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ആമുഖഖ

          

         കുടട്ടികളളെ വട്ടിവര വട്ടിനട്ടിമയ സസാങങ്കേതട്ടിക വട്ടിദദ്യയട്ടിൽ പസാവവീണദ്യമുള്ളവരസാകട്ടി മസാറ്റുക എന
ലകദ്യങതസാളടെ  ങകരളെ  ഇൻഫസാസ്ട്രകക്ചർ  ആനക്  ളടെങകസാളെജട്ടി  ങഫസാർ  എ ഡഡ്യുങകഷൻ  ഒൻപതസാഖ
കസാസട്ടിളല കുടട്ടികൾകസായട്ടി 2018 മുതൽ നടെപട്ടിലസാകട്ടിയ പദ്ധതട്ടിയസാണക് ലട്ടിറട്ടിൽ  കകറക്സക് ഐ. ടെട്ടി. കബക്.
ഒരു  സ്കൂളെട്ടിൽ  കുറഞ്ഞതക്  ഇരുപതക്  അഖഗങ്ങളഖ  പരമസാവധട്ടി  നസാൽപതു  ങപർക്കുമസാണക്  അഖഗതതഖ
നൽകുനതക്.  നമ്മുളടെ  സ്കൂളെട്ടിലഖ  ലട്ടിറട്ടിൽകകറക്  പവർതട്ടിക്കുന.  ഭസാഷസാകമമ്പ്യൂടട്ടിഖഗക്,  ആനട്ടിങമഷൻ,
ഹസാർളഡതയർ,  ങപസാഗസാമട്ടിഖഗക്,  ഇലങകസാണട്ടികക്,  കസബർ  സുരകയഖ  ഇനർളനറ്റുഖ  തുടെങ്ങട്ടിയ
ങമഖലകളെട്ടിലസാണക് പരട്ടിശവീലനഖ.  വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾക്കു പരട്ടിശവീലനഖ നൽകുന-തട്ടിനസായട്ടി രണക് അധദ്യസാപകർ
ഉണസാകുഖ  കസാറക്  മസാസ്റ്ററഖ  മട്ടിസ്ട്രസുഖ.  ളപസാതുവട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസ  സഖരകണ  യജ്ഞതട്ടിളന  ഭസാഗമസായട്ടി
അനട്ടിങമഷൻ,  കസബർ  സുരക,  മലയസാളെഖ  കമമ്പ്യൂടട്ടിങക്,  ഹസാർളഡതയറഖ  ഇലങകസാണട്ടികകഖ  എനവീ
ങമഖലകളെട്ടിൽ വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾകക്  പരട്ടിശവീലനഖ നൽകുനതട്ടിനസായട്ടി  ആരഖഭട്ടിച്ച ഹസായക്  സ്കൂൾ കുടട്ടിക്കൂടഖ
എന പദ്ധതട്ടിയസാണക് പട്ടിനവീടെക് ലട്ടിറട്ടിൽ കകറക്സക് ആയട്ടി മസാറട്ടിയതക്. സ്റ്റുഡനക് ങപസാലവീസക് ങകഡറക് പദ്ധതട്ടിയളടെ
മസാതൃകയട്ടിലസാണക് ഈ പദ്ധതട്ടി നടെപട്ടിലസാകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുനതക്. 2018 ജനുവരട്ടി 22-നക് ങകരളെതട്ടിളന മുഖദ്യമനട്ടി
പട്ടിണറസായട്ടി വട്ടിജയൻ ലട്ടിറട്ടിൽ കകറക്സട്ടിളന സഖസസാന തല ഉദക്ഘസാടെനഖ തട്ടിരുവനന്തപുരതക് നട്ടിർവ്വഹട്ടിച.
       ലട്ടിറട്ടിൽ കകറക്സക് അഖഗങ്ങളളടെ ഒരു വർഷളത പവർതനങ്ങളെട്ടിൽ സുപധസാനമസായ ഒനസാണക്
ജട്ടിറൽ സ്കൂൾ മസാഗസട്ടിൻ തയസാറസാകൽ. അതട്ടിളന ഭസാഗമസായട്ടി ഓപണ് ഓഫവീസക് കററർ , ജട്ടിമക് , 
ഇങ്കേക്ങസ്കേപക്  തുടെങ്ങവീ  ങസസാഫക്  ളവയറകൾ   ഉപങയസാഗളപടുതട്ടി  അവർ  തയസാറസാകട്ടിയതസാണക്  ഈ
മസാഗസട്ടിൻ..................
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കളോരകളോടടിടന്റെ ചരടിത്രതടിളലേടകളോരു എതടിളനളോടശം ......

