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Our Headmistress's message

            It gives us great pleasure that a digital magazine is 
brought out by the little kites unit of S N D P H S S Karamveli 
school. At this joyous juncture, our hearts throb with feelings of 
gratitude to the almighty god for the blessings be showered on us.

            I hereby submit the magazine 'pattam pole' to the public 
and also wish and pray that it may be a source of inspiration to 
our children.

                                                    N Omanakumari

                                                     Headmistress
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   EDITORIAL

'PATTAM POLE' provides a platform for the young gifted building minds
of our garden to share their expressions and views, thus create a history

as ''history is their whose language is the sun''.

Like the seven beautiful colours of the rainbow,this magazine is before
you to fascinate and mesmerise you. Thank you all tutors and children

who had been of immense help in breathing life into these pages.

                             Smitha Sreeedharan

                  kite mistress
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   വെളിജയതളിടന്സ്സ്റ രഹസസയുംവെളിജയതളിടന്സ്സ്റ രഹസസയും    

             ഒരരകല ഒരര കകടരലലടട ഒരര പരലര നടനര പപകവരകയകയരരരനര      ഒരരകല ഒരര കകടരലലടട ഒരര പരലര നടനര പപകവരകയകയരരരനര. . 

    അപപകള അവരടട ഒരര മരയലരടന കണര    അപപകള അവരടട ഒരര മരയലരടന കണര..   പരലരകക നലകല  പരലരകക നലകല

വരശപരണകയരരരനരവരശപരണകയരരരനര..    പരലര അതരടന പരടരകകന ഒകടര   പരലര അതരടന പരടരകകന ഒകടര..  പപക കരടരയരലകല പപക കരടരയരലകല..

      പരനനടക രണകമടത ദരവസവരവ അപത മരയലരടന തടന കണര      പരനനടക രണകമടത ദരവസവരവ അപത മരയലരടന തടന കണര..  വനണരവ വനണരവ

   ആപരലര അതരടന ഒകടരചര   ആപരലര അതരടന ഒകടരചര. .  അപപകഴരവ കരടരയരലകല അപപകഴരവ കരടരയരലകല..   അപപകള പരലരകക  അപപകള പരലരകക

 വകശര കലടര വകശര കലടര. .    മലനകമടത ദരവസവരവ അതരടന കണര   മലനകമടത ദരവസവരവ അതരടന കണര. .   പരലര ഒകടരചര  പരലര ഒകടരചര

കരടരയരലകലകരടരയരലകല. .  പരടന നകലക പരടന നകലക,,      അഞകചക ഇങടന തരടരനര എനരടരവ പരലരകക ആ     അഞകചക ഇങടന തരടരനര എനരടരവ പരലരകക ആ

 മരയലരടന കരടരയരലകല മരയലരടന കരടരയരലകല. .      അങടന പതകമടത ദരവസവ പരലര മരയലരടന     അങടന പതകമടത ദരവസവ പരലര മരയലരടന

കണരകണര. .    അതരടന പരടരകകന ഒകടരചര കരടരയരലകല   അതരടന പരടരകകന ഒകടരചര കരടരയരലകല. .   അപതകടര മരയലരടനകറ  അപതകടര മരയലരടനകറ

 ടചറരയ പകറടകകണരള ടചറരയ പകറടകകണരള

 കലടരല കയറര കലടരല കയറര..ഒനരവഒനരവ

 ടചയകയകന കഴരയകഞ ടചയകയകന കഴരയകഞ

 ആ ആ

  പരലര ആ കലടരടനകറ  പരലര ആ കലടരടനകറ

 അരരകരല വനരരരനക അരരകരല വനരരരനക

പചകദരചരപചകദരചര. ''. ''  ഞകന പതര ഞകന പതര

       ദരവസമകയരടക നരടന ഒകടരകരകഅലകടല എനക എനരകക നരടന പരടരകകന       ദരവസമകയരടക നരടന ഒകടരകരകഅലകടല എനക എനരകക നരടന പരടരകകന

   സകധരകകതതക നന ടചറരതക ആയതരടകകണകപണക   സകധരകകതതക നന ടചറരതക ആയതരടകകണകപണക? ''? ''മരയലമരയല

   തരരരചരവ ഒരര പചകദകയവ പചകദരചര   തരരരചരവ ഒരര പചകദകയവ പചകദരചര.''.''   ഈപലകകതരല വരശപകപണക  ഈപലകകതരല വരശപകപണക, , 

  ജനവനകപണക ഏറവരവ വലരതക  ജനവനകപണക ഏറവരവ വലരതക?'' ?''    പരലര ഉതരവ പറഞര   പരലര ഉതരവ പറഞര : :  ജനവന ജനവന . . ജനവനജനവന

    ഉപണല അലകടല വരശകരക ഒളര    ഉപണല അലകടല വരശകരക ഒളര ? ?   അപപകള മരയല പറഞര  അപപകള മരയല പറഞര..

   അതരടകകണകണക നരനടകടന പരടരകകന കഴരയകതതക   അതരടകകണകണക നരനടകടന പരടരകകന കഴരയകതതക. .  നന എടന നന എടന
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    പരടരകകന ഒകടരചതക നരടനകറ വരശപരടനകറ ശമനതരനരപവണരയകണക    പരടരകകന ഒകടരചതക നരടനകറ വരശപരടനകറ ശമനതരനരപവണരയകണക..

 അതരനക ഞകന അതരനക ഞകന; ;   അലകലക എങരല മടറകനക  അലകലക എങരല മടറകനക. .     പപകഞകന ഒകടരയതക എടനകറ    പപകഞകന ഒകടരയതക എടനകറ

   ഈജനവന പപകയകല മടറകടനനരകരലകല   ഈജനവന പപകയകല മടറകടനനരകരലകല..     നന ഇനര പതലകല    നന ഇനര പതലകല

    നലറക ദരവസവ എടന ഒകടരചകലരവ നരനടകടനകരടരലകല    നലറക ദരവസവ എടന ഒകടരചകലരവ നരനടകടനകരടരലകല. .  ഒരര ലകകയതരല ഒരര ലകകയതരല

    വരജയക ചക എതരപചരകന ശരനരതരടനകറ ഘടനപയക    വരജയക ചക എതരപചരകന ശരനരതരടനകറ ഘടനപയക,,

വവകലകലകയങപളകവവകലകലകയങപളക, ,     ജനവരതതരടല കരറപവക ഒനരവ ഒരര പകരശമലകല    ജനവരതതരടല കരറപവക ഒനരവ ഒരര പകരശമലകല. . 

പകരവപകരവ

   ലകകയതരപലടകതകനരള മനസരടനകറ ഘടനയകണക പകരധകനവ   ലകകയതരപലടകതകനരള മനസരടനകറ ഘടനയകണക പകരധകനവ..11

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                      റററോബബിന്  റററോബബിന്  9A9A
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   കരഞര മനസക കരഞര മനസക

  ഞകടനകരര വകവയകയക വനര  ഞകടനകരര വകവയകയക വനര

  ഞകടനടന വനടരടല അരരമയകയക  ഞകടനടന വനടരടല അരരമയകയക, , നകതകരമകയകനകതകരമകയക

  ഞകനനക എലകലകറരനരവ സമരഥയകയക  ഞകനനക എലകലകറരനരവ സമരഥയകയക

   ഞകടനടന വനടരലരവ നകടരലരവ കരസകരരതരയകയര   ഞകടനടന വനടരലരവ നകടരലരവ കരസകരരതരയകയര......................

                                            
                                                                    

                                                                       നലകടലകരര നകപളയകകക പവണര ഞകന   നലകടലകരര നകപളയകകക പവണര ഞകന

                                                                      നലകലതക പഠരകരവകന  നലകലതക പഠരകരവകന

                                                                      നനമ പകരരടമന ഗരരരനകഥനരല  നനമ പകരരടമന ഗരരരനകഥനരല

                                                                       നരനക അകരവ പഠരചര ഞകന   നരനക അകരവ പഠരചര ഞകന, , വരദകയയരവവരദകയയരവ

   വളരനക വളരനക ഞകടനടനഅറരവരവ   വളരനക വളരനക ഞകടനടനഅറരവരവ, , കഴരവരവകഴരവരവ

   വളരരന തലമരറയകകക നലകലതക ടചയകയരവകന   വളരരന തലമരറയകകക നലകലതക ടചയകയരവകന

  വരരവ കകലടമനസസഭകഗകയവരവ  വരരവ കകലടമനസസഭകഗകയവരവ, , ജനവരതവരവജനവരതവരവ

   വലയരന സഹജരകക പകരരവകന പമകഹവ   വലയരന സഹജരകക പകരരവകന പമകഹവ..

