


 വി്ാനം വിൂു്ി എ്ി നിඈന 
തിുകാലഘട്ി വിവൂവിനിമു സാ്േതിക 
വിദയുി ංടികളെ ്ാവീണയ ളവൂാඈനതി
നം, അ വഴി ഹൈളെക് ്ാസ് റികെി ുഠന
്വ്നങ എുപമാ്ി തിൂിചറിവി്ല്് 
ංടികളെ നുിඈകയം ളെുന സാൈെൂയ്ി  
റൈ് മാനിു ൈുളസ്ടറി  ലി്ി 
ഹക്്സ് ൂണി്ിളെ ആഭി ഖയ്ി ത്ാറാඈ
ന   ഡിജി് മാഗസിന് എ്ാവിധ ഭാ കങും 
്ന ു.

                   അസീസ് അ്ാെി

ഹെഡ്മാറസ്േശം
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സ്േശം

വിവൂസാ്േതിക വിദയ അനദിനം ്നറിളകാടിള്ാ
ടിൂിඈന കാലഘട്ിലാണ് നാം ജീവിඈനത്. നുളെ ං
ടികും അതിളനാപം സ ചൂി്്ടിുിൂിඈു. ഇതിനാുി IT 
“ISSIO” ഒ ്ിുിൂിඈന ക്ട ുഠന ുധതിുാണ് ലി്ി 
ഹക്്സ്. അറിവിളെ ്ലാകം വിൂു്ി സാു്മാ്ാ 
രമിඈന R.ൃ.S.S ളല ංടിുട്ിളെ സംൂംഭമാു ഇ – മാഗസിന് 
എ്ാ വിധ ആശംസകും ്ന നതിളനാപം ഇതിളെ സാൂഥിക
ൊു അധയാുകඈം എ്ാവിധ അഭിനദനങും അപിඈു.

സൂിത
“.PTA ്സിഡട്
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ുഖഹമാഴി

വാുനയളെ ്ലാകം വെളൂുധികം മാുകുാണ്. ുഠനുാ
്ഠയതൂ വു് ഡിജി്ലാുി ളകാടിൂിඈന ഈ കാലഘട
്ി റൈ് മാനിു ൈു ളസ്ടറി െിളല ലി്ി ഹക്്സ് 
അംഗങുളെ ്ന തവ്ി തുാുാറി്ിു മാഗസിനാണ് ංടി
ඉടം. ഈ എെിു സംൂംഭം വാുന്ാ്് സമപിඈു.  
                                                                    

                                                                     

                                                                   അസീസ് ඃൂാുട്
                                                                        ഹക്്മാറ
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വിവൂ വിനിമു സാ്േതിക വിദയക് അനദിനം ്ാതിനിധയം വധി
ുവ ന ഒ  കാലഘട്ിലാണ് ഇന് നാം ജീവിඈനത്. ഏളതേിലം തൂ
്ിലള ഒ  ഇെളുെ ഈ ് മഖലുി ളെ്ാ് ആ ം തളനയടാവി്. 
അതിനാ ഈ ്മഖലളുඈറിച് നനാുി അറി്ുടത് അതയാവശയമാണ്.
്്തയകിും വിദയാതിക, ളഗുിം ്്ാ്ാമിംങ് ത ളവൃ്ഹസ്് 

ുീകൂണം വളൂ ധാൂാെം സാധയതക ഈ ൂംഗുട്. വിവൂവിനിമു 
സാ്േതിക ൂംഗള് െതിඈഴിക തിൂിചറിുളകാട് ഈ ്മഖലുി 
കഴി ള ංടികളെ കളട്ി അവളൂ ്്ാ്ാൈിപിඈനതിനാുി ്കൂെ 
സ്ാറിളെ കീഴിലള ഐ.െി. @  ുീകൂിച ുധതിുാണ് ലി്ി 
ഹക്്സ്. ്കൂെ സം്ാന്ിലെനീെ ള ഹൈ ുകെി ഈ ുധതി 
്കാൂ ള ഐ.െി. ്ുക ുീകൂിചിുട്. ഭാവിുി ඃുത ං ു
കളെ ഈ ുധതിുി ളെ ഹവദഗ്ധയം ്നെിുവൂാ്ി മാ്ാ കഴിയം. അത് 
്കൂെീു സ ൈ്ി തളന മാ്ങ ഉടാ്ാ കാൂണമാ്ു്ാം.

അന്ൈ്.ളക
X

Th- D

ലി്ികൈ്്സ്
ഒുഎ്ി്�ാ്ം
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പചവിൂിച വു്ലാലങും കാ്ി 
 ഇെകിുാുന സസയലതാദികും 
ളതങിതലുകും ്െളനാ ്ിു 
്തി ൂമണീുതുി ആസവാദകളൂ 
ංെിൂണിുിപിඈന ത്റാളപാുി
 ്്ദശം.നിൂവധി ുകൊ 
ു്ളപട ്്ദശമാണ് ്ി, ല

്ി, ഇല ്ി, അൂ ്ി, 
്കാ ്ി ഇവുി വി ളനുന 
്ദശാെനുഷിക ്തി ്േൈികു
ളെ മനംകവ ന കാചുാണ്.

1942- സിം ്ഗസ് എ.
ുി ൂ ആുിടാണ് ഈ ്ാുന
്ിളെ െ്ം.ുിനീെ് ആു്ചൂി 
സൗ്്മാപിെ യ.ുി ൂൊുി ഉു
്ളപു. റ്ാനിു ഹൈൂൊുി 

രതാപങുടെ 
നിറവി 

ഒു രദേശം
ഉു്ളപുനത് 1968- ആണ്. 
2014- ആ്ചൂി റ്ാനിു ൈു 
ളസ്െറി ൂൊുി മാറി്ഴിു.

