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ആമുഖഖം 

സൂരര്യകമാനട വടടരുമമ്പമാള് അതടനച ചുററ്റും സൂരര്യകമാനട വടടരുമമ്പമാള് അതടനച ചുററ്റും 
പമാറടകളടക്കുന്നവണ്ടുകമളയറ്റും മതനനീചകമളയറ്റും  ചെടത്രശലഭങ്ങകളയറ്റും പമാറടകളടക്കുന്നവണ്ടുകമളയറ്റും മതനനീചകമളയറ്റും  ചെടത്രശലഭങ്ങകളയറ്റും 
നമാറ്റും ഏകറ കണടട്ടുണചനമാറ്റും ഏകറ കണടട്ടുണച. . അവകയെ മപമാകല നടങ്ങള്ക്കുറ്റും ഈ ഇഅവകയെ മപമാകല നടങ്ങള്ക്കുറ്റും ഈ ഇ--
മമാഗസടനടല്നടന്നച ഒരു പമാടച മതന്നുകരമാന്     കഴടയകമന്നച മമാഗസടനടല്നടന്നച ഒരു പമാടച മതന്നുകരമാന്     കഴടയകമന്നച 
പ്രതനീകടക്കുനപ്രതനീകടക്കുന. . അതടനച  മവണട സുരര്യകമാനട വടടരുമമ്പമാള് എന്ന അതടനച  മവണട സുരര്യകമാനട വടടരുമമ്പമാള് എന്ന 
ഇഇ--മമാഗസടന് നടങ്ങള്ക്കു മുന്നടല് സമര്പടക്കുനമമാഗസടന് നടങ്ങള്ക്കു മുന്നടല് സമര്പടക്കുന..



ജജ്വലടക്ക ുന്ന ഓര്മക്ക ു മ ുന്നടല്ജജ്വലടക്ക ുന്ന ഓര്മക്ക ു മ ുന്നടല്
സമര്പണറ്റുംസമര്പണറ്റും



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സലിനന്റെ ആഭലിമുഖഖ്യതലില്" സൂരഖ്യകൈകാനലികൈള് 
വലിടരുമമകാള്"എന്ന മപേരലില് ഒരു ഇ- മകാഗസലിന് തയകാറകാക്കുന്നു 
എന്നറലിഞ്ഞതലില് ഞകാന് അതലിയകായലി 
സമനകാഷലിക്കുന്നു.വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനട പേകാഠഖ്യപേകാമഠഖ്യതര 
പ്രവര്തനങ്ങള് നമച്ചനപ്പെടുതകാനനും ,സകാഹലിതഖ്യ അഭലിരുചലി 
നമച്ചനപ്പെടുതകാനനും ഈ ഇ -മകാഗസലിന് 
സഹകായകൈമകാനകൈനട്ടെനയന്നുനും,ഇതലിനന്റെ പേലിന്നലില് പ്രവര്തലിച്ച 
എലകാവനരയനും ഞകാന് അഭലിനനലിക്കുന്നു.

                                                       എന്നറ്റ്

                                                        ചചീഫറ്റ് എഡലിറര്

                                                         ഇനലിരകാഭകായലി {എച്ചറ്റ്.എനും}



2018-2019 അധഖ്യകായനവര്ഷനും നചറുകുളമറ്റ് ഐ.നകൈ.ടലി 
കഹസറ്റ്കൂളലിനല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അനുംഗങ്ങള് 
"സൂരഖ്യകൈകാനലിവലിടരുമമകാള്" എന്ന മപേരലില് ഒരു ഡലിജലിറല് 
മകാഗസലിന് തയകാറകാക്കുനന്നുനവനന്നറലി   ഞ്ഞതലില് അതഖ്യധലികൈനും 
സമനകാഷവനും അതലിലുപേരലി അഭലിമകാനവമുണറ്റ്.

 വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനട പേഠന നലിലവകാരനും കഹനടകൈറ്റ് രചീതലിയലിമലയറ്റ്കറ്റ് 
ഉയര്ന്നതലിനന്റെ മുഖമുദ്രയകാണലിതറ്റ്.

കൈകാമലകാചലിതമകായ മകാറങ്ങള്കനസരലിച്ചറ്റ് ഇതരനും മവറലിട്ടെ 
പ്രവര്തനങ്ങള് നകൈകാണറ്റ് നമ്മുനട വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് 
വലിദഖ്യകാലയതലിനന്റെ മപേരറ്റ് വകാമനകാളനും ഉയര്തകാന് കൈഴലിയനട്ടെ.......     

ഷചീല .എന്

                



                                           

സറ്റ്കൂളലിനല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് സൂരഖ്യകൈകാനലി വലിടരുമമകാള് എന്ന 
മകാഗസലിന് തയകാറകാക്കുന്നു എന്നറലിഞ്ഞതലില് അതലിയകായ 
സമനകാഷനും നന്മകൈള് നകാടുനചീങ്ങുന്ന         വര്തമകാനകൈകാലതറ്റ് 
എന്നുനും മനസലില് വസനനുംതചീര്കകാന് നലിങ്ങള്കറ്റ് കൈഴലിയനട്ടെ 
മകാഗസലിനന്റെ പേലിന്നലില് പ്രവര്തലിച്ച എലകാവര്ക്കുനും എനന്റെ 
അഭലിനനനങ്ങള് 

                                                                     രമമശന്. എനും 

മലയകാളനും 
അധഖ്യകാപേകൈന് 



               

വലിദഖ്യകാഭഖ്യകാസ സകാനുംസറ്റ്കകാരലികൈ രനുംഗതറ്റ്                             
നലിസറ്റ്തുലമകായ സനുംഭകാവനകൈള് നല്കുന്ന സകാപേനമകാണറ്റ് 
ഐ.നകൈ.ടലി സറ്റ്കൂള് നചറുകുളമറ്റ്. ഒരുപേകാടറ്റ് വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് 
ജചീവലിത വലിജയതലിനന്റെ വഴലിനയകാരുകലിനകകാടുകകാന് ഈ 
സകാപേനതലിനറ്റ് സകാധലിച്ചലിട്ടുണറ്റ്. സകാമൂഹഖ്യ പ്രതലിബദ്ധതയള്ള 
വലിദഗറ്റ്ധന് മകാനര..ഇനലിയനും ഒരു പേകാടറ്റ് സനുംഭകാവന നചയകാന് 
സകാപേനതലിനറ്റ് കൈഴലിയനട്ടെ എന്നകാശനുംസലിക്കുന്നു.

ആസസ്വപനും യകാഥകാര്തഖ്യമകാകൈകാനള്ള വഴലിയലില് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 
അനുംഗങ്ങള് പുറതലിറക്കുന്ന  സൂരഖ്യകൈകാനലി വലിടരുമമകാള് എന്ന 
ഡലിജലിറല് മകാഗസലിനനും അതലിനന്റെ പേലിന്നലില് പ്രവര്തലിച്ചവര്ക്കുനും 
എലകാ ഭകാവകൈളുനും മനരുന്നു.

                                                           മകാമനജര്

                                                         നസയലിദറ്റ് സകാദലിഖലലി 



നചറുകുളമറ്റ് കഹസറ്റ്കൂളലിനല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് 
മകാഗസലിന് തയകാറകാകൈലിയതലില് വളനരയധലികൈനും സമനകാഷലിക്കുന്നു 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനട സകാഹലിതഖ്യപേരമകായ അഭലിരുചലികൈള് 
പേരലിമഭകാഷലിപ്പെലിക്കുന്നതലിനറ്റ് ഇതരതലിലുള്ള ഉദഖ്യമങ്ങള് 
സഹകായകൈമകാകുനും. നലിങ്ങളുനട മകാഗസലിനറ്റ് എനന്റെ എലകാ 
ആശനുംസകൈളുനും മനരുന്നു. 

                                       - സയലിദറ്റ് ഹമചീദറ്റ് അലലി . നകൈ. വലി .നകൈ



          
പ്രലിയനപ്പെട്ടെ കുട്ടെലികൈനള,

                      ലലിറല് കകൈറസറ്റ് അനുംഗങ്ങളകായ     നലിങ്ങളുനട 
സര്ഗമശഷലിപ്രകൈടലിപ്പെലിക്കുന്ന ഈ സദുദഖ്യമതലിനറ്റ് എലകാവലിധ 
ആശനുംസകൈളുനും മനരുന്നു.

                                                      മചീര. എനും

                                              നഡപ്പെപ്പ്യൂട്ടെലി എച്ചറ്റ് എനും



ഒരു സമൂഹതലിനന്റെ സകാനുംസകൈകാരലികൈ വളര്ച്ചയനട മകൈന്ദ്ര 
ഉറവലിടങ്ങളകാണറ്റ് വലിദഖ്യകാലയങ്ങള്. നചറുകുളമ ഐ. നകൈ. ടലി 
കഹസറ്റ്കൂളലിനല ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അനുംഗങ്ങള് പുറതലിറകുന്ന 
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കൈലകാവനട്ടെ എന്നറ്റ് ആതകാര്തമകായലി പ്രകാര്തലിക്കുന്നമതകാനടകാപ്പെനും ഈ 
മഹതറ്റ് സനുംരഭതലിനറ്റ് പേലിന്നലില് പ്രവര്തലിച്ച ഏവര്ക്കുനും ഹൃദഖ്യമകായ 
ഒരകായലിരനും നനലികൈള് അര്പ്പെലിച്ചറ്റ് നകൈകാണറ്റ് എലകാ വലിധ ഭകാവകൈങ്ങളുനും 
മനരന്നു......                                      

                                                        -നകാസര് കൈകാലടലി

                                                          സകാഫറ്റ് നസക്രട്ടെറലി    
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പറയത്രാന് ബത്രാകലിവവെച്ചതറ്റ് 

സനഫകാതലിമ

                                                                                         8.C

ആര്തലിരമ്പുന്ന കൈടലലിമലക്കുനും ഇരുണ ആകൈകാശതലിമലക്കുനും 
മനകാകലി കൈടല്തചീരനത കുടലിലലില് അപ്പു ഇരുന്നു. പുറതറ്റ് , 
കുപ്പെലിവളകൈലിലുകനും മകൈട്ടെറ്റ് അമ്മനയ ഒകാര്തറ്റ് അവന് ഒകാടലിനച്ചന്നു. 
പേനക, അതറ്റ് അപ്പുറനത അമ്മലിണലിമച്ചച്ചലിയകായലിരുന്നു. അവനന്റെ 
കൈണ്ണുകൈള് നലിറഞ. എങലിലുനും, മചച്ചലി കൈകാണകാനത കുപ്പെകായതലിനന്റെ 
തല നകൈകാണറ്റ് അവന് അതറ്റ് തുടച. മചച്ചലി കൈമണകാ....ഇല......

“ മമകാന് വലതുനും കൈഴലിമച്ചകാ.....?” മചച്ചലി മചകാദലിച. ഇനലന്നറ്റ് അവന് 
തലയകാട്ടെലി. “ എന്നകാ മമകാന് വകാ....”. അവന് അമ്മലിണലിക്കു 

പേലിന്നകാനല നടന്നു. അമ്മലിണലിമച്ചച്ചലികറ്റ് ഭര്തകാവലില. മചട്ടെനന 
കൈടനലടുതതകാണറ്റ്, എനന്റെ അമ്മനയ മപേകാനല. അവന് കൈണ്ണുനചീര് 
ഒലലിച്ചലിറങ്ങകാനത തുടച കൈളഞ. 

       പേണറ്റ് , അമ്മ അടലിക്കുനമകാഴനും വഴക്കുപേറയനമകാഴമകാണറ്റ് 
അവന് കൈരഞ്ഞലിരുന്നതറ്റ് .എന്നകാല്,ഇനപ്പെകാ... അമ്മയനമനന്ന 
വലിട്ടുമപേകായലി. അച്ഛനനക്കുറലിച്ചറ്റ് അമ്മനയമന്നകാനടകാന്നുനും പേറഞ്ഞലിട്ടെലില.
എമനകാ... എനലിനകകാന്നുനും മചകാദലികകാന് മതകാന്നലിയലിട്ടെലിനലന്നറ്റ് 
പേറയന്നതകാവനും ശരലി. കൈടലലില് കൈളലിക്കുനമകാനഴകാന്നുനും എനലികറ്റ് 
മതകാന്നലിയലിട്ടെലില, കൈടലമ്മ ക്രൂരയകാനണന്നറ്റ് എന്നകാലകാദഖ്യമകായലി 
എനലികതറ്റ് മതകാന്നുന്നു.



കൈടലമ്മയകാണറ്റ് നമുകറ്റ് ഭകണനും തരുന്നതറ്റ് എന്നമല അമ്മ 
പേറഞ്ഞലിരുന്നതറ്റ് . പേലിനന്നന്തു നകൈകാണകാ എനന്ന 
അനകാഥനകാകലിയതറ്റ്, എനന്റെ ...... എനന്റെ... പേകാവനും അമ്മനയ 
നകൈകാന്നതറ്റ്. അവന് മവഗനും കൈണ്ണുകൈള് കൈടലലിമലക്കു പേകായലിച. മവണ,
ഇനലി ഞകാന് കൈടലലിമലക്കു മനകാകലില. അവന്, കൈണ്ണുകൈനള 
പേലിന്വലലിച. 

അമ്മലിണലിമച്ചച്ചലി അപ്പുവലിനറ്റ് മചകാറു നകൈകാടുത.ഒന്നുനും 
ഇറങ്ങുന്നലില..വലിശപ്പെലില . അവന്  കൈഴലിച്ചറ്റ് എന്നറ്റ് വരുതലി അവന് 
എഴമന്നറ.

പുറമതകലിറങ്ങകാന് നലിന്ന അവനന അമ്മലിണലി തടഞ. 
“മമകാനനമങ്ങകാട്ടെകാ...ഇന്നലിവലിനട കൈലിടമന്നകാ. ഒറയറ്റ്കറ്റ് കൈലിടകണ
.”മചച്ചലിനകകാരു പുഞലിരലി സമ്മകാനലിച്ചറ്റ് അവന് പേറഞ. “ മവമണച്ചചീ
.. ഞകാനവലിനട കൈലിടമന്നകാളകാനും ....എനലികറ്റ് അമ്മയണകാവനും .” ഉള്ളലില്
നനഞറ്റ് തകൈരുകൈയകാനണങലിലുനും അവന് പുഞലിരലിച.

കുടലിലലില് കൈയറലി അവന് തനലികറ്റ് ഏറവനും ഇഷ്ടനപ്പെട്ടെ, അമ്മ 
പുതച്ചറ്റ്തന്നലിരുന്ന അവലിനട കൈചീറലിയ ആ പുതപ്പെറ്റ് വലലിച്ചലിട്ടു.തലിരലി ഞനും 
മറലിഞനും കൈലിടന്നലിട്ടുനും ഉള്ളലില് അമ്മയലകാനത, മനറകാന്നുനും വരുന്നലില.
ഉറകനും അവനന വലിട്ടെകൈന്നു മകാറലി നലിന്നുഅവന് പുറമതകറ്റ് 
ഇറങ്ങലി. പുറതറ്റ് നതങ്ങുകൈള് കൈകാറതകാടലിഉലയന്നുണകായലിരുന്നു, 
അവനന ആശസ്വസലിപ്പെലികകാനനന്ന മപേകാനല ഇളനും കൈകാറനും 
വചീശുന്നുണകായലിരുന്നു. പേമക, അനതകാന്നുനും അവനന്റെ തകൈര്ന്നറ്റ് 
തരലിപ്പെണമകാകുന്ന ഹൃദയനത തണുപ്പെലിക്കുനമന്നറ്റ് മതകാന്നുന്നലില.



മണല്തലിട്ടെയലില് ആകൈകാശമതകറ്റ് മനകാകലിയവന് 
കൈലിടന്നു.ആകൈകാശനതകാരുപേകാടറ്റ് നകതങ്ങള് 
മലിന്നുന്നുണകായലിരുന്നു. അമ്മ പേറഞ്ഞലിട്ടുണറ്റ്,...മരലിച്ചവര് 
നകതങ്ങളകായറ്റ് ആകൈകാശതണകാവനമന്നറ്റ്. അവന് 
മനകാകലികലിടന്നു....അമ്മയണകാവനും.

