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‘ബട്കലി’യെന്നപേര്മറുനാട്ുകാർേലപപോഴുംപകട്ത്തീവ്ര്രാദികളുയട
പേരുകളുയട്രാൽത്ുമ്ാൊണ്.മറുനാട്ിൽതീവ്ര്രാദവേ്രർത്നം
നടത്ിയെന്ന്ആപരാേിക്കയപേടുന്നബട്കലുകാർക്ക്മറ്ു
കുടുംബനാമങ്ങളുയടെങ്ിലുംമുഖ്യധാരാമാധ്യമങ്ങൾഅ്രയര
ബട്കലിയെപന്നേറെൂ,എന്നാൽനന്മെുയടനറുമണമുള്ള
ജീ്രിതമുറ്ങ്ങളാണ്ഇ്രിയടെുളളത്

\hmb̄ pIfpsS

ഇജാസ്ഹസൻ

ദ ക്ഷിണേന്ത്യയഷിലെഇസ്ൊംപടർന്ന
കൈവഴഷിൈളഷിെൂലട,സാംസ്ൈാരഷിൈസാ

ന്നഷിധത്യത്ഷിലൻറഅവണേഷഷിപ്പുൈൾണേടഷി
ലയാരപുയാതേയായഷിരപുന്നപുപ്ാറ്റ്ണോംണോർ
ഇന്നണവറ്റീവ്ണോട്റ്സ്ആൻഡ്ണസാഷത്യൽ
ആക്ഷൻ(പഷിറ്റ്സ)എന്നഞങ്ങളപുലടസംഘ
ത്ഷിലൻറെക്ത്യം.ണൈാഴഷിണകോട്വെഷിയങ്ങാ
ടഷിയഷിൽൈച്ചവടണവരപുൈളപുള്ളഎസ്.എം.സ
യ്ഷിദ്മപുഹമ്മദ്സാഹഷിബ്ആൻഡ്ത്രണദഴ്സ്
ഇളമപുറകോരൻഎസ്.എം.സയ്ഷിദ്മപുഹമ്മദ്
സാ്രഷിോണ്ഞങ്ങളപുലടആേഷിണേയൻ.്ര
ട്ൈൽലറയഷിൽണവസ്ണറ്ഷനഷിൽൈാത്ഷിരഷി
കേപുന്നപുണ്ായഷിരപുന്നപുഅണദേഹം.മസ്ജഷിദപുൈളഷി
ലൊന്നഷിൽരാപാർകോൻൈരപുേഷിയഷിരപുന്നഞ
ങ്ങൾകോയഷിഅണദേഹത്ഷിലൻറ്രന്പുവഷിലൻ
റഅേഷിേഷിമന്ഷിരംണപാലെസൗൈരത്യമപുള്ളവറീ
ലടാഴഷിഞ്ഷിരഷിപ്പുണ്ായഷിരപുന്നപു.തപാേൽസാ
്രഷിേഷിലൻറവറീട്ഷിൊയഷിരപുന്നപു.

ചൂടപുപാറപുന്നഷയ്്രഷിരഷിയാേഷിലയന്നണസ
മഷിയവപുംണൈാഴഷിയപുംണചർത്വഷിഭവവപുംഹപു
ബ്സലപാെഷിയപുംഞങ്ങൾകോയഷിഒരപുകേഷി.
നാടഷിലൻറേനത്വഷിഭവങ്ങളപുംമറപുനാട്ഷിൽനഷി
ന്നറ്വഷിരപുലന്നത്ഷിയവഷിഭവങ്ങളപുംനവായത്പു
ൈളപുലടഭക്േപ്ട്ഷിൈയഷിെപുണ്റ്.നമ്മപുലടചട്ഷി
പ്ത്ഷിരഷിയഷിവർകേറ്‘്രാേഖഷിലപാെഷി’യാണ്,
ൈാരേംഎസ്.എംൈപുടപും്രത്ഷിന്ഈവഷിഭ
വംആദത്യമായഷിസമ്മാനഷിച്ചത്സയ്ഷിദ്അബ്ദപു
റഹ്മാൻ്രാേഖഷിേങ്ങളായഷിരപുന്നലതേ.

ആദത്യദഷിനംഅൻജപുമൻഹാമഷിലയമപുസ്െഷി
മറീലൻറവഷിദത്യാഭത്യാസസ്ോപനങ്ങളാണ്ഞ
ങ്ങൾസന്ർേഷിച്ചത്.1919ൽഎഫ്.എ.മപുഹ
മ്മദ്ഹസൻ,എം.എം.സഷിദേറീഖ്,ഐ.എച്ചറ്.
സഷിദേറീഖ്എന്നഷിവർണചർന്നാണ്അൻജപുമൻ
തടസ്റ്ഷിന്േപുടകേംൈപുറഷിച്ചത്.ആദത്യംകതപമ
റഷിസ്ൈൂളാണ്സ്ോപഷിച്ചത്.പഷിന്നറീട്ഒരപുനൂ
റ്ാണ്ഷിനൈം19സ്ോപനങ്ങളപും7000വഷിദത്യാ
ർേഷിൈളപുമായഷിഅൻജപുമൻേെയപുയർത്ഷിനഷി
ൽകേപുന്നപു.ഇൻസ്റ്ഷിറ്റ്ൂട്റ്ഓഫ്ലടക്ണനാളജഷി
ആൻഡ്മാണനജലമൻറടകേമപുള്ളസ്ോപന
ങ്ങളഷിൽനഷിരവധഷിമെയാളഷിൈൾപഠഷികേപുന്നപു
ണ്റ്.്രട്ൈെഷിലെഭൗേഷിൈവഷിദത്യാഭത്യാസരംഗ
ത്ഷിലൻറണമൽവഷിൊസമാണ്അൻജപുമൻഎ
ന്നപുേലന്നപറയാം.ണൈാൺതഗസ്മതന്ഷിയായഷി
രപുന്നഎസ്.എം.യഹഷിയഅടകേമപുള്ളവരാ
ണ്തപസ്ോനത്ഷിന്ഉൗർജംനൽൈഷിയത്.

റഷിട്.സർകോർഉണദത്യാഗസ്േരപുംവത്യാപാര
തപമപുഖരപുംലപാേപുതപവർത്ൈരപുമടങ്ങഷിയഭാ
രവാഹഷിൈൾ്രട്ൈെഷിലൻറവഷിണേഷങ്ങൾപ
ങ്പുലവച്ചപു.വഷിേഷിഷത്യഭൗേഷിൈവഷിദത്യാഭത്യാസണന
ട്ങ്ങളപുംഅൻജപുമലൻറസംഭാവനൈളപും.അ
ൻജപുമലൻറണമന്മസ്ോപനത്ഷിലെഅധത്യാ
പൈനായവയനാട്പുൈാരൻചാണകോമാഷപും
സാക്ത്യലപ്ടപുത്പുന്നപു.

നവായത്തുകളതുടെനാൾവഴികൾ
ഉത്രൈന്നടയഷിെപുംൈർോടൈയപുലടേറീ

രതപണദേങ്ങളഷിെപുംേമഷിഴ്നാടഷിലൻറചഷിെഭാഗ
ങ്ങളഷിെപുമായഷിോമസഷികേപുന്നമപുസ്െഷിംവഷിഭാഗ
മാണ്നവായത്പുൈൾ.സവഷിണേഷസാംസ്
ൈാരവപുംകപേൃൈവപുംൈാത്പുസൂക്ഷികേപു
ന്നവരാണ്ഇവർ.ണപർഷത്യൻ,അറ്രഷി,മറാ
ത്ഷി,ഹഷിന്ഷി,ലൈാങ്േഷിഎന്നഷിവണചർന്നന
വായത്ഷിഭാഷയാണ്ഇവർസംസാരഷികേപുന്ന
ത്.ണപർഷത്യൻെഷിപഷിയഷിൊണ്എഴപുത്റ്.ഉർദപു
ഭാഷരൂപലപ്ടപുന്നേഷിനപുംഏലറമപുമ്റ്നവായ
ത്ഷിഭാഷണപർഷത്യൻെഷിപഷിയഷിലെഴപുേലപ്ട്ഷിരപു
ന്നപുലവന്നത്ൈൗേപുൈൈരമാണ്.

മാതേമെ്ല,ഉർദപുസംസാരഷികേപുന്നഇേരഇ
ന്ത്യൻമപുസ്െഷിംൈൾസപുന്നഷിഹനേഷിമദ്ഹ്രപു
ൈാരാണ്.എന്നാൽ,നവായത്പുൈൾസപുന്നഷി
ോേഷിമദ്ഹ്രപുൈാരാണ്.ഹഷിജറഒന്നാംനൂ
റ്ാണ്ഷിണെഅറബ്യാതേസംഘങ്ങൾ്രട്ൈ
െഷിലെത്ഷിലയന്നറ്ൈരപുേലപ്ടപുന്നപു.ഹദർമൗ
ത്ഷിൽനഷിന്നടകേംഎത്ഷിയയാതോസംഘ
ത്ഷിൽലപട്വരപുലടൈപുെറീനേൈണ്റ്േണദേേറീയ
രായകജനന്മാരഷിൽപെരപുംഅവരപുമായഷിവഷി
വാഹ്രന്ത്ഷിണെർലപ്ട്പുണ്ായസങ്രസ
ന്േഷിൈളാണ്നവായത്പുൈളഷിൽൈൂടപുേെപും.

ദക്ഷിേൈാനറയഷിലെ്രാരഷിൈലളയപുംമെ
്രാറഷിലെമാപ്ഷിളമാലരയപുംണപാലെേറീരതപണദ
േലത്ണവറഷിട്മപുസ്െഷിംവഷിഭാഗമാണ്നവാ
യത്പുൈൾ.

ൈർോടൈയഷിലെ്രട്ൈൽ,മങ്ഷി,ണഹാന
വാർ,ൈപുംേ,വാൽൈഷി,ണഹറംഗ്ഷി,ഉണപ്ാ
നഷി,ലഗർണസാപ്,്രഷിന്ൂർ,ഗാൻണഗാള,ഷഷിരൂ
ർ,ണടാൺലസ,മാൽലപ്,്രസ്റൂർഎന്നഷിവഷി
ടങ്ങളഷിെപുംേമഷിഴ്നാട്ഷിലെആർണൈാട്റ്ജഷിെ്ലയഷി
െപുംദക്ഷിേമതദാസഷിലെഗഷിൻഗഷികേടപുത്റ്മറീ
നാമ്ൂർതഗാമത്ഷിെപുമാണ്നവായത്പുൈൾ
ോമസഷികേപുന്നത്.മധത്യതപണദേഷിലെണദവാസ്,
ധാർ,ഇണന്ാർ,ഉകജ്ജൻജഷിെ്ലൈളഷിെപുംനവാ
യത്പുൈളപുലടസാന്നഷിധത്യമപുണ്റ്.

ഇന്ത്യയപുലടസ്ാേതന്ത്യാനന്രംനഷിരവധഷി
നവായത്പുൈൾപാൈഷിസ്ോനഷിണെകേറ്ൈപുടഷി
ണയറഷി.ൈറാച്ചഷി,സഷിന്റ്എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷിൽഇ
വരപുലടസാന്നഷിധത്യമപുണ്റ്.മഷികേആളപുൈളപും
ലചറപുൈഷിട,വൻൈഷിടവത്യാപാരഷിൈളാണ്.ണൈാഴഷി
ണകോട്ടകേംനവായത്പുൈളപുലടവത്യാപാരസ്

ോപനങ്ങളപുണ്റ്.
മധത്യൈാെഘട്ത്ഷിൽദക്ഷിണേന്ത്യയപുലട

വടകേൻേറീരലത്ത്ഷിയഅറബ്ണപർഷത്യൻ
വത്യാപാരഷിൈളാണ്നവായത്പുൈളപുലടമപുൻഗാ
മഷിൈൾ.ഇന്ത്യയഷിലെപാഴ്സഷിൈളപുമായഷിസാം
സ്ൈാരഷിൈസാമത്യേയപുള്ളഇകേൂട്ർൈടപുത്
സ്േ്ണ്രാധംസൂക്ഷികേപുന്നവരാണ്.

ണപർഷത്യൻഭാഷയഷിൽ‘നവായദ്’അേവാ
പപുേപുോയഷിവന്നവർഎന്നഅർേത്ഷിൊണ്
ഇൗപദംഉപണയാഗഷികേലപ്ട്ലേന്നാണ്ജാ
േർഷരറീഫ്(ഖാനൂലനഇസ്ൊം),ണൈേൽ
വഷിൽക്സ്(ഹഷിസ്റ്റഷിഓഫ്കമസൂർ)എന്നഷി
വരപുംദഷിഇമ്രഷികേൽഗസറ്ർഓഫ്ദഷിഇന്ത്യ
യപുംപറയപുന്നത്.എ.് ഷിഎട്ാംനൂറ്ാണ്ഷിൽ
ഖെറീേഅബ്ദപുൽമെഷിക്മർവാൻൈറീഴഷിൽഹ
ജ്ജാജ്രഷിൻയൂസപുഫ്ഇറാഖഷിൽഗവർേ
റായഷിരഷിലകേഉപതദവംഭയന്നറ്നാടപുവഷിട്ഹാ
േഷിംവംേജരാണ്നവായത്പുൈലളന്നറ്ണൈേ
ൽവഷിക്സ്പറയപുന്നപു.

എന്നാൽ,ചഷിെനവായത്പുൈളപുലടമപുൻ
ഗാമഷിൈൾഇകേൂട്രായഷിരഷികോം,എെ്ലാവരപുംഇ
ങ്ങലനവന്നവരലെ്ലന്നറ്നവായത്റ്ഓഫ്ൈാ
നറയഷിൽ(1955)വഷിക്ടർ്ഷിസൂസഎഴപുേപു
ന്നപു.ഹജ്ജാജ്രഷിൻയൂസപുഫ്മാതേമാണ്
ണപർഷത്യൻഭാഷസംസാരഷികേപുന്നയഷിടങ്ങളഷി
ൽൈൂടഷിഭരേംവത്യാപഷിപ്ഷിച്ചഗവർേലറന്നപും
ഇേഷിലനേപുടർന്നറ്േറീരണദേങ്ങളഷിലെഅറബ്
ണൈാളനഷിൈളഷിൽഅറബ്ണപർഷത്യൻസംയപുൈറ്
േൈച്ചവടംനടകേപുൈയപുംഇരപുസംസ്ൈാര
ങ്ങളപുലടസ്ാധറീനമപുണ്ാലയന്നപുംഎസ്.ലൈ.
ൊൽ‘ദെഗസഷിഓഫ്അറബ്ല്ൻസഷിറ്ഷിഇ
ൻഇന്ത്യ’യഷിൽപറയപുന്നപു.

നവായത്ഷിഭാഷയഷിലെണപർഷത്യൻസ്ാ
ധറീനംൈേകേഷിലെടപുത്റ്ഇവർഇറാനഷിൽനഷി
ന്നറ്വന്നവരാലേന്നറ്ൈരപുേലപ്ടപുന്നപു.്രട്ൈ
െഷിലെഇറാനഷിയൻഖ്രർസ്ോനപും്രട്ൈൽ
നഷിവാസഷിൈളപുലടമഷികേസ്ോനണപ്രപുംഇറാനഷി
യനാലേന്നേപുംഈവാദത്ഷിന്േൈറ്േഷിപൈ
രപുന്നപു.ഇന്ത്യയഷിലെത്ഷിയഇറാനഷിൈൾ,മലറ്ാ
രപുൈച്ചവടസമൂഹമായലലജനരപുമായഷിവഷിവാ
ഹ്രന്ത്ഷിണെർലപ്ലട്ന്നപുംൈരപുേപുന്നപു.

1000വർഷംമപുലമ്ങ്ഷിെപുംഇവർഇസ്ൊം
സ്റീൈരഷിച്ചപുലവന്നാണ്ചരഷിതേം.കവൈറീട്റ്ണന
രണത്ഭക്േംൈഴഷികേപുൈലയന്നകജനരപു
ലടേറീെംപെരപുംേപുടരപുന്നപുലവന്നറ്ഞങ്ങളപു
ലടആേഷിണേയൻസാ്രഷിത്പറഞ്ത്ഇേഷി
ണനാട്ണചർത്പുവായഷികോം.അസ്സഖാഫ്,അ
ത്ാസ്,കഹദപുറൂസഷി,േഖറീഹഷി,്രഷിൻേഖറീ
ഹ്,അൽജഷിഫ്രഷി,അഹദൽേപുടങ്ങഷിയസയ്ഷി
ദ്ൈപുടപും്രവപും്രട്ൈെഷിെപുണ്റ്.

