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Oh mankind , indeed we have 
created you from male and 
female and made you peoples 
and tribes that you may know 
one another. Indeed the most 
noble of you in the sight of 
Al lah is the most righteous of 
you. Indeed,Al lah is knowing 
and acquainted...............
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MESSAGE

NIYAS CHOLA (Head Master)

The role of school is not only to 
achieve academic excellence but also to ensure all round 
development of students. The talents skills and ability of each 
student need to be identified and promoted At our school we 
provide an atmosphere to encourage the students to come out 
with their multi talents I am sure that this digital magazine 
will definitely open a way to the young blood to reach their  
destination.....................................  
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കല മഭേദങ്ങളുതടെ ആവർതനളം 
മപയാതലയയാണത മനുഷഷ്യ ജജീവലിതെളം,
ജനന മരണങ്ങൾക്കലിടെയലിൽ
 ജജീവലിതെവുമയായലി തകട്ടു പലിണഞ്ഞു 
കലിടെക്കുകയയാണവമയയാമരയാനളം 
ഓമരയാ കയാലതലിനുളം ഒരുപയാടെത 
കയാരഷ്യങ്ങൾ പറയയാനുണത.
തകയാഴലിഞ്ഞു വജീണ ഇലകൾ മപയാതല 
ഒരുപയാമടെയാർമകൾ 
ബയാക്കലിയയാക്കലിയയാണത 
അവ ഓമരയാനളം കടെന 
മപയാകുന്നതെത 
"ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത "
ഒരു തുറന പറചലിലയാണത .
പചയയായ മനുഷഷ്യ ജജീവലിതെങ്ങളുതടെ 
ഒരു തുറതന്നഴുതത 
തകയാച്ചു തകയാച്ചു സെമനയാഷങ്ങളുളം 
സെങ്കടെങ്ങളുളം നമുക്കലിവലിതടെ 
വയായലിക്കയാളം 
ചലിലമപയാൾ നലിങ്ങതള തെതന്ന 
കതണന വരയാളം 
എലയാതലിനുളം സെയാകലിയയായലി 
ഇളളം തതെന്നൽ നമുക്കത ചുറളം വജീശലി 
അടെലിക്കതട.......... 

SHAREEFA NK
STAFF EDITOR



എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ റബറ്റോർഡഡ
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ഫഫാതത്തിമഫാബത്തി മമമമഫാറത്തിയൽ HSS കൂമഫാറ
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ഫനാതമിമ സഫ്ന എനീം 
മർവ 
വമിതുൽ കകെ എസദ് 
ഫനാതമിമ ഹന
മുഹമ്മദദ് അഫദ് നനാൻ 
അൻഷനു നസനന 
മുഫനദ 
ഫമിദ ജനാസമിൻ ടമി 
കനസദ് ലനാ  കഷറമിൻ  
നസനഹ കകെ 
ഷഹന ഷമിറമിൻ കകെ 
നഫനസതദ്  മമിസദ് രമിയ 
ററഹനാനതദ് പമി കകെ 

ഫനാതമിമ നനാഫമിയ എ ടമി 
ആരമിഫ തസദ് നനനീം കകെ പമി 
ഹസനന മറമിയനീം കകെ 
നനാസമിഫ കകെ 
ഫനാതമിമ കതനായമിബ ടമി പമി 
സയമിദതദ് ഫനാതമിമ ഹമിബ 
ഫനാതമിമ സുറബബതുൽ അസദ് ലമമിയ 
ഫമിദ ഫനാതമിമ 
മമിസദ്ബനാഹുൽ ഹഖദ് 
ഫനാതമിമ റഫനദ എനീം 
ശനാദമിയ കകെ പമി 



ഉള്ളടെക്കളം 

✗ മയാറുന്ന വലിദഷ്യയാഭേഷ്യയാസെതലിൽ അധഷ്യയാപകതന്റെ പങ്കത

✗ ഫയാതലിമയാബലി നയാൾവഴലികളലിലൂതടെ

✗ നലിങ്ങതളതന്ന ഭയാനനയാക്കലി

✗ അതെലിമവഗളം ബഹുദൂരളം

✗ The calm beauty of river

✗ തനയാസയാൾജലിയ

✗ Motherhod understood

✗ Stolen heart
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✗ തനയാമ്പരമയായത ശബരജീഷലിതന്റെ 'അമ നലിതെഷ്യ സെത മൃതെലിയയായത ശബരജീഷത സെതമയാരക പുരസെത കയാരളം

✗ 2018-19 വർഷതത പ്രവർതനങ്ങൾ

✗ Nature

✗ തചമരലിയയാടെലിതന്റെ നൃതളം

✗ An autobiography of kite

✗ whatsapp

✗ അനർഘ നലിമലിഷങ്ങൾ കയാമറ കണലിലൂതടെ

✗ shining fathimabians

✗ our class leaders

✗ തെടെയാക നയാടെത

✗ മരലിക്കയാതവരുതടെ കലറ
✗ കയാഴ്ചയുതടെ തെണുപത
✗ ഗണലിതെളം
✗ അറലിയയാതതെ മപയായ ജജീവൻ
✗ രയാവത
✗  Let women take over
✗ അനരതഘമയാളം സൂമരഷ്യയാദയളം

✗  പടലയലറകഅ
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മനാറുന വമിദദനാഭദനാസതമിൽ
അധദനാപകെകന്റെ പങദ്

 നലയയസറ ചചയല(ഹഹഡയസർ),

മദേശശീയ, സസംസഫാന അധധഫാപക അവഫാർഡഡ് മജേതഫാവഡ് 

ഒരു  മനുഷഷ്യനന്റെ  സർവവവോന്മുഖമവോയ  പുവരവോഗതതി  ലകഷ്യമവോകതിയുള്ള  വതിദഷ്യവോഭഷ്യവോസമവോയതിരതികണണ
നൽവകേണ്ടതത്  എനവോണവലവോ  രവോഷ്ട്രപതിതവോവത്  മഹവോത്മജതിയുനടെ  വവീകണണ.  അക്രമവണ
അസവോനവോർഗതികേ  പ്രവർത്തനങ്ങളണ  ദുശവീലങ്ങളണ  നപരുകേതിയ  നമ്മുനടെ  നവോടുകേളതിൽ  യഥവോർത
വതിദഷ്യവോഭഷ്യവോസത്തതിനന്റെ  അന്തസത്ത  ഉൾനകേവോള്ളവോൻ  വതിദഷ്യവോർതതികേനള  പ്രവോപ്തനവോകവോനവോണത്
അദഷ്യവോപകേരുണ രകതിതവോകളണ ശ്രദതിവകണ്ടതത് .

നപവോതുസമൂഹ  നതിർമതിതതി  രൂപനപ്പെടുനതത്  കവോസത്  മുറതികേളതിലവോണത്.കുടതികേളതിൽ
ഐകേഷ്യ  വബവോധണ,മതമമതതി  ,ജനവോധതിപതഷ്യ  വബവോധണ  ,തുടെങ്ങതിയവ  കവോസത്  മുറതികേളതിലണ  ഇതതിനന്റെ
തുടെർച്ചയവോയതി  വതിദഷ്യവോലയത്തതിലണ നപവോതു സമൂഹത്തതിലണ രവോജഷ്യതണ ഇതതിനന്റെ വള്ളതികേൾ പടെർന
പതിടെതിക്കുനതതിലൂനടെ  രവോജഷ്യ  വസ്നേഹതികേളവോയതി  മവോറുന  ഒരു  വതിദഷ്യവോർതതി  സമൂഹമവോയതി  പഠതിതവോകൾ
വളർന വരണണ.

പഠന പ്രവർത്തനത്തതിനന്റെ നകേടണ മടണ മവോറതിയ സവോഹചരഷ്യത്തതിൽ അദഷ്യവോപകേനന്റെ
കേഴതിവകേളണ  സർഗവോത്മകേതയുണ  മനപുണതികേളണ  ഒരു  നല  വതിദഷ്യവോർതതി  സമൂഹണ  വളർന

വരുനതതിൽ
സുപ്രധവോന  പങത്
വഹതിക്കുനണ്ടത്
.അധഷ്യവോപകേൻ  ഇനത്
കുറത്ടതികേളനടെ
സുഹൃതണ
,വഴതികേവോടതിയുണ
,രകതിതയുണ
,വകേവോൺസതിലറുണ
നതവോഴതിൽ  ദവോതവോവണ

തുടെങ്ങതി  ജവീവതിതത്തതിനന്റെ  വതിവതിധ  വമഖലകേളതിൽ  ഇടെനപടുന  ഒരു  ബഹുമുഖ  വഷ്യകതിതത്വത്തതിനത്
ഉടെമയവോയതിരതികണണ.

തനന്റെ  കവോസത്  റൂമതിനല  കുടതികേളനടെ  വതിവതിധങ്ങളവോയ  വശഷതികേനള  തതിരതിച്ചറതിഞത്
അതതിനന വപ്രവോതവോഹതിപ്പെതിച്ച വതിശവോലമവോയ വലവോകേവത്തകത് മകേപതിടെതിച്ചുയർതന ഒരധഷ്യവോപകേനന
കുടതികേൾ  എനനനണ  ഓർമതിക്കുണ  .അവതിനടെയവോണത്  ഒരധഷ്യവോപകേൻ  സത്വയണ
വതിലയതിരുതനതത്.പവോഠപുസ്തകേങ്ങളനടെ അപ്പുറതള്ള വതിശവോലമവോയ വലവോകേവത്തകത് കൂടെതി കുടതികേനള
നയതികവോനുണ  ജനസതിദമവോയ  കേഴതിവകേൾ  പരതിവപവോഷതിപ്പെതിക്കുവവോനുണ  ജവീവതിതത്തതിനന്റെ  പ്രതതിസനതി
ഘടങ്ങളതിൽ  പതറവോതതിരതിക്കുവവോനുണ  ജവീവതിവതവോപവോധതി  നൽകേതി  സഹവോയതിക്കുവവോനുണ  നനകേൾ
വതിതറുന  സുരകതിതതിതത്വ  വബവോധമുള്ളവരവോകതി  വളർത്തവോനുണ  വവണ്ടതിയവോണത്  ഇനനത്ത
വതിദഷ്യവോഭഷ്യവോസണ നകേവോണ്ടത് ലകഷ്യമതിടുനതത്.
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ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി
നറ്റോള്വഴഡികളഡിലലൂടട...
നറ്റോസർ 
ടചെററുവറ്റോടഡി 
( )PRINCIPAL

നറ്റോടഡിടല 
പപൗരപ്രമറുഖനറുഅം, 
മറുകഅം 
ഓര്ഫറനജഡിന്ടറ 
സറ്റോപകനറുമറ്റോയഡി
രറുന്ന വയലഡില് 
ടമറ്റോയയ്തീന് റകറ്റോയ 
ഹറ്റോജഡിയറ്റോര് 
തന്ടറ 
ഉടമസതയഡിലറുള്ള 
അഞഡ ഏകര് 
ഭലൂമഡിയഡില് ഈ 
സലൂള് 
സറ്റോപഡികറുന്നതഡ 
തന്ടറ 
റസ്നേഹനഡിധഡിയറ്റോയ 
ഭറ്റോരര്യയറുടട 
നറ്റോമറധയതഡിലറ്റോ
ണഡ. 

            1976-  വര്ഷതഡില് കലൂമറ്റോറ  പ്രറദേശതഡ  വഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസ
പറുറരറ്റോഗതഡികറ്റോയഡി  സറ്റോപഡിച്ച  ഒരറു  വഡിദേര്യറ്റോലയമറ്റോണഡ  ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി
ടമറമറ്റോറഡിയല് ഹയര് ടസകന്ററഡി സലൂള്.  പ്രറ്റോഥമഡിക ഘടതഡില് ഒരറു യറു
പഡി  സലൂളറ്റോയഡി  ആരഅംഭഡിച്ചഡ  ആറഡ  വര്ഷകറ്റോലതഡിനഡ  റശഷഅം  1982-ല്
ഹഹസലൂളറ്റോയഡി  അപഡറഗ്രേഡഡ  ടചെയറു.  വഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസപരമറ്റോയറുഅം,  സറ്റോമലൂഹഡിക
പരമറ്റോയറുഅം  വളടര  പഡിറന്നറ്റോകഅം  നഡിന്നഡിരറുന്ന  ഒരറു  പ്രറദേശമറ്റോണഡ  കലൂമറ്റോറ.
മലറയറ്റോര കറുടഡിറയറ റമഖലയറ്റോയ ഈ പ്രറദേശതഡ ജനവറ്റോസഅം തടന്ന വളടര
കറുറവറ്റോയഡിരറുന്നറു.  തഡികച്ചറുഅം  കറ്റോര്ഷഡിക  റമഖലയറ്റോയഡിരറുന്ന  കലൂമറ്റോറയഡില്
ഗതറ്റോഗതഅം,  ഇലകകഡിസഡിറഡി,  ജലറസറ്റോതസറുകള് തറുടങ്ങഡിയ  സപൗകരര്യങ്ങളറുടട
അപരര്യറ്റോപ്തതമലൂലഅം  ഏടറ  ദേറുരഡിതമനറുഭവഡിറകണഡി  വന്നറു.  അവരറുടട
വഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസ  നഡിലവറ്റോരഅം  ടമച്ചടപ്പെടറുതറ്റോന്  ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി  ടമറമറ്റോറഡിയല്
ഹയര് ടസകന്ററഡി  സലൂള് മറുറഖന സറ്റോധഡിച്ചറു.  നറ്റോടഡിടല  പപൗരപ്രമറുഖനറുഅം,
മറുകഅം ഓര്ഫറനജഡിന്ടറ സറ്റോപകനറുമറ്റോയഡിരറുന്ന വയലഡില് ടമറ്റോയയ്തീന് റകറ്റോയ
ഹറ്റോജഡിയറ്റോര് തന്ടറ ഉടമസതയഡിലറുള്ള അഞഡ ഏകര് ഭലൂമഡിയഡില് ഈ സലൂള്
സറ്റോപഡികറുന്നതഡ  തന്ടറ  റസ്നേഹനഡിധഡിയറ്റോയ  ഭറ്റോരര്യയറുടട
നറ്റോമറധയതഡിലറ്റോണഡ.  ഈ  സറ്റോപനഅം  പണഡിതറുയര്തഡിയതഡ  പ്രഥമ
ടഹഡഡമറ്റോസ്റ്റര്  സഡി.  മലൂസ  മറ്റോസ്റ്റററ്റോയഡിരറുന്നറു.  തന്ടറ  കയ്തീഴഡിലറ്റോയഡി  5
അധര്യറ്റോപകരറുഅം ഒരറു അനധര്യപകനറുഅം പ്രവര്തഡിച്ചറു. 
  ഹഹസലൂളറ്റോയഡി അപഡറഗ്രേഡഡ ടചെയ റശഷഅം 1884-ല് ആദേര്യ എസഡ എസഡ എല് സഡി
ബറ്റോച്ചഡ  പറുറതഡിറങ്ങഡി.  100  ശതമറ്റോനഅം  വഡിജയഅം  കരസമറ്റോകഡി.  പഡിന്നയ്തീടറുള്ള
വര്ഷങ്ങളഡില് വഡിജയശതമറ്റോനഅം തറ്റോറഴറ്റോടറ്റോയഡിരറുന്നറു.  അതഡിനഡിടയഡില് മറ്റോറനജഡടമന്റഡ
മറ്റോറഡി  മറ്റോറഡി  വന്നറു.  വയലഡില്  അബറുള്ളറകറ്റോയ,  വയലഡില്  ബയ്തീരറ്റോന്  റകറ്റോയ
എന്നഡിവരറ്റോയഡിരറുന്നറു ടമറ്റോയയ്തീന് റകറ്റോയ ഹറ്റോജഡികഡ റശഷഅം വന്ന 
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മറ്റോറനജര്മറ്റോര്..
1993-ല്  നഡിലവഡിലറുള്ള  മറ്റോറനജര്

സറ്റോപനഅം  കലൂടറുതല്  നഡിലവറ്റോരഅം
ടമച്ചടപ്പെടറുതറുക  എന്ന  ഉറദ്ദേശറതറ്റോടട
കറ്റോരനലൂര്  മര്കസഡിനഡ  സലൂള്  ഹകമറ്റോറഡി.
അന്നറു  മറുതല്  ഇന്നറു  വടര  റലറ്റോക  പ്രശസ
പണഡിതനറുഅം,  ആയഡിരകണകഡിനഡ  അഗതഡി-
അനറ്റോഥരറുടട  അതറ്റോണഡിയറുമറ്റോയ  കറ്റോനപറുരഅം
എ.  പഡി.  അബലൂബകര്  മറുസഡിയറ്റോരറ്റോണഡ
മറ്റോറനജര്.  മര്കസഡ  മറ്റോറനജഡടമന്റഡ
ഏടറടറുതതഡ  മറുതല്  സറ്റോപനതഡിന്ടറ
ഉയര്ച്ച  ധറുതഗതഡിയഡിലറ്റോയഡി.  ടതറ്റോടടറുത
മരഞറ്റോടഡിയഡില്  ടപണ്കറുടഡികള്കഡ  മറ്റോത്രമറ്റോയഡി
ഒരറു  അഗതഡി-അനറ്റോഥ  മനഡിരഅം  മര്കസഡ
ഏടറടറുകറുകയറുഅം,  അവഡിടട  നഡിന്നറുള്ള
നലൂററുകണകഡിനഡ വഡിദേര്യറ്റോര്തഡിനഡികളറുടട ഭപൗതഡിക
പഠനതഡിന്ടറ റകന്ദ്രമറ്റോയഡി സലൂള് മറ്റോററുകയറുഅം
ടചെയറു.  അതഡിനറ്റോല്  സലൂളഡില്  കലൂടറുതല്
ഡഡിവഡിഷനറുകള്  ആരഅംഭഡികറുകയറുഅം,  ധറ്റോരറ്റോളഅം
അധര്യറ്റോപകടര  നഡിയമഡികറുകയറുഅം  ടചെയറു.
സലൂളഡിന്ടറ  ഭപൗതഡികസറ്റോഹചെരര്യങ്ങള്
ടമച്ചടപ്പെടറു.  പഴയ ടകടഡിടങ്ങള് ടപറ്റോളഡിച്ചറുമറ്റോറഡി.
സപൗകരര്യപ്രദേമറ്റോയ  പറുതഡിയ  ടകടഡിടങ്ങള്
നഡിര്മഡിച്ചറു.  അതറുമറുതല് ഈ സറ്റോപനതഡില്
പ്രറദേശവറ്റോസഡികള്കഡ  പറുററമ  റകരളതഡിടല
വര്യതര്യസ  ജഡില്ലകളഡില്  നഡിന്നറുഅം
തമഡിഴഡനറ്റോടഡ,കര്ണറ്റോടക,  ലക്ഷദേദയ്തീപഡ
എന്നഡിവഡിടങ്ങളഡില്  നഡിന്നറുള്ള  വഡിദേര്യറ്റോര്തഡികളറുഅം
പഠനഅം  നടതറുന്നറു.2010  വര്ഷഅം  കലൂമറ്റോറ
ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി സലൂളഡിന്ടറ ചെരഡിത്രഅം 

 തങ്കലഡിപഡികളറ്റോല് ആറലഖനഅം ടചെയ്യടപ്പെട ഒരറു
കറ്റോലഘടമറ്റോണഡ.  റകരളതഡിനഡ,  പ്രറതര്യകഡിച്ചറുഅം
മലബറ്റോര്  റമഖലയഡില്  ഹയര്ടസകന്ററഡി
അനറുവദേഡിച്ചറപ്പെറ്റോള്  കലൂമറ്റോറ  ഹഹസലൂളഡിലറുഅം
സയന്സഡ,  ഹര്യമറ്റോനഡിറയ്തീസഡ  ബറ്റോച്ചറുകള്
അനറുവദേഡിച്ചഡ  സര്കറ്റോര് ഉതരവറ്റോകഡി.  2011-
ല്  ടകറ്റോറമഴഡസഡ  ബറ്റോച്ചറു  കലൂടഡി
അനറുവദേഡിച്ചറപ്പെറ്റോള്  ഫറുള്  ബറ്റോച്ചറുകളറുള്ള
ഹയര്  ടസകന്ററഡി  സലൂളറ്റോയഡി  നമറുടട
സലൂള്  മറ്റോറഡി.  കലൂമറ്റോറ,  മരഞറ്റോടഡി,
റതറ്റോടറുമറുകഅം,  കലൂടരഞഡി,  തഡിരറുവമറ്റോടഡി,
കകറ്റോടഅം  ടപറ്റോയഡില്  തറുടങ്ങഡിയട
പ്രറദേശങ്ങളഡിടല  കറുടഡികളറുടട
തറുടര്പഠനതഡിനറുള്ള
ആശ്രയറകന്ദ്രമറ്റോണഡിറപ്പെറ്റോള്  ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി
ടമറമറ്റോറഡിയല് ഹയര്  ടസകന്ററഡി  സലൂള്.
റകറ്റോഴഡിറകറ്റോടഡ  ജഡില്ലയഡിടല  മഡികച്ച  വഡിദേര്യറ്റോലയഅം
എന്നറു മറ്റോത്രമല്ല റകരളതഡിടല  അറഡിയടപ്പെട
സലൂള്  എന്ന  ഖര്യറ്റോതഡി  ഈ  സലൂളഡിനഡ
റനടറ്റോന്സറ്റോധഡിച്ചറു.   
 പറ്റോഠര്യ-പറ്റോറഠര്യതര  വഡിഷയങ്ങളഡില്  തറുടര്
വര്ഷങ്ങളഡില് മഡികവഡ പറുലര്തറ്റോന് സറ്റോധഡിച്ചറു.
സയന്സഡ, ഹര്യറുമറ്റോനഡിറയ്തീസഡ വഡിഷയങ്ങളഡില് 100
ശതമറ്റോനവറുഅം,  ടകറ്റോറമഴഡസഡില്
ഉന്നതവഡിജയവറുഅം  കരസമറ്റോകഡി.  2016-17
വര്ഷതഡില്  സയന്സഡിറനറ്റോടടറ്റോപ്പെഅം
ഹര്യറുമറ്റോനഡിറയ്തീസഡില്  100  ശതമറ്റോനഅം  വഡിജയഅം
റനടഡിയ  മലബറ്റോറഡിടല  എണ്ണടപ്പെട
സലൂളറ്റോണഡിറപ്പെറ്റോള്  ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി
ടമറമറ്റോറഡിയല് ഹയര് ടസകന്ററഡി സലൂള്.
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നഡിങ്ങടളടന്ന         
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ഗവ.എ.യറു.പഡി. സലൂളഡിന്ടറ മറുറടതതഡിയറപ്പെറ്റോള് മറ്റോററ്റോല പഡിടഡിച്ച ഓര്മകള്കഡ ജയ്തീവന് 
ടവകറുകയറ്റോയഡിരറുന്നറു. അതഡ പഡിടന്ന ചെഡിത്രശലഭങ്ങളറ്റോയഡി മറുറടത മറ്റോവഡിന്ടകറ്റോമഡില് റചെറകറഡി,
ഓര്മകളഡിലഡിന്നറുഅം തലയറുയര്തഡി നഡില്കറുന്ന മലൂവറ്റോണന് മറ്റോവഡ.

മറ്റോവഡ പലൂതഡിടറുണഡ. പറക്ഷ, പലൂകള്ടകറ്റോന്നറുഅം വഡിടര്ന്ന പറുഞഡിരഡിയഡില്ല. എറനറ്റോ ഒരറു 
ശലൂനര്യത മറനറ്റോഹരമറ്റോയ എനഡിന്ടററയറ്റോ കറുറവഡ നന്നറ്റോയഡി പ്രതഡിഫലഡികറുന്നതറുറപറ്റോടല.

