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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ
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സറന്ദേശഅം
             
                      

                       ദയറ്റോകുമറ്റോരഡി.സഡി

                         ഹഹെഡഡ മഡിസ്ട്രസഡ   
     പസയവസദതഫാര്ഥസകഷളെ, നസങ്ങളുഷടെ
ഈഡസജസറ്റല്മഫാഗസസന, വളെഷര
സുന്ദരമഫായസരസക്കുന. ഈമഫാഗസസന
വഫായസക്കുമമഫാള്വഫായനകഫാരനസ്
അതതപൂര്വ്വമഫായഅനുഭൂതസയഫാണസ്ലഭസക്കുന്നതസ്. 
നസങ്ങളുഷടെകലഫാലയജബീവസതതസല്
ഇങ്ങഷനഷയഫാരുഡസജസറ്റല്മഫാഗസസന
പസസദബീകരസകഫാനസഫാധസച്ചതസല്
നസങ്ങള്കസ്അഭസനന്ദനങ്ങള്,ഇനസയഎ
കൂടുതല്ഉയരങ്ങളെസമലഷകതഫാന
സഫാധസകഷട്ടെഎന്നഫാശഎസസക്കുന.......



            സറന്ദേശഅം
                        

     

                                സുധ.പഡി                                 
                             പഡിന്സഡിപറ്റോള
വര്തമഫാനകഫാലതസ്, വഫായനമരസക്കുനഎന്നമുറവസളെസ
ഏറസവരസകയഫാണസ്. എന്നഫാല്വഫായന,മലഫാകതഫാകമഫാനഎ
ഇ- വഫായനയസമലകസ്ചുവടുമഫാറ്റുന്നതഎനഫാഎകഫാമണണ്ടതണ്ടസ്.
അതരഎസഫാമങ്കേതസകവസദതകള്ക്കുഎഇന്നസ്വലസയപചഫാരഎ
ലഭസച്ചസട്ടുണ്ടസ്. ഈഷയഫാരുപശഫാതലതസലഫാണസ്നമ്മുഷടെ
പുതതലമുറയസഷലകുട്ടെസകളുഷടെസര്ഗഫാത്മകവഎധധഷ-
ണസകവമഫായസൃഷസകഷളെപകഫാശസപസകഫാനുളെളെഒരു
ഡസജസറ്റല്മഫാഗസസനപസക്തമഫാകുന്നതസ്. 
ഷപഫാതവസദതഫാഭതഫാസവകുപസനസ്കബീഴസലുളെളെധകറ്റസ്സസ്
മകരളെയഷടെമനതൃതസല്നമ്മുഷടെഷപഫാതവസദതഫാലയങ്ങളെസഷല
വസദതഫാര്ഥസകളുഎഡസജസറ്റല്സഫാമങ്കേതസകവസദത
പമയഫാജനഷപടുത്തുന്നതസ്ഏഷറസമനഫാഷകരമഫാണസ്. 
ഗവ.സഎസ്കൃതഎസ്കൂളെസഷലലസറ്റസല്ധകറ്റസ്സസ്കൂട്ടുകഫാര്
ഒരുക്കുന്നഡസജസറ്റല്മഫാഗസസനസ്എലഫാവസധഭഫാവകങ്ങളുഎ
മനരുന. 



                സറന്ദേശഅം
              
                                      

                              റപമന്.വഡി.പഡി                                  
                          പഡി.ടഡി.എ പസഡിഡനഡ
ജബീവസതതസഷന്റെസമസ്തമമഖലകളുഎഅനുനസമസഷഎ
മഫാറസഷകഫാണ്ടസരസക്കുകയഫാണസ്.ആമഫാറ്റതസനനുസരസച്ചസ്
വസവരസഫാമങ്കേതസകവസദതസസഫായതമഫാക്കുക
എന്നതസ്പുതതലമുറയകസ്അതതഫാവസശതമഫാണസ്. 
സസയതമഫാകസയഅറസവകള്എലഫാമമഖലകളെസലുഎ
പമയഫാജനഷപടുതഫാനകഴസയണഎ.കല്ലുകളെസല്
ഷകഫാതസഷവച്ചസ്നമ്മുഷടെപൂര്വ്വസകര്തടെങ്ങസയഎഴുതസ്
പനമയഫാലയസലുഎകടെലഫാസുഎപസന്നസട്ടെസ്ഡസജസറ്റസല്
അക്ഷരങ്ങളെസലഫാണസ്ഇന്നസ്എതസനസല്ക്കുന്നതസ്. 
കുട്ടെസകളെസഷലസര്ഗഫാത്മകതതസരസച്ചറസഞസ്സസതന-
മഫായആവസഷഫാരങ്ങള്കസ്അവസരഷമഫാരുക്കുകയഫാണസ്
ഇഇൗഡസജസറ്റല്മഫാഗസസനസലൂഷടെ.....................................

                              



സറന്ദേശഅം

 

     ഗഡിരരീഷഡ കുമറ്റോര്.സഡി.എചഡ                                       ബരീന .ഹക
                   ഹഹകറഡ മറ്റോസ്റ്റര്                           ഹഹകറഡ  മഡിസ്ട്രസഡ 

