
മ്യാന്മർപട്യാളത്തിെൻറെെയാടുംകെരൂരതെൾസഹതിക്യാനയാവയാെത
പതിറന്നമണ്ണ്വതിട്ുപപയാവുന്നപറയാഹതിങ്്െളുെടപവദനപേയാെംെനപചേറ്ുെയയാണണ്.
രണ്യാംപേയാെയുദ്ധെയാേത്ണ്തപദേശീയരേ്യാത്വെരബർമ(മ്യാന്മർ)
നയാടുെടത്തിയപപേയാൾ,അഭയയാർഥതിയയായതിപെരളത്തിെേത്തിയതയാണണ്യു.എ. ഖാദർ
അഭയയാർഥതിജീവതിതത്തിെൻറപവദനമറ്യാപരക്യാളും
മേയയാളത്തിെൻറഇൗകപതിയെഥയാെയാരനണ്അറതിയയാം.പറയാഹതിങ്്െെളക്ുറതിചും
മ്യാന്മറതിെേഅവരുെടദുരതിതങ്ങെളക്ുറതിചുംഅപദേഹംസംസയാരതിക്ുന്നു

പിറന്നമണ്ണ്നഷ്ടപ്പെടാന്കാരണമാക്ിയത്.അവപ്രഏപ്റെടുക്ാ
നുംആളില്ല.ബ്ിട്ടീഷ്ഭരണകാലംമുതൽക്ക്രാഖൈന്സംസ്ാ
നത്ാണ്അവർജടീവിക്ുന്നത്.് ംഗ്ാക്േശിപ്ന്റഅതിർത്ിബ്ാമം
മ്ാന്മറിപ്ന്റഭാ് മായിമാറിഎന്നുമാബതം.അവിപ്ടനിന്നണ്ആട്ിപൊയി
ക്ാനുള്ളബശമമാണ്തുടരുന്നത്.കുപ്റക്പർപഴയഓർമപ്വച്ണ്്ം
ഗ്ാക്േശിക്ലക്ണ്തിരിച്ുക്പാകാന്ബശമംനടത്ി.എന്നാൽ,് ംഗ്ാക്േ
ശ്അവപ്രസ്ടീകരിക്ാന്തയാറായില്ല.

ഒന്നുംമിണ്ടാതെഒടാങ്സടാൻസൂചി
സമാധാനപ്നാക്്ൽപുരസ്കാരംലഭിച്ഒാങ്സാന്സൂചിഇൗ

ബപതിസന്ിക്ുക്നപ്രകണ്ടക്ുകയാണ്.സൂചിയുപ്ടഒറെവാക്ുമ
തിയാകുംഎല്ലാംമാറിമറിയാന്.ക്ലാകംകാക്താർക്ുന്നതുംഅതു
തപ്ന്ന.സൂചിപ്നാക്്ൽസമ്ാനംതിരിച്ുനൽകണം.ക്ലാകത്ി
പ്ന്റസമാധാനത്ിനായിബപവർത്ിക്ക്ണ്ടഒരാള്ഒരുസമൂഹത്ി
പ്ന്റകണ്ടീര്കണ്ടിപ്ല്ലന്നുനടിക്ുന്നു.എന്ുമാബതംഅനടീതിയാണി
ത്.പട്ാളപ്ത്ബപടീണിപെിച്ണ്അധികാരംനഷ്ടപ്പെടാതിരിക്ാന്ബശമി
ക്ുകയാണടീജനാധിപത്ക്നതാവ്.എതിർത്ാൽവടീട്ുതടങ്കലിക്ല
ക്ണ്മടക്ങേണ്ടിവരുപ്മന്നാകുംഅവർഭയക്ുന്നത്.

യഥാർഥത്ിൽമ്ാന്മറിപ്ന്റവികസനംഇല്ലാതാക്ാനാണ്ഖസ
ന്ംബശമിച്ത്.ക്ലാകത്ിനുമുഴുവന്ധാന്വുംഎണ്യുംവിതരണം
പ്ചയതിരുന്നരാജ്ംനശിച്ു.ഒരുപുക്രാ് തിയുംഅവിപ്ടക്ാണാ
നാവില്ല.യാംക്്ാന്പട്ണംക്പാലുംപണ്ടണ്ബ്ിട്ടീഷുകാർഉക്പക്ി
ച്ുക്പായസ്ഥിതിയിൽനിന്നണ്ഒട്ുംമാറിയിട്ില്ല.മ്ാന്മർസർക്ാറാ
ണ്തങേളുപ്ടഭാ് മായരാഖൈന്സംസ്ാനത്ുള്ളവർക്ണ്പൗര
ത്ംനൽക്കണ്ടത്.ജനാധിപത്ത്ിനുക്വണ്ടിനിലപ്കാള്ളുന്നുപ്വ
ന്നണ്അവകാശപ്പെടുന്നഓങ്സാന്സൂചി,ഇവർനമ്ുപ്ടആളുകളാ
പ്ണന്നണ്മ്ാന്മർജനതപ്യക്്ാധവത്കരിക്ണം.എന്നാൽ,അവർ
അതിനുതയാറാകുന്നില്ല.അവപ്രസം് ന്ിച്ണ്നിലനിൽപാണ്ബപ
ശ്നം.രാഖൈന്സംസ്ാനത്ുള്ളവർമുസ്ലിംകളാണ്.് ുദ്ധമത
ക്ാരിയായസൂചിക്ണ്അവക്രാടുതാൽപര്മില്ല.

അവകാശങേള്ക്ചാേിച്ുവാങോന്ക്പാലുംഅറിയാത്വരാണ്
ക്റാഹിങ്ക്കള്.രാഖൈനിൽനിന്നണ്തിരിച്ുക്പാകണപ്മന്നാവശ്പ്പെ
ട്ക്പൊള്ഒന്നുബപതിക്ഷധിക്ുകക്പാലുംപ്ചയ്ാപ്തവന്നവഞ്ിയിൽ
വന്നയിടക്ത്ക്ണ്തിരിച്ുക്പാകാനാണ്അവർബശമിച്ത്.പ്ചകുത്ാ
നുംകടലിനുംമക്ധ്വഞ്ിയടുപെിക്ാന്സ്ന്ംകരക്പാലുമില്ലാപ്ത
അവർഅലയുകയാണ്.ക്റാഹിങ്ക്കള്ക്ണ്ഇന്്ന്സംസ്കാരവുമാ
യി്ന്മുള്ളതുപ്കാണ്ടണ്അവപ്രനമ്ള്സ്ടീകരിക്ണപ്മന്നുംഒ
രുവാേമുയരുന്നുണ്ടണ്.ക്റാഹിങ്ക്കള്ക്ണ്പൗരത്ംനൽക്കണ്ടചുമത
ലമ്ാന്മറിനുണ്ടണ്എന്നാണ്ഇന്്യുപ്ടപക്ം.ഇന്്ക്തിൽപിന്നടീ
ക്ടഉത്രവാേിത്ംവരുന്നുള്ളൂ.അൽൈാഇേക്പാലുള്ളസംഘടന

കളുമായിഇവർക്ണ്്ന്മുണ്ടണ്എന്നുള്ളത്പ്വറുംആക്രാപണം
മാബതമാണ്.ആട്ിപൊയിക്ാന്ഭരണകൂടംകപ്ണ്ടത്ിയേുരാക്രാപ
ണം.അങേപ്നചിന്ിക്ാന്ക്പാലുംകഴിവില്ലാത്വരാണ്അവർ.
ക്ലാകത്ണ്ഒരുപാട്ഇടങേള്്ാക്ിയുണ്ടണ്.ഇന്്യായാലുംസൗേി
അക്റ് ്വിചാരിച്ാലുംഇവർക്ണ്ഒരിടംഅഭയക്കബദ്രമായിനൽകാ
ന്സാധിക്ും.അധ്ാനിക്ുന്നവിഭാ് മാണത്.എന്നാൽ,എല്ലാറെിലു
മുപരിഇക്ാര്ംമനസ്ിലാക്ക്ണ്ടത്മ്ാന്മർസർക്ാറാണ്.രാഖൈ
ന്സംസ്ാനംവിക്നാേസഞ്ാരക്കബദ്രമാക്ിമാറൊനുള്ളബശമമാണ്
നടക്ുന്നത്.ആക്ജാലികള്പ്ക്ല്ലാംഇവപ്രഉപക്യാ് ിക്ാമക്ല്ലാ.

ക്നടിതെടാഴിപ്ിക്കൽരണ്ടാുംഭടാഗും
സ്ബതടീക്മധാവിത്മുള്ളനാടാണ്മ്ാന്മർ.വിയറെണ്നാംഅതിർത്ി

യിപ്ലക്മാണ്സംസ്ാനത്ിലാണ്ഞാന്ജനിച്ത്.് ുദ്ധിസ്റെണ്തടീ
ർഥാടനക്കബദ്രമാണിത്.വിയറെണ്നാമിക്നാടുംഖചനക്യാടുമാണ്ചായ
വ്.രണ്ടാംക്ലാകയുദ്ധകാലത്ണ്പ്വറുംഖകക്യാപ്ടരാജ്ംവിട്താ
ണ്പിതാവിപ്നാപെം.ഒരുകാലത്ണ്മ്ാന്മർമലയാളികളുപ്ടആബശയ
മായിരുന്നു.പലരുംഅവിടപ്ത്സ്ബതടീകപ്ളവിവാഹംകഴിച്ണ്കുടും
്മായിതാമസിച്ു.യുദ്ധംകഴിഞ്ഞക്പൊള്വടീണ്ടുംപിതാവ്സൗഭാ
്്ങേള്അക്ന്ഷിച്ുക്പായത്യാംക്്ാനിക്ലക്ായിരുന്നു.അവിപ്ട
കച്വടംതുടങേി.പച്പിടിച്ുവരുക്പോക്ഴക്ുംപട്ാളംവന്നണ്ഒഴിപെി
ച്ു.അങേപ്നയുദ്ധകാലത്ണ്അഭയാർഥികളായിനാട്ിക്ലക്ണ്മടങേി
പ്യത്ിയവർവടീണ്ടുംഒഴിഞ്ഞഖകക്യാപ്ടതിരിച്ുവന്നു.

എന്നാൽ,മലയാളികളിൽകുപ്റക്പർകുടും് മായിഅവിപ്ടതാ
മസംതുടങേിയിരുന്നു.അവർഇന്്യിക്ലക്ണ്മടങേിയില്ല.യാംക്്ാ
നിൽമലയാളികളുപ്ടകച്വടക്കബദ്രങേളുണ്ടായിരുന്നു.്ഹേൂർഷ
പ്യബ്ിട്ടീഷുകാർതടവിലാക്ിയത്യാംക്്ാന്പട്ണത്ിലാണ്.അ
വിപ്ടഅക്ദേഹത്ിപ്ന്റസ്മാരകമുണ്ടണ്.

ഇന്്ക്ാപ്രആട്ിപൊയിച്ക്പൊള്അവർക്ണ്മടങേിവരാന്ഒരിടമു
ണ്ടായിരുന്നു.അങേപ്നയല്ല,ക്റാഹിങ്ക്കളുപ്ടസ്ിതി.ഖചനക്ും
മ്ാന്മറിനുക്നർക്ണ്ഒരുകണ്ുണ്ടണ്.അധ്ാനിച്ാൽസപേന്നതയിക്ല
ക്ുകുതിക്ുന്നരാജ്മാണത്.മറെുരാജ്ങേളുംഅവിക്ടക്ണ്കണ്ു
പ്വക്ുന്നുണ്ടണ്.അതിനാൽസൂചിപ്യയുംഖസന്പ്ത്യുംപിണ
ക്ാന്ആർക്ുംതാൽപര്മില്ല.

ക്റാഹിങ്ക്കള്പാവങേളാണ്.അവർക്ണ്എന്ുസംഭവിച്ാലുംആ
രുംക്ചാേിക്ില്ല.അഹിംസയുപ്ടതത്്ങേള്മുറുപ്കപെിടിക്ുന്ന് ു
ദ്ധപ്ന്റഅനുയായികള്ഒരുജനതപ്യഇങേപ്നപ്കാല്ലാപ്ക്ാലപ്ച
യ്ുന്നത്േയനടീയമാണ്.ക്ലാകക്നതാക്ള്ഇൗവംശഹത്ക്ണ്പരി
ഹാരംകാണാന്ഒന്നിക്ണം.സൂചിമൗനംതുടർന്നാൽഇൗകുരു
തിഅവസാനിക്ില്ല...’’അക്ദേഹംപറഞ്ഞുനിർത്ി.
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യു.എ.ൈാേർ\പി.ജസടീല

‘‘ഞാൻപിറന്നുവീണ,ജനിച്നുവളർന്നാട്.ഏഴനുവർഷത്തെഎത്ൻറജീവിതംഅ
വിത്െയായിരനുന്നു.ഏഴാംവയസ്ിലാണ്ഞാൻകേരളതെികലക്നുവന്ത്.ഏഴനുവയ
സ്നുോരത്ൻറമനസ്ിലനുള്ളബർമത്യ68വർഷമാണ്ഞാൻതാകലാലിച്ത്.നദീതീ
രമാണ്എത്ൻറഒാർമേളികലക്ക്എകപോഴനുത്മതെനുേ.േനുന്നുേളനുംത്വള്ളവനുംനനനു
തെഅന്തരീക്ഷവനുമനുള്ളപരിസരം.അവിത്െമരക്ാലനുേളിൽഉയർന്നുനിൽക്നുന്
മരപോളിേൾത്ോണ്നുള്ളചനുവരനുേകളാത്െയനുള്ളവീട്.മലേൾക്ിെയിലനുംഅവിത്െ
യനുംഇവിത്െയനുമായിപകോഡേൾ...’’

(പക്്ാഡകളുപ്ടനാട്ിൽ^യു.എൈാേർ)

ഖവ ക്ംമുഹമ്ദ്് ഷടീർമാഖമേിയുപ്ടമകന്എന്നുവിക്ശഷിപെിച്
യു.എ.ൈാേറുംഅഭയാർഥി് ാലനായിരുന്നു.രണ്ടാംക്ലാകയു

ദ്ധകാലത്ണ്തക്ദേശടീയരല്ലാത്വപ്ര്ർമ(മ്ാന്മർ)നാടുകടത്ിയക്പൊഴാണ്പ്കാ
യിലാണ്ടിക്ാരനായപ്മായതടീന്ഹാജിയുംമകന്ഏഴുവയസ്ുകാരന്ൈാേറുംക്ക
രളത്ിപ്ലത്ുന്നത്.്ർമക്ാരിയായമാഖമേിയായിരുന്നുൈാേറിപ്ന്റമാതാവ്.
ൈാേർജനിച്യുടപ്നഅവർമരണപ്പെട്ു.അമ്യുപ്ടകുടും് ംക്കട്ുക്കള്വിയി
പ്ലനിഴൽചിബതങേള്മാബതമായിഒാർമകളിപ്ലാതുങേി.