ഏമപ്പെകാഴകാനണന്നറലിയലില, ഇളനുംനതന്നമലററ്റ് അവന് ഉറങ്ങലി. 
ഉറകതലില് അമ്മ അവനന തമലകാടലിനകകാണറ്റ് പേറഞ, 
“അപ്പു...നചീ നലവണനും പേഠലികണനും വലലിയ ആളകാവണനും എമപ്പെകാഴനും 
അമ്മയണകാവനും... നലിനന്റെ കൂനട .” അവന് 
കൈണ്ണുതുറന്നറ്റ്നഞട്ടെലിനയണചീറ. അമപ്പെകാഴനും ഇളനും നതന്നല്അവനന 
തമലകാടലിനകകാണലിരുന്നു. കൈകാറലില്        നതമങ്ങകാലകൈള് 
ആടലിയലഞ നകൈകാണലിരുന്നു. അമപ്പെകാള് ഒരു നകതനും, കൂടുതല് 
പ്രകൈകാശലിക്കുന്നുണകായലിരുന്നു.......എമനകാ പേറഞ 

തചീര്നതന്ന മപേകാനല....



നലിലത്രാവുള്ള ആ രത്രാതലി

അന്നച 
നടലകാവുള്ള രകാതടയടല്
എമന്നകാനടകന്നകാരു മസ്നഹെ സകാനജനഎ 
എകന ഉള്ളഎ പൂത്തുലഞ
പകാതടരകാവടകന നടശബ്ദതയടലകാമരകാ
മനമകാകയകന്ന തമലകാടട
മധുര ഗകാനങള കപകാഴടചചകകകാണച 
അകമലകകന്നച മപകായട
പതടകയ പതടകയ നടദ്രയടലകാണ്ടു ഞകാന്
കടനകാവടകന കപകായടകയടല് നവീനടത്തുടടച
അറടയകാകത എന്മടഴടകള തുറന
പതുകക ഞകാന് ജകാലകതടനരടകകകയതട
ഓര്മകളുറങഎ ഇടവഴടയടലൂകട 
അകമലകച കണഎ നടടരടകകവ
തകാരങള പൂത്തുലയുന്നതച കകണകന 
മനസടല് നടറമുള്ള കവടതയുണര്നവന        
                                                
                                             അഹെചസന പട.കക



എരലിഞ്ഞമര്ന്ന ഇതളുകൈള് 
ഞകാന് ഈയലിനടയകായലി വകായലിച്ച ഫലിമറകാസറ്റ്ഖകാന്  
പുതനങ്ങകാടലിയനട എരലിഞ്ഞമര്ന്ന ഇതളുകൈള്എന്ന 
പുസ്തകൈനതയകാണറ്റ് നലിങ്ങള്കറ്റ് പേരലിചയനപ്പെടുതന്നഅതലി 
സുനരലിയകായ കസനബ എന്ന നപേണ്കുട്ടെലിയനട ജചീവലിതകൈഥയകാണറ്റ്
കൃതലി ദരലിദ്രകുടുനുംബതലില് ജനലിചവള ര്ന്ന കസനബകറ്റ് 
കൈലഖ്യകാണപ്രകായമകായമപ്പെകാള് ഉപ്പെ ബചീരകാനലികകറ്റ് മനസലില് തചീ
.നചറുകന്മകാനരലകാനും 2 ലകവനും 50,000 രുപേയമകാണറ്റ് സചീധനതുകൈ 
പേറയന്നതറ്റ്. കൈഷ്ടലിച്ചറ്റ് ഒരമതലിനകായലിരനും രൂപേമപേകാലുനും 
എടുകകാനലിലകായലിരുന്നു ബചീരകാനലികയനട കൈയലില്. അങ്ങനന 
കുറഞ്ഞ സചീധനനും ആവശഖ്യമുള്ള ഒരകാള് വന്നു. നചറുകനറ്റ് 
ഒരുകൈകാലലിനറ്റ് സസ്വകാധചീനമലില. വടലികുതലിപ്പെലിടലിച്ചകാണറ്റ് നടക്കുന്നതറ്റ് . 
പേനക അവര്ക്കുനും  1 ലകനും രൂപേയനും 25 പേവനനും മവണനും.മകൈനള 
അങ്ങനന നയകാരു ആള്കറ്റ് നകൈകാടുകകാന് ബചീരകാനലിക വലകാനത 
വലിഷമലിച.പേനക അവര് മലകാനണടുതറ്റ് ആ കൈലഖ്യകാണനും നടതലി. 
കൈലഖ്യണനും കൈഴലിഞ്ഞറ്റ് മകാസങ്ങള് കൈഴലിഞ്ഞലിട്ടുനും സലിധനതകൈ മുഴവന് 
നകൈകാടുതതചീര്കകാന് കൈഴലിയകാതതലിനകാല് കസനബനയ വചീട്ടുകൈകാര്
വലകാനത ഉപേദ്രവലിച. ബചീരകാനലികനയ കസനബയനട 
മുമലില്നവച്ചപേമകാനലിചവലിട്ടു. ഇതലിനലിടയലില് കസനബ രണ്ടു 
ഇരണകുഞങ്ങള്കറ്റ് ജന്മനും നല്കലി. കുഞങ്ങമളയനും 
ഉപേദ്രവലികകാന് തുടങ്ങലിയമതകാനട കസനബ വലിടുവലിട്ടെലിറങ്ങലി. 
ആന്മഹതഖ്യകാശ്രമനും വനര നടതലി.

 



രണ്ടു കുഞങ്ങളുനും അമതകാനട മരണനപ്പെട്ടു. സങടനും 
സഹലികവയകാനത അവളുനട മകാനസലികൈ നലില തകൈലിടനും മറഞ. 
സസൗനരഖ്യനും നഷ്ടനപ്പെട്ടെറ്റ് ചുകലിചുളലിഞ്ഞ ശരചീരവനും ജഡപേലിടലിച്ച 
മുടലിയമകായലി അവള് നതരുവലിലലഞ പേനക 
അമപ്പെകാഴനുംസനുംസറ്റ്കൈകാര ശൂനഖ്യരകായമനഷഖ്യതസ്വനും നഷ്ടനപ്പെട്ടെ 
കൈകാമനവറലിയന്മകാര് കസനബയനട ശരചീരനും നകൈകാതലിപ്പെറലികകാന് 
അവനള വട്ടെമലിട്ടെറ്റ് പേറക്കുകൈയകായലിരുന്നു. ഇന്നറ്റ് 
അന്ധവലിശസ്വകാസങറ്റ്ഹളുനും അനകാചകാരങ്ങളുനും സമൂഹതറ്റ് 
മവരൂന്നലികഴലിഞ. വചീട്ടെലില് ഒരു നപേണ്കുട്ടെലി പേലിറന്നകാല് 
പേലിതകാവലിനന്റെ മനസലില്  തചീകനലുകൈള് നചീനലികൈളലികകാന് തുടങ്ങുനും. 
മകൈകാടചീശസ്വരന്മകാര്മകളുനട വലിവകാഹനും ലകങ്ങള് സചീധനനും 
നകൈകാടുതറ്റ് നടതമമള് പേകാവനപ്പെട്ടെവനനും അതലിനറ്റ് 
നലിര്ബന്ധലിതനകാവന്നു. വലിവകാഹനും എന്നതറ്റ് മതവലനും പേണനും 
സമകാദലികകാനളള ഒരു ഉപേകാധലി മകാതമകായലി കൈകാണുന്ന 
വകാതമകാനസമൂഹതലിനറ്റ് പേകാഠങ്ങമളനറനല്കുന്നു ഈ കൃതലി.      
കസനബയനട അവസ ഇനലി ഒരു സചീകൈള്ക്കുനും 
ഉണകാവകാതലിരലികനട്ടെ!

മലിഥുന. എനും. പേലി

10 .സലി



حندوستان

- حے         وطن کے خدمت اور صورت خوب ایک حندوستان
حی        – مناظر حسین اور صورت خوب میم حندوستان

دیکھ        کو حم میم حندوستان مقامات تاریخی مختلف
خوبصورت-        ایک جھنڈا ترنگا کے حندوستان سکتےحی
      - شکیل  میم نگاروں نغم فلمی حندوستانی حے جنڈا

    - شاغر      بحت طرح اس حے احم بحت نام کا بدایونی
-     , کیا  گزرنا میم حندوستان افساننگاروں کحانی اور

کے   حندوستان
شغراء          ازادی اور ادیب کئ جیسے ظفر شاھ بحدور کے

      - ازاد      مجاحدی بحت میم حندوستان دی کر وقف کو
 ,   ,   , گاندجی-   سنگ باگت ساحب نانا نایڈو سروجنی حی
حو          ترقی میم مرحل حر حندوستان بھی اب وغیرھ
حے۔وھ          رحتے لوگ بحت میم حندوستان حے۔ رحے
اور        سکھ مسلمانون حیندوں حی۔ مذاحب مختلف
کے        حندوستان حی۔ رحتے میم حندوستان پارسیون
ایک           گا چارے یی بھا مسلم حندو اور تحذیب جمن گنگا

حے۔   نمون اغل



ساتھ          کے اتفاق اور اتحاد لوگ کے لوگ کے حندوستان
حی۔  رحتے

قطب         حی۔ تیں غمارات تاریخ بحت میم حندوستان
میم          حندوستان وغیرھ۔۔۔ منار، چار ، محل تاج منار،

خوب        اور ابشاروں حے۔ مناظر صورت خوب بحت
صورت          خوب کی سحندوستان وھ ڈیلں صورت

حے۔  بڈاتی

ککل  م     اسن
9-D



تماشا   کے سالم

کو              کیا بھ بڈا اپکے اور اڈھا کو بجے اڈھ بھی اج سالم
-              - گا   ایے کب کیا کیا بھ ماں لگا رونے پوچھکر
کے          اس کب کیا بھ کیا بھ اااااں م چاھیے، دیکھنا اس مجھے

نے           کیا بھ بیڈا کحا۔میرا اسے نے ماں سنکر اواز کی رونے
گا۔            ائے کیسے وھ بنا کے چھڈی حے۔ گیا لئے کے بڈنے

کھیلں۔    حم مت، رونا
مجھے           کے کحا سے جھڈ حی۔وھ سنتے لفظ کے ماں
کھیلنا          ساتھ کے فون نھیں۔موبیل ساتھ کے اب
  . کے        سالم گئی۔ حو پرانی گایم حر حوئ میم چاھئے۔اس
اور          پکڈی میم کاں چھوڈے اسی ماں سنکر مغصومیت

کی             لوگوں بڈے تم نا۔ حے پچا کے سال چار ت کے کحا
پر           پیشانی اسکے ماں حوں رحا کے چیت بات طرح

بول۔   دیکر  کنار
حے۔محینیے           رھا پڈھ جاکر ی بدیس نے بھئی کے سالم
نئے             فو کو سالم ائےگا جب وھ والے انے بار ایک میم

تھ      دیا لے گایم ویڈیو نئے



  
میم            من یادیں انمول کا بچپن اپنی کو ماں وقت  یے

سے         اس ڈیلوں کھڈے سے شاندار میم لگا۔گاوں حے
والے          کھیلتے جلکر مل میم وادی ڈیلے ابشار، گرنے

ناریل         والے کڈے میم قطار حلتے میم حوا بچے۔گنگنی
نظارے          خوب کتنی سب یے گانا۔ کی چڈیوں بیڈوں، کے
طرح          اس اسکو حی۔ نصیب بد کتنے کچے ب کے تھا۔اج

نحیں۔  تجرب
کی         اڈا۔ماں نے ماں سنکر اواز کے سالم اچانک

رحا۔          حستے حلحر دیر بھت وھ دیھکر من جھونگنے
دادا           اور دادء حم اج حو۔ چڈھاتے مجھے تم چوحا، ارے

میم          رسوڈ پکڈکر حاتھ اسے نے ماں جایں۔ پاس کے
گئی۔

کے          ماں سے مینڈ وھ پحنکر نئےکپڈے دیا۔ ناشتے اسکو
گیا۔         میم گھر کے خانداں جھولتے جھولتے میم حاتھ

مزے          اسکے وھ بیشکر میم گودے بوڈھے کے دادا
لگے۔   سنتے کحانیاں

جحان  تنویر
یج 10



ARTS AND SPORTS

Arts and sports makes you energetics
Getting up in the morning
Going down in the happy

Exams are sadly but
Enjoy are gladdy

Curricular and co-corricular 
Activities

Are b lesser to your physical
And mental peaceful mind
It is only a twist with a

Little mist
Winning and loosing is

Arts and sports is a twist
Not a mist

But don't be disheartened
In the half of the game



When you loose or 
You fail

And don't loose the
Confidence to win

As confidence is your
Best friend who gives
You support in your 

Failure or in your success

Be chill in your game
Be chill as your same
Will make you 1st or
Will makes you 2nd

As the deep desire
Of you

-MUHAMEED MITHULAJ
9-D





BEAUTIFUL DISASTER

she cuts her wrist er so beautifully

right to the bane

she does this each every night

when she is all aloneand that no one cares

she goes to sleep each night

no one understand her ' 

not seen her friends

she has no one to talk to ,

she want it all to just end

praying that tomorrow all the 

pain and sorrow will be go



tears stream down her face

she tears so hard to be

strong 

then this one fatal night

they find her laggings from a tree

I think she's happy now

because she has finally been set free

from all her pain.........

this made a beautifully  disaster



എരലിയുന്ന അഗലിജജത്രാല 

        എരസിയുന്ന ചന്ദന കട്ടസിലേസില് 
ചുടുതതീലയമാടക ലചരുന്നുലവമാ 

ഉണസിതന് അച്ഛന് 
            കണസിര് നകമാണക നതീര്ചമാലുകള് തതീര് 

നതനരന് മസിഴസികള്,
          ലതടസി, എലന്തേ ഉണസിതന് അച്ഛന് 

മസിഴസിതുറകമാനത, 
ഏകയമായസി ഉണസി  ഈ  ഉഉൗഴസിയസില് 

ഉണസിതന് അച്ഛന്  മരസിച്ചു ലപമാലയമാ 
എനന്നന് മനനം ലചമാദസിച്ചുലകഴുന്നു.
വതീടസിനകതക കരഞക തളര്ന്നന
വതീണുലപമായക ജലേപമാനമസിലമാനത
ഉണസിതന് കണ്മസിഴസികള് ലതടസി 

എലന്തേ, ഉണസിതന് അച്ഛന് ഇന്നുണരമാലത 
അഗസി ചുനട്ടരസിയുന്ന അഗസി 

ഉണസിതന് അച്ഛനന.......

  



    അച്ഛനന എരസിച്ചു ചമാരമമാകതീ
                  

                  വരസികസിനലന്നറസിയമാനം ഉണസിതന് മനസസിനക,
              പലക, എലന്തേ ആഗ്രഹവനം ഒമാര്മ-

    കളനം ഉണസിലയ ലവട്ടയമാടുന്നു
       ഭമാന്തേമമായസി തതീരുന്ന ഉണസിതന് 

               മനസക മനസിച്ചു  'ഉണസി ഈ കമാതസിരസി-
പസിന് അര്ത്ഥമസില  ' വവ്യര്ത്ഥമമായസി തതീരുന്നു 

നസിന് കമാതസിരസിപക...

ഉനരപടസി തമാണസി ഒരസികലുനം 
ഉണസിതന് അച്ഛന്, ചമാരുകലസരയസില് 

ഇനസി അണയുകസില, 
വവ്യര്ത്ഥമമായസി തതീരുന്നു ഉണസിതന് 

കമാതസിരസിപക.........
അണയസില അച്ഛന് ഇനസി ഉണസിതന് ചമാനര.. 

മധുരമൂറുന്നു ലകമാലുമസിഠമായസിയുമമായസി.......

വസിനയക നമാഥക. നക.പസി 
IX-E



മയലില്പപ്പീലലി 

ഒരു നകൈകാച മയലില്പ്പെചീലലി ഞകാനനന്-

  പുസ്തകൈതകാളലില് സൂകലിചനവച. 

