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കകാഴികകാെ് കകാപകേഷ പരിധിയി സാമിയ അങാെിയി 17-ാാം നമ
കേശീയ പാതകരികി സിതിടെുന വിേദാഭദാസ സാപനമാണ് ടെുവൂ 
ഗവ:ടവാകകഷണ ഹയ ടസകറേി ൂള. ടെുവൂ നലളം വികലജി 
രകേക ഇുപത് ടസറ് സലതാണ് ൂള രവതിുനത്. 1930  
ടതാേിയി ുുുെിപേമ് കകായാലിടമാല സാപിച ഓുപളിൂെമാണിത്. 
ടക.കകായടി എനവുടെ മകള ഖേീജ ടെുവൂ ആണ് ആേദ വിേദാതി. 
ുെകതി 40 വിേദാതികള ഉോയിുന ഈ ൂള 1957  സകാ 
ഏടറുു. 1974  ഹഹൂളായം 1990  വി.എച്.എസ്.സിയായം ഉയന 2004  
ഹയടസകറേിയം ആരംഭിച. ഗവ:ടവാകകഷണ ഹയ ടസകേേി ൂള 
ടെുവൂ സാകഹാേരദതിലം സാൂഹദ നീതിയിലം വദിതകരാുള 
സഹാുൂതിയിലം അവുടെ വളചയിലം അധിഷിതമായ ഒു സൂഹടത 
വിഭാവനം ടെുനകതാടൊപം വും തലുേയി ഇങടനയള ഒു കലാകം 
സാധദമാടണന് വിശവസിുകയം ടെുു . നുടെ രാജദതിടറ വാഗാനങളായ 
ടകാചുുങുടെ ഭാവി രതിജാബധും കമ നിരതുമായ അധദാപകരി 
ുരകിതമാകണം .
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LITTLE KITES OF

 GVHSS CHERUVANNUR



ശാരസാങേതികശാരസാങേതിക
ുങരാഗതിുടെ ഭാഗമായിുങരാഗതിുടെ ഭാഗമായി

വികസിചവികസിച
  വുന ഇഫങമഷവുന ഇഫങമഷ

ടെക്ങനാളജി ുു തലുറ ടെക്ങനാളജി ുു തലുറ 
ഫലരദമായിഫലരദമായി

ഉപങയാഗടെുുനഉപങയാഗടെുുന
എനതിടെ എനതിടെ 

അെയാളടെുതലായി ടെുവൂ ഗവഅെയാളടെുതലായി ടെുവൂ ഗവ..ടവാങേഷണലടവാങേഷണല
ഹയടസേെറി സ്ൂ ലിറില കകറ്സ്ഹയടസേെറി സ്ൂ ലിറില കകറ്സ്

  തയാറാേിയ ഡിജിറല മാഗസിടന കാുനതയാറാേിയ ഡിജിറല മാഗസിടന കാുന. . ുതിയുതിയ
  കാലതില സഗമക രവതനടത കാലതില സഗമക രവതനടത 

ഇഫങമഷ ടെക്ങനാളജി രങയാജനടെുതിഇഫങമഷ ടെക്ങനാളജി രങയാജനടെുതി
  വികസിെിുനതിുള ഒു ൂതന വികസിെിുനതിുള ഒു ൂതന 

രവതനം ൂെിയാണ് ഡിജിറല മാഗസിരവതനം ൂെിയാണ് ഡിജിറല മാഗസി. . 
ഡിജിറല മാഗസി തയാറാുനതിു ങവണി ഡിജിറല മാഗസി തയാറാുനതിു ങവണി 

രവതിച എലാ ലിറില കകറസ് അംഗങുംരവതിച എലാ ലിറില കകറസ് അംഗങും
  അദദാപിക അദദാപകും മു സഹരവതകുംഅദദാപിക അദദാപകും മു സഹരവതകും

  എലാവിധ ആശംസകളം ങനുനഎലാവിധ ആശംസകളം ങനുന..
                  

അജിത് ുമാര.ടി

ഹെഡ് മാറരഹെഡ് മാറര  
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It is with an immense feeling of 

happiness that I pen these few lines. 

We are blessed with extremely    

capable and dedicated teachers, 

 students and a strong good hearted  supportive PTA, thus 

born this  beautiful magazine. This venture has brought laurel 

to our school. I am glad that our  school thought of such a 

novel way to release a wonderful magazine of variety of 

thought provoking articles.

I must congratulate the students and teachers who put 

their heart and soul to make this mission a memorable one.

May God bless all those who made this dream a reality.....

SUSHAMA S JACOB
PRINCIPAL HSS
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ടപാുവിദദാഭദാസ രംഗടത 

ുതുണവിടെ അലടയാളിക 

ഔപൊരിക , അനൗപൊരിക വിദദാഭദാസ രവതനങളില 

മാടറാലി ടകാുകയാണ് സഗാമകതും കവ ഞാനികതും 

ഊുംപാുടമാുേ ുന ഒു മാസിക നുടെ വിദദാലയതില നിന് 

അണിടഞാുുനടവനത്  തികചം ആശാവഹമായ കാരദമാണ് . 

ലിറില കകറ്സ് മാഗസി എലാവിധ ആശംസകളം ങനുന, 

അഭിമാനൂവം ഒെം ആഹാദൂവം .

സ ഞീവച ുമൊര സ ഞീവച ുമൊര . . പജ പജ 
വജ വജ . . എചച എചച . . എസച എസച . . ഇ ഇ . . പജസജപലപജസജപല
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വിദദാതികളടെ സഗാമക ൃഷികളം,  

വിദദാലയവാതകളം ,പഠനാുബധമായി തയാറാേിയ രെനകളം 

അദദാപകുടെ ൃഷികളം ഉടപുതി വിദദാരംഗം 

കലാസാഹിതദങവദിുടെ സഹായങതാടെ ലിറില കകറ്സ് 

തയാറാുന ജാലകം ഡിജിറല മാഗസിന് എലാവിധ ആശംസകളം 

ങനുന.

                ഇതരടമാു ഉദദമതിന് തയാറായ അദദാപകും 

വിദദാതികും രങതദക അഭിനദനങ

സങേഹം                 

രഭരഭ..വിവി..പിപി              
ടഡപൂടിടഡപൂടി..എച്എച്..എംഎം
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ടെുവൂ ഗവ ടവാങേഷണല ഹയ ടസേണറി സ്ൂളിടല 
വിദദാരഗം കലാസാഹിതദ ങവദിുടെ സഹായങതാടെ ലിറില കകറ്സ് 
തയാറാേ ുന ഡിജിറല മാഗസി ജാലകം പ ുറതിറങ ുകങയാണ്. 
ആധ ുനിക സാങേതിക വിദദയ ുടെ പ ുത െ ുവെ ുക സ മതയ ുടെ ൪

ഡിജിറല ര പങ വിദദാ തികള ുടെ മ ുകയില ഒര ുങ ുകയാണ്൪ . 
എഡിറിംഗ ും, ആട ും, ര ഫ ് റീഡിംഗ ും പ ുത സാങേതിക വിദദയ ുടെ 
ങലാകതില ടെ അെ ുതറിയാ സാധിച ു . ഇത് നിങള ുടെ മ ുമില 
സ് ങനഹപ ടടവം സമെിേ ുന ു

ഹരിൃഷ് ണ െി എസ്

സ് റ ുഡറ് എഡിറ൪
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നവകേരളള
എഡികറോറിയല

പപളയാനതര കേരളം നേുന പാഠങ നാം 
ഉകകാളില എങി നാം ഒരു കതാറ 
ജനതയായി മാറും. ജീവകെ നിലനിപികന 
നാകശാനുഖമാകുന തരതിലുള മനുഷയകെ 
ഇടകപട ഭീതിജനേമാണണ. 
ആകഗാളതാപനതികെയും, ോലാവഥ 
വയതിയാനതികെയും ദുരതഫലം നാം 
അനുഭവിചു കോണിരികുനു. ഇനിയും ഒരു 
പരിഥിതി സംസണോരം നമുകിലാകത കപായാ 
ദുരതം വലുതായിരികും. ജാതിയിലാകതയും, 
മതമിലാകതയും നമുകണ ജീവികാം. എനാ, 
മലേളിലാകത, മരങളിലാകത, പുഴേളിലാകത 
നമുകണ എങകന ജീവികാനാേും? 
പപപചജീവിതതികെ താളം 
കതറികകാണിരികുനതിനു ോരണം 
പപജാപരാധമാണണ. മനുഷയ 
പപപചനിയമങകള പാലികാകത 
കപാേുനതുകോണാണണ. പപേൃതികയ േീഴടകി 
എന അഹങാരം അലങാരയി കോണാടുനു. 
വിേസനതികെ കപരി ജജവമഡലം 
തേനുകോണിരികുനു. ജീവജാലേങളുകട 
വംശനാശം, വനസപതികെ വിനാശം, 
ജലകപസാതസുേളുകടയും, മണികെയും, 
വായുവികെയും നാശം പപപചജീവിതകത 
പപതിസനിയിലാേുനു. സവജീവജാലങുകടയും
ജനനവും വളചയും തുടചയും നിലനിപും 
പപപചനിയമങളനുസരിചാണണ.

മനുഷയജീവിതതികെ സമസണതതലങളിലും 
സാമൂഹയ-രാഷണടീയ-സാപതിേ കമഖലേളികലലാം
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പപേൃതിവിഭവങകണ ഒഴിചു േൂടാനാവാത 
പങുണണ. എലാ പപശണനങകളയും 
പപതിസനിേകളയും ശാസണപത സാങതിേ 
വിദയകോണണ മറിേടകാനാവില എന തിരിചറിവണ 
നമുകുണാവണതുണണ.ഭൂമിയി ജനംകോളുന 
ജീവജാലങകണ ജീവികാനുള 
പപേൃതിവിഭവങളും അറിവും ഇനുണണ. എനാ 
അതണ പപാകയാഗിേതലതി എതണകമങി 
ലാഭചിതേളിലും, സസാഥതയിലും 
ആണുേിടകുന സപതണ വയവഥ ഇലാതാവണം. 
പപേൃതിവിഭവങ വിനികയാഗികുനതി 
േൃതയമായ തുലയതയും സാമൂഹിേനീതിയും 
ഉറപുവരുകതണതുണണ.

നമുകട പൂവിേ നമുകായണ പരിപാലിചു 
വചതാണണ ഈ പപേൃതികയ.  പപേൃതി നമുകായണ 
പശധകയാകട േരുതകലാകട ോതുവചതാണണ. 
“പതുപുപതനാകണ തുലയമാണണ ഒരു വൃകം” 
എനും, "മരങളി കദവതമാ വസികുനു” 
എനും, മലജദവങളും, ജലകദവതേും ഉകണന 
ഉദാത സങപങളും നമുകുണായിരുനു. 
വൃകങകണ രാജേീയ പദവി നേിയ 
അകശാേ ചപേവതി നമുകട 
കദശകാരനായിരുനു.

വരും തലമുറകുേൂകട അവോശകപട ഈ 
ഭൂമികയ േുകറ േൂകട കമചകപട നിലയി നമുകണ 
ജേമാകറണതുണണ. അതിനായണ വരും 
തലമുറേളായ വിദയാഥിേളുകട മനസി 
അവകബാധം കവരൂനി തഴയണകും വിധം നവ 
പരിഥിതി സംസണോരം നാം 
വളതികകാണുവകരണതുണണ. അതിനായി 
സണേൂ സിലബസി മറു വിഷയങ 
പഠിപികുന കപാകല പരിഥിതിപഠനതിനായി 
പാഠപുസണതേം പപകതയേം തയാറാകി, 
േരികുലതി ഉകപടുകതണതാണണ. 
അതരതി പരിഥിതി കബാധതി 
അധിഷണഠിതമായ സംസണോരം വരും തലമുറയി 
വളനു വരുകമനണ നമുകണ പപതീകികാം     

സോഫ് എഡിറ                                                  
കേ ടി കഗോപോലന
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IT AND SOCIETYIT AND SOCIETY

HST NATURAL SCIENCEHST NATURAL SCIENCE

HHumans haveumans have

been storingbeen storing

,retrieving , manipulating and,retrieving , manipulating and

communicating information sincecommunicating information since

3000 BC . But the term 'information technology' in its modern sense first appeared in a 3000 BC . But the term 'information technology' in its modern sense first appeared in a 

1958 article by Harold . J. Leavitt and Thomas.L.Whisler  published in the Harward  1958 article by Harold . J. Leavitt and Thomas.L.Whisler  published in the Harward  

business review . business review . 

Information technology refers to the application of computers and telecommunications Information technology refers to the application of computers and telecommunications 

equipment to store , retrieve ,transmit and manipulate data. It involves  networking, equipment to store , retrieve ,transmit and manipulate data. It involves  networking, 

hardware, software, the INTERNET or the people that work with these technologies . Inhardware, software, the INTERNET or the people that work with these technologies . In

the past few decathe past few decades , there has been a revolution in computing and communications. 

The use of information technology will continue at rapid pace. 

Information Technology has extensive use in our daily l
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1) Information Technology in Education: 

a) IT has made both teaching and learning easier through the use of audio-

visual presentation that keep the student interested and give them a greater 

understanding of the concepts .

b) Electronic books can be used to read the lectures,  submit tests and home 

assignments.

c) IT has introduced online courses that made education accessible for all the 

students from any part of the world.

d) IT has helped students access any information using search engines like 

Google instead of spending hours in a library .

e) IT also helps the schools prepare digital databases that make tracking a 

student record much easier .

f) EDUSAT is an interactive satellite based distance education system for India 

launched on 20 sep 2004 by ISRO. 

g) India's trusted broadband network on  EDUSAT for schools- VICTERS- was 

inaugurated by Dr.A.P.J.Abdul kalam on 28 july 2005 in Trivandrum which has 

revolutionized classrooms through interactive technology called IT@SCHOOL 

Project . 

2) IT and jobs

IT has created new and interesting jobs like computer programmers , hardware 

and software developers , web designers . IT has also led to the development of “home
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office” so that self employed persons can work at home.

3) IT communication

IT has revolutionized the world of communications . Communication is now 

possible between people at any part of the world by means of tele- conferencing,video 

conferencing, E-mail,Voice mail, fax, skype,etc. Various social communities like 

facebook , whatsapp , instagram , keep people connected .

4) IT and healthcare

Datebases to store patient data and health information help doctors evaluate a 

patient very quickly & share patient data. Computer is used in diagnosis – MRI , CT 

scan Ultra Sound Scanner etc.

5) IT in agriculture

Remote sensing satellites are used to give geographical information . That is 

used to choose better and for increased agricultural output. Computerised analysis of 

soil samples also help to optimize plant growth. IT helps farmers to make  quality 

decisions and market their product online.

6) IT in business

Office automation help improve working efficiency, productivity, keep data 

secured. Internet helps efficient collaboration and communication .

E-commerce helps in marketing one's product world wide eg: amazon, flipkart, e-bay 

etc. 
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7) IT in governance

a) IT'S contribution to India's development is immense. IT helps in improving transport 

communication through GPS, display traffic information, optimize route through google 

map and launch electronic pay tolls on highways. 

b) In Indian railway, IT helps us ticketing and ticket cancellation, time table information 

passenger information etc.

c) IT has a role in the development of banking sector in India. This has led to the 

development of the concept 24x7 banking through tele bank, ATM, internet banking, 

mobile banking etc..

d) IT has become an important means of providing  government services like payment 

of bills, making appointments for the use of public service, application for government 

job  vacancies etc..

Disadvantage 

* While IT has made the word a global village , it also has contributed to a lot of worries

in the minds of the people. From cell phone signal interception to e-mail hacking, 

people are worried about their once private information becoming public knowledge .

* While IT has revolutionized the business process ,it  has also reduced job 

opportunities 

* Social media addiction among youth and even kids can also be considered a bad 

effect of IT .Social media is also used for fraud and defamation.