ജയ്തീവഡിതതഡിന്ടറ ഒരറു പ്രധറ്റോന ഏടറ്റോയഡിരറുന്നറു അതഡ വയ്തീണറുഅം ഇവഡിടട വന്നറുറചെരണടമന്നഡ 
വഡിചെറ്റോരഡിച്ചതല്ല. ഒരറു പടക്ഷ വയ്തീണറുഅം ഓര്മകടള മറ്റോറററ്റോടഡ റചെര്കണടമന്നഡ നഡിശ്ചയഡിച്ചതഡ 
ഹദേവമറ്റോയഡിരഡികറ്റോഅം. ആ മലൂവറ്റോണന്മറ്റോവഡിടന സസൃഷഡിച്ച അറത കരറുണയറുള്ള ഹദേവഅം. ആ 
മറ്റോവഡിന്ടറ പ്രപൗഢഗറ്റോഅംഭയ്തീരര്യതഡിനറു മറുന്നഡില് തല കറുനഡികറ്റോത ഒരറ്റോടള ഉണറ്റോയഡിരറുന്നറുള്ളലൂ- 
ഭറ്റോനന്കറുഞലൂടന്
വരഡിവരഡിയറ്റോയഡി നയ്തീങ്ങറുന്ന പറുളഡിയനറുററുമകടള വകടവകറ്റോടത അവടനറ്റോരറു അണ്ണറ്റോനറ്റോയഡി മറ്റോററുഅം 
ചെഡിലറപ്പെറ്റോള് പറകറുഅം. പഡിടന്ന മരതഡിനഡ മറുകളയ്തീന്നഡ എടറുതറു ചെറ്റോടറുഅം. എറനറ്റോ, അവടന മറ്റോത്രഅം 
മരഅം തറ്റോങ്ങഡി നഡിര്തറുഅം മരഅം മറ്റോത്രഅം!
 ഭറ്റോനന് കറുഞലൂടന് സലൂള്മറുറതറുഅം മറ്റോവഡിലറുഅം എറപ്പെറ്റോഴറുഅം  ഉണറ്റോയഡിരറുന്നറു. അവന്ടറ 
സഡിരയഡിടലവഡിടടയറുഅം അറഡിവഡിന്ടറ റനര്ത ടവടഅം റപറ്റോലറുമഡില്ലറ്റോയഡിരറുന്നറു ആരറുഅം അവടന 
ശ്രദഡിച്ചഡില്ല. അവടനറ്റോടടറ്റോന്നറുഅം റചെറ്റോദേഡിച്ചഡില്ല. അവടനറ്റോന്നറുഅം പറഞതറുമഡില്ല.
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പഠഡിച്ചഡിടല്ലങ്കഡില് ഭറ്റോനന് കറുഞലൂടനറ്റോകറുഅംچ എന്നഡ പലരറുഅം പറഞറു. കറുടഡികള്കഡ  ഭറ്റോനന് 
കറുഞലൂടന് റപടഡി സദപ്നമറ്റോയഡി. ആരറുഅം മറ്റോവഡിന്ടറ അരഡികഡിറലകഡ റപറ്റോയഡില്ല.കറുഞലൂടന് മറ്റോവഡില് 
കറുരങ്ങറ്റോയഡി.....റകറ്റോമറ്റോളഡിയറ്റോയഡി.....ഭറ്റോനനറ്റോയഡി.....ഭറ്റോനന് കറുഞലൂടന്.!

 കവഡിയറുടട മകളറ്റോയഡി ജനഡിച്ചവര് കവഡിയറ്റോയഡി....കറ്റോഥഡികന്ടറ മകള് കറ്റോഥഡികനറ്റോയഡി... 
നടന്ടറ മകള് നടനറ്റോയഡി....ഭറ്റോനഡിന്ടറ മകന് ഭറ്റോനനറുമറ്റോയഡി.

അടന്നറ്റോരറു ഹവകറുറന്നരമറ്റോയഡിരറുന്നറു. മറ്റോവഡില് നഡിറടയ പഴറുത മലൂവറ്റോണന്മറ്റോങ്ങ. 
അതഡിന്ടറ സറുഗന്ധവറുഅം റപറഡിവരറുന്ന റനര്ത കറുളഡിരറുള്ളകറ്റോറഡ . ഞറ്റോന് മറ്റോവഡിന്ടറ 
അരഡികഡിടലതഡിയതഡ യറ്റോനഡികമറ്റോയഡിരറുന്നറു.
എനറ്റോ......

ടപടടന്നറ്റോണഡ ഒരറു ശബഅം റനറ്റോകഡിയറപ്പെറ്റോള് മറുന്നഡിലതറ്റോ കറ്റോരഡിരറുമറു റപറ്റോടല ശരയ്തീരമറുള്ള, 
കററുതടപറ്റോകഅം കറുറഞ കലൂരഡിരറുടഡിടന ഓര്മഡിപ്പെഡികറുന്ന, ഭറ്റോനന് കറുഞലൂടന്! ഞറ്റോന് 
തഡിരഡിറഞറ്റോടറ്റോന് റനറ്റോകഡി പറക്ഷ, അവന്ടറ ഹകകളഡില് എന്ടറ റനര്ത ഹകപ്പെടഅം 
അനങ്ങറ്റോനറ്റോവറ്റോടത ഇരറുന്നറു.

എനഡിനറ്റോ ഓടറുറന്ന
എനഡികഡ നഡിടന്ന റപടഡിയറ്റോ
എനഡിനറ്റോ ടന്ന റപടഡികറുറന്ന
നയ്തീ ഭറ്റോനനടല്ല

അതറുപറഞറപ്പെറ്റോള് കറുഞലൂടന്ടറ മറുഖഅം വറ്റോടഡി. എന്ടറ കയ്യഡിടല കറുരറുകഡ ടമടല്ല അഴഡിഞറു. 
പഡിന്നയ്തീടടറ്റോരറു നഡിശ്ശബതയറ്റോയഡിരറുന്നറു. ഓടഡിരക്ഷടപ്പെടറ്റോന് എനഡികഡ റതറ്റോന്നഡിയഡില്ല 
ഒരപരറ്റോധഡിറയറ്റോറപ്പെറ്റോടല ഞറ്റോന് തലകറുനഡിച്ചറു നഡിന്നറു. പഡിടന്ന ടമടല്ല റചെറ്റോദേഡിച്ചറു :
കറുഞലൂടനഡ ടവഷമറ്റോറയറ്റോ
ഇടല്ലന്നവന് തലയറ്റോടഡി. ദേറു:ഖതഡിന്ടറ കരഡിനഡിഴല് വയ്തീണ അവന്ടറ മറുഖതറുനഡിന്നഡ 
അശ്രറുകണങ്ങള് വളടരറവഗഅം നഡിലഅംപതഡിച്ചറു.
കറുഞലൂടനല്ല ഭറ്റോനന്കറുഞലൂടന് അവന്തഡിരറുതഡി കറുഞലൂടന് ക്ഷമഡികലൂറല

ഉഅം. കറുഞലൂടന്ടറ മനസഡിനഡ ഒരറു കടലഡിന്ടറ വലറുപ്പെണഡچ
നഡികഡ ഒരറു മറ്റോങ്ങ പറഡിച്ചഡ തറരദറ്റോ
കറുഞലൂടന്ടറ മറ്റോങ്ങ ആരറുഅം വറ്റോങ്ങലൂല
അടതനറ്റോ?
അതഡ തഡിന്നറ്റോ ഭറ്റോനറ്റോവലൂന്നറ്റോ എല്ലറ്റോവരറുഅം പററടണ
സറ്റോരലര്യറ്റോ നഡിക റവണഅംچ പറഞറുതയ്തീരറുന്നതഡിനറുമറുടമ അവന് ഹകനഡിറടയ 

മറ്റോങ്ങയറുമറ്റോയഡി പ്രതര്യക്ഷടപ്പെടഡിരറുന്നറു. പഴറുതമറ്റോമഴഅം ഹകനഡിറടയവച്ചറുതന്നറപ്പെറ്റോഴറ്റോണഡ ഞറ്റോനതഡ
റചെറ്റോദേഡിച്ചതഡ.

കറുഞലൂടടനനറ്റോ കറ്റോസഡിടലറ്റോന്നറുഅം റകററ്റോടത?
അതഡിനഡ ഞറ്റോന് ഭറ്റോനനറല്ല? ഭറ്റോനടന ആറരലറുഅം കറ്റോസഡില് റകററദറ്റോ? അറല്ലലറുഅം നന്നറ്റോയഡി 
പഠഡികറുന്ന പഡിള്ളറ്റോടര പഠഡിപ്പെഡികറ്റോറന ടയ്തീച്ചര്മറ്റോര്കഡിഷള്ളലൂ. അവടര എനഡിനറ്റോ  പഠഡിപ്പെഡികറുറന്ന? 
അവരഡ പഠഡിറച്ചറ്റോളലൂറല...പഠഡിപ്പെഡിറകണതഡ ഭറ്റോനന്മറ്റോറരയറ്റോ..
ആവണഡി ടയ്തീച്ചര്....
ആറരറ്റോ വഡിളഡികറുന്നറുണഡ. അവര് ഓര്മയറുടട ടകറ്റോതറുമറുവള്ളതഡിന് നഡിന്നറുഅം 
യറ്റോഥറ്റോര്തര്യതഡിറലകഡ തറുഴയറ്റോന് നറന്ന പറ്റോടറുടപ്പെടറു. എനഡ പറുതര്യ സലൂള് റനറ്റോകഡി 
നഡില്കറ്റോറണറ്റോ? ടബല്ലടഡിച്ചറു. 7-ബഡി യഡിലറ്റോകറ്റോണഡ നഡിങ്ങളഡിറപ്പെറ്റോള് ടചെറല്ലണതഡ. നന്നറ്റോയഡി 
പഠഡികറുന്ന മകളറ്റോണഡ. പര്യലൂണ് പറഞറു നഡിര്തഡി നന്നറ്റോയഡി പഠഡികറുന്ന മകളറ്റോണഡچ 
ആവണയ്തീച്ചര്കഡ തല ചെറുററുന്നതറുറപറ്റോടല റതറ്റോന്നഡി. ശരഡികറുഅം ആര്കറ്റോണഡ ഭറ്റോനഡ. അവള് 
തഡിരഡിഞറുറനറ്റോകഡി. പ്രകസൃതഡി മഴകറുള്ള ഒരറുകതഡിലറ്റോണഡ. റമഘങ്ങള് മരഡിച്ചറു. മഴ മരണമറ്റോണഡ 
കറ്റോററുകള് ജനഡികലറ്റോണഡ. റമഘങ്ങള് എല്ലറ്റോ സങ്കടവറുഅം കരഞറുതയ്തീര്കലറ്റോണഡ. മലൂവറ്റോണന് 
മറ്റോവഡിന്ടറ മണഅം കറ്റോറഡിടനറ്റോപ്പെഅം കടടന്നതഡി, മഴയഡില് അലഡിഞറുറചെര്ന്നറു.

മറ്റോവഡിടല വലഡിയ ശലൂനര്യത....മനസഡിലറുഅം
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ബറ്റോബറു 
ഹപകറ്റോടഡിൽ
( . Rtd Teacher

 Fmhss koombara) അതെലിമവഗളം ബഹുദൂരളം
കലൂമറ്റോറ ചെരഡിത്രവറുഅം സറ്റോമലൂഹഡിക പശ്ചറ്റോതലവറുഅം 

വറ്റോണഡിജര്യ  പ്രറ്റോമറുഖര്യഅം  റനടഡിയ  റകറ്റോഴഡിറകറ്റോടഡിന്ടറ  കഡിഴകന്മലറയറ്റോര
കറുടഡിറയറ ഗ്രേറ്റോമഅം  -  കലൂമറ്റോറ  -മദേയറ്റോനയറുടട മസകഅം റപറ്റോലറുള്ള കലൂറന്
മലമടകറുകളറുഅം, നഡിബഡിഢവനറമഖലകളറുടട പച്ചപ്പെറുകളറുഅം ഒഴറുകഡിയഡിറങ്ങറുന്ന
കറ്റോടറ്റോററുകളറുടട  സയ്തീല്കറ്റോരങ്ങളറുഅം  ടകറ്റോണഡ  ഇവഡിടട  സമന്നമറ്റോണഡ.
റകറ്റോഴഡിറകറ്റോടഡ  ജഡില്ലയറുടട  ഗ്രേറ്റോമയ്തീണ  ജനവറ്റോസറകന്ദ്രങ്ങളഡില്  ഒടറുഅം
തറ്റോടഴയല്ലറ്റോത  സറ്റോനഅം  പഡിടഡിച്ചറുള്ള  കലൂടരഞഡി  പഞറ്റോയതഡിന്ടറ
ശ്രറദയമറ്റോയഡിടറുള്ള വറ്റോര്ഡഡിലറ്റോണഡ കലൂമറ്റോറയറുടട ആസറ്റോനഅം. 

1950  കറളറ്റോടറുകലൂടഡിയറുള്ള  കറുടഡിറയറ  ചെരഡിത്രതഡില്  കലൂമറ്റോറയറുഅം
പ്രറതര്യകമറ്റോയ സറ്റോനമറുണഡ. 50 കളറുടട മധര്യതഡിലറ്റോണഡ കലൂമറ്റോറയഡിറലകഡ
കറുടഡിറയറഅം  ആരഅംഭഡിച്ചതഡ.  കറ്റോടറുജറ്റോതഡികറ്റോരറ്റോയ  ആദേഡിവറ്റോസഡികളറുടട
സഅംഗമസറ്റോനമറ്റോയഡിരറുന്നറു  ഇതഡ.  കലൂര്തറുനഡില്കറുന്ന
പറ്റോറകളറുള്ളതഡിനറ്റോല് ഇവഡിടഅം കലൂമന്പറ്റോറയറ്റോവറുകയറുഅം പഡിന്നയ്തീടതറുറലറ്റോപഡിച്ചഡ
കലൂമറ്റോറയറ്റോയഡി  എന്നറുഅം  ഐതഡിഹര്യഅം.  ആദേഡിവറ്റോസഡികളറുടട  പ്രറ്റോചെയ്തീന
വറ്റോടമറ്റോഴഡികളഡില് നഡിന്നറുമറ്റോണഡ വരടമറ്റോഴഡിയറ്റോയഡി നമറുകയ്തീനറ്റോമഅം ലഭര്യമറ്റോയതഡ
എന്നഡ പറയടപ്പെടറുന്നറു.
മറുകഅം വയലഡില് കറുടറുഅംബതലവന്മറ്റോരറുടട റവറഡിട  ചെഡിനയഡില് നഡിന്നറുഅം റബ്ബര്
എറസ്റ്ററഡ എന്ന വരറുമറ്റോന മറ്റോര്ഗഅം ഉയര്ന്നറു വന്നറു.  റബ്ബര്റതറ്റോടങ്ങള്ടകറ്റോണറു
നഡിറഞറു  നഡിന്ന  ഇവഡിറടയഡ  അങ്ങഡിടന  അല്പ്പെറ്റോല്പ്പെമറ്റോയഡി  മറുസയ്തീഅം
ടതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികള്  വന്നറുറചെര്ന്നറു.  കലൂടറുതലറുഅം  ഇവഡിറടയഡ  വന്നതഡ  മലപ്പെറുറഅം
ജഡില്ലയഡില് നഡിന്നറുള്ള കര്ഷകടതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളറ്റോയഡിരറുന്നറു.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 15           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



മയ്തീനച്ചഡിലറ്റോറഡിന്ടറ  തയ്തീരതറുനഡിന്നറുള്ള  റകറ്റോടയഅം,
പറ്റോല,  ടതറ്റോടറുപറുഴ  തറുടങ്ങഡിയ
തഡിരറുവഡിതറ്റോഅംകലൂറഡിന്ടറ  വഡിവഡിധ  റമഖലകളഡില്
നഡിന്നറുഅം  ധറ്റോരറ്റോളഅം  കഡിസര്യറ്റോനഡികളറ്റോയഡിരറുന്നറു
അധഡികമറ്റോയറുഅം കറുടഡിറയറഡി വന്നതഡ.

ആ കലൂടതഡില് നറ്റോയരറുഅം  നമലൂതഡിരഡിയറുഅം
ഈഴവരറുഅം  സമലൂഹതഡിടല എല്ലറ്റോതരതഡിലറുമറുള്ള
ആളറുകളറുഅം ഇവഡിറടയഡ കറുടഡിറയറഡി.  വനറ്റോനരങ്ങള്
ടചെററുവഡിലയഡ  വറ്റോങ്ങഡി  ടവടഡിടതളഡിച്ചഡ
കതഡികരഡിച്ചഡ  കസൃഷഡിയഡിറകഡി.
ഏററുമറ്റോടങ്ങളഡിലറ്റോയഡിരറുന്ന  അകറ്റോലതഡ
തറ്റോമസഡിച്ചഡിരറുന്നതഡ.  കറ്റോടറ്റോനയറുടടയറുഅം
കറ്റോടറുറപറ്റോതഡിന്ടറയറുഅം  കറ്റോടറുപന്നറുകളറുടടയറുഅം
സഹഡികറ്റോനറ്റോവറ്റോത  ശലര്യതഡില്  ഒറടകടറ്റോയഡി
നഡിന്നവര് എതഡിര്തറു. 

ശക്തരറ്റോയ  കസൃഷഡികറ്റോരറുടട
സഅംഘശക്തഡിയഡില്  കറ്റോടറുമസൃഗങ്ങള്  റതറ്റോറററ്റോടഡി.
പഡിന്നയ്തീടഡിറങ്ങറ്റോടഡ  വഡിജയതഡിന്ടറ  പടഡികള്
ഓറരറ്റോന്നറ്റോയഡി ചെവഡിടഡികയററുകയറ്റോയഡിരറുന്നറു.  എല്ലറ്റോ
വഡിജയങ്ങളറുടടയറുഅം പഡിന്നഡിടല ചെറ്റോലക ശക്തഡിയറ്റോയഡി
നഡിന്നതഡ  വയലഡില്  കറുടറുഅംബറ്റോഅംഗമറ്റോയ  ടമറ്റോയയ്തീന്
റകറ്റോയ  ഹറ്റോജഡിയറ്റോയഡിരറുന്നറു  എന്നതഡ
സ്മരണറ്റോര്ഹമറ്റോണഡ.  തന്ടറ  അധയ്തീനതയഡിലറുള്ള
റബ്ബര്  എറസ്റ്റററുകളഡിടല  ടതറ്റോഴഡിലറ്റോളഡികളറുടട
മകള്കഡ  വഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസഅം  റവണടമന്നറുള്ള
അറദ്ദേഹതഡിന്ടറ  വഡിപ്ലവറ്റോത്മക  ചെഡിനയഡില്
നഡിന്നറ്റോണഡ  കലൂമറ്റോറയഡില്  സര്കറ്റോര്  ഹപ്രമറഡി
വഡിദേര്യറ്റോലയഅം  നഡിലവഡില്  വന്നതഡ.  ഇവഡിടറുടത
ആദേഡിവറ്റോസഡി  കറുടഡികള്കഡ  അതറുതവറുഅം
അതഡിലറുപരഡി  വഡിശപ്പെകററ്റോനറുള്ള  ഒരറു
ഉപറ്റോധഡിയറുമറ്റോയഡി.  സലൂളഡില്  നഡിന്നറുഅം  ലഭഡികറുന്ന
കഞഡി, ഉപ്പെറുമറ്റോവഡ, പറ്റോല്ടപ്പെറ്റോടഡി തറുടങ്ങഡിയടകറ്റോണഡ
അന്നഡ  ഏറവറുഅം  റകശകരമറ്റോയ  പടഡിണഡിയഡില്
നഡിന്നറുഅം ഈ ഗ്രേറ്റോമഅം റമറ്റോചെഡിതമറ്റോയഡി.

   ജനസറ്റോന്ദ്രത  കലൂടഡിവന്നറപ്പെറ്റോള്
അമലങ്ങളറ്റോയഡി, പള്ളഡിയറ്റോയഡി , മറുസയ്തീഅം പള്ളയറ്റോയഡി,
മതസറ്റോപനങ്ങളറ്റോയഡി.  അകറ്റോലതഡ  കഡിസര്യന്
സമറുദേറ്റോയങ്ങള്  നര്യലൂനപക്ഷമറ്റോയഡിരറുന്നറുടവങ്കഡിലറുഅം
അവരറുടട  മതറമലധര്യക്ഷന്മറ്റോരറുടട  ശക്തമറ്റോയ
ഇടടപടലറുകളറുഅം  പ്രവര്തനങ്ങളറുഅം  ടകറ്റോണറുഅം
റററ്റോഡറുകളറ്റോയഡി, പറ്റോലങ്ങളറ്റോയഡി, പള്ളഡികലൂടങ്ങളറ്റോയഡി,
ആശറുപത്രഡികളറ്റോയഡി  അങ്ങഡിനങ്ങഡിടന
പറുറരറ്റോഗതഡിയറുടട 

ചെലൂണറുപലകകള്  വഡിസസൃതമറ്റോയഡി.  ജനസറ്റോന്ദ്രത
കലൂടഡിവന്നറപ്പെറ്റോള് അമലങ്ങളറ്റോയഡി, പള്ളഡിയറ്റോയഡി ,
മറുസയ്തീഅം  പള്ളയറ്റോയഡി,  മതസറ്റോപനങ്ങളറ്റോയഡി.
അകറ്റോലതഡ  കഡിസര്യന്  സമറുദേറ്റോയങ്ങള്
നര്യലൂനപക്ഷമറ്റോയഡിരറുന്നറുടവങ്കഡിലറുഅം  അവരറുടട
മതറമലധര്യക്ഷന്മറ്റോരറുടട  ശക്തമറ്റോയ
ഇടടപടലറുകളറുഅം  പ്രവര്തനങ്ങളറുഅം  ടകറ്റോണറുഅം
റററ്റോഡറുകളറ്റോയഡി,  പറ്റോലങ്ങളറ്റോയഡി,
പള്ളഡികലൂടങ്ങളറ്റോയഡി,  ആശറുപത്രഡികളറ്റോയഡി
അങ്ങഡിനങ്ങഡിടന  പറുറരറ്റോഗതഡിയറുടട
ചെലൂണറുപലകകള് വഡിസസൃതമറ്റോയഡി. 

  കക്ഷഡി  രറ്റോകഷയ്തീയങ്ങള്കറുഅം
ജറ്റോതഡിമതവര്ഗ വര്ണ്ണ വര്യതര്യറ്റോസങ്ങളറുഅം അന്നഡ
ഈ  കറുടഡിറയറ  ജനതടയ
സ്പര്ശഡിച്ചഡിടഡില്ലറ്റോയഡിരറുന്നറു  എന്നതറ്റോണഡ  വസറുത.
സര്വ്വമത  സറ്റോറഹറ്റോദേരര്യതഡിന്ടറ
വഡിളഭലൂമഡിയറ്റോയഡിരറുന്നറു  കലൂമറ്റോറ.
പറുല്ഹതലമറ്റോയഡിരറുന്നറു  മറുഖര്യവരറുമറ്റോന
മറ്റോര്ഗഅം. ടതരറുവപ്പെറുല് കസൃഷഡിയറുടട ആവഡിര്ഭറ്റോവഅം
അങ്ങടന ഉടടലടറുതറു.  പറുല്ലഡ  മറുറഡിച്ചഡ  ടചെറഡിയ
കറകളറ്റോകഡി  ഒരറു  പ്രറതര്യക  തരഅം  ടചെമഡില്
നഡിറച്ചഡ  വഡിസറ്റോരതഡില്  ടകടഡിയറുണറ്റോകഡിയ
അടറുപ്പെഡില് ടവച്ചറുതഡിളപ്പെഡിച്ചഡ നയ്തീരറ്റോവഡി തണറുപ്പെഡിച്ചഡ
ഹതലമറ്റോകഡി  മറ്റോററുന്നതഡ  ഈ
മലറയറ്റോരങ്ങളഡിടല  നഡിതര്യ
കറ്റോഴഡചെകളറ്റോയഡിരറുന്നറു.ഹതലഅം സറുഖന്ധവര്യഞ്ജന
റശ്രണഡിയഡിടല  മറുഖര്യധറ്റോരയറ്റോയഡിരറുന്നതഡിനറ്റോല്
സറ്റോമറ്റോനര്യഅം വഡിലകഡിടറുമറ്റോയഡിരറുന്നറു.  മറുകഅം മറുതല്
റകറ്റോഴഡിറകറ്റോടഡ  വടരയറുള്ള  സലങ്ങളഡില്
ടമറ്റോതമറ്റോയറുഅം  ചെഡില്ലറയറ്റോയറുഅം  ഹതലഅം
വഡിലടയടറുകറുന്നകച്ചവട
സറ്റോപനങ്ങളറുണറ്റോയഡിരറുന്നറു.

ഏറകറ്റോദേര  സറഹറ്റോദേരങ്ങടളറപറ്റോടല
കഴഡിഞഡിരറുന്ന  അന്നടത  ജനങ്ങള്
വഡികസനകറ്റോരര്യങ്ങളഡിലറുഅം  ഏടറ
ശ്രദയറുള്ളവരറ്റോയഡിരറുന്നറു.
ജനസറ്റോന്ദ്രതറയറഡിയറപ്പെറ്റോള്  വഴഡിയറ്റോയഡി,
വറ്റോഹനമറ്റോയഡി,  വഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസ  സറ്റോപനങ്ങളറ്റോയഡി.
കലൂമറ്റോറയഡില്  അന്നടത  ആദേര്യവഡിദേര്യറ്റോഭര്യറ്റോസ
സറ്റോപനമറ്റോയഡിരറുന്നറു  ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി
ടമറമറ്റോറഡിയല്  ഹഹസലൂള്.  യറു.പഡി  മറുതല്
ഹഹസലൂള്  വടരയറുള്ള  ഈ  സറ്റോപനഅം
നറ്റോടഡിന്ടറ  അക്ഷര  സലൂരര്യനറുഅം
സഅംസറ്റോനതഡിന്ടറ  പലജഡില്ലകളഡില്  നഡിന്നറുള്ള
അധര്യറ്റോപകര് ഇവഡിറടടയറ്റോഴറുകഡിടയതഡി.തന്ടറ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 16           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



യശ്ശശരയ്തീരയറ്റോയ പ്രറ്റോണ റപ്രയസഡിയറുടടസ്മറ്റോരകമറ്റോയഡി ഉയര്തഡിയ ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി ടമറമറ്റോറഡിയല് 
ഹയര്ടസകണറഡി സലൂള് വഡിജയതഡിന്ടറ ഒതറുകറുകള്

  ഒടന്നറ്റോന്നറ്റോയഡി ചെവഡിടഡി കയററുന്നതഡ  വഡികസന നറ്റോയകനറ്റോയ വഡി.ടമറ്റോയയ്തീന്റകറ്റോയ 
ഹറ്റോജഡിയറുടട ആത്മറ്റോവഡ സദര്ഗതഡിലഡിരറുന്നറുടകറ്റോണഡ കറ്റോണറുണറ്റോകറുഅം -സറനറ്റോഷഡികറുന്നറുണറ്റോകറുഅം.