മ്ാന്മറിൽകൂട്പെലായനങേള്തുടർക്ഥയാണിന്നും.പച്മാംസംകരിഞ്ഞുകത്ു
ന്നതിപ്ന്റമണമാണവിടപ്ത്കാറെിനുക്പാലും.പട്ാളംആണുങേപ്ളപ്വടിപ്വച്ു
പ്കാല്ലുന്നു.ജടീവക്നാപ്ടതടീയിട്ുംകത്ിക്ുന്നു.സ്ബതടീകപ്ള്ലാത്ം് ംപ്ചയ്ു
ന്നു.പിഞ്ുകുഞ്ഞുങേപ്ളക്പാലുംപ്വറുപ്തവിടുന്നില്ലഉറുപേിപ്നക്പാലുംക്നാവി
ക്രുപ്തന്നണ്വിലക്ിയ്ുദ്ധപ്ന്റഅനുയായികള്.നാലുലക്ക്ത്ാളംഅഭയാർ
ഥികളാണ്20േിവസത്ിനിപ്ട്ംഗ്ാക്േശ്അതിർത്ിയിൽഎത്ിയത്.അവപ്ര
തള്ളാനുംപ്കാള്ളാനുമാവാപ്ത്ംഗ്ാക്േശ്ബപതിസന്ിയിലാണ്.ജടീവന്നിലനി
ർത്ാന്അൽപംഭക്ണം,ക്പടിയില്ലാപ്തതലചായക്ാന്ഒരിടം...അതുമാബതമാ
ണ്ആമനുഷ്ക്ൂട്ംക്ലാകക്ത്ാട്യാചിച്ുപ്കാണ്ടിരിക്ുന്നത്.

ഭൂപടത്ിൽനിന്നണ്മായച്ുകളയുന്നതിപ്ന്റഭാ് മായാണ്മ്ാന്മർഭരണകൂടംക്റാ
ഹിങ്ക്കപ്ളആട്ിപൊയിക്ുന്നത്.അവപ്രക്ുറിച്ണ്തൃക്ക്ാട്ൂർപ്പരുമയുപ്ടകഥാകാ
രനുംചിലത്പറയാനുണ്ടണ്.കാരണം,അഭയാർഥിജടീവിതത്ിപ്ന്റക്വേനമറൊക്ര
ക്ാളുംഅക്ദേഹത്ിനറിയാം.

റേടാഹിങ്ക്യകള്നതടചരിതെും
‘‘ബ്ിട്ടീഷ്ഭരണകാലത്ണ്്ർമഇന്്യുപ്ടഭാ് മായഒരുകാലഘട്മുണ്ടായി

രുന്നു.അന്നണ്്ർമയുപ്ടതലസ്ാനംപണിയാന്ക്വണ്ടിബ്ിട്ടീഷുകാർ്ംഗ്ാക്േ
ശിപ്ന്റഅതിർത്ിയിൽനിന്നണ്കുപ്റപ്താഴിലാളികപ്ള(ക്റാഹിങ്ക്കള്)്ർമയി
ക്ലക്യച്ു.ആപ്താഴിലാളികളാണ്മ്ാന്മറിപ്ലറങ്കൂണ്പട്ണംപണിതത്(സ്ാ
തബന്്ംക്നടിയതിനുക്ശഷംഅതിപ്ന്റക്പര്യാംക്്ാന്എന്നാക്ിമാറെി.ക്്ാധ
പൂർവം്ർമയിപ്ലപലസ്ലങേളുപ്ടയുംക്പരുകള്മാറെിയിട്ുണ്ടണ്).ബ്ിട്ടീഷുകാ
ർഇന്്വിട്ു.ഇന്്വിഭജനക്വളയിൽ്ംഗ്ാക്േശ്പാകിസ്താപ്ന്റഭാ് മായി.
അക്താപ്ടാപെം്ംഗ്ാക്േശിപ്ലരാഖൈന്സംസ്ാനംമ്ാന്മറിപ്ന്റഭാ് മായി.ഇ
ന്്ക്യാടുപ്താട്ുകിടക്ുന്നഭാ് മാണിത്.ബ്ിട്ടീഷുകാരുപ്ടക്കാളനിയായിരുന്ന
മ്ാന്മർസ്ാതബന്്ംലഭിച്ക്താപ്ടതക്ദേശടീയരല്ലാത്വപ്രനാടുകടത്ുകഎന്ന
നയംസ്ടീകരിച്ു.ഇന്നണ്്ള്ഫ്രാജ്ങേളിക്ലക്ണ്ക്പാകുന്നതുക്പാപ്ലധാരാളംഇ
ന്്ക്ാർമ്ാന്മറിൽഎത്ിയിരുന്നു.മ്ാന്മറിപ്ന്റകടുംപിടിത്പ്ത്തുടർന്നണ്അ
വർപ്ക്ല്ലാംഇന്്യിക്ലക്ണ്മടങേിവക്രണ്ടിവന്നു.ഒരുകാലത്ണ്ക്ലാകത്ിനുമുഴു
വന്അരിപ്കാടുത്രാജ്മാണത്.ബപകൃതിസപേത്ുപ്കാണ്ടണ്സുഭിക്മായരാജ്ം.
്ർമപ്ഷൽഅക്ാലപ്ത്ബപധാനപ്പക്ബടാളിയംകപേനിആയിരുന്നു.ക്േശടീയവ
ത്കരണത്ിപ്ന്റഭാ് മായി്ർമക്ാരല്ലാത്വർതിരിച്ുക്പാകണംഎന്നനയ
ത്ിൽമ്ാന്മർഉറച്ുനിന്നക്പൊള്കുടുങേിയത്രാഖൈന്സംസ്ാനത്ുള്ളക്റാ
ഹിങ്ക്കളാണ്.ഇവർ്ർമക്ാരല്ല,്ംഗ്ാക്േശികളുമല്ല.ബ്ിട്ടീഷ്ആധിപത്ത്ി
ലുള്ളനാട്ിൽനിന്നാണ്അവർ്ർമയിക്ലക്ണ്വന്നത്.മ്ാന്മറിൽഷാന്,രാഖൈ
ന്സംസ്ാനങേളിപ്ലാഴിപ്കമപ്റെല്ലായിടത്ും്ുദ്ധമതത്ിനാണ്ക്മധാവിത്ം.
ഇവിപ്ടരണ്ടിടത്ുംമുസ്ലിംഭൂരിപക്വും.

സ്തബന്്ർമ്ുദ്ധമതത്ിന്കൂടുതൽബപാമുൈ്ംപ്കാടുക്ുകയുംഭരണം
ആനിലക്ണ്ക്വണംഎന്നണ്ബപൈ്ാപിക്ുകയുംപ്ചയതു.അതാണ്തക്ദേശടീയരല്ലാ
ത്വപ്രനാടുകടത്ാനുള്ളതടീരുമാനത്ിപ്ലത്ിച്തും.കുറച്ുകൂടിജനാധിപ
ത്പരമായകാഴചപൊടായിരുന്നുസൂചിയുപ്ടപിതാവായഓങ്സാന്.എന്നാൽ,ഭ
രണംഖകയടക്ിയഖസന്ംഓങ്സാപ്നപ്വടിപ്വച്ുപ്കാല്ലുകയായിരുന്നു.രാ
ഖൈനിൽനിന്നുവന്നപ്താഴിലാളികള്ക്ണ്വിേ്ാഭ്ാസമില്ല,വികസനവുമില്ല.വളപ്ര
പ്ചറുപെത്ിപ്ലമ്ാന്മറിപ്ലത്ി,തലമുറകള്പിന്നിട്ിട്ുംഅവർക്ണ്പൗരത്ംലഭിച്ി
ട്ുമില്ല.്ുദ്ധമതത്ിന്ബപാമുൈ്ംനഷ്ടപ്പെടുപ്മന്നഭടീതിയാണ്ക്റാഹിങ്ക്കള്ക്ണ്
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വാരാദ്യമാധ്യമത്ിചലക്ുള്ള കത്ുകൾ വാട് സ് ആ്ര്  വഴിയും  
രേനകൾ ഇ-െമയിലിലൂെടയും അയക്ാം.
whatsapp:9645006105, e-mail:varadyam@madhyamam.in
തപയാൽവതിേയാസം:്രപ്ാധി്രർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, 
െവള്ളിമാട് കുന്് ,്രി.ഒ. ചകാഴിചക്ാട്  -12

കത്തുകൾ

മറ�ടാഹരവടാെ�ടാ�്നഭവും
മധുഎന്നഅതുല്നടനവിസ്മയപ്ത്കുറിച്‘മധുവസ
ന്ം’മക്നാഹരമായവായനാനുഭവമായി.ഇബതക്യപ്റതാ
രത്ിളക്മുള്ളമധുസാർഎബതമാബതംവിനയാന്ിതനാ
ണ്.പ്കാട്ുംകുരവയുമായിപ്കക്ങ്കമമായിജന്മേിനാക്ഘാ
ഷങേള്ക്ണ്മുതിർന്നാൽകാണിക്യുംസമ്ാക്നാപഹാര
ങേളുമായിമലയാളസിനിമക്ലാകവുംആരാധകരുംവരി
നിൽക്ുമായിരുന്നിട്ുംമധുഅതിപ്നാന്നുംനിന്നുപ്കാടു
ക്ുന്നില്ലഎന്നത്തപ്ന്നയാണ്മഹാനായആനടപ്ന്റമ
ഹത്ം.അക്ദേഹപ്ത്അടുത്റിയാന്ഉപകരിച്ഫടീച്ർത
യാറാക്ിയഭാനുബപകാശിനുംവാരാേ്മാധ്മത്ിനുംനദ്രി.
നുഹബതിൻതണ്അഷണ്റഫണ്
െചയാവ്വ,െണ്രൂർ

മധ്നവസന്ും
മലയാളസിനിമയുപ്ടയുവകാലഘട്അഭിനയകലാശിൽ
പിമധുവിപ്നകുറിച്‘മധുവസന്ം’(ലക്ം1529)നല്ലഉ
ത്ാഹക്ത്ാപ്ടവായിക്ാപ്നടുത്ു.പൗരുഷവുംകരു
ത്ുംകടപ്ഞ്ഞടുത്നിരവധിഅനശ്രമധുകഥാപാബത
ങേള്ഓർമ്കളുപ്ടതിരശ്ടീലയിൽവപ്ന്നത്ുകയുണ്ടാ
യി.ഒപെംമാണിക്വടീണയുമായിമനസ്ിപ്ന്റതാഴണ്വരകളി
ൽനിരവധിമധു് ാനങേളും.
അൽത്യാഫണ്ഇസണ്മയായതിൽ,ഇടവ

വുംശതവേിെ്നതടഇരകൾ
വംശപ്വറിയുപ്ടഇരകളായിക്ലാകഭൂപടത്ിൽനിന്നണ്ആ
സൂബതിതമായിതുടച്ുമാറെലുകള്ക്ണ്ഇരകളാക്പ്പെടുന്ന
ക്റാഹിങ്ക്ന്ജനതയുപ്ടഇന്്യിപ്ലഅഭയാർഥികപ്ളക്ു
റിച്വിവരണം(ലക്ം1529)ബശക്ദ്ധയമായി.സ്ന്ംനാട്ിൽ
തുല്തയില്ലാത്പടീഡനങേള്ക്ണ്വിക്ധയരാകുന്നക്റാഹി
ങ്ക്ന്ജനതരക്ക്തടിപ്ചപ്ന്നത്ുന്നഅയൽരാജ്ങേളി
ലുംകുടിയിറക്ണ്ഭടീഷണിക്നരിടുന്നു.ഇന്്യിപ്ലക്റാഹി
ങ്ക്ന്അഭയാർഥികള്ക്ിടയിൽബപവർത്ിക്ുന്നകമ്ൂണി
റെിക്ലണിങ്പ്സന്ററിപ്ന്റഅധ്ക്നായഅബ്േുൽൈാ
പ്ന്റയുംഅഭയാർഥികള്ക്ിടയിപ്ലആേ്് ിരുേവിേ്ാർ
ഥിക്ജാഹറിപ്ന്റയുംബപവർത്നങേള്ശ്ാഘനടീയംതപ്ന്ന.
സതി.നൗഷയാദണ്,െുരുവമ്േം

സൂക്ിച്്നതവക്കടാവ്നനവ
ലക്ം1529വാരാേ്മാധ്മംക്വറിപ്ട്ാരുപതിപൊയിരുന്നു.
എല്ലാവിഭവങേളുംമികച്തായിരുന്നു.ഞായറാഴചകളിൽ
ലഭിക്ുന്നവാരാേ്പതിപെണ്തൂക്ിവിൽക്ാന്ആർക്ുംക
ഴിയില്ല.വരുംതലമുറയക്ായിസൂക്ിച്ുപ്വക്ാന്ഉള്ള
നിലവാരംഉണ്ടണ്.അഫ്സൽറഹ്മാന്സി.എയുപ്ട‘നര
കജടീവിതങേള്’ക്റാഹിങ്ക്ന്ജനതയുപ്ടക്നർക്ാഴചക
ളായിരുന്നു.അഭയാർഥികപ്ളആട്ിക്യാടിക്ാന്പ്വപേു
ന്നസമൂഹംഒന്നണ്മനസ്ണ്ഇരുത്ിവായിച്ിരുപ്ന്നങ്കിൽഎ
ന്നണ്ആശിച്ുക്പായി
െഷജതിബഷീർ,െയാഞ്തിരപേള്തി

മലെടാളികള്നതടമധ്ന
വാരാേ്മാധ്മംലക്ം1529ൽബപസിദ്ധടീകരിച്മധുവസ
ന്ംഫടീച്റിലൂപ്ടസിനിമനടന്മധുവിപ്നകുറിച്ണ്കൂടുത
ൽഅറിയാന്സാധിച്ു.വിവിധക്മൈലകളിൽവ്ക്ിമു
ബേപതിപെിച്അക്ദേഹത്ിപ്ന്റജടീവിതംഓക്രാമലയാളിക
ള്ക്ുംബപക്ചാേനമാണ്..
സയാബതിത്ണ്പെയാട്മ്മൽ

