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Heartly congratulations   for  your  joint 
effort... .........  You have    channelised    your 
thoughts  into  a  Magazine ......Do grow and 
flourish with creativity.......

                                                              Wish you all 
the best for a brighter future............

                                                          HM 
RAMLATH  K K
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നമാളറത സശപ്നങൾ    വതടവിയുള്ള  യമാത്രകവിടയവിൽ.........
ജജീവവിതതവിറല   സുഖമുള്ള  നവിമവിഷങളയം  നവിറമുള്ള സശപ്നങളയം  
നനവമാർന്ന  ഓർമ്മകളയംവചർത്തുറവച്ചുറകമാണ്ടട.........

                              എൻററ പവിയറപട്ട കുട്ടവികൾ  തയമാറമാകവിയ" 
സഹയമാത്രവികർകട"

                                        വസ്നേഹപൂർവയം..........

                                                                   ടടിൻറ.
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അനുഭവങറള അക്ഷരങളയം വർണ്ണങളയം റകമാണ്ടട 

മവനമാഹരമമാകവിയ  എൻററ പവിയറപട്ട കുട്ടവികൾകട ഒരമായവിരയം

ആശയംസകളയം അഭവിനന്ദനങളയം വനരുന

                                                                             വടിനനനോദദ........
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മമാതൃവവിദദമാലയയം
 അമ്മതൻ തൂവടിരൽ തുമടിൽ പടിടടിച്ചു ഞനോൻ

 ആദദ്യമനോയടി ജജീവടിതതം കണ.

 ജജീവടിതതടിൻററെ പടടികൾ ചവടിടടി

 ആദദ്യമനോയടി വടിദദ്യനോലയതടിറലതടി.

 അനദ എൻ റനഞദ പടിടഞ്ഞു ഞനോൻ എൻററെ

 അമ്മതൻ  മനോറെടിൽ അണഞ്ഞു. 

  റകനോച്ചു കണ്ണുകൾ റമറല്ലെ തുറെന്നു ഞനോൻ

 അമ്മതൻ പൂമുഖതം കണ ചടിരടിച്ചു.

 എത്ര പടിണങടിയതം എത്ര  ഇണങടിയതം

 വടിദദ്യനോലയതടിൽ വരനോൻ മടടിച്ചു.

 അറനനോന്നുതം ഓർതടില്ലെ ആ നലനോകതം

 ഇത്ര മനനനോഹരറമനദ....

 ഇന്നുതം റകനോതടിക്കുന്നു ആ നലനോകതം    

 ഒന്നുകൂടടി കണജീടുവനോൻ ആയടി ഏററെ

 ആരതം  എന്നുതം മറെകനോത നസ്നേഹമനോയടി

 അവരതം ഇറനനടികദ ഉണദ.
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 നസ്നേഹമനോയടി തണലനോയടി അവർ  എന്നുതം

 എൻററെ കൂറട ഇന്നുണദ.

 ഇനടി ഈ നനോളുകൾ വടിട  പറെയനോനനോയടി

 ഞങൾ പടടിയടിറെങനോൻ ആയടി

 ഈ നസ്നേഹ സനോഗരതം എനടികനോയടി  

  റചനോരടിഞ്ഞ  എൻററെ അമ്മയദ ഒരനോയടിരതം

 ഉമ്മ.....
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വവറവിട്ട വഴവികൾ
 
സതംഗജീത ചക്രവർതടി മമയാണയാർടത്രിസത്രിമനയാടച്ച്  ഒര  യവ ഗനോയകൻ നചനോദടിച്ചു .  
അങദ മനനനോഹരമനോയ ഗനോനങൾ ചടിടറപ്പെടുത്തുനതദ നപനോറല എനടിക്കുതം 
റചയ്യണറമന്നുണദ. ചടിരടിച്ചുറകനോണദ   പറെഞ്ഞു.

                 "നജീ റചറപ്പെമനല്ലെ....... ആദദ്യമനോദദ്യതം റചറെടിയ ഗനോനങൾ ചടിടറപ്പെടുതടി 
തുടങ്ങുക ".

"പനക്ഷേ തനോങ്കൾ പതനോതം വയസടിൽ തറന അതടിഗതംഭജീരമനോയ ഗനോനങൾ 
അവതരടിപ്പെടിചടിട്ടുണദ നല്ലെനോ "....

                                          അതനോണദ യവനോവടിൻററെ  പ്രശതം.,.!

                                       ******************************

  ആരദ ആറരയതം നപനോറലയനോകനോൻ ശ്രമടികരതദ.. 

              കനോരണതം നനോനമനോനരനോരതരതം വദ്യതദ്യസ്തരനോണദ.... പറെഞ്ഞു നമ്മുറട 
വഴടികളുതം നവറെടിട തനോകതം......  
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ജജീവമാമൃതയം

 

ഭൂമടിയറട മുലപ്പെനോൽ എനദ വടിളടികനോവുന ദനോവകതം ഏതദ ?