ഇനഡി സലൂളഡിന്ടറ ചെരഡിത്രപറ്റോതയഡിലലൂടട ഒരറു വഡിഹഗവയ്തീക്ഷണഅം 1976 ല് യറു.പഡി ആയഡി 
ആരഅംഭഡിച്ചറു. 1982 ല് ഹഹസലൂളറ്റോകഡി ഉയര്തഡി. 1994 ല് പതഡിനറ്റോയഡിരങ്ങള്കഡ അഭയ റകന്ദ്രവറുഅം 
ആശ്രയവറുമറ്റോയ, കറ്റോനപറുരഅം എ.പഡി. അബലൂബകര് ഉസറ്റോദേഡ അധര്യക്ഷനറ്റോയഡിടറുള്ള മര്കസഡ 
ഫറ്റോതഡിമറ്റോ സലൂളഡിന്ടറ ഭരണ സറ്റോരഥര്യഅം ഏടറടറുതറു. 2012 ല് ഹയര്ടസകന്ററഡി സലൂളറ്റോയഡി 
ഉയര്തടപ്പെടറുകയറുഅം അതഡിസമര്തരറ്റോയ അധര്യറ്റോപകരറ്റോല് സലൂളഡിന്ടറ യശസഡ 
അസലൂയറ്റോവഹമറ്റോയഡി ഉയരറുകയറുഅം ടചെയറു. ഇന്നറുഅം അര്പ്പെണറബറ്റോധമറുള്ള അധര്യറ്റോപകരറുടടയറുഅം 
ദേഡിശറ്റോറബറ്റോധമറുള്ള വഡിദേര്യറ്റോര്തഡികളറുടടയറുഅം ഒരറുമയറ്റോണഡ ഫറ്റോതഡിമറ്റോബഡി ടമറമറ്റോറഡിയല് 
ഹയര്ടസകന്ററഡി സലൂളഡിന്ടറ ടപരറുമടയന്നതഡ നഡിസഅംശയഅം പറയറ്റോഅം.മലമടകറുകളഡില് 
മറുഖമറുയര്തഡി നഡിന്നഡ അക്ഷരഅം പങ്കഡിടറുന്ന നന്മകളറ്റോല് സമന്നമറ്റോയ ഈ വഡിദേര്യറ്റോലയഅം 
എനറുടകറ്റോണറുഅം വഡികസനതഡിന്ടറ പറ്റോതയഡിലലൂടട മറുറമറ്റോടറുകറുതഡികറുന്ന കലൂമറ്റോറടയന്ന ഈ 
ഗ്രേറ്റോമ ഭലൂമഡിയഡ എന്നറുഅം രജത നക്ഷത്രമറ്റോവടട എന്നഡ ആശഅംസഡികറുന്നറു.
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തനയാസയാൾജലിയ
Linsha
shaju
(Former
student  of
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                                     ആവർതന വലിരസെമയാതണങ്കലിലളം മഴ സുന്ദരമയാതണന്നത
പറയയാതെലിരലിക്കയാൻ വയ. പചമയയാലയലിലൂതടെ ഇടെതൂർന്നത വജീഴുന്ന ഓമരയാ മഴത്തുള്ളലിയുളം ഒരു തെരളം
തനയാസയാൾജലിയ നമുക്കത സെമയാനലിക്കുന്നലിമല?
                            ജന്മ ശതെയാബതദങ്ങമളയാളളം ഇങ്ങതന മനയാക്കലിനലിന്നയാലളം പ്രകൃതെലിയുതടെ ഭേളംഗലി
അതെലിൻതറ ഒരളംശമതയാളളം മയാത്രളം ആസെസ്വദലിക്കയാമന നമുക്കത കഴലിയ. ബയാളംഗ്ലൂർ മഡയതസെലിൽ മസെറ
പറയുനണത ജനൽ തുറന്നയാൽ കയാണുന്ന കയാഴ്ച അതെത വഷ്യതെഷ്യസ്തമയായലിരലിക്കുളം അതുമപയാതല ഓമരയാ
മഴയുളം ഓമരയാ വഷ്യകലിക്കുളം നൽകുന്നതെത വഷ്യതെഷ്യസ്തമയായ ഓർമകളയായലിരലിക്കുളം.
മഴയുളം  തവയലിലളം  ചങ്ങയാതെലിമയാരയാമണയാ?  ഞരമ്പലിലൂതടെ  തുളച്ചുകയറുന്ന  തെണുപളം  കണലിമ
തുറക്കയാനനുവദലിക്കയാതതെ ശരജീരതത വലയ്ക്കുന്ന ചൂടളം കയാലതലിൻതറ മയാറ്റതതയയാമണയാ അമതെയാ
ഓർമകളുതടെ  വഷ്യതെഷ്യസ്തതെകതളയയാമണയാ  സൂചലിപലിക്കുന്നതെത?  ഉതരളം  കലിടയാത  മചയാദഷ്യങ്ങളുതടെ
പടലികയലിമലക്കത ഒരു സെളംഭേയാവന കൂടെലി...

എൻതറ  ജജീവലിതെയാനുഭേവങ്ങൾ  എനലിക്കത  നൽകലിയ  പയാഠതമനയാണത?  അങ്ങതന
സെളംഗ്രഹലിക്കയാൻ മയാത്രളം അനുഭേവങ്ങൾ ജജീവലിതെതലിൽ ഇലയായലിരുന എന്നതെയാമണയാ വയാസ്തവളം?
ആമവയാളളം  സെസ്വയാതെനഷ്യളം  അനുഭേവലിച്ചു,  അനുഭേവലിക്കുനമുണത.  പമക  ഏതതെയാതക്കമയയാ
വയാതെലിലകൾ  എനലിക്കുമനതര  തകയാടലിയടെചതുമപയാതല.  ആ  വയാതെലിലകൾക്കപറമുള്ള  കയാഴ്ചകൾ
കയാണയാനുള്ള  വഷ്യഗ്രതെതയ  എൻതറ  മനസലിൻതറ  ചയാപലഷ്യമയാതണന  പറയയാൻ  പറമമയാ?
അതെലിനുളം ഉതരമലില.

മഴവലിലത മനരലിൽ കണലിടലിതലങ്കലിലളം അതെലിൻതറ മമനയാഹയാരലിതെ ആമവയാളളം മനസലിലണത.

അതുതകയാണയായലിരലിക്കയാളം മഴവലിലത  അതെലിൻതറ ഏഴഴകലിൻതറ പജീലലി നലിവർതയാതതെ എനലിക്കത
അപരലിചലിതെമയായലിരലിക്കുന്നതെത.  ഇതതെഴുതെലിതക്കയാണലിരലിക്കുന്ന നലിമലിഷളം ഒരു ചലിത്രശലഭേളം എൻതറ
അടക്കമലക്കത പറനവന.  ഞയാതനയാരലിക്കലളം ഒരു ചലിത്രശലഭേതലിൻതറ ഭേളംഗലി ആസെസ്വദലിചലിടലില.
അതെലിനുള്ള അവസെരളം ഉണയായലിട്ടുളം.....
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മഹതരളം

                  ഈ മയാതൃതെസ്വളം
അമ്മയുടടെ  സസ്നേഹതത്തിനു  പകരര
ടവെയയ്ക്കകാവുന്ന  ഒന്നുമത്തില.  ഈശശ്വരന
സൃഷത്തികസളകാടുള്ള  തനടറെ  സസ്നേഹര
അതത്തിനടറെ  പൂര്ണതയത്തില
പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുവെകാനുര  കുറെവു  കൂടെകാടത
പകരുവെകാനുര  സവെണത്തി  അമ്മടയ
ഏലപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്.  അമ്മ ഏത
ഭകാഷയത്തിലകായകാലര  സലകാകതത്തിടല
ഏറ്റവുര  മസനകാഹരമകായ  വെകാകയ്ക്.
മകള്ക്കുസവെണത്തി  നത്തിരവെധത്തിയകായ
തതകാഗങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നവെരകാണയ്ക് . 

              മനസത്തിലകാക്കുന്നവെര്കയ്ക്  അമ്മടയ ളടര  വെത്തിലമതത്തിചത്തിരുന്നു.മകാതൃ  ഭകത്തിയകാണയ്ക്
അസദ്ദേഹടത മഹകാനകാകത്തി ഉയര്തത്തിയതര. അമ്മയുടടെ സസ്നേഹതത്തിനടറെ വെളടര നല ഉദകാഹരണമകാണയ്ക്
ടപലത്തികന പകത്തി.  ടപലത്തികന പകത്തിയുടടെ മുട്ടകള് വെത്തിരത്തിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങള് പുറെത്തുവെരുന്നു.  ഈ
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു ജജീവെത്തികകാന രകര സവെണര.  മറ്റു തജീറ്റകടളകാന്നുര തത്തിന്നുകയത്തില.  അമ്മപകത്തി തനടറെ
നജീണ ടകകാക്കുടകകാണ്ടു സശ്വനര ഹൃദയതത്തില ആഞ്ഞു ടകകാത്തുന്നു. ഹൃദയര ടപകാട്ടത്തി തള്ളത്തിതള്ളത്തിയകായത്തി
വെജീഴുന്ന രകര കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു നലകുന്നു.  കുഞ്ഞുങ്ങള് അത കുടെത്തിക്കുന്നു.  അവെസകാനര തള്ളപകത്തി
പത്തിടെഞ്ഞു പത്തിടെഞ്ഞു മരത്തിക്കുന്നു. സകശവെസദവെയ്ക് എന്ന എഴുത്തുകകാരന പറെയുന്നതസപകാടല  ഏത കുറ്റവുര
ടപകാറുക്കുന്ന  സകകാടെതത്തിയകാണയ്ക്  അമ്മയുടടെ  ഹൃദയര.  ഓസരകാ  അമ്മയുടടെ  ഹൃദയതത്തിലര  ഓസരകാ
ടപലത്തികന പകത്തിടയ കകാണകാര  തനടറെ  മകടള,  തനടറെ  കുഞ്ഞുങ്ങടള തജീറ്റത്തിസപകാറ്റത്തി  തകാരകാട്ടുപകാടെത്തി
ഉറെകത്തി നകാര വെലതകാവുന്നതവെടര തതകാഗങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നു, സഹത്തിക്കുന്നു.
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                ഇന്നയ്ക് പല വെജീടുകളത്തിലര പ്രകായമകായ അച്ഛനമ്മമകാടര മകള് ഭകാരമകായത്തി
കരുതന്നു.  പഴയ വെജീട്ടുപകരണങ്ങള് സപകാടലയകാണയ്ക് ചത്തില മകള് മകാതകാപത്തിതകാകടള കരുതന്നതയ്ക്.
ഒരുമത്തിചത്തിരുന്നയ്ക്  ഭകണര  കഴത്തികകാസനകാ  സരസകാരത്തികകാസനകാ  സപകാലര  അവെടര  അനുവെദത്തിക്കുന്നത്തില.
പ്രകായമകായവെരുടടെ അനുഭവെ സമ്പതയ്ക് സശ്വജീകരത്തികകാന നകാര തയകാറെകാകുകതടന്ന സവെണര.  അവെരുടടെ
അനുഗ്രഹതത്തിനു  ശകത്തിയുടണന്നു  നകാര  മനസത്തിലകാകണര.  ഉദയസൂരതസനകകാള്  മസനകാഹരമകാണയ്ക്
അസ്തമയ സൂരതടനന്ന കകാരതര വെത്തിസ്മരത്തികരുതയ്ക്. 

      ജജീവെത്തിതകാനുഭവെങ്ങടള  ഭകാവെകാത്മകമകായത്തി  സശ്വജീകരത്തിച്ചു  വെളര്ന്നുവെന്നകാല  ജജീവെത്തിതര
രസകരമകായത്തിരത്തിക്കുര . എലകാവെര്ക്കുര അങ്ങടനയുള്ള അറെത്തിവുകള് കത്തിട്ടത്തിടയന്നുവെരത്തില. പ്രകായമകായവെടര
സഹത്തിഷ്ണുതസയകാടടെ  ശ്രദത്തിക്കുന്നതര,  അവെരുടടെ  ജജീവെത്തിതങ്ങടള  ആനന്ദകരമകാക്കുന്നതര  നമ്മുടടെ
ജജീവെത്തിതടത  ധനതമകാക്കുന്ന  മകാര്ഗങ്ങളകാണയ്ക്.  പ്രകായമകായവെര്  അവെരുടടെ  മകള്,  ടകകാച്ചുമകള്
എന്നത്തിവെടരലകാര  സചരുസമ്പകാള് ബനറെത്തിങ്ങയ്ക്  പറെയുന്നതസപകാടല  സസൗഭകാഗതപൂര്ണമകായ കുടുരബമകായത്തി
മകാറുകയുര അത ഭൂമത്തിയത്തിടല സശ്വര്ഗമകാവുകയുര ടചയ്യുന്നു.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 21           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



         തതിങ്ങതി  നതിറഞ്ഞു  നതിൽക്കുന
വകേരനതിരകേൾ,  44  നദതികേൾ,  തടെവോകേങ്ങൾ,
വതിവതിധതരണ  സസഷ്യലതവോദതികേൾ,
ഫലഭൂയതിഷ്ടമവോയ  കൃഷതിയതിടെങ്ങൾ,  ധവോരവോളണ,
ജലവസവോതസ്സുകേൾ,  നലകേവോലവോവസ
എനതിവനകേവോണ്ടത് സമ്പനമവോയ നമ്മുനടെ നവോടെത്,
മലയവോളനവോടെത്,  വകേരളണ.  ഈ  വകേരളനത്ത
വർണതികവോത്ത  കേവതികേളതില,  കേവതിതകേളതില.
മഞ്ഞണതിഞ്ഞ മവോമലകേളവോൽ കേതിരവീടെണ ചവോർത്തതി
പച്ചപ്പെടണതിഞ്ഞത്  അനന്തമവോയ
നവീലവോകേവോശത്തതിനു  കേവീഴതിൽ  തലയുയർത്തതി
നതിൽക്കുന  മവോമലനവോടെത്.  കേവതികേളനടെയുണ
കേലവോകേവോരൻമവോരുനടെയുണ   തൂലതികേതമ്പതിലൂനടെ
വർണരവോജതികേൾ  വതിടെർത്തതിയ  അനുഗ്രഹവീത
നവോടെത്.  ഋഷതിവരഷ്യൻമവോർ  പവോടെതിയുണർത്തതിയ
മവോലയവോളണ.  ഈ  നവോടെതിനന  വനവോകതി  ചങ്ങമ്പുഴ
പവോടെതിയതിവല ?

           " മലരണത്തികഫാടുകള് തത്തിങത്തിവത്തിങത്തി
 മരതകകഫാനത്തിയത്തിൽ മുങത്തിമുങത്തി
 കരളസം മത്തിഴത്തിയസം കവർന്നു മത്തിനത്തി
 കരയമറഫാരഫാലസൽ ഗഫാമഭസംഗത്തി"

   എങണ  ഹരതിത  വശവോഭയതിൽ
ഉടുനത്തവോരുങ്ങതിനതിൽക്കുന  വകേരളത്തതിൻനറ
പ്രകൃതതി  ഭണഗതി  ആശത്വദതിക്കുവവോൻ
വതിവദശരവോജഷ്യങ്ങളതിൽ  നതിനവപവോലണ
സഞവോരതികേൾ  എതന.  വകേരളത്തതിനല
കേലകേളണ സവോഹതിതഷ്യവണ ഉതവങ്ങളനമലവോണ 

വലവോകേപ്രശസ്തങ്ങളവോണവലവോ.കേതിഴകത്
പശതിമഘടവണ പടെതിഞ്ഞവോറത് അറബതികടെലണ ഈ
നവോടെതിൻനറ അതതിർത്തതികേൾ നതിർണയതിക്കുന.
  

    വതിളഞ്ഞു  നതിൽക്കുന  നനൽവയലകേളണ
യയൗവനണ  തുടെതിക്കുന  വനങ്ങളണ  മലനതിരകേളണ
ഈ നവോടെതിനന തതികേച്ചുണ  വതിഭതിനമവോകതിയതിരുന.
എനവോൽ  ഇനനത്ത  സതിതതി  അതല.
പൂർണമവോയുണ  കേവോർഷതികേ  വൃത്തതിനയ
അടെതിസവോനമവോകതി  ജവീവതിതണ  നയതിച്ചതിരുന
വകേരളണ  ഇനത്  വളനരയധതികേണ
മവോറതികഴതിഞ്ഞതിരതിക്കുന.  ശവോസ്ത്ര  സവോവങതതികേ
വതിദഷ്യയുനടെ  അത്ഭുത  പൂർവ്വമവോയ  വളർച്ചയുനടെ
ഫലമവോയതി  പരമ്പരവോഗത  നതവോഴതിലകേളവോയ
കൃഷതിയുണ  കേനകേവോലതി  പരതിപവോലനവണ  പവോനടെ
ഉവപകതിച്ചത് നഗരങ്ങളതിൽ വചവകറതിയതിരതിക്കുന.
മദനണ  ദതിന  ഭകഷ്യധവോനഷ്യങ്ങൾക്കുവപവോലണ  മറ
സണസവോനങ്ങനള  ആശ്രയതിവകണ്ട
സതിതതിയതിൽ  ഇനനത്തതിനതിൽക്കുന.
പവോടെങ്ങൾ  നതികേത്തതി  വഷ്യവസവോയ  ശവോലകേളണ
ബഹുനതിലനകേടതിടെങ്ങളണ  പണതിയുന.
പരതിസതിതതിയുനടെ  സന്തുലതിതവോവസ  തനന
തവോറുമവോറവോയതിരതിക്കുന.

  ഭൂമതിനയ്ക്കെതതിനര  മനുഷഷ്യർ  നടെതന
പ്രവർത്തനങ്ങൾകത്  തതിരതിച്ചടെതിയവോയതിടവോണത്
കേവോലവോവസവോവഷ്യതതിയവോനണ  വപവോലള്ള
ആവഗവോളവതിനവോശനത്ത നവോണ കേവോവണണ്ടതത്.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 22           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

ഹരലതഹരലത                            

                         ചകരളഅ ചകരളഅ             
  ഒരസ മരനചലകചയയ  ഒരസ മരനചലകചയയ



 നവോലവോയതിരണ ദശലകണ വർഷണ  പഴകമുള്ള ഈ ഭൂമതിനയ ഇമടതിൽ കേഠതിനചൂടെതിൽ കേരതിച്ചുകേളയുവവോൻ
ആരു നമുകത്  അധതികേവോരണ  തന?  കേഴതിഞ്ഞ  10  വർഷത്തതിനല കേണകത് പരതിവശവോധതിച്ചവോൽ വലതിയ
വതവോതതിലള്ള  മഴയുനടെ  കുറവത്  നമുകത്  കേവോണവോൻ  കേഴതിയുണ  .  2014-ൽ  88%  മഴ  ലഭതിച്ചതിടണ്ടത്.  അതത്
2016-ൽ  70%  ആയതി  കുറഞ്ഞതിരതിക്കുനനവനത്  കേണക്കുകേൾ  സൂചതിപ്പെതിക്കുന.  സസഷ്യങ്ങൾ
കുറയുനതുമൂലണ  അന്തരവീകത്തതിനല  കേവോർബൺ  മഡൈ  ഓമക്സൈഡൈതിൻനറ  അളവത്  വർദതിക്കുന.
കേവോർബൺമഡൈ  ഓമക്സൈഡൈതിവനകവോൾ  ആയതിരകണകതിനത്  മടെങ്ങത്  മലതിനവീകേരണമുണ്ടവോക്കുന
റഫതിജവററ്ററുകേളതിലണ  എയർ  കേണ്ടവീഷനറുകേളതിലണ  ഉപവയവോഗതിക്കുന  മഹവഡവോഫത്ളൂവറവോകേവോർബൺ
വവോതകേങ്ങളണ  പരതിസതതിനയ  പ്രതതികൂലമവോയതി  ബവോധതിക്കുന.  വതിഷലതിബത്ധ
ജവീവതിതമശലതിവരവോഗങ്ങൾകത്  അടെതിമനപ്പെടുതന.  പുതുമയുനടെ  പതിറവകേ  പരകണ  പവോയവോനുണ
പഴയനതവോനക  പുചതിച്ചു  തള്ളവോനുണ  നവോണ  കേവോണതിക്കുന  ഈ  പ്രവണത  മവോറ്റതിവയതവീരൂ.  അനലങതിൽ
വരുണ തലമുറയ്ക്കെത് വവോസവയവോഗഷ്യമലവോത്ത ഇടെമവോയതി നമ്മുനടെ ഭൂമതി മവോറുണ. 

ഇതതിനത് പരതിഹവോരമവോയതി എന്തത് നചയവോൻ കേഴതിയുണ? ശവോസ്ത്രവണ കേലയുണ മതവണ രവോഷ്ട്രമവീമവോണസയുണ
ഒനതിച്ചു  നതിനവവണണ   ഇതതിനത്  പരതിഹവോരവനത്വവോഷതിക്കുവവോൻ  പവോരതിസതിതതികേ  വതിവവകേത്തതിനുണ
മൂലഷ്യങ്ങൾക്കുണ  പ്രധവോന  പരതിഗണനയുണ്ടവോകേണണ. എന چവതികേസനണڅ   ആവഗവോളവൽകരണനത്ത
നപവോളതിനച്ചഴുതതി പുനർഭവോവന നചയണണ.അങ്ങനന ഭൂമതിനയ പച്ചപുതപ്പെതികവോൻ തുനതിയുന ഒരു സമൂഹണ
വളർന  വരതികേയവോണങതിൽ  ആവവോസവഷ്യനസയതിനല  സന്തുലതിതവോവസ  സണജവോതമവോവകേ  തനന
നചയണ  .  ഗവൺനമൻറത്  തലത്തതിലണ  വതിദഷ്യവോലയങ്ങളതിലണ  നടെതന  കൃഷതിനയ  വപ്രവോതവോഹതിപ്പെതിക്കുന
പദതതികേൾ അഭതിനനവോർഹങ്ങളവോണത്.

രവോജഷ്യത്തതിൻനറ  പുവരവോഗതതിക്കുവവണ്ടതി,  നനലവോരുനവോവളക്കു  വവണ്ടതിവരുണതലമുറയ്ക്കു  വവണ്ടതി
നമ്മുകത്  വതവോവളവോടുവതവോൾ  വചർനത്  പ്രവർത്തതികവോണ.  കേവതികേൾപവോടെതി  പുകേഴത്ത്തതിയ  പ്രകൃതതിഭണഗതി,
മജവമവവതിധഷ്യസമ്പത്തത് , വൃകലതവോദതികേൾ ഹരതിതകേഞ്ചുകേണ ഐശത്വരഷ്യപൂർണമവോയ ജലവോശയങ്ങൾ,
പവോടെവശഖരങ്ങൾ എലവോണ ഇവതിനടെ പുനർജ്ജനതികണണ. അതതിനവോയതി ഏവവരവോടുണ
 ആഹത്വവോനണ നചയന. 

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 23           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

  വലളഞസ നലൽകസന

 ഹനൽവയലസകളസഅ

  യയവനഅ തസടലകസന

  വനങളസഅ മലനലരകളസഅ

    ഈ നയടലഹന തലകചസഅ

വലഭലനമയകലയലരസനസ.



iനനരനീം  പുലർന്നു  വരുനനതയുള.  മുറ്റകത  വനാകെമരതമിലമിരുനദ്  പനാട്ടു  പനാടുകെയുനീം
കെലപമിലകൂട്ടുകെയുനീം  കചെയ്യുന  പകമികെകളെ  നനനാകമി  മുതച്ഛൻ  നമിന്നു.  പരമിമമിതമികെകളെ
അതമിജനവമിച്ചുകകെനാണ്ടുള്ള  തൻകറ  നപരക്കുടമിയുകട  വലമിയ  നനടതമിലുള്ള  സനനനാഷതനാൽ  മനസദ്
നമിറഞ്ഞ  ആ  മുതച്ഛനദ്  പ്രകൃതമിയമികല  സമസ്ത  ജനവജനാലങ്ങളനീം  തൻകറ  കുടുനീംബതമിൻകറ
സനനനാഷതമിൽ  പങ്കുനചെരുകെയനാകണെനദ്  നതനാനമി.  കെമിളെമികെള്  അമ്മുവമിനുനവണമി  പനാടുനതനായുനീം,
പൂകള് അവള്ക്കുനവണമി വമിരമിഞ്ഞതനായുനീം,  പുലർകെനാല കുളെമിർകെനാറ്റമിൽ ആടമിയുലയുന മരചമില്ലകെളനീം
അമ്മുവമിൻകറ നനടതമിൽ ആനനമിചദ് നൃതമനാടുനതനായുനീം ആ മുതച്ഛനു നതനാനമി. അങ്ങകന ഓനരനാനദ്
ആനലനാചെമിചദ്  മുതച്ഛൻ  തൻകറ  നപരക്കുടമികെളെനായ  അമ്മുവമിൻകറയുനീം  അനമിതയുകടയുനീം
ബനാലദകെനാലസരണെകെളെമിൽ മുഴുകെമി.

