
കളാണെങ്കിൽണെൻെർണെയ്തേ
വകിടൂ.അങ്ങണെഅക്ഷരങ്ങണളപേകി
ണെേകിരകിച്ചുപകിടകിക്ാൻേചുടങ്ങകി.ഉർ
ദചുവകിൽഎം.ഫകിൽെഷ്ടമാെേകിണൻറ
വകിഷമംമെസ്കിലചുണ്ാെകിരചുന്ചു.ഗൈ
ഡ്ആവശ്യമാെേകിൊൽഅത്ജെകി
ലകിൽെടക്കില്ല.ഇഗ്തൊെകിൽഇംഗ്ലീ
ഷ്ബകിരചുദാെന്തരബകിരചുദത്കിന്തെ
ർന്ചു.മെചുഷ്യാവകാശം,ഡകിൊസ്റ്റ
ർമാതെജണമൻറ്,തജെലകിെം,ഇം
ഗ്ലീഷ്ടലീച്കിങ്എന്കിവെകിൽപകി.ജകിഡകി
ത്ാമകൾണെയ്േചു.എല്ലാറ്റകിലചുംഫ
സ്റ്ററ്ക്ാതൊണടവകിജെകിച്ചു.ഇത്ാൾ
എൽഎൽ.ബകിഅവൊെവർഷവകി
ദ്യാർഥകിൊണ്.

കെട്ടിച്ചമക്കലുെൾ
കചുറ്റവാളകികളാെആറചുപാകകിസ്ോ

െകികൾക്റ്അഭെംെൽകകിണെന്ോ
െകിരചുന്ചുഎെകിണക്േകിരാെതകസ്.പാ
കകിസ്ോെകികൾഅേകിർത്കികടന്റ്മചും
ബബ,മകിറാതറാഡ്,തബാംണബഎന്കി
വകിടങ്ങളകിൽേങ്ങകിെണബേ.തബാംബ്
ണവച്തശഷംപാകകിസ്ോെകിതലക്ചും
ബംഗ്ാതദശകിതലക്ചുംതപാെകി.എന്ാ
ൽ,തകസ്എ.ടകി.എെകിണൻറഭാവൊ
വകിലാെംമാബേമാണെന്റ്കചുറ്റപബേം
വാെകിച്ത്ാൾമെസ്കിലാെകി.

ലശ്കണറേ്വയ്കിബൊണ്സ്തഫാട
െംെടത്കിെത്എന്ാെകിരചുന്ചുണപാ
ലലീെകിണൻറആദ്യവാദം.പകിന്ലീട്ഇന്ത്യ
ൻമചുജാഹകിദലീൻആണെന്ാെകി.ഒരചുേ
വെമചുംഗബഗബകംബബാഞ്റ്ഇന്ത്യ
ൻമചുജാഹകിദലീൊണ്കൃേ്യംണെയ്േ
ണേന്റ്ൊർജഷലീറ്റകിൽഎഴചുേചുകെചും
തകാടേകിെകിൽെമർ് കിക്ചുകെചുംണെ
യ്േചു.മചുംഗബണപാലലീസ്കമലീഷെ
റചുംഎ.ടകി.എസ്േലവെചുമാെരാതകശ്
മാരകിെ2008ൽപറഞ്ചു,തബാംബ്സ്
തഫാടെംെടത്കിെത്ഇന്ത്യൻമചുജാ
ഹകിദലീൊണ്.2005മചുേൽെടന്എ
ല്ലാസ്തഫാടെങ്ങളചുംഇവരാണ്െട
ത്കിെത്എന്ചുംകൂട്കിതച്ർത്ചു.ഇൗ
വാദംഅംൈലീകരകിക്ാൻതകാടേകിേ
ൊറാെകില്ല.ഇതോണടഗകെകിലചുള്ള
െകിമകിതപരചുകൾഉപതൊൈകിച്റ്െകിരപരാ
ധകികണളകചുരചുക്ചുകൊെകിരചുന്ചുണപാ
ലലീസ്.ആശചുപബേകികളടക്ംഇൗൈൂ
ഢാതലാെെെചുണടഭാൈമാെകിരചുന്ചു.
ണെൽമർദെതശഷംമചുംഗബെകിണല
ണക.ഇ.എംആശചുപബേകിെകിലാണ്ഞ
ങ്ങണളഹാജരാക്കിെകിരചുന്ത്.പതക്ഷ,
ഒരചുതഡാക്ടറചുംപരകിതശാധകിച്കിരചുന്കി
ല്ല.മചുഖംമൂടകിധരകി് കിച്ാണ്ണകാണ്ചു
തപാവചുക.ഭലീകരവാദകികളാെേകിൊൽ
ശരലീരംപരകിതശാധകിതക്ണ്േകില്ലഎന്റ്
ണപാലലീസ്തഡാക്ടർമാണരണേറ്റകിദ്ധ
രകി് കിച്ചു.

ൊർതകാഅൊലകിെകിസ്െടത്കിെ
തഡാ.എസ്.മാലകിെകിസ്ണബടച്റകിൽകകി
ടക്ചുതമ്ാൾഭലീഷെകിണ്ടചുത്ചുകൊ
െകിരചുന്ചു.എണന്അടകിച്ചു.കാേചുക
ളകിൽതപാറതലൽപകിച്ചു.ൊർതകാണട
സ്റ്ററ്മചുഴചുവൻകള്ളത്രമാെകിരചുന്ചു.
തപണരന്താണ്?എവകിണടൊണ്ഫ്ാ
റ്ററ്എണന്ല്ലാംതൊദകിച്ചു.മറചുപടകിപ
റഞ്ചു.എബേപാകകിസ്ോെകികൾവ
ന്ചുഎന്ചുതൊദകിച്ചു.അറകിെകിണല്ലന്റ്
പറഞ്ചു.ആറ്പാകകിസ്ോെകികൾ
അതല്ല?എന്ാെകിരചുന്ചുഅടചുത്തൊ
ദ്യം.എണൻറവാക്ചുകൾഎഡകിറ്ററ്ണെ

യ്ത്ആറ്പാകകിസ്ോെകികൾവലീട്കിൽ
വന്ചുഎന്ാക്കി.പകിന്ലീട്ടകി.വകിഎങ്ങ
ണെൊണ്ബപവർത്കി് കിക്ചുന്ത്എ
ന്റ്തൊദകിച്ചു.ഞാൻപറഞ്ചു,റകിതമാ
ട്ചുണകാണണ്ന്റ്.ഇണോണക്െകിരചുപബദ
വകരമാെതൊദ്യങ്ങളാണെന്ാണ്
ഞാൻകരചുേകിെത്.എന്ാൽ,തബാം
ബ്ണപാട്കിക്ചുന്ത്െംബന്കിച്ാെകി
രചുന്ചുഇൗതൊദ്യങ്ങണളല്ലാം.

പുസ്തെരചന
മചുംഗബസ്തഫാടെത്കിണൻറശ

രകിൊെഅവസ്ഥഎല്ലാംപചുറത്ചു
ണകാണ്ചുവരെണമന്റ്എെകിക്റ്തോ
ന്കി.2006ൽജലീവകിേംഎഴചുോൻേചു
ടങ്ങകി.തകാടേകിെകിൽണകാണ്ചുതപാകചു
തമ്ാൾകകിട്ചുന്കടലാെചുകളകിലാെകി
രചുന്ചുഎഴചുത്റ്.എന്ാൽ,ഇത്ജെകി
ൽെൂബപണ്റ്െ്വാേകിൊതേഒരചുദകിവ
െംകണ്ചുപകിടകിച്ചു.കചുറകി് ചുകൾവാെകി
ച്റ്തകാപാകചുലൊെകി.ഇണോന്ചും
ഇവകിണടപറ്റകിണല്ലന്റ്പറഞ്റ്മർദകിച്ചു.
ഗകണെഴചുത്ചുബപേകികൾമചുഴചുവൻക
ത്കിച്ചു.ഇതോണടഎഴചുത്റ്ഉതപക്ഷകി
ച്ചു.2008ൽ13തപരടക്ം40േടവചു
കാണരപലജെകിലചുകളകിതലക്റ്മാറ്റകി.ര
ണ്ചുവർഷത്കിെചുതശഷംഎണന്േകിരകി
ച്റ്ആർേർജെകിലകിതലക്ചുേണന്മാറ്റകി
െത്ാൾെ്വാേകിൊതേസ്ഥലംമാറ്റം
കകിട്കിത്ാെകിരചുന്ചു.പകിന്ലീട്വന്ഥാം
തെെല്ലമെചുഷ്യൊെകിരചുന്ചു.തകെചു
മാെകിബന്ണ്ട്എല്ലാതരഖകളചും
തശഖരകിച്ചു.കചുറ്റപബേങ്ങൾ,ണപാലലീ
സ്റകിത്ാർട്ചുകൾ,പബേറകിത്ാർട്ചുക
ൾഎല്ലാംപരകിതശാധകിച്ചു.2014ആ
ൈസ്റ്ററ്ആകചുതമ്ാതഴക്ചുംതകെകിണൻ
റവകിൊരെപൂർത്കിൊെകിരചുന്ചു.വകി
ധകിപറൊൻ2015ണെപ്റ്റംബർവണര
െമെമചുണ്റ്.പചുസ്േകരെെപചുെരാ
രംഭകിച്ചു.രാ് കൽഇരചുന്റ്എഴചുേകി.10
മാെത്കിെകംജെകിലകിൽണവച്ചുേണന്
പചുസ്േകംപൂർത്കിൊക്കി.750തപജചു
ണ്ാെകിരചുന്ചു.എഡകിറ്ററ്ണെയ്ത്450തപ
ജാക്കിൊണ്ഡൽഹകിെകിണലഫാതറാ
സ്മലീഡകിെആണ്ബപെകിദ്ധലീകരകിച്ത്.

പപാരാട്ടംഅവസാനടിക്കുന്ടില്ല
2015ണെപ്റ്റംബർഒമ്േകിന്വകിധകി

െചുണടദകിവെംഎല്ലാവരചുംആതവശ
ത്കിലാെകിരചുന്ചു.എല്ലാവണരെചുംണവ
റചുണേവകിടചുംഎന്ാെകിരചുന്ചുബപേലീക്ഷ.
എന്ാൽ,വകിധകിവാെകിച്ത്ാൾഎല്ലാ
വരചുംെകിരകിച്ചു.ഞാൻമാബേംകരഞ്ചു.
കാരെം,തകെകിൽഅഞ്ചുതപർക്റ്വ
ധശകിക്ഷ.ഏഴചുതപർക്റ്ജലീവപര്യന്തം.
ണേളകിവചുകളകില്ലാത്േകിൊൽഎണന്
ണവറചുണേവകിട്ചു.എെകിണക്േകിണരൊ
ക്ഷകിപറഞ്ബന്ചുവാെമഹ്മൂദ്
ഖചുഗറശകി,ണപാലലീസ്ഭലീഷെകിണ്ടചു
ത്കിൊണ്ൊക്ഷകിപറെകിച്ത്എന്റ്
തകാടേകിെകിൽണമാഴകിെൽകകി.ഇതോ
ണടഎെകിണക്േകിണരണേളകിവകില്ലാോെകി.
ഇങ്ങണെൊണ്ഞാൻരക്ഷണ്ട്ത്.
ഖചുഗറശകിണെണപാലലീസ്പലേവെ
ഭലീഷെകിണ്ടചുത്കി.ണപാലലീെകിണൻറക
ടചുത്െമ്മർദത്കിലചുംഭെത്കിലചുമാ
ണ്ഖചുഗറശകിഇത്ാൾ.

ഒമ്േചുവർഷത്കിെചുതശഷംൊട്കി
ണലത്ചുതമ്ാൾപകിോവ്മരകിച്കിരചുന്ചു.
മാോവ്മതൊതരാൈകിൊെകി.ഭാര്യജലീ
വകിക്ാൻമക്ളചുമാെകിതജാലകിക്കിറങ്ങകി.
പലവട്ംതരാൈകിൊെകി.എണൻറരണ്ചു
കാലചുകൾക്ചുംതകടചുപാടചുകൾബാധകി
ച്ചു.ണമഡകിതക്റ്റഡ്ഷൂഉപതൊൈകിച്ാ
ണ്െടക്ചുന്ത്.മർദെംകാരെംര
ണ്ചുകണ്ചുകളചുണടെചുംകാഴ്െതമാശ
മാെകിണക്ാണ്കിരകിക്ചുന്ചു.എണൻറകൂ
ണടെചുണ്ാെകിരചുന്12തപർജെകിലകിൽ
െരകൊേെഅെചുഭവകിക്ചുകൊണ്.
എതന്ക്ാൾെകിരപരാധകികളാണ്അ
വർ.അവർക്ചുതവണ്കിൊണ്എണൻ
റപചുസ്േകം.ഉർദചുവകിൽരണ്ചുംഹകി
ന്കിെകിലചുംഒന്ചുംഎഡകിഷെചുകൾആ
റചുമാെത്കിെകംബപെകിദ്ധലീകരകിച്ചു.മ
റാത്കി,ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷകളകിൽവകിവർ
ത്െംെടന്ചുണകാണ്കിരകിക്ചുകൊണ്.
പചുസ്േകത്കിണൻറമലൊളപരകിഭാഷ
തൊളകിഡാരകിറ്റകിെൂത്റ്മൂവ്ണമൻറ്േ
ൊറാക്ചുന്ചുണ്റ്.ഇന്ണെൻറ്ണെറ്ററ്വ
ർക്റ്എന്തപരകിൽഎൻ.ജകി.ഒരൂപവ
ത്കരകിച്റ്ബപവർത്കിക്ചുന്ചു.ഇെകിഎം.
ഫകിൽ,പകിഎച്റ്.ഡകി,എൽഎൽ.എംഎ
ന്കിവപൂർത്ലീകരകിക്െം.ഭരെകൂട
ഭലീകരേണക്േകിരാെെതന്ശംരാജ്യം
മചുഴചുവൻഎത്കിക്െം.

l

അബ്ദചുൽവാഹകിദ്ഗശഖ്/ണക.എം.റഷലീദ്

ഒമ്പതുവർഷത്തിനുശേഷം
നാട്തിലെത്ുശമ്പാൾ

പതിതാവ്മരതിച്തിരുന്ു.
മാതാവ്മശനാശരാഗതിയായതി.

ഭാര്യജീവതിക്ാൻമക്ളുമായതി
ശജാെതിക്തിറങ്തി.എലൻറരണ്ു

കാെുകൾക്ുംവവകെ്യം
ബാധതിച്ു.മർദനംകാരണംരണ്ു

കണ്ുകളുലെയുംകാഴ്ച
ശമാേമായതിലക്ാണ്തിരതിക്ുന്ു.

എലൻറകൂലെയുണ്ായതിരുന്12
ശപർജയതിെതിൽനരകയാതന

അനുഭവതിക്ുകയാണ്.
നതിരപരാധതികളാണ്അവർ.

അവർക്ുശവണ്തിയാണ്
എലൻറപുസ്തകം
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എഴചുത്ചുകാരൊകാൻണകാേകി
ച്റ്,പകിന്ലീട്ജെകിലകിലാെകി,ഒ

ടചുവകിൽെകിെമത്കിണൻറഅെലീേകികൾ
ണക്േകിണരപചുസ്േകണമഴചുേകിപചുറത്കി
റങ്ങകിെെചുവാവകിണൻറകഥ.മചുംഗബ
ക്ാരൊെഅബ്ദചുൽവാഹകിദ്ഗശ
ഖകിണൻറജലീവകിേമാെകിത്.2006ജൂഗല
11മചുംഗബണബടെകിൻസ്തഫാടെതക്
െകിൽെകിമകിബന്ംആതരാപകിച്റ്അറ
സ്റ്റകിലാെ13തപരകിൽഒരാൾ.ഒമ്േചു
വർഷണത്ജെകിൽവാെത്കിെചുതശ
ഷം,െകിരപരാധകിണെന്ചുകണ്റ്അതദേഹ
ണത്തകാടേകിണവറചുണേവകിട്ചു.28ാംവ
െസ്കിൽജെകിലകിലടക്ണ്ട്അതദേഹം
തമാെകിേൊകചുതമ്ാൾവെസ്റ്37.ൌ
വെത്കിണൻറെലീണ്വെന്തകാലംേ
ടവറെകിൽണപാലകിഞ്കിട്ചുംെകിെമവചും
മെചുഷ്യാവകാശങ്ങളചുംെന്ദ്ധബപവർ
ത്െവചുംവണരപേകിച്റ്,തശഷകിക്ചുന്
12തപരചുണടകൂടകിതമാെെത്കിെചുതവ
ണ്കിതപാരാടചുന്മെചുഷ്യൻ.മചുംഗബ
സ്തഫാടെതക്െകിണലൈൂഢാതലാെെ
െംബന്കിച്റ്ജെകിലകിൽെകിന്റ്പൂർത്കി
ൊക്കിെ‘തബൈചുൊഗഖദകി’(െകിരപ
രാധകിൊെേടവചുകാരൻ)പചുസ്േക
ത്കിണൻറബപൊരെത്കിന്അതദേഹം
തകരളത്കിണലത്കി.െംഭവബഹചുലമാ
െജലീവകിേംപറെചുകൊണ്അതദേഹം.