                         ജജീവൻററെ കളടിറതനോടടിലനോണദ ഭൂമടി.  ഈ ഭൂമടിയടിറല 

മൂലദ്യനമറെടിയ ദനോവകമനോണദ  ജലതം. ജലതടിലനോണദ  jeevan ഉത്ഭവടിചതുതം വളർനതുതം.

പടിനജീടദ കരയടിനലക്കു കയറെടിയ ജജീവറന പനോലൂടടി വളർതടിയതദ 

നടിലനടിർതടിയതുതം ജലമനോണദ. ഇന്നുതം കടടിറവള്ള മുടടിയനോൽ ജജീവജനോലങൾ 

മണ്ണടടിയതം.. മുലപ്പെനോൽ അതദ നടിതദ്യവുതം നുകർനദ നമുകദ നടിലനടിൽകനോനനോവ.. 

ഭൂമടിയടിൽ 137 നകനോടടി ബടിഗദ കടിനലനോമജീറ്റർ റവള്ളമുറണനദ 

കണകനോകടിയടിരടിക്കുന്നു. സമുദങളടിലനോണദ ഏറ്റവുതം കൂടുതൽ റവള്ളതം. പർവ്വത 

സനോനുകളടിൽ മഞ്ഞുകടയനോയടി ധനോരനോളതം റവള്ളമുണ .ഭൂമടികടടിയടിലതം ഭൂമുഖതദ 

നജീരനോവടിയനോയതം ജലതം കനോണറപ്പെടുന്നു...

സഹയയാതത്രികർ ജത്രിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച്എടപ്പറ്റ 2018-19                          Page  9



ഡത്രിജത്രിറ്റൽ മയാഗസത്രിൻ 

  ആത്മവവിശശമാസതവിൻററ  അതവിജജീവനയം

 നടിശ്ചയദനോർഢദ്യവുതം ആത്മവടിശശനോസവുതം കഠടിനപ്രയത്നവുതം ഉറണങ്കടിൽ ഏറതനോര 

കനോരദ്യവുതം സനോധടിറചടുകനോതം എന ജജീവടിതതം റകനോണദ റതളടിയടിച  വദ്യകടിതശമനോണദ  

റഹലൻ കല്ലെർ. വവകലദ്യങറള കറെടിചദ  പരടിതപടികനോറത അവറയ എങറന 

മറെടികടകനോറമനദ നലനോകറത പഠടിപ്പെടിച്ചു.റഹലൻ 1880 ജൂൺ 27 നദ 

അനമരടികയടിറല  വടകൻ അലബനോമയടിറല ഒര ഗനോമതടിലനോണദ  ജനടിചതദ. 19 

മനോസതം മനോത്രതം പ്രനോയമുള്ളനപ്പെനോഴനോണദ മസ്തടിഷ്കജശരതം ബനോധടിച റകനോച്ചു  കനോഴ്ചയതം 

നകൾവടിയതം നഷ്ടറപ്പെടുനതദ. കടടി മരടിച്ചുനപനോകറമനദ നഡനോക്ടർമനോർ വടിധടിറയഴുതടി. 

എനനോൽ വദവതം റഹലൻ മററ്റനോര ജനതം നൽകടി .പനക്ഷേ ആ ജനതടിനദ ശബ്ദവുതം

റവളടിചവുതം ഇല്ലെനോയടിരന്നു .റചറപ്പെകനോലതദ തനോൻ മറ്റുള്ളവരടിൽ തദ്യസ്ത ആറണനദ 

റഹലൻ അറെടിഞ്ഞടിരനടില്ലെ .ഒന്നുതം നകൾകനോതതടിനനോ  ഒന്നുതം പറെയനോനുതം 

പഠടിചടില്ലെ. മറ്റുള്ളവരറട സനോനടിധദ്യവുതം സനോമടിപദ്യവുതം എല്ലെനോതം റഹലൻ ആസശദടിച്ചു 

ചടില സന്ദർഭങളടിൽ മറ്റുള്ളവർകദ തനടികടില്ലെനോത എനനനോ ഒര ശകടി ,വനോയ 

തുറെന്നു സതംസനോരടികനോനുള്ള കഴടിവുറണനദ ,തടിരടിചറെടിഞ്ഞനപ്പെനോൾ അവൾ 

അസശസ്ഥയനോയടി .ഉറെറക ശബ്ദമുണനോകനോൻ ശ്രമടിച്ചു. അതടിനുതം 

സനോധടിക്കുകയടിറല്ലെനദ തടിരടിചറെടിഞ്ഞനപ്പെനോൾ  കരഞ്ഞുറകനോണദ വജീടടിലൂറട ഓടടി 

നടന്നു.