                     വസവരസഫാമങ്കേതസകവസദതയഷടെവളെര്ച്ച
അതസമവഗതസലഫാണസ്നടെക്കുന്നതസ്.
ഈവളെര്ച്ചഉള്ഷകഫാളെളെഫാനപഫാകതസല്ഒരു
വസദതഫാര്തസസമൂഹഎസജ്ജരഫാമവണ്ടതണ്ടസ്. ഈ
മഹതഫായദഇൗതതഎമകരളെതസഷലഒമരഫാ
വസദതഫാലയതസഷലയഎ''ലസറ്റസല്ഷഷകറ്റസ്''യൂണസറ്റസഷല
കുട്ടെസകള്ഏഷറ്റടുതസ്നടെത്തുമമഫാള്ആകണസയസഷല
എളെസയഅഎഗങ്ങളെഫായസഞങ്ങളുഎഅണസമചരുകയഫാണസ്.
ഡസജസറ്റല്മഫാഗസസനപകഫാശനഎഎന്നദഇൗതതഎഏ-
ഷറ്റടുതനമ്മുഷടെവസദതഫാലയതസഷലകുട്ടെസകള്അവരുഷടെ
സര്ഗ്ഗപരമഫായ  കഴസവകള് ,ഭഫാവനകള്  ചസനകള്
ഇവഷയലഫാഎമകഫാഡബീകരസച്ചസ്വഫായനകഫാര്കസ്മുനപസന
സമര്പസക്കുകയഫാണസ്.ഇതസ്......................................... 
നസങ്ങളുഷടെതഫായസഏഷറ്റടുക്കുഷമന്നപതബീക്ഷമയഫാഷടെ... .....



ശബീലങ്ങള്

                                     പഫാര്വ്വതസ.വസ.പസ- VIII .

    

ശബീലങ്ങള്ഉണ്ടഫായസരസകണഎ''ശബീലസച്ചമത

പഫാലസക്കു''എഷന്നഫാഷകമുതസര്ന്നവര്പറയഫാറുണ്ടസ്അതസ്
നമ്മുകസ്മകട്ടുപരസചയമുള്ളകഫാരതമഫാണസ്. 
നലശബീലതസഷനറകഫാരതമഫാണസ്മുതസര്ന്നവര്നമമഫാടെസ്
പറയഫാറുള്ളതസ്.കുട്ടെസകഫാലതസ്ഒരുനലശബീലഎ
നമ്മുക്കുണ്ടഫായഫാല്അഷതനഎനമ്മുഷടെ
ജബീവസതതസലുണ്ടഫാകുഎ-''ഷചഫാട്ടെയസഷലശബീലഎ
ചുടെലവഷര''എന്നഫാണമലഫാ. കുട്ടെസകള്സസന-

മഫാമകണ്ടപലനലശബീലങ്ങളുണ്ടസ്. അതസല്ഏറ്റവഎ
പധഫാനഎഅനുസരണശബീലമഫാഷണന്നഫാണസ്എഷനറ
അഭസപഫായഎ.

വസദതഫാര്തസകള്കസ്വഫായനഫാശബീലഎഒഴസച്ചുകുടെഫാ-
നഫാവഫാതഒന്നഫാണസ്. വഫായസച്ചഫാല്നമ്മുഷടെമനസസ്വ-

ളെരുഎ.വഫായസച്ചസഷലങ്കേസല്വളെയഷമനഎവഫായസച്ചഫാല്വസ-
ളെയഷമനഎപറയഎമമഫാള്വഫായനയഷടെമഹതസമഫാണസ്
നഫാഎമനസസലഫാമകണ്ടതസ്. വസനയശബീലഎവലസയവനുഎ
ഷചറസയവനുഎഒരുമപഫാഷലഉണ്ടഫാഷകമണ്ടഒരുശബീലമഫാണസ്



പരസശ്രമശബീലഎ,ക്ഷമഫാശബീലഎഎനതടെങ്ങുന്നനഫാഎവളെ-

ര്തസഷയടുമകണ്ടപലശബീലങ്ങളുമുണ്ടസ്.
ശബീലങ്ങള്ആരഎഭസകഫാനഎളുപമഫാണസ്എന-

വലസയവര്പറയനനലശബീലങ്ങളുഎചബീതശബീലങ്ങളുഎ
എളുപതസല്സസനമഫാകഫാഎ.സസനമഫായഫാല്പസഷന്ന
ശബീലങ്ങളെസല്നസന്നസ്മഫാറസനസല്കഫാനഎളുപമല.കള്ളഎ-
പറയക,മമഫാഷസക്കുക,പുകവലസക്കുകതടെങ്ങസയചബീത-

ശസലങ്ങള്ഉള്ളവര്ആശബീലങ്ങളെസല്തഷന്നഅകഷപ-

ട്ടുമപഫാകുന്നതസ്അതഷകഫാണ്ടഫാണസ്ശബീലങ്ങള്എളുപ-

തസല്അടെസമകളെഫാകുഎ.അതഷകഫാണ്ടസ്നഫാഷമമപഫാഴുഎ
നന്മകളുഷടെഅടെസമകളെഫായസരസകണഎ.ശബീലങ്ങള്മഫാറ്റസ-
ഷയടുകഫാനവസഷമമഫാണസ്.എന്നതസ്ഷകഫാണ്ടസ്ചബീതശബീല-

ങ്ങഷളെഒരസകലുഎകൂഷടെകൂട്ടെരുതസ്.നലശബീലങ്ങള്നമ്മുഷടെ
ജബീവസതതസനസ്മനട്ടെങ്ങളുണ്ടഫാക്കുഎ.നഷമഅഭസമഫാനമുള്ള
വരഫായസതബീര്ക്കുഎ. ...................................................



