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അർബുദകാലത്തെ പ്രണയം

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസംനേടിയഒരുയുവയാവ്
ആക്ിക്കച്ചവടത്ിേ്ഇറങ്ു് നയയാ?
ഇങ്നേഅത്ുതം്ൂറിയവരും
്ളിയയാക്കിയവരുംഇന്ന്
ഇൗനെറുപ്പക്കയാരനൻറവയാക്കു് ൾക്ക്
്യാനതയാർക്കു് യയാണ്.സർക്കയാറു് ൾ
ന്യാടി് ൾമുടക്കിമയാലിേ്സംസ്് രണ
പദ്ധതി് ൾേടപ്പയാക്കി
പരയാജയനപ്പടുനമ്യാഴയാണ്
ആക്ിക്കച്ചവടത്ിലൂനട
മയാലിേ്സംസ്് രണത്ിനൻറ
നവറിട്ടമയാതൃ് ജയാബിർഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്

ശരാക്കുന്കു.എന്ാല്ഈപ്രപ്രിയവേഗത്രിലാക്കുോനകുള്ള്രൗഡറകു
്ള്,സൂക്ഷ്മജീേരി് ള്,് ൃപ്രി്മമ്മവപ്ാബകു് ള്വ്രാലകുള്ളേസ്കുക്
ള്േളരരചകുരകുങ്രിയരചലേരില്േരി് രണംരചയ്് കുംസഹായരിക്കുന്കു.

േീട്രില്സംസ് രണസംേരിധാനത്രിന്800രൂ്ര്മകു് ലകുള്ള്വമ്ാ
സറ്്ഷഉ്ര് രണങ്ള്ലഭ്യ്മാണ്.ഇേരെറാവ്ാട്അരലലെങ്രില്പ്ാസറ്രിക്
ര്ാണ്കുള്ള്രാപ്ങ്ളാണ്.ഇനരിഇ് രിരൻറപ്രേര്ത്നരചലവ്്രൗ
ഡര്ോങ്കുന്് രിന്്മാപ്്മാണ്.അ് രിനകു്ര് രംേീട്രില്് രന്യകുള്ള്രകു
ളരിച്ചമ്വരാചാണ് രേള്ളവ്മാഉ്രവയാഗരിക്ാേകുന്് ാണ്.്മരറ്ാരകുഉ
്ര് രണങ്ളകുംഇലലൊര്്മാലരിന്യത്രിനകു്മകു് ളരില്ഈ്രൗഡര്േരി് റകു
്യാരണങ്രില്്രന്ദകുര്ഗന്ധര്മാന്കുംഇലലൊത്് വമ്ാസറ്്ഷഉണ്ാക്രി
രയെകുക്ാൻ്രറ്കും.ഇ് രിനായരി150രൂ്രേരിലയകുള്ള10്രിവലായകുരെ്രൗ
ഡര്് രിറ്്ഷലഭ്യ്മാണ്.ആളകു് ള്ക്്ഷഇേക്കുവേണ്നരിര്വദശങ്ള്വ�ാണ്
േഴരിയകുംഅലലൊര്യകുംപഗീൻവേംസനല്് ാറകുണ്്ഷ.

േീട്കു് ാര്േലരിരച്ചറരിയകുന്എലലൊ് രംപ്ാസറ്രിക്്േറകു് ളകും്മരറ്ാരകു
ഉല്്രന്്മാക്രി്മാറ്രിേീണ്കുംഉ്രവയാഗരിക്കുോൻസാധരിക്കും.്രവക,
അത്്ൃ് ്യ്മായരിവേര്്രിരരിക്ണര്മന്കു്മാപ്ം.ഒാവരാേീെകു് ളരിലകുംനെ
ന്്ഷഇത്രം്മാലരിന്യങ്ള്പഗീൻവേംസവശഖരരിക്കുന്കുണ്്ഷ.്ൂൊര്രറ
സരിഡൻറ്സഅവസാസരിവയഷനകു് ള്,അപ്ാര്ട്്ഷര്മൻറകു് ള്എന്രിേരിെ
ങ്ളരിലകും്ലക്ഷൻസഉണ്്ഷ.്രറയകുന്രീ് രിയരില്്രം് രിരരിച്ച്ഷ,േൃത്രി
യായരിആ്മാലരിന്യങ്ള്സൂകരിക്കുോൻനരിങ്ള്്യാറാരണങ്രില്അ
േപഗീൻവേംസസ്ീ് രരിക്കും.ര്ാണ്കുവ്രാ് കുന്് രിനകുംവേര്് രിരരിക്കുന്
്രിനകുംവേണ്രിയകുള്ളരചലേരിന്രചറരിരയാരകു�ീസഇൗൊക്കും.പ്ര് ൃ് രി
സൗഹൃദേരിോഹസല്ക്ാരങ്ള്,എക്സരിബരിഷനകു് ള്,വ്ാണ്�റ
ൻസകു് ള്്കുെങ്രിയ്രരരി്രാെരി് ള്പഗീൻവേംസഏരറ്െകുത്്ഷനെത്ാറകു
ണ്്ഷ.വ്ാഴരിവക്ാട്ബീച്ചരില്നെക്കുന്്മരിക്്രരരി്രാെരി് ളകുരെയകും്മാലരിന്യ
സംസ്രണംഏരറ്െകുക്കുന്കു.

ആക്രിക്കച്ചവടക്കകാരുടടസംഘടന
ഈവ്മഖലയരില്േരിജയരിച്ചവ്ാരെഎരൻറ്രലസകുഹൃത്കുക്ളകുംഇ

്രിവലക്്ഷ്െന്കുേന്രിട്കുണ്്ഷ.ഇവപ്ാള്്രകു് കുപ്ാെരിയരില്വപ്രാജക്ട്ഏരറ്
െകുത്്ഷനെത്കുന്ത്േരിദ്യാസമ്ന്രായരണ്്ഷ് ൂട്കു് ാരാണ്.അയാള്രച
യ്കുരന്ങ്രില്്രരിരന്എനരിക്കുംഒരകുമ്വനാക്ാവലാഎന്്മവനാഭാേ
ത്രില്് കുരറവ്രര്്മകുവന്ാട്്ഷേന്രിട്കുണ്്ഷ.അത്േളരരസവ്ാഷംനല്്കു
ന്കുണ്്ഷ.ഒരകുസംഘെനരൂ്രേത്് രരിക്ാനകുള്ളആവലാചനയരിലാണ്.വ്
രളത്രിരലആപ്രിക്ച്ചേെക്ാരകുരെഒരകുസംഘെന,‘സപ്ാപ്്മാവനവജ
ഴ്സഅവസാസരിവയഷൻ’എന്വ്രരരില്.്മരറ്ലലൊര്ാഴരിലകു് രളയകുംവ്രാ
രലഇ് കുംഅംഗീ് രരിക്രപ്വെണ്് കുംബഹകു്മാനരിക്രപ്വെണ്് കു്മായഒ
രകുര്ാഴരിലാരണന്കുംഞങ്ളാണ്യഥാര്ഥ്രരരിസ്രി് രിോദരി് രളന്കു
്മകുള്ള്ാഴ്ചപ്ാെരിവലക്്ഷആപ്രിക്ച്ചേെക്ാരരഎത്രിക്കു് എന്് ാ
ണ് ജാബരിറരിരൻറഅെകുത്ലക്യം.വ്ാഴരിവക്ാട്് കുെകും

ബപശീയകുരെ്മാലരിന്യവശഖരണം്കുെങ്രിയസ
്മയത്്ഷ700ഒാളംര്ാഴരിലാളരി് ളകുണ്ായരി

രകുന്കു.എന്ാല്,ഇന്ത്300വ്രവരാ്മ
വറ്ാആണ്.ഈര്ാഴരില്ബഹകു്മാ
നരിക്രപ്വെണ്് ാരണവന്ാഅരലലെ
ങ്രില്്മരറ്ലലൊവജാലരി് രളവ്രാരല

യകുള്ളഒന്ാരണവന്ാഉള്ളധാര
ണര്രാ് കുസ്മൂഹത്രില്ഇ
ലലൊത്് ാണ്ഇ് രിന്്ാര
ണര്മന്കുംജാബരിര്്രറ
യകുന്കു.

l

്ൻേീര്അഹ്്മദ്

ആപ്രിഎന്ോക്രിന്്മവനാഹര്മായഅര്ഥം് രണ്ത്കു് യാ
ണ്ഇൗരചറകുപ്ക്ാരൻ.വറാഡരരി് രിലകുംഇെേഴരിയരിലകും് കുപ്

രത്ാട്രിയരിലകുംഅലക്യ്മായരി് രിെക്കുന്ആപ്രിക്ൂട്ങ്ളരില്നരിന്്ഷവന
ട്ങ്ള്ഓവരാന്ായരിര്രറകുക്രിരയെകുക്കു് യാണ്ഡല്ഹരിസര്േ് ലാ
ശാലയരില്നരിന്്ഷബരിരകുദാന് രബരിരകുദംവനെരിയവ്ാഴരിവക്ാട്്രകു് കുപ്ാ
െരിസ്വദശരിജാബരിര്് ാരട്്ഷ.ആപ്രിക്ച്ചേെത്രിന്് രിരരിഞ്ഞവപ്ാള്നരിര
േധരിവ്രര്േരട്ന്്ഷ്മകുപദ് കുത്രിയരിരകുന്കു.ഉന്് േരിദ്യാഭ്യാസംവനെരിയഒ
രാള്ആപ്രിക്ച്ചേെത്രിന്ഇറങ്രിയത്ആര്ക്കുംഉള്രക്ാള്ളാനായരി
ലലെ.എന്ാല്,അന്്ഷ്ളരിയാക്രിയേര്ഇന്്ഷജാബരിറരിരൻറോക്കു് ള്

ക്്ഷ്ാവ് ാര്ക്കു് യാണ്.സര്ക്ാറകു് ള്വ്ാെരി് ള്്മകുെക്രി്മാലരിന്യ
സംസ് രണ്രദ്ധ് രി് ള്നെപ്രിലാക്രി്രരജയരപ്െകുവമ്ാഴാണ്ആപ്രി
ക്ച്ചേെത്രിലൂരെ്മാലരിന്യസംസ് രണത്രിരൻറേരിജയ്മാ് ൃ് ്ാ
ട്രിജാബരിര്വേറരിട്്ഷനരില്ക്കുന്ത്.

പച്ചപ്ുഴുക്കൾ
നാെരിരനേൃത്രി്രഠരിപ്രിക്കു് എന്ലക്യത്രില്പഗീൻവേംസ(്രച്ച

പ്കുഴകുക്ള്)എന്സംഘെനരൂ്രേത്് രരിക്കു് യായരിരകുന്കുജാബരിര്ആ
ദ്യംരചയ്്ത്.്മാലരിന്യസംസ്രണരപ്രാജക്െകു് ള്ഏരറ്െകുത്്ഷേരിജ
യരിപ്രിക്ാംഎന്ഉത്്മവബാധ്യംഅവദേഹത്രിനകുണ്ായരിരകുന്കു.യൂനരിവേ

ഴ്സരിറ്രി്രഠനത്രിനകുവശഷംമ്േല്യ�ൗവണ്
ഷരൻറഗാന്ധരിര�വലാഷരിപ്ലഭരിച്ചജാബരിറരി
ന്്മകുംമബര്രകുേകു് ളരില്പ്രേര്ത്രിക്ാൻ
അേസരം് രിട്രിയവ് ാരെഅവദേഹത്രിരൻറ
്ാഴ്ചപ്ാെകു് രളാന്ാര്്മാറരി.2014ല്ജാ
ബരിര്്കുെങ്രിയസംരംഭത്രിന്സ്മാന്മന

സ്രായചരില്ൂട്കു് ാ
രായരിരകുന്കു്രരി് കു

ണ.എന്ാല്,
സാമ്ത്രി് 
്മായചരില്രി
രരിച്ചെരി് ള്അ

േ

രരില്്മരിക്േരരയകും്രരിറവ്ാട്്ഷേലരിച്ചകു.എങ്രിലകും്രി് പ്്ഷര്ലലെകു്മരിലലൊ
ര്്മകുവന്ാട്കുവ്രാ് കുോൻഅവദേഹത്രിന്വപ്രരണയാ് കുന്ത്്ളരാ
ത്നരിശ്ചയദാര്ഢ്യം്രന്യാണ്.നരിലേരില്വ്ാഴരിവക്ാട്വ്ാര്്ര
വറഷൻവേസറ്്ഷ്മാവനജര്മൻറ്പ്ാനരിങ്് മ്രിറ്രിഅംഗ്മായജാബരിര്് ാ
രാട്്ഷആ് ാശോണരിയകുരെയകുംസംസഥാനശകുചരി് ്്മരിഷരൻറയകുംറരി
വസാഴ്സവ്രഴ്സൻ് ൂെരിയാണ്.സര്ക്ാര്വ്ാണ്പൊക്െര്്മാര്ക്്ഷവറാ
ഡ്ൊറരിങ്രിനകുവേണ്രി്രകുനരകു്രവയാഗംസാധ്യ്മലലൊത്പ്ാസറ്രിക്കു് 
ള്േരി് രണംരചയ്കുന്േെക്ൻവ്രളത്രിരലഒവരരയാരകുസ്ാ്രന
ത്രിരൻറഅ്മരക്ാരനാണ്ജാബരിര്.വ്രളത്രില്്മൂന്കുവ്രര്ക്്ഷ്മാപ്
്മാണ്ഈഅനകു്മ് രിലഭരിച്ചരിട്കുള്ളത്.സ്ച്്ഷഭാര് രിരൻറഅഭരിനന്ദനംവന
െരിന്യൂസരലറ്റരില്�ീച്ചര്രചയ്്രിട്കുള്ളവ്രളത്രിരലഏ് സംരംഭ
േകും,വ്രളാഗേണ്ര്മൻറരിരൻറഎലലൊര്രാ് കു്രരരി്രാെരി് ളരിലകുംവന
രരിട്്ഷ്മാലരിന്യനരിര്്മാര്ജനംനെത്കുന്് രിനകുള്ളമലസൻസവനെരിയരിട്കു
ള്ളഏജൻസരിയകുംജാബരിറരിരൻറഈ‘്രച്ചപ്കുഴകുക്ള്’്രന്യാണ്.്മ
ലപ്കുറംജരിലലെയരിരല്രകുളായരിപഗാ്മ്രഞ്ായത്രിരല്മാലരിന്യസംസ്
രണത്രിരൻറ്രൂര്ണഉത്രോദരിത്ംപഗീൻവേംസരിനാണ്.്ൂൊര്
്രകു് കുപ്ാെരി,ഒളേണ്ണഎന്ീപഗാ്മ്രഞ്ായത്കു് ള്ര്ായരിലാണ്രി,�
വറാക്്ഷ്മകുനരിസരിപ്ാലരിറ്രി് ള്എന്രിേരിെങ്ളരിലകും്രദ്ധ് രി് ള്ഏരറ്െകു
ത്്ഷനെത്രിേരകുന്കു.