ഇ്യ്് സവാത്യം കിുനതിന് 
്് തളന ്ാുിതമാു ഈ വി

ദയാലു്ി നിന് വി്ാന്ിളെ 
ഹക്ിൂിയമാുി റു്ുാുവ 
നിൂവധിുാണ്.സമീുുചാുു
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കെിലളവ ඃെി വിദയ ്നുവാ ദീഘ
കാലമാുിആരുിച് ്ുാංനത് ഈ 
്ാുനള്ുാണ്. ൂാജയ്ിനകും 

റും വിവിധ റകെി ്വ്ിඈ
ന ്ഗഭൂാു അ്നകം വയ്ിതവങ 
ഈ ്ാുന്ിളെ സ്തികൊണ്

2014- െ്ം ංറിച ൈു ളസ്െ
റിുി ക്ട സുസ്,ൈൿമാനി്ീസ് 
എനി ൂ ുകൊണ് അനവദിച്കിടിുിുള
ത്. സുസ് ൂപി ക്ട സുസ്,
ൂിസി്്, ളകമിടി, മാ്് ്കാ്ി്നഷ
നം ൈൿമാ്ീസ് ൂപി ്സാ്ഷയാെജി, 
്ജണലിസം,ക്ട അ്ി്്ഷ,ക
മണി്്്ീവ് ഇം്ീഷ് എനിവയളെ 
്കാ്ി്നഷനമാണ് നിലവിലളത്.ുൗൂ
് ഖനാു കാൂയാട് ංഞമദ് ൈാജിയളെ 
കഴി ്മാ്നജ്ളമെിന് കീഴി സജ
മാു ുി.െി.എ.യളെയം ക്മാുകൂാു 
അധയാുക ളെയം അനധയാുക ജീവ

ന്ാ ളെയം അചെ്്ൃാധ്്ാളെ 
തളെ വയ്ിതവ വികസന്ി രധു
തിപിച ുഠിതാ്ുളെയം ඃടാമുി ളെ 
ഈ ്ാുനം ്ൂാഗതിുി്ല്് ංതി
ඈകുാണ്.

വിവിധ കാലുെ കെി ്ധാനാധയാ
ുകനാുി ന ുി.ുി. അുറൈിമാ 
മാറ,സി.ളക. അു്മാറ, ുി. സമാ
റ,െി.ංഞമദ് മാറ,വി.ളക.അു 
ഖാദ മാറ, ളക.ൃാലണ മാറ, 
ളക  ൂാജമാറ, വിുി.രീധൂമാറ 
ുിංഞമദ് മാറ , െി.ളക ංഞുള 
മാറ,െി.ංഞമദ്മാറ,െി.ളക.ංഞ
ുളമാറ,ഒ.ുി.െര മാറ,ളക.െി.ു
മനാഭ മാറ,എനിവ ്ന തവംളകാ
ു് ഈ ്ാുന്ിളെ ഇ്പാഴള് 
ളൈ്ാറ അ്ാെി അസീസ് മാററാ
ണ്.
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ുഠനളമന ്ുൂി ഇന് നില
വിലള സരദാു ം ധയാന മാുി 
്തയഷ്ി ൃ്ളമാുമി് മാ
രമ് ുഠിളചു് എ്ാ്ി്നയം നി
രഭമാ്ി കെയന കലുാണ് ധയാനം 
എേിലം ഒ  ധയാനി ുഠനള് 
എങളന കാുു എനത് ഒ  ുഠ
നവിഷും തളനുാണ്. ധയാന മാഗ
്ിളല ുഠനം  ജീവിതള് റു 
നിും വിവൂങ ്ശഖൂിച് അറിയ
നതിന് ുകൂം അക്് നിും ആഴ
്ി അറിഞനഭവി്ലാണ് . താ 
തളന ു്ി ഒും അറിയനി് എന 
അറിവ് ്ുാളല തളന തനി്് ുല ം 
അറിുാം ധാൂണയളെ ുൂിമിതികളെ 

പഠി്ാടത പഠി്ാം 
ധ്ാനാമകമായി !...

ഉള്ാളലം അവിളെ ുഥാതമാു അ്നവ
ഷണാമക ു ഠനമാ ു . അൈ്ളു ഹകവിട് 
അതയ്സനധമാുി ഒൂാ നെുന ആമ 
ുാരുാണത് നിൃ്ി്ചാ ൃലം ്്ുാ
ഗി്ചാ  അങളനളുാ  ്ുാണം ആඈം 
സാധയമാവി്. ശിഷയ ത്ാറാ ്്ാ, ു  
സനിൈിതനാ ം എന ്ുാളല തനിളല വഴി
കാടിളു സംഭവി്ാ അനവദിඈ്്ാ 

തിു തിൂിചറി കും ആവിഭവിඈു. ുല
്പാഴം ആദയുവുക വു്ച് ളകാട് തളന 
വീ്ം വീ്ം ആ ുാര െ്ങടി വ ം....