വകാനവനും വലിണ്ണുനും കൈകാണകാനതയകാ മയലില്പ്പെചീലലി

എന് പുസ്തകൈതകാളലിനലകാതുകലി

 ഒരു നകൈകാച കൈണ്ണുള്ള മയലില്പ്പെചീലലി 

എന്നുനമമന്നകാടു കൈലിന്നകാരനും നചകാലലി 

ആരകാരുനും കൈകാണകാനത ഞകാനകാ-

പുസ്തകൈതകാളുകൈള് തുറക്കുനും

ഒരു നകാള് കൈനണകാരു സസ്വപനും 

എനന്റെ പുസ്തകൈതകാളലില് 

മനറകാരു മയലില്പ്പെചീലലി കൂടലി 

ആ സസ്വപനും യകാഥകാര്തഖ്യമകാകൈകാന് 

എന്നുനും പുസ്തകൈതകാള് മനകാകലിയലിരലിക്കുനും 

കഷമ.നകൈ



ബത്രാലല്യകൈത്രാലഖം
ഞകാന് ഏനറ മസ്നേഹലിച എന് ബകാലഖ്യകൈകാലനത 

ഞകാന് ഏനറ മമകാഹലിച എന് ബകാലഖ്യകൈകാലനത

ചലിതശലഭമകായറ്റ് പേകാറലിനടന്നൂ ഞകാന്

ബകാലഖ്യകൈകാലതലിനലന് വലിദഖ്യകാലയ മുറതറ്റ് 

തലിരലിമകൈ വരുമമകാ നചീ ബകാലഖ്യകൈകാലമമ...ഒരുവട്ടെനും കൂടലിനയന് 
പൂമനകാട്ടെമകാകുന്ന 

വലിദഖ്യലയ മുറതറ്റ് പേകാറലിപ്പെറകകാന് 

നകൈകാതലിക്കുന്നു ഞകാന് ഏന് ബകാലഖ്യകൈകാലമമ...

തലിരലിമകൈക്കു വകാമയകാ നൂ എന് സസ്വപച്ചലിറകുമകായറ്റ്

ഒരുപേലിടലി മമകാഹങ്ങള് പേചീവണലിയലികകാനകായറ്റ്....

തകാളതലിനനകാപ്പെനും തുളളുന്ന മപേകാനല

എതമയകാ കുസൃതലികൈള് കൈകാട്ടെലി നകാമന്നറ്റ് 

ഇമന്നകാ അനതലകാനും നവറുനമകാരുഒകാര്മ്മ 

തലിരലിമകൈക്കു വരുമമകാ നചീ ബകാലഖ്യകൈകാലമമ...

ബകാകലിയകായറ്റ് ഇനലിയനും ഉനണനലിമകനറ



ബകാലഖ്യകൈകാലതലില് നചയറ്റ്തു തൂര്തചീടകാന്

മുഴമലികകാന് കൈഴലിയകാനത മപേകാനയനന്റെ സസ്വപങ്ങള്

തൂര്തലിടകാന് വരുമമകാ നചീ ബകാലഖ്യകൈകാലമമ...

ഇനലിനയനന്ന നവറുനത നചീ നകൈകാതലിപ്പെലികനല 

സസ്വപതലിനലങലിലുനും വചീവീുമമകാ നചീ തലിരലിനകൈ...

ഷഹതലിയ .നകൈ

പൂര്വവലിദഖ്യകാര്തലി



നനതഖം 

                                 കഫറൂസ. ടലി , 

ഇരുളലിനന അകൈറലി 

പ്രകൈകാശലിക്കുനന്നകാരു രതനും 

അതകാനണന് മനതനും 

പേല വര്ണങ്ങള് 

എന്നലില് ലയലിപ്പെലിക്കുന്നു.

അതകാനണന് മനതനും 

സങടനും എനന്ന മതടുമമകാള്-

നചീര്ച്ചകാനലകാഴക്കുന്ന-

പേര്വ്വതമകാനണന് മനതനും 



വെസന്തകൈത്രാലഖം 

വകാസനയനള്ളകാരു മറകാസകാപ്പൂ 

വകാരലിനയടുക്കുനും മുലപ്പൂ

മഞ്ഞനലിറതലില്  നകൈകാന്നപ്പൂ

കൈണ്മലിഴലിമപേകാനലകാരു കൈള്ളലിപ്പൂ 

നവണ്നലിറമകാര്നന്നകാരു തുമപ്പൂ

നചറുതകാണമലകാ കൈറുകൈപ്പൂ 

ആഹകാ ! നനലകാരു പൂകകാലനും 

രസമകാണമലകാ പൂകകാലനും . 

                                       - രജചീഷറ്റ്



അമലിളലിമത്രാമന് 
മകാനതനള്ളകാരു പേകാല്കട്ടെലി 

അപ്പെനും മപേകാനലകാരു പേകാല്കട്ടെലി

മചകാറു കൈഴലിയറ്റ്ക്കുനും സമയതറ്റ് -

അമ്മകൈകാട്ടെണ പേകാല്കട്ടെലി. 

മചകാറുരുള മപേകാനലകാരു പേകാല്കട്ടെലി 

എന് അമ്മകഥയലിനല പേകാല്കട്ടെലി 

രകാതലിയകാകുനും മനരതറ്റ് -

ചലിരലിച നലില്കണ പേകാല്കട്ടെലി 

കൂനട നടക്കുനും പേകാല്കട്ടെലി. 

കൂനട തലിരലിയനും പേകാല്കട്ടെലി 

മകാനതനള്ളകാരു പേകാല്കട്ടെലി 

അമലിളലിമകാമന് പേകാല്കട്ടെലി



ധന ചന്ദ്രലികൈ   

ധനമകാസ രകാവലിനല തണുത രകാവലില്
പേകൈല് ചൂടലിനനതമലകാടലിതണുപ്പെലിച 
മകാരുതന് വന്നുനമനല തണുപ്പെലില് 
സുഖമമകൈലി മനമകായറ്റ് നചീങ്ങലി നടന്നകൈന്നു. 
കൈളലി വചീശലി പ്രഭയകാര്ന്ന ധനമകാസ ചക്രങ്ങള് 
രകാതലിതന് മടലിയലില് മയങ്ങകാനത 
തകാരകാഗണതലിന കൂട്ടെകായലി നലിന്നു.
രകാവലിലുറങ്ങകാനത കൈകാതനലിന്നു. 
ഓമര പൂവലിലുനും മഞകൈനങ്ങള് 
നലിറച്ചകാര്ത നല്കൈലി തമലകാടലി 
നവയലില് മകായറ്റ്ചകൈളഞ നലിന്ഭനുംഗലി 
വചീണ്ടു നല്കകാന് കൈഴലിയകാനത വലിങ്ങലി കൈണങ്ങള് 
കൈതലിമരകാനന്റെ ചനനും പൂവലില് 
അധരങ്ങളലില് നലിറ ചന്ദ്രനലിനലന്ന മപേകാനല 
പൂത തളലിര്ത വലിടര്ന്ന 
മമകാഹന കൈകാഞന സസ്വകുമകാരഖ്യനും.

-സകാന്ദ്ര സലി 8 C



തത്രാളഭഖംഗഖം   

രൂപേവനും ഭകാവവനും നഷ്ടമകായറ്റ് ജചീവലിതനും ഷചീബ 
പേകാമലകാറയലില് 

എനന്റെ മുറലിയലില് ദയനചീയമകായലിഴയന്നു

ജസ്വരബകാധലിതരകായ രകാപ്പെകൈലുകൈള്കലിടയലില് 

തലികൈചനും കദനഖ്യമമറലിനയകാഴകുന്നു.

മലിഴലികൈളലില് പ്രകാര്തനയനട ലസൗകൈലികൈതയനും 

നലിദ്രയനട ഒകാളക്കുതലില് നലിരകാശയനട മയകവനും 

ധനഖ്യമകായ പേകൈല്കലിനകാവകൈള് പ്രമഹളലികൈകാചലിതങ്ങള് 

നലിഴല് ദൂരങ്ങള്  മുങ്ങലിതകാഴമമകാള് 

മസ്നേഹവലിഭ്രമങ്ങളലില് സസ്വരഭനുംഗനും

പ്രണയജല്പനങ്ങള് അകൈലുന്ന കൈകാലതലിനന്റെ 

കൈകാലറ്റ്കല് അമപേകകാസസ്വരനും.



എന്നലിട്ടുനും-

നലിറനും മങ്ങലിയ ചുമരുകൈള്കറ്റ് ഞകാന് 

വചീണ്ടുനും ചകായമലിടുകൈയകാണറ്റ്.

അഗലി പൂക്കുന്നുനവന്നറ്റ് പേറഞ്ഞ കൈണ്ണുകൈളലില് 

ഇമപ്പെകാള് കനരകാശഖ്യതലിനന്റെ ജലബലിന്ദുകള് 

ഹൃദയതലിനന്റെ ഇരുമറകൈളലില് 

മനകാവലിനന്റെ കകൈമയറനും.

ഒടുവലില റ്റ് -കൈകാരുണഖ്യനും മപേകാനല നചീനയനന്റെ 

അഗലിയകാളുന്ന മമല്ക്കൂരയലില് 
നപേയറ്റ്തലിറങ്ങുന്നു.പേകൈരനുംഞകാനനനറ്റ് നലറ്റ്കുനും?

എഴതലി തചീരകാത മസ്നേഹഗകാഥകൈള് 

ഉറകനും നഷ്ടമകാവകാതരകാതലികൈള്

ഒരുകലിനവയറ്റ്കകാത ഇസൗ ഉമ്മറവകാതലിലുകൈള്

നപേകാടലിപേലിടലിച്ച എനന്റെ ഇടനകാഴലികൈകൈള്

ശൂനഖ്യമകായ ഇസൗ പുസ്തകൈതകാളുകൈള്..........

 എനന്റെ മസ്നേഹതലിനന്റെ സകാകലിപേതമകായറ്റ്  



ഇസൗ ശൂനഖ്യതയനട വലിശകാലതയലില്

ഇനതനന്റെ വഖ്യഥലിത സസ്വപവനും 

ഉറുമരലിചമപേകാവന്ന മധുരവമകാനണന്നറലിയകാനും 

മനകാക്കൂ-

നലിനന്റെ പേകാരുഷഖ്യങ്ങളലില് വചീണറ്റ്

ഇരുണ്ടുമപേകാവന്ന പുതുമഴതള്ളലികൈള് 

കശതഖ്യഭകാരങ്ങളകാല് പൂരലിപ്പെലികനപ്പെടുന്ന 

യകലിയനട സമവകാകൈഖ്യങ്ങള് 

എന്നകാലുനും-

എലകാനും നലിമഷധലിക്കുമമകാള് 

എവലിനടയകാണറ്റ് നമ്മുനട ശരലിനതറകൈള്?

പ്രമലകാഭനങ്ങള് 

പ്രകാര്തനകൈള് 

നഷ്ടബകാലഖ്യ സറ്റ്മൃതലികൈളകായലി 

യകാചനയനട കദനഖ്യമകായറ്റ് മുന്നലിനലതമമകാള്

 എവലിനടയകാണറ്റ് നമ്മുനട ശരലി നതറകൈള് 



ഇസൗ തലിരലിച്ചറലിവലിനന്റെ അര്തനമനലികറലിയകാനും

കൈരലിപുരണനതങലിലുനും ഇസൗ വകാലുരുളലിയലില് 

അടലി കൈരലിയകാത മധുരമുണറ്റ്,

കൈലര്പ്പെലിലകാത മധുരനും.

എന്നലിട്ടുനും 

എനലിനകാവകാനും 

ജചീവലിതനും എനന്റെ മുറലിയലില് ദയനചീയമകായലിഴയന്നതറ്റ് ? 



QUIZ WORLD

2018  നഫബ്രുവരലി മകാസതലില് പകാന് നചയറ്റ്ത academic   master 
plan നന്റെ ഭകാഗമകായലി ss club നന്റെ കൈചീഴലില് 2018 ജൂണലില്  quiz world 
എന്ന മപേരലില് project workആരനുംഭലിച.

പ്രകാഥമലികൈ ഘട്ടെമകായലി ജൂണറ്റ് 18 നറ്റ് പേരലിസലിതലി 
ദലിനമതകാടനബന്ധലിച്ചറ്റ് quiz programme സനുംഘടലിപ്പെലിച . 
മലികൈവകാര്ന്ന കുട്ടെലികൈനള മചര്തറ്റ് quiz world രൂപേലികൈരലികകാന് 
തചീരുമകാനലിച.ആനകൈ 30 ല് പേരനും വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുണറ്റ്. ജൂകല 4 
ബുധന് 4 മണലികറ്റ് മശഷനും ss അദ്ധഖ്യകാപേകൈരുനട മനതൃതസ്വതലില്  
സകാഫറ്റ് നസകൈടട്ടെറലി അബറ്റ്ദുല് നകാസര് കൈകാലടലി മകാഷറ്റ് ഉദറ്റ്ഘകാടനനും 
നടതലി.

എലകാ ദലിവസങ്ങളലിലുനും 4 മുതല് 4.30 വനര ഓമരകാ SS 
അദ്ധഖ്യകാപേകൈരുനട മനതൃതസ്വതലില് പേറയകാവന്നത മചകാദഖ്യങ്ങളുനും 
ഉതരങ്ങളുനും വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് നല്കുന്നു. ആദഖ്യ മകാസതലില് 
ഇനഖ്യയലിനല സനുംസകാനങ്ങള്, ഭസൗതലികൈ ഭൂമലിശകാസനും, ഭൂപേട 
വകായന, എന്നലിങ്ങനന തരനുംതലിരലിച്ചറ്റ് നതകറ്റ് നലിന്നറ്റ് വടമകകാട്ടെറ്റ് എന്ന 
രചീതലിയലില് ഓമരകാ സനുംസകാനങ്ങളുനടയനും വലിശദമകായ വലിവരണനും 
quiz question ലൂനട നല്കുന്നു. മമല് മനകാട്ടെനും എലകാ S.S  
അദ്ധഖ്യകാപേകൈര്ക്കുനും വചീതലിച നല്കുനും. 

മൂലര്യനടര്ണയെറ്റും 

ദലിവമസന 10 മലിനററ്റ് സമയനും അതകാതറ്റ് ദലിവസങ്ങളലിനല 
മചകാദഖ്യങ്ങളലില് നലിന്നറ്റ് തനന്ന 10 മചകാദഖ്യവനും ഉതരവനും കൈകാണകാനത 
പേറയലിപ്പെലിക്കുന്നു. 



പേറയന്ന വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് കുട്ടെലികൈളുനട ഇടയലില് നവച്ചറ്റ് 
സമ്മകാനദകാനനും നല്കുന്നു.

സറ്റ്കൂള് തല മത്സരങ്ങളലിലുനും സബറ്റ് ജലിലകാ തലതലിലുനും പേഞകായതറ്റ് 
തലതലിലുനും ജലിലകാ തലതലിലുനും നടതലിവരുന്ന Quiz programme- 
കൈളലില് കുട്ടെലികൈള്കറ്റ് പേനങടുകകാനള്ള അവസരനും നല്കുന്നു.

കുട്ടെലികൈളുനട മനകാട്ടെറ്റ് പുസ്തകൈങ്ങള് പേരലിമശകാധലിച്ചറ്റ് ഒപ്പെറ്റ് നവക്കുന്നു.

മകാസതലില് ഒരു തവണ Quiz  world – നല കുട്ടെലികൈളുനട മചീറലിനുംഗറ്റ് 
സനുംഘടലിപ്പെലിക്കുന്നു. അഭലിപ്രകായങ്ങള് മരഖനപ്പെടുതന്നു. 



യത്രാതത്രാവമത്രാഴലി 
ഒരു കൈലിനകാവലിന് നനകൈതകാമങ്ങകാനട 

ആ നടപ്പെകാതയലില് നലില്കമവ .....

