
മാഗസിന്

 
           ജി.എച്ച്.എസ്.ചെ�റുവണ്ണൂര്

  കൈ�വിരല്ത്തുമ്പില്...................

    



ആമുഖം

പ്രിയചെ�ട്ട വിദ്യാര്ഥികചെ�

            ല�ാകം അനുനിമിഷം മാറിചെ#ാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ദൂരവും സമയവും തീര്
ക്കുന്ന അതിര് വരമ്പുകള് അതിലവഗം മാഞ്ഞു ല0ായി ചെകാണ്ടിരിക്കുന്നു വിവര
വിനിമയ  സാല2തിക  വിദ്യയുചെ4  അനന്ത  സാധ്യത  അസാധ്യമാചെയണ്ണിരുന്ന
0�തിചെനയും  സാധ്യമാചെയണ്ണിയിരിക്കുന്നു  പുത്തന്  സാല2തിക  വിദ്യയുചെ4
സഹായലത്താചെ4 ഞങ്ങള് ഒരു ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് തയ്യാറാ#ിയിരുന്നു

                     ഇൗ വിദ്യാ�യത്തിചെ� �ിറ്റില് കൈകറ്റ് ക്ലബിചെH ലമല്
ലനാട്ടത്തില്  ക്ലബ് അംഗങ്ങള് രൂ0ചെ�ടുത്തിയ ഇൗ ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് ഒരു
തു4#ം എന്ന നി�യില് വി�യിരുത്തണചെമന്ന് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു



       സന്ദേ�ശം

ലകര�ത്തിചെ�  സ്കൂള്  വിദ്യാര്ഥിക�ില്  ഇന്ഫര്ലമഷന്  ചെ4ലOാ�ജി
അധിഷ്ഠിത  വിദ്യാഭ്യാസംവ്യാ0കമാ#ാനുലQശിച്ച്  ലകര�  ഇന്ഫ്രാ  സ്ട്രാക്ട്ച്ചര്

ആന് ചെ4ക് ലനാ�ജിലഫാര്എജൃുല#ഷന്(kits)കീഴില്പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന  ഒരു

സംഘ4നയാണ്(�ിറ്റില്കൈകറ്റ്സ്) ചെഎ.4ി അധിഷൃിതമായ0�പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
�ിറ്റല്കൈകറ്റ്സിന്ലനതൃത്വതില്വിദൃാ�യത്തില്
ഫ�വത്തായിന4ന്നുവരുന്നുണ്ട്അതിന്ഭാഗമായാണ്ഈ  ഡിജിറ്റില്  മാഗസിന്
പ്രസിQീകരിക്കുന്നത്  അധൃാ0കരുചെ4  ലമല്ലനാട്ടത്തില്  പൂര്ണമായും
ക്ലബ്ബ്അംഗങ്ങ�ാണ്ഈ മാഗസിനില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്    ഈ ഉദ്യമത്തില്
0ചെ2ടുത്ത എല്ലാ �ിറ്റില്  കൈകറ്റ്അംഗങ്ങള്ക്കും 0ിന്നണിയില് പ്രവര്ത്തിച്ച

എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാവിധ ആശാസകള്  ലനരുന്നു.  തു4ര്ന്നുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പ്രല�ാദനമാവചെട്ട

ബാ�കൃഷ്ണന്.ചെക.ചെക

ചെഹഡ് മാസ്റ്റര്.

    ( G H S cheruvannur)
                  



                                                                   

                        

ആശംസ
      ജിഎച്ച്എസ്ചെ�റുവണ്ണൂര്�ിറ്റില്കൈകറ്റ്അംഗങ്ങളുചെ4ലനതൃത്വത്തില്

തയ്യാറാ#ിയ�ിറ്റില്കൈകറ്റ്''ഈമാഗസിന്''എല്ലാ ആശംസകളും 

ലനരുന്നു.കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിചെന്റ തു4ര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ക്കുംഇത്തരംചുവടുചെവപ്പുകള്മാര്ഗദര്ശനം നല്കചെട്ട

                                                       ബാബു

                                                  പ്രസിഡണ്ട് P T A

                                                  G H S ചെ�റുവണ്ണുര്



ഉള്ളടക്കം

1.  മറന്നുന്ദേ�ോയ ജലത്തിന്റെ� സ്വോദ്

2.ഒര�രിചിതന്

3.മരണത്തിന്റെ� ഘടികോരം

4. മനുഷ്യന്

5. ഹരിതഭൂമിയിന്ദേലക്ക്

6.കരുണ

7.കോത്തിരിപ്പ്

8.കത്തി�ിടിച്ച കൈകകള്     

9.കണ്ണന്റെ� രോധ 

10.മൂന്നോറിന്ദേലക്ക്...

11.നന്ദേ4ോത്ഥോനത്തിന്റെ� പുതുകോഴ്ചകള്

12.നിലോ4ിന്റെ�  പ്രണയിനി

13.ശൂന്യത



കവിത

             മറന്നുന്ദേ�ോയ ജലത്തിന്റെ� സ്വോദ്

ത�ിര്#ാന് വന്നുല0ായി ഇന്നു ഞാന്
എചെന്തന്നറിയാന് 
തിരിഞ്ഞു ലനാക്കുവിന്

വരള്ച്ചയുചെ4 നാളുക�ില�#്….

ആ ചെകാടും നാളുക�ില�#്…..

ആ ചെകാടും വരള്ച്ചയില് ഒരു തുള്ളി 
ജ�ത്തിനായി കരഞ്ഞ ദിനങ്ങള്
മരിക്കുകയാചെണന്നു ല0ാലും

ലതാന്നിയ ദിനങ്ങള്.

എന്നാചെ�ന് ലവദനചെയ#ാളും എചെന്ന ലവദനി�ിച്ചത് 
മനുഷ്യന് പ്രകൃതിലയാ4് ചെ�യ്ത ലവ�കള് ആയിരുന്നു
എന് ജനനം മുതല് കണ്ടചെതല്ലാം ഈ വരള്ച്ചചെയ#ാള്

ക്രൂരതലയറിയതാണ്.

തിരിചെച്ചതിര്#ാന് കവികയുമിചെല്ലനി#്
അവരുചെ4 ചെ�യ്തികള്#് ഫ�മായി
അനുഭവിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങള്
മനുഷ്യാ നീ മനസ്സി�ാക്കുവിന്
നിന് വിഡ്ഢിത്തത്തിചെH 
വരും കാ�  അനുഭവം…



കഴിഞ്ഞൂ വരള്ച്ചയും എ2ിലും എന്നചെ�

ഭീതി#് ഇന്നും ശമനമില്ലാതായി.
ഇചെന്നനിക്കു ത�ിര്ക്കുവാന് കഴിയില്ല കൈദവലമ
ക്ഷമിക്കൂ നീ എലന്നാ4്
കാരണം എന് ലവരുകള് മറന്നുല0ായീ
ജ�ത്തിചെH സ്വാദ്…

                                                                        ശിവാനി ജയറാം

                                                                                 

                                                                                               

കഥ     

                                                         ഒര�രിചിതന്

             ആ അമ്മ അവിചെ4 കി4ന്ന് മരണലത്താ4് മല്ലിടുകയായിരുന്നു.ഒന്ന് ഉറചെ# വി�ി#ാന് ല0ാലും ആ 

അമ്മയ്ക്ക് ആയില്ല.ല�ാരയില് കു�ിച്ച അമ്മചെയ ആ മകന് 0രിഹാസലത്താചെ4 ലനാ#ി.എന്നിട്ട്  മകന് 

0റഞ്ഞു. "ഈ കാണുന്ന  പുരയും സ്ഥ�വുചെമല്ലാം ഇനി എനിക്കുള്ളതാണ്.എത്ര പ്രാവശ്യം ല�ാദിച്ചു. 

ഇചെതല്ലാം എനിക്കു തരുലമാ എന്ന്.അല�ാള് നിന#് വ�ിയ അഹ2ാരമായിരുന്നിലല്ല.കി4ന്ന് നരകിചെ#4ീ

എചെന്ന ചെ0റ്റവല�”.ആ അമ്മയ്ക്ക് അ4ി മുതല് മു4ി വചെര      വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അമ്മ ആല�ാ�ിച്ചു തചെH 

മകനാലണാ      ഇചെതാചെ# 0റയുന്നത്.0ത്തുമാസം ല0റി ന4ന്നചെതാന്നും ഈ മകന്  ഒാര്

മ്മയിലല്ല.അല�ാഴാണ് ആലരാ വന്ന്  ചെ0ചെട്ടന്ന് വാതില് തുറന്നത്.അചെതാരു         

കൈദവനിശ്ചയമായിരി#ണം.      അയാള് വന്ന് ചെ0ചെട്ടന്ന്   ആ  അമ്മചെയ ലകാരിചെയടുത്തു..

              അവനാചെരലന്നാ എവിചെ4യാചെണലന്നാ  എചെന്നാന്നും ആ അമ്മയ്ക്കറിയില്ല.     ചെ0ചെട്ടന്നാണ്   മകന് 

വന്നത്.താചെനന്താണ് ഈ കാണുന്നത്.ഇചെതാന്നും സംഭവി#ാന് 0ാ4ില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് മകന് 

കരുതി. എല്ലാം കൈകവിട്ടു ല0ായലല്ലാ എന്നവന്        കൈദവലത്താ4് 0റഞ്ഞു.ആ അ0രി�ിതന് ചെ0ചെട്ടന്ന്  

അമ്മചെയ  ഒരുവണ്ടിയില് കയറ്റി ലഹാസ്പിറ്റ�ില്    ചെകാണ്ടുല0ായി           .അമ്മയുചെ4 ശരീരത്തിലുള്ള 

ല�ാരചെയല്ലാം അ0രി�ിതചെH       ശരീരത്തില് ആയിരുന്നു.     കുറച്ചു സമയത്തിനുലശഷം  ഒരു ലനഴ്സ് വന്ന് 

ബില്ല4യ്ക്കാന് 0റഞ്ഞു.അ0രി�ിതന്   ലവഗം ല0ായി ബില്ല4ച്ചു.ആ അമ്മയ്ക്ക്   സുഖമായതിന് ലശഷം 
അ0രി�ിതന് ആ അമ്മയുചെ4 സ്വന്തം വീട്ടില�ക്കു ല0ാകുലമ്പാള്  അമ്മ 0റഞ്ഞു ആ നരകത്തില�#് 

എനി#് ഇനി ല0ാവണ്ട     .അല�ാള് അ0രി�ിതന് അമ്മലയാ4് ല�ാദിച്ചു.അമ്മ എചെH കൂചെ4 ല0ാരുലന്നാ?

അല�ാള് അമ്മ 0റഞ്ഞു ഞാന് നിനചെ#ാരു ഭാരമാവിലല്ല    അ0രി�ിതന് 0റഞ്ഞു.      