           അത്രയതം  ദുർബലയനോയ ഈ റപൺകടടിയനോനണനോ പടിൽകനോലതദ നലനോകതം

മുഴുവൻ അറെടിയന റഹലൻറകല്ലെർ ആയതം മനോറെടിയറതനദ   നമുകദ 

വടിശശസടികനോനനോവുനമനോ..?
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   റവളവിചയം

 

റവളടിചതം മരടിക്കുന്നു

  മനുഷദ്യൻററെ ഉള്ളടിലതം

  തമസദ എന വടില്ലെൻ

 കജീഴടക്കുന്നു നലനോകതം

 നട്ടുചയനോണദ എനനോലതം 

 നലനോകതം മുഴുവൻ

 അന്ധകനോരതടിനദ പടിടടിയടിലനോണദ

 കനോലതടിൻററെ

 ആ അന്ധകനോരതടിൽ 

 നടുവടിൽ ഇരടിക്കുനമനോൾ

സനോയനോഹ്ന പത്രതം  എൻ

 വക പടിടടിച്ചു
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 നകടനോൽ ഭയക്കുന

 കണനോൽ നടുങ്ങുന

 ക്രൂരമനോയ മർദ്ദനങറള,

 സശനതം പുത്രനനനോടദ 
 മനുഷദ്യതശതം അറ്റദ ഒര

 പടിതനോവദ  ഫണതം വടിടർത്തുതം

 നനോഗമനോയടി......

  എൻ ഇടറനഞടിൽ   ഒര നതങൽ

 കണ്ണുനജീർ വജീണനപ്പെനോൾ  

 അന്ധകനോരതടിൻ   ആഴവുതം

 വർധടിച്ചു......
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 കവിനമാവുകളവിൽ ജജീവവിക്കുന്ന മനുഷദൻ 
മനുഷദൻററ സശഭമാവയം  40 ശതമമാനയം പമാരമ്പരദവുയം ബമാകവി അവൻ 

ആർജവിറചടുക്കുന്ന തുമമാണട .മനശമാസ്ത്ര പഠനങൾ പറഞ്ഞുതരുന 

എന്തുതറന്നയമായമാലയം മനുഷദൻ വളർനവരുന്ന പരവിസവിതവിയമാണട അവറന 

വമാർറതടുക്കുന്നതട. സശപ്നങളട ആഗ്രഹങളയം പതജീക്ഷകളയം പതദമാശകളയം ആണട 

മനുഷദജജീവവിതറത മുവന്നമാട്ടട നയവിക്കുന്നതട. ജജീവവിതതവിലടനജീളയം മനുഷദനട ഊർജയം 

നൽകുന്നതുയം ഈ കമാരദങളമാണട. മനുഷദൻ കുഞ്ഞുനമാളവിറല മറ്റുള്ളവറര 

അനുകരവികമാനുയം മമാറ്റങൾ ഉൾറകമാള്ളമാനുമുള്ള തര പകടവിപവിക്കുന .ഇതട ജജീവവിത 

അവസമാനയം വറര നവിലനവിൽക്കുന്ന ഒരു  പകവിയയമാണട. ഏറതമാരു വസ്തുവുയം 

സശന്തമമാകമാനുയം അവൻററ  സമാധനങൾ മറ്റുള്ളവർകട നൽകമാതവിരവികമാനുള്ള 

സശഭമാവവവിവശഷയം  മനുഷദനവിൽ ഉണ്ടമാകുന്നതട നടകമാൻ കഴവിയുന്നതവിനുയം മുൻപമാണട.

                                         സമാമൂഹവികജജീവവിതയം പവിന്നജീടട അവറര വവിട്ടുവജീഴ്ചകൾക്കുയം

പങ്കുവയ്ക്കലകൾ ക്കുയം പമാപ്തമമാക്കുയം .എങ്കവിലയം അവൻററ ആഗ്രഹങളയം സശപ്നങളയം 

കൂടുതൽ ശക്തമമാവുകയുയം അവ കമാരണയം ജജീവവിതതവിൻററ ആസശമാദനയം നഷ്ടറപട്ട 

നവിരമാശയുറട വലമാകതട ജജീവവിക്കുന്നവരുമമായവി മമാറയം. ഏറതമാമുയലകൾ സതദതവിൽ 

അടയമാളമമാണട. മുയൽ വൃദ്ധ സനദമാസവിയുറട ധമാനദയം വമമാഷ്ടവിച റതറ്റട ഏറ്റുപറഞ്ഞു. 

ഇനവിറയമാരവികലയം വമമാഷ്ടവികൽ എന്നട വമാക്കുറകമാടുത്തു അവൻ 

നടനമറഞ്ഞു.........രുമനുഷദനുയം ഉണ്ടമാകുയം ആഗ്രഹങളയം സശപ്നങളട. പവക്ഷ ബുദ്ധവി 
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പരവിമവിതവികളയം വളർചയുയം ഇലമാറത ജനവിക്കുന്ന കുററവയററ കുഞ്ഞുങളണ്ടട ഈ 

വലമാകതട. ഇതരയം പശ്നങൾ ഇലമാത മുഴുവൻ മനുഷദർക്കുയം മുമ്പുപറഞ്ഞ മുഴുവൻ 

പവതദകതകളയം മനസ്സുമുണ്ടട.
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മണ്ടൻ

 10  റസൻറട സലയം അയമാൾ വമാങവിച്ചു. മുഴുവൻ മരവുയം വവവരമാറട മുറവിച്ചുമമാറ്റവി.... 6 

റസൻറവിൽ വജീടട വച്ചു. ബമാകവി 4 റസൻറവിൽ പുല്ലുവപമാലയം മുളകമാതവിരവികമാൻ 

ഇൻറർവലമാകട ഇഷ്ടവിക നവിരതവി, മുറ്റയം വൃതവിയമാകവി.....