                                                                                                                                      

                                                                                                                              ഗറോഡബി ഗറോഡബി ..കകകക . . ഗബിരരീഷഷഗബിരരീഷഷ
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ടകകചറരവരകള
1.   നനവദദ്യുതവിനയ ഏറ്റവസ നനന്നായവി കടതവിവവിടുന ലലന്നാഹസ
                                   - നവളവി
2.   പശുവവിനന നകന്നാനന്നാല് 14 വര്ഷസ കഠവിനതടവന്െ് അനുഭവവിക്കുന രന്നാജസസ
                                   - ലനപന്നാള
3.   ജനങ്ങനളെകന്നാള പടവിനയ ലസ്നേഹവിച്ച രന്നാജന്നാവന്െ്
                                   - നജയവിസസന്െ് ഒനന്നാമന
4.   ചവിരവിച്ചു ചവിരവിച്ചു മരവിച്ച മനുഷസന
                                  - ഗഗ്രീക്കുകന്നാരനന്നായ ഗുസന്നാവന്െ്
5.   ഇനസകന്നാനര പുകവലവികന്നാന പഠവിപവിച്ചതന്നാരന്െ്
                                  - ലപന്നാര്ച്ചുഗഗ്രീസുകന്നാര്
6.   പത്തു മവിനവിടവിനുളവില് 100 ലവിറ്റര് നവളസ കുടവികന്നാന കഴവിവള ജഗ്രീവവി
                                  - ഒടകസ
7.   ഒന്നാനവിനനലപന്നാനല നവിറസ മന്നാറുന കടല് ജഗ്രീവവി
                                  - നഗ്രീരന്നാളെവി
8.   കന്നാലുകളെവിലൂനട ശശ്വസവിക്കുന ജഗ്രീവവി
                                  - ബന്നാനറന്െ്  ബബന്െ്ളെര് എന ഇനസ ഞണന്െ്
9.   നവിറസ മന്നാറുന കുന്നുകള
                                 - ആലയഴന്െ്സന്െ് പന്നാറ
10. മനുഷസനരകന്നാള കൂടുതല് പഴകമുള രന്നാജസസ
                                 - ആസന്െ്ലട്രേലവിയ
11. 55 കുടവികളകന്െ് ജനസ നല്കവിയ മന്നാതന്നാവന്െ്
                                 - ലവിലയന്നാജഗ്രീന ആല്ബഗ്രീനന്നായകന്െ്
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  മരനപപ നടനയകള

തവിരുവനനപുരതവിനടുത്തുള നചമ്പഴനവി ഗന്നാമതവിനല ഒരു
കുടവിപളവിക്കുടസ.നചമ്പഴനവി മൂതപവിള ആശന്നാനന്നാണന്െ് അവവിനട കുടവികളകന്െ് അറവിവന്െ്

പകര്നന്െ് നകന്നാടുതവിരുനതന്െ്.

നവിലതന്െ് വവിരവിച്ച മണവിലവിരുനന്െ് കുടവികള എഴുത്തുസ വന്നായനയസ പഠവിച്ചു. അവര്
പതവിരുപതന്െ് ലപരുണന്നായവിരുന്നു. ഒന്നാലരന്നാ കുടവിയനടയസ പ്രലതസകത അറവിഞ്ഞ ന്െ്

ആശന്നാന അവര്കന്െ് വഴവികന്നാടവി.

കുടവിപളവിക്കുടതവിനല മവിടുകനന്നായ കുടവിയന്നായവിരുന്നു നന്നാരന്നായണന. അവര്കന്െ്
കൂട്ടുകന്നാര് ലസ്നേഹലതന്നാനട നന്നാണു എന്നു വവിളെവിച്ചു. ഗുരു നചന്നാലവിനകന്നാടുത പന്നാഠങ്ങള

നപനടനന്െ് മനസവിലന്നാകവി.

എത്ര ശ്രമവിച്ചവിട്ടുസ നന്നാണുവവിനന്റെ ഒപനമതന്നാന മറ്റു കുടവികളകന്നായവില.
ഇങ്ങനനയന്നായന്നാല് എന്തു നചയസ?എലന്നാവര്ക്കുസ ഒരുലപന്നാനല പന്നാഠങ്ങള

നചന്നാലവിനകന്നാടവികണനമനന്നാണന്െ് ആശന്നാനനന്െ്റ ആഗഹസ ഒരന്നാള മറ്റുളവനരകന്നാള
ഏനറ മുനപവില് . ഇവനര ഒരുമവിച്ചന്െ് നകന്നാണ്ടുലപന്നാകന്നാന ഒക്കുലമന്നാ ? ഗുരു പല വഴവികളസ

ആലലന്നാചവിച്ചു.ആശന്നാന ഇലന്നാത അവസരങ്ങളെവില് നന്നാണു
സഹപന്നാഠവികളനടഅടുത്തു നചലസ. പഠവിപവിച്ചനതലന്നാസ സശ്വനസ രഗ്രീതവിയവില്അവന

അവനര പഠവിപവിക്കുസ. അവര് നപനടനന്െ് കന്നാരസങ്ങള ഗഹവികന്നാന തുടങ്ങവി. ആശന്നാനന്െ്
സലനന്നാഷമന്നായവി. അലദ്ദേഹസ നന്നാരന്നായണനന ലപ്രന്നാല്തന്നാഹവിപവിച്ചു. അങ്ങനന നന്നാണു

ആ നകന്നാച്ചുസസഘതവിനനന്െ്റ ലനതന്നാവന്നായവി മന്നാറവി. പഠവിപവിച്ച കഴവിഞ്ഞന്െ് ആശന്നാന
ലചന്നാദസങ്ങള ലചന്നാദവിക്കുസ. കുടവികള ഉതരസ പറയണസ.അതന്നാണന്െ് അവവിടുനത

രഗ്രീതവി.എനന്നാല് നന്നാരന്നായണന എതവിയലതന്നാനട അതവിനന്െ് മന്നാറ്റസ വന്നു.ഒന്നാലരന്നാന്നു
പഠവിപവിച്ചന്െ് കഴവിയലമ്പന്നാഴുസ നന്നാരന്നായണനന്െ് സസശയമുണന്നാകുസ.അവന ആശന്നാലനന്നാടന്െ്

ലചന്നാദസങ്ങള ലചന്നാദവിച്ചുനകന്നാണവിരവിക്കുസ.അലദ്ദേഹസ അതവിനനലന്നാസ മറുപടവി
നല്കുസ.കൂടുതല് കന്നാരസങ്ങള കുറഞ്ഞ സമയസ നകന്നാണന്െ് പഠവികന്നാന ഇതവിലൂനട

കഴവിഞ.

ഈ ബതാലനതാണസ്സ് പലതാകയും മുഴുവെന് ആദരളിക്കുന്ന ശതീ നതാരതായണഗുരവെതായളിഈ ബതാലനതാണസ്സ് പലതാകയും മുഴുവെന് ആദരളിക്കുന്ന ശതീ നതാരതായണഗുരവെതായളി
വെളര്ന്നതസ്സ്വെളര്ന്നതസ്സ്..മറ്റുള്ളവെടര സഹതായളിചയും ചുറ്റുപേതാടുകളളില് നളിന്നസ്സ് പേഠളിചയും അപദ്ദേഹയുംമറ്റുള്ളവെടര സഹതായളിചയും ചുറ്റുപേതാടുകളളില് നളിന്നസ്സ് പേഠളിചയും അപദ്ദേഹയും
അറളിവെസ്സ് പനടെളിഅറളിവെസ്സ് പനടെളി..എലതാ മനുഷസടരയുയും ഒന്നതായളി കതാണതാന് അപദ്ദേഹയും പേഠളിപളിചഎലതാ മനുഷസടരയുയും ഒന്നതായളി കതാണതാന് അപദ്ദേഹയും പേഠളിപളിച..
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 ഒകരമയരടട തനരതക
കണനുസ അപ്പുവസ ഉറ്റ ചങ്ങന്നാതവിമന്നാരന്നായവിരുന്നു. കണന സന്നാധുവന്നായവിരുന 
അച്ഛനനറയസ അമ്മയനടയസമകനന്നായവിരുന്നു. അപ്പു നനലന്നാരു സന്നാമ്പതവിക 
നവിലയവിലുനളന്നാരു അച്ഛനനറയസ അമ്മയനടയസ മകനന്നായവിരുന്നു. ഉച്ചയന്െ് ആഹന്നാരസ 
കഴവികന്നാന വകയവിലന്നായവിരുനകണനന്െ് ലചന്നാറുപന്നാത്രസ നഗ്രീടവിയസ. ഫഗ്രീസടയന്നാന 
കന്നാശവിലന്നായവിരുന കണനന്െ് അപ്പുഅച്ഛനനന്െ്റ ലപന്നാകറ്റവില് നവിന്നുസ കന്നാശന്െ് ലമന്നാഷവിച്ചന്െ് 
നല്കവിയവിട്ടുണന്െ്. 

കണനന്നായവിരുന്നുകന്നാസവില് ഒനന്നാമന അപ്പു രണന്നാമനുമന്നായവിരുന്നു. എനവിട്ടുസ 
അവരുനട സസൗഹവിദതവിനന്െ്ഭസഗനമന്നാന്നുസ വനവിടവില. അവരുനട മന്നാതന്നാപവിതന്നാകളസ 
നല കൂട്ടുകന്നാരന്നായവിരുന്നു.

കണനുസ അപ്പുവസ മവികച്ച റന്നാലങന്നാനട പതന്നാസ കന്നാസന്െ് പന്നാസന്നായവി. അവധവികന്നാലതന്െ്

കണനനഴുതവിയവിരുന ലനന്നാവലുകള കണന്െ് ഒരു
മന്നാസവികയവില് തുടര്ച്ചയന്നായവി എഴുതന്നാന

അവന നന്നാടവില് നവിന്നുസ തവിരുവനനപുരലതയന്െ്
ലപന്നായവി. ഒരു ലനന്നാവലവിനന്െ് ലകരളെ

സന്നാഹവിതസ അകന്നാഡമവി  പുരസന്നാരസ ലഭവിച്ചു. അതവിനു
കവിടവിയ തുക നകന്നാണന്െ് അവന

പഠനസ തുടര്ന്നു. കണനന്െ് നനലന്നാരു സമയസ
ആയവിരുന്നു അതന്െ്. എനന്നാല് അപ്പുവവിനന്െ്

അത്ര നലതന്നായവിരുനവില. അവനനന്െ്റ അച്ഛനനന്െ്റ
കച്ചവടസ അവതന്നാളെതവിലന്നായവി.