എനിചെ#ാരമ്മയുണ്ടായിരുചെന്ന2ി�്    ഞാന്ഇങ്ങചെന0റയില്ലായിരുന്നു.ഇതു ലകട്ടല�ാള് അമ്മ 

അ0രി�ിതചെന ചെകട്ടി�ി4ിച്ചു കരഞ്ഞു.   അ0രി�ിതനും കരച്ചി�4#ാനായില്ല.അമ്മ അ0രി�ിതലനാ4് 

ല�ാദിച്ചു.നിചെH ല0ചെരന്താണ്? അ0രി�ിതന് 0റഞ്ഞു-മകന്.

                                                                                                                         ഷഹന.ആര്



കഥ  
മരണത്തിചെH ഘ4ികാരം

''അലമ്മ....ലമാന് വി ശക്കുന്നു....''

തചെH കു       ഞ്ഞുവയറില് കയ്യമര്ത്തി�ി4ിച്ചുലകാണ്ട് അപ്പു നി�ത്ത് കി4ന്നുരുളുകയാണ്.

''സാരയില്ല ലമാലന... ലനരചെമാന്ന് ചെവളുലത്താലട്ട...അമ്മാ അമിനത്താലത്ത4ടുത്തൂന്ന്

ലമാന് ഇച്ചിരി വറ്റ് വാങ്ങിത്തരാട്ടാ...'' കര  ഞ്ഞുത�രുന്ന ആ കുഞ്ഞിലനാ4് ഒരല്�ം
കരുണകാണി#ാന് അപ്പൂട്ടചെH അമ്പി�ിയമ്മാവന് ല0ാലുംഅന്ന് ആകാശത്തുണ്ടായി

രുന്നില്ല. രാത്രിയുചെ4 ആ ഇരുണ്ടയാമങ്ങ�ിചെ�വിചെ4ലയാ നിന്ന് കാ�ന് ലകാഴിയുചെ4

നി�വി�ി ഉയര്ന്നു ലകള്#ാമായിരുന്നു...ചെദവസം അഞ്ചാറായി അപ്പൂHച്ഛന്വീട്ടീന്ന്

ല0ായിട്ട്.ക4വും ക4ത്തില�ല്ക4വും. അചെങ്ങവിചെ4ലയാ മദിരാശി#ടുത്ത് ഒരു ലജാ�ി

കിട്ടുലമാന്നറിയാന് ല0ായതാണ്.അപ്പൂന് അരിയിട്ടുതി��ച്ച ഒരിറ്റുചെവ��ം ചെകാടു#ാന്

ഒരരിമണില0ാലും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.... 

രാവിചെ� തചെH കുറുമ്പന് ലകാഴി കൂകിയത് അപ്പു അറ ഞ്ഞില്ല.അവന് ത�ര്ന്നുറങ്ങുക

യാണ്.അവചെH കു ഞ്ഞികൈകകള് ഇല�ാഴും ആ ചെകാച്ചു വയറില് തചെന്നയാണു��ത്.

ത�ര്ന്ന തചെH കാലുകളും വ�ിച്ച് സൗമ്യ 0തിചെയ മുറ്റചെത്ത#ിറങ്ങി...ഏലതാ ശാ0ം 

0ി4ിച്ച മചെണ്ണന്നല0ാചെ� ആ0റമ്പില് ഒചെരാറ്റ മാലവാ പ്ലാലവാ കായ്ചിരുന്നില്ല...

''ആമിനത്താത്താ...ഒരിത്തിരിവറ്റ്...ലമാന് ഉണ്ടിട്ട് ചെദവസം മൂന്നായി...''

''ചെH സൗലമ്യ ഇചെയ്യന്നായി�റയിലന്ന... ഞ്ഞ് ചെകാലറ#ാ�ായലല്ല ലH4ത്ത് അരി#്

വന്ന് ചെക ഞ്ച്ന്ന്.ഇവി4ചെത്ത അതിയാന് ല�ാദിക്യാ ഞമ്മ�് വാങ്ങണ അരിം ത#ാ�ീം

ഏത് കൈശത്താനാ ഇയ്യ് ചെകാ4്#�ചെതന്ന് ,അതിയാചെH �ീത്ത ഇനീം ലക#ാന് ഞമ്മ

#ാവൂ�ാ...'' സൗമ്യ 0തിചെയ ആമിനത്താത്താചെ4 വീട്ടു04ിയിറങ്ങി.

''അലമ്മ... എന്തിനാ കലരന്നത്.''

''അലമ്മ കരയ്യ്വല്ല ലമാലന...കണ്ണീ ചെ0ാ4ില0ായതാ... ലമാന് വാ നമ#് കല4ല�ായി 

അരി വാങ്ങാം...''

സൗമ്യ അ�മാരിപ്പുറത്തുനിന്ന് 0തിചെയ ചെ0ാ4ി0ി4ിച്ച തകരചെ�ട്ടി വ�ിച്ച് താലഴ#ിട്ടു.
അതിലു�� തചെH ക�്യാണ സാരി കണ്ടല�ാള് എന്തിലനാ അവളുചെ4 കണ്ണില്നിചെന്നാ

രുതു��ി#ണ്ണീര് ചെ0ാ4ിഞ്ഞു.ചെ0ട്ടിയിലു��ചെതല്ലാം അവള് വ�ിച്ച് പുറലത്ത#ിട്ടു. അതാ

ചെ0ട്ടിയുചെ4 അര#ില് ആ നാണയതുട്ടുകള് ഭദ്രമായി തചെന്നയുണ്ട്.അവള് അത് കയ്യിചെ� 

ടുത്തു.മരിയ്ക്കാന് ചെക4ക്കുലമ്പാള് അവളുചെ4 അമ്മ ചെകാടുത്തതാണ്...അവളുചെ4 0തിചെനാന്നാം 

വയസ്സില്.ഇലന്നവചെര അചെതാന്നും എടുത്തിട്ടില്ല.ഇന്നില�ാ...അവ�ാനാണയത്തുട്ടുകള് കൈകക�ില് 



ഇറു#ി�ി4ിച്ചു.

''പ്രകാലശട്ടാ ഒരിരുന്നൂറരി...''

''അല്ല സൗലമ്യ...ലശഖരചെനവിചെ4ചെ�യി...?ഞ്ഞ്യാ�ം സാധലനല്ലം വാങ്ങ�്...''

അരി ചെ0ാതിയുന്നതിനി4യില് പ്രകാശന് ചെവറുലത കുശ�ം ല�ാദിച്ചു.ചെ0ാതി അയാള് സൗമ്യ#് 

നീട്ടി.അവള് ആ നാണയത്തുട്ടുകള് അയാള്ക്കു നീട്ടി.

''അല്ലാ ...ഇചെതന്താ 0ത്തുകൈ0ലസ്യാ...ഇചെതാന്നും ഇ�ം എടുക്കൂ�...''
അവളുചെ4 കണ്ണുകള് നിറയുന്നത് കണ്ടിചെട്ടലന്നാണം പ്രകാശന് 0റഞ്ഞു

''സാരയില്ല.ഇ�ം ഇഞ്ഞിത് ചെ0ാലണ്ടാലയ്ക്കാ...കൈ0സ ഞാലന  ലശഖരചെH അ4്ത്ത്ന്ന് വാങ്ങ്ന്ന് ണ്ട് ''

സൗമ്യ ചെ0ാതികൈകനീട്ടി വാങ്ങി.ആ ചെ0ാതി കണ്ടല�ാള് എന്താ അപ്പൂചെH കണ്ണിചെ�ാരു തി�#ം.....സൗമ്യ

സാരിത�പ്പുചെകാണ്ട് തചെH കണ്ണുകള് തു4ച്ചു....

സൗലമ്യ  അവളുചെ4 കണ്ണുകള് ചെ0ാടുന്നചെന പ്രകാശമാനമായി....ലശഖരന് വന്നിരിക്കുന്നു.

''ഏട്ടാ ഇങ്ങ�് ഇലത്രം ചെദവസം എവി4ാരുന്നു.ഞാനും ലമാനും 0ട്ടിണി ചെക4ന്ന് �ലത്തചെന''

''ചെവഷമി#ണ്ട മ്മചെ� കഷ്ട�ാചെ4ല്ലാം ഇനിതീരും....അങ്ങ് ഉത്തലരലന്ത്യ�് നിനചെ#ാരു ലജാ�ി 

ശരിയായിട്ടുണ്ട്.ഖനീ�്....മദിരാശീചെ� ഒരു സുഹൃത്ത് ശരിയാ#ീതാ...ഇത്തിരി സാഹസം 0ി4ിച്ച 0ണിയാ

0ചെക്ഷ ല0ാവാണ്ട് 0റ്റൂ�ാല�ാ.''

''ഖനീല�ാ...ങ്ങ�് ല0ാണ്ട ന്#് ല04ിയാ''

''അലയ്യ...മാസം എത്ര്യാ ശമ്പ�ംന്ന് അറിലയ്യ്യാ...ന്#് ല0ാലയ 0റ്റൂ''
ലശഖരന് തചെH ചെ0ട്ടിയും തൂ#ി 04വുക�ിറങ്ങുന്നത് സൗമ്യയും അപ്പുവും നിറകണ്ണുകല�ാചെ4 ലനാ#ി 

നിന്നു.അയാള് മറയുകയാണ് അകല�#്....0ചെക്ഷ അവരുചെ4 ജീവിതത്തില�ക്കുള്ള ദൂരം 

കുറയുകയായിരുന്നു...ലശഖരന് ല0ായിട്ട് മാസം ഒന്നായി.അന്നവന് വന്നല�ാള് ചെകാടുത്ത നൂറുരൂ0യി�ാണ്

രണ്ട് വയറുകള് 0ാതി നിറയുന്നത്...

''സൗലമ്യച്ചി...ഇങ്ങചെ#ാരു കത്തുണ്ട്''

ലശഖലരട്ടചെH കത്താവും അവള് ഓ4ിചെച്ചന്ന് കത്ത് ചെ0ാട്ടിച്ച് വായിച്ചു.''നി#് ഇവിചെ4 

സുഖാണ്...ഖനീന്റുള്ളി�് ഇത്തിരി ശ്വാസം മുട്ട  ും അത്രമാത്രം...ചെH ആദ്യചെത്തകൂ�ി ഇതിലുണ്ട്.....''സൗമ്യ 

ലവഗം കവറു കു4ഞ്ഞു..കുറച്ച് നൂറുരൂ0ാലനാട്ടുകള്...അത്രയും 0ണം ഒരുമിച്ച് അവള് ജീവിതത്തി�ാദ്യമായി 

കാണുകയായിരുന്നു.തുള്ളിയായിഇറ്റുവീണ ഉപ്പുചുവയുള്ള ചെവള്ളത്തില് ലനാട്ടുകള് കുതിര്ന്നു.അന്ന് അവളും 

അപ്പുവും വയറുനിറചെയ ഉണ്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങി.രാത്രിയുചെ4 യാമങ്ങ�ിചെ�ല�ാലഴാ അവള്  ചെഞട്ടിയുണര്

ന്നു.തചെH ലശഖലരട്ടചെനലന്താ 0റ്റാന് ല0ാകുന്നു...അവളുചെ4 ഉള്ളു 0ി4ഞ്ഞു..കാ�ന് ലകാഴി 

നടു#ിചെകാണ്ടല�ാഴും കൂവുന്നുണ്ടായിരുന്നു..സൂര്യചെH ചെകാച്ചുകിരണങ്ങള് ഗ്രാമചെത്ത പുല്കിയല�ാള് അവള് 

0തിചെയ കവ�യില�ക്കു ന4ന്നു...ല�ാറുചെവ#ാന് അരിവാങ്ങണം....