ഖകൂ ം :ഖകൂ മാു അനഭവങു
ളതാണ് ജീവിതം. ഇതി ുഠനള് ആ്ാദ
കൂമാുി കാുന ഒൂാളെ സംൃ്ിചിെ്്ാ
െം ധയാന്ിളെ െില സാധയതകളെ ആ വയ്ി 
അറിുാളത ്്ുാജനളപുുുട് എന് 
ുറുാം. ധയാന്ി്ലඈള ആ ആെിളെ വഴി 
ඃുത റു കിെඈകുാണ്. കാൂണം തളെ 
സ്യളെ എ്ാ സാധയതക്െയം ഉു്ുാ
ഗിച് ളകാട് , ആസവദിച് ളകാട് ഒൂാ്് 

 ~ സതിഷ് ളക ്െൂാ ൂം ~ 
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ുഠന്ി ളെ ്ുാകാ കഴിയ്്ാ ഏത് 
ുഠന്ി്െയം ഗൈനമാഗങളെ നനാുി 
ുൂിെുളപൊനം ഇളതാുമ് താളനന ്ൃാ
ധയ്ി്ല്് കെു ളെ്ാനം രമിചാ 
കഴിയം. അങളനളുാ  ്ൃാധതല ളടന് 
കാടി ളകാു്ാ ു ാക്ി എള്േിലം സാ
ധിചാ അവിളെ ധയാനം സംഭവിඈു. വെളൂ 
്വഗം ഇ്ൂ്ാ്് ധയാനാനഭവ്ിളെ  
െിുറിുാനാ ം. ു്ഷ വെളൂ ുൂിമിതമാു 
അ്ൂളമാ  വിഭാഗള്്ാ ඃുതലളത് 
ുഠനം വഴി ടിു, നിൃ്ിതമാുി അതിന് 
വഴങി ളകാു്്ടി വന ൂൂിുഷമാണ് !...

ഏത് തൂം ുഠനമാുാലം അത് ഒും 
ഇഷ്ടമി്ാ്, വ്മാന സാൈെൂയ്ി 
അതിന് വിധി്ളപട വയ്ിക്്, ഔുൊ
ൂികവിദയാഭയാസ്ിളെ  മതസരദാു്ിളെ  
ഏളതേിലം ്്ാന്ിളെ ഭാഗമാ്കടി 
വനവ്്, ഇനള് ංടിക്്, അവൂനഭ
വിඈന സംഘഷങඈം ്ുാസങඈം  
ആശവാസ്മകാ ധയാനമാഗ്ി എ്് ളെ
്ാനാ ം എനതാണ് ഇവിളെ െി്ാവിഷും.
അതിന് ധയാന്ി എ്ാണ് സംഭവിඈന
ത് എന ്ാഥമികമാുി അറി്ുട ട്. കാ
ൂയങളെ അളത്ാുാലം ഉളത് ്ുാളല , മന
സിളെ ജനലക്ുറം ്നാ്ി കാണലാണ് 
ധയാനം. അ്പാ തനിളല ുഠിതാവിളന സം
ൃ്ിച, അത് ഒ  ංടിുാളണേി ൂെി 
വ നതിളന ു്ിയളതെ്ം ഓ്ൂാ ഘടള് 
ു്ിയം ശൂിඈ ള തളെ നിലുാളെ്ാളണ
ന് അ്നവഷി്ാനള അവസൂളമാ ඈകുാ
ണ് ആദയം ്വടത്. എ്് ളകാട് ഇ്ൂളമാ
ൂവ്ുി തങ എ്ിളപു, എ്ാണ് 
ഇവിളെ തനി ്വ്ിඈനത് എനിങ
്നയള ്ൊദയങ്് ഓ്ൂാ ് ം ആദയം 
സവും തനതാു ഉ്ൂം കളട്്ടി 
വ ം...

നിലവിലള സാ ൈിക, ංുംൃ സാൈെ

ൂയമാണ് ഒ  ංടിയളെ ഔുൊൂിക വിദയാ
ഭയാസ്ിളെ , മതുഠന്ിളെ , എ്ാതൂം 
ുഠന്ി്െയം അെി്ാനം. അവ്് തി
ൂളഞു്ാ ്വളറ ഒ  ഓു്ഷനി്. മാര
മ് ൂഷിതാ്ും അധയാുക ം സ ൈ ം 
ഇങളനളുാ  സരദാും വെളൂ മൈ
്ൂമാളണന് വിശവസിඈകയം ളെുു. 
കാൂണം ഈ ൂീതിുി ളെ നനാുി കെു 
്ുാංനവ ഉുന മാനയതയം ്ജാലിയം 
ജീവിത സൗകൂയങും ്നുനത് അവ 
കാുുട്. ു്ഷ ജീവിത്ിളെ ുണ
്മമ നിണുിඈനത് ആ്ൂികമാുി, 
അെി്ാനുൂമാുി ഒൂാ എങളന ജീവി
തള് അനഭവിඈു എന് ඃെി ുൂിഗണി
ച് ളകാടാവണം എുളത് ആ ം ുൂിഗ
ണിඈനി്. ഔനതയളമനാ അകും 

റും ഒ്ൂ ്ുാളല  ഉുു നിඈന, 
മനഷയസാധയതകളെ ുൂമാവധി ഉു്ുാ
ഗി്ാ ുുന അവ്ുാണ്. അ്പാ 
ൃാൈയമാുതിളനാപം വയ്ി തളെ ആ്
ൂിക സ്ുി ඃെി ഷ്ടിയറപിඈകയം 
അവിളെ ඃുത വലിു ്ലാകള് കളട
ുകയം ളെുു.

