണ ഇറങ്ങതി. അവതിതടതയലഹാണ 
അകപക്ഷതിച. അവസഹാനണ ഞഹാനണ എതന കൂട്ടുകേഹാരുണ കജഹാലേതി തചെയ്യെഹാൻ 

തജീരുമഹാനതിച.അങ്ങതന തടയതിനതികലേക്കഷ് കേയറുന്നവരുതട  തപടതിചുമന .കുറച്ചഷ് 

പണണ കേതിടതി .ഭക്ഷണണ കേഴതിച. തതരുവതിതലേ പജീടതികേതറയതിൽ കേതിടനറങ്ങതി, 
കൂട്ടുകേഹാരഹായ അബുവണ മനണ റഷജീദുണ കൂതടയുണഹായതിരുന. അവതരലണ എതന്ന 
കപഹാതലേ  തതന്ന വഴതിതതിരതിഞഷ് അലേഞവരഹാണഷ്. അങ്ങതന പടതിണതിയുണ ദുരതിതവണ 
കപറതി കേഴതിഞഷ് കൂടതി .തതരുവതിതലേ ചെന്തകേളതിൽ ഭക്ഷണത്തെതിന കവണതി 
പണതിതയടത്തു. പതിന്നജീടഷ് തതന തജീരുമഹാനണ എതന വജീടണ ഉപ്പയുണ ഉമ്മയുണ 
ആയതിതജീർന ,അങ്ങതന ഒരു തചെറതിയ കേഹാരധത്തെതിനഷ് നഹാടഷ് വതികടണതിയതിരുന്നതില 
എന്നഷ് കതഹാന്നഹാകപ്പഹായതി. 
                         അബൂക്കയുതട പച്ചക്കറതി പജീടതികേയലേഹായുന കജഹാലേതി, കേണഹാൽ 
അകദ്ദേഹതമഹാരു നല ആളഹാതണതന്ന പറയൂ - പതക്ഷ, ആ പജീടതികേയതിതലേ എലഹാ 
കജഹാലേതിയുണ എതന്ന തകേഹാണഷ് തതന്ന തചെയ്യെതിപ്പതിച.അകദ്ദേഹത്തെതിനരതികേതിൽ അടതിമതയ 
കപഹാതലേ നരകേജജീവതിതത്തെതിനഷ് തുലേധമഹായ എതന ജജീവതിതണ, കചെഹാദതിക്കഹാനണ പറയഹാനണ
ആരുമതിലഹാത്തെ എകന്നഹാടഷ് നന്നഹായതി ക്രൂരമഹായതി തപരുമഹാറതി; ഇതതിലണ കഭദണ എനതിക്കഷ് 
പഠതിക്കുന്നതഷ് തതന്നയഹായതിരുന. ഒരു കചെടതന മുഖത്തെഹാണഷ് ഞഹാൻ ദയ കേണതഷ്. 
അയഹാൾ എകന്നഹാടഷ് എലഹാണ കചെഹാദതിച്ചറതിഞ. ഞഹാതനതന എലഹാ കേഹാരധവണ പറഞ. 

അകദ്ദേഹതമന്ന വജീടതിതലേത്തെതിക്കഹാണ എതന്നനതിക്കഷ് ഉറപ്പഷ് തന. അതതിനഷ് കുറച്ചഷ് പണണ 
കവണതമനണ പറഞ. അബുക്കയുതട അടത്തെഷ് നതിനണ കേതിട്ടുന്ന പണണ എനതിക്കഷ് 
ഭക്ഷണത്തെതിനഷ് തതന്ന തതികേയതിലഹായതിരുന. പതക്ഷ അതതിൽ നതിനണ കുറച്ചഷ് മഹാറതിയുണ 
ഭക്ഷണണ കേഴതിക്കഹാതതയുണ ഞഹാൻ ഞഹാൻ അകദ്ദേഹതത്തെ ഏൽപ്പതിച.പതക്ഷ, 

അകദ്ദേഹതമഹാരു മനഷധനഹായതിരുന്നതില. അകദ്ദേഹതമതന്ന ചെതതിക്കുകേയഹായതിരുന
.അതതിനതിടയതിൽ എതന കൂട്ടുകേഹാതരലഹാണ എവതിതടന്നഷ് കപഹാലണ 
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എനതിക്കറതിയഹാതഹായതി.ആ കചെടതന പതിതന്ന ഞഹാന് കേണകതയതില. അങ്ങതന ആർക്കഷ്
കവണതി ജജീവതിക്കുന്നതഷ് കപഹാലണ അറതിയഹാതത ഞഹാൻ എതന റബതികനഹാടഷ് 
പ്രഹാർതതിക്കഹാൻ തുടങ്ങതി.ദതിവസങ്ങകളഹാളണ ,ആഴ്ചകേകളഹാളണ, മഹാസങ്ങകളഹാളണ 
തതരുവതിൽ കേതിടനണ ഭക്ഷണണ കേഴതിക്കഹാതതയുമഹാണഷ് ഞഹാൻ 
ജജീവതിച്ചതഷ്.അതതിനതിടയതിൽ ഉപ്പയുണ ഉമ്മയുണ എതന്ന കേഹാണഹാതത പലേയതിടത്തുണ 
അകനത്വഷതിച.

                     പത്രത്തെതിൽ വഹാർത്തെ തകേഹാടത്തു എനതിക്കറതിയതിലഹായതിരുന 
അതതഹാനണ. ഞഹാതനത്തെതിതപ്പടതഷ് തകേഹാൽക്കത്തെയതിലേഹായതിരുന ഒരു ദതിവസണ 
അപ്രതജീക്ഷതിതമഹായതി ഞഹാൻ കേടയതിൽ കജഹാലേതി തചെയ്യുകമ്പഹാൾ എതന്ന സഹഹായതിക്കഹാണ 
എന്നഷ് പറഞഷ് കചെടതന കേണ്ടു ഞഹാൻ അകദ്ദേഹതത്തെ വതിളതിച അകപ്പഹാകഴക്കുണ 
അവസ ഒരു വൃത്തെതിതകേട കകേഹാലേമഹായതിരുന.ഞഹാൻ വതിചെഹാരതിച അകദ്ദേഹതമതന്ന 
ചെതതിചതവന്നഷ്.പകക്ഷ അകദ്ദേഹണ എതന്ന എതന വജീട്ടുകേഹാരുതട 
അടതത്തെത്തെതിച.വര്ഷങ്ങള്ക്കഷ് കശഷണ എതന ഉമ്മതയ ഞഹാൻ കേണ്ടു.