ബെ്കൽവിശേഷം
ൈപുന്നപുൈളപുംേറീരതപണദേവപുംണചർന്നഭൂതപ

ൈൃേഷിയാണ്്രട്ൈെഷിൽ.അൻജപുമൻസ്ോപ
നങ്ങൾൈപുന്നഷിൻതപണദേത്ാണ്.ഇവഷിടലത്
സന്ർേനണേഷംഞങ്ങൾ്രട്ൈൽേപുറമപു
ഖണത്കോണ്ണപായത്.ചരഷിതേംവഴഷിമാറ്ഷിയ
നഷിരവധഷിനങ്ൂരങ്ങൾകേറ്സാക്ത്യംവഹഷിച്ചേപു
റമപുഖമഷിണപ്ാൾമത്ത്യ്രന്നംമാതേംനടകേപു
ന്നഷിടമാണ്.േപുറമപുഖത്പുനഷിന്നറ്മപുംക്രയഷി
ണെകേറ്ൈപ്ൽസർവഷിസപുണ്ായഷിരപുലന്നന്നറ്ആ
േഷിണേയൻസാ്രഷിത്പറഞ്പു.പഷിന്നറീട്ഞ
ങ്ങൾണപായത്്രട്ൈൽ്രറീച്ചഷിണെകോണ്.
ആരപുംഅതേലപലട്ന്നറ്എത്ഷിലപ്ടാത്ഇട
മാണ്ഇവഷിടം.ആളപുൈൾവളലരേപുഷറ്ൈം.ൈ
ടെഷിണെകേഷിറങ്ങഷിനഷിൽകേപുന്നപാറകേൂട്ങ്ങൾ
്രറീച്ചഷിലനാരപുപൗരാേഷിൈഛായപൈർന്നപു.

പഷിണറ്ന്നറ്ഞങ്ങൾൈണ്പുമപുട്ഷിയജാമഷിഅമ
സ്ജഷിദഷിലെഉപഖാദഷിഅബ്ദപുൽഅസറീംനദ്
വഷിയാണ്്രട്ൈെഷിലെമേ,രാഷ്തടറീയ,സാം
സ്ൈാരഷിൈപാരമ്രത്യലത്കേപുറഷിച്ചറ്ഞങ്ങൾ
കേറ്പറഞ്പുേന്നത്.

ഹപുന്നൂർണൈതന്മാകേഷിഅറ്രഷിയായസപുൽ
ത്ാൻജമാെപുദേറീൻ്രഷിൻഹസലൻറഭരേ
ൈൂടമപുണ്ായഷിരപുന്നപു.ഇേഷിലൻറേേെഷിൽതപ
ണദേത്റ്മപുസറ്െഷിംൈളടകേമപുള്ളവർഅധഷിവ
സഷിച്ചപു.ജാമഷിഅമസ്ജഷിദാണ്്രട്ൈെഷിലെആ
ദത്യപള്ളഷി.ണ്ാംതഗഷിപള്ളഷികേരഷിൈഷിൽഖ്രറ
ടകേലപ്ട്മഖ്ദൂംേഖറീഹ്ഇസ്മാഈൽേപു
തൈഷിയാണ്ഹഷിജറ1851ൽജാമഷിഅമസ്ജഷിദ്
സ്ോപഷിച്ചത്.ൈപുടഷിണയറ്ത്ഷിലൻറആദത്യത്ഷി
ൽചഷിെരാജാകേന്മാരപുമായപുംപഷിന്നറീട്ണപാർ
ചപുഗറീസപുൈാരപുമായപുംഏറ്പുമപുട്െപുൈളപുണ്ാലയ
ങ്ഷിെപുംപഷിന്നറീട്ോന്മായഷി.ജാമഷിഅമസ്ജഷിദഷി
ന്ൈെ്ലാ് ഷിനായൈസ്ർേമഷിനാരംനൽൈപും
വലരയപുള്ളഅടപുപ്ംമപുസ്െഷിംൈളപുംരാജാവപും
േമ്മഷിെപുണ്ായഷി.

ൈർമോസ്തേഅധത്യാപനങ്ങൾകേറ്ണവ
ദഷിയായഷിരപുന്നപു്രട്ൈൽ.ജാമഷിഅമസ്ജഷിദ്
1919ൽഅൽമദ്റസത്പുൽഇസ്ൊമഷിയ്സ്
ോപഷിച്ചപു.ണൈരളറീയനായതപമപുഖപണ്ഷിേ
ൻേഷിഹാ്രപുദേറീൻഅഹ്മദ്ണൈായോെഷിയാ
ത്ഷിരണ്പുവർഷംഇവഷിലടഅധത്യാപനംനട
ത്ഷിയഷിട്പുണ്റ്.അെഷിയ്പുൽമഹാഇമഷിലയന്നൈ
ർമോസറ്തേപണ്ഷിേനപും്രട്ൈെപുൈാരനാ
ണ്.ഇങ്ങലനോേഷിമദ്ഹബ്തപൈാരമായഷിരപു
ന്നപുഇവഷിടലത്മപുസ്െഷിംജറീവഷിേം.സൗദഷിഅ
ണറ്രത്യയഷിൽഇബ്നപുസൗദ്അധഷിൈാരത്ഷിണെ
റലവഇവഷിലടയപുംചഷിെഅഭഷിതപായവത്യേത്യാസ
ങ്ങളപുണ്ായഷി.മറ്പുചഷിെൈാരേങ്ങളാൽ്രട്
ൈെഷിൽരണ്പുജമാഅത്പുൈളപുണ്ായഷി.ജാമഷി
അമസ്ജഷിദ്ഖദറീം,ഖെറീേജാമഷിഅമസ്ജഷിദ്
എന്നഷിങ്ങലന.ജമാഅത്പുൈളപുമായഷിഗാഢ്ര
ന്മപുള്ളോണ്തപണദേലത്മപുസ്െഷിംജറീവഷി
േലമന്നഷിരഷിലകേഈണവർപഷിരഷിയൽതപശ്നൈ
െപുഷഷിേമായഷി.േപുടർന്നറ്എം.എം.സഷിദേറീഖ്,എ
സ്.എം.സയ്ഷിദ്അ്രൂ്രകേർമൗൊന,ഐ.
എസറ്.സഷിദേറീഖ്,ഹാദഷിഹസൻേപുടങ്ങഷിയനാ
ട്ഷിലെപൗരതപമപുഖർണചർന്നറ്െഖ്ണനാനദ്വ
ത്പുൽഉെമയഷിലെസപുകെമാൻനദ്വഷിയപുമാ
യഷി്രന്ലപ്ട്പു.അബ്ദപുൽഹമറീദ്നദ്വഷി്രട്
ൈെഷിണെകേറ്നഷിണയാഗഷിേനായഷി.ആദത്യം10വർ
ഷംഅൻജപുമനഷിൽഅണദേഹംഅധത്യാപനംന
ടത്ഷി.1962ൽജാമഷിഅഇസ്ൊമഷിയ്േപുടങ്ങഷി.
1982ൽനദ്വയപുലടത്രാഞ്ായഷിമാറഷി.

1935ൽഇരപുജമാഅത്പുൈളപുംസൗഹൃദ
ണത്ാലടനറീങ്ങഷിത്പുടങ്ങഷി.വറീണ്പുംഅഭഷിതപാ
യഭഷിന്നേൈൾഉണ്ാലയങ്ഷിെപുംഇണപ്ാൾപൂർ
േണയാജഷിണപ്ാലടനറീങ്ങപുന്നപു.ജമാഅത്പുൈ
ളഷിൽമഹ്ൈലമേരറീഅഎന്നണപരഷിൽപരാേഷി
പരഷിഹാരണവദഷിതപവർത്ഷികേപുന്നപു.വഷിവാഹ
ണമാചനമടകേമപുള്ളപരാേഷിൈൾേറീർപ്ാകേപുൈ
യപുംഇസ്ൊമഷിൈവഷിധഷിൈൾപറഞ്പുലൈാടപു
കേപുൈയപുംലചയ്ാനപുള്ളോണ്ഈസംവഷിധാ
നം.ജാമഷിഅമസറ്ജഷിദ്ണൈതന്റീൈരഷിച്ചറ്ഗവൺ
ലമൻറ്അംഗറീൈാരണത്ാലടഖാദഷിമാർതപവർ

ത്ഷികേപുന്നപുണ്റ്.ഖാദഷിഹസൻ,അേറീഖപുെ്ലാ
ഹ്്രഷിൻഇസ്മാഈൽ,ഉമർ്രഷിൻഅേറീ
ഖപുെ്ലാഹ്,ഖാദഷിഅ്രൂ്രകേർഖത്റീ്രഷി,
ഖാദഷിേരറീഫ്മപുഹ്യഷിദേറീൻഅക്റമഷി,ഖാദഷിമപു
ഹമ്മദ്അഹറ്മദ്ഖത്റീ്രഷിഎന്നഷിവർഖാദഷി
പരമ്രയഷിലെൈണ്ഷിൈളാണ്.നഷിെവഷിൽഇ
ഖ്്രാൽമപുെ്ലയാണ്ജാമഷിഅമസ്ജഷിദഷിലെ
ഖാദഷി.അബ്ദപുൽഅസറീംനദ്വഷി,അബ്ദപു
ൽറബ്റ്എന്നഷിവർഉപഖാദഷിമാരാണ്.ഖെറീ
േജാമഷിഅമസ്ജഷിദഷിലെഖാദഷിഖാജമപുഈ
നപുദേറീൻഅക്റമഷിയാണ്.അയ്റ്മൻഅെഷി,ജാ
േർേഖറീഹ്എന്നഷിവർഉപഖാദഷിമാർ.നദ്
വയപുലടഉപസ്ോപനമായഷിജാമഷിഅഇസ്
ൊമഷിയ്വന്നണോലട്രട്ൈെഷിലെമപുസ്െഷിം
ൈളഷിൽആചഷിന്ാധാരയപുലടസ്ാധറീനംതപ
ൈടമാണ്.

്രട്ൈെഷിലെമണേേരജറീവഷിേലത്കേപു
റഷിച്ചാണ്അബ്ദപുെ്ലദാമൂദഷിലയന്നജമാഅ
ലത്ഇസ്ൊമഷിഹഷിന്റ്തപവർത്ൈൻസം
സാരഷിച്ചത്.65േേമാനംമപുസ്െഷിംൈളപുള്ള
്രട്ൈെഷിലെസാമപുദായഷിൈസഹവർത്ഷി
േ്ംഏലറസമാധാനപൂർവമായഷിരപുന്നപു.ഇട
കോെത്റ്േറീതവഹഷിന്പുേ്േൈറ്േഷിൈൾസാമപു
ദായഷിൈസ്പർധവളർത്ാൻതേമഷിച്ചലോഴഷി

ച്ചറ്ഇണപ്ാൾ്രട്ൈൽോന്മാണ്.സ്ൈൂൾ
നടത്പുന്നഅബ്ദപുെ്ലദാമൂദഷി്രട്ൈെഷിലൻറ
പൗരാേഷിൈപാരമ്രത്യംനഷിെനഷിർത്ാൻതേ
മഷികേപുന്നയാളാണ്.ടഷിപ്പുസപുൽത്ാൻനഷിർ
മഷിച്ചടഷിപ്പുമസ്ജഷിദടകേംലപാളഷിച്ചറ്ണൈാൺ
തൈറീറ്റ്ലൈട്പുൈളാകേഷിലയന്നറ്അണദേഹംണവദന
ണയാലടപങ്പുലവച്ചപു.സ്യംനവായത്റ്മത്യൂ
സഷിയംസ്ോപഷികോനപുള്ളതേമത്ഷിൊണ്
അണദേഹം.മാപ്ഷിളമത്യൂസഷിയലമന്നആേയ
വപുംഅണദേഹംകൈമാറഷി.

വഷിദത്യാഭത്യാസപരമായഷിഏലറഉന്നേഷിയഷിൽ
നഷിൽകേപുണമ്ാഴപും്രട്ൈെഷിലെപരമ്രാഗേ
പരാേഷിപരഷിഹാരസംവഷിധാനങ്ങൾേലന്ന
നാട്പുൈാർഉപണയാഗഷികേപുന്നപു.മഹ്ൈലമേ
രറീഅഎന്നസംവഷിധാനംഇണപ്ാഴപുംസജറീവ
മായഷിതപവർത്ഷികേപുന്നപു.ൈച്ചവടസമൂഹമാ
യഷിട്പുംവഷിവാഹമടകേമപുള്ളചടങ്ങപുൈൾസാ
മ്ത്ഷിൈണനട്ങ്ങൾകേറ്ഉപണയാഗഷികോറഷിലെ്ല
ന്നറ്മാതേമെ്ല,േൻസറീംഎന്നസന്നദ്ധസം
ഘടനയപുലടേണ്ഷിണെകേറ്വരൻനഷിശ്ഷിേ
േപുൈനൽൈപുന്നപു.സ്തേറീധനംവാങ്ങപുന്നപ
േഷിവഷിെ്ല.

ചരിത്ംനെന്നവഴിയിലൂടെ
മപുഹമ്മദ്ബ്നപുഅബ്ദപുെ്ലാഹഷിബ്നപു്ര

േ്ൂേേലൻറ‘േപുഹ്േേപുന്നപുള്ളാർേറീഖ
റാഇ്രഷിൽഅംസാർ’എന്നയാതോവഷിവര
േതഗന്േത്ഷിൽ്രട്ൈെഷിലനകേപുറഷിച്ചറ്ഇതപ
ൈാരംപറയപുന്നപു:ഈപട്േവാസഷിൈൾന
ന്മയപുംമേണ്രാധവപുമപുള്ളവരപുംോേഷിമ
ദ്ഹ്രപുൈാരപുമാണ്.ഇവഷിടലത്സ്തേറീൈലള

െ്ലാംഖപുർആൻമനഃപാഠമാകേപുന്നവരാലേ
ന്നത്തപണേത്യൈേയാണ്.ലപൺൈപുട്ഷിൈൾ
കോയഷി13ഉംആൺൈപുട്ഷിൈൾകോയഷി23ഉംമ
ദ്റസൈളഷിവഷിലടൈണ്പു.മലറ്വഷിലടയപുംഈ
ൈാഴ്ചഞാൻൈണ്ഷിട്ഷിെ്ല.’’

സപുൽത്ാൻസ്തടറീറ്ഷിൽലചന്നപുനഷിന്നാ
ൽഒരപുണവളഇങ്ങലനണോന്നപും.പൗരാേഷി
ൈലേരപുവ്അണേപടഷിൈഷിടകേപുൈയാണ്മപു
ന്നഷിൽ.അരഷിൈഷിൽപെൈപ്ാളഷിയപുള്ളൈടയഷി
ൽലചറപുഗ്ാസഷിൽചായയപുംചഷിെ്ലെമാരയഷി
ൽലചറപുൈടഷിൈളപും.ഒരപുചായൈപുടഷിച്ചറ്നഷിന്ന
ണപ്ാൾഅറഷിഞ്പു;ലോട്പുപഷിറൈഷിൊയപുള്ള
ണൈാൺതൈറീറ്റ്പള്ളഷിവർഷങ്ങൾകേപുമപുമ്റ്ടഷി
പ്പുസപുൽത്ാൻപേഷിേപള്ളഷിയപുലടതപൗ
ഢഷിഉൗരഷിലയടപുത്റ്പേഷിേസഷിമൻറ്ൈൂട്ാ
ലേന്നറ്.ലേരപുവഷിന്ടഷിപ്പുവഷിലൻറ്രാകേഷിപ
തേമായസപുൽത്ാലനന്നണപരാലേന്നപും.
ലേരപുവഷിെൂലടപേപുലകേമപുണന്നാട്പുനറീങ്ങണവ
ൈായൽപട്േമടകേമപുളളമറ്പുമപുസ്െഷിംണൈ
തന്ങ്ങളഷിൽൈണ്അണേേരംവറീടപുൈൾ.

ണൈരളത്ഷിൽൈണ്പുവരപുന്നേച്ചപുോസ്
തേരറീേഷിൈളപുംമറ്പുപെേപുംണചർന്നഎടപുപ്പു
ൈളഷിലെ്ലാംമപുന്ഷിയമരങ്ങളഷിൽഅസംഖത്യം
ലൈാത്പുപേഷിൈൾ.ഗ്ാസപുപണയാഗഷിച്ചപു

ള്ളഅെങ്ാരങ്ങൾ.ഉള്ളഷിൽനഷിന്നറ്േള്ളഷിനറീ
കേഷിപപുറംൈാഴ്ചൈാോവപുന്നനഷിരകേപുജന
ൽവാേഷിെപുൈൾ.പേപുലകേമപുണന്നാട്പുനറീങ്ങ
ണവനഷിരവധഷിഉപണയാഗേൂനത്യമായവറീടപുൈ
ൾൈണ്പു.

