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മീനുകൾ കുന്ുകയറിയയത്ുന് ഇടം
പ്രശോഭച്  പ്രസന്നൻ

ജടായുപ്ാറയിയെ ജെശിൽപം
കലാകൃഷച്ണൻ

മുഹമ്മദ്ഷാമമാൻ

2016നവംബർ17.മോകത്തെ
സർവവാർതെചാനേുക
ളുംരാവിത്േതത്നെഫ്ാ

ഷ്ന്യൂസുകളുമായിഉണർനെു.ത്സേിബബിറ്ി
കളായഅവതാരകർചാനൽസ്ബകരീനുകളിൽ
മിനെിമറഞ്ു.ഇൗസമയംഇങ്ങ്മകരളതെിൽ
വിദ്ാഭ്ാസമബത്ിയുത്െഒാഫിസിൽഅധിക
മാരുംഅറിയാത്തപുതിത്യാരുദൃശ്വാർ
തൊസംസ്കാരംഉദയംത്കാള്ുകയായിരു
നെു.ത്കാഞ്ിറവിളയു.പിസ്കയൂളിത്േആറാം
ക്ാസുകാരിആസിയതങ്ളുത്െവാർതെയി
മേക്ങ്മോകത്തെസ്ാഗതംത്ചയ്തു.രാജ്
തെങ്ഒരുസർക്ാർയു.പിസ്കയൂൾനെതെുനെ
ആദ്വാർതെചാനൽ‘ഗാേപ്ന്യൂസി’ത്ൻറ
(gallopnews)ഉദയം.

ഫേസ്തരീൻകാരിജനെജിഹാദ്എനെപതെങ്
വയസ്ുകാരിത്യയാണ്മോകംഏറ്വുംബപാ
യംകുറഞ്ന്യൂസ്റിമപോർട്ടറായിഅംഗരീക
രിച്ിരിക്ുനെത്.മകരളതെിൽഅത്ത്കാഞ്ി
റവിളയു.പി.എസിത്േഎൽ.ത്ക.ജിവിദ്ാർ
ഥികാർതെിക്ശശരീബദ്രനാണ്.തിരുവനത്പു
രംനഗരതെിൽആരുമറിയാത്തകിെനെത്കാ
ഞ്ിറവിളയു.പിസ്കയൂളുംഅവിെത്തെവി
ദ്ാർഥികളുംഅധ്ാപകരുംഇനെങ്മാധ്മമോ
കതെിന്അദ്ഭുതമാണ്.മകരളതെിൽആദ്
മായിന്യൂസ്ചാനൽതുെങ്ിയസർക്ാർസ്
കയൂൾഏത്തനെപി.എസ്.സിഗഗഡിത്േമചാ
ദ്തെിത്ൻറഉതെരംമത്റ്ാനെേ്ല.

അഗ്നിച്ിറകുകളുമായി
നവയുഗത്ിലേക്്
ത്പാതുവിദ്ാേയങ്ൾപരിമിതികളുത്െപയൂട്ടങ്
ത്പാട്ടിച്ങ്നവയുഗതെിത്ൻറവിശാേതയിമേ
ക്ങ്അഗ്നിച്ിറകുകളുമായിപറക്ുകയാണ്.

ഒാമരാദിനവുംവാർതെകളുത്െമോകതെങ്
സർക്ാർസ്കയൂളുകളുംസ്മാർട്ടായഇെം
മനെുനെുണ്ങ്.എനൊൽ,ബഹുദയൂരംമുമനെറി
ഡിജിറ്ൽകാേത്തെബപതിനിധാനംത്ചയ്ുക
യാണ്ഇൗസ്കയൂൾ.രാഷ്ബെരീയമകബദ്രങ്ളും
അധികാരഇെനാഴികളുത്മേ്ലാംവാർതെയിൽ
നിറയുനെതിരുവനത്പുരംനഗരതെിൽനിനെു
ള്മബബക്ിങ്ന്യൂസാണിനെവർ.ത്കാഞ്ിറവി
ളയു.പി.എസിത്ൻറനയൂറുവർഷത്തെയാബതനി
ശബ്ദമായിരുനെു.

ബപമുഖസ്കയൂളുകൾക്ുംകയൂണുമപാേുയ
രുനെഇംഗ്രീഷ്മരീഡിയംസ്ഥാപനങ്ൾക്ു
മിെയിൽഅറിയത്പേൊത്തമപായഒരുനയൂറ്ാ
ണ്ങ്.ഇവിത്െനിനൊണ്ഒരുപറ്ംകുട്ടികളും
അധ്ാപകരുംഡിജിറ്ൽമോകതെിമേക്ങ്
സ്കയൂളിത്നഅവതരിപേിക്ുനെത്.മനസ്ിേു
ദിച്നവരീനആശയവുമായിഅവർസർക്ാർ
സഹായംമതെിയിറങ്ിയിേ്ല,സമ്മാനക്യൂ
പേണുകൾഅെിച്ിറക്ിയിേ്ല,മാജിക്മഷാ
കൾസംഘെിപേിച്ിേ്ല.പകരംഅധ്ാപകർമപാ
ക്റ്ിമേക്ുംഅവരുത്െഗകയിമേക്ുംഒരു
മപാത്േമനാക്ി.പണമേ്ല,ദൃശ്ങ്ത്ളചാ
രുതമചാരാത്തപകർതൊൻകഴിയുനെത്മാ
ഗബൽആരുത്െപക്േുത്ണ്നൊണ്തിരഞ്
ത്.വാർതെവിപ്ലവതെിന്ത്മാഗബേിേയൂത്െ
നാദ്രികുറിക്ുകയായിരുനെുഅവർ.

സർക്ാർസ്കൂളിന്ചാനലോ...?
ഒനെുരണ്ുവർഷംമുമ്ാണ്.ത്പാതുവിദ്ാ
ഭ്ാസസംരക്ഷണതെിത്ൻറഭാഗമായിപുതു
പദ്ധതികൾത്കാഞ്ിറവിളസ്കയൂളുംനെപോ
ക്ാൻതുെങ്ിയകാേം.ഉനെതവ്ക്തിത്
ങ്ളുംരാഷ്ബെരീയക്ാരുത്മേ്ലാംഇവിെംസദ്രർ
ശിച്ു.വിവിധപരിപാെികളുംഅരമങ്റി.ഇവ
ത്യാനെുംസ്കയൂൾമഗറ്ിത്ൻറപുറംമോകം
അറിഞ്ിരുനെിേ്ല.ഇൗമപാരായ്മപരിഹരി
ക്ാനുള്ബശമതെിോയിരുനെുഅധ്ാപകർ.

വാർഡ്കൗൺസിേറുത്െമനതൃത്തെിൽ
തയാറാക്ിയവാർതെകളുമായിഒാമരാപരി
പാെികഴിയുമമ്ാഴുംപബതഒാഫിസുകൾകയ
റിയിറങ്ിവാർതെക്ുറിപേുകൾനൽകും.അെു
തെദിവസത്തെബപഭാതതെിൽനിരാശമാബതം
ഫേം.ഇത്ആവർതെിച്ുത്കാമണ്യിരുനെു.
എനൊൽ,മുമനൊട്ടങ്മപാകാൻതത്നെതരീരുമാ
നിച്അധ്ാപകർസമാത്രമാർഗങ്ൾമതെി.
പരിപാെികളുത്െവിഡിമയാ,ചിബതങ്ൾഎനെി
വത്മാഗബേിൽപകർതെി.സരീഡിയായിസയൂ
ക്ഷിക്ുകയുംകുട്ടികൾപബതംഇറക്ുകയും
ത്ചയ്തു.വാർതെറിമപോർട്ടിങ്ിത്ൻറയുംമശ
ഖരണതെിത്ൻറയുത്മേ്ലാംആദ്പെികയൂെിയാ
യിരുനെുഅത്.

2016ത്േഅധ്യനവർഷാരംഭമാണ്വഴി
തെിരിവാകുനെത്.സ്റ്ാഫ്റയൂമാണ്മവദി.ചയൂ
മെറിയചർച്ക്ിത്െപുതെൻആശയംനെപോ
ക്ണത്മനെങ്ചിേഅധ്ാപകർഅഭിബപായത്പേ
ട്ടു.ആവഴിക്ുള്ആമോചനയിോണ്സ്
കയൂളിത്നാരുചാനൽഎനെആശയംഉദയം
ത്കാണ്ത്.നയൂറുംഅഞ്യൂറുംമകാെികൾമുെ
ക്ിസാറ്ങ്ഗേറ്ങ്ചാനേുകൾആരംഭിക്ുനെ
നാട്ടിൽപരിമിതികൾമാബതംമയൂേധനമായുള്
സർക്ാർസ്കയൂളിന്ചാനൽ.ചിേർക്ങ്അദ്
ഭുതം,ചിേർക്ങ്കൗതുകം.അസാധ്ത്മനെങ്
വിേയിരുതെിയവരാണധികവും.എനൊൽ,
ഗൗരവമായിതത്നെചർച്കൾനെനെു.പി.െി.
എമയാഗത്തെയുംവിഷയംഅറിയിച്ു.കാ
ര്മായിമനസ്ിോയിത്േ്ലങ്ിേുംഎമത്ാനേ്ല
തിന്എനെങ്കരുതിരക്ഷാകർതൊക്ളുംനയൂ
റുശതമാനംപിത്ുണനൽകി.ഒാമരാഎപേി
മസാഡുകൾമയൂനെങ്മെമുകളിോയിഇറക്ാ
നുംതരീരുമാനമായി.

സീലറാബജറ്ിൽ‘ഗാേപ്ന്ൂസ്’
ഒരുരയൂപമപാേുംബജറ്ിേ്ലാത്തഒരുചാനൽ.
അങ്ത്നത്യങ്ിൽറിമപോർട്ടിങ്ുംകാമറയും

ത്താട്ടങ്എേ്ലാംസ്കയൂളിനുള്ിൽനിനെങ്തത്നെമവ
ണമമേ്ലാ...?എൽ.ത്ക.ജിമുതൽഏഴാംക്ാസ്
വത്രപഠിക്ുനെ330കുട്ടികളായിരുനെുഇതി
നുള്ഉതെരം.

സ്കയൂൾചാനേിത്േഉതെരവാദിതെങ്ളി
മേക്ങ്കുട്ടികളിൽനിനെങ്അമപക്ഷസ്രീകരി
ക്ുകയായിരുനെുആദ്ംത്ചയ്തത്.അധ്ാ
പകത്രത്െട്ടിച്ുത്കാണ്ങ്ആമവശമതൊത്െ
അവർബപതികരിച്ു.പകുതിയിേധികംമപ
രിൽനിനെങ്അമപക്ഷേഭിച്ു.ഇമതാത്െഎഴു
തെുപരരീക്ഷയുംഅഭിമുഖവുംസ്ബകരീൻത്െസ്
റ്ുംമവണത്മനെനിേയിമേക്ായികാര്ങ്ൾ.
25മപത്രത്തരത്ഞ്െുക്ുകത്യനെദൗത്മായി
രുനെുഅധ്ാപകർക്ങ്മുനെിേുണ്ായിരുനെത്
.ഒരുനരീണ്ത്തരത്ഞ്െുപേിന്മശഷംകുട്ടിറി
മപോർട്ടർമാരുംകുട്ടിഅവതാരകരുംഅംഗങ്
ളായഗാേപ്ന്യൂസ്െരീംവാർതെചരിബതതെി
മേക്ങ്പിറവിത്യെുതെു.സ്കയൂളിത്േോപ്മെ
ാപേുംഅധ്ാപകരുത്െത്മാഗബേുംഒരുക്ാ
സ്മുറിയുമായിരുനെുബപാഥമികസാമങ്തിക
ഉപകരണങ്ൾ.

എഡിറ്ർമുതൽറിലപോർട്ടർവരെ
കുട്ടികൾ
ആറാംക്ാസുകാരനായമിഥുന്ഭാരിച്ഉതെ
രവാദിതെങ്ളാണുള്ത്. ത്ചറുപേതെിത്േ
ഒരുചാനേിത്ൻറഎഡിറ്റായിതേപേത്തെ
തെിയിരിക്ുനെു.എേ്ലാആഴ്ചയിേുംബുധ
നാഴ്ചഎഡിമറ്ാറിയൽമയാഗംമചരണം.
വരാൻമപാകുനെവിമശഷദിവസങ്ൾ,സ്
കയൂളിൽസംഘെിപേിക്ുനെപരിപാെികൾതു
െങ്ിയവചർച്ത്ചയ്ണം.ഇങ്ത്നപേവി
ഷയങ്ളിൽതരീരുമാനത്മെുക്ണം.എൽ.ത്ക.
ജിയിൽപഠിക്ുനെകാർതെിക്ശശരീബദ്രൻമു
തൽഏഴാംക്ാസുകാരിആസിയവത്രമയാ
ഗതെിൽപത്ങ്െുക്ും.ബ്യൂമറാചരീഫ്ആയ
സൗമ്ക്ുമുണ്ങ്ഉതെരവാദിതെങ്ൾ.അെു
തെബുള്റ്ിത്ൻറനിർമദശങ്ൾഎഡിറ്ർക്ങ്
മുനെിൽഅവതരിപേിക്ണം.സബ്എഡിറ്ർമാ
രുംറിമപോർട്ടർമാരുംഎേ്ലാവരുംകയൂെിഅൽപ
മനരമതെക്ങ്ന്യൂസ്റയൂമിത്ൻറആരവതെിമേക്ങ്
ക്ാസ്റയൂംമാറും.

വിശദാംശങ്ങളുമായിഅവർ
ഇതുവത്രയിറങ്ിയരണ്ങ്എപേിമസാഡിേും
അമ്രിപേിക്ുനെബപകെനമതൊത്െയാണ്കു
ട്ടികൾമാധ്മചരിബതതെിൽകുഞ്ിെംകത്ണ്
തെിയിരിക്ുനെത്.സ്കയൂളിൽശിശുദിനാമഘാ
ഷംനെനെവാർതെഏഴാംക്ാസുകാരിജിജി
ജരീവൻവായിക്ുമമ്ാൾഗാേപ്ന്യൂസ്ഗമ
ക്ുമായിവിവരങ്ൾഗേവ്ആയിറിമപോർട്ടങ്
ത്ചയ്ുനെത്എൽ.ത്ക.ജിയിൽപഠിക്ുനെകാർ
തെിക്ശശരീബദ്രനാണ്.അബ്ദുൽകോമിത്ൻറ
ജന്മദിനംറിമപോർട്ടങ്ത്ചയ്ുനെത്ഒനൊംക്ാസി
ത്േത്ക.ത്ക.കാർതെിക്.ഒാണാമഘാഷതെി
ത്ൻറവാർതെപറയുമമ്ാൾവിശദാംശങ്ളു
മായിമൻമയമചരുനെു.തഴക്വുംപഴക്വുമു
ള്ഒരുറിമപോർട്ടറുത്െഅവതരണചാരുതമയാ
ത്െമൻമയകതെിക്യറി.കമോത്സവംറിമപോ
ർട്ടുത്ചയ്ത്ആദിത്യുംമാധ്ബപവർതെനമമ
ഖേയിത്േകഴിവുത്തളിയിച്ു.

‘പരിപാെികൾനെക്ുമമ്ാൾതത്നെകു
ട്ടികത്ളത്ക്ാണ്ങ്റിമപോർട്ടുംഗസൻഒൗട്ടും
എേ്ലാംഎെുപേിക്ും.പിനെരീട്വാർതെത്റമക്ാ

ർഡ്ത്ചയ്ുമമ്ാൾഇത്എഡിറ്ങ്ത്ചയ്ത്കയ
റ്ും.ത്റമക്ാർഡിങ്ുംഷയൂട്ടിങ്ുത്മേ്ലാംത്മാ
ഗബേിൽതത്നെ’^ന്യൂസ്മകാർഡിമനറ്റും
അധ്ാപികയുമായഒ.ഷരീനപറയുനെു.വാർ
തെഅവതരണംഷയൂട്ടങ്ത്ചയ്ുനെത്ക്ാസിോ
ണ്.ഇൗസമയംസ്കയൂളിത്േഎേ്ലാകുട്ടികളും
ശബ്ദമുണ്ാക്ാത്തഇരിക്ും.അയേത്തെ
വരീട്ടുകാർമപാേുംസഹകരിക്ും.ഇമപോൾ
എേ്ലാംവാർതൊരരീതിയിൽറിമപോർട്ടങ്ത്ചയ്ാ
നാണ്കുട്ടികൾക്ങ്ഇഷ്െം.പഠനതെിേുംഏ
ത്റത്മച്ത്പേട്ടു.

കടൽകടനുംഅഭിനന്ദനം
ഡിജിറ്ൽമോകത്തെപുതുചേനങ്ൾമത
െുനെതിനിത്െയാണ്ഏഷ്ൻമകാളജ്ഒാഫ്
മജണേിസതെിത്േബപഫ.മദവദാസ്രാജാറാ
മിത്ൻറകണ്ിൽ‘ഗാേപ്ന്യൂസ്’ത്പെുനെത്.
ഉെൻതത്നെഅമദേഹംമഫാണിൽബന്ധത്പേ
ട്ടു.അവിെുത്തെമാധ്മപഠനവിദ്ാർഥികൾ
ക്ങ്‘ഗാേപ്ന്യൂസ്’പഠനവിഷയമാക്ുകയും
ത്ചയ്തു.അെുതെിത്െസ്കയൂളുംസദ്രർശിച്ു.
എനൊൽ,ജർമനിയിത്േസ്റ്ുഡ്ഗർട്ടങ്മരീഡിയ
യയൂനിമവഴ്സിറ്ിയിത്േഅധ്ാപികമമരിഎേി
സബതെങ്മുള്റിത്ൻറവരവാണ്അധ്ാപക
ത്രഏത്റഅതിശയിപേിച്ത്.ഇംഗ്രീഷ്സബ്
ഗെറ്ിൽകയൂെിനൽകണത്മനെുംഅവർആവ
ശ്ത്പേട്ടു.ഹിദ്രുസ്ഥാൻഗെംസിത്ൻറത്മാ
ഗബൽഎഡിറ്റായയയൂസഫ്ഒമറുംമുതിർ
നെമാധ്മബപവർതെകൻശശികുമാറുംസ്കയൂൾ
സദ്രർശിക്ുത്മനെങ്അറിയിച്ിട്ടുണ്ങ്.വക്ംമൗ
േവിഫൗമണ്ഷത്ൻറസഹായവുംചാനേി
ത്ൻറബപചാരണതെിനുണ്ങ്.

കൂട്ടായ്മയുരടവിജയം
കുട്ടികളുത്െ ‘കുതിപേിന്’അനുമയാജ്മായ
മപര്നൽകിയത്സ്കയൂളിത്േപയൂർവവിദ്ാർ
ഥിയാണ്.എഡിറ്ിങ്അെക്മുള്സാമങ്തി
കമമഖേയായിരുനെുഅൽപംത്െൻഷൻ.
അതിന്ഒരുഅധ്ാപികയുത്െമകനുംവിഡി
മയാഎഡിറ്റുമായബിബിൻസഹായതെിന്
എതെി.‘ഇമപോൾഅധ്ാപകരുംവിദ്ാർഥിക
ളുംഎേ്ലാംഒരുമപാത്േആമവശതെിോണ്.
പഠനതെിത്നാപേംചാനൽബപവർതെനങ്ളും
ത്കാണ്ുമപാകുനെു’- ബപധാനാധ്ാപികയും
ചരീഫ്എഡിറ്ുമായബി.ഷരീേപറയുനെു.ത്റ
മക്ാർഡിങ്ുകളുംമറ്ുംഉള്മപോൾഅധ്ാ
പകരുംകുട്ടികളുംരാവിത്േഎതെും.ഗവകരീ
ട്ടങ്ക്ാസുംമറ്ുള്ബപവർതെനങ്ളുംഎേ്ലാം
കഴിഞ്ങ്ഏത്റഗവകിയാണ്മപാകുനെത്.
രണ്ങ്എപേിമസാഡുകൾയയൂെ്യൂബ്വഴിഇതു
വത്രപുറതെിറക്ി.ആദ്മതെത്വിദ്ാഭ്ാസ
മബത്ിബപഫ.സി.രവരീബദ്രനാഥുംരണ്ാമമതെ
ത്ഡി.പി.ത്എത്ക.വി.മമാഹൻകുമാറുമാണ്
ഉദ്ഘാെനംത്ചയ്തത്.അെുതെത്ഉെൻപു
റതെിറങ്ും.

*  *  *
ഏത്റബുദ്ധിമുട്ടുംപരാധരീനതകളുമുള്

കുെുംബപശ്ാതെേമാണ്ഇവിത്െമിക്കു
ട്ടികളുമെയും.എനൊൽ,എേ്ലാംമറനെങ്മോ
കത്തെമനാക്ിചിരിക്ാനുംമുമനൊട്ടങ്മപാ
കാനുമുള്കരുതെിത്ൻറബാേപാഠങ്ൾഇൗ
ത്പാതുവിദ്ാേയതെിൽനിനെങ്അവർക്ങ്േഭി
ക്ുനെുമുണ്ങ്.

l

നെ്ലമമരിക്ക സ്വപ് നം കാണുന് ഒരാൾ
പ്ാങ്ച്  എ്ച് . ഇസച് ലാകം/ സവാദച്  റഹച് മാൻ

കൊഞ്ചിറവചിള യു.പചി സ് െൂളചികെ ‘ഗാെപ്  ന്ൂസ് ’ ടീം   
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വാരാദ്യമാധ്യമത്ിലേക്ുള്ളകത്ുകൾവാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾഇ-മമയിേിേൂമടയുംഅയക്ാം. 
whatsapp: 9645006105,e-mail: varadyam@madhyamam.in 
്പാൽ വചിൊസം: പത്ാധിപർ,വാരാദ്യമാധ്യമം,
മവള്ളിമാട്കുന്്,പി.ഒ.ലകാഴിലക്ാട്-12

കത്തുകൾ

മികച്േക്ം
കഴിഞ്േക്ം(േക്ം1505)ഏത്റമികച്ുനിനെു.മുഖമപേ
ജിൽതത്നെഉണർവുള്രണ്ുസ്ബതരീചിബതങ്ൾ.ആമിയാ
കാൻതയാത്റെുക്ുനെമഞജുവാര്ർനെിത്യനെനിേയി
േുംസാമയൂഹികബപശ്നങ്ളിത്േഇെത്പെേിേുംഅവർസ്
ബതരീത്തെിത്ൻറവക്താവാണ്.മണിപേപൂരിത്േസമരനായി
കഇമറാംശർമിളയുമായുള്അഭിമുഖവുംമികച്ുനിനെു.
ബഷരീർമമമച്രിയുത്െകഥ‘ത്വളുതെചിറകുകളും’നനൊ
യിരുനെു.ബിദ്രുതങ്ംകേ്ാണിയുത്െ ‘പരീഡനം’എനെ
കവിതയുംത്കാള്ാം.
ടചി.വചി. ഹരചിെുമാർ, െണചിച്ചുെുളങ്ങര

സ്തതീജീവിതം
16വർഷത്തെത്ാമഗാജ്്േമായസമരതെിേയൂത്െജനഹൃ
ദയങ്ളിൽമായാതെവ്ക്തിമുബദപതിപേിച്ഇമറാംശർമി
ള,ചേച്ിബതജരീവിതതെിൽരണ്ാംവരവിേയൂത്െഉറച്ശബ്
ദമായിമാറുനെമഞജുവാര്ർ,84ാംവയസ്ിൽഅഭിനയ
തെിന്പുരസ്കാരംമനെിയപി.ത്ക.കാഞ്ന–മയൂനെങ്സ്ബതരീ
അഭിമുഖങ്ളുംനനൊയിരുനെു.
എ.എ. മുസ് ് േ, കപരുമ്ാവൂർ

ഇമറാംശർമിളയുമായിഎ.ശരത്നെതെിയഅഭിമുഖംമി
കച്തുംവിജ്ൊനബപദവുമായിരുനെു.
എം.പചി. ഷുക്ൂർ, മുണ്ുമുഴചി