അറലിയന്നു ഞകാന് എന് ജന്മസകാഫലഖ്യനും 

നലിഴല്മകാഞ്ഞ നടപ്പെകാതയലില് 

ദഹലിക്കുന്ന ജചീവനലില് 

സറ്റ്മരണകൈള് തുടലിക്കുമമകാള് 

ബകാകലിയകായറ്റ് ഒരു നചറുനനകാമരനും മകാതനും 

നതകാടലിയലിനല കതമകാവറ്റ് പൂക്കുമമകാഴനും  

അരയകാലലിന് നകൈകാമലിനലകാരു കൈലിളലി പേകാടുമമകാഴനും 

ഒരു നചറുങകാനറനന്ന തമലകാടുമമകാഴനും 

അറലിയന്നു ഞകാനനന്നകാതകാവലിന് മതങ്ങള് 

മനനും മയക്കുന്ന മനസറ്റ്മലിതതലിലുനും 

സസ്വപനും കൈകാണകാന് മറനന്നകാരചീ മലിഴലിയലിലുനും

ഒരു നചറുവലിശസ്വകാസതലിലുനും 

ഇനലിനയന് യകാതകാനമകാഴലി.......



                                                 

BETWEEN THE DUSK OF SUMMER NIGHT

Between the dust of a summer night

and the dawn of a summer day

we caught at a mood as it passed in flight 

and we bade it stoop and stay

and what with the dawn of night began

with the dust of day was done;

for that is the way of women and man

when a hazard has made them one

and the marvel of earth and sun 

is all of the joy of women an man

and the longing that makes them one.............

HIBA FATHIMA-M.P



ENEMY   

KNOW YOUR ENEMY

AND KNOW YOUR SELF 

AND YOU CAN FIGHT

A HUNDRED BATTLES 

WITHOUT DISASTER

                                      

                                                       MUBEENA.M



LOVE

All is well but love is one

Love is for your life partner

Who support you in good

And opposes you in bad

as well as she who 

He is a good partner

They will help you to over came

The sadness and let to come

Happiness

Affection able life in only

Through the affection able love

Live the life to the fullest



with the lovely person you had

Stopped for a peaceful perish

May you glorified

With a happy end

He who she is a good partner

Weapon fired a painful memory

But the babe tossed alive

the humanity never survived

The greed still exist

Peaceful life here after

Still with a pleased 

Thou ' suffered blitz to night

The bustle of intellectual



Unsecured life of painful

Y ash mate torn a part

Yuppies, wished a life more 

But the weapon fired a painful Memory 

Hold your hands together and 

come to gather in your memory

I can't can't can't can't.............. heart

For a long century it may Till my death



THE BORN DISASTER

Here's my life

take it please

it's no longer good to me

I fed it right and watched it grow

but it never helped me succeed

a poor excuse of space 

that never should have been used or 

even the charm to attract over beings

I’m just a standing wast of time

when you're here talking to me 

so here's my life

take it please 

it didn't bless me with look



and save me from ugly disaster

that my life has given me

FATHIMA-SAHLA

9-A 



THE FLOOD

I heard the cry

it was a land of dry 

alas!

I woke up by the voice of horror

nothing to borrow

other than sorrow

the flood with its arm

slapped the dry

to make it cry

I wonder how

the speechless ones 

would go alone



nothing was clear 

until I hear

the mortal one was the water

the trees are shaking

the babies were wailing 

and the man with its fame

are all in the same

the skies turned dark as a coalthe hill started to
roar as lion

every thing was blank 

like the clear blue sky 

waiting to arrive

not one but not two



the whole state like a lost soul

the bricks fall 

the trees fall

as the drop were heavy

no one other than 

the lost souls wandering 

for life

                                                              AYRIN

                                                                 9-B



THE-MAN MADE DISASTER

Slouched across this rusty rail

watching water collide

chaos caught churning the sound of war

rhythmic beats

pounding out unfathomed notes:

fish disrupted 

falling six feet down 

washing away from hope

by too slopes;

solid concrete 

in a panicked state 

they throw themselves

through  the air 



frying to regain ground

they fail 

gathering their strength'

they by once more

only to fall short-again

crushing water

consumes them  

as they try to conquer

this man-made disaster 

beaten bloody

by sandpaper waves

and falling rock

                                        NAFEESA-SONA       9-A



എ  .  പലി  .  വജ എന്ന പ്രതലിഭ

മലികസല് നടകൈറ്റ്മനകാളജലി വലിദഗ്ദ്ധനകായ ഇനഖ്യന് ശകാസജ്ഞന് 
എ.പേലി.നജ അബറ്റ്ദുല് കൈലകാനും പ്രതലിമരകാധശകാസജ്ഞന് എന്ന 
നലിലയലില് ഇനഖ്യയനട പേരമമകാന്നത ബഹുമതലിയകായ ഭകാരത       
രതറ്റ് നനും  ലഭലിച്ച സമകാനതകൈളലിലകാത വഖ്യകലിതസ്വതലിനടമയകാണറ്റ് 
അമദ്ദേഹതലിനന്റെ 'അഗലിച്ചലിറകുകൈള്' എന്ന ആതകൈഥയകാണലിതറ്റ് 
ഈ ആതകൈഥ മലയകാളതലിമലകറ്റ് പ്രസലിദ്ധചീകൈരലിച്ചതറ്റ്  ഡലി.സലി 
ബുകകാണറ്റ്. ഈ  പുസ്തകൈതലിനന്റെ വലില 125 രൂപേ . ഇതലിനന്റെ 
വലിവര്തകൈന് പേലി.വലി. ആല്ബലിയകാണറ്റ്. കൈവര് മഫകാമട്ടെകാ ബലി. 
അജയമന്റെതറ്റ്.

അമദ്ദേഹതലിനന്റെ വഖ്യകലിപേരവനും ഒസൗമദഖ്യകാഗലികൈവമകായ 
ഉയര്ച്ചയനടയനും നലിസറ്റ്തുലമകായ മസവനങ്ങളുനടയനും കൈഥ 
പേറയന്നമതകാനടകാപ്പെനും നമ്മുനട രകാജഖ്യനത അനകാരകാഷ്ട്ര 
നലിലകാവകാരമുള്ള ഒരു മലികസല് ശകലിയനട തലതലിമലകറ്റ് 
ഉയര്തലിയ അഗലി, പൃഥലി, ആകൈകാശറ്റ് തലിശൂല് എന്നചീ വലിവലിധ 
ദസൗതഖ്യങ്ങനളക്കുറലിച്ചറ്റ് തലികൈചനും ആധലികൈകാരലികൈവനും 

വലിജറ്റ് ഞകാനപ്രദവമകായലി വലിവരലിച്ചലിരലിക്കുന്നു. സകാധകാരണകകാരുനട 
സമൂഹതലിനറ്റ് ഉമതജനവനും ആതവലിശസ്വകാസവനും പേകൈരുനും വലിധനും 
അമദ്ദേഹതലിനന്റെ ഉയര്നതഴമന്നല്പ്പെലിനന്റെ ചരലിതനും ആമലഖനനും 
നചയറ്റ്തലിരലിക്കുകൈയകാണറ്റ് ഈ കൃതലിയലില് 



മഡകാ. എ.പേലി.നജ അബറ്റ്ദുല് കൈലകാനും 1931-ല്  തമലിഴറ്റ് നകാട്ടെലിനല 
രകാമമശസ്വരതറ്റ് ജനലിച.യഥകാര്ത നകാമനും അവല് പേകൈചീര് 
കജനലകാബചീന് അബറ്റ്ദുല് കൈലകാനും. പേലിതകാവറ്റ് കജനലകാബചീന് . 
മകാതകാവറ്റ് ആഷസ്വമ്മ മലികസല് നടകൈറ്റ്മനകാളജലി വലിദഗറ്റ് ദ്ധന് . 
തമലിഴറ്റ്ഭകാഷകാ പേണറ്റ്ധ  ലിതന് , തമലിഴറ്റ് കൈവലി എന്നചീ നലിലയലില് 
പ്രശസതന്. തലിരുച്ചലിയലിനല നസന്റെറ്റ് മജകാസഫറ്റ് സറ്റ് മകൈകാമളജലില് 
നലിന്നറ്റ് ബലിരുദ്ദേനും മദ്രകാസറ്റ് ഇന്സലിറപ്പ്യൂട്ടെറ്റ് ഒകാഫറ്റ് നടകൈറ്റ്മനകാളജലിയലില് 
നലിന്നറ്റ് എയറ്റ്മറകാ മനകാട്ടെലികൈറ്റ് എന്ജലിനലിയറലിങ്ങലില് പ്രമതഖ്യകൈ 
കവദനഗ്ദ്ധഖ്യനും മനടലി.  എന്.എ.എസറ്റ്.എ യലില് നകാലുമകാസനും 
പേഠനപേരസ്വടനനും നടതചീട്ടുണറ്റ്.  ഡലിഫന്സറ്റ് റലിസര്ച്ചറ്റ് ആന്ഡറ്റ് 
നഡവലപേറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഒകാര്ഗകനമസഷനന്റെ ( D R D O) മമധകാവലി, 
ഡലിപ്പെകാര്ട്ടെറ്റ്നമന്റെറ്റ് ഒകാഫറ്റ് ഡലിഫന്സറ്റ്റലിസര്ച്ചറ്റ് ആന്ഡറ്റ് നഡവലപ്പെറ്റ് 
നമന്റെലില് നസക്രട്ടെറലി രകാജഖ്യരകകാമനലിയനട ശകാമസകാപേമദശകൈന്  
SLV 3  നന്റെ മപ്രകാജകൈറ്റ്ടറ്റ്  ഡയറകൈറ്റ്ടര് എന്നചീ നലിലകൈളലില് 
മസവനമനഷലിച്ചലിട്ടുണറ്റ്. 2002-2007 കൈലകായളവലില് ഇനഖ്യയനട 
രകാഷ്ട്രപേതലിയകായലിരുന്നു.

ഭകാരതതലിനന്റെ പേരമകാധലികൈകാരനും ഊട്ടെലിയറപ്പെലികകാനനും സുരക 
ശകമകാകകാനമകായള്ള അതലിനന്റെ സകാമങതലികൈ പേരലിശ്രമങ്ങള് 
മലകാകൈവഖ്യകാപേകൈമകായലി പേലരകാലുനും മചകാദഖ്യനും നചയനപ്പെട്ടെമവളയലിലകാണറ്റ് 
ഈ പുസ്തകൈനും പ്രസലിദ്ധചീകൈരലിച്ചതറ്റ് .ചരലിതപേരമകായലി മനകാകലിയകാല് 
മകാനവരകാശലി എന്നുനും ഒരു പ്രശ്നനത പ്രതലി അനലങലില് മനറകാരു 
പ്രശ്നനതപ്രതലി തമ്മലില് തമ്മലില് മപേകാരടലിചമപേകാന്നലിട്ടുണറ്റ്.



 ചരലിതകാതലികൈകാലതറ്റ് ഭകണതലിനനും പേകാര്പ്പെലിടതലിനനും 
മവണലിയകായലിരുന്നു യദ്ധനും.കൈകാലനുംനചന്നമതകാനട മപേകാരകാട്ടെങ്ങള് 
മതപേരവനും തതസ്വശകാസപേരവമകായ ആശയങ്ങനളപ്രതലിയകാകലി 
എന്നകാല് ഇന്നകാകൈനട്ടെ സകാമതലികൈവനും സകാമങതലികൈവമകായ 
അധചീശതസ്വതലിനമവണലിയകാണറ്റ് അതഖ്യകാധുനലികൈമകായ യദ്ധങ്ങളലില് 
മലികവയനും നടക്കുന്നതറ്റ്. തദറ്റ്ഫലമകായലി സകാമതലികൈ സകാമങതലികൈ 
മമധകാവലിതനും രകാഷ്ട്രചീയ ശകലിയമകായനും ആമഗകാള 
നലിയനണവമകായനും തുലനനും നചയനപ്പെട്ടെലിരലിക്കുന്നു.

എനലികറ്റ് ഇതലില് ഇഷറ്റ് ട്ടെ നപ്പെട്ടെ ഭകാഗനും കൈലകാമലിനന്റെ 
ബകാലഖ്യകൈകാലമകാണറ്റ് . അബറ്റ്ദുല് കൈലകാനും ജനലിച്ചതറ്റ്. മദ്രകാസലിനല 
ദസ്വചീപുനഗരമകായ രകാമമശസ്വരനത ഒരു ഇടതരനും തമലിഴറ്റ് 
കുടുനുംബതലില് അമദ്ദേഹതലിനന്റെ പേലിതകാവലിനറ്റ് പേറയതക 
ഒസൗപേചകാരലികൈ വലിദഖ്യകാഭഖ്യകാസമമകാ കൈകാരഖ്യമകായ  

സസ്വമതകാ ഒന്നുനും ഉണകായലിരുന്നലിനലങലിലുനും വലലിനയകാരുജ്ഞകാനലിയനും 
യതകാര്ത ഉദകാരമതലിയനും ആയലിരുന്നു. കജനലകാബചീനന്റെ (
എ.പേലി.നജ യനട പേലിതകാവറ്റ്) ആദര്ശശകാലലിനലിയകായ 
സഹകായലിയകായലിരുന്നു.കൈലകാമലിനന്റെ മകാതകാവറ്റ് ആഷസ്വമ്മ അവര് ഒകാമരകാ
ദലിവസവനും തചീറലിമപേകാറലിയലിരുന്നവരുനട എണനും തങ്ങളുനട 
കുടുനുംബതലിനല എലകാ അനുംഗങ്ങളുമടതലിലുനും കൂടുതലകായലിരുന്നു എന്ന 
കൈകാരഖ്യതലില് തര്കമലില .

കൈലകാമലിനന്റെ മകാതകാപേലിതകാകള് പേരനക ഉതമ 
ദമതലികൈളകായലി കൈണകകാകനപ്പെട്ടെലിരുന്നു. അവരുനട പൂര്വ്വലികൈരലില് 
ഒരകാള്കറ്റ് ബലിട്ടെചീഷുകകാര് ബഹുദര് സകാനനും നല്കൈലിയലിരുന്നു.



ഇസൗ കൈഥ നമ്മമളകാടറ്റ് പേറയന്നതറ്റ്. ജചീവലിത വലിജയനും മനടകാനനും 
മനട്ടെങ്ങള് നകൈകായറ്റ്നതടുകകാനനും സകാധലികണനമങലില് നകാനും മൂന്നറ്റ് 
സുപ്രധകാന ശകലികൈനളക്കുറലിച്ചറ്റ് മനസലിലകാക്കുകൈയനും മവണനും. 
ആഗ്രഹനും, വലിശസ്വകാസനും, പ്രതചീക എന്നലിവയകാണറ്റ് ശകലികൈള് 
അമദ്ദേഹതലിനന്റെ ഈ വകാക്കുകൈള് പ്രസകമകാണറ്റ്. 

എനനങലിലുനും കൈകാരഖ്യനും സനുംഭവലികണനമന്നറ്റ് നലി ഉമദശസ്വമുനണങലില് 
നലിങ്ങളതലിന മവണലി അതലിതചീവ്രമകായലി ആഗ്രഹലിക്കുകൈയനും അതറ്റ് 
തചീര്ച്ചയകായനും സനുംഭവലിക്കുനമന്നുനും വലിശസ്വസലിക്കുകൈയനും നചയണനമന്നറ്റ് 
പേഠലികണനും.

ശകാസമലകാകൈതലിനറ്റ് ഒരു തചീരകാ ദുദുഃഖ മകായലി അമദ്ദേഹനും 
നമ്മളലില്നലിന്നറ്റ് മലകാകൈതലില് നലിന്നറ്റ് വലിടവകാങ്ങലി.....