ൈാസഷിയസ്തടറീറ്ഷിലെ്രർേഷിഹൗസ്്ര
ട്ൈെഷിലൻറേച്ചപുോസ്തേപാരമ്രത്യത്ഷിലൻ
റമഷിൈച്ചസാക്ത്യമായഷിരപുന്നപു.അേഷിമണനാഹ
രമായലൈാത്പുപേഷിൈളപുംചഷിെ്ലപുജനവാേഷി
െപുൈളപുലമാലകേയായഷിസപുന്രകോഴ്ച.പഷിന്നറീ
ട്്രട്ൈെഷിലെത്ഷിയആദത്യഇസ്ൊംമേതപ
ണ്രാധൈർൈാെപുൈപുത്ഷിയലേന്നറ്ൈരപുേപുന്ന
നദഷികേരയഷിെപുംഞങ്ങൾലചന്നപു.സ്േെത്റ്
ഇണപ്ാലഴാരപുൈായഷിൈണൈതന്മാണ്തപവർ
ത്ഷികേപുന്നത്.ണേഷം്രട്ൈെഷിലെഇരപുജമാ
അത്പുൈളപുലടണൈതന്മായജാമഷിഅമസ്ജഷി
ദ്ഖദറീമപുംഖെറീേജാമഷിഅമസ്ജഷിദപുംസന്ർ
േഷിച്ചപു.ണനരണത്പറഞ്േപുണപാലെഇരപുജാ
മഷിഅൈളഷിെപുംമഹ്ൈമേരറീഅേരറീഅത്റ്വഷി
ധഷിനത്യായസംവഷിധാനങ്ങളപുണ്റ്.ഖെറീേസ്തടറീ
റ്ഷിെൂലടേഷിരഷിച്ചപുനടകേലവഞങ്ങളപുലടആേഷി
ണേയൻസയ്ഷിദ്സാ്രഷിത്പഴയഒരപുവറീട്ചൂ
ണ്ഷികോട്ഷിപറഞ്പു,ഇത്ഞങ്ങളപുലടപഴയ
േറവാടാണ്.ഇണപ്ാൾഅവഷിലടോമസഷികേപു
ന്നവലരകേപുറഷിച്ചപുണചാദഷിച്ചണപ്ാൾഒരപുദരഷിതദ
ൈപുടപും്രത്ഷിന്ോമസഷികോൻനൽൈഷിയോ
ലേന്നായഷിരപുന്നപുനഷിസ്സാരമട്ഷിെപുള്ളമറപുപടഷി.
ഈസഹൃദയേ്ംേലന്നയാണ്ൈച്ചവടരംഗ
ത്റ്ണവരൂന്നാനപുംസാമ്ത്ഷിൈസ്യംപരത്യാ
പേേണനടാനപുംഇവലരസഹായഷിച്ചത്.
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്രാരാദ്യമാധ്യമത്ിപലക്കുള്ളകത്ുകൾ്രാട്സ്ആേ്്രഴിെും
രചനകൾഇ-യമെിലിലൂയടെുംഅെക്കാം.
whatsapp:9645006105,e-mail:varadyam@madhyamam.in
തപതാൽവിലതാസം:േവതാധിേർ,്രാരാദ്യമാധ്യമം,
യ്രള്ളിമാട്കുന്ന്,േി.ഒ.പകാഴിപക്കാട്-12

കത്ുകൾ

ത്രേസ്് ിലഭിക്ാട്ശ്രായഹസൻഭായി
്ഷിസം്രർമൂന്നഷിലെവാരാദത്യമാധത്യമത്ഷിൽേഹ്നായ്ൈൊ
ൈാരൻഹസൻഭായഷിലയകേപുറഷിച്ചപുള്ളണെഖനംനന്നായഷി.ൈ
ഴഷിവപുണ്ായഷിട്പുംണവണ്തേഅംഗറീൈാരണമാതപേസ്േഷിണയാെ
ഭഷികോലേണപായഹസൻഭായഷിലയഅൽപംകവൈഷിയാലേ
ങ്ഷിെപും‘മാധത്യമം’ൈലണ്ത്ഷിവായനകോർകേറ്മപുന്നഷിലെത്ഷി
ച്ചത്അഭഷിനന്നമർഹഷികേപുന്നപു.ഇൗെകേത്ഷിലെഎം.സപു
ണരഷ്ൈപുമാർഎഴപുേഷിയ‘ആത്മഹേത്യ’എന്നൈവഷിേയപുംമഷിൈ
ച്ചോയഷി.േഷിൈച്ചപുംആനപുൈാെഷിൈതപസക്ഷിയപുള്ളൈവഷിേ.
ഇല്താസ്പുതുവീട്ിൽ,തളിപ്പറമ്്

അബിഅനതുസ്മരണം
നടൻജഗദറീഷ്വാരാദത്യമാധത്യമത്ഷിൽ(െകേം1540)എഴപുേഷി
യഅ്രഷിയപുലടഒാർമകേപുറഷിപ്റ്തേണദ്ധയമായഷി.ണവണ്പുണവാ
ളംൈഴഷിവപുണ്ായഷിട്പുംഒരവൈാേവാദവപുംൈാേഷികോേഷിരപു
ന്നവത്യക്േഷിയായഷിരപുന്നപുഅ്രഷി.ലവള്ളഷിത്ഷിരയഷിൽണോഭഷി
കോൻഅവസരംൈഷിട്ാലേണപായനഷിർഭാഗത്യവാനായഷിരപു
ന്നപുഅണദേഹം.
വടക്കേതിൽവിക്േതാദ്കുമതാർ,േറുകര.

ഒാർമക്തുറിപ്ിൽ്രിേക്
സഷിനഷിമാനടൻഅ്രഷിലയകേപുറഷിച്ചറ്സഹതപവർത്ൈനായജ
ഗദറീഷ്എഴപുേഷിയഒാർമകേപുറഷിപ്ഷിൽചഷിെലേറ്പുൈൾൈടന്നപു
ൈൂടഷിയഷിട്പുണ്റ്റ്.ഒാർമകേപുറഷിപ്ഷിൽപരാമർേഷിച്ച‘ൈഷിരറീടമഷിെ്ലാത്
രാജാകേന്മാർ’,ൈാസർണൈാട്ൈാദർഭായ്’എന്നറീചഷിതേങ്ങ
ളപുലടസംവഷിധായൈന്മാരപുലടണപരപുൈളപുംസഷിനഷിമപപുറത്ഷി
റങ്ങഷിയവർഷവപുംപരസ്പരംമാറഷിണപ്ായഷിട്പുണ്റ്.ജഗദറീഷ്
അ്രഷിണയാലടാപ്ംആദത്യമായഷിഒന്നഷിച്ചഭഷിനയഷിച്ചത്‘നയംവത്യ
ക്മാകേപുന്നപു’എന്നസഷിനഷിമയഷിൊണ്.അകോരത്യംഎവഷിലട
യപുംപറയപുന്നപുമഷിെ്ല.
കക.പി.മുഹമ്മദ്കതാപ്പ്,ക്തലകേതാട്

മൂന്്നകഥകൾ
ൈഴഷിഞ്െകേംവാരാദത്യമാധത്യമത്ഷിൽപഷി.ലൈ.പാറകേടവ്
എഴപുേഷിയമൂന്നറ്ൈേൈളപുംവെഷിപ്ംലൈാണ്റ്ലചറഷിയോലേ
ങ്ഷിെപുംആേയംലൈാണ്റ്വഷിോെമായോണ്.സമൈാെഷിൈ
രാഷ്തടറീയലത്മണനാഹരമായഷിവരച്ചപുലവച്ചഷിരഷികേപുന്നപുമൂ
ന്നറ്ൈേൈളഷിെപും.
സ്വപ്േക്മരി,ചന്തകേുന്്,േിലമ്പൂർ

എം.െി്ിരക്ഥാമത്സരം
‘നാെപുലൈട്റ്^എം.ടഷി.വാസപുണദവൻനായർ’സാംസ്ൈാ
രഷിൈണൈതന്ംചെച്ചഷിതേ,േഷിരകേേരചനാമത്രംനട
ത്പുന്നപു.
എം.ടഷി.വാസപുണദവൻനായരപുലടലചറപുൈേൈലളആസ്
പദമാകേഷിഉള്ളോവേംേഷിരകേേൈൾ.കദർഘത്യംരച
യഷിോവഷിന്േറീരപുമാനഷികോവപുന്നോണ്.്ഷിസം്രർ15ന
ൈംനന്ൈപുമാർലൈ.എം,മെയാളം,ണധാേഷിണപാസ്റ്റ്,
പാെകോട്,678009എന്നവഷിൊസത്ഷിൽമൂന്നറ്ണൈാപ്ഷി
ൈൾഎത്ഷിണകേണ്ോണ്.ഒന്നാംസമ്മാനം15,000രൂ
പയപുംേഷിൽപവപുംേെൈവപുംഅടങ്ങപുന്നോയഷിരഷികേപും.
10,000രൂപയപുംേഷിൽപവപുംേെൈവപുമാണ്രണ്ാംസ
മ്മാനം.വഷിേദവഷിവരങ്ങൾകേറ്8547054103,9447938455
എന്നറീനമ്റപുൈളഷിൽകവൈപുണന്നരംമൂന്നഷിനപുംഎട്ഷിനപും
ഇടയഷിൽ്രന്ലപ്ടേം.

ആരാമംകഥാമത്സരം
ആരാമംമാസഷിൈസ്തേറീൈൾകോയഷിൈോമത്രംസംഘ
ടഷിപ്ഷികേപുന്നപു.എണോർകസസ്ണപജഷിൽ്ഷി.ടഷി.പഷിലച
യ്േരചനൈളാണ്അയണകേണ്ത്.
മഷിൈച്ചരചനൈൾകേറ്സമ്മാനംനൽൈപും.ൈേൈൾമപുമ്റ്
തപസഷിദ്ധറീൈരഷികോത്വആയഷിരഷികേേം.േഷിരലഞ്ടപുത്
രചനൈൾആരാമത്ഷിൽതപസഷിദ്ധറീൈരഷികേപും.രചനൈൾ
അയണകേണ്അവസാനേറീയേഷി്ഷിസം്രർ30.വഷിൊ
സം:എ് ഷിറ്ർ,ൈോരചനാമത്രം,ആരാമംമാസഷിൈ,
ഹഷിറാലസൻറർ,മാവൂർണറാഡ്,ണൈാഴഷിണകോട്^673004

ശകളിസാഹി് ്യഅവാർഡ്2018
പരപ്നങ്ങാടഷിമപുഹമ്മദ്സ്മാരൈവായനോെണൈളഷിസാ
ഹഷിേത്യഅവാർ് ഷിന്പരഷിഗേഷികേപുന്നേഷിനായഷിലചറപുൈേ
ൈൾക്േഷികേപുന്നപു.മപുമ്റ്തപസഷിദ്ധറീൈരഷിച്ചഷിട്ഷിെ്ലാത്മൗ
െഷിൈരചനൈൾ്ഷിസം്രർ25നൈംെഭഷികേത്കേവഷിധ
ത്ഷിൽലസതൈട്റഷി,മപുഹമ്മദ്സ്മാരൈവായനോെ,പര
പ്നങ്ങാടഷി676303എന്നവഷിൊസത്ഷിൽഅയണകേണ്
ോണ്.ണോൺ:9447320528

അഖിലശകരളകവി് രചനാമത്സരം
ലചറപുളഷിയഷിൽവാസപുണദവൻനമ്റീേൻമാസ്റ്ർസ്മാരൈ
സമഷിേഷിഅഖഷിെണൈരളൈവഷിേരചനാമത്രത്ഷിണെകേറ്
ൈവഷിേൈൾക്േഷികേപുന്നപു.മഷിൈച്ചരണ്റ്രചനൈൾകേറ്
ൈാഷ്അവാർ് പുംതപേസ്േഷിേെൈവപുംനൽൈപും.ോ
ൽപരത്യമപുള്ളവർഇേപുവലരതപസഷിദ്ധറീൈരഷികോത്ഒരപുരച
നണപര്,വഷിൊസം,വയസ്സറ്,ണോൺനമ്ർഎന്നഷിവസ
ഹഷിേംരാമചതന്ൻസഷി.ആർ,ലസതൈട്റഷി,സഷി.വഷി.നമ്റീേ
ൻമാസ്റ്ർസ്മാരൈസമഷിേഷി,ആനന്ഭവൻ,േഷിരപുണവഗ
പ്പുറപഷി.ഒ,പാെകോട്,679304,ണോൺ:04662219915,
9495486010എന്നവഷിൊസത്ഷിൽ2018ജനപുവരഷിഅഞ്ഷി
നൈംൈഷിട്ത്കേവഷിധംഅയകേേം.

സകേറീർഹപുകസൻ

ര വഷിയപുംകമമൂനയപുംഅപ്പുണ്ഷിയപുംഅള്ളാപ്ഷിച്ചലമാ
െ്ലാകേയപുംമെയാളഷിമനസ്സഷിൽമായാലേനഷിൽകേപുന്ന

ൈോപാതേങ്ങൾ...വായനയപുലടണൊൈത്റ്മെയാളഷിഎ
തേമപുണന്നാട്പുണപായാെപുംേഷിരഷിലൈഖസാകേഷിലെത്ഷിനഷിൽ
കേപും,അോണ്ഒ.വഷി.വഷിജയൻഎന്നൈോൈാരൻമെയാ
ളഷികേപുനൽൈഷിയസമ്മാനം.മെയാളഷിയഷിൽഇന്നപുംഅവണേ
ഷഷിപ്ഷിച്ചഷിട്പുള്ളഒാർമൈൾ.ആഒാർമൈലളനാടൈത്ഷിെൂ
ലടപപുനരാവഷിഷ്ൈരഷിലച്ചടപുത്അേപുെത്യതപേഷിഭയാണ്ദറീപ
ൻേഷിവരാമൻഎന്നൈൊൈാരൻ.േലൻറനാടൈത്ഷിെൂലട
രവഷിലയയപുംകമമൂനലയയപുംകനജാമെഷിലയയപുംഅള്ളാ
പ്ഷിച്ചലമാെ്ലാകേലയയപുലമെ്ലാംജറീവസ്സപുറ്ൈോപാതേങ്ങളാ
കേഷിമെയാളഷികേപുമപുന്നഷിലെത്ഷിച്ചപു.ഖസാകേഷിലൻറമേവപും
രപുചഷിയപുലമെ്ലാംണനാവെഷിലെന്നണപാലെനാടൈത്ഷിെപുംആ
വഷിഷ്ൈരഷികോൻദറീപലനന്നൈൊൈാരനപുൈഴഷിഞ്പു.മൺമ
റഞ്ൈോപാതേങ്ങൾനാടൈത്ഷിെൂലടഖസാകേഷിലൻറ
ആപഴയൈേണതപക്ൈനപുപറഞ്പുേരപുന്നപു.കനജാമ
െഷിലയണൈതന്ൈോപാതേമായഷിനാടൈത്ഷിൽഅവേരഷിപ്ഷി
കേപുന്നേഷിെൂലടപപുേഷിലയാരപുേെംേപുറന്നഷിടപുൈയാേണദേ
ഹം.അണദേഹത്ഷിലൻറഅഭഷിതപായത്ഷിൽഖസാകേഷിലൻറ
ഇേഷിഹാസംരവഷിയപുലടൈേയെ്ലമറഷിച്ചറ്,ഖസാകേഷിലെമറ്റ്
ജറീവഷിേങ്ങളപുണടോണ്.ഖസാകേഷിനപുണേഷംോഷഷിസത്ഷി
ലൻറനഷിഷ്ഠപുരേയപുംവഷിണവൈരാഹഷിേത്യവപുംഇേഷിവൃത്മാ
യ‘ൈാ്രഷിനറ്റ്ഓഫ്ൈാെഷിഗരഷി’എന്നജർമൻചെച്ചഷിതേത്ഷി
ലൻറനാടൈാവഷിഷ്ൈാരത്ഷിെൂലടോഷഷിസത്ഷിലനേഷിലര
േലൻറൈൊസൃഷ്ടഷിലൈാണ്പുതപേഷിൈരഷിച്ചഷിരഷികേപുൈയാേ
ണദേഹം.2015ൽേൃേൂരഷിൽഅരണങ്ങറഷിയനാടൈംവൻതപ
േംസപഷിടഷിച്ചപുപറ്ഷിയഷിരപുന്നപു.1920ൊണ്‘ൈാ്രഷിനറ്റ്ഒാഫ്
ൈാെഷിഗരഷി’പപുറത്ഷിറങ്ങപുന്നത്.തപേഷനൽനാടൈസംവഷി
ധായൈൻ,നടൻ,അധത്യാപൈൻഎന്നറീനഷിെൈളഷിൽതപവർ
ത്ഷികേപുന്നദറീപൻേഷിവരാമൻേലൻറനാടൈങ്ങലളകേപുറഷി
ച്ചപുംഇന്നലത്നാടൈരംഗലത്കേപുറഷിച്ചപുംഅേഷിലെപരറീ
ക്േങ്ങലളകേപുറഷിച്ചപുംസംസാരഷികേപുന്നപു...

കാലിഗരിവീണ്ടുംഅരങ്ിലലത്ിക്ാന്ടണായ
പശ്ാത്ലുംവിശദീകരിക്ാമോ?