ഉമ്മയഷ് എതന്ന മനസതിലേഹായതി,നതിശബത പഹാലേതിച്ച വജീടതികലേക്കഷ് കേയറതിയകപ്പഹാൾ 
എനതിക്കഷ് ആശത്വഹാസണ കതഹാന്നതി.പകക്ഷ അതതഹാരു സങ്കേടത്തെതിലേഹാഴതി,ഉപ്പതയ 
തതിരക്കതിയകപ്പഹാൾ എലഹാമഹായ ഉപ്പ മരതിച കപഹായതിരുന, ഉമ്മയഹാവതട ആരുമതിലഹാതത 
കേരഞഷ് കുഴതിഞ കേണ്ണുകേളമഹായതി നതിൽക്കുന .മകേതന.....ഉമ്മ എതന്ന വതിളതിച, 

ഞഹാൻ തതിരതിഞ കനഹാക്കതി .അകപ്പഹാൾ ഞഹാനണ ഉമ്മയുണ കേടല കേഹാണഹാനഹായതി 
വന്നതഹാണഷ് എന്ന ഓർമ്മ എതന്ന അതതിൽ നതിനണ ഉണർത്തെതിയതഷ്.കേവതിളതിലൂതട 
ഒലേതിച്ച കേണ്ണുനജീർ തുള്ളതികേൾ ഉമ്മ തുടച്ചഷ് തന.

                                                        
                      ..............................................................................
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                   മരതിക്കുന്ന വഹായനമരതിക്കുന്ന വഹായന
            ഉപനധഹാസണ                           ഷഹന.പതി.പതി-9A

            'വഹായന മരതിക്കുന'എന്നതഷ്  ഈ കലേഹാകേത്തെഷ്  തപഹാതുകവ
കകേടഷ്തകേഹാണതിരതിക്കുന്ന ഒരു പരഹാതതിയഹായതി മഹാറതിയതിരതിക്കുകേയഹാണഷ്.
ഇതതിതന്റ മു ഖധകേഹാരണണ നവ സഹാകങ്കേതതികേ വതിദധയുതട കേടന കേയ
റമഹാതണന്നഷ് നതിസണശയമഹാണഷ്.
            'നന്യൂ ജനകറഷന് 'എന്ന ഒഹാമനകപ്പരുള്ള ഈ തലേമുറ വഹായനതയ
തവറുകപ്പഹാതടയഹാണഷ്  ഉറ്റുകനഹാക്കുന്നതഷ്.പുസ്തകേങ്ങള്  അവര്  കകേതകേഹാണഷ്
തതഹാടതിട്ടുതതന്ന  കേഹാലേതമഹാരുപഹാടഹായതിട്ടുതണന്നഷ്  ശങ്കേയതിലഹാതതത്തെതന്ന
നമുക്കഷ് പറയഹാണ.ഇവതിതട നമ്മള് മനസതിലേഹാകക്കണ  കേഹാരധണ,ഈ തലേമുറ
വഹായനയുതട  മഹതത്വണ  മനസതിലേഹാക്കഹാതത  കപഹാവന  എന്നതഹാണഷ്.ഇന്നഷ്
കലേഹാകേണ  ഒരു  വതിരലത്തുമ്പതികലേക്കഷ്  ചുരുങകേയുണ  ഒഹാര്മതിച്ചഷ്  തവക്കൽ
ആവശധമതിലഹാതത  വരതികേയുണ  തചെയ   ഈകേഹാലേത്തെഷ്  പുസ്തകേങ്ങള്  ഒരു
പഹാഴ്വസ്തുവഹായതിടഹാണഷ് പലേരുകടയുണ വജീക്ഷണണ.എങ്കേതിലണ ഇനണ പുസ്തകേതത്തെ
കസ്നേഹതിക്കുന്നവര് ഉണഷ് എന്ന കേഹാരധണ  ഞഹാൻ വതിസരതിക്കുന്നതില.

                 ഈ തലേമുറയതിതലേ കുടതികേള്ക്കഷ് പുസ്തകേങ്ങളതട മഹതത്വണ
ശരതിക്കുണ  മനസതിലേഹായതിടതില.ഇതതിതനഹാരു  പരതിധതി  വതര  പുസ്തകേങ്ങകളയുണ
എഴുത്തുകേഹാകരയുണ  പറതി  അവകബഹാധമുണഹാക്കുന്നതതിൽ  അധധഹാപകേരുണ
രക്ഷതിതഹാക്കളണ  ഉത്സഹാഹണ  കേഹാണതികക്കണതഹാണഷ്  എന്നതഷ്  പറയഹാതത
വയ്യെ.അകനകേണ  പണതിതന്മഹാരുതട  വതിജ്ഞഹാന  മുത്തുകേള്  സൂക്ഷതിച്ച
അമൂലേധനതിധതിയഹാണഷ്  പുസ്തകേങ്ങതളന്നഷ്  നമ്മള്  ആദധണ
മനസതിലേഹാകക്കണതുണഷ്.നമ്മതള  ശതിക്ഷതിക്കഹാതത  നമുക്കഷ്  കലേഹാകേതത്തെ
മനസതിലേഹാക്കതിത്തെരുന്ന  ഒരു  ഗുരുനഹാഥനതണങ്കേതിൽ  അതഷ്  പുസ്തകേങ്ങള്
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മഹാത്രമഹാതണന്ന  സതധവണനമ്മള്
മനസതിലേഹാകക്കണതിയതിരതിക്കുന.കലേഹാകേത്തെതിൽ അറതിയതപ്പടവ
രതിൽ ബഹുഭൂരതിപക്ഷണ കപരുണ പുസ്തകേങ്ങളതട കൂട്ടുകേഹാരഹാണഷ്.ഇതതിന
ര്തണ വഹായന എന്നതഷ് നതമ്മ ഉന്നതതിയതികലേക്കഷ് നയതിക്കുന്ന ഒന്നഷ് 
എന്നതകല.