     നൂറസാണ്ടുകളെസായട്ടി അധധഃസട്ടിതരസായട്ടി കഴട്ടിഞ്ഞുങപസാന മലബസാറട്ടിളല മവീൻപട്ടിടെട്ടിത സമുദസായങ്ങൾകക് 
പളതസാമതസാഖ നൂറസാണട്ടിളന അവസസാനതട്ടിലസാണക് ഒരു വട്ടിങമസാചകൻ ഉണസാകുനതക് (1869-1931).
 ങകസാഴട്ടിങകസാളട ഒരു അരയകുടുഖബതട്ടിൽ ജനട്ടിച്ച വലട്ടിയവവീടട്ടിൽ "ങഗസാവട്ടിന്ദൻ ".മദസാസക് കട്ടിസദ്യൻ ങകസാങളെ-
ജട്ടിൽ നട്ടിനഖ ബട്ടി.എ പസാസസായ ങഗസാവട്ടിന്ദൻ 1894 ൽ ഇരുപതട്ടിഞസാമളത വയസട്ടിൽ മദസാസക് സൂപണട്ടിളന 
ങപഴക് സണൽ അസട്ടിസ്റ്റനയട്ടി നട്ടിയമട്ടികളപട്ടു .ഈ സസാനഖ 1908 വളര തുടെർന .മമ്പ്യൂസട്ടിയഖ സൂപണക് സർ ''ഫഡറട്ടികക് 
നട്ടിങകസാൾ സണ്'' 1907 ൽ സസാപട്ടിച്ച '' മദസാസക് ഫട്ടിഷറവീസക് ബമ്പ്യൂങറസാ''ആണക് പട്ടിൽകസാലതക് മദസാസക് ഫട്ടിഷറവീസക് 
വകുപസായട്ടി വട്ടികസട്ടിച്ചതക്.1912-13 വർഷങ്ങളെട്ടിൽ മദസാസക് ഗവണ്ളമനക്  ജർമനട്ടി ,ങനസാർളവ എനട്ടി യൂങറസാപദ്യൻ 
രസാജദ്യങ്ങളെട്ടിളല മതദ്യബന്ധന സമ്പ്രദസായങ്ങൾ പഠട്ടികസാൻ ങഗസാവട്ടിന്ദളന അയച. പഠന പരദ്യടെനഖ കഴട്ടിഞ്ഞുവന 
ങഗസാവട്ടിന്ദൻ അസട്ടി:ഡയക്ടർ ഒഫക് ഫട്ടിഷറവീസക് ആയട്ടി നട്ടിയമട്ടിതനസായട്ടി.
        നട്ടിങകസാൾസണ്ളനയഖ ങഗസാവട്ടിന്ദളനയഖ ശ്രമഫലമസായട്ടി മദസാസക് ഗവണ്ളമനക് മവീൻപട്ടിടെട്ടിതകസാർകസായട്ടി 
ഒരു സസാമൂഹട്ടിക സസാമതട്ടിക പരട്ടിപസാടെട്ടി ആരഖഭട്ടിച .ഇതട്ടിളന മുഖദ്യ ഇനങ്ങൾ വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസഖ , സഹകരണ പസസാനഖ,
മധദ്യവർജ്ജനഖ എനട്ടിവയസായട്ടിരുന.ഈ പദ്ധതട്ടിയളടെ അമരകസാരനസായട്ടിരുന ങഗസാവട്ടിന്ദൻ.തട്ടികഞ്ഞ സമുദസായ 
ങസ്നേഹട്ടിയസായട്ടിരുന ങഗസാവട്ടിന്ദൻ മവീൻപട്ടിടെട്ടിതകസാരുളടെ ഇടെയട്ടിൽ വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസഖ പചരട്ടിപട്ടിക്കുനതട്ടിളന ആദദ്യപടെട്ടിയസായട്ടി 
മലബസാറട്ടിളന കടെൽതവീര പങദശങ്ങളെട്ടിൽ എടക് ഫട്ടിഷറവീസക് സ്കൂളകൾ സസാപട്ടിച. അതട്ടിളലസാനസായട്ടിരുന 1920 ൽ 
മടെപള്ളട്ടിയട്ടിൽ സസാപട്ടിതമസായ സ്കൂൾ . ഫട്ടിഷറവീസക് സ്കൂളകളെട്ടിളല അധദ്യസാപകർകക് ഫട്ടിഷറവീസക് സയൻസട്ടിൽ പരട്ടിശവീലനഖ 
നൽകസാനസായട്ടി 1919 ൽ തളന ങകസാഴട്ടിങകസാടക് ഒരു ഫട്ടിഷറവീസക് ളട്രെയട്ടിനട്ടിഖഗക് ഇൻസ്റ്റട്ടിറമ്പ്യൂട്ടുഖ സസാപട്ടിതമസായട്ടിരുന. ഇവട്ടിളടെ
പരട്ടിശവീലനഖ ങനടെട്ടിയ അങനകഖ ങപർ മടെപള്ളട്ടി സ്കൂളെട്ടിൽ അധദ്യസാപകരസായട്ടിരുനട്ടിട്ടുണക് .
      1918 ൽ ബട്ടിടവീഷക് ചകവർതട്ടി ങഗസാവട്ടിന്ദനക് ''റസാവു ബഹക്ദൂർ '' എന ബഹുമതട്ടി നൽകട്ടി ആദരട്ടിക്കുകയണസായട്ടി.
സർ നട്ടിങകസാൾ സണ് മലബസാറട്ടിളല  മവീൻപട്ടിടുതകസാരുളടെ ''അമ്മയഖ അച്ഛനുഖ''ആയട്ടി വട്ടിങശഷട്ടികളപടെസാറണക്.
എങ്കേട്ടിൽ ആ അച്ഛളനയഖ അമ്മയളടെ ''മകൻ '' തളനയസായട്ടിരക്ന  വട്ടിനവീതനുഖ, കർമ്മകുശലനുമസായ റസാവു ബഹദൂർ
 വട്ടി വട്ടി ങഗസാവട്ടിന്ദൻ .
     1944 ൽ അങദ്ധഹഖ ഉങദ്ധസാഗതട്ടിൽ നട്ടിനക് വട്ടിരമട്ടിച.അസട്ടി:ഡയരക്ടർ(ഏ.ഡട്ടി) എന നട്ടിലയട്ടിൽ അങദ്ധഹ-    
തട്ടിളന മടെപള്ളട്ടി സന്ദർശനങ്ങൾ നസാട്ടുകസാർകക് വലട്ടിളയസാരു സഖഭവമസായട്ടിരുന,എനതക് ങമജർ എൻ കുഞ്ഞസാരൻ    
ഒരട്ടിടെതക് സ്മരട്ടിച്ചട്ടിട്ടുണക് .1920 ൽ മദവീസക് ഫട്ടിഷറവീസക് വകുപക് മടെപള്ളട്ടിയട്ടിൽ ഒരു ഫട്ടിഷറവീസക് ഹയർ എലട്ടിളമനറട്ടി സ്കൂൾ 
സസാപട്ടിക്കുങമസാൾ മലബസാറട്ടിളല ളപസാതുളവയഖ,മലബസാറട്ടിളന കടെൽതവീരതക് പങതദ്യകട്ടിചഖ നട്ടിലനട്ടിനട്ടിരുന
 പട്ടിങനസാകസാവസയഖ , അകരസാഭദ്യസാസഖ ങനടെസാനുള്ള അസസൗകരദ്യങ്ങളഖ കണകട്ടിളലടുതട്ടിട്ടുണക് .
      1881 ളല ളസൻസക് പകസാരഖ,മലബസാറട്ടിളല ജനസഖഖദ്യ 2,365,035 ആയട്ടിരുന .കടെൽതവീരതക് ജനസസാന്ദ്രത 
വളെളര കൂടുതലസായട്ടിരുന.ഒരു ചതുരശ്ര നസാഴട്ടികയക് ശരസാശരട്ടി 272 ജനങ്ങൾ ഉണസായട്ടിരുനളവങ്കേട്ടിലഖ ളപസാനസാനട്ടിയട്ടിൽ 
ഏറവുഖ കൂടെട്ടിയ ശരസാശരട്ടി 974 ങരഖളപടുതട്ടി . 
       1882-83 ളല വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികളെട്ടിൽ 5270 ങപർ ളപണ്കുടട്ടികളെസായട്ടിരുന. ഈ കണക്കുകൾ, വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസ 
വകുപട്ടിളന കവീഴട്ടിലഖ നട്ടിയനണതട്ടിലഖ പവർതട്ടിചങപസാന വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസ സസാപനങ്ങളളടെ ങരഖകളളടെ അടെട്ടിസസാന-
തട്ടിൽ തയസാറസാകട്ടിയതസാണക്. ങകരളെതട്ടിളലനതുങപസാളല മലബസാറട്ടിലഖ സസാമസാനദ്യ സസാപട്ടിതമസായതക് ഈ 
പങദശത്തുതളനയള്ള കസാരകസാടെക് എൽ.പട്ടി സ്കൂളെട്ടിനുഖ മടെപള്ളട്ടിയളടെ വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസച രട്ടിത്രതട്ടിൽ നട്ടിർണസായകമസായ 
പങ്കേവഹട്ടിച്ചട്ടിട്ടുണക് .
          കസാരകസാളടയഖ ങചസാമസാലട്ടിളലയഖ സ്കൂളകൾകക് പുറളമ, ഈ പങദശതട്ടിളന വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസ ചരട്ടിത്രതട്ടിൽ 
നട്ടിസ്തുലമസായ പങ്കുവഹട്ടികസാൻ കഴട്ടിഞ്ഞതക്,മുട്ടുങ്ങൽ എൽ.പട്ടി സ്കൂൾ,ഊരസാളങ്കേൽ ജ്ഞസാങനസാദയഖ എൽ .പട്ടി സ്കൂൾ, 
ഊരസാളങ്കേൽ വട്ടിദദ്യസാവട്ടിലസാസഖ എൽ .പട്ടി സ്കൂൾ, മസാടെസാകര എൽ പട്ടി സ്കൂൾ എനട്ടിവ.1940 കളെട്ടിലഖ 1950 ലഖ പസ്തുത 
സ്കൂളകളെട്ടിൽ നട്ടിനക് ധസാരസാളെഖ കുടട്ടികൾ മടെപള്ളട്ടി സ്കൂളെട്ടിൽ ഉനതവട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസതട്ടിനക്എതട്ടിയട്ടിരുന.ഇനഖ ഒഞട്ടിയഖ,
അഴട്ടിയൂർ ഏറസാമല,ങചസാങറസാടെക് ഗസാമങ്ങളെട്ടിളല വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾകക് അതസാണട്ടിയസായട്ടി നട്ടിലളകസാള്ളുകയസാണക് മടെപളെളട്ടി 
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കഹസ്കൂൾ.
       മുകയരുളടെയഖ മറ്റു പല സമുദസായങ്ങളളടെയഖ ഇനളത സസാമൂഹട്ടിക സസാമതട്ടിക പുങരസാഗതട്ടികക് സ്കൂൾ 
നൽകട്ടിയ സഖഭസാവന വട്ടിലമതട്ടികസാനസാവസാതതസാണക്.ഇങപസാൾ നസാദസാപുരഖങറസാഡട്ടിൽ നട്ടിനക് മടെപള്ളട്ടി  കടെൽതവീര-
ങതകക് ങപസാകുന ബവീച്ചക് ങറസാഡക് മടെപള്ളട്ടി പസാലഖ കടെനക് കുങറക്കൂടെട്ടി മുങനസാടക് ങപസായട്ടി വലങതസാടക് തട്ടിരട്ടിയന 
ആ ങറസാഡട്ടിൽ ഏതസാണക് 150 മവീറർ വടെങകസാടക് നവീങ്ങട്ടി ങറസാഡട്ടിളന കട്ടിഴളക അരട്ടികട്ടിലള്ള അകരസാൽ പറമട്ടിളല 
ഒരു ളഷഡട്ടിലസാണക് സ്കൂക്ൾ ആദദ്യഖ പവർതട്ടിച്ചതക് .
        ങറസാഡട്ടിളന പടെട്ടിഞ്ഞസാറക് ഭസാഗതക് 1921 ൽ മുതസാച്ചട്ടി കണട്ടി രസാങമസാടട്ടി മുകയൻ പമട്ടിതു നൽകട്ടിയ നസാലഞക് 
കസാസക് മുറട്ടികൾകക് സസൗകരദ്യമുള്ള ളകടട്ടിടെതട്ടിങലകക് മസാറട്ടി.ഈ കുടുഖബകസാരുളടെ ബന്ധുകളെസായട്ടിരുന 
ഉപസാലകൽകുടുഖബഖ.ഇനക് ങറസാഡക് നട്ടിക്കുന ഭസാഗതക് ഇരുവശവുഖ കകതയഖ ചസായപ്പുൽളച്ചടെട്ടിക് യഖ നട്ടിറഞ്ഞുനട്ടിൽക്കുന 
ഇടെവഴട്ടിയസായട്ടിരുന.                                      സ്കൂളെട്ടിളന മുൻകസാല ചട്ടിത്രഖ                                    
     1945 മടെപള്ളട്ടി സ്കൂളെട്ടിളന
ചരട്ടിത്രതട്ടിളല നട്ടിർണസായകമസായ
വർ ഷമസായട്ടിരുന.1920 ൽ
സസാപട്ടിതമസായ സ്കൂളെട്ടിളന
രജതജൂബട്ടിലട്ടി.1945 ൽ വട്ടിപുലമസായട്ടി
ആങഘസാഷട്ടികകയണസായട്ടി
.പണതട്ടിനസായട്ടി ളചടട്ടിയസാൻകണട്ടി
കുങ്കേൻ മുകയൻ സഹസായട്ടിച്ചട്ടിരുന.
         സ്കൂളെട്ടിൽ വകക് നട്ടിർമ്മസാണവുഖ
അതുളകസാണ്ടുള്ള ളകസാടനട്ടിർമ്മസാണവുഖ
മളറസാരു പസാഠദ്യവട്ടിഷയമസായട്ടിരുന.
സ്കൂളെട്ടിളല അങകതറട്ടിയവുഖ മമ്പ്യൂസട്ടിയവുഖ
ഭഖഗട്ടിയസായട്ടി സഖരകട്ടികളപടട്ടി-
രുനളവനക് ങരഖകൾ
വദ്യക്തമസാക്കുന.അനളത സ്കൂൾ ഫവീസട്ടിളന കുറട്ടിച്ചക് മനസട്ടിലസാക്കുനതുഖ രസസാവഹകമസാണക്.1947-46
 സ്കൂളെട്ടിളല വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികലട്ടിൽ നട്ടിനക് ഒരു ങടെമട്ടിങലകക് പട്ടിരട്ടിച്ച ടെമ്പ്യൂ  ഷൻ ഫവീസക് 1842 രൂപ 8 അണയഖ ആയട്ടിരുന. 
ഫവീസക് ഇനതട്ടിൽ 63 രൂപ 6 ആണയഖ റവീഅഡക്മട്ടിഷൻ ഫവീസക് ഇനതട്ടിൽ 3 രൂപ 8 അണയഖ പട്ടിരട്ടിച്ചട്ടിരുന 
ഇങ്ങളന ആളക ഫവീസക് ഇനതട്ടിൽ പട്ടിരട്ടിഞ്ഞുകട്ടിടട്ടിയ തുക 1947 രൂപ 14 അണയസായട്ടിരുന.ആ വർഷഖ 7 
വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾകക് മസാത്രമസാണക് പകുതട്ടി ഫവീസക് കണ്സൻഷൻ അനതദട്ടിച്ചട്ടിരുനതക്. 9 വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾകക് പൂർണ ഫവീസക് 
ഇളെവക് അനുവദട്ടിച്ചട്ടിരുനതക്. ഉതരവക് നമർ ജട്ടി.ഒ.എസക് 616,20.4.അനക് സ്കൂളെട്ടിൽ ആളക 425 വട്ടിദദ്യസാർതട്ടിക-
ളണസായട്ടിരുന അങപസാൾ കണ്സൻഷൻ കഴട്ടിചള്ള വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികളെട്ടിൽ നട്ടിനക്പട്ടിരട്ടിച്ച തുക എത്രളയനക് 
കണകസാകസാഖ
      1950 കളളടെ അവസസാനതട്ടിൽ മടെപള്ളട്ടിയട്ടിൽ കടെലസാകമണങ്ങളണസായങപസാൾ പുളെട്ടിമൂടക് ളകടസാനസായട്ടി 
കരട്ടിങ്കേല്ലുകൾ അവട്ടിളടെ എതട്ടിയട്ടിരുന.ഈ പശസാതലതട്ടിലസാണക് മദസാസക് ഗവണ്ളമനട്ടിളന ഒരു ഉതരവട്ടിലൂളടെ 
1920 ൽ മടെപള്ളട്ടി കടെൽതവീരതക് ഒരു ഫട്ടിഷറവീസക് ഹയർ എലട്ടിളമനറട്ടി സ്കൂൾ സസാപട്ടിതമസാകുനതക്.ആദദ്യമസായട്ടി 
രജട്ടിസ്റ്റർ ളചയ്ത വട്ടിദദ്യസാർതട്ടി നസാലകണതട്ടിൽ കുഞ്ഞട്ടിരസാമൻ ആയട്ടിരുന.അനക് മടെപള്ളട്ടിയട്ടിൽ നൂറട്ടിൽ തസാളഴ 
കുടുഖബങ്ങങളെ മുകയ സമട്ടികദസായതട്ടിൽ നട്ടിനണസായട്ടിരുനള.അവട്ടിടെവട്ടിളടെ കുങറ മുസഖ കുടുഖബങ്ങൾ തസാമസട്ടി-
ച്ചട്ടിരുന.മടെപള്ളട്ടിയട്ടിലഖ ചുറ്റുപങദശങ്ങളെട്ടിലഖ പട്ടിനളത പബല സമുദസായഖ തട്ടിയരസായട്ടിരുന.മടെപള്ളട്ടിയളടെ ളതക്കുഖ 
കട്ടിഴക്കുഖ പങദശങ്ങളെട്ടിൽ ആണക്നസായർ, നമദ്യസാർ, കുറപക്സമുദസായതട്ടിൽ ചട്ടിനട്ടിച്ചട്ടിതറട്ടി തസാമസട്ടിച്ചട്ടിരുനതക്. 
മസാച്ചട്ടിങനരട്ടിക്കുനട്ടിളന ളതങകളച്ചരട്ടിവട്ടിൽ ചസാലട്ടിയരുളടെ ആദട്ടിവസാസട്ടി ളതരുവക് അനമുണസായട്ടിരുന.
സ്കേൾഫട്ടിഷറവീസക് വകുപക് വക  ആയതട്ടിനസാലഖ തങ്ങളളടെ ഉനമ നതട്ടിനു ങവണട്ടിയസാണക് സ്കൂൾ സസാപട്ടിച്ചളതന 
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ഒരു ങബസാധഖമടെപള്ളട്ടിയട്ടിളല മുകയരട്ടിൽ നട്ടിറഞ്ഞക്നട്ടിനളകസാണ്ടുഖ സ്കൂളെട്ടിളനആരഖഭഖ മുതങല പമുഖരസായ മുകയങര  
ഈ സസാപനതട്ടിളന നടെതട്ടിപട്ടിലഖ അതട്ടിളന പുങരസാഗതട്ടിയട്ടിലഖ അതവീവ ശ്രദ്ധ ളചലതട്ടിയട്ടിരുന.മടെപള്ളട്ടിയട്ടിളല 
ളചറവസാണട്ടി ങഗസാപസാലൻ മുകയൻ അങദ്ധഹതട്ടിളന സതന്തഖ ളചലവട്ടിൽ സ്കൂളെട്ടിനുങവണട്ടിഒരു കസാനവീൻ പണട്ടിതു 
നൽകട്ടിയട്ടിരുന. ദൂരത്തുനട്ടിനവരുന കുടട്ടികൾകക് ഇതക് വലട്ടിയ ഒരു അനുഗഹമസായട്ടിതവീർന.സ്കൂളെട്ടിളന പുങരസാഗതട്ടിക്കുഖ 
അതട്ടിളന കഹസ്കൂൾ ആയട്ടി ഉയർത്തുനതട്ടിനുഖ ങവണട്ടി മനസറട്ടിഞ്ഞക് പവറർതട്ടിച്ച അങനകഖ ങപരുണക്. 
.അകസാലളത മദസാസക് ളഡപമ്പ്യൂടട്ടി സവീകർ ശ്രവീമതട്ടി അമ്മണ്ണരസാജ,മനട്ടി കുമസാരസതസാമട്ടിരസാജ,എഖ.പട്ടി ദസാങമസാദരൻ,
എഖ.എൽ.എ .ഫട്ടിഷറവീസക് അസട്ടി.ഡയരക്ടർ കരുണസാകരങമങനസാൻ,ഫട്ടിഷറവീസക് ഇൻളസക്ടർ ളക.കുങങങ്കേസാടട്ടി 
ചന്തുമസാസ്റ്റർ എ.ളക കുഞ്ഞമ്പുമസാസ്റ്റർ എ.രസാങമസാടട്ടിമസാസ്റ്റർഇ.രസാമസാങമങനസാൻപ.ങകളക്കുറക്പക്,കൃഷ്ണകുറപക്,കസാരകസാടെക് 
എ.എൽ പട്ടിസ്കൂൾ മസാങനജർ കുഞ്ഞട്ടിരസാമൻമസാസ്റ്റർ, ങകരളെ ളസകടറട്ടിങയറട്ടിൽനട്ടിനക് ങജസായട്ടിനക് ളസകടറട്ടിയസായട്ടി 
റട്ടിടയർ ളചയ്ത എൻ.ആർ പഭസാകരൻ,ഫട്ടിഷറവീസക് ഡയറക്ടർ അബസാസക് ഖലവീലട്ടി ,ഐ.സട്ടി.എസക് വട്ടി.ബലറസാഖ , 
വട്ടി മനൻ,കടെതനസാടെക് ളക.കൃഷ്ണരസാജ മസാസ്റ്റർ(പസാങലരട്ടി),കുങ്കേൻ മസാസ്റ്റർ,കുഞ്ഞനന്തൻ മസാസ്റ്റർ,എനട്ടിവർ അവരട്ടിൽ 
ചട്ടിലരസാണക്. ദവീർഘകസാലഖ സ്കൂൾ ളഹഡക് മസാസ്റ്റർ ആയട്ടിരുന ളക.എസക് ങഗസാപസാലപട്ടിള്ളയഖ അല്പകസാലഖ ളഹഡക്മസാസ്റ്റർ 
ഇൻചസാർജക് ആയട്ടിരുന വട്ടി.ആർ ങവലസാണട്ടിയഖ എടുത്തുപറയതക ങസവനങ്ങൾ നൽകട്ടിയട്ടിട്ടുണക്.1946 ൽ മദസാസക് 
നട്ടിയമസഭയട്ടിൽ ളകസായട്ടിലസാണട്ടിളയ പതട്ടിധസാനഖ ളചയ്യുകയഖ ,പട്ടിനവീടെക് ളക.പട്ടി.സട്ടി.സട്ടി പസട്ടിഡനക് ആവുകയഖ ളചയ്ത
സട്ടി.ളക ങഗസാവട്ടിന്ദൻനസായരുളടെ ങസവനവുഖഇവട്ടിളടെ എടുതക്പറങയണതുണക്.ഇങദ്ധഹതട്ടിളന അടുത 
സുഹ്രതസായട്ടിരുന മടെപള്ളട്ടിയട്ടിളല വട്ടി.കുങങ്കേസാടട്ടി ഇൻളസക്ടർ.ഇങദ്ധഹഖ ഫട്ടിഷറവീസക് വകുപട്ടിൽ ങകസാഴട്ടിങകസാടക് 
ഇൻളസക്ടർ ആയട്ടിരട്ടിളക സട്ടി.ളക.ജട്ടി ഇൻളസക്ടറളടെ വവീടട്ടിൽ നട്ടിതദ്യസക്ദർശകനസായട്ടിരുന.എഖ.എൽ.എ ആകുന-
തട്ടിനുമുമക് തളന സട്ടി.ളക.ജട്ടി മടെപള്ളട്ടി എലട്ടിളമനറട്ടി സ്കൂൾ കഹസ്കൂൾ ആയട്ടി ഉയർതട്ടികട്ടിട്ടുനതട്ടിനു ങവണട്ടി മദസാസക് 
ഗവണ്ളമനട്ടിൽ നട്ടിരന്തരഖ സമ്മർദഖ ചലതട്ടിയട്ടിരുന.
        1957-ൽ അധട്ടികസാരതട്ടിങലറട്ടിയ കമ്മമ്പ്യൂണട്ടിസ്റ്റക് മന്തട്ടിസഭളകതട്ടിളര വട്ടിദദ്യസാർതട്ടികൾ "ഒരണ"സമരളമന 
വട്ടിങമസാനസമരഖ നടെതട്ടിയതുഖ മനസഭളയ ങകന്ദ്ര ഗവണ്ളമളനക് പട്ടിരട്ടിചചക് വട്ടിടതുഖ ഈ അവസരതട്ടിൽ 
ഓർക്കുനതക് നനക്.ഇനളതങപസാളല അനഖ റട്ടിഫഷർ ങകസാഴകകൾനടെതസാറണസായട്ടിരുന,എനതക് ങരഖകളെട്ടിൽ 
കസാണസാഖ . 1947 ഏപട്ടിൽ മസാസതട്ടിൽ,ഫട്ടിഷറവീസക് ളടെങകസാളെജട്ടിയട്ടിൽ പരട്ടിസവീലനഖ ങനടെട്ടിയ അധദ്യസാപകർകക് 
സ്കൂളെട്ടിൽ ളവച്ചക് ഒരു റട്ടിഫഷർ ങകസാഴക് നടെത്തുകയണസായട്ടി.
            മദസാസക് ഗവണ് ളമനക് അതട്ടിളന ങകമപരട്ടിപസാടെട്ടികളളടെ ഭസാഗമസായട്ടി 1920 കളെട്ടിൽ തളന മതദ്യഗസാമ-
ങ്ങളെട്ടിൽ മവീൻചസാപകൾ സസാപട്ടിച്ചട്ടിരുന.ഫട്ടിഷക് ''കമ്പ്യൂറട്ടിഖങക് യസാർഡുകൾ '' എനറട്ടിയളപടുന മവീൻചസാപകൾ തുടെക-
തട്ടിൽ എകകസക് വകുപട്ടിളന കവീഴട്ടിലസായട്ടിരുന .
             സമുദസായതട്ടിൽ നല്ല അഖഗവീകസാരഖ ങനടെട്ടിയ ,ളചടട്ടിയസാഖകണട്ടി കുങ്കേളന സ്കൂൾ രജട്ടിതജൂബട്ടിലട്ടി 
ആങഘസാഷകമ്മട്ടിറട്ടിയളടെ അധദ്യകനസാകട്ടിയതക്  അതുളകസാണ്ടുതളനയസായട്ടിരുന.ആങഘസാഷളച്ചലവുകൾക്കുള്ളതു-
കയളടെ സട്ടിഖഹഭസാഗവുഖ കമ്മട്ടിറട്ടി മവീൻചസാപകലസൻസുകസാരട്ടിൽ നട്ടിനക് പട്ടിരട്ടിച്ചടുത്തു ജൂബട്ടിലട്ടി ആങഘസാഷതട്ടിൽ 
പളങ്കേടുക്കുവസാൻ അനളത ഫട്ടിഷറവീസക് ഡയറക്ടർ അബസാസക് ഖലവീലട്ടി ഐസട്ടിഎസക് മദസാസട്ടിൽ നട്ടിനക് മടെപള്ളട്ടി-
യട്ടിളലതട്ടിയട്ടിരുനതുതളന വലട്ടിളയസാരു ങനടമസായട്ടിരുന.ഇളതസാളക ചട്ടില്ലറ ആത്മകധരദ്യമല്ല മടെപള്ളട്ടിയട്ടിളല
ജനങ്ങൾകക് നൽകട്ടിയതക്.
       മടെപള്ളട്ടി സ്കൂളെട്ടിളന ചരട്ടിത്രരചനയസാവശദ്യമസായ വട്ടിലളപട ങരഖകളെസായട്ടി ഇങപസാൾ പധസാനമസായഖ അവങശഷട്ടി-
ക്കുനതക് അതദ്യന്തഖ ശുഷസാന്തട്ടിങയളടെ അതസാതക് കസാലളത ഫക്ഷറവീസക് അസട്ടിസ്റ്റനക് ഡയറക്ടർമസാരുഖ ഡപമ്പ്യൂടട്ടി 
ഡയറക്ടർമസാരുഖ സ്കൂൾപരട്ടിങശസാദട്ടിച്ചക് വട്ടിസട്ടിങറഴക് ബുകട്ടിൽ ങരഖളപടുതട്ടിയ പരട്ടിങശസാധനസാറട്ടിങപസാർട്ടുകളെസാണക്.
          എനസാൽ അപൂർവ്വമസായക് പൂർവ്വവട്ടിദദ്യസാർഥട്ടികളളടെ സ്മരണകളഖ വട്ടിലളപട എഴുതളപടെസാത ങരഖകളെസായട്ടി 
തവീർനട്ടിട്ടുണക് .അതരഖ ഒരു സന്ദർഭമട്ടിതസാ.1939-ൽ സ്കൂളെട്ടിൽ നട്ടിനക് ഇ.എസക്.എൽ.സട്ടി പസാസസായ തയട്ടിൽ ലകമട്ടി 
സ്കൂളെട്ടിളല ടെവീച്ചർമസാരുളടെയഖ എടസാഖ കസാസട്ടിളല ളപണ്സഹപസാടെട്ടികളളടെയഖ ങപരുകൾ വദ്യക്തമസായഖ ഒർക്കുനണക്.
     1980-1981 ൽ സ്കൂൾ മടെപള്ളട്ടി ഫട്ടിഷറവീസക് ളടെകനട്ടികൽ കഹസ്കൂൾ ങഫസാർ ങബസായക്സക് ,മടെപള്ളട്ടി ഗവധഃ
ഫട്ടിഷറവീസക് ളടെകനട്ടികൽ കഹസ്കൂൾ ങഫസാർ ങഗൾസക് എനട്ടിങ്ങളന രണസായട്ടി പട്ടിരട്ടിഞ്ഞു.കടെതനസാടെട്ടിളന 



                                                                        8

ആദദ്യകസാല ആസസാനളമന കരുതുന ഒഞട്ടിയഖ(അഞക് ങയസാഗഖ) ഗസാമതട്ടിളല മടെപള്ളട്ടി എന പങദശഖ 
ങകളെതട്ടിലടെനവീളെഖ അറട്ടിയളപടെസാൻ തുടെങ്ങട്ടിയതക് മടെപള്ളട്ടി ഗവധഃ ങകസാങളെജക് സസാപട്ടിതമസായതട്ടിനു ങശഷമസാണക്.
എങ്കേട്ടിലഖ അതട്ടിനുഖ എത്രങയസാ വർഷങ്ങൾകക് മുൻപക് ഈ സലഖ ചരട്ടിത്രതട്ടിൽ സസാനഖപട്ടിടെട്ടിച്ചട്ടിരുന എനതക്
ഈ നസാടെട്ടിളന ചരട്ടിത്രമങനതഷട്ടിച്ചവർ മനസട്ടിലസാകട്ടിയട്ടിട്ടുണക്. 
     പൂർവ വട്ടിദദ്യസാർഥട്ടി സഖഘടെനയഖ ഇവങരസാളടെസാപമുണസായട്ടിരട്ടികണഖ.അങ്ങളന ളമസാതഖ ജനവട്ടിഭസാഗതട്ടിളന 
ങസ്നേഹസസാന്ദ്രമസായ കൂടസായ്മ ളകടട്ടിപടുത്തുളകസാണക് നമുകക് മുങനസാടക് ങപസാകസാഖ.
                                                                തയളോറളോകടിയതതതയളോറളോകടിയതത
                                                                                                          അനളോമടികഅനളോമടിക..ആരആര(9 c)(9 c)
                                                                           

അറകൽ ങകത്ര ഐതട്ടിഹദ്യഖ                             
                                                                     പഴയ ചട്ടിത്രഖ
     നൂറസാണ്ടുകൾകപ്പുറഖ ഒരു സുപഭസാതതട്ടിൽ നവീങലശതരളത
നസാടുവസാഴട്ടികളളടെ മുനട്ടിൽ ഒരു കതമുകയനക് ഉണസായ നട്ടിങയസാഗതട്ടിൽ
എനട്ടിക്കുഖ മകൾക്കുഖ ഇരട്ടികസാൻ ഉരട്ടിടെഖ തരണഖ എനക് പറഞ്ഞങത്ര. 
ഇവട്ടിളടെ നട്ടിറളയ ങകത്രങ്ങളള്ളതട്ടിനസാൽ നട്ടിങ്ങൾകട്ടിരട്ടികസാൻ ഇവട്ടിളടെ
ഇടെമട്ടിളല്ലനഖ അത്ര നട്ടിർബന്ധമസാളണങ്കേട്ടിൽ നവീങലശതരഖ അഴട്ടിമുഖതക്
വനട്ടിരുങനസാളൂ എനഖ അത്ര ശക്തട്ടിയള്ള അമ്മയഖ മകളമസാളണങ്കേട്ടിൽ
നൂലട്ടിടസാൽ നൂളലതസാത എടെത്തൂർ അഴട്ടി കരയസാകട്ടി മസാറട്ടി
ഇരട്ടികസാമങല്ലസാ എനഖ പരട്ടിഹസട്ടിചവങത്ര.
 “കടെൽ ങകസാഭട്ടിച”.തട്ടിരമസാലകൾ ഉയർന.ളവള്ളളപസാകമുണസായട്ടി.മണൽക്കൂമരമസായട്ടി അഴട്ടിമുഖഖഅടെഞ്ഞു.
ളവള്ളഖ കട്ടിഴക്കുഭസാഗങതകക് ഒഴുകട്ടി.ജനങ്ങൾ ഭയവട്ടിഹതലരസായട്ടി മസാറട്ടി.നസാടുവസാഴട്ടിയളടെ പടെട്ടിഞ്ഞസാറക് ഭസാഗഖ വളര 
ളവള്ളഖ കയറട്ടി.ശക്തമസായ ളവള്ളപസാച്ചട്ടിലട്ടിൽ തളെട്ടിങകത്രളന ചട്ടിറമതട്ടിലട്ടിളന ഒരുഭസാഗഖ തകർനക് 
ങകത്രതട്ടിനുതളന ഭവീകണട്ടിയസായട്ടി.അഴട്ടി ഏഴസായട്ടി മുറട്ടിയകയഖ ളവള്ളഖ പട്ടിൻവസാങ്ങട്ടി അവട്ടിയളടെ മദദ്യഭസാഗഖ 
കരയസായട്ടി തവീർന സലതക് ങകത്രഖ പണട്ടിയകയഖ വട്ടിധട്ടിപകസാരപമുള്ള പൂജസാദട്ടികർമ്മങ്ങളഖ ഉതവങ്ങളഖ 
നടെതട്ടിവരട്ടികയഖ ളചയ.                                           

പട്ടിൽകസാലതക് കടെൽ സഞസാരട്ടികളെസായ ങകസാടട്ടിളകസാല്ലൻ മുസവീഖ അമരകസാരനസായ ഒഞട്ടിയഖ മുകയനുഖ 
കടെൽ യസാത്ര നടെത്തുങമസാൾ പതവീകട്ടിച്ചളതസാനഖ നടെനട്ടില്ല.നട്ടിരസാശരസായ അവർ കട്ടിഴക്കുകരയട്ടിൽ കണ ളവളെട്ടിച്ചഖ 
ലകദ്യമസാകട്ടി ങതസാണട്ടി കരയടുപട്ടിച.നവീങലശതരഖ കതകടെപ്പുറളത ങകത്രതട്ടിൽ ഉതവഖ നടെക്കുകയസാളണനക് 
മനസട്ടിലസാകട്ടിയ ഒഞട്ടിയഖ മുകയൻ മനസറട്ടിഞ്ഞക് പസാർതട്ടിച.