            ആ ദഡിനങ്ങള         
                         റശ്രേയ ജഡിറത ഷഡ . VIII     
മഞ്ഞുഷപയ്യുന്നആരഫാവസല്മരച്ചുവട്ടെസല്
ഇരുന്നവള്ഒനപുഞസരസച്ചു. ഒഫാര്കഫാന
പറ്റഫാതഇന്നലകഷളെഅവള്മറന
തടെങ്ങസ. ആദസനങ്ങള്കവര്ഷന്നടുത്തു
മപഫായപുഞസരസഅവളെസല്കണ്ടമപഫാള്
കഫാറ്റുമപഫാലുഎഅവഷളെതമലഫാടെസ. 
ഇന്നവളുഷടെമുഖഎപകഫാശതഫാല്
നസറഞസരസക്കുന. എനഎഅവളുഷടെ
കണസല്ഭയഎമഫാതഎനസറഞ്ഞു
നസന്നസരുന. എഷനഫാഅതഎഇന്നസ്
അവളെസല്നസനഎമഫാഞ്ഞുമപഫായസ. 
                           ഷമഷലഅവള്ആ
മരതസല്തലചഫായസ്കസടെന. അമപഫാള്
വബീശസയഇളെഎകഫാറ്റസല്ഒരുകുഞസല



അവളുഷടെമടെസതട്ടെസല്വബീണു. ആ
ഇലഷയഎടുതസ്ഒനതഴുകസ. മശഷഎ
മഞ്ഞുതള്ളസകള്വബീണസ്സുന്ദരമഫായആ
ഇലഷയമനഫാകസഅവള്കുഷറമനരഎ
ഇരുന. 

            ഷപട്ടെന്നസ്ആമഠതസഷല
കനതഫാസബീയഷടെവസളെസവന. അവള്
എമനഫാസസപ്നതസല്നസനണര്ന്നമപഫാ-
ഷലഷഞട്ടെസ. കനതഫാസബീയഷടെവസളെസ
മകട്ടെടുമതകവള്ഒഫാടെസ.എന്നസട്ടെസ്
പുഞസരസയഫാര്ന്നമുഖമതഫാഷടെപറഞ്ഞു. 

''സസസ്റ്റര്ഇമപഫാഷഴനസകഫാശസഫാസഎ
മതഫാനന''.അവളുഷടെനസറഞമുഖഎ
ഒനകണ്ടമപഫാള്തഷന്നസസസ്റ്റര്
'ലസയ'ഒനസമനഫാഷസച്ചു. ഷപട്ടെന്നസ്
അവസമടെകസ്ഒരഫാള്കടെനവന. ആ



നഗരതസഷലപമുഖവതവസഫായസയഎ
വലസയപണകഫാരനുഎവളെഷരദയയള്ള
മനുഷതനുമഫായജബീനജസയഫാനഫാണസ്അതസ്. 
ആമഠതസമലക്കുഎഅവസഷടെയള്ള
കുട്ടെസകള്ക്കുഎനഷലഫാരുതകനലഫാനഫാണസ്
ജബീനവന്നതസ്. സസസ്റ്ററസഷന്റെഅടുതസ്
കണ്ടകുട്ടെസയഫായതസനഫാല്ജബീന
അവമളെഫാഷടെഫാനപുഞസരസച്ചു.എന്നഫാല്
അവള്അവളുഷടെമുഖഎ
ഗഇൗരവമുളെളെതഫാകസ.ജബീനഒരുമസഠഫായസ
നലസ. എന്നഫാല്അവള്മുഖഎതസരസമച്ചഫാടെസ.
          ലസയഅയഫാഷളെഅകമതകസ്
കൂട്ടെസഷകഫാണ്ടുമപഫായസ. മമശകടുത്തുളെളെ
കമസരയസല്ഇരുതസനലചൂടുസൂപ്പു
ഷകഫാടുത്തു.ഒരുസ്പൂണ്സൂപ്പുകുടെസച്ചമശഷഎ
അയഫാള്മചഫാദസച്ചു.''എനഫാആകുട്ടെസ



ഇങ്ങഷന?'' ''ഏതസ്കുട്ടെസയഷടെകഫാരതമഫാണസ്
നസങ്ങള്പറയന്നതസ്?'' ''ഇമപഫാള്
വരഫാനയസല്കണ്ടകുട്ടെസ''. ''ഒഫാഅമതഫാ
അവള്പയഫാഗ.'' ''അവഷളെനഫാ
മറ്റുകുട്ടെസകളെസല്നസനഎഇതവതതതസ്തഎ?'' 
കനതഫാസബീതടെരുന്നതസനസടെയസല്കയറസ
അയഫാള്ആകഫാഎഷമയഫാഷടെമചഫാദസച്ചു. 
''പറയഫാഎജബീന. നസങ്ങള്ധൃതസ
കഫാട്ടെഫാഷത.'' അയഫാള്വബീണ്ടുഎഒരുസ്പൂണ്
സൂപസ്കുടെസച്ചസ്സ്പൂണ്തഫാഷഴവച്ചസ്ഷഷകകള്
തമസല്ഉരച്ചു. എന്നസട്ടെസ്തടെര്ന. 

''ശരസ.നസങ്ങള്പറയൂ. '' 

                 15 ദസവസഎമുമഫാണസ്അവഷളെ
ഞഫാനഷകഫാണ്ടുവന്നതസ്. അന്നസ്അവള്
തസകച്ചുഎആമരഫാഗതപരമഫായഎ, 
മഫാനസസകപരമഫായഎനല



അവസ്ഥയസലഫായസരുന്നസല.ഈകഴസഞ
മൂന്നസ്ദസവസഎമുമപഫാണസ്അവള്
എമന്നഫാടെസ്അവളുഷടെകഥപറഞതസ്.   
ഓര്കഫാനമടെസക്കുന്നഇടെസമസന്നമലഫാടെസയ
ആരഫാതസ, അതഫാണസ്അവളുഷടെകഥ
അവഷളെഅവളെലഫാതഫാകസയതസ്
മകഫാരസഷച്ചഫാരസയന്നആമഴയസല്അവള്
ഒഫാടെസഅകലുമമഫാള്മനസസല്
ആളെസകത്തുന്നതബീയഎഎരസയന്നരണ്ടസ്
ജബീവനുഎമഫാതമഫാണസ്.
                മുതശ്ശനുഎമുതശ്ശസയമഫാണസ്
അവള്ക്കുള്ളതസ്. ഷചറുപഎഷതഫാമട്ടെ
അവള്ഷകലഫാഎഅവരഫായസരുന. അന്നസ്
ജൂണ്20 ആഷണനമതഫാനന. അവള്
സ്കൂളുഎവസട്ടെസ്വബീട്ടെസല്വരുമമഫാള്കണ്ടകഫാഴ
വളെഷരദയനബീയമഫായസരുന. മഴയസ്മുമ്പുള്ള