്ാസി, ുാഠ തക്ിന് നി 
ളെലവഴി്ളപുന സമുള് അത് എര 
വിൂസമാുാലം അതിളന ഒ  സവീകൂണ ഭാ
വ്ി കാണാ ുഠിඈക എുളത് ര
ധി്്ട കാൂയമാണ്. ുഠി്ാ തനി്് 
ഇഷ്ടമി് എനതാണ്  സതയളമേി 
അതിളന അത് ്ുാളല ഉള്ാുക. നി
ലവിലള സാൈെൂയ്ി അങളനളുാ  
ളകണിുി നിന് ൂഷളപൊ തനി്ാ
വി് എനറിഞ് അതിന് ്വടിയം സമ
ു്ിളെ, ജീവിത്ിളെ ഒ  ുേ് ആ്ാ
ദ്്ാളെ വിു ളകാുඈക. താ നനാുി 
ുഠിඈനവനാണ്, ്മാശ്ാൂനാണ് എനി
ങളനയള കുെ്ൃാധള് ഉ്ുഷി
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ඈക.  ന്ത് , െീ് എന ്വതിൂിവി്ാളത 
വുതകളെ കാണാ സാധി്ണം. അവിളെ 
അ്ാച്ളമളൊ, ഡി്ാച്ളമ്ൊ ഇ്. മനഷയ 
സവഭാവം വച് ഏളതേിലം ഒൂ്ം സവീകൂിඈന 
്തം മാ്ിളുു്് മതിുാ . മധയമാഗമാ
ണ് അഭികാമയം. അങളന ുഠനവഴിുി താ 
ളെ്്ടത് കഴിയനര ്ൃാധ്്ാളെ നി
വൈിඈക. അതിളെ ൂലം അന്ുാജയമാു 
ൂീതിുി വന് ളകാും...

ുഠന്ി ഴංക എന ഒനി്് 
എളനാ  ്ൊദയം ഇവിളെ ്സ്മാണ്. ധയാ
നള് സംൃ്ിചിെ്്ാെം ലുനം ുാൂ
മയ്ിളലു്്ാ, ന്ക ൃ്്ില
ലിഞ് ഇ്ാതാ ന ്ുാളല സാഷികൂണം 
സംഭവി്ച മതിുാ . ്നളൂ മറിച് തളെ രധ 
എര്്ാെ ട് എന ക ത്ലാളെ ്നാു 
്ുാ ന ൂീതിുാണ് ഇവിളെ ുൂീഷി്ാ 
ന്ത്! ുിെി വിു ്ുാവാളത, തളന നഷ്ട
ളപൊളത, വിൂസത്ുയം സ്്ാഷ്്യം 
അറിഞ് ളകാട് നീുക. ലഷയം, ധാൂണ
ക, വിലുി ്ലക ഒുമി്ാളത, മാ
ഗള് അതിളെ എ്ാ ഹവുൂീതയങ്െയം 
നമതിമ്െയം ഉള്ാട് ളകാട് സവീ
കൂിചാനുിച് ആനദിඈക അങളനുാുാ 
ുഠനം ഒൂി്ലം ഒ  ഭാൂമാവി് ഇത് സാധയ
മാുാ ജീവിതലാെിതയ്ിളെ രം തളന 
ഒൂാ്് കളട്ാനാുി എന് ുറുാം...

എവിളെ െുു, ഏളതാള് വഴിുി
ളെ, എരമാരം ആഴ്ി സചൂിඈു , 

എള്ാള് ഉള്ാുു, എള്ാള് വിു 
്ുാുി, എവിളെ അവസാനിඈു, ഓമുി 
എള്ാള് ൃാ്ിയട്, അ്പാ മനസില
ടാു ്താനലക, ശൂീൂ്ിനടാു അസവ
്തക ഇങളന ഓ്ൂാ ഘട്ിലം തളെ 
അവ്കളെ ഷിച് ്നാඈക ! താ ര

ധിඈകുാ്ണാ, സവന ്ലാക്് ഴංകുാ
്ണാ എളനാള് അറിുാ രമിඈ്്ാ 
ുഠനം ധയാന്ിളെ ്മഖലളു പശിඈു 
! ഇങളനളുാൂവ് ്ിളചു്ണളമേി 
ഇൂിപിലം നെപിലം എ്ിന് ശവസന്ി 
്ുാലം ඃുത രധി്്ടി വ ം. എ്ാത
ൂം കുെഭാവങും ഉ്ുഷി്്ടി വ ം. ുഠ
നൂലള് ു്ിയള എ്ാ  ധാൂണകും 
മാു്ു കെ്ുടി വ ം. എ്് ുഠിു എന് 
അ്നവഷി്്ട കാൂയ്മുി്. മറിച് താ 
എങളനുാണ് ുാഠയവുവി ളെ കെു ്ുാ
ളകാടിൂിඈനത് എന് മാരം ്നാඈക.

ുഠന്ിളെ അമിത ്ാധാനയം  ജീവി
ത്ിളെ ഗൗൂവം വെളൂ്ുളറ വലതാඈു.
സതയ്ി എത് ുഠന ം അതിജീവന്ിു
ള  വിെിരമാളുാ  കെിുാണ്.  സാ ൈിക 
ജീവിതള് ഖകൂമാ്ാ ്വടി അതിളന 
ഭംഗിുാുി  ഉു്ുാഗിඈനതി ളതുമി
്. ു്ഷ അത് ളകാട് എ്ാമാുി എന് 
ക തി ഒൂി്ലം അറി കുമാുി തമുീഭവി
ച് തീപിളല്ാതിൂിඈക. ആ ഭാൂ്മറിു 
തമാശളു ആസവദിඈക.  ുഠന്ിളെ മു റ
ള് ു്ിയള ക തലകളെ ജീവിത്ിലെനീ
െം ഹകവിൊതിൂിඈക. ഞാളനന ഭാവ്ിളെ 
അെി്ാനം മാു്ു കെുാ, ജീവിത്ിളെ 
ഉളി്ല്് ඃുത അു്് നി്ാ, ുഠന
ള് ഖകൂമാു അനഭവമാ്ി മാ്ാ ് വളറ 
ഉുാുങെി്.  ജീവിത്ിളെ സകല ഉ്
ൂവാദി് ം തനിളു ഏള്ു്ാ ഒൂാളെ 
്ാതനാඈന, ുഠി്ാളത ുഠിඈന സവും
ുഠന്ിളല ന് ുാഠം ഇനിയം നാം ുഠി്്
ടിുിൂിඈു.
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ഉണന് ഉമറള്്ിുാ എും കാു
നത് ആു്ചൂി റ്ാനിു ൈു ളസ്െറി 