» ഏലറപരഷിതേമത്ഷിനപുണേഷമാണ്ഒരപുനാടൈംഉണ്ാ
ൈപുന്നത്.നാടൈത്ഷിലൻറഏറ്വപുംവെഷിയലവെ്ലപുവഷിളഷിഅ
ത്ൈളഷികേെപുംആളപുൈലളൈാേഷികേെപുമാണ്.േൃേൂരഷിൽ
ആദത്യംൈളഷിച്ചണപ്ാൾണൈരളത്ഷിലൻറപെഭാഗത്പുനഷി
ന്നപുംപപുറത്പുനഷിന്നപുംഎത്ഷിയപെർകേപുംനാടൈംൈാ
ോൻൈഴഷിഞ്ഷിെ്ല.േഷിയറ്റഷിനൈത്റ്സ്ഥെംഉണ്ായഷിെ്ല.
അോണ്രണ്ാംഅവേരേത്ഷിലൻറഒരപുൈാരേം.
നാടൈത്ഷിലൻറഭാഷാപരവപുംരാഷ്തടറീയപരവപുംസാമൂ
ഹഷിൈപരവപുമായതപണേത്യൈേയാണ്മലറ്ാന്നറ്.സാഹഷിേത്യ
ത്ഷിന്തപാധാനത്യമപുള്ളനാടൈങ്ങളപുലടസ്ാധറീനത്ഷിൊ
ണ്ഇന്ത്യൻനാടൈരംഗംഇണപ്ാഴപുമപുള്ളത്.മഷികേവാറപും
നാടൈങ്ങൾസംഭാഷേണൈതന്റീൈൃേമാണ്.ൈട്ൗട്പുൈ
ളപുണടണയാൈർട്ലൻറണയാമപുന്നഷിൽവന്നറ്സംസാരഷികേപു
ന്നരറീേഷിയാണ്.വളലരസാഹഷിേത്യപരമായ,എഴപുത്പുൈാ
രപുലടനാടൈണവദഷിയാണ്നമ്മപുലടനാട്ഷിെപുള്ളത്.ഇേഷിനപു
പൈരംസംവഷിധായൈരപുലടനാടൈണവദഷിയായഷിമാറപുന്നത്
ഇത്രാഹഷിംഅൽഖാസഷിലയണപ്ാെപുള്ളവർവന്നറ്നാടൈം
ലചയ്േേഷിനപുണേഷമാണ്.ആപഷിന്പുടർച്ചവളലരൈപുറ
ച്ചപുണപർകേപുമാതേണമയപുള്ളൂ.ൈാവാെംനാരായേപ്േഷി
കേലരണപ്ാെപുള്ളമപുേഷിർന്നനാടൈതപവർത്ൈരപുലടനാ
ടൈങ്ങളഷിൊണ്ണവലറാരപുഭാഷൈണ്ഷിട്പുള്ളത്.അേപും
സാഹഷിേത്യപരമെ്ല.അേപുസംഗറീേവപുംലൈാറഷിണയാതഗേഷി

യപുംചെനങ്ങളപുലമാലകേയപുള്ളമലറ്ാരപുഭാഷയാണ്.ഇ
ങ്ങലനലചയ്പുന്നചഷിെരപുണ്റ്.അഭഷിൊഷ്പഷിള്ളയാണ്അ
േഷിലൊരാൾ.അനപുരാധൈപൂർ,നറീെംമാൻസഷിങ്ചൗധ
രഷി...എന്നഷിങ്ങലന.ഇത്രത്ഷിെപുള്ളരംഗഭാഷയപുലടേപു
ടർച്ചയാണ്ഇൗനാടൈത്ഷിൽവരപുന്നത്.ഇന്ത്യൻനാട
ൈത്ഷിന്്രദൽഭാഷയാണ്ൈാെഷിഗരഷിണപാെപുള്ളനാട
ൈംമപുണന്നാട്പുലവകേപുന്നത്.ഏറ്വപുംസമൈാെഷിൈമായദൃ
േത്യഭാഷകേറ്തേമംനടത്ഷിയഷിട്പുണ്റ്.വഷി് ഷിണയാആർട്റ്,ഇ
ൻസ്റ്ണെഷൻ,ലപയഷിൻറഷിങ്േപുടങ്ങഷിഅേഷിലൻറഎെ്ലാ
സാധത്യേൈളപുംഇേഷിൽഉപണയാഗഷിച്ചപുണനാകേഷിയഷിട്പുണ്റ്.
ഇത്രംസങ്രേ്മാണ്(കഹത്രഷി് ഷിറ്ഷി)ഇന്നറ്ണൊൈ
ത്റ്ഏറ്വപുംൈൂടപുേൽപരറീക്ഷിച്ചപുവരപുന്നത്.അത്ര
ലമാരപുലതപാ് ക്ഷൻരാജത്യത്പുണ്ായണപ്ാൾഅേപുൈാ
േഷിണകേണ്ദൃേത്യപരമായആവേത്യമപുണ്റ്.ഇത്രംനാട
ൈങ്ങളപുലണ്ന്നപുംഇവസാധത്യമാലേന്നപുമപുള്ളഅനപുഭ
വംണതപക്ൈരഷിൽപങ്പുലവണകേണ്േപുണ്റ്.

മലറ്ാരപുതപധാനൈാരേംഇൗനാടൈത്ഷിലൻറരാഷ്
തടറീയമാണ്.1920ൽ‘ദൈാ്രഷിനറ്റ്ഒാഫ്ണ്ാ.ൈാെഷിഗരഷി’
എന്നസഷിനഷിമഇറങ്ങഷിയണപ്ാൾേലന്നഅത്ോഷഷിസ്റ്റ്
വഷിരപുദ്ധസഷിനഷിമയാലേന്നറ്വഷിെയഷിരപുത്ലപ്ടപുൈയപുംവാ
യഷികേലപ്ടപുൈയപുംലചയ്േഷിട്പുണ്റ്.എന്നാൽ,ണതപാപഗാൻ
്നാടൈങ്ങലളണപ്ാലെഇേഷിൽേപുറന്നടഷിച്ചറ്ോഷഷിസ
ത്ഷിലനേഷിലരമപുതദാവാൈത്യംവഷിളഷികേപുൈണയാമണറ്ാലചയ്പു
ന്നഷിെ്ല.ഇത്വളലരതേദ്ധാപൂർവംവായഷിലച്ചടപുത്ാണെമ
നസ്സഷിൊവൂ.േഷിണൊസേഷികേൊണ്.സ്പനാടൈനായ
സഷിസാരഷിലയോഷഷിസവപുമായാണ്ോരേമത്യംലചയ്േഷി
രഷികേപുന്നത്.ോഷഷിസ്റ്റ്ചഷിന്ൈലളേപുറന്നപുവഷിട്റ്ആളപുൈ
ലളേറീതവവാദവത്ൈരഷികേപുന്നആളായാണ്ൈാെഷിഗരഷിലയ
ൈണ്ത്.ഇകോരത്യംഇൗനാടൈത്ഷിൽചഷിതേറീൈരഷിച്ചഷിട്പുണ്റ്.

2015ൽഇൗനാടൈംഅരണങ്ങറഷിയേഷിലനകോൾരാ
ജത്യലത്രാഷ്തടറീയസ്ഥഷിേഷിവളലരണയലറമാറഷി.വെേപുപ
ക്സർകോർഅധഷിൈാരത്ഷിലെത്ഷിയാൽഎന്പുസംഭ
വഷികേപുലമന്നറ്വളലരലപലട്ന്നപുേലന്നനമപുകേറ്മനസ്സഷിൊ
യഷി.നമ്മപുലടൈൊസ്ഥാപനങ്ങളായഎഫ്.ടഷി.ലഎ,ണൈ
തന്സംഗറീേനാടൈഅകോദമഷി,വഷിദത്യാഭത്യാസസ്ഥാപനമാ
യലജ.എൻ.യപുഎന്നഷിങ്ങലനയപുള്ളഎെ്ലാസ്ഥാപനങ്ങ
ലളയപുംേൈർത്പുൈളയപുന്നവഷിധത്ഷിൽ,നഷിെനഷിൽകേപു
ന്നഅേഷിലൻറഘടനലയത്ലന്നേൈർകേപുന്നവഷിധത്ഷി
ൽനടപടഷിൈളപുണ്ാവപുൈ.ോഷഷിസ്റ്പുൈൾആദത്യംലചയ്പു
ൈ്രൗദ്ധഷിൈഇടങ്ങലളൈടന്നാതൈമഷികേപുൈഎന്നോണ്.
അകോദമഷിൈളപുംൈൊസ്ഥാപനങ്ങളപുമാണ്ഇൗ്രൗ
ദ്ധഷിൈഇടങ്ങൾ.അവഷിലടയാേണെ്ലാചഷിന്ൈൾരൂപലപ്
ടപുന്നത്.ചഷിന്ൈൾരൂപലപ്ടപുന്നത്ഇെ്ലാോകേപുൈഎന്ന
ോണ്ോഷഷിസ്റ്പുൈൾആദത്യംലചയ്പുൈ.ഇത്നമ്മപുലട
നാട്ഷിൽനടപ്ാവപുന്നത്വളലരേതന്പൂർവമായഷിട്ാണ്.
ആളപുൈലളഭറീഷേഷിലപ്ടപുത്പുൈ,നഷിശ്ശബ്ദരാകേപുൈ.അ
നന്മൂർത്ഷിഉദാഹരേം.ൈൽ്രപുർഗഷിലയയപുംഗൗരഷിെ
ണങ്ഷഷിലനയപുംണപാെപുള്ളചഷിന്ൈലരയപുംഎഴപുത്പുൈാ
ലരയപുംലൈാന്നപു.അടഷിയന്രാവസ്ഥകോെത്പുണപാെപും
ഇങ്ങലനസംഭവഷിച്ചഷിട്ഷിെ്ല.ോഷഷിസത്ഷിലനേഷിലരതപവർ
ത്ഷികേപുന്നവലരലയെ്ലാംരാജത്യണതദാഹഷിൈളായഷിചഷിതേറീൈരഷി
കേപുൈയാണ്ോഷഷിസംലചയ്പുന്നത്.അേഷിനപുഅവർമാ

ധത്യമങ്ങലളയപുംമറ്റ്ആേയവഷിനഷിമയസംവഷിധാനങ്ങലള
യപുംഅവരപുലടേത്്ചഷിന്ൈലരയപുംചരഷിതേൈാരന്മാലര
യപുംഉപണയാഗഷികേപുന്നപു.ൈൊൈാരൻേരഷികേപുംഉേണര
ണ്സമയമാേഷിത്.എലൻറൈാഴ്ചപ്ാടഷിൽഇന്ത്യൻചരഷി
തേത്ഷിലെഏറ്വപുംഅപൈടൈരമായഘട്മാേഷിത്.ഇേഷി
ലനേഷിലരതപേഷിൈരഷിണകേണ്ത്എെ്ലാൈൊൈാരന്മാരപുലട
യപുംഎഴപുത്പുൈാരപുലടയപുംസഷിനഷിമതപവർത്ൈരപുലടയപും
ഉത്രവാദഷിത്മാണ്.എെ്ലാവരപുംഒറ്ലകേട്ായഷിോഷഷി
സത്ഷിലനേഷിലരരംഗത്പുവരേം.സാംസ്ൈാരഷിൈതപവ
ർത്ൈർരാഷ്തടറീയകോരെ്ല.അേപുലൈാണ്റ്േലന്നഅവർ
േങ്ങളപുലടസാംസ്ൈാരഷിൈതപവർത്നത്ഷിെൂലടയാണ്
തപേഷിൈരഷിണകേണ്ത്.

ഇൗനാടൈംഅതേതപചാരേപരമെ്ല.ഇത്വേവറീ
ണ്പുംഅരങ്ങഷിലെത്ഷിച്ചത്അൽപംൈൂടഷിമൂർച്ചൈൂട്ഷിയപും
വത്യക്േവരപുത്ഷിയപുമാണ്.നാടൈത്ഷിലൻറഅവസാ
നരംഗത്റ്തോൻസഷിസ്ൈാെഷിഗരഷിയപുമായഷിണനർകേപുണന
ർഏറ്പുമപുട്പുന്നപുണ്റ്റ്.‘നഷിങ്ങൾയോർേത്ഷിൽആരാലേ
ന്നറ്വത്യക്മാകേലപ്ടപുണമ്ാൾനഷിങ്ങൾകേറ്എെ്ലാവലരയപും
തഭാന്ാേപുപതേഷിയഷിൽഅടകോൻൈഴഷിയഷിെ്ല.നഷിങ്ങൾകേറ്
എലൻറചഷിന്ലയലൈാെ്ലാൻൈഴഷിയഷിെ്ല’എന്നറ്തോൻസഷി
സ്പറയപുന്നപുണ്റ്.ഇത്ോഷഷിസത്ഷിലനേഷിരായവത്യക്
മായനഷിെപാടാണ്.നഷിങ്ങൾകേറ്എലന്നലൈാെ്ലാനാവപും.
എന്നാൽ,എലൻറചഷിന്ലയലൈാെ്ലാൻൈഴഷിയഷിെ്ലഎന്നാ
ണ്തോൻസഷിസ്പറയപുന്നേഷിലൻറഅർേം.

തൃശൂർമകന്ദ്രോയിരൂപവത്കരിച്ച
‘ഒാക്സിജൻതിയറ്റർകമ്പനി’..?

» ‘ഒാക്സഷിജൻേഷിയറ്ർൈമ്നഷി’ഇണപ്ാൾതപവർത്ഷി
കേപുന്നഷിെ്ല.2008ൊണ്അത്രൂപവത്ൈരഷികേപുന്നത്.അേഷി
ലൻറലതപാ് ക്ഷനായഷിരപുന്നപു‘സ്കപനൽണൈാഡ്’.െ
ണ്നഷിൽഞാൻണ്ാക്ടണററ്റ്ലചയ്പുന്നസമയത്റ്അേഷി
ലൻറഭാഗമായഷിട്ാണ്പപുേഷിയരംഗഭാഷയഷിൽപരറീക്
േംേപുടങ്ങഷിയത്.എലൻറപഷിഎച്ചറ്.് ഷിദൃേത്യഭാഷയഷിൊ
ണ്.സാഹഷിേത്യത്ഷിന്(ലടക്സ്റ്റ്)പൈരമായഷിഎങ്ങലന
പരറീക്േദൃേത്യഭാഷലവകോലമന്നോണ്എലൻറപഷി
എച്ചറ്.് ഷിവഷിഷയം.അത്ഞാൻലചയ്േത്െണ്നഷിലെ
വഷിംബ്ൾ് ൺണൈാളജഒാഫ്ആർട്ഷിൊണ്.സ്കപന
ൽണൈാഡ്(2009),പറീർൈഷിൻറ്(2010),ഉബ്ണറായ്(2012)
എന്നഷിവയാണ്എലൻറപഷിഎച്ചറ്.് ഷിേഷിസറീസ്.‘ഖസാ
കേഷിലൻറഇേഷിഹാസ’ത്ഷിെപുംഇൗപരറീക്േംനടത്ഷി
യഷിട്പുണ്റ്.

നാടകസുംവിധായകൻ,നടൻ,അധ്ാപകൻ.ഏതാണ്
കൂട്ടതൽസുംതൃപ്തിനൽക്ടന്നത്?
ഏതിലാണ്കൂട്ടതൽതാൽപര്ും.

» സ്ൈൂൾഒാഫ്ത്ാമയഷിെടകേംഇവഷിടലത്പഠന

ങ്ങൾകേപുണേഷംെണ്ൻലസൻതടൽലസയഷിൻറ്മാർട്ഷി
ൻണൈാളജഷിൊണ്ഞാൻദൃേത്യഭാഷയഷിൽഎം.എലചയ്
േത്.ണേഷംഅവഷിലടമൂന്നപുലൈാെ്ലംഅധത്യാപൈനായഷി
ണജാെഷിലചയ്േപുലൈാണ്ഷിരഷിലകേയായഷിരപുന്നപുപഷിഎച്ചറ്.് ഷി
ലചയ്േത്.ോൽപരത്യംപെേഷിെപുംെയഷിച്ചപുൈഷിടകേപുൈയാ
ണ്.ഗണവഷേത്ഷിലൻറഭാഗമായഷിരംഗഭാഷവഷിൈസഷി
പ്ഷിച്ചആളപുൈൾഇന്ത്യയഷിൽവളലരൈപുറവാണ്.ഞാൻപ
ഠഷിപ്ഷികേപുന്നണൈാഴ്സഷിലൻറഭാഗവപുമാണ്ഇൗനാടൈങ്ങ
ൾ.ഞാനഷിണപ്ാൾപഠഷിപ്ഷികേപുന്നസർവൈൊോെയഷിലെ
വഷിദത്യാർേഷിൈളാണ്‘ദൈാ്രഷിനറ്റ്ഒാഫ്ണ്ാ.ൈാെഷിഗരഷി’
നാടൈത്ഷിെപുള്ളപൈപുേഷിണപരപും.തോൻസഷിസഷിലനഅ
വേരഷിപ്ഷിച്ചപപുറവ്ണഗാസ്ാമഷി,ണ്ാ.സ്ണറ്േഷിലനഅവ
േരഷിപ്ഷിച്ചവഷിജയ്സഷിങ്േപുടങ്ങഷിയവർഎലൻറവഷിദത്യാർ
േഷിൈളാണ്.