കട നകണവിയവില് നപട്ടുലപന്നായ അച്ഛന ആത്മഹതസ നചയന്െ്തു. ഇതു കണ്ടു 
സഹവികന്നാനത അമ്മ നനഞ്ചു നപന്നാടവി മരവിച്ചു. കണനുമന്നായവി ബന്ധനപടന്നാനന 
ശ്രമവിച്ചവിട്ടു നടനവില.

അപ്പുവവിനനന്െ്റ വഗ്രീടുസ മറ്റുസ ജപവി നചയന്െ്തു. എലന്നാസ വവിറ്റവിട്ടുസ കടസ തഗ്രീര്നവില. അപ്പു 

ഒളെവിച്ചന്നാടവി. അടുത ദവിവസസ കണനന തവിരകവി എതവിയ കണലനന്നാടന്െ് 
അയല്വന്നാസവിയന്നായരമ കന്നാരസങ്ങള പറഞ. കണന അപ്പുവവിനന പലയവിടത്തുസ 
തവിരകവി അലപന്നാലഴക്കുസകണന അറവിയനപടുന ഒരു സന്നാഹവിതസകന്നാരനന്നായവി 
മന്നാറവിയവിരുന്നു.35 വര്ഷങ്ങളകഴവിഞ്ഞവിട്ടുസ കണനുസ അപ്പുവസ കണ്ടുമുടവിയവില. 
അങ്ങനനയവിരവിനക ഒരുനന്നാള കണന ഭക്ഷണസ കഴവികന്നാന കയറവിയ ലഹന്നാടലവില് 
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ലജന്നാലവികന്നാരനന്നായവിരുന അപ്പുവവിനന കണ്ടു.

കണന തനനന്െ്റ സമൂഹതവിലുണന്നായവിരുന നവിലയസ വവിലയസ മറനന്െ് അപ്പുവവിനന

ആലവിസഗനസ നചയന്െ്തു. വര്ഷങ്ങളക്കു ലശഷസ കണ അവരുനട സലനന്നാഷതവില്

മവിഴവികള ഈറനണവിഞ. കണന കന്നാരസങ്ങള തവിരകവിയലപന്നാഴന്നാണന്െ് അറവിഞ്ഞതന്െ്

അപ്പു കലസന്നാണസ കഴവിച്ചവില തനനന്െ്റ ജഗ്രീവവിതസ മുഴുവന ഇവവിനടയന്നായവിരുന്നു 
നചലവഴവിച്ചതന്െ് എനന്െ്. കണനുസ വവിവന്നാഹസ കഴവിച്ചവിലന്നായവിരുന്നു. കണന ഒരു വഗ്രീടു 
വന്നാങ്ങവി. അപ്പുവസ കണനുസ ഒരുമവിച്ചു ആ വഗ്രീടവില് തന്നാമസവികന്നാന തുടങ്ങവി. അങ്ങനന 
സലനന്നാഷലതന്നാനട

ജഗ്രീവവിനക അപ്പു ലരന്നാഗസ വന്നു മരവിച്ചു. കണന ഒരുപന്നാടന്െ് വവിഷമവിച്ചു. കണന തനനന്െ്റ

സുഹന്െ്റവിതവിനനന്െ്റ ഒന്നാര്മ്മയന്െ് നടന കന്നാരസങ്ങള വച്ചന്െ് ഒരു ലനന്നാവല് എഴുതവി. 

അതവിനന്െ്  'ഒന്നാര്മ്മയനട തഗ്രീരതന്െ് ' എനന്െ് ലപരന്െ് നല്കവി. ആ ലനന്നാവലവിനന്െ് ലദശഗ്രീയ 
പുരസന്നാരസ വനര കവിടവി.

                                                                          ആദവിതസ മലനന്നാജന്െ്  9B
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   ഒതര പരടരചകല മലയരവ പപകരരവ

ഒരളികല് ഒര  കകയളിടല അഞഒരളികല് ഒര  കകയളിടല അഞ
വെളിരലുകള് തമ്മളില് തര്കളിചവെളിരലുകള് തമ്മളില് തര്കളിച
..അവെരളില് ആരതാണസ്സ് പ്രധതാനളിഅവെരളില് ആരതാണസ്സ് പ്രധതാനളി

എന്നതതായളിരന്നു തര്കയുംഎന്നതതായളിരന്നു തര്കയും..
തള്ളവെളിരല് പേറ ഞ്ഞു തള്ളവെളിരല് പേറ ഞ്ഞു ''''എനയുംഎനയും

എടുകതാനുയും എഴുതതാനുയും ഞതാന്എടുകതാനുയും എഴുതതാനുയും ഞതാന്
പവെണയുംപവെണയും''. ''. ചൂണ്ടുവെളിരല് വെതാദളിചചൂണ്ടുവെളിരല് വെതാദളിച

,'',''എനളിടനയുയും ചൂണളികതാണളികതാനുയും   എനളിടനയുയും ചൂണളികതാണളികതാനുയും   ''''ഒന്നതാമതസ്സ്ഒന്നതാമതസ്സ്'' '' എന്നു സുചളിപളികതാനുയും ഞതാന്എന്നു സുചളിപളികതാനുയും ഞതാന്
പവെണയുംപവെണയും''. ''. നടുവെളിരല് പേറഞ്ഞുനടുവെളിരല് പേറഞ്ഞു,'' ,'' നതീളതളില് ഞതാനതാണസ്സ് ഒന്നതാമന് നതീളതളില് ഞതാനതാണസ്സ് ഒന്നതാമന് --ജന്മനതാജന്മനതാ

പനതതാവെസ്സ്പനതതാവെസ്സ്''. ''. അണളിവെളിരല് അവെകതാശടപടഅണളിവെളിരല് അവെകതാശടപട, '', ''വെളിവെതാഹപമതാതളിരയും അണളിയുന്നതസ്സ്വെളിവെതാഹപമതാതളിരയും അണളിയുന്നതസ്സ്
ഞതാനതാണസ്സ്ഞതാനതാണസ്സ്. . കുടുയുംബത്തുടന്സ്സ്റ കളിരതീടെവുയും പസ്നേഹതളിടന്സ്സ്റ പ്രതതീകവുമതാണസ്സ്കുടുയുംബത്തുടന്സ്സ്റ കളിരതീടെവുയും പസ്നേഹതളിടന്സ്സ്റ പ്രതതീകവുമതാണസ്സ്

പമതാതളിരയുംപമതാതളിരയും''. ''. ടചറുവെളിരല് പേറഞ്ഞുടചറുവെളിരല് പേറഞ്ഞു, '', ''ഏറ്റവുയും കൂടുതല് ഒതാമനതസ്വയുംഏറ്റവുയും കൂടുതല് ഒതാമനതസ്വയും
എനളികതാണസ്സ്എനളികതാണസ്സ്..കകടതതാഴതാന് ഞതാനതാണസ്സ് മുന്പേളില് നളില്ക്കുന്നകകടതതാഴതാന് ഞതാനതാണസ്സ് മുന്പേളില് നളില്ക്കുന്ന

പനതതാവെസ്സ്പനതതാവെസ്സ്''.''.അവെസതാനയും കകയുടടെ ഉടെമസ്ഥന് പേറഞ്ഞുഅവെസതാനയും കകയുടടെ ഉടെമസ്ഥന് പേറഞ്ഞു,'',''നളിങ്ങള് എലതാവെരയുംനളിങ്ങള് എലതാവെരയും
എനളികസ്സ് ഒരപപേതാടല പേസ്സ്റധതാനവുയും പേസ്സ്റളിയങ്കരവുയും ആണസ്സ്എനളികസ്സ് ഒരപപേതാടല പേസ്സ്റധതാനവുയും പേസ്സ്റളിയങ്കരവുയും ആണസ്സ്..ഒറ്റയസ്സ്കസ്സ് നളിന്നതാല്ഒറ്റയസ്സ്കസ്സ് നളിന്നതാല്
നളിങ്ങള് നളിസഹതായരതാണസ്സ്നളിങ്ങള് നളിസഹതായരതാണസ്സ്..എന്നതാല് ഒത്തു ശസ്സ്റമളിച്ചതാല് നളിങ്ങള്കസ്സ് എനയുംഎന്നതാല് ഒത്തു ശസ്സ്റമളിച്ചതാല് നളിങ്ങള്കസ്സ് എനയും

ടചയതാന് സതാധളിക്കുയുംടചയതാന് സതാധളിക്കുയും''.''.
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പ്രളയയ  ബകകരടവച ഓരമകള;  പകരളവ അതരജനവരചതക
മഹന്നാപ്രളെയതവില് നവിന്നുസ കരകയറുകയന്നാണന്െ്. ഓര്നതടുക്കുലമ്പന്നാള 
ഭയനപടുത്തുകയസ ഒരു മലയന്നാളെവിയന്നായതവില് അഭവിമന്നാനസ ലതന്നാന്നുകയസ നചയന 
നവിമവിഷങ്ങളണന്െ്. കുളെവില്നതനലവിനന്റെ സുഖമുള മഴലയന്നാര്മകള മനസവില് 
സൂക്ഷവിച്ചവിരുന മലയന്നാളെവി കണതന്െ് മഴയനട രസൗദ്രഭന്നാവസ, നൂറ്റന്നാണവിനല ഏറ്റവസ വലവിയ
പ്രളെയസ.