െിളെ ൃുനില ളകടിെ ങൊണ്. ഈ വിദയാല
ു മായ ള എളെ ൃ്ം അവസാനിඈനി് . 
ഞാ ുഠിച ം ഈ വിദയാലു്ി നിനാണ്.

വ  ഷങ്് ്് ആു്ചൂി സൗ്് 
മാപിെ എ.ുി ൊുി ്വ്നമാൂംഭിച ഒ  
ഉനാെ ളകാു വിദയാലമാുാണ് ഇന് ത്റാ
ളപാുിലിളെ ൃദുഭാഗ്് തലയു്ി നി
ඈന ആു്ചൂി റ്ാനിു ൈു ളസ്െറി 

.ഒു ത അച് വളൂയള 5 ്ാ കും ഒ  
ളഷഡിലാുി ു നെ്ിന നത്. ്ധാനധയാു
കനാു നാറാണ്് ളമാു മാറും, നാറാണ്് 
മു മാറ,്ക്ൊ്് അമദ് മാറ എനിവൂാുി

ു ആദയള് ഹ്മറി അധയാുക ഈ എ.
ുി െിളെ മാ്നജ്ളമെ് രീ.ണ ංുപ് ുിനീെ് 
ജനാൃ് കാൂയാട് അുറൈിമാ സാൈിൃിളെയം 
കീഴാ്ി ංഞുള സാൈിൃിളെയം അഷീണ
്ുനള് െന് ഈ ളകാു വിദയാലും ആു
്ചൂി സൗ്് മാപിെ ൊുി ഉു്ളപു.

 െിന് തിു നിലവാൂ ള ളകടിെ ട് 1 
ത 8 വളൂ ്ാ കും ഉടാുി.്മളല മഠ്ി 

ദാ്മാദൂന്യാ മാറ യ.ുി.  ളൈ്ാറ
റാുി ൊളജുു. ുി.്ഗാുാല മാറ,യ.ുി. 
അധയാുക.ഇെ്് ංറുകാലം രീ. ുി.എസ്. 
വാൂയ മാറ ളൈ്ാററായം ൊളജു്ി ു.
്ഗഭൂാു ഈ അധയാുക ඃടാമുി ഒ  ഹൈ
ൂെിളെ ളകും മും ഈ യ.ുി. െിന് ഹകവനി

ു.ജനാൃ് :ളക.െി ൂ ൂ് മൗലവി,രീ.ളക.വി. 
്ഗാുാല മാറ,രീ ංേ മാറ എനിവളൂാ
ഴിളക ൃാ്ിളു്ാവ ം കാലുവനികඈളി 
മറു്ുാുി. ,ൈു ളസ്ടറി ൊുി 
ഇന് ഉു്ളപട്പാ,ളകടിെവി ലീകൂണ 
ആവശയാതം ഈ വഷം ളുാെിുമാ്ളപുന
വളൂ ആ ്ാുനം തലയു്ി നിനി ു.

ജ:കാൂയാട് അുറൈിമാ സാൈിൃിളെ വി
്ുാഗാന്ൂം ൂ മാ്നജ്ളമെ് തറമ ංഞ

ഓമകളിൂടെ
ഇരാുിമാറ നാ്ോ്റാ്്

മദ് സാൈിൃിളെയം കാൂയാട് ංഞമദ് ൈാജി
യളെയം അധീനതുി വു.ഈ ൂ് ്ു ളെയം 
്ുന ൂലമാുി 1668-  ഈ ്ാുനം ആു
്ചൂി റ്ാനിു ൊുി ഉു്ളപു.ജ:ുി.
ുി. അുറൈിമാ  മാറ തിു ളൈ്ാററാുി 
ൊളജുു.ഈ വഷം തളനുാണ് എനിඈം 
ഒൂദയാുകനാുി എളെ ു നാഥമാ്ൂാളൊപം 
്സവനം ളെ്ാനള ഹദവാന്ൈം ഉടാു
ത്.2000- 32 വഷള് ്സവന്ിന് ്ശഷം 
ഞാ റിടു ളെു.എളെ ඃളെ റിടു ളെത 
ുല ം ്ധാന െെുകെി ുളേു്ാ വൂാു
ട്.എനാ ഞാ എും എളെ ഈ വിദയാലും 
ക്ളകാടാണ് ഉണ ന ം ഉറുന ം.