ആമിയാകാത്നാരുങ്ുനെമഞജുവിത്ൻറയുംത്തരത്ഞ്െു
പേങ്ബഹളങ്ൾക്ിെയിൽഒരൽപംആശ്ാസതെിനായിമക
രളതെിത്േതെിയമണിപേപൂർ
സമരനായികഇമറാമിത്ൻറ
യും‘ത്കയർഓഫ്ഗസറാ
ബാനു’എനെചിബതതെിൽമു
തെശ്ിയുത്െമറാളിൽഅഭിന
യിക്ുനെപി.ത്ക.കാഞ്ന
യുത്െയുംവർതെമാനങ്ളു
ള്കഴിഞ്േക്ംഏത്റസ്
ബതരീെച്ങ്ഉള്തായി.മകട്ടുമക
ട്ടുംപറഞ്ുപറഞ്ുംഎഴു
തിത്യഴുതിയുംതുരുമ്ിച്ു
മപായ‘പരീഡനം’എനെപദ
തെിന് ഒരു ചരമക്ുറിത്പേ
മനൊണമുള്ബിദ്രുതങ്ംകേ്ാണിയുത്െകവിതയും
ഈസ്ബതരീപക്ഷേക്തെിന്മകുെംചാർതെുനെതായി.
എൻ.കെ. ഹുസസൻ, െുന്ദമംഗെം

ഒരുജനതയിൽവനെിറങ്ിയവിപതെിത്നതിത്രമറ്ാരുംതി
രിഞ്ുമനാക്ാതിരുനെഅവസ്ഥയിൽസ്ത്ംജരീവിതം
ത്കാണ്ങ്16വർഷംസമരംത്ചയ്ത്മതാൽക്ാതെമനസ്ു
മായിമണിപേപൂരിഉരുക്ുവനിതഇമറാംശർമിളസ്ബതരീസമയൂ
ഹതെിന്മാതൃകയാണ്.എ.ശരതെിന്അഭിനദ്രനങ്ൾ.
കെ.ടചി. നജീബ് റഹ് മാൻ, മാണചിെ്പ്പറമ്്

മകരളംത്കാണ്ാെിയരണ്ങ്ങ്വ്ത്സ്തവനിതകൾ,മഞജു
വാര്ർ,ഇമറാംശർമിള–സ്ബതരീഅെുക്ളയിൽതളച്ിെത്പേ
മെണ്വളത്േ്ലനെുംഈസമയൂഹമതൊട്ഏത്റകെമകൾത്ച
യ്തുതരീർക്ാനുത്ണ്നെുംവിളിച്ുപറഞ്വനിതകളുമായു
ള്അഭിമുഖംവളത്രഹൃദ്മായി.ആമിയാകാൻതയാത്റ
െുക്ുനെമഞജുവിനുംത്നഞ്ുറമപോത്െനരീതിത്ക്തിത്രയു
ള്തത്ൻറമപാരാട്ടവരീര്ംമചാർനെുമപായിട്ടിത്േ്ലനെങ്വിളി
ച്ുപറഞ്ഇമറാമിനുംഅഭിനദ്രനങ്ൾ.
ടചി.പചി. സേസൽ, അഞ്ച്ചിവചിടചി

ഭീകെർഉണ്ാവുകയേ്ല,ഉണ്ാക്ുകയാണ്
കമേിത്നകമാേുദേരീമനഎനെുവിളിച്ങ്പാകിസ്താനിൽ
മപാകാൻപറയുകയുംമക
വേമായമുസ്േിംനാമധാരി
കൾമപാേുംരാജ്സ്മനഹം
ത്തളിയിക്ത്പേമെണ്വരാ
ത്ണനെങ് വരുകയുംത്ചയ്ു
നെഇക്ാേതെങ്,ഈവന്
തമയാെുള്ത്പാതുമമതത
രസമയൂഹതെിത്ൻറനിസ്ംഗ
ത,ഒരുഅത്ഗാധതയിമേ
ക്ങ്നത്മ്മഎതെിക്ിത്േ്ലനെങ്
ആരുകണ്ു?എനെഅബപിയ
സത്ംവിളിമച്ാതുനെതായി
രുനെുഇനാംറഹ്മാത്ൻറ‘ഭരീകരർഉണ്ാവുകയേ്ല,ഉണ്ാ
ക്ുകയാണ്’എനെകുറിപേങ്.
ൊപ്പാട്് നാസർ, െൽപെഫഞ്രചി

‘ഭരീകരർ ഉണ്ാവുകയേ്ല ഉണ്ാക്ുകയാണ്’എനെമേ
ഖനംത്െട്ടമോത്െയാണ്വായിച്ത്.നിരപരാധികത്ള
എബതആസയൂബതിതമായാണ്ഭരീകരരാക്ുനെത്.സത്ാവസ്
ഥഅമന്ഷിക്ാത്തആമഘാഷിക്ാൻമറ്ുചിേരും.നാം
ഒമനൊർക്ുനെത്നേ്ലതാണ്.ഇവിത്െആത്രയുംഭരീകരനാ
ക്ാൻഎളുപേമാണ്.അെുതെപുേരിയിൽനത്മ്മആത്ര
യാണ്ആപട്ടികയിൽത്പെുതെുനെത്തനെങ്ആർക്റിയാം.
എം.എം. അബ് ദുന്ൂർ, ഈരാറ്ചുഫപട്

രവളുത്ചിറകുകൾ
ബഷരീർമമമച്രിയുത്െ‘ത്വളുതെചിറകുകൾ’എനെകഥ
േളിതമായആഖ്ാനതൊേുംപുതുമയുള്ബപമമയംത്കാ
ണ്ുംബശമദ്ധയമായി.കഥാകാരന്അഭിനദ്രനങ്ൾ.
മുഹ്സചിൻ ചീക്ചിഫൊട്, പാെക്ൽ
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Ä-Ç®-Ñ©-ó¡-ñ«-û-/ …¬.¥ˆ.…¬. Ñ¡-º-û-

Ä-Ç®-Ñ©-ó¡-ñ«-û-´® ‚-»® ²-ˆ-û-É¡-¸è¢-¥üú ̂ ¡-ò-Ä¡-Ã®. 
‡-É-ñ ²-»¢-×¡-Ù¢-›©-¤ô-õ¬  ̂ ¡-Ä-ú-́ ® Ä©-É¢-¤ò-́ ® »¢-ñ¢-

¥Áè¢-ð Ä-Ç®-Ñ©-ó¡-ñ«-û ‚-É® Ä-ò-ð¡-ø¢-̂ þ ®́ ö¢-›¢-Ä¡-›-
Ð¢ Ä¡-±»-Ä-òë, Ä-ò-ð¡-ø¢ Å-Ÿ¢-Ä©-‰£-̂ -ñ¢-́ ©-É ó¢-ó¢-š Ñ£-óý 
±²-ô®-›-¹-¤ø¡-Ð® ±²-»¢-ˆ-ñ¢-´©-É ¥²¡ü-›¡-ó® ˆ¨-Ð¢-ð¡-Ã®. 
Å-û-Ý©-™ ¤Ý¡-š-ó-»®-ˆ-ñ-Ãè¢-¥üú Ä©ü-›¢-ñ-ð¢ý Å-
ó-ñ©-Ù®. ¥¥Ñ-ó-ˆ¦-õ¢-´¡-ð¢ ó¡-™¢-´©-É Å-¤» ó£-¤ú¡-
¥Ð, ö®-±»£ ö©-ñ-¼-´©-¤ó-Ù¢-ð©¬ ñ¬-Šè©-Ù®. Å-û-÷-
û-´® ó£-Ð©-¥ó-Á©-¥ˆ¡-Ð©-´ý, ›¢-û-š-› ó¢-™«¡-û-˜¢-ˆþ´® 
›¦è¬ ²-~¢-¶¢-´ý Å-¹-¥› ¿-ñ©-Ä-ú¢-ð¡è ¤ö-ó-›-
±²-ó-ûè-›-¹þ ¤ó-¥ú-ð©¬. Å-Ÿ¢-›-ð¬, ¤Ä¡-°-ò¢-Œ® »©-Ð-
¹¢ ¤Ñ¡-ò¢-ö¬-Ý-Ü-Ä¡-ð »¢-ñ-´©-ˆþ´¢-Ð-ð¢-ò¡-Ã® ö-
Ä¨-÷è¢-›©-¤ó-Ù¢-ð©-¾ ¤²¡-ñ¡-¸-¹-ø©¬. 

†-×-ó©-¥Ä¡-Ð©-ó¢-ò¡-ð¢, Ä-ò-ð¡-ø¢ †-¥ú ¿-ˆ¡¬-¼-¤ð¡-
¥Ð ˆ¡è¢-ñ¢-´©-É ‘¿-Ä¢’ …-É ˆ-˜¡-²¡-±»è¢-¤ò-´® 
²-ˆ-û-É¡-¸¬ ›-Ðè©-É-»¢-›©-¾ »£-±ó-ð-»®-›è¢-ò©-Ä¡-Ã-
ó-û. »-¥üú Å-Ÿ¢-›-ð-Ñ£-ó¢-»è¢-¥ò †-×-ó©¬-ó-ò¢-ð ¥ó-
òë©-ó¢-ø¢-ð¡-ð ‘¿-Ä¢’-¥ð-´©-ú¢-Á® Ä-Ç®-Ñ© ö¬-ö¡-ñ¢-Á-»® Å-
Ä-ò-¥´¡-¶¬ ±²-š¡-›-¤ó-õè¢-¥òè©-É ‘¥ˆ-ð-û ‡¡-º® 
¥¥ö-ú¡ Ý¡-›©’ …-É ²©-»¢-ð ö¢-›¢-Ä-ð©-¥Ð ú¢-ò£-ö¢-Œ® 
»¢-ñ-´©-ˆþ´¢-Ð-ð¢-ò¢-ñ©-É¡-Ã®... 

•ö®-±»£ ¤ˆ-±³£-ˆ¦-» ö¢-›¢-Ä-ˆ-ø©-¥Ð ô-ˆ®-»-Ä¡-ð »¢-ñ¢-Á©-ó-ñ-ó¢-›® ˆ-ø-
¥Ä¡-ñ©-´©-ˆ-ð¡-¤Ã¡ ¥ˆ-ð-û ‡¡-º® ¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©-?
ˆ-ú©-¶¢-ò©¬ ¥ó-ø©-¶¢-ò©¬ Ä¡-±»¬ Þ¢-±»£-ˆ-ñ-Ã¬ ›-Ð-É ˆ¡-
òè©¬ Ä-ò-ð¡-ø-ö¢-›¢-Ä-ð¢ý ô-ˆ®-»-Ä¡-ð ö®-±»£ ˆ-˜¡-²¡-
±»-¹-ø©-Ù¡-ð¢-ñ©-É©. Å-»¢-›©-¤ô-õ-ó©¬ ö®-±»£ ¤ˆ-±³£-
ˆ¦-» ö¢-›¢-Ä-ˆþ ó-É©. ‚-Ð-´¡-òè¢-ú-¹¢-ð ö¢-›¢-Ä-ˆ-
ø¢-¥ò ö-Ä£-²-›¬ ̂ ¡-ñ-Ã-Ä¡-Ã® ›¡-ð¢-̂  ̂ -̃ ¡-²¡-±»¬ ›¡-ð-
ˆ-¥üú ›¢-ù-ò¡-ð¢ ‡-»©-¹¢-¤¶¡-ð¢ …-É ¿-¤ñ¡-²-Ã¬ ƒ-
ð-û-É-»®. Å-Ä-ò Å-Ÿ¢-›-ð¢-Á ‘…-¥üú ö -̈ñ«-²©-±»¢-́ ®’ »©-Ð-
¹¢-ð ö¢-›¢-Ä-ˆ-ø©¬ ö®-±»£ ¤ˆ-±³£-ˆ¦-»-Ä¡-ð¢-ñ©-É©. Ä-ò-ð¡-
ø ö¢-›¢-Ä-ð¢-¤ò-́ ©-¾ …-¥üú »¢-ñ¢-Á©-ó-ñ-ó¢-›® ¤ô-õ-ó©¬ 
Åè-ñ¬ ˆ©-ú-Á® ›-òë ˆ-˜¡-²¡-±»-¹-¥ø ˆ¢-¸¢. 

•‘÷ª ‡¡þ°® ¿-û ð©’, ‘…-É©¬ …-¤¶¡-ù©¬’ »©-Ð-¹¢-ð ö¢-›¢-Ä-̂ -ø¢ý 
ô-̂ ®-»-Ä¡-ð ö®-±»£ ̂ -̃ ¡-²¡-±»-¹-¥ø Å-ó-»-ñ¢-¶¢-Á-¤ô-õ¬ ‘¥ -̂ð-û ‡¡-º® 
¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©’-ó¢ý …è¢-›¢ý-´©-¤Ø¡þ?
Ð£-¤›-Ñ©-ˆ¡-ñ-¥üú Å-½-ð¡-ð ‡-ñ© ¤²¡-ö®-×® ó©-Äÿ ¤›-ñ¢-
Ð©-É ±²-ô®-›-¹-ø©¬ ±²-»¢-ö-Ü¢-ˆ-ø©-Ä¡-Ã® ‚ª Þ¢-±»¬ Þ-
û-Á-¥Þà©-É-»®. ‡-É-ñ ó-û-õ¬ Ä©-Ø® ‚ª ö¢-›¢-Ä-ð©-¥Ð ˆ-
˜-¤ˆ-¸-¤¶¡þè-¥É ¿-±Š-÷¢-Á-»¡-Ã® ‘¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©’-
ó¢-¥› »-›¢-´® ˆ¢-¸-Ã-¥Ä-É-»®. Å-±»-ð©¬ ô-ˆ®-»-Ä¡-ð ˆ-
˜¡-²¡-±»-Ä¡-Ã¢-»®. Å-»® …-±»-Ä¡-±»¬ ó¢-Ñ-ð-ˆ-ñ-Ä¡-ð¢ Å-
ó-»-ñ¢-¶¢-Á©-¥ó-É® ó¢-ò-ð¢-ñ©-¤è-Ù-»® ¤±²-¼-ˆ-ñ¡-Ã®. 

²-¤¼, ±²-»£-¼-ˆþ †-¥ú-ð©-Ù®. 
•¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©-ó¢ý-›¢-É® ‘¿-Ä¢’-ð¢-¤ò-´©-¾ ™¨-ñ¬...
¤›-ñ-¥è ²-ú-È-»©-¤²¡-¥ò, ‡-É-ñ-ó-û-õ¬ Ä©-Ø® ²ë¡ü 
¥Þ-ð®-» ö¢-›¢-Ä-ð¡-Ã® ‘¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©’. Å-É®, Ä¡-š-ó¢-
´©-¸¢-ð-½-ð©-¥Ð Ñ£-ó¢-»¬ ˆ¡-Ä-ú-´® Ä©-É¢ý Å-ó-»-ñ¢-¶¢-
´¡ü Å-ó-ö-ñ¬ ˆ¢-¸©-¥Ä-É® ö§-²®-›è¢ý-¤²¡-ò©¬ ˆ-ñ©-
»¢-ð¢-ñ©-É¢-òë. ‘¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©’-ó¢-¥üú õ¨-¸¢-Œ® »£-ñ¡-ú¡-ð-
¤¶¡-ù¡-Ã® ˆ-Äý ö¡-û ‘¿-Ä¢’-ð©-¥Ð ¤±²¡-Ñ-ˆ®-Ð©-Ä¡-ð¢ …
è©-É-»®. …-Â¡-ð¡-ò©¬ ¥¥ö-ú¡-Ý¡-›©-ó¢ý-›¢-É® ¿-Ä¢-
ð¢-¤ò-´©-¾ ™¨-ñ¬ †-¥ú-ð¡-Ã®. 

•‘¿-Ä¢’-´® Ä©-É¢-ò©-¾ ¥ó-òë©-ó¢-ø¢-ˆþ
Ä¡-š-ó¢-´©-¸¢-ð©-¥Ð Ñ£-ó¢-»¬ ˆ-Ù©¬-¤ˆ-¸©¬ Å-ú¢-È »-ò-
Ä©-ú-ð¡-Ã® ‚-ó¢-¥Ð-ð©-¾-»®. Å-ó-ñ©-¥Ð ›-Ð-¶¢-ò©¬ ‚-ñ¢-¶¢-
ò©¬ ö¬-ö¡-ñè¢-ò©-¥Ä-òë¡-Ä©-¾ Ä¡-›-ú¢-ö-¹þ Ä-ò-ð¡-
ø¢-´® Ä-›¯-²¡-~Ä¡-Ã®. Å-»® ˆ¡-Ä-ú-´©-Ä©-É¢ý Å-ó-»-ñ¢-
¶¢-Á® º-ò¢-¶¢-´©-ˆ …-É-»® ó-ò¢-ð ¥ó-òë©-ó¢-ø¢-ð¡-Ã®. 
‘¿-Ä¢’-¥ð Å-ó-»-ñ¢-¶¢-Á® º-ò¢-¶¢-´¡ü ˆ-ù¢-ð©-¥Ä-É ó¢-
ô§¡-ö¬ ö¬-ó¢-š¡-ð-ˆü »-É¢-ò-û-¶¢-Á-»©-»-¥É ó-ò¢-ð 
Å¬-Š£-ˆ¡-ñ-Ä¡-Ã®. ¿ Å¬-Š£-ˆ¡-ñè¢-¥üú ¿-»®-Ä-ó¢-ô§¡-
ö-ó©-Ä¡-ð¡-Ã® ‘¿-Ä¢’-ð¡-ˆ¡-›©-¾ ‡-ñ©-´-¹þ ›-Ðè©-
É-»®. …-Â¡-ð¡-ò©¬ Ä-ò-ð¡-ø¢-´©-Ä©-É¢ý ¿-Ä¢-¥ð Å-
ó-»-ñ¢-¶¢-´¡ü Þ¢-òë-ú ‡-ñ©-´-¹-¥ø¡-É©¬ ¤²¡-ñ …-É 
¤Ý¡-š«-ó©-Ä©-Ù®. 

•‘¿-Ä¢’-ð¢-¤ò-´©-¾ ¤ó-õ-¶-ˆ-û-Á-´©-¾ Ä©-¥É¡-ñ©-´-¹þ?
‡-ñ©-²¡-Ð® ‡-ñ©-¹¡-›©-Ù®. Ä¡-š-ó¢-´©-¸¢ ñ-Þ¢-Á ²©-ö®-»-ˆ-
¹þ, Å-ó-¥ñ-¶-×¢ Ä-×©-¾-ó-û …-ù©-»¢-ð-»® »©-Ð-¹¢-ð-ó-¥ð-
òë¡¬ ¤»-Ð¢-¶¢-Ð¢-Á® ó¡-ð¢-Á©-¥ˆ¡-Ù¢-ñ¢-´©-ˆ-ð¡-Ã®. ð¨-Ð«¨-
Ý¢-ò©¬ Ä-×©¬ ²-ñ-»¢ Ä¡-š-ó¢-́ ©-̧ ¢-ð©-¥Ð ö¬-ö¡-ñè¢-¥üú-
ð©¬ ›-Ð-¶¢-¥üú-ð©-¥Ä¡-¥´ ™¦-ô«-¹þ ö¬-‹-Ð¢-¶¢-Á® Å-
ó-ñ©-¥Ð Ä¡-›-ú¢-ö-¹-ø©¬ Ä-›-öæ¢-ò¡-´¡ü ±ô-Ä¢-´©-É©-Ù®. 
‡-¶¬, Ä¡-š-ó¢-́ ©-̧ ¢-ð©-¥Ð ̂ ©-Ð©¬-Ý¡¬-Š-¹-¥ø-ð©¬ ²-ñ¢-Þ-ð-
´¡-¥ñ-ð©-¥Ä¡-¥´ ˆ-Ù® Å-ó-ñ¢ý-›¢-É® ˆ¢-¸¡-ó©-É Ä©-ù©-
óü ó¢-ó-ñ-¹-ø©¬ ¤ô-‰-ñ¢-́ ©-É©Ä©-Ù®. …-Â¡-ð¡-ò©¬ ö¬-
ó¢-š¡-ð-ˆü ˆ-Äý ö¡-ú©¬ Ä-ò-ð¡-ø¢ ¤±²-¼-ˆ-ñ©¬ …-É¢-
ò-û-¶¢-Á ó¢-ô§¡-ö-¤è¡-Ð® ›¨-×-Ø-»® ô-»-Ä¡-›¬ ›£-»¢-²©-ò-
ûè¡ü ¿-ó©-É-»©¬ ±ô-Ä¢-´©-É©-Ù®.

• Ä¡šó¢´©¸¢-ð©-Ä¡-ð©-¾ ¤›-û-´¡-ù®-Þ-?
ˆ©-¥ú ó-û-õ-¹þ´® Ä©-Ø¡-Ã® ö¬-Ÿ-ó¬. …-¥É ¤›-ñ¢ý-
ˆ¡-Ã-Ã-¥Ä-É® Ä¡-š-ó¢-´©-¸¢ ‡-ñ© ö©-÷¦è¢-¤›¡-Ð® ¿-
±Š-÷¬ ±²-ˆ-Ð¢-¶¢-Á©. ¿ ö©-÷¦è® Å-´¡-ñ«¬ …-¥É 
Å-ú¢-ð¢-Á©. Å-¹-¥› ‡-ñ© ²-ˆý Ä©-ù©-óü Ç¡ü Ä¡-š-
ó¢-´©-¸¢-¥´¡-¶¬ ¥Þ-ò-ó-ù¢-Á¢-¸©-Ù®; ó-ûè-Ä¡-›¬ ²-ú-
È©¬ ‡-¶-Ä¢-ñ©-É©-¥Ä-òë¡¬.
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‚-¤ú¡¬ ô-û-Ä¢-ø-/ …. ô-ñ-»®-

‡-ñ© Ñ-›-»-ð©-¥Ð ¤Äý Å-Ð¢-¤Áý-²¢-Á ̂ -ñ¢-›¢-ð-Äè¢-›® 
²-ñ¢-÷¡-ñ¬ ¤»-Ð¢-ð¢-ú-¹¢ ¿ Ñ-›-»-ð¡ý ¤»¡ý-²¢-́ -

¥¶-̧  ‡ñ© ó-›¢-»-ð©-Ù®. Ä-Ã¢-¶ -̈ñ¢-¥ò Å-º®-ö®-² ›¢-ð-Äè¢-
¥›-»¢-¥ñ 16 ó-û-õ¬ ›£-Ù ¥…-»¢-÷¡-ö¢-ˆ ö-Ä-ñ-¤²¡-
ñ¡-¸¬ ›-ð¢-Á ‚-¤ú¡¬ ô-û-Ä¢-ø. ¿-û-´©-¤ó-Ù¢-ð¡-¤Ã¡ ö-
Ä-ñ¬ ›-Ðè¢-ð-»® Å-ó-û-́ ©-Ä©-É¢ý ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶® ±²-±ˆ¢-
ð-ð©-¥Ð Ÿ¡-Š-Ä¡-ð¢ …è¢-ð-¤¶¡þ ¤›¡-¸-´©¬ »¡-¥ù ›¡-
ò¡¬ ö®-˜¡-›-¤è-´® ²¢-Â-¾¢-ð ¤ó¡-¸-û-Ä¡-¤ñ¡-Ð® ‚-¤ú¡-
Ä¢-›® ¥»-òë©¬ ²-ñ¢-Ÿ-ó-Ä¢-òë. Ä-×® ñ¡-õ®-±Ð£-ð ²¡-û-¸¢-ˆþ ¤ó¡-¸® 
¤›-Ð¢-ð Ä¡-û-Š-¥è ó¢-Ä-û-ô¢-´©-¤Ø¡-ù©¬ ¿ Ñ-›-» Å-ó-
¥ñ ¥»-ñ-¥È-Ð©-´¡-›©-Ù¡-ð ö¡-÷-Þ-ñ«¬ ‚-¤ú¡¬ ô-û-Ä¢-
ø ²-ú-ð©-É©. ‚-›¢-¥ð¡-ñ© ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶® Å-Æè¢-›¢-¥òë-
É® ²-ú-ð©-É ‚-¤ú¡¬ »-¥üú ¤²¡-ñ¡-̧ -¹þ ®́ Å-ó-š¢-›ý-
ˆ¡ü »-ð¡-ú-òë. Å-š¢-ˆ¡-ñ¬ ö§-²®-›¬ ˆ-Ù-òë ‚-ó-û Ä-Ã¢-
¶¨-ñ¢-¥ò Ä©-‰«-Ä-±Â¢-¥´-»¢-¥ñ Ä-Ì-ñè¢-›¢-ú-¹¢-ð-»®. 15 
ó-û-õ¬ Ä©-‰«-Ä-±Â¢-ð¡-ð¢-ñ©-É ‡-ñ¡þ¥´-»¢-¥ñ ¿þÝ-
ò-ó©¬ Ä©-¥É¡-ñ©-´-¹-ø©¬ ‚-òë¡-¥» ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢-›¢-ú-
¹¢-ð-¤¶¡þ»-¥É ‚-¤ú¡-Ä¢-¥üú ¤»¡ý-ó¢ ²-ò-ñ©¬ ±²-ó-
Þ¢-Á¢-ñ©-É©. …-É¡ý, 90 ¤ó¡-¸® ›ý-ˆ¢ ¤›¡-¸-´©¬ »¡-
¥ù …è¢-ð-¤»¡-¥Ð ô-ñ¢-´©¬ ²-ñ¡-Ñ-ð-¥¶-¸-»® ‚-¤ú¡-Ä¡-
ð¢-ñ©-É¢-òë, ‚-Â«-ð¢-¥ò ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢-¥üú ²-ó¢-±»-»-
ð¡-Ã®. Ä¡-ö-¹þ ›£-Ù ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶® ‡-×-ð¡þ ±²-Þ¡-
ñ-Ãè¢-¥ò ¼£-Ãè¢ý-›¢-É©¬ ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶® ö-½¡-
›¢-Á ›¢-ñ¡-ô-ð¢ý-›¢-É©¬ Ä©-ˆ®-»¢-¤»-Ð¢-ð¡-Ã® ‚-¤ú¡¬ ô-û-
Ä¢-ø ¤ˆ-ñ-øè¢-¥òè¢-ð¢-ñ¢-´©-É-»®. ‡-ñ©-Ä¡-ö-¥è ó¢-±ô-
Ä-́ ¡-òè¢-›® ¤ô-õ¬ †-¥×-Ð©-¤ -́Ù ¤²¡-ñ¡-̧ -¹-¥ø-́ ©-ú¢-
Á® ‚ª ¤²¡-ñ¡-ø¢-´® ó«-ˆ®-»-Ä¡-ð š¡-ñ-Ã-ð©-Ù®.