കന്നാലവര്ഷസ പതവിവവിലുമധവികസ ശകവി പ്രന്നാപവിക്കുനതന്െ് നന്നാസ ശ്രദവിച്ചവിരുനവില. എലന്നാ 
നകന്നാലലതയസ ലപന്നാനല കുടനന്നാടവില് മന്നാത്രസ ഒതുങസ മഴനകടുതവിയനട 
ദുരനങ്ങനളെനന്െ് ലകരളെസ കരുതവി. നവറുനതയങ തവിരവിച്ചു ലപന്നാകന്നാന വനതല എന 
സൂചന നല്കവി മലലയന്നാരങ്ങളെവില് വസന്നാപകമന്നായ മണവിടവിച്ചവിലുസ ഉരുളനപന്നാടലുസ. 
ഡന്നാമുകളെവില് ജലനവിരപന്െ് ഉയര്ന്നു തനന.

ജലനളിരപ്പുയരന്നു; ആശങ്കയുയും
ഇടുകവി അണനകടവിനല ജലനവിരപന്െ് ഉയരുന വന്നാര്തകള ആശങയന്െ് പകരസ 
ആകന്നാസഷലയന്നാനടയന്നാകുസ ഒരു പലക്ഷ മലയന്നാളെവികള ലകടതന്െ്. ഡന്നാമവിനന്റെ ഷടറുകള 
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തുറക്കുന ചരവിത്ര നവിമവിഷതവിനന്െ് സന്നാക്ഷസസ വഹവികന്നാനന്നായവി ഇടുകവിയവിലലകന്െ് 
ജനപ്രവന്നാഹസ.ട്രേയല് റണവിനന്നായവി തുറന ഷടറുകള പവിനഗ്രീടന്െ് അടലയണവി വനവില. 
ചരവിത്രതവിലന്നാദസമന്നായവി നചറുലതന്നാണവി അണനകടവിനന്റെ 5 ഷടറുകളസ ഉയര്തവി. 
കന്നാലവര്ഷസ അതവിനന്റെ എലന്നാ ഭഗ്രീകരലതന്നാനടയസ ആര്തലച്ചു. ലറന്നാഡുകള ഒലവിച്ചു 
ലപന്നായവി, വഗ്രീടുകള നവിലസനപന്നാതവി, കുന്നുകള ഇടവിഞ. രന്നാജസസ 72ാന്നാസ 
സശ്വന്നാതനസദവിനസ ആലഘന്നാഷവിക്കുലമ്പന്നാള ആശങയനട നവിഴല് വഗ്രീണവിരുന്നു 
ലകരളെതവിനന്റെ ആകന്നാശതന്െ്.

കസതാമളിപലകസ്സ്
കവിടവിയനതന്നാനക കയവിനലടുതന്െ് ദുരവിതന്നാശശ്വന്നാസ കസന്നാമ്പവിലലകന്െ് ഓടവിയവര്, വഗ്രീടവിനന്റെ 
രണന്നാസ നവിലയവില് അഭയസ പ്രന്നാപവിച്ചവര്, ചത്തുനപന്നാങ്ങവിയ വളെര്ത്തു മൃഗങ്ങള, 
ഒറ്റനപടന്െ് കുടുങ്ങവികവിടക്കുനവര്കന്നായള ഉറ്റവരുനട സഹന്നായന്നാഭസന്നാര്ത്ഥനകള. ഒരു
മനുഷസന്നായസവില് മറകന്നാന കഴവിയന്നാത നടുക്കുന ഓര്മകളെന്നാണന്െ് പ്രളെയസ 
സമ്മന്നാനവിച്ചതന്െ്.

മതസടതതാഴളിലതാളളികള്
ലകരളെതവിനന്റെ സസനസമന്നായവി മതസനതന്നാഴവിലന്നാളെവികള എതവി.
കുടുങ്ങവികവിടക്കുനവനര ലതടവി വഴവിയറവിയന്നാത ഇടങ്ങളെവിലൂനട കടലവിനന്റെ മകള 
ലപന്നായവി. സന്നാമൂഹസമന്നാധസമങ്ങള കണലട്രേന്നാള റൂമുകളെന്നായവി. സസനസവസ, ലപന്നാലഗ്രീസുസ, 
ഭരണകൂടവസ, ജനങ്ങളസ പ്രളെയസ തകര്കന്നാത നന്നാടന്നായവി ലകരളെനത 
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സകപവിടവിച്ചുയര്തവി

ഒറടകടകയര

കക്ഷവി രന്നാഷഗ്രീയ വസതസന്നാസമവിലന്നാനത ലകരളെസ ഒറ്റനകടന്നായവി മഹന്നാപ്രളെയനത ലനരവിട്ടു. 
ദുരനബന്നാധവിത പ്രലദശങ്ങള സന്ദര്ശവികന്നാന മുഖസമനവിയസ പ്രതവിപക്ഷലനതന്നാവസ 
ഒരുമവിനച്ചതവിയതവിനന ലദശഗ്രീയ മന്നാധസമങ്ങള വനര വന്നാഴന്െ്തവി പറഞ. എയര് 
ലവിഫന്െ്റ്റവിസഗവിലൂനട ഗര്ഭവിണവികനളെയസ കുടവികനളെയസ നപന്നാകവിനയടുതന്െ് സുരക്ഷവിത 
സന്നാനങ്ങളെവിനലതവിച്ചു. പ്രതഗ്രീക്ഷയനട പുല്നന്നാമ്പുകള വഗ്രീണ്ടുസ തളെവിര്ത്തു തുടങ്ങവി.

അതരജനവരകരവ

ലകന്ദ്രസഹന്നായവസ വവിലദശ സഹന്നായവനമന്നാനക തര്ക വവിഷയങ്ങളെന്നാനണങവിലുസ 
ലകരളെതവിനന്െ് അതവിജഗ്രീവവിനച്ച മതവിയന്നാകു. ഓലരന്നാ മലയന്നാളെവിയസ നമ്മുനട കരുതന്െ് 
തവിരവിച്ചറവിയണസ. നവിപലയയസ ഓഖവിലയയനമന്നാനക അതവിജഗ്രീവവിച്ചതുലപന്നാനല 
മഹന്നാപ്രളെയനതയസ ലകരളെസ ചങ്കൂറ്റലതന്നാനട ലനരവിടുകയന്നാണന്െ്. നവലകരളെസ 
നകടവിപടുകന്നാനന്നായവി.

   
                                                                         സവിത ശ്രഗ്രീധരന
                                                                          സകറ്റന്െ് മവിസന്െ്ട്രേസന്െ്
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 മഹകതകഗകനര
ഇനസയനട രന്നാഷപവിതന്നാവന്നായ 
മഹന്നാത്മന്നാഗന്നാന്ധവി ഗുജറന്നാതവിനല 
ലപന്നാര്ബന്ധറവില് 

ജനവിച്ചു. 1893 ല് 
ദക്ഷവിണന്നാഫവികയവിനലതവിയ ഗന്നാന്ധവിജവി 
വര്ണവവിലവചനതവിനനതവിനര

 ശകമന്നായവി 
ലപന്നാരന്നാടവി.സശ്വന്നാതനസസമരനന്നായകനന്നായ
ഗന്നാന്ധവിജവി ഇനസന ജനതനയ

മുഴുവനന്െ് നയവിച്ചന്െ് സശ്വന്നാതനസതവിലലനകതവിച്ചു.

                           ഇനസകന്െ് സശ്വന്നാതനസസ ലനടവിതരുനതവില് പ്രധന്നാനപങന്െ് വഹവിച്ചതന്െ്

ഗന്നാന്ധവിജവിയന്നാണന്െ്.സതസസ,അഹവിസസ എനവിവയന്നായവിരുന്നു അലദ്ദേഹതവിനന്റെ 
ആയധങ്ങള

ഗന്നാന്ധവിജവിയനട ധഗ്രീരതയ്ക്കു മുനപവില് ബവിടഗ്രീഷുകന്നാര് പരന്നാജയനപടുകയന്നാണന്െ് 
ഉണന്നായതന്െ്.   അലദ്ദേഹതവിനന്റെ  ആത്മകഥയന്നാണന്െ് 'എനന്റെ സതസന്നാലനശ്വഷണ 

പരഗ്രീക്ഷണങ്ങള'.

  1948-ല് ബഗ്രീര്ളെന്നാമന്ദവിരതവില് നടന പ്രന്നാര്ത്ഥന ലയന്നാഗതവില് വച്ചന്െ്

ഒരു മതഭന്നാനന ഗന്നാന്ധവിജവിനയ നവടവിനവച്ചു നകന്നാന്നു.