Can you imagine life without computer and mobile? Information technology has 

made life much easier. Though there are disadvantages, we cannot turn our face 

against the boons given by IT to mankind. As a rational human being we have to use IT

in such a way that we can overcome the disadvantages with the advantages.
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മലദൈവങളെ വിെിചച
ൂരയിൽ നിനിറങി

ഇുൾ വിതറിയ കാുപാതയിൂളട
വിെറിയ മലളെരിവിൂളട

വിയർളതാലിച വയൽവരമിൂളട
ഓടികിതചച വരട കാുപപാളല

അവൾ വിൈദാലയുറളമുപമാപേകക
തെർന ളെളലാച പകൾകക

കീറിയ പാവാടയിലക
ുതകസെിയിലക

ൂചിയക ൂലക
ഉമളവചതച

ഇുവളര ആുളടയക
കണിൽ ളപടാതവൾ കാു.

മലയാെതിൻളറ
മിടാടങൾകിടയിൽ
അവൾ മിടാതിരികക

ചരിരതിളെ ളചപടിവിൈദയിലച 
ളചുതായച ളചുതായച

ൂപടതിളെ വരകെിൽ
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ുുങികുങി
കണകിളല ളകണികെവളെ

കണീരണയികക.
സയൻസിളല ൈഹന വദവസ

ൈഹികാളത കിടകക
എളെനാൽ,

അവുളട ൂരയിപലാ
ഊരിപലാ ഉയുന

വാകകപൊ വാകദങപൊ അല
കാസച ുറിയിൽ നിറയനതച

എങിലക ഉചകഞിയവളെ
ദഹൂൾ പടിവളരളയതിച

ഇപപാൾ ഉച ളെലടികപമാൾ
അവുളട ളനെിടികക

കാസിൽ പചാുകറിയളട
മണമിേയപമാെച 

പാവാടദക ുുകിളകടി
വിശപിൻളറ കാപററച

പേകിയ ഓർമകൾ ളകാറിചച
അവൾ അതിമരപചാടിലിരികക

തെർന ളെളലാച പകൾപക
ദപുളവളക ുടിചച

സകൃപിപയാളട
കാസച ുറിയിൽ പുങിയിരികപമാൾ

വിശപച തികിതിരകി
ുനിൽ വു നിൽകക

പിളനളയപപാപോ അതച
വരിളതറിപപാുക

ഒു വിൃതികടിളയപപാളല .
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പയപണികെ ശതമായ ഇരുപികെ മുേളിലുള അടി 

ശതമായി അടച േണുേ തുറകാ എകന 

നിബനിതനാകി. എകന ലകയമാകി കേശകവട 

എകെ അരിേികലകണ വരുനുണണ. 

"അല സാകറ സാറിവിടാകനാ? ഞാ സാറികന എവികടാക കതരകെനണ വല 

നിചയൂകണാ? സാറികന കഹഡണ മാറ  അകനസഷിചിരുനു. കാസി കപായകപാ 

സാകറാന ും പറയാകത കപകടനണ ഇങടണ കപാനൂനണ പറെു. കത സാകറ വകയ".  

“അതണ......അകതടാ എനികണ നല തലകവദനയാ. ഞാകനാനണ കറസണ ടണ എടുകാനണ 

വിചാരിചിരികുേയായിരുനു. ഹാഫണ കഡ ലീവാ. സാറികതാനണ കഹഡണമാറകണ 

കോടുകകാ. പികന കദ ഈലീവണ കലറ റും. ഞാ കോകടഴണസിലുണാവും. ഒനണ 

കഡാേണടകറ ോണികണം. എനാ ശരി"

 കേശകവടകനാടിപതയും പറ െണ ഞാ സണേൂളീനിറങി. കോകടഴണസണ 

ലകയമാകി ന ടനു. ബസിനുള ദൂരം ഉണായിടും നടകാ എകെ മനകസകതാ 

കവപി. മനസിലുള ഭാരകമാകക എനികകാനിറകി കവകണമായിരുനു. നാലാം 

പിരീഡണ കാസി കേറി േുകടടാകണ േുറചണ വകും കോടുതണ 

നികുകപാഴായിരുനു ആ പപതേടലാകസാരു ോതിേശതികയാകട എകന 

അതികലകണ അടുപിചതണ 'ആരയ'എനണ ചുവന നിറതി വലിയ അകരതി 

എഴതി കവചിരുനു. എകതാ ആ കപരണ േണകപാ തകന എകെ േണുേ 

ഈറനണിയാ കവപികവയ കപാകല എനികണ കതാനി. അതാ കേശകവടകനാടണ 

നുണയും പറെണ കവഗം ഇകങാടണ ഇറങി കപാനതണ. എകതാകകകയാ ചിതിചണ േൂടി 

കോകടഴണസി കപകടകനതിയ കപാകല കതാനി.പൂകചടികടിയികലാളിപിച 

താകകാകലടുതണ വാതി തുറന ണ, മയകതിനായി എകന േടി മാടി വിളിചു. 
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േടിലി േിടനണ ഒരപകനരം േണുേ അടചു കവചു. കപകടനണ എകെ മുനികലകണ

ആ മുഖം േടനുവനു. ആരയയുകട കചാരവാന ആ മുഖം. േഴിയുനില എപത 

പശമിചിടും ഈ  ദിവസം എകെ മനസി നിനും േടനുകപാേുനില. മനസികന േലണ 

ആകികകാണണ മൂനണ വഷങകണ മുനണപിലുള ആ ദിവസം ഞാ ആകലാചിചു. 

ഡിപഗി  complete കചയാനായി ആദയമായിരുനു അനാഥാലയതി നിനും 

ഞാ വിടണ നിനിരുനതണ. േൂകട ഇതുവകര പഠിച ആരും അനിലായിരുനു. 

അതുകോണണ കഹാറലി നികാ ഭയങര ഇഷണടകകടായിരുനു. എകെ േൂകട 

ഇതുവകര പഠിച ആരയ ഉണായിരുനു. േൂകട ആ വായാടി ഉളകതാണണ പികന അലം 

സമാധാനായിരുനു. മറുളവകരകാ ഞാ അവകളാടായിരുനു അടുപം. 

ചകികകാതചങര. ആരുമിലാതവെ  വിഷമം അവകണ  മാപതകമ അറിയൂ. 

അകത അവളും എകനകപാകല ഒരനാഥയായിരുനു. ഞാനിനും ഓകുനു. ഞാ 

കോകളജി ആദയമായി കപായ ദിവസം സസയം പരിചയകപടുതാ൯ എലാവകരാടും 

പറെു. ഞാ  ഒരനാഥനാകണന ോരയം മറുളവകര അറിയിചണ അവരി നിനണ  

സഹതാപം േിടാ ഞാനാപഗഹിചിരുനില. അതുകോണണ തകന അനാഥനാകണന 

ോരയം മറുളവരി നിനണ മറചണ കവയണകാ ഞാനാപഗഹിചു. പകക അനണ എകെ 

േൂടുംബകത േുറിചണ എതണ പറയുകമനറിയാകത ഞാകനാരുപാടണ വീപുമുടിയിരുനു. 

അതികെ ചിതയി നിനുണനതണ ടീച ജേകോണണ എകെ മുഖതണ വീശി 

കോണണ “          " Now this is your chance to go and introduce yourself എനണ 

പറെകപാഴായിരുനു കപകടനണ സീറി നിനണ ചാടി അടുത നിമിഷകത 

േുറികചാനു ചിതികാ കപാലും മുതിരാകത ഞാ തുടങി. “     I am Nithin from

.       .   ” Cherthala i fnished my BA from Cherthala college And my home ഇതും 

പറെണ ഞാകനാരു ദീഘ നിശസാസം വിടു കോണു എലാവകരയും ഒനണ കനാകി. 

കപകടനുള എകെ വയതിചലനം എലാവരും പശധികചനണ  കതാനുന തരതിലാണണ 

എലാവരുകടയും േണുേ എനികലകണ സണപശിചതണ. ഞാ തുടനു    .... I am an or

കപകടനണ ആരയ ടീചകറ വിളികചാണണ ടീചകറ ലകയമാകി  നടനു. 

അവകളകതാകകകയാ ടീചകറാടണ പറെു. എനിടണ ടീചകറയും േൂടി പുറകതകണ 

കപായി. ആ തകതി ഞാ ടീചകറയും കനാകി ചിരിചണ സീറിലിരുനു. "നീകയതാ 

പറകെ" എനും കചാദിചണ  േൂടുോ൪ വകനങിലും ഒനുമിലാനും പറെണ ഞാ 

തടിതപി. 

 Lunch break  ഞാ ആരയകയാടണ ആ ോരയം അകനസഷിചകപാ 
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അവകളകനാകടാരു കചാദയമായിരുനു. "നിനകണ  sympathy ഇഷണടലകല "? എകെ 

സസരതി നിനണ എകന മനസലാകാ േഴിെ അവളായിരുകനകെ പപിയ 

േൂടുോരി. ഇതിലും നകലാരു  േൂടുോരികയ എനികണ േിടില. സുഹൃദണബനതികെ 

ആഴതി അവകളകന കോകണതിചിരുനു. അവളുകട ഏകതാരു ബുധിമുടും 

എകനാടായിരുനു അവളാദയം പങൂകവചിരുനതണ. അവകള കപാകലാരു 

കപങകളനികുണായിരുനു എങി എനണ ഞാ പല തവണ ആപഗഹിചിടുണണ. 

എകന ഒരനാഥകനന സങടങളി നിനണ േരേയറാനും ആ കതാടാവാടികണ 

േഴിെിരുനു. അവകളകെ അനിയതിയായും ഞാനവളുകട ഏടനായും ആ മൂനണ 

കോലം കോണണ േഴിെിരുനു.

കോകളജണ ദിവസങ എനി നിനതികവഗം കോഴിെുകപായിരുനു.  Exam

േഴിെു അനണ തകലനായിരുനു ആ ദിവസം! ആരയയുകട പിറനാ. എകെ 

കപങളപടികണ ഏറവും നല പിറനാ സമാനം നോനായി ഒരുപാടണ 

തപതപാടിലായിരുനു ഞാ. അവളുകട ജീവിതതികല മറകാനാവാത ഒരു ദവസം

സമാനികാനായി.  രാപതി 11:30 ആേൂകപാ പുറതിറങി നികാ ഞാ 

അവകളാടണ പറെു. പിറനാ ദിവസം കപാലും മറനിരുനു അവ.

ആ സമയം തകന അവികട എതാനായിരുനു എകെ പാ. എനാ  order കചയണത

കേകണ േിടാ േുറചണ ജവേി. കഹാറലിനണ മുനി എതുനണകപാ 12:10 

ആയിരുനു. ഞാ എതാ

ജവേിയിടും ആ േുരിപണ എതിയികല

എനും േരുതി അവ ോതണ

നിനിരുനു. അവളുകട കഫാണികലകണ

ഞാ വിളിചണ കനാകി. കഫാ റിങണ

കചയുന ശബണദം എവികട നികനാ

എകെ ോതുേകള കതടികയതി. 

േയിലുണായിരുന സമാനകപാതിേ നിലനിടണ ഞാ കഫാ ലകയമാകി 

ഓടികപായകപാ കഫാണികെ സണപേീ ഒനാകേ കപാടിയിരുനു. അകതകെ മനസി

ഒരാഴതിലുള വിള വീഴണതി. എകെ ശസാസം ആസമയം നിലചണ 

കപാേുകമകനനികണ കതാനി.എകെ മനസണ എതികനാ കവപി. ഞാ 

എകങാകടനിലാകത ഓടി. കപകടനണ എകതാ കവപകലാ കതങകലാ  എകെ ോതി 

വനണപതിചു. േൂടിനിന കചടിേളുകട ഇടയി ഒരു ജേ ഞാ േണു. അകങാടണ  
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കപായി കനാകിയകപാ ഞാ േണതണ എകെ ആരയയുകട കചാരകയാലിച 

മുഖമായിരുനു.

അവളുകട ശിരസണ േരിങലി കമ  ആെടിചിരുനു. എകെ ശബണദം 

നിലകുന കപാകലകയനികണ കതാനി.  "ആരയാ......" ഞാനാതു വിളിചു.. അവളുകട 

മുഖകതകണ ഒരുപാടണ തടിവിളിചു. ഒരുപാടണ േരെു. എതണ കചയണകമനറിയാകത 

എകെ ആരയകയ അശുധമാകിയ േരങകള ഒരുപാടണ ശപിചു. കപകടനണഎകെ കനകര

ഒരു റാത വിളകണ കവളിചം ദൂകര നിനണ തടുന കപാകല കതാനി. ഞാനവികട 

നികനണീറുു കനാകിയകപാ  േണീരി േലങിയ േണേളാ ഒരുപാടണ വിളകിെ

കവളിചം േണു. "കദ അവികട നിനാ കപണികെ നിലവിളി കേടതണ എതാകണാ ആകവാ

എലാവരും കവഗം വരൂ". ഞാ നികുന ഥലകത ലകയമകിയായിരുനു 

അവരുകട യാപത. ഞാനവികട നിനണ മാറി മകറാരു ഥലകതകണ നീങി. കപകടനണ ഒരു 

വാ  ശരകവഗതി ആരയയുകട അടുകതകണ വനു. ആേൂടതി കനതൃതസം 

കോടുതിരുന 5 കപ ആരയകയ േയറി ആശുപപതിയികലകകനും പറെണ കപായി. 

പകക അവരുകട േണുേകള എനികണ വിശസസികാ പറിയിരുനില.

അടുത ദിവസം ആരയകയ ോണാനായി അവിടകത ആശുപപതിേളികലലാം 

ഞാനകനസഷിചു .ഒരു തുപണ കപാലും േിടിയില. പകക ോലതികെ ോറികെ 

കവഗതയി ഞാനിവികട അടിെണ േൂടി. ഇകനകണ 3 കോലമായി. ഇതുവകര എകെ 

പല കചാദയങകും ഉതരമുണായിടില. ആ നാടി അങകനകയാരു സംഭവവും 

നടനിടികലന ഭാവമായിരുനു ഏവകും. ഇരുടികെ മറവി ഒരനാഥകപണിെ 

നിലവിളി കേകാ ആരണ മുതിരും? ചിതേളി നിനുണനണ ഈറനണിെ 

േണുേ തുടചണ കോണണ എണീറകപാഴായിരുനു കേശകവട വാതി തുറനണ 

വനതണ  “അല സാറിതുവകര കഡാേണടകറ ോണാ കപായികല?”    
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                                  അുപ്അുപ്

ഫാതിമ തെ ഫാതിമ തെ 10 G10 G

                        അനയഹെ വയറിഹെ എരിചി ഹകുതാഅനയഹെ വയറിഹെ എരിചി ഹകുതാ

            സവയം എരിുു എും അുപ്സവയം എരിുു എും അുപ്

അവ എരിുദമാ    ഞാഅവ എരിുദമാ    ഞാ

ആരു ദവണി എരിുു എനവ ചിനിചിലആരു ദവണി എരിുു എനവ ചിനിചില

അവനറിയാം അവനി നിന്അവനറിയാം അവനി നിന്

ഒുപാട് ദപര എഹനാഹെദയാ രതീകിുുഒുപാട് ദപര എഹനാഹെദയാ രതീകിുു

അതിനാ അവ എരി ു തീരുുഅതിനാ അവ എരി ു തീരുു

മുളവഹെ എരിചി ഹകുതാമുളവഹെ എരിചി ഹകുതാ..............



     

ഓ൪മമുേിപ്

നുഹട ജീവിതതിഹെ ഏറവം രധാനഹപട ുദര

ുരഭിെമായ ഒു കാെഘടമാണ് ുടിൊെം. ഓദരാുതരും ഉണാും 

ഒരിെലം മറൊ പറാത പെതരം മദനാെരമായ ുടിൊെ 

സദരഭങ. 

എഹെ  ഏറവം  ുദരമായ  ഒു  കാെമായിുു  എഹെ

ുടിൊെം.എഹെബാെയകാെതിഹെ  പുതിും  എഹെ  ഏറവം

രിയഹപട എഹെ വെുപുഹടും എഹെ വെുമുഹടും ൂഹടയായിുു.

ഓദരാ  നല  ബാെയകാെ  ഓരമകളം  എഹെ  മനസി  മിനിമറുു.