 ഐശസ്വരഖ്യഎസറ്റ്.നകൈ 



നക്ഷേത പ്രനവെശന വെലിളഖംബരവുഖം
നകൈരളപ്പീയ നനവെത്രാതത്രാനവുഖം

   ''മകൈരളനമന്നറ്റ് മകൈട്ടെകാല് തുടലികണനും മചകാര ഞരമ്പുകൈളലില്''

മഹകാകൈവലി വള്ളമതകാള് ഈ കൈവലിതശകൈലനും എഴതുന്നതലിന മുമറ്റ്
മകൈരളതലിനന്റെ അവസ ഭയനകൈമകായലിരുന്നു. തകാഴറ്റ്ന്ന 
ജകാതലികകാര്കറ്റ് സസ്വകാതനവനും, അവകൈകാശങ്ങളുനും നലിമഷധലിച്ച 
കൈകാലനും. നതകാട്ടുകൂടകായറ്റ്മ, തചീണലികൂടകായറ്റ്മ എന്നലിവ 
നലിലനലിന്നലിരുന്ന കൈകാലനും. മകതങ്ങളുനട ഏഴയലതറ്റ് മപേകാലുനും 
തകാഴറ്റ്ന്ന ജകാതലികകാനര പ്രമവശലിപ്പെലികകാത കൈകാലനും. തകാഴറ്റ്ന്ന 

ജകാതലികകാര് അവരുനട അവകൈകാശങ്ങള് മനടലിനയടുകകാന് 
മനമട്ടെകാട്ടെമമകാടലിയലിരുന്ന കകാലല.ധകാരകാളല പ്രകകകാഭങ്ങള് നടനന, 
തകാഴഴ്നവര്കഴ് കകത്രതത്തില് പ്രകവഷത്തികകാന. അവയനടട 
ഫലമകായത്തി പ്രസ്ഥനങ്ങള് രരൂപല ടകകാണന. പ്രസ്ഥകാനങ്ങളനടടയനല, 
പ്രകകകാഭങ്ങളനകടയനല നത്തിരന്തര ഫലമകായത്തി 1936 നവലബര് 12 നഴ് 
ശശ്രീ ചത്തിതത്തിര തത്തിരനനകാള് മഹകാരകാജകാവഴ് ആ ചരത്തിത്ര വത്തിളലബരല 
പനറടപ്പെടനവത്തിപ്പെത്തിചന.എലകാ ജകാതത്തിയത്തില് ടപട്ടവര്കനല കകത്രതത്തില്
പ്രകവശത്തികകാല. അവത്തിടട മകാത്രമല, പത്തിനശ്രീടഴ് ടകകാചത്തിയത്തിലനല, 
മലബകാറത്തിലനല കകത്ര പ്രകവശന വത്തിളലബരല നടന. തകാഴഴ്ന 
ജകാതത്തികകാര് ദദൈവടത ആരകാധത്തികകാന അവസരല നല്കത്തി. 
ഇടതകാരനപനതന നകവകാതകാനകകരളതത്തിനഴ് വഴത്തിടയകാരനകത്തി.

1956 നവനുംബര് 1നറ്റ് മകൈരളനും രൂപേചീകൈരലിക്കുന്നതലിന മുമറ്റ് നകൈകാച്ചലി, 
മലബകാര്, തലിരുവലിതകാനുംകൂര് പ്രവലിശലികൈളകായലിരുന്നു മകൈരളനും. മകൈരനും 
തലിങ്ങുന്ന നകാടറ്റ് എന്നര്തതലിലുനും, 



പേണറ്റ് മകൈരളനും ഭരലിച്ചലിരുന്ന മചരരകാജകാകന്മകാരുനടകപരത്തില് 
നത്തിനനമകാണഴ് കകരളല എന കപരഴ് ഉണകായതഴ് എനഴ് 
വത്തിശശ്വസത്തികനനന.

 ആ കകരളതത്തിലകാണഴ് ഈ ചരത്തിത്ര വത്തിളമ്പരങ്ങള് നടനതഴ്. 
അങ്ങടന തകാഴഴ്ന ജകാതത്തികകാര്കനല കകത്രതത്തില് 
പ്രകവശത്തികകാന അവസരല കത്തിട്ടത്തി. 

അവര്ക്കുനും കദവനത ആരകാധലികകാന് അവസരനും കൈലിട്ടെലി. 
അങ്ങനന മകൈരളചീയ നമവകാതകാനതലിനറ്റ് വഴലി നതളലിഞ. 
പേലിന്നചീടമങ്ങകാട്ടെറ്റ് അവകൈകാശനും ലഭലിച. മണകാമപേടലി, പുലമപേടലി എന്നചീ 
ദുരകാചകാരങ്ങള് നലിര്തലകാകലി. അയങകാളലി വലില്ലുവണലി സമരനും, 
കൈല്ലുമകാല ബഹലിഷറ്റ്കരണനും എന്നലിവ നടതലി. സചീകൈള്കറ്റ് മകാററ്റ് 
മറകകാനള്ള അവകൈകാശനും നല്കൈലി. 

ADHIL.T

9.D



MAKE IN KERALA

Kerala is called gods own country. Because of unity 
of people and diversity of it. Kerala is a developing 
state .Day to day our kerala is progressing. They are
many peculiarities for kerala state.The unity of 
people,diversity of religion,harmony  customs 
makes kerala attractive towards all.The 
agriculture ,culture and diversity and tradition of 
kerala was the important factor for its attraction.

The wealth of our state can understand through our
history of kerala.The many kings,rulers,social 
reformers,scientists and all types are born in kerala.
our natural beauty,unity tradition,all are attractive 
and we are all proud to be a citizen in kerala. But 
nowadays crimes are increasing in kerala .now the 
peoples are not giving importance to religion and 
relationships. The old age homes are increasing in 
kerala. We can realize that kerala is forgetting 
about the tradition and relationship etc.... . 



Our agriculture wealth is reducing day by day at 
first many countries  depended  us for food but no a
days we depending others state like Andra and 
Thamilnadu......

Our biodiversity is losing . We pollute our 
surrounding rivers,road, environment etc....we flat 
the hills and deforestation. Build buildings in our 
agriculture lands. There by we lost clear land for 
our cultivation and our environment will pollute 
because of this construction

Our rulers are not working as good. There is no 
much precaution that make a women safety .Now a 
days there is no important for women safety 
soumya not get justice it is an important example 
that should our demerit of judicial system and how 
safety as a girl line in our kerala .There are many 
examples that should the women in our state are 
not safemany peaples are dieing because of the 
poverty and unemployment so many crimes are 
increasing 



These shows the condition of kerala being bad .But 
from the flood we realize that all our problems in 
our kerala can be prevented and solve by our deep 
realation and through our unity 

we had lot of lose due to the flood but we fastly 
rescued from there because of our strong navy and 
fisherman and all peoples in kerala from a vast 
destruction there are many importance to our 
nation but use have demerit too. I realize that our 
states problem can be solve through our unity and 
by our fellowship same  we solve our problem due 
to our law and judicial system want to be more 
effecting our keralines always shown a sense of 
unity towards our brother and sisters.

 when we realize that our wealth is our unity then 
our crimes will be reduce women's should be 
protected old ages were protected there by we Can
solve our existing problems of our society

 



Nowadays drought are increasing because we cut 
trees and we take excess sand from rivers, when 
the government become strong we can bring our 
rain and sustain. And we went to brought our 
traditional food style, dress style, agriculture, ones 
again to our kerala along with development that 
makes our kerala economically good. We want to 
make our kerala 
traditionally,politically,environmentally a good and 
attractive. Then we can proudly say our kerala is 
''gods own country''.never again lose our strength of
unity. Thereby we can make all in kerala through 
unity.

SHAHANA SHERIN 10C

       



മല  യകാളതലിളകനും

വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനട  പേഠനപേലിമന്നകാകകാവസ  പേരലിഹരലികകാനകായലി
സര്കകാര്  നകൈകാണ്ടുവന്ന  മലയകാളതലിളകനും  പേരലിപേകാടലിയനട
സറ്റ്കൂളലിനല പ്രവര്തനങ്ങള് ഏനറ ശ്രമദ്ധയമകായലി. 16/11/2018
നവള്ളലിയകാഴറ്റ്ച്ച  മലയകാളതലിളകതലിനന്റെ  ഉദറ്റ്ഘകാടനനും  BPO
രകാധകാകൃഷ്ണന് സകാര് നലിര്വ്വഹലിച. H.M  നന്റെ മനതൃതസ്വതലില് നടന്ന
പേരലിപേകാടലിയലില് R.P  ആയ മസകാമസുനരന് സകാര് പേനങടുത. 

   പേലിമന്നകാകനും  നലില്ക്കുന്ന കുട്ടെലികൈനള  കൈനണതലി
അവനര  പേഠനനലിലവകാരതലിമലകറ്റ്  എതലിക്കുകൈയകായലിരുന്നു
ലകഖ്യനും.  വലിവലിധ  നസകനകൈള്നകകാപ്പെനും  രകലിതകാകൈളുനും
പേങകാളലികൈളകായലി.  കൈഖ്യകാമലില്  പേനങടുത  വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ്
അധഖ്യകാപേകൈരുനട  സഹകായമതകാനട  ലഘുഭകണനും  വലിതരണനും
നചയറ്റ്തു.  രണ്ടു  ബകാചകൈളലിലകായലി  16  ദലിവസനത  പേരലിപേകാടലി
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ്  പുതലിയ  പേഠനകാനഭവമകായലി  മകാറലി.
പേഠനമലികൈവലിനന്റെ   പ്രഖഖ്യകാപേനനും  HM-നന്റെ  അധഖ്യകതയലില്
ബഹു:പേഞകായതറ്റ് നമമര് വലി  .  പേലി  ഷകാജലി നലിര്വ്വഹലിച.  പേലി.  ടലി.  എ
പ്രസലിഡനന്റെറ്റ്  മന്സൂര്  എനും.  നകൈ,  കവസറ്റ്  പ്രസലിഡനന്റെറ്റ്  ഗഫൂര്
എന്നലിവരുനും പേനങടുത. മലയകാളതലിളകനും പേരലിപേകാടലിയലിലൂനട തനന്റെ
മകൈനന്റെ  പേഠനനലിലവകാരതലില്  വന്ന  മകാറനും  രകലിതകാവറ്റ്
നലിറകൈമണകാനട അവതരലിപ്പെലിച്ചതറ്റ് ഏനറ ശ്രമദ്ധയമകായലി.
                                 അധഖ്യകാപേകൈരകായ സുകബദ പേലി.  നകൈ,
ഷചീല.എന്, അജലിതറ്റ് കുമകാര് സലി. ഇ, രമമശന് എനും, ഹസചീന യ, മലിനലി
ശ്രചീമദവലി,  ഗചീത നകൈ,  ദചീപേകൈ,  റമചീസ പേര്വചീന്,  അബറ്റ്ദുള് ജലചീല്,
രശറ്റ്മലി,  സലിന,  ഷഹര്ബകാന,  മധു കൃഷ്ണ എന്നചീ അധഖ്യകാപേകൈരുനട
പേങകാളലിതനും  ഏനറ  ശ്രമദ്ധയമകായലി.  കൂടകാനത  എല
അധഖ്യകാപേകൈരുനടയനും അധഖ്യകാപേകൈരുനടയനും സഹകൈരണനും 16 ദലിവസനും
നചീണ്ടു നലിന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്കറ്റ് പ്രമചകാദനമകായലി.
                          



സ്കൂള് കലബ്രറലി

                വലിദഖ്യകാര്തഥലികൈനള വകായനയലിലൂനട വലിജ്ഞകാനതലിനന്റെ
മലകാകൈതലിമലകറ്റ്  കകൈപേലിടലിചയര്തകാന്  പേരഖ്യകാപ്തമകായ  പുസ്തകൈ
മശഖരണമകാണറ്റ്  ഐ.  നകൈ.  ടലി.  എച്ചറ്റ്  എസലിനന്റെ
കലബറലിയലിലുള്ളതറ്റ്.  റഫറല്സറ്റ്ഗ്രനങ്ങള്,  ജചീവചരലിതങ്ങള്,
യകാതകാവലിവരണനും,  മനകാവല്,  നകാടകൈനും,  കൈഥ,  കൈവലിത,
ബകാലസകാഹലിതഖ്യനും  തുടങ്ങലിയ  4500  ല്പ്പെരനും  പുസ്തകൈങ്ങളുനും
ശകാസവലി ഷയങ്ങളുനട  ഏതകാനനും  സലി.  ഡലികൈളുനും  കലബറലിയലിലുണറ്റ്.
എലകാ  അധഖ്യകായനവര്ഷതലിനന്റെയനും  ആരനുംഭതലില്  ജൂണ്
മകാസതലില്  നടകുന്ന  വകായനകാവകാരമതകാടനബന്ധലിച്ചറ്റ്  സറ്റ്കൂള്
കലബറലിയലിനല  മുഴവല്പുസ്തകൈങ്ങളുമടയനും  പ്രദര്ശനനും  നടതലി
വലിദഖ്യകാര്തലികൈനള  പേരലിചയനപ്പെടുതനും.  തുടര്ന്നുള്ള  ദലിവസങ്ങളലില്
കകാസറ്റ്  അധഖ്യകാപേകൈരുമടയനും  നഡപേപ്പ്യൂട്ടെലി  ലചീമഡഴറ്റ്സലിനന്റെയനും
സഹകായതകാല്  എലകാ  കകാസലിലുനും  പുസ്തകൈങ്ങള്  എതലിക്കുന്നുണറ്റ്.
എലകാ  നവള്ളലിയകാഴ്ചകൈളലിലുനും  കൃതഖ്യമകായലി  പുസ്തകൈങ്ങള്
മകാറലിവകാങ്ങകാനള്ള സസൗകൈരഖ്യവനും വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്ക്കുണറ്റ്.
                               വലിവലിധമത്സരപേരചീകകൈള്കറ്റ് തയകാനറടുക്കുന്ന
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ്  അതലിനകാവശഖ്യമകായ  പുസ്തകൈങ്ങളുനുംനല്കൈകാറുണറ്റ്.
സറ്റ്കൂള്  കലബറലിയലില്  ലഭഖ്യമലകാത  പുസ്തകൈങ്ങള്
ആവശഖ്യനമങലില് നചറുകുളമറ്റ് 'യവഭകാവന' ഗ്രനശകാലയലില് നലിന്നുനും
വരുതലിയനും നലറ്റ്കൈകാറുണറ്റ്.
          സലപേരലിമലിതലിക്കുള്ളലില് നലിന്നുനകൈകാണ്ടുനും കലബറലിയലിനല
90ശതമകാനനും  പുസ്തകൈങ്ങളുനും  എലകാവര്ഷവനും  വലിദഖ്യകാര്തലികൈളലില്
എതലിച്ചറ്റ് അവരലില് വലലിനയകാരു ശതമകാനനും കുട്ടെലികൈനള വകായനയനട
മകാസറ്റ്മരലികൈ മലകാകൈമതകറ്റ്  ആനയലികകാന് കൈഴലിയന്നു എന്നതലില്
കലബറലി ചകാര്ജറ്റ് വഹലിക്കുന്ന മലയകാള അദഖ്യകാപേലികൈയകായ ഞകാന്
അഭലിമകാനലികലിന്നു. വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് മകാതമല,  അധഖ്യകാപേകൈര്ക്കുനും,
അനധഖ്യകാപേകൈര്ക്കുനും,  അമ്മവകായനയറ്റ്ക്കുനും സറ്റ്കൈള് കലബറലിയലിനല
പുസ്തകൈങ്ങള് നല്കുന്നുണറ്റ്.
                



കൈകാല്നൂറകാണറ്റ്  പേലിന്നലിട്ടെറ്റ്  എനന്റെ  അധഖ്യകാപേന  ജചീവലിതതലില്
കലബറലിയന്  അനഭവങ്ങളലില്  നലിന്നുനും  മനസലിലകാകകാന്
കൈഴലിഞ്ഞതറ്റ്,  ശകാസസകാമങതലികൈവലിദഖ്യ  വളരപുമരകാഗമലിച്ചലിട്ടുനണങലിലുനും
വലിജ്ഞകാനതലിനനും  വലിമനകാദതലിനനും  പുസ്തകൈങ്ങനള  ആസ്രയലിക്കുന്ന
വലലിനയകാരുവലിഭകാഗനുംവലിദഖ്യകാര്തലികൈള്നപേകാതുവലിദഖ്യകാലയങ്ങളലിലുനണ
നകാണറ്റ്.   വകായനമരലിക്കുന്നു  എനന്നനകപ്പെറയന്നുതറ്റ്  ശരലിയല  ,
അതലിനന്റെ  രചീതലിയകാണറ്റ്  മകാറലിയതറ്റ്.  അനതകാരു  കഹനടകൈറ്റ്
തലതലിമലയറ്റ്ക ഉരുകൈയകാണറ്റ് നചയറ്റ്തതറ്റ്.

                                   -ഷചീല . എന് 
മലയകാളനും അധഖ്യകാപേലികൈ.