                                                                                 വവിഷന്െ് ണു ബവി.
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 ഗരരരവരടനറ പരനകണവ

കസൗരവരുനടയസ പന്നാണ്ഡവരുനട യസ ഗുരുവന്നായവിരുന്നു ലദ്രന്നാണന്നാചന്നാരസര്.ഒരു ദവിവസസ 
അലദ്ദേഹസ ശവിഷസനന്നാനരനയലന്നാസ അടുത്തു വവിളെവിച്ചു.എനവിടന്െ് പറഞ
:,''കുമന്നാരനന്നാലര,നവിങ്ങളെവില് ആരന്നാണന്െ് അസന്െ്റവവിദസയവില് ഏറ്റവസ ലകമന?  ഒരു 
പരഗ്രീക്ഷണസ നടതന്നാസ”.
പരഗ്രീക്ഷണസ എനന്നാനണനറവിയന്നാന കസൗരവറുസ പന്നാണ്ഡവരുസ ആകന്നാസക്ഷലയന്നാനട 
ഗുരുവവിനന ലനന്നാകവിനവിന്നു.അലപന്നാള അലദ്ദേഹസ മരസ ചൂണവികന്നാണവിച്ചു.മരതവില് ഒരു 
പക്ഷവിയനട പന്െ്റതവിമ തൂകവിയവിടവിരുന്നു."ആ പക്ഷവിനയ അനമ്പയന്െ്തു 
വഗ്രീഴന്െ്തണസ" .ഗുരു പറഞ.
ഉടന തനന എലന്നാവരുസ അമ്പുസ വവിലമന്നായവി പക്ഷവിനയ ഉനസ വച്ചന്െ് തയന്നാറന്നായവി 
നവിന്നു.ഗുരു ആദസസ യദവിഷവിരനനറ അടുത്തു നചന്നു.എനവിട്ടു ലചന്നാദവിച്ചു:'' 
യധവിഷന്െ് ഠവിരന്നാ,കുമന്നാരനവിലപന്നാള എനനന്നാനക കന്നാണുന്നുണന്െ് ?”
''ഞന്നാന ആ മരവസ അ തവിനല പക്ഷവിനയയസ അങ്ങനയയസ കന്നാണുന്നുണന്െ് '' 
യധവിഷവിരന പറഞ.
''അമ്പുസ വവിലസ തന്നാനഴ വച്ചവിടന്െ് മന്നാറവിനവിലനന്നാള"  ഗുരു അറവിയവിച്ചു.എനവിടന്െ് 
ദുലരസന്നാധനലനന്നാടന്െ് ലചന്നാദവിച്ചു:'' കുമന്നാരന്നാ ഇലപന്നാള എനനന്നാനക കന്നാണുന്നുണന്െ് ?'' '' 
ചുറ്റുമുളെളെ എലന്നാസ തനന ഞന്നാന കന്നാണുന്നുണന്െ്.അസന്െ്റസ നതന്നാടുകനട ഗുലരന്നാ ?''  
ദുലരസന്നാധനന ലചന്നാദവിച്ചു.
ദുലരസന്നാധനലനന്നാടുസ മന്നാറവി നവില്കന്നാന ഗുരു പറഞ.
യധവിഷവിരനുസ  ദുലരസന്നാധനനുസ  പറഞ്ഞതു  തനയന്നാണന്െ്  മറ്റു  ശവിഷസനന്നാരുസ
പറഞ്ഞതന്െ്.അവലരന്നാനടലന്നാസ അമ്പുസ വവിലസ തന്നാനഴ വയന്നാന ഗുരു അറവിയവിച്ചു.
ഒടുവവില്  അര്ജ്ജുനനനറ  ഊഴമന്നായവി.''അര്ജ്ജുനന്നാ,കുമന്നാരന  എനന്നാണവിലപന്നാള
കന്നാണുനതന്െ്?''  ഗുരു തവിരകവി.
''ഗുലരന്നാ, ആ പക്ഷവിയനട കഴുതന്െ് മന്നാതന്െ്റലമ കന്നാണുന്നുളെള '' അര്ജ്ജുനന പറഞ.
''ശരവി,  അസന്െ്റമയലച്ചന്നാള.''  ഗുരു  അനുവന്നാദസ  നല്കവി.ഉടനന  അര്ജ്ജുനനനറ
വവിലവില്  നവിനന്െ്  അസന്െ്റസ  കുതവിച്ചു  പന്നാഞ.  അടുത  നവിമവിഷസ  പക്ഷവി  പന്െ്റതവിമ യനട
കഴുതവില് അസന്െ്റസ തറച്ചന്െ്  അതന്െ് തന്നാലഴകന്െ് വഗ്രീണു! 
അതന്െ്  കണന്െ്  സലനന്നാഷവന്നാനന്നായ  ഗുരു  പറഞ:''അര്ജ്ജുനന  പക്ഷവിനയ
വഗ്രീഴന്െ്തവിയതന്െ് കണവിലല  കന്െ്റവിതസന്െ് സലതന്െ് മന്നാതന്െ്റസ ശന്െ്റദവിച്ചന്െ് അസന്െ്റസ നതന്നാടുതതു
നകന്നാണന്നാണന്െ്  സന്നാധവിച്ചതന്െ്  .പല  കന്നാരസങ്ങള   ലനന്നാകവി  നവിന  നവിങ്ങളകന്നാര്ക്കുസ
അതവിനു കഴവിയവിനലനന്െ്  എനവികറവിയന്നാമന്നായവിരുന്നു''.
ഗുരു  പറഞ്ഞതന്െ്  ശവിഷസനന്നാര്കന്െ്  മനസവിലന്നായവി.അവര്  അലദ്ദേഹനത  തന്നാണു
വണങ്ങവി.
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സസ്വപയും

   സസ്വപയും കതാണുകടയന്നതസ്സ് മനുഷസരടടെ കനസര്ഗളിക വെതാസനയതാണസ്സ്,
സളിദളിയതാണസ്സ്. സസ്വപയും നതാപളയളിപലക്കുള്ള പഗതാപുരവെതാതളിലുകള് തുറക്കുന്നു.

അതുടകതാണതാണസ്സ് എ പേളി ടജ അബസ്സ്ദുള്കലതായും കുടളികപളതാടെസ്സ് വെലളിയതുയും
അസതാധസമതായതുയും (Dream the Big, Dream the Impossible)സസ്വപയും കതാണതാന്
നളിര്പദശളിച്ചതസ്സ്. അടതതാര തുടെകമതാണസ്സ്. സസ്വപങ്ങള് നതാപളക്കുള്ള പമതാഹങ്ങള്കസ്സ്

പേളിറവെളി നല്കുന്നു. അതസ്സ് വെരയുംകതാലപതക്കുള്ള പ്രതതീക്ഷകള് കൂടെളിയതാണസ്സ്. ആ
പ്രതതീക്ഷകളളില്നളിന്നതാണസ്സ് ലക്ഷസപമടതന്നസ്സ് തളിരളിച്ചറളിയുന്നതസ്സ്. ലക്ഷസങ്ങളളിപലക്കുള്ള

മതാര്ഗയും ടതളളിയുന്നതസ്സ്. ലക്ഷസതളിപലടകതളിപച്ചരതാനുള്ള
തതീവ്രശമങ്ങളപപതാഴതാണസ്സ് സജതീവെമതാകുന്നതസ്സ്; ലക്ഷസപ്രതാപളിയളിടലതളിപച്ചരന്നതുയും.

സസ്വപങ്ങളുടടെ രസതന്ത്രമപനസ്വഷളിക്കുന്നതളിടലതാര ടകകൌതുകമുണസ്സ്. ഒരതാള്കസ്സ്
അയതാളുടടെ സസ്വപതളിടന്റെ പവെരകള് കടണതതാന് അടതതാര രസകരമതായ

അപനസ്വഷണമതായളിരളിക്കുയും:

1). പ്രതളികൂല സതാഹചരസങ്ങളളില് നളിന്നസ്സ് ചളിലരടടെ സസ്വപയും രൂപേയും ടകതാള്ളുന്നു.

വെളിഷമങ്ങളുയും സയുംഘര്ഷങ്ങളുടമതാരക്കുന്ന കടെല് നതീനളികടെകതാനതാണസ്സ്  അവെര്

സസ്വപയും കതാണുന്നതസ്സ്. വെളിഷമങ്ങള്കറുതളി വെരതതാനവെര് സസ്വപളിക്കുന്നു.
പേരളിമളിതളികടളയുയും പേരളിധളികടളയുയും മറളികടെകതാനതാണവെരടടെ സസ്വപയും. ചതാര്ളളി

ചതാപേസ്സ്ളളിന് എന്ന അനശസ്വര പ്രതളിഭടയ കുറളിപച്ചതാര്ക്കുക. കുടളികതാലടത
കഷ്ടപതാടുകളളില് അപദ്ദേഹതളിടന്റെ സസ്വപങ്ങുടടെ പവെരകളതാണസ്സ് കളിടെക്കുന്നു. ഒര
പസ്റ്റേജസ്സ് ടപേര്പമതാര്മറതായ അമ്മയസ്സ്കസ്സ് ലഭളിക്കുന്ന നതാണയങ്ങളുയും പനതാടകളുയും
ടപേറുകളിടയടുതസ്സ് കൂടളിയ ഒര ആണ്കുടളി ചതാപേസ്സ്ളളിനസ്സ് പേളിന്നളിടലപപതാഴുമുണസ്സ്.