                എന്നഹാൽ വഹായനക്കുണ പുസ്തകേത്തെതിനണ പ്രഹാധഹാനധണ നൽകേഹാതത
കസഹാഷധൽമജീഡതിയക്കഷ്  അധതിഷതിതമഹായവര്ക്കഷ്  ഉയര്തന്നഹാരു
പദവതിയതിതലേത്തുകേ  എന്നതഷ്  വളതര  അകരഹാചെകേരമഹാതയഹാരു
കേഹാരധമഹാണഷ്.അതതിനപരതി അവര് വഹാക്കുകേകളയുണ സണസഹാരകത്തെയുണ തതഹാടഷ്
ദരതിദ്രരഹായതിത്തെജീരുകേയുണ തചെയ്യുണ.ഈ ദഹാരതിദ്രത്തെതിനഷ്  ഒകരതയഹാരു പരതിഹഹാര
മഹാര്ഗണ  വഹായന മഹാത്രമഹാണഷ്.പുസ്തകേത്തെതിനണ  വഹായനക്കുണ മഹാത്രകമ  നതമ്മ
ഈതയഹാരവസയതിൽനതിനണ കേരകേയറഹാൻ സഹാധതിക്കൂ.

                        ഈ തലേമുറയതിൽ ജജീവതിക്കുന്ന നമ്മതളലഹാവരുണ
കമൽപറഞ  കേഹാരധത്തെതിൽ  ദരതിദ്രരഹാണഷ്  എന്നതഷ്  ഞഹാനതിവതിതട

ഒഹാര്മ്മതപ്പടത്തെഹാതത  തതന്ന  നമുക്കഷ്  ഊഹതിക്കഹാവന്നതഹാണഷ്.അതതിനഹാൽ
നമുക്കതിനതിമുതൽ  പുസ്തകേങ്ങതള  ചെങ്ങഹാതതികേളഹാക്കഹാണ.മരതിക്കുന്ന
വഹായനതയജജീവതിതത്തെതികലേക്കഷ് കകേപതിടതിചയര്ത്തെഹാണ.
നതമ്മ ഒകര സമയണ പലേവതിധത്തെതിൽ സഹഹായതിക്കഹാന് കേഴതിയുന്ന
പ്രതതിഫലേണ കമഹാഹതിക്കഹാത്തെ ഗുരുനഹാഥനഹാണഷ് പുസ്തകേങ്ങതളന്ന
ചെതിന്ത നമ്മുതട മനസതിൽ സദഹാ കുടതിയതിരുത്തുകേ.കുഞണ്ണതി മഹാഷതി
തന്റ ഈ നഹാലേഷ് വരതി മനസതിതന്റ കകേഹാണതിൽ നമുകക്കവര്ക്കുണ കുറതിച്ചതിടഹാണ.

                    “വഹായതിച്ചഹാലണ വളരുണ
                      വഹായതിച്ചതിതലങ്കേതിലണ വളരുണ 
                      വഹായതിച വളര്ന്നഹാൽ വതിളയുണ 
                       വഹായതിക്കഹാതത വളര്ന്നഹാൽ വളയുണ"
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  ജജീവതിത ദൂരണജജീവതിത ദൂരണ

         കേവതിത                                                      ഷഹാക്കതിറഫര്ഹഹാന-10A    

  എതയയയ ദരങൾ

 തയണണനയയമയയരയരതരമമതണടമനയര വഴണയണൽ

 കലകൾ ,മളകൾ, ചതപനണലങളണങമന

    പല വണധ മഖഖ മടണയണണഞ ജജവണത

 മയകന പരജകണശയലയണലമട

  നയയമയയരയരതരഖ പല ദരങൾ

പണനണടയമയളയർകറണയയഖ

 ആർകറണയയഖ ,

  എത ദരഖ പണനണമടനഖ

 എതയയണണനണ പണനണയടണമതനഖ

   ജജവണതതണമന മഖഖ മടണ എനഖ
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പളങപയതങളയകണല

  കലകളയൽ പയദങളണൽ മറണയവൽപണകനയതയ

അയതയ,

   ചണതതണൽ മഞ വജഴതനയതയ ,

ആർകമറണയണലതത 

  ജജവണതമയകന രഹസസ അറയണയലകയ

 ഴ തനണറങയമയൾ , 

   ഇനണ എത ദരഖ .....   എത ദരഖ .......

ഇനണമയനത,  വരഖ നണമണഷമമനത

 ജജവണതമയകന നനകമയ

 തഴയയമയഴയർകറണയയഖ ,

 ഇനണമയത ദരഖ

  ഇനണമയത മധരവഖ കയയഖ!

                              ......................................................................

                          

ജതി. വതി. എച്ചഷ്. എസഷ്. എസഷ്. തചെടതിയഹാന്കേതിണര്                                                     50



                                                                                                                                   ഹഹാഷഷ് ടഹാഗഷ്

  അണഗജീകേഹാരങ്ങള്അണഗജീകേഹാരങ്ങള്
            മഹാതൃകേഹാപരമഹായ പ്രവർത്തെനങ്ങൾ കേഹാഴ്ചതവച തകേഹാണഷ് 2017-18 