ഞാൻപഠഷിപ്ഷികേപുന്നണൈാഴ്സഷിലൻറഭാഗമായാണ്അ
വർഎണന്നാലടാപ്ംതപവർത്ഷികേപുന്നത്.ഞാൻഅങ്ങ
ലനഅഭഷിനയഷികേപുന്നഒരാളെ്ല.സംവഷിധാനംലചയ്പുന്ന
േഷിനഷിടയഷിൽഅഭഷിനയഷികേപുൈഎന്നത്വളലരതപയാസമാ
ണ്.വെഷിയണജാെഷിയാണ്.സംവഷിധാനംലചയ്പുന്നനാട
ൈങ്ങൾലപാേപുലവഞാൻേലന്നയാണ്എഴപുേപുന്നത്.
ഇൗനാടൈംമാതേമാണ്പപുറവ്ണഗാസ്ാമഷിഎഴപുേഷിയഷിട്പു
ള്ളത്.ദൃേത്യഭാഷചഷിട്ലപ്ടപുത്പുന്നത്ഞാനാണ്.ണവഷ
വഷിധാനംഅടകേം.മറ്പുനാടൈങ്ങലളഅണപക്ഷിച്ചറ്ഇത്

ലചറഷിയവർകോണ്.ഒണന്നൈാൽമേഷികേൂറാണ്കദർ
ഘത്യം.ലചറഷിയൈോപാതേലത്യാണ്ഇേഷിൽഞാൻഅ
വേരഷിപ്ഷിച്ചേപും.2016ൽല്രസ്റ്റ്സഷിണനാതഗേഷികേപുള്ള
ണദേറീയഅവാർഡ്ഇൗനാടൈത്ഷിനാണ്.

സുംവിധായകർഅവര്ടലടവർക്്ടകളിൽലഎഡൻറിറ്റി
സൂഷിമക്ണത്ടമണാ?ദീപലൻറ‘സ്പപനൽമകാഡി’ല്ടും
‘ഖസാക്ിലൻറഇതിഹാസ’ത്ില്ടുംരുംഗപശ്ാത്ലത്ിന്
സോനതകൾഉലണന്നവിലയിര്ടത്ല്ടണ്.

» ലഎ് ൻറഷിറ്ഷിസൂഷഷിണകേണ്േപുണണ്ാഎന്നത്ഒാണരാ
രപുത്ലരയപുംആതേയഷിച്ചാേഷിരഷികേപുന്നത്.എെ്ലാവർകേപും
അങ്ങലനലചയ്ാനാവഷിെ്ല.അത്എളപുപ്മെ്ല.അഭഷിൊ
ഷ്പഷിള്ളയപുലടവർകേഷിൽേക്മായലഎ് ൻറഷിറ്ഷിയപു
ണ്റ്.നറീെംമാൻസഷിങ്ചൗധരഷിയപുലടവർകേഷിെപുംഇത്ൈാ
ോം.അത്വളലരണ്രാധപൂർവമാണ്.ചഷിെണപ്ാൾഅ
ത്നമ്മൾണഭദഷികേപും.ണ്ാ.ൈാെഷിഗരഷിഅേഷിന്ഉദാഹര
േമാണ്.

കവകേംമപുഹമ്മദ്്രഷറീറഷിലൻറരചനൈളഷിൽനഷിന്നറ്
വരഷിൈൾഎടപുത്പുണനാകേഷിയാൽഅത്്രഷറീറഷിണൻറോ
ലേന്നറ്ലപലട്ന്നറ്മനസ്സഷിൊവപും.പഷികോണസാചഷിതേങ്ങ
ളഷിെപുംഇത്ദൃേത്യമാണ്.നമ്മൾഒരപുഭാഷവഷിൈസഷിപ്ഷികേപു
ൈയാണ്.ൈെയഷിൽഒരപുഭാഷവഷിൈസഷിപ്ഷിലച്ചടപുകേപുന്നവ
രപുലടലപാേപുവായസ്ഭാവമാേത്.അങ്ങലനയാണ്ഒ
രപുൈൊൈാരലനേഷിരഷിച്ചറഷിയാൻൈഴഷിയപുൈ.എലൻറനാട
ൈത്ഷിലൻറഇടകേറ്എത്ഷിൈാേപുന്നവന്മനസ്സഷിൊകോ
നാവപുംഇത്ദറീപലൻറവർകോലേന്നറ്.

േലയാളനാടകങ്ൾഎവിലടഎത്ിനിൽക്്ടന്ന്ട.
എന്്ോറ്റോണ്വര്ടമത്ണത്.

» മെയാളഷിൈൾകേറ്നെ്ലവായനേറീെവപുംൈാഴ്ചേറീെവപു
മപുണ്റ്റ്.ഉതഗൻസഷിനഷിമൈണ്റ്േറീെമപുള്ളവരാണ്മെയാളഷി
ൈൾ.സഷിനഷിമയഷിെപുംസാഹഷിേത്യത്ഷിെപുമപുള്ളവൈേഷിരഷിവ്
മെയാളഷിൈൾകേറ്നാടൈത്ഷിെപുംചഷിതേൈെയഷിെപുംഇെ്ല.
സാഹഷിേത്യത്ഷിൊണ്മെയാളഷിൈളപുലടനഷിണക്പംഎന്ന
ോണ്ൈാരേം.മെയാളസഷിനഷിമലയസമ്ന്നമാകേപുന്ന
ത്സാഹഷിേത്യമാണ്.ലചമ്മറീൻ,നറീെകേപുയഷിൽ,ഭാർഗവറീനഷി
െയംേപുടങ്ങഷിനഷിരവധഷിഉദാഹരേങ്ങൾചൂണ്ഷികോേഷി
കോം.്രഷറീറഷിലൻറയപുംൈാരൂരഷിലൻറയപുംേപുടങ്ങഷിഒരപു
പാട്നെ്ലൈേൈൾസഷിനഷിമയായഷി.

നാടൈങ്ങലളകേപുറഷിച്ചറ്ഉദാഹരഷികേപുണമ്ാൾനമ്മൾലൈ.
പഷി.എ.സഷിയപുലടനാടൈങ്ങലളയാണ്പറയപുൈ.ത്മാറ്ഷി
ക്ലടക്സ്റ്പുംപാട്പുമാേേഷിൽ.ലപയഷിൻറ്ലചയ്േൈർട്
നപുമപുന്നഷിൽനഷിന്നപുലൈാണ്റ്ലമണൊത്മാറ്ഷികോയഅഭഷിന
യം.സംഗറീേനാടൈങ്ങളപുലടഘടനയാണ്നമ്മപുലടമന
സ്സഷിൽ.‘അേ്ണമധം’,‘നഷിങ്ങൾഎലന്നൈമത്യൂേഷിസ്റ്ാകേഷി’
േപുടങ്ങഷിയനാടൈങ്ങളപുലടഅടഷിസ്ോനംസാഹഷിേത്യമാ
ണ്.നാടൈത്ഷിലൻറദൃേത്യഭാഷാപരമായപരറീക്േങ്ങ
ൾണൈരളത്ഷിൽൈാരത്യമായഷിനടന്നഷിട്ഷിെ്ല.വളലരൈപുറണച്ച
നടന്നഷിട്പുള്ളൂ.ചഷിതേൈെയഷിൽഒരപുപാട്നടന്നഷിട്പുലണ്ങ്ഷി
െപുംനമ്മപുലടആളപുൈൾകേറ്അറഷിയഷിെ്ലണൈരളത്ഷിലെതപ
ധാനചഷിതേൈാരന്മാർആരാലേന്നറ്.

ഒരപുനാടൈംൈാോൻഎത്പുണമ്ാൾഅേഷിലൻറൈ
േലയന്ാലേന്നപുംനായൈൻ,നായഷിൈഎന്നഷിവർആരാ
ലേന്നപുംഅണന്ഷഷികേപും.അങ്ങലനയാണ്അവർഅേഷി
ലനവായഷിലച്ചടപുകേപുന്നത്.ണതപക്ൈർഇങ്ങലനയാലേ
ങ്ഷിൽനാടൈംലചയ്പുന്നവലരയപുംവഷിെയഷിരപുത്േം.സാ
ഹഷിേത്യപരമായവർണകേണതപക്ൈലനആനന്ഷിപ്ഷികേൂഎ
ന്നചഷിന്യാണ്.ഇേഷിലനേൈഷിടംമറഷിച്ചറ്പപുേഷിയനാടൈ
ഭാഷമപുണന്നാട്പുലവകോനാണ്എലന്നണപ്ാെപുള്ളവർതേ
മഷികേപുന്നത്.ഖസാകേഷിലനഞാൻലചയ്ാൻേറീരപുമാനഷിച്ച
ണപ്ാൾഏറ്വപുംഉന്നേഷിയഷിൽനഷിൽകേപുന്നലടക്സ്റ്റ്എടപു
കേപുൈയായഷിരപുന്നപു.സാഹഷിേത്യത്ഷിലൻറഏറ്വപുംപാരമത്യ
ത്ഷിൽ,ഏറ്വപുംആണഘാഷഷികേലപ്ട്ണനാവൊേത്.അ
ത്നാടൈത്ഷിണെകേറ്രൂപമാറ്ംവരപുത്പുൈയായഷിരപുന്നപു.
ണനാവൽഎന്നേഷിലനകോൾഅേഷിലനനാടൈരൂപത്ഷി
ൊകേഷി.സാഹഷിേത്യംവഷിജയലനാപ്ംനഷിൽകേപുൈയപുംമലറ്ാ
രപുഖസാകേറ്രൂപലപ്ടപുൈയപുംലചയ്േപു.നാടൈത്ഷിന്ഇ
ങ്ങലനലയാരപുസാധത്യേയപുലണ്ന്നറ്ൈാേഷിച്ചപുലൈാടപുകേപു
ൈയായഷിരപുന്നപു.ഇൗഒരപുമാറ്ംനടന്നപുലൈാണ്ഷിരഷികേപുൈ
യാേഷിണപ്ാൾണൈരളത്ഷിൽ.എം.ജഷി.ണജത്യാേഷിഷ്,േങ്ർ
ലവങ്ഷിണടേ്രൻേപുടങ്ങഷിപെനാടൈതപവർത്ൈലരയപും
ഇൗനഷിരയഷിൽൈാോൻൈഴഷിയപും.അവരപുലടനാടൈത്ഷി
െപുംഇത്രംതേമമപുണ്റ്.േങ്ർലവങ്ഷിണടേ്രലൻറ‘വാട്
ർസ്ണറ്ഷൻ’ഉദാഹരേം.അേഷിൽസാഹഷിേത്യണമഇെ്ല.
എം.ജഷി.ണജത്യാേഷിഷഷിലൻറ‘സാഗരൈനത്യൈ’,‘മാക്്രത്റ്’
എന്നഷിവയഷിെപുംഇൗതേമമപുണ്റ്.വാകേഷിലൻറഭയങ്രമായ
അതപമാദഷിേ്ംേൈർകോനപുള്ളതേമം.േഷിയറ്ർസേത്യത്ഷി
ൽേഷിസഷികേൊയപുള്ളരൂപമാണ്.സാഹഷിേത്യരറീേഷിയെ്ല.പ
ണക്,ഇന്ത്യയഷിൽപെണപ്ാഴപുംഅങ്ങലനയാണ്പറയാ
റപുള്ളത്.എഴപുേഷിലവച്ചൈൃേഷിയഷിൊണ്നാടൈംനഷിൽകേപു
ന്നത്.പപുസ്േൈവായനയഷിൽൈഷിട്പുന്നഅനപുഭവമെ്ലനാട
ൈത്ഷിൽനഷിന്നറ്ൈഷിണട്ണ്ത്.ലേയ്ംൈാേപുന്നേപുണപാലെ
ണയാപള്ളഷിയഷിൽനമസ്ൈരഷികേപുന്നേപുണപാലെണയാഉള്ള
അനപുഭവമാേത്.ആത്മറീയമായ,േഷിസഷികേൊയഅനപു
ഭവം.അന്രറീക്ം,ൈാഴ്ച,മേം,ഇരപുട്റ്,ലവളഷിച്ചം,മറ്പു
ള്ളവരപുലടപങ്ാളഷിത്ംഇലേെ്ലാംഅടങ്ങപുന്നോണ്േഷി
യറ്ർ.മനപുഷത്യനപുംമനപുഷത്യനപുംേമ്മഷിെപുള്ള്രന്മാണ്
യോർേത്ഷിൽേഷിയറ്ർ.ണതപക്ൈലരആനഷിെവാരത്ഷി
ണെകേറ്എത്ഷികോനപുംസാക്രരാകോനപുമപുള്ളതേമമാ
ണ്നടത്ഷിലകോണ്ഷിരഷികേപുന്നത്.േപുടർച്ചയായഷിഇൗതപ

തൈഷിയകേറ്വഷിണധയമാകേപുണമ്ാഴാണ്ണതപക്ൈൻനവറീൈരഷി
കേലപ്ടപുൈ.ഒരപുപണക്,ഇേഷിലൻറഗപുേംപേഷിനണഞ്ാ
ഇരപുപണോലൈാെ്ലംൈഴഷിഞ്ാവപുംഉണ്ാവപുൈ.

കാലിഗരിഇനിയ്ടുംന്പദർശിപ്ിക്ാൻഉമദേശ്േ്ടമണാ.

» േറീർച്ചയായപുംൈാെഷിഗരഷിപെയഷിടത്പുംൈാേഷികോൻ
ഉണദേേഷികേപുന്നപുണ്റ്.എറോൈപുളത്പുംപാെകോടപുംൈളഷി
കോൻപദ്ധേഷിയഷിട്ഷിട്പുണ്റ്.പണക്,ഇത്ൈളഷികോൻപറ്ഷിയ
ഇടംണവേം.അേഷിൽഒത്പുേറീർപ്റ്ലചയ്ോൽഇൗനാ
ടൈമഷിെ്ല.ഇടവപുംഇൗരൂപവപുമാണ്ഇൗനാടൈം.ഇടംപ
ൈപുേഷിയാകേഷിയാൽനാടൈംനടകേഷിെ്ല.

ഖസാക്്മകരളത്ിൽഎന്തഇടങ്ളിൽകളിച്ച്ട.

» ഏോണ്റ്18ഇടങ്ങളഷിൊയഷി45ഒാളംണഷാനടത്ഷി.

ഇന്തോന്തുംപണവ്ടുംസേയവ്ടുംലെലവഴിച്ച്ഒര്ടനാടകുംമവ
ണത്ടമണാലയന്ന്ഖസാക്ിലനക്്ടറിച്ച്െിലലരങ്ില്ടുംമൊ
ദിക്്ടന്ന്ടണ്.

» ഒരപുനാടൈത്ഷിന്എതേവലരപേവപുംസമയവപുംലച
െവഴഷികോലമന്നറ്ആർലകേങ്ഷിെപുംപറയാനാവപുണമാ?ഒരപു
നാടൈത്ഷിന്പരമാവധഷിഇതേണയലചെവഴഷികോവൂഎ
ന്നറ്എങ്ങലനപറയാനാവപും?അേഷിൽഒരപുയപുക്ഷിയപുമഷി
െ്ല.അങ്ങലനപറയപുന്നവരപുലടപരഷിധഷിഅോണ്.ലചറഷിയ

ൈഷിേറ്ഷിൽഇറങ്ങഷിനഷിൽകേപുൈയാേവർ.ഇേഷിനപ്പുറത്റ്ഒരപു
ണൊൈമഷിലെ്ലന്നപുംഅേഷിനപ്പുറംപാടഷിലെ്ലന്നപുമപുള്ളവാേഷിയാ
േത്.ഇത്രകോർഒരപുസഷിനഷിമൈാേപുണമ്ാൾആസഷിനഷിമ
കേറ്ഇതേപേംലചെവഴഷികേരപുത്എന്നപുപറയാറഷിെ്ല.ഒൗന്ന
േത്യമപുള്ളൈൊരൂപമായസഷിനഷിമകേറ്പേംണവേലമന്നറ്അ
വർചഷിന്ഷികേപുന്നപു.സഷിനഷിമകേറ്അോൈാലമന്നപുംനാടൈത്ഷി
ന്അത്പാടഷിലെ്ലന്നപുംചഷിന്ഷികേപുന്നപു.നടന്മാരായണഗാപാെ
നപുംതപോപനപുലമാലകേഎന്ഷിനാണ്ഇതേയപുംപേവപുംവ
സ്തേവപുംഎന്നചഷിന്യാണ്.