്മാലരിന്യസംസ്രണരത്്രൂര്ണ്മായകുംഒരകു്ച്ചേെ് വണ്ണാട്്ൂ
െരിസ്മീ്രരിച്ചരിലലൊരയങ്രില്ആസംരംഭരത്േരിജയരിപ്രിരച്ചെകുക്ാൻസാ
ധരിക്രിലലെഎന്് ാണ്ജാബരിറരിരൻറനരില്രാെകുംഅനകുഭേേകും.്മാലരിന്യം
സീ് രരിക്കുന്് രിലൂരെലാഭേരിഹരി് ംരണ്രിെങ്ളരില്നരിന്ായരി്രണ്
ത്കുന്കു.ഒന്്ഷ്മാലരിന്യനരിര്്മാ് ാേരില്നരിന്കും്മരറ്ാന്്ഷവശഖരരിക്കുന്
്മലരിനേസ്കുക്ളരില്നരിന്കും.ഇവപ്ാള്വ്ാഴരിവക്ാട്നഗരത്രില്ഏ് 
വദശം42ഒാളംഅപ്ാര്ട്്ഷര്മൻറകു് ളരിരല്മാലരിന്യവശഖരണേകുംനരിര്്മാ
ര്ജനേകുംജാബരിറരിരൻറവന് ൃ് ്ത്രില്നെന്കുേരകുന്കു.ഇേരിരെയകു
ള്ള100ഒാളംേീെകു് ളരിരലഭകണാേശരിഷ്െങ്ള്സംസ്രരിക്കുന്
്രിനകുള്ളഉ്ര് രണങ്ള്അ് ത്അപ്ാര്ട്്ഷര്മൻറകു് ളരില്്രന്സ്ാ
്രരിച്ചരിട്കുണ്്ഷ.്ൂൊര്നഗരത്രിരലഒട്കു്മരിക്വഹാട്ലകു് ള്,റസറ്ാറൻ
റകു് ള്,പ്രധാനവഷാപ്രിങ്്മാളകു് ള്,േരിലലെ് ള്,82ഒാളംരറസരിഡൻറ്
സഅവസാസരിവയഷനകു് ള്,ആശകു്രപ്രി് ള്എന്രിേരിെങ്ളരിരലലലൊം
്മാലരിന്യങ്ളകുരെഉത്രോദരിത്ംഇവദേഹത്രിനകു്രന്.ഇേരിെങ്ളരി
ല്നരിന്കുംഅ് ത്സ്ാ്രനങ്ളരില്നരിന്കുംവശഖരരിക്കുന്്മാലരിന്യങ്
ള്ക്കും്മാസത്രില്ഒരകുനരിശ്ചരി് �ീസഈൊക്കുന്കു,അവ്ാരൊപ്ം
‘ഞങ്ള്ഒരരിക്ലകുംനരിങ്ളകുരെ്മാലരിന്യങ്ള്്ത്രിക്കു് വയാ,്കുഴരി
ച്ചകു്മൂെകു് വയാ,േലരിരച്ചറരിയകു് വയാഇരലലെന്’ശക്ത്മായഒരകുറപ്്ഷ്രിരരി
ച്ചകുനല്്കുന്കു.സകുസ്രിരേകുംഉത്രോദരിത്്രൂര്ണേകു്മായ്മാലരിന്യ
സംസ്രണ്മാണ്പഗീൻവേംസരിരൻറആപ്്ോ് ്യം.

സംസ്് രരിക്കകാംവീട്രിൽതടനെ
ഗാര്ഹരി് ്മാലരിന്യങ്ള്േീട്രില്്രന്സംസ് രരിക്ാനകുള്ളഎലലൊ

സൗ് ര്യങ്ളകുംഉ്രവദശങ്ളകുംപഗീൻവേംസരചയ്കുന്കുണ്്ഷ.്രഴങ്ള്,
്രച്ചക്റരി് ള്,്മറ്കുഭകണാേശരിഷ്െങ്ള്എന്രിേഎലലൊേര്ക്കുംഎ
ളകുപ്ത്രില്സംസ്രരിക്ാേകുന്് ാണ്.സ്ല്രരരി്മരി് രിയകുള്ളേര്ക്്ഷ്രരി.
േരി.സരിമ്രപ്കു് ള്,രെറാവ്ാട്്രാപ്ങ്ള്് കുെങ്രിയേഉ്രവയാഗരപ്
െകുത്രിസംസ് രരിക്ാനകുള്ളസൗ് ര്യംഒരകുക്രിനല്് കുന്കു.ഇത്ര
ത്രില്ചരിലത്്രരീകരിച്ച്ഷദകുര്ഗന്ധം് ാരണംആപശ്മങ്ള്
ഉവ്രകരിച്ചേരാേകും്രലരകും.അ് കുവ്രാരല് രന്ഇേ
യരില്നരിന്കുംഉവദേശരിച്ചവേഗ് യരില്് വമ്ാസ
റ്്ഷലഭ്യ്മാ് ാത്് കുംചരിലരരനരിരാ
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04
സംസ്കരണപാത്രത്തിലേക്്മാേതി
ന്ംനതിലഷേപതിക്കുന്കു

നതിലഷേപതിച്ചമാേതിന്ത്തിന്മകുകളതിലേ
ക്്പൗഡർഇടകുന്കു

സംസ്കരണപാത്രം
അടപ്തിട്്മൂടകുന്കു

ജാബതിർത്രീൻ
ലേംസതിെൻറ

ലകാഴതിക്ാട്നട
ക്ാേതിേകുള്ളപ്ാ
സ്റ്തിക്മാേതിന്
സംസ്കരണ
ലകതദ്രത്തിൽ

ജാബതിറതിെൻറെടറാലകാട്കംലപാസ്റ്തിങ്ഉപകരണങ്ങൾ ചതിത്രം:ഷംസീർസി.ന്
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വയാരയാദ്മയാധ്മത്ിനലക്കുള്ള്ത്ു്ൾവയാട്സ്ആപ്വഴിയും
രെേ്ൾഇ-നമയിലിലൂനടയുംഅയക്കയാം.
whatsapp:9645006105,e-mail:varadyam@madhyamam.in
്രപാൽേതിോസം:പകതയാധിപർ,വയാരയാദ്മയാധ്മം,
നവള്ളിമയാട്് ുന്ന്,പി.ഒ.ന്യാഴിനക്കയാട്-12

കതെുകൾ

വരിഭവസമൃദ്ധമകായരിവകാരകാദ്ം
്ഴരിഞ്ഞലക്ംോരാദ്യ്മാധ്യ്മംേരിഭേസ്മൃദ്ധ്മായരി.്േരി
സച്ചരിദാനന്ദനകു്മായകുള്ളഅഭരി്മകുഖം(അേര്ക്്ഷ് ണ്ണരിരല് 
രൊണ്ഞാൻ),േരി.ര്.എസ്രാെകു് യാണ്,അകരപ്ൂക്
ളകുരെഅത്ര്്മണംഎന്ീവലഖനങ്ള്േരിജ്ാനപ്രദ്മാ
യരി.അ് രിഭാേകു് ് ്്മരിലലൊര്ഒ് കുക്വത്ാരെയകുംമ്യെ
ക്വത്ാരെയകുംനജീബ്്മൂൊെരിഎഴകു് രിയ്ഥ‘ര്രയ്ര്ാ
ഴരിയാര്’ഒരകുരനാമ്ര്മായരി.്ഥാ് ാരന്ഇനരിയകുംഒരകു
്രാട്നലലെ്ഥ് ള്എഴകു് ാനാേരട്എന്ാശംസരിക്കുന്കു.
ആര്.പശീല് ാേര്്മഎഴകു് രിയവനാക്കുവമ്ാള്എന്്േരി
്യകുംഹൃദ്യ്മായരി.
ഫൈസൽടതി.എ.കകുറകുേങ്ങാട്,െകായതിോണ്തി

ടപയ്ടതകാഴരിയകാത്തടനകാമ്പരം
നജീബ്്മൂൊെരിയകുരെ‘ര്രയ്ര്ാഴരിയാര്’എന്്ഥ്മന
സ്രില്ഒരകുരനാമ്ര്മായരിര്രയ്് രിറങ്രി.്മവനാഹര്മായരിഅ
വദേഹത്രിരൻറ്ഥ
റതിയാസ്ലമാൻ

മരി് ച്ചവകായനകാനുഭവം
1537ലക്ംോരാദ്യ്മാധ്യ്മത്രില്േന്്േരിസച്ചരിദാന
ന്ദനകു്മായകുള്ളഅഭരി്മകുഖം്മരി് ച്ച് ായരിരകുന്കു.നജീബ്്മൂൊ
െരിയകുരെ‘ര്രയ്ര്ാഴരിയാര്’എന്്ഥയകുംഹൃദയസ്ര
ര്ശരിയായരിരകുന്കു.ഞായറാഴ്ച് ളരില്്മരി് ച്ചോയനാനകുഭ
േങ്ള്സമ്ാനരിക്കുന്കുോരാദ്യ്മാധ്യ്മം.ഭാേകു് ങ്ള്.
ലഡാ.ടതി.ഇ.ൈാത്തിമ്രസ്േരീമ

അടരിച്ചമർത്തടപ്ട്വരുടടനകായ് ൻ
എന്കുംഅെരിച്ച്മര്ത്രപ്ട്േര്ക്്ഷവേണ്രി്രൻറ്ൂലരി് 
ചലരിപ്രിച്ച്േരിസച്ചരിദാനന്ദനകു്മായകുള്ളഅഭരി്മകുഖംോയരി
ച്ചകുഇന്രത്സ്മ് ാലരി് ഇ് ്യരയേരിഴകുങ്രിരക്ാണ്രി
രരിക്കുന്�ാഷരിസറ്്ഷചരി് ാഗ് രിരക്് രിരരഉറച്ചനരില്രാ
െകു് ള്സൂകരിക്കുന്എഴകുത്കു് ാരന്അര്ഹ്മായഅംഗീ
്ാരം്രന്വ്െരിരയത്രി.്േരിക്കുംോരാദ്യ്മാധ്യ്മത്രി
നകുംഅഭരിനന്ദനങ്ള്.
ടതി.പതി.ഫൈസൽ,അഞ്ചച്ചേതിടതി

അവസരരകാചരിതമകായരേഖനം
വസാ�രിയഎന്യപ്്മനകുഷ്യരനക്കുറരിച്ച്ഷ്മകുഹമ്ദ്സകു
മഹബരിരൻറ്മനകുഷ്യ് ്ംയപ്വ്മറകുവമ്ാള്എന്വലഖ
നം(ലക്ം1536)അേസവരാചരി് ്മായരി.നാളരി് കുേരരനരി
ര്്മരിച്ച് രില്ഏറ്േകുംനരിലോരം്രകുലര്ത്കുന്ര്ന്്ഷഅേ
്ാശരപ്െകുന്വസാ�രിയക്്ഷസൗദരിഅവറബ്യ്രൗര് ്ംന
ല്് രിആദരരിച്ചോര്ത്ദരിേസങ്ള്ക്്ഷ്മകുമ്്ഷോയരിച്ചവപ്ാ
ള്ആനാെരിരൻറഉയര്ന്ദീര്ഘദൃഷ്െരിരയക്കുറരിച്ചകുംേരി
േരസാവങ്് രി് രംഗരത്ചരി് ാേരി് ാസരത്ക്കുറരിച്ചകും
്മ് രിപ്്ഷവ്ാന്രി.
സതി.െസയ്്രേേതി,പറമ്തിൽപരീടതിക

്ുഞ്രി
സ്പ്നംവ്രാരല്െന്കുവ്രായഒരാള്്രന്യായരിരകുന്കു
്കുഞ്ഞരിക്.ശരരിയാണ്സകുധീഷ്,(ലക്ം1536)സ്മാര് 
ശരില് ളകും്മരകുന്കുര്മാരക്്ീര്ത്്ീ് കുഞ്ഞബ്ദകുള്ള്
രന്യാവണാഎന്്ഷനമ്ള്േരിസ്മയരപ്ട്കുവ്രാ് കും.ഇപ്
യകുംനരിഷ്് ളങ്നായ്മനകുഷ്യൻസാഹരി് ്യത്രില്ന്മകുക്്ഷ
വേരറയരിലലെ.
സമദ്പനയപ്ള്ളതി,കകുത്തിയല്രാട്

യകാകതകാനുഭവരചനകാമത്സരം
്നരി്മ് ലാസാഹരി് ്യവേദരിസംസഥാന് മ്രിറ്രിസംഘ
െരിപ്രിക്കുന്യാപ്ാനകുഭേരചനാ്മത്സരത്രിവലക്്ഷരചന
്ള്കണരിക്കുന്കു.പ്രസരിദ്ധീ് രരിച്ചവ്ാഅലലൊത്വ്ാ
ആയഒരകുരചനയാണ്അയവക്ണ്ത്.മെപ്രചയ്്് ാ
രണങ്രില്അഞ്കുംഎഴകു് രിയര്ങ്രില്്രത്കുംഎ.വ�ാര്
വ്രജരില്് ൂൊത്്മൗലരി് രചന് ളാണ്അയവക്ണ്ത്.
േരിേര്ത്നവ്മാവ്രട്ഴകുവത്ാ്മത്സരത്രിന്്രരരിഗണരി
ക്കു് യരിലലെ.േരിദഗധസ്മരി് രി്രിരരഞ്ഞെകുത്രചന് ള്
ക്്ഷബഹകു്മ് രി്രപ്േകും് ാഷ്മപ്രസകുംനല്് കും.പ്രായ
്രരരിധരിയരിലലെ.സ്് ംരചനയാരണന്്ഷസാക്യരപ്െകുത്രി
യ്ത്രിവനാരൊപ്ംേരിലാസേകുംവചര്ത്്ഷഅയക്കു് .
അേസാന്ീയ് രിഡരിസംബര്15.േരിലാസംരസപ്ട്
റരി,്നരി്മ്ലാസാഹരി് ്യവേദരി,്രരി.ബരിനമ്ര്:833,്മാ
േൂര്വറാഡ്,വ്ാഴരിവക്ാട്^4
thanimakv@gmail.com
9946227590.