ആളെസകതല്. വബീടുഎമുതശ്ശനുഎ
മുതശ്ശസയഎഅഗസയഷടെമകഫാപതസല്
കതസജസലസക്കുന. അവള്കരഞസല, 

അനങ്ങസയസല. രണ്ടസ്മണസക്കൂമറഫാളെഎ
ശക്തസഷയടുതവള്കഫാലുകള്അനകസ. 
എമങ്ങഫാഷട്ടെന്നസലഫാഷതഒഫാടെസ. ഇരുട്ടെസഷന്റെ
കൂര്തകണ്ണുകള്തറസച്ചുമനഫാകസ. 
എന്നഫാല്ആളെസകത്തുന്നതബീ
അതസഷനഷയലഫാഎഷവനരസച്ചു. ഇടെസയഷടെ
ശബഎകഫാതകളെസല്തളെഞ്ഞുകയറസ. 
എന്നസട്ടുഎപരസഭ്രമസച്ചസല, ഭയന്നസല. ഒഫാടെസ
ഒഫാടെസഎഷന്റെകഫാല്കബീഴസല്വനവബീണു. 
അവഷളെയഎവഫാരസഷയടുത്തുഞഫാനഇവസഷടെ
വന.''

                   സസസ്റ്റര്ലസയപറഞ്ഞു
നസര്തസ.പഷക്ഷജബീനനസശബമഫായസരുന.



മഴയഎഅഗസയഎഒരുമപഫാഷലഅവഷളെ
മപടെസപസച്ചു. ''എനസനഫാണസ്അവള്
ഇങ്ങഷനഷചയ്തതസ്? പറയൂസസസ്റ്റര്''.'' 
അറസയസലജബീന. ഒരുപഷക്ഷ
അതവളുഷടെവസധസയഫായസരസകഫാഎ.''  
പയഫാഗഫാപയഫാഗഫാഎനരണ്ടുതവണ
ജബീനആവര്തസച്ചു. എന്നസട്ടുതടെര്ന. 
''അവള്എവസഷടെ? എനസഷകഫാന
കഫാണണഎ.'' ''വരൂആമരച്ചുവട്ടെസല്
ഉണ്ടഫാകുഎ.'' പുറഷതതസയഉടെഷനലസയ
അയഫാമളെഫാടുപറഞ്ഞു. ''അതഫാഅവള്
അവസഷടെയണ്ടസ്. മപഫായസമകഫാള.''എന്നഫാല്
ജബീനഅനങ്ങസയസല. ''എനഫാ?  

എന്തുപറ്റസ?''സസസ്റ്റര്ലസയതടെര്ന. 
''മവണ്ടഅവഷളെഞഫാനപസഷന്ന



കമണ്ടഫാളെഫാഎ. ഇമപഫാള്അവള്മഷറ്റഫാരു
മലഫാകതഫാണസ്. അവളുഷടെചുണ്ടസല്
വസടെരുന്നആപുഞസരസമഫായഫാതസരസകഷട്ടെ. 

വരൂനമുകസ്മപഫാകഫാഎ. ''ജബീനസസസ്റ്റഷറ
അകമതക്കുവസളെസച്ചു.
                പയഫാഗവബീണ്ടുഎമരച്ചുവട്ടെസല്
ചഫാരസയസരുന. മഞ്ഞുവബീണു. സൂരതഷന്റെ
ഇളെഎചൂടെസ്. മരച്ചുവട്ടെസഷലആഇലഷയടു-
തവള്വബീണ്ടുഎതഴുകഫാനതടെങ്ങസ.



  കസളെസമതങ്ങല്
                              അസ്നബബീവസ.എഎ. വസIX

    നസളെതനതബീരതസ്ഞഫാഷനകനഫായസ്

     ഒഫാര്മതനഒളെങ്ങളെസല്നുറുങ്ങസ്
     മനഫാവമഫായസഞഫാന-

     ലയമമഫാള്ഏമതഫാകസളെസ-
     തനമതങ്ങല്മകട്ടു.

     കരഞ്ഞുകണബീര്വറ്റസയകസളെസ
     തനമനതങ്ങളെസല്കണ്ടു
     ഞഫാനഫാആപഫാവതസനഷനഫാമരഎ
     അമമവര്പസരസഞ
     പസഞ്ചുകസളെസയഷടെഷനഫാമരഎഞഫാന-

     നറസവൂ, ഉന്നഎപസഴഷച്ചതസ-
     മയഫാരമസനഫാലഫാമഫാതഫാവസന



     ഷഷകകളെസല്നസന്നൂര്നമപഫാ-
     യസപസഞ്ചുഷഷപതല്.................. 