ഖസാകേഷിലൻറഇേഷിഹാസത്ഷിൽ45ണപരാണ്വർകേറ്
ലചയ്പുന്നത്.അേപുംഇത്രകോർകേറ്പറയാം^അോയത്
ആലൈ15ണപലരപാടപുള്ളൂലവലന്നാലകേ.ഇത്രകോലര
ൈപുട്ഷികേഷിേറഷിൽനഷിന്നറ്പപുറലത്ടപുകേേം.േഷിയറ്ർഎന്നപുപ
റഞ്ാൽഅവർൈാേപുന്നചപുറ്പുവട്ത്ഷിൽമാതേമപുള്ളേ
ലെ്ലന്നപുംഅേഷിന്ഒരപുപാട്സാധത്യേൈളപുലണ്ന്നപുംഒരപുചരഷി
തേമപുലണ്ന്നപുംണൊൈത്റ്ഒരപുപാട്േഷിയറ്ർനടകേപുന്നപുലണ്
ന്നപുമപുള്ളൈാരത്യങ്ങൾനന്നായഷിൈണ്പുേപുറന്നറ്ണനാകേേം.
േഷിയറ്റഷിന്ഇന്നണേപാടപുള്ളൂഎന്നഷിെ്ല.ഒത്പുേറീർപ്ഷിന്സാ
ധത്യേയഷിെ്ല.

നാടൈംസൗജനത്യമായഷിൈാേഷികോൻപറ്ഷിെ്ല.എലൻറ
ണജാെഷിനാടൈതപവർത്നമാണ്.എൻജഷിനറീയറപുംണ്ാക്
ടറപുലമാലകേസൗജനത്യമായെ്ലസമൂഹത്ഷിൽതപവർത്ഷികേപു
ന്നത്.

ആരപുംചഷിൈഷിത്സൗജനത്യമായഷിനൽൈപുന്നഷിെ്ല.റസ്റ്ാറൻ
റഷിൽസൗജനത്യമായെ്ലഭക്േംനൽൈപുന്നത്.വസ്തേത്ഷി
നായാെപുംവെഷിയവഷിെൈാടപുകേേം.ഇലോലകേസൗജ
നത്യമാകോലമങ്ഷിൽഞാനപുംനാടൈംസൗജനത്യമായഷിൈാേഷി
കോം.അോണ്എലൻറനയം.
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ദീപൻശിവരതാമൻ

്രാെനെുയടപലാകത്്മലൊളി
എവതമുപന്നാട്ുപോൊലു ം
തിരിയകഖസാക്കിയലത്ി
നിൽക്കും,അതാണ്ഒ.്രി.്രിജെൻ
എന്നകഥാകാരൻമലൊളിക്കു
നൽകിെസമ്ാനം.മലൊളിെിൽ
ഇന്നുംഅ്രപേഷിപേിച്ിട്ുള്ള
ഒാർമകൾ.ആഒാർമകയള
നാടകത്ിലൂയട
േുനരാ്രിഷ്കരിയച്ടുത്
ദീേൻേി്രരാമൻ
സംസാരിക്കുന്നു.

‘ഖസതാകേികൻറഇതിഹതാസം’േതാടകത്ിൽേിന്്

‘കതാബിേറ്്ഓഫ്കതാലിഗരി’യിൽേിന്്
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ശറാഹിങ്്യഅഭയാർഥി
തേരീബതുദ്ധശനാെ്ശചാദിക്തുന്നതു
്രി.ടക.്രാറക്െവ്
ശ്രജ്:332,വില:300.00
വിചാരംബതുക്സ്

മാധത്യമംആഴ്ചപ്േഷിപ്ഷിലെ
‘േപുടകേം’എന്നണൈാളത്ഷിൽ
തപസഷിദ്ധറീൈരഷിച്ചതേണദ്ധയമായ
ലൈാച്ചപുണെഖനങ്ങളഷിൽനഷിന്നറ്
േഷിരലഞ്ടപുത്വയപുലടസ
മാഹാരം.

ഒറ്റക്ാലൻകാക്
വി.ടജ.ജയിംസ്
ശ്രജ്:114,വില:110.00
ഡി.സിബതുക്സ്

മൃഗങ്ങൾകേപുംപക്ഷിൈൾ
കേപുംസസത്യജന്പുജാെങ്ങൾ
കേപുലമാപ്ംനഷിർജറീവവസ്േപു
കേൾണപാെപുംമനപുഷത്യമന
സ്സപുമായഷിസംവദഷികേപുന്നലേ
ങ്ങലനഎന്നറ്ചർച്ചലചയ്പുന്ന
ണനാവൽ.

മതുലച്ിപ്റമ്്
ദലി് ്ബന്തു
ശ്രജ്:74,വില:75.00
ശഹാബി്രബ്ിശഷഴ്സ്

ചരഷിതേൈാരന്മാർൈാോലേ
ണപായചരഷിതേവസ്േപുേൈളഷി
ൽനഷിന്നറ്ൈലണ്ടപുത്വസ്േപു
േൈൾസേത്യസന്േണയാലട
യപുംആത്മാർേേണയാലടയപും
ണരഖലപ്ടപുത്പുന്നൈൃേഷി.

വിജയത്ിന്ചിലരസക്ൂട്തുകൾ
ശൊണിചിശറ്റട്തുകളം
ശ്രജ്:114,വില:100.00
ഹാർമണി

ജറീവഷിേവഷിജയത്ഷിന്സഹാ
യൈമാൈപുന്നചഷിെആേയങ്ങ
ൾമപുണന്നാട്പുലവകേപുന്നൈൃേഷി.
്രന്ങ്ങളപുംസൗഹൃദങ്ങ
ളപുംനഷിെനഷിർത്ാനപുംലമച്ച
ലപ്ടപുത്ാനപുംസഹായഷികേപു
ന്നണെഖനങ്ങൾ.

ഉയരശത്ക്ാൾആഴത്ിൽ
എഡിറ്റർ:നാസർകൂൊളി
ശ്രജ്:160,വില:135.00
ൈസക് ം

പപുേപുൈാെം,പപുേപുൈേഎ
ന്നറീആമപുഖണത്ാലടമെയാള
ത്ഷിലെതപമപുഖരായ13യപുവ
ൈോൈൃത്പുകേളപുലടമഷിൈച്ച
ൈേൈളപുലടസമാഹാരം.വഷി.
ലജ.ജയഷിംസഷിലൻറആമപുഖം.

സ്വയംവരം
ഷാലൻവള്തുവശശേരി
ശ്രജ്:52,വില:50.00
നാഷണൽബതുക്്സ്റ്റാൾ

ജറീവഷിേഗന്ഷിയായണനാവ
ൽ.ൈോപാതേങ്ങളപുലടമഷിഴഷി
വപുലൈാണ്പുംആഖത്യാനത്ഷി
ലൻറമഷിൈവപുലൈാണ്പുംസാമൂ
ഹഷിൈതപസക്േഷിലൈാണ്പുംഒറ്
യഷിരപുപ്ഷിൽവായഷികോവപുന്നപപു
സ്േൈം.

എൻ.എൻ.്രിള്യിശലക്്
ഒരതുഫ്ാഷ്ബാക്്
ബിജതുടനട്റ
ശ്രജ്:144,വില:150.00
കെമ്്സാംസ്കാരികശവദി

നാടൈാചാരത്യനായഷിരപുന്നഎ
ൻ.എൻ.പഷിള്ളയപുലടസർഗാ
ത്മൈജറീവഷിേംഅടയാളലപ്
ടപുത്പുന്നപപുസ്േൈം.എൻ.
എൻ.പഷിള്ളയപുമായപുള്ളഇൻറ
ർവത്യൂവപുംപപുസ്േൈത്ഷിലൻറ
ഭാഗമാണ്.

ആശരാഗ്യവിചാരം
നവാസ്മൂന്നാംൈക
ശ്രജ്:72,വില:80.00
ലൂമിനസ്്രബ്ിശക്ഷൻസ്

തപണമഹം,ലൈാളസ്ണതടാൾ,ര
ക്സമ്മർദം,വൃകേസ്േംഭ
നംേപുടങ്ങഷിയജഷിവഷിേകേ
െഷിണരാഗങ്ങലളകേപുറഷിച്ചറ്വഷിേ
ദമായഷിതപേഷിപാദഷികേപുന്നപപു
സ്േൈം.

എൻ.ലൈ.രശ്മഷി

നറീ...ഭൂമഷിൈനത്യ...
ആൈാേപ്റവൈൾകേറ്ണവണ്ഷി

ജെപപുഷ്പലമാരപുകേഷി
ൈാത്ഷിരപുന്നവൾ

അറഷിഞ്പുണവാനറീ...
നറീൈൂട്ത്ഷിലൊരപുവൾ!

ഒരഷിടത്ാവളം!
പഷിച്ചലവകോൻ...
ൈൂലടാരപുകോൻ...
പറന്നപുയരാൻ...

ഒടപുവഷിൽമൃേഷിയഷിെേയാൻ...
ഒരഷിടത്ാവളം!
അവർനഷിന്നഷിൽ
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ഇന്ഷിരേപുറവൂർ

മാ ധവഷിയമ്മ ലപാളഷിഞ്പുേപുടങ്ങാറാ
യഓെപ്പുരയപുലടഉമ്മറത്പുമപുറപു

കേഷിലകോണ്ഷിരപുന്നണപ്ാഴാണ് ണവെഷികേരഷിൈഷിൽ
‘‘ൈപുടനന്നാകോനപുണണ്ാ’’എന്നനറീട്ഷിയപുള്ളഅ
്രപുവഷിലൻറവഷിളഷിണൈട്ത്.കൈവഷിരെപുൈൾകേഷിട
യഷിെൂലടനറീട്ഷിത്പുപ്ഷി‘‘ഒന്നഷിണങ്ങാട്പുവാഅ്രൂ’’
എന്നറ്മാധവഷിയമ്മനറീട്ഷിവഷിളഷിച്ചപു.

േെയഷിൽമൂന്നപുനാല്ഒടഷിഞ്ൈപുടയപുലടലൈ
ട്പുംകൈയഷിൽഒരപുേൈരലപ്ട്ഷിയപുമായഷിഅ്രപു
മാധവഷിയമ്മയപുലടമപുറ്ലത്ത്ഷി.‘‘നറീഇവഷിലട
നഷിൽകേറ്ഞാൻഇണപ്ാൾവരാം’’^മാധവഷിയമ്മ
അൈത്പുണപായഷിനരച്ചഒരപുൈാെൻൈപുടയപുമാ
യഷിവന്നപു.

‘‘ഇേഷിലൻറഒരപുൈമ്ഷിഒടഷിഞ്ഷിട്പുണ്റ്.ഒന്നപു

നന്നാകേണേ.േപുൊവർഷംവരാറായഷി.’’
അ്രപുൈാെൻൈപുടനഷിവർത്ഷി.‘‘ഒന്നെ്ലരണ്പു

ൈമ്ഷിഒടഷിഞ്ഷിട്പുണ്ണെ്ലാ,മാധവഷിയണമ്മ...’’
‘‘നറീഇലോന്നപുനന്നാകേഷിോ.അണദേഹത്ഷി

ലൻറഓർമകോയഷിആലൈയപുള്ളസമ്ാദത്യംഇ
േപുമാതേമാണ്’’.

അടപുത്വരവഷിനപുലൈാണ്പുവരാലമന്നപുപറ
ഞ്റ്ഒടഷിഞ്ൈപുടയപുമായഷി‘‘ൈപുടനന്നാകോനപു
ണണ്ാ’’എന്നപുനറീട്ഷിവഷിളഷിച്ചറ്അ്രപുഇടവഴഷിയഷിണെ
കേപുനടന്നപുമറഞ്പു.

േപുൊവർഷലത്ണൈാരഷിലച്ചാരഷിയപുന്നമഴയ
ത്ായഷിരപുന്നപുഅ്രപുവഷിലൻറഅടപുത്വരവ്.ഉ
മ്മറത്പുമാധവഷിയമ്മലയൈണ്ഷിെ്ല.നനഞ്ഓ
െപ്പുരയപുലടൈേക്അടഞ്പുൈഷിടകേപുന്നപു.

‘‘മാധവഷിയണമ്മ’’...അ്രപുനറീട്ഷിവഷിളഷിച്ചപു.
വഷിളഷിണൈട്റ്അടപുത്ണവെഷികേപ്പുറത്പുനഷിന്നറ്

ആണരാപറഞ്പു.ഒരപുേബ്ദംമാതേമാണ്അ

്രപുണൈട്ത്.
‘‘മാധവഷിയമ്മൈഴഷിഞ്യാഴ്ചദറീനംവന്നപുമ

രഷിച്ചപു.’’
ഇനഷിലയന്പുലചയ്േലമന്നറഷിയാലേഅ്രപു

ഒരപുനഷിമഷിഷംേങ്ഷിച്ചപുനഷിന്നപു.പഷിലന്നചപുറ്ഷിെപും
ണനാകേഷി.

വറീടഷിലൻറലേണകേമൂെയഷിൽഒരപുമൺൈൂന
മഴയഷിൽനനഞ്പുൈഷിടകേപുന്നപു.അേഷിലൻറേ
െകേൊയഷിമഴയഷിൽൈപുളഷിച്ചപുനഷിൽകേപുന്നഒരപു
കേയപുംഅ്രപുൈണ്പു.

അ്രപുപേപുലകേഅണങ്ങാട്പുനടന്നപു.നന്നാ
കേഷിലൈാണ്പുവന്നൈാെൻൈപുടകേനനയാ
ലേമൺൈൂനയഷിൽനഷിവർത്ഷിലവച്ചപു.പഷിലന്ന
വഷിഷമണത്ാലടേഷിരഞ്പുനടന്നണപ്ാൾമഴയപു
ലടേക്ഷിൈൂടഷിത്പുടങ്ങഷിയഷിരപുന്നപു.
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രാണജഷ്ലൈ.എരപുണമെഷി

സം വാദങ്ങൾസാധത്യമാൈാത്േരത്ഷിൽ
സാംസ്ൈാരഷിൈരംഗംഅസഹഷിഷ്േപു

േയാൽ്രെലപ്ടപുന്നസവഷിണേഷഘട്ത്ഷിൊണ്
ണ്ാ.തപദറീപൻപാമ്ഷിരഷിൈപുന്നറ്എ് ഷിറ്റ്ലചയ്േ‘നാ
രായേഗപുരപുപപുനർവായനൈൾ’എന്നപപുസ്േൈംവാ
യനയഷിൽതപേഷിപാഠങ്ങൾേറീർകേപുന്നത്.

ചരഷിതേപപുരപുഷന്മാലരപെേരത്ഷിൽവഷിെയഷിരപുത്ാ
നപുംവഷിേൈെനംലചയ്ാനപുംചഷിെണപ്ാലഴാലകേഅവ
രപുലടആേയങ്ങലളവളലച്ചാടഷികോനപുലമെ്ലാമപുള്ളതേ
മംഇന്നറ്സജറീവമാണ്.പപുേഷിയൈാെത്റ്നാരായേ
ഗപുരപുഉൾലപ്ലടയപുള്ളനണവാോനനായൈലരകദ
വഷിൈമായപരഷിണവഷത്ഷിണെകേറ്സന്നഷിണവേഷിപ്ഷികേപുൈ
യപുംഅവരപുലടആേയങ്ങലളപൂർേമായപുംേള്ളഷികേ
ളഞ്റ്ഏലേങ്ഷിെപുംതപണേത്യൈൈള്ളഷിയഷിൽഒേപുകേപുവാ
നപുള്ളതേമലത്യപുംവഷിമർേനവഷിണധയമാകേപുൈയാ
ണ്ഈപപുസ്േൈം.

ആധപുനഷിൈണൈരളത്ഷിലൻറനഷിർമഷിേഷിയഷിൽനാരാ
യേഗപുരപുവഹഷിച്ചപങ്ഷിലനവസ്േപുനഷിഷ്ഠമായഷിപ
രഷിണോധഷികേപുൈയാണ്ഇേഷിലെഓണരാപഠനങ്ങളപും.
എ് ഷിറ്റപുണടത്ഉൾലപ്ലടഎട്റ്പഠനങ്ങളാണ്ഈപപു
സ്േൈത്ഷിൽഉൾലപ്ടപുത്ഷിയഷിട്പുള്ളത്.നാരായേഗപു
രപുവഷിൽേപുടങ്ങഷിനാരായേഗപുരപുവഷിൽഅവസാനഷികേപു
ന്നേെ്ലണൈരളത്ഷിലൻറനണവാോനചരഷിതേംഎന്നപും
അത്വത്യേത്യസ്േമായസ്േെഷിൈളഷിെൂലടയപുംചഷിന്ൈ
ളഷിെൂലടയപുംൈടന്നപുണപായോലേന്നപുമപുള്ളനണവാോ
നത്ഷിലൻറ്രദൽപാഠമാണ്ഈപപുസ്േൈത്ഷിെൂ
ലടതപസക്മാൈപുന്നത്.നാരായേഗപുരപുവഷിലനവഷിമർ
േനാത്മൈമായഷിപരഷിണോധഷികേപുണമ്ാഴപുംനണവാോന
ലത്സമണരാത്പുൈമാകേപുന്നേഷിൽഅണദേഹംവഹഷിച്ച
പങ്റ്േള്ളഷികേളയപുന്നഷിെ്ല.ഒണരസമയംആത്മറീയേയപു
ലടയപുംഭൗേഷിൈേയപുലടയപുംഇടത്ഷിൊണ്നാരായേ
ഗപുരപുവഷിലനണൈരളറീയസമൂഹംഅടയാളലപ്ടപുത്ഷിയഷി
ട്പുള്ളത്.അേപുംപരഷിണോധഷികേപുന്നപുണ്റ്.