‘ഇനെ്’തപകാൽഅക്ഷരബന്ുപുരസ്് കാരം
്്രാലരില്് രത്ഴകു് ല്നരിലനരിര്ത്ാനായരി,36േര്ഷം
്രരിന്രിട്്ഷലരിം് ബകുക്്ഷഓഫ്രറവക്ാഡ്സഅംഗീ് ാരം
ആര്ജരിച്ച‘ഇന്്ഷ’്മാസരി് യരിവലക്്ഷ,സാ്മൂഹരി് പ്രസക്തരി
യകുള്ളഏറ്േകു്മധരി് ം് ത്കു് ള്് ്രാലരില്അയക്കുന്
േ്യക്തരിക്്ഷഎലലൊേര്ഷേകുംനല്് കുന്‘ഇന്്ഷ് ്രാല്അ
കരബന്ധകു്രകുരസ് ാരം’2018ര�പബകുേരരിയരില്സ
മ്ാനരിക്കും.ഡരിസംബര്േരരലഭരിക്കുന്സാ്മൂഹരി് പ്ര
സക്് രിയകുള്ള്ത്കു് ളാണ്്രരരിഗണരിക്കു് .100വ്രാ
സറ്്ഷ് ാര്ഡകുംപ്രശസ് രി�ല് േകു്മാണ്്രകുരസ് ാരം.
്ത്കു് ള്അയവക്ണ്േരിലാസം:‘‘്രപ്ാധരി്രര്,്്രാ
ല്അകരബന്ധകു്രകുരസ് ാരം,‘ഇന്്ഷ’്മാസരി് ,്മലപ്കു
റം–676505.േരിശദാംശങ്ള്ക്്ഷ:വ�ാണ്:9387475279.

ടചറു് ഥമത്സരം
എഴകുത്്ഷ്മാസരി് യകുംലവയാളഇൻസറ്രിറ്റ്ൂട്്ഷഓഫ്്രീ
സആൻഡ്ഇൻറര്നാഷനല്റരിവലഷൻസകുംവ്രള
ത്രിരല്ലാലയേരിദ്യാര്ഥരി് ള്ക്ായരിരചറകു് ഥ്മ
ത്സരംനെത്കുന്കു.്മരി് ച്ച്ഥക്്ഷ10,001രൂ്രയകുംപ്രശ
സ് രി്രപ്േകും�ല് േകുംലഭരിക്കും.സര്േ് ലാശാല/
സ്ാപശയ,്രാരലല്,വ്ാളജേരിദ്യാര്ഥരി് ള്ക്്ഷ്രരങ്
െകുക്ാം.പ്രസരിദ്ധീ് രരിച്ച്ഥ് ള്്രരരിഗണരിക്കുന്് ലലെ.
മ്രയഴകുത്്ഷപ്ര് രിയകും്മൂന്്ഷവ�ാവട്ാസറ്ാറ്്ഷവ്ാപ്രി് 
ളകും്രഠരിക്കുന്േരിദ്യാഭ്യാസസഥാ്രനത്രിരൻറവയാേ
്കുപ്്ഷവ്മലധരി് ാരരിയകുരെവയാസാക്യ്രപ്േകും്ഥഎ
േരിരെയകുംപ്രസരിദ്ധീ് രരിച്ച് ലലെഎന്്ഷസ്യംസാക്യരപ്
െകുത്കുന്വരഖയകുംഅയവക്ണ്് ാണ്.അേസാന് ീയ
്രിഡരിസംബര്20.അയവക്ണ്േരിലാസം:എഴകുത്്ഷ്
ഥാ്മത്സരം2017,എഴകുത്്ഷ്മാസരി് ,വ്രാവണാത്്ഷവറാ
ഡ്,്ലൂര്,ര്ാച്ചരി–682017.

്ൃഷ്ണൻരമത്തേസകാഹരിത്പുരസ്് കാരം
്ഥാ് ാരൻരഎ.ആര്.്ൃഷ്ണൻവ്മത്ലയകുരെസ്മ
രണക്ായരിഏര്രപ്െകുത്രിയസാഹരി് ്യ്രകുരസ് ാരത്രി
ന്്ൃ് രി് ള്കണരിക്കുന്കു.2014,2015,2016,2017േ
ര്ഷങ്ളരില്ആദ്യ്ര് രിപ്ായരിപ്രസരിദ്ധീ് രരിച്ചവനാേലകു
്ള്ക്ാണ്ഇത്േണ10,001രൂ്രയകും�ല് േകുംഅ
െങ്കുന്്രകുരസ് ാരം.ോയനക്ാര്ക്കുംഎഴകുത്കു് ാ
ര്ക്കുംപ്രസാധ് ര്ക്കുംവനാേലകു് ള്അയക്ാം.വനാ
േലകു് ളകുരെനാല്വ്ാപ്രിേീ് ംഉഷാവദേരി്മാരായരില്,
ഇലലെരിേീട്രില്ഹൗസ,്രരി.ഒ.്ണ്ം് കുളം,ര്ാെകുങ്ലലെൂര്,
്ൃശൂര്^680669എന്േരിലാസത്രില്ഡരിസംബര്31ന്
്മകുമ്്ഷലഭരിക്ണം.വ�ാണ്:9447784898,9447794898.

ആസരിഫ്എ.്രണയരില്

ര്ാ ലലെത്രിരൻറ്രാരമ്ര്യേകുംമ്ര് ൃ് 
േകുംനരിലനരിര്ത്കുന്അ്രൂര്േംഅേ

വശഷരിപ്കു് ളരില്ഒന്ായചരിന്ക്െയരിരലചീനര്ാട്ാരം
ചരരിപ്ത്രിരൻറചേറ്കു് കുട്യരിലാണരിന്്ഷ.ഒരകു് ാലത്്ഷരാ
ജപ്രൗഢരിവയാരെ് ലയകുയര്ത്രിനരിന്രിരകുന്ര്ാട്ാരംഇ
ന്്ഷചകുറ്കും് ാെകുേളര്ന്്ഷര്രകുേകുനായ്ക്ളകുരെയകുംഇഴജ
്കുക്ളകുരെയകും്ാേള്മാണ്.്രഴയരാജ്രാ് യായചരി
ന്ക്െയരിരലവറാഡകു് ളരിലൂരെയകുംരറയരില്വേവ്മല്്രാ
ലത്രിലൂരെയകുംവ്രാ് കുന്േര്ക്്ഷര്രാളരിഞ്ഞകു് രിെക്കുന്
രറയരില്വേയകുരെ്മറ്കുര്ട്രിെങ്ള്രക്ാപ്ംഇൗര്ാട്ാ
രേകും്ാണാര്മങ്രിലകും്രകു് രിയ്ല്മകുറക്്ഷഅറരിയരിലലെഇ
ത്ര്ാലലെത്രിരൻറചരരിപ്േകു്മായരിബന്ധ്മകുള്ളര്ട്രിെ്മാ
രണന്്ഷ.ഇന്്ഷഇൗര്ട്രിെത്രിരൻറനയന്മവനാഹാരരി് 
യകുംര്ാത്കു്രണരി് ളകുംഅലങ്ാരപ്ണരി് ളകുംമ്വ്മാ
ശംേന്കുവ്രായരിട്കുണ്്ഷ.അെകുത്് ാലത്്ഷര്ട്രിെത്രിരൻറ
പ്രൗഢരിേരിളരിവച്ചാ് രിയരിരകുന്ഒാെകു് ള്്മാറ്കു് യകും്ര് രം
ഷീറ്്ഷവ്മയകു് യകുംരചയ്് കു.് ല് കുനരിച്ചകുനരില്ക്കുന്ചീന
ര്ാട്ാരരത്്ലരയെകുവപ്ാരെസംരകരിക്ാൻആരര
ങ്രിലകും് യാറാ് കുവ്മാരയന്ാണ്് ാലംവചാദരിക്കുന്ത്.

100േര്ഷത്രിവലരറ്രഴക്േകുംോസ് കുശരില്്ര്രര
്മായരിനരിരേധരിസേരിവശഷ് ് ളകും്രകുലര്ത്കുന്ര്ട്രിെ
്മാണരിത്.്രിരകുേരി് ാം് ൂര്രാജാോയപശീ്മൂലം്രിരകുനാ
ള്1904ല്ര്ാലലെംരചവങ്ാട്രറയരില്്രാ് േന്വപ്ാള്
്രണരി് ഴരിപ്രിച്ച് ാണ്ചീനര്ാട്ാരം.രപെയരിൻയാപ്ക്ാ
യരിര്ാലലെരത്ത്കുന്രാജാേരിനകും് കുെകുംബത്രിനകുംേരി
പശ്മരിക്ാനായരിരകുന്കുഇൗര്ാട്ാരം.അന്കു് ാലത്്ഷരാ
ജാേരിന്യാപ്രചയ്ാനകുള്ളപ്രവ്്യ് വ്ാച്ച്ഷര്ാട്ാരത്രി
ന്്മകുന്രില്േന്കുനരില്ക്കു്മായരിരകുന്കു.്രരമ്രാഗ് മച
നീസേീെകു് ളകു്മായരിസാദൃശ്യംവ്ാന്കുന്രീ് രിയരില്ചകു
്മരകു് ള്ചകുേന്വസാംവപബഇഷ്െരി് ഉ്രവയാഗരിച്ചാണ്
നരിര്്മരിച്ചരിരരിക്കുന്ത്.്മവനാഹര്മായജനാല് ളകുംവഗാഥരി
ക്മശലരിയരിലകുള്ളആര്ച്ചകു് ളകു്മാണ്ര്ാട്ാരരത്ആ
്ര്ഷണീയ്മാക്കുന്ത്.ജനാല് ള്ക്്ഷചരിപ്പ്ണരി് ള്
രചയ്് ഗ്ാസകു് ള്ര്ാണ്്ഷഅെപ്കു് ള്്ീര്ത്രിരരിക്കു
ന്കു.നരിലത്്ഷരേനീഷ്യൻവലോര്മെല്ആണ്്രാ് രി
യരിരരിക്കുന്ത്.ര്ട്രിെത്രിരൻറ്രലഭാഗങ്ളരിലായരിസകു
ന്ദര്മായര്ാത്കു്രണരി് ള്രചയ്് ്െരി് ള്ശരില്്രദൃ
ശ്യങ്ളാണ്.്രകുറത്കുനരിന്കുവനാക്രിയാല്രണ്കുനരിലയകു
രണ്ന്്ഷവ്ാന്കുര്മങ്രിലകുംര്ാട്ാരത്രിന്ഒറ്നരിലയാണകു
ള്ളത്.ഏഴകു്മകുറരി് ള്അെങ്രിയ് ാണ്ചീനര്ാട്ാരം.് രി
രകുേരി് ാം് ൂര്രാജേംശത്രിരൻറചരിഹ്ന്മായശംഖ്ചകു്മ
രരില്്ര് രിച്ചരിട്കുണ്്ഷ.ര്ാവളാണരിയല്്ാലത്്ഷ്രലരാജ്യ

ങ്ളരിലകുംവജാലരിരചയ്് രിരകുന്പബരിട്ീഷ്എൻജരിനീയര്
്മാരാണ്ര്ാട്ാരം്രണരി് ഴരിപ്രിച്ചര്ന്്ഷ്രറയരപ്െകുന്കു.

്ീേണ്രിപ്ാ് ്രിരകുേന് ്രകുരവത്ക്്ഷനീട്രിയവ്ാരെ
യാണ്ര്ാട്ാരത്രിരൻറപ്രസക്് രിനഷ്െ്മാ് കുന്ത്.ഇ
വ്ാരെ്മഹാരാജാവ്ഇേരിവെക്്ഷേരാ് ായരി.ര്ാലലെം്മധകു
രഡരിേരിഷരൻറ്ീഴരിലായരിരകുന്വപ്ാള്ര്ാട്ാരംസബ്
്ണ്വപൊള്ഒാ�രിസാക്രി്മാറ്രി.്രരിന്ീട്്രിരകുേന് ്രകു
രംഡരിേരിഷൻേന്വപ്ാള്ര്ാലലെരത്സബ്്ണ്വപൊ
ള്ഒാ�രിസനരിര്ത്ലാക്രി.്രിരകുേന് ്രകുരവത്ക്്ഷര്മ
റ്ീരരിയല്എത്രിക്ാനകുള്ളഡരിേരിഷനല്സവറ്ാര്ആയകും
ഡീസല്,സരി്മൻറ്് കുെങ്രിയേസ്കുക്ള്സൂകരിക്ാൻ
രറയരില്വേഉ്രവയാഗരിച്ച് കുംചീനര്ാട്ാരം്രന്.്രരി
ല്ക്ാലത്്ഷര്ാട്ാരത്രിരൻറഘെനയരില്്മാറ്ംേരകുത്രി
യ് ായരി്രഴ്മക്ാര്്രറയകുന്കു.