വർഷതത്തെ മഹാതൃഭൂമതി അവഹാർഡഷ് തചെടതിയഹാണ കേതിണർ ഗവ: കഹസ്കൂൾ 
കേരസമഹാക്കതിയ വതിവരണ സകന്തഹാഷ പൂർവണ അറതിയതിക്കതട.... ഏറവണ മതികേച്ച 
വതിദധഹാലേയത്തെതിനള്ള അവഹാർഡഷ് ,മതികേച്ച അധധഹാപകേനള്ള അവഹാർഡഷ് ,കലേബ്രറതി 
പ്രവർത്തെന ങ്ങൾക്കുള്ള അവഹാർഡഷ് ,മലേപ്പുറണ ജതിലയതിതലേ മതികേച്ച ജൂനതിയർ 
തറഡഷ് കകഹാസഷ് യൂണതിറതിനള്ള അവഹാർഡഷ് എന്നതിവ കുറഞ കേഹാലേണ തകേഹാണഷ് കനടതി 
എടക്കഹാൻ സഹാധതിച എന്നതഷ് അഭതിമഹാനകേരമഹാണഷ്.ഗണതിത ശഹാസകമളയതിൽ 
ജതിലഹാതലേണ വതര കുടതികേൾ പതങ്കേടത്തു. കൂടഹാതത മലേപ്പുറണ ജതിലക്കഷ് കവണതി 
സണസഹാന തലേത്തെതിൽ ഹഹാൻഡഷ്കബഹാൾ മത്സരത്തെതിലണ പതങ്കേടത്തെതഷ് ഈ തകേഹാച 
വതിദധഹാലേയണ തതന്നയഹാണഷ്.

കലേബ്രറതി പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കുള്ള മഹാതൃഭൂമതി പുരസഹാരണ വതി.തകേ സതി പ്രതതിനതിധതി ഹമജീദലേതിയതിൽ നതിനണ 
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സത്വജീകേരതിക്കുന.

2017-18 വർഷതത്തെ മതികേച്ച അധധഹാപകേനള്ള മഹാതൃഭൂമതി നന്മ പുരസഹാരണ കകേഹാഡൂർ തചെമ്മങ്കേടവഷ് കഹസ്കൂളതിൽ 
തവച്ചഷ് നടന്ന ചെടങ്ങതിൽ പതി. ഉകബദുല എണ.എൽ.എ യതിൽ നതിനണ തചെടതിയഹാണ കേതിണർ കഹസ്കൂൾ 
അധധഹാപകേൻ അകസനഹാർ എടരതികക്കഹാടഷ് സത്വജീകേരതിക്കുന.
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  2017-18 വർഷതത്തെ മതികേച്ച നന്മ പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കുള്ള മഹാതൃഭൂമതി പുരസഷ് കേഹാരണ തചെടതിയഹാണ കേതിണർ ഗവ: 

കഹസ്കൂൾ പതി.ഉകബദുല എണ.എൽ.എയതിൽ നതിന്നഷ് ഏറ്റുവഹാങന. 15000 രൂപയുണ പ്രശണസഹാപത്രവണ 
ഉപഹഹാരവണ അടങന്നതഹാണഷ് അവഹാർഡഷ്.

മലേപ്പുറണ ജതിലയതിതലേ മതികേച്ച ജൂനതിയർ തറഡഷ് കകഹാസഷ് യൂണതിറതിനള്ള പുരസഹാരണ ജൂനതിയർ തറഡഷ് കകഹാസഷ് 
സണസഹാന കകേഹാർഡതികനററതിൽ നതിനണ തചെടതിയഹാണ കേതിണർ കഹസ്കൂൾ ജൂനതിയർ തറഡഷ് കകഹാസഷ് കേഒൗൺസതിലേർ 
അകസനഹാർ എടരതികക്കഹാടണ തജ ആർ സതി കേഹാഡറ്റുകേളണ കചെർന്നഷ് തതിരൂർ വഹാഗൺ ടഹാജഡതി ഹഹാളതിൽ നടന്ന 
ചെടങ്ങതിൽ തവച്ചഷ് ഏറ്റു വഹാങന.

                      ..................................................................................................................
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 चचचदनन चचचदनन
चचाँदनन....  चचाँदनन....

ततू ककितनना ससुन्दर हह ।

ततू ककिसकिन तलनाश किरतना हह ...

तसुम्हनारना ददोस्त किकौन हह 

नक्षत्र   आसमनान   चचाँद.... 

कनशना ममें ततू ससुन्दर कदखतना हह ।

तसुम्हनारना ररग मसुझझ  अत्भसुत किरतना हह

ररग कबिररगन प्यनारन चचाँदनन ...

ममैं तसुझझ अन्वझष किरतना हसुहुँ  ...

कऩिशना ममें आसमनान ममें  आहुँखमें चलनातना हसुहुँ...

एकि समतूह...

तसु मसुझसझ मसुस्किसु रना किरतना हह ।

चचाँदनन...चचाँदनन...

तसु ककितनना ससुन्दर हह... 
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               ............................
കകേതയ്യെത്തെഹാ ദൂരണകകേതയ്യെത്തെഹാ ദൂരണ
                കേവതിത                                                           ഫഹഷ് മതിദ-10A

വഹാർധകേധത്തെതിതന പടകുഴതിയതികലേക്കഷ് 
വജീഴുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ
എതന്തന്നതിലഹാതത ആർക്കഷ് കവണതി
തയന്നറതിയഹാതത ദൂകരക്കഷ്
അങ്ങഷ് ദൂകരക്കഷ് മഹായുന...

അയഹാളതട ശരജീരകത്തെഹാടഷ്
ഒത്തെഷ് തതന്ന അവരുതട നതിഴൽ
കറഹാഡതിൽ സ്പർശതിക്കുന
നതിരഹാശ നതിഴലേതിക്കുന്ന ആ മുഖത്തെഷ്
ഒരു മങ്ങതിയ പ്രകേഹാശമുണഷ്
അധത്വഹാനതിച്ചഷ് തളർന്ന ശരജീരവമഹായതി
ദൂകരക്കഷ് മഹായഹാൻ കപഹായഷ് മറയഹാൻ ഒരുങന....