                     



വെത്രായനത്രാവെത്രാരത്രാചരണഖം

2018-19 അധഖ്യയനവര്ഷനത വകായനകാ വകാരകാചരണതലിനന്റെ 
ഉദറ്റ്ഘകാടനനും എച്ചറ്റ്.എനും. ഇനലിരകാഭകായലി ടചീച്ചര് നലിര്വ്വഹലിച. ചടങ്ങലില്, 
എസറ്റ്. എസറ്റ്. എല്. സലി പേരചീകയലില് മലികൈച്ച വലിജയനും മനടലിയ 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈനള ആദരലിക്കുകൈയനും നചയറ്റ്തു. പ്രസറ്റ്തുത ചടങ്ങലില് 
ബഹുമകാനനപ്പെട്ടെ പേഞകായതറ്റ് പ്രസലിഡന്റെറ്റ്, വകാര്ഡറ്റ് നമമര്, സറ്റ്കൂള്
മകാമനജര് തുടങ്ങലിയവരുനും പേനങടുത. കുമകാരലി ഐറലിന്. വലി 
വകായനകാദലിന സമനശനും നചകാലലിനകകാടുത. പൂര്വ്വ വലിദഖ്യകാര്തലിയനും 
AIMS എന്ഡ്രന്സറ്റ് മജതകാവമകായ കുമകാരലി സന സസ്വനനും 
വകായനകാനഭവങ്ങള് വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുമകായലി പേങ്കുനവച. സറ്റ്കൂള് 
കലബറലി ചകാര്ജറ്റ് വഹലിക്കുന്ന അധഖ്യകാപേലികൈ എന്.ഷചീല 
മുഖഖ്യപ്രഭകാഷണനും നടതലി.

തുടര്ന്നുള്ള ദലിവസങ്ങളലില് മലയകാളനും 
അധഖ്യകാപേകൈരുനട മനതൃതസ്വതലില് വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കകായലി മപേകാസര് 
രചനകാമത്സരനും, സകാഹലിതഖ്യ കൈസ്വലിസറ്റ് , വകായനകാക്കുറലിപ്പെറ്റ് അവതരണനും 
എന്നചീ പ്രവര്തനങ്ങളുനും നടന്നു. സകാഹലിതഖ്യകൈസ്വലിസറ്റ് മത്സരതലില് 
ആദലില് ഒന്നകാനും സകാനവനും  അജറ്റ്ബ നഷറലിന് രണകാനും സകാനവനും 
മുഫചീദ മൂന്നകാനും സകാനവനും കൈരസമകാകലി.

കുരുന്നു വലിദഖ്യകാര്തലികൈളലില് 
വകായനകാശചീലനും വളര്തലിനയടുക്കുകൈ എന്ന ലകഖ്യമതകാനട, 
സറ്റ്കൂളലിനല നറഡറ്റ് മക്രകാസലിമന്റെയനും നലപേകാഠനും പേദ്ധതലിയനടയനും 
ഭകാഗമകായലി സമചീപേപ്രമദശനത എനും.ആര്.എല്.പേലി. എസലിനല 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് ബകാല സകാഹലിതഖ്യ കൃതലികൈള് വലിതരണനും നചയറ്റ്തു. 



കുരുന്നുകൈളുനട വകായനയനട വര്ണപ്രപേഞതലിമലകറ്റ് 
ആനയലികകാന് നറഡറ്റ് മക്രകാസറ്റ് അനുംഗങ്ങളകായ വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനും 
അധഖ്യകാപേകൈരകായ മുലപ്പെള്ളലിഇബകാഹലിനും, നസൗഫല്, റനചീസറ്റ്, ഷചീല, 
സുനചീറ, നഫബലിന് തുടങ്ങലിയവരുനും മനതൃതസ്വനും നല്കൈലി.

പുസ്തകൈപ്രദര്ശനനും നടതലി സറ്റ്കൂള് കലബറലിയലിനല 
മുഴവന് പുസ്തകൈങ്ങളുനും വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കറ്റ് പേരലിചയനപ്പെടകാന് 
അവസരനമകാരുകലി. വകായനകാവകാരകാചരണ പേരലിപേകാടലികൈളുനട 
വലിജയതലിനകായലി വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനും അധഖ്യകാപേകൈരകായ മലിനലി,ശ്രചീമദവചീ, 
മുലപ്പെള്ളലി ഇബകാഹലിനും തുടങ്ങലിയവരുനും സജചീവമകായലി പേനങടുത.

ഷചീല. എന് 
മലയകാളനുംഅധഖ്യകാപേലികൈ

 



അയത്രായലിരഖം നപപര് കൈവെറുകൈളുമത്രായലി  ..

ഹരലിതമകൈരളനും പേദ്ധതലിയനട ഭകാഗമകായലി ഉപേമയകാഗ ശൂനഖ്യമകായ 

മപേപ്പെറുകൈള് ഉപേമയകാഗലിച്ചറ്റ് അയകായലിരതലിലധലികൈനും കൈവറുകൈള് 

നലിര്മ്മലിച്ചറ്റ് നചറുകുളമലിനലയനും ചട്ടെലിപ്പെറമലിനലയനും സസൗജനഖ്യമകായലി 

വലിതരണനും നടതലി.



വഫെസ്റ്റമര്   2017

നൃതനും നചയറ്റ്തുനും പേകാട്ടെറ്റ് പേകാടലിയനും ആമഘകാഷലിച്ചറ്റ് അവനരയനും 
സമനകാഷപ്പെലിച. ചകാപ്പെനങ്ങകാടലിയലിനല ഭലിന്ന മശഷലികകാരുനട 
വലിദഖ്യകാലയമകായ സനുംസകാരതലിനല വലിദഖ്യകാര്തലികൈനള തങ്ങളുനട 
സറ്റ്ക്കൂള് കൈമലകാത്സവതലില് ഉള്നപ്പെടുതലി അമഘഷമകാകലി. 
ഇരുപേമതകാളനും വലിദഖ്യകാര്തലികൈനള സറ്റ്കൂളലിനലതലിച്ചറ്റ് തങ്ങളുനട 
മമളമകകാപ്പെനും ഇവനരക്കൂടലി ഉള്നപ്പെടുതലി രകാവലിനല മുതല് 
പേരലിപേകാടലി അവസകാനലിക്കുനും വനര വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് ഇവരുനട കകൈ
പേലിടലിച. കുട്ടെലികൈളലില് സകാമൂഹലികൈ പ്രതലിബദ്ധത വളര്തകാന് 
ഉമദ്ദേശലിച്ചലിട്ടുള്ള പേരലിപേകാടലി ആയലിരുന്നു. 



നസ്നേഹവെപ്പീടറ്റ്

ഒരുങലി

പേകാങ്ങലിനല ശരതറ്റ് ചന്ദ്രന് എന്ന കുട്ടെനനും കുടുനുംബതലിനനും 
ജചീവലിതതലില് സസ്വനമകായലി വചീടറ്റ് എന്ന പ്രതചീക ഇതുവനര 
ഉണകായലിരുന്നലില. ജചീവലിത യകാതയലില് പേല 
പ്രതലിസന്ധലിഗഘട്ടെങ്ങനളയനും തരണനും നചയകാന് കൈഴലിയകാനത ടകാര് 
മപേകാളലിന് ഷചീററ്റ് വലിരലിച്ച കുടലിലലില് ഒരു കൈകാറടലിച്ചകാലുനും മഴ 
നപേയറ്റ്തകാലുനും തനന്റെ മകനള മകാമറകാടറ്റ് മചര്തറ്റ് വചീടുകൈളലില് 
കൈഴലിയന്ന നലിര്ധനരകായ ഈ കുടുനുംബതലിനന്റെ 
നലിസഹകായകാവസ കൈണമപ്പെകാള് മസ്നേഹവചീടറ്റ് നലിര്മ്മലിചനല്കൈലി.
  പേകാവനപ്പെട്ടെ ഈ കുടുനുംബതലിനന്റെ സസ്വപനും 
സകാകകാല്കൈരലിക്കുന്നതലിനറ്റ് മഹതകായ ദസൗതഖ്യനും 
വലിജയകരമകായലിപൂര്തലിയകാക്കുന്നതലിനറ്റ്   കൈഠലിനമകായലി    
പ്രയതലിച്ചതറ്റ്  വലിദഖ്യകാര്തലികൈളകാണറ്റ്.

 



വപന് ബത്രാ   ങറ്റ്
സറ്റ്കൂള് മകൈകാമസൗണലിലൂനട ഒന്നു നവറുനത നടന്നകാല് 
മതലിയകായലിരുന്നു .മ   ഷലിതചീര്ന്നതുവീുനും തചീരകാതതുമകായ മപേനകൈള് 
ശൂനഖ്യമകായലി കൈലിടക്കുന്ന കൈകാഴ്ച, ഇനലി അതലിനറ്റ് വലിട. പകാസലികറ്റ് 
പുനരുപേമയകാഗതലിനന്റെ പുതലിയ ചലിന.
      ശൂനഖ്യമകായലി കൈലിടക്കുന്ന മപേനകൈള് മശഖരലിച്ചറ്റ് പ്രമതഖ്യകൈനും 
തയകാറകാകലിയ മബകാകലില്  നലിമകപേലിക്കുകൈയനും ഇതലില് നലിന്നുനും 
പുനരുപേമയകാഗലികകാന് കൈഴലിയന്നവ റചീഫലില് നചയറ്റ്തറ്റ് 
വലിദഖ്യകാര്തലികള്കറ്റ് നല്കുകൈയനും ഇനലി മുതല് മഷലി തചീര്ന്ന 
മപേനകൈള് അലകഖ്യമകായലി വലലിച്ചറലിയകാനത പ്രമതഖ്യകൈനും 
തയകാറകാകലിയ മബകാകലില് നലിമകപേലിക്കുകൈയനും നചയ്യുന്നതലിലൂനട 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് പുതലിനയകാരു സനുംസറ്റ്കകാരനും വളര്തലിനയടുക്കുന്ന
പേദ്ധതലിയകാണറ്റ്  ആരനുംഭലിച്ചതറ്റ്.



ഒരുപലിടലി ധത്രാനല്യഖം നല്കൈലി

കകൈ നകൈത്രാര്ക്കുകൈ
കുറുവ  നപേയലിന്  ആന്റെറ്റ്  പേകാലലിമയറലിവലിനന്റെ  അധചീനതയലില്
കൈഴലിയന്ന നലിര്ധനരകായ മുപ്പെതറ്റ് കുടുനുംബങ്ങള്കറ്റ് സലിര ഭകണ
സനുംവലിധകാനനമരുകലി നല പേകാഠനും അനുംഗങ്ങള്.
മകാസതലില്  ഒരു  നലിശലിത  ദലിനനും  സറ്റ്കൂളലിനല  ഓമരകാ
വലിദഖ്യകാര്തലിയനും  ഒരു  പേലിടലി  ധകാനഖ്യനും സറ്റ്കൂളലില്  സകാപേലിച്ച
പേകാതതലില് നലിമകപേലിക്കുന്നു.  അരലി കൂടകാനത പേഞസകാര,  മലലി,
മഞ്ഞള്,  മുളകൈറ്റ്,  മസകാപ്പെറ്റ്,  പേപ്പെടനും,  മതങ്ങ  എന്നലിവയനും  അതറ്റ്
ഒന്നലിച്ചറ്റ്  മചര്തറ്റ്  30  കുടുനുംബങ്ങള്കറ്റ്  ആവശഖ്യമുള്ള  ഭകണ
കൈലിറകൈളകായലി മകാറലി വലിതരണനും നചയറ്റ്തുവരുന്നു.  



സനന്ദേശയത്രാത

പേപേകൈര്ച്ചവഖ്യകാധലി മരകാഗങ്ങള് തടയന്നതലിനകായള്ള 
മബകാധവല്കൈരണതലിനന്റെ ഭകാഗമകായലി സമനശ യകാതകൈള്      
സനുംഗടലിപ്പെലിച. സമനശയകാതയലിലുടനചീളനും ലഘു മലഘനങ്ങളുനും 
വലിതരണനും നചയറ്റ്തു. കദനനുംദലിനജചീവലിതതലില് സൂകറ്റ്മത 
പുലര്തലിയകാല് ഒരു പേരലിധലിവനര പേകൈര്ച്ച വഖ്യകാധലികൈള് തടയകാനും 
എന്ന യകാഥകാര്തഖ്യനുംസ നപേകാതുജനങ്ങനള 
മബകാധവല്കൈരലിക്കുന്നതലിനറ്റ് മവണലിയകാണറ്റ് ഈ പ്രവര്തനനും 

നടതലിയതറ്റ്.



പ്രകൃതലി പഠനയത്രാതയലിലഖം

സമൂഹടക പ്രതടബദ്ധത കകവടടമാകത...

നകൈകാടലികുതലി  മലയലിമലകറ്റ്  നടതലിയ  ട്രകലിനുംഗലില്  കൈകാര്ഷലികൈ
വലിളകൈനള  അടുതറലിഞ്ഞറ്റ്  മലനലിരകൈളുനും  അനരചീക
സലിതലിയലിനല  വഖ്യതലിയകാനങ്ങളുനും  അനഭവലിച്ചറലിഞ്ഞ യകാതയലിലുനും
തങ്ങളുനട  സകാമൂഹലികൈ പ്രതലിബദ്ധത കകൈവലിടകാനത നല പേകാഠനും
അനുംഗങ്ങള് മലലിനമകായലി  കൈലിടക്കുന്ന വകാച്ചറ്റ്,  ടവര് പേരലിസരനത
പകാസലികൈറ്റ്  മകാലലിനഖ്യങ്ങള്  അവലിനട  നലിന്നറ്റ്  നചീകനും  നചയ്യുകൈയനും
നചയറ്റ്തു.
വരുനും  തലമുറകറ്റ്  കൂടലി  ഉപേകൈകാരപ്രദമകാകുനും  വലിധതലില്  ഈ
പ്രകൃതലി  രനണചീയമകായ  സലനും  സനുംരകകണനും  എന്നറ്റ്  കൂടലി
ഇവര്കറ്റ് ലകഖ്യമുണറ്റ്. 



പത്രാഠതലില്നലിന്നറ്റ്

പത്രാടനതകറ്റ്

കൃഷലി  പേകാഠതലില്  നലിന്നറ്റ്  പേകാടതലിമലകന്ന  ആശയവമകായലി
കുറുവ  അയനലികകാടറ്റ്  പേകാടതലിറങ്ങലി  മചകാറലിനകായലി  മചറലില്
ഇറങ്ങലിയവമരകാടറ്റ്  സനുംവകാദലിചനും  ഞകാററ്റ്  പേറലികകാനനും  നടകാനനും
മനസലിലകാകലി.
ജല സനുംരകണനും,  പ്രകൃതലി മസ്നേഹനും എന്നലിവ വലിദഖ്യകാര്തലികൈളലില്
പേകൈര്ന്നറ്റ്  നല്കുന്നതലിനറ്റ്  മവണലിയകാണറ്റ്  പേരലിപേകാടലി
സനുംഘടലിപ്പെലിച്ചതറ്റ്.



പ്രകൃതലി സസൗഹൃദ 

കൈല്യത്രാരലിബത്രാഗുകൈളുമത്രായലി  ...

         പകാസലികലിനന ഒഴലിവകാക്കൂ ഭൂമലിയനട പേച്ചപ്പെറ്റ് തലിരലിച്ചറ്റ് പേലിടലിക്കൂ 
എന്ന മുദ്രകാവകാകഖ്യവമകായലി നലപേകാഠനും അനുംഗങ്ങള് നടതന്ന 
കൈഖ്യകാനുംപേയലിനന്റെ ഭകാഗമകായലി സറ്റ്ക്കുളലിനന്റെ സമചീപേ പ്രമദശങ്ങളലിനല 
വചീടുകൈളലിലുനും കൈടകൈളലിലുനും പ്രകൃതലി സസൗഹൃദ കൈഖ്യകാരലിഭകാഗുകൈള് 
സസൗജനഖ്യമകായലി നല്കുകൈയനും മബകാധവല്കരണ ലഘുമലഖകൈള്
വലിതരണനും നചയ്യുകൈയനും നചയറ്റ്തു.

                      



കൈത്രാതലിരലിപറ്റ്

ഒരുപേകാടറ്റ് കൈകാലമകായറ്റ് അസുഖതലിലകാണ്ടു ഞകാന്, കൈകാലനമനന 
എനന്ന തലിരലിനകൈ വലിളലികകാഞ?

ദു:ഖതകാല് എന് മനനും വലിങ്ങുകൈയകാണറ്റ് 

കൈണ്ണുകൈനളകാനകയഥവകാ.. നലിര്ജചീവങ്ങളകാണറ്റ്

കദവമമ.. എനലികചീ മലകാകൈനും മടുത...

കൈടലിച മചകാരതുപ്പുനും നചന്നകായ കൂടങ്ങനളകകാള്

ക്രൂര മനഷഖ്യരുണലിവലിനട,

മനഷഖ്യനനനതന്നുനും, മൃഗനമനതന്നുനും തലിരലിച്ചറലിയകാതവര്

ഒമരകാനന്നകാനരകാന്നകായറ്റ് എരലിചകൈളയകൈയകാണലിവലിനട 

പേകാവനും ശബമുയര്തകാന് അവകൈകാശമലിലകാതവനരന്നറ്റ് 

മുദ്ര കുതലിയ ഞങ്ങള് പേരകാജലിതര്....

'കദവതലിനന്റെ സസ്വനനും നകാനടന്നറ്റ് 'പേദമതകാനട

നവറുപ്പെറ്റ് മതകാന്നലി തുടങ്ങലിയലിരലിക്കുന്നു.

എന്നകാല് അസകാദഖ്യമകാണചീ ജചീവലിതനും.

മനരലിനറ്റ് മനനര മപേകാരകാടലിയ തന്നുനട 



കകൈകൈകാലുകൈള്  അവര് നകൈകാതലിനയടുത.

ജചീവന് ഉനണന്നനയകാള്ളു ഞകാന് 

ഇമപ്പെകാള് ഒരു പേകാഴറ്റ് ജന്മമകാണറ്റ്.

മരണമതകാടറ്റ് എനലികലിമപ്പെകാള്

പ്രണയമകാണറ്റ്....

ഈ ഭൂമലകാകൈനും നന്നകാവകൈയലില.

അതറ്റ് നശലിച തചീരകാന് തയകാനറടുക്കുകൈയകാണറ്റ്.

മരലികകാന് എനലികറ്റ് ഭയമലില!

എനലികറ്റ് മരണമകാണലിമപ്പെകാള് ഇഷ്ടനും

അശകാനമകായ ഈ മലകാകൈതലില് നലിന്നറ്റ് 

 എനലികറ്റ് ശകാനമകായ മലകാകൈമതകറ്റ് മമകാചനനും

നല്കൈണനും. 

എന്നലിലുള്ള ഈ അതലിയകായ ആഗ്രഹനത 

നചീ സഫലമകാക്കുനമന്നറ്റ് എനലികറ്റ് പ്രതചീകയണ 

നലിനന്ന പ്രതചീകലിചനകൈകാണറ്റ് ഇമപ്പെകാഴനും ഞകാനകാ... 

ജനല് മപേകാളയലില് കൈകാതനലില്പ്പുണറ്റ് !



വജ  .   ആര്  .   സലി യൂണലിററ്റ് 

സറ്റ്കൂളലില് നജ. ആര്. സലി യൂണലിററ്റ് വളനര നല രചീതലിയലില് 
പ്രവര്തലിച വരുന്നു 8 9  10 കകാസുകൈളലിലകായലി രണ്ടു വചീതനും 
യൂണലിറകൈളകാണറ്റ് നലിലവലിലുള്ളതറ്റ് ൮- കാനും കകാസലില് ൪൦- കുട്ടെലികൈളുനും 
9- കാനും കകാസലില് 38 കുട്ടെലികൈളുനും 10- കാനും കകാസലില് 41 കുട്ടെലികൈളുമകാണറ്റ് 
നജ.ആര്.സലി യലില് അനുംഗങ്ങള് ആയലിട്ടുള്ളതറ്റ്  സറ്റ്കൂളലിനല പേകാഠഖ്യ 
പേകാമഠഖ്യതര വലിഷയങ്ങളലില് മലികൈവകാര്ന്ന പ്രവര്തനനും 
നടതലിവരുന്നു നജ.ആര്.സലി യൂണലിററ്റ് ആമരകാഗഖ്യ മസവന സസൗഹൃദ
രനുംഗതറ്റ് പ്രശനുംസനലിയമകായ പ്രവര്തനനും കൈകാഴറ്റ്ച്ച നവക്കുന്നു 
പ്രമവശമനകാത്സവനും, മലകാകൈ പേരലിസലിതലി ദലിനനും , സസൗജനഖ്യ മനകാട്ടെറ്റ് 
ബുകറ്റ് വലിതരണനും പ്രചീ നമട്രലികറ്റ് സറ്റ്മകൈകാളര്ഷലിപ്പെറ്റ് നഹല്പ്പെറ്റ് 
നഡസറ്റ്കറ്റ് , സസ്വകാതന ദലിനകാമഘകാഷനും തുടങ്ങലിയവ യൂണലിററ്റ് 
നജ.ആര്.സലി യനട പ്രവര്തനങ്ങളലില് ചലിലതറ്റ് മകാതനും എനും.പേലി 
നസൗഫല്, സുനചീറ പേലി എന്നലിവര് കൈസൗണ്സലിലര് മകാരകായലി 
പ്രവര്തലിക്കുന്നു



کية  یب رر رع ال رغة لکل ال
کية  یب رر رع ال رغة لکل السامية،          ال اللغات مجموعة ضمن اا ونطق اا تحدث اللغات أكثر هي

من          أكثر يتحدثها العالم، في اا انتشار اللغات أكثر [467وإحدى نسمة،   مليون
المناطق)           1](4 من العديد إلى بالضافة العربي، الوطن في متحدثوها ويتوزع

وجنوب          وإثيوبيا وإرتيريا والسنغال ومالي وتشاد وتركيا كالحواز المجاورة الخرى
          . عندهم  فهي المسلمين، لدى قصوى أهمية ذات العربية اللغة وإيران السودان

من              بالعديد القيام في وأساسية الصلة لغة وهي القرآن، لغة أنها إذ مقدسة لغة
]. السلمية   والشعائر رئيسية]       6][5العبادات شعائرية لغة اا أيض هي العربية

من              كثير بها كتبت كما العربي، الوطن في المسيحية الكنائس من عدد لدى
   . مكانة        ارتفعت الوسطى العصور في اليهودية والفكرية الدينية العمال أهم
والعلم             السياسة لغة أصبحت إذ الدول بين السلم انتشار إثر العربية اللغة
    . تأثير        العربية وللغة المسلمون حكمها التي الراضي في طويلة لقرون والدب
السلمي،            العالم في الخرى اللغات من كثير على مباشر وغير مباشر
والندونيسية        والماليزية والردية والكردية والمازيغية والفارسية كالتركية
والتجرية          والسواحيلية الهاوسا مثل الخرى الفريقية اللغات وبعض واللبانية
كالسبانية         المتوسطية اة وخاص الوروبية اللغات وبعض والصومالية، والمهرية

         . في   رسمي غير أو رسمي بشكل رکرس لتد أنها كما والصقلية والمالطية والبرتغالية
العربي       للوطن المحاذية الفريقية والدول السلمية  .الدول

في              رسمية لغة كونها إلى إضافة العربي الوطن دول كل في رسمية لغة العربية
         . المم   منظمة في الست الرسمية اللغات إحدى وهي وإسرائيل وإريتريا تشاد

في        العربية للغة العالمي باليوم ليحتفل و اعتماد    18المتحدة، كذكرى ديسمبر
]. المتحدة       المم في العمل لغات بين ]7العربية  

المثال            سبيل فعلى اللغوية، المادة حيث من اللغات أغزر من العربية واللغة



من              أكثر عشر الثالث القرن من منظور لبن العرب لسان معجم  80يحوي
من          -    وهو جونسون صموئيل قاموس فإن النجليزية اللغة في بينما مادة، ألف

]- عشر         الثامن القرن من اا إنجليزي اا قاموس وضع من على]   8أوائل  42يحتوي
]. كلمة  ]9ألف  



GOD'S GIFT

I was shattered when I realised

They are no more !

Why this happen to me!

Why my life turned into darkness!

The love ,the warmth ,

The care not seen

Is this a thing that 

Happened to me along?

No,this is the verdict of god

Death is inevitable 

My parents have gone

They have left me alone



But the values they provided

Can never be avoided.

I go ahead believing that,

Every moment, they are with me

Every moment, they are with me

They left behind all those 

I inherit 

They left behind all those 

I exhibit 

God! this is your gift

A gift worth million dollars.

                         -Reshmi Teacher



SHINING STARS

State institute of educational technology P S M O 
college തലിരുരങ്ങകാടലിയലില് നവച്ചറ്റ് നടതലിയ മൂന്നറ്റ് ദലിവസനത 
ശകാസ ജകാലകൈനും നറസലിഡന്ഷഖ്യല് കൈഖ്യകാമലില് shining stars 
അനുംഗങ്ങളകായ 

• ADHIL.T 9 D

• HAFIS ANSAR   9 D

• MOHAMMED MIDULAJ 9 D 

• ADHIL KALADI 9B

• AYSHA SHIFNA  9 C

 



• ROSHMINA 9 A

• HENNA SHERIN 9 A
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BHARAT SCOUT & GUIDES 
അദ്ധഖ്യയന വര്ഷതലിനന്റെ തുടകനും മുതല്  സറ്റ്കൂളലില് നടക്കുന്ന  
എലകാ  പ്രവര്തനങ്ങളലിലുനും സജചീവ സകാന്നലിദ്ധഖ്യമകായലിരുന്ന സറ്റ്കൈസൗട്ടെറ്റ്
& കഗഡറ്റ്. എലകാ ദലിനകാചരണങ്ങളുനും നടതലി മുമന്നറലിയ 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് അവരുനട ലകഖ്യനും കകൈവരലിച. 
പ്രമവശമനകാത്സവനും, ഹലിമരകാഷലിമദലിനനും, മയക്കുമരുന്നറ്റ് വലിരുദ്ധദലിനനും, 
അധഖ്യകാപേകൈദലിനനും, ഗകാന്ധലിജയനലിദലിനനും എന്നലിവ വലിവലിധ 
പേരലിപേകാടലികൈമളകാനട സമുച്ചലിതമകായലി ആമഘകാഷലിച. 
പ്രളയബകാധലിതര്ക്കുമവണലി സറ്റ്കൈസൗട്ടെറ്റ് & കഗഡറ്റ്

വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് അവസമരകാചലിതമകായലി പ്രവര്തലിച. ധന 
മശഖരണവനും നലിമതഖ്യകാപേമയകാഗ സകാധനങ്ങളുനും ദുരലിതകാശസ്വകാസ 
കൈഖ്യകാമ്പുകൈളലില് വലിതരണനും നചയറ്റ്തു. സകാനലിമറഷന് മപ്രകാഗ്രകാമലിനന്റെ 
ഭകാഗമകായലി സറ്റ്കൂളുനും പേരലിസര പ്രമദശങ്ങളുനും വൃതലിയകാകലി. ഈ 
വര്ഷനും പുതലിയതകായലി മചര്ന്ന വലിദഖ്യകാര്തലികൈമളയനും 9, 10 
കകാസ്സുകൈളലിനല വലിദഖ്യകാര്തലികൈമളയനും ഉള്നപ്പെടുതലി സറ്റ്കൂള്തല 
യൂണലിററ്റ് കൈഖ്യകാമറ്റ് നവനുംബറലില് നടന്നു.41 വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്  
രകാജഖ്യപുരസറ്റ്കൈകാര് അവകാര്ഡലിനകായലി തയകാനറടുത.

സറ്റ്കൈസൗട്ടെറ്റ് വലിഭകാഗനും ഹകചീനും സര്, സുധചീഷറ്റ് സര്, എന്നലിവരുനട 
മമല്മനകാട്ടെതലിലുനും . കഗഡറ്റ് വലിഭകാഗനും അഞലലി ടചീച്ചര് അഞ്ജുടചീച്ചര് 
റഹ്മതറ്റ് ടചീച്ചര്,   ഷഹര്ബകാന ടചീച്ചര്, റമചീസ ടചീച്ചര്, വലിദഖ്യ ടചീച്ചര് 
എന്നലിവരുനട മനതൃതസ്വതലിലുനും സറ്റ്കൂളലില് പ്രവര്തലിച വരുന്നു.



ജന്മ ഗൃഹഖം
വഴലി നചീനള വലിശ്രമ മനലിരനും തലിരഞ ഞകാന് 

കൈകാണകാത കൈകാഴ്ചകൈളകാനണന് മനസലില്-

തുടലിക്കുനും മൃദുമശകാഭയലിലലിഴയനും വര്ണ പ്രപേഞനും

പേല നകാള് ഈ വഴലി നടന്നമപ്പെകാള്

ഞകാന് ഒകാര്തചീല,ഒരു നകാള് ഈ വഴലി വരുനമന്നറ്റ്

പൂര്വലികൈരകാനും നകൈകാച ബകാലഖ്യങ്ങള്

മനകാകലി നലില്കമവ,

ഞകാമനകാതലി, മലിടുകരകാവനും നലിങ്ങള്

ഒസൗന്നതഖ്യനും സസ്വപനും കൈകാണ

എങലിലുനും പേകാഠമശഖര മുറതറ്റ്

പുസ്തകൈപ്പുഴവകായലി ദലിനരകാതങ്ങള്

എണലി നചീക്കുമമകാള്

അതകാണലിയകായതന് ജന്മ ഗൃഹനും

-സലി. പേലി മകാസര്



കുടലി നപത്രാലപ്പീസറ്റ് 
രകാഷ്ട്രതലിനന്റെ അഭലിനനനവനും അനുംഗചീകൈകാരവനും ഏറവകാങ്ങലിയകാണറ്റ് 
രകാഷ്ട്ര നലിര്മ്മകാണ പ്രക്രലിയകറ്റ് ഊര്ജവനും ആമവശവനും പുതലിയ 
പ്രവര്തനമകാതൃകൈകൈളുനും നല്കൈലിയ സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് മപേകാലചീസറ്റ് മകൈഡററ്റ് 
പേദ്ധതലി മുമന്നകാട്ടെറ്റ് യകാത തുടരുന്നതറ്റ്. വലിദഖ്യകാര്തലി ജചീവലിതനത 
കൂടുതല് ക്രലിയകാതകൈവനും സര്ഗകാതകൈവമകാകകാനനും വലിദഖ്യകാലയ 
അനഭവങ്ങള് ഭകാവലി ജചീവലിതതലിനറ്റ് ഊര്ജവനും കൈരുതമകാകൈകാനനും 
മശഷലിയള്ള നന്മയനട കൂട്ടെകായറ്റ്മയകാണറ്റ് എസറ്റ്.പേലി.സലി ഒരലികല് കൂടലി 
നമ്മുനട സനുംസകാനനും രകാഷ്ട്രതലിനറ്റ് മകാതൃകൈയകാവന്ന പേദ്ധതലിയകാണറ്റ് 
എസറ്റ്.പേലി.സലി. മകൈരള മപേകാലചീസലിനന്റെ ദചീര്ഘവചീകണമതകാനടയള്ള 
പേദ്ധതലി കുട്ടെലികൈളലില് സകാമൂഹലികൈ അവമബകാധനും വളര്തകൈയനും 
പേസൗരമബകാധവനും പ്രതലിബദ്ധതയമുള്ള വലിദഖ്യകാര്തലികൈനള 
വകാര്നതടുക്കുന്നതലിനമകാണറ്റ്.

മകൈരളതലിനന്റെ നപേകാതു സമൂഹതലില് ഇന്നറ്റ് എസറ്റ്.പേലി.സലി 
സജചീവമകാണറ്റ്  ഏനറടുതറ്റ് നടതന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള് 
മകാതൃകൈകാപേരവനും മവറലിട്ടെതുമകാണറ്റ്. മററ്റ് സനുംസകാനങ്ങള് മകൈരളനത 
മകാതൃകൈയകാകലി ഈ പേദ്ധതലി ആരനുംഭലിച്ചറ്റ് കൈഴലിഞ.ജകാഗരുകൈവനും 
സമകാധകാനപേരവനും വലികൈസമനകാന്മുഖവമകായ ഒരു സമൂഹ 
സൃഷ്ടലികകായലി അച്ചടകനും, ഉതരവകാദലിതസ്വ മബകാധനും, സകാമൂഹലികൈ 
പ്രതലിബദ്ധത, മസവനസന്നദ്ധത തുടങ്ങലിയ ലകഖ്യങ്ങള് മുന് 
നലിര്തലി പ്രവര്തലിക്കുന്ന ഒരു വലിദഖ്യകാര്തലി കൈര്മ മസനയകാണറ്റ് 
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് മപേകാലചീസറ്റ് മകൈഡററ്റ്.



സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് മപേകാലചീസറ്റ് മകൈഡററ്റ് എനലിനറ്റ്  ?

കുട്ടെലികൈള്കറ്റ് ലകഖ്യ മബകാധവനും ഗുണമമന്മയമുള്ള വലിദഖ്യകാഭഖ്യകാസനും 
നല്കൈലി അവരുനട കൈര്മ്മ മശഷലി വലികൈസലിപ്പെലിച്ചറ്റ് സകാമൂഹലികൈ 
വലികൈസനതലിനറ്റ് ഉപേയകമകാക്കുന്നതലില് രകകൈര്തകാകള്ക്കുനും 
സര്കകാരലിനനും ഒരു മപേകാനല ബകാധഖ്യതയണറ്റ് . കവജ്ഞകാനലികൈ 
മമഖലയലില് ഉണകായലിനകകാണലിരലിക്കുന്ന വലികൈകാസവനും 
വലിദഖ്യകാഭഖ്യകാസതലിനന്റെ സകാധഖ്യതയനും സകാമൂഹലികൈ പ്രസകലിയനും 
വര്ധലിപ്പെലിച്ചലിട്ടുണറ്റ്. നപേകാതുനവ മലികൈവള്ള മകൈരളതലിനല വലിദഖ്യകാര്തലി 
സമൂഹനത കൂടുതല് ചടുലമകാകകാന് ഇസൗ മകാറങ്ങള് വഴലിനവച്ചലിട്ടുണറ്റ്
. എന്നകാല്  കസദ്ധകാനലികൈമകായ അറലിവറ്റ് മനടലിയതറ്റ് നകൈകാണറ്റ് 
മകാതനും സകാമൂഹലികൈ മബകാധമുള്ള പേസൗരന്മകാരകായലി വലിദഖ്യകാര്തലികൈള് 

വളര്ന്നറ്റ് നകൈകാള്ളണനമന്നലില. പ്രമതഖ്യകൈലിചനും സസ്വകാര്ത 
തകാല്പരഖ്യങ്ങളലില് അധലിഷ്ടലിതമകായ കൈമമകാള സനുംസറ്റ്കൈകാരനും നമ്മുനട 
സമൂഹനത കൈചീഴടകലിനകൈകാണലിരലിക്കുന്ന കൈകാലതറ്റ്.

തങ്ങളുടനും അവകൈകാശങ്ങനളയനും കൈടമകൈനളയനും കുറലിച്ചറ്റ് 
മബകാധമുള്ളതുനും സകാമൂഹലികൈ തലിന്മകൈള്നകതലിനര പ്രതലികൈരലികകാന് 
മശഷലിയള്ളതുനും നലിയമ വകാഴ്ചനയ ബഹുമകാനലിക്കുന്ന ജനകാധലിപേതഖ്യ 
മബകാധമുള്ളതുമകായ ഒരു സമൂഹനത വകാര്നതടുക്കുന്നതലിനറ്റ് 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈളുനട കൈര്മ്മമശഷലിനയ ഉപേമയകാഗനപ്പെടുതന്നതകാണറ്റ് 
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സറ്റ് മപേകാലചീസറ്റ് മകൈഡററ്റ് ഉമദ്ദേശലിക്കുന്നതറ്റ്. സനുംസകാനതറ്റ് 
വലിദഖ്യകാഭഖ്യകാസ വകുപ്പുനും ഒതറ്റ് മചര്ന്നറ്റ് നടപ്പെകാകുന്ന ഈ 
നൂതനപേഠനകാനബന്ധ പേദ്ധതലി നലിയമ പേരലിപേകാലനതലിലുനും 
ആഭഖ്യനര സുരക രനുംഗതനും മകൈരളനും സൃഷ്ടലിക്കുന്ന ഒരു 
മകാതകൈയകായലിരലിക്കുനും.

 



ഹടമരമാഷടമ ദടനറ്റും 

ഹലിമരകാഷലിമ ദലിനമതടനഭനലിച്ചറ്റ് സമകാധകാനതലിനന് പ്രതലികൈമകായ 
നവള്ളരലിപ്രകാവലിനന പേറതലി മകാമനജറ്റ്നമന്റെറ്റ് പ്രതലിനലിധലി സകാദലിഖറ്റ് 
അലലി തങ്ങള് ഉദറ്റ്ഘകാടനനും നചയറ്റ്തു. 

 കജ.ആര്.സട യൂണടറച ഉദചഘമാടനറ്റും 

2018-19 വര്ഷനത 8- കാനും കകാസലിനല പുതലിയ നജ.ആര്.സലി 
യൂണലിററ്റ് ഉദറ്റ്ഘകാടനനും H.m  ഇനലിരകാഭകായലി ടചീച്ചറുനട അധഖ്യകതയലില്
നജ.ആര്.സലി ജലിലകാ നസക്രട്ടെറലി വലിക്രനും സകാര് നലിര്വ്വഹലിച. പുതലിയ 
യൂണലിററ്റ് അനുംഗങ്ങള്കറ്റ് പ്രതലിജ്ഞയനും നചകാലലി നകൈകാടുത.

പ്രളയെബമാധര്യതര്ക്കച പഠനകടറകള് വടതരണറ്റും കചെയ.

പ്രളയനകടുതലിയലില് ദുരലിതതലിലകായലി പേഠന സകാമഗ്രലികൈള് നഷ്ടനപ്പെട്ടെ 
വലിദഖ്യകാര്തലികൈള്കകായലി പേഠനകൈലിറകൈള് വലിതരണനും നചയറ്റ്തു. 
സറ്റ്കൂളലില് നലിന്നുനും മശഖരലിച്ച കൈലിറകൈള് 
നചങ്ങന്നൂര്,വയനകാടറ്റ്,കൈരുവകാരകുണറ്റ് എന്നലിവലിടങ്ങളലിമലകകാണറ്റ് 
വലിതരണനും നചയറ്റ്തതറ്റ് 



അധര്യമാപക ദടനറ്റും 

നസപേറ്റ്റനുംബര്- 5 അധഖ്യകാപേകൈദലിനമതകാടനബന്ധലിച്ചറ്റ് സറ്റ്കൂളലിനല 
മുഴവന് അധഖ്യകാപേകൈനരയനും ഗ്രചീറലിനുംഗറ്റ് കൈകാര്ഡറ്റ്, മറകാസകാപ്പൂവനും നല്കൈലി
ആദരലിച.

ചലില കകാസുകൈളലില് കുട്ടെലികൈള് അധഖ്യകാപേകൈര് ആയനും അവതരലിച.

      



സത്രാഹലിതല്യവുഖം സമൂഹവുഖം 

മലഖനറ്റും 

  
-സലി.ഇ.അജലിതറ്റ്കുമകാര്

 സകാഹലിതഖ്യനും ഇന്നറ്റ് ഗ്രകാമനും വലിട്ടെറ്റ് നഗരതലിമലകറ്റ് 
കുടലിമയറലിപ്പെകാര്തലിരലിക്കുകൈയകാണറ്റ്. പേതനസന്റെറ്റ് സലതറ്റ് 
ഒന്പേമത മുകകാല്  സലതനും വചീനടടുതറ്റ് മുറമലില എന്നറ്റ് ഒകാടലി 
നടക്കുന്ന ഒരു നഗരസനുംസറ്റ്കകാരനും നമുക്കുണകായലിരുന്നു പേമക 
ഒന്നറ്റ് ഒകാര്ക്കുകൈ ആമകാശയനും കൈകാലലിയകാകുമമകാള് സകാഹലിതഖ്യതലിനറ്റ് 

സകാനനമവലിനട ? വലിശപ്പെടകകാനള്ള ശ്രമമകാണറ്റ് ആദഖ്യനും 
നടമതണതറ്റ്. 

എന്നലിട്ടുമതലി സകാഹലിതഖ്യവനും സനുംസറ്റ്കകാരവനും.

സലതലിനന്റെ വലില ദലിനനും പ്രതലി കൂടലി വരുന്നമതകാനടകാപ്പെനും ജനനും 
ആഗ്രഹലിക്കുന്നതറ്റ് വചീടറ്റ് നവച്ചകാല്  ദൂ  സ്പര്ശമമല്കകാനത എങ്ങനന
ഒകാഫചീസലിനലതകാനമന്നകാണറ്റ്. ഭൂമലിനയ നകാനും 
മറന്നലിരലിക്കുന്നു.അതലിനന്റെനയകാരു പേകൈമപേകാകലകാണറ്റ് മഹകാമകാരലിയനും 
പ്രളയവനും. സുഖമലകാലുപേതയകാണറ്റ് ആധുനലികൈ ജനതയനട 
മുദ്രകാവകാകൈഖ്യനും.

ഗകാര്ഹലികൈജചീവലിതനും തനന്ന ഇനന്നകാരു യകാനലികൈതസ്വതലിമലകറ്റ് 
ചുവടുമകാറലിയലിരലിക്കുന്നു. ഒരു വചീട്ടെലിനല പേഠലിക്കുന്ന കുട്ടെലി എനറ്റ് 
കൈഴലികണനും എന്നറ്റ് തചീരുമകാനലിക്കുന്നതറ്റ് പേരസഖ്യകമനലികൈളകാണറ്റ് 



ഇന്നതുകൈഴലിച്ചകാല് കകാസലില് ഒന്നകാമനകാകുനും. പേമക ഒരകാമള 
ഒന്നകാമനകാകൂ. എങലിലുനും എലകാവരുനും അമൂലഖ്യ ഒസൗഷധനും കൈഴലിച്ചറ്റ് 
ഒന്നകാമനകാകൈകാന് ശ്രമലിക്കുന്നു പേരസഖ്യനും ജനനത സസ്വകാധചീനലിച. 
കുട്ടെലികൈനള കൈരുവകാകലി നലിര്മ്മകാതകാകള് മകൈകാടലികൈള് വകാരുന്നു.

ഒരലികല് നകൈകാല്ലൂര് മൂകൈകാനുംമലികൈയലില് 
സനര്ശലികകാന് എനലിനകകാരവസരമുണകായലി. യകാതകാ മദ്ധഖ്യ ഒരു 
സനുംഭവനും കൈകാണകാനലിടയകായലി ഒരു പേട്ടെലി മനറകാരു പേട്ടെലിനയ കൈടലിക്കുന്നു  
ഉടനന ധകാരകാളനും പേട്ടെലികൈള് കൂട്ടെനും മചര്ന്നറ്റ് ആദഖ്യനും കൈടലിനകൈകാണ  
പേട്ടെലിനയ കൈടലിച്ചറ്റ് അവശനകാകലി വലിട്ടെറ്റ് എലകാവരുനും മവര്പേലിരലിഞ്ഞറ്റ് 
മപേകാകുന്നു. ആധുനലികൈ മനഷഖ്യനന്റെ പ്രതലികൈരണവനും ചലിലമപ്പെകാള് 
ഇങ്ങനന ആകൈകാറലിമല? എലകാവരുനും അടലിക്കുന്നു ഞകാനനും 
അടലിക്കുന്നു. എലകാവരുനും തടവന്നു ഞകാനനും തടവന്നു . വലിമവചന 
മശഷലി നഷ്ടനപ്പെട്ടെ ഒരകാധുനലികൈ തലമുറ.

നകാടുകൈള് മതകാറുനും ഇന്നറ്റ് നമകാകബല് ടവറുകൈളകാണറ്റ്. സസ്വയനും 
നതകാഴലിലകായനും , വലിമനകാദ ഉപേകാധലിയകായനും. മകാറു പേലതകായനും 
വകായമയയനും കൈകാതലിമനയനും  ബന്ധലിപ്പെലികകാനള്ള ഒരു 
സവലിമശയനനും. ഇന്നറ്റ് സകാഹലിതഖ്യനും വലിളമ്പുന്നതറ്റ് നമകാകബല് 
മഫകാണ് വഴലിയകാണറ്റ് . ഇസൗ തലിരക്കുപേലിടലിച്ച മലകാകൈതറ്റ് പുസ്തകൈനും 
വകായലികകാന് സമയനമവലിനട ? തലിരക്കുകൈള് മനഷഖ്യനന 
അരകാജകൈതസ്വതലിമലകറ്റ് എതലിച നകൈകാണലിരലിക്കുന്നു ഡലിഷറ്റ് ആന്റെലിന 
മനഷഖ്യനന്റെ ഉറകതമപ്പെകാലുനും അപേഹരലിക്കുന്നു.



കൈഥ മലകാകൈമകാണറ്റ്. ബകാഹഖ്യമലകാകൈതനലിന്നുനും ആര്ജലിനച്ചടുത 
ജചീവലിതമകാണറ്റ് കൈഥയലില് പ്രകൈടലിപ്പെലിക്കുന്നതറ്റ്. സകാഹലിതഖ്യതലിലൂനട  
എഴതകകാരന് നചയ്യുന്നതറ്റ് മലകാകൈവനും അവനനും തമ്മലിലുള്ള വലിടവറ്റ് 
പൂരലിപ്പെലിക്കുകൈയകാണറ്റ്. 

അയല് വചീടുകൈള് ഇന്നറ്റ് ഒറനപ്പെടുന്നു. മുമ്പു കൈകാലതറ്റ് സചീകൈള്കറ്റ് 
നവടലിപേറഞ്ഞറ്റ് രസലികകാന് പേറലിയ തകാവളമകായലിരുന്നു അയല് 
വചീടുകൈല് . ഇന്നതല  സസ്വനനും മുറലിക്കുള്ളലില് ടലി.വലി.യറ്റ്ക്കുനും, 
കൈനുംപേപ്പ്യൂട്ടെറലിനനും മുമലില് ഒരു സകാമകാജഖ്യനും നമനനഞ്ഞടുതറ്റ് 
ദലിനരകാതങ്ങള്കറ്റ് തലിരശചീല വചീഴറ്റ്തന്നു. വകായനയലിലൂനട മകാതമമ 
സകാമൂഹഖ്യബന്ധനും നലില നലില്ക്കൂ. സകാഹലിതഖ്യവകായന, ആസസ്വകാദനനും 
ഇനതകാരു ഒസൗപേചകാരലികൈതയല. ആവശഖ്യമകാണറ്റ്.വകായന ദലിവഖ്യമകായ 
ഒരു കൈര്മ്മമകാണറ്റ്. 



സ്കൂള് ആല്ബഖം

LITTLE KITES



SCOUT AND GUIDE



SPC



JRC



"ഓര്മ്മകൈളുനും ചലിനകൈളുനും വകാകൈഖ്യങ്ങളകാകലി തൂലലികൈയലിലൂനട തുറന്ന 
മലകാകൈതലിമലകറ്റ് അവനയ പേരലിചയനപ്പെടുതലിനകകാണറ്റ് 
ഐ.നകൈ.ടലി.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് പുറതലിക്കുന്ന ഈ 
മഹതറ്റ് സനുംരനുംഭതലിനറ്റ് സര്വ്വവലിധ പേലിന്തുണയനും നല്കൈലിയ 
സഹപേകാഠലികൈള്കറ്റ്, 
ഗുരുനകാഥന്മകാര്കറ്റ്,പേലി.ടലി.എ,മകാമനജറ്റ്നമന്റെറ്റ്,അനദ്ധഖ്യകാപേകൈര്, 
സര്മവ്വകാപേരലി സര്വ്വമലകാകൈ രകലിതകാവലിന വീുനും ഹൃദയതലില് നലിന്നുനും 
നലിര്ഗളലിക്കുന്ന ഒരകായലിരനും കൃതജ്ഞതകൈള് മനരുന്നു.....”

-  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് എഡലിറര്

അത വീുല് കൃഷ്ണ. ആര്
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