
 

 

Paampukalk Maalamund… 

 

ഞഺയറഺഴ്ച്ച രഺത്ര഻ ഒരഽ ഷഷവ഻ങഽും ഓയ഻ല് മസ്സഺജഽും കഴ഻ഞ്ഞ് ഡ഻ന്നറ് വഺങഺന് 

ഷ ഺയരഺണ് ഞഺന്. ഞഺന് ചെന്നത് സഽരയഺ ഷേക്കറ഻യ഻ല് (ഇവ഻ചെ മമസാറ഻ല് ഉള്ള 

ഒരഽ ജുംഗ്ഷന് ആണ് സാരയ ഷേക്ക്റ഻.ഇന്ഫ഻ എുംഷലഺയ഼സ് എറ്റവഽും കാെഽരല് 

രഺമസ഻ക്കഽന്ന സ്രലും.)ഞഺന് ചെന്നത് സഽരയഺ ഷേക്കറ഻യ഻ല് ഉള്ള കഺഷവര഻ 
േഺറ഻ഷലക്കഺയ഻രഽന്നഽ.ചരറ്റ഻ദ്ധര഻ക്കരഽത്, ചവള്ളമെ഻ക്കനലല.(ചവള്ള്മെ഻ക്കഽ ഒരഽ ഷത്േക്ക് 
ചകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽകയഺണഽ ഞഺന്).ഈ  ര഻സരചത്ത എറ്റ്ഽും നലല െ഻ലല഻ െ഻ക്കന് 

ക഻ട്ടുന്നത് ആ േഺറ഻ലഺണ്.അരഺണ് ഞഺന് അഷങഺട്ടു വചു  ഻െ഻ചത്.ഒരഽ കഺലചത്ത 

എന്ചറ്റ സ്ഥ഻രും വ഻ഹഺര ഷകത്രമഺയ഻രഽന്നഽ ഈ േഺറ്.  ചെ കഽറചു നഺളഺയ് ഞഺന് 

ഡ഼ചസന്റ്റഺണ് സഽത്ഹഽത്തഽക്കചള.കഺര്യ്തയ്ത്ത഻ഷലക്ക് കെക്കഺും.ഞഺന് അങചന അവ഻ചെ 
എത്ത഻ എന്ചറ്റ മേക്ക്  ഺറ്ക്ക് ചെയ്രചപഺഴഺണ് േഺറ഻ന്ചെ മഽന്ന഻ല് ആെ഻ ഉലഞ്ഞ് 
ന഻ല്ക്കഽന്ന ആ മഺന഻യചന കന്െത്.അെ഻ചു റ്സാല്  ാക്കഽറ്റ഻യഺയ് ന഻ല്ക്കഽന്ന ഒരഽ 
 ഺവും " ഺമ്പ്". ഷകരളര഻ല് ചവള്ളമെ഻െഽ ഷേഺധമ഻ലലഺചര ഷറഺെ഻ല് ഇഴഞ്ഞ് ന഼ങഽന്ന 

ഷെട്ട്ന്ഩഺരഽചെ ഓമന ഷ രഺണ്  ഺമ്പ്.ഞഺന് അകഷത്തക്ക് ച ഺകഽചമ്പഺ രചന്ന ആ  ഺമ്പ് 
േഺറ഻നഽ മഽന്ന഻ലഽള്ള  ്മഽറഽക്കഺന് കെയ഻ചല ചകളവന്ചറ്റ അെഽത്ത്  ത്ത഻ വ഻െറ്ത്തഺന് 

രഽെങ്ങ഻കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. ഞഺന് അകത്ത് ഷ ഺയ഻ ഓറ്ഡറ് ചെയ്രഽ ഒരഽ  ഽകചയെഽക്കന് 

ഷവന്െ഻  ഽറത്തഽ ഷറഺെ഻ചലക്ക഻റങ്ങ഻.അചപഺഴഺണ്  ഺമ്പഺട്ടും രഽെങ്ങ഻ കഴ഻ന്നന്ജഽ 
എന്നഽ മനസ്സ഻ലഺയത്. 

 

ആ  ഺവും  ഺമ്പ് ഷറഺെ഻ല് മലറ്ന്നഽ ക഻െന്നഽ വമ്പന് കല഻പ്. സമയും 10 ആയ഻ കഺണഽും. 
വന്െ഻കള് എലലഺും  ഺമ്പ഻ചന ചരഺട്ടു ചരഺട്ട഻ലല എന്ന മട്ട഻ല് 

ഷ ഺകഽന്നഽന് .്മത്ഡവറ്മഺരഽചെ ചരറ഻ വ഻ള഻ക്ക് ഞഺന് ഈ നഺട്ടുകഺരനഷലല എന്ന 

ഭഺവത്ത഻ല്  ഽലലു വ഻ല ഷ ഺലഽും ചകഺെഽക്കചര ഷറഺെ഻ല് ക഻െന്നഽ ഉരഽന്െഽ മറ഻ഞ്ഞഽ ചരറ഻ 
വ഻ള഻െഽ അലമ്പഽന്െഺകഽക്കയണഽ നമ്മഽചെ കഥഺനഺയകന്.  ഺമ്പ഻ന്ചെ കാട്ടുകഺരന് രവള 

 െ഻െ  ണ഻  ര഻ചനട്ടുും  യറ്റ഻യ഻ട്ടുും  ഺമ്പ് അെങഽന്ന഻ലല. അവ഻ചെയഽും ഇവ഻ചെയഽും 
എലലഺരഽും ഈ അര഻മഷനഺഹരമഺയ ഷകഺമെ഻ ഷഷഺ കന്െഽ ന഻റ്്റഽര  ഻അെഞഽ 
ന഻ല്ക്കഽന്നഽ.  
 