മനസതിൽ ഏതറ നതിരഹാശകയഹാതട
പുറകകേഹാടഷ് കനഹാക്കഹാതത. തതന
യഒൗവന ജജീവതിതതത്തെ
അയഹാൾ സകന്തഹാഷകത്തെഹാതട ഓർക്കുന

വയലേതില ആർതക്കഹാതക്ക കവണതി
പണതിതയടത്തെഷ് തതന ഭഹാരധയണ
മക്കൾക്കുണ കവണതി ആകവഹാളണ
പണതിതയടത്തെ വതിയർപ്പതിൻ
ജത്വഹാലേകേൾ ഒഴുകുന്നതതിൻ
നറുമണണ ഇളണ കേഹാറതിൽ
ആകേഹാശകത്തെക്കഷ് വജീശതി
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വജീശതിയ കേഹാറതിതന തണുകപ്പറഷ്
അകദ്ദേഹണ ഒനകൂടതി ഉകന്മഷവഹാനഹായതി
കേഹാറത്തെഷ് ആടതി കുഴയുന്ന ശരജീരവണ
ഷർട്ടുണ തുണതിയുമഹായതി അകദ്ദേഹണ
വജീണ്ടുണ നടക്കഹാതനഹാരുങന.

തതന മക്കൾ ഏതറ സകന്തഹാഷകത്തെഹാതടയുണ
ആർഭഹാടകത്തെഹാതടയുണ
ജജീവതിക്കുന്നതറതിഞഷ് അയഹാൾ സകന്തഹാഷതിക്കുന.

എന്നതിട്ടുണ മക്കളകപക്ഷതിച്ച വൃദ്ധനഹാതണന്നയഹാൾ മറന.

അയഹാകളഹാളണ വലപ്പമുള്ള   നണഴൽ അയയൾകണനത കടണത!

                       

              ................................................
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കകേഹാഴതികക്കഹാടതിതന                 കകേഹാഴതികക്കഹാടതിതന                 

                                                  വസന്തത്തെതികലേക്കഷ്വസന്തത്തെതികലേക്കഷ്
               യഹാത്രഹാവതിവരണണ                                          ഫഹാത്തെതിമ ഷഹാന -8A

                 എനതിക്കഷ് ഏറവണ ഇഷതപ്പട ദതിവസമഹായതിരുന ഡതിസണബര് 7 

തവള്ളതി.ഏറവണ  വധതധസ്തമഹായ അനഭവമഹായതിരുന അതഷ്.അങ്ങതന ആ രഹാവതിതലേ 
കേടന വന,ദതിവസങ്ങളഹായതി ഞഹാന് കേഹാത്തെതിരുന്ന ആ യഹാത്ര.ഭഹാരതഷ് സഒൗടഷ് ആനഷ് 
കഗഡഷ്സതിതനയുണ കദശജീയ ഹരതിതകസനയുതടയുണ ആഭതിമുഖധത്തെതില 
കകേഹാഴതികക്കഹാകടക്കഹായതിരുന പഠനയഹാത്ര.

                 ടൂര് കപഹാകേഹാന് കവണതി ഞഹാന് സ്കൂളതില വന്നതഷ് വളതരകയതറ 
സകന്തഹാഷത്തെതിലേഹായതിരുന.ഞങ്ങള് സ്കൂളതില നതിന്നഷ് പുറതപ്പടതഷ് ഏഴഷ് മണതിക്കഹാണഷ്.എതന്ന
കപഹാതലേ എലഹാവരുണ വളതര സകന്തഹാഷത്തെതിലേഹായതിരുന.ബസഷ് എത്തെതിയകപ്പഹാള് അതതില 
കേയറഹാനള്ള തതിടക്കവണ ഓകരഹാ മുഖത്തെതിലമുണഹായതിരുന.ബസഷ് തമതല നജീങ്ങതി.ബസതിതലേ 
പഹാട്ടുകേള്തക്കഹാപ്പണ ഞങ്ങള് ആകവശകത്തെഹാതട നൃത്തെണ തചെയ.ആദധണ ഞങ്ങള് എത്തെതിയതഷ്
കബപ്പൂരതിലള്ള തജീരസണരക്ഷണകസനയുതട ആസഹാനത്തെഹാണഷ്.വളതര മകനഹാഹരമഹായ 
സലേമഹായതിരുന അതഷ്.ഞങ്ങള്ക്കഷ് ആ സലേണ വളതര ഇഷതപ്പട്ടു.ഞങ്ങള് ആ 
സഹാപനത്തെതിതന ഒരു ഭഹാഗത്തെതിലൂതട നടന നജീങ്ങതി.മകനഹാഹരമഹായ പൂകന്തഹാടണ അവതിതട 
ഉണഹായതിരുന.കനതര ഞങ്ങള് നടതന്നത്തെതിയതഷ് പുഴയതികലേക്കഹായതിരുന.ആ പുഴയുതട 
കേരയതില ചെപ്പുചെവറുകേളണഹായതിരുന.പതിതന്ന നടന്നകപ്പഹാള് മകനഹാഹരമഹായ പുഴ! 

പഹാലേത്തെതില കൂടതി നടന.തചെറതിയമജീനകേതളയുണ വലേതിയ മജീനകേതളയുണ ഞണ്ടുകേതളയുണ 
ഞങ്ങള് കേണ്ടു.അതതിനകശഷണ ഞങ്ങള് അവരുതട സഹാപനത്തെതില കേയറതി.വലേതിയ 
മജീറതിണഗഷ് ഹഹാളതില തവച്ചഷ് അവര് ഞങ്ങള്ക്കഷ് കഹാതസടത്തു.നലകേഷ്ളഹാസഹായതിരുന.അവരുതട
കൂതട നതിന്നഷ് കഫഹാകടഹാ എടത്തെഷ് ഞങ്ങള് മടങ്ങതി.
                        അവതിതട നതിന്നഷ് ഞങ്ങള് ജങ്കേഹാറതില കേയറഹാന് കപഹായതി. നല 
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രസമഹായതിരുന ആ യഹാത്ര.ജങ്കേഹാറതില നതിന്നഷ് ഇറങ്ങതിയ കശഷണ കലേറഷ് ഹഒൗസതികലേക്കഹാണഷ് 
കപഹായതഷ്.ഞങ്ങള് അതതിതന പടതികേള് കേയറഹാന് തുടങ്ങതി.ആതകേ 127 പടതികേള് 
ഉണഹായതിരുന.കുത്തെതനയുള്ള കകേഹാണതിയഹാണഷ്.ആ കകേഹാണതി കേയറഹാന് അലപണ 
പ്രയഹാസമഹാണഷ്.ചെതിലേര് ഒഴതിഞ മഹാറതി.ഞഹാനണ കൂട്ടുകേഹാരതികേളണ മുകേളതില വതര കേയറതി 
കഫഹാകടഹാ എടത്തെകശഷണ അവതിതട നതിന്നഷ് ഇറങ്ങതി,വജീണ്ടുണ ജങ്കേഹാറതില കേയറതി.ബസഷ് 
അക്കതരയഹായതിരുന.