"അല്ല ലഗാ0ാ�ാ ഇഞ്ഞറിലഞ്ഞാ ഉത്തലരലന്ത്യ�് ഖനി ഇ4ിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഒരു0ാ4ാല�്യാ�് ചെ0ട്ടിട്ടുണ്ട്.മ്മചെ� 

ലശഖരനൂചെണ്ടന്നാ ലക#ണത്'' .കവ�യിചെ� സംസാരം ലകട്ട് സൗമ്യ

നടുങ്ങി....ല�ാകം മുഴുവന് തനിക്കു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായി അവള്#് ലതാന്നി....നിന്നി4ത്തുതചെന്ന അവള് 

ത�ചുറ്റി വീണു....

                ''ലഡാ...ഒാക്സിജന് സി�ിണ്ടര് എങ്ങലനലും എത്തിചെ#4ാ...ഇവറ്റക�് ഇവിടുന്നു �ത്താ നമ്മ�ാ 

കുടുങ്ങുക''ല0ാ�ീസും 0ട്ടാ�വും സ്ഥ�ത്ത് കൂ4ി നില്ക്കുന്നുണ്ട്.

കുചെറ നാട്ടുകാരും....ഖനിയി4ി ഞ്ഞി4ത്തുനിന്നു  ചെസല്ഫികളും,4ി#്ല4ാക്കും എടു#ാനുള്ള 

തിര#ാചെണങ്ങും.''ലഡാ.... നിങ്ങള്ചെ#ാന്നും കണ്ണീലച്ചാരയിചെല്ലല4ാ....



നിങ്ങചെ4 സലഹാദരങ്ങ�ാ മണ്ണിനുള്ളി�്....�ലത്താ ജീവിച്ചിട്ടുലണ്ടാചെന്നാചെ# ആര്#റിയാം..... 
അ0ക4ത്തില് ചെ0ട്ടവരുചെ4 ബന്ധു#ചെ� ഇവിചെ4 എത്തി#ാനുള്ള

0ണി തു4ങ്ങിലയാ...  ''ഡീജീ0ി ആലരാ4ന്നില്ലാചെത കയര്ക്കുകയാണ്.

''സാര് ഇവിചെ4ചെയാരു ദ്വരമുണ്ട്.ഇതിലൂചെ4 ഈ ഉ0കരണം താത്തിയാല് ഉ��ിലു��

വരുചെ4 ഹ്രദയമി4ി�റിയാം.''

''എന്നാ ചെ0ട്ടന്ന് ലനാ#ല4ാ...''

ഖനി#് ചുറ്റും ജനങ്ങള് ക4ല്ല0ാചെ� ഇരമ്പുകയാണ്...അ0ക4ത്തില് ചെ0ട്ടവരുചെ4

ബന്ധു#ള് അ�മുറയിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്...ആകാശത്തില് എന്തിലനാ കാത്ത് കഴുക�ാര്

വട്ടമിട്ട് 0റക്കുന്നു....

''സാര് ഹൃദയമി4ി�് ലക#ാം .സാര് ഉള്ളിലുള്ളവര്#് ജീവനുണ്ട്.''

''താ2് ലഗാഡ്.....ചെ0ചെട്ടചെന്നതിചെര ഒരു തുര2മുണ്ടാ#ി അവചെര രക്ഷി#ണം...ചെ0ചെട്ടന്ന്.''

തുര2ത്തിചെH 0ണികള് തു4ങ്ങി, ചെ0ാട്ടി#ലും കുത്തലും തകൃതിയായി ന4ക്കുന്നുണ്ട്....

ല0ാ�ീസും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 0ചെക്ഷ  ജീവന് രക്ഷി#ാനുള്ള തത്ര�ാ4��ല്ല, കിട്ടാന്

ല0ാകുന്ന ബഹുമതികല�ാര്ത്തുള്ള പു�കം ചെകാള്ളല്.

44ലശഖലരാട്ടാ..44 ആള്ക്കൂട്ടത്തിനി4യില് നിന്ന് കരഞ്ഞു ക�ങ്ങിയകണ്ണുകളുമായി ഒ#ത്ത് 

അപ്പുവിലനയും എടുത്ത് സൗമ്യ പുറലത്തല#ാ4ി....തകര്ന്ന ഖനിയില�ല#ാ4ി#യറാന്

അവര് ശ്രമിച്ചു.....ലതാക്കുധാരിക�ായ ല0ാ�ീലസമാ�ാര് അവചെര ത4ഞ്ഞു...''ഇനി 

 നിങ്ങളും ഇതിനു��ി�ായാ ഞങ്ങ#ാവൂ�"

അവളുചെ4 കണ്ണി    ല്നിചെന്നാഴുകിയ കണ്ണീരിനാല് മണ്ണ് കുതി  ര്ന്നു.ആകാശത്ത് കഴുക

�രുചെ4 എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട്.തുര2 നിര്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുലരാഗമിക്കുകയാണ്...

തുര2ലമതാണ്ട് അ0ക4ത്തില്മചെ�ട്ടവരുചെ4 അടുചെത്തത്തി#ഴിഞ്ഞു.

സാര് ഹ്രദയമി4ി�് ലനാക്കുന്നുണ്ട്...ഓക്സിജന് എത്തിയ്ക്കാന് ഒരു മാര്ഗവുമില്ല. ഇനി

ഏറിയാല് രണ്ട് മണിക്കൂര്...

നി�വി�ികളുചെ4 ഒച്ചകൂ4ി... തുര2ം അവരുചെ4 ചെതാട്ടടുചെത്തത്തി...ചെ0ട്ടന്ന് ആകാശം

കറുത്തിരണ്ടു...ഇ4ിയും മിന്നലുമായി മഴ ശക്തിയായി ചെ0യ്യാന് തു4ങ്ങി...അനുനിമിഷം

മഴയുചെ4 ശക്തികൂ4ി...തുര2ത്തി�കചെ�ട്ടവര്#് ജീവിതത്തില�ക്കു�� ദൂരം രണ്ട്മണിക്കുര്...

'4ിക്...4ിക്...4ിക്...'സുരക്ഷാചെ4Hിചെ� ലക്ലാ#ിചെ�ചെസ#H് സൂ�ി വ�ചെരയധികം

ഉച്ചത്തില് ശബ്ദിച്ചു...

തുര2ം ഇ4ിയുകയാണ്...ഇനിയും മഴ തു4ര്ന്നാല് എല്ലാം �ശിയ്ക്കും...ജീവിതത്തില�യ്ക്കു��

എല്ലാ വഴിയും അ4യും...മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാ0ിക്കുകയാണ്...തുര2ം 0കുതി ഇ4ിഞ്ഞു...ജനങ്ങളുചെ4 പ്രാര്

ത്തനയുചെ4 ഫ�ചെമലന്നാ�ം മഴ താണു...കിട്ടിയ അവസരത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം 

പുലരാഗമിക്കുകയാണ്.ഇ4ിഞ്ഞ തുര2ം വീണ്ടും

ചെകട്ടിചെ�ാ#ി.ഇനി ഏറിയാല് 50 മിനുട്ട് മാത്രം...ഖനിയിലു��വര്#് ജീവിതത്തി

ല�ക്കു�� ദൂരം ഇനിയും നാ�് മീറ്റര്...

ഇല�ാളു��വരുചെ4 ഇരട്ടിയളുകള് വന്നാലും 50 മിനിട്ടിനു��ില് തുര2ം പൂര്ത്തിയാ#ാ

നാവില്ല...എല്ലാം കഴിയുന്നതായി അവര്#് ലതാന്നി...ഇനി ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.......

ജീവിതത്തില�ക്കുള്ള ആ നാലു മീറ്റര് 0ിന്നി4ാനാവില്ല...

''കഴിയുന്നതുവചെര ശ്രമിക്കൂ ബാ#ി വരുന്നി4ത്ത് നിന്ന് കാണാം.....''



ചെതാഴി�ാ�ികള് ആഞ്ഞു ചെവട്ടി... ചെ0ചെട്ടചെന്നാരു 0ി�ര്�് കാണചെ�ട്ടു...

ജീവിതത്തില�ക്കുള്ള 0ി�ര്�്... ഒരാളുചെ4 കൈക മാത്രലമ ല0ാകൂ...എന്തുചെ�യ്യാന്....

എല4ാ,ഓക്സിജന് 4്യൂബതിലൂചെ4 ചെകാടു#ാം....

അതിനുള്ള 0ണിക�ാരംഭിച്ചു... 0ി�ര്�ിലൂചെ4 ഒാക്സിജന് 4്യൂബ് അകചെ�ട്ടവര്#ടുലത്ത#് നീങ്ങി...ഇനി 

ജീവന് 0ി4ിച്ചു നിര്ത്താം. സമാധാനത്തിചെH 

സൂര്യപ്രകാശം കാര്ലമഘങ്ങചെ� തു4ച്ചുനീ#ിചെകാണ്ടവി4യാചെക 04ര്ന്നു...

സാര് തുര2ം പൂര്ത്തിയായി...ആളുകചെ� രക്ഷചെ�ടുത്തിചെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ജീവിതത്തില�ക്കുള്ള ആ നാലു മീറ്റര് 0ിന്നിട്ടു.മണ്ണില് കുതിര്ന്ന മനുഷ്യശരീരങ്ങള്

ഒാലരാന്നായി പുറത്തുവന്നു...0ചെക്ഷ അവയില് 0�തും ജീവനറ്റതായിരുന്നു...

സൗമ്യ ഓ4ിയടുത്തു...അല�ാഴും പ്രത്യാശവി4ാത്ത ലശഖരചെH മുഖം അവള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു...അവളുചെ4 സ്പര്

ശനലമറ്റലതാചെ4 അയാള് 0തിചെയ ശ്വസിച്ചു...

ആംബു�ന്സ്...ഇവിചെ4ചെയാരാള്#് ജീവനുണ്ട്...സൗമ്യയുചെ4 മ4ിയില് ത�ചെവച്ചുചെകാണ്ട് ലശഖരന് 

0തിചെയ കണ്ണുതുറന്നു.തചെന്ന ഉറ്റുലനാക്കുന്ന മകചെന കണ്ടല�ാള് ചെ��ിപുരണ്ട അയാളുചെ4 കവിളുക�ിലൂചെ4 ഒരു

തുള്ളി കണ്ണീര് താലഴല#ാഴുകി... അവലരയും താങ്ങിചെ#ാണ്ട്,കൈസറണ് മുഴ#ിചെ#ാണ്ട്,

ആ ആംബു�ന്സ് 0ിന്നിടുകയാണ്.ആശു0ത്രിയില�ക്കുള്ള ദൂരമല്ല...അവരുചെ4 

ജീവിതത്തില�ക്കുള്ള ദൂരം ...മരണത്തിചെH ഘ4ികാരം അവര്ക്കുമുമ്പില് നി�യ്ക്കുകയായിരുന്നു...ഇനി ഓലരാ 

സൂ�ികളും ��ിക്കും ജീവിതത്തില�#്...