2013- ഈ വിദയാലും ജ:കാൂയാട് ංഞ
മദ് ൈാജിയളെ നിുകല ്വ്ന്ിളെ 
ൂലമാുി ആു്ചൂി റ്ാനിു ൈു ളസ്െ
റി ൊുി ഉു്ളപു.ഞാ ുിച ളവച അളന 
ആ മ്നാൈൂ  യ.ുി.  ളകടിെം ഈ വഷം 
ളകടിെ വി ലീകൂണ ാതം ളുാെിുമാ്്ടി 
വന്പാ എളന്പാലളവ്ാണ് ്വദനാജന
കമാളണേിലം, മ്നാൈൂങൊു ൃുനിലളകടി
െങും വിശാലമാു ്ൗ്ം താുി വുളകാ
ടിൂിඈന അധയാുക ം വിദയാതിസ ൈ ം 
ഓ്ൂാ വഷ ം മാറി മാറി വ നതി എനി്് 
ഒ  അനിവെനീുമാു ഒൂനഭവമാ്ി തീ് 
ഹദവ്ിന് നദി. ඃൊളത എ്നാളൊപം സൈ
്വ്കൂാുി ന ്ഗഭൂാുി ന രീധൂ 
മാറ,എ്ാ്ി ളമാു മാറ,്ജാജ് മാറ,എ
നിവඈം,മ്മറു്ുാു സൈ്വ്കമാ
ൂാുി ന ു നാഥമാඈം മൂണാ്ലി അപി
്ളട...................

                                

12



മനഷയളെ ക്ുിെി്ങെി ഏ് ം ് ര്മാുതാണ് ക്ടറിളെ  
ക്ുിെി്ം.ഇന് ക്ടറിളെ  സവാധീനമ്ാ് ഒ  ്മഖല ്ുാലമി
്.ഗണിത്നങ ്വഗ്ി ളെത് തീ്ാ ്വട  ി നിമിചതാണ് 
ക്ടളറേിലം ഇന് കാലാവ്ാ്വെനം,ു്്ിളെ ു കുന,
നിമാണം, ്വ്നം ൃൈിൂാകാശ ്ുെക്ിളെ നിു്ണം,ං്ാ
്നവഷണം െങിു ഒ്ടളറ ്വ്ന്ിന് ക്ട ഉു്ുാഗിඈു.

ഇല്്ാണിക് ുാ്ിക ഘെകം ඃടി്ച് ഒ  ഉുകൂണമാണ് 
ക്ട.ഈ ഘെകള് ൈാഡ് ളവു എും ക്ടറിനക്് ്
വ്ി്ാ ്വടി നංന നി്ദശ ്്ാ്ാമിളന ്സാറ് ളവു 
എും ുറയു.

്ലാകം ളമാ്ം സൈകൂിച് ്വ്ിඈന ളന്് വ്ാണ് ഇെ
ളന്്.

  

കപൂടറം ഇന്െ ല�ോകവം

 സൂ ൂാ്ിമ െി.െി.  
IXTh

 C   
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ുാെവൂ്ി ുാറിനെඈന
ുഷിക്ൊളൊ്് ൃാലയകാലം
മാനിമറയന അ്ിെിമാമളന 
ളതാുണ്ാനള ൃാലയകാലം
്്ിമെിുി ൊുറുന 

ංടിංു്ളെ ൃാലയകാലം
ංടിക്ൊളൊ്് ഊഞാലിലാെി 
ുാറിനെඈന ൃാലയകാലം
അ്ിെിമാമളന ഹകളകാളടു്ാ
ളവ്ളകാുളനാ  ൃാലയകാലം
മിനിതിെുന നഷരඉടള് 
ക്റങാനള ൃാലയകാലം
ുാെവൂ്ി ുാറിനെඈന 
ുഷിക്ൊളൊ്് ൃാലയകാലം

ഗാുരി.െി.വി
VIIITh

 -D

ബാല്കാലം
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ഹപാ വിദയാഭയാസ സംൂഷണു്്ിളെ ഭാഗമാുി ്കൂെസ്ാ ആ രണം 
ളെത ഒ  സമ്ുധതിുാണ് ്ാസ് ഹലരറി.വാുന അനയം നിുളകാടിൂിඈന 
ഈ കാലഘട്ി വാുനളു തിൂിുുിെി്ാ അറിവിളെ നിധിുാു തകങളെ 
ඃുകാൂാඈകുാണ് നാം ളെ്്ടത്.

൰ഹകുി ഒ  വാും ്ുാ്്ി ്ൈാമറിളെ ഒ  ്ഥ ളടേി ഞാ എളെ 
വഴി ളവടിളതെിඈം" എന ളന്പാെിുളെ വാඈക വാുനയളെ ശ്ി ധവനിപിඈു. 
മനസിളെ ശൂിുാു വെചകം നിലനിപിനം ഒഴിുඃൊ് ഒനാണ് വാുനാശീലം.

ഓ്ൂാ വയ്ിയളെയം സവഭാവ ുവത്കൂണള് ഏളറ സവാധീനിඈനത് ന് വാു
നുാണ്. ഉ്മജീവിതം നുി്ാ ഒൂാളെ ്ാതനാඈന ം വാുനതളന.' തകങെി

ളെ വെൂാ്വ ളവും ഗമാണ് ' എളനഴതിള്ാട്, ്ഷ്്ുിു വാുനയളെ മാൈാ
മയമാണ് വിെിുുറയനത്.ංുണിമാഷ് വാുനളുඈറിച് ുറയനതിങളനുാണ്.

൰വാുിചാലം വെ ം
വാുിചിള്േിലം വെ ം
വാുിുവെ നവ വിെയം
വാുി്ാളത വെ നവ വെയം൱
ංുണിമാഷിളെ ഈ വൂിക മൂിുളകാട് ഞങുളെ വിദയാലു്ിളല ഓ്ൂാ 

്ാസിലം 100 വീതം തകങ ്ശഖൂിඈകയം ്നാ്ി നെ്ിപിനാുി ഹല്രറിു
മാളൂ നിുമിඈകയം ളെതിുട്. 

