
മന�ോരമ നേഖകൻ 

പയർമണി മുതൽ മുളങ്ുറ്റി വരെ രമയ്യോടു 
രമയ് യേർന്ു പണറിരെടുക്ുകെയോണു 

കയ�യോത്സവ യവദറിെറിൽ! യവദറിരെ പച്ചപറിടറിപ്റി
ച്ചു നറിർത്യോനുള്ള യപയോെയോട്ടം. കട�യോസുയപന 
മുതൽ വട്രക്യോട്വരെെുള്ള ‘സഹപപവർത്കർ’ 
യവരെെുടം. ഈ കയ�യോത്സവടം േെറിപതത്റിൽ എഴു
തരപ്ടയോൻ യപയോകുന്തു പ്രീൻ യപപയോയട്യോയക്യോളറി
രറെ ഹെറിതയോഭ യെഖകളറിൽ. യവദറികളറി�ൂരട നട
ത്റിെ സഞ്യോെത്റിൽ കണ്ട ഹെറിതക്യോഴേകൾ. 

 പയർമണിയിലെ നമ്പർ 
യഹയോളറി ഫയോമറി
�റി സകൂളറിര� 
യവദറി. കുച്ചറിപ്ു
ഡറി കളറിക്യോൻ 
നറിന് കുട്റിക
ളുരട മുന്റിയ�
ക്ു മുളങ്ുറ്റിെു
മയോെറി സടംഘയോട
കൻ േയോടറിവരീണു. 
അടുത് ക്ലസറ്
െറിനുള്ളവർ വെൂ 
എരന്യോെു നറി�
വറിളറി. കുട്റികൾ വന്ു യനരെ മുളങ്ുറ്റിെറിയ�ക്ു 
ക്റിട്ു. ഒെയോൾക്ു കറിട്റിെ പെർമണറിെറിൽ നമ്പർ 
പത്ത്. മരറ്യോെയോൾക്ത് എട്ത്; നറിനക്ുള്ള അെറിമണറി
െറിൽ നറിരറെ യപരെഴുതറി വച്ചറിെറിക്ുന്ു എന് വെറി
കൾയപയോര�. 

 ഓടി നടക്കുന്ന കകുട്ട 
ഒന്യോടം നമ്പർ യവദറിക്ു മുന്റി�ൂരട ഓ�െറിൽ രന
യ്ത കുട് ഓടറിപ്യോഞ്ു നടക്ുകെയോണ്. വക്റിൽ 
കകപറിടറിച്ചുരകയോണ്ടു െണ്ടു കുട്റികൾ. സകകൗട്ത്സ 
ആൻഡ് ക്ഡ്സ കുട്റികളയോണവർ. അവർ ഓടറി
നടന്ു നറി�രത് യപപ്െുകൾ രപെുക്ുന്ു കുട്
െുടം ഒപ്ടം ഓടുന്ു. 

 പപപ്പർലകൊണ്ട് 

എഴകുത്ട് 
യവദറി മൂന്ത്. യകെളനടനടം കണ്ടു െസറിരച്ചയോെു വറി
ധറികർത്യോവ് മയോർക്റിടയോൻ യപപ്ർ യപന എടുത്ു. 
എന്റിട്ു യപപ്െറിൽ എഴുയത്യോരടഴുത്ത്! അയത, 
എല്യോ യവദറിെറി�ുടം എഴുത്ത് ഇത്വണ യപപ്ർ 
യപനകൾരകയോണ്ടു തകൃതറി. ജറില്െറിര� സകൂൾ 
വറിദ്യോർഥറികളയോണ് 500 യപപ്ർ യപനകൾ തെയോെയോ
ക്റിെത്. 

 ലെള്ളത്ിന് 

മകുളങ്കുറ്ി
നരീളുന് സടംഘനൃത്ത്റി
നറിരട ദയോഹറിച്ച വറിധറികർ
ത്യോവറിന് അതയോ ക്ക�
ത്റിൽ മൺകൂജെുടം മുള
ങ്ുറ്റിെുടം. അതറിൽ തണു

ത് രവള്ളടം. പ്രീൻ 
യപപയോയട്യോയക്യോളറി
രറെ ഭയോ്മയോെയോണ് 
പ്യോസറ്റിക് കുപ്റി
െറിൽ മുൻപു രവ
ള്ളടം നൽകറിെറിെു
ന് ശരീ�ടം ഒഴറിവയോ
ക്റിെത്. 

