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േപജ് 1

വാലൈ�ൻസ്  ദിസേ�ാടനുബ�ി�്  സ്േനഹം  ഇരുപ�ിെയാ�ാം
നൂ�ാ�ിൽ  എ�  വിഷയെ���ി   എൻ .  എസ് .  എസ്  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  ഉ�ിമായ  എസ് .  നായർ
സംസാരി�� ." �ഫ൦  യുവർ  വാലൈ�ൻ"  എ�  �പശസ്ത  �പണയ  വാക��ിെ�
ഉ�വ൦  െസ� ്  വാലൈ�നിൽ  നി�ാെണ�ും ,  അേ�ഹ�ിെ�
മേനാഹരമായ  �പണയ  കഥ  പറ�ു  തരുകയും ,  ഒ�ം  അേ�ഹ�ിെ�
ഓർ�ദിനമായ  െഫ�ബുവരി  പതിനാലാം  തി�തിയാണ്  �പണയി�ു�വരുെട
ദിനമായി  ആചരി�ു�െത�ു൦  കൂ�ി  േചർ�ു .  കൂടാെത  േടാക്സിക്
റിേലഷൻഷി�സിെന��ിയു൦  ആേരാഗ�പരമായി  എ�െന
സ്േനഹി�ാെമ�ു൦ ,  മ���വെര  സ്േനഹി�ു�തിനിടയിൽ  നെ�  തെ�
സ്േനഹി�ാൻ  മറ�ുേപാകു�തിെന��ിയു൦  ഉ�ിമായ  പ�ുെവ�� .
േകൾവി�ാരുെട   കാതിന്   ഇ�േമകു�  മേനാഹരമായ
�പണയഗാന�ള�മായി  എൻ .  എസ് .  എസ് .  വള��യർമാരായ  ഹരി�്
വി .എ�് ,  നമിത  േറാസ് ,  നിഥുന  അ�  െറജി  എ�ിവരും  ഒ�ം  േചർ�ു .

േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

െഫ�ബുവരി  പതിനാലാം  തി�തി ,  പുൽവാമ
അ�കമണ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .  നാ�ത്  സിആർപിഎഫ്
ധീര�ാർ�്  ജീവൻ  നഷ്ടെ��  �കൂരമായ
പുൽവാമ  ആ�കമണ�ിെ�  േപരിൽ
ഇ��യിൽ  ഈ  ദിവസം  'കറു�  ദിനം '
എ�ാണ്  അറിയെ�ടു�ത് .

പുൽവാമ ആ�കമണം 
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അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  നിർ�ാണ  �പവർ�ന�ൾ�്  ആവശ�മായ
തുക  സമാഹരി�ു�തിനായി  ആരംഭി�   "ബർത്േഡ  ചല�്"  ന�  രീതിയിൽ
മുേ�ാ�്  േപാകു�ു .  പിറ�ാൾ  െകാ�ാടു�  വിദ�ാർ�ി�്  താ�ര�െമകിൽ  ഒരു  തുക
നൽകി  അഭയം  പ�തിയുെട  ഭാഗമാകാം .  ഈ  �പവർ�ന�ിൽ  േകാേളജിെല
ബർത്േഡ  ആേഘാഷി�ു�  വിദ�ാർ�ികൾ  സേ�ാഷപൂർവം  പെ�ടു�ു�ു�് .
ഫ�്  ഇയർ   ബി  ബി  എ  വിദ�ാർ�ി ,ഫ�്  ഇയർ  ബി  എസ്  സി  �ാ�ി�ിക്സ്
വിദ�ാർ�ി ,െസ�� ്  ഇയർ  ബി  എ  �കിമിേനാളജി  ആൻഡ്  െപാളി�ി�ൽ  സയൻസ്
വിദ�ാർ�ി ,ഫ�്ഇയർ  ബി  േകാം  ഫിനാൻസ്  വിദ�ാർ�ി ,ഫ�്  ഇയർ  ബി  എ  ഇം�ീഷ്
ആൻഡ്  ഹി�റി  വിദ�ാർ�ി ,  ഫ�്  ഇയർ  ബി  എസ്  സി  െകമിസ് �ടി