     



യഫാത
                                    സകുല് ചന്ദേന.സഡി-IX

             അസ്തമയസൂരതരക്തവര്ണഎ

 വതഫാപസച്ചസരുന്നആസഫായഫാഹ്നതസല്
ബഫാലതഎവസട്ടുമഫാറഫാതആബഫാലസക
എമങ്ങഫാഷട്ടെന്നറസയഫാഷതനടെക്കുകയഫായസരു
നഷപഷട്ടെന്നസ്ഒഫാരുചഫാറ്റല്മഴഅവസടെമഫാ
ഷകപരന.'അസ്തമയസൂരതനവസടെപറയ-

ലസഷന്റെകണബീരഫാകഫാഎഈമഴ'എമനഫാ
ആമലഫാചനയസല്നസന്നസ്മഴയഷടെ
തണുതസ്പര്ശനമമറ്റസ്ഷഞട്ടെസയണര്ന
അവള്മനസസല്കരുതസ. വബീണ്ടുഎ
അവള്ആമലഫാചനയസല്ഷതന്നസവബീണു
          അവള്, പസയ,ഉദയഗസരസഗവ;യ-

പസസ്കൂള്നഫാലഫാഎകസ്ളെഫാസസ്വസദതഫാര്തസനസ.
ഷചറുപതസല്തഷന്നഅച്ഛനുഎഅമയഎ



നഷഷപട്ടെഅവള്കസ്ആഷകഉണ്ടഫായസരു-

ന്നതസ്അവഷളെജബീവനുുതലതഎമസ്നഹസച്ചസ-
രുന്നമചട്ടെനഫായസരുന. .അവളുഷടെമചട്ടെന
അവഷളെഒരുമഡഫാക്ടര്ആകണഷമന്നസ്
അതസയഫായസആഗ്രഹസച്ചസരുന..അതസനഫാ-
യസ15-മപഫാലുഎതസകയഫാതഅവളുഷടെ
മചട്ടെനപലമജഫാലസകളുഎഷചയ്തഫായസരുന
അവഷളെപഠസപസച്ചസരുന്നതസ്. 
           പസയനന്നഫായസപഫാട്ടുപഫാടുന്നകു-

ട്ടെസയഫായസരുന.അവള്കസ്പഫാട്ടെസ്പഠസകണ-
ഷമന്നസ്അതസയഫായആഗ്രഹമുണ്ടഫായസരുന
എന്നഫാല്മചട്ടെഷന്റെകഷപഫാടുകള്കണ്ട-
റസഞ്ഞുവളെര്ന്നഅവള്കസ്കഷപഫാടെസഷന്റെ
മവദനകള്അറസയഫാമഫായസരുന. അത- 
ഷകഫാണ്ടസ്തഷന്നഅവള്അവളുഷടെആ
ആഗ്രഹഎമചട്ടെമനഫാടെസ്പറഞസല.   



              അന്നസ്.......ഒരുഷവളെളെസയഫാഴ
3)0മഷതപസരബീഡസ്സ്കൂളെസഷലമലയഫാളെഎ
ടെബീച്ചര്അവളുഷടെകസ്ളെഫാസസല്വന
പറഞ്ഞു.'' വരുന്നതസങ്കേളെഫാഴലളെസതഗഫാന
മത്സരഎനടെക്കുകയഫാണസ്അതസല്നസനഎതസ
രഞടുക്കുന്ന 3 കുട്ടെസകള്കസഇൗജനതമഫാ
യസപഫാട്ടുപഠസകഫാനഅവസരമുണ്ടഫായസരസക്കു
ന്നതഫാണസ്.''ഇതസ്മകട്ടെമപഫാള്അവള്
മനസസല്കരുതസ'' എനസകസ്3 മപരസല്
ഒരഫാളെഫാകഫാനകഴസഞഫാല്എനസക്കുഎ
പഫാട്ടുപഠസകഫാനകഴസയഎഎഷന്റെസസപ്നഎ
സഫലമഫാകുഎ.''
          അന്നസ്ഷഷവകുമന്നരഎഷതഫാട്ടുതഷന്ന
അവള്പരസശബീലനഎതടെങ്ങസ. അവധസ-
യഫായശനസയഎഞഫായറുഎഅവള്നസര്-

തഫാഷതപരസശബീലസച്ചു. തസങ്കേളെഫാഴഅവള്



അവളുഷടെമചട്ടെഷന്റെഅനുഗ്രഹഎവഫാങ്ങസ
സ്ക്കൂളെസമലകസ്നടെന. മത്സരതസല്അവള്
നന്നഫായസപഫാടെസ.അവള്പഫാട്ടുപഠസകഫാന
അവസരമുള്ള3 മപരസല്ഒരഫാളെഫായസ.അവ-

ളുഷടെജബീവസതസസപ്നഎയഫാഥഫാര്തതമഫായസ.
ഷഷവകുമന്നരഎസ്കൂള്വസട്ടെയടെനതഷന്ന
അവള്വബീട്ടെസമലമകഫാടെസ.''മചട്ടെമനഫാടെസ്ഈ
കഫാരതഎമവഗഎതഷന്നഅറസയസകണഎ.മച-

ട്ടെനസ്വലസയസമനഫാഷമഫാകുഎ.'' എന്നഫായസ-
രുനമപഫാകുന്നവഴസയസല്അവളുഷടെമന- 

സസല്മുഴുവന.

                     ഷപഷട്ടെന്നസ്കുളെകരയസല്
ഒരുആള്ക്കൂട്ടെഷതഅവള്കണ്ടു.അവള്
ആള്ക്കുട്ടെഎലക്ഷതമഫാകസനടെന.             

'' അവസഷടെഎനഫാണസ്' ? '' തനസക്കുമനഷര



വരുന്നഒരഫാമളെഫാടെസ്അവള്മചഫാദസച്ചു. 