›£-Ù 16 ó-û-õ-¥è ›¢-ñ¡-÷¡-ñ-ö-Ä-ñè¢-›® ¤ô-õ¬ ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢ý 
Ä-Ì-ñ¢-´¡ü ‡-ñ©-¹¢-ð-¤¶¡þ Ä©-‰«-Ä-±Â¢-ð¡-ð¢-ñ©-É ‚-¤Ý¡-Ý¢ ö¢-
¹¢-¥›-»¢-¥ñ »-¥É Ä-Ì-ñ¢-´¡ü »£-ñ©-Ä¡-›¢-Á-»® …-Â©-¥ˆ¡-Ù¡-Ã®-?
•‡-ñ©-»-ñè¢ý Ç¡ü ó¢-Ñ-ð¢-Á-»¡-ð¡-Ã® ˆ-ñ©-»©-É-»®. 
‚-¤Ý¡-Ý¢-ð-òë¡-¥» Ä-¥×¡-ñ¡-¥ø Ä©-‰«-Ä-±Â¢-ð¡-ð¢ ˆ¡-
Ã¡ü ö¡-š¢-Á-¤òë¡, ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢ý Ç¡ü ¤»¡-¤×¡ 
Ñ-ð¢-¤Á¡ …-É©-¾-»-òë. ‚-¤Ý¡-Ý¢ Ä¡-ú¢-¥ð-É-»® ¥Þ-ú¢-
ð ¤›-¸-Ä¡-ð¢ ˆ¡-Ã©-É©. 15 ó-û-õ¬ ›£-Ù ‚-¤Ý¡-Ý¢-ð©-
¥Ð Ÿ-ñ-Ãè¢-›® ö-Ä¡-Â-ñ-Ä¡-ð¡-ð¢-ñ©-É© …-¥üú ö-Ä-ñ¬. 
…-¥üú ô-Ý®-™-¥è ²-Ã¬-¥ˆ¡-Ù® Å-Ð¢-Á-Ä-ûè¡ü ›¢-ñ-
Â-ñ¬ ±ô-Ä¢-Á¢-ñ©-É©.

‚-¤Ý¡-Ý¢-¥´-»¢-¥ñ Ä-Ì-ñ¢-Á-»® ‡-ñ© ¥»-×¡-ð »£-ñ©-Ä¡-›-Ä¡-¥Ã-É® ‚-
¤¶¡þ ˆ-ñ©-»©-É©-¤Ù¡-?
•Å-ú¢-ð¢-òë.

Ñ£-ó¢-»è¢-¥ò ±²-š¡-›-¥¶-¸ 16 ó-û-õ¬ ‡-ñ© ›¡-Ð¢-¥üú ö-Ä-ñè¢-›¡-

ð¢ Ä¡-×¢-¥ó-Á¢-¸® ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢-¥› ¤›-ñ¢-¸-¤¶¡þ ò-Ÿ¢-Á-»® 90 ¤ó¡-¸®. 
…-Â© ¤»¡-É©-É©-?
•²-Ã-ó©¬ Ä-ö¢ý-²-ó-ú©¬ ¥ˆ¡-Ù©-¾ ñ¡-õ®-±Ð£-ð-¥è ˆ-
ù¢-È ̂ ©-ú-Á©-̂ ¡-ò-Ä¡-ð¢ Ñ-›-¹þ Å¬-Š£-̂ -ñ¢-́ ©-É©-Ù®. 
Ñ-›-¹-ø©-¥Ð ™¡-ñ¢-±™«-ó©¬ ±²-»¢-ˆ-ñ-Ã-Ä¢-òë¡-ð®-Ä-ð©¬ ‚ª ñ¡-
õ®-±Ð£-ð-¥è ̂ ¡-ñ«-Ä¡-ð¢ ö-÷¡-ð¢-́ ©-É©-Ù®. ‚-¹-¥›-ð-òë 
Ñ-›-±²-»¢-›¢-š¢-ˆ-¥ø ¥»-ñ-¥È-Ð©-¤´-Ù-»®.

¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢ý Ñ-›-¹þ ›¢-¹þ¥´-»¢-¥ñ ¤ó¡-¸® ¥Þ-ð®-»©. Å-»® 
›¢-¹-¤ø¡-Ð©-¾ »¡ý-²-ñ«-´©-ú-ó¡-¤Ã¡ ˆ¡-Ã¢-´©-É-»®, Å-¤»¡ Å-º®-
ö®-² ¤²¡-ò©-¾ ˆ-ñ¢-›¢-ð-Äè¢-¥›-»¢-¥ñ ²-ú-ð¡-›©-¾ ¤²-Ð¢-ð¡-¤Ã¡ 
ˆ¡-Ã¢-´©-É-»®-?
•ˆ-ù¢-È 16 ó-û-õ-¥è …-¥üú ö-Ä-ñ¬-¥ˆ¡-Ù® ›¢-ñ-ó-
š¢ Ä¡-×-¹þ ö¬-Ÿ-ó¢-Á¢-̧ ©-Ù®. ‚è-ñ¬ ̂ ¢-ñ¡-»-›¢-ð-Ä-¹þ 
›-Ð-¶¡-́ ¡-›¡-ð¢ ›ý-̂ ¢-ð¢-ñ©-É ²-Ãè¢-¥üú ¤»¡-»® ̂ ©-
ú-È¢-¸©-Ù®. Å-ó¢-Ð-¥è ö¡-÷-Þ-ñ«-¹-ø¢-ò©¬ ¥Þ-ú¢-ð Ä¡-
×-¹-ø©-Ù¡-ð¢-̧ ©-Ù®. ›¢-õ®-̂ -ø-Æ-ñ¡-ð Ñ-›-¹-¥ø ¥ˆ¡-òë©-̂ , 
Ý-ò¡-Ì¬-Š¬ ¥Þà©-ˆ, ¿-ø©-ˆ-¥ø ˆ¡-Ã¡-»¡-ó©-ˆ »©-Ð-
¹¢-ð ö¬-Ÿ-ó-¹þ ˆ©-ú-È¢-¸©-Ù®. Å-»©-¥ˆ¡-Ù©-»-¥É 
›¢-ð-Ä¬ Ñ-›-¹-¥ø ö§¡-š£-›¢-´©-É-»¢-¥üú ¤»¡-»® ˆ©-ú-
È¢-̧ ©-Ù®. ±²-»¢-̂ -ñ¢-́ ¡-›©-¾ ¤²-Ð¢-ð¡-Ã® …-É® ̂ -ñ©-»©-
É¢-òë. Ä-Ã¢-¶ -̈ñ¢-¥ò Ñ-›-¹þ ‚-¤¶¡-ù©¬ …-¥É ö®-¤›-÷¢-
´©-É©-Ù®. ¤ó¡-̧ ® ¤»-Ð¢ ¥Þ-É-¤¶¡þ Ç¡-›-»® Å-›©-Ÿ-ó¢-Á-
»¡-Ã®. ‡-×-ð¡-ð Ç¡ü Ñ-ð¢-Á¢-̧ ® ̂ ¡-ñ«-Ä¢-¥òë-É ¤»¡-É-ò¡-
ð¢-ñ¢-´¡¬ Å-ó-û ¤ó¡-¸® ¥Þà¡-»¢-ñ¢-´¡-›©-¾ ˆ¡-ñ-Ã¬.

ó£-Ù©-¥Ä¡-ñ© ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶® ¤²¡-ñ¡-¸-Ä©-¤Ù¡-?
•‚-òë.

…-Â¡-Ã® Ÿ¡-ó¢ ²-ñ¢-²¡-Ð¢-ˆþ
•Å-›£-»¢-ˆþ ‚-¤¶¡-ù©-Ä©-Ù®. ¤²¡-ñ¡-¸¬ »©-Ð-ñ©-ˆ-»-¥É 
¥Þà©¬. Å-¥»-¥üú Ñ£-ó¢-»è¢-¥üú Ÿ¡-Š-Ä¡-ð¡-Ã® ˆ-
ñ©-»©-É-»®.

Ä-Ã¢-¶¨-ñ¢ý ¿-™«-Ä¡-ð¢ Ý¢.¥Ñ.²¢ Å-´ª-Ù® »©-ú-É¢-ñ¢-´©-É©,  
Å-»® ö¬-ö®-˜¡-›è® …-Â® Ä¡-×-Ä©-Ù¡-´©-¥Ä-É¡-Ã® ˆ-ñ©-»©-É-»®-?
•Å-»¢-¥› ˆ©-ú¢-¤Á¡ ²©-»¢-ð ö-û-´¡-ú¢-¥› ˆ©-ú¢-¤Á¡ …-
›¢-´® ‡-É©¬ ²-ú-ð¡-›¢-òë.

Ä-Ã¢-¶¨-ñ¢ý ¤ˆ¡ÿ-±Š-ö©¬ Ý¢.¥Ñ.²¢-ð©¬ »-½¢ý …-Â®  
ó«-»«¡-ö-Ä¡-Ã©-¾-»®-?
•‡-ñ© ó«-»«¡-ö-ó©-Ä¢-òë. ˆ-ù¢-È ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢ý Å-ó-
û ñ-Ù® ¤²-û-¥ -́»¢-¥ñ-ð©¬ Ä-Ì-ñ¢-Á-»¢ý-›¢-É® …-›¢-́ -»® 
Å-ú¢-ð¡¬. ñ-Ù©-¤²-ñ©¬ ²-Ã-¥´¡-ù©-¶©¬ Ä-ö¢ý ²-ó-ú©¬ ƒ-
²-¤ð¡-Š¢-́ ©-É©-Ù®. ̂ -̧̈ ©-¥ -̧̂ ® ô-̂ ®-»¢-̂ -ø©-¥Ð Ÿ¡-Š-Ä¡-ð¢ …-
¹-¥› ¤ó¡-¸® ¤›-Ð©-É© …-É-»® ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢ý Ç¡ü 
ˆ-Ù¢-¸©-¾-»¡-Ã®. ¥»-ñ-¥È-Ð©-¶¢-¥üú ‡-ñ© ‹-¸è¢-ò©¬ 
¥»-×¡-ð-ñ£-»¢ Ç-¹þ ¥¥ˆ-¥´¡-Ù¢-¸¢-òë.
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‘¿Ä¢’ð¡ð¢ Ä¡šó¢´©¸¢ð©¥Ð Ñ£ó¢»¬ ö®±ˆ£›¢ý ²ˆûÉ¡Ð¡ü 
‡ñ©¹©É ÞòÁ¢±»»¡ñ¬ ÄÇ®Ñ© ó¡ñ«û ‘¿Ä¢’¥ð ˆ©ú¢Á©¬ ²©»¢ð 
Þ¢±»¬ ‘¥ -̂ð-û ‡¡-º® ¥¥ö-ú¡ Ý¡-›©’ó¢¥› ˆ©ú¢Á©¬ ö¬ö¡ñ¢´©É©

Ä-Ã¢-¶ -̈û ¥»ñ-¥È-Ð©-¶¢-›© ¤ô-õ¬ ó¢-±ô-Äè¢-›¡-ð¢ ¤ -̂ñ-øè¢-
¥òè¢-ð ö-Ä-ñ-›¡-ð¢-̂  ‚-¤ú¡¬ ô-û-Ä¢-ø  ñ¡-õ®-±Ð£-ð-¥è ˆ©-ú¢-Á©¬  
¤²¡-ñ¡-̧ -¹-¥ø-̂ ©-ú¢-Á©¬ ó«-̂ ®-»¢-Ñ£-ó¢-»-¥è ˆ©-ú¢-Á©¬ ö¬-ö¡-ñ¢-́ ©-É©-

¤º¡¤¸¡: Ä©ö®»º ÅÝ¨Ý´û¤º¡¤¸¡: Å‰¢ý ¤Ñ¡ûÑ®

cmPy¯ns³d hnhn[ `mK§fnepmb `oIctIkpIfnÂ 
IpSp§n IpäapIvXcm¡s¸« aebmfnIfpÄs¸sS  
F«pt]À s]meokv `oIcXbpsS t\À¨n{X§Ä ]dbp¶p

"Hme¸o¸n' F¶ Nn{X¯neqsS kn\nabnte¡v  
Xncn¨phchv \S¯n kw-kv-Ym-\ A-hm-À-Uv e-̀ n-̈ -Xn-s³d  
Xn-f-¡¯n-em-Wv Im-©-\

-hopw -kq-cy-]p{-Xn...
‘…-¥üú ö¨-ñ«-²©-±»¢-´®’, ‘ƒ-¾-Ð-´¬’ …-

É£ Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä-̂ -ø¢ý Å-Ÿ¢-›-ð¢-
Á ¤ô-õ¬ Å-Ä-ò Å-́ ¢-›¢-›¢ Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä 
ó¢-¸-»¡-Ã®. ˆ¡ý-›¨-×¡-Ù¢-›® ¤ô-õ-Ä¡-Ã® Ä-ò-

ð¡-ø ö¢-›¢-Ä-ð¢-¤ò-´® »¢-ñ¢-¥Áè©-É-»®. Å-
Ÿ¢-Ÿ¡-õ-ˆ-ð©-¥Ð ¤ó-õè¢ý. ‘Å-°§. ¿-›¢ 
¤Ñ¡ÿ »-ú-ó¡-Ð¢’-ð¡-ð¢ »¢-ñ¢-¥Áè¢-ð Å-Ä-
ò Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä-ð¢-¥ò Ä¡-×-¹þ ˆ-Ù® Å-
Ø-ñ-É¢-ñ¢-́ ©-É©. ‚ª Ä¡-×-¥è-¶-×¢ Å-ó-ñ©-¥Ð 
¿-™« ±²-»¢-ˆ-ñ-Ã¬ ‚-¹-¥›; ‘ó-Ù-û-º©þ’. 

‘25 ó-û-õ¬ Ä©-Ø® ̂ -Ù Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä ñ¬-
Š-Ä-òë ‚-É-¤è-»®. ¿-¥ˆ Ä¡-ú¢-ð¢-ñ¢-´©-É©. 
‚-Â«-ð¢ý-»-¥É †-×-ó©¬ ƒ-É-»-Ä¡-ð ö¡-¤Æ-
»¢-̂  ó¢-™«-̂ -ø¡-Ã® Þ¢-±»£-̂ -ñ-Ãè¢-›® ƒ-²-¤ð¡-
Š¢-´©-É-»®. Ä-¥×-ó¢-¥Ð-ð©¬ ò-Ÿ¢-´¡è-ó¢-š¬ 
ô-̂ ®-»-Ä¡-ð ̂ -̃ -ð©¬ ̂ -̃ ¡-²¡-±»-¹-ø©¬. ö¢-›¢-
Ä¡-ñ¬-Šè©-¾-ó-û »-½¢-ò©-¾ Ý-Üè¢-ò©¬ 
ˆ¨-Ð©-»ý ‚-ù-ð-Ð©-¶¬. ñ-Ù® Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä-
ð¢-ò¡-Ã® ‚-»¢-›©-Ä©-Ø® »¡ü Å-Ÿ¢-›-ð¢-Á-»®. 
²-¤¼, ¿ ö¢-›¢-Ä-ˆ-ø¢-¥ò ˆ-˜¡-²¡-±»-¹þ 
‚-¤¶¡-ù©¬ Ä-ò-ð¡-ø¢-ˆ-ø©-¥Ð ƒ-¾¢ý ¥»-ø¢-Ä-
¤ð¡-¥Ð ›¢ý-´©-É© …-É-»® Å-™®-Ÿ©-»-¥¶-
Ð©è©-É©. ˆ¡ý ›¨-×¡-Ù¢-›©-¤ô-õ-ó©¬ ¤ˆ-
ñ-øè¢ý »¢-ñ¢-¥Áè¢-ð-¤¶¡þ, …-ó¢-¥Ð-ð©¬ 
»¡ü »¢-ñ¢-Á-ú¢-ð-¥¶-Ð©-É-»® ¿ ̂ -̃ ¡-²¡-±»-¹-
ø©-¥Ð ¥± -̂°¢-×¢-ò¡-Ã®. Å-»©-¥ˆ¡-Ù©-»-¥É Ä-
ò-ð¡-øè¢-¤ò-´®- ‚-›¢-ð©-Ä¢-›¢-ð©¬ »¢-ñ¢-Á©-ó-
ñ¡ü †-¥ú ‚-õ®-Ð-ó©-Ä¡-Ã®. ›-òë ̂ -̃ -ð©¬ ̂ -̃ ¡-
²¡-±»-¹-ø©¬ ò-Ÿ¢-Á¡ý Ä-ò-ð¡-øè¢ý ö®-˜¢-
ñ¬ ö¡-É¢-š«-Ä¡-̂ ¡-›©¬ »-ð¡-ú¡-Ã®. Ä-ò-ð¡-ø¢-
ð©-¥Ð ö®-¤›-÷¬ »-¥É Å-±»-¤Äý ö§¡-š£-›¢-
Á¢-ñ¢-´©-É©-¥ó-É©¬ Å-Ä-ò ²-ú-È    ©-¥ó-Á©.

04
ó¡ñ¡-™«- Ä¡-š«Ä¬ � Ç¡ðû �19 -Ä¡ûÁ® 2017

Ä›
©õ

«¡
ó

ˆ
¡ô

¬

‚-›¡¬ ú-÷®-Ä¡ü 

‘Ÿ£- -̂ñ-±²-ó-ûè-›-¹þ ¥ó-ú©-¤» ƒ-Ù¡-ó©-̂ -ð¢-òë, Å-»® 
›-½-ø©-Ù¡-́ -Ã¬. Å-»¢-›® Ä©-ö®-ò¢¬ ±²-¤™-ô-¹-ø¢ý 

ˆ-ù¢-ð-Ã¬. ›¢-¥üú ¤²-ñ© Ä¡-×-Ã¬. Ä©-ö®-ò¢¬ ¥Þ-ú©-¶-´¡-
ñ©-¥Ð ö¢-ñ-ˆ-ø¢ý Ñ¢-÷¡-™¢-¥üú-ð©¬ »£-±ó-ó¡-™ ±²-ó-ûè-›-
¹-ø©-¥Ð-ð©-¥Ä¡-¥´ Þ¢-Â-ˆþ ˆ©è¢-¥ó-´-Ã¬. …-É¢-¸® 
²¡-̂ ¢-ö®-»¡-›¢-¤ò-́ ® ²-ñ¢-ô£-ò-›è¢-›® Å-ð-́ -Ã¬. Å-»¢-
›©-¾ ó-ù¢-¥ð¡-¥´ Ç-¹þ ²-ú-È©-»-ñ¡¬. Å-ó¢-¥Ð›¢-É® 
Å-ó-û »¢-ñ¢-Á©-ó-ñ©-¤Ø¡þ Ç-¹þ ²¢-Ð¢-̂ -̈Ð©¬. ›¢-¹þ ®́ 
›¢-¹-ø©-¥Ð ±²-»¢-º-ò¬ ò-Ÿ¢-´©¬. Ç-¹þ´® Ç-¹-ø©-¥Ð 
¤Ñ¡-ò¢ …-ø©-¶-Ä¡-ˆ©¬.’ ^°ý-÷¢ ö§-¤™-ô¢ ‚-û-ô¡-™® Å-÷®-
Ä-™® Ä¡-ò¢-ˆ¢-¥üú ó¡-´©-ˆ-ø¡-Ã¢-»®. ñ¡-Ñ«-¥è ñ-÷-ö«¡-
¤›§-õ-Ã †-Ñü-ö¢-´©¤ó-Ù¢ Ä©-ö®-ò¢¬ ±²-¤™-ô-¹-ø¢ý 
Þ©-×¢-´-ú-¹¢ ó¢-ó-ñ-¹þ ¤Þ¡-ûè¢ ›ý-ˆ¢-ð¢-ñ©-É ‚ü-
¤º¡-Ä-ú¡-ð¢-ñ©-É© ‚-ð¡þ. ²¢-É£-Ð® Å-¤›§-õ-Ã †-Ñü-
ö¢-̂ þ †ý-²¢-Á ¤Ñ¡-ò¢-̂ þ ¥Þà¡-›¡-ó¢-¥òë-É® ²-ú-È-
¤»¡-¥Ð 2006ý ²¢-Ð¢-´-¥¶-Ð©-ˆ-ð©¬ ö¢.Ý¢.¥… Å-¤›§-õ-
Ãè¢ý ¥²¡-ò£-ö® ‚ü-¤º¡-Ä-ú¡-ð¢-ñ©-É©-¥ó-É® ó«-ˆ®-»-
Ä¡-ó©-ˆ-ð©¬ ¥Þ-ð®-»©. …-É¢-¸©¬ 10 ó-û-õ¬ ›£-Ù ›¢-ð-Ä 
¤²¡-ñ¡-̧ -¹þ¥´¡-Ð©-ó¢-ò¡-Ã® ̂ ©-×-Ä©-̂ ®-»-›¡-ð-»®. »¢-÷¡-û 
Ñ-ð¢-ò¢ý ˆ-ù¢-ð©-¤Ø¡þ ‚-¤À-÷¬ ±²-š¡-›-Ä-±Â¢-´® ˆè-
ð-Á-¤»¡-¥Ð-ð¡-Ã® ñ¡-Ñ«è® …-¹-¥›-ð¡-Ã® ‚ü-¤º¡-Ä-û-
Ä¡-û ö¦-õ®-Ð¢-´-¥¶-Ð©-É-¥»-É©¬ Å-ó-¥ñ-Â¡-Ã® ¥Þ-ð®-»©-
¥ˆ¡-Ù¢-ñ¢-́ ©-É-¥»-É©¬  ²©-ú¬-¤ò¡-̂ ¬ Å-ú¢-È-»®. 7000 
ñ¨-² Ä¡-öô-Ø-øè¢-›¡-Ã® ‚-û-ô¡-™® ‚ª ¤Ñ¡-ò¢ ¥Þ-ð®-»¢-
ñ©-É-»®. °ý-÷¢-ð¢ý ‡¡-¤¸¡ ‡¡-Ð¢-Á© ˆ-ù¢-È¢-ñ©-É ›¢-û-
š-› ̂ ©-Ð©¬-Ýè¢-¥ò ¥Þ-ú©-¶-́ ¡-ñ-›® ‚-¥»¡-ñ© ó-ò¢-ð »©-̂ -
ð¡-ð¢-ñ©-É©. ¤ˆ¡-ù¢-¤´¡-Ð® Ð¡-¤Š¡-û ÷¡-ø¢ý ¤ö¡-ø¢-°¡-ñ¢-
×¢-ð©¬ ̂ §¢ý ºª-¤Ù-õ-›©¬ ‚-»-ñ ö-É-Ú-ö¬-‹-Ð-›-̂ -ø©-
¥Ð ¿-Ÿ¢-Ä©-‰«è¢ý ö¬-‹-Ð¢-¶¢-Á Ñ-›-̂ £-ð ¤ˆ¡-Ð-»¢-ð¢ý 
²-¥Æ-Ð©è® ›¢-ú-È ö-™-öæ¢-¥› ö¡-¼¢-›¢-ûè¢ ‚-û-ô¡-™®, 
Å-¤À-÷¬ ›-Ð-É©-»£-ûè ™©-ñ¢-»-²-û-ó-¹-ø©-¥Ð ¥ˆ-¸-ù¢-Á©. 
ñ¡-Ñ«è¢-¥üú ó¢-ó¢-š Ÿ¡-Š-¹-ø¢-ò©-Ù¡-ð Ÿ£-ˆ-ñ-¤ˆ-ö©-ˆ-
ø¢ý ̂ ©-Ð©-¹¢ ̂ ©-×-Ä©-̂ ®-»-ñ¡-́ -¥¶-̧  Ä-ò-ð¡-ø¢-̂ -ø©þ¥¶-¥Ð 
…¸©-¤²-û Ñ-›-̂ £-ð ¤ˆ¡-Ð-»¢-́ ® Ä©-Ø¡-¥ˆ ¥²¡-ò£-ö® Ÿ£-̂ -ñ-
»-ð©-¥Ð ¤›-ûÁ¢-±»-¹þ ó-ñ-Á©-¥ó-Á©.  