സെക്യുംപേെ്നനവർക്ക്തവടിെ്നണ്
1528ാംലക്ംവാരാേ്മാധ്മത്ിൽ‘ക്പയന്റ്ബ്ാങ്കിപ്ലശ
ബ്േങേള്’എന്നതലപ്ക്ട്ിൽസുൽഹഫ്എഴുതിയഫടീച്
ർഏപ്റബശക്ദ്ധയമായി.് ൗരിലക്ങ്കഷിപ്ന്റരക്തസാക്്
ത്ിലൂപ്ടഅവരുപ്ടജടീവന്നിലപ്ച്ങ്കിലുംഅവർഉയർത്ി
യശബ്േംഒരിക്ലുംനിലക്ില്ല.വിവിധമാധ്മസ്ഥാപന
ങേള്ക്ുംമാധ്മബപവർത്കർക്ുംക്നപ്രയുള്ളകടന്നാ
ബകമണംഇൗയിപ്ടയായികൂടിവരുന്നതായികാണുന്നു.സ
ത്ംപറയുന്നവർക്ണ്പ്വടിയുണ്ടകപ്ളക്നരിക്ടണ്ടിവരുന്നു.
സതീശൻമുമ്ള്തി,െെയാറ്യാളതി,െണ്രൂർ

മെുംമടാേിെകവിെ
വാരാേ്മാധ്മംലക്ം1528ൽആര്ക്്ാപിപ്യഴുതിയ
മതംമാറിയകവിതവായിച്ു.നന്നായി.മതവുംജാതിയും
സംഘർഷങേള്ക്ണ്വഴിപ്യാരുക്ുന്നഇൗകാലത്ണ്ഇത്
രംകവിതക്ണ്മാറെത്ിപ്ന്റക്ബപരകമായിമാറാന്കഴിയും
എന്നതിൽസംശയമില്ല.
ഒയാചതിറശതിവെുമയാർ,കപയയാർവടക്ണ്

കഥ�നടാെി
കാലത്ിപ്ന്റകാലക്ക്ടുകപ്ളതന്മയത്ക്ത്ാപ്ടപ്വ
ളിപ്പെടുത്ുന്നതായിരുന്നുബപശാന്ണ്ടിവള്ളിക്ുന്നണ്എഴു
തിയമരണക്ളിഎന്നകഥ(ലക്ം1528).മരണംഇരന്നു
വാങേുന്നവപ്രയുംമരണംഅടിക്ച്ൽപെിക്ുന്നവപ്രയുംബപ
തടീകവത്കരിച്കഥഏപ്റഹൃേ്വുംഅക്താപ്ടാപെംഅസ്
സ്തയനുഭവിപെിക്ുന്നതുമായിരുന്നു.
അജണ്മൽെയായെക്യാടതി

സന്ദർറഭടാചിെും
ക്ജാണ്സനുംരാജിയുംസ്ന്ംജടീവിതത്ിലൂപ്ടഅനു
ഭവിച്ുപഠിച്പാഠംപുനർജനിയിലൂപ്ടമറെുള്ളവർക്ണ്ബപ
ത്ാശയായിനൽകുകയാണ്.മേ്പാനംഎബതപ്യബതകു
ടും് ങേപ്ളയാണ്നമ്ുപ്ടസമൂഹത്ിൽേുരിതക്യത്ി
ലാക്ുന്നത്.പൂട്ിയമേ്ഷാപെുകള്വടീണ്ടുംതുറക്ുന്നതി
നിപ്ട,‘കുടിയപ്ന്റപ്പണ്ുങേള്’(ലക്ം1527)ഫടീച്ർസ
ദ്രർക്ഭാചിതമായി.
സുദർശനൻകെനെരതി,നതിേമ്രൂർ

ബഷീർപ്നരസ്കടാരും
ഖവക്ംമുഹമ്ദ്്ഷടീർമലയാളപഠനക്കബദ്രംബടസ്റെിപ്ന്റ
2018പ്ല് ഷടീർപുരസ്കാരത്ിനുംഅനു് ന്പുരസ്കാ
രങേള്ക്ുംനാമനിർക്േശങേള്ക്ണിച്ു.മലയാളത്ിൽമൂ
ന്നണ്വർഷങേളിൽ(2015-2017)ആേ്പതിപൊയിപുറത്ിറങേി
യക്നാവൽ,കഥ,കവിത,സാഹിത്നിരൂപണംഎന്നടീഇനങേ
ളിൽപ്പട്ഏറെവുംനല്ലകൃതിക്ാണ്പുരസ്കാരം.മൂന്നണ്പക
ർപെുകള്ഒക്ക്ടാ് ർ15നകംബടസ്റെണ്പ്സബകട്റിക്ണ്സമർപെിക്
ണം.5000രൂപയുംബപശസ്തിപബതവുംഅടങേുന്നപുരസ്കാ
രം2018ജനുവരിയിൽനൽകും.രണ്ടണ്മാധ്മപുരസ്കാരങേള്,
യുവസാഹിത്ബപതിഭപുരസ്കാരം,ചിബതരചനപുരസ്കാരം
എന്നിവയുംഇത്വണനൽകും.യുവസാഹിത്ബപതിഭപുര
സ്കാരം30വയസ്ണ്കഴിയാത്വർക്ുള്ളതാണ്.ഏറെവുംമിക
ക്വാപ്ട്ഷടീർകഥാപാബതങേപ്ളവരക്ുന്നവർക്ുള്ളതാണ്
ചിബതരചനപുരസ്കാരം.
്ഷടീറിപ്ന്റകൃതികളിൽനിന്നുള്ളഇഷ്ടകഥാപാബതങേളു
പ്ടക്രൈാചിബതം/ചിബതങേള്എ-4കടലാസിൽക്നരിക്ട്ാഒാ
ണ്ഖലനാക്യാഅയക്ാം.അക്പക്ക്യാപ്ടാപെംവിശേമായ
്ക്യാഡാറെയുംക്വണം.എല്ലാംമൂന്നണ്ക്കാപെിവടീതംഒക്ക്ടാ
്ർ15നകംഅയക്ണം.വിലാസം:പ്സബകട്റി,ഖവക്ംമു
ഹമ്ദ്്ഷടീർമലയാളപഠനക്കബദ്രം,‘ജാസ്മിന്’,എസ്.ആ
ർ.എംക്റാഡ്,എറണാകുളംക്നാർത്ണ്,പ്കാച്ി-682018,ഇ-
പ്മയിൽ:malayalapatanakendram@gmail.com,ക്ഫാണ്:
9946494433,9446572993.
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അൽത്ാഫ്സലടീം/അനസ്അസടീന്

ക് ബപ മം,സൈാവ്,ഞണ്ടുകളുപ്ടനാട്ിൽഒരിടക്വ
ളഅൽത്ാഫ്സലടീംഎന്നപ്ചറുപെക്ാരന്

മലയാളസിനിമയുപ്ടമുൈ്ധാരയിക്ലക്ണ്ചുവടുപ്വച്പ
ടികളാണിപ്താപ്ക്.ആേ്രണ്ടണ്ചിബതങേളിൽമുൈംകാ
ണിച്ക്പൊള്,ഒാണറിലടീസുകളിൽമികച്ക്ബപക്കബപതി
കരണംക്നടിയതുംകുടും് ക്ബപക്കർആസ്േിച്തുമാ
യ‘ഞണ്ടുകളുപ്ടനാട്ിൽഒരിടക്വള’അണിയിപ്ച്ാരുക്ി
യത്അൽത്ാഫ്സലടീംആയിരുന്നു.മലയാളസിനിമയു
പ്ടപതിവ്ശടീലങേപ്ളഖകപ്യാഴിഞ്ഞണ്ക്വറിട്വഴിയിലൂ
പ്ടനവാ് തനായഅൽത്ാഫ്നടന്നക്പൊള്തിരശ്ടീലയി
ൽപുതിയകാഴചാനുഭവമാണ്സമ്ാനിച്ത്.രണ്ടണ്പതി
റൊണ്ടിക്ലപ്റയുള്ളഇടക്വളക്ുക്ശഷംശാന്ികൃഷ്ണച
ലച്ിബതക്ലാകക്ത്ക്ണ്തിരിച്ുവരുക്പോള്ശക്മായഒരു
കഥാപാബതപ്ത്യാണ്അവർക്ായിഅൽത്ാഫ്ഒരുക്ി
യിരുന്നത്.നിവിന്ക്പാളി,ലാൽ,േിലടീഷ്ക്പാത്ന്,ഐ
ശ്ര്,അഹാനകൃഷ്ണകുമാർ,ഷറഫുദേടീന്എന്നിവരട
ക്ംഅഭിനയിച്ഒാക്രാകഥാപാബതങേപ്ളയുംഅടയാള
പ്പെടുത്ുന്നത്കൂടിയായിരുന്നുചിബതം.അൽത്ാഫ്സ
ലടീംസംസാരിക്ുന്നു.

സി�ിമെിറലക്ക്നള്ളവഴി
പാഷനായിരുന്നുഎന്നുംസിനിമ.സ്പനങേള്കാണാ

നുംതടീരുമാനങേപ്ളടുക്ാനുംപറെുന്നബപായത്ിക്ലക്ണ്ചു
വടുപ്വച്കാലംമുതൽസിനിമയായിരുന്നുഉള്ളിൽ.എ
ന്നാൽ,അങേപ്നഎളുപെത്ിൽപ്ചയ്ാന്പറെുന്നഒന്നല്ല.
ആവ്ക്തയിക്ലക്ണ്ഞാനുംസുഹൃത്ുക്ളുംനടന്നു
കയറുകയായിരുന്നു.പ്ലസ്ടുപഠനകാലത്ണ്ഖവകുക്ന്നര
ങേളിൽഞങേള്ആലുവയിൽഒരുമിച്ിരിക്ാറുണ്ടായിരു
ന്നു.ആഖവകുക്ന്നരങേളിപ്ലചർച്കപ്ളക്പൊഴുംസിനിമ
കളായിരുന്നു.കണ്ടസിനിമകപ്ളകുറിച്ണ്ഒാക്രാരുത്രും
അവരവരുപ്ടതലങേളിൽനിന്നുപ്കാണ്ടണ്ബകിട്ിഖസസ്പ്ച
യ്ുമായിരുന്നു.സംവിധാനം,എഡിറെിങ്,കാമറ,ഖലറെിങ്
ഇങേപ്നപലതരംക്ടസ്റെുകളുള്ളവരായിരുന്നുആആലു
വകൂട്ം.ആഖവകുക്ന്നരങേള്വഴിയാണ്ഞങേള്സി
നിമപ്യകൂടുതൽഅറിഞ്ഞത്.ഉള്ളിലുള്ളകഥകളുംപര
സ്പരംപങ്കുപ്വക്ും.അതിപ്ലക്പാരായമകള്പരസ്പ

രംതുറന്നുപറയും.അന്നണ്ഞങേളിൽആരുംസിനിമയിപ്ല
ത്ിയിട്ില്ലായിരുന്നു.കാഴചകളുപ്ടയുംക്കള്വിയുപ്ടയും
ക്്ാധത്ിപ്ന്റയുപ്മാപ്ക്അടിസ്ാനത്ിൽരൂപപ്പെട്
ഒരുസിനിമസ്കൂളിപ്ന്റക്്സിൽനിന്നുപ്കാണ്ടാണ്അ
ന്നണ്ആചർച്കള്നടത്ിയത്.അതുപ്കാണ്ടണ്തപ്ന്നയാണ്
ആസിനിമകള്ഞങേളുക്ടത്മാബതമാകുന്നത്.ആേ്ംനി
വിന്എത്ി,പിപ്ന്നഅൽക്ഫാണ്സുംഅതിപ്ന്റതുടർ
ച്പ്യക്ന്നാണംഞാനുംസിനിമയിക്ലക്ണ്എത്ുകയായി
രുന്നു.ഞാനുംക്ജാർജ്ക്കാരയുംക്ചർപ്ന്നഴുതിയരണ്ടണ്
മൂന്നണ്കഥകളുണ്ടായിരുന്നു.അതിൽനിന്നണ്ഒപ്രണ്ംതിര
പ്ഞ്ഞടുക്ുകയായിരുന്നു.തുടർന്നണ്ഇൗക്ടാപെിക്കൂടുത
ൽപ്ഡവലപപ്ചയ്ുകയായിരുന്നു.

കഥാപാബതങേള്ക്ണ്പറെിയവപ്രന്നണ്ക്താന്നിയവർപ്ക്ാ
പ്ക്തിരക്ഥഅയച്ുപ്കാടുത്ിരുന്നു.അവർഒ.പ്കപറ
ഞ്ഞാക്ലക്പായികണ്ടണ്സംസാരിക്ാറുള്ളൂ.ഇൗകാരക്ട
ർപ്ചയ്ാന്പറെുപ്മന്നണ്അവർക്ണ്പൂർണമായക്്ാധ്ംക്വ
ണം,അക്പൊഴാണ്ആസിനിമകൂടുതൽഭം് ിയാവുക.അ
തുക്പാപ്ലത്പ്ന്നശാന്ികൃഷ്ണക്ുംതിരക്ഥഅയച്ു
പ്കാടുത്ിരുന്നു.വായിച്ക്ശഷംഞങേപ്ളവിളിച്ു.പിന്നടീ
ട്ഞങേള്ക്പായികണ്ടു.കുറച്ുകൂടിഡടീപ്റെയിലായിസം
സാരിച്ക്പൊള്അവർക്ിഷ്ടമായി.തുടർന്നണ്പ്ചയ്ാപ്മന്നണ്
പറഞ്ഞണ്കമ്ിറെണ്പ്ചയ്ുകയായിരുന്നു.എല്ലാവരുപ്ടയുംകാ
ര്ത്ിൽഅങേപ്നയായിരുന്നു.

നടനുംനിർമാതാവുംഎന്നനിലയിൽപറയുക്പോള്,
ഒരുസൂപെർസ്റൊറാപ്ണന്നഭാവക്മാരടീതികക്ളാഒന്നുംത
പ്ന്നയില്ലാത്പച്മനുഷ്നാണ്നിവിന്.തിരക്ഥക്ണ്എ
ന്ാക്ണാക്വണ്ടത്അതനുസരിച്ണ്ക്പാകലാണ്പുള്ളിയു
പ്ടഒരുഖശലി.അക്ദേഹത്ിനുക്വണ്ടിഎഴുതിക്ക്ലാ,
തിരുത്ക്ലാഅങേപ്നഒന്നുമില്ല.സിനിമസംവിധായക
ന്വിട്ുനൽകുന്നരടീതിയാണ്നിവിക്ന്റത്.അത്രത്ിൽ
നിവിപ്ന്റഅടുത്ുനിന്നണ്കിട്ിയത്100ശതമാനംസക്പൊ
ർട്ായിരുന്നു.പക്ക്,തിരക്ഥപ്പർഫക്ട്ആയിരിക്ണ
പ്മന്നണ്മാബതം.നിർമാതാവ്എന്നനിലയിൽഞാന്സംസാ
രിക്ാറില്ല,അതിന്പ്ബപാഡക്ഷന്കണ്ക്ബടാളർഅടക്മു
ള്ളവരുണ്ടക്ല്ലാ.ഞങേള്ക്ിടയിൽബകിക്യറെിവ്ഖസഡിൽ
നിന്നുള്ളഡിസ്കഷനാണ്കൂടുതലുംനടക്ാറുള്ളത്.ഞ
ങേള്ഒരുപാട്നാളായിസുഹൃത്ുക്ളാണ്.സിനിമമാബത
മല്ല,എന്ുംസംസാരിക്ാന്പറെുന്നഒരുസുഹൃത്ാണ്.