പ്രത്യാശയില�#്...

                                                                                    ശ്രീനന്ദ എസ് ബി



   മനുഷ്യന്  
        പുഴകള്#്  അനീമിയ  ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ......

         വയലുകള്#്   മു4ിചെകാഴിച്ചിലും

        മ�കള്#്  കുഷ്ഠമാണ് ........

        മരങ്ങള്#് അകാ� വാര്ധക്യവും  മരണവും

        മണ്ണിന്  വന്ധ്യത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു .......

        എന്തു0റ്റിയാലവാ  ഭൂമി#്........

        ഹാ.... തനി#ിഷ്ടമുള്ളവര്  ഈശന്

        ചെ0ചെട്ടന്നു തിരിച്ചു വി�ിക്കും

        0ലക്ഷ........

         കൈദവമിന്നാരാണ്  ?

         വിധിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതുമാരാണ്   ?

                   

                                                                                                              ശ്രീനന്ദ  എസ്.ബി



            ഹരിതഭൂമിയിന്ദേലക്ക്

              ഇന്ന് ഞാന് വ�ചെരലയചെറ പ്രതീക്ഷലയാചെ4യാണ് എഴുലന്നറ്റത്. കാരണം, ഒരു 

സ്ഥ�ത്ത് ചെകാണ്ട് ല0ാവാചെമന്ന് 0റഞ്ഞിരുന്നു. വ�ിയ പ്രതീക്ഷലയാചെ4 ഞാന് ഒരുങ്ങിയല�ാള് 

ഞാന് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥ�ലത്ത#് അല്ല എന്ന് 0റഞ്ഞു. ഞാന് ഒരു0ാ4് വിഷമിച്ചു. സാരമില്ല 

എന്തായാലും ഒരുങ്ങിയതചെല്ല എന്ന് കരുതി എല്ലാരുല4യും ഒ�ം ഞാനും ല0ായി. ഞങ്ങള് മൂന്ന് 

കാറി�ായി ആളുകള് ല0ായിരുന്നു. എചെH ഉ�ാചെH കുടുംബം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് 

കാറില് 0ാചെട്ടാചെ# ഇട്ട് ല0ായി. ചെ0ചെട്ടന്ന് കാര് നിര്ത്തി.

          ഞാന് ചെവറുചെത പുറലത്ത#് ലനാ#ി.അല�ാള് ഞാന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷി#ാത്ത കാഴ്ച്ച കണ്ടു. 

അത് കണ്ട് ഞാന് ഒരു0ാ4് സലന്താഷിച്ചു. കാരണം, അത് ഞാന് ഒരു0ാ4് ല0ാകണം എന്ന് 

ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥ�മായിരുന്നു. അതാണ് ലതാണി#4വ്. അതി മലനാഹരമായ സ്ഥ�ം.നിറചെയ 

0ച്ച�്, സൂര്യചെH കിരണങ്ങ�ാല് തി�ങ്ങുന്ന രത്നങ്ങള് ല0ാചെ� 0ാറയുചെ4 മുക�ിലൂചെ4 കാറ്റിചെനാത്ത് 

നൃത്തം ചെ�യ്ത് ചെകാചെണ്ടാഴുകുന്ന ചെത�ിനീര്. കാന്തം ഇരുമ്പിചെന ആകര്ഷിക്കുന്നത് ല0ാചെ� 

അതിചെH സൗന്ദര്യം എചെന്ന കൂടുതല് ആകര്ഷിച്ചു.ഞാന് മാത്രമല്ല എചെH ചുറ്റും 0� ലദശ#ാരും 

0� ഭാഷ#ാരും ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാല് എചെH കണ്ണുകള് അവചെര 

ലനാ#ാന് അനുവദിച്ചില്ല. ആ സൗന്ദര്യറാണിയുചെ4 വശ്യമലവാഹാരിതയില് എചെH കണ്ണുകള് 

ഉ4#ി നിന്നു.ഞാന് ലകട്ടറിഞ്ഞതിനാല് മലനാഹരമായിരുന്നു കണ്ടറിവ്.അത് ചെകാണ്ട് തചെന്ന 

അവിചെ4 ല0ാകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്നില് വര്ധിച്ചു.ഈ ദിവസം ഞാന് ഒരി#ലും മറ#ില്ല.

                  
                                                                                     ഫാത്തിമ ഷഹാന. 0ി.സി                     



             കരുണ
                          മഹാകവ്യചെമഴുതാചെത മഹാകവിയായ ആധുനിക കവിയത്രയത്തില്

ഒരാ�ായ കുമാരനാശാന് ര�ിച്ച ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് കരുണ. മ�യാ� കവിതയില് നവീന 

സാഹിത്യസല2തങ്ങചെ�  0രി�യചെ�ടുത്തിയ കുമാരനാശാന് 1873  ഏപ്രി�ില് ജനിച്ചു. കവി, 0ണ്ഡിതന് 

എന്നീ നി�ക�ില് പ്രശസ്തനായ ഇലQഹം ഒരു സാമൂഹിക0രിഷ്കര്ത്താവ് കൂ4ിയായിരുന്നു. അലQഹത്തി ചെH 

കരുണ കൂ4ാചെത �ിന്താവിഷ്ടയായ സീത, �ണ്ഡാ� ഭിക്ഷുകി, ന�ിനി, �ീ� തു4ങ്ങി നിരവധി 

ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും പ്രശസ്തി ലന4ിയിട്ടുണ്ട്. 1924 ജനുവരിയില് ചെകാല്ലം - ആ�പ്പുഴ ലബാട്ട0ക4ചെത്ത തു4ര്ന്ന്

കുമാരനാശാന് അന്തരിച്ചു.

           കരുണ എന്നത് വാസവദത്തയുചെ4യും ഉ0ഗുപ്തചെHയും കഥയാണ്. ഉത്തരമഥുരയില് വാസവദത്ത 

എന്ന ലവശ്യാസ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നു. അവള്#് ബുദ്ധശിഷ്യനായ ഉ0ഗുപ്തലനാ4് അനുരാഗം 

ലതാന്നുകയായിരുന്നു. 0�തവണ തചെH ഗൃഹത്തില�#് ഉ0ഗുപ്തചെന വാസവദത്ത ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.ഒാലരാ 

തവണയും ''സമയമായില്ല'’ എന്നാണ് ഉ0ഗുപ്തന് 0റയാറ്. ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കുലശഷം വാസവദത്തചെയ 

അവിടുചെത്ത ചെതാഴി�ാ�ികളുചെ4 പ്രമാണി സ്വാധീനത്തി�ാ#ി. ആ സമയം ഒരു വിലദശീയനായ വര്ത്തകന്

അവിചെ4ചെയത്തുകയും അയാള്#് വാസവദത്തയില് ഭ്രമം ജനിക്കുകയും ചെ�യ്തു. വാസവദത്തയ്ക്ക് 

ഉ0ഗുപ്തലനാടുള്ള അനുരാഗകാരണം അവള്#് ആ വര്ത്തകചെന ചെകാലല്ലണ്ടതായി വന്നു. അയാചെ� 

കാണാത്തതില് ബന്ധു#ള് 0രാതി നല്കുകയും ശവം കചെണ്ടടുക്കുകയും  ചെ�യ്തു.            

 എല്ലാവര്ക്കും വാസവദത്തയില് സംശയമുണ്ടാവുകയും അവചെ� ന്യായാധി0ന് വിസ്തരിക്കുകയും സത്യം 

പുറത്ത് വരികയും ചെ�യ്തു. ഈ ചെതറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയായി അവളുചെ4 കൈകയും കാലും മുറിക്കുകയും ഒരു കാട്ടില് 

അവചെ� തള്ളുകയും ചെ�യ്തു.ഈ ക്രൂരമായ വിധി ന4�ാ#ിയതിനു ലശഷം ഉ0ഗുപ്തന് വാസവദത്തചെയ 

കാണാന് എത്തി.അല�ാള് വാസവദത്ത ല�ാദിച്ചത് ഇങ്ങചെനയായിരുന്നു " അന്ന് ഞാന് വ�ചെര 

മലനാഹരിയായിരുന്നു.അല�ാള് അങ്ങ് വന്നില്ല.എന്നാല് ഇല�ാള് വന്നതിചെH കാരണം 

എന്താണ്?”അല�ാള് ഉ0ഗുപ്തന് 0റഞ്ഞത് " ഞാന് വന്നത് എചെH സുഖചെത്ത ആഗ്രഹിച്ചല്ല. 

നിന#ില�ാള് നഷ്ടചെ�ട്ടതിചെH ഉല്കൃഷ്ടകരമായ സൗഭാഗ്യചെത്ത ഉണ്ടാ#ിത്തരാനാണ്. പ്രല�ാഭനങ്ങ�ില് 

ആകൃഷ്ടനായി,
�ൗകികസുഖങ്ങ�ിചെ� ആസക്തിയില് ചെവറുചെത ലമാഹിതയായ നീ ധര്ലമ്മാ0ലദശത്തിനു 

ലയാഗ്യയായിരുന്നില്ല. നിചെH മനസ്സും ശരീരവും �ൗകികാവശ്യങ്ങള്#ായി ചെവമ്പല് ചെകാണ്ടിരുന്നു. നിചെH 

വിശ്വാസം നീ നിചെH ശരീര സൗന്ദര്യത്തില് ഉറ�ിച്ചിരുന്നു. അത് വിശ്വസനീയമല്ല നമ്മുചെ4 ഭഗവാന് 
ശ്രീബുദ്ധന് തചെH ധര്മ്മ0രമായ ശാസനചെത്ത നീ ലകള്ക്കുചെമ2ില് നിചെH 0ാ0ങ്ങ�ില് നിചെന്നല്ലാം നീ 

മുക്തയാകും.”അങ്ങചെന ധര്മ്മത്തില് നിന്ന് രക്ഷലത4ി. വാസവദത്ത തചെH 0ാ0ത്തിചെH ശിക്ഷയില് സ്വയം

കീഴ4ങ്ങി.

               



കരുണ എന്നത് ഒരു അനുരാഗ കാവ്യമല്ല. ഒരു സലന്ദശം നല്കുന്ന കാവ്യമാണ്. സ്വന്തം 0ാ0ത്തിചെH ഫ�ം

അവനവന് തചെന്ന അനുഭവിക്കും. അത് സ്വന്തം കര്മ്മഫ�ം. പ്രല�ാഭനങ്ങ�ില് വീഴുന്ന,സ്വന്തം 
സൗന്ദര്യത്തില് അഹ2രിക്കുന്ന സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിനായി എന്തും ചെ�യ്യുന്ന ഒരാ�ായിരുന്നു 

വാസവദത്ത. അവചെ� അവളുചെ4 0ാ0ത്തില് നിന്നു മുക്തയാ#ിയത് ഉ0ഗുപ്തനാണ്. വാസവദത്തയുചെ4 

0ാ0ഫ�ം വ�ചെര ക്രൂരമായിരുന്നു. ഉ0ഗുപ്തചെHയും വാസവദത്തയുചെ4യും കഥ കുമാരനാശാന് വ�ചെര 

മലനാഹരമായാണ് അവതരി�ിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നചെല്ലാരു സദ്ദുലദശ കാവ്യമാണ്.