മൂന്നു വയസനായമിട്ടുനീം സനീംസനാരമികനാൻ തുടങ്ങനാത അമ്മുവമികനക്കുറമിനചനാർതദ് മനാതനാപമിതനാകള്
അതനവ  ദ:ഖമിതരനായമിരുന്നു.  ആദദകമല്ലനാനീം  അവള്  സനീംസനാരമിക്കുകമന  പ്രതനകയമിൽ  അവർ
കെനാതമിരുന്നു.  അമ്മു  സനീംസനാരമികനാൻ  തുടങ്ങമിയമിനല്ല  എന  വനട്ടുകെനാരുനടയുനീം  നനാട്ടുകെനാരുനടയുനീം
നചെനാദദങ്ങനളെകനാള് ഏവനരയുനീം  നവദനമിപമിചതദ് തൻകറ കുഞ്ഞനുജതമി എന്തുകകെനാണനാണെദ് ഇതുവകര
സനീംസനാരമികനാതതദ് എന അനമിതയുകട നമിഷ്കളെങമനായ നചെനാദദമനായമിരുന്നു.

തങ്ങളകട  കുടുനീംബതമികല  ഒരു  നഡനാക്ടറുകട  നമിർനദ്ദേശപ്രകെനാരനീം  അവർ  അമ്മുവമികന  ഒരു
വമിദഗദ്ധനഡനാക്ടറുകട  പരമിനശനാധനകദ്  വമിനധയയനാകമി.  അമ്മുവമിനദ്  ഒരമികലുനീം  സനീംസനാരമികനാൻ
സനാധമികമില്ല എന്നു നഡനാക്ടർ പറഞ്ഞനപനാള് അവർ വനാവമിട്ടു നമിലവമിളെമിച്ചു. 

അമ്മു  ജനമിക്കുനതമിനു  മുമ്പു  തകന  അവള്കദ്  എകനങമിലുനീം  റവകെലദനീം  ഉണനാകെനാൻ
സനാധദതയുകണനദ്  നഡനാക്ടർ  പറഞ്ഞതദ്  അവർ  കെണ്ണുനനനരനാകട  ഓർത.  എനനാൽ,  അവള്
ജനമിചനപനാള് പ്രനതദകെമിചദ്  കുഴപകമനാന്നുമമില്ലനാതതമിനനാൽ അവർ സനനനാഷമിച്ചു.  പനക അവരുകട
പ്രതനകകെളകട നമൽ തനകനൽ നപനാകലയനാണെദ് അവള് സനീംസനാരമികമില്ല എന 

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 24           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

 അമ്മുവലിതന്റെ ശബതദളം അമ്മുവലിതന്റെ ശബതദളം 
Aleena jimmy    Aleena jimmy            



നഡനാക്ടറുകട വനാക്കുകെള് പതമിചതദ്.
തൻകറ  പരമിമമിതമികെളെറമിയനാകത

കെളെമിച്ചുരസമിച്ചുനടക്കുന  തങ്ങളകട
കുനഞ്ഞനാമനകയ  കെണനപനാള്  അവർ
മറച്ചുകവയനാൻ  ശ്രമമിച  കെണ്ണുനനർതുള്ളമികെള്
അറമിയനാകത  അവരുകട  കെവമിളകെളെമിലൂകട
ഒഴുകെമിയമിറങ്ങമി. 
     എനനാൽ  തങ്ങളകട  മനനനാറധരദനീം
നഷ്ടകപടുതവനാൻ അവർ തയനാറനായമില്ല.  റദവനീം
തങ്ങളകട മകെള്കദ് സനീംസനാരനശഷമി 
നൽകെമിയമികല്ലങമിലുനീം,  മറ്റനനകെനീം  കെഴമിവുകെള്
അവള്ക്കു  സമ്മനാനമിചമിട്ടുകണനദ്  അവർ
അടമിയുറചദ് വമിശശ്വസമിച്ചു. 

ആ കുഞ്ഞു മമിടുകമിയുകട കെഴമിവുകെള് കെകണതനാൻ
അവർ  അവളകട  എല്ലനാ  വമിധ  പ്രവൃതമികെളനീം
നനനായമി ശ്രദമിച്ചു. അവകളെ അവർ അകരങ്ങള്
പഠമിപമിച്ചു.  സ്കൂളെമിൽ  നപനാകെനാൻ  കെനാലമനായനപനാള്
അവകളെ  അവർ  കസ്പെഷദൽ  സ്കൂളെമിൽ  നചെർത.
എഴുതനാനുനീം,  കചെറമിയ  അലങനാരവസ്തുകള്
ഉണനാകനാനുനീം അവള് പഠമിച്ചു തുടങ്ങമി. 

അനതനാകടനാപനീം അവള് ആനീംഗദഭനാഷയുനീം പഠമിച്ചു.

അധദനാപകെരുകട  സഹനായതനാൽ  അവളകട
ചെമിത്രരചെനയമിലുള്ള  പ്രനതദകെ  കെഴമിവുകെള്
കെകണതമിയ  ആ  മനാതനാപമിതനാകള്  അവകളെ
നപ്രനാതനാഹമിപമിച്ചുകകെനാണമിരുന്നു.
നചെചമിക്കുടമിനയനാകടനാപനീം  അവകളെയുനീം  വയലമിൻ
വനായമികനാൻ പഠമികനാൻ അയച്ചു.  അവള് എല്ലനാനീം
നവഗനീം  ഹൃദമിസ്ഥമനാകമികകനാണമിരുന്നു.  അമ്മു
ശബ്ദങ്ങകളെ നസ്നേഹമിച്ചു. ചുറ്റുമുള്ള ജനവജനാലങ്ങകളെ
അവള് ശ്രദനയനാകട വനകമിച്ചു കകെനാണമിരുന്നു.

                                                         

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 25           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

അമ്മു സനീംസനാരമികനാൻ തുടങ്ങമിയമിനല്ലഅമ്മു സനീംസനാരമികനാൻ തുടങ്ങമിയമിനല്ല
  എന വനട്ടുകെനാരുനടയുനീം നനാട്ടുകെനാരുനടയുനീം എന വനട്ടുകെനാരുനടയുനീം നനാട്ടുകെനാരുനടയുനീം 
  നചെനാദദങ്ങനളെകനാള് ഏവനരയുനീം  നചെനാദദങ്ങനളെകനാള് ഏവനരയുനീം  
  നവദനമിപമിചതദ് തൻകറ കുഞ്ഞനുജതമിനവദനമിപമിചതദ് തൻകറ കുഞ്ഞനുജതമി
  എന്തുകകെനാണനാണെദ് ഇതുവകര എന്തുകകെനാണനാണെദ് ഇതുവകര 
സനീംസനാരമികനാതതദ് എന അനമിതയുസനീംസനാരമികനാതതദ് എന അനമിതയു
കട നമിഷ്കളെങമനായ നചെനാദദമനായമിരുന്നുകട നമിഷ്കളെങമനായ നചെനാദദമനായമിരുന്നു..  



                                                          തമിരമിചറമിവനായനപനാള്, ചുറ്റുമുള്ളവർകദ് തനനനാടദ്
     സഹതനാപമനാണുള്ളകതനദ്  അവള്      

                                                തമിരമിചറമിഞ്ഞുതുടങ്ങമി.
     ചുറ്റുമുള്ള സനാധനാരണെ  കുടമികെളകടയമിടയമിൽ 
     കെഴമിവമില്ലനാതതമിനനാൽ അവഗണെമികകപടനപനാള്
     സനീംസനാരമികനാൻ  കെഴമിയനാതതമികനനയനാർതദ്  ആ 
     കുഞ്ഞുമനസദ് നവദനമിച്ചു.തൻകറ  
     പരമിമമിതമികയക്കുറമിനചനാർതദ്  അവള് പലനപനാഴുനീം   
     കെരഞ്ഞമിരുന്നു.
      അമ്മുവമിൻകറ നവദനകെളെമിൽ അവള്കദ് തണെലനായമി 
      അവളകട കുടുനീംബനീം ഉണനായമിരുന്നു. മുതശമി 
     പറഞ്ഞുകകെനാടുത കഹലൻ കകെല്ലർ നപനാലുള്ളവരുകട 
   കെഥകെളനീം കുടുനീംബനാനീംഗങ്ങളകട നസ്നേഹവുനീം കെരുതലുകമല്ലനാനീം 
     അവള്കദ് ആശശ്വനാസമനായമിതനർന്നു. അതദ് അവള്കദ് 
 മുനനറനാനുള്ള  പ്രനചെനാദനമനായമി.  മുതശമിയുകട

സനാനരനാപനദശകെഥകെള് അവള്കദ് ജനവമിതതമിൽ വഴമിവമിളെകനായമി.  അവള് നനനായമി  വയലമിൻ
വനായമിക്കുമനായമിരുന്നു.

 അമ്മുവമിൻകറ പ്രയത്നങ്ങള്കദ് ഈശശ്വരൻ ഇനദ് ഫലനീം നൽകെമിയമിരമിക്കുന്നു.  രനാജദനാനര
സനീംഗനതദമിനമനായ  ഒനക്ടനാബർ  ഒനമിനുതകന  വനാദദങ്ങളകട  രനാജനാവദ്  എനറമിയകപടുന
സനീംഗനനതനാപകെരണെമനായ  വയലമിനമിൽ  സനീംഗനതരനീംഗകത  മമികെവമിനനായമി  നകെരളെസർകനാർ
നൽകുന  പരനമനാനത  പുരസനാരമനായ  സശ്വനാതമി  പുരസനാരനീം  സനീംസനാരനശഷമിയമില്ലനാത
നമിശബ്ദയനായ തൻകറ അമ്മുവമിനദ് ലഭമിചമിരമിക്കുന്നു.

അവരുകട  സനനനാഷതമിൽ  പങ്കു  നചെരനാകനതമിയ  അയൽകനാരുകട  ശബ്ദനീം  നകെടനാണെദ്
മുതച്ഛൻ  പൂർവ്വകെനാല  സരണെകെളെമിൽനമിനദ്  ഉണെർനതദ്.  ചെമിനമിചമിരുനദ്  സമയനീം
നപനായതറമിഞ്ഞമില്ല.  മുതശമി  കടലമിവമിഷൻ  ഓണെനാകമിയനപനാഴനാണെദ്  അവനാർഡദ്  ദനാനചടങ്ങദ്
തുടങ്ങനാനുള്ള  സമയമനാകയനദ്  ഓർതതദ്.  തങ്ങളകട  അമ്മുവമിനദ്  അവനാർഡദ്  ലഭമിക്കുനതദ്
കെണനപനാള് അതദ്  കെണമിരുന മുതച്ഛൻകറയുനീം മുതശമിയുകടയുനീം ഹൃദയനീം അഭമിമനാനനീം കകെനാണദ്
നമിറഞ്ഞു. മൂകെയനായമിരുനമിട്ടുനീം അമ്മു ഇനദ് ശബ്ദങ്ങളകട നലനാകെതദ് തമിളെങ്ങമി.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 26           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

ആ കുഞ്ഞു മമിടുകമിയുകട കെ
 ഴമിവുകെള്   കെകണതനാൻ
 അവർ അവളകട എല്ലനാ 
വമിധ പ്രവൃതമികെളനീം 
നനനായമി ശ്രദമിച്ചു. അവകളെ അ
വർ അകരങ്ങള് പ
ഠമിപമിച്ചു. സ്കൂളെമിൽ നപനാകെനാൻ കെനാ
ലമനായനപനാള് അവകളെ 
അവർ കസ്പെഷദൽ സ്കൂ
ളെമിൽ നചെർത.



    മനഫാമരമഫായത്തി ശബരശീഷത്തിമന്റെ അമ; 

നത്തിതധസഡ് മൃതത്തിയഫായത്തി ശബരശീഷഡ് സഡ്മഫാരക 

പുരസഡ്കഫാരസം

മലപറളം  ഗവൺതമൻറത  മഗൾസെത  ഹയർതസെക്കൻഡറലി  സെതകൂളലിൽ  തവചത  നടെന്ന

സെതകൂൾവലിക്കലി പുരസെതകയാര ചടെങ്ങലിൽ മകയാഴലിമക്കയാടെത ജലിലയലിതല മലികച സെതകൂളലിനുള്ള പുരസെതകയാരളം
വലിദഷ്യയാഭേഷ്യയാസെമനലി  തപ്രയാഫസെർ  c  രവജീന്ദ്രനയാഥലിൽ  നലിനളം  ഏറവയാങ്ങുമമ്പയാൾ  സെദസലിൽ  ഒരമ
തെതന്റെ മകൻ ജജീവലിതെയാഭേലിലയാഷമയായലി ഏതറ്റടത കർമതലിതന്റെ പൂർതജീകരണളം കൺകുളലിർതക്ക
കയാണുനണയായലിരുന.വലിധലി  മതറ്റയാന്നയായലിരുതന്നങ്കലിൽ  ഈ  സെദസലിതന്റെ  മുൻപനലിയലിൽ
ഞങ്ങമളയാതടെയാപളം  ശജീ  ശബരജീഷത  സെർ  ഉണയാകുമയായലിരുന  എന്നത  ഒരു  നലിമലിഷളം  മതെങ്ങമലയാതടെ
ഓർത്തുമപയായലി. 

സെതകൂൾ  വലിക്കലി  എന്ന

ആശയളം  സെഫലമയാക്കയാൻ  മവണലി
അമഹയാരയാത്രളം  പരലിശമലിച  ശബരജീഷത
സെയാറലിതന്റെ  അമയുതടെയുളം  ഭേയാരഷ്യയുതടെയുളം
സെയാന്നലിധഷ്യതലിൽ  അവയാർഡത
ഏറവയാങ്ങയാൻ  ആയതെലിൽ  തെലികഞ
അഭേലിമയാനളം  മതെയാന്നലി.തുടെർന്നത  ഞങ്ങൾ
ഏറ്റവുളം  ആദരലിക്കതപമടെണ  ശബരജീഷത
സെയാറലിതന്റെ  അമതയ  കയാണയാൻ
തചന്നമപയാൾ  മനുഷഷ്യതെസ്വളം  മരലിക്കയാത
ഓർമയുതടെ  കുതതയാഴുക്കത  കണലിലൂതടെ
മലിന്നലിമറയുന്നതെത  മവദനമയയാതടെ  ഞങ്ങൾ
മനയാക്കലിനലിന കണളം മനസളം ഒരുമപയാതല നലിറഞ്ഞുമപയായ മുഹൂർതങ്ങളലിലൂതടെ കടെനമപയാകുമമ്പയാൾ
ശബരജീഷത  സെയാറലിതന്റെ  അദൃശഷ്യസെയാന്നലിധഷ്യളം  ഞങ്ങൾ  അനുഭേവലിചറലിയുകയയായലിരുന  .കുറച്ചു
സെമയമതതക്കങ്കലിലളം  അമയുതടെ  മസ്നേഹവയാത്സലഷ്യങ്ങൾ  അനുഭേവലിക്കയാൻ  ഭേയാഗഷ്യളം  ഉണയായലി
എന്നതെത  ഏതറ  സെമനയാഷകരമയാണത.  ഒടവലിൽ  യയാത്രപറഞലിറങ്ങുമമ്പയാൾ  ആ  മതെജസുറ്റ
മുഖമതക്കത  മനയാക്കലി  മനസത  മനലിച്ചു  ജജീവലിതെതലിതന്റെ  വഴലിതയാരയലിലൂതടെ  നജീളളം  അമയത
അഭേലിമയാനലിക്കയാളം കർമനലിരതെനയായ അമയുതടെ മകതന ഓർതത പ്രലിയ ശബരജീഷത സെയാർ അമങ്ങയത
അഭേലിമയാനലിക്കയാളം  മസ്നേഹനലിധലിയയായ  അമയുതടെ  മകനയായലി  പലിറന്നതെലിൽ,  അവരുതടെ  ഞങ്ങളുതടെ
മനസലിൽ എതന്നനളം ജജീവലിക്കുന എന്നതെലിൽ. 

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 27           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

റലജസല    CP



2018 - 2019 അദദയന വർഷതമികല 
പ്രവർതനങ്ങള്

പ്രനവശനനനാതവനീം

അവരുകട  മനസനീം  മുഖവുനീം  സനനനാഷതനാൽ  നമിറഞ്ഞു.പതനാനീം  തരതമികല  കുടമികെളെ ുകട
നനതൃതശ്വതമിൽ നടന ജനറൽ അസനീംബദ്ളെമി  പ്രനാർത്ഥനനയനാകട ആരനീംഭമിക്കുകെയുനീം കഹഡനാസ്റ്റർ
ശ്രന  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സർ  തകന്റെ  വനാക്കുകെളെമിലൂകട  കുടമികെള്കദ്  ഉഉൗർജനീം  നൽകുകെയുനീം  കചെയ.
അധദനാപകെരുകട നനതൃതശ്വതമിൽ അതനാതു കെദ്ളെനാസുകെളെമിനലക്കു നപനായ എല്ലനാ കുടമികെള്ക്കുനീം മധുരനീം
നൽകെമി.  അതുനപനാകല മധുരനീം നമിറഞ്ഞതനാകെകട പുതമിയ അദദയന വർഷനീം എനദ് കഹഡനാസ്റ്റർ
ശ്രന നമിയനാസദ് നചെനാല സർ ആശനീംസമിച്ചു.

ജ ൂൺ 19 - പരമിസ്ഥമിതമി ദമിനനാനഘനാഷനീം
പരമിസ്ഥമിതമി  ദമിനതമികന്റെ  ആവശദകെത  കുടമികെളെമിൽ  എതമിക്കുനതമികന്റെ

ഭനാഗമനായമി  കഹഡനാസ്റ്റർ  ശ്രന  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സർ  കുടമികെള്കദ്  വൃകറതകെള്  വമിതരണെനീം
കചെയ്യുകെയുനീം അതദ്  സനീംരകമിക്കുനതമികന്റെ ആവശദകെത നബനാധദകപടുതകെയുനീം കചെയ.  നമ്മുകട
പരമിസ്ഥമിതമിയുകട സനീംരകകെരനാനകെണതദ്     നനാനീം
തകനയനാണെദ്.പരമിസ്ഥമിതമി  സനീംരകണെനീം നമ്മുകട
കെടമതകനയനാണെദ്  എന  നബനാദദനീം
കുടമികെളെമിൽ,ഉളെനനാക്കുനതമിനനായമി
അദദനാപകെരുകട  നനതൃതശ്വതമിൽ
പ്ലകനാർഡുകെളനമനമി  ഒരു  റനാലമി
നടതകെയുണനായമി.  ശ്രന  ഹനാഷമിനീംകുടമി  പ്രസ്തുത

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 28           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

        ജുൺ ഒനനാനീം തനയതമി സ്കൂള് 
അങണെതമിൽ എതമിനചർന പുതമിയ 
കുടമികെകളെ ബനാന്റെദ് നമളെതമികന്റെ 
അകെമ്പടമിനയനാകട സശ്വനകെരമിച്ചു. 

കുറകചനാകക അമ്പരനപനാകടയുനീം 
അതദ് ഭുതനതനാകടയുനീം നമിനമിരുന 
കുഞ്ഞുങ്ങള്കദ് വർണെനാഭമനായ 
ബലൂണുകെള്  നലമിയനപനാള് 

https://schoolwiki.in/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:47045-praveshanam1.jpeg


ദമിനതമികന്റെ സനനശനീം അസനീംബദ്ളെമിയമിൽ വച്ചു സൽകെമി.

ജ ൂൺ 19 - വനായനപകനാചെരണെതമികന്റെയുനീം വമിവമിധ
ക്ലബുകെളെ ുകടയുനീം ഉദദ്ഘനാടനനീം

കുടമികെളകട  വനായനനാശനലനീം
പരമിനപനാഷമിപമിക്കുകെ  എന  ലകദനതനാകട
ഒരനാഴ്ചകനാലനീം  കകെനാണനാടുന
വനായനപകനാചെരണെതമികന്റെയുനീം
അനതനാകടനാപനീം  സ്കൂളെമിൽ  പ്രവർതമിക്കുന
വമിവമിധ ക്ലബുകെളെ ുകടയുനീം ഉദദ്ഘനാടനനീം 19-ാനാനീം
തനയതമി ഉചതമിരമിഞ്ഞദ് നടതമി. കഹഡനാസ്റ്റർ
ശ്രന  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സർ
ഉദദ്ഘനാടനനീംനദ്ർവഹമിചദ്  കുടമികെനളെനാടദ്
വനായമിച്ചു  വളെനരണതമികന്റെ
ആവശദകെതകയപറ്റമി  തകന്റെ
അനുഭവങ്ങളെമിലൂകട വളെകര രസകെരമനായമി സനീംസനാരമിച്ചു. തുടർനദ് പതനാനീം ക്ലനാസമികല "നറഡമിനയനാ"
എന പനാഠതമികന്റെ നനാടകെനാവമിഷ്കരണെനീം ശ്രന അബൂബകർ മനാസ്റ്ററുനീം ശ്രന അബ്ദുൽ നനാസർ മനാസ്റ്ററുനീം

നചെർന്നു നമിർവഹമിച്ചു.  അനരുകട അഭമിനയ മമികെവദ്  ഏവരുനടയുനീം കെണ്ണുകെകളെ ഈറനണെമിയമിച്ചു.

പമിനനടദ്  ഈ  അദദനാപകെർ  കുടമികെളമനായമി  സനീംവദമിക്കുകെയുനീം  ഈ  നനാടകെനീം  തങ്ങകളെ  എങ്ങകന
സശ്വനാധനനമിച്ചുകവനദ്  ഏതനാനുനീം  കുടമികെള്  അഭമിപ്രനായനീം  പറയുകെയുനീം  കചെയ.  കെഴമിഞ്ഞ
അദദയന വർഷതമികല  മമികെച  വനായനകനാരമിയനായമി  കെകണതമിയ  തസദ് നമിനീം  സമനാന  എന
കുടമികദ് സമ്മനാനനീം നലദ് കുകെയുനീം കചെയ. തുടർന്നുള്ള ദമിവസങ്ങളെമിൽ ഇനീംഗദ് ളെനഷദ് , മലയനാളെനീം, ഹമിനമി,
എനന  ഭനാഷകെളെമികല  വമിവമിധ  പുസ്തകെങ്ങളകട  ആസശ്വനാദനക്കുറമിപമിപുകെളനീം  പുസ്തകെ  പരമിചെയവുനീം
കുടമികെള്  അവതരമിപമിക്കുന്നു.  വനായന  മതരനീം  നടതമി  നനനായമി  വനായമിക്കുന  കുടമികെള്കദ്

സമ്മനാനനീം  നൽകെമി.  കെശ്വമിസദ്  മതരനീം  നടതമി
വമിജയമികെള്കദ് സമ്മനാനനീം നലമി

ജ ൂൺ 21 - അനനാരനാഷ്ട്ര 
നയനാഗനാദമിനനാചെരണെനീം

ജൂൺ  21  അനനാരനാഷ്ട്ര  നയനാഗനാദമിനമനായമി  ആചെരമിക്കുന്നു.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 29           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



2014  ഡമിസനീംബർ  11  നദ്  ഐകെദരനാഷ്ട്രസഭയുകട സനമ്മളെന പ്രകെനാരനീം ഈ പ്രഖദനാപനനീം നടന്നു.
ജൂൺ 21 അനനാരനാഷദ് ട്ര നയനാഗനാദമിനമനായമി ഐകെദരനാഷ്ട്രസനീംഘടനയുകട കപനാതുസനമ്മളെനതമിൽ
നമിർനദ്ദേശമിചതദ്  ഇനദൻ  പ്രധനാനമനമി  നനരന്ദ്ര  നമനാദമിയനാണെദ്.  ഭനാരതതമിൽ  ഉത്ഭവനീം  കകെനാണ
നയനാഗ,  ശനാരനരമികെവുനീം  മനാനസമികെവുനീം  ആതനയവുമനായ  തലങ്ങകളെ  സ്പെർശമിചദ്  ശരനരതമിനന്റെയുനീം
മനസമിനന്റെയുനീം  മനാറ്റനീം  ലകദമമിടുന്നു.  നയനാഗ  ദമിനതമിൽ  കെനായമികെനാദദനാപകെൻ  സുനമഷദ്  സർ
നയനാഗയുകട  പ്രനാധനാനദകതക്കുറമിചദ്  കുടമികെനളെനാടദ്  സനീംസനാരമിച്ചു.  ശനാരനരമികെവുനീം  മനാനസമികെവുമനായ
ഉണെർവുനീം  ഉനന്മേഷവുനീം  അതമിലൂകട  എകെനാഗ്രതയുനീം റകെവരമിക്കുകെയനാണെദ്  നയനാഗയുകട  പ്രനാധമമികെ
ലകദകമനദ്  സുനമഷദ്  കുടമികെകളെ  ഉദദ് നബനാധമിപമിച്ചു.  യു.പമി,  റഹസദ് കൂള്  വമിഭനാഗങ്ങകളെ  രണ്ടു
വമിഭനാഗങ്ങളെമിലനായമി  സ്കൂള്  ഓഡമിനറ്റനാറമിയതമിൽ  അണെമി  നമിരതകെയുനീം  നയനാഗയനായമി  ശരനരകത
സജ്ജമനാക്കുനതമിനുള്ള  എറക്സൈസുകെളനീം  അത  തുടർനദ്  നയനാഗ  കചെനയണകതങ്ങകനകയനദ്
കുടമികെകളെ കെനാണെമിച്ചുകകെനാടുക്കുകെയുനീം കുടമികെകളെകകനാണദ്കചെയമിപമിക്കുകെയുനീം കചെയ.