പേടളിണളിടയക്കുറളിചള്ള അഭ്രകതാവെസതളിനസ്സ് പേളിന്നളില് കുടളികതാല സങ്കടെങ്ങളുണസ്സ്.
ചളിലര്കസ്സ് അവെരടടെ സതാഹചരസങ്ങളുയും ചുറ്റുവെടവുമ സസ്വപങ്ങള്കസ്സ് വെളിതസ്സ് പേതാകുന്നു.

 2). ജതീവെളിതതളില് സസ്വനമതാടയതാര രചന, പവെറളിടടതാര സൃഷ്ടളി, നടെതണടമന്ന
പമതാഹങ്ങളളില് നളിന്നതാവുയും ചളിലരടടെ സസ്വപങ്ങളുടടെ അങ്കുരമുയരക.

പുതുതതാടയതാന്നസ്സ് കടണതതാനുള്ള പമതാഹമതാണതസ്സ്. ഇലതായസ്സ്മകളളില് നളിന്നല,
നളിലനളില്ക്കുന്ന പേലതളില് നളിന്നുയും പവെര്ടപേടസ്സ് നളില്ക്കുന്ന മടറ്റതാന്നളിടന്റെ

സൃഷ്ടളിയതാണസ്സ് സസ്വപതളിടന്റെ അടെളിതറ. പറതാബര്ടസ്സ് പഫതാസ്റ്റേളിടന്റെ വെളിഖസതാതമതായ 
പ്രപവെശളികതാത പേതാത (The Road Not Taken) എന്ന കവെളിതയളിടല അവെസതാന

വെരളികള് ഇങ്ങടന: 
'പവെറളിട നളില്ക്കുന്നളിരപേതാതകള് കതാടളില്, പേളിടന്ന ഞതാനുയും

എമതാടുയും പപേര് യതാത്ര ടചയതാപതാത ഞതാന് സസ്വതീകരളിച
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സര്വെമതാറ്റതളിനുയും കതാരണമതുമതാത്രയും'
പുതുവെഴളികടളക്കുറളിചള്ള സസ്വപങ്ങളതാണസ്സ് ചളിലരടടെ വെളിജയതളിടന്റെ ഉത്ഭവെപകനയും.

3). ഒരതാള് മടറ്റതാരതാളളിടന്റെ സസ്വപതളിനസ്സ് പ്രപചതാദനമതായളിതതീരതാറുണസ്സ്. വെസകളിയുടടെ
പ്രവൃതളികപളതാ  വെളിഭതാവെനയും ടചയസ്സ്ത ആശയങ്ങപളതാ ഒരതാളളിടന്റെ സസ്വപതളിനസ്സ്

വെളമതായളി മതാറുന്നു. അതസ്സ് മതാതതാപേളിതതാകളതാകതായും. എടന്റെ എലതാവെളിധ
വെളിജയങ്ങള്ക്കുയും കതാരണമതായളിതതീര്ന്നതസ്സ് എടന്റെ പ്രളിയടപട അമ്മടയന്നസ്സ്,

ജര്മനളിയളില് ഫര്ണളിച്ചര് വെളില്പനതാശയുംഖലകള് ഉണതാകളിയ കതാള് കുപബല്. ഒര
പ്രതളിഭ മടറ്റതാര പ്രതളിഭയുടടെ സസ്വപതളിനസ്സ് പ്രപചതാദനശകളിയതായളി മതാറുന്നു. കറുത

വെര്ഗകതാരടടെ ഇതളിഹതാസപുരഷനതായ മതാര്ടളിന് ലൂതര് കളിങ്ങസ്സ് ജൂനളിയറളിനസ്സ്
ആരതാധനതാമൂര്തളി മഹതാതതാഗതാനളിയതായളിരന്നു. അടെളിച്ചമര്തടപടുകയുയും

പേതീഡളിപളികടപടുകയുയും ടചയസ്സ്ത കറുത വെര്ഗകതാരടടെ വെളിപമതാചനമതായളിരന്നു
മതാര്ടളിന് ലൂതര്കളിങ്ങളിടന്റെ സസ്വപയും. സതാമൂഹളിക സമതസ്വതളിടന്റെ ഒര പലതാകയും. 1963

ആഗസസ്സ് 28 നസ്സ്  വെതാഷളിങസ്സ്ടെണ് ഡളിസളിയളില്വെച്ചസ്സ് മതാര്ടളിന് ലൂതര് കളിങസ്സ് ജൂനളിയര്
നടെതളിയ പേതളിപനഴസ്സ് മളിനളിറ്റസ്സ് പ്രഭതാഷണതളില് ടവെളളിടപടുതളിയ സസ്വപയും. 'ഒര നതാള്
ഈ രതാജസയും അതളിടന്റെ ടപേകൌരന്മതാര്ടകതാകയുയും അതളിടന്റെ യഥതാര്ഥ അര്ഥതലയും
പ്രദതാനയും ടചയതാന് മതാത്രയും ഉയരകയുയും ശമളിക്കുകയുയും ടചയ്യുന്നതസ്സ് ഞതാന് സസ്വപയും

കതാണുന്നു. എലതാവെരയും തുലസരതായതാണളിവെളിടടെ ജനളിക്കുന്നടതന്ന സതസയും
മുറുടകപളിടെളിക്കുന്നതസ്സ് സസ്വയയും ടവെളളിടപടുത്തുന്നതതാടണടന്റെ സസ്വപയും'.

4). ഒരവികലുസ സശ്വപസ കന്നാണന്നാതവിരവികന്നാന സന്നാധവികന്നാതതുനകന്നാണന്െ് ചവിലര് സശ്വപസ 
കന്നാണുന്നു. അവരുനടലയന്നാ അവരുനട ലദശതവിനന്റെലയന്നാ അദമസമന്നായ 
അഭവിലന്നാഷങ്ങളെവില്നവിനന്നാണന്െ് സശ്വപസ തളെവിര്ക്കുനതന്െ്. ദക്ഷവിണന്നാഫവികയവിനല 
സശ്വന്നാതനസസമര ലനതന്നാവന്നായ നനല്സണ മലണലയനട സശ്വപതവിനന്റെ 
ചവിറകുകളെരവിയന്നാന ഇരുമ്പഴവികളകന്െ് കഴവിഞ്ഞവില. ദഗ്രീര്ഘകന്നാല തടവറവന്നാസസ 
സശ്വപനത ചുട്ടുകരവിച്ചവില. ലറന്നാബണ ദശ്വഗ്രീപവിലുസ നപളസന്െ്മൂര്, വവികന്െ്ടര് വവിനസ്റ്റന 
എനവിവവിടങ്ങളെവിലുമുള തടവറകളെവിലന്നായവിരുന്നു ഇരുപതവിലയഴന്െ് വര്ഷകന്നാലസ. 
ഭരണകൂടതവിനന്റെ കവിരന്നാത പ്രവൃതവികളകന്െ് മലണലയനട സശ്വപച്ചവിറകന്െ് 
തളെര്തന്നാനുമന്നായവില. സശ്വപവികന്നാതവിരവികന്നാനന്നാവന്നാതതവിനന്നാലവര് ജഗ്രീവവിക്കുന്നു.

സശ്വപതവിനന്റെ മൂലകന്നാരണനമനന്നായന്നാലുസ സശ്വപ സഫലഗ്രീകരണസ പലര്ക്കുസ 
അനവിവന്നാരസമന്നായവിതഗ്രീരുന്നു. സശ്വപസഫലഗ്രീകരണമവിലന്നാനത അവര്കന്െ് ജഗ്രീവവിതമവില. 
സശ്വപതവിനന്റെ ലവരുകള മുളെച്ചതന്െ് ഏതന്െ് മണതടതവിലന്നാനണനവര് 
പരതുനവില.സശ്വപതവിനന്റെ കന്നായന്െ്ഫലങ്ങളെന്നാണവരുനട ലക്ഷസസ. മഹല് 
പ്രതവിഭകളകന്െ് മന്നാത്രമല, സന്നാധന്നാരണകന്നാരന്നായ മനുഷസര്ക്കുസ ഇതു സസഭവവിക്കുന്നു.

                                                                                    അനഗ്രീഷന്െ് നക വവി

                                                                                     സകറ്റന്െ്  മന്നാസ്റ്റര്          
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നനര
മധസ ആഫവികയവിനല ഒരു ഉളനന്നാടന പ്രലദശസ. ബവിസവിനസന്െ് ആവശസതവിനന്നായവി 
എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ്  എന ഒരു നവളകന്നാരന കന്നാറവില്പന്നാഞ ലപന്നാകുകയന്നായവിരുന്നു 
കഴവിവതുസ ലവഗസ നഗരതവിനലതണസ . ലജന്നാലവിനയന്നാനക കഴവിഞ്ഞന്െ് ഇരുട്ടുനതവിനു 
മുനപന്െ് തവിരവിനക വഗ്രീടവിനലത്തുകയസ ലവണസ . അതവിനന്നാല് തനനയന്നാണന്െ്  നല 
എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ്  ലവഗതവില് വന്നാഹനസ ഒന്നാടവിച്ചതന്െ്. 

              മഴകന്നാലമന്നാണന്െ് ഇടയന്െ് നദവിയവില് നവളസ നപരുകുസ . അതന്െ് എലപന്നാനഴനന്െ് 
പറയന്നാനന്നാവവില. പവിനന , ലറന്നാഡന്െ് ഏതന്െ് നദവി ഏതന്െ് എന്നു തവിരവിച്ചറവിയന്നാന പറ്റവില. 
ഇരുടന്നായന്നാല് അപകടസ ഇരടവിയന്നാണന്െ്.