വിദ�ാർ�ി ,െസ�� ്   ഇയർ  ബി  എസ്  സി  മാത്സ്  വിദ�ാർ�ി ,െസ�� ്   ഇയർ  ബി
എ  ഇ�േണാമിക്സ്  വിദ�ാർ�ി  എ�ിവരാണ്  ഈയാഴ്�  ത�ള�െട

ജ�ദിനാേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി   അഭയ�ിനായി  ധനസഹായം  നൽകിെകാ�്  
 മ���വർ�്  മാതൃകയായത് .  സഹായം  നൽകിയ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ന�ി
അറിയി��െകാ�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

ബർത്േഡ ചല�്
 

െഫ�ബുവരി  പെ�ാൻപത്  ശനിയാഴ്ച  
 െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ
സർവീസ്  സ്കീം  വള��േയഴ്സ്   പ�ിക്
ൈല�ബറി  വൃ�ിയാ�ി .  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�
േനതൃത��ിൽ  ര�്  ബാ�ിെലയുമുൾെ�െട
പ�്  വള��േയഴ്സ്  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ിൽ  സജീവമായി
പെ�ടു�ു .  രാവിെല  പ�ിന്  ആരംഭി�
ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ൾ  ഉ�യ്�്
പ���്  മണിേയാെട  
 സമാപി�� .വള��േയഴ്  സിെ�
�പവർ�ന�ൾ  അധികൃതരുെട
അഭിന�ന�ൾ  ഏ��വാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: പ�ിക് ൈല�ബറി 
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ  െവ�ി ,  ശനി  
 ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്  നാല്  വെര  ഇരുപത്
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .
പരിപാടിയുെട  േപാ�റും  നിർ�ി�� .

അഗ��ർ
 

േലാക േറഡിേയാ ദിനം

െഫ�ബുവരി  പതിമൂ�ാം  തി�തി ,  േലാക
േറഡിേയാ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .1946 െഫ�ബുവരി  പതിമൂ�ിനു
ഐക�രാഷ്�ട  സഭ  േറഡിേയാ  �പേ�പണം  
 ആരംഭി�തിെ�  ആദര  സൂചകമായാണ്
േലാക  േറഡിേയാ  ദിനം  ആചരി�ു�ത് .
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 െഫ�ബുവരി  പതിമൂ�്  സേരാജിനി
നായിഡുവിെ�  ജ�ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  
 എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  േപാ�ർ
ത�റാ�ി .  ഇേതാെടാ�ം  േകാേളജിെല  പൂർ�
വനിത  വിദ�ാർ�ിെള  എൻ  എസ്  എസിെ�
േനതൃത��ിൽ  ആദരി�ു�തിെ�  ഭാഗമായി
"പതറാ�  കാൽവയ്��കൾ  "  എ�  േപരിൽ
വീഡിേയാ  നിർ�ി�� .  സ്�തീകൾ�്  ത�ള�െട
ല���ിേലെ��ിേചരാൻ  �പേചാദനം
പകരു�തിനായാണ്  ഈ  �പവർ�നം

സംഘടി�ി�ത് .

നാഷണൽ വുമൺസ് േഡ
 

അഭയം ഭവന നിർ�ാണ പ�തി" േ�പാ�ഗാം ഓഫീേസഴ്സ് െ�പാഫ. ര�ി�് വർഗീസിെ�യും
േഡാ.വിമല. െക േജാണിെ�യും േനതൃത��ിൽ മെ��ാവരുേടയും സഹകരണേ�ാടും
ന�രീതിയിൽ പുേരാഗമി�് വാർ�ിേനാട് അടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു.

അഭയം 

അഭയം - ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിേല�് 2018 -
21 ബി എസ് സി  േബാ�ണി  ബാ�് സമാഹരി�
തുക േബാ�ണി വിഭാഗം േമധാവി  േഡാ. വിമല
േജാസിെ� േനതൃത��ിൽ  �പിൻസി�ാൾ േഡാ.
മാർ�ിൻ െക എ യ്�് ൈകമാറു�ു.

എൻ എസ് എസിെ� േനതൃത��ിലു�  അഭയം 
 ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിേല�് 2018 - 21 B Sc
�ാ�ി�ിക്സ്   ബാ�് സമാഹരി� തുക 
 �പിൻസി�ാൾ േഡാ. മാർ�ിൻ െക എയ്�്
ൈകമാറു�ു.