                       പതിതന്ന ഞങ്ങള് കപഹായതഷ് കവക്കണ മുഹമ്മദഷ് ബഷജീറതിതന 
വജീടതികലേക്കഹാണഷ്.അവതിതട തവച്ചഷ് റഹാഷതിഫലേതി സര് ഞങ്ങള്ക്കഷ് കുതറ കേഹാരധങ്ങള്  
പറഞതന.അകദ്ദേഹത്തെതിതന പലേ കേ  ൃതതികേളണ എനതിക്കഷ് ഒഹാര്മ വന.പതിന്നജീടഷ് ഞങ്ങള് 
കപഹായതഷ് പഹാനകറഹാറതിയത്തെതികലേക്കഹാണഷ്.അവതിടതത്തെ പച്ചപ്പതില ഇരുന്നഷ് ഞങ്ങള് ഭക്ഷണണ
കേഴതിച.അതതിന കശഷണ അവതിതടയുള്ള ശഹാസവമഹായതി ബനതപ്പട കേളതികേളതില ഏര്തപ്പട്ടു.

ഒഹാകരഹാ കേലേതികേളണ എനതിക്കഷ് വളതര അധതികേണ ഇഷതപ്പട്ടു.എനതിക്കഷ് ഏറവണ ഇഷതപ്പടതഷ് 
കേണ്ണഹാടതിമുറതി ആയതിരുന.അങ്ങതന ഞങ്ങളതട 3 D കഷഹായുതട സമയമഹായതി.കേണ്ണടകേള് 
വഹാങ്ങതി.അതതിൽ ആസത്വദതിച്ചതിരുന. നല ഭണഗതിയഹായതിരുന കേഹാണഹാൻ . പതിന്നജീടഷ് 
കകേഹാഴതികക്കഹാടഷ് ബജീച്ചതികലേക്കഷ് കപഹായതി. ഞങ്ങൾ അധതികേകനരണ കേടലേതികനഹാതടഹാപ്പണ കേളതിച  
കഫഹാകടഹാ എടത്തു. നനവണ മണലണ നതിറഞതഹായതി ഞങ്ങളതട കദഹണ മുഴുവൻ. അഞഷ് 
മണതികയഹാതട ഞങ്ങൾ യഹാത്ര തതിരതിച. ആർക്കുണ തതന്ന തതിരതിച വരഹാൻ 
ആഗഹമതിലഹായതിരുന.

                                   
                                                            
           ...............................................................
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   സജപക രയഷജയവഖ   സജപക രയഷജയവഖ

                                ജനഹാധതിപതധവണജനഹാധതിപതധവണ
      ഉപനധഹാസണ                              തസഷ് ലേജീമ -10A

                            ഇന്തധ ഒരു ജനഹാധതിപതധ രഹാഷമഹാണഷ് ജനഹാധതിപതധതമന്നഹാൽ 
ജനങ്ങളതിൽനതിന്നഷ് ജനപ്രതതിനതിധതിതയ ജനങ്ങളഹാൽ തതിരതഞടക്കതപ്പടന. 

എലഹാരഹാജധങ്ങളണ ജനഹാധതിപതധ രഹാജധങ്ങളല.ഒരുപഹാടഷ് രഹാജധങ്ങളതിൽ 
ഏകേഹാധതിപതധണ  നതിലേനതിൽക്കുനണഷ്.

                    ജനഹാധതിപതധണ ഒരു മഹത്തെഹായ വലേതിയ കേഹാരധമഹാണഷ് ,എതന്തന്നഹാൽ 
ഒരു ഏകേഹാധതിപതതിയഹാണഷ് ഭരണണ നടത്തുന്നതഷ് എങ്കേതിൽ അയഹാളതട ക്രൂരതകേളണ 
നന്മകേളണ ജനങ്ങൾ അക്ഷരണപ്രതതി അനസരതിക്കണണ. അയഹാൾതക്കതതിതര നഹാവഷ് 
ഉയരഹാൻ പഹാടതില ,എലഹാവരുണ അയഹാതള അണഗജീകേരതിക്കണണ .എന്നഹാല  
ജനഹാധതിപതധത്തെതിൽ കേഹാരധങ്ങൾ മറതിച്ചഹാണഷ് സണഭവതിക്കുന്നതഷ്.കനതഹാക്കതള
ജനങ്ങളതട ഇഷപ്രകേഹാരണ തതിരതഞടക്കതപ്പടന. വതിമർശനങ്ങൾക്കുണ ഇളവകേളണഷ്
സത്വഹാതന്ത്രധണ, സമതത്വണ,സഹാകഹഹാദരധണ എന്നതതിലൂതടയഹാണഷ് ജനഹാധതിപതധതത്തെ നഹാണ 
വതിലേയതിരുകത്തെണതഷ് .നമ്മുതട സത്വതന്ത്ര ഇന്തധയതിൽ ഓകരഹാ പഒൗരനണ ചെതിലേ മഒൗലേതികേ
അവകേഹാശങ്ങൾ ഉണഷ് ,ഒരഹാൾക്കഷ് ഏതഷ് മതണ സത്വജീകേരതിക്കഹാനണ പഠതിക്കഹാനണ വസണ
ധരതിക്കഹാനണ ഉള്ള അവകേഹാശങ്ങൾ ഉണഷ് .പതിതന്ന സമതത്വണ ഇന്നഷ് അതതിതന വളതര 
വലേതിയ വതിജയത്തെതിൽ എത്തെതിയതിട്ടുണഷ് .ആദധണ സമതത്വത്തെതിതന കേഹാരധത്തെതിൽ 
ഉയർനവന്നതിരതിക്കുന്ന ഒരു കേഹാരധമഹാണഷ് സജീ-പുരുഷ വധതധഹാസണ.
ഇന്നഷ് ആ ഗതതി മഹാറതി എലഹാ രണഗത്തെതിലണ സജീകേൾ പ്രകവശതിചകേഴതിഞ 
ടഹാൻസഷ്തജൻഡർ മുകന്നറണ വനതകേഹാണതിരതിക്കുന .സഹാകഹഹാദരധണ എന്നതുതകേഹാണഷ് 
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതഷ് പ്രധഹാനമഹായുണ പരസ്പര കസ്നേഹവണ പരസ്പരധഹാരണയുണ ആണഷ്. 
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എന്നഹാൽ ഇവതയലഹാണ പതതിതയ പതതിതയ മങനകണഹാതയന്നഷ് സണശയമഹാണഷ്. 
അഴതിമതതി രഹാഷജീയവണ ജനഹാധതിപതധത്തെതിതനതതിരഹായ ഭരണവണ നമ്മതിൽ നതിന്നഷ് 
ഒരുപഹാടഷ് അകേതലേയല. മതത്തെതിതന കപരതിൽ പരസ്പര ശത്രുത ഇന്നഷ് സതിരണ 
കേഹാഴ്ചയഹാണഷ് .ഇങ്ങതന സണഭവതിക്കുകമ്പഹാൾ നഹാണ ഓർകക്കണ ഒരു പ്രധഹാന കേഹാരധണ 
നമ്മുതട സത്വതന്ത്ര ഇന്തധജനഹാധതിപതധ രഹാഷണ ആകേഹാൻ എത്രകയഹാ എത്രകയഹാ 
മുസൽമഹാതനയുണ ഹതിന്ദുവതിതനയുണ കേഠതിനപ്രയതണ ഉണഷ്.