‚-û-ô¡-™¢-¥üú -̂̃  »©-Ð-¹©-É© 
‚-û-ô¡-™® 2001ò¡-Ã® ¥….Ý¢-´® ¤ó-Ù¢ ¤Ñ¡-ò¢¥Þà¡ü 
»©-Ð-¹¢-ð-»®. 1991ý ö-¤÷¡-™-ñü ‡-ñ© ¥ˆ¡-ò-²¡-»-ˆ ¤ˆ-
ö¢ý ²¢-Ð-ð¢-ò¡-ó©-É©. Å-¤À-÷-¥è ˆ¡-Ã¡ü Ñ-ð¢-ò¢ý 
›¢-ñ-Â-ñ¬ ¤²¡-ð¢-ñ©-É©. ‚ª ö-³-û-ô-›-¹þ´¢-¥Ð-ð¡-Ã® 
Å-¤›§-õ-Ã †-Ñü-ö¢-̂ -ø©-¥Ð ̂ -Ãå¢ý-¥²-Ð©-É-»®. 1997ý 
¥²¡-ò£-ö® ²¢-Ð¢-Á©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-̂ ©-É©. ›-Š®-›-›¡-́ ¢ 10 ™¢-ó-
ö¬ ±ˆ -̈ñ-Ä¡-ð ̂ -ö®-×-°¢ Ä-û-™-›¬. ²¢-É£-Ð® ó¢-̧ -ð-Á©. ó£-Ù©¬ 
²¢-Ð¢-Á©¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ð¢ Ä-û-™¢-Á©.  2001ý ó£-Ù©¬ ¥….Ý¢ 
ƒ-¤™«¡-Š-ö®-˜-û ²¢-Ð¢-Á©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ð¢. Å-ó-û-´©¤ó-Ù¢ 
¤Ñ¡-ò¢ ¥Þà-Ã-¥Ä-É® ¿-ó-ô«-¥¶-¸-»® Å-¤¶¡-ù¡-Ã®. Å-
¥òë-Æ¢ý †-×©-Ä©-¸-ò¢ý ó-š¢-´©-ˆ-¤ð¡ Å-›-Â-Ä¡-ð¢ Ñ-
ð¢-ò¢ý »-¾©-ˆ-¤ð¡ ¥Þà©-¥Ä-É¡-ð¢-ñ©-É© Ÿ£-õ-Ã¢. ñ¡-
Ñ«-ö®-¤›-÷è¢-¥üú ±²-¤ò¡-Ÿ-›¬ ¤ó-¥ú-ð©¬. ‡-Ð©-ó¢ý ó-
ù-¹¢. »©-Ð-´è¢ý ¥Þ-ú¢-ð ¤Ñ¡-ò¢-ˆ-ø¡-ð¢-ñ©-É©. ²¢-É£-
Ð¡-Ã® ö§-Ÿ¡-ó¬ Ä¡-ú¢-ð-»®. ²¡-ˆ¢-ö®-»¡-›¢-¤ò-´® ¤²¡-ˆ-Ã-
¥Ä-É©¬ Ÿ£-̂ -ñ-û-́ ¢-Ð-ð¢ý ̂ -ù¢-ð-Ã-¥Ä-É©¬ ›¢-û-¤™-ô-Ä©-Ù¡-
ð¢. Ÿ-ð¬-̂ ¡-ñ-Ã¬ Å-»¢-›® »-ð¡-ú¡-ð¢-òë. ¤›-ñ-¤è ²-ú-È 
ñ£-»¢-ð¢ý Ä©-ö®-ò¢¬ ±²-¤™-ô-¹-ø¢ý »¡-Ä-ö¢-Á® »£-±ó-ó¡-™¢-̂ -
¥ø ö¦-õ®-Ð¢-´©-É ¤Ñ¡-ò¢-ð©¬ ¥Þ-ð®-»©. »©-Ð-û-É©¬ ‚ª ²-
Ã¢ ¥Þà¡-›¡-ó¢-¥òë-É® »£-ûè©²-ú-È©. Å-ó-û ö-½-»¢-
Á©. …-É¡ý, »¡ü ̂ ©-ù¢-Áˆ©-ù¢-ð¢ý »¡ü»-¥É ó£-ù©-¥Ä-

É® Å-É® ‡-ñ¢-´-ò©¬ ˆ-ñ©-»¢-ð¢-ñ©-É¢-òë. 2005 ¥ö-²®-×¬-Ý-
ú¢ý ¤Ñ¡-ò¢¥Þ-ð®-» ô-Ø-ø¬ ó¡-¹¡ü …è-Ã-¥Ä-É¡-ó-
ô«-¥¶-¸® ¥²¡-ò£-ö® ó¢-ø¢-¶¢-´©-É©. ö-¤Â¡-õ-¤è¡-¥Ð ƒ-
¤™«¡-Š-ö®-̃ -¥üú Å-Ð©è® …è©-É©. …-É¡ý, ›¢-ð-Ä-ó¢-ñ©-
Ú ̂ -ö®-×-°¢-ð¢ý-¥ó-´¡-›¡-ð¢-ñ©-É© Å-»®. 2006 ¥º-±Ý©-
ó-ñ¢-ð¢ý Å-ú-ö®-×® ¤ñ-‰-¥¶-Ð©è¢. »£-±ó-ó¡-™ ±²-ó-ûè-›-
¹þ ®́ ó-É-ð¡þ °ý-÷¢-ð¢ý-¥ó-Á® ²¢-Ð¢-ð¢-ò¡-ð¢ …-É¡-
ð¢-ñ©-É© ¥²¡-ò£-ö® Ÿ¡-õ«¬. …-É¡ý, ‚ü-¤º¡-Ä-ú¡-ð¢-ñ©-
É©¥ó É® ö¢.Ý¢.¥… ˆ-¥Ùè¢. Ä¨-É©ó-û-õ-¥Ä-Ð©è© 
Ñ¡-Ä«¬ ̂ ¢-̧ ¡ü. »-¥üú ¥¥ -̂ð¢ý-›¢-É® ¿-û.°¢.…-̂ ®-ö©¬ 
¿-ð©-š-¹-ø©¬ ²¢-Ð¢-ˆ¨-Ð¢ …-É® ¥²¡-ò£-ö® ó«-ˆ®-»-Ä¡-´¢-ð¢-
ñ©-É©. ¤ -̂ö¢-›® Ý-ò¬-̂ ¢-̧ ¡ü Ý-Ü©-ó¢-¥›-ð©¬ ó¢-ø¢-Á© ó-
ñ©è¢ Å-ú-ö®-×© ¥Þ-ð®-»©. †-»¡-›©¬ Ä¡-ö-¹þ´©-¾¢ý 
ó¢-̧ -ð-́ ©-¥Ä-É¡-ð¢-ñ©-É© ²-ú-È¢-ñ©-É-»®. …-É¡ý, Å-»©-
Ù¡-ð¢-òë. ¿-̧ -Ä¡-ó©¬ Ä-Ãå©-¥Ä¡-¥ -́ð¡-Ã® ¿-û.°¢.…-̂ ®-ö® 
¿-ð¢ ¤ˆ¡-Ð-»¢-ð¢ý ÷¡-Ñ-ñ¡-´©-É-»®. ¤ˆ¡-Ð-»¢ ‚-¥»¡-ñ¢-

-́ò©¬ »©-ú-É© ¤›¡-́ ¡-ú¢-òë. ²¢-É£-Ð® ̂ ©-×-Ä©-̂ ®-»-ñ¡-ð¡-ò©¬ 
ö¬-ô-ðè¢-¥üú ¿-›©-ˆ¨-ò«è¢ý ó¢-¸-ð-´©-É© …-É¡-
Ã® ó¢-š¢-›«¡-ðè¢ý ²-ú-ð©-ˆ. ›¢-¹-¥ø¡-ñ© Ä©-ö®-ò¢¬-¤²-
ñ©-¾ ¿-ø¡-¥Ã-Æ¢ý ¤™-ô-¤±™¡-÷¢-ð¡-´¡ü ó-ø-¥ñ …-ø©-
¶-Ä¡-Ã®. ›¢-¹-¥ø ²¢-Ð¢-Á ƒ-¤™«¡-Š-ö®-˜-ñ©-¥Ð ¤»¡-ø¢ý ›-
¼-±»-¹þ ˆ¨-Ð¢-¥´¡-Ù¢-ñ¢-´©-ˆ-ð©¬ ¥Þà©¬. ‚-û-ô¡-™® 
²-ú-È© ›¢-ûè¢. 

ð-÷®-ð -̂½©-̂ ©-̧ ¢   
2008ò¡-Ã® Ä-ò-ð¡-ø¢-ð¡-ð ð-÷®-ð ˆ-½©-´©-¸¢-ð©-¥Ð Ñ£-ó¢-
»è¢ý ‚-ñ©-¸©ó£-ù©-É-»®. Ý¬-Š-ø¨-ñ©-ó¢ý ƒ-É-» ˆ-Ø-›¢-
ð¢ý …ü-Ñ¢-›£-ð-ú¡-ð¢-ñ©-É©. Ÿ£-ˆ-ñ-±²-ó-ûè-›-¹þ´©¬ 
Ñ¢-÷¡-™¢-›©¬ ›¢-¤ñ¡-š¢-» ö¬-‹-Ð-›-ð¡-ð ö¢-Ä¢-ð¢-¥ò Å¬-Š-
¹þ ²-Ú-»¢-ð¢-¸©-¥ó-É ¤ˆ-ö¢-ò¡-Ã® ²¢-Ð¢-´-¥¶-Ð©-É-»®. 
†-ù© ó-û-õ-¹þ´® ¤ô-õ-Ä¡-Ã® ˆ©-×-Ä©-ˆ®-»-›¡-ó©-É-»®. 

Ÿ£-ˆ-ñ ±²-ó-ûè-›-¹-ø©-Ä¡-ð¢ Ý-Ü¢-¶¢-´¡ü ¥²¡-ò£-ö® 
ˆ¢-Ã-È© ±ô-Ä¢-¥Á-Æ¢-ò©¬ ô-ˆ®-»-Ä¡-¥ð¡-ñ© ˆ-˜-ð©-Ù¡-
´©-É-»¢ý Å-ó-û ²-ñ¡-Ñ-ð-¥¶-¸-¤»¡-¥Ð-ð¡-Ã® ²¢-Ð¢-ð¢-ò¡-
ð-ó-¥ñ-òë¡¬ ¤Ä¡-Þ¢-»-ñ¡-ð-»®. ¤ˆ-ö¢ý ±²-»¢-ˆ-ø¡-ð-ó-¥ñ 
÷¡-Ñ-ñ¡-´©-É ¤ˆ¡-Ð-»¢ Ä©-ú¢-ð¢ý ±ô£-ú¡¬-¤ö-› ¤Ý¡¬-
Ý©-¥ó-Á¢-ñ©-É©. »¢-Æ-ø¡-ù®-Þ ™¢-ó-ö¬ ¤ˆ¡-Ð-»¢-ð¢-¥òè©-
¤Ø¡þ ¥²¡-¸©-É-»¢-›¡-ð¢ ˆ¨-Ð¢-›® ¥»¡-¸©-»¡-¥ù-ð¡-ð¢-ñ©-
É© ¤Ý¡¬-Ý® ¥ó-Á-»®. …-É¡ý, ô-›¢-ð¡-ù®-Þ »-¥É ¤Ý¡¬-
Ý® ¥²¡-¸¢-ð-»¢-›¡ý Ñ£-ó-¤›¡-¥Ð Ý¡´¢-ð¡-¥ðÉ® -ð-÷®-
ð -²-ú-ð©É©. 

›¢-ö¡-û-
¥ˆ¡-Ð©-¹-òë¨-û Å-ù£-¤´¡-Ð® ö§-¤™-ô¢-ð©¬ Ä-Ì«-¥è¡-ù¢-ò¡-
ø¢-ð©-Ä¡-ð ›¢-ö¡-û ²¢-Ð¢-´-¥¶-Ð©-É-»® 2006 -¿-Š-ö®-×® 15›® 

²¡-›¡-ð¢-´©-ø-¥è ÷¡-¶¢ ‡¡-°¢-¤×¡-ú¢-ðè¢ý ö¬-‹-
Ð¢-¶¢-Á ¥²¡-»©-²-ñ¢-²¡-Ð¢-ð¢ý ²-¥Æ-Ð©è© …-É ˆ©-×è¢-
›¡-Ã®. ²-ñ¢-²¡-Ð¢ »©-Ð-¹¢ †-»¡-›©¬ Ä¢-›¢--×©-ˆþ´©-¾¢ý 
¥²¡-ò£-ö® …è¢ 18 ¤²-¥ñ ²¢-Ð¢-Á©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ó©-ˆ-ð¡-
ð¢-ñ©-É©. »©-Ð-́ è¢ý Ÿ-ð¬ ¤»¡-É¢-ð¢-òë. ¤Þ¡-™«¬ ¥Þà-
ò¢-›©-¤ô-õ¬ ó¢-Ð©-¥Ä-É® ¤»¡-É¢-ð-¤¶¡-ù¡-Ã® ö¬-‹® ²-ñ¢-
ó¡-û ö¬-‹-Ð-›-ˆ-ø©-¥Ð ¤›-»¦-»§è¢ý ¥²¡-ò£-ö® ö®-¤×-
õü Ä¡-û-Á® ›-Ð-´©-É-»®. Å-ó¢-Ð¬ Ä©-»-ò¡-Ã® ¤ˆ-ö¢-¥üú 
ö§-Ÿ¡-ó¬ Ä¡-ú©-É-»®. ²¢-É£-Ð® °¢¥¥ó.…-ö®.²¢ ‡¡-º¢ö¢-
¤ò-´® ¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ð¢. ñ-Ù© ™¢-ó-ö¬ ¥²¡-ò£-ö® ˆ-ö®-×-
°¢-ð¢ý¥ó-Á©. 20 ™¢-ó-ö¬ Ñ-ð¢-ò¢ý ̂ -ù¢-È¡-Ã® Ñ¡-Ä«¬ 
ò-Ÿ¢-Á-»®. Å-¤›§-õ-Ã ƒ-¤™«¡-Š-ö®-˜ü ±²-»¢-ˆþ´® Å-›©-
ˆ -̈ò ›¢-ò-²¡-¥Ð-Ð©è© …-É ¿-¤ñ¡-²-Ã-Ä©-ð-û-É-¤»¡-¥Ð 
¤ˆ-ö® ó£-Ù©¬ Å-¤›§-õ-Ãè¢-›® Å-É-¥è ¿-Ÿ«-Â-ñ 
Ä-±Â¢ ƒè-ñ-ó¢-¸©. ‡-É-ñ ó-û-õè¢-›©¤ô-õ¬ ˆ©-×-²-±»¬ 
ö-Ä-û-¶¢-Á©. ‚ª ̂ ¡-ò-ð-ø-ó¢-ò¡-Ã® ¤ -̂ö¢-›® Ý-ò¬-̂ -̧̈ ¡ü 
ñ¡-Ñ«-¤±™¡-÷-±²-ö¬-Š-¹þ ¥ö-Ä¢-›¡-ú¢ý ›-Ð-É© …-É ñ£-
»¢-ð¢ý ˆ-˜-ˆ-ø©-Ù¡-´©-É-»®. ¤ˆ-ö¢ý ±²-»¢-ˆ-ø¡-ð¢-ñ©-
É 13 ¤²-¥ñ ó¢-¸-ð-Á©. …-É¡ý, ›¢-ñ-²-ñ¡-š¢-ˆ-ø¡-ð Å-
Õ©¤²-û ‚-¤¶¡-ù©¬ Ñ-ð¢-ò¢-ò¡-Ã®.  

ô¡-÷©ý-÷-Ä£-™® 
¤º-ö®-Ý©-ˆ¢ý ¤²¡-ö®-×¢-¸® ƒ-ú-¹¢ …-ù©-¤É-×-¤¶¡-¤ù-´©¬ 
Ÿ£-ˆ-ñ-ó¡-™¢-ð©¬ »£-±ó-ó¡-™¢-ð©-Ä¡-ð ˆ-˜-ð¡-Ã® »¢-ñ©-ó-›-Â-
²©-ñè©-ˆ¡-ñ-›¡-ð ô¡-÷©ý ÷-Ä£-™¢-¤üú-»®. ¥ö-²®-×¬-Ý-
û 29›¡-Ã® ¤²¡-ö®-×¢-¸-»®. ‘‡¡-¤ñ¡ 37 ¥ö-´üú¢-ò©¬ ‡-ñ© 
²©-ñ©-õü ¿-±ˆ-Ä¢-´-¥¶-Ð©-É© ö®-±»£-ð¡ý. ¥²¡-»©-ö®-˜-
òè® ‡-ñ© ö®-±»£ ¿-±ˆ-Ä¢-´-¥¶-¸¡ý ¥²¡-»©-¤Ý¡-š¬ Å-
ó-¥›-»¢-¥ñ ó¡-¤ø¡-¹¢-ð¢-ñ¢-´©¬^ ‚-»¡-ð¢-ñ©-É© ¤²¡-ö®-
×®. …-É¡ý, ô¡-÷©ý-÷-Ä£-™¢-¤üú-»¡-ð¢ ¤º-ö®-Ý©-ˆ¢ý-
±²-Þ-ñ¢-Á-»® Ä-¥×¡-ñ© ¤²¡-ö®-×¡-ð¢-ñ©-É©. ²-¸¡-ø-¥è ¥»-ú¢-
ó¢-ø¢-´©-É ¤²¡-ö®-×¡-ð¢-ñ©-É© Å-»®. ô¡-÷©-ò¢-¥üú ¤²¡-

ö®-×® …-°¢-×® ¥Þ-ð®-»¡-Ã® ‚-»® ¥Þ-ð®-»-»®. …-É¡ý, …-
°¢-×© ¥Þ-ð®-»-ð¡þ ö-Ä-ð¬ Ä¡-×¡ü Ä-ú-É©-¤²¡-ð-»¡-Ã® 
ñ-¼-ð¡-ð-»®. ñ¡-±»¢ 12›¡-Ã® ¥²¡-ò£-ö® ²¢-Ð¢-Á©¥ˆ¡-Ù©-
¤²¡-ˆ©-É-»®. ñ¡-±»¢ Ä©-ù©-óü ó¢-ù¢-È¬ ¥²¡-ò£-ö® ˆ-ö®-
×-°¢-ð¢ý. òª Ñ¢-÷¡-™©-ˆ¡-ñ-›¡-¥Ã-É® ó-¥ñ ¥²¡-ò£-ö® 
²-ú-È©. Ä¨-É© ˆ©-¸¢-ˆ-ø©-¥Ð ²¢-»¡-ó¡-ð-»© »-¥É Ÿ£-ˆ-ñ-
›¡-¥Ã-É-»¢-¥üú ¥»-ø¢-ó¡-¥Ã-É¡-ð¢-ñ©-É© ¥²¡-ò£-ö©-
ˆ¡-ñ¢-¥ò¡-ñ¡þ ²-ú-È-»®. …-É¡ý ˆ-Ä£-õ-Ã-û, ¥….Ñ¢ 
‡¡-º¢-ö©-̂ -ø¢ý ›¢-É® ›-òë ¥²-ñ©-Ä¡-×-Ä¡-ð¢-ñ©-É©. ¿-û.…-
ö®.…-ö¢-¥›-»¢-¥ñ ±²-»¢-̂ -ñ¢-Á¢ñ©É»¡ó¡¬ »-›¢-¥ -́»¢-ñ¡-
ð ›£-´è¢-›® ˆ¡-ñ-Ã-¥Ä-É® ô¡-÷©ý ö¬-ô-ð¢-´©-É©. 

÷-›£-º® ²¡-́ -×®-ó¡-ò 
2002 ¤Ä-ð® 29›® Å-÷®-Ä-™¡-Ý¡-™¢ý ö-û-´¡-û Ý-ö¢ý Å-

Õ¢-Ðè¡-ð¢ Ð¢-º¢ü ¤Ý¡-̂ ®-ö¢-›©-¾¢ý ¤Ý¡¬-Ý -̈¥ó-Á 
¤ -̂ö¢-¥ò ±²-»¢-ð¡-Ã® ÷-›£-º® ²¡-́ -×®-ó¡-ò. ö¬-Ÿ-óè¢ý 
13 ¤²-û-́ ® ²-ñ¢-¤ -́×©. 2002¥ò Š©-Ñ-ú¡è® ó¬-ô-÷-»«-́ ® 
±²-»¢-̂ ¡-ñ-Ä¡-ð¢ ¥Þ-ð®-»-»¡-¥Ã-É¡-ð¢-ñ©-É© ¥²¡-ò£-ö® Ÿ¡-
õ«¬. ö¡-Ä -̈÷¢-̂  ±²-ó-ûè-̂ -›¡-ð¢-ñ©-É ÷-›£-º® ²¡-́ -×® 
ó¡-ò-ð©þ¥¶-¥Ð ±²-»¢-ˆþ´® 10 ó-û-õ¬ »-Ð-ó¡-Ã® ¤²¡-
¸ ¤ˆ¡-Ð-»¢ ó¢-š¢-Á-»®. …-É¡ý, ¥¥÷-¤ˆ¡-Ð-»¢ ‚-»® Ñ£-ó-
²-ñ«-Â-Ä¡-´¢. 13 ó-û-õè¢-›©-¤ô-õ¬ ÷-›£-º¢-¥›-ð©¬ 
÷-Ý£-Ý¢-¥›-ð©¬ ̂ ©-×-Ä©-ˆ®-»-ñ¡-´¢. Ä-×© ñ-Ù© ¤²-û-´® ô¢-
¼ ó¢-š¢-Á©. ô¢-¼ ̂ ¡-ò¡-ó-š¢ ó¢-Þ¡-ñ-Ã »-Ð-ó©-̂ ¡-ñ¡-ð¢ 

-̂ù¢-È-»¢-›¡ý Å-ó-¥ñ-ð©¬ ¤Ä¡-Þ¢-¶¢-Á©. Ñ-ð¢ý ¤Ä¡-Þ¢-
»-›¡-ó©-¤Ø¡-¤ù-´® ÷-›£-º¢-›® ›-õ®-Ð-Ä¡-ð-»® ö§-Â-Ä¡-ð¢ 
¥Þ-ð®-»¢-ñ©-É Ý¢-ö¢-›-ö¡-Ã®. Å-»¢-›® ²©-ú-¥Ä Ñ-ð¢-ò¢ý 
ˆ-ù¢-ð©-¤Ø¡þ ¿-™«¬ ƒ-½ ¤²¡-ð¢. 2008ý Ÿ¡-ñ« ó¢-õ¡-™-
¤ñ¡-Š-ó©¬ ¥ö¡-ú¢-ð¡-ö¢-ö©¬ Ý¡-š¢-Á® Ä-ñ¢-Á©. ›¡-ò© Ä-´-
¥ø ¤›¡-´¢-ð¢-ñ©-É-»® ö-¤÷¡-™-ñ¢-ð¡-ð¢-ñ©-É©. Å-ó-ñ©¬ Ä-
ñ¢-Á©. Ä -̈É© ó¢-ò-¥¶-̧  Ñ£-ó-›©-̂ -ø¡-Ã® Ñ-ð¢ý ó¡-öè¢-›¢-
¥Ð ‚-òë¡-»¡-ð-»®. ö-¤÷¡-™-ñ-›¡-Ã® Ä-́ -¥ø ²-~¢-¶¢-Á-»®. ö-
÷¡-ð¢-́ ¡ü ö©-Ä-›-öæ©-̂ þ Ä©-¤É¡-̧ ©ó-É-»¡-Ã® Ñ-ð¢ý-
¤Ä¡-Þ-›è¢-›® ˆ¡-ñ-Ã-Ä¡-ð-»®.  