                           കുറച്ചുകൂടവി ലവഗസ ലപന്നാകണസ എനന്െ് എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ്  വവിചന്നാരവിച്ചു. 
അലപന്നാലഴക്കുസ വഗ്രീണ്ടുസ മഴനയതവി. ആഞ്ഞടവിക്കുന മഴയവില് വന്നാഹനസ ഒന്നാടവിക്കുക 
വവിഷമമന്നാണന്െ്.

                          അലപന്നാഴന്നാണന്െ് മുനവില് വലവിനയന്നാരു പന്നാറ കണതന്െ്.ലറന്നാഡവിനു ക്രതസസ 
നടുവവില്!

         എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ്   വന്നാഹനസ നവി൪തവി. പന്നാറയനട ഒരു വശത്തുകൂടവി കഷവിച്ചന്െ് 
വന്നാഹനതവിനന്െ് കടന്നുലപന്നാകന്നാസ. പലക്ഷ, സൂക്ഷവികണസ. അപ്പുറസ 
അഗന്നാധമന്നായനകന്നാകയന്നാണന്െ്

                          നപനടനന്െ് ഒരു ബന്നാലന അവവിനട എതവി.ചവിലവിനപ്പുറസ അവനനറ 
മുഖസ കണ്ടു.നനനഞ്ഞന്നാലവിച്ചന്നാണന്െ് നവിപന്െ്.

                          എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് ചവിലന്െ് തന്നാഴന്െ്തവി.

''സന്നാര്, ഞന്നാനന്നാണന്െ് ഈ പന്നാറകലന്െ് ലറന്നാഡവിലവിടതന്െ്.ഞന്നാനതു മന്നാറ്റവിതരന്നാസ. ''

എഡശ്വന്നാര്ഡവിനന്െ് അരവിശസ വന്നു,വഴവിയനട നടുവവില് കലന്െ് ഇടന്െ് വന്നാഹനസ 
തടയക.പവിനന, പണസ വന്നാങ്ങവി ആ പന്നാറകലന്െ് മന്നാറ്റവിനകന്നാടുക്കുക.

                    ''ഇതന്നാണു നവിനനറ പണവി അലല?''

  '' അല സന്നാര്, എനനറ അമ്മനയ ആശുപത്രവിയവിനലതവികണസ. ഞന്നാന ഇതുവഴവി 
ലപന്നായ എലന്നാ വന്നാഹനങ്ങളക്കുസ സക കന്നാണവിച്ചു.ആരുസ 
നവിര്തവിയവില.അതവിനകന്നാണന്നാണന്െ് ഞന്നാന ലറന്നാഡവിനു നടുവവില് പന്നാറകലവിടതന്െ്...... ''ആ 
ബന്നാലന അലപക്ഷന്നാപൂര്വസ നവിന്നു.

                  എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് നപന്നാടവിനതറവിച്ചു.'' വന്നാഹനസ തടഞനവിര്തവിയന്നാലണന്നാ നഗ്രീ 
സഹന്നായസ ലചന്നാദവിക്കുനതന്െ്? ഇനതന്തു മരസന്നാദ? നവിനനറ അമ്മനയ ആശുപത്രവിയവില് 
നകന്നാണ്ടു ലപന്നാകന്നാന എനവിക്കു മനസവില.''

                 ഇത്രയസ പറഞ്ഞന്െ് ആ നപരുമഴയതന്െ് കലന്െ് ഉരുടവിമന്നാറ്റന്നാന എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് 
തനന മുനവിടറങ്ങവി.
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                 '' ലവണ സന്നാര്, സന്നാര് നനയണ ഞന്നാന തനന കലന്െ് മന്നാറ്റന്നാസ,'' ഇത്രയസ 
പറഞ്ഞന്െ് ആ ബന്നാലന പന്നാറകലന്െ് ലറന്നാഡവിനനറ ഒരു വശലതകന്െ് ഉരുടവിമന്നാറ്റവി. 
എഡശ്വന്നാര് ഡന്െ് ഒരു നവിമവിഷസ അവനന ലനന്നാകവി എഡശ്വന്നാര്ഡവിനന്െ് കരുണ ലതന്നാനവി.

               '' നവിനനറ അമ്മയന്െ് എന്തുപറ്റവി?'' അയന്നാള ലചന്നാദവിച്ചു.

               '' ശശ്വന്നാസസ കഴവികന്നാന വവിഷമവിക്കുകയന്നാണന്െ്. തഗ്രീനര വയ അവന 
ഏങ്ങലടവിച്ചുനകന്നാണന്െ് പറഞ. ആരുസ വണവി നവിര്തന്നാനത വനലപന്നാഴന്നാണന്െ് ഞന്നാന 
കലന്െ് മറവിച്ചവിട്ടു വഴവി തട ഞ്ഞതന്െ്.''

                 എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് പവിനനന്നാന്നു പറഞ്ഞവില. അവനനന്െ്റ അമ്മനയ 
ആശുപത്രവിയവില് നകന്നാണ്ടുലപന്നാകുക തനന എനയന്നാള ഉറപവിച്ചു.

                  പലക്ഷ, തനനറ പദവിതവികനളെന്നാനക അലതന്നാനട നതറ്റുസ. സമയതവിനന്െ് 
നഗരതവിനലതന്നാന പറ്റവില. മടകയന്നാത്രയസ സവകുസ. എനന്നാ നചയ?

                  സമഗ്രീപത്തുള നചറവിനയന്നാരു മണവഗ്രീടവില് അവശനവിലയവില് 
കവിടക്കുകയന്നായവിരുന്നു അമ്മ. ആ ബന്നാലന പന്നാറകലന്െ് ലറന്നാഡവിനനറ ഒരു 
വശലതകന്െ് ഉരുടവിമന്നാറ്റവി .

                 എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് ഒരു നവിമവിഷസ അവനന ലനന്നാകവി എഡശ്വന്നാര്ഡവിനന്െ് കരുണ 
ലതന്നാനവി.നവിനനറ അമ്മയന്െ് എന്തുപറ്റവി ? അയന്നാള  ലചന്നാദവിച്ചു.

                ശശ്വന്നാസസ കഴവികന്നാന വവിഷമവിക്കുയന്നാണന്െ്. തഗ്രീനര വയ അവന 
ഏങ്ങലടവിച്ചുനകന്നാണന്െ് പറ ഞ.ആരുസ വണവി നവിര്തന്നാനത വനലപന്നാഴന്നാണന്െ് ഞന്നാന 
കലന്െ് മറവിച്ചവിട്ടു വഴവി തടഞ്ഞതന്െ്.

              എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് പവിനനന്നാന്നുസ പറഞ്ഞവില. അവനനറ അമ്മനയ 
ആശുപത്രവിയവില് നകന്നാണ്ടുലപന്നാകുക തനന എനയന്നാള ഉറപവിച്ചു.

                പലക്ഷ, തനനറ പദതവികനളെന്നാനക അലതന്നാനട നതറ്റുസ.സമയതവിനന്െ് 
നഗരതവിനലതന്നാന പറ്റവില. മടകയന്നാത്രയസ സവകുസ. എനന്നാ നചയ?

                സമഗ്രീപത്തുള നചറവിനയന്നാരു മണവഗ്രീടവില് അവശനവിലയവില് 
കവിടക്കുകയന്നായവിരുന്നു അമ്മ. ആ ബന്നാലന അവനനറ അമ്മനയ തന്നാങ്ങവി കന്നാറവില് 
കയറ്റവി. എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് വണവി തവിരവിച്ചു വവിട്ടു.ആ അമ്മനയ ആശുപത്രവിയവില് അഡന്െ്മവിറ്റന്െ് 
നചയന്െ്തന്െ് അയന്നാള പുറതവിറങ്ങവി.

                മഴകന്െ് ഇതവിരവി ശമനമന്നായതുലപന്നാനല ലതന്നാനവി. ഹസ,ഒരു മണവിക്കൂലറന്നാളെസ 
പന്നാഴന്നായവി. അയന്നാള കന്നാറവില് കയറവി ഇരുന സമയതന്െ് ആ ബന്നാലന ഒന്നാടവിവന്നു.

               ലഡന്നാകന്െ്ടര് മരുന്നു നകന്നാടുത്തു. ഇനവി അമ്മയന്െ് സുഖമന്നാകുസ.വളെനര 
നന്ദവിയണന്െ് സന്നാര്. സന്നാറന്നാണന്െ് അമ്മയനട ജഗ്രീവന രക്ഷവിച്ചതന്െ്. അവന പറഞ.

              എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് ഒന്നു മൂളക മന്നാത്രസ നചയന്െ്തു. അവനനറ കന്നാരസസ രക്ഷനപട്ടു. 
പലക്ഷ, അതവിനനറ ലപരവില് തനവിക്കുണന്നായ സമയസ നഷലമന്നാ? അയന്നാളകന്െ് 
ലദഷസമന്നാണന്െ് ലതന്നാനവിയതന്െ്. നപനടനന്നാണന്െ് ഒരന്നാള ഒന്നാടവിവനന്െ് ആ വന്നാര്ത 
അറവിയവിച്ചതന്െ്!

      ബന്നാസഗവി നദവി കരകവവിഞ. പന്നാലസ ഒഴുകവിലപന്നായവി. കുനറ ഏനറ വന്നാഹനങ്ങള 
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അപകടതവില്നപട്ടു.