ഒഞട്ടിയഖ മുകയളനയഖ ങകസാടട്ടിളകസാല്ല മുസവീമട്ടിളനയഖ സൽപവർതട്ടിയട്ടിൽ സന്തുഷക്ടെരസായ അമ്മ 
ഭഗവതട്ടിയഖ മകൾ ഭഗവതട്ടിയഖ കട്ടിളെട്ടികളളടെ രൂപതട്ടിൽ അവങരസാളടെസാപഖ വരട്ടിരകയസായട്ടിരുന.ങതസാണട്ടി കറകച്ചസാൽ 
തട്ടിരട്ടിഞ്ഞക് തവീരതക് (മടെപള്ളട്ടി) കരയടുതങപസാൾ ഒഞട്ടിയഖ മുകയനക് ദർശനഖ ഉണസാകുകയഖ ഇരട്ടികസാൻ സലഖ 
ആവശദ്യളപടുകയഖ ളചയ.കൂളടെയള്ള മസവീമട്ടിനുഖ സലഖ ങവണളമനഖ പറഞ്ഞു.തുടെർനക് നസാട്ടുകസാർ ങകത്രതട്ടിനുഖ 
പള്ളട്ടിക്കുഖ കുറട്ടിയടെട്ടിച.എനസാൽ  അടുത രസാവട്ടിളല ങനസാകട്ടിയങപസാൾ കുറട്ടികൾ പരസരഖ മസാറട്ടിയതസായട്ടി കണ്ടു.ഇതക് 
കദവഹട്ടിതമസാളണനക് മനസട്ടിലസാകട്ടി നട്ടിർദട്ടിഷ സലങ്ങളെട്ടിൽ മഠങ്ങളഖ പള്ളട്ടിയഖ പണട്ടിയകയഖ ളചയ.മടെപള്ളട്ടി 
അറകൽ ങകത്രതട്ടിളന മൂലസസാനഖ നവീങലശതരഖ കതകടെപ്പുറളത ങകത്രമസാണക്.പട്ടിനവീടെക് നവീങലശതരഖ       
പടെട്ടിഞ്ഞസാറഖ ളകസാഴുവലട്ടിളല ഭണസാരപ്പുരയസായട്ടിരുന സസാനഖ ങകത്രമസായട്ടി പരട്ടിപസാലട്ടിചവരുന.
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 കതകടെപ്പുറളത മൂലസസാനവുഖ ളകസാഴുവലട്ടിളല ഭണസാരപ്പുരയഖ പരട്ടിപസാലട്ടിചവരുനതക് മടെപള്ളട്ടി 
ശ്രവീ അറകൽകടെപ്പുറതക് ഭഗവതട്ടി ങകത്ര ഭരണസമട്ടിതട്ടിയസാണക്.ഭഗവതട്ടിമസാർ നവീങലശതരതക് നടെന വസാഴുനളവനഖ 
മടെപള്ളട്ടിയട്ടിൽ ഇരുനവസാഴുന എനമസാണക് ഐതട്ടിഹദ്യഖ.

വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ   

     ജനനഖ     :  1885 ഏപട്ടിൽ 25 .
   ളതസാഴട്ടിൽ  :  സസാമൂഹട്ടിക പരട്ടിഷർതസാവക്, നങവസാതസാന    

   നസായകൻ
   മരണഖ     :  1939 ഒങക്ടസാബർ  29 (പസായഖ 54)

            
        
                              ഇരുപതസാഖ ശതകതട്ടിൽ ങക     രളെതട്ടിൽ ഉണസായ നങവസാതസാനതട്ടിൽ പങ്കുവഹട്ടിച്ച പമുഖ ഇരുപതസാഖ ശതകതട്ടിൽ ങക     രളെതട്ടിൽ ഉണസായ നങവസാതസാനതട്ടിൽ പങ്കുവഹട്ടിച്ച പമുഖ 
ആത്മവീയസാചസാരദ്യനസാരട്ടിൽ ഒരസാളെസാണക്  ആത്മവീയസാചസാരദ്യനസാരട്ടിൽ ഒരസാളെസാണക്  ''''വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ ''.''.ങകരളെളമങഖ മതസാന്ധതയഖ അനസാചസാരങ്ങൾക്കുളമതട്ടിളര ങകരളെളമങഖ മതസാന്ധതയഖ അനസാചസാരങ്ങൾക്കുളമതട്ടിളര 
വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ പവർതട്ടിച വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ പവർതട്ടിച . . പൂജസാദട്ടികർമങ്ങളഖ മനവസാദവുളമല്ലസാഖ അർതശൂനദ്യങ്ങളെസാളണനക് പഖദ്യസാപട്ടിചളകസാണക്പൂജസാദട്ടികർമങ്ങളഖ മനവസാദവുളമല്ലസാഖ അർതശൂനദ്യങ്ങളെസാളണനക് പഖദ്യസാപട്ടിചളകസാണക്
വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരുവുഖ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘവുഖ മതതട്ടിളന ങപരട്ടിലള്ള എല്ലസാ അനസാചസാരങ്ങങളെയഖ ശക്തട്ടിയസായട്ടി വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരുവുഖ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘവുഖ മതതട്ടിളന ങപരട്ടിലള്ള എല്ലസാ അനസാചസാരങ്ങങളെയഖ ശക്തട്ടിയസായട്ടി 
എതട്ടിർത്തുഎതട്ടിർത്തു..

ജവീവട്ടിതങരഖജവീവട്ടിതങരഖ

            വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരു ജനട്ടിച്ചതക് വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരു ജനട്ടിച്ചതക് 1885-1885-ൽ  കണ്ണൂർ ജട്ടില്ലയട്ടിളല പസാടെദ്യഖ ഗസാമതട്ടിളല ൽ  കണ്ണൂർ ജട്ടില്ലയട്ടിളല പസാടെദ്യഖ ഗസാമതട്ടിളല 
വയങലരട്ടിതറവസാടട്ടിലസായട്ടിരുന വയങലരട്ടിതറവസാടട്ടിലസായട്ടിരുന ..മസാതസാപട്ടിതസാകൾ മസാതസാപട്ടിതസാകൾ ::ങകസാരൻ ഗുരുകൾങകസാരൻ ഗുരുകൾ, , ചവീരു അമ്മചവീരു അമ്മ''''വയങലരട്ടി കു                                        ഞ്ഞട്ടികണ്ണൻവയങലരട്ടി കു                                        ഞ്ഞട്ടികണ്ണൻ'' '' 
എനതസായട്ടിരുന പുർവ്വസാശ്രമതട്ടിളല ങപരക്എനതസായട്ടിരുന പുർവ്വസാശ്രമതട്ടിളല ങപരക് . . സഖസ്കൃത പണട്ടിതനസായ അച്ഛനട്ടിൽ നട്ടിനഖ പസാഥമട്ടിക വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസഖ ങനടെട്ടിസഖസ്കൃത പണട്ടിതനസായ അച്ഛനട്ടിൽ നട്ടിനഖ പസാഥമട്ടിക വട്ടിദദ്യസാഭദ്യസാസഖ ങനടെട്ടി
..പസാരമതക് കരരുനസായർപസാരമതക് കരരുനസായർ, , എഖ ങകസാരപൻ ഗുരുകൾ എനട്ടിവരട്ടിൽ നട്ടിനക് തർകതട്ടിലഖ വദ്യസാകരണശസാസ്ത്രതട്ടിലഖ എഖ ങകസാരപൻ ഗുരുകൾ എനട്ടിവരട്ടിൽ നട്ടിനക് തർകതട്ടിലഖ വദ്യസാകരണശസാസ്ത്രതട്ടിലഖ 
ഉപരട്ടിപഠനഖഉപരട്ടിപഠനഖ..വട്ടിഗഹസാരസാധനയഖ നട്ടിങഷധട്ടിച്ച വസായതസതസാമട്ടികളഖ സതസാധവീനമസായട്ടിവട്ടിഗഹസാരസാധനയഖ നട്ടിങഷധട്ടിച്ച വസായതസതസാമട്ടികളഖ സതസാധവീനമസായട്ടി.1906-.1906-ൽ  ദരട്ടിദരുളടെ ൽ  ദരട്ടിദരുളടെ 
വട്ടിജ്ഞസാനസമസാദനതട്ടിനസായട്ടി ങകസാ ഴട്ടിങകസാളട കസാരപറമട്ടിൽ  വട്ടിജ്ഞസാനസമസാദനതട്ടിനസായട്ടി ങകസാ ഴട്ടിങകസാളട കസാരപറമട്ടിൽ  '' '' തതതപകസാശട്ടിക തതതപകസാശട്ടിക '' '' എന വട്ടിദദ്യസാലയഖ സസാപട്ടിചഎന വട്ടിദദ്യസാലയഖ സസാപട്ടിച
..അങദ്ദേഹതട്ടിളന ജവീവട്ടിതതട്ടിളല പധസാന വഴട്ടിതട്ടിരട്ടിവക് ബഹസാനന്ദ ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയമസായള്ള കൂടെട്ടികസാഴ്ചയസായട്ടിരുനഅങദ്ദേഹതട്ടിളന ജവീവട്ടിതതട്ടിളല പധസാന വഴട്ടിതട്ടിരട്ടിവക് ബഹസാനന്ദ ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയമസായള്ള കൂടെട്ടികസാഴ്ചയസായട്ടിരുന. . 
ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയസാണക് ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയസാണക് ' ' വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ വസാഗക്ഭടെസാനന്ദൻ ''എന ങപരക്  നൽകട്ടിയതക് എന ങപരക്  നൽകട്ടിയതക് .1905-.1905-ൽ ങകസാഴട്ടിങകസാളടതട്ടിയ വട്ടിൽ ങകസാഴട്ടിങകസാളടതട്ടിയ വട്ടി..ളക ഗുരുകൾളക ഗുരുകൾ, , 
പട്ടി സസാമട്ടിക്കുടട്ടിപട്ടി സസാമട്ടിക്കുടട്ടി, , അയതസാൻ ങഗസാപസാലൻ എനട്ടിവരുളടെ ങപരണയട്ടിൽ ബഹസമസാജ പവർതകനസായട്ടിഅയതസാൻ ങഗസാപസാലൻ എനട്ടിവരുളടെ ങപരണയട്ടിൽ ബഹസമസാജ പവർതകനസായട്ടി. . 
      1910-      1910-ൽ ങകസാഴട്ടിങകസാടെക് ടെസൗണ്ഹസാളെട്ടിൽ ബഹസാനന്ദ സതസാമട്ടിയളടെ പഭസാഷണഖ ങകടങതസാളടെ അങദ്ദേഹതട്ടിളന ൽ ങകസാഴട്ടിങകസാടെക് ടെസൗണ്ഹസാളെട്ടിൽ ബഹസാനന്ദ സതസാമട്ടിയളടെ പഭസാഷണഖ ങകടങതസാളടെ അങദ്ദേഹതട്ടിളന 
ശട്ടിഷദ്യനസായട്ടി മസാറട്ടി ശട്ടിഷദ്യനസായട്ടി മസാറട്ടി . 1911. 1911 ൽ ങകസാഴട്ടിങകസാടെക് കല്ലസായട്ടിയട്ടിൽ  രസാജങയസാഗസാനന്ദ കസൗമുദട്ടി ങയസാഗസാശസാല സസാപട്ടിചൽ ങകസാഴട്ടിങകസാടെക് കല്ലസായട്ടിയട്ടിൽ  രസാജങയസാഗസാനന്ദ കസൗമുദട്ടി ങയസാഗസാശസാല സസാപട്ടിച
..തുടെർന മലബസാറട്ടിലടെനവീളെഖ പഭസാഷണങ്ങൾ തുടെർന മലബസാറട്ടിലടെനവീളെഖ പഭസാഷണങ്ങൾ . . ബഹസാനന്ദസതസാമട്ടിയസാണക്  ബഹസാനന്ദസതസാമട്ടിയസാണക്  '' '' വസാഗക്ഭസാനന്ദൻ വസാഗക്ഭസാനന്ദൻ '' '' എന ങപരക് നൽകട്ടിയതക്എന ങപരക് നൽകട്ടിയതക്. . 
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വട്ടിഗഹസാരസാധളയയഖ അനസാചസാരങ്ങളളെയഖ അങദ്ദേഹഖ കടെനസാകമട്ടിച്ച  കുടട്ടിച്ചസാതൻ തറയഖ ഗുളെട്ടികൻ തറയഖ വട്ടിഗഹസാരസാധളയയഖ അനസാചസാരങ്ങളളെയഖ അങദ്ദേഹഖ കടെനസാകമട്ടിച്ച  കുടട്ടിച്ചസാതൻ തറയഖ ഗുളെട്ടികൻ തറയഖ 
ഒങടളറ വവീടുകളെട്ടിൽ നട്ടിനക് നവീകട്ടി ഒങടളറ വവീടുകളെട്ടിൽ നട്ടിനക് നവീകട്ടി . . ങകത്ര ങകന്ദ്രവീകൃത വട്ടിശതസാസളത  തകർകസാനസായട്ടിരുന ഇതക് ങകത്ര ങകന്ദ്രവീകൃത വട്ടിശതസാസളത  തകർകസാനസായട്ടിരുന ഇതക് . . ഇരട്ടിങ്ങണ്ണൂരട്ടിൽഇരട്ടിങ്ങണ്ണൂരട്ടിൽ
വസാഗക്ഭടെസാനന്ദളന അഖഗരകകനസായട്ടി എതട്ടിയ സങഹസാദരൻ ചസാത്തുക്കുടട്ടിളയ മരതട്ടിൽ ളകടട്ടി തല്ലട്ടിളകസാന വസാഗക്ഭടെസാനന്ദളന അഖഗരകകനസായട്ടി എതട്ടിയ സങഹസാദരൻ ചസാത്തുക്കുടട്ടിളയ മരതട്ടിൽ ളകടട്ടി തല്ലട്ടിളകസാന . . 
ബഹസാനന്ദ ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയളടെ വവീകണങ്ങളമസായട്ടി  വട്ടിങയസാജട്ടിച്ചസാണക്  സതന്തഖ പവർതനങ്ങൾ ആരഖഭട്ടിച്ചതക്ബഹസാനന്ദ ശട്ടിവങയസാഗട്ടിയളടെ വവീകണങ്ങളമസായട്ടി  വട്ടിങയസാജട്ടിച്ചസാണക്  സതന്തഖ പവർതനങ്ങൾ ആരഖഭട്ടിച്ചതക്
..കടെതനസാടക് അങദ്ദേഹഖ നടെതട്ടിയ ങപസാരസാടഖ ഏറ്റുമസാറക് ങപസാലള്ള അനസാചസാരങ്ങൾ ഇല്ലസാതസാകട്ടികടെതനസാടക് അങദ്ദേഹഖ നടെതട്ടിയ ങപസാരസാടഖ ഏറ്റുമസാറക് ങപസാലള്ള അനസാചസാരങ്ങൾ ഇല്ലസാതസാകട്ടി. . ശട്ടിശദ്യനസായ ശട്ടിശദ്യനസായ 
മണൽതസാഴ രസാങമസാടട്ടി അവർണർകക് കുളെട്ടികസാൻ പുതുപണതക് ളപസാതുകുളെമുണസാകട്ടിമണൽതസാഴ രസാങമസാടട്ടി അവർണർകക് കുളെട്ടികസാൻ പുതുപണതക് ളപസാതുകുളെമുണസാകട്ടി.1931 .1931 ൽ ഈ കുളെതട്ടിനടുതക് ൽ ഈ കുളെതട്ടിനടുതക് 
നടെതട്ടിയ പഭസാഷണ പരമരങയസാടെസാണക് കുടട്ടിച്ചസാതൻ കസാവുകളെട്ടിൽ ജന്തുബലട്ടി ഇല്ലസാതസായതക്നടെതട്ടിയ പഭസാഷണ പരമരങയസാടെസാണക് കുടട്ടിച്ചസാതൻ കസാവുകളെട്ടിൽ ജന്തുബലട്ടി ഇല്ലസാതസായതക് ..

ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ
      1917  1917 ൽ ഇങദ്ദേഹഖ ൽ ഇങദ്ദേഹഖ ' ' ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ ' ' സസാപട്ടിചസസാപട്ടിച. . ജസാതട്ടിവദ്യവസക്കുഖ വട്ടിഗഹസാരസാധനക്കുളമതട്ടിളരയള്ള ജസാതട്ടിവദ്യവസക്കുഖ വട്ടിഗഹസാരസാധനക്കുളമതട്ടിളരയള്ള 
ങപസാരസാടമസാണക് വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരുവുഖ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘവുഖ നടെതട്ടിയതക്ങപസാരസാടമസാണക് വസാഗക്ഭടെസാനന്ദ ഗുരുവുഖ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘവുഖ നടെതട്ടിയതക്. . കറപയട്ടിൽ കണസാരൻ മസാസ്റ്റർ കറപയട്ടിൽ കണസാരൻ മസാസ്റ്റർ ,,കുങനതക് കുങനതക് 
കുങഞ്ഞക്കു ഗുരുകൾ കുങഞ്ഞക്കു ഗുരുകൾ , , പസാങലരട്ടി ചന്തമ്മൻ പസാങലരട്ടി ചന്തമ്മൻ ,,വണ്ണസാതട്ടികണട്ടി കണ്ണൻ എനട്ടിവരസായട്ടിരുന ഈ പസസാനതട്ടിളന വണ്ണസാതട്ടികണട്ടി കണ്ണൻ എനട്ടിവരസായട്ടിരുന ഈ പസസാനതട്ടിളന 
ആദദ്യകസാല പവർതകർ ആദദ്യകസാല പവർതകർ . . സസാമൂഹട്ടിക പരട്ടിഷരണതട്ടിനസായട്ടി പവർതട്ടിച്ച ഈ സഖഘടെനളകതട്ടിളര ജനട്ടിമസാർ സസാമൂഹട്ടിക പരട്ടിഷരണതട്ടിനസായട്ടി പവർതട്ടിച്ച ഈ സഖഘടെനളകതട്ടിളര ജനട്ടിമസാർ 
ഒനട്ടിക്കുകയഖ സഖഘതട്ടിൽ പവർതട്ടിക്കുനവരുളടെ മകളളെ സ്കൂളെട്ടിൽ ങപസാലഖ കയറസാതസായട്ടിഒനട്ടിക്കുകയഖ സഖഘതട്ടിൽ പവർതട്ടിക്കുനവരുളടെ മകളളെ സ്കൂളെട്ടിൽ ങപസാലഖ കയറസാതസായട്ടി. . ഇതട്ടിളനതട്ടിളരയസായട്ടി  ഇതട്ടിളനതട്ടിളരയസായട്ടി  
സഖഘഖ സഖഘഖ 1924-1924-ൽ കസാരകസാടക് ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ എൽൽ കസാരകസാടക് ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ എൽ..പട്ടിപട്ടി..സ്കൂൾ എന വട്ടിദദ്യസാലയമസാരഖഭട്ടിചസ്കൂൾ എന വട്ടിദദ്യസാലയമസാരഖഭട്ടിച..ഊരസാളങ്കേൽ ഊരസാളങ്കേൽ 
ഐകദ്യനസാണയ സഖഘമസാണക് പട്ടിനവീടെക്ഐകദ്യനസാണയ സഖഘമസാണക് പട്ടിനവീടെക് ,,ഊരസാളങ്കേൽ ങലബർ ങകസാണ്ട്രെസാകക്  ളസസാകസറട്ടിയസായട്ടി രൂപസാന്തരളപടതക്ഊരസാളങ്കേൽ ങലബർ ങകസാണ്ട്രെസാകക്  ളസസാകസറട്ടിയസായട്ടി രൂപസാന്തരളപടതക് . . 
ചസാപയട്ടിൽ കുങഞ്ഞദ്യക്കു ഗുരുകൾ മുതൽ പതട്ടിനസാലങപർ ഒരു രൂപ ഓഹരട്ടിളയടുതക് ആരഖഭട്ടിച്ച സഖഘമസാണക് ഇനക് ചസാപയട്ടിൽ കുങഞ്ഞദ്യക്കു ഗുരുകൾ മുതൽ പതട്ടിനസാലങപർ ഒരു രൂപ ഓഹരട്ടിളയടുതക് ആരഖഭട്ടിച്ച സഖഘമസാണക് ഇനക് 
ഇന്തദ്യയട്ടിളല ഏറവുഖ വലട്ടിയ ങലബർ ങകസാണ്ട്രെസാകക് ളസസാകസറട്ടി ഇന്തദ്യയട്ടിളല ഏറവുഖ വലട്ടിയ ങലബർ ങകസാണ്ട്രെസാകക് ളസസാകസറട്ടി (ULCCS). 1921(ULCCS). 1921 ൽ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ ൽ ആത്മവട്ടിദദ്യസാസഖഘഖ 
മുഖപത്രമസായട്ടി മുഖപത്രമസായട്ടി '' '' അഭട്ടിനവ ങകരളെഖ അഭട്ടിനവ ങകരളെഖ '' '' തുടെങ്ങട്ടിതുടെങ്ങട്ടി..

വസാഗക്ഭടെസാനന്ദളന ചട്ടില വരട്ടികൾ

                      ''  '' ഉണരുവട്ടിൻഉണരുവട്ടിൻ, , അഖട്ടിങലശളന സ്മരട്ടിപട്ടിൻ അഖട്ടിങലശളന സ്മരട്ടിപട്ടിൻ 
                                                കണളമഴുങനൽപട്ടിൻ കണളമഴുങനൽപട്ടിൻ , , അനവീതട്ടിങയസാളടെതട്ടിർപട്ടിൻ അനവീതട്ടിങയസാളടെതട്ടിർപട്ടിൻ ''''
                      ''                       '' നസാലണ സൂകട്ടിക്കുനവൻ ങവളറസാരസാളളെ  പടട്ടിണട്ടികട്ടിടുനനസാലണ സൂകട്ടിക്കുനവൻ ങവളറസാരസാളളെ  പടട്ടിണട്ടികട്ടിടുന..
                                                അനവധട്ടി പണഖ സൂകട്ടിക്കുനവൻ അനവധട്ടി ജനങ്ങളളെ          അനവധട്ടി പണഖ സൂകട്ടിക്കുനവൻ അനവധട്ടി ജനങ്ങളളെ          
                                                പടട്ടിണട്ടികട്ടിടുനപടട്ടിണട്ടികട്ടിടുന''.''.
                     ''                      '' ഏവരുഖ ബതഹരട്ടിക്കുമകളെസാണസാവഴട്ടികക് സഹജനങ്ങൾഏവരുഖ ബതഹരട്ടിക്കുമകളെസാണസാവഴട്ടികക് സഹജനങ്ങൾ
                                                സർവരുഖ  സർവരുഖ  ''''

കൃതട്ടികൾ
                                ''''  അഭട്ടിനവ ങകരളെഖ അഭട്ടിനവ ങകരളെഖ '' '' '' '' ആത്മവട്ടിദദ്യസാകസാഹളെഖആത്മവട്ടിദദ്യസാകസാഹളെഖ''   '' ''   '' ശട്ടിവങയസാഗട്ടി വട്ടിലസാസഖ ശട്ടിവങയസാഗട്ടി വട്ടിലസാസഖ ''''

                 ''                  '' ഈശതരവട്ടിചസാരഖ ഈശതരവട്ടിചസാരഖ '' -'' -തുടെങ്ങട്ടിയ പസട്ടിദ്ധവീകരണങ്ങളഖ അഞ്ചു ഗന്ഥങ്ങളഖ തുടെങ്ങട്ടിയ പസട്ടിദ്ധവീകരണങ്ങളഖ അഞ്ചു ഗന്ഥങ്ങളഖ       
                        അങദ്ദേഹതട്ടിളനതസായണക്അങദ്ദേഹതട്ടിളനതസായണക്..

                                                                                                                                  തയളോറളോകടിയതതതയളോറളോകടിയതത
                                                                                                            അനളോമടികഅനളോമടിക..ആരആര(9 c)(9 c)
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സ്കൂള് ളലേളോര്  (School Lore)                           
                                                                                              

 E P Rajagopalan                                                         Translated by  K T Dinesh 

            The institutions and contexts in which people intervene spontaneously generate a 
wide range of original knowledge. This knowledge is called folklore. A school is not just the 
building in which it functions; it is the conglomeration of learners, teachers, non-teaching 
employees and the visible and invisible presence of the wider society that supports them. 
Within this conglomerate structure, numerous formal events occur. The curriculum and the
method of examination will reflect the interests of those who run the school and those who 
are in power. Althusser enlisted the school along with religion, family, art and media among
the ideological apparatus of a state. We get the same idea from Foucault who stated that a 
school and a jail performed the same functions - enforcing discipline and imposing 
punishment. The fun and games, the songs and stories, and the graffiti on the walls that 
punctuate the uni-dimensional execution of these formal functions together form school 
lore. The collection and analysis of these are a part of the study of folk lore. This has not yet
begun in our country. Euro-American folklorists focus on this area too. There are some 
websites on school lore on the net.
          The school headmaster/principal is the representative of the state. So is every teacher.
Their job is to condition the children according to the interests of the state. Therefore, how 
far teaching is subjective and creative is a legitimate question. The task they have 
undertaken, the dissemination of the ideology of the state overtakes their creativity and 
subjectivity. However exemplary and scientific such dissemination may be, it is 
fundamentally an imposition (Imposition could be beneficial – but what is good will be 
decided by the state). Protest will, therefore, naturally be the outcome. Students who are 
thus imposed upon will begin to exercise their creativity. This is a form of counter 
discourse, major source of school lore. Children often notice the physical features of 
teachers and weave stories about them. They create caricatures of teachers. The 
idiosyncrasies of teachers also inspire such narratives. This is also the context in which 
nicknames for teachers originate. Sometimes the nicknames are conjured from the 
imagination of the students. Sometimes the teachers are assigned the names of characters 
from illustrated stories or films. Nonsensical words also become nicknames. These 
nicknames at times become more popular among students than the original names of the 
teachers. The nickname is sometimes added to the original name and in most cases it is 
added as the first name. In due course the original sign value of the nickname may vanish 
and it might even be used for referring to the teacher with reverence. The nicknames 
assigned to classmates may be comparatively less critical but more sarcastic.
           The experiences in the classrooms are the main items of school lore. School lore is 
richer in co-educational schools. The reason is that they are more representative of society 
than school which admit only boys or girls. There are social contradictions in the classroom
which inspire the pupils’ lore about their peers. But the teacher-stories they create are 
sharper. Such stories are not always cynical; children record stories filled with love and 
respect on teachers who are close to them too. But the more popular and the more beautiful
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ones are those that recount their vices. This is because vices provide for more drama than 
virtues. And vices require treatment. Such stories are often anonymous. Their construction 
and transmission are collective efforts. If a teacher is seen at a place where he is not 
supposed to be, a bar for instance, it will immediately lead to the creation of a lore. In a lore
that has been created out of classroom experience one can sense a softening of cynicism. 
But no mercy is given for a teacher’s indiscretion. The teacher is severely taken to task. 
Without being aware of it, children seek a model in a teacher. If that image gets even 
slightly distorted, it leads to the creation of a narrative. Narratives are focussed more on 
male teachers than their female counterparts. This shows that the interventions of female 
teachers are quite formal.
          Programmes in the school like sports meets, artsfest and exhibitions enrich school 
lore. Each of these programmes flouts the routine schedule of the school. Children 
generally participate in them with the enthusiasm generated by a carnival. Teachers’ 
behaviour also changes during these days. The presence of the general public in the school 
on such occasions is natural. This digression leads to a different set of experiences, thereby 
generating more school lore. Study tours involve the participation of new places and new 
people. So they too generate a variety of school lore.
            The most attractive part of school lore is graffiti, inscriptions and pictures on walls. 
The ideologically subversive nature of school lore is exhibited more in them than in any 
other form. Most of the wall exhibits tantamount to what we generally mean by obscenity. 
The principles behind it are protest, assertion and demonstration. Their aim is to present 
graphically what cannot be expressed through words. The child who writes such graffiti 
might have the lurking fear of being tipped off if he speaks out what he writes (each school 
has its own system of policing and judiciary). Hence it is displayed in writing. Interests like 
‘let more people come to know’, the obstinacy, ‘let others understand only my version’ are 
at work behind wall writings. Some risk takers sketch pictures and words at heights from 
which it is difficult to rub them off. Such ‘lofty inscriptions’ can be seen in almost all 
schools. It can be discerned that their adherence to the task is quite intense.
            Teachers also create school lore. Their powers of observation also lead to the 
creation of many a narrative. Though there are anecdotes on ‘good’ events, a major chunk 
of them are often about the ‘bad’ and the ‘ugly.’ The disagreements emanating out of their 
profession and the criticism against the activities other than teaching they indulge in are the
favourite topics of such stories. All these stories are a nice mixture of reality and fantasy. 
The stories are born during the idling hours at the staff room. Though the majority of the 
stories are without any malice the contradictions related to teaching are latent in them. The
characteristic features of some teachers lead to narratives which have the nature of 
caricatures. Yet another source of school lore is the Parents’ and Teachers’ Association 
(PTA). Peons also are subjects for school lore. Peons sometimes also create stories about 
teachers.
         Akbar Kakkattil’s ‘Teacher Stories’ represent all these categories. Vyloppilli describes 
an incident in his ‘Kavyalokasmaranakal’ (‘Reminiscences of the World of Poesy’): ‘It 
cannot be said that none of my teacher friends are envious. Once a scholar at a school told 
me straight on my face that it was not yet time for me to receive any amount as 
remuneration for my poems.’ This story must be in the air at that school as school lore.
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         Continuity is the reason for the dynamism of folk lore. School lore too traverses from 
people to people and from generation to generation. It might break the barriers of the 
school and reach the society at large. One, who lives within the region where the lore is in 
currency, cannot help remembering these informal narratives along with other things when
he/she hears the name of the school. In recent times, children are not as keen in 
constructing school lore as they were before.. This can be attributed to a tendency to 
overlook schoolmates, classmates and teachers and turn themselves to the selfish structure 
called textbooks - examination. Lore is generated when people are looked upon as 
individuals. If they are seen as mere instruments, no interesting contexts will arise. The new
school walls remain ‘unlettered’ because of this change. Earlier there were many narratives
about inspecting officers like AEOs and DEOs. Such narratives have become extremely 
rare. This can be considered as evidence for the school becoming mechanical and for the 
untrammelled reign of the hegemonic ideology of the state.
          Structuralism is a favourite tool of folklorists. If studied in the light of this 
reductionist science, school lore also limits itself to a few narrow structures – structures 
that can be identified in any school. But this is an approach which wipes out the variety and
the interests of school lore. The right approach is to study the lore considering each school a
different space and the lore a collective of characteristic resources. It is an informal, 
parallel history of every school. Even the architecture of a school is imprinted in it.

    

                                                                                                                Translated by K T Dinesh
                                                                                                            HSA English
                      

         E P  Rajagopalan E P  Rajagopalan  
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കവടിതകള

കവട്ടിതകൾകവട്ടിതകൾ

Mother

Mother you are the gift of god
Oh mom you are my guiding star
True love and care in full 
Having a golden heart of love inside
Every day your support with me
Real love you are                                                 തയളോറളോകടിയതഗ് 

                അനവടിന്ദഗ്.ടക.ടക (V- A)    
                                                                                                                                                 

Father

Father you are my role model
And you are my super hero
Thank you for giving me true love and affection
Honesty I study from you
Every day you will talk morals
Red rose you are my best friend

                                                                            Amaya .A.P                
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ളസ്നഹകളസ്നഹക

ഒരു സസ്വപക മതടി ഒരു സസ്വപക മതടി 
മനസടിടനമനസടിടന
സളന്തളോഷടിപടികളോന്മസളന്തളോഷടിപടികളോന്മ
ഒരു പ്രണയക മതടിഒരു പ്രണയക മതടി
മനസടിടന ളവദനടിപടികളോന്മനസടിടന ളവദനടിപടികളോന്
എത്ര ളവദനയടിലകഎത്ര ളവദനയടിലക
ഒരു നല്ല സുഹൃതഗ് മതടിഒരു നല്ല സുഹൃതഗ് മതടി

എല്ലളോ ളവദനകളക മറകളോന്എല്ലളോ ളവദനകളക മറകളോന്..................
  തയളോറളോകടിയതഗ് തയളോറളോകടിയതഗ് ----------അമയ ടക ടക അമയ ടക ടക (5C)(5C)

            
അമഅമ 

അമ്മയയിൽ നയിന്നുണരുന്നു സസ് നനഹഹം അമ്മയയിൽ നയിന്നുണരുന്നു സസ് നനഹഹം 
അമ്മയയാണണൻ ജജീവൻ അമ്മയയാണണൻ ജജീവൻ 
അമ്മയുണടെ സസ് നനഹതയിൽ എൻ മനസയിൻ അമ്മയുണടെ സസ് നനഹതയിൽ എൻ മനസയിൻ 
ശയാഖകളയിൽ  നയിറഞ്ഞു നയിൽക്കുന്നു ശയാഖകളയിൽ  നയിറഞ്ഞു നയിൽക്കുന്നു 
എണന്റെ ജജീവണന്റെ കണയികയയാണമ്മ എണന്റെ ജജീവണന്റെ കണയികയയാണമ്മ 
അമ്മയയാണണണന്റെ ദദൈവഹം അമ്മയയാണണണന്റെ ദദൈവഹം 
എണന്റെ അമ്മണയ ആണണനയികയിഷസ്ടെഹം എണന്റെ അമ്മണയ ആണണനയികയിഷസ്ടെഹം 
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എടന്റെ അച്ഛന്

എനയികസ് പയിയമയാണണൻ അച്ഛൻഎനയികസ് പയിയമയാണണൻ അച്ഛൻ
എനയികസ് കരുതയാണണൻ അച്ഛൻഎനയികസ് കരുതയാണണൻ അച്ഛൻ
എനയികസ് തണലയാണണൻ അച്ഛൻഎനയികസ് തണലയാണണൻ അച്ഛൻ
എനയികസ് തയാങയാണണൻ അച്ഛൻഎനയികസ് തയാങയാണണൻ അച്ഛൻ

                          ദദൈവനമ സനനയാഷഹം നൽനകണനമദദൈവനമ സനനയാഷഹം നൽനകണനമ
                          അനുഗ്രഹഹം നൽനകണനമ                    അനുഗ്രഹഹം നൽനകണനമ                    Krishnendu.R(5A)Krishnendu.R(5A)

                                എന്നുഹം എൻ അച്ഛനസ്                              എന്നുഹം എൻ അച്ഛനസ്                              
                                                                                                                                        

നന്മയുടട പൂകള വടിരടിയടടനന്മയുടട പൂകള വടിരടിയടട
                                        വടി ഷു പുലേരടി പുതുമയുടട 

നന്മയുമളോയടി നമ്മളടിലേലേടിയടടടയങടിലശം 
വടിസതമരടികളോനളോവളോത ചടിലേ 

ടനളോമ്പരങ്ങള വടിസരപശം 
ളപളോല് ഹഹ്വതടിടനയുശം 

ളമനടിടയയുശം തളരതശം 
കുടശംബ ബന്ധങ്ങളടില് വടിസതളഫളോടനശം 

സഹ്വഷടിക്കുന്നതടില് വടിഹരണമളോയടി 
കളോണുന്ന ചടിലേര വവ്യകടി ബന്ധതടിടന്റെയുശം 

സമൂഹതടിടന്റെയുശം,വടിലേടയടന്തെന്നറടി -
യളോടതടയലളോവടരയുശം സരവ്വ 

നളോശതടിളലേടകതടിക്കുന്നു 
വവ്യളോളമളോഹവശം തടിരടിച്ചറടിവടിലളോയ്മയുശം 

വവ്യളോപയതടിടലേതടിക്കുടമളന്നളോരകളോടത 
മരതവ്യടചയടികളത്രയുശം വളോളളോയുശം

കണത ഠശം ളഛേതടിക്കുന്നു പളോവങ്ങളുടട 
ഇനടിടവരുശം കളോലേടമങടിലശം വടിഷു-

കണടി ടകളോന്നളപളോല് കളോണുശം 
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കണടിടലേലളോശം സതവ്യതടിടന്റെയുശം
ളസ്നേഹതടിടന്റെയുശം തടിളകശം 

                               നടിലേനടില്കടട                                        അനഘഅനഘ..ടകടക

  
ഋതുകള വരച്ചതത ഋതുകള വരച്ചതത                                                                                             

ഇടന്നടന്റെ ഹൃദയതടില് ചളോലേടിച്ചടതന്തളവളോ?
അതുടമടന്റെ കണ്കളടില് ളശളോഭടിതമളോകടി

കളോലേതടിനടയളോളക ടവക്കുവളോന് വന്നു,ഈ
സളമളോഹനളോ ഋതു ളഛേഹങ്ങളല്ലളയളോ.