                     സജീതയ വതിലേയതിരുത്തുകേയഹാതണങ്കേതിൽ ആദധകേഹാലേങ്ങളതിൽ സജീതയ 
എനണ പതിന്നതികലേക്കഷ് മഹാറതി നതിർത്തുന്ന സഹാഹചെരധമഹാണഷ് ഉണഹായതിരുന്നതഷ്. 
അവർക്കഷ് വതിദധഹാഭധഹാസണ നതികഷധതിച, സത്വഹാതന്ത്രധണ നതികഷധതിച തപഹാതുരണഗകത്തെക്കഷ്
പ്രകവശനണ നതികഷധതിച.യഥഹാർതത്തെതിൽ സജീക്കഷ് അവളതട നഗ്നത മറക്കഹാൻ 
കപഹാലമുള്ള സത്വഹാതന്ത്രധണ ഇവതിതട അനധമഹായതിരുന .എന്നഹാൽ നതിരവധതി 
സമരങ്ങളതിലൂതട അവൾ അതഷ് കനടതിതയടത്തു .സജീക്കഷ് എലഹാ തരത്തെതിലമുള്ള 
സത്വഹാതന്ത്രധണ രൂപതപ്പട്ടു .പണ്ടുകേഹാലേത്തെഷ് സജീകേൾക്കഷ് കജഹാലേതി എന്നതഷ് വളതരകയതറ 
അനധമഹായതിരുന .പ്രഹാഥമതികേ വതിദധഹാഭധഹാസണ കപഹാലണ അവർക്കഷ് 
നതികഷധതിക്കതപ്പടതിരുന എന്നഹാൽ ഇന്നഷ് എവതിതടയുണ സജീ മുന്നതിലേഹാണഷ് .കജഹാലേതിയതിലണ
പഠനത്തെതിലണ തുടങ്ങതി എലഹാ രണഗങ്ങളതിലണ സജീ ഏതറ മുന്നതിലേഹാണഷ്.

                      രഹാഷജീയത്തെതിൽ കപഹാലണ സജീകേൾ സജജീവമഹാണഷ് .സജീ പക്ഷ രഹാഷജീയണ
എന്നതഷ് സജീകേളതട ഉന്നമനത്തെതിനഹായതി വളതരകയതറ സഹഹായതിക്കുന്ന ഒരു 
കേഹാരധമഹാണഷ് .ഇതു മുകഖന സജീയുതട പ്രശ്നങ്ങൾ മനസതിലേഹാക്കഹാൻ വളതരകയതറ 
സഹഹായകേമഹാണഷ്. രഹാജധത്തെതിൻതറ രഹാഷജീയണ ഇകപ്പഹാൾ സജീകേളതിലണ ഉയർന വന 
തകേഹാണതിരതിക്കുന .കേധഹാമ്പസഷ് രഹാഷജീയണ സജീ വളതരകയതറ മുന്നതിലേഹാണഷ് .ഇതഷ് 
സജീകേൾതക്കതതിതരയുള്ള ക്രൂരതകേൾ അടതിച്ചമർത്തെഹാൻ  വളതരകയതറ 
സഹഹായകേമഹാണഷ് .ഒരു സജീക്കഷ് മറ്റു സജീകേളതട വതിഷമങ്ങൾ മനസതിലേഹാകുണ
മനസതിലേഹാക്കഹാൻ ബുദ്ധതിമുതടഹാനമതില .സജീക്കഷ് ഇത്രകയതറ മുകന്നറണ ഉണഹായതിട്ടുണ 
സജീകേൾതക്കതതിതരയുള്ള അതതികമങ്ങൾ വളർന വരുന .അതതിതന 
അടതിച്ചമർത്തെഹാൻ ഒരു സജീപക്ഷ രഹാഷജീയത്തെതിന ഏതറ സഹഹായകേമഹാണഷ് .പണ്ടു 
കേഹാലേങ്ങളതിൽ സജീകേൾക്കഷ് ജനഹാധതിപതധണ എന്നതഷ് സത്വപണ കേഹാണഹാൻ കപഹാലണ 
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സഹാധധമലഹായതിരുന .