''കുളെതസല്മുങ്ങസയഒരുകുട്ടെസഷയ
രക്ഷസകഫാനഒരുഷചറുകനകുളെതസഷലകസ്
ചഫാടെസയതഫാരണ്ടസ്മപരുഎമരസച്ചു'പഫാവഎ.''
സങ്കേടെമതഫാഷടെയഎസഹതഫാപമതഫാഷടെ
ആമനുഷതനപറഞ്ഞു.ആരഫാണസ്
മരസച്ചഷതന്നറസയഫാനമുമന്നഫാട്ടെസ്നടെന്ന
അവള്ആദൃശതഎകണ്ടതഎഷപഷട്ടെന്നസ്
അവസഷടെനസനഅവളുഷടെമുന്നസലതഫാ
അവളുഷടെമചട്ടെനജബീവനറ്റു
കസടെക്കുന.സ്തഎഭസച്ചുമപഫായഅവള്എന്തു
ഷചയ്യണഷമന്നറസയഫാഷതമുമന്നഫാമട്ടെക്കു
നടെന.അവളുഷടെകണസല്
നസനള്ളകണബീര്അവളുഷടെസുനരമഫായ
കവസളുകളുഷടെഭഎഗസഇലഫാതഫാകസ.
അവളുഷടെമനസസ്മരവസച്ചതസ്മപഫാഷല
അവള്കസ്മതഫാന്നസ.മുമന്നഫാട്ടെസ്ഒമരഫാഅടെസ



ഷവക്കുമമഫാഴുഎമചട്ടെഫാ... മചട്ടെഫാ... എന്നസ്
മനസച്ചസരുന.                                       

               ഷപഷട്ടെന്നസ്ഒരുമഹഫാണ്മകട്ടെസ്
അവള്ആമലഫാചനയസല്നസനമുണര്ന.

അവള്ചുററുഎമനഫാകസ. സമയഎസഫായഫാ-
ഹ്നഎകഴസഞസ്രഫാതസആയസരസക്കുന.  
അവസഷടെഇവസഷടെയഫായസഷതരുവ
വസളെക്കുകള്പകഫാശസച്ചസരസക്കുന.അവള്
ഇമപഫാള്നടുമറഫാഡസലഫാണസ്.അവളുഷടെ
പുറകസല്ഒരുഒഫാമട്ടെഫാറസക്ഷഷഷഡ്രെെവര്
അവഷളെഒരുപഫാടെസ്ശകഫാരസക്കുനണ്ടഫായസരു
ന.     

 ഒനഎഅവള്മസണ്ടഫാഷതമറഫാഡസഷന്റെ
അരസകസഷലകമഫാറസനസന.അവള്
എവസഷടെഷയതസഷയമന്നഫാഎമങ്ങഫാ-
ട്ടെസ്മപഫാകണഷമമന്നഫാഒരുനസശയവഎ



ഇലഫായസരുന. എങ്കേസലുഎഅവള്മുമന്നഫാ-
ട്ടെസ്പതസഷയനടെന. അമപഫാഴുഎഅവളുഷടെ
ചുണ്ടുകള്മചട്ടെഫാ....മചട്ടെഫാ....എന്നസ്
മനസക്കുനണ്ടഫായസരുന......................



            ബഹുമറ്റോനഅം
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ബഹുമഫാനഎഎന്നതസ്ഏഷതഫാരുമനുഷത-
ഷന്റെയഎഅതതഫാവശതഘടെകമഫാണസ്. 
ഏഷതഫാരുമനുഷതഷനയഎബഹുമഫാനസക്കുക
എന്നതസ്ഒരുകടെമയല.മറസച്ചസ്ഉതരവഫാ-
തസമഫാണസ്.നമള്മുതസര്ന്നഏഷതഫാരു
വതക്തസഷയയഎബഹുമഫാനസക്കുകഅതസ്
മതതസമലഫാമവഷതസമലഫാമനഫാകസയല
മറസച്ചസ്അയഫാളുഷടെസസഭഫാവഷതആസ്പദ-

മഫായസരസകണഎ.   ഞഫാനഈവസഷയഎ
എടുകഫാനകഫാരണഎഎഷന്റെഒരുഅനുഭ-

വമഫാണസ്.ഞങ്ങളുഷടെകഫാസസല്
അധതഫാപസകവന്നമപഫാള്എലഫാകുട്ടെസകളുഎ
ടെബീച്ചഷറഎഴുമന്നറ്റസ്ബഹുമഫാനഎനലസ. 



എന്നഫാല്ഒരുകുട്ടെസഎഴുമന്നറ്റസ്നസന്നസല. 
അതസ്ടെബീച്ചഷറഅപമഫാനസക്കുന്നതസനസ്തലത
മഫായസരസക്കുഎ. ഒരുടെബീച്ചമറയഎഒരുകുട്ടെസയഎ
അപമഫാനസകഫാതസരസക്കുക.ബഹുമഫാനതസ-
ലൂഷടെയഫാണസ്മറ്റുള്ളവര്നസങ്ങളുഷടെ
സസഭഫാവഎമനസസലഫാക്കുന്നതസ്. അതസ്
എനഎഒഫാര്ക്കുക. നമള്ഒരഫാഷളെ
ബഹുമഫാനസക്കുനഎന്നഫാല്അയഫാഷളെവസ-
ശസസസക്കുന. എന്നഫാല്വസശസഫാസഎ
നഷഷപട്ടെഫാല്നമള്എന്തുഷചയ്യുഎ? 
നമള്ആഷരയഎഅമസതമഫായസ
മസ്നഹസകരുതസ്, വസശസസസകരുതസ്, 
ബഹുമഫാനസകരുതസ്. ബഹുമഫാനഎമവണഎ.
ഒരുകുട്ടെസകസ്എന്നഫാമലഒരുനലവതക്തസ
എന്നമപരസ്ലഭസക്കൂ. ബഹുമഫാനഎഅതസ്
ജബീവസതതസല്ആവശതമഫായതഎനമളുഷടെ