എന്ചറ്റ െ഻ന്തകള് കഺെഽ കയറ഻.ഷലഺകര഻ചല  ലയ഻നും  ഺമ്പഽകള഻ചലക്കയ  ഻എന്ചെ 
െ഻ന്ത. ആ മഷനഺഹര സഽന്തര ഷലഺക്െര഻ചലക്ക് നമഽക്ക് ഷ ഺകഺും 
 

 

 

 



 

 

 ഺമ്പഽകള്  ലരരമഽന് .് വ഻ഷമഽള്ളവ, വ഻ഷമ഻ലലരരവ,കല഻പ് വരയന്  ഺമ്പ്, 
ഓല ഺമ്പ് എക്സ്റ.ന഻ങ്ങളുചെ മഽന്ന഻ല്  ര഻െയച ട്ട഻ര഻ചക്കന്െ 
െ഻ല അ ാറ്യ഻നും  ഺമ്പഽകചള ഞഺന് അവരര഻പ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

 

രഺജചവമ്പഺല 

 
 

 

 

 ഺമ്പഽകള഻ചല രഺജഺവഺണ഻വന് 

നലല കപഺസ഻റ്റ഻യഽും നലല വ഻ഷമഽള്ളരഽമഺയ ഺമ്പ.്ചവള്ളമെ഻െഽ കഴ഻ഞ്ഞഺല് ഈ 

 ഺചമ്പഺരഽ  ഽല഻യഺകഽും.ഷകരളത്ത഻ചല ഉള്നഺെന് ത്ഗഺമങ്ങള഻ല് ആണ് ഈ  ഺമ്പ് 
കഺണച െഽന്നത്.രഺജചവമ്പഺല എന്ന ഷ രഽ വരഺന് കഺരണും ചവള്ളമെ഻െഽ  ാസഺയ഻ 
ആഷരഺഷെലഽും ഒെക്കഽന്െഺക്ക  ഻വഴ഻ചയ ച ഺകഽന്നവന്ചെ രലലു ചമെ഻െഽ ഒരഽ മാലയ്ക്ക് 
െഽരഽന്െഽ കാെഽചമ്പഺഴഽും ഒരഽ രഺജക഼യ ചത് ൌഡ഻ഷയഺചെ ന഼ന്് ന഻വറ്ഷന്ന ക഻െക്കഽ. 
ഫ്ലഺറ്റഺയ഻ ക഻െക്കഽചമ്പഺഴഽും  ത്ത഻ വ഻െറ്ത്തനഽള്ള ത് വണര കഺണ഻ക്കഽന്ന 

ഇനമഺണഽ.െ഻ത്രും ത്ശദ്ധ഻ക്കഽക. 



 

 

 

 

 

 

 

എട്ടെ഻മാറ്ഖന് 

 

 



 

 

 

 

എട്ടെ഻മാറ്ഖന്ഩഺരഽചെ ത് ഷരയകര അെ഻െഽ ഫ഻റ്റഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഺല് എട്ടെ഻ നെക്കഽന്നര഻നഽ 
മഽന്് ഫ്ലഺറ്റഺയ഻ര഻ക്കഽും.അധ഻കും വ഻ഷമ഻ലലഺത്ത ഇനമഺണ്.നഺട്ട഻ചല കള്ളുഷഺപുകള഻ല് 

ഏറ്റ്ഽും കാെഽരല് കന്െഽ വരഽന്നഽ.ചരറ഻ ഺട്ടുകളുചെ ഒരഽ കമന഼യ ഷശഖരും രചന്ന 

ഇക്കാട്ടരഽചെ  ക്കലഽന്െഽ.സഺധഺരണ കാട്ടമഺയണഽ ഈ  ഺമ്പഽകചള കന്െഽ വരഽന്നത്. 

 

 ച഻ല ഺമ്പ് 

 

 
 

 

 ഺെഷശഖരങ്ങള് വയലഽകള് കഺെഽകള് ച ഺന്തക്കഺെഽകള് ര഻െങ്ങ഻യവയഺണ് ഇത്തരും 



 

 

 ഺമ്പഽകളുചെ വ഻ഹഺരഷകത്രും. ഉ ത്രവകഺര഻കളലല. ഏചരന്ക഻ലഽും കഺട്ട സഺധനമെ഻ച  ു

ഓഫഺയ഻ ക഻െഷന്നഺളുും.നഺട്ടുകഺറ്ക്കഽും വ഼ട്ടുകഺറ്ക്കഽും യഺചരഺരഽ ഉ ത്രവവഽും ചെയ്യചര 

ഒരഽ മാലയ്ക്കഽ ക഻െഷന്നഺളുും. സമയഺ സമയത്തഽ കഞ്ഞ഻ ചവള്ളും ഒഴ഻െഽ ചകഺെഽത്തഺല് 

 രമസഷന്തഺഷും. 
 