                                                                                                               -സുവര്ണ.4ി.ചെക
                                                                                                                        



                         കോത്തിരിപ്പ്
                 �ീവിന് നാട്ടില് വന്ന വിലവക് ആദ്യം ചെ�ന്നത് തചെH ഏറ്റവും പ്രിയ്യചെ�ട്ട അമ്മയുചെ4 

അടുത്താണ്. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഒരു തുണി ല0ാലും വിരി#ാത്ത കട്ടി�ില് കി4ക്കുന്ന തചെH അമ്മചെയ

കണ്ട് അവന് വിഷമം വന്നു. അടുത്ത് ല0ായി അല്�ലനരം അമ്മചെയ തചെന്ന ലനാ#ി വിലവക് ആ 

കട്ടി�ിചെH ഒരു മൂ�യില് ഇരുന്നു. അമ്മ നല്ല  ഉറ#ത്തി�ായത് ചെകാണ്ട് മകന് വന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല. 

ചെ0ചെട്ടന്ന് തചെന്ന ഭാര്യയുചെ4 ശകാരം 0റിച്ചില് ലകട്ടു.

       "അല്ല , വന്നിലട്ടയുള്ളു  അല�ാലയക്കും തു4ങ്ങി അമ്മയും ലമാനും തമ്മിലുള്ള കഥ0റച്ചില്,                 

കുട്ടികചെ� ഒന്നു    ശ്രQിച്ച് കൂചെ4. " 

  അല�ായാണ് അമ്മ ഉണര്ന്നതും മകന് വന്നത് അറിഞ്ഞത് ല0ാലും. വിലവക് അമ്മ ഉണര്ന്നത്  

കണ്ടല�ാള് അവിചെ4 തചെന്നയിരുന്നു. അമ്മ എലന്താ 0റയാന് ചുണ്ടനക്കുലമ്പാലഴക്കും വിലവകിചെന ഭാര്യ 

വ�ിച്ച് കുട്ടികളുചെ4 അടുത്ത്ചെകാണ്ട്ല0ായി ഇരുത്തി.

      “ഏയ് മന്ച്ചാ ..  ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് എലHത് മാത്രമല്ല , നിങ്ങല4ം കൂ4ിയാ... , ഇവചെ4 കി4ക്കുന്ന അമ്മചെയ

ചെകാണ്ട് ഒരു പ്രലയാജനവുമില്ല , നാണല#4് മാത്രം .ഇതിചെന ഇവിടുന്നു ഒഴിവാ#ികൂചെ4 .” ഭാര്യയുചെ4 

സംസാരം ലകട്ട വിലവകിന് കരച്ചില് വന്നു. ചെനാന്ത് പ്രസവിച്ച് ഇത്രയും ആ#ിയിട്ട് ഒഴിവാ#ാന് 0റയുന്നു. 

എതിര്ത്ത് ഒന്നും 0റയാന് വിലവകിന് കഴിഞ്ഞില്ല. വിലവക് അമ്മയുചെ4 അടുത്ത് ചെ�ന്ന് ലനാ#ി മനസ്സില് 

0റഞ്ഞു. ‘0ാവം,ഒന്നും അറിയില്ല. ’ 

         ഒരു ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് മൂത്രചെമാഴി#ാന് സ്വന്തം എഴുലന്നറ്റ് ല0ാവാന് കഴിയാത്തത് ചെകാണ്ട് ഭാര്യചെയ 

വി�ിച്ചു. ഭാര്യ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അമ്മലയാ4് പുതച്ച കമ്പി�ിയില് മൂത്രചെമാഴിച്ച്ല0ായി.

ഭാര്യ ലദഷ്യത്തില് വന്ന് അമ്മചെയ കട്ടി�ില് നിന്ന് വ�ിച്ചിട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു0ാ4് �ീത്ത 0റഞ്ഞു.

വീട്ടില് വന്ന വിലവകിന് എന്ത് ചെ�യ്യണചെമന്നറിയാചെത നിന്ന് ല0ായി. കണ്ണീര് വറ്റിയ മിഴിക�ാല്

അമ്മ അവചെന ലനാ#ി. വിലവക് അമ്മചെയ കട്ടി�ില് കി4ത്തി. അവന് മനസ്സില് 0റഞ്ഞു.  'അമ്മചെയ ഇനി 

ഇവിചെ4 അധികം നിര്ത്തുന്നത് സുരക്ഷയല്ല.’  അവന് അമ്മലയാ4് 0റഞ്ഞു.   "അലമ്മ നമു#് ചെകാല്ലത്തുള്ള 

മകളുചെ4 വീട്ടില�#് ല0ായാല�ാ? "അമ്മ#് സലന്താഷമായി.അമ്മ ഡ്രസ്സുകചെ�ാചെ# 0ാ#് ചെ�യ്തു. 

വിലവകും അമ്മയും യാത്ര ചെ�യ്തു ചെകാണ്ടരുന്നല�ാള് അമ്മ ല�ാദിച്ചു .   "എന്താ ലമാചെന എത്താത്.”  

"ഇല�ാള് എത്തും" വിലവക് ഒരു ബസ്റ്റാHിചെH അടുത്ത് വണ്ടി നിര്ത്തി. അമ്മചെയ അവിചെ4 സ്റ്റാHി�ിരുത്തി.

എന്നിട്ട് വിലവക് 0റഞ്ഞു.  "അലമ്മ ഇവിചെ4 ഇരി#്, ഞാന് എചെന്ത2ിലും

ലബ#റിചെയാചെ# വാങ്ങി വരാം.”  വിലവക് അതും 0റഞ്ഞ് ല0ായി. ആ ല0ാ#ിന് തിരിച്ച് വരവ് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അമ്മ ആ ബസ് സ്റ്റാHില് വിലവകിലനയും കാത്തിരിക്കുന്നു...  

                                                                                    -നജ ഫാത്തിമ.വി.0ി

     



                   കത്തി0ി4ിച്ച കൈകകള്     

ഇരുളുന്റെമന്റെ= �ടര്     ന്നു തുടങ്ങയന്ദേപ്പോള് ച4ര്ക്കൂനയുന്റെട മറ4ില്നിന്ന4ന് ന്റെമന്റെ= പുറത്തിറങ്ങി.നിരത്തില്

ആരുമുണ്ടോയിരുന്നി=.ന്റെ�ട്ടന്ന് ഒരോംബുലന്സ് ചീറിപ്പോ  ഞ്ഞുന്ദേ�ോയി.അ4ന്ഭയന്നു�ിന്ദേന്നോന്ദേട്ടോടി.അ4ന്റെ� 

കണ്ണുകളില് ഭീതി തിളങ്ങിനില്ക്കുന്നുണ്ടോയിരുന്നു.നിശ്ശബ്ദതന്റെയ കീറിമുറിച്ചുന്റെകോണ്ട് അ4ന്റെ� ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയര്ന്ന് 

ന്ദേകട്ടു.

ഇന്നന്റെല ഭിക്ഷോടനമോഫിയക്കോരില്നിന്ന് എങ്ങന്റെനന്ദേയോ രക്ഷന്റെപ്പട്ടതോണ്.ഇനിയും അ4ര്

തന്റെന്ന കണ്ടോല് ത� കയ്യും കോലും ബോക്കിയുണ്ടോ4ി=.ചിലന്ദേപ്പോള് ജീ4നും... 

                    അടുത്തുകണ്ട ന്ദേഹോട്ടലി� �ിറകിന്ദേലക്ക് അ4ന് �ോത്തും �തുങ്ങിയും ന്റെചന്നു.

അ4ിന്റെട ച4റുകള്ക്കും ഭക്ഷണോ4ശിഷ്ട്ങ്ങള്ക്കും ഇടയിലൂന്റെട ഓടിനടക്കുന്ന ന്റെതരുവു�ട്ടികള് മോത്രം.അ4ന്ദേയോട് 

മ=ിടോനുള്ള ന്ദേശഷി അന്ദേപ്പോള് അ4നുണ്ടോയിരുന്നി=.

ത� കു    ഞ്ഞു4യറിന്റെന അമര്ത്തിപ്പിടിച്ചുന്റെകോണ്ട് അ4ന് തിരി ഞ്ഞു നടന്നു.ന്റെ�ട്ടന്ന്...

തന്റെന്നക്കോള് 4ലിന്റെയോരു നിഴല് അ4ന്റെ� മുന്നില്  പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പട്ടു.അ4ന് തിരി ഞ്ഞുന്ദേനോക്കി.

�ന്ദേക്ഷ അ4ിന്റെട ആരും ഉണ്ടോയിരുന്നി=.ത� കൂട്ടുകോര� കൈകകളും കോലുകളും അറുത്തുമോറ്റുന്ന ക്രൂരദൃശ്യം അ4� 

മുന്നില് ന്റെതളിഞ്ഞു.സര്4ശക്തിയും സംഭരിച്ച് അ4ന് ഓടി.

                       ഇരുളിന്റെ� മറ4ില് നിന്ന് ശക്തിയോയി കിതയ്ക്കുന്ദേhോഴും തന്റെന്ന �ിന്തുടരുന്ന 

കോലടിപ്പോടുകളുന്റെട ശബ്ദം അ4ന് നന്നോയി ന്ദേകള്ക്കോമോയിരുന്നു.തിരിഞ്ഞുന്ദേനോക്കു4ോനുള്ള

കൈധര്യം അ4നുണ്ടോയിരുന്നി=.അ4ന് മുന്ദേന്നോന്ദേട്ടക്കോഞ്ഞു.ഒരു നിമിഷം അ4ന് സ്തബ്ധനോയി.

സ്ട്രീറ്റ് കൈലറ്റി� ന്റെ4ളിച്ചത്തില് തന്റെ� മുന്നില് നില്ക്കുന്ന രൂ�ം അ4ന് നന്നോയിക്കോണോമോയിരുന്നു.ചു4ണ്ടുരുണ്ട 

അയോളുന്റെട കണ്ണുകള് അ4� മുഖത്ത് തറഞ്ഞിരുന്നു.ജടന്റെകട്ടിയ അയോളുന്റെട മുടി ഏന്റെറ 

നീണ്ടതോയിരുന്നു.കീറിപ്പറിഞ്ഞ അയോളുന്റെട 4സ്ത്രം കോറ്റില് ഉലഞ്ഞു.നിശ്ശബ്ദതന്റെയ കീറിമുറിച്ചുന്റെകോണ്ട് അയോള് 
അലറിന്റെക്കോണ്ട് അ4� 

ന്ദേനന്റെര �ോഞ്ഞടുത്തു.ഒന്നനങ്ങോന് ന്ദേ�ോലുമുള്ള ശക്തി അന്ദേപ്പോള4നുണ്ടോയിരുന്നി=.അ4ന് 

കണ്ണുകളിറുക്കിയടച്ചു.ഏന്റെറ ന്ദേനരന്റെത്ത നിശ്ശബ്ദത.അ4ന് �തിന്റെയ കണ്ണുതുറന്നു.ആ രൂ�ം 

അ4� മുന്നില് തന്റെന്നയുണ്ട്.�ന്ദേക്ഷ നീട്ടിപ്പിടിച്ച അയോളുന്റെട കയ്യില് കത്തിയോയിരുന്നി=.

ഒരു �ിടിന്ദേച്ചോറോയിരുന്നു...

                                                                                                    ശ്രീന� എസ്. ബി





കണ്ണചെH രാധ 

  0ീ�ിത്തിരുമു4ി �ാര്ത്തി കണ്ണാ നീചെയചെH 
അരികത്തുവന്നാല്

രാധയായ് മാറിഞാന് കണ്ണാ നിചെH ലകാ�ക്കുഴല്
നാദം ലകള്ക്കും

കണ്ണാ....കാര്മുകില്വര്ണ്ണാ....കണ്ണാ...
യമുനതന് തീലര കണ്ണാ 0ൗര്ണമി 

�ന്ദ്രിക സാക്ഷി....
പ്രണയത്തിന് മുത്തുകള് ലകാര്ത്തു നീ കണ്ണാ

ഒരുനല്ഹാരചെമനില#കുലമാ...

കണ്ണാ... കാര്മുകില്വര്ണ്ണാ...കണ്ണാ...
0കരമായി ഞാന് നിനല#കി4ാം കണ്ണാ

നറുചെവണ്ണ തുളുമ്പും 0വിഴക്കു4ം.
കണ്ണാ നറുചെവണ്ണ തുളുമ്പും 0വിഴക്കു4ം

നറുചെവണ്ണ തുളുമ്പും 0വിഴക്കു4ം...

 

കീര്ത്തന എം എന് ,   ശ്രീന� എസ് ബി



മൂന്നാറില�#്...

എചെH കൈഹസ്ക്കൂള് ക്ലാസിചെ� ആദ്യചെത്ത വിലനാദയാത്രയായിരുന്നു അത്.കു�ിരു ചുറയുന്ന മൂന്നാറില�ക്കും

0ിചെന്ന എറണാകു�ലത്തക്കും.അതിയായ ആകാംക്ഷയും ആഹ്ലാദവും ഉള്ളതുചെകാണ്ടുതചെന്ന പുറചെ�ടുന്ന 

അന്ന് രാത്ര ഞാന് ലനരചെത്ത സ്ക്കു�ില് എത്തി.0ലക്ഷ എH കൂട്ടുകാചെരത്താന് താമസിച്ചു.0ത്താം ക്ലാസിചെ� 

ല�ച്ചിമാലരാടും ല�ട്ട�ാലരാടുചെമാ�മായിരുന്നു യാത്ര.യാത്രയുചെ4 സലന്താഷലത്താല4ാ�ം എചെH രണ്ടുകൂട്ടുകാര്

വരാത്തതിലുള്ള സ24വും മനസിലുണ്ടായിരുന്നു.അന്ന് രാത്രിയില് എനിക്കുറക്കുറ#ലമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പുറചെത്ത മലനാഹരദൃശ്യങ്ങള് ഞാചെനH മനസില�#് ആവാഹിക്കുകയായിരുന്നു.

                                രാവിചെ� അത്ര സൗകര്യചെമാന്നുമില്ലാത്ത മുറിയായിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്കു �ഭിച്ചിരുന്നത്.

താത്#ാ�ിക ആശ്വാസത്തിനു മാത്രം.0ലക്ഷ ഭക്ഷണചെത്തക്കുറിച്ചു0റയാന് വാക്കുക�ില്ല. അത്രയും 

സ്വാദിഷ്ടം...

0ിന്നീടു ഞങ്ങള് കൈഹലറഞ്ചില് ല0ാകുലമ്പാള് നിറചെയ കാ�ിലത്താട്ടങ്ങള്...മരതക#ല്ലുകള് 

0തിച്ചതുല0ാചെ� മ�കള് സുന്തരിക�ായിരുന്നു.കണ്ണിചെന കു�ിര്�ിക്കുന്ന ഹരിത#ാഴ്ച...ഏചെറ ന4ന്നതിനു 

ലശഷം ഞങ്ങള് എത്തിലച്ചര്തുന്നു.0ലക്ഷ എനി#ാസൗന്ദര്യചെത്ത പൂര്ണമായി ആസ്വദി#ാന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഞാന് ലഹാട്ട�ില് വീണിരുന്നു .അതിനാല് കാ�ിനു നല്ല ലവദനയായിരുന്നു.എന്നാലും കൂട്ടുകാര് എH 

ലവദനചെയ അവരുല4തു കൂ4ിയാ#ി കൂചെ4നിന്നു.

                                     അവിചെ4 എത്തി ഞങ്ങള് കുലറ ലഫാലട്ടാസ് എടുത്തു. എങ്ങും മ�നിരകളും കൂറ്റന്

മരങ്ങളും.ഞങ്ങളുചെ4 യാത്ര അങ്ങചെന നീണ്ടു. രാത്രി DJ ആയിരുന്നു.അതു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഒരു പുതിയ

ലഹാട്ട�ില�ക്കു ല0ായി.കൈഫവ് സ്റ്റാര് ചെസറ്റപ്പുള്ള ലഹാട്ടല്...0ിചെന്നചെയാരാലഘാഷമായിരുന്നു.രാത്രി 

0തിചെനാന്നു മണിയായി ഉറങ്ങുലമ്പാള്.രാവിചെ� എറണാകു�ലത്തക്കു തിരിച്ചു.ഒരു മൂന്നുനാ�് മണിക്കൂര് 
നീണ്ട 

യാത്ര.അതിനുലശഷം ഒരുവ�ിയ ആഡംബരക��ില് കയറി.0ാട്ടു 0ാ4ി നൃത്തം ചെ�യ്തു,ലഡാള്ഫിചെന 

കണ്ടു...

അതു കഴിഞ്ഞ് മകൈറന് കൈഡ്രവ് ചുറ്റി കുലറ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി.0ിചെന്ന സുഭാഷ് 0ാര്#ില് 

ല0ായി.അവിടുന്നു ഞങ്ങള് നരിയും പു�ിയും ക�ിച്ചു,അന്താക്ഷരി ക�ിച്ചു.കുട്ടികള് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുചെ4 മാഷും

4ീച്ചറുചെമാചെ# ഒ�ം കൂ4ി.അധ്യാ0കരുചെ4 ല0ാരാട്ടവീര്യം അന്നു ഞങ്ങള്ക്കു മനസി�ായി.0ിചെന്ന 

ലുലുവില�#ം.0ിചെന്ന തിരിച്ചുള്ള യാത്രയായിരുന്നു...സ്വര്ഗത്തില് നിന്നു തിരിചെക വരുലമ്പാചെ�...

                                                                                                     കൃഷ്ണതീര്ഥ  ന്റെക .എം



സുസ്ഥിരവികസനവും 0രിസ്ഥിതിയും

           ല�ാകത്തിH ഛായ അനുദിനം മാറ്റചെ�ടുകയാണ്.ഒരു ഉന്തുവണ്ടി തള്ളചെ�ടുന്നതു ല0ാലും 

സുസ്തിരവികസനം എന്ന �ക്ഷ്യം പൂര്ണത കൈകവരി#ാനാണ്.അനുദിനത്തിH പുലരാഗതി 

�ക്ഷ്യമാ#ിയാണ്ഒരു ചുവ4് ല0ാലും മനുഷ്യന് മുലന്നാട്ടു ചെവക്കുന്നത്.എന്നാല് വികസനത്തിH നിറവില് 
അഹ2രിക്കുലമ്പാഴും
വികസന തിരശ്ശ�യ്ക്കു 0ിന്നില് ന4ക്കുന്ന ലശാഷണ പ്രവര്ത്തനങള് നാം അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് 

വാസ്തവം.

അഥവാ അ   റിഞ്ഞിട്ടും ലവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധനല്കുന്നില്ല.വികസനത്തിH ല0രില് അനുദിനം 

കത്തിചെവച്ചുചെകാണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുചെ4 ലമ�ാണ്.വ്യവസായശാ�കളും ചെകട്ടി4ങ്ങളും 0ണിയാന് 
ഓലരാ തവണ മരം മുറിക്കുമ്പഴും കുന്നി4ിക്കുലമ്പാഴും വയല് നികത്തുലമ്പാഴും മുറിയ്ക്കചെ�ടുന്നതും 

ഇ4ി#ചെ�ടുന്നതും നികത്തചെ�ടുന്നതും പ്രകൃതിയുചെ4യും ജീവജാ�ങ്ങളുചെ4യും ആയുസ്സാണ്.കൈദവത്തിH 
സ്വന്തം നാചെ4ന്നറിയചെ�ടുന്ന നമ്മുചെ4 ലകര�ചെത്തല�ാലും ഇന്ന് മാ�ിന്യത്തിH സ്വന്തം നാചെ4ന്നു 

വി�ില#ണ്ട അവസ്ഥയാണ്.പുണ്യജ�വാഹിക�ായ നദികചെ�ാചെ#യും ഇന്ന് മാ�ിന്യ വാഹിക�ായി 

മാരിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നചെത്ത ത�മുറയ്ക്കും നാ�ചെത്ത ത�മുറയ്ക്കും ആവശ്യം ഇന്നുകാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസനമല്ല. 

സുസ്ഥിരവികസനമാണ്.വിഭവങ്ങളുചെ4 അമിത ചൂഷണം നിയന്ത്രച്ചുചെകാണ്ടും 0രിസ്ഥിതിചെയ 

സംരക്ഷിച്ചുചെകാണ്ടുമുള്ള വികസനമാണ് നമു#ാവശ്യം.മചെറ്റാരുതരത്തില് 0റ ഞ്ഞാല് നാ�ചെത്ത ത�മുറയുചെ4
ആവശ്യങ്ങള് തൃപ്ത്തിചെ�ടുത്തുവാനുള്ള 0ര്യാപ്തതയ്ക്കു ലകാട്ടം തട്ടാചെത ഇന്നചെത്ത  ത�മുറയുചെ4 ആവശ്യങ്ങല് 

തൃപ്ത്തിചെ�ടുത്തുവാനുതകും വിധമുള്ള വികസനം.

                              ഒരു ബദല് വികസനമായ സുസ്ഥിരവികസനം മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത് 

0രിസ്ഥതി സംരക്ഷണത്തിനാണ്.ഫാക്ടറികള് പുറന്തല്ലുന്ന രാസമാ�ിന്യങ്ങ�ാലും പ്ലാസ്റ്റി#് 

മാ�ിന്യങ്ങ�ാലും ഇന്ന് പ്രകൃതി ഇഞ്ചി ഞ്ചായി ചെകാല്ലചെ�ടുകയാണ്.ഇന്ന് വനനശീകരമത്തിH ലതാത് 

പ്രതിവര്ഷം 90000 �തുരശ്ര

കില�ാമീറ്റര് എന്നനിര#ി�ാണ്.എണ്ണൂറി�ധികം ജീവികള്#് വംശനാശം 

സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന 0രിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സ്തിരതയു�ള്ള വികസനത്തിന് 

അത്യന്താല0ക്ഷിതമായി മാറിചെ#ാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അല്ലാത്ത0ക്ഷം പ്ലാച്ചിമ4യില�തുല0ാചെ�ലയാ 

മര4ില�തു ല0ാചെ�ലയാ വികസനം നി�ംചെ0ാത്തും.0രിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലൂചെ4 തചെന്ന 

സുസ്ഥിരവികസനത്തിചെH മചെറ്റല്ലാ �ക്ഷ്യങ്ങ�ില�ക്കും എത്തിലച്ചരാനാവും.അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന 
സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് സുസ്ഥിരമായ ഭാവി#് 0രിസ്ഥിതി സംരക്ഷമചെമന്ന �ക്ഷ്യം 

ചെനഞ്ചില�റ്റണ്ടതുണ്ട്.

നാ�ചെത്ത ത�മുറയ്ക്കുലവണ്ടി ഇന്നചെത്ത വിഭവങ്ങള് കാല#ണ്ടതുണ്ട്.0രിസ്ഥിതി സംരക്ഷമത്തിലൂചെ4 
സുസ്ഥിരവികസനചെമന്ന �ക്ഷ്യം യാഥാര്ഥ്യമാ#ിചെകാണ്ട് ഭീഷണിയില്ലാത്ത ഒരു ഭാവി#ായി മാനവര് 

കൈകലകാര്#ണം.

                                                                                                             ശ്രീന� എസ്.ബി



നലവാത്ഥാനത്തിചെH പുതുകാഴ്ചകള്
മ നുഷ്യന് വ�രുലന്താറും അവചെH ബുദ്ധിയും വ�രുന്നു.അങ്ങചെന കാ�ങ്ങള്ക്കുലശഷം

ഒരു പുത്തനുണര്വ് ല�ാകചെത്ത മാറ്റിമറിച്ചു.ഈ പുത്തനുണര്വാണ് നലവാത്ഥാനം.

നമ്മുചെ4 ല�ാകത്ത് നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ന4ക്കുന്നുണ്ട്.അതില് നല്ലതും �ീത്തയും

ഉണ്ട്. �ീത്തചെയല്ലാം നല്ലതാ#ി മാറ്റാന് നലവാത്ഥാനം നചെമ്മ സഹായിക്കുന്നു.നലവാത്ഥാനം മനുഷ്യചെH 

�ിന്തകചെ� മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു.ശാസ്ത്രത്തിലും

സാഹിത്യത്തിലും ഈ നലവാത്ഥാനം പ്രതിഫ�ിച്ചിരുന്നു.

             ലകര� നലവാത്ഥാനത്തിചെH 0ിതാവ് ശ്രീനാരായണഗുരുവാണ്.മറ്റുള്ളവര്#്
ലവണ്ടി ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിലരയും ദുരാ�ാരങ്ങള്#് എതിലരയും പ്രവര്ത്തിച്ച

സാമൂഹിക0രിഷ്കര്ത്താവാണ്ശ്രീനാരായണഗുരു. ഇന്ന് ഒന്നു മുതല് എല്ലാ ക്ലാസുക�ില�യും 

0ാഠപുസ്തകത്തില് ശ്രീനാരായണഗുരുവും അലQഹത്തിചെH പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ഒരു 

ജാതി, ഒരു മതം,ഒരു കൈദവം  എന്നു 0റഞ്ഞ

ആ വ�ിയ മനുഷ്യന് നമ്മുചെ4 �ിന്തകള്#് പുത്തനുണര്ലവകിയാണ് മരണമ4ഞ്ഞത്.
അലQഹത്തിചെH പ്രശസ്ത പുസ്തകങ്ങ�ായ ആല×ാ0ലദശശതകത്തിലും കൈദവദശകത്തിലും അലQഹത്തിചെH 

ആശയങ്ങള് വ�ചെര ശക്തമായാണ് അവതരി�ിച്ചിരിക്കുന്നത്. അലQഹം കൈശശവവിവാഹം, ചെകട്ടുക�്യാണം
ല0ാലുള്ള

അനാ�ാരങ്ങചെ� വ�ചെര ശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിനുപുറലമ

�ട്ടമ്പിസ്വാമികള്,കൈവകുണ്ഠസ്വാമി,അയ്യ2ാ�ി,സ്വാമിവിലവകാനന്ദന് തു4ങ്ങി നിരവധി

സാമൂഹിക 0രിഷ്കര്ത്താ#ള് ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് എതിലര ല0ാരാ4ിയിരുന്നു.ാാ സ്വാമിവിലവകാനന്ദന് , 
ജാതിവ്യവസ്ഥയും അനാ�ാരങ്ങളും ചെകാ4ികുത്തി വാണിരുന്ന

ലകര�ചെത്ത ഒരു ഭ്രാന്താ�യം എന്നാണ് വിലശഷി�ിച്ചത്.മനുഷ്യന് തചെH ജീവചെന#ാല�ചെറ ജാതിലയയും 

മതചെത്തയും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

             ഇന്ത്യന് നലവാത്ഥാനത്തിചെH 0ിതാവ് രാജാറാം ലമാഹന് ലറായ് ആണ്.
ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിചെര ല0ാരാ4ിയ സാമൂഹിക 0രിഷ്കര്ത്താവായ ലമാഹന്ലറായ്

സതി നിര്ത്ത�ാ#ാന് കാരണമായി. അ#ാ�ങ്ങ�ില് നി�നിന്നിരുന്ന വ�ിയ ദുരാ�ാരമായിരുന്നു സതി. 
ഭര്ത്താവ് മരണചെ�ട്ടാല് അയാള്#് ഒരുക്കുന്ന �ിതയില്

ഭാര്യയും �ാ4ിമരി#ണചെമന്നായിരുന്നു ആ�ാരം.ഇത് മനസ്സി�ാ#ിയ ലമാഹന്ലറായ്

ഇതിചെനതിചെര ശക്തമായി തചെന്ന ല0ാരാ4ി.ഒടുവില് വി�്യം ചെബHിക് പ്രഭു ഇത് നിര്ത്ത�ാക്കുകയും ചെ�യ്തു. 

ഇത് മാത്രമല്ല, അലQഹം നിരവധി സാമൂഹിക 0രിഷ്കരണങ്ങളും

ന4ത്തിയിരുന്നു.ഇന്ത്യയുചെ4 ഈ പുത്തനുണര്വിന് അലQഹം ഒരു കാരണമായി മാറി.

              ല�ാക നലവാത്ഥാനത്തിചെH 0ിതാവ് ചെ0ട്രാര്#്  നലവാത്ഥാനചെത്ത മചെറ്റാരു

ലകാണില�#ാണ് ചെകാണ്ടുല0ായത്.അലQഹത്തിചെH പുസ്തകമാണ് ലസാക്രട്ടറിയം.

ഇലQഹം മാത്രമല്ല, നിരവധി വ്യക്തികള് നലവാത്ഥാനം എന്ന പുത്തനുണര്വിന് 

കാരണമായിട്ടുണ്ട്.നലവാത്ഥാനം ശാസ്ത്ര-സാല2തിക-ക�ാ-സാഹിത്യ രംഗത്തും പ്രഭാവം 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.സാഹിത്യത്തില് ചെ0ട്രാര്#് ര�ിച്ച ലസാക്രട്ടീയം,ദാചെന്തയുചെ4

 ഡികൈവന് ലകാമഡിയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഗ�ീ�ിലയാ ഗ�ീ�ി

നിര്മ്മിച്ച ചെ4�ലÞാ�് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഒരു പുത്തനുണര്വാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സാല2തിക 
രംഗത്ത് അച്ച4ിയന്ത്രത്തിചെHയും ആവിയന്ത്രത്തിചെHയും കണ്ടു0ി4ിത്തം വ�ിയ മാറ്റങ്ങ�ാണ് 

ഉണ്ടാ#ിയത്.ക�യിലും ശില്പവിദ്യയിലും നലവാത്ഥാനം പ്രതിഫ�ിച്ചിരുന്നു. �ിയാനാര്ലഡാ  



ഡാവിഞ്ചിയുചെ4 ചെമാണാ�ിസയും റാലഫ�ിചെH 

ഏദന്സിചെ� വിദ്യാ�യവും   കൈമ#�ാഞ്ചല�ായുചെ4 �ിത്രങ്ങളും ക�യ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത്തരത്തില് 

നിരവധി മാറ്റങ്ങള് നലവാത്ഥാനത്തിലൂചെ4 കൈകവന്നു.

               മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് കിങിചെH വ്യവസായ വിപ്ലവം , വ്യവസായരംഗത്തും കാര്ഷിക രംഗത്തും നിരവധി

മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു.നലവാത്ഥാനം നിരവധി മാറ്റങ്ങള് ചെകാണ്ടുവന്നു.ലകര�ത്തില് ശ്രീനാരായണ 
ഗുരുവായാലും ഇന്ത്യയില് രാജാറാം ലമാഹന്ലറായ് ആയാലും ചെ0ട്രാര്#് ആയാലും എല്ലാ സാമൂഹ്യ 
0രിഷ്ക്കര്ത്താ#ളും ഈ പുത്തനുണര്വിനു ലവണ്ടിയും മറ്റുള്ള 0�തിനു ലവണ്ടിയും ല0ാരാ4ിയ 

വ്യക്തിക�ാണ്.

      മതലമതായാലും മനുഷ്യന് നന്നായാല് മതി.ലകര� നലവാത്ഥാനത്തിചെH 0ിതാവായ 

ശ്രീനാരായണഗുരുവിചെH വാക്കുക�ാണിവ.മതത്തിലും ജാതിയിലും മുങ്ങിത്ത�ിയ ഒരു കാ�ത്തായിരുന്നു 

ചെ�മ്പഴന്തിയില് ശ്രീനാരായമഗുരുവിചെH ജനനം.
ജാതിക്കു മതത്തിനും ലവമ്4ി ഉറ്റവലരയും ഉ4യവലരയും ല0ാലും ഇല്ലാതാ#ാന് ശ്രമിക്കുന്ന ആ കാ�ത്താണ് 

ശ്രീനാരായണഗുരു വ�ര്ന്നത്.ആ ഇരുണ്ട കാ�ചെത്ത പുഷ്പലത്തയും അതിചെH സുഗന്ധലത്തയും ല0ാചെ� 
മലനാഹരമാ#ാന് ശ്രീനാരായണഗുരു   

ശ്രമിച്ചു.ജാതിയുല4യും മതത്തിലHയും മരങ്ങചെ� 0ിഴുചെതറിഞ്ഞ് ലâഹത്തിലHയും മനുഷ്യത്വത്തിലHയും 
ചെ�4ികള് ന4ാനും ജാതില#ാമരങ്ങ�ായി ചെവറി 0ി4ിച്ചു ന4ന്ന ജനങ്ങചെ� ആ പുഷ്പത്തിചെ� വണ്ടുകളും 

ലതനീച്ചകളുമാ#ാനും അലQഹം 0രിശ്രമിച്ചിരുന്നു.0ലക്ഷ അത് പൂര്ണ്ണമായും ന4�ി�ാ#ിലയാ എന്ന് 

കൃത്യമല്ല.സത്യത്തില് അതില�ാള്  പൂര്ണ്ണമായും ന4ന്നിട്ടില്ല.ഇല�ാഴുള്ള എല്ലാ ലÞാ�ര്ഷിപ്പുകളും 

ജാതിയുചെ4 അ4ിസ്ഥാനത്തി�ാണ്.അത് പൂര്ണ്ണമായും ന4�ാ#ാന് കവിയില്ല.നലവാത്ഥാനത്തിചെH 

പുത്തനുണര്വ് എല്ലാ മനുഷ്യനിലും എത്തിയിട്ടില്ല.ശാസ്ത്ര-സാല2തിക ക�ാസാഹിത്യ വിഷയങ്ങ�ില് ഈ 
പുത്തനുണര്വിചെH പ്രഭാവമുചെണ്ട2ിലും ഇതിചെH ലപ്രരണയില് നിരവധി കണ്ടു0ിടുത്തങ്ങ�ില�#് മനുഷ്യന് 
ല0ായിട്ടുചെണ്ട2ിലും മനുഷ്യന് ബുദ്ധിവികാസം ഉണ്ടായിട്ടുചെണ്ട2ിലും മനുഷ്യത്വത്തിചെHയും 

ജാതിവ്യവസ്ഥയുല4യും കാര്യത്തില് അചെതാരി#ലും പൂര്ണമാവിചെല്ലന്ന്  99%  ഉറ�ാണ്.മനുഷ്യചെH 

മനസ്സി�്  മനുഷ്യത്വത്തിന്  0ഞ്ഞമാണ്.കൂ4ത്തായിയും ലജാ�ിയും ല0ാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഇല�ാഴും ഇത് 

ചൂണ്ടി#ാണിച്ചു ചെകാലണ്ടയിരിക്കും.0ലക്ഷ എല്ലാ മനുഷ്യലരയും അത്തരത്തില് അ4ിലച്ചല്�ി#ാന് 

കഴിയില്ല.മഹാ×ാഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവിലനയും ല0ാചെ�യുള്ളവര് മനുഷ്യത്വം 

മാത്രമുള്ളവരാണ്.മനുഷ്യത്വചെമചെന്തന്ന് ലജാ�ിചെയല�ാലുള്ളവര് മനസ്സി�ാ#ിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്

ത്ഥ്യം.

                                     ശ്രീനാരായണഗുരു,രാജാറാം ലമാഹന്ലറായ്,ചെ0ട്രാര്#് തു4ങ്ങി നിരവധി 

ആളുകള് നലവാത്ഥാനത്തിചെH 0ിതാ#�ാരായി അറിയചെ�ടുന്നു.ഇവരുചെ4 മനസ്സും ശരീരവും 

ലവചെറയാചെണ2ിലും മനസ്സിചെ� ഉലQശചെമല്ലാം ഒന്നു തചെന്നയാണ്.മനുഷ്യചെH ന� അതു മാത്രമാണ് 

എല്ലാവരുല4യും മനസ്സില്.സത്യത്തില് മഹാ×ാഗാന്ധിചെയ ല0ാലുള്ളവര് കൈദവത്തിചെH സ്വരൂ0ം 

തചെന്നയാണ്.

                      നലവാത്ഥാനം എന്ന പുത്തനുണര്വ്  എല്ലാവരിലും വ്യാ0ി#ണം.ലശഷം  അവരുചെ4 

കഴിവില് വിശ്വാസംജനി�ിക്കുകയും ജാതിലയയും മതലത്തയും 0ിഴുചെതറിയുകയും ലവണം.ഇതാണ് 

നലവാത്ഥാന നായകര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.നലവാത്ഥാനത്തിചെH പുത്തനുണര്വ് എല്ലാവരിലും  

ജനി#ചെട്ട...........

                                                
                                                                സുവര്ണ.4ി.ചെക



                                                       



നി�ാവിചെH  പ്രണയിനി

                  പ്രണയനി�ാവിചെH സ്പര്ശന-

                  ലമറ്റ് ഞാന് അറിയാചെത 

                  നിശ്ച�യായി..

                  കാരണചെമചെന്തന്ന് ല�ാദിച്ചു 

                  ഞാന് നി�ാവിലനാ4ായി

                  എന്നാല്കിട്ടിയില്ല ഉത്തരത്തി-

                  ന് ചെ0ാരുള് കിട്ടിയത്

                  ഒരു ചെ�റു പുഞ്ചിരിമാത്രം.....

                  ആ പുഞ്ചിരിതന് അര്ഥം

                  അറിയാന് ന4ന്നു ഞാന്

                  നി�ാവിചെH ആ×ാവില�#്.....

                 
                                    ശി4ോനി ജയറോം



ശൂന്യത

0തിവില്ലാചെത സൂര്യകിരണങ്ങള് മുഖചെത്ത#4ിച്ചല�ാഴാണ് ഉണ്ണി എഴുചെന്നറ്റത്. ഒരു ദിവസം 

ചെകാണ്ട് എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞതുല0ാചെ� അവനു ലതാന്നി.എചെന്തന്നില്ലാത്ത ശൂന്യത... ല�ച്ചി വന്ന് 

വി�ിച്ചല�ാഴാണ് കി4# വിട്ടത്.''വാ ലവഗം ചെ�ന്ന് ചെറഡിയാക് ലനരം ല0ാന്ന്''.''ആ...’’മ4ിച്ചുമ4ിച്ചാണ് 

എഴുലന്നറ്റത്.''അലമ്മ.... എണ്ണാ...''വി�ിച്ചു 0റചെഞ്ഞ2ിലും ആരും വന്നില്ല.ചെ0ചെട്ടചെന്നലന്താ ഓര്ത്തതുല0ാചെ� 

അവന് സ്വന്തമായി എണ്ണചെയടുത്തു കു�ിച്ചു.പ്രാതല്കഴിയ്ക്കാന് ല0ായല�ാള് ല�ച്ചി ഉ�്മാവ്  എടുത്തു 

വച്ചിരിക്കുന്നു. ''എന്തായിത്, എനി#് ലവണ്ട...’’''എന്താണ്#് 0റ്റിലയ’’. ''ഞാന് ഉ�്മാവ് കയിക്കൂ�. 

അമ്മയ്ക്കറിയാലല്ലാ ഇന്നിചെറ്റന്തായിത്'’. ചെ0ചെട്ടന്ന് ല�ച്ചിയുചെ4 കണ്ണ് നിറയുന്നതുകണ്ട് യന്ത്രം ല0ാചെ� അവന് 

അത് കഴിച്ചു.സ്കൂള്വണ്ടിയുചെ4 ലഹാണ് ലകട്ട് അവില4ല#ാ4ി.അല്�ലനരചെത്ത യാത്രചെ#ാടുവില് സ്വപ്നങ്ങള്

പൂക്കുന്ന  കല�ാത്സവനഗരിയില�#്....

''ലസ്റ്റജ് നമ്പര് 1 യു 0ി വിഭാഗം ��ിതഗാനം അല്�സമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും’’.

ഉണ്ണിയും അനൂ0് മാഷും ല�ര്ന്ന് അവിചെ4ചെയത്തി.അഞ്ചാമനായി അവന് പ്രകൃതി#ായി, അമ്മയ്ക്കായി 0ാ4ി.

ലകട്ടിരുന്നവരുചെ4 കര��ിഞ്ഞു. 0ാ4ി ലവദി വിട്ടിറങ്ങുലമ്പാള് ആലരാ തല�ാടുന്നതായി അവനു ലതാന്നി. 

അല്�സമയചെത്ത കാത്തിരി�ിചെനാടുവില് വിജയിചെയ പ്രഖ്യാ0ിച്ചു. ''ലശ്രാതാവിചെH

കാതുക�ില്  പൂ#ള് വിതറിയ നമ്പര് അഞ്ചിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം’’. പ്രഖ്യാ0നം ലകട്ട് തരിച്ചിരുന്ന 

ഉണ്ണിയുചെ4 കണ്ണുക�ില് അണചെ0ാട്ടിചെയാഴുകുന്ന കണ്ണുനീര്തുള്ളികള്......

ആരും ലകള്#ാചെത അവന് മന്ത്രിച്ചു. ''അലമ്മ...അലമ്മ...’’

                                                  
                                                                    കീര്ത്തന.എം.എന്



സ്വപ്സസു�രി
           

                                     രജനി  തന്  മോറില്

                                     തോരതന് ന്ദേശോഭയില്

                                     ഞോന്  മയങ്ങീ ...

                                     ഒരു  ന്റെചറു  പുഷ്പം

                                     4ിടരുന്ന ന്ദേ�ോന്റെല...

                                     �ൗര്ണമി ചന്ദ്രന്റെന 

                                     കന്റെണ്ടോരു ന്ദേ4ളയില്...

                                     എന് മിഴി മയിലിന്റെന-

                                     ന്ദേപ്പോന്റെല 4ിടര്ന്നു...

                                     ആന്ദേരോ ന്റെചോ=ി രോത്രി-

                                     തന് നിഗൂഢതന്ദേ�ടി

                                     ന്റെപ്പടുത്തുന്ന സ്വപ്നംന്ദേ�ോല്...

                                     എന്നോല് രജനി കോര്മുകില്

                                     അണിഞ്ഞ സ്വപ്ന സു�രീ...

                                                              -കീര്ത്തന എം.എന്             



ന�ി

     ജിഎച്ച് എസ് ചെ�റുവണ്ണൂര്    അംഗങ്ങള് തയ്യാറാ#ിയ ഈ മാഗസിനില�#്

സൃഷ്ടികള് തന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും,മാഗസിചെH അണിയറ പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്#്ചു#ാന് 0ി4ിച്ച ശ്രീമതി സീമ 4ീച്ചര്ക്കും  �ിറ്റില്കൈകറ്റിചെH        

നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.കൂ4ാചെത ഈ മാഗസിന് നിര്മി#ാന് സജീവമായി പ്രവര്

ത്തിച്ച ശ്രീനന്ദ എസ് ബി,കീര്ത്തന എം.എന്,സുവര്ണ,കൃഷ്ണതീര്ത്ഥ,ഫാത്തിമ 

ഷഹാന,നജ ഫാത്തിമ എന്നിവര്#് നന്ദിഅറിയിക്കുന്നു.

ചെ�റുവണ്ണൂര്             �ിറ്റില് കൈകറ്റ് മാസ്റ്റര്

03-02-2020                                                                �ിറ്റില് കൈകറ്റ് മിസ്ട്രസ്