                   എന്നവിട്ടട അയമാൾ റപയമാൻ മറന്ന മമാനയം വനമാകവി നവിലവവിളവിച്ചു.......

          " മഴ റപയ്യുന്നവില"........

 അയമാൾ നമ്മവിൽ പലരുയം ആണട.....

  ഉണക പുല്ലുകളയം കരവിയവിലകളയം റചയ്യുന്ന വസവനയം ആരറവിയുന...?

 അവ........

 ഭൂമവിക്കുവമൽ പകൃതവി തജീർത ജജവ ആവരണയം....

 വവനലവിൽ മണ്ണട ഉണങമാതവിരവികമാൻ.....

 ഭൂമവിയവിറല നനവട വറ്റമാതവിരവികമാൻ.....

 മണ്ണവിറല അസയംഖദയം ജജീവവികൾ ഇലമാറത  ആകമാതവിരവികമാൻ

 അന്തരജീക്ഷതവിവലകട റപമാടവി പടരമാതവിരവികമാൻ

 കന്നവി മഴറപയ്യുവമ്പമാൾ ജലയം ഒരു വസമാഞട വപമാറല വലവിറചടുതട ഭൂമവിറയ 
കുടവിപവികമാൻ.....

   കവിണറകൾ വജീണയം നവിറയ്ക്കമാൻ ....

 മണ്ണട തണുപവികമാൻ.....

 വവരുകൾകട ജലയം ലഭദമമാകമാൻ.....

 മണ്ണവിറല സൂക്ഷ്മജജീവവികളറട വളർചയ്ക്കട സഹമായകമമാകമാൻ.....
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  വസ്നേഹതവിറനയുയം സമമാധമാനതവിനുയം പമാഠങളമാണട......

  എലമാതവിനുയം  വഴവികമാട്ടവിയമായ  അവറള

 ഉപദ്രവവിക്കുന്ന മനസ്സു കമാണുവമ്പമാൾ

 ഓവരമാ  മവിഴവിനജീർ മുത്തുകളയം

    ക്ഷമയുവടതട മമാത്രയം.......

 വരളന്ന  റതമാണ്ടയയം

 വവിളയുന്ന  മണ്ണവിനുയം അവൾ   ദമാഹജലമമായവി,

  പമാറകളവിലൂറട  റപമാട്ടവിറയമാലവിച വൾ

 നജീർചമാലവിവലകട   വഴുതവി വജീഴുവമ്പമാൾ Start

 സശപ്നങളറട കൂടമാരയം തറന്ന പണവിതു

 നജീന്തവികളവിക്കുന്ന  മതദങൾ,

  വകമായം വകമായം കരയുന്ന തവളകൾ

 പവക്ഷ,  ഒടുവവിൽ അവൾക്കുമുന്നവിൽ...

 ആയവിരമമായവിരയം  വദ്രമാഹവികൾ

   പമാസവി കൻ  റകട്ടുകൾ  റകമാണ്ടവറള

  ശവ മമാകവി    മൂടുന..... 

 അവൾ ഒഴുകവിയ  ജജീവവിതതവിൽ  മമാതൃക

 വലമാകതവിൻ മമാതൃക  നവിരർത്ഥകമമാകുന.....
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ശങ്കരൻ നമ്പൂതവിരവിപമാടട

     

 

ജനനയം: 1909   ജൂൺ 14
മരണയം: 1998  മമാർചട 19

വകരളതവിറല  ആദദ മുഖദമനവിയമായ     ഈ എയം എസട. മലപ്പുറയം

 ജവിലയവിറല  റപരവിന്തൽമണ്ണ, ഏലയംകുളയം  മനയവിലമാണട ജനവിചതട. വകമാവളജവിൽ  

പഠവിക്കുവമ്പമാൾ   സശമാതനദ  സമരതവിൽ  പങ്കമാളവിയമായവിരുന്ന  അവദ്ദേഹയം വസറ്റട  

വകമാൺഗ്രസട  റസകട്ടറവി, അഖവിവലന്തദമാ  വകമാൺഗ്രസട കമ്മറ്റവിയയംഗയം, വയമാഗ വക്ഷമ 

സഭയുറട  യുവജന വനതമാവട എന്നജീ നവിലകളവിൽ പവർതവിചവിട്ടുണ്ടട.1937-  ൽ  മദ്രമാസട

അസയംബവിയവിൽ  അയംഗമമായവി. പവിന്നജീടട

 വകമാൺഗ്രസവിൽ നവിനയം ഇഎയംഎസട 1941-     ൽ   കമ്മമ്മ്യൂണവിസട  പമാർട്ടവിയുറട 

കമ്മറ്റവിയവിൽ എതവി.