öà¢-™® ‚-±Ä¡ü 
19 ó-ð-öæ©-¾-¤¶¡-ù¡-Ã® ¥¥÷-™-ñ¡-Ý¡-™® ö§-¤™-ô¢-ð¡-ð 
öà¢-™® ‚-±Ä¡ü ²¢-Ð¢-ð¢-ò¡-ó©-É-»®. 2007¥ò Ä-´ Ä-ö®-Ñ¢-™® 
ö®-¤º¡-Ð-› ¤ˆ-ö¢-ò¡-Ã® ±²-»¢-¤Þ-û-´-¥¶-¸-»®. 10ˆ¢-¤ò¡ 
¿-û.°¢.…-̂ ®-ö® ¥¥ -̂ó-ô¬ ¥ó--¥ÁÉ¡-ð¢-ñ©-É© ¤ -̂ö®. 18 
Ä¡-ö¬ Ñ-ð¢-ò¢ý-ˆ-ù¢-È©. ™¢-ó-ö-¹-¤ø¡-ø¬ ²£-°-›-Ä¡-ð¢-

ñ©É©. ›¡-û-¤ˆ¡ Å-›-ò¡-ö¢-ö® ƒþ¥¶-¥Ð ±ˆ¨-ñ-Ä¡-ð Ä-û-™-
›-¹þ´® ‚-ñ-ð¡-ð¢. ö-¤÷¡-™-ñ¢-¥ð-ð©¬ ö-¤÷¡-™-ñ-¥›-
ð©¬ ö¡-¼¢-›¢-ûè¢ Å-ó-¥ñ´ -̈Ð¢ ¤ -̂ö¢ý ±²-»¢-ð¡-́ ©-
¥Ä-É® Ÿ£-õ-Ã¢-¥¶-Ð©è¢ Ä-û-™¢-Á©. ‡-Ð©-ó¢ý ˆ©-×¬ ö-½-»¢-
Á©. …-É¡ý ˆ©-×-¹þ ¥»-ø¢-ð¢-´¡ü ¥²¡-ò£-ö¢-›® ˆ-
ù¢-È¢-òë. Å-»©-¥ˆ¡-Ù® ¤Ä¡-Þ¢-»-›¡-ð¢. …-É¡ý ¤Ä¡-Þ-
›è¢-›©¤ô-õ-ó©¬ ̂ ©-Ð©¬-Ý¡¬-Š-¹þ¤²¡-ò©¬ »£-±ó-ó¡-™¢-
ð¡-¥Ã-É® ö¬-ô-ð¢-Á©. ²-¾¢-ð¢ý ›-Ä-ö®-ˆ-ñ¢-´©-¤Ø¡þ 
Å-Ð©è®-›¢ý-́ ¡ü¤²¡-ò©¬ ›¡-̧ ©-̂ ¡-û »-ð¡-ú¡-ð¢-¥òë-É©¬ 
‚-±Ä¡ü ²-ú--ð©É©.  

ú¡-ô¢-™® ÷©-¥¥öü 
Ñ-ð®-²¨-û ö®-¤º¡-Ð-› ¤ˆ-ö¢-¥ò ±²-»¢. ‚ü-¤º¡-ö¢-ö¢ý 
…ü-Ñ¢-›£-ð-ú¡-ð¢-ñ©-É©. 2008ò¡-Ã® ö®-¤º¡-Ð-›¬ ›-Ð-É-»®. 
²-ñ¢-¤ -́×-ó-¥ñ ö-÷¡-ð¢-́ ¡ü ú¡-ô¢-™¢-¥üú ¤›-»¦-»§è¢-

ò©-¾ ö-É-Úö¬-‹-Ð-› ö-Ñ£-ó-Ä¡-ð¢ ñ¬-Šè©-Ù¡-ð¢-ñ©-
É©. …-É¡ý, ²¢-É£-Ð® ¤ˆ-ö¢ý ±²-»¢-¤Þ-ûè©. ‡-Ø-»© 
™¢-ó-ö-¥è ˆ-ö®-×-°¢-´® ¤ô-õ¬ ó¢-¸-ð-Á©. ‚ü-¤º¡-ö¢-
ö¢-¥ò ¤Ñ¡-ò¢ ›-õ®-Ð-Ä¡-ð¢. ²¢-É£-Ð® ›¢-ð-Ä-¤²¡-ñ¡-̧ è¢-¥›¡-
Ð©-ó¢ý ›-õ®-Ð-²-ñ¢-÷¡-ñ¬ ò-Ÿ¢-Á©.  

Å-Ý®-ú¡-û Å-÷®-Ä-™® 
2006ý Ä©¬-¥¥Ý-ð¢-¥ò Ä¡-¤ò-Š¡-ó¢ý Ý-ú¡è® ñ¡-ó¢ý 
›-Ð-É ö®-¤º¡-Ð-› ¤ˆ-ö¢-¥ò ±²-»¢.ö®-¤º¡-Ð-›è¢ý-  
²-ñ¢-¤ -́×ó-û-́ ® ¤ó-Ù¢ ±²-ó-ûè¢-Á¢-ñ©-É©. ¿-ô©-²-±»¢-
ð¢ý ñ-Ù© ¤°¡-ˆ®-Ð-û-Ä¡-ñ©-¥Ð ö¬-Ÿ¡-õ-Ã¬ ¤ˆ-¸-»¡-Ã® 

Å-Ý®-ú¡-ú¢-¥üú Ñ£-ó¢-»¬ Ä¡-×¢ Ä-ú¢-Á-»®. ÷¢-³© ö¬-‹-Ð-›-
ˆþ ¥Þ-ð®-»-»¡-Ã® ö®-¤º¡-Ð-›-¥Ä-É¡-ð¢-ñ©-É© ¿ ö¬-
Ÿ¡-õ-Ã¬. Å-Ý®-ú¡-û ‚-»® Ÿ¡-ñ«-¤ð¡-Ð® ²-ú-È©. ²¢-É£-Ð® 
¥²¡-ò£-ö¢-¥› Å-ú¢-ð¢-Á©. …-É¡ý Å-Ý®-ú¡-ú¢-¥› ̂ -ö®-
×-°¢-ð¢-¥ò-Ð©è©. ²¢-É£-Ð® Ä¡-¶©ö¡-¼¢-ð¡-́ ¢. ‚-¤»¡-
¥Ð ,¤ˆ-ö¢-¥ò ±²-»¢-ˆ-¥ø-òë¡¬ ô¢-¼¢-´-¥¶-¸©. Å-¤¶¡-
¤ù-́ ©¬ Ä¡-¤ò-Š¡-ó® ö®-¤º¡-Ð-›è¢-›® ²¢-É¢-¥ò ð-̃ ¡-û-̃  
±²-»¢-̂ -¥ø ²¢-Ð¢-̂ -̈Ð¢-ð¢-ñ©-É©. Ä -̈É©ó-û-õè¢-›® ¤ô-õ¬ 
Å-Ý®-ú¡-û ¥Ä¡-ù¢-Ä¡-×¢. ±²-»¢-ˆ-¥ø-òë¡¬ Ñ-ð¢ý ¤Ä¡-Þ¢-»-
ñ¡-¥ð-Æ¢-ò©¬ Ä-÷¡-ñ¡-õ®-±Ð ö-û-́ ¡-û Å-¶£-ò¢-›® ¤²¡-ð¢-
ñ¢-´©-ˆ-ð¡-Ã®. 
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•ö®-±»£-»§-¥è Å-ó-Ä-»¢-́ ©-É ̂ -̃ ¡-²¡-±»-¹-¥ø ‚-›¢ ¥ó-
¾¢è¢-ñ-ð¢ý Å-ó-»-ñ¢-¶¢-´¢-¥òë-É® »¢-ñ¨-û »©-Õü ²-ú-
Ø¢ý ›-Ð-É ‘Ä¡-š«-Ä¬ ò¢-×-ú-ú¢ ¥º-ö®-×¢ý’ ±²-‰«¡-²¢-Á¢-ñ©-É©. 
¤ -̂ñ-ø¬ Å-»® †-¥ú Þ-û-Á ¥Þà©-̂ -ð©¬ ¥Þ-ð®-»©. ¿ ›¢-ò-²¡-
Ð¢-¤›¡-Ð©-¾ ö¢-›¢-Ä¡ ¤ò¡-ˆè¢-¥üú ±²-»¢-ˆ-ñ-Ã¬.

Å-»® ¥²¡-»©-ö-Ä -̈÷è¢ý Þ-û-Á-ð¡-ð¢ …-É-
»® ö-¤Â¡-õ-̂ -ñ-Ä¡-Ã®. »£-û-Á-ð¡-ð©¬ ö®-±»£-̂ -¥ø 
Å-ó-Ä-»¢-́ ©-É ̂ -̃ ¡-²¡-±»-¹þ ¤±²¡-Ì¡-÷¢-¶¢-

-́¥¶-¤Ð-Ù-»©-Ä-òë. ¿ ›¢-ò-²¡-Ð¢-¥› ¤²¡-ö¢-×¢-ó¡-
ð¢è-¥É …-òë¡-ó-ñ©¬ ƒþ¥´¡-¾©¬ …-É¡-Ã® 
±²-»£-¼¢-´©-É-»©¬.

‘¿-Ä¢’-ð©-¥Ð ñ¡-õ®-±Ð£-ð¬-
‡-ñ©-ˆ¡-òè® ̂ -˜¡-ˆ¦è¢-›©¬ ö¬-ó¢-š¡-ð-ˆ-›©¬ 
›-Ð£-›-Ð-µ¡-û-́ ©¬ †-×-ó©-Ä-š¢-̂ ¬ ö§¡-»-±Â«¬ ›ý-
ˆ¢-ð¢-ñ©-É ñ¬-Š-Ä¡-ð¢-ñ©-É© Ä-ò-ð¡-ø ö¢-›¢-Ä. Å-
¹-¥›-ð¡-Ã® …¬.Ð¢-ð©-¥Ð ˆ-˜¡-²¡-±»-Ä¡-ð ¥ó-
ø¢-Á-¶¡-Ð¡-ð¢ ²¢.¥Ñ. ¿üú-Ã¢-´® ó¢-±Š-÷è¢-
¤ò-´® »©-¶¡-›©¬ »-¥üú ö-Æ-Ð¬-¤ˆþ´¡è 
¤»-ó-ñ©-¥Ð Ä©-É¢ý ‚-Ð-´-ð-ù¢-Á©-¥ó-Á® ‡-Ð©-ó¢ý 
ƒ-Ãå¢-ˆ¦-õ®-Ã-›® »¢-ñ¢-¥ˆ ›-Ð-´¡-›©¬ ¿þ¥¥™-
ó-¹-¥ø ˆ-ø¢-ð¡-´¡-›©-¾ ƒª-û-Ñ¬ Ñ-Š-»¢-´©-
¥Ä¡-¥´ ˆ¢-¸¢-ð-»®. 
‚-É® ˆ-˜-ð¡-¥ˆ Ä¡-ú¢. ¿-ñ®, …-Â® Å-Ÿ¢-›-ð¢-´-

Ã-¥Ä-É©¬ ˆ-˜¡-²¡-±»è¢-›® …-Â® ¤ó-õ¬ š-ñ¢-
¶¢-´-Ã-¥Ä-É©-¥Ä¡-¥´ »£-ñ©-Ä¡-›¢-´¡ü ö¢-›¢-
Ä¡-¤ò¡-̂ è¢-›® ²©-úè® ô¡-̂ ®-»¢-̂  ¤Þ-ñ¢-̂ -ø©-Ù®. 
Å-ó-û ›¢-Ö-ð¢-´©¬ ¿-ñ®, …-Â® Å-ó-»-ñ¢-¶¢-´-
Ã-¥Ä-É®. Å-ó-ñ©-¥Ð Å-ø-ó¢-›-›©-ö-ñ¢-Á® ¤ó-õ¬ 
š-ñ¢-´¡ü »©-Ã¢ Ä©-ú¢-Á¢-¥òë-Æ¢ý ²¢-É¡-¥ò ›-Ð-
É® ̂ -¥òë-ú¢-ð¡ü ‘›-ó-Ä¡-š«-Ä ¤²¡-ñ¡-ø¢-̂ -ø©-Ä©-Ù®’. 
Å-¹-¥›-ð¡-Ã®, ó¢-™«¡-Ý¡-òü ²¢-µ¡-ú¢-ð-¤¶¡þ 
²-̂ -ñ¬ ¿-Ä¢-ð¡-̂ ¡-¥›è¢-ð Ä-Ç®-Ñ©-ó¡-ñ«-û-¥ -́
»¢-¥ñ Þ¢-ò-û ƒ-ú-È¡-Ð¢-ð-»®. 

‚-Ð-´® ö¬-‹®-²-ñ¢-ó¡-ú¢-›® ˆ-Ä¡-ò©-À£-›¡-ð¢ Ä¡-ú¢-
ð ̂ -Ä-ò¢-¥üú ö¢-›¢-Ä-ð¢ý ¿-Ä¢-ð¡-ð¢ Ä-Ç®-Ñ©-ó¡-
ñ«-û Å-Ÿ¢-›-ð¢-´©-¤Ø¡þ …-ó¢-¥Ð-¥ð¡-¥´¤ð¡ 
-Å-ö§-ö®--˜-»-ð©¬ -²-ˆ-ð©¬ -ƒ-¥ÙÉ® ó«-ˆ®-»-Ä¡-
´©-É-»¡-ð¢-ñ©-É© ˆ-Äüú©-ˆþ. 

‡-ñ© ö¢-›¢-Ä-ð©¬ ˆ-˜¡-²¡-±»-ó©¬ …-É-»¢-›-¶©-
ú¬, ¿-Ä¢ ‡-ñ© ñ¡-õ®-±Ð£-ð ±²-ô®-›-Ä¡-ð¢ Ä¡-ú¢. ¿-Ä¢-
¥ð ˆ¡-Ä-ú-´® Ä©-É¢ý Å-ó-»-ñ¢-¶¢-´©-É-»® …-
É-»® Å-Ÿ¢-›-ð¬ …-É-»¢-›-¶©-ú¬ ‡-ñ© ñ¡-õ®-±Ð£-ð 
±²-ó-ûè-›-Ä¡-¥Ã-É® ó-ñ©è¡ü ¤Ý¡-š-²¨-û-
ó-Ä¡-ð ±ô-Ä-¹þ ›-Ð-É©. ‚-»©-ö¬-Ý-Ü¢-Á ˆ-
Äüú©-ˆþ ö-÷¢-´-óà¡-»¡-ð-¤¶¡þ ‘¿-Ä¢’ »-
¥üú ñ¡-õ®-±Ð£-ðè¢-¥üú ±²-‰«¡-²-›-Ä-¥òë-É ó¢-
ô-™£-ˆ-ñ-Ã-ó©-Ä¡-ð¢ ¤º-ö®-Ý©-´¢-ò¨-¥Ð »-¥üú 
›-ð¬ ó«-ˆ®-»-Ä¡-´¢ Ä-Ç®-Ñ©-ó¢-›® ñ¬-Šè©-ó-¤ñ-
Ù¢-ð©¬ ó-É©. …-òë¡-ó-ñ©-¥Ð-ð©¬ ²¢-Â©-Ã ¤»-Ð¢-
ð¡-ð¢-ñ©-É© ¿ ¤²¡-ö®-×®. ¿ ²¢-Â©-Ã-ð¢ý-›¢-

É©-¾ ̂ -ñ©è® ̂ ¡è® Ä-Ç®-Ñ© ‡-ñ©-¹©-ˆ-ð¡-Ã®; 
¿-Ä¢-ð¡-ð©-¾ ¤ó-õ-¶-ˆ-û-Á-´®.

l

ð-÷®-ð ˆ-½©-´©-¸¢- ô¡-÷©ý ÷-Ä£-™®

÷-›£-º® ²¡-´-×®-ó¡-ò›¢-ö¡-û-‚-û-ô¡-™® Å÷®Ä™® Ä¡ò¢ˆ®

Å-Ý®-ú¡-û Å-÷®-Ä-™®

ú¡-ô¢-™® ÷©-¥¥öü

öà¢-™® ‚-±Ä¡ü

ñ¡Ñ«è¢¥üú ó¢ó¢š Ÿ¡Š¹ø¢ò©Ù¡ð Ÿ£ˆñ¤ˆö©ˆø¢ý 
ˆ©Ð©¹¢ ˆ©×Ä© ®̂»ñ¡´¥¶¸ Äòð¡ø¢ˆø©þ¥¶¥Ð  
…¸©¤²û ¥²¡ò£ö® Ÿ£ˆñ»ð©¥Ð ¤›ûÁ¢±»¹þ ²úð©É©

ÅÄòð©¬ ÄÇ®Ñ© ó¡ñ«ñ©¬         ¤º¡¤¸¡: ¥¥ÝÑ© ¥ˆ¡Ð©ó¾¢
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തപഭാത്ലനാവൽഅവാർഡ്
ബപഭാത്ബുക്ങ്ഹൗസ്സംഘെിപേിക്ുനെമേയാളമനാവൽ
മത്സരതെിമേക്ങ്അബപകാശിതമനാവേുകളുത്െഗകത്യഴു
തെുബപതികൾക്ഷണിച്ു.25,000രയൂപയുംബപശസ്തിപബതവും
ശിൽപവുംഅെങ്ുനെതാണ്അവാർഡ്.250പുറങ്ളിൽകവി
യാതെ,മൗേികമായമനാവേിത്ൻറഗകത്യഴുതെുബപതികൾ
എഴുതെുകാരുത്െബമയാഡാറ്,പാസ്മപാർട്ടങ്ഗസസ്മഫാമട്ടാ
എനെിവസഹിതംജനറൽമാമനജർ,ബപഭാത്ബുക്ങ്ഹൗസ്,
അതൊണിത്േയിൻ,വഞ്ിയയൂർ,തിരുവനത്പുരം,മഫാൺ:
04712471533,2472568എനെവിോസതെിൽജയൂൺ30നകം
അയക്ണം.അവാർഡ്േഭിക്ുനെകൃതിയുത്െപകർപേവകാ
ശംബപഭാത്ബുക്ങ്ഹൗസിനായിരിക്ും.

ആശാൻയുവകവിപുെസ്കാെം
കായിക്രആശാൻത്മമമ്മാറിയൽഅമസാസിമയഷൻയുവക
വികൾക്ായിഏർത്പേെുതെിയആശാൻപുരസ്കാരതെിന്കാ
വ്സമാഹാരങ്ൾക്ഷണിച്ു.45വയസ്ിൽകവിയാതെകവിക
ളുത്െസമാഹാരങ്ൾമനരിമട്ടാബപസാധകർവഴിമയാആസ്ാദ
കർവഴിമയാഅയക്ാവുനെതാണ്.അമ്തിനായിരംരയൂപയും
ഫേകവുംബപശസ്തിപബതവുമാണ്പുരസ്കാരം.കാവ്സമാ
ഹാരതെിത്ൻറമയൂനെുമകാപേികൾഏബപിൽ20ന്മുമ്ങ്ത്ചയർ
മാൻ,ആശാൻയുവകവിപുരസ്കാരസമിതി,ആശാൻത്മമമ്മ
ാറിയൽഅമസാസിമയഷൻ,കായിക്രപി.ഒതിരുവനത്പുരം
–695307എനെവിോസതെിൽഅയക്ണം.

ബപമശാഭ്ബപസനെൻ

‘അഴകാ, എപ്പോഴാണ് നാം യാത്ര പുറ
പ്പേടുക?’’
‘‘മഴപ്പയ്ാപ്്ര നാപ്മങ്ങപ്ന പുറപ്പേടും 
പൂവാലീ?’’

അഴകത്ൻറയും പയൂവാേിയുത്െയും
ത്നാമ്രംപുരണ്വാക്ുകൾമേയാള
ക്രയിത്േഎട്ടാംക്ാസ്വിദ്ാർഥികളുത്െ
യാത്കഉള്ുേക്ാൻതുെങ്ിയിട്ടങ്കാേം
കുറച്ായി.അഴകനുംപയൂവാേിയുംരണ്ങ്
ത്നെുംചയൂരിമത്സ്ങ്ളാണ്.വെമക്മേ
ബാറിത്േഗകമതൊെുകളിേുംപുഴക
ളിേുംകായേുകളിേുത്മാത്ക്സുേഭമാ
യിക്ാണത്പേെുനെഒരുതരംപരൽമരീനുക
ളാണ്ത്നെുംചയൂരികൾ.ചയൂണ്ുവിരേിൻറ
ബതനരീളം.ഇളംകറുപേങ്നിറം.കായേിത്േ
ഉപേുത്വള്തെിൽമുട്ടയിൊൻത്നെുംചയൂ
രികൾക്ങ്കഴിയിേ്ല.അതിനാൽബപജനന
കാേതെങ്നരീത്രാഴുക്ുകൾക്ിെയിേയൂത്െ
ശുദ്ധജേമുള്കാവുകളുംകാനങ്ളും
മതെിഉയർനെബപമദശങ്ളിമേക്ിവയാ
ബതമപാകും.

വെക്ൻമകരളതെിന്പരിചിതമായ
ത്നെുംചയൂരികളുത്െഈമദശാത്രഗമനം
അംബികാസുതൻമാങ്ാെിത്ൻറ‘രണ്ു
മത്സ്ങ്ൾ’എനെകഥയിേയൂത്െയാണ്
ആമഗാളമേയാളികളിൽപേരുംആദ്
മായിമകൾക്ുനെത്.കണ്പൂർ,കാസർമകാ
ട്ജിേ്ലകൾക്ങ്അതിരിെുനെകവ്ായിക്ാ
യേിൽനിനെങ്ചരീമമനിയിത്േശയൂോപേങ്എനെ
കാവിമേക്ങ്രണ്ുത്നെുംചയൂരിമത്സ്ങ്ൾ
നെതെുനെജരീവിതയാബതയാണ്കഥയുത്െ
ഇതിവൃതെം.

സാൽമൻ(മകാര)മത്സ്ങ്ത്ളമപോത്േ
ഈമരീനുകൾക്ുംഉയർനെുതുള്ുവാൻ
കഴിയും.നരീർച്ാേുകളിൽപറ്ിപേിെിച്ങ്വഴു
തിച്ാെും.‘ത്നെുംചയൂരികണത്ക്’എത്നൊ
രുബപമയാഗംതത്നെഅത്ുതെരമകരള
തെിത്േനാട്ടുഭാഷയിേുണ്ങ്.മവനൽമഴ
ത്പയ്ുമമ്ാൾഇവകവ്ായിക്ായേിൽനി
നെങ്പുറതെുകെക്ും.പിത്നെകുനെുംമേ
യുംപാറത്ക്ട്ടുകളുത്മാക്തുള്ിക്യ

റിഉയർനെബപമദശങ്ളിമേക്ങ്മപാകും.
അവിെങ്ളിത്േശുദ്ധജേമുള്ഇെങ്
ളിൽമുട്ടയിെും.വർഷകാേതെങ്കുഞ്ു
ങ്ത്ളയുംകയൂട്ടിതിരിത്കകായേിമേക്ു
തത്നെമെങ്ും.‘രണ്ുമത്സ്ങ്ൾ’എനെ
കഥഎട്ടാംക്ാസ്ങ്പാഠപുസ്തകതെിത്ൻറ
ഭാഗമായമതാത്െഅെുതെകാേതെങ്ശയൂോ
പേുകാവിമേക്ങ്കുട്ടികളുത്െഒഴുക്ാണ്.
നിരവധിസഞ്ാരികളുംഇമപോൾഈ
കാവ്മതെിത്യതെുനെു.