വസന്തളമളോ പൂകളടില് സുന്തരക വടിതറടിയുക 
ശടിശടിരതടില് ഇലേകളളളോ ടകളോഴടിഞ്ഞുവവീണളപളോള്,
എന് ഹൃദയമളോളണളോ ഇലേടപളോഴടിയുളമളോള്.
എന് നളോദമളോളണളോ ഇലേടപളോഴടിയുളമളോള്,

ളഹമന്തക സളന്തളോഷക തന്നുടവങടിലക,
ഗവീഷ്മവക കളോലേടത വളോര്ടതടുത്തു ളപളോയടി.

എന്നുക സതഹവക,ശടിവവക,സുന്ദരവമളോയടി
കളോലേടത ഋതുകള് കകയടിളലേന്തടി.

മനസടിടന്റെ തളോവക പൂളഞളോലേകളടില് വരച
നര്മധുരമളോയടി ളഛേഹ ഋതുകള്.
ഓളരളോ ഋതുകളക ഓതുന്നു പലേതുമളോയടി 
എങടിലക അവടയല്ലളോക ടപളോന്വവീണ മവീടടി.
എത്ര സളന്തളോഷമളോയുമരുന്ന ഋതുകളടില്
അളവടിനമപ്പുറക ആനന്ദരളോഗക                                      അളവടിനമപ്പുറക ആനന്ദരളോഗക                                      അനളോമടികഅനളോമടിക ..ആര് ആര് (9c)(9c)
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I amI am

I have no dreams of follow
There is a hope i would
I have no skill do practice
There is a will i do
I will not follow a path
But i make sure
That i will make areial
other to follow 
I am nothing at present but
There are so much an me                        
  No one is waste in larth                              No one is waste in larth                              

Even it we call than wasteEven it we call than waste    
                                                           sriya satheesh                                                           sriya satheesh
                                                                   VI-B                                                                   VI-B   
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അമഅമ

അളമ...അമ്മയയാണണണന്റെ ദദൈവഹം...
അമ്മയയാണണണന്റെ ദദൈവഹം
എണന്നെ ണനയാനസ് പസവയിണച്ചെന്നെമ്മ
എണന്നെ പയാലൂടയിയണതന്നെമ്മ
എനയിണകന്നുഹം നസ്നേഹഹംതരുന്നെമ്മമയാതഹം
എൻ അമ്മമയാതഹം..'അമ്മ മയാതഹം 
എണന്റെ പയിറന്നെയാൾ ദൈയിനതയിൽ പുതനുടുപ്പുകൾ വയാങയിച്ചുതരുന്നു 'അമ്മ 
അമ്മയലയാണത മറയാണരെ നസ്നേഹയിക്കുമയിത (1 )
അമ്മണയന്നെ രെണ്ടക്ഷരെമയാണനലയാ 
നയാഹം നയാവയിലയാദൈദഹം ണചയാലയിടുന്നെതസ് .......
ഈ രെണ്ടക്ഷരെഹം ഒരെയികലഹം മറകരുതസ് 
 മറക്കുകയുഹം ഇല ഞയാൻ 
അതമയാതമയാണനലയാ 'അമ്മ നലയിയനസ്നേഹഹം 
എന്തു വയില ണകയാടുതയാലഹം 
ജജീവൻ പണയണപ്പെടുതയിയയാലഹം 
അമ്മയുണടെനസ്നേഹതയിനത വരെയില 
അതമയാതമയാണസ് അമ്മയുണടെനസ്നേഹഹം 

(അമ്മയയാണണണന്റെ) (1 ).                                              

                                                By   Aleena.V.T (5C)
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Inclination  Inclination                                Translation: K T DineshTranslation: K T Dinesh    
R Ramachandran 

The twilight vanished beyond the paddy fields, 
Through the blooming lane of Vaka trees

The gentle wind fluttering its wings 
In the wild mussaenda grove on the river bank

The dark shade of the banyan tree longing for night
Slumbering unknowingly.

Like a sad saga lingering in the heart
The murky world stretches out.

Like a tender kannanthali flower
Blooming in the twilight silence

Like an idol on the country crossroads
Left unnoticed by passers-by

Someone in fresh glee 
Is calling out my soul dwelling in seclusion.

That sweet voice is familiar to me
And in it submerged -

The dreams of the moonlit night 
Wandering on the distant mountain crests in dismay,

And the pains in the eyes are obvious
In the depths of the cloudy sky,

Tears brimming in memory
Of a summer night of silent separation.

That sweet voice is familiar to me
As one inherits the voice. 

My days are desolate and anxious

Like a deserted bower sighingLike a deserted bower sighing                                                                                                                                  

                                                                                          Translated by   K T DineshTranslated by   K T Dinesh
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             My feel for love
 My feel for love 

was the best I thought .
But it failed me 
and be left me 

It was he who asked 
and it was he who left.

I didn't care for how he looked ,
but he always cared for my looks.

Boys think of girls are books
if the books doesn't nice looks,
then they don't bother to read 

the inside that lead.

For me he was the best
from al l out of the rest.

But it failed me ,
and he left me.

The words of God were ignored
and the result I Got was awkward.

It was al l enough 
and I felt every were a rough

I thought my thought was not wrong
that love would last long.

But it failed me ,
and he left me .

My feel for the love 
was the best I thought.

But it failed me 
             and he left me.             

                                                                              Alka Ajith (9C)
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കഥകള്കഥകള്                      

                    1.  Krishna & Kuchela1.  Krishna & Kuchela (True Friendship) (True Friendship)

Krishna had his education and training in the
'ashram' of saintSandipani. There were many
other children to learn. Among them was a poor
Brahmin boy named Kuchela. Krishna had a
special liking for Kuchela and they became
great friends. The education was complete and
Krishna and Kuchela left the 'ashram'. In course
of time,Krishna became the ruler of
Dwaraka,but Kuchela continued his life as a
poor Brahman. He was leading a very difficult life with his wife and 
children. The poor Brahmin was in sorrow. One day Kuchela's wife 
remained him of his friendship with Krishna who was then the king of 
Dwaraka. She asked him to go to Krishna and seek his help. Kuchela was 
unwilling to go. He feared that Krishna who was king,would not remember 
him,who was a poor Brahmin. But Kuchela's wife assured him that Krishna
would help him. Finally Kuchela agreed to go to Krishna. Kuchela had told
his wife that Krishna had a special liking for beaten rice. She had a little 
paddy which she had begged of from the neighbours. She took it, turned it 
into beaten rice and tied it to the end of a piece of cloth that she was 
wearing. When Kuchela left, she gave the small bundle to him and asked to
present it to Krishna. The moment Krishna saw Kuchela, he came down 
barefooted from his palace to meet his beloved friend. He embraced him, 
took him into the palace, seated near him and asked what he had brought 
for him. Kuchela hesitated, but Krishna had seen the bundle. He snatched it
from Kuchela, opened the bundle, ate the rice and gave the others. The 
courtiers were surprised at Krishna's behaviour. Kuchela stayed happily 
with Krishna for four days. In the joy of meeting his old friend, Kuchela 
forget why he had come there. When he was returning home, he 
remembered that he had not asked Krishna for anything. He was in a 
difficult situation and wondered how he could meet his wife and children. 
He felt very sad. At last Kuchela reached his place, but he was confused. 
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He could not find his old broken hut there. Instead there stood a beautiful 
palace. He thought that he had lost his way. Just then his wife and children 
came out to meet him. They had also changed. They were wearing beautiful
clothes and jewellery. Kuchela thanked Krishna. His beloved friend knew 
why he had come to him and helped him in time. This story has been told 
in the Gita as a sign of true friendship. A true friend helps his friends in 
need. True friendship in never affected by wealth, caste or creed. The 
friendship between Sri Ayyappa and Vavar, Duryodhana and Karna and 
Arjuna and Krishna is always a mode for everyone.
                 “A friend in need is a friend indeed”                        
                                                                      By Devapriya Sumithran (5D)By Devapriya Sumithran (5D)

 2  2  പണവുഖ മസാനവുഖപണവുഖ മസാനവുഖ
             ഫക്രുദവീന് ഒരു ദരടിദ്രനളോയടിരുന്നു . ഭടിക്ഷേയളോചടിച്ചളോണഗ്  അയളോള് ജവീവടിച്ചടിരുന്നതഗ് . 
അയളോള്കഗ്  വവീടുണളോയടിരുന്നടില്ല .ബന്തുകളമടില്ല .ഏടതങടിലക കടയുടട വരളോന്തയടില് 
ഉറങക.ഒരു ദടിവസക രളോവടിടലേ മുതല് ഉച്ചവടര ഭടിക്ഷേയളോചടിചനടന്ന ഫക്രുദ്ധവീനഗ് നളോലേഗ് 
ടചമ്പു നളോണയങ്ങള് കടിടടി .ആ ദടിവസക വല്ലളോത ചൂടുള്ള ദടിവസമളോയടിരുന്നു . 
എവടിടടയങടിലക വടിശ്രമടികണക അടഞ്ഞു കടിടന്നടിരുന്ന ഒരു കടയുടട മുന്നടില് ഫക്രുദവീന് 
കടിടന്നു .അതടിനടുത്തു തടന്ന ഒരു ഭക്ഷേണശളോലേയുണളോയടിരുന്നു . അതടിടന്റെ ഉടമസ്ഥന് 
പവീര്സളോദ ആയടിരുന്നു അയളോള് ആടടിറച്ചടി പളോകക ടചയളോന് തുടങ്ങടി .പവീര്സളോദ നടല്ലളോരു 
പളോചകകളോരനളോയടിരുന്നു .ടവന്ത ആടടിറച്ചടിയുടട മണക അവടിടടയളോടക പരന്നു
.ഫക്രുദവീനക ആ മണക കടിടടി ,അയളോള് അതഗ് ആസസ്വദടിച ."എത്ര നല്ല മണക ഞളോന് ഇത്ര
നല്ല ഇറച്ചടി കഴടിച്ചടിടളോയടില്ല ".അയളോള് ഉറടക പറഞ്ഞു ളപളോയടി .ടപടടന്നഗ് പവീര്സളോദ 
എവടിടടടയതടി അയളോള് ഫക്രുദവീടന ളനളോകടി ളചളോദടിച ."ആ മണക ഇഷഗ്ടടപളടളോ
?"."പടിന്നടിളല്ല എന്തഗ് നല്ല മണക ! അത്ഭുതക തടന്ന "ഫക്രുദവീന് പറഞ്ഞു .നടിങ്ങള് 
അതഗ് ആസസ്വദടിളച്ചളോ ?വളടര വളടരയധടികക "എങടില് നടിങ്ങള് അതടിടന്റെ വടിലേ തരണക
.പവീര്സളോദ ആവശഹടപട്ടു ."വടിലേ തരളോളനളോ ?എന്തടിനഗ്? ഞളോനതടിന ഒരു കഷക 
ഇറച്ചടിളപളോലക കഴടിച്ചളടയടില്ലളല്ലളോ . ഫക്രുദവീന് ളചളോദടിച .പടക്ഷേ നടിങ്ങള് അതടിടന്റെ  മണക
ആസസ്വദടിച . അതടിനള്ള വടിലേ കടിടണക .എത്ര ളവണക ?ഫക്രുദവീന് ളചളോദടിച .അഞ്ചു 
ടചമ്പു നളോണയങ്ങള് .ഇല്ല എടന്റെ കയടില് അഞ്ചു ടചമഗ് നളോണയങ്ങള് ഇല്ല .ഞളോന് 
പണക തരടില്ല ഫക്രുദവീന് പറഞ്ഞു ഞളോന് ഖലേവീഫളയളോടഗ് പരളോതടിടപടുക .അദ്ദഹക നടിങ്ങടള
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ജയടിലേടിലേടിടുക പവീര്സളോദ ഭവീഷണടിടപടുതടി .പവീര്സളോദ ഖലേവീഫയുടട ടകളോടളോരതടിളലേകഗ് 
നടന്നു . 

         ഫക്രുദവീന് ഭയന്നു "ജയടിലേടിലേളോകുളമളോ ?"അയളോള് വടിറകളോന്തുടങ്ങടി .ടപടടന്നഗ് ആ
യളോചകന് മുല്ല നസ്രുദവീടന ഓര്മടിച .അദ്ദഹതടിളന എടന്ന രക്ഷേടികളോന് കഴടിയു
.അയളോള് സസ്വയക പറഞ്ഞു .എന്നടിടഗ് മുല്ലയുടട വവീടടിടലേതടി വളോതടിലേടില്മുടടി .മുല്ല വളോതടില് 
തുറന്നു വടിറചടകളോണടിരടിക്കുന്ന ഫക്രുദ്ധവീടന കണ്ടു . എന്തളോ എന്തളോണഗ് വടിറയ്ക്കുന്നതഗ്  ? മുല്ല
ളചളോദടിച .ഫക്രുദവീന് ഉണളോയടതല്ലളോക മുല്ലയുടട പറഞ്ഞു .ആണടിതഗ് പറഞ്ഞു ദയവഗ് ടചയഗ്
എടന്ന രക്ഷേടികണക .അങ വലേടിയ ബുദ്ധടിമളോനളോണളല്ലളോ അളങ്ങടയ്ക്കെടന്ന രക്ഷേടികളോന് 
കഴടിയുക .സളോരമടില്ല ഞളോന് നടിങ്ങടള രക്ഷേടികളോക മുല്ല വളോക്കുടകളോടുത്തു .അളപളോള് അവടിടട
രണ്ടു പടയളോളടികള് എതടി അവര് ഫക്രൂദവീടന ടകളോടളോരതടിളലേകഗ് കൂടടിടകളോണ്ടുളപളോയടി 
മുല്ല നസ്രുദവീന് ടപടടന്നഗ് വസക മളോറടി ഖലേവീഫയുടട ടകളോടളോരതടിടലേതടി കളോവല്-
കളോര്കഗ് മുല്ലടയ അറടിയളോക അവര് അളദ്ദഹടത കടതടിവടിട്ടു .മുല്ല രളോജസദസടിടലേതടി
.അവടിടട ധളോരളോളക ജനങ്ങള് ഉണളോയടിരുന്നു .പവീര്ദളോസളോ ഒരു വശത്തു നടില്ക്കുന്നു
.ഫക്രുദവീന് ഒരു മൂലേയടിലക .രണഗ് പടയളോളടികള് അയളോള്കഗ് ഇരുവശവക നടില്ക്കുന്നു
.ഖലേവീഫ പ്രളവശടിച .എലേളോവരുക എഴുളന്നറ്റു നടിന്നു ഖലേവീഫ ഇരുന്നതടിനളശഷക 
എലേളോവരുക ഇരുന്നു .എന്തളോണഗ് നടിങ്ങളടട പരളോതടി ?ഖലേവീഫ പവീര്ദളോസളയളോടഗ് ളചളോദടിച
.പ്രളഭളോ ഇയളോള് ഞളോന് പളോചകക ടചയ ഇറച്ചടിയുടട മണക ആസസ്വദടിച .പടക്ഷേ 
പ്രതടിഫലേക നല്കളോന് വടിസമതടിക്കുന്നു പവീര്സളോദളോ തടന്റെ പരളോതടി അറടിയടിച .നസ്രുദവീന് 
നടിങ്ങള്കഗ് എന്തു ളതളോന്നുന്നു ഖലേവീഫ മുല്ലളയളോടു ളചളോദടിച എനടികഗ് ളതളോന്നുന്നതഗ് 
ഫക്രുദവീന് പവീര്സളോദയ്ക്കെഗ് പ്രതടിഫലേക ടകളോടുകണക എന്നളോണു .പവീര്സളോദയ്ക്കെഗ് 
സളന്തളോഷമളോയടി .അയളോള് ചടിരടിച ഫക്രുദവീന് വടിഷമടിച ളപളോയടി .
                        മുല്ല ളപളോകറടില് നടിന്നഗ് കുറച ടചമ്പു നളോണയങ്ങള് എടുത്തു എന്നടിട്ടു മുല്ല ളപളോകറടില് നടിന്നഗ് കുറച ടചമ്പു നളോണയങ്ങള് എടുത്തു എന്നടിട്ടു 
പവീര്സളോദളയളോടഗ് പറഞ്ഞു ഇതഗ് ളകള്ക്കു മുല്ല ടചമ്പുതുട്ടുകള് ഓളരളോന്നളോയടി നടിലേതടിട്ടുപവീര്സളോദളയളോടഗ് പറഞ്ഞു ഇതഗ് ളകള്ക്കു മുല്ല ടചമ്പുതുട്ടുകള് ഓളരളോന്നളോയടി നടിലേതടിട്ടു
..നളോണയതടിടന്റെ ശബക ളകടളല്ലളോ നളോണയതടിടന്റെ ശബക ളകടളല്ലളോ ....................................
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3. 3. നലവൻനലവൻ

     ദദാമു ഒരു പദാവപപട്ടവനദാണണ, അദ്ദഹതത്തിനണ 3 മക്കളദാണണ മമീന,മന,മമീന. 
അദ്ദഹതത്തിനണ സസ്വന്തമദായ ചദായക്കട ഉണദായത്തിരുന.അവത്തിപടനത്തിനണ കത്തിട്ടുന 
കദാശണ പകദാണണ ദദാമുവവും കുടവുംബവവും ജമീവത്തിച.അങ്ങപന കുട്ടത്തികൾ 
വലുതദായത്തി.മമീനയവും മമീനവവും ടമീച്ചറവും മന പമക്കദാനത്തികവും.ഒരുദത്തിവസവും ദദാമുവത്തിപന്റെ 
ചദായക്കടയപട മുമത്തിൽ ഒരു അപകടവും ഉണദായത്തി.നദാട്ടുകദാരുവും ദദാമുവവും അയദാപള 
എടതണ ആശുപതത്തിയത്തിൽ പകദാണണ പപദായത്തി.ദദാമു തപന്റെ കകയത്തിലുള്ള മുഴുവൻ 
പണവവും ചത്തികത്തിത്സക്കണ നൽകത്തി.പത്തിപറ്റേനണ ദദാമുവത്തിപന്റെ ചദായക്കടയത്തിൽ കുപറെ പപർ 
വന.അനണ അപദ്ദഹതത്തിനണ കുപറെ പണവും കത്തിട്ടത്തി മക്കളുപട പണവവും കൂട്ടത്തി കുപറെ 
പണവും കത്തിട്ടത്തി അങ്ങപന നല്ല വമീടണ പവച. മക്കളുപട കലലദാണവവും 
കഴത്തിഞ.വയസദായത്തി എങത്തിലുവും ചദായക്കട ഒരത്തിക്കലുവും പൂട്ടത്തിയത്തില്ല.അങ്ങപന 
ദദാമുവവും കുടവുംബവവും സുഖമദായത്തി ജമീവത്തിച.   
                                                                            നട്ടിങവദട്ടിത.പട്ടി 