ജൂൺ 26 - ലഹരമിവമിരുദ ദമിനനീം
ലഹരമിമരുനമിൻകറ
വമിപണെനതമികനതമികര  ഉണെർന്നു
പ്രവർതമികണെകമന
ആഹശ്വനാനവുമനായമി  1987 ലനാണെദ്
ഐകെദരനാഷ്ട്രസഭ  ജൂൺ  26
അനനാരനാഷ്ട്ര  ലഹരമി  വമിരുദ
ദമിനമനായമി  പ്രഖദനാപമിചതദ്.
മയക്കുമരുന്നുകെളകട
ദരുപനയനാഗതമികനതമികര
സർവനദശനയമനായ  അവനബനാധനീം

സൃഷ്ടമികനാൻ ഈ പ്രഖദനാപനതമിലൂകട കെഴമികഞ്ഞനദ് യുഎൻ അവകെനാശകപടുന്നു.  ജൂൺ  26 നദ്
നലനാകെകമമ്പനാടുനീം വമിവമിധ രനതമികെളെമിലുള്ള നബനാധവതദ്കെരണെ പ്രവർതനങ്ങള് നടക്കുനീം.  ജനാഗ്രത
സമമിതമിയുകട  നനതൃതശ്വതമിൽ  ജൂൺ  26  ലഹരമിവമിരുദദമിനമനായമി  ആചെരമിച്ചു.ലഹരമി  കവടമിയ
ജനവൻ  രകമിക്കൂഎന  മുദനാവനാകെദവുമനായമി  മുഴുവൻ  വമിദദനാർത്ഥമികെളനീം  അധദനാപകെരുനീം  സ്കൂള്
അങണെതമിൽനമിന്നുനീം  കൂമ്പനാരനീം  അങ്ങനാടമി  വകര  കെൽ  നടയനായമി  നബനാധവതദ്കെരണെ  ജനാഥനാ
നടതമി.വമിദദനാരദ്ഥമികെളെദ്കമിടയമിലുനീം നനാട്ടുകെനാർകമിടയമിലുനീം ഒരു വലമിയ സനനശനീം നലനാൻ ഈ ജനാഥ
കകെനാണദ്  സനാധമിച്ചു.തുടർനദ്  സ്കൂളെമിൽ  നചെർന  നയനാഗതമിൽ  ലഹരമിയുകട  ദൂഷദങ്ങകളെ  കുറമിച്ചുനീം
ലഹരമിസൃഷ്ടമിക്കുന വൻ വമിപതകെകളെ കുറമിച്ചുനീം അനനാഥതശ്വകത കുറമിച്ചുനീം കഹഡനാസ്റ്റർ നമിയനാസദ്

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 30           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



നചെനാളെനാ സർ കുടമികെള്കെദ് ക്ലനാസദ് എടുത.എസദ് ആർ ജമി കെൺവനനർ ഫമിനറനാസദ് സർ കുടമികെള്കദ്
മുദനാവനാകെദനീം കചെനാല്ലമികകനാടുത.

ജ ൂറല 5 ബഷനർ അനുസരണെനീം
കെഥകെളകട  സുൽതനാലനായ  റവകനീം  മുഹമ്മദദ്  ബഷനറമികന്റെ  ചെരമ  ദമിനനീം  ബഷനർ

അനുസരണെ  ദമിനമനായമി  കകെനാണനാടമി.  ജൂറല  അഞമിനദ്  രനാവമികല  10  മണെമികദ്  നചെർനദ്  സ്കൂള്
അസനീംബമിയമിൽ കുടമികെളകട നനതൃതശ്വതമിൽബഷനർ അനുസരണെ പരമിപനാടമികെള് നടന്നു .പതനാനീം
ക്ലനാസമികല  ഷനാബമിദലമി  ചെടങ്ങമിനദ്  സശ്വനാഗതനീം  പറഞ്ഞു  .തസ്നേനനീം  സുമനാന  അധദകയനായമിരുന്നു
കഹഡനാസ്റ്റർ നമിയനാസദ് നചെനാല സനാർ ഉദദ്ഘനാടനനീം. കചെയ 9d ക്ലനാസമികല ആയമിഷ മുഖദപ്രഭനാഷണെനീം

നടതമി.  തുടർനദ്  പർവമിൻ  ബനാനു
ബഷനറമിൻകറ  ജനവചെരമിത്ര  കുറമിപദ്
വനായമിച്ചു.  അജദ്മൽ  റസൽ  എനന
വമിദദനാർഥമികെള്  മതമിലുകെളെമികല
വനാർഡകനയുനീം  ബഷനറമികനയുനീം
അവതരമിപമിച്ചു.  ഫർഹനാന
ബനാലദകെനാലസഖമിയമികലഒരു  ഭനാഗനീം
വനായമിച്ചു  .ശമിഗനഷദ്  ബഷനറമികനക്കുറമിചദ്
വമിഷ്ണുനനാരനായണെൻ  നമ്പൂതമിരമി  എഴുതമിയ
"ബഷനർ  എന  ബലദനീം  ഒനദ്"  എന

കെവമിത ആലപമിച്ചു.  യു പമി  വമിഭനാഗതമികല കുടമികെള് ബഷനറമിൻകറ വമിവമിധ കെഥനാപനാത്രങ്ങളകട
നവഷമമിട്ടു  വന്നു  പരമിചെയകപടുതമിയതദ്  കെഉൗതുകെകെരമനായ  കെനാഴ്ചയനായമിരുന്നു
ബനാലദകെനാലസഖമിയമികല സുഹറ പനാതമ്മയുകട ആടമികല അടമി തുടങ്ങമി ' ബഷനർ 'തകന സശ്വയനീം
പരമിചെയകപടുതമികകനാണദ്  കെടന്നുവന്നു.അഫ്സൽ  ചെടങ്ങമിനദ്  നനമി  പ്രകെനാശമിപമിച്ചു.ബഷനർ
കൃതമികെളകട പ്രദർശനനീം ക്ലനാസകെളെമിൽ നടതമി.  ക്ലനാസകെളെമികല ബുള്ളറ്റമിൻ നബനാർഡദ് ബഷനറമികന്റെ
സനാഹമിതദ  സനീംഭനാവനകെകളെ  ആസ്പെദമനാകമിയുള്ളതനായമിരുന്നു.  മമികെച  ബുള്ളറ്റമിൻ  നബനാർഡനായമി
പതനാനീം തരനീം ബമി കയ കതരകഞ്ഞടുത.  ബഷനറമികന്റെ സനാഹമിതദ കൃതമികെകളെ അടമിസ്ഥനാനമനാകമി
നടതമിയ പ്രനശനാതരമിയമിൽ പത-ാനാനീം തരനീം ഡമിയമികല തസദ് നമിനീം സമനാന മുഴുവൻ മനാർക്കുനീം നനടമി
ഒനനാമകതതമി.

ഹനലനാ ഇനീംഗനഷദ്
കപനാതുവമിദദനാലയ   ങ്ങളെമിൽ  ഇനീംഗനഷദ്  പഠനനീം  സുഗമമനാക്കുനതമിനുനവ    ണമിയുളെളെ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 31           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



പനാഠദപദതമിയനാണെമിതദ്.കെളെമികെള്,സമിറ്റദ്  ,കകറനീംസദ്  ,സനീംഭനാഷണെങ്ങള്  എനമിങ്ങകനയുളെളെ
Interaction  method  ലൂകട  ഇനീംഗനഷദ്  ഭനാഷനാകകനപുണെമി  വളെർതന  ഈ  നപ്രനാഗ്രനാനീം
വമിദദനാർത്ഥമികെളെമിൽ  ഇനീംഗനഷമിനനനാടുളെളെ  ആഭമിമുഖദനീം  വളെർതനതമിനദ്  സഹനായകെമനായമി.കകെനാടകെര
ബമി.ആർ സമി യുകട  "ഹനലനാ ഇനീംഗനഷദ്"നപ്രനാഗ്രനാനീം ഞങ്ങളകട സ്ക്കുളെമിൽ ജൂകകല  7 നദ് ഉദദ്ഘനാടനനീം
കചെയ  .  തദവസരതമിൽ ഇനീംഗനഷദ് സമിറ്റദ്  ,ആകൻ നസനാങദ്,തനനീം നസനാങദ്  ,  ഡമിസമിപദ്ഷൻ എനന
പരമിപനാ ടമികെള് അവതരമിപമിച്ചു . തുടർപ്രവർതനങ്ങള് സ്ക്കുളെമിൽ നടന്നുകകെനാണമിരമിക്കുന്നു. 

ജ ൂറല 21 - ചെനാന്ദ്രദമിനനാനഘനാഷനീം
ചെനാന്ദ്രദമിനമനായമി  നലനാകെനീം  കകെനാണനാടുന  ജൂറല  21-നദ്  പ്രസ്തുത  ദമിനകതക്കുറമിച്ചുള്ള

ഇവനബനാധനീം  കുടമികെളെമിൽ  ഉണനാക്കുനതമിനനായമി  അസനീംബദ്ളെമിയമിൽ  പ്രഭനാഷണെനീം  നടതകെയുനീം
തുടർനദ്  ഇന്റെർനകെനാമമിലൂകട
കെശ്വമിസദ്  മതരനീം
നടതകെയുനീം  കചെയ.
സയൻസദ്  ക്ലബമികന്റെ
നനനാടനസദ്  നബനാർഡദ്
പ്രസതുത  ദമിനതമികന്റെ
പ്രനാധനാനദമുള്കകനാള്ളുന
വനാർതകെളനീം  ചെമിത്രങ്ങളനീം
ഉപനയനാഗമിചദ്
മനനനാഹരമനാക്കുകെയുനീം കചെയ.ചെനാന്ദ്രദമിനനീം സയൻസദ് ക്ലബമികന്റെ നമൽനനനാടതമിൽ സമുചെമിതമനായമി
ആനഘനാഷമിച്ചു.ചെന്ദ്രദമിനവുമനായമി  ബന്ധകപടദ്  കെശ്വമിസദ്,  കകെനാളെനാഷദ്  പ്രദർശനനീം  ,നഡനാകെക്യൂകമന്റെറമി
പ്രദർശനനീം തുടങ്ങമി വമിവമിധ പരമിപനാടമികെള് സ്കൂള് തലതമിൽ നടതമി.കൂമ്പനാറ ഫനാതമിമ ബനവമി
കമനമ്മനാറമിയൽ  ഹയർ  കസകൻഡറമി  സ്കൂള്  ചെനാന്ദ്രദമിന  വനാരനാചെരണെ  സമനാപനവുനീം  കെലനാനീം
അനുസരണെവുനീം നടതമി.  പ്രസ്തുത പരമിപനാടമിനയനാടനുബന്ധമിചദ്  കുടമികെള്കനായമി  വമിവമിധങ്ങളെനായ
മതര പരമിപനാടമികെള് സനീംഘടമിപമിച്ചു. വമിദദനാർത്ഥമികെളെനായ അനുഗ്രഹ നജനാസദ് സശ്വനാഗതവുനീം നഹദ് ല
ജബനാർ  അധദകതയുനീം  വഹമിച്ചു.  പരമിപനാടമിയമിൽ  ഹയർകസകൻഡറമി  പ്രമിൻസമിപനാള്  നനാസർ
കചെറുവനാടമി  മുഖദനാതമിഥമിയുനീം  എചദ്  എനീം  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സനാർ  ഉദദ്ഘനാടനവുനീം  നമിർവഹമിച്ചു.
വമിദദനാർത്ഥമികെളെനായ  മുഹമ്മദദ്  റസൽ,  നജനായൽ  സമിബമി  ,അജദ്മൽ  മുഹമ്മദദ്  എനമിവർ  ചെന്ദ്ര
യനാത്രമികെരുകട  നവഷമണെമിഞ്ഞു.  പരമിപനാടമികെള്  അധദനാപകെരനായ  നവനാസദ്  യ,  റുകമിയ  ഇ
,ഹനാഷനനീംകുടമി , കഷരനഫ എൻ എനമിവർ നനതൃതശ്വനീം നൽകെമി.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 32           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



ജ ൂറല 26 പമി.ടമി.എ മനറ്റമിങനീം ഉനത വമിജയമികെള്ക്കുള്ള
അനുനമനാദന നയനാഗവുനീം

റഹസ്കൂള് ,യു.പമി പമി.ടമി.എ വമിളെമിച്ചു നചെർക്കുകെയുനീം രകമിതനാകളനീം അദദനാപകെരുനീം
നചെർനദ്  കുടമികെളകട  പഠന  പുനരനാഗതമിയുനീം  മറ്റുനീം  വമിലയമിരുതകെയുനീം  കചെയ.  എടദ്  ,  ഒമ്പതദ്
ക്ലനാസകെളെമിൽ  കെഴമിഞ്ഞ  അദദയന  വർഷതമിൽ  ഉയർന  മനാർക്കുള്ള  കുടമികെള്കദ്
കപ്രനാഫമിഷദൻസമി  റപ്രസദ്  നലദ് കുകെയുനീം  കചെയ.പതനാനീം  ക്ലനാസമിൽ  ഉനത  വമിജയനീം  നനടമിയ
കുടമികെകളെ ആദരമിക്കുന ചെടങ്ങനായ കമറമിറ്റദ്  നഡ  26-ാനാനീം  തനയതമി നടതമി.  2017-18  അദദയന
വർഷതമികല എസദ്.എസദ്.എൽ, സമി പരനകയമിൽ ഉയർന മനാർകദ് നനടമിയ കുടമികെകളെ നട്രനാഫമി
നൽകെമി അഭമിനനമിച്ചു. പ്രസ്തുത ചെടങ്ങമിൽ കൂടരഞ്ഞമി പഞനായതദ് റവസദ് പ്രസമിഡന്റെദ് ശ്രന വമി എ
നസനർ വമിശമിഷ്ടനാതമിഥമി ആയമിരുന്നു.

ആഗസ്റ്റദ്- 15 സശ്വനാതനദ ദമിനനീം
2018  ആഗസ്റ്റദ്  15  നദ്  സശ്വനാതനദ  ദമിനനാനഘനാഷനീം  വമിവമിധ  പരമിപനാടമികെനളെനാകട

നടതമി.പ്രളെയകകെടുതമിയമിൽ  സമനപ  പ്രനദശങ്ങളെമികല  കുടമികെളനീം  JRc,സഉൗടദ്,  റഗഡദ്  ,ലമിറ്റമിൽ
റകെറ്റദ്സദ്,  റചെൽഡദ്  കപ്രനാടകൻ  ഗ്രൂപദ്  എനന  അനീംഗങ്ങളനീം  പരമിപനാടമിയമിൽ
പകങടുത.പ്രധനാനനാധദനാപകെൻ  നമിയനാസദ്  നചെനാല  നദശനയ  പതനാകെ  ഉയർതമി.  ഹയർ
കസകൻഡറമി  പ്രമിൻസമിപൽ  നനാസർ  കചെറുവനാടമി  സർ  കുടമികെള്കദ്  സശ്വനാതനദദമിനനാശനീംസകെള്
നനർന്നു. സുനമഷദ് കകെ സമി ചെന്ദ്രൻ കകെ ഹനാഷമിനീംകുടമി റുഖമിയ ഇ എനമിവർ പരമിപനാടമികദ് നനതൃതശ്വനീം
നൽകെമി  .  നദശഭകമിഗനാനനാലനാപനതമിനദ്  നശഷനീംകുടമികെള്കദ്  മധുര  പലഹനാര  വമിതരണെവുനീം
നടന്നു.

ദരമിതനാശശ്വനാസ പ്രവർതനങ്ങള്
നകെരളെനീം മുഖനാമുഖനീം കെണ സമനാനതകെളെമില്ലനാത പ്രളെയ ദരമിതകത അതമിജനവമിച

അദദനാപകെരുനീം കുടമികെളനീം ഓണെനാ നഘനാഷകതനപനാലുനീം മറന്നു കകെനാണദ് ദരനമുഖകത രകനാകെര
പ്രവർതനങ്ങളെമിൽ മുഴുകെമിയമിരുന്നു. ഓണെനാവധമി കെഴമിഞ്ഞദ് സ്ക്കൂള് തുറക്കുനതമിനു മുമ്പുതകന DEO
യുകട  നമിർനദ്ദേശമനുസരമിചദ്  ആഗസ്റ്റദ്  27  തമിങളെനാഴ്ച  10 മണെമികദ്  പ്രധനാനനാധദനാപകെൻ  നമിയനാസദ്
നചെനാലയുകട  നനതൃതശ്വതമിൽ  പമി  ടമി  എ  എക്സൈമികെക്യൂടനവദ്  അനീംഗങ്ങളനടയുനീം  സ്റ്റനാഫമിൻനറയുനീം  ഒരു
അടമിയനമിര  നയനാഗനീം  നചെർന്നു.  നയനാഗതമിൽ  ഫനാതമിമനാബമി  സ്കൂളെമികല  പ്രളെയകകടുതമി
അനുഭവമിനകണമി  വന  വമിദദനാർത്ഥമികെളകട  ഭവനങ്ങളെമിൽ  നപനായമി  സ്ഥമിതമിഗതമികെള്
നനരമിടറമിയുനതമിനുനീം പുസ്തകെങ്ങള് നഷ്ടകപടവർ  ,വനടദ്  ഭനാഗമികെമനാനയനാ പൂർണ്ണമനാനയനാ നശമിചവർ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 33           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



,മറ്റദ്  തരതമിലുള്ള നനാശനഷ്ടങ്ങള് അനുഭവമിക്കുനവർ എനമിവരുകട കെണെകകടുതദ്  എത്രയുനീം
കപടനദ് അവർകദ് നവണ്ടുന സഹനായകമതമികനാൻ തനരുമനാനമിച്ചു.അതമിനു നവണമി സ്ക്കൂള് ചെനാരമിറ്റമി
ഫണദ് തതദ്കനാലനീം വമിനമിനയനാഗമികനാകമന്നുനീം തനരുമനാനമുണനായമി.

കപനാനമിൻ ചെമിങ്ങപമിറവമിയമിൽ റജവപചകറമി കൃഷമിയുമനായമി
കൂമ്പനാറ സ്കൂള്

വയനലലകെളെമികലനാകകയുനീം സശ്വർണെപ്പൂങ്കുലകെള് നപനാകല കനന്മേണെമികെള് വമിളെഞ്ഞു നമിന
ഒരു  കെനാലനീം  ഉണനായമിരുന്നു.  കകെനായദ് തൽസവങ്ങള്  പതമിവനായമിരുന  ഒരു  പഴയകെനാലനീം.
കൃഷമിയമിടങ്ങള് നമികെതകപടമിട്ടുനീം കനന്മേണെമികെള് കെനാണെനാകനമിയനായമിട്ടുനീം നമ്മുകട തനൻനമശയമിൽ
വമിഭവങ്ങള്കദ്  പഞ്ഞമമില്ല.  അനദസനീംസ്ഥനാനങ്ങളെമിൽ  നമികനതന  നമിലവനാരനീം  കുറഞ്ഞ,
വമിഷമയമനായ  ഭകണെസനാധനങ്ങള്  കെഴമിചദ്  മലയനാളെമികെള്  നരനാഗമികെളെനായമി  മനാറുന  ഈ
സനാഹചെരദതമിൽ റജവകൃഷമികദ് പ്രനാധനാനദനീം ഏറമി വരുന്നു. ഫനാതമിമനാബമി റഹസ്കൂള് ചെമിങ്ങനീം-1
കെർഷകെദമിനമനായമി  ആചെരമിചനതനാകടനാപനീം  റജവകൃഷമിപദതമിക്കുനീം  തുടകമമിട്ടു.  നമ്മുകട
സനീംസനാരകതയുനീം,  പനാരമ്പരദകതയുനീം  സനീംരകമിക്കുകെകയന  അവനബനാധനീം  പുതുതലമുറയദ്
പകെർന്നു കകെനാടുക്കുകെ എന ലകദനതനാകട റജവപചകറമികെളെനായ തകനാളെമി,  കവണ,  പയർ,
വഴുതന,  ചെനര,  പചമുളെകെദ്  തുടങ്ങമി  വമിവമിധതരതമിലുള്ള  പചകറമിറതകെള്  100  നഗ്രനാ
ബനാഗുകെളെമിലുനീം,  നമിലതമനായമി  അധദനാപകെരുനീം  കുടമികെളനീം  നചെർനദ്  നട്ടു.  സ്കൂളെമികന്റെ  ഭകദസുരക
ഉറപ്പുവരുതകെ എന മഹതനായ ഉദദമതമികന്റെ ഉദദ്ഘനാടനകെർമ്മനീം കഹഡദ്  മനാസ്റ്റർ നമിയനാസദ്
നചെനാല  നമിർഹമിച്ചു.  സ്കൂള്  വളെപമിൽ  കൃഷമി  കചെയ്യുന  പചകറമികെള്  കുടമികെളകട
ഉചഭകണെതമിനനായമി ഉപനയനാഗമിക്കുന്നു. ഇനകനാ ക്ലബദ്  കെണെശ്വനനറനായ ശ്രനമതമി ഗനത മനകൽ ,
മറ്റദ്  അധദനാപകെർ,  അനധദനാപകെർ,  വമിദദനാർത്ഥമികെള് തുടങ്ങമിയവർ ഇതമിൽ പങ്കുനചെർന്നു  .  കൃഷമി
ഒരു  കതനാഴമിൽ  മനാത്രമല്ല  അകതനാരു  സനീംസനാരവുനീം  കൂടമിയനാകണെന  തമിരമിചറമിവദ്  നനടനാൻ  ഈ
പ്രവർതനതമിലൂകട സനാധമിച്ചു എനതദ് അഭമിമനാനകെരമനാണെദ്.

അധദനാപകെ ദമിനനീം
തങ്ങളകട അദദനാപകെനരനാടുള്ള നസ്നേഹവുനീം ബഹുമനാനവുനീം പ്രകെടമിപമിക്കുനതമിനനായമി

കസപനീംബർ  5  കുടമികെള് അദദനാപകെ ദമിനനീം കകെനാണനാടമി.  അധദനാപകെകരയുനീം അനധദനാപകെകരയുനീം
ആദരമിച്ചുനീം  കകെനാച്ചു കകെനാച്ചു സമ്മനാനങ്ങള് നൽകെമിയുനീം അവർ തങ്ങളകട നസ്നേഹനീം പ്രകെടമിപമിച്ചു.
കെനാബമിനറ്റദ്  അനീംഗങ്ങളകട  നനതൃതശ്വതമിൽ  വമിവമിധ  തരനീം മതരങ്ങളനീം  കെളെമികെളനീം

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 34           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



അദദനാപകെർകനായമി  നടതകെയുനീം  വമിജയമികെള്കദ്  സമ്മനാനനീം  നൽകുകെയുനീം  കചെയ.  അദദനാപകെ
ദമിന സനനശനീം സനനമിയർ അസമിസ്റ്റൻറദ് ശ്രന ഖനാലമിദദ് സനാർ നൽകെമി.  അദദനാപകെ ദമിന പ്രതമിജ
കഹഡനാസ്റ്റർ  ശ്രന  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സനാർ  കചെനാല്ലമികകനാടുക്കുകെയുനീം  അസനീംബമിയമിൽ  മുഴുവൻ
അധദനാപകെർ  അതദ്  ഏറ്റു  കചെനാല്ലുകെയുനീം  കചെയ.  സ്റ്റുഡൻറദ്  ടനചറുകട  നമൽനനനാടതമിൽ  നടന
ക്ലനാസുകെള് കുടമികെള്കദ്  പുതമിയ അനുഭവമനായമി.  പരമിപനാടമികദ്  സ്കൂള് ലനഡർ മുഹമ്മദദ്  ഷമിബമിൻ
തസ്നേനനീം  സമനാന  കഹഡനാസ്റ്റർ  നമിയനാസദ്  നചെനാല  jrc  ,  സഉൗടദ്,റഗഡദ്  യണെമിറ്റദ്  കെദനാപദ്റ്റൻമനാർ
എനമിവർ  നനതൃതശ്വനീം  നൽകെമി  .അവരുകട  നസ്നേഹപ്രകെടനങ്ങള്ക്കുമുനമിൽ  നമ്ര  ശമിരസരനായ
അദദനാപകെർക്കു നവണമി പ്രധനാനനാദദനാപകെൻ ശ്രന നമിയനാസദ് നചെനാല സനാർ കൃതജതയർപമിച്ചു.