രാവിഹെ എലാവദരൊളം ദനരഹത തഹന എുദനറ് ുളിച് പൗഡറിട്

നല  ദവഷതി  വെുപുഹട  ൂഹട  സസെിളി  വെുപുഹട

ദജാെിഥെദതെ് ദപാകാ എനിെ് വളഹര ഇടമാണ്.  വെുപുഹട

പചെറി  പീടികയി  ഞാ  തഹനയായിരിും  രധാന  കചവടൊരി.

ആവശയൊര വുദമാ അവരു ദവണത് എനാഹണന് തിരൊനം

അു  ൂെി  ഹപാതിു  ഹകാുൊനം  എനിെ്  വെിയ

താപരയമായിുു.  ചിെ  സമയത്  ഏഹതങിലം  പചെറി

ഹതാുകളിചാ  വെുപുഹട  അുത്  നിും  നല  നളം  കിടിയിുണ്.

അും  കിടി  സമാധാനമായി  ഇതിരിദനരം  ുഖം  വീരപിച്  പിണങി

നിുദമാ എനിെ് കിും വെുപുഹട അുുനിന് ഒു ദൊെിദപാപ്
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ഫീ !...

വെുപുഹട  പെ  ൂുകാും  എഹെും  ഹബറ്  ഫണ്സ്  ആയിുു

അൊെം.  ഉചെ്  ഞാനം  വെുപും  ഒുമിച്  വീടിദെെ്  മടങം.

അദപാദേും വലുമ അതുര മീകറിും ദചാറം ഉണാെിയിരിും.

അദപാ വിചാരിും എഹെ വലുമ ആ ഒു ുെി തഹന എന്. അു

കേിു  കേിഞാ  എനിെ്  എവിഹടനിനാണ്  ശകി  െഭിുനഹതന്

പറയാ കേിയില.പിഹന സവുദനരമായാ അയപെഹത എഹെ

ൂുകാര  എലാും  ഒുമിുൂും.  അന്  എനിെ്  ഒുപാട്

ൂുകാുണായിുു. പെും ഇദപാ വീഹടാഹെ മാറി ദപായി. എനിെ്

ദവഹറും  രിയഹപട  ൂുകാര  ഉണായിുു.  നല ഹവളത,  കുതി

ഞാ മണിഹകടി  ഹകാുത എഹെ ുദരി  എന ൂച പിഹന ുവന

ൂവലള ൂറ എന ദകാേിും. ഇവരെ് തീറ ഹകാുൊനം കളിപിൊനം

എനിെ്  വളഹര  താപരയമാണ്,  കാരണം  ഇവഹര  എനിെ്  വളഹര

ഇടമായിുു പഹക ഇുവും ഇദപാേില. സവകിട് ൂുകാഹരലാവും

ഒുമിു  ൂടിയാ  ഞങ  പെതരം  കളിക  കളിൊറണ്.

കളികഹളാഹെ തീരനാ നമളാ കേിുന ഒു ുതിയ കളി ഞങ

കുപിടിും. 

അനഹത  ഞങളഹട  ഒു  ൂുകാരനായിുു  ആ  രദേശഹത

മരപണിൊര  അബ.  ഞങെ്  അയാഹള  വളഹര  ഇടമായിുു.

അദേെതിഹറ പണിുരയി ദപായിരിൊനം കരകൗശെ സിദിക

കാണാനം ഞങെ് വളഹര ഇടമായിുു.  അയാ ഞങഹൊു

ുടിുര ഉണാെി  തനിുു.  നല അസ വീട്.  അതിഹെ വീുൂടെിന്

ഞാ  എഹെ  ുദരിദയും,  ൂറദയും  ഒഹെ  വിളിചിുു.  ഞങ

കഞിും  കെവം  ഹവു  കളിും  എഹെ  ുടിുരയിഹെ  അമായി

ഞാനായിുു. എഹറ ൂുകാരി അമ, മഹറാരാ ഗുകാര പിഹന

ഒു  ൂുടി.  അങഹന  ഞങ  ഒു  ുുംബമായി  മാറം.

കളിുനതിനിടയി സമയം ദപാുനത് അറിുകദയയില. വലുമ കളി
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മതിയാെി  വാ  എുപറുദമാ  വീടിദെെ്  കയറാ  വലാത

മടിയാണ്.  പദക എഹന പിടിു ഹകാുദപാും.  എഹറ വലുമ തന

എഹന  ുളിപിച്  തും.  എഹറ  വലുമ  എനിെ്  ഒുപാട്  ഉുുക

തയ്ച് തരാറണ്.  നല അടിഹപാളി ഉുുക. അത് ദേെതിടാ ഞാ

ൂുത ുദരിയാും. 

രാതി  8  മണി  ആുദമാദേും  വെുപ  ദജാെികേിഞ്  വീടിഹെും.

വെുപ ദകാൊയിദെെ് കയറന ശബം ദകടാ ഉടഹനതഹന ുറിയിഹെ

തറയി ഉറങിയുദപാഹെ അഭിനയിു കിടും ഈ ഞാ.  അുകു

വെുപ  അദയാ  ഉറങിദയാ  എന്  പറുദമാ ചാടിഹയുദനറ്  പാവം

പറിദച എുപറയ എനിെ് വളഹര ഇടമായിുു.  ഇുതഹനയാണ്

എലാേിവസവം  പതിവ്.  പിഹന വെുപ  ദപാുദമാ കയി എനിെ്

എഹനങിലം  കുതിയിരിും.  മിഠായിദയാ,  ബികദറാ,  റിെദറാ

അങഹനഹയഹനങിലം.  ഞാ വെുപഹയ എദപാും കാതിരിെൊണ്.

വെുപുഹടും  വെുമുഹടും  ൂഹട  ഹകടിപിടിച്  കിടെൊണ്

എനിെിടം. 

വെയപും  വെയമും  തഹനയാണ്  എഹെ  ദറാദമാഡസ്.എഹറ

ുടിൊെഹത ഇതരം ഓദരാദരാ സദരഭങ, എനിെ് തിരിു കിടാ

ആരെിുന ആ മുരിുന ഓരമക,  ഇദപാും എഹറ മനസി

ൂു തളിരു നിുു.
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അലയടികുന തിരമാലേകിടയി വിതുപുന കനകചാകട തകെ 

േഴിെോല ഓമേ ആകലാചിചു. ഓകരാ ദിവസവും  തനികലാകത ജീവിചണ  

തീകുന  ഒരു മനുഷയ. തകെ ദുഖങളും സങടങളും തിരമാലേളുമായി 

പങുകവചു. മനസികെ ഭാരം പങുവയണകാ ആരാണുളതണ.  ഒരു കനരകത 

ഭകണതിനണ കപാലും വലാകത അലകയണി വരുനു.

 അകനാരു സുപപഭാതം. സൂരയരശണമിേ  േൂരിരുടികന മാചു കോണണ കമകല 

േടനുവരുനു. തകെ അരിേി കവച സചിയും   കതാളിലിടണ, ശുഷണേിച 

ജേേളാ   ഭികാപാപതവും എടുതണ  രാവികലകത  ഭകണതിനായി  യാചന 

തുടങി . പതിവുകപാകല താനിരികുന ബറാഡി കചനിരുനു. എനും 

അയാളുകട പാപതതി ഒരു കചറുപകാര  ജപസ ഇടും. അവ ഥിരമായി 

ോണാറുണണ. ആ ദിവസം പതിവണ സമയമായിടും കചറുപകാരകന  ആ വഴികകാനും 

േണില.

 േുറചു ദിവസം േഴിെു. ഒരുദിവസം  തകെ പാപതതികലകണ ഒരു പതു രൂപ 

തുടണ വീണതണ േണു, അയാ മുഖമുയതി കനാകി. അതാ ആ പഴയ 

കചറുപകാര. അവകെ മുഖതുകനാകി  അയാ കചാദിചു, എതാ 

േുറചുദിവസം ആയകലാ േണിടണ.  എതുപറി ? പനി ആയിരുനു, അവ മറുപടി 

പറെു. എതുപറി വലാകത കീണിചകലാ ? അവ അയാകളാടണ  തിരിചുകചാദിചു.  

അയാ മുഖം താഴണതി. അയാളുകട േണുേ നിറയുനതണ അവകെ 

പശധയികപടു.

 അവ കചാദിചു എതിനാ േരയുനതണ ?  അവകെ കചാദയങ തുടനു. 

ഒനിനും അയാ മറുപടി പറെില. അവസാനം  വിതുപികകാണണ പറെു..... 

ആരും ഒനും തനില......

  സാരമില, എകെ  േൂകട വരൂ... ഞാ നിങകണ ഭകണം  വാങിതരാം.   
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അയാ ആ യാചേനണ ഭകണം വാങി നേി. കമകലകമകല േഴികാ തുടങി. 

ഭകണം േഴികുനതിനിടയി അവ അയാകളാടണ കചാദിചു. നിങകാരുമികല ? 

അതണ കേടതും  അയാളുകട േണുേ നിറയാ തുടങി.  അതിനിടയിലും ഭകണം 

േഴിപണ തുടനു... ഒരുവിധം വിശപേനകപാ അയാ പറയാ തുടങി..... നല 

രീതിയിലാണണ ഞാ ജീവിചിരുനതണ.  എനികണ മേനും മറണ േുടുംബാംഗങളും 

ഉണായിരുനു. മേനു കവണിയാണണ ഞാ ജീവിചതണ.  അങകന േുഴപമിലാകത 

ജീവിചുകപാരുന  സമയതാണണ,  കചയാത േുറതികെ കപരി ഞാ 

ജയിലിലാേുനതണ. എകെ േുടുംബാംഗങ കപാലും എകന മനസിലാകിയില. 

അവിശസസിചു. എകെ എലാമായിരുന  മേ കപാലും എകന വിശസസിചില. 

ജയിലി നിനണ തിരികചതിയ എകന, അവ വീടിനിനണ ഇറകിവിടു.  േഥകേടണ  

അവകെ േണും  നിറയാ തുടങി. ആ യാചേകന അവ സസതം വീടികലകണ 

േൂടികകാണുകപായി. അനാഥനായ  അവ, അയാകള സസതം അഛകന കപാകല  

പരിചരിചു.

 എങിലും, ഇടയണകികട  മേകെ ഓമേ അയാകള കനാപരകപടുതി.... 

തകെ മേകെ ശബണദകത തിരമാലേളിലൂകട തിരയുേയായിരുനു 

അയാ.......................

***********************************************************
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ഇനകത വിദയാഥി സമൂഹതി മാധയമരംഗം 

വഹികുന പങണ വളകര വലുതാണണ. നവ

മാധയമങ പലകപാഴും ഉപോരവുമാണണ  മറു

പലകപാ ഉപപദവും. മാധയമരംഗതിെ

ഉപകയാഗം വിദയാഥിേളി പലകപാഴും നയ പതന

അറിവുേ പേണ വയണ കാനും

പരിശീലിപികാനുളള അവസരം ഒരുകുനു. ഒരു

സംശയതിനണ കപാകലയുളള  ഉതരം

വിരതുപി ലഭയമാകുനു ഓകരാ സാമൂഹയ

മാധയമങളും. വിേസനതിലും ഇനണ നവ

സമൂഹയ മാധയമങളുകട സസാധീനം വളകര

വലുതാണണ. വിദയാഭയാസതിെ പുതിയ വാതായനങ വിദയാഥിേകണ മുനി 

തുറകാ നവ മാധയമങകണ േഴിയും. 

എപതകതാളും ഗുണകമനയുണനണ വാഴണ തി പാടിയാലും അതിെ പിനി 

ഒളിചുേിടകുന നിഗ ൂഡതയുകട ഒരായിരം  വഴിേളുണണ ഇതിെകയലാം പിനി. 

അതണ തിരിചറിെണ പപവതികാനുളള ബുധി ഇനകത വിദയാഥി 

സമൂഹതിനില. അതണ വരുതി തീകുന നിരവധി പപശണ നങകള േുറിചണ 

ചിതികാനുളള ബുധി ഇനകത വിദയാഥി സമൂഹതിനില. 18 വയസണ കപാലും 

തിേയാത േുടിേളുകട ജേേളിലുളള സണ മാടണ കഫാണുേ അവകര കതറികില 

എനതി അസംശയമാണണ.
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സമൂഹ മാധയമങളുകട ദുവിനികയാഗം മൂലം, എതിനണ സമൂഹ മാധയമങകള 

മാപതം പറയുനു. എപതകയപത  Games മുതിന േുടിേ മുത സംസാരികാ 

കനകര പഠിചിടിലാത േുടിേകള വകര ആേഷികുനു. അവകര അതിെ 

േുരുകഴിേളികലകണ വലിചയകുനു. അങകന മരണതിെ പടിവാതികലതുനു. 

ഇനണ  നവമാധയമങളി അംഗമലാത ഒരു േുടികയ ോണുേ എനതണ കപാലും 

അപൂവമായിരികും. സണ മാടണ കഫാ ജേേളി േിടിയാ ഒനണ കനാകാത 

കപാലും  വിദയാഥിേ അപൂവമാണണ. ഏവകരയും ജേ ോടി വിളികുന തപതം 

അതിലിനും ഒളിെുേിടകുനുണണ.

 

സമൂഹ നവ മാധയമങ ഇനണ കലാേതണ സൃഷണടികുന കോടും ചതിേകള 

േുറിചറിെിടും അവ വിപശമികാ പറ െയച നിരവധി ആളുേകള അറിെിടു 

കപാലും ഇനകത യുവ സമൂഹം പിതിരിയുനില. ോരണം ഒരു പതിവണ കതറിചാ 

അകതാരു പതികേടാ. മാതാപിതാക കപാലും ഇതികന േുറിചണ ചിതികുനില 

എതുകോണണ  ? സസതം മകകള ഒനും അറിയികാകത ഒരു േഷണടപാടും 

കതാടുതിണാകത അവകണ  വളതണമായിരുനു. ഇനകത േുടിേ 

കവദനയുകട ര ുചി അറിയുനില. സുഖവും സകതാഷവും കോ ണണഅവരുകട ജീവിതം 

ധനയപൂണമാകുേയാണണ മാതാപിതാക. മകളുകട ആവശയങ എതുമാേകട 

ഒരു നിമിഷം കപാലും ചിതികാകത എപത േഷണടകപകടും അവകണ മുനി 

എതികും, ഓകരാ മാതാപിതാകളും. വിദയാഥിേകിടയി മരണതിെ 

നിരകണ (ആമഹതയ) േ ൂടുനതിനണ ഒരു പപധാന ോരണവും ഇതണ തകനയാണണ. 

സകതാഷം മാപതം നിറെ ജീവിതതി ദു:ഖവും നിരാശയും എകതനറിയാത 

ജീവിതതികലകണ ഒരു സങടം അടിമറിെണ എതുകപാ അതണ താങാ 

അവരുകട മനസിനണ േഴിയുനില. അപതകതാളം ദുബലമായിടുണാേും ഓകരാ യുവ 

സമ ൂഹം.

ഇനകത ഓകരാ സുദരമായ നിമിഷങളും സണമാടണ കഫാണുേളും മറും 

േയടകി. തീ കമശയുകട വടതിലിരുനണ ഭകണം േഴികുകപാ കപാലും തകെ 

ബനുകകള ഒനണ കനാകാ കപാലും കനരമില. വികനാദഥലതും സൗഹൃദ സംഗമ 

ഥലവും എലാം ഒരു കമാജബലി മാപതം ഒതുങി. ഒരു പകക ഇനണ മനുഷയകന 

സസാഥനാകിയതണ കപാലും പുതിയ ചുറുപാടും രീതിേളുമാണണ. േുടിേ ഓടിയും 
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ചാടിയും േളിചും ചിരിചും േഴികയണ അവധി ോലവും ഒരു ടാബണ കലറിെ മുനി 

അകലങി ഒരു വീഡികയാ ജഗമികെ മുനി ഇലാതായി. സുഹൃതണ ബനങളുകട

ആഴം േുറചണ സണ കനഹബനം കവറും അഭിനയേഥേ മാപതമായി. ഒരു വിധം 

പപായമായി േഴിൊ വാധേയകത നയികുനതണ ഓമേളാണണ. പകക 

ഇനകത ബാലയതിനണ വാധേയതി ഓമികാ മധുരമൂറുന ചില ഓമേ 

അനയമായിരികും. നവ മാധയമങ ഓകരാ വിദയാഥികയയും 

സംസോരശ ൂനയനാകുനു. അനുേരണതിെ നിചലതയി അവ 

വിര ൂപങളാകുനു. ഒരു പകക ഇതണ സംസോരകത മാപതമല ബാധികുനതണ 

ആകരാഗയകത േ ൂടിയാണണ. നിരവധി കരാഗങ തലകചാറികനയും േണികനയും 

ബാധികുനു. അവ നാളകത തലമുറകയ തകന നശിപികാം.

േരുതലികെയും തിരിചറിവികെയും തിരിനാളം ഇനിയും എവികടയും 

ജസലിചികലങി അനയമാേും നമുകകാകരാ സംസോരവും. ഇകതലാം മനുഷയകന 

അറിവിലായണ മയികലകണ നയികുനു. മനു ഷയകനന ഭാവം കപാലും മാറിേളകെകാം.

അപേമങളായ ഓകരാ തലമുറകയയും വാതികയടുകുനതി പപധാന പങണ നവ 

മാധയമങ വഹികുനു. ോലിേ പപസതികയറുന ഒ.എ. വി. യുകട വരിേ

 " കവടുേ മുറികുേ പങ് വയ്  കുേ, രോജജള പതനള ജനപഥകമോകകയുള 

കേോനുള തിനുള വോ ഴുേ സിളഹങളോയുള പുലിേളോയുള, മതജരോവുേ 

മോപതള വയ ജനുന ജയികുനു". 
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 കേരളകേ നി േകളിതത

ുരിതതി േണീർ േഴയിൽ

േനിുേ നീ നി േകളള

നി േകൾ അലകയത ഞങൾ

തതങംതണുേതയി േതകേടവൾ നീ

എനിനിര കേതപിഠയതയി

േതടം േലും ുഴും നിേഞതകലത

നി ൂരൃതി

നദിേളം ുഴേളം നിേഞതതളണ 

ളേതു കേരളം

ഒു ളവുേളതതകരതർമ

പിുുുങൾ ത കരതദനം

നീ കേൾുേ

ഈ ുുവൽസരതിൽ ുുജീവ

ുടികളെ നി  േണിൽ

ഐശവരയതി ുുനതുേൾ.
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കവിത

അനനദ ടക െി    

 8 D

ദകരളീയംദകരളീയം



                സഫലമീയാതസഫലമീയാത

പരിണത  പപജനും  പഡിതനുമായ  േവിയാണണ

എ എ േകാടണ.  തകെ  ജീവിതം  സാഹിതയതി

അപിചണ  േവിതേളിലൂകട മലയാള മനസിനണ  അകേഹം തുറനുോടി.  കരാഗബാധിത

സമയങളി അകേഹം അനുഭവിച കവദനേളും വിഷമങളും ഒരു തൂലിേയിലൂകട

കലാേതിനണ  സമപിചു.  ആ  േവിതയാണണ

"സഫലമീയാപത".ഈ  േവിത  ചിപതങകള  കപാകലതകന

വിവകിതകത മുഴുവ പൂണതകയാകട അനാവരണം

കചയണതു  തരുനു.  ദുരിതപൂണമായ  േയണകപറിയ

അനുഭവങ,  തകെ  ഭാരയയുകട  സമീപനം  തുടങിയ

എലാമാണണ  േവിതയുകട  മുഖയ  ആശയം.  തിരുവാതിര

എന മലയാള ആകഘാഷകത ോതിരികുന േവികയ

ഇവികട  ദൃശയമാേുനു.  തണുത  ധനുമാസതി

തിരുവാതിര  ദിനതി  ഞാനീ  ജനലഴി  പിടിചു  നികകട  എനും  േൂടാകത

ഭാരയകയാടണ തകെ അരിേി നികാനും ഒരു ചുമയി ഈ പഴയ േൂടായ ശരീരം

വീണു കപാോം അതിനാ എ അരിേി നികൂ എനണ േവി പറയുനു.  ഇനണ

തകെ േഴുതിനണ കവദന േുറവുകണനും േൂടാകത ഞാ എകെ പഴയ ഓമേകള

ഓകകട  എനും  ഭാരയകയാടണ  തകെ  അരിേി  നികുവാനും  േവി  പറയുനു.

േടിലി ഏകറ കനരം േിടനണ ോണാ ോഴണചേ ഇലാകതയും മരുനുേളി ഓകരാ

രാപതിയും േഴിെണ ോതിരികുേയാണണ േവി തിരുവാതിര വരുന നാളിനുകവണി.
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" എപത കേോഴുത ചവപ് േുടിചു വറിചു നോള

ഇതിരി ശോനിതന ശകര നുണയുവോന"

മരുനണ  എന ചവപിനണ  അപുറം  തകെ  വിഷമവും  േഠിനവും  അശാതവുമായ

അനുഭവങകളയാണണ  േവി  ഇവികട  പറെിരികുനതണ.  ബാലയോലതുതകന

അസുഖതിനണ  അടിമയാണണ  അകേഹം  ജീവിതതി  ആനദം  ോണുനതണ

േവിതേളിലൂകട  മാപതമാണണ.  തകെ ജീവിതതി വിഷമം  മാപതകമ ഉണായിടുളപ,

ഈ വിഷമങ മാറി  എനാണണ തകെ ജീവിതതി സകതാഷവും സമാധാനവും

ശാതിയും വരിേ എന ദുഃഖപൂണമായ ചിത ഈ വഴിേളിലൂകട േടനു കപാേുനു.

തിരുവാതിര  വരുന  നാളി  നമുകണ  ഒരുമിചു  ആകഘാഷികാം  എനും  അടുത

കോലം  താ  ജീവികുകമനണ  ഉറപില  എനും  വിഷമകതാകട  അകേഹം  ഈ

േവിതയി പറയുനു.  വിഷുവും ഓണവും തിരുവാതിരയും  ഇനിയും  വരും  നമ

അകപാ ഉണാേുകമാ എനാകണ അറിയാകമനും ഭാരയകയാടണ കചനണ നികാനും

നമുകണ പരസണപരം സഹായ മപതമായ ഊനു വടിേളായണ നികാം എനണ പറെണ

േവിത അവസാനികുനു.

അകനേം അവാഡുേകണ  അഹമായ ഈ േൃതിയി േകാടണ  തകെ ജീവിതം

തകന വണികുനു. േയണകപറിയ തകെ അനുഭവങളാണണ േവി ഈ േവിതയിലൂകട

നിവഹികുനതണ.  തിേചും  മകനാഹരമായ  േവിത,  ഭാവിതീപവമായ  േവിത  എന

എലാ പദവിേളും ഈ േവിതകണ കോടുകാം.  മലയാള സാഹിതയതികെ േുലപതി

േവി എ എ േകാടികന ഈ കവളയി സണമരികുനു.
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ഒു മഴടയാുേ്
                                           ധനദ . പി

ഈ ജനാലകപുറതണ മഴ ഇകപാഴും കപയണതിറങുനു , എകെ ഉളിലും........

മുപണ എകപാകഴാ േുളിരായിരുന മഴകയാകക ഇനണ എകന വലാകത 

കപാളികുനു . ഇനണ ഈ തീ മഴ നനയുവാ ഞാ തനിചല . ഈ സണേൂ 

വരാതയി എകന കപാകല ഒറകപട ഒരുപാടണ ആളുേ ഇവികട േൂടുണണ . 

അനണ ഈ സണേൂളികെ കഹഡണമാറ എകെ വീടി വനണ ജേനീടിയതണ ഞാ 

ഓകുനു . സണേൂളികല പാവകപട വിദയാഥിേകണ ധനസഹായം 

നോകമാ എനണ അഭയഥിചാണണ അകേഹം അനണ വനതണ . എനാ ഒനും 

നോകത ഞാ അകേഹകത തിരിചയചു. നിങളുകട മകകള 

പഠിപികാനല ഞാ ോശു 

സപാദികുനതണ എനും 

പറെു . എനിടണ ഞാ എതു 

കനടി . ഒടുവി ഞാ ഈ 

സണേൂ വരാതയി തകന 

അഭയം കതകടണി വനികല , 

വിധി !                                         

രംഗനും ഭാരയയും അവരുകട 

സങടങ പങുകവകുനു . 

ബഷീ ഉചയൂ എലാവരികലകും എതികുനതികെ തിരകിലാണണ . കറായി

മാതയു ആവകട ആകകാകക ഇനി  എകതാകക സാധനങളാണണ 

എതികകണതണ എനണ ലിറണ ഉണാകുന തിരകിലും . അേതും പുറതും 

കപമാരി ഒരുകപാകല കപയണതിറങുനു . എനാ േുളിരികനകാ ചൂടണ 

അവികട ഥാനം പിടിചു േഴിെിരികുനു . ആോശവും േരയും മുഖകതാടണ
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മുഖം കനാകി നികുകപാ ോലവഷം േലിതുളിയാടുനതണ ഞാ 

ഇവികട ഇരുനണ ോണുനു . എനാ എകെ േുടുംബം . . . . എകെ േുടുംബം 

ഇനണ എവികടയാകണനണ എനികറിയില . ഒരുപകക മറാരുകടകയാ 

സഹായതാ മകറാരു വരാതയി എകനയും ോതിരിപുണായിരികും . 

ഈ മഴകയാനണ കതാകനങി , എലാം ശാതമായിരുകനങി , എലാംം 

നഷണടകപടു കപായവകണ കവണി എകതങിലും ഒനണ കചയാ 

േഴിെിരുകനങി ഈ ആയുസി ഞാ സപാദിച ഏറവും വലിയ 

സപാദയം അതായിരുകനകന !

അയാ ഒനണ നിശസസിചു . പുറകത

മഴയികലകണ േണു നടു . 

 

ഒരു മഴ കപയണതണ ഒഴുേുപാ ഇനണ

ഇവികട മനുഷയ മനുഷയനാേുനു . 

ജാതിയും മതവുകമലാം കപരി

ഒതുങുനു . 

വലിയവ കചറിയവനാേുനു , 

കചറിയവ വലിയവനും , ഒരുമയുകട ഓണം ഉണുനു . പകണകനാ 

കേടുമറന മാകവലികഥയികല നന നിറെ നാടണ ,ഒരു മഴകയാഴുകണ .
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മലമല    ++    ആഴംആഴം    =?=?
െിത് സസൂപ്.എ
HST MALAYALAM

ആഴം ങതെിയ ുളിക 

മലുകളില ആു.

ങതെിടയാരാഴം തെയണ-

    ങമങലാളം തീു.

  ഓളുതില ആയിരങ

ആഴം കു വിരു.

    കനിുറവ വററിയ കരകളില

        ുതി മനമലിയിച.

തീരാതാതിയാല

         തീത ുരതതില

മലും ആഴും

ങെനലിഞ്

       മലയാളം മരിുങമാ?

കെലാു താേീുകേ്

ഉയിെ്

ഉണുങമാ ങബാധം

നവങകരള ൃഷ് െിയില
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The abode ofThe abode of

care ....care ....
Nadira T M Nadira T M 

(HST English)(HST English)

               

   

   

The journey to v set Wayanad with a small group of aspirant students is

actually the journey of mind.'Together for a joyful  world'  is the motto of the

group .The institution is the realisation of the dream of a selfless person. 

The dream to nuture and inspire young brains and to help them connect

with society and nature constructively, rescue some from the dark fathoms and

lead them with glow. There were birds of same feathers to help them in this

endeavour.

It was in 2016 we first visited the institution, a complacent  place in a

serene atmosphere.  Five  acres  of  beautiful  surroundings with  chirping  and

chattering of birds,huge shady trees, words of wisdom. It was really enchanting

.

we were welcomed with a warm tea and amazing food. The place was

well maintained and managed .Soon the sessions began. The classroom was
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away from the conventional mode. The ambience of the place itself instilled

curiosity in the children. The sessions were carefully tailored for the teens.

        

They not only aimed at the academic excellence but also to reinforce

emotional intelligence and prepared them to face life positively. Joseph sir at

the  helm  and  his  crew  deserves  a  full  round  of  applause  .The  exuberant

personalities who moulded the  thought  of  young brains was really  magical

.The well planned sessions ended at 9pm.

The next  was cultural  activities. Within a short  span of time children

planned various programmes and enjoyed themselves.  The next morning we

returned  with  the  totally  transformed  group  who  were  more  sensitive,

responsible and was ready to face the life bravely .The tranquillity of the place

gave us a soothing feeling .

It  is  a  wonderful  feeling  to  listen  to  the   sounds of  nature.  The trip

rejuvenated us and brought back the harmony we sought in our busy lives.

From 2016  every  year  we  visit  the  place  and  each  journey  is  a  different

experience....                            
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KAVITHADEVI K    HST(English)

KAVITHA DEVI K HST(English)

If only you had nodded,

We would have found ,

Why the grasses are green ,

And the water so sweet .

            If only you had smiled,

We would have discovered,                          

            Why the roses are red,

And the sky so blue .

 If only you had looked,

We would have been

Friends..........

Poem



ഇൗ  ന റാണില ങകരളം കണ ഏറും ശതമായ രളയമാണ്  കഴിഞ

ഓഗസ് മാസതില ഉണായത്. ശതമായ മഴും ഉര ുടപാുുമാണ് 

ഇതിെ്  അെിസാന കാരണങ. രൃതി ശതിേ്ുപില മുഷദ 

നിഷ് കീയരായി  നിലുന കാഴ് െ നാം ങനരിു  കു .  രൃതി ശതിേ്

ങമല ആധദപതദം സാപിോ മടറാു ശതിും കഴിയില എനതിുളള 

ടതളിവായിുന  രളയം.                                                                   

രളയാനതര ങകരളടത ുന നിമിുക എനത് നാം ഓങരാുതുടെും 

കെമയാണ്.  ുരതതിടെ ഭാഗമാുണായ വീഴ് ചക പരിഹരിച്  ുങനറാ  നുേ്  

കഴിയണം.  രളയാനതര ങകരളം  ങനരിുന  രശ്   നങ എടതാടേയാടണന്  

വിശകലനം  ടെുനത് ുനനിമാണതിന്  സഹായകമാും. മുഷദമരണം, 

െുെവുകളടെ ുനക െല, വുവകകളടെ നാശം, വിളകളടെ നാശം, ആങരാഗദ 

രശ് നങ  ുതലായവയാണ് ഇതില രധാനടെടത്. മുഷദമരണങ ടകാുണായ 

നഷ് െങ പരിഹരിുവാ കഴിുനവയല. ങകരളടത മാലിനദവിുതമാുക എനത് 

നുടെ ുപിുളള ഏറും വലിയ ടവുവിളിയാണ്.  ഇത്  ഫലരദമായി എങടന 

നെൊോം ? 

 മാലിനദങടള  തരം തിരിുകും, അുങയാജദമായവ  ുനര ുപങയാഗിുകും  

ടെുക എനത്  ഒു നല ആശയമാണ്. വുവകകളടെ നാശ നഷ് െങ 

വിവരണാതീതമാണ്.  രൃതി തസതങടള ലംഘിച ടകാുളള മുഷദടെ 

രവതനങളാണ് ഇതും വലിയ ുരതം ങനരിങെണിവനതിെ ുഖദകാരണം. 

അധനിൃത നിമാണ രവതനങളം കകങയറങളം നഷ് െതിടെ വദാപ് തി ൂടി . 

കാഷിക വിളകളടെും വളുൃഗങളങെും നാശം മടറാു നഷ് െമാണ്. ഈ നഷ് െങ

പരിഹരിുവാ വഷങ ങവണിവും. ആങരാഗദ രശ് നങളാണ്  നാം 

അഭിുഖീകരിുന  മടറാു രടശം. ജലങസാതുക മലിനടെടത്  ുദജലകാമം 

ര കമാേി  മലിനീകരണം ൂലുണായ സംകമിക ങരാഗങളടെ രതിങരാധം  രധാന  

രശ് നമാണ്.ഭ മിശാരപരമായ  ഘെനയ് േ്  വദതിയാനം വുതാത രീതിയില മാധവ 

ഗാഡ്ഗില, കൂരിരംഗ റിങൊുകടള ആധാരമാേി. ഒു നവ ങകരളം 

ടകടിപുുനതിുങവണി രമിുനതായിരിും ഏറും അഭിോമദം. അലാത പകം 

വീും ഇതരം രൃതി ുരതങ നുേ് ങനരിങെണി വരാം. 
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രളയാനനര ദകരളം എന് 
എഹങഹന

ുേിപ് വിജയശീ എസ് HST HINDI



       

സാവിതിുടി  വീെിുമേകതക്  ഓെിവു.  “ുതശീ

ഒു  കഥ  പേു  തരാകമാ?”  െവച  ുപിയ  ടവറില

കനാകിടകാേ്  ുതശി  പേു.  “ഏു  കഥയാ ടറ  ുടികയ?”  ഇു  കകളകകേ

താമസം  ുറടത  കപരകാടകാമി  ൂങി  കളിച  സാവിതിയടെ  ൂുകാ

ുതശിയടെ അുകതക് ഒചടവച് ഓെി വു. “ഏതായാലം രനലദ കാകകം ൂകചം

കവണകടാ” മുുട ആകാംകകയാടെ പേു. “അതിമരവം ടകാരങം കവണം”

അു  തകിച.  “തതമ  ഉോയാലം  ുഴപലദ”  മീുവം  പേു.  പലും  പല

അഭിരായവം പേു. “ടഹാ... ടറ ുകടദാടള ുതശി ഇടതാടക കെത് ഒു കഥ

പേയണം  കല...”എലാവും  ഒുമിച്  ഒറ  സവരതി.  “അടത....”  എു  പേു.

“എനാ  കകകടാ”  എും  പേഞ്  ുതശി  ുടികുടെ  അഭിരായതി  പേഞ

എലാവകരയം  കെത്  ഒരസ  കഥ  പേു.  എലാവും  കൗുകൂവം  കഥ

കകടിുു. ുതശി കൊേിച “കഥ എങനേ്?” “ഉം ടകാളാം ുതശീ..” അപഴാണ്

ഉമേകതക് സാരി ധരിച് ുുേ ുെി പിനിടകടിയ സാവിതിയടെ അമ അവുടെ

അുകതക്  വനത്.  “കലദാ,  ുതശിും  ുകടദാളുടമാും  വിശപികലദ??

ഉചഭകണം  കാലായിരിക്ണ..”  “എനാ  ഇനകതക്  ഈ  കഥ  മതി  ഇനി

നാടളയാവാം”  എും  പേഞ്  ുടിപടാങടളലാം  ുതശികയയം  ൂടി  കെബിളിു

അരികികലു നീങി. “ുതശ എപഴാ വരാ ുതശി?” സാവിതി കൊേദഭാവതി

നിു  “ഇു  ടകായ് തകല  വരാ  അപം  ഹവുമായിരിും,  കമാടള”
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സാവിതിയടെ  അമടയ  കനാകി  ുതശി  പേു  “എെീ  സകരാജിനികയ  ൃണ

എടെുകയാ?” “ഓ അകദഹം ുളികാ കയേിയകതയള, നിങള കഴികചാള.” 

മുുട ഹകകുകി  ഓെിവന്  പപെം  എുത് കുുടേ കെികാ ുെങി.

“ടശാ,  എടൊു  ആതിയാ  ഈ മുുടന്  ”  അു  കനാകി  ടകാേ്  പേു.

“ടപാ, നിനകാ ആതി..” “ഓ.. തമിലെികാടത കവഗം കഴികാകനാക് ” തകം

നിതിടകാേ്  മീു  പേഞ    .  എലാവും  ഭകണം  കഴിച്  ഹകകുകി

കഥാുതകകാം  എുകതാേ്  മാവിുവടികലകകാെി.  ുതശി  പിനാടല  വു.

ുടികള കളിുനും കനാകി ുതശി െിരിച.  മുുട ആു പേു “അതാ

ുതശ  വുു..”  ുതശ  തലയി  ടകടിയ  കതാടതുത്  അധനനമായ

തടറ ശരീരം ുെച. ുതശടറ കമ നിും ഉണങിയ മണ് പാേിപേു. “ൊ ടറ

ുകടദാകള  എടെുകയാ??”  “ഓ  ഞങള  കളികദ  ുതശാ....  ുതശനേികയാ  കേ

ഇങടന  ൊൊ?”  “ഓ  ഈ  സാവിതിയടെ  ഒു  കാരദം  ുതശടനാടക

രായമായികല  കമാടള..”  “ഇടനൊ  നിങള  ഹവകികയ?”  “ഒുോയിടല

നാരായണികയ,  ടകായ് തായിുനികല...”  “ആ.  കനരാവണം  ഉണാടത  നെനാകല

അത്  ആകരാഗദതിന്  പിെിൂല,  പേഞിലാന്  കവേ.”  “സകരാജിനികയ....  ഒു

കകാപ ടവളങെ്ൂ.... ോഹിക്ണ.” വീു പെികലിുു ടകാേ് ുതശ പേു.

“ൊ അചാ ഇത താമസികച??”  “ഒൂലടറ കമാകള.  നീയാ ടമളമിങ താ.

”ടവള ുുുത് നല കതച ഷുമിട് ഒു ുുഖനായി കകാലായികലക് താെി തുകി

ടകാേ്  ൃണ കെു  വു  "ൊ  ൃണാ ഭകണടമാടക കഴികചാ?"  "  ഓ  കഴിച

അചാ."  അലം  ശദമിെേിടകാേ്  ൃണ  പേു  "  കമാുടെ  ൂള  അവധി

കഴിയാോയിരിക്ു”  "ഉം  എനികേിയാം"  ടനുവീപിുടകാേ്  ുതശ പേു

എനിട്  ആകലാെനയിലാു...  "  ഇനിപം ടവളി ഈ വുന തികളകല”  "  അടത

എനിക് ഓഫീസിലം അവധി വനിുേ് " ൃണ അപം ജാളദതകതാടെ പേു.

"ഉം  മനസിലായി...വീടികലക്  കപാകാ ആയിരിും...  അടത,  കമാടന ആ ുടികെ
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ുഖകതക് കനാകി കപാകാടമന്  പേയാ കതാുുകോ  "  ുതശ ുെു  "

എു ടെയാനാകല " അത് പിടന നാടള തടന കപാവണംനാണ് എടറ തീുമാനം."

"  ആയികകാടട  തുുനിലദ  എുമാവാം.  "  അകകതക്  ുമച.  ടകാുനെു."

െിനാ കെടാ അവടന ടവുടത..."  സകരാജിനി പേു  "  സകരാജിനീ ഞാ എടറ

അഭിരായം പേു. അതകയ ഉള. നീ രടസാടക പാക് ടെയാ കനാക്. നാടള

തടന ുേടപൊം." 

സനദയായകപാള  ുതശിയടെ  അുക  സാവിതി  ുടി  വനിുു."

ുതശികയ നാടള ഞങള കപാവാ കപാവകയാ." ആകണാ ുകഞ നീ കപായാ...."

ുതശിയം ുതശും വകരവാ അങെ്  "  "  കമാടള പിരിഞിരികണതിന് വിഷമേ്

എനാലം ഈ ൃഷിടയാടക വിട്...  ഗായതി പൂടറ കാരദകമാ...  പിടന...  നിടറ

അചന് ഒു ഭാരമാൂകല " " നമളിനി എൊ ടെയ്കാ ുതശി..." " കമാു ടപാകയാള...

കമാു പഠിച് വലിയളാകണത്    ോ ഈ വീടിലിുന് എനിും ുതശും കാണണം

"  "  ഞാ  വലതായിട്  ുതശീകനം  ുതശകനം  വിമാനതി  കയറി  ഞാ

ടകാുകപാവം കടാ കപെികേ. " "ഓ ുതശീടറ മിുമിുകി.."  "  അകതയ് ുതശി

മരികകദാ?" " ുതശിം ുതശും മരികേകടാ.. പിടന വിമാനതി ടകാോവാ

എനികദാരാോവാ? " നിേഞ കുകകളാടെ ുതച സാവിതിടയ വാരിുണു

കവിളി ുംമിച.  ുതശിയടെയം ുതശകറയം ൂടെ തടന സാവിതി കിെു. "

ുതശി നാടള ൂരദുേികാതിുനാ മതിയായിുു കല "" അടതകൊ ടകാകച?" "

നാടള പക ഞങള കപാകകേി വൂടല...എനിടകടറ വീെ്  ഒുടലദ...  അവിടെ

മുകവാ മീുകവാ അുകവാ ഒുലദ. ുകേ വലിയ വീൊ ഞങളത് പകക അവിെടത

ആകരയം എനികേിയിലദ പിടന ുതശിയം ുതശുമിലദകലാ " " സാരമിലദ കമാടള

നീ  ഉേങികകാ  "  ുതശിയടെ  ടനചത് തലയംടവച്  ആകാശടത നിലാവിടന

കനാകി അവുേങി. 

രാവിടല കനരടത തടന അമ അവടള ുലകി എുകനപിച. "  സാവിതീ
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എണീക് ടെയിനിു കനരായി" മെികയാടെ കണീ ുെചടകാേ് സാവിതി എുകനറ.

അവള കപാകാടനാുങി ുേകതക് വു." ുതശീ ഞാ കപാവ"  എൊ ുടിടയ

കമാള്  കൺമഷിടില്"  "എനികത് കവേ" "കമാളക് സകെേകല?"   "പിനിലദാടത"

"കമാളക് എകപാ കവണകി ഇങട് വരാം. നിനക് കവേി ഒു വിളക് അണകാടത

ഉോും ഞാും ുതശും ഈ വീടി..."  ുതശ ഒു ടെേിയ പാവുടിയമായി

സാവിതിയടെ  അരികി വു. "ഇതാ  കമാളക്  അൂപടറ  ഒു കേഹസമാനം."

"സാവിതി  നീ  ടവകചാ."  മുുട  കെിച  മാങ  വലിടചേിു  സാവിതീടെ

അരികി  വു.  "അടത  പടഷ  ഒകരാസം  ഞാ  ഇങട്  വൂകടാ" "ശരി."  അവ

കാേി കകേി.  സാവിതി ുതശടറയം ുതശീടറയം കവിളി ൂമിച. "  കപായി

വരടട  അകമ"  "  കമാടള  സകരാജിനി  ൂകിച  കപാകണ"  "ആ....സാവിതീ  കാേി

കയേ്." 

കാേ്  ൃേയമിെികപാടെ  ുനികലക്  ടകാതിച്  ുുുരയായി  ഒുകിവു

കുനീ  ുെച്  ടകാേ്  ുതശും  ുതശിയം  വീടികലക്  കയേി.  ആടക  ഒു

അമരപ്. ആ ഒഴിഞ വീടി ുതശും ുതശിയം ഒറക്. അകടത കമശകരയി

ഒു ുുുപ് ൂങികിെു.  ഏകാെതയടെ ശദം.  ുേടത കപരക മരം ഒെിഞ

െിലടകാേ് കണീ ുെച.  ഉമേടത ഊഞാ തനിടയ കാറി ആെിയലയു.

മചി  ുളുിനിന്  പലി  െിലുു.  ഉമേടത  കകസരയി  ുെചയായി

ടനുവീപിു  സമാധാനിുകയാണ്  ുതശും  ുതശിയം.  അവുടെയം  അുത

വും കാത് ഒഴിഞ വീടിടറ ഉസവാകഘാഷം ുെു കാണാ.
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ധനയ പി കെ ധനയ പി കെ HSST VHSEHSST VHSE  

അകനോരു  കവളളിയോഴ് ചയോണ്  'സവനള' എന്  കപരിട 

എലോള അയോക് നഷ്ട് കപടത് .  ദിവസങളോയി 

വികടോഴിയോത മഴയോയിരുനു. കപകടകനോരു ഉറകതില തലക്  മീകത 

കവളളള േയറിയകപോ എകങോകടനിലോകത അയോ ഒഴുേിതുടങി. 

പപിയപടവരുകട നിലവിളി ശബദ്് ങ കചവിയില ഒരു മുഴകള കപോകല. 

പിനീകടകപോകഴോ േരപറിയകപോ അയോളറി ഞു ഇനിയുളള യോപതയില 

തോകനോറകോകണന്.... വ ഷങകുമുനപ് തോന തുടങിയ യോപത 

അവസോനികചന്... അവസോനിചതല , ഇനി പുതിയ ഒന് തുടങണകമന്......

മുഴങുന കപടയിന വിസിലികനോപള 'അചോ...' എന േുഞു നിലവിളി 

തണുത േോറിലൂകട അയോകള കതകടികയതി. മനസ് ഒന് പിടകഞോ...?

കേവിരലുേ  ജനലേമിയില ഒനമനു. പുറത് നീട പരന കവളളള. 

എകനോകകകയോ ഒഴുേിവരുനു. േണുേ അറിയോകത ആകകോകകകയോ

കവടി പരതി. കപകടന് തകന തല തിരിച് േണുേ മുറുകി അടചു. 

കവട, കപയ് തുകപോയകതോനുള ഇനി േോകണട. ഒോമേകകോരു 

ശുദിേലശള േൂടികയ തീരൂ. േോഴ്ചേകുകമകല േണുനീ മൂടുപടള കേടി. 

മനസ് പിറുപിറുതു. ഇത് ഒരു തുടകമോണ്. യോപത നലതിനോവകട. വഴിേ 

എവികടയുള അവസോനികുനില. ഒനില നിന് മകറോനികലക് വഴുതി 

വീഴുേയോണ്. ഒഴുേുന പുഴകപോകല അയോളുള.  
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രണയമായിുന നിങനാടെനിടേനം

രളയമായ് നീടയനില ടപും
വടര

മഹാരളയമായ് നീ മാും വടര
വഷസൗദരദടത ഏടറ   ഞാ ങമാഹിച

ഏു ഭാവതിും ൂപതിും

കെലാു ങതാണിയായ് കാുനിടന ബാലദം

കെലാുംനിനില ൂതാുവാ

ുളിടതനലായ് വടന കൗമാരൊപലദം

ആങവാളം കു കണാങമാദിച

 ശാതമായ് സൗമദമായ് വനടവനാും

ു       ോരങമാടെ ൊെിവീണാും

ു   ു ുസ  ൃതിയായ് പ ചാരടവയിലില

ടവളിൂലങകാുവാ വടനനാും

ടമാഴികളിലഴങകറി മിഴികളിടലടനനം

കനവായ് കതിരായ് നീ നിറു

ടപാനി െിങതില െിങാറായ്

എനളതില ങകാരിുളി നിറച

ുലാെകല ൂൊും ുങപ ുെിടകാടി

ഇുവീും ുങപ ഇുടാേി നീ
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മഴ മലയൊളള

ജയശീ പി ടക UPSA

കവിത



വമരങതുക ആടിയാടി

ടപാനുമിയാു വീ  ശി വീ ശി

പാഞുും നീ ഘാരം ടപതും

 എ രണായാഗിയിങലോയിുന

കേിെകരാവില നി ുരതാഡവം

അതിൂഢമായ് ഞാ ആസസദിച

നി ങേഹാരതം സിരാനദികളാടയാുുന ു

കാനനങൊലക നീയണിുന

മനമാം ഊ വരഭമിയിടലനം നീ൪

കഥയായ് കാവദമായ് നിറടഞാുകി

വ ഷവ ണങ ൊലിച െിതങ൪ ൪

ആുടെുളം കവരാതിരിേ ും

നീയീലാടത ജീവിതമിടലനറിുങമാ

കാതിരിൊയി നി കാടലാചോയ്

നി ുളി ുളിക വീഴാ ുെങങമാ൪

നിനാ രതടയടന തുകാ ുെങങമാ൪

ആനദാതിങരകതില ഞാ വീരാെി

നീ തും തണും തണ ുെ ും മറന്

ഒു ങവള ഞാനഹംഭാവിയാങയാ

ങപും ടപുമുമാ ജിച ഞാ൪

ഒു ങവളയലപം അഹേരിങചാ

എങത രളയമായ് ടപയ് തിറങാ

മഹാ രളയതിടലടനയകടെെ ുതാ

രണയമായിുന ു നിങനാടെനിടേന ും

രളയമായ് നീടയനില ടപും വടര

മഹാരളയമായ് നീ മാും വടര 
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    Change

 Gayathri Devi T P 10 B

Change is new beginning of life 
don't be afraid of change

life is a long journey
there will be many

twist and turn
    

Change is  sometime difficult
change may be imperfect

but strong minds
 make it perfect

change is a new way of life
    

It may divert your mind
change may be stirring

but don't be despair
changes deluges 

happiness in life
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അഞന വി എഅഞന വി എ
10 G10 G

വിശപ്

അമത വിയരുുളിയി

ദവവന ഭകണം

വിശപിഹെ ദൊകത് നിന്

എുന കുനീര

എരിുന അുപിനരികി

കാുനവിനീതമാം

അമുഹട മദനാവിഷമം

കാെിയായ പാതതിഹന

രതീകിചായിുു അഹനഹെരാതി.

ഹമുുതിരി ഹവടതി ഞാ കു 

അമുഹട കുനീരാ

അണുന തീ....



   

  

ഞാ ഇനിവികട അവതരിപികാ കപാേുനതണ പപസിധ പബസിലിയ 

എഴുതുോര പൗകലാ കോയണ കലായുകട ആകേമിറണ എന 

കനാവലാണണ. ആദയം ഞാ പൗകലാ കോയണ ലാകയകുറിചണ പറയാം.

1947 പബസീലി റികയാ ഡി ജനികറായി ജനിചു. കനാവലിറണ നാടേേൃതണ 

സംവിധായേ പപതപപവതേ തിരകഥാേൃതണ എനിങകന വിവിധ കമഖലേളി 

പപവതികുനു. 

ദി പിപഗികമജണ,പബിഡ,ഇലവ മിനിറണസണ,ദി

ഫിഫണതണ മൗണ തുടങിയവ പപധാന േൃതിേ. 

കലാേപപശസണത കനാവ ആകേമിറണ

ഇകാലതണ കലാേകമങും പപസിധമാണണ.

ഗിനസണ ബ ൂകികലകണ ഇടംകനടി. 

പലഭാഷേളികലകുംവിവതനംകചയകപടു.

മലയാളതി ഇതണ വിവതനം കചയണതതണ  രമാ

കമകനാനാണണ.

ഒരു സസപണനദശനതികെ കപപരണയി

സാെിയാകഗാ എന ഇടയബാല നടതുന

യാപതയാണണ പൗകലാ കോയണ കലായുകട 

"ആകേമിറണ"എന കനാവ. ആ സസപണനതികെ അഥം േകണതാ അവ 

നടതുന പശമങളിലൂകടയാണണ േഥ പുകരാഗമികുനതണ. തകെ യാപതയണകിടയി 

പലകരയും അവ േണുമുടുനു. ഇൗ യാപതയണകിടയി അവനുണാേുന 

പപതീകേളും ഭാവങളും മാറങളുമാണണ ഇതി കനാവലിറണ വണിചിരികുനതണ.

സാെികയാകഗാ എനു കപരുള ഒരു കോചുേുടിയാണണ ഇതികല കേപദേഥാപാപതം.

അവകെ ഏറവും വലിയ ആപഗഹം കലാേം മുഴുവ ചുറികറങലായിരുനു. പകക 

അവകെ അഛനും അമയണകും അവകന ഒരു പുകരാഹിതനാോനായിരുനു താപരൃം. 
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ആെമിസറ്ആെമിസറ്
ഷിസ പേമത്വായനാുേിപ്



അവനണ ഇതികനാകടാനും കയാജിപുണായിരുനില. തുടനണ അവ അവകെ ആപഗഹം 

അവകെ പിതാവിനു മുനി സമപിചു. അകപാ പിതാവണ പറെു.

“കലാേം മുഴുവ ചുറികറങണകമകി ഒരാടിടയനാവണം. നീ നികെ ലകൃം 

പൂതിയാകിയതിനണ കശ ഷം മടങി വരിേ.” കശഷം അവനണ േുറചണ 

സസണനാണയങ കോടുതു.ആ സസണനാണയങ കോണണ അവ േുറചണ 

ആടുേകള വാങി. അവറകയാടണ അവ സംസാരികാറുണായിരുനു. അവകെ 

ജേയി എകപാഴും ഒരു പുസണതേമുണാേും. ആ പുസണതേമായിരുനു അവ 

തലയണയായി ഉപകയാഗിചിരുനതണ.

ആ യാപതേളിലൂകട അവനണ പല ഥലങളും അവിടുകത ഭാഷേളും 

സംസണോരങളും കവഷങളുകമലാം പഠികാ പറി. അവനണ ജദവതികെ ഓകരാ 

സൃഷണടിേളും പപപചതികല വിസണമയങളും ോണാ സാധിചു. പിനീടാണവ ആ 

സസപണനം ോണുനതണ. ഒരു കോചുേുടി അവകെ ജേപിടിചണ ഈ ജിപണ തികല 

പിരമിഡുേളുകട അടുകതകണ കോണുകപായി അവനണ നിധി ോണിചണ കോടുതു. ഇകത 

സസപണനം അവ രണുതവണ ോണ ു .അകപാ അതികലകതാ കപാരുളുകണനണ അവനണ 

കതാനി. പിനിടാണണ അവ ഓകരാ നാടുേളികലകും യാപത കചയണതതണ.അവിടുകത 

വിസണമയങ േണണ രസിചതണ.

അങകന അവ സസപണനവയാഖയാനം നടതുന ഒരു ജിപണസി സണപതിയുകട 

അടുകതതി. അവ പറെതണ അവനണ േിടുന നിധിയി നിനണ പതി ഒരു ഭാഗം 

തരണകമനാണണ. എങിലും അവ ആ നിധികയപറി വലിയ വിശദീേരണകമാനും 

നേിയില. അവ പുസണതേം വായിചു കോണിരികുേയായിരുനു. ഒരു വൃധ 

അവകനാടണ സംസാരിചു.ആദസം അവനണ ആ വൃധകനാടണ സംസാരികാ 

താപരൃമുണായിരുനില. പകക േുറചു േഴിെകപാ അവ ആ വൃധകെ 

വാകുേളി ആേഷികകപടു. പിനീടാണവനണ മനസിലായതണ അകതാരു 

രാജാവാകണനണ. അകേഹം അവകനാരു നികേശം നേി. ആകരങിലും ഒരു ഉറച 

തീരുമാനകമടുതാ കലാേകത സവസൃഷണടിേളും ശതിേളും അയാളുകട 

േൂകടയുണേുകമനണ. കശഷം അവ അവനണ രണു േലുേ കോടുതു. യുറമും 

തുമീമും. എതു ോരൃം കചാദികുകപാഴും "ഇല"അകത എനുമാപതം അതണ ഉതരം 

നേും. അകേഹം അവകെ ആടുേളി പതികലാരു ഭാഗകത ആവശസകപടു. 

അതുകോടുതാ അവനണ ആ നിധികയപറി വിവരങ പറെു കോടുകാകമനു 

പറെു. അതണ ആ ജിപണസി സണപതിയുകട ഭതാവാകണാ എനവ സംശയിചു.

ആ വൃധ അവനണ േഥ പറെു കോടുതു. അവ പല നാടുേളികലകും എതും. 
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അവികട നിനണ ഒരാ അവകന പറിചണ അവകെ ോശും കോണണ കപാേും. അവ 

ജീവിതം എന ആ യാപതയുകട ഇടയി നിധി ജേവിടു. പകക ആകരാകകകയാ അവനണ

പപകചാദനം നേി. േുറചുോലം ഒരു കബകറികാരകെ േൂകടയും സണ 

ഥടിേപാപതകാരകെ േൂകടയും ചായകടകാരകെ േൂകടയും അവ കജാലികചയണതു. 

അവരുകട വരുംമാനം അവ കമചകപടുതി. േുകറ ോലം േഴിെകപാ അവനണ 

പപേൃതിയുകട ഭാഷ പഠികാ സാധിചു. പപേൃതിയികല ഓകരാ ദൃശൃങളും അവനണ 

വയാഖയാനികാ സാധിചു. അങകന അവ ഒരു ഇംഗീഷുോരകനയും മറു ചിലകരയും 

പരിചയകപടു. അവസാനം അവ എങകനകയാ ഒരു ആകേമികയ േണുമുടി. 

ഇരുപികന സസണമാകാ േഴിവുണായിരുനു അകേഹതിനണ. അവ ഒരു 

കോളകാരകെ മുനി കപടുേയും സസകതലാം നഷണടകപടുേയും കചയണതു. ആ 

ആകേമിറണ ആ കോളകാരകനാടണ സാെിയാകഗാ ഒരു ആകേമിറും താ ഒരു 

സാധാരണ മനുഷസനുമാണണ എനും പറെു. ആ കോളകാര വലികയാരു 

സാപമാജയതികല അധിപനായിരുനു. സാെിയാകഗാ സവശതിേളും ഉപകയാഗിചണ 

ോറായി മാറി അവിടുകത ജനങകള കബാധയകപടുതി. അങകന ആകേമിറണ ഒരു 

സധയാസിയുകട വീടികലതി ഇരുപികന സസണമാകി. അതി ഒരു ഭാഗം 

സാെിയാകഗാകും ഒരു ഭാഗം സനയാസിയണകും ഒരു ഭാഗം തനികുമയി എടുതു. ബാകി 

വന ഒരു ഭാഗം സാെിയാകഗായണകണ ആവശയം വരുകമനണ പറെണ ആ സനയാസിയുകട 

ജേയി ഏപിചു. 

അവ അവകെ യാപത തുടനു. അവ ഈജിപണറികലതി േുഴി േുഴികാ 

തുടങി. കപകടകനാരു കോളകാര അവകന പിടിചു. നീകയതാണണ േുഴികുനകതനണ 

കചാദിചു. അവകനാനും മിണാ േഴിെില. അവകെ സചിതുറനു. 

അതിലുണായിരുന സസണം അവകരടുതു. അവ അവകന േുകറ ഉപപദവിചു. കശഷം 

പറെു,കപടികകണ.നീ ഇവികടകിടനണ ചാേുകമനണ േരുതണ,രകകപടും. പകക,ഒരു 

ോരയം ഓമികചാ. ആരും ഇപതകതാളം ബുധികമാശം ോടരരുതണ. രണു കോലം മുപണ 

ഇകത ഥലതു കവചുതകന ഞാനും ഒരു സസപണനം േണു. ഒകര സസപണനം തകന രണു  

പപാവശയം. ആകരാ എകനാടു പറെു.ഞാ നടനണ സണ കപയിനി കചകനതണം. 

ധാരാളം കമചിപുറങളുള ഒരിടതണ ഇടിെു കപാളിെ ഒരു പഴയ പളി ോണാം

.സാധാരണയായി ഇടയനാ ആടുേകളയുംകോണണ അതിയൂറങാ 

കചനുപറുനതവികടയാണണ. സസപണനതി ഞാ വയത മായിേണു, ആപഴയ 

പളിയുകട  ഥാനതണ വലികയാരു ജനാകകമാ മരം .അതികെ അടിയി േുഴിചാ 

എനികു നിധി േിടുകമനണ. മരുഭുമി യാപതയും താണി,േട േടനണ അകകര കചനണ ആ 
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നിധി കതടി േണൂപിടികാ ഞാ നികനകപാകലാരു വിഡിയല കവറുകത ഒകര സസപണനം 

തകന രണു തവണ േണുകവനുകവചണ. 

         അകപാഴാണണ അവ അകനഷികുന നിധി എവികടയാണുളകതനണ അവനണ  

മനസിലായതണ. പികന അവ ആ സനയാസീയുകട അടുതു കചനണ തകെ സസണം 

വാങി സകപയണനികലകി യാപതയാകി . അവസാനം അവ ആ നിധി േണുപിടിചു

നമ ഒരു ഉറച തീരുമാനകമടുകുേയും അതിനുകവണി നിരതരം 

പരിപശമികുേയൂം കചയണതാ പപപേിതിയികല എലാ ശതിേളും 

നകമാകടാപമുണാേുകമനണ നമുകണ ഈ കനാവ സകദശം നേുനു.
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           ആകാശഹമനത് ഒു ദതാനൊണ്, 
                          എങിലം...

എനിടകാു മതിലടകടണം
ആകാശതിടറ അകങയറത്.
െിരികാനേിുൂൊതവക്
ുുടിന്, ുുമിന്, ുതിതിുപിന് 
രകവശനമിടലടനാു കബാഡ് വയണം
െിതകമഘങളടകാടോു വീെ് ടകടണം
നിലാവേിുകമാുണനിരികാ
വടകമശയിടടാു എുുുേി കവണം
െിതേിയിെണം ുറത് മിുന, ടതുന
െില നകതെിെകള
ആകാശുനിനയിതംപറി െിേുുേിഞ്
ൂമിയികലക് വീണ് കുനിേഞ
മാലാഖുുങടള വിളിചിുതി
ടവുകത ടസാേപേഞിരികണം
മിനപിണരിടറ കൺടകട് കാണണം
പിടനയിെിടവടി മഴടപയ് കതാുകമാള
മതിലിുുകളി കാലാടിയിരികണം
കാറിടറ ൂടെ ൂളംവിളികണം
മഴവില് ുലയണം ശരകവഗമളകണം
കനടരയ് പിളകണം തരകഭേങടള.
മാനത് കതിചടവകണം 
പെുടനാരതമയചവപിനിടനാു ടെുതിരി.
അയിതടമടെനുധിടയടെനേിയാതവകരാെ്
ആകാശം ുവുന ശാസം പേയണം
പിടന ുവന രശികുടെ കുതിടറ, 
തരംഗഹേഘദതിടറ കഥ പേയണം
പേഞിും പേഞിും മനസിലാകാതവകരാെ്
പുടക ഇേങികപാകാപേയണം
അതിന് മതിലിടറ അകങയറടതാു
കഗാവണി കവണം, കുുള കനുള 
ുകമാഹനിേുടളാരാകാശകഗാവണി.
പെികടളത താേിയാടണകിലം
തിരിചവുകയമാവാം
ഇനിയടമാു രളയകാലത്.                                                            
കുുുകാടത, വിശവാസഭാഡഭാരങളിലാടത.
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Science club activities for the academic year 2018-2019 was initiated with a

meeting of the science teachers on 9-7-18. The meeting was presided over by the

Head Master, Sri. Ajith Kumar. Various activities to be conducted during the

academic year was charted.

Science club was inaugurated by Smt. Sheeeba Padannapurath, a former

teacher of GVHHS Cheruvannur and currently working as HSST in GVHSS

Nadakkavu. She inaugurated the club activities by conducting experiments that

were  aimed at  proving  many common superstitions  wrong.  Members  of  the

science  club  also  conducted  experiments,that  evoked  curiosity  among  the

students.

As the first science club activity, two students from Std.8 were selected to
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attend an orientation class in Planetarium. After the class, Rahul Krishna T. P

of Std.8.B got membership in the “SCIENTIA” club organised by Planetarium.

In the quiz competition conducted about biofuels by IOCL Feroke, Swaralaya M

of  Std.  9.A  and  Fathima  Hana  of  Std.  9.F  secured  third  place.  A  quiz

competition  was  conducted  as  part  of  moon  landing  day  in  which  Ayisha

Farsana(10.B), Sahil Vasid(10.B) and Swaralaya M(9.A) secured first, second

and third places respectively. In the collage competition conducted as part of

the  Ozone  Day  celebrations,  10.G  and  9.C  secured  first  and  second  places

respectively.

A year long celebration is to be conducted as part of observing C.V Raman

day.  The  celebrations  commenced  with  a  question  making  competition.

Students were asked to make a question on any topic related to science. The

best question was by Anfal. T(10.H). He wanted to know the changes that took

place in the personality of a student while learning science. During the prize

distribution, he was asked to read the answer in the assembly. This activity

was meant to make students realise that learning science is not only for getting

into a good profession but also for developing a scientific temper.

Fifteen students from Std. 10 were selected to participate in a one

day camp conducted by the Department of Zoology, University of Calicut. In the

camp, the students were given an orientation about polymerase chain reaction.

This  gave  students  an  insight  into  molecular  biology.  the  class  also  proved

useful in helping the concepts of DNA and Genetics included in the academics.
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  വജജഫയൊലസവളവജജഫയൊലസവള
ജി.വി.എച്.എസ് ടെുവൂ 2017-18 അദദായന വഷം വിജങയാത് സവ പദതിക 

വളടര വിജയകരമായിുന. ഫങറാേ് സബ്  ജിലയില സോ സ്ക ള കളില 

ഏറും ഉയന വിജയശതമാനം നുടെ വിദദാലയതിന് ആയിുന.

           2018-2019 വിജങയാസവതിുങവണി തനതായ പദതിക സ്ു തലതില 

ആങലാെിച. ഒു ങരാജകെ് റിങൊ ട് ൪ ''ഉണച്'' എനങപരില ഉളത് 

ങകാെങറഷനില സമെിച. ഈ പദതി രകാരം ുണങമമുള റിസലട് ആണ് 

നുടെ ലകദം.

        ു മാസതില തടന CPTA വിളിച. രകിതാേേ് ങബാധവലേരണ 

കാുക നലകി. ഈ മാസം തടന ങമാണിംഗ് കാുക ുെങി. ഉനതവിജയം 

കകവരിചവടര ആദരിുന െെങ് വിജയ സംഗമംനെതി.

ുലായ് മാസതില എലാ ുടികും ങമാടിങവഷ  കാസ് നെതി൯ , വയനാെ് വി 

ടസറ് കദാമസിടെ ങനൃതസതില. അതില നിനം ഏകങദശം 25 ുടിേ് 

വദകതിഗത കൗസലിംഗ് ങവണിവന. അവേ് 1-8-2018 ന്  വന് കൗസലിംഗ് 

കാുക സംഘെിെിച. ൂണിറ് ടെുക നെതി. അതിടന ുെന് CPTA മീറിംഗ് 

നെതി. െില രശങ ങനരിുന കാസായ 10th A യ് രങതദക CPTA ആഗസ് 1 ന് 

നെതി. Residence Association ഭാരവഹികടള കടണതി ഒു കമിറി ൂപീകരണം 

നെതി(corner PTA). നിലവിലള ുടികളടെ അവസ കടണുക  എന ലകദം 

നിറങവുനതിുള രമതീലാണ്.

             August 8-8-2018  3.45 ന് വിജങയാസവം 2018-19 ങരാജകെ് റിങൊ ട്൪ t 

''ഉണച്'' അവതരണം നെതി. കണേ്, ഹിദി, ഇംഗ്ളീഷ്, ുെങിയ വിഷയങളില 
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പിങനാേം നിലേ ുന ക ുടികേ് രങതദക പരിശീലനം നലകാ തീുമാനിച ു.

September 18 ം തീയതി ുതല ൂണിറ് ടെുക ുെങാ തീുമാനിച . 

രങതദക ങൊദദങെെുക തയാറാേി കവകിട് 4 മണി ുതല 5 മണി വടരയാണ് 

നെുനത് . 

ഒക്ങൊബ 8-ം തീയതി C PTA മീറിങ് നെുകും ടെു .

 ഒക്ങൊബ മാസതില MID TERM TEST ടെ അങലാകനം നെുകും 

പിങനാോവസയിുള ുടികേ് സ്ടപഷദല കാുക ടകാുുകും ടെു . 

ENGLISH ടെ കാുക ആരംഭിച . EVENING CLASS ക എലാ ുടികും 4 pm 

-5pm വടര ആരംഭിച .

        നവംബ  മാസതില പിങനാേവസയിുളവേ് ൪ HINDI യ്SPECIAL 

COACHING നലകി . MIDTERM TEST ടെ RANKLIST രസിദീകരിച. പഠനതില 

വളടരയധികം ുങനാേം നിലുന ആദദ 30 ുടികടള വയനാെ് VSET ല RESIDENCE

CAMP നലകി . രകിതാേളടെ മീറിങ് 10 A B C D യ് 29 -ം തീയതി 3 മണിേ് നെതി . 

10 E F G H ന് 30ം തീയതി 3 മണിേ് നെതി . അതില രധാനമാും പഠനകാരദങളം 

പരീകുമായി ബധടെട ടപാുകാരദങളം പഠനയാത ുെങിയവടയ ുറിചള 

െചയാണ് ഉണായത്  . Half yearly examination ങവണി ുടികടള തയാറാുക 

എനതായിുന രധാന െച .

         December Half yearly examinatio ടെ ranklist രസിദീകരിച. Toppers ന് 

ടമഡല നലകി . Vacation camp ുങനാേവിഭാഗോേ് 27-12-2018 ന് Viji sir 

ങനതതസതില നെന. Vacation class 22-12-2018 ുതല 29-12-2018 വടര നെതി . 

C P T A ങയാഗം 10/1/2019 ന് നെതി . January Morning class ല 9:00 am- 10:am 

വിവിധ സബ്ടജക്റ്ന് സ്ടപഷദല ങകാചിങ് നലുന . പിങനാേോേ് motivation

class  19-1-2019 നലകി . പിങനാേോേ്  evening class നലകാ (4:00 pm to 6:00

pm) തീുമാനിച . series test 16/1/2019 ുതല 29/1/2019 വടര നെതാ തീുമാനിച
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2018-19 അേദയനവഷതിടല ടഹത്ലബിടറ ഉേ്ഘാെനം 20-7-18 ന് ഫൂഖ് 
ടഹത് ടസറേിടല ടഹത് ഇടെടോയ ുതഫസ 
ഉേ്ഘാെനംടെയ.ആകരാഗദസംബനധമായ ലാസ് നകി.എലാവിേദാതികും 
സജീവാമായി പടകുു.
24-07-18  ന് VHSC യം ഉളടപുതി Basic skill Techniques എന പരിപാെി സംഘെിപിച
.ഫസ്എയ്ഡിടനുേിചംCPR(Cardio pulmonary Resustication) ടപാളലകളുള ഫസ്
എയ്ഡ് വിശേീകരണം നകി.
04-09-18  ന് രളയാനെരം എലിപനിബാധ വദാപകമായകതാടെ 
കബാധവകരണലാും, slide presentation ഉം നെതി.
29-09-18 കലാകഹദേയേിനകതാെുബധിച് ലാസ് തല Quiz മസരം നെതി.
24-10-18  കകാളേ,വയേിളക കരാഗവമായി ബധടപട ുെിതവകബാധം വിേദാഥികളക് 
നുവാനായി കബാധവകരണലാസ് നെതി.
25-10-18  കേശിയ വിരവിുതേിനതിടറ ഭാഗമായി ആബറകസാള ുളികയടെ 
രാധാനദടതുേിച് ലാസ് നെതി.
8-11-18   Comtrust Hospital കറയം lions club ടറയം ആഭിുഖദതി വിേദാഥികുടെ 
കനാതപരികശാധന നെതി.
3-12-18 കലാകഎയ്ഡ്സ് േിന (1-12-18)തിടറ ഭാഗമായി ലാസ് തലതി കപാസ 
രെനാമസരം നെതാ തീുമാനിച.
4-12-18   ഭകദുരകടയുേിചള കബാധവകരണലാസ് മിംമ്സ്  
കഹാെിറലിടല ഡയ്റിഷദ ടഷേി വിേദാതികളക് നുെിഷദസ് 
ുഡിടനുേിചള ലാസ് നകി.ുഡ് കസഫി ഉകേദാഗസരായ Dr.വിഷ, Dr.കജാാസഫ് 
വിേദാഥികളക് കഴികാവന ഭകണവം അതിടല കപാഷകടതുേിചം വിവരിച.
5-12-18 കൗമാര ആകരാഗദവിേദാഭദാസം  6,7,8 ലാുകളിടല ടപൺുടികളക് 
ആതവ സമയടത ുെിതവടതുേിച് ലാസ് നകി. പാുകള വിതരണം ടെയ.

ടപാുവായ രവതനം
    കൗമാരരായതിലള വിേദാഥികളിടല വിളച പരിഹരിുവാനായി എലാ 
ുധനാചകളിലം Iron folic acid ുളികകള നകിവുു.
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      സംസ്ൃതം കബ്  സംസ്ൃതം കബ്  

2018 19 അധദയനവഷടത സംസ്ൃത കബ് ഉദ്ഘാെനം ൂലായ് 20 നെന. ആ ടക മിഷ ഹയ 

ടസേഡറി സ്ൂ സംസ്ൃത അധദാപക ുധീസ ഉദ്ഘാെനം നിവഹിച. രാമായണ 

മാസാെരണ ങതാെുബധിച് ൂകല 25 ന് രാമായണ രങശാതിരി നെതി. കഹസ്ൂ തല 

രങശാതരിയില 10 കാസിടല അഖില രാജ് ഒനാം സാനും രീരാഗ് രണാം സാനും ങനെി. ുപി 

വിഭാഗതില 7 A  കാസിടല ൂനങദവ് , 6 A കാസിടല വിുരിയ െി.എസ്. ഒനം രും സാനം 

ങനെി. വിജയികടള ഫൂേ് BRC ടവച് നെന സബ് ജിലാതല മസരതില പടേുെിച. സംസ്ൃത 

ദിനങതാെുബധിച് ഓഗസ് 6 ന് സംസ്ൃത രങശാതരി നെതി. 10A കാസില പഠിുന 

അഖിലരാജ്, 9A കാസില പഠിുന അഭി എനിവ ഒനം രും സാനം കരസമാേി.

ഹിദി കബ് ഹിദി കബ് 

ൂകല 20 ന് ഉചയ് 3.30 ന് ബുമാനടെട ഉദയ മാഷ് ഹിദി കബ് ഉദ്ഘാെനം ടെു. 

ൂകല 31 ങരംെദ് ദിനങതാെുബധിച് അുസ്മരണും hindi രാതനും നെതി. 

പതാം കാസിടല ുടികോയി നെതിയ രങശാതരിയില ananya , ഫാതിമ നഹ് ല 

എനിവുടെ team ഒനാം സാനം ങനെി. ടസപംബ 14 hindi ദിനങതാെുബധിച് നെതിയ 

രസംഗമസരതില പതാം കാസ് ബിയിടല ആരദ M ഒനാംസാനം ങനെി. ടസപ്റംബ 5 

അധദാപക ദിനങതാെുബധിച് ആശംസകാഡ് നിമാണം സംഘെിെിച. ഒക്ങൊബ 2 

ഗാധി ജയതിുടെ ഭാഗമായി നെതിയ പതിെ് നിമാണതില ഒനാം സാനടതതിയത് 

9 D കാസാണ്. ഡിസംബ ഏഴിന് രസസ െിതങളടെ രദശനും അതിടന ആസ്പദമാേി 

രങശാതിരിും നെതി. ഗായതി ങദവി, ആരദ എം എനിവുടെ team ഒനാം സാനടതതി.
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റീങഡഴ്സ് ങഫാറം
ഇന് 23/11/2018 ടവളിയാഴ്െ ജാലകം റീങഡഴ്സ് ങഫാറതിടെ ങയാഗം 

ങെന സദസില അധദാപകും ുടികളം അെേം നാലെങതാളം ങപ പടേുു . 

ഇനടത ങയാഗം ഉദ്ഘാെനം ടെതത് സാഹിതദകാര ബു : രീ റഷീദ്.പി.സി. ആണ്

. രശത കവി രീ കവങലാെിളി രീധരങമങനാടെ 'രാമനാഥ - ഒു ബാലദാുഭവം' 

എന കവിതാ സമാഹാരം വിദദാതികേ് പുവചടകാണ് ഇനടത ങയാഗം 

ധനദമാുകയായിുന പി.സി.റഷീദ് സ . കവങലാെിളിുടെ ബാലദകാലടതും 

പശാതലെുതി ഒെം തടന തടെ ഉറുൃതിടനൂെി വിവരിുന നടലാു 

കവിതയാണ് രാമനാഥ - ഒു ബാലദാുഭവം എന ഈ ുതകം . ഒെം തടന 

വിദദാതികേ് നല നല ആശയങളം നവദാുഭവങളം ഈ കവിതാ സമാഹാരം 

നലുന . ൂൊടത  രീ.കവങലാെിളി രീധരങമങനാടെ ജീവെരിതും 

അങദഹതിടെ വദതദത സാഹിതദ ൃതികളം രീ.റഷീദ് സ പരിെയടെുതി . െില 

രശത വരിക ടൊലിടോണ് റഷീദ് സ ുതക പരിെയം രസകരമായി 

ഉപസംഹരിുകും ടെു .

ങയാഗതിന് അധദകത നിവഹിചത് രീ ങഗാപാല മാഷം , നദി അെിചത് ബു 

കലങേറിയ ബഷീ സാുമാണ് . ഒെം തടന കവങലാെിളിുടെ രാമനാഥ - ഒു 

ബാലദാുഭവം എന ഈ കവിതും ഒെം തടന മു രശത ൃതികളം ങെത ് എഡിറ് 

ടെത ഒു ുതകം തയാറാുനടണന വിവരം ങഗാപാല സ അവസരതില 

അറിയിച . അത് രസിദീകരിോ താലപരദടെുനടണനം ങഗാപാല സ 

പറു അുത ങയാഗതില 7 D യിടല  വിദദാതി അനനദ 'ങരുക' എന കവിതാ 

സമാഹാരം ുതകപരിെയടെുുനതാണ് .
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യാതാവിവരണം

അബ് ു ള ുനീ അബ് ു ള ുനീ HST SOCIAL SCIENCEHST SOCIAL SCIENCE

കനൗറ

         നുടെ ൂളിടല കസാഷദസയസ് ലബിടേ 
ആഭിുഖദതി പഠന യാതടയ ുേിച് ആകലാെിചകപാള 

എവികെടകന് െിെിചകപാള ഉതരം കനൗേ( കൂ) 

ആയത് യാൃശികമായിുനില. െരിതപരമായം 
സാംസാരികപരമായം ുനിുനിുന കൂ 
കസാഷദസയസ് വിേദാഥികുടെ ഏറവം ഉെിതമായ 

ലകദസാനം തടനയാണ്. വളടര ആകവശകരമായാണ് 

ുടികളി പഠന യാതടയ വരകവറത്. നുടെ ൂളിടല എട് 

ഒമത് ലാുകളി നിുള 45 വിേദാതികും 5 

െീചമാും പടകുത ഈ പഠനയാത ഒകടാബ 31 ന് 

രാവിടല ആേ് ുപതിന് ൂളി നിും ആരംഭിച. സജീര 

മാഷ്, ബിു െീച, നാേിേ െീച, ുനീ സാ, ലിഗീഷ്സ 

എനിവരാണ് പഠനയാതടയ അുഗമിചത്. യാതയി 
കൂരിടന ുേിച് ുടികുടെ ആരാഞകപാള ലഭിച 

ഉതരങളി ടതയവം, കതാറംപാുകും, കളരിപയറം, 

ഒപനയം വെകപാുകും നിേു. സാൂതിരിയടെ 
നാടിനിും ുേടപട യാത രച് അധീന 
കമഖലയായിുു മയഴിയം പിനിുടകാേ് കകാലുനാടി 

എതികചനകപാള സമയം 9 30 പിനിടിുു.



തലങേരി ങകാട

 പഠനയാതുടെ ആദദടത ലകദസാനം തലങേരി ങകാടയായിുന. അറബിേെലിു

സമീപതായി സിതി ടെുന തലങേരി ങകാട േിടീഷ് ഈസിതദാ കമനി തങളടെ

കസനികശതി മലബാറില രബലം ആുനതിനായി 1705 ല സാപിചതാണ്.

ശതമായിുന കമൂ ുലതാമാ പലതവണ ഈ ങകാട പിെിടചുോ രമങ

നെതിയിുടനേിും ഫലം പരാജയമായിുന എന വുത വിദദാഥികളില അമരൊണ്

ജനിെിചത്. തലങേരിയില ടവും ുുുളക് വദാപാരികളായി വന േിടീഷകാ ഒു ൂറാണ്

കാലതിനിെയില നുടെ ഭരണാധികാരിക ആയിതീന െരിതതിടല രതീകമായി ങകാട

ഇനം തലങേരി നഗരതില രൗഡി നഷടെൊടത സംരകിചവുന.
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അറേല മൂസിയം

രീഹരിങോടയില നിന് പെിയിറുങമാ അുത ലകദം ങകരള െരിതതിടല ഏക ുസിം

രാജവംശമായ അറേല രാജവംശതിടല തിുങശഷിുക കാുൂകിുന അറേല

മൂസിയതിങലേ് ആയിുന. അറേല മൂസിയതില ഞങടളുങമാ സമയം 11 മണി.

അറേല ങകാടുടെ ദബാ ഹാ ആണ് പിലോലത് സോ ഏടറുത് മൂസിയം

ആേി മാറിയത്. അറേലടകടിടെ ുവുകളം അതിുളിടല ഓങരാ വുും നമളില

െരിതങബാധം ഉണതി. അറയല രാജുുംബാംഗങ ഉപങയാഗിചിുന കപൃക

വുേളാണ് ഇവിടെ മതിയായ സൗകരദങങളാടെ സംരകിേടെടിുളത്. നാുരാജാേമാും

ആയി നെതിയ കുക, പഴയ ുആ, കടയുുരതിക, കവവിധദമാന

പതായങളം ഫണിചുകളം ആദദകാല ടെലിങഫാ ഉടെടെുള ഉപകരണങ

വാളകളം വിവിധ ുങദാപകരണങളം, സ്ഫെികങളം ങലാഹങളം ടകാുള പാതങ

ുെങിയ ഒടനവധി കപൃക സസുേ ഇവിടെ സംരകിചവുന. മതിയായ സമയം

എുുടകാണ് വളടര കൗുകൂവം രദശനവുേ നിരീകിചങശഷം ഞങ അുത

ലകദസാനങതേ് യാത ആരംഭിച.

ളസേ്ആജകലത കേതെ

                 ടസേ്ആജകലാ കകാട സദശികാുള യാതമകധദ കപ യാതകാക് 

വഴികാടിയായ ഹലറ് ഹൗസ് സദശിച. അേബികെലിന് സമാെരമായി അഴീകകാെിടന 

തീരങളി തലടയുകപാടെ നിുു   ഹലറ് ഹൗും അതിു ുകളി നിുള കാചയം 

ുടികളി ആകവശം ഉളവാകി.

            ടസേ്ആജകലാ കകാടയി എുകമാള സമയം ഉചയ് 2 മണി ആയിുു. കുാടയടെ

കവാെവം അതിന് ുറുള വലിയ കിെങം ുടികളി ആശരദം ഉളവാകി. കകാടയടെ ുനിലള 

വിശാലമായ സലത് വച് ഞങടളലാവും

ഉചഭകണം കഴിച കശഷമാണ് ഈ കകാടയടെ െരിത

സദശനം ആരംഭിചത്. കകാടടയ സംബനിചള

െരിതങും രഹസദങും ആേദം തടന

ആകികയാളജിക സകവ ഓഫ് ഇെദയടെ

ഉകേദാഗസരി നിും മനസിലാകിയകശഷമാണ്

ഞങള സദശനം ുെനത്. ആകികയാളജിക

സകവ ഓഫ് ഇെദയടെ കീഴി സംരകിച വുന
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കകാട 1505 കപാചഗീുകാരാണ് നിമിചത്. 158 വഷം കപാചഗീുകാ ഭരിച കകാട 1663 

ഡചകാ കയെകി. 110 വഷം നീുനിന ഡച് ഭരണതിുകശഷം ഒു ലകം ൂപയ് അേയ 

രാജവംശതിന് അവ വിറ. 1790 ഈ കകാട ബിടീുകാ പിെിചെകി. മലബാേിടല രധാന 

ഹസനിക കകരമാകി മാറി. കകാടുളിടല രഹസദ ുരകങും, ജയിലേകും, ുതിരാലയങും, 

ശവകലേകും എകൊ നിൂഢതകള ഒളിപിുനതായി കതാനി. ൂണമായം ടെകലി തീത

ഈ കകാട െരിതാകനവഷികള ആയ സദശകക് എും ആകവശമാണ്.

ുുപിെങാട് ബീച്

െരിതുേങന കൂ നഗരതിനിും പഠനയാത പിനീെ് എതികചനത് ഏഷദയിടലതടന

ഏറവം വലിയ ഹഡവിംഗ് ബീച് ുുപിലങാെ് ബീചികലകാണ്. കകരളതിടല മറ് ബീചകടള 

അകപകിച് ുുപിലങാെി ബീചിടറ രകതദകത ഇവിടെ വാഹനങള ബീചിൂടെ ഓെികാം 

എനതാണ്. കളിചം, ുളിചം വിേദാഥികള സായാഹം ആകവശകരമാകി തീു. 

ൂരദാതമയതിു കശഷം ഭകണം കഴിച് പഠനയാതയ് പരിസമാപി ുേിചടകാേ് മെകയാത 

ആരംഭിച. തീും വിജയകരമായ ഈ പഠനയാത ുടികളി െരിതകബാധവം 

അകനവഷണുധിയം വളതിടയുകാ സഹായിച.
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വജദദൊരളഗള കലൊസൊഹജതദഫവദജ ുപജ വജഭൊഗള

വിേയാരംഗം സാെിതയ ലബി 30 ുടിക അംഗങളായി ദചരു. പി എ 

പണിെുഹട ചരമേിനദതാടനബനിച് വായനാവാരാദഘാഷം ൂൺ 19 ുത 

ആരംഭിുകും സെരറി ുതകങളഹട രേരശനം നടുകും ഹചയ. ുടരന് 

ഓദരാ ലാും വയതയത തരതി വായന പതിപ് തയാറാെി. എലാ ുടികഹളും 

ഉഹപുതി വായനാേിന കവിസ് മസരം നടതി. െസീന ഹഷറി 7 B, നീരജ് ഹക 

7 C, ുെമേ് അസി ഇ 5 B ഇനീ ുടിക ഒും രും ൂും ഥാനം 

കരഥമാെി.

ൂസെ 5 ബഷീര അനസരണം വളഹര വിുെമായ ചടങകദളാഹട നടതി. 

രദതയക ൂ അസംബി വിളിുദചരു. ഉേ്ഘാടനചടങിനായി മടപളി ൂളിഹെ 

െരിോസ സര എതിദചരു. ബഷീര കഥാപാതങളഹട ചിതങ 

കയാവാസി ുടികഹൊപം വരു. ബഷീര ൃതികളഹട രേരശനം നടതി. 

ബഷീരേിന കവിസ് പരിപാടി നടതി. അതി െസീന ഹഷറി 7 B, ുെമേ് 

അസി ഇ 5 B, േരശ 7 B എനീ ുടിക ഒും രും ൂും ഥാനം 

കരഥമാെി.

വിേയാരംഗം ലബ് ഉേ്ഘാടനം

ൂസെ 20 ഉചയ് രുമണിെ് ു പി വിഭാഗതിഹെ െസീന ഷറിഹെ സവാഗത 

രസംഗദതാഹട പരിപാടി ആരംഭിു. വിേയാരംഗം കൺവീനര ബിു ടീചര 

അധയകത വെിു. വിഎച്എസ്ഇ രിസിപ സഞീവ് ുമാര സാര 

ഉേ്ഘാടനകരമം നിരവെിു. െയരഹസെഡറി മെയാള വിഭാഗം അധയാപക 
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ുജിത് ആശംസും കവിതാൊപനം നടതി. ഹഡപൂടി ഹെഡിരസ് രഭ ടീചര, 

വിേയാരംഗം സെൂ വിഭാഗം കൺവീനര സജിത ടീചര എനിവര 

ആശംസകളരപിു. ശിപശാെ നടതി. നാടപാട് ദമാദണാആക്, കവിതാൊപനം,

ദേശഭകിഗാനം ുടങിയ പരിപാടിക ുടിക അവതരിപിച . സെക ൂ 

വിഭാഗതിഹെ അനഖ നദി രകടനം നടതി.

Sep 6 മെയാള സാെിതയവമായി ബനഹപട് എ വി എസ് ു പി ഹകാളതറ 

ക ൂളി ഹവച് നടന സബ് ജിലാതെ മസരതി ു പി വിഭാഗതി നിന് 

െസീന ഹഷറി 7 B പഹങുു.

ഗാനിജയനിദയാടനബനിച്  പതിപ് തയാറാെി. ദകാേിദൊട് ജിലയിഹെ 

ശിശ േിനാദഘാഷങ ദകരള ബാെ സാെിതയ ഇസ് ടിടയട് വടകര SGMSB 

ക ൂളി ഹവച് നവംബര 4 നടതി. ു പി വിഭാഗതി നിന് അമ൪ ുരളിരണ 5 A 

സവ൪ഗ നദ 5 B ചാ൪വാഗ് എ പി 5 D നീരജ് ഹക 7 C നവീന ഹക 7 D എനിവ൪ 

പഹങുത .

ദകരളപിറവി ശിശ േിനം എനിവദയാടനബനിച് കവിസ് മസരം നടതി.  

ചാ൪വാഗ് എ പി 5 D, മ െമേ് അസി ഇ 5 B െസീന ഹഷറി ഒ  7 B എനിവ൪

1,2,3 ഥാനം ദനടി.

Nov 26 വിേയാരംഗം ഫദറാെ് സബ് ജിലാതെം സ൪ദഗാസവം 

രാമനാുകരയി ഹവച് നടു. സാംകാരിക രവ൪തക ചരദശഖര തിദൊടി

ക ടികള മായി സംവേിച . കഥാ, കവിത, ചിത രചനക, നാടപാട്, അഭിനയം 

എനീ വിഭാഗങളിൊയ് 14 ക ടിക പഹങട ത . ഫാതിമ സില ഹക 5 B 

അഭിനയതി ഒനാം ഥാനം ദനടി ജിലാതെതിദെെ് തിരഹഞട െഹപട . 

Nov 30, Dec 1 സാമ ൂതിരി  നടന വിേയാരംഗം  സാെിതയ ശിപശാെയി 

ജിലാതെതി ു പി വിഭാഗതി നിന്  ഫാതിമ സില ഹക മികച 

അഭിനയതിന് സ൪ടിഫിെറ് ദനടി.
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ഗണിത കബ് - രവതന റിങൊട്

20.7.18 ടവളിയാച ഗണിതലബ് ഉേ്ഘാെനം ശീ.േികനശ മാസ നിവഹിച. 
ഉേ്ഘാെനപരിപാെിയായി pi Approximation day  – ആകഘാ ഷിച അനടത വിജയിക് 
സമാനം നകി.

1.8.18 ുത ുധനാഴ്ചകളിടല 'രതിവാരപസി' ആരംഭിച.വിജയിക് അകനേിവസം 3 
മണിക് സമാനം നകയം ടെയവുു.

6.8.18 ുത 'ുടി' 
കഡാടമാുടെ കനൃതവതി
ഗണിതലിനിക് ആരംഭിച. 
അെിസാന ഗണിതകിയകളി
പിനാകകാരായ 8,9 
ലാുകളിടല ുടികളക്
ഹവുകനരം 4 ുത 5 വടര 
'കഡാട'മാ പരിശീലനം നകി
വു.

8/10/18 തികളാഴ്ച
ശീ.സഹകേവ മാസേിടറ
കനൃതവതി
ജദാമിതീയപാകറൺ നിമാണ
ശിലശാല നെതി. ഗണിതതി
താലരദുള  ടതരടഞുകടപട 
7,8,9 ലാുകളിടല 50 
ുടികളകാണ് പരിശീലനം നകിയത്. പികറേിവസം 9/10/18 ന് നെന ൂള തല 
ഗണിതകമളയി ുടികള തയാോകിയ ജദാമിതീയപാകറുകുടെ രേശനം നെതി. ലാസ് 
തലതി ഗണിത കവിസ് നെതി ൂള തല വിജയിടയ ടതരടഞുു . 

23/10/18 ന് നലളം HS   വച് നെന സബിലാ ഗണിതകമളയി 11 ഇനങളിലായി 12 
ുടികള  പടകുു . ഇതി 4 ഇനങളി ജിലാതലതികലക് അഹത കനെി. കപായറ് 
അെിസാനതി ൂള സബിലയി രോം സാനം കരസമാകി. 

ഗണിതകദാമ്ഗണിതകദാമ്
ടെുവൂ ഗവ:ടവാങേഷണല ഹയടസേെറി സ്ൂളിടല ഗണിതകബിടെ 

ആഭിുഖദതില ഗണിതകദാമ് ആരംഭിച . രധാനധദാപക െി.അജിത്ുമാ കദാമ് 
ഉദ്ഘാെനം ടെു . എസ്.ആജി.കവീന ടക.െി.ങഗാപാല അദദകത വഹിച. 
അലി അഷറഫ്,ങജാണി.എം,എനിവ സംസാരിച . ങകരളതിടല അറിയടെുന 
ഗണിതാധദാപക രീ . സഹങദവ മാസ കദാമിന് ങനൃതസം നലകി.
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കായിക മേള
ചെുവൂര ഗവ:ചവൊഫേ ഷണല ഹയരചസേററജ ൂളജചല കൊയജകഫമള 
ടജ.ുനജല ുമൊര (ു ൂനജയര ു്ഫബൊ ഇനദ ടീമജചല അളഗള) 
ഉ്ഘൊടനള ചെു . പജ.ടജ.എ.ചപസജചെറച ചക.മൊയജചറ അദദഷതയജല 
നടന െടങജല ചഹ്മൊറര ടജ.അജജ്ുമൊര സലൂടച സസീകരജു . 
ഹയരചസേററജ പജസജപൊ ുഷമ.എസച.ഫജേബച പതൊക ഉയരതജ . 
വജ.എചച.എസച.സജ പജസജപൊ പജ.സഞീവച ുമൊര കൊയജക സഫേശള 
നലുകുള,ുഹമദച ഫവൊസച പതജഞ ചെൊലജചേൊുുകുള ചെു . 
കൊയജകൊധദൊപജക രജനജ.പജ വജ.പജ.പഭ ചക.ടജ.ഫഗൊപൊല എനജവര 
സളസൊരജു.
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DRUG AWARNESS CLUBDRUG AWARNESS CLUB

a) We live in a world where 

addiction is as much a 

trend as a disease. Death 

by overdose has been 

steadily increasing since 

the early 2005.

b) By raising drug abuse 

awareness we can fight 

this statistic through the 

implementation of 

prevention programmes for 

impressionable kids and 

teens.

c) The launch of Drug Awarness Club in the school offers a key role in 
the war against drugs and has made al l possible efforts to bring in 
the right kind of focus and attention to the content and character of
anti drug campaign. Parental awareness class, counsel ling are the 
programmes which are being conducted in our school to bring about  
awareness among the parents and students.
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വിജദയാസവംവിജദയാസവം      10th toppers



Mrithul madhu  T  7B
District high jumb A grade

Muhammad salman 8B
 Long jumb

Hari krishnan T S  9A 
Vanasri  district A grade

Swaralaya m  9 A
District akshara muttam quiz mannu dinam 
upanyasam rachana A grade

Rifa parven VT  8 B 
Oorjolsavam upanyasam district  A  grade SCIENCE FAIR  DISTRICT TEAM 
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Sanskrit sub district vanthematheram
 A grade

Vatta pattu district A grade

Work experience district A garde

Oorjolsavam  district A grade Oppana district A grade



Aswin sanjay tp 9B
Bio diversity  state A grade

Arya n 10B
 hindi kavitha  hs  district a grade

Fathimathual rifa kt 10 G 
mappilla pattu district A grade

Fathima zilla k 5B
Vidhyarangam district selector

Fatima dlsha tp 10 G
Katha rajana district A grade

Megha P 
District nadan pattu  vidhyarangam selector
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കങലാസവം
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ുടകജഫലേച ഒു യൊത
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Subratho runnersSubratho runners



vijayolsavamvijayolsavam





Maths clubMaths club



Talent labTalent lab









Little kitesLittle kites









NSSNSS











Children Biodiversity Congress State 
Level Second Prize

BUDDING ARTIST OF OUR SCHOOLBUDDING ARTIST OF OUR SCHOOL

School kalolsavam pencil drawing 
district A grade

School kalolsavam water colur  district A grade