                                                                           (VB) 
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4.4.കൃഷയികയാരെനുഹം അഹങയാരെയിയുഹംകൃഷയികയാരെനുഹം അഹങയാരെയിയുഹം 

         പണത പണത ഒരടിടത ഒരു ടകളോച്ചു ഗളോമതടില് ഒരു പളോവശം കൃഷടികളോരൻ 
തളോമസടിച്ചടിരുന്നു അയളോള പളോവടപടവനളോണത.വയലേടില് നടിന്നത കടിട്ടുന്ന 
വരുമളോനശം ടകളോണത ജജീവടിതശം നയടിക്കുന്നു.ഒരു ളനരടത ഭക്ഷണതടിനു ളവണടി 
ഒരുപളോടത കഷടപടശം അങ്ങടന അയളോള ഒരു പടണതടില് എതടി .അവടിടട 
അവൻ ടചറടിയ വജീടത പണടിതു.അവടന്റെ വജീടടിനടത ഒരു അഹങളോരടിയളോയ 
രളോജു തളോമസടിച്ചടിരുന്നു അവനത ഭളോരവ്യയുശം മകളുശം ഉണത.അവൻ 
ധനടികനുമളോണത.പണശം ടകളോണത എലളോവടരയുശം വകവരുതശം .ഈ കൃഷടികളോരനത 
ളജളോലേടിഅവടിടട ഇലളോതതു ടകളോണത രളോജുവടിളനളോടത ളജളോലേടികത ളചളോദടിച്ചു.രളോജു 
പറഞ"നടിനകത ഭളോരവ്യളയളോ മകളളളോ ഇല നജീ  അനളോഥനളോണത നടിടന്ന എടന്റെ 
ളജളോലേടിയടില് ഉളടപടതടിയളോല് എനടികത പുറതള്ള സല്ളപരത ളപളോകുശം 
നടിനകത ളജളോലേടി കടിട്ടുന്നതല നജീ ടപളോളയളോ .ആ പളോവശം കൃഷടികളോരൻ 
ളജളോലേടികടിടളോടത അവൻ സങടളതളോടട മടങ്ങടി.ളപളോകുന്ന വഴടി ഒരു വൃദ്ധടയ 
കണ.വൃദ്ധ അവളനളോടത ആവടിശവ്യടപട്ടു നജീ എടന്ന സഹളോയടിക്കുളമളോ.അവൻ 
പറഞ ഞളോൻ സഹളോയടികളോശം.ആടട എന്തെളോ  ടചയളണ.നജീ  എടന്ന എടത 
വജീടവടര എതടിച്ചളോല് മതടി".ശരടി അവൻ വജീടവടരഎതടിച്ചുടകളോടത 
അവളനളോടത മുതശടി പറഞ."നടിനകത നലതു വരുശം നജീ പണകളോരനളോവശം 
നടിനകത  കുടശംബകള ഉണളോകുശം നടിടന്ന കളടിയളോകടിയവര അനളോഥയളോവശം പണശം  
ഇലളോതളോകുശം" അങ്ങടന കുടറകളോലേശം കടന്നു.കൃഷടികളോരൻ നല കുടശംബശം ഉണളോയടി
കൂടളോടത പണകളോരനുശം ആയടി.അങ്ങടനയടിരടിടക രളോജു ളജളോലേടിയളോളനവ്യഷടിച്ചു 
അവടന്റെ അടത ളപളോയടി ളജളോലേടി തരുളമളോ എന്നത ളചളോദടിച്ചു.പണത 
കൃഷടികളോരളനളോടത രളോജു പറഞ്ഞ അടത വളോചകശം തടന ഇവടിടട ഇവൻ 
ഉപളയളോഗടിച്ചത.അങ്ങടന രളോജു പശളോതളോപതളോടള മടങ്ങടി 

ഗുണപളോഠശം - അഹങളോരശം ഒരളോടള ചജീതയളോക്കുശം
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5 Permission5 Permission

      Once upon a time there were three bears one mother bear,father
bear, and a child bear.One day mother bear make a soup.The soup
was very hot.In the forest,there live a child and mother.The mother
bear tell to father bear we can go out within that time the soup will

be cold. That child which lived with mother her name is Goldilocks.
That day she went for a outing she saw a house open she went in to

the house. Nobody was there she saw the soup on the table big
bowl,mediumbowl and small bowl then she tasted one by one by

last. The cold one was in small bowl.She drank that full ,then for a
rest ,saw chairs. Different types of chair-big,medium and small. She
was comfortable in the small chair. Suddenly,the chair was broken
broken. Then she saw a bedroom same like everything big,medium

and small. She was comfortable in the small one she sleep. The
bears came to the house,the soup had fallen down and the chair was

broken. They went to bedroom ,Goldilocks was sleeping in the
small bears bed. The small bear shouted. She got up and ran away

and she told , I will never get into a house. 

[Moral of the story-We should always ask a permission to enter
every where.]
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6. 6. അറയിവസ്അറയിവസ്

പടണളോരു ഗളോമതടില് ഒരു പണകളോരനണളോയടിരുന്നു .പക്ഷേ ,അവടനളോരു 
മണനളോയടിരുന്നു.നളോട്ടുകളോടരല്ലളോക പറഞ്ഞു പണമുണളോയടിരുന്നടിടടന്തുകളോരഹക 
അറടിവടില്ലളല്ലളോ . അളപളോള് അവന് പറയുക നടിങ്ങള്ടകല്ലളോക അസൂയയളോണഗ് കളോണടികണ
പണക മതടി അവന് ഏതഗ് സമയക ളനളോകടിയളോലക പണടത മളോത്രക 
ചടിന്തടിചടകളോണളോയടിരുന്നു .പക്ഷേ അവന്റെ ഭളോരഹയഗ് ഇടതല്ലളോമറടിയളോമളോയടിരുന്നു .അവള് 
പറഞളോലക അവന് ളകള്കടില്ല .അങ്ങടന ദടിവസങ്ങള് കടന്നുളപളോയടി .ഒരു ദടിവസക 
അവടന്റെ സസ്വത്തുകള് മുഴുവന് ടഭൗണടില് ളപളോയടി ഒരു ബളോങടില് ഇട്ടു അവന് വടിചളോരടിച 
ഇനടി ളപടടികണ എടന്റെ ടസസ്വത്തുകള് മുഴുവന് സുരക്ഷേടിതമളോയടി .പടക്ഷേ
,അവനറടിയടില്ലളോയടിരുന്നു 
അടതളോരു തടടിപ്പുകളോരടന്റെ ബളോങളോയടിരുന്നു എന്നഗ് .ആ ബളോങടിടന്റെ മുതലേളോളടി ആളകള് 
നടിളക്ഷേപടിച്ച പണവമളോയടി കടന്നുകളഞ്ഞു .നളോളകള്കഗ് ളശഷമളോണഗ് അവനതറടിയുന്നതഗ്
കളോരണക അതഗ് എവടിടടയളോടണന്നഗ് ആര്ക്കുക അറടിയടില്ലളോയടിരുന്നു .സസ്വന്തക 
ഭളോരഹക്കുളപളോലക .അവസളോനക അവടനളോരു ദരടിദ്രനളോയടി തവീര്ന്നു .
അളപളോള് അവളനളോര്ത്തു അറടിവടില്ലളോതതു ടകളോണളല്ല ഞളോന് അങ്ങടന ടചയതഗ് 
അവന് പശളോതപടിച 

അനനഹ.പടി.വടി

       V B       V B
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നകരെളഹം പളയനയാനരെഹംനകരെളഹം പളയനയാനരെഹം

ളകരളടത കളോല്വഴുതടിവവീഴടിച്ച 
പ്രളയക നളോക കണ്ടു 
ഹൃദയങ്ങള് വവീണലേടിഞദടിവസങ്ങള് 
മളോത്രക കണ്ടുനടില്ക്കുക 
ചടിലേര് ളമല്ക്കൂരയടിടലേത്ര 
ദടിവസക -ഓളരളോമുറവടിളടി 
ടകളോണതുക . കസനഹവക 
ളവഹളോമളസനയുക ളകരളളോളപളോലേവീസുക 
നമുടകളോരു കകതളോങ്ങളോയടി 
ദുരടിതുതളോശസ്വളോസകഹളോമ്പുകളടില് 
മതമടില്ല ജളോതടിയടില്ല എല്ലളോവരുക 
ജവീവടിതക വഴടിമുടടിനടില്ക്കുന്നവര്
അളതളോടടളോപക ജനങ്ങളടട 
പ്രളോര്ത്ഥനയുക കകതളോങക 
ദുരടിതളോശസ്വളോസകഹളോമ്പുകള് 
വടിപണനശളോലേകളളോകുന്നു 
പ്രളയകഭടിന്നടിപടിച്ച ചടിലേ കുടുകബങ്ങള് 
അതളോകുക ളകരളക                                                         

(ജവീവടിതക എന്നുക എളപളോഴുക ഒരു ചരടുളപളോടലേയളോണഗ് എന്നതഗ് നളോക മനസടിലേളോക്കുന്നു ) 
                         

                                                                                                                             Adish T
                                                                                                                                   8J
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നവനകരെള  സൃഷസ്ടെയികയായയി നവനകരെള  സൃഷസ്ടെയികയായയി ........

   

    

         201 8  ഓഗസത ളകരളജീയടരസശംബന്ധടിച്ചത ദുരടിതകയറ്റതടിടന്റെ 
നളോളുകളളോയടിരുന്നു . ശകമളോയ മഴയടിലശം കളോറ്റടിലശം ടപടത ളകരളമളോടക 
ദുരന്തെമുഖമളോയടി. ഒട്ടുമടിക ജടിലകളടിലശം വൻനളോശനഷതടകള സശംഭവടിച്ചു .
ഒരുപളോടത മനുഷവ്യര ദുരടിതളോശഹ്വളോസ  കവ്യളോമ്പുകളടിലശം മറശം അഭയശം ളതടടി . 
എലളോറ്റടിനുശം ഉപരടി മളോനവടികപ്രഭളോവശം ടകളോണത മലേയളോളടികള തടികഞ്ഞ 
മനുഷവ്യരളോയടി തജീരന്ന നളോളുകള കൂടടിയളോയടിരുന്നു അതത . മതശം
,ജളോതടി,രളോഷജീയഅഭടിമുഖവ്യശം തുടങ്ങടിയ വടിഭളോഗജീയതകളടകളോടക 
അപ്പുറശം നളോശം ഒറ്റടകടളോയടി . പ്രളയകളോലേതടില് നടിരളോലേശംബരളോയടി 
തജീരന്ന മനുഷവ്യരകത , അടടിസളോന ആവടിശവ്യങ്ങളകത തളോങശം 
തണലമളോയടി പലേദടിക്കുകളടില് നടിന്നത മലേയളോളടികളുടട ഹൃദയശം 
ഒന്നടിച്ചടിടടിച്ചു . സത കൂളുകളടില് നടിന്നത പടിഞ്ചുകുടടികള ളപളോലശം ഈ 
ഒരുമയടില് ഭളോഗമളോയടി .



                                                                        31

         അപ്രദജീക്ഷടിതമളോയ ആപത ഘടതടില് നടിരന്തെരശം  
കലേഹടിച്ചുടകളോണടിരുടന്നളോരുജനത  മളനളോഭളോവശംടകളോണശം 
ളചരന്നുനടിന്നതത ളലേളോകതടിനു തടന്നയുശം മളോതൃകയളോയടി ളവദനടിച്ച 
മനുഷവ്യമനസ്സുകള തടിരടിച്ചറടിഞ്ഞത ഏതത സഹളോയശം ളവണടമങടിലശം ഹടിന
-മുസത ലേടിശം -കടിസവ്യൻ എന്ന വവ്യതവ്യളോസശം ളനളോകളോടതയളോണത നമ്മള ഒരു 
കൂടമളോയടി നടിന്നതത. നമ്മടളകളോള അടതത  അവടര സഹളോയടിച്ചതത 
മല്സവ്യടതളോഴടിലേളോളടികളളോണത"സഹ്വന്തെശം ജജീവൻ ളപളോലശം  
പണയടപടതടി ദുരടിതമനുഭവടിക്കുന്ന പളോവശം മനുഷവ്യമനസ്സുകടള 
അറടിഞ്ഞത സഹളോയടിച്ച വവ്യകടികളളോണത അവര . ചുരുകതടില് 
പ്രളയകളോലേശം പ്രതവ്യളോശയുടട , മനുഷവ്യതഹ്വതടിടന്റെ അടയളോളമളോയടി 
എടന്നന്നുശം ചരടിത്രതടില് സടിരപ്രതടിഷ്ഠളനടന്നു .

                                                                        

                                                                                                               
                           By                                                                               
                                                                                                               

AASHISH & SARIN

                  8 H8 H     
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ദടിനളോചരണങ്ങള്

പങവശങനസാതവഖ

പ്രളവശളനളോത്സവക ജടില്ലളോപഞളോയതഗ് പ്രസടിഡന്റെഗ് പ്രളവശളനളോത്സവക ജടില്ലളോപഞളോയതഗ് പ്രസടിഡന്റെഗ് ശ്രവീശ്രവീ..ബളോബു പളോറളശ്ശേരടി ബളോബു പളോറളശ്ശേരടി ഉദഗ്ഘളോടനക ഉദഗ്ഘളോടനക 

ടചയഗ് തു ടചയഗ് തു . . DEO DEO രളോജന് സളോര്രളോജന് സളോര്  . ULCC Edu.Director . ULCC Edu.Director  Dr. T P  Dr. T P ളസതുമളോധവന്ളസതുമളോധവന്  

എന്നടിവര് പടങടുത്തു എന്നടിവര് പടങടുത്തു . . പുതുതളോയടി ളചര്ന്ന കുടടികള്കഗ് ഊഷഗ് മളമളോയ വരളവല്പളോണഗ് പുതുതളോയടി ളചര്ന്ന കുടടികള്കഗ് ഊഷഗ് മളമളോയ വരളവല്പളോണഗ് 

നല്കടിയതഗ്നല്കടിയതഗ്..
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വസായനസാദട്ടിനഖ
                        വളോയനളോദടിനളതളോടനഭനടിച്ചഗ് പ്രളതഹക അസകബടികൂടുകയുക വളോയനയുടട വളോയനളോദടിനളതളോടനഭനടിച്ചഗ് പ്രളതഹക അസകബടികൂടുകയുക വളോയനയുടട 
പ്രളോധളോനഹടതക്കുറടിച്ചഗ് കുടടികളളളോടഗ് അദ്ധഹളോപകര് ആശയങ്ങള് പങ്കുവയഗ് ക്കുകയുക ചടിലേ പ്രളോധളോനഹടതക്കുറടിച്ചഗ് കുടടികളളളോടഗ് അദ്ധഹളോപകര് ആശയങ്ങള് പങ്കുവയഗ് ക്കുകയുക ചടിലേ 

കുടടികള് അവരുടട ചടിലേ പരടിപളോടടികള് അവതരടിപടിക്കുകയുക ടചയ്തു കുടടികള് അവരുടട ചടിലേ പരടിപളോടടികള് അവതരടിപടിക്കുകയുക ടചയ്തു . . വളോയനളോദടിനക വളോയനളോദടിനക 

ഉദഗ്ഘളോടനക ടചയഗ് തതഗ് പ്രശസഗ് തകവടിയുക അദ്ധഹളോപകനമളോയ ഉദഗ്ഘളോടനക ടചയഗ് തതഗ് പ്രശസഗ് തകവടിയുക അദ്ധഹളോപകനമളോയ ളജളോബടിഷഗ്  ളജളോബടിഷഗ്  മളോസ്റ്ററളോണഗ്മളോസ്റ്ററളോണഗ്. . 
വളോയനയുടട പുതടിയ തലേങ്ങടളക്കുറടിച്ചഗ് അളദ്ദഹക തടന്റെ അനഭവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുകയുക വളോയനയുടട പുതടിയ തലേങ്ങടളക്കുറടിച്ചഗ് അളദ്ദഹക തടന്റെ അനഭവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുകയുക 
കഥകളടിലൂടട വളോയനടയക്കുറടിച്ചഗ് കൂടുതല് ആഴതടില് മനസടിലേളോകടി തരടികയുക ടചയഗ് തുകഥകളടിലൂടട വളോയനടയക്കുറടിച്ചഗ് കൂടുതല് ആഴതടില് മനസടിലേളോകടി തരടികയുക ടചയഗ് തു

  



                                                                        34

വസായനസാപകസാചരണഖ

വളോയനളോപക്ഷേളോചരണതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി കവടി ജടിളനഷഗ് മടപള്ളടി അനസഗ് മരണ വളോയനളോപക്ഷേളോചരണതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി കവടി ജടിളനഷഗ് മടപള്ളടി അനസഗ് മരണ 

പ്രഭളോഷണക പ്രഭളോഷണക - - നടിരൂപകനക അദ്ധഹളോപകനമളോയ ശ്രവീനടിരൂപകനക അദ്ധഹളോപകനമളോയ ശ്രവീ..സജയഗ്സജയഗ്..ടകടക..വടി നടതടിവടി നടതടി..ഇതടിടന്റെ ഇതടിടന്റെ 
ഭളോഗമളോയടി കഹസഗ് കൂള് ക്ലളോസുകളടിടലേ കുടടികള്കഗ് ആവശഹമളോയ പളോഠഭളോഗങ്ങള് ഭളോഗമളോയടി കഹസഗ് കൂള് ക്ലളോസുകളടിടലേ കുടടികള്കഗ് ആവശഹമളോയ പളോഠഭളോഗങ്ങള് 

ളഡളോകക്യൂ ഡളോമയളോയടി അവതരടിപടിചളഡളോകക്യൂ ഡളോമയളോയടി അവതരടിപടിച..
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ങഡസാകമ്പ്യൂ ഡസാമ 

                          സളോഹടിതഹ കൃതടികളടിടലേ പ്രധളോനടപട മുഹൂര്തങ്ങടള അടടിസ്ഥളോനമളോകടിസളോഹടിതഹ കൃതടികളടിടലേ പ്രധളോനടപട മുഹൂര്തങ്ങടള അടടിസ്ഥളോനമളോകടി

അവതരടിപടിച്ച ളഡളോകക്യൂ ഡളോമ – ഇന്ദുളലേഖഅവതരടിപടിച്ച ളഡളോകക്യൂ ഡളോമ – ഇന്ദുളലേഖ, , പൂതപളോടഗ്പൂതപളോടഗ്,,ഖസളോകടിടലേ ഖസളോകടിടലേ 

ഇതടിഹളോസകഇതടിഹളോസക,,രണടിടങ്ങഴടിരണടിടങ്ങഴടി,,ടചമവീന്ടചമവീന്,,കൃഷ ഗളോഥകൃഷ ഗളോഥ,,മളോമഴകമളോമഴക,,കളോവഹനര്തകടികളോവഹനര്തകടി,,സഗ് മളോരക സഗ് മളോരക 

ശടിലേകള്ശടിലേകള്,,ആടുജവീവടിതക തുടങ്ങടിയ രചനകളടിടലേ ചടിലേ മുഹൂര്തങ്ങളളോണഗ് കുടടികള് ആടുജവീവടിതക തുടങ്ങടിയ രചനകളടിടലേ ചടിലേ മുഹൂര്തങ്ങളളോണഗ് കുടടികള് 