ഒഴി  ുിൂിുിുകെി എും കലുില ඃെിുവ ഇന് ശാ്ൂാണ്. അതിന് ്ധാന
കാൂണം ്ാസ് ഹലരറി തളന. ഇ്പാ ഞങ സമും ളവുളത കെുാ ഇ്ളപു
നി് ആ സമും ഞങ തകവാുനകാുി വിനി്ുാഗിඈു. ഓ്ൂാ തവണയം ത
കങ വാുിඈകയം തിുവ ആ്വശ്്ാളെ  തിൂളഞുඈകയം ളെുു. ഇ്പാ 
ഞങ വാുനയളെ വിമു്ലാക്ാണ്. അവിളെ ഞങ ഞങുളെ ഭാവി തിൂയു.

്ാസ് ഹലരറി
സാ്വന എസ്

IXTh
-C
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I Like trees
I like lowers
they are all the
members of forest’s
family.
he trees have fruits 
the lowers have smell 
I like tree’s fruits and
lower’s smell
I like vegetable
I like plants
they are all the 
member of forests
family

I Like
 

Anusree
Xth A
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്ുളടാ  ുനിനീ
എളെ വീടിളല ുനിനീ
ഭംഗിയളളാ  ുനിനീ
എളെ വീടിളല ്്ാട്ിളല 
ൂാജാവാංം ുനിനീ.
എളന കടാ ചിൂിඈം 
എുളെ സവ്ം ുനിനീ
എളന ഏളറ ഇ് ള 
എുളെ സവ്ം ുനിനീ.

ഭംഗിയള ുനിനീ

ൂാ്ിമ ുി.ളക.
VITh-A
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ു്ാം്ാസ്  അത് എ്ാവඈം ഒ  ്ുെി സവനമാണ്. ആ ്ുെി ു്ാം്ാ
സിളെ ആൂംഭ്ി െുനത്. എടാം ്ാസ് ത ഉളതാണ്. ജീവിത്ിളല 
നിണാുക ഘടം. െന് എവിളെ ുഠി്ണളമും ഏത് വിഷും എു്ണളമും 
ു്ാം്ാസിളല ു ഏ്സ് തീ മാനിඈം. എളെ ജീവിത്ി ഞാ എളെ 
ഏട ു്ാം്ാസ് ുഠിඈ്്ാളഴ ്കඈനതാണ് ു ഏ്സ്. എനാ എളെ 
ഏടന് വലിു വിജുശതമാനളമാും ്നൊ കഴിഞി്. എളെ ൂഷിതാ്്് ്
ധാനമായം എളെ അമക് എനി ളെ നിറ്വ്ി കാണാ അതിുാു ആ്ൈ ട്. 
കണെു റඈനതിന ്് ു്ാം്ാസിലാുി. ഞാ വെനത് ഞാ അറിഞി
ള്േിലം കാലം അത് തിൂിചറിു. തിു ඃുകാളൂയം െീചളറയം കിടി. ඃുകാ 
എന് ുറഞാ ്ുാൂ ൃദും എുതളന ുറുണം. ശൂീൂള് നിു്ിඈനത് 
ൃദുമാളണേി എളെ ൃദുള് നിു്ിചത് എളെ ඃുകാൂാുി ു. ു്ാം
്ാസ് ജീവിത്ിളല നിണാുക ഘടമാളണേിലം ആ വഴി്ിൂിവി െില ഖങ
 ത ന ളനാ്ൂങ എും ඃടിനടാංം.

അുണ െി.വി
X

Th
-B

പ്ാം്ാസ്ഒു
്വദ�ി്ിുനുഖം
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ഇനളലയറു്്ാඃളെയടവ 
ളെവി്ൂികി്ളന.
ുിളനയണുെ ളതാുണ്ി ഞാ
മിഴിുാതി െികയു
ളതെിയു ുല ുല കാചക.

അമയണു ്നളൂ അു്െുി്ല്് 
ുിളന ുാെകം,അല്്,ുെീകൂണം
അങളനുങളന എള്ു ്ജാലിക!
അഛ ളതാഴ്ി ുുവിനു്്്്
ുിളന ുറ ് ി,ുാെ്്,്റഷകെുി
അങളനുങളന എള്ു ുാുക!

'ആുക'്ൊ്ൂാും ്കറിുിറങി ഞാ-
'നാപി'ലാുി്പാංളമനറിുാളതുാു്
ඃുകാ്ൂാളൊ്് അ്ിുി 
ഊണിലറ്്ി,വിരമ്നൂും 
ുാരുി,ആുുരി്ിെ്ുി
എരുിെങെി-എര്നൂങെി 
ඃളെയടവ; തിുകാല്ിളെ 
്ന്ാചുാണവ.
                                               

                                         