ചരരികതസ്മകാര് ംതടനെ
രഹറരിവറ്ജബരില്ഡരിങ്സംരകണചട്പ്ര് ാരംചീന

ര്ാട്ാരംചരരിപ്സ്മാര് ം്രന്യാരണന്ാണ്ആര്
ക്രിരെക്െകു്മാരകും്രകുരാേസ്കുേ് കുപ്രിരലഉവദ്യാഗസ്രകും
്രറയകുന്ത്.ചരരിപ്്രശ്ചാത്ലം,ചരരിപ്്രര്മായപ്രാധാ
ന്യം,്ാലഘട്േകു്മായകുള്ളബന്ധംഎന്ീ്മൂന്കുഘെ് 
ങ്ളാണ്ഇ് രിനകുള്ള്മാനദണ്ം.ഇേ്മൂന്കുംചീനര്ാ
ട്ാരത്രിനകുണ്്ഷ.് രിരകുേരി് ാം് ൂര്രാജാേരിരൻറആദ്യരത്
രറയരില്വേയാപ്ാബംഗ്ാോണരിത്.് രിരകുേരി് ാം് ൂറരിവല
ക്്ഷആദ്യ്മായരിരറയരില്വേേന്് കു്മായരിബന്ധരപ്ട്ചരരി
പ്്മകുഹൂര്ത്ത്രിലാണ്ര്ാട്ാരം്രണരി് ഴരിപ്രിച്ചത്.പബരി
ട്ീഷകു് ാര്ഇ് ്യയകുരെോസ് കുേരിദ്യയകു്മായരിസംവയാജരി
പ്രിച്ചകുണ്ാക്രിയഇൻവഡാസാഴ്സനരിക്മശലരിയരിലാണ്
നരിര്്മാണം.മചനീസ്രവഗാഡയകുരെ്മാ് ൃ് യരിലാണ്
ആദ്യവ്മല്ക്ൂരനരിര്്മരിച്ചരിരരിക്കുന്ത്.ര്ാലലെേകുംമചന
യകും് മ്രിലകുള്ളോണരിജ്യബന്ധത്രിരൻറ് ൂെരിസൂച് ്മാ
ണരിത്.100േര്ഷം്രരിന്രിട്കുരേന്് കു് ൂെരി്ണക്രിരലെകു
ത്ാല്എ് കുര്ാണ്കുംമ്ര് ൃ് ്രട്രി് യരില്ഉള്രപ്
െകുത്ാനകുംസംരകരിക്ാനകുംഅര്ഹ്മാണ്ര്ാട്ാരര്മ
ന്്ഷഇൗരംഗരത്േരിദഗധര്്രറയകുന്കു.

ടപകാളരിച്ചുമകാറ്കാനുംക്രമം
2002ല്ചീനര്ാട്ാരംര്രാളരിച്ചകു്മാറ്ാൻരറയരില്വേ

യകുരെഭാഗത്കുനരിന്്ഷപശ്മംനെന്രിരകുന്കു.ഇ് രിരന് രിരര
ര്ാലലെംഹരിസറ്റരിരസൻറര്ഡയറക്െര്വചരരിയരില്സകു
്കു്മാരൻനായര്ദകരിണരറയരില്വേജനറല്്മാവനജ
ര്രക്് രിരരര്ാലലെംവ്ാെ് രിയരില്വ്സ�യല്രച
യ്് കു.്കുെര്ന്്ഷര്ാട്ാരംര്രാളരിക്കുന്ത്വ്ാെ് രി്െ
ഞ്ഞകു.ഇവദേഹംആര്ക്രിവയാളജരിേ് കുപ്രിനകും്രരാ് രിന
ല്് രിയരിരകുന്കു.ആര്ക്രിവയാളജരിേ് കുപ്്ഷര്ാട്ാരംസന്ദ
ര്ശരിക്കു് യകും്് ര്ക്ാൻ്രാെരിരലലെന്്ഷരറയരില്വേരയ
അറരിയരിക്കു് യകുംരചയ്് കു.

അന്രത്വ്മയര്അഡ്.സബരിദാബീഗംര്ാട്ാരം
സംരകരിക്ണര്മന്ാേശ്യരപ്ട്്ഷര്ാലലെംവ്ാര്്രവറഷ
നരില്പ്രവ്മയംഅേ് രരിച്ചരിച്ചകു.ര്.് ങ്പ്ൻര്ാലലെം്മകു
നരിസരിപ്ല്രചയര്്മാനായരിരകുന്്ാലത്്ഷര്ാട്ാരംേരി
ട്കു് ന്ാല്്മ്യൂസരിയ്മാക്രിസംരകരിക്ാര്മന്്ഷരറയരില്വ
േരയഅറരിയരിരച്ചങ്രിലകുംഅേര്്യാറായരിലലെ.വഡാ.ഡ
ബ്റ്കു.ആര്.രറഡ്ഡരിര്ാലലെം് ലക്െറായരിരകുന്് ാലത്്ഷ
ഡരി.െരി.്രരി.സരിരചയര്്മാരനന്നരിലയരില്ര്ാട്ാരംേരിട്കു് 
ന്ാല്മ്ര് ൃ് ്മ്യൂസരിയ്മാക്ാര്മന്്ഷഅറരിയരിച്ചരിരകുന്കു.
രറയരില്വേഅ് കുംനരിരസരിക്കു് യായരിരകുന്കു.ചീനര്ാ
ട്ാരംരറയരില്വേമ്ര് ൃ് ്മ്യൂസരിയ്മാക്കുര്മന്്ഷഉറപ്കുന
ല്് രിയ് ായരിഅന്രത്എം.്രരി.്രീ് ാംബരക്കുറകുപ്്ഷഅ
റരിയരിച്ചരിരകുന്കു.ഇവപ്ാഴരത്എം.്രരിഎൻ.ര്.വപ്ര്മചപന്ദ
ൻരറയരില്വേവയാട്ഇവ് ്ാര്യംആേശ്യരപ്രട്ങ്രിലകും
ഇര്ാന്കുംരറയരില്വേരചേരിരക്ാണ്രിലലെ.ചീനര്ാട്ാ
രംസംരകരിക്ാൻ40ലകം്മാറ്രിരേച്ചരിട്കുരണ്ന്്ഷ്മകുൻ
വ്മയര്പ്രസന്ഏണസറ്്ഷപ്രഖ്യാ്രരിച്ചരിരകുന്കു.2016^17രല
വ്ാര്്രവറഷൻബജറ്രില്ര്ാട്ാരംസംരകണത്രിനാ
യരി50ലകം്മാറ്രിരേച്ചരിട്കുണ്്ഷ.

എന്ാല്,പ്രഖ്യാ്രനങ്രളലലൊം്െലാസരില്ഉറങ്കു
ന്് ലലൊര്ര്ാട്ാരത്രിരൻറവശാച്യാേസ്ക്്ഷ്ാര്യ
്മായ്മാറ്ങ്രളാന്കു്മരിലലെ.

l

ഉണ്ണരിവച്ചക്കുവചന്ദ്മംഗലൂര്

ച രി പ്് ാരൻവലാ് ത്രിരലേരിസ്മയ
ങ്ളാണ്.ോക്കു് ള്ക്് ീ് ്മായ

നരിറക്ൂട്കു് ളകുരെദൃശ്യ്മവനാഹാരരി് യരിലൂരെ
്രകു് രിയവലാ് വത്ക്്ഷ്ലാആസ്ാദ് രര
അെകുപ്രിക്കുന്കു.ആര്.ര്.ര്രാറ്വശേരരിരയന്
്ൂലരി് നാ്മത്രില്പ്രസരിദ്ധനായരാധാ് ൃ
ഷ്ണൻ്മാസറ്ര്്രൻറഅ്മൂല്യ്മായചരിപ്,
ശരില്്ര് ല് രളചരിറ് രിവലറ്രി്രകു് രിയസവങ്
്ങ്ള്വ്െരിയകുള്ളയാപ്്കുെരകു് യാണ്.

്രരകുക്നായപഗാമനറ്്ഷപ്ര് ലത്രില്ആ
േരിഷ്് രരിച്ചചരിപ്ങ്ളരിലൂരെആര്.ര്് ലാ
സ്ാദ് ്മനസ്കു് രളആശ്ചര്യഭരരി് ്മാക്കു
ന്കുണ്്ഷ.്മൂര്ച്ചവയറരിയപഗാമനറ്രിരല് റകുത്
പ്ര് ലങ്ളരില്നൂല്് നത്രിലാണ്്മവനാഹ
ര്മായരിചരിപ്ംര്ാത്രിരയെകുക്കുന്ത്.്മഹാ
ത്മഗാന്ധരി,പശീനാരായണഗകുരകു,്മകുഹമ്ദ്
അബ്ദകുറഹരി്മാൻസാഹരിബ്,സ്ാ്മരിേരിവേ
്ാനന്ദൻ,ഇന്ദരിരഗാന്ധരി,ഇ.എം.എസന
മ്ൂ് രിരരിപ്ാട്,സരി.എച്ച്ഷ.്മകുഹമ്ദ്വ്ായ,എ
സ.ര്.ര്രാരറ്ക്ാട്്ഷ,ര്.്രരി.വ്ശേവ്മവനാ
ൻ,മേക്ം്മകുഹമ്ദ്ബഷീര്,്മദര്ര്വര
സ്കുെങ്രിയേരകുരെചരിപ്ങ്ള്പഗാമനറ്രി
രൻറശീ് ളഛായയരില്്രകുനര്ജനരിയാക്രിയ
ത്.ആര്.ര്യകുരെജന്മനാൊയര്രാറ്വശേരരിയരി
ലാണ്വ്രളത്രിരൻറേീര്രകുപ്ൻ്മകുഹമ്ദ്
അബ്ദകുറഹരി്മാൻസാഹരിബരിരൻറഛായാചരി
പ്ംഅവദേഹം്മരരിച്ചകുേീണ്മണ്ണരില്സ്ാ്രരി
ച്ചത്.എസ.ര്.ര്രാരറ്ക്ാട്രിരൻറപഗാമന
റ്്ഷചരിപ്ം്മകുക്ത്്ഷഎസ.ര്യകുരെ്രാര്ക്രി
ലകുംസ്ാ്രരിച്ചരിട്കുണ്്ഷ.്രാത്കുമ്യകുരെആെകും
്മകുഹമ്ദ്ബഷീറകുംമേക്ം്മകുഹമ്ദ്ബഷീ
റരിരൻറ്മ്യൂസരിയത്രിലകുംഉണ്്ഷ.

േരിവധയൻഎന്രെറാവക്ാട്ശരില്്ര്മാണ്
്രേരിരകു് രില്സേരിവശഷ്മായത്.് ളരി്മണ്ണരില്
ശരില്്രങ്ള്നരിര്്മരിച്ച്ഷചകുരട്െകുക്കുന്രീ് രിയാ
ണ്രെറാവക്ാട്.മ്് ളരില്മ്വക്ാട്്ഷ്രരി
െരിച്ച്ഷേയലരില്നരില്ക്കുന്് ര്ഷ് നാണ്രെ
റാവക്ാട്യരില്ദൃശ്യേത്്രരിച്ചത്.് ര്ഷ് ജീ
േരി് ത്രിവലക്്ഷആഴത്രില്ഇറങ്രിരചലലെകുന്
്ാണ്ഈചരിപ്ം.ഭൂ്മരിയരില്സംഭേരിക്കുന്
സാ്മൂഹരി് േകുംരാഷ്പെീയേകുംസാമ്ത്രി് 
േകും്ാലാേസ്്രരേകുംആയ്മാറ്ങ്ള്ക്്ഷ
ഇരയാ് കുന്ത്്ര്ഷ് ൻ്മാപ്്മാരണന്്ഷ
്രൻറചരിപ്ത്രിലൂരെആര്.ര്്രറയകുന്കു.

ക്യാനേറ്്കപതലത്ിൽ
ആവിഷ്് രിച്ചെികത
ങ്ളിലൂനടആർ.ന്
്ലയാസ്യാദ് മേസ്ു് 
നളആശ്ചര്ഭരിതമയാ
ക്കുന്നുണ്്.മൂർച്ചനയറി
യക്യാനേറ്ിനല്റു
ത്കപതലങ്ളിൽേൂ
ൽ്േത്ിലയാണ്മനേയാ
ഹരമയായിെികതംന്യാ
ത്ിനയടുക്കുന്നത്

ോെരിക്രരിഞ്ഞ്രൻറ്ൃഷരിയരിലൂരെ്ര്ഷ് നനകുഭേരി
ക്കുന്നരിരാശ് ളകുരെനരിഴലകു് ള്ര്ളരിയകുവമ്ാള്ഒത്രിരരി
പ്ര് ്യാശയകുംര്ാട്്ഷ്രരിറ് രിലകുരണ്ന്്ഷശരില്്രം്രറയകുന്കു
ണ്്ഷ.േരിവധയൻഎന്രെറാവക്ാട്ശരില്്രത്രിനാണ്2006
ല്ആര്.ര്ക്്ഷവ്രളലളരി് ് ലഅക്ാദ്മരിഅോര്ഡ്ല
ഭരിച്ചത്.രേള്ളരപ്ാക്ംഎന്് ളരി്മണ്ണ്ഷശരില്്രേകു്മകുണ്്ഷ.രേ
ള്ളരപ്ാക്ത്രില്സാ്മപഗരി് ള്് ലച്ചകു്മെകു്മായരിേീരൊഴരിഞ്ഞ്ഷ
വ്രാ് കുന്സങ്െക്ാഴ്ച് ള്േരിേരരിക്കു് യാണ്ചരിപ്ത്രി
ലൂരെരചയ്കുന്ത്.്മ് മ്മപ്രിയകുംസൗഹാര്ദേകുംേരിളരിവച്ചാ
്കുന്സവനഹശരില്്രേകുംപശവദ്ധയ്മാണ്.്മഹാേരിഷ്ണകു
േരിരൻറോഹന്മായഗരകുഡരൻറഭീ്മൻശരില്്രേകും്മരറ്ാരകു
്ലാസൃഷ്െരിയാണ്.

േീെരിരൻറചകുറ്കു്മ് രിലകു് ളരില്ശരില്്രംഒരകുക്കുന്്രരീക
ണേകുംേരിജയത്രിവലക്്ഷനീങ്രി.ചാര്വക്ാള്ര്ാണ്്ഷഒരകു
ക്രിയചരിപ്ങ്ളകു്മകുണ്്ഷ.പ്ര് ൃ് രിവയാെകുള്ളസവനഹേകുംവദ
ശസവനഹേകുംഊട്രിയകുറപ്രിക്കുന്ചരിപ്ങ്ളകു്മകുണ്്ഷ.ഏറ്
േകുംഒെകുേരില്ചാര്വക്ാള്സംേരിധാനത്രില്േരച്ചചരിപ്
്മാണ്്കുെരിരേള്ളം.്കുെരിരേള്ളത്രിന്്മനകുഷ്യൻരനവട്ാട്
വ്മാെകുന്കു.്രിരകുേന് ്രകുരംആര്.സരി.സരിയരില്ആര്.ര്ചരി
്രിത്സയരിലായരിരരിരക്15ചരിപ്ങ്ളകുരെപ്രദര്ശനംസംഘ
െരിപ്രിച്ചത്ോര്ത്പ്രാധാന്യംവനെരിയരിരകുന്കു.്ാൻസര്വരാ
ഗരി് ളകുരെ്മാനസരി് േരിവനാദേകുംസവ്ാഷേകും്ളരിയാെകു
ന്ചരിപ്ങ്ളകു്മായാണ്ആര്.ര്േരയരിലൂരെേരിസ്മയ്ാ
ഴ്ചരയാരകുക്രിയത്.ചരിപ്് ലയരിലകുംശരില്്ര് ലയരിലകും്മൂന്
ര്ര് രിറ്ാണ്്ഷ്രരിന്രിെകുവമ്ാഴകുംസരിനരി്മാരംഗത്കുംഅര്.ര്
നരിറസാന്രിധ്യ്മായരിരകുന്കു.