അവതരടിപടിച്ചതഗ്അവതരടിപടിച്ചതഗ്..സഗ് കൂളടിടലേ തടിളയറര്ക്ലബടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടിലേളോണഗ് കഥളോമുഹൂര്തങ്ങള് സഗ് കൂളടിടലേ തടിളയറര്ക്ലബടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടിലേളോണഗ് കഥളോമുഹൂര്തങ്ങള് 

രകഗതവതരടിപടിച്ചതഗ് രകഗതവതരടിപടിച്ചതഗ് . . സളോഹടിതഹ സൃഷടികളളയുക  സളോഹടിതഹകളോരന്മളോളരയുക  സളോഹടിതഹ സൃഷടികളളയുക  സളോഹടിതഹകളോരന്മളോളരയുക  

കുടടികള്കഗ് അടുതറടിയന് ഈ രകഗളോവടിഷഗ് കളോരക ഏടറ സഹളോയടിച്ചടിട്ടുണഗ്കുടടികള്കഗ് അടുതറടിയന് ഈ രകഗളോവടിഷഗ് കളോരക ഏടറ സഹളോയടിച്ചടിട്ടുണഗ്. . സജവീവന് സജവീവന് 
ടമളോളകരടിയുടട രചനയടില് രഞടിരളോജഗ് വളടളോളടി സകവടിധളോനക ടചയഗ് തഗ് അവതരടിപടിച്ച ഈടമളോളകരടിയുടട രചനയടില് രഞടിരളോജഗ് വളടളോളടി സകവടിധളോനക ടചയഗ് തഗ് അവതരടിപടിച്ച ഈ

നളോടകതടില് ഈ സഗ് കൂളടിടലേ അന്പളതളോളക കുടടികള് പടങടുത്തുനളോടകതടില് ഈ സഗ് കൂളടിടലേ അന്പളതളോളക കുടടികള് പടങടുത്തു..
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ങയസാഗസാദട്ടിനഖ

            ളയളോഗളോദടിനളതളോചനബനടിച്ചഗ് ളയളോഗളോചളോരഹളയളോഗളോദടിനളതളോചനബനടിച്ചഗ് ളയളോഗളോചളോരഹ: : സുസഗ് മടിത പ്രളതഹക പരടിശവീലേനക സുസഗ് മടിത പ്രളതഹക പരടിശവീലേനക 
ടകളോടുത്തു ടകളോടുത്തു . SPC . SPC കുടടികള്കുടടികള്, 6,7,8 , 6,7,8 ക്ലളോസുകളടിടലേ കലേളോകളോയടിക മന്ത്രടിമളോരുക ഈ ക്ലളോസുകളടിടലേ കലേളോകളോയടിക മന്ത്രടിമളോരുക ഈ 
പരടിപളോടടിയടില് പടങടുത്തു പരടിപളോടടിയടില് പടങടുത്തു ..
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ങലസാക        ലഹരട്ടിവട്ടിരുദ്ധദട്ടിനഖ

                    ളലേളോകലേഹരടിവടിരുദ്ധദടിനതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടിളലേളോകലേഹരടിവടിരുദ്ധദടിനതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി
ലേഹരടിവടിരുദ്ധറളോലേടി അഞഗ്ലേഹരടിവടിരുദ്ധറളോലേടി അഞഗ്,,എടഗ് ക്ലളോസുകളടിടലേ കുടടികടളഎടഗ് ക്ലളോസുകളടിടലേ കുടടികടള
ഉള്ടപടുതടി നടത്തുകയുണളോയടിഉള്ടപടുതടി നടത്തുകയുണളോയടി..ഇതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടിഇതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി
രളോജവീവഗ് ളമമുണയുടട ളനതൃതസ്വതടില് മളോജടികഗ് പ്രദര്ശനകരളോജവീവഗ് ളമമുണയുടട ളനതൃതസ്വതടില് മളോജടികഗ് പ്രദര്ശനക
നടതടിയടിരുന്നുനടതടിയടിരുന്നു..എകഗ് കസസഗ് ഡടിപളോര്ട്ടുടമന്റെടിടന്റെഎകഗ് കസസഗ് ഡടിപളോര്ട്ടുടമന്റെടിടന്റെ
ഭളോഗമളോയടി ലേഹരടിവടിരുദ്ധ ളബളോധവതഗ്കരണ ക്ലളോസഗ്ഭളോഗമളോയടി ലേഹരടിവടിരുദ്ധ ളബളോധവതഗ്കരണ ക്ലളോസഗ്
നടതടിനടതടി..ഇതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി കസ്വടിസഗ് മത്സരവക നടന്നുഇതടിടന്റെ ഭളോഗമളോയടി കസ്വടിസഗ് മത്സരവക നടന്നു. . 

ബഷവീ     ബഷവീർ അനുസക് മരണഖ 
ബഷവീര്അനസഗ് മരണളതളോടനബനടിച്ചഗ് ടകബഷവീര്അനസഗ് മരണളതളോടനബനടിച്ചഗ് ടക..പടിപടി..ദടിളനശന് മളോസ്റ്റര് ബഷവീറടിടനക്കുറടിചക ദടിളനശന് മളോസ്റ്റര് ബഷവീറടിടനക്കുറടിചക 

അളദ്ദഹതടിടന്റെ പുസഗ് തകങ്ങടളക്കുറടിചക പ്രഭളോഷണക നടതടിഅളദ്ദഹതടിടന്റെ പുസഗ് തകങ്ങടളക്കുറടിചക പ്രഭളോഷണക നടതടി..ബഷവീറടിടന ബഷവീറടിടന 
പുനരളോവടിഷഗ് കരടിക്കുകയുക അളദ്ദഹതടിടന്റെ കഥളോപളോത്രമളോയ പളോത്തുമയുടട പുനരളോവടിഷഗ് കരടിക്കുകയുക അളദ്ദഹതടിടന്റെ കഥളോപളോത്രമളോയ പളോത്തുമയുടട 

ദൃശഹളോവടിഷളോരവക ഉണളോയടിരുന്നുദൃശഹളോവടിഷളോരവക ഉണളോയടിരുന്നു..
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                            ബഷവീറടിടന്റെ  കഥളോപളോത്രമളോയ പളോത്തുമയുടട ദൃശഹളോവടിഷളോരകബഷവീറടിടന്റെ  കഥളോപളോത്രമളോയ പളോത്തുമയുടട ദൃശഹളോവടിഷളോരക
       

 അധദ്യസാപക ദട്ടിനഖ 
                      അധഹളോപക ദടിനതടില് കുടടികള് അധഹളോപകരളോയളപളോള്
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         ക്ലബഗ് പ്രവര്തനങ്ങള്
ടജ.ആര്.സടി

1. ടജ.ആര്.സടി ളകഡറഗ്സഗ് ആളരളോഗഹക ളസവനക,സഭൗഹൃദക എന്നവീ ളമഖലേകളടില് 
ളസവനക ടചയ്തുവരുന്നു.ജൂലേളോയടില് 8 ടലേ പുതടിയ 20 ടജ.ആര്.സടി ളകഡറഗ്സഗ് പ്രതടി ജ
ടചളോല്ലടി ളസവന രകഗടതതടി സ്കൂളടില് ആടക 50 ളകഡറഗ്സഗ് പ്രവര്തടിക്കുന്നുണഗ് 
9,10 ക്ലളോസടിടലേ  ളകഡറഗ്സഗ് കടതനളോടഗ് രളോജളോസഗ് കഹസ്കൂളടില് വച്ചഗ് 28-11-2018 നഗ് 
നടന്ന ടസമടിനളോറടില് പടങടുത്തു നടിപ ബളോധ കളോലേതഗ് ളസവനരകഗത്തുണളോയടിരുന്ന  
പ്രശസ്ത ളഡളോ.അജയഗ് വടിഷ്ണു ടസമടിനളോര് അവതരടിപടിച. 

ലേടിറടില് കകറഗ്സഗ്
      
        കുടടികടള വടിവരവടിനടിമയസളോളങതടികവടിദഹയടില് പ്രളോവവീണഹമുള്ളവരളോകടി മളോറ്റുക 
എന്ന ലേക്ഷേളതളോടട ളകരള ഇന്ഫളോസ്ട്രകഗ്ച്ചര് ആന്റെഗ് ടടളകളോളജടി ളഫളോര് 
എഡക്യുളകഷന്(KITE) ഒന്പതളോക ക്ലളോസടിടലേ കുടടികള്കളോയടി 2018 മുതല് നടപളോക്കുന്ന 
പദ്ദതടിയളോണഗ് ലേടിറടില് കകറഗ്സഗ് . നമ്മുടട സഗ് കൂളടില് ലേടിറടില് കകറഗ്സഗ് പ്രവര്തടിക്കുന്നു. 
ഭളോഷളോ കകപക്യൂടടിങ്ങഗ്,ആനടിളമഷന്,ഹളോര്ഡഗ് ടവയര്,ളപ്രളോഗളോമടിങഗ്,കസബര് സുരക്ഷേയുക   
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ഇന്റെര്ടനറ്റുക തുടങ്ങടിയ ളമഘലേകളടിലേളോണഗ് പരടിശവീലേനക.നമ്മുടട സഗ് കൂളടില് ഈ വര്ഷക 
40 കുടടികള് ഈ പദ്ദതടിയടില് അകഗമളോയടിട്ടുണഗ്. ഈ സഗ് കൂളടിടലേ അധഹളോപകരളോയ 
രഞടിതഗ് ലേളോല് (H S A Maths) രഹന(H S A Natural Science) കകറഗ് മളോസ്റ്ററളോയടി 
പ്രവര്തടിച വരുന്നു

                      (2018-19 വര്ഷടത ലേടിറടില് കകറഗ്സഗ് അകഗങ്ങള് )
                               
 വടിവടിധ പ്രവര്തനങ്ങള്

➢ഏകദടിന ശടില്പശളോലേ

     2018 ജുലേളോയഗ് 7 നഗ് ളചളോമളോലേ സബഗ് ജടില്ലയടില് ഐ ടടി ളകളോര് ഡടിളനറര് ജയദവീപഗ്  
മളോസഗ് റര് ളതളോടന്നൂര് സബഗ് ജടില്ല ഐ ടടി ളകളോര്ഡടിളനറര് ദടിളനശന് മളോസ്റ്റര് എന്നടിവരുടട
ളനതൃതസ്വതടില് ഒരു ഏകദടിന ശടില്പശളോലേ സഘടടിപടിച ശടില്പശളോലേയടില് ലേടിറടില് 
കകറഗ്സടിടന്റെ പ്രളോധളോനഹവക വടിവടിധ ഹളോര്ഡഗ് ടവയറുകളടട പ്രവര്തനവക 
വടിഷയമളോകടി ചര്ച്ചകളക ടസമടിനളോറുകളക നടന്നു .പരടിശവീലേന പരടിപളോടടിയടില് 39 
കുടടികള് പടങടുത്തു

➢വവീകടിലേടി ക്ലളോസ്സുകള്

ലേടിറടില് കകറഗ്സടിടലേ കുടടികള്കഗ് ജുലേളോയടി 3 മുതല് എല്ലളോ ബുധനളോഴ്ചകളടിലക പ്രളതഹകക 
തയളോറളോകടിയ ടമളോഡക്യൂള് പ്രകളോരക ക്ലളോസ്സുകള് എടുത്തു വരുന്നു
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➢ഏകദടിന കഹളോമഗ്

2018  ഓഗസ്റ്റഗ് 4 നഗ് ഐ ടടി ക്ലബടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടില് ഏകദടിന കഹളോമഗ് നടതടി. ആര് പടി ആയ 
അമര്ജടിതഗ് മളോസ്റ്ററുടട ളനതൃതസ്വതടില് നടന്ന കഹളോമഗ് ടഹഡഗ് മളോസ്റ്റര് പ്രഭളോകരന് മളോസ്റ്റര് 

ഉദഗ്ഘളോടനക ടചയ്തു.ആനടിളമഷന്,ഓഡടിളയളോ & വവീഡടിളയളോ എഡടിറടികഗഗ് എന്നവീ 
ളമഘലേകളടിലേളോയടിരുന്നു പരടിശവീലേനക
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➢ഉപജടില്ലളോ കഹളോമഗ്

        ളചളോമളോലേ സബഗ്ജടില്ലളോ കഹളോമഗ് നമ്മുടട സഗ് കൂളടില് വച്ചഗ് ടസപഗ്റകബര് 29,30 
തവീയതടികളടില് നടന്നു.സബഗ്ജടില്ലയടിടലേ 6 സ്കൂളകളടില് നടിന്നുക തടിരഞടുകടപട 
38 കുടടികള് കഹളോമടില് പടങടുത്തു. നമ്മുടട സ്കൂളടില് നടിന്നുക 8 കുടടികള് കഹളോമടില് 
പടങടുത്തു.നമ്മുടട സ്കൂളടില് നടിന്നുക 8 കുടടികള്(4 ളപര് ആനടിളമഷന് 4 ളപര് 
ളപ്രളോഗളോമടികഗഗ്) തടിരഞടുത്തു

                    

                    (സബഗ്ജടില്ലളോ കഹളോമടില് ഈ സ്കൂളടില് നടിന്നുക പടങടുതവര്)

                                     കഹളോമടിടലേ ചടിലേ ദൃശഹങ്ങള്
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                          കഹളോമടിടലേ ചടിലേ ദൃശഹങ്ങള്
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             ( 2018-19 ളചളോമളോലേ ഉപ ജടില്ലളോ കഹളോമടില് പടങടുതവര്)

➢സ്കൂള് മളോഗസവീന് & സ്കൂള് വടികടി

സ്കൂളടിടന്റെ വടിവടിധ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്ടപടുതടിടകളോണ്ടുള്ള ഒരു ഡടിജടിറല് മളോഗസവീന് 
ലേടിറടില് കകറസടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടില് തയളോറളോകടി വരുന്നു.അതഗ് ളപളോടലേ സ്കൂള് വടികടി 
ടവബഗ് ളപജടിലക വടിവരങ്ങള് ഉള്ടപടുതടിയടിട്ടുണഗ് 

എസഗ്.പടി.സടി (SPC)
          
            2018-19 വര് ഷതടില് 9ാളോക ക്ലളോസടില് 44 ഉക 8ാളോക ക്ലളോസടില് 44 ടഉ
അകഗങ്ങള് ഉണഗ്. അങ്ങടന ആടക 88 അകഗങ്ങളളോണഗ് ഈ വര്ഷക ഉള്ളതഗ്.
അതടില് 44 ളപര് ടപണ്കുടടികളളോണഗ് .
       പ്രവര്തനങ്ങള്
➢ സ്കൂള് ഡടിസടിപടിന്
➢ ടളോഫടികഗ് ഡക്യൂടടി
➢ ളബളോധവല്കരണ പരടിപളോടടികള്
➢ ലേഹരടി വസ്തു നടിര്മളോര്ജന യജഗ് ഞക പരടിപളോടടി 
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                    (2018-19 ബളോച്ചഗ്  SPC Cadets ടന്റെ പളരഡഗ് )
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                       SPC സ്കൂള് തലേ കഹളോമഗ് -ചടിലേ ദൃശഹങ്ങള്
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➢ളബളോധവല്കരണ നളോടകക
   ജനകമത്രടി ളപളോലേവീസടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടില് സകഘടടിപടിച്ച ലേഹരടിവടിരുധ 
ളബളോധവല്കരണ നളോടകക ളകളോഴടിളകളോടഗ് റൂറല് എസഗ്.പടി ജയളദവഗ്.ജടി IPS 
ഉദഗ്ഘളോടനക ടചയ്യുന്നു

➢നളോടകതടിടലേ ചടിലേ ദൃശഹങ്ങള്
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ഹരടിത ളസന

             (2018-19 വര്ഷടത ഗവീന് അമളോസടി   ഡര്മളോര്)

      ളസവടിടന്റെ ളനതൃതസ്വതടില്,ജടില്ലളോ ഭരണകൂടതടിടന്റെ ശുചടിതസ്വസളോക്ഷേരതയുടട 
ഭളോഗമളോയടി സവീളറളോ ടവയഗ്സ്റ്റഗ് പദ്ധ- തടി പ്രകളോരക സ്കൂളടില് ഗവീന് അമളോസടി   ഡര്മളോടര 
തടിരടഞടുത്തു.ഒളോളരളോ ക്ലളോസടില് ന്നടിന്നുക ഓളരളോ വടിദഹളോര്ഥടി എന്ന രവീതടിയടില് 37 ഗവീന് 
അമളോസടിഡര്മളോരളോണഗ് ഉള്ളതഗ്.പളോസ്റ്റടികഗ് ടവയഗ്സ്റ്റഗ് ളവര്തടിരടിച്ചഗ് റടികവറടി 
ടഫസടിലേടിളറഷന് ടസന്റെറടിയടിളലേക്കുമളോറ്റുക.കജവവസ്തുകള് സ്കൂല് ളകളോമഭൗണടില് 
സകസ്കരടിക്കുന്നതടിനഗ് സ്കൂള് ഒരുക്കുന്ന സകവടിദളോനതടിളലേകഗ് മളോറ്റുക എന്നവീ 
പ്രവര്തനങ്ങളടട ചുമതലേ ഇവര്കളോണഗ്.

➢വഹതഹസ്തത പുലേര്തടി ഇകഗവീഷഗ് ക്ലബഗ്

          Georgia യടിടലേ യൂണടിളവഴടിറടിയടലേ ഇകഗവീഷഗ്  ടപ്രളോഫസര്
Mr. DAVID AKHVLEDIANI ഇകഗവീഷഗ് ക്ലബടിടന്റെ ഉദഗ്ഘളോടനക ഓണ്കലേനടില് 
നടിര്വഹടിക്കുന്നു
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വടിവടിധ പദ്ധതടികള്

   MAPLE   MAPLE

           Madappally school's Academic project for learning and Empowerment
[MAPLE] എന്ന ULCC യുടട ളനതൃതസ്വതടില് ഈ സ്കൂളടില് നടപടിലേളോകടിവരുന്ന 
അധഹളോപകര്ക്കുള്ള ടടയനടിങഗ് ,കുടടികള്ക്കുക രക്ഷേതളോകള്ക്കുക കഭൗണ്സടിലേടിങഗ് 
ക്ലളോസുകള് , കരടിയര് കഗഡന്സഗ്,  ളയളോഗ , ലേഹരടി വടിരുദ്ധ ളബളോധവല്കരണ ക്ലളോസഗ്
, ഗണടിതക,ഇകഗവീഷഗ്,പ്രളതഹക പരടിശവീലേനക,മത്സര പരവീക്ഷേളടില് പരടിഷവീലേനക,Waste 
management, IT  lab വടിപുലേവീകരണക തുടങ്ങടി വടിവടിധങ്ങളളോയ പരടിപളോടടികളളോണഗ് 
MAPLE ടന്റെ ഭളോഗവീഗമളോയടി ഈ സ്കൂളടില് നടതടി വരുന്നതഗ്.             