ഇെനാെൻ ത്ചങ്ൽക്ുനെുകൾക്ി
െയിോണ് ചരീമമനി. വെക്ൻ മകരള
തെിത്ൻറതരീക്ഷങ്ണതയുംവിപ്ലവസ്മര
ണകൾജ്േിക്ുനെത്ചങ്ൽപോറകളും
കശുമാവുകളുത്മാത്ക്നിറഞ്ഭയൂമി.
ഇവിത്െനിെുംബഎനെബപമദശതൊണ്
ശയൂോപേങ്കാവുള്ത്.നിെുംബജങ്ഷ
നിൽനിനെങ്കുറച്ുനെനൊൽകാവിത്ൻറ
ബപമവശനകവാെം. ദയൂത്രനിനെുതത്നെ
കാണാം,കാേമദശാത്രങ്ൾക്ങ്അപേു
റതെുനിത്നെനെമപാത്േകാവിനകതെു
നിനെുള്നരീത്രാഴുക്ങ്.കവ്ായിക്ായേി
ത്ൻറഗകവഴികളിത്ോനെങ്പിറക്ുനെത്
ഇവിത്െനിനെുമാണ്.കാവിനകമതെക്ങ്കെ
ക്ുമത്ാറുംതണുപേുവനെുത്പാതിയും.
ചിതൽപേുറ്ുകൾരാമായണംകഥഓർമി
പേിക്ും.ആകാശതെിത്ൻറതുമ്തെുനി
നെങ്പനമ്ുവള്ികളിേയൂത്െഒരുകുരങ്ൻ
ഇറങ്ിവരും.പേ്ലിളിക്ും.പിത്നെആകാ
ശമതെക്ുതത്നെഓെിത്യാളിക്ും.കാേു
ത്വക്ുനെഇെങ്ത്ളാത്ക്പതിത്യതാഴു
നെതറിയും.പുതഞ്ുകിെക്ുനെജേതെി
നുമുകളിൽപാെമപാത്േത്പാതിഞ്കരി
യിേകൾആഴമറിയിക്ാത്തബഭമിപേിക്ും.

പഴങ്ഥകളുംമിതെുകളുത്മാത്ക്ഒരു
പാെുറങ്ുനെമദശമാണിവിെം.മയൂകാസു
രത്നവധിച്മശഷംമയൂകാംബികമദവിചു
ഴറ്ിത്യറിഞ്ശയൂേംവനെുവരീണഇെമാ
ണ്ശയൂോപേങ്കാത്വനൊണ്ഐതിഹ്ം.
ശയൂേംആപേുമപാത്േതറച്ുനിനെഇെം
എനെഅർഥതെിോണമബതഈമപരുണ്ാ
യത്.മത്റ്ാരുകഥ,പത്ണ്ാരുകാേത്തെ
നാട്ടരചനായിരുനെത്മാമറാക്ാട്ടങ്മനെ
ത്നകുറിച്ാണ്.ഒരുദിവസംമനെൻകാ
േിത്യമമക്ാൻഇവിത്െത്യതെി.ദാഹി

ച്ുവേഞ്അയാൾത്വള്ംമതെിഅേ
ഞ്ു.അമപോൾപാറപേുറത്തൊരുകുറ്ി
ക്ാട്ടിൽ,കാട്ടുവള്ിയിൽ,ഉൗഞ്ാോെു
ത്നൊരുസുദ്രരിത്യകണ്ു.കുറച്കത്േ
ശയൂേംതറഞ്ുനിൽക്ുനെഒരിെമുത്ണ്
നെുംഅവിത്െകുഴിച്ാൽത്വള്ംകിട്ടുത്മ
നെുംഅവൾപറഞ്ു.ചയൂണ്ിക്ാണിച്
ഇെത്തെതെിയമനെൻശയൂേംകണ്ു.വേി
ച്പൂരിത്യെുതെു.ത്വള്ംകുതികുതിച്ു.ദാ
ഹമകനെു.ഈഞ്ാോെിയവൾമദവിയാ
യിരുത്നെനെയാൾതിരിച്റിഞ്ു.അവിത്െ
അയാത്ളാരുമക്ഷബതതെിന്വിതെുപാകി.
അവളിരുനെങ്ഉൗയോെിയകാട്ടുവള്ിക്യൂ
ട്ടംകാവായിപരിണമിച്ു.

മയൂനെുതരംസ്ഭാവമാണ്ശയൂോപേുകാ
വിത്േആവാസവ്വസ്ഥക്ങ്.കാവിത്ൻറ
ഒരുഭാഗംമിറിസ്റ്ിക്എനെചതുപോണ്.
പശ്ിമഘട്ടവനമമഖേയിത്േഅത്പയൂർവ
സസ്ാവരണമാണ്മിറിസ്റ്ിക്ചതുപേു
കൾ.ഭയൂരിഭാഗംചതുപേുകളിേുംകണ്ൽ
ക്ാെുകൾനിറയുമമ്ാൾമിറിസ്റ്ിക്
കാവെിമവരുകളാൽചുറ്ത്പേട്ടിരിക്ുനെു.
മണൽകേർനെഎക്ൽമണ്ുള്ശുദ്ധ
ജേആവാസമമഖേയാണ്ഈചതുപേു
കളുത്െബപമത്കത.എനൊൽ,കാവിത്ൻറ
ഒരുഭാഗംഅർധനിത്ഹരിതവനങ്ത്ള
ഓർമിപേിക്ുനെു.നാശതെിമേക്ുള്വഴി
ഓർമിപേിച്ങ്വരണ്ബപമദശങ്ളിൽകണ്ു
വരുനെമുൾത്ച്െികളുംകാവിേുണ്ങ്.ഇങ്
ത്നതികച്ുംവ്ത്സ്തമായമയൂനെുതരം
ആവാസവ്വസ്ഥത്കാണ്ുംശയൂോപേങ്
അദ്ഭുതത്പേെുതെുനെു.വള്ിപേെർപേുകൾ
ക്ിെയിൽനഷ്ൊവശിഷ്െങ്ൾമപാത്േ
ചിബതശേഭങ്ളുത്െോർവകൾ.ഗരുഡശ
േഭം,വിറവാേൻ,നരീേക്െുവ,കൃഷ്ണ
ശേഭം,മമരാട്ടിശേഭം,നാരകക്ാളി,
പുള്ിക്ുറുമ്ൻ,ത്പാത്ച്ുറ്ൻ,മഞ്
പോപോതെി,വിോസിനി,തരീച്ിറകൻതു
െങ്ിയവിവിധഇനംശേഭങ്ത്ളത്ക്ാണ്ങ്
സമ്നെമായിരുനെുഒരുകാേതെങ്ശയൂോപേങ്.
നരീറ്ിത്േതവള,മരതെവള,ത്ചാറിതെവള
തുെങ്ിയവിവിധഇനംതവളവർഗങ്
ളുംസർപേഗന്ധി,ഏകനായകം,മധുരക്ാ
ഞ്ിരം,കയൂവളം,നനൊറി,മയൂവിേ,വാതം
ത്കാേ്ലി,കനി,ചദ്രനം,മുരിക്ങ്,പിണ്ി,

ഇരുൾ,പാേ,എരുവക്ാശാവ്,ആെമേ
ാെകം,കുറുമത്ാട്ടി,അതിരാണിതുെങ്ി
അപയൂർവയിനംഔഷധസസ്ങ്ളുംമര
ങ്ളുത്മാത്ക്കാവിേുണ്ായിരുനെതാ
യുംപഠനങ്ൾപറയുനെു.മയൂനെുപതിറ്ാ
ണ്ങ്മുമ്ുവത്രപതിമയൂമനെക്മറാളംവിസ്
തൃതിയുണ്ായിരുനെുകാവിത്നനെങ്മരഖ
കൾ.ഇനെത്ത്വറുംരമണ്ക്റായിചു
രുങ്ി.പണ്ിവിെംകുറുനരികളുത്െയും
പുേികളുത്െയുത്മാത്ക്വിഹാരമകബദ്ര
മായിരുനെുത്വനെങ്പഴമക്ാർപറയുമമ്ാ
ൾപനമ്ുവള്ികളുത്െഇെയിേിരുനെങ്ആ
ഒറ്ക്ുരങ്ൻപേ്ലിളിക്ുനെുണ്ാവും.

മനർതെുത്പയ്ുനെമവനൽമഴക്ിെ
യിേയൂത്െ,അതിജരീവനതെിനുള്ജേവും
മതെിശയൂോപേിത്േതെിയഅഴകനുംപയൂ
വാേിയുംകാവിത്ൻറഅവസ്ഥകണ്ങ്
നെുങ്ുനെിെതൊണ്‘രണ്ുമത്സ്ങ്ൾ’
അവസാനിക്ുനെത്.അവസാനപിെച്ിേു

കൾക്ിെയിേുംഭയൂമിയിത്േവിത്െത്യങ്ിേും
മനുഷ്ത്നതൊതെ,ശുദ്ധജേമുള്ഒരിെം
അഴകനുംപയൂവാേിയുംസ്പ്നംകാണു
നെുണ്ങ്.അമതബപതരീക്ഷയിോവുംഇമപോ
ഴുംഎട്ടാംക്ാസ്വിദ്ാർഥികളിൽചിേ
ത്രങ്ിേും.    l
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കോകൃഷ്ണൻ

ഒറ്ത്പേട്ടഒരുപാറത്ക്ട്ടേ്ലഇനെങ്ജൊ
യുപോറ.മമനാഹരമായ‘ജേ’ശിൽ

പങ്ൾഅവിത്െഉയർനെിരിക്ുനെു.ഒരു
ശിൽപതെിത്നാപേംഒരുനാെിത്ൻറജേ
ധമനികൾഉൗഷരമാകുനെതിത്ൻറവർ
ണചിബതംഅവിത്െഅനുഭവിച്റിയാം.
ജേസംരക്ഷണതെിന്പാഠപുസ്തകം
മപാത്േമേയാളിമനാക്ിക്ാമണണ്
ഒരിെം.രാജരീവ്അഞ്ൽഎനെസംവിധാ
യകത്ൻറഅഭിമാനാർഹമായമനട്ടംകയൂ
െിയാണ്ജൊയുപോറയുത്െപുതിയതേ
ത്യെുപേുകൾ.

ത്കാേ്ലംചെയമംഗേതൊണ്ജൊയു
പോറ.സമുബദനിരപേിൽനിനെങ്750അെിഉയ
രം.65ഏക്ർപാറത്ക്ട്ടുകളുംതാഴങ്വര
കളുംനിറഞ്ഒരിെം.ഇവിത്െ12വർഷം
മുമ്ങ്ഒരുശിൽപനിർമാണതെിനായാണ്
ചേച്ിബതസംവിധായകനുംശിൽപിയുമാ
യരാജരീവ്അഞ്ൽഎതെുനെത്.ജൊയു
എനെഇതിഹാസപക്ഷിത്യപാറയിൽ
ത്കാതെിത്യെുക്ാനായിരുനെുആദ്തരീരു
മാനം.ശിൽപതെിത്ൻറനിർമാണംപുമരാ
ഗമിച്മപോൾ65ഏക്ർപരനെുകിെക്ു
നെജൊയുപോറത്യഒരുെയൂറിസംമബപാജ
ക്ൊക്ിമാറ്ാൻസർക്ാർതരീരുമാനിക്ു
നെു.അതിനായിഅമദേഹതെിത്നതത്നെ
സർക്ാർചുമതേമയൽപിച്ു.65ഏക്ർ
പദ്ധതിബപമദശത്തെബപകൃതിയുംമൃഗങ്
ളുമെങ്ുനെആവാസവ്വസ്ഥത്യസം

രക്ഷിച്ങ്ഒരുെയൂറിസംമബപാജ

ക്ട്.അതായിരുനെുമനരിട്ടത്വേ്ലുവിളി
യും.ഈപാറത്ക്ട്ടിൽഎങ്ത്നവർഷം
മുഴുവനുംജേംഎതെിക്ും?

രാജരീവ്അഞ്ൽവഴികത്ണ്തെി.ജൊ
യുപോറയിത്േരണ്ങ്കയൂറ്ൻപാറത്ക്ട്ടുക
ത്ളകയൂട്ടിമയാജിപേിച്ങ്ത്ചക്ഡാംമമാഡ
േിൽഒരുകയൂറ്ൻമഴത്വള്സംഭരണിസ്
ഥാപിക്ുക.ഈകയൂറ്ൻമഴത്വള്സംഭര
ണിഗവകാത്തയാഥാർഥ്മായി.അമതാ
ത്െജൊയുപോറയിൽജേംസുേഭമായി.
ത്വള്തെിത്ൻറ സംഭരണതെിനുള്
ആശയങ്ൾഒരുമഴത്വള്സംഭരണി
യിൽനിർതെിയിേ്ല.കുറ്ൻപാറത്ക്ട്ടു
കൾനിറഞ്ബപമദശതെങ്േഭിക്ുനെമഴ
പാഴാക്ിക്ളയാൻപാെിേ്ല.

അതിനായിപദ്ധതിബപമദശതെങ്വേി
യമഴക്ുഴികൾതരീർതെങ്മഴത്വള്ത്തെ
ഭയൂമിയിമേക്ങ്വേിത്ച്െുക്ാനായിബശമം.
അങ്ത്നഭൗമാത്ർജേചംബകമണംശക്
തമാക്ുക.അതുംവിജയംകണ്ു.പിനൊ
ത്േ65ഏക്റിൽബപകൃതിശക്തിമയാ
ത്െതഴച്ുവളർനെു.ഇവിമെക്ങ്ഔഷധസ
സ്ങ്ളുത്െവേിത്യാരുസഞ്യംതത്നെ
എതെിച്ങ്ബപകൃതിത്യകയൂെുതൽസൗദ്രര്
മുള്താക്ി.അമതാത്െ,കയൂെുതൽത്ചറു
മൃഗങ്ളുംഎതെി.വള്ിപേെർപേുകളും
കാെുംഔഷധസസ്ങ്ളുത്െതാഴങ്വര
കളുംമചർനെങ്ജൊയുപോറഒരുമതാട്ടമാ
യിമാറി.അവിത്െയുള്ഓമരാജരീവജാേ
തെിനുംജേവുംമണ്ുംനൽകിരാജരീവ്
അഞ്ൽഒരുആവാസവ്വസ്ഥസൃഷ്െി
ത്ച്െുതെു.ഏത്ത്കാെിയവരൾച്ത്യമന
രിൊനുംഇമപോൾജൊയുെയൂറിസംമബപാ

ജക്ട്സജ്ം.ഇമപോൾ

ഏത്ത്കാെിയവരൾച്യിേുംജേംസമൃ
ദ്ധമായുണ്ങ്.ഏക്ർകണക്ിനുള്ഔഷ
ധസസ്ങ്ൾക്ുംവൃക്ഷങ്ൾക്ുംസമൃ
ദ്ധമായിവളരാനുള്ജേം.കുരങ്ന്മാർ
ക്ുംത്ചറുമൃഗങ്ൾക്ുംദാഹമകറ്ാനു
ള്ജേം.കയൂൊത്തനിർമാണംഅവസാന
ഘട്ടതെിൽഎതെിയിരിക്ുനെമബപാജക്െി
ത്േഎേ്ലാനിർമാണബപവർതെനങ്ളും
സുഗമമായിത്കാണ്ുമപാകാനുള്ജേം.
ഗവകാത്തഇവിമെക്ങ്എതൊൻമപാകു
നെആയിരക്ണക്ിന്സഞ്ാരികൾക്ങ്
യമഥഷ്െംഉപമയാഗിക്ാനുള്ജേം.

കുെിത്വള്ക്ഷാമംമാജിക്ുത്കാണ്ങ്
പരിഹരിക്ാത്മനെചിത്എമപോഴുംവ്ാ
മമാഹംമാബതമാത്ണനെുംഏറ്വുംആദ്ം
മവണ്തിരിച്റിവ്ഭയൂമിയുത്െഉള്ിൽജേ

മബസാതസ്ുകളിത്േ്ലനെുംമഴയാണ്വൻക
രകളിത്േജേമബസാതസ്ങ്എനെുമാത്ണനെങ്
രാജരീവ്അഞ്ൽതത്നെവ്ക്തമാക്ുനെു.
‘മഴത്വള്ത്തെഅത്പതിക്ുനെസ്ഥാന
ങ്ളിൽതത്നെയുള്മൺപാളികളിമേ
ക്ങ്ബകമമായമതാതിൽഎതെിക്ുനെതി
ന്മാർഗങ്ൾസ്രീകരിക്ുകയാണ്ഇവി
ത്െമവണ്ത്.ചരിഞ്ഭയൂബപതേതെിേയൂത്െ
യുള്ഒഴുക്ങ്നഷ്െംമാബതമാണ്സൃഷ്
െിക്ുക’.വരൾച്യുത്െയുംകുെിത്വള്
ദൗർേഭ്തെിത്ൻറയുംനാളുകളിൽമക
രളതെിന്പേതരതെിേുംമാതൃകയാണ്
ജൊയുപോറ.ഇവിമെക്ങ്എതെുനെഒമരാ
യാബതികനും ബപകൃതിസംരക്ഷണതെി
ത്ൻറവേിയപാഠങ്ൾമനരിട്ടങ്അറിയും.
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ജടായുപ്പാറ

ജടായുപ്പാറയചികെ മഴകവള്ള സംഭരണചി

ശൂൊപ്പ് ൊവ് 

 രാജീവ ് അഞ്ൽ

ശൂൊപ്പ്  ൊവചികെ ദൃശ്ം



മധുതൃത്പേരുത്ുറ

‘‘അങ്ിൾഎബതഐസ്ബകരീം
തരും?’’

‘‘രണ്ങ്.’’
‘‘മശ്ാ.രണ്ങ്ഐസ്ബകരീമമാ!ഹ്ഹി...
ഹ്ഹി...ഹായ്ഹായ്.’’
‘‘മചാമക്റ്ങ്തരുമമാ?’’
‘‘തരാം’’
‘‘െി.വിയിൽകാണുനെമചാമക്റ്ങ്’’
‘‘ഉം.’’
‘‘മമാൾക്ങ്അങ്ിത്ളാരു
കഥപറഞ്ുതരാം.’’
‘‘കഥമയാ?മവഗംപറ.’’
‘‘ഒരിെത്തൊരിെതെങ്
ഒരുരാക്ഷസനുണ്ായിരുനെു.’’
‘‘എനെിട്ടങ്!’’
‘‘രാക്ഷസൻത്കാച്ുകുട്ടികത്ള
പിെിച്ുതിനെും.’’
‘‘പച്മക്ാ?’’
‘‘പച്ക്ങ്.’’
‘‘എനെിട്ടങ്?’’
‘‘ഒരുദിവസംരാക്ഷസത്നാരു
സുദ്രരിക്ുട്ടിത്യകണ്ു’’
‘‘എനെിത്ട്ടനെിട്ടങ്?’’
‘‘നമുക്ങ്കളിക്ാംമമാത്ള,
അങ്ിൾരാക്ഷസനാകാം.’’
‘‘മമാളുത്റഡി,രാക്ഷസൻ
എത്നെതിമനെ്ാ?’’
‘‘കളിയമേ്ല,മമാള്കണ്െമച്ാ,
ത്റഡിവൺ,െു,ബതരീ...’’
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അേ്ലിയാമ്പൽക്ടവ്
വി.ആർ.സുധീഷ്
ലപജ്:106വിേ:95.00
ഡി.സിബുക്സ്

‘മകരളം60’പുസ്തകപരമ്
രയിത്േപുസ്തകം.മകരളം
പാെിനെനെബപണയാതുരഗാ
നങ്ളുത്െസമാഹാരം.വയ
ോർ,പി.ഭാസ്കരൻ,ഒ.എൻ.
വി,മദവരാജൻ,ബാബുരാജ്,
ബശരീകുമാരൻതമ്ിതുെങ്ിയ
വരുത്െഗാനങ്ൾഉൾത്പേെു
തെിയിരിക്ുനെു.

ഞാൻലദശഭക്തയേ്ല
എഡി:ഇ.രക.ലതപംകുമാർ
ലപജ്:148വിേ:140.00
ഡി.സിബുക്സ്

അരുന്ധതിമറായിയുത്െഎഴു
തെുംജരീവിതവുംഅെയാള
ത്പേെുതെുനെസംഭാഷണങ്
ളുത്െസമാഹാരം.ഗാന്ധി,
അംമബദ്കർ,മാമവായിസം,
മദശരീയത,എഴുതെങ്,ജരീവിതം
എനെിവത്യക്ുറിച്ങ്അരുന്ധ
തിയുത്െകാഴ്ചപോെുകൾതു
റനെിെുനെസംഭാഷണങ്ൾ.

ബഹിഷ്കൃതർ
ശെൺകുമാർേിംബാരള
വിവ:ലഡാ.എൻ.എം.സണ്ി
ലപജ്:214വിേ:200.00
മാതൃഭൂമിബുക്സ്

ഇത്്ൻദേിത്സാഹിത്തെി
ത്ൻറമുൻനിരഎഴുതെുകാ
രിത്ോരാളായശരൺകുമാർ
േിംബാത്ളയുത്െബശമദ്ധയമാ
യമനാവൽ.വമരണ്നായക
സങ്ൽപതെിൽനിനെങ്നായക
ത്നമമാചിപേിച്ങ്,കരീഴാളനായ
കത്രബപതിഷ്ഠിക്ുനെു.

ഓർമരച്പേ്തുറക്ുലമ്പാൾ
രചാവ്വേ്ലലൂർകൃഷ്ണൻകുട്ടി
ലപജ്:128വിേ:125.00
േിപിപബ്ിലക്ഷൻസ്

ബഹുസ്രതയാർനെഎഴു
തെിത്ൻറയുംചിത്യുത്െയും
മനർക്ാഴ്ചകൾ.തത്ൻറമാ
ധ്മബപവർതെനജരീവിതതെി
ത്േഅനുഭവങ്ളുംവിവിധ
മമഖേകളിത്േവ്ക്തിബന്ധ
ങ്ളുംവരച്ിെുനെകൃതി.

എം.ടിഅക്ഷെശിൽപി
ലഡാ.രക.എസ്.െവികുമാർ
ലപജ്:112വിേ:105.00
ചിന്തപബ്ിലഷഴ്സ്

മേയാളതെിത്ൻറബപിയകഥാ
കാരൻഎം.െിയുത്െകഥാബപ
പഞ്തെിേയൂത്െയുള്സഞ്ാ
രം.എം.െികഥകത്ളയുംമനാ
വേുകത്ളയുംസയൂക്ഷങ്മമായി
വിേയിരുതെുനെബഗന്ഥം.

മൃഗകഥകൾ
അബ്ദുേ്ലലപൊതമ്പ
ലപജ്:66വിേ:60.00
ഒേിവ്പബ്ിലക്ഷൻസ്

ബപകൃതിത്യയുംമൃഗങ്ത്ള
യുംഅവരുത്െജരീവിതത്തെ
യുംരസകരമായിഅവതരി
പേിക്ുനെകഥകൾ.കാെിനക
ത്തെസ്മനഹതെിത്ൻറയും
വാത്സേ്തെിത്ൻറയുംസാ
മർഥ്തെിത്ൻറയുംകഥകളു
ത്െസമാഹാരം.

ലകെളനാടകം
രഹർമൻഗുണ്ർട്ട്
എഡി:തപഫ.എം.തശീനാഥൻ
ലപജ്:135വിേ:125.00

തുഞ്ത്തെഴുതെച്ഛൻമേ
യാളസർവകോശാേത്ഹർ
മൻഗുണ്ർട്ടിത്ൻറഗകയ
ക്ഷരമതൊത്െബപസിദ്ധരീകരി
ച്പുസ്തകം.ഗുണ്ർട്ടങ്ത്ച
യറിത്ൻറസാംഗത്വുംസാ
ധ്തയുംവിളംബരംത്ചയ്ു
നെകൃതി.