്ഥ്രറയകുന്്മകുക്ംഎന്വഡാ് ്യകുര്മൻററരിയകുരെ്രിര
ക്ഥയകുംരപഗയ്സ്രാലരിവയറ്രിേരിന്വേണ്രിസാ്മ്രര്വ്വഎന്
വഡാ് ്യകു�രിഷരൻറ് രിരക്ഥയകുംസംേരിധാനേകുംനരിര്േഹരി
ച്ചത്അവദേഹ്മായരിരകുന്കു.വ്ാഴരിവക്ാട്രജ.ഡരി.െരിഇസലാം
മഹസ്ൂളരില്ചരിപ്് ലാധ്യാ്ര് നായരിരരിരക്യാണ്2010-
11ല്വദശീയഅധ്യാ്ര് അോര്ഡ്ആര്.ര്രയവ്െരിരയ
ത്രിയത്.ആവരാഗ്യ്രര്മായപ്ര് രിസന്ധരിക്്ഷ്മകുന്രിലകും്ര് 
റാര്ആര്.ര്യകുരെ്മനസ്്ഷഇവപ്ാഴകും് ലാവലാ് ത്്ഷസര്
ഗേസ് ംേരിെര്ത്രിരക്ാണ്്ഷമജപ്യാപ്് കുെരകു് യാണ്.

്രഴയ് ാലവ്ാണ്പഗസപ്രേര്ത്് നായരിരകുന്ര്രാറ്
വശേരരിയരിരല്രവര് നായവ്ാപ്കുണ്ണരി്മാസറ്ര്^ര്രണ്ണകുട്രിദ
മ്് രി് ളകുരെനാല്്മക്ളരില്രണ്ാ്മനാണ്ആര്.ര്രയന്
രാധാ് ൃഷ്ണൻ.ഭാര്യ:ജനനരി.്മക്ള്:അരകുണ്,ആര് രി.

l
ചാർലക്ാളതിൽ്രരീർത്കകുടതിെേള്ളെമന്ചതിത്രം

ആർ.െക.െപാറ്ലശേരതി

കളതിമണ്തിൽ്രരീർത്െടറാലക്ാട്ശതിൽപങ്ങൾ

ചകുമരതിൽ്രരീർത്ലകരളകേകളകുെടരൂപങ്ങൾ

No\ sIm«mcw 
hnkv arXnbpsS Zqc§fnÂ 

100വർഷത്ിനലനറപഴക്കവും
വയാസ്തുശിൽപപരമയായിേിരവധി
സവിനശഷത്ളുംപുലർത്ുന്ന
ന്ട്ടിടമയാണിത്.തിരുവിതയാം്ൂർരയാ
ജയാവയായകശീമൂലംതിരുേയാൾ
1904ൽന്യാല്ംനെനങ്യാട്ട
നറയിൽപയാതവന്നനപ്പയാൾ
പണി്ഴിപ്പിച്ചതയാണ്െീേന്യാട്ടയാരം.
നകടയിൻയയാകതക്കയായി
ന്യാല്നത്ത്ുന്നരയാജയാവിേും
്ുടുംബത്ിേും
വികശമിക്കയാേയായിരുന്നുഇൗന്യാട്ടയാരം
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്ഥ് ൾ
വരി.ടെ.െയരിംസ്
രപെ്:320,വരിേ:299.00
ഡരി.സരിബു് ്സ്

ഒവരാോയനയകുംഒാവരാഅ
നകുഭേ്മാക്രിത്ീര്ക്കുന്എ
ഴകുത്കു് ാരരൻറ്മരി് ച്ച്ഥ
്ളകുരെസ്മാഹാരം.ആഖ്യാ
ന് ലയരിരല്മരി് ് ്േകുംധ്
ന്യാത്മ് ്മായഅേ് രണ
േകുംഇ് രില്്ാണാം.

്ുട്രി് ൾക്ക്മുഹമ്മദ്നബരിയുടട
െീവചരരികതം
്ുഞ്രിമുഹമ്മദ്പകാണ്രി് ്രകാേ
രപെ്:161,വരിേ:100.00
ഒേരിവ്

്ാരകുണ്യത്രിരൻറ്ര് ാ് 
ോഹ് ൻആയരിരകുന്്മകുഹമ്
ദ്നബരിയകുരെഇ് രിഹാസസ
്മാന്മായജീേചരരിപ്ം്കുട്രി
്ള്ക്ായരിഅേ് രരിപ്രിക്കു് 
യാണ്ഇൗ്രകുസ് ് ം.

ഓർമ് ൾമരരിക്കുരമകാ?
ട്.രവണുര�കാപകാൽ
രപെ്:205,വരിേ:200.00
തരിങ്കൾബു് ്സ്,തൃ്രൂർ

എഴകുത്രിലകുംസംേരിധാനത്രി
ലകുംഅഭരിനയത്രിലകുംഅ് രിശ
യ് ര്മാംേരിധംസൗന്ദര്യേകും
്മരി് േകും്രകുലര്ത്രിയഅനശ്
രരായപ്ര് രിഭ് രള്കുറരിച്ചകു
ള്ളഓര്്മ് ളാണ്സരിനരി്മാപ്ര
േര്ത്് ൻ് ൂെരിയായപഗന്ഥ
്ാരൻ്രങ്കുരേക്കുന്ത്.

മകാർ് ്സുംമകാർപകാപ്യും
ടസബകാസ്റ്റ്യൻരപകാൾ
രപെ്:152,വരിേ:145.00
ചരിന്തപബ്രിരഷഴ്സ്

പ�ാൻസരിസ്മാര്്രാപ്വലാ
്ത്രിന്ഏരറപ്രരിയങ്രനകും
സ്ീ് ാര്യനകുംആ് കുന്ത്എ
്കുര്ാണ്്ഷഎന്്ഷഅവന്ഷരി
ക്കു് യാണ്വലഖ് ൻ.്മാ
ര്്രാപ്യകുരെേ്യ് ്യസ് ്മാ
യവലാ് േീകണത്രിലൂരെ
യാണ്്രകുസ് ് ത്രിരൻറസ
ഞ്ാരം.

കഭമയകാകതരി് ൻ^ഒരുനടടൻറ
യകാകത് ൾ
അനൂപ്രമരനകാൻ
രപെ്:200,വരിേ:190.00
ഡരി.സരി.ബു് ്സ്

ഒരകുചലച്ചരിപ്നെരൻറയാ
പ്ാനകുഭേങ്ള്.നാെ്യങ്വളാ
ഭാഷാ്രര്മായഏച്ചകുര്ട്ലകു
്വളാഇലലൊര്ലളരി് േകും്മ
വനാഹരേകു്മായരിഎഴകുത്കു് ാ
രൻഅേ് രരിപ്രിക്കുന്കു്രൻ
റഒാവരായാപ്് ളകും.

ബർകടകാൻഡ്റസ്സൽ
തരിരടഞ്ടുത്തരേഖനങ്ങൾ
വരിവ:എൻ.മൂസക്കുട്രി
രപെ്:234,വരിേ:210.00
പകാപ്രിരയകാൺ

്ത്്ചരി് ് ൻ,ഗണരി് ശാ
സപ്ജ്ൻഎന്ീനരില് ളരി
ല്പ്രശസ് നായരിരകുന്എ
ഴകുത്കു് ാരരൻറ്രിരരഞ്ഞ
െകുത്വലഖനങ്ളകുരെസ്മാ
ഹാരം.

പുസ്ത് ങ്ങൾക്കുംെീവനുണ്്
പരി.ട്.പകാറക്കടവ്
രപെ്:126,വരിേ:120.00
ടപൻഡുേംബു് ്സ്

്രരി.ര്.്രാറക്െവ്േ്യ് ്യ
സ് ്ാലങ്ളരില്എഴകു് രി
യവലഖനങ്ളകുരെയകുംഒാര്
്മക്കുറരിപ്കു് ളകുരെയകുംസാ്മൂ
ഹരി് േരിഷയങ്ളരില്നെത്രി
യഇെര്രെലകു് ളകുരെയകുംസ
്മാഹാരം.

കപധകാനവകാർത്ത് ൾ
ഒരരിക്കൽ് ൂടരി
പരി.എ.അസീസ്
രപെ്:79,വരിേ:60.00
മദർപബ്രിരഷഴ്സ്

നാംജീേരിക്കുന്്ാലരത്
്വൻറ് ായമശലരിയരില്അ
േ് രരിപ്രിക്കുന്്ഥ് ളകുരെ
സ്മാഹാരം.്മനകുഷ്യൻജ്ലരി
ക്കുന്്ഥാ്രാപ്്മാ് കുന്കു
ഒാവരാേരരി് ളരിലകും.

ഷാഹരിനഇ.ര്.

്മ ഞ്ഞരേളരിച്ചംചരി് റരിച്ചകുര്ാണ്്ഷഉണ
രാറായരിവലലെരയന്്ഷസൂര്യരേളരിച്ചംഉലലൊ

സ്രൂര്േംവചാദരിക്കുന്കു.
അലാറം്രിളരിരയാച്ച്രാെരിപ്ാെരിനരിലച്ചകു

വ്രാ് കുന്കു.ഉണവരണ്വനരം്ഴരിരഞ്ഞപ്
വയാ്ഴരിഞ്ഞരിരകുന്കു.സ്പ്നത്രിനകുംഉണര്
ച്ചക്കു്മരിെയരില്േഴകു് രിേീണഞാൻഉത്ര്മരി
ലലൊരത്ാരകുവചാദ്യംഉള്ളരിലരിട്കുണരകുന്കു.

അപ്യകുംേരിചരിപ്്മായരിരകുന്കുസ്പ്നം.
നീലരിച്ചനരിറ്മകുള്ളസ്പ്നം.
്മരണരപ്ട്്രരരിചരി് ്രറയകുന്കു:‘‘അേരിരെ

എലലൊംസവ്ാഷ്മാണ്.്രവക,ഒരന്ാഴരി
ര്.അേരിരെഎനരിക്്ഷപ്രരിയരപ്ട്വബാഗണ്
േരിലലെപ്ൂക്ളരിലലെവലലൊ.’’

എന്രത്യകുംവ്രാരല്െകുംനരിറ്മകുള്ളഉ
െകുപ്ായരിരകുന്കുഅേര്ക്്ഷ.

എവ്ാ�ലരി് ം്രറയാനകുള്ള്രകുറപ്ാെകു
വ്രാരലചകുണ്കു് ള്േപ്രിച്ചകു്രരിെരിച്ചരിരകുന്കു.്
ണ്ണകു് ളരില്്കുസൃ് രിയകുരെനകപ്രപ്ാട്കു് 
ളകുണ്ായരിരകുന്കു.

സംഭാഷണത്രിരൻറഇെക്ാേണംഞാ
ൻഉണര്ന്ത്.്രലനരിറങ്ളകുരെ്ാലരിവഡാ
സവ്ാപ്്ഷചരി് റല്വ്രാരലഉണര്ച്ച.ഉണര്
ന്കുരേന്് കുസ്പ്ന്മായരിരകുന്കുവോഅവ്ാ
ശരരിക്കുംഞാനകുണര്ന്കുവോ?

ഉണര്ന്കുണര്ന്്ഷദരിേസത്രിവലക്ൂര്ന്രി
റങ്വേസ്പ്നംഅ് രിരൻറ്െകുംവറാസകും
രേളകുപ്കും്മഞ്ഞയകുംഓറഞ്കുംനരിറങ്ളാ
ല്ആേരിചരിപ്ാനകുഭേം്കുെര്ന്കുര്ാണ്രി
രകുന്കു.

വബാഗണ്േരിലലെ് ള്.്രൂത്കുലഞ്ഞ്ഷഇല് 
രള്മൂെരിനരില്ക്കുന്്രൂക്ള്.്കുളരിക്കുവമ്ാ
ള്,പ്രഭാ് ഭകണം്യാറാക്കുവമ്ാള്,ഓ
�രിസരിവലക്രിറങ്കുവമ്ാള്,്രലേരിധവജാലരി
്ളരില്േ്യാ്രൃ് യാ് കുവമ്ാള്ഉള്ളരിലറരിയാ
ര്നെന്കുര്ാണ്രിരകുന്സ്പ്നേ്യാഖ്യാന
ങ്ള്എരന്എങ്കുര്മത്രിച്ചരിലലെ.ര്രാെകുന്
രനദരിേസംഅസ്ാസ്്യരപ്െകുത്കു്മാറ്ഇഴ
യാൻ്കുെങ്രി.ഉള്ളരിരലവ്ാഎരരിയാൻ്കു
െങ്രി.

‘‘അേര്ക്്ഷവബാഗണ്േരിലലെപ്ൂക്ള്ഇഷ്െ
്മായരിരകുവന്ാ?’’

ഞാനേരകുരെ്ൂട്കു് ാരരിക്്ഷഒരകുസവന്ദശ
്മയക്കുന്കു

്മരറ്ാന്രിനകു്മായരിരകുന്രിലലെഅത്.
‘ഇലലെ’എന്ഉത്രത്രില്അസ്ാസ്്യരപ്

െകുത്കുന്ആപഭാ് ൻസ്പ്നരത്്ള്ളരിയരി
ട്്ഷഎനരിക്്ഷ്മെങ്ണ്മായരിരകുന്കു,എരൻറദരിേ
സത്രിവലക്്ഷ.