അഭയ�ിേനാെടാ�ം പൂർ�വിദ�ാർ�ികൾ 



അ�രാ�ി 
ജിഷ്ണ പി െജ 
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േചാദ�ം ഉ�രം
 
 

ഒരു എൻ. എസ്. എസ് വള��യർ  ര�ു
വർഷ�ാലയളവിൽ ആെക എ�ത
മണി�ൂർ സാമൂഹ� േസവനം

െചേ��തു�്?
 

240 മണി�ൂർ

കാലവർഷെ� പി�ളളിെ�ാ�് േവനലിെ� ദാഹശമന�ിനായി കൂലം െകാ�ിെയാഴുകു� മഴ ....! മഴയ്െ��് േവനലും ൈശത�വും ....? െച�ി േതയ്�ാ� ആ
കൂര�ു�ിൽ ജീർ�ി� ഉ�ര�ിേ�യും കഴുേ�ാലിേ�യും ഇടയിൽ കൂടി നന�ിറ�ു� െവ��ു�ികള�െട ശബ്ദം േക�ാണ് അവൾ െഞ�ിയുണർ�ത്. അടു�ു
തെ� െചറിയ� കിട�ു�ു�്. തണു�ി�ാെണ�്േതാ�ു�ു. ൈകകളിൽ േനരിയ വിറയൽ ....
തെ� പാദ ശബ്ദം േപാലും ഉറ�െ� െകടു�രുെത�ു� വ�ം ഭൂമിയ്�് േപാലും േവദനി�ാെത പതി� ചുവടുകേളാെട ഒെ�ണീ�് പി�ി തുട�ിയ ഒരു ക�ി
ക�ിളിെയടു�് അവൾ െചറിയ�െയ പുത�ി��. ആ വയ�ിൽ പിറ�ി�േ�യു��. െചറിയ�െയ�ാണ് വിളി�ു�െത�ിലും അ� തെ�യാണ്. അവിെട നി�ും ധ�തിയിൽ
എഴുേ��് ര�് മൂ�് �ാ�ിക് പാ�ത�െളടു�് ചി�ിയ ഓടുകൾ�് താെഴ െവ��. കഴി� ആഴ്ച കൂടി ആശാരി-ശ�േര�േനാട് പറ�ിരു�താണ്. ഇനി ഒരു മാസം
കൂടിയു�േ�ാ ഇടവ�ാതി�് ... ഈ മാസം ശ�ളം കി�ിയാൽ പുര േമയാൻ മാ�ി െവ�ാെമ�് മന�ിൽ കരുതിയിരു�തുമാണ്. എ�ാലും െപെ��ി�െന ഒരു മഴ
�പതീ�ി�ി�. ചി�കൾ വക�ുമാ�ി െകാ�് അവൾ േ�ാ�ിേല�് ഒ�് േടാർ�് െതളി��. സമയം 5.30. ആർ�ല�� വ� മഴെയാ�ു ശമി�ി���്. പുറെ� ഭയാനകമായ
നിശബ്ദതെയ തകർെ�റി�ു െകാ�് ഓവുചാലിലൂെട ഒഴുകു� െവ��ിെ� ശബ്ദം ഇ�് അവള�െട കാതിൽ പതി�ു�ു�്. ഓർ�കൾ വീ�ുെമാരി�ൽ കൂടി
എ�ി േനാ�ി. അവൾ "അനാമിക". ജനി�േ�ാൾ തെ� അ� മരി�േ�ാൾ അ�േ�യും ഏ�െ�യും ക�ിെല കരടായി പിറ�വൾ . ഭാര� മരി� ദു:ഖ�ിൽ മദ��ിനടിമയായി
അധികം ൈവകാെത തെ� അ�നും അ��ടുേ��് േപായിരു�ു. മ�ളി�ാതിരു� അ�ാവൻ ഏ�െന ഏെ�ടു� േ�ാഴും അ�േ�യും അ�യുേടയും
വിേയാഗമറിയാെത കരയു� പി�ുകു�ിെന ആരും വില െവ�ിരു�ി�. പി�ീടാണ് തെ� കൂടപിറ�ിെ� കു�ിെന തേ�തായി താൻ വളർ�ുെമ�് പറ�്