അസിസ്റ്്തചയ്ടാെിര്നനെ്‘ഭെനിട്്’
ഒരുസിനിമക്ണ്അസിസ്റെണ്പ്ചയ്ാതിരുന്നത്മപ്റൊരാളു

പ്ടഖശലിഅത്നമ്ളിക്ലക്ണ്വരുക്മാഎന്നണ്ക്പടിച്ിട്ാ
ണ്.പ്ടക്നിക്ൽഅടക്മുള്ളകാര്ങേളിൽസ്ാധടീനമു
ണ്ടാകുക്മാഎന്നണ്ഭയന്നിട്ണ്തപ്ന്നയാണ്.എനിക്ണ്എപ്ന്
റസിനിമയാണ്ക്ബപക്കർക്ണ്മുന്നിൽപ്വക്ാന്ആബ്
ഹം.അതിന്എക്ന്റതായചിലരടീതികളുണ്ടണ്.എന്നാൽ,
എപ്ന്റസുഹൃത്ുക്പ്ളാപ്ക്സിനിമപ്ചയ്ുക്പോള്അ
വിപ്ടഞാനുണ്ടായിരുന്നു,എല്ലാകാര്ങേള്ക്ുമായിഞാ
നവിപ്ടഉണ്ടാകും.അൽക്ഫാണ്സിപ്ന്റയടക്മുള്ളസി
നിമകളിൽഎനിക്ണ്ഒപെംപ്ചയ്ാമായിരുന്നു,ക്വപ്ണ്ടന്നു
പ്വച്ണ്മാറിനിന്നതാണ്.

അഭി�െമല്ലഎതൻേറചടാെിസ്
എപ്ന്റക്ചായിസ്എന്നുംസംവിധാനമാണ്.പക്ക്,

നടപ്നന്നനിലയിലാണ്എല്ലാവരുംഎപ്ന്നഅറിയുന്ന
ത്.ക്ബപമത്ിൽ‘ക്മരിവാക്പാവാം’എന്നണ്പറയുന്നസു
ഹൃത്ായുംസൈാവിൽനിവിന്ക്പാളികഥാപാബതത്ി

പ്ന്റസുഹൃത്ായുംക്വഷമിട്ു.ക്ബപമത്ിന്മുക്പേനി
വിന്കമ്ിറെണ്പ്ചയതകഥയാണ്.എന്നാൽ,നിവിന്കമ്ി
റെണ്പ്ചയതകുറച്ണ്സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു.ഒപെംഞങേള്
എഴുതിത്ടീർക്ാനുംരണ്ടുവർഷപ്മടുത്ു.

സി�ിമെ്നുംെൂത്നും
ഞങേളുപ്ടതലമുറയിപ്ലയുവാക്ളിൽഏപ്റയുംസി

നിമപ്യബപണയിക്ുന്നവരാണ്.ഞണ്ടുകളുപ്ടനാട്ിൽഒ
രിടക്വളഅതിൽഅഭിനയിച്വരാപ്ണങ്കിലുംസാക്ങ്കതിക
ക്മൈലയിലുള്ളവരാപ്ണങ്കിലുംഎല്ലാവരുംസിനിമപ്യവ
ല്ലാണ്ടണ്സ്ക്നഹിക്ുന്നവരാണ്.നമ്ള്ഒരുകാര്ത്ിന്ഇ
റങേുക്പോള്അതിക്നാടുള്ളക്ഫാക്സുംപ്ഡഡിക്ക്ഷ
നുപ്മാപ്ക്വലുതാണ്.സുഹൃത്ുക്ളാകുക്പോള്നമ്
ള്ക്ണ്കൂടുതൽകംഫർട്ണ്ഫടീൽപ്ചയ്ും.എഴുതിയത്പ്കാ
ള്ളിപ്ല്ലങ്കിൽപ്കാള്ളിപ്ല്ലന്നണ്തപ്ന്നഅവർപറയും.അക്പൊ
ഴാണ്ഞങേള്ക്ണ്അത്മാറൊന്പറെുകയുള്ളൂ.നമ്പ്ളസു
ൈിപെിക്ാന്ക്വണ്ടിപ്കാള്ളാപ്മന്നണ്പറഞ്ഞാൽചിലക്പൊ
ള്സിനിമവർക്ണ്ആകില്ല.ക്ടാട്ൽസിനിമവർക്ായാക്ല
അതിപ്നാപെംനിന്നവരുംഅം് ടീകരിക്പ്പെടുകയുള്ളൂ.ക്മാ
ശമുള്ളത്ക്മാശപ്മന്നണ്പറയുന്നവരാണ്എപ്ന്റസുഹൃ
ത്ുക്ള്.അത്ഞങേളുംസുഹൃത്ുക്ളുംസമബപായ
ക്ാരായത്പ്കാണ്ടുംഅവർക്ണ്സിനിമക്യാടുള്ളകമ്ി
റെണ്പ്മന്റ്കൂടുതലായത്പ്കാണ്ടുമാണ്.

സ്നഹൃത്നക്കളടാണറല്ലടാഎല്ലടാവര്നും
ഞങേള്പണ്ടണ്മുതക്ലപരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു.എ

ല്ലാവരുംസുഹൃത്ുക്ളായിരുന്നു.സിജു,കിച്ു,ഷറഫ്,
കാമറമാന്മുക്കഷ്ഞങേള്എല്ലാവരുംഒരുമിച്ണ്പഠിച്
താണ്.സ്കൂള്കാലഘട്ംമുതക്ലഒരുമിച്ുണ്ടായിരുന്നു.

ആലുവപാനായിക്ുളത്ാണ്എപ്ന്റവടീട്.്ി.പ്ടക്
കപേ്ൂട്ർസയന്സ്ആയിരുന്നുപഠിച്ത്.എന്നാൽ,പ്ലസ്
വണ്മുതക്ലസിനിമആയിരിക്ണംഎപ്ന്റക്മൈലപ്യ
ന്നണ്ആബ്ഹിച്ിരുന്നു.അന്നുക്പാലുംനമ്ുപ്ടസ്പനങേ
ള്ക്ണ്എതിരുനിൽക്ാന്വടീട്ിൽനിന്നുംആരുമുണ്ടായില്ല.
സ്തബന്മായിതടീരുമാനപ്മടുക്ാനുള്ളസ്ാതബന്്ംതന്നു.
എപ്ന്റകാര്ത്ിൽമറെുള്ളവർഅല്ലതടീരുമാനപ്മടുക്ക്
ണ്ടത്.മറെുള്ളവർപറയുക്പോള്മാക്റണ്ടതല്ലനമ്ുപ്ടതടീ
രുമാനപ്മന്നതാണ്എപ്ന്റക്പാളിസി.നമ്ള്നമുക്ണ്ക്വ
ണ്ടിയാണ്സിനിമപ്ചയ്ുന്നത്.നമ്ുക്ണ്സക്ന്ാഷംലഭി
ക്ുന്നകാര്ങേളാണ്നമ്ള്പ്ചക്യ്ണ്ടത്,അതിന്ക്വ
പ്റയാപ്രങ്കിലുംഎതിരുനിന്നിട്ണ്കാര്മില്ല.

അട്നതസി�ിമ
തൃപതികരമായഒരുതിരക്ഥപൂർത്ിയായിക്ട്അടു

ത്സിനിമക്ിറങേുകയുള്ളൂ.അത്തുടങേിയിക്ട്ഉള്ളു.
തിരക്ഥപൂർത്ിയാക്ിയക്ശഷംഅതിന്അനുക്യാജ്
രായആള്ക്ാപ്രയാണ്നമ്ള്കാസ്റെണ്പ്ചയ്ാറുള്ളത്.
അതിനനുസരിച്ാണ്ഇതുവപ്രക്പായിരിക്ുന്നത്.അതി
ൽമാറെംവന്നൂകൂടാഎപ്ന്നാന്നുമില്ല.ഇഷ്ടമുള്ളചിലപ്ര
പ്വച്ണ്സിനിമപ്ചയ്ണപ്മന്നണ്ആബ്ഹപ്മാപ്ക്ഉണ്ടണ്.അ
ങേപ്നസിനിമപ്ചയ്ാന്പറെില്ല.കാരണം,നമ്ള്എഴുതു
ന്നകഥക്നുസരിച്ുള്ളവപ്രപ്സലക്ട്പ്ചയ്ാന്പറെുക
യുള്ളൂ.പ്ജനിത്കാച്ിപെള്ളിതിരക്ഥഎഴുതിസംവിധാ
നംപ്ചയ്ുന്നചിബതമായമദ്രാകിനിയിൽഅഭിനയിക്ാന്
കമ്ിറെണ്പ്ചയതിട്ുണ്ടണ്.

l
l

ചവ   റി   ട്ട വ   ഴി   യി   ലൂ   െട   യാ   ണ് 
് െ ൻ റ േ ല ച്ി പ് 
സ ഞ്ാ ര െമ ന്്  
ആ ദ്യ േി പ് മാ യ 
‘ഞ   ണ്ു   ക   ളു   െട നാ   ട്ടി   ൽ 
ഒ   രി   ട   ചവ   ള’ യി ലൂ െട 
അ   ൽ   ത്ാ   ഫ ്സ   ലീം 
എ   ന് െേ   റു   പ്പ   ക്ാ   ര   ൻ 
െ് ളി യി ച്ു ക ഴി ഞ്ു

ഷിഹാബ്കക്ണ്ടാത്ണ്

സം സ്കൃതംഅറിയുന്നക്മലാളപണ്ി
തരിൽനിന്നണ്സാധാരണമനുഷ്രി

ക്ലക്ണ്ഭാഷപ്യപകുപ്ത്ടുത്ണ്നൽകിയ,കിളിപൊ
പ്ട്ന്നഭാഷാബപസ്ഥാനത്ിലൂപ്ടമലയാളഭാഷപ്യ
വളർത്ാന്യത്നിച്മഹാവിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു
തുഞ്ത്ണ്രാമാനുജന്എഴുത്ച്ഛന്.ഭാഷഎന്നമാ
ധ്മത്ിലൂപ്ടസാമൂഹികഉച്നടീചത്ങേള്പ്ക്തി
പ്രസ്ന്ംജടീവിതംപ്കാണ്ടണ്ബപതികരിച്ക്യാ് ി.

ഇക്പൊള്ക്ബശഷ്ഠഭാഷപേവിയുംഭരണഭാഷാസ്
ഥാനവുംകടന്നണ്മലയാളംസർവകലാശാലഎന്നഉ
ന്നതിയിലുംമലയാളഭാഷഎത്ിനിൽക്ുന്നു.ഭാ
ഷക്ുക്വണ്ടിക്പാരാടുന്നത്ഒരുജനതയുപ്ടഅസ്
ഥിത്ത്ിനുക്വണ്ടിതപ്ന്നയാപ്ണന്നതിരിച്റിവിൽ
നിന്നണ്,എഴുത്ച്ഛന്മലയാളികള്നടത്ുന്നസ്ക്ന
ഹസമർപെണമാവുകയാണ്തിരുവനന്പുരംഅ
ക്രകലഅരങേിപ്ലത്ിച്നാടകം‘‘എഴുത്ച്ഛന്’’

ഒരുസാധാരണബപഫഷനൽനാടകത്ിപ്ന്റഅ
രപ്ങോരുക്ലുകളല്ലഈനാടകംക്വേിയിപ്ലത്ി
ക്ാനായിഅക്രകലയുപ്ടസംവിധായകന്മടീന
പേലംസക്ന്ാഷ്നടത്ിയിട്ുള്ളത്.ഭാഷാപിതാവി
പ്നക്ുറിച്ുള്ളനാടകംഒരുഭാഷാബപചാരണനാട

കമാവണപ്മന്നുംമലയാളത്ിപ്ലബപമുൈരായഎ
ല്ലാകവികളുംസം് ടീതജ്ഞരും്ായികാ്ായക
രുംഇതിൽപങ്കാളിയാകണപ്മന്നുംഅണിയറബപവ
ർത്കർആബ്ഹിച്ു.ഒന്നരവർഷക്ത്ാളംനടീണ്ട
പരിബശമത്ിപ്ന്റഫലമാണ്ഈനാടകം.ഇരുപ
തിലധികം് ാനരചയിതാക്ള്,അബതതപ്ന്നസം് ടീ
തസംവിധായകരുംപാട്ുകാരും.പ്ചറുതുംവലുതു
മായിമുപെത്ിരണ്ടിലധികംപാട്ുകള്...

ഒ.എന്.വി,എം.ടി,സു് തകുമാരി,സച്ിോനദ്ര
ന്,ബപഭാവർമഎന്നിവരുപ്ടഭാഷാബപതിജ്ഞകള്.

പ്ക.എസ്.ചിബത,സുജാത,ശരത്,എം.ജി.ബശടീ
കുമാർ,കാവാലംബശടീകുമാർ,വിേ്ാധരന്മാസ്റെ
ർഎന്നിങേപ്നവലിയ്ായകനിര...ഇബതയുംബപ
തിഭകളുപ്ടസം് ടീതപുഷ്പങേപ്ളഒരുമാലയിപ്ല
ന്നവണ്ംക്കാർത്ിണക്ുകയുംപശ്ാത്ലസം
്ടീതംനിർവഹിക്ുകയുംപ്ചയതഖ്ജുഅഞ്
ൽക്ാരനുംപ്റക്ക്ാഡിസ്റെണ്സുനടീഷുംബപക്ത്കം
അനുക്മാേനംഅർഹിക്ുന്നു.മലയാളഭാഷാതറ
വാട്ിപ്ല് ുരുകാരണവന്മാർമുതൽപ്കാച്ുകുട്ിക
ള്വപ്രഒപ്ത്ാരുമിച്ണ്ഭാഷാപിതാവിന്നൽകുന്ന
സ്മൃതിയാണ്ഈനാടകം.യുവനാടകകൃത്ുക
ളിൽബശക്ദ്ധയനായമുഹാദ്പ്വപോയംആണ്ഈ
നാടകത്ിപ്ന്റരചനനിർവഹിച്ത്.

രം് പടംഒരുക്ിയസുജാതന്മാസ്റെർതപ്ന്റ
അനുഭവപരിജ്ഞാനംമുഴുവന്ഈനാടകത്ിനു
ക്വണ്ടിബപാവർത്ികമാക്ിയിരിക്ുന്നു.പബന്ണ്ടില
ധികംരം് മാറെങേള്പ്സക്ന്ഡുകള്പ്കാണ്ടണ്സാ
ധ്മാവുന്നമാബന്ികതഅവതരണത്ിൽകാണാം.