ആ് ാശരത്യകുംഭൂ്മരിരയയകുംര്ാരകുത്കു
്രിെന്ആസ്പ്നത്രിരൻറ്രലനരിറ്മകുള്ള
നൂലകു് ള്ര്രാട്രിച്ചകു്ളയണ്മായരിരകുന്കു.

‘’ഉവ്വ്ഷ.’’
അേള്്രവക്മറകു്രെരിയായരി.
‘‘േളരര.’’
‘‘എര്നീയരിവപ്ാള്അങ്രനവചാദരിച്ച

ത്?’’
‘‘അേള്ക്്ഷനരിരന്യകുംേളരരഇഷ്െ്മായരി

രകുന്കുഎന്റരിയാവ്മാ?’’
രണ്കുത്രത്രിനകും്മീര്നൂറകുനൂറകു്രൂക്

ള്ചരി് റരി.
എനരിക്റരിയാത്നരിറങ്ള്.സൂര്യരേളരി

ച്ചംേീണകുപ്ര് ാശരിക്കുന്വബാഗണ്േരിലലെ് 
ള്.വേലരിപ്െര്പ്കു് ള്.വബാഗണ്േരിലലെ് ളാല്

്മൂെരിവപ്ായഒരകുരചറരിയേീട്.
അ് ാരകുവെയായരിരകുന്കു?്ീര്ച്ചയായകുംഅ

േരകുവെ് ായരിരകുന്രിലലെ.
അരലലെങ്രില്എനരിക്േരരഅറരിയാ്മായരി

രകുവന്ാ?അേരകുരെേീട്,്കുഞ്ഞകുങ്ള്,ഭര്
ത്ാവ്,േരിചാരങ്ള്?

എനരിരക്ാന്കു്മറരിയരിലലൊയരിരകുന്കു.ഒരകുവ്ര
രരിനകുംഒരകു്രരിെരിേര്ത്്മാനങ്ള്ക്കു്മപ്കുറം.
്കുരറ്ാഴ്ച് ള്ക്പ്കുറം.ഒര്ര് െത്രില്
അേര്്മരണരപ്ട്കുഎന്് രിനപ്കുറം...

ഇലലെ.ഒന്കു്മറരിയകു്മായരിരകുന്രിലലെ.അേര്രക്
രന്ഇഷ്െ്മായരിരകുന്കുഎന്കു് ൂെരി.

ഇവപ്ാള്,ഒരകുസ്പ്നത്ാല്ഞാൻശൂന്യ
യാക്രപ്െകു് യകും്രൂക്ളാല്നരിറക്രപ്െകു
്യകുംരചയ്കുന്കു.

രേളകുപ്കുംഓറഞ്കും്മഞ്ഞയകുംഇളംചകുേ
പ്കുംഅങ്രന്രലജാ് രി്രൂക്ള്.സകുഗന്ധ
ത്രിരൻറഅഭാേരത്നരിറങ്ളാല്അ് രിജീ
േരിച്ചവബാഗണ്േരിലലെപ്ൂക്ള്.ഉറക്രിനകുംഉ
ണര്േരിനകു്മരിെക്കുള്ളഇെനാഴരിയാര്ചരി് റരി
യഇ് ളകു് ള്.്മകുള്ളകുവ്രാറരിക്െന്കുവ്രാ് കു
ന്്ാറ്്ഷ.

സ്പ്നത്രില്നരിന്കുംജാഗരത്രിവലക്്ഷ
്ാറ്കുര്ാണ്കുവ്രാരകുന്ഒരരാറ്പ്ൂങ്കുല.

അത്രേളകുപ്്ഷ.
ഇവപ്ാള്ഞാനകുറക്ത്രിവലാഉണര്ച്ചയരി

വലാ?
എങ്രനയാേകുംോയനക്ാരാ,നരിങ്ളീ

സ്പ്നരത്േ്യാഖ്യാനരിക്കു് ?
l
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ചതിത്രരീകരണം:്ന്നിഎം.

മസനകുല്ആബരിദ്്രരി.്രരി

ന രി ല്ക്ാരനാരരിെം
ര്ാെകുക്ാര്

ര്ാഴരിച്ചകു് ളഞ്ഞ
ഇല് ളകുരെ
്ണ്ണീരകുരകുക്രി
ര്ാന്്മര്മരിങ്രന
സ്ര്ണപ്ലലെകു് ാട്രി-
ച്ചരിരരിക്കുവമ്ാള്,
്ാരഴ,
നരിറംോര്ന്കുവ്രായേരരങ്രന
‘ര്ാന്പ്ൂവേ്രിങ്രിണരിപ്ൂവേ’്രാെകും?
ഓട്കുരകുളരിയരില്
ോല്ക്ണ്ണാെരിവനാക്രി^
ക്രിെത്ാനാരകും
േരരിരലലെന്റരിഞ്ഞാല്
്രരിരന്രയങ്രനയീ
രാജേൃകച്ചകുേട്രിലകുറങ്കും?
എങ്രനയരിനരിയകും
വേരരിവലക്്ഷ
േള്മായരി്മാറകും?

എന്്ഷ,
നാലകു്മണരിക്രത്്ാറ്രില്
്രറക്ാനരിറങ്കും്രരിയരില.

ചതിത്രരീകരണം:ന്.േിസയാർ
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ഹാരരിസരനവന്മനരി

് രകുണയകുള്ളോര്ത്് 
ളരിലലെ.ോര്ത്് ളകുരെ്

ലോച് ങ്ള്ദകുര് ത്രിരൻറ
്ലേര് ളാേകുന്കു^്മകു് രിര്ന്
എഴകുത്കു് ാരൻേരി.എസ.അ
നരില്് കു്മാര്‘േൃത്ാ് ്രപ്
പ്രേര്ത്നം’എന്രചറകുവനാ
േലരിരൻറ്കുെക്ത്രില്ഇങ്
രനഎഴകു് കുന്കു.പ്ര് രിവലാ്മ് 
്ളകുംആസകുര് ് ളകും്മാപ്ം
വരഖരപ്െകുവത്ണ്രിേരകുന്്ാ
ലരത്ജീേരി് രത്്കുറരിക്ാ
ൻ്ാല്നൂറ്ാണ്്ഷ്മകുമ്ാണ്അ
ത്അവദേഹംഎഴകു് രിയത്.

ഇന്്ഷ2017ല്അനീഷ്വജാ
സഫ്‘ഡരി.് ണ്യൻ്െ’എന്
്ഥരയഴകു് കുവമ്ാഴകുംആ് കുര
്് ളകുരെ,അ്ര് െങ്ളകുരെ,്ര
ലേരിധ്മാംഭയങ്ളകുരെആ്രഴ
യ്ാലംഅ് കുവ്രാരല് രന്
യകുണ്്ഷ,അലലെ്ൂെകു് ല്രൂക
്മായകുണ്്ഷഎന്്ഷനാംോയരിക്കു
ന്കു.ര്മായ്്കുപ്ാലത്രിന്,സ
്മീ്ര്മാണ്അ്ര് െം.നരിയപ്
ണംേരിട്ബസഎ് രിരരേന്
വലാറരിയകു്മായരി്ൂട്രിയരിെരിക്കു് 
യായരിരകുന്കു.ഏഴകുവ്രര്അ്ര
്െത്രില്്മരരിച്ച് ായരിഅറരിയകു
ന്കു,അരലലെങ്രിലകുംഭയത്രിരൻ
റയകുംആശങ്് ളകുവെയകും്രരി
വ്മഘങ്ള്വ്മലാപ്രിട്്ാലത്്ഷ
ോര്ത്് ളകും്ഥ് ളകുംശകുഭ
്രര്യേസായരിയായരിരരിക്ണര്മ
ന്്ഷശഠരിക്േയ്വലലൊ.‘ഡരി് ണ്യ
ൻ്െ’എന്്രത്്ഷരചറകു് ഥ
്ളകുരെസ്മാഹാരത്രില്അനീ
ഷ്വജാസഫ്വചര്ത്കുരേക്കു
ന്ത്ഏറരിയകും്കുറഞ്ഞകുംര്രാ
ള്ളകുന്േര്ത്്മാന് ാല്മാണ്,
ജീേരി് ്മാണ്.

്രൻറമ്് ാര്യവലാ് 
ത്രിരൻറ്രരരിധരിക്് ത്കുനരി
ന്ാണ്അനീഷ്േരിഷയങ്ള്
സ്ീ് രരിക്കുന്ത്.്ണ്യൻ്െ
യരില്്മാധ്യ്മപ്രേര്ത്ന്മകുണ്്ഷ,
്ൃഷരിജീേരി് ്മകുണ്്ഷ,നരിര്ഭാഗ്യ
ോര്ധ് ്യ്മകുണ്്ഷ,േരിശപ്കുണ്്ഷ,ഇ
രയാക്രപ്െലകു് ളകുണ്്ഷ,രചെരി
േളരാൻ്മാപ്ംവേണ്്മരണ്ണെകു
ക്കുന്് രിനകുവ്രാലകുംശരികരിക്കു
ന്ഭരണ് ൂെഭീ് ര് യകുണ്്ഷ.
അര്അനീഷ്വജാസര�ന്
്മാധ്യ്മപ്രേര്ത്് ൻ്ഥരയ
ഴകു് കുവമ്ാള്േര്ത്്മാനംന
്മകുക്്ഷ്മകുന്രില്രേളരിരപ്െകുന്കു
ണ്്ഷ.അ് കുര്ാണ്കു് രന്,ല
ളരി് ോയനക്്ഷ്രഥ്യ്മാേകു് യരി
ലലെഈ് ഥ് ള്.എഴകുത്്ഷഗൗര
േത്രിരലെകുത്രിരരിക്കുന്ഒരാള്
്ൃ് ്യ് വയാരെേരിനരി്മയംരച
യ്കുന്മജേരി് ് യകുംരാഷ്്ഷപെീ
യേകു്മാണ്ഇക്ഥ് ളരിലകുള്ളത്.

‘ബട്ൂര’എന്്ഥ്കുെങ്കു
ന്ത്ഇങ്രനയാണ്.്പ്രച്ച
െരിയകുരെഇലജനലരിലൂരെ്രകുറ
വത്ക്്ഷനീണ്കു് കുെങ്രി.ഇളം
്രച്ചനരിറത്രിലകുള്ളഇല് ള്്മ
ഹാനഗരത്രിരലലോറ്രിവലക്്ഷ
്രറരിച്ചകുരേച്ചരിട്കും്മണ്ണരില്േരിയ

ര്രപ്ാഴകുക്രിര്രാന്കുേരിളയരിച്ച
ഭൂ് ് ാലംവേട്യാെകുന്്ര്
ഷ് രൻറമദന്യ് ന്മകുക്ീ്
ഥയരില്ോയരിക്ാം.ബട്ൂരയരി
ല്്മാപ്്മലലെ,്മരരിച്ചേര്ക്കുള്ള
ഒപ്ീസരിലകും്മണ്ണ്ഷഎന്്ഷ്രന്
വ്രരായ്മരറ്ാരകു്ഥയരിലകുര്മ
ലലൊം്ാണാംവേരരിരനാപ്ം്ര
റ്രിനരില്ക്കുന്്മണ്ണരിരൻറമജ
േരി് ് .

സാവങ്് രി് േരിദ്യയകുരെചങ്
ലക്കുരകുക്ങ്ളരില്രേറകുംയ
പ്ങ്ളായരിവപ്ാേകുന്്മനകുഷ്യ
ജീേരി് ങ്രളപ്റ്രിഅനീഷ്േ്യാ
്കുലരപ്െകുന്കുണ്്ഷ.അ് കുര്ാ
ണ്ാണവലലൊഒരകു് ഥയരിരലനാ
യ് ന്സ്് ം്കുെകുംബത്രി

രൻറ്മരണോര്ത്യകുംരണ്്ഷ
മസഡ്സവറ്ാറരി് ളകും്ണകു
ത്്ാറ്രിലകുലഞ്ഞ്ഷച്മയ്ക്ാ
നാേകുന്ത്.അ് കുര്ാണ്കു് 
രന്യാണ്്മാ് ്യൂസറ്ീ�രനന്
ജലയാപ്രി് നരിരല്ഥാ്രാപ്
ങ്ള്ജീേനകുള്ള്മനകുഷ്യരരദ
ഹരിപ്രിക്കുന്് രിനകുള്ളലായനരി
്ണ്കു്രരിെരിക്കുന്ത്.

�ാൻറസരിഒരകു്മപ്േെരി
വ്രാരലഉ്രവയാഗരിക്കുന്കുണ്്ഷ
അനീഷ്വജാസഫ്്രൻറ്
ഥ് ളരില്.ആദ്യസ്മാഹാര്മായ
്ാൻസര്ോര്ഡരിരലബകുദ്ധനരി
ലകുംഉണ്ായരിരകുന്കുഇ് രിരൻറ
്മരിന്ലാട്ങ്ള്.ഭയത്രിരൻറ
േരിത്കു് ള്എന്ഈസ്മാ
ഹാരത്രിരലരചനയകുംഅ് രി
ന്്മരി് ച്ചഉദാഹരണ്മാണ്.ഇ
ക്ഥയരിരലനായ് ൻ്ഥാ് ്യ
ത്രില്ഉെലാര്യകുംവരാ്മങ്
ള്േളര്ന്്ഷഒരകു്രൂച്ച്രന്യാ
യരി്രരരിേര്ത്നരപ്െകുന്രംഗം
്മവനാഹര്മായാണ്അനീഷ്അ
നകുഭേരിപ്രിക്കുന്ത്.