എഴുത്ുൊരനാൊൻ
കൊതടിച്ചബാല്യടം

1978ജൂൺ19ന്മചുംഗബെകിണല
പചുണെെകിലാണ്അബ്ദചുൽവാഹകിദ്
ഗശഖകിണൻറജെെം.ഫാക്ടറകിണോ
ഴകിലാളകിൊെപകിോവ്ദലീൻമചുഹമ്മദ്
ഗശഖകിണൻറെചുംമചുംോെകിണൻറെചും
മൂത്മകൻ.പേെത്കിൽമകിടചുക്ൊ
െകിരചുന്ചു.കചുടചുംബത്കിണലഏറ്റവചും
വകിദ്യാഭ്യാെമചുള്ളആൾ.എസ്.എസ്.
എൽ.െകിമചുേൽബകിരചുദാെന്തരബകിരചു
ദംവണരപരലീക്ഷകളകിൽഎല്ലാംഫസ്റ്ററ്
ക്ാസ്വകിജെം.െെൻസ്ബകിരചുദവചും
ഡകി.എഡചുംതെടകി1999ൽമചുംഗബെകി
ണലഅൻജചുമൻഇസ്ലാംഗഹസ്കൂ
ളകിൽഅെകി.െെൻസ്അധ്യാപകൊ
െകി.പകിന്ലീട്,ഉർദചുവകിൽപകി.ജകിതെടകി.േചു
ടർന്റ്,ഉർദചുകവകിഅബചുൽമചുജാഹകി
ദ്ൊഹകിദകിണൻറകവകിേകണളക്ചുറകിച്ചു
ള്ളഎം.ഫകിൽപേെത്കിന്തെരാെകിരകി
ണക്ൊണ്അറസ്റ്ററ്.

വലീടകിെചുെമലീപണത്പള്ളകിബപെകി
ഡൻറചുമാെചുള്ളവാക്േർക്മാണ്േ
ണൻറജലീവകിേംമാറ്റകിമറകിച്ണേന്റ്വാഹകി
ദ്ഒാർക്ചുന്ചു.2001ലാെകിരചുന്ചുഅ
ത്.പള്ളകിബപെകിഡൻറ്പരാേകിണകാ
ടചുത്ചു.സ്തറ്റഷെകിൽവകിളകി് കിച്ചു.ബപ
ശ്െംപറഞ്ചുേലീർത്ചു.പതക്ഷ,പ
ള്ളകിബപെകിഡൻറ്അത്ശബേചുേൊെകി
എടചുത്ചു.എങ്ങണെണെങ്കിലചുംഅക
ത്ാക്െം.ണപാലലീസ്ഇൻതഫാർ
മറാെകിരചുന്ചുഅൊൾ.മൂന്റ്ആഴ്െ
ക്ചുതശഷംതകബന്െർക്ാർെകിമകിണെ
െകിതരാധകിച്ത്ാൾഇണോരചുഅവെര
മാെകിഅൊൾഎടചുത്ചു.ഞാൻെകി
മകിബപവർത്കൊണെന്റ്ണപാലലീെകി
ണെണേറ്റകിദ്ധരകി് കിച്ചു.െകിമകിെചുണടതപരകി
ൽവകിദ്യാെമ്ന്രാെമചുസ്ലകിംെചുവാ
ക്ണളഅറസ്റ്ററ്ണെയ്ാൻപരക്ംപാ
െചുകൊെകിരചുന്ചുണപാലലീസ്.ണെപ്റ്റം
ബർ27ന്ബപതദശത്ചുെകിന്റ്ഞാെട
ക്ംഎട്ചുതപണരഅറസ്റ്ററ്ണെയ്േചു.രാ
ബേകിഒമ്േകിന്ഇതേപള്ളകിെകിൽെമസ്
കാരത്കിന്തപാെത്ാഴാണ്െംഭവം.
പള്ളകിെകിൽെകിന്റ്ഇറങ്ങകിെത്ാൾപചുറ
ത്റ്ണപാലലീസ്.കണ്പാണടഅവർഎ
ണൻറതകാളറകിൽപകിടകിച്ചു.സ്തറ്റഷെകി
തലക്റ്വരാൻപറഞ്ചു.ഞാൻതൊ
ദകിച്ചു:‘‘എന്തകിൊണ്എണന്ണകാണ്ചു
തപാകചുന്ത്?’’അവർപറഞ്ചു:‘‘ണെ

റകിെെകിലവകിവരങ്ങൾഅറകിൊൊണ്.
15മകിെകിറ്റകിെചുതശഷംതപാകാം’’.

സ്തറ്റഷെകിൽഎത്കിെഉടൻതലാ
ക്് കിൽഅടച്ചു.അടചുത്ദകിവെംമ
ജകിസ്തബടറ്റകിെചുമചുന്കിൽഹാജരാക്കി.
രണ്ചുമാെംോണെജെകിലകിൽക
ഴകിഞ്തശഷംജാമ്യത്കിൽപചുറത്കി
റങ്ങകി.ആറചുമാെംകഴകിഞ്റ്കചുറ്റപ
ബേംകകിട്കിെത്ാഴാണ്െകിമകിെചുണടതപ
രകിലാണ്അറസ്റ്റകിലാെണേന്റ്ഞാൻ
അറകിെചുന്ത്.2011ൽഇൗതകെകിൽ
ണവറചുണേവകിണട്ങ്കിലചുംപകിന്ലീട്എവകി
ണടസ്തഫാടെതമാകലാപതമാഉണ്ാ
ൊലചുംണപാലലീസ്എണന്തേടകിവരാ
ൻേചുടങ്ങകി.

2003ൽഇന്ത്യാതൈറ്റകിൽസ്തഫാടെം
െടന്ത്ാഴാെകിരചുന്ചു,അടചുത്ത്.മൂ
ന്ചുദകിവെംെലീണ്തൊദ്യംണെയ്ൽ,
ണമാഴകിണെടചുക്ൽ,അെഭ്യവർഷം,മ
ർദെം,പലീഡെം.ഒടചുവകിൽവലീണ്ചുംണവ
റചുണേവകിട്ചു.പകിന്ലീട്പലത്ാഴചുംഇോ
വർത്കിച്ചു.എണന്തൊദ്യംണെയ്ൽ
ണപാലലീെകിണൻറസ്ഥകിരംപെകിൊെകി.
അറസ്റ്ററ്ണെയ്ചും.ണവറചുണേവകിടചും.പല
േവെ.ഒരചുതരഖെചുംഉത്രവചുമകില്ലാ
ണേദകിവെങ്ങതളാളംേടവകിൽണവച്ചു.

ഒരചുതകാടേകിെകിലചുംഹാജരാക്കിെകി
ല്ല.ഒരചുതഡാക്ടചുണടഅടചുത്ചുംണകാ
ണ്ചുതപാെകില്ല.ഇണോന്ചുംഎവകിണട
െചുംപറെരചുത്,ഒരചുരാഷ്ബടലീെതെോ
വകിണെെചുംവകിഷെത്കിൽഇടണപടലീക്
രചുത്എന്റ്ഭലീഷെകിണ്ടചുത്കി.

7/11സ്പോടനപരമ്പര
ഒരചുണൊവ്ാഴ്െ.ഗവകലീട്റ്ആറര

തൊണടമചുംബബെകിണലഫ്ാറ്റകിൽടകി.വകി
വാർത്കാെചുകൊെകിരചുന്ചു.ണപ
ണട്ന്റ്തബബക്കിങ്െ്യൂസ്വരചുന്ചു.മചും
ഗബെകിൽസ്തഫാടെപരമ്ര.അടചു
ത്ദകിവെംൊധാരെതപാണലഞാ
ൻഅധ്യാപകൊെഅൻജചുമൻഇസ്
ലാംഗഹസ്കൂളകിൽതജാലകിക്റ്തപാ
െകി.പതക്ഷ,ണപാലലീസ്സ്കൂളകിൽഎ
ത്കി.സ്തറ്റഷെകിതലക്റ്ണകാണ്ചുതപാ
െകി.തലാക്് കിലകിട്റ്ബകൂരമാെകിമർദകിച്ചു.
പലകടലാെചുകളകിൽഒ് കിടലീച്ചു.12മ
െകിക്ൂറകിെചുതശഷംവകിട്െച്ചു.ണകെകി
അവകിണടേലീരചുന്കില്ലാെകിരചുന്ചു.29ണെ
പ്റ്റംബർ2006ണവള്ളകിൊഴ്െരാവകി
ണലഒമ്േകിന്ണപാലലീെകിണൻറതഫാ
ൺ.അടകിെന്തരമാെകിസ്തറ്റഷെകിൽവ
രെം.ഞാൻപറഞ്ചു:െകിങ്ങൾപറ
െചുന്േചുബപകാരംഒാതരാദകിവെവചും
ഞാൻസ്തറ്റഷെകിൽഹാജരാകചുന്ചു
ണ്റ്.എന്തകിൊണ്ഇബേരാവകിണലസ്
തറ്റഷെകിൽവരചുന്ത്?ണവള്ളകിൊഴ്െ
ജചുമചുഅകഴകിഞ്കിട്റ്വന്ാൽതപാതര?
അവർപറഞ്ചു:വളണരഅേ്യാവശ്യ
മാണ്.െകിലതഫാതട്ാകളകിലചുള്ളവണര
േകിരകിച്റകിൊൊണ്.ഞാൻസ്തറ്റഷ
െകിൽഎത്കിെഉടൻമചുഖംമൂടകിെകിട്ചു.
ഗകെകിൽആമമകിട്ചു.ഇതോണടൊണ്
അറസ്റ്റകിലാണെന്റ്ഞാൻമെസ്കിലാ
ക്കിെത്.പതക്ഷ,എന്തറ്കാര്യത്കിൊ
ണ്എണന്അറസ്റ്ററ്ണെയ്േണേന്റ്
ഇൗെകിമകിഷംവണരഎെകിക്റ്അറകിെകില്ല.

ഏേചുകചുറ്റമാണ്,ഏേചുവകചു് റ്
അെചുെരകിച്ാണ്തകസ്ഇണോന്ചും
ണപാലലീസ്ഒരകിക്ലചുംപറഞ്കില്ല.തലാ
ക്് കിൽകെറ്റകിെകിരന്തരംമർദകിച്ചു.ഒ
രചുതഡാക്ടറചുണടമചുന്കിൽഹാജരാക്കി.
പതക്ഷ,ഒരചുവാക്ചുതപാലചുംപറൊൻ

അെചുവദകിച്കില്ല.തകാടേകിെകിലചുംഒരക്ഷ
രംമകിണ്രചുണേന്റ്ഭലീഷെകിണ്ടചുത്കി.
ണപാലലീെകിണെേകിണരപരാേകിപറഞ്ാ
ൽഇേകിതെക്ാൾകടചുത്മർദെമാ
െകിരകിക്ചുണമന്ാെകിരചുന്ചുമചുന്റകിെകി് റ്.
തപടകികാരെംഞാൻആതരാടചുംഒ
ന്ചുംപറഞ്കില്ല.30ദകിവെംണപാലലീ
സ്കസ്റ്റഡകിെമ്ൂർെമർദെമാെകി
രചുന്ചു.തശഷംആർേർജെകിലകിതലക്റ്
അെച്ചു.

തൈറ്ററ്കടന്ത്ാൾേണന്അടകിേചു
ടങ്ങകി.വസ്ബേങ്ങൾഅഴകിച്ചുമാറ്റകിഇ
രചുണ്മചുറകിെകിൽഇരചുത്കി.ആതരാടചും
െംൊരകിക്ാൻഅെചുവദകിച്കില്ല.അടകി
തെറ്ററ്ഒരചുദകിവെംഎണൻറഷർട്കിലചും
പാൻറ്െകിലചുംരക്േംപചുരണ്ചു.15ദകി
വെത്കിെചുതശഷമാണ്െകികകിത്സലഭകി
ച്ത്.മൂന്ാംമചുറവണരെചുള്ളേടക്ംമ
ർദെങ്ങൾെടത്കി.െഹകിക്ാൊകാ
ത്വകിധത്കിൽ,തവദൊജെകമാെമ
ർദെങ്ങൾ.ബകൂരമാെകിമർദകിച്തശഷം
തകാടേകിെകിൽഹാജരാക്ചുതമ്ാൾശ
രലീരമാണകമൂടചും.പരകിക്ചുകൾആരചും
കാൊേകിരകിക്ാൻതവണ്കി.

ഒാതരാേവെമർദകിക്ചുതമ്ാഴചും
മചുംഗബഭലീകരവകിരചുദ്ധതെെ(എ.ടകി.
എസ്)ഉതദ്യാൈസ്ഥരചുണടആവശ്യംഇ
ോെകിരചുന്ചു;കചുറ്റംെമ്മേകിക്ചുക.25
ലക്ഷംരൂപേരാം.ഫ്ാറ്ററ്.െകിെകിമാെ
ടകിണെേരാം.പറഞ്േചുതപാണലണെ
യ്േകിണല്ലങ്കിൽജെകിലകിെകത്റ്ശരകിൊ
ക്ചും.ജെകിൽെൂബപണ്റ്െ്വാേകിൊതേ
ആെകിരചുന്ചുമർദെങ്ങൾക്റ്തെേൃേ്വം
െൽകകിെത്.ജെകിലകിൽമൂന്ചുേരത്കി
ലചുള്ളമർദെങ്ങളചുണ്റ്.വടകിതൊണബ
ൽതറ്റാഉൗരകിെചുള്ളഅടകിൊണ്ഒന്ാം
ഘട്ം.േചുടർന്റ്അെഭ്യവർഷങ്ങളാ
കചും.മേം,ഖചുർആൻ,കചുടചുംബാംൈ
ങ്ങൾഎന്കിവണരക്ചുറകിച്റ്ണേറകിവകിളകി
ക്ചും.തകെകിൽഉൾണ്ട്മറ്റചുള്ളവരചു
ണടമചുന്കിലചുംമർദകിക്ചും.അവണരക്ൂ
ടകിഭെണ്ടചുത്ാൊെകിത്.

വാേകിലടച്റ്ഗഹതവാൾതട്ജഎ.
െകിെചുള്ളമചുറകിെകിൽഇരചുത്കിൊണ്ര
ണ്ാംഘട്ം.ഇരകിക്ാതൊബാത്റ്റൂ
മകിൽതപാകാതൊഭക്ഷെംകഴകിക്ാ
തൊഅെചുവദകിക്കില്ല.പലദകിവെങ്ങൾ
ഇരചുട്ചുമചുറകിെകിൽ.െചുമരകിൽണകട്കിത്ൂ
ക്ചും.കാലചുകൾ180ഡകിബൈകിെകിൽവകി
സ്ോരത്കിൽഅകറ്റകിപകിറകകിൽഒാെകി
ൽകചുത്കിണവക്ചും.ഇതോണടശരലീരം
ണപാള്ളകിത്കിളക്ചും.െ്വകാര്യഭാൈങ്ങ
ളകിൽതഷാക്ടകി് കിക്ചും.േചുടർന്റ്െകില
ത്റ്കകിടത്ചും.ഇതോണടമലദ്വാരത്കി
ലൂണടരക്േംധാരധാരൊെകിഒഴചുകചും.
തടബകിളകിൽകകിടത്കിമചുഖത്റ്ഒരചുേൂ
വാലണകട്കിൊണ്മൂന്ാംഘട്ം.ണവ
ള്ളംമൂക്കിതലക്റ്ശക്കിൊെകിഅടകി
ക്ചും.ശ്വാെംമചുട്കിമരകിക്ചുകൊണെ
ന്റ്തോന്ചും.കചുറ്റെമ്മേമാണ്ഇൗ
മർദെങ്ങളചുണടണെല്ലാംഉതദേശ്യം.പല
തപ് റചുകളകിൽഒ് കിടാൻെകിർബന്കി
ച്ചു.പതക്ഷ,എന്താണ്തപ് റകിൽഎ
ഴചുേകിെകിരകിക്ചുന്ത്എന്റ്കാെകിക്കി
ല്ല.ൊലചുദകിവെംേചുടർച്ൊെചുള്ള
മർദെം.പതക്ഷ,ഞാൻവഴങ്ങകിെകില്ല.
ഒരചുഘട്ംഎത്കിെത്ാൾഅവർമർ
ദെംെകിർത്കി.