1957   ഏപവിൽ 5  നട  ഇഎയംഎസട   വകരളതവിൽ വവമാട്ടവിങവിലൂറട   

അധവികമാരതവിറലത്തുന്ന  ആദദ  കമ്മമ്മ്യൂണവിസട മുഖദമനവിയമായവി.

1959-  ൽ ഇഎയംഎസട  മനവിസഭ രമാഷ്ട്രപതവി പവിരവിച്ചുവവിട്ടു.1967   -ൽ  ഇഎയംഎസട  

രണ്ടമാമതുയം മുഖദമനവിയമായവി.

സഹയയാതത്രികർ ജത്രിഎചച്ച്എസച്ച്എസച്ച്എടപ്പറ്റ 2018-19                          Page  17



ഡത്രിജത്രിറ്റൽ മയാഗസത്രിൻ 

സനദമാസവിയുറട  ചങമാതവിമമാർ

ടവിബറ്റവിറല  ഒരു മലവയമാരതട  വൃദ്ധനമായ  ഒരു ബുദ്ധഭവിക്ഷു  സനദമാസജജീവവിതയം  

നയവിചവിരുന. ഒരു മുയലയം  എലവിയുയം ആണട   സനദമാസവികട ആറകയുള്ള  

ചങമാതവിമമാർ. അവർ നവിതദവുയം  മൺകുടവിലവിൽ വന്ന  അവദ്ദേഹവതമാറടമാപയം സമയയം    

റചലവടചലവവിടുമമായവിരുനയവിരുന. ഭക്ഷണ

സമയമമായമാൽ  എനയം   അവറര കൂറട  കഴവികമാൻ ക്ഷണവികമാറണ്ടട. പവക്ഷ, അവർ 

പറയുയം" കഷ്ടറപട്ടട അന്നട സമ്പമാദവിച   ഭക്ഷണതവിൽനവിന്നട  ഞങൾ കൂടവി  പങ്കു 

പറ്റുന്നതട  ശരവിയല.  ക്ഷമാമകമാലതട  അവങയ്ക്കട  തവികയമാറത വരുയം."  എലവി പറഞ്ഞു."

ഞങളറട അന്നയം ഞങൾ തറന്ന കറണ്ടതവി റകമാള്ളമായം". മുയൽ പറഞ്ഞു. അവർ 

കമാണവിക്കുന്ന  വസ്നേഹതവിലയം  പമാലവിക്കുന്ന  മരദമാദയവിലയം  ഭവിക്ഷു  ഏററ  
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സന്തുഷ്ടനമായവി. ഒരുദവിവസയം  സനദമാസവി  ധമാനദ പമാത്രയം  പരവിവശമാധവിചവപമാൾ 

അടവിയവിൽ  അൽപയം മമാത്രയം. ഞമാറനമാറ്റയ്ക്കട    ഉപവയമാഗവിചമാൽ ഇത്രയുയം തജീർന 

വപമാകവിലവലമാ. ഇറതങറന സയംഭവവിച്ചു? എലവിയുയം മുയലയം അലമാറത മറ്റമാരുയം കുടവിലവിൽ 

വരുന്നതമായവി അവദ്ദേഹയം കണ്ടവിട്ടവില. കള്ള ആറരന്ന കണപവിടവികണയം ....  സനദമാസവി 

തജീരുമമാനവിച്ചു. അനരമാത്രവി അവദ്ദേഹയം പതവിവുവപമാറല ഉറങമാൻ കവിടന.  കുറച്ചുസമയയം 

കഴവിഞ്ഞവപമാൾ ആവരമാ പതുങവിപതുങവി വരുന. ശ്രദ്ധവിച്ചു വനമാകവിയവപമാൾ  

റഞട്ടവിവപമായവി. എലവിയുയം മുയലയം പതുങവി റചല്ലുന. പമാത്രതവിൽനവിന്നട ജക നവിറച്ചുയം 

ധമാനദയം വമാരവി റകമാണവപമാകുന.   ഭവിക്ഷു  ഒനയം മവിണ്ടവിയവില. പവക്ഷ, 

വവിശശസവിക്കുന്നവർ കമാണവിചട വഞന അവദ്ദേഹറത വലമാറത വവദനവിപവിച്ചു. പവിറന്ന 

അവദ്ദേഹയം  റകണവി ഒരുകവി .   എലവിയുയം  മുയലയം  റകണവിയവിൽ അകറപട്ടു. 

ശബ്ദയംവകട്ടട സനദമാസവി വവിളക്കു റകമാളതവി. രണ കള്ളനമാറരയുയം  പവിടവിചട    രണ 

കള്ളനമാറരയുയം പവിടവിച വമാലയം മജീശയുയം റവട്ടവികളഞ്ഞു. "ഇതു വലവിയ 

ചതവിയമായവിവപമായവി". മുയൽ പറഞ്ഞു.