സസഭഫാവഎഷതളെസയസക്കുന്നതമഫായ
ഒന്നഫാണസ്.
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         കുതസച്ചുപഫായഎഅത്ഭുതമലഫാകഎ
        കുതസച്ചുപഫായഎനമ്മുഷടെമലഫാകഎ
        വരമവറ്റബീടെഫാഎഅത്ഭുതമലഫാകഎ
        ആര്ത്തുരസസകഫാഎഅത്ഭുതമലഫാകഎ
        നവമലഫാകഷതകുട്ടെസകള്ഞങ്ങള്
        നവമലഫാകഷതനയസച്ചബീടുഎ
        ഫഫാസ്റ്റസ്ഫുഡഎസഫാര്ട്ടെസ്മഫഫാണുഎ
        ബന്ധനമസലഫാമലഫാകഎതബീര്ക്കുഎ
       കണ്ണുഎകഫാതഎകൂര്പസച്ചസ്
        പരസസരഷമഫാനഎഅറസയഫാഷത
        യഫാനസകമലഫാകഎതബീര്ക്കുഎഞങ്ങള്
        നവമലഫാകഷതകുട്ടെസകള്ഞങ്ങള്
        ഏമതഫാമഫായഫാമലഫാകതങ്ങഷന



       വസലസസനടെക്കുഎകുട്ടെസകള്ഞങ്ങള്
       മബഫാധഎവരുഷമഫാരുകഫാലതസ്
       ജബീവസതഷമഷനന്നറസയഫാഷത,     
       അട്ടെഹസസച്ചുനടെക്കുന
        ഉപമദശസകഫാനഫാളെസലഫാഷത,

        മനഷരനയസകഫാനഫാളെസലഷത
       ഷവളെളെച്ചുഴസയസല്തഫാഴുന
       നവമലഫാകഷതകുട്ടെസകള്ഞങ്ങള്.



    അമ്മഹയ കറ്റോതഡ
                 രമണ്യ റചറ്റോലയഡില്
                            ലറ്റോബഡ അസഡിസ്റ്റനഡ
      ജന്മസഫാഫലതഎഷകഫാതസച്ചജനനബീ
      ന്നൂഷരഭൂവസല്ഷപയ്തസറങ്ങസയ
      പുതമഴയസല്പസറവസഷയടുത
      നവതഫാങ്കുരങ്ങളെസല്പലതഎ
      പഫാതസജന്മതസനമനഫാവമഫായസ
      മഞസ്പുതച്ചുമയങ്ങുണ്ടബീ
     ധശതതതസല്തഫാഴ്വരയസല്
    കരള്പറസഷഞഫാരുനസലവസളെസയയ-

      രുനണ്ടസ്മനസസന്നഫാഴങ്ങളെസല്
     നബീരഫാവസയഫായസ്ചുട്ടുഷപഫാള്ളസച്ചസ്
     ചുടുനസണമഫായസ്ഉറവഷയടുക്കുനണ്ടസ്



     കണ്ണുകളെസല്
     നൂറസല്നൂറ്റുവരുഎപസറവസഷയടുത
     ഗഫാന്ധഫാരബീസുതരുഷടെകഥകളുണ്ടസ്
     ഷതരഷഞടുപസനപരസമഫാണങ്ങളെസല്
     ഇടെഎനഷമഫായപഫാതസജന്മതസനസ്
               പതബീക്ഷയഫായസ്
      അമസഞപഫാലസനമഫാധുരതഎ
                    നുകര്ന്നസ്
       തഫാരഫാട്ടെസനബീണതസലലസയഫാനഷകഫാ-
                            തസച്ച
       കഫാതകളെസലലയടെസക്കുനണ്ടസ്,
       നരച്ചനസലങ്ങളെസല്പതസച്ചയഫാനസ-
                          കതയഷടെ
       ചുവടുവയസനസ്തഫാളെഎപകര്ഷന്നഫാരു
      പുതനകഫാശസനമണസകസലുകങ്ങള്



     ഉയരുനണ്ടുള്ളസഷലമപഫാഴുഎമുള്പടെര്-

                            പസല്
      കുരുങ്ങസപസടെഷഞഫാരു'അമമ' 

                         വസലഫാപഎ
    വബീണുമയങ്ങഫാഷനഫാരുമടെസതട്ടുഎ
                    കസനഫാവസ്കണ്ടസ്.



   സൂരണ്യന് തന് വരവഡ
                                   ഷഫാനസബ.പസ.പസIX 

     കറുതമമഘങ്ങള്കസടെയസലൂഷടെ
     അതഫാഉതസര്നവരുന
     ഷവള്ളസനൂലുകള്
     മമഘങ്ങള്കൂട്ടെസയസടെസക്കുന്ന
     ശബഎഎനകഫാതകളെസല്
     ഞഫാനശ്രവസകഷവ,

    ഉയര്നവരുന്നതഫാബഫാലഫാര്കന
    സൂരതനതനകസരണങ്ങളുഎ
    ഇളെഎകഫാറ്റുഎഎന്നസല്
    കുളെസരുണര്തഷവഎന
    കണ്ണുകളെസല്പതസയകയഫായസ
   പുല്മമടുകള്കസ്മുകളെസലഫായസ
   ഉയര്നനസല്ക്കുന്നവജ്രകണങ്ങള്
   മപഫാഷലയള്ളമഞ്ഞുത്തുള്ളസകള്.......  
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ആഎഷനഫാരുമഴ, മകഫാരസഷചഫാരസയന്ന
മഴ. പഷക്ഷആമഴക്കുണ്ടസ്അതസമന്റെതഫായ
ഒരുസുന്ദരഭഫാവഎ. അതസ്ഞഫാനഇമപഫാള്
ആസസദസക്കുകയഫാണസ്. ഇതസ്ഒരുമഴകഫാ-  
ലമഫാണസ്.കറുതമമഘങ്ങളുഷടെഇടെയസല്-