 

 

കല഻പുവരയന് 

 

 
 

ഏറ്റ്ഽും കാെഽരല് ഷ െ഻ഷക്കന്െ ഇനമഺണ് കല഻പുവരയന്.2 ലഺറ്ന അകത്തഽ ചെന്നഺല് 

 ഻ചന്ന ഇവറ് വ഻ലവകഺര഻കളഺവഽും.രഺജയസ്ചനഹവഽും ഷരശഭ്ക്ത഻യഽും ഒചക്ക 

ചവള്ള്മെ഻ച  ുകഴ഻ഞഺണ് ഓറ്മ്മ വര഻ക.സറ്ക്കഺര഻ന്ചറ്റ വഺറ്റു ന഻യമും 
കള്ളവഺറ്റുമഺയ  ഻േന്ധച ട്ടരഺചണന്നഽ ഇവറ് കരഽരഽന്നഽ.െഺരഺയും 
ന഻റ്ത്തലഺക്ക഻യര഻നഽ എ ചക ആന്റ്റണ഻ചയ ഇരഽട്ടെ഻ അെ഻ചരഽും ഇക്കാട്ടറ് രചന്ന. 

 

 

 

 



 

 

ചഷയറെ഻വ഼രന് 

 

 
 

 

സ഻റ്റ഻കള഻ചല േഺറഽകളുചെ മഽന്ന഻ലഽും മവന്ഷഷഺപുകള഻ലഽും കഺണച െഽന്നഽ. ഒറ്റയ്ക്കഽ 
ചവള്ളമെ഻ക്കഺന് മെ഻യഽള്ള കാട്ടരഺണ഻വറ്.ചഷയറ഻ഷട്ട അെ഻ക്കഽ.ഞഺന് 50 ഇ് ന഼ 100 ഇ് 

ഒരഽ മ ന്ചറ്റ്.അരഺണ് മലന്.കഺലഷത്ത അെ഻ച഻ചലലന്ക഻ല് മക വ഻റയ്ക്കഽന്ന 

കാട്ടരഺണ഻വറ്.കള്ളു വഺങ്ങ഻ ചകഺെഽക്കനഺയ഻  രമ ഺവമഺയ  ഻അഭ഻നയ഻ക്കഽകയഽും 
നമ്മചള ഷസഺപ഻െഽകയഽും ചെയ്യുന്ന ഇവറ് ചവള്ളമെ഻ചര഻നഽ ഷശഷും നമ്മചള രചന്ന  ച 

ചരറ഻ വ഻ള഻ക്കഽും. ചകഺചു ചവളുപഺന്കഺലഷത്ത േഺറ് ഉെമയഽചെ വ഼ട്ട഻ല് ച ഺയ഻ 
അയചള വ഻ള഻ചുണറ്ത്ത  ഻േഺറ് രഽറപ഻ക്കഺന് വചര ആത്മഺറ്ഥര ഉള്ളവരഺന഻ക്കാട്ടറ് 

 

ഇചരഺചക്കയഺണ് അരയഺവശയും അറ഻യച െഽന്ന  ഺമ്പ് വറ്ഗങ്ങള്.ഇന഻യഽും ഒരഽ ഺ് 

കഺറ്റഗറ഼സ് ഉന്്. ശഺസ്ത്രഷലഺകും കന്െഽ ഻െ഻െെരഽും കന്െഽ ഻െ഻ച഻ട്ട഻ലലത്തരഽമഺയ 

നാറഺയ഻രും  ഺമ്പഽകള് ഉള്ള ഷലഺകത്തഺണ് നഺും ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്.ഈ വ഻ഷയത്ത഻ല് ഉള്ള 

എന്ചെ റ഻ഷസറ്ച് രഽെരഽകയഺണ്. ഇന഻ നഺചള ഷറഺെ഻ല് ഒരഽ  ഺമ്പ഻ചന കന്െഺല് അരഽ 
ഏരഽ വറ്ഗത്ത഻ല് ച ട്ടരഺചണന്നഽ  റയഺന് ന഻ങ്ങള്ക്ക് കഴ഻യഽമചലലഺ?ഇന഻യഽും 
ഒരഽ ഺ് എഴഽരണചമന്നഽന് ,്  ഷെ എന്ചറ്റ മക വ഻റചു രഽെങ്ങ഻. ഒരഽ 90 അെ഻ക്കന് 

സമയമഺയ഻.... 
 

 



 

 

െ഻ഷയഴ്ച്സ്... 

കര഻മാറ്ഖന് ശരത് 
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