ഭക്് രിേലരിയേ്യേസായം
്ൂെരിയായരി്മാറരിയഇക്ാലത്്ഷ
പ്രിസ് കുേരിരൻറേീട്എന്്
ഥസേരിവശഷ്മായോയനയ
ര്ഹരിക്കുന്കു.ഭക്് രിപ്രചാരണ
ത്രിന്സാവങ്് രി് േരിദ്യയകുംഗൂ
ഢ്മായകു്രവയാഗരിക്രപ്െകും്ാ
ലത്്ഷ്ബളരിപ്രിക്രപ്ട്്ഷദരരിപദ
നായരി്മാറകുന്ത്േരിദ്യാസമ്
ന്നായഒരകുഭക്് നാരണന്
ത്ഇക്ാലത്്ഷനരമ്നെകുക്കു
ന്കു്മരിലലെ.സവ്ാഷ്ഏച്ചരിക്ാ
ന്മാണ്ഡരി.് ണ്യൻ്െയകുരെ
അേ് ാരരി് രചരിച്ചരിരരിക്കുന്ത്.
്ാൻജീേരിക്കുന്്ാലത്രിര
ൻറഭാഷയകുംസംസ് ാരേകും
ആ് കുല് ് ളകുംരാഷ്പെീയ്മാ
യരിേരിശ് ലനംരചയ്കുന്അനീ
ഷരിരൻറ്ഥ് ള്്മലയാള്
ഥാ് ഥനത്രിരൻറ്ര് രിേകുരീ് രി
്രളഉലലെംഘരിക്കുന്രിരലലെങ്രിലകും
മധഷണരി് ്മായസ് ്യസന്ധ

്ര്ാണ്്ഷസ്യംനേീ് രരിക്ാ
ൻപശ്മരിക്കുന്കുണ്്ഷഎന്്ഷഅവദേ
ഹംനരിരീകരിക്കുന്കു.

്ഥാോയനാന് രേകുംഈ
സ്മാഹാരത്രിരല്ഥാ്രാപ്
ങ്ളകും്ഥാഗ് രിയകും്കുറവച്ച
രറവനരം്ൂെരിോയനക്ാരര
ആഹ്ാദരിപ്രിക്കു് വയാസങ്െ
രപ്െകുത്കു് വയാരചയ്കുംഎ
ന്്ഷ്ഥാ്രഠനത്രില്വഡാ.
ര്.പശീ് കു്മാറകുംവരഖരപ്െകു
ത്കുന്കു.

്രലേരി് ാനത്രില്്മകുന്രിരല
ത്കുന്ആ് കുലരപ്െകുത്കുന്
ജീേരി് ം്രന്യാണ്ഡരി.് 
ണ്യൻ്െയകുരെമഹമലറ്്ഷ.
l

BIpes¸Sp¯p¶  

PohnXw

ഡരി.്ണ്ൻ്ട
അനീഷ്രെകാസഫ്

കപസകാധനംരസകാഫരിയബു്്സ്,
രപെ്:72

വരിേ:65.00രൂപ

്ണ്ൻ്ടയിൽമയാധ്മകപവർത്േമുണ്്,
്ൃഷിജീവിതമുണ്്,
േിർഭയാ് ്വയാർധ് ്മുണ്്,വിശപ്പുണ്്,
ഇരയയാക്കനപ്പടലു് ളുണ്്,
നെടിവളരയാൻമയാകതംനവണ്
മനണെടുക്കുന്നതിേുനപയാലുംശിക്ിക്കുന്ന
ഭരണ് ൂടഭീ് രതയുണ്്.



04
  ഞായർ  19 നവംബർ 2017

ജ
ീവ

ി്
ം

UP TO 20%UP TO 20%

OFFOFF
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INTRODUCING 

NEW RANGE OF ABAYA’S

100%
QUALITY

UP TO
20% OFF

BIGGEST
DISCOUNT

LATEST
COLLECTIONS

OF 2017

THE COMPLETE MODEST CLOTHING STORE

PALAKKAD - CALICUT - COCHIN - PERINTHALMANNA 

BISMI ABAYA
A B A Y A S     F O R     A L L
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രസയ്ഫ്ചക്കുേള്ളരി

ര്ാ ട്ാരക്രസബ്രജരിസപൊര്്വച്ചരരിയരിരല്െരിച്ച്രകുസ് ് 
ത്രിരൻറ്മകുറവത്ാളംേരകുന്്ാളരില്്മൂന്്ഷ്ൂട്കു് ാരകുരെ

്മാപ്ംസാന്രിധ്യത്രില്േരിരല്പ്ാെകു് ള്ചാര്ത്രിയാണ്സരി് രിലകുംപശീജയകും
രണ്രര്ാലലെം്മകുമ്്ഷഒരകു്ര് രിറ്ാണ്്ഷനീണ്പ്രണയത്രിരനാെകുേരില്ഒന്ായത്.
്രരിരന്്രേരിവപ്ശ്രംപശീ്മഹാവദേവകപ്സന്രിധരിയരിരലത്രി്രരസ്രരം്കു
ളസരി്മാലഅണരിഞ്ഞകു.

ഒന്രേര്ഷരത്്ാത്രിരരിപ്രിരനാെകുേരില്ഗര്ഭരിണരിയായരിരരിക്കുവമ്ാഴാണ്
29്ാരരിയായപശീജവനരരിയരീ് രിയരില്് കുെങ്രിയേയറകുവേദനയകു്മായരി് ഴരിഞ്ഞ
ര�പബകുേരരി24ന്ര്ാട്ാരക്രഗേ.ആശകു്രപ്രിയരിരലവഡാക്െരറ് ണ്ത്.അ
ള്പൊസൗണ്്ഷസ് ാനരിങ്നെത്രിയവപ്ാള്അരകു് ാത്ര്വ്ാപശദ്ധയരില്രപ്
ട്രിട്ാേണംഭര്ത്ാവ്സരി് രിലരിരനഅരരിര്േരിളരിച്ച്ഷപശീജരയ്രിരകുേന് ്രകുരം
എസ.എ.െരിആശകു്രപ്രിയരില്ഒന്കു്ാണരിക്ണര്മന്്ഷവഡാക്െര്നരിര്വദശരിച്ചകു.
ഒന്ര്മാസംഗര്ഭരിണരിയായപശീജരയയകും്ൂട്രിസരി് രില്അേരിരെരയത്രി.അ
ഞ്കുദരിേസം്രിെത്രിനരിരീകരിച്ചകു.അള്പൊസൗണ്്ഷസ് ാൻരചയ്്വപ്ാള്്കു
ഞ്ഞരിരനാപ്ംഗര്ഭ്രാപ്ത്രില്ഒരകു്മകുഴയകും.്മകുഴേളരകുന്കുവണ്ാരയന്്ഷവനാ
ക്കുന്് രിനായരിഏപ്രരില്ഒന്രിന്േീണ്കുംേരാൻനരിര്വദശരിച്ച്ഷഡരിസചാര്ജരച
യ്്കു.ഏപ്രരില്ഒന്രിന്േീണ്കുംസ് ാൻരചയ്്വപ്ാള്്മകുഴഇരട്രിയായരിരരിക്കു
ന്കു.വഡാ.സകുജാവ്മാള്വജക്ബ്ഏപ്രരില്19ന്ശസപ്പ്രിയനെത്രിപശീജയകു
രെേലത്ഓേറരി്മകുറരിച്ചകു്മാറ്രി.ഇെത്ഓേറരിയരില്നരിന്്ഷസര്രസരിര്മൻഎെകുത്്ഷ
്രരരിവശാധനക്യച്ചകു.വ്മയ്്മൂന്രിന്ഡരിസചാര്ജരചയ്്കു.ഏ് ാനകുംദരിേസം
്ഴരിഞ്ഞ്ഷസരി് രിലരിരനവഡാ.സകുജാവ്മാള്വജക്ബ്വ�ാണരില്േരിളരിച്ച്ഷ്ാണ
ണര്മന്ാേശ്യരപ്ട്കു.ഓേറരിയകുരെബവയാപ്സരിനെത്രിയ�ല്മെങ്രിയ�യ
ല്മ്്മാറരിവഡാക്െര്ആ്മഹാസ് ്യംരേളരിരപ്െകുത്രി.പശീജക്്ഷഅര്ബകുദ്മാ
ണ്.്െകുത്നരിലയരിലകുള്ള്കുെര്ചരി് രിത്സവേണ്രിേരകും.ഗര്ഭ്രാപ്േകുംനീവക്
ണ്് ായരിട്കുണ്്ഷ.്കുഞ്ഞരിരൻറ്ാര്യംഇവപ്ാള്് രന്്മറക്ാൻപശ്മരിക്കു് .ന
്മകുക്്ഷഅമ്രയരകരപ്െകുത്ാൻവനാക്ാം.ബാക്രിരയലലൊംനരിങ്ള്േരിശ്സരി
ക്കുന്ഈശ്രരനഏല്്രരിക്കു് .േര്ഷങ്വളാളംപ്രണയരിച്ചവശഷംേീട്കു് ാരര
രയലലൊം്രരിണക്രിസ്് ്മാക്രിയഭാര്യ...അര്ബകുദചരി് രിത്സരയന്ബാലരിവ്റാ
്മല...ബരി.എേരര്രഠരിരച്ചങ്രിലകും്ൂലരിപ്ണരിരയെകുത്്ഷഅന്ന്രത്അന്ം്
രണ്ത്കുന്സരി് രില്വഡാക്െറകുരെ്മകുന്രിലരിരകുന്്ഷര്രാട്രിക്രഞ്ഞകു.എവപ്ാവഴാ
ര്ാട്ാരക്ര്രേരിവപ്ശ്രംരചറകുര്രായ്്ോണരിേരിളയരില്എന്രചറരിയേീട്രി
ല്്ാത്രിരരിക്കുന്പ്രരിയ് ്മക്രരി് രിവലക്്ഷ്മെങ്രി.

കപണയവുംെീവരിതവും
അച്ൻോണരിേരിളജനാര്ദനൻസരിദ്ധനര്സ്മകുദായപ്രേര്ത്് നായരിരകുന്കു.

പശീജയകുരെേീട്്രിരകുേന് ്രകുരംരനെകു്മങ്ാട്്രാവങ്ാട്എന്സഥലരത്ഇ
െവക്ാളനരിയരിലാണ്.അേളകുരെഅച്നകുംസ്മകുദായപ്രേര്ത്് നായരിരകുന്കു.
ഈസൗഹൃദം്ാരണം,ഞങ്ളകുരെേീട്രില്നരിന്കുര്ാണ്്ഷപശീജഡരി.എം.എ
ല്.െരി്രഠരിക്ാൻവ്രായരി.എവപ്ാവഴാഞങ്ള്പ്രണയത്രിലായരി.എ് ാണ്്ഷ10
േര്ഷംപ്രണയരിച്ചവശഷ്മാണ്2015്മാര്ച്ച്ഷ18ന്ഞങ്ള്ര്ാട്ാരക്രസബ്ര
ജരിസപൊര്്മകുമ്ാര്േരിോഹരി് രായത്.ഇവ്ാരെരണ്കുേീട്കു് ാരകുംഞങ്രള
ഉവ്രകരിച്ചകു.ഈനരി്മരിഷംേരരയകുംഅേര്ഞങ്രള്രിരരിഞ്ഞകുവനാക്രിയരിട്രിലലെ.
ര്ാലലെം�ാത്രി്മാവ്ാളജരില്ബരി.എ്മലയാളം്രൂര്ത്രിയാക്രിയ് ാണ്.അ
വസാസരിവയഷൻരസപ്ട്റരിയകു്മായരിരകുന്കു.ബരി.എജയരിക്ാനായരിലലെ.ര്ാട്ാര
ക്രയരിരലേരിജയാആശകു്രപ്രിയരില്അറ്ൻഡര്്രണരിരചയ്്കു്കുരറ്ാലം.

ഓഹരരിയായരി്രിട്രിയ10രസൻറ്ഭൂ്മരിയരില്ഞാനകുംപശീജയകുംഒറ്ക്്ഷ്ാ്മസരി
ക്കുന്്ാലത്ാണ്ഞങ്ള്രക്ാരകു്കുഞ്ഞ്ഷജനരിക്ാൻവ്രാ് കുന്ര്ന്്ഷഅ
റരിഞ്ഞത്.ആസവ്ാഷേകു്മായാണ്േയറകുവേദന്രരിെരിര്രട്്ഷപശീജരയആശകു്ര
പ്രിയരിവലക്്ഷര്ാണ്കുവ്രായത്.ഒറ്ശ്ാസത്രിരലന്േണ്ണംഒഴകുക്കു്മകുറരിയാര്
പ്രണയ് ാലവത്ക്്ഷ്മെങ്കു് യാണ്സരി് രില്.
രരകാ�ം,പരീക്ഷണങ്ങൾ

മ്യരില്അരമപ്സ്മരിച്ച്മരിലലൊരത്ാരകുദലരി് രൻറജീേരി് ത്രിവലക്്ഷഅര്
ബകുദം്െന്കുേന്ാല്എര്ാരക്സംഭേരിക്ാവ്മാഅര്ലലൊംനെന്കുസരി് രി
ല്–പശീജദമ്് രി് ളകുരെജീേരി് ത്രിലകും.അര്ബകുദ്മാരണന്്ഷവഡാ.സകുജാവ്മാ
ള്വജക്ബ്എരന്അേരിരെേരിളരിച്ചകുേരകുത്രി്രറഞ്ഞകു.്രരരിവശാധന�ലങ്
ളകും്ന്കു.ആര്.സരി.സരിയരില്്കുെര്ചരി് രിത്സവേണ്രിേരകുര്മന്്ഷഅറരിയരിച്ചകു.അ
േരിെരത്ഓവങ്ാളജരിസറ്്ഷവഡാ.ലക്ഷ്മരിഹരരിദാസരിരന്രരരിചയരപ്െകുത്രിത്രകു
്യകുംരചയ്്കു.പശീജരയഇക്ാര്യംഎങ്രനഅറരിയരിക്കുര്മന്റരിയാര്ഞാ
നാര്പ്ര് രിസന്ധരിയരിലായരി.ഉറങ്ാൻ്ഴരിയാര്്രിെന്രാപ്രി് ളരിരലാന്രി
ല്പശീജ്മണ്ഭരിത്രിയരില്ചാരരിയരിരകുന്്ഷ് രയകുന്് കു് ണ്കു.അേള്അറരിഞ്ഞരിരരി
ക്കുന്കു.ഡരി.എം.എല്.െരി്രഠരിച്ചയാളായ് കുര്ാണ്്ഷറരിസല്ട്കുംഡരിസചാര്ജ്കു
റരിപ്കുംോയരിച്ചവപ്ാള്അേള്ക്്ഷ്മനസ്രിലായരി.ഒരകു്മരിച്ച്ഷജീേരനാെകുക്ാൻഞങ്
ള്്ീരകു്മാനരിച്ചകു.അ് രിനകുള്ളേഴരി് ളകും്രണ്ത്രി.്രവക,്രരിവറ്ന്്ഷഈശ്ര
ൻഞങ്ള്ക്്ഷ്മകുന്രില്ര്ാട്ാരക്രവ്ാട്ാത്ലസ്വദശരിയായബാഹകുവലയ
ൻവചട്രൻറരൂ്രത്രില്പ്ര് ്യകരപ്ട്കു.അ് ്യാേശ്യംവേണ്കുന്്രണേകുംഅ
ര്ബകുദരത്അ് രിജീേരിക്ാനകുള്ളആത്്ഷ്മേരിശ്ാസേകുംഅവദേഹം്ന്കു.അങ്
രനഞങ്ള്ഈ്മഹാവരാഗരത്വനരരിൊനകുറച്ച്ഷആര്.സരി.സരിയരിവലക്്ഷവ്രായരി.