ജാതകേദാഷ�ിെ� േപരിൽ കല�ാണം മുട�ി നി�ിരു� െചറിയ� മുേ�ാ�� വ�ത്. അ�ാവനും അ�ായി�ും മ�� ബ�ു�ാർ�ും ഇത് സ�ീകാര�മായി- െ��ിലും കു�്
ത�ള�െട തലയിലാവുേമാ എ� ഭയ�ാൽ അവരും സ�തം മൂളിയിരു�ു. കി�ാവു� േജാലികെള�ാം െചയ്ത് സ��ം സ�ാദ��ിൽ കു�ിെന വളർ�ുേ�ാഴും തെ�
കു�ായ�ാെത കരുതിയിരു�ി� അവർ. നാ�ിെല പലരിൽ നി�ും േക�റി� വിവര�ൾ അവെളാരി�ൽ കൂടി അയവിറ�ി. േവ�ുേവാളം വാ�ല�വും സ്േനഹവും
െകാടു�ു തെ�യാണ് അവർ അവെള വളർ�ിയിരു�ത്. �പായ�ിനുമ��റം കാര��െള മന�ിലാ�ാനു� ബു�ിയും െചറുതിെല തെ� അവൾ�ു കി�ിയിരു�ു.
അതിനു മാ�തം ൈദവം പിശു�ു കാ�ിയിരു�ി�. അതുെകാ�ു തെ� പഠി�ിരു� �ാസുകളിെല�ാം മിക� മാർേ�ാെട തെ� പാസായി. സാ��ികശാസ്�ത�ിൽ
ബിരുദ�ിനു റാ�ും േനടി. അേ�ാൾ മാ�തമാണ് ആ അ�േയയും മകേളയും ഇതുവെര തിരി�ു േനാ�ാതിരു� വർ േപാലും ഒ�ു �ശ��ു�ത് തെ� ..!അനുേമാേള.....
എ� വിളിയാണ് അവെള ചി�കളിൽ നി�ും ഉണർ�ിയത്. അ��റെ� ഗീേത�ിയുെട വീ�ിൽ നി�ും പൂവെ� ഉണർ�ു പാ�് േകൾ�ു�ു�്.
 എ�ാ െചറിയേ� ....അവൾ െഞ�ിെ�ാ�്ണ ഉണർെ�ണീ��. "സമയം ആറായി േതാ�ു�ു, േമാൾ�ി�് അ�ല�ിൽ േപാവേ� ... മഴ കാരണം െവ�ം
തണു�ുറ�ി���ാകും... ഞാെനാ�് തിള�ി�േ� ... ഇളം ചൂടിൽ കുളി�ാ മതീെ�ാ." എ�ും പറ�് െചറിയ� കിട� മട�ി എണീ�� േപായിരു�ു. ഇ�ും അവൾെ�ാരു
അ�ുതമാണ് െചറിയ� .... ! കുേ�ാളം സ്േനഹം മാ�തമാണ് തേ�ാട് ; തെ� െചറിയ കാര��ളിൽേ�ാലും അതീവ �ശ� ! നാ��കാരുെട പഴികളിൽ നി�ും തെ� എേ�ാഴും
േചർ�ു പിടി�ു� സ്േനഹ സ്പർശം... തനി�ായി മാ�തം ജീവി�ു� െചറിയ�.അവള�െട ഉ� െമാ�് വി�ി. െചറിയ�യുെട ഏ�വും വലിയ ആ�ഗഹമാണ് തെ� ഒരു
ഐ.എ. സുകാരിയായി കാണണെമ�് . എെ� അ�യു�ാകുേ�ാൾ എേ�ാഴും പറയുമായിരു�േ�ത മ�ളിലാെര�ിലും I.A.S കാരായി തീരു�തു ക�് മരി�ണെമ�്... : ഇതു
പറ�് െചറിയ� എേ�ാഴും ക�ീർ വാർ�ുേ�ാഴും െചറിയ�യുെട ഈ േമാഹെ� മുളയിെല നുളളാൻ അവൾ �ശമി�ിരു�ു. േകാ�ി�ിെ� കാശും മ�� ബു�ിമു��കള�ം
ആേലാചി�� െകാ�ു തെ� ..... പേ�, മധ� വയസിെ� സായാഹ് ന�ിൽ എ�ിെയ�ിലും കി��� േജാലി�ു േപായും ബാ�ി സമയം വീ�ിലിരു�ു തയ്��ം തെ� േകാ�ി�്