നസന്നസ്ഒരുഷവളെളെസനൂല്വരുമമഫാള്അ-

തസ്കണസനസ്കഫാണഫാനഎനസ്ഷതളെസമയഫാ-
ഷണന്നറസയഫാമമഫാ? ആമഴകഴസഞഫാല്
പസഷന്നപുല്മമടുകള്കസ്മുകളെസലഫായസ
വജ്രകണങ്ങള്മപഫാഷലഷവട്ടെസതസളെങ്ങു-
ന്നമഴത്തുളെളെസകള്അഷലങ്കേസല്രഫാവസഷല
കഫാണുന്നമഞ്ഞുകണസകകണഞസമപഫാവ-



കയഫാണസ്. കഫാരണഎ, അതസഷന്റെപകഫാശഎ
കണസല്പതസക്കുമമഫാള്എഷന്റെകണ്ണുക-

ളെസല്നസന്നസ്മസന്നസമഫായന. പസഷന്ന, 
എഷന്നതമലഫാടെസയളെളെആമൃദുലമഫായ
ഇളെഎകഫാറ്റസ്എഷന്നഎവസഷടെമകഫാവസളെസച്ചു
ഷകഫാണ്ടുമപഫാകുന്നതമപഫാഷലഒരു
മതഫാന്നല്.ആകഫാറ്റസല്എഷന്റെമനസസഷല
സങ്കേടെങ്ങള്തണുതസ്മപഫാവന.എഷന്റെ
ഹൃദയതസനുഎമനസസനുഎകുളെസമരകുന.
പകൃതസഷയനഫാഎമസ്നഹസക്കുമമഫാള്അതസ്
നഷമയഎതസരസച്ചുമസ്നഹസക്കുഎ.
അതസനഫാല്നഫാഎപകൃതസഷയമസ്നഹസ-
ക്കുക.



  കറ്റോലഅംകതഡിഹയരഡിയുറമറ്റോള
                                   ലഷഡിത ഷറ്റോജഡി
                                സ്കൂള കകൗണ്സഡിലര്

         കഫാലചകതസനകരസമടെഷകട്ടെസല്
       നസന്നൂര്ന്നതസ്യഫാതഫാഷമഫാഴസ
      ചുടുകഫാട്ടെസല്ചന്ദ്രനസലഫാവസ്
      ഷകഫാഴസഞജബീവസതങ്ങഷളെമനഫാകസ
      കണബീര്ഷപഫാഴസച്ചു.
     അമപഫാഴുഎ,എരസയന്നൂഭൂമസ
      ഒരസറ്റുദഫാഹജലതസനഫായസ്
      ചസതലരസച്ചഹൃദയതസനസ്
      ജബീവനമഫാതഎകഫാവല്
      വസതച്ചപഫാടെതസല്
      വസത്തുകള്ക്കുളെളെസല്



      അണലുകള്ഷപഫാട്ടെസയസല.
      ഷവന്തുരുകുന്നമണസഷന്റെ
      കരസഞ്ഞുണങ്ങുന്നഹരസതതസഷന്റെ
      പഫാതസജബീവനറ്റസരസക്കുന.
      പഫാപസകള്തബീര്ക്കുന്നപഫാപങ്ങള്
     കഫാറ്റസനപറക്കുന്നനബീതസ,നസയമങ്ങള്..

     ഷപറ്റവയറസഷന്റെമനഫാവസനസ്
     ബഫാലപബീഡനങ്ങള്മഫാതഎസഫാക്ഷസ.
  മചതനയനകഫാമഭ്രഫാനസനമശഷസപ്പുകള്
     നസതതശഫാനസയഫായലയന്നൂവൃഥഫാ
     അഎബരചുഎബസകളെസനസമവണ്ടഫാ
      പഫാടെസഷലഫാരുകലഹഫാണ്ടസഗ്രഫാമവഎ.
    ഇനസവയ്യഎനസയസ്തഫാങ്ങുവഫാന
    ഇതസ്ഭൂമസയഷടെദബീനമരഫാദനഎ
    ഇനസ,



    സകലപഫാപസകഷളെയഎ
    യഫാഗശഫാലമയഫാഷടെഫാപഎ
    അഗസയസ്സമര്പസമകണഎ
    നബീരസനമവണ്ടസ
    ഒരുഅതസരഫാതഎകൂടെസ.
     പസഷന്ന,
    പുതമഴയസല്നനഞമണസഷന്റെ
    മണഎവലസഷച്ചസസരകളെസഷലതസ-
    തസമകണഎ,
      ഇടെസയഎമസന്നലുഎഒപമുണ്ടഫാഎ
     ആമവഫാളെഎകുടെസയണഎഭൂമസകസ്
     കുളെസഷച്ചഫാന്നസ്ശുദസയഫാകണഎ
     സകലചരഫാചരങ്ങള്ക്കുഎ!



സസ്മൃതയിപഥങ്ങളയിലൂസട....



ഗവ:സസംസസ്കൃതസം ഹയര് സസക്കണ്ടറയി 
സസ്ക്കുളയിസന്റെ കയിരപ്പീടതയില് ഒരു 
സപമാനത്തുവല് കൂടയി................
 SSLC  100% വയിജയസം കരസ്ഥമമാക്കയിയ
2017-18 ബമാചസ്............



2017-18 അദദമായനവര്ഷതയിസല 
വയിജയയികസള അനുമമമാദയിക്കുന.............



ലയിറ്റയില് സസകറ്റസ്സസ് മബമാര്ഡസ് 
അനമാചമാദന ചടങ്ങസ്.......................



സസ്കൂളയിസന്റെ അഭയിമമാനമമായ
ലയിറ്റയില് സസകറ്റസ്സസ് ടപ്പീസം..........



മമാസ്റ്റര്പമാന പ്രകമാരസം പണയിതു 
സകമാണ്ടയിരയിക്കുന്ന പുതയിയ സസ്കൂള് 
സകടയിടസം........................................