 ശകുചിത്വ മിഷലറെ 

സ്റ്ൊച്കു ലെയിം 
കയോണറികൾക്റിടെറി�ൂരട നടന്ുയപയോകുയമ്പയോൾ 
എട്ുപത്ു യപെടങ്ുന് ഒെു കൂട്ടം രേെുപ്ക്യോർ 
ഒെുമറിച്ചു ക്ടറിച്ചു. എല്യോവെുടം തറിെറിഞ്ു യനയോക്റി. 
ക്ടറിച്ചവർ അതയോ പപതറിമയപയോര� നറിൽക്ുന്ു. 
കക നറി�ത്ു കറിടക്ുന് യപപ്െറിയ�ക്ു േൂണ്ടറി
െയോണു നറിൽപ്. േറി�ർ അതു രപെുക്റി കുട്െറി�റി
ട്ു. ശുേറിത്വ മറിഷൻ സറ്യോേ്ു ര്െറിമറി�ൂരട നട
ത്ുന് യ�യോധവൽക്െണമയോെറിെുന്ു അത്. 

 തിരിച്ചറിയൽ കൊർഡകും

ഗെരീൻ 
തറിെറിച്ചെറിെൽ കയോർഡ്യപയോ�ുടം യപപ്ർ ഉപയെയോ
്റിച്ചു നറിർമറിച്ചു. ഭക്ഷണപ്ുെെറിൽ വയോഴെറി�. ഗ്യോ
സ സറ്രീൽ. യവദറിെറിര�ല്യോടം രലെക്സറിനുപകെടം 
തുണറി. അങ്രന ഫുൾ എ യപ്ഡ് യനടറിെറിെറിക്ു
ന്ു പ്രീൻ യപപയോയട്യോയക്യോൾ.

കലയുടെ തൃശൂർ കൂട്ട്

കേരള സേകൂൾ േക�ോത്സവം 
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ഉഗ്ര ീൻ !!
നറുക്കിനു പയർമണകി, വെള്ളം െയ്ക്കാൻ മൺകൂജയുളം മുളങ്ുറ്കിയുളം,
എഴുതകാൻ പപപ്പർപപന... ‘പച്ച’പകിടകിച്ചു പെദകികൾ 

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ്ല�ഥാത്സവത്ില� ഗ്രീൻ ലഗപഥാല്ഥാല്ഥാൾ ഗപചഥാരണത്ിനു ബഥാംബകൂ ല്ഥാർപലേഷലറെ സഹ്ര
ണലത്ഥാലെ ലേക്ിൻ്ഥാട് മമേഥാനിയിൽ ഒരുക്ിയ മുളക്ുെി�ിൽ മഗത്ിമഥാരഥായ സി. രവരീഗദ്രനഥാഥ്, വി.എസ. സുനിൽ 
്ുമഥാർ, ലപഥാേുവിദ്ഥാഭ്ഥാസ ഡയേകെർ ല്.വി. ലമഥാഹൻ ്ുമഥാർ, വി.എം. സുധരീരൻ െി.എൻ. ഗപേഥാപൻ എന്ിവർ.                   

വിധി്ർത്ഥാക്ൾക്ു ലവള്ം ്ുെിക്ഥാൻ പ്ഥാസറ്ിക ്ുപ്ി്ൾ ഒഴിവഥാക്ി പ്രം 
നൽ്ിയ ്കൂജ.

ഹരിേ ലഗപഥാല്ഥാല്ഥാൾ നെപ്ഥാക്ുന്േിലറെ ഭഥാ്മഥായി മുളങ്ുറ്ിയിൽ പയർമണിയിൽ 
നമ്പലേഴുേി നെത്ുന് നേുലക്െുപ്പ്.

്ല�ഥാൽസവലവദി മഥാ�ിന്മുകേമഥാക്ുന്ിലറെ ഭഥാ്മഥായി ഓ�ക്ു്യുമഥായി ്െ�ഥാസു
്ൾ ലപേുക്ിലയെുക്ുന് സ്കൗട്സ ആൻഡ് മ്ഡ് സംഘഥാം്ങ്ങൾ. മുളയിൽ ലനയലേെുത് ്ു്്ളിൽ മഥാ�ിന്ം നിലഷേപിക്ുന് ഹരിേലസനഥാം്ങ്ങൾ.

2018  ജനകുെരി  9 ലചൊ്  