�ാസിൽ േചർ�ിരു�ു െചറിയ�. പിെ� അവൾ െ��ു െച�ാൻ .... പഠി�ുകയ�ാെത ...!
വീ�ുെമാരി�ൽ കൂടി ചി�കെള ആ�ിേയാടി�് അവൾ േവഗം എണീ�� .പി�ാ�ുറ�്, തനി�ായി െചറു ചൂടുെവ�ം തിള�ി�ു�ു�് ,ഈ അവശതയിലും െചറിയ� ...
േവ�ാ�് പറ�ാലും േകൾ�ി�. ഒ�ു പു�ിരി�� െകാ�് േവഗം �പഭാത കൃത��ൾ കഴി�് ചായ�ും,േചാറിനും കറി�ുമു� ഒരു��ൾ തുട�ിയിരു�ു അവൾ. തെ�
അവശതകൾ മറ�് െചറിയ�യും ഒരു ൈക സഹായം ആയി കൂെടയു�്.
ശ�േര�േനാട് പറ�ിരു�ിേ� േമാെള നീ... മുൻ വശെ� പാ�ിയും അ�ാറ് ഓടിനും െപാ�ലു�് , വടേ�ാറെ� ഉ�രവും കഴു േ�ാലും മുേഴാൻ മാ�ണം ....
 പറ�ിരു�ു െചറിയേ�... അട്�ാഴ്ച വരാെമ�ാ പറേ� ...
"ഇനി  കു�ി േനരം കളയ�ാേ�ാ. േവഗം േപായിേ�ാളാ , ന�ായി �പാർ�ി�ണം. െ� കു�ി�് കി�ാെത എവെട േപാവാൻ ...
ത�ിലു� അവരുെട വിശ�ാസെ���് അവള�െട ക��കൾ നിറ�ു  തൂവിയിരു�ു. ഇ�ാണ ്  യു.പി.എസ്.സി െമയിൻ എക്സാമിെ� റിസൾ�് .�പിലിമിനറിയിൽ ന�
മാർേ�ാെട അവൾ പാസായിരു�ു. േവഗം ക��കൾ തുട�് ക�ിൽ കി�ിയ ഒരു െസ��ടു�് അവൾ അ�ല�ിേല�ിറ�ിയിരു�ു. വഴിയിൽ കാണു�വേരാെടാ� ്
േനർ�യിൽ പു�ിരി�� െകാ�് അവൾ അ�ല�ിെല�ി. ആൽ മര�ിെ� ചുവ�ിേല�് അവള�െട കെ�ാ�് പാളിേയാ ...?
 "ആമി....." - ഏെറ �പതീ�ി�ിരുെ��ി-ലും െപെ�െ�ാ�് വിളി േക�േ�ാൾ അവൾ െഞ�ി. ജി�ു ... തലെചരിെ�ാ�് അവൾ വിളി േക��.
" രാവിെല തെ� ൈദവെ� മണി അടി�ാൻ ഇറ�ിയതാ ...." - കുസൃതിേയാെട ഒ�ു ചിരി�� െകാ�് തെ� �ാ�് �ഗാൈന�് ഹിമാലയ നിൽ ചാരി ചാവിെയാ�്
കറ�ിെ�ാ�് അവൻ അവേളാട് േചാദി��. െപെ��വള�െട മുഖെമാ�് മ�ിയിരു�ു. ഞാെനാ�് െവറുെത പറ�താ േടാ ....
കൺ�ഗാ�്സ് ...! െഞാടിയിടയിൽ അവെളാ�് പതറിെ�ാ�് അവേനാട് േചാദി�ിരു�ു.  എ�ിന്....? 
തനി�് േകരള�ിൽ 10-ാം റാ�ുെ�േടാ. ഇ��യിൽ മു�ൂ�ി നാലും . കഴി� �പാവശ�െ�േ�ാെല മു�ാെമ�് കരുത�. ഇ�പാവശ�ം എ�ായാലും െചലവും െകാേ� ഞാൻ
േപാകൂ .... അവള�െട കെ�ാ�് മിഴി�ു േപായിരു�ു. പ�ാം റാേ�ാ ? അതും തനിേ�ാ .... ഉ�ിെ� ഉ�ിൽ ആ�ാദ െപരുമഴ . എ�െന അറി�ു ? ആ�ാദം മറ��െവ�്
അവൾ അവേനാട് ആരാ�ു.