സ്കൂള് വളെപമികല റജവറവവമിദദനീം
കൃഷമികയ  പ്രനാണെനനായുനീം  ജനവമിനതനാപനാധമിയനായുനീം  കെരുതമിയമിരുന  ഒരു  തലമുറ

ഇവമികട നമിലനമിനമിരുന്നു. മണ്ണമിനനയുനീം മകകളെയുനീം ഒരുനപനാകല നസ്നേഹമിചമിരുന അവർകദ് കൃഷമി
ഒരു  വരുമനാന  മനാർഗനീം  മനാത്രമനായമിരുനമില്ല.  എനനാൽ  ഇനദ്  സ്ഥമിതമി  അതല്ല.  ഈ
സനാഹചെരദതമിലനാണെദ്  കൂമ്പനാറ  ഫനാതമിമനാബമി  റഹസ്കൂളെമികല  കുടമികെള്  പലതരനീം  കെനാർഷമി കെ
പ്രവർതനാനങ്ങളെമിലൂകട സ്കൂള് വളെപമിൽ റജവറവവമിദദനീം ഒരുകനാൻ ശ്രമമിക്കുനതദ്.  മണ്ണമികന്റെ
സശ്വനാഭനാവമികെത  നമിലനമിർതമികകനാണദ്  രനാസവളെങ്ങനളെനാ  കെനടനനാശമിനമികെനളെനാ  ഉപനയനാഗമികനാകത
തമികെച്ചുനീം  റജവരനതമിയമിലുള്ള  കൃഷമിയനാണെദ്  നടപമിലനാക്കുനതദ്.  അതമിനനായമി  അവർ  വനാഴകൃഷമി,
ശലനഭനാദദനാനനീം,  ഔഷധസസദനതനാടനീം,  കടറസദ്  കൃഷമി  എനമിങ്ങകന  സ്കൂള്  വളെപമിൽ
റജവറവവമിദദനീം  ഒതുകനാൻ  ശ്രമമിച്ചു  വരുന്നു.  പരമിസ്ഥമിതമി  അതമികന്റെ  മനനനാഹനാരമിതയമിൽ
സനീംരകമികണെനീം എന സനനശമനാണെദ് ഇതമിലൂകട കുടമികെള് സമൂഹതമിനദ് നല്കുനതദ്.

പനാസദ് നവർഡദ് 2018 -19 ദശ്വമിദമിന കെരമിയർ റഗഡൻസദ്
കെദനാമ്പദ്  

കൂമ്പനാറ  ഫനാതമിമ  കമനമ്മനാറമിയൽ  ഹയർകസകൻഡറമി  സ്കൂളെമികല
വമിദദനാർത്ഥമികെള്കനായമി നക്യൂനപക നകമ വകുപമിനദ് കെനഴമിൽ സനീംഘടമിപമിച ശമില്പശനാല നജനാർജദ്
എനീം നതനാമസദ് ഉദദ്ഘനാടനനീം കചെയ. വമിദദനാർത്ഥമികെളെമിൽ കതനാഴമിൽപരമനായ അവനബനാധമുണനാക്കുകെ
സമിവമിൽ  സർവനസദ്  അടകമുള്ള  നമഖലകെളെമികല  മതരപരനകകെള്കദ്  പ്രനാപമനാക്കുകെ
എനമിവയനാണെദ് പ്രധനാന ലകദനീം  .പഞനായതദ് റവസദ് പ്രസമിഡണദ് വമി എ നസനർ അധദകനീം
വഹമിച്ചു  കപ്രനാഫസർ  എനീം  അബ്ദുറഹനാൻ  പമിടമിഎ  പ്രസമിഡണദ്  എൻ  കകെ  ഇസയമിൽ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 35           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



പ്രധനാനനാധദനാപകെൻ നമിയനാസദ്  നചെനാല മുഹമ്മദദ്  റനാഫമി  നഡനാക്ടർ അലമി അകെദ്ബർ തനാലനസദ്  എനീം
അഫ്സൽ  മടവൂർ  നനാസർ  കുന്നുമ്മൽ  പ്രമിൻസമിപൽ  കകെ  അബ്ദുൽ  നനാസർ  സ്റ്റനാഫദ്  കസക്രടറമി
മുഹമ്മദദ്  സുബമിൻ  എനമിവർ  പ്രസനീംഗമിച്ചു.ഉനത  കെലനാലയങ്ങളെമിൽ  അഡമിഷൻ  ലഭമികനാൻ
സഹനായമിക്കുന  മതരപരനകനാ  പരമിശനലന  പരമിപനാടമിയനായ  സമിപമിഐയമിനലകദ്
വമിദദനാർത്ഥമികെകളെ. കതരകഞ്ഞടുത .

ഗനാന്ധമിജയനമി വനാരനാചെരണെനീം
ഗനാന്ധമിജയനമി  വനാരനാചെരണെനതനാടനുബന്ധമിചദ്  ഫനാതമിമ  കമനമ്മനാറമിയൽ

ഹയർകസകൻഡറമി  സ്കൂളെമികല  വമിദദനാർത്ഥമികെള്  ദണമി  മനാർചദ്  നടതമി.  ഹയർകസകണറമി
പ്രമിൻസമിപൽ  അബ്ദുൽനനാസർ  സനാർ  കഹഡനാസ്റ്റർ  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സനാർ  എനമിവർ
സനീംയുകമനായമി  പതനാകെ റകെമനാറമി  കകെനാണദ്  മനാർചദ്  ഉദദ്ഘനാടനനീം  കചെയ.  ഗനാന്ധമിജമിയുകടയുനീം  78
അനുയനായമികെളകടയുനീം നവഷമണെമിഞ്ഞ വമിദദനാർത്ഥമികെള് സ്കൂളെമിൽ നമിന്നുനീം കൂമ്പനാറ ബസനാറമിനലകദ്
നടതമിയ  കെനാൽനടയനാത്ര  1930 കല  ദണമിയനാത്രകയ  അനുസരമിപമിച്ചു.  നദശഭകമിഗനാനങ്ങള്
വമിദദനാർത്ഥമികെള് ആലപമിചതദ് പരമിപനാടമികദ് മനാറ്റു കൂടമി.  അധദനാപകെരനായ ഖനാലമിദദ് എനീംഎനീം കൂമ്പനാറ
അങ്ങനാടമിയമിൽ കവചദ് നടതമിയ ദണമി അനുസരണെപ്രഭനാഷണെനീം സശ്വനാതനദ സരണെയമിനലകദ്
നശ്രനാതനാകകളെ എതമികനാൻ പരദനാപമനായമിരുന്നു.  വനാരനാചെരണെതമികന്റെ ഭനാഗമനായമി ഗനാന്ധമി കെശ്വമിസദ്
,സ്കൂള്  പരമിസര  ശുചെനകെരണെനീം,  നഡനാകെക്യുകമന്റെറമി  പ്രദർശനനീം  തുടങ്ങമിയവ  നടന്നു.
വനാരനാചെരണെതമികന്റെ  സമനാപനസനമ്മളെനനീം  കഹഡനാസ്റ്റർ  നമിയനാസദ്  നചെനാല  സനാർ  ഉദദ്ഘനാടനനീം
കചെയ ബനന ടനചർ നനമി പറഞ്ഞു. 

സ്ക്കൂള് യുവജനനനാതവനീം 
ഒനക്ടനാബർ പതനാനീം തനയതമി സ്കൂള് കെനലനാതവതമിനദ് അരങണെർന്നു. നസ്റ്റജമിതര

മതരങ്ങള് മുൻ ദമിവസങ്ങളെമിൽ നടതമിയതമിനനാൽ നസ്റ്റജദ് മതരങ്ങള് അനനദമിവസനീം രനാവമികല
9  30  നദ്  ആരനീംഭമിച്ചു.  കെനലനാതവതമികന്റെ  ഉദദ്ഘനാടനനീം  കഹഡനാസ്റ്റർ  ശ്രന  നമിയനാസദ്  നചെനാല
സനാറമികന്റെ  അധദകതയമിൽഹയർകസകൻഡറമി  പ്രമിൻസമിപൽ  അബ്ദുൽനനാസർ  നമിർവഹമിച്ചു.
റൂബമി  ,ഡയമണദ്  എനമിങ്ങകന  രണദ്ഹഉൗസുകെളെമിൽ  ആയമി  യുപമി  ,റഹസ്കൂള്
,ഹയർകസകൻഡറമി  വമിഭനാഗതമികല  വമിദദനാർത്ഥമികെള്  മതരങ്ങളെമിൽ  പകങടുത.  വമിവമിധ
കെമ്മമിറ്റമികെളകട  ആതനാർത്ഥമനായ  പ്രവർതനനീം  യുവജനനനാതവനീം  ഒരു  വൻ  വമിജയമനാകമി

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 36           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



തനർകനാൻ  സഹനായകെമനായമി.ഇനഞനാടമിഞദ്  നപനാരനാടനീം  നടന  യുപമി  റഹസ്കൂള്
ഹയർകസകൻഡറമി  വമിഭനാഗങ്ങളെമിൽ  യുപമി  റഹസ്കൂള്  വമിഭനാഗതമിൽ  റൂബമി  ഹഉൗസുനീം
ഹയർകസകൻഡറമി  വമിഭനാഗതമിൽ  ഡയമണദ്  ഹഉൗസുനീം  ചെനാമ്പദൻഷമിപദ്  കെരസ്ഥമനാകമി.
ഓവനറനാള്  ചെനാമ്പദൻഷമിപദ്  ഡയമണദ്  ഹഉൗസദ്  പമിടമികചടുത.കെലനാമനാമനാങനീം  തകനയനായമിരുന്നു
യുവജനനനാതവ  നവദമി  നമനാഹമിനമിയനാടനീം  നനാടൻപനാടദ്  സനീംഘനൃതനീം  ഒപന  മനാർഗനീംകെളെമി
ചെവമിട്ടുനനാടകെനീം  വടപനാടദ്  നകെനാൽകളെമി  മൂകെനാഭമിനയനീം  വഞമിപനാടദ്,തുടങ്ങമി  വമിവമിധ  ഇനങ്ങളെമിൽ
കുടമികെള്  അവരുകട  കെഴമിവുകെള്  കതളെമിയമിച്ചു.സബദ്  ജമില്ലനാ  കെലനാനമളെയമിൽ  സ്കൂളെമികന
പ്രതമിനമിധനകെരമിനകണ  ടനമമികന്റെ  തമിരകഞ്ഞടുപ്പുനീം  അനന  ദമിവസനീം  തകന  നടന്നു.  വദകമിഗത
,ഗ്രൂപമിനങ്ങളെമിൽ  വമിജയമികെളെനായ  വമിദദനാർത്ഥമികെള്ക്കുള്ള  സർടമിഫമികറ്റദ്  വമിതരണെവുനീം
അനനദമിവസനീം തകന നടന്നു  .സമനാപനസനമ്മളെനനീം ശ്രന  എൻ കകെ ഇസനായമിൽ ഉദദ്ഘനാടനനീം
കചെയ.കെനലനാതവനീം  ഒരു  വൻവമിജയമനാകമി  തനർക്കുനതമിൽ  നമിർണ്ണനായകെമനായ  പങ്കുവഹമിച
വമിദദനാർത്ഥമികെകളെയുനീം  അധദനാപകെകരയുനീം  പമിടമിഎ  യുനീം  പൂർവ്വ  വമിദദനാർത്ഥമികെകളെയുനീം  നനമി
പ്രസനീംഗതമിൽ കെനലനാതവനീം കെൺവനനർ ശ്രന അബൂബകർ പ്രനതദകെനീം പരനാമർശമിച്ചു.

മുകനീം ഉപജമില്ല അറബമികെദ് കെനലനാതവനീം ഓവനറനാള് രണനാനീം
സ്ഥനാനനീം കെരസ്ഥമനാകമി എഫദ് എനീം എചദ്എസദ്എസദ്

കൂമ്പനാറ.
നചെനമനീംഗല്ലൂർ  ഹയർകസകൻഡറമി  സ്കൂളെമിൽ  വചദ്  നടന  മുകനീം  ഉപജമില്ല

അറബമികെദ്  കെനലനാതവതമിൽ  67  നപനായമിൻറദ്  കെരസ്ഥമനാകമി കൂമ്പനാറ എഫദ്  എനീം എചദ്  എസദ്
എസദ് ഓവനറനാള് രണനാനീം സ്ഥനാനനീം കെരസ്ഥമനാകമി. 5 മതര ഇനങ്ങളെമിൽ എ നഗ്രനഡനാകട ഒനനാനീം
സ്ഥനാനനീം  കെരസ്ഥമനാകമി  ജമില്ലയമിനലകദ്  നയനാഗദത  നനടമി.അനതനാകടനാപനീംതകന  11
മതരയമിനങ്ങളെമിൽ  എ  നഗ്രഡദ്  കെരസ്ഥമനാകനാൻ  സനാധമിചതുനീം  നനടമനായമി.മമികെച  വമിജയനീം
കെരസ്ഥമനാകമിയ  അറബമി  ക്ലബദ്  വമിദദനാർത്ഥമികെകളെയുനീം  അധദനാപകെകരയുനീം  മലയനാളെതമിളെകനീം
ഉദദ്ഘനാടനനവദമിയമിൽ  നകെനാഴമിനകനാടദ്  ജമില്ലനാ  പഞനായതദ്  വമിദദനാഭദനാസ  സ്റ്റനാൻഡമിങദ്  കെമ്മമിറ്റമി
കചെയർമനാൻ ശ്രന മുകനീം മുഹമ്മദദ് ആദരമിച്ചു.

മുകനീം ഉപജമില്ലനാ ശനാസ്ത്രനമളെ എഫദ് എനീം എചദ് എസദ് എസദ്
കുമ്പനാറ നജതനാകള്.

തമിരുവമ്പനാടമി മുകനീം ഉപജമില്ലനാ ശനാസ്ത്രനമളെയമിൽ റഹസ്കൂള് വമിഭനാഗതമിൽ കൂമ്പനാറ
ഫനാതമിമനാ  ബമി  കമനമ്മനാറമിയൽ  ഹയർകസകൻഡറമി  സ്കൂള്  ഒനനാനീംസ്ഥനാനനീം  നനടമി  സ്റ്റമിൽ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 37           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



നമനാഡലമിൽ  തസ്നേനനീം  സുമനാന  ,  ഹമിന  ഹകെമിനീം  എനമിവരടങ്ങമിയ  ടനമുനീം  ഇനീംകപ്രനാറവസദ്
എക്സൈദ്കപരമികമന്റെദ്  മതരതമിൽ  സൂരദ,  പർവനൻ  ബനാനു  എനമിവരടങ്ങമിയ  ടനമുനീം  സയൻസദ്
മനാഗസമിൻ മതരതമിലുനീം സ്കൂളെമിനദ് ഒനനാനീംസ്ഥനാനനീം കെരസ്ഥമനാകനാനനായമി.  വർകമിനീംഗദ് നമനാഡൽ സമി
വമി രനാമൻ ഉപനദനാസ രചെന എനമിവയമിൽ രണനാനീംസ്ഥനാനവുനീം ശനാസ്ത്ര നനാടകെമതരതമിൽ മൂനനാനീം
സ്ഥനാനവുനീം  സയൻസദ്  നപ്രനാജക്ടമിൽ  ബമി  നഗ്രഡുനീം  കെരസ്ഥമനാകമിയനാണെദ്  തുടർചയനായമി
രണനാനീംതവണെയുനീം സ്കൂള് ചെനാമ്പദൻഷമിപദ്  നമിർതമിയതദ്.  ഗണെമിതശനാസ്ത്ര  നമളെയമിൽ ഉപജമില്ലയമികല
ഓവനറനാള്  മൂനനാനീംസ്ഥനാനനീം  കെരസ്ഥമനാകനാനുനീം  സ്കൂളെമിനനായമി.  പക്യുവർ  കെൺസ്ട്രകൻ,  രനാമനാനുജൻ
നപപർ  പ്രസനന്റെഷൻ  എനമിവയമിൽ  ഒനനാനീംസ്ഥനാനവുനീം  അറപ്ലഡദ്  കെൺസ്ട്രകനമിൽ
രണനാനീംസ്ഥനാനവുനീം പസമിൽ,  സമിനീംഗമിള് കപ്രനാജക ദ്  ,അദർ ചെനാർടദ് എനമിവയമിൽ മൂനനാനീം സ്ഥനാനവുനീം
കെരസ്ഥമനാകമിയനാണെദ്  ഗണെമിതശനാസ്ത്രനമളെയമിൽ  സ്കൂള്  ഓവനറനാള്  മൂനനാനീം  സ്ഥനാനനീം
കെരസ്ഥമനാകമിയതദ്.  സ്കൂളെമിനനായമി മമികെച വമിജയനീം കെരസ്ഥമനാകമിയ വമിദദനാർത്ഥമികെകളെ കഹഡനാസ്റ്റർ
അനുനമനാദമിച്ചു

ഭവനസനർശനനീം
വമിദദനാർത്ഥമികെളകട  വനടുകെളെമികല  പഠനനാനരനകനീം  അറമിയുനതമിനുനീം  അവരുകട

പ്രശങ്ങള്  നനരമിടദ്  കെണ്ടുനീം  മനാതനാപമിതനാകളെമിൽ  നമിനദ്  അനനശ്വഷമിചദ്  അറമിയ ദ്നതമിനുമനായമി
അധദനാപകെർ  തങ്ങളകട  വമിദദനാർത്ഥമികെളകട  വനടുകെള്  സനർശമിക്കുന്നു.വദകമിഗതമനായമി
ഒനാനരനാരുകത  മനസമിലനാകനാൻ  കെഴമിയുനതുകകെനാണദ്  കുടമികെനളെനാടദ്  അടുതമിടകപടുനതമിനുനീം
പഠനതമിനുനീം സശ്വഭനാവരൂപമികെരണെതമിനുനീം സഹനായമിക്കുനതമിനുനീം സനാധമിക്കുന്നുണദ് .വനട്ടുകനാർക്കുനീം
അധദനാപകെനരനാടദ്  വളെകരയധമികെനീം  മതമിപ്പുനീം  ബഹുമനാനവുനീം  വളെരുനതനായമി  കെനാണെനാൻ
കെഴമിഞ്ഞു.വമിവമിധ  ഗ്രൂപ്പുകെളെനായമി  അധദനാപകെർ  ഭവന  സനർശനനീം  പൂർതമിയനാകമി.  ഭവന
സനർശനതമിനദ് നശഷനീം നടന പ്രനതദകെ സ്റ്റനാഫദ് മനറ്റമിനീംഗദ്  വമിവമിധ ഗ്രൂപദ് ലനഡർമനാർ തങ്ങളകട
സനർശന  റമിനപനാർടദ്  അവതരമിപമിച്ചു.  റമിനപനാർടമിൽ  പരനാമർശമികകപട  സനാമ്പതമികെമനായമി
പമിനനനാകനീം  നമിൽക്കുന  പഠനസഉൗകെരദനീം  ഒട്ടുമമില്ല  എനദ്  കെകണതമിയ  വമിദദനാർത്ഥമികെള്കദ്
പഠനനനാപകെരണെങ്ങള്  വമിതരണെനീം  കചെയ.  അനതനാകടനാപനീംതകന  പഠനസഉൗകെരദനീം  ഒട്ടുമമില്ലനാത
പതനാനീംക്ലനാസമികല സനാബമിതദ് എന വമിദദനാർഥമികദ് പഠനമുറമി നമിർമ്മമിച്ചു നൽകുകെയുനീം കചെയ

DEC -7,8 ദശ്വമി ദമിന സഉൗടദ് റഗഡദ് കെദനാമ്പദ്
2018 -19  അധദനായന വർഷകത സഉൗടദ് ആൻഡദ് റഗഡദ് യണെമിറ്റദ് തല ദശ്വമിദമിന

കെദനാമ്പദ്  ഡമിസനീംബർ  7  8  തനയതമികെളെമിൽ  ആയമി  സ്കൂളെമിൽ  നടന്നു.രനാവമികല  8  30 നദ്  ഫനാഗദ്
കസറമിമണെമിനയനാടു കൂടമിയനാണെദ് കെദനാമ്പമിനദ് തുടകനീം കുറമിചതദ് തുടർനദ് നടന ഉദദ്ഘനാടനചടങ്ങമിൽ

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 38           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



റഹസ്കൂള്  കഹഡനാസ്റ്റർ  ഇൻ  ചെനാർജദ്  ബനന  ടനചർ  സശ്വനാഗതനീം  പറഞ്ഞു  .സഉൗടദ്  മനാസ്റ്റർ  ശ്രന
പ്രമിൻസദ് ടമിസമിഅധദകത വഹമിച ചെടങ്ങമിൽ ഹയർകസകണറമി പ്രമിൻസമിപൽ ജനനാബദ് നനാസർ
കചെറുവനാടമി  ഉദദ്ഘനാടനകെർമ്മനീം  നമിർവഹമിച്ചു.റഗഡദ്  കെദനാപദ്റ്റൻമനാരനായ  ശരനഫ  ടനചർ  ഷനാകമിറ
ടനചർ  എൻഎസദ്എസദ്  കെൺവനനർ  ശ്രന  സുബമിൻ  എനമിവർ  ആശനീംസകെളെർപമിച്ചു
ഹയർകസകൻഡറമി സഉൗടദ് മനാസ്റ്റർ ജമനാൽ സനാർ നനമി പ്രകെനാശനനീം നടതമി

സഉൗടദ്  റഗഡദ്  വമിദദനാർഥമികെകളെ  സനീംബന്ധമിചമിടനതനാളെനീം  അവരുകട
ഓർമ്മകെളെമികലന്നുനീം  വർണ്ണചമിറകുകെള്  വമിടർതന  2  ദമിനങ്ങളെനായമിരുന്നു  അതദ്.ഏഴനാനീം  തനയതമി
ഉചക്കുനശഷനീം  കെദനാമ്പമികന  പ്രധനാന  ആകെർഷണെങ്ങളെമികലനാനനായ  റഹകദ്  നടതമി  .  രനാത്രമി
കെദനാമ്പദ്  ഫയറമിൽ  കുടമികെളകട  വമിവമിധ  വമിവമിധങ്ങളെനായ  കെലനാപരമിപനാടമികെള്  അരനങ്ങറമി.  10
മണെമിനയനാകട  കെദനാമ്പമികന്റെ  ആദദ  ദമിനതമിനദ്  സമനാപനമനായമി.  രനാവമികല  കൃതദനീം  5  30 നദ്  തകന
കെദനാമ്പദ്  ഉണെർന്നു  ആറുമണെമികദ്  ബമിപമി  എറക്സൈനസനാടുകൂടമി  പരമിപനാടമികെള്കദ്  തുടകമനായമി.
ഏഴുമണെമിനയനാകട  സർവ്വമത  പ്രനാർത്ഥന  ആരനീംഭമിച്ചു  എട്ടുമണെമികദ്  പ്രഭനാതഭകണെനീം  നൽകെമി.
കൃതദനീം 8 30 നദ് തകന ഫനാഗദ് കസറമിമണെമി നടന്നു. രനാനജഷദ് സനാറുനീം രമ ടനചറുനീം ആയമിരുന്നു വമിവമിധ
കസഷനുകെള്കദ്  നനതൃതശ്വനീം  നൽകെമിയതദ്  .ആടവുനീം  പനാടവുനീം  പഠനവുമനായമി  രണ്ടു  ദമിനങ്ങള്
പമിനമിടതദ് അറമിഞ്ഞനതയമില്ല .റവകുനനരനീം 3 30 നദ് സമനാപന പരമിപനാടമികെള് ആരനീംഭമിച്ചു , ഫനാഗദ്
നലനാവറമിനങനാടുകൂടമി  കെദനാമ്പമിനദ്  സമനാപനമനായമി.  സ്കൂളെമികല  സഉൗടദ്  ആൻഡദ്  റഗഡദ്  ഇൻചെനാർജദ്
അധദനാപകെരനായ പ്രമിൻസദ് സർ,ജമനാൽ സർ കഷരനഫടനചർ, ഷനാകമിറ ടനചർ എനമിവർകദ് പുറനമ
അബൂബകർ  സർ  നവനാസദ്  സർ  സലനനീം  സർ  ഗനത  ടനചർ  എനമിവർ  കെദനാമ്പമികല
നമിറസനാനമിധദമനായമിരുന്നു.