 ഈ വര്ഷക നടതടിയ പരടിപളോടടികള്ഈ വര്ഷക നടതടിയ പരടിപളോടടികള്          
          

➢ ഗണടിത ശളോസ പ്രതടിഭളോ പരടിളപളോഷണ പരടിപളോടടി
           
       മത്സരപരവീക്ഷേയടില് മടികച്ച നടിലേവളോരമുള്ള കുടടിടള കടണതടി അവര്കഗ് 
ഗണടിതതടില് പരടിശവീലേനക നല്കുന്ന ഒരു പരടിപളോടടിയളോണടിതഗ്.അതടിനളോയടി നവകബര് 
മളോസതടില്ഒരു അഭടിരുചടി പരവീക്ഷേ നടതടി.GVHSS Madappally , GGHSS Madappally
യടിടലേ 106 കുടടികള് പ്രസ്തുത പരവീക്ഷേയടില് പടങടുത്തു.ഈ പരവീക്ഷേയടില് നടിന്നഗ് 
തടിരടഞടുത 80 കുടടികളടില് 33 കുടടികള് നമ്മുടട സ്കൂളടിടലേ കുടടികളളോണഗ്.ഈ 
പദ്ധതടിയുടട ഉദഗ്ഘളോടനക UL Education Director Dr. T.P ളസതുമളോധവന് സര് 
നടിര്വഹടിച.   



                                                                        52

➢➢ ഇകഗവീഷഗ് ളകളോച്ചടികഗഗ് കഹളോമഗ്ഇകഗവീഷഗ് ളകളോച്ചടികഗഗ് കഹളോമഗ്

           ജടി വടി എച്ചഗ് എസഗ് എസഗ്  , ജടി
ജടി എച്ചഗ് എസഗ് എസഗ്  എന്നവീ
സ്കൂളകളടിടലേ 9- ാളോക ക്ലളോസടിടലേ
തടിരടഞടുത കുടടികള് കഹളോമടില്
പടങടുത്തു. 

➢➢ കഭൗണ്സടിലേടികഗഗ് ക്ലളോസഗ്കഭൗണ്സടിലേടികഗഗ് ക്ലളോസഗ്

     ളലേളോക പ്രശസ്തയുക ഏറവക പ്രളോയക
കുറഞ ആന്റെടി ഡളോഗഗ് ആകടിവടിസക
ആയ ആനടി റടിബു ളജളോഷടി G V H S
S , G G H S S Madappally  എന്നവീ
സ്കൂളകളടിടലേ 8 മുതല്12ാളോകക്ലളോസുകളടി-
ടലേ ഏകളദശക3000 ല്പരകകുടടി-
കള്കഗ് കഭൗണ്സടിലേടികഗഗ് ക്ലളോസഗ്
എത്തു.
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➢➢ മട്ടുപളോവടിടലേ പച്ചകറടി കൃഷടി    മട്ടുപളോവടിടലേ പച്ചകറടി കൃഷടി    '' '' കനടി കനടി ''''

      സ്കൂള് ടടറസടില് ഒരു പച്ചകറടിളതളോടക '' കനടി ''എന്ന ളപരടില് ഒരു പരടിപളോടടി 
ഒഞടിയക ഗളോമപഞളോയതഗ് പ്രസടിഡന്റെഗ് ഉദഗ്ഘടനക ടചയ്യുന്നു.   
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➢➢ ഇകഗവീഷഗ് പഠന കഹളോമഗ് ഇകഗവീഷഗ് പഠന കഹളോമഗ് - ” TELL”- ” TELL”

ഇകഗവീഷഗ് ഭളോഷയടില് കുടടികടള
പ്രളോവവീണഹമുള്ളവരളോകടി U P
വടിഭളോഗക കുടടികള്കളോയടി ''TELL'' 
എന്നഗ് പറയുന്ന കഹളോമഗ് 
സകഘടടിപടിച.

 
 

➢➢ മലേയളോള തടിളകകമലേയളോള തടിളകക

        മലേയളോളതടില് പടിളന്നളോകക നടില്ക്കുന്ന കുടടികള്കളോയടി കളടികളടിലൂടടയുക 
കവടിതകളടിലൂടടയുക മുന്നടിരയടില് എതടികളോന് നടതടിവരുന്ന പദ്ധതടി. 

➢  ശ്രദ്ധശ്രദ്ധ

8ാളോക ക്ലളോസടിടലേ മലേയളോളക,ഗണടിതക,ഇകഗവീഷഗ് എന്നടിവയടില് പടിളന്നളോകക നടില്ക്കുന്ന 
കുടടികടള കടണതടി പരടിശവീലേനക നല്കുന്ന പരടിപളോടടി.
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സ്കൂള് ബളോന്റെഗ് ടവീക സ്കൂള് ബളോന്റെഗ് ടവീക 

കുടടികള്കളോയടി കരളോടട പരടിശവീലേനകകുടടികള്കളോയടി കരളോടട പരടിശവീലേനക
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ഭഭൗതടിക സഭൗകരഹങ്ങള്

         അഞഗ് ഏകര് ഭൂമടിയടിലേളോണഗ് വടിദഹളോലേയക സ്ഥടിതടി ടചയ്യുന്നതഗ്. കഹസ്കൂളടില്  3 
ടകടടിടങ്ങളടിലേളോയടി 37 ക്ലളോസഗ് മുറടികളക ഒരു കലേബ്രറടിയുക വളോയനളോമുറടിയുക ഒരു സമളോര്ടഗ് റൂമുക 
അതഹളോധുനടിക സകനവടിധളോനങ്ങളളളോടുകൂടടിയ സയന്സഗ് ലേളോബുക ഐ.ടടി ലേളോബുക ഉണഗ് . ഹയര് 
ടസകണറടികഗ് 10 ക്ലളോസഗ് മുറടികളക ടവളോളകഷണലേഗ് ഹയരഗ് ടസകന്റെറടികഗ് 4 ക്ലളോസഗ് മുറടികളക 
വര്കഗ് ടഷഡുകളമുണഗ്. അതടിവടിശളോലേമളോയ ഒരു കളടിസ്ഥലേക വടിദഹളോലേയതടിനണഗ്. 

കഹസ്കൂളടിനക ഹയര്ടസകണറടിക്കുക ടവളോളകഷണലേഗ് ഹയര് ടസകന്റെറടിക്കുക ടവളവ്വടറ 

കമക്യൂടര് ലേളോബുകളണഗ്. എല്ലളോ ലേളോബുകളടിലമളോയടി ഏകളദശക അമതടിലേധടികക കമക്യൂടറുകളണഗ്. 

രണഗ് ലേളോബുകളടിലക ളബ്രളോഡഗ്ബളോന്റെഗ് ഇന്റെര്ടനറഗ് , എഡക്യുസളോറഗ് സഭൗകരഹങ്ങള് ലേഭഹമളോണഗ്. 

➢ സ്മമളോര്ടഗ് കഗ്ളളോസഗ് റൂക
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➢ നൂതന സഭൗകരഹങ്ങളളളോടു കൂ ടടിയ സയന്സഗ് ലേളോബഗ്

➢ സമളോര്ടഗ് റൂക
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ളനടങ്ങള്

സബടില്ല ഗണടിത ശളോസളമള 

ഈ അധഹയന വര്ഷക നടന്ന ളചളോമളോലേ സബടില്ല ഗണടിത ശളോസ ളമളയടില് കഹസ്കൂള്
വടിഭളോഗതടില് നമ്മുടട സ്കൂള് ഓവളറളോള് ചളോമഹന്മളോരളോയടി.
       ളമളയടില് പടങടുതഗ്  A ളഗഡുക 1,2 സ്ഥളോനക ളനടടിയവര്

1) ആദര്ശഗ് സടി (10E)              -ഗണടിത കസ്വടിസഗ് (ഒന്നളോക സ്ഥളോനക )
2)യദുകൃഷ പടി പടി  (10A)          -ളജഹളോമടടികല് കണ്സ്ടക്ഷേന്
3)അഭടിജടിതഗ് വടി പടി  (10a)      -വര്കടികഗഗ് ളമഡല് 
4)അമല് ടക ടക                  - ടഗയടിക
5)ആഷടിന് സടി                     -അദര് ചളോര്ടഗ് 
 6)യദുകൃഷ വടി                       -അകപഡഗ് കണ്സ്ട്രക്ഷേന് 
7)ജടിഷ്ണു പടി ടക                     -സടികഗര് ളപ്രജകഗ് 
8 ആദടിതഹന് എന്                 -പക്യൂയര് കമഗ് സ്ട്രക്ഷേന് 
9)ഹടിദുല് ടക ടക                 -സ്റ്റടില് ളമളോഡല്
10)രളോഹുല് വടി                       -ഗ്രൂപഗ് ളപ്രളോജകഗ് 
11)ആദര്ശഗ് സടി                      -ഗ്രൂപഗ് ളപ്രളോജകഗ്

ജടില്ലളോ ഗണടിത ശളോസ ളമള 

 ജടില്ലളോ ഗണടിത ശളോസളമളയടില് 42 ളപളോയടിന്റെഗ് ളനടടി ജടില്ലയടില് 7ാളോകസ്ഥളോനക ളനടുകയുക
ഗവണ്ടമന്റെഗ് സ്കൂളകളടില് 1ാളോക സ്ഥളോനവക ളനടടി.
                 ജടില്ലളോ ശളോസളമളയടില് പടങടുതഗ് മടികച്ച വടിജയക കരസ്ഥമളോകടിയവര്
 
1) യദു കൃഷ വടി                    -അകപഡഗ് കണ്സ്ട്രക്ഷേന്
2) യദുകൃഷ പടി പടി               -ളജഹളോമടടികല് ചളോര്ടഗ് ( A ളഗഡഗ്)
3)അഭടിജടിതഗ് വടി പടി            -വര്കടികഗഗ് ളമളോഡല് (A ളഗഡഗ് )
4)അമല് ടക ടക                  -ഗയടിക  (A ളഗഡഗ്)
8) ആഷടിന് സടി                   -അദര് ചളോര്ടഗ് (A ളഗഡഗ് )
9)ജടിഷ്ണു പടി ടക                   -സടികഗര് ളപ്രളോജകഗ് (A ളഗഡഗ്)
10)ഹടിദുല് ടക ടക              -സ്റ്റടില് ളമളോഡല്  (A ളഗഡഗ്)
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(ഹടിദുല് ടക ടക -സ്റ്റടില് ളമളോഡല്  
     A ളഗഡഗ്)

സബടില്ല സളോമൂഹഹ ശളോസ ളമള

           ളചളോമളോലേ സബടില്ല  സളോമൂഹഹ ശളോസ ളമളയടില് ഈ സ്കൂളടിടലേ  കുടടികള് മടികച്ച
നടിലേവളോരക    പുലേര്തടി .
 വടിജയടികള് 

1) സളോയടി ചലേ ഞഗ് ലേളോല് & ആഷ ഗ് ലേടി ളജളോയല് ബളോബു -കസ്വടിസഗ് 1 (A ളഗഡഗ്)
2) പളോര്വ്വതടി ഡടി                 -അറഗ്ലേസഗ് ളമകടികഗഗ്  1 (A ളഗഡഗ്)
3) പ്രണവഗ് കൃഷ & നവീരജഗ് കൃഷ -സ്റ്റടില് ളമളോഡല് 2 (A ളഗഡഗ്)
4) അനളോമടിക                         -ളലേളോകല് ഹടിസ്റ്ററടി (4ാളോക സ്ഥളോനക)

  ജടില്ലളോ സളോമൂഹഹ ശളോസ ളമള 
                                 
          സളോയടിചലേഞലേളോല്  &  ആഷ ഗ് ലേടി  ളജളോയല് ബളോബു ഇവര് സളോമൂഹഹശളോസ
കസ്വടിസടില്  ജടില്ലയടില്  5ാളോക  സ്ഥളോനവക,അറഗ്ലേസഗ്  ളമകടികഗടില്  അനളോമടിക  ബളോബു  5ാളോക
സ്ഥളോനവക കരസ്ഥമളോകടി

 (ളകളോഴടിളകളോടടി റവനക്യൂ ജടില്ലളോ സളോമൂഹഹ ശളോസ ളമളയടില് സ്റ്റടില് ളമളോഡലേടില് പ്രണവഗ് കൃഷ & നവീരജഗ് )
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  ഐ.ടടി ളമള

➢ ഉപജടില്ലളോ ഐടടി ളമള
               ളമളയടില് മലേയളോളക കടപടിങ്ങഗ് , മള്ടടിമവീഡടിയ പ്രസളന്റെഷന് ഡടിജടിറല് 
ടപയടിന്റെടികഗഗ് എന്നവീ വടിഭളോഗങ്ങളടില് കുടടികടള പടങടുപടിച. മള്ടവീമവീഡടിയ 
പ്രസളന്റെഷനടില് 9 ടലേ ഹടിതുല് ചന്ദ്രന് A ളഗളഡളോടു കൂടടി രണളോക സ്ഥളോനക 
കരസ്ഥമളോകടി ജടില്ലളോ തലേ മത്സരതടിളലേകഗ് ളയളോഗഹത ളനടടി

➢ളകളോഴടിളകളോടഗ് റവനക്യു ജടില്ലളോ ഐ ടടി ളമള
              ഐ ടടി ളമളയടില് std 9 ടലേ ഹടിതുല് ചന്ദ്രന് മള്ടടിമവീഡടിയ പ്രസളന്റെഷന്   
വടിഭളോഗതടില് മത്സരടിച B grade ഓടട 12 ആക സ്ഥളോനക ലേഭടിച.

    പ്രവര്തടി പരടിചയ ളമള                

             ളകളോഴടിളകളോടഗ്  ജടില്ലളോ  പ്രവര്തടിപരടിചയ ളമളയടില്  അനശ്രവീ  എക
അഗര്ബതടി  ളമകടികഗടില്   A  ളഗഡഗ്  കരസ്ഥമളോകടി  .  ളഫബ്രടികഗ്  ടപയടിന്റെടികഗഗ്
(ടവജടിറബടിള്)  വടിഭളോഗതടില്  ളതജ  രവവീന്ദ്രന്  A  ഗഡഗ്  കരസ്ഥമളോകടി  .  പനളയളോലേ
ഉപളയളോഗടിചള്ള നടിര്മളോണതടില്
ളറളോഷടിദഗ് ളദവഗ് ആര് A ളഗഡഗ് ളനടടി .

സയന്സഗ് ളമള

                     ളകളോഴടിളകളോടഗ് ജടില്ല ശളോസ ളമളയടില് വര്കടികഗഗ് ളമളോഡല് വടിഭളോഗതടില്
ദടിവഹ ഒ പടി  A  ഗ ഡഗ്  ,  സബടില്ല  ശളോസളമളയടില് സടി വടി രളോമന് എളസ കററടികഗഗ്  ,
റളോലേന്റെഗ്  ളസര്ച്ചഗ്  എന്നവീ  വടിഭളോഗങ്ങളടില്  പടങടുത  സളോയടിചലേഞഗ്  ലേളോല്,  നവീരജഗ്
എന്നടിവടര ജടില്ലളോതലേക വടര പടങടുപടികളോന് സളോധടിച .
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കളലേളോത്സവക

         സകസ്ഥളോന സ്കൂള് കളലേളോത്സവതടില് നമ്മുടട സ്കൂള്
അഭടിമളോനപൂര്വ്വമളോയ  ളനടക  കകവരടിച.കഹസ്കൂള്  വടിഭളോഗക
ഇകഗവീഷഗ്  പദഹക  ടചളോല്ലല്  ഈ  സ്കൂളടിടലേ  9c  യടില്  പഠടിക്കുന്ന
ആവണടി എസഗ്  വടിന  സകസ്ഥളോനതലേതടില്  ഒന്നളോക  സ്ഥളോനവക
A ളഗഡുക കരസ്ഥമളോകടി. 

                                    അഭട്ടിനന്ദനങ്ങൾ അഭട്ടിനന്ദനങ്ങൾ ! ! !! ! ! 
 ആവണടി എസഗ് വടിന വടിന സ്കൂള് നല്കടിയ ഉപഹളോരക 
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ജടില്ലളോതലേ മത്സരതടില്  നമ്മുടട കുടടികളടട പ്രകടനങ്ങള് 

1) ളമളോഹടിനടിയളോടക
2)നളോളടളോടടിനൃതക 
3 ഭരതനളോടഹക
4) വഞടിപളോടഗ്
5)നളോടകക 
6) ഗ്രൂപഗ് ഡളോന്സഗ്

                                                                 വഞടിപളോടഗ്

ഗ്രൂപഗ് ഡളോന്സഗ്-A ളഗഡഗ്



                                                                        64

            നളോടകതടില് പടങടുതവര്            വഞടിപളോടടില് പടങടുതവര്

 കളോയടിക ളമള

       
 ഈ  വര്ഷടത  സ്കൂള്തലേ  കളോയടികളമള  ഒളകളോബര്  മളോസക  5ാളോക  തവീയതടി  നടന്നു
.UP,HS,HSS വടിഭളോഗങ്ങളടിലേളോയടി വളോശടിളയറടിയ മത്സരക നടന്നു . 
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ളനടങ്ങള്

1) കടികറല് HS വടിഭളോഗതടില്
മുഹമദഗ് ഷബളോഖടിനഗ് state തലേ selection ലേഭടിച 

2)ളവളോളടിളബളോള്,ഫുടഗ്ളബളോള്,ളഖളോ ളഖളോ,കബഡടി എന്നടി ടഗയടികസഗ് ഇനങ്ങളടില് നമ്മുടട
സ്കൂള് കുടടികള് ജടില്ലളോതലേതടില് അര്ഹത ളനടടി. 

3)ഈ വര്ഷക പുതുതളോയടി ഉള്ടപടുതടിയകരളോടട മത്സരതടില് 8 ാളോകക്ലളോസടിടലേ
അഗ്നയ വടി.എക സബടില്ലളോതലേതടില് ളഗളോള്ഡുക ജടില്ലയടില് സടില്വറുക കരസ്ഥമളോകടി .

4)HSS വടിഭളോഗതടില് സച്ചടിന് ദളോസഗ് നളോഷണല് മത്സരതടിനളോയടി state ല് ളഗളോള്ഡുക
ശരതഗ് ശശടിധരന് സടില്വര് ടമഡലക കരസ്ഥമളോകടി .

5) സകസ്ഥളോന സ്കൂള് കരളോടട മത്സരതടില് നമ്മുടട സ്കൂള് 2ാളോക സ്ഥളോനക കരസ്ഥമളോകടി .
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 കുടടികള് വരച്ച ചടിത്രങ്ങള്കുടടികള് വരച്ച ചടിത്രങ്ങള്
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പ്രളയകപ്രളയക- - ഒരു കകതളോങ്ങഗ്ഒരു കകതളോങ്ങഗ്

  
    പ്രളയതടില് ദുരടിതമനഭനടിച്ചപ്രളയതടില് ദുരടിതമനഭനടിച്ച--
വര്കളോയടി നമ്മുടട സ്കൂള് വര്കളോയടി നമ്മുടട സ്കൂള് 1.5 1.5 
ലേക്ഷേക രൂപയുടട പുതു വസങ്ങള്ലേക്ഷേക രൂപയുടട പുതു വസങ്ങള്
ളകളോഴടിളകളോടഗ് കളകര്കഗ് കകമളോറടിളകളോഴടിളകളോടഗ് കളകര്കഗ് കകമളോറടി ..
ബഹുബഹു ..എകഎക..എല്എല്..എ സടിഎ സടി..ടക നളോണുടക നളോണു
പുതു വസങ്ങള് ടകളോണ്ടുളപളോകുന്നപുതു വസങ്ങള് ടകളോണ്ടുളപളോകുന്ന
വളോഹനക ഫളോഗഗ് ഓഫഗ് ടചയ്തുവളോഹനക ഫളോഗഗ് ഓഫഗ് ടചയ്തു
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