"സുധിേയാട് ഞാനാ ആമീ പറേ�, ഞാൻ പറേ�ാളാം �് . ഇ�െല രാ�തി തെ� റിസൾ�് വ�ിരു�ു" - ഒ��െ�ാ�് ചി�ിയട�് മുടി േകാതിെ�ാ� ് പറയു�വെന ക�്
അവള�െമാ�് ചിരി�� േപായിരു�ു.
ഹാവൂ.. ആശ�ാസം ! അവെനാ�് െനടുവീർ�ി��. 
�ശീജി�് എ� ജി�ു ... െചറു�ം മുതേല ഉ� അവള�െട നെ�ാരു സുഹൃ�്. കൗമാര�പായ�ിെല�ിയേ�ാൾ തെ� സൗഹൃദ�ിനുമ��റംഅവേളാട് േതാ�ു� �പണയം
അവൻ മറ�� െവ�ി�. എ�ാൽ , മറുപടി അറിയാവു� അവൻ പി�ീട് അവെള ആ കാര�ം പറ�് ശല�െ�ടു�ാനും േപായിരു�ി�. എ�ിലും അവൾെ�ാരു കൂ�ായി
അവള�െട നിഴലുേപാെല അവൻ ഉ�ായിരു�ു.േച�െ� സുഹൃ�ായ സുധീപ് നട�ു� േകാ�ി�് െസ�റിലായിരു�ു അവൾ പഠി�ത്. അവള�െട േകാ�ി�ിെ�
കാര��ളിലും തെ� െകാ�ാവു� വിധം അവനും സഹായി�ിരു�ു. േകാ�ി�ിനു േശഷം താൽ�ാലികമായി ഒരു േജാലിയും േനടി െകാടു�ിരു�ു. േനരി�റി�ാൽ അവൾ
എ�ായാലും സ�തി�ിെ�� പൂർ� േബാധ�ം അവനു�്. അെ��ിലും അവേനാളം ന�ായി മ�ാർ�ാണ് അവെള 
അറിയാവു�ത് ..? തെ� മുടിയിഴകൾ ഒ�ു മാടിെയാതു�ി െകാ�് �ശീേകാവിലിനു�ിേല-� ്  നട�ു തുട�ിയ അവൾെ�ാ�ം അവനും നടെ��ിയിരു�ു. അവള�െട
ക��കൾ ആന��ാൽ നിറെ�ാഴുകു�ു�്.
"ഓ ക�ി കുടി�ാൻ മാർഗമി�. എ�ി�ാണാ െപെ�ാ�ിെന IAS പഠി�ാൻ വി�ിരി�ുെ� "- എ� നാ�� കാരുെട മുറുമുറു�ലും പരാജയെ��ാൽ ഉ�ാേയ�ാവു�
കളിയാ�ലുകള�ം അവെള ഏെറ തളർ�ിയിരു�ു. അതിേന�ാള�പരി താൻ പരാജയെ��ാൽ െചറിയ�യുെട മാനസികാവ�േയാർ-�്  അവൾ ഭയെ��ിരു�ു.
അതിനാൽ എ�േനലും ഈ കട� വിജയി�ണെമ�ുറ�ാ-ണ ്  പഠി�ിരു�തും. എ�ാൽ, ഇ�തയും നെ�ാരു വിജയം അവൾ തീെര �പതീ�ി�ിരു�ി�. എ�ാ�ിനും
ൈദവ�ിേനാടു ന�ി പറ�് സമസ്ത ചരാചര�ൾ�ും ന�തു ഭവി�ാൻ �പാർ�ി�് അവൾ ഉ��നിറെയ വർ��ൾ ചാലി� സ�പ്ന�ൾ െനയ്ത്
അവിെട നി�ും പടി ഇറ�ിയിരു�ു.
ഇനിെയ�ിലും ഇരുളട� അവള�െട ജീവിത�ിൽ "വർ� പ�ികൾ " ചിറകുയർ�ി പറ�ുയരെ� അേ� ...?
  
ശുഭം .....!

-

വർ�പ�ികൾ 



 
ദുഃഖം നി�ിലാണ്, ദുഃഖ കാരണവും നി�ിലാണ്,
ദുഃഖ�ിൽ നി�ും സേ�ാഷ�ിേല�ു� വഴിയും

നി�ിൽ തെ�..
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