്ീരമകാടതറപ്രിയുംമരണം്കാക്കുനെ്ുഞ്ും
ജൂമല്മൂന്രിന്ആദ്യ് ീവ്മാഎെകുത്കു.േീട്രില്നരിന്്ഷവ്രായരിേരാനകുള്ളഅനകു

ോദംആര്.സരി.സരിയരിരലവഡാക്െര്്മാര്്ന്ത്അവങ്യറ്ംസഹായ് ്മായരി.
ജൂമല24നകുംആഗസറ്്ഷ18നകും് കുെര്്ീവ്മാ് ള്.നാലാ്മവത്ത്എെകുക്ാനാ
യരിലലെ.ഹീവ്മാവഗ്ാബരിരൻറഅളവ്ഗണ്യ്മായരി്കുറഞ്ഞ് ാണ്്ാരണം.്ീവ്മാ
എെകുക്കുന്ത്്കുഞ്ഞരിരൻറേളര്ച്ചരയബാധരിക്കുര്മന്കുംആറാം്മാസത്രില്
അവബാര്ഷൻനെവത്ണ്രിേരകുര്മന്കുംവഡാക്െര്്മാര്അറരിയരിച്ചകു.ഞാനകുംപശീ
ജയകുംഅ് രിന്്മാനസരി് ്മായരി്യാരറെകുത്കു.

ഈഘട്ത്രില്പശീജക്്ഷഒരകു്മകു് രിര്ന്സപ്ീയകുരെമ്ത്ാങ്കു് ൂെരിവേണ്
്കുണ്ായരിരകുന്കു.വ്ാട്ാത്ലയരില്പശീജയകുരെേല്യമ്യകുരെ്മ് ള്്രകുഷ്്രല് 
വചച്ചരി് ാ്മസരിക്കുന്കുണ്്ഷ.വചച്ചരിയകും്മൂന്്ഷ്മക്ളകുംരചങ്റസ്മരഭൂ്മരിയരിലാണ്.
ഞങ്ള്വചച്ചരിയകുരെേീട്രിവലക്്ഷ്മാറരി.േല്യമ്ര്രാെരിച്ചരിയകും്രകുഷ്്രല് വചച്ചരി
യകുരെ്മൂത്രണ്കും്മക്ളകുംപശീജരയവനാക്രി.വചച്ചരിയകുരെഭര്ത്ാേകുംൊപ്രിങ്
ര്ാഴരിലാളരിയകു്മായസാബകുക്കുട്ൻഎനരിരക്ാരകു്ാങ്ായരി.ഇ് രിനരിരെആശകു
്രപ്രിയരിരലഎരൻറവജാലരിവ്രായരി.വ്മസ് രിരരി്മാര്രക്ാപ്ംമ്മക്ാെകുവജാലരി
ക്്ഷവ്രായരിത്കുെങ്രി.വഡാ.സകുജാവ്മാള്വജക്ബകുംആര്.സരി.സരിയരിരലവഡാ.
ലക്ഷ്മരിഹരരിദാസകുംവഡാ.ര്മയകുംരചര്രന്ാരകു്ീരകു്മാനര്മെകുത്കു.ഗര്ഭംന
ശരിപ്രിവക്ണ്.വ്രാ് കുന്് കുേരരവ്രാ് രട്രയന്്ഷ.പശീജയകുരെആത്്ഷ്മേരിശ്ാസം
ഇക്ാര്യത്രില്നരിര്ണായ് ്മാരണന്കുംഅേര്്രറഞ്ഞകു.

സസനുൽആബരിദീൻഎനെഅെ്ഞകാതൻ;
നന്മടതകാട്രറഷൻ് കാർഡ്

ര്ാലലെം്ാരാളരി്മകുക്്ഷസ്വദശരിയായമസനകുല്ആബരിദീൻഎന്േരിവദശ്മ
ലയാളരിസരി് രില്–പശീജദമ്് രി് ളകുരെജീേരി് ത്രിവലക്്ഷ്ണല്േരിരരിരച്ചത്രി

യ് കുംയാദൃച്രി് ്മായാണ്.ചരി് രിത്സക്്ഷ്രണ്മരിലലൊര്േരിഷ്മരിച്ചനാളകു് ളരി
രലാന്രില്ഇരകുേരകുരെയകുംര്രാ് കുസകുഹൃത്കുംവ�ാവട്ാപഗാ�റകു്മായ്ൃ
ഷ്ണ് കു്മാറാണ്സരി് രിലരിരനപ്റ്രിമസനകുല്ആബരിദീവനാട്്രറഞ്ഞത്.

മസനകുല്ആബരിദീൻേരിവദശത്കുനരിന്്ഷസരി് രിലരിരനേരിളരിച്ച്ഷേരിേരങ്ള്
ആരാഞ്ഞകു.്രരിവറ്ദരിേസം10,000രൂ്രഅവദേഹംഎനരിരക്ത്രിച്ചകു്ന്കു.്രരി
രന്യകും്രലേട്ംസഹായരിച്ചകു.ഇന്കുംഞാനവദേഹരത്്ണ്രിട്രിലലെ.ഞാൻ
ഇക്ാരയന്ാണ്േരിളരിക്കുന്ത്.ഞാനാരാധരിക്കുന്്മഹാവദേരൻറരൂ്ര്മാ
ണ്എരൻറ്മനസ്രില്ആഇക്ാക്കുള്ളത്.ഇക്ായരിവലക്്ഷഎരന്എത്രിച്ച
്ൃഷ്ണ് കു്മാറരിരൻറപ്രണേംസറ്കുഡരിവയാഎരൻറപശീവ്ാേരിലകും.്രച്ചരി
ലരിരൻറേവക്ാളര്മത്രിസരി് രില്്രിരരിച്ചകുനെക്കുവമ്ാള്പശീജയകുരെ്ണ്
്െത്രില്നരിന്കു് രിര്ന്ഒരകു്കുള്ളരി്ണ്ണകുനീര്മ്യരിലരിരരിക്കുന്പശീശരിേ
യകുരെ്രള്ളയകുെകുപ്രില്േീണകുചരി് റരി.ഇേളകുരെവ്രര്വറഷൻ്ാര്ഡരില്വച
ര്ത്കു്രിട്രിയാല്്ാരകുണ്യയരില്നരിന്്ഷസഹായംലഭരിക്കും.എവൻറ് കുംഅ
േളകുരെേീട്രിവല് കും്മകുൻഗണനാവറഷൻ്ാര്ഡാണ്.സമപ്ഒാ�രിസരില്
അവന്ഷരിച്ചവപ്ാള്ഒരകുേഴരിയകു്മരിരലലെന്റരിഞ്ഞകു.്ഴരിഞ്ഞനാലകുേര്ഷ്മായരി
വറഷൻ്ാര്ഡ്്രകു് കുക്ലകു്മായരിബന്ധരപ്ട്വസാഫ്റ്്ഷരേയര്വബ്ാക്്ഷരച
യ്്രിരരിക്കുന്് ാണ്്ാരണം.നരിസ്ഹായനായരിവപ്ായഞാൻജരിലലെസമപ്
ഒാ�രിസരിരലത്രിഒാ�രിസര്ഷാജരിര്.വജാണരിവനാെകുംസൂപ്രണ്്ഷ്മാ് ്യകുേരി
വനാെകുംഎരൻറഅേസഥേരിശദീ് രരിച്ചകു.അേര്രനെകു്മങ്ാട്സമപ്ഒാ
�രിസര്ലാലകുേരിരനേരിളരിച്ച്ഷഏ് കുേരിവധനയകുംപശീജയകുരെവ്രര്്കുറരിച്ച്ഷര്ാ
ട്ാരക്ര്ാലൂക്രിവലക്്ഷഒരകുസര്ട്രി�രിക്റ്്ഷലഭ്യ്മാക്ണര്മന്്ഷആേശ്യരപ്
ട്കു.ഞാൻ്രരിവറ്ന്കുരചലലെകുവമ്ാള്എരന്്ാത്്ഷസര്ട്രി�രിക്റ്്ഷരനെകു്മങ്ാ
ട്സമപ്ഒാ�രിസരിലകുണ്ായരിരകുന്കു.അന്്ഷഉച്ചക്കു് രന്ര്ാട്ാരക്രയരിരല
ത്രിയവപ്ാള്ഒാ�രിസര്സ്് ംമ്പ്െയരില്പശീജയകുരെവ്രര്എഴകു് രിവച്ച
ര്ത്കു്ന്കു.്ാരകുണ്യയരില്നരിന്കുള്ളസഹായേകും്കുെര്ന്കുലഭരിച്ചകു.്ണ്ണകു
്ാണാത്സര്ക്ാര്ചട്ങ്ളകുരെ്ാലം്ഴരിരഞ്ഞന്്ഷഅനകുഭേസാക്യം
്രറയകു് യാണ്സരി് രില്.

ക്രീ്രരിവെനരിക്കുനെു
രസപ്റ്ംബര്15ന്് രിരകുേന് ്രകുരംഎസ.എ.െരിയരില്പശീജരയപ്രവേശരിപ്രി

ച്ചകു.ആര്.സരി.സരിയരില്നരിന്കുള്ളവഡാക്െര്്മാരകു്മായരിവഡാ.സകുജാവ്മാള്വജക്
ബ്ഓവരാഘട്ത്രിലകും് ൂെരിയാവലാചരിച്ചരിരകുന്കു.രസപ്റ്ംബര്26ന്പശീജരയ
സര്ജറരിക്്ഷേരിവധയ്മാക്രി് കുഞ്ഞരിരന്രകുറരത്െകുത്കു.2.88് രിവലാപഗാംആ
യരിരകുന്കു് കുഞ്ഞരിരൻറ് ൂക്ം.അവ്ാരൊപ്ംപശീജയകുരെഗര്ഭ്രാപ്േകുംഅ
നകുബന്ധആ് രരി് ാേയേങ്ളകുംനീക്ംരചയ്്കു.്കുഞ്ഞരിന്ഞങ്ള്പശീ
ശരിേഎന്്ഷവ്രരരിട്കു.ഒക്വൊബര്23ന്ആയരിരകുന്കുഅേരൻറനൂല്ര്ട്്ഷ.പശീജ
രക്െകുത്് ീവ്മാ് കുഞ്ഞരിരനബാധരിച്ചരിട്കുവണ്ാരയന്റരിയാൻരക്് ്രരരിവശാ
ധനനെത്ണം.ആര്.സരി.സരിയരില്അേരനര്ാണ്കുരചലലെണം.ഒപ്ംഇനരി
പശീജക്്ഷഏഴ്് ീവ്മാര്റപ്രി് ള്് ൂെരിവേണം.അ് രില്ആദ്യവത്ത്രചവയ്
ണ്സ്മയം്ഴരിഞ്ഞകു.വ്രാ് ാനായരിലലെ.്മഹാവരാഗത്രിരൻറനീരാളരിവേരകു് 
ള്പശീജയരില്ഇനരിയകുംവശഷരിക്കുന്കുരണ്ന്് രിരരിച്ചറരിേരിലാണ്വഡാക്െര്്മാ
ര്.അേരയഅറകുത്കു്മാറ്ാനകുള്ള്കുെര്ചരി് രിത്സഇന്രലവയാളംനെത്രിയ
്രിലകുംസങ്ീര്ണ്മാണ്.പ്രണയേകുംവരാഗേകുംജീേരി് േകുംഇഴവചരകുന്ഇേ
രകുരെരചറരിയവലാ് ത്്ഷഇനരിരയര്ലലൊ്മാണ്്ാലംബാക്രിരേച്ചരിരരിക്കു
ന്ര്ന്്ഷ് ാത്രിരകുന്കു്രന്് ാണണം.ഒെരിഞ്ഞകു് മ്രിയരിട്രിരരിക്കുന്േലം
്ാലകു്മായരിസരി് രില്ഇനരിയകുര്മാരകു്രാട്ഓെണം.്ളരാര്...്ര് റാര്...
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‘‘കശീജക്ക്അർബുദമയാണ്.്ടുത്േിലയിലുള്ള

തുടർെി്ിത്സനവണ്ിവരും.്ർഭപയാകതവും
േീനക്കണ്തയായിട്ടുണ്്.്ുഞ്ിനൻറ്യാര്ം

ഇനപ്പയാൾതനന്നമറക്കയാൻകശമിക്കു്.േമുക്ക്അമ്മനയ
രക്നപ്പടുത്യാൻനേയാക്കയാം.ബയാക്കിനയല്യാംേിങ്ൾവിശ്സിക്കുന്ന

ഈശ്രനേഏൽപിക്കു്’’.വർഷങ്നളയാളം
കപണയിച്ചനശഷംവീട്ടു്യാനരനയല്യാംപിണക്കി

സ്ന്തമയാക്കിയഭയാര്...അർബുദെി്ിത്സനയന്നബയാലിന്റയാമല...
ബി.എവനരപഠിനച്ചങ്ിലും്ൂലിപ്പണിനയടുത്്

അന്നന്നനത്അന്നം്നണ്ത്ുന്നസിന്തിൽനേയാ്്ടറുനടമുന്നിലിരുന്ന്
നപയാട്ടിക്കരഞ്ു.എനപ്പയാനഴയാന്യാട്ടയാരക്കരപവിനകതശ്രം
നെറുനപയായ്്വയാണിവിളയിൽഎന്നനെറിയവീട്ടിൽ

്യാത്ിരിക്കുന്നകപിയതമക്കരി്ിനലക്ക്മടങ്ി.

സിന്തിലുംകശീജയും്ുഞ്ുമയായി

ചതിത്രം:്ൃഷ്ണ്ുമയാർകപണവം