"  അവപമാൾ എൻററ ധമാനദയം വമമാഷ്ടവിചതട  

ചതവിയവല?"  ഭവിക്ഷു വചമാദവിച്ചു.   "  ഞങവളമാ  " ?എലവി മുയലവിറനയുയം   മുയലവിറനയുയം   

ഭവിക്ഷുവവിറനയുയം  മമാറവിമമാറവി വനമാകവി  അത്ഭുതവതമാറട വചമാദവിച്ചു." മണ്ണവിൽ 

പണവിറയടുതട ജജീവവിക്കുന്നവരമാണട ഞങൾ. കള്ളവുയം ചതവിയുയം വവിശശമാസവഞനയുയം 

റചയ്യുന്നവരല". മുയൽ പറഞ്ഞു. മഴകമാലതട  തമാങ്കൾകട ഭക്ഷണതവിനുള്ള ധമാനദയം 

തവികയുവമമാ എന്ന വനമാക്കുവമാൻ ആണട ഞങൾ വന്നതട. വമമാഷ്ടവിക്കുവമാ നല.  എലവി 
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പറഞ്ഞു. എത്രവയമാ കമാലമമായവി  നമ്മൾ അടുത ചങമാതവിമമാരമാണട. സുഹൃത്തുകറള  

സയംശയവിചതട തറന്ന  റതറ്റട ആയവിവപമായവി. അവർ  കുറ്ററപടുതവി.    സുഹൃത്തുകറള 

റകണവിയവിൽ റപടുത്തുന്ന ഇയമാവളമാടട കൂട്ടവില. എലവിയുയം മുയലയം വദഷദവതമാറട 

ഇറങവിവപമായവി. വമാലയം മജീശയുയം  വപമായതട രണ്ടമാൾക്കുയം വലവിയ നമാണവകടമായവി. 

എലമാവരുയം കളവിയമാകവിയവപമാൾ എലവിയുറട വകമാപയം കതവികയറവി. അവൻ മൂഷവിക 

രമാജമാവവിറന കണ്ടട പരമാതവി വബമാധവിപവിച്ചു" ഞമാൻ ധമാനദ വമമാഷ്ടവിച്ചു എന്നട പറഞ്ഞമാണട 

വമാലയം മജീശയുയം മുറവിചതട. ഇതട എലവി വയംശതവിനു തറന്ന നമാണവകടമാണട". രമാജമാവട 

തലകുലകവി  സമ്മതവിച്ചു. ശരവിയമാണട, പവക്ഷ നമ്മുറട ജസന്നദതവിനട  ഒറ്റയ്ക്കട വൃദ്ധ 

സനദമാസവിറയ    കജീഴടറപടുതമാൻ ആവവില. നമുകട മുയൽ ജസനദതവിൻററ   കൂടവി   

സഹമായയം വതടമായം.  രമാജമാവട  ഉടൻതറന്ന മുയൽ രമാജമാവവിനുള്ള സവന്ദശവുമമായവി 

ദൂതനമാറര അയച്ചു. ധമാനദവശഖരയം പരവിവശമാധവികമാൻ ഇരുട്ടവിൻററ മറവവിൽ പമാത്തുയം 

പതുങവിയുയം അല വപമാവകണ്ടതട. അനദമായ തവിനട കൂട്ടുനവിൽകമാൻ മുയൽ   പടറയ 

കവിട്ടവില. രമാജമാവട പറഞ്ഞു. വമമാഷണതവിനട വപരുവകട്ടവരമാണട എലവികൾ. മുയലകൾ 

മുയലകൾ സതദതവിൽ അടയമാളമമാണട. മുയൽ വൃദ്ധ സനദമാസവിയുറട ധമാനദയം 

വമമാഷ്ടവിച റതറ്റട ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇനവിറയമാരവികലയം വമമാഷ്ടവികൽ എന്നട വമാക്കുറകമാടുത്തു 

അവൻ നടനമറഞ്ഞു.........
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പുഴ

വസ്നേഹതവിറനയുയം സമമാധമാനതവിനുയം പമാഠങളമാണട......

  എലമാതവിനുയം  വഴവികമാട്ടവിയമായ  അവറള

 ഉപദ്രവവിക്കുന്ന മനസ്സു കമാണുവമ്പമാൾ

 ഓവരമാ  മവിഴവിനജീർ മുത്തുകളയം
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    ക്ഷമയുവടതട മമാത്രയം.......

 വരളന്ന  റതമാണ്ടയയം

 വവിളയുന്ന  മണ്ണവിനുയം അവൾ   ദമാഹജലമമായവി,

  പമാറകളവിലൂറട  റപമാട്ടവിറയമാലവിച വൾ

 നജീർചമാലവിവലകട   വഴുതവി വജീഴുവമ്പമാൾ

 സശപ്നങളറട കൂടമാരയം തറന്ന പണവിതു

 നജീന്തവികളവിക്കുന്ന  മതദങൾ,

  വകമായം വകമായം കരയുന്ന തവളകൾ

 പവക്ഷ,  ഒടുവവിൽ അവൾക്കുമുന്നവിൽ...

 ആയവിരമമായവിരയം  വദ്രമാഹവികൾ

   പമാസവി കൻ  റകട്ടുകൾ  റകമാണ്ടവറള

  ശവ മമാകവി    മൂടുന..... 

 അവൾ ഒഴുകവിയ  ജജീവവിതതവിൽ  മമാതൃക

 വലമാകതവിൻ മമാതൃക  നവിരർത്ഥകമമാകുന.....
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 ശബ്ദതവിനട പവിന്നവിൽ

ഇലകവികട ബൾബട  വജീണുടയുവമ്പമാൾ  എന്തുറകമാണ്ടമാണട  ശബ്ദയം ഉണ്ടമാകുന്നതട?

 ബൾബവിനുള്ളവിൽ  വമായുവവില.   ഉള്ളവിൽ ഉണ്ടമായവിരുന്ന  വമായു  ബൾബട 

നവിർമ്മമാണവവളയവിൽ നജീകയം റചയവിരവിക്കുയം. തന്നവിമവിതയം  ബൾബവിനുള്ളവിറല  ശൂനദയം  

സയംജമാതമമാകുന.

ബൾബട വജീണുടയുവമ്പമാൾ  അതവിനുള്ളവിറല  ശൂനദതയവിവലകട  പുറത്തുനവിനയം   എലമാ 

വശങളവിൽ നവിനയം  വമായു  ഊവകമാറട തള്ളവികയറന.  വമായുവവി ൻററ  ഈ 

തള്ളവികയറ്റമമാണട  റപമാട്ടവിറതറവിയമായവി നമായം  വകൾക്കുന്നതട. വമായുവവിറന ശക്തവിയമായ

ചലനയം റപമാട്ടവിറതറവിയമായവി അനുഭവറപടുയം. ഉദമാഹരണയം   ഇടവിറവട്ടട  തറന്ന.....
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കുരങൻററ ചരവിത്ര വവിവശഷങൾ

 

പല  നവിലയവിലയം മനുഷദവനമാടട സമാദൃശദമുള്ള സസ്തനവി ആണട കുരങട. ഇവയുറട 

ബുദ്ധവിശക്തവിയുയം മറ്റു മൃഗങറള അവപക്ഷവിചട മവികചതമാണട. കമാടമാണട വമാസസലയം 

എങ്കവിലയം നമാട്ടവിൽ കൂട്ടയംകൂട്ടമമായവി കഴവിയുന്നവരുയം ഇവരവിലണ്ടട.

 മനുഷദവരമാടട സമാമദതയുള്ള    

ജജീവവിയമാണട കുരങട എന്നതവിനമാൽ മനുഷദർ ഉൾറപടുന്ന ജപവമറ്റട വർഗ്ഗതവിലമാണട  

ഇവഉൾറപടുന്നതട. യമനട കമാർ പഴയകമാലയം മുതൽ അവരുറട നവിതദ വജമാലവികളവിൽ 

സഹമായവികമാൻ വവണ്ടവി കുരങറന പരവിശജീലനയം നൽകവിയവിരുന. കൃഷവി സലത്തുയം 

മറ്റുയം കമാവൽകമാരനമായുയം സയംരക്ഷകനമായുയം കുരങനമാർ തവിളങവിനവിന. 

മനുഷദറരവപമാറല ചവിരവിക്കുന്ന ഇവർ റവള്ളതവിൽ വജീണമാൽ  നജീന്തൽ  വശയം 

ഉള്ളവർകട  നജീന്തവി കയറമാൻ ആവു   എന്നതുയം  മനുഷദവരമാടുള്ള  ആഴവമറവിയ  

സമാമദതയമാണട കമാണവിക്കുന്നതട.  ഇലയുയം തണയം  കമായയുയം റചറപമാണവികളയം ആണട  

ഇവയുറട ആഹമാരയം. ഏകവദശയം  ഇരുന്നൂവറമാളയം ഇനയം കുരങ്ങു വർഗങൾ ആണട  

കണകമാകറപടുന്നതട.
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 ഗണവിത കഥ
പതവി ഭമാസമ്പന്നരമായ  കലമാകമാരനമാറരയുയം  സമാഹവിതദകമാരനമാറരയുയം 

ശമാസ്ത്രജ്ഞനമാറരയുയം ആദരവിക്കുന്നതവിലയം വപമാതമാഹവിപവിക്കുന്നതവിലയം  ആനന്ദയം 

കറണ്ടതവിയ   രമാജമാവടആയവിരുന   വജീവരന്ദ്രൻ. അവദ്ദേഹതവിൻററ   മകൾ  

കകൗസലദ കട  വവിവമാഹപമായമമായവപമാൾ

അവനകയം    രമാജകുമമാരനമാർ   വവിവമാഹമാഭദർത്ഥനയുമമായവി  റകമാട്ടമാരതവിറലതവി. 