              അലങ്ങന്നാട്ടു ലപന്നാകരുതന്െ് എനന്െ് അയന്നാള മുനറവിയവിപ്പു നല്കവി. നഗരസ 
മുങകയന്നാണന്െ്. ആളകള കൂടമന്നായവി മറ്റു സലങ്ങളെവിലലക്കു പന്നാലന്നായനസ 
നചയകയന്നാണലത്ര!

         ഒരു നവിമവിഷസ എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് സസഭവിച്ചു നവിന്നുലപന്നായവി. ആ ബന്നാലന വണവി 
തടഞനവിര്തവിയവിലന്നാരുനനങവില് തന്നാനുസ ആ പന്നാലതവില് കുടുങമന്നായവിരുന്നു. 
വന്നാഹനസ മന്നാത്രമല തനനറ ജഗ്രീവനുസ അപകടതവിലന്നാലയനന ! എഡശ്വന്നാര്ഡന്െ് 
വന്നാഹനതവില് നവിനവിറങ്ങവി ആ ബന്നാലനു ലനനര നചന്നു. അയന്നാള ആ കുടവിനയ 
നകടവിപവിടവിച്ചുനകന്നാണന്െ് പറഞ '' നന്ദവി ഞന്നാനന്നാണന്െ് പറലയണതന്െ്. നഗ്രീ എനനറ ജഗ്രീവന 
രക്ഷവിച്ചു. ''

                                                                                               സന്നാന്ദ്ര ഉദയന

                                                                                                9B  
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കലന്നാ പ്രതവിഭകള
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       'പേടയും പപേതാടല' ഇവവിനട പൂര്ണമന്നാവകയന്നാണന്െ്. ഞങ്ങളനട ഈ നചറവിയ വലവിയ

      കലന്നാസൃഷവിക്കുലവണ എലന്നാ പ്രലചന്നാദനവസ നല്കവിയ ഞങ്ങളനട

       നഹഡന്െ്മവിസന്െ്ട്രേസന്െ് ഒന്നാമനകുമന്നാരവി ടഗ്രീച്ചറവിനുസ,അധസന്നാപകര്ക്കുസ ഞങ്ങളക്കുലവണ

       മന്നാര്ഗ്ഗനവിര്ലദ്ദേശങ്ങളസ സഹന്നായസഹകരണവസ നല്കവിയ സകറ്റന്െ് മന്നാസ്റ്റര്

       അനഗ്രീഷന്െ് സന്നാറവിനുസ  സകറ്റന്െ് മവിസന്െ്ട്രേസന്െ് സവിത ടഗ്രീച്ചറവിനുസ  ലകന്നാഴലഞ്ചേരവി

       സബന്െ്ജവിലയനട മന്നാസ്റ്റര്നട്രേയവിനര് ബ്ലസവി ഫവിലവിപന്െ് ടഗ്രീച്ചറവിനുസ ലവിറ്റവില് സകറ്റന്െ്

       യൂണവിറ്റവിനനറ ലപരവിലുള നന്ദവി  ഞന്നാന ലരഖനപടുത്തുന്നു.

                   

                                            ആദവിതസ മലനന്നാജന്െ്

                                            ലവിറ്റവില് സകറ്റന്െ്സന്െ്  യൂണവിറ്റന്െ് ലഗ്രീഡര്
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	ഒറ്റക്കെട്ടായി

	മഹാത്മാഗാന്ധി
	ഗുരുവിന്െറ പരീക്ഷണം
	സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുകയെന്നത് മനുഷ്യരുടെ നൈസര്ഗിക വാസനയാണ്, സിദ്ധിയാണ്. സ്വപ്നം നാളേയിലേക്കുള്ള ഗോപുരവാതിലുകള് തുറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എ പി ജെ അബ്ദുള്കലാം കുട്ടികളോട് വലിയതും അസാധ്യമായതും (Dream the Big, Dream the Impossible)സ്വപ്നം കാണാന് നിര്ദേശിച്ചത്. അതൊരു തുടക്കമാണ്. സ്വപ്നങ്ങള് നാളേക്കുള്ള മോഹങ്ങള്ക്ക് പിറവി നല്കുന്നു. അത് വരുംകാലത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകള് കൂടിയാണ്. ആ പ്രതീക്ഷകളില്നിന്നാണ് ലക്ഷ്യമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മാര്ഗം തെളിയുന്നത്. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തിച്ചേരാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങളപ്പോഴാണ് സജീവമാകുന്നത്; ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിച്ചേരുന്നതും. സ്വപ്നങ്ങളുടെ രസതന്ത്രമന്വേഷിക്കുന്നതിലൊരു കൌതുകമുണ്ട്. ഒരാള്ക്ക് അയാളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വേരുകള് കണ്ടെത്താന് അതൊരു രസകരമായ അന്വേഷണമായിരിക്കും: 1). പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്ന് ചിലരുടെ സ്വപ്നം രൂപം കൊള്ളുന്നു. വിഷമങ്ങളും സംഘര്ഷങ്ങളുമൊരുക്കുന്ന കടല് നീന്തിക്കടക്കാനാണ്  അവര് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. വിഷമങ്ങള്ക്കറുതി വരുത്താനവര് സ്വപ്നിക്കുന്നു. പരിമിതികളെയും പരിധികളെയും മറികടക്കാനാണവരുടെ സ്വപ്നം. ചാര്ളി ചാപ്ളിന് എന്ന അനശ്വര പ്രതിഭയെ കുറിച്ചോര്ക്കുക. കുട്ടിക്കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങുടെ വേരുകളാണ്ട് കിടക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റേജ് പെര്മോര്മറായ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാണയങ്ങളും നോട്ടുകളും പെറുക്കിയെടുത്ത് കൂട്ടിയ ഒരു ആണ്കുട്ടി ചാപ്ളിന് പിന്നിലെപ്പോഴുമുണ്ട്. പട്ടിണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്രകാവ്യത്തിന് പിന്നില് കുട്ടിക്കാല സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. ചിലര്ക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുവട്ടവുമ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് വിത്ത് പാകുന്നു.  2). ജീവിതത്തില് സ്വന്തമായൊരു രചന, വേറിട്ടൊരു സൃഷ്ടി, നടത്തണമെന്ന മോഹങ്ങളില് നിന്നാവും ചിലരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അങ്കുരമുയരുക. പുതുതായൊന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മോഹമാണത്. ഇല്ലായ്മകളില് നിന്നല്ല, നിലനില്ക്കുന്ന പലതില് നിന്നും വേര്പെട്ട് നില്ക്കുന്ന മറ്റൊന്നിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിത്തറ. റോബര്ട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ വിഖ്യാതമായ  പ്രവേശിക്കാത്ത പാത (The Road Not Taken) എന്ന കവിതയിലെ അവസാന വരികള് ഇങ്ങനെ: 'വേറിട്ടു നില്ക്കുന്നിരുപാതകള് കാട്ടില്, പിന്നെ ഞാനും
എമ്പാടും പേര് യാത്ര ചെയ്യാപ്പാത ഞാന് സ്വീകരിച്ചു
സര്വമാറ്റത്തിനും കാരണമതുമാത്രം' പുതുവഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് ചിലരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം. 3). ഒരാള് മറ്റൊരാളിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് പ്രചോദനമായിത്തീരാറുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികളോ  വിഭാവനം ചെയ്ത ആശയങ്ങളോ ഒരാളിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് വളമായി മാറുന്നു. അത് മാതാപിതാക്കളാകാം. എന്റെ എല്ലാവിധ വിജയങ്ങള്ക്കും കാരണമായിത്തീര്ന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെന്ന്, ജര്മനിയില് ഫര്ണിച്ചര് വില്പ്പനാശൃംഖലകള് ഉണ്ടാക്കിയ കാള് കുബേല്. ഒരു പ്രതിഭ മറ്റൊരു പ്രതിഭയുടെ സ്വപ്നത്തിന് പ്രചോദനശക്തിയായി മാറുന്നു. കറുത്ത വര്ഗക്കാരുടെ ഇതിഹാസപുരുഷനായ മാര്ട്ടിന് ലൂതര് കിങ്ങ് ജൂനിയറിന് ആരാധനാമൂര്ത്തി മഹാത്മാഗാന്ധിയായിരുന്നു. അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കറുത്ത വര്ഗക്കാരുടെ വിമോചനമായിരുന്നു മാര്ട്ടിന് ലൂതര്കിങ്ങിന്റെ സ്വപ്നം. സാമൂഹിക സമത്വത്തിന്റെ ഒരു ലോകം. 1963 ആഗസ്ത് 28ന്  വാഷിങ്ടണ് ഡിസിയില്വച്ച് മാര്ട്ടിന് ലൂതര് കിങ് ജൂനിയര് നടത്തിയ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് പ്രഭാഷണത്തില് വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്നം. 'ഒരു നാള് ഈ രാജ്യം അതിന്റെ പൌരന്മാര്ക്കൊക്കയും അതിന്റെ യഥാര്ഥ അര്ഥതലം പ്രദാനം ചെയ്യാന് മാത്രം ഉയരുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാന് സ്വപ്നം കാണുന്നു. എല്ലാവരും തുല്യരായാണിവിടെ ജനിക്കുന്നതെന്ന സത്യം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്റെ സ്വപ്നം'.
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