ക്കാഴിക്ക്ാട്ക്്ാപിയാണ്േടീപസംവിധാനംപ്ച
യതത്.രണ്ടണ്കാലഘട്ങേളിലൂപ്ടസഞ്രിക്ുന്ന
നാടകപ്ത്േൃശ്വിസ്മയമാക്ുന്നതിൽേടീപസം
വിധാനംവലിയപങ്കുവഹിക്ുന്നു.ഇന്്ന്ശാസ്
ബതടീയനൃത്രം് പ്ത്ബപതിഭയായധനഞജയന്
മാസ്റെറാണ്നാടകത്ിപ്ന്റനൃത്സംവിധാനം
നിർവഹിച്ത്.തിരുവനന്പുരപ്ത്ബപശസ്തനൃ
ത്വിേ്ാലയമായറി് ാറെയിപ്ലഅധ്ാപിക്ിരി
ജടടീച്റുപ്ടക്നതൃത്ത്ിലാണ്നൃത്രം് ങേള്
ഒരുക്ിയത്.നടന്ക്കാട്യംരക്മശ്എഴുത്ച്ഛനാ
വുന്നനാടകത്ിൽ,പുഷ്പകാഞ്ഞങോട്,ക്േവിക
നായർ,പ്ക.പി.എ.സിവിൽസണ്,ക്കരളപുരംൈാ
ന്,രാംോസ്,ഉഴമലയക്ൽക്മാഹനന്എന്നിവരും
അഭിനയിക്ുന്നു.ഇബതയധികംബപതിഭകപ്ളഒരുനാ
ടകത്ിൽസഹകരിപെിക്ുകഎന്നഭാരിച്ഉത്ര
വാേിത്മാണ്സംവിധായകന്ഫലബപാപതിയിപ്ല
ത്ിച്ിരിക്ുന്നത്.

മലയാളത്ിപ്ലകാവ്̂സം് ടീത^സാഹിത്രം് 
ങേളിപ്ലബപതിഭകപ്ളഒരുനാടകത്ിന്ക്വണ്ടിഒ
ന്നിപെിക്ാന്കഴിഞ്ഞുപ്വന്നത്നാടകത്ിന്മല
യാളമനസ്ിലുള്ളക്ബശഷ്ഠസ്ഥാനത്ിപ്ന്റഉത്
മപ്തളിവായിമാറുന്നു.മലയാളനാടകചരിബതത്ി
ലുംഭാഷാചരിബതത്ിലും‘എഴുത്ച്ഛന്എന്നനാ
ടകംശക്തമായസാന്നിധ്മാവുപ്മന്നകാര്ത്ി
ൽസംശയമില്ല.

l

`mjm]nXmhns\mcp\mSIkvarXn
ഭാഷാ്രി്ാവിന്  മ  ല  യാ  ളി  ക  ൾ 
ന  ൽകുന് സ്   ചന  ഹ 
സ  മ  ർ  പ്പ  ണ  മാ  വു  ക യാ ണ്  
്ി  രു  വ  ന  ന്ത  ്രു  രം അ  ക്ഷ  ര  ക  ല 
അ  ര  ങ്ി  െല  ത്ി  ച് നാ  ട  കം 
‘എ  ഴു  ത്  ച്ഛ  ൻ’

എഴുത്ച്ഛൻനയാടെത്തിൽനതിന്നണ്

അൽത്യാഫണ്സേീം

അൽത്യാഫണ്സേീം
പകപമംസതിനതിമയതിൽ
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സമ്നത്രങ്ങൾക്ക്നമടാതെമല്ല
(കവിെസമടാഹടാരും)
സച്ി്രടാ�ന്ദൻ
റപജ്:143,വില:140.00
ഡി.സിബ്നക്സ്

സ്ബതടീകളുംേലിതരുംആേി
വാസികളുംന്ൂനപക്ങേ
ളുംഎഴുത്ുകാരുംകലാകാ
രന്മാരുംഅന്വത്കരണ
ത്ിനുംആബകമണങേള്ക്ും
ഇരയാകുന്നഇരുണ്ടകാല
പ്ത്കുറിച്ഉത്കണ്ഠകള്
പങ്കുപ്വക്ുന്നകവിതകള്.

റലടാതേറലെിെ്നതടവിലടാപങ്ങൾ
(െടാതെടാ�്നഭവും)
ശശിക്നമടാർ.ജി
റപജ്:208,വില:199.00
കേൻേ്ബ്നക്സ്

ചരിബതവുംസംസ്കാരവുംക
ലയുംകൂടിക്ലരുന്നയൂക്റാ
പ്ന്ബപക്േശങേളിക്ലക്ുള്ള
ഒരുയാബത.ആംസ്റെർഡാം,
ബ്സ്ൽസ്,ബഫാങ്കണ്ക്ഫാർട്ണ്
തുടങേിയക്േശങേളിപ്ലകാഴ
ചകളുംഅനുഭവങേളും.

റെടാക്കടാണ്ആെ്നധും,
റഗടാഡ്തസെടാണ്ഗ്നര്ന...!
ഒര്നസുംഘുംറലഖകർ
റപജ്:114,വില:110.00
റതപടാതഗസ്ബ്നക്സ്

ഫാഷിസ്റെണ്പ്വടിയുണ്ടകള്
ഇല്ലാതാക്ിയ്ൗരിലക്ങ്കഷി
പ്നഅനുസ്മരിക്ുന്നപുസ്
തകം.സ്തബന്വുംധടീരവുമാ
യശബ്േങേപ്ളഇല്ലാതാക്ാ
ന്അനുവേിക്ില്ലഎക്ന്നാർ
മിപെിക്ുന്നഎഴുത്ുകള്.

പല�ിേപ്കല്നകൾ
26തപൺകഥകൾ
എഡിറ്ർ:റജടാളികളതിൽ
റപജ്:159,വില:160
തെസ്തപസ്ബ്നക്സ്

തടീക്ണമായ,അതിക്ലപ്റ
ഖവവിധ്മായപുതിയക്ലാ
കപ്ത്,പുതിയകാലപ്ത്
പ്പണ്നുഭവങേള്പകരുന്ന
26കഥകള്.സ്ാതബന്്ക്്ാ
ധത്ിപ്ന്റതിരികളാണ്ഇൗ
എഴുത്ുകാരുപ്ടഉൗർജ്ജ
ക്ബസാതസ്ണ്.

്രടാമ്പെക്യകഥകൾ
ശിഹടാബ്നദ്ീൻതപടാെ്ത്നുംകടവ്
(കഥകൾ)
റപജ്:104,വില:110.00
കകരളിബ്നക്സ്

ോപേത്ത്ിപ്ലബപണയവും
പ്നാപേരങേളുംബപക്മയമാകു
ന്നകഥകള്.ബപക്മയംപ്കാ
ണ്ടുംആൈ്ാനഭം് ിപ്കാ
ണ്ടുംബശക്ദ്ധയമാകുന്ന11ക
ഥകള്.

ഹൃ്രെവെിെടാെഒര്നതപൺക്നട്ി
(കഥ)
എും.മ്നക്നന്ദൻ
റപജ്:114,വില:135
ഹരിെുംബ്നക്സ്

സ്യംനവടീകരിക്ുന്നഎം.
മുകുദ്രപ്ന്റകഥകള്.എഴു
ത്ുകാരന്ഏപ്റബപിയപ്പെട്
കഥകളുപ്ടസമാഹാരം.ക്ക
രളസാഹിത്അക്ാേമിപുര
സ്കാരംക്നടിയകൃതി.

ജർമറലടാർക്ക(�ടാടകും)
ഗടാർസിെറലടാർക്ക
വിവ:കിളിമടാ�ൂർമധ്ന
റപജ്:72,വില:70.00
ചിന്പബ്ിറഷഴ്സ്

സ്പാനിഷ്കവിയുംനാടക
കൃത്ുമായ്ാർസിയക്ലാ
ർക്യുപ്ടവിൈ്ാതനാട
കം.സ്പാനിഷ്ഭാഷയിൽനി
ന്നണ്ക്നരിട്ുള്ളമലയാളപ്മാ
ഴിമാറെം.

ഇരിക്ക്നനതകടാമ്പറല്ലമ്നേിെ്നനെ്
ബി.ഷിഹടാബ്
റപജ്:106,വില:100.00
തമലിൻഡബ്നക്സ്

യുദ്ധംബപതിപാേ്മായകവി
തകള്.യുദ്ധത്ിനുംഅതി
പ്ന്റസംഹാരഭാവത്ിനും
ക്നപ്രഉന്നയിക്ുന്നക്ചാ
േ്ങേളാണ്ഒാക്രാകവിത
കളും.

പ്ക.സി.ക്ജാസ്

അയൽവാസിറഷടീദ്–ക്റാഷ്നേപേതികള്പ്പരുന്നാളി
ന്ക്ണിച്ിരിക്ുന്നു.അലക്ിയവസ്ബതങേള്ഇ

സ്തിരിപ്ചയ്ാന്രാവിപ്ലതിരുവപോടിക്ക്ബതത്ിനടുത്ു
ള്ളഇസ്തിരിക്ടയിക്ലക്ണ്തിരിച്ു.ഒഴിവുേിവസമായതിനാ
ൽപറയത്ക്തിരപ്ക്ാന്നുംവഴിയിൽകണ്ടില്ല.കസവുമു
ണ്ടുംജാക്റെുംസ്ർണാഭരണങേളുംധരിച്ണ്പ്നറെിയിൽചദ്ര
നപ്പൊട്ുമണിഞ്ഞലലനാമണികള്അപേലത്ിൽക്പാകുന്നു
ണ്ടണ്.ഇന്നണ്ഒന്നാംതടീയതികൂടിയാപ്ണന്നണ്അക്പൊള്ഓർത്ു.
ഒരുപാർപെിടസമുച്യത്ിന്കടീഴിൽകാർപാർക്ിങേിനിടയിൽ
ഒഴിഞ്ഞമൂലയിൽവസ്ബതങേള്ഇസ്തിരിപ്ചയതുപ്കാടുക്ു
ന്നതമിഴേപേതികള്സ്ഥലംവിട്ിരിക്ുന്നു.അവർജന്മനാട്ി
പ്ലഉത്വത്ിന്ക്പായതാണപ്ബത.അലക്ിയവസ്ബതങേള്
നിറച്സഞ്ിയുമായിതിരിച്ണ്നടന്നു.ഇതിനിടയിലാണ്അത്
സംഭവിച്ത്.‘സ്ഥൂലാസ്ഥിപാർശ്ങേള്’ഉയർന്നുതാഴന്നഒ
രുചുവന്നപ്തരുവുനായപിന്നിൽവന്നണ്സഞ്ികടിച്ുകടീറാനു
ള്ളബശമത്ിലാണ്.ഞാന്പ്വട്ിത്ിരിഞ്ഞണ്ശൂശൂഎന്നശബ്
േമുണ്ടാക്ിഅതിപ്നഅകറൊന്ബശമിപ്ച്ങ്കിലുംനായവിടുന്ന
ലക്ണമില്ല.സഞ്ിപ്കാണ്ടണ്നായപ്യഒന്നണ്ഓങേി.പക്ക്പി
ന്ിരിഞ്ഞണ്ക്പാകുന്നതിന്പകരംഅത്ചാടിഎപ്ന്ണ്റഖകയി
ൽഒറെകടി!അടുത്ുകണ്ടഒരുവടീടിപ്ന്റപടിതള്ളിത്ുറന്നണ്
അകത്ുകയറിപ്്യറെടച്ു.നായഒന്നുരണ്ടണ്വട്ംമുരണ്ടണ്പി
ന്കാലുകള്പ്കാണ്ടണ്ശരടീരംപ്ചാറിഞ്ഞണ്പ്്യറെിൽമൂബതപ്മാ
ഴിച്ണ്എക്ങോഅേൃശ്നായി.

വലതുഖകയിപ്ലമൂന്നണ്മുറിവുകളിൽനിന്നണ്പ്ചറിയക്താ
തിൽരക്തംവരാന്തുടങേി.ഖകപെത്ിയിൽനടീരുംവന്നു.
ആവഴിയിലൂപ്ടഓക്ട്ാകള്ഒന്നുംവരുന്നലക്ണമില്ല.് ത്
ന്രമില്ലാപ്തനടന്നണ്ഒരുവിധംവടീട്ിപ്ലത്ി.കടുത്അൽഷി
ക്മഴസ്്ാധിച്വൃദ്ധയായസക്ഹാേരിയുംപരിചരിക്ാപ്ന
ത്ിയസ്ബതടീയുംമാബതംവടീട്ിൽ.വടീണുകിട്ിയഒരുഒഴിവുേിവ
സംആക്ഘാഷമാക്ാന്ഭാര്അമ്വടീട്ിക്ലക്ണ്ക്പായിരിക്ു
ന്നു.ഖകക്സാപെുക്തച്ണ്നല്ലക്പാപ്ലകഴുകി.ക്ചാരയുംക്സാ
പെുംകലർന്നഒരുസമ്ിബശവർണംഖകപെത്ിയിലൂപ്ടഒഴുകി.
വളപ്രഅബപതടീക്ിതമായിസുഹൃത്ുംഇലക്ബടടീഷ്നുമായ
സതടീശന്അവിപ്ടബപത്ക്പ്പെട്ു.ഒടുവിൽഞങേളിരുവരും
ഓക്ട്ാപിടിച്ണ്ജില്ലആശുപബതിയിപ്ലഅത്ാഹിതവിഭാ് ത്ി
ൽഎത്ി.ആേ്ംപ്മയൽനഴസിക്നാട്വിവരംപറഞ്ഞു.‘കൂ
പ്ടആപ്രങ്കിലുമുക്ണ്ടാ?രണ്ടുമൂന്നണ്ഇന്ജക്ന്എടുക്ണം.
ചിലക്പൊള്തലകറങേിക്യക്ാം.ഏതായാലുംഒരാള്നിർ് 
ന്മായുംക്വണം.’കൂട്ത്ിൽഒരുക്ചാേ്വും.‘ക്ചട്ന്അടി
ച്ിട്ുക്ണ്ടാ?’ഞാന്മിഴിച്ുക്നാക്ി.‘അല്ല,വല്ലതുംവടീശിയിട്ു
ക്ണ്ടാഎന്നണ്.’അയാള്വിശേടീകരിച്ു.ഇപ്ല്ലന്നണ്തലയാട്ി.ഉട
ന്യുവാവായക്ഡാക്ടറുപ്മത്ി.അക്ദേഹക്ത്ാട്നായകടിയു
പ്ടവിശേവിവരങേള്ആവർത്ിച്ു.ചടീട്ിൽഅക്ദേഹംകുറിച്ു
തന്നമരുന്നണ്നഴസ്ഖകയിൽമൂന്നണ്ബപാവശ്മായികുത്ിപ്വ
ച്ു.ഒടുവിൽക്ഡാക്റെർപറഞ്ഞു.‘പ്മഡിക്ൽക്കാളജിപ്ലക്പ
ക്ിനിക്ിക്ലക്ണ്ക്പാകണം;ഉടപ്നത്പ്ന്ന.ചാന്സ്എടുക്ക്
ണ്ട.ചിലക്പൊള്ഒന്നുമുണ്ടായിപ്ല്ലന്നുംവരാം.പ്പപ്ട്ന്നണ്ക്പ
വിഷംശരടീരത്ിൽകലരുന്നതിനുമുപേണ്ആന്റിറാ് ടീസ്കു
ത്ിപ്വപ്പൊഴിപ്കമപ്റൊരുചികിത്യില്ല.ക്പബപത്ക്പ്പെട്ാ
ൽപിന്നടീട്മരണംനിശ്യപ്മന്നറിയാമക്ല്ലാ.’ക്ഡാഗ്ഖ്റെണ്
ക്ാന്്ിക്ഫറെൽഎപ്ന്നാരുഓർമപ്പെടുത്ലും.