നാരായേഗപുരപുവഷിലൻറമേദർേനംഎന്ായഷിരപു
ന്നപുലവന്നറ്വഷിേൈെനംലചയ്പുൈയാണ്സപുനഷിൽപഷി.
ഇളയഷിടം‘ഹഷിന്പുമേംഎലന്നാരപുമേണമഇെ്ലണെ്ലാ’എ
ന്നപഠനത്ഷിെൂലട.ഗപുരപുവഷിലനഹഷിന്പുസനത്യാസഷിആ
കോനപുംകഹന്വനണവാോനത്ഷിലൻറതപണയാക്ാ
വാകോനപുമപുള്ളതേമങ്ങൾേക്മാൈപുണമ്ാൾഅത്
രംആേയങ്ങളപുലടമപുനലയാടഷികേപുന്നേരത്ഷിൽവള
ലരആഴത്ഷിൽഗപുരപുവഷിലനവഷിേൈെനംലചയ്പുൈയാ
ണ്ഈപഠനം.

‘ണൈരളനണവാോനംഒരപുപപുനർവായന’എന്നലജ.
രഘപുവഷിലൻറണെഖനംനാരായേഗപുരപുവഷിലൻറജറീവഷി
േയാതേൈളപുംഅേഷിലൻറവത്യേഷിരഷിക്േയപുംപരഷിണോ
ധഷികേപുന്നണോലടാപ്ംണൈരളത്ഷിലൻറസാംസ്ൈാരഷിൈ
മണ്െത്ഷിൽമാറ്ത്ഷിന്തപണചാദനമായതപസ്ോന
ലമന്നഅർേത്ഷിൽഎസ്.എൻ.് ഷി.പഷിണയാഗലത്
യപുംപഠഷികേപുന്നപു.നാരായേഗപുരപുവഷിലനാപ്ംണയാഗ
ത്ഷിനപുംസംഭവഷികേപുന്നമാറ്ങ്ങലളഇേഷിൽസംവാദ

ത്ഷിന്വഷിണധയമാകേപുന്നപു.
നാരായേഗപുരപുവഷിലൻറആേയങ്ങൾകേറ്ദെഷിത്സ

മൂഹത്ഷിൽഎതേമാതേംസ്ാധറീനംലചെപുത്ാൻൈ
ഴഷിഞ്പുലവന്നഅണന്ഷേമാണ്‘തേറീനാരായേതപ
സ്ോനത്ഷിലൻറൈറീഴാളപക്ം’എന്നലൈ.ലൈ.ലൈാ
ച്ചഷിലൻറണെഖനം.ദെഷിത്സമപുദായസ്േ്രൂപറീൈര
േത്ഷിൽഗപുരപുവഷിലൻറമൂെത്യസങ്ൽപങ്ങൾഉൾണച്ച
ർകേലപ്ട്ത്എങ്ങലനയാലേന്നപുമപുള്ളവത്യേഷിരഷിക്
മായപഠനമാേഷിത്.

അരപുവഷിപ്പുറംതപേഷിഷ്ഠയപുംഅേഷിലനത്പുടർന്നറ്
ണൈരളറീയനണവാോനത്ഷിെപുണ്ായഉേർവപുംപരഷി
വർത്നവപുംഎങ്ങലനയായഷിരപുന്നപുലവന്നഅണന്
ഷേവപുമാണ്‘ഈഴവേഷിവൻ:നണവാോനഅനന്
രസഞ്ാരങ്ങൾ’’എന്നപഠനത്ഷിൽലൈ.വഷി.േേഷിഉ
യർത്പുന്നത്.നാരായേഗപുരപുവഷിലൻറആേയങ്ങളഷി
ണെകേറ്വസ്േപുനഷിഷ്ഠമായപുംസംവാദാത്മൈമായപുംൈ
ടന്നപുണപാൈപുന്നഈപഠനം,നാരായേഗപുരപുവപുമായഷി
്രന്ലപ്ട്റ്എഴപുേലപ്ട്എെ്ലാണരഖൈളപുംപരഷിണോ
ധഷികോനപുംതപധാനലപ്ട്ലോലകേഇേഷിലനാപ്ംണചർ
കോനപുംതേമഷിച്ചഷിട്പുണ്റ്.ചരഷിതേഅണന്ഷൈർകേപുംചരഷി
തേവഷിദത്യാർേഷിൈൾകേപുംഒണട്ലറവഷിവരങ്ങൾഈപഠന
ത്ഷിൽനഷിന്നറ്െഭഷികേപും.

‘കദവദേൈം’മപുണന്നാട്റ്ലവകേപുന്നനന്മയപുലടഭാവ
ങ്ങലളവഷിേൈെനംലചയ്പുന്നപഠനമാണ്ണ്ാ.ലൈ.
എം.അനഷിൽഎഴപുേഷിയ‘നന്മയപുലടഭാവങ്ങൾകദവ
ദേൈത്ഷിെപുംേഷിരപുകേപുറെഷിെപും’എന്നത്.പാശ്ാേത്യ
ചഷിന്ൈർമപുണന്നാട്റ്ലവച്ചനന്മഎന്നഭാവത്ഷിലൻറപ
ശ്ാത്െത്ഷിെെ്ല,മറഷിച്ചറ്ഇന്ത്യൻയാോർേത്യലത്മപു
ന്നഷിൽൈണ്പുലൈാണ്പുള്ള,അോയത്ഇവഷിടലത്ജാ
േറീയമായണമൽണകോയ്മലയഅട്ഷിമറഷികേപുന്നേരത്ഷി

െപുള്ളചഷിന്യാണ്നാരായേഗപുരപുവഷിലൻറലേന്നാ
ണ്ഈപഠനംസൂചഷിപ്ഷികേപുന്നത്.കദവദേൈവപും
േഷിരപുകേപുറെപുംോരേമത്യംലചയ്േപുലൈാണ്പുള്ളപഠന
മാണ്ഇേഷിൽവഷിൈസഷികേപുന്നത്.ഇന്ത്യയഷിലെവർോ
തേമവത്യവസ്േകേറ്പപുറത്പുനഷിന്നപുലൈാണ്റ്ഒരപുഭാവന
ലയനഷിർമഷികേപുവാൻൈഴഷിയപുന്നപുഎന്നോണ്കദവദ
േൈത്ഷിലൻറയപുംേഷിരപുകേപുറെഷിലൻറയപുംതപണേത്യൈേ
ലയന്നാണ്ണ്ാ.അനഷിൽനഷിരറീക്ഷികേപുന്നത്.

ഗപുരപുവഷിലൻറമേവറീക്േംഎന്ായഷിരപുന്നപുഎന്ന
അണന്ഷേമാണ്‘ഗപുരപുവഷിലൻറമേംഏത്’എന്നപ
ഠനത്ഷിൽണ്ാ.ലൈ.സപുഗേനപുംനടത്പുന്നത്.നാ
രായേഗപുരപുവഷിലൻറജാേഷിയഷിെ്ലാവഷിളം്രരത്ഷിലൻ
റനൂറാംവാർഷഷിൈംലൈാണ്ാടപുന്നസമയത്റ്അ
േഷിലനമപുൻനഷിർത്ഷിയാണ്അണദേഹംഈപഠനംന
ടത്പുന്നത്.ഈപഠനവപുംചഷിെണചാദത്യങ്ങൾമപുണന്നാ
ട്റ്ലവകേപുന്നപുണ്റ്.

നാരായേഗപുരപുവഷിലൻറസ്തേറീൈാഴ്ചപ്ാടപുൈലള
വഷിമർേനപരമായഷിവഷിേൈെനംലചയ്ാനപുള്ളതേമമാ
ണ്്രഷിനറീഷ്പപുേപുപേംഎഴപുേഷിയ‘നാരായേഗപുരപു
വഷിലൻറസ്തേറീഭാവനൈൾ’എന്നപഠനത്ഷിെപുള്ളത്.
ഗപുരപുവഷിലൻറൈൃേഷിൈലളപരഷിണോധഷിച്ചപുലൈാണ്ാണ്
ഈവഷിമർേനങ്ങൾഅണദേഹംഉയർത്പുന്നത്.പപുേഷി
യൈാെത്ഷിലൻറപരഷിണതപക്ത്യത്ഷിൽനഷിന്നപുലൈാണ്പു
ള്ളഅണന്ഷേമാേഷിത്.

ആധപുനഷിൈണൈരളലത്രൂപലപ്ടപുത്പുന്നേഷിൽഗപു
രപുപങ്പുവഹഷിച്ചഏലേങ്ഷിെപുംഒരപുസമരലത്മപുൻനഷി
ർത്ഷിയപുള്ളഎഴപുത്പുൈൾമാതേമായാണ്അടപുത്
ൈാെംവലരതപേത്യക്ലപ്ട്ഷിട്പുള്ളത്.എന്നാൽഅേഷി
ലനലയെ്ലാംൈറീഴ്ണമൽമറഷികേപുന്നമൗെഷിൈമായൈാ
ഴ്ചപ്ാടാണ്‘ആധപുനഷിൈണൈരളംആരപുലടഭാവനയാ
ണ്’എന്നതപദറീപൻപാമ്രഷിൈപുന്നഷിലൻറപഠനം.ൈറീ
ഴാളസമൂഹംനടത്ഷിയലചറപുത്പുനഷിൽപപുൈലളയാ
ണ്ഈപഠനത്ഷിൽഅണദേഹംഅടയാളലപ്ടപുത്പു
ന്നത്.ഒപ്ംലൈാണളാേഷിയൽആധപുനഷിൈേസൃഷ്ടഷി
ച്ചദെഷിത്അവണ്രാധലത്യപുംതപശ്നവൽകേരഷികേപു
ന്നപു.ൈറീഴാളസമൂഹങ്ങളഷിൽനഷിന്നറ്രൂപലപ്ട്ഷിട്പുള്ളവത്യ
വഹാരങ്ങളാണ്ണൈരളലത്ആധപുനഷിൈമാകേഷിയലേ
ന്നഅപനഷിർമഷിേഷിയപുലടപാഠമാണ്പാമ്രഷിൈപുന്നറ്മപു
ണന്നാട്റ്ലവകേപുന്നത്.

നാരായേഗപുരപുവഷിലനസ്ന്മാകോൻതേമഷികേപു
ന്നഅധറീേേ്മൂെത്യണ്രാധങ്ങണളാട്ഏറ്പുമപുട്പുന്നപു
എന്നോണ്ഈപപുസ്േൈത്ഷിലൻറതപസക്ഷി.അ
ലെ്ലങ്ഷിൽഒരപുതപേഷിമയായഷി,വാഴ്ത്ലപ്ടൊയഷി,വ
ളലച്ചാടഷികേൊയഷിമാതേംനാരായേഗപുരപുചരഷിതേ
ത്ഷിലൻറവഷിസ്മൃേഷിയഷിണെകേറ്മാഞ്പുണപാൈപുവാ
ൻഇടവരപും.

നാരായേഗപുരപുവഷിലനകേപുറഷിച്ചറ്നഷിരവധഷിപപുസ്േ
ൈങ്ങൾപപുറത്ഷിറങ്ങഷിയഷിട്പുലണ്ങ്ഷിെപുംഗപുരപുവഷിലൻറ
ആേയങ്ങലളപപുേഷിയൈാെത്ഷിലൻറസാമൂഹഷിൈ
സന്ർഭത്ഷിൽലവച്ചറ്പഠഷികോനപുള്ളതേമമാണ്ഈ
പപുസ്േൈം.അോണ്ഈപപുസ്േൈത്ഷിലൻറതപാ
ധാനത്യവപും.
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്രന്ഷിേണരഅെ്ല!
ഇനഷിനറീ,ഉള്ളഷിെൂറപുന്ന
അമ്മഷിഞ്പ്ാെഷിലന
േേൊയ്...ൈപുളഷിരായ്...
അരപുവഷിയായ്...
പൂകേളായ്...ൈായ്ൈളായ്...
തപേയമായ്...സ്ണനഹമായ്...
പങ്പുലവകേപുൈ...
ദാഹഷിച്ചേയപുണവാർകോയ്...
മനസ്സഷിൻൈണ്ാടഷിയഷിൽ
ലേളഷിയപുന്ന്രഷിം്രങ്ങൾലൈാണ്പു
ഗന്ർവണൊൈംേറീർകോേഷിരഷികേപുൈ...
നറീഭൂമഷിൈനത്യ...

ലമഹദ്മഖ്്രൂൽ

പാട്റ്
സഷിനഷിമ
തപേയം
ഒന്നപുംഇഷ്ടമഷിെ്ലാത്
ൈപുരകേപുന്ന
ൈടഷികേപുന്ന
ഒരപുപട്ഷി
നാട്ഷിൊലൈ
അെഞ്പുനടപ്പുണ്റ്,
്രറീേഷിലൻറമേവപുംപഷിടഷിച്ചറ്...

ചിടതീകരണം:യക.നിസാർ

^mknkw

നാരായണഗതുരതു്രതുനർവായനകൾ
എഡിറ്റർ:ശഡാ.ത്രദരീ്രൻ്രാമ്ിരികതുന്ന്
ശത്രാതഗസ്്രബ്ിശക്ഷൻസ്ശകാഴിശക്ാെ്

വില100രൂ്ര
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ടഷി.വഷിണനാദ്ൈപുമാർ

മ േഷിപ്ൂരഷിൽ്രന്പുംഹർത്ാെപുംജറീവഷിേത്ഷിലൻറഒ
രപുഭാഗമാണ്.പത്ാളപുൈൾണപാെപുമഷിെ്ലാത്സം

ഘടനൈൾേപുടങ്ങഷിമേഷിപ്ൂരഷിൽസജറീവമായഷിതപവർത്ഷി
കേപുന്നേറീതവവാദഷിസംഘടനൈൾവലരഇടകേഷിലട്രന്പും
ഹർത്ാെപുംആഹ്ാനംലചയ്പും.ആളപുൈൾക്മണയാ
ലടആഹ്ാനംലചവഷിലകോള്ളപും,ൈടൈണമ്ാളങ്ങലളെ്ലാം
അടഞ്പുൈഷിടകേപുൈയപുംലചയ്പും.ണൈരളത്ഷിൽഅംഗറീൈാ
രമപുള്ളരാഷ്തടറീയതപസ്ഥാനങ്ങളാണ്ആഹ്ാനംലചയ്ാ
റപുള്ളലേങ്ഷിൽഇവഷിലടേറീതവവാദഷിസംഘടനൈളാലേന്ന
ഒരപുവത്യേത്യാസണമയപുള്ളൂ.

വഷിമാനത്ാവളവപുംപരഷിസരവപുംഇവലയാന്നപുംഅറഷി
യാറഷിെ്ല.വഷിമാനത്ാവളത്ഷിനപുമപുന്നഷിെപുള്ളകഹണവയഷി
െപുള്ളലചറഷിയൈടൈൾഒലകേേപുറകേപും.േറീതവവാദഷിഭറീഷ
േഷിയപുള്ളേഷിനാൽവഷിമാനത്ാവളംഎണപ്ാഴപുംലപാെറീ
സഷിലൻറയപുംപട്ാളത്ഷിലൻറയപുംനഷിരറീക്േത്ഷിൊയത്
ൈാരേംഇവഷിടങ്ങളഷിൽൈടയടപ്ഷികോനപുംമറ്പുംആരപും
വരാറഷിെ്ല.ഒരപുഞായറാഴ്ചഇംോൽസഷിറ്ഷിയഷിെപുള്ളൈാം
ഗ്ണൈാട്ൈാോൻപപുറലപ്ട്പു.അവഷിലടഎത്ഷിയണപ്ാഴാ
േറഷിഞ്ത്അന്നറ്ഹർത്ാൊലേന്നറ്.ലവറപുലേചപുറ്ഷി
കേറങ്ങഷിേഷിരഷിച്ചപുണപാന്നപു.