പ്രവൃതമി പഠനനീം
കതനാഴമിലമിനനനാനട  ആഭമിമുഖദമുള്ളതുനീം  കതനാഴമിൽ  കചെയ്യുനവകര  ആദരമിക്കുനതുനീം

സനാമൂഹമികെ നബനാധമുള്ളതുമനായ ഒരു പുതമിയ കതനാഴമിൽ സനീംസനാരതമികന്റെ വകനാകളെനായമി പുതമിയ
തലമുറകയ  വനാർകതടുക്കുകെ  എന  ലകദനതനാകട  നമിയനാസദ്  നചെനാല  എന  പ്രഗത്ഭയനായ
അധദനാപകെകന്റെ  നനതൃതശ്വതമിൽ  പ്രവൃതമി  പരമിചെയ  ക്ലനാസകെള്  നടന്നുവരുന്നു.  സമൂഹതമിനദ്
പ്രനയനാജന  പ്രദമനായ  നസവനങ്ങളെമിനലക്കുനീം  ഉതദ്പന  നമിർമ്മമിതമിയമിനലക്കുനീം  വമിദദനാർത്ഥമികെകളെ
നയമിക്കുനതമിനനായമി വമിവമിധ ഉല്പനങ്ങള് ഉണനാകമി വരുന്നു.  കുടമികെളകട തനാല്പരദതമിനലുസരമിചദ്
വമിവമിധ മതരങ്ങള് നടതകെയുനീം അവയമിൽ മമികെച പ്രകെടനനീം കെനാഴ്ച വയ ുനവകര ഉപജമില്ലനാ
നമളെയമിൽ പകങടുക്കുനതമിനനാവശദമനായ പരമിശനലനനീം നടതമിവരമികെയുനീം കചെയ്യുന്നു.
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Nature

Melin mathew

Life is full of joy and sorrow
Enjoy it freely or in a deep burrow
It’s yours you have to live it,
Don’t lose it falling in a pit

Look the dance of the peacock in rain
Look at caged bird pain
Listen the lion roar,
Or a song of condor

Speak like cuckoos sweet voice
So that everyone listens you even a small muse
Search for the end of sea
Or in a forest a tree

So try to enjoy every moment of life,
Do not try to disturb a hive 
Don’t become selfish and jealous of other,
Treat the nature as your mother.

You will see life becoming worthwhile,
When you walk along river a mile.



മചെമരത്തിയഫാടത്തിമന്റെ 
നൃതളം
Aparna suresh

ഒരു
മലയുനടെ  തവോഴത്വരയതിൽ
ഒരു  പറ്റണ
നചമരതിയവോടുകേൾ
ഉണ്ടവോയതിരുന.  നചനവോയ
ഓടെതിച്ചവപ്പെവോൾ  ഒരു
നചമരതിയവോടെത്  ഒറ്റനപ്പെട.
അവൾ  കുവറദൂരണ  ഓടെതി.
രകനപ്പെടെവോൻ തനതികത്
കേഴതിയതിനലനത്
നചമരതിയവോടെതിനു
വബവോധഷ്യമവോയതി.  അവൾ  നപനടനത്  നതിന.  ഓടത്തതിൻനറ  വവഗണ  നകേവോണ്ടത്  നചനവോയ
നചമരതിയവോടെതിനന  പതിനതിലവോകതിയതിരുന.  അവൻ  അവളനടെ  വനനര  തതിരതിഞ്ഞു.  അവപ്പെവോൾ
നചമരതിയവോടെത്  ശവോന്തമവോയ  സത്വരത്തതിൽ  പറഞ്ഞു.  ഞവോൻ  തവോങൾക്കു  കേവീഴടെങ്ങതികഴതിഞ്ഞു.  ഇനതി
എവപ്പെവോൾ  വവണനമങതിലണ  തവോങൾകത്  എനന  നകേവോന  തതിനവോണ.  പവക  എനതികത്
സവന്തവോഷവത്തവോനടെ മരതികവോനവോണതിഷ്ടണ.  ഞവോൻ നനവോയതി  നൃത്തണ നചയവോണ.  അതതിനവോയതി  അങ്ങത്
ഒരു പവോടത് പവോടെണണ. പവോടതിനനവോപ്പെണ ഞവോൻ നൃത്തണ നചയവോണ. 

അങ്ങനന ഞവോൻ നൃത്തത്തതിൻനറ ലഹരതിയതിൽ മുഴുകേതികഴതിഞ്ഞവോൽ അങ്ങത് എൻനറ
വമൽ  ചവോടെതിവവീണത്  എനനനകവോനത്  ഭകതിച്ചുനകേവോള.  അവപ്പെവോൾ  എനതികത്  വവദന  അറതിയവോനത
സവന്തവോഷവത്തവോനടെ  മരതികവോമവലവോ.  നചനവോയകത്  നചമരതിയവോടെതിൻനറ  ആ  അന്തഷ്യവോഭതിലവോഷണ
രസകേരമവോയതിവതവോനതി.  അവൻ ആടെതിൻനറ ആഗ്രഹമനുസരതിച്ചത്  പവോട തുടെങ്ങതി.  ആടു മകേകേൾ
രണണ ഉയർത്തതി  ഡൈവോൻസത്  ആരണഭതിച്ചു.  ആടെതിൻനറ  നൃത്തത്തതിൽ  നചനവോയ  രസണ  പതിടെതിച്ചത്  പവോട
തുടെർന.  അവൻ പതുനക തവോളണ പതിടെതികവോനുണ തുടെങ്ങതി.  ഡൈവോൻസത്  കേളതിച്ചു കവീണതിച്ചുനതിൽക്കുന
ആടെതിനന പതിടെതിച്ചത് അകേത്തവോകവോൻ വളനര എളപ്പെമവോനണന ചതിന്തതിച്ചവപ്പെവോൾ അവൻനറ വവോയതിൽ
നവള്ളമൂറതി.  അകേത്തവോക്കുനതതിനുമുമ്പത്  ഇരകേളനടെ  ഡൈവോൻസത്  രസമുള്ള  പരതിപവോടെതിയവോനണനത്
അവനു വതവോനതി. 

ഇതതിനതിനടെ  ആടെതിൻനറ  പവോടണ  നൃത്തവണ  കേണ്ടത്  ചുറമുള്ള  മരങ്ങളതിനല  പകതികേൾ
ഹർഷവോരവണ  മുഴകതി.  അവ  ഉറനക  ചതിലയ്ക്കെവോനുണ  കൂകേവോനുണ  തുടെങ്ങതി.  ഇവതവോനടെ  കേവോടെതിൻനറ  ആ
ഭവോഗത്തത്  എവന്തവോ  അസവോധവോരണമവോയതി  നടെക്കുനനണ്ടനത്  മനസതിലവോകതിയ  രണ
നവോയവോടനവോയ്ക്കെൾ  അവതിനടെ  പവോനഞ്ഞത്തതി.  അവക്കു  പതിറനകേ  നവോയവോടകേവോരുനമത്തതി.  പവോടതിലണ
നൃത്തത്തതിലണ ലയതിച്ചതിരുന നചനവോയയ്ക്കു ചുറണ നടെക്കുന കേവോരഷ്യങ്ങളനടെ ഗയൗരവണ മനസതിലവോയതില.
ഇടെകത്  ശ്രദനയവോന  മവോറതിയവപ്പെവോഴവോണത്  ചുറണ  നതിൽക്കുനവനരഅവൻകേണ്ടതത്നചനവോയപവോട
നതിർത്തതി. നവോയ്ക്കെവളയുണ നവോടകേവോവരയുണ കേണ്ട അവൻ ഭയനവപവോയതി. അവൻ ജവീവനുണ നകേവോവണ്ടവോടെതി.
അങ്ങനന ആടു രകനപ്പെട. 

ഗുണപഫാഠസം:  ജേശീവന്  അപകടതത്തിലഫായത്തിരത്തിക്കുമമഫാഴസം  സമചെത്തിതതയസം  ശഫാനതയസം
കകവത്തിടഫാതത്തിരത്തിക്കുക.  അതഡ്  ഭശീകരശത്രുകമളെ  മപഫാലസം  പരഫാജേയമപ്പെടുതഫാന്  നമമ
സഹഫായത്തിക്കുസം.
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AN AUTO BIOGRAGPHY 

OF A KITE
The glowing sunrays which reflected from
the wing tips of birds that sowed in the sky
fell  on  my  face.  The  sight  of  the  birds
spreading out their steady wing blades and
circulating  in  the  blue  sky  filled  my heart
with amazement.

At that wonderful  moment, a thought
pierced through my heart. Why can’t I fly?
Yes, I am a kite. I have the potential to soar
in  the  sky.  Thus,  my  mind  and  soul  was
ignited to fly up. I spend day and night with
the dream to fly.

As to make the proverb, “where there
is  a will,  there is a way ”  more accurate,
there  came  those  little  hands  with  great
enthusiasm  to  pick  up  my  string  of
‘dreams’. With great love and compassion
those hands untied the loops in my string
and  made  me  ready  to  fly.  I  trust  those
hands  and  with  a  deep  breath  hold  the
hands of the soft wind that blow by.

A group of  birds welcomed me
with a pleasant shrill. I was so elated
to have the new experience of flying.
Cross  cutting  the  fresh  air.  I
continued my journey day and night,
while  the twinkling stars lighted my
path in their light.

Unfortunately,  there  appeared  a
stormy wind from the poles of the earth. It
was  strong  enough  to  make  me  deviate
from my path. The sight of the monstrous
wind  filled  my  heart  with  horror.  I  stood
there lonely and helpless with a hopeless
heart.  All  my  dreams  flew  far  away  from
me. In that minute of despair, there came a
strong  force  from  far  away.  Yes!  It  was
those  hands  which  lighted  my  path  and
kept  me  close  to  that  heart.It  gave  me
strength to face the monstrous wind by a
fearless  face.  Those  hands protected  me
from

those  nasty  winds  and  directed  me
tothe  sky.  As  I  continued  my  path,
there  appeared  a  question  mark
before me.

“I am an ordinary kite and how was I able to
travel such long distance with my short and 
soft string. Well, how can I travel the rest of 
my journey with an ordinary string? At that 
moment there came a voice from high. It 
showed me the hands which hold me. I 
realized that it was not a pair of hands but 
several hands together increased the length
and give rigidity to my string giving up their 
own soul, handwork and energy. A number 
of faces appeared before, which mould me 
just like the pebbles in the ocean. 
Somewhere around me, and some were far 
away. But no matter all they were safe in 
the ‘cage’ of my heart. Bowing my head 
before their sacrifice, I continued my 
journey, because it’s not just my own 
dream, but the dreams of those hands, 
which hold my strings and directed me to 
the path of knowledge that I have to fulfill.    
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MUHAMMED BINSHAD
XII SCIENCE

പണ്ടത്,
അയലനത്ത വവീടതിനല കുകർ
വതിസതിൽ അടെതിച്ചവപ്പെവോൾ
മമമൂനത്തവോത്ത കുകർ ഓഫവോകതി
ഉമച്ചതി നവീടതി വതിളതിച്ചതത്
ആ കേവോതതിലണ്ടത് മവോയവോനത
ഇനണ
അങ്ങനന ഒനണ്ടവോയതി
മമമൂന കുകർ ..
സവോർടത് വഫവോണതിൻനറ നപവോളതി തുറനത്
അയൽപക ഗ്രൂപ്പെതിൽ
ഉമച്ചതി ഒരു ഓഡൈതിവയവോ വതിട
ഇവപ്പെവോഴുണ വകേൾകവോണ
ആ കുകറതിൻനറ വതിസതിലടെതി 
നതിലകവോനത..



അനർഘ നത്തിമത്തിഷങള് കഫാമറ
കണത്തിലൂമട 
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SHINING FATHIMABIAN'S
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Thasneem sumana & hina 
hakeem(still model Ist aA grade)

Parveen banu &surya (improvised 
experiment Ist A grade)

Fathimath 
farhana(pure 
construction Ist)

Working model(I st A grade) Scienceproject Maths puzzle

Ramanujan paper 
presentation

Science drama
Rexin canvas

Maths project Flower making Plaster of paris Budding 
grafting

Other 
chart



Our class leaders
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ആസസഫാദേനക്കുറത്തിപ്പെഡ് Pooja shaji , xii Humanities

        ഉരുളലിക്കുന്നളം  കയാരനയായ
സെക്കറലിയയുതടെ  യയാത്രയാവലിവരണമയാണത
തെടെയാകനയാടെത.  ഇതെത  ഒരു  യയാത്രയയാണത.
തെടെയാകങ്ങളുതടെ  നയാടലിലൂതടെയുള്ള  ഒരു
അതെലിമമനയാഹരയയാത്ര.
യയാത്രയാവലിവരണങ്ങൾ  സെസ്വയാഭേയാവലികമയായുളം
അതെലിവർണനകളുതടെ  കൂടെയാരളം
മയാത്രമയായലിമപയാകയാറുണത.   ഇതെലിൽ  നലിനളം
വഷ്യതെഷ്യസ്തമയായലി സെക്കറലിയ വളതര ലളലിതെമയായ
വയാക്കുകളയാൽ  ഓമരയാ  പ്രകൃതെലിഭേളംഗലിയുളം
മനസലിൽ  മകയാറലിയലിടെയാൻ  ശമലിക്കുന്നതെത
നമുക്കത  കയാണയാൻ  സെയാധലിക്കുളം.
ഇളംഗ്ലണലിമലക്കുള്ള  യയാത്രയുളം  വഴലിയലിൽ
തവചത  തെനലിക്കുണയായ  ചലില  ജജീവസറ്റ
നലിമലിഷങ്ങളുളം,  ഇളംഗ്ലണലിൻതറ
വലിവലിധങ്ങളയായ  ഭേയാഗങ്ങളുതടെ  ചയാരുതെയുളം
സെയാഹലിതെഷ്യകയാരൻ  തവളലിതപടത്തുന.
സെക്കറലിയ  ഇങ്ങതന  പറയുന  തഷയതസെത
പലിയർ  തെൻതറ  പ്രലിയ  കയാമുകനയാതണനളം
തെതന്ന  അതെലിശയലിപലിക്കുകയുളം,
കരയലിപലിക്കുകയുളം,  ആമലയാചലിപലിക്കുകയുളം,
ചലിരലിപലിക്കുകയുളം  തചയ്യുന്ന  ഒരു  മമനയാഹര
കുമയാരനയാതണനളം  പറയുന.
എന്നയാലയാകതട  ലണൻ  നഗരളം
അമദ്ദേഹതലിൻതറ പ്രലിയകയാമുകലിയുളം, എനളം
അപ്രയാപഷ്യയുളം,  ചപലയുമയാതണങ്കലിലളം

ദലിനളം  പ്രതെലി  തെലിളങ്ങുന്ന
രഹസെഷ്യങ്ങൾ
നലിർമലിക്കുവയാൻ
അവൾക്കത  സെയാധലിക്കുന.
കൂടെയാതതെ  എനളം
അമ്പരപലിക്കുന്നവളുളം
ഇതെലിനയാൽ  തെതന്ന  ഏതു
നലിമലിഷവുളം
പപങ്കലിളലിയയാകയാനുള്ള
അപകടെ  സെയാധഷ്യതെ
അമദ്ദേഹതത  തുറലിച്ചുമനയാക്കുന.
ഇളംഗ്ലണലിൻതറ  കഥയുളംമനയാവലളം  നയാടെകവുളം
ചലിത്രകലയുളം  ചരലിത്രവുളം  പ്രകൃതെലിയുളം  എലയാളം
തെതന്ന അമദ്ദേഹതലിൻതറ മപ്രമക്കുരുക്കലിൽ 
തപട്ടു    മപയാതയന്നത പറയുവയാൻ  അമദ്ദേഹളം
മടെലിക്കുന്നലില.സെയാഹലിതെഷ്യകയാരനുളം      തെൻതറ
സെമഹയാദരനുമയായ തജമലിയുളം ഭേയാരഷ്യയുളം പലിതന്ന
ധയാരയാളളം  വർണശഭേളമയായ  സ്ഥലങ്ങളുളം
ഉൾതക്കയാള്ളുന്നതെയാണത  ഈ
സെയാഹലിതെഷ്യസെമയാഹയാരളം. 

പയാതെക്കലിരുവശവുളം  കയാട്ടുപൂക്കളുളം
തചടെലികളുളം  വള്ളലികളുളം  പടെർന  നലിൽക്കുന.
അവയയാതണങ്കലിൽ  അതെലിശയലിപലിക്കുന്ന
വർണങ്ങളുളം.  ഇലക്കുളം  തെണലിനുളം  പഴതലിനുളം
കയായ്ക്കുളം  ഏമതെയാ  വർണഭയാനൻ  വയാരലിവലിതെറലിയ
നലിറങ്ങൾ  ഇതെയാണത  ഇളംഗ്ലണലിതല   ഓമരയാ
നയാട്ടുവഴലിയുളം  എന  മകടയാൽ  നയാളം
തഞടലിമപയാകുന.  പ്രമുഖ  കവലിയയായ  മവഡതസെത
വർതലിൻതറ  തെടെയാകനയാടെത  മലയത  ഡലിസെതടലികതടെത
ഒരു അസെയാധയാരണമയായ മലയാകളം. തെടെയാകങ്ങളുതടെ
ജലില  എനമപരുണയാകയാൻ  കയാരണളം,
അത്രമയതറ  തെടെയാകങ്ങളുണത  എന്നതുതെതന്ന.
അരുവലികൾ  പയാറക്കല്ലുകളലിൽ  പതെഞത
തവളലിചളം  തകയാണത അഭേഷ്യയാസെങ്ങൾ നടെതലി,  

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 49           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



തപയാടലിചലിരലിച്ചു  തകയാണത  ഓടെലിമപയാകുന.
മമചലിലലിലയാത  പുൽതകലിടെലികളലിൽ
കയാട്ടുപൂക്കളുതടെ ബഹളളം.  മലമുകളലിൽ നലിന്നത
കമണയാടെലിക്കുമമ്പയാൾ   നയാളം  ശസ്വയാസെളം  വലിടെയാൻ
മറനമവയാകുന.  അത്രമയാത്രളം
വലിശയാലഗളംഭേജീരമയാണതത്ര  മലകളുതടെയുളം
തെടെയാകങ്ങളുതടെയുളം  ആ
മഹയാതകയാടയാരതലിൻതറ സെസൗന്ദരഷ്യളം.  ഇതരളം
ഒരു  സെയാഹചരഷ്യതലിൽ  ജനലിച്ചുവളർന്ന
മവഡതസെത  വർതത  എന്ന  പയൻ
പ്രകൃതെലിയുതടെ മഹയാകവലിയയായതെലിൽ 

അതെലിശയമുമണയാ  എന്ന  മചയാദഷ്യമയാണത
അമദ്ദേഹതലിൻതറ മനസലിൽ ഉയരുന്നതെത.
മഴ  കസെവു  നൂല  പരുവതലിൽ
ആകയാശത്തുനലിന  നജീണലിറങ്ങലി
അമദ്ദേഹതതയുളം  സെഹചയാരലികതളയുളം
തുന്നലിതക്കയാമണയലിരുന.  മഹയാകവലി മവഡതസെത
വർതലിൻതറ  ഗളംഭേജീരമയായ  നയാടെൻ  തെറവയാടെത
വലിശയാലമയായ  ഉദഷ്യയാനളം,  മമനയാഹരമയായ
വലിദൂരതെകൾ  കവലിയുതടെ  കലിടെപമുറലിയലിലളം
എഴുത്തുമുറലിയലിലളം  ഇരലിപമുറലിയലിലളം  അവർ

മപയായലി  .

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 50           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

മരലിക്കയാതവരുതടെ 
കലറ   

Shahana jasmin k
X A

ഈജലിപലിതല മമലികളുതടെ 
വലിശയാലതെക്കപറളം
മലയാകളം കയാണയാതതെ മപയായ
വലലിതയയാരു കലറയുതണൻ വജീടലിൽ
ജജീവനുള്ളവയുതടെ കലറ
അവതയ പൂർണമയായലി
തകയാലയാൻ കഴലിയയാതതെലിനയാമലയാ
ചലിരഞജീവലി ആയതെലിനയാമലയാ
അവതയ ഒളലിപലിചത
കലറ പണലിതെവൾ
കണകളുതടെ വലിശയാലമയാളം
കുഴലികളുതടെ അഗയാധങ്ങളലിൽ
അവതയ മൂടെലി തവചവൾ
മരലിക്കയാത ദ:ഖങ്ങതള
      ജജീവമനയാതടെ കുഴലിചലിടവൾ
      ദ:ഖങ്ങളുതടെ പരയാക്രമണളം
      തകയാമണയാ ഈ കലറകളലിന്നത
          നലിർജജീവമയായമലയാ.......
               കലറ പണലിതെവതള
                വജീട്ടുകയാർ അമപയന 

                                             വലിളലിച്ചു.



   ഹകയമസകൾ തയഴല ഉറങസന

മരങൾ
Rabiya ck(X A)

മതദങ്ങളനീം  പകമികെളനീം

ഉറങ്ങനാറുണദ്  എനദ്  നമുകറമിയനാനീം.  മതദങ്ങള്

കെണ്ണുതുറനദ്  ഉറങ്ങനാറുള്ളതദ്.  പല  പകമികെളനീം

പറന്നു  കകെനാണമിരമികകതകന  കുറച്ചുദൂരനീം

ഉറങ്ങനാറുണദ്  .  മരങ്ങനളെനാ?  മരങ്ങള്

ഉറങന്നുനണനാ എന പഠനനീം സങനർണെമനാണെദ്.

ഹങറമിയമികല കസൻറർ നഫനാർ

ഇനകനാളെജമികൽ റമിസർചമികല ആൻഡമിയനാസദ്

പമിങമിയുകട പുതമിയ പഠനങ്ങള് നകമ്മ അത്ഭുതകപടുതനീം. വലമിയ മരങ്ങള് രനാത്രമി ഉറങ്ങനാൻ ഉകണന്നു

അവകയല്ലനാനീം കകെനാമ്പുകെള് അല്പനീം തനാഴമി  ഡമി ശ്രമമിക്കുന്നുകണന്നുനീം പമിങമിയുകട പഠനനീം സമർഥമിക്കുന്നു.

അനദ്ദേഹവുനീം രണ്ടു സഹപ്രവർതകെരുനീം നചെർനദ് ഹങറമി യമിലുനീം ഫമിൻലനാൻഡമിൽ ഉള്ള രണ്ടു ബമിർചദ്

മരങ്ങകളെ ആണെദ് പഠനവമിനധയമനാകമിയതദ്. പരനകണെനീം കൃതദമനായമി ഇരമികനാൻ നവണ മുൻകെരുതലുകെള്

എടുതമിരുന്നു. 

ഗ്രനഷ്മ  വമിഷുവനീം  ദമിനതമിൽ  ഹങറമി  യമിലുനീം

ഫമിൻലനാൻഡമിലുനീം  രനാത്രമിയുകട  റദർഘദനീം  ഒരുനപനാകല

ആയമിരുനനപനാഴനാണെദ് പരനകണെനീം നടതമിയതദ്.  രണ്ടു സ്ഥലതനീം

നലസർ ഉപനയനാഗമിചദ്  ഉയർന റമി  നസനാള്വമിങദ്  പവറമിൽ ആണെദ്

കകെനാമ്പുകെളകട  ഉയരനീം  മനാറ്റനീം  അളെനതദ്.  പ്രകെനാശനീം  ഉപനയനാഗമിചദ്

നഫനാനടനാ  എടുതനാൽ പ്രകെനാശനീം തടമി  മരങ്ങള് ഉറകതമിൽനമിനദ്

ഉണെർനനാനലനാ  എന്നു  കെരുതമിയനാണെദ്  റലസർ  ഉപനയനാഗമിചതദ്.

രണ്ടു  സ്ഥലതനീം  രനാത്രമിയമിൽ  മരങ്ങളകട  കകെനാമ്പുകെള്  10

കസൻറനമനറ്റർ  ഓളെനീം  തനാഴ്ന്ന  ഉകണനനാണെദ്  അവരുകട  കെണ്ടുപമിടമിതനീം.  പ്രകെനാശസനീംനശ്ലേഷണെനീം

നടനതണതദ്  ഇല്ലനാതതമിനനാൽ  മരങ്ങള്  ശമിഖരങ്ങകളെ  ഉയർതമിപമിടമികനാ  കത  അയച്ചു  പമിടമിചദ്

വമിശ്രമമിക്കുകെയനാണെദ് എനനാണെദ് അവരുകട നമിഗമനനീം.

ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 51           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



 കയഴറചയസഹട തണസപറ
യഫാതഫാകുറത്തിപ്പെഡ്               Rimshida ck,

 xii humanities 

എൻകറ  ആതനാവമികന  സ്പെർശമിക്കുകെയുനീം  എൻകറ  അസ്ഥമിതശ്വനീം  അകെനാരണെമല്ലനദ്
എകന  നബനാദദകപടുതകെയുനീം  കചെയ്യുന  ഒരു  സ്ഥലതദ്  നപനാകെണെകമനനാകണെൻകറ  ആഗ്രഹനീം.
തമിരുവമ്പനാടമി  നമിനയനാജകെ  മണലതമികല  കെകനാടനീം  കപനായമിൽ   എന  കുഞ്ഞുഗ്രനാമനീം.
വനാക്കുകെള്കതനതമനായ ഒരനുഭൂതമി.  പ്രപഞതമിൻകറ അലഉൗകെമികെതയുനീം പ്രകൃതമിയുകട നമിഗൂഢതയുനീം
ഈ പ്രനദശതമിൽ ഉള്നചർനമിരമിക്കുന്നു. കെനാടുനീം പുഴയുനീം കവളെളെചനാടവുനീം പുൽനമടുകെളനീം പനാറകകട്ടുകെളനീം
അപൂർവ സസദജനാലങ്ങളനീം നമിറഞ്ഞതനാണെമിവമിടകത മലമടക്കുകെള്.  അരമിചമിറങന നകെനാടമഞ്ഞമിൽ
വശദമനനനാഹരമനായ  പ്രകൃതമിലനാവണെദനീം  നമിറഞ്ഞു  നമിൽക്കുന  പ്രനദശങ്ങള്.  മലബനാറമിൻകറ  ഊടമി
എന്നുനീം  ഇവമിടനീം  അറമിയകപടുന്നു.
നകെനാടമഞ്ഞദ്  ആവരണെമമിട  ഇവമികട
കവളെളെചനാടങ്ങളനീം  മലനമിരകെളനീം
പുൽനമടുകെളനീം
അപൂർവ്വമനായലയവമിനദനാസകത
വദകമനാക്കുന്നുണദ്.  കചെനാടൻപനാറ,
കചെനമ്പനാതമിക്കുനദ്,  കുറവൻ  പുഴ,
പഴശമിഗുഹ  എനമിങ്ങകന  പല  പല
വമിനനനാദ  സഞനാരനകെന്ദ്രങ്ങളനീം
ഉണമിവമികട  മനനീം  മയക്കുന  മനസ
തണുപമിക്കുന പ്രകൃതമി.

നമിലമ്പൂർ  വനനമഖലയമികല  പനനരനായമിരനീം  നഫനാറസ്റ്റമിൽ  നമിനദ്  ഉൽഭവമിക്കുന  കുറുവൻ
പുഴയമികല നകെനാഴമിപനാറ കവളെളെചനാടനീം എനമികദ് ഏകറ ആഹനാദനീം പകെരുന്നുണനായമിരുന്നു.  പ്രകൃതമിയുകട
മടമിതടമിൽ  നമിനദ്  കെമിനമിഞ്ഞമിറങന  ഉറവകെള്  നചെർനദ്  വനതമിലൂകട  ഒഴുകെമി  പുഴയനായമി  ഓളെമമിടദ്
തുളെളെമികെളെമിചദ്  നപനാകുനതദ്  കെനാണെനാൻ  വളെകര  മനനനാഹരമനാണെദ്.  പ്രകൃതമിയുകട  വമിശനാലമനായ
കെദനാൻവനാസമിൽ  നമിറക്കൂട്ടുകെള്  വനാരമിയണെമിഞ്ഞദ്  നമിൽക്കുന  കെകനാടനീംകപനായമിലമിൻകറ  കെനാഴ്ചകെള്
നയനനാനനകെരമനാണെദ്  ഇവമികട  നമിനദ്  4  കെമി.മന  ദൂകരയുളെളെ  നനായനാടനീംകപനായമിലമികല  പഴശമിഗുഹ
കെണനപനാള്  എകനനാകകനയനാ  മനസമിനലനകനാടമികയതമി.  പഴശമിരനാജ  ഒളെമിവമിൽ
തനാമസമിചകതന്നുകെരുതുന  ഗുഹയുനീം  പനഠവുനീം  എല്ലനാനീം  നമുകദ്  കെനാണെനാൻ  സനാധമിക്കുനീം
നതനാടപളെളെമിയമിനലക്കുളെളെ ട്രകമിങനീം,  കവനണക്കു കപനായമിലമികല പ്രകൃതമിദൃശദവുനീം  മനാണെമികെദനീംപനാറയമികല
കെനാഴദ്ചകെളനീം  വളെകര  ആഹനാദ  നമറമിയതനായമിരുന്നു.  ടൂറമിസതമിനദ്
അനനസനാധദതയുളെളെകെകനാടനീംകപനായമിലമിൻകറ  മലമടക്കുകെളെമിനലകദ്  പറനമിറങന
നകെനാടമഞ്ഞമികനനാപനീം പനാറമികളെമികനാൻ വളെകരനയകറ ആളകെകളെതന്നുണദ്. പ്രകൃതമിയുകട വരദനാനമനായ
അനുപമ  സഉൗനരദവമിനശഷങ്ങള്  ഈ  ഗ്രനാമതമിനു  സശ്വനമനാണെദ്.  അപൂർവ്വമനായ പകമികെളനീം
ശലഭങ്ങളനീം.  ശരനരകത  അകെനീം  പുറനീം  തണുപമിക്കുന  കെനാറ്റദ്.  കെനാടമിൻകറ  സനീംഗനതനീം.
കെകനാടനീംകപനായമിലമിൻകറ ഗ്രനാമങ്ങള് പ്രകൃതമി രമണെനയതയുകട അപൂർവ്വ കെനാഴദ്ചയനാണെദ്.
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           കണകസടനചറസഹട വയകസകൾ

 ജനവലതതലനഹറ നഗസതറയങൾ

 ജനവലതഅ കണകസപരനകയയണറ

   ചലല ബനങളസഹട കകടലസകൾ

 ചലലചപയൾ കലഴലകലസകൾ...
 ഹരലഹചതസനസചനയഷങൾ

  ഗസണനമയയറ ചലല ചനയവസകൾ

   ഇരസളലൽ പലരസഅ ജനവലതതലന

  സമയനര വരകൾ തലരയസനസ

പനാതകെള് സമനാനരമല്ലനല്ലനാ....
 ഒരസപയടറ ചകയണസകളസള

 നനണ പയതകൾ...
 കണകസകകടലസകൾ പലഴകസനസ

 ചലലയലടങളലൽ തലരസതലസകൾ

  ഹചയറതസതനരസഅ മസമറ

  സമയതലന ദയരസണമയഅ ചനയടഅ

 വലധലയറലയസചമയൾ പലരസഅ

ചതയറലരസനസ. എഹനചനകസമയയറ...



  അറലയയഹത ചപയയ ജനവന

അമ്മയുകട  മടമിതടമിൽ  കെമിടന്നു  വളെർന  അവനദ്  അച്ഛൻകറ  നസ്നേഹനീം
ലഭമിചമിരുനമില്ല.  അവനനാണെദ്  ഗഉൗരവദ്  മനാധവദ്.  ജൻമ ശനാപനീം എകനനാ...  അവൻകറ പമിറവമിയുകട
രണ്ടു നനാള് മുനമ്പ അവനദ്  അച്ഛകന നഷ്ടമനായമി.  പമിനനടദ്  അവൻകറ അമ്മ അവകന ഒരുപനാടദ്
കെഷ്ടകപടനാണെദ് വളെർതമിയതദ്. സ്കൂള് പഠനതമിൽ വളെകര മമികെച പ്രകെടനമനായമിരുന്നു അവൻ കെനാഴ്ച
കവചതദ്. പഠനതമിൽ ഒനനാനീം സ്ഥനാനനീം അവനനായമിരുന്നു. അധദനാപകെരുനീം സുഹൃതകളനീം അവകന
വനാനനനാളെനീം അഭമിനനമിക്കുകെയുനീം അവൻകറ പഠനതമിൽ കൂകട നപ്രനാതനാഹമിപമിക്കുകെയുനീം കചെയ.

അങ്ങകന  വളെർനദ്  പതനാനീം  ക്ലനാസദ്  വകരകയതമി.  പതമിൽ  മുഴുവൻ
വമിഷയതമിനുനീം  എ  പ്ലസമിലൂകട  അവനദ്  ഹയർ  കസകണറമി  പഠനതമിനദ്  നയനാഗദത  ലഭമിച്ചു.
അങ്ങകന സയൻസദ് എടുത. അവൻകറ ആഗ്രഹനീം ഒരു നഡനാക്ടറനാകെനാനനായമിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹ
ഭ്രമതനാൽ അവൻ കസകണറമി  പഠനനീം വളെകര വനാശമിനയനാകട  പഠമിച്ചു.  അതമിൻകറ ഫലമനായമി
ഹയർ കസകണറമിയമിൽ മുഴുവൻ വമിഷയതമിനുനീം അവൻ എ പ്ലസദ് വനാങ്ങമി.  പമിനനടദ്  നഡനാക്ടർ
പഠനനീം  പൂർതമിയനാകമി.  അനപനാനഴക്കുനീം  അവൻകറ  അമ്മ  വനാർദകെദതമിൻകറ  പടമി
ചെവമിടമിയമിരുന്നു.  പമികന ഗഉൗരവദ്  സശ്വനനീം കൂടമിനനായമി ഒരു ഇണെകയ കെകണതമി.  എനനാൽ ആ
പ്രമിയഭവതമി  ഗഉൗരവമിൻകറ  അമ്മകയ  അനദയനായനാണെദ്  കെണമിരുനതദ്.  ആ  സ്ത്രന  തൻകറ
ഭർതനാവമിൻകറ  സുഖനീം  മനാത്രനമ  അനനശ്വഷമികനാറുണനായമിരുന്നുള.  എനനാൽ  അമ്മ  തൻകറ
മകെകനയുനീം  മരുമകെകളെയുനീം  ഒരു  പനാടദ്  നസ്നേഹമിചമിരുന്നു.  ആ  അമ്മയുകട  വനാർദകെദനീം  കൂടമിവന്നു
കെമിടപമിലനായമി.തൻകറ  മരുമകെള്  തകന  വൃദമനമിരതമിനലകദ്  അയയനാൻ  വനാശമി  പമിടമിക്കുനതദ്
നകെട്ടു.  എനനാൽ ഗഉൗരവദ് തൻകറ അമ്മയുകട മമിഴമികെളെമിനലകദ് ഓനരനാ തവണെയുനീം നനനാക്കുനമ്പനാഴുനീം
തൻകറ  കെഴമിഞ്ഞുനപനായ  കെനാലനീം  ഓർക്കുന്നു.  നനാളകെള്  പമിനമിട്ടു.  ഭനാരദയുകട  വനാക്കുകെള്  നകെടദ്
സഹമികകെടദ്  അമ്മകയ വൃദമനമിരതമിലനാകനാൻ തനരുമനാനമിച്ചു.

അങ്ങകന  അവർ  പുറകപടനാൻ  തനരുമനാനമിച്ചു.  അമ്മകയ  വമിളെമിച്ചു  ചെലനമമില്ല.
മമിഴമികെളെമിൽ  നമിന്നുതമിർന  നനരുകെള്  മനാത്രനീം  ഉണെങ്ങമി  ഇരമിക്കുന്നു.  കെനാലതമിൻകറ  ഓടതമിൽ
ജനവമിതതമിരക്കുകെള്ക്കുള്ളമിൽകപടദ്  ആ  അമ്മയുകട  ജനവൻ   കപനാലമിഞ്ഞതറമിയനാകത  നപനായ
അമ്മയുകട മകെൻ...
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രയാവത
മവലഭേയാരങ്ങൾ ചുമരലിമലറ്റലിതെയാ ഭൂമലിതെൻ
നലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായത
പകലലിന മമമല രയാവലിൻതറ തെയാണ്ഡവളം 
ഭൂമലിതെയാ നലിദ്രയലിലയാണ്ടു മപയാകുനമവയാ
തവറുക്കതപമടയാരയാ വർണളം പൂണ്ടു പയാരലിൽ
മനസലിൻ ആശസ്വയാസെതലിൻ തതെളലിമണവുളം
വർണമഭേദതയാൽ അനഷ്യളം കുറലിക്കുന്ന
മയാനവകുലതത ഇന്നത തുലഷ്യനയാക്കലി
രയാവലിൽ മറ വർണമലില വർണ മഭേദമലില
തുലഷ്യരയായത കഴലിയുന ഏകവർണളം
അലയുന്ന മക്കൾക്കത ആലളംബമയായലിതെയാ
രയാവലിന മമമല നലിലയാവു പയായുന
രയാത്രലിതെൻ യയാമങ്ങൾ ആഴതന്നലിറങ്ങുനമവയാ
പയാരലിൻ സൂനുക്കൾ നലിദ്രയലിലയാണ്ടുമവയാ
എലയാതലിനുളം സെയാകലിയയായത... കയാവലയായത....
സെതെഷ്യപ്രകയാശമയായത മലിന്നലിനലിൽക്കുന്നലിതെയാ -
വലയുന്ന രയാവലിതെലിൻ പുഞലിരലി തൂകലിയ 
മുലതമയാട്ടുമപയാൽ
ഉണരുന്നലിതെയാ നലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായത
നയാദതയാൽ തപയാലലിയുന രയാവലിൻതറ സെസ്വപളം
ഉണരുനമവയാ പകലലിൻതറ മമയാഹളം...

രയാവതരയാവത
മവലഭേയാരങ്ങൾ ചുമരലിമലറ്റലിതെയാ ഭൂമലിതെൻമവലഭേയാരങ്ങൾ ചുമരലിമലറ്റലിതെയാ ഭൂമലിതെൻ
നലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായതനലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായത
പകലലിന മമമല രയാവലിൻതറ തെയാണ്ഡവളം പകലലിന മമമല രയാവലിൻതറ തെയാണ്ഡവളം 
ഭൂമലിതെയാ നലിദ്രയലിലയാണ്ടു മപയാകുനമവയാഭൂമലിതെയാ നലിദ്രയലിലയാണ്ടു മപയാകുനമവയാ
തവറുക്കതപമടയാരയാ വർണളം പൂണ്ടു പയാരലിൽതവറുക്കതപമടയാരയാ വർണളം പൂണ്ടു പയാരലിൽ
മനസലിൻ ആശസ്വയാസെതലിൻ തതെളലിമണവുളംമനസലിൻ ആശസ്വയാസെതലിൻ തതെളലിമണവുളം
വർണമഭേദതയാൽ അനഷ്യളം കുറലിക്കുന്നവർണമഭേദതയാൽ അനഷ്യളം കുറലിക്കുന്ന
മയാനവകുലതത ഇന്നത തുലഷ്യനയാക്കലിമയാനവകുലതത ഇന്നത തുലഷ്യനയാക്കലി
രയാവലിൽ മറ വർണമലില വർണ മഭേദമലിലരയാവലിൽ മറ വർണമലില വർണ മഭേദമലില
തുലഷ്യരയായത കഴലിയുന ഏകവർണളംതുലഷ്യരയായത കഴലിയുന ഏകവർണളം
അലയുന്ന മക്കൾക്കത ആലളംബമയായലിതെയാഅലയുന്ന മക്കൾക്കത ആലളംബമയായലിതെയാ
രയാവലിന മമമല നലിലയാവു പയായുനരയാവലിന മമമല നലിലയാവു പയായുന
രയാത്രലിതെൻ യയാമങ്ങൾ ആഴതന്നലിറങ്ങുനമവയാരയാത്രലിതെൻ യയാമങ്ങൾ ആഴതന്നലിറങ്ങുനമവയാ
പയാരലിൻ സൂനുക്കൾ നലിദ്രയലിലയാണ്ടുമവയാപയാരലിൻ സൂനുക്കൾ നലിദ്രയലിലയാണ്ടുമവയാ
എലയാതലിനുളം സെയാകലിയയായതഎലയാതലിനുളം സെയാകലിയയായത ... ... കയാവലയായതകയാവലയായത ........
സെതെഷ്യപ്രകയാശമയായത മലിന്നലിനലിൽക്കുന്നലിതെയാ സെതെഷ്യപ്രകയാശമയായത മലിന്നലിനലിൽക്കുന്നലിതെയാ --
വലയുന്ന രയാവലിതെലിൻ പുഞലിരലി തൂകലിയ വലയുന്ന രയാവലിതെലിൻ പുഞലിരലി തൂകലിയ 
മുലതമയാട്ടുമപയാൽമുലതമയാട്ടുമപയാൽ
ഉണരുന്നലിതെയാ നലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായതഉണരുന്നലിതെയാ നലിതെഷ്യപ്രകയാശളം യയാത്രയയായത
നയാദതയാൽ തപയാലലിയുന രയാവലിൻതറ സെസ്വപളംനയാദതയാൽ തപയാലലിയുന രയാവലിൻതറ സെസ്വപളം
ഉണരുനമവയാ പകലലിൻതറ മമയാഹളംഉണരുനമവയാ പകലലിൻതറ മമയാഹളം......



Let women 
take over Shabitha  pp 

Men and women are like two wheels of
a  carriage.  The  life  of  the  one  without  the
other  is  incomplete.  Men  and  women  both
contribute to the each other’s development in
personality.  Our  ancient  sculptures  assigned
women a place higher than man. According to
Rabindranath Tagore, “a woman is Gods best
creation”.

Women enjoyed in esteem in ancient
India.  In  course  of  time  male  supremacy
prevailed  over  the  society  and  women  lost
their liberty and respect. They were neglected
and out casted from the main steam. She was
deprived of education and freedom

Even today, in our villages, small girls
are  literally  sold  off.  The  widows  are  still
considered inauspicious and unworthy of any
love and happiness.

Rape  and  molestation  have  become
routine phenomenon. Even small damsels are
sexually  pestered  and  afflicted.  The  incest
which inflicts physical pain and mental agog
force the victims to either commit suicide or
get  transformed  into  Prostitutes.The  women
have to  create  her  own fate.  She must  get
educated.  She  must  recognize  her
identity.Keeping  in  tune,  with  the  ancient
India, women are the builders of 

nation.They  have  distinguished  themselves
in various spheres of  life  and have proved
their  efficiencies  as  politicians,  poets,
doctors, orators etc.

Women  like  Indira  Gandhi,  Vijaya
Lakshmi Pandit, Sarojini Naidu, 

Kalpana  Chawla  etc.   have  left  a
permanent imprint in the history of the world.
Women have assumed more responsibilities
not  only  of  their  families  but  also  of  the
country  and  are  contributing  to  the
governance of the world.

Women  are  no  longer  lifeless,
inanimate objects. They have struggled hard
to establish an identity of their own. They are
liberal  and  possess  strength  enough  to
dream of a new brave world. They are fully
capable of articulating country, scaling Mount
Everest,  flying  in  space  or  displaying
effective managerial skills.

Women surely have a very important
role to play in modern India of today. In the
social,  economic  and  political  spheres,
women  too  have  to  shoulder  the
responsibilities along with men.  The day is
not far when the Indian women will not only
catch up with their western counter parts but
also  regain  their  honorable  status,  they
enjoyed in the distant past.
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നലിറമയാർന്ന സെനഷ്യകൾ കുടെമുല ചയാർത്തുമമ്പയാൾ
പ്രലിയമയാർന . നലിൽക്കുമജീ സൂമരഷ്യയാദയളം
വലിടെരുന്ന പൂക്കളുളം തപയാഴലിയുന്ന ഇലകളുളം...
ക്കലിളലികൾ തെൻ  കള കൂജനങ്ങളുളം മയാത്രമയായത...
നലിർവൃതെലി പൂതണയാരജീ പരലരലിയുളം പ്രകൃതെലിയുളം....
പുതു ജജീവൻ പുതു സെസ്വപനളം തനയ്തു തുടെങ്ങുമജീ...
മയാനവജയാതെലിതെൻ ആതയാവലിനുളം
ഹൃദയതലിൽ കുളലിർ സെതപർശളം തകയാണ്ടു 
തെഴുകുമജീ...
സുസെതമമരവദനനയാളം സൂരഷ്യമദവൻ തെൻതറ
ശയാനലി- സെമയാധയാനളം മമയാദയാൽ  പതെറലിതന്നയാരലി...
വർണപക്കലിടയാപർന്നസൂമരഷ്യയാദയളം
ക്കണഞലിപലിക്കുതന്നയാരജീ മശയാണലിമ
അനർഘമയാളം പ്രസെന്നതെ വയാഴതതലി 
പുകഴതത്തുന ..
സുകൃതെമജീതെമയാളം മലയാകളം ഉണർന തുടെങ്ങുന
അജയാമനയാളം മൂകമജീയവസ്ഥയലിൽ നലിനളം
വരമവറ്റലിടെയാളം നമുതക്കയാന്നലിതചയാരുമയയാൽ
സെമമയാഹനളം നലിറഞ്ഞുതള്ളയാരജീ അരചതന;
വലിരചലിതെനയായലി പുഞലിരലിതൂകലിടളം മതെയാഴതനയുളം,

വരമവറ്റലിടെയാളം 
നമുതക്കയാന്നലിതചയാരുമയയാതെലി
ആനന്ദമയാതമയാരജീ സൂമരഷ്യയാദയളം

അനർഘമഫാസംസൂമരധഫാദേയസംഅനർഘമഫാസംസൂമരധഫാദേയസം
ഹഫാദേത്തിയ മഷറത്തിന് ഹഫാദേത്തിയ മഷറത്തിന് 
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ചലിറതകയാടെലിഞ പകലി

ആകയാശളം മമയാഹലിക്കരുതെത എന്നത

പറഞവമരയാടെത നജീ പറയുക

എന്തു ചലിറകുകൾ ഒടെലിഞ ഇരലിക്കയാളം

എങ്കലിലളം എൻ ആതയാവലിതല

സെസ്വപങ്ങളുതടെ ചലിറകുകൾ

ഇനളം നജീലയാകയാശതത

പുണരയാൻ തകയാതെലിക്കുന

നലിങ്ങൾക്കത ആ ചലിറകുകൾ

കയാണയാൻ കഴലിയലിലയായലിരലിക്കയാളം

എങ്കലിലളം നയാതള അതെലിൻ

ചലിറകടെലികൾ നലിങ്ങളുതടെ

കയാതുകളലിൽ പറതന്നത്തുളം

അന്നത എതന്റെ ചലിറകുകൾ 

അനനതെതയ വയാരലിപണരുളം

                                                       

                   ഷഹന ജയാസെതമലിൻ



ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 59           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ



ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 60           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

കയാലയാവധലി കഴലിതഞന പറഞത 
ആദഷ്യളം പടെലിയലിറക്കലി വലിടതെത 
അമയയായലിരുന 
പത്തു മയാസെതത 
സുഖവയാസെതലിതനയാടവലിൽ 
ഗർഭേ പയാത്രതലിൽ നലിന്നത 
അതെലിരുകളലിലയാത മലയാകമതക്കത,
മസ്നേഹതലിതന്റെ ആഴവുളം പരപളം 
അളന മനയാക്കലി തെലിടതപടതലിയമപയാൾ 
പടെലിയലിറമങ്ങണലി വന്നതെത 
പ്രണയതലിൽ നലിന്നയായലിരുന 
ബയാങ്കത ബയാലൻസെലിതല അക്കങ്ങൾ 
മയാറലിമറഞമപയാൾ 
ഭേയാരഷ്യ പടെലിയലിറങ്ങലിയതെത അയൽക്കയാരതന്റെ 
കൂതടെ 

എന്നലിലവമശഷലിച ആതയാർത്ഥതെ 
മുഴുവൻ സെമർപലിതചങ്കലിലളം 
പടെലിയലിറമങ്ങണലി വന അൻപതറു 
കഴലിഞമപയാൾ 
വയാർദ്ധകഷ്യതമതന്ന പലിടെലികൂടെലിതയന 
തെലിരലിചറലിഞമപയാൾ മക്കളുളം 
പടെലിയലിറക്കലിവലിട്ടു 
വൃദ്ധസെദനതലിമലക്കത 
ഇനലിതയയാരു പടെലിയലിറക്കളം 
മരണതലിമലക്കയാവുതമന 
എനത തകയാമണയാ മനസത മനലിച്ചു.........

റലിജുല  cp
Hsa malayalam



ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 61           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ

ഇവലിതടെ പൂർതലിയയാകുന
നലിണളം മഷലിയയാക്കലി 
ഹൃദയളം തകയാതണഴുതെലിയ വരലികൾ
അറലിവലിതന്റെ വഴലികൾ തുറന വചത 
പള്ളലിക്കൂടെളം
പകസ്വതെയുതടെ നയാല്പതെത പൂർതലിയയാക്കലി
കർമവജീഥലിയലിൽ കയാൽപയാടകൾ തെജീർത
കർമമയയാഗലികൾ പലരുളം പടെലിയലിറങ്ങലി
പുതെലിതയയാരു പ്രഭേയാതെളം വജീണ്ടുളം 
വലിരലിയതട......
കരലിങ്കൽ ചജീളുകളുളം
ഇരുളുളം നലിറഞതെയാണത എന്നറലിയയാളം
ഞങ്ങൾ ആതപധരഷ്യമതയാതടെ ഗമലിക്കുളം
നലിങ്ങൾ പകർന നൽകലിയ തവളലിചളം
പകമുതെലയാക്കലി............

               മലിസെതബയാഹുൽ ഹഖത
               സ്റ്റുഡന്റെത എഡലിറ്റർ 



ഇളളം തതെന്നലലിനു പറയയാനുള്ളതെത 62           ഫയാതലിമയാബലി തമമമയാറലിയൽ ഹയർ തസെക്കൻഡറലി സെതകൂൾ
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