ഞങേള്പുറത്ുകടന്നു.ഖകപെത്ികടയുന്നു.നടീരുവന്നണ്
വടീർത്ിട്ുമുണ്ടണ്.ഒരുനായവരുത്ിപ്വച്വിന.അതിക്നാപ്ടാ
രുക്ബോഹവുംഞാന്പ്ചയതില്ലക്ല്ലാ.ക്പാരാത്തിന്ക്ടാമിപ്യ
ന്നകുറുപേന്ക്കാക്ർസ്പാനിയലിപ്നനന്നായിത്പ്ന്നവ
ളർത്ുന്നുമുണ്ടണ്.‘നായഒരുഭടീകരജടീവിയാണ്’എപ്ന്നാരുക്ല
ൈനപ്മഴുതിയാക്ലാഎന്നണ്ക്താന്നുന്നു.

ഞങേളുപ്ടതറവാടിപ്ന്റപ്താട്ുപിന്നിൽതാമസിച്ിരുന്ന
കർഷകപ്ത്ാഴിലാളിചക്ി.ഖവകുക്ന്നരങേളിൽകള്ളും
ക്മാന്ിവടീടിപ്ന്റതിണ്യിൽകിടന്നണ്ആക്രാമൽക്ച്കവരുപ്ട
വടീരസാഹസകഥകള്ഉറപ്ക്പാടുന്നകണ്ടന്എന്നഅവരു
പ്ടഭർത്ാവ്.മണി,നാണു,നന്നാർഎന്നമൂന്നണ്മക്ള്.ന
ന്നാർഎപ്ന്റസുഹൃത്ണ്.ഞങേപ്ളാരുമിച്ണ്തുണിപെന്ണ്ക

ളിച്ുംചൂണ്ടയിട്ും് ാല്ംആക്ഘാഷിച്ു.് ിരിജതിയറെറിൽ
നിന്നണ്ഖവകുക്ന്നരങേളിൽഒഴുകുന്ന‘തലക്ുമടീപ്തശൂന്ാകാ
ശം’എന്നപ്ക.എസ്.ക്ജാർജിപ്ന്റബപസിദ്ധ് ാനംനന്നാർ
നന്നായിപാടുമായിരുന്നു.

കഥയുപ്ടബടാക്ണ്ഇവിപ്ടമാറുന്നു.ഒരുബഭാന്ന്നായആ
ബപക്േശപ്ത്ജനജടീവിതംേുഷ്കരമാക്ി.എന്ിക്നപ്റഒരുേി
വസംചക്ിപ്യആജന്ുആബകമിച്ണ്കാൽവണ്യിപ്ലമാംസം
കടിപ്ച്ടുത്ു.കാലം1965.ഞാന്സ്കൂളിൽപഠിക്ുന്നു.ഉട
ന്സിവിലാശുപബതിയിക്ലക്ണ്ക്പാകാന്ചക്ിക്യാട്കരഞ്ഞുപ
റപ്ഞ്ഞങ്കിലുംഅവപ്ളാരുപാവംപഴമക്ാരി.വിറകുപ്കാള്ളി
കത്ിച്ണ്മുറിവിക്ലപ്ക്ാഴുക്ിചികിത്അവസാനിപെിച്ു.അ
വപ്രസഹായിക്ാക്നാആശുപബതിയിപ്ലത്ിക്ാക്നാമാബതം
ഞാനബതമുതിർന്നിപ്ട്ാന്നുമില്ല.ലൂയിപാസ്റെർഎപ്ന്നാരുശാ
സ്ബതജ്ഞന്ക്പവിഷ് ാധപ്ക്തിപ്രകുത്ിപ്വപെണ്കണ്ടുപിടി
ച്ുപ്വന്നണ്പ്ചറിയക്ാസുകളിൽവായിച്ത്മാബതംഓർമ.വയ
റെിൽകുത്ിപ്വക്ുന്നപതിനാല്ഇന്ജക്പ്നക്ുറിച്ണ്ചക്ി
ക്്ാധവതിയാപ്ണന്നണ്ക്താന്നുന്നു.ഒടുവിൽഅവപ്രമക്ള്
ഏക്താഒരുഖവേ്രുപ്ടചികിത്യിലാക്ി.കുപേളങേ,ക്കാ
ഴിയിറച്ി,പ്ചറുനാരങേതുടങേിയവഉപക്യാ് ിക്രുപ്തന്നണ്
ചട്വുംപ്കട്ിക്യബത.േിവസങേള്പലതുകഴിഞ്ഞു.സ്കൂള്
വിട്ുവരുക്പോള്അന്നണ്ആവടീട്ിപ്ലാരു്ഹളം.ചക്ിക്ണ്ക്പ
യിളകിയിരിക്ുന്നു.നുരയുംപതയുംവായിൽനിന്നണ്ബപവഹി
ക്ുന്നു.സ്ക്്ാധമില്ലാപ്തഅവർഅലറിവിളിച്ുപ്കാണ്ടിരു
ന്നു.തുടയുംഖകകാലുംമാന്ിപ്പൊളിച്ിട്ുണ്ടണ്.ഒടുവിൽവാ
തിൽതാഴിട്ുപൂട്ി.ജനലിലൂപ്ടകണ്ടആകാഴചജടീവിതാന്്ം
വപ്രമറക്ില്ല.വാവിട്ുകരഞ്ഞണ്ഇളയമകനായനന്നാരുംമ
റെണ്് ന്ുക്ളും.കുറച്ിപ്ടകഴിഞ്ഞണ്ചക്ിമരിപ്ച്ന്നണ്ക്കട്ു.അ
ക്ങോട്ണ്ക്പായക്തയില്ല.അക്പൊഴുംേി് ന്ംമുഴങേുമാറുള്ളന
ന്നാരുപ്ടക്രാേനംകാതുകളിൽവന്നലക്ുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ജില്ലആശുപബതിയിപ്ലക്ഡാക്ടർപറഞ്ഞആവാചകവും
ചക്ിയുപ്ടചുരുളന്മുടിയുംമുറുക്ാന്കറയുള്ളപല്ലുക
ളുംഅവസാനംഭടീ് ത്മായിതുറിച്കണ്ുകളുംമനസ്ിൽ
മിന്നിമറഞ്ഞു.

വടീട്ിപ്ലത്ിയക്പൊള്സമയംരക്ണ്ടാടടുത്ിരിക്ുന്നു.ഉച്
ഭക്ണംകഴിച്ണ്പ്മഡിക്ൽക്കാളജിക്ലക്ണ്പുറപ്പെട്ു.പൂങ്കു
ന്നംസ്ക്റെഷന്സമടീപത്ണ്യുവസഹൃത്ുക്ളാരുംഅക്പൊ
ള്അവിപ്ടയില്ല.ഏതായാലുംകൂപ്ടഒരാള്ക്വണം.മഷി
യിട്ണ്ക്നാക്ിയാൽക്പാലുംആവഴിയിൽഒരുപരിചയക്ാ
രന്ക്പാലുംവരുന്നില്ല.സതടീശപ്നതിരക്ിവടീട്ിൽക്പാപ്യ
ങ്കിലുംഅയാള്എവിപ്ടക്യാഅത്ാവശ്മായിക്പായിരിക്ു
ന്നു.ഒടുവിൽരണ്ടുംകൽപിച്ണ്പ്മഡിക്ൽക്കാളജിപ്ലത്ി.
പരിചയമുള്ളരണ്ടുമൂന്നണ്ക്ഡാക്ടർമാർഅവിപ്ടയുണ്ടണ്.അവ
രിപ്ലാരാപ്ളസമടീപിക്ാം.കൂപ്ടവന്നിപ്ല്ലങ്കിലുംആപ്രങ്കിലു
പ്മാരാപ്ളഏർപൊടാക്ിത്രുപ്മന്നഉറച്വിശ്ാസംമാബതംഒ
ടുവിൽഎന്നിലവക്ശഷിച്ു.മൂവരുംഅക്പൊഴവിപ്ടഉണ്ടായി
രുന്നില്ല.ഇന്ജക്പ്നടുക്ുക്പോള്ഒരാള്കൂപ്ടയുണ്ടാകണ
പ്മന്നണ്ക്ഡാക്ടർമാർശഠിക്ുപ്മന്നണ്ഉറപെുണ്ടണ്.ആവിശാലമാ
യപ്കട്ിടത്ിൽ‘ക്പക്ിനിക്ും’ഒപെംകൂപ്ടനിൽക്ാന്ഒരാ
പ്ളയുംക്തടിഅലഞ്ഞണ്ക്ല് ർറൂമിപ്ന്റസമടീപപ്മത്ി.അ
ക്പൊള്അതാനിൽക്ുന്നു‘ലക്ണപ്മാത്’ഒരുആത്മസു
ഹൃത്ണ്!ഞാനയാപ്ളവരാന്യുപ്ടഒഴിഞ്ഞമൂലയിക്ലക്ണ്വി
ളിച്ു.പുതിയസുഹൃത്ണ്അക്പൊള്പ്ചറുതാപ്യാന്നണ്പരിബഭ
മിക്ച്ാഎക്ന്ാ...ഞാനയാക്ളാട്വിവരംപറഞ്ഞു.കൂട്ത്ി
ൽചായകുടിക്ാന്...എന്നപ്ചറിപ്യാരുബപതടീക്ാനിർഭര
മായവാചകവുംക്മപ്പോടിക്ണ്ക്ചർത്ു.അൽപംമടിക്യാപ്ട
യാപ്ണങ്കിലുംഒന്നുംപറയാപ്തഎപ്ന്നക്പക്ിനിക്ിക്ലക്ണ്
കൂട്ിപ്ക്ാണ്ടുപ്ചന്നു.അയാള്ക്വിപ്ടനല്ലപരിചയമുള്ളതു
ക്പാപ്ല.ഇതിനിടയിൽഅയാളുപ്ടമകള്അന്നണ്ബപസവിപ്ച്

ന്നുംക്മാഹനന്എന്നാണ്ക്പപ്രന്നും്ുരുവായൂർനിവാസി
പ്യന്നുംക്ചാേിക്ാപ്തതപ്ന്നപ്വളിപ്പെടുത്ി.ക്പക്ിനിക്ി
ൽപൂച്കടിക്യറെവർ,നായമാന്ിയവർഅങേപ്നവിവിധജ
ന്ുക്ളുപ്ടആബകമണത്ിന്വിക്ധയരായവർതടിച്ുകൂടിയി
ട്ുണ്ടണ്.യുവതികളായമൂന്നണ്ക്ഡാക്ടർമാർപരിക്ശാധനയുപ്ട
തിരക്ിലാണ്.ഒടുവിൽഎപ്ന്റക്പരുംവിലാസവുംപട്ിയു
പ്ടവിവരണവുംമറെുമടങേുന്നഹിസ്റെറിആന്ഡ്ക്ജ്ാബ്ഫി
ക്ഡാക്ടക്റാട്പറഞ്ഞു.അക്പൊള്കൂപ്ടയുള്ളയാളിപ്നവിളി
ക്ാന്ആചുരുളന്മുടിക്ാരിക്ഡാക്ടർആവശ്പ്പെട്ു.ഖേ
ന്തയാർന്നമുൈഭാവക്ത്ാപ്ടആതാൽക്ാലികകൂട്ുകാര
ന്പതുപ്ക്അവിപ്ടവന്നു.

‘ക്പര്?’
‘ക്മാഹന്.’
‘നിങേള്സുഹൃത്ുക്ളാക്ണാ?’
‘ഞങേള്അയൽവാസികളാണ്.’എപ്ന്റമറുപടി.
‘എന്ാക്ജാലി?’ക്ഡാക്ടർഎപ്ന്റപുതിയസുഹൃത്ി

ക്നാട്ക്ചാേിച്ു.
‘പ്തങേുകയറെം.’ഞാന്തിടുക്ത്ിൽപറഞ്ഞു.ക്മാഹ

നന്തപ്ന്റക്ജാലിമാറെിപെറഞ്ഞത്ഇഷ്ടമായില്ല.അയാള
ത്തിരുത്ി.

‘പ്പാക്റാട്യടി.’
ക്ഡാക്ടർക്ണ്തമാശക്താന്നിയിരിക്ണം.അവപ്രാന്നണ്ചി

രിച്ണ്എപ്ന്ണ്റകണ്ുകളിക്ലക്ണ്സൂക്ിച്ണ്ക്നാക്ി.
‘പകൽപ്തങേുകയറെം.രാബതിപ്പാക്റാട്യടി.’
ഞാനിടക്ണ്കയറിഒന്നുകൂപ്ടസുഹൃത്ിപ്ന്റക്ജാലിവ്

കതമാക്ി.
‘ഒരുകിക്ലാഖമേപ്കാണ്ടണ്എബതപ്പാക്റാട്യടിക്ും?’
ആപ്പണ്കുട്ിവിടാനുള്ളഭാവമില്ല.
‘ക്ഡാക്ടക്റ,ഈഡയക്ലാഗ്‘പ്താണ്ടിമുതലുംേൃക്സാക്ി

യും’എന്നസിനിമയിപ്ലപ്പാലടീസുകാരന്ഫഹദ്ഫാസിലി
ക്നാക്ടപറയുന്നതക്ല്ല?....’

‘ങാ,ആകപ്ട്.തൽക്ാലംഇരുവരുംഈസാക്്പബത
ത്ിൽഒപെിടൂ.’

ക്ഡാക്ടർപ്കാച്രിപെല്ലുകള്കാട്ിചിരിച്ുപ്കാണ്ടണ്പറഞ്ഞു.
‘അവിപ്ടക്പായിരിക്ൂ.തലചുറെക്ലാ്ർേിക്യാമക്റൊഉ

ണ്ടായാൽപ്പാക്റാട്യടിഅല്ലപ്തങേുകയറെക്ാരപ്നവിളി
ക്ണം.മനസ്ിലാക്യാ?’

നുണക്ുഴിയുള്ളകവിള്ത്ടംതടവിആയുവതിഖകത്
ണ്ടയിൽപ്ടസ്റെണ്ക്ഡാസ്കുത്ിപ്വച്ു.അതിനുചുറെുംക്പന
പ്കാണ്ടണ്വൃത്ംവരച്ണ്സമയവുംകുറിച്ിട്ു.

‘നിങേള്പുറത്ുക്പായിരിക്ൂ.’
ക്കട്പാതിക്മാഹനന്പ്വളിയിക്ലക്ണ്പാഞ്ഞു.ക്ഡാക്റെർ

അർഥംപ്വച്ണ്എപ്ന്നക്നാക്ി.തുടർന്നണ്മൂന്നണ്മുറിവുകളിലും
ഇടുപെിലുംഇന്ജക്ന്എടുത്ക്ശഷംഇരിക്ാന്പറഞ്ഞു.

വല്ലാത്ോഹം.ഒരുകവിള്തണുത്പ്വള്ളംകുടിപ്ച്
ങ്കിൽ...ഒരുകുപെിപ്വള്ളംവാങോന്ഞാന്ക്മാഹനപ്നപുറ
ത്ണ്തിരപ്ഞ്ഞങ്കിലുംനിർഭാ് ്വശാൽഅയാള്അബപത്ക്
നായിരിക്ുന്നു.

ഒന്നുരണ്ടണ്മണിക്ൂർക്പക്ിനിക്ിൽകാത്ിരുന്നണ്തലചു
റെക്ലാമറെസുൈങേക്ളാഉണ്ടാകാത്തിനാൽചടീട്ിൽവിവരം
കുറിച്ണ്ക്പായക്ക്ാളാന്ക്ഡാക്ടർഅനുവാേംതന്നു.ക്പാ
കുന്നതിനുമുപേണ്ചുരുളന്മുടിക്ാരിക്ഡാക്ടർസ്കാര്മായി
എക്ന്നാട്പറഞ്ഞു.

‘പ്തങേുകയറെം,അല്ലപ്പാക്റാട്യടിക്ാരന്ക്വണപ്മപ്ന്നാ
ന്നുമില്ല.ഇതരസംസ്ഥാനപ്താഴിലാളിയായാലുംതൽക്ാ
ലംഒപെിക്ാം.’

മറുപടിയായിഞാപ്നാരുവിഡ്്ിച്ിരിചിരിച്ു.
പരിക്ടീണനായിആസുഹൃത്ിപ്നതിരക്ിവാർഡുവാർ

ഡാന്രംഅലപ്ഞ്ഞങ്കിലുംഅപ്താരുപാഴക്വലയായി.
പ്മഡിക്ൽക്കാളജ്ക്കാപേൗണ്ടിൽഅൽപക്നരംകൂടി

ചുറെിക്റങേി.വാച്ിൽക്നാക്ി.സമയം6:30.മഴചാറാന്തു
ടങേി.വഴിവിളക്ുകള്ബപകാശിച്ു.ഒരുഖബപവറെണ്്സ്യാ
ബതികപ്രകാത്ുനിൽക്ുന്നുണ്ടണ്.തിരിച്ണ്പാട്ുരാക്ലിപ്ലത്ി.
അക്പൊഴതാക്മൽപൊലത്ിന്താപ്ഴവടീണ്ടുംആചുവന്നപട്ി!

l

പ്ക.ടി.ഷാഹുൽഹമടീദ്

പ പ്ത്ാപേതാംനൂറൊണ്ടിൽജടീവിച്ി
രുന്നജൂതനായപാൽക്ാരപ്ന്റ

േുരിതപൂർണമായജടീവിതത്ിപ്ന്റകഥാ
ൈ്ാനമാണ്ബപമുൈയിദേിഷ്എഴുത്ുകാര
ന്ക്ഷാളംഅപ്ലഹം‘പ്തവ്യുപ്ടപ്പണ്
മക്ള്’എന്നക്നാവലിലൂപ്ടവായനക്ാ
ർക്ുമുന്നിൽതുറന്നിടുന്നത്.നിഷ്കളങ്ക
നുംശുദ്ധനുമായആപാവംപാൽക്ാര
പ്ന്റഭാര്ക്്ാള്ഡി,ഏഴുപ്പണ്മക്ള്,
അവരുപ്ടകാമുകന്മാരുംഭർത്ാക്ന്മാരു
മാണ്ക്നാവലിപ്ലമറെുസുബപധാനകഥാ
പാബതങേള്.കറുത്ഹാസ്ങേളിൽമു

ങേിമറിഞ്ഞു
പ്കാ ണ്ടു ള്ള
ക്നാവൽ,ഒ
ഴു ക്ി ൽഅ
ക്ലാസരങേ
ളില്ലാപ്തവാ
യന ക്ാ പ്ര
പ്കാണ്ടുക്പാ
വാന്ക്നാവ
ലിസ്റെിന്ക
ഴിയുന്നു.

പടി ഞ്ഞാ
റന്  യൂ ക്റാ
പെി പ്ല ജൂത
ർസംസാരി
ച്ി രു ന്നുയി
ദേി ഷ് എന്ന
സങ്ക രഭാഷ
യു മായാണ്
ക്ഷാ ളം അ
പ്ലഹംക്ലാ

കസാഹിത്ത്ിക്ലപ്ക്ത്ുന്നത്.ക്നാ
വൽ,പ്ചറുകഥ,നാടകംഎന്നിവയിലൂ
പ്ടക്ലാകസാഹിത്ത്ിൽയിദേിഷ്ഭാഷ
പ്യഅക്ദേഹത്ിന്വ്ക്തമായിഅടയാ
ളപ്പെടുത്ാന്കഴിഞ്ഞതിപ്ന്റപ്തളിവാ
ണ്1916ൽക്ഷാളംഅപ്ലഹംന്ൂക്യാർ
ക്ിൽപ്വച്ണ്മരിച്ക്പൊള്തിങേിക്ൂടിയഒ
ന്നരലക്ംജനങേള്.

പ്ചറുകഥയുപ്ടഭാഷാഅച്ടക്വും
പരിപൂർണതയുംപുലർത്ുന്നവയാണ്
ക്നാവലിപ്ലഎട്ണ്അധ്ായങേളും.ഒാക്രാ
അധ്ായവുംആരംഭിക്ുന്നത്ക്നാവലിസ്
റെിക്നാട്പ്തവ്തപ്ന്റകഥകള്ക്നരിട്ുപ
റയുന്നരചനാരടീതിയിലൂപ്ടയാണ്.മിക്
അധ്ായങേളുപ്ടതലപ്ക്ട്ുകളുംപ്തവ്
യുപ്ടമക്ളുപ്ടക്പരുകളിലാണ്.പ്പണ്മ
ക്ളുപ്ടജടീവിതങേള്ഒരുപിതാവിൽതടീ
ർക്ുന്നേുരിതവുംഅതിപ്നപ്യല്ലാംധടീര
മായിമറികടക്ാന്ആപാൽക്ാരന്ന
ടത്ുന്നപ്പടാപാടുകളുമാണ്ക്നാവൽ
താളുകപ്ളബതസിപെിക്ുന്നത്.

ജൂതരുപ്ടവിശുദ്ധബ്ന്ഥമായക്താറയി
പ്ലയുംഖ്് ിളിപ്ലയുംവിശുദ്ധവചന
ങേള്നിരന്രംസംസാരിച്ുപ്കാണ്ടാണ്
പ്തവ്വായനക്ാരുമായിഇടപ്പടുന്നത്.
പാൽകച്വടത്ിൽനിന്നണ്കരകയറിഒരു
പ്കാച്ുമുതലാളിയാവാന്പ്കാതിക്ുന്ന
അയാള്ഒാഹരിേല്ലാളായപ്മനഹാംപ്മ
ന്ഡലുമായികൂട്ുകൂടിതാന്സ്രുക്ൂട്ി
യപണംഅവന്പ്കാടുക്ുന്നു.പിന്നടീട്
കാണാതാവുന്നപ്മനഹപ്ത്ക്തടിയാ
ബതയാവുന്നഅയാള്തപ്ന്റപണംക്പാ
പ്യന്നണ്തിരിച്റിയുക്പോള്സ്യംസമാശ്
സിക്ുന്നു.ഖേവംതരുന്നു;പിപ്ന്നതിരി
പ്ച്ടുക്ുന്നു.

പ്പണ്മക്ളുപ്ടഇഷ്ടങേള്ക്ണ്എതി

രുനിൽക്ാത്പ്തവ്അവർക്ായിജടീവി
തപ്മാരുക്ാന്കഷ്ടപ്പെടുന്നു.മൂത്മക
ള്പ്സയറെിൽേരിബേനായഒരുതയ്ൽക്ാ
രപ്നവിവാഹംകഴിക്ാന്ആബ്ഹിക്ുക്
പോള്,ഭാര്എതിർത്ക്പൊള്അവക്ളാട്
കള്ളക്ഥകള്പറഞ്ഞണ്മകളുപ്ടആബ്
ഹംസഫലമാക്ുന്നുപ്തവ്.ക്ഹാഡൽ
എന്നരണ്ടാമപ്ത്മകള്ബപണയിക്ുന്ന
ത്വിപ്ലവകാരിയായപ്പർഷിക്ിപ്നയാ
ണ്.വിവാഹക്ശഷംഒളിവിൽക്പായഅ
വപ്നക്ത്ടിക്ഹാഡൽഖസ് ടീരിയയി
ക്ലക്ണ്ഒറെക്ണ്ക്പാവാപ്നാരുങേുക്പോള്
ആപിതാവ്ഏപ്റഖവഷമ്ത്ിലാവുന്നു.

ക്ഹാഡലിപ്നയാബതയാക്ുക്പോള്പ്ത
വ്ക്ചാേിക്ുന്നുണ്ടണ്പ്പർഷിക്ണ്എന്ു
പ്തറൊണ്പ്ചയതപ്തന്നണ്.മകള്പ്പാട്ിക്
രഞ്ഞുപറയുന്നു:‘‘മനുഷ്രാശിയുപ്ടന
ന്മക്ുക്വണ്ടിമാബതക്മഅവപ്നപ്ന്ങ്കിലും
പ്ചയതിട്ുള്ളൂ.ബപക്ത്കിച്ണ്സ്ന്ംഖക
കള്പ്കാണ്ടണ്അധ്ാനിക്ുന്നപ്താഴിലാളി
കള്ക്ുക്വണ്ടി’’.

പ്തവ്യുപ്ടപ്പണ്മക്ള്എന്നകൃതി
യിലൂപ്ടക്ഷാളംഅപ്ലഹംഅവതരിപെി
ക്ുന്നത്ഒരുകുടും് കഥമാബതമല്ല,അ
ക്ാലപ്ത്ജൂതജടീവിതത്ിപ്ന്റപ്പാ
ള്ളുന്നജടീവിതാവസ്ഥകളാണ്.ഭാര്മരി
ച്ണ്,ഭർത്ാവുക്പക്ിച്പ്പണ്മക്ളുംക്പ
രക്ുട്ികളുമായിഭരണകൂടതടീരുമാനങേ
ളാൽകിടപൊടവുംനഷ്ടപ്പെട്ണ്യാബതയാ
വുന്നപ്തവ്യിലാണ്ക്നാവൽഅവസാ
നിക്ുന്നത്.

ക്ഡാ.ബശടീക്േവിപ്ക.നായരുപ്ടവിവർ
ത്നത്ിലൂപ്ടപുറത്ിറങേിയഇൗയി
ദേിഷ്ക്നാവൽമലയാളഭാഷപ്ക്ാരുമു
തൽക്ൂട്ാണ്.
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തെവക്യെ്നതടതപൺമക്കൾ
റഷടാളുംഅതലഹും
വിവ:റഡടാ.തശീറ്രവിതക.�ടാെർ
മടാെൃഭൂമിബ്നക്സ്
റപജ്160,വില:80

എം.എസ്.്ക്നഷ്

സിൽക്ണ്സ്മിതഉപക്യാ് ിച്ിരുന്നതരം
അക്തഇ.എഫ്26ക്മക്പെണ്സ്റെിക്ിൽനിന്നണ്

താമരയിൽനിപ്ന്നന്നക്പാപ്ല
ഇളംചുവപെണ്പകർത്ിപ്യടുത്ണ്

റൂഷുംക്ചർത്ണ്
സ്ന്ംകവിളിപ്ന

നന്നായിഒറെുപ്കാടുക്ാറുണ്ടണ്.

അതുപ്കാണ്ടണ്
ആത്മസംഘർഷങേളുപ്ട

പ്ചകിട്ത്ടികള്
അധികംക്വേനിപെിക്ില്ല.

്ിരിബപഭാഷണങേളുപ്ട

ശടീതടീകൃതമുറിയിൽ
ക്താറെഒരുജനതപ്യ
അഭിമുൈടീകരിക്ുക്പോള്
ബപസന്നമായഅവതരണങേള്ക്ണ്
്്ാസ്ക്ചം് റിൽനിന്നണ്
അഭിനദ്രനസക്ദ്രശങേള്വരും.

ക്മക്പെഴിക്ാപ്തഉറങേുക്പോള്
മരിക്ുന്നക്നരത്ണ്
ബപക്ത്കരടീതിയിൽക്കാടിക്പൊയതിനാൽ
ചിരിക്ുന്നക്പാപ്ല
ചുണ്ടുകള്ബകമടീകരിക്പ്പെട്
ഒരുശവപ്ത്സ്പനംകാണും.

ഇനിഒരുഇടക്വളഎന്നണ്
കരച്ിലിക്ലക്ണ്തകരും.

l
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എഴുത്ുംചിബതവും
റസാഖ്താഴത്ങോടി

വ ി ക്േശവിക്നാേസഞ്ാരികള്ക്കട്
റിഞ്ഞുംവായിച്റിഞ്ഞതുമായടൂ

റിസംകാഴചകള്ക്പെുറംക്കരളത്ിപ്ന്റ
ബ്ാമടീണജടീവിതംഅടുത്റിയാനുംഒപെം
ക്ചർന്നണ്പഠിക്ാനുംഉത്രവാേിത്ടൂറിസ
ത്ിപ്ന്റഭാ് മായിടൂറിസംവകുപെണ്നടപൊ
ക്ിയപദ്ധതിയാണ്ബ്ാമടീണടൂറിസം.ഒാ
ണനാളുകളുംക്ലാകവിക്നാേസഞ്ാരേി
നവും(പ്സപറെം് ർ27)ഉള്പ്പെടുത്ിപ്സ

പറെം് ർ30വപ്രയാണ്പദ്ധതി.നാട്ിന്പു
റങേളിപ്ലബ്ാമയാബതകളുംബ്ാമജടീവിതവും
കണ്ടറിഞ്ഞുംപരിചയപ്പെടുത്ിയുംബ്ാമടീ
ണഭവനങേളിപ്ലത്ിച്ണ്ക്താണിയാബത,ഒാ
ലപ്നയത്ണ്,പ്തങേുകയറെം,കയർപിരിക്
ൽ,കള്ളുപ്ചത്ണ്,വലവടീശൽഎന്നിവയിൽ
പങ്കുക്ചരാനുംബ്ാമടീണടൂറിസംപദ്ധതിയു
പ്ടപാക്ക്ജിൽസഞ്ാരികള്പ്ക്ാരുക്ിയി
രുന്നു.വയനാട്ിപ്ലക്ചകാടി,പ്ചറുവയൽ,
പ്നല്ലാറച്ാൽ,പ്ചട്്ാലത്ൂർ,കാസർക്കാ
പ്ട്ക്്ക്ൽ,വലിയപറപേ,പടന്ന,തൃക്രി
പെൂർ,ക്കാവളപ്ത്്ാലരാമപുരം,ഖവക്
പ്ത്മറവന്തുരുത്ണ്,പ്ചപേണ്,കുമരകം,മാ

ഞ്ിറ,വരപേിനകം,വിരിപെുകാലഎന്നടീബ്ാ
മങേപ്ളയാണ്പദ്ധതിയിൽഉള്പ്പെടുത്ിയി
രിക്ുന്നത്.റിക്സാർട്ുകളുപ്ടശടീതടീകരണമു
റികളിൽനിന്നുംനാട്ുവഴികളിലൂപ്ടബ്ാമവി
ശുദ്ധിയുപ്ടകാഴചകള്കണ്ടണ്ബ്ാമവാസിക
ക്ളാട്കുശലംപറഞ്ഞുംടൂറിസംഇറങേിന
ടക്ുകയാണ്.വിക്േശസഞ്ാരികള്പ്ക്ാ
പെംകാഴചകള്കാട്ിബ്ാമവാസികളും.വി
ക്േശവിക്നാേസഞ്ാരികള്പ്ക്ാപെംചൂണ്ട
യിട്ുംപൂക്ളംതടീർത്ുംകയർപിരിച്ുംഅ
വപ്രമുണ്ടുടുക്ാന്പഠിപെിച്ുംബ്ാമ്ജടീവി
തവുംനന്മയുംആക്വാളംപകർന്നുനൽകി
അവക്രാപ്ടാപെംജടീവിതംആക്ഘാഷമാക്ു
ന്നു.അതിലൂപ്ടബ്ാമവാസികള്ക്ണ്മികച്വ
രുമാനവുംലഭിക്ുന്നു.

വിക്നാേസഞ്ാരക്മൈലയിപ്ലക്കരളത്ി
പ്ന്റമാബതംബപക്ത്കതയായഉത്രവാേടൂ
റിസംക്കരളത്ിപ്ന്റടൂറിസംക്മൈലക്ണ്പു
തുവിപ്ലവംനൽകുന്നു.മടീന്പിടിച്ുംഒാലമട
ഞ്ഞുംകയർപിരിച്ുംപ്തങേിൽകയറിയും
ഉൗഞ്ഞാലാടിയുംഹരിതാഭമായവയൽവ
രപേിലൂപ്ടനടന്നണ്ആയുർക്വേസപേത്ായ
ആര്ക്വപെണ്,തുളസി,പ്ചപേരത്ി,കുട്നാട
ന്മടീന്കറിയുപ്ടരുചിക്ൂട്ായകുടംപുളി,ഇ
രുപേംപുളിഎന്നിവയുപ്ടരുചിയുമറിഞ്ഞണ്കു
മരകംമാഞ്ിറയിൽഉബതാടനാളിൽഇംഗ്ണ്ടി
ൽനിപ്ന്നത്ിയക്ഡാക്ടർേപേതികള്ക്ജാ
സഫുംഭാര്പ്വന്ഡിയുപ്ടയുംബ്ാമടീണസ
ഞ്ാരത്ിക്നാപ്ടാപെംക്ചർന്നണ്നടന്നണ്അവർ
നമ്ുപ്ടബ്ാമടീണജടീവിതക്ത്ാട്അലിഞ്ഞണ്
ക്ചർന്നതിപ്ന്റകാമറക്ാഴച.
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െവണയാറ്തിൻെരആറ്ുചതിറേീേയുെടവീട്തിൽപേയാെണ്ടർദമ്തതിെളയായപജയാസ

ഫുംഭയാര്െവൻേതിയുംഉകതയാടനയാളതിൽവീട്ുെയാപരയാെടയാപേംപരൂക്ളംഇടുന്നു

ചെതിരതിനയാരതിൽനതിന്നും

പതിരതിചെയറതിെൻറനീളംെരൂടുപതേയാറും

ആർത്ുേ്സതിക്ുന്നപജയാസഫണ്

േീേയുെടമരുമെൾ
അജതിത

പേയാ.പജയാസഫതിെന
മുണ്ുടുപേതിക്ുന്നു

െെയാചുെുഞ്ുമയായതി
സൗഹൃദം
പങ്ുെവക്ുന്ന
പേയാ.പജയാസഫും
പേയാ.െവൻേതിയും

ക്യാമവീഥതിയതിേരൂെട

നയാട്ുെയാർെക്യാപേം...പശുവതിനുള്

െഞ്തിെവള്ംപശഖരതിചണ്

നീങ്ങുന്നസരസമ്മയുമയായതി

അൽപംസൗഹൃദം

െവണയാറ്തിൻെര
ആറ്ുചതിറയതിെേെതങ്ങതിൽ
െയറുന്നപേയാ.െവൻേതി

ആറ്ുചതിറയതിൽനതിന്നുംമയാചേതിറപതയാട്തിേരൂെടയുള്യയാകത

മയാചേതിറയതിൽസതതിയുെടശതിക്ഷണത്തിൽഒയാേെമടയുന്നപേയാ.പജയാസഫുംഭയാര്െവൻേതിയും

അശ്ിന്പഞ്ാക്രി

തു ള്ളലിൽനിന്നണ്കഥകളിയിക്ലക്ണ്,പിപ്ന്ന
കൂടിയാട്ത്ിക്ലക്ും.കൂടുവിട്ണ്കൂടുമാ

റുന്നതിനിപ്ടകൂപ്ടകൂടിയത്എപോടുംശിഷ്ർ.
കലകക്ളാട്ഇക്പൊഴുംഅടങോത്ആക്വശമാ
ണ്േൃശ്എന്നയുവകലാകാരിക്ണ്.മൂന്നാംക്ാ
സിൽപഠിക്ുക്പോള്തുടങേിയതാണ്അരങേി
പ്ലവിസ്മയങേള്.പ്കാല്ലംപുനലൂർകരവാളൂർ
മം് ലത്ണ്വടീട്ിൽക്്ാപിനാഥന്നായരുപ്ടയും
ക്രാഹിണിയുപ്ടയുംമകളാണ്േൃശ്ക്്ാപിനാ
ഥ്.തലമുറകളായിഖകമാറിവന്നകലയുപ്ടകടീ
ഴണ്വഴക്ങേപ്ളയുംകാഴചപൊടുകപ്ളയുംപുതു
തലമുറക്ണ്േഹിക്ുംവിധമാണ്ചിട്പ്പെടുത്ു
ന്നത്.ആറാംക്ാസിൽപഠിക്ുക്പോള്ഒാട്ന്
തുള്ളലിലുംഹയർപ്സക്ന്ഡറിയിൽപഠിക്ു
ക്പോള്കഥകളിയിലുംക്പാസ്റെണ്ബ്ാജുക്വഷന്
കൂടിയാട്ത്ിലുംചുവടുറപെിച്ു.

ഹയർപ്സക്ന്ഡറിയിൽപഠിക്ുക്പോള്അ
ക്തക്വേിയിൽഏഴാംക്ാസുകാരിയായശിഷ്
യുംമത്രിച്ു.പറയന്തുള്ളൽ,ഓട്ന്തുള്ളൽ,
ശടീതങ്കന്തുള്ളൽഎന്നിവയിൽസ്ബതടീസാന്നി
ധ്ംആേ്മായിസ്കൂള്കക്ലാത്വക്വേിയിപ്ല
ത്ിച്ത്േൃശ്എന്നഈഇരുപത്ിനാലുകാരി
യുപ്ടപരടീക്ണമായിരുന്നു.കലാമണ്ലംക്േ
വകിയമ്,കലാമണ്ലംജനാർേനന്,ബപഭാക
രന്പുന്നക്ശ്രി,മയ്നാട്രാജടീവന്,മാർ് ിഉഷ
എന്നിവരുപ്ടശിക്ണത്ിലാണ്കലകള്കര
സ്ഥമാക്ിയത്.‘‘പൂർണമായുംസാധാരണക്ാ
രുപ്ടയുംഅധഃസ്ഥിതരുപ്ടയുംകലയായിഇടം
പിടിച്ഒന്നാണ്തുള്ളൽ.എക്ാലവുംഅദ്ഭുത
മാണ്നപേ്ാർ.പുതിയകാലത്ണ്സംഭവിക്ുന്ന
പ്തല്ലാംമുന്കൂട്ികാണാനുള്ളകഴിവാണ്തു
ള്ളലിനടിസ്ഥാനം’’^േൃശ്പറയുന്നു.

തുടർച്യായപരിശടീലനവുംകഠിനബപയത്
നവുംക്വണ്ടിവന്നുമൂന്നുംഉടലിപ്ലാരുങോന്.
സ്ബതടീക്ുംപുരുഷനുംകലയിലുംസമൂഹത്ി
ലുംതുല്ബപാധാന്ംകൽപിച്2000വർഷങേള്
ക്ണ്മുപേണ്പിറവിപ്കാണ്ടതാണ്കൂടിയാട്ംഎന്ന

കലാരൂപം.പൂർണമായുംസംസ്കൃതഭാഷയു
പ്ടചട്ക്ൂടിനകത്ുനിന്നുപ്കാണ്ടണ്തപ്ന്നയാ
ണ്ഇതിപ്ന്റഅവതരണവും.മുൈംമറച്ണ്ക്വ
േിയിപ്ലത്ുന്നനങേ്ാരമ്ക്ണ്ചലനങേള്വപ്ര
ലിൈിതമപ്ബത.കൂടിയാട്ത്ിപ്ന്റപേ്വുംഅം് 
ചലനങേളുംതാളവുപ്മല്ലാംഎഴുതിപ്വക്പ്പെട്
താണ്.മാറെങേള്ക്ക്ാപരിണാമങേള്ക്ക്ാഅ
തിൽസാധ്തയില്ല.മൂന്നണ്തലങേളിൽനിൽക്ു
ന്ന,കഥകളിയുംകൂടിയാട്വുംഒാട്ന്തുള്ളലു
പ്മല്ലാംക്കരളത്ിപ്ന്റസാംസ്കാരികതനി
മയുപ്ടവ്ത്സ്തഉറവിടങേള്തപ്ന്നയാണ്.

‘‘വടീട്എന്നുംകലാകാരന്മാരുപ്ടസൗഹൃേ
സേസ്ായിരുന്നു.അവിപ്ടനിന്നണ്ലഭിച്പിന്ു
ണയുംക്ബപാത്ാഹനവുമാണ്എന്നിപ്ലകലാ
കാരിപ്യകപ്ണ്ടത്ുന്നത്’’^േൃശ്പറഞ്ഞു.ക
ലകളിൽഉടുത്ുപ്കട്ുംചിട്കളുംകിരടീടവുപ്മ
ല്ലാംഅതിമാനുഷികതക്ണ്ക്വണ്ടിയാണ്.നൂറി
ലധികംക്വേികളിലുംതാന്പഠിച്കലകള്അ
വതരിപെിച്ുകഴിഞ്ഞു.പിന്നാപ്ലകുമാരനാശാ
പ്ന്റ‘ലടീല’ക്കരളനടനരൂപത്ിൽക്വേിയിപ്ല
ത്ിച്ിരുന്നുേൃശ്.അപേത്ിനാലാമത്സംസ്
ഥാനസ്കൂള്കക്ലാത്വത്ിൽഅൽഅമടീന്
എന്നതപ്ന്റശിഷ്നിലൂപ്ടപറയന്തുള്ളൽ
അവതരിപെിച്ണ്ഒന്നാംസ്ഥാനംകരസ്ഥമാക്ി.

ഇത്വണയുംകക്ലാത്വക്വേിയിൽപുതി
പ്യാരുപരടീക്ണവുമായിട്ാണ്ഈആശാട്ി
എത്ിയത്.ചരിബതത്ിലാേ്മായിപറയന്തു
ള്ളൽപ്പണ്കുട്ിയിലൂപ്ടമത്രത്ിപ്നത്ിച്ണ്
വിജയംക്നടി.ഓട്ന്തുള്ളൽമത്രമല്ലപകരം
തുള്ളൽമത്രമാണ്നടക്ക്ണ്ടപ്തന്നുമുള്ള
കാഴചപൊടായിരുന്നുഇങേപ്നപ്യാരുപരിബശമ
ത്ിനാധാരം.കലകളിലൂപ്ടപുത്ന്പരടീക്
ണങേളാണ്േൃശ്നടത്ിയിരിക്ുന്നത്.അതി
ർത്ികള്കടന്നണ്അന്ഭാഷകളിലുംകലാരൂപ
ങേള്അവതരിപെിച്ിട്ുണ്ടണ്.തുള്ളലിപ്നഉർേുവി
ക്ലക്ുംപ്മാഴിമാറെിഅവതരിപെിച്ു.കക്ലാത്വ
ങേള്കാലഘട്ത്ിന്അനുസരിച്മാറെങേള്ക്ണ്
ക്വേിയാകണപ്മന്നുംപുതുആശയങേള്ക്ുള്ള
അരങോകണപ്മന്നുമാണ്േൃശ്യുപ്ടവാേം.
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ഒാട്ടൻ്ുള്ളൽ, കൂടിയാട്ടം, കഥകളി, നങ്്യാർകൂത്്  എന്ിങ്െന സ്വന്തം നിലക്്   
അവ്രിപ്പിക്ുന്്ും ശിഷ്യെര ്രരിശീലിപ്പിക്ുന്്ുമായ കലാരൂ്രങ്ളിൽ 

വ്യ്്യസ് ് വും ്രു്ുമയാർന്്ുമായ ്രരീക്ഷണങ്ൾക്്  മു്ിരുന്്ിലൂെടയാണ്    
ദൃശ്യ എന് യുവകലാകാരി വ്യ്്യസ് ് യാകുന്്് 

1.ഒയാട്ൻതുള്ൽ
2.െഥെളതി

3.നങ്ങ്യാർെരൂത്ണ്
എന്നതിവ

അവതരതിപേതിക്ുന്ന
ദൃശ്

1

2

3

ദൃശ്