അവസാനരത്ബസ്
റീജലജാസ്
ലപജ്:94വിേ:100.00
രയസ്തപസ്ബുക്സ്

അവസാനത്തെബസ്,പരപേ
നങ്ാെിയിത്േമരങ്ൾ,റമ
ദാൻ,അബപകാശിതം,സാ
ത്ാമക്ാസ്തുെങ്ിബശമദ്ധ
യമായഒമ്തുകഥകളുത്െ
സമാഹാരം.സ്ബതരീയുത്െവരീ
ക്ഷണമകാണിേയൂത്െസമയൂഹ
തെിമേക്ങ്കണ്ുതുറക്ുനെ
കഥകൾ.

രാധാകൃഷ്ണൻതിരയൂർ

േണ്നിമേക്ങ്ഒരുയാബതഎനെുമകൾ
ക്ുമമ്ാൾമുമ്ായിരുത്നെങ്ിൽ

കപേൽമാർഗവുംഇമപോഴാത്ണങ്ിൽവിമാ
നതെിേുംഎനൊയിരിക്ുംആരുംകരുതു
ക.എനൊൽ,േണ്നിമേക്ങ്ഒരുമറാഡ്
യാബതഎനെുമകൾക്ുമമ്ാമഴാ.?അസാ
ധ്ംഎനെങ്ആദ്ചിത്യിൽമതാനെുത്മങ്ി
േുംഅതെരത്മാരുയാബതത്യയാഥാർഥ്
മാക്ിയമയൂനെങ്സാഹസികരുത്െഅനുഭവ
ങ്ളാണ്ഗബജുഎൻ.നായർഎഴുതി
യ‘േണ്നിമേക്ങ്ഒരുമറാഡ്യാബത’എനെ
പുസ്തകതെിേുള്ത്.ഇത്്യിൽനിനെങ്മന
പോൾ,ഗചന,കിർഗിസ്താൻ,കസാഖ്സ്
താൻ,റഷ്,ഫിൻോൻഡ്,മനാർമവ,സ്രീ
ഡൻ,ജർമനി,ത്ചക്റിപേബ്ിക്,ോത്ിയ,
േിമത്നിയ,എസ്മതാണിയ,സ്മോവാക്,
സ്ിറ്ങ്സർേൻഡ്,ബഫാൻസ്,ത്ബൽജിയം,
ഇറ്േി,ത്നതർേൻഡ്സ്,അയർേൻഡ്,യു.
ത്കഎനെിങ്ത്ന27രാജ്ങ്ളിേയൂത്െ72ദി
വസങ്ത്ളെുതെങ്24,000മതൊളംകിമോമരീ
റ്ർതാണ്ിേണ്നിത്േതെിയഅനുഭവങ്
ളാണ്മാധ്മബപവർതെകനുംഎഴുതെുകാ
രനുമായഗബജുനമുക്ായിഹൃദയഹാരി
യായഭാഷയിൽവിവരിക്ുനെത്.

ദരീർഘദയൂരംകാമറാെിച്ങ്ഒരുവർഷതെിന
കംനാല്മദശരീയത്റമക്ാർഡുകൾസ്ത്
മാക്ിേിംകബുക്ിൽഇെംപിെിച്,ദുഗബ
മപാർട്ടങ്മവൾഡിത്ൻറത്കാച്ിഘെകംമുൻ
ജനറൽമാമനജറായസുമരഷ്മജാ
സഫ്,ബപശസ്തസിനിമസംവിധായകൻ
ോൽമജാസ്എനെിവരാണ്ഗബജുവി
ത്ൻറസഹയാബതികർ.12േക്ഷംരയൂപക്ങ്വാ
ങ്ിയത്സക്ൻഡ്ഹാൻഡ്എൻഡവറിോ
ണ്ചരിബതമായിമാറിയഈയാബതനെതെി
യത്.എൻഡവർപാഞ്ുമപായഇെങ്ളി
ത്േദൃശ്വിസ്മയങ്ൾമാബതമേ്ലഈപുസ്
തകതെിേുള്ത്.മറിച്ങ്വിവിധരാഷ്ബെങ്
ളിൽകാേുകുതൊനുള്(പുസ്തകത്മഴു
തിയയാളുത്െഭാഷയിൽ‘െയർകുതൊൻ’)
അനുമതിയുംവിസയുംസംഘെിപേിക്ാനു
ള്തബതപോെുകൾ,കാറിത്ൻറപാസ്മപാർ
ട്ടങ്എനെങ്വിമശഷിപേിക്ാവുനെ‘കാർത്നറ്ങ്’
എനെമരഖത്യക്ുറിച്ുള്വിവരണം,ഇൻ
റർനാഷനൽഗബഡവിങ്ഗേസൻസ്കി
ട്ടാനുള്ബുദ്ധിമുട്ടങ്,യാബതക്ിെയിൽകാറി
ന്ഇന്ധനംനിറക്ാനുള്ബപശ്നങ്ൾതു

െങ്ിയസാമങ്തികകാര്ങ്ത്ളക്ുറിച്ങ്
മേഖകൻനെതെുനെവിവരണതെിേയൂത്െ
സാധാരണവായനക്ാരൻഇതുവത്രമക
ട്ടിട്ടിേ്ലാതെഒരുപാട്അറിവുകൾകയൂെിപുസ്
തകംപങ്ുത്വക്ുനെുണ്ങ്.

മേയാളികൾത്പാതുമവയാബതവിവരണ
ബഗന്ഥങ്ളുംയാബതസംബന്ധിയായആനു
കാേികങ്ളുംചാനേുകളുംആസ്ദിക്ു
നെവരാത്ണങ്ിേുംസ്യംയാബതക്ങ്വിമുഖ
രാത്ണനെങ്ഈപുസ്തകതെിത്ൻറമുഖവു
രയിൽഎഴുതെുകാരൻസക്റിയനിരരീക്ഷി
ക്ുനെുണ്ങ്.ഗബജുഎൻ.നായരുത്െയും
കയൂട്ടുകാരുത്െയുംയാബതഅസാധാരണമാ
യിതെരീരുനെത്അതിത്ൻറഗദർഘ്തെിേും
അതവേംബിച്കരമാർഗതെിേുംമാബതമ
േ്ല,അത്ഉൾത്ക്ാണ്സാഹസികതയിേും
ത്വേ്ലുവിളിയിേുമാണ്എനെുംഅമദേഹം
പറയുനെു.യാബതത്ചയ്ാനുള്താണ്,വാ
യിക്ാനുള്തേ്ല.വായനയിേയൂത്െനിങ്ൾ
ക്ങ്പകർനെുകിട്ടുനെരസംഎബതയാമണാ,
അതിത്ൻറഎബതമയാമെങ്ാണ്ഒരുയാബത
നിങ്ത്ളഅനുഭവിപേിക്ുകഎനെങ്ഈസാ
ഹസികയാബതയിത്േപങ്ാളികയൂെിയായസം
വിധായകൻോൽമജാസ്ഈപുസ്തക
തെിന്മവണ്ിത്യഴുതിയത്ചറുകുറിപേിൽ
പറയുനെു.

ത്കാച്ിയിൽനിനെങ്തുെങ്ിബംഗളപൂരു,
ഗഹദരാബാദ്,നാഗ്പയൂർവഴിഉതെർബപമദ
ശിത്േത്ഗാരഖ്പയൂരിേയൂത്െഅതിർതെിബപമദ
ശമായസുമനാേിയവഴിമനപോളിൽബപമവ
ശിക്ുനെതാണ്യാബതയുത്െആദ്ഘട്ടം.
യഥാർഥതെിൽത്ഗാരഖ്പയൂരിൽനിനൊണ്
മേഖകൻതത്ൻറപുറംകാഴ്ചകളുത്െയും
അനുഭവങ്ളുത്െയുംനിരരീക്ഷണങ്ളുത്െ
യുംവിവരണങ്ൾതുെങ്ുനെത്.തുെർനെങ്
ഗചനയിമേക്ാണ്എൻഡവറിത്ൻറ
യാബത.അവിത്െതിബതെിത്േഡിങ്ബഗിൌ
ണിത്േതെുനെസംഘംയാബതയുത്െകാഠി
ന്ംആദ്മായിത്ചറിയമതാതിൽമനരിെു
നെുണ്ങ്.

നരച്ആകാശതെിന്താത്ഴമൺകയൂന
കൾമപാത്േയുള്മേനിരകളിൽനിനെുള്
വരണ്കാറ്ിേയൂത്െനെക്ാനിറങ്ിയമേഖ
കത്ന,സമുബദനിരപേിൽനിനെങ്വളത്രഉയർ
നെബപമദശങ്ളിൽഅനുഭവത്പേെുനെഗഹ
ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിക്ത്നസ്എനെശാരരീരികാ
സ്ാസ്ഥ്ംപിെികയൂെുനെു.ഇതിന്പുറത്മ
അബപതരീക്ഷിതമായി‘മഹാംസിക്ത്നസും’
മേഖകത്ൻറമനസ്ിത്നവേക്ുനെു.ആസ്
ഥേതെങ്ഒറ്ത്പേട്ടുമപാകുത്മനെമതാനെേി

ത്നതുെർനെങ്വരീട്ടിമേക്ങ്തിരിത്കമപാകണ
ത്മനെആബഗഹംഅമദേഹതെിന്കേശോയി
ഉണ്ാകുനെു.അങ്ത്നഇെക്ിെക്ങ്സ്ത്ം
മനസ്ിത്ൻറഅകമതെക്ുംബാക്ിയുള്
സമയംപുറംകാഴ്ചകളിമേക്ുംകണ്ുപാ
യിച്ാണ്മേഖകൻയാബതത്ചയ്ുനെത്.

യാബതയിേുെനരീളംതങ്ൾതാണ്ിയരാ
ജ്ങ്ളുത്െസംസ്കാരം,അവിെത്തെരാഷ്
ബെരീയകാോവസ്ഥ,വസ്ബതധാരണരരീതി,
ജനങ്ൾക്ങ്ഇത്്ക്ാമരാെുള്സമരീപനം,
ഭക്ഷണങ്ളിത്േഗവവിധ്ങ്ൾഎനെിവ
ത്യേ്ലാംഒപേിത്യെുക്ാൻമേഖകനായിട്ടു
ണ്ങ്,ബപമത്കിച്ങ്ഭക്ഷണവിഭവങ്ത്ളക്ു
റിച്ുള്വിവരണങ്ൾ.തിബതെിത്േതെു
നെസംഘംോസയിത്േഒരുത്റസ്റ്ാറൻ
റിൽഅതൊഴംകഴിക്ാൻമപായകാര്ം
ഇങ്ത്നയാണ്മേഖകൻവിവരിക്ുനെത്.
‘സംഗതിബുമഫയാണ്.പമക്ഷ,എേ്ലാം
നമ്മൾതത്നെമവവിച്ുകഴിക്ണം.കഴിക്ാ
നിരുനെമമശയിൽനാേുമഹാട്ടങ്മപ്ലറ്ങ്അഥ
വാഇൻഡക്ഷൻഹരീറ്റുകളുണ്ങ്.ത്വയി

റ്ർവനെങ്ആദ്ംമചാദിക്ുനെത്എരിവ്കയൂ
െുതൽമവമണാകുറവുമതിമയാഅമതാമരീ
ഡിയംമവമണാഎനൊണ്.ഉതെരംകിട്ടി
യാേുെൻത്വള്വുംമസാേയുംനിറച്പാ
ബതങ്ൾമഹാട്ടങ്മപ്ലറ്ിൽത്വച്ങ്ഹരീറ്ർഓണാ
ക്ുനെു.ത്താട്ടെുതെബുമഫത്സക്ഷനിൽ
നയൂറുകണക്ിന്ഭക്ഷണവിഭവങ്ളാണു
ള്ത്.വിവിധതരംമരീനുകൾ,കെൽവിഭ
വങ്ൾ,ചിക്ൻ,മപാതെങ്,പച്ക്റികൾ,
പനരീർഇങ്ത്നഎേ്ലാവിഭവങ്ളുംമവവി
ക്ാത്തമസാേപുരട്ടിത്വച്ിരിക്ുകയാണ്.
ഇവയിൽനിനെങ്ഇഷ്െമുള്വത്തരത്ഞ്െു
തെങ്മമശപേുറത്തെമഹാട്ടങ്മപ്ലറ്ിൽതിളച്ു
ത്കാണ്ിരിക്ുനെമസാേത്വള്തെിൽമവ
വിക്ാൻഇെുക..’

ഇങ്ത്നഅപയൂർവവുംരസകരവുമാ
യഅനുഭവങ്ളുംകാഴ്ചകളുംവിവരിച്ങ്
മുമനെറുനെഈയാബത,അബപതരീക്ഷിതമാ
യിഒരു‘ബപശ്ന’തെിത്ൻറചുഴിയിൽത്പെു
നെുണ്ങ്.റഷ്യിത്േത്സൻറ്പരീമറ്ഴ്സ്ബർ
ഗിേുള്‘ജയ്ഹിദ്രങ്ത്റസ്റ്ാറൻറി’ൽത്വ
ച്ായിരുനെുഅത്.അവിത്െോൽമജാസി
ത്നകാണാത്നതെിയചിേസുഹൃതെുക്
മളാട്സഹയാബതികൻമമാശമായിത്പരു
മാറിഎനെകാരണതൊൽമേഖകനായ
ഗബജുയാബതയിൽനിനെങ്വഴിപിരിയുനെു.
ആദ്ംതിരിത്കമകരളതെിമേക്ങ്മെങ്ാൻ
തരീരുമാനിച്ഇമദേഹംപിനെരീട്സുഹൃതെു
ക്ളുത്െസഹായമതൊത്െബസിേുംമറ്ു
മായിയാബതതുെരുനെു.മേഖകത്ൻറഭാഷ
യിൽപറഞ്ാൽ42ദിവസവും17,000കി
മോമരീറ്റുംഎൻഡവറിത്ൻറശരീതളിമയിൽ
സഹയാബതികർത്ക്ാപേംത്ചേവിട്ടയാബത
പിനെരീട്ഒറ്ക്ുള്യാബതയായിമാറുനെു.തു
െർനെങ്എസ്മതാണിയ,മപാളണ്ങ്,ത്ചക്റി
പേബ്ിക്,ജർമനി,ത്ഡന്മാർക്,സ്രീഡൻതു
െങ്ിയരാജ്ങ്ളിേയൂത്െബബിട്ടത്ൻറമണ്ിൽ
കാേുകുതെിയകഥയാണ്ഈപുസ്തകം
വായനക്ാരനുമുനെിൽതുറനെിെുനെത്.
കയൂത്െയാബതികർകണ്അപയൂർവകാഴ്ച
കൾമഫാമട്ടാകളുത്െരയൂപതെിേുംപുസ്
തകതെിൽഉൾത്പേെുതെിയിട്ടുണ്ങ്.

മമാഹമുണ്ായിട്ടുംയാബതത്ചയ്ാനാവാ
തെവായനക്ാരനാണ്സഞ്ാരസാഹി
ത്ംമതെിമപോകുനെത്.അക്ഷരങ്ളിേയൂത്െ
അനുഭവങ്ൾആസ്ദിക്ുകയാണ്അവരു
ത്െേക്ഷ്ം.ഇതെരക്ാർക്ങ്നയൂറുശതമാനം
സമത്ാഷംപകരുനെതാണ്ഈപുസ്തക
ത്മനെങ്പറയാത്തവയ്.
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മരങ്ത്ളേ്ലാംമുറിച്ുമാറ്ി,
കുനെിെിച്ു,മത്ണ്െുതെങ്നിരപോക്ി,
മപ്ലാട്ടുകളായിതിരിച്ഭയൂമിയിൽ
ഒരുവൃക്ഷഗതെനട്ടങ്
‘എർതെങ്ത്ഡവേപ്ത്മൻറ്കമ്നി’
പരിസ്ഥിതിദിനംആമഘാഷിച്ു.
l

dmUvn^v 
tcJ
ഒനൊയിരുനെജനതയുത്െത്നെുത്ക
റാഡ്ക്ിഫ്ഒരുവരവരച്ു.
അങ്ത്ന,നമുക്ങ്അപേുറംനരകവും
ഇപേുറംസ്ർഗവുമായി.
അവർക്ങ്മനത്രമറിച്ും.
പിനെരീട്,ഓമരാഅതിർതെിക്ുമപേുറം
നരകങ്ൾപണിയുനെ
തിരക്ിോയിരുനെുഭരണകയൂെങ്ൾ.
l

hnIk\w
മറാഡ്വികസനതെിൽകുെിയിറ
ക്ത്പേട്ടവൃദ്ധദമ്തികൾനാേുവരി
പാതയുത്െകുറുത്കത്കട്ടിയുയർതെി
യമൊൾപ്ലാസയുത്െഓരതെങ്അത്ി
യുറങ്ി.ത്പാതുഗതാഗതംതെസ്
ത്പേെുതെിയതിത്ൻറമപരിൽഅറസ്റ്ങ്
ത്ചയ്ത്പേട്ടഅവർക്ങ്,വസ്തുവിത്ൻറ
കരംഅെച്രസരീത്ഹാജരാക്ാനി
േ്ലാതെതിനാൽജാമ്വും
നിമഷധിക്ത്പേട്ടു.
l

ചചിത്ീെരണം: കെ. സുധീഷ് 



04
  ഞായർ  26 മാർച്ച്  2017

സ
കംഭ

ാഷ
ണ

കം
ച

ിപത
ക

ല

നഹരീമപയൂമത്ാട്ടതെിൽ

വരയിേയൂത്െകാർഷികസംസ്കാരത്തെ
യുംനാഗരികസംസ്കാരത്തെയുംപു

നരുജ്രീവിപേിക്ുനെരണ്ങ്കയൂട്ടുകാർ.അഖിൽ
മമാഹത്നയുംപി.എ.സജരീഷിത്നയുംേളിത
മായിഇങ്ത്നപരിചയത്പേെുതൊം.വരച്ുവ
രച്ങ്വരത്തളിഞ്മപോൾഇരുവത്രയുംമതെി
ത്യതെിയത്ഈവർഷത്തെമദശരീയേളിതക
േഅക്ാദമിഅവാർഡുൾത്പേത്െനിരവധിഅം
ഗരീകാരങ്ൾ.വരതത്നെയാണ്തങ്ളുത്െവഴി
യുംജരീവിതവുത്മനെുറപേിച്ഈയുവകോകാ
രന്മാർപഠനകാേംത്താമട്ടസൗഹൃദതെിോ
ണ്.മകാഴിമക്ാത്ട്ടആർട്ടങ്ഗാേറിയിൽസംഘ
െിപേിച്ബമയാഫിേിയബപദർശനതെിത്നതെി
യഇരുവരുത്െയുംവരവിമശഷങ്ളിേയൂത്െ...
സജീഷിരൻറചിതതയാതത
എറണാകുളംപള്ിക്രപാമറക്ുെിയിൽ
അയ്പേൻകുട്ടിയുത്െയുംകാർത്ായനിയുത്െ
യുംമകനായസജരീഷിന്ത്ചറുപേംത്താമട്ടചി
ബതംവരമയാട്ഇഷ്െമായിരുനെു.കുട്ടിക്ാേതെങ്
എേ്ലാകുട്ടികത്ളയുംമപാത്േചുവരിേുംമലേ
റ്ിേുംമകാറിയിട്ടചിബതങ്ൾത്വറുംകുതെിവ
രകളേ്ല,തത്ൻറവഴിയാത്ണനെങ്സജരീഷ്തിരിച്
റിഞ്ത്പ്ലസ്െുപയൂർതെിയായമപോഴാണ്.പി
ത്നെതൃപേപൂണിതെുറആർ.എൽ.വിഅക്ാദമി
ഓഫ്മ്യൂസിക്ആൻഡ്ഗഫൻആർട്സിൽ
കോപഠനതെിന്മചർനെു.
നാഗരികതത്യഅതിമമനാഹരമായികാൻവാ
സിൽമകാറിയിെുനെസജരീഷിത്ൻറഇഷ്െവി
ഷയങ്ൾമനുഷ്നുംമൃഗങ്ളുംപക്ഷിയും
സസ്േതാദികളുംതത്നെയാണ്.നിശബ്ദത
യുംഗനസർഗികതയുംനിറഞ്ഗജവാ
ത്രരീക്ഷതെിൽനിനെങ്ശയൂന്മായ,ബഹളമയ
മായകൃബതിമനഗരാകാശതെിമേക്ങ്മനുഷ്

നുൾപേത്െയുള്ജത്ുജാേങ്ൾമചമക്റു
നെത്സജരീഷിത്ൻറചിബതങ്ളിൽകാണാം.
ആധുനികതയുംനഗരവത്കരണവുംഎബത
മവഗതെിോണ്നമ്മുത്െജരീവിതങ്ളിേിെത്പ
െുനെത്തനെങ്ചിബതങ്ൾപറയാത്തപറയുനെു.
ഇതെരത്മാരുബപമമയത്തെഅെിസ്ഥാനമാക്ി
യുള്‘മജർണി’എനെചിബതതെിനാണ്സജരീ

ഷിത്നമതെെിമദശരീയഅവാർത്ഡതെിയത്.
മപപേർകാൻവാസിൽചാർമക്ാളുത്കാണ്ങ്
വരത്ഞ്െുതെഈചിബതതെിൽബപതരീകാത്
മകതയുംയാഥാർഥ്വുംചരിബതപഥങ്ളും
ഇെകേർനെഒമട്ടത്റയാബതകളുണ്ങ്.ഇമപോൾ
തൃപേുണിതെുറബി.എഡ്മകാളജിൽചിബതക
ോധ്ാപകനാണ്സജരീഷ്.
വെയുരടരനൽക്തിെുകൾ

നിനെനിൽപിൽനമുക്ുചുറ്ുംകയൂറ്ൻഫ്ാ
റ്ുകളുയരുനെ  നഗരവത്കരണതെിത്ൻറ
ആകുേതകളും ബപകൃതിയിമേക്ുംകൃഷി
യിമേക്ുംമനുഷ്ൻമെമങ്ണ്തിത്ൻറആവ

ശ്കതയുമാണ്അഖിേിത്ൻറചിബതങ്ളിമോ
മരാനെിേുംകാണാനാവുക.തത്ൻറചിബതങ്
ളിത്േേ്ലാംകൃഷിയുംബഗാമരീണതയുംകെനെുവ
രുനെതിന്അഖിേിന്ഒരുകാരണമുണ്ങ്.ഒരു
യഥാർഥനാട്ടിൻപുറതെുകാരനായാണ്ഈ
കോകാരൻവളർനെത്.ഒരുകർഷകനായും
അഖിൽജരീവിതതെിൽമവഷമിട്ടു.എറണാ
കുളത്തെരാമമംഗേംഎനെകാർഷികബഗാമ
തെിൽനിനൊണ്അഖിൽവരകളിമേക്ുള്
ത്നൽനാമ്ുകൾത്കായ്ത്തെുതെത്.വരമയാ
െുള്തരീബവമമാഹംഅഖിേിത്നയുംഎതെിച്
ത്തൃപേപൂണിതെുറആർ.എൽ.വിമകാളജിൽ
തത്നെ.രാമമംഗേംത്പരിങ്ാട്ടിരിവരീട്ടിൽമമാ
ഹത്നൻറയുംജയബശരീയുത്െയുംമകനാണ്
അഖിൽ.

തനിക്ങ്ഏറ്വുംകയൂെുതൽഅനുഭവമവ
ദ്മായതുംഅറിയാവുനെതുമായകാര്ങ്
ത്ളകാൻവാസിമേക്ങ്പകർതെുകയാണ്താ
ത്നനെങ്അഖിൽപറയുനെു.അമദേഹതെിത്ൻറ
‘ഗറസ്സരീരരീസ്’എനെചിബതമാണ്മദശരീയ
അവാർഡ്മനെിയത്.ചാർമക്ാളിൽതത്നെ
യാണ്അഖിേുംചിബതത്മാരുക്ിയത്.മൺമ
റഞ്ുത്കാണ്ിരിക്ുനെകാർഷികസംസ്കാ
രതെിത്ൻറയുംപച്പിെിച്വയമേേകളുത്െ
യുംവിളത്വെുപേിത്ൻറബപതാപകാേതെിത്ൻറ
യുംഒരുമിച്ുള്അധ്ാനതെിത്ൻറയുത്മേ്ലാം
ഓർമകളിമേക്ാണ്അഖിേിത്ൻറത്നൽക്
തിരുകൾആസ്ാദകത്രത്കാണ്ുമപാവുനെ
ത്തനെങ്മദശരീയഅവാർഡ്ജയൂറിഅഭിബപായ
ത്പേെുനെുണ്ങ്.
അംഗീകാെങ്ങളിൽകൂട്ടായ്...