                               പണ്ടുകേഹാലേങ്ങളതിൽ സജീ കവദനകേളണ യഹാതനകേളണ കേഹാണഹാനണ 
കകേൾക്കഹാനണ ആരുണ തയ്യെഹാറഹായതിരുന്നതില. ഇന്നവള്ക്കഷ് കവണ എലഹാ 
സഒൗകേരധങ്ങളണ ഇവതിതട ലേഭധമഹാണഷ് വതിദധഹാഭധഹാസസഹാപനങ്ങൾ മുതൽ 
ആരണഭതിക്കുന.ഇന്നഷ് സജീക്കഷ് കവണതി മഹാത്രമഹായതി സണഘടനകേൾ ഒരുപഹാടണഷ്. 
ഇന്നതത്തെ സമൂഹത്തെതിൽ സജീ പക്ഷ രഹാഷജീയവണ ജനഹാധതിപതധവണ വളതര 
അതധഹാവശധമഹാണഷ് .സജീകേൾക്കഷ് എലഹാ കമഖലേകേളതിലണ അവസരങ്ങൾ വളതര 
കുറവഹായതിരുന, ഇന്നഷ് എലഹാ കമഖലേകേളതിലണ അവസരങ്ങൾ ലേഭധമഹാകക്കണതുണഷ് 
ഇന്നഷ് ജജീവതിതത്തെതിൽ പ്രയഹാസമനഭവതിക്കുന്ന സജീകേൾ വളതര ഏതറയഹാണഷ്.അവർക്കഷ്
ഒരു തഹാങ്ങഹായതി മുകന്നഹാട്ടുവരഹാൻ രഹാഷജീയക്കഹാരുണ ജനപ്രതതിനതിധതികേളണ തയ്യെഹാറഹാവന 
സജീകേൾതക്കതതിതരയുള്ള ക്രൂരതകേൾ കുറക്കുവഹാൻ കവണ എലഹാ 
സണവതിധഹാനങ്ങളണസുരക്ഷയുണ ഏർതപ്പടകത്തെണതുണഷ് ,സജീപക്ഷ ജനഹാധതിപതധണ 
വതിജയതിക്കതട.

                     
                                                             
     .........................................................................
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 സള കയയണകപവരതനങളണലമട സള കയയണകപവരതനങളണലമട
 

•  Brazil world cup പ്രചെരണഹാര്തണ വതിവതിധ രഹാജധങ്ങതള പ്രതതിനതിധജീകേരതിച്ചഷ് 
കുടതികേളതട ഫുടഷ്കബഹാള് മലസരണ സണഘടതിപ്പതിച.കൂടഹാതത കലേഹാകേകേപ്പഷ് കേത്വതിസഷ് 
മലസരവണ സണഘടതിപ്പതിച

• അന്തഹാരഹാഷ കയഹാഗദതിനകത്തെഹാടനബനതിച്ചഷ് അസണബതിയതില കയഹാഗ 
പ്രദര്ശനണ നടക്കുകേയുണഹായതി. കേത്വതിസഷ് മലസരവണ നടത്തെതി

• സുബ്രകതഹാകേപ്പതിനള്ള under 14,under 17 ഫുടഷ്കബഹാള് തസലേക്ഷനണ തുടര് 
ദതിവസങ്ങളതില 3 മുതല 5:30 വതര കകേഹാച്ചതിങഷ് കേധഹാമ്പഷ് നടത്തെതി.

• കലേഹാകേകേപ്പഷ് പ്രവചെന മലസരണ സണഘടതിപ്പതിച.

• ആഗസ്തഷ് 15 നഷ് മനഷധപതിരമതിഡഷ്, മഹാര്ച്ചഷ് പഹാസ്റ്റഷ് നടത്തെതി
• സുബ്രകതഹാകേപ്പഷ് സബഷ് ജതിലഹാമലസരത്തെതില മൂന്നഹാണ സഹാനണ കേരസമഹാക്കതി
• ഫുടഷ്കബഹാള് അക്കഹാദമതി യു.ഷറഫലേതി ഉദഷ്ഘഹാടനണ തചെയ
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         ........................................

.Fourteen 

Golden PrinciplesGolden Principles

for Stress Free Livingfor Stress Free Living

                                   Dr. Mohammed Musthafa
                                                             Physical Education

➢ There is always some advantage in every event of life.Think over the
advantage.

➢ Do not worry about the mistakes done in the past.The past is a 
ghost.Do not worry about future which has not yet born.Make the 
present positive and creative.

➢ Do not compare yourself with others,you are a unique person in the 
world.

➢ Do not feel jealous of others;be contented
➢ Do not feel superior to others;give up ego.
➢ Do not try to solve many problems at a time.Open only one 

compartment and put maximum efforts.
➢ If you cannot solve a problem despite of all efforts,do not be 

unhappy.Time is the best healer.
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➢ Consider your crtics as your well wisher.By describing your 
weakness,they are acting as Psychotherapist.Also do not criticise 
others at their back.

➢ Do not think of taking revenge -forgive and forget.
➢ Surrender all worries to god and relax.
➢ Have positive attitude towards day to day events.
➢ Check your mind traffic by observing your mind.It will stop 

producing unwanted thoughts.
➢ Laughter is an antidote to stress.Laugh on your mistakes but do not 

laugh on others
➢ practice meditation for 15 minutes daily.it will bring 

peace,poise and relaxation of mind and body.
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Exam Hall

 Poem                Saranya-English

A hall transformed in to a court room,
the question papers and their partners,
answer sheets be the judges of genuineness.

Dubious eyes encounter with papers and watches, 
for some,two and a half hours dash like a racing horse,
and for a few ,it crawls like a snail's speed.

At times,the court room becomes a prayer hall,
where the god gets down from the paradise,
with an enlightening touch.

A hide and seek game of mind after the right answers,
too laborious to come out victorious in the game,
true warrior the mind is,which works
with its weapon, the mighty 'pen '.

Doubtful eyes reflect happiness in the paper,
with the enlightened flash of mind.

                               ..........................
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                              ചണതപദരശനഖ
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