  എ.ളക. ദിവാകൂ മാറ

ඃട്
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ുറുറം  -  ളക.ഇ.മ്ാുി

വിലാസിനി  -  എം.ളക.്മ്നാ

തി്്ാെിു  -  ുി.സി.ංടിണ

സ്ു  -  എം.ആ.നാു

അ്ി്ം  -  അെൿത നൂതിൂി

ന്നാ  -  ുി.സി.്ഗാുാല

്കസൂി  -  ്വങുി ංഞിൂാമനാു                     

മംഗല  -  ലീല നൂതിൂിപാെ്

ഏകലവയ  -  ളക.എം.മാതസ്

സവാതി ളക.എം.
IXTൂh

-B

ൂ�ികോനോമങ
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ഒ  ് ാമ്ി ൂ ട് ංടികും ഒ  അഛനം അമയം താമസിചി ു.അവ 
വെളൂ ുാവളപടവൂാുി ു.ഒ  ദിവസം അഛനം അമയം ഭഷണ്ിനാുി 
കാടി്ല്് ്ുാുി. അവ ං്റ ൂം നെന്പാ ഒ  മാവ് ക്.ആ മാവി 
നിറളു ുഴ് മാങകുടാുി ു. അവ്് വെളൂ സ്്ാഷമാുി.ആ മാ
ങകളെ്ാം അവ ുറിളചുു. അവ വീടി്ല്് മെങി.മാങ ൂട് മ്്് 
വീതിച് ളകാുു. അവ മാങയം കഴിുറങി. അു് ദിവസം അവ വീ്ം 
കാടി്ല്് റളപു. മാങ കട ്ല്് മാവ് ഉടാുി നി്. അവ മാവ് 
എവിളെ്പാളുന് െി്ിു. അ്പാ ංറചകളല നിന് ഒ  ശ്ം ്കു.ശ്ം 
്കട ഭാഗ്്്് ്ുാുി. അവിളെ ഒൂാ മൂം ളവുകുാുി ു. അവ മൂം
ളവുകാൂ്നാെ് മൂം ളവട ളതന് ആവശയളപു. ആ മൂംളവുകാൂ അ  ്ക
്ാളത മൂം ളവട െു. അങളന അ  വഴി വന ൂാജാവ് ഈ കാച ക്.
ൂാജാവ് അവി്െ്് ്ുാുി.കാൂയം അ്നവഷിു. നെനളത്ാം ൂാജാവി്നാെ് 
ുറു. ൂാജാവ് ആ മൂംളവുകാൂ്നാെ് മൂം റിചാ ഭാവിുി സംഭവിඈന 
്ദാഷങളെ ു്ി ുറു. മൂംളവുകാൂന് തളെ ളത്് മനസിലാുി. അുാ 
മൂംളവട് നി്ി തളെ ്ാമ്ി്ല്് തിൂിു്ുാുി.

അസ്ൃിൈ ളക.ളക.
VITh-A

ഭഷണം്േടി�ടനവ
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ൈുമാലസമരം

തീ സ ൈ്ിളെ ്ൂാഗതിඈം അവകാശങඈം ്വടി അ്ോെി
യളെ ്ന തവ്ി നെന ഒ  സമൂമാണ് കുമാല സമൂം.സവണം,ളവളി 
എനിവ ളകാ്ടാ്ിു ആഭൂണങ താന ജാതിുിളല തീക അണിുാ 
ുാെി്, അവ കുമാല മാര്മ അണിുാ  എന് നി്േശി്ളപടതിളനതിളൂ 
ആുിൂ്ണ്ിന് തീക ഒുඃുകയം 1915 ഡിസംൃ 10-ന് അ്ോെിയളെ 
്ന തവ്ി കുമാല   ളുാടിളചറിഞ് സമൂം ആൂംഭിു.ഇതിളെ ൂലമാുി 
താന വിഭാഗ്ി ളുട തീകඈം ആഭൂണം അണിുാനള അവകാശം 
ലഭിു.
                                                                                             

സ്ാദക
                                                                                     X

Th-A
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ഗാ്ിവച�ങ

അരമം:-
എര നയാുമാു കാൂയ്ിനാളണേിലം അ്മ്ിളെ  
മാഗം ഉു്ുാഗിඈനത് ശൂിു്.

അധ്ാ�ം:-
സവ്ം വിുുളകാട് അപം ്തുനതിനാണ്  
ഹദവം മനഷയളന ്ിചിൂിඈനത്.

അ്്ാപൈ:-
ഒ  വിദയാതി്്  കിടാ ന ഏ് ം ന് ുാഠ തകം 

അധയാുകനാുിൂി്ണം.

ആരെം:-
മനഷയളെ ആ്ൈങ നിറ്വ്ാ ൂമി്് കഴിയം. 
അതയാ്ൈങ നിറ്വ്ാ കഴിുി്.

ജീവിേലഷ്ം:-
അധവാനിඈക,ക്ുിെിඈക,കീഴെങാതിൂിඈക 

ഇതാുിൂി്ളട നിങുെ ജീവിതലഷയം.
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 Love  you so much..........
always think of you
always need your presence 
always need your love
always need your care
love to see you always
you don’t go away from me 
mind illed with joy
you are with me 
love you lot lot lot lot....

                                                                               

Rabiya  Hidhaya
                                                                                      

VIII h-E

GOD YOU ARE SO GREAT
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ശിവ�േ�.വി
സം്ാന ക്ലാ്വ വിജുി ൈിദി 

ുദയം A ്്ഡ്

അുരെ്
റൈ് മാനിു ൈുളസ്ടറി െി 

നിും െചുാുി 3 വഷം  
ൈിദി്സംഗം ജി്ാതല്ി എ ്്ഡ്

അശ്േിരൈാശ്
റെ്മാ�ിയെയഹസ്ടറിൂളി�ി്ം

ുടചയായി3വംഅ്്ലസ്�ിമാ
ണം,ജി്ാേല്ിഎ്രഡ്
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�േിൂവം..

്കൂെ്ിളല ളുാ വിദയാഭയാസം ്ലാക്ിന് മാ കുാංന ഈ ഘട്ി
 ංടിඉടം നിങെി്ല്് സമപിඈു.

മലുാെം ക്ടിംഗ്, ് ാൂിക് ഡിഹസനിംഗ്, ്വഡ് ള്ാസസിംഗ് , ഡിജി്
 കയാമറ െങിു സ്േതങ ഇതി ു ൂമാവധി ഉു്ുാഗിചിുട്.  ഇതിന് 
ുിുണയം സൈാു ം നകിു എ്ാവളൂയം അഭിനദിඈു.

വി.ുി. ൂജ
ഹക്് മിടസ്
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