നവം്രർ21മപുേൽ30വലരമേഷിപ്ൂരഷിലെതപേസ്േ
മായ‘സാങ്ായ്’ഉത്വംനടകേപും.ഈവർഷംആദത്യ
ലത്രണ്റ്ദഷിവസങ്ങളഷിൽഇണപ്ാഴലത്്രഷി.ലജ.പഷിസർ
കോറഷിലൻറണനേൃേ്ത്ഷിൽവടകേറ്ൈഷിഴകേൻസംസ്ഥാന
ങ്ങളപുലടവഷിൈസനസംഗമവപുംനടന്നപു.ഉദ്ഘാടനംലച

യ്േത്നമ്മപുലടസാക്ാൽരാഷ്തടപേഷി.ണൈതന്മതന്ഷിമാ
രപുലടഒരപുസംഘംേലന്നഎത്ഷി.എന്റ്ൈാരത്യം;മേഷി
പ്പുരഷിലെേറീതവവാദഷിസംഘടനൈലളെ്ലാംണചർന്നറ്അന്നറ്
്രന്റ്തപഖത്യാപഷിച്ചപു.ൈടൈണമ്ാളങ്ങൾഅടഞ്പുൈഷിടന്ന
േെ്ലാലേമലറ്ാരപുവത്യേത്യാസവപുമപുണ്ായഷിെ്ല.പരഷിപാടഷിഉദ്
ഘാടനംലചയ്ത്,ൈൊപരഷിപാടഷിൈളപുംൈണ്റ്രാഷ്തടപ
േഷിയപുംമതന്ഷിമാരപുംേഷിരഷിച്ചപുണപാവപുൈയപുംലചയ്േപു.ആ
ളപുൈൾൈപുറവാലേങ്ഷിെപുംആയപുധവപുംപേവപുംഇവർ
കേപുണ്റ്.അേപുലൈാണ്പുേലന്നഎേഷിരഷിട്റ്നഷിൽകോൻആ
ർകേപുമാവഷിെ്ല.

ഒണന്നാരണണ്ാദഷിവസങ്ങൾനറീളപുന്ന്രന്പുൈൾമാതേ
മെ്ല.ചഷിെണപ്ാൾമാസങ്ങണളാളംകഹണവൈളഷിൽവാഹ
നനറീകേംേടയപുന്നരറീേഷിയപുംഉണ്റ്.ൈഴഷിഞ്വർഷംലസ
പറ്ം്രർേപുടങ്ങഷികഹണവഉപണരാധംഉണ്ായഷിരപുന്നപു
ലവന്നറ്ആളപുൈൾപറയപുന്നപു.ഇത്രംഉപണരാധങ്ങലള
ലപാെറീണസാപട്ാളണമാഎേഷിർകോറഷിെ്ല.പട്ാളംകഹണവ
യഷിൽണൈാൺണവായ്അടഷിസ്ഥാനത്ഷിൽഅവരപുലടസാധ
നങ്ങൾഎത്ഷികേപും.ഇേഷിലനേടയാലനാന്നപുംേറീതവവാ
ദഷിൈളപുംനഷിൽകോറഷിെ്ല.മറ്റ്വാഹനങ്ങൾതപണേത്യൈഷിച്ചറ്ചര
കേറ്ണൊറഷിൈൾവരപുണമ്ാൾണൊറഷിഒന്നഷിന്ഇതേരൂപഎ
ന്നറ്ലവച്ചറ്വാങ്ങപും,അതേമാതേം.ഇേഷിനായഷിസർകോർ
ലചക്ണപാസ്റ്റ്ണപാലെേലന്നേറീതവവാദഷിൈൾകേറ്അവ
രപുണടോയലചക്ണപാസ്റ്പുൈളപുണ്റ്.

ഒരഷികേൽവഷിമാനത്ാവളത്ഷിണെകേറ്ണവണ്ചഷിെഉപ
ൈരേങ്ങൾഅടങ്ങപുന്നണൊറഷിഅഞ്പുദഷിവസംമേഷിപ്പു
ർ^നാഗാൊൻഡ്അേഷിർത്ഷിയഷിൽൈഷിടണകേണ്ഷിവന്നപു.പപു
േഷിയൈമ്നഷിആയേഷിനാൽഅവർകേറ്മാമൂെപുൈലളപ്റ്ഷി
അറഷിയഷിെ്ലായഷിരപുന്നപു.മൂന്നറ്ദഷിവസംൈഴഷിഞ്ണപ്ാൾണൊറഷി
യപുലടകത്വർഎലന്നവഷിളഷിച്ചപു.അണപ്ാഴാേറഷിഞ്ത്
അേഷിർത്ഷിയഷിൽൈപുടപുങ്ങഷികേഷിടകേപുൈയാലേന്നറ്.അനധഷി
ൈൃേലചക്ണപാസ്റ്ഷിൽലൈാടപുകോൻഅവരപുലടകൈയഷി
ൽപേമപുണ്ായഷിരപുന്നഷിെ്ല.ഒടപുവഷിൽമേഷിപ്പുരഷിലെആർമഷി
ആസ്ഥാനത്റ്്രന്ലപ്ട്റ്ആർമഷിണൈാൺണവായഷിൽഉൾ
ലപ്ടപുത്ഷിണൊറഷിഇംോെഷിൽഎത്ഷികേപുൈയായഷിരപുന്നപു.

ഇത്രം്രന്പുൈളഷിെപുംകഹണവണ്ാകേപുൈളഷിെപുംപ
രഷിചയഷിച്ചേപുലൈാണ്ായഷിരഷികോം,ഇേഷിലനഅേഷിജറീവഷികോ
ൻമാർഗങ്ങൾഇവഷിടത്പുൈാർൈലണ്ത്ഷിയഷിട്പുണ്റ്.മാതേ
മെ്ല,ഇത്രം്രന്പുൈൾഅവർകേറ്ഒരപുവരപുമാനമാർഗം
േപുറന്നപുലൈാടപുകേപുന്നപുൈൂടഷിയപുണ്റ്.സാധനങ്ങൾസ്ണറ്ാ
കേറ്ലചയ്ത്ൈൂടഷിയവഷിെകേറ്വഷിൽകോൻ്രന്പുൈൾസ
ഹായഷികേപുന്നപു.

മാസങ്ങൾനറീണ്ഉപണരാധംൈാരേംലപണതടാൾവഷിെ
െഷിറ്റഷിന്250രൂപവലരഉയർന്നപു.ലപണതടാൾൈഷിട്പും,ഉയർ
ന്നവഷിെലൈാടപുകേേലമന്നറ്മാതേം.ഇണപ്ാഴപുംനഷിരത്പുൈ
ളഷിൽലപണതടാൾനഷിറച്ചപ്ാസ്റ്ഷിക്ൈപുപ്ഷിൈളപുംേേെപുമാ
യഷിൈപുത്ഷിയഷിരഷികേപുന്നവലരൈാോൻപറ്പും.വെഷിയൈാ
നഷിൽലപണതടാളപുംഅളലന്നാഴഷികോൻപണ്റ്ണറഷൻൈട
ൈളഷിൽമലണ്ണ്എടപുലത്ാഴഷികോൻഉപണയാഗഷിച്ചഷിരപുന്ന
കൈപ്ഷിടഷിയപുള്ളഅറ്ംൈൂർത്അളവപുപാതേവപും.ണപായ
നെ്ലൈാെംഓർത്പുലൈാണ്റ്വറീണ്പുംഒരപുഉപണരാധത്ഷി
നപുള്ളൈാത്ഷിരഷിപ്ഷിൊണ്ഈപാവങ്ങൾഎന്നറ്ണോന്നഷി.

സ്ഥെംമാറ്മായഷിഎത്ഷിയണപ്ാൾ,എനഷികേറ്ണവണ്ഷിറഷി
സർവ്ലചയ്േൈ്ാർണട്ഴ്സ്അടപുകേളയഷിൽപരഷിമഷിേമാ
യസൗൈരത്യങ്ങളപുണ്ായഷിരപുന്നപു.ഒരപുവർഷംമാതേംനറീണ്
ണപാസ്റ്ഷിങ്ങഷിൽവരപുന്നേപുൈാരേംമഷികേവരപുംൈപുടപും്ര
ലത്ൈൂട്ാറഷിെ്ല.ഒരപുവർഷംൈഴഷിയപുണമ്ാൾവറീട്,വറീട്പു
സാധനങ്ങൾഅടകേംഅടപുത്യാൾകേറ്കൈമാറഷിേഷിരഷി
ച്ചപുണപാവപുൈയാണ്രറീേഷി.

എനഷികേറ്മപുമ്റ്ോമസഷിച്ചയാളപുംഒറ്കോയഷിരപുന്നപു.ഒരാ
ൾകേറ്പാചൈത്ഷിനപുണവണ്അേത്യാവേത്യംസാധനങ്ങൾ
മാതേം.ഗത്യാസ്ഇെ്ല,ഇൻ് ക്ഷൻസ്റ്ൗമാതേം.അേഷി
ൽഎെ്ലാംപാചൈംലചയ്ാനാവഷിെ്ലണെ്ലാ.ഞാനാലേങ്ഷി
ൽൈപുടപും്രവപുമായാണ്എത്ഷിയത്.ഗത്യാസ്ണവേലമന്നറ്
ഇവഷിലടയപുള്ളഒരാണളാട്പറഞ്ണേഉള്ളൂ,പഷിണറ്ദഷിവസം
രാവഷിലെേലന്നഗത്യാസ്സ്റ്ൗവപുംഒരപുസഷിെഷിൻ് റപുംലറ
ഗപുണെറ്റപുംഒലകേയായഷിഒരാൾഎത്ഷി.7000രൂപകൈ
ണയാലടവാങ്ങഷിച്ചപു.ഒരപുവർഷംൈഴഷിഞ്റ്േഷിരഷിച്ചപുണപാൈപു
ണമ്ാൾഅവർേലന്നേഷിരഷിച്ചപുലൈാണ്പുലപായ്ലകോള്ളപും
എന്നൈരാറഷിൽ.പൈപുേഷിപേംേരപുമായഷിരഷികേപും.അടപു
ത്യാൾവരപുണമ്ാൾവറീണ്പുംഇോവർത്ഷികോം.ഒരപുൈ
ടൊസപുമഷിെ്ല,ആധാർൈാർണ്ാണറഷൻൈാർണ്ാണവ
ണ്,പറയപുന്നപേംലൈാടപുത്ാൽമാതേംമേഷി.ഇവഷിട
ലത്പെചരകേറ്ൈടൈളഷിൽമറ്റ്സാധനങ്ങൾലകോപ്ം
ഗത്യാസ്ൈപുറ്ഷിൈൂടഷിനഷിരത്ഷിലവച്ചഷിരഷികേപുന്നത്ൈാോം.

പച്ചകേറഷിൈൾലകേെ്ലാംവെഷിയവഷിെയാണ്.സാധാര
േനമ്മൾൈഴഷികേപുന്നവലകേെ്ലാംേരാേരഷി100രൂപൈഷി
ണൊകേറ്.പഴവർഗങ്ങൾകേപുംഅങ്ങലനേലന്ന.വഷിെകേപുറ
വപുള്ളത്മറീനഷിനാണ്.എവഷിലടണനാകേഷിയാെപുംൈപുളങ്ങളപും
ണോടപുൈളപുമായേപുൈാരേംമറീൻസപുെഭം.പപുരപുഷന്മാരപു
ലടതപധാനണജാെഷിൈപുളങ്ങളപുലടയപുംണോടപുൈളപുലടയപും
ൈരയഷിൽചൂണ്യഷിട്ഷിരഷികേപുൈഎന്നോണ്.്രാകേഷിഒട്പുമഷി
കേണജാെഷിൈളഷിെപുംസ്തേറീൈളാണ്.തപധാനഭക്േംണചാ
റപുംമറീനപുമായത്ൈാരേംഉപണരാധങ്ങൾഇവരപുലടനഷിേത്യ
ജറീവഷിേലത്ൈാരത്യമായഷി്രാധഷികേപുന്നഷിെ്ല.ഉപണരാധങ്ങ
ലളഎങ്ങലനഅനപുൈൂെമാകേഷിമാറ്ാംഎന്നറ്ഇവർപഠഷി
ച്ചഷിരഷികേപുന്നപുഎന്നപുണവേംൈരപുോൻ.

ഈയടപുത്ദഷിവസംഇവഷിലടമെയാളഷിൈൾനടത്പുന്ന
രണ്റ്സ്ൈൂളപുൈളഷിൽണപായഷി.അഴഷിമേഷിലകേേഷിരായഷിജാതഗ
േഎന്നവഷിഷയത്ഷിൽവഷിദത്യാർേഷിൈലളണ്രാധവത്ൈരഷി
കേപുന്നേഷിലൻറഭാഗമായഷിരപുന്നപുസന്ർേനങ്ങൾ.സ്ൈൂൾ
വഷിടപുന്നണനരത്റ്ണദേറീയഗാനത്ഷിനപുപൈരംഎണന്ാഒ
രപുതപാർേനാഗറീേമായഷിരപുന്നപുണൈട്ത്.അണന്ഷഷിച്ചണപ്ാൾ
അറഷിഞ്ൈാരത്യംഅത്പുേൈരമായഷിരപുന്നപു.

ഇവഷിലടസ്ൈൂളപുൈളഷിൽഇന്ത്യൻപോൈഉയർത്ാണനാ
ണദേറീയഗാനംആെപഷികോണനാേറീതവവാദഷിൈൾഅനപുവ
ദഷികേപുൈയഷിെ്ല.അങ്ങലനവെ്ലേപുംസംഭവഷിച്ചാൽആസ്ൈൂ
ൾപഷിലന്നമപുണന്നാട്റ്ണപാവഷിെ്ലലതേ.മപുലമ്ാരപുമെയാളഷിന
െ്ലരറീേഷിയഷിൽനടത്ഷിലകോണ്ഷിരപുന്നഒരപുസ്ൈൂൾേറീതവവാ
ദഷിഭറീഷേഷിൈാരേംആർണകോഏൽപഷിച്ചറ്നാടപുവഷിട്റ്ണപാ
ണവണ്അനപുഭവംഉണ്ായഷിട്പുണ്റ്.മേഷിപ്ൂരഷിൽ്രഷിസഷിന
സഷിൽഏർലപ്ട്ഷിരഷികേപുന്നഎെ്ലാവരപുംേറീതവവാദഷിസംഘ
ടനൈൾകേറ്ൈപ്ംലൈാടപുകേപുന്നവരാണ്.ഇേഷിൽസ്ൈൂളപു

ൈളപുംലപടപും.
ണദേറീയേയപുലടണപരഷിൽഇന്ത്യയപുലടമറ്റ്ഭാഗങ്ങ
ളഷിൽപെനഷിർ്രന്ങ്ങളപുംനഷി്രന്നൈളപുംഅടഷി
ണച്ചൽപഷികോൻനഷിരന്രംതേമഷികേപുന്നപാർട്ഷിയാ
ണ്ഇണപ്ാൾമേഷിപ്ൂർഭരഷികേപുന്നത്.ഇവർകേപും
ഇത്രംൈാരത്യങ്ങളഷിൽൈാരത്യമാലയാന്നപുംലച
യ്ാൻസാധഷികേപുന്നഷിെ്ല.വടകേറ്ൈഷിഴകേൻസം
സ്ഥാനങ്ങളഷിലെഅേഷിജറീവനസമവാൈത്യങ്ങ
ൾവത്യേത്യസ്േമാലേന്നപാഠംഅവരപുംഉ
ൾലകോണ്ഷിരഷികേപുന്നപു.
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നിരത്ുകളിൽയേപവടാൾ
നിറച്പ്ാസ്റ്ിക്കുപേികളും
ഫണലുമാെി
കുത്ിെിരിക്കുന്ന്രയര
കാണാൻേറ്ും.
്രലിെകാനിൽയേപവടാളും
അളയന്നാഴിക്കാൻ
േടെ്പറഷൻകടകളിൽ
മയണെണെഎടുയത്ാഴിക്കാൻ
ഉേപൊഗിച്ിരുന്ന
കകപേിടിെുള്ള
അറ്ംകൂർത്
അള്രുോവത്രും.

ഗ്യാസ്സ്റ്റൗ്രുംഒരുസിലിൻഡറുംയറഗുപലറ്റും
ഒയക്കൊെിഒരാൾഎത്ി.
7000രൂേകകപൊയട്രാങ്ങിച്ു.
ഒരുകടലാസുമില്ല,ആധാർകാർപഡാ
പറഷൻകാർപഡാപ്രടെ,
േറെുന്നേണംയകാടുത്ാൽമാവതംമതി.
ഇ്രിടയത്േലചരക്്കകടകളിൽ
മറ്്സാധനങ്ങൾയക്കാപേം
ഗ്യാസ്കുറ്ികൂടിനിരത്ിയ്രച്ിരിക്കുന്നത്കാണാം.

‘സതാങ്തായ്’ഉത്സവകവതാടം

വഴിയരികിൽ
കപക്ടടതാൾവിൽകേുന്
യുവതാവ്