എന്നമാൽ രമാജമാവട ഒരു മതരയം  സയംഘടവിപവിക്കുകയമാണട എനയം  വവിജയവികട മകറള 

വവിവമാഹയം റചയ്തു തരമാറമനയം  അറവിയവിച്ചു.

 മതരദവിവസയം  അവനകയം രമാജകുമമാരനമാരുയം ഗണവിതശമാസ്ത്ര കലമാരയംഗങളവിൽ  

പവർതവിക്കുന്നവരുയം എതവി. എലമാവറരയുയം  അഭവിസയംവബമാധന  റചയ്തുറകമാണ്ടട 

രമാജമാവട പറഞ്ഞു." എൻററ പുത്രവിയുറട  ഭർതമാവട  ബുദ്ധവിമമാനുയം കമാന്തദർശവിയുയം  

ആയവിരവികണറമന്നട  ഞമാൻ ആഗ്രഹവിക്കുന. അതുറകമാണ്ടമാണട  ഞമാൻ 

ഇങറനറയമാരു മതരയം  സയംഘടവിപവിചതട."  ഹമാളവിനട  ഒരു ഭമാഗവതകട 

ചൂണ്ടവിറകമാണ്ടട  രമാജമാവട തുടർന......

ആ വവദവിയവിൽ  നവിരതവി വചവിരവിക്കുന്ന   10 സഞവികളയം ഒരു ത്രമാസുയം കുവറ കട്ടവികളയം  

നവിങൾ കമാണുന്നവിവല...? ആ   സഞവികളവിൽ സശർണ്ണനമാണയങൾ ആണുള്ളതട. ഒവര

വലവിപതവിലള്ള  നമാണയങൾ. എലമാ നമാണയങളയം 5 ഗ്രമായം  വജീതമുള്ള  തൂകങൾ 

ആണട.
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 പവിരവിയുന്ന കൂട്ടുകമാർ 
  അടുത ജൂണവിൽ വജീണയം മഴ റപവയകമായം പവക്ഷ കുടചൂടവി കൂട്ടുകമാവരമാറടമാതട 

മഴനനഞ്ഞട സ്കൂളവിൽ വരമാൻ ഇനവി ഞങൾ ഉണ്ടമാകവില. വവിടപറയുന്ന നവിമവിഷയം ഞങൾ

ഇവവിറട ബമാകവിവയന്നതട ഒരുപവിടവി നല ഓർമ്മകളയം മനസവിൽനവിനയം മമായമാത 

ഒരുപമാടു മുഖങളയം പവിറന്ന ഞങളറട സഹയമാത്രവികറരയുയം...... ഞങൾ 

പടവിയവിറങ്ങുന്നതട ഞങറള ഞങൾ ആകവിമമാറ്റവിയ അധദമാപകവരമാടുള്ള വസ്നേഹവുയം 

നന്ദവിയുയം പമാർത്ഥനയുയം നവിറഞ്ഞ മനവസമാറടയമാണട. ഈ നവിമവിഷയം ഈ പടവികൾ 

ഇറങ്ങുന്നതട ഞങൾ തനവിച്ചു മമാത്രമുള്ള ഒരു യമാത്ര യവിവലകമാണട. കൂറട ജജീവനട തുലദയം 

വസ്നേഹവിച സുഹൃത്തുകളവില,  വഴവിയവിലടനജീളയം എൻററ കൂറട അവരുറട സുഖമുള്ള 

ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടമാവുയം.

                       വവിധവിറയ തടുകമാൻ ആവവില. ഉയരങളവിൽനവിന്നട ഉയരങളവിവലകട 

പറക്കുവമ്പമാഴുയം വനട്ടങളറടയുയം വകമാട്ടങളറടയുയം വലമാകതട തനവിചവിരവിക്കുവമ്പമാൾ 

ഞങൾ ഓർക്കുയം ഈ വവിദദമാലയയം അതവിറല ഓവരമാ നവിമവിഷവുയം. ഞങൾ പവിന്നവിട്ട 

വഴവികൾ ഞങറള വലവപമാഴുയം സ്മരവികമാൻ ഞങളവിവവിറട  ബമാകവി  വയകയമാണട  ഈ 

കുറവിപ്പുകൾ.......

ഞങൾ എന്നവന്നക്കുമമായവി പടവിയവിറങ്ങുവമ്പമാൾ നമാറള ഞങൾ എത്ര ഉയരങളവിൽ 

എതവിയമാലയം അതവിനുവവണ്ടവി ഞങളറട വഴവിയവിൽ ദജീപയം റതളവിച  പവിയ 

അധദമാപകവരമാടുള്ള  നവിറഞ്ഞ  വസ്നേഹവുയം ....... അവർ എനയം പകമാശവികറട്ട എന്ന 

പമാർത്ഥനവയമാറട.........

 2018- 19  അതവിനട വർഷതവിറല  പതമായം കമാസട വവിദദമാർത്ഥവികൾ.....
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