എണൻറസ്ഗഥര്യംണകാണണ്ാന്ചു
മല്ലഇണേന്റ്പകിന്ലീടാണ്മെസ്കിലാെ
ത്.തകെകിന്ഒറകിജകിൊലകിറ്റകിതോന്കി
ക്ാൊണ്.മറ്റചുള്ളവണരാണക്െ്വതമധ

ൊകചുറ്റംെമ്മേകിണച്ന്ചുംഒരാൾവകി
െമ്മേകിണച്ന്ചുംസ്ഥാപകിക്ചുക.പക
രംഎെകിണക്േകിണരഒരചുൊക്ഷകിമേകി
ൊകചുംഎന്റ്അവർകരചുേകി.എണൻറ
ബന്ചുവാെമഹ്മൂദ്ഖചുഗറശകിണെഭലീ
ഷെകിണ്ടചുത്കിഎെകിണക്േകിണരതകാ
ടേകിെകിൽൊക്ഷകിപറെകിച്ചു.മറ്റചുള്ള
വരചുണടകചുറ്റെമ്മേവചുംഎെകിണക്േകി
രാെൊക്ഷകിെചുമാെകിരചുന്ചുതകെകി
ണലആണകണേളകിവ്.മർദകിച്റ്അവശ
ൊക്കിെതശഷംേള്ളവകിരൽമചുബദത്
്റചുകളകിൽബലമാെകിപേകി് കിക്ചുക
ൊെകിരചുന്ചു.

മപനാനടിലകതറ്ുന്ു
മർദെവചുംഏകാന്തേെചുംെഹകി

ക്ാൻകഴകിൊണേഞാൻമതൊതരാ
ൈകിൊെകിത്ലീർന്ചു.തഡാക്ടണറകാെകി
ച്ചു.പതക്ഷ,മരചുന്ചുകൾഞാൻകഴകി
ക്ാണേപചുറതത്ക്റ്വലകിണച്റകിഞ്ചു
കളഞ്ചു.അവകഴകിച്കിരചുണന്ങ്കിൽ
ഞാൻപൂർെമാെകിമതൊതരാൈകിൊ
വചുമാെകിരചുന്ചു.ഗദവവകിശ്വാെമാണ്
എണന്രക്ഷകിച്ത്.ആദ്യണമാന്ചുംെമ
സ്കാരത്കിെചുംഖചുർആൻപാരാെെ
ത്കിെചുംഅവെരമചുണ്ാെകിരചുന്കില്ല.ഉ
ന്േഉതദ്യാൈസ്ഥർക്റ്പരാേകിെൽ
കചുകെചുംപബേങ്ങളകിണലാണക്വാർത്
വരചുകെചുംണെയ്േതോണടൊണ്പരകി
ഹാരമചുണ്ാെത്.

പേകിണെ് േകിണെജലീവകിേംഞാൻ
വലീണണ്ടചുക്ാൻേചുടങ്ങകി.ഒഴകിവചുെമ
െംമചുഴചുവൻഞാൻപബേവാെെെകി
ൽകഴകിച്ചുകൂട്കി.ഭാര്യക്ചുംകചുടചുംബാം
ൈങ്ങൾക്ചുംകണത്ഴചുേചും.ഒരചുദകിവ
െംമചു് േചുംൊൽപേചുംഅറചുപേചും
തപജചുള്ളകത്ചുകൾഎഴചുേകി.അങ്ങ
ണെആെകിരക്െക്കിന്തപജചുകളാ
ണ്ഞാൻഭാര്യക്റ്എഴചുേകിെകിരചുന്ത്.
കത്ചുകൾതപാലചുംപരകിതശാധകിക്ചും.
ജെകിലധകികൃേണര് റ്റകിെചുള്ളപരാേകി
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7/11മുംവബലപെയതിൻ
സ്ശോെനശക്സതിൽ
ഒമ്പതുവർഷംജയതിെതിൽ
കഴതിഞ്്
നതിരപരാധതിലയന്്
കണ്്ശകാെതതി
ലവറുലതവതിട്
അബ്ദുൽവാഹതിദ്
വേഖ്ജീവതിതം
പറയുന്ു

അബ്ദുൽവാഹിദ്ശൈഖ്
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കത്യുകൾ

പുരുഷപമധാവടിത്വത്ടികൻറഇര
മൂന്റ്പേകിറ്റാണ്ചുകൾക്ചുമചുമ്റ്തലാകവെകിേതലാകക് റ്
ഫചുട്ബാളകിൽബൂട്െകിഞ്മലൊളകിണപൺകരചുത്റ്എസ്.
ലളകിേെചുണടജലീവകിേം(ലക്ം1532)െമ്മചുണടകാെകികതലാ
കത്കിണൻറകണ്ചുേചുറ് കിതക്ണ്ോണ്.പചുരചുഷതമധാവകി
േ്വത്കിണൻറെഥാർഥഇരെചുണടതേങ്ങലചുകൾ.ഫചുട്ബാ
ൾആരവങ്ങൾക്ചുംകാെകികമാമാങ്ത്കിെചുംതകാടകികൾ
മചുടക്ചുതമ്ാൾ,അർഹരാെപലരചുംേഴെണ്ടചുന്ആവ
ർത്െകഥകൾവാെകിതക്ണ്കിവരചുകൊണ്.
അബൂമിൻഹാജ്,കേന്ദമപംേലൂർ

ഒാർമടിച്ചതുടംഒാർമടിപ്ടിച്ചതുടം
ഇന്ത്യക്ചുതവണ്കിആദ്യമാെകിതലാകക് റ്ഫചുട്ബാൾകളകിച്
വ്യക്േകിണെ,കൗമാരതലാകക് കിണൻറആതഘാഷതവളെകി
ൽഒാർമകിച്ത്/ഒാർമകി് കിച്ത്എന്തചുണകാണ്ചുംഉെകിേമാെകി.
തലഖകൻആശങ്പൂർവംെൂണ്കിക്ാെകിച്േചുതപാണലഇ
െകിണൊരചുപതക്ഷ,മത്സരപരലീക്ഷകളകിൽഇൗതൊദ്യംഉെരചു
മാെകിരകിക്ചും.ഇന്ത്യക്ചുതവണ്കിആദ്യമാെകിതലാകക് റ്ഫചുട്
ബാൾകളകിച്ത്ആണരന്റ്.
കേണുക്രി.കുമാർ,തവനൂർ

പവറടിട്സ്തതരീരൂപങ്ങൾ
ഓതരാവാരാദ്യമാധ്യമവചുംഅേകിജലീവെത്കിണൻറെചുംവകിജ
െങ്ങളചുണടപകിറകകിണലകേകിൊദ്ധ്വാെത്കിണൻറെചുംകഥകളാ
ണ്െമചുക്ചുമചുന്കിൽഎത്കിക്ചുന്ത്.കഴകിഞ്ആഴ്െെകി
ലചുംഒട്ചുംവ്യേ്യസ്േമാെകിരചുന്കില്ല.എസ്.ലളകിേെചുംരാജകി
അെകിൽകചുമാറചുംതവറകിട്സ്ബേലീരൂപങ്ങളാെകി.മലൊളകികളചു
ണടെ്വപ്െങ്ങളകിൽതപാലചുംഇവർബപവർത്കിക്ചുന്തമഖല
െകിൽസ്ബേലീൊന്കിധ്യംകടന്ചുവന്കിട്ചുണ്ാകകില്ല.ഫചുട്ബാ
ളകിണൻറതലാകമാൊലചുംവകിഷ് ാമ്ചുകളചുണടതലാകമാൊ
ലചുംഗധര്യവചുംആത്മവകിശ്വാെവചുംകൂടകിതെേലീരൂ...അഭകി
െന്െങ്ങൾ.അറകിെണ്ടാണേതപാകചുന്ഒരചുപാട്കാെകിക
ോരങ്ങൾഇെകിെചുംെമ്മചുണടൊട്കിലചുണ്റ്.ഇന്ത്യക്ചുതവണ്കി
ഒരചുപാട്െംഭാവെകൾേന്റ്ഇത്ാൾജലീവകിക്ാൻതവണ്കി
ഓഫകിെചുകൾകെറകിമടചുത്വരചുംഅേകിലചുണ്ാകചും.ഓർമ
കളകിൽെകിന്ചുെകിേണലടചുത്ചുതപാെഅവരചുണടമചുഖങ്ങൾ
ണവളകിച്ത്കിൽണകാണ്ചുവരചുകഎന്ത്െകിസ്ാരകാര്യമല്ല.
വാരാദ്യമാധ്യമത്കിന്എല്ലാവകിധആശംെകളചുംതെരചുന്ചു.
ക്ക.വി.അബ്ദുൽേഷീദ്,ഒറ്റപ്ാലപം

ആപവശവുടംതപപചാദനവുടം
ലക്ം1532വാരാദ്യമാധ്യമത്കിൽഅെകിരചുഅതശാകൻഎ
ഴചുേകിെ‘ആരാണ്?തലാകക് റ്കളകിച്ആദ്യമലൊളകി’എ
ന്ഫലീച്ർഒരചുപാട്ഇഷ്ടണ്ട്ചു.അംൈലീകാരങ്ങൾഎന്ചും
സ്തപാർട്സ്ോരങ്ങൾക്റ്ആതവശവചുംബപതൊദെവചുമാ
കചുംമചുതന്ാട്ചുള്ളജലീവകിേത്കിൽ.ലളകിേണെത്ാലചുള്ളവർ
അത്അർഹകിക്ചുന്ചു.ഭാവകിെകിൽഒരചുപാട്െചുവോരങ്ങണള
രാജ്യത്കിന്െംഭാവെണെയ്ാൻൊധകിക്ണട്എന്റ്ആ
ശംെകിക്ചുന്ചു.
മുഹമ്ദ്ഷിഫാൻ,്രട്ാമ്ി

അത്ുതകപ്ടുത്ടിയവടിരുത്
ലക്ം1532വാരാദ്യമാധ്യമത്കിൽആൻറെകിതഷലൻേ
ൊറാക്കിെ‘കല്ലകിൽകവകിേവകിരകിെചുതമ്ാൾ’എന്രെെവ
ല്ലാണേആകർഷകിച്ചു.ഇേചുതപാണലെചുള്ളവേചുടർന്ചുംബപ
െകിദ്ധലീകരകിക്െണമന്റ്ോൽപര്യണ്ടചുന്ചു.ഒേചുങ്ങകിക്ൂടചു
ന്ശാസ്ബേഭാവമചുള്ളമെസ്ചുകണളപചുറംതലാകണത്അ
റകിെകിക്ാെചുള്ളഈമാർൈംവളർന്ചുവരചുന്െവശാസ്ബേ
ജ്ഞർക്റ്തബപാത്സാഹെമാകചുണമന്േകിൽെംശെമകില്ല.
സഫ്വാൻഅേിയിൽ,സഅദിയദഅവാകകാളജ്,കദളി

ഉചടിതവുടംതപസക്തവുടം
െചുഹ്റപടകി് ചുരഎഴചുേകിെ(അ)ഭൊർഥകിഎന്രെെ
കാലകികവചുംഉെകിേവചുംബപെക്വചുമാെകി.ആർഭാടങ്ങളകിൽ
അഭകിരമകിക്ചുന്മലൊളകിെചുണടകണ്ചുേചുറ് കിക്ചുന്രെെ.
മാധ്യമത്കിെചുംഎഴചുത്ചുകാരകിക്ചുംഅഭകിെന്െങ്ങൾ.
മുനീർഅപേോമി,
അമൽകകാളജ്ഓഫ്അഡ്വാൻസ്ഡ്സ്റ്റഡീസ്,നിലമ്ൂർ

ധരീരതക്ക്അഭടിനന്ദനങ്ങൾ
പാമ്ചുപകിടകിത്ക്ാരകിരാജകിഅെകിൽകചുമാറകിണൻറകഥവാ
െകിച്ചു.െ്വജലീവൻമറന്ചുംേണൻറെഹജലീവകികണളരക്ഷകിക്ചു
ന്ആധലീരേക്റ്അഭകിെന്െങ്ങൾ.വാർത്ബപെകിദ്ധലീകരകി
ച്മാധ്യമത്കിെചുംഅഭകിെന്െങ്ങൾ
ജപംഷിദ്,ക്രാതെുകല്്

പരഖകപ്ടുത്ാത്ചരടിതതടം
തരഖണ്ടചുത്ാത്െരകിബേംഅരെൂറ്റാണ്കിെചുമചുമ്റ്പതത്
മാരകിെകിൽതബാംണബെകിതലക്ചുതപാെകിഇെകിെചുംേകിരകിണച്
ത്ാത്25ണപാന്ാെകിക്ാണരക്ചുറകിച്ചുള്ളഓർമകൾഉ
ള്ളകിൽേട്ചുംവകിധംെകിബേലീകരകിച്കിരകിക്ചുന്ചു,ലക്ം1531ൽ‘
േൂഫാൻമചുക്കിെപതത്മാരകിക്െവചുകൾ’.
എൻ.എപം.ബക്്,ക്േപമ്തിേൂർ

അപൂർവവായനാനുഭവടം
വാരാദ്യമാധ്യമംലക്ം1531ൽബപെകിദ്ധലീകരകിച്‘േൂഫാൻ
മചുക്കിെപതത്മാരകിക്െവചുകൾ’അപൂർവവാെൊെചുഭവ
മാെകിമാറകി.പതത്മാരകിെകിൽെമ്മചുണടൊട്ചുകാർൈൾഫകിതല
ക്റ്തപാെകിരചുന്ഒരചുകാലണത്ക്ചുറകിച്റ്പഴെബപവാെകികളചു
ണടെംൊരങ്ങളകിൽെകിന്ചുംഎഴചുത്കിൽെകിന്ചുംഅറകിഞ്കിട്ചു
ണണ്ങ്കിലചുംപതത്മാരകികണളക്ചുറകിച്റ്ഇബേവകിശദമാെകിവാ
െകിക്ചുന്ത്ആദ്യമാണ്.
സമദ്,്രനയപ്ിള്ി

തടിരുനല്ലൂർഅവാർഡ്
‘ബഹചുജെകലാൊഹകിേ്യതവദകി’െചുണടമൂന്ാമത്േകിരചു
െല്ലൂർഅവാർഡകിന്കൃേകികൾക്ഷെകിക്ചുന്ചു.വകിമർശ
െ/പേെകൃേകികളാണ്ഇക്ചുറകിഅവാർഡകിന്പരകിൈെകി
ക്ചുന്ത്.2015ജെചുവരകിമചുേൽ2017ഡകിെംബർവണര
െചുള്ളകൃേകികൾഅെക്ാം.5001രൂപെചുംശകിൽപവചുംബപ
ശസ്േകിപബേവചുംഅടങ്ങകിെോണ്അവാർഡ്.അവാർഡ്
കൃേകികൾമൂന്ചുതകാ് കിലഭകിതക്ണ്അവൊെേലീെേകി
2018ജെചുവരകി15.കൃേകികൾഅെതക്ണ്വകിലാെം:മചു
രചുകൻപാറതശേരകി,c/oണെബകട്റകി,ബഹചുജെകലാൊ
ഹകിേ്യതവദകി,ആർഷം,തവൊടചുെൈർ1094,കകിളകിണകാല്ലൂ
ർ,ണകാല്ലം691004.തഫാൺ:8086235315/9544157709.

മഹാെവടിഉള്ൂർസ്മാരെ
സാഹടിത്യപുരസ്ൊരടം
ഉള്ളൂർെർവകിസ്െഹകരെബാങ്റ്ഏർണ്ടചുത്കിെമ
ഹാകവകിഉള്ളൂർസ്മാരകൊഹകിേ്യപചുരസ്കാരത്കിന്
കൃേകികൾക്ഷെകിക്ചുന്ചു.
2015ജെചുവരകിക്ചുതശഷംബപെകിദ്ധലീകരകിക്ണ്ട്മലൊ
ളതൊവലകിൊണ്പേകിൊെകിരണത്ാന്റ്രൂപെചുംശകിൽ
പവചുംബപശസ്േകിപബേവചുംഅടങ്ങചുന്പചുരസ്കാരംെ
ൽകചുന്ത്.തൊവലചുകളചുണടമൂന്ചുതകാ് കികൾഎഴചുത്ചു
കാരണൻറബതൊഡാറ്റെഹകിേംണെബകട്റകി,മഹാകവകി
ഉള്ളൂർൊഹകിേ്യപചുരസ്കാരം2018,ഉള്ളൂർെർവകിസ്
െഹകരെബാങ്റ്,തപാങ്ങചുംമൂട്,ണമഡകിക്ൽതകാളജ
പകി.ഒ,േകിരചുവെന്തപചുരം11എന്വകിലാെത്കിൽെവം
ബർ30െകംഅെക്െം.

കത്ുകൾവാെ്സ്ആപ്വഴതിയും
രചനകൾഇ-ലമയതിെതിെൂലെയുംഅയക്ാം.
whatsapp:9645006105,e-mail:varadyam@madhyamam.in
ത്രാൽവിലാസപം:പപതാധതിപർ,വാരാദ്യമാധ്യമം,
ലവള്തിമാെ്കുന്്,പതി.ഒ.ശകാഴതിശക്ാെ്-12

െജയ്ണക.വകി.

ഒ രചുതകാെകി് ടകിെകിൽണവച്റ്ഒരചുെകിമകിഷതെരംരണ്ചുതപർപരസ്പരംകാെചുന്ചു.അ
വർേമ്മകിൽഎണന്തങ്കിലചുംെംൊരകിതച്ാ,ഒാർമെകില്ല.ഒരാൾഅധ്യാപകൻ.അപ

രൻവകിദ്യാർഥകി.ആവകിദ്യാർഥകിഞാൊെകിരചുന്ചു.അധ്യാപകൻതഡാ.വകി.െകി.ഹാരകിെചും.
സ്ഥലം1999ണല‘സ്കൂൾഒാഫ്ണലതറ്റഴ്സ്’.ഞാൻപടവകിറങ്ങചുകൊെകിരചുതന്ാഅ
തോകെറചുകൊെകിരചുതന്ാ?ആഒാർമക്റ്വ്യക്േെകില്ല.എന്ാൽ,ഒന്ചുവ്യക്മാ
ണ്.ഞാൻമണറ്റാരചുപടവകിറങ്ങചുകൊെകിരചുന്ചുഅത്ാൾ.മെസ്കിൽഅേകിണൻറ‘ോതഴാ
ണട്ണ്ൽ’േചുടങ്ങകിക്ഴകിഞ്കിരചുന്ചു.ഒരചുമാബേ,ഒരകിട് ടവകിൽെകിന്ചുകണ്ചുപകിരകിഞ്അ
ധ്യാപകെചുംവകിദ്യാർഥകിെചുംപകിന്ലീട്രണ്ചുവഴകിക്ചുെലീങ്ങകി.തെരംഇരചുണ്ചുണവളചുത്ത്ാ
ൾവകിദ്യാർഥകി,എറൊകചുളംെൈരത്കിണലജലീവകിേത്കിെചുംമരെത്കിെചുമകിടെകിണലെൂൽ
പാലംകടക്ചുന്വർക്ചുള്ളആശചുപബേകിെകിണലണഎ.െകി.െചുവകിലാെകിരചുന്ചു.അധ്യാപകൻ

അക്ാര്യമറകിഞ്റ്ആണക‘അപ്ണെറ്റാ’െകിഎന്റ്̂ അേകിണൻറവാെ്യാർഥത്കിൽആണകേ
കകിടംമറകിഞ്ചുതപാെകി’എന്റ്^െൂൽപാലത്കിലൂണടജലീവകിേത്കിതലക്ചുപകിന്തകിരകിഞ്ചുെട

ന്വകിദ്യാർഥകിപകിന്ലീടറകിഞ്ചു.
ഇേകിണൊരചുപശ്ാത്ലമചുണ്റ്.1996ൽബകിരചുദാെന്തരബകിരചുദംകഴകിഞ്റ്ഞാൻൈതവഷ

ൊർഥകിൊെകിസ്കൂൾഒാഫ്ണലതറ്റഴ്െകി’ൽണെല്ലചുന്ചു.ലക്ഷ്യംരണ്ാെകിരചുന്ചു.തഡാ.വകി.
െകി.ഹാരകിെകിണൻറകലീഴകിൽൈതവഷെവകിദ്യാർഥകിൊെകിതെരചുക.ഒ് ം,മലൊളവകിഭാൈത്കി
ൽതജാലകിണെയ്േകിരചുന്എണൻറബപകിെകവകി,ഡകി.വകിെെെബന്െചുമാെകിപരകിെെണ്ടചുക.
ആദ്യണത്ലക്ഷ്യംൊധകിച്കില്ല.ഹാരകിസ്ൊറകിെചുകലീഴകിൽഅന്റ്മണറ്റാരചുൈതവഷകണെ

ക്ൂടകിഉൾണക്ാള്ളാെചുള്ളഒഴകിവകില്ലാെകിരചുന്ചു.അേകിൊൽഞാൻമണറ്റാരധ്യാപക
ണൻറകലീഴകിൽൈതവഷെംേചുടങ്ങകി.േചുടങ്ങകിെകിടത്ചുേണന്അവൊെകിച്ഒ

രക്ാദമകിക്ൊഹെമാെകിരചുന്ചുഅത്.എന്ാൽ,എണൻറരണ്ാമണത്
ലക്ഷ്യംൊധകിച്ചു.ഡകി.വകിെെെബന്െചുമാെകിഅൈാധമാെആത്മബ
ന്ംസ്ഥാപകിക്ാൻഎെകിക്ാെകി.ഹാരകിസ്ൊറകിെചുഞാൻപരകിെകിേ
െചുമാെകി.ആഅർഥത്കിൽമാബേമാണ്ഞാൻഎണന്വകിദ്യാർഥകിഎ
ന്ചുവകിതശഷകി് കിച്ത്.ഒരർഥത്കിൽശബരകിമലക്ചുള്ളേലീർഥാടെം
തപാണലൊെകിരചുന്ചുഎണൻറഒാതരാണലതറ്റഴ്സ്െന്ർശെവചും.അ
യ്് ണെകാൊം,ഒ് ംവാവണരെചുംഎന്മട്കിൽ.ഡകി.വകിെെെബന്
ൊെകിരചുന്ചുശാസ്ോവ്;തഡാ.വകി.െകി.ഹാരകിസ്വാവരചും!

അയ്് ണെെചുംവാവണരെചുംകണ്തോണടാ് ംെകില‘പചുലകി’കണള
െചുംഅക്ാലംഎണൻറമചുന്കിൽണകാണ്ചുവന്ചുെകിർത്കി.എണൻറ
െമബപാെക്ാരൊെ,ഇത്ാൾമലൊളംെൂെകിതവഴ്െകിറ്റകിെകിൽ
അധ്യാപകൊെഅൻവർഅബ്ദചുല്ലൊെകിരചുന്ചുഅവരകിണലാരാ
ൾ.‘സ്കൂൾഒാഫ്ണലതറ്റഴ്െകി’ണൻറഡെറക്ടറാെകിരചുന്െതരബന്
ബപൊദകിണെസ്ഥാപെതമധാവകിെചുണടതെംബറകിൽേണൻറ‘െകിം
തഹബന്മഞ്’ത്കിൽേചുല്യബപോപതത്ാടചുകൂടകിഇരകിക്ചുന്ോ
െകിേചുറന്ടെചുന്പാേകിവാേകിൽ് ഴചുേകിലൂണടഒരകിക്തലക
ണ്കിട്ചുള്ളൂ.

ഹാരകിസ്ൊറകിതലക്ചുമടങ്ങാം.വാെെെകിലൂണടൊണ്
ഞാൻൊറകിണെകൂടചുേൽഅടചുത്ചുകണ്ത്.അേചുംഅബേ
െമബൈമാെവാെെണൊന്ചുമല്ല.തജാൺഎബബഹാമകിണൻറ
‘തെർച്തക്ാഴകി’ണക്ഴചുേകിെപേെംബകിരചുദപേെകാലത്ചു
േണന്വാെകിച്റ്ഹരംണകാണ്കിരചുന്ചു.അൊബമ്ദാെകികമാ
െആആത്മകഥെചുണടെകിലഅധ്യാെങ്ങൾപകിന്ലീട്വാെകി
ച്ചു.തമാഹെകൃഷ്െൻകാലടകിക്ചുംപകി.ടകി.ബകിെചുവകിെചുണമഴചു

േകിെഉദാരമാെഅവോരകികകളചുംഅയ്് ് െകിക്രചുണട‘കചു
േകിരണക്ാമ്കി’ണെഴചുേകിെപേെവചുംമെസ്കിലചുണ്റ്.മാഷ്മാർക്െകി
ണെെചുംദറകിദണെെചുംെന്ാെകിവാെകിച്ചുൾണക്ാണ്കിരചുന്ചു.ഇൗ
ജ്ഞാെദൂരത്കിെകി് ചുറംെകിന്ാണ്ഞാൻതഡാ.വകി.െകി.ഹാരകി
സ്എന്മെചുഷ്യണെകണ്ത്.ഒരചുതഷക്സ്പകിെർകഥാപാബേ
ണത്ത്ാണല,കെകിശമാെകിപറഞ്ാ‘ണടമ്സ്റ്റകി’ണല‘തബപാസ്പ
തരാവകിണെത്ാണല,െകിദ്ധാന്തവചുംജലീവകിേവചുംരാഷ്ബടലീെവചുംലാ
വെ്യതബാധവചുംഅരാജകവാെെെചുംതെർന്ചുെകിർമകിച്മാ
െണക്ാടചുങ്ാറ്റചുതപാണലആമെചുഷ്യണെഞാൻഅകന്ചുംെകി
ലത്ാണഴാണക്അടചുത്ചുെകിന്ചുംകണ്ചു.‘ൊത്ൻകാറ്ററ്’എന്റ്
‘ണടമ്സ്റ്റകി’ന്ഒരചുമലൊളപാേമചുണ്റ്.വകി.െകി.ഹാരകിസ്എന്
ധകിഷെശാലകിൊെെർവകലാശാലഅധ്യാപകെചുപാകമാെ
ഒതരണൊരചുരൂപകമാെത്.ആൊത്ൻകാറ്ററ്െകിലച്ചു.‘ഹെ
റമൻെകിൽ’എന്പചുരാേെമന്കിരത്കിലചുംപകിന്ലീട്െൂെകിതവഴ്
െകിറ്റകിക്ചുമചുന്കിലചുമാെകിബപവർത്കിച്‘സ്കൂൾഒാഫ്ണലതറ്റഴ്സ്
’അതോണടകൂടചുേൽബകമബദ്ധവചുംെകിട്ബപധാെവചുമാെകിമാ
റകിെകിട്ചുണ്ാവചും.ഇെകിഅവകിണടവകിെെെബന്ണെന്ചുംവകി.െകി.
ഹാരകിസ്എന്ചുംതപരാെആൊത്ൻകാറ്റചുകളചുണടെടചുല
ൊന്കിധ്യമകില്ലതല്ലാ.ഒാർമെചുണടപമ്െകിൽകഴചുണത്ാ് ംമചു
ങ്ങകിെകിന്റ്ഞാൻശരെംവകിളകിക്ചുകൊണ്̂ മചുതമ്ഇല്ലാോ
െഅയ്് ണെ,ഇത്ാൾണപാടചുന്ണെഇല്ലാോെവാവണര
െചുംഒാർത്ചുണകാണ്റ്.

‘ഒാർക്ചുന്വണരാണക്
അങ്ങണെതൊർക്ചുന്
ഇങ്ങണെതൊർക്ചുന്
െകിണന്തൊർക്ചുന്ചുഞാൻ’

(തജാെകിന്,ഡകി.വകിെെെബന്ൻ).

 Nm ̄  ³ Im äp I Ä
ആചാത്ൻകാറ്്നതിെച്ു.‘ഹസറ
മൻസതിൽ’എന്പുരാതനമന്തി
രത്തിെുംപതിന്ീെ്യൂനതിശവഴ്സതി
റ്തിക്ുമുന്തിെുമായതിപപവർത്തിച്
‘സ്കൂൾഒാേ്ലെശറ്ഴ്സ്’അശതാ
ലെകൂെുതൽപകമബദ്ധവുംചതിട്
പപധാനവുമായതിമാറതിയതിട്ുണ്ാ
വും.ഇനതിഅവതിലെവതിനയചപന്
ലനന്ുംവതി.സതി.ഹാരതിസ്എന്ും
ശപരായആചാ
ത്ൻകാറ്ുക
ളുലെചെുെ
സാന്തിധ്യ
മതിെ്ലശെ്ലാ.

എം.ൌഷാദ്

2017മാർച്റ്രണ്ാംവാരംോ
െൂർകട് ചുറത്റ്ണപാലലീ

സ്െടത്കിെഅേകിബകമങ്ങൾഭരെകൂട
െംവകിധാെങ്ങളചുണടവംശലീെമതൊഭാവ
ത്കിണൻറഏറ്റവചുംതമാശംഉദാഹരെങ്ങ
ളകിണലാന്ാെകിരചുന്ചു.തകാർമൻബലീച്ചുമചു
േൽഒട്ചുപചുറംവണരഏോണ്റ്രണ്ചുകകി
തലാമലീറ്റർസ്ഥലത്റ്എൺപതോളംമചുസ്
ലകിംവലീടചുകളകിലാണ്തകരളണപാലലീസ്ൊ
ൊട്ചുെടത്കിെത്.െൂറകിലധകികംവാഹെ
ങ്ങളചുംവലീട്ചുപകരെങ്ങളചുംജെൽെകില്ലചു
കളചുംണപാലലീസ്അടകിച്ചുേർത്ചു.ൈചുരചു
േരാവസ്ഥെകിലചുള്ളതരാൈകികളചുണടെകികകി
ത്സണച്ലവകിെചുള്ളപെംതപാലചുംണകാള്ള
െടകിച്ചു.ഉമ്മമാരചുണടകൺമചുന്കിലകിട്റ്ആ
ൺമക്ണളഇടകിച്ചുവലീഴ്ത്കി.ഏറ്റവചുംെചുരചു
ങ്ങകിെത്ഒരചുതകാടകിെകിലധകികംരൂപെചുണട
ൊശെഷ്ടംവരചുത്കിെോെകിൊട്ചുകാർ
പറെചുന്ചു.ലലീഗ്̂ െകി.പകി.എംെംഘർഷം
ബപതദശത്റ്െകിലെകിൽക്ചുന്േകിണൻറമറവകി
ൽ,അേകിണെഅമർച്ണെയ്ാണെന്വ്യാ
തജെൊണ്ണപാലലീസ്അേകിബകൂരവചുംമ
െചുഷ്യേ്വരഹകിേവചുമാെകിണപരചുമാറകിെത്.
സ്ബേലീകളചുംകചുട്കികളചുമാണ്ണപാലലീെകിണ
ൻറകാെകികതശഷകിബപകടെത്കിെചുംവം
ശലീൊധകിതക്ഷപങ്ങൾക്ചുംതെരകിട്കിരൊ
െത്എന്ത്ബപതേ്യകംബശതദ്ധെമാണ്.

ോെൂർഭരെകൂടഭലീകരേതൊടചുള്ള
ഒരചുെർൈാത്മകബപേകികരെമാണ്ഹചു

ഗദഫറഹ്മാൻെംവകിധാെംണെയ്േ
‘വരട്ചുണൊറകി’എന്െലച്കിബേം.55മകിെകി
റ്ററ്ഗദർഘ്യത്കിൽതഡാക്യചു^ഫകിക്ഷൻ
ഗശലകിെകിൽെകിബേലീകരകിച്െകിെകിമതൊ
ളകിഡാരകിറ്റകിെൂത്റ്മൂവ്ണമൻറാണ്െകിർമകി
ച്ത്.ോെൂർെംഭവത്കിണൻറതമൽെൂ
െകിേെംഭവങ്ങണള,ഇരകളചുണടെചുംദൃ
ക്ൊക്ഷകികളചുണടെചുംഅഭകിമചുഖങ്ങളകിലൂ
ണടെകിെകിമതഡാക്യചുണമൻറ്ണെയ്ചുന്ചു.
അതോണടാ് ം,െമ്മചുണടൊട്കിൽമചുമ്ചു
കാൊത്വകിധത്കിൽഭാവൊപരമാെ
െംഭവശകലങ്ങൾഅതോടചുതെർത്ചു
ണവക്ചുകെചുംണെയ്ചുന്ചു.ഗവക്ംമചുഹ
മ്മദ്ബഷലീറകിണൻറഒരചുജെബപകിെകഥെചു
ണടദൃശ്യാവകിഷ്കാരവചുംവ്യേ്യസ്േൊ
മ്ത്കികെകിലെകിൽണപട്രണ്ചുതപരചുണടബപ
െെവചുംെമാന്തരമാെകിമചുതന്ാട്ചുതപാ
കചുന്ചുണ്റ്െകിെകിമെകിൽ.

ൊബമ്ദാെകികമാെകലാപതഡാക്യചു
ണമൻററകികതളാട്ഉള്ളടക്ത്കിലചുംഗശ
ലകിെകിലചുംെകിെകിമമെഃപൂർവമാെഅകലം
പാലകിക്ചുന്ചു.ഭാവെെചുംൊഥാർഥ്യവചും
ഇടകലർത്കിെചുള്ളഅവേരെംെർൈാ
ത്മകമാെകെത്ബപഹരതശഷകിസ്ഫചുരകി
്കിക്ചുന്പലെന്ർഭങ്ങളചുമചുണ്റ്.െകിരാശ
െചുറ്റേചുംപരകിതദവെപരവചുമാെതഡാക്യചു
ണമതൻറഷൻപാരമ്ര്യതത്ാട്വകിതൊജകി
ച്ചുണകാണ്റ്,കറചുത്ഹാെ്യത്കിലൂണട
െചുംരാഷ്ബടലീെബപേ്യചുൽപന്മേകിേ്വമചുള്ള
ദൃശ്യഭാവെകളകിലൂണടെചുംഎന്ാൽ,ലളകി
േമാെപരകിെരെതത്ാണടെചുംെമകാ
ലകികതൊദ്യങ്ങണളതെരകിടാൊവചുണമന്റ്
ഇൗബശമംഒാർമണ്ടചുത്ചുന്ചു.രാഷ്ബടലീ
െമാെകിെകിെകിമണെയ്ചുകഎന്ത്ദൃശ്യമാ
ധ്യമത്കിണൻറേലത്കിൽഎബേതത്ാളം
െർൈാത്മകമാക്ാണമന്വാേകിൽ‘വരട്ചു
ണൊറകി’േചുറന്കിടചുന്ചു.അതേെമെം,അ
ത്അതങ്ങെറ്റംഉത്രവാദകിത്പൂർെം
ണെതയ്ണ്കർത്വ്യംകൂടകിൊണ്.ോ
െൂർെംഭവത്കിണൻറആഴണത്െചുംമചുറകി
വകിണൻറേലീബവേണെെചുംലാഘവത്കിലല്ല
‘വരട്ചുണൊറകി’െമലീപകിച്കിട്ചുള്ളത്എന്ത്
ആശ്വാെമാണ്.കൂടചുേൽകരചുേതലാണട
െചുംെൂക്ഷറ്മേതൊണടെചുമചുള്ള,വരാെകിരകി
ക്ചുന്ണപാട്കിണത്റകികളചുണടെൂെെൊ
െകിഇേകിണെേലീർച്ൊെചുംകാൊം.ഭാവ
ൊത്മകആഖ്യാെങ്ങളചുണടെചുംകറചുത്
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ഹാെ്യത്കിണൻറെചുംആതക്ഷപഹാെ്യത്കി
ണൻറെചുംരെച്രടകിണെതബാധപൂർവംതഭദകി
ച്റ്െഥാർഥെംഭവകഥെങ്ങൾആവർത്കി
ച്ചുകടന്ചുവരചുന്ചുണ്റ്‘വരട്ചുണൊറകിെകിൽ.’ഭ
രെകൂടഭലീകരേതെരകിട്െചുഭവകിച്ജെങ്ങൾ
തഡാക്യചുണമതൻറഷണൻറഇത്രംഗശലകിക
ണളഎങ്ങണെകാെചുണമന്േചുംബപധാെണ്
ട്കാര്യമാണ്.ൊമൂഹകികെലീേകിെചുണടഅടകി
െന്തരബപശ്െങ്ങണളകാഴ്െെചുണട/െകിന്തെചു
ണടതകബന്സ്ഥാെത്റ്കരചുേതലാണടെചുംക
രചുതത്ാണടെചുംബപേകിഷ്േകിക്ചുന്,അേകിതല
ക്റ്സ്ഥാെകിൊെദാർശെകിക^ൊമൂഹകിക
െമെ്യകണളഇഴതെർക്ചുന്കചുണറതെണറ
രെെകണള‘വരട്ചുണൊറകി’ബപവെകിക്ചുന്ചുണ്റ്.
ഭാവെെകിലചുള്ളതദശവചുംമെചുഷ്യരചുംെഥാർ

ഥെംഭവത്കിണലതദശവചുംമെചുഷ്യരചുംേമ്മകി
ൽഅന്തരമകില്ലാണേ,െകിരവധകിജലീവകിേശകല
ങ്ങണളൊമൂഹകികശാസ്ബേഅടരചുകളചുണട
െങ്ലീർെേതൊണടത്ണന്,ദൃശ്യഭാഷെചു
ണടപലൊധ്യേകളകിലൂണടപറെചുന്ത്പചു
േചുമെചുള്ളകാര്യമാണ്.ഗകകാര്യംണെയ്ചു
ന്വകിഷെണത്ക്ചുറകിച്ചുംഗകെകിലചുള്ളമാ
ധ്യമണത്ക്ചുറകിച്ചുംതബാധ്യവചുംഗധര്യവചുമചു
ണണ്ങ്കിതലഇങ്ങണെൊധ്യമാകൂ.ൊതങ്േകി
കപരകിമകിേകികണളെർൈാത്മകേെചുംരാഷ്ബടലീ
െവചുംണകാണ്റ്പകിന്തള്ളചുന്ഇൗെകിെകിമഹചു
ഗദഫറഹ്മാണൻറപചുറത്ചുവരചുന്ഒന്ാമ
ണത്െകിെകിമൊണ്.അൽത്ാഫ്ആണ്കാ
മറെചുംഎഡകിറ്റകിങ്ങചുംെകിർവഹകിച്കിരകിക്ചുന്ത്.
െകിെകിമെൂട്യൂബകിൽലഭ്യമാണ്.ഹുശദഫേഹ്മാൻ

നതിരാേയുറ്തുംപരതിശദവനപരവുമായശഡാക്യുലമശൻറഷൻ
പാരമ്പര്യശത്ാെ്വതിശയാജതിച്ുലകാണ്്,കറുത്

ഹാസ്യത്തിെൂലെയുംരാഷ്പെീയപപത്യുൽപന്മതതിത്വമുള്
ദൃേ്യഭാവനകളതിെൂലെയുംഎന്ാൽ,െളതിതമായ

പരതിചരണശത്ാലെയുംസമകാെതികശചാദ്യങ്ലള
ശനരതിൊനാവുലമന്്ഇൗപേമംഒാർമലപെെുത്ുന്ു.

രാഷ്പെീയമായതിസതിനതിമലചയ്ുകഎന്ത്ദൃേ്യമാധ്യമത്തിലൻറ
തെത്തിൽഎപതശത്ാളംസർഗാത്മകമാക്ാലമന്

വാതതിൽ‘വരട്ുലചാറതി’തുറന്തിെുന്ു.

‘വേട്ുക്ോേി’
കഡാക്ുക്മൻേേിയുക്ട

ക്രാസ്റ്റർ

വി.സി.ഹാേിസ്
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അയ്യപ്പ്ണടിക്കരുകട
തടിരകഞെടുത്െവടിതെൾ
അയ്യപ്പ്ണടിക്കർ
പപജ്:303,വടില:290.00
ഡടി.സടിബുെ്സ്

കാവ്യഭാവെെചുണടഭകിന്വഴകി
കളകിലൂണടെഞ്ാരംദൃശ്യമാ
കചുന്കവകിേകളചുണടെമാ
ഹാരം.വ്യേ്യസ്േവൃക്ഷങ്ങ
ളചുണടണെന്റ്തോന്കി് കിക്ചു
ന്കവകിേപതക്ഷ,ഒന്കിണൻ
റഗവവകിധ്യമാർന്ശകിഖരങ്ങ
ളാകചുന്ചു.

െറു ത്പാൽ(െവടിത)
െൽപറ്നാരായണൻ
പപജ്:104,വടില:100.00
മാതൃഭൂമടിബുെ്സ്

കവകിേെകിലൂണടമാബേംആവകി
ഷ്കൃേമാവചുന്െകിശേബ്ദേ
കളാണ്കൽപറ്റൊരാെെണ
ൻറകവകിേകൾ.െൂക്ഷമമാെ
െംതവദെക്ഷമേെൽകചുന്
കവകിേകളാണ്ഇവണെല്ലാം.

ആൊശവാണടിക്കാലടം(ഓർമ)
യു.എ.ഖാദർ
പപജ്:128,വടില:125.00
പൂർണപബ്ടിപക്കഷൻസ്

േൃതക്ാട്ൂർകഥകളകിലൂണടമ
ലൊളകിണെതവറകിണട്ാരചുതദ
ശതത്ക്റ്ആെെകിച്െചു.എ.
ഖാദറകിണൻറഓർമകളചുണടപചു
സ്േകം.ആകാശവാെകിെകി
ൽതജാലകിണക്ത്കിെതശഷമചു
ള്ളഅവകിടണത്ഓർമകളാ
ണ്ഇേകിണൻറഉള്ളടക്ം.

ൊസർപൊട്(െവടിത)
സുറാബ്
പപജ്:64,വടില:70.00
ത്രീൻബുെ്സ്

എഴചുത്ചുകാരെകിണലആന്തരകി
കെഞ്ാരത്കിണൻറതവദെ
കൾ,െർൈതവദെെചുണടവകി
ങ്ങലചുകൾ,വകിൊരങ്ങൾഎ
ന്കിവഅടൊളണ്ടചുത്ചുന്ചു.
വടക്ൻണമാഴകിെചുണടകാവ്യവ
ഴകികളചുംതരഖണ്ടചുത്ചുന്ചു.

സരീതബാലലൻ(െവടിത)
അനടിൽകെ.െുറുപ്ൻ
പപജ്:72,വടില:100.00
സാപെതടംപബ്ടിപക്കഷൻസ്

െവലീെമാെബകിംബങ്ങളചുംഇ
തമജറകികളചുംരൂപകങ്ങളചുംണകാ
ണ്റ്െകിർവെകിക്ാൊവാത്
െമകാലകികജലീവകിേെമെ്യ
കണളെകിർധാരെംണെയ്ചുന്
കവകിേകൾ.

ലദവക്കളടി(െഥ)
അജടിപജഷ്പച്ചാട്്
പപജ്:166,വടില:160.00
ഡടി.സടിബുെ്സ്

ൊട്റകിവചുകളചുണടബൗദ്ധകിക
ഗപേൃകണത്അെചുഭവാവകി
ഷ്കാരമാെകിപകർത്ചുന്ക
ഥകൾ.ആശെങ്ങളകിലചുംമെചു
ഷ്യണൻറഭാവകിെകിലചുമചുള്ളവകി
ശ്വാെണത്മറകികടക്ചുന്പ
ത്ചുകഥകൾ.

പപഥർപാഞ്ചലടി(പനാവൽ)
ബടിഭൂതടിഭൂഷൻബപന്ദാപാധ്യായ
വടിവ.ലരീലസർക്കാർ
പപജ്:328,വടില:310.00
ഡടി.സടിബുെ്സ്

െേ്യജകിത്റ്റാെചുണടവകിഖ്യാ
േെലച്കിബേത്കിന്ആസ്പദ
മാെതൊവൽ.ഇന്ത്യൻബൈാ
മജലീവകിേത്കിണൻറതെർമചു
ഖംകാെകിക്ചുന്ഇൗകൃേകി
വകിവകിധതലാകഭാഷകളകിതല
ക്റ്വകിവർത്െംണെയ്ണ്
ട്കിട്ചുണ്റ്.

ഇങ്്വടിലാബ്(പനാവൽ)
ഹടംസആലുങ്ങൽ
പപജ്:183വടില:190.00
പു.െ.സവണ്ൂർ

കകിഴക്ൻഏറൊടകിണൻറതൊ
രപടർന്ണെറചുത്ചുെകിൽപകിണ
ൻറകഥ.െഖാവ്കചുഞ്ാ
ലകിെചുണടജലീവകിേത്കിണൻറപ
ശ്ാത്ലത്കിൽഎഴചുേണ്
ട്കൃേകി.

തഡാ.ശബ്െഎസ്.

“ആഇബ്ലലീെകിതൊണടാന്ചുംപറഞ്കിട്റ്ഒ
രചുകാര്യവചുമകില്ലതമാതള.തമാളാബപഷ

റകിണൻറൈചുളകികഇങ്ങറ്എഴചുേകിേതന്ക്റ്.രണ്ചുമൂ
ന്ചുതപതരന്റ്എണ്ഗ്െകകിട്ലീന്.അെകിന്ഞാ
ൻവാങ്ങകിതക്ാളാ”^ഗകെകിൽണകട്കിെകിരകിക്ചുന്
ബകി.പകിഅ് ാരറ്റസ്അഴകിണച്ടചുത്റ്,മരചുന്റ്കചുറകി
്ടകിവാങ്ങചുന്േകിെകിടെകിൽെബലീെചുമ്മപറഞ്ചു.
ഒ.പകിെകില്േകിരക്കിണല്ലങ്കിൽെബലീെചുമ്മകഥേചുട
ങ്ങചും.കഥകൾെകിറണെെ്വന്തക്ാരാെപശചുവചും
ആടചുംതകാഴകികളചുംതെെെചുംതെമ്ചുംവാഴെചും
ഒണക്ൊെകിരകിക്ചും.

“അറചുപണത്ട്റ്വെസ്ാെകിതമാണള.ഇക്ാലം
വണരഓണറടചുത്ചുെകിന്റ്കകിട്ാത്സ്തെഹാഅ
വറ്റകളചുണടഅടചുത്ചുെകിന്ചുംകകിട്ചുതന്.”വകില്ലൻ
ഭർത്ാവചുംബപെെെഷ്ടവചുംഇബ്ലലീസ്വകിളകി
െചുംഒണക്അണ്ാഒന്ൂണടണകാഴചുക്ചും.

െബലീെചുമ്മാണൻറകാച്കിെഎണ്െചുണടമാ
ഹാത്മ്യംതഹാസ്പകിറ്റലകിൽപലരകിൽെകിന്ാെകി
തകട്ചു.കഞ്ണ്കിഇലെചുംണെമ്രത്കിെചുംഗമ
ലാഞ്കിെചുംെല്ലകാച്കിെണവളകിണച്ണ്െചുംപകി
ണന്െബലീെചുമ്മാണൻറണപാടകിഗക്കളചുംതെർ
ന്െല്ലകകിടകിലൻഎണ്.െരച്മചുടകികറചുകണറക
റചുത്േചുംകഷണ്കികെറകിെഭർത്ാവകിണൻറേ
ലെകിൽമചുടകിണപാടകിച്ചുവരാൻേചുടങ്ങകിെേചുംമചു
ടകിെചുണടകെംകൂടകിെേചുംഒണക്ൊെകിഎണ്ക്റ്
പരെ്യംകൂടകിത്ചുടങ്ങകി.

ഉ് ചു് ാണെപചുറത്ചുെകിർത്കിൊണ്അന്ചും
െബലീെചുമ്മകൺെൾട്കിങ്റൂമകിെകതത്ക്റ്വ
ന്ത്.സ്റ്റൂൾഎെകിക്രകികകിതലക്റ്വലകിച്കിട്റ്,ണെ
വകിക്ടചുത്ചുവന്റ്പേചുണക്പറഞ്ചു:

“എണ്ക്റ്െല്ലണെലവാതമാണളഇണ്ാ.തോ
െഗപെകകിട്ചുന്ചുണ്റ്.ഓതറാട്പറഞ്കിെകില്ല.
പറഞ്ാ,ണപാരക്റ്ണപെകിൻറ്അടകിക്ാൊ,മ
േകില്ണകട്ാൊഎണന്ാണക്പറഞ്ചുഗപെ
െചുംവാങ്ങലീട്റ്തപാകചും.അോ,തമാതളാട്െ്വകാ
ര്യംപറണഞ്.ഗപെഎല്ലാംഅങ്ങറ്ണകാടചു
ത്ാഎെക്റ്ഉടചുേചുെകിവാങ്ങാെചുംൈചുളകികവാ
ങ്ങാെചുംഎല്ലാംആര്േരാൊ.എണൻറകാര്യ
ണമാന്ചുംമൂ് ര്തൊക്ചുകെചുംഇല്ല.”

ഇൻജക്ഷൻറൂമകിെചുമചുന്കിലൂണടൊണ്ൊ
െകചുടകിക്ാൻതപാെത്.തപാകചുതമ്ാകണ്ാടകി
െകിതലണക്ാന്ചുപാളകിതൊക്കി.െബലീെചുമ്മപറ
ഞ്ത്ശരകിൊെതല്ലാ.മചുടകിെതല്ലാെംതമാശ
മാെകിരകിക്ചുന്ചു.എണ്േട്ാണേഉെങ്ങകിവരണ്കി
രകിക്ചുവാ.െകിലരചുണടമെസ്ചുംഅേചുതപാണലൊ
െണബേ.െെവചുേട്ാണേവരണ്ചുെങ്ങകി...അ
േചുംപറണഞ്ാരചുദലീർഘെകിശ്വാെതത്ാണടൊ
ണ്െബലീെചുമ്മഅന്റ്കൺെൾട്കിങ്റൂംവകിട്ചു
തപാെത്.

“എന്താമാഡം,ൌന്ര്യംകൂടകിതൊഎന്റ്
തൊക്ചുവാതൊ?”

കണ്ാടകിക്ചുമചുന്കിണലഎത്കിതൊട്ംസ്റ്റാഫ്
കണ്ചുപകിടകിച്കിരകിക്ചുന്ചു.ഇെകിെകിത്ാ‘വധ’ത്കി
െചുഅേചുമേകി.ഒരചുഇളകിഭ്യച്കിരകിെചുംെകിരകിച്ചു,‘തപാ
ടലീണകാബന്തംപല്ലകി’എന്റ്മെസ്കിൽബപാകകിണക്ാ
ണ്റ്അവകിണടെകിന്റ്രക്ഷണ്ട്ചു.’‘രണ്ചുകചു് കിഎ
ണ്ക്റ്െബലീെചുമ്മാതൊട്പറൊം,അണല്ലമാ
ഡം?’’,പചുറകകിൽെകിന്ാതരാവകിളകിച്ചുതൊദകിച്ത്,

ഉെർന്ചുവന്െകിരകിെകിൽമചുങ്ങകിത്ാെകി.
ണെമ്മലീൻണകാേകിമൂത്ാണ്ഞാെറാഴ്െതമാ

ണെെചുംകൂട്കിപചുഴക്രക്ചുള്ളമലീൻകടക്ചുതപാെ
ത്.പാലത്കിെകി് ചുറത്റ്വണ്കിഗെഡ്ആക്കി
െകിർത്ചുതമ്ാേണന്കണ്ചു,െബലീെചുമ്മാണൻറ
വളഞ്കാലൻകചുട.വെലകിൽകചുെകിഞ്ചുെകിന്റ്
എതന്താപരേചുകൊണ്.ണവളചുതക്െകിരകിച്ചുണകാ
ണ്റ്െബലീെചുമ്മഅടചുതത്ക്റ്വന്ചു.ഗകെകിറ
ണെകഞ്ണ്കിണച്ടകിെചുണടേണ്ചുകൾ.

“എണ്കാച്ാൊതമാണള,ഇേചുണണ്ങ്കിതല
എണ്െന്ാവൂ”^കഞ്ണ്കിണച്ടകികൾഉെർ
ത്കികാെകിതച്ാണ്റ്െബലീെചുമ്മപറഞ്ചുേചുട
ങ്ങകി.പറഞ്ചുപറഞ്ചുവർത്മാെംഉ് ചു് െകി
ലചുംഎത്കി.

“വലീട്കില്ണവറചുണേഇരകിക്ചുന്തല്ല,ണപാഴവ
ണരെടന്ചുവരാണമന്ചുപറഞ്കിട്റ്ഓറ്തകക്ചു
ന്കില്ല.അണേങ്ങണെൊ,എണൻറകൂണടെടക്ാ
ൻപതണ്ആഇബ്ലലീെകിെചുഇഷ്ടമല്ലതല്ലാ.ഒ
ന്കിച്ചുെകിന്കിട്തല്ലമെചുഷ്യന്ാര്സ്തെഹംകാ
െകിക്ചുതന്?”

അണോരചുവല്ലാത്തൊദ്യംേണന്.േകിരകിച്ചു
കാറകിൽകെറാൻതെരത്റ്ഞാണൊരചുമറചുതൊ
ദ്യണമറകിഞ്ചു:“തെരകിട്റ്കാെചുതമ്ാഴചുംഉമ്മചുമ്മഉ
്ചു് ാണെ‘ഇബ്ലലീസ്’എന്റ്േണന്ൊതൊവകി
ളകിക്ചുണന്?”

“ഇബ്ലലീൊൊലചുംപടതച്ാൊൊലചും
സ്തെഹംകാട്കിത്രകികേണന്ണെയ്െം.”അ
േചുംപറഞ്ചുെബലീെചുമ്മേകിരക്കിട്റ്െടന്ചു
തപാെകി.

അേകിെടചുത്ആഴ്െൊണ്െബലീെചുമ്മണെ
അഡ്മകിറ്ററ്ണെയ്േത്.പെകിെചുംശ്വാെംമചുട്ലചും.
അെകിെത്കിെചുണടകല്യാെത്കിരക്ചുകളകിലാെകി
രചുന്ചുഞാൻ.പചുലർണച്ൊണ്തഹാസ്പകിറ്റലകി
ൽെകിന്റ്തഫാൺവന്ത്.

“െബലീെചുമ്മതപാെകി.േലതശേരലീന്ചുതകാഴകി
തക്ാതട്ക്റ്ണറഫർണെയ്േോെകിരചുന്ചു.എത്ചു
തമ്ാൾേണന്ൈാസ്പകിങ്ആെകിരചുന്ചു.ട്യൂബ്ഇ
ട്റ്കൃബേകിമശ്വാെംണകാടചുണത്ങ്കിലചുംകൂണടആ
ണളകകിട്ലീല്ല.ആംബചുലൻെകിൽണവണച്ാണക്മാ
ഡണത്തൊദകിക്ചുന്ചുണ്ാെകിരചുന്ചു.”

കല്യാെ് കിതറ്റന്റ്,ലലീവ്േലീർന്ചുതജാെകിൻണെ
യ്േദകിവെംേണന്സ്റ്റാഫകിണെെചുംകൂട്കിെബലീ
െചുമ്മെചുണടവലീടതെ്വഷകിച്ചുതപാെകി.വലീട്മചുഴചുവ
ൻഉമ്മചുമ്മെചുണടേചുടകി് ചുകളാെകിരചുന്ചു.പറമ്കി
ണലപശചുണത്ാഴചുത്റ്മചുേൽമചുറ്റത്കിെേകിരകിണല
കഞ്ണ്കിണച്ടകികൾവണര.തെർത്മഴൊറചു
ന്ചുണ്ാെകിരചുന്ചു.ൊെകചുടകിച്കിറങ്ങചുതമ്ാഴാണ്
ഉ് ചു് ണെകണ്ത്.ബക്റ്റകിൽണവള്ളവചുമാെകി
തപാെകികഞ്ണ്കിണച്ടകികൾെെക്ചുന്ചു.

“ഉമ്മതപാതെ് കിണന്ഉ് ഇങ്ങൊ.കചുടെചും
െൂടകിതപാെകിെകിന്റ്കഞ്ണ്കിക്ചുെെക്ചും”

ഒേചുക്ചുകല്ലകിറങ്ങചുതമ്ാകചുടെചുണമടചുത്റ്ഞ
ങ്ങൾക്റ്പചുറണകഉ് ചു് െചുംവന്ചു.മഴെെൊ
േകിരകിക്ാൻകചുടഞങ്ങൾക്ചുകൂടകിെലീട്കിണക്ാണ്റ്
ഉ് ചു് പറഞ്ചു.

“കഞ്ണ്കിഉെങ്ങകിത്ാൊഓക്റ്എടതങ്ങ
റാ.ആണകെചുെകി് ാെകിതപാവൂണല?എണ്ക്റ്
ഏൽപകിച്ആൾക്ാതരാട്എന്താപറൊ?”

തകാരകിണച്ാരകിെചുന്മഴെകിലചുംഅവകിണടണൊ
ണക്കാച്കിെഎണ്െചുണടമെംെകിറെചുന്ത്
ഞാെറകിഞ്ചു...

I  ª    ®n

രാഘവൻഅതത്ാളകി

അെകിത്ണ്ട്ചു
തപാകാേകിരകിക്ാൻ

ഞാണെണന്ത്ണന്
കഴചുകകിണെടചുക്ചുകൊണ്.

എബേേചുടച്കിട്ചുംണവളചുക്ാത്
െകിലദചുർവകിൊരങ്ങളചുണ്റ്.

ണപാരചുത്ണ്ട്റ്
തപാകാമ്റ്റകില്ലാന്വൾ
കരഞ്ചുപറഞ്കിട്ചും

ഞാണെണൻറ
തേരചുപാെകിക്ചുവാൻ

അവണളത്ണന്
െചുകത്കിൽണകട്കി.

കചുേകിരെല്ലാത്േകിൊൽ
വളഞ്ചുപചുളഞ്റ്

അവളകിണ്ാഴചും
എന്കിൽത്ണന്

വരകിണഞ്ാട്കിെകിൽക്ചുന്ചു.
അെകിത്ണ്ടാത്
വാക്ചുകളകിലാെമ്മ

എണന്
ണപറ്റണേന്ാരചുമറകിഞ്കില്ല.

sN¯w

തജക്ബ്ഏബബഹാം

വകി സ്മൃേകികളചുണടെചുംസ്മൃേകികളചു
ണടെചുംകഥകളാണ്തലാകൊ

ഹകിേ്യത്കിണലമകികച്ഈടചുണവ് ചുകൾ.വ്യ
കറ്േകിെചുംെരകിബേവചുംരാഷ്ബടലീെവചുംസ്ഥല
രാശകികളചുംെമെമാപകിെകികളചുംഏറ്റചുമചുട്ചു
ന്വകിെകിബേമാെബപതഹളകികൊെജലീവകിേ
ണത്വലീണണ്ടചുക്ലാണ്െല്ലൊഹകിേ്യം.
ഓർമെചുണടെൂക്ഷറ്മഅടരചുകളകിലൂണടെ
ഞ്രകിച്റ്വകിബഭമമാെതലാകങ്ങൾേലീർക്ചുക
ൊണ്ഇത്വെണത്ൊഹകിേ്യത്കിെചു
ളളണൊതബൽെമ്മാെംതെടകിെബബകിട്ലീഷ്
എഴചുത്ചുകാരെചുംജാ് െലീസ്വംശജെചുമാ
െകെചുതവാഇഷകിൈചുതറാ.

1989ണലമാൻബചുക്ർഗബപസ്തെടകിെ
ഈഎഴചുത്ചുകാരണൻറ‘ദറകിണമയ്ൻസ്ഓ
ഫ്ദതഡ’എന്തൊവൽതലാതകാത്ര
ബശദ്ധതെടകിെകൃേകിൊണ്.തലാകണമമ്ാടചു
മചുളളവാെെക്ാരചുണടഹൃദെംകവർന്
ഈരെെ1993ൽഅബഭപാളകിെകിലചുണമത്കി.

തലാർഡ്ഡാർലകിങ്ടണൻറകചുശകിെകിക്ാ
രൊെകിരചുന്ചുസ്റ്റലീവൻസ്.േണൻറപകിോ
വകിണെത്ാണലെൂക്ഷറ്മേെചുംവകിതധെേ്വ
വചുമചുളളഒരചുഇംഗ്ലീഷ്ബട്ലറാണ്അൊ
ൾ.അടകിമചുടകികർക്ശക്ാരൊെ,കചുശകിെകി
ക്ാരൊെസ്റ്റലീവൻസ്അേകിഥകിെൽക്ാര
തവളകളകിലചുംകചുശകിെകിെകിലചുംബപഭചുവകിന്തെ
രചുംവകിധംആേകിഥ്യത്കിണൻറഅന്തസ്ചുംആ
ഭകിജാേ്യവചുംകാത്ചുെൂക്ഷകിക്ചുന്േകിൽബശ
ദ്ധാലചുവാെകിബപഭചുവകിണെമൂന്റ്പേകിറ്റാണ്ചുക
തളാളംതെവകിച്ചു.ബപഭചുവാകണട്കചുശകിെകിക്ാ
രണൻറെകിസ്േചുലമാെതെവെണത്ബപകലീർ
ത്കിക്ാണേരണ്ാംതലാകെചുദ്ധകാലണത്
ക്ചുറകിച്ചുളളെൂതടറകിെെർച്കളകിലചുംരാഷ്
ബടലീെെലീക്ങ്ങളകിലചുംവ്യാപരകിച്കിരചുന്ഒരചുൊ
െകിപക്ഷപാേകിൊെകിരചുന്ചു.ബപഭചുഭവെംമകി
ക്ത്ാഴചുംരാഷ്ബടലീെെർച്കളചുണടതവദകി
െചുമാെകിരചുന്ചു.

തൊവലാരംഭകിക്ചുതമ്ാൾേണൻറപഴെ
െഹബപവർത്കെചുംണവലകിങ്ടൺബപഭചുഭ
വെത്കിണൻറെൂക്ഷകി് ചുകാരകിെചുമാെകിരചുന്
മകിസ്ണകൻറൻഎഴചുേകിെഒരചുകത്റ്അൊ
ണളതേടകിണെത്ചുന്ചു.പഴെകാലണത്ഓർ
മകൾെകിറഞ്ഒരചുകത്റ്,ഒ് ംേണൻറദാ
മ്േ്യത്കിണലണപാരചുത്തക്ടചുകളചുംണകൻ
റൻകത്കിൽെൂെകി് കിച്കിരചുന്ചു.കത്ചുവാ
െകിക്ചുന്തോണടെഹബപവർത്കണെകാ
ൊെചുളളഅദമ്യമാെആബൈഹംസ്റ്റലീവൻ
െകിൽഉടണലടചുക്ചുന്ചു.ോെവണരബപെെകി
ച്കിരചുതന്ാ?അവർേണന്തൊ?ഇല്ല.രണ്ചു
െല്ലതജാലകിക്ാർേമ്മകിലചുളളഉൗഷ്മളമാെ
ബന്ംമാബേമാെകിരചുന്ചുഅത്.ഇങ്ങണെപ
ലവകിധെകിന്തകൾഅൊണളതവട്ൊടചുന്ചു.
േണൻറഇത്ാഴണത്െജമാെൊെമകിസ്
റ്റർഫാരതഡെചുണടകാറകിൽമകിസ്ണകൻറ
ണെകാൊെചുംകഴകിെചുണമങ്കിൽഫാരതഡ

െചുണടഭവെത്കിണലണോഴകിൽെംഘത്കി
തലക്റ്ക്ഷെകിക്െണമന്ചുംവകിൊരകിച്റ്അ
ൊൾഇംഗ്ണ്കിണലബൈാമബപതദശങ്ങൾോ
ണ്കിഒരചുകാർൊബേെടത്ചുകൊണ്.ൊ
ബേെകിലചുടെലീളംമധചുരകിക്ചുന്േചുംകയ്തപറകി
െേചുമാെപലവകിധഓർമകൾകചുശകിെകിക്ാ
രണെതേടകിണെത്ചുന്ചു.

ൊബേെചുണടഅന്ത്യത്കിൽഇരചുവരചുംക
ണ്ചുമചുട്ചുന്ചു.മകിസ്ണകൻറെകിത്ാൾമകിെകി
സ്ണബന്ാണ്.20വർഷമാെഅവരചുണട
വകിവാഹജലീവകിേംഒരചുപരാജെമാെകിരചുണന്

ന്റ്സ്റ്റലീവൻസ്അറകിെചുന്ചു.എങ്കിലചുംഅ
വർഭർത്ാവകിണൊ് ംജലീവകിച്ചു.മചുത്ശേലീ
ണെന്റ്വകിളകിക്ാണൊരാൾഉടണെണെത്ചും.
ണവലകിങ്ടൺബപഭചുഭവെത്കിണലേങ്ങളചുണട
െലീണ്ഔതദ്യാൈകികജലീവകിേംഇരചുവരചുംഓർ
ണത്ടചുക്ചുന്ചു.ഇടക്റ്െഷ്ടണ്ട്ബപെെം
െഷ്ടണ്ട്അവെരംഎല്ലാംസ്റ്റലീവൻെകി
ണെതവട്ൊടചുന്ചു.

പഴെെഹബപവർത്കണെകണ്ചുമടങ്ങചു
തമ്ാൾദകിവെത്കിണൻറബാക്കിതപാണലേ
ണൻറജലീവകിേൊൊംഓർമകളാൽവലീണണ്

ടചുക്ാൻഅൊൾേലീരചുമാെകിക്ചുന്ചു.
ആഭകിജാേ്യത്കിണൻറവ്യാജെങ്ൽപങ്ങ

ൾ,ദലീർഘെംഭാഷെങ്ങളചുംെഷ്ടണ്ട്ദകി
വെങ്ങളചും,വാർധക്യവചുംഓർമകളചും,ബപ
െെംഓർമകൾ,രാഷ്ബടലീെവചുംപക്ഷപാേകി
േ്വവചുംേചുടങ്ങകിഒരചുപാട്ആശെങ്ങളകിതലക്റ്
െൂക്ഷറ്മമാെകിബപതവശകിക്ചുന്കെചുതവാഇ
ഷകിൈചുതറാെചുണടഈക്ാെകിക്തൊവൽെ
ൽമാൻറചുഷ്ദകിഉൾണ് ണടെകിരവധകിഎഴചു
ത്ചുകാണരവകിസ്മെകി് കിച്രെെകൂടകിൊണ്.

l 

Ip in \n ¡m   s³d Ip ¼ km  § Ä
ലനാശബൽ
സമ്ാനശജതാവായ
കസുശവാ
ഇഷതിഗുശറായുലെ
‘ദറതിലമയ്ൻസ്
ഓേ്ദശഡ’എന്
ശനാവെതിലനകുറതിച്്

േിപതീകേണപം:ഷാഹുൽഹമീദ്ലക.െതി

കസുകവാഇഷിേുകോ
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അ
ഭപി

െയു
ഖ

കം

ടകി.ഡകി.രാമകൃഷ്െൻ\പകി.പകി.ബപശാന്തറ്

കനവ്തുലൈന്തവൾനാൻ
കവിലതമറന്തവൾനാൻ
കാതൽകരിന്തവൾനാൻ
കർപ്പ്മുറിന്തവൾനാൻ
(െചുൈന്കിഎന്ആണ്ാൾതദവൊെകകി)

ക ത്കിണെരകിെചുന്ണകാളംബകിൽെകിന്റ്ഒരചുകാൽെകി
ൈകിരകിെെകിലചുംഅടചുത്കാൽബശലീപാദമലെകിലചും

ണവച്റ്കാന്തല്ലൂരകിതലക്റ്തദവൊെകകിെടക്ചുകൊണ്...
അവളചുണടഉറക്ംണകടചുത്കിെ,ബപെെംണകാഴകിച്,ൊ
രകിബേ്യംകവർന്വണരെവകിട്കിണമേകിച്റ്...അവൾെചുൈന്കി
ൊണ്,ആണ്ാളാണ്,രജെകിേകിരെൈാമൊണ്.ആെകിരം
ആണ്ചുകളകിലാെകിെലീണ്ചുെകിവർന്ചുകകിടന്െരകിബേവചുംവർ
ത്മാെവചുംമകിത്ചുംഒണക്കൂടകിക്ചുഴഞ്അേകിെചുന്ര
ആഖ്യാെത്കിലൂണട‘െചുൈന്കിഎന്ആണ്ാൾതദവൊ
െകകി’എന്തൊവൽമലൊളകിക്റ്െമ്മാെകിച്ത്ആഹ്ാ
ദവചുംഅമ്ര് ചുംകൂടകിൊണ്.തദവൊെകകിപരണന്ാഴചുകകി
െത്ഇന്ത്യൻമഹാെമചുബദതത്ാട്തെർന്െകിംഹളരാജ്യ
ത്ചുംകാംതബാജകിെകിലചുംകാന്തല്ലൂർശാലെകിലചുണമാണക്
ആെകിരചുന്തല്ലാ.െതമ്മാട്തെർന്തദശത്കിണൻറഅബേപ
രകിെകിേമല്ലാത്െരകിബേം.ടകി.ഡകി.രാമകൃഷ്െണെന്കഥാ
കാരൻവരച്കിട്ത്ണവറചുണമാരചുമകിത്റ്മാബേമല്ല,ഫാഷകിെ
ത്കിണൻറമചുന്കിൽെകിസ്ഹാെരാെഒരചുജെേണെകൂടകി
ൊണ്.ഇന്ത്യെചുണടെമകാലകികെംഭവങ്ങതളാടചുള്ളബപ
േകികരെംകൂടകിൊണ്തൊവണലന്റ്എഴചുത്ചുകാരൻപ
റെചുതമ്ാൾ‘െചുൈന്കിഎന്ആണ്ാൾതദവൊെകകിഎ
ന്തൊവൽണവറചുണമാരചുപചുസ്േകംമാബേമണല്ലന്ചുംെകി
ലപാട്കൂടകിൊണെന്ചുംേകിരകിച്റകിെചുന്ചു.വെലാർഅവാ
ർഡ്തെടകിെടകി.ഡകി.രാമകൃഷ്െെചുമാെകിെടത്കിെെം
ഭാഷെത്കിൽെകിന്റ്.

 ശ്രീ  ല  ങ്ക  ൻ ആഭ്യ  ന്ത  ര യു  ദ്ധ  ത്തി  ന് ശ്  ഷ  മു  ള്ള അ  വ  സ്   ഥ  യാ  
ണ  ശലലോ ശനാ  വ  ലതി  െ ൻ റ വതി  ഷ  യ ം. ത  മതി  ഴ്സ്ാ  ധരീ  നം എ ശത ശത്ാ 
ള മു ണ്്  സു  ഗ  ന്തി എ  ന്ന ആ  ണ്ാ  ൾ ശേ  വ  നാ  യ  കതി എ  ന്ന ശനാ  വ  
ലതി  ന് പതി  ന്നതി  ൽ?

േമകിഴ്ഭാഷതൊട്ണെറചു് ത്കിതലവല്ലാത്ഇഷ്ടമാ
രചുന്ചു.’80കളകിണലേമകിഴ്െകിെകിമകൾകണ്ചുവളർന്േകിണ
ൻറെ്വാധലീെമാെകിരകിക്ാം.ഇളെരാജെചുണടപാട്ചുകളചും
ഭാരേലീരാജെചുണടണബഫയ്മചുകളചുംമചുതന്ാട്ചുെെകിച്ണെറചു
്മാെകിരചുന്ചുഅത്.ണറെകിൽതവെകിൽതജാലകിണെയ്േത്
കൂടചുേലചുംേമകിഴ്ൊട്കിലാെകിരചുന്ചു.വാെകിക്ാെചുണ്ാെ
ആർത്കിണകാണ്ാണ്േമകിഴ്പേകിച്ത്.തജാലകിണെതയ്ണ്കി
വന്ത്തെലം,ഈതറാഡ്തപാലചുള്ളസ്ഥലങ്ങളകിലാെകി
രചുന്ചു.മറ്ററ്ഭാഷെകിണലബപെകിദ്ധലീകരെങ്ങൾകകിട്ാൻബപ
ൊെം.ആദ്യതൊവലാെ‘ആൽഫ’വരചുന്ത്2003ലാ
െകിരചുന്ചു.തശഷംണെണണന്െകിൽതജാലകിണെയ്േത്ാഴാ
ണ്ഒരചുപാട്േമകിഴ്എഴചുത്ചുകാരചുമാെകിപരകിെെണ്ടാൻ
ൊഹെര്യമചുണ്ാെത്.േമകിഴ്ൊഹകിേ്യണത്ക്ചുറകിച്റ്അ
ധകികംഎഴചുേകിെത്‘മാധ്യമം’ആഴ്െ് േകി് കിലാെകിരചുന്ചു.
എഴചുത്ചുകാരചുമാെകിഅഭകിമചുഖങ്ങൾ,രാഷ്ബടലീെതലഖെ
ങ്ങൾ,െകിെകിമെകിരൂപെങ്ങൾഎന്കിവെമകാലകികബപ
െകിദ്ധലീകരെങ്ങളകിൽമാറകിമാറകിഎഴചുേകി.

ശനാ  വ  ലതി  ന് നതി  മതി  ത്  മാ  യ പ  രതി  ച  യ  ങ്ങ  ൾ വതി  ്   േ  മാ  ക്ാ  ശമാ? 

2004ൽണെണണന്ബചുക്റ്ണഫെറകിൽഎഴചുത്ചുകാര
ൻതഷാഭാശക്കിണെപരകിെെണ്ടാെകിടൊെോണ്വഴകി
ത്കിരകിവാെത്.‘മാധ്യമ’ത്കിൊെകിഅതദേഹത്കിണൻറഅഭകി
മചുഖംേൊറാക്കി.അതദേഹംഒരചുപചുസ്േകംവാെകിക്ാ
ൻേന്ചു.ബശലീലങ്െചുണടകലാപവഴകികളചുംെകിംഹളവംശലീ
െേെചുംവകിവരകിക്ചുന്അതദേഹത്കിണൻറ‘മ്’എന്തൊ
വലാെകിരചുന്ചുഅത്.അത്മലൊളത്കിതലക്റ്ണമാഴകിമാറ്റം

ണെയ്ചുതമ്ാഴാണ്ബശലീലങ്ൻവകിഷെവചുമാെകികൂടചുേൽഅ
ടചുത്ത്.തഷാഭാശക്കിണെവലീണ്ചുംകണ്ചു,ഓൺഗലെകി
ൽെംൊരകിച്ചു.ഡകി.ബകി.എസ്.ജെരാജ,ഫഹലീമജഹാൻ
േചുടങ്ങകിെവരചുണടതലോഗ്എഴചുത്ചുകളചുംതെരകിട്ചുള്ളെം
വാദങ്ങളചുംവകിഷെവചുമാെകിഅടചു് കിച്ചു.പലേമകിഴ്െകിന്ത
കരചുമാെകിെടത്കിെെംഭാഷെത്കിൽെകിന്ാണ്പചുേകി
െേലംണവളകിണ്ട്റ്വരചുന്ത്.അേചുവണരെകിംഹളപട്ാ
ളവചുംവകിതമാെെത്ാരാട്വചുംഈരണ്റ്േലംമാബേതമഉ
ണ്ാെകിരചുന്ചുള്ളൂ.ഇേകിെകിടെകിൽജൊധകിപേ്യത്കിന്തവ
ണ്കിവാദകിക്ചുന്ഏണറതപരചുണണ്ന്റ്മെസ്കിലാക്ചുന്ചു.
വകി് വവചുംജൊധകിപേ്യവചുംപറെചുന്വരചുണടഇടെകിണല
ജൊധകിപേ്യവകിരചുദ്ധേണവളകിണ്ടചുന്ചു.ഈെമെത്ാ

ണ്‘തൊതമാർടകിതെർസ്െകിസ്റ്റർ’എന്തഡാക്യചുണമൻ
ററകികാൊെകിടൊെത്.ഇോണ്തൊവലകിതലക്ചുള്ളവകി
ത്ചുകളകിണലാന്ാെകിമാറകിെത്.1989ൽജാഫ്െെകിൽണവ
ടകിതെറ്ററ്ണകാല്ലണ്ട്മെചുഷ്യാവകാശബപവർത്കതഡാ.ര
ജെകിേകിരെൈാമണെക്ചുറകിച്ചുള്ളതഡാക്യചുണമൻററകിആ
െകിരചുന്ചുഅത്.തൊവൽപൂർത്കിൊെത്ാൾപചുസ്േ
കംെമർ് കിച്േചുംഅവർക്ചുേണന്.കഥക്ചുള്ളൊധ്യ
േണൊന്ചുംഅന്ചുംഉള്ളകിൽവന്കിട്കില്ല.ബശലീലങ്ൻവകിഷെ
തത്ാട്അമകിേോൽപര്യംവതന്ാഎന്െംശെംവരാ
െകിടൊകചുകെചുംവകിഷെത്കിൽെകിന്റ്മാറകിെകിൽക്ാൻേലീ
രചുമാെണമടചുക്ചുകെചുംണെയ്േത്അക്ാലത്ാെകിരചുന്ചു.
ബഫാൻെകിസ്ഇട്കിതക്ാരഎന്പചുസ്േകംഈകാലെള
വകിൽപൂർത്കിൊക്കി.

ശ്ാ  ൻ  സതി  സ്  ഇ  ട്തി  ശക്ാ  ര അ  തതിെ  ൻ  റ ആ  ഖ്യാ  ന  ത്തി  ൽ ശ്  ദ്ധ 
ശന  ടതി  യ ശനാ  വ  ലാ  യതി  രു  ന്നു. സു  ഗ  ന്തി  യതി  ശല  ക്് തതി  രതി  ച്ു  വ  ന്ന 
സാ  ഹ  ച  ര്യ ം?

ആൽഫകഴകിഞ്റ്എഴചുോൻേലീരചുമാെകിച്തൊവലാെകി
രചുന്ചുബഫാൻെകിസ്ഇട്കിതക്ാര.2009ലാണ്അത്പചുസ്േ
കമാെത്.ൊലഞ്ചുവർഷംഅേകിന്ണെലവകിട്ചു.ബശലീലങ്ൻ
വകിഷെത്കിൽഞാൻെടത്കിെഅതെ്വഷെങ്ങൾണക്ാ
്ംഇട്കിതക്ാരെചുണടെകിന്തെചുംേചുടർന്കിരചുന്ചു.ഇട്കിതക്ാ
രപചുറത്കിറങ്ങചുന്െമെത്റ്േണന്ൊണ്ബശലീലങ്െകിൽ
തവലചു് കിള്ളബപഭാകരൻമരകിക്ചുന്ത്.അത്വലകിെെം
ഭവമാെകിട്ചുംെമ്മചുണടഇട െകി ൽ
കാര്യമാെകിെല െ
മചു ണ്ാക്ാ
ത് േകി
ൽ

അദ്ഭചുേംതോന്കി.വകിഷെവചുമാെകിബന്ണ്ട്റ്‘പാേതഭ
ദംമാെകിക’ക്റ്തവണ്കിഎഴചുേകിെത്ാഴാണ്‘ഫകിക്ഷൻ
ൊധ്യേ’കൾതബാധ്യണ്ട്ത്.പകിന്ാണലഔട്റ്ലചുക്കിണൻ
റഓെ് േകി് കിൽെചുൈന്കിെചുണടണെറകിെതൊവൽഭാ
ൈംബപെകിദ്ധലീകരകിച്ചു.‘മാധ്യമ’ത്കിൽെകിന്റ്ആവശ്യണ്ട്
ത്ബപകാരംബപതേ്യകതൊവണലറ്ററ്പേകി് കിതലക്ാെകിെചു
ൈന്കിഎഴചുേകിത്ചുടങ്ങകി.എന്ാൽ,എഴചുേചുതന്താറചുംവകി
കെകിച്ചുവരചുന്കഥെചുണടതപാക്റ്കണ്ത്ാൾഎെകിക്റ്
ഉറ് ാെകി;ഇത്തൊവണലറ്റാെകിഒേചുക്ാൻപറ്റകില്ല.അക്ാ
ര്യംമാധ്യമണത്അറകിെകിച്ചു.ഒന്രണകാല്ലത്കിന്തശഷം
2014ജെചുവരകിെകിലാണ്‘മാധ്യമ’ത്കിൽെചുൈന്കിബപെകി
ദ്ധലീകരകിച്റ്േചുടങ്ങകിെത്.

എ  ഴു  ത്് വതി  ക  സതി  ച് രാ  ഷ്  ശടരീ  യ കാ  ലാ  വ  സ്   ഥ നതി  ർ  ണാ  യ  ക മാ 
ണ  ശലലോ. ശ്രീ  ല  ങ്ക  യതി  ൽ രാ  ജ  പ  ക്സ ന  ലലേ ഭൂ  രതി  പ  ക്ഷ  ത്തി  ൽ അ  
ധതി  കാ  ര  ശമ  റ്റ കാ  ല  മാ  യതി  രു  ന്നു അ  ത്. എ  ഴു  ത്തി  െന ശശപ  രതി  പ്തി  ച് 
രാ  ഷ്   ശടരീ യ സാ  ഹ  ച  ര്യം?

രാജപക്െആഭ്യന്തരെചുദ്ധംജെകിച്ചുകഴകിഞ്ഉന്ാദാ
വസ്ഥൊെകിലാെകിരചുന്ചു.അത്കഴകിഞ്റ്െടന്ണേരണഞ്
ടചു് കിൽവലകിെജെപകിന്തചുെെചുംതെടകി.േകികഞ്ഏകാധകി
പേകിആെകിരാജപക്െ.ഇതേത്ചുടർന്ാണ്അടകിെന്തരാ
വസ്ഥെചുംഎേകിർെ്വരങ്ങണളഇല്ലാോക്ലചുണമാണക്െട
ക്ചുന്ത്.പബേബപവർത്കണരണവടകിണവച്ചുണകാല്ലചുന്ചു.പ
ലരചുംഅബപേ്യക്ഷരാകചുന്ചു.എഴചുത്ചുകാരചുംമെചുഷ്യാവ
കാശബപവർത്കരചുംപലീഡകി് കിക്ണ്ടചുന്ചു.ഈകാലഘ
ട്ത്കിൽരാജപക്െെചുണടകചുടചുംബത്കിലചുള്ള39തപർഭര
െത്കിണൻറപലസ്ഥലങ്ങളകിണലത്കി.സ്പലീക്ർഅമ്മാ
വൊെകിരചുന്ചു.ധെകാര്യമബന്താലെത്കിൽെതഹാദരൻ,
മണറ്റാരാൾബപേകിതരാധമബന്തകി,ഇൊൾഅധകികാരത്കിൽവ
ന്ത്ാൾെചുബപലീംതകാടേകിെലീഫ്ജസ്റ്റകിൊെകിരചുന്വണര
ഇംപലീച്റ്ണെയ്ത്പക്െെചുണടഅഭകിഭാഷകണെെലീഫ്ജസ്
റ്റകിൊക്കി.ൈവൺണമൻറകിണൻറ70ശേമാെംെമ്ത്റ്ഇ
വരചുണടകചുടചുംബക്ാരചുണടെകിെബന്തെത്കിലാെകി.മറചുഭാ
ൈത്റ്എൽ.ടകി.ടകി.ഇെകിൽജൊധകിപേ്യമകില്ലാത്അവസ്ഥ
വന്ചു.എന്തകിെചുംമാർൈംണകാലൊെകി.

ഇക്ാര്യങ്ങൾവകിശദലീകരകിച്ഓൺഗലൻഎഴചുത്ചുക
ൾവാെകിച്ചുവന്കിരചുന്ചു.‘ബൈൗണ്റ്െ്യൂസ്’തപാണലെകിഷ്പ
ക്ഷഎഴചുത്ചുകളചുംെജലീവമാെകിരചുന്ചു.േമകിഴ്–കതെഡകിെ
ൻതജെലകിസ്റ്റാെഡകി.ബകി.എസ്.ജെരാജകിണൻറതലോഗ്
െകിഷ്പക്ഷമാെകിരചുന്ചു.അേകിലൂണടഅവരചുണടണപാള്ളചുന്
ജലീവകിോെചുഭവംപങ്ചുണവച്ത്ഹൃദെണത്ഉലച്ചു.ഇവകിണട
ഇന്ത്യെകിൽരണ്ാംെചു.പകി.എെർക്ാർഅഴകിമേകിെകിൽമചു
ങ്ങകിത്ാഴചുന്െമെമാെകിരചുന്ചുഅത്.2014ജെചുവരകിതൊ
ണടതമാദകിവർധകിേആതവശത്കിൽവരാൻപടണൊരചുക്ം
െടത്ചുന്െമെം.ബശലീലങ്െചുണടരാഷ്ബടലീെഅവസ്ഥമാ
ബേമല്ല,ഇന്ത്യണെക്ചുറകിച്ചുകൂടകിൊണ്െചുൈന്കിപറെചുന്
ണേന്റ്െമചുക്റ്എളചു് ംപകിടകികകിട്ചും.ബശലീലങ്െകിൽപക്െെചു
ണടഭരെത്കിൽണപാറചുേകിമചുട്കിെഅവരചുണടപാർട്കിെകിൽേ
ണന്എേകിർ് റ്വന്േകിണെത്ചുടർന്ാണ്അധകികാരത്കിൽ
െകിന്റ്പചുറത്ാെത്.ആഅെചുഭവംഅവർക്റ്പാേമാെകി.

ക  ഥ ന  ട  ക്ു  ന്ന ഇ  ട  വും ജരീ  വതി  ത  വും 1000 വ  ർ  ഷം പതി  റ  ശകാ  ട്് 
പാ  യതി  ച്് ക  ഥ പ  റ  ഞ്ഞ  തതി  നു പതി  ന്നതി  െല ച  രതി  ശത ചതി  ന്ത എ  ങ്ങ  െന  
യാ  ണ് വ  ന്നു  ശച  ർ  ന്ന  ത്? 

ബശലീലങ്െകിണലണവറചുംെചുദ്ധദചുരന്തംപറെചുതമ്ാൾഅ
േകിൽഅബേഎഴചുത്കിണൻറൊധ്യേകളകില്ല.കഥെചുണടൊ
ധ്യേതേടകിെചുള്ളഅതെ്വഷെമാണ്െരകിബേത്കിണലത്കിച്
ത്.ആൊധ്യേഅതെ്വഷകിച്ചുള്ളപരേൽതകരളം,ദക്ഷകി
തെന്ത്യ,ബശലീലങ്,ഇതന്താതെഷ്യ,കംതബാഡകിെവണരണെ
ത്കി.അവകിടണത്1000ണകാല്ലംമചുമ്ചുണ്ാെകിരചുന്െരകിബേം
അതെ്വഷകിച്ചു.അേകിന്കാരെമാെത്ഒരചുതപ് ർവാെെ
ൊണ്.വകിഴകിഞ്ംേചുറമചുഖവകികെെവചുമാെബന്ണ്ട്
തലഖെത്കിൽ1000വർഷംമചുമ്ചുണ്ാെകിരചുന്വകിദ്യാഭ്യാ
െ–കച്വടതകബന്മാെകിരചുന്കാന്തല്ലൂർശാലണെക്ചുറകിച്റ്
പറഞ്കിരചുന്ചു.ആയ്രാജവംശത്കിണലരാജാക്ന്ാരചുണട
ആസ്ഥാെമാെകിവ.അേകിൽഫകിക്ഷൻൊധ്യേകണണ്
ത്കിൊണ്1000വർഷംപകിറതകാട്ചുള്ളജലീവകിേംെകിന്തകി
ച്ചുംപേകിച്ചുംൊളചുകൾെലീക്കിെത്.എങ്ങണെൊവചും
അന്റ്ഈരാജ്യങ്ങൾഉണ്ാവചുകഎന്റ്ആതലാെകി
ച്ചുതൊക്കി.െരകിബേംകചുറച്റ്െകികഞ്ചുതൊക്കിെ
ത്ാൾഅബപേലീക്ഷകിേമാെകിഒരചുതപര്കടന്ചുവ
ന്ചു.അവൊെണത്അെചുരാധപചുരംരാജ്യണത്
െകിംഹളരാജാവ്മഹലീന്ൻഎന്ാെകിരചുന്ചു.ഇ
ത്ാൾഭരകിക്ചുന്മഹലീന്രാജപക്െആെ
തല്ലാഎന്െകിന്തൊണ്കടന്ചുവന്ത്.എ.ഡകി
1000ത്കിെടചുത്റ്1000ണകാല്ലംമചുമ്ാെകിരചുന്ചു
മഹലീന്ൻഭരകിച്കിരചുന്ത്.അന്ണത്െരകിബേംഅ
തെ്വഷകിച്ചു.അന്റ്തകരളംഇല്ല,േമകിഴകമാണ്.
കാലത്കിണൻറഉള്ളകിൽതപാൊൽൊംബഭമാത്മ
കതലാകത്ാെകിരകിക്ചും.ൊംബപേലീക്ഷകിക്ാത്
കചുണറെംഭവങ്ങൾകെറകിവരചും.അങ്ങണെഎ
ബേണെഴചുേകിൊലചുംേലീരാത്ബേപരന്ചുകകിടക്ചു
ന്െമചുബദത്കിന്െടചുവകിലാെകിഞാൻ.

ആ  ണ്ാ  ൾ എ  ന്ന മതി  ത്് അ  ശത  ശപാ  െല ശനാ  വ  ലതി  ൽ അ  
വ  ത  രതി  പ്തി  ക്ു  ക  യാ  യതി  രു  ശന്നാ?

എഴചുത്ചുകാരണെെംബന്കിച്കിടതത്ാളംബപധാ
െകാര്യംോൻപറെചുന്കാര്യംആളചുകളകിൽഎത്ചു

ക,അവണരവാെകി് കിക്ചുകഎന്ോണ്.അേചുണകാണ്ാ
ണ്ആണ്ാൾഎന്മകിത്കിണെകഥെകിൽണകാണ്ചുവന്ത്.
ആകഥാപാബേംഎണന്െ്വാധലീെകിക്ാൻകാരെം96–
97കാലഘട്ത്കിൽകവകിെച്കിദാെന്തൻറോെകിവന്
‘ആണ്ാൾബപെെണത്ക്ചുറകിച്റ്െംൊരകിക്ചുന്ചു’എന്
കവകിേൊണ്.ആണ്ാളകിണെ് റ്റകിഒരചുമകിതത്ഉള്ളൂ.അത്
12ാംവെസ്കിൽഅവൾരംൈൊഥെകിൽലെകിച്ചുഎന്ോ
ണ്.എന്ാൽ,ആണ്ാളകിണൻറേകിരചു് ാഗവെചുംൊച്കിൊ
ർേകിരചുണമാഴകിെചുംവാെകിച്ാൽഇേകിന്ൊധ്യേെകിണല്ലന്റ്മ
െസ്കിലാവചും.അത്മെസ്കിലാക്കിൊണ്െച്കിദാെന്ൻമാ
ഷ്കവകിേഎഴചുേകിെത്.അബേശക്മാെകവകിേൊെകിരചു
ന്ചുഅത്.ഈകവകിേെകിൽെകിന്ാണ്ആണ്ാൾതദവൊ
െകകിഎന്മകിത്റ്വകികെകിക്ചുന്ത്.അക്ാലണത്ബശലീല
ങ്ൻരാഷ്ബടലീെൊഹെര്യവചുമാെകികൂട്കിെകിെക്കിആണ്ാ
ളകിണെതെർത്റ്ഞാൻതൊവലകിണൻറപരകിെരണമാരചുക്ചു
കൊെകിരചുന്ചു.ബാക്കിണൊണക്ഭാവൊെൃഷ്ടകിൊണ്.

സതിം  ഹ  ള വം  ് രീ  യത   അ  ടു  ത്  റതി  ഞ്ഞ ആ  ൾ സ്ാ  ഭാ  വതി  ക  മാ  യും 
ഇ  ന്ത്യ  യതി  െല സ  മ  കാ  ലതി  ക രാ  ഷ്   ശടരീ യ സാ  ഹ  ച  ര്യ  ത്തി  ൽ ആ  ്   
ങ്ക  െപ്  ടു  ന്നു  ണ്ാ  കും  ?

ഇന്ത്യെകിണലെമകാലകികരാഷ്ബടലീെതത്ാടചുള്ളഎണൻറ
ബപേകികരെമാണ്െചുൈന്കിഎന്തൊവൽ.വംശലീെഫാ
ഷകിെത്കിണൻറഉള്ളകിൽേണന്കചുടചുങ്ങചുന്അവസ്ഥെകി
ലാണ്െചുൈന്കിപചുറത്ചുവരചുന്ത്.െമ്മചുണടെമൂഹത്കി
ന്തെണരകൂടകിപകിടകിക്ചുന്കണ്ാടകിൊണ്ആതൊവൽ.
ഇന്ത്യതൊക്കിക്ാതെണ്കണ്ാടകി.ബശലീലങ്െകിൽരാജപ
ക്െഎേകിർെ്വരങ്ങണളഉന്ൂലെംണെയ്ചുകൊെകിരചുന്ചു.
ഈഉന്ൂലെെകിദ്ധാന്തംേണന്ൊെകിരചുന്ചുഎൽ.ടകി.ടകി.
ഇക്ചും.ഇടക്റ്െമാധാെംസ്ഥാപകിക്ാണെന്തപരകിണല
ത്കിെമലീഡകിതെതറ്റഴ്െചുംതമാശമാെകിരചുന്ചു.എല്ലാവരചുംേചു
ല്യകചുറ്റവാളകികളാണ്.െമ്മചുണടരാജ്യത്റ്വർൈലീെഫാഷകി
െംഅേകിേലീബവഅവസ്ഥെകിലാണ്.2019ണേരണഞ്ടചു് കി
ന്തശഷംമണറ്റാരചുണേരണഞ്ടചു് ചുതപാലചുംെടന്ചുണകാ
ള്ളെണമന്കില്ല.ഇത്ാഴചുള്ളതപാണലെംൊരകിക്െണമ
ന്കില്ല.െമചുക്റ്െ്വാേബന്ത്യംഉറ് ചുെൽകചുന്ഭരെഘടെ
അതേതപാണലെകിലെകിൽക്െണമന്കില്ല.ഞാൻഎന്എ
ഴചുത്ചുകാരൻവാെെക്ാണരത്ാണലത്ണന്െകിസ്ഹാ
െൊണ്.അങ്ലാ് കിലാണ്.ബപശ്െപരകിഹാരങ്ങൾക്റ്എ
ണൻറഗകെകിൽമാബന്തകികദണ്കില്ല.പതക്ഷ,ഇന്ണത്ൊ
മൂഹകികഅവസ്ഥേലീർച്ൊെചുംആശങ്ണ്ടചുത്ചുന്ചു.

പു  തതി  യ ശനാ  വ  ൽ...?

ഷാജകിഎം.കരചുെകിണൻറെംവകിധാെത്കിൽ‘ഓള്’എ
ന്െകിെകിമെചുണടസ്ബകകിപ്റ്ററ്എഴചുേകി.ഷൂട്കിങ്കഴകിൊറാെകി.
ഒരചുതൊവൽമെസ്കിലചുണ്റ്.എഴചുേെം.

കു  ടും  ബ ം? 

ഭാര്യആെന്വല്ലകിവലീട്കിൽേണന്െചുണ്റ്.മകൻ:വകിഷ്െചു
വകിന്പചുണെഐ.ബകി.എമ്മകിൽതജാലകി.മകൾെൂര്യ:മബദാ
സ്ഐ.ഐ.ടകിെകിൽപകിഎച്റ്.ഡകിണെയ്ചുന്ചു.

Calicut Rd,PERINTHALMANNA
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0495 4060506, 864 1 999955
0484 2533555, 864 2 999955
0493 3223377, 864 6 999955

0495 2727778, 864 7 999955

Head Office : Ruby Mehar Apparel, Chadranagar, Palakkad-7
Cont: 0491-2573586, 2970256,     8640999955

THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

SHAHERBANO
“THE COMPLETE MODEST DESIGN” 

HAYA JILMIL

Always

The best

in Quality

The latest

in Design

The choice

of Modern

Muslimah
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വംേീയഉൻമൂെനത്തിലൻറപേീെങ്കൻ
അവസ്ഥലയക്ുറതിച്്മാപതമെ്ല,സമകാെതിക
ഇന്്യലയകുറതിച്്കൂെതിയാണ്
െതി.ഡതി.രാമകൃഷ്ണലൻറ‘സുഗന്തിഎന്ആണ്ാൾ
ശദവനായകതി’ആകുെതകൾ
പങ്കുലവക്ുന്ത്.വയൊർഅവാർഡതിലൻറ
പശ്ാത്െത്തിൽശനാവെതിസ്റ്്സംസാരതിക്ുന്ു

i  h  ̧   d  ¼n  Â \n  ¶
േിപതപം:അഷ്കർഒരുമനയൂർ

മാധ്മപംആഴ്േപ്തിപ്ിൽപ്രസിദ്ീകേിച്ച
സുേന്ിഎന്നആണ്ാൾകദവനായകികനാ
വലിന്ഭാേ്നാഥ്തയാോകെിയേിപതീകേണപം

െതി.ഡതി.രാമകൃഷ്ണൻ