2002ോണ്അവസാനമായിഒരുമേയാളി
ക്ങ്മകബദ്രേളിതകേഅക്ാദമിയുത്െചിബതക
േപുരസ്കാരംകിട്ടുനെത്.15വർഷങ്ൾക്ു
മശഷംഅവാർഡിനർഹരായത്രണ്ങ്ആത്മമി
ബതങ്ളായത്യാദൃച്ഛികതയായിരിക്ാം.കഴി
ഞ്ത്ഫബബുവരിയിൽബംഗളപൂരുവിൽനെ
നെചെങ്ിൽഇരുവരുംഅവാർഡ്ഏറ്ുവാ
ങ്ി.രാജ്തെുെനരീളം15മപരാണ്ഇതെവ
ണഅവാർഡ്മനെിയത്.ബബഷിത്നയുംകാൻ
വാസിത്നയുംജരീവൻമപാത്േസ്മനഹിക്ു
നെഇരുവത്രയുംമതെിഇതിനകംനിരവധി

അവാർഡുകത്ളതെിയിട്ടുണ്ങ്.2016ത്േസംസ്
ഥാനേളിതകേഅക്ാദമിയുത്െസ്ത്പഷൽ
ത്മൻഷൻഅവാർഡ്,ത്പയിൻറിങ്ിനുംത്പൻ
സിൽമബഡായിങ്ിനുമുള്ബപഫുേ്ലഫൗമണ്
ഷൻഅവാർഡുകൾ,ത്കാൽക്തെആസ്ഥാ
നമായുള്സിമയുത്െ2015ത്േസിമഗാേറി
ഡയറക്മെഴ്സ്മചായ്സ്അവാർഡ്,2013ത്േ
സിദോർഥഫൗമണ്ത്ൻറസ്ത്പഷൽത്മൻഷൻ
അവാർഡ്,ഈവർഷത്തെഇത്്ൻആർട്ടങ്
അവാർഡ്,സിമആർട്ടങ്ഗാേറിആൻഡ്നാ
ഷനൽഎക്സിബിഷൻഅവാർഡ്,ബപഫുേ്ല
ഫൗമണ്ഷൻസൗതെങ്മസാൺഅവാർഡ്
തുെങ്ിയവഅഖിേിനുേഭിച്പുരസ്കാര
ങ്ളിൽചിേതാണ്.

2014ത്േസംസ്ഥാനേളിതകേഅക്ാദമി
യുത്െചിബതകേപുരസ്കാരം,2007ൽഅക്ാ
ദമിയുത്െസ്ത്പഷൽത്മൻഷൻഅവാർഡ്,
2014ത്േസിദോർഥഫൗമണ്ഷത്ൻറസംസ്
ഥാനഅവാർഡ്, 2008ത്േന്യൂഡൽഹിയി
ത്േയു.എൻ.എഫ്.പി.എസി.എം.എസ്ആർ
ട്ടങ്മഫാർമസാഷ്ൽമചഞ്ങ്അവാർഡ്തുെ
ങ്ിയവയാണ്സജരീഷിത്നമതെിത്യതെിയ
ത്.മകരളതെിനകതെുംപുറതെുംഇവർനിര
വധിബപദർശനങ്ൾനെതെി.മസാമളാബപദർ
ശനങ്ളുംകയൂട്ടംമചർനെുള്ബപദർശനങ്ളും
ഇതിേുണ്ായിരുനെു.ത്കാച്ിദർബാർഹാളാ
ണ്ഇരുവരുത്െയുംസ്ഥിരംബപദർശനമവദി.

ബൊൻസിഷനൽസ്മപസ്എനെമപരിൽമകാ
ഴിമക്ാട്അക്ാദമിആർട്ടങ്ഗാേറിയിേുംതി
ങ്സ്ഓൺദവാൾ,വിൻഡ്വാർഡ്എനെരീബപ
ദർശനങ്ൾദർബാർഹാളിേുംസജരീഷ്ഒറ്ക്ങ്
സംഘെിപേിച്ു.മകാഴിമക്ാത്ട്ടആർട്ടങ്ഗാേറി
യിൽ2013ോണ്അഖിേിത്ൻറമസാമളാബപദർ
ശനംനെനെത്.രാജ്ത്തെങ്ുംചിബതകോകാ
രന്മാരുംഅക്ാദമികളുംസംഘെിപേിക്ുനെ
നിരവധിക്ാമ്ുകളിൽഒരുമിച്ങ്പത്ങ്െുതെ
തിത്ൻറഅനുഭവങ്ളുംഇരുവർക്ുംപറയാ
നുണ്ങ്.2014–16വർഷമതെക്ുള്സാംസ്കാ
രികവകുപേിത്ൻറയുവകോകാരന്മാർക്ുള്
സ്മകാളർഷിപ്അഖിൽമനെി.2008ത്േമകര
ളേളിതകേഅക്ാദമിയുത്െവിദ്ാർഥികൾ
ക്ുള്സ്മകാളർഷിപേിന്സജരീഷുംഅർഹ
നായി.   l
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ബഫാങ്ങ്എഫ്.ഇസ്ോം/സവാദ്റഹ്മാൻ

സാംസ്കാരികമുമനെറ്തെിത്ൻറ
യുംസ്ാതബത്്മപോരാട്ടതെി

ത്ൻറയുംബപഭവമകബദ്രമായിരുനെഉതെർബപമദ
ശിത്േഅഅങ്സംഗഢിത്നആതംഗഢ്(ഭരീകര
മകബദ്രം)എനെമുബദകുതെിറിക്ഷാവേിക്ാത്ര
യുംവിദ്ാർഥികത്ളയുംബപഫഷനേുകത്ളയും
കൽതെുറുങ്ിൽപയൂട്ടുനെതുംത്വെിയുണ്തറ
ച്ങ്ത്കാേ്ലുനെതുംഇത്്യിൽമദശരീയതവിമനാ
ദമായികതെിപേെർനെരണ്ായിരമാണ്ിത്ൻറ
ആദ്ദശകതെിോണ്അമതഅഅങ്സംഗഢി
ത്ൻറസത്തിയായഷാഫഖ്റുൽഇസ്ോം
എനെബഫാങ്ങ്എഫ്.ഇസ്ോം‘ഭരീകരതത്ക്
തിരായയുദ്ധ’തെിത്ൻറബപധാനആയുധപേുര
ത്യനെങ്വിമശഷിപേിക്ാവുനെഗവറ്ങ്ഹൗസി
ത്േസ്രീകരണമുറികളിൽആദരിക്ത്പേട്ടത്.
അഅങ്സംഗഢിത്േഅതിപിനൊക്മമഖേയാ
യകൗനറാഗനിബഗാമതെിത്േസർക്ാർപള്ി
ക്യൂെതെിൽനിനെങ്ബപാഥമികവിദ്ാഭ്ാസവും
അേരീഗഢ്മുസ്േിംസർവകോശാേയിൽനി
നെങ്ഗണിതശാസ്ബതതെിൽബിരുദവുംമനെി
യഫഖ്റുവിത്നഅധ്ാപകരിത്ോരാൾനിർ
ബന്ധിച്ങ്പറഞ്യച്താണ്അമമരിക്യിൽ
ഉപരിപഠനതെിന്.മകാളറാമഡാസർവകോ
ശാേയിൽനിനെങ്കമ്്യൂട്ടർസയൻസിൽബിരു
ദാനത്രബിരുദത്മെുതെഅമദേഹംഅനൊട്ടി
ത്േഎക്ാേത്തെയുംമികച്സംരംഭകരിൽ
ഒരാളായി.1994ൽ500മഡാളറുമായിആരം
ഭിച്ക്യൂ.എസ്.എസ്എനെഐ.െിവ്വസാ
യകമ്നി2007ആയമപോമഴക്ുംആയിര
ക്ണക്ിന്ഉമദ്ാഗസ്ഥർമജാേിമനാക്ു
നെബഹുമകാെികൾവരുമാനമുള്കമ്നി
യായി.സ്ഥാപനതെിത്ൻറദുരിതകാേങ്ളിൽ
നിേനിൽപേിനുപണംകത്ണ്തൊൻകിെപോ
െംപണയത്പേെുതെിയബഫാങ്ങ്വർഷങ്ൾക്ി
പേുറംവാഷിങ്െണിത്േഏറ്വുംചർച്ത്ചയ്
ത്പേട്ടവരീെുകളിത്ോനെിനുെമയായി.വൻോഭ
തെിൽക്യൂ.എസ്.എസ്വിത്റ്ാഴിച്ങ്നവസം
രംഭങ്ൾക്ായിബഫാങ്ങ്ഇസ്ോംഇൻത്വസ്
റ്ങ്ബഗയൂപേിന്തുെക്മിട്ടു.

മജാൺഎഫ്.ത്കനെഡിത്സൻറർമഫാർ
ത്പർമഫാമിങ്ആർട്ടിത്ൻറയുംയു.എസ്ഇൻ
സ്റ്ിറ്റ്യൂട്ടങ്ഓഫ്പരീസിത്ൻറയുമുൾത്പേത്െഒമട്ട
ത്റസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ളുത്െമുൻനി

രക്ാരനായി.ജരീവകാരുണ്കയൂട്ടായ്മകളിൽ
സജരീവമായി.മാർട്ടിൻേയൂതർകിങ്ജയൂനിയർ
അവാർഡ്ഉൾത്പേത്െഒമട്ടത്റബഹുമതികൾ.
ബറാക്ഒബാമബപസിഡൻറായിരിത്ക്സാമയൂ
ഹികമക്ഷമപദ്ധതികളിൽനിർണായകസ്ാ
ധരീനംത്ചേുതൊൻമശഷിയുണ്ായിരുനെ
ഇമദേഹംത്ഡമമാബകാറ്ിക്പാർട്ടിയുത്െബപസി
ഡൻറ്സ്ഥാനാർഥിഹിേരിക്ിൻറത്ൻറബപചാ
രണതെിേുംധനസമാഹരണതെിേുംമികച്
പങ്ുവഹിച്ു.കണക്ുകയൂട്ടേുകത്ളേ്ലാംതകി
െംമറിച്ങ്അധികാരമമറിയമഡാണൾഡ്ബെംപ്
യാബതാനിമരാധനംഉൾത്പേത്െനിയമനിർമാണ
ങ്ളുംസമചിതെതയിേ്ലാതെനയബപഖ്ാപന
ങ്ളുമായിനരീങ്ുനെു.അമമരിക്യുത്െസാഹ
ചര്ങ്ത്ളകുറിച്ങ്ബഫാങ്ങ്സംസാരിക്ുനെു:

ഹചിെരചി വചിജയചിക്ുകമന്് ഏകറ തപ്ീക്ഷ പുെർത്ചി
യചിരുന്ു ്ാങ്കൾ, ഇഫപ്പാൾ നചിരാശനാഫണാ?
●നിരാശഎത്നൊനെങ്എത്ൻറജരീവിതതെിേി
േ്ല.എബതവേിയബപതിസന്ധികത്ളയുംബപത്ാ
ശമയാത്െഗധര്പയൂർവംതരണംത്ചയ്താണ്
ഇക്ാേമബതയുംജരീവിച്തുംബപവർതെിച്തും.
ഹിേരിപരാജയത്പേെരുതായിരുനെു.പമക്ഷ,
അതുസംഭവിച്ു.റഷ്ൻഹാക്ർമാരുത്െത്ച
റുതേ്ലാതെപങ്ങ്ഈജനവിധിക്ുപിനെിേു
ണ്ങ്,പിത്നെഎഫ്.ബി.ഐഡയറക്െർജയിം
സ്ബി.മകാമിനെതെിയതികച്ുംഅന്ായ
മായഇെത്പെേുകൾ.പമക്ഷ,അതിത്േേ്ലാമു
പരിവംശരീയതയിേയൂനെിബെംപ്മുമനൊട്ടുത്വ
ച്സങ്ൽപതെിന്മവാട്ടർമാരിൽസ്രീകാര്
തത്ചേുതൊനായി.

രണ്ുവർഷം മുമ്് ഇന്്ൻ കപാ്ുക്രകഞെടു
പ്പചിൽ നടന്്ചിനു സമാനമഫെലേ തടംപ്  വചിജയവും?
●ഇമപോൾഇത്്ൻപൗരത്മിേ്ലാതെതിനാൽ
അമതക്ുറിച്ങ്ബപതികരിക്ുനെിേ്ല.പമക്ഷ,വം
ശരീയതയുംഗവരവുംഉയർതെിപേിെിച്ുള്
ത്തരത്ഞ്െുപേങ്വിജയംഎവിത്െയായാേും
അത്താൽക്ാേികംമാബതമാണ്.ഇത്്യും
അമമരിക്യുംതമ്മിത്േഏറ്വുംവേിയസമാ
നതഭരണഘെനകളുത്െശക്ിയുംഅവഉറ
പേുനൽകുനെവിശ്ാസഅഭിബപായസ്ാതബത്്
വുമാണ്.ഹിേരിജയിച്ാൽഇത്്–അമമരിക്

സൗഹൃദവുംവിദ്ാഭ്ാസം,ആമരാഗ്പരിര
ക്ഷതുെങ്ിയതബത്ബപധാനമമഖേകളിൽ
അനുബന്ധവികസനവുംസാധ്മാകുത്മനെങ്
ഇത്്ൻസമയൂഹംഏത്റബപതരീക്ഷയർപേിച്ിരു
നെു.ഒബാമയുത്െകാേതെങ്മികച്വാണിജ്
മുമനെറ്മാണ്ഇരുരാജ്ങ്ളുംഗകവരിച്ത്.

ഇനെങ്അമമരിക്യിൽബപമത്കരാജ്ങ്
ളിൽനിനെുള്ജനങ്ൾക്ങ് ബപമവശനംനി
മഷധിക്ുക,വിശ്ാസതെിത്ൻറയുംത്താേി
നിറതെിത്ൻറയുംമപരിൽത്കാേ്ലത്പേെുക...
ഇത്താത്ക്യാണ്നെക്ുനെത്.ഇത്തേ്ലാം
ദൗർഭാഗ്കരവുംഅമമരിക്ൻമയൂേ്ങ്ൾക്ങ്
നിരക്ാതെതുമാണ്.ബപസിഡൻറിത്ൻറയും
അമദേഹത്തെപിത്ുണക്ുനെവരുത്െയുംനയ
മായിരിക്ാംഇത്,പമക്ഷെങ്ളുത്െരാജ്
തെിത്ൻറമയാജനതയുത്െമയാനയമേ്ല.അഭ
യാർഥികത്ളയുംകുെിമയറ്ക്ാത്രയുംതെയു
കഎനൊൽ,ചരിബതത്തെമുറിമവൽപിക്ോ
ണ്.ഭരണഘെനയുത്െയുംമാനവികതയുത്െ
യുംമയൂേ്ങ്ളിേയൂനെിയയുക്ിപയൂർവമായഇെ
ത്പെോണ്മകാെതിയിൽനിനെുണ്ായത്.പൗ
രാവകാശസമയൂഹംഒറ്ത്ക്ട്ടായിശബ്ദമുയർ
തെുനെതുംഓർക്ുക.നിമരാധനംബപഖ്ാപി
ക്ത്പേട്ടമതാത്െആശങ്യിോയമനുഷ്ർക്ങ്
പിത്ുണയുമായിഎബതയധികംഅഭിഭാഷക
രാണ്സ്മമധയാമുമനൊട്ടുവനെത്.വിമാന
തൊവളങ്ളിൽനിനെുതത്നെഅവർനിയമ
പരിരക്ഷവാഗ്ദാനംത്ചയ്തു,സൗജന്മാ
യിമകാെതികളിൽബപതിനിധാനംത്ചയ്തു.

ഈ മുഫന്റ്ങ്ങൾക്് കപാ്ുസമൂഹത്ചികൻറ പചി
ന്ുണയുഫണ്ാ? മുസ് െചിംെൾ അപരവ്്െരചിക്
കപ്പടുന്്ചികന  ഇത്രത്ചിൽ കചറുക്ാനാെുഫമാ?
●മുസ്േിംഎനെനിേയിമോഇത്്യിൽനിനെു
വനെവൻഎനെതിനാമോഅമമരിക്യിൽഒരു
തരതെിേുള്വിമവചനവുംമനരിൊതെഒരാ
ളാണ്ൊൻ.വിദ്ാർഥിആയിരിത്ക്തത്നെ
എേ്ലാവിധതുേ്ാവകാശങ്ളുംഅനുഭവിച്ി
രുനെു.സംരംഭങ്ളിൽഹൃദ്മായപിത്ുണ
യുംേഭിച്ു.അമമരിക്യിത്േതെിയതുത്കാ
ണ്ുമാബതമാവുംഎനിക്ങ്സ്പ്നങ്ത്ളേ്ലാം
സാധ്മാക്ാനായത്.ഈരാജ്തെിത്ൻറദയാ
വായ്പുംഹൃദയവിശാേതയുത്മേ്ലാംേഭിച്ു.
എത്ൻറഷാഫഖ്റുൽഇസ്ോംഎനെഉതെ
മരത്്ൻമപര്ഉച്രിക്ാൻഇവിത്െപേരുംബപ
യാസത്പേട്ടമപോൾഅതുപരിഷ്കരിച്ു,പമക്ഷ
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ഇസ്ോംഒഴിവാക്ിയിേ്ല.അതിനുനിർബന്ധി
തമാകുനെസാഹചര്ങ്ത്ളാനെുമുണ്ായിേ്ല.
ബഫാങ്ങ്എനെവ്ക്ിമാബതമേ്ല,മുസ്േിംകൾ
മറ്ുമിക്രാജ്ങ്ത്ളക്ാമളത്റഇവിത്െസാ
മ്തെികമായുംസാംസ്കാരികമായുംസാമയൂ
ഹികമായുംഉദ്ബഗഥിക്ത്പേട്ടിട്ടുണ്ങ്.

മുസ്േിംവിമരാധംത്തറ്ിദ്ധാരണകളിൽനി
നെങ്ഉെത്േെുക്ുനെുണ്ങ്.ഇസ്ോമിത്ൻറഅധ്ാ
പനങ്ൾക്ങ്എേ്ലാഅർഥതെിേുംഎതിരായ
ഐ.എസ്മപാേുള്മനുഷ്വിരുദ്ധസംഘ
ങ്ൾമുസ്േിംചമയാൻബശമിക്ുനെത്ഇതി

ത്നാരുകാരണമാണ്.പമക്ഷ,ഐ.എസ്ഇസ്
ോമിത്നയേ്ലബപതിനിധാനംത്ചയ്ുനെത്എനെ
തിരിച്റിവ്ജനങ്ൾക്ിെയിൽശക്മാവുനെു
ണ്ങ്.തരീബവചിത്മുസ്േിംസമയൂഹതെിനിെയിൽ
ബപചരിക്ുനെുത്വങ്ിൽഅവർതത്നെഅതിത്ന
ഇേ്ലാതാക്ാൻമുനെിട്ടിറങ്ണം.ഇസ്ോമി
ത്ൻറമപരിൽആമരാകാട്ടിക്യൂട്ടുനെഗവകൃ
തങ്ളുത്െബാധ്തമുസ്േിംകൾമപമറണ്തി
േ്ല.അതേ്ലനമ്മുത്െമാർഗത്മനെങ്മോകതെിന്
പറഞ്ുത്കാെുമക്ണ്ത്നാംതത്നെയാണ്.

ഇന്്ൻ ഓർമെൾ, അെീഗഢ്...
●അമമരിക്യിമേക്ങ്വഴിനെതെിയത്ജന്മ
മദശമായഅഅങ്സംഗഢുംബപിയകോേയമാ

യഅേരീഗഢ്മുസ്േിംസർവകോശാേയുമാ
ണ്.പമക്ഷ,ദുരിതംനിറഞ്താണ്ഇമപോഴ
ത്തെഅവസ്ഥ.വിദ്ാഭ്ാസസൗകര്ങ്ളു
ത്െഅപര്ാപ്തതയാണ്ബപശ്നങ്ളുത്െകാ
രണം.െങ്ളുത്െനാെിനുമമൽചാർതെത്പേ
ട്ടതരീബവവാദമുബദദൗർഭാഗ്കരമാണ്.വിമവ
ചനവുംദാരിബദ്വുംപട്ടിണിയുത്മേ്ലാംമചർ
നെങ്സൃഷ്െിക്ുനെസമ്മർദംയുവജനങ്ത്ള
നിരാശയിോഴ്തെുനെുണ്ങ്.

ഭരീകരവാദതെിത്ൻറസുബപധാനമചരുവ
യാണ്ആശയറ്യുവത.ഗനപുണ്വികസ
നതെിേയൂനെിയവിദ്ാഭ്ാസംനൽകിശാക്രീ
കരിക്ാനുള്ബശമങ്ൾമവണം.ഒരുത്ചറു
ക്ിനിക്ുംസ്കയൂളുംതുറനെുത്കാെുതെിട്ടുണ്ങ്.
ഇനിയുംഎത്ത്ങ്ിേുമമത്റത്ചയ്ണത്മനെു
ണ്ങ്.ഇത്്യിൽവരുമമ്ാത്ഴേ്ലാംഅേരീഗഢ്
സദ്രർശിക്ാറുണ്ങ്.എത്ൻറയുംപത്നിയുത്െ
യുംമപരിൽഎ.എം.യുവിൽആരംഭിക്ുനെ
ബഫാങ്ങ്ആൻഡ്ത്ദബ്ിഇസ്ോംസ്കയൂൾഓഫ്
മാമനജ്ത്മൻറിന്20േക്ഷംമഡാളർനരീക്ിത്വ
ച്ിട്ടുണ്ങ്.ഇതിത്നദാനമായേ്ല,നിമക്ഷപമായാ
ണ്കാണുനെത്.മികച്വിദ്ാഭ്ാസവുംേക്ഷ്
മബാധവുമുള്യുവതത്യക്ാൾനേ്ലസമ്ാ
ദ്ത്മത്ുണ്ങ്.

* * *
ഒരുഇത്്ൻയുവാവ്ത്കാേ്ലത്പേെുകയും

മത്റ്ാരാൾക്ങ്പരിമക്ൽക്ുകയുംത്ചയ്ത
ത്വെിത്വപേിൽഅമമരിക്ൻയുവാവ്നെതെി
യരക്ഷാബപവർതെനത്തെക്ുറിച്ങ്വാചാേ
നായഅമദേഹംഈബപതിസന്ധിത്യഅതിജ
യിക്ുത്മനെുംഅമമരിക്തത്നെസ്മനഹിച്
അമതഅർഥതെിൽഓമരാമനുഷ്ത്നയും
സ്മനഹിക്ുത്മനെുംഇത്്ബഹുകാതംമു
മനെറുത്മനെുംബപത്ാശബപകെിപേിച്ാണ്സം
ഭാഷണംനിർതെിയത്.അതുകെോസിമേ
ക്ങ്പകർതെത്വഹർനിഷ്പമട്ടൽഎനെമത്റ്
ാരുഇത്്ക്ാരൻയു.എസിൽവംശരീയാബകമ
ണതെിൽത്കാേ്ലത്പേട്ടവാർതെകാതിത്േതെു
നെു.അേരീഗഢ്സർവകോശാേയുത്െഅസ്
ഥിവാരമിളക്ണത്മനെുവാദിക്ുനെആതിദ്
നാഥ്ഉതെർബപമദശിത്ൻറഅമരമതെക്ങ്കയ
റുനെു.ബഫാങ്ങ്,വിശ്ാസംതാങ്ത്ളരക്ഷിക്
ത്ട്ട,അഹങ്ാരികളായഭരണാധിപന്മാരിൽനി
നെുമോകത്തെയും.
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