


                   
         ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്@ GHSV

സറ്റ്കൈൂളലിലലലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്പ്രധധാനധാധധധാപലികൈ,പലിടലിഎപ്രസലിഡണറ്റ്, 
കകൈററ്റ്മധാസ്റ്റര,കകൈററ്റ്മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്,എനലിവരരധാലടധാപപ..............



ആമുഖപ

                  ലലലോകകം മുഴുവന് ലകവലകം ഒരു വവിരല്ത്തുമവിലുള്ള ഈ
കലോലഘട്ടതവില്  ജജീവവിക്കുന്ന  ഇന്നതത  തലമുറയയ്ക്ക്  എഴുതയ്ക്ക്,വലോയന
എന്നവിവതയലോതക്കെ  ലലശകം  ലബലോറടവിപവിക്കുന്ന  കലോരര്യങ്ങള
തതന്നയലോണയ്ക്ക്.എങവിലുകം  ഇതതലോതക്കെ  ഇഷ്ടതപടുന്ന  ചവിലതരങവിലുകം
നമുക്കെവിടയവിലുതണ്ടെന്നതയ്ക്ക്  ആശശലോസകരമലോണയ്ക്ക്.അവരവില്  നവിന്നയ്ക്ക്ഉയരുന്ന
സ്ഫുരണങ്ങള  മറ്റുള്ളവര്ക്കെയ്ക്ക്  തവളവിച്ചമലോകുതമന്നയ്ക്ക്   നമുക്കെയ്ക്ക്  തവറുലത
ആശവിക്കെലോകം.കലോപടര്യകം  നവിറഞ്ഞ ഈ ലലലോകതയ്ക്ക്  അടുതവിരവിക്കുന്നവതന്റ
ലവദനയറവിയലോലനലോ  അവതന്റ  മുഖത്തുലനലോക്കെവി  ഒന്നു  പുഞവിക്കെലോലനലോ
ലപലോലുകം   ലനരമവിലലോത  പുതുതലമുറയവിലലക്കെയ്ക്ക്  വരകളകം  വര്ണങ്ങളകം
ജജീവവിതലോനുഭവങ്ങളതമലോതക്കെനമുക്കെയ്ക്ക്മഷവിപുരട്ടവിയവിടലോകം........... 

ലസ്നേഹതവിതന്റ,സലനലോഷതവിതന്റ,സങടങ്ങളതട,കനവിവവിതന്റ
ആ  മഷവി  അവരവില്  ആരുതടതയങവിലുതമലോതക്കെ  മനസ്സുകളവില്
പതവിയതട്ട...............



തതാളുകളളിലൂടട

   

കവളിത 

കഥ

 യതാതതാവളിവരണണ

 ലലേഖനണ

 ചളിതങ്ങള

ഡളിജളിറ്റല് ടപെയയ്നളിങയ്



   
എഡലിരറധാറലിയല്

ഇവവിതട,

ഒരു  മലോഗസവിന്  പവിറവവിതയടുക്കുകയലോണയ്ക്ക്.  ഒരുമയുതട,
സഹകരണതവിതന്റെ  കൂട്ടലോയ  പ്രവര്തനങ്ങളതട  ഒരു
കകതയലോപയ്ക്ക്.  ഇതവില്  ഈ  സ്കൂളവിതന്റെ  സ്പന്ദനങ്ങളണ്ടെയ്ക്ക്.
കുരുന്നുകളതട  കളവിചവിരവികളണ്ടെയ്ക്ക്.  വളക്കെവിലുക്കെങ്ങളണ്ടെയ്ക്ക്
ജവി.എച്ചയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.തവളവിയകംലങലോടവിതന്റെ  പൂങലോവനതവിതല
ചവിത്രശലഭങ്ങളതട  തൂലവികത്തുമവിതല  മഷവി  ഇതവില്
ചവിതറുകയലോണയ്ക്ക്.  കഥകളലോയുകം  കവവിതകളലോയുകം  വരകളലോയുകം
വര്ണ്ണ  ങ്ങളലോയുകം  യലോത്രലോവവിവരണങ്ങളലോയുകം  ചവിത്രങ്ങളലോയുകം
അവ ഇതളവവിരവി ക്കുകയലോണയ്ക്ക്.ഇതവിനു ലവണ്ടെവി പലോടുതപട്ടവര്
ഒലട്ടതറയുണ്ടെയ്ക്ക്.  ഉറക്കെതമലോഴവിച്ചവരുകം.  എലലോവര്ക്കുകം
അഭവിനന്ദനങ്ങള...........
         

        

                         രസ്നേഹപൂരവപ

                              സ്റ്റധാഫറ്റ്എഡലിരറഴറ്റ്.



ജലിഎചറ്റ്എസറ്റ്എസറ്റ്ലവളലിയരങധാടറ്റ്



കൈവലിതറലിസ
                                              തപലോന്പൂമലോറ

എന്തു നല പൂമലോറ
പലോറവിക്കെളവിക്കുകം പൂമലോറ
നവിതന്ന കലോണലോന് എന്തു ഭകംഗവി
നവിതന്റെ ചവിറകുകളക്കെലോലണതറ ഭകംഗവി 
                                                    
                             ലതന്കുടവിക്കുകം പൂമലോറ
                             ചവിറകലോടകം പൂമലോറ 
                             എന്തു നല പൂമലോറ
                             പലോറവിക്കെളവിക്കുകം പൂമലോറ .       
                                                      

കവവിത                                ആരര്യകൃഷ
                                ചുവന്നപൂവയ്ക്ക്

ലറലോസലോപ്പൂലവ ,ലറലോസലോപ്പൂലവ,

ചുവന്നപൂലവ, ലറലോസലോപ്പൂലവ 
നവിതന്റെ ഇലക്കെയ്ക്ക് പച്ചനവിറകം
നവിതന്റെ പൂവവിനയ്ക്ക് ലചലോപയ്ക്ക് നവിറകം
ലറലോസലോപ്പൂലവ ,ലറലോസലോപ്പൂലവ,

ചുവന്നപ്പൂലവ, ലറലോസലോപ്പൂലവ
നവിതന്റെ ലപരയ്ക്ക് തചമനവിനജീര്
രലോവുണര്ന്നലോല് എഴുലന്നല്ക്കുകം
എതന്ന ലനലോക്കെവി പുഞവിരവിക്കുകം
ലറലോസലോപ്പൂലവ ,ലറലോസലോപ്പൂലവ
സുന്ദരവിപ്പൂലവ ,ലറലോസലോപ്പൂലവ



കൈവലിതനയന
                          മധാതൃഭധാഷ

എന്നുതട  ജനനവിയലോകം എന് ഭലോഷ
എന്നുതട തലോതനലോകം എതന്റെ ഭലോഷ 
എന്നുതട ഈശശനലോകം എന് ഭലോഷ
ഞലോനലോകുതന്നലോരജീ മലോതൃഭലോ ഷ.
എതന്ന ജനവിപവിച്ചു എന് ഭലോ ഷ
എതന്ന വളര്തവിയ എതന്റെ ഭലോഷ
ലസ്നേഹമലോകം അമൃതുനവിറതഞ്ഞലോഴു-

കുതന്നലോരജീ ആഴക്കെടലലോകുകം മലോതൃഭലോ ഷ.
തളവിരവിടുകം മലരുമതതന് ഭലോ ഷ 
തപയ്യുന്ന വര്ഷമതതന് ഭലോഷ
കളകം കളകം പലോടവി തമതലതയലോഴുകു-

തമന് നദവികളവിതലലോതക്കെയുകം മലോതൃഭലോ ഷ.
അക്ഷര തചപവിലുതമന് ഭലോഷ
പുസ്തകതലോളവിലുതമന് ഭലോഷ
എതന്ന പഠവിപവിതച്ചന് ഗുരുനലോഥനലോകുന്ന
എതന്റെ മനസവിതല മലോതൃഭലോഷ.
സ്ഫുരണതലോല് ജശലവിക്കുമതതന്  ഭലോഷ
കശതര്യതവിലുറയുമതതന് ഭലോഷ
ലഹമനക്കെലോലതയ്ക്ക് തപലോഴവിയലോതത നവില്ക്കു-

തമന് ജജീവതന്റെ അകംശമലോകം മലോതൃഭലോഷ. 
ചക്ഷുവലോകം കലോലമതവിഴഞ്ഞുന
ങ്ങവിടലവ മര്തര്യന് മറക്കുന്ന
മലയലോളമലോകുന്ന  മലോതൃഭലോഷ.



കൈവലിതരമഘ

                          എന്അമ

അമ്മയയാണണെനനികനിണന്നെലയാല്ലാം 
എണന്റെ അമ്മയയാണണെനനികനിണന്നെലയാല്ലാം 
ഞയാണനയാന്നു കരയുമമയാള്  
അറനിയയാണതെ ഉരുകുണമെന
അമ്മഅമ്മതെന മെടനിത്തടനില് ഞയാന  
മെയങ്ങുമമയാള് എണന്റെ 
സങ്കടങ്ങണളെലയാല്ലാം ഞയാന 
മെറന്നെന്നീടുന്നു.
പുല്ണകയാടനി തുമനിണലെ 
തുഷയാര ബനിന്ദുമപയാല് എന അമ്മ
വനിദദയാലെയത്തനില് നനിണന്നെയാന്നു ഞയാന 
വവകനിയയാല് ഇടണനഞ്ചു ണപയാട്ടുണമെന 
അമ്മയുണട..........
അമ്മ മുഖല്ലാം കയാണുമമയാള് 
ഞയാണനണന്റെ വനിഷമെണമെലയാല്ലാം 
മെറന്നെന്നീടുന്നു.......
കണനിണലെ കൃഷ്ണമെണെനിമപയാല്
കയാത്തന്നീടുല്ലാം എന അമ്മ.
അമ്മയയാണണെനനികനിണന്നെലയാല്ലാം 
മെനസയാല് മനയാവനിചനിടനിണലമന്നെ അമ്മ
ഒരു ഉരുളെ മചയാററ് തെരുമമയാഴല്ലാം
ഞയാന ഈ മലെയാകല്ലാം 
തെമന്നെ  മെറന്നെന്നീടുന്നു..



കൈവലിതമലിസ്നേ
                        മരകം ഒരു അമ്മ 
                                അമ്മ ഒരു മരകം

പൂക്കെളലോയയ്ക്ക് ഇലകളലോയയ്ക്ക്
തണ്ടുമലോയയ്ക്ക് നല്ക്കുന്ന 
ലവരുളള സുന്ദരവി അലമ്മ 
എതന്റെ ലസ്നേഹമുളള മര അലമ്മ.
എനവിക്കെവിന്നുറങ്ങലോനലോയയ്ക്ക് എന് 
മവിഴവി പൂട്ടലോനലോയയ്ക്ക് നവിന് തണ-
തലലോന്നു തരവിതല എതന്റെ 
ലസ്നേഹമുളള മര അലമ്മ.
പലോലൂട്ടവി തരുന്നുതണ്ടെതന്ന
ലസ്നേഹവിക്കുന്ന പലോവതമതന്റെ 
സുന്ദരവി അലമ്മ എനവിക്കെയ്ക്ക്
കദവമലോയ എതന്റെ അലമ്മ.
മരകം ലപലോതല ഞങ്ങതള
കലോക്കുതന്നലോരമ്മ പ്രഭലോതതവില് 
കണവിയലോയവി നവില്ക്കുതന്നലോരലമ്മ
എണന്റെ ജന്നീവണനറജന്നീവനയാല്ലാംഅമമ്മ.



                  POEM         അന്സലില്ലകൈ.വലി

            



POEM                                                POEM                                                സല്മധാന്ഫധാരലിസറ്റ്ലകൈവലിസല്മധാന്ഫധാരലിസറ്റ്ലകൈവലി



കഥ

                                               ചചരകസസര   സദദപപ എസപഎ

2006-ല്     ഇരമമളമയയ ഗവൺമമൻറപ ഹയർ മസകൻഡറമ

      സളമല സർകചർ സജചലമയമല പസവശമച ദമവസയ ഞചൻ ആദദയ

    പരമചയമപടനതപ സളമമല ഗണമതശചസ അധദചപകനചയമരന ശദ

  സതചമസപ മചസമറ ആണപ.   സളമമല ജദവനകചമരഎലചയ

   പരമചയമപടവചനചയമ ഞചൻ സചഫപറമമസലകപ സപചയസപചൾ

  സചഫപറമമമന ഒര സകചർണ്ണറമല    തനമകപ മചതയ അവകചശമപട ഒര

     മരകസസരയമല ഇരനപ ഒര തണപ കടലചസമല എമനചമകസയച

     കണകകൾ കടമമകചണമരമകന സതചമസപ മചസമറ അനപ ഞചൻ

 കസറസനരയ സനചകമയമരന.     മറളവരമല നമനയ വദതദസനചയമ ഇസദഹയ

 വളമരകറചമചതസമ സയസചരമകനണചയമരനളള.  സയസചരമകന

    കചരദങളചകമട എലചയ മമചഴമമതക ളചയമരന .തമരവനനപരയ

    മവളയമലയ സസസദശമയചയ സതചമസപ മചസസറചടപ "അനർജമലച

   സലമചറയ അസപക മകചടകചസറമല "?   എനപ ഞചൻ സചചദമച.

"       സജചലമയമല കയറമയ കചലയമതല ആ ചടങപ കതദമചയമ ഞചൻ

   പചലമച സപചരനണപ മചമഷ "  എനചയമരന അസദഹതമൻമറ

 ലളമതമചയ മറപടമ.     സതചമസപ മചസർ സചഫപറമമല അസദഹതമനപ മചതയ

  അവകചശമപട മരകസസരയമല മചതസമ

ഇരമകചറണചയമരനള.

 2006  -2007  അധദയനവർഷയ

  അവസചനമചയമ തടങമയസപചസഴകയ സതചമസപ



    മചസർ വളമരയധമകയ വമഷണ്ണനചയമ കചണമപടമരന.  പമനദടചണപ

 വരന 2007  മചർചപ 31 നയ്ക്ക്      സതചമസപ മചസർ തമന സദദർഘമചയ 29

     വർഷമത സസവനതമല നമനയ വമരമമകചൻ സപചവകയചണപ എന

  കചരദയ ഞചൻ മനസമലചകനപതപ.    സർവദസമല നമനയ വമരമമകചൻ

     സപചകന എന കചരദയ സതചമസപ മചഷമമന വളമരയധമകയ

വമഷമമപമചമരന.     എനചല അസദഹയ ഈ വമഷമയ

പറതകചടമയമരനമല.''    റമടയർമമനപ സതചമസപ മചഷമനപ വളമരയധമകയ

 പയചസമണചകനണപ അസല? ''      എനപ ഒര ദമവസയ ഞചൻ സതചമസപ

     മചസസറചടപ സചചദമചസപചൾ അസദഹയ ഒറവചകമല എസനചടപ പറഞ

 മറപടമ ''     റമടയർമമൻറപ എനതമൻമറ മലയചളയ അടതൺ പറക

 എനസല ?''എനചയമരന.    അസദഹതമൻമറ ഒറവചകമലള ഈ മറപടമ

    തമനയചണപ എമന അസദഹസതചടള സചചദദതമനള ശരമയചയ

    മറപടമ എനപ ഞചൻ പമനദടപ മനസമലചകമ.  2014  ശമള

     പരമഷരണങൾകപ മമവമര ഒര സചധചരണ തസമകയമല വമരമമകന

    സർകചർ ജദവനകചരനപ അവമന ജദവമതയ കരകടപമകവചൻ

  റമടയർമമനപആനകലദങൾ ലഭമകനതപ വമര

 കചതമരമകണമചയമരന .   മഫബവരമ ആദദവചരയ ആയസപചസഴകയ

   സതചമസപ മചസർ തമന GPF  സകചഷർ അസപകA.Gകപ

    സമർപമകകകയയ മചർചപ ആദദവചരയ തമന അസദഹതമനപ

    സസവനതമമല ആമകയള മപചവമഡനപ ഫണപ സമചദദമചയ

6,20000/-     രപ പചസചയമ വരമകയയ മചയ.    ഒര മവളമയചഴ ദമവസയ

      ഞചനയ സതചമസപ മചഷയ തമന ജമപമഎഫപ സകചഷർ കദചഷപ

    മചയനതമനചയമ വളചസഞരമയമല സബപടഷറമയമല സപചയമ .ടഷറമ

       കദചഷപ കകണറമല നമനപ കദചഷപ കമടമയസപചൾ മനയനചലയ വടയ പണയ

      എനമടയ സയശയയ തദരചമത വദണയ എണനതപ കണസപചൾ ഞചൻ



  സതചമസപ മചസസറചടപ''     എത എണ്ണമസനചകമ സനചകമയമടയ കണകപ

ശരമയചകനമസല..  മചസഷ ?  ''     എനപ സചചദമച .  അസദഹയ അലയ

     വമഷമസതചമട പതമവപസപചമല ഒറവചകമല മറപടമ പറഞ ''എനമകപ

  രണപ മപൺകടമകളചണപ .  അതമകചണചണപ കണകകൾ

ശരമയചകചതതപ''  എനപ.     അസദഹയ ഒര സമയതപ റമമലമരനപ

    കടമയമരനതപ ജദവമതതമമല കണകകളചയമരന എന സതദയ

  അനചണപ ഞചൻ മനസമലചകമയതപ.   സളമമല എലച

   കടമകൾകയസതചമസപ മചഷമമന വളമരയധമകയ ഇഷമചയമരന.

    കടമകൾകപ ശമകകൾ നലകന കചരദതമല മൻപനമയമല

 തമനയചയമരന മചഷപ.    എനചല അസദഹയ ശമകകൾ നലകമയമരന

    കടമകളചയമരന മറ കടമകമളകചൾ അസദഹമത ഇഷമപടമരനതയ

."        കടമകൾ മതറപ മചയ എനപ ആദദയ അവമര സബചധദമപടതമ അതമനപ

     അർഹമചയ ശമകകൾ നലകസമചൾ അവർകപ നസമചടള ഇഷയ

 കടകയചണപ മചയനതപ"      എനചണപ ഇതമനപ സതചമസപ മചസർ മറപടമ

 നലകമയമരനതപ .

2007  മചർചപ 31     നപ സചഫപ അറൻറൻസപ മരജമസറമല സതചമസപ

    മചസർ തമൻറ സദദർഘമചയ സസവനതമമല അവസചനദമവസമത

ഒപകസരഖമപടതമ.  4     മണമകപ സശഷയ അസദഹയ സൾ

     ഓഡമസറചറമയതമല വചപ നടകന ചടങമല എതമയസപചൾ അവമമട

     കണ്ണപ നമറയചത ഒറ അധദചപകരയ ജദവനകചരയ വമദദചർതമകളയ

ഉണചയമരനമല.    ചടങമനസശഷയ അസദഹമത നചടമസലകപ

   യചതയചകചൻ തയചറചകമ നമർതമയമരനവണമയമസലകപ മൻസദറമല

    ആസരചടയ സചചദമകചമത ഞചനയ കയറമയമരന .  കചരണയ അസദഹതമനപ

     വദടയ കടയബവയ കചണചൻ ഞചൻ അതസതചളയ ആഗഹമചമരന

.     സതചമസപ മചഷപ എമൻറ അടത തമനയചണപഇരനതപ. അസദഹയ



      വണമയമസലകപ കയറമ ഇരനസപചൾ അനമത സൾ സചഫപ

 മസകടറമ ശദ.  സലദയ മചസർ,     മചസർ സതചമസപ മചസർ ഇരനമരന

   മരകസസരയയ വണമയമസലകപ കയറമവച .   കചരണയ ആ മരകസസര

    ഇലചമത സതചമസപമചഷമമൻറ ജദവമതയ പർണമചവമല എനപസലദയ

  മചസർകയ അറമയചമചയമരന.  

   ഭചരദയയ അമയയ അചനയ PG   യയ BEd  ഉയ  മചയന

     അവമവചഹമതരചയ തമന രണപ മപൺകടമകളയ ഉള തമരവനനപരയ

  മവളയമലമത സതചമസപ മചഷമമൻറ

   ഓടസമഞ മചറമയ വദടമല ഞങൾ

   അസദഹവമചയമ എതമയസപചൾ രചതമ വളമര

 വവകമയമരന .   വചഹനയ ഇറങമയ ഉടമന

   സലദയ മചസർ സതചമസപ മചഷമമൻറ

  മരകസസര അസദഹതമമൻറ റമമല

  സടബമളമസനചടപ സചർതപ ഇടക.     പമനദടപ സതചമസപ മചഷമമന വമളമചപ

 കസസരയമലമരതമ .    അസദഹതമൻമറ മഖതപ ഒരപചടപ പതദകകൾ

  അസപചൾ എനമകപ വചയമമചടകചമചയമരന.  പഭചതഭകണസശഷയ

   രചവമമലയചണപ ഞങൾ നചടമസലകപ തമരമചതപ.   സദദർഘമചയ പതപ

 വർഷങൾകസശഷയ 2017    ഞചൻ തമരവനനപരയ ഡമപമഐ

     ഓഫദസമല സപചയമ മടങമവ സതചമസപ മചഷമമൻറ മവളയമലമത

  വദടമല സപചയമരന .     ഓടസമഞ മചറമയ വദടപ നമനമരന സചനതപ

       രണ മറമകളള മചറമയ ഒര മടറസപ വദടപ ഞചൻ കണ.  വദടമമൻറ

    ഉമറമത ചചരകസസരയമല വലമയ വചർദകദമമചനയ പകടമചകചമത

  സതചമസപ മചസർ ഇരമപണചയമരന.    സതചമസപ മചഷമമന കണസപചൾ

   ആകചയകസയചമട ഞചൻ അസദഹസതചടപ സചചദമച.”മചസഷ,  ആപഴയ



  മരകസസര മചറമസയച?"      സതചമസപ മചഷപ പതമവ വശലമയമല മറപടമ

പറഞ.  "    ജദവമതതമമല കണകകടലകമളലചയ കർമ പഥതമല

      എതമ എനപ സതചനമയസപചൾ ആ കസസരയമട ചചരപടമ ഒനപ

      നമവർതചയ എനപ എനമകപ സതചനമ അങമനയചണപ പഴയ മരകസസര

 ചചരകസസര ആകമമചറമയതപ.”    സതചമസപ മചഷമമൻറ വചകകൾ

     സകടസപചൾ വദടമമൻറ ഭമതമയമല തറചമരന സഫചസടചയമസലകപ ഞചൻ

സനചകമ.     മചഷമമൻറ രണപമപൺകടമകളമട യയവമവചഹസഫചസടച ആ

 ഭമതമയമല തങമകമടപണചയമരന........................



കൈഥരനഹ
         കൈടമ

അവൾഉറങചനചയമകമടന.അവളമടകണകളമലഉറകകദണയഇല,മറമചപ
എസനചപറയചൻസവണമമവമമനമലകന
മപചടചറചയഒരഅഗമപർവതയസപചമല.ഒന
മപചടമകരയണയഎനണപ,പസക,തമൻറ
കരചമലസകടപതമനആശസസമപമകചസനച
രകമപടതചസനചആരയവരമലഎനപ
അവൾകപനനചയമഅറമയചമചയമരന
.ബയഗപളചവസപചലളവദടമമലഒരമറമയമല
അവൾതനമചചണപ.അവമളഒരഭചനമമയ
സപചമലപടമയമടമരമകകയചണപ.പതമമയപതമമയഅവൾമയങമഎസനചഒര
അപതവരനതസപചമല.ആമരചമകസയചനമലവമളമകന.ചുറപചടയമവളയ
മകചണപനമറഞമരമകന.എന്തുമചയണമമനറമയചമതകരയനവരമലഅവൾ
അവളമടഅചമനയയഅമമയയമചണപകണതപ.അവമര
രകമകണമമനണപ.പസകഅവരമലനമനയവളമരഅകമലയചണപ
അവൾ.എതശമമചമടയഅവരമടഅടസതയപഎതചൻ
സചധമകനമല..നമസഹചയത....."അസമ"എനനമലവമളമസയചമടഅവൾ
ഉറകതമലനമനയമഞടമയണർന.കണകൾചുറയഒനപപരതമ
.കണനദരമസനകചൾവലമപമളതളമകൾമനറമയമലൂമടയയകഴുതമലൂമടയയ
ഒഴുകചൻതടങമ.കറചമവളമമടതകടമച.മതചണനനചയമവരണമരന
.നനചയമകമതയ്ക്കുനമണപ.എനമമലചമതചരഭയയ.ചമലസപചൾആദമവസയനചമള
ആയതമകചണചവചയ.കണ്ണടചപഒരനമമമഷയപചർതമച.എമനചമകസയച
മനസമലകണകകടമ.വധരദയസയഭരമചമകചണപഅവൾവദണയഉറങചനചയമ
കമടന.അവളമടമനസപപണമതകഥകളമസലകപസഞരമകചൻതടങമ
,പഴയകചലതമസലകപ.അവളമടഅചനയഅമയ്ക്കുയരണപ
മപൺമകളചണപ.മതവൾആദമ.ഇളയവൾഅഭമ.ആദമതദഎനയഅഭമരചമമ
എനമചണപഇവരമടമഴുവൻസപരപ.അഭമകയആധമകയപരസ്പരസസ്നേഹയവളമര
കടതലചണപ.പസകഎസപചഴുയവഴകചണപ.കടകടയബമചയവദടമലഏറവയമത
കടമആദമയചണപ.ഒരപസതദകസസ്നേഹയഎലചവർകയആദമസയചടണപ.വളമര
അചടകസതചമടയയസസ്നേഹസതചമടയയആണപഅവമരലചവരയഅവമര



വളർതമയതപ.തങളമടമകമളകചൾകടയബചയഗങൾഅവമരസസ്നേഹമച
.പഠനയപർതമയചകനതമനചയമഅഭമമചവനയമസലകപസപചയമ
.എലചവരമടയയശദപമനദടപആദമയമസലയചയമ.ഒരറചണമമയസപചമലഅവൾ
വളർന.അവൾകപഎലചതമനമളസസചതനദമണചയമരന.അവൾഅധമകയ
ആസരചടയമമണചറമല.അതമകചണതമനഅവൾവഴമമതറമസപചവമലഎനപ
അവർഎലചവരയവമചചരമച.പസകഅവൾകപഒരചളമചയമസസ്നേഹബനയ
ഉണചയമരനഎനപവവകമയചണപഎലചവരയമനസമലചകമയതപ.തചൻ
ജദവമകനതപഅയചസളചമടചപമചയമരമകമമനപജദവമകനതപഅവൾഉറപമച
പറഞ.ഒരദമവസയവദടമലഎങയഅവമളകചണചൻഇല.ഇനമ
അസനസഷമകചൻഒരസലവയബചകമയമല.ഒടവമലഅവർഅവമള
അവസനചമടചപയകമണതമ.എതപറഞമടയഅവൾഅവമനവമടവരനമല
.അവസചനയഅവമളഅവളമടഇഷതമനപഅനസരമചവമട."ജനമച
അനമതലകണവസരകചൾഇനയഇനമലയയകണവമനയചണപഅവർകപ
ആവശദയ."അചൻഅമസയചടപപറഞ.പമമനഒനയമമണചമതഅചൻ
മറമയമസലകപസപചയമ.അമമപചടമകരയചൻതടങമ.അവളമടഎലച
സചധനങളയഅവർമറസതകപവലമമചറമഞ.നമമളസവണചതവമളനമകയ
സവണ.ഇനമഅവളമടഒരസചധനവയഇവമമടപചടമല.ഇതയപറഞപഅമതലചയ
കടമയമടപകതമച.അഗമയമലഅവരമടദദുഃഖവയപങ്കുസചർന.

എനചലഅവളമടസസ്നേഹവയസസനചഷവയഅധമകകചലയനദണനമനമല.
അവമളഅവൻഉസപകമച.അവൻഒരനദചൻആയമരനഅവൻചതമചവരമല
ഒരവൾമചതമചയമരനഅവൾ.ജദവമതയഎനചമതതമലനമനയഅവൾ
പതമമയപതമമയമചഞതടങമ.പമനദടപസകടതപപമനദടപസകടതപഅവളമട
മരണവചർതയചയമരന.കടയബയവദണയസങ്കടകടലമലമങമമകചണമരന.
എനചലഇമതചനയആദമമയഅറമയമചമരനമല.അവൾപഠനയപർതമയചകമ
വരസമചൾകചണുനമതസളപതചഅവളമടസചചമമയയചണപ.ആസഷചകമല
നമനയസമചചമതയചവചൻഅവൾകപഒരപചടപസമയയസവണമവന.അവൾ
അസനസഷമചഅവളമടസചചമകപഎനചണപസയഭവമചമതനപ.

സകചഴമകവമ.തറനമടജനചലയമലൂമടമവളമചയപതമമയപതമമയവനതടങമ.
അവൾഅവളമടപഴയകചലസസപ്നങസളചടപവമടപറഞ.എഴുസനറ.എലചയ
എനസതയയസപചമല.ഒരമചറവമമല.അവൾഇമനചരഭചരദയചണപ.എനചല
അവമളഒരറമമലപടമയമടമരമകന.സനരയവവകസനരമചയമതടങമ.ആസരച
വചതമലതറനപഅകസതകപവരചൻശമമകന.വചതമലതറനതയഅയചളമട

വയറമസലകപഅവൾഒറകതപ...അയചളമട
രകയഅവളമടതചലമയമസലകപമതറമചവദണു
.പകപണപമരമചഒരചതചവമമനസപചമല
അവൾഅയചളമടശരദരയകദറമമറമസവലപമച



.കതനതമനമടയമലഅവൾഎമനചമകസയചപറയനണപ.സചചദമകനയഉണപ.
അവളമടകണ്ണമലനമനയകണനദർനദമയചയമഒഴുകമമകചണമരമകന.ഒര
മപണയഇനമനദകചരണയസവദനമകരതപ.അവൾഅവസനചടപറഞ.അവമൻറ
ശസചസയനമലച.അവളമടസചചമമയഅവൾഅവമമടകണ.ആനന്ദതമല
കളമചനമലകനസചചമമപമടനപമചയയചയമമചറമ.അകതമയയകയമലപമടമചപ
മകളമസലകപനടന.തമൻറസചചമജദവമനചടകമയസലസതകപ.കതമയമല
നമനയഓസരചതളമകളചയമരകയതറയമസലകപഇറമമകചണമരന.അവൾ
ജനലമലൂമടകതമതചസഴകപഇട.വകയയമഖവയനനചയമകഴുകമ.ഈ
ദമവസതമനപസവണമയചണപഅവൾകചതമരനതപ.സമശകരമകമസലകപഅവൾ
മചന.ഒരമമഴുകതമരമയമടനചളയമചതസമമറമയമലള.ഒരസപനയയ
കയമമലടതപഅവൾഎസനചഒരസപജമലകറമകചൻതടങമ.പറതപ
ശകമചയമമഴമപയന.നലതണുതകചറപവനപഅവളമടപചറമകമടകന
മറമയമസലകപആഞടമകന.നലമഴപറതപമപയനണപ.അവളമട
ആനന്ദതമലഅവൾഅമതചനയകചരദമചകമയമല.കണകളമലനമനയ
ധചരധചരയചയമകണനദർഒഴുകന.അടതമരമകനഗചസപമവളമമടതപ
അവൾനമർതചമതകടമച.വളമരകദണമതയചയഅവൾഉറങചനചയമകമടന
.പമസറനപഅവൾഎഴുസനറമല.അവസചനമചയമഅവൾകടമചമവളതമമല
വമഷയഅവളമടജദവൻഎടതമരന.അങമനജദവമതയഎനചമതതമലനമനയ
അഭമയയആദമയയപമമനഅവനയപർണമചയയമചഞ.തമൻറസചചമസയചടള
കടമനമറസവറനതമനചയമഅഭമതമൻറഭർതചവമമനയചണപമകചനതപ.കചരണയ
അയചൾഅവളമടസചചമയമടയയഭർതചവചയമരന.........................



കഥ               ആവണണ

                        അമ്മകണളണയയയും കയഞയയും

പണ്ടെയ്ക്ക് പണ്ടെയ്ക്ക്  ഒരു കലോട്ടവില് അമ്മക്കെവിളവിയുകം കുഞ്ഞുകം ഉണ്ടെലോയവിരുന്നു.

ഒരു മരതവിലലോയവിരു അവരുതട തലോമസകം.  എന്നുകം രലോവവിതല അമ്മക്കെവിളവി
തജീറ  ലതലോടലോന്  ലപലോകുകം.  കുഞ്ഞവിതന തനവിച്ചലോക്കെവിയലോണയ്ക്ക്  ലപലോകുക.  ഒരു
ദവിവസകം  കുഞ്ഞവിക്കെവിളവിക്കെയ്ക്ക്  പറക്കെലോതനലോരു  ലമലോഹകം.  അവള  അമ്മലയലോടു
പറഞ്ഞു. "അലമ്മ, എനവിക്കെയ്ക്ക് പറക്കെണകം.” 

"അലയലോ  പറക്കെലോന്  നവിനക്കെയ്ക്ക്  കഴവിയവില.  നജീ
തചറവിയകുട്ടവിയലോണയ്ക്ക്.അതുതകലോണ്ടെയ്ക്ക്  നജീ  പറന്നലോല്  തലോതഴ  വജീഴുകം.”

കുഞ്ഞവിക്കെവിളവി അതു അനുസരവിച്ചു. രലോവവിതല അമ്മ തജീറ ലതടലോന് ലപലോയ



 സമയകം കുഞ്ഞവിക്കെവിളവി ആലലലോചവിച്ചു. എലലോകം കവിളവികളകം പറക്കുന്നതു കണ്ടെയ്ക്ക്
അവളക്കെയ്ക്ക്  പറക്കെലോന്  ലതലോന്നവി.  അവള  പറക്കെലോന്  തുടങ്ങവി.  തപതട്ടന്നയ്ക്ക്
അവള  തലോതഴ  വജീണ.  അവള  വജീണതയ്ക്ക്  ഒരു  പുലവിതന്റെ
ഇടയവിലലക്കെലോണയ്ക്ക്.അവള എഴുലന്നറ്റു , കലോടുകളവിലൂതട നടന്നു. അലപലോഴലോണയ്ക്ക്
തതമ്മതയ  കണ്ടെതയ്ക്ക്.  "എനലോ  ഇവവിതട  ?അമ്മതയവവിതട?”  അവള
കലോരര്യങ്ങള  പറഞ്ഞു.  അവതള  ലവഗകം  തതന്ന  തതമ്മ
കൂട്ടവിലലോക്കെവി.അലപലോലഴക്കുകം  അവളതട  അമ്മ  വന്നു.  "എനലോ  തതതമ്മ
ഇവവിതട?"  തതമ്മ കലോരര്യങ്ങള പറഞ്ഞു.  കുഞ്ഞവിക്കെവിളവി സങടലതലോതട
പറഞ്ഞു.  "ഇനവി  ഞലോന്  ഇങ്ങതന  തചയവില  അലമ്മ.”   .അമ്മ  അവതള
ലചര്ത്തുപവിടവിച്ചയ്ക്ക്  അവലളലോടു  പറഞ്ഞു.  "സലോരമവില,  ഇനവി  ഇങ്ങതന
തചയരുതയ്ക്ക്.” "ഇല ,ഞലോന് തചയവില.” അവള അമ്മലയലോടു ലചര്ന്നു നവിന്നയ്ക്ക്
പുഞവിരവിച്ചു.



യചതചവമവരണയസന

ജദവമതതമമലചരമകലയ മറകചൻസചധമകചതഒരയചതയചയമരനഅതപ.എമന
ഏറവയ  പമയമപടവസരചമടചപയ  ഒനമചള  സൾ  വമസനചദയചത. അനപ  വവകസനരയ
ആറമണമ  ആകചൻ  സപചകന  എലച  കടമകളയ  കചതമരമകകയചയമരന. ബചഗയ  മറയ
പചകപമചയപ  വളമര  സനരമത തമന ഞചൻ  വദടമല  നമനപ അമസയചമടചപയ  ഇറങമ.
സപചകന  വഴമയമല  എമൻറ  സഹപചഠമമയയയ  കടമ  സളമമലതമ.ഏകസദശയ  ഒര 7.30
മണമസയചമട  ഞങൾ  വരമവരമയചയമ  വണമയമല  കയറമ. എലചവസരചടയ  ബസമമല
ജനചലയമലൂമട  യചതപറഞ. മനസമമന  ആനന്ദയ  പമടമചനമർതചൻ  കഴമയനതമലയ
അധമകമചയമരന. ബസപസചർടപആകമയതയഞങൾആഹചദതചലആർപവമളമമഴകമ.
ഡചൻസപ  മചയ. എലചയ  മറനപ  സസനചഷസതചമട  സസതനമചയമ  ഞങൾ  ടദചർ
മചസരചമടചപയകളമചരസമച.എലചവരയതങൾമകചണവനപലഹചരങളയമറയപരസ്പരയ
വകമചറമ.സതദതമല  കഴമചമതചമക
ആരമടയചണപ  എനപ  സപചലയ
അറമയമലചയമരന.


സമയയ  കതദയ  അറമയമല.ഞങൾ
സമനമമകചണചൻ  വണമ
വളചസഞരമയമലനമർതമ. ഒരവലമയ
സമനമമ തമസയററമലകയറമ."എനമരൻ
2.0  " എനരജനമകചനമമന സമനമമ
കണ. ഞങൾ  അവമമട  മവചപ
ഒരപചടപസഫചസടചകൾഎടത.സമനമമ
ഒര  സപടമസകണ സമനമമയചയമരന. എനചല എലചവരയ  ഒനമചളളതമനചല ആ  സപടമ
അറമഞമല. എമനജദവമതതമമലആദദമത3D കണ്ണടമവചമടളളഒരസമനമമയചണതപ.
പമനദടപ  വദണയ  വണമയമല  കയറമ  ഡചൻസപ  മചയചൻ  തടങമ. അധദചപകമരലചയ
ഉറങമമയങ്കമലയ  ഞങൾ  കടമകൾ  പമമനയയ  ഡചൻസപ  കളമകകയയ  പരസ്പരയ
സയസചരമചമരമകകയയ  മചയ. കറചപകഴമഞസപചൾ ഞങൾകപ തണുപപ അനഭവമപടചൻ
തടങമ.  ഞങൾഎലചവരയ തണുപകറചനളവസങൾധരമച കറചസനരയ എലചവരയ
നമശബ്ദരചയമ  വമശമമകകയയ  ഉറങകയയ  മചയ. അങമന  ഞങൾ  ഊടമ  എന
വമസനചദസഞചരപസദശമതതമ.എങയമഞപമടമയമരമകന.പഭചതതമമല

സൂരദകമരണങൾഭൂമമമയമതചടണർതമസൂരദകമരണങൾഭൂമമമയമതചടണർതമ,,സനരയസനരയ
പലർന   എനപ അറമയമകനപലർന   എനപ അറമയമകന. . കഠമനമചയകഠമനമചയ
മഞമല  തണുതറഞ  മഞനമറതമലയമഞമല  തണുതറഞ  മഞനമറതമലയ
ചുവപനമറതമലള  അസനകയ  പഷ്പങൾചുവപനമറതമലള  അസനകയ  പഷ്പങൾ
ഞങമള  വരസവലകചനചയമ  സശചഭസയചമടഞങമള  വരസവലകചനചയമ  സശചഭസയചമട
നമലകനനമലകന..കചവടകചർകചവടകചർ,,വമലപനകചർവമലപനകചർ



 , ,സജചലമകചർ  എനമവമരലചയ  അവരവരമട  തമരകമല  മഴുകമ  ഞങളമട  മനമലൂമടസജചലമകചർ  എനമവമരലചയ  അവരവരമട  തമരകമല  മഴുകമ  ഞങളമട  മനമലൂമട
കടനസപചകനകടനസപചകന..സവമറയയസളമലനമനയവനസൾവമദദചർതമകൾസവമറയയസളമലനമനയവനസൾവമദദചർതമകൾ. . ഊടമഎതമഎനപഊടമഎതമഎനപ
വമളമചപറയചൻ  ധൃതമ   പമടമകന  ഞചനയ  എമന  സഹപചഠമകളയവമളമചപറയചൻ  ധൃതമ   പമടമകന  ഞചനയ  എമന  സഹപചഠമകളയ. . മഞപ   നമറഞമഞപ   നമറഞ
പഭചതതമല   മസലഫമ എടകനഒര കടർപഭചതതമല   മസലഫമ എടകനഒര കടർ..എനമങമന തടരനഅസനകയ സയഘയഎനമങമനതടരനഅസനകയ സയഘയ..
ഞങൾ  ഒനപ  ഫ്രഷപ  ആവചൻ  സവണമ  ഞങൾകപ  ആഹചരയ  ബുകപ  മചയമടളഞങൾ  ഒനപ  ഫ്രഷപ  ആവചൻ  സവണമ  ഞങൾകപ  ആഹചരയ  ബുകപ  മചയമടള
സഹചടലമനടതളഡ്രസമയഗപ  റമമമലതമ എതയയ മപമടനപ ഇറങണയഎനചണപ സചർസഹചടലമനടതളഡ്രസമയഗപ  റമമമലതമ എതയയ മപമടനപ ഇറങണയഎനചണപ സചർ
പറഞതപപറഞതപ..എനചലഞങൾമപൺകടമകളമടഒരകയകഴമഞവരസമചസഴകയഒരലപയഎനചലഞങൾമപൺകടമകളമടഒരകയകഴമഞവരസമചസഴകയഒരലപയ
സനരയ   വവകമമയന  സതചനനസനരയ   വവകമമയന  സതചനന. . അനപ  രചവമമല  ഞങൾ  ആ  സഹചടലമലനമനപഅനപ  രചവമമല  ഞങൾ  ആ  സഹചടലമലനമനപ
പഭചതഭകണയ കഴമച എനമടപ  ഒര  സദചഡചസപടചപദകപ എന സലമതതമപഭചതഭകണയ കഴമച എനമടപ  ഒര  സദചഡചസപടചപദകപ എന സലമതതമ. . ഞങൾഞങൾ
ഒരപചടപമസലഫമഎടത ഒരപചടപമസലഫമഎടത ..സചചസകറമമനവമലസചചദമചറമകഞസചചസകറമമനവമലസചചദമചറമകഞ. . ഞങൾപചവയയമചലയയഞങൾപചവയയമചലയയ
വളയമമചമകവചങചൻസനചകമവളയമമചമകവചങചൻസനചകമ..അവമമടനലവമലകറവപസതചനമഅവമമടനലവമലകറവപസതചനമ..എമനഏറവയപമയമപടഎമനഏറവയപമയമപട
നയനനയന,,സശയഎനദകടകചരമകസളചമടചപയഞങൾസപചകനതമനമമപപചൻമചയതസപചമലസശയഎനദകടകചരമകസളചമടചപയഞങൾസപചകനതമനമമപപചൻമചയതസപചമല
3 3 സഫചസടചഎടതഅവർഅതപഅസപചൾതമനഞങൾകപസകചപമആകമതനസഫചസടചഎടതഅവർഅതപഅസപചൾതമനഞങൾകപസകചപമആകമതന. . ജദപപജദപപ
യചത  വളമര  മസനചഹരമചയമരന  അവമസടകപ  സപചയതയ  വനതയ  ജദപമലചയമരനയചത  വളമര  മസനചഹരമചയമരന  അവമസടകപ  സപചയതയ  വനതയ  ജദപമലചയമരന
സചചസകറപസചചസകറപ,,സതയമല ഫചക്ടറമ എനമവമടങളമസലകചയമ യചതസതയമല ഫചക്ടറമ എനമവമടങളമസലകചയമ യചത. . ഞങൾകപ അവമമട ചചയയയഞങൾകപ അവമമട ചചയയയ
സചചസകറയ സചമമൾസനചകചനചയമതനസചചസകറയ സചമമൾസനചകചനചയമതന.  .  ഞചൻഅവമമടനമനപ  സചചസകറപ വചങമ എൻമറഞചൻഅവമമടനമനപ  സചചസകറപ വചങമ എൻമറ
ചമല കടകചർ  സതയമല പചകറയ  സചചസകറയ അങമന പലതയ വചങമയമരനചമല കടകചർ  സതയമല പചകറയ  സചചസകറയ അങമന പലതയ വചങമയമരന. . ഞങളമടഞങളമട
പമയമപടസറചബമൻസചർഒരപചടപസചചസകറപഅസപചൾഅവമമടനമനപവചങനണചയമരനപമയമപടസറചബമൻസചർഒരപചടപസചചസകറപഅസപചൾഅവമമടനമനപവചങനണചയമരന
..ആദദയ വമചചരമചതപഅമതചസകയയ സചറമനചണപ എനചയമരന ആദദയ വമചചരമചതപഅമതചസകയയ സചറമനചണപ എനചയമരന . . എനചലപമമനയചണപഎനചലപമമനയചണപ
ഞങൾകപമനസമലചയതപടൂറമനവരചതപമയകടകചർകയമറടദസചഴമനയസവണമയചയമരനഞങൾകപമനസമലചയതപടൂറമനവരചതപമയകടകചർകയമറടദസചഴമനയസവണമയചയമരന
എനപഎനപ..അവമരചനയ  വരചതതമല  ഞങൾ  എലചവർകയ  ഒതമരമ  സങ്കടമണചയമരനഅവമരചനയ  വരചതതമല  ഞങൾ  എലചവർകയ  ഒതമരമ  സങ്കടമണചയമരന
..അങമനഞങൾഉചകപബമരമയചണമകഴമചഅങമനഞങൾഉചകപബമരമയചണമകഴമച. . സഹചടലമലനമനപപമനദടപഞങൾസപചയതപസഹചടലമലനമനപപമനദടപഞങൾസപചയതപ
മബചടചണമകല  ഗചർഡനമലചണപമബചടചണമകല  ഗചർഡനമലചണപ..വളമര  മസനചഹരമചയ  സലയ വളമര  മസനചഹരമചയ  സലയ ..ഞചൻ  രണചമമതഞചൻ  രണചമമത
തവണയചണപഅവമമടസപചകനതപതവണയചണപഅവമമടസപചകനതപ. . ഈദമവസയസനരയവവകസനചറയദദുഃഖമചയമരനഈഈദമവസയസനരയവവകസനചറയദദുഃഖമചയമരനഈ
ദമവസയ തദർനസലച എനപ ഓർതപദമവസയ തദർനസലച എനപ ഓർതപ. . ഞങളമട  ടദസചഴപ  പറഞനമങൾസസതനമചയമഞങളമട  ടദസചഴപ  പറഞനമങൾസസതനമചയമ
നടസനചള  കതദയ ആറപ  മണമകപ  മൻസപ അവർ  നമശ്ചയമചമടള സലതപ എതണയനടസനചള  കതദയ ആറപ  മണമകപ  മൻസപ അവർ  നമശ്ചയമചമടള സലതപ എതണയ..
ഞങൾ ഇഷചനസരണയ  ഒരപചടപ  സഫചസടചകൾ എടതഞങൾഇഷചനസരണയ  ഒരപചടപ  സഫചസടചകൾ എടത, , അവമമട ഓടമ  കളമച  രസമചഅവമമട ഓടമ  കളമച  രസമച
,,മപമടനതമന  സമയയ  സപചയമമപമടനതമന  സമയയ  സപചയമ,  .,  .എലചവരയ  കടമ  വരമവരമയചയമ  ബസമല  കയറമഎലചവരയ  കടമ  വരമവരമയചയമ  ബസമല  കയറമ
തടങമയമരനതടങമയമരന,,തണുപപനലവണ്ണയഅനഭവമപടചൻതടങമയമരനതണുപപനലവണ്ണയഅനഭവമപടചൻതടങമയമരന..ഞങൾരചതമഭകണയഞങൾരചതമഭകണയ
കഴമചപ വണമയമലകയറമ ഡചൻസപമചയകഴമചപ വണമയമലകയറമ ഡചൻസപമചയ. . അസപചമഴലചയഉള്ളുനമറമയസങ്കടമചയമരന അസപചമഴലചയഉള്ളുനമറമയസങ്കടമചയമരന ..
യചത  തദരന എനപ  ഓർത സചറമസനചടപ  പറയണമമനണപ സചർയചത  തദരന എനപ  ഓർത സചറമസനചടപ  പറയണമമനണപ സചർ, , ഒര  ദമവസയകടമഒര  ദമവസയകടമ
എനചല  ഞങളമട  ബഡപജറപഎനചല  ഞങളമട  ബഡപജറപ, , അനവദമച  ദമവസയഅനവദമച  ദമവസയ, , വസയ  എനമവമയലചയവസയ  എനമവമയലചയ
പതമകലമചയമരന പതമകലമചയമരന ..അങമന  ഞങൾ  ഒര  പലർമച  മനമണമസയചമട  സളമമലതമഅങമന  ഞങൾ  ഒര  പലർമച  മനമണമസയചമട  സളമമലതമ
..മപൺകടമകൾ  കമമ്പ്യൂടർ  ലചബമലയമപൺകടമകൾ  കമമ്പ്യൂടർ  ലചബമലയ10a 10a കചസമല  ആൺകടമകളയ  തചമസമചകചസമല  ആൺകടമകളയ  തചമസമച. . എനചലഎനചല
അസപചമഴലചയ  ഉളമമല സങ്കടയ അലയടമചമരന  അസപചമഴലചയ  ഉളമമല സങ്കടയ അലയടമചമരന  ..യത  തദർനസലച  എനപ ഓർതപയത  തദർനസലച  എനപ ഓർതപ....
ജദവമതതമമലചരമകലയ  മറകചതഓർമകൾലഭമച ഒര യചതയചയമരനഅതപജദവമതതമമലചരമകലയ  മറകചതഓർമകൾലഭമച ഒര യചതയചയമരനഅതപ.  .  ഈഈ
യചതഇനമ ഞചൻഒരമകലയ മറകമല യചതഇനമ ഞചൻഒരമകലയ മറകമല . . ഒരതവണകടമ  സപചകണമമനപ ആഗഹയഉണപഒരതവണകടമ  സപചകണമമനപ ആഗഹയഉണപ..
എനചലസപചയനചളകൾതമരമമകവരമലസലചഎനചലസപചയനചളകൾതമരമമകവരമലസലച. . ആനലനചളകൾഇനയഎനയഎൻമറആനലനചളകൾഇനയഎനയഎൻമറ
മനസമലമറകചമതഉണചകയമനസമലമറകചമതഉണചകയ..



സലഖനയസലഖനയ--ഹമന്ദമഹമന്ദമ
                                      ലലിയ.ലകൈ



          
ചലിത്രരചന-ക്രരയധാണ്സന  സവി എകം



ചലിത്രരചന-ലപന്സലില്

                                                                 ശശ്രീലകലി, ശശ്രീരരഖ



ചലിത്രങ്ങള

                             വലിമലിഷ



                സല്മധാന്ഫധാരലിസറ്റ്ലകൈ.വലി



 ഡലിജലിറല്ലപയറ്റ്ന്റലിങറ്റ്



           

സലമചൻഫചരമസപസലമചൻഫചരമസപ



ചചിനന്താശകലലം                   സസ്വരന്താഗഗചചിനന്താശകലലം                   സസ്വരന്താഗഗ
            

ഉറുമഗ ഉറുമഗ                                                                 
 

           "ഉറുമറ്റ്ഒരുലചറലിയജശ്രീവലിയധാലണെങലിലപആജശ്രീവലിതതലില്
നലിനപനമുകറ്റ്കുരറപഠചികന്താനുണഗ “ പഠചികന്താനുണഗ “ 

                        
                                                                                                                                                                                                                      
""വലചിപ്പതചിലല്ല      കന്താരരലംവലചിപ്പതചിലല്ല      കന്താരരലം, , പ്രവൃതചിയചിലന്താണഗപ്രവൃതചിയചിലന്താണഗ""



ഫലലിതപ

                    ബലിന്ഷധാല്



ഫലലിതപഅതുല്കൃഷ



നനലി
മനസസവിലതല ആഗ്രഹങ്ങളളകം വസവികകലോരങ്ങളളകം 
സസശനളകം തൂതലസവിക ലകകലോണണ്ടെയ്ക്ക്
വരച്ചുകകലോടസവിയ പസവിയ കൂടകകലോര്കണ്ടെയ്ക്ക് , 
അധധകലോപകര്കണ്ടെയ്ക്ക് , ഈ മകലോഗസസവിലതന്റ
പവര്തനങ്ങളസവില് ആദധളകം മുതല് അവസകലോനളകം 
വലര ഞങ്ങളളകലോലടകലോത്തു
പവര്തസവിച്ച എലകലോവര്കളകം ,...........ഹൃദയളകം 
നസവിറഞ്ഞ നന്ദവി ,നന്ദവി , നന്ദവി .

അണമയറപവർതർതകർഅണമയറപവർതർതകർ



ചദഫപഎഡമറർചദഫപഎഡമറർ  ::പസനപസന..ഇഇ(HM)(HM)

സചഫപഎഡമസറഴപസചഫപഎഡമസറഴപ ::സറചബമൻമകസറചബമൻമക ,,

ജയശദജയശദ

സ്റ്റുമഡനപഎഡമസറഴപസ്റ്റുമഡനപഎഡമസറഴപ ::സചബമർസചബമർ ,,

പചർവതമപചർവതമ

വടപമങപവടപമങപ  ::ഗചയതമഗചയതമ,,ഫർഹചൻഫർഹചൻ

സലമചൻഫചരമസപമകസലമചൻഫചരമസപമക..വമവമ

ഗചഫമകപഗചഫമകപ

ശശ്രീലലേഷയ്ശശ്രീലലേഷയ്..സളിസളി
സല്മതാന് ഫതാരളിസയ് ടകസല്മതാന് ഫതാരളിസയ് ടക..വളിവളി






	"ഉറുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണെങ്കിലുംആ ജീവിതത്തില് നിന